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كۆنسێپت ساڵی یه كه می خۆی تێ ده په ڕێنێت به  ده رچواندنی چوار 
ژماره ، سه رباری هه موو ئه و ئاسته نگییه  مادیی و ته كنیكه ی كۆنسێپت 
هه یه تی، بێگومان ئێمه  وه ك خۆمان بڕێک له  كێشه  و بۆشایی دیكه ش 
به رده وامیماندا  له   وایه   بروامان  به اڵم  پرۆژه كه دا،  ناو  له   ئه بینین 
ده توانین به  سه ر ئه و كۆسپانه دا زاڵ بین و ئاستی چلۆنایه تی پێشتر 
بخه ین. ئه وه ی جێگای دڵخۆشییه  كۆبونه وه مانه  له  ده وری پرۆژه یه ك 
و پێكه وه  كاركردنمانه  بێ ئه وه ی جیاوازی بیرورامان ببێته  كۆسپ، 
بەڵکو بۆته  هۆی زیاتر ده وڵه مه ند بوونمان به  كاری و به رهه می گرنگتر. 
كۆنسێپت له  ساڵی یه كه میدا سوپاسی هه موو ئه و كه سانه  دەکات کە 
به  به رهه مه كانیان كۆنسێپتیان ده وڵه مه ند كردووه . سوپاسی تایبه تی 
كاك )فاروق مه ال مسته فا(ش ئه كه ین له  سه رتادا به ڵینی پێ داین كه  

ئیمه  كاره كه  بكه ین و ژماره  )1(ى بگرێته وه  ئه ستۆی خۆی.
               

       

  ڕێكخراوی كۆنسێپت بۆ په ره پێدانی كه لتوری

كۆنسێپت له  ساڵێکدا
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وه رگێڕان

 ڕێكخه  ری  به  ش: سه الم عومه ر
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ژان پۆل سارتەر
لە ئینگلیزییەوە: د.محەمەد کەمال

پێشه کی* 
1. گه ڕان به  دوای بووندا                      

 بیرکردنه وه ی نوێ، له گه ڵ گه ڕانه وه ی بوون بۆ زنجیره یه ک دیارده ، 
که  خۆی تیایاندا به رجه سته  ده کات، به ره و پێشه وه  چووه . ئه مه ش 
بۆ له ناوبردنی ئه و بۆچوونه  دووه لیستییه  خراوه ته گه ر، که  فه لسه فه ی 
دیارده یی  یه کانه گی  ئه و]بۆچوونێکی[  له جێگه ی  و  شه رمه زار کردوه  
ئێمه   سه رکه وتوانه یه ؟  هه نگاونانه   ئه م  ئایا  دام��ه زران��دووه .)1( 
به دڵنیاییه وه بۆ یه که مجار دووه لیزم له ناوده به ین، که  له  نێو هه موو 
ئه و  ڕاده گرێت.  دژوه ستاو  ده ره وه ،  و  ناوه وه   الیه نی  هه بووه یه کدا 
له   ناوه کی  ڕاستییه کی  په رده یه ک  وه کو  هه بوو،  ده ره وه ی  الیه نه ی 
پشتی خۆیه وه  شاردبێته وه،  نامێنێت. هه روه ها ڕاستی ناوه کیش ئه گه ر 
ئه و نهێنییه بێت بوونی شتێکی له سه ر ڕاوه ستابێت، مرۆڤیش ته نیا 
بیرۆکه یه کی له باره وه  ههبێت و هه رگیز پێی نهگات چونکه )ناوه کی(
یه ؛ ده فه وتێت. ئه و دیاردانه ی بوونی تێدا به رجه سته  ده بن، ناوه کی 

یان ده ره کی نین؛ هه موویان یه کسانن و   
 ئاماژه  بۆ دیارده کانی دیکه  ده که ن. هیچ کام له م دیاردانه  بوونێکی 
له ودیو  نییه  خۆی  نه زانراو  بنه ڕه تێکی  بۆنموونه ، هێز  نییه .  به رزی 
کارتێکراوه کانییه وه  شاردبێته وه : ئه و هه موو کارتێکراوه کانه . به هه مان 
به ڵکو  ناگه ڕێته وه ؛  شاراوه   سه رچاوه یه کی  بۆ  کاره با  وزه ی  شێوه ، 
هه مووی جوڵه  و چاالکییه  کیمیاوی و فیزیکییه کانه ، که  به رجه سته  
ده بێت. هیچ کام له م چاالکییانه  به  ته نیا و به  بێ ئه وی دی ناتوانێت 
ئه و به رجه سته  بکات. هیچ چاالکییه کیش ئاماژه  بۆ الیه نێکی نادیار 
له  ده کات.  دیارده کان  هه موو  زنجیره ی  و  خۆی  بۆ  ئاماژه   ناکات. 

بوون و نه بوون
 ئاکامدا به و خاڵه  ده گه ین، که  بۆچوونی دووه لیستانه ی نێوان بوون و دیارده کان له  
فه لسه فه دا جێگه ی نابێته وه . دیارده  به شێکه  له  زنجیره ی هه موو دیارده کانی دیکه 
 و بۆ ڕاستییه کی شاراوه ی ئه ودیو خۆی ناگه ڕێته وه . هه روه ها، به وجۆره ی هه ندێک 
له  بیریاران بۆیده چن، دیارده  خۆده رخستنێکی نه رێی بوون نییه  یان الیه نی ناله باری 
نۆمینه  نییه .)2( نۆمینه ش بوونی نییه  و شتێکی ئه ندێشه ییه  و به  هه ڵه دانراوه .         
بهاڵم  هه یه،  بوون  الیه نه ی  به م  باوه ڕیان  فه یله سوفه کان  له   هه ندێک   هه رچه نده  
سه لماندنی و هێشتنه وه ی کێشه ی زۆری بۆ دروستکردون. ئه گه ر ئێمه  ئه و الیه نه ی 
نیتشه  به”جیهانه  ئه ندێشاوییه کانی ئه ودیو په رده کان” دایده نێت ڕه تبده ینه وه  و باوه ڕ 
به  ڕاستییه ک له و دیو دیارده کانه وه  نه که ین، دیارده  پۆزه تیڤانه  ده بینرێت. ناوه ڕۆکی 
به  ده بێت  به ڵکو  ڕاوه ستێت،  دژی  نییه   شتێک  که   ده رده که وێت،  به وه ی  ده بێت 
 پێوه ری بوونی خۆی. بوونی هه موو هه بووه کان ئه وه یه ، که  ده رده که وێت. که وابوو، 
ئێمه  به  بیرۆکه ی دیارده  ده گه ین، که  الی هوسرڵ یان هایدیگه ر ڕه ها و په یوه ندیداره . 
دیاره  له وێدا په یوه ندیداره ، که  بۆ ده رخستنه که ی په یوه ندی به که سێکه وه  به ستراوه . 
به وجۆره ی  ناگه ڕێنێته وه   دیکه   ڕاستییه کی  بۆ  خۆی  نییه .  په یوه ندییه که ی  به اڵم 
کانت باسیده کات، که  گوایه  دووجار خۆی ده رده خات، ئه مه ش الیه نی ڕه های ئه وه . 
دیارده  به ته واوی ]ڕه هایانه [ئاماژه  بۆ بوونی خۆی ده کات. پێویسته  به مشێوه یه  
باسبکرێت و له  بوونی بکۆڵرێته وه . دووه لیستی نێوان هێزه کی و کرده کیش به  هه مان 
شێوه  هه ڵده وه شێته وه . کرده وه  هه موو شتێکه . هیچ هێزێک یان چاکه یه کی]شاراوه [
له ودیو کرده وه وه  نییه . ئێمه ، بۆنموونه ، ناڵێین پرۆست خاوه نی هێزێکی بلیمه تانه  
بوو بۆیه  توانی بنوسێت. بلیمه تی پرۆست،   نه له  به رهه ماکانیدایه  و نه  له  ته وانای 
به رهه مه   كۆی  له   بلیمه تی  جیاناکرێنه وه .  له  یه کدی  الیه نه   دوو  ئه م  نوسینیدا. 
کاندایه ، که  ئه و تاکه  داياندەهێنێت. له به رئه مه  دووه لیستی نێوان دیارده  و ناوه ڕۆک 
ڕه ت دەدەينهوە . دیارده  ناوه ڕۆک داناپۆشێت، به ڵکو ده ریده خات و خۆی ناوه ڕۆکه . 
ناوه ڕۆک له  هه بوویه کدا شاراوه  و نادیار نییه . یاسایه کی به رجه سته بووی زنجیره یه ک 
به سه رجه می  فیزیکی  ڕاسته قینه ی  ‘پۆینکێر’  نۆمینه ڵزمی  بۆچوونی  به  دیارده یه . 
شه پۆله  کاره باییه کان داده نرێت. ‘دوهێم’ له  دژوه ستانه که یدا به رانبه ر بیردۆزه که ی 
خۆی دروست بۆ کێشه که  چووه  و ئه و ڕاسته قینه یه  به تێهه ڵکێشکردنێکی یه کگرتووی 
هه موو وزه  به رجه سته بووه کان ده بینێت. ئاشکرایه ، فینۆمینۆلۆجی نۆمینه لیزم نییه . 
به اڵم ناوه ڕۆک، به دڵنیاییه وه ، وه کو بنه ڕه تی زنجیره ی دیارده کان لێى  جیانابێته وه  
هوسرڵ(  دیارده کانی  نموونه  ناوه ڕۆک)بۆ  ناسینی  ئه مه ش  دیارده کانه .  خودی  و 
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مسۆگه ر ده کات. بوون خۆی ده رده خات؛ ناوه ڕۆکی خۆی به رجه سته  ده کات. ئه و 
بێجگه  له  زنجیره ی دیارده  و خۆ ده رخستنه کانی چی دیکه  نییه .)3(                                  
ئایا به  گه ڕانه وه ی بوون بۆ دیارده کانی توانیومانه  به سه ر دووه لیزمدا سه رکه وین؟ 
یان ئێمه  ئه م دووه لیزمه مان البردووه  و شێوازێکی دیکه ی دووه لیزممان هێناوه ته  
کایه وه ؛ ئه ویش دووه لیزمی نێوان بڕاوه  و نه بڕاوه یه ؟ بوون زنجیره یه ک دیارده ی بڕاوه  
نییه  چونکه  هه ر یه کێک له و دیارده  بڕاوانه  په یوه ندییان به )بابه ت(ێکه وه  هه یه ، که  
به رده وام له گۆڕاندایه . هه رچه نده ، له وانه یه  بابه تێک له  ڕوویه که وه  خۆی ده ربخات به اڵم 
یه کێک له  خه سڵه ته  بنه ڕه تیه کانی بابه ت فره الیه نی بۆچوون و هه ڵسه نگاندنی ئه و 
ڕووه ی بابه ته که یه . ئه مه ش ده بێته  هۆکاری زۆرکردنی نه بڕانه وه ی ڕووه کانی بابه ته که . 
ده رده که ون  یه که مجار  دیاردانه ی  ئه و  ئه وا  بڕاوه بن  دیارده کانیش  زنجیره ی  ئه گه ر 
له وانه یه  جارێکی دیکه  سه رهه ڵنه ده نه وه . ئه مه ش  له خۆیدا بۆچوونێکی ناله بارتره  یان 
هه موویان پێکه وه  یه کجار سه رهه ڵده ده ن. هێشتا ئه مه ش ههر ناله باره . با واتێبگه ین، 
که  بیردۆزه که مان له سه ر دیارده کان بیرۆکه ی ڕاسته قینه ی دیارده کانی البردووه  و له  
جێگه ی ئه ودا بیرۆکه ی بابه تگه ری دیارده کانی هێناوه ته  کایه وه  و دیارده کانیشی به 
 نه بڕاوه  داناوه . ڕاسته قینه ی په رداخێک له وه دایه ،که  په رداخه که  ]دیارده یه که [ له وێدایه، 
هه روه ها ئه و په رداخه ش )من( نییه . له ڕاڤه کردنی ئه مه دا ڕوونده بێته وه ، که  زنجیره ی 
خۆده رخستنه کانی په رداخه که  پشت به  بوونی من نابه ستێت. به اڵم خودی دیارده ی 
په رداخه که ، بێ گه ڕانه وه ی بۆ زنجیره ی دیارده کانی، سه ر به هه ستکردن و)خۆ(یه و 
په یوه ندی به  کارتێکردن  به )خۆ(وه  هه یه . ئه گه ر دیارده یه ک وه کو شتێکی به رز خۆی 
ده رخات، پێویسته  خۆیه  هه ستیاره که ش خۆی به و به رزییه  بگه یه نێت و زنجیره ی 
هه موو دیارده کانی بناسێت. ڕه نگێکی سور به ڕێگه ی ئينتيباعى سور ده دۆزێته وه .
له سه ر  کاره باییه کان  شه پۆله   یان  زنجیره که یه ،  له سه ربنه ڕه تی   مه به ست    )4(
ئه له کترۆلیسس ڕاوه ستاون. ئه گه ر الیه نه  به رزه که  به  هۆکارێکی پێویست دابنرێت و 
هه میشه  به رز بێت، له و دیو دیارده که وه  بێت له  ئاکامدا بابه ته که  له سه ر ئه و بنه ڕه ته  
زنجیره ی دیارده کانی داده مه زرێنێت، زنجیره که ش به  نه بڕاوه ده رده که وێت. که وابوو، 
دیارده ی بڕاوه  به  شێوه ی بڕاوه  خۆی ده رده خات. به اڵم مادامه کی دیارده  به  دیارده ی 
دیارده یه وه   ئه و  له  سه ر  ده بێت  ئه وا  ده رده خ��ات،  که  خۆی  داده نێین،  شته   ئه و 

زنجیره یه کی نه بڕاوه ی دیارده کانیش هه بێت.              
ئه م بۆچوونه  نوێیه  دژوه ستانی نێوان بڕاوه  و نه بڕاوه  یان باشتر وایه  بڵێین)نه بڕانه وه ی 
دیارده  بڕاوه کان( الده بات و له  جێگه ی ئه و دوو الیه نی نێوان بوون و دیارده  داده مه زرێت. 

لێره دا ‘یه ک الیه نی’ بابه ته که  ده رده که وێت، که  له ده ره وه یدایه . هه مانکات  هه موویان  
دیارده که و  بونیادی  بابه ته که ش  بابه ته که یه .  دیارده ی  الیه نه   ئه و  و  یه کدان  له نێو 
بنه ڕتی زنجیره ی خۆده رخستنه کانه . هه موویان پێکه وه  له  ده ره وه ن چونکه  خودی 

زنجیره که  دیارده  نییه .           
         

لێره دا ده ره وه  ده بێت به  دژوه ستاوێکی نوێ بۆ ناوه وه  و ئه و بوونه ش، که  دیارده 
 نییه  بۆ دیارده . الیه نێکی هێزه کیش بۆ نێو دیارده  ده گه ڕێته وه  و ژوور دیارده که  
ئه گه ر  بلیمه تی پرۆست،  دیارده کاندا گه شه ده کات.  زنجیره که ی  له نێو  ده که وێت و 
ته نیا له  نوسراوه کاندا بێت، له  بۆچوونه    ژماره  به ده رهكانى خوێنه ر که متر نییه ، 
که  ماندوونه بوونی پرۆستی تێدا ده رده که وێت. به اڵم، ئایا ئه م ماندوونه بوونه ، که  
له   جۆرێک  بابه ته که   له   تێگه یشتن  بۆ  نه بڕاوه  ده کات،  و  به رز  الیه نی  بۆ  ئاماژه  
جادو نییه ؟ ناوه ڕۆک له  ئاکامدا له  تاک ده سه نرێت و ده بێت به  زنجیره ی نه بڕاوه ی 
خۆده رخستنه کان. ئایا ئه م کاره  له  سود یان زیانی ئێمه دایه ؟ وه اڵمی ئه م پرسیاره مان 
به م زووانه  ده ستده که وێت. ئێستا ئه و خاڵه  ده خه مه  ڕوو، که  به گوێرەی “بیردۆزه ی 
دیارده “ دیارده  بۆ نۆمینه ی کانت ناگه ڕێته وه .)5( مادامه کی هیچ شتێک له و دیو 
دیارده کانه وه نییه  و دیارده کان ئاماژه  بۆ خۆیان ده که ن، ئه وا بوونیان له  سه ر هیچ 
شتێکی دیکه  ڕانه وه ستاوه . ئه گه ر ناوه ڕۆکی دیارده  خۆده رخستن بێت، که  به رانبه ر 
هیچ بوونێک دژانه  ڕاناوه ستێت، ئه وا گرفتی بوونی دیارده کان خۆی ده سه پێنێت. ئه م 
گرفته ش له  هه موو گرفته کانی دیکه  له  پێشتره و له  توێژینه وه که ماندا له سه ر بوون و 
نه بوون هه نگاوی یه که می گه شته که مانه .           .                                               

 2. دیارده ی بوون و بوونی دیارده
هه یه .  خۆی  بوونی  ئه و  ڕاوه ستاوه ؛  له  خۆی  جیاوازتر  بوونێکی  سه ر  له   دیارده 
ئایا  دیارده یه .  بوونی  بکه ین  له گه ڵدا  مامه ڵه ی  توێژینه وه که ماندا  له   بوون  یه که م 
که   ئه وه یه   دیارده   ده رده که وێت.  به مشێوه یه   له سه ره تاوه   دیارده یه ؟  بوونه   ئه م 
به   بکه ین  باسی  و  بیناسین  ده توانین  ئه وه ی  له به ر  بوونیش  و  ده رخستوه   خۆی 
یه کێک له  شێوه کانی خۆی ده رخستوه . که وابوو، ده بێت ده یارده ی بوون باسبکرێت. 
بوونیش به  یه کێک له  شێوه کانی ڕاسته وخۆ به  ڕێگه ی بێزاربوون یان قێزکردنه وه  
بوونه .  ئه و  دیارده ی  له  سه ر  لێکۆڵینه وه یه   ئۆنتۆلۆجی  ده رده خات.  هتد خۆی  و 
خۆی  که   هه یه ،  پرسیارێک  ئۆنتۆلۆجیدا  لێکۆڵینه وه یه کی  له  هه موو  هه رحاڵ  به  
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ده سه پێنێت: ئایا دیارده ی بوون و بوونی دیارده  وه کو یه کن؟  ئایا ئه و بوونه ی خۆی 
بۆ من ده رده خات و ده بێت به دیارده  هه مان سروشتی بوونه که ی هه یه ، که  خۆی 
ده رخستوه ؟ ده رده که وێت وه اڵمه که  سه خت نه بێت. هوسرڵ]بۆ وه اڵمی ئه م پرسیاره [ 
په نای بۆ داماڵینی بیرۆکه یی بردوە ؛ له وێوه  له  دیارده که وه  خۆی گه یاندۆته  ناوه ڕۆکی 
دیارده که . بۆ هایدیگه ر “ڕاسته قینه ی مرۆڤایه تی” ئۆنتیک-ئۆنتۆلۆجییانه یه ؛ ئه مه ش 
ئه وه  ده گه یه نێت، که ]مرۆڤ ده توانێت[ له و دیو دیارده کانه وه  بوون بناسێت. به اڵم 
گه یشتن به  ناوه ڕۆک له  ڕێگه ی بابه تێکی هه نده کییه وه  تێپه ڕبوونه  له  ها وجۆرێکه وه  
بۆ هاوجۆرێكى ديكه. ئایا  تێپه ڕبوونیش له  بوونه وه  بۆ دیارده ی بوون هه مان جۆره ؟ 
ئایا ئه م تێپه ڕبوونه  ده مانگه یه نێته  بوونی دیارده که ؟ جیاکردنه وه ی خه سڵه ته کانی 
بابه تێکی هه نده کی کارێکی گران نییه . ئێمه  ده توانین بابه تێک بۆ ڕه نگ و بۆن و 
هتد بگه ڕێنینه وه . لێره وه ، وه کو چۆن واتاکه ی ده دۆزینه وه  به  ناوه ڕۆکیشی ده گه ین 
و سه رجه می )ناوه ڕۆکه که ی( ده بێت به  کۆ یان هه مووی بابه ته که . ناوه ڕۆک له نێو 
ده رخستنه کانێتی.  خۆ  زنجیره ی  بنه ڕه تی  و  بابه ته که یه   واتای  نییه ؛  بابه ته که دا 
بوون، به  پێچه وانه وه ، یه کێک له  خه سڵه ته کانی بابه ت و واتاکه شی نییه . بابه ت 
پێناسبکه ین،  ئاماده بوون  به   بوون  نموونه   بۆ  مه حاڵه ،  ناکات؛  بوون  بۆ  ئاماژه  
هه بووی  نییه   بوون  خاوه نی  بابه ت  ده رده خ��ات.  بوون  ئاماده نه بوونیش  چونکه  
ئه ویش به شداریکردن له  بوون و په یوه ندی نییه .  بابه ت نه بوون ده شارێته وه  نه  
ده ریده خات. ناتوانین خه سڵه ته کانی بابه تێک البه رین تاكو به  بوونی بگه ین چونکه  
بوون به  بێ جیاوازی بوونی هه موو خه سڵه ته کانیشه . هه روه ها، بێهوده شه  یه کێک 
بۆ ناسینی بوون بابه تێک بخاته  به رده می و لێیبکۆڵێته وه . بوون دیارده یه ؛ ئه مه ش 
دیارده   نیشانده دات.  خه سڵه ته کان  سه رجه می  وه کو  خۆی  که   ئه وه  ده گه یه نێت، 
خۆی، نه ک بوون داده مه زرێنێت. بوونیش مه رجه  بۆ هه موو خۆده رخستنه کانی. بوون 
بوونه  بۆ خۆده رخستن، نه ک خۆده رخستنی بوون. که وابوو، مه به ستی هایدیگه ر له  
تێپه ڕبوون به ره و ئۆنتۆلۆجی چییه ؟ به  دڵنیاییه وه  ده توانم ئه م مێزه  یان کورسییه  
تێپه ڕبکه م، پرسیار له  باره ی بوونیانه وه  بکه م. به اڵم له  کاتی پرسیار کردنه که دا 
چاو له سه ر مێزه که  الده به م و بیر له  دیارده ی بوون ده که مه وه ، که  مه رج نییه  بۆ 
سه رجه می ده رخستنه کان خۆی به رجه سته  بکات. ده بێت به  دیارده یه ک، که  ئه ویش 
پێویستی به  بوونێک ده بێت خۆی له  سه ری ڕاگرێت و له وێوه  خۆی ده ربخات. ئه گه ر 
بوونی دیارده  دیارده ی بوون نه بێت، ئێمه ش به  بێ ناسینی دیارده ی بوون نه توانین 
باسی بوون بکه ین ئه وا پێویسته  په یوه ندی نێوان بوونی دیارده  و دیارده ی بوون 

بدۆزینه وه . ئه مه ش له وێدا چاکتر ده گونجێت ئه گه ر بڵێین، ڕوونکردنه وه کانی پێشو، 
له  به رڕۆشنایی ئه زموونی ڕاسته وخۆمان له گه ڵ دیارده ی بووندا سه ریان هه ڵدا. له وێدا، 
که  بوونمان به  مه رج بۆ به رجه سته بوون دانه ناو وه کو دیارده  بینیمان، ده توانین له 
 ڕێگه ی چه مکه کانه وه  باسیبکه ین. هه روه ها ده بێت بزانین، که  زانین به  ته نیا بوونمان 
پێناناسێنێت؛ ئه مه ش ئه وه  ده گه یه نێت، که  بوونی دیارده نابێت به  دیارده ی بوون. 
بوونی دیارده  ئۆنتۆلۆجیانه یه . لهم ڕوەوە ئێمه  بهرەو به ڵگه ی ئۆنتۆلۆجی که شیش 
ئهنسلم و دێکارت دەڕۆين . دیارده ی بوون پێویستی به  پێشگر هه یه . مه به ستمان 
له وه  نییه  بوون خۆی له  پشتی دیارده کانه وه شاردبێته وه )باسمانکرد دیارده  بوون 

ناشارێته وه ( یان دیارده  ئاماژه  بۆ بوونێکی دوور ده کات.

3. کۆجیتۆی پێش تێڕامان و هه ستکردن  
هه ڵبه ته  که سێک ده توانێت ئه و پرسیاره مان ئاڕاسته  بکات و بڵێت؛  ئه و گرفتانه ی 
بوونه وه   دیاریکراوی  چه مکێکی  به   په یوه ندییان  کردن  بۆ  ئاماژه مان  له  سه ره وه  
هاوته راز  دی��ارده دا  چه مکی  له گه ڵ  که   هه یه ،  ڕیالیزمانه وه   ئۆنتۆلۆجی  جۆرێک  و 
دانانرێت. له ڕاستیدا ئه وه ی بوونی دیارده  ده رده خات خۆده رخستنه که یه . مادامه کی 
ڕاسته قینه مان بۆ فینۆمینه  گه ڕاندۆته وه  ده توانین بڵێین فینۆمینه  ئه و شته یه  خۆی 

ده رده خات.)6(  
بۆچی به  کورتی نه ڵێین بوونی دیارده  خۆده رخستنه که یه تی؟ ئه مه ش ده ربڕینی گوته  
کۆنه که ی بارکلی یه  “ئه وه ی هه یه  هه ستپێکراوه “  و له  کااڵو به رگی چه ند زاراویه کی 

نوێدا نيشانمانداوە. هوسرڵ و شوێنکه وتوه کانیشی هه مانشتیان کردووه . 
پاش داماڵینی فینۆمینۆلۆجیانه  گه یشتونه ته  ئه و باوه ڕه ی، که  نۆمینه  ڕاسته قینه  
نییه  و ئه وه ی هه یه  ئه و شته یه  له   هه ستکردندا ده رده که وێت. به اڵم ده رده که وێت 
گوته که ی بارکلی ئێمه  ڕازی نه کات، چونکه  هه موو بیردۆزه یه کی زانین ئاماژه  بۆ 
جۆرێک سیسته می مێتافیزیک له  پێش خۆیه وه  ده کات. ئه مه ش ئه وه  ده گه یه نێت، 
که  ئایدیالیزمێک]بۆ نموونه [ له گه ڵ داماڵینی بوون بۆ زانین پێویستی به  زه مینه یه ک 
هه یه  ئه و زانینه ی له  سه ر ڕاوه ستابێت. ئه گه ر یه کێک به  دوای ئه و زه مینه دا نه گه ڕێت، 
بناخه ی  ئه وا  هه ستپێکراوه ،  هه یه   ئه وه ی  بکات  ئه وه ش  له  سه ر  هاوکات جه خت 
سه رجه می هه ستکردنه  هه ستکراوه کان له ق ده بێت و به ره و نه بوون ده ڕوات. زانین 
به  خودی زانین ناپێورێت؛ ناخرێته  به ر ئه زموونی هه ستکردنه وه . که وابوو، بناخه ی 
بوونى ههستکردن هه ستکه ره که  نییه . ده بێت پێشگری فینۆمینه ی هه بێت. لێره دا 



1920

بۆ خاڵی سه ره تامان ده گه ڕێینه وه  و ده توانین ڕێکه وین، که  هه ستکه ر ئه و بوونه یه  
یاساکانی دیارده ی به  سه ردا ناسه پێنرێت. هه مانکات  بوونی پێشگره  بۆ خۆی. هه روه ها 
هه ستکه ر ئاماژه  بۆ بوونه  هه ستکراوه کان ده کات، زانراویش بۆ زانین و زانینیش 
بۆ ئه و بوونه ی ته وانای زانینی هه یه ؛ ئه مه ش زانین بۆ ئاگامه ندی ده گه ڕێنێته وه . 
هوسرڵ گه يشته ئه و باوه ڕه ی ئه گه ر)نۆیمه ( بوونێکی ڕاسته قینه ی نه بێت، نکۆڵی 
له په یوه ندییه که ی به )نۆیه سس( بکرێت، یاساکانی بوونی له  هه ستکردندابن، ته نیا 
ئاگامه ندی  بوونی  یاسای  به اڵم  ده بێت.  به رجه سته   ڕاسته قینه   وه کو  )نۆیه سس( 
له وه دایه ، که  ئهو بوونه  به  ئاگا بێت. ئاگامه ندی شێوازێکی تایبه تی جۆرێک له زانين 
نيه واتايهكى ناوەكى ههبێت يان تهنيا به خۆ-ئاگایی ناوزه دبکرێت. ڕه هه ندێکی 
له  هه ستیاردا  یاسای بوون  بوونی)خۆ(دا هه یه . )7(  له   پێشگرانه ی فینۆمینه ی 
ئهوەيه، که  ئه و بوونه  ئاگامه نده . با زۆرتر له م ڕه هه نده ی بوون وردببینه وه . ئێمه  
گوتمان ئاگامه ندی بوونێکی هه ستیارانه ی هه یه ، ته وانای زانینی هه یه  یان ته وانای 
بوونی  سه لماندنی  بۆ  ده گه یه نێت   ئه وه   ئه مه ش  بزانرێت.   نه ک  بزانێت،  هه یه  
زانین پێویسته، واز له  پێشخستنی زانین بهێنین. بێگومان، ئاگامه ندی ده توانێت 
خۆی بناسێت به اڵم ئه م زانینه  له  باره ی خۆیه وه  جیاوازه . به وشێوه یه ی هوسرڵ 
ڕوونیکردۆته وه ، هه موو ئاگامه ندییه ک ئاگاییه  له  شتێکه وه . هیچ ئاگامه ندییه ک نییه  
ڕوو له  بابه تێک نه کات و ناوه ڕۆکێکی نه بێت. هه موو شتێکی بێ الیه ن و له  په یوه ندی 
به ده ره ی ناوه وه  و ده ره وه ی ئاگامه ندی ڕه تده ده ینه وه . مێز له  نێو ئاگامه ندیدا نییه . 
ئه و بیرۆکه یه ش نییه نوێنه رایه تی ده کات، به ڵکو شتێکه  له  نێو شوێن و کاتدایه  
و  ته ماوی  بنکه یه کی  ئاگامه ندی  بۆ  مێزه که   بوونی  دان��راوه .  په نجه ره که   نزیک  و 
نادیاره ، که  پێویستی به  گه ڕان و دۆزینه وه یه کی نه بڕاوه  هه یه  تاکو]ئاگامه ندی[ به 
 ناوه ڕۆکه که ی بگات. ئاماده کردنی ئه م بوونه  ته ماوی و نادیاره  له  به رده م ئاگامه ندییدا 
پرۆسه یه كى نهبڕاوە و بهردەوامه. هه نگاوی یه که م له  کاری فه لسه فه دا ده رکردنی 
بابه ته کانه له  نێو ئاگامه ندییدا و به ستنه وه ی ڕاسته قینه ی ئاگامه ندییه  به  جیهانه وه . 
هه موو ئاگابوونێک ئاماده بوونه  له  به رده م بابه تێکی به رز و ده ره کییدا و له  پێناوی 
ئه م  ماندوو ده کات.  ئاگامه ندی خۆی  ئه و مه به سته ش  بۆ  بابه ته یه .  به و  گه یشتن 
هه ڵوێسته ی ئاگامه ندی ویستدارانه یه ، ڕوو له  ده ره وه  به ره و مێزه که  ده کات؛ هه موو 
به ره و  خۆئاماده کردنه کانی  و  هه ڵسوکه وت  دەكات،  دروستیان  ده سته واژانه ی  ئه و 
ده ره وه  یان به رزتر له خۆیان ده ڕوانن ڕوو له  مێزه که  ده که ن و له  ناویا ده توێنه وه . 
هه موو ئاگابوونێکیش زانین نییه  به اڵم هه موو زانینێکی ئاگامه ندانه  زانینه  له  باره ی 

بابه ته که وه . به هه رحاڵ، بارودۆخی پێویست و تهواو  ئاگابوون له  باره ی بابه ته که یه وه  
به  زانین دەگيهنێت ئه وه یه ، که  خۆی به و زانینه  دابنێت. ئه مه  پێویسته،  چونکه  
ئه گه ر ئاگامه ندی من ئاگابوون له وه  نه بێت، که  من ئاگام له  مێزه که یه ، ئه وا ده بێت به  
ئاگابوون له  مێزه که  به  بێ ئه وه ی من ئاگام له  خۆم بێت. به  کورتیه که ی ئاگابوونێکی 
بێئاگایه  له  خۆ، که  ئه مه ش شتێکی له  واتا به ده ره . ئه مه  بارودۆخی تهواوه بۆ زانین  
چونکه  خۆ - ئاگایی من له وه ی، که  ئاگام له  مێزه که  به سه  بۆ ئه وه ی ئاگام له  مێزه که  
 بێت. بێگومان ئه مه  به س نییه  بۆ ئه وه ی من به و ڕاده یه ی بڕیار له سه ر خودی بوونی 
مێزه که  بده م. ته نیا ئه وه نده  ده زانم، که  مێزه که  له  به رده ممدایه . ئاگایی له  ئاگامه ندی 
چییه ؟ پشت به ستن به  پێشخستنی زانین به و هه ڵه یه مان ده گه یه نێت، وه کو سپینۆزا، 
ئاگایی  له  ئاگامه ندی به  بیرۆکه ی بیرۆکه  یان زانینی زانین دابنێین. ‘ئاله ین’ ئه م 
کێشه یه ی به مجۆره   باسکردوه  “زانین ئه وه یه  بزانیت تۆ ده زانیت.” لێره دا توانیومانه  
ئاگاماندی  زانینی  بڵێین  باشتروایه   یان  ئاگامه ندی  له   ئاگایی  تێڕامان،  پێناسه ی 
بکه ین. ئه مه ش ئاگابوونێکی ته واوه  له  شتێک، که  ئه و شته  ئاگامه ندی نییه ؛ یان 
ئاگاییه  له  ئاگامه ندی، وه کو بابه تی تێڕامان.  به  هه مان شێوه ، چۆن ئاگامه ندی بۆ 
ناسینی جیهان ڕوو له  ده ره وه  ده کات، بۆ ناسینی ئه م بابه ته ش ده بێت له  خۆیه وه  
ده رچێت. به اڵم ئه و بابه ته ی ده یه وێت بیناسێت و بیگاتێ خۆیه تی. ده رده که وێت 
کێشه ی  زانین  بۆ  ئاگامه ندی  گه ڕانه وه ی  به   نه بێت.  الپه سه ند  ڕاڤه کردنه مان  ئه م 
دووه لیستی نێوان خۆ و بابه تمان الدروست ده بێت. هه روه ها، له گه ڵ دامه زراندنی دوو 
الیه نی زانه ر- زانراو دا پێویستی زاراوه یه کی دیکه ش سه رهه ڵده دات و له م دووڕیانه یه دا 
گیرده خۆین: ده بێت له گه ڵ یه کێک له م زاراوانه دا زانراو، زانه ر، زانه ری زانه ر به  زانراو 
هتد.. ڕاوه ستین و له وه زۆرتر نه ڕۆین. سه رجه می فینۆمینه که  به  نه زانراوی ده مێنێته وه  
و  ڕانه وه ستین  ده بێت  یان  نییه   خۆ-ئاگا  که   ده وه ستین،  تێڕامانێکدا  له به رده م  و 
به رده وام  بیرۆکه (  بیرۆکه ی  بیرۆکه ی  و  بیرۆکه    بیرۆکه ی  و  زنجیره که ی)بیرۆکه  
بڕوات. ئه مه ش له  واتا به ده ره . که وابوو، بۆ پێویستییه کانی دامه زراندنی بناخه ی 
ئۆنتۆلۆجیانه  بۆ ئاگامه ندی پێویستییه کی دیکه  زیاد ده که ین: ئه ویش دامه زراندنی 
ئه پستمۆلۆجییانه یه . ئایا پێویسته  یاسای دووالیه نی بۆ ئاگامه ندی دابنێین؟ ئاگایی 
نییه . ئه گه ر بمانه وێت له  زنجیره  نه بڕاوه کانیش دووربکه وینه وه   له  خۆ دووالیه نی 
ده بێت په یوه ندییه کی ڕاسته وخۆ و نا-ئه پستمۆلۆجییانه ی)خۆ( له گه ڵ خودی خۆدا 
هه ڵبه ستین.  ئاگامه ندی خۆی ده خاته  به ر تێڕامانه که ی خۆی و ده بێته   بابه ت بۆ 
خۆی. لێره دا ده توانم حوکم به  سه ر ئه و ئاگامه ندییه دا بده م، که  بووه  به  بابه تی 
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تێڕامانه که م. ده ڵێم؛ من شه رم له  خۆم ده که م، شانازی پێوه  ده که م، ده مه وێت یان 
نامه وێت و هتد. ئاگامه ندی ڕاسته وخۆش، که  من له  هه ستکردنه که دا هه مه  ڕێگه م 
نادات ئه م حوکمانه  بده م. هه ستکردنه که م ناناسێت و ئاڕاسته ی ده ره وه ی ناکات. 
به  کورتییه که ی، هه موو ئاگاییه ک له  بابه تێکی ده ره کییه وه هه مانکات  خود-ئاگاییه .         
ئه گه ر جگه ره کانی نێو پاکه ته که  بژمێرم ئه وا من خه سڵه تێکی ده ره کی ئه و جگه رانه م 
ده رخستوه : ژماره یان دوانزه یه . ئه م خه سڵه ته  له  ده ره وه ی ئاگامه ندی مندایه  و له 
 نێو جیهانه . ده گونجێت من ئاگام له  ژماردن نه بێت. منداڵ، که  ده توانێت دوو ژماره 
 بخاته  سه ر یه کدی له وانه یه  نه توانێت بۆمان باسبکات چۆن به و ئاکامه  گه یشتوه . 
تۆ  بزانیت  ئه وه یه ،  زانین  ‘ئه له ین’  هاوکێشه که ی  و  ‘پیاجێت’  تاقیکردنه وه که ی 
ده زانیت” ڕه تده داته وه . هه مانکات ، که  ژماره ی جگه ره کان بۆ من ده رده که وێت بیر 
له  کۆکردنه وه یان ناکه مه وه . ئه گه ر لێم بپرسن “تۆ چی ده که یت؟” له  وه اڵمدا ده ڵێم، 
“ده یان ژمێرم.” ئه م وه اڵمه  ته نیا ئاوه ڕ له و ئاگاییه  خێرا تێپه ڕیوه  ناداته وه ، که  من 

له  تێڕامانه که مدا هه مه .
ئه و جۆره  ئاگاییانه ش  ده گرێته وه ، که  خێرا به  بێ ئه وه ی تێیان بڕوانم تێده په ڕن. 
تێڕامان پێش ئه و ئاگامه ندییه  ناکه وێت، که  تێی ده ڕوانێت. ئه وه ی ئه و ئاگامه ندییه  
ده رده خات تێڕامانه که  نییه . به ڵکو به  پێچه وانه وه  ئه وه ی تێڕامان ده هێنێته کایه وه  
ئاگامه ندییه، که  له  تێڕامان به ده ره ؛ کۆجیتۆی پێش تێڕامانه ، که  ده بێت به  مه رج 
بۆ سه رهه ڵدانی کۆجیتۆی دێکارتی.)8(  ئه مه ش وه کو ئه وه  وایه  بڵێین بۆ ئه وه ی 
بتوانیت شته کان بژمێریت پێویسته  ئاگایی ژماردنت هه بێت. ده شێت هه ندێک ئه مه  
به  سوڕانه وه یه کی بازنه یی دابنێن. ئایا پێویست ناکات من بۆ ئه وه ی ئاگایی ژماردنم 
و  نییه   بازنه یی  سوڕانه وه ی  ئه مه   به اڵم  ڕاسته .  ئه مه   بژمێرم؟  شته کان  هه بێت، 
ئاگامه ندیش بۆ ئه وه ی هه بێت، به  شێوه یه کی بازنه ی ده سوڕێته وه . ده توانین ئه م 
بوون.  له   ئاگاییه  ئاگامه ند،  بوونێکی  هه موو  ڕوونبکه ینه وه :  به مشێوه یه   بۆچوونه  
لێره وه  تێده گه ین بۆچی ئاگایی ئاگامه ندی ڕوو له  ده ر نییه ؛ چونکه ئه و ئاگاییه و 
ئاگاماندی یه ک شتن. ئه و له هه مانکاتدا خۆی وه کو ئاگامه ندی و بابه تی ئاگاییه که شی 
ده بینێت. پێویستی زمانه وانی زۆری لێکردوین باسی ئه و جۆره  ئاگامه ندییه  بکه ین، که  
بۆ ناسینی بابه ته که ی ڕوو له ده ر نییه . له  به ر ئه م پێویستیه شه له گهڵ به کارهێنانی 
“ ئاگایی له  خۆ”، وشه ی “له “ ده خه ینه  که وانه وه . ئاگایی له  خۆ)یان خۆ-ئاگایی( 
وه کو  هه بوویه کدا.  له  ئاستی  ئاگامه ندانه یه   بوونی  نییه . شێوازێکی  نوێ  شتێکی 
چۆن بابه تێکی ده ره کی سێ ڕه هه ندی هه یه ، ڕه هه نده کانی ئاگایی له  خۆ مه به ست 

مه به ست  ئه گه ر  به ستراون.  ئاگاییه وه   به م  ڕاسته وخۆ  که   خه مخۆرییه ،  و  چێژ  و 
له  نێو ئاگامه ندییدا نه بێت، ئه وا بوونی مه به ست ده بێت به  خودی ئاگامه ندی. با 
واتێنه گه ین، که  هۆکارێکی ده ره کی)وه کو گرفتێکی ئۆرگانیکی، هانده رێکی شاراوه  
یان ئه زموونێکی ژیان( ئه و ڕووداوه  ده روونییه ی، وه کو چێژ دروستده کات و ده بێته  

هۆکار بۆ سه رهه ڵدانی ئاگایی له  خۆوه .
ئه گه ر وا بێت ئه وا خه سڵه تی ئاگایی له  خۆ بۆ هه ستکردنمان به  مێزه که  زیاد ده که ین 
و ده که وینه وه  نێو وه همی پێشخستنی زانین. هه روه ها، دانانی ڕووداوێکی ده روونی 
به  شت، وه کو چۆن کاغه زێک به  سور داده نێین، ئه ویش به  ئاگایی دابنێن چێژ، 
لۆجیکانه ش له  ئاگایی چێژه وه  جیا ناکرێته وه .  ئاگایی له  چێژ پێکهاته ی چێژه ، 
شێوازی بوونه که یه تی، وه کو جه سته ی نه ک فۆرم بۆ شتێک. چێژ پێش هه ستکردن 
به  چێژ یان ئاگایی له  چێژه وه په یدا نابێت. ته نانه ت، وه کو الیه نێکی هێزه کیش 
پێش ئاگاییه که  نادۆزرێته وه . چێژێکی هێزه کی ده توانێت، وه کو ئاگایی له  بوونی 
هێزه کی چێژه که  هه بێت. الیه نه  هێزه کییه کانی ئاگامه ندی، وه کو ئاگایی له و الیه نه  

هێزه کییانه دا ههن.                       
به  پێجه وانه شه وه ، به و شێوه یه ی له  پێشتر ئاماژه م بۆ کرد، پێویسته  خۆمان له  
پێناسه کردنی چێژدا به و ئاگاییه ی له  باره یه وه  هه مانه  دوورخه ینه وه . ئه گه ر ئه م کاره  
نه که ین بۆ ئایدیالیزم و پێشخستنی زانین ده گه ڕێینه وه . پێویست ناکات چێژ له و 
دیو خۆ-ئاگاییه که یه وه  بشارینه وه ؛ چێژ نوێنه ری بابه تێکی ده ره کی نییه ، ڕووداوێکی 
بۆ  یاسایه که   خۆئاگاییش  و  ئاگاییه   خۆ  بوونی  چێژ  ڕه هایه .  پڕو  کۆنکریتییه  و 
بوونی چێژ. ئه مه ش هایدیگه ر چاک بۆی چووه ، که  ده نوسێت)با له  دازاین، نه ک 
ئاگامه ندی بدوێین.(: “چۆنییه تی )ناوه ڕۆکی( ئه م بوونه ، ئه گه ر بتوانین به  گشتی 
ئاگامه ندی شتێکی  واته   ته ماشابکرێت.”  بوونی  وه کو  پێویسته   بدوێین  له  سه ری 
ڕووتکراوه  نییه ، له  نێو بووندایه  و خۆی ناوه ڕۆکی دروستده کات. ئه ویش سه رجه می 
پرۆژه  گونجاوه کانییه تی. ئه مه  ئه وه  ده گه یه نێت بوونی ئاگامه ندی به پێچه وانه ی ئه و 

بوونه وه یه ، که  له  به ڵگه ی ئۆنتۆلۆجیدا ده سه لمێنرێت.            
مادامه کی ئاگامه ندی له  پێش بووندا نییه ، بوونیشی سه رچاوه ی هه موو پرۆژه کانه ، 
ئهوا بوونی ناوه ڕۆکێتی. هوسرڵ ئه مه ی به “پێویستی هۆکار” ناوزه دکردوه ، بۆ ئه وه ی 
ناوه ڕۆکی چێژ بدۆزینه وه  پێویسته  ئاگایی له و چێژه وه ، وه کو هۆکارێکی پێویست 
هه بێت. یاسا الیه نێکی به رزی زانینه ؛ ئاگایی له  یاساوه  هه یه ، به اڵم یاسای ئاگایی 
نییه . له به رئه مه  ، مه حاڵه  بێجگه  له خودی ئاگامه ندی هانده رێکی دیکه  بۆ ئاگامه ندی 
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ساخبکه ینه وه . ئه گه ر ئه مه  نه که ین، له م حاڵه ته دا جۆرێک له  ئاگایی دێته کایه وه ، 
که  ئاگای له  خۆی نابێت. تاکو ڕاده یه کیش ئاگای له  بوون نابێت. لێره دا ده که وینه  
ئاگامه ندی  نیوه  -  و  ئاگامه ندی  نه بزێوی  به   باوه ڕی  بۆچوونه ی  ئه و  وه همی  نێو 
هه یه . به اڵم ئاگامه ندی هه میشه  ئاگامه ندییه ، بێجگه  له  خۆی هیچی دیکه  سنورداری 
ناکات.  نابێت سهربهستى ئاگامه ندی به  پێکهاته  یان پێکهێنان دابنێين چونکه  
ئه وه   که   سه ربه ستییه ی،  ئه م  ته نانه ت  ناکه وێت.  خۆی  بوونی  پێش  ئاگامه ندی 
ده گه یه نێت خۆی ئافه ریدکردبێت کرده وه  نییه  چونکه  ئاگامه ندی خۆی به کرده وه 
 نابێت. ئاگامه ندی بوونێکه  سه ربه خۆ، ئه مه ش خه سڵه تێکی بنه ڕه تی ئه م بوونه یه .  
بۆ دەرخستنی ئه م خه سڵه ته  زاراوه ی”هۆکاره  بۆ خودی خۆی” به کارنه هێنین، که  به  
ئاکاممان ناگه یه نێت. له م ڕووه وه  باشتره  بڵێین: بوونی ئاگامه ندی له  ئاگامه ندییه وه  
ده رده چێت. هه روه ها ئه وه ش ده گه یه نێت، که  ئاگامه ندی له  نه بوونه وه  ده رنه چووه . 
نه بوونی ئاگامه ندی پێش ئاگامه ندی نییه . پێش ئاگامه ندی بوون هه یه ، که  ئاماژه  بۆ 
نه بوونی ئاگامه ندی ناکات. ئه گه ر نه بوونی ئاگامه ندی هه بێت، پێویسته  ئاگامه ندییه کی 
ئاگامه ندییه   ئه و  بۆ  ئێستاش  ئاگامه ندی  نییه .  ئێستا  که   هه بووبێت،  پێشتر  له  
نه بوونه  گه واهی بدات. ئاگامه ندی پێش نه بوون ده که وێت و له  بوونه وه  ده رچووه .  
ڕازیبوون به م ئاکامانه ، بۆ هه ندێک دژواره . به اڵم ڕاستییه که یان ئاشکراده بێت ئه گه ر 
وردتر له  نزیکه وه  سه رنجیان بدرێتێ. پارادۆکسه که  له گه ڵ ئه و هه بووانه دا نییه ، که  
بوونی خۆیان ده خه نه  گه ر، به ڵکو له  وه دایه ، که  جۆرێکی ديكهيان  نییه . ئه وه ی 
مه حاڵه  بیریلێبکرێته وه   هه بوویه کی ناچاالکه ؛ هه بوویه ک ، که  هیچ هێزێکی نه بێت و 
بوونی خۆی به رده وام بکات و بیپارێزێت. ئه وه ی له  ده ره وه ی بیرکردنه وه دایه  یاسای 
نه بزێوییه . ئایا ئاگامه ندی، ئه گه ر له  شتێکه وه  په یدا نه بووبێت، چۆن هاتۆته  کایه وه ؟ 
له نێو بێ - ئاگایی یان فسیۆلۆجیه وه  هاتووه ؟ ئه گه ر ئه و پرسیاره ش بکه ین ئایا 
ئه مانه  له  کوێوه  هاتون؟ له وه اڵمدا به  چه مکی بوونێکی نه بزێو ده گه ین. له وه  زۆرتر 

نازانین چۆن ئه و بێ-ئاگاییه  یان فزیۆلۆجییه  په یدابووه . ئه مه ش به ڵگه ی
ئه و  ڕه تدانه وه ی  له گه ڵ    )Contingentiamundi)9.ده سه لمێنێت چاکتر   
بۆچوونه دا، که  زانین پێش ده خات، بوونی زانه رمان دۆزییه وه  و به رانبه ر ئه و ڕه هایه  
زانینیان  به  بابه تی  حه ڤده هه م  سه ده ی   هۆ شه کییه کانی  بیریاره   که   ڕاوه ستاین، 
ناوزه دکرد. به اڵم له به ر ئه وه ی پرسیاره که  سه باره ت ئه و ڕه هایه  له  باره ی بوونیه وه یه تی 
نه ک ناسینی، ئه وا ڕه خنه که مان له سه ر ئه وه  نییه ، که  ئه و بوونه  ڕه هایه  به  ناسین 
ڕه هایه تی خۆی ونده کات و په یوه ندی خۆی له گه ڵ زانیندا دروستده کات. له ڕاستیدا، 

بوونی ئه م ڕه هایه  له  سه ر بوونیادێکی لۆجیکی ڕانه وه ستاوه ، په یوه ندی به  زانینه وه  
نییه ، به ڵکو به و خۆیه وه  هه یه ، که خاوه نی ئه زموونه  کۆنکرێتییه کانه . هه روه ها له به ر 
په یوه ندییه که ی به ئه زموونه که وه  ڕێژه یی نییه  چونکه  خۆی ئه زموونه که یه . به  هه مان 
هۆشه کی  فێرگه ی  ئۆنتۆلۆجی  هه ڵه ی  نییه .  به ده ر  له  ناوه ڕۆک  ڕه هایه کی  شێوه  
دێکارت له وه دا نییه  ئه م ڕه هایه  به  بوونێکی له  پێشتر له  ناوه ڕۆک دانابێت، به ڵکو 
ئه و ڕه هایه  ناوه ڕۆک نییه . ئاگامه ندی ناوه ڕۆکی نییه ، ئه وه ی هه یه تی دیارده یه کی 
ڕووته . بوونیشی به  خۆده رخستنه که یه وه  به ستراوه . ئاگامه ندی دیارده یه  و بۆشاییه کی 
گه وره یه )چونکه  هه موو جیهان له  ده ره وه ی ئه ودایه ( له به ر ئه وه ی بوونی و دیارده ی 
بوونی یه ک شتن و جیاوازییان نییه ، ئاگامه ندی ڕه هایه .                                           

*ئه م نووسینه  به شێكی بچوكه  له  كتێبی”بوون و نه بوون”ی سارته ر، كه  د.محه مه د 
كه مال كردویه تیه  كوردی، كتێبه كه  زیاتر له  هه زار الپه ڕه  ده بێت، بڕیاره  له ئاینده یه كی 
نزیكدا له ده زگای سه رده م چاپبكرێت. ئه م به شه ی نوسینه كه ش لێره دا به ره زامه ندی 

وه رگێڕی كتێبه كه  و ده زگای سه رده م باڵوكراوه ته وه .

پەڕاوێزەکان: 
به کارهێناوه .  فینۆمینه   بۆ  )دی��ارده (  و  مۆنیزم  بۆ  )یه کانه گی(م  زاراوه ی   )1(
یه کانه گی بۆچوونێکی ئۆنتۆلۆجییانه یه ، که  فره الیه نی و زۆری دیارده کان بۆ یه ک 
بنه ڕه ت ده گه ڕێنێته وه . ئه مه ش به  پێچه وانه ی بۆچوونی دووه لیستانه یه ، که  باوه ڕی 

به  دوو بنه ڕه تی جیاواز بۆ هه بووه کان هه یه .)وه رگێڕ( 
که   ده ک��ات،  کانت  دووه لیستییه که ی  بۆچوونه   بۆ  ئاماژه   سارته ر  لێره دا   )2(
بنه ڕه تی  و  ڕاستی  داناوه .)نۆمینه (  فینۆمینه   و  نۆمینه   به   دی��ارده ی  و  بوون 
بڕوانه :                                                                          ئه مه ش  بۆ   زانینی مرۆڤه وه .  له و دیو ده سته اڵتی  دیارده کانه   نه ناسراوی 
 Immanuel  Kant. Critique of Pure Reason, translated

.by Norma Kemp Smith
.London: Macmillan, 1963. A: 235, B: 294

)3( نۆمینه ڵیزم وشه یی التینییه ، ئه و بۆچوونه یه ، که  چه مکه  هه مه کییه کان به ڕاست 
ئه سپ( هه مکی)وه کو  هه رچه مکێی  دانانێت.  بیرکردنه وه دا  له نێو  یان  ل��ه ده ره وه  

)ناوه (،که  بۆ بابه ته  هه نده کییه کانی ئه و جۆره  دانراوه .   
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)4( ڕه نگی سور، وه کو دیارده یه کی سور له  بابه تێکی سوردا له  )ڕه نگی سور به  
گشتی(یه وه  وه رگیراوه . مه به ستی سارته ر له م نموونه یه دا گه ڕانه وه  بۆ بۆچوونه که ی 
نییه ،  له ودیو  هه نده کییه کانه وه   بوونی چه مکه هه مه کییه کان  ئه فالتون سه باره ت 
چونکه  سارته ر باوه ڕی به ناوه ڕۆکی به رز بۆ دیارده کان نییه . ئه و ده یه وێت جیاوازی 
و لێکچونی)بۆ نموونه ( گوڵێکی سور له  گه ڵ سور به  گشتی ڕوونبکاته وه . )وه رگێڕ(  
)5( کانت له و باوه ڕه دایه  له ودیو دیارده کانه وه  ڕاسته قینه یه کی شاراوه  و نه ناسراو 

هه یه ، که  سه رچاوه ی بوونی دیارده کانه  و به  نۆمینه  ناوزه دی ده کات. )وه رگێڕ(
)6( زاراوه ی)فینۆمینه ( هه مان واتای)دیارده (ی هه یه . به اڵم هه ندێک جار، هایدیگه ر 
و سارته ر به  دوو شتی جیاوازی داده نێن. بۆ نموونه  نه خۆشی فینۆمینه یه ، که  به  
چه ند شێوه یه ک خۆی ده رده خات، وەكو سه ریه شه ، به رزبوونه وه ی گه رمایی له ش یان 
ڕشانه وه . هه موو ئه م شێوانه  دیارده کانی ئه و فینۆمینه یه ن )نه خۆشیه که (، که  له 

 ڕێگه یانه وه  خۆی ده رده خات. )وه رگێڕ(            
)7( هوسرڵ بابه تی هه ستپێکراو یان ئه و دیارده یه ی له  به رده م ئاگامه ندییدا خۆی 
قوتده کاته وه  و فینۆمینۆلۆجییانه ده ناسرێت ناو ناوه )نۆیمه (  و چاالکی ئاگامه ندیش 
له  ناسینی ئه و بابه ته  ده ره کییه دا به )نۆیه سس( ناوزه د کردوه . هاوکات هیچ الیه نێکی 

له م دوانه ی  نه کردووه  به  قوربانی الیه نه که ی دیکه . )وه رگێڕ(
)8( کۆجیتۆکه ی دێکارت)من بیرده که مه وه ، که وابوو من هه م( له  ئاکامی تێڕامانی 
ئاگامه ندییه وه  بۆ بوونی خۆ یان)خود(  سه رهه ڵده دات. به اڵم سارته ر ده یه وێت ئه وه 
 بسه لمێنێت، که  خۆ یان ئاگامه ندی پێش ئه م تێڕامانه  جۆرێک له  ئاگایی له  باره ی 

خۆيهوە هه یه ، که  پێویستی به  تێڕامان نییه . )وه رگێڕ(
)9( ئه مه  به ڵگه یه که  بۆ بوونی ئافه ریدکه ر به  ڕێگه ی هه بووه کانه وه . هه رچه نده  
ئه م به ڵگه یه  به  به ڵگه ی اليبنيز ) -1646 1716( داده نرێت، به اڵم بنه ڕه تی 
بیرۆکه که ی بۆ ئه ریستۆ ده گه ڕێته وه . ده توانین به  شێوازێکی به ڵگه ی کۆسمۆلۆجی 
دابنێین. زاراوه که  التینییه  و واتای  هه ڵکه وتووه  ده به خشێت. هه رشتێک هه ڵکه وتووبێت 
بیریاره   هه ندێک  له الی  ئه مه ش  بکات.  پشتگیری  دیکه یه   بوونێکی  به   پیویستی 
بۆ  به ڵگه   به   بووه   جوه ینی  ئه ل  و  سینا  ئبن  و  فارابی  وه کو  موسوڵمانه کانی، 

سه لماندنی بوونی ئافه ریدکه ر. )وه رگێڕ(

*ئه م نووسینه  به شێكی بچوكه  له  كتێبی”بوون و نه بوون”ی سارته ر، كه  د.محه مه د 
كه مال كردویه تیه  كوردی، كتێبه كه  زیاتر له  هه زار الپه ڕه  ده بێت، بڕیاره  له ئاینده یه كی 

نزیكدا له ده زگای سه رده م چاپبكرێت
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مرۆڤ كۆك نییه  سه باره ت به و پرسیاره  كه  داخۆ فه لسه فه  چی  بێت 
و چ به هایه كی  هه بێت. مرۆڤ له  فه لسه فه  چاوه ڕوانیی  وه اڵمی  به ده ر 
له  ئه ندازه  ده كات یان به بێ  گرنگیپێدان وه ك هزری  بێبابه ت ووه الوه ی  
ده نێت؛ مرۆڤ به  شه رمه وه  وه ك ته قه الی  به واتای  كه سانی  نائاسایی  
خه ونبینان  زیاده ڕۆی   بیركردنه وه ی   وه ك  بێڕێزی   به   یان  ده یبینێت 
دایده نێت؛ مرۆڤ فه لسه فه  وه ك شتێك داده نێت كه  گوایه  مه سه له ی  
هه موو كه سێكه  و له به ر ئه م هۆیه  داوا ده كات، كه  فه لسه فه  پێویسته  
ئاسان و شیاوی  لێتێگه یشتن بێت، یان وه ك هێنده  ئاڵۆز دایده نێت 
بێواتا. ئێمه   ئیتر گوایه  خه ریكبوون پێوه ی  ده بێت به  كارێكی   كه  
به ڕاستی  ده توانین له وه وه  كه  ناوی  فه لسه فه ی  لێده نرێت، نموونه گه ل 

بۆ نرخاندنی  ئاوها دژبه ر ببینین.
ئه وه یه   هه یه ،  زانست  به   باوه ڕی   كه   كه سێك  بۆ  شت  ناله بارترین 
كه  فه لسه فه  هیچ سه ره نجامێكی  به گشتی  چواندووی  نه خستۆته وه ، 
بیزانێت  بتوانێت  ئاراوه  كه  مرۆڤ  واتا شتێكی  ئه وتۆی  نه هێناوه ته  
و به مه ش ببێت به  خاوه نی . كاتێك زانسته كان له  كایه كانی  خۆیاندا 
ئه وا  به ده ستهێناوه ،  ناسێنراویان  به گشتی   و  جه خت  مه ئریفه ی  
فه لسه فه  به  پێچه وانه وه  سه رباری  ته قه الی  هه زاران ساڵ به م ئه نجامانه  
نه گه یشتووه . بێگومان ناشێت نكۆڵی  له وه  بكرێت كه  له  فه لسه فه دا 
هیچ ته باییه ك سه باره ت به  ئۆبژێكتی  ته واو زانراو نییه . ئاخر ئه و شته  
كه  به  زه رووری  له  الیه ن هه موو یه كێكه وه  ده ناسێنرێت، به  خودی  ئه م 
ناساندنه  بووه  به  مه ئریفه یه كی  زانستی  و چیدی  فه لسه فه  نییه ، به ڵكو 

ته نیا ڕوو ده كاته  كایه ی  تایبه تیی  ئه و شتانه  كه  شیاوی  زانینن.
هه روه ها هزرینی  فه لسه فه یی ، به  پێچه وانه ی  زانسته كانه وه ، كاره كته ری  

پزیشكی  فه لسه فه  چییه ؟ پێش  ئێمه   كه   نییه   تێدا  گومانی   هیچ  نییه .  پێشكه وتنی   پرۆسه یه كی  
گریكی هیپۆكراتێسمان داوه ته وه ، به اڵم ئێمه  زۆر كه م ده توانین ببێژین كه  زۆرتر له  
پالتۆن تێپه ڕیوین. ئێمه  ته نیا له و كه ره سه  زانستییه دا له  پێش پالتۆنه وه ین كه  ئه و 
به كاری  ده هێنێت، به اڵم ڕه نگه  له  خودی  فه لسه فاندندا به ده گمه ن توانیبێتمان به  ئه و 

بگه ینه وه .
ئه وه  ده بێت بۆ سروشتی  بابه تی  فه لسه فه  بگه ڕێته وه  كه  هیچ شێوه یه كی  فه لسه فه ، 
جیاواز له  زانسته كان، به بێ  دژبه ری  له  الیه ن هه مووانه وه  نه ناسێنراوه . ئه و جۆره ی  
جه ختی كه  پێویسته  مرۆڤ له  فه لسه فه دا پێیبگات، جیاوازه  له  جه ختیی  زانستی ، 
واتا هه مان جه ختییه ك نییه  بۆ هه موو زه ینێك، به ڵكو مسۆگه ركردنێكه  كه  سه رجه م 
كرۆكی  مرۆڤه كه  له  سه رگرتنیدا به شداره . كاتێك مه ئریفه  زانستییه كان ڕوو ده كه نه  
بابه تگه لی  تایبه ت به  خۆیان و زانینی  ئه و بابه تانه  به  هیچ شێوه یه ك بۆ هه مووان 
زه روور نییه ، ئه وا به  پێچه وانه وه  مه سه له كه  له  فه لسه فه دا ڕوو ده كاته  سه رجه مێتیی  
بوون و ئه م بوونه ش كێشه ی  مرۆڤه  وه ك مرۆڤ، یان مه سه له كه  ڕوو ده كاته  ڕاستی  
و ئه وجا كاتێك ڕاستی  دیارده دات، ئیتر قووڵتر له  هه ر مه ئریفه یه كی  زانستی  مرۆڤ 

ده هه نگوێت.
بێگومان فه لسه فه ی  گۆڕانپێدراو به نده  به  زانسته كانه وه . فه لسه فه  لێره دا زانسته كان 
له نێو دۆخی  پێشكه وتوویاندا وه ك پێشمه رج داده نێت، واتا له نێو ئه و دۆخه دا كه  
ئه وان له  هه ر سه رده مێكدا پێیگه یشتوون، به اڵم سه رباری  ئه مه  مه غزای  فه لسه فه  
سه رچاوه یه كی  دیكه ی  هه یه . پێش هه موو زانسته كان، كاتێك مرۆڤان بێدار ده بنه وه ، 

فه لسه فه  سه رهه ڵده دات.
با به  چه ند دیارده یه كی  سه رنجڕاكێش ئه م فه لسه فه یه  كه  به ده ر له  زانست هه یه ، 

بهێنینه  پێش چاومان:
یه كه م: له  مه سه له  فه لسه فه ییه كاندا نزیكه ی  هه موو یه كێك خۆی  وه ك به توانا بۆ 
بڕیاردان ده بینێت. كاتێك مرۆڤ ئیئتراف به و هه قیقه ته  ده كات كه  مه رجی  تێگه یشتن 
له  زانسته كاندا بریتییه  له  فێربوون و ڕاهێنانپێكردن و مێتۆد، ئه وا مرۆڤ پابه ند به  
فه لسه فه وه  داوا ده كات كه  خۆی  به بێ  مه رج به شداری  بكات و ده توانێت هه ڵوێستی  
خۆی  پیشان بدات. لێره دا مرۆڤبوونی  خۆ، قه ده ری  خۆ و ئه زموونی  خۆ، پێشمه رجی  

كافین.
ئێمه  ده بێت ئیئتراف بكه ین به  داواكاری  بۆ كراوه یی  فه لسه فه  بۆ هه موو یه كێك. 
ئاڵۆزترین ڕێگه كانی  فه لسه فه  كه  پسپۆرانی  فه لسه فه  ده یانگرنه  به ر، ته نیا كاتێك 
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مه غزایه كیان ده بێت گه ر به  ئاڕاسته ی  مرۆڤبوون بڕۆن، مرۆڤبوونیش به ڕێی  چۆنێتیی  
جه ختبوونییه وه  له  بوون و خودی  خۆی  له نێو بووندا دیاری  ده كرێت.

دووه م: هزرینی  فه لسه فه یی  ده بێت هه رده م ڕه سه ن بێت، هه موو یه كێك ده بێت خۆی  
ڕیالیزه ی  بكات. 

له   ڕه سه ن  فه لسه فاندنی   بۆ  سه رنجڕاكێشه   زۆر  نیشانه یه كی   مندااڵن  پرسیاری  
الیه ن خودی  مرۆڤه وه . زۆر جار له  ده می  منداڵه وه  ئه وه  ده بیسترێت كه  به گوێره ی  
مه غزاكه ی  ڕاسته وخۆ ده چێته  نێو قوواڵیی  فه لسه فاندنه وه . بۆ ئه مه  چه ند نموونه یه ك 

ده هێنمه وه :
منداڵێك سووڕده مێنێت: “من هه میشه  هه وڵ ده ده م وای  دابنێم كه  من كه سێكی  
دیكه م و كه چی  سه ره ڕای  ئه مه  من هه میشه  هه ر خۆمم”. ئه م كوڕه  ڕوو ده كاته  
سه رچاوه یه كی  سه رجه م جه ختی  – ئاگایی  بوون له نێو خودئاگاییدا. ئه و له  به رده م 
مه ته ڵی  منبووندا ڕاماوه  و ده یه وێت له نێو خۆیه وه  نه ك له  شتێكی  دیكه وه  لێیتێبگات. 

ئه و كوڕه  پرسیاركه رانه  له  به رده م ئه م سنووره دا وه ستاوه .
بۆ منداڵێكی  دی  چیرۆكی  خولقاندن ده گێڕرێته وه : خودا سه ره تا ئاسمان و زه مینی  
خولقاند ... به اڵم منداڵه كه  كتوپڕ ده پرسێت: “ئه ی  پێش سه ره تا چی  هه بوو؟” ئه م 
كوڕه  ئه زموونی  بێدوایه كێتیی  پرسیاركردنی  به رده وامی  كرد، ئه زموونی  نه سره وتنی  

زه ین سه باره ت به وه  كه  ناتوانێت به  وه اڵمێكی  دوایه مین بگات.
له ته ك منداڵێكی  دیكه دا به ره و ڕووی  سه وزاییه كی  دارستان پیاسه  ده كرێت و منداڵه كه  
ده خوازێت ئه فسانه یه كی  له باره ی  ‘ئێلفه كان‘ ) 1( بۆ بگێڕرێته وه  كه  شه وانه  له نێو 
دارستانه كه دا سه مای  خۆیان ده كه ن. به اڵم كیژه كه  ده بێژێت: “جا خۆ ئه وانه  نین”. 
به اڵم ئێستا باسی  ڕیالێتیگه لی  جیاوازی  بۆ ده كرێت، هه روه ها ڕه چاوی  بزووتنی  خۆر 
یان زه وی   ببزوێت  ده كرێت، ئه و پرسیاره شی  بۆ ڕوون ده كرێته وه  كه  داخۆ خۆر 
به ده وری  خۆیدا بسووڕێته وه ، پاشان ئه و هۆكارانه شی  بۆ ڕوون ده كرێته وه  كه  پیشانی  
ده ده ن، شێوه ی  زه وی  گۆئاسایه  و به  ده وری  خۆیدا ده بزوێت. به اڵم كیژه كه  په یوه ست 
به مه شه وه  ده بێژێت: “ئه مه  هیچ ڕاست نییه “، ئه وجا پێی  به  زه وییه كه دا ده كێشێت: 
“زه وی  سره وتووه ، من ته نیا باوه ڕ به وه  ده كه م كه  به  چاو ده یبینم”. به اڵم ئێستا 
وه اڵمی  ده درێته وه : “كه واته  تۆ باوه ڕ به  خودای  دلۆڤانیش ناكه یت، ئاخر تۆ ئه ویش 
به  چاو نابینیت”. كیژه كه  وڕده مێنێت و به  ئه وپه ڕی  بڕواوه  ده بێژێت: “گه ر ئه و 
نه بووایه ، ئه وسا ئێمه  لێره  نه ده بووین”. هۆشسامیی  لێره بوون ئه م منداڵه ی  ته نیوه : 
لێره بوون به ڕێی  خودی  خۆیه وه  نییه . منداڵه كه  هه روه ها له  جیاوازیی  پرسیاره كه ش 

تێگه یشت، واتا: داخۆ مه سه له كه  ڕوو بكاته  بابه تێك له نێو جیهاندا یان ڕوو بكاته  
بوون و لێره بوونمان له نێو سه رجه مدا.

كیژێكی  دیكه  ده ڕوات بۆ سه ردان و به سه ر پیلكانه یه كدا سه رده كه وێت، له  ڕه وتی  ئه م 
سه ركه وتنه دا بۆی  ده رده كه وێت كه  هه موو شتێك به رده وام ده گۆڕرێت، ڕاده بوورێت و 
به سه رده چێت هه روه ك هه رگیز نه بووبێت. ئه وجا كیژه كه  ده بێژێت: “به اڵم خۆ ده بێت 
شتێكی  چه سپ هه بێت ... كه  ئیتر من ئێستا بۆم ده لوێت به سه ر پیلكانه كاندا بۆ 
الی  پوورم سه ربكه وم، ده بێت ئه مه  له نێو یادوه ریمدا بپارێزم”. له نێو ڕابوردندا ڕامان 

و ڕاچه نین له  له ناوچوونی  یونیڤێرساڵ بۆ ڕێگه چاره یه كی  داماو ده گه ڕێت.
كێ  ئه م جۆره  حاڵه تانه  كۆبكاته وه ، ده توانێت فه لسه فه یه كی  ده وڵه مه ندی  مندااڵن 
بگێڕێته وه . وا دیاره  ئه و به ربێژییه  كه  گوایه  مندااڵن ئه مه یان له  دایك و باوكیان 
یان له  كه سێكی  دیكه  بیستووه ، چواندنی  بۆ ئیدێ  جیددییه كان نییه . ئه و به ربێژییه  
كه  وای  بۆ ده چێت ئه م مندااڵنه  نافه لسه فێنن و پێده چێت ئه م جۆره  ده ربڕینانه  
به ڕێكه وت بن، ڕه چاوی  هه قیقه تێك ناكات: مندااڵن زۆر جار خاوه نی  بلیمه تییه كن 
كه  له  ڕه وتی  پێگه یشتنی  ته مه ندا له ناوده چێت. له وه  ده چێت كه  ئێمه  له  ڕه وتی  
پێگه یشتندا بخزێینه  نێو زیندانی  كۆنڤه نسیۆن و بۆچوونه وه ، نێو زیندانی  حه شاردان 
و پرسیارلێنه كراوییه وه ، لێره شدا ئیتر ئازادییه كه ی  منداڵ ده دۆڕێنین. منداڵ له  دۆخی  
ژیانی  خۆئافرێنه ردا هێشتا كراوه یه ، ئه و هه ست ده كات و ده بینێت و ده پرسێت، به اڵم 
هێنده  ناخایه نێت كه  ئه م دۆخه  له ناوده چێت. منداڵ ئه وه  به رده دات كه  كتوپڕ له  
ساتێكدا له  الی  ده رده كه وێت، ئه وجا گه ر دره نگتر كامڵه  تۆماركه ره كان بۆی  بگێڕنه وه  

كه  ئه و چیی  گۆتووه  و پرسیوه ، ئه و ده چرسێت.
الی   له   ڕه س��ه ن  فه لسه فاندنی   شێوه   هه مان  به   م��ن��دااڵن،  الی   چ��ۆن  سێیه م: 
ده رووننه خۆشانیش ده رده كه وێت. هه ندێك جار )به ده گمه ن( ئاوها ده نوێنێت هه ر 
وه ك كۆته كانی  داپۆشینی  گشتی  بترازێن و ڕاستیی  ناخهه ژێنه ر بدوێت. له  سه ره تای  
هه ندێك نه خۆشیی  ده روونیدا ده ربڕینی  مێتافیزیكییانه ی  هه ژێنه ر دێنه  گۆڕێ ، كه  
به بێ  هیچ گومانێك ڕاگه یاندنه كه یان ناتوانێت له  فۆرم و زماندا به  واتایه كی  ئۆبژێكتی  
بگات، به اڵم ئێمه  سه ره ڕای  ئه مه  ده توانین هه ندێك حاڵه ت به ده ر بكه ین، وه ك بۆ 
نموونه  له  الی  هوێلده رلین یان ڤان گۆخ. كێ  ئه و ده ربڕینانه  ببیستێت، نه شیاوه  له  
الی  هه ستێك سه باره ت به وه  سه رهه ڵنه دات كه  لێره دا ڕووپۆشێك هه ڵده ردرێته وه ، 
كه  ئێمه  له ژێریدا به زۆریی  ژیانمان به ڕێوه  ده به ین. هه ندێك كه سی  ساغ ئه زموونی  
به اڵم  ده یكه ن،  نووستن  له   بێداربوونه وه دا  له كاتی   كه   ده ناسن  قوواڵنه   واتا  ئه و 
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پاشان له كاتی  بێداریی  ته واودا سه رله نوێ  نامێنن و ته نیا هه ستێكمان له  ال ده هێننه  
گۆڕێ ، كه  به ڕێیه وه  وای  بۆ ده چین كه  گوایه  توانای  تێگه یشتنمان نییه  له و واتایانه . 
له م ڕسته یه دا مه غزایه كی  قووڵ هه یه : مندااڵن و گه وجان ڕاستی  ده بێژن. بێگومان 
جارێ  لێره دا ئه و سه رچاوه  ئافرێنه ره  نییه  كه  لێوه ی  ئیدێ  مه زنه  فه لسه فییه كان 
و  كراوه یی   له   كه   ده بینرێت  تاكه كه سانه   ئه و  له  الی   ته نیا  ئه مه   سه رهه ڵده ده ن؛ 

سه ربه خۆییانه وه  وه ك ده گمه نه  زاتی  مه زن له  هه زاره كاندا ده ركه وتوون.
چواره م: له به ر ئه وه ی  مرۆڤ ناتوانێت ده ستبه رداری  فه لسه فه  ببێت، ئه وا فه لسه فه  
هه رده م له نێو ژیانی  گشتیدایه ، ئه مه ش له  شێوه ی  گۆته ی  گه یه نراودا له  ترادیسیۆنه وه ، 
له  ده ربڕینی  باوی  فه لسه فه ییدا، له  بیروباوه ڕی  سه روه ردا، وه ك بۆ نموونه  له  زمانی  
هۆشی  ڕۆشناییپێدراو و تێڕوانینی  سیاسیی  ئه قیده ییدا، به اڵم به تایبه تی  له  ئه فسانه ی  
سه ره تای  مێژوودا. مرۆڤ له  فه لسه فه  قوتاری  نابێت، بێگومان هێنده  نه بێت كه  
پرسیاره كه  ئه وه یه  داخۆ مرۆڤ لێی  به ئاگا دێت یان نا، داخۆ چاك بێت یان خراپ، 
ئاڵۆز بێت یان ڕوون. كێ  فه لسه فه  ڕه تبكاته وه ، ئه و كه سه  خۆی  فه لسه فه یه ك ڕیالیزه  

ده كات به بێ  ئه وه ی  لێی  به ئاگا بێت.
باشه  ئه ی  كه واته  فه لسه فه  چییه  كه  ئاوها یونیڤێرسێل و به  شێوه ی  ئاوها تایبه تی  

ده رده كه وێت؟

فیلۆسۆفۆس )فه یله سوف - و( كه  وشه یه كی  گریكییه ، به  پێچه وانه ی  سۆفۆسه وه  
كه   ده گه یه نێت  ئه وتۆ  واتایه كی   وشه یه   ئه م   .)gebildet( موسه قه فه   كه سێكی  
فه یله سوف مه ئریفه ی  )واتا كرۆكی ( خۆش ده وێت، ئه مه  به  پێچه وانه ی  ئه و كه سه وه  
كه  گه ر خاوه نی  مه ئریفه  بووایه ، خۆی  ناو ده نا زانه ر. ئه م مه غزایه ی  وشه كه  هه تا 
ئه مڕۆ وه ك خۆی  ماوه : كرۆكی  فه لسه فه  بریتییه  له  گه ڕان به دووی  ڕاستیدا، نه ك 
خاوه نداریی  ڕاستی ، جا با فه لسه فه  له  دۆگماتیزمدا، واتا له  زانینێكی  ده ربڕراوی  
نێو ڕسته دا كه  چواندنی  ڕه ها و كامیل و فێركارییانه ی  پێده درێت، هه ر خیانه تی  
لێبكرێت. فه لسه فه  به واتای : به ڕێوه بوون. پرسیاره كانی  كرۆكیترن له  وه اڵمه كانی ، 

هه موو وه اڵمێكیش سه رله نوێ  ده بێته وه  به  پرسیار.
كاتدا، شیمانه ی  ساتاربوونی   له نێو  به ڕێوه -بوون-�ه  كه  قه ده ری  مرۆڤه   ئه م  به اڵم 
له  خۆ  كامیلبوونێكی   بااڵدا شیمانه ی   له  ساتگه لی   به ڵێ   گرتووه ،  له  خۆ  قووڵی  
ده ربڕیندا،  شیاوی   زانراوێكی   له   هه رگیز  كامیلبوونه  خۆی   ئه م  بێگومان  گرتووه . 
له  ڕسته  و ئیئترافاتدا نابینێته وه ، به ڵكو بریتییه  له  ڕیالیزه بوونێكی  مێژووییانه ی  

مرۆڤبوونێك كه  خودی  بوونی  بۆ دیارده دات. گه یشتن به م هه قیقه ته  له نێو دۆخی  
مرۆڤیدا بریتییه  له  مه غزای  فه لسه فاندن.

بێگومان به ڕێوه بوون له  شێوه ی  بۆگه ڕاندا، یان: گه یشتن به  ئارامی  و كامیلبوونی  
سات، بریتی  نین له  پێناسه ی  فه لسه فه . هیچ شتێك به سه ر یان به پاڵ فه لسه فه وه  
دانه نراوه . فه لسه فه  له  شتێكی  دیكه وه  ده رنائه نجامێنرێت. هه موو فه لسه فه یه ك به ڕێی  
ڕیالیزه بوونییه وه  پێناسه ی  خۆی  ده كات. پرسیار سه باره ت به وه  كه  داخۆ فه لسه فه  
چی  بێت، شتێكه  كه  مرۆڤ ده بێت تاقییبكاته وه ، پاشان ئیتر فه لسه فه  لێره وه  بریتی  
ده بێت له  ڕیالیزه كردنی  ئیدێی  زیندوو و هزین له م ئیدێیه  )واتا په رچاندن(، یان بریتی 
ده بێت له  كردن و لێئاخافتن. مرۆڤ ده توانێت له  هه وڵی  خۆییه وه  ده رك به وه  بكات 

كه  له نێو جیهاندا وه ك فه لسه فه  پێمان ده گات.
ئێمه  ده توانین فۆمولی  دیكه  سه باره ت به  مه غزای  فه لسه فه  ده رببڕین، به اڵم هیچ 
تاكه   به   نابێت  كامیان  هیچ  و  ناكاته وه   ڕۆشن  به ته واوی   مه غزایه   ئه م  فۆرمولێك 
فۆرمول بۆ مه غزای  فه لسه فه . ئێمه  له  ئه نتیكه وه  ده بیستین: فه لسه فه  )به گوێره ی  
بابه ته كه ی ( بریتییه  له  مه ئریفه ی  شته  خودایی  و مرۆڤییه كان، بریتییه  له  مه ئریفه ی  
له   بریتییه   ئامانجه كه ی (  )به گوێره ی   فه لسه فه   بوونه وه ر؛  خودی   وه ك  بوونه وه ر 
فێربوونی  مه رگ، ته قه الی  هزریوه  بۆ به ختیاری ، خۆهاوشێوه یاندنه  به  خودایه تی ؛ 
ئه وجا له  كۆتاییدا فه لسه فه  )به گوێره ی  مه غزا گشتگیره كه ی ( بریتییه  له  زانینی  
سه رجه م زانین، له  هونه ری  سه رجه م هونه ره كان، یان بریتییه  له  خودی  زانست به ڕه هایی  كه  

ئاڕاسته یه كی  ڕووه و یه ك تاكه  كایه  وه رنه گرتووه .
ره نگه  مرۆڤ ئه مڕۆ بتوانێت ئه م فۆرموالنه ی  خواره وه  له باره ی  فه لسه فه  ده رببڕرێت. مه غزای  

فه لسه فه  بریتییه  له :
- ڕوانین له  كرده كێتی  )Wirklichkeit( له نێو سه رچاوه كه یدا.

- تێگه یشتن له  كرده كێتی  به و شێوه یه  كه  من چۆن به هزریوی  له  كرداری  ناخه كیدا مامه ڵه  
له ته ك خودی  خۆمدا ده كه م.

- خۆكردنه وه مان بۆ به رینیی  ئه وه  كه  گشتگیره .
- غیره ت بۆ كۆمونیكاسیۆنی  مرۆڤ له ته ك مرۆڤدا به ڕێی  هه ر مه غزایه كی  ڕاستییه وه ، ئه مه ش 

بێگومان له نێو خه باتی  خۆشویستانه دا 
- به  سه بر و به رنه دانه وه  ئاوه ز له  به رده م غه ریبترین و له  به رده م شكستهێندا بێدار بهێڵرێته وه .
- فه لسه فه  بریتییه  له  ته ركیزكه ر، مرۆڤ به م ڕێیه وه  ده بێت به  خودی  خۆی ، ئه ویش كاتێك 

ئه و له  كرده كێتیدا به شداری  ده كات.
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گه رچی  فه لسه فه  ده توانێت هه موو مرۆڤێك، به ڵێ  ته نانه ت منداڵیش، له  شێوه ی  ئیدێی  
ساده  و كاریگه ردا ببزوێنێت، به اڵم سه رباری  ئه مه  گۆڕانپێدانی  ئاگامه ندانه ی  ئه ركێكه  
كه  هه رگیز ته واو نابێت، به ڵكو چه ندباره  ده بێته وه  و هه میشه  وه ك سه رجه مێكی  
هه نووكه یی  ڕیالیزه  ده بێت: له نێو ئیشی  فه یله سوفه  مه زنه كاندا، ئه وجا وه ك سه دا له  
الی  كه متر مه زنه كان، ده رده كه وێت. ئاگایی  ئه م ئه ركه ، جا له  هه ر شێوه یه كدا بێت، 

هه تا ئه و كاته ی  مرۆڤان مرۆڤ بن هه ر بێدار ده مێنێته وه .
هێرشكردنی  ڕیشه یی  بۆ سه ر فه لسه فه  و نه رێنیكردنی  سه رجه مییانه ی  وه ك شتێكی  
زیاده  و زیانبه خش، ته نیا كاری  ئه مڕۆ نییه . مرۆڤ ده پرسێت: ئایا بۆ چ مه به ستێك 

فه لسه فه  له نێواندایه ؟ خۆ فه لسه فه  ناتوانێت خۆی  له  چه ڵه مه دا ڕابگرێت!
شێوازی  هزرینی  ئۆتۆریتێری  كلێسه  فه لسه فه ی  سه ربه خۆی  به و بیانووه  ڕه تكرده وه  
ڕووبكه ینه   ئه وه ی   بۆ  ده بات  له خشته مان  ده خاته وه ،  دوورمان  له  خودا  گوایه   كه  
جیهانێتی  و به مه ش ده روون به  هیچێتی  بۆگه ن ده كات. شێوازی  هزرینی  سیاسی -
تۆتالیتێر ڕه خنه ی  گرت: فه یله سوفه كان ته نیا جیاواز ڕاڤه ی  جیهانیان كردووه ، به اڵم 
له  بنه ڕه تدا گۆڕینی  جیهان گرنگه . فه لسه فه  بۆ هه ردوو شێوازه كه ی  هزرین پڕمه ترسی  
سه ربه خۆیی   هۆشی   پشتگیریی   و  هه ڵده وه شێنێته وه   ڕێكخراو  گوایه   چونكه   بوو، 
ده كات، به مه ش پشتگیریی  تووڕه بوون و ڕه تكردنه وه  ده كات، مرۆڤ فریو ده دات و 
له  ئه ركه  ڕیاله كانی  دووری  ده خاته وه . هه ردووكیان، چ ڕاكێشهێزی  ئه ودنیایه ك كه  
به  خودای  ده ركه وتوو ڕۆشنبۆته وه  و چ ده سه اڵتی  ئه مدنیایه كی  بێخودا كه  بۆ خۆی  

داوای هه موو شتێك ده كات، ده یانه وێت فه لسه فه  بكوژێننه وه .
ئه وجا له پاڵ ئه مه دا له  تێڕوانینی  ڕۆژانه ی  زه ینی  سه لیمی  مرۆڤه وه  پێوه ری  ساده ی  
سوودمه ندی  داده نرێت و به ڕێیه وه  فه لسه فه  شكست ده هێنێت. تالس كه  به  یه كه م 
فه یله سوفی  گریكی  داده نرێت، له  الیه ن ژنێكه وه  پێی  ڕابوێررا بوو. ژنه كه  بینی  بووی  
چۆن تالس له كاتی  چاودێریكردنی  ئاسماندا كه وتبووه  نێو بیرێكه وه : گه ر تالس له  

نزیكترین شتی  به رده م خۆی بێئاگا بێت، ئیتر بۆچی  بۆ دوورترین شت ده گه ڕێت!
كه واته  فه لسه فه  گه ره كه  ڕه وایه تی  به  خۆی  بدات. به اڵم ئه مه  نه شیاوه . ئه و ناتوانێت 
له  تێڕوانینێكی  دیكه وه  ڕه وایه تی  به  خۆی  بدات، تێڕوانینێك كه  وای  داده نێت گوایه  
فه لسه فه  به ڕێی  سوودمه ندییه كه یه وه  ڕه وایه تی وه رده گرێت. فه لسه فه  ته نیا ده توانێت 
ڕوو بكاته  ئه و هێزانه  كه  له نێو هه موو مرۆڤێكدا به ڕاستی  پاڵنه رن بۆ فه لسه فاندن. 
فه لسه فه  ده توانێت بزانێت كه  ئه و خۆی  به  مه سه له یه كی  مرۆڤه وه  وه ك خودی  مرۆڤ 
خه ریك ده كات، بێگومان مه سه له یه كی  ئازاد له  مه به ست و به ده ر له  هه ر پرسیارێك 

سه باره ت به  سوود و زیان له  جیهاندا، فه لسه فه  هه روه ها ده توانێت ئه وه ش بزانێت كه  
هه تا ئه و كاته ی  مرۆڤان بژین، ئه و خودی  خۆی  ڕیالیزه  ده كات. هێشتا هه ر ده سه اڵته  
دوژمنه كانی  ئه و وازناهێنن مه غزای  به  خۆ تایبه تمه ندیان بهزرێنن و ئیدیۆلۆژیگه لی  
پابه ند به  مه به سته وه  بهێننه  ئاراوه  كه  سه راپا له برییه كن بۆ فه لسه فه ، به اڵم له ژێر 
مه رجه كانی  كاریگه رییه كی  ویستراودان – وه ك ماركسیزم و فاسسینیزم ) (.به اڵم 
ئه م ئیدیۆلۆژیانه  خۆیان گه واهی  ده ده ن كه  فه لسه فه  نه شیاوی  ده ستبه ردارییه  بۆ 

مرۆڤ. فه لسه فه  هه میشه  لێره یه .
فه لسه فه  ناتوانێت خه بات بكات، خودی  خۆی  بسه لمێنێت، به اڵم ده توانێت خۆی  
ڕابگه یه نێت. ئه و له كاتی  ڕه تكردنه وه یدا هیچ به رهه ڵستییه ك ناكات، به اڵم كاتێك 
گوێی  لێده گیرێت، ئه و به  هیچ شێوه یه ك له  شادیدا ناخرۆشێت. تێڕوانینی  فه لسه فه  

ئه وه یه  كه  ئه و ده توانێت له نێو بناغه ی  مرۆڤایه تیدا هه مووان پێكه وه  ببه ستێت.
فه لسه فه  له  خۆرئاوا، له  چین و هندستان، ماوه ی  دووهه زار و پێنجسه د ساڵه  به  
ستیلی  مه زن و له  په یوه ندیی  سیسته ماتیكیدا هه یه . میراتێكی  مه زن بۆمان ده دوێت. 
هه مه چه شنه یی  فه لسه فاندن، دژبێژییه كان و داواكارییه  به رزكراوه كان بۆ خاوه نداریی  
ڕاستی  كه  هه موو سه راپا یه كتری  به ده ر ده كه ن، هێشتا هه ر ناتوانن ڕێ  له وه  بگرن 
كه  له  بنه ڕه تدا یه ك-ێك كارایه ، یه ك-ێك كه  هیچ كه س خاوه نی  نییه  و به  ده وریدا 
سه رجه م ته قه ال جیددیه كان ده سووڕێنه وه  - یه ك فه لسه فه ی  ئه زه لی : فیلۆسۆفییا 
پێرێنیس )philosophia perennis( . گه ر ئێمه  بمانه وێت به  ڕوونترین ئاگایی  
و به  شێوه یه كی  كرۆكی بهزرێین، ئه وسا به ناچاری  به ند ده بین به م بناغه  مێژووییه ی  

هزرینمانه وه . 

سه رچاوه :
Karl Jaspers: Einführung in die Philosophie. München 1963

فه رهه نگۆك
 ( زینده وه ری  ناسكی  ئه فسانه یین )وه ك په ری ( كه  له نێو دارستاندا ده ژین و شه وانه  

ده رده كه ون. 
  ( جیهانبینییه ك كه  مرۆڤ بۆ ئیئجاب بهه ژێنێت

  ( واتا فه لسه فه ی  هه میشه  به رده وام
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جۆرجیۆ ئاگامبین 
له ئینگلیزییه وه : سه الم عومه ر

ئه وه ی  ده ربڕینی  بۆ  نه بووه   زاراوه یه كیان  ته نیا  دێرینه كان  گریكه  
ئێمه  به  ژیان ناویده به ین. ئه وان دوو زاراوه ی ته واو جیاوازیان له ڕووی 
ده ربڕی   ،)zoē( زۆی  به كارهێناوه :  مۆرفۆلۆژییه وه   زمانه وانیی و 
ڕاستییه كی ساده ی ژینێكی ئاسایی هه موو زینده وه رانه  )ئاژه ڵ ، مرۆڤ 
یان خواكان(، بایۆس )bios(، مه به ست پێی  فۆرمێك یان شێوازی 
ژیانێكی تایبه تی تاكه  كه سێك یان گرووپێكه . له زمانه  مۆدێرنه كاندا ئه م 
جیاوازییه  ورده  ورده  له فه رهه نگه كاندا دیارنه ما )ئیتر وه ك بایۆلۆژیی و 
زوولۆژیی شوێنی خۆیان گرت و چیتر ئاماژه نه بوون بۆ جیاوازییه كی 
زیادده كات كه گونجاوه   زاراوه یه ك –ناڕۆشنییه كه ی  ته نیا  بنه ڕه تی(. 
له گه ڵ ده سته وه ستانبوونی مه رجه عه كه ی- ڕه گه زێكی ڕووتی هاوبه شی 
گریمانه كراو ده رده خات كه هه میشه  ئه گه ری ئه وه ی هه یه  داببڕێت له هه ر 

یه كێك له چه ندین فۆرمی ژیان.
ژیانێك  واتای  فۆرم_ی_ژیان  له زاراوه ی  مه به ستم  تره وه ،  له الیه كی 
كه هه رگیز  ژیانێك  له فۆرمه كه ی،  جیابكرێته وه   ناتوانرێت  كه هه رگیز 
ئه گه ری ئه وه  له ئارادا نییه  كه شتێكی بۆنموونه  وه ك ژیانێكی ڕووت 
جیابكرێته وه ،  له فۆرمه كه ی  ناتوانرێت  ژیانه ی  ئه و  جیابكه یته وه . 
ژیانێكه  بۆ ئه وه ی له مه ترسیدایه  له سه ر ڕێڕه وی ژیانی خۆی، ژیان 
خۆیه تی. ئه م ده ربڕینه  چی ده گه یه نێت؟ ژیانێك پێناسه ده كات-ژیانی 
پرۆسه كانی  هه ڵسوكه وتكردنه كان و  ڕێگاكان،  تاكه   كه تیایدا  مرۆڤ- 
به ڵكو  نین  )فاكته كان(  ڕاستییه كان  به ساده یی  ته نیا  هه رگیز  ژیان 
هه میشه و له سه روو هه موویه وه  ئه گه ره كانی ژیانن، هه میشه و له سه روو 
هه موویه وه  ده سه اڵته . هه ر ڕه فتارێك یان هه ر فۆرمێكی ژیانی مرۆڤ 

هه رگیز له الیه ن ئه ركێكی بایۆلۆژیی تایبه ته وه  دیاریناكرێت، هاوكات له الیه ن هیچ فۆرم_ی_ژیان  
پێویستییه كیشه وه  دیاری ناكرێت. له باتی ئه وه ، گرنگ نییه  تاچه ند ئه و ڕه فتاره  
یان فۆرمی ژیانه  وه ك شتێكی باو دووباره  ده بێته وه  یان له ڕووی كۆمه اڵیه تییه وه  
ژیان  هه میشه   به واتای،  هه ڵگرتووه ،  ئه گه رێكی  كاره كته ری  هه میشه   سه پێنراوه ، 
خۆی ده خاته  مه ترسییه وه . بۆیه  مرۆڤه كان )وه ك بوونه وه ری ده سه اڵت كه  ده توانن 
كارێك بكه ن یان نه یكه ن، سه ركه وتووبن یان شكست بێنن، خۆیان بدۆڕێنن یان 
خۆیان بدۆزنه وه ( ته نیا بوونه وه رن كه  له  ژیانیاندا به خته وه ریی بۆیان له مه ترسییدایه ، 
ته نیا بونه وه رن كه ژیانیان به شێوه یه كی چاره سه رنه كرا و ئازاراویی به  به خته وه رییه وه  
به ستراوه ته وه . به اڵم ئه مه  ده ستبه جێ فۆرم_ی_ژیان وه ك ژیانێكی سیاسی بنیات 
مرۆڤ  ژیانی  باش  ژیان و  له پێناوی  دروستكراوه   كۆمه ڵه یه كه   “ده وڵ��ه ت  ده نێت. 

له ناویدا”.   
ده سه اڵتی سیاسی وه ك ئه وه ی ئێمه  ده یزانین، له الیه كی تره وه ، هه میشه  خۆی له وه دا 
ده بینێته وه - دوا جار-بوارێكی ژیانی ڕووت له سیاقی فۆرمه كانی ژیان جیابكاته وه . 
زیاتر  به ڵكو  نییه ،  دادی )یاسایی(  ڤیتا )ژیان( چه مكێكی  ڕۆمانییدا،   له یاسای 
ئاماژه یه  بۆ ڕاستییه كی ساده ی ژین یان ڕێگه یه كی تایبه تی ژیان. ته نیا دۆخێك هه یه  
كه تیایدا چه مكی ژیان واتایه كی دادی )یاسایی( هه یه  كه ده یگۆڕێته  سه ر زاراوه یه كی 
ته كنیكی حه قیقی، كه ئاماژه یه  بۆ ده سه اڵتی ژیان و مردنی باوك به سه ر كوڕه كه یه وه . 
ئه ركی   )qu( ) كه( ده سته واژه یه دا،  له م  كه   خستۆته ڕوو  ئه وه ی  تۆماس(  )یان 
ئاماژه ده ری دژیه كی نییه  و ژیان )Vita( هیچ نییه  جگه  له ئه نجامێكی ڕاسته وخۆی 

مردن )nex(، ده سه اڵتی كوشتن. 
به و شێوه یه ، له بنه ڕه تدا ژیان له یاسادا ته نیا وه ك هاوتای ده سه اڵتێك ده رده كه وێت 
مردن  ژیان و  باوكانه ی  مافی  بۆ  ڕه وای��ه   ئه وه ی  به اڵم  ده ك��ات.  له مردن  هه ڕه شه  
ڕه واتره  بۆ ده سه اڵتی سه روه ریی )ئیمپیریه م(، كه  ئه وه ی پێشتر خانه  بنه ڕه تییه كه  
پێكدێنێت. به وشێوه یه ، له بنیاتنانی سه روه ریی هۆبزدا، ژیان له باری سروشتییدا ته نیا 
پێناسه ده كرێت له ڕێی به ره و ڕووبه ڕووبونه وه یه كی بێ مه رجه وه  له گه ڵ هه ڕه شه یه كی 
مردن )مافی بێ سنوری هه موو كه سێك به سه ر هه موو شتێكه وه (  و ژیانێكی سیاسی 
)ئه وه ش ئه و ژیانه یه  كه  ئاشكراده بێت له سایه ی پاراستنی لێڤایه زن( كه هیچ نییه  
به اڵم هه مان ئه م ژیانه  هه میشه  له به رده م هه ڕه شه یه كدایه  كه ئێستا به شێوه یه كی زۆر 
تایبه ت له ده ستی سه روه ردایه . ده سه اڵتی ڕه ها و هه میشه یی، كه  پێناسه ی ده سه اڵتی 
ده وڵه ت ده كات دواجار نه ك له سه ر ئیراده یه كی سیاسی به ڵكو زیاتر له سه ر ژیانێكی 
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ڕووت دامه زراوه ، ته نیا تا ئه و ڕاده یه ش سه المه ته  و پارێزراوه  كه  ملكه چ ده بێت بۆ 
مافی سه روه ر )یان یاسا(ی ژیان و مردن. )ئه مه  كتومت واتای بنه ڕه تی ئاوه ڵناوی 
سه سێر )پیرۆز(ه  كاتێك به كاردێت بۆ ئاماژه دان به ژیانی مرۆڤ.( باری نائاسایی، كه  
ئه وه یه  هه مووجار و كاتێك سه روه ر بڕیارده دات، ئه و كاته  ڕووده دات كتومت ئه و كاته ی 
ژیانی ڕووت )كه  له باری ئاساییدا وا ده رده كه وێت تێكه اڵوبووه ته وه  له گه ڵ فۆرمه  
هه مه چه شنه كانی ژیانی كۆمه اڵیه تی( به شێوه یه كی ڕوون و ئاشكرا ده كه وێته  به رده م 
گه وره ترین  ده سڕێته وه .  ده سه اڵتی سیاسی  دامه زراوه ی  گه وره ترین  وه ك  پرسیار و 
بابه ت كه  پێوست ده كات یه كسه ر هه اڵوێردرێت و شار له خۆی بگرێت هه میشه  ژیانی 

ڕووته .   
“ترادسیۆنی سته ملێكراو فێرمان ده كات ئه و “باره  نائاسایی”یه ی ئێمه  تیایدا ده ژین 
مێژوو  ده رب��اره ی  تێگه یشتنێك  بگه ینه   پێویسته   یاسایه .  به ڵكو  نییه   نائاسایی 
كه په یوه ندیداربێت له گه ڵ ئه م تێڕوانینه دا.” ده ستنیشانكردنه كه ی واڵته ر بێنیامین، 
كه له ئێستادا ته مه نی زیاتر له  په نجا ساڵ ده بێت، هیچ كام له و په یوه ست بونانه ی 
نه دۆڕاندووه . ئه وه ش به وشێوه یه یه  كه له ڕاستیدا ته نیا به هۆی ئه وه وه  نییه  ئێستا چیتر 
ده سه اڵت هیچ فۆرمێكی شه رعیبونی نییه  جگه  )له  باری( نائاسایی و له به رئه وه ی 
)باری(  په ناده باته به ر  ده دات و  ئاماژه   به به رده وامی  شوێنێك و  له هه موو  ده سه اڵت 
نائاسایی و له گه ڵ ئه وه شدا به نهێنی كارده كات بۆ به رهه مهێنانیی. )چۆن ده توانین 
وابیرنه كه ینه وه  سیستمێك كه چیتر به هیچ شێوه یه ك توانای كاركردنی نه ماوه  جگه  
له سه ر بنه مای نائاسایی بوون گرنگی نادات به پارێزگاریكردن له  و نائاسایی بوونه  
به هه ر نرخێك بێت؟( ئه مه ش ئه و دۆخه یه  كه  له سه روو هه موو شتێكه وه  به هۆی 
ژیانی ڕووته وه ، كه بنه مای شاراوه ی سه روه ربوونه ، هاوكات بۆته  فۆرمی سه پاوی ژیان 
له هه موو شوێنێك. ژیان )له باری نائاساییه كه یدا كه ئێستا بۆته  نۆرم( ژیانی ڕووته  كه  
له هه موو سیاقێكدا فۆرمه كانی ژیان جیاده كاته وه  له وه ی ببێته  فۆرمێكی_ی_ژیان. 
جیابونه وه ی ماركسیانه  له نێوان مرۆڤ  و هاواڵتی به م شێوه یه  له الیه ن دابه شبوونی نێوان  
ژیانی ڕووت )گه وره ترین و ناڕۆشنترین هه ڵگری  سه روه ریی( و شێوه  هه مه چه شنه كانی 
ژیان كه به شێوه یه كی ئه بستراكت وه ك شوناسی كۆمه اڵیه تی_یاسایی ڕێكخراونه ته وه  
جێگه یان پڕكراوه ته وه  )ده نگده ر، كرێكار، ڕۆژنامه نوس، خوێندكار، له گه ڵ ئه وه شدا 
به رامبه ر  ڕه گ��ه زی  جلوبه رگی  كه سه ی  ئه و   ،)HIV( ڤایرۆسی  هه ڵگری  كه سی 
له به رده كات، پۆرنۆستار، به سااڵچوو، باوك و دایك، ژن( كه  هه موویان له ژیانی ڕووتدا 
خۆیان ده بیننه وه . )ئه گه ر ئه و هه ڵه یه  بكه یت كه  ژیانێكی ڕووت له  فۆرمه كه ی به جیا 

وه ربگریت، له بێ نرخیدا، بۆ پرنسیپێكی بااڵتر ��سه روه ریی یان پیرۆزیی �� سنووری 
بیركردنه وه ی )باتایڵ(ه  كه وای لێده كات بێسوود بێت بۆ ئێمه .(

تێزه كه ی فۆكۆ_ كه به گوێره ی ئه و “ئه وه ی ئه مڕۆ له مه ترسیدایه  ژیانه “ و لێره شه وه  
سیاسه ت بووه  به  بایۆسیاسه ت_ له م باره دا به ته واوی ڕاسته . سه ره ڕای ئه وه ش، 
ئه وه ی یه كالكه ره وه یه  ئه و ڕێگه یه یه  كه  تیایدا  كه سێك له واتای ئه م گواستنه وه یه  
له   لێپرسینه وه   به ر  نه خراوه ته وه   هاوچه رخه كاندا  له گفتوگۆ  ئ��ه وه ی  تێده گات. 
بایۆئێتیك و بایۆسیاسه تدا، له ڕاستیدا، كتومت به ر له هه ر شتێكی تر ئه وه یه  كه شایه نی 
لێپرسینه وه یه ، ئه ویش خودی چه مكی بایۆلۆژیی ژیانه . “پۆڵ ڕه ینبۆ” پێیوایه  دوو 
مۆدێلی ژیان هه ن كه گونجاوو پێچه وانه ن: له الیه كه وه ، ژیانی ئه زمونكراوی زانا كه  
به ده ست نه خۆشی شێرپه نجه ی خوێنه وه  ده ناڵێنێت و خودی ژیانی خۆی ده گۆڕێت 
تریشه وه ،  له الیه كی  ئه زمونكردن.  له راده به ده ر و  توێژینه وه ی  بۆ  تاقیگه یه ك  بۆ 
ئه  و ژیانه ی، كه به ناوی پیرۆزییه وه  دژیه كی نێوان ئیتیكی تاك و زانستی ته كینكی 
)تێكنۆساینس( چڕده كاته وه . سه ره ڕای ئه وه ش، هه ردوو مۆدێله كه  بێ ئه وه ی به ئاگابن 
له به رگی  ئه مڕۆ  )كه   چه مكه   ئه م  ڕووت.  ژیانی  چه مكی  له هه مان  به شداریده كه ن 
به عه لمانییكراوی  له ڕاستیدا چه مكێكی  نمایشده كات(  زانستییدا خۆی  تێڕوانینێكی 
سیاسییه . )له گۆشه نیگایه كی ته واو زانستییه وه ، چه مكی ژیان بێواتایه . پیته ر و ژان 
مێداوه ر پێمان ده ڵێن، له بایۆلۆژییدا، گفتوگۆكان ده رباره ی واتای ته واوی وشه كانی 
ژیان و مردن ئاماژه ن بۆ وتووێژێكی ئاست نزم. ئه و جۆره  وشانه  واتایه كی گه وهه رییان 
نییه ، بۆیه  واتایه كی له وشێوه یه  ناتوانرێت له ڕێی توێژینه وه ی قوڵ و وورده وه  ڕوون 

بكرێته وه .(
ئایدیۆلۆژیای  یه كالكه ره وه (ی  به اڵم  هه ستپێنه كراو و  )زۆرجار  ئه ركی  كرۆكی  ئه وه  
زانستی پزیشكییه  له ناو سیستمی ده سه اڵت و به كارهێنانی ڕوو له زیادبووی چه مكی 
بێبنه مای زانستی بۆ ئامانجی ده ستبه سه راگرتنی سیاسی. هه مان ئه و وێنه یه ی ژیانی 
ڕووت كه  له  هه ندێك هه لومه رجدا، سه روه ر به كاریهێناوه  تا بتوانێت هه ڵیبهێنجێت 
له فۆرمه كانی ژیان ئێستا به شێوه یه كی گشتگیر و ڕۆژانه  له الیه ن وێنه  بێ بنه ماكانی 
جه سته ، نه خۆشیی و ته ندروستی هه ڵده هێنجرێت له گه ڵ “ به پزیشكی كردنی” بواره  
به عه لمانیكراوی  فۆرمی  كه   بایۆلۆژیی،  ژیانی  تاكه وه .  خه یاڵی  ژیان و  فراوانه كانی 
به و  تێگه یشتندا،  له ده ربڕین و  ئه سته مبوونه   تایبه تمه ندیی  هه ڵگری  ڕووته  و  ژیانی 
شێوه یه  فۆرمه  ڕاسته قینه كانی ژیان پێكده هێنێت، كتومت وه ك فۆرمه كانی مانه وه : 
ژیانی بایۆلۆژیی له و فۆرمانه دا پارێزراو ده مێنێته وه  وه ك ئه و هه ڕه شه  نادیاره ی كه  
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ده توانێت له ناكاو خۆی بكاته  واقیع له  توندوتیژییدا، له  نامۆییدا، له  نه خۆشیدا، 
له  ڕووداوه كاندا. ئه وه  سه روه ری نه بینراوه  كه  له پشت ماسكه  بێنرخه كانی كه سی 
به هێزه وه  تێمانده ڕوانێت، كه پێبزانن یان نه زانن، به ناوی ئه وه وه  حوكمی ئێمه  ده كه ن. 
به خته وه ریی و  بیرۆكه ی  ڕووی  به ره و  ئاڕاسته كراوه   ژیانه ی  ئه و  سیاسی،  ژیانێكی 
له   بیریلێبكرێته وه   ده كرێت  كاته   ئه و  ته نیا  به فۆرمێكی_ی_ژیانه وه ،  په یوه سته  
له هه ر  ماڵئاوایی  دوا  له گه ڵ  دابه شبوونه ،  له و جۆره   ڕزگاركردنی  بۆ  ده ستپێكردن 
جۆرێكی سه روه ریی. پرسیار ده رباره ی ئه گه ری سیاسه تێكی المه ركه زیی به شێوه یه كی 
پێویست ئه م فۆرمه  ده گرێت: ئایا ئه مڕۆ ئه گه ری شتێكی وه ك فۆرمی_ی_ژیان، 
ژیانێك كه به الیه وه  خودی ژین له مه ترسیدا ده بێت له ژینی خۆیدا، له ئارادایه ؟  ئایا 

ئه مڕۆ جۆرێك له ژیانی ده سه اڵت له ئارادایه ؟ 
من فیكر ناوده نێم ئه و ئه ڵقه  په یوه ندییه ی كه فۆرمه كانی ژیان پێكده هێنێت له سیاقێكی 
لێك جیانه بوه وه دا. مه به ستم له مه  كاری خۆبه خۆی ئۆرگانێك یان توانایه كی ده روونیی 
نییه ، به ڵكو زیاتر مه به ستم ئه زمونێكه ، كه  كاره كته ری چاوه ڕوانكراوی ژیان و ژیریی 
مرۆڤ بابه ته كانییه تی. كه  بیرده كه یته وه  كتومت واتای ئه وه  نییه   كه وتبیته  ژێر 
كاریگه ریی ئه م یان ئه و شت، ئه م یان ئه و ناوه رۆكی بیرێكی دامه زراو، به ڵكو له باتی 
ئه وه  ده ستبه جێ ده كرێت بكه ویته  ژێر كاریگه ریی توانای وه رگرتنی كه سه كه  خۆی 
له گه ڵ ئه زمونی ئه و كه سه  له هه موو شتێكدا كه وه ك ده سه اڵتی ته واویی بیركردنه وه  
لێیده ڕوانرێت. )“كاتێك بیر ده بێته  هه ر شتێك له ڕێدا كه  تیایدا مرۆڤ له ڕاستیدا 
ده زانێت ئه وه ی پێیوتراوه  بیكات... مه رجه كه ی هێشتا ئه گه ری به دیهاتنی هه یه ... و 

ئه وسا بیریش ده توانێت بیر له خۆی بكاته وه .”(
ته نیا ئه گه ر من هه میشه  و پێشتر ڕێم پێنه درا ڕۆڵێك ببینم، یان له باتی ئه وه  گه یه نرامه  
خۆیان  تێگه یشتن  به نیازبوون و  ژین و  كه ته نیا  وه ها  ده سه اڵتێكی  یان  ئه گه رێك 
له مه ترسیدا بوون هه ر كاتێك له وه ی من تیایدا ده ژیم و نیاز ده خوازم و تێده گه م_ 
ته نیا ئه گه ر، به واتایه كی تر، ته نیا بیر هه بێت_ ته نیا ئه و كاته  فۆرمێكی ژیان ببێته  
هه رگیز  تیایدا  كه   فۆرمێكی_ی_ژیان،  خۆیدا،  خودی  شتبوونی  بوون و  له ڕاستی 

ئه گه ری ئه وه  له ئارادا نییه  كه  شتێكی وه ك ژیانی ڕووت داببڕیت. 
ئه زمونی فیكر كه  لێره دا له ژێر پرسیاردایه  هه میشه  ئه زموونی ده سه اڵتێكی هاوبه شه . 
ڕه گوڕیشه ی  چونكه   ده ناسنه وه ،  یه كتر  جیاوازییه ك  هیچ  بێ  ده سه اڵت  كۆمه ڵ و 
پرنسیپێكی كۆمه ڵگه یی بۆ هه ر ده سه اڵتێك ئه ركی  كاراكته ری پێویستی چاوه ڕوانكراویی 
كه   ده خرێنه گه ڕ،  پێشتر  هه میشه و  كه   بونه وه رانه ی  ئه و  له نێو  كۆمه ڵێكه .  هه ر 

هه میشه و پێشتر ئه م شت و ئه و شت ده بێت، ئه م یان ئه و شوناسه ی ده بێت و ئه وانه ی 
به ته واویی ده سه اڵتی خۆیان به كاربردووه  له م شتانه و شوناسانه دا- له نێو بونه وه ری 
له و شێوه یه دا هیچ كۆمه ڵێك )كۆبونه وه یه ك( نابێت به ڵكو ته نیا ده بنه  ڕێكه وت و 
له په یوه ندیدا  تردا  ئه وانی  له گه ڵ  ده توانین  ته نیا  ئێمه   حه قیقییه وه .  به شی  به ش 
ئه گه ر  وه ك  تردایه -  ئه وانی  له ناخی  ئه وه نده شی  له ناخماندایه -  ئه وه ی  له ڕێی  بین 
ماوه ته وه  و هه ر په یوه ندییه كیش )وه ك واڵته ر بێنیامین وێنایده كات بۆ زمان( به ر 
له هه ر شتێك په یوه ندیكردنی شتێكی باو نییه  به ڵكو هی ئه ركی په یوه ندیكردنه كه  
خۆیه تی. له سه روو هه موشییه وه ، ئه گه ر یه ك بونه وه ر ته نیا یه ك بونه وه ر هه بوایه ، 
ئه وا به ته واویی ده سته وه ستان ده بوو. )بۆیه  زانا الهوتییه كان جه خت ده كه نه وه  كه  
خودا جیهانی له هیچه وه  دروست كردووه ، به واتایه كی تر، به ته واویی بێده سه اڵت.( 
ئه ویش ئه و شوێنه یه  كه من تیایدا به توانام، ئێمه  هه میشه  و پێشتر ژماره مان زۆره  
)وه ك ئه وه ی كاتێك، ئه گه ر زمانێك هه بێت، ئه وه  هێزێكی قسه كردنه ، ئه وساش 

نابێت یه ك بوونه وه رو ته نیا یه ك بوونه وه ر هه بێت كه  قسه یپێبكات.(
بۆیه  فه لسه فه ی سیاسی نوێ به بیری كالسیك ده ست پێناكات، كه  له  تێڕامانه وه  
دروست بووه ، له بایۆ تیۆریی، چاالكییه كی جیاو ته نیا )“وه البوونی ته نیا له  ته نیا”(، 
به ڵكو له وه  زیاتر ته نیا له گه ڵ لێكدانه وه ی ئیبن ڕوشدا، به واتای، له گه ڵ بیركردنه وه ی 
له یه كێك و ته نیا ئه قڵییه تێك كه له نێو هه موو مرۆڤه كاندا باوه ، به شێوه یه كی گرنگتریش 
له گه ڵ جه ختكردنه وه كه ی دانتێ له -دی مۆناركییا- له پێویستی بوونی جۆرێك له خه ڵك 

)مه ڵتیتیود( بۆ كتومت هێزی بیر خۆی.
ئاشكرایه  توانای بنه ڕه تی مرۆڤ كه  توانایه كی چاوه ڕوانكراو یان هێزی ژیریی تیادایه . 
یان  مرۆڤێكدا  له ته نیا  ڕاستی  بكرێته   به ته واویی  هێزه   ئه م  ناتوانرێت  له به رئه وه ی 
له هه ر یه كێك له و گرووپه  مرۆییانه ی به تایبه ت له سه ره وه  باسكران، بۆیه  پێویسته  
جۆرێك له خه ڵك )مه ڵتیتیود( هه بێت له نێو مرۆڤدا كه له ڕێیانه وه  ئه م هه موو هێزه  
بكرێته  ڕاستی. كاری گونجاوی مرۆڤایه تی به گشتی پراكتیزه كردنی به رده وامی توانای 
ته واوی خۆیه تی له گه شه ی ژیرییدا، سه ره تا، له بابه تی تیۆرییدا و دووه مجاریش وه ك 

درێژكراوه یه كی تیۆریی له پراكیتیكدا. 
ئه و ئه قاڵنییه ته  به رباڵوه ی من ده رباره ی ده دوێم و تێڕوانینی ماركسیانه  ده رباره ی 
“ئه قڵی باو” واتاكه یان ته نیا له چوارچێوه ی ئه م ئه زمونه دا وه رده گرن. له به رئه وه یه  
)مه ڵتیتیود(یان ناوناوه  كه  بوونی په یوه سته  به هێزی بیره وه . ئه قاڵنییه ت و فیكر 
فۆرمێك نین له ژیان له نێو ئه وانی تردا كه  تیایاندا ژیان و به رهه مهێنانی كۆمه اڵیه تی 
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خۆیان ده خه نه ڕو و، به اڵم ئه وان زیاتر هێزێكی یه كێتییخوازن كه  فۆرمه  جۆراوجۆره كانی 
ژیان وه ك فۆرم_ی_ژیان بنیاتده نێن. 

له به رامبه ر سه روه ریی ده وڵه تدا، كه ده توانێت بوونی خۆی بسه لمێنێت ته نیا له ڕێی 
جیاكردنه وه ی ژیانی ڕووت له  فۆرمه كه ی له  هه موو ڕوویه كه وه ، ئه وان ئه و هێزه ن كه  بێ 
دابڕان ژیان یه كده خه نه وه  له گه ڵ فۆرمه كه ی یان ڕێده گرن له وه ی ژیان له  فۆرمه كه ی 
داببڕێت. كاری جیاكردنه وه  له نێوان نه خشی ته نیا و زه به الحی مه عریفه ی كۆمه اڵیه تی 
له  پرۆسه كانی به رهه مهێنان )نه خشێك كه  تایبه تمه ندییه كه ی قۆناغی هاوچه رخی 
سه رمایه داریی و كۆمه ڵگه ی  دیمه ن )Society of the Spectacle(( و ئه قاڵنییه ت 
ئه م  به ئه زمونی  له وشێوه یه   ئه نتاگۆنیست و فۆرم_ی_ژیان- كارێكی  وه ك هێزێكی 
كه   ژیانێك  فۆرم_ی_ژیانه ،  بیر  تێپه ڕده بێت.  نه پچڕانه دا  لێك  بوون و  په یوه ست 
ناتوانرێت جیابكرێته وه  له فۆرمه كه ی، له هه ر شوێنێكیش ئه م لێكنزیكییه ی ئه م ژیانه  لێك 
جیانه بووه وه  ده ربكه وێت، له هه ر شوێنێكیش لێك نزیكی ئه م ژیانه  لێك جیانه بووه وه  
ده ربكه وێت، له گه وهه ری پرۆسه  جه سته ییه كانی ڕێگه  خوپێوه گرتووه كانی ژیان كه متر 
له  تیۆر نا، له وێ و ته نیا له وێ فیكر هه یه . هه ر ئه م فیكره ، ئه م فۆرم_ی_ژیانه شه  
كه ده ستبه رداری ژیانی ڕووت ده بێت بۆ “مرۆڤ” و بۆ “هاواڵتی”، كه به شێوه یه كی كاتی 
به رگ ده كاته به ری و له ڕێی “مافه كانیانه وه “ نوێنه رایه تییان ده كات و پێویسته  ببێته  

كۆنسێپتی ڕێنوێنیكه ر و سه نته ری یه كگرتنی ئه و سیاسه ته ی به ڕێوه یه . 

سه رچاوه :

Means Without End :Notes On Politics
 Giorgio Agamben -Translated By Vincenzo Binett And
Cesare Casarno - Theory Out Of Bounds
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فۆكۆ و شۆڕشی  ئێران 
جێنده ر و فریوی  ئیسالمیزم

جانێت ئافاری  و كێڤن ب. ئاندرسن 
له  ئینگلیزیه وه : ئاالن عه توف

ته واوكه ری  چاپته ری  )1(

....... فۆكۆ له  ساڵی  1963، له  كتێبی  ) له دایكبوونی  كلینیك(
ده كرد  له وه   باسی   كه   نیشاندا  هاوشێوه ی   ئارگیومێنتێكی   دا،  
سه ری   ه��ه ژده دا  سه ده ی   له   نوێ   پزیشكی   “ووردبونه وه یه كی”ی  
هه ڵدا، كه  له و فۆرمه  پزیشیكیه  ته قلیدیه ی  پێشوو جیابووه وه  كه  
پشتی  به ستبوو به  پۆلێنكردنی  نه خۆشی  و چاره سه ركردنی  جۆرێكی  
دیاریكراو له  نه خۆشی . له بری  ئه مه ، پزیشكناسی  ته ركیزی  خسته  
له   گۆڕانبه سه رداهاتنه   ئه م  تاكه كه س.  نه خۆشی   نیشانه كانی   سه ر 
فه ره نسیه وه   شۆڕشی   كۆمه اڵیه تی -سیاسی   نوێی   ژینگه ی   ئه نجامی  
ڕویدا. كاتێك نه خۆش وه ك تاكێك چاره سه ر ده كرێت، تێگه یشتنێك 
و وێناكردنێكی  نوێش بۆ ژیان و مه رگ سه رهه ڵده دات: “نه خۆشیی  له و 
میتافیزیكیای  خراپه یه  جیاده بێته وه  كه  بۆ چه ندین سه ده  په یوه ست 
پزیشیكناسیه   ئه م   .)Foucault 1994a, 196( پێیه وه “  بوو 
ته جریبیه  نوێیه  ڕاسته وخۆ مرۆڤه كان له  ڕێگه ی  سنوربه ندی )قیود(
ه كانیانه وه  پێناسه ده كات. سیحری  پزیشكناسی مۆدێرن ئه وه یه  كه  
ناكۆتا مه رگ ڕه تده كاته وه : “ته ندروستی  جێگه ی  ڕزگاریی )خالص( 
ده گرێته وه “ و زانایان ده بنه  فه یله سوف )حه كیمانی ئه وسا -و-(. 
خه ریك  مرۆڤه وه   فه لسه فی   حاڵه تی   به   “به ته واوه تی   پزیشكناسی  
ئه م  كاریگه ری  له ژێر  هێشتا  ئه وكاته   ت��ازه ی   فیكری   ده بێت.” 
كۆتوبه نده  ته جریبیه دا بوو: “ئێمه  تازه  له  سه ره تای  لێكجیاكردنه وه ی  
ئاڵۆسكاویی هه ندێك له م سه ره داوانه  داین كه  هێشتا هێند نه زانراون 

یان  بكه ین كه   ئه وه   گریمانه ی  لێده كات كه  ده ستبه جێ   وامان  به راده یه ك  المان 
ئێجگار تازه ن یاخود ته واو كۆن و به سه رچوون.” )199(. 

له  كتێبی  )ته رتیبی شته كان(دا، كه  یه كه مجار له  ساڵی  1966 دا باڵوكرایه وه ، 
فۆكۆ دیدگاگه لێكی  هاوشێوه ی  هێنایه كایه وه ، ئه م جاره یان ته ركیزی  خسته  سه ر 
له   زانستیه وه   توێژینه وه ی   به   په یوه ندیی   و  زمان  په ره سه ندن )evolution(ی  
سه ده ی  حه ڤده دا. هه تا سه رده می  مۆدێرن، مرۆڤه كان گریمانه ی  ئه وه یان ده كرد كه  
په یوه ندیه كی  “هاوسۆزی  و لێكچون” هه یه  له نێوان شته كانی  سروشت و مه به ستی  
مرۆڤه كاندا. بۆ نموونه ، فۆكۆ تێبینی  ئه وه ی  كردبوو كه  شكڵی  گوێز هاوشێوه ی  
شكڵی  سه ری  مرۆڤه ، له به رئه وه ، گوێز وه ك چاره سه رێك دانراوه  بۆ چه ندین جۆری  
جیاجیای  سه رئێشه . ڕێنیسانس و سه هه ڵدانی  چاپخانه  ئاستی  زمانیان بۆ هه مان 
گوتاری   له   ئاوێته یه ك  شتێك  به   سه باره ت  مه عریفه   به رزكرده وه .  پیرۆز  پایه ی  
عه قاڵنی  و سیحریی  له خۆگرتبوو. هه ر تێكستێك ته فسیری  بێشوماری  هه بو، و هه ر 
ته فسیرێكیش جێی  خوێندنه وه  و له سه رڕۆیشتنی  زۆر بوو. له به رئه وه ، له  سه ده ی  
حه ڤده دا،لێكدابڕانێكی  گه وره  هاته  ئاراوه  – بریتی  بوو له  گۆڕانێكی  ڕیشه یی له  
ده دوێت،  له ده ستچو  ماوه یه دا  له م  به وه ی   سه باره ت  نۆستالژیانه   فۆكۆ  فیكردا. 
كه   به تینه ی   په یوه ندیه   “ئه و  ته جریبیه كاندا،  زانسته   هاتنه كایه ی  له گه ڵ  كاتێك 
زمان له گه ڵ جیهاندا هه یبوو” كۆتایی هات، و مرۆڤ� “ئه و پرسیاره ی  ووروژاند كه  
)واته   لێده كات؟  ده الله تی   كه   به و شته ی   ببه سترێته وه   هێمایه ك  ده كرێت  چۆن 
په یوه نده  نێوان دال و مه دلول -و-(” )1973, 42 – 43(. زمان بووه  شتێكی  
هه ڕه مه كی )اعتباگی، واته  په یوه ندیه كی  لۆژیكی نیه  له  نێوان دال و مه دلولدا -و-( 
و وێنای  شتێكی  تری  ده كرد. پاشان هۆبز و بێركلی  و هیوم و كۆندیالك بونه  
سه رمه شق به ره و دروستكردنی  كایه یه كی  زانستیی  نوێ ، كه  مرۆڤ� له  سه نته ری ئه و 
كایه  زانستیه  نوێیه دا بوو. ئه وه نده ی  نه برد تیۆرگه لێكی  نوێ  له  بواره كانی  ڕێزمان 
و مێژووی  سروشتی  و ئابووریناسی ، “كوده تای  كرد به سه ر كۆی  فیكری  خۆراوادا،” 
و ئه و په یوه ندیه  جه وهه ریه ی  الوازكرد كه  له نێوان سروشت و شته كانیدا و نێوان 
نووسینه كانی   له   و  ئه ده ب  بواری   له   ته نها  هه بوو )239(.  و شته كاندا  ووشه  
فرێدریك هۆڵده رلین و ستێفان ماالرمێ  و ئه وانی  تری  وه ك ئه نتۆنین ئارتۆدا زمان 
ئیدامه ی  دا به  “بوونێكی  ئۆتۆنۆم” له ده ره وه ی  جیهانی  ته جریبیدا )44(. فۆكۆ له  
كۆتاییی  كتێبی  ته رتیبی شته كاندا مه رگی  خودی هیومانیستی  مۆدێرنی  له م ڕسته  
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مه حكوم  زمان  كه   دروستبوو  كاتێك  مرۆڤ  “له به رئه وه ی   ڕاگه یاند:  به ناوبانگه دا 
زمان  كاتێك  نابێته وه   باڵو  و  په رت  ئایا )مرۆڤ(  باڵوبوونه وه ،  و  په رت  به   بوو 
دووباره  یه ك ده گرێته وه ؟ ... ده توانیت به  دڵنیاییه وه  گره و بكه یت كه  مرۆڤ وه ك 
ڕوخسارێكی  وێنه كێشراوی  سه ر لمی  كه نار ده ریا ده سڕڕێته وه .” )386 – 87(.
له  كتێبی  )كۆنترۆڵ و سزا(دا كه  یه كه مجار له  ساڵی  1975 دا باڵوكرایه وه ، فۆكۆ 
ئارگیومێنتێكی  هاوشێوه ی  خسته ڕوو. كتێبه كه  به  باسی  له  سێداره دانێكی  سه یر 
ده ستپێده كات كه  له  ساڵی  1757دا له  پاریس له رێی  ئه شكه نجه وه  ئه نجامده درێت 
به ندیخانه   نیزامیه كانی   زه مه نیه   خشته   به   ده كات  به راوردی   فۆكۆ  له دواییدا  كه  
خۆرئاواییه  مۆدێرنه كان. له  یه كه م لێڕوانیندا، له وانه یه  خوێنه ر گریمانه  بكات كه  
فۆكۆ ئیدانه ی  ئه و ئه شكه نجه  جه سته ییه  ترسناكه ی  سیستمی  دادوه ری  پێش ساڵی  
له گه ڵ  لێره دا فۆكۆ هاوسه دا بووبێت  1789 ده كات، به اڵم وانه بوو. پێده چێت 
نیتشه  دا كه  له ووته  به ناوبانگه كه یدا ده ڵێت، “كاتێ  مرۆڤ به رامبه ر دڕنده یی خۆی  
هێشتا شه رم نه یگرتبوو، ژیان له سه ر زه وی  خۆشتر بوو له چاو ئه وه ی  ئێسته یدا” 
مشتمومڕی   تیایدا  كه   پێكهێنا  مێژوویی   حیكایه تێكی   فۆكۆ   .)67  ,1967(
)عه له نی (  ئاشكرا  سزادانی   مۆدێرنمان  جیهانی   كرد:  خ��واره وه ی   الی   ئه مه ی  
ناوه حشیانه تر  و  تر  مرۆڤانه   كه   نادیارتر  سزادانی   سیستمێكی   به   گرته وه   جێ  
ده رده كه وێت، به اڵم له  ڕاستیدا زۆر به  پێچه وانه وه یه . كۆمه ڵگه ی  مۆدێرن نه ریتی  
هه مان  له   به اڵم  هه ستپێنه كراوترن  كه   داهێنا  نوێی   )دیسپلینكه ر(ی   ئینزیباتی  
له   ته نها  عه قڵ  و  جه سته   كۆنترۆڵكردنی   میتۆدانه ی   ئه م  ئازاربه خشتر.  كاتدا 
له   به ڵكو خه رقی  سه رانسه ری  كۆمه ڵگه مان ده كه ن  نیه ،  بوونیان  به ندیخانه كاندا 
ده زگای  سه ربازی  و قوتابخانه  و كارگه  و شوێنه كانی  تری  كاردا. سه رباری  ئه وه ش، 
له الیه ن ئه و هاواڵتیانه وه  هه رس و  نه ریته  دیسپلینكه ره كانی  كۆمه ڵگه ی  مۆدێرن 
ئستیعاب ده كرێن كه  هه ڵده ستن به  چاودێریكردنی  خۆیان. به  الی  فۆكۆوه ، ئه م 
نه ریته  دیسپلینكه ره  مۆدێرنانه  له  ڕاستیدا ڕێ  به  ئازادی  كه متر ده ده ن له  چاو 
له   كه   ئه وه ی   به هۆی   ئه مه ش  تاوانباراندا.  و  ئه وسای  شێت  سزادانی  جه سته یی  
به   خۆی   هه بوو  ئه وه ی   ئازادی   كه م  النی   تاكه كه س  پێش-مۆدێرندا،  سه رده می  
مۆدێرن  سه رده می   كراوه .  له گه ڵدا  ڕه فتاری   نامرۆڤانه   بزانێت  و  دابنێت  هه ڵه  
ئه م مافی  به رگریكردنه  ده سه نێته وه  له رێی  به  پزیشككردنی  الدان )ئینحیراف( و 
ته حویلپێكردنی  سزادان له  كرده یه كی  كراوه  و ئاشكرا )عه له نی (ه وه  بۆ كرده یه ك 

كه  شاراوه یه  له  چاوی  خه ڵك. 

به ره و  یه كه می  )مێژووی  سێكشوالیتیی (دا، فۆكۆ خشته  زه مه نیه كه ی   به رگی   له  
مایه وه .  ته واو وه ك خۆی   بنه ڕه تیه كه   ئارگیومێنته   به اڵم  نا،  پێشه وه  پاڵ پێوه  
كۆمه ڵگه ی  پێش-مۆدێرنی  ئه ورپی ، و زۆرێك له  كۆمه ڵگه  ته قلیدیه كانی  تر، سه رقاڵ 
بوون به  “باڵوكردنه وه ی  خزمایه تیه “ه وه . بۆ نموونه ، هاوسه رگیریی پشتی  به ستبوو 
به  پله وپایه  و په یوه ندی  خزمایه تی  و په یوه ندی  ته قلیدی  تر له نێوان شه ریكه كاندا. 
له نێو چینه  ده ستڕۆیشتووه كاندا، هاوسه رگیرییی  به شێوه یه كی  سه ره كی  بریتی بوو 
له  بارهه ڵگرێك بۆ گواستنه وه ی  ناوی  خێزان و سه روه ت و سامان. سه ده ی  هه ژده  
ده ستگایه كی  نوێی  به سه ر ته رزی  پێشوودا زاڵكرد كه  فۆكۆ ناوی  نا “باڵوكردنه وه ی  
سێكشوالیتی .” هاوسه رگیریی  یه ك-هاوسه ریی هیترۆسێكشواڵ )واته  هه بوونی  یه ك 
به   بێت  ئه ستوور  پشت  ده بوایه   عاده ته ن  كه   –و-(،  هاوسه رگیریدا  له   هاوسه ر 
خۆشه ویستی  و ئه وین، بووه  نۆرمه  نوێیه كه . یه كه مجار به سه ر چینی  بۆرژوا و دواتر 

به ره به ره  به سه ر چینی  كرێكاردا سه پێنرا.
فۆكۆ له وباوه ڕدا بوو ئه م ته رزانه ی  )هاوسه رگیریی – و-(، كه  له سه ده كانی  هه ژده  
و نۆزده دا هاتنه  كایه وه ، ئاكامی  ئێجگار كاریگه ر و به رباڵویان بۆ سه ر كۆمه ڵگه  
خۆرئاواییه  مۆدێرنه كان هه بوو چونكه  بوونه  هۆی  ئیختراقكردن و كۆنترۆڵكردنی  
جه سته  و پێناسه گه لێكی  نوێیان بۆ سێكشوالیتی  هێنایه  ئاراوه  به شێوه یه كی  ته فصیلی  
كه  به رده وام له  فراوانبووندا بوو. ئه م پێناسانه  چوار ته كنیكی  به  سێكشواڵكردن 
له   جۆر  چوار  له گه ڵ  بوون  به رامبه ر  كه   له خۆگرتبوو  )sexualization(ی  
هیستریاكردنی   “به   پزیشكناسیدا،  له    )abnormalities(: 1( شازبوون 
Fou- سێكشوالیتی   به   ده بێت  پڕاوپڕ  ته واوه تی   به   كاتێ   ژن”  )هه سته ی  
cault 1978a, 104(، 2( قه ده غه كردنی  ده ستپه ڕ له الیه ن مندااڵنه وه ، 3( 
ته نزیمكردنی  توانستی  مناڵبوون )خصوبه( و پێكهێنانی  به یانه  ساخته -زانستیه كان 
به    )4 ژێرده سته كان )كۆڵنیاڵكراوه كان(،  میلله ته   و  بۆماوه   و  ده رباره ی  خوێن 
نه خۆشی  ده روونی  سه یركردنی  كاردانه وه ی  كۆمه ڵگه  بۆ چێژی  چه وت. له  ئه نجامدا، 
ڕۆڵی  خێزان بوو به  “راگرتنی  له نگه ری  سێكشواڵیتی و ده ستبه ركردنی  پشتگیری  
به رده وام بۆی ،” به م پێیه ش )خێزان( بووه  “سه نته رێكی  ناچاری  بۆ سۆز و هه ست 

و خۆشه ویستی “ )108(. 
فۆكۆ به  تێگه یشتنه وه  ئه وه ی  خسته ڕوو كه  چۆن”خێزان”ی  نوێ نه یتوانی  به رگه ی  
به ره به ره  خۆی  بۆ  ئه و سنووربه ندی  )قیود(انه  بگرێت كه  به سه ریدا سه پێنرا و 
پشكنینی  پزیشك و قه شه  و پزیشكه  ده روونناسی  وااڵكرد. له پڕ، ڕیزێكی  ته واو له  
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“شازبوونه كان” دۆزرایه وه . بواری  نوێی  ده روونناسی  خستیه  سه رخۆی  كه  هه ستێت 
به  دووباره  قاڵب دانه وه  به  تاكه  كه س بۆ ئه وه ی  بۆ ته رزه  “ئاساییه كان”ی  ژیان 
بیگونجێنێته وه . لێره دا، فۆكۆ هه ستا به  لێوردبوونه وه  له  شێوازه كانی  ئیشكردنی  
ده سه اڵتی  دیسپلینكه ری  وه ك )بایۆ-پاوه ر -Bio-power”ئیمتیحان كرد. گوتاره  
نوێیه  پزیشكی  و ده روونی  و جه زائی  و په روه رده ییه كان هه ستان به  چاودێریكردن 
ئه م  كه س.  تاكه   ڕه فتاری   “ده رمانكردنی “  و  به خشین  قاڵب  و  ئاراسته كردن  و 
ته ندروست/ قانونی /ناقانونی ،  دروستكرد:  نوێیان  میعیاریی  جیاوازی   گوتارانه  
بێت  سه ربه ستیخواز  ده ینواند  وا  ئه وه ی   لێره وه ،  ئاسایی/نائاسایی.  نه خۆش، 
په یوه ندیه   له سه ر  زیاتر  كرانه وه ی   و  سێكس،  له سه ر  زیاتر  قسه كردنی   واته    –
سێكسیه كان  نه ریته   له سه ر  ته قلیدیه كان  كۆتوبه نده   نه هێشتنی   و  سێكسیه كان، 
له   به شداربوون  نوێیه كان  گوتاره   چونكه    نه بوو  سه ربه ستیخواز  له راستیدا   –
بیروبۆچوونی   ئامانجی   به كورتی ،  “ئینحیراف”.  الدان  نوێی   فۆرمی   پێكهێنانی  
هه ندێ   )له وانه ش  سه رده مه كه یه   تیۆریه كانی   به رهه ڵستیكردنی   فۆكۆ  نوێی  
فۆرمی  فێمینیزم(،  كه  هه ستان به  یه كسانكردنی  سه رده می  پاش-رۆشنگه ری  به  
سه رهه ڵدانی  دیموكراسی  زیاتر و ئازادی  زیاتر النی  كه م  بۆ چینه كانی  ناوه ڕاست. 
به م پێیه ، له  هه ر یه كێك له  نووسینه  سه ره كیه كانیدا، فۆكۆ ئیمتیازی  به خشی  
مۆدێرنن.  كه   ئه وانه ی   له چاو  پێش-مۆدێرنه كان  كۆمه اڵیه تیه   په یوه ندیه   به  
ڕێنیسانس  كه   كرد  ئه وه ی   مشتومڕی   شارستانیه تی(دا،  و  شێتی   كتێبی )  له  
له   دیاریكراو  ڕادده یه كی   ته نانه ت  و  كرد  هه ژمار  ژیان  ڕاستیه كی   وه ك  شێتی  
دانایی و داهێنانی  پێبه خشی . له  كتێبی  )كۆنترۆڵ و سزا(دا ووتی ، ئه و نه ریته  
هه ژده   س��ه ده ی   ناوه ڕاستی   تا  كه   وه حشیانه ترانه ی   حساب  به   دیسپلینكه ره  
زاڵبوون كه متر موماره سه ی  كۆنترۆڵكردنی  جه سته  و عه قڵیان كرد له چاو فۆرمه  
ئه وه ی   بانگه شه ی   سێكشوالیتی (دا،  )مێژووی   كتێبی   له   سزاداندا.  مۆدێرنه كانی  
كرد كه  هاوسه رگیریه  پێش-مۆدێرنه كانی  نوخبه كان، كه  پشت ئه ستوور بوون به  
نزیكایه تیه  سیاسی  و ئابووریه كان، ڕێیان به  ئازادی  سێكسی  زیاتر دابوو له وانه ش 
ده كران  به راورد  كاتێك  په سه ندكراوتربوون  لێره وه   و  هاوڕه گه زیه كان،  په یوه ندیه  
و  مۆدێرن  بۆرژوای   كۆمه ڵگه ی   فره ره گه زه كانی   یه ك-هاوسه ریه   هاوسه رگیریه   به  
ده سه اڵتی  ئاساییكه ره وه یان. ده شێت ڕه خنه ی  یه كالیه نه ی  فۆكۆ له  مۆدێرنیتی  و 
سووككردنی  ئه و بۆ ڕادده ی  توندی  وكۆتوبه ندیی نه ریته  دیسپلینكه ره كانی  دونیای  
په یوه ندیه   ده كرد-  كه له پچه   ژنیان  سێكشوالیتی   كه   له وانه ش   - مۆدێرن  پێش 

گرفتئامێزه كه ی  ڕوونبكه نه وه  به م مه سه له یه ی  مافه كانی  ژنانه وه ، كه  بابه تێكه  ئێمه  
ئێسته  ده چینه  سه ری . 

فۆكۆ و فێمینیزم: په یوه ندیه كی  بێ  ئاڵوگۆڕ 
به دیده كرێت.  ژنان  مافه كانه   و  ژنان  له سه ر  كه م  زۆر  فۆكۆدا،  نووسینه كانی   له  
له هه مان كاتدا، نووسینه  تیۆریه كانی  فۆكۆ كاریگه ریه كی  یه كجار گه وره یان هه بووه  
به سه ر نه وه یه ك له  كه سایه تی  ئه كادیمی  فێمینیسته وه ، هه رچه نده  هه ڵوێستی  ئه و 
به رامبه ر فێمینیزم ئاڵۆز بووه  و ته نانه ت هه ندێ  جار به الیه وه  شایانی  ڕه چاوكردنی  
جیدی  نه بووه . هه روه ك زۆرێك له  به شدارانی  به رگی  ساڵی  1998 ی  دایه مۆند 
خاڵ  چه ندین  له سه ر  فۆكۆ  و  فێمینیزم  كردووه ،  له سه ر  مشتومڕیان  كوینبی   و 
سه باره ت به  تیۆریه كانی  ده سه اڵت له  یه كتری  نزیكده بنه وه . هه ردووكیان جه سته  
وه ك شوێنێك بۆ ده سه اڵت ده ستنیشان ده كه ن، شوێنێك كه  هه ژموون )هیمنه (
ئاماژه   هه ردووال  دێت.  به رهه م  لێوه   ده سته مۆبوونی   و  دروستده كرێت  له سه ر  ی  
ژیاندا )خێزان،  بواره كانی   له  هه موو  وورده كانی  ده سه اڵت  ئیشكردنه   به   ده ده ن 
ئابووری ، زانست، یاسا، ئه ده ب و هتد(، له بری  ئه وه ی  ته نها ته ركیز بخه نه  سه ر 
له  ڕۆڵی  یه كجار گرنگی  گوتار  ده سه اڵتی  ده وڵه ت یان سه رمایه . هه ردووال قسه  
ته حه دیه   ئه و  كه شفكردنی   له   و  هه ژموونیدا  ده سه اڵتی   دروستكردنی   له   ده كه ن 
له    10 سه رهه ڵبده ن.  په راوێزخراوه كانه وه   گوتاره   له   له وانه یه   كه   شاراوانه ی  
ئاكامدا، ژماره یه ك له  فێمینیسته كان زانیان كه  تێگه یشتنه  تیۆریه كانی  فۆكۆ له  
ئیشه كانی  وه كو كۆنترۆڵ و سزا و به رگی  یه كه می  مێژووی  سێكشوالیتیدا زۆر زۆر 
گرنگن بۆ كاری  خۆیان )بارتكی  1990، بۆردۆ 1988، دوڤۆ 1994، ساویكی  
كرد  به وه   دركیان  تر  فێمینستی   به تڵه ر 1990(.  هێكمان 1990،   ،1988
كه  چه مكی  ته كنه لۆژیاكانی  خود الی فۆكۆ، كه  له  ئیشه كانی  دواتریدا ده ركه وت 
له  1980، سوودی  هه یه  چونكه  فۆكۆ له  ته ركیزكردنی  تایبه تی  خۆی  له  سه ر 
به ره و  جواڵ  هه ژموونه وه   ته كنه لۆژیاكانی   یان  ده سه اڵت  هه ژموونیه كانی   فۆرمه  
چه مكێكی  په رشوباڵوتری  ده سه اڵت. ئه م چه مكه ی  ئه خیریان ته ركیزی  خسته  سه ر 
به رهه مهێنانی  ده سه اڵت له رێی  چه ند مه شقێكی  كۆمه اڵیه تی  و كلتوری  دیاریكراوه وه . 
مه به ست له م ته كنه لۆژیایانه  دروستكردنی  ژیانی  كه سێك بوو هه ر وه كو چۆن یه كێك 
كارێكی  هونه ری  دروستده كات )واته  ژیانی  ده بێته  كارێكی  داهێنه رانه  -و-(. ئه م 
چه مكه  تازه یه ی  ده سه اڵت دانی  نا به وه دا كه  تاكه كه سه كان ئاستێكی  دیاریكراویان 
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له  ئۆتۆنۆمی  و هێز موماره سه كردووه . خه ڵك چه ند ته تبیقێكی  دیاریكراویان له  
له پێناوی   هه ڵبژاردووه   كلتوریه كان  و  كۆمه اڵیه تی   عورفه   ده سته به ری   زه خیره ی  
ئه وه ی  بیانگۆڕن، “بۆ ئه وه ی  ژیانیان بكه نه  كۆكارێك كه  چه ند به هایه كی  جه مالی 
ته كنیكی   و   )stylistic( شێوازیی  پێوه رێكی   چه ند  و  هه ڵده گرێت  دیاریكراو 
كه لێنانه ی   ئه و   .)Foucault 1985, 10 – 11( ”ده هێنێت به دی   دیاریكراو 
ده كه ونه  نێوان “ته كنه لۆژیاكانی  بااڵده ستی “ و “ته كنه لۆژیاكانی  خود”ه وه  خاڵێكی  
له نێوان  هه بوو  ژیانێك  پێكه وه   له وێدا  كه   دروستكرد  هه مه الیه نیان  هاوسه نگیی 
ئه و  له گه ڵ  سه پاند  جه سته وه   به سه ر  زۆرلێكردنیان  كه   ته كنه لۆژیایانه ی   ئه و 
ته كنه لۆژیایانه ی  كه  خود به سه ر خۆیدا سه پاندبووی . 11 لوا ماكنه ی  ده نووسێت، 
سیاسه تی   بۆ  به سووده   چه مكێكی  فۆكۆ  الی   خود  ته كنه لۆژیاكانی   چه مكی  
فێمینیستیانه ی  جیاوازی ، كه  له وێدا چیدی  ژنان وه ك “قوربانی  بێ  ده سه اڵت و 
بێ  تاوانی  بونیاده  كۆمه اڵیه تیه  پیاوساالره كان” سه یرناكرێن )1992, 67(. نه ك 
ناوه ڕاستیشدا، ژنان خۆشیان ده ستیان  ته نها له  خۆرئاوا، به ڵكو له  خۆرهه اڵتی  
و   چین  ئیمتیازاته كانی   به كارهێنانی   له رێی   تر  ژنانی   ملكه چپێكردنی   له   هه بووه  
نه ژاد و ئیتنیك و پایه  بڵندیه وه  كه  په یوه ستن هه یه  به  نیزانمی  پیاوساالریه وه . 
هه روه ها ته تبیقی  جیاوازی  خودیان به كارهێنا بۆ دووباره  پێكهێنانه وه ی  ژیانیان به  
Kandi- )ێێوازی  تازه ، به اڵم نه ك هه میشه  به گوێره ی  درككردنه  فێمینیستیه كان 

.)yoti 1991, Afary 2001

به اڵم مێژوونووسان و فه یله سوفان ڕه خنه یان له  كاری  فۆكۆ گرت له به ر ئه و هه اڵنه ی  
له راستیه كاندا به دی  ده كرێن سه باره ت به  جێنده ر له  ئه وروپای  مۆدێرندا و هه روه ها 
مه سه له كانی   له سه ر  تایبه تی   به   فێمینیستیه كان  غه مه   پشتگوێخستنی   له به ر 
یه ك-هاوسه ریی .  هاوسه رگیریی   و  القه كردن  و   )pedophilia( پیدۆفیلیا  وه ك 
12 فه یله سوفی  فێمینیستی  به ریتانی  كه یت سۆپه ر مشتومڕی  ئه وه  ده كات كه  
سه رباری  تێوه گالنی  كه می  فۆكۆ به  نووسینی  فێمینیستیه وه ، ته نانه ت به  به راورد 
به  الكان و دێریدا، جیابوونه وه ی  كلینیكیی  ئه و هه ڵده ستێت به  په رده پۆشكردنی  “تا 
ڕادده یه ك دیمه نێكی  نێر-سه نته رانه ی  نابابه تیتر.” ئه م “نێر-سه نته ریزمه  شاراوه یه “ 
وا فۆكۆ پیشان ده دات كه  بێ  باك و ناهه ستیاره  به رامبه ر غه مه  فێمینیستیه كان 
)Soper 1993, 29(. سۆپه ر ئاماژه  به وه  ده دات كه  كلتور هه میشه  ڕۆڵێكی  
ناوبژیكه رانه  ده گێڕێت له نێوان سێكشوالیتی  و جه سته دا، به اڵم جێنده ر و سێكس به  

ته واوی  دروستكراوی  كلتوری  نین. كۆمه ڵیك حه قیقه ت هه یه  پێشوه خت مشتومڕی  
له سه ر كراوه  و ده بێت دانیان پێدابنرێت. فۆكۆ ئه و فۆرمه  دیاریكراوانه  پشتگوێ  
ده خات كه  ده سه اڵت تیایاندا موماره سه  ده كرێت له هه ر “كۆمه ڵگه یه كی  هه ره می  
سێكشواڵدا” )39(. هه روه ها وه ك ساندرا بارتكی  )1990( ووتی ، فۆكۆ توخنی  
ئه و جیاوازیانه  ناكه وێت كه  له  نێوان ئه و ئیجرائاته  دیسپلینكه ره كانه دا هه یه  كه  
ئیش  له سه ر جه سته ی  ژن ده كه ن به  به راورد به وانه ی  سه ر جه سته ی  پیاو. فۆكۆ 
بۆته  جێگه ی  ڕاكێشانی  سه رنجی  ده وروبه ری  به هۆی  “لێكدابڕانی  بتشكێنه رانه یه وه  
تریان  ئه وی   و  ماركسیزمه   یه كێكیان  كه   گه وره یه ‘ی   دوو  حیكایه ته   ئه و  له گه ڵ 
به   په یوه ندا  )له   پێبه ستبوو.  پشتیان  فێمینیسته كان  كه   ده روونشیكاریه “ 
ماركسیزم و ده روونشیكاریه وه  -و-(، په ره دایمی  فۆكۆ فێمینیسته كانی  له  هه ردوو 
حه تمیه تی  ئابووریناسی  و ئه زموونی  منداڵی  ڕزگار كرد، به اڵم تێگه یشتنی  ئه و بۆ 
چه مكی  ده سه اڵت به  ته واوی  تیۆریزه  نه كرا. به یه كدادانێك هه یه  له نێوان “حه زێكی  
وجودیانه ی  ئارگیومێنته كه ی  و هه ڵوه شاندنه وه  بێ  ڕه حمانه كه ی  بۆ خودی  ئۆتۆنۆمی  
سه رده می  ڕۆشنگه ری “  )Soper 1993, 36(. له م تێگه یشتنه  تاكگه رایه ی  
له  هه وڵی   له  هه موو ئه رك و پاپه ندبوونه كان  خوددا، په سه نده  سه ربه ست بیت 
گه ڕان به دوای  چێژدا. تا ڕادده یه ك وه كو “تاكه  یه كه یه كی  سێكسی “ وایه  كه  “ته نها 
به رپرسه  له  فه رمانه كانی  چێژه  شه خسیه كانمان” و به  ته واوی  ته جرید بووه  له  
مه سه له كانی  پێویستی  ناشه خسی . سۆپه ر له  ده ره نجامدا ده ڵێت فۆكۆ له  )مێژووی  
سێكشوالیتی( دا داكۆكی  له  “تێگه یشتنێكی  تاكگه را و نارسیسیانه ی  سه ربه ستی “ 
ده كات. ئه مه ش به پێی  پێویست هاوته ریب نیه  له گه ڵ تێگه یشتنی  فێمینیستیانه دا 
بۆ سه رفرازی  )emancipation(، به ڵكو، ڤێرژنێكی  تری  “تاكه كه سی  ئاشنا و 

په راوێزخراوی  تیۆری  لێبراڵه “ )36(. 
سه ركوتكه رانه   گریمانه ی   له سه ر  سێكشوالیتی (دا  )مێژووی   له   فۆكۆ  گفتوگۆی  
په یوه ندیدا  له   تایبه تی   به   تایبه تیه ،  سه رنجدانێكی   شایسته ی   زه بروزه نگ(  )به  
كه شفكردنی   بۆ  ئاماده نه بوونی   و  ئه و  الی   ئازادیه وه   تاكگه راییانه ی   چه مكی   به  
داینه میكیه ته كانی  ده سه اڵت له  كۆمه ڵگه یه كدا كه  له رووی  سێسكسیه وه  هه ره میانه  
پله په ندی  بۆكراوه . 13 فۆكۆ ده نووسێت: له ساڵی  1867 دا، گێله  جوتیارێكی  
پیاو له  گوندی  الپكۆرت الی  قایمقام له  الیه ن مناڵه  الساره كانی  ده وری له  گونده كه  
ڕاپۆرتی  لێده درێت به هۆی  ئه وه ی  “چه ند جارێكی  كه م ده ستی  هێناوه  به  كچێكی  
منداڵدا، هه روه ك چۆن له وه و به ر كردوویه تی  و بینراویشه كردوویه تی  ... و )ئه م 
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جوتیاره  وویستی  هه بووه ( ئه و گه مه  ناسراوه  بكات كه  پێی  ده ڵێن  شیری  مه ییو.‘“ 
ده كرێته وه ،  ئاگادار  پۆلیس  ده كه ن.  سكااڵ  قایمقام  الی   كچه كه   باوكی   و  دایك 
جوتیاره كه ش له الیه ن پزیشكه وه  ده پشكنرێت، پاشان ده برێته  به رده م دادوه ر و 
تۆمه تبار ده كرێت، هه رچه نده  دوایی بڕیاری  بێ تاوانی ده ردێت و ئازاد ده كرێت. 
كه   زۆری ،  به   نیه   ڕووداوه كه   ئه م چیرۆكه   ده رباره ی   بێزاریه   مایه ی   زۆر  ئه وه ی  
زیاتر له  سه ده یه ك له مه وبه ر ڕووی  داوه ، به ڵكو كۆمێنتی  ساڵی 1976ی  فۆكۆیه  
بێنرختر  هه مووی   له   چیرۆكه ؟  ئه م  ده رب��اره ی   چیه   گرنگه كه   “شته   له سه ری : 
ئه م  گونددا،  سێكسی   ژیانی   له   ڕۆژانه ییانه   ڕووداوه   ئه م  كه   حه قیقه ته یه   ئه و 
بابه تی   ببنه   دیاریكراودا،  زه مه نێكی   له   ده شێت،  ئه همیه تانه ،  بێ   دیهاتیه   چێژه  
نه ك ته نها نالێبورده یی ده سته جه معی  به ڵكو بشبنه  بابه تی  ئیجرائاتی  دادوه ری  و 
ده ستێوه ردانی  پزیشكی  و پشكنینی  كلینیكی  پڕدیققه ت و درێژه پێدانێكی  ته واوی  
دژی   شه ڕكردن  كه   ده زانین  ئێمه    .)Foucault 1978a, 31( تیۆری “ 
فێمینیستی   بزوتنه وه ی  كاری   جه وهه ری   سێكسی   هه راسانكردنی   و  ده ستدرێژی  
ئایا فۆكۆ هه وڵی  داوه  گوتاری  هاوچه رخی  فێمینیستی  الواز بكات له رێی   بووه . 
ناوبردنی  ناڕه زایی ده ربڕین دژی  ده سدرێژی  سێكسی  بۆ سه ر منداڵ به  نمونه یه كی  “ 
نالێبورده یی ده سته جه معی “؟ 14 یاخود دژایه تیكردنی  ئه و بۆ ده سه اڵتی  ده وڵه تی  
مۆدێرن، به  تایبه تی  كه  ئه م جۆره  ده وڵه ته  سێكشوالیتی  ته نزیم ده كات، ئه وه نه  
جۆره ش  له م  ده وڵه تیه ی   ده ستێوه ردانه   ئه و  به رامبه ر  توانی   كه   بوو  یه كالیه نه  
بووه ستێته وه ؟ یان ئه مه  نموونه یه كی  په راوێزكه وتووی  هه ڵوێستی  فۆكۆیه  له سه ر 
ئه م مه سه النه ؟ له ماوه ی  كامپینی  به  تاوان ناساندنی  كرده وه ی  سێكسی  له نێوان 
دژی   فۆكۆ  فه ره نسا،  له   پانزه  ساڵن  ته مه نی   كه  خوار  مندااڵنه دا  ئه و  و  گه وره  
كامپینه كه  وه ستایه وه  و مشتومڕی  ئه وه ی  كرد كه  سێكشواڵیتی  ئیشی  یاسا نیه  

 .)Alcoff 1996(
مێژووی   یه كداهاتووه كه ی   ب��ه دوای  به رگه   دوو  به دیققه تی   خوێندنه وه یه كی  
به   باڵوبوونه وه   دا   1984 ساڵی   له   یه كه مجار  هه ردووكیان  كه   سێكشواڵیتی ، 
چونیه كانه   خود،  به ته نگه وه چوونی  و  چێژ  به كارهێنانه كانی   ناونیشانه كانی  
بۆ  سێكسی   ده ستدرێژی   ده رب��اره ی   فۆكۆ  كورتی   تێفكرینی   كه   ده یخه نه روو 
ده توانین  نه بووه .  سه رلێشێوان  پێدراوه ،  ئاماژه ی   له سه ره وه   وه ك  منداڵ،  سه ر 
ئارگیومێنتی  ئه وه  بكه ین كاتێ  بابه تی  گفتوگۆ سێكسه  و ئه وانه شی  ده ستپێشخه ری  
ده كه ن به مه به ستی  سێكس پیاوی  گه وره ن، له كاتێكدا ئه و جه سته یه ی  قسه ی  زۆری  

له سه ركراوه  و سێكسی له سه ر ئه نجامده درێت هی مندااڵن یان هه رزه كارانه  )كوڕ 
بن یان كچ(، ئه وا فۆكۆ له پڕ ده ست هه ڵده گرێت له  ڕاوبۆچوونه  ژیرانه كانی  له سه ر 
ڕێگه ی   له   بۆ ده سته مۆكردن  ئه وه ی  كه  شوێنێكه   به  سیفه تی   جه سته ، جه سته  
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نانسی  فره یزه ر به  ئاماژه  دان به  چه ندین ئاڵۆزیی  له  چه مكی  ده سه اڵتدا الی  فۆكۆ 
هه موو شتێك  ده سه اڵت  كه   كرد  له وه   پێداگری   فۆكۆ  ئه م جه ده له وه .  ناو  دێته  
كۆمه اڵیه تیه كان،  ته تبیقه   و  ده سه اڵت،  له   خاڵیه كان  “كلتوره   و  ده كات  خه رق 
ئه وه شی   بانگه شه ی   هه روه ها  مه حاڵن.”  مه بده ئیه وه   ڕووی   له   مه عریفه كان،  و 
الیه ن”  بێ   میعیاریه وه   ڕووی   “له   مۆدێرن  ده سه اڵتی   بۆ  خۆی   وه سفی   كه   كرد 
بووه . هه رچه نده  وه سفی  فۆكۆ بۆ ته وه ری  ده سه اڵت/مه عریفه  پڕه  له  ده سته واژه ی  
وه ك “هه ژموون” و “ملپێكه چكردن” )Fraser 1989, 29(. ته نانه ت كاتێك 
كلتوریه كان  )ته تبیقات(ه   نه ریته   هه موو  كه   ئه وه ی   له سه ر  ده بێت  هاوڕا  مرۆڤ 
په یوه ندیه  ده سه اڵتیه كان له خۆده گرن، فره یزه ر هه ندێ  كێشه ی  جیددی  ده بینێته وه  
له  تێگه یشتنی  فۆكۆدا بۆ ده سه اڵت: “په یڕه وی  ئه وه  ناكات كه  هه موو فۆرمه كانی  
ده سه اڵت له رووی  میعیاریه وه  یه كسانن، یان كه  هه ر یه كێك له  نه ریته  كلتوریه كان 
هێنده ی  هه ریه كێك له وانه ی  دی باشن. له  ڕاستیدا، جه وهه ریه  بۆ پرۆژه كه ی  فۆكۆ 
خۆی  كه  ده توانێت كۆمه ڵه  باشتره كانی  نه ریته كان و فۆرمه كانی  سنووربه ندی  له  
)كۆمه ڵه ( خراپتره كان جیا بكاته وه . به اڵم ئه مه  پێویستی  به  سه رچاوه ی  میعیاری  
گه وره تر هه یه  له وه ی  كه  ئه و هه یه تی “ )32(. فره یزه ر نابه داڵنه  به راوردی  فۆكۆ 
جیاوازی   فۆكۆ  ڤیبه ره وه ،  پێچه وانه ی   به   هابرماس.  و  ڤیبه ر  ماكس  به   ده كات 
سیستماتیكیانه ی  نه كرد له نێوان فۆرمه  جیاجیاكانی  ده سه اڵتدا وه ك “ده سه اڵتی  
حوكمكردن، هێز، توندوتیژی ، هه ژموون و شه رعیه ت.” هه رچه نده ، به پێی  عورفی  
نیتشه  و تیۆریسته  ئه وه ڵینه كانی  قوتابخانه ی  فرانكفۆرت تیۆدۆر ئادرنۆ و ماكس 
هۆركهایمه ر، فۆكۆ ڕه خنه ی  له  عه قاڵنیه تی  خۆرئاوا گرت. ئه مه  به ره وه  كۆتاییه كی  
یه كه م،  بۆكرد.  ده ره نجامگیری   فره یزه ر  وه ك  هۆ،  دوو  له به ر  برد،  مه رگئاسای  
هیچ پێوه رگه لێكی  پێشنیار نه كرد بۆ جیاكردنه وه ی  ئه و فۆرمانه ی  ده سه اڵت كه  
هه ژموون و ملكه چكردن ئه نجام ده ده ن له گه ڵ ئه وانه ی  كه  گوزارشت له  پاڵنه ری  
یه كالیه نه   “ره تكردنه وه یه كی   له   كرد  پشتگیری   دووه م،  ده كه ن.  سه ربه ستیخواز 
ئه م  له بری  )33(.  به بێ  پێشنیاركردنی  هیچ شتێك  به جومله ی  مۆدێرنیتی ،”  و 
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هه ڵوێسته  له  “دیالێكتی  سلبی “ ئادرنۆی  كۆچكردوودا تا ئه وكاته  النه چووبوو. 
له سه ر  كه   بكرێت  به دی   كارانه یدا  له و  فۆكۆ  و  فێمینیزم  نێوان  گرژی   ده شێت 
دیراساتی  سێكشوالیتی  ئه نجامی  داون. فۆكۆ له  دوا دوو كتێبی  باڵوبووه وه یدا ڕووی  
كرده  جینالۆجیای  په یوه ندیه  هاوره گه زه  )نێرینه كان( له  دونیای  گریكۆ-رۆمانیدا. 
نه بوو  لێسبیان(ه كان  و  )گه ی   ئازادی   بزوتنه وه ی   پشتگیریكه رێكی   به دڵ  به اڵم 
له  فه ره نسا و خۆرئاوای  ئه وروپا له  1970 كاندا. هاوبه شیی  حه ماسه تی  نوێی  
له سه ر شێوه   نوێیه   پێداگریه   ئه و  له وه  ده ترسا كه   نه كرد.  “شانازیی گه یه كان” 
ژیانێكی  هاوڕه گه زبازانه  ببێته  مایه ی  به رده وامیدان به  دابه شبوونه  دووانه ییه كه ی  
نێوان فره ڕه گه ز )ئاسایی( و هاوره گه ز )نه خۆش( له  دونیای  مۆدێرندا. به  بۆچوونی  
ئه و، پشتگیریكردنی  شوناسێكی  هاوڕه گه زباز واته  داننان به  نه خۆشبوونی  مرۆڤدا، 
به   داننان  له   به رده وامبوون  واته   ئاساییبوون  یاسای   له   “خیانه تكردن  چونكه  
 cited in Nye 1996,( ”)-بوونیدا )واته  بوونی  ئه و یاسای  ئاسایی بوونه دا –و
234(. ده بوایه  مرۆڤ به  یه كجاره كی  خۆی  دابڕێنێت له  چه مكی  هه بوونی  چێژێكی  
كه   بكات  په یڕه و   )polymorphism“ ڕێبازی   و  هاوڕه گه زبازی   له   دیاریكراو 
بابه تی  حه زی  سێكسی   له سه ر  ڕه تده كرده وه   هه ر سنوورێكی   دانانی   ڕێبازه   ئه م 
ڕه غبه ت”  و  حه ز  كۆنه كانی   “سیستمه   ده كرا  شێوازه   به م  ته نها  كه سێك.  هه ر 

   Nye 1996, 235(. 16(  هه ڵبوه شێنرێنه وه

دانپیانانه  مه سیحیه كان
تا كوێ  ده توانین دوالیزمی  كۆكاری  فۆكۆ درێژ بكه ینه وه ؟ ئایا ده توانین پێشنیاری  
ساڵی   كۆتاییی  له   ؟  گووتاره كه ی   بۆ  بكه ین  ده ركه وتووش  الهووتی   كرۆكێكی  
كرد،  نوێ  سیاسی “  “روحانیه تێكی   كه شفكردنی   به   ده ستی  فۆكۆ  دا   1970
خۆی   سه رنجی   ته واوی   ئێران.  له سه ر  نووسینه كانیدا  له   دیاریكراویش  به   زۆر 
دایه  ئه ده بیاتی  ڕه هبانی  مه سیحی  و تێكستی  ئایینی  خۆرهه اڵتی . وادیاربوو ئه م 
مێژووی   داڕێ��ژراوی   بۆ  پالن  چواره می   به رگی   بۆ  بووبێت  پێویست  كه ره سته یه  
سێكشواڵیتی ، كه  تا ئێستا باڵونه كراوه ته وه ، چونكه  فۆكۆ داوای  كرد له  “پاش 
 .)cited in Carrette 1999, 46( “ مه رگی  خۆی  هیچ شتێكی  باڵو نه كرێته وه
جێره می  كارێت، موحه ریری  كتێبی  ئایین و كلتور: میشێل فۆكۆ )1999(، و 
نووسیوه ،  كتێبه   ئه م  بۆ  بێرنۆوێر، كه  پێشه كی   یه سوعیی  جه یمس  فه یله سوفی  
بۆ  نه خشه ی   دوورودرێ��ژی   به   له راستیدا  فۆكۆ  كه   ده كه ن  ده ڵێن  هه ردووكیان 

“شێوازێكی   وه ك  كرد  ئه مه ی   وه سفی   بێرنۆوێر  داده ڕش��ت.  تر  ڕووحانیه تێكی  
به   به ستووه ته وه   خ��ودی   ته نگه وه چوونی   به   كه   سه ربه ستیی   مه سیحیانه ی  
 Bernauer, in( خ��وده وه “  ئه و  شه هواته كانی   سه ركوتكردنی   و  قوربانیدان 
نه ده كرده وه ،  ڕه ت  دونیای   نوێیه   ڕووحانیه ته   ئه م   .)Carrette 1999, xiv
بریتی  بوو له  “وجودێكی  ڕووحی “ كه  خوده كانی  بۆ نهێنیه كانی  خۆیان و ئه وانی  
ده یوت  كه   ڕه تكرده وه   چه مكه ی   ئه و  فوكۆ   xv(. 17( ده كرد  ئاشكرا  تریش 
“هه رگیز  بووبێت.  سێكسی   ته قه شوفی   زه مه نی   پێش-مۆدێرن  مه سیحی   دونیای  
هه رگیز  و  نه بووه   سێكشواڵیتی   بۆ  سروشتی   ده موده ست  هێند  تێگه یشتنێكی  
 خۆشنوودیه كی  گوزارشتكردن‘ لێی  بوونی  نه بووه  له چاو ئه وه ی  جیهانی  جه سته ی  
 Foucault 1963,( “ مونحه ل له  ڕووی  ئه خالقیه وه  و جیهانی  گوناه هه یبووه
بێ   به   هه بوو  په یوه ندی   ئاشكرا  به   ئێرانی   بۆ شۆڕشی   فۆكۆ  ئ��اره زووی    .)57
ئه م  هیواخوازبوو  سیاسی “.  “رووحانیه تی   چه مكی   بۆ  شه یدابوونیه وه   ئه ندازه یی 
ئایدیا نوێیه  كه شف بكات، نه ك ته نها له رێی گه ڕانه وه وه  بۆ نه ریت و سرووته كانی  
كه نیسه ی  سه ره تاییه وه ، به ڵكو له رێی  گه ڕانه وه وه  بۆ )ئه م ئایدیایه ( له  كۆمه ڵگه  
نامه سیحیه كانیشدا )Carrette 1999, 43(. له  ساڵی  1979 دا، فۆكۆ 
گه شه ی به  هێرمۆنۆتیكێكی  نوێ  دا بۆ مه سیحیه ت، خوێندنه وه یه كی  ئه و سروت و 
ته كنیكه  مه سیحیانه ی  كه  چه مكێكی  نوێی  ڕووحانیه تیان له خۆگرتبوو، چه مكێك كه  
ئومێده واربوو بگونجێت له گه ڵ هه ڵوێسته كانی  كۆتایی سه ده ی  بیسته مدا به رامبه ر 

 .)Hadot 1992(  سێكشواڵیتی
له  مانگی  نیسانی  1978 دا، ته نها چه ند مانگێك پێش سه ردانه كه ی  بۆ ئێران، 
تۆكیۆ  زانكۆی   له   وانه یه كد  له   داهاتووی  خۆی   به رفراوانه كانی  كاری   فۆكۆ هێڵه  
لێره دا  خسته روو. پێداگریكرد له سه ر كۆنتراستی  ناسراویی  له  نێوان خۆرهه اڵت، 
دووباره  دونیای  گریكۆ-رۆمانی  تێده كات وه ك به شێك له  خۆرهه اڵت، و خورئاوادا. 
گوتاری   خ��واره وه :  ده ره نجامه ی   ئه م  گه یشته   ڕاشكاوی ،  به   نه برد،  ئه وه نده ی  
له   خۆرئاوا،  له   كرد  گه شه ی   زانستی   گوتارێكی   به ره و  خێرا  زۆر  سێكشواڵیتی  
كاتێكدا،له  خۆرهه اڵت، )گوتاری  سێكشواڵیتی ( له  ده وری  چه ند میتۆدێك شكڵی  
وه رگرت كه  هه ڵده ستان به  چڕكردنه وه ی  چێژ، به م پێیه  ئه م گوتاره ی  سێكشواڵیتی  
خۆرهه اڵت  هونه رێك”.  وه ك  “سێكشواڵیتی   پێكهێنانی   به   هه ستا  خۆرهه اڵت  له  
خاوه نی  هونه ره  ئیرۆتیكیه كان بوو، و خۆرئاواش خاوه نی  زانستی  سێكس. ئه مانه  
“دوو گوتاری  ته واو جیاواز بوون كه  سه ربه  دوو جۆر كۆمه ڵگه  بوون چونیه كانه  
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 .)Foucault 1978b, 119( ”جیاواز
له م پێكهاته یه دا ده رباره ی  “دوو گوتاری  ته واو جیاواز،” فۆكۆ زۆر به دڵنیاییه وه  
له  دونیای  ئیستشراق )Orientalism(دا بوو. ئه م چه مكه ی  دووگووتاری  جیا به  
دڵنیایه وه  هه ڵه  بوو له  په یوه ندیدا به  خۆرهه اڵتی  ناوه ڕاسته وه . گه ر نموونه یه ك 
ئیبن سینا )980  وه ك  فه یله سوفه كانی   و  زانا  نووسینه كانی   له وانه ،  وه رگرین 
ئه وروپیه كاندا  پزیشكیه   ده زگا  له   كه   ته شریح  ده رب��اره ی   زایینی (   1037  –
هاوچه شنی  له   جۆرێك  فۆكۆ  پێیه ،  به م  ده وترانه وه .  حه ڤده   سه ده ی   هه تاوه كو 
)homogeneity( ده سه پاند به سه ر فیكری  خۆرهه اڵتیدا كه  له وه ده چوو )ئه م 
فیكره  خۆرهه اڵتیه ( ناكۆك بێت له گه ڵ ڕه تكردنه وه ی  چه ندباره  گوزارشتلێكراوی  
دا،  له  ساڵی  1978   .)metanarratives( میتا-حیكایه ته كان بۆ  )فۆكۆدا( 
دابه شكردنی  مێژووی  سێكشواڵیتی  خۆرئاوای  زیاد كرد بۆ سێ  سه رده م: گریكۆ-

رۆمانی ، مه سیحی ، بۆرژوا:  

سه رده می  یه كه م: كه له پوری  یۆنانی  و ڕۆمانی ، كه  سێكشواڵیتی  تیایدا ئازاد بوو، 
بێ  كۆسپ گوزارشتی  له خۆی  ده كرد، و كاریگه رانه  گه شه ی  كرد، له  هه ر حاڵه تێكدا، 
ته رخان بوو بۆ گوتارێك له  فۆرمی  هونه رێكی  ئیرۆتیكیدا. دواتر مه سیحیه ت خۆی  
تێهه ڵده قورتێنێت، مه سیحیه ت كه ، بۆ یه كه مجار له  مێژووی  خۆرئاوادا، قه ده غه یه كی  
گه وره ی  به سه ر سێكشواڵیتیدا سه پاند، كاتێ  ووتی  “نه خێر” به  چێژ و به هه مان 
ئاواز وای  به  سێكسیش ووت. ئه م “نه خێر”ه ، ئه م قه ده غه یه ، بووه  مایه ی  بێده نگی  
له سه ر سێكشواڵیتی ، بێده نگیه ك له سه ر سێكشواڵیتی  كه  له بنچینه دا له سه ر ئه م 
قه ده غه  ئه خالقیانه  دامه زرابوو. به اڵم بۆرژوا، كه  له  سه ده ی  شانزه دا ده ستی  پێكرد 
و خۆیان له  بارودۆخێكی  پڕ هه ژمووندا دۆزیه وه ، بارودۆخێك له  ده سه اڵتی  ئابووری  
دووباره   –و-(  سێكشواڵیتیان  )مه سه له ی   ڕادده ی��ه ك  تا  كلتوری ،  هه ژموونی   و 
ئامرازی   به   و  –توندوتیژانه تر  ئه وه ی   پێناوی   له   به ده ستیانهێنایه وه ،  بۆخۆیان 
مه سیحیانه یه ی   ڕه تكردنه وه   ئه م  و  مه سیحیه ،  زوهده   ئه م  دووباره   سه ختگیرتر- 
سه ده ی   هه تاوه كو  پێدا  درێژه یان  ئاكامدا  له   و  بكه نه وه ،  ته تبیق  سێكشواڵیتی  
به   كرد  ده ستمان  ساڵه كانیدا،  دوایینترین  له   كۆتاییدا،  له   له وێ،  كه   ن��ۆزده ، 
 Foucault 1978b, 120,( فرۆیده وه .  به هۆی   په رده پۆشه كه   داماڵینی  

 )emphasis added

لێره دا، فۆكۆ به  دڵنیاییه وه  دركی  به و سنوورانه  كرد كه  مه سیحیه ت سه پاندبووی  
به سه ر سێكشواڵیتیدا. وه ك له خواره وه  ده یبینین، ئاماژه شی  به وه دا كه  كلتوری  
پاڵ  ده یانخه ینه   ئێمه   كه   دروستكردبوو  قه ده غانه ی   له و  زۆرێك  پێشتر  ڕۆمانی  
مه سیحیه ت و ئه وه ش كه  چینی  بۆرژوای  مۆدێرن ئه م قه ده غانه یان به  شیده تێكی  
“فره - نه ویسترابوون:  مه سیحیدا  له سه رده می   كه   ته تبیقكردبوو  پڕدیققه ته وه  
بێباكی   چێژ،  به   به هابه خشین  هاوسه رگیریی ،  ده ره وه ی   چێژی   هاوسه رگیرییی ، 
)سێكسی ( به رامبه ر مندااڵن، پێشتر به  شێوه یه كی  بنچینه یی له  دونیای  ڕۆمانیدا 
پێش مه سیحیه ت دیار نه مابوون” )121(. ته نها تاقمێكی  ده وڵه مه ندی  بچووك 
ئه خالقیه   چه مكه   به رپرسیارێتی   زیادكردنی   به   قه ده غانه .  ئه م  بۆ  نه دا  ملیان 
ڕۆمانی  و بۆرژواكان به رامبه ر قه ده غه  مۆدێرنه كانی  سه ر سێكشواڵیتی ، ئایا فۆكۆ 
هه وڵی  ده دا باری  سه رشانی  كه نیسه  كه م بكاته وه  له  دانانی  ئه م قه ده غانه دا و به و 
هیوایه ی  دیمه نێكی  په سه ندكراوتر بۆ مه سیحیه تی  سه ده كانی  ناوه ڕاست بخاته ڕوو؟ 
كردبوو  پێداگری   فۆكۆ  سێكشواڵیتی(دا،  )مێژووی   یه كه می   به رگی   له   پێشتر، 
مۆدێرنه كانی   ته كنیكه   و  دانپیانان  مه سیحیه كانی   میتۆده   نێوان  به رده وامیی   له  
ته كنیكه كانی   كه   كرد  ئه وه ی   مشتومڕی   وانه ووتنه وه .  زانستی   و  ده روونشیكاری  
بیركردنه وه   هه موو  كه شفكردنی   پێویستی   له وانه ش  مه سیحیه ت،  الی   دانپیانان 
ڕه هه ندی  سرووتئامێزی  خۆیان  به ره به ره   قه شه یه ك،  بۆ  به ده كان  و  گوناهكارانه  
خۆشیان  تایبه نمه ندێتی   –و-(  دانپیانان  ته كنیكانه ی   )ئه م  هه روه ها  له ده ستدا. 
په یوه ندیانه   ئه و  ئیدی   تردا،  په یوه ندیه كانی   به   په رشوباڵوبوونه وه   و  له ده ستدا، 
و  قوتابی   نێوان  له   یاخود  هه ن  باوكدا  و  دایك  و  “منداڵ  نێوان  كه   بن  ئه وانه  
له به ر ئه وه   مامۆستا، نه خۆش و ده روونناس، یان نه وجه وان و پسپۆڕدا هه ن.” 
به  هاتنی  سه ده ی  نۆزده  “زیاد له  پێویست گووتار له سه ر سێكشواڵیتی  له  ئارادا 
له   دوات��ر،  ساڵ  دوو  ته نها   .)Foucault 1978a, 65( كه م”  نه ك  هه بوو 
له   ته كیزكردنه ی  سه ره تای   له م  دووركه تبێته وه   فۆكۆ  پێده چوو  ساڵی  1978دا، 
به رده وامیی نێوان میتۆده كانی  دانپیانان یان تۆبه  و ته كنیكی  مۆدێرنی  دانپیاناندا. 
دواتر، ئاره زووی  زیاتر له  جیاوازیه كانی  نێوان ته كنیكه  دیسپلینكه ره  ڕه هبانی  و 

مۆدێرنه كاندا هه بوو.
باوه ڕدارانیش پێویست  له  ڕه عیه تی  خۆی  ده كرد، و   قه شه  داوای  ملكه چبوونی  
لێره دا  فۆكۆ  به اڵم  قه شه .  بۆ  بنێن  ڕاستیه كاندا  هه موو  به   دان  له سه ریان  بوو 
ئه وه ی  دووپاتكرده وه  كه ، به  پێچه وانه ی  ده روونناسی  مۆدێرنه وه ، قه شه  ناونیشانی  
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كه   گریمانه یه ی   ئه و   .18 خه ڵك.  پاڵ  نه ده خسته   )شازبوون(ی   نائاساییبوونی  
كه   ده گه یاند  ئه وه ی   بدرێن  فریو  شه یتانه وه   له الیه ن  مرۆڤه كان  هه موو  ده شێت 
ده كرا تۆبه كردن له ڕێی  دانپیانانی  ڕاسته قینه وه  به دی  بێت. لێره دا ڕوونده بێته وه  كه  
مه سیحیه ت هه ستا به  پێكهێنانی  “ئه خالقێكی  میانڕه و” له نێوان زوهد و كۆمه ڵگه ی  
مه ده نیدا: “هه رگیز جه سته ی  مه سیحی  وه ك خراپه یه كی  موتڵه ق وێنا نه كراوه  كه  
پێویستبوو بێت وازی  لێبهێنرێت، به اڵم وه ك سه رچاوه یه كی  ئه به دیی  فریودان، له ناو 
زاتیبوون و له ناو تاكه كاندا، سه ركێشی  ئه وه ی  كردووه  كه  تاكه كان ببات به ره و 
ئه ودیو ئه و سنوورانه ی  كه  له الیه ن ئه خالقی  گشتیه وه  سه پێنراون: هاوسه رگیریی ، 
و  سنوورداركردن  به رهه مهێناندا،  له پێناو  سێكشواڵیتی   تاك-هاوسه رگیری ، 

.)Foucault 1978b, 126( ”قه ده غه كردنی  چێژ
میتۆده   و  دانپیانان  زاره كیه كانی   میتۆده   له نێوان  جیاوازی   فۆكۆ  هه روه ها 
فیزیكیه كانی  تۆببه دا كرد. هه وڵی  دا بۆ داڕشتنی  ئه و “ته كنه لۆژیا نوێیانه ی  خود” 
كه  پشت ئه ستوور بوون به  سرووته  كۆنه كانی  مه سیحیه ت و دووباره  پێكیشیان 
هێنابوونه وه  )واته  ئه و سرووته  كۆنانه ی  مه سیحیه تیان پێكهێنابووه وه  –و-(. به  
له به رچاوگرتنی  خوێنده وه  نوێیه كه ی  بۆ مه سیحیه ت، ئاره زووی  فۆكۆ له  ڕه هه ندی  
بوو.  زیاتر  ڕۆژنامه نووسیی   فزوڵێكی   له   دڵنیاییه وه   به   ئێراندا  شۆڕشی   ئایینی  
وه ك له  چاپته ری  دووه مدا ده یبینین، فۆكۆ كه وته  ژێر كاریگه ری  هه ردوو په یامه  
سیاسیه كه ی  شۆڕشه كه  و چۆنیه تی  به كارهێنانی  سرووته كانی  تۆبه  )له الیه ن ئه م 
شۆڕشه وه (، كه  له  هه ندێ  ڕووه وه  هاوشێوه ی  نه ریته  مه سیحیه كان بوون كه  پێشتر 

ده ستی  به  كه شفكردنیان كردبوو. 

ئازادی -به ره و-مه رگ: فه زایه كی  ده ستپێك بۆ ئه فراندن 
فۆكۆ سه ر به  گروپێك بیرمه ندی  خۆرئاواییه ، له  شۆپنهاوه ره وه  بۆ وجودیه كان، كه  
الی  ئه وان واقعی  مه رگ نه ك ته نها دانی  پێداده نرێت به ڵكو له الیه ن ژیانه وه  له ئامێز 
ده گیرێت. “سوپه رمان”ی  نیتشه   به  “شادومانی  و شانازیه وه “ هۆشیاری  هه بوو به  
مه رگ بوو وه ك دواقۆناغی  گونجاو بۆ چاالكی  ژیانی . الی  فرۆید و هایدگه ر، ژیانی  
ڕه سه ن له  ئه نجامی  هۆشیاری  به  مه رگه وه  به رهه مهاتووه . ته نها له م دركپێكردنه دا، 
و له م هه ستكردنه دا به  گرنگبوونی  مه رگ كه  )ئه م دركپێكردنه ( به رهه میهێناوه  
 Olson 1967, 306( به ده ستبهێنین ڕه سه ن  ده توانین وجودێكی   له ناوماندا 
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 فۆكۆ بێ  ئه ندازه  قه رزاری  فرۆید بوو، هه رچه نده  هه ندێ  كات ئه مه  دانی  پێدا 
نه نراوه  چونكه  ئامانجی  پرۆژه كه ی  فۆكۆ بریتی  بوو له  قڵپكردنه وه ی  فرۆید. 19 
نووسراوه ،  دا   1930 ساڵی   له   كه   نه یارانی ،  و  شارستانێتی   كتێبه كه یدا   له  
خواردن  بۆ  مرۆڤ  ده روونیه كانی   غه ریزه   سه رباری   كه   خسته ڕوو  ئه وه ی   فرۆید 
ئه م  له گه ڵ  مامه ڵه ی   شارستانێتی   مه رگ.  به ره و  هه یه   غه ریزێكیش  سێكس،  و 
غه ریزه  دوژمنكار و كاولكاریانه  كردووه  له رێگه ی  پرۆسه ی  سوبلیمه یشن )التسامی 
ئاراسته یانی  كردووه  به ره و ئیش و خوڵقاندنی  كلتور.  – Sublimation(، كه  
له  هه مان كاتدا، )سوپه رئیگۆ-superego( كۆنترۆڵی  )ئیگۆی -ego( كردووه  
له   فرۆید  كردووه ، هه روه ك  id(ی  سنووردار   - تێرنه بووه كانی  )ئید  داواكاریه   و 
ده سه اڵتی  خۆی   “شارستانیه ت  پێدا:  ئاماژه ی   به ناوبانگه یدا  ئیستعاره  سه ربازیه  
به سه ر ڕه غبه تی  مه ترسیداری  تاكه كه س بۆ دوژمنكاری  زاڵده كات له  ڕێی  بێهێزكردن 
و چه ك كردنیه وه ،  به هۆی  دامه زراندنی  ده زگایه كه وه  له  ناویدا بۆ ئه وه ی  چاودێری  

 .)Freud 1989, 84( ”بكات، وه ك سه ربازگه ی  ناو شارێكی  داگیركراو

له  ئاهه نگی  ئازادیخوازانه یدا بۆ غه ریزه ی  مه رگ، فۆكۆ بانگه شه ی  ئه وه ی  كرد كه  
پرۆژه ی  شارستانێتی  ده بوایه  پێچه وانه  بكرایاته وه . ئاهه نگێڕانی  بۆ ئه زموونه  نزیك-
بنیاتنرابوون كه  ده ڵێت سه ركوتكردنی   ئه و گریمانه یه ی  فرۆید  له سه ر  مه رگه كان 
غه ریزه ی  مه رگمان ده بێته ی  هۆی  له ناوبردنی  بزوێنه ری  خه یاڵ و پاڵنه ری  غه ریزیمان. 
فرۆید مشتومڕی  ئه وه ی  كرد كه  مرۆڤایه تی  باجێكی  زۆر ده دات به  شارستانێتی ، به  
جۆرێك كه  “نابه خته وه ری  ناوه كیی هه میشه ییمان” له م سازشكردنه  و له و هه ست 
 Freud( به  تاوانكردنه  هه میشه  حازره وه  سه رچاوه  ده گرێت كه  گرفتارمان ده كات

89 ,1989(.فۆكۆ له  هه ڵگێڕانه وه ی  ئه م ئاراسته یه  كه متری  نه ده ویست. 20
ته حه دای  فۆكۆ بۆ غه ریزه ی  مه رگ الی  فرۆید پشت ئه ستوور بوو به  مه ركه زیترین 
فڕێ   ئێمه   لێره ،  بوو.  بوون-به ره و-مه رگ  ئه ویش  كه   هایدگه ر،  الی   كاتیگۆری  
هه ڵبژاردنی  له   نیه   ده ستمان  كه   به  شێوه یه ك  و  دونیایه وه ،  ئه م  ناو  ده درێینه  
له م مه سه له یه دا. دونیا بوونی  هه یه  پێش ئێمه  و پاش ئێمه ش هه ر له وێ  ده بێت. 
نائه سڵی   به شێوه یه كی   دونیایه وه .  ئه م  هاتووینه ته   كۆتاییه   كام  به ره و  ناشزانین 
ژیان ده به ینه  سه ر چونكه  به پێی  فه رمانه كانی  ئه وانی  تر و “چه قه چه قی  پووچ”یان 
ده ژین. نابێت لۆمه ی  ئێمه  بكرێت بۆ هه بوونی  ئه م ژیانه  نائه سڵیه . ئه م كه وتنی  
بوون “fallenness”ه  به شێكی  زه روری  بوونمانه . وه ك جۆرج ستاینه ر ئاماژه ی  



5960

پێده دات، الی  هایدگه ر “ریفۆرم یان شۆڕشی  كۆمه اڵیه تی ، و تیماركردن و چاره سه ره  
سایكۆلۆجیه كانی  كه سایه تیش نائه سڵیه ت ناسڕنه وه ،” ئیدی  ئه مه  به  پێی  عورفی  
ته عالیبوونێكی   ئه گه ری   به اڵم   .)108 فرۆید )19878,  یاخود  بێت  ماركس 
دیالێكتیكی  )dialectical transcendence( هه بوو، ڕێگه یه ك بۆ ده ره وه ی  
ئه م حاڵه ته  موتڵه قانه  زه روریه ی  كه وتنی  بوون “fallenness” كه  ده چێت به ره و 
تێگه یشتنێكی  ئه سڵی  تری  جیهان. به  هۆی  قبوڵكردنی  مه رگ له  ڕێگه ی  “ده ربه ست 
هاتن – care” و “ئاگالێبوون – solicitude”ه وه ، له وانه یه  ئه زموونی  “بانگ 
دیاریكراو.  چه شنێكی   له   بكه ین  “زیندووبوونه وه “یه كی    ،”calling  – كردنێك 
له  كۆتاییدا له وانه یه  بگه ینه  قۆناغێك كه  قبوڵی  ئه گه ری  مه رگی  خۆمان بكه ین، 
ده بێت  به ره اڵ  دیه وه   ئه وانی   وه همه كانی   له   كه   “ئازادی -به ره و-مه رگ”  قۆناغێكی  

 .)Heidegger 1962, 246, 266(
ڕووی   له   ته نها  ئه مه   ژیابێت –  هایدگه ر  ئازادی -به ره و-مه رگ”ی   فۆكۆ  پێده چوو 
كه   خسته ڕوو  ئه وه ی    )1993( میله ر  جه یمس  ژیاننامه نووس  نا.  فیكریشه وه  
ووته كانی  فۆكۆ له سه ر بابه تی  مردن و شه یدابوونی  به  مه سه له ی  ئازار و مه رگ 
لیال ده ڵێت، كاریگه ری  ڕۆشنیره   الیه نێكی  مه ركه زی  فیكریان پێكهێنابوو. مارك 
سوریالیست و ئاڤان-گارده كانی  تری  وه ك جۆرج باتای ، ئه نتۆنین ئارتۆ، ماوریس 
ده ره وه ی   خوێنه رانی   له الیه ن  له یادكراوه   زۆرجار  فۆكۆ  به رهه می   له سه ر  بالنشۆ 
فه ره نساوه . “له م ڕۆشنبیرانه دا، فۆكۆ به  شێوه یه كی  شه خسی  ئه گه ری  كه شفكردنی  
نه ریتی   سنووره كانی   ده ره وه ی   ده كه وێته   زیاتر  ته نانه ت  كه   دۆزی��ه وه   ئه وه ی  
بۆرژوای  ئاساییه وه ، بۆ گه ڕان به دوای  ئه وه ی  ناوی  نا  ئه زموونی  سنووربه ندیی ‘ له  
Lil- )ییرۆتیكیه ت و شێتی  و تریاك و سادۆماسۆشیزم و ته نانه ت خۆكوشتن”دا 
la 2001. 143-44(. له راستیدا زۆر نموونه ی  ژیانی  فۆكۆ به م ئاراسته یه دا 
ڕۆیشتوون وه ك: هه وڵه كانی  الوێتیی بۆ خۆكوشتن، تێوه گالنی  شه خسیی  خۆی  له  
سادۆماسۆشیزم له  كالیفۆرنیا و شوێنی  تر، ڕوبه روبوونه وه ی  ئازاربه خشی  له گه ڵ 
“به شیده ترین  له   یه كێك  وه ك  دواتر  خۆی   كه   تۆتۆمبیلدا  ڕووداوێكی   له   مه رگ 
ئه م  پێده چوو   .)Miller 1993, 306( كرد.  وه سفی   ژیانی   چێژه كان”ی  
فه زا ده ستپێكانه  كه  له نێوان ژیان و مه رگدا بوونیان هه یه ، له م ئه زموونه  نزیك-
مه رگانه دا، فۆكۆ دركی  به  ئه گه ری  ئه فراندنی  نائاسایی هونه ری  و چێژی  جه سته یی 

كردبێت، به وانه شه وه  كه  له  ژیانی  خۆیدا هه بوون. 

فۆكۆ له  نووسینه  جینالۆجیه كانیشیدا به  هه مان شێوه  شه یدای  بابه ته كانی  مه رگ 
نێوان شێتی   له باره ی  په یوه ندی   به  سۆزه وه   بوو و  و خۆكوشتن و شه هیدبوون 
و مه رگه وه  دوا. شێتی ، وه ك دوا قۆناغ پێش مه رگ، ئازادبوون له  ترسی  مه رگ 
له   بوو  قۆناغ  نزیكترین  فۆكۆدا، شێتی   زاراوه سازی   له   ده كات.  تاك  پێشكه شی  
گۆلگۆسا )Golgotha(، ئه و گرده ی  ئۆرشه لیم كه  وه ك شوێنی  له  خاچدانی  
مه سیح ناونراوه . فۆكۆ نووسی ، مه سیح نه ك ته نها ده وری  درابوو به  شێته كان، 
به ڵكو ویستی  یه كێك له وان بێت: “به م پێیه  شێتی  بووه  فۆرم كۆتایی، دوا پله ی  
خاچه وه “  ڕێی   له   ڕزگاری   و  ئه نجامگه یاندن  به   پێش  مرۆڤدا،  وێنه ی   له   خودا 
كاره   ئه و  ستایشی   فۆكۆ  شێوه ،  هه مان  به    .)Foucault 1965, 80(
چه مكی   له گه ڵ  په نجه یان  ده ستو  كه   ده كرد  ئه ده بیانه ی   و  مۆسیقی   و  هونه ری  
مه رگدا نه رم ده كرد. له  وتاری  “دانه ر چیه ؟”دا فۆكۆ له باره ی  په یوه ندی  به رده وامی  
نووسین به  مه رگه وه  دوا. له  داستانه  یۆنانیه كه دا، ئه و پاڵه وانه ی  كه  قسه  ده كات 
یه ك  هه زارو  له باره ی   نه مری .  به   بفرۆشێته وه   ژیان  بمرێت،  الوی   به   ئاماده بوو 
شه وه ی  عه ره بیه وه ، كه  چیرۆك گێڕانه وه  تیایدا بووه  جۆرێك له  دووركه وتنه وه  له  
مه رگ، نووسی  “گێڕانه وه ی  شه هره زاد هه وڵێكه ، كه  هه ر شه وێك تازه  ده كرێته وه ، 
 Foucault 1969,( “ بۆ ئه وه ی  مه رگ له  ده ره وه ی  بازنه ی  ژیان بهێڵیته وه

 .)102
سنووره كانی   كه   ده ك��رده وه   هونه رمه نده   یان  نووسه ر  ئه و  بۆ  ئامێزی   فۆكۆ 
عه قاڵنیه تی  پاڵ پێوه  ده نا و كه شفی  ئه زموونه  نزیك-مه رگه كانی  ده ركرد. له  خۆ 
به دوورگرتنیدا له  هه ردوو ئه گه ری  گه یشتن به  مه عریفه ی  موتڵه ق و دیالێكتیكی  
دانپیانانی  دووالیه نه  )هاوبه ش mutual(دا الی  هیگڵ، فۆكۆ له بری  ئه وه  یادی  
نووسه ری  فه ره نسی  ماركیز دی سادی  كرده وه . سه رسام بوو به  ساد چونكه  له رێی  
كه   ك��ردووه ،”  له بیری   كه   كه شفده كاته وه   دووباره   حه قیقه تێك  “مرۆڤ  ئه وه وه  
ڕه غبه تی  كوشنده  و سۆزه  نائه خالقیه كان له راستیدا زۆر سروشتین و به م پێیه ش 
عه قاڵنین.وه ك دووباركردنه وه یه كی  ووته كانی  ساد، فۆكۆ نووسی ، “چ ڕه غبه تێك 
ده توانێت پێچه وانه ی  سروشت بێت له  كاتێكدا له الیه ن سروشت خۆیه وه  به خشراوه  

 .)Fouculat 1965, 282, Sade 1992( ”به  مرۆڤ؟
گفتوگۆی  فۆكۆ له سه ر وێنه كێشی  ئیسپانی  فرانسیسكۆ دی گۆیا په یڕه وی  هه مان 
لۆژیكی  كرد. گۆیا به هۆی  ئه و دوو زنجیره  تابلۆیه ی  كه  ناسراون به  كاپریكۆس - 
Caprichos   )1799( و كاره ساته كانی  جه نگ )1810 – 20( ناوبانگی  
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باشترین  به رجه سته بوونی   وه ك  كاپریكۆس  ڕه خنه گران  زۆرب��ه ی   ده رك��ردووه . 
و  قه شه   مه سخه ره ئامێزه كانی   كاریكاتێره   سه یرده كه ن.  ڕۆشنگه ری   ئایدیاڵه كانی  
جادووگه ر و خێوه كان ئه وه  ده خه نه  ڕوو كه  ده شێت مرۆڤایه تی  له  ڕێی  زانسته وه  
نه هێڵێت.  ئایینی   دۆگمای   و  ده توانێت خورافه ت  بچێت، كه  عه قڵ  باشتر  به ره و 
كاره ساته كانی  جه نگ، كۆمێنتێكه  له سه ر جه نگی  نیمچه دوورگه یی له نێوان ئیسپانیا 
ده كرێن  هه ژمار  گه وره   ڕه خنه یه كی   وه ك  ئاكامدا  له   و  ناپلیۆنیدا،  فه ره نسای   و 
به رامبه ر توندوتیژی  و دڕنده یی له  جه نگدا، و به رامبه ر سنووربه ندیه كانی  مۆدێرنیتی  
و ڕۆشنگه ری . دواجار، له  هه ندێك له  تابلۆكانی  كۆتاییدا، گۆیا ڕووی  كرده  بابه تی  
مرۆڤخۆری  )كانیباڵیزم - cannibalism( )Licht 1979(.21 ئاره زووی  
وه ك  ئیشانه دا  له م  عه قڵیه كان  نه خۆشكه وتنه   و  شێتی   نماییشه كانی   بۆ  فۆكۆ 
ئه زمونێكی  ده ستپێك ده رده كه وێت. له  كاره كانی  گۆیادا “شێتی  بووه ته  ئیمكانیه تی  
 .)Foucault 1965, 281( ”و جیهان مرۆڤ  به   كۆتاییهێنان  بۆ  مرۆڤ 
له رێی  ساد و گۆیاوه  “دونیای  خۆرئاوا پێشوازی  كرد له  ئیمكانیه تی  ته عالیكردنی  
ئه زموونه   چاره سه ركردنی   ئه گه ری   له   هه روه ها  و  توندوتیژیدا،  له   خۆی   عه قڵی  

تراژیدیه كان له ودیو به ڵێنه كانی  دیالێكتیكه وه “ )285(.

“ئیراده ی  ده سه اڵت” له سه ر شه قامه كانی  تاران
وه ك  نزیك-مه رگه كانه وه   ئه زموونه   به   فۆكۆ  درێژخایه نی   فیكری   سه رقاڵبونی  
شوێنێك بۆ ئه فراندنی  مرۆیی نزیكایه تیه ك له  ده ركه وتنه  ڕۆژانه ییه كانی  شۆڕشی  
ئێراندا ده دۆزێته وه . له  ئێران، پره نسیپی  دوانه یی ئایینی  زه رده شتی  كۆن یه كه مجار 
نزیكه ی  سێ  هه زار ساڵ له مه وبه ر شكڵی  وه رگرت له  ده وری  شه ڕی  نێوان هێزی  
باشه  )ئاهورامه زدا( و و هێزی  خراپه  )ئه هریمه ن(دا. له  ئیسالمی  شیعه ی  ئێرانیدا، 
الیه نه كانی  ئه و ئایینه  فارسیه  كۆنه  گوزارشتێكی  نوێ  ده دۆزنه وه . وه ك له  چاپته ری  
دووه مدا ده یبینین، الهوتناسه  شیعه كان دووباره  نماییشكردنه وه یه كی  ئه م جه نگه یان 
زایینیدا  680ی   ساڵی   له   كه   جه نگێكدا  له   بینیه وه   خراپه دا  و  باشه   له نێوان 
ڕووده دات له نێوان دوو پیاودا، حسێنی  پیرۆز )كچه زای  پێغه مبه ر موحه ممه د( و 
یه زدی  ڕكابه ری  كه  به  خراپه كار ناوده برێت. جه نگه كه  به  قه تڵوعامكردنی  حسێن و 
شوێنكه تووانی  و شه هیدبوونی  حسێن كۆتایی هات، كه  سااڵنه  له  مانگی  موحه ڕه مدا 

له الیه ن شیعه كانی  جیهانه وه  یادی  ده كرێته وه .

ئایینی  موسوڵمانی   ئایه توڵاڵ ڕوحوڵاڵ خومه ینی ، پیاوێكی   له  ساڵی  1978 دا 
شا  ڕه زا  موحه ممه د  شازشی   بێ   دژایه تیكردنی   به   بوو  ناسرا  و  بوو  زوهدكێش 
په هله وی  )كه  1941 – 79 حوكمی  كرد(، وه ك ڕابه ری  بزووتنه وه  شۆڕشگێڕیه كه  
ده ركه وت. خۆی  خسته  ڕۆڵی  حسێنه وه  و وێنه ی  یه زدیشی  به خشی  به  شای  ئێران. 
هه روه ها داستانه  كۆنه كه شی  دووباره  نماییشكرده وه ، كه  له وكاته دا په یوه ستكرابوو 
ئیسالمگه را  به هێزی  دژه -ئیمپریالیستیه وه . 22 مه یلی   به  گووتاری  )ریتۆریكی ( 
له   شتێكیان  هاوبه شیی   كاته   ئه و  ئێرانیه كانی   چه پگه را  له   زۆر  ته نانه ت  و 
“ئیستشراق”ی  تایبه تی  فۆكۆ ده كرد به  واتایه ك كه  ئه وانیش ئیمتیازیان ده دا به  
ڕابردوویه كی  ئایدیاڵی  پێش مۆدێرن – واته  سه رده می  سه ره تای ئیسالم –  له چاو 
مۆدێرنیتیدا. زۆرێك له وانیش ده گه ڕان به دوای  فۆڕمێكی  نوێی  ڕۆحانیه تی  سیاسی 
له  كۆتایی سه ده ی  بیستدا. پێده چوو ئیسالمگه راكان و زۆرێكی  تر كه  په یوه ندیان 
كرد به  شۆڕشی  ئێرانیه وه  باوه ڕیان وابێت كه  له رێی  له خۆگرتنی  دیدی  “ئازادی -
به ره و-مه رگ” و له رێی  داننان و ملكه چبوون بۆ فه نابوون و سنوورداربوونی  وجودی  
مرۆیی بێ  ئه همه یتی  خۆیان و له  ڕێی  ئاره زوومه ند بوون بۆ ئامانجێك كه  گه وره تره  
له خۆیان، ده یانتوانی  ببنه  هۆی  ئه وه ی  وجودی  ڕه سه نی  به كۆمه ڵی  چڤاتی  ئێرانی  
بهێننه  ئاراوه . فۆكۆ شاهید بوو به سه ر ئه م دووباره  نماییشكرنه وه یه ی  داستانێكی  
مه زنی  كۆن، كه  پێده چوو له  ژێر سایه ی  چه وساندنه وه دا “ئیراده ی  ده سه اڵت”ی  

نیتشه  تیایدا سه ركه وتن به ده ست بهێنێت به سه ر “ئێراده ی  بوون”دا. 
وه ك سه رسامێكی  به  په رۆشی  نیتشه ، ده كرا فۆكۆ ووریاتر بێت له باره ی  پشتگیریكردنی  
شۆڕشێكه وه  كه  له الیه ن زوهدكێشێكی  ئایینیه وه  سه رۆكایه تی  ده كرا. له  “واتای  
زوهدی   له باره ی   داوه   هۆشیاری   گه لێك  نیتشه   چیه ؟”دا،  زوهدیه كان  ئایدیاڵه  
كه هه نوتیه وه ، كه  وه ك “باشترین ئامرازه كانی  به كارهێنانی  ده سه اڵت )و( هه روه ها 
 .)Nietzsche 1967, 97( ڕێگه پێدانی   بااڵ‘ بۆ ده سه اڵت” هه ژماری  كردن
“فێڵی  سه ره كی  كاهنی  زوهدكێش” ئیستیغاللكردنی  هه ستی  گوناهباریی باوه ڕداره . 
ژیان “رێیه كی  هه ڵه “ یه  و پێویسته  له سه ر باوه ڕدار ڕاستی  بكاته وه  به هۆی  به  دیققه ت 
په یڕه وكردنی  ئامۆژگاریه كانی  )زوهدكێشه وه (. به  الی  كاهنی  زوهدكێش خۆیه وه ، 
ژیان خۆی  هاودژبوونه  )تناقچ(ه ، چونكه  )زوهدكێش( هیواخواز بووه  “ببێته  گه وره  
نه ك به سه ر شتێكه وه  له ناو ژیاندا به ڵكو به سه ر ژیان خۆیه وه ، به سه ر قوڵترین و 
به هێزترین و سه ره تاییترین بارودۆخه كانیه وه .” زوهدكێش پشتی  كردووه ته  هه موو 
ده ركه وته  جوان و چێژبه خشه كانی  وجودی  فیزیكی  و هه موو ژیانه  نه فیكراوه كانی  
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له خۆدان و  ئاهه نگی  مه رگ و “كوشتنی  شه هوه ته كانی  خود و  ئامێزگرتووه .  له  
قوربانیدانی  خود ده گێڕێت” )118(. زوهدكێش نه  به  پره نسیپه  ئه خالقیه كان 
هان دراوه  و نه  ئه م شێوه ژیانه ی  له پێناو ڕه تكردنه وه ی  چێژدا هه ڵبژاردووه . توانای  
ڕێزی   و  سه رسامبوون  به هێزی ،  ئیراده ی   خۆی ،  كۆنترۆڵكردنی   بۆ  )زوهدكێش( 
بووه ته  مایه ی   بااڵده ستی  به سه ر خوددا دواجار  به ده ست ده هێنێت.  ئه وانی  دی  
بااڵده ستی  به سه ر ئه وانی  تریشدا. به  ئاوڕدانه وه  له  ڕابردوو، جه وهه ری  ئایدیاڵی  
زوهدیانه ی  خومه ینی  له وه  باشتر وه سف نه ده كرا. به اڵم له وانه یه  فۆكۆ سه رسام 
بووبێت به خومه ینی  چونكه  چووه  ئه ودیو ڕۆڵی  كاهنی  زوهدكێشه وه . خومه ینی ، به  
زیاتر له  ڕێگه یه ك، زانی  چۆن ئیستیغاللی  هه ستی  ئایینی  گوناهباریی و توڕه یی 
خه ڵك بكات. ئه مه ی  له  په یوه ندیدا به  هه ردوو گوزارشتی  شه خسی  تۆبه وه  له  ڕێی  
له خۆدان )كه  سروتێكی  سه ره كی  ئیسالمی  شیعه یه ( و كرده  سیاسیه  ده ره كیه كانی  
خود-كردنه  قوربانی  شۆڕشگێرانه وه  ئه نجامدا. پێده چوو ئه و ملیۆنان باوه ڕداره ی  كه  
په یوه ندیان به  خومه ینیه وه  كرد له سه ر شه قامه كان )كه  زۆربه یان قوتابی  عیلمانی  
ئامانجیان  چونكه   هایدگه ر  ئازادی -به ره و-مه رگی   نموونه ی   بووبنه   چه پگه رابوون( 

گه یشتن بوو به  ژیانێكی  به كۆمه ڵی  ڕه سه نتر. 
له  هه ندێ  ڕووه وه ، خومه ینی  به رجه سته بووی  “ئیراده ی  ده سه اڵت”ی  نیتشه  بوو، 
زاتی   بااڵده ستی   پیرۆز خاوه نی   به شێوه یه كی   كه   دڵڕه ق  مێژوویی  كه سایه تیه كی  
بیرلێنه كراوه كان بكاته وه  و ملیۆنانی   له   بیر  بوو. پیاوێك بوو كه  بوێری  هه بوو 
تر قایل بكات سه ركێشی  به  ژیانیانه وه  بكه ن. به  دڵنیاییه وه ، له  جڵه وبه ردان بۆ 
حه زی  مه رگ و ڕه غبه تی  ڕۆیشتندا بۆ ئه ودیوی  ژیان، خومه ینی  به  ئاسته م داكۆكی  
كه   به ره اڵكردنێك  سۆزه كان،  و  هه ست  نیتشه ویانه ی   به ره اڵكردنێكی   له   ده كات 
)الی  نیتشه ( ته حه دای  ئاكاره  یه هودی -مه سیحی -ئیسالمیه  زاڵه كان ده كات له پێناو 
كاریزمی   ڕابه ری   ببێته   توانی   خومه ینی   به اڵم  ژیاندا.  چێژه كانی   له ئامێزگرتنی  
ڕێگه خستنی   سه ر  له پێناو  هه ڵده دا  مه رگ”یان  “زاری   شادیه وه   به   كه   ملیۆنان 
بزووتنه وه یه ك له سه ر شه قامه كانی  تاران كه  “ژیان خۆی  ده كاته  قوربانی  له پێناو 

 .)Nietzsche, 1976, 228( ”ده سه اڵتدا

چاپته ری  دووه م
رێوره سمه كان، نمایشی  ئازاره كانی  مه سیح، سرووته كانی  تۆبه 

فۆكۆ، شیعه گه رایی، و سرووته  سه ره تاییه كانی  مه سیحیه ت

وێنه  دووباره  بووه وه كانی  ئازار و ئه زیه ت چه شتن به ده ست ناعه داله تیه وه ، و هه روه ها 
ئه و سرووتانه ی  كه  شه هیدبوونیان شكۆمه ند ده كرد، جه وهه ری  شیعه گه رایی ئێرانی  
بوون له  سه ده ی  شانزه وه .1 به اڵم ئه م سرووتانه ی  تۆبه كردن واتایه كی  سیاسی  
نوێیان دۆزیه وه  له ره وشی  شۆڕشه كه ی  ئێراندا، كاتێك ئایه توڵاڵ خومه ینی  دووباره  
گونجاندنیه وه  بۆ بزووتنه وه كه ی  خۆی  له پێناو دامه زراندنی  حكومه تێكی  ئیسالمیدا. 
له  پاییزی  ساڵی  1978 دا، هه زاران كه س په یوه ندیان كرد به  خۆپیشاندانه كانی  
دژی  )شا(وه  له سه ر شه قامه كانی  تاران و كفنی  سپیان له به ركرد وه ك هێمایه ك بۆ 
ئاماده گیان بۆ ڕووبه رووبونه وه ی  مه رگ. خۆپیشانده ران وێنه ی  زیندانیه  سیاسیه  
ده وته وه .  قوربانیه كانیان  تۆڵه كردنه وه ی   دروشمی   و  پێبوو  شه هیدبووه كانیان 
ته نانه ت ڕێكخراوه  سیاسیه  عیلمانی  و چه پگه راكانی  ئه م ماوه یه  شه رعیه تیان له  
ژماره یه ك له  شه هیده كانیانه وه  وه رگرتبوو كه  له پێناو ئامانجی  شۆڕشه كه دا گیانیان 
ئه وانه ی   تایبه تی   به   شۆڕش،  سه رده می   ڕۆژنامه كانی   له   زۆرێك  بوو.  به خشی  
سه ربه  گروپی  چه پگه رای -ئیسالمی  موجاهیدینی  خه لق و گروپی  ماركسی -لینینی  
فیدایینی  خه لق بوون، پڕبوون له  وێنه ی  شه هیده  الوه كان كه  له  به ندیخانه كانی  
“نه ریته كانی  خود”  له سه ر  فۆكۆ  نووسینه كانی    2 له ده ستدابوو.  گیانیان   شادا 
بۆ ده سته به ر  به سوودمان  زۆر  ڕێگه یه كی   له  كۆمه ڵگه  مه سیحیه  سه ره تاییه كاندا 
ده كه ن بۆ تێگه یشتن له  دیارده ی  شۆڕشی  ئێرانی ، به  تایبه تی  له  كه ڵك وه رگرتنی  

ئیسالمگه راكان له  حیكایه ته  شیعه ییه كان و نه ریته  سرووتئامێزه كان. 

ئێران  له   خۆی   كه   بوو  درامیانه   جه ماوه ریه   خۆپیشاندانه   ئه و  مه فتوونی   فۆكۆ 
ئیسالمگه راكان  كه   ئه وه بوو  شه یدای  تایبه تی   به   سه ریانه وه ،  به   شایه تحاڵبوو 
سرووته كانی  شیعه یان وه رگرتبوو له پێناو دروستكردنی  ئه وه ی  ئه و به  “رۆحانیه تی  
به   خۆپیشانده ران،  ڕیتیمیه كانی   دروشمه   به   له وانه یه   ده برد.  ناوی   سیاسی “ 
كه   گره كاندا –  به ر-به -مه رگ  قه ره باڵغیه   لێشاوی   به   له خۆدانی  خۆپیشانده ران، 
پیاوان كراسی  ڕه شیان له به ردابوو و ژنانیش له چكی  ڕه شیان كردبوو –فۆكۆ سرووته  
دواتری   نووسینه كانی   له راستیدا،  كه وتبێته وه .  بیر  مه سیحیه تی   سه ره تاییه كانی  
له سه ر سرووته  مه سیحیه كان پڕ بوون له  باسكردنی  هه ندێ  نه ریتی  ئیسالمی  شیعه . 
پێده چوو فۆكۆ و بزووتنه وه ی  ئیسالمگه رای  ئێران هاوبه ش بن له  سێ  هه ستدا: 
كۆلۆنیالیستیه كانی   و  ئیمپریالیستی   سیاسه ته   به رامبه ر  بوون  ئۆپۆزسیۆن   )1(
مۆدێرنیتی   كۆمه اڵیه تی   و  كلتوری   الیه نی   هه ندێ   ڕه تكردنه وه ی    )2( خۆرئاوا، 
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كۆمه اڵیه تیه كاندا  هه ره مه   و  جه نده ری   ڕۆڵه   به سه ر  گۆڕانهێنان  به   هه ستان  كه  
له  خۆرهه اڵت و خۆرئاواش، )3( شه یدابوون به  گووتاری  مه رگ وه ك ڕێگه یه ك 
سرووته كانی   كه   گووتارێك  )خالص(،  ڕزگاری   و  )ئه سڵیه ت(  ڕه سه نیی  به ره و 
تۆبه ی  له خۆگرتبوو و ئامانجی  دووباره  پێكهێنانه وه ی  خود بوو. فۆكۆ دركی  به  
شه یدابوونی  خه ڵكی  ئێرانی  كرد بۆ سرووته  به  ڕووكه ش كۆنه كانی  ئیسالمی  شیعه . 
و  دژه -شادا  بزووتنه وه ی   له   ئایینی   پیاوانی   چاالكی   به شداری   به   بوو  سه رسام 
فریوی  خوارد به  به كارهێنانه كانی  ڕێوره سم و سرووته  ئایینیه كان له پێناو خه می  
به  ڕووكه ش سیاسیدا. هه موو جارێك كه  هێزه كانی  حكومه ت له سه ر شه قامه كان 
له  خۆپیشانده رانیان ده كوشت، وه اڵمیان به  خۆپیشاندانی  گه وره تر ده دایه وه . وه ك 
یادكردنه وه ی   بۆ  نوێ   مه راسیمی   قوریانیه كاندا  چله ی   له   ئێران،  له   بوو  عاده ت 
خه ڵك  ئیجگاری   سه راسیمه بوونی   له   تێگه یشتبوو  فۆكۆ  ڕێكده خرا.  كوژراوه كان 
بۆ مه رگ و له  متمانه یان به  سه ركردایه تی  ئایینی  چه كدار كه  ئه و سه راسیمه بونه  
نماییشه   ڕێوره سمه كان،  ئایینیه كان،  گردبوونه وه   كه   تێگه یشت  گرتبوو.  له خۆی  
شانۆییه كانی  شیعه گه رایی، وه ك هاوتاكانیان له  مه سیحیه تدا، له  ڕووی  سیاسیه وه  
ڕێوره سمی بارگاوی  بوون كه  فۆرمی  نوێی  هاوپشتی  جه ماوه ریان پێكهێنا. پێده چێت 
ئاكامدا ئه وه ی  فۆكۆ له سه ر شه قامه كانی  تاران بینی  دانپیانانێك بووبێت به   له  

هه ندێك له  خه ون و خه یاڵ و ڕه غبه ته كانی  خۆیدا.
هه رگیز  فۆكۆ  ئه وروپا،  له   فاشیست  ڕاستڕه وی   به   ئاشنابوو  ئه وه ی   سه رباری  
خوێندنه وه ی  هه ڵبژارده یی )انتقائی( ئیسالمگه راكانی  بۆ “مۆدێرنیتی “، و ئه وه ی  
ڕۆحانیه ت،  له ده ستچوونی   به   یه كسانكرده وه   “مۆدێرنیتی “یان  ئیسالمگه ران  كه  
ڕاستڕه وی  چوار  باڵی   هاوشێوه كانی   پاڕانه وه   سیاسیه   به   نه كرده وه   په یوه ست 
ده یه  له وه و به ری  ئه وروپا. چه ندین نموونه ی  زۆری  ئه م جۆره  یاریپێكردنه  سیاسیه  
گرێ   ئێراندا  ئه زموونی   له گه ڵ  ئه مانه   به راوردێكی   ده كرا  و  ئه وروپادا،  له   هه یه  
و  ئیسالمگه راكه   بزووتنه وه   ده یوت  كه   بكردایه ته وه   هه ر چه مكێكیان  كوێره كانی  
ته كنیكه  پروپاگه نده ییه كانی  به  دیاریكراوی  دیارده یه كی  “شه رقی “ بوون. له وانه یه  
خوێندنه وه ی  فۆكۆ بۆ ئیسالم “ئیستیشراقیانه “ بووبێت چونكه  سه ركه وتوو نه بوو 
داهێنراوی   ترادسیۆنی   وه ك  شیعه ییه كان،  حیكایه ته   كه   به وه ی   ئاماژه دان  له  
پێشبینیكراو  ئایینی   یان  نه ته وه یی  چڤاتی   ده وری��ان  له   كه   تر  شوناسی   و  تر 
Ander- فره چه شن  خوێنده وه ی   چه ندین  ده ست  ده ده ن��ه   خۆیان  )ێێكدێن، 
son 1983(. له بری  ئه وه ، فۆكۆ به  شێوه كی  موجه ره د ئیسالم و شیعه گه رایی 

وه رگرت، به بێ  هیچ لێوردبوونه وه یه ك بۆ ئه و حه قیقه ته ی  كه  گروپێك له  پیاوه  
گرته خۆ  شیعه گه رایی  بۆ  دیاریكراویان  خوێندنه وه یه كی   ئۆپۆزسیۆنه كان  ئایینیه  
)ته به نی  كرد( له ماوه ی  شۆڕشه كه دا. هه روه ها هیچ گرنگی  نه دا به و حه قیقه ته ی  
دروستكردنی   هه روه ها  و  داهێنان  خومه ینی ،  “دژه -مۆدێرنیستی “  هه ڵوێستی   كه  
ڤێرژنێكی   ئه نجامی   بینی   ئێران  له   فۆكۆ  ئه وه ی   له خۆگرتبوو.  )ترادسیۆن(ی  
له  1960ه كان  یه كه مجار  كه   بوو  شیعه گه رایی  سازدراوی   و  ڕێكخراو  ووریایانه  
و 1970كاندا په ره ی  پێدرابوو وه ك به رپه رچدانه وه یه كی  پرۆسه ی  مۆدێرنكردنی  
سته مكارانه ی  حكومه تی  موحه مه د ڕه زا شا. ئه مه ش خوێندنه وه یه كی  توندڕه وانه  و 
سیاسیانه ی  شیعه گه رایی و بۆنه  سااڵنه كانی  مانگی  موحه ڕه م بوو، خوێندنه وه یه ك، 
ئیسالمگه راكانی  وه ك عه لی  شه ریعه تی ، كه وتبووه   ڕۆشنبیره   له   بۆ هه ندێك  كه  
 .)Boroujerdi 1996(  ژێر كاریگه ری  گووتاره  فه لسه فیه كانی  خۆرئاواشه وه
وجودیه ت  و  ئۆرسۆدۆكس  ماركسیزمی   له نێوان  بوو  ده ره نجامگیریه ك  هه روه ها 
گووتاره   له م  ته قلیدی .  شیعه ی  ئیسالمی   توندڕه وی   فۆرمێكی   و  هادیگه ریزم  و 
هه جینه دا، سرووته كانی  نوێژ و ڕۆژو و ته نانه ت به ته نگه وه چوونی  برا موسڵمانه كان 
و هه تیوو و بێوه ژنه كانیش پشتگوێ  خرابوو. “ئیسالمی  ڕه سه ن” وه ك ئاماده گی  
بۆ ڕووبه رووبوونه وه ی  شه هاده ت پێناسه كرابوو له پێناو به ده ستهێنانی  جیهانێكی  به  

حیساب باشتردا بۆ ئه وانی  دی . 
له م چاپته ره دا، وورد ده بینه وه  له  تاكه  الیه نێكی  نووسینه كانی  فۆكۆ له سه ر ئێران: 
سه رقاڵبوونی  فیكری  ئه و به  سرووته كانی  شه هیدبوونه وه  الی  شیعه ی له  فۆرمی  
ڤستیڤاڵیی  چه ندین سه ده  كۆنی  موحه ڕه مدا. سێ  مه سه له  پێناسه  ده كه ین: )1( 
له   به كارهێنانی  سیاسیی  موحه ڕه م  ئێرانیدا، )2(  له  كلتوری   شوێنی  موحه ڕه م 
له سه ر  فۆكۆ  نووسینه كانی    )3( ئیسالمگه راكانه وه ،  له الیه ن  دا   1978 ساڵی  
ئیسالمی   سه ره كیه كه ی   حیكایه ته   به   تۆبه .  مه سیحیه كانی   سرووته   و  موحه ڕه م 
مانگی   له   ساڵێك  هه موو  و  كه ربه الیه ،3  چیرۆكی   كه   پێده كه ین،  ده ست  شیعه  

موحه ڕه مدا یاد ده كرێته وه  و دووباره  نماییش ده كرێته وه . 

په ره دایمی  كه ربه ال
ئه وه   بانگه شه ی   شیعه كان  زۆرینه ن،  كه   ئیسالمه وه   سووننه ی   پێچه وانه ی   به  
ده كه ن كه  پاش كۆچی  دوایی موحه ممه د )732 زایینی (، سه رۆكایه تی ئۆمه تی  
موسڵمانان ده بوایه  به  خێزانی  موحه ممه د و نه وه كانی  بسپێردرایه ، و سه ره تا به  
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عه لی  كوڕی  ئه بو تاڵب )661(، ئامۆزا و زاوای  موحه ممه د، ده ستی  پێبكردایه . 
له بری  ئه وه ، پاش كۆچی  دوایی موحه ممه د، ئه بوبه كری  خه زوری  پێغه مبه ر، بووه  
ئه بوبه كر  كورتخایه نی   حوكمڕانی   دوای   موسڵمانان.  ئۆمه تی   خه لیفه ی   یه كه م 
عوسمان  ئنجا  و  ده ست )634-644(  گرته   حوكمی   عومه ر   ،)632-634(
عه لی   نه یارانی   و  تیرۆركران،  هه ردووكیان  عوسمان  و  عومه ر   .)644-656(
دواجار  عوسماندا.  كوشتنی   له   هه بووه   ده ستی   كه   به وه ی   كرد  تاوانبار  ئه ویان 
656-( خه لیفه   چواره م  وه ك  عه لی   هه ڵبژاردنی   به   هه ستان  خێڵ  ئه نجومه نی  
661(. پاش پێنج ساڵ له  حوكم كردن وه ك خه لیفه ، )عه لی (یش تیرۆر كرا، 
جه نگاوه ری   )موعاویه (ی   بۆ  گوازرایه وه   )موسڵمانان(  ئۆمه تی   سه رۆكایه تی   و 
خاوه ن نفوز )680-661(، كه  ئه ندامی  خێزانی  به ناوبانگی  ئه مه وی و پارێزگاری  

سووریاش بوو. 
له ماوه ی بیست ساڵی  حوكمڕانیدا، موعاویه  ئیمپراتۆریه تێكی  دروستكرد، و دژی  
بیزه نتیه كان جه نگا، و سوپایه كی  گه وره  و تۆكمه ی  پێكهێنا. دوژمنایه تی  نێوان 
هه ردوو هۆزی  موحه ممه د و موعاویه  قوڵ په ل و پۆی  هاویشتبوو. موعاویه  دژایه تی  
پێغه مبه ری  ده كرد تاكو به نزیكه یی هه موو ئه وانه ی  تر له  مه ككه  باوه ڕیان به  ئایینی  
نوێ هێنا. ئیدی  ئیمانی  هێنا و په یوه ندی  كرد به  موحه ممه ده وه  و بووه  سكرتێری . 
موعاویه  دوژمنێكی  سه رسه ختی  )عه لی (یش بوو و كوشتنی  عوسمانی  ده خسته  
ئه ستۆی  ئه و. موعاویه  ویستی  سه رۆكایه تی  )ئیسالم( له  ده ست خێزانه كه ی  خۆیدا 
بهێڵێته وه . په یماننامه یه كی  له گه ڵ حه سه ن )670 ك(، یه كه م كوڕی  عه لی ، كه  

وازی  له  سیاسه ت هێنابوو، به  ئه نجامگه یاند.
به اڵم پاش مردنی  موعاویه ، دووه م كوڕی  عه لی ، حسێن، بڕیاری  دا شوێن خواستی  
خۆی  بكه وێت و هه ستا به  ته حه دا كردنی  یه زدی  كوڕی  موعاویه ، كه  دانرابوو ببێته  
خه لیفه ی  شه شه م. حسێن پشت ئه ستوور بوو به  پشتگیریی  دانیشتوانی  شاری  
كوفه  )كه  ئه مڕۆ ده كه وێته  باشووری  عێراقه وه (، كه  له وێ  )عه لی (ی  باوكی  وه ك 
خه لیفه  حوكمی  كردبوو و بنكه ی  سه ره كی  سوپا عه ره بیه كان بوو كه  له وێوه  به ره و 
خۆرهه اڵت ده نێردران بۆ داگیركردنی  ئێران )Richard 1995, 28(. به پێی  
ئه فسانه ، حسێن و حه فتاو دوو له  پیاوه  شوێنكه وتووه كانی  و خێزانه كانیان، به  
بوو،  بااڵده ستر  سیاسیه وه   ڕووی   له   كه   یه زد،  ڕێ.  كه وتبوونه   كوفه   ئاراسته ی  
كرد  هاوه اڵنی   و  له  حسێن  و فشاری   برده وه   كوفه ی   سه رۆكایه تیكردنی  خه ڵكی  
فه رمانده یی  له ژێر  هه ڵده ن.  خێوه تگه   كه ربه الدا  بیابانی   له   و  شار  ل��ه ده ره وه ی  

نه یهێشت  و  دا  خێوه تگه كه ی   ده وری   یه زد  سوپای   سه عددا،  كوڕی   عومه ری  
گه مارۆدانه كه   بوو.  نزیك  لێیانه وه   كه   بگات  فورات  ڕووباری   ئاوی   به   ده ستیان 
ماوه ی  ده  ڕۆژ دوامی  كێشا. له  ده ی  موحه ره مدا )واته  10/10/680 ز(، كه  
له الیه ن شیعه كانه وه  وه ك ڕۆژی  ماته مینی  عاشورا یادی  ده كرێته وه ، سوپای  یه زد 
قه تڵوعامی  حسێن و هاوه ڵه كانی  كرد. ژنان و مندااڵنیان وه ك كۆیله  فرۆشت. یه زد 
وه ك خه لیفه  ده سه اڵتی  گرته  ده ست كه  له  دیمه شقه وه  له  ساڵی  680 هه تاوه كو 

683 حوكمڕانی  ده كرد. 
شوێنكه وتوانی  حسێن، كه  ناسراون به  ده سته ی  عه لی  )شیعه  علی(، نه یانویست 
وه ك خه لیفه ی  شه رعی  دان به  ئه مه ویه كاندا بنێن. له  سه ده كانی  دواتردا، كه ربه ال 
فێربوونی   بووه  سه نته ری   بۆ شیعه كانی  جیهان و سه ره نجام  بووه  شوێنی  حه ج 
الهووتناسی . عه قیده ی  شیعه  هه موو بیروباوه ڕه  سه ركیه كانی  ئیسالم له خۆده گرێت، 
وه ك تاكوته نهایی خودا، داننان به وه ی  موحه ممد نێردراوی  خودایه ، زیندوبوونه وه ی  
به اڵم شیعه كان  دادپ��ه روه ری  خودا.  به   باوه ڕهێنان  و  دواییدا  ڕۆژی   له   مردووان 
خوداوه   له الیه ن  موحه ممه د  ڕاسته وخۆكانی   نه وه   كه   ده كه ن  ئه وه ش  بانگه شه ی  
 Momen 1985,( وه ك سه روه ری  ڕاسته قینه ی  ئۆمه تی  ئیسالم ڕاسپێردراون
زاراوه ی   ئێرانه ،  ڕه سمی   ئایینی   كه   ئیمامیدا،  دوانزه   شیعه ی   له    .)176-77
نه وه   و  حسێن،  و  حه سه ن  كوڕه كه ی ،  هه ردوو  و  عه لی   بۆ  ته رخانكراوه   ئیمام 
له پاش یه كه كانی  هۆزی  عه لی ، كه  بوونه  سه روه ری  ئۆمه تی  شیعه . چوارده  ئیمامه  
په تیه كه ، كه  بریتین له  پێغه مبه ر موحه ممه د، فاتمه ی  كچی ، و ئه و دوانزه  ئیمامه  
 Richard( كه  له دوای  مه حه ممد دێن، به  مه عسوم له  گوناه هه ژمار ده كرێن

 .)1995, 6
شیعه  دوانزه  ئیمامیه كان بانگه شه ی  ئه وه  ده كه ن كه  دوژمنان و گروپه  ڕكابه ره كانیان 
یه كه م دوانزه  ئیمامه كه یان تیرۆر كردووه  و دوانزه یه م ئیمامیان له  ساڵی  874 
له كۆتایی جیهاندا   .)occultation –  زایینیدا چووه ته  دیار نه مانه وه  )غیبه
وه ك مه هدی  )واته  مه سیح/ گفت پێدراو( دووباره  ده رده كه وێته وه  و حوكمی  خودا 
ڕاده گه ینێت و دادپه روه ری  ده گێڕێته وه . 4 ژماره یه كی  زۆر له  پشووه كان له  ڕۆژمێری  
شیعه دا بۆ یادكردنه وه ی  ئیمامه  شه هیده كان ته رخانكراوه ، كه  چیرۆكه كانیان له  
شیعه كان  هه موو  كاتێكدا  له   ده گێڕدرێته وه .  له ژماره نه هاتوودا  ووتاری   چه ندین 
په یڕه وی  جێنشینیی خه الفه ت ناكه ن وه ك الی  دوانزه  ئیمامیه كان هه یه ، له  ئێران 
به شی   هه ندێك  ز  پاكستان  و  كوێت  و  به حرێن  و  عێراق  باشووری   و  لوبنان  و 
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ئه ڤغانستان و هیند، ساڵڕۆژی  شه هیدكردنی  حسێن گرنگترین بۆنه ی  مه راسیمیی 
ساڵ ده مێنێته وه  له نێو مه زهه به  جیاجیاكانی  شیعه دا. 

بنه ماڵه ی   كاتی   هه تا  ئێران  ڕه سمی   ئایینی   نه بووه   دوانزه ئیمامی   شیعه گه رایی 
نێوان سوننه   فه رمانڕه وای  سه فه ویه كان )1722-1501(، كاتێك دووبه ره كی  
و شیعه  یارمه تی  خۆشكردنی  ئاگری  شه ڕی  سیاسی  و سه ربازی  نێوان عوسمانیه  
سوننه كان و سه فه ویه  شیعه كانی  دا. دامه زرێنه ری  بنه ماڵه ی  ده سه اڵتداری  سه فه وی ، 
شا ئیسماعیل )24-1501(، بانگه شه ی  ئه وه ی  كرد كه  نه وه ی  ئیمامی  حه وته می  
ئێرانیه كی   چه ند  كاتێكدا  له   دیارنه ماوه   كه   ئیمامه یه   ئه و  نوێنه ری   و  شیعه یه  
دیاری  كه م )له و كاته دا –و-( له  شوێنكه وتوانی  شیعه گه رایی بوون. جێنشینی  شا 
ئیسماعیل، شا ته هماسب )1524 – 76( كاری زۆری  كرد بۆ هاندانی  ته فسیرێكی  
به   ناسرابوون  كه   ئایینیانه ی   پیاوه   ئه و  دوانزه ئیمامیی .  شیعه ی   ئۆرسۆدۆكسی  
موجته هد مافی ته فسیركردنی  قورئان و شه ریعه ت )یاسای  ئیسالم(یان به ده ستهێنا، 
له  كاتێكدا سه نته ره  شیعه ییه كانی  فێربوون له  عێراقی  ئه مڕۆ مافی  دامه زراندنی  
ئیمامه كانی  نوێژی  جه ماعه تیان به ده ستهێنا له  هه موو شار و گوندێكدا. به  ئاشكرا 
یه كه م سێ  خه لیفه ی  ئیسالمیان به  نه فره ت كرد و سوننه كانیان ده چه وسانده وه . 
ئه م كرده وانه  له  به رامبه ردا بوونه  مایه ی  چه وساندنه وه ی  شیعه كان له  مه ككه  و 
مه دینه  له الیه ن سوننه كانه وه . سه فه ویه كان مه رقه ده كانی  شیعه یان له  نه جه ف و 
كه ربه ال )له  عێراق( داگیركرد، كه  سه ركه وتنێكی  سیاسی  بوو و به هایه كی  ڕه مزی  
یه كجار گه وره ی  هه بوو، و هه روه ها هه ستان به  فراوانكردنی  مه رقه ده كانی  شیعه  له  

قوم و مه شهه د له  ئێران. 
زۆرێك له  سرووته  خوێناویه كانی  موحه ڕه م )برینداركردنی  ناوچه وان به  چه قۆ و 
شمشێر، یان داغكردنی  جه سته ( به ره به ر له  سه ده كانی  شانزه  و سه ره تای  حه ڤده دا 
ناسێنران. له ژێر سایه ی  حوكمڕانی  شا عه باسی  یه كه مدا )1588 – 1629( 
كه   ڕێكخراوتر  وورد  ئایینی   و  مه ده نی   ڤستیڤاڵی   بوونه   موحه ڕه م  سرووته كانی  
هه ندێك عورفیان  له  مه راسیمی  جه ژنی  كۆنی  نه ورۆزی  فارس قه رزكردبوو و كه  
ده گه ڕێته وه  بۆ ئێرانی  پێش-ئیسالم. شا عه باس هانی  “نماییشه  پاڵه وانبازیه كان”ی  
دا، كه  فۆرمێكی  ملمالنێی  كوتله گه رایی  نێوان ده سته  ڕكابه ره كان بوو و به شێك 
بوو له  ئاهه نگه كان. به م شێوه یه ، ناڕه زایی كۆمه اڵیه تی -سیاسی  نێوان قه واره كانی  
كایه ی  تایبه تی  وه ك پیشه وه ر و ئه ندامانی  تایفه كان و گروپه  نه ژادیه كان ئاراسته ی  
تری  پێده به خشرا به ره و ئه م نماییشه  گشتیه  كۆنترۆڵكراوانه . لكاندنه وه ی  نه جه ف 

مه شهه د،  و  قوم  مه رقه ده كانی   دروستكردنه وه ی   دووباره   هه روه ها  و  كه ربه ال،  و 
فه زای  گشتی  نوێیان دروستكرد. ئه م شوێنانه  به كار ده هێنران بۆ كێبڕكێی  ئه سپ 
و یاری  پۆڵۆ )polo( و نماییشی  سه ربازی  و شه ڕی  نێوان ئاژه اڵن و له سێداره دانه  
ئاشكراكان و هه روه ها سرووته  ئایینیه كان )Calmard 1996, 164(. به  
نماییشی   سیمای    ،)94  –  1666( یه كه م  سوله یمانی   شا  سه رده می   هاتنی  
مه راسیمه كانی  موحه ڕه م گه یشته  ئه و ئاسته ی  كه  “ڤستیڤاڵه كان مه یلیان هه بوو 
بۆ ئه وه ی  له  گردبوونه وه ی  فیداكاری  په تیه وه  بگۆڕین بۆ به زمی  كاتبه سه ربردنی  
گشتی  كه  تیایدا ده ركه وته كانی  نفوزی  كۆمه اڵیه تی  به شێك بوون له  نماییشه كه “ 

 .)Calmard 1996, 158(
له  ساڵی  1678 دا، موحه ممه د باقر مه جلسی ، كه  الهوتناسێكی  دیار و دانه ری  
چه ندین نووسینه  به  فارسی  و عه ره بی ، بووه  ده سه اڵتداری  پشت ته ختی  پاشایه تیی  
سوڵتان حسێن شای  پاكژخواز )1694 – 1722(. مه جلیسی  هه موو مه یله  
چه وساندنه وه ی   و  سه ركوتكرد  شیعه ی   ئیسالمی   ناو  فه لسه فه یه كانی   و  سۆفی  
بێ  ڕه حمانه ی  سوننه كانیشی  په سه ندكرد. خوێندنه وه یه كی  دۆگمایی و قانونی  بۆ 
شیعه ی  دوانزه ئیمامی  باڵوكرده وه ، و پێداگری  كرد له سه ر ڕۆڵی  ئیمامه كان وه ك 
 .)Momen 1985, 117( ”ناوبژیكه ر و تكاركاری  مرۆڤ له گه ڵ خودادا“
ئامانج له م ته فسیره  تازه یه  گواستنه وه ی  ئیمانی  قوڵی  خه ڵكی  بوو له  سۆفیگه ریه وه  
به ره و دوانزه  ئیمامه  شیعه كه . فه توایه كی  ساڵی  1695 هه موو ئه و چاالكیانه ی  
شاهانه كان  ژێرخانه   ناو  شه رابی   نه بوون.  په سه ند  شه ریعه دا  له   كه   قه ده غه كرد 
تێكشكێنرا و قاوه خانه كان داخران. مۆسیقا و سه ما و قومار و تاوڵه  و شه تره نج 
و تریاك و ئه و گیایانه ی  كه  ده بوونه  هۆی  هه لوه سه  به  نایاسایی له قه ڵه مدران. 
شا ژماره یه كی  زۆر له و نه ریته  كۆمه اڵیه تیانه شی  قه ده غه كرد كه  بۆ ژنان قبوڵ كراو 
بوون. لێره وه ، بۆ نموونه ، ژنان نه یانده توانی  بچنه  سه ر شه قامه كان مه گه ر هۆیه كی  
ڕاست و شه رعیان هه بووایه : “نابێت له  باخچه كاندا پیاسه  بكه ن و بڕۆن بۆ سه یران 
و كه یف و سه فا له گه ڵ هه ر كه سێكدا بێت به ده ر له  هاوسه ره كانی  خۆیان. نابێت 
دره نگ بكه ون له  گردبوونه وه  گشتیه كاندا. ته نها به  مۆڵه تی  هاوسه ره كانیان یان 
Ba- ماڵه كانیان”  ده ره وه ی   بڕۆنه   هه یه   بۆیان  پیاوه كانیان  یاساییه   )ااودێره  
الهوتناسی   گه وره ی   زانای   یه كه م  مه جلیسی    .)bayan 1996, 117-18
بوو كه  زنجیره یه كی  به رفراوانی  له  كتێب ونامیلكه ی  له  سه ر الهوتناسیی شیعه  
عه ره بی   به   هه ر  ئه وه ی   له بری   فارسی   سه ر  وه رگێڕایه   سرووته كان  و  مێژوو  و 
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بیانهێڵێته وه ، كه  زمانی  قورئانه . هه روه ها هانی  سه فه ركردنیشی  ده دا بۆ مه رقه د و 
شوێنه كانی  حه ج كردن، وه ك سه ردانكردنی  كه ربه ال، كه  چاالكیه ك بوو فراوانبوونی  
بوونه  هۆی  ئه وه ی   ئیمپراتۆریه تی  سه فه وی  شیاوی  كردبوو. ئه م دوو ڕێوشوێنه  
 Taremi(  شیعه گه رایی و سرووته كانیی  دووتر به  هه موو هه رێمه كه دا باڵوببنه وه
ئه ندامانی   ژماره ی   ئه مڕۆ،   )1996, 98, Browne 1965, 4 :404
موسڵمانانی   ده ی   سه تا  له   و  ملیۆن  سه د  ده گاته   شیعه   جیاجیاكانی   مه زهه به  

جیهانیش پێكده هێنن.  

جینالۆجیای  سرووته كانی  موحه ڕه م 
كۆششكردن  له   هه ر  واته   فراوه نه كه یدا،  پێناسه   )له   جیهاد  چه مكی   دووان��ه  
پیرۆز  جه نگی   ڕاگه یاندنی   تاكو  بیگره   شه خسیه وه   ئایینی   به ره وپێشچوونی   بۆ 
له پێناو به رگریكردن و به رفراوانكردنی  باوه ڕدا( و شه هاده ت له  قورئاندا باسكراون 
زۆر  بڕیكی   هه روه ها   .)52 ئایه تی    :25 سوره تی    ،35 5:ئایه تی   )سوره تی  
هه یه  له  ئه ده بیات سه باره ت به و ڕێوشوێن و بارودۆخانه ی  كه  تیایاندا جیهاد )له  
پێناسه  ته سكه كه یدا واته  جه نگی  پیرۆز( داوا ده كرێت و هانی  شه هاده ت ده درێت 
)Abedi and Legenhausen 1986(. به اڵم له  شیعه گه راییدا، به هۆی  
حیكایه تی  مه ركه زی  موحه ڕه مه وه ، بابه ته كانی  شه هاده ت و زه وتكردنی  ناعادیالنه ی  
ده سه اڵت له الیه ن حاكمه  دنیاییه كانه وه  زیاتر گوزارشتیان لێكراوه  له چاو ئیسالمی  

سوننه دا. 
دووباره   و  یادكردنه وه   به   هه ڵده ستن  شێواز  سێ   به   دینداره كان  ئێرانیه   شیعه  
یه كه م،  عه لی .  و  حسێن  شه هیدبوونی   و  كه ربه ال  ڕووداوه كانی   نماییشكردنه وه ی  
گێڕانه وه یه كی  درامیی  ژیان و سه ختیه كانی  ئیمامه كانه  كه  به  فارسی  پێی  ده ڵێن 
)روچه خوانی (، ئه مه ش گردبوونه وه یه كی  خزم و دراوسێ  و ئه ندامانی  تایفه كه یه  
له  باخچه  یان ماڵی  یه كێكدا. مه الیه ك له  هۆڵی  پیاواندا یان مه الیه كی  ژن )باجی ( 
په ژاره یان  و  غه م  له   گوزارشت  و  ده گێڕێنه وه   تراژیدیای  حسێن  ژناندا  هۆڵی   له  
ده كه ن بۆ ڕووداوه كانی  كه ربه ال، به  سوود وه رگرتن له  كتێبێكی  سه ده ی  شازده  
كه  ناسراوه  به  باخچه ی  شه هیدان.5 گوێگران به  یادی  عه لی  و حسێنه وه  شێوه ن 
ده گێڕن و غه مبار ده بن. له هامان كاتدا، میواندار چا و قاوه  پێشكه ش ده كات، و 
هه ندێ  جاریش جه ند نه فه سێك له  نێرگه له  سووڕ ده خوات. له  كۆتاییدا، میوانه كان 

له  جه ژنێكی  تێروپڕدا كات ده به نه  سه ر. 

دووه م، سینگ كوتین )سینه  زه نی ( كه  به شێوه یه كی  سه ره كی  سرووتێكی  له خۆدان 
و ماته مگێڕیی  پیاوانه .6 ئه مه  ڕێوره سمێكی  ماته مگێڕیه  كه  به شداربووان، به  جلی  
بازاڕه كان. له   ڕه شه وه ، له  ماوه ی  ده  ڕۆژی  موحه ڕه مدا ده ڕژێنه  سه ر شه قام و 
پێشی  پێشه وه ی  نماییشه كه دا تابوتێك یاخود كه ژاوه یه كی  كفندار هه یه  كه  هێمایه  
بۆ ئیمام حسێنی  شه هید. پیاوان سروودی  ستایشكردن ده ڵێن و زۆرجار به  زنجیر 
توخمی   ڕێوره سمه كان  ده كوتن.  پشتیان  و  ڕیتمه وه  سنگ  به   و شمشێر  تێاڵ  و 
ڤستیڤاڵئامێزیش له خۆ ده گرن، كه  ئه مه ش ناوبانگی  زۆر گه وره  و هێزی  به رده وامی  

ئه م سرووتانه  ده خاته  ڕوو. 
سێهه م، نماییشی  )ته عزیه ( كه  هاوشێوه ی  نماییشه كانی  ئازار چه شتنه  الی  مه سیح 
و كاریگه ریشیان هه بووه  به سه ر )ته عزیه (ه وه . نواندنێكی  شانۆئامێزی  ڕووداوه كانی  
و  ناوچه یه دا،  له م  شانۆ  فۆرمه كانی   كۆنترین  له   یه كێكه   ته عزیه   كه ربه الیه . 
هاواڵتیه  ئاساییه كان به  په رۆشه وه  چاوه ڕێی  ئه م نماییشانه  ده كه ن كه  سااڵنه  ساز 
ده درێن. ئه م نماییشه  كه  یه كجار میلۆدرامیه ، ئاوێته بوونێكی  یه كه م دوو تراسیۆنه  
له الیه ن  ئه ورپیه كاندا،  شانۆئامێزه   ترادسیۆنه   له گه ڵ  سه ره وه یه   باسكراوه كه ی  
گه وره كاندا  جه ماوه ره   له به رده م  و  واڵتدا  له سه رانسه ری   مه حه لیه كانه وه   گروپه  
ئاراسته  ده كرێن. له  ڕۆژی  عاشورادا، نماییشه كان گرنگیه كی  تایبه تی  ده ده ن به  
ئازارچه شتنی  هاوه اڵنی  حسێن، به  تایبه تی  ئازاری  ژنان و مناڵه كان. حیكایه تخوان 
و ئه كته ره كان به  دوور و درێژی  هه ڵده ستن به  باسكردنی   تینویه تی  ئه و كۆمه ڵه  
گه مارۆدراوه ی  ناو گه رمای  بیابانی  كه ربه ال و گومڕایی یه زد كه  نیوه ڕۆی  هه ینی  
هه ڵبژارد، كه  كاتی  نوێژی  جه ماعه تی  موسڵمانانه ، بۆ قه تڵوعامكردنی  ڕكابه ره كانی . 
له  دیمه نه كانی  كۆتایی نماییشه كه دا، جه ماوه ره كه  ده ده ن پڕمه ی  گریان و خیانه ت و 
تاوانی  كۆمه ڵگه ی  كوفه یان بیرده هێنرێته وه  چونكه  الیه نگیری  حسێنی  ڕزگاركه ریان 
نه گرت، به م پێیه  ڕێیان دا به  یه زدی  سته مكار هه ستێت به  ئه نجامدانی  كرده وه  
ترسنۆكانه كه ی . ئه م سرووتانه ی  موحه ڕه م، زۆر له  ته نها باوه ڕێك یان دۆگمایه ك 
 Halm 1997, 41, Mahjub( زیاتر، پێناسه ی  كۆمه ڵگه  شیعه كان ده كه ن

 .)1979, 142, Momen 1985, 240, Fischer 1980
زۆربه ی  لێكۆڵه ره وان باوه ڕیان وایه  كه  سرووته كانی  موحه ڕه م ڕه گوڕیشه ی  پێش-
ئیسالمییان هه یه . ویلیه م بیمانی  ئه نسرۆپۆلۆژیست ئه وه ی  خسته ڕوو كه  ئه و سرووتانه  
هاوشێوه ی  ئه وانه ن كه  هه ڵده ستن به  یادكردنه وه ی  مه رگی  )دیۆنیسیۆس(ی  یۆنانی  
دێرین یان )ئۆسیریس(ی  میسری  كۆن كه  سیمبولی  دووباره  تازه بوونه وه  و دووباره  
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له دایكبوونه وه ی  گه ردوونین. موحه ڕه م له  سرووته  میزۆپۆتامیه  دێرینه كانیشدا په ی  
پێده برێت كه  یاریده ی  ئه وه یان داوه  ترادسیۆنی  هاوشێوه  بێته  كایه وه  له  مانیكیانیزم 
سرووتئامێز،  شیوه نی    .)Beeman 1979( مه سیحیه تدا  و  یه هودیه ت  و 
ئامرازی   وه ك  ده كرێن  په یڕه وی   ئایینانه دا  ئه م  هه موو  له   له خۆدان  ناڵه وگریان، 
پاكژبوونه وه ی  جه سته  و هه موو كۆمه ڵگه  )Halm 1997, 41-85(. ئیحسان 
پێش-ئیسالمیه كان  ئێرانیه   ڕه گوریشه   تیۆری   پشتگیری   مێژوونووس  یارشاته ری  
ئه فسانه ئامێزی  )سیاڤۆش(ی   له  چیرۆكی   تایبه تی   به   ئه م سرووتانه ،  بۆ  ده كات 
كوڕی  )كه ی  كاڤوس(دا. ئه م چیرۆكه  له  داستانی  شاهنامه ی  فارسیدا ده گێڕدرێته وه ، 
چه ندین  كۆكراوه ی    له   پێكهاتووه   و  زایینیه   ی    1010 ساڵی   شاكارێكی   كه  
چیرۆكی  داستانئامێزی  پێشین و بناغه ی  ئه ده بی  نیشتمانیی  ئێرانیه . وه كو حسێن، 
سیاڤۆش حه فتاو دوو هاوه ڵی  هه بووه . پادشای  توران به  هاوه ڵه كانیه وه  ده یكوژێت. 
له  هه ندێك شوێنی  ئێران، یاده كانی  عاشورا هێشتا به  )سوڤاشون( بانگ ده كرێن، 
Yarshater 1979, Curtis 1993, 74-( )سیاڤۆش(ه وه .  به ناوی  
Abedi and Legenhausen 1986, 228 ,75(. مه حمود ئه یوب 
یه كێك  بووبێت،  ئاهه نگێڕان  ڕۆژێكی   بنه ڕه تدا  له   عاشورا  له وانه یه   ده نووسێت، 
ئه و  یان  خۆشبوو”  ئاده م  له   تیایدا  خودا  كه   كردبێته وه   ڕۆژه ی   “ئه و  یادی   كه  
ڕۆژه ی  كه  “خودا تۆبه ی  ده یڤدی  قبوڵكرد،” چونكه  ئاماژه كان له  ئارادان بۆ ئه و 
ترادسیۆنانه ی  كه  ئه و ڕۆژه  به  ڕۆژێكی  “شادی  و ئاهه نگ” هه ژمار ده كه ن. ئه یوب 
ئه وه ش ده خاته ڕوو كه  له وانه یه  ئه و پشووه  ڕیشه یه كی  جوله كه ی  هه بێت له  جه ژنی  

 .Ayoub 1988, 258-59(8( دا)یوم كپور(
له  سه ده ی  شازده دا، دووباره  نماییشكردنه وه ی  ڕووداوه كانی  كه ربه ال له  ئێران وه ك 
نماییشێكی  شانۆئامێز په یڕه وی  كراوه . له  ناوه ڕاستی  سه ده ی  هه ژده دا سرووته كانی  
ماته مگێڕیی  په ره یان سه ند به ره و فۆرمێكی  نوێی  نماییشی  شانۆئامێز. له  سه ده ی  
به   ڕێكخران  ڕۆڵبینه ر  و  نماییشكار  تایفه ی   زۆری   یه كجار  ژماره یه كی   ن��ۆزده دا، 
 Chelkowski( )نوخبه (  هه ڵبژارده   چینی   و  شاهانه   دیوانی   پشتگیری  
ئه و  تێبینی   كه   ئه وروپیانه ی   لێكۆڵه ره وه   و  دیپلۆمات  ئه و   .)1991, 214
نماییشانه یان كردبوو زۆر كات سه راسیمه  بوو بوون. دیپلۆماتی  فه ره نسی ، جۆزێف-
ئارسه ر دو گۆبینۆ، له  نێوان سااڵنی  1855 و 1863 دا دووجار سه ردانی  ئێرانی  
كردووه . دانه ری  ئه م نووسینه  به دناوه  كه  به  ناوونیشانی  )ووتارێك سه باره ت به  
نایه كسانی  نه ژاده  مرۆییه كان(ه وه یه  )1854(، نماییشی  ته عزیه ی  به  یه كێك له  

بااڵتره   كه   نماییشێك  وه سفكردووه ،  داهێنه رانه كان  یه كجار  شانۆئامێزه   نماییشه  
دیاریكراوی   به   گۆبینۆ  مۆدێرن.  ئه وروپی   شانۆی   و  ڕۆمانی   شانۆی   هه ردوو  له  
سه رسام بوو بوو چونكه  ته عزیه  ده گه یشته  جه ماوه رێكی  گه وره ، له  كاتێكدا شانۆی  
ئه وروپی  هاوچه رخ ته نها سه رنجی  گروپێكی  بژارده ی  بچووكی  به الی  خۆیدا ڕاده كێشا 
سه ده ی   كۆتاییی   به ریتانی   دیپلۆماتی    .)Manafzadeh 1991, 317(
نۆزده ، سێر لویس پێڵی ، به  هه مان شێوه  سه رسام بوو به و پێشوازیه  گشتیه ی  
بۆ ته عزیه  ئه نجام ده درێت: “ئه گه ر پێوه ر بۆ سه ركه وتنی  دراما،كاریگه ریه ك بێت 
ئه و  له سه ر  یان  به رهه مهاتووه   )دراماكه (  پێناویدا  له   كه   خه ڵكه ی   ئه و  له سه ر 
جه ماوه ره ی  كه  له به رده میاندا نماییش ده كرێت، ئه وا هیچ نماییشێك تاكو ئێستا 
له   ناسراوه   حسێن  و  حه سه ن  تراژیدیای   به   كه   تێنه په ڕاندووه   تراژیدیایه ی   ئه و 
جیهانی  موسڵماناندا “ )iii ,1970(. له  كۆتایی سه ده ی  نۆزده دا، نه سره دین 
شا )كه  1848 بۆ 96 حوكمی  كرد( شانۆیه كی  گه وره ی  بۆ نماییشه كانی  ته عزیه  
دروستكرد، كه  به  ته كیه  ناسرابوو. نزیكه ی  سی  ته كیه ی  تر له  تاراندا هه بوون و 
هه ر یه كێكیان توانای  له خۆگرتنی  نزیكه ی  سێ  هه زار كه سی  هه بوو. به م پێیه ، 
قه ره باڵغی  یه كجار گه وره ، ئاماده ی  نماییشه  سااڵنه كانی  ته عزیه  ده بوون ته نانه ت 

 .)Khaki 1991, 256( به پێی  پێوه ره كانی  ئێسته ش
ره زا شا په هله وه ی  )له  1925 بۆ 41 حوكمی  كردووه (، كه  به شوێن ئه وه وه  
بوو واڵت به  عیلمانی  بكات و مۆدێرن بێت، ژماره یه ك له  سرووته كانی  موحه ڕه می  
قه ده غه كرد، وه ك ئه وانه ی  كه  له  ڕێی  له خۆدان و خۆ-زاماركردنه وه  یاد ده كرانه وه . 
له وانه ش  نه هێنا،  مه راسیمه كان  له   وازی   یه كجاری   به   هه رگیز  خه ڵك  به اڵم 
زۆریان  ڕووسیا  و  به ریتانیا  كاتێك  دا،  له  ساڵی  1941  ته عزیه .  نماییشه كانی  
ئاراییشتردا  له  شا كرد واز له  ده سه اڵت بهێنێت، ئه م سرووتانه ، له  فۆرمی  بێ  
بوژانه وه . باڵوكردنه وه ی  نووسینی  )شانۆ له  ئێران(ی  به هرامی  به یزایی )1965( 
ئازاراویه كانی   نماییشه   به الی   ئێرانی   هونه ریه كانی   و  ئه كادیمی   جڤاته   سه رنجی  
كه   شیرازدا،  هونه ری   ڤستیڤاڵی   له   دا،   1976 ساڵی   له   ڕاكێشا.  ته عزیه دا 
به  سپۆنسه ریی  دیوانی  شاهانه  ئه نجامدرا، ته عزیه  په ره ی  پێدرا بۆ ئه زموونێكی  
له   ئێرانه وه   ئه ده بی  و هونه ریه كانی   له الیه ن جڤاته   و  بژارده   شانۆئامێزی  چینی  
نه بوو  مه حه للیه كان  نماییشه   هانده ری   حكومه ت  كه   له كاتێكدا  ئه مه   ئامێزگیرا، 

.)Ghafary 1991(
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موحه ڕه م  و مه شقه كانی  خود
هاوڕێیه تی  ده كه ن،  مانگی  سه فه ردا  له   ئه و سروتانه ی   و  رووداوه كانی  موحه ڕه م 
و هه روه ها ڕێوره سمه كانی  ماته مگێڕی  مانگی  ڕه مه زان له  ساڵرۆژی  شه هیدكردنی  
په یامه   م��اوه ی��ه دا،  ل��ه م  ده ك��ه ن.  داگیر  س��اڵ  مانگی   دوو  نزیكه   )ع��ه ل��ی(دا، 
و  هه ڵده كۆڵرێن  به شداربووان  مێشكی   و  دڵ  له سه ر  موحه ڕه م  ناخودئاگاییه كانی  
ناو   پاڕانه وه كانی   زۆربه ی   پێكبهێنێته وه .  دووباره   جیهانبینیان  ده دات  یاریده یان 
ته عزیه  له  په یوه ندیه  سۆزبه خش و فیزیكی  و ڕۆحیه كاندا ده بینرێنه وه  كه  له نێوان 
ئه كته ره كان و جه ماوه ره كه دا و هه روه ها له نێوان ئه ندامانی  جه ماوه ره كه  خۆیاندا 
دروستبووه ،. حوسه ین ئیسماعیلی  به شێوه یه ك وه سفی  ئه و شێوازانه  ده كات به  
شێوه یه ك كه  هه موو هه سته كان ده وروژێنرێن و به شدارن له  هه ردوو ڕێوره سمه كانی  
ماته مگێڕی  و نماییشی  ته كیه كانیشدا. بۆنی  گواڵو و هه رمه ڵی  كێوی  یان ئیسفه ند 
)بۆ دوورخستنه وه ی  چاوی  پیس( و بوغورد تێكه ڵ به  دووكه ڵی  توتنی  نێرگه له  و 
عاره قه ی  قه ره باڵغیه  تێ ترنجاوه كان ده بێت. خواردن به شێكی  گرنگی  ڤستیڤاڵه كانه ، 
و به خشینه وه ی  خواردن به شێكی  سرووته كانه . بۆن و به رامه ی  كه بابی  به تامی  سه ر 
پشكۆ و بۆنی  شیرینی  شیربرنج به  تامی  زه عفه ران، شرووبی  مزر به  تامی  گێالس 
و چای  به  هێل كه  به رده وام پێشكه ش ده كرێت. ده وروبه ر پڕ ده بێت نه وای  ئامێره  
مۆسیقیه  جیاجیاكان – ته پڵ و ده ف و شه یپور و بوق و شمشاڵه كان – شان 
به شانی  موناجات و گۆرانی نماییشگێڕان )Esma ili 1991(. ته عزیه  پشت 
ئه ستووره  به  كه ره سته یه ك كه  له  بنه ڕه تدا ئه ده بیه  و ڕازێنراوه ته وه  به  ده سته واژه  
و  له كاتێكدا خیانه تكاران قسه  ده كه ن،  پاڵه وانه كان گۆرانی  ده چڕن،  عامیه كان. 

 .)Elwell-Sutton 1979(  ته واوی  ده قی  ته عزیه  وه زن و قافیه داره
و  كریستاڵ  به   ڕازان��ه وه   خۆیانه وه .  به   ده كه ن  خه ریك  چاوانیش  ڤستیڤاڵه كان 
پیر حه یران  و  گه نج  ڕازاوه كان  ڕاگیره   و  جلوبه رگ  و  دره وشاوه   یه كجار  گڵۆپی  
دژه - ئیسالمه ،  ڕه نگی   كه   ده پۆشن،  ڕه ش  و  سه وز  جلی   پاڵه وانه كان  ده كه ن. 
پاڵه وانه كانیش جلی  سوور ده پۆشن، كه  ڕه نگی  خوێن و ئازاره . په ریه كانی  خودا 
له پشته وه  باڵ به خۆیانه وه  ده كه ن، به دكارانیش تێاڵی  دڕكاویان پێیه . ئیمامه كان 
ته سبیحی نزاكردنیان پێیه  و قورئان به ده ستیانه وه  ڕاده وه شێنن، له  كاتێكا یه زد 
ئیسالمدا(  له   حه رامه   )كه   پێیه   ڕه مزییان  شه رابی   په رداخی   جه ماعه ته كه ی   و 
مندااڵن چێژ  بۆ  تایبه ت  به   زۆر  نماییشه كه   مه رامه  خراپه كانیانه .  نیشانده ری   و 
به خشه . هه ندێك له  ئه كته ره كان به سه ر ئه سپی  تیژڕه وه وه  به  ده وری  سه كۆكه دا 

ئاژه ڵ )زۆربه ی  كات وه ك شێر( خۆیان  له وانه یه  وه ك  ئه وانی  دی   غار ده ده ن، 
بگۆڕن. بڕێكی  زۆریش له  گاڵته وگه پ ده گوزه رێت، و ته عزیه  كۆمیدیایه كی  سه یر و 
چیرۆكی  داستانئامێزیش له خۆده گرێت كه  په یوه ندیه كی  كه میان هه یه  به  چیرۆكی  

كه ربه الوه . 
خه یاڵیه كان  و  واقعی   جیهانه   شوێنیه كانی   و  زه مانی   سنووره   به رده وام  ته عزیه  
تێده په ڕێنێت. 9 ئه م داهێنانه  دراماییه ، كه  به  گوریز )diversion( ناسراوه ، 
)بۆ  شانۆیه كدا.  له ناو  بكه ن  شانۆیه ك  نماییشی   ئه كته ره كان  به   ده دات  ڕێگه  
بۆ  هیند  بۆ  بكات  ده توانێت سه فه ر  مردنه كه ی ، حسێن  پێش  كه م  زۆر  نموونه ( 
یارمه تیدانی  پادشایه كی  ئه و ناوچه یه . ڕۆحیانه تی  پێغه مبه ره  پێشینه كانی  كتێبی  
پیرۆز ده رده كه ون و ئه و “هه واڵه  خۆشه “ی  ده ده نێ  كه  به م زووانه  شه هید ده كرێت. 
پیته ر چێلكۆوسكی ، كه  گرنگترین لێكۆڵه ره وه ی  بواری  ته عزیه یه ، ده نووسێت كه  نه  
زه مه ن و نه  شوێن واقعی  و قه تعی  نین. ئه وه ی  له  ساڵی  61 ه )680 زایینی ( 
ڕووده دات له  شه ڕگه ی  كه ربه ال له مڕۆدا ده بێته  واقع: “ته عزیه  سنووره كانی  كات و 
شوێن ده شكێنێت.” ڕابردوو و ئێسته  پێكده گه ن، و “جه ماوه ر لێره شه  و له  بیابانی  
كه ربه الشه “ )Chelkowski 1991, 220(. وه ك پیته ر بروك، شانۆكاری  

ناسراو، ئاماژه ی  پێده دات:
له  گوندێكی  دووره  ده ستی  ئێراندا، یه كێك له  به هێزترین شته كانم به رچاو كه وت 
كه  له  شانۆدا بینیومه : گروپێك كه  له  چوارسه د گوندنشین پێكهاتبوو، هه موویان 
قاقای   له   هه ر  دانیشتبوون  دره ختێكدا  ژێر  له   بوون،  شوێنه   ئه و  دانیشتوانی  
پێكه نینه وه  گرتبوویان تا ده گه یشته  پڕمه ی  گریان – هه ر چه ند هه موویان زۆر 
ده بینی   كاتێك )حسێنیان(  ئه مه   ده زانی  –   كۆتایی چیرۆكه كه یان  ته واوی   به  
له  مه ترسی  كوشتندایه ، و ئنجا گاڵته یان به  عه قڵی  دوژمنه كانی  ده هات، و دواتر 
شه هیدبوونی  ئه نجام ده درا. كاتێك شه هید ده كرا، شانۆ ده بووه  حه قیقه تێك – 
جیاوازی  نه ده ما له نێوان ڕابردوو و ئێستادا. ڕووداوێك، ده گێڕڕایه وه  وه ك ئه وه ی  له  
یاده وه ریدا 1300 ساڵ له مه وبه ر ڕوویداوه  له  مێژوودا، له  ڕاستیدا ده بووه  واقعێك 
 )Cited in Chelkowskiand Dabashi 1991, 80( .له و ساته دا
یان ڕیچارد، سه رنجمان به ره و ئاپۆرا و ڕێوره سمه كانی  ماته مگێڕی  سه ر شه قامه كان 
ڕاده كێشێت. سه باره ت به و پیاوه  گه نجانه  ده دوێت كه  ته راشیان نه كردووه  و جلی  
ئاماده یی  ئه وه ی   بۆ  كردووه   له به ر  سپیان  كفنی   زۆریشیان  و  پۆشیوه   ڕه شیان 
خۆیان پیشان بده ن بۆ مردن. هه ندێكیان ناوچه وانیان له  پیسیی  هه ڵده سوون بۆ 
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ئه وه ی  نیشانی  بده ن كه  ئاره زوویان هه یه  بخرێنه  ژێر خاكه وه  له  پێناوی  حسێندا. 
به  ڕیتمه وه  سینگیان ده كوتن، هه ندێك جار به  زنجیرێكی  بچووك، پێستی  سه ریان 
بریندار ده كه ن له  چه ند ساتێكی  شیلگیربووندا، له وه ده چێت بێ  ئاگا بن له  هه ر 
نێو  به   هێواشی   به   كه   ڕێوره سمه كه دا،  پێشه وه ی   له   ئازاركردنێك.  به   هه ست 
شه قامه  پێچ پێچه كاندا گوزه ر ده كات، سیمبولێكی  كانزایی ڕازاوه ی  قورسی  گه وره  
پێیه  ده وه ستن و  پیاوه  گه نجه كان كه  سیمبوله  قورسه كه یان  ناو،  به   ناو  هه یه  
كرده ی  ئاكرۆباتیكی  بوێرانه ی  پێ  نماییش ده كه ن. ده یخه نه  سه ر سه ریان، له سه ر 
ناوكیان هه ڵی  ده به زێننه وه ، و هه وڵده ده ن ئافره ت و )پیاوه ( الوه كان سه رسام 
سه یریان  زۆره وه   سه رسامبوونێكی   و  په رۆشی   به   كه   قه ره باڵغیه كه دا،  له   بكه ن 

 .)Richard 1995, 97-99( .ده كه ن
سرووته كانی  موحه ڕه م به  شێوه یه كی  ڕۆتینی  سنووره كانی  جێنده ر تێده په ڕێنن. 
موحه ڕه م بۆنه یه ك بووه  بۆ ئه و ڕه گه زی  به رانبه ره ی  كه  خزم نیه  بۆ ئه وه ی  به  
ئاشكرایی یه ك ببین Calmard 1996, 170(.10 له  چه ند هه فته ی  پێش 
ڕێوره سمه كانی  موحه ڕه مدا، زۆر له  پیاوه  گه نجه كان ده چنه  یانه  ته قلیدیه كانی  له ش 
بۆ  ده نێرن  هاوسه رگیری   پێشنیاری   گه نجه كان  ئافره ته   جار  هه ندێك  جوانیه وه . 
سه ركرده  قۆزه كانی  ڕێوره سمه كه . 11 له  كۆمه ڵگه یه كدا كه  پیاو به  ژن زانین بێ  
حورمه تیه كی  گه وره یه  بۆ پیاو، ئه كته ره  پیاوه كان، زۆر له وانه ش كه  به  ئاره زووی  
خۆیان به شدارن، به  ویستی  خۆیان جلی  ژنانه  له به ر ده كه ن و نماییشی  ڕۆڵی  ژنان 
ده كه ن له  نماییشه كانی  ته عزیه دا )Chelkowski 1991(. 12 ئێنێرژیه كی  
له سه ر  ئاشكرا هه ستپێكراو،  به   به اڵم  نه كراو،  دانپیانه نراو و قسه لێوه   سێكسیی  

شه قامه كانه وه  ده رده چێت. ڕیچارد ده نووسێت:  
هه موو ئه وانه ی  زانیاریان پێبه خشیم دووپاتیان كرده وه  كه  عاشورا ڕۆژی  نوازشكردن 
ڤستیڤاڵی   ئه م  سێكسی   سروشتی   عیشوه یه .  و  ناز  پڕ  و  نهێنی   عه شقبازی   و 
مه رگه  هه مووی  به  یه كجار لێم ده دات. جه مسه ری  سیمبوله  گه وره كه  كه  له سه ر 
سك ڕاگیركراوه  و ڕوو به ره و ئاسمان به رزكراوه ته وه  بۆ ئه وه ی  بۆ پیاوان و ژنان 
و  سه رنجراكێشان  له پێناو  مه ردبوون  و  نێرینه   هێزی   نواندنی   بكرێت،  نماییش 
فڕێنراوه كانی  خۆشه ویستی   نیگا  ناسكیی   سه رسامركردندا، شیرینی  شروبیه كان، 
له پێناو حسێن و هاوه اڵنیدا، ڕیتمی  ئه فسوناوی  ڕێوره سمه كان، كه  عاده ته ن چوار 
كه ره ت سێ جه ڵد و ئنجا وه ستانێك، یان سێ  جه ڵدی  له سه رخۆ و ئنجا هه نگاوێك 
بۆ پێشه وه  زیاتر له  سه مایه ك ده چێت تا له  ماته مینی  جه نازه یه ك، و ئه و قامچی  و 

زنجیره  بچووكانه ی  كه  پیاوه كان ده یسوڕێننه وه  بۆ ئه وه ی  له پڕ بیكێشن به  شانیاندا 
له و ملبه نده  ڕه نگاوره نگانه  ده چن كه  ژنانی  خێڵه كی  به  به رزی  به سه ر سه ریانه وه  
ده یله رێننه وه  له  كاتی  سه مای  نه رمیاندا به جوانترین جله كانیانه وه  له  شاییه كانی  

  Richard 1995, 99-100(13( .ژنهێناندا
ده گێڕن.  گرنگیش  سایكۆلۆژی   ڕۆڵێكی   شیعه   الی  ماته مگێڕی   سرووته كانی  
نه ریتی   یه كێك،  شكسته كانی   شاردنه وه ی   و  حه یا  پاراستنی   كه   كلتورێكدا  له  
كۆمه اڵیه تی  گرنگن، خه مخواردن و شیوه نكردنی  به  كۆمه ڵ سه بووری  سایكۆلۆژی  
گرنگ فه راهه م ده كه ن. به شداریكردن له  گردبوونه وه ی  )روچه خوانی (دا فۆرمێكی  
جۆره   ئه م  دواییانه ی   ئه م  سه ربورده یه كی   مرۆڤه .  غه می   ده ربڕینی   قبوڵكراوی  
ڕۆژی   ده كه وێته   )كه   )عه لی(دا  شه هیدكردنی   ساڵرۆژی   له   كه   گردبوونه وه یه ، 
نۆزده یه می  مانگی  ڕه مه زانه وه ( سازدرا، ئه وه  ده خاته  ڕوو كه  چۆن ئه م گردبوونه وه  
پاكژبوونه وه ی   وه ك  ئایینی   كرده وه ی   و  ده توانێت شوناس  ڕۆتینیه   كۆمه اڵیه تیه  

ڕۆحی  تازه  بكاته وه : 
له  شوقه یه كی  جوان دامه زراوی  تاراندا، نزیكه ی  شه ست ژن، كه  سه رتاپا ڕه شپۆش 
بوون، له سه ر ئه رز دانیشتبوون، ڕوویان كردبووه  مه ككه . ماته م خوێنێك ... كه  
چه مابووه وه  به سه ر مایكرۆفۆنێكدا. به  ژنه كانی  ده وت كه  قورئانی  بچووك بخه نه  
سه ر سه ریان و تكا له  عه لی  بكه ن نیازه كانیان بهێنێته  دی . چاویان داخست و 
ده ستی   خوێن  ماته م  ئنجا  بكه ن.  بانگی   ئه وه ی   وه ك  هه وادا  له   به رز  ده ستیان 
پێكرد. به  نااڵندنه وه  چیرۆكی  زه ینه ب، كچی  عه لی ، گێڕایه وه  كاتێ  ده یبینی  باوكی  
تاریك  له سه ره  مه رگدایه ، كه  چاوانی   باوكی  ده كات كه   ده مرێت: “كچه  سه یری  
ده بن، له سه ره  مه رگدایه ، زه ینه ب سه یری  باوكی  ده كات كه  له سه ره  مه رگدایه ، كه  
سه ری  خوێناوی  باوكی  پاك ده كاته وه ، ده ڵێت باوكه  باوكه ، قسه م له گه ڵ بكه ، 
چاوانت هه ڵبێنه  و قسه م له گه ڵ بكه .” ژنێك، و ئنجا دوان، و ئنجا كۆمه ڵێك ژن 
دایانه  پڕمه ی  گریان، وه ك ئه وه ی  كه  مه رگی  باوكیان بێت باس بكرێت. “بگرین 
فرمێسكی   “ئه گه ر  ده یوته وه .  خۆیه وه   له به ر  خوێن  ماته م  بگرین،”  هه مووتان، 
وه ك  ده گریان  به جۆرێك  ژنه كان  نابنه وه .”  پاك  گوناهه كانتان  نه ڕێژن،  كیفایه ت 
ده كرا.  دابه ش  ژووه ره كه دا  له   ده سڕ  وه ستاوه .  ئه وه   له سه ر  دنیایان  ئه و  بڵێیت 
به  سنگ  ده كرد  ده ستیان  ژنه كان  و  ده بوو،  سه قامگیر  ڕیتمێكدا  له   پاڕانه وه كه  
كوتین به پێی  ڕیتمه كه . كاتژمێر یه ك و نیوی  پاشنیوه ڕۆ بوو، و چه ندین سه عاتی  
تریش پاڕانه وه  و گریان به رده وام بوو پێش ئه وه ی  ژنان په الماری  ئه و مێزه  پڕ 
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 .)Waldman 2001, A5 ( .خواردنه  بده ن كه  چاوه ڕێی  ده كردن
موخاته به ی   كۆنكرێتی   زۆر  شێوه یه كی   به   تۆبه كردن  سرووتانه ی   ئه م  پێیه   به  
پێویستیه  ڕۆحیه كانی  باوه ڕداران ده كه ن. له  ڕێی  پاڕانه وه  له  حسێن و خێزانه كه ی ، 
بخوازیت. وه ك ماری   بۆ چاره سه رێكی  خێرای  گرفته كانی  مرۆڤ  ده توانیت هیوا 
“تكاكاری   وه ك  ئیمام حسێن  كه سایه تی   ده كات،  مشتومڕی   چونیه كانه   هێگالند 
نێوان خودا و مرۆڤه كان” خزمه تی  كردووه . 14 شه هیدبوونی  حسێن شوێنێكی  
تایبه تی  بۆ به دی  ده هێنێت له  ئارایشتی  كامڵی  به هه شتیدا. ئه و به هره مه نده  به  
هێزی  پیرۆزی  له  گوناه خۆشبوون و به دیهێنانی  نیازی  باوه ڕداران، گرفت نیه  تا 

چه نێك ئه و نیازانه  دونیایی  بن. 

فۆكۆ سه باره ت به  گوتاری  مه رگ و سرووته  مه سیحیه كانی  دانپیانان
ئێراندا،  شۆڕشی   سه ره تاییه كانی   قۆناغه   ماوه ی   له    ،1978 ساڵی   پاییزی   له  
خۆپیشاندانه   له   چه پ،  و  نه ته وه خواز  قوتابیانی   له   جیاجیا  گروپی  چه ندین 
جه ماوه ریه كانی  دژی  ڕژێمدا په یوه ندیان كرد به  ئیسالمگه راكانه وه . به اڵم، هه ر زوو، 
باڵی  ئیسالمگه راكان زاڵ بوو. وه ك دووباره  نماییشكردنه وه یه كی  شه ڕه  مێژوویه كه ی  
نێوان حسێن و یه زد ملمالنێی  دژی  شا ڕێكخرا و داواكاریه  به  ڕووكه ش عیلمانی  و 
نه ته وه په رستی  و چه پگه راییه كانی  زۆرێك له  خۆپیشانده ران له  پۆشاكی  ئایینی  و له  
ڕێی  سرووته كانی  موحه ڕه مه وه  گوزارشتیان لێده كرا. به  ناوی  یه كێتی  نیشتمانیه وه ، 
ئیسالمگه راكان ده ستیان گرت به سه ر هه موو دروشمه  شۆڕشگێڕیه كاندا و داوایان 
كرد ژنه  عیلمانیه كان سه ریان داپۆشن وه ك هاوپشتیكردنی  ئه وانه یان عیلمانی  نین. 
فۆكۆ هه ستا به  به راوردكردنی  دووباره  نماییشكردنه وه  سیاسیه كانی  سرووته كانی  
شیعه ، كه  له الیه ن ئیسالمگه راكانه وه  له  شۆڕی  ئێرانی  ساڵی  1978 – 79 دا 

ئه نجام ده دران، به  سرووته  مه سیحیه  ئه وروپیه كانی  تۆبه كردن: 
له  2 ی كانونی  یه كه مدا، یاده كانی  موحه ڕه م ده ست پێده كه ن. یادی  مه رگی  ئیمام 
حسێن ده كرێته وه . سرووتی  گه وره ی  تۆبه كردن ساز ده درێت )ده مێك نیه ، مرۆڤ 
گوناهباریی   هه ستی   به اڵم  ده دا.(  له خۆیان  كه   ببینێت  خۆپیشانده ران  ده یتوانی  
كه  ده شێت مه سیحیه تمان بیربهێنێته وه  سه رمه دیانه  په یوه سته  به  ستاییشكردنی  
شه هاده ته وه  له پێناو ئامانجێكی  دادپه روه رانه دا. ئه وه  ئه و كاته یه  كه  جه ماوه ره كان 
ئاماده ن پچن به ره و پیری  مه رگه وه  له و په ڕی  مه ستیی قوربانیداندا. له ماوه ی  ئه و 
 The Revolt in Iran «( .ڕۆژانه دا، شیعه كان ئاشوفته ی  په ڕگیری  ده بن

)Spreads on Cassette Tapes, « app., 216
فۆكۆ، كه  خۆی  شایه تحاڵی  خۆپیشاندانه كان بوو دژی  شا، مه فتونی  ئه و شێوازه  
پیری  مه رگ  به ره و  له سه ر شه قامه كان  كه   بوو  بێ  چه كه كان  نوێیه ی  جه ماوه ره  
ده ڕۆیشتن. به  الی  ئه وه وه ، شیعه كانی  ئێران خاوه ن “رژێمێكی  حه قیقه ت”ی  جیاواز 
له   ئه مه ش  مه رگ.  و  ژیان  به رامبه ر  بوو  جیاواز  ته واو  هه ڵوێستێكی   كه   بوون، 

لۆژیكی  خۆرئاوای  مۆدێرن جیای  كردبوونه وه . 
فۆكۆ ئاره زووی  هه بوو له  مانیفێستی  ڤستیڤاڵئامێزی  سرووته كانی  ماته مگێڕی  و 
فۆكۆ  ئیمامێك،  مه زاری   بۆ  سه ردانێكیدا  له ماوه ی   چاره سه ركه ریان.  ده سه اڵتی  

نووسی :
له  ده وربه ری  هه موو ئارامگاكه دا، پێ  به  عه رزا كوتین و پاڵنان له  ئارادایه . له وانه یه  
كه سی  ئه وروپی  هه ڵه بێت هه وڵبدات بزانێت كام به شه  نماییشێكی  گوندییه  و كام 
جڵه وی   داوه   هه وڵی   ساته وه خته   ئه م  پادشای   ڕاستیدا  له   عیباده ته .  به شه ش 
هه ندێكی  ئه م شه پۆله  بكات. زۆر نزیك لێره ، گۆڕی  باوكی  خۆی  قوتكردووه ته وه . 
ڕه زا شای  باوكیش شه قامێكی  به رفراوانی  ته رخانكردووه  و سه كۆی  كۆنكرێتی  تیا 
پێشوازی   و  سازكردووه   ئاهه نگی   لێبووه .  باخچه ی   ته نها  كاتی  خۆی   كه   داناوه  
له  شاندی  نێوده وڵه تی  كردووه ، هه مووشی  بێهووده  بووه ، چونكه  له  كێبڕكێكه ی  
نێوان هه ردوو مردووه كه دا، كوڕه زازای  ئیمامه كه ، هه موو هه ینیه ك، له باوكی  پادشا 
 Tehran : Faith against the Shah, « app., «( . ده باته وه

)199
و  شه هاده ت  گوتاری   نێوان  په یوه ندی   به   بوو  سه رسام  شێوه   هه مان  به   فۆكۆ 
فۆرمی  نوێی  ڕۆحانیه تی  سیاسی  كه  ئیسالمگه راكان خوازیاری  بوون. له و باوه ڕه دا 
بوو كه  دونیای  خۆرئاوا له  كاتی  شۆڕشی  فه ره نسیه وه  ئه م فۆرمه ی  ڕوحانیه تی  
پشتگوێ  خستووه . له  گۆڕستانی  فیرده وسی  زه هرا دا، كه  گه وره ترین گۆڕستانی  
نزیك تارانه ، له  دوای  سرووته كانی  ماته مگێڕی  به شێوه یه كی  ڕۆتینی  مونازه راتی  

سیاسی  ساز ده دران. 
به  الی  فۆكۆوه ، پێده چوو شیعه گه رایی ڕێبازێكی  جیاوازی  هه بێت به رامبه ر مه رگ. 
وه ك كۆتایی سه یری  مه رگ نه ده كرا به ڵكو به  ساناییی  قۆناغێكی  تر بوو له  درامای  
ژیاندا. له  گفتوگۆیه كی  خه یاڵیدا له گه ڵ كۆمه ڵناسێكی  ئێرانیدا، ئه م جیهانبینیه ی  
به  كورتی  خسته ڕوو: “ئه وه ی  فیكری  ئێوه ی  سه رقاڵكردووه ، ئه ی  خۆرئاواییه كان، 
مه رگه . داوای  لێده كه ن له  ژیان جوداتان بكاته وه  و ئه ویش فێرتان ده كات چۆن 
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چۆنی  ته سلیم بن. به اڵم به الی  ئێمه وه ، ئێمه  به ته نگ مردووانه وه  ده چین چونكه  
له گه ڵ ژیان به  یه كمان ده گه یه ننه وه . ده سته كانمانیان بۆ درێژ ده كه ین بۆئه وه ی  
ئه وان بمانبه ستنه وه  به  ئه ركی  هه میشه یی عه داله ته وه . ئه وان قسه مان بۆ ده كه ن 
 Tehran, «( ”له باره ی  ئه و ماف و خه باته ی  كه  پێویستن بۆ مافی  سه ركه وتن

 .)« app., 201

ئێرانی  ته نها بۆ  داهاتوودا شۆڕشی   له   ئه وه ی  هه بوو مێژوونووسان  فۆكۆ ترسی  
بزوتنه وه یه كی  كۆمه اڵیه تی  كورت بكه نه وه ، كه  تیایدا نوخبه یه كی  ئایینی  په یوه ندی  
و  كۆمه اڵیه تی   غه مه   ته نگه وه چوونی   به   پێناو  له   كردووه   جه ماوه ره كانه وه   به  
ئابووری  و سیاسیه كاندا. ئه و هۆشیاری  دا كه  ئه مه  مه به سته كه  نیه . بانگه شه ی  
ئه وه ی  كرد كه  هێزی  بزوێنه ر له  پشت شۆڕشی  ئێرانیه وه  ئایینی  و كلتوری  بووه . 
ئه مه  ده كرا په ی  پێبرێت له  نۆستالژیای  گشتیدا بۆ سرووته كان و گووتاره كانی  
خستبوو  پشتگوێیان  ئێرانیه كان  له   زۆر  كه   ترادسیۆنانه ی   ئه و  و  شیعه گه رایی 
له به رئه وه ی  به  زۆر یه كسانكرابوونه وه  به  مۆدێرنیتی . النی  كه م له  به شێكیدا، ئه مه  
هه ڵسه نگاندنێكی  ڕاست بوو، به اڵم فۆكۆ ئه و پێداگریه  زۆر گوماناویه ی  ڕاگه یاند 
ئایدیۆلۆژیا  باڵوبووه وه ،  ئێرانیدا  شۆڕی   ماوه ی   له   كه   ئیسالمگه را،  گوتاری   كه  
نه بووه ، و “ده مامكی نه كردووه ته  سه ر هاودژبوونه كان”. هه روه ها بریتیش نه بووه  
به   جیاجیاكان.”  سیاسیه   “په رژه وه ندیه   پێكهێنراوی   پیرۆزی “  “یه كێتیه كی   له  
گوێزرانه وه  له  گووتارێكی  ئیمپریالیستی  كلتوریه وه  به ره و په ره دایمێكی  گه ردوونیتری  
پڕ مشتومڕ سه باره ت سته مكاری  مۆدێرنیتی ، فۆكۆ ئه وه ی  خسته ڕوو كه  گووتاری  
شیعه  غه ریزی  بوو )واته  به شێكی  جه وهه ری  بوو له خۆیان( و بێ  وه سیت له گه ڵ 
تیایدا  كه   ئه به دیه كه   دراما  و  مه راسیم  و  “موفره دات  ده گرت  په یوه ندی   خودا 
مرۆڤ ده شێت درامای  مێژوویی  خه ڵكانێكی  تیادا بگونجێنیت كه  وجودی  خۆیان 
 Iran : The Spirit of a «( “  له گه ڵ سه روه ریاندا خستووه ته  كێبڕكێه وه

 )World without Spirit, « app., 252

له سااڵنی  دواتردا و پاش گه ڕانه وه ی  له  ئێران، و ڕه نگه  له ژێر كاریگه ریی مانه وه  
كورته كانیدا له وێ ، فۆكۆ په نای  برده وه  به ر ئه م بابه تانه . چه ندین ووته ی  په رشوباڵو 
له  نووسین و وانه  و چاوپێكه وتنه كانی فۆكۆ له  سه ره تای  1980 دا ئاماژه  به  
ئاره زووی  ئه و بۆ نه ریته  سرووتئامێزه كانی  خود ده ده ن له  سه ره تای  مه سیحیه تدا، 

ئه و نه ریتانه ی  كه  باوه ڕداران له خۆیانگرتبوو له پێناو شكڵدان به  فیكری  خۆیان بۆ 
به ده ستهێنانی  “حاڵه تێكی  دیاریكراو له  كه ماڵ، له  به خته وه ری ، له  پاكژبوونه وه ، 

 .)Foucault 1980, 162( “ له  ده سه اڵتی  سه رو سروشتی

سه ره تای   له   كه   به وه ی   دا  ئاماژه ی   فۆكۆ  دا،   1980 ساڵی   ئاخاوتنێكی   له  
ته نها  خود.  سزادانی   نه ریتی   دوو  هه بووه ،  دانپیانان  له   جۆر  دوو  مه سیحیه تدا 
یه كه می  ئه م دووانه  فۆكۆیان بزوواند. ئه وه ش نه ریتی  exomologesis بوو 
كه  بریتی  بوو له  مانیفێستكردنێكی  گشتی  تۆبه كردن كه  ڕۆژوگرتن و له به ركردنی  
برینداركردنی   به سه ردا كردن و جه سته   ڕووتكردن و سووتوو  جلی  شڕ و سنگ 
له خۆگرتبوو. ده بوایه  تۆبه كاران “ئه زیه تخواردنی  خۆیانیان بسه لماندایه  و خه جاڵه تی  
خۆیان  حیشمه تی   و  ده ربخستایه   خۆیانیان  فیزیی  بێ   و  بدایه   پیشان  خۆیان 
نماییش بكردایه .” كه سێك حه قیقه تی  له رێی  ڕۆژووگرتن و خۆ زاماركردن و چه ندین 
دانپیانی   ڕێی   له   نه ك  ده رده خست،  گشتیه وه   په ژاره ی   ده رخستنی   تری   ڕێگه ی  
زاره كیه وه  به  گوناهدا. له م سرووته  دیاریكراوه دا، گوزارشتكردنی  زاره كی  بوونی  
دانپیانان  نه ده كرا.  بااڵوه   ده سه اڵتێكی   له الیه ن  گوناهیش  شیكاركردنی   و  نه بوو 
ته ركیزكردن  یان  هه ستاوه   پێی   یه كێك  كه   نه بوو  ئه وه   ڕۆشنی   گێڕانه وه یه كی  
ئایینیه كان. وه ك  له  ووردودرشتی  سنوورشكاندنه  جه سته یی و خێزانی  و  نه بوو 
حه مامێكی  پاكژبوونه وه ، ئه م شێوازه ی  دانپیانان گوناهه كانی  له  پێست ده شۆریه وه  
ڕۆحی   خۆكوشتنی   له   جۆرێك  گوناهبار  ده گێڕایه وه .”  پێشینه ی   “پاكژبوونی   و 
شانۆئامێزی   “نواندنی   له   بوو  بریتی   تۆبه كردنه كه ی   له به رئه وه ،  ده دا.  ئه نجام 
گوناهبار، كه  ئومێده واری  مه رگی  خۆی  بوو وه ك گوناهبار.” درامایی ترین نكۆڵی  
كردن بوو له  خود: “ exomologesis ملكه چی  یاسای  پێداگری  درامایی و 
ئه وپه ڕی  شانۆیی بوون بوو.” گوناهبار گوزارشتی  له  هه ستی  “شه هاده ت ده كرد كه  
هه مووان ده بنه  شایه تحاڵ بۆی  و له رێی  ئه م كرده یه وه  ده گه ڕێته وه  )دۆخی  پاكژی  

 .)Foucault 1980, 172-73( “ )-جارانی  –و
له  هه فته ی  پێش جه ژنی  زیندووبوونه وه ی  مه سیح )ئیسته ر(دا، هه ندێك ڕۆژ بۆ 
ئه م سرووته  گشتی  و جه ماعیه  گل ده درانه وه . گوناهباران كۆ ده بوونه وه  و په ژاره  
جێرۆم  سه ینت  ووته ی   به   ئاماژه   فۆكۆ  ده كرد.  نماییش  خۆیان  خه جاڵه تیی   و 
)420-331 ز( ده كات كاتێ  باسی  ئه و سرووتانه  ده كات كه  ئازاربه خش بوون 
بۆ فابیۆال، كه  ژنه  نه جیبزاده یه كی  ڕۆمانی  بوو و شووی  كردبووه وه  پێش مردنی  
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مێردی  یه كه می  و ده بوایه  تۆبه ی  بكردایه  له سه ر ئه و گوناهه : “له ماوه ی  ڕۆژانی  
پێش ئیسته ردا، فابیۆال له نێو ڕیزی  گوناهباراندا ده بینرا. ئه سقۆف و قه شه كان و 
خه ڵك له گه ڵی  ده گریان. قژی  ژاكاو، ڕووخساری  ڕه نگ په ڕیو، ده سته كانی  پیس، 
سووتوو به سه ردا كراو، سزای  سنگی  ڕووتی  و ده موچاوی  ده دا كه  مێردی  دووه می  
پێ فریودا. برینه كانی  بۆ هه مووان و ڕۆما ئاشكراكرد، به  فرمێسكه وه ، تێفكری  
 Foucault 1980,( بوون”  له ڕه كه یه وه   جه سته   به سه ر  كه   برینانه ی   له و 
127(. پیاوانی  ئایینی  كه نیسه  به  زمانێكی  پزیشكیانه  پاساویان بۆ ئه م شێوازه  
پزیشك  پیشانی   برینه كانیان  نه خۆشه كان  ده بوایه   ده هێنایه وه .  تۆبه كردن  له  
بده ن ئه گه ر بیانویستایه  چاره سه ریان بۆ بدۆزرێته وه . به اڵم له مه  گرنگتر ئه وه بوو 
كه نیسه  مۆدێلی  شه هاده تی  وه ك پاساوێك به كارده هێنا. شه هیده كان پێیان باشتر 
بوو ڕووبه رووی  مه رگ ببنه وه  له جیاتی  ئه وه ی  باوه ڕ پشتگوێ  بخه ن: “گوناهكار 
باوه ڕ پشتگوێ  ده خات تاكو ژیانی  ئێره  پله ی  نزم بێته وه ، ته نها له و كاته دا دووباره  
عه فو ده كرێت )یان ده گێڕڕێته وه  دۆخی  پاكژی  جارانی -و-( ئه گه ر له سه ره ی  خۆیدا 
خۆبه خشانه  خۆی  وااڵ بكات بۆ جۆرێك له  شه هاده ت كه  هه موو شایه تحاڵی  بن 
 .)exomologesis“ )173  تۆبه كردنێكه  وه ك حاڵه تی یان  تۆبه كردنه   كه  
شتێكی  سه رنجڕاكێشه  كه  فۆكۆ لێره دا ووته ی  جێرۆم ده هێنێته وه ، كه  به  دڵنیاییه وه  
یه كێك له  ڕه قترین پیاوه  ئایینیه كانی  كه نیسه  بوو و الهوتناسیه كه ی  لێكۆڵینه وه ی  
توند و چه وساندنه وه ی  الده ران و هه روه ها ڕقێكی  به رامبه ر ژنان و سێكسیش له هه ر 

جۆرێك بێت له خۆگرتبوو ته نانه ت ئه گه ر له ناو هاوسه رگیریشدا بوایه . 

ئه و  نه بوو،  لێ   ئ��اره زووی   فۆكۆ  كه   ئه وه ی   مه سیحی ،  دانپیانانی   جۆری   دووه م 
جۆره  بوو كه  ناوی  نا بوو “به  زاره كیكردنی  شیكاریانه  و به رده وامی  فیكر” بۆ 
قه شه  )Foucault 1980, 179(. كه شیش داوای  لێده كرا كۆنترۆڵی  هه موو 
چاوانی   ڕۆحی ،  دڵی ،  ئه وه ی   بۆ  كرده وه كانی   ته نها  نه ك  بكات  بیركردنه وه كانی  
پاكژ بن بۆ پێشوازی  كردن له  خودا. هه موو ئه مه ی  له  ڕێگه ی  دانپیانان به  هه موو 
به   دانی   ته نها  نه ك  ڕۆحی .  )قه شه یه كی (  باوكێكی   بۆ  ده ستده هێنا  به   شتێكدا 
كرده وه  گوناهكارانه كانیدا ده نا، به ڵكو به  بیركردنه وه  و خه ون و هیواكانیشیدا. ئه م 
فۆرمی  دووه مه ی  دانپیانان، كه  له  ته ریقه ته  ده یریه كاندا په ره ی  پێدرا، پێی  ده وترا 
مۆدێلێكی   دووه م  نه ریته ی   ئه م  كه   وابوو  باوه ڕی   فۆكۆ   .”exagoreusis“
تیایدا  كه   كۆمه ڵگه ،  ڕه بتی   و  زه بت  پڕ  كۆنترۆڵێكی   بۆ  مۆدێرنه كانمانن  فۆرمه  

مامامۆستاكان و ده رووناسه كان جێگه ی  خاوه ن ده یره كان ده گرنه وه . 
له  هه ردوو سرووته كه دا، ده بوایه  یه كێك خۆی  بكاته  قوربانی  بۆ زانینی  حه قیقه ت 
ده رباره ی  خۆی . فۆكۆ ئاماژه ی  دا به  الهوتناسی  ئاڵۆزی  خود له  مه سیحیه تدا، به و 
چه مكه ی  كه  “هیچ حه قیقه تێك ده رباره ی  خود )مومكین نیه ( به بێ  قوربانی  خود” 
له سه ر جه سته   یان  نكوڵیكردنه ی  خود  ئه م   .)Foucault 1980, 180(
ئه نجام ده درا )كه  پێده چوو الی  فۆكۆ په سه ند بێت و په یوه ندی  هه بێت به  حه زی  
ئه وه وه  بۆ سادۆماسۆشیزم وه ك فۆرمێك له  كه شفكردنی  خود له  ڕێگه ی  ئازاره وه ( 
یان له  ووشه دا، كه  فۆكۆ شانبه شانی  ته كنیكه  دیسپلینكه ره  مۆدێرنه كان ڕه خنه ی  

لێگرت. 

)كه   ئه وه بوو  كرد  مۆدێرنی   خۆرئاوای   كلتوری   ئاراسته ی   فۆكۆ  ڕه خنه یه ی   ئه و 
ئه م كلتوره ( هه وڵی  داوه  هیرمێنیوتیكێكی  خود دامه زرێنێت، به اڵم نه ك له سه ر 
بنچینه ی  پره نسیپه كانی  قوربانیدانی  خود الی  مه سیحیه تی  سه ره تایی )یان الی  
ئیسالم، كه  لێردا ده شێت دایبنێین(. هیرمێنیوتیكی  مۆدێرنی  خود پشتی  به ستبوو 
به   سه رهه ڵدانێكی  تیۆری  و پراكتیكی  خود. نه ریته  پزیشكی و ده رونناسیه كان و 
تیۆری  سیاسی  و فه لسه فی  هه موویان به و ئاراسته یه  ڕۆیشتوون. زاتیی  بوون ڕیشه ی  
خودێكی  ئیجابی  بوو. هه وڵێك له  ئارادا بوو بۆ دۆزینه وه ی  به دیل بۆ “فیگه ری  
ئیجابی  مرۆڤ له پێناو قوربانیدا كه  به الی  مه سیحیه ته وه  مه رج بوو بۆ وااڵكردنی  
خود وه ك كایه یه كی  ته فسیركردنی  بێ  سنوور.” فۆكۆ باوه ڕی  وابوو كه  پێده چێت 
ئه مه  ئاراسته یه كی  هه ڵه  بووبێت: “ئایا به  ڕاست پێویستمان به م هیرمێنیوتیكه ی  
كه   كرد  ئ��ه وه ی   بانگه شه ی    .)Foucault 1980, 181( هه یه ؟”  خود 
له باتی  ئه وانه  پێویسته  نه ریته  مۆدێرنه كانی  خود بگۆردرێن. فۆكۆ پێشنیاری  كرد 
جه سته یی  تۆبه كردنی   بۆ   ،exomologesis نه ریتی   بۆ  دیدگایه ك  دووباره  
پێكبهێنرێته وه  نه ك كت و مت له و فۆرمه یدا كه  له سه ده كانی  ناوه ڕاست هه بوو، 
به اڵم له رێی  سرووتی  گشتی  و تایبه تی  )نازاره كی ( بااڵده ستیی -خوده وه ، ئه مه ش 
ئه و ده ستپێكه یه  كه  ده شێت كلتوری  خۆرئاوای  دووباره  لێ  دروستبكرێته وه . 15 
ده كرێت خوێندنه وه ی  فۆكۆ بۆ سرووته كانی  تۆبه كردن له  مه سیحیه تدا یاریده ده ر 
بێت له  ڕوونكردنه وه ی  ئه وه دا كه  به  چ جۆرێك ئاشنا بووه  به  سرووته  هاوشێوه كانی  
له   گرتووه .  به رگه یان  سرووتانه   ئه م  چۆنیش  و  شیعه دا  ئیسالمی   له   تۆبه كردن 
موحه ڕه مدا، خود-ستاییشكردن و خود-ته شویهكردن و “ده رخستنی  گۆشتی  مرۆڤ 
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و جه سته “ كرده وه ی  تاك و ته نیای  تۆبه  نین. به ڵكو وه ك به شێك له  ڤستیڤاڵێكی  
گشتی  درامایی و جه ماعی  ڕوو ده ده ن. جڤات داخڵی  درامای  تۆبه كردن و نواندنی  
مه رگ ده بێت. تۆبه كردن، كه  فۆرمێكی  خود-پاكژبوونه وه  و نكوڵی  كردنیشه  له  
گوناه، ده به سترێته وه  به  چه ندین ئاهه نگی  جیاجیاوه  كه  جه سته  به  مانا فیزیكی  
و عاتیفی  و ڕۆحیه كه ی  تێوه  ده گلێنن، ئه مه ش ده بێته  مایه ی  ئه زموونێكی  یه كجار 
له زه تبه خش. تۆبه ی  سااڵنه ی  موحه ڕه م كاتێكه  بۆ تاكی  گوناهكار كه  له به ر چاوی  
هه موواندا هه ستێت به  ده رخستنی  جه سته  و گۆشتی  كه  گوناهه كه ی  ئه نجامداوه ، 
نه ك ته نها گوناهه  مێژوویه كه ی  خیانه تكردن له  حسێن، به ڵكو گوناهی  تاك خۆشی ، 
به بێ  ئه وه ی  تاك پێویستی  به  دانپیانانی  زاره كی  بێت. له  ڕێی  گریانه وه  بۆ حسێن، 

مرۆڤ لێخۆشبوون بۆ گوناهی  خۆی  له  یه زدان به ده ستده هێنێت. 

و  شه قام  سه ر  ڕێوره سمه كانی   و  ئاینی  كۆمه اڵیه تیه   گردبوونه وه   ناو  به شدارانی  
نماییشه كانی  ته عزیه  به  شێوه یه كی  ڕۆتینی  هانده درێن په ژاره  و گوناهه كانی  خودی  
خۆیان له یاد بێت )به اڵم به بێ  ئه وه  ده ریان ببڕن(. 16 پێیان ڕاده گه یه نرێت كه  
تراژیدیا و خه ساره ته كانی خۆیان له  ژیاندا به راورد بكه ن به  ئه و ئه زیه ت چه شتنه ی  
كه  حسێن و خێزانه كه ی  ئه زموونیان كرد، و بگه نه  ئه و ده ره نجامه ی  كه  تراژیدیای  
هه یه   سه بوریدانیشی   مانای   نماییشه كه   گه وره تره .  بێئه ندازه   تراژیدیایه كه   كوفه  
ناواده  ته نانه ت ڕێ به  چاكترینی   بیرهێنانه وه یان كه  مه رگی   له رێی   بۆ جه ماوه ر 
مرۆڤه كانیشمان ده گرێت، و له به ر ئه وه  پێویسته  مرۆڤ ئاماده بێت ئیراده ی  خودا 
به   هه ڵده ستن  جه ماوه ر  ئه ندامانی   ته عزیه دا،  نماییشی   كۆتایی  له   بكات.  قبوڵ 
ئه و  بۆ  گوناهیان  و  په ژاره   قووڵی   ده ربڕینی   تازه كردنه وه ی   و  دووپاتكردنه وه  
هه ستێكی   سااڵنه یه   نماییشه   ئه م  پێیه   به م  شایه تحاڵیان.  بوونه ته   ڕووداوان��ه ی  
خۆیان  پابه ندبوونی   “سرووتیئامێزانه   به شداران  چونكه   دروستده كات  جڤاتبوون 
تازه ده كه نه وه  به  ئایینێك و ته ریقه تێكی  ئایدۆلۆژیه وه  كه  ئه وان پێشتر به شێكی  
به شداره   تاك  له به رئه وه ،   .)Beeman 1979, 30( لێی “  دانه بڕاوبوون 
كه موكورتیه   و  گوناه  زاره كیكردنی   به   له بری   گشتیدا.  دانپیانانێكی   كرده ی   له  
شه خسیه كان، مانیفێستكردنێكی  گشتی  تۆبه كردنه . به شداران ئه زموونی  هه ستێك 
له  ڕزگاری  )خالص( و هیوا ده كه ن، چونكه  باوه ڕیان وایه  له وانه یه  خوداوه ند له  

ئه نجامی  تكا و نزاكانیانه وه  بۆ هۆزی  حسێن ئێستا ڕزریان بكات. 

وه رگرتنه  گرفتئامێزه كانی  نماییشه كانی  ئازار چه شتن له  شیعه گه رایی و مه سیحیه تدا:

ئه وه ی  واده كات زۆر له  گفتوگۆ هاوچه رخه كان له سه ر موحه ڕه م شكست بێنن له  
باسكردنیدا ئه وه یه  كه  په یامی  كه ربه ال ته نها ده رباره ی  ستاییشكردن و حورمه تگرتنی  
چاكه  نیه . نماییشه كانی  ئازار چه شتنی  سه ده كانی  ناوه ڕاست له  ئه وروپا به راوردی  
وه حشیانه   كرده وه   له گه ڵ  ده كه ن  مه سیح  خۆشه ویستی   و  حیشمه ت  و  پاكژیی  
له   و به ده كانی  جوله كه كاندا، كه  به  مردنی  مه سیح خه تابارن. به  هه مان شێوه  
نماییشه كانی  ئازار چه شتندا الی  شیعه ، سیفاته  پیرۆزه كانی  سه ركرده  شیعه كان 
به راورد ده كرێن له گه ڵ ڕه فتاری  نائه خالقی  و به دی  سه ركرده  سوننه  ئه وه ڵینه كاندا، 
هیچ  و  فڕاند  حسێن  له   سه رۆكایه تیكردنیان  عه بای   ناعادیالنه   حیساب  به   كه  
به زه ییان به رامبه ر به  خێزانه كه ی  پیشان نه دا، ته نانه ت به رامبه ر منداڵه كانیشی .   
و  ئه مه ویه كان  فه رمانڕه وای   بنه ماڵه ی   دامه زرێنه رانی   موحه ڕه م،  سرووته كانی  
كه   ده كه ن،  مه حكوم  ناراسته وخۆ  شێوه یه كی   به   شوێنه كوتوانیشیان  هه روه ها 
ئه مه ش زۆرینه ی  موسڵمانانی  سوننه  ده گرێته وه . كه ژاوه ی  له  پووش دروستكراوی  
له سه ر  ده كه ن  دروستی   كه   كه ژاوانه ی   ئه و  وه ك  موحه ممه د،  هۆزی   دوژمنانی  
خه لیفه ی  دووه م عومه ر،كه  بێ  ئه ندازه  له  دونیای  سوننه دا حورمه تی  ده گیرێت، 
تفیان لێده كرێت و گڕیان تێبه رده درێت. له  هه ندێ  به شی  ئێراندا، ڕۆژی  تایبه ت 
بۆ “كوشتنی  عومه ر” ده ستنیشان ده كرێت، ئه مه  ئه و كاته ی  كه  خه ڵك ئاهه نگ 
ده گێڕێت به  بۆنه ی  تیرۆركردنی  عومه ر دووه م خه لیفه ی  ئیسالمه وه ، كه  شیعه كان 
به  زه وتكه ریش لێی  ده ڕوانن. زۆربه ی  كات ئه م نماییشه  كه سایه تیه كی  مه سیحیشی  
بیانیه كه (، و ده بێته  شایه تحاڵی  شه هیدبوونی   باڵیۆزه   تێدایه  )كه  پێی  ده ڵێن: 
حسێن و به  ڕادده یه ك ده كه وێته  ژێر كاریگه ریه وه  كه  ئایینی  خۆی  ده گۆڕێت بۆ 
ئه گه ر  ئیسالم  ده بنه   ناموسڵمانانیش  ته نانه ت  ئاشكرایه :  ئه مه   واتای   ئیسالم. 
هه موو  كه   ده وترێت  جه ماوه ریش  به   بكرێت.  ئاشكرا  بۆ  كه ربه الیان  حه قیقه تی  
زیندوو  و  مردوو  كه سێكی   هه موو  و  شه یتان(  )له وانه ش  ئاسمانیه كانیش  بوونه  
)له وانه ش هه موو پێغه مبه ره  پێشینه كان كه  له  ئینجیلدا ناویان هاتووه ( داوایان 
لێده كرێت حسێن ڕزگار بكه ن پێش واده ی  مه رگی  له چاره نووسراوی . ئه م مه راسیم 
و ڕێوره سمانه  بیری  ئه و ئێرانیانه ی  كه  شیعه  نین یان موسڵمان نین ده هێنێته وه  
كه  بارودۆخیان په راوێزخراو و مۆله قه . )بۆ نموونه ( هه ندێ  جار ئه م ڕێوڕه سمه  
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پڕ جۆش و خرۆشانه ی  موحه ڕه م ده بنه  هۆی  دروستبوونی  توندوتیژی  تا ڕادده ی  
دێوانه یی. زۆرجار، كاتێك دوو ده سته ی  ڕكابه ر له  كاتی  نماییشی  سنگ كوتیندا و 
له  كۆاڵنێكی  ته نگه به ردا ڕووبه رووی  یه كتر ده بنه وه ، و هیچ الیه كیش ڕێگه  بۆ ئه وی  
تر ناكاته وه . له  ئاكامدا، هه ڵچوونی  توندوتیژ دروستده بێت و ده بێته  هۆی  برینداری  
یان ته نانه ت مردنیش، ئه مه ش ده بێته  مایه ی  ترساندنی  ئه و جڤاتانه ی  كه  شیعه  نین 
)Mazzoui 1979, 232(. هه روه ها موحه ڕه م بریتیشه  له  ملكه چیی  ته واو 
بۆ ده سه اڵته  ئایینیه  بااڵكان. ئه مه ش ئه و سیناریۆیه  ناگه یه نێت كه  باوك خۆی  
ده كاته  قوربانی  بۆ كوڕ یان كوڕ ده سه اڵتی  خۆی  به سه ر باوكدا دووپاتده كاته وه ، 
به ڵكو ئه وه  منداڵه كه یه  كه  داوای  لێكراوه  ژیانی  خۆی  به  ویستی  خۆی  ببه خشێت 
له پێناو شكۆمه ندی  باوكدا و، به  پێچه وانه ی  چیرۆكی  ئیبراهیم، هه میشه  منداڵێك 
نێری   سه كرده ی   )واته   پاتریارك  ده سه اڵتی   نماییشه كه دا.  له   ده بێت  شه هید 
خانه واده ( به  به رده وامی  و دووباره  پێداگری  له سه ر ده كرێته وه . ژنان له به ر دوو 
خه سڵه ت ڕۆڵیان ده نرخێنرێت: به خشه ری  شه هیدانن )وه ك خوشك و هاوسه ر و 
هاوسه رانی   نماییشه كه دا.  له   قوربانیشن  دوا  و  ده مرن(  كه   پیاوانه ی   ئه و  دایكی  
حسێن هه رگیز نادوێن، به اڵم زه ینه ب، خوشكی  حسێن، پایه ی  شكۆدار ڕاده گیرێت 
چونكه  ڕازیه  به  دوا چاره نووسی  براكه ی ، و یارمه تی  ده دات له  ئاماده كردنیدا بۆ دوا 
جه نگی ، و دواجار خۆی  به  زیندوویی  ده مێنێته وه  تا چیرۆكه كه  بگێڕێته وه . ئاكار 
و سیاسه تی  موحه ڕه م، هه ر وه ك كراسه  ڕه شه كان و كفنه  سپیه كانی  ماته مگێڕی ، 
به  حیشمه تن، و خاوه ن  و  باشن،  ته واوی  هۆزی  موحه ممه د  و  ساكارن. حسێن 
ئاكارن و پاكژن، له كاتێكدا دوژمن به دكار و پیس و بێ  ئاكار و بێ  ئه خالقه . ته نها 
گوناهكار یان كه سی  بێ  باوه ڕ ئه و پرسیاره  ده كات كه  ئایا هۆزی  حسێن پاساوی  
بانگه شه كردنیان هه بووه  بۆ ڕابه رایه تیكردنی  ئه به دی  ته واوی  كۆمه ڵگای  ئیسالمی  
به  فه زڵی  مافی  له دایكبوونه وه  )واته  له به ر ئه وه ی  كه  حسێن كچه زای  پێغه مبه ر 

بووه  -و-(. 
له  سه ربوورده كانیدا له سه ر سرووته كانی  مه سیحیه ت و ئیسالم، په ڕاندنه كانی  فۆكۆ 
جێی  سه رسوڕمانن و گرفتئامێزن. ئه و سه ر به  نه وه یه ك بوو كه  زۆر باش ئاگاداری  
مه سیحیه كانی   سرووته   له   كه ڵكیان  فاشیستیه كان  بزوتنه وه   چۆن  كه   ئه وه بوو 
شه هاده ت و نماییشه كانی  ئازارچه شتن وه رگرتووه . بۆچی  له  نووسینه كانی  ساڵی  
له سه ر  یدا  ئیشه كه ی  1980  له   ته نانه ت  یان  ئێران،  له سه ر  یدا   1978-79
هێرمۆنۆتیكی  ئایین، كه  زۆر دواتر و دوور له  ساتی  پڕ جۆشی  شۆڕشی  ئێرانی  

نووسی ، هیچ ئاماژه یه ك نیه  سه باره ت به مه ؟ ئه م په ڕاندنانه  جێی  سه رسوڕمانی  
زیاتر بوون، به  ڕه چاوكردنی  ئه جێندای  سیاسی  خومه ینیزم، و نه بوونی  لێبوورده یی 
ئه م ئه جێنده یه  بۆ كه مینه  ئایینی و نه ژادیه كان و دوژمنایه تیه كه ی  به رامبه ر چه پ 

و عیلمانیه  “بێ  باوه ڕ - مولحید”ه كان و نكوڵی  كردنه كه ی  له  مافه كانی  ژنان. 
ئه و مه سیحیانه ی  له سه ر چیرۆكی  له  خاچدانی  مه سیح و نماییشه  په یوه ندیداره كانی  
شه هاده تی   چیرۆكی   به   ئاشنان  به رچاو  به شێوه یه كی   گه وره بوون،  ئازارچه شتن 
نماییشێكی   به   بكه ین  به راورد  ته عزیه   نماییشه كانی   ئه گه ر   17 حسێن.  ئیمام 
ئازارچه شتنی  ئه وروپا كه  تا ئێستا مابێته وه ، له وه ی  كه  له  گوندی  ئۆبێرامێرگاو 
ده دۆزینه وه .  لێكچوون  چه ندین  ئه نجامدرا،  دا   1634 له   باڤاریا(  ئالپی   )له  
نماییشی  ئازارچه شتنی  ئۆبێرامێرگاو، مه سیح و هاوه اڵنی  ده كاته  چه قی  خۆی ، له  
كاتێكدا ته عزیه  حسێن و هۆزه كه ی  ده كاته  چه قی  خۆی . مه سیح له الیه ن ئه وانه وه  
خیانه تی  لێده كرێت كه  له سه ره تاوه  وه الئیان بۆی  هه یه ، له كاتێكدا حسێن له الیه ن 
ئه و كوفه ییانه وه  خیانه تی  لێده كرێت كه  جارێك له  جاران وه الئیان بۆی  هه بووه . 
بێ   مردنه   و  ئازارچه شتن  بۆ  واته   “ئازار”ی  مه سیح،  بۆ  نماییشه  مه سیحیه   ئه م 
مردنی   و  تراژیدی   ئازارچه شتنی   بۆ  ته عزیه   هه روه ك  ته رخانكراوه ،  ڕه حمانه كه ی  
حسێن و خێزانه كه ی  ته رخانكراوه . به شێكی  سه ره كی  هه ردوو چیرۆكه كه  مامه ڵه  
له گه ڵ غه مباری  و هه روه ها له گه ڵ ئازایه تی  ژنان، ده كات، ئیدی  ئازایه تی  مریه م 
كه   زه ینه ب  ئازه یه تی   یاخود  ده كات  كوڕه كه ی   له ده ستدانی   بۆ  شین  كه   بێت 
 Pinault(  بگێڕێته وه براكه ی   شه هیدبوونی   چیرۆكی   تا  ده مێنێته وه   ژیاندا  له  

.)1998, Humayuni 1979
 هه ردوو نماییشه كه  فالشباكیان تێدایه  بۆ چیرۆكه كانی  ناو ئینجیلی  كۆن وه كو 
ده ركردنی  ئاده م و حه وا له  باخچه ی  عه ده ن، و ئیبراهیم كه  خه ریك بوو كوڕه كه ی  
بكاته  قوربانی ، و موسا كاتێك پێشه نگیی  جوله كه كانی  كرد له  ده ریای  سووردا. 
به هێز”  “تۆڵه كه ره وه یه كی   وه ك  مه سیح  پێده دا،  ئاماژه ی   مۆرك  گۆردن  وه ك 
وێنا نه كراوه ، به ڵكو وه ك “خزمه تكارێكی  ئه زیه تكێش” لێی  ده ڕوانرێت بۆ خودا 
كه  ڕێگه ی  پێدا ببێته  قوربانی  “له پێناو كه فاره ت كردندا بۆ گوناهه كانی  هه موو 
ئه وه   فیشه ر  مایكڵ  هه مانشێوه ،  به    .)Mork 1996, 154-55( ”جیهان
بۆنه یه وه   به و  و  ئیسالم  بۆ  شایه تحاڵ  ببێته   “ده بوایه   حسێن  كه   ڕوو  ده خاته  
وه ك  ئه وه ی   بۆ  و  ڕاست،  ڕێگه ی   سه ر  بگه ڕێنه وه   تاكو  ڕاچڵه كێنێت  خه ڵكان 
جار  هه ندێك  كه   به جۆرێك  بكات  خزمه ت  سه رده مه كاندا  ماوه ی   له   نموونه یه ك 
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له بیریان  خه ڵك  كه   دروستبكات  هه میشه یی  وه سیه تنامه یه كی   ده توانێت  مه رگ 
بمێنێته وه “ )1980, 72(. 

لێكچوونه كانی  نێوان نماییشه كانی  ئازارچه شتن الی  مه سیحی  و موسڵمانه  شیعه كان 
ڕۆمان  سیاسیش.  ئامانجی   مه به ستی   بۆ  وه رگرتنیان  ڕادده ی   تا  هه یه   درێژه یان 
بزوتنه وه ی   ژماره یه ك  )دروستبوونی (  له   بینیوه   گرنگیان  ڕۆڵی   كاسۆلیكه كان 
ئۆپۆزسیۆنئامێزی   كلتوری   له وانه ش  جیهاندا،  له   دیموكراسی   و  نه ته وه خواز 
الیه ن  له   نانخواردن  له   مانگرتنه كان  و  پۆڵه ندا،  له   سۆڵیدارنۆسك  بزوتنه وه ی  
هه روه ها  و  باكوور،  ئیرله ندای   له   ئیرله ندی   كۆماری   سوپای   زیندانیه كانی  
)بزووتنه وه ی ( الهوتناسیی  ڕزگاریخوازی  كاریبی  و ئه مریكای  التین. به اڵم سرووته  
مه سیحیه كان، وه كو ئه وانه ی  ئیسالم، سوودیان لێبینراوه  بۆ خوێندنه وه ی  جۆراو 
له وانه ش ئه و خوێندنه وانه ی  كه  “ئه وی  دی “ به  به دكار له قه ڵه م ده ده ن. هه وڵدان 
بۆ له قاڵب دانه وه  و شكڵ به خشین و یاری  كردن به  نماییشه كانی  ئازارچه شتن 
قه تیس نه بووه  له  ئێرانی  سه ده ی  بیستدا. فاشیزمی  ئه وروپی  ته واو دژه -مه سیحی  
و دژی  پیاوه  ئایینیه كان نه بوو، وه ك چۆن هه ندێ  جار وا لێكدانه وه ی  بۆ ده كرێت. 
بزووتنه وه  فاشیسته  هه نگاری  و سلۆڤاكی  و كرواتیه كان كه ڵكیان له  سیمبول و 
سرووته  مه سیحیه كان و بیروباوه ڕه  میڵیناریه نه  مه سیحیه كان وه رگرت. بزووتنه وه ی  
)Iron Guard( یان )the Legion of Archangel Michael( له  
ڕۆمانیا هه ندێك لێكچوونی  هه بوو له گه ڵ بزووتنه وه  توندڕه وه  شیعه كانی  كۆتایی 
سه ده ی  بیسته مدا له  ئێران. ڕێكخراوه  فاشیسته  ڕۆمانیه كان، قه شه  و كه نیسه كانیان 
به كار ده هێنا له  بانگه وازه كانیاندا بۆ جه ماوه ره كان و به هره یان له  ڕه مزه  ئایینیه  
گه وره كانه وه  وه رده گرت. هه روه ها به  “ئاینزای  نائاسایی ئازارچه شتن و قوربانیدان 
ئامانجی   دوا  وه ك  مه سیح”یان  “زیندوبوونه وه ی   و  ده كران  وه سف  و شه هاده ت” 

 .)Arjomand 1988, 208-9( خۆیان داده نا
پێش- ئه ڵمانیه   عورفه   ده به خشیه   شكۆمه ندیان  كه   نازیه كانیش،  ته نانه ت 
غیابی   له   كه   به وه كرد  دركیان  بوون،  ئایین  به  جۆرێكیش دژی   و  مه سیحیه كان 
وه ربگیرێنه وه   ئایینیه كان  دووباره  سرووته   یه كگرتوودا، ده كرا  كلتوری   میراتێكی  
له پێناو مه رامه كانیانی  خۆیاندا. ئه دۆڵف هیتله ر ژیرانه  ئاگاداری  په یامی  سیاسی  
نماییشه   ئه و  دا  پارته كه ی   بوو و هانی   ئۆبێرامێرگاو  ئازارچه شتنی   نماییشه كانی  
به كار بهێنن بۆ په خشكردنی  دژه -سامیه ت. دووجار، له  سااڵنی  1930 و 1934 
دا، ئاماده ی  ئه م نماییشانه  بوو و وه ك “سامانێكی  نیشتمانی  ئه ڵمانی “ ناساندنی . 

هیتله ر زیاتر مشتومڕی  ئه وه ی  كرد كه  پێویست بوو ئه و نماییشه  زیندوو ڕابگیرێت 
له به رئه وه ی  وێناكردنێكی  زۆر نێگه تیڤی  هه یه  بۆ جوله كه : “یه كێك له  گرنگترین 
هاوشێوه   سیاسی   چاره نووسێكی   له   داهاتوومانه   نه وه كانی   پاراستنی   ئه ركه كان 
هه تا  بۆ  تیایاندا  جوله كه   هه ڕه شه ی   له سه ر  زانیاریه   ووریایانه ی   ئیدامه پێدانی   و 
له   ئازارچه شتن  نماییشه ی   ئه و  كه   گرنگه   زۆر  هۆیه ،  ئه م  له به ر  ته نها  هه تایه . 
ئۆبێرامێرگاو به رده وام بێت “ )Hitler 1953, 457(. له  ساڵی  1939 دا، 
وه زاره تی  پروپاگه نده ی  نازی ، كه  پشتگیری  له  نماییشه كه  ده كرد، ئه و بۆنه یه ی  
به  “گرنگ بۆ ڕایخ” ناساند، له  كاتێكدا ئه ندامێكی  پایه به رزی  پارته كه  ڕایگه یاند 
كه  “ئه و نماییشی  ئازارچه شتنه  دژه -سامیترین نماییشه  كه  ئێمه  ئاگاداری  بین” 

 .)Cited in Mork 1996, 157(

دووباره  داهێنانه وه ی  ترادسیۆنه كان: شه هاده ت و ڕه سه نایه تی 
بڕێكی   نیه .  ئێراندا هه ڕه مه كی   ئیسالمیزمی   له نێوان فاشیزم و  به راوردی  پێشوو 
سه ده كانی   كۆتایی  ئه وروپی   ڕۆشنبیرانی   له   هه ندێك  ده رب��اره ی   نووسراوه   زۆر 
و  تاكگه رایی  بۆ  ڕه تكردنه وه یاندا  له   كه ،  بیست  س��ه ده ی   سه ره تای   و  ن��ۆزده  
ڕاشناڵیزم و دیموكراسی ، ڕوویان كرده  شووناسێكی  مه سیحی  نوێ ، شوناسێك كه  
هه ندێك توخمی  له  سۆشیالیزم و ناسیۆنالیزم وه رگرتبوو، و دواجار به شدار بوو 
 Sternhell 1996, Birnbaum( ئه وروپیدا فاشیزمی   له دایكبوونی   له  
1996(. پرۆسه یه كی  هاوشێوه  له  ئێران ڕووی  دا. له  1960كان و 1970 كاندا، 
نه وه یه ك له  ڕۆشنبیری  ئێرانی  چه پ كه  مه یلی  ئایینیان هه بوو به ره به ره  گوتارێكی  
ئیستیعاره یان  خۆرئاواوه   له   كه   گوتارێك  داتاشی ،  نوێیان  ئیسالمی   توندڕه وی  
چینی   و  سۆڤیه تی   ماركسیزمی   له   سه یربوو  ده ره نجامگیریه كی   تێكه ڵه   كردبوو. 
ئیسالمی   توندڕه وی   فۆرمێكی   و  هایدگه ر  و  كیێركیگارد  و  وجودیه تی  سارته ر  و 
كه   هه ڵدا  سه ری   حكوتێكدا  سایه ی   له ژێر  نوێیه   گووتاره   ئه م  عورفی .  شیعه ی  
ئه م  هاوڕانه بوونیش.  بۆ  ته نانه ت  و  سیاسی   ئۆپۆزسیۆنی   بۆ  نه بوو  لێبوورده یی 
گووتاره  نوێیه  گوزارشتی  له  هاوپشتی  خۆشی  كرد بۆ چه ندین كه سایه تی  ئایینی  
ته قلیدیتر، به  تایبه تی  ئایه توڵاڵ خومه ینی ، كه  دژایه تی  حكومه ته كه ی  ڕه زا شا و 

ئه جیندای  ڕیفۆرمه كه ی  ده كرد. 
له  ساڵی  1963 دا، شا ڕیفراندۆمێكی  نیشتمانی  بۆ به رنامه یه كی  نوێی  ڕیفۆرمی  
سیاسی  و كۆمه اڵیه تی  ئه نجامدا كه  ناونرا “شۆڕشی  سپی ،” ئه مه ش هاودژبوونێكی  
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ئاشكرابوو بۆ شۆڕشی  “سوور” له  ڕووسیا و چین. پرۆژه كه  ڕیفۆرمی  زه وی  و زار 
و دامه زراندنی  له شكری  خوێنده واریی  نیشتمانی  و ده نگدانی  ژنانی  له خۆگرتبوو. به  
نزیكه یی هه موو پیاوه  ئایینیه  سه ره كیه كان و هه روه ها به ره ی  نیشتمانی  عیلمانی  
له به ر چه ندین هۆكاری  جیاجیا داوای  بایكۆتكردنی  ڕیفراندۆمه كه یان كرد. خومه ینی  
له چاو ئه وانی  تردا زیاتر ڕۆیشت له  هێرشه كانیدا بۆ سه ر شا، بانگه شه ی  ئه وه ی  
ده كرد كه  ئه و شۆڕشه  سپیه  ئیسالمی  په كخستووه . شا فه رمانی  دا به  هێرشكردنه  
و  بوو،  خومه ینی   سه ره كی   باره گای   كه   فه یزیه ،  الهوتناسیی   قوتابخانه ی   سه ر 
چه ندین قوتابی  كوژران و ژماره یه كیشیان لێ  ده ستگیر كردن. شا ناوی  “ره جعیه  
ڕه شه كان”ی  خسته  پاڵ خومه ینی  و پشتیوانانی  و بودجه ی  حكومی  پیاوه  ئایینیه  
پله داره كانی  بڕی . هه روه ها فه رمانی  به  سوپا كرد قوتابیه  الوه كانی  الهوتناسی  

 .)Aqeli 1993, 2:153-54‘(  به رن بۆ خزمه تی  سه ربازی

له  3ی  حوزه یرانی  ساڵی  1963 دا، كه  ڕۆژی  عاشورا بوو له  مانگی  موحه ڕه مدا، 
ووتاره   بیستنی   بۆ  پیرۆزه وه   قومی   شاری   ناو  ڕژانه   ب��اوه ڕدار  ه��ه زاران  كاتێك 
له   یه كێك  و  زاره كیه كانی   هێرشه   به   دا  شیدده تی   خومه ینی   ئایینیه كان، 
ووروژێنه رترین ووته كانی  ڕاگه یاند كه  پێشتر هه رگیز دژی  شا ڕانه گه یه نراوه . شای  
به راورد كرد به  یه زد، كه  دوژمنی  حسێنه  و قێزه ونترین كه سایه تیه  له  ترادسیۆنی  
ڕووداوه كانی   كه   جار  هه ندێك  عاشورایه ،  پاشنیوه ڕۆی   ئێسته   “ئه وه   شیعه دا: 
و  ئه مه ویه كان،  ئه گه ر  خه یاڵمدا:  به   دێت  پرسیارێك  ده كه وێته وه ،  بیر  عاشورام 
ڕژێمه كه ی  یه زدی  كوڕی  موعاویه ، نیازیان بوو شه ڕ دژی  حسێن به رپا بكه ن، بۆچی  
ئه و جۆره  تاوانه  دڕندانه  و نامرۆڤانانه یان دژی  ژنه  بێ دیفاع و منداڵه  بێتاوانه كان 
پرسیاره كه ی   دا؟” )Khomeini 1963, 177(. خومه ینی  خۆی   ئه نجام 
وه اڵم دایه وه . هۆزی  ئه مه ویه كان به  نیازبوون ته واوی  خێزانی  پێغه مبه ر له  ڕه گ 
پاشان  هه ڵكێشن.  ڕه گ��ه وه   له   خۆی   ئیسالم  ئه وه ی   بۆ  هه ڵكێشن،  ڕیشه وه   و 
خومه ینی  درێژه ی  دا به م هێرشه  بۆ سه ر شا به  ڕادده یه ك كه  سه ربازه كانی  شای  
تاوانبار كرد به  له ناوبردنی  قورئان. “ئه گه ر ڕژێمی  سته مكاری  ئێران به  سانایی 
نیازی  بوو دژی  عوله ما بێت، چ په یوه ندیه كی  هه بوو به  دڕاندنی  قورئان به  چه ند 
ئایینیه كان(ه وه   )قوتابخانه   مه دره سه   به   هه بوو  په یوه ندیه كی   چ  پارچه یه كه وه ؟ 
یان به  قوتابیه كانه وه ؟” هه ر وه ك ئه مه ویه كان، شا “به  شێوه یه كی  بنه ڕه تی  دژی  

ئیسالم خۆی  و بوونی  چینی  ئایینی  بوو” )177(. 

سه ره تای   خومه ینی   1963ی   ساڵی   ووتاره كه ی   ت��ره وه   الیه كی   له   هه روه ها 
به   ڕاهاتبوون  ئێرانیه كان  كرد.  تۆمار  ئێرانیدا  سیاسه تی   له   نوێی   گوتارێكی  
له سه ر  ده وڵه ت  و  ئایینی (  )دامه زراوه ی   عوله ما  نێوان  درێژخایه نه كه ی   ملمالنێ  
بۆ سه ر حكومه ته   ناسیۆنالیسته كان  و  به  هێرشی  چه پگه را  ده سه اڵت، هه روه ها 
نوێی   توخمی   ئیمپریالیستیه كانیانه وه .  خۆتێهه ڵقورتاندنه   به هۆی   خۆرئاواییه كان 
گووتاری  خومه ینی ، كه  یارمه تی  هاندانی  بزووتنه وه یه كی  ئۆپۆزسیۆنیی  جه ماوه ری  
دژی   ئیدانه كردنانه دا  ئه و  له ناو  شیعه بوو  ئه فسانه ی   كارزانانه ی   چنینێكی   دا، 
ئیمپریالیزمی  خۆرئاوا. سه رباری  ئه مه ، هێرشه كانی  خۆی  بۆ سه ر ئیسرائیل، كه  
به   به سته وه   ناسیۆنالیستی ،  و  له  گووتاری  چه پگه را  به شێك  خه ریكبوو ده بووه  
سه ركرده   كاتێكدا  له   ئێرانه وه .  فێمینیسته كانی   و  كه مینه   دژی   ناڕه زایه تیه كانی  
له   بوون  خۆڕاگر  میسر  عه بدولناسری   جه مال  وه ك  ناسیۆنالیسته كانی   عه ره به  
ڕه تكردنه وه ی  بێ  سازشیاندا بۆ ده وڵه تی  جوله كه ، بێ  الیه نی  ڕه سمی  حكومه تی  
ئێران و هاوپه یمانی  ناڕه سمی  )ئێران( له گه ڵ ئیسرائیلدا سه رچاوه ی  سه رشۆڕیه كی  
خومه ینی   لێره دا،  ئێران.  موسڵمانانی   له   زۆرێك  بۆ  بوون  ئایینی   و  نیشتمانی  
دركی  به  الوازی  ئایدیۆلۆژی  ڕژێم كرد و كارزانانه  بۆ مه به سته كانی  خۆی  به كاری  
هێنا. 18 هه ستا به  زیندووكردنه وه ی  غه مه  ئایینه  نووستووه كان كه  بۆ چه ندین 
ووتی   خومه ینی   بیانسڕنه وه .  ده دا  هه وڵیان  پێشكه وتنخوازه كان  ڕۆشنبیره   ده یه  
شا مه رامه كانی  ده وڵه تی  جوله كه  جێبه جێ  ده كات، كه  حكومه تێكه  پالنی  داناوه  
ئابووریه كه یدا، به  هاوكاری   بۆ له ریشه  هه ڵكێشانی  ئیسالم و ده ستگرتن به سه ر 
كه مینه كانی  ئێران. به م شێوه یه ، ئۆپۆزسیۆنی  یه كخست دژی  خۆرئاوا و ئیسرائیل 
و شا و كه مینه  ناموسڵمانه كانی  ئێران، به  تایبه تی  به هاییه كان و جوله كه كان، كه  
له  سایه ی  ڕژێمی  په هله ویدا به ده ستهێنا بوو: “لێره وه ، جوله كه  و  نوێیان  مافی  
مه سیحی  و دوژمنانی  ئیسالم و موسڵمانان ده بوو بڕیاریان بدایه  له سه ر كاروبار و 
شه ره ف و تاكی  موسڵمانان.” ئنجا به  زمانێكی  به الغیانه  پرسیاری  ئه وه ی  كرد كه  
داخۆ شا خۆشی  “جووله كه “بێت یان نا )Khomeini 1963, 175(. به هۆی  
ئه م ووتاره وه ، خومه ینی  ده ستبه جێ  ده ستگیر كرا، به اڵم ده ستگیركردنه كه ی  بووه  
مایه ی  دروستبوونی  خۆپیشاندان له  سه ر تاسه ری  وواڵتدا. سوپای  مه شق پێكراو 
له  الیه ن ئه مریكاوه  هێرشی  دڕندانه ی  كرده  سه ر خۆپیشانده ران له  قوم و تاران و 
شیراز و مه شهه د و ئه سفه هان و كاشان و شاری  تر كه  خۆپیشاندانه كان تیایاندا 
خوێناوی  تر بوون و شه هیدیان دا له  پێناوی  بزووتنه وه كه دا. شا، خومه ینی  نه فی  
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كرد بۆ نه جه ف له  عێراق كه  له وێ  نه خشه ی  بۆ ده وڵه تێكی  ئیسالمی  نوێ  له  ئێران 
داڕشت. به اڵم به بێ  پشتگیری  هه ندێك له  ڕۆشنبیره  چه په كانی  ناو ئێران، پالنی  
بمایه ته وه .  ڕه شنووسێك  وه ك  له وه ده چوو  ئیسالمیه   شۆڕشه   ئه و  بۆ  خومه ینی  
ده ست خۆرئاوا  گرفتاری   كتێبی   دانه ری   ئه لئه حمه د )1923 – 69(،  جه الل 
كه  ئێستا به  به رهه مێكی  كالسیكی  هه ژمار ده كرێت، یه كێك بوو له مانه ، یه كه م 
چه پ بوو كه  به شداری  كرد له  گووتاری  توندڕه وی  نوێی  ئیسالمی  دا. له  سه ره تای  
ساڵی  1960 دا، ئه لئه حمه د به شێوه یه ك ڕووانیه  ئیسالم كه  تاكه  به ربه ستێكه  
كتێبی   خۆرئاوادا.  به رباڵوی   مه سره فگه رایی  و  سه رمایه داری   له به رده م  ماوه ته وه  
و  مۆدێرن  ته كنه لۆژیای   به رامبه ر  نیتشه ی   ڕه خنه ی   خۆرئاوا  ده ست  گرفتاری  
ڕه خنه ی  ماركسی  به رامبه ر كاری  په راوێزخراو تێكه ڵكرد، هه روه ها هێرشی  كرده  
سه ر هه ژموونی  كلتووریی  خۆرئاوا. 20 تێكسته كه  ئاماژه ی  تێدا بوو بۆ ئه لبێر 
كامۆ و یوجین یۆنسكۆ و ژان پۆڵ سارته ر و فرانز كافكا، كه  له  په یامه  فه لسه فی  
و ڕۆمان و شانۆنامه كاندا له باره ی  پاڵنه ره  هاودژه كانی  مۆدێرنیتیه وه  نووسیبویان. 
به الی  ئه لئه حمه ده وه ، ئه و ئافات و شه یتانانه ی  كه  له  ئیشه كانی  ئه و دانه رانه دا 
هه ن ئاماژه بوون بۆ سه رمایه داری  ته كنۆكراتیی  مۆدێرن كه  بێ  جڵه و هه ڵسوكه وت 
ده كه ن. ئه وه  جیهانێك بوو كه  هه موو بیروباوه ڕ و ئایدیاكانی  پشگوێ  خستبوو 
بووه   زانستیه   دونیابینیه   ئه م  )م��ادده ی��ه ت(.  ماتریاڵیزم  و  زانست  له   بێجگه  
ده ستی   ناگاساكی   و  هیرۆشیما  وێرانكردنی   به   كه   ئه تۆمی ،  قۆناغی   ده ستپێكی  
پێكرد: “له م هه موو چاره نووسه  خه یاڵیانه  وا تێده گه م كه  نوقاڵنه  لێدانی  خراپ 
ئه و  ئه گه ر  كه   ده ده نێ   هۆشیاریمان  حه شر،  ڕۆژی   نزیكبوونه وه ی   ببنه هۆی   بن، 
كۆتایی  له   هایدرۆجینی   بۆمبێكی   ئه وا  نه كرێت،  جڵه و  ته كنه لۆجیایه   شه یتانی  

 .)Al-Ahmad 1982, 111( ”ڕێگای  مرۆڤایه تیدا داده نێت

ئه لئه حمه د باوه ڕی  وابوو كه  ته نها له  ڕێی  گه ڕانه وه ی  دووانه  چه مكی  شه هاده ت و 
جیهاده وه ، جیهاد به  مانا یه كجار جه نگیه كه ی ، ده كرێت ته كنه لۆژیای  مۆدێرن ته مێ  
بكرێت. ئه لئه حمه د ووتی ، بۆ نزیكه ی  دوو سه ده ، چه ندین الیه نی  ناسیۆنالیستی  
جیاجیا له  ئێران و میسر و ئیمپراتۆریه تی  عوسمانیدا، ئیسالمیان وه ك چه كێك 
به كارهێنا بۆ به رهه ڵستی  كردنی  كۆڵۆنیالیزمی  خۆرئاوا له  خۆرهه اڵتی  ناوه ڕاستدا. 
به اڵم جیهانی  ئیسالمی  به هۆی  دووبه ره كی  شیعه  و سووننه وه  و به  تایبه تی  به هۆی  
به  داموده زگاییكردنی  شیعه گه راییه وه  له  ئێران له  سه رده می  سه فه ویه كاندا، الواز 

بوو. شیعه گه رایی زیندوێتی  و فراوانی  خۆی  كاتێك له  ده ست دا كه  گووتاره كانی  
شه هاده ت و جیهاد پشتگوێ  خران. له و “رۆژه وه ی  ده ستمان هه ڵگرت له  ئه گه ری  
شه هیده كاندا،  ڕێزگرتنی   له به رامبه ر  كرد  سنووربه ند  خۆمان  و  شه هاده ت، 
.)Al-Ahmad 1982, 68( ”كورتبووینه وه  بۆ ڕۆڵی  زێوانی  گۆڕستانه كان

عه لی  شه ریعه تی  ) 1977 ك(، له  كاریگه رترین بیرمه نده  موسڵمانه كانی  نه وه ی  
خۆی  بوو، یه كێكی  تر بوو له  ڕۆشنبیره  چه په كان كه  به شداربوو له م هێڵه  نوێیه ی  
بوو،  ئایینی   پیاوێكی   كوڕی   و  ئاسایی  موسڵمانی   الهوتناسێكی   بیركردنه وه دا. 
به شداربوو له  بزووتنه وه ی  نێوده وڵه تی  سه ربه خۆیی جه زائیردا كاتێك له  فه ره نسا 
ده یخوێند )Keddie 1981, 294(. شه ریعه تی ، كه  هه ڵگری  دكتۆرابوو له  
فیلۆلۆژیای  زمانی  فارسیدا له  زانكۆی  سۆربۆن، هانی  گه نجانی  دا و یارمه تیده ر بوو 
له  ڕێگه خۆشكردندا بۆ هه ژموونی  خومه ینی  به سه ر كۆی  بزووتنه وه  شۆڕشگێڕیه كه ی  
و  جیهاد  بۆ  شه ریعه تی   ته فسیركردنه وه ی   دووباره   دا.   79  –  1978 ساڵی  
فه ره نسا، هه رچه نده   له   بوو  فه لسه فیه كانیدا  دیراسه   كاریگه ری   له ژێر  شه هاده ت 

بانگه شه ی  خستنه ڕووی  “ئیسالمێكی  ڕه سه ن”ی  ده كرد.  

كه   نه چێته وه   بیرمان  پێویسته   شه ریعه تیی ،  و  ئه لئه حمه د  له به رچاوگرتنی   به  
ژماره یه كی  زۆر زیاتری  قوتابیان و ڕۆشنبیرانی  ئێران له  ساڵی  1960 دا شه یدای  
قوتابخانه  خۆرئاواییه كانی  فیكر بوون، وه ك ماركسیزم و وجودیه ت، و ئاره زوویان 
له  سیاسه تی  ئیسالمی  نه بوو. به اڵم پیاوانی  وه ك ئه لئه حمه د و شه ریعه تی  حیكایه ته  
ئایینیه  كۆنه كانیان مۆدێرن كرده وه  له  ڕێگه ی  به ستنیانه وه  به  هه ندێك بیرۆكه ی  
فیكری  چه په وه ، به م پێیه  به  تام و چێژتریان كردن بۆ قوتابیان و ڕۆشنبیره كان. 
وه ك  شه ریعه تی   دا،  ساڵی  1964  له   ئێران  بۆ  گه ڕانه وه ی   پاش  ماوه یه ك  به  
وانه بێژێكی  به هێز ناوبانگی  ده ركرد. كاتێك حوسه ینیه ی  ئیرشاد، كه  تا ڕادده یه ك 
مه دره سه یه كی  الهوتناسی  مۆدێرن بوو، له  ساڵی  1969 دا كرایه وه  له  تاران، 
شه ریعه تی  له وێ وانه ی  ووته وه  و پاش ماوه یه كی  كه م جه ماوه رێكی  زۆری  په یدا كرد. 
وانه كانی  تۆمار ده كران و دابه شده كران، و ئایدیا پڕ مشتومڕه كانی  به  به رفراوانی  
گفتوگۆیان له باره وه  ده كرا، ئه مه  سه رباری  ئێره یی  و تووڕه یی پیاوه  ئایینیه  ته قلدیه  
شیعه كان. سه ره ڕای  هه مووی ، ڕژێم ڕێی  به  بوارێكی  سنووردار دابوو بۆ گوتاری  
ئۆپۆزسیۆنئامێز له ناو جڤاتی  ئایینیدا له كاتێكدا ڕێوشوێنی  زۆر توندتری  به رامبه ر 
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چه په  عیلمانیه كان ده گرته  به ر. ئه مه ش به شێك بوو له  عه قڵیه تی  گشتی  جه نگی  
سارد، كه  “كۆمۆنیزمی  نێوده وڵه تی “ به  هه ڕه شه ی  سه ره كی  بۆ سه ر ده سه اڵتی  
دامه زراو داده نا. هه رچه نده  شه ریعه تی  ڕێگه ی  پێدرا بۆ ماوه ی  چه ند ساڵێك وانه  
بڵێته وه ، له  ساڵی  1977 دا و پاش زنجیره یه ك ڕووبه ڕوو بوونه وه  له گه ڵ ڕژێمدا 
وواڵتی  به جێهێشت. پاشان دوای  ماوه یه كی  كه م له  ته مه نی  چل و چوار ساڵیدا به  
هۆی  نه خۆشی  دڵه وه  له  له نده ن كۆچی  دوایی كرد. ئه و ده نگۆیانه ی كه  باسیان 
پله ی  شه هید  بۆ  پایه ی  )شه ریعه تی (  مردنه كه یدا  له   ده كرد  ڕژێم  تێوه گالتی   له  
به رزكرده وه . زیاتر له  هه ر كه سێك به ده ر له  خومه ینی ، شه ریعه تی  به هۆی  نووسین 
و ووتاره كانیه وه  ده بێته  ئیلهامی  ئایدیۆلۆژی  شۆڕشی  ساڵی  1978 – 1979 

 .)Dabashi 1993, 102-46(
كه   خسته ڕوو  كه ربه ال  حیكایه تی   بۆ  وجودیانه ی   خوێندنه وه یه كی   شه ریعه تی  
له سه روو  بوو. چه مكی  شه هاده تی   تیادا  پره نسیپی  سه ره كی  كاری  هایدگه ریشی  
شیعه گه رایی  پێناسه كردنی   ساتی   نا  ناوی   و  ڕاگرت  به رز  تره وه   شتێكی   هه موو 
)Shariati 1970, 154(. بانگه شه ی  چه مكێكی  شۆڕشگێڕانه ی  ده كرد بۆ 
ئیسالم، چه مكێك كه  بتوانێت ته حه دای  )رژێمی ( شاهانه  بكات و نه وه یه كی  نوێی  
بیرمه ندی  ئیسالمی  وه ك ئه و بهێنێته  سه ر حوكم. له  گه ڕانیدا به دوای  ئه وه ی  ئه و 
كاریگه ریه   سه رزه نشتی   شه ریعه تی   ئیسالم،  بۆ  داینا  “ره سه ن”  ته فسیرێكی   به  
زیادی   ژماره یان  ساڵدا  هه زاران  ماوه ی   له   كه   ئیسالم،  له سه ر  كرد  ده ركیه كانی  
كردووه  له  ئه نجامی  گه اڵڵبوون فیكری  و موتوربه بوونی  كلتوریدا. به  دیاریكراوی ، 
ده یویست فه لسه فه ی  یۆنانی  و هیندی  و سۆفیگه ریی  ئێرانی  و هه روه ها الهوتناسی  
مه سیحی  و جوله كه ی  لێده ر بهێنێت. هه روه ها ته فسیره  لێبورده تره كانی  ئیسالمی  
ڕه تده كرده وه  كه  له  شیعری  فارسی  )وه ك عومه ر خیام( و فه لسه فه ی  ئیسالمی  
)وه ك فارابی  870 – 950 ز، و ئیبن سینا 980 – 1037 ز( و ته نانه ت له  
سۆفیگه ریدا دركی  پێكردبوو. دواجار و له  هه مووشیان پڕ كێشمه كێشتر بۆ گه نجانی  
به  “هه ڵه یه كی  هزریی   بوو كه  ماركسیزمی  ڕه تكرده وه  و  ئه وه   ئێران  چه پگه رای  
خۆرئاوا” داینا، بێجگه  له  هیومانیزمی  ماركس كه  جیای  كرده وه  و مامه ڵه یه كی  

.)Shariati 1980( تایبه تی  له گه ڵدا كرد
چیرۆكی   ته فسیركردنه وه ی   دووباره   شه ریعه تی   الی   نوێ   ڕه سه ن”ی   “ئیسالمی  
كه ربه الی  كرده  چه قی  خۆی . شه ریعه تی  نووسی ، شه هاده تی  حسێن بۆیه  ڕووی  
دا چونكه  موسڵمانانی  شیعه  به رامبه ر پرسه  سیاسی  و ئایدیۆلۆژیه كان پاسیڤ و 

نه زان ببوون. ئه گه ر ئێرانیه كان بیانتوانیایه  مانای  شۆڕشگێڕانه ی  ڕه سه نی  ئیسالمی  
شیعه  و چه مكی  ژن و پیاوی  “ئایدیاڵ” له خۆبگرن، ئه وا ده یانتوانی  زاڵ بن به سه ر 
به   بێت  ئاراوه  كه  پشت ئه ستوور  بهێننه   تردا و كۆمه ڵگه یه ك  یه زد )شا(یه كی  
بۆ  خۆی   شۆڕشگێڕانه كه ی   ته فسیره   شه ریعه تی   ڕاسته قینه كان.  ئیسالمیه   به ها 
شیعه گه رایی ناو نا “شیعه گه رایی عه لی ،” ئه م “شیعه گه راییه  عه له ویه “ی  جیا كرده وه  
له  به  داموده زگاییكردنی   له  “شیعه گه رایی سه فه وی “ موحافزكار، كه  بریتی  بوو 
به  الی   بوو.  بنه ماڵه ی  فه رمانڕه وای  سه فه ویه كان  به   ئێران و سه ر  شیعه گه رایی 
شه ریعه تیه وه ، ئه م “شیعه گه راییه  عه له وی “ه  ئیسالمی  “راسته قینه “ بوو، ئیسالمێك 

كه  دووبه ره كی  “له نێوان ڕۆشنبیران و خه ڵكدا” نه ده خسته وه  
 Cited in Dabashi 1993, 111-13, See also Shariati(

 .)1986
شه ریعه تی  یه كێك له  هه ره  ووروژێنه رترین وانه كانی  خۆی  له  ساڵی  1970 دا، 
له  قوتابیه كانی ، كه   بوو كه  ژماره یه ك  له و كاته دا  پێش عاشورا، پێشكه شكرد، 
ئه ندامی  موجاهیدنی  خه ڵك بوون، له  الیه ن پۆلیسی  شاوه  كوژرا بوون. شه ریعه تی  
له سه ر ئه و بیرۆكانه  نه مایه وه  كه  له  ووتاری  پیاوه  ئایینیه كاندا باو بوون، وه ك 
كوشتن و به  دیل گرتنی  ژنان و مندااڵنی  هۆزی  حسێن له  پاش شه ڕی  كه ربه ال و 
دڕنده یی یه زد و خیانه تی  هاوپه یمانانی  حسێن و په یمانی  چوونه  به هه شتی  هۆزی  
تایبه تی   به   زۆر  ئه مه ،  بری   له   ڕاسته قینه كان.  باوه ڕداره   و  موحه ممه د  پیرۆزی  
الهوتناسه   شه هاده ت.  بۆ  حسێن  باوه شكردنه وه ی   و  ئاماده یی  له   كرد  پێداگری  
ته قلیدیه كان له  گرنگی  ئه م جۆره  جیهاده یان كه م كرده وه  له  ئیسالمدا. هه شت 
ده رگا هه یه  بۆ به هه شت، و جیهاد ته نها یه كێكیانه  – كه  ده كرێت خۆتی  لێ  به دوور 

بگریت. به  شوێنكه وتوانیان ده وت: 
فه رز نیه  له سه رتان ته نها له  ده رگای  جیهاده وه  بڕۆنه  ناوه وه . به  سانایی، جیهاد 
تری   فۆرمه كانی   و  نوێژ  ده كاته وه .  به هه شت  ده رگای   كه   كلیله كان،  له   یه كێكه  
خوداپه رستی  و وێرد، كلیلی  سه المه ت ترن و به  بێ  زیان و خه ساره ت و مه ترسی  
و سه ركێشی  ده توانی  به كاریان بهێنیت! چه ندین كاری  خێر هه یه  كه  ده تگه یه ننه  
هه ژاران،  خێزانی   چوونی   به ده نگه وه   برسیان،  تێركردنی   وه ك  مه به ست،  هه مان 
سه ردانكردنی  شوێنه  پیرۆزه كان، نوێژكردن، زوهد، ته قوا، نه زركردن، وه قف كردن، 
یارمه تیدانی  دراوسێ ، وێرد، مه راسیمه كانی  پاڕانه وه ، شیوه ن )مه رسیه (، تكاكردن. 
ده گه یته  هه مان مه به ستی  ئه و كه سه ی  كه  جیهاد هه ڵده بژێرێت، له به ر ئه وه  بۆچی  
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خۆت تووشی  ئازار چه شتن و زه حمه ت ده كه یت به هۆی  ئه وه ی  كرده ی  زۆر سه خت 
 .)Shariati 1970, 183( تری  جیهاد هه ڵبژێریت؟

شه ریعه تی  مه سخه ره ی  به م چه مكانه  و هه ندێك له  نه ریته كانی  موحه ڕه میش ده هات. 
به هه شت ئه وه نده  به  هه رزانی  له رێی  نوێژ و ڕۆژ و سرووته كانه وه  نه ده كڕڕا! ته نها 
له  ڕێی  دووباره  نماییشكردنه وه ی  تراژیدیای  كه ربه الوه  ده تتوانی  ژیانی  موسڵمانێكی  
ڕه سه ن بژی . ئه م دووباره  نماییشكردنه وه یه  به هۆی  ئاماده بوون له  نماییشه كانی  
له   نه بوو  بریتیش  و  نه ده هات  به دی   موحه ڕه مه وه   ڕێوره سمه مانی   یان  ته عزیه  
“جیهادێكی  عه قڵی “ یان ڕۆشنبیری . ته نها له  ڕێی  ئه وه وه  به ده ست ده هات كه  له  

ئێستادا باوه شبكه یته وه  بۆ شه هیدبوون له  ئاستێكی  شه خسی  )137(. 
به  الی  شه ریعه تیه وه ، بابه تی  سه ره كی  له  چیرۆكی  كه ربه الدا ئیختیاری  وجودیانه ی  
بیباته وه ،  و  بجه نگێ   به هێزتر  یه زدی   له گه ڵ  نه یده توانی   حسێن  بوو.  حسێن 
نه شیده توانی  بێ  ده نگ بێت. له به ر ئه وه  ئیختیاری  سێهه می  هه ڵبژارد، كه  مه رگ 
بوو، كه  ئه مه ش ئه گه ری  ئیسالمێكی  شیعه ی  ڕه سه نی  وااڵ كرد بۆ ئه وانی  دی . 
شه هاده ت، وه ك له الیه ن شه ریعه تیه وه  پێناسه  ده كرێت، ئه زموونێكی  سۆفیانه یه  
)عیرفانیه (، پڕه  له  بارگه ی  ئیرۆتیكی ، و له ودیو “زانست و لۆژیك”ه وه یه . چیرۆكی  
شه هاده تی  حسێن هێند “خرۆشێنه ر بوو كه  ڕۆح به ره و ئاگر ڕاده كێشێت. لۆژیك 
له  په لوپۆ ده خات. ده ربڕین الواز ده كات. ته نانه ت بیركردنه وه  سه خت ده كات.” 
شه هاده ت تێكه ڵه یه ك بوو له  “خۆشه ویستیه كی  بێگه رد و داناییه كی  ئاڵۆزی  قووڵ” 
)Shariati 1970, 154(. شه هید “مۆدێل”ێك یان “نموونه “یه ك بوو بۆ 
مرۆڤه كانی  تر، ڕادده ی  كاریگه ری  و سه دای  شه هاده ت “فراوانتر و قووڵتر و به رده وامتر 
سه ركه وتووشه “  كه   جیهاده ی   ئه و  له چاو  ته نانه ت  جیهاددا،  ئه وه ی   له چاو  بوو 
)194, 207(. شه هاده ت ئیمتیاز )privilege( بوو چونكه  مرۆڤ بانگهێشی  
مه رگی  ده كرد له كاتی  ئیختیاری  ئه و مرۆڤه  خۆیدا )بۆ مه رگ –و-(. شه هاده ت 
“ ئیختیار بوو، كه  له  ڕێگه یه وه  جه نگاوه ر خۆی  ده كاته  قوربانی  له سه ر لێواری  
ئه وه یه   له به رئه وه ی  خۆشه ویستی  شایانی   و  ئه وه ی  خه ریكه  ده گاته  په رستگاكه  
ئازاری  بۆ بچێژێت و سه ركه وتووش ده بێت” )193(. سه رباری  بانگه شه كه ی  كه  
“ئیسالمێكی  ڕه سه ن”ی  پێشنیار ده كرد، شه ریعه تی  بێ  ئه ندازه  قه رزاری  فیكری  
بۆ  دژه -سامی .  مه سیحیه تی   فۆرمه كانی   ترین  قین  پڕ  له وانه ش  بوو،  خۆرئاوایی 
نموونه  ئاماژه ی  دا به  “جوله كه  پاره  په رسته كان” و “رابیه  هه ڵخه ڵه تێنه ره  مه سیح 
كوژه كان” )208(. زۆر له  پیاوه  ئایینیه  ڕابه ره كان و ته نانه ت هه ندێ  له  ڕۆشنبیره  

موسڵمانه  عیلمانیه كانی  ئه م ماوه یه  ئه و جۆره  هه ڵوێسته یان هه بوو. 
فیكری   الیه نه كانی   هێرمۆنۆتیكی   و  فه لسه فی   به هێزتری   به كارهێنانێكی   به اڵم 
له   هایدگه ر  زه ماندا،  و  بوون  له   ده دۆزرای��ه وه .  كاری  شه ریعه تیدا  له   خۆرئاوایی 
بگاته   تاكو  ته فسیركردووه ته وه   دووباره   مه سیحی   زیندووبوونه وه ی   و  خاچدان 
مانایه كی  فه لسه فی  تازه . كاتێك یه كێك ڕووبه روو ده بێته وه  له گه ڵ مه رگی  خۆیدا، 
هه ڵوێستێك له  )ئازادی -به ره و-مه رگ( له خۆ ده گرێت و ژیانێكی  ڕه سه ن ئه زموون 
ده كات، وه ك هایدگه ر خۆی  ده ڵێت. شه ریعه تی  له ژێر كاریگه ری  ئه مه  و خوێندنه وه  
هاوشێوه  هێرمۆنۆتیكیه كانی  مه سیحیه تدا بوو. به اڵم ئامانجی  چه مكی  ڕه سه نایه تی  
ڕووبه ڕووی   كاتێك شیعه كان  بێت.  تاكه كه س  ئه وه ی   له بری   بوو  جڤات  ئه و  الی  
دوو  ببه زێت،  ناشێت  كه   كه سه ی   ئه و  ده بنه وه ،  ئیسالم  مه ترسیداری   دوژمنێكی  
به رده وامبوونی  سه ركوتكردن،  به   ڕێگه دان  و  بێده نگبوون  ئیختیاری  هه یه : )1( 
یان )2( هه ڵبژاردنی  مه رگ و النی  كه م دروستكردنی  ئه گه ری  ژیانێكی  )ئیسالمی ( 
ڕه سه ن بۆ ئه وانی  تر. له  تكایه كی  نا ئاساییدا بۆ ژنان و پیاوانی  گه نج، شه ریعه تی  
ئه وه ی  خسته ڕوو كه  ئه م جۆره  مردنه  وه ك “ملوانه كه “یه كی  ده وری  ملی  كچێكی  
 Shariati 1970,( ”جوان جوانه ، ئه م جۆره  شه هاده ته  “ئارایشتێكه  بۆ مرۆڤ

 .)177

هه روه ها به  به راورد له گه ڵ الهوتناسه  مه سیحیه كاندا، كه  مشتومڕی  ئه وه یان ده كرد 
مه سیح “له  پێناو مرۆڤایه تیدا خۆی  كرده  قوربانی “، شه ریعه تی  به  ئاراسته یه كی  
جیاوازدا ڕۆیشت )Shariati 1970, 209(. ده كرا خوێندنه وه یه كی  هاوشێوه  
بۆ چیرۆكی  كه ربه ال ئه وه ی  پێشنیار بكردایه  كه  هێزه كانی  یه زد به  پێی  ئیراده ی  
خودا هه ڵسوكه وتیان كردووه  و له به ر ئه وه  شایانی  تۆزێك به زه یین. به اڵم گووتاری  
توندی  شه ریعه تی  به تاڵ بوو له  به زه یی و لێخۆشبوون. ئه ركی  عاشورا بریتی  بوو 
له  “هه ڵگه ڕانه وه  و جیهاد له پێناو له ناوبردنی  ڕژێمی  یه زد”دا )209(. شه ریعه تی  
هه تا  بۆ  دوژمنه كانی   ده ستی   له سه ر  مه رگ  كه   به وه كرد  دركی   حسێن  نووسی ، 
هه تایه  ده یانكاته  هێما. )دوژمنه كانی ( بوونه  ئه و “سه رپێچیكارانه “ی  كه  كچه زای  
ده ستی   له سه ر  شه هاده ت  ڕووكردنه   به   كه   زانی   حسێن  كوشت.  موحه ممه دیان 
زیاتر  خۆی   ژیان  له   ده توانێت  پایه یانه وه (  له كه داركردنی   )به هۆی   و  دوژمنانی  
به ده ست بهێنێت. ئه مه  ئه و جۆره  مردنه  نه بوو كه  به هۆیه وه  خودا له  گوناهه كانی  
مرۆڤایه تی  خۆش ببێت، به ڵكو مردنێك بوو كه  ئاماژه ی  به  تۆڵه كردنه وه  ده كرد، 
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به م  “ئه وه   ده كرد:  نیشانه   مه ترسیدار  گوناهكارێكی   وه ك  دوژمنی   كه   مردنێك 
شێوازه یه  كه  مردنی  مرۆڤێك زامنی  ژیانی  میلله تێك ده كات” )213(. 

به  گوێره ی  شه ریعه تی ، شه هاده تی  له م جۆره  “تاكه  هۆكاری  بوونه “ و “بۆ خۆی  
ئامانجه .” شه هاده ت “بانگهێشتێك بوو بۆ هه موو نه وه كان، له  هه موو ته مه نه كاندا، 
شكۆدار  هێند  شه هاده ت  بمرن.”  كه واته   بكوژن،  زاڵمه كه تان  ناتوانن  ئه گه ر  كه  
نه بوو.  شوشتن  سرووتی   به   پێویستی   شه هید  جه سته ی   كه   ئیسالمدا  له   بوو 
هه روه ها شه هید مولزه م نه بوو به  “گێڕانه وه ی  سه رگوزشته ی  ژیانی  خۆی  له رۆژی  
ڕاسته خۆ  بوو  ڕێگه یه ك  شه هاده ت   .)Shariati 1970, 214( قیامه تدا” 
به ره و به هه شت.21 ئه م جۆره  بیركردنه وه یه  ئه وه نده ی  نه برد كاریگه ری  به سه ر 
چه په كانه وه  جێهێشت. له  كانوونی  دووه می  ساڵی  1974 دا، كاتێك خوسره و 
گوڵسورخی ، شاعیر و ڕۆژنامه نووس، درا به  دادگاو له  دادگایكردنێكی  سه ربازیدا 
تۆمه تباركرا به  هه وڵێك بۆ كوشتنی  شا، ئه و بۆنه یه ی  قۆسته وه  بۆ ڕاگه یاندنی  
ئه وه ی  كه  ئامانجه كانی  ماركسیزم و ئیسالم یه كێكن و هاوشێوه ن. ئیمامی  عه لی  
به  “یه كه م ئیشتراكی  جیهان” ناوبرد و به م شێوازه ی  خواره وه  مشتومڕی  زیاتری  

له سه ر كرد: 
ئه و  دادگاییه داین.  له م  لێره   كاتێك  وایه ،  ئێمه   ژیانی   وه ك  ئیمام حسێن  ژیانی  
سه ر به  كه مینه  بوو، له كاتێكدا یه زد له  دیوانی  شاهانه  حوكمی  ده كرد، و خاوه نی  
سوپا بوو، خاوه نی  حكومه ت و ده سه اڵت بوو. )حسێن( خۆڕاگر بوو و شه هید 
ئه وه ی   )به اڵم(  داگیركرد،  مێژوودا  له   كورتی   زه مه نێكی   یه زد  هه رچه نده   كرا. 
جه ماوه ر  یه زد.  حكومه ته كه ی   نه ك  بوو،  ڕێچكه ی  حسێن  مایه وه   هه تا  هه تا  بۆ 
به رده وامی  داوه  و ده دات به  سووربوون و خۆڕاگری  حسێن، نه ك به  حكومه ته كه ی  
ڕه سه ن  ئیسالمی   ده كرێت  ماركسیدا،  كۆمه ڵگه یه كی   له   شێوه یه   به م   .... یه زد 
و  بهێنرێته وه ،  بۆ  پاساوی    )superstructure –  فه وقی وه ك )بونیادێكی  
 cited in( . ئه م ئیسالمه مان قبوڵه ، ئیسالمی  حسێن و ئیسالمی  ئیمامی  عه لی

)Nabavi, 236

دووباره  نماییشكردنه وه ی  په ره دایمی  كه ربه ال: شۆڕش 
بوو  زۆر  ماوه یه كی   كه   ساڵی  1977، خومه ینی ،  له   مردنی  شه ریعه تی   پاش   
و  ڕێز  تاراوگه   له   ته قه شوفه وه   پڕ  ژیانێكی   به سه ربردنی   و  شا  دژایه تی   به هۆی  
له   له به ركرد  ڕابه رایه تیكردنی   نه برد عه بای   ئه وه نده ی   تایبه تی  هه بوو،  پایه یه كی  

نێو ئۆپۆزسیۆنی  ئیسالمیدا. 22 ده مێك بوو شا كه تبووه  ژێر ڕه خنه ی  كۆمه ڵگه ی  
نێوده وڵه تیه وه  به هۆی  پێشێلكاریه  زۆر و زه به نه كانی  مافی  مرۆڤه وه ، له وانه ش گرتن 
و ئه شكه نجه دانی  نه یاره  سیاسیه كانی . له  ساڵی  1977 دا، پاش هه ڵبژاردنی  جیمی  
كارته ر بۆ سه رۆكایه تی  ئه مریكا، شا كه وته  به ر ڕه خنه گرتن له  الیه ن ئه مریكاشه وه . 
له  ساڵی  1970 دا، شانبه شانی  بزووتنه وه  ئیسالمیه كه ، بزووتنه وه یه كی  زیندوو 
به اڵم نهێنی  ناسیۆنالیستی  و چه پ كارابوو، له وانه ش ئه ندامانی  به ره ی  نیشتمانی ، 
چه ندین  و  خه ڵك،  موجاهیدینی   گه ریالیی  ڕیكخراوی  فیداییه كان،  توده ،  حیزبی  
الیه نگری   كه   )به وانه شه وه   قوتابیان  چه پی   و  ناسیۆنالیستی   جیاجیای   گروپی  
له   ئێران  قوتابیانی   كۆنفیدراسیۆنی   له   به شداربوون  و  بوون(،  چین  و  سۆڤیه ت 
ده ره وه . به ره به ره  ئیسالمیه كان، كه  ئاماژه یان له  خومه ینیه وه  وه رده گرت، ده ستیان 
گرت به سه ر بزووتنه وه كه ی  دژی  شادا. قوتابیه  ڕادیكاڵه كانی  شه ریعه تی ، له وانه ش 
ناوونیشانی   و  خومه ینی   پاڵ  دایه   خۆیان  موجاهیدین،  پشتیوانانی   له   زۆرێك 

“ئیمام”یان پێ به خشی . 
ئه و ناولێنانه  ئاماژه  بوو بۆ پایه یه ك كه  هاوشێوه ی  پایه ی  ئیمامی  دوانزه یه م بوو، 
كه  به  پێی  عورف له  غه یبه  ده گه ڕێته وه  تاكو ڕۆژی  قیامه ت ڕابگه یه نێت. كاتێك 
ئه م بزووتنه وه  ئۆپۆزسیۆنه ی  دژی  شا له ناو ئێراندا ته كانێكی  وه رگرت، خومه ینی  
تاراوگه  نشین داوای  له  متمانه پێكراوانی  كرد له ناو ئێران هه ستن به  سازدانی  جۆرێك 
له  خۆپیشاندانی  سه ر شه قام كه  چه ندین توخمی  له  ڕێوڕه سمه كانی  موحه ڕه مه وه  
وه رگرتبوو. له به رئه وه ، ئه وه ی  له  ساڵی  1978 دا ڕوویدا، به ره نجامی  ده سته یه كی  
و  كۆن  زیندووكردنه وه ی  سرووته   واته :  بوو،  به كارهێنانه كان  دوو جه مسه ریانه ی  
هه ندێ  جار قه ده غه كراوه كانی  موحه ڕه م، و هاوكات ته فسیركردنێكی  نوێی  عورفه كانی  
شیعه ، ته فسیرێك كه  پێداگری  له  شه هاده ت ده كرد. له  دووباره  ته فسیركردنه وه یدا 
بۆ سرووته كانی  شیعه ، خومه ینی  سنووری  نێوان جه ماوه ر و ئه كته ره كانی  البرد، 

ته واوی  وواڵتی  كرده  ته خته ی  شانۆ بۆ ئه كته ره كانی  خۆی . 
و  جۆش  پڕ  كینه یه كی   به   كرد  بارگاوی   چه شتنی   ئ��ازار  كۆنه كانی   نماییشه  
ئێران  ناموسڵمانه كانی   و  خۆرئاوا  و  ئه مریكا  و  ئیسرائیل  و  شا  دژی   خرۆش 
پێش  ساڵ  بۆ 500  میراتیان  )جوله كه كان  جوله كه كان  و  به هایی  تایبه تی   به  
به   به  پشتبه ستن  ژنان.  مافه كانی   داكۆكیكارانی   و  ئێران(،  له   ده گێڕنه وه   زایین 
حوكمدانه  له خۆراییه كانی  الهوتناسی  شیعه  كه  ده مێ  ساڵه  له  ئارادان سه باره ت به  
جێنده ر و مافی  ناموسڵمانه كان و هه روه ها له  زمانی  )ئه م حوكمدانه  له خۆڕاییانه دا 
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–و-( كه  پروپاگه نده ی  فاشیستی  1930 كان وه بیر ده هێنێته وه ، خومه ینی  و 
گروپێك له  الهوتناسان ده ستیان كرد به  ته فسیرێكی  توندڕه وانه  و دوژمنكارانه ی  
هه ڵگرتبوو. چی   ڕه هه ندی  سیاسی   ئاشكرا  به   كه   ته فسیرێك  كه ربه ال،  ڕووداوی  
دی  پێداگریی  له سه ر بێتاوانیی  حسێن نه بوو، به ڵكو له سه ر ئاماده یی حسێن بوو 
له  پێناو دادپه روه ریدا.  بااڵی  به خشینی  ژیانی  خۆی   بۆ ئه نجامدانی  قوربانیدانی  
موسڵمانان چاوه ڕێیان لێده كرا شوێن نموونه ی  حسێن بكه ون و گیانی  خۆیان له  
پێناو دادپه روه ریدا ببه خشن، ئه مه  به  به پێی  پێناسه ی  خومه ینی ، كه  شای  تاوانبار 
كرد به وه ی  وه ك یه زدێكی  مۆدێرن هه ڵسوكه وت ده كات و پشتگیری  له  جوله كه  و 
به هاییه كان ده كات. به م پێیه  ئیزنی  دا به  به رپاكردنی  یاخیبوونێكی  ئایینی  دژی  

ڕژێمی  )شا(.
له  9 ی  كانوونی  دووه می  ساڵی  1978 دا، سه ربازانی  )رژێم( هه ڵیانكوتیه  سه ر 
قوتابی  الهوتناسی   ژماره یه ك  له  قوم، كه   ئایه توڵاڵ كازم شه ریعه تمه داری   ماڵی  
ناڕازی  له وێ  په نایان گرتبوو. شه ریعه تمه داری  پیاوێكی  ئایینی  میانڕه و و الیه نگری  
ده ستووریه ت بوو، و ڕه خنه گرێكی  ڕاشكاوی  )رژێمی ( پادشایه تی  نه بوو. سه ربازه كان 
لێ   تریشیان  ژماره یه كی   و  لێ  كوشتن  یه كێكیان  و  قوتابیه كان كرد  له   ته قه یان 
بریندار كردن. )به مه ش( سه ركردایه تی  ئیسالمی  شه هیدێكی  دا. له پێناو پێ به  پێ  
ڕۆیشتن له گه ڵ عورفی  شیعه دا، چل ڕۆژ دواتر یادی  كوشتنی  قوتابیه كه  كرایه وه  له  

مزگه وتێك له  ته بریز، كه  مه سكه نی  ڕه سه نی  شه ریعه تمه داری  بوو.
 كاتێك پۆلیس جارێكی  تر دایه وه  به سه ر مزگه وته كه دا، و خه ڵكی  زیاتریان كوشت، 
موحه ڕه م  مۆدێلی   له سه ر  كه   ماته مگێڕیی ،  یادكرنه وه كانی   و  ڕێوڕه سم  سووڕی  
شه هاده ت  شكۆمه ندیه كانی   به رده وام  خومه ینی   پێكرد.  ده ستیان  ده دران،  ساز 
و ئه وه ی  حسێن له  پێناو ئیسالمدا كردی  و پێویستی  گیان به خشین له  پیێناو 
شۆڕشی  ئێرانیدا بیری  خه ڵكی  ده هێنایه وه . ڕێوڕه سمی  یادكردنه وه كه  كه  له  18ی  
شوبات به ڕێوه چوو بووه  مایه ی  دروستبوونی  خۆپیشاندانێكی  خوێناوی  و سه دان 
خۆپیشانده ر تیایدا كوژران. چل ڕۆژ پاش ئه وه ، خۆپیشاندانه كانی  یادكردنه وه ی  
شه هیده كانی  شوبات بووه  هۆی  پشێوی  و مانگرتنی  زیاتر له  سه رانسه ری  وواڵتدا. 
ڕووداوی  یادكردنه وه كان كه  له  مانگه كانی  ئازار و نیساندا ڕوویاندا به  ده وری  خۆیان 

بوونه  مایه ی  خۆپیشاندانی  تر له  سی  و چوار شاردا.
 له  9ی  ئایاردا، دوو قوتابی  الهوتناسی  كوژران. ئه و ڕووداوه  بووه  هۆی  هه ڵگیرسانی  
خۆپیشاندانی  نوێ  له  قوم و شاره  سه ره كیه كانی  تر. له  8ی  ئه یلولدا، هێزه كانی  

حكومه ت ته قه یان له و خۆپیشانده رانه  كرد كه  له  مه یدانی  ژاله  له  تاران كۆ بوو 
بوونه وه ، النی  كه م دوو سه د و په نجا كه سیان كوشت و هه زاری  تریشیان بریندار 

 .)Ashraf and Banuazizi 1985( كرد
ئه و ڕووداوه ، كه  به  “قه تڵوعامی  هه ینی  ڕه ش” ناسراوه ، بزووتنه وه كه یان ڕادیكاڵتر 
كرد و ئه و ئه گه ره ی  له بار برد كه  به ره ی  میانڕه وی  ڕیفۆرمیخوازه كان سه رۆكایه تی  
بزووتنه وه كه  بگرنه  ده ست )Milani 1998, 250(. خومه ینی  هانی  ژنان و 

مندااڵنی  دا له  پێشی  پێشه وه ی  ڕێوڕه سمه كاندا بن. 
تانكه كانی   و  ڕووبه ڕووی  چه ك  و  له باوه شدایه   منداڵه كانیان  ژنانی  چاونه ترسمان 
هه بێت،  عه زیمه تتان  برایان،  خوشكان،   .... بوونه ته وه   ڕژێمه   ئه م  جه الده كانی  
پێغه مبه رانی   و  خودا  ڕێگه ی   شوێن  ئێوه   م��ه ده ن،  پیشان  ترسنۆكی   و  الوازی  
شوێنه كه وتوانیاندا  و  ئیمام  و  پێغه مبه ر  ڕێگه ی   هه مان  له   خوێنتان  كه وتوون. 
ده ڕژێت. ئێوه  پێیان ده گه ن. ئه مه  ساتی  ماته مگێڕان نیه  به ڵكو ساتی  شادومانیه . 

)Khomeini 1999: 510 – 12(
دووباره  و چه ندباره ، وێنه ی  كه ربه الی  زیندوو ده كرده وه : 

ئازیزانم، له  شه هید به خشین و سه ر و ماڵ به خشین به  خودا و ئیسالم و ئۆمه تی  
موسڵمانان مه ترسن. ئه مه  نه ریتی  پێغه مبه ری  مه زنمان و هۆزه كه یه تی . خوێنمان 
چی  دی  هێنده ی  خوێنی  شه هیده كانی  كه ربه ال به نرخ نیه  ... ئێوه ، كه  له  پێناوی  
ئیسالمدا هه ستاون و سه ر و ماڵی  خۆتان به خشیوه  )له  پێناویدا(، پایه تان ئێستا 
له  پایه ی  شه هیده كانی  كه ربه الدایه ، چونكه  شوێن ئه م عه قیده یه  كه وتوون. )4 

 )155:
به اڵم له  هه مان كاتدا خومه ینی  ئه م جۆره  گووتاره  توندڕه وه ی  شیعه ی  به سته وه  
به  گووتارێكی  دژه -ئیمپریالیستیه وه  كه  خۆی  له  هه ردوو ڕژێمی  ڕووسیا و چین به  
دوور ده گرت و نه غمه یه كی  ناسیۆنالیستی  سه ربه خۆی  هه بوو. له  19ی  ئه یلولی  
تاران، خومه ینی   له   ڕه ش  هه ینی   قه تڵوعامی   دوای   یه كسه ر  دا،  ساڵی  1978 

ڕایگه یاند: 
ئه مڕۆ، )وواڵتی ( چینی  به ناو شۆڕشگێڕیی  سوور، ئه مریكا كه  نوێنه رایه تی  زوڵمی  
نێوده وڵه تی  ده كات، یه كێتی  سۆڤیه ت كه  سه رچاوه ی  درۆ و فریودانه ، به ریتانیا 
ئه م ساخته كاره  كۆنه ی  كۆڵۆنیاڵیزم، هه موویان هه ستاون به رگری  له  شا ده كه ن 
و وواڵتێك وێران ده كه ن كه  ده یه وێت له سه ر پێی  خۆی  بووه ستێت له بری  ئه وه ی  
بێ   شای   بارودۆخه دا،  ئه م  ژێر  له   ببه ستێت.  خۆرئاوا  و  خۆرهه اڵت  به   پشت 
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شه رم خه ڵكی  ئێرانی  بێ  دیفاع به  تێكه ڵێك له  كۆمۆنیسته  سووره كان و ڕه جعیه  
ڕه شه كان ناو ده بات. به اڵم دڵنیام كه  سه ركه وتن بۆ میلله ته كه مان مسۆگه ره . 

له م قۆناغه دا بوو كه  فۆكۆ بۆ یه كه مجار سه ردانی  ئێرانی  كرد. 

سه رچاوه :

Foucault and the Iranian Revolution 
 Gender and the Seductions of Islamism

              Janet Afary and Kevin B. Anderson
                                by The University of Chicago 2005  
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پێشه کی:
که م که س هه یه  ناوی چۆمسکی نه بیستبێت، ئەو ڕەخنەگرە، ڕووناکبیرە، 
چاالکوانە سیاسییە ئەنارشیستە ئازادیواخوازە، که  تەواوی ژیانی خۆی 
وەک بە کاریگەرترین و ناودارترین ڕووناکبیری دنیای ئەمڕٶ بۆ ڕزگاری 
ڕاگەیاندن، جەنگ  لە  ڕەخنەکانیه وه   ڕێگای  لە  تەرخانکردووە.  مرۆڤ 
ئەمریکا  دەوڵەتییەکانی  نێو –  ئیدانەکردنی سیاسەتە  و  تیرۆریزم  و 
لە پرۆسەی سیستەمی بە گڵۆباڵیزه بوونی سەرمایەداری و هێرشەکانی 
لیبرالێزمدا،  نوێ-  ئەجێندای  له   مرۆڤ  ژیانی  سەر  بۆ  ئازاد  ب��ازاڕی 
هه میشه  ئەو وەک دەنگێکی بێدەنگەکان و بەرگریکەرێکی کۆڵنەدەری 
مافە دیموکراتیکەکانی مرۆڤ ئەکادیمیانە بە قەڵەم و هزر و تێڕوانین 
گشتییە  کۆبونەوە  و  لۆبی  و  خۆپیشاندان  ناو  لە  جەستەش  بە  و 

سیاسییەکاندا، هەمیشە ئامادەیی هەیه . 

ساڵیدا   10 تەمەنی  لە  فاشیزم  دژی  لە  وت��اری  یەکەمین  چۆمسکی 
نووسیوە بۆ بەرگیرکردن لە شۆڕشی ئیسپانیا و کۆمارە هەڵبژێردراوە 
دیموکراتیکەکەی کرێکاران، ئەو دەڵێت “ ئەو کاتە بۆچونەکانم چۆن 
بوون هیچ لەگەل ئێستادا نەگۆڕاون و هەمان بۆچونم هەن.” ئەو له  

هه موان زێده تر ئاگاداری نایەکسانی و نادادپەروەرییەکانی دنیایه. 

نیوکاتژمێر له گەڵ نۆم چۆمسکیدا
دوای ئه وه ی چه ندین جار وه ک یه کێک له  سه رکرده  دیاره کانی خۆپیشاندانه کانی دژی 
جه نگی ڤێتنام له  سااڵنی شه سته کاندا ده ستگیر ده کرێت و به ند ده کرێت. له  ئه مریکا وه  
سه رباری پاڵپشتیکردن و به شداریکردنی له  بزووتنه وه ی مافه  یه کسانییه کان، لە ساڵی 
1974 یشدا لەگەڵ ئەو پشتێکردنەی ئەمریکا و ئیدارەی کیسینجەر لە شۆرشی کورد و 
بزووتنەوەکه ی کردیان، چۆمسکی دەنگی خۆی دەخاتە پاڵ دەنگی چەندین ڕووناکبیری 
ناوداری جیهان و لە بەیاننامەیەکدا، بانگەوازێکی جیهانی دەکەن بۆ مافی کورد لە 
لە بری  دیاریکردنی چارەنووسی خۆیاندا و داوا لە کۆمەڵگه ی نێودەوڵەتی دەکەن، 
پشتێکردن و خەنجەر وەشاندن لە پشتەوە کە ئەمریکا وه ک دیارترین نموونه  له  دنیادا 
به رده وام بە کورد و شۆرشەکەی کردووه ، ئەوان داوایان لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی 
کرد مافەکانی کورد فەراهەم بکەن، هه روه ها وەک گەورەترین میللەتی بێ نێستمان لە 

جیهاندا به  کۆمه ڵگه ی نێو ده وڵتییان ناساند. 

 من پێشتر چۆمسکیم لە ڕێگای کتێبی” هەژمون یان مانەوە” ناسی که  هوگۆ شاڤیزی 
سه رۆکی ڤه نزوێال له  نه ته وه  یه کگرتووه کان به رزیکرده وه  و وتی: “ئه وه ی ده یه وێت  له  
ئیمپریالیزمی ئه مریکی بگات ده بێت ئه م کتێبه  بخوێنیته وه “ هه روه ها کتێبی “جەنگ و 
تیرۆریزم” که  تیایدا داگیرکاری عێراق به  درێژکراوه ی تاوانه کانی سیاسه تی ئیمپریالیستی 
ئه مریکی بۆ قازانجی ئابووری ده شوبهینیت نه ک ڕزگاری و باڵفراوانی بازاڕی ئازادیش 
ئیمپریالیزمی  به   سێهه م  جیهانی  واڵتانی  و  ناوه ڕاست  خۆرهه اڵتی  له   سه پاندن  به  
ئابووری پیناسه  ده کات.. دوای ئەوەی وەک ئەفسەری کەلتووری یەکێتی خوێدنکارانی 
زانکۆی لیدس ترینیتی له  ئینگلته ره  هەڵبژیردرام، لەگەڵ سێ ئەفسەری تر توانیمان 
نیو- کاتژمیر بە تەلەفون لەگەڵ نۆم چۆمسکیدا بەسەر بەرین، ئه مه ش ده قی نوێترین 
دیمانه یه  له گه ڵ چۆمسکی، کە ڕۆژنامه ی نیو-یۆرک تایمزی ئه مریکی به  “ گه وره ترین 
ڕووناکبیر که  له  ژیاندا مابێت” به  خوێنه رانی ڕۆژنامه که ی ناساند، بێگومان چۆمسکی 
هه نووکه  خاوەنی گەورەترین پێگەی ئەکادیمی و ڕووناکبیری و مۆڕالییە له  گێژاوی 

هه لومه رجه کانی کۆمه ڵی مرۆڤایه تی ئه م سه رده مه دا. 
ڕٶژ ئەحمەد 
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* سروشتی چاالکوانی چییه  که  وا له  هه ندێک خه ڵک ده کات ببنه  چاالکوان و ئه و 
جیاوازییه  درووست ده کات که  هه ندێک ی تر نه بنه  چاالکوان؟ 

چۆمسکی: زۆر گرانه  که  بتوانیت پێشبینی بکه یت، خه ڵکێکی زۆر هه یه  که  گه مژه یه  
به رخۆده ر.  ناکاودا ده بێته  چاالکوانێکی  له   پاسیڤی هه یه، که چی  و که سایه تییه کی 
ئه مرۆ ئه م الیه نه له  دنیادا ده بینرێت، هه ر له  گۆڕه پانی ئازادی له  قاهیره ی پایته خته وه   
به شداری  که   ئه و خه ڵکانه ی  زۆربه ی  ئه مریکا(.  )له   بۆستن  هه تاوه کو شه قامه کانی 
ده که ن له  خۆپیشاندان و ناڕه زایه تییه کاندا پێشتر پێده چێت به  جۆرێک له  جۆره کان 
قسه ی خۆیان هه بوبێت به اڵم هه رگیز چاالکوان نه بووبن، که چی ئێستا زۆر خه باتگێڕن 
و چاالکییه کان به ڕێوه ده به ن. به  هه مانشێوه  ئه مه  له  بزووتنه وه ی به ده ستهێنانی مافه  
مه ده نییه کانیشدا له  ئه مریکا ڕوویدا، هه روه ک چۆن له  بزووتنه وه ی دژه-جه نگ و هه روه ها 
له  خۆپیشاندانه کانی ئێستای ئینگلته ره شدا به رچاو ده که وێت که  خویندکاران هاتونه ته  

سه ر شه قامه کان. 
*ئایا ئه و زمان و شێوازی بانگه وازکردنه  بۆ  چاالکوانی تا چه ند کاریه گه ری هه یه  له  

هێنانی خه ڵک بۆ ناو بزووتنه وه  ناڕه زایه تییه کان و بیانکاته  چاالکوان ؟
چۆمسکی: من هه ستده که م چاالکوان و چاالکییه کانیان زۆر دوورنین  لێمانه وه ، وه ک 
کاردانه وه  له  دژی دیکاتاتۆره  توندڕه وه کانی وه ک ئه وه ی میسر و ئه و دیموکراسییه ی 
که  له  ئینگلته ره دا هه یه و ناڕه زایه تیه کانی به رامبه ریان ده بینین. چاالکوانی باجی هه یه  
و قوربانی ده وێت، ناته باییه که ش ئه وه یه  که  زۆر خه ڵک هه یه  نایانه وێت ئه و قوربانییه  
بده ن، به اڵم له  کاتێکدا کاره ساته کانی ده ووروپشت ڕاسته وخۆ کاریگه ری له  سه ر ژیانیان 
ئه و  ناو  ده چنه   چاالکوان  ببنه   ئه وه ن  لوتکه ی  له سه ر  که   ئه وانه ی  ئیدی  داده نێت، 
بزووتنه وانه وه  و ژیانی چاالکوانی هه ڵده بژیرن. بیگومان چاالکوانی قازانجیشی تیادایه .
کاتێک ده ڵێم قازانج مه به ستم ئه و قازانجه یه  که که سێک  شتێک به  ده ستده هێنێت، بۆ 
نموونه  ته ماشای بزووتنه وه ی دژی-جه نگ بکه ، ئه و چاالکوانانه  هیج به ده ست ناهێنن 
ته نها ئه وه یه  که  کۆشش و تێکۆشان ده که ن  بۆ ئه وه ی ئازادی بۆ یه کێکی تر به  ده ست 
بهێنن، یان بزووتنه وه ی پاراستنی که ش و هه وا، ئه وه ی که  ئه وان خوازیارن به  ده ستی 
بهێنن هیچ قازانجێکی تایبه تی ماددی بۆ ئه و چاالکوانانه  تیادا نییه ، قازانجه که  ئه وه یه  

که ئه وان  له  ڕاستیدا نه وه ی داهاتووی مرۆڤ ده پارێزن. 

شتیکیت  که   ده که یت  تایبه تییه   قازانجه   ئه و  کاتێکدا  له   نییه   هیج  پاره   *که واته  
گه ڕاندۆته وه  بۆ ژیان؟ 

چۆمسکی: قازانجه  تایبه تییه که  ئه وه یه  که  بڕوات به  دنیایه کی باشتر هه یه . زۆر سانایه  
که  ئه وه ی له  چوارده وردا ڕووده ده ن پشتگوێیان بخه یت، به اڵم کاتێک که  کاریگه رییه کانی 
له   به رزتره   ئاستێکی  به   پێویستی  ژیان  ئیدی  خۆت،  سه ر  ده شکێته وه   ڕاسته وخۆ 
خۆبه خشی و  چاالکوانی و به رخۆدان، زۆرێک هه یه  که  نازانن له  چوارده وریاندا چی 
له سه ر  ترس  ڕاسته وخۆ  هه لومه رجه کان  کاریگه ری  کاته ی  ئه و  هه تاوه کو  ڕووده دات، 
ژیانیان داده نێت، ئه و کاته  ده بێته  چاالکوان و له گه ڵ ئه و خۆ ته رخانکردنه شیدا زیاتر 
ئاگادار و هوشیار ده بێته وه  له  هولومه رجه کان، که  قازانجیشی تیایه ، مه به ستم ئه وه  
نییه  پاره  بخه یته  گیرفانته وه  نا، ئه و قازانجه  زۆر له وه  قوڵتره ،قازانجه که  ئه وه یه  که  
هه وڵی تۆ بۆ ئه وه یه  مرۆڤێکی تر ئاشتی و ئازادی و خۆشگوزه رانی هه بێت، ئه مه  له  
ڕاستیدا ده ستکه وتێکی قوڵی بێوێنه یه  و هه موو که سێکیش ناتوانێت ببێته  خاوه نی ئه و 

قازانجه .
*ڕۆڵی میدیا له  سیسته می ئه مڕۆدا چۆن ده بینن، لێره  له  ڕۆژئاوا میدیاکان تا ڕاده یه کی 
زۆر نوێنه رایه تی هه لومه رجه کانی دنیای ده ره وه  نا که ن چونکه  الیه نگری ده که ن، ئێوه  

ده ڵین چی؟
چۆمسکی: ڕاست ده که ن، میدیا تا ڕاده یه کی زۆر الیه نگری ده کات و ئه و الیه نگرییه ش 
له الیه ن ده سه اڵته وه  پارێزگاری لێده کرێت. ئێمه  به  ته واوه تی نازانین چی له  واڵتانی 
جیهانی سێهه مدا ده گوزه رێت، نه ک هه ر له  ده ره وه ی دنیای ئێمه  به ڵکو لێره  چه ندین 
جیهانی سێهه مت هه یه  ) له ئه مریکا( بۆ نموونه  من ماوه یه ک که  له  بۆستۆن ده ژیام، 
چی  نه یانده زانی  هه ر  که   بگیرسێمه وه ،  خوداپیداواندا  ناوچه یه کی  له   که   ڕێکه وت 
گه ڕه که   له   به ڵکو  بن  ئاگاداری  جیهانی سێهه م  نه ک  له  چوارده وریاندا،  ده گوزه رێت 
هه ژاره کانی خودی شاری بۆستندا له  خوار و خۆیانه وه نه یانده زانی چی هه یه  . به اڵم 
هێشتا له  به رامبه ر ئه وه شدا خه ڵکێکی زۆر به  ڕێژه یه کی به رچاو له  دنیادا ده بینرێن 
و  هۆشیاری  زیاتری  باڵوبونه وه ی  و  به رزبوونه وه   به هۆی  چاالکوان  ده بنه   ڕۆژانه   که  

زانیارییه کان.
*ئه و سه رهه ڵدانانه ی که  ئه مڕۆ له  ئه مریکا و له  ئینگلته ره  ده ستیان پێکردووه  دژی 
بێپێشینه دایه ، خه ڵکیش  فراوانبوونێکی  له   ڕوویدا  ئینگلته ره   له   ئه وه ی  و  ده سه اڵت 
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به راوردی ئه مانه  ده که ن به وه ی که  له  خۆرهه اڵتی ناوه ڕاستدا ڕوویاندا، ته نانه ت هه ندێک 
جار داواکاری هاوشێوه ش به رزده که نه وه ؟

چۆمسکی: به ڵێ، من پێم وایه  به راورد ده کرێت و هه ردوو الش بۆ یه کتری ده ڕوانن 
ئه مڕۆدا  ئه مریکای  پیشه سازی  دڵی  ناو  له   به ره نگاربوونه وه یه ی  ئه و  خه باتیاندا،  له  
دیاره .  پێوه   ناوه ڕاستی  خۆرهه اڵتی  سه رهه ڵدانه کانی  حه ماسی  بێگومان  ده بینرێت 
له   له مه وبه ر،یه کێک  هه فته   دوو  که   ئه وه یه   میژوویانه ش  ساته   به ڵگه و  له و  یه کێک 
سه رکرده  کرێکارییه کانی میسر به یاننامه ی هاوکاری خۆی و کرێکاره کانی میسری نارد 
له   داوین  یارمه تیتان  ئێوه   کردبوو  ئاماژه یان  تیایدا  که   کۆنسێت،  کرێکاره کانی  بۆ 
خه باتماندا ئێمه ش له گه ڵتانداین له  تێکۆشانتان، ئه مه  ڕاستییه و ئه مڕۆ له  ڕووداندایه  .

 
به   تریش  چاالکوانانی  زۆر  وه   ده ستپێکرد  داگیرکاریمان  زانکۆکه مان  له   که   *ئێمه  
نامه که یی الوانی که رتی غه زه  زۆر سه رسام بوین )نامه ی چل گه نجی فه ڵه ستینی له  

غه زه  که  بایکۆتی هه ردوو ده سه اڵتی ئیسرائیل و فه ڵه ستینیان کرد(؟
چۆمسکی: به ڵێ الوانی غه زه  که  له  هه لومه رجێکی زێده  دژواردا ده ژین و به یاننامه یه کی 
گوێپیدانه  و  شایانی  کرده یه که   دڵنیاییه وه   به   ده که نه وه ،  باڵو  ئاوها  نێونه ته وه ی 
کاریگه ری خۆشی هه بووه  ته نانه ت لێره  له  ئه مریکا کاردانه وه ی جدی هه بوو. ئه وه ی 
ئه وان ڕاستییه کی به رجه سته کراوه ، هه یه  خۆی له و ڕاستییه  الده دات و خۆیانی لی غافڵ 

ده که ن.

*پێتوایه  که  میدیای نوێ وه ک ئه ڵته رناتیڤێک بۆ میدیای باو کاربکات ، پێگه یه ک که  
که متر کاریگه ری و کۆنتڕۆلی باڵی ڕاستی ئه مریکی و بازرگانییه  تایبه تییه کانی له سه ره، 
ده نگۆیه کی زۆر هه بوو که  ناڕه زایه تییه کانی میسر له الیه ن تویته رو میدیای نوێوه بڵێسه ی 

سه ند؟
کاریگه ری خۆیان هه بووه،  به اڵم ئه و هه لومه رجانه ی که  ئه و سه رهه ڵدانه یان درووست 
کرد زۆر له وه  زیاترن، بیریشتان نه چێت که  شۆڕش ڕوویان داوه  ته نها به  باڵوبوونه وه ی 

زانیارییه کان له  ڕێگای وشه ی سه ر زاره کییه وه . 
په یوه ندیه کان و میدیای نوێ هه وڵده دات که  وابێت و وه ک ئه ڵته رناتیڤ ته ماشای بکرێت 
به ته واوه تی  ئه ویش  که  خوازیارن  نه چێت  بیرمان  به اڵم  ده دات.  هه وڵ  دڵنیایه وه   به  

کۆنترۆل بکه ن، وه  ئێستا لێره  تێکۆشانێک هه یه  بۆ ئازادی په یوه ندییه کانی ئینته رنێت، 
چونکه ده سه اڵت  کۆنتڕۆڵی ته واوی گۆره پانه کانی بیرکردنه وه یان ده وێت. له  ڕاستیدا 
مێژووی ئینته رنێت خۆی زۆر سه رنج ڕاکیشه ، له  سه ره تاوه  پینتاگۆن درووستی کردو 
زانستی  بنکه ی  ده ست  درایه   دواتر  بوو  پینتاگۆندا  ده ستی  له   هه ر  زۆر  سااڵنێکی 
نه ته وه یی و ئه و کاته  زۆر ئازاد بوو، به اڵم له  ساڵی 1995 ه وه  ئینته رنیتیش خرایه  
مه زادی بازاری ئازاداوه  و خرایه  ده ستی کۆمپانیا تایبه تییه کانه وه ، ئه مه  به بێ پاڵپشتی 
خه ڵک، به بێ گوێدانه  ڕای خه ڵک، ده کرێت بڵێین به بێ ئه وه ی خه ڵکی زانیاری له باره وه  
و  که س  هه ر  بێئاگان.  له مه   ئێستاش خه ڵکی  کردووه ، چونکه   ئه مه یان  که   هه بێت 
الیه نێکیش بیوه ێت به ره نگاری ببێته وه  به  توندی لێی ده درێت، ماڵپه ڕی ویکیلیکس 
نموونه ی ئه و گورزه  تونده ی کۆمپانیا تایبه تیه کان و ده سه اڵتی سیاسی ئه مڕۆی دنیایه . 
ویکیلیکس هات و دوای ئه وکێشه یه ش که  بۆیان درووست کرد، زۆربه ی ماڵپه ره کان 
فیلته ریان خسته  سه ر، ئه مازۆن کردی وماوه یه ک گوگڵیش به  توندی سانسۆری کرد، 
ئینجا له  به رامبه ر ئه م کۆنتڕۆڵ و سانسۆره دا هه ندێک هاککه ر هێرشیان کرده  سه ر ئه و 

ماڵپه رانه ، ته ماشاکه  له وێشدا ملمالنێکه  به رده وامه ، به  ڕاستی جه نگه .

*ده ی ئه مه  گۆره پانێکی نوێی بیرکردنه وه  و هۆشیاری درووست ناکات، بۆ نموونه  وه کو 
ویکیلیکس و ئه و به ڵگه نامانه ی که  باڵوی کردنه وه ؟

چۆمسکی: به ڵی به اڵم کۆنتڕۆڵکردنێکی بێوێنه  هه یه  له  به رامبه ریاندا، من له  ئینگلته ره  
بووم نه مده توانی ئه لجه زیره  وه ربرگم، ته نها له  ڕێگای ئینته رنێته وه  ده متوانی، به اڵم 
ئه مه  بێسووده  بۆ زۆربه ی دانیشتوانی ئه و وواڵته  که  ئینته رنێتیان نییه  یان هێڵه کانیان 
ڕه سمی  به   که   ئه مریکا  له   بدۆزیته وه   دۆکومێنتی  به ڵگه ی  ده توانی  تۆ  نین.  خێرا 
ئاماژه  ده کات “ که ناڵی ئه ل جه زیره  و تۆڕی زانیارییه کانیان بلۆک بکرێن و به  هیچ 
شێوه یه ک باڵو نه بنه وه  له  ئه مریکا.” ئه مه ش کۆنتڕۆڵکردنی هه واڵ و ناوه ڕۆکه که یه تی 
له الیه ن ده سه اڵته وه  بۆ پارێزگاریکردنی سیسته مه که ی. تۆ ته ماشای که رتی غه زه  بکه  
که داگیرکرابوو و جه نگی تیادا بوو. که ناڵی ئه ل - جه زیره  تاکه  که ناڵێکی جدی بوو که  
ڕاسته وخۆ هه واڵه کانی ده گوازته وه  بۆ دنیا که چی له  ئه مریکا نه تده بینی و وه ر نه ده گیرا، 

ئه مه  ڕێكو ڕاست وه کو واڵتی چین وایه ؟
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*مه به ستت چییه  له وه ی که ئه مریکا  وه کو واڵتی چین وایه ؟
چۆمسکی: مه به ستم له وه یه  که  ئه و کۆنتڕۆله ی به شی ئینگلیزی که ناڵی ئه ل-جه زیره  له  
ئه مریکا هیچ جیاوازییه کی نیه  له وه ی که  چۆن واڵتی چین کۆنتڕۆڵی ئینته رنێت ده کات، 
هه ردووکیان به ربه ست له  به رده م گه یشتنی ڕاستییه کان و زانیاری درووستد ا داده نێن. 
ئه ل- جه زیره  وه ک تاکه  که ناڵێکی پیشه یی و شاره زا و تاکه  سه رچاوه ی زانیاریه کان 
له و ناوچه یه دا ڕاسته خۆ له  به رده وامی 24 کاتژمێردا هه واڵه کانی جه نگی که رتی غه زه ی 
باڵو ده کرده وه ، به اڵم له  ئه مریکا نه تده وانی بگه یته  ئه لجه زیره ، که  ته نها له  دوو شاردا 

وه رده گیرێت چونکه  له  ته واوی ئه مریکادا سانسۆر کراوه .

*باشه  ئه مه  بۆ پارێزگاریکردنی وه رگرانه  یان بۆ کڕینی زانیاریه کانی ده سه اڵته ؟
 چۆمسکی: ئه مانه  هه موو بڕیاری سیاسییان له  پشته وه یه  و به بێ ئه و بڕیاره  سیاسییانه  
نه بێت مه حاڵه  سانسۆر بکرێن. وه ک پێشتریش باسم کرد، به ڵگه  هه یه  که  ده ڵیت ئه م 
که ناڵه  مه رجه  دابخرێت “ چونکه  نامانه وێت خه ڵک بزانێت چی له  غه زه  ڕووده دات” ئه و 
جه نگه ی که  ئه مریکا و ئیسرائیل به رده وامییان پێده دا له  پێناو جووت قازانجه  ستراتیژی 

و سیاسییه کانی خۆیاندا. 

*باشه  له  کاتێکدا کرانه وه یه ک هه یه  له  که ناڵێکی وه ک ئه لجه زیره وه ، ئایا ئه مه  ده کرێت 
په رده  له  سه ر چه ندین کێشه ی نه بیستراو له  خۆرهه اڵتی ناوه ڕاستدا هه ڵبداته وه ، وه ک 

خه باتی کورده کان که  له  ڕاگه یاندنی باودا شوێنێکیان بۆ نییه ؟ 
چۆمسکی: خۆی ئه مه  الیه نیکی تره  چونکه  زۆربه ی زۆری ئه و کێشه  گرنگانه ی که  له  
خۆرهه اڵتی ناوه ڕاستدا هه ن بۆ وه رگرانی ڕۆژئاوا ڕووماڵ ناکرێن، هه ر گوێی پێناده ن که  
ڕاپۆرتی بکه ن بۆ وه رگرانیان. ئه گه ر یه کێك خوازیار بێت بزانێ ده سه اڵته کانی ڕۆژئاوا 
له  خۆرهه اڵتی ناوه ڕاستدا خه ریکی چین، ده بێت بگه ڕێیته وه  بۆ ئه وه ی که  هه لومه رجی 
زۆر  توێژنه وه ی  چین.  ناوه راستدا  خۆرهه اڵتی  دنیای  له   بۆچوونه کان  و  بیرکردنه وه  
پارێزگارانه و جدی  له م باره یه وه  کراون له الیه ن ئاژانسه کانی پرس و زۆربه ی ده زگا 
به ناوبانگه کانی توێژینه وه ، که  باس له وه  ده که ن زۆرینه ی دانیشتوانی دنیای عه ره بی 
پێیان وایه  ئه مریکا و ئیسرائیل دوو هێزی مه ترسیدارن له  ناوچه که ، ئه وه ش که مینیه کی 
به  ڕاده یه ک بێوێنه ن که  پێچه اوانه  بیر له  و دوو زلهێزه  ده که نه وه . هه روه ها ئێستا له  

میسردا له  80% ی دانیشتوانه که ی پێیان وایه  که  باشتره ئێران  یۆرانیۆمی هه بێت، 
که واته  ته نها له  20% له گه ڵ ئه جێندای ئه مریکاو ئیسرائیلدایه ، ئه مه  زانیارییه کی 
ده قیقی زانستیی گرنگه ، که چی له  ئه مریکا یه ک وشه  ده رباره ی ئه و توێژینه وانه  باڵو 
نه بوونه وه  و هه ر ڕێگایان پێنه دان، له  ئینگلته ره شدا ئه وه نده ی که  من ئاگادارم، یه ک 
وتاری نووسه ری به ڕیتانی ژۆناته ن ستیڵ نه بێت، هیچ له و باره یه وه  باڵو نه بوونه وه ، 
ئه مه  ده بوایه  مانشێتی الپه ڕه ی یه که می هه واڵه کان بێت به  تایبه تی کاتێک ته ماشای 
ئاماره کان و ده ره نجامه کانی ده که یت، که چی به  پێچه وانه وه  لێمان ده شارنه وه . ئه مانه ش 
بۆچوونی  دیموکراسیدا  له   و چه مکه کانییه تی، چونکه   دیموکراسی  پێچه وانه ی  ته واو 
زۆرینه  کاریگه ری ده بێت له  سه ر بڕیاره  سیاسییه کان. ئه و زانیارانه  له  %100 له  
بلۆگه   له   لێده رچێت  ئه لکترۆنی  بابته ێکی  ئه مریکادا شاراوه ن، چه ند  ڕاگه یاندنه کانی 

تایبه تییه کاندا، ته واوی دانیشتوان لێی بێئاگان. 

*که واته  بلۆگین و ئینه ترنێت ده کرێت ئه و گۆڕه پانه  بن که  له  به رامبه ر ده سه اڵت و 
سیسته مه که یدا ئه و زانیاریانه  بگه یه ننه  وه رگران؟ 

ده که یت،  کاریگه رییه کی  ته ماشای  کاتێک  به اڵم  ده توانێت  ئینته رنێت  چۆمسکی: 
ئه گه ر  ناگێڕێت.  بااڵ  ده ورێکی  زۆر  و  نییه   به کاریگه ر  هێنده   الیه نێکی  ڕاستیدا  له  
به دوای  و  بۆچی  بزانێت  ده بێت  بهێنێت  به کار  باشی  به   ئینته رنێت  بیوه ێت  یه کێک 
چیدا ده گه ڕێت، ئینته رنێت وه ک کتێبخانه  وایه . کتێبخانه کان سه دان ساڵه  بوونیان 
هه یه ، ناکرێت بچیته  کتێبخانه  زه به الحه که ی ئۆکسفۆرد و بڵێێت )من ده مه وێت مێژوو 
فێر ببم( نا ده بێت بزانیت به دوای چیدا ده گه ڕێیت. بۆیه  ئه مه  له  ڕێی چاالکوانی و 
به  بنه ما گرتنییه وه ده کرێت کاریگه رانه تر  باڵوببێته وه  و ده ره نجام ئاستی هۆشیاری 
کۆمه ڵگه  به رزده کاته وه . به  به شداریکردن و په یوه ندیه کان له گه ڵ یه کتردا و گۆڕێنه وه ی 
بۆچوونه کان و زانیه ریه کانی یه کتری. به اڵم له  کاتێکدا دوای هه شت کاتژمێر کارکردن 
دێیته وه  بۆ ماڵه وه  و ده بێت خواردن بخه یته  سه ر مێزه که ت بۆ ئه وه ی منداڵه کانت له  
برساندا نه مرن و دواتریش هه ندێک پشوو بده یت بۆ ئه وه ی سبه ینی بچیته وه  سه ر کار 
و هێزی کارت بفرۆشیته وه ، ده ره نجام نازانی به  دوای چیدا بگه ڕێیت، ئیتر به ناچاری 

ته ماشای زیاتری پروپاگه نده کان ده که یت. 
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*به  پێی بۆچوونه کانی تۆ بێت که واته  ته نها دیموکراسی ڕاستگۆیانه  و ڕاسته قینه  
ده توانێت ئه م زانیارییانه مان پێبگه یه نێت؟

چۆمسکی: دیموکراسی و به  چاالککردنی دیموکراسی زۆر زیاتری پێویسته  له وه ی که  
تیۆریانه  لێی تیبگه یت و مامه ڵه  بکه یت له گه ڵ چه ند سه رچاوه یه کی تیۆریدا. به ڵکو 
پێویستی به  چاالکوانی و ڕێکخراوبوون هه یه ، گۆڕینه وه ی زانیارییه کان و فێربوون له  
خه ڵکه وه  و تیژکردنه وه ی فیکر و ئایدیاکان له گه ڵ ئه وه شدا وه  پێویستی به  ئاستێکی 
بڵنده  له  پراکتیک له گه ڵ ئه  و ڕێکخراوبوونه دا، وه  زانیاریه کانیش ده بێت له  شتێکی 
ڕێکخه ره وه  وه ربگرین و پراکتیک بکرێن. ناکرێت بچیته  تاقیگه ی بایۆلۆژیه وه  له  زانکۆی 
هارڤارد و وای دابنێیت که  هه موو شتێک له  بایۆلۆژیدا ده خوێنیته وه  و ئیدی ده بیته  
شاره زای بایۆلۆژی، نا، ده بێت به و سیسته می ڕێکخراوبوون و تاقیکردنه وانه دا تێپه ڕ 
بیت و دواتر پراکتیکی خۆتیان تێکه ڵ ده که یت و ده کرێت به  تێکه ڵکردنی ماتریاله کان 
شتی نوێ بدۆزیته وه  و له وانه شه  داهێنان بکه یت. له  دنیادا سه نته ره کانی بازرگانی 
بۆچی دژایه تییه کی ته واوی سه ندیکاکان ده که ن و کیشه یان بۆ درووست ده که ن ، چونکه  
سه ندیکاکان په روه ره ده  و هۆشیاری کرێکاریی باڵو ده که نه وه  له  ناو چینی هێزی کار 
و به رهه مهێنه رانی سامانی کۆمه ڵگه ، چی له  ڕێگای په روه رده ی ڕێکخراوه ی وه  چی له  

ڕێگای به شداریکردنی ئه ندامانیانه وه .
*باشه که واته  هه مووان له  کۆتاییدا ده بینه  چاالکوان چونکه  که س ژیانێکی ته واوه تی 
نییه ، ئایا که  ئیمه  خوازیارین کۆمه ڵگا خۆی په روه رده ی بکات و هوشیار بێت، شتێکی 

تر هه یه  که  پێویسته  بیزانن له وه ی که  خۆیان ده یزانن و تیگه یشتوون؟
که   بیربکه ینه وه   وا  نابێت  هه رگیز  که   بڵێم  ده بێت  شتێک  هه موو  پێش  چۆمسکی: 
ئێمه  ده بێت بڕۆین و کۆمه ڵگه  هوشیار بکه ینه وه . به  پێجه وانه وه  ده بێت ئێمه  بڕۆین 
به نده ری  کرێکارانی  له الیه ن  که   له مه وبه ر  ساڵ  دوو  نموونه   بۆ  بین.  فێر  له وانه وه  
شاری لیڤه رپوڵه وه  له  ئینگلته ره  بانگهێشت کرابووم، زۆر له و کرێکارانه وه  فێربووم له  
هه مبه ر ئینگلته ر و به نده ره کان، ئه وه ی که  ئه و کرێکارانه  فێریان کردم هه رگیز له  ناو 
ڕۆژنامه  و کتێبه کاندا نه مخوێندبوونه وه  و بێئگابووم لێیان. بۆیه  فێربوون و وه رگرنته که  
بنچینه یی  به شێکی  ئه م پرۆسه یه شه  که   له  هه ردو الوه ،  به شداریکردنه   پرۆسه یه کی 
گه یاندنی درووستی زانییارییه کانه  له  دیموکراسی ڕاستگۆ ڕاسته قینه دا. میسرییه کان 
ده مێک بوو ده یانزانی که  له  ژیر چه پۆکی دیکتاتۆرێکی داپڵۆسێنه ردان، به اڵم هه تاوه کو 

چاالکییه کان نه هاتنه  پێشه وه  و چاالکوانه کان ده ستیان به  تێکۆشانیان نه کرد هیچ 
شتێک نه گۆڕدرا له و واڵته دا. ئه مه یه  ده ره نجامی چاالکوانی، ده بێت به شدار بێت له  

کێشه کان و گۆڕانکاریه کان و هه لومه رجه کان درووست بکات.

بزووتنه وه ی  وتیان  بێت،  فراوانیدا  له   ڕوویدا  میسر  له   ئه وه ی  ده که یت  *پێشبینی 
خوێندکارانی ئینگلته ره  ده مرێت که چی له  زیادبووندایه ، ده کرێت هه مان پێشبینی بۆ 

هه لومه رجه که ی میسر بکه ین؟ 
با تەماشای ڕابردوو بکەین بزووتنەوەی مافە  ناتوانین پێشبینی بکەین،  چۆمسکی: 
مەدەنییەکان لە ئەمریکا له  سااڵنی کۆتایی پەنجاکاندا ده ستیان پێکرد و لە سەرەتای 
شەستەکاندا کەوتە سەر ڕەوڕەوەی چاالکوانی خۆی بۆ مافە مەدەنییەکان، بە ڕێژەی 
زۆرینە پێکهاتبوو لە چاالکوانە خوێندکارە ڕەشەکان. ئەوان بروسکەی ئەو بزووتنەوەیە 
بوون و دوای چەند ساڵێک چەندین دەسکەوتی بچکۆله  به الم ده سکه وتی به کاریگه ری 
بەدەستهێن وەک مافی دەنگدان، بەاڵم دواتر بزووتنەوەکە بەرەو پرسە چینایەتییەکان 
چوو، کاتێکیش بەرەو تێکۆشانی چینایەتی هەنگاویان دەنا، بزووتنەوەکە کەوتە بەر 
هێرشی دەوڵەت و پارچە پارچە کرا. دەتوانیت لە د. مارتین لوتەر کینگەوە سەیری 
بکەیت، ئەو ناسراوە بە وتارێکی بە ناوی “خەونێکم هەیە” کە باس دەکات هەموومان 
پێویستمان بە سادەترین مافە مەدەنییەکانمانە. بەاڵم ئایا خەڵک تا چەند ئاگاداری 
کارەکانی دواترییەتی، کە باس لە بابەتە چینایەتییەکان دەکات و دەگه رێ بۆ ڕێگاچارەی 
هەژاری و چەوساندنەوە. مارتین لوتەر کینگ دواتر لە کاتی بەشداریکردن لە مانگرتی 
کرێکارانی خۆڵ ڕشتندا و لە سەر ڕێگایان بۆ واشینگتۆن تیرۆریان کرد. لەو ساتەوە 
هێزە  هێرشی  بەهۆی  ڕۆشت  بەرەولێژی  ئەمریکا  لە  مەدەنییەکان  مافە  بزووتنەوەی 
دەرەکیەکانیشەوە پارجە پارچە بوو و بەرەو نەمان چوو. گورزێکی زۆر خراپی لێدرا، 
لەبەرئەوە ناتوانیت پێشبینی داهاتووی ئەو بزووتنەوانە بکەین. نەتدەتوانی پیشبینی 
فراوانبوونی بزووتنەوەی مافە مەدەنییەکان بکەیت توانستی ئەوەشت نەبوو پێشبینی 

داچوونی بکەیت، زیاتر دەکەوێتەوە سەر ئیرادەی مرۆڤەکان.

*لە پرسیاری کۆتاییدا لە باسی چاالکوانی و ڕەخنەکان دێینە دەرەوە و دەچینە سەر 
کوردستان، باشه  ئەگەر )کۆمەڵەی نیودەوڵەتی( بڕیارە ئاشتیانە و دیموکتراتیکانە 
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کێشەکانی پرسی کورد چارەسەربکات، پیتوایە کاتی ئەوە هاتووە پارتی کرێکارانی 
کوردستان )پ.ک.ک( ناوی لە سەر لیستی ڕێکخراوە تیرۆریستەکانی تورکیا و یەکێتی 

ئەوروپا ڕەش بکرێتەوە؟
چۆمسکی: سەرەتا ئێمە نابێت گوێ بەو لیستانە بدەین و گرنگیان پێبده ین، هەر خۆی 
ئایدیای ئەم لیستی تیرۆریستییە شتێکە زۆر نامەتقیییە و شایەنی قبوڵکردن نییە، 
باشە کێ ئەم لیستانە دەنووسێتەوە و ئەم ڕێکخراوانە بە تیرۆریست لە قەڵەم دەدات 
؟ بۆچی پەکەکە لە سەر لیستی ڕێکخراوە تیرۆریستەکانە بەاڵم دەوڵەتی تورکیا لەسەر 
ئەو لیستە نییە ؟ لە کاتێکدا وێرانکاری و تاوانەکانی دەوڵەتی تورکیا لە ناوچەکانی 
هەروەها  کردبێتی  خۆی  مێژووی  درێژای  بە  پەکەک  لەوەی  زیاترە  زۆر  کوردستاندا 
دەوڵەتی ئەمریکا و بەڕیتانیا بۆ لەسەر ئەو لیستە تیرۆرستییه  نین کە پاڵپشتی ئەو 
وێرانکاریانەیان دەکرد ؟ بە ڕاستی نابێت گرنگی بەو بڕیارنامانەی دەوڵەت بده ین کە 
کێ تیرۆریستە و کێ تیرۆریست نییە چونکە ئەوانە بڕیاری سیاسین. دەبێت لە هەموو 
الیەکەوە هەوڵبدرێت بۆ ئەوەی هەلومەرجێک بێتە پێشەوە کە تیایدا گاره نتی مافەکانی 
لەگەڵ  هەیه .  زۆر چەوساندنەوە  تورکیا چونکە  خۆرئاوای  باشوری  لە  بکرێت  کورد 
ئەوەشدا پێشکەوتن ڕوویانداوە، هەلومەرجی کوردەکان باشترە بۆ نموونە لە 10 ساڵ 
لەمەوبەر بەاڵم لەالیەکی ترەوە چەوساندنەوەکە بەردەوامە، من دوو مانگ لەمه وبەر 
لە ئەستەنبوڵ بووم لە )کۆنفرانسی وتەکانی ئازادی( بەشداریم کرد، لەو کاتەی من 
بە  بوو  بریار  و  دەکرد  مەحکەمەیان  چاوەڕوانی  کورد  چاالکوانی  بووم 150  له وێ 
چەندین تاوان سزایان بدەن، چاالکوانی سیاسیش نه بوون، چاالکوانی مافەکانی مرۆڤ 
بوون، تیایاندا هەبوو پارێزەر بوو مامۆستا بوو تەنانەت پارێزگاری دیاربەکر چاوەڕوانی 
مەحکەمە و سزای توندی دەکرد. ئەمانە چەوساندنەوەکانن و بە ڕاستی دژوارتریشن. 
لەگەڵ ئەوەشدا لە چەند ساڵی ڕابردوودا چەند یاسایەک هاتۆتە ئاراوە کە توانیویەتی 
بۆ  بێت،  زاڵ  بەربەستەکاندا  لە  توندوتیژی و هەندێک  ڕادەیەک بەسەر جەنگ و  تا 
نموونە ئێستا له  ناوچەکەدا شتێک نییە وەک ئەو پێکدادانەی هەتاوەکو کۆتای سااڵنی 
نەوەدەکان دەبینران، کەواتە هەنگاو نراوە بۆ پیشەوە بەاڵم چەوساندنەوەش بەردەوامه . 

 
 



119120

ته وه ری ده نگه کان سه باره ت به  مارکس
ئامادەکرنی: گۆران عەبدوڵاڵ

هه ندرێن

* ئایا بواری ڕۆشنبیریی و سیاسییمان به  ته واوی ده ستبه رداری مارکس 
بووه ؛ چیتر پێویستی به  مارکس نه ماوه ؟ ئاخۆ ڕاسته  به  ڕاگه یاندنی 

مه رگی ماركس، هه موو تێز و بیرکردنه وه کانی وه ال بنێین؟
هه ندرێن: به ر له وه ی که مێک بچینه  ناو ورده کارییه کانی پرسیاره که تان؛ 
پرسی پێویستیی و ناپێویستی ڕۆشنبیریی و سیاسیی کورد و مه رگی 
مارکس، ده با به و پرسیارانه  ده ستپێبکه ین: ئه گه ر بواری “رۆشنبیریی 
و سیاسییمان” له  جیهان و کوردستاندا “ده ستبه رداری مارکس بووه ، 
ئه دی چۆن ئێستا، دوای ئه و ته نگژه  ئابوورییه  جیهانییه ی که  کاریگه ریی 
به سه ر ژیانی هه موو جڤاکه کانه وه  هه یه ، له  ناوه نده  ئه کادیمیی و ڕووبه ری 
ماسمێدیاکانی جیهاندا مارکس بۆته  بابه تی ڕۆژه ڤێ؟ ئه وه نده ی من ئاگام 
و  به  گشتی  مارکس  ئابووریی جیهانی  ته نگژه ی  دوای  ئه مڕۆ  لێبێت، 
کتێبه که ی “سه رمایه “ له  هه موو کاتێکی پێشوو زیاتر له  بواری زانستگا، 
ڕووبه ری باڵوکراوه  نا مارکسییه کاندا ڕاڤه ی جیاوازی له سه ر ده کرێت. ئه دی 
چۆن هه ر ساڵی پار له  فه ره نسادا سه رله نوێ”مانیفێستی کۆمۆنیستی” 
چاپکرایه وه و به  ده یان هه زار دانه ی لێفرۆشراوه ، ئه مه ش وایکرد که  
به  مه ترسی  نوێیه کان هه ست  لێبراله   و  نوێ  ئابوورییناسه  کۆنپارێزه  
و  “رۆشنبیریی  “بواری  ئه گه ر  به ڵێ،  بکه ن؟  مارکس  زیندووبوونه وه ی 
مه رگی  م��ردووه (  زیندووی  بوارێکی  خۆی  خودی  )که   سیاسییمان” 
مارکسی ڕاگه یاندبێت، که چی ئه وه تا مێژووناس، هزرڤا و مارکسناسی 

ئایا مارکس بەسەر چووە؟
به ریتانی ئێریک هاوسباوم) Eric Hobsbawm( که  خاوه ن چه ندین کتێبه ، له  
 How to Change the World Tales of Marx :کتێبه  نوێیه که یدا
and Marxism- چۆن ده کرێ جیهان بگۆڕین)2011(،  باس له وه ده کا که  له م 
بگۆرێت.  جیهاندا  له   بیرکردنه وه   شێوه ی  مارکس  کارل  چۆن  ته نگژگره دا  سه رده مه  
نین که   ئه وه  مارکسیی و چه په کان  ئابووریی ڕۆژئاوادا  ته نگژه ی  له گه ڵ ده ستپێکی 
مارکسییه کانن ستاییشی  غه یره   ئه وه   به ڵکه   ده که ن،  ڕاڤه ی  و  ده خوێننه وه   مارکس 
ده که ن. ئه وه تا وه ک ژنه  نووسه ری سوێدی مارییه  پیه - بیۆتوس به ڕێوه به ری ڕۆژنامه ی 
“ETC “ به  پشتبه ستن به  کتێبه که ی هاوسباوم باس له وه  ده کات، که  ئه مساڵ له گه ڵ 
دروستبوونی ته نگژه ی ئابوورییدا بێندیکتۆسی پاپای مه سیحییه کان ستاییشی توانستی 
“سه رمایه “ی  فه ره نسا  سه رۆکی  سه رکۆزی،  هاوکاتیش  کرد،  مارکسی  شرۆڤه کاری 
مارکس، نه ک وه ک ئایدیۆلۆژیی، به ڵکه  وه ک  ڕاڤه کارێکی فریادڕه س ده خوێنێته وه .  به  
واتای هاوسباوم، مارکس وه ک پێغه مبه رێکی بێچه ک ، پێشبینی جیهانگریی و ئه وه  
ته نگژه یه ی ئێستای کردبوو. هه ر ئه مساڵیش مارکس و “سه رمایه “که ی له  ئه لمانیادا 
له  لیستی زیاترین کتێبی پڕفرۆشی دانراوه . هاوسباوم ده ڵێ، ئه گه ر مرۆڤ بخوازێ له  
جیهان تێبگات ، گه ره که  مارکس دووباره  بخوێنێته وه ، لێ کن مارکسدا ڕاچێته یه ک نییه  
که  چۆن ده بێ جیهان بگۆڕین. به مجۆره ده بێ  داهاتووی جیهان له بری به ربه ره کانێ، به  

شێوه ی هاریکاریی بونیاتبنرێت. 
 له وه ش بترازێ، ئه گه ر له  کن “نووسه ری کورد” مارکس به سه رچوو بێت، ئه دی چۆن هه ر 
له و کاته ی که  ئابووری ئه مێریکی تووشی شکست ده بێت، “مانیفێستی کۆمۆنیستی”ی 
مارکس و ئه نگلس که  له  1848 باڵوکراوه ته وه،  له  سوێد ساڵی 2008 بۆ یه که م 
جار له  الیه ن ده رهێنه ر، ڕیچارد توپین ئاماده  و نماییشده کرێت، که وه ک من بزانم وێڕای 
بینه رێکی زۆری ئه و شانۆیه ، ڕاڤه کردنێکی زۆریشی له سه ر نووسراوه ؟ له وه ش خۆشتر، 
گه لۆ له  کن نووسه ر و سیاسیی کورد چ تشتێک و کام به ها: ئه نفال، شه ڕی خۆکویی، 
خیانه ته کانی مێژوو، دۆڕانه کانی و ... تاد به سه ر نه چووه   تاکوو مارکسیان له  کن زیندوو 
بێت ؟ ئه دی ئه وه  نییه  له م سه رده می بازاڕ گر و له  سایه ی ئه م حکومه ته  “ساوا”یه  
دوبه خواز و حیزبه کانی کوردستانی باشووردا  به ها و هێما نیشتمانیی و مێژووییه کان، 
له کن ئه و نه وه  نووسه ره  سیاسییانه ی ئێستا، چه مکی پێشمه رگه ، شه هید، ئه نفال 
و  سیاسیی  کن  له   ئه مڕۆ  نییه   ئه وه  ئه دی  گاڵته جاڕیی؟  بۆته   نیشتمانپه روه ریی  و 
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نووسه رگه لی کورد، قسه  کردن له سه ر ده وڵه تی کوردی، وه ک خه ونی شاعیرانه  سه یر 
ده کرێت، له  کاتێکدا هه ر ئه و سیاسیی و نووسه رانه  هه زاران ڕۆڵه ی کوردیان به  خه ونی 
ده وڵه تی کوردی به  کوشت دا؟ گاڵته جاڕی نووسه ر و سیاسیی کورد زۆر له وه  سه ختره  
که  لێره  بتوانین له سه ری بدوێین. به ڵێ، له  “بواری ڕۆشنبیریی و سیاسییمان”دا هه ر 
کوردیش  به سه رچوون,  جوامێریش  و  شیعر  به های  به ڵکه   نه چووه ،  به سه ر  مارکس 
ئه وه ی هه یبێ چه ند دیوان و شاعیر و خه سڵه تێک له  جوامێریی بوون. ئای له  داهێنان 

و په رۆشی “بواری ڕۆشنبیریی و سیاسییمان”!
به هه مه  حاڵ،  ده کرێ ئێمه  خاوه ن هه ر بڕوایه ک بین، لێ ناتوانین بڕوامان به وه  نه بێت 
که  ڕوانگه   بنه ڕه تییه کانی مارکس له وانه : جیاوازی چینایه تی، دادپه روه ریی، یه کسانیی 
و ... تاد، تا هه نووکه ش زیندوو نه بن. هه ر ئێستا نووسه ر و ڕاست و چه پی سیاسی 
کورد، له  هه موو کات زیاتر، به  نه بوونی دادپه روه ریی و نایه کسانی له  نێوان ئه و چینه  

لۆرته  مشه خۆره ی که  له هه ناوی حیزبه  ده سه اڵتداره کاندا هه ڵتۆقیون،  سه رقاڵن. 
من له  کاتێکدا ئه وها له سه ر مارکس ده که مه وه ، نه  ئێستا و نه  ڕابردووش بڕوام به وه  
نییه  و نه بووه  که  مارکس وه ک ئایدیۆلۆژیا و که سێکی پیرۆز ببینم. له  کن من وه ک 
چۆن ده کرێ له  بوونایه تی، مۆرال، پرسی بوون و ... تاد، له  ڕوانگه ی نیتشه ، هایدیگه ر 
و ... تاد ڕاڤه  بکرێن و جێگه ی سه رنجن، به  هه مان شێوه ش له  کن من له  ئاستی 
دادپه روه ریی و یه کسانیی و جڤاکێکی ئایدیالی، تێوریی و ڕوانگه کانی مارکس دڵڕاکێش 

و سه رنجکێش تر نییه .  
 به ڵێ کارل مارکس خاوه ن سیسته مێکی هزریی و ئابووریناسێکی تایبه ته   له  مێژووی 
هزری ڕۆژئاوادا، بۆیه  ئاخاوتن له سه ر جیهانی هزری ئه و پێویستی به  کات و ڕوانگه ی 

جیاوازه وه  هه یه . 
ده کرێ له  بینینێکی ڕووکه شدا به  تایبه تیش دوای ڕووخانی بلۆکی سۆڤییه ته وه ، کارل 
مارکس وه ک هزرڤانێکی شکستخواردوو ببینرێت، لێ ئه گه ر که سێک له  ڕوانگه یه کی 
ئاوه اڵدا بهزرێ، ده کرێ ئه م ڕۆژگاره ی ئێستامان  به ڕۆژگاری ئه و بزانێت. ڕاستت ده وێ 
مارکس ئایدیۆلۆژییست نه بوو، به ڵکه  هزرڤانێک بوو به  کۆمه ڵێک به رهه مه وه ، ڕه خنه  و 
ڕاڤه یه کی سه رنجکێشی  له سه ر سیسته می سه رمایه داریی ئه نجامدا که  له  ڕۆژگار ی خۆیدا 

بااڵده ست بوو، که  ئه و ڕاڤه ی ئه و ئێستا یه کێکه  له  ڕاڤه  دانسقه کان. 
به مجۆره  هه ر له  دوای ئاوابوونی بلۆکی سۆڤییه ته وه  تا ده گاته  ئه مڕۆش نووسه رگه لێک 

و هێزگه لێک له  جیهاندا، ئه وانه ی که   الیه نگری ئایدیۆلۆژیای ڕاستڕۆن یان لیبرالی نوێن، 
هه روه ک به شێک له و نووسه ر و سیاسییه  نیوه چاڵنه ی کورد که  خه ریکی کوردایه تییه کی 
بیرته سکن، بانگه شه ی مه رگی مارکس ده که ن. هه ڵبه ته  ڕاگه یاندنی مه رگی مارکس، وه ک 
هه ر بانگه شه یه کی تر، هی نووسه ر و سیاسیی کورد نییه ، به ڵکه  نووسه ری کورد، ته نێ  
ئه وه  وزه ی داهێنانییه تی که  مۆده کان بجووێته وه . که واته  مه رگی مارکس، گوتنێکی باو 
و ڕووکه شه . تێگه یشتنی ئه وانه  له  هه ر ڕوانگه یه کدا بێت، لێ له و ده مه ی که نووسه ر و 
سیاسیی کورد  بانگه شه ی مه رگی مارکس ده که ن، که چی هاوکاتیش  هه ر ئه مڕۆ له  چ له  
ئاستی جیهان و چ له  ئاستی کوردستانیشدا، کۆی هێزه  سیاسیی و نووسه ران جه غت له  
دروشمگه ل و به هاگه لێک ده که نه وه  که  ڕێک له گه ڵ هه ڵوێستی مارکس دا یه کده گرنه وه . 
ئه و دروشم و به هایانه ش بریتین له : ده ستگرتن به  مۆراڵ و بڕیاری سیاسیی،  ئه وه ی 
که  ئه و دوو چه مکه  دیاریی ده کات، خودی ئابوورییه ، که  ئه مه ش مارکس داهێنه ریه تی.
واتا  نه فت،  به   په یوه ندی  گرتووه ،  عێراقدا  به سه ر  ئه مێریکا ده ستی  ئێستا که   هه ر 

ئابوورییه وه  هه یه  که  مارکس جه غتی له سه ر کردۆته وه .
به ڵێ، وه ک چۆن کاتی خۆی، له  په نجاکانه وه  تا ده گاته  هه شتاکانی سه ده ی ڕابردوو، 
که  مارکس مۆده  بوو، زۆرینه ی نووسه ر و سیاسی کورد له  ئاستێکی ڕووکه شدا شه یدای 
سۆسیالیزم،  به   بوو  گه یشتن  کوردستان،  حیزبه کانی  کۆی  ئامانجی  بوون؛  مارکس 
هه نووکه ش، دوای ڕمانی جیهانی کۆمۆنیزم، به  هه مان شێوه  له  ئاستێکی ڕووکه شدا 
بوغزاندنی هزره کانی مارکس و مارکسیزم بوو به  مۆده . له  سه ده ی ڕابردوودا ئه گه ر 
عه ره ب نووسه رگه لێکی داهێنه ری مارکسیی، له  نموونه ی سه میر ئه مینی میسر، جه الل 
له   دووه مییان  و  یه که م  که   هه بێت،  عیراقی  کازم حبینی  و  العڤمی سووریی  سادق 
ئاستی ڕۆژئاواشدا ناسراون، ئه گه ر فارس چه ند نووسه ری داهێنه ری مارکسی هه بێت، 
به   کورد خۆیان  نووسه ری  زۆرینه ی  ڕاب��ردوودا  له  سه ده ی  که   ئه وه ی  وێڕای  که چی 
به ڵکه ،  لێده رنه چوو،  داهێنه ریان  مارکسییه کی  نه ک هه ر  ده زانی،  مارکسیی و چه پ 
چونکه  سه رچاوه کانیان له  چه ند ده قی نووسراو له سه ر مارکس و ڕۆژژنامه کانی حیزبی 
شیوعیی و حیزبه و ڕێکخراوه  به ناو مارکسی- لینینی یه کانی تر زیاتر نه بوو، چونکه  
خاوه ن پرنسیپ و بیرکردنه وه  نه بوون، بۆیه هه ر دوای نه مانی سۆڤییه ت، یه کسه ر وه ک 
مار کاژه کانیان فڕێدا.  نووسه رمان هه یه  کاتی خۆی ئاماده  بوو له سه ر ڕه خنه گرتنێک 
له سه ر مارکس و لینین و ستالین، بتکوژێ، که چی ئه و مارکسییانه  هه ر له گه ڵ ڕووخانی 
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سۆڤییه تدا، یه کسه ر بوون به  ناشیۆنالیستی زارقه ڵه باڵغ و لیبرالی عه یار 24. له وه ش 
عه نتیکه تر، هه نووکه  کۆمۆنیسته تازه  بابه ته کانی کورد، له  خه ونی ڕماندنی سه رمایه دار 
و ناشیۆنالیستی کورددا، له  کاتی خۆپیشاندانه کانی به هاری ئه مساڵدا له  ڕۆژی هه ینینان 

له  پشت ده مڕاستی حیزبه  ئیسالمییه کان و مه الکاندا، نوێژیان ده کرد. 
له وه ش گه ڕێ که  هه نووکه  کادیر و سه رکرده کانی حیزبی شیوعیی و کۆنه  چه په کانی تری 
ناو حیزبه کانی تر، سه ریان بچێ نوێژیان ناچێت، هه رچه ند ئه گه ر نوێژیان نه کرد مانای 
ئه وه  نییه  که  ئیتر مارکسیی ته واون، لێ لێره دا مه به ست وێنه ی مارکسیی کورده . ئاخر 
ئه و نووسه ر و سیاسییانه  میراتگری مارکسیی کورد بن، چۆن مارکس له  کوردستاندا 
به سه ر ناچێت؟! لێره وه  هه قه  ئاماژه  به وه  بکه ین، که  کورد تاکه  خوێنه ر و ڕه خنه گرێکی 
ڕاستگۆی مارکسی هه بوو ئه ویش: مه سعوود محه مه د بوو. مه سعوود محه مه د، وه ک 
کۆمۆنیسته کان تێیده گه ن، دژی مارکس نه بوو، به ڵکه  ڕه خنه گری ڕوانگه  و چه مکه  
ئایدیۆلۆژییه کانی مارکسیزم بوو. ئاشکرایه  ئه گه ر مارکس له  کن مه سعوود محه مه د 
گرینگ و سه رنجکێش نه بووایه ، چه ندین وتار و کتێبی له سه ر نه ده نووسی. مه سعوود 
محه مه د حه زی ده کرد له  ڕێگای خوێندنه وه ی مارکس، هزره کانی خۆی سه باره ت به  
مرۆڤ و سرووشتی جڤاکی کوردستان ده رببڕێت. ڕه نگه  مه سعوود محه مه د مارکسی 
وه ک فه یله سووف و ئابوورییناس نه خوێندبێته وه ، به ڵکه  ڕه خنه ی له  مارکسی ئایدیۆلۆیی 
ده گرت. یه کێک له  سه رنجه کان ده کرێ ئه وه  بێت، که  مه سعوود محه مه د هێنده ی له  چاوی 
حیزبه  کۆمۆنیست و ده سه اڵتی سۆڤییه ته وه  مارکسی خوێنده وه ، هێنده  مارکسی دوور 
له و  ده سه اڵته  دیکتاتۆرییه ی سۆڤییه  و حیزب و نووسه ره  کۆمۆنیسته کانی کوردستان 
نه خوێنده وه  . دواجار مه سعوود محه مه د له  په رۆشی داهاتووی بزاڤی کوردایه تیدا، به  
ئه رکی خۆی ده زانی که  خه ڵکی کورد له  دۆگمای کۆمۆنیزم هۆشیار بکاته وه . هه ر 
چۆنێک بێت، حه قه  هه موو مارکسییه کان به وه  خۆشحاڵ بوون، که  له ناو کورددا تاکه  
که سێک له  ئاستی سه نگینیدا به  چاوێکی ڕه خنه یی به شێک له  مارکسی خوێندبێته وه ، 
که  ئه وه  مه سعوود محه مه ده . وه کوو تر، ئه وه نده ی من بزانم، کۆی نووسه ره کانی تری 
کورد، له  ئاستێکی دورشم و حیزبایه تیی و ته شقه ڵبازییدا ڕه خنه یان له  مارکس گرتووه ، 

یانیش وه ک هه نووکه  باوه ، به  قوونکه  نووسین، گێچه ڵیان به  مارکس کردووه .  
به ڵێ،  ده کرێ له  ئاستێکی ڕووکه شدا که  دوای ڕمانی بلۆکی کۆمۆنیزم مارکس وه ک 
فه یله سووفێکی شکستخواردوو ببینین. لێ ئه وه  مانای ئه وه  ناگه یه نێ که  دوای ڕووخانی 

دوای  مارکسیزم  ئه وه ی  خواردبێت.  شکستی  سیاسه تدا  له   مارکسیزم  کۆمۆنیزم، 
ڕووخانی کۆمۆنیزم له  ده ستی دابێت، ئه وه  ده سه اڵتی ڕاڤه کاره  خراپه کانی مارکسن 
نه ک هزره کانی مارکس. دوای ڕووخانی کۆمۆمۆنیزم، هیچ که سێک هێنده ی مارکس 
سوودمه ند نه بوو، چونکه  دوای ڕووخانی کۆمۆنیزم، مارکس له  مارکسیزم ئازاد بوو. 
له وکاته وه  مارکس چیتر به  ڕێگای مارکسیزمه وه  ناخوێنرێته وه ، به ڵکه  وه ک هزرڤانێکی 

سه ربه خۆ ده خوێنرێته وه .
که واته  ئه مڕۆ نووسه ری کورد له  بری الساییکردنه وه ی بانگه شه ی مه رگی مارکس  و 
چه قین له  کۆنه  قینی حیزبایه تیدا، گه ره که  جارێکی تر به  مێشکێکی نوێ و ئاوه اڵوه  
مارکس بخوێنێته وه . چونکه  کاتی خۆی که  نووسه ر و سیاسیی کورد وشکه ڕۆیانه  ئاوێزانی 
چه ند گوته  و وتاری ده ستی سێ و چواری مارکس بوون ، هێشتا کۆمه ڵگه ی کوردستان 
ئاگای نه  له  بازاڕی سه رمایه داریی بوو نه  هه قیقه تی سه رمایه داریش. به اڵم هه نووکه  وه ک 
ده زانین که  جیاوازی ملمالنێی چینایه تی، نادادپه روه ریی، نایه کسانی و ... تاد به  هۆی 
بااڵده ستی بازاڕی سه رمایه دارییه وه  چۆن کۆمه ڵگه ی کوردی له  هه موو به هاکاندا داماڵییوه ، 
به  ده ست کااڵکانییه وه  ڕوحی ده عه جانکردووه  و کردوویه تی به  کۆیله ی کااڵکانی. که واته  
و  کوردستان  دۆخی  له سه ر  مارکس  ڕاڤه کانی  زیاتر  کات  هه موو  له   ئه مڕۆ  وایه   حه ق 

سه رمایه دارییش به  گشتی پیاده بکرێت. 
زۆرێک له  حیزبه  کۆمۆنیست و نووسه رانی دژه  مارکس و مارکسیزم وا ده زانن که مارکس 
له  کاتی خۆیدا  نه خشه یه کی دیاریکراوی بۆ داهاتووی کۆمۆنیزم کیشابوو. ڕاسته   مارکس 
خۆی سیاسییه کی چااڵک بوو، لێ هیچ تیۆرییه کی سیاسی سنوورداری نه نووسی. ڕاسته  
ئه و خواستی دیکتاتۆری پرۆلیتاری هه بوو، لێ ئه و به  هیچ شێوه یه ک ئه و سیسته مه ی 
ته واو ڕوون نه کرده وه ، به ڵکه  ئه وه  لینین و ستالین و ماو و ... بوو که  به  هه ڵه  تێزه کانی 

مارکسی ده سه اڵتی دیکتاتۆری پرۆلیتاری به کار هێنا و پیاده  کرد. 
خه ونی گه وره ی مارکس داڕماندنی ده سه اڵتی سه رمایه داری بوو. به اڵم بۆ ئه وه ی ئه و 
ئه رکه  ڕاپه ڕێنێت، ده بوو له  جه وهه ری ئه و ده سه اڵته  سه رمایه دارییه  تێبگات. ئه مه ش ئه وی 
هاندا که  به  کتێبه  نایابه که ی “سه رمایه “ به  فره وانی سه رمایه داری ڕاڤه  بکات. جێگه ی 
سه رنجه  ئه مڕۆ له  کوردستاندا بازرگان و مرۆڤی کورد به  ڕوح و به  گیان ئاوێزانی بازاڕی 
سه رمایه داری ڕۆژئاوا، خاوه نداریی تایبه تی، بازاڕی ئازاد یان کوردستانێکی دوبه یین ... 

مارکس به  پێچه وانه ی زۆرینه ی ئابوورییناسه کانی هاوسه رده می خۆیه وه ،  پێی وابوو 
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مێژوویی،  دیارده یه کی  وه ک  به ڵکه   نییه ،  سرووشتی  پرۆسه یه کی  سه رمایه داری  که  
شێوازی پێشڤه چوونی تایبه ت به  خۆیه وه  هه یه . سه رمایه داری، به  ڕای مارکس،  وه ک 
سیسته مێک که  مرۆڤ سازاندوویه تی الیه نگر و ڕاڤه کاری خۆی هه یه . لێره و  مارکس 

یه کێکه  له  کۆمه ڵناسه  داهێنه ره کان. 
دواجار کورد که ی مارکسناس و مارکسیستی هه بووه  تا ده ست به رداری بێت؟! هه موو 
له   بێجگه   کورد  نووسه ری  گشت  ڕاب��ردوو،  نه وه ده کانی سه ده ی  کۆتایی  تا  ده زانین 
وه رگێڕانه  کورتکراوه که ی “ماتریالیزمی دیالێکتیک”ی جه الل ده باغ و چه ند ده قی لینین و 
نووسه ره  کۆمۆمۆنیسته کانی سه ر به  بلۆکی سۆڤییه ت، هیچ سه رچاوه یه کی تری نه بووه . 
که واته  کورد که ی و کامه  کتێبی مارکسی ناسییوه خوێندۆته وه   تا ده ستبه رداری بێت؟

* پاش ڕووخانی سیسته می سۆسیالیزم و وده ركه وتنی تێزی “كۆتایی مێژوو” له  الیه ن 
فۆکۆیاما و هاوڕاکانییه وه ، ئایا ئه و بانگه شه یه  واتای مردنی ماركسی فه لسه فیی بوو؟ 

یان مه به ستی ئه و ماركسه  به  ئایدیۆلۆژییكراوه یه که   کۆتایی هات؟
هه ندرێن: جێگه ی سه رنجه  که سه رچاوه ی  ئه و تێزه ، “کۆتایی مێژوو”، له  هزری هێگلدا 
ڕه گئاژۆیه ، که  نووسه ری کورد، چونکه  بێبیرکرنه وه  کتێب و نووسه ر ده خوێننه وه ، بۆیه  
ئاگایان له  سه رچاوه ی ئه و تێزه ی فۆکۆیاما نییه . دیاره  له و سااڵنه ی دواییدا نووسه ری 
کورد له  ئاستی ڕۆژنامه وانییدا قسه گه لێکی زۆر له مه ڕ ئه و گوته یه ی فۆکۆیاما فڕێداوه . 
هێگل له کتێبه کانیدا باس له  “روحی جیهانی” ده کا که  ڕه وتی مێژوو ئاراسته  ده کا تا 
ده گات به  ئامانجه  مێژووه که ی، که  ئه مه ش کۆتایی ئه و پرۆسه یه  که  “روحی جیهان” 
ئاراسته ی ده کا. به هه مه  حاڵ. من له  وتارێکی درێژدا به  ناوی “به ره و  تێگه یشتن له  
جڤاک و بازنه  قه تیسماوه کانی جڤاکی کوردیی بزاڤه کانی، دیدی هێگل له مه ڕ نه گۆڕی 
کردووه .  هێگلم  تێزه ی  ئه و  باسی   ،)2007(، ڕۆژهه اڵتدا”  نه یتگره کانی  ده سه اڵته  
پێشوو  پرسیاری  له   ده نگه کان(  وه ک  )سایتی  بڕوانه   وتاره ،  ئه و  خوێندنه وه ی  بۆ 
باسمانکرد، بانگه شه ی “کۆتایی مێژوو” له  الیه ن فۆکۆیاما و هاوڕاکانی له  نێو نووسه ر 
لیبرالیسته  نوێیه کانه وه ، که  هه نووکه، دوای ته نگژه ی ئابووری له  ڕۆژئاوا و ئه مێریکا و 
بزووتنه وه ی ئیسالمی ڕادیکال و کێشه  جڤاکییه کان ئه و بانگه شه یه  نه ک هه ر ڕه خنه ی 
تووندی له سه ر ده نووسرێ، به ڵکه  هه ر باویشی نه ما، مه گه ر له  کن نووسه ر و سیاسی 
که مزانی کوردی نه بێت. ئه وه ی که  دوای ڕووخانی سیسته می سۆسیالیزم “کۆتایی” 

نه هات، نه ک هه ر خودی مارکس و به  تایبه تی کتێبه  نایابه که ی “سه رمایه “ بوو، به ڵکه  
ئازادبوونی مارکس بوو له ئایدیۆلۆژیای لینینزم-ستیالینزم-ماویزم... دوای ئه و پێشهاته  

مارکس له  هه موو کات زیاتر زیندووه .

* ئایا توانای فه لسه فه ی ماركسیزم له  گۆڕینی كۆمه ڵگادا كۆتایی هات، یاخود ئه وه  
هه ر ماركسیزمه  که  توانای گۆڕینی كۆمه ڵگای هه یه ؟

هه ندرێن: ڕاستییه که ی ئه وه ی کۆمه ڵگه  ده گۆڕێت ته نیا مارکسیزم نییه ، به ڵکه  ده کرێ 
به  ڕاڤه کانی مارکس بتوانرێت به  وردی له و کۆمه ڵگه یه  تێبگه ین که  بازاڕی سه رمایه داری 
هه موو به هایه کی مرۆڤی له  مادده  و مه سره فدا کورتکردۆته وه . چونکه  بێ تێگه یشتن 
کۆمه ڵگه   ناتوانین  ده بات،  به ڕێوه ی  که   ده سه اڵته ی  ئه و  سیسته می  و  کۆمه ڵگه   له  
بگۆڕێن. که واته  ئه مڕۆ بۆ ئه وه ی له  بااڵده ستی به های مادده  و مه سره فگری تێبگه ین که  
کۆمه ڵگه ی کوردی سیخانخکردووه ، گه ره که  مارکس، به  تایبه تی کتێبه که ی “سه رمایه “ 

به  کوردیی و فره وانی بخوێنینه وه .

* له  دۆخی ئێستادا چۆن ماركس بخوێنینه وه ؟ چۆن مارکس له ناو ئه و چوارچێوه ی ئه و 
ڕاڤه  ئایدیۆلۆژییه  و تێگه یشتنه  دۆگماییه  ده ربهێنین که  له  تاکه  ڕه هه ندێکی ئایدیۆلۆژییدا 

کورتکراوه ته وه ؟
هه ندرێن: ڕاسته   گه ره که  نووسه ری کورد له  ڕوانگه یه کی نوێوه ، دوور له و خوێندنه وه  
ئیدیۆلۆژییه ی که  له وێدا هزری مارکس له  بۆته ی لینینیزم-ستالینیزمدا قه تیسماو بوو، 
مارکس بخوێنێته وه. له و گه ره که  خوێنه ری سه ربه خۆی مارکس سه رنج له وه  بدا که  
سه رچاوه ی هزری مارکس  له  جیهانبینی جووله که، مه سیحی، هزری ڕۆشنگه ریی، شۆڕشی 
فه ره نسیی  و ئینگلیزییه وه  ڕه گئاژۆیه : مارکس ڕوانگه ی دادپه روه ریی ئایدیالی له  ئایینی 
جووله  وه رگرتبوو ، خه ونبینین به  ئایینده یه کی جیاواز، که  به شێکه  له  هزری ئۆتپی 
مارکس، له  ئایینی مه سیحی وه رگرتبوو، هه روه ک مارکس ئاوه زگه ریی له  ڕۆشنگه ریی 
وه رگرتبوو، که هه موو ده زانین بڕواکردن به  ئاوه ز،  کۆڵه که ی پرۆژه ی ڕۆشنگه رییه ، 
هزری  له   که   هه یه ،  ئه لمانییه وه   هزری  به   په یوه ندی  مارکس،  فه لسه فه  الی  به های 
ئه لمانیدا فه لسه فه  بااڵترین ئاستی زانینه ، هزری شۆڕشیش له کن مارکس، په یوه ندی 
به  هزری فه ره نسییه وه  هه یه و سه یری کردنی تیۆریی له  کن مارکس وه ک که ره سه  و 
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ده ستاوێژ )میتۆد(ێک بۆ ڕاڤه یه کی کرده یی، په یوه ندی به  هزری ئینگلیزییه وه  هه یه . 
هه روه ک ئه وه نده ی من تێگه یشتبم، که هزری هێگل له “سه رمایه “دا ئاماده یی زۆری 
هه یه . له وانه  کێشه ی نامۆبوونی مرۆڤ، که له  “سه رمایه “دا ڕاڤه یه کی سه رنجکێشی 
له سه ر پیشکه شده کا.  کێشه ی نامۆبوون، به  دیدی مارکس،  بازاڕی سه رمایه داری مرۆڤ 
ئه و  هه مبه ر خودی خۆی  له   مرۆڤ  جاردا  دوا  له   کااڵ.  به   ده کات  کار  هێزی  وه ک 
کااڵیه ی که  به رهه میده هێنێت، به نامۆده بێت. مارکس له  “سه رمایه “دا به  نزیک 700 
الپه ڕه  بنه مای ئابووری سیاسیی خۆی ده سازێنێت. دیاره  مارکس خۆی ته نیا به شێ 
سێیه می  و  دووه م  به شی  مارکس،  مه رگی  دوای  ئه نگلس  پاشان  چاپکرد،  یه که می 
باڵوکرده وه. به شێک له و کاریگه رییانه ی مارکس به و سه رچاوه  هزرییانه وه ، په یوه ندی 
به  ژیانی تاراوگه یی ئه و هه یه ، که  ماوه یه ک له  به ریتانیا و فه ره نسا ژیاوه . به مجۆره  له  
کاتێکدا نووسه ری کورد هه موو هه وڵی ئه وه یه  ببێته  خوێنه ر یان الساییکارێکی هزری 
ڕۆشنگه ریی، هزری فه ره نسی، ڕوانگه ی ئاوه زگه ریی ئینگلیزیی و خولیای فه لسه فاندن 
له  کن ڕۆشنبیریی ئه لمانیدا، که واته  گه ره که  به رهه مه کانی مارکسیش وه ک به شێک 
له  مێژووی ئه و کولتووره  بزانێت و بخوێنێته وه  نه ک وه ک مێژوویه ک له  کۆمۆمنیزمی 

سۆڤییه تیی و حیزبه  کۆمۆنیسته  بێکولتووره کانی ڕۆژهه اڵت و کوردستان. 
نووسه ری به ریتانیFrancis Wheen ، سه باره ت به  “سه رمایه “ له  کتێبه  448 
له  2001 باڵویکردۆته وه  ده ڵێ” تا سه رمایه داری بوونی هه بێت،  له په ڕه که یدا، که  
خوێندنه وه ی “سه رمایه “ش به های خۆی ده مێێنت”. بۆیه  ئه و نووسه ره  ناسراوه  پێی 
ئه و  هزرڤان.  کاریگه رترین  به   ده بێت  یه کدا  و  بیست  سه ده ی  له   مارکس  که   وایه  
نووسه ره  ئینگلیزه  داوا له  خوێنه ر ده کا که  “سه رمایه “ وه ک چه شنه  کتێبێکی هونه ری 
بخوێنێته وه ، چونکه مارکس  کۆتایی “سه رمایه “ وه ک خودی سه رمایه داریی به  ئاوه اڵیی، 

به جێده هێڵێت. 
خودی مارکس له   پێشه کی چاپی فه ره نسیی “سه رمایه “دا ده ڵێ: “ هیچ ڕێگه یه کی 
ڕاست و ئاسان به ره و زانین نییه ، ته نیا ئه وه  که سه ی خۆی به  دوور ناگرێت له  هه وڵی 
هه ڵگه ڕان به سه ر ئه و ڕێکچه  سه ره ولێژانه ی که  دیمه نه کانیان ده یانگه یه نێته به رزاییه  

ڕۆشنه کان.”  )بڕوانه : 
 Svd, 2007, 3 februari, Anders Burman, Boken som ,(

fick kapitalismen att skälva

به   سه باره ت  مارکس  هزره کانی  له   زۆر  به شێکی  که   مرۆڤ  ئه مڕۆ  ئه گه ر  به ڵێ، 
دادپه وه ریی، یه کسانی، خولیای ترسناکی سه رمایه داریی و ... تاد به  گرینگ بزانێت 
هه وه سی  و  نوێ  لیبزالیزمی  ئه مڕۆی  جیهانی  مارکسه وه   “سه رمایه “ی  دیدی  له   و 
بێسنووری بازاڕی سه رمایه داری بخوێنێته وه ، مانای ئه وه  نییه  که  داکۆکی یان ال یه نگری 
له  حیزبه  کۆمۆنیسته  عه نتیکه کانی الی خۆمان ده کات یان به  الیه نگری کاره  دڕنده کانی 
مارکس  بوغزاندنی  بکرێت.  تاوانبار  بلۆکی سۆڤییه تی کۆن  کۆمۆنیستیه کانی  حیزبه  
له  کن نووسه ری کورد، تێگه یشتنێکی کۆنه  و به رده وامی ئه و ئاوه زه  خێڵه کییه  که  
به هێزترین پێوانه یه  له  کن نووسه ر و سیاسیی کوردیدا. هه روه ک ئه وه ی که  مارکسی له  
جیهانی نووسینی کوردییدا بێبه ها کردووه ، بۆ کێشه ی ئه و کۆمۆنیسته  وشکه ڕۆییانه ی 
کوردی ده گه ڕێته وه  که ئه وانه   بێجگه  له  چه ند باڵووکراوه  و وتاری سه قه تی کادیرێکی 
حیزبه کانیان، هیچ زانیارییه کی تریان سه باره ت به  مارکسه وه  نییه . ئه  کۆمۆنیستانه ، 
ئازاد  ڕاڤه یه کی  هه موو  فۆنده مه نتاله کان  یه هوودییه   و  مه سیحیی  و  ئیسالمیی  وه ک 
و جیاواز له  خۆیان له سه ر قورئان و حه دیسه کان و ئینجیل و بیبل به  کفر ده زانن، 
ئاماده  نین گوێ له  هیچ ڕه خنه یه کی جیاواز و سه ربه خۆ له  مارکس و کۆمۆنیزم بگرن 

و قه بووڵبکه ن.
جێگه ی سه رنجه  کاتی خۆی مارکس  گوتبووی که  سه رمایه داری دیارده یه که  که  له  ئه وروپادا 
ده ستپێده کا و دواجاریش کۆی جیهان ده ته نێته وه . ئاخۆ ئه و پێشبینییه  به س نییه  که  
مارکس به  هزرڤانێکی نه مر بناسین؟ ئه دی ئه وه  نییه  که  دوا ی سه ت ساڵ زیاتر له و 
گوتنه ی مارکس نییه  که  ئێستا سه رمایه داری کۆی جیهان و کوردستانیشی ته نیوه ته وه ؟ 
ئاخۆ ئه و نووسه ره  قسه نووس و ڕووکه شانه ی ئێستای کوردستان که  پێیان وایه  مارکس 
کۆتایی هاتووه ، هه ق نییه  جارێکی تر به  ده ستپێوه گرتنه وه  مارکس بخوێننه وه ، له  
کاتێکدا  به  ده ست ئه و ده سه اڵته  کوردییه وه  هات و هوتیانه  که  ئه مڕۆ وه ک مه کینه یه کی  
بازاڕی ئه و سه رمایه دارییه ی که  مارکس پێی وابوو هه موو جیهان داگیر ده کا، کورد 
ده هاڕێت؟ ئه و جیهانگیرییه ی که  ئه مڕۆ ئێمه بووینه  به شێک له  کۆیله کانیی و ڕۆژانه ش  
قسه ی له سه ر ده که ین، ته نیا به شێکه  له  خولیاکانی ئه و سیسته  سه رمایه دارییه ی که  
مارکس باسی ده کات. به  جیهانیبوون بوو به  دۆخێک که  کورد و نووسه رانی بێجگه  له  
ده ستکه وتی ماددی، هیچ تشتێکی تری بۆ گرینگ نه بێت. دیاره  هه ر ته نیا مارکس و 
مارکسیزم نییه  که  ئه مڕۆ که وته  به ر ڕه خنه ی نووسه ره  مۆده خوازه کان، به ڵکه  خودی 
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فه یله سووفه  ڕۆشنگه ر و پرۆژه ی ڕۆشنگه رییشه  که  بوونه ته  بابه تی ڕه خنه ی نووسه ره  
پۆستمۆدێرنیست و لیبراله  نوێیه کان. به  هه مان شێوه ش ڕه خنه یه کی فره  له  هه مبه ر زۆر 
نووسه ری تری جیهانییه وه  ئاراسته ی جیهانگریی ده کرێت. ئه مڕۆ له  ژێر سایه ی بازاڕیی 
زه به له حه کاندا  کۆمپانیا  له الیه ن  بچووکه کان  کۆمپانیا  جیهانگرییدا  و  سه رمایه داریی 
قووتده رێن. خه ونی نه ته وه  ژێر ده سته کانی وه ک کورد به  خه ون شاعیران ده زانرێت... 
تاد. ئه دی ئه و دۆخه ی ئه مڕۆ ئه و دیارده یه  نین که  مارکس زوو پێشبینی کردبوون؟ 
ڕاسته  هه موو ڕوانگه کانی مارکس زیندوو نین بۆ ئه مڕۆ، لێ کام له  فه یله سووفانی پێش 

مارکس و هاوسه رده می خۆی، هه موو ڕوانگه کانی بۆ ئه مڕۆ ده شێن؟ 
من ده زانم که  خوێنه ر و نووسه ر و سیاسی کورد چونکه  به  بیرکردنه وه  ناخوێنێته وه ، بۆیه  
له  کاتێکدا که  سه ر زار و بن زاری نووسه ری کورد کاوێژکردنه  به  ناو و گوته کانی هزرڤان 
فرانکۆرت”،  “قوتابخانه ی  نووسه رانی  مارکۆز-کۆی  ئه دۆرنۆ،  وه ک  نووسه رگه لێکی  و 
مشێل فۆکۆ، دۆلوز، لێۆتارد، بۆدیۆ و بۆدلیارد و ... تاد، که چی نازانێ خودی ئه وانه  
به  نووسه رانی مارکسیسیتی ڕۆژئاوا ناسراون. که واته  نووسه ر و سیاسی کورد ده کرێ 
به  به هره  وه رگرتن له و هزرڤانه  ڕۆژئاواییانه وه،  جارێکی تر به  له  چاوگرتنی کۆنتێکستی 

کوردی مارکس بخوێننه وه . 
* به  بۆ چوونی ژاك دێریدا، ئه وه ی كوژراوه  ماركسی ئایدیۆلۆژییه  نه ك فه لسه فیی. 
ئه و ماركس به  تارمایی هاملێت ده  چووێنێت، به وه ی ئه و هه ر كاتێك بته  وێت  ده توانێت  
بگه ڕێته وه الیی و له حه قیقه تی تاوانی باوك كوشتندا ئاگادارمان بكاته وه . که واته  ئایا 

ماركسه كه ی ناو زمانمان كه ی توانای ئه وه ی هه یه  بێته  گۆ؟
هه ندرێن: دیاره  وێڕای خوێندنه وه ی به شێکی ئه و کتێبه به  ئینگلیزی، که  ڕاستییه که ی 
خوێندنه وه ی دێریدا بۆم به  ئینگلیزیی ئاسان نییه ، به اڵم بۆ زیاتر تێگه یشتن له و کتێبه  
حه زمکرد بێجگه  له  تێگه یشتنی ئه وانیتر له و کتێبه ، وه ک خۆی بیخوێنمه وه  . وێڕای 
خوێندنه وه ی چه ند نووسینێک به  سوێدی له سه ر ئه و کتێبه . کتێبه  به  فه ره نسی ناوی: 
ئینگلیزییه که ی  وه رگێڕانه    نووسیویه تی(،  ه )1993   Spectres de Marx
 Specters of Marx, the state of the debt, the Work“ :ناوی
 of Mourning, & the New International, translated by

. Peggy Kamuf, Routledge 1994
 به  کوردییه که ی ده بێت به “تارمایی مارکس”. له وانه هزرڤانی سوێدیی سڤێن ئێریک 

لیدمان که  له  کتێبه که یدا “I skuggan av framtiden ” )1997(، به  وردی 
باسی ئه و کتێبه ی دێریدا ده کات. هاوکاتیش هه ر دوای ئه و کتێبه ی دێریدا هه ر خودی 
Sven-Eric Liedman و Björn linnell لینێل به  هه مان ڕوحی دێریداییه وه  

 Karl Marx – texter i urval -”کتێبێکیان به  ناوی
ده قگه لێک له  هه ڵبژاردندا” ،)2003، چاپخانه ی ئوردفرۆنت( باڵوکرده وه ، که  به شێک 
له و کتێبه  دووباره  وه رگێڕانه وه ی ده قگه لێکی مارکسه  و به شێکیش خوێندنه وه ی ئه و 
له وه   له و کتێبه یدا جه غت  له سه ر مارکس. دێریدا  ناسراوه ی سوێدییه   دوو نووسه ره  
ده کاته وه  که  هه میشه  ئه و هه ڵه یه  دووباره  ده بێته  که  نابێت مارکس بخوێنیه وه  . لێره وه  
ئه وه نده ی که  ده کرێ بگوترێ ئه وه ی، بۆ ئه وه ی ئێمه  له  هزری دێریدا به  گشتیی و به  
تایبه تیش له و کتێبه ی وی سه باره ت به  مارکس تێبگه ین، ده بێ له  په یوه ندی دێریدا به  
هزری هه ڵوه شاندنه وه  )دێکۆنستره یشن( و ڕه خنه گرتن له  ده سه اڵت تێبگه ین. به مجۆره  
فێله سووفانی  و  فه لسه فیی  )کۆنتێکست(  ناوکۆیی  به   په یوه ندی  دێریدا  خوێندنه وه  
شه سته کانی فه ره نسییه وه  هه یه  که  له  شه سته کاندا له  ژێر ناوی “پۆستستراکچالیزم”، 
پاشبونیاگریی بوون به  میراتگری بوونایه تیی و ستراکچالیزم. نووسه ره  پاشبونیاتگره کان 
هه ر ته نێ ستراکچالیسته کانیان ڕه تنه کرده وه ، به ڵکه  گشت ئه و ڕوانگانه شیان ڕه تکرده وه  
کن  له   بکه ن.  نماییش  جێگیردا  یه کێتییه کی  له   واقیع  ئه وه دابوون  هه وڵی  له   که  
ستراکچالیسته کان مێژوو وه ک پرۆسه یه کی پێشڤه چوو، سه رده مه کان وه ک ئۆرگانێکی 
یه کگرتوو، زانست وه ک بنه مایه کی نه گۆڕ و ئێتکیش وه ک ئاوێته کردنێک له  به ها و 
نۆرمگه ل ببینن. له  ڕوانگه ی پۆستستراکچالیسته کانه وه  ده بوو ڕووناکبیر هه میشه  له  
بزوان و گۆڕاندا بت. به مجۆره  یه کێک له  هه وڵه  سه ره کییه کانی پۆستسترالیسته کان، 
بوو  یه کێک  دێریدا  له وێدا  ده سه اڵتدا.  له گه ڵ  بوو  شه ڕکردن  دێریدا،  و  فۆکۆ  له وانه  
له و ڕه خنه گرانه ت ده سه اڵت. دواجار له  هه شتاکاندا له  بواری هزردا هزری دێریدا به   
“وه رچه رخان له  ئێتیک” ناسده کرێت. ئه و “وه رچه رخانه “ له  کتێبی “تارمایی مارکس” 

دا به  ڕاشکاوی به رجه سته  ده بێته وه .
دێریدا له و کتێبه یدا خولیایه کی ڕاشکاوانه  ده رده بڕێت. ئه و دیده  وشکه ڕۆییه  ڕه تده کاته وه  
که  گوایه  دوای ڕووخانی سۆڤییه ت مارکس، مارکسیزم، سۆسیالیزم و کۆمۆنیزم له  مێژوودا 
کۆتاییان هاتووه . دیاره که  دێریدا به  شێوه  باوه که ی، مارکسیست نه بوو. هه رچه نده  ئه و 
له و کتێبه یدا هاوڕایه  له گه ڵ ئه و ده ربڕینه  ڕووکه شه ی که بانگه شه ی  “مه رگی مارکس” 
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ده کا. لێ هاوکاتیش خودی ئه و مه رگه ی مارکس  ده بێته  بنه مای کتێبه که ی. له  کن 
دێریدا ئه وه  مه رگی مارکسه  که  وه ک تارماییگه لێک خۆی به  دیار ده خات. دێریدا تارمایی 
مارکس وه ک ئه و تارماییه  وێنا ده کات که  خودی مارکس و ئه نگلس له  “مانیفێستی 
کۆمۆنیستی”دا باسی ده که ن که  به ناو ئه وروپاوه  په رشده بێته وه . دێریدا وه ک ناسراوه  
که  له  ڕێگای ئاماده بوونی ده قی تره وه  هزرکانی خۆی تۆکمه  ده کا، بۆیه  له و کتێبه یدا 
ئه و تارماییه ی که  مارکس له  “مانیفێست” باسی ده کا له گه ڵ تارمایی هاملێتی شکسپیر 
به راورد ده کا. سه ره تای هاملێتیش به  تارمایی ده ستپێده کا، که  پادشا کوژراوه که  داوا 
له  هاملێتی کوڕی ده کا تۆڵه ی بکاته وه . به  کورتی دێریدا له و کتێبه یدا جه غت له  به های 
ئێتیک ده کاته وه. له وێدا دێریدا ستاییشی مارکسی ڕه خنه گر ده کا، لێ خۆی له  مارکسی 
بونیاتنه ری سیسته می سۆسیالیزم به  دوور ده گرێت. ئه وه  دێریدا له و کتێبه یدا ستایشی 
ده کات، دادپه روه ریی مارکسه . هاوکاتیش دێریدا له وێدا ڕه خنه یه کی تووند له و ده ربڕینه  
ده گرێت که  گوایه  سیسته می سه رمایه داری لێبرالیزم سه رکه وت و مێژووش گه یشته  
کۆتاییه که ی. دێریدا باس له  “ویژدانی بێباکی”یه ک ده کا که  وایکردووه  ئه و دۆخه ی 

ئێستا ته نیا وه ک  “جیهانێکی بارێکخراو” ببینین.

دێریدا به شێک له و کتێبه ی بۆ وه اڵمی ئه و بانگه شه  باوه ی فۆکۆیاما،” کۆتایی مێژوو” 
ته رخانده کا، که  به شێک بوو له  پرسیاره کانی ئێوه . دێریدا ئه و خه نی خۆشبوونه ی 
فۆکۆیاما به  هه ڵه تێگه یشتن پێناسه  ده کا. ئه و له  وه اڵمی ئه و ڕاگه یاندنه ی فۆکۆیامه دا، 
وێنه یه کی تاریک له و سیسته مه ی لیبرالیزمی نوێ نیشانده دات. له وکاته ی که نووسه رگه له  
لیبراله  نوێیه کانی ڕۆژئاوا و ئه مێریکا ستاییشی “کۆتایی مێژوو”ی فۆکۆیامان ده کرد، 
که چی  دێریدا له  به رانبه ر ئه و دڵخۆشبوونه ی فۆکۆیاما به  کۆتایی مێژوو،  به  چه ندین خاڵ 
داهاتووی تاریکی ئه و سیسته مه  لیبرالیزمه ی که  فۆکۆیاما به  سه رکه وتووی ده زانێت 
ده خاته  ژێر پرسیاره وه ، له وانه : بێکاریی، کۆچی په نابه ران بۆ ڕۆژئاوا، ناکۆکییه کانی 
بازاڕ، کێشه ی ئه تۆم، ملمالنێی نێوان ئێتنسه کان، مافی گشتیی و... تاد. گشت ئه و 
پێشبینییانه ی دێریداش ڕاست ده رچوون. تا ئه مڕۆش ئه و خااڵنه ی که  دێریدا ئاماژه ی 

پێکردوون له  دوای نه وه ده کانه وه  تا ئێستاش له  ڕۆژه ڤێن.  
ئابوورییه   ده سه اڵته   ئه و  دژی  به   به رهه مێکه   دێریدا  مارکس”ی  “تارمایی  که واته  

ئاوه زگرییه ی لیبرالیزمی  نوییه  که  ئه مڕۆ مرۆڤی بێبهاکردووه . 

دوا جار دێریدا به  گشتی له و کتێبه یدا ده خوازێ له مه ڕ چه مکه گه لێکی وه ک به رپرسیاریی، 
دادپه روه ریی و لێبوورده یی، به  تایبه تیش ئه و دادپه روه رییه ی له  کن مارکس هه یه  که  
ده کرێ له  داهاتوودا ڕووبدا، ده هزرێت. هه روه ک چۆن مارکس بیرکردۆته وه  که  تارماریی 

کۆمۆنیزم به ڕێوه  ڕووبدات.

هاوینی 2011، ستۆکهۆلم

ئه و سه رچاوانه ی که  بۆ ئه و وه اڵمانه  سوودم لێوه رگرتوون، له  دووتۆی وه اڵمه کاندا ئاماژه م پێکردوون.
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 مۆنیکا ساساتیلی - زانکۆکانی فیرارا و ئیربینو لە ئیتالیا 
لە ئینگلیزیەوە: عەلی زەڵمی- زانکۆی بریستۆڵ 

پەیڤێکی کورتی وەگێڕ:

)بێگومان بەگشتی وەرگێڕانی کارەکانی بۆدریار بۆ هەر زمانێک ئاسان 
بەکاردیان  بیریارە  ئەو  تێرمانەی  و  ئەو چەمک  لەالیەک  نییە چونکە 
دەهێنێت هەموو چەمکی ئەبستراکت، نوێ و نامۆو ڕادیکاڵن. لەالیەکی 
تریشەوە ئەو لەتەک هەریەک لە بیریارانی دیکە وەک لۆیتارد و ڕۆرتی 
پۆستستراکچرالیزم  و  پۆستمۆدێرنیزم  بیریی  ڕابەرانی  بە  جەیمسن  و 
سیستمی  لە  داب��ڕان  و  نوێ  پارادایمی  خەسڵەتی  کە  ئەژمیردرێن، 
مەعریفەو بیرکردنەوەدا هەیە واتە ئەبستمۆلۆژی. بۆیە داوای لێبوردن 
دەکەم لە خوینەر بۆ هەر ئاڵۆزیەک و بەکارهێنانی چەمک و دەستەواژەی 
نامۆ. هەنووکە ژۆرناڵی تایبەتی ئەکادیمی هەیە لە زانکۆکانی ئەمەریکا 
وئەوروپادا سەبارەت بە خویندنەوەی کارەکانی بۆدریار، داهینانە هزری 
و تیۆریەکانی لەبواری هایپەرریالەتی و کۆمەڵگەی مەسەرەفگەرا مایەیی 
ساڵی  لە  بیریارە  ئەم  بیستویەکن.  سەدەی  مرۆڤی  قووڵی  تێڕامانی 
باڵوکردوەتەوە،  کتیبی   36 لە  زیاتر  و  دەنوسێت  بێووچان  1968وە 
سێ ساڵ پاش مردنیشی لەساڵی 2010دا کتێبیکی بۆچاپ کرا بەناوی 
درێژترە  دیدارێکی  کورتکراوەی  ئەم چاوپێکەوتنە  ‘ئازاری دەسەاڵت’. 

لەگەڵ بۆدریار، بەهیوای سوود گەیاندن بە خوێنەری کورد.( 

گفتۆگۆیەک لەگەڵ ژان بۆدریار؛

ئەوروپا .. گڵۆبالیزەیشن .. چارەنوسی کەلتور 

چۆن ئەتوانرێت بەرەنگاری گڵۆبالیزەیشن و هایپەر کەلتور ببینەوە؟ پارێزگاری کردن 
لە جۆرێک ناسنامەی لۆکاڵی و دیاریکراو، کە ئەمڕۆ لەزۆر جێگادا جۆرێک لە گەڕانەوە 
بۆی بەدی دەکرێت، هەروەک ستراتییژکی کۆن دەبینرێت. پێشنیارەکانی  ژان بۆدریار 
  ( ماوە  دەکرێت  کە  وایە  پێێ  گومانەوە  بە  ئەو  جیاوازن،  ڕادیکاڵی  بەشێوەیەکی 
distance (دروست بکرێتەوە. بۆ ئەوەی پرۆسەی گومانکاری تاقیبکەینەوە لەدژی 
ئەوەی کە بۆمان دێت لەالیەن کەلتوری سوڕاوە، لەالیەن جیهانی میدیاوە، ئەمە ئەکرێت 
ئیمە ئازاد بکات. بۆ ئەوەی بتوانین پرۆسەی گومانکاری تاقیبکەینەوە لەمەڕ ئەوەی 
کە بۆمان دێت چ لەالیەن کەلتورە و یان میدیاوە، کە ئەمە وەک شتێکی مەحاڵی 
لێهاتووە. کەسمان ناتوانین هەست بەوە بکەین کە پەیوەندیمان لەگەڵ ئەرکەکانمان، 
نمونەی مامەڵەکردن لەتەک بەرامبەر، ڕووبەڕوی میدیا، وەک ئەوەی هەموو شتەکان 
دەگەنە ئەو جێیە کەوەک ئەوەی لە هیچ جێگەیەکەوە نەهاتبن. گومانکاری دەتوانێ 
ئەمەمان بۆ بخاتەگەڕ، دەکرێت لەهەمان کاتدا ببێتە ستراتیژی بەرگری و هێرشبردن، 
بگاتە ئەو جێگەی کە ببێتە توندوتیژی شاراوە بەهەند وەرنەگیراو. ئەم ترسەی ئێمە 
ئەو ناسنامە کەلتوریانە ناگرێتەوە کە ئێمە خۆمانی دەدەینە پەنای لە بەرامبەر تەوژمی 
بودریار  ستراتیژیەت،  بەرەو  بەرێت،  ترمان  ئەوالوە  لەوانەیە  بەاڵم  گڵۆبالیزەیشندا، 
پێشنیار دەکات، بێگومان زۆر سەرکێشانە ترو سەرنجڕاکێش تر هەروەک دەیبینین 

لەمیانی ئەم گفتوگۆیەدا لەگەڵ ئەو بیریارەدا. 

هەردەم  وەک  بکەین،  ئەوروپی  ناسنامەی  باسوخواسی  ئەگونجێت  وایە  پێت  تۆ   *
خەڵکی دەیکات؟ 

ژان بودریار: من پێم وایە ئەوروپا بۆخۆی لەسەرەتادا ئایدیاک بوو، یان خەونێک، بگرە 
یۆتۆپیایەک. لەوانەیە ئەوروپا وەک ئایدیا زیاتر پەیوەندی بە چاخەکانی ناوەڕاستەوە 
هەبوو تا ئەمڕۆ. بەاڵم ئەو ئایدیایە لەڕووی ئابوریی، و سیاسی مانای زیاتری وەرگرتوە، 
ئیدی لەمڕوەوە ئەتوانین بڵێن ئەم ئامانجە وەدەست خراوە، کێشەیەکی ئەوتۆ نییەو 
بەباشی کار دەکات. واتە لەڕووی بازاڕەوە سەری گرتوەوە بەباشی، ئیدی ئەمە الیەنی 
جیهانگیریە، کە ئەوروپا تەنها مۆدێلێکی بچوکیەتی. بەروونتر قسەبکەین، من زۆر باوەرم 
بە ئەورپا نییە. لە وردبونەوە لەمەڕ ناسنامەی ئەوروپی، یەکەم، هەر خودی ناسنامە 
جۆرێکە لە یوتۆپیا. ئەو جێگایە کە مرۆڤ پەنای بۆ دەبات کاتێ هیچ جیاگەیەکی 
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تری نییەو و هیچ شتی دیکەی نەماوە بیکات. هەتا ئەوجێیەی هەیبەت و سەروەری 
هەبێت ئیدی پێویست ناکات یەک بێت و ناو لەخۆی بنێ: من ئەوەم، ئەوە ناسنامەی 
منە، من وجودم هەیە، من هەم و لێرەم. بەڕاستی کاتێ کەسێک بوونی هەیە و، ئیدی 
سەروەری و هەیبەتی خۆی هەیە وەک بنەما، ئیدی چ پێویست بە شوناسنامە ناکات. 
ناسنامە بەهایەکی الوازە، واتە جۆرێ لە بەهای وێنەی حەشارگە. ئەمڕۆ بەمشێوەیە 

کە ئەوروپا بنیاتنراوە.
من نمونەیەکم هەیە لەمبارەوە، چەند ساڵێک لەمەوبەر من سەردانێکی شاری ڤینسیام 
کرد بەمەبەستی کۆبونەوەیەک لەسەر ناسنامەی کەلتوریی ئەوروپی. من ئەتوانم بڵێم 
کە هەستێکی وام هەیە هیچ لە ئەوروپیەکان بەوە قایل نین، ئەوان نەیان دەزانی ئەوان 
کێن، بگرە ئەوان نەیان دەتوانی خۆیان بناسنەوە. کەچی لەبەرامبەردا، بەالی بۆرخیسی 
ئەرجەنتینەوە،ناسنامەی ئەوروپی بوونی هەیە، ئەو دەزانێت کە شتی لەوجۆرە هەبووە، 
چونکە پێشتر ئایدیایەکی بەهێز و کاریگەر بووە. هەمان شتیش ڕاستە بۆ واڵتانی 
ئەوروپای ڕۆژهەاڵت: ئەوان ئەو شتە دەبینین کە پێدەوترێت ئەوروپا،چونکە پێویستیان 
و  ویست  ئەو  ڕۆژئاوایی  ئەورپای  واڵتانی  لەکاتێکدا  بۆی،  تەوسەوەن  بە  پێیەتی، 

ئارەزوەیان بۆی نییە. 

*ئەتوانین پێ لەسەر ئەوە داگرین کە تۆ لەو کتێبیەتدا کە نووسیوتە لەمەڕ ئەوروپا 
کە لەچەند وتارێکدا بەناوی ‘ئەمەریکا’ باڵوت کردوەتەوە، لەوێدا هاتوە کە بەبەردەوامی 
‘ئەویدی ‘ ئەمەریکا بریتیە لە ئەوروپیەکان، هەروەها پێ لەسەر ئەوە دادەگریت کە 
هەرگیز نە فەرەنسیەکان و نە ئیتالیەکان و نە ئینگلیزەکان ‘ ئیمە ‘ دروست ناکەن 

واتە ئەوروپیەکان. 
ژان بودریار: لەڕاستیدا ئەوە جۆریکە لە تەناقوز، ئەوروپا ئەیەوێت لەهەمان کاتدا خۆی 
بەاڵم  بەتایبەتی فەرەنسا،  لە گڵۆبالیزەیشن،  ئەوروپا  بوێر کردنی  واتە  بکات،  بوێر 
ببێتە هێزێکی گڵۆباڵیش، هەر ئەمەیە دەبێتە جۆرێک لە هێزی بەرامبەر بە ئەمەریکا، 
واتە ڕکەباری ئەمەریکا. لێرەدا چەندین ئاڵۆزی و باری سەرلێشێواوی هەیە. ئەوروپا 
بکاتەوە ) وەک  ئاکتیڤ  و  بهێنیتەوە  بەها کۆنەکانی خۆی  ئەتوانێ جارێکی دیکە 
ئەوەی ئێمە هەردەم ئەوە دووپات دەکەینەوە: ئێمە مێژوومان هەیە بەاڵم ئەوانی دی 
مێژوویان نییە(، لەراستیدا من تێناگەم لەمجۆرە شتانە چ داهێنانیکمان پێدەبەخشن. 

لەگەڵ ئەوەشدا من وانازانم پرسیارەکە پەیوەندی هەبێت بە ناسنامەوە. ئەمەریکیەکان 
بۆ نمونە ناسنامەکەیان کێشەدار ناکەن، ئەوان ئەمەریکین ئیتر ئەوە هەموو شتەکەیە.

 
گڵۆبالیزەیشن  پێچەوانەی  شتێک  وەک  ئەوروپا  ڕووی  دا،  ئەمەریکا  کتیبی  لە   *
دەردەکەوێت و پێچەوانەی کاراکتەرەکانی. ئیدی ئەکرێت ئەوە بوترێت کە هەموو ئەو 
ڕەگەز و توخمانەی تۆ باست کردون لەشوینی تردا لەمەڕ باسکردنی جیهانی سەردەم 
ڕوودەدەن.  ئەمەریکا  لە  بەتەنها  ئەمانە  وادیارە هەموو  هایپەرریالەتی،  و کەمالیات، 
لەبەرامبەردا وێنەی ئەوروپامان هەیە زیاتر ڕۆمانسی، واتە مۆدێرنەی ڕۆمانسی، بەاڵم  
دوور لە هایپەر ڕیالەتی. من پێم وایە جۆرە دیدگایەکی لەم بابەتە تەنها لەدوتۆی ئەم 

کتیبەدا بەدی دەکەیەن.
ژان بودریار:  بەڵی، ئاسانە ئەوهەستە دروست ببێت، بۆ نمونە لە فەرەنسا چۆن 
ناسنامە بونیاتنراوە دژ بە ئەمەریکا، وەک مۆدێیلێکی بەرامبەر بە مۆدیلی ئەمەریکی. 
لێرەدا شتێکی ناڕۆشن هەیە ئەبێت لێرەدا جەختی لەسەر بکەینەوە. ئەمەریکا تێوەگالوە 
بە گڵۆبالیزەیشنەوە، هەرچەند ئەمەریکاش وەک زۆربەی واڵتانی تر قوربانی دەستی 
گڵۆبالیزەیشنە. بگرە هەموو جیهان بووەتە پنتی گڵۆبالیزەیشن. ئیدی لەم چوارچێوەدا، 
وا دەردەکەوێت ئەوروپا و بەتایبەتی فەرەنسا، جۆرێکن لە بەرهەمی الوەکی، کااڵی 
گڵۆباڵزەیشنە. هەروەک هەموجار، ئەوروپا هەمان ڕێگای ئەمەریکای گرتە بەر، بەاڵم 
هەمووجار دوا دەکەوێت بەتایبەتی لەڕووی مۆدێرنەوە، هەموجار زیاتر لە بیست ساڵ 
النی  کە  مۆدیلەی  ئەو  واتە  ئەمەریکی،  مۆدیلی  بە  ناگەن  هەرگیز  وە  یە،  ل��ەدواوە 
کەم مافی ڕەسەنایەتی جیهانگیری هەیە. لەڕاستیدا مۆدیلی گڵۆبالیزەیشنی ئەمەریکی 
سەرزەوی ڕاستەقینەی گڵۆبالیزەیشنە، یان وا دەردەکەوێت هەر بێ جیگە یە، بەاڵم 
ئەمە بابەتی ئەو نییە یاخود ئەدای ئەو نییە، گڵوۆبالیزەیشن ستراتیژیەتی نییە، ئەو 
گەشە دەکات بەشێوەیەک کە ڕیگەی لێ نەگیرێت. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا، ئاڵۆزی و 
گرفتەکە لە ئاستێکی تردایە، نەک تەنها لە نێوان ئەمەریکا و گڵۆبالیزەیشن، بەڵکو 
لە نێوانی گڵۆبالیزەیشن و چەمکی بازاڕدا. لێرەدا، بەالی منەوە شتێکی تەوا جیاوازە. 
ئایدیا و وەک  مۆنیکا ساساتیلی: ئێوە چۆن پەیوەندی نێوان ئەو ئەوروپایە، وەک 
فەزایەکی کەلتوریی لەگەڵ ئەوروپای بەدەزگا و دامەزراوەیی کراو، بۆ نمونە یەکیەتی 

ئەوروپا هەڵدەسەنگێنن؟ 
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ژان بودریار: من کەمتر ئاگام لە دامەزراوەیە، من زۆر متمانەم پێیان نییە. هەرچی 
دەربارەی ئەوروپایە، من هەستێکی وام هەیە کە وەک بڵێی ئەمە جۆرێکە لە یەدەگ، 
ئەوروپا  لەمڕوەوە،  نمونەیە  باشترین  یورۆ  بەروکەشە.  تەنها  ئەوروپا  دروستکردنی 
بەشێوازیکی فیدراڵی دروست نەبووە، بەاڵم سەیر دەکەیت لەنێوانیاندا یەکجۆر سکەو 
پارەی هاوبەش هەیە، لەبەرامبەر ویستی هەر واڵتێک. جۆرێک لە پارەی هاوبەش هەیە، 
واتە شتێکی نایاب، کە وا دەخوازرێت ئەمە سەر بکێشێت بۆ دروستکردنی ئەوروپایەکی 
سیاسی. بەاڵم من وا نایبینم، ئەوروپای هێشتا بوونی نییە، بەاڵم پارەیەکی ئەوروپی 
بوونی هەیە. یان با بڵین ئەوروپا هەیە بەاڵم تەنا لەڕووی دامو دەزگاوە واتە لوتکە 
و کۆبونەوەکان بەتەنها بوونی هەیە، بەاڵم ئەمە گەرەنتی ئەوە ناکات کە هەڵچوون 
داچوون نەکات، هێچ شت لەوە دڵنیامان ناکات کە ڕۆژێک ئەڵمانیا نەکشیتەوە و نەڵێت 

من ئەگەرێمەوە بۆ پارەی مارک. 

ڕێککەوەتنامەکانی  لە  شێوەیەک  بەهیچ  ئەڵێت  تۆ  ئەمەی  بەاڵم  وایە،  بێگومان   *
ئەوروپادا نەهاتوە.

ئەوروپای  وەک  ئەمە  ئەزانی  چونکە  دەزان��ێ،  کێ  بەاڵم  ڕاستە،  زۆر  بودریار:  ژان 
تەکنۆکراتی وایە. بەاڵم زۆر ئاشکرایە وەک جەماوەر وەک خەڵک خۆیان دەلێن،  ئەوان 
ئیتر هاواڵتی ئەوروپی نین. تەنانەت لە فەرەنسا ئەنجامی ڕیفراندۆم دەربارەی چونە ناو 
یەکیەتی ئەوروپاوە پەنجا بە پەنجا بوو، لەوانەیە ئەمڕۆ بکریتەوە لەوەش کەمتر بێت. 

لەڕاستیدا بارێکی شیزۆفرۆنیە، شتێکە زیاتر بوونی هەیە لە هایپەرریالتییدا. 

* بەهەرحال، ڕێکخراو و دەزگاکانی یەکیەتی ئەوروپا کار لەسەر ئەوە دەکەن یان پێ 
لەسەر ئەوە دادەگرن کە بواری کەلتورێکی هاوبەش بدۆزنەوە، هەتا بتوانن لەو ڕوەوە 

برەو بدەن بە ئاگاهتنەوە و هۆشیاری ئەوروپیانە. 
ژان بودریار: ئەوە وایە، بەس من نازانم چۆن ئەوە برەوی پێدەدرێت. بۆ یەکگرتنی 
کۆهەستی و هاوبەشی پێوستی بە دروستکردنی شوناس هەیە، ناسنامە بریتیە لە 
یەکگرتن  لەوێ  هەرگیز  ئەوا  وەرگرین  ئەمەریکا  ئێمە  ئەگەر  هاوهەستی.  یەکگرتنی 
زۆریان  سەربەستی  تاکەکان  بەڵکو  هەیە،  سەربەستیان  ویالیەتەکان  لەوێ  نەبووە، 
نەکراوەوە  کۆنترۆڵ  ڕێگایەکی  لە  ئەمەش  و  دەسەاڵتەکاندا  دەزگاو  لەبەرامبەر  هەیە 

ئەگوزەرێت.لەوانەیە ئەمە لێرە قورستر بێت، بەاڵم کاریکی ئالەوجۆرەیە، وە بە خێراتر 
پێشدەکەوێت لەوەی کە ئێستە هەمانە لەم پرۆسەی بەدیمۆکراتیزەکردنە جەماوەریەی 

لە ئەوروپادا. 
لەمەش زیاتر، هەرچی دەربارەی پرسی کەلتورە، هەنوکە، ئەمڕۆ کەلتور چ مانایەکی هەیە 
ئەگەر نەتوانێ جێگرەوەیەک بۆ ناسنامەی سیاسی بدۆزرێتەوە؟ کاتێ وزەی سیاسی، 
سیاسەتی ڕۆژانەو واقعی، بوونی نییە، ناتوانین بیبینین، کەلتور دەبێتە جێگرەوەی. 
بەشداری  یەکسانی  و  بەئاسانی  هەمووان  کە  شلە  لە  جۆریک  دەکرێتە  کەلتور  ئیتر 
دەبین تیایدا. هەنووکە، من وا نازانم کەلتوری ڕاستەقینە ئەو شتەیە کە هەموان بە 
دیمۆکراتی و یەکسانی بەشدارین تیایدا ئیتر لەهەر ڕیگایەکەوە بێت، لە میدیادا بۆ نمونە. 
ئەمەیە کەلتوری زیادەڕۆ، یان هایپەرکەلتور، کە بەڕوونی دەبێتە شوینێک، شوێن-کاتی 
ئەبستراکتی یۆتۆپیا، بەجۆرێ لە ڕیگەی کەلتورەوە، ئەشی بگەیت بە سیاسەت، بەاڵم 
لە واقیعدا کەلتور جێگای سیاسەتی بزربوو ئەگرێتەوە. ئیتر، ئەمە سەر ناکێشێت بۆ 
سیاسەت، لێرەدا جۆرێک لە چەند الیەنی کەلتوری هەیە، هەروەک چۆن الیەنی ئابوریش 
یا بازاڕ بوونی هەیە، واتە لەوێدا بازاری کەلتور هەیە هەروەک جۆن بازاڕی هاوبەش 

هەیە، بازاڕی کااڵ گۆڕینەوە. 

لەبەرامبەر  کردوە  ئەوروپات  تایبەتمەندی  باسی  تۆ  دیسانەوە  ئەمەریکا  لەکتێبی   *
الی  چێژ  کۆهەستی  وایە  پێت  تۆ  چ��وارەم(.  )بەشی  چێژەوە  ل��ەرووی  ئەمەریکادا، 

ئەوروپیەکان ڕۆلی هەبێت لە بونیاتنانی ناسنامەی ئەوروپی؟ 
ژان بودریار: من نازانم، چێژ سەربە مەملەکەتی هەستەکانە، لە جوانیەکان، ئایا کاریگەری 
هەیە لە دروستکردنی ئەوروپادا؟ ئایا کۆهەستی چێژ ئەسلەن بوونی هەیە؟ من کەمێک 
بە گومانم چونکە چێژ شتێکە تایبەتە بە خود. بەاڵم ئەو هەستەم ال دروست بووە کە 
ئەمڕۆ هەندێ الیەنی چێژ وەرگێڕدراوەتەوە سەر مۆدەو فاشن، کە ئەمە نێونەتەوەی 
بێت چیژ  ڕاست  ئەوە  ئەشێ  مەترسیدایە،   لە  هەروەها چێژ  نێودەوڵەتیکردنە.  وبە 
بۆ  بکەن،  بەرگری  باشتر  هەبن  هەندێ شت  ئەشێ  بکات.  بەرگری  باشتر  بەجۆرێک 
نمونە زمان، من بڕوام وایە زمان زۆر بەچاکی بەرگری دەکات. بەهەمان شیوە چێژیش 
بەاڵم گەرەکە ڕوونی بکەینەوە کە مەبەستمان چیە لە چێژ، چێژ لەڕووی دابونەریتەوە 
بە چاکی بەرگریکەرە، تەنانەت لە برۆکسل ئەیانەوێت پەنیری فەرەنسی لەناو بەرن. 
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چێژی جوانی وەرگێڕراوەتە سەر پرۆسەیەکی کۆیی، ئیدی ئەوە پرسیارێکی قورسە. لە 
ئەمەریکا کێشەی چێژ چیدی بوونی نییە، ئیدی کەس ئەو پرسیارە ناکات ئەری ئەوە 
چێژی هەیە یان نە و. واتە ئەو چەمکە بەشێک نییە لە کەلتوری مۆدێرن. هەنووکە چێژ 
و ڕەنگ، هەتابێت پالنی بۆ دادەنرێت و کۆنترۆڵ دەکرێت، بەاڵم ئەمە بێگومان شتێکی 

نزمە. کەواتە پێویستمان بە داهێنانیک هەیە سەبارەت بە چێژ و ڕەنگ. 

*ناسنامە بەتەنها کێشەیەک نییە بۆ دامودەزگاکانی یەکیەتی ئەوروپا، چەندین بیریارو 
نوسەریش، لەناویاندا تۆ، نیگەرانن بەرامبەر پرسی شوناس. تۆ بڕوات وایە کە ئەمجۆرە 
لە نیگەرانی و خەمە پەیوەندی بەوەوە هەیە کە ئیتر کەلتور بووەتە جۆرێک لە کااڵ و 
شتومەکی خاڵی لە سیمبۆل، هەروەک ئیوە ئاماژەتان بەمەکردوە لە کتیبی ؛ ئاڵوگۆڕی 

سیمبۆلی و مردن )1993(؟ 
هەبێت  دووفاقی  دی��اردەی  هەوڵی  لەوێدا  هەرچەندە  لەوانەیە.  بەڵی،  بودریار:  ژان 
لەهەموو کەلتورەکاندا، لێان گەڕێ با پەیوەندیان هەبێت، ئەمڕۆ کەلتور بووەتە کردەی 
پەیوەندیگرتن. بەالی من ئەمە بە تەواوەتی لەناوبردنی خودی کەلتورە. هەڵبەت هەروا 
ئەنسرۆپۆلۆژیەوە شتێکی  لەرووی  کە  ئەوەی  کەلتور،  لە  بکەین  بەرگری  نییە  سانا 
ناوازەیە. کەلتور بۆخۆی شتی ناوازەیە، هەروەک زمان وایە، هەموو زمانێک جیهانی 
خۆی هەیە، واتە سیمبۆلی گەردوونی تایبەت بەخۆی کە ناکرێت بەراوردیان بکەیت 
لەتەک ئەوانی تر، وەیان ئاڵوگۆڕناکرین. بەاڵم ئەو کەلتورەی ئێمە ئەمڕۆ دەست و 
پەنجەی لەتەک نەرم دەکەین و مامەڵەی لەتەک دەکەین هەروەک زمانێکی ئەبستراکتی 
داهێنراو – بەڵی هەروەک پێشتر ئەمە ڕوویداوە دروستکراوە، زمانێکی دەست کرد، 
زمانیکی ژمارەیی- بەراستی کەلتور هەنووکە بووەتە جۆرێک لە ئاستێکی نزمی کااڵی 
هاوبەش لە بازاڕدا. ئیدی کەلتور وەرچەرخاوەتە سەر سادەترین بواری، هەروەها دووبارە 
دروستکراوەتەوە، بووەتە بەرهەمێکی دانراو. هەر لەبەر ئەم دانان و داهینراویەتی کە 

بووەتە کااڵیەکی جیهانی لەبازاردا. 
هەڵبەت ساتەوەختی گرنگ و زێڕین هەن بۆ کەلتور نەک هەر ساتەوەختی ناوازەیی 
و لۆکاڵی بەڵکو بگرە ساتەوختی گەشداری کەلتوری یونڤرساڵی. لەڕاستیدا لەنێوانی 
سەدەی حەڤدەهەم و نوزەهەمدا بوو دیسان. لێرەدا ئێمە ئاڵوگۆڕ بەدیدەکەین، کەلتورەکان 
بەریەکتر دەکەون، وە هەروەها بەهەند وەرگرتنی دەرکەوتەی کەلتورە سەرەتایەکان، 

لەراستیدا ئان و ساتێکی زۆر گرنگ و بەچێژە. بەاڵم هەنووکە، بەهۆی گڵۆبالیزەیشنەوە، 
هەموو جیاوازیەکان کاڵ دەبنەوە و نامێنێن، یاخود یارکردن بە جیاوازیەکان، لەراستیدا 
چیدی بەریەککەوتن نەماوە و اتە کەلتوری جیا. ئێستا کەلتورەکان کێ بەرکێ دەکەن، 
ئەوان نابێت خۆ گونجاندن ئەنجام بدەن، هەرگیز گونجاو نییە کە کەلتورەکان خۆ 
بگونجێنن، هەروەها گونجاو نییە زمان خۆی بگونجێنێت. ئەوان زۆرجار بەیەک ناخۆن 
بگرە دژایەتی یەکدیش دەکەن. ئاڵوگۆڕ پێوستە، ئەشێ پەیوەندی هەبێت لەنێوانیاندا، 
بەاڵم کاتێ کە هەر کەلتورێک پارێزگاری لە لەتایبەتمەندی خۆی بکات. من تێدەگەم 
لەو کەسانەی دەجەنگن بۆ کەلتورەکانیان، بۆ پارێزگاری کردن لە زمانەکەیان، من لێان 
تێدەگەم، تەنانەت لەوەش دەگەم کە دەیانەوێت سکەو پارەی خۆیان بپارێزن. لەڕاستیدا 
من لەوە تێناگەم کە خەڵکی بۆچی بەرگری لە سکەو پارەی تایبەت بەخۆیان ناکەن، 

چونکە لەڕووی سیمبۆلەوە ) نەک لەرووی ئابوریەوە( سکە زۆر گرنگ و پڕبایەخە. 

* گەر بگەڕینەوە بۆ وێنەو سیمبۆلەکان ؛ هەموجار تۆ ئاماژە دەکەیت بۆ گەڕانەوە 
دەردەکەوێت کە  وا  منەوە  بەالی  ڕۆژانەدا.  ژیانی  میانی  لە  بۆ چەمکی جوانگەرایی 
چەمکێکی دیکەیە، وەک زۆر باس کراوە، ڕێژەیەک لە جۆری ناجوانییەک، تەمومژی 
هەستەکان، کە ئەمەش ڕێگر لەبەردەم پرۆسەی هەستداری و ئاگایی دا دروست دەکات؟ 
ژان بودریار: لەڕاستیدا زۆرجار کە باسی ئەو چەمکە کراوە زیاتر مەبەست پێی ناجوانی 
بووە نەک جوانگەرایی. بەاڵم لەسەرێکی دیکەیشەوە ئەی خودی جوانگەرایی چییە؟ 
جوانی ئەمڕۆ جۆرێکە له  ئاڵۆزی، هەروەک ئابوریی. ئەمجۆرە لە جوانیگەرایی یەکسان 
بووەتەوە بە ئاسایی بوونەوە. بۆیە کاتی جوانی لە هەستێکی قووڵدا وەربگرین، ئیدی 
بۆشاییەک هەیە، شتێک هەیە کە جوانی هەڵدەسەنگێنێت، هەروەها چێژ هەیە، ئەمە 
ئەوەیە کە هەڕەشەئامێزە. ئایا دەکرێت جارێکی تر ئەمە دەست بخرێتەوە؟ بەڵی وا 
ئەخوازم، بەاڵم ئەمڕۆ مەترسیەکە ئەوەیە کە دابخزێنە نێو مۆدێلی جوانیەوە. ئیدی 
بەجۆری لەجوانی کە چیتر پەیوەندی نییە بە چێژی تایبەتی کەسی، هەڵسەنگاندنی 
کرد،  وون  ماوەیەمان  ئەو  ئەمەبوو  لەبەر  هەر  مۆدێلەکان.  دەربارەی  بەاڵم  کەسی، 
کۆپی  بە  هەڵدەستێ  یەکێک  کاتی  ماوەتەوە.  دا  مۆدێل  لەگەڵ  یاریکردن  بەتەنها 
کردنی کەلتوری، هەروەها کۆپی کردنی جوانیش ئەنجام دەدات لەهەمان کاتدا. ئەمڕۆ 
درێژکردنەوەی کەلتور مانای جۆرێک لە درێژکردنەوەی جوانیی بێ ئەرزشە، بەشێکە لە 
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ڕاستکردنەوەی سیاسی. کۆمپانیاکان ئەمڕۆ جۆریک لە ڕەمزی دەوڵەمەندیان بۆخۆیان 
ئەمڕۆ  مەترسی  گەورەترین  کەلتوری.  بەرەوپێشردنی  ناسنامەیی،  نیشانەی  بردوە، 
ئەمجۆرە لە جوانیگەراییە. وەک دەڵێن: هەمووی بووەتە بازاڕ، ئابوری، نرخ، هەمووی 
بوەتە کااڵ و شتومەک، کە جوانی لەخۆ گرتوە. بەاڵم لەبری ئەمە من دەڵێم ترسناک 
واتە  دەنوێنن،  جوانی  بە  ئەمڕۆ خۆیان  هەموو شتومەکی  لە  بریتیە  مەترسی  ترین 

ئەوجۆرەی لە شەرعیەتی کەلتوری کە هەر ئەمەشە خودی گڵۆبالیزەیشن. 
ماوە،  ڕەهەندی  دۆزینەوەی  ئەگەری  بۆ  نادەن  یارمەتیمان  ئەمانە  هەموو  بێگومان 
ڕەهەندێک کە بەراستی لەتوانیدایە جۆریکی تر و سیناریۆیەکی تر بەرهەم بهێنێت. 
هەڵبەت هەتا ئێمە واقیعمان هەبێت لەبرامبەریشدا وێنەمان هەیە، کەئەمەش جۆرێکە 
لە ئەگەری ماوەی جوانی و ئەگەری پاکی و پاکیزەیی جوانی. لە هایپەر ڕیالدا ) 
قووت  خەیاڵش  ڕیالەتی   چونکە  دەردەکەوێت  ئاڵۆز  زیاتر  ئەمە  زی��ادەڕۆ(  ڕیالەتی 
ئەدات. لە هایپەر ڕیالەتیدا هەموو شتێک وەک واقع دەردەکەوێت، ئیتر ماوە بە ئاسانی 

دەستنیشان ناکرێت. 

سەرچاوە: 

:)European Journal of Social Theory 5)4
 Sage Publications: London, Thousand Oaks, CA and

 New Deli



143144

سازدانی: ڕامین جەهانبەگلو  
له  فارسییه وه : ئازاد به رزنجی

شیکاگۆ  له   1952دا  له ساڵی  ئێوه   فۆکۆیاما،  فرانسیس  به ڕێز   *
له  دایک بوون. بڕوانامه ی به کالۆریۆستان له  فه لسه فه ی کالسیکدا له  
زانکۆی کۆرتل و بڕوانامه ی دکتۆراشتان له  زانسته  سیاسییه کاندا له  
کاروباری  له   پسپۆڕ  شاره ز ایه کی  وه کو  وه رگرتووه .  هارڤارد  زانکۆی 
یه کێتیی سۆڤێتدا؛ له گه ڵ ده زگای))ڕه ند((دا کارتان کردووه و ئێستاش 
له  کۆلیجی لێکۆڵینه وه  پێشکه وتووه کانی نێوده وڵه تی له  زانکۆی))جۆن 
هۆپکینز(( وانه ی ئابووریی سیاسی ده ڵێنه وه . پرسیاره که ی من ئه وه یه  
که  چ شتێک وای له  ئێوه  کرد له  لێکۆڵینه وه  کالسیکه کان و فه لسه فه وه  

ڕوو بکه نه  زانسته  سیاسییه کان و په یوه ندییه  نێوده وڵه تییه کان؟

ئه و  ب��ووم.  بلووم  ئ��االن  قوتابیی  من  به ڵێ،  فۆکۆیاما:  فرانسیس 
تیۆریسنێکی سیاسییه  که  کتێبێکی به ناوبانگی به ناوی))کۆتایی هزری 
ئه مریکایی(( نووسیبوو. بلووم خۆی قوتابیی لیو شتراوس بوو و هه ر وه کو 
خۆشتان ده زانن لیو شتراوس یه کێکه  له  ڕوخساره  دیاره کانی فه لسه فه ی 
سیاسی له  سه ده ی بیسته  مدا. ئه مانه  هه ردووکیان، به شێوه یه کی زۆر 
له   داو پرسیاری  فه لسه فه ی خۆرئاوا  به  مه سه له ی  بایه خیان  جیددی 
چه شنی:))ئایا ڕێگایه کی ئه قاڵنی بۆ لێکگه یشتن و په یبردن به  بوون 
هه یه ؟(( و یان))باشترین ڕێگای ژیان له  کۆمه ڵگایه کدا چییه ؟(( یان 
خسته  ڕوو. به الی ئه و دووانه وه ، فه لسه فه ی خۆرائاوا له سه ده ی بیستدا 

گفتوگۆ لەگەڵ فرانسیس فۆکۆياما؛

 به جیهانیبوون

گه یشتبووه ))کۆتایی مه رگبار((ی خۆی. به و مانه یه ی که  ئه و پرۆسه یه ی له  فه لسه فه ی 
ئه کادیمی و زانکۆیی بریتانییه وه  ده ستی پێ کردووه  و له  فه لسه فه ی شیکاری و یان 
له  نه ریتی فه لسه فه ی هایدیگه ری و ڕێژه گه رایی که لتووریدا، که  خۆی به شێوه یه کی 
خاڵی  و  کۆتایی  گه یشتبووه   ده کرد،  خۆرئاوایی  ئه قاڵنیه تی  له   هه ڕه شه ی  بنه ڕه تی 
زۆربه ی  و  ناوده برد  مۆدێرنێتی  قه یرانی  به   پرۆسه یه ی  ئه م  شتراوس  لیو  وه ستان. 
کاتی ته مه نی خۆی بۆ دۆزینه وه ی ڕێگای ده رچوون له و قه یرانه و دۆزینه وه ی پایه یه کی 
ئه قاڵنی بۆ بیروباوه ڕو کۆمه ڵێک به های دیاریکراوی خۆرئاوایی ته رخان کرد. تێڕوانینی 
ئاالن بلووم و به  شێوه یه کی گشتی بیرکردنه وه ی هه ردووکیان له سه ر ئه وه  به ند بوو 
که  بۆ په یبردن به  قه یرانی مۆدێرنێتی پێویسته  له  فه لسه فه ی کالسیک و که له پووری 
فه لسه فیی خۆرئاوا) له  ئه فالتوون و ئه رستۆ به دواوه ( بکۆڵینه وه . هه ر بۆیه  منیش بۆ 
ئه وه ی ئه فالتوون و ئه رستۆ به  زمانی ئه سڵیی خۆیان بخوێنمه وه ، خۆم فێری زمانی 
یۆنانی کرد. له  قۆناغه کانی ماسته رو دکتۆرادا؛ چه ندین ساڵ خه ریکی لێکۆڵینه وه  له  
ئاسه واره  کالسیکه کان بووم. به اڵم وه ختێ سه رگه رمی دکتۆراکه م بووم،ده بووایه  کارێک 
بکه م. به مجۆره  چوومه  بوارێکه وه  که  لێکۆڵینه وه ی پراکتیکانه تری تیا ئه نجام ده درا، 

به اڵم هه رگیز په یوه ندیم له گه ڵ فه لسه فه دا نه بڕی.
من دکتۆرانامه که م له سه ر))سیاسه تی ده ره وه ی سۆڤێت له  خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست(( 
دا نووسی و تا ده ساڵ دوای ئه وه ش له گه ڵ ده زگای))ڕه ند(( دا هاوکاریم کرد که  
ده زگایه که  سه ر به  بواری فیکرییه  له  کالیفۆرنیادا. له  بنه ڕه تدا کاری من به دواداچوونی 
مه سه له کان و لێکۆڵینه وه ی سیاسه تی ده ره وه ی سۆڤێت بوو. به اڵم وازم له  فه لسه فه  
نه هێناو ڕۆژێکیان که  وتارێکی گۆرباچۆڤم له ساڵی 1988دا خوێنده وه ؛ سه رله نوێ ڕووم 
کرده وه  فه لسه فه . ئه و وتبووی که  ماهیه تی سۆشیالیزم له  بنه ڕه تدا ڕکابه رییه . منیش 
به یه کێک له  هاوکاره کانی خۆمم وت))گۆرباچۆڤ که  وا ده ڵێت؛ که واته  ئه مه  مانای 
وایه  که  ئێمه  گه یشتووینه ته  کۆتایی مێژوو.(( هه ر وه کو ده شزانن ئه م ده سته واژه یه  
هی هیگڵه و ئه مه ش له  شوێنێکدا به کارهێناوه  که  باس له  هێنانه کایه ی سیستمێکی 
سیاسی ده کات بۆ ڕێکخستنه وه ی جیهانی ئه قاڵنی. ڕووداوه کانی ئه و کاته  له سه ر ئاستی 

نێوده وڵه تی؛ دووباره  منیان بۆ فه لسه فه  گه ڕانده وه .
* به م پێیه ، به شێوه یه ک له  شێوه کان کاری فیکریی ئێوه  له سه ر سیاسه ت له  په یوه ندییه  
نێوده وڵه تیه کاندا مۆرکی فه لسه فه ی به خۆوه  گرتووه  . کتێبه که ی ئێوه  به ناوی))کۆتایی 
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مێژوو(( و هه روه ها ئه و وتاره ش که  به و بۆنه یه وه  نووسیتان، دوو تێڕوانینی جیاواز بۆ 
جیهان ده خه نه  ڕوو. له  سه رێکه وه ، ئێمه  فۆکۆیامای شیکه ره وه ی سیاسی ده بینین که  
دۆخی جیهان لێکداوه ته وه و له  سه رێکی تریشه وه ، فۆکۆیامای فه یله سووفمان هه یه  که  
ته واو کار له سه ر تێڕوانینیی فه لسه فی هیگڵییه  نوێیه کان ده کات له  پڕۆسه ی مێژوودا. 
ڕه نگه  ڕوونترین مه سه له  له  فه لسه فه ی مێژووی هیگڵدا هه مان ئه و ئازادییه  پێویسته  
بێت که  سیستمی فه لسه فیی ئه و به هۆیه وه  حوکم ده کات و که سێک که  به فه لسه فه که ی 
ئه و ئاشنا نه بێت و هه روه ها ئه وانه ش که  دژ به  ڕێسکانی ئه ون، به  نائازاد له قه ڵه م 
ده درێن. هه ر وه کو هانز بلوومه ن بێرگیش وتوویه تی:))ئه گه ر مێژوو مه به ستێکی کۆتا 
و خۆبه خۆی هه بێت، له م حاڵه ته دا ئه و که سانه ی که  باوه ڕیان وایه  ئه و مه به سته  ده زانن 
و الفی وه دیهێنانی ده ده ن، پاساودراو و ڕێگه  پێدراون که  له بری هه موو ئه و که سانه ی 

تر که  ئه و مه به سته  نازانن، بڕیاڕ بده ن.((
فرانسیس فۆکۆیاما: له  هزری هیگڵدا، دوو الیه نی جودا و جیاواز هه یه . الیه نێکیان 
له  شێوه کانی  ده کرێ  و  مێژوو  ده وترێ  پێی  هه یه   که  شتێک  باوه ڕه ی  له و  بریتییه  
ژیانی کۆمه اڵیه تی و بونیاده  سیاسیه کان و کۆمه اڵیه تیه کاندا پێشکه وتن به دی بێت. 
الیه نه که ی تریش ئه و باوه ڕه یه  که  مێژوو له  ئاستانه ی کۆتاییدایه و ئه م پرۆسه یه ش له  
هه ندێ قۆناغدا به  کۆتایی گه یشتووه . ئه م دوو الیه نه  له  به شه  هه ستیارو ڕه خنه ییه کانی 
سیستمی فه لسه فیی هیگڵن. من بڕوام وایه  که  ژماره یه کی زۆری خه ڵك، به گوێره ی 
الیه نی یه که م، هیگڵیین، له  به رئه وه ی باوه ڕیان به  پرۆسه ی نوێکاری هه یه ، ته نانه ت گه ر 
خۆشیان به  هیگڵی نه زانن. ئه وانه  باوه ڕیان وایه که  نوێکاری)مۆدێرنیزه یشن( پرۆسه یه کی 

ڕێک و هاو ئاهه نگه و ده یانه وێ تیایدا به شداری بکه ن.
الدێیه کی هه ژاری خه ڵکی مه کسیکی باشوور، به جۆرێک له  جۆره کان هیگڵییه  له به رئه وه ی 
ژیانێکی  مایه ی  ده بێته   که   هه یه   هاوچه رخدا شتێک  ژیاری  له   که   ده کاته وه   بیر  وا 
باشتر. هه لی باشتر ده خاته  به رده ست خۆی و مناڵه کانی و خوێندن و ته ندروستییه کی 
باشتریان بۆ فه راهه م ده کات. له گه ڵ ئه مه شدا، به شه  وروژێنه رتره که ی فه لسه فه که ی 
هیگڵ له وه دایه  که  پرۆسه ی مێژوویی نوێکاری، له هه ندێ ده زگادا، ده گاته  لووتکه ی 
کۆتایی. من الفی ئه وه  لێناده م که  خاوه نی دیدگایه کی تایبه تم و بڵێم ئێمه  به  خاڵێک 
گه یشتووین که  له سه روو ئه وه وه  هیچ به ره و پێشچوونێک نییه  و مه سه له که  الی من 
ئه وه یه  که  له  سه د ساڵی ڕابردوودا، ڕۆشنبیرانی پێشکه وتنخواز له و باوه ڕه دا بوون 

که  له دوای دیموکراسی لیبراڵی بۆرژواوه  قۆناغێکی تر هه یه  و ئه ویش))سۆشیالیزم((
ه . له  گۆشه نیگای ئه وانه وه ))سۆشیالیزم(( ئه و شوێنه یه  که  ئاراسته ی مێژوو به ره و 
ئه وێ ده چێت. من له و وتاره دا که  له  ساڵی 1989دا نووسیومه ؛ وتوومه  که  چیتر ئه و 
گۆشه نیگایه  ڕاست نییه ، له به رئه وه ی ئه و پێشکه وتنه  به ره و سۆشیالیزم ناڕاوات. هیچ 
ئاکامێکی تریش نه ماوه  تا که سێک بیه وێت بڵێت که  ئێمه  پاش تێپه ڕکردنی دیموکراسی 
و سه رمایه داری، به ره و ئه وێ ده چین. له م ڕووه وه  بوو که  من ده موت ئێمه  له  کۆتایی 
مێژووداین. به مه ش من نه مویستووه  پێشبینیی ئاینده  بکه م. ئاینده بینی له  بنه ڕه تدا 
خه سڵه تێکی هیگڵییانه  نییه . من الفی ئه وه  لێناده م که  قۆناغێکی کامڵی ئه قاڵنییه ت 
هه یه  که  به هۆیه وه  ده توانین هه موو شتێک ڕوون بکه ینه وه  و ناشڵێم که  ئیدی دڵنیاین 
له وه ی هیچ پێشکه وتنێک ڕوونادات. ئه مه  تێڕوانینی من نییه . به اڵم وایده بینم که  ئه گه ر 
ئێمه  تێگه یشتنێکی ئه زموونیی ڕاسته قینه مان بۆ جیهان هه بێت، ده توانین بڵێین که  
جێگره وه یه کی دڵنیا و به هێزی بونیاده کانی مۆدێرنێتی له  ئێستادا بۆ دیموکراسی لیبراڵ 

و سه رمایه داری نییه .

ئه لێکسانده ر کۆجیڤی  ڕوانگه ی  له   به  هیگڵ  تۆ  بۆ چوونی من خوێندنه وه ی  به    *
ڕۆشنبیری به  نه ژاد ڕووس و مامۆستای سارته رو مێرلۆپۆنتی و ڕیمۆن ئارۆنه وه  بووه . 
هێنده ی من کۆجیڤم خویندۆته وه ، تێڕوانینی ئه و بۆ فه لسه فه ی هیگڵ، تێڕوانێنێکی 
ته واو مارکسیستانه یه . به اڵم به  پێچه وانه وه ، تۆ وا نیت و خوێندنه وه ی تۆ بۆ هیگڵ له  
ڕوانگه یه کی مارکسیستانه وه  نییه . ئایا هه ست ناکه ن دووچاری دژایه تیه ک بوون له گه ڵ 

خۆتاندا؟
فرانسیس فۆکۆیاما: نه خێر. هه موو ئه مانه  به ندن به وه وه ی که  تێڕوانین و تێگه یشتنی 
ئێوه  بۆ مارکسیز م چۆنه . له  ڕاستیدا هه ندێ له  خوێنه ران تامه زرۆی کتیبه کانی منی 
مارکسیت بوون، له به رئه وه ی النی که م ئه وان خۆیان به و مه سه له یه وه  هه ڵنه واسیوه  
که  ئایا شتێکی له و جۆره  له  مێژوودا هه یه  یان نا؟ من وایده بینم که  خوێندنه وه ی 
کۆجیڤگه رایان بۆ هیگڵ، له  ڕاستیدا خوێندنه وه یه کی مارکسیستیانه  نییه . له  به رئه وه ی 
کۆچیڤ زۆر جه ختی له سه ر ملمالنێێ ئابووری له  مێژوودا نه کردووه . به ڵکو هه ر وه کو 
هیگڵ خۆی زیاتر بایه خی به مه سه له ی ملمالنێ له  پێناوی مه عریفه دا داوه . الی کۆجیف، 
الیه نی  و  که رامه ت  مه سه له ی  به   په یوه ندیی  زیاتر  سیاسی  و  کۆمه اڵیه تی  ملمالنێی 
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مرۆییه وه  هه یه  وه ک له  مه سه له  ئابوورییه کان. له گه ڵ ئه مه شدا، من ئه و بۆ چوونه م  
پێ قبووڵه  که  له ژێرکاریگه ریی کۆجیڤدا بووم و واشی بۆ ده چم که  هه ندێ ڕوانینی 
مارکسییانه ی تیایه ، له به رئه وه ی مارکس خۆیشی له  سوننه تی هیگڵی و زه مینه کانی 
ڕۆشنگه ریی پێشکه وتنخوازه کانه وه  هاتۆته  ده رێ. ڕۆشنگه ریی پێشکه وتنخواز باوه ڕی به  
سه رنموونه یه کی مێژوویی و هه روه ها به  شتێکیش بوو که  پێی ده وترا))گه شه سه ندنی 

مێژوویی درێژخایه ن((. منیش باوه ڕم به م بنه مایانه  هه یه .
* ئێوه  له دوا وتاری خۆتاندا که  دوای ڕووداوی یانزده ی سێپته مبه ر له  ڕۆژنامه یه کی 
یادی  ده هێننه وه   ئ��ه وه   باڵوبۆته وه ،  یۆمیۆری((یه   ن��اوی))ده ی��ل��ی  که   ژاپۆنیدا 
خوێنه ره کانتان که  له  نووسینه کانتدا چه مکی))مێژوو(( نه ک به  مانایه کی ڕه سمی، 
به ڵکو به  مانای))گه شه سه ندنی کامڵبوونی مرۆڤ به ره و مۆدێرێنێتی(( به کارتان بردووه  
و وتووتانه  له و ناکۆکییه ی که  له گه ڵ تیۆرییه که ی هانتینگتۆندا ده رباره ی))پێکدادانی 
ژیاره کان(( هه تانه ، تیۆرییه که ی خۆتان) واته  تیۆریی کۆتایی مێژوو( به هۆی ڕووداوه  

غه مئه نگێزه کانی یانزده ی سێپته مبه ره وه  متمانه یه کی الی عه وام به ده ست هێناوه .
فرانسیس فۆکۆیاما: هه ڵبه ت من نکووڵی له وه  ناکه م که  له و شته دا که  ئه مڕۆ له  جیهاندا 
ڕووده دات، هه ره وه ها له  ڕووداوه که ی یانزده ی سێپته مبه ریشدا؛ الیه نێكی که لتووری هه یه . 
به اڵم له و بڕوایه دا نیم که  پێکدادانێکی له مجۆره  له نێوان ئیسالم و خۆرئاوادا هه بێت. من 
وایده بینم که  ئه م پێکدادانه  په یوه ندیی به  کۆمه ڵێك مه سه له ی تایبه تی وه ک تیرۆریزم 
و فه له ستین و شتی تره وه  هه یه  و که متر مۆرکی پێکدادانی ژیاره کانی به خۆوه  گرتووه . 
له  پشت مۆدێرنیتییه وه  هه  بێت.  بونیادی که لتووری  نییه  که  یه ک  به وه   باوه ڕم  من 
له وانه یه  شتێکی ڕێکه وت نه بێت که  داموده زگا مۆدێرنه کان له  خۆرئاوای مه سیحیدا په یدا 
بوون، له به رئه وه ی په یوه ندییه کی مێژوویی له  نێوان مه سیحیه ت و دیموکراسیدا هه یه . 
مه سه له که  ئه وه یه  تۆ کاتێک به  شتێکی وه کو دیموکراسیی مۆدێرن و بازاڕی مۆدێرن 
ده گه یت، ئیدی ئه وکات ئه مانه  له  ڕیشه  که لتوورییه کانی خۆیان داده بڕێت و هه موو 
وه کو یه ک ده توانن سوودی لێ ببینن و به کاری بهێنن. له و باوه ڕه دام که  ئه مه  ڕاست 
بێت. له  ڕاستیدا، کاتێک خه ڵكی ده رفه تێکیان بۆ ده ڕه خسێت، عاده ته ن ده یانه وێ له  
کۆمه ڵگایه کی مۆدێرندا بژین. ئه وان له  دیموکراسی و جۆرێک له  خۆشگوزه رانی که  
به رهه می ئازادیی ئابوورییه ، تێده گه ن. ئه مه  هێزی بااڵده سته  له  گۆڕینی جیهاندا نه ک 

به ریه ککه وتنی نێوان سیستمه  که لتوورییه  سه قامگیرو نه گۆڕه کان.

* به م پێیه  ئێوه  باوه ڕتان به وه  هه یه  که به یارمه تی و هێزی مێژوو ده کرێ په یبردنی 
به رابه رو سازشی نێوان سونه ت و مۆدێرنێتی و یان وه ک ئه وه ی هه ندێک تێیده فکرن 

جێگۆڕکێی نێوانیان بێته  دی؟ 
فرانسیس فۆکۆیاما: من بڕوام وایه  که  که لتوور له  کۆمه ڵگایه کی مۆدێرندا نافه وتێت، 
به ڵکو بۆ هه ندێ بواری سنووردارتر کورت ده بێته وه ، بۆ نموونه  ده گۆڕێت به  شتێک 
که  تۆ له ژیانی تایبه تیی خۆتدا ده ستی ده ده یتێ. هه ڵبه ته  الیه نی سه ره کیی که لتوور 
ئایینه . له  کۆمه ڵگایه کی مۆدێرندا، ئایین له بری ئه وه ی سیاسه ت دیاری بکات؛ بوارو 
قه ڵه مڕه وێکه  که  له الیه ن سیاسه تی مۆدێرنه وه  دڵنه وایی و لێبورده یی به رامبه ر ده کرێ. 
واته ، تۆ ده توانیت وه کو تاکه  که سێک ئه وه ت هه بێت، به اڵم چیدی تاکه  که س ناتوانێت 
ئه مه   که   بڕوایه دام  له و  من  هه بێت.  بوونی  بۆ سیستمی سیاسی  کۆڵه که  یه ک  وه کو 
گه وهه ری ده وڵه تی مۆدێرنی نادینییه . هه ڵبه ت تۆ ده توانیت له گه لێ ئاییندا، یه کێتیی 
نێوان دین و ده وڵه ت ببینیته وه ، به اڵم له  چاخی نوێداو له  به ر گه لێ هۆی کرده یی، 
ناچاریت که لتوور بۆ هه ندێ قه ڵه مڕه وی دیاریکراوترو سنووردارتر کورت بکه یته وه  و 

بیگوێزیته وه .

بونیاده کانی  ده ڵێن  که   نین  شیکردنه وانه دا  ئه و  له گه ڵ  ئێوه   دی،  واته یه کی  به    *
مۆدێرنێتی له  خۆرئاوا دامه زراون؟ 

فرانسیس فۆکۆیاما: ڕاسته  ئه گه ر سه یرێکی شوێنه  جیاجیاکانی جیهان بکه یت، بۆ 
نموونه  ئاسیا، بونیادی دیموکراتیک ده بینیته وه . هه روه ها ده توانیت له  هه ندێ پنتی 
ئاسیادا، کۆمه ڵگای پیشه سازی به  دابه شکردنی کاری ئاڵۆزو پسپۆڕدارییه وه ، هه روه ها 

خه ڵکانێکی خوێنه وار و کۆمه ڵێک کۆمه ڵگای مه ده نی بدۆزێته وه .
من له و بڕوایه دام که  ئه مانه  هه لومه رجێکن دروستکه ری دیموکراسسین، نه ک سیستمێکی 
تایبه تی که لتووری. بێگومان له  ڕێی جێگیرکردنی دیموکراسیشدا کۆسپ و ته گه ره ی 
که لتووری هه ن، به اڵم من پێم وانییه  که  دیموکراسی له  بنه ڕه تدا مه سه له یه کی که لتووری 

بێت. به بڕوای من، دیموکراسی بنه مایه کی جیهانییه .

ده رب��اره ی  که   وت��اره ش  ئه و  به سه رنجدانی  تایبه تیش  به   ئێوه   ڕوانینه ی  ئه م   *
کۆنفۆشیۆسگه رایی و دیموکراسی نووسیوتانه ؛ زۆر سه رنجڕاکێشه . له و وتاره دا که  له  
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که ))له   کردۆته وه   ئه وه   له سه ر  جه ختتان  باڵوبۆته وه ،  باڵوکراوه ی))دیموکراسی((دا 
کۆمه ڵگا کۆنفۆشێوسیه کاندا هیچ ئاسته نگێکی سه ره کیی که لتووری له به رده م هێنانه دیی 
دیموکراسیدا نییه و کۆمه ڵێک به ڵگه ی شایانی سه رنجدان هه ن له سه ر ئه وه ی تا چه ند 
ئه م کۆمه ڵگایانه  ده وڵه مه ندتر بن، زیاتر به ره و هێنانه دیی ئازادیی سیاسی ده جووڵێن.(( 
زه مینه یه کی  ئاسیا خاوه نی  کۆنفۆشیۆسیه کانی  پاشان ده ڵێن که ))ئه گه ر سوننه ته  
پێداویستی  و  ئازادی  بۆ  پێداویستی  نێوان  له   بن  قایم  هاوسه نگییه کی  وه دیهێنه ری 
ڕووی  له   ئاسیا  حاڵه ته دا  له م  ئه وا   ،)community(نه ته وه یی کۆمه ڵگایه کی  بۆ 

سیاسییه وه  ده بێته  جێگایه کی پڕ به خته وه ری.
فرانسیس فۆکۆیاما: من له و وتاره دا ئاماژه م به  ئه زموونه کانی چین و ژاپۆن داوه . ئه و 
دوو واڵته  خاوه نی ئابوورییه کی ڕکابه رو ته کنۆلۆجیایه کی ڕوو له  پێشکه وتنن، به اڵم 
له هه مانکاتدا هه ردووکیشیان خاوه نی شوناسی که لتووریی به هێزی تایبه ت به  خۆیانن. 
به م پێیه  من وای بۆ ده چم که  ده کرێ هه ندێ تایبه تمه ندیی دیاریکراوی که لتووری 

سوننه تی له گه ڵ بونیاده  مۆدێرنه کاندا بگونجێنرێ.

* ئایا له و بڕاوایه دان که  مۆدێرنیتی له  توانایدایه  له  جیاوازییه  لۆکاڵی و نه ته وه ییه کان 
تێبگات؟

فرانسیس فۆکۆیاما: به ڵێ. به بڕوای من ئه و بۆچوونه  ڕاست نییه  که  ده ڵێت مۆدێرنیتی 
سیستمێکی گشتگیری ئه قاڵنیی زانستییه  و هه موو شته کان و که سه کان ده خاته  یه ک 
قاڵبه وه . له  ڕاستیدا من وای بۆ ده چم که  مۆدێرنیتی بریتییه  له  کۆمه ڵێک داموده زگای 
که متواناتر که  چوارچێوه یه کی گه لێ فراوانی دروست کردووه )که تیایاندا خه ڵک له گه ڵ 
جیاوازیی  چوارچێوه یه دا  له م  بێگومان  ده ژی��ن(.  سیاسیدا  کۆمه ڵگایه کی  له   یه کداو 
زۆری لۆکاڵی و نه ته وه یی هه یه . به م پێیه ، مۆدێرنێتی سیستمێکی ته واو نه رمی ژیانی 

کۆمه اڵیه تی و هزری فه لسه فییه .

* به اڵم ژماره یه کی زۆر له  خه ڵک باوه ڕیان وایه  که  به جیهانبوون به ره و یه ک شێوه ی 
چوونیه ک و هاوئاهه نگیی که لتووری و سیاسی ده چێت که  تیایدا که لتووره  لۆکاڵه کان 
چیدی ناتوانن به رامبه ر به  که لتوورێکی زاڵی جیهانی به رگری له  خۆیان بکه ن و پایه دار 
بن. به  بۆچوونی ئێوه ، ناکۆکییه  سه ره کییه کانی به جیهانیبوون له  دونیای ئه مڕۆدا چین؟ 

هه ن.  ناکۆکی  گه لێ  که لتوورییه وه   ڕوانگه ی  له   دڵنیاییه وه   به   فۆکۆیاما:  فرانسیس 
پرۆسه ی به  جیهانبوون له گه ڵ خۆیدا که لتوورێکی مه سره فگه ریی خۆرئاوایی)سه ته الیت، 
له گه ڵ  ئه مریکییه ک  وه کو  خۆم  من  که   ده هێنێت  هتد...(  و  هۆڵیوود  ته له فزیۆن، 
سه رێکی  له   که   ببینم  ئه وه   ده توانم  پێیه   به م  نییه .  میانه م  شتانه دا  ئه و  زۆربه ی 
تره وه  که لتووره کان پاشه کشه  ده که ن. هه ڵبه ته  پرۆسه ی به جیهانیبوون، هه ندێ جۆری 
نایه کسانی ده هێنێته  ئاراوه ، به اڵم تێکڕا وایده بینم که  به جیهانبوون یارمه تیی واڵته کان 
له  جوغزی هه ژاری  ئابووریی جیهاندا  له   ئاماده گییان  و  به شداریکردن  به   تا  ده دات 
که   بگات  ده زگایانه دا  ئه و  بازاڕو  و  نوێ  ته کنۆلۆجیای  به   ده ستیان  و  ده رێ  بێنه  
که   ئه وه یه   به جیهانیبوون  ناکۆکیه کانی  له   یه کێک  بیانخولقێنن.  نه یانتوانیوه   خۆیان 
هه موو واڵته کان له  ڕووی ئابورییه وه  به یه که وه  ده به سترێنه وه و گه ر شتێک له  ویالیه ته  
یه کگرتووه کان ڕووبدات، ده ره نجامه کانی له واڵتانی تردا ڕه نگده داته وه . به اڵم من بڕوام 
وایه  که  ده کرێ هه موو ئه م دژوارییانه  له  دونیایه کی به جیهانیبوودا چاره سه ر بکرێ و 
هه روه ها باوه ڕیشم وایه  که  به  جیهانیبوون فاکته رێکی تا بڵێیت گرنگه ، له به رئه وه ی ئه و 
ده رفه ته  به خه ڵکانێکی غه یره  خۆرئاوایی ده دات که  با خۆئاواییش نه بن به اڵم ده توانن 

مۆدێرن بن و ده ستیان به و ئازادییانه  بگات که  مۆدێرنێتی فه راهه می کردوون.

* به ده ربڕینێکی دی، ئێوه  له و باوه ڕه دان که  مه سه له ی نوێکاری و نوێگه رایی به بێ 
به جیهانیبوون شتێکی مومکین نییه ؟

فرانسیس فۆکۆیاما: له  دونیای ئه مڕۆدا، زۆر زه حمه ته  واڵتێکی بچکۆله  به بێ ئاماده بوونی 
له ناو پرۆسه ی به جیهانیبووندا به  مۆدێرنیتی بگات.

که لتووری  بازرگانییه  جیهانییه کان خه ریکن  کۆمپانیاو  که   نیت  بڕوایه دا  له و  ئایا   *
مه سره فگه ری له سه رتاسه ری جیهاندا باڵوده که نه وه ؟

فرانسیس فۆکۆیاما: به ڵێ، تا ڕاده یه ک خه ریکی ئه وه ن. به اڵم ئه و کاره یان یه کسه ره  
به حرینه وه   له   له  هه موو شوێنێک،  ماکدۆناڵد  نییه . وه ختێ ده بینین سه رو که لله ی 
بگره  تا تایله ند، په یدابووه ، هۆی ئه مه  به ته نها بۆ ئه وه  ناگه ڕێته وه  که  یه کێک زۆر له  
خه ڵک ده کات تا ماکدۆڵنادیان پێ قبووڵ بێت. به ڵکو زیاتر په یوه ندیی به وه وه  هه یه  که  
خه ڵکیش له سه رتاسه ری جیهاندا حه زیان له  خواردنێکه  که  ماکدۆناڵد بیانداتێ. که واته  
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لێره دا فرۆشیارێک هه یه و کڕیارێک و هه ردووالش له م پرۆسه یه دا ده ستیان هه یه . من 
وایده بینم که  مه سه له ی ڕاسته قینه ی به جیهانیبوون له وه دایه  که  ئه م شته  له  بنه ڕه تدا 
له الیه ن که سانێکه وه  به ره و پێشه وه  ده برێ که  به رژه وه ندییان له وه دا هه یه . زۆربه ی ئه و 
خه ڵکانه ی که  له  په راوێزی ئابووریی جیهانیدان، خوازیاری ئاستێکی به رزتری ژیان و 

به ده ستهێنانی کااڵی مه سره فین.

کۆنتڕۆڵکردنی  و  چاودێریکردن  به جیهانیبوونیش  مه سه له کانی  له   یه کێک  به اڵم   *
هێزه کانی کۆمیونیکه یشنه . ئه گه ر سوکانی میدیاکانی جیهانی ئه مڕۆ له  ده ستی ئێوه دا 
بێت، له م حاڵه ته دا له  به رژه وه ندیی به روبووم و به رهه مه کانی خۆتدا به کاریان ده هێنیت. 
ڕێک وه ک ئه و فیلمه ی جیمس بۆند، واته ))سبه ینێ هه رگیز نامرێت((، که  تیایدا میدیا 
له  ده ستی))بارۆن جراید(( دایه و به و توانایه ی که  له ده ستیدایه  هه وڵده دا جیهان له  

به رژه وه ندیی خۆیدا بگۆڕێت.
فرانسیس فۆکۆیاما: ڕاسته ، به اڵم شته که  له مه  ئاڵۆزتره . سه یرێکی ڕووداوه که ی یانزده ی 
سێپته مبه ر بکه  ، بینیت که  ته له فزیۆنی))ئه لجه زیره (( له  جیهانی عه ره بدا چیی کرد. 
له  ڕاستیدا ئه مه  گۆڕان و گواستنه وه یه کی گه وره یه  له  میدیای جیهانی عه ره بدا. به ر 
له سه ر  کاریگه رییان  ده یانتوانی  به ته نها  عه ره به کان  حکومه ته   ئه لجه زیره   که ناڵی  له  
عه ره به کان  ئه مڕۆکه   به اڵم  هه بێت،  ئوردون  ڕووباری  خۆرئاوای  که ناری  ڕووداوه کانی 
ده توانن هه موو کاتێک له  سه ته الیته وه  وێنه کان وه ربگرن. هه ر بۆیه ، ئاڵۆزییه ک له  

مه سه له که دا هه یه .
نموونه ی کالسیک و کۆنی ئه م ته کنۆلۆجیایه  که  واڵتێکی غه یره  عه ره بی خسته  سه ر 
ئاستانه ی گۆڕان، شۆڕشه که ی ئێران بوو که  خه ڵک ده یانتوانی به  هۆیه وه  په یامه کانی 
ئایه تواڵ خومه ینی دژ به  ڕژێمی شا ببیستن. به م پێیه ، ئه مه  پرۆسه یه کی ئاڵۆزه . من 
وای نابینم که  مه سه له که  به شێوه یه کی یه کالیه نه و یه کپارچه  له الیه ن خۆرئاواوه  ڕه وانه ی 

هه مووان ده کرێ، به ڵکو مه سه له که  ڕه وتی پێچه وانه شی هه یه .

* به اڵم هه میشه  هه ندێ بنه ماو پیشه سازیی جیهانی هه ن که  له هه موو که لتووره کاندا 
هاوبه شن. به  بۆچوونی تۆ ئه و پیشه سازییه  جیهانییانه ی که  ئه مڕۆ ده توانن پێچه وانه ی 

که لتوره کان بن؛ چین؟

فرانسیس فۆکۆیاما: وایده بینم که  چه ند سیفه تێکی هاوبه ش هه یه . ده توانین بڵێین 
یه کێکیان جیهانیبوونی مافه  بنه ڕه تیه کانی مرۆڤه  که  وه کو تاکه که س بایه خ به  مرۆڤه کا ن 
ده دات نه ک وه کو ئه ندامه کانی سه ر به  بنه ماڵه یه ک یان هۆزێک و یان کۆمه ڵگایه ک. 
وا هه ست ده که م تۆ ڕه نگه  ڕه خنه  له وه  بگریت که  شتی وه کو سروشتی جیهانی و 
مافی جیهانی هه بێت. مه به ستی من ئه وه یه  که  ئێمه  خاوه نی سیفه ته کانی دووه مین. 
له  کاتێکدا ئێمه  خاوه نی یه ک گه وهه ری مرۆیی سه ره تاییشین که  سرۆش و مه یلی 
چوونیه ک و یه کسانمان تیا دروست ده کات. من بیر له و ده زگایانه  ده که مه وه  که  بۆ 
پاراستنی ئه و مافانه  داڕێژراون که  پێویستن و جیهانین. وه کو ڕاستییه ک ده توانین بڵێین 
که  دیموکراسی به هایه کی جیهانی و بونیادێکی جیهانییه . هه ندێ بونیادی ئابوورییش 
هه ن که  جیهانین، له به رئه وه ی بۆ هێنانه  ئاراوه ی سامان پێویستن) وه کو ئه وه ی که  

سه رمایه داریی مۆدێرن ده یکات(.

* ئایا ئه مه  به و مانایه  دێت که  به دوادا که وتنی دیموکراسی له  هه موو شوێنێک وه کو 
زۆر  ئه مریکیدا،  دیموکراسیی  له   تاکگه رایی  که  چه مکی  بڵێین  ده توانین  وایه ؟  یه ک 
به هێزتره  له  دیموکراسیی ئه وروپیی. ئه مه ش هه مان ئه و شته یه  که  دو تۆکڤیل پێی 

گه یشتووه و له  کتێبی))دیموکراسی له  ئه مریکا((دا نووسیویه تی.
فرانسیس فۆکۆیاما: گومان له وه دا نییه . بونیادێکی که لتووری بۆمۆدێرنێتی، به تایبه تیش 
له  ویالیه ته  یه کگرتووه کانی ئه مریکادا هه یه . ویالیه ته  یه کگرتووه کان له  پرۆسه یه کی 
الیه نێکی  پێیه   به م  بوو.  دروست  به ریتانیا  پاشایه تیی  به   به رامبه ر  په ره سه ندنه وه  
ئه وروپاو  که نه داو  له   ته نانه ت  که   هه یه   ئه مریکیدا  که لتووری  له   تاکگه رایی  به هێزی 
دیموکراسی شێوه ی جۆراوجۆری  که   وایده بینم  هه روه ها  ناکه وێت.  به رچاو  ژاپۆنیش 
ده کرێ.  بۆ  ئه وروپی  دیموکراسیی  له   جیاوازی  ڕاڤه ی  ئه مریکی  دیمه کراسیی  هه یه و 

دیموکراسیی ئه وروپی کۆمه ڵگه راترو ده وڵه تمه رکه زیتره .
* کاتێک شۆڕشی فه ره نسا به  شۆڕشی ئه مریکا به راورد ده که ین، تێده گه ین که  دوو 

جۆری جیاوازی دیموکراسییان لێ که وته وه .
فرانسیس فۆکۆیاما: به اڵم بنه ماکانیان یه که . هه م شۆڕشی فه ره نساو هه م شۆڕشی 
ئه مه ریکا به ناوی ئازادی و یه کسانییه وه  سه رکه وتن. به اڵم ڕاڤه ی جیاواز بۆ ئه و بنه مایانه  

کراوه .
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* زۆرچاکه ، ده مه وێ بزانم که  ئه زموونی خۆرائاوا له  دروستکردنی بونیاده  دیموکراتیییه کاندا 
تا چ ڕاده یه ک بۆ واڵته کانی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست و یان ئاسیا کاریگه ریی ده بێت؟ 
مه به ستم له  ئه زموونی خۆرئاوا ئه و ده سکه وتانه یه  که  له  ماوه ی سێ شۆڕشی گه وره ی 
دیموکراتیدا له  چاخی نوێدا به ده ستیانهێناوه . شۆڕشی شکۆداری 1688 له  به ریتانیا، 
میراتیی  له   له  1789دا، جگه   فه ره نسا  له  1776داو شۆڕشی  ئه مریکا  شۆڕشی 
ئه م سێ شۆڕشه ، ئاخۆ له  جیهانی ئه مڕۆدا ده توانین شۆڕشێکی دیموکراسییانه ی تر 
بهێنینه  به رچاومان؟ ئایا ئه گه ری شۆڕشێکی دی هه یه  که  پشتبه ستوو بێت به  ته رزه  

که لتوورێکی دی؟
فرانسیس فۆکۆیاما: به ڵێ، به اڵم ئه نجامه که ی جیاواز ده بێت. ئه و ڕاستییه ی که  له  
خۆرئاوادا دووسه د ساڵی خایاند تا ئه وان به  شێوه یه کی کرده یی به  دیموکراسی گه یشتن، 
حیزبی  دروستکردنی  نه بوو.  جۆره یان  له و  شتێکی  به رله وه   ئه وان  که   دێت  له وه وه  
سیاسی و ئه نجامدانی هه ڵبژاردن وه کو دوو بونیادی دیموکراتی پێویستی به  کاته ، 
وه کو ته کنۆلۆجیا وایه  که  وه ختێ ده ستی به  په ره سه ندن کرد، هه موو خه ڵکانی تریش 
سوود له  ئه زموون و شکسته کانی ئه و که سانه  ده بینن که  ده سپێشخه ر بوون و لێشی 
به هره مه ند ده بن. من وایده بینم که  هه مان شت له  سیاسه تیشدا ڕاسته . بۆ ڕێکخستنی 
ڕه وشی دیموکراسیش ڕێگای زۆر له به رده مدا نییه . دیموکراسی یا په رله مانییه و یان 
سه رۆکدارێتی))presidentialه وه  یاخود یه کێکه  له  جۆره  جیاوازه کانی سیستمه  

حیزبییه کان. به اڵم بۆ ده زگا بنه ڕه تیه کان بوارێکی فراوانی هه ڵبژاردن نییه .
من وایده بینم که  جگه  له  که لتوور، تۆ ناچاریت ببینیت که  کاره کان چۆن ڕێکده خه رێن. 
بین.  به هره مه ند  ئه وروپیه کان  یان  ئه مریکی  ئه زموونه   له   ده توانین  ڕێگایه وه   له م 
ته ماشایه کی ئه وه  بکه  که  له  گۆشه  وکه نا ره کانی دونیادا ڕووده دات. خه ڵکی به جۆرێک 
ئه م ده زگایانه  وه رده گرن که  له گه ڵ که لتووری خۆیاندا بگونجێن و فۆرمه له یان ده که ن. 
ژاپۆن وای کردووه . ژاپۆن کۆمه ڵگایه کی مۆدێرنی هێنایه  ئاراوه . ئه وان سه ره تا سیستمی 
په رله مانیی به ریتانیایان وه کو نموونه یه ک وه رگرت، به اڵم تێگه یشتن که  ئه م سیستمه  بۆ 
گه یشتن به  قۆناغی لیبراڵ که مێک سنوورداره ، به م پێیه  به ره وپیری سیستمی ئه ڵمانی 
چوون، پاش دووه م جه نگی جیهانی، چیدی هه ڵبژاردنێکیان نه بوو و ناچار به ره و ڕووی 
سیستمێک چوون که  زیاتر شێوازێکی ئه مریکی هه بوو. له  ئێستادا ئه مه شیان به جۆرێک 
هه موار کردووه  که  له گه ڵ پێداویستییه  تایبه تییه  نه ته وه ییه کانی خۆیاندا بگونجێت. 

به  بۆچوونی من ژاپۆنییه کان ئه م کارانه یان زۆر خێراتر له  ئه مریکیه کان ئه نجام داوه ، 
له به رئه وه ی له  ئه زموونی ئه وانیتریش به رخودار بوون.

* ئه زموونی ژاپۆن مایه ی بایه خپێدانه . له به رئه وه ی وه ختێ به  خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست 
به راوردی ده که ین، ده بینین که  له  ماوه ی حوکمڕانیی میجی دا، ژاپۆن به ره و ئه وه  هه نگاوی 
نا که  ئێمه  ناومان لێناوه ))مۆدێرنیتیی به رگرانه ((. ژاپۆنییه کان له  شه ڕی سباستۆپۆلدا 
ناوه ڕاست  خۆرهه اڵتی  له   به اڵم  هێنا،  به ده ست  سه رکه وتنیان  ڕووسه کاندا  له گه ڵ 
پێچه وانه که ی ئه مه  ڕوویداوه . له  زۆربه ی واڵتانی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاستدا)کۆڵۆنی بێت 
یا سه ربه خۆ(، ده سته بژێره کان به ره و یه ک))مۆدێرنیتی الساییکه ره وانه (( هه نگاویان 
ناوه . ئێرانییه کان دوای ئه وه ی له  نیوه ی یه که می سه ده ی نۆزده هه مدا له  شه ڕیاندا 
له گه ڵ ڕووسه کاندا شکستیان هێنا، هه وڵیان دا السایی خۆرئاوا بکه نه وه . به م پێیه  من 
وایده بینم که  له به رخورددا له گه ڵ دیارده ی مۆدێرنیتیدا دوو هه ڵوێستی ته واو جیاواز 

هه یه . 
فرانسیس فۆکۆیاما: من له وه  دڵنیا نیم که  هه موو شته کان ته واو جیاواز بووبن. بۆ نموونه  
بڕوانه  ئیمپراتۆریه تی عوسمانی. عوسمانییه کان دوای ئهو ه ی ناپلیۆن هێرشی کرده  سه ر 
میسر له و ڕاستییه  گه یشتن که  ئه و ته کنۆلۆجیا مۆدێرنه یان نییه  که  ڕووبه ڕووی خۆرئاوا 
بوه ستنه وه . بۆیه  له  ده یه ی 1830 دا ده ستیان به هه ندێ چاکسازی کرد له  خۆیاندا 
و ده وڵه تی نوێی عوسمانییان دامه زراند. به مجۆره  عوسمانییه کانیش ڕێک هه مان ڕێیان 
گرته  به ر که  ژاپۆنیه کان پیایدا ڕۆیشتن. به اڵم ژاپۆن سه رکه وتووتر بوو، له به رئه وه ی له م 
ڕه وته یدا چووه  ناو پرۆسه یه کی چاکسازیی ڕیشه ییه وه و نه ک هه ر به ته نها ته کنۆلۆجیای 
سه ربازی به ڵكو سیستمێکی ئیداریی نوێ و ئه قاڵنیه تی مۆدێرنیشی به کار برد. ئایینی 
له به رده م  دانان  و  له  کۆسپ  بینیوه   کزی  ڕۆڵێکی  هه میشه   نه ریتێک(  شینتۆ)وه کو 
جووڵه ی ژاپۆندا به ره و نوێبوونه وه . له  چین و کۆریاش هه مان دیارده  ده بینین. له م سێ 
واڵته دا، ئایین هه رگیز له به رده م نوێگه ریدا ڕێگر نه بووه . سه باره ت به  ئیسالمیش هه رگیز 
له و بڕوایه دا نیم که  دژی نوێگه ری بێت، به اڵم وا ڕێکه وتووه  که  بوونی هه ندێ بزووتنه وه ی 
موحافه زه کار) وه کو وه هابیه کانی یانزده ی سێپته مبه ر( خۆیان وه کو ڕێگرێک له به رده م 
نوێگه ریدا پیشان بده ن. کاتێک تاڵیبان که ناڵی ته له فیزێونی قه ده غه و وێران ده کات،، 

من ئه م جووڵه یه  به کارێکی دژ به  مۆدێرن ده زانم.
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* ئێوه  له  وتارێکتاندا چوار ئاستی دیموکراسیتان له یه ک جیا کردۆته وه  که  له  نێو 
ڕه وتی ئه مانه دا ده بێ دیموکراسی پێبگات. ئه م ئاستانه ش بریتین له  بیروباوه ڕه  باوه کان، 
ده زگاکان، کۆمه ڵگای مه ده نی و دواجاریش پێکهاته ی خێزانی و به ها ئه خالقییه کان) که  
ئێوه  به  که لتوور ناوی ده به ن( وابزانم له م نێوه دا نه ته وه گه راییتان له  گروپی که لتووردا 
داناوه . له و باوه ڕه دا نیت که  نه ته وه گه رایی و بیرو باوه ڕی نه ته وه  په رستانه ، به های 

خه ته رخۆلقێن بن بۆسه ر دیموکراسییه کانی خۆرئاواو خۆرهه اڵت؟
فرانسیس فۆکۆیاما: له و وتاره دا، من له  شیکردنه وه که مدا ئه وه نده  له سه ر نه ته وه گه رایی 
قسه م نه کردووه ، به ڵکو زیاتر بایه خم به و واڵتانه ی ئه وروپای خۆرهه اڵت داوه  که  پێشتر 
به شێک بوون له  بلۆکی سۆڤێت. ئه وانه  هه موو ده سبه رداری ئایدۆلۆجیای مارکسیزمی 
لینینیزم بوون و ڕوویانکرده  دامه زراندنی ده زگا خۆرئاواییه کان. ده ستووری تازه یان داناو 
ڕووسیا  و  ئۆکراین  وه کو  واڵتانێکی  به اڵم  دا.  ئه نجام  نوێیان  دیموکراتیانه ی  هه ڵبژاردنی 
به رخوردێکی جیدییان له گه ڵ ئه و ده زگایانه  هه بوو. مه سه له ی ئه م واڵتانه ش نه ته وه گه رایی 
نییه ، به ڵکو بوونی کۆمه ڵێک نۆرمی نادروسته . له وێ گه نده ڵی گه یشتبووه  ئاستێکی به رزو 
خه ڵکیش له  په یبردن به  بنه ماکانی خزمه تگوزاریی گشتی و په یوه ندیی شه فاف ده سه پاچه  
ببوون. کۆمه ڵێک عاده تی زۆری که لتووری هه ن که  له به رده می کاری شه فاف و ڕوحیه تی 

ده زگا دییموکراتیه کاندا کۆسپن.
نه ته وه گه رایی که  کۆ ڵه که ی دیموکراسییه  لیبراڵه کانه ، له مه دا مه سه له که  جیاوازه و به جۆرێکی 
ئه وه یه  که  که مینه   یه که مین شت که  ده یکه ن  پاشان  و  تره . هه ڵبژاردنێک ساز ده کرێ 
نه ته وایه تییه کانی دی ده خه نه  ژێر چاودێرییه وه . ئه مه  ڕێک ئه و شته  بوو که  له  واڵتانی 
به ڵقان ڕوویدا. هه ڵبه ت ئه م دیارده یه  له  واڵتانی ئه وروپای خۆرئاواش هه ر له به ر هه ڕه شه دان. 
به اڵم من هه رگیز له م هه لومه رجه ی ئه مڕۆی جیهاندا ئه وه  به  مه سه له یه کی گرنگ له قه ڵه م 

ناده م.

* یه کێک له  ڕه خنه گره  فه ره نسیه کانی کاره کانی ئێوه ، کاتێک ڕه خنه ی له  تیۆریی))کۆتایی 
مێژوو((ی ئێوه  گرتووه ؛ وتوویه تی:)) فرانسیس فۆکۆیاما کاتێک باس له  سه ده ی بیسته م 
و کۆتایی مێژوو ده کات، ئه ی له  خۆی ناپرسێت که  سه ده ی بیسته م سه ده ی ترسناکی 
ئاشڤایتزو گۆالگه کان بووه . منیش ده ڵێم که  گه لێ بیرمه ندی پۆستۆمۆدێرن ئه م ڕووداوه  

تۆقێنه رانه ی سه ده ی بیسته م به  به شێک له  ئه نجام و ئاکامه کانی مۆدێرنیتی ده زانن.

فرانسیس فۆکۆیاما: گومان له وه دا نییه  که  کۆمۆنیزم و فاشیزم، بزاوتگه لێک بوون که  له  
مۆدێرنیتییه وه  سه ریان هه ڵدا. به اڵم من وایده بینم که  ناچاریت دواجار له وه  تێبگه یت که  
له م مالمالنێیانه دا کێ سه رکه وت. دونیا هه موو ئه م برینانه ی هه ڵگرت، به اڵم سه رئه نجام، 
کۆمه ڵێک سیستمی عادیالنه تر مانه وه ، له به رئه وه ی له ڕووی سیاسی و ئابوورییه وه  زیاتر 
به الی خه ڵکدا دایانده شکانده وه . به هه رحاڵ، کۆتایی مێژوو به  زه رووره ت مانای ئه وه  نییه  که  

ئیتر هه رچی کێشه و چه رمه سه رییه  له  به ین ده چێت.

* گه لێ که س بڕوایان وایه  که  ئێمه  له  ژیارێکی پڕ مه ترسیدا ده ژین، به وه ی که  ته کنۆلۆجیای 
نوێ، که  خۆی ئه نجامی مۆدێرنێتیی پیشه سازییه ، ژیانی ڕۆژانه مان ڕووبه ڕووی مه ترسی 

ده کاته وه .
یانزده ی سێپته مبه ریش  ڕووداوه ک��ه ی  ده ڵێن  که   ئه وانه ی  زۆرن  فۆکۆیاما:  فرانسیس 
یه کێکه  لەو  ئه نجامه کانە. ئه مه ش مانای ئه وه یه  که  مۆدێرنیتی ته کنۆلۆجیای هێناوه ته  
پێشێ و به شێک له م ته کنۆلۆجیایانه ش ته واو مه ترسیدارن. هه ر وه کو له  هه واڵه کانیشدا 
پێی  عه ره بیدا  له   زخم  ڕه شه ))سیاه   برینه   ڤایرۆسی  به رهه مهێنانی  ده بینین؛  ئەمە 
ده وترێ الحمی الفحمیه  و. کوردی(( و چه کی ئه تۆمی شتێکی ئه وه نده  زه حمه ت نییه  
بیر له وه   نیازباشیی خه ڵکانێکه وه  که   . مانه وه ی کۆمه ڵگا خۆرئاواییه کان به نده  به  
ناکه نه وه  ژماره یه کی زۆری هاوڕه گه زانی خۆیان به  کوشت بده ن. به م پێیه ، شارستانێتیی 
مۆدێرن له  ناوخۆیدا هێزێکی گه وره ی بۆ به دی و خراپه  شاردۆته وه . من وه اڵمێکم بۆ 
ئه مه  پێ نییه و ناتوانم پێت بڵێم که  ڕووداوێکی له مجۆره  ڕوونادات. کەس چاوەڕێ 
نەبوو ڕووداوی یانزدەی سێپتەمبەر ڕووبدات، به اڵم ڕوویدا. به ر له  یانزده ی سێپته مبه ر، 
خه ڵکی ده یانووت:))چ که سێک ڕۆحی دوژمنایه تی تیایدا به ڕاده یه ک ده بێت که  دوو 
تاوه ری به رز وێرانبکات و پێنچ هه زار که س بکوژێت؟(( به اڵم ئێستا ده زانین که  که سانی 

له مجۆره  هه ن. ئه مه ش به شێکه  له و دنیایه ی که  تیایدا ده ژین.

ڕه خنه گرانه   ئه قڵی  و  ئامڕازی  ئه قڵی  نێوان  جیاوازیی  له سه ر  جه خت  هه ن  هه ندێک   *
ده که نه وه .پێده چێ ئێوه  له  کاره کانتاندا زیاتر جه خت له سه ر ئه قڵی ئامڕازی بکه نه وه  نه ک 
ئه قڵی ڕه خنه گرانه ، به تایبه تیش کاتێک ده ڵێیت هه ندێ واڵت هه ن ئه گه ر ببن به  واڵتی 
پیشه سازی و بچنه  پرۆسه ی به جیهانیبوونه وه ، به ره و پێشه وه  ده چن. هه ڵبه ته  ئه وه  ڕاسته  
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که  له م حاڵه تەدا خه ڵکێکی زۆر ده بن به خاوه نی ڤیدیۆو ته له فزیۆن و ئۆتۆمبێل، به اڵم ئاخۆ 
ئه م خەڵکه  چۆن ده ستیان به  مۆدێرنیتیی ڕه خنه گرانه  ده گات که  مه سه له یه کی بنه ڕەتییه  

له  ساختومانی هزری مۆدێرندا؟
فرانسیس فۆکۆیاما: من وای نابینم. تۆ که  پێویستت به  ئه قاڵنیه تی ئامڕازی هه یه  
واته  پێویستت به  زانکۆ و سه نته ره کانی توێژینه وه و ئه و ده زگایانه  هه یه  که  له سه ر 
بنه مای ئه قاڵنییه ت دامه زراون و ئه مه ش خۆی بۆ خۆی خه ڵکانێک پێده گه یه نێت که  
ده بن.  ڕه خنه گرانه ش  ئه قڵی  خاوه نی  به ڵکو  نین،  ئامڕازی  ئه قڵی  خاوه نی  به ته نها 
له  سیفه ته کانی ده سته بژێرانی واڵتانی په ره ئه ستێن ئه وه یه  که  حه ز ده که ن  یه کێک 
به ره و خۆرئاوا کۆچ بکه ن، ئه مه ش ڕێک له به رئه وه ی که  لێره  پێودانگه  ئابوورییه کان 
گه وره ترن و کۆمه ڵگا خۆرئاواییه کان شوێنێکی سه رنجڕاکێشترن بۆ ژیان بردنه سه ر. 
ئه م  درێژخایه ندا  له ماوه ی  که   نیم  بڕوایه دا  له و  من  به اڵم  تره ،  مه سه له یه کی  ئه مه  
که موکورتییه  سه باره ت به  ئه قڵی ئامڕازی له  واڵته  ناخۆرئاواییەکاندا هەبێت. بە بڕوای 
من مەسەلەکانی خۆرئاوا له مانه ش قووڵتره ، له به رئه وه ی دواجار هه مان ئه و خه ڵکه ی که  
خاوه نی ئه قڵی ڕه خنه گرانەن، ناتوانن پاساو بۆ ئه وه  بهێننه وه  که  بۆچی شێوازی ژیانی 
ئه وان باشتره  له  ژیانی الدێ ته قلیدییه کان و له  چوارچێوه ی که لتوورێکی ته قلیدیدان. 
ئه م مه سه له یه ش دووباره  ده مانباته وه  هه مان ئەو شوێنه ی که  ئه م وتووێژه مان لێوه  
لیو شتراوس تێیگه یشتووه ، که  ئه وه ش ئه و  ده ستپێکرد. واته  ئه و مه سه له یه ی که  
خه سڵه تی خۆوێرانکردنه یه  که  له  ئه قاڵنیه تی خۆرئاوادا هه یه . وەختێ سەیری هەندێ 
ئاقاری ڕووناکبیریی نوێ دەکەیت له  خۆرئاوادا؛ وه کو پۆستمۆدێرنیزم، ده بینیت که  

ئامانجه که  له  ڕاستیدا هه ر سوننه ت و نه ریتی خۆرئاوا خۆیه تی.

* وابزانم ئێوه  له گه ڵ شیکردنه وه ی پۆستمۆدێرنه کاندا نین بۆ کۆمه ڵگای هاوچه رخ؟
که   به ها  هه ندێ  بۆ  ته رخانن  من  تێفکرینه کانی  زۆرب��ه ی  نه خێر،  فۆکۆیاما:  فرانسیس 
په یوه ستن به  مۆدێرنیتییەوە به بێ ئه وه ی بکه ونه  ناو پرۆسه ی ئه م وێرانکارییه ی سووننه تی 

خۆرائاواییه وه . ئومێده وارم له م پالنه مدا سه رکه وتووبم.

* به اڵم ئاالن بلووم و لیو شتراوس هه ردووکیان ڕه خنه گری توندی مۆدێرنێتی بوون، له  
کاتێکا مه سه له که ی تۆ ئه مه  نییه .

فرانسیس فۆکۆیاما: ڕاسته ، به اڵم من له  کۆتایی کتێبی)) کۆتایی مێژوو((دا ده رباره ی 
مه سه له کانی مۆدێرنیتی دواو م. له گه ڵ ئه مه شدا، بلووم و شتراوس له و باوه ڕه دان که  
جیهانی مۆدێرن باشترین ئاڵته رنیڤ له  مێژوودا ده خاته  ڕوو. هه ردووکیان به رگری له م 
بۆچوونه  ده که ن و هه وڵ ده ده ن تا له  ڕووی تیۆرییه وه  پاساوی بۆ بهێننه وه . وایده بینم 
که  ئه وان سه باره ت به وه ی سوننه تی خۆرائاوا تا چ ڕاده یه ک تێکشکێنه ره ؛ تێڕوانینێکی 

گه شتبینانه تریان هه یه .

* به اڵم له بواری مۆدێرنیتیدا، نه خشه که ی ئێوه  به  کتێبی))کۆتایی مێژوو(( دوایی نایه ت. 
 )trust(ئێوه  به  شێوه یه کی کرده یی له  ده ساڵی ڕابردوودا دوو کتێبی ترتان به ناوی متمانە
کتێبی))  کتێبه و  دوو  ئه م  نێوان  له   پەیوه ندییه ک  چ  نووسیوه .  گه وره (ه وه   و)پشێویی 

کۆتایی مێژوو(( دا هه یه ؟
که   هه یه   شیکردنه وه وه   ئاستی  چوار  به و  په یوه ندییان  ئه مانه   فۆکۆیاما:  فرانسیس 
پێشتر قسه مان له  باره یانه وه  کرد. به ڕای خۆم))کۆتایی مێژوو(( ده رباره ی دوو ئاستی 
یه که مه ، واته  ئایدیۆلۆجیاکان و ده زگاکان. له م کتێبه دا له  بنه ڕەتدا ئه وه  خراوه ته  ڕوو 
که  جیهانی مۆدێرن له  خاڵێکدا ده گاته  کۆتایی که  ئێمه  ته نها یه ک ئایدۆیۆلۆجی و یه ک 
هه ڵبژاردنمان بۆ ده زگا له به رده مدا ده بێت، واته  دیموکراسی لیبڕاڵ . ئه م قسه یه شم 
به و مانایه یه  که  جیاوازییه  ڕاسته قینه کان له  جیهاندا ده گه نه  ئاستی نزمتر، واته  ئاستی 
که لتووری. به م پێیه  کتێبی))trust(( کتێبکه  ده رباره ی ئابووریی که لتووری که  ئه وه  
ده خاته  ڕوو چۆن سه رمایه داریی مۆدێرن له سه ر بناغه و ته وه ری که لتوور دامه زراوه و 
چه ند ڕێگای جۆراوجۆر بۆ هێنانه  ئارای سه رمایه داری له  جیهانی ئه مڕۆدا هه یه . پاشان 
لە  کتێبی))پشێویی گه وره ((دا باسمان له  گۆڕینی که لتووری و هه روه ها ئه وه ش کردووه  
که  کۆمه ڵگاکان چۆن سه رمایه  کۆمه اڵیه تیه کانی خۆیانیان وێران کردووه  و یان دروست 
کردووه  تا ده زگاکانیان به دروستی کار بکه ن. ئه مه  بۆچوونی منه  سه باره ت به  په یوه ندیی 

ئه م کتێبانه و بابه ته کانیان به یه کتره وه .

* ئاخۆ کتێبێکی تری چواره متان به  ده سته وه یه  که  درێژه پێده ری ئه م سیستمه  فیکرییه  
پێکه وه گرێدراوه  بێت؟

نووسیوه.  به ناوی))بایۆته کنۆلۆجی((یه وه   کتێبێکم  دواییه   به م  فۆکۆیاما:  فرانسیس 
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له سه ر  مه ترسیییه کانێتی  و  ته کنۆلۆجیه کان  پێشکه وتنه   به   سه باره ت  کتێبه   ئه م 
ده زگا لیبراڵه کان. من گومانم هه یه  لەوەی که  بایۆته کنۆلۆجی یارمه تیی گه شه سه ندنی 

دیموکراسی بدات.

کۆمه ڵگای  پارادایمی  گواستنه وه ی  له   باستان  گ��ه وره ((دا  کتێبی))پشێوی  له   ئێوه    *
کشتوکاڵی بۆ کۆمه ڵگای پیشه سازی و له کۆمه ڵگای پیشه سازییه وه  بۆ کۆمه ڵگای پاش 
 micro(ته ڵه زمه کان ورده   سه رده می  واته    )post – industrial(پیشه سازی
chips( و ته کنۆلۆجیا مه ترسیداره  پێشکه وتووه کان کردووه . به  بۆچوونی ئێوه  ئایا ئه م 
ته کنۆلۆجیایانه  به شێوه یه کی کرده یی یارمه تیی پرۆسه ی دیموکراسیییان له  خۆرئاوادا داوه  

یان ڕێیان لێ گرتووه ؟
خزمه تی  هه لومه رجێکدا  هه موو  له   و  پێویست  به   نییه   مه رج  ته کنۆلۆجیا   ف؛ف: 
ته کنۆلۆجیایانه ی  ئه و  که   وایده بینم  به اڵم من  بکات.  مه به سته کانی مرۆڤ  و  ئامانج 
له سه ده ی بیسته مدا هاتنه  ئاراوه  زۆر سوودبه خش بوون. بۆ نموونه ، ته کنۆلۆجیای 
گه یاندنی زانیارییه کان، به  بووجه یه کی که مه وه  به اڵم به  ڕاده یه کی زۆر توانیویه تی له  
به سه نته رکردنی ده سه اڵت و گه یاندنی زانیارییه کان به خه ڵکدا ڕۆڵ بگێڕێت و هه ر له به ر 
ئه مه ش بۆ پرۆسه ی دیموکراسی سوودبه خش و یاریده ده ر بووه . به اڵم سه باره ت به وه ی 
که  ئاخۆ ته کنۆلۆجیا توانیویه تی یارمه تی ئازادیی مرۆڤ بدات یان نا، ده بێ بڵێم که  
نموونه ی  ئه وه تانێ  گه یاندووه .  مرۆڤ  ئازادیی  به   زیانی  کاتدا  زۆربه ی  له   به داخه وه  
ڕووداوێکی وه کو یانزده ی سێپته مبه رتان له به رچاودایه ، هه روه ها گه لێ ته کنۆلۆجیای 
پیشه سازی که  له سه ر بنا غه ی به مه رکه زیبوون و به سه ربازیبوون دامه زرابوون. سیستمی 
سۆڤێتیش له سه ر بناغه ی مۆدێله که ی تایله ر دامه زرابوو. کارگه ی گه وره گه وره  دروست 

کرابوون که  تیایاندا مرۆڤ دابه زیبووه  ئاستی ئامراز. 

یادتان  بۆ شته  ڕووحیه کان هه یه ؟ دێته وه   ئێوه دا شوێنێک  له  سیستمی هزریی  ئایا   *
که  ئه ندرێی مالرۆ وتبووی:))سه ده ی بیست ویه ک ده توانێ ببێته  سه ده یه کی ڕووحی و 

ده شتوانێت نه بێت((.
فرانسیس فۆکۆیاما: به بۆچوونی من الیه نه  ڕووحیه کان له  که لتووردا هه ن و هه رگیزیش 
نافه وتێن. تێڕوانینێک له  نێوان هیگڵییه کاندا هه یه  ده ڵێت که  هه موو شێوه کانی گوتاری 

نائه قاڵنی  له نێو ده چێت و ئایینیش له  ڕێی فه لسه فه ی ئه قاڵنییه وه  نامێنێت. زۆر جاکه ، 
به اڵم من ئه م پرۆسه یه م نه  له  ویالیه ته  یه کگرتووه کاندا دیوه و نه  له  هیچ شوێنێکی 

تریش.

* ده تانه وێ بڵێن که  ئێوه  له م ڕووه وه  هیگڵی نین؟
به   سه باره ت  بیرۆکه یه کی  تۆکڤیل  تۆکڤیلیم.  پتر  من  به ڵێ،  فۆکۆیاما:  فرانسیس 
پێشکه وتن هه یه . ئه و دیارده ی دیموکراسیی خسته  به ر لێکۆڵینه وه ، به اڵم له  ڕوانێنێکی 
هیگڵییانه وه  نا. ئه و باوه ڕی به و تێڕوانیینه  هیگڵییه  نه بوو که  ده ڵێت هه موو شتێک تا 

ڕاده یه کی زۆر ئه قاڵنییه ، منیش زیاتر له گه ڵ ئه م بۆچوونه دام.
           واشینگتۆن
           نۆڤه مبه ری 2001 

•ئه و سه رچاوه یه ی ئه م گفتوگۆیه ی لێوه  کراوه  به  کوردی:
جهانی بودن ڕامین جهانبگلو نشر مرکز تهران 
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له  ئینگلیزییه وه : ئه كبه ر حه سه ن

هه نتینگتۆن: دابه شبوونی سه ره كی له  خۆرئاوادا جۆرێك دابه شبوونه ، 
كه  زۆر كه س ته ركیزیان خستۆته  سه ری كه  ئه ویش: جیاوازی له  هێزدا 
له  نێوان والیه ته  یه كگرتووه كانی ئه مه ریكا و ئه وروپا. ئه م دابه شبوونه  
به  سروشتی خۆی ڕێگای بۆ سه رهه ڵدانی دوژمنایه تی و هه ندێ جاریش 
بۆ ملمالنێ خۆشكردووه . به  دڵنیاییشه وه  ڕێگای بۆ جیاوازی له  دیدگا و 

به رژه وه ندیدا خۆشكردووه .
یه كگرتووه كان و  ویالیه ته   كه   نییه ،  په یوه ندییه ك  ئه مه   هه رچه نده  
ئه وروپای سنووردار كردبێت. به  بڕوای من ئه مه  له  بنچینه دا به رهه مێكی 
دوو  ئێمه   سارددا  جه نگی  سه روه ختی  له   هێزه .  جیهانیی  پێكهاته ی 
ده وڵه تی گه وره مان هه بوو، كه  ده بوو له گه ڵ  یه كدیدا پێشبڕكێ بكه ن. 
له  ئێستادا یه ك ده وڵه تی مه زن و چه ند هێزێكی هه رێمیی سه ره كیمان 
هه یه . هه ندێ جاریش به رژه وه ندییه كانیان به  پێویست تووشی ملمالنێ 
ده بن. ویالیه ته  یه كگرتووه كان وه ك ده وڵه تێكی مه زن به رژه وه ندیی له  

هه ر یه كێك له  واڵتانی جیهاندا هه یه  و ده یه وێت پارێزگارییان لێبكات.
هه رێمییه   هێزه   ده ڵێن  پێی  ئێمه   كه   ئ��ه وه ی  دیكه وه ،  الیه كی  له  
سه ره كییه كان، وه ك یه كێتی ئه وروپا، ڕووسیا، چین، هیند، به رازیل، 
به رژه وه ندییان هه یه  له  هه رێمه كانیاندا. ئه و اڵتانه  به  شێوه یه كی گونجاو 
و قابیلی تێگه یشتن بیر له وه  ده كه نه وه  كه  پێویسته  توانای دیاریكردنی 
ئه و شتانه یان هه بێت، كه  له  هه رێمه كانیان ڕووده دات. به  دڵنیاییه وه  ئه م 
جیاوازییانه  له  دیدگا و به رژه وه ندییه كاندا له  چه ندین حاڵه تدا ده بێته هۆی 

ملمالنێ.

دیالۆگی نێوان 

ساموێل هه نتینگتۆن  و ئه نتۆنی گیدێنز

هه روه ها له  هه ر هه رێمێكیشدا چه ندین واڵت هه ن، كه  هێزی هه رێمیی سه ره كی نین و به  
گشتی نایانه وێت بكه ونه  ژێر كۆنترۆڵی دراوسێ به هێزه كانیانه وه . هه ندێ جار، وه ك ئه وه ی 
بینیوومانه ، ئاوڕ به الی والیه ته  یه كگگرتووه كاندا ده ده نه وه ، هه ندێ جاری دیكه ش ئاوڕ 
به الی هێزه  هه رێمییه  الوه كییه كاندا ده ده نه وه . ئه گه ر ئاوڕ له  ده یه ی ڕابردوو بده یته وه ، 
ده بینیت په یوه ندیی نێوان والیه ته  یه كگرتووه كان و ژماره یه ك له م هێزه  الوه كییانه  زۆر 
گه شه ی كردووه . ئێمه  ئه م زستانه  ده ركه وته یه كی ئه م گه شه كردنه مان بینی كاتێك له  

ئه نجومه نی ئاسایشی نه ته وه  یه كگرتووه كاندا ڕیزیان به ست.

دابه شبوونی  مه سه له ی  بڵێم  ده مه وێت  تۆ  ڕاكه ی  چه سپاندنی  بۆ  گیدێنز:  ئه نتۆنی 
ئه تڵه نتیكی، هه ڵه به ته  به  ڕای من، له  ناڕازیبوونه كانه وه  ده رباره ی عێراق سه رچاوه  
ناگرێت. به ڵكو ئه م ناڕازیبوونه  ده رباره ی عێراق، ئه م كه لێنه  گه وره یه ، به  پله ی یه كه م 
ده ره نجامی كێشه  چاره سه رنه كراوه كانه  كه  هێشتا بیرمان لێنه كردوونه ته وه  و له  بنه ڕه تدا 
له  سه رده می جه نگی سارده وه  به  چاره سه رنه كراوی به جێهێڵراون. من ده مه وێت ئه مه  به  

كێشه  به جێماوه كانی ساڵی 1989 ناوبنێم.
پێم وایه  ئێمه  وردو ورده  ده رك به وه  ده كه ین كه  چۆن جه نگی سارد به  شێوه یه كی 
گشتگیر دامه زراوه كانمانی پێناسه كرده وه . سێ جۆر كێشه ی به جێماو هه ن، كه  من 
ئه وروپا  شوناسی  دووه م/  خۆرئاوا،  مانای  یه كه م/  داده نێم:  كێشه یان  گه ورترین  به  
له  هه ندێك واڵتانی جه نگی سارده وه  گه شه ی كرد و  بنه ڕه ته وه   له   ئه وروپا  )چونكه  
ئێستاش ده بێت ڕووبه ڕووی پرۆسه ی زه به الحی به جیهانیكردن ببێته وه (، سێیه م/ هێزی 

سه ربازیی والیه ته  یه كگرتووه كان له  په یوه ندییدا به  ئه وروپاوه .
ئێستا پێم وایه  دوو مانای خۆرئاوا هه یه ، كه  ده مه وێت له یه كیان جیا بكه مه وه : ئه م 
له  مانای یه كه مدا خۆرئاوا  ناو ده نێم خۆرئاوای یه كه م و خۆرئاوای دووه م.  دووانه ش 
ئاماژه یه  بۆ سیسته مێكی ده ستووری و یاسایی، ده سته یه ك له  مافه كانی تاك، ڕێسای 
یاسا ناكه سێتییه كان، ئازادییه  مه ده نییه كان و.. هتد. به م مانایه یان پێم وایه  خۆرئاوا 
دیموكراتیكه كانی  له سیسته مه   كه   بنه ماكان  یاسا و  وایه   پێم  هه ر خۆرئاوایه ،  هێشتا 
دیكه ی  واڵتانی  بۆ  گشتاندنن  قابیلی  سیستمگه لێكن  سه ریانهه ڵداوه ،  خۆرئاواییدا 
جیهان. له و بڕوایه دام تۆ ده توانیت ئه وه  بخه یته ڕوو كه  ده شێت ئه م بنه مایانه  له هه موو 

كۆمه ڵگاكانی جیهاندا باڵو بكرێنه وه .
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له  كاتێكدا خۆرئاوای دووه میان ئه وه یانه ، كه  زۆربه ی گفتوگۆكان ده رباره ی دابه شبوون 
جدی و  كێشه   جیۆپۆلۆتیكییه ،  بونیادێكی  دووه م  خۆرئاوای  ده كه نه سه ر.  ته ركیزی 
تونده كانیش لێره دایه . من هێشتا پێم وایه  ئه م كێشانه  به  شێوه یه كی سه ره كی كێشه ی 
پێش جه نگی ساردن زیاتر له وه ی كێشه ی تایبه ت بن به  وه رچه رخانی نوێی ڕووداوه كان. 
به اڵم له گه ڵ  ئه وه شدا وه ك مه سه له ی گرنگ ده مێننه وه  كه  مامه ڵه یان له گه ڵ  بكرێت، 
وه ك سه ره تایه كیش به رچاوخستنی ئه و ڕاستییه یه  كه  ئه وروپییه كان ده بێت دان به  

سروشتی مه ترسییه  نوێیه كاندا بنێن.
جیاوازییه كی سه ره كی هه یه  له  نێوان ئه و جۆرانه ی تێرۆریزمدا، كه  ئێمه  له  ئه وروپا پێی 
ئاشناین )كه   ناوخۆیین و كورتبونه ته وه  بۆ ئامانجی دروستكردنی ناسنامه ( و تێرۆریزمی 

جیۆپۆلۆتیكی نوێدا. ئه م تێرۆریزمه  نوێیه  هێزی كۆمه ڵگای مه ده نی به رز ده كاته وه .

ده كاته وه :  ڕوون  من  بۆچوونه كه ی  دیكه ی  خاڵێكی  ته واوه تی  به   ئه مه   هانتینگتۆن: 
ئه وروپا و  ئاشكرایه   كولتوورییه .  دابه شبوونی  خۆرئاوا  له   گرنگ  دابه شبوونی  دووه م 
خۆرئاوا له  هاوپه یمانێتییه كی مه زندان. به اڵم جیاوازییه ك هه یه ، كه  به  ڕاستی گرنگه : 
والیه ته  یه كگرتووه كان واڵتێكی زۆر ئایینییه ، له  كاتێكدا ئه وروپا سێكیوالره . نشینگه  
ئه مه ریكییه كانی سه ده ی حه ڤده  و هه ژده  به  زۆری له به ر هۆكاری ئایینی بوون. ئایینیبوونی 
ئه مه ریكا له  سه روه ختی تۆكۆڤایله وه  سه رنجی هه ر سه ردانكه رێكی ئه وروپی ڕاكێشاوه . 
ئێمه  یه كێكین له  ئایندارترین خه ڵكانی جیهان و له  نێو كۆمه ڵگا پیشه سازییه كاندا ته واو 
تایبه تین. له سه ر بنه مای جیهانییش ئایین و ناسیۆنالیزم هاوشانی یه كترن. ئه و كه سانه ی 
ئایینین، له  هه مانكاتدا ده خوازن زیاتر ناسیۆنالیست بن. ئه مه ریكییه كان به گشتی به  
قووڵی په یوه ستن به  خودا و به  واڵتیشه وه . له  كاتێكدا وا ده رده كه وێت ئه وروپییه كان 

پابه ندبوونێكی الوازیان هه بێت به  خودا و به  واڵته وه .
بووه  و  پرۆتستانتیزمی جوداخواز  ئه مه ریكا  له   ئایینی  ئه وه ش، ڕه چه ڵه كی  سه رباری 
ئه مه ش ڕه وتێكی مۆراڵی قووڵی له  كولتووری ئه مه ریكیدا به رهه م هێناوه . ئێمه  ده خوازین 
مه سه له كان له سه ر بنه مای چاكه و خراپه  پێناسه  بكه ین زیاتر له  ئه وروپییه كان، ئه م 
ئاشكرا  به   ئه مه   ترۆپكی خۆی.  ئه مه ریكادا گه شتۆته   ئێستای  ئیداره ی  له   مه یله ش 

جیاوازییه كانی نێوان ئه مه ریكا و ئه وروپا قووڵتر ده كاته وه .
گیدێنز: ئه م مه سه له ی ئایینه  زۆر سه رنجڕاكێشه . به اڵم من قه ناعه تم به وه  نییه  كه  

له  ئه مه ریكادا ڕاده یه كی  نێوان ئه وروپا و ئه مه ریكادا هه بێت.  له   جیاوازییه كی گه وره  
زۆر سێكیۆالریزه كردنی نێوكه نیسه یی )in-church secularization( هه یه . 
له سه ر ئاسته  فراوانه كه ی كۆمه ڵگا ئایین هه میشه  ئه ركێكی جیاوازی هه بووه  به راورد به  
ئه وروپا. جیاوازیی نێوان ئه مه ریكا و ئه وروپا به  ته واوی جیاوازییه كی ئاینیی نییه ، به ڵكو 

جیاوازییه كه  به  سیاسیكردنه ، به  دیاریكراویش به  سیاسیكردنی مافه  ئایینییه كان.

هانتینگتۆن: ده ره نجامه كانی زنجیره یه ك ڕاپرسی ده رباره ی ئاستی باوه ڕداری له  حه ڤده  
واڵتدا به پێی ڕاده ی ئاینداربوونیان به م شێوه یه  پۆلێنی كردوون: والیه ته  یه كگرتووه كان 
به  پله ی یه كه م هات به  ڕێژه ی  1.7، پاشان له  ناو واڵته  ئه ورپییه كاندا ئێرله ندا 
ئه ڵمانیا كه   پاشان  به رتانیا 11.6،  ئیتالیا 5.9،  پۆڵه ندا 5.2،  به ڕێژه ی 4.1، 
جیاكارییه كه  له  نێوان ئه ڵمانیای خۆرئاواو ئه ڵمانیای خۆرهه اڵتدا بوو، به  ڕێژه ی 12.1 

بۆ ئه ڵمانیای خۆرئاوا و 16.3 بۆ ئه ڵمانیای خۆرهه اڵت، كه  دواترینیان بوو.
ئه م  ئارادایه .  له   ئایین  ژیانه وه یه كی جیهانیی  بكات كه   ئه وه   تێبینی  ده بێت مرۆڤ 
ژیانه وه یه  له  هه موو شوێنێك ڕووده دات جگه  له  ئه وروپای خۆرئاوا. ئایین ڕۆژ له  دوای 
ڕۆژ گرنگتر ده بێت، به  جۆرێك كه  واڵتان له  پێناسه كردنی شوناسی نه ته وه یی خۆیاندا 
ئایین  ئه وه ی  سه رباری  ئه مه   پێده ده ن،  ڕه وایه تیی  حكومه ته كان  ده به ن و  بۆ  په نای 

ڕه گه زێكی گرنگه  له  ملمالنێ گشتییه كاندا.  
تا ئه و ڕاده یه ی كه  په یوه سته  به  ئه مه ریكاوه ، له  ئێستادا له  بیست یان سی ساڵی 
پێشوو ئایینیتره  و به ڵگه ی زۆریش له سه ر ئه مه  هه یه . ئه مه ریكا له  ڕووی نه ریتییه وه  به و 
قۆناغه دا تێپه ڕیووه ، كه  من پێی ده ڵێم )رابوونی مه زن(. سه ره تای ئه م ڕابوونه  سااڵنی 
1730 و 1740ه  كه  ڕێگای بۆ شۆڕشی ئه مه ریكا خۆشكرد و بووه  هۆی ئه وه ی كه  
من پێم وایه  ئێستا )رابوونێكی مه زن(ی تازه یه . ئایا له  والیه ته  یه كگرتووه كان ئایین 
به سیاسیكراوه ؟ به ڵێ، ئایین زۆر به سیاسیده كرێت. ساڵی 2000 هه ر كاندیدێك )جگه  
له  جۆی لیبه رمان( بۆ پۆستی سه ره وه  ڕۆشتبێت، ده بوو باوه ڕی خۆی به  یه سوعی 

مه سیح ڕابگه یه نێت. ئه مه  هه رگیز پێشتر له  سیاسه تی ئه مه ریكدا ڕووی نه داوه .

بیست و  له چاو  یه كه م.  خۆرئاوای  بۆ  بگه ڕێمه وه   خوله كێك  بۆ  بده   ڕێگه م  گیدێنز: 
ئه مه به   جارانن،  ئه وه نده ی  چوار  دیموكراتیییه كان  سیسته مه   ڕابردوودا  ساڵی  پێنج 
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پێم  من  زیاتره .  زۆر  ژماره یان  ئێستا  ده وڵه تانی  كه   ڕاستییه ی  ئه و  له به رچاوگرتنی 
زانیاریی  كۆمه ڵگای  وه ك  شوێنێكی  له   ئێمه   هه یه .  بونیادیی  هۆكارێكی  ئه مه   وایه  
جیهانیدا ده ژین. خه ڵك چیتر هاوواڵتیی پاسیڤ نین، به ڵكو ده یانه وێت چاالكتر بن 
به پێی هه لومه رجی ژیانی خۆیان. ئه مه  یه كێكه  له و هۆكارانه ی كه  وام لێده كات پێم 
وابێت گفتوگۆكردن ده رباره ی دیموكراتیزه كردنی عێراق جیاوازه  له  قسه كردن ده رباره ی 
دیموكراتیزه كردن له  هه رشوێنیكی تر، ته نانه ت له ماوه ی 10 بۆ 15 ساڵی پێشووشدا. 
به راوردكردنی ئه ڵمانیای دوای جه نگ و ژاپۆن زۆر ورد نییه . گفتوگۆی ئێستا ده بێت 
له سه ر بنه مای باڵوبوونه وه ی به رفراوانی سیسته مه  دیموكراتییه كان بێت، كه  وا ده كات 

ئه و شێوانه ی هێز  كه  پێشتر بوونیان نه بووه ، له  ئێستادا ببن به  ئه مری واقیع.
هانتینگتۆن: تۆ زۆر به باشی ئاماژه ت به  باڵوبوونه وه ی به رفراوانی دیموكراسی به  هه موو 
جیهاندا كرد. هه ر چۆنێك بێت، به شێكی زۆری ئه و واڵتانه ی كه  دیموكراسی تیایاندا 
باڵوبووه ته وه ، ئه و واڵتانه ن، كه  كولتووره كانیان ته واو هاوشێوه ی كولتووری واڵتانی 
واڵتانی  یان  بن  التینی  ئه مه ریكای  واڵتانی  ئه گه ر  جا  ئه تڵه سین،  زه ریای  باكووری 
ئه وروپای ناوه ندی، به شێكی دیكه شیان ده ره نجامی كاریگه ریی درێژماوه ی ئه مه ریكان 
وه ك كۆریای باشوور و تایوان. من ناڵێم ئه مه  جیهانییه ، به اڵم هێشتا فاكته ری كولتوور 
گرنگیی خۆی هه یه . وه ك ئه وه ی جۆی الپاڵۆمبارا وتوویه تی، دیموكراتیزه كردن واته  
به  خۆرئاواییكردن. خۆزگه  ئه مه  ڕاست بووایه ، به اڵم ڕاستیی مه سه له كه  ئه وه یه ، به  
الی كه مه وه  له  جیهانی ئیسالمیدا، كه  هه ڵبژاردن ده كرێت، گروپه  فه نده مێنتاڵیسته كان 
سه رده رده هێنن و دێنه  پێشه وه . ته نانه ت له  فه ڕه نساشدا كه  هه ڵبژاردنێك هه بوو بۆ 
واڵتێكی  هه ر  یاخود  پاكستان  یان  پێداوه ،  ڕێگه ی  حكومه ت  ئیسالمی و  كونسوڵی 
ئه وان  بیبه نه وه .  ده رده كه وێت  وا  كه   فه نده مێنتاڵیسته كانن  ئه وه   دیكه ،  ئیسالمیی 
نوێنه رایه تیی ڕایه كی به رفراوانی جه ماوه ری ده كه ن. ئه گه ر به م زووانه  هه ڵبژاردنه كانی 
عێراق ڕێكبخرێن، ئه وا گره وی ئه وه  ده كه م شیعه و سوننه  و فه نده مێنتاڵیسته كان دێنه  
له وانه یه   دیموكراسین،  الیه نگیری  هه موومان  ئێمه   له كاتێكدا  له به رئه وه ش،  پێشه وه . 

بمانه وێت خۆمان له وه  بكشێنینه وه  كه  هه ندێك واڵت ڕازی بكه ین دیموكراتی بێت.
گێدێنز: سه باره ت به  واڵته  ئیسالمییه كان، واڵتانی وه ك مالیزیا، به نگالدیش، توركیا و 
ئه ندۆنیزیا واڵتی تازه  دیموكراتین. ڕوون نییه  ئایا دیدی ئه وان به  پێویست دژ به  خۆرئاوایه  
یان نا. لێره دا به  ئاشكرا دابه شبوونێك هه یه  له  نێوان كێشه كان له  جیهانی عه ره بی و 

نێوان كێشه  به رفراوانه كانی )خۆرهه اڵتی ناوه ڕاستی گه وره (دا. پێم وایه  ملمالنێی ئه م 
ده رباره ی  تۆ  تێزه كه ی  هه رچه نده   نییه ،  شارستانییه ته كاندا  نێوان  له   سه رده مه مان 
پێكادانی شارستانییه ته كان یه كێكه  له  دره وشاوترین تێزه كان له  مێژووی نوێی زانستی 
سیاسیدا، به ڵكو ملمالنێیه  له  نێوان كۆزمۆپۆلیتانیزم له  الیه كه وه  و فه نده مێنتاڵیزم له  

الیه كه ی تره وه .
كۆزمۆپۆلیتانیزم له ناو دڵی خۆرئاوادایه ، خۆرئاوا به  مانای خۆرئاوای یه كه م: بنه ما 
په یوه ندی  ده دات  جیاوازه كان  كولتووره   به   سه ر  خه ڵكانی  به   ڕێگا  كه   گشتییه كان 
له گه ڵ  یه كدیدا دروست بكه ن و شانبه شانی یه ك پێكه وه  بژین. فه نده مێنتاڵیزم به  هه موو 
یاخود  ئیسالمی،  فه نده مێنتاڵیزمی  ته نیا  نه ك  فه نده مێنتاڵیزمه ،  جۆره كانییه وه  هه ر 
ئایینی، به ڵكو به هه مان شێوه  فه نده مێنتاڵیزمی ئیتنیكی و ناسیۆنالیستیشمان هه یه . 
به الی منه وه  فه نده مێنتاڵیست كه سێكه ، كه  پێی وایه  یه ك ڕێگای ژیان هه یه  و باشتر 
وایه  هه موو ئه وانی تر بڕۆنه  ده ره وه . به م مانایه ، من زۆر به  پێداگیرییه وه  ئه وه  ده ڵێم 

خۆرئاوا هێشتا خۆرئاوایه .

جیهان  بین:  وردتر  با  هه یه ،  ڕه وایه تیی  كێشه ی  خۆرئاوا  به اڵم  به ڵێ،  هانتینگتۆن: 
كاریگه ر و  حوكمی  ده بێته وه .  ڕه وایه تی  هێز و  نێوان  كه لێنی  كێشه ی  ڕووب��ه ڕووی 
یه كالكه ره وه  ته نیا كاتێك ده توانێت بوونی هه بێت، كه  هه ردوو هێز و ڕه وایه تی هه بن. له  
ئێستادا والیه ته  یه كگرتووه كان هێزی هه یه ، به اڵم له  دیدی زۆربه ی جیهانه وه  له  ڕووی 
ڕه وایه تییه وه  الوازه . كۆمه ڵگای جیهانی ڕووبه ڕووی كێشه یه كی بنه ڕه تی ده بێته وه ، كه  
بریتییه  له  كۆكردنه وه ی هێز و ڕه وایه تی پێكه وه : ده شێت موماره سه كردنی هێز به  بێ 
ڕه وایه تی له  درێژماوه دا كاریگه ریی زۆر زیانبه خشیی هه بێت. ئه گه ر من په یامێكم هه بێت و 
بینێرم بۆ كۆشكه  سپییه كه ی بۆش )ئیداره ی بۆش(، ئه وا ئه م ده ربڕینه  نایابه ی ڕۆسۆ 
ده بێت: “ئه وه ی كه  به هێزترینه ، هه رگیز ئه وه نده  به هێز نییه  كه  هه میشه  سه روه ر بێت، 

هه تا ئه و كاته ی هێز ده به سێته وه  به  مافه وه  و ملكه چییش ده به سێته وه  به  ئه ركه وه “.
پێكه وه كۆكردنه وه ی هێز و ڕه وایه تی مه سه له یه كی یه كالكه ره وه یه ، جا ئه گه ر ئه مه  له  
چوارچێوه ی پێدانی ڕه وایه تی گه وره دا به  هێزی والیه ته  یه كگرتووه كان بێت، یاخود 
نه ته وه   ده بێت  یان  بێت.  یه كگرتووه كان  نه ته وه   ڕه وایه تی  به   گه وره   هێزی  پێدانی 
یه كگرتووه كان چاكسازیی تێدا بكرێت، یاخود والیه ته  یه كگرتووه كان هه وڵ بدات زیاتر 
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نێونه ته وه ییه كانه وه   ڕێكخراوه   میانه ی  له   فره دا و  مۆدێلێكی  له ناو  ئێستا  كاته ی  له م 
هه ڵسوكاوت بكات و ڕه وایه تی به ده ست بهێنێت.

گیدێنز: ئایا له  سیسته می نێونه ته وه ییدا چۆن ڕه وایه تی به ده ست ده هێنیت؟ من پێم 
وایه  ده بێت له میانه ی ڕێساكانه وه  به ده ستی بهێنیت: یاسا ناكه سی و بابه تییه كان، كه  
هه موو كه سێك په یڕه ویان ده كات. له به ر ئه مه یه  كه  )رێكخراوی بازرگانی جیهانی( به  
دیاریكراوی گرنگه . ئه م ڕێكخراوه  ڕێكخراوێكی به  ڕێسا ڕێكخراوه . ئه و ڕاستییه ی كه  
چین و تایوان ئیمزایان كردووه  و ئاماژه كانی ڕووسیاش ئه وه  ده ڵێن خۆزگه  ده خوازێت 

ئیمزای بكات، ئاماژه یه كی زۆر گرنگه .

هانتینگتۆن: به ڵێ ڕاسته . به اڵم ئایا چاره سه ری دامه زراوه یی هه یه ؟ من پێم وایه  هه ندێك 
نموونه   بۆ  پێنابه سترێت.  پشتیان  چاره سه رانه   له و  كام  هیچ  به اڵم  هه ن،  چاره سه ر 
بخاته وه ،  ڕێك  یه كگرتووه كان  نه ته وه   ئاسایشی  ئه نجومه نی  بیه وێت  كه سێك  ئه گه ر 
هه میشه یی  ئه ندامی  وه ك  به رازیلیش  ژاپۆن و  هیندستان،  وه ك  واڵتانی  ده بێت  ئه وا 
بخاته  ناو ئه نجوومه نه كه وه  و كۆتایی به  مافی ڤیتۆ بۆ هه مووان بهێنێت جگه  له  والیه ته  
یه كگرتووه كان. به  الی منه وه  ئه مه  ئه نجومه نی ئاسایشێك دروست ده كات، كه  كه م و 

زۆر بونیادی هێز ده نوێنێته وه  له جیهانی ئه مڕۆدا.

به  هه رحاڵ ، له  ڕابردوودا دابه شبوون له  نێوان ئه مه ریكا و ئه وروپادا هه بووه ، به  شێوه یه كی 
به رجه سته ش له  سه ده ی نۆزده یه مدا. به اڵم له  ئێستادا جیاوازییه كان كه مبوونه ته وه . 
من پێم وایه  گرنگه  جه خت له سه ر ئه و كه له پووره  مێژوویی و كولتوورییه  بكرێته وه  كه  
ئه مه ریكا و ئه وروپا پێكه وه  ده به ستێته وه  كه  ده گه ڕێته وه  بۆ سه رده مه كانی ڕێنسانس و 
له وه   به اڵم  ده وڵه ت-نه ته وه كان.  وێستفالن و  سیسته می  گه شه پێدانی  ڕۆشنگه ری و 
گرنگتر دابه شبوونی نێوان عه لمانی و ڕۆحانی، ڕێسای یاسا، پلۆرالیزمی كۆمه اڵیه تی، 
حكومه تی نوێنه رایه تی و مافه كانی تاكه . به  الی منه وه  ئه مانه  ڕه گه زه  بنچینه ییه كانی 
شارستانییه تی خۆرئاوا دروست ده كه ن. ئه مانه  شارستانییه تی ئه وروپی و ئه مه ریكی له  
شارستانییه ته كانی دیكه  جیا ده كه نه وه ، جا ئه گه ر  شارستانییه تی چینی، ژاپۆنی، 

هیندی، موسڵمان، عه ره ب یان هه ر شارستانییه تێكی دیكه  بێت.

گیدێنز: من پێم وایه  ماكس ڤێبه ری سۆسیۆلۆجیست و ئابووریناسی به ناوبانگی ئه ڵمانی 
ڕاستی بۆ چوو كاتێك به ڵگه ی له سه ر ئه وه  هێنایه وه  كه  ده بێت ڕیشه ی خۆرئاوا له  
بنه ڕه تدا بگه ڕینرێته وه  بۆ ڕێسای یاسا، به  تایبه تیش ڕێسا بابه تییه كان )ناكه سێتییه كان(
له رێگای ئه م  نه بووه . هه ر  یاسای  بابه تیی  یاسا. هیچ كولتوورێكی دیكه  ڕێسای  ی 

ڕێسایه شه وه یه  كه  ئازادییه  مه ده نییه كان سه رهه ڵده ده ن.  

هانتینگتۆن: بێگومان له  ئێستادا جیاوازییه  یه كالیكه ره وه كه  له  په یوه ستبوونی واڵته  
الیه نه كانه وه   هه موو  له   ئه مه ش  ده گرێت،  سه رچاوه   ئیسالمه وه   به   خۆرئاواییه كان 
ئه مه   هه یه :  موسوڵمانت  كۆچبه ری  ئ��ه وروپ��ادا  له   تۆ  ده ك��ات.  مانیفێست  خۆی 
كێشه ی كۆمه اڵیه تی و كولتووری جدی و پرسی شوناسی نه ته وه یی هه یه ، كه  له  واڵته  
ئاسایشی  ئه منیه ت و  كێشه ی  ئاشكرا  به   زۆر  هه روه ها  سه ریهه ڵداوه .  ئه وروپییه كاندا 
هه یه ، كه  له وه دا به رجه سته  ده بێت ژماره یه كی زۆر له  تێرۆریسته كان النه یان له  واڵته  
ئه وروپییه  خۆرئاواییه كاندا چێكردووه . بێگومان ئه وان ته نها به شێكن له  ده ركه وته یه كی 
فراوانی جیهانیی ئیسالمی شه ڕه نگێز. پێویسته  ئێمه  جیاوازی بكه ین له  نێوان ئیسالمی 
شه ڕه نگێز و ئیسالم به گشتیدا. به اڵم ئاشكرایه  ئیسالمی شه ڕه نگێز هه ڕه شه یه كه  له سه ر 
خۆرئاوا له میانه ی تێرۆریسته كان و ده وڵه ته  )نیاز خراپه كان( كه  هه وڵ  ده ده ن چه كی 

ناوكی په ره پێده ن، هه روه ها له  چه ندین ڕێگای تریشه وه  هه ڕه شه ن له سه ر خۆرئاوا. 

راده ی ئه و توندوتیژییه  هاوبه شه ی كه  له  جیهانی ئه مڕۆدا موسوڵمانان تیایدا تێوه ده گلێن، 
سه رسامكه ره : گۆڤاری ئابوریناس 32 ملمالنێی سه ره كیان دیاریكرد، كه  له  ساڵی 
2000دا له  جیهاندا له  ئارادا بوون. ئه گه ر سه یری ئه و 32 ملمالنێیه  بكه یت، بۆت 
ده رده كه وێت دوو له سه ر سێیان شه ڕی موسڵمان بووه  له گه ڵ  موسڵمانی دیكه دا، یاخود 
شه ڕی موسڵمان بووه  له گه ڵ  ناموسڵماندا. لێره دا بۆم ده رده كه وێت كه  زۆر پێویسته  
ئه مریكا و ئه وروپا ده رك به  خاڵه  هاوبه شه كانی نێوانیان بكه ن و هه وڵ بده ن پێكه وه  
سه ر  بۆ  مه ترسین  كه   هه ره شانه دا،  ئه و  له گه ڵ   مامه ڵه كردن  بۆ  دابنێن  ستراتیژێك 

كۆمه ڵگاكانیان و ئاسایشیان له  الیه ن  ئیسالمی شه ڕه نگێز.
ده مه وێت ئه وه ش زیاد بكه م كه  ستراتیژی شه ڕی خۆپاراستن دژ به  هه ڕه شه  ناكاو 
زۆر  قۆناغه دا  له م  دیكه   خۆرئاواییه كانی  هێزه   ئه مه ریكا و  بۆ  جدییه كان  كوتوپڕ و  و 
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پێویسته . دوژمنی ئێمه  به  پله ی یه كه م ئیسالمی شه ڕه نگێزه ، به اڵم نابێت چاوپۆشی 
له  گروپه كانی دیكه ش بكه ین. كه واته  ئاشكرایه  كه  ده بێت سه ره تا ئێمه  هێرش بكه ین، 

ئه گه ر هاتوو ئه وان له  خۆ ئاماده كردندا بوون بۆ هێرشكردنه  سه ر ئێمه .

سه رچاوه 
http://www.digitalnpq.org/archive/2003_fall/giddens_

huntington.html
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هونه ر له  كۆنتێكستدا

ڕێكخه ری  به ش : شیروان خان
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شیروان خان
ماستەر- زانکۆی بەرلین

لە  باس  هه وڵمدا  دا،  کۆنسێپت  گۆڤاری  یەکی  ژم��ارە  نوسینی  لە   
پەیوەندی نێوان زانستی ئتنۆلۆگی و پڕۆسەی دروست بوونی هونه ری 
مۆدیرن لە خۆرئاوا بکەم. کە لە سەرەتای سەدەی بیستەوە لە ڕێی 
گەشتی لێکۆڵەرەوە ئەتنۆلۆگەکانەوە دەسپێدەکات، ئەو پەیوەندیە بووە 
هۆی دروستبوونی چەند دیسکۆرسێکی تر لە ناو هونه ری خۆرئاوادا. 
بەتایبەتی لە سەربابەتی “ئەویدی”)یان دیدی کلتوورەکانی دەرەوەی 
وەک  “ئەویدی”  کۆلۆنیالیزمی خۆرئاوادا،  لە سەردەمی  کە  خۆرئاوا(. 
هونه ری   سەرەتای  لە  دیدە  ئەم  سەیردەکرا.  ئێکزۆتیک  بابەتێکی 
ماکس  پێشتیان،  ماکس  ڕوس��و،  هنری  الی  ئەتوانرێت  مۆدێرنەدا 
ئیرنست،،، ببینرێت. لەهه مانکاتدا هونه ری خۆرئاوا له  و ده  مه  دا وەک 
هه  ڵگری دیدێکی ئونیڤێرزال خۆی پێناسه  ده کات، وه ک تاکه  هونه رێک 
که  هه  ڵگری  ئیدیالە ئەستیتیکییەکانه ، وە له  چاوی خۆیه وه  “ئەویدی” 
یان کلتوورەکانی تر وەک  کلتوورێکی سەرەتایی دەبینێ، وە خودی 
خۆی له و سه  رده  مه  دا وەک نوێنەری هه   نووكه   مێژووییه  کەی ئەو کلتوورانە 
دوواوه   به   دووهه م  جیهانی  جەنگی  لەدوای  لەکاتێکدا  ئەمە  دەبینێ. 
لێکۆڵەرەوە ئەتنۆلۆگییه کانی ئەو دەمه ، هه  ڵده  ستن به  خوێندنه وه ی 
بابەتی “ئەویدی” بە جورێکی تر، بۆنموونە” له الی شتراوس ئه تنولوگی 
وەك لێكۆڵینەوە له  سه ر بابه  تی )ئەویدی( به  رده وام ئه بێت بەاڵم له وێ 
به  دواوه   دێن لەناو جیاوازیەكاندا كاردەکه ن نەوه ك  کاریان به  ته نها 
گەڕانێك بێت بەدوای ڕاستیەكاندا. الی فۆكۆ دیدی ئتنولۆگی ئەگەڕێتەوە 
ناو كلتوور خۆی و وێنەی”ئەویدی” لەناو مێژووی دروستبوونی كلتووری 

خوێندنەوەیەک بۆ هونەر لە کوردستان 
)ئه ویدی(خۆیدا ئەدوزێتەوە, واتا کاری ئتنۆلۆژ به  و میتۆده ی که  هه  یه تی، سه ره تا 

هه ڵدەستێت به  لێكۆڵینەوە و هه  ڵکۆڵینی كلتووری خودی)خۆرائاوا( خۆی،”.
کاریگەری ئەم دیدە جیاوازە، لە سەر هونه ری دوای شەستەکانەوە ڕاستەوخۆ ده رده که وێت، 
کە ئەمەش له  بابەتی یەکەممدا باسم کردووە، کە چۆن هونه ر بەجۆرێکی تر مامەڵە 
لەگەڵ کلتووری خۆیدا دەکات، له وێوه  هونه رمه ند ڕۆڵی لێکۆڵه ره وه یه ک ده بینێت و 
کاری هونه ریش  وه ک لێکۆڵینه وه یه ک هه  ڵده ستێت به  پیشاندانی دیدە جیاوازەکان، 
نەوه ک به  ته نها گەڕانێک بێت بەدوای ئیدیالێکدا. لەهه مانکاتدا هونه ر خودی خۆی بە 
تیۆره  و دامه زراوە هونه ریەکانی،و ئەو شوێنانەی کە هونه ری تێدا بەرهه مدێت،دێت 
پەیوەندیه  سیاسی و کۆمەاڵیەتیەکان دەخاتە ژێر پرسیارەوە، کە ئەمەش ده  بێته  
سه ره تایه ک بۆ هه ڵوەشاندنەوەی ئەو دیدە خۆرئاواییە باوه ی که  هونه ری لە بازنه ی 
ئیدیالێکی دیاریکراودا  گیرپێخواردووه ، که  ئه مه ش  لە یۆنانەوە ده ستپێده کات، بۆ 
سەدەکانی ناوەڕاست، ڕێنیسانس و تا مۆدیرنه ش به  رده وامه ، ئەم دیدە کلتووریە کە 
ئیدیالێکی تایبەتی خۆی هه یە وەک هه ریەک لە کلتوورەکانی تر، که  چیتر ناشێت وەک  

تاکه  دیدێک یان تێڕوانینێکی گه ردوونی ئاماژه  به خۆی و به هاکانی بدات .
له ڕێی  فۆکۆ،  الی  تایبەتی  بە  ئەویدی”که    “ بابەتی  لەسەر  که   گۆرانکاریانەی  ئەم 
تیۆری پۆستکۆلۆنیالیزمەوە کاری پێکراوه ، وه  کاریگەریەکی زۆری لە دوای هه شتاکانی 
سه ده ی پێشووه وه  بەسەر خویندنەوەی کلتووری و هونه ری خورئاواوه  جێهێشتووه . 
کۆلۆنیالیزمدا  سەردەمی  لە  کە  نیە  ئەوە  بەتەنها  پۆستکۆلۆنیال  تیۆری  ڕەخنەی  
کلتووری خۆرئاوایی لە واڵتە داگیرکراوەکاندا وەک کلتوورێکی زاڵ و بااڵ چەسپێنراوە. 
لتوورانه دا  که   و  له   کلتووریش جێوێرانکاری  داگیرکردنێکی  کۆلۆنیالیزم وەک  بەڵکو 
له پاش  خۆی به جێهێشتووه  که  نابێت بەتەنها  ڕووی نێگه تیڤه که ی له  کرده ی سەربازیدا 
کورتبکرێته وه . چونکه  ئەو دەسەاڵتە تا ئێستاش به رده وامبوونی هه یە به اڵم له  شێوه  
و فۆرمێکی تردا تا ئه  مڕۆ به رده وامی به  خۆی داوه ،وه  نابێت له بیرمانبچێت که  بنه مای 
ئابووری  و  لە ستروکتوری دەسەاڵتی سیاسی  “ئەویدی”یه وه   به   پەیوەندی خۆرئاوا 
جیاناکرێنەوە. ) لێرەدا باس لەو  دیالۆگە کلتووریە ناکەم کە لە کۆنەوە لەبەینی ئەم 
کلتوورانەدا هه بووە، چونکە خودی کۆلۆنیالیزم لە سەر بنه مای دیالۆگێکی ئازاد نایەت 
بەڵکو وەک هێزێکی خۆسه پێنه ر دێت که   ده یه وێت کلتوور و بەهاکانی خۆی به سه ر 
له   هه  میشه   کلتووری )ئه ویدی(   تێکشکاندنی  بێگوومان  و  بسه پێنێت  )ئه ویدی(دا 
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ترۆپکی ئامانجه کانیدا بووه .
خۆرئاوا  کلتووری  دەسەاڵتی  مێژووی  لە  ڕەخنە  جگەلەوەی  پۆستکۆلۆنیال  تێۆری 
دەگرێت، لەهامانکاتدا ڕەخنە لە ترادیسێنی پێناسەی کلتووری و ناسنامەی نەتەوەیی 
خۆرئاوا خۆی دەگرێت. بۆنموونە لەپێناسەی کلتوور بۆ هیدەر ئەوەیە، کە کلتوورەکان 
وەک شوینێکی هومۆگین و داخراو، کە لەناویدا تاکەکان وەک هه ڵگری ئەو کلتوورە 
گشتییە تایبەتمەندێتی خۆیان هه یە،وە لەو ڕێیەوە دەتوانن خۆیان لە کلتوورەکانی 
تر جیابکەنەوە، سنووری کلتووری خۆیان بپارێزن. بەومانایەی کە هه موو کلتوورەکان 
لەنزیکبوونەوەیان لەیەکتری دەتوانن لە دیالۆگدابن و لەهه مانکاتدا سنووری خۆیان لە 
تێکەڵبوون بپارێزن،وه  وەک دوو کلتووریی جیاواز به رده وام له  په یوه ندیدابن.  وەک 
ڕەخنەیه ک لەم دیدە دەکرێت باس لە دوو چەمکی تر بکرێت وەک ترانسکلتوور الی 
ڤولڤگانگ ڤێلش وە نێوانی شوێنی یان چەمکی )هوبرید( کە بە مانای )موتوربه ( دێت 
لەالی هۆمی بابا. که  بۆ ئه مان نزیکبوونه وه ی کلتووره کان له  یه کدی ده بێته  هۆی نه مانی 
سنووره کان، وه  له م ڕێیه وه  ده کرێت ببێته  نه مانی ئه و دووالیزمه ی که  له نێوان کلتووری 
خۆی و کلتووری ئه وانی دیدا بەدی دەکرێت، چونکه  تا ئه م دووالیزمه  بوونی هه  بێت، 
پاوانخوازی  کلتووری خۆرئاوا  لەتەک كلتووره کانی تردا وەکو خۆی دەمێنێتەوە. بۆ 
نموونه  گەر باس له  تێکه ڵبوونی ئه و کلتوورانه  بکه ین که  له  خۆرئاوادا هه  ن له  نێوان 
کلتووری زاڵ و فه رمی ئه و وواڵته  و که لتووری ئه و که مایه تیانه ی که له و واڵته دا ده ژین، 
وەک تورک، عەرەب، ئاسیایی،،، چیدی ناکرێت وەک  کلتووری جیاواز سەیر بکرێن،لە 
کاتێکدا نه وه ی یه که می ئه م که مایه تیانه  چەندین نه وه یان له پاش خۆیان پێگه یاندووه  
که  له  ڕۆژئاوادا له  دایک بوون و له  نێو زیاد له  که لتوورێکدا گه وره بوون و تا ئه مڕۆ 
وه ک به شێکی گرنگی ئه م کۆمه ڵگایانه  به رده وامی به  ژیانیان ئه ده ن لێره وه  ده کرێت 
شوێنگه ی کلتووری ئەم نەوانه  وەک ئەوشوێنە جیاوازە ته ماشا بکرێت که  به  فۆرمی 

هوبرید )نێوانی شوێن( ناسراوه .      
داڤید دەکرێت  کاترین  بە سەرپەرشتی  دوکۆمینتای ۱۹۹۷  نەوەدەکانەوە،  دوای  لە   
هونه ر  کردنه وه ی  پێناسه   سه رله نوێ  بۆ  بکرێت  ته ماشا  سەرەتایی  هه  وڵێکی  وەک 
ئینزۆر( لە  له  سه رئاستێکی گڵۆباڵ. پاشان دۆکۆمەنتای ۱۱ بەسەرپەرشتی )ئۆکو 
۲٠٠۲ دا دێت و گوڕێکی تووندتر به و ڕه خنه یه  ده دات کە پێشتر له الیه ن)ک.داڤید( 

ئاڕاسته ی دیدی نێوه ندخوازی هونه ری خۆرئاوا کراوە، کە بە شێوەیەکی گشتی بە 

 .)culture study( پشتبەستن به   تیۆری پۆستکۆلۆنیاڵ و توێژینه وه ی که لتووری
لە دۆکۆمەنتای)۱۱( دا بە بەشداریکردنی زۆر له  هونه رمەندانی دەرەوەی خۆرئاوا، وه ک 
هه وڵدرا  تیایدا  کە  به ڕێوه چوو  باشور،،،  ئەمەریکای  ئاسیا،  ئەفەریقا،  کیشوەری  له  
کلتووری، سیاسییەکانی  لەڕێی کارەکانیانەوە کێشە کۆمەاڵیەتی،  ئەم هونه رمەندانە 
جیهان بخەنەڕوو، نەک مه رجی کارەهونه ریەکان لەسەر بنەمای ئەو ئیدیالە ئستیتیکیه ی 
هونه ری خۆرئاوایی  بێت، . لە هه مان کاتدا وەک ساڵه کانی پێشووتر دوکۆمەنتا بەتەنها 
لە شاری کاسل نەمایەوە، بەڵکو بەسەر پێنچ پالتفۆرمدا دابه شکرا وه ک  نەمسا، هند، 
نیجیریا، دوورگەی کاریبیک و شاری کاسڵ لە ئەڵمانیا ، ئەمە و لەالیەکی تر وەک 
هه ڵوەشاندنەوەی دیدی شوێن Center که  به رده وام  له وه وبه ر ئاماژه یه ک بووه  به  
)خورئاوا(کە هونه ر تیایدا به رهه  مه م دێت و له  هه  مانکاتدا هه  رله وێشدا پەخش دەکرێت، 

کەتێیدا پەراوێز )ئه ویدی( وه ک وەرگرێکی پاسیڤ بوونی هه   بووه .
پەیوەندی  ئێستا  گۆڕانکاریانەوە،  ئەو  ل��ەدوای  کە  نیە  ئەوە  مەبەستم  من  لێرەدا 
کلتوری خۆرئاوا  لە تەک کلتوورەکانی تردا لە دۆخێکی تەندروستدایە، بەڵکو كێشەی 
کۆمۆنیکه یشنی کلتووری لە سەردەمی جیهانگیریدا یەکێکە لە هه رە بابەتە ئاڵۆزەکانی 
ئێستای ناو تیۆریە کلتوریەکان به  هونه ریشەوە. وه  تاچەند پەیوەندی کلتوورجیهانگیری، 
وە دەسەاڵتی سیاسی ئابووری کلتوورە پاوانخوازەکان لەگه ڵ کلتووری )ئه ویدی(دا له  
کۆمۆنیکەیشنێکی ئازاددان، که  ئه مه ش  هه ر وەک  کۆمه ڵێک پرسیار ماونەتەوە. )بۆ 
نموونە تێگەیشتن لە چەمکی هونه ر وەک ئەو چەمکەی کا تا ئیستا کاری پێدەکریت 
لە جیهاندا تێگەشتنێکی  ته واو خۆرئاواییانه یه  و ئەم پرۆسەیە لە ناو خودی دیدی 

هونه رخۆیه وه  هاتووە(.
 وه  بۆ زیاتر کارکردن له سه ر ئه م تێڕوانینه ،دێین و کوردستانی عێراق وه ک نموونه یه ک 
وه رده گرین. مێژووی  بزوتنه وه ی هونه ریی لە كوردستانی عێراق لە په راوێزی مێژووی 
تێڕوانین   ئیستاش  تا  چونکە  بخوێندرێتەوە،  ده کرێت  عێراقدا  لە  هونه ر  بزوتنه وه ی 
له وێ)واتا کوردستانی عێراق( بۆ هونه ر بەگشتی لە ژێر کاریگەری هه  مان تێڕوانینی 
خوێندنی  سیستمی  لە  دەکرێت  هونه رمەندەکان،  ستایڵی  لە  جگە  ئەمە  عێراقدایه . 
پەیمانگاو زانکۆ هونه ریەکانەوە بەڕاسته وخۆیی ببینرێت. لە هه  مانکاتدا دەبێت مێژووی 
هونه ریش له  عێراق لەگەڵ مێژووی سیاسی و چرکه ی هاتنی کۆلۆنیاڵیالیزمی ئینگلیزی 
کاریگەریە  ئه و  تاوه کو  بکرێت،  ب��ه راورد  به تایبه تی  پێشودا  سه ده ی  بیستەکانی  لە 
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گەورەیه ی ئه م مێژووه  و هاتنی ئه م کۆڵۆنیالیسته  به  سه رهه  ڵدانی هونه ری مۆدێرن له و 
به شه دا جێیهێشتووه ، به باشی په نجه ی بخرێته  سه ر،کە ئه ویش لە کۆتایی سیه کانه وه  
له ڕێی ناردنە دەرەوەی هونه رمەندان بۆ دەرەوەی واڵت دەسپێدەکات. وه  بە هاتنەوەی 
ئەم هونه رمەندانە هه وڵ ده دەرێت بۆ دروستکردنی هونه رێکی هاوچەرخ لە عێراق .وەک 
درستبوونی گرووپی )رواد(،  گرووپی )ئینتیباعی(، یان) جماعە بغداد للفن الحدیپ(
وە لەوێوە ئاشنابوون به  هونه ری  خۆرئاوا و کاریگه ری تێڕوانینه کانی ئه م هونه ره   به  
ڕاسته وخۆیی ده ست به  کاری خۆی ده کات، وه  له  هه  مانکاتدا هه وڵ ده دەرێت له  تەک 
هونه ری میزۆپۆتامی، ئیسالمی، یان  به  بابەتە فۆلکلۆریەکان تێکه ڵ بکرێت. کە ئەم 
دیده  هونه ریەی کە له وکاته وه  دروست بووه  تا ئێستاش کاریگەریان بەسەر ئەتمۆسفێری 
هونه ریەوە ماوە لە عێراقدا به  گشتی و کوردستانیش.  وه  لێره دا ئەتوانرێت چەند 
ستایڵێک باس بکرێت کە کاریگەری گەورەیان هه بووە به سه ر هاتنه کایه ی ئه م  دۆخه . 
مۆدێرن  هونه ری  ئەستیتیکی  بنچینەکانی  سەر  لە  کە  ڕیالستی  ستایلی  نموونە  بۆ 
فایق حسن   چۆن  وه ک  الرحال،وه   خالد  عه تا صبری،  فایق حسن،  وەک  کاردەکەن 
ڕیالستیی لە گەڵ ڕەمزە عەرەبیه کاندا تێکەڵ دەکرد. ، ستایڵی ئینتیباعی الی سەرەتای 
کارەکانی محمود صبری وە حافڤ الدروبی یان ستایلی سمبۆلی یان سوریالی کە لێرەدا 
ئەو تێکەڵ کردنەی زۆر بە ڕاشکاوی دەردەکەوێت، الی جواد سلیم، گارق المڤلوم، حمید 
العگار، یان الی عال  و البشیر کە زیاتر بەئاڕاسته ی سمبۆلە نێودەوڵەتیه کاندا دەڕوات. 
ستایڵی ئەبستراکت کە لە سەرەتادا  له گه ڵ خه تی عه ره بی الی شاکر حسن السعید یان 

لەتەک زەخرەفەی ئیسالمی الی فرج عبو.
ئەگەر سەرنجێک لە مێژووی سەرەتاکانی درستبوونی هونه ری هاوچەرخ  لە عێراق 
ئیستا  تا  کە  بینین،  دروستبوونیەوە  سەرەتای  لە  کاریگەری  دوو  دەکرێت  بدەین، 
بەشێکی زۆری لە ئنترسەی هونه رمەندانی ڕاکێشاوە. یەکەم لە دوبارە بەرهه مهێنانەوەی  
چەند ستایلێکی هونه ری مۆدێرن له  ڕێیی هاتنی کۆلۆنیالیزمەوە.  دووهه میان کاریگەری 
هزری ناسیونالیزمی عەرەبی لە دوای چلەکانی سه ده ی پێشووه وه ، کە وەک گەڕانەوە 
بۆ ڕابردوو لەڕێی دووبارە بەکارهێنانی مۆتیڤەکانی هونه ری مۆزۆپۆتامی، ئیسالمی، 
فۆلکلۆر دەردەکەوێت. کە هه موو کات بەدوای ناسنامەیەکی نەتەوەیی ده گه ڕێت، وه  
لە  سه رده مه دا  له و  مۆدێلە  ئەم  کە  هاوچەرخ.  عەرەبی  هونه رێکی  هێنانه کایه ی  بۆ 
کوردستانیش به کار دەهێنرێت، بۆ هێنانه کایه ی هونه رێکی کوردی هاوچەرخ. کە مۆدێلی 

ئەم هزرە ناسێۆنالیستیە لە هه مانکاتدا لە ژێر کاریگەری هزری ناسیۆنالیزمی خۆرئاواوە 
دروست دەبێت. کەواتە هه ردوو کاریگەریەکە لەناو کلتوری خۆرئاواوە هاتووە. 

هونه ری  ناو  لە  ئینترسەیەی  ئەو  و  هونه رە  ئەم  دیدی  دروستبوونی  مێژووی  ئەگەر 
تا  ناو هونه ری مۆدێرن  خۆرئاوادا سەیر بکەین، دەبینین بە تەنها چەند ستایڵێکی 
ستایالنە  لەو  هونه رمەندەکان)تاچەند  سەرنجی  جێی  بوونەته   بەگشتی  ئێستاش 
تێگەیشتووین ئەوە  بۆ خۆی پرسیارێکە(، کە ئەمە لە کاتێکدا لە ۱۹۱٦ دا بزوتنەوەی 
دادا هه بووە یان هونه رمەندێکی وەک مارسیل دوشا کە کۆتایی بە دیدی ئەستیتیکی 
باوی هونه ری مۆدێرن هێنا، وە لە شەستەکانەوە هونه ری پۆپ، کۆنسێپت، پیرفۆرمانس 
یان ڤیدیۆ هه بووە، هونه ری مۆدێرنی خۆرئاوا هیچ کاتێک لە پرۆسەی خۆ تازەکردنەوەدا  
دانه بڕاوە. کەچی ئەم گوڕانکاریانە و ئەو پرۆسە ڕەخنە ئامێزەی ناو هونه ری خۆرئاوا 
بۆ چرکه یه کیش نەبووەته  جێی سەرنجی ئەم هونه رمەندانه ی عێراق بەگشتی. لێرەوە 
دەتوانین بڵێین ئەم هونه رە سەرنجی بۆ پرۆسەی کارکردنی ناوەوەی هونه ری مۆدێرنی 
خۆرئاوا نەبووە و ئەو هونه رەی وەک پرۆسەیەکی ڕەخنەیی وەرنەگرتووە بەڵکو چەند 
ستایلێکی وەک ئیدیالیک هه ڵگرتۆتەوە و به رده وام هه وڵی تێکەڵکردنی لەگەڵ مۆتیڤە 
کۆنەکانی خۆی داوه  بۆ دروستکردنی ناسنامەی هونه ری نەتەوەیی. کە ئەم هه واڵنە 
نەک بە تەنها هونه رمەندەکان پێوه ی خه ریکبوون بەڵکو هه موو کات به شێک بووه  له   
کلتووری سیاسی  به  گشتی ودەوڵەتیش له  عێراق به  تایبه تی کاری بۆ ئه م شێوه یه  
له  هونه ر کردووە، ئەمە دەکرێت تائێستاش بە نموونە لە کوردستان لەڕێی کردنەوەی 
پێشانگای بەكۆمەڵ بۆ کارەساته کان، بۆنە نەتەوەییەکان یان بۆ هونه رمەندانی کورد، 

دووبارە ببینرێتەوە کە هه موو کات بۆ ناسنامەیەکی گشتی)مێگەل( کاردەکات.
ئەگەر میژووی هونه ری هاوچەرخی خورئاوا, هه ڵوەشاندنەوەی ئەو میژووە هونه رییەی 
خۆی بووبێت، و كردنەوەی ده رگایه ک بووبێت به سه ر هونه ری جیهانیدا، کە ئێستا بەبێ 
كلتوورەكانی تر ناتوانرێت باس لە هونه ری هاوچەرخی جیهان بكرێت، وه  هیچ مێژوویەك 
وەک بنەچە )ئۆرگیناڵ(  ناتوانێت خۆی بناسێنێت، هونه ر چیتر گەڕانێک نیه  بەدوای 
دیدێکی ڕەهادا، بەڵکو لە تێکەڵبوونی جیاوازیەکاندایە. کەواتە لێرەدا دەکرێت پرسیارێک 
بورووژێنین، ئایا هونه ر لە کوردستان کە لەرێی کاریگەری ئەو هونه رەوە کە لە دوای 
سیەکانی سه ده ی پێشووه وه  لە عێراق دروستبووە تا ئێستا لەگەڵ چ دیدێکی هونه ری 
خۆرئاوادا لە دیالۆگدابووە.؟ ئایا لەگەڵ ئه و پڕۆسه  ڕه خنه ییه ی هونه ری  خۆرئاوادا 
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مۆدێرنەدا  هونه ری  له ناو چه ند ستایلێکی  ته نها   یان  بووه   دیالۆگێکدا  له   به رده وام 
پەیکەرسازی  یاخود  نیگارکێشان،  کاری  جۆری  لە  باس  لێرەدا  من   ( ماوەتەوە،؟ 
ناکەم چونکە ئەمانه  میدیۆمێکن به ته نها. بەڵکو باس لە دیدو دیسکۆرسی ناو هونه ر 
دەکەم به  گشتی( وە کاریگەری ئەم دیدانە لە ئێستادا لەکوێدایه  به تایبه ت له ناو ڕەخنە 

کۆمەاڵیەتی و کلتووریەکانیدا.؟
مامەڵە  لە کوردستان  بکەین کە چۆن هونه ر  پەرادۆکسێک  لە  باس  لێرەدا دەکرێت 
لەگەڵ ئەم گوڕانكاریانەی هونه ری خۆرئاوادا دەكات, لە کاتێکدا ئه م هونه ره  لەژێر 
كاریگەری هونه ری خورئاوادایە, لەهه مان كاتدا هه وەڵ دەدات مێژوویەك بۆ هونه ری 
له کاری  مەبەستم  بدۆزێتەوە,)  خۆیەوە  كلتووری  ڕاب��ردووی  لە  خۆی  هاوچەرخی 
ئەرشیڤی یان دۆکۆمەنتکردنی مێژووی هونه ر نیە لە کوردستان( كە ئەوڕابردووە له الیه ن 
كۆلۆنیالیزمه وه  تێکشکێنراوه ، کە  ئه مەی دوایشیان به ته نها مه به ست له  خۆرئاواییه که  
نیه  بەڵکو کاریگه رییه  ڕاسته وخۆ و نێگه تیڤه کانی کلتوورەکانی واڵتانی دراوسێ ،كە 

ئەمانه  پچڕانێكی بەرداوامی مێژووی كلتووری دروست کردووە.
 کەواتە ئەكرێت  ئێمە لە كاتێكدا لەژێر کاریگەری هونه ری خۆرئاوادابین و لە هه مانکاتدا 
بە دوای ناسنامەی هونه ری  خۆماندا بگەرێین.؟، کە خۆی ئەم هونه رە لە خۆرئاوا بەناو 
چەندین دیسکۆرس و گۆڕانکاری و تازەبوونەوەدا تێده په ڕێت،وه  هه مووکات چاوێکی  
ڕەخنەیی تیژی هه  بووە به سه ر خۆیه وه ، کەتا لە دوای هه فتاکانەوە هه موو میژووی 
هونه ری بە دیدی ئێستیتیکی، وە بە په یوەندی دامەزواوەیەکانی، لەگەڵ مۆزەخانە و 
دەسەاڵتی سیاسی کلتوری دەخاتە ژێر پرسیارەوە. نەک گەڕان بەدوای ناسنامەیەکدا 
بەڵکو لە پروسەی هه ڵوەشاندنەوەی ناسنامەی دیاریكراو و ئۆرگینالدا بووە, چونكە 
ئەگەر  کەواتە  نیە.  وێنەیەكی جێگیری  یاخود  ناسنامە شوینێك  ئێستایدا  دیدی  لە 
پرۆسەی  بە  چرکه یه دا  له م  کە  کاربکه ین  هونه ریدا  دیدێکی  کاریگەری  ژێر  لە  ئێمە 
هه ڵوەشاندنەوەی ناسنامەی خۆیدا تێپه ڕێت، ئایا دەکرێت لە هه مان کاتدا بگەڕێینەوە 

بۆ ڕابردوو بۆخاتری دۆزینەوەی ناسنامەی هونه ری نەتەوەیی.؟ 
بە بۆچوونی من ئەم پەرادۆکسە وای کردووە کە دۆخی هونه ر نەک لە هه ڵوەشاندنەوەی 
ناسنامەدا بەڵکو بە دوای ناسنامەیەکی وەستاودا دەگەڕێ. ئه مه ش کرده یه کی ته واو 
ناپرۆسە ئامێزە. لێرەوە دیالۆگ کردنێکی تەندروست لەگەڵ دیدی هونه ری ئێستای 
خۆرئاوادا به م شێوه یه  زۆر مەحاڵە.  هه  روه ها ئه م پرسیاره  ده کرێت له  دیدی هه  نوکه یی 

هونه ری خۆرئاواش بکرێت، ئایا دەکرێت ئەم هونه ره ی کە لە کوردستان بەرهه مدێت، 
وەک دیدێکی جیاواز لە خۆی سەیر بکات.؟  

کەواتە تا چەند هونه ر لە کوردستان خۆی بەم دسکۆرسە تازانەی ناو هونه ری تازەی 
خۆرئاواوە خەریک کردووە، وە تاچەند ئەم هونه رە لە بەشە کلتووری و زانستیەکانی تر 
نزیک بۆتەوە،وە تا چەند هونه ر خۆی وەک دامەزراوەیەک  وه  پەیوەندی خۆی لەگەڵ 
ئیدیۆلۆگیەکاندا به  ڕەخنەوه  خوێندۆتەوە، دەبێت ئه مانه  ببنە بابەتە سەرەکیەکانی ناو 
دیسکۆرسی هونه ری لە کوردستان ئەگەر  بێت وبمانەوێت لەو پەرادۆکسە ڕزگارمان 

بێت.
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سۆران ڕەفعەت
خوێندکاری ماستەر- زانکۆی بەرلین 

پارادیگمایی  گۆڕینی  الئاشنابوو  ئه وه مان  كه مدا  زۆر  كاتێكی  له  
له  هونه ر و په یوه ندی نێوان ئۆبێكت و سوبێكت ئه مه  هه روا له  
ماوه ی یه ك شه ودا ڕووی نه داوه . فه لسه فه و تیۆری كۆمه ڵناسی 
له و گۆڕانه دا به  شێوه كی به رچاو له  ئه مڕۆدا كاریگه ریان هه بوو 
به سه ریدا به تایبه تی له  پۆستكۆنسێپتوال, حاڵه تی كۆمه اڵیه تی و 
سیاسه ت ئه و وه گه ڕهێنانانه ی له  هونه رو هونه ری ئه كتیڤستی دا 
كردووه  به یه كه وه  ڕۆڵی به رچاویان تێدا به رده وام هه یه . هه روه ها 
ئه م په یوه ندیه  هه ر له  كاته كانی پێش ئێستدا به  هاوشێوه ی ئه وه  
هه ر هه بووه  به اڵم به م شێوه یه ی ئێستا كه  ئه وها له و چه مكانه  و 

كاركرنه كادا به م شێوه یه  زۆر پته و نه بووه .
له   تیۆریی  و  چه مك  چۆن  كه   ئه وه یه   سه ر  له   باسه كه   لێره  
پرۆژه یه كی هونه ریی بارگاویی ده كات و هه روه ها ئه و  هه واڵنه ش 
ده خرێته ڕوو  كه  له و په یوه ندیه دا سه رهه ڵده دات له و كاته ی كه  
ئه وانه ی به  تیۆری ده یكه ین له  خزمه تی كاره  پراكتیكیه كه دا به  
به ره وپێشچوونه ی   له و  باس  پارتیسیپاتۆری  هونه ری  له   تایبه ت 
ئه و شێوازه  ده كه ین. له م بابه ته دا باس له و كاركردن و  كێشانه  
ده كه ین كه  دێته ڕێمان له  چه ند كۆنتێكستێكی كه  چۆن ئاماژه ی 
هونه ری  له   ناچارده بین  هه ندێجار  كه   خااڵنه شی  ئه و  پێده ده ین 
پارتیسیپاتۆری ڕه چاوی نه كه ین, هه ره وه ها ئه و به دواداگه ڕانانه ی 

Particpatory Art

لێكدانه وه یه كی پارادیگمایی له گۆڕینی ئۆبێكت بۆ 

سوبێكت

به   كه   تیۆریانه ی  باگراونده   ئه و  به دوای  پێشوو  نه وه كانی سه ده ی  كه له دوای 
ئه وخااڵنه ی كه  گرنگه   ئه م شێوه یه  كه  كاركردنی هونه ری كه   به رئه نجامدانی 
كه   پێده كرد  هه ستمان  كه م  كه   كارانه بوو  له و  زیاتر  ئه مه ش  ڕه چاوكردنی  بۆ 
ئه وه  هونه ری پارتیسیپاتۆری ئه وه ش خه تای ئه وه بوو كه  ئه و كات ئه م شێوه  
ئیشكردنه  وه كو ئێستا وا زۆر باڵو نه بوو به  تایبه ت له  كاری ڤیدۆئارتی  گۆریال 
كه  حاڵه تێكی ته له فزیۆنی بوو  كه  حاڵه تێكی كاركردنی پێكه وه یی شانۆبوو كه  

له وكاته دا )Susanne Lasy( ناوینابوو جیلی نوێی هونه ری میلی.
ده ژین  تێیدا  كه   بكه ین  ئه مڕۆ  بارودۆخه  سیاسیه ی  له و  باس  ئیستا  ده كرێت 
بارودۆخه ی  ئه و  تایبه ت  به   ده كه ین  كه باسی  مه سه له یی  به و   گرێیبه ینه وه  
كێشه ی  گه وره ترین  كه چۆن  ئه مه ریكا  یه كگرتوه كانی  ویالیه ته   له   ئیستا  كه  
سیاسی و هه روه ها ئه و هه موو جه نگانه ی كه  پیێ هه ڵده سێت له  ناوه وه و له  
ڕوی  له   جیهاندا  به سه ر  كێشاوه   باڵی  چۆن  كه   هه روه ها  ئه مه ریكا  ده ره وه ی 
موراقه به كردنه وه  و كێشه  كۆمه اڵیه تی و سیاسی كه  به هۆی جه نگی دژه  تیرۆرو 
گێره شێوێنی كه  وای له  جیهان كردووه  زۆر كۆنترۆڵ زیادی كردووه  چۆن له  
به ها ئازادیه كه نمان وه كو تاك  كه مبكاته وه و جیهانی به ره وه  ته حه فوزی بردووه .
ئیستا باسی ئه و خاڵه گرنگه  ده كه ین كه له  به ینی هونه ری پارتیسیپاتۆری له  
پێكه وه ی  كاری  به ینی  له   هه روه ها  و  هونه ریه كان  پرۆژه   پراكتیكی  هونه ری 
)ئێنته رئه كشن(بۆ ئه وه ی بێن ئه م دوو حاڵه ته  له یه كچووه كان له كاره كه  به اڵم 
به شداری  به بێ  هه روه ها  ناگرێت  كاره كه   ڕه وتی  له   هیچ  به شداریكردنه كه یان 
كردنی ئه وانیش كاره كه  ناكرێت ئه م شێوه  كاركردنه  كه  زۆر بووه  به  ناوه ی 
كه  بینه ریش به شداره  له م كاركردنه  به اڵم ئه گه ر دیقه ت به ین هه موو كاره كه   
هه ر هونه رمه نده كان خۆیان ده یكه ن سه یركه ران یاخود به شداربووان هه ڵده ستن 
ته نها به و كاره ی كه  هونه رمه نده كان پالنیان بۆ داناون ئه مه ش كه باسم كرد 
له كاری ئیتنه رئه كشن زۆر به رچاوان ده كه وێت یاخود ئه توانین بڵێین ئه وه  شێوه  
به شداره و  كه جه ماوه ر  جه ماوه وه ر  له گه ڵ  هونه رمه ندانه   كاركردنی  ڕه چاوه كی 

به اڵم له وكاره  خاوه ن بڕیار نین.
له م شێوه  كاركردنه  هونه رمه ند كه  خۆی یاخود كاره كه ی هه میشه  به  ئۆبێكت و 
سوبێكت داده نێت هه موو كارێك ده كات كه  ئه وانه شی له  چوار ده وری كاره كه ن 
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بسوڕێنه وه   كاره كه   له چوارده وری  ئه وانه   بكه ن  ئه و  به كاره كی  خزمه ت  ته نها 
نمایشكردن  بیركردنه وه   و  بینین  بكاته وه  چه قی  بیرۆكه كه ی  یاخود  كاره كه ی 
ئه و  كه   ئه وه یه   بێت  گرنگ  پارتیسیپاتۆری  هونه ری  بۆ  ئ��ه وه ی  ل��یِره وه  
پرۆسه یه  كه  واده كات ئه و په یوه ندیه  تاكوته رایه  كه  سوبێكته كان كۆده كاته وه  
سوبێكته كان  هونه رمه نده كان  هه ر  نه ك  هونه رمه نده كانه وه   له ڕێی  ئه وه ش 
كۆبكه نه وه  بۆ به هێزكردنی كاره كانیان به ڵكو كاره كه  ئه وه بێت كه  سوبێكته كان 
له   ژیانیانه وه   بچێته   و  ژیانیان  بۆ  ده یكه ن  ئه وه ی  ئه وه وه   له رێی  كۆببنه وه و 
بۆ  كاركه   ته نها  كه   نه بێت,  ئه وه   هه ر  ئه مه ش  هه بێت  كاریگه ری  ژیانیاندا 
ناو  هونه ری  كاری  پته وكردنی  بۆ  هه نه رمه نده كان  بۆ  بێت  تاقیكردنه وه یه ك 
گه له ریه كان.پارتیسیپاتۆر ئه و په یوه ندیه  ناراسته وخۆیه  شاراوه یه  كه  كارده كات 
بۆ پته وكردنی هه ندێ له  به یه كه وه به ستنی ئه و عیالقه یه  كه  به  سه رپه رشتی 
بێ دسپلینكردنی یاخود به كارهێنانی سوبێكت بێت له الیه ن هونه رمه نده كانه وه  
كه  له و ڕێیه وه  سوبێكته كان بخه نه وه  بارودۆخی هونه ری له وێشه وه  بۆ به یه كه وه  
بنیاتنانی كارێكی هونه ری یاخود كارێك بۆ مه به ستێكی تایبه تی هونه ر یاخود 

هه ر كارێك كه  بێته  ناو چوارچێوه ی ژیان. 
بكات  ئه كتیڤ  خۆی  جه ماوه ری  كه   واده كه ن  پارتیسیپاتۆریی  پرۆژه ی  كاری 
هونه رمه نده   ئه وه شدا  له گه ڵ  هه ر  له كاركردنه كاندا  پێده كات  به شداری  و 
به شداره كانیش واده كه ن كه  كه شێك بخوڵقێنن بۆ ئه و كاركردنه  كه  جه ماوه ر 
ئه كتیڤ بێت بۆ ناوه ڕۆكه كه ی له  كایه  كۆمه اڵیه تیه كان و كایه  كلتوریه كان و 
یاخود كایه  سیاسیه كان  ئاماده باشی بۆبكرێت بۆ كاركردن. ئه وه ش واده كات 
كه  ئه و په رچه كرداره  له  الیه كه وه  واده كات كه  به  پراكتیكردنی كاری هونه ری 
له و شێوه یه  كارده كاته  سه ر تێكسته  فه لسه فیه كان و له و ڕێیه وه  به رئه نجامێك  
دروست ده بێت بۆ ئاشكراكردنی ئه و شته  شاراوه و پێنه زانراوه كانی ئه وتاكانه ی 
ژیانی  به   ته نها  خۆیان  كه   تاكانه ی  ئه و  واته   ده ژین  كۆمه ڵگا  لێواری  له   كه  
ئاسایی خۆیندنه وه وه  سه رقاڵ ده كه ن له  هیچ كایه یه كی كولتوری به كاره كانیان 
كارده كه ن.لێره دا  كولتوریه كان  كایه   له   كار  ناراستوخۆ  زۆر  یاخود  دیارنین 
به ڵكو  بكات  لێوه   باسیان  هونه رمه نده كانه وه   ڕێی  له   دیسانه وه   نایه ت  هونه ر 
خۆیان دێن ڕاسته وخۆ له سه رخۆیان كارده كه ن ئه وه ش به كاری پارتیسیپه یشین 

له كه ل هونه رمه نده كان و له  ڕێی هونه ره وه  ئه و ڕه خنانه یان ڕاسته وخۆ به  ناو 
ده هێننه وه   ئه و  بیركردنه وه كانیان  به   به شداریبونیان  یاخود  كایه كولتوریه كان 
به رچاو لێره شدا ئه و په یوه ندیه  پته وتر ده بێت له  نێوان خه ڵك و كایه  كلتوریه كان 

ئه وسا هه مووان ده توان بڕیاری ئه وه  بده ن چۆن له ناو كولتوردا كاربكرێت.
ئه و كێشه و ورده كاریانه ی كه ده ڵێین )ئێمه (

له و هه موو شێوه و مۆدێالنه ی هونه ری پراكتیكی پارتیسیپاتۆری لێره  ئاماژه یه كی  
ئابوری ئاالن بۆرن)1(, ئه و پارتیسیپاسۆن به  پێنج  كورت به  توێژه ره وه ی 
شێوه  باسی لێوه  ده كات, جه ماوه ر به  تایبه تی و كه م وێنه  باس ده كات كه  
بیركه ره وانه ن كه  كاری هونه ری كاری  ئه وان كه و كاره كته رو خوده ن كه  ئه و 
له سه ر ده كات و خۆی پێ پیشان ده دات, هه ر ئه وانیش واده كه ن كه  ئه و هێزه  
ده ده ن بۆ هونه ر بۆ ده ربڕین له  خود و باسكردنی خود به  شێوه یه ی كه  خودێك 
له ناو هونه ردا هه رواش ده كه ن به هایه كی زۆریش  ده یه وێت باسی خۆی بكات 
به وكاره  هونه رییه  بده ن مانایه كی نوێشی ده ده نێ, شێوه كی نوێ له  ڕێكخستن 
و به بیركردنه وه ی نوێ  كۆكردنه وه ی شتی نوێ به شێوه یه كی زۆر خوڵقێنه رانه  
له  سه ر ئاراسته یه كی نوێ به و شێوه یه ی كه  خۆیان ده یبینن نه ك به وشێوه یه ی 
كه باوه و له  ناو هونه ردا هه یه , هه ر له و كاته دا ئه و شێوه یه  له  خیبره  دروست 
ده بێت له  هونه رداو كاری پێده كرێت هه روه ها ئه و خاڵه ش ده پێكن له  هونه ردا 
كه خۆیان ده یانه وه ێت واته  مۆدێلێكی تری هونه ریی دروست ده بێت بێ ئه وه ی 
گه ڕانه وه  بۆ هونه رو تیۆری هونه ری خۆی, به  شێوه كی ئاگاو بێ ئاگا كار له ناو 
هونه ر ده كه ن ئیدراكی هونه ر ده كه ن دواجار گه ڕانێكی بێ ئاگا بۆ به رهه مهێنانی 

هونه رێكی به  ئاگا.
ئه گه ر بێین وه كو الیه نی تیۆریی ڕه خنه یی باس له  هونه ری پارتیسیپاتۆر له  پرۆژه ی 
هونه ریی بكه ین و بیخه ینه  به رچاو پێویستمان به  چه ند چه مكێكی تیۆریی و 
كۆنسێپتێك له  ڕووی چه مكی ئینته رسوبێكتیڤیتێت و كۆمۆنیتاریسمۆس هه روه ها 
نانسیی)2( كه  كۆنسێپتی)كۆ  نیقاشه ی له الی جان لوی  ئه و تیۆرییه ی ئه و 
)3(ده ستپێبكه ین  ئاگامبن  جیۆرجیۆ  له الی  جڤاد  یاخود  بوون(  تاكیه تیی  و 
پارتیپاتسیۆن  كه لێره دا  كۆنسێپتی سۆسیۆلۆجی,  باسكردنی  دێمه سه ر  دواتر 
كه   ئه مڕۆمان  كۆمه اڵیه تی  كایه ی  درستكردنی  له   هه یه   زۆرگرنگی  كایه یه كی 
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بۆته  ئامرازێك بۆ كۆنترۆڵكردنی لقوپۆپه كانی نیولیبرالیزم كه  واده كات به  هۆی 
ئه وپه ڕی   به ره وه   مرۆڤه كان كه مكاته وه   نێوان  په یوه ندی  كۆنزوم)به كارهێنان( 

په یوه ستیان به  شته  به كارهێنراوه كانیان به رێت.
جان لویس نانسی چه مكی بون فراوانتر ده كات و به  شێوه ی )بوون له گه ڵ( 
بۆ ئه وه  ئه م مسته ڵه حه  زۆر گرنگه  كه  ئه و گۆڕانكارییه ی تێدا بكرێت واته  كه  
)له گه ڵ( بخرێته  پاڵ بوون چوونكه  لێره دا بوونێك به ته نیا له  ناو ئه و هیاڵنه دا 
ئه و كاره  ئه كتیڤه ی نابێت وه ك )بوون له گه ڵ( ئه مه ش ئه گه ر له  ناو كۆنتێكسته  
فیلۆسۆفیه كه ی سه یری بكه ین ده بینین كه  بوون یاخود تاكیه تی  كه  له  ناو 
تاكیه تی خۆیدا ده به سرێته وه  ته نها بۆ تاكه كه  خۆی بۆیه  ئه و ده توانێت  بڵێت 
كه  تاك بوونی نییه  ئه گه ر )له گه ڵ( ه كه ی نه بێت واته  ئه و )له گه ڵ(ه  واده كات 
یه كدا  له ناو  تاكه كان  یاخود  دی  ئه وی  و  پێناسه بكات  دی  ئه وی  بوونی  كه  

بوونیان زیاتر به رجه سته و ئه كتیڤ ده بێت .
 كه  نانسی  باسی )بون له گه ڵ( ده كات كه  تاكێتی بوون یاخود به بوون له  
ده ڵێن  كه   ده بات  كێشه یه ی  ئه و  به ره و  له گه ڵ  بوون  هه ندێ  كه   جیهان  ناو 
)ئێمه ( ئه وه  له وێدا ئه و )ئێمه (یه ی  كه باسی ده كه ین له  هیچ خاڵێكدا هه ندێ 
جار به  شێوه یه كی زۆر ڕاستگۆ ناتوانێت )ئێمه (به  ئه و شێوه یه ی كه  له المان 
وا ڕوون ده بێته وه  ئه و مانایه ش له  به رده ستدا نییه , واته  ئه و )كه  به شێكین 
له  كۆمه ڵ( یاخود ئه و په یوه ندیه  توندوتۆڵه ی هه ر له  بیرمان چۆته وه . ئێمه  
ئه وه مان بیرچۆته وه  كه  ئێمه  به بێ په یوه ندی ده ژین بۆ ئه وه ی زیاتر ئه وه ش 
ڕونكه مه وه و لێره  كه  نانسی ئه یه وێت ئه وه مان پێبڵێت كه  )بوون له گه ڵ(مانای 
ئه وه نیه  كه  تاك تاكیه تی خۆی له ده ست بدات و بێته  ناو )ئێمه ( به  شێوه ك كه  
ناسینه وه ی تاكیه تی خۆی له ده ست بدات به ڵكو ئه و ئێمه یه  باس له وه ده كات كه  
تاك سه ره ڕای تاكیه تی خۆی ئه و كاره كته ره ی )ئێمه (كاری پێده كات ده توانێت 
كۆنتاكت  یه كه م  ڕێیه وه   له و  و  بكات  زیاد  خۆی  بۆ  كاره كته ره ش  ئه و  تاك 
درووست ده كات )ئێمه ( به هێزتر ده كات و له  هه مان كاتیشدا تاكیه تی خۆی 
یان بوونی خۆی به هایه كی زیاتر ئه كتیڤ وه رده گرێت به اڵم )ئێمه (ش به  ده ر 
نییه  له  كێشه  ئه وه ش زۆر كێشه ی فه لسه فی نوێمان بۆ ده خوڵقێنێت كه  ئه وه ش 
له وێدا زۆر ڕوون ده بێته وه  كه  ئه گه ر ئه و تاكانه ی كه  له  ناو )ئێمه (دان بێن به  

هه مان میتۆد كاربكه ن به ده ر له و میتۆده  شتی تر یاخود هه ماهه نگی خۆیان 
وای  ئه وسا  نه كه نه وه   دروست  خۆیان  هێترۆگێن  سستمێكی  له سه ر  نه كه نه وه  

لێدێت ده كه وینه  ناو هه مان كێشه ی كه  پێشتر باسمان كرد.
ئه  گه ر بڕوانینه  هه ر به شێك له  پارتیسیپه یشن كه  دێت له گه ڵ هونه ر كار بكات 
كراو  دیاری  ده سته یه كی  له  سه ر  دێ  و  بكات  دروست  نیقاش  ئه وه   له  سه ر 
له  )ئێمه (كار ده كات و كۆیان ده كاته وه  و له  هه مان كاتدا ئه و ده سته یه  به  
شێوه یه ك یاخود به  میتۆدێك كه لێی داوا ده كرێت یاخود كه  خۆی وای ده وێت 
كه سێكی  چه ند  و  هه ڵده بژێرێت   كۆمه ڵگا خۆی  دیاریكراوی  چینێكی  ناو  له  
دیاریكراویش له  ناو ئه و كۆمه ڵگایه دا ده ستنیشان ده كات. به اڵم ئه و ده ستنیشان 
كردنه  ده بێت دیسانه وه  ئه و ئێوه  هه ڵبژارده ییه ی خۆی هه ڵوه شێنێتوه  چونكه  
دواجار بۆ درووست كردنی ئه و )ئێمه (یه  ده بێت ئه وه نده ی كه  به شداری ده كه ن 
سه رجه م كایه كان یاخود وابێت كه  هه م سیكه ربێت هه م ئه وی كه  به كاره كه  
هه ڵده ستێت چونكه  لێره دا ده بێت ئه و هه سته مان هه بێت كه  ئه و كاره ی یاخود 
ئه و پرۆژه یه ی كه  پێی هه ڵده ستین یاخود پێی هه ڵده ستێت ئه و شێوه  هێترۆگینه  
بپارێزێت نه ك دیسانه وه  وه ك سه ره وه  باسم كرد ئه و نوخبه یه  هه ڵبژێرێته وه  
كه خۆی ده یه وێت چونكه  لێره وه  ناوه وه  و ده ره وه ی پرۆژه  ده سنیشان ناكرێت 
وه كو هه ر پرۆژه یه كی ئاسایی به ڵكو ده بێت هه میشه  ئه و سنوره  ده ستنیشان 
ئه و  لێره دا ده بێت سه ره تا  به ڵكو  دایخه یه   ئه وه   دوای  بڕوات  نه كرێت هه تاكو 
سنوره  البه ین یان ئه و پرنسیپانه  البه ین كه  پێشتر كارمان پێكردووه  به ڵكو 
ئه وه ش  بكه ین  درووست  میتۆده كان  هه موو  كاته و  ئه و  بۆ  دیسانه وه   ده بێت 
پرۆژه یه  خۆی  ئه و  یاخود  كاره   ئه و  ئێمه  چونكه  ده بێت  له گه ڵ  هاوپێچی  به  
سیسته می خۆی دروستكات و كێشه كه  لێره دا هه ندێجار دروست ده بێت چونكه  
له م جۆره  كارانه  ئه وه ی كه  میتۆدی تازه ی خۆی دروست ده كات ئه گه ر بێین 
به  میتۆده  باوه كان سه یری بكه ین ڕاسته وخۆ هه ست به و ناهاوسه نگیه  ده كه ین 
چونكه  میتۆده  باوه كان هه ریه كه و له  سه ر چه مكی خۆی دروست بووه  پارێزگاری 
له  سنوره كانی خۆی ده كات بۆیه  كه  ئه و )ئێمه (یه  توانی ئه و هه موو شتانه  

بكات ئه و كات به و كاره  ده توانین بڵێین كارێكی پارتیسیپاتۆری.
ئه و  ش  )ئێمه (  تری  )ئێمه (به شه كه ی  له   به شێكه   كرد  كه باسمان  ئه وه ی 
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هونه رمه ندو كرواتۆرو ئه و به رێوه به ریانه ی شارن كه  هاوكاری ده كه ن بۆ دروست 
كردنی ئه و پرۆژانه , ئه و كاته شی كه  به شه كه ی دی كه  ئیستا باسم كرد هاتنه  
ئینیستسیۆنانه ی  ئه و  كرواتۆرو  و  هونه رمه ند  واته   ئه وه   ده بێت  كاره كه   ناو 
شار كه  ئه و پرۆژانه  یارمه تی ده ده ن ده بێت به شێكی زۆر ناڕاسته وه خۆ له ناو 
پرۆژه كاندا كاربكه ن ئه گه ینا دیسانه وه  ده بێت به و كاره وه ی كه  ته نها خزمه تی 
هونه ر بۆ هونه ر ده كات ئه وانه شی تێیدا به شدار ده بن ته نها ده بن به  یاریده ده ر 
بۆیه  ده بێت زۆر وریایانه  ئه و كاره  بكرێت به داخه وه  كه من ئه و پرۆژانه ی  كه  به و 
شێوه  ته ندروسته  دروست ده بێت به اڵم گرنگ ئه وه یه  كه  ئه و شێوه  و مۆدێله  
هه میشه  یارمه تی بدرێت و به هێز بكرێت بۆ دروستكردنی ئه و مۆدێله  چونكه  
له وێدا هه ست ده كرێت كه  هه موو به شه كانی )ئێمه (ده توانن به یه كه وه  كاربكه ن 
هه مووشیان به یه كه  كاره كه  بۆ ئه و ئاراسته ییه  به رن هه موو به شه كانی )ئێمه (
ئاشكرایه   ئه وه   كاربكه ن  شێوه یه   به م  ئه گه ر  و  كردووه   دروستیان  به یه كه وه  
كاتی  له   ئه قڵه كان  هه موو  بتوانرێت  ئه وه ی  تا  ده وێت  درێژی  زۆر  كاتی  كه  
خۆیاندا بیركردنه وه ی پڵس ده كه ن هه تا ئه و هه موو بیركردنه وانه ش كۆبكه ینه وه  

سستمێكی نوێیان بۆ دارێژینه وه .
سه رچاوه كان.

Alan Brown: the Five Modes of Arts Partici-  1-
pation, 31.Janaur 2006

Jean-Luc Nancy: Singulär plural sein. Zürich/  2-
Berlin 2005

Giorgio Agamben Die kommende Gemein-  3-
schaft. Berlin 2003
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نەورۆز مەحمود
خوێندکاری ماستەر- زانکۆی بەرلین

به شی یه كه م
باسێك ده رباره ی بینینی سروشت له  هونه ری كالسیكی دا به گشتی 

هه تا سه رده می ڕۆمانتیكی الی كاسپه ر داڤید فریدریش.  
نه ورۆز مه حمود – ئه یلولی 2011 

ئه گه رله  ڕه گه زی سروشت بڕوانین له  هونه ری كالسیكی سه ده كانی 
جار  زۆربه ی  ده بینین  ئه وروپا  له   ڕۆمانتیك(  (سه رده می  ناوڕاست 
سروشت بریتیه  له  ڕه گه زێكی كۆمپۆزیسیۆن كه  به شداره  له  پێكهێنانی 
ڕاومی گشتی كاره  هونه ریه كه . سروشت له ناو ئه و كارانه دا بریتیه  
له و وێنه یه ی سروشت كه  له  هزری مرۆڤدا بوونی هه یه , یاخود به  
گوزارشتێكی تر ئه و به شانه ی سروشت كه  تابلۆساز خۆویست یان 
خۆنه ویست دركی پێكردوون ئه و پیشانمان ئه داته وه  به  شێوه یه كی 
سیمبۆلی له  فۆرمێكدا كه  به  هیچ شێوه یه ك تێپه ڕنابێت له وه ی كه  
ئه و ده یه وێت پیشانمان بدات. سروشت له  كاركردنی ئه م سه رده مانه دا 
سه ربه خۆ نه بووه  به  بابه تی تابلۆ, به ڵكو هه میشه  باكگراوند یان 

پێكهێنه رێكی تابلۆ بووه . 
كاركردنی  شێوه یه ی  ئ��ه م  ته ماشای  تێفكرینه وه   ب��ه   ئ��ه گ��ه ر 
له   بریتیه   لێره دا  سروشت  ئاماده یی  بڵێین  ده بێ  بكه ین.  هونه ری 
ڕه گه زێكی”ناسراو” كه  له  تێفكرینی هونه رمه ندا له ژێر بیروباوه ڕێكی 
دیاریكراودا “ناسێنراو”ه . تابلۆساز له  ڕه گه زی سروشتدا چاو فزولی 
ناكات. ڕه هه ند كورت ده كرێته وه  بۆسه ر چه ند به هایه كی بچوك كه  
به دڵنیاییه وه  دووره  له  حه قیقه ت. ئاسۆی بینین خۆی زۆر فانتازیانه  

ده نوێنێت. هه موو به شێك ئاماده ی بینینه  و ورده كاری كاركردن له  دوور و نزیكی نیگا كردن له  سروشت 
فیگه ره كاندا جیاوازییه كی ئه وتۆی نییه  . هیچ فۆرمێك یان هیچ فیگه رێك به بێ 
هۆ ئاماده  نییه  هه رچه ند له  زۆربه ی كاره كاندا فیگه رێك )كۆمه ڵه  فۆرمێك(رۆڵی 

سه ره كی ده گێڕن.
پێویسته  بوترێ كه  سروشت له ناو زۆرینه ی كاره هونه ریه كاندا بینراوێكی ئه بستراكتی 
سیمبولییه  كه  له  دیدی نیگاركێشه وه  سه رچاوه  ئه گرێ, به بی ده ستنیشانكردنی 
زۆربه ده گمه ن  كه   به شیوه یه ك  سه ربه خۆ  بوونێكی  وه كو  سروشت  ڕه گه زنامه ی 

بابه تێكی ناوكاركردن بێت. 
ئه م وێنه یه  به  یه كێك له و تابلۆیانه  داده نرێ كه  سه ره تاییترین تابلۆیه  كه  تیایدا 
سروشت له  فۆرمی باخچه دا پیشان ئه درێت”النی كه م له  هونه ری ئه وروپادا” كه  

مێژووه كه ی ئه گه ڕێته وه  بۆ سااڵنی نێوان 760 بۆ 800 ی زاینی. 
له هونه ره  ئاسیایه كانیشدا ئه م شێوازه ی پیشاندانه وه ی سروشت له وسه رده مانه دا 
ته سه ور ده كرێت كه  پێش  بگره   و  ئه وروپی  له گه ڵ هونه ری  زۆرنزیكایه تی هه یه  
به   كه   كاركرابێت.  به مشێوه یه   ناوڕاست  ڕۆژهه اڵتی  و  ئاسیا  له   مێژووه ش  ئه و 
بۆچوونی زۆرێك له  لێكۆڵینه وه كان كاریگه ریی بیروباوه ڕ ) كه  مه به ست له  ئایینه ( 

كاریگه ریی ڕاسته وخۆی له سه ر ئه م شێوه  نیگاكردنه ی سروشت هه یه . 
 نیگاری “ بیهرام له كاتی گوێگرتن له  شازاده  كه  چیرۆكی بۆ ده گێرێته وه . له یل 
و مه جنون , ئه لیاس ئیبن یوسف نیزامی له نێوان سااڵنی 1150 – 1200 ز

•لێره دا به  پێویستی ده زانم كه  دوو تێبینی كورت بده م :  
سروشت  پیشاندانه وه یه ی  ئه م  مێژوویی  ب��ه راووردی  ناو  ناچمه   من  كه    : یه كه م 
زۆرپێویسته   تری  بابه تێكی  كلتوره  جیاوازه كاندا, كه   له نێوان  له  كاری هونه ری 
بۆ ڕاڤه كردن, به ڵكو ته نها باسی نیگاری تابلۆی سروشت ده كه م كه  په یوه ندی 

ڕاسته وخۆیان به  بابه ته كه ی منه وه  هه یه .  
دووه م: باسه كه ی من ناچێته  ناو لێكۆڵینه وه  له  ڕه گه زی سروشت له ناو تابلۆدا, 
وه كو  “سروشت”  و  “مرۆڤ”  به راوردی  له سه ر  نییه   لێكۆڵینه وه یه كیش  هه روه ها 
سوبیێكت له تابلۆدا, به ڵكو پێناسه یه كی “بینین”ه  بۆ ڕه گه زی “سروشت” له ناو 

هزری تابلۆسازدا. 
ئه وه ی كه  زۆر بیستراوه  , تابلۆ ی ئه و سه رده مانه  بریتیبوون له  به رجه سته كردنی 
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ئه فسانه  ئایینیه كان و گێرانه وه ی چیرۆكه  وتراوه كانی ناو ئایین له الیه ك و له  الیه كی 
له  زانستی الهوتدا , به خشینی  بااڵكان (  بیری مه زنێتی مرۆڤ )مرۆڤه   تره وه  
زه وی به  خێر و به ره كه ته كانیه وه  به  مرۆڤ له الیه ن خوداوه  كه  كاریگه ری ته واویان 

هه بووه  له سه ر قه باره و پۆزیسیۆنی مرۆڤ به رامبه ر به  سروشت له  تابلۆدا. 
زه وی  له سه ر  كه   خوداوه نده   مه زنه ی  ئه ودروستكراوه   مرۆڤ  نیه ..  مه زن  زه وی 
له  سایه ی  ڕێنیشانده رن. هه مووان  به  شێوه یه كی كاتی ده ژی. مرۆڤه  مه زنه كان 
ئه واندا ڕووناكی گه ردوون دركپێده كه ن. ئه وان “باشه كانن” كه  مرۆڤایه تی له سه ر 
هه مووان  كه   نێوه ندێكه   سروشتیش   . ده پارێزن  “خراپه كان”  له   خودا  ڕێره وی 
له سه ری ده ژین. كه  ده بێت سنوری باش و خراپ , چاكه  و گوناه  , ڕه ش و 
پاڵه وانه كان جه نگاوه ره كانی  سپی , پێگه ی خواوه ند و شه یتان دیاری بكرێت. 
خودان كه  هه میشه  سنوری چاكه  به رفراوان ده كه ن. به اڵم زه وی پیرۆز نیه . چونكه  
هێشتا پاكنه كراوه ته وه . هه موان به یه كه وه  ده بێت به شداری پرۆسه ی پاكردنه وه  و 
باشكردن و با اڵكردنی زه وی بین. هونه رمه ند , ئه دیب, جه نگاوه ر, پیاوی ئایینی 
هتد.. هه مووان له م پرۆسه یه دا كارده كه ن له  پێناوی ئه وه ی ببن به  خۆشه ویستانی 

خودا.    
له  ڕوانگه یه كی نیمچه  ئه فالتونی هه تا الهوتیه وه  زه وی )سروشت( هه میشه  وه ك 
با  مه زنه كان  مرۆڤه   و  نۆیتراله   شوێنێكی  كه   وێناكراوه   ڕیالستیه   نا  ڕاومه   ئه و 
اڵده ست و باوه ڕپێگراوه  خوداییه كانن له سه ر زه وی. هونه ر وه كو هه موو كایه كانی 

تر بریتیه  له پرۆسه ی پیشاندانه وه ی مه زنی مرۆڤه  هه ڵبژارده كان. 
ئه وه ی كه  ئاشكرایه . تابلۆكردن سه ربه خۆ نه بووه , به ڵكو وه كو هه موو كایه كانی 
به   له راومێكی شارستانیه تی  بریتیبووه   كه   گشتی  له پرۆسه یه كی  به شداربووه   تر 
بیروباوه رێكی دیاریكراو كه  په یوه ستبووه  به  كات وشوێنێ ئه و شارستانیه ته وه .   

 چه فته ی پاراستنه كه ی مادۆنا , پێدرۆ دیال فرانسیسكا , 1460 
هاوشێوه یی ئه مجۆره  تابلۆیانه  كه م تازۆر له  سه رده می گۆتیشدا هه تا سه رده می 
ڕێنسانس به رده وام ده بێت. هه تا له وسه رده مانه دا مرۆڤایه تی توشی چه ندین پرسیار 
باوه ره كانی  بیرو  هه موو  كه   ئه كرێت  تێبینی  وا  ئاقاردا  له هه ندێ  كه   ده بێته وه  

چه رخه كانی پێشو جارێكی ترخرابێته وه  ژێر پرسیاركردن.
بۆباسكردنی چه رخی ڕێنسانس ئه وه نده  كاڵورۆژنه  هه یه  كه  هه ندێجارله  باسكردنی 

ئه م سه رده مه دا چه نده ها بیروباوه ری ته واو پێچه وانه  به یه كتری به رچاو ده كه وێت.  
ئه وه ی كه  بۆ من گرنگه  له م چه رخه دا, ئه و فره ره هه ندیه یه  كه  بینین به شێوه یه كی 
و  چه قبه ستوو  نادات  به خۆی  ڕێگه   مرۆڤ  چیتر  كه   ئه كات  به رفراوان  كوتوپر 
بچوكی  ڕۆژ  به دوای  ڕۆژ  مرۆڤ  بكات.  خۆی  ده وروپشتی  ته ماشای  لوتبه رزانه  
تابلۆ  له چه قی  مرۆڤ  فیگه ری  ده بێته وه .  ڕوونتر  بۆ  دونیای  گه وره یی  و  خۆیی 

دوورده كه وێته وه  و هه ندێجار تابلۆی سروشت به ته نها به دیده كرێت. 
ئه گه ر “نیگاكردن” له  سروشت به رچاوكه وتن بێت. یاخود وه رگرتنێكی خێرای فۆرم 
له  كورترین ماوه دا له رێگه ی چاوه وه , به اڵم له م چه رخه دا مرۆڤ توانی له سروشت 
بروانێت. “روانین” بینینێكه  كه  درێژخایه نه  كه  چركه ساتێك به س نیه  بۆ بینینی 

بینراوێك. 
هه ندێجار  كه   ئه بێت  به رفراوان  به شێوه یه ك  سه رده مانه وه   له م  تابلۆ  ناو  راومی 
چاو فزولی ده بێت و له سه ر فیگه ره  سه ره كیه كانی ناو تابلۆ الئه چێت و به دوای 
دۆزینه وه ی ڕه گه زی نوێداده گه رێت له ناو تابلۆدا. بینینی فۆرم ته نها له  شوێنێكی 
پالكاتی ناو تابلۆدا نامێنێ, به ڵكو سێنته ری بینین ورده ورده  به ره و گۆشه كانی 

ده وری چه قی تابلۆ ده روات. 
 

The Trav- : 1324 – سه رچاوه  / كتێبی  ییگاری مینیاتۆری “ماركۆپۆلۆ”
 els of Marco Polo

سه رده می گۆتی )الغوگی( كه  له  نزیكه ی 1150 ز ده ستپێده كات , به ماوه ی 
ڕێنسانس  سه رده می  و  ڕۆمانیك(  )هونه ری  ناوراست  سه ده كانی  هونه ری  نێوان 
مه زنی  و  تابلۆ  ناو  قووڵی  هه رله مسه رده مانه وه   تابلۆدا  هونه ری  له   داده نرێت.  

سروشت به رچاوده كه وێت. 
جه نگ و هێرشكردن و داگیركردن و سه فه ره  زانستی و بازرگانیه كانی گه شتیاران 
كه  له م سه رده مانه دا كاریگه ریه كی یه كجار گه وره یان كردۆته  سه ر به رفراوانبوونی 
میتۆلۆگی  ڕووه كێكی  یاخود  زه خره فی  دارێكی  ته نها  تابلۆدا.  له   بینین  ئاسۆی 
له   ئاگادارده بێت  ورده   وردره   تابلۆساز  سروشت.  له   گوزارشتكردن  بۆ  به سنیه  
به رفراوانی ئاسۆی بینین . موسافیری نه شاره زا به ده رده كه ون. خولیای دۆزینه وه  
و  به رفراوان  له گه ڵ خۆی  تابلۆش  ناو  باكگراوندی سروشتی  دونیا  به   وپه یبردن 
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قوڵتر پیشانئه دات. 
له سه رده می گۆتیدا سه ره تاكانی دۆزینه وه  و به دواداچوون له  جیهاندا به  به هانه ی 
جیاواز ده رده كه وێت. هه تا سه رده می ڕێنسانس كه  زۆرینه ی بیردۆزه كانی سه ده كانی 
ناوراست ده خرێنه وه  ژێر گومان و پریساركردن.  له  چه رخی ڕێنسانسدا ئیتر هیچ 
دوودڵیه ك نامێنێت سه باره ت به  بوونی ژیان له سه  كیشوه ری تر به ده ر له  سێ 

كیشوه ره  كۆنه كه  ) ئاسیا, ئه فریقا , ئه وروپا(. 
دوودڵبێت  كه   دووریانێك  ئه خاته   مرۆڤ  گه ردوونی  گه وره ی  پررسیاری  بوونی 
به رامبه ر ئه وه ی كه  پێشترناسیویه تی.  ده ریاوانی ته نها ڕێگایه كه  بۆ گه ڕان به دوای 
جیهاندا. گرنگی ده ریاوانی له سه ر به رفراوانكردنی ڕه هه ند له  نیگاكردن له  تابلۆدا 
ته نها بریتی نیه  له  بزواندنی خولیای تابلۆساز و پیشاندانه وه ی ئاسۆ و به رب اڵوی 
ئه وواقیعه  له  تابلۆدا, به ڵكو ڕیفلێكسیۆنێكی پرسیارئامێزی ڕاوه ستاندنه وه ی دوو 
بوونه  : “من” و “سروشت” به رامبه ر به  یه كتری. له ده ریادا به ده ر له  ئاسۆ هیچ 
له  كه شتیه كدام. سه فه ره  چه ند  بینراو منم كه   ناكرێت. ته نها  شتێكی تر به دی 
هه فته یی و بگره  چه ند مانگیه كان ڕۆشتنێكی یه ك ڕێره ویه  بۆناو قوو اڵیی ئاسۆ 

كه  نازانرێت ئه وپه ری كوێیه . 
له سه ر ده ریایه كی  مولله ر – گۆسێن )مونشنگالتباخ(1871 “كه شتی  فرانس   

بزواو”  /كۆلێكسیۆنی مارینه ماله ر - هانبورگ 
دوو ده روازه ی تێفكرین : 

یه كه م : دوای كۆپه رنیكۆس
kopernika- “  - كۆپه رنیكی”  “شۆرشی  چه رخی  ده ستپێكردنی   هه ره تای 
nische Wende “  هه مان ئه وگۆرانكاریه ی كه  كانت دواتر له  كتێبی “نقد 
عقل الخالص” به  گۆران له  سروشتی بیركردنه وه  ناویده بات,  هه موو الیه نه كانی 
به تایبه ت  ژێرپرسیاره وه .  ئه خاته   دونیا  به   به رامبه ر  مرۆڤایه تی  هه ڵسوكه وتی 
میتافیزیك  بیری  به ڵكو  بینراو ,  بونێكی خواكردی  له ته نها  نیه   بریتی  سروشت 
ئه بێته  پێرسپێكتیڤێكی  تازه ی په یبردن به سروشت وه ك ئه وه ی ڕاومێك بێت كه  
به ڵكو  به سنیه   به ته نها  نه ك  نیگاكردن  تر.  ڕاومێكی  و  تر  ڕاومێكی  درێژكراوه ی 
تابلۆ وه ك كایه یه كی كارای ڤیزوێل  تێفكرین هه یه  وه   به   تێروانینیش پێویستی 

به شداره  له م پرۆسه یه دا.

لێره دا پێویسته  خاڵێك باسبكرێت, گه شتی زانستی و بازرگانی له  سه ده كانی پانزه  
و شانزه دا كه  له  گه شتی ده ریایی “كریستۆڤه ر كۆڵۆمبس”  ه وه  ده ستپێده كات 
و  زانست  كۆلۆنیالیسم.  چه رخی  ده ستپێكردنی  سه ره تای  به   ته ریبه   و  هاوكات 

بازرگانی په یوه ستن به  به رفراوانبوونی سنوری كۆلۆنیه كانه وه . 
هه رچه نده  وه رچه رخانی بیری كۆپه رنیكۆسی كه پرسیارگه لێكی ته واو زانستی له خۆ 
ده گرێت و زۆر به  توندی له الیه ن كه نیسه وه  به رهه ڵستی كرا, به اڵم دواجار له  ئه وروپا 
و به تایبه ت ئیسپانی و پۆرتوگالیه كان به  پراكتیكیانه  كاریان به م تیۆره یه كرد, 
له پێناوی دۆزینه وه ی ڕێگه یه كی بازرگانی نوێ دواتر كۆلۆنیالیسه كردنی ئه مریكای 

التینی به ناوی ڕۆشنگه ری و ب اڵوكردنه وه ی ئایینه وه  به رده وام بوون.  
 دووه م : زانستی سروشت ) سروشتناسی( له  دیدی ئه ریستۆتێلیس 

وه كو  سروشت  له سه ر  پرسیارده كه ن  كه   ئه وانه ن  سروشتناسه كان  فه یله سوفه  
سوبیێكتێك , زۆربه یان له  دیدی ئه رستۆتێلیسه وه  سه رچاوه  ده گرن. فه یله سوفانی 
فه لسه فه ی  كه    )1619  –  1585( لوسیلۆ  ڤانینی   : وه ك  نمونه   سروشت 
الهوتی خوێندووه  و تایبه تمه ند بووه  له  خوێندنه وه  بۆ نوسینه كانی ئه ریستۆتێلیس 
, به  ڕوونی له  نوسینی دووه میدا به ناوی “ سروشت وه كو وزه ی خودا” ده ڵێت : 
سروشت كۆتایی نیه  و بوونی ماددی له سه ر زه وی جێگیره  و ته نها له  فۆرمدا خۆی 
ده گۆرێت, سروشت به  وزه ی خۆی خۆی ده بزوێنێت به بێهیچ كاریگه ریه كی ڕۆحی. 
مروڤ جیهانه  بچوكه كه یه  )mikrokosmos (, ته نها فۆرمی جه سته یه كی 
زیدووه  , بۆ ئه و سروشت له  ده ره وه ی “ئیدراك” دا بوونی هه یه  و مرۆڤی هۆشیار 
به    1619 له ساڵی  ڤانینی  ببات.   سروشت  سه ربه خۆییه ی  په یبه و  ده توانێت 
تاوانی بێباوه ری به زیندووی ده سوتێنرێت. به اڵم به  یه كێك له  فه یله سوفه  با اڵكانی 

الهوت داده نرێت كه  سروشت ده باته وه  ده ره وه ی دركپێكردنیی مرۆڤ.  
هه میشه   ه��ه ژده دا  و  حه ڤده   سه ده ی  زانستیه كانی  لێكۆڵینه وه   و  دۆزینه وه   له  
كارلێكی بیری ئه ریستۆتێلیس ئاماده بووه ,به تایبه تی له  لێكۆڵینه وه  له  به راوردی 
ده ستكرد فۆرمی  و  سروشتی  )فۆرمی  بوون  فۆرمی  شێوازه كه ی  هه ردوو  نێوان 
Artificialien & Naturalien  ) كه  له زۆربه ی كایه كاندا به راورد له نێوان 
هێزی داهێنانی مرۆیی و هێزی داهێنانی خودایی كراوه  له فۆرمه  سروشتیه كاندا. به  
بروای به شێكی زۆری فه یله سوفانی سروشت فۆرمی مرۆڤكرد له  فۆرمی سروشتیه وه  
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سه رچاوه ده گرێت, وه ك چۆن ئه ریستۆتێلیس سروشت ده كاته وه  به  سه رچاوه ی 
هه موو بوونه كان. بۆ ئه و جه وهه ری سروشت په یوه ندیه كی یه كجار زۆری به  فۆرمی 
كارلێكده كه ن   هۆكاردا  چوار  له   هه ردووكیان سیستماتیكیانه   كه   هه یه   هونه ره وه  
 causa“ دووه م : فۆرم ”causa materialis“  هۆكاری یه كه م : مادده
causa effi-“ سێیه م : ئێفێكسیۆن یاخود كاریگه ری چه ندێتی ”formalis
ciens” چواره م : كۆتایی یاخود هۆكاری ده رئه نجام “causa finalis” ,له  
لێكۆڵینه وه یه كی فێدێریكۆ سوكاری )1542 – 1609(  هونه ر ئه گه ر له هۆكاری 
سێهه م و چوارهه مدا به  سروشت بگات ئه وا زۆر به ڕوونی له  تیۆره  هونه ریه كانی 
سه ده كانی 16 و 17 ده بینرێت. سروشت له وسه رده مه دا )رێنسانس( گه وره ترین 
باس  درێژتر  نوسینه دا   ئه م  دووهه می  به شی  بووه }له   هونه ر  فێربوونی  میتۆدی 
له م الیه نه  و كاریگه ری زانستی سروشت له سه ر هونه ری كالسیكی دوای ڕێنساس 

)ریكۆكۆ و باورۆك(  ئه كه م{ 
له  سه ده كانی سه ره تای دوای ڕێنسانس سنورێكی دیار له نێوان تیۆره ی هونه ر و 
تیۆره ی زانستی سروشت “فه لسه فه ی سروشت”نه بووه . هه ردووكیان لێكۆڵینه وه یان 
بوونێكی  له   به شێكه   هونه ر  كه    ( كردووه   ده ستكرده كان  و  دیارده سروشتی  له  
به یه كتیری  یه كخاڵدا  له   سروشت  و  هونه ر  ئه ریستۆتێلیسه وه   له   دروستكراو(, 
خۆیدا,  دیاریكراوی  شوێنێكی  له   “شت”ێكه   هه موو  بوونی  ئه ویش  كه   ده گه ن 
ڕێكخستنه وه ی  كه   ڕێكخراوه ,  تیایدا  هه مووشتێك  و  نیه   مه به ست  بێ  سروشت 
هه مدیس  سروشتیه كان  شته   بیردۆزی  به   ده ستكرده كان)هونه رییه كان(  شته  

داده رێژرێته وه .
بروانینه    )1840  –  1774( فریدریش  داڤید  كاسپه ر  تابلۆكانی  له   ئه گه ر   
له   هه یه   جیاوازی  ته واو  تێروانینێكی  ئه و  ده بینرێكه   ئاشكرا  سروشت  ڕه گه زی 
سینۆنومی  وه ك  ده توانرێت  سروشت  خۆی.  سه رده می  تری  هونه رمه نده كانی 
تابلۆكانی ئه و به كاربهێنرێت.  گه ڕان به دوای سیستمی كاركردنی ئه و و بینینی ئه و 
بۆسروشت په یوه ندی نیه  به  ڕاڤه كردنی تابلۆكانی وه كو سوبێكت به ڵكو په یوه ندی 
له تابلۆكانیدا  ئه و  سروشت.  ڕه گه زی  له   تێگه یشتن  له   هه یه   ئه وه وه   دیدی  به  

وێنه یه كی وێناكراوی ڕه ها پیشان ئه داته وه  كه  خۆی ڕیسێپسیۆنه كه یه تی.  
ئه و ئه ڵێت : ته نها یاسای هونه رمه ند سۆزی خۆیه تی.... ته نها سه رچاوه ی ڕاستی 

هونه ر دڵی خۆمانه , تاكه  زمان زمانێكی پاكی منا اڵنه ی سانایه ....قیمه ت بده  
به و هه سته  بێگه رده  مناڵیه ت كه  له ناو خۆتا وه  دوای ده نگی ناوه كی خۆتبكه وه  .. 

كه  ئه وه  الیه نێكی خودایانه یه  له  ئێمه دا و هه رگیز نامانره نجێنێ. 
 / ”Abtei im Eichwald“ 1810 – 1809 كاسپه ر داڤید فریدریش 

كۆلێكسیۆنی گالێری نیشتمانی كۆن – به رلین
كورنێلیوس كورلیت له  كتێبه كه یدا )هونه ری ئه لمانی سه ده ی نۆزده  – 1907( 
له سه ر كاسپه ر داڤید ئه ڵێ: ئه وه نا كه  به ده ستیهێناوه  به ڵكو ئه وه ی كه  ویستوێتی 
له سروشته وه   به ته واوی  كه   ویستگه یه ك  تازه ی  قوڵبوونه وه یه كی  به   گه یاندوێتی 

هه ڵهێنجراوه . 
“ویست” له الی كاسپه ر داڤید له ناو تابلۆدا نه بۆته  ئامانج به ڵكو له الی ئه و ویستێكی 
میتافیزیكی له ده ره وه ی تابلۆدا كارا ده بێت. تابلۆكردن بۆئه و خه ڵوه تێك بووه  كه  له  
ڕوانینه  ته ئه مولییه كانیدا  به  ئاشكرایی ده رده كه وێت كه  ئه وسروشته ی ئه و خه یاڵه  
و له  سروشتی ناو خه ون ده چێت. ئامانجی ئه و بریتی نه بووه  له  پیشاندانه وه یه كی 
وه ستایانه  , یاخود به رهه مهێنانێكی ماتریالی به نرخ له  شێوه ی تابلۆدا, به ڵكو ئه و 

تامه زرۆیی خۆیمان پیشانئه داته وه  له  ته ئه مولكردنیدا بۆ سروشت. 
ماكس ج. فریلێنده ر كه  نوسه رێكی مێژووی هونه ره  1947 ئه ڵێت : به  به راورد 
له گه ڵ ئه وچاوانه ی كه  “مانێت” بۆ بینین كردیه وه  كاسپه ر داڤید نه ك هونه رمه ندێكی 
بێهێزه  به ڵكو هه ر نیگاركێش نیه .  له لێكۆڵینه وه زانستیه كانی هونه ری بینیندا له  
ناوراستی سه ده ی نۆزده  به ر تێما فیزیایه كانی بینین و كاریگه ری تیشك ده كه وین 
كراوه .  فیزیاییانه   میتۆده   به م  كار  ئیمپرێشنیسم  هونه رمه ندانی  له الی  دواتر  كه  
له الی هه ندێ توێژه ره وكانی هونه ر ماتریالیانه  كار له سه ر میتۆدی بینین ده كرێت. 

له  توێژینه وه كانی  
Mu- كۆلێكسیۆنی / ”frühstück im grünen “ 1863  ككلود مانێت

sée d‘Orsay  پاریس
فاكته ره   و  تیشك  میتۆدی  له سه ربنه مای  بینین  ئیمپرێشینسمدا  قۆناغی  تابلۆی 
خۆی  ڕوون  به شێوه یه كی  كه   ده سێنێت,  په ره   ئاشكرا  به   زۆر  فیزیكالیه كانه وه  
جیاده كاته وه  له  تابلۆی سه رده مه كانی پێشوتر. جوانی له  تابلۆی ئیمپرێشنیسمدا 
جیاواز  به شێوه ی  سروشت  بووه .  به رجه سته   تیشكه وه   ڕێگه ی  له   كه   جوانیه كه  
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ده رده كه وێت. ڕاومی كات به شێوه یه كی به رچو ئاماده یه . “ سروشت بۆخۆی چیه  
؟” پرسیارێكه  به اڵم “چاو چی ده بینێت” پرسیارێكی تره . 

كه   نه چێت  له یادمان  داڤید  كاسپه ر  بینینی  له گه ڵ  به راورد  به   پێویسته   لێره دا 
ئه و نایه وێت جوانیه كی ماتریالی له رێگه ی ته كنیك و دابه شكردنی تیشكه وه  له ناو 
تابلۆدا پیشان بداته وه  . به ڵكو ئه و سروشتێكی میتافیزیكی پیشانئه داته وه , كه  
بینین  پرۆسه ی  ئه ودا  تابلۆكانی  بینی  له   به ڵكو  ناكات,  ته واو  بینین  پرۆسه ی 

ده ستپێده كات. 
ولیام  و   )1875  –  1796( كۆرۆت  كامیل  وه كو  هونه رمه ندانی  هه رچه نده  
تێرنه ر)1775 – 1851(له  ڕواڵه تدا زۆر له  ڕێره وی كاركردنی كاسپه ر داڤیده وه  
كه   دونیایه   په یپێنه براوه ی  ڕاومه   سروشت  ئه وانیشدا  پێسپێكتیڤی  له   نزیكن, 
بۆ  سروشت  تێروانی  ده ب��ات.  به رێوه ی  هزر  سیستمی  له   جیاواز  سیستمێكی 
ئه وانیش به  چاوێكی نه شاره زاوه  و گه ران به دوای مه زنیدا زۆر به روونی دیاره . به اڵم 
جیاوازیان له  خاڵێكدا زۆر چڕده بێته وه , ئه ویش ئه وه یه , ئه وان كاری هونه ریان 
ئه نجامداوه  و نیگاریان كێشاوه . به اڵم تابلۆ الی كاسپه ر داڤید ته نها نێوه ندێكه  به  

به رجه سته كردنه وه ی هه سته كانی خۆی كه  ڤیسوێل بینویه تی.  

 /  ”Die letzte Fahrt der Temeraire  “  1839 تێرنه ر  ولیام 
كۆلێكسیۆنی گالێری نیشتمانی – له نده ن   

شت – پشتكردن 
له  پشته وه  نادیارێكی نائارام بوونی هه یه  كه  .هه ندێجار بوونێكی وه همیه  و هه ندێ 
جار به  تاقیكردنه  و ئه زموونه  لۆگیكیه كان نائاراممان ده كات. ئه وه ی كه  له  پشتی 
ئینجا  بده ینه وه   ئاوڕیش  ئه گه ر  هه رچه نده   نایبینم.   من  كه   ئه وه یه   منه وه یه , 
ئه وه ی كه  پێشتر بینیومانه  دیارنامێنێ. مرۆڤ ناتوانێ له  “نه بینین” خۆی ڕزگار 
بكات. هۆریزۆنتی “نادیار”به هه مان شێوه ی هۆریزونتی “دیار” گه شه ده كات. ئه مه  

لۆگیكێكه  كه  ئێمه  له گه ڵیدا ده ژین.  
هه ستیاری ئه و ڕاومه ی پشتمان له وه دایه  كه  ئێمه  ته نها به  تێگه یشتنی وێنه كانی 
به رده م خۆمان  په روه رده بووین,  ئه وه ی ده یزانین ئه و زانیاریانه یه  كه  له  پێش 
ده كات  فزولیترمان  هه میشه   ڕووده دات  پشتمانه وه   له   ئه وه ی  به اڵم  چاوماندایه  

له وه ی له  پێش چاوماندا ڕووی داوه .  سروشتی مرۆڤ بریتیه  له  بزواندن به ره و 
پێشه وه . واته  ئه وه ی كه  ده كه وێته  پشتمانه وه  هه میشه  بریتیه  له وه ی كه  ده یناسین 
پشتمانه وه   له   كه   بداتێ  هۆشیاریه مان  ئه و  ئیدراك  ئه گه ر  به ڕێمانكردووه .  و 

نه زاندراوێك یان نه ناسراوێك بوونی هه یه  ئه وا به بێدوودڵی ئاوڕی بۆده ده ینه وه . 

هه ر  هتد”    .. وه ستان  ڕووب��ه روو   – ڕووتێكردن   – بونه وه   “رووب��ه روو  وشه ی 
بریتیه   سیمبولیه كه ی  و  میلیتاری  مانا  هاتا  بیگره   سۆسیۆلۆگیه كه یه وه   له مانا 
له خۆشه ویستی  له جه نگدا,  “پشتتێكردنه “  پێچه وانه بوونه وه ی  كه   بزواندنه ی  له و 
و غه زه لدا, مامه ڵه ی بازرگانی, په رستن و بیروباوه ر , ته ئه موولی سۆفیانه , و 
له  هه موو كایه  مرۆڤایه تیه كانی تر مرۆڤ ڕووده كاته  ئه و شته ی كه  له و ساته دا 
ئینترێسه ی ته واوی بۆی هه یه , ئه وه ی كه  مه حكومه  به  تێروانینی, ئه وه ی كه  
كه   ئه وه ی  یان  ده یپه رستێ  كه   ئه وه ی   , لێیه تی  ڕقی  یان  وه   ده وێت  خۆشی 

ده یه وێت له ناوی ببات.  

ئۆبێكت  له  پشته وه  بێت. ته نهاگرنگترین  له و كاته دا هه موو شتێكی تر ده كرێت 
ئه وه یه  كه  من ڕووی تێده كه م. كه واته  ئه گه ر “بینراو”  “Sichtbar” نیوه ی 
نیوه ی   ”Unsichtbar“ “نه بینراو”  ئه وا  منه وه یه   له پێش  كه   ئه وراومه بێت 
دووه می ئه و ڕاومه یه  كه  له  پشتی منه وه یه . به اڵم “روانین” له و ئۆبیێكتێكه  ده بێت 

كه  من له  ساته وه ختێكدا دیقه تی ده ده م.
له  به شێكی زۆری تابلۆكانی كاسپه ر داڤید دا فیگه ره كان له  پشته وه  وێنه  كێشراون. 
ئه گه ر به  هه ر مانایه ك له  پشتتێكردنی فیگه ره كانی ئه و بكۆڵینه وه  بۆ چاوی بینه ر 
ئه ویش  كه   بینین  بۆ  هه یه   ڕه گه ز  یه ك  ته نها  فیگه ره دا  ئه و  به رده می  له   ئه وا 

سروسته .  
 der Wanderer über dem“  1818 قریدریش  داڤید  كاسپه ر   

Nebelmeer “  / كۆلێكسیۆنی هۆڵی هونه ری هامبۆرگ - هامبۆرگ 
ئه و ده یه وێت پیشانمان بدات كه  فیگه ره  مرۆیییه كانی ناو تابلۆكانی وه كو كاراكته ری 
سه ر شانۆ  نایانه وێت دارشتنێك یان ئه كسیۆنێك بۆ ئێمه  بكه ن, به ڵكو ئه وانیش 

له  سروشت ئه روانن “ته ئه مول ده كه ن” ده یانه وێت له و سیستمه  تێبگه ن. 



199200

ئه وه ی كه  گرنگه  لێره دا بوونی سروشت بریتی نیه  له  بوونێكی په یپێبراو به ڵكو 
بریتیه  له  بوونێكی نه ناسراو كه  مرۆڤی فزولی كردوه  بۆ تێگه یشتن لێی له الیه ك 
و له الیه كی تره وه  نیگایه كی ناو نیگای ئێمه یه  كه  ده بێ بپرسین ئاخۆ ئه و كه سه  
ته ماشای چی ده كات ؟  سروشت ئه و فاكته  ناسراوه  نیه   له  تابلۆدا. فیگه ره كان 
ڕوویان له  ئێمه  نیه  وه ك ئه وه ی له  سروشتی ناو ڕاومه كه ی خۆیان تێگه یشتبن 
بناسێنن , به ڵكو ئه وان نیگای ئێمه یان فه رامۆشكردووه و پشتیان  و به  ئێمه ی 
ئێمه ش  كه   ده كه ن  اڵی  قو  هه مان  ته ماشای  ئێمه   وه كو  خۆشیان  تێكردووین, 
ته ماشای ئه كه ین وه ك ئه وه ی هه ردووكمان )ئێمه  و فیگه ره كان( هه مان مێژوومان 

هه بێت و بڕوانینه  هه مان گۆشه  كه  دوارۆژی هه ردووكمان بێت. 

ئه گه ر ئه م دیده  ڕاست بێت ئه وا پێویسته  چه ند هه نگاوێك بگه رێینه وه  دواوه  بۆ 
سه رهه ڵدانی سه رده می كۆپه رنیكی كه  فزول وای له مرۆڤ كرد كه  له  قو اڵیی جیهان 
بروانێت , چاره نوسی موسافیری بۆخۆی هه ڵبژێرێت, و بچێته  ناو قو اڵیی سروشته وه  

بۆ په یبردن به و جیهانه  , كه  سه ره تای 
و  داگیركردن  قۆناغی  سه رهه ڵدانی 
هێنا.  خۆیدا  به دوای  كۆڵۆنیالیستیشی 
وه  له م چه رخه شدا ئه و فزوله  به  تیۆره ی 
تر برده وامی  هه یه  :  كه “گه شتیاری” 
ه���ه روه ه���ا  وه    ”tourism“
كۆچكردن”Migration”دوومۆدێلی 
نیگاكردنێكی  ف��زول��ه ن.   ئ��ه و  ب��اوی 
گه شتیاریانه  – توریستیانه  له  سروشت 
دۆیگ  پیته ر  هونه رمه ند  تابلۆكانی  له  

)1959( سكۆتالند جارێكی تر و به مۆدێلێكی تر كه  گۆشه نیگایه كی ئه فسوناوی 
ڕیالیستی له سروشته وه  وێنه ده كات به اڵم تابلۆكانی كاراكته رێكی فۆتۆگرافیانه  / 
پۆسكارتیانه ی پێوه یه  كه  بینه ر هه ست ده كات به چاوێكی توریستیانه  ته ماشای 

سروشت ده كات. 
Red Boat )Imaginary Boys(“ , 2004  www.“ پیته ر دۆیگ 

 artnews.org/peterdoig
سه رچاوه كان : 
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بوو ... دۆزینه وه ی جیهانه كه مان” زنجیره ی وێنه ی كارتۆنی فه ره نسی
Die Kunst und Wunderkammer : ein Sammlungstyp zwis-   

chen Mythos und Wissenschaft / Klaus Wolbert
Casper David – Friedrich und Wahrnehmung von der Rück-   
 enfigur zum Landschaftsbild- Kunstgeschichte / Band 59 /

 Ewelina Rzucidlo 1997 – freie Universität Berlin
 Casper David Friedrich )Deutungen im Dialog( / Gisela  -

Greve)Hg.( – 2006/Berlin
 Seminar „touristischer Blick”  bei Helmut Hartwig / Institut -

ئه م وێنه یه  به  یه كێك له و تابلۆیانه ی كه  داده نرێ 
سروشت  تیایدا  كه   تابلۆیه   سه ره تاییترین  به  
كه م  پیشانئه درێت«النی  باخچه دا  فۆرمی  له  
مێژوویه كه ی  كه   ئه وروپادا«  هونه ری  له  
 800 بۆ   760 نێوان  سااڵنی  بۆ  ئه گه ڕێته وه  

ی زاینی.
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/http://www.auktionshaus-stahl.de- 
http://www.mediaevum.de/theol3.htm -
http://www.michael-giesecke.de/c-ms -

 http://www.guenter-lehnen-koeln.de/   - zu ”Kölner Museen“ -
- Klassische und moderne Malerei - Stil-Epochen

 The Travels of : نیگاری مینیاتۆری »ماركۆپۆلۆ« 1324 – سه رچاوه  / كتێبی
Marco Polo

چه فته ی پاراستنه كه ی مادۆنا , پێدرۆ 
دیال فرانسیسكا , 1460

نیگاری » بیهرام له كاتی گوێگرتن له  شازاده  كه  چیرۆكی بۆ ده گێرێته وه . له یل و مه جنون 
, ئه لیاس ئبن یوسف نیزامی له نێوان ساڵ َانی 1150 – 1200 ز

فرانس موهلل ر – گۆسێن )مونشنگالتباخ(1871 
»ك��ه ش��ت��ی ل��ه س��ه ر ده ری��ای��ه ك��ی ب����زواو«  /

كۆلێكسیۆنی مارینه ماله ر - هانبورگ
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بەیان سەلمان
ماستەر لە زمان و ئەدەبی فرانسی- پاریس

هونه ری خاکیی یاخود سه ره تایی، به  یه کێک له  هونه ره  هه ره  
جۆره   ئه م  دیاره   داده ن��رێ.  بیسته م  سه ده ی  وروژێنه ره کانی 
نییه ، به ڵکو هه موو  نا کاودا  له   له  دایک بووی کاتێکی  هونه ره  
سوریالیزم  و  دادایزم  له   خۆی  پێش  هونه ریه کانی  بزووتنه وه  

کاریگه ریی زۆریان به  سه ر گه شه کردنێوه   هه بووه .

بااڵدا  پله یه کی  له    گشتی  به   هونه ر  واته   دیکه   هونه ری  ئه گه ر 
له   تایبه تی   جێگه یه کی  خاکیی  هونه ری  ئه وه   بکرێ،  ته ماشا 
خۆیان  بزووتنه وه یه   ئه م  هونه رمه ندانی  هه یه.  گشتیدا  هونه ری 
تێیدا  داده هێنن  نوێ  پانتاییه کی  ده ده ن،  نائاگایی  ئاستی  له  
ده یان  نائاسایی  بابه تێکی  خولیای  و  وڕێنه   و  شێتی  جۆره  
وروژێنێ. هونه رێکی سرووشتی داده هێنن که  خۆی له  هونه ری 
هه ندێ  بۆیه   هه ر  ده دا  مرۆڤایه تی  سه رهه ڵدانی  سه ره تاکانی 
جار ناچارین به ناوی هونه ری سه ره تایی ناوی به رین. بۆچوونی 
تابه تی هونه رمه ند بۆ شته  خاکییه کان بڕیاری درووستکردنی ئه و 
هونه ریه کان  فێرگه   پانتایی  له   ده دا که  خۆی  نوێیه دا  پانتاییه 
به گشتی جیاده کاته وه  و هه تا ڕاده یه کیش خۆی دوور ده خاته وه .

 
هونه رمه ندیش  تاکی  ناوه ڕۆکی  هونه ری  به   هونه ره   جۆره   ئه م 
له  قه ڵه م ده درێ. به و واتایه  که  باس له  پانتایی نوێ ده که ین، 
ئه وه  باس له  خودی هونه رمه ند خۆی ده که ین که  ئه و بابه تانه ی 

هونه ری خاکیی  ژاپۆنیی

که   بابه ته شه   ئه و  هه ر  ده وروژێنێ،  هه ڵئا وساندووه   ناوه وه ی  و  ناخیدایه   له  
دواتر پانتاییه کی هه مه ڕه نگ و هه مه جۆری نوێ درووست ده کاته وه . جگه  له  
ژێر  له   بابه تانه ی  و  که ره سته   ئه و  هاوکاریی  به   که   هونه رمه ند  هه مه ده نگی 
ڕاکێش  سه ر نج  هونه ریی  ده ربڕینی  بابه ته که ی،  به رهه مهێنانی  بۆ  ده ستیدایه  
داده هێنێ، له  هه مان کاتدا فۆرمێکی تاک و ده گمه ن ده خوڵقێنێ که له  فۆرمه  

نه ریتیه کانه وه  دووره . 

زۆربه ی کات هونه رمه ندی ئه م بواره  داهێنان له  خۆ دوورخستنه وه  له  شوێن 
و ڕه نگه  له  کاتیش درووست بکات بۆ ئه وه ی بتوانێ ئه وه  به رهه م بهێنێ که  
ده روونیی  نه خۆشیی  که   هه ن   هونه رمه ندانێک  ته نانه ت   چاوه ڕێیه تی.  خۆی 
چاره سه ری  ژێر  له   ده روونیه کان  نه خۆشخانه   له   یاخود  به سه ریاندا،  زاڵه  
ده روونیدان و ئه و داو و ده رمانانه  ده خۆن که  تووشی وڕێنه یان ده کات و به  
بۆچوونی خۆیان هه ر ئه وه یه  که  هانیان ده دات بابه تی نوێ  و سه یر داهێنن. 

هه میشه  نوێگه راییش له  سه ره تادا سه یری تێدایه .

هه تا  سرووشتیی،   هونه ری  یاخود  سه ره تایی  خاکیی،  هونه ری  سه ره تاکانی 
ڕاده یه ک بابه ته که ی به  الدان له  فۆرمه  هونه ریه  ناسراو و نه ریتیه کان له  خشته  
خویندنگه   و  فێرگه   هونه ری  یاسای  تێکشکانی  به   تره وه   له الیه کی  ده درا، 
هونه ریه کان  یاسا  له   الدانه شه   ئه م  هه ر  به اڵم  ده کرا،  ته ماشا  هونه ریه کان 
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هونه ره  خۆی سه پاندۆته  سه ر  ئه م جۆره   ئێمه دا  نوێیه ی  له م سه رده مه   که  
ڕایان  بیرو  ناچارکرد  هونه ریی  بواری  و پسپۆڕانی  به  گشتی  هونه ر  چه مکی 

سه باره ت به م جۆری هونه ره   بگۆڕن و به  داهێنان له  قه ڵه می بده ن.

هونه ریه کانی  قاڵبه   به   نه به ستنه وه   خۆ  به   سه ره تایی  هونه ری   ئه مڕۆکه  
چه مکێکی  دیاریکراو دا،  ئایدیۆلۆژیایه کی  له   نه کردنی  زیندان  خۆ  و  تره وه  
هونه ریه  و مێژوویه کی بۆ خۆی پێکهێناوه  که  که س ناتوانێ پشتگوێی بخات 

و هونه رمه ندانی به  توانای خۆی هه یه  که  به رده وامیی به م ڕه وته  ده ده ن. 

نزیکه ی شه ست هونه رمه ندی ژاپۆنی له  به شداریبووانی پێشه نگایه ک له  هۆڵی 
سان پیێر له  پاریس، که م ئه ندامی مێشکن، یاخود له  نه خوشخانه  ده روونیه کان 
ماوه یه کیان به سه ر بردووه . هه ر ئه م الیه نه شه  هونه رێکی سه ره تایی درووست 
هه تا  جیاکردۆته وه   په راوێزکراوانه ی  هونه رمه نده   ئه و  ئه زموونی  و  کردووه  
هونه رمه ندانه   ئه و  بۆ  ب��واری  ل��ه وه ی  جگه   جه ماوه ر.  چاوی  به ر  بکه وێته   
ڕه خساندووه  به  شێوه یکی ساده  و ساکار هونه رێک به رهه م بهێنن  خۆی له  
هونه ری بااڵ ده دات و هه تا ڕاده یه کی زۆریش به  ئاڵۆز ته ماشا بکرێ و گرێ و 

سیمبوله  نهێنیه کانی نێو تابلۆ و کاره کان به  ئاسانی هه ڵنه هێندرێن.

داده گرێ.  کاره کاندا  له   جووڵه   الیه نی  له سه ر  پێ  هه روه ها  پێشه نگایه   ئه م 
درووست  تارماییه ک  هونه رمه نده کان،  وڕێنه ی  نێو  ده باته   ته ماشاکه ران 
ده کات له  نێوانیدا سنووری ڕاستی و ئه ندێشه  وه ک هه موو به رهه مێکی گرنگ 

جیاناکه ینه وه .
جێله قمان  هزره وه    ڕووی  له   خاکیی  هونه ری  به رهه مێکی  ڕاده یه ک  چ  هه تا 
ده کات و دڵه  ڕاوکێمان ال  درووست ده کات؟ و هه تا چ ئاستێک ته ماشاکه ر 

ده توانێ خۆی له  حوکمدان به سه ر به های به رهه مه کاندا دوور ڕابگرێ؟

ئه و به رهه مانه ی له  ده وروبه ری بینای به رز و شێوه  تێکچوون، ڕه نگی زه ق و 
سه رنج ڕاکێشه ر، هێڵی  کێشانی منداڵێک و ژنێک و پیاوێکی سه یر، دیمه نی 
ئاژه ڵ، و گیانه وه ر و ڕوه ک، ته نانه ت شێوه  ئه ندازه ییه کان و تێکه ڵکردنیان 
بابه ته کان،  زۆربه ی  چه وتی  و  لۆچیی  و  چرچ  و  ساکار  و  ساده   بابه تی  به  
هه مووی خۆی له  پێچاوپێچه کانی نێو خه ونێکی ترسناکی ئه و هونه رمه ندانه  
ئاشکرا ده کات. کێشانی پیتی زمانێکی نه ناسراو، ئاماده کردنی ده ستنووسێکی 
ئیدیۆگرام، واته  ئه و پیتانه ی له  سیمبول پێکهاتوون، هه موو ئه مانه  به رهه می 
ڕه سه نی ئه ندێشه ی ئه و هونه رمه ندانه یه . ئه وان جیهان به و شێوه یه  ده بینن، 
ئه وان  ئێمه وه ،  بۆچوونی  له   بڵێین،  ئه گه ر  بێ  ڕاست  ڕاده یه ک  هه تا  ڕه نگه  
شێوه یه   به و  دونیا  ئه وان   خۆیان  له الی  وه لێ  ده بینن،  وه رگێڕا وی  به   دونیا 
پانتایی  سنووری  ئێره شه   هه ر  هێناوه.   به رهه میان  کاره کاندا  له   که   ده بینن 
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نێوان ڕاستی و خه ون و هۆش و ناهۆش ده بڕێ و هه موو شتێکمان له ال تێکه ڵ 
ده کات. ئه و هونه رمه ندانه  لێهاتوانه  جیهانێکمان له  خه یاڵ بۆ درووست ده که ن 
و بێ مه به ستی خۆیان سه رمان لێ ده شێوێنن. ڕاستی ئه وان خه ونی ئێمه یه ، 
خه ونی ئێمه ش ئه و ڕاستیه ی ئه وان به رهه م ده هێنێ به اڵم به ال جوانه که یدا. 

له  کۆمه ڵگه ی ژاپۆنی که  هه موو شتێکی ژیان به  وردیی حیسابی بۆ کراوه  
ئه و  پڕدایه .  له   و  نه کاو  له   مه سه له ی  دوژمنیان  ده ڕنده ترین  ڕێکخراوه ،  و 
کۆمه ڵه  بێ یاسا بڕ ناکات و بێ دسپلینیی قبووڵ ناکات. کۆمه ڵێکه  هه میشه  
چه کی  هه رچی  ڕاهێناوه ،   دیاریکراو  نه ریتێکی  و  کلتوور  له سه ر  مرۆڤه کانی 
تێیدا  کۆمه ڵێکه   ده رک��ردووه .  ده ستیانی  له   کۆمه ڵه  ئه و  یاسای  له   الدانه  
له   لێره وه هونه ری سه ره تایی  نابێته وه . هه ر  سۆز و ده ربڕینی هه ست جێی 
کۆمه ڵی ژاپۆنی دێریندا به  هونه رێکی الده ر دا ده نرا و پله ی ئه گه ر و نه گه ری 
له  واڵتێکی وه ک ژاپۆن  نوێیه  ئه گه رچی  له م سه رده مه   ڕه تده کرده وه ، وه لێ 

ژیان ئاڵۆزتر بووه ، له گه ڵ ئه وه شدا ده رگایه کی نوێیان به رامبه ر به م هونه ره  
پسپۆڕان  نێونه ته وه کان  تری  هونه ریه کانی  فێرگه   هه موو  وه ک  و  کردۆته وه  
نه یانتوانی بۆ هه تا هه تایه  به  هونه رێکی په راوێز و الوه کیی ته ماشای بکه ن، 
ئه وانیش وه ک پاریس و نیویۆرک و له ندن و به رلین ملکه چی داهێنانی ئه و 
هونه رمه ندانه  بوون که  له  قوواڵیی نائاگا وه  به رهه مێک داده هێنن پڕ له  جوانی 
و یاسای ئیستاتیکی تێدا ڕه چاوکراوه و پرسیاری ئه وه مان له ال ده وروژێنن: 
و  ده روونیه کان  نه خۆشه   و  ئه ندام  که م  که سانی  به رهه می  و  کار  ده ڵێ  کێ 

په رواێزکراوه کانی کۆمه ڵگه ، هونه ر نین؟ 
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له ناو دازایندا حه زێکی بنه ڕه تی هه یه  بۆ نزیکایه تی. هایدێگه ر.

به کر عه لی

ده شێت له  بیرکردنه وه ی فه لسه فیدا پرسیار له  ماکرۆکۆسمۆس و 
میکرۆکۆسمۆس بکرێت و قووڵ بمانباته  پێچاوپێچه  تاریکه کانی 
ئه م دوو گه ردوونه  گه وره  و بچووکه وه .ئه وه  کاری بیرکردنه وه ی 
ئیتیک  و  ڕۆح  و  نه بوون،له عه قل  و  بوون  له   بیر  فه لسه فه یه  
داخۆ  بکاته وه .به اڵم  خراپه   و  دزێوی،چاکه   و  مۆرال،جوانی  و 
کارێکی  ئایا  بدرێت.  ئه نجام  له  سینه مادا  وه ها شیاوه   کارێکی 
پێچ  ئه م  ساده   و  باڵو  زمانێکی  به   ده توانێت  چۆن  سینه مایی 
چاوی  پێش  بخاته   گه وره که   و  بچووک  گه ردوونه   په نایانه ی  و 
فه لسه فی  کارێکی  که   ده کرێت  پێ  ئه وه ی  سینه ما  بینه ر،ئایا 
ده توانێت پێی بکرێت.ئه مه  پرسیارێکه  هه ندێکجار چۆته  نێوه نده  
فیکری و هونه رییه کانی خۆرئاواوه  و له  هه موو بارێکیشدا چه ند 
که   ده برێت  شک  سه رکه وتوو  سینه مایی  کاری  له   نموونه یه ک 
فیلمه کانی  ده دات.  پیشان  پێکه وه   جیهانه   دوو  ئه و  ته بایی 
فیلمی  ئایزه نشتاین،وه ک  سێرگی  ڕووسی  گه وره ی  ده رهێنه ری 
ستانلی  فیلمه کانی  یۆلیسیس((،وه   و  مارکس  ))سه رمایه ی 
کۆپریک و فیلمه  پسایکۆییه کانی هیتچکۆک و گه لێک ده رهێنه ری 
فه لسه فی  پاشخانێکی  ده رهێنه رانه   له و  کام  هیچ  به اڵم  تر. 

دره ختی ژیان؛

  فیلمێکی هایدێگه ريی، یان سلۆته ردایکی

وه ها  که   نابات  شک  مالیک  تێره نس  ئه مریکی  ده رهێنه ری  وه ک  گ��ه وره ی 
سه رکه وتووانه  توانیبێتی پرسیاره کانی بوون و گه ردوونمان بۆ بخاته  جیهانی 

سینه ماوه .
سینه ماییه ی  ده رهێنه ره   ئه و   Terrence Malick مالیک  تێره نس 
هۆلیووده  که  فه لسه فه ی خوێندووه  و له  بواری ڕۆژنامه گه ریدا کاری کردووه ، 
له ژێر کاریگه ری فه لسه فه ی  دواتر ڕوویکردۆته  بواری فیلمسازی. مالیک زۆر 
بوونگه رایی کیرکیگارد و هایدێگه ردایه  و کتێبێکی هایدێگه ری وه رگێڕاوه ته  سه ر 
زمانی ئینگلیزی و جارێکیش وه ک حه جکردن سه ردانی کوخه که ی هایدێگه ری 
له  دارستانی ڕه ش کردووه .  ئه و به  چه ند فیلمێکی که م وه رچه رخانێکی گه وره ی 
Bad-  هه  سه ر سینه مای هۆلیوود دا هێناوه . فیلمه کانی وه ک )) به دستان
land(( وه  ))ڕۆژانێکی به هه شت  Days of Heaven(( و ))قه  راغه  
باریکه که(( و ئه م فیلمه  نوێیه شی ))دره ختی ژیان(( که  له  فیستیڤالی کان 
زێڕین(( ))دارخورمای  هه ڵسه نگاندن  خه اڵتی  به رزترین  ساڵی2011دا  له  
ی پێدرا  و وا چه ند ڕۆژێکه  له  سینه ماکانی ئه ڵمانیادا نمایش ده کرێت،تێکڕا 

بوونه ته  شاکاره کانی فیلمه  فه لسه فییه کانی دنیای سینه ما.
ئه گه رچی که مجار له  سینه مادا تێزه  فه لسه فییه کان و پرسیاره کانی بوون و 
به رجه سته   کارێکی سینه ماییدا سه رکه وتووانه   له   ژیان  و  گه ردوون  بنه ڕه تی 
ده کرێت، به اڵم تێرێنس مالیک ئه و ده رهێنه ره  مه زنه یه  که  زۆر سه رکه وتووانه  
هونه رییانه   و  فه لسه فی  توخمه   ئه و  توانیویه تی  فیلمه کانیدا  سه رجه می  له  
بینینمان  له سه ر شاشه ی سینه مادا پێکه وه  بیستن و  کۆمبیناسیۆن بکات و 
وروژاندنی  له   بێت  بریتی  بینه ر  الی  ده ره نجامه که شی  و  بکات  پێ  ئاوێته  
بێت  بوون  بنه ڕه تییه کانی  شته   ژیان،یادهێنانه وه ی  و  هه بوون  پرسیاره کانی 
ئاسۆی  به ره و  مرۆڤ  بوونه وه ره کاندا  و  شته کان  قه ره باڵغی  و  زۆری  نێو  له  
تێره نس مالیک  ببات. فیلمه کانی  له بیرکراودا  له نێو جیهانێکی  کات و مێژوو 
تێگه یشتنێکی جیاوازت سه باره ت به  سینه ما ال دروست ده که ن، ئه و سینه مات 
گێڕانه وه یه کی  و  وێنه   و  کاره کته ر  و  ده نگ  له سه ر  کۆچه مکێک  ده کاته   ال 
ناباوی ژیان. ئه و زۆر دژه  ئه بستراکت و دژه  ڕه مزی و دژه  مۆدێرنیست و دژه  
کولتوری باوه . هه ڵبه ت ئه مه ش له وێوه  سه رچاوه ی گرتووه ،که  تێگه یشتنی ئه و 
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بۆ ژیان له فه لسه فه ی هایدێگه ره وه  هاتووه . هایدێگه ریش ڕیشه  بنه ڕه تییه کانی 
گریکه کانی  پێیوابوو  هایدێگه ر  بینیوه ته وه .  گریکدا  له جیهانی  بیرکردنه وه ی 
بۆ  نه بینیوه ..ئه وان  جێگیر  سوبیه کتی  کۆمه ڵێک  وه ک  زوو،سروشتیان 
ئه وه ی  واتای  به کارهێناوه ،که   یان   Phisus فیسوس  زاراوه ی  سروشت 
ده رده خات.  خۆی  ئه وه ی  واته   بوونیش  ده گه یه نێت،هاتنه   ئارابوون    - دێته  
بوونیش الی هایدێگه ر بریتییه  له  چوونه  ده ره وه  و له ده ره وه دا بوون.ئه مه ش 
خه سڵه تی کراوه یی بوونمان پێ ده ڵێت که  کرۆکی فه لسه فه که ی هایدێگه ره .

ناوه ستێته وه ،واته   سوبیه کته کان  به رامبه ر  جیهان  هایدێگه ر  الی  هه ڵبه ت   
جیهان بریتی نییه  له  سوبیه کته کانی نێو سروشت))ئاو،ئاگر،خاک  ، ئاو و 
وابوو،ئه م  پێی  باو  میتافیزیکی  بیرکردنه وه ی  که   ئاسمان((  و  دارستانه کان 
دیده  عه قالنیه تی دیکارتیش ده گرێته وه . به ڵکو جیهان به شێکی بنه ڕه تییانه ی  

ژیان و بوون و دازینه .
ئه م فیلمه ی مالیک،له پاڵ فیلمه کانی تریدا، ))بوون(( وه ک ئه و کۆمه ڵه  وێنه  
بزێوه ی نێو ))کات(( پیشان ده دات،که  له  وه ستان و گه شه کردن ناکه وێت.
مرۆ له  ناونیشانه که یه وه  ده توانێت دره خت بکاته  میتافه رێک بۆ گه شه کردنی 
ژیان و گۆڕانبوون. ژیانیش بریتی نییه  له  توخمه  بنه ڕه تییه کان به ڵکو بریتییه  
ژیان  له   و  بوون  له   چیمان  ئێمه   به اڵم  په یوه ندی.  له   له گه ڵدابوون،واته   له  
و له  په یوه ندی کردووه . ئایا ئێمه  ده زانین بۆچی هه ین،ده زانین چۆن له نێو 
و  هونه ر  و  بیرکردنه وه   به   وه اڵمانه یان  و  پرسیار  ئه م  گریکه کان  بوونداین. 

ئه فسانه  دابۆوه . به اڵم ئێمه  چۆن بوونمان له یاد کرد؟
سه ره وه ی  ڕسته یه ی  ئه و  شوێنێکداین؟  له   ده ڵێین  له کوێداین،کاتێک  ئێمه  
هایدێگه ر دروست ده ستنیشانی ئه وه  ده کات که وا ئێمه  له گه ڵ ئه وانیترداین،واته  
و  له نزیکایه تی  ئێمه   هه ڵگرتووه ،  خۆماندا  نزیکایه تییه کمان  له گه ڵ  هه میشه  
ده کێشێت  بۆ  وجودییه کانمان  شوێنه   ڕه هه ندی  په یوه ندیداین.ئه مه ش  له  
کتێبی  سێینه   زه به الحه که ی  پرۆژه   له   سلۆته ردایک  پیته ر  فیلۆسۆف  که  

))کایه ناسی((دا وردو قووڵ خستویه تیه  ڕوو.
زۆر  مناڵێکه ،هه ر  مێژووی  و  یاده وه ری  گێڕانه وه ی  ژیان(   )دره ختی  فیلمی 
ونکردووه ،مناڵێک،به   خۆی،  وجودییه کانی  شوێنه   خۆی،واته   مناڵێتی  زوو 

دیوێکدا مناڵێتی خۆی له نێو ترس و ئازاردان و سزاکانی باوکیدا وه  بینینی 
شادمانبوون  و  دایک  سۆزومیهره بانی  له نێو  تردا  برایه کی ،به دیوێکی  مه رگی 
پاڵه وانی  لێره وه   ده ژێنێت.  تریدا  برایه کی  جیهانی  هاتنه   و  له دایکبوون  به  
گێڕانه وه که  )جاک( ،که  ئه کته ری به توانا) شۆن پێن(  یاری ئه م ڕۆڵه  ده کات، 
له سه ره تاوه  تاکۆتایی فیلمه که  به نێو ڕاڕه وه کان و لیفته کانی بااڵخانه  مۆدێرنه  
و  دێت  ئه رشیتێکتۆرێک  وه کو  ئه مه ریکادا  به نده کانی  ئاوێنه   و  شووشه به ند 
سه رده که وێت  لیفته که   به   خواره وه ،کاتێک  دێته وه   و  ده چێت،سه رده که وێت 
بیر له  هه ڵکشان و گه وره بوون ده کاته وه ،کاتێک دێته وه خواره وه ،ئاوابوونه کان 
))ڕۆحه   وه ک  پاڵه وانه   ئه م  مالیک  یاد.  دێته وه   کۆتاییه کانی  و  مه رگ  و 
بزره که ی جیهانی مۆدێرن((  و وه ک ))بوون له یادکردن(( کاره کته رکردووه . 
دا،به شوێن  باوک  ،به شوێن  دا  بوون  مانای  به  شوێن  له گه ڕاندایه   پاڵه وانێکه  
شوێن  دا،به   ئینتیمیتێت  و  هه ستدارییه کان  په یوه ندییه   یه زداندا،به شوێن 

ئاشتبوونه وه دا،گه ڕانه  به شوێن کایه کانی پێکه وه بوون دا.
ده ستپێکی فیلمه که  به  پرسیاری یه زدان له  مرۆڤ ده ستپێده کات که  له  کتێبی 
ئه یوبی پێغه مبه رداهاتووه  :)) تۆ له  کوێ بوویت،که  من زه ویم دامه زراند،پێم 
مۆنۆتایزمه کانی  ئاینه   نه فه سێکی  ئه مه   گه رچی  ده یزانیت؟((.  گه ر  بڵێ 
تێدایه ،که  پێیانوایه  یه زدانێک گه ردوونی دروستکردووه ،به اڵم به  پێی تێۆرییه  
ناسراوه که ،دواتر ده رهێنه ر ته قینه وه  گه وره که شمان پیشان ده دات که  لێوه ی 
گه ردوون به  هه موو هه ساره کان و زینده وه ره کانییه وه  هاتوونه ته  ئاراوه . لێره وه  
فره که رتبوونێک ده که وێته  نێو ئه و به رهه مه ی)گه ردوون( که  یه زدان دروستی 
دیالۆگی  قسه ی  که م  زۆر  و  دروستبووه  وێنه   به   پتر  فیلمه که   ک��ردووه .  
وه ربگرین.وێنه کان  فیکرییه که   پشتخانه   وێنه کانه وه   له   ده بێت  تێدایه  ،بۆیه  
گه وره که یدا  قه باره   له   کۆسمۆس  و  گه ردوون  گه ردوونن.  فینۆمینۆلۆگیای 
ده رده که وێت به  هه موو توند و تیژی و زه بره کانی خۆیه وه ،به  گڕکانه کانه وه ،به  
به رده ئاگرینه کانیه وه ،به  زریانه کانیه وه ،به  هێزه  دڕنده که یه وه ،به و دیناسۆرانه ی 
له  پێناوی مانه وه  له  ژیاندا له ملمالنێدان،پێمان ده ڵێت ژیان ژیانه  بۆ مانه وه  
له  ژیاندا. له هه مان کاتدا دیوه  جوان و نه رمه که ی سروشتمان پیشان ده دات.
زینده وه ره  ئاوییه  نه رمه کان،په پووله  و سروشتی تاڤگه  و مێرگه  دڵڕفێنه کان 
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و دارستان و خۆر و ئاسمانه  دڵگیره که ی سروشتیشمان وه کو کایه یه کی کراوه  
لێدژ  دووانه یه کی  سروشتدا  له نێو  بڵێت  پێمان  ئه وه ی  وه ک  ده دات.  پیشان 
دیاله کتیکی  ده گرێته وه .  میکرۆکۆسمۆس  و  ماکرۆکۆسمۆس  هه موو  که   هه یه  
سروشت و ژیان له نێوان ئه و دووانه  لێکدژانه دا جووڵه  و گه شه  و گۆڕانکاری 
ده کات  هایدێگه ر  تێگه یشتنه ی  به و  کار  مالیک  بابڵێین  کورتی  به   ده کات. 
بوون،وه   له   به شێکه   نییه ،به ڵکو  جێگیر  فینۆمینێکی  سروشت  پێیوایه   که  
وه های  هایدێگه ر  بگه ین.  تێ  بوون  له   ده بێت  تێبگه ین  مرۆڤ  له   بۆئه وه ی 
گه وره )بوون(  له   ده بێت  )مرۆڤ(،سه ره تا  بچووک  له   تێگه یشتن  بۆ  کرد 
چین  تر  ئه ندامه کانی  و  ده ست،قاچ،چاو  نازانین  ئێمه   بگه ین.به نموونه  
نه زانینی ئه مانه  ئه ندامێکن سه ر به  جه سته ن. به هه مان ئه م دیدگایه   ئه گه ر 
مالیک بۆ ئه وه ی له  په یوه ندییه کانی ژیانی مرۆیی و له  جه وهه ر و چییه تی 
بۆ ده خاته ڕوو،که  هه ڵگری چ  بگات،سه ره تا چییه تی گه ردوونمان  مرۆڤ تێ 
ئه و  هه ڵگری  سروشتی  دیارده یه کی  وه ک  خۆیدا،مرۆڤیش  له نێو  ناکۆکییه که  

دووانه لێکدژانه یه .
ئاساییمان  خێزانێکی  مرۆییدا،ژیانی  ژیانی  له   دازاینیشدا،واته   ئاستی  له سه ر 
پیشان ده دات. خێزانی ئۆبراین،که  ئه کته ری ناودار ))براد پیت(( ئه م یارییه  
ده کات، ئه م خێزانه  ژیانێکی ته واو ئاسایی  له  سااڵنی په نجاکاندا له  ته کساس 
هه یه ،کامه رانی  هه روه هاش خۆشه ویستیش  و  هه یه   ترس  نێوانیاندا  ده ژی.له  
و  هه یه   ه��ه ی��ه ،ده س��ه اڵت  سۆزیش  و  هه یه   ه��ه ی��ه ،ڕق  دڵته نگیش  و  هه یه  
ئه وه ی  وه ک  هه یه .  جێبه جێکه ریش  و  هه یه   فه رمانده ر  هه یه ،  گوێڕایه ڵیش 
ده رهێنه ر مه به ستی له  گه یاندنی ئه و په یامه  بێت که وا مرۆڤیش فینۆمینه یه که  
له  سروشتدا و ئه میش له  ژێر جه بری ئه و دووانه  لێکدژانه دا به ندبووه . به اڵم 
ئه م خێزانه ، وه ک نموونه یه کی بچووککراوه ی گه ردوون،واته  میکرۆکۆسمۆسێک 
سااڵنه که یان  نۆزده   کوڕه   مه رگی  هه واڵی  له ناکاو  ماکرۆکۆسمۆسدا،  له ناو 
پێده گات و ئیدی که لێن و دڵه ڕاوکێ  ڕۆحی هه موویان ده هه ژێنێت. ئه گه رچی 
ده رهێنه ر شتێک له سه ر ئه م هه واڵه مان پێ ناڵێت،به اڵم بینه ر ده توانێت وای 
بۆ بچێت که  ده شێت له  حه فتاکاندا له  شه ڕی ڤێتنامدا کوژرا بێت،چونکه  ئه و 

له  په نجاکاندا له دایکبووه  و له  19 ساڵیدا ده مرێت.

ڕه قیین   و  نه رم  هه ڵگری  له یه ککاتدا  وگه ردوون  سروشت  وه کچۆن  که واته    
،ئه وا دازاینی مرۆییش هه مان دۆخ ده ژی. لێره وه  ده رهێنه ر فه لسه فه ی خۆی 
ده گه یه نێت و پێمان ده ڵێت که  دووڕێگه  به نێو ژیاندا درێژبۆته وه  ))ڕێگه ی 
بینه ر  سه ره تا  میتافیزیکییه   دووانه   ئه م  به زه یی((  ))ڕێگه ی  و  سروشت(( 
سه رچاوه کانی نابینێت، داخۆ له  ئه تمۆسفێرێکی دینیدایه ،یاخود ئۆنتۆلۆگی و 
فینۆمینۆلۆگییه . به اڵم دوواتر ده بینین ئه م دوو ڕیگه یه  به نێو ته واوی دیمه نه  
گه ردوونییه کان و مرۆییه کانی ژیاندا خۆی درێژده کاته وه  و له  وێنه گه وره که دا 
ئۆبراین  خێزانی  ژیانی  بچووکه که شدا  وێنه   له   و  ده گرێته وه   ))گ��ه ردوون(( 

پیشان ده دات.
دیمه نه کانی سه ره تای فیلمه که  ته رخانه  بۆ خستنه ڕووی ڕێگه ی سروشت،واته  
و  زریانه کان  و  تاڤگه   و  به رده ئاگرینه کان  و  گڕکانه کان  وه ک  ته نه ڕه قه کانی 
ڕووه گه وره که ی  ئاوییه کان،وه ک  زینده وه ره   و  ئاژه ڵه دڕنده کان  و  هه ساره کان 
گه ردوون و سه رهه ڵدانی سروشت و هه ساره کان . لێره دا دوو دیوی ناکۆکی 
واته   بۆ ده خاته روو.  فیزیکه مان  ئه م  پیشان ده دات،میتافیزیکای  سروشتمان 
ڕووه   له   خه سڵه ته   دوو  ئه م  هه مان  سروشتدا.هه روه ها  له   جوانی  و  ترس 
نموونه یه ک.  وه ک  ئۆبراین  مرۆییدا،خێزانی  دازاینی  نێو  له   بچووککراوه که دا 
چۆن  هه یه ،هه روه ک  ئاسووده یی  و  ئارامی  سروشت  وه ک  خێزانه شدا  له م 
ترساندن و سزادان هه یه . له  سروشتدا شه ڕێکی بێبه زه ییانه  هه یه  له  پێناوی 
مانه وه دا،وه ک داروین و نیتچه ش سه لماندوویانه . له ژیانی مرۆڤیشدا ئیراده  هه یه  
بۆ زاڵبوون به سه ر کۆسپه کاندا،ئاره زوو هه یه  بۆ سه رکه وتن.باوکه که  جارێک بۆ 
مناڵه کانی ده گێڕێته وه  که  ئه و حه زی ده کرد ببێته  موزیککار،به اڵم نه یتوانی و 
شکستی هێنا،بۆیه  مه شق و ڕاهێنان به  مناڵه کانی ده کات تاوه کو به هێز بن له  
ڕووبه ڕووبونه وه ی کێشه کانی ژیاندا و زاڵبوون و سه رکه وتن به سه ریاندا.لێره دا 
سلۆته ردایک  پیته ر  که   خۆدروستکردن،ته کنیکێک  ڕێچکه ی  ده بێته   مه شق 
پێیوایه  ته وای مێژووی مرۆڤ بریتییه  له  مێژووی مه شقکردن و ڕاهێنان . له  
مانه وه ((دا،زینده وه ره کان  ))له پێناوی  هه یه   بێبه زه ییانه   شه ڕێکی  سروشتدا 
کردووه ،هه موو  تیۆره ی  داروی��ن  ب��ووه ،وه ک  ملمالنێوه   له   گه شه کردنیان 
زینده وه رێک له سه ر حسابی ئه ویتر ماوه ته وه . به اڵم به رامبه ر به مه ش ڕێگه ی 
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))به زه یی(( ئاماده یی خۆی هه یه ،ڕێگه یه که  سۆز و خۆشه ویستی ده ئه فرێنێت.
لێره دا ده رهێنه ر وێنه یه کی گرنگی ئه م ڕێگه یه مان پیشان ده دات.دیناسۆرێکی 
زله دڕه کان  له   تر  که وتووه ،دانه یه کی  چه مێکدا  ڕۆخی  له   به زامداری  بچووک 
دێته  سه ری په الماری بدات،پاش که مێک ته ماشاکردنی ده بینێت زامداره  و به  
په له قاژه کردنه که ی داوای نوزه ی به زه یی پیداهاتنه وه  ده کات،به جێی ده هێڵێت 
و هیچی لێ ناکات. ئه مه  بریتییه  له  ))یه که مین به زه یی(( له  بری یه که مین 
گوناه. ئه مه  دیمه نێکه  بۆ فینۆمینۆلۆگیای به زه یی گیانه وه ران،که  پێمان ده ڵێت 
له جه وهه ری هه موو گیانه وه ر و بوونه وه رێکدا نه رمایه تی و سۆزیش هه ن.ئه م 
پرسیاری  بوو،چه نده ها  تێڕامان  مایه ی  هێنده   من  بۆ  فینۆمینه   گرته یه ،ئه م 
مۆرالی و وجودی و کولتوری ال دروست کردم. ئایا مرۆڤ له  جیهانی ئێمه دا 
بووه ته   ئێمه   الی  هیومانیزم  داماڵیوه .ئایا  دڕنده ییه کان  خه سڵه ته   له   خۆی 
پرۆسێسێک وا بکات مرۆڤایه تی مرۆڤ په رورده بکات بۆ خۆشویستنی مرۆڤی 
هێشتا  واته   ده ڵێت.  هۆبز  وه ک  یه کتری  بۆ  گورگین  هێشتا  ئێمه   برای.ئایا 
شاری  خۆپیشاندانه کانی  کاتی  ڕووداوه کانی  به رمرۆڤداین.  قۆناغی  له   ئێمه  
سڵێمانی جارێکی تر ئێمه یان خسته وه  به ر پرسیاری ئه وه ی ده بێت ماهیه تی 
مرۆڤایه تییانه مان په روه رده بکه ینه وه . ئایا مرۆڤه سیاسی وده سه اڵتداره کانمان 
ئاگر و ئاسن  بێبه زه ییترن کاتێک هاواڵتییانی خۆیان به   له م گیانه وه ره  زله  
و  ده رده کات  هاونیشتمانیان  کوشتنی  فه رمانی  ئه وه ی  له ڕاستیدا  داپڵۆسی. 
ئه وه شی جێبه جێی ده کات پێویسته  بخرێنه  به ر خوێندنی خۆپه روه رده کردنه وه ی 
بکه نه وه .  ئه کتیڤ  ناوه وه یان  نه رمه کانی  هێزه   و  هیومانیزمه که یان  ماهیه ته  
ژیانی سیاسی و فه رهه نگی ئێمه  هه موو خه سڵه ته  نه رمه کان و هه م و سۆز 
و  هونه ری  و  ڕوناکبیری  بزووتنه وه یه کی  ده بێت  پاسیڤکردووه .  میهرێکی  و 
په روه رده یی بێته  ئاراوه  بۆ ئه کتیڤکردنه وه ی هێزه نه رمه  هیومانیزمیه کانمان. 
لێره دا ئێمه  به ر تێزه گرنگه که ی فیلۆسۆف پیته ر سلۆته ردایک ده که وین،به وه ی 
خوێندنگای مرۆڤایه تی شکستی هێناوه  له  په روه رده کردنی مرۆڤێک که  دڕنده  
نه بێت،بۆیه   پیویسته  هیومانیزمێکی نوێ بهێنرێته  ئاراوه  بۆ په روه رده کردنی 
مرۆڤ و بۆ له دڕنده خستنی مرۆڤ.وه  ئه و کاره ساته  دراماتییکیه ی ئێستا له  
شێوازی ژیانمادایه ،ده بێت بیگۆڕین،چونکه  شێوازێکی هه ڵه ی ژیانه ،ده بێت وا 

بژین هونه ری ژیان نه رم و سۆزدار بێته وه .
مالیک له م فیلمه دا ویستوویه تی هه موو شت سه باره ت به  ))ژیان و بوون(( 
ماهیه تی  له باره ی  بکات  ساز  سینه مایی  شاکارێکی  بدرکێنێت،خواستوویه تی 
هه موو جیهانه  گه وره  و جیهانه  بچووکه کانه وه  بدوێت. ئه و توانیویه تی سامناکی 
پیشان  ))ج���اک((ه وه   له ڕێی  میکرۆکۆسمۆس  جوانی  و  ماکرۆکۆسمۆس 
تێ  ژیان  نهێنییانه ی  له و  ده توانێت  یادکردنه وه   به   ته نیا  ئه میش  بدات،که  
بگات. لێره وه  فیلمه که  فیلمی یاده وه رییه ،بۆ تێگه یشتن له  نهێنییه کانی هه موو 
بیرکردنه وه ،وه ک  له   بریتییه   ئه و کایه یانه ی مرۆڤ تێیدا هه یه ،یادکردنه وه ش 

هایدێگه ر ده ڵێت.
دووانه ی ))سروشت(( و ))به زه یی(( که  له نێو سروشتدا هه یه ،به هه مانشێوه ش 
ده ژین،  ئاسایی  ژیانێکی  خێزانێک   ئه کتیڤه .  ئۆبراینیشدا  خێزانه که ی  له نێو 
توند  ده بینین،باوک  باوک  و  دایک  په یوه ندی  ترادیسیۆنییانه ی  سیسته مێکی 
و  نه رم  ده کات،دایک  ده سه اڵت  دیسپلینکه ره ،یاری  و  فه رمانده ره ،به زه بر  و 
میهره بانه ،یاری خۆشه ویستی ده کات، له  تێکڕای فیلمه که دا وته یه ک نادرکێنێت، 
چێشت  سه رقاڵی  خامۆشانه   ماڵه وه دا  چێشتخانه که ی  له   هه میشه   به اڵم 
ئاماده کردن و قاپ شتنه .  ژنێکی سه نگین و سه الره ،که  شیعرێکی   ماڵه که یدا 
ده گه شێته وه “”  بۆی  جوانتر  ئاسمان  نیشته جێیه ،ئه وسا  سه نگین  ژنێکی 
دایکه که  لێره دا هێمایه  بۆ نه رمی و میهره بانی. کاتێک باوک له ماڵه وه  ده چێته  
قاقای  ده ک��ه ن،  ده بینن،گه مه   خۆشی  دایکیاندا  له گه ڵ  ده ره وه ،مناڵه کان 
گه رمی  به   ده کات،هه ست  پارچه پارچه   ماڵه که   بێده نگی  دیواری  پێکه نینیان 
په یوه ندییه کان و سۆزدارییه کان ده کرێت. باوک هێمایه  بۆ ده سه اڵتی فه رمان 
له گه ڵ  قامچی  و  شه کر  ڕه ق،  و  نه رم  ڕژێمی  باوک  سه پاندن،  و  ده رک��ردن 
و  ئازا  بۆئه وه ی  ده کات  دیسیپلینیان  فێری  ده هێنێت،  به کار  منداڵه کاندا 
فێری  مرۆڤ  ئ��ه وه ی  بۆ  ده ڵێت  فۆکۆ  وه ک  سه که وتووبن.دروست  و  بوێر 
دیسیپلین بکرێت ده بێت فشاری بخرێته  سه ر. جاک زۆر له ژێر کاریگه ری وته  
وڕه فتاره  تونده کانی باوکیدا ده بێت،تا جارێک به رپه رچی باوکی ده داته وه  و 
پێی ده ڵێت: ئا.. ده زانم ئه وه  ماڵی تۆیه ،که ی ویستت ده توانی فڕێم بده یته  
باسی شکسته کانی خۆی  باوکی  کاتێک  تریشدا  له  شوێنێکی  ده ره وه . جاک 
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بۆ ده کات له وه ی نه یتوانیوه  ببێته  ئه وه ی حه زی لێکردووه ، له  گفتوگۆیه کی 
نێوانیاندا به  باوکی ده ڵێت: ، من  له  دایکم ناچم ،زۆرتر له  تۆ ده چم. دیاره  
مناڵێکی وه ک جاک بۆی نییه  به  باوکی بڵێت تۆ الوازیت،به اڵم به  گه مه یه کی 
زمانه وانی، واته  زمان وه ک ده سه اڵت،له  دیدی ڤیتگنشتاینه وه ،له و ڕسته یه دا  
جاک،که به  باوکی ده ڵێت من له  تۆ ده چم،واته  ناڕاسته وخۆ به  باوکی ده ڵێت 

تۆ الوازیت.
بیرکردنه وه   شێوازی  ده بێت،ئه مه   بێکار  باوکیان  پێشه وه   دێته   ڕۆژگارێک 
مناڵه کانی  پ��ه روه رده ک��ردن��ی  بۆ  توندتر  ده گۆڕێت.ڕژێمێکی  مامه ڵه ی  و 
سلۆته ردایکه وه،بریتیه   له چه مکی   پێده کات،ڕاهێنان  ڕاهێنانیان  ده گرێته به ر.. 
هه موو  سه رکه وتن.  و  زاڵبوون  به سه رخۆدا  و  خۆدروستکردن  ڕێچکه ی  له  
مرۆڤ  مه شقی  له   جگه   نییه   هیچ  مرۆڤ  ڕۆحییانه ی  و  ئیتیکی  مێژووی 
و  دیسیپلین  فێری  مرۆڤ  ته کنیکه،به دیوێکدا  ئه م  به اڵم  خۆهه ڵکشان.  بۆ 
وه ک  ده بێته وه .واته   لێ  دژی  تردا،به رته کێکی  ده کات،به دیوه که ی  ڕێکخستن 
سلۆته ردایک ده ڵێت ))ده شێت هه ڵه ی چاپی تێ بکه وێت.(( وه ک له  مێژوودا 
فیلمه شدا  دیکتاتۆره کان.  له م  دروستبوونی  مایه ی  بۆته   چۆن  بینیومانه  
مامه ڵه   ڕه ق  و  توند  هێنده   باوک  که   ده که وێته وه   لێ  وه های  به ره نجامێکی 
به ڵکو   ))Dady ))بابه   بڵێن  پێی  نییه   ده ک��ات،ڕازی  مناڵه کانیدا  له گه ڵ 
توڕه یی  گیانی  ئه مه ش   به رته کی   .))Father ))باوک  بڵێن  پێی  ده بێت 
باوکی ده ڵێت :  به   یاخیبوون الی جاکی هه ستیار ده خرۆشێت،تا جارێک  و 
ده ره وه .((.  فڕێمده یته   ده توانی  ویستت  که ی  تۆیه و  ماڵی  ئێره   ده زانم   ((
به رامبه ر به  ڕه قی و توندوتیژی باوک،ده رهێنه ر ڕووه که ی تری ڕۆحی مرۆڤمان 
ڕۆمانسییانه   زۆر  کاستن((  که  ))جه سیکا  ده کات  به رجه سته   بۆ  دایک  الی 
ده ینوێنێت. ئه و ژنێکی سه نگین و سه الره ،دایکێکی پڕ میهر و خۆشه ویستی 
له گه ل  به رده وام  ماڵه که .  بۆ  سۆزه   فریشته یه کی  تێکڕا  دۆستایه تییه ،ئه و  و 
ده ره وه ،ئیدی  ده چێته   باوک  که   نه بێت  سه رقاڵه ،ئه وکاته   ماڵداریدا  ئیشی 
په نجه ره کانی ڕۆحی بۆ مناڵه کانی ده کاته وه  و سۆز و میهریان له  گه مه کردن 
و یاریکردندا به سه ردا ده ڕێژێت.له م ساتانه دا خۆشترین کامه رانی ده بینینه وه  
که  هه موو مناڵێتییه ک پێویسته  هه یبێت. یاریکردن به  بڵقی که فه کان،حه زی 

له   سلۆته ردایک  پێکه وه بوون،که   کایه کانی  بۆ  پیشانداین  مرۆڤی  بنه ڕه تی 
کتێبه  گه وره که یدا ))کایه ناسی  به رگی سێهه م .که فه کان(( دا ئیشی وردی 
تێداکردووه . ئه م دوو دیمه نه  بۆ بینه ر ده بنه  فینۆمینۆلۆگیای دوانه لێکدژه کانی 
ته نه   و  ڕه قه کان  ))ته نه   دووان��ه ی  ڕۆح((.  و  ))سروشت  ب��وون،دووان��ه ی 

نه رمه کان(( که  من له  نوسینی تردا گه لێکجار ئاماژه م پێداون.
جاک ده بێته  ئه رشیتێکتۆرێکی سه رکه وتوو،به اڵم به رده وام له نێو ڕاڕه وه کانی 
پرۆژه  زه به الحه کانی بااڵخانه  ئاوێنه به دو شووشه به نده  مۆدێرنه کانی ئه مریکادا 
دێت و ده چیت و له  بیرکردنه وه و یادکردنه وه دایه  بۆ گه ڕان به دووای ))مانای 
ژیان  و  بوون  و  له گه ردوون  له بیرکردنه وه دایه ،پرسیار  هه میشه   ئه و  بوون((، 
بۆ  بگه ڕێینه وه   بوونه وه ره کاندا  و  شته کان  له به رده م  لێده کات  ده کات،وامان 
))یادکردنه وه ی بوون((،واته  بیر له  شێوازی ژیان و بوونمان له ناو جیهاندا 
ڕۆحیه وه ،کاتێک  ده هاته   هه ڵوێستانه دا  له و  ساته وه خته ش  ئه م  بکه ینه وه . 
باوکی  له   هه ڵده شاخان،ئه گه رچیش  به یه کدا  و  ده کرد  باوکیدا شه ڕی  له گه ڵ 
توڕه  و زیز ده بوو،به اڵم له خۆشه ویستی باوکی ده ستبه ردار نه ده بوو،بۆیه  زوو 
ئاشت ده بوونه وه . وه ک ده رهێنه ر بیه وێت پێمان بڵێت ئاشتی و ئاشته وایی 
بریتین له  کایه کانی پێکه وه بوون و پردی هاتوچۆکردن بۆالی یه کتری.لێره شدا 
جارێکی تر من کایه ناسی فیلۆسۆف پیته ر سلۆته ردایکم ده خوێنده وه ،کاتێک 
وه ک  ئینتیمیتێت  و  و دۆستداری  ناوه کییه کانمان،وه ک خۆشه ویستی  هه سته  
وجودییه کان  کایه   وه ک  و  ناشوێنییه کان  شوێنه   پێکه وه بوون،وه ک  کایه ی 

پێناس ده کات.
دیاره  وه ک له سه ره وه  ئاماژه مان پێدا،ئه م فیلمه  فیلمێکی باو نییه ،واته  له سه ر 
و  ،سیاسی  کۆمه اڵیه تی  به ڕووداوێکی  و  هه ڵنه چنراوه   دراماتیکی  چیرۆکێکی 
مێژوویی گرێچن نه کراوه ،به ڵکو له پاڵ ئه مه دا له  جۆره  شێوازێکی دراماتیکی 
خێزانی ئۆبرایندا تێکڕا به  وێنه ی ڕیالی سروشت،که  میتاسروشتمان پیشانده دات 
یادکردنه وه  و وێنه  خه ونئامێزه کانی مناڵێتی  پێکهاتووه  له ته ک  له حزه کانی  
نه ک  هۆشیاریدا  له نێو  دیمه نێک  و  دیارده   ده بنه   بینه ر  بۆ  دروستبووه ،که  
بمێننه وه ،به ڵکو به رده وام بێن و بچن،لێره وه یه  فیلمه که ش هاتن و چوونه  له  
دنیای  له   هه م  هاتووچۆدایه   له نێو  به رده وام  جاک  چۆن  وێنه کاندا،وه ک  نێو 
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دره وه دا به نێو ڕاڕه وه کان و هه ڵبڕه که دا،مه سعه د Lift وه  له نێو شوێنه کانی 
ناوه وه یدا،واته  له  خه یاڵدانیدا.

فه لسه فییه ،تکایه که ،یاخود  شیعرێکی  فیلمه   ئه م  بڵێین  ده شێت  لێره وه  
هه بێت،  بوون  لێگه ڕێیت  وه ک خۆی،واته   گوزه راندن  ژیان  بۆ  ئامۆژگارییه که  
بوون کراوه  بێت بۆ ده ره وه  ،چونکه  له بووندا ))له ژیاندا(( حه زێکی جه وهه ری 
هه یه  بۆ نزیکایه تی ئه مه  کرۆکدارترین پێناسی هایدێگه ربوو بۆ مانای بوون. 
دره ختی  بۆ  بێت  ئاماژه یه کیش  ده شێت  ژیان((  دره ختی  فیلمی))  هه روه ها 
))گه شه کردنی ژیان(( له  مانا داروینییه که یدا،که  بریتییه  له  یاسای گه شه کردنی 
خۆشه ویستی  ڕێگه ی  له   که بریتییه   به زه یی،  یاسای  سروشت،به الیه کداو 
به الکه یتردا. هه ردوو ڕێگه که  ڕیال و سورڕیالیشن،هه ردوو ڕێگه که  ڕاستییه کی 
گه اڵیه کی  له   بریتییه   مرۆڤیش  دووڕێگه یه شدا  له م  و  ژیانن  جه وهه رییانه ی 
بچووک به هه ردوو دره خته که ی ژیانه وه . فیلمێکه  شایانی ئه وه بوو دوای بینینی 
شتێکی له سه ر بنوسرێت،شیعر بێت یان وتار،به وه شدا که  من شاعیر نیم و 
کاره   به و  پێشکه ش  شایسته یه م  ئه و  وتاره   کورته   به م  وتارنووسم،ئه وا  پتر 

سینه ماییه  کرد.
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فه الح شه كرچی 

لە عەرەبییەوە: ه���ۆم���ه ن

هونه ریی   و  ڕۆشنبیری   بزاڤێكی   كوردستاندا  هه رێمی   له   ئه مڕۆ 
هه ڵگری   خۆیدا  دوتوێی   له   و  كارایه ،  و  چاالك  به خش،  هیوا 
كه   وه هایه   جیاوازی   و  تایبه تمه ند  ژیاریی   ده سپێشخه ریه كی  
هاوچه رخه كانی   هونه ریه   كۆبنیاده   بزاوتی   له خۆگرتنی   توانای  
كه   هونه رمه ندانه وه   ئه و  ناوی   له ڕێی   ئه ویش  به خشیوه ،  پێ  
دیمه نه ی   ئه م  ناوه ڕۆكی   له   هه یه   خۆیان  كاریگه ری   ئاماده یی  
شێوه كاری  كوردی ، دیمه نێك كه  كرانه وه یه كی  زیندوی  هه رێمیی  و 
نێوده وڵه تی  له خۆگرتوه  و ده گرێت. ئه م دیمه نه  هونه ریه ی  بزاوتی  
به   له كوردستان،  به تایبه ت  نیگاركێشان  و  به گشتی   شێوه كاری  
چه ندان چه شنی  شێواز و ستایلی  جیا ڕازاوه ته وه ، كه  )وه هبی  
ڕه سوڵ(ی  هونه رمه ند له م میانه دا له  نێو كایه ی  ئه و هونه رمه نده  
و  جیاواز  بینه یی   شێوازێكی   توانیویانه   كه   دێت  داهێنه رانه دا 

تایبه ت به دی  بێنن. 
وه ك به راییه ك بۆ لێكۆڵینه وه  له  ئه زمونی  هونه رمه ند، پێویست 
به   له پێناو  ده كات،  ڕێچكه كانی   و  داهێنان  ماهیه تی   زانینی   به  
ئاگابون له  چۆنیه تی  گه شه سه ندنی  ئه زمونی  هونه ریی  هونه رمه ند. 
چون هونه ر به  گشتی  نه  له  بۆشاییه وه  و نه  به  كاریگه ری  هێزی  

زریانه  ڕه نگینه كان

خوێندنه وه یه كی  ڕه خنه یی  له  ئه زمونی  ئیستاتیكیانه ی  

هونه رمه ند )وه هبی  ڕه سوڵ(

شاراوه  و غه یبی  سه وز نابێت و شكۆفه  ناكات، وه ك الیه نگرانی  هزری  ئایدیالی  
بانگه وازی  بۆ ئه كه ن. به ڵكو داهێنان، به ره نجامی  فشار و كاریگه ری  كۆمه ڵێ  
هۆكاری  كارا و پێویست به دی  دێت، كه  تیایاندا هه یه  خودگه راییه  و هه ڵگری  
شوێن  سروشتی   و  ژینگه ییه   هه شیانه   و  سایكۆسوسیۆلۆجیه ،  سیمایه كی  
له سه ر  ڕه نگدانه وه ی   له   ده كات،  دیاری   تۆبۆگرافیه كه ی   تایبه تمه ندێتیه   و 
تانوپۆی  چنراوی  ده رونی  هونه رمه ند و هه ڵبژارده  ئیستاتیكیانه كه ی ، ئه مه ش 
ئاوێته  بونی  نێوان خودی  هونه رمه ند و  به  پێی  پله  و ئاستی  كارلێكردن و 
ئه و ژینگه یه ی  كه  داده نرێت به  بچوكترین یه كه  له  یه كه كانی  )بواری  گشتی / 
ئه و  كارلێكردنی   سه نته رگیریی   خولگه ی   له   و  هاپرماس(  ووت��ه زای   به پێی  
هۆكارانه ، كه ره سه ی  داهێنان و بنه مای  سیستمی  فیكریی  بۆ هونه رمه ند واالو 

به رده ست ده بن، تا جه نگی  سه ركێشیه  بینه ییه كانی  خۆی  پێ  بگێڕێت.
 سه ره تای  ڕودانی  هه ر چاالكیه كی  داهێنه رانه ، ساتێ  ڕوده دات، كه  ڕێكخستنه  
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وه رگرتنی   له   بون،  چاالك  ده كه نه   ده ست  هونه رمه ند  خودیه كانی   هه ستیه  
بزوێنه ره  ده ره كیه كان و گۆڕاندن و وه رچه رخاندنی  بۆ بنه ماگه لێكی  ده رخستن، 
كه  ده ستنیشانی  ئالیه تی  ئه ندێشه كردن و بنیاتنانی  ئه ندێشه ی  داهێنان بكات 
له  جوڵه ی  هه ڵكشاوی  خۆیدا، له و وشیاریه ی  كه  پشتبه سته  به  ڕۆڵی  هه ست 
ڕاگیریی   یاخود  باربۆی   به   به  گه یشتن  هونه رمه ند،  تواناكانی  الی   بازنه ی   و 
پڕۆسێسه   كرده ی   هۆكاری   به   كه   ئاوێته ،  زه ینی   شێوه یه كی   به   وشیاری  
شیكاری  و ئاوێته كاریه  ئه قڵیه كان په ره ده سێنێ  و گه شه ده كات، تا له  هه موو 
ئه قڵیه ،  كه   ئه وه ی   له پێناو  ده په ڕێنێ ،  تێ  ڕاسته وخۆی   بونێكی   هه ستیی  
ڕوده دات،  واقیعیبون  له   به ره به ره یی   له سه رخۆی   دوركه وتنه وه یه كی   به مه ش 
دامه زراندنه وه ی   له پێناو  پێش،  دێته   ئه ندێشه كردنێك  نێو  كه وتنه   هاوشان 
وێنه یه كی  تری  تایبه تمه ند كه  هه رچی  زیاتر هه ڵگری  خه سڵه تگه لێك بێت له  

قوڵیی  و گوزارشتكردن و تاكگه رایی .
ستایلگه رایی   و  ڕوئیایی   میتۆدی   به پێی   و  وه ها  قۆناخێكی   به   گه یشتن  بۆ 
هونه رمه ند، چه ندان هۆكار ڕۆلی  خۆیان ده گێڕن كه  خاوه ن سروشتی  گۆڕڕاوی  

ته كنیكی ،  به جێهێنانی   قۆناخێكی   ده گه یه ننه   هونه ریی   كاركردنی   و  خۆیانن، 
بیرۆكه   زه ین،  به   كه   وا  ویجدانی   و  عاتیفی   ئه دائێكی   ڕسكانی   دواب��ه دوای  
گوێزه ره وه   میدیای   هه ڵبژاردنی   له نێوان  هۆكارانه   ئه م  بكات......  ئه ندازه  
)واته  كه ره سه ی  كاركردنه  هونه ریه كه ( و و دیاریكردنی  ته كنیكی  خستنه ڕودا 
دابه ش ده بن، ئه مه ش په یبردن و شاره زاییه كی  ته واوی  به  كه ره سه  و خاكه ی  
هه مه جۆری   به كارهاتوی   مادده ی   و  ڕه نگ  له   ده وێت،  هونه ریی   كاركردنی  
تر، كه  دامه زراندنێ  بۆ فۆڕم بونیاد ئه نێت له میانی  قۆناخه كانی  ده ركه وتنی  
هه مه كییانه ی  وێنه ی  بینه یدا، هه رچۆن پێویستی  به  شاره زایی  و كارامه ییه كی  
و  میدیا  ئه م  كاركردنی   له   به ئاگایی   و  وشیاری   له   ده بێت،  چۆنایه تی  
ئه نجامێكی   به   گه یشتن  له پێناو  چاره سه ركردنیان  چۆنیه تی   و  كه ره سانه دا، 

خواستراودا. ئیستاتیكی  
ده توانین  وورده وه ،  كردنێكی   تێبینی   له   هه روه ها  و  خستمانه ڕوو  له وه ی  
وه سف و شیكاری  ئه زمونی  هونه رمه ند )وه هبی  ڕه سوڵ( بكه ین، نه ك ته نها 
به و  به ڵكو  له سه ری ،  ئیستاتیكیانه   بڕیارێكی   بگه ینه  پوخته ی   ئامانجه ی   به و 
له   و شرۆڤه یه ك  بونیادنانیدا  له   دۆزینه وه یه ك  و  بنكۆڵ  و  گه ڕان  ئامانجه ی  
ڕێكخستنی  شێوازی  تا گه یشتن به  وتار/په یامی  نێردراو و مانای  شارراوه یدا 
ڕاسپارده یی   په یوه ندیه كی   هونه ر،  و  ڕه خنه   نێوان  په یوه ندی   لێره دا  بكه ین. 
و  شرۆڤه   له   نوێیه   ده قێكی   داهێنانی   په یوه ندی   به ڵكو  نییه ،  ده سه التگه را 
ئاماژه كانه   وه رچه رخاندنی   و  بنه ڕه تیه كه   ده قه   نێو  كۆده كانی   ئاوێته كردنی  
زانستیی   میتۆدێكی   پێی   به   مه عریفه ،  له   كردو  ده ستاوده ست  ئاستێكی   بۆ 

بابه تیانه ی  پسپۆڕیی  پته و.
)وه هبی   هونه رمه ند  ئه زمونی   شێوه كانی   له   لێكۆڵینه وه   و  به دواداچون  له  
وه ك  ژێده ر،  نێوان  له   ده رده كه وێت  بۆ  جه ده لێكمان  چه مكی   ڕه س��وڵ(دا، 
باال.  نمونه ی   به   گه یشتن  به   زه ینیی   وێنه ی   نێوان  له   و  ده ستپێك  خاڵێكی  
ئه م ماوه یه  یاخود ئه م نێوانه ی  نێوان )ژێده ر و وێنه ی  زه ینیی ( ده ستنیشانی  
هێندایی  داهێنان ده كات، و هاوكات ئه وه  ده رده خات كه  دیاریكراوی  ئایكۆن و 
داخرانی ، به ربه ستن له به رده م ئازادی  ئاماژه  و گوزارشت كردندا، له  كاتێكدا 
كه  فیكر خاوه ن فشاری  خۆی  بێت له میانی  بازنه ی  گوزارشت كردندا، ئه مه ش 
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خه سڵه ته   گۆشه گیركردنی   و  دورخستنه وه   به   پێویست  حاڵه تێكه   خۆی   بۆ 
كه   ده كات  په تیی   فۆرمی   ڕه هاكردنی   و  ئازاد  و  ڕاسته وخۆكان،  هه ستییه  
به دی   ئه وه   لێره وه   هه بێت،  بیرۆكه ی   ئازادانه ی   به رجه سته كردنێكی   توانای  
به پێی   خۆیان  فۆڕمدا،  سیستمی   له   مه به ستگه راكان  داڕشته   كه   ده كه ین 
بنه مایه كی  جوڵه ی  ڕیتمگه را )ئیقاعی ( پێكهێناوه ، كه  تیایدا جوڵه ی  به ش/
به دوا  ڕێزه یه كی   كاره كه دا،  گشتی   هه موو/هه مه كی   جوڵه ی   له ته ك  به شه كی  
هونه رمه ند  هونه ریه كانی   كاره   له   دیارده یه ش  ئه م  هه یه ،  هاتویان  یه كدا 

)وه هبی  ڕه سوڵ(دا به رجه سته  بوه  له  میانی  :
هێالنه ی   ئه و  تۆڕی   كاریگه ری   به   فۆڕم  هه ڵچونی  جوڵه یی   1.تایبه تمه ندێتی  

كه  له  یه ك ساتدا فۆڕم ده بڕن و ڕێكخستنه وه كه شی  پێكده هێننه وه .
2.په رتبونی  سیستمی  ڕه نگ له  پێناو كاراكردنه وه ی  سیمای  جوڵه یی  خودی  
تاكێتی   نێوان  له   بون  ته ریب  و  هاوسه نگی   له   جۆرێك  ئه فراندنی   و  فۆڕم، 
كاره   هه ڵنه هاتنی   ڕه ق  یا  ده رنه چون  ده ست  له   زامنی   و  هه مه جۆری ،  و 

هونه ریه كه .
3.بڕینی  په یوه ندی  نێوان فۆڕم و ژێده ره كه ی  و وه رچه رخاندنی  ڕوئیا به ره و 

ناوه وه ی  ده ق.
ئه زمونی  هونه ریانه ی  هونه رمه ند له سه ر پیاهه ڵواسرانی  هێڵگه رایی  دامه زراوه ، 
كه  چه مكی  جوڵه  دیاری  ده كات و ئه م هێالنه ش له  نێو خۆیاندا، به ره نجامی  
بینه یی  و  ڕیتمگه رایی  پێكده هێنن، كه  ڕوكه شی   له   له  هێڵ، جۆرێك  تۆڕێك 
شێوه كانی  نێو ئه و ڕوكه شه  په رت ده كات، و ئیهامیانه  له  نێو چه ندان قوچه كی  
به یه كداچودا ده بزوێن، ئه م بزواندنه  به رده وامه ش له  پێناو پشتگیریی  كردن 
له و زه نایه یه  كه  له  ڕیتمی  گشتی  كاره  هونه ریه كه دا هه یه ، و واده كات ده رفه تی  
ناسینه وه  یا ده ستنیشانكردنی  ناسنامه ی  ڕه گه زه كانمان نه بێت یاخود ڕادده ی  

نزیكیمان له  ژێده ره  دامه زرێنه ره كه یه وه  بۆ دیاری  نه كرێت.
له  دابه شكردنێكی  هه ڵچونگه رای  وه هادا بۆ یه كه كانی  كۆمپۆزشن و ڕه گه زه كانی  
زوبانێكی   خاوه ن  ده بێته   كۆتایی   به ره نجامی   بینه ییه كه ،  كاره   ڕوی   له سه ر 
سۆزگه راییه كه ی   ئه بستراكته   له ته ك  كردنی   ته ماهی   سه رباری   جیاواز، 

هونه رمه ندی  پێشه نگ )ڤاسیلی  كاندنسكی (دا.

ئه و كاره  هونه ریانه ی  ئه زمونی  )وه هبی  ڕه سوڵ(ی  هونه رمه ند له خۆی  ده گرن، 
به شی  زۆرینه یان له  هه وڵی  به رجه سته كردنی  دنیایه كی  ڕێزاڵبودان و هاوكات 
گۆڕان  خێرایی   و  هه نوكه ییه كان  ئاماده ییه   له   پڕ  ساته   ڕاوكردنی   و  گرتن 
كایه یه دا  له م  به رجه سته كردن.،  مه به ستی   جێ   ده كه نه   وه رچه رخانه كان  و 
و  دامه زراندن  بۆ  بونیادێكدا،  پێناو  له   تایبه تمه ندێتی  خۆیان،  ڕه نگ  و  هێڵ 
هه ست  سیمای   وه النانی   و  دورخسته وه   و  جوڵه ،  تایبه تمه ندێتی   بنیاتنانی  
و  نواندن  و  هونه ریه كه ،  كاره   بۆ  چوارچێوه یه ك  بونی   پێداویستی   به   كردن 
وا  له ده ست ده ده ن. هه ر ئه مه شه   وه سفكردنی  ڕاسته وخۆییانه ی  فۆڕم/شت، 
ده كات فۆڕم نوێگه رایی  به ده ست بێنێت، چون به  تایبه ت هونه رمه ند، هه موو 
ڕایه ڵه  و په یوه ستیه ك له  نێوان فۆڕم، و هه ر ئه گه رێكی  گه ڕانه وه ی  ژێده ریی  
فۆڕم هه ڵده وه شێنێته وه ، بۆ ده رباز بون له  هه ر داخرانێكی  ئاماژه یی /ده اللی  
به   نه مان  پێویستی   و  بینه ر  وروژاندنی   و  جوالندن  نه مانی   هۆی   ئه بێته   كه  
و  ده قدا  كراوه ی   خوێندنه وه یه كی   له پێناو  هێرمینوتیكی   پڕۆسێسێكی   هه ر 

دواجاریش ئاوابونی  هونه ر.
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ئه و هه سته ی  كاره  هونه ریه كانی  )وه هبی  ڕه سوڵ( پێشكه شی  بینه ری  ده كه ن، 
ده مانگێڕێته وه  به ره و نه مانی  ڕه هه ندی  شوێن له  الیه ك و وه النانی  ڕه هه ندی  
فۆڕمه   كردنی   به نامۆ  گه مه ی  له   به شێك  وه ك  تر،  له الیه كی   زه مه ن/كات 
نیگاركێشانه كه ی   ڕوداوی   دوور  زۆر  ئه ندێشه ییانه ،  به مه ش  و  هونه ریه كانی  
ئاراسته ی  مه ودایه كی  ئاماژه گه رای  قوڵ ده كات، كه  له وێدا یه كه  و توخمه كانی  
نێو كاره كانی  ده بنه  به دوایه كدا هاتو و به رودوایه كی  هێماگه رایانه ، كه  داوای  
به دواداچون و دۆزینه وه  و وه ستانمان لێ  ده كه ن، له سه ر چۆنیه تی  به ئاگایانه  
كاركردنیان له  ڕێكخستنه وه یه كی  نیگاركێشانی  نوێگه رادا، هه ر له به ر ئه مه یه  
ڕوخساری   سیماو  سه رجه می   و  ده قه كان  بونیادی   ئاوێته ی   و  پێكهاته   له  
هونه رمه ند،  خودی   ڕۆشنبیریی   توانای   و  ئاست  كارلێكه ری   ئه زمونه كه یدا، 
كاراییه كی  ڕون و ئاشكرای  هه یه ، نه ك هه ر هێنده ، به ڵكو ئه م توانایه  ڕۆڵ 
میانی   له   بابه تیدا،  و  خودی   جه ده لیه تێكی   له   ده گێڕێ   خۆی   ئاماده یی   و 
ڕوداوێكی  نیگاركێشانی  لێوانلێو له  كاریگه ری  جۆراوجۆر و داڕشته ی  شێوه یی  
ترازانی   و  زریان  چه ندان  به   ته ژی   ناوچه یه كی   نه خشه ی   له   كه   ڕه نگیی   و 

به یه كداچودا ده ژی .    
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د. بورهان شاوی
له عه ره بیه وه : شوان ئه حمه د

له  چواری نیسانی ساڵی 1932 له  گوندی )زڤراشیا(ی نزیك 
)مۆسكۆ( خۆرهه اڵتی  باكوری  ده كه وێته   كه   )ئیڤانۆڤا(  شاری 
تاركۆڤسكی”یه   “ئه رسینیا  باوكی  بووه .  له دایك  پایته خت  ی 
ئیڤانۆڤنا  “مایا  دایكیشی  ناسراوه .  وه رگێڕێكی  شاعیرو  كه  
له یه كتری،  باوكی  دایك و  جیابوونه وه ی  دوای  ڤیشیناكفا”یه . 
“تاركۆڤسكی” و خوشكه كه ی له گه ڵ دایكیاندا ده مێننه وه  كه  وه ك 

هه ڵه چنێك له  یه كێك له  چاپخانه كاندا كاری ده كرد.
ساڵی 1939 خوێندنی سه ره تایی له  مۆسكۆ ده ستپێده كات، به اڵم 
به هۆی هه اڵیسانی دووه م جه نگی جیهانییه وه  واز له خوێندن دێنێ و 
ده گه ڕێته وه  الی دایكی له گونده كه ی خۆیان. له سه روه ختی جه نگدا 
خێزانه كه ی ناچار ده بن، ماڵه كه یان چۆڵ كه ن و بۆ ماوه یه ك بچنه  
الی خزم و ناسراوه كانیان بژین. له  ساڵی 1951 له  په یمانگه ی 
شڵه قانی  توشی  ئه وه ی  به هۆی  به اڵم  وه رده گیرێت،  )مۆسكۆ( 
دێنێت.  خوێندنه كه ی  له   واز  له ته واوكردنی  به ر  ده بێت،  مێشك 
له په یمانگه ی  زانستی  بۆتوێژینه وه ی  كۆمه ڵه یه كدا  له گه ڵ  پاشان 
زێڕ له كۆماری قرغیزستان، ده ست به كارده بێت و بۆ ماوه ی ساڵێك 
ساڵی  كارده كات.  تۆرۆخان  هه رێمی  له   )كۆریكا(  ڕووباری  الی 
ده بێته   ده خوێنێت و  مۆسكۆ  له   په یمانگه ی سینه ما  له    1954
كه   ڕوم”  “میكائیل  مه زن  سینه ماكاری  ده رهێنه رو  خوێندكاری 
به یه كێك له  گرنگترین مامۆستاكانی “تاركۆڤسكی” ئه ژمارده كرێت.

سه ره تایه كی كورت ده رباره ی

ئه ندرێ تاركۆڤسكی

هه ر له و ماوه یه دا ده ست ده كات به شیكردنه وه ی فیلمه كانی ده رهێنه ری سوریالی 
ئیسپانی “لویس بۆنوێل” و ده رهێنه ری سویدی “ئینگمار بێرگمان” و په یوه ندی 
میخائیلكۆڤ-كۆنجلۆڤسكی”دا  “ئه ندرێ  له گه ڵ  داهێنه رانه   هاوڕێیه تیه كی 
ڕوو  جێدێڵێت و  سۆڤیه ت  یه كیه تی  “كۆنجلۆڤسكی”  دوات��ر  ده ستپێده كات. 
سستمی  ڕووخانی  پاش  له   به اڵم  ده ك��ات،  ئه مریكا  یه كگرتووه كانی  له واڵته  
واڵت.  ده گه ڕێته وه   سۆڤیه ت  یه كیه تی  له به ریه كهه ڵوه شانی  كۆمۆنستی و 
فیلمێكی  بۆ چه ند  هاوبه شیان  پێكه وه ، سیناریۆی  كاركردنیاندا  له سه روه ختی 
كه مانچه )ئه ندرێ  خلیسكێنه و  یاریگای   و   له وانه :  نوسییوه ،  سینه مایی 
فیلمێكی  كۆردۆن”دا  “ئه لیكسه نده ر  له گه ڵ  1959دا  ساڵی  له   ڕوبۆلۆڤ(.. 
دێنن. ساڵی 1960  به رهه م  إستقاله (  تكون  لن  )الیوم  به ناوی  ته له فزیۆنی 
له  په یمانگه ی سینه ما خوێندن ته واو ده كات و له  بواری ده رهێناندا، بڕوانامه ی 
_یاریگای   فیلمی  ساڵیشی  كۆتایی  ده رچوون و  كارنامه ی  وه رده گرێت.  دبلۆم 
خلیسكێنه و كه مانچه ( بوو. ئه م فیلمه  له  ڤیستیڤاڵی فیلمی خوێندكاراندا كه  
له  ساڵی 1961 له  شاری )نیویۆرك( سازدرا، خه اڵتی یه كه می وه رگرت. له  
ساڵی 1962دا ده ستبه ده رهێنانی فیلمی )مناڵی ئیڤان( ده كات كه  به رهه می 
“فالدیمێربكومۆلۆڤ”  فیلمه كه ش  چیرۆكی  بوو،  )موسفیلم(  سینه مای  ده زگا 
نووسیبووی. پێشتر “ئه بالۆف”ی ده رهێنه ر كاری له م فیلمه دا كردبوو، به اڵم 
ده زگای )موسفیلم( كاره كه ی ڕاده گرێت و ده یداته  “تاركۆڤسكی”. “تاركۆڤسكی” 
سیناریۆیه كی تازه  بۆ فیلمه كه  ئاماده  ده كات و دوای ته واوبوونیشی له ڤیستیڤاڵی 
سینه مایی )ڤینیسیا(ی ساڵی 1962دا، به شداری ده كات و خه اڵتی یه كه می 
به ده ستدێنێت. هه روه ها خه اڵتی ڕه خنه گرانی پۆڵه ندیش وه رده گرێت. فیلمه كه  
فیلمه   ئه م  دوای  ده باته وه .  دیكه   جیهانی  چوار خه اڵتی  له  ساڵی 1963دا 
)منداڵی ئیڤان(، ڕه خنه گرانی خۆرئاوا كه وتنه  نووسین له سه ر “تاركۆڤسكی” و 
به گرنگترین ده رهێنه ری سینه مایی ڕوسیایان دایه  قه ڵه م.. هه روه ها “جان پۆڵ 

سارته ر”یش، لێكۆڵینه وه یه كی دورودرێژی له باره ی فیلمه كه وه  نووسی.
له  ساڵی 1964 “تاركۆڤسكی” ده ست به وێنه گرتنی فیلمێك ده كات، ده رباره ی 
ژیانی نیگاركێشی ئایكۆنه كان “ئه ندرێ ڕۆبۆلۆڤ”. دوای هه وڵ و ماندوبوونێكی 
بۆ  ده بێت  ئاماده   ده كات و  ته واو  فیلمه كه   1966دا،  ساڵی  كۆتایی  له   زۆر 
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ده زگایه   )ئه م  سینه ما  ده زگای  فه ڕمی  لیژنه ی  له الیه ن  به اڵم  نمایشكردنی، 
توند  ڕه خنه یه كی  شااڵوی  به ر  تێدابوو(  شیوعی  حیزبی  به رپرسی  ژماره یه ك 
ڕووداوه   ڕه وتی  “تاركۆڤسكی”  شێوه ی  به و  بوون  ن��اڕازی  ئه وان  ده كه وێت، 
توندوتیژه كانی  دیمه نه   له   ڕه خنه یان  هه روه ها  ڕوو،  خستبووه   مێژووییه كانی 
وه كی  الب��ه رن.  لێ  دیمه نێكی  چه ند  ده ده ن  بڕیار  بۆیه   هه بوو،  فیلمه كه   نا 
به سڕینه وه ی  ده ستده كات  “تاركۆڤسكی”  كاره ،  به و  به رامبه ر  په رچه كردارێك 
دیمه نگه لێكی زۆر له فیلمه كه . له گه ڵ ئه وه شدا فیلمه كه  هه ر نمایش نه كراو دوای 
چه ند ساڵێك نه بێت، خه ڵكی نه یانبینی. وه كی ناڕه زایه تی نیشاندانێك له  دژی 
 1969 ساڵی  ڕۆبۆلۆڤ”،  “ئه ندرێ  فیلمی  له   سۆڤیه ت  فه رمی  هه ڵوێستی 
له ده ره وه ی پێشبڕكێی فه رمی له  ڤیستیڤاڵی )كان(، نمایش ده كرێت و خه اڵتی 
له سینه ماكانی  1971دا  ساڵی  له   ته نها  وه رده گرێت.  جیهانی  ڕه خنه گرانی 
ئه وه ش  دوای  ساڵ  دوو  ده كرێت و  نمایش  به رهه مه   ئه م  سۆڤیه تدا،  یه كیه تی 
)واته  حه وت ساڵ دوای به رهه مهێنانی(، الیه نه  به رپرسه كان بڕیاری لێده ده ن 

كه  بیخه نه  ناو لیستی ئه و فیلمانه ی له  ده ره وه ی واڵت ده فرۆشرێن!!
“تاركۆڤسكی” له  بیره وه ریه كانیدا، باس له وه  ده كات كه : )ڕۆژنامه ی-لومانتێ- 
فه ره نسی  شاعیری  له گه ڵ  دورودرێ��ژی  دیدارێكی   1972 شوباتی/  له 21/ 
لویس ئه راگۆندا سازداوه -به بۆنه ی جه ژنی له دایكبوونییه وه -و پرسیاری ئه وه یان 
لێكردووه  كه  چ فیلمێكی به دڵه و حه زده كات بیبینێت، له وه اڵمدا ناوی یه كێك له  

فیلمه كانی گۆدارو فیلمی ئه ندرێ ڕۆبۆلۆڤی تاركۆڤسكی دێنێت(.
له  سه ره تای ساڵی 1968 “تاركۆڤسكی” خۆی ئاماده  ده كات بۆ به رهه مهێنانی 
فیلمێكی سه ركێشی زانستی، ئه ویش به پشت به ستن به ڕۆمانێكی زانستی خه یاڵی 

)سۆالریس( كه  له نووسینی نووسه ری پۆڵه ندی “ستانیسالف لیم”ه .
ساڵی 1971 ده ست ده كات به وێنه گرتنی فیلمی )سۆالریس( و هه روه ها ده ست 
به زمانی  به رله وه ی  مردنی و  له دوای  كه   بیره وه ریه كانی  به نووسینه وه ی  ده كات 
ڕوسی باڵوبێته وه ، به زمانی ئه ڵمانی باڵوكرایه وه !! له  بیره وه ریه كانیدا )كه  ئێمه  
له  خه می كاركردن و  به ستووه (، باس  بابه ته دا پشتمان پێی  ئه م  له  نوسینی 
له ناو  به تایبه ت  سۆڤیه تی،  بیرۆكراسیه تی  له ده ست  ده كات  خۆی  ده رده دڵی 
ده زگاو دامه زراوه ی سینه مادا. هه رچه نده  بیره وه ریه كانی له  هه ندێ شوێنیدا بێ 

سه روبه ری پێوه  دیاره و ناهه قی ده رهه ق به هه ندێ كه س تێدایه ، به اڵم له گه ڵ 
ئه وه شدا دیكۆمێنتێكی به هێزو كاریگه ره ، له  دژی هه موو ئه و كه سه  بێ به هره و 
ڕۆنشبیره  موزه یه فانه ی، پله وپایه ی به رزی ئیداری و حزبیان به ده سته و ده یانه وێت 
كاری هونه رمه ندی داهێنه ر، له چوارچێوه ی ئایدیۆلۆژیای مادیانه ی خۆیاندا ته وق 
بده ن.! سه روه ختێك فیلمی )سۆالریس( ته واو ده كات، به شێوه یه كی فه ڕمی له  
ڤیستیڤاڵی )كان(ی سینه مایدا به شداری ده كات و خه اڵتی ڕه خنه گران ده بات، 
خه اڵتێكی  چه ند  له گه ڵ  وه رده گرێت،  له نده نیش  ڤیستیڤاڵی  خه اڵتی  هاوكات 

دیكه دا.
له سه ره تای حه فتاكانه وه ، )تاركۆڤسكی( پالن و پرۆژه  بۆ ده رهێنانی چه ندین 
فیلم داده نێت. هه روه ك چۆن له  بیره وه ریه كانیدا له به رواری 7/تشرینی دووه می/ 
1970دا نووسیویه تی، خه ریكی ئاماده كردنی چه ند به رهه مێك بووه  ده رباره ی:

1 زانایه كی بواری فیزیا كه  ده بێت به دیكتاتۆر.
2 ئاماده كردنی ڕۆمانی )یوسف و براكانی( كه  له نووسینی نووسه ری ئه ڵمانی 

“تۆماس مان”ه ، بۆ سینه ما.
3 دروستكردنی فیلمێك ده رباره ی ژیانی “دیسته یه ڤسكی”.

4 ئاماده كردنی ڕۆمانی )گه مژه (ی “دێسته یه ڤسكی” بۆ سینه ما.
5 ته واوكردنی فیلمی )رۆژی  ڕوناك(.

6 ڕۆمانی )تاعون(ی “ئه لبێركامۆ” بكاته  فیلم.
فیلمی  ئه نجامدانی  له   جگه   سه ر،  ناچێته   بۆ  پرۆژانه ی  له م  یه ك  هیچ  به اڵم 

)ڕۆژی ڕووناك( كه  دواتر ناوه كه ی گۆڕی و كردی به )ئاوێنه (.
ساڵی 1974 فیلمی )ئاوێنه ( ته واو ده كات كه  ژیاننامه یه كی زۆر قورس و ئاڵۆزه . 
چڕوپڕ  گه رایه كی  خود  چونكه   لێكرا،  پێشوازی  به ساردوسڕیه كه وه   فیلمه كه  
به سه ریدا زاڵ بوو به شێوه  فرۆیدیه كه ی. هه روه ها الیه نه  درامیه  ته قلیدیه كانی 
فه رامۆش كردبوو، چنینی ڕووداوه كانی فیلمه كه  ئاڵۆزبوون و ستایلی گێڕانه وه ی 
گه وره و  به دحاڵیبونێكی  مایه ی  بووه   ئه مه ش  سه یروسه مه ره بوو،  سینه مایشی 
لێكدانه وه ی توندو دژبه یه ك. هه رچه ند فیلمه كه  دوو خه اڵتی به ده ستهێنا، به اڵم 

خه اڵته كان له دره نگ وه ختێكدابوو )1979، 1980(.
میكائیل  ئیتاڵی  )ده رهێنه ری  ده نووسێت:  له بیره وه ریه كانیدا  “تاركۆڤسكی” 



233234

داوای  بوو،  له مۆسكۆ  25/ته مموزی/ 1975  له ڕۆژی  ئه نتۆنیۆنی،  ئه نجیلۆ 
كرد فیلمی-ئاوێنه -ببینێت، به اڵم داوكه یان به جێنه هێنا تا ئه وكاته ی هه ڕه شه ی 
به دڵ  زۆر  فیلمه كه ی  “ئه نتۆنیۆنی”  ك��رد.!!(.  ڤیستیڤاڵه كه ی  به جێهێشتنی 
به رپرسانی  به اڵم  ببینێت،  )تاركۆڤسكی(  ده ستبه جێ  ده كات  داوا  ده بێت و 
ڤیستیڤاڵه كه و لێپرسراوانی ده زگای سینه ما نه یانهێشت ئه وه  ڕووبدات، ئه ویش 
به بیانووی ئه وه ی ناتوانن ده نگیان به “تاركۆڤسكی” بگات، له به رئه وه ی چووه  بۆ 
خانووه  هاوینیه كه ی و ته نانه ت به ته له فۆنیش ناتوانن په یوه ندی له گه ڵ بگرن..!!
له  ساڵی 1977-1976دا )تاركۆڤسكی( ده ست ده كات به ده رهێنانی فیلمی 
)ستالكه ر( كه  له چیرۆكی )نزهه  علی  الگریق الجانی(ی هه ردوو برای نووسه ر، 
)ئه ركاریا و بۆریس سترۆكاتسی( وه رگیراوه و ئه مه ش دوافیلمیه تی له  یه كیه تی 
)چێرنۆبێل(  له   نزیك  شوێنێكی  له   فیلمه كه   به رهه میهێنابێت.  سۆڤیه تدا 
وێنه گیراوه . )چێرنۆبێل( ئه و شوێنه یه  كه  له  ساڵی 1986دا نێوبانگی په یداكرد، 
دوای ئه وه ی یه كێك له  وێستگه كانی ئه و دامه زراوه  ئه تۆمیه  ته قییه وه . كاتێك 

فیلمه كه  له  ڤیستیڤاڵی )كان(دا نمایشكرا، خه اڵتی )فێبرسی( پێبه خشرا. 
ئاماده   دوای ئه م فیلمه  “تاركۆڤسكی” خۆی بۆ ئه نجامدانی چه ند پرۆژه یه ك 
ده رهێنانی  شكسپیرو  شانۆگه ری-هاملێتی-ی  )ده رهێنانی  له وانه :  ده كات، 

ڕۆمانی –ژئب البراری- نووسه ری ئه ڵمانی هێرمان هیسه و ڕۆمانی 
- مامۆستا و مارگرتیا-ی بۆڵگاكۆف و ڕۆمانی –تاوان و سزا-ی دێسته یه ڤسكی و 
به رهه مه كانی  ژیان و  ده رب��اره ی  فرانزكافكاو  ژیانی  ده رب��اره ی  فیلمێك  كورته  
هیچیان  نابێت  ئه وه ی  توانای  به اڵم  هۆفمان(،  ئه ڵمانی  كالسیكی  نووسه ری 
جێبه جێ بكات، جگه  له  شانۆگه ری هاملێت كه  له سه ر شانۆی هونه ری له مۆسكۆ 
ده رهێنانی بۆ ده كات و ڕۆڵه  سه ره كییه كانیش چه ند ئه كته رێكی به توانا ده یگێڕن، 
ستالكه ر-دا  ڕۆبۆلف و  فیلمی –ئه ندرێ  له   كه   )ئه نتۆنی سۆلۆنیتیسین  وه ك: 
ڕۆڵی سه ره كی ده بینێت، له گه ڵ خاتوو مارگرتیا تیرۆخۆفا كه  له  فیلمی ئاوێنه دا 

ڕۆڵی دایك ده بینێت(.
پڕ  هونه ری و  له كاروانی  گرنگه   گ��ه وره و  قه ڵه مبازێكی  )ستالكه ر(،  فیلمی 
له   1978دا  دووه م��ی/  23/كانونی  ڕۆژی  له   “تاركۆڤسكی”دا.  داهێنانی 
باشه ،  فیلمێكی  فیلمه م  ئه م  خۆمه وه   )به الی  ده نووسێت:  بیره وه ریه كانیدا 

له به رئه وه ی له ڕووی فۆرمه وه  ساده یه و له ڕوی گرێدان و پێكه وه به ستنی وه زیفه ی 
به رجه سته بوونی  ده رب��اره ی  فیلمێكه   ئه مه   ته قلیدیه .  سینه مایشه وه   فیلمی 
خواوه ند له  مرۆڤدا، ده رباره ی داڕمان و هه ره سی ڕۆحانیه ت، به هۆی بااڵده ستی 
درۆزنه زانسته وه .. من ترسم له  داهاتوو هه یه ، ترسم له  چینیه كان و له زریان و 
الفاوو گه رده لول هه یه ، له قیل مه تێكی به دو چه په ڵ ده ترسم.. خودایه  هێزی 
بڕوابوونم به داهاتوو پێ عه تاكه (.! هه روه ها له به رواری 10/شوباتی/ 1979 و 
لێم،  نزیكی  ده كه م  هه ست  )خودایه ،  ده نووسێت:  بیره وه ریه كانیدا  له دوتوێی 
من  به سه رمدا..  ده یهێنیت  كه   ده كه م  به زه ییه كانت  پڕسۆزو  به ده سته   هه ست 
ده مه وێت ئه م دنیایه ت به و شێوه یه  ببینم كه  تۆ دروستت كردووه ، خه ڵكانیش 
من  خودایه   كردوون..  خه ڵقت  خۆت  توانای  به هێزو  تۆ  كه   ببینم  جۆره   به و 
تۆم خۆش ده وێت، خۆشم ده وێیت، به بێ ئه وه ی ته ماحی هیچ شتێكم هه بێت، 
به اڵم چی بكه م گوناهی خۆم و تاریك و نوته كی ناخم، ناهێڵن ببمه  خزمه تكارو 
تردا  له شوێنێكی  بمبه خشه ..(.  ده ستم و  بده ره   ده ست  خودایه   تۆ..  عه بدی 
ده نووسێت: )به اڵم جیاوازی نێوان تۆماس مان و دێسته یه ڤسكی چییه ؟ ئیلحادو 
بێباوه ڕییه ؟ ڕه نگه  وابێت.. تۆماس مان النی كه م ده رباره ی خوا زۆر ده زانێت، 
هه رچی دێسته یه ڤسكییه  ئه وه ی ده وێت، به اڵم ناتوانێت باوه ڕ به خوا بێنێت(. 
به كه ڵكه ڵه ی ئه مه وه  “تاركۆڤسكی”، فیمی )ستالكه ر(ی ده رهێنا. هه ر ئه و ساڵه  
)واته  ساڵی 1979( سه ردانی ئیتاڵیا ده كات، بۆئه وه ی  گرێبه ستی ده رهێنانی 
فیلمی )سه فه ر به ره و ئیتاڵیا( ته واو بكات. دواتر ناوی فیلمه كه  ده گۆڕێت به  
ده كه وێت و  “ڕۆزی”  “فیللینی” و  به “ئه نتۆنیۆنی”و  چاوی  له وێ  )نۆستالۆژیا(. 
ده ست ده كات به وێنه گرتنی دیمه نه كانی ده ره وه ی فیلمه كه . له بیره وه ریه كانیدا و 
له به رواری 22/تشرینی یه كه می/ 1979دا ده نووسێت: )وا هه ستده كه م كه  
من ته نهام، ئه مه ش هه ستێكی ترسناكه  كاتێك هه ستده كه یت به ته نهایت و ئه م 
ته نهاییه ش واته  مردن.. هه موان ناپاكیان له گه ڵ كردم یان ناپاكیم له گه ڵ ده كه ن.. 

من زۆر ته نهام و نامه وێت بژیم، من ده ترسم، ته حه مولی ژیانم پێناكرێت..!(.
ده بێت.  ته واو  )نۆستالۆژیا(  فیلمی  له ده رهێنانی   1982-1983 ساڵی  له  
ناوبراو  ب��ه اڵم  “سۆلۆنیتسین”،  بدرێته   سه ره كی  ڕۆڵ��ی  بڕیاره   وا  سه ره تا 
ڕۆڵه كه ی  ده بێت  ناچار  “تاركۆڤسكی”  بۆیه   ده مرێت،  شێرپه نجه   به نه خۆشی 
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بڕیارده دات  “تاركۆڤسكی”  كاته وه   له و  ئیتر  یانكۆڤسكی”.  “ئۆلیك  بداته  
له تاراوگه  بژی و نه گه ڕێته وه  بۆ یه كیه تی سۆڤیه ت. ئه مه ش بڕیارێكی به جێبوو، 
دژوار  سه خت و  ژیانێكی  چ  خانه واده كه یدا  له گه ڵ  كه   بزانین  گه ر  به تایبه تی 
كه له الیه ن  ڕێگیریه ی  هه موو  ئه و  به هۆی  یاخود  مادیه وه   ڕووی  له   چ  ده ژیا، 
ده سه اڵتدارانه وه  لێی ده كرا  به رده وام ده یانویست كۆسپ و ته گره  له به رده م كاره  
داهێنه ره كانیدا دروست بكه ن. له  بیره وه ریه كانیدا زۆر به وردی باسی له خه م و 
نه هامه تیه كانی ژیانی كردووه . “تاركۆڤسكی” له تاراوگه  له  شوێنێكی دیاریكراودا 
سوید.  فه ره نساو  ئیتاڵیا و  له نێوان  بوو  له هاتوچۆدا  به ڵكو  نه گرت،  ئۆقره ی 
بریتییه   كه   بكات  گۆدنۆف”  “بۆریس  ئۆپێرای  بۆ  ده رهێنان  توانی  له له نده ن 
داڕشتنی  “مۆسۆرسكی”  پوشكین” و  “ئه لیكسه نده ر  شیعری  شانۆگه ریه كی  له  
مۆسیقای بۆ كردبوو. له بیره وه ریه كانیدا و له به رواری 25/حوزه یرانی/ 1983دا 
لێره شدا  به اڵم  بژیم،  له  ڕوسیا  ناتوانم  ونبووم. من  ده نووسێت: )ترس.. من 
ناتوانم(. سه روه ختێك فیلمی )نۆستالۆژیا( پێشكه ش ده كرێت، چه ندین خه اڵتی 
جیهان به ده ست دێنێت. دوای ئه وه  له گه ڵ چه ند ناوه ندێكی فه ره نسی و سویدیدا 
ڕێك ده كه وێت، تا فیلمی )الساحره ( به رهه مبێنێت كه  پرۆژه یه كی كۆنیه تی و 
ناوه كه ی ده گۆڕێت به  )قوربانی(. ساڵی 1985 ئه كادیمیای ئه ڵمانی  دواتر 
بۆ كاروباری بیانی )DAAD(، میوانداری ده كات و ده بێته  میوانی )خانه ی 
فیركردنی هونه ر( له  به رلین. له و ماوه یه دا نیشانه كانی توشبوونی به نه خۆشی 
دواین  ده ستبه ده رهێنانی  نازانێت و  پێی  به اڵم  ده دات،  دیاری  لێ  شێرپه نجه ی 
فیلمی )قوربانی( ده كات. به په له  شاری به رلین جێده هێڵێت و له بیره وه ریه كانیدا 
قه بزو  زۆر  شارێكی  )به رلین  ده نووسێت:  1985دا  8/ئ��اداری/  له به رواری 
هه مان  بێڵم(.  جێی  كات  به زووترین  پێویسته   ناكرێت..  تیا  ژیانی  ناخۆشه و 
ساڵ كتێبه كه ی )الزمن المگبوع(  به زمانی ئه ڵمانی چاپ ده كات كه  بریتییه  له  
تێڕامان و وردبوونه وه  له  هونه رو ستاتیكای سینه ما، له ڕێی ئه زموونی تایبه تی 

خۆیه وه .
خه اڵتی  ده كرێت و  نمایش  سینه مایدا  )ك��ان(ی  ڤیستیڤاڵی  له   فیلمی  دواین 
له بیره وه ریه كانیدا  وه رده گرێت.  له سه ر  نێوده وڵه تی  ڕه خنه گرانی  فیدراسیۆنی 
ده نووسێت: )من ماندووم. ناتوانم به بێ ئه ندریۆشای كوڕم بژیم، تاقه تی ژیانم 

)هه واڵی  ده نووسێت:  دووه می/ 1985دا  10/تشرینی  له به رواری  نه ماوه (. 
ناخۆشم له مۆسكۆوه  پێده گات.. ڕۆژێكی ترسناكه .. ساڵێكی ترسناكه .. خودایه  

وه ره  به هانامه وه (.
ساڵی 1986 نه خۆشی زۆری بۆ دێنێ و له م نه خۆشخانه وه  بۆ ئه و نه خۆشخانه  
ده چێت، تاوێك له  نه خۆشخانه ی )ئۆشل برۆن( ده بێت له  باشوری ئه ڵمانیا و 
تاوێكیتر ده چێت بۆ نه خۆشخانه ی شێرپه نجه  له پاریس. له  به رواری 25/كانونی 
یه كه می/ 1986دا ده نووسێت: )هه ست به ترس و بیمێكی قوڵ ده كه م.. ناتوانم 
ناو پێخه فه كه م جێبێڵم، بگره  ته نانه ت ناشتوانم له سه ر جێگه كه شم دابنیشم.. 
ئازار له پشت و بڕبڕه ی پشتمدایه . مێشكم دێشێت. ده ستم بۆ ناجوڵێت. باڵه كانم 
هیچ  نییه   ئه وه م  توانای  هاملێت،  ده مرم.؟؟  الوازم و  زۆر  من  ده ده ن.  ئازارم 
شتێ بكه م..(. دوو هه فته  به رله مردنی ده نووسێت: )هاملێت..، هه موو شتێك 
ئه وه یه ..؟!(.  كێشه كه ش  بكه م،  شتێ  هیچ  ناتوانم  ده مرم،  جێگه دا..  ناو  له  
له ڕۆژی 29/كانونی یه كه می/ 1986دا، “تاركۆڤسكی” به نه خۆشی شێرپه نجه  
هه ر  ده كات و  له ژیان  ماڵئاوایی  پاریس  شاری  نه خۆشخانه كانی  له   له یه كێك 

له وێشدا به خاك ده سپێردرێت.
دوای مردنی ده سه اڵتدارانی سۆڤیه ت به شێوه یه كی فه رمی پرسه و سه ره خۆشی 
خۆیان ڕاده گه یه نن و هه واڵی مردنه كه ی باڵوده كه نه وه ، هاوكات گۆڤاری )هونه ری 
فیلمه كانی  له سه ر  ده كات و سانسۆر  ته رخان  بۆ  تایبه تی  ژماره یه كی  سینه ما( 
هه ڵده گیرێت. ده سه اڵتدارانی یه كیه تی سۆڤیه ت، دوای ئه وه ی له  ساڵی 1983دا 
قه ده غه  ده كه ن و  فیلمه كانی  ئیتاڵیا ده كات،  له  واڵتی  په نابه ریی  مافی  داوای 
ڕێگه  ناده ن له  په یمانگه ی سینه ما له  مۆسكۆ بخوێندرێت و له به رنامه ی خوێندن 

ده ری دێنن.
من بۆ خۆم ئه وكات له  په یمانگه ی سینه ما له  مۆسكۆ خوێندكار بووم و سێهه م 
ساڵم بوو، ده مویست لێكۆڵینه وه یه ك بنووسم ده رباره ی ئیشكالیه تی كات له  
ڕێگه م  كرد،  په یمانگه   به ڕێوه به رایه تی  له   داوام  “تاركۆڤسكی”داو  فیلمه كانی 
به ڕێوه به رایه تی په یمانگه   ببینم،  فیلمی )ئاوێنه ( و )سۆالریس(  بده ن هه ردوو 
ئه وانه ی  به یارمه تی  بێنه وبرده و  دوای  به اڵم  ده زانی،  به گێچه ڵ  داوایه یان  ئه و 
ئامێری نمایشه كه یان كارپێده كرد، توانیم به دزیه وه  ته واوی فیلمه كانی ببینم.. 
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به رله وه شی مۆسكۆ جێبهێڵێت و ڕوو له ئیتاڵیا بكات، دوو جار له ستۆدیۆكانی 
بینینێكی  كه   بوو  1980دا  ساڵی  له   یه كه میان  جاری  بینیم.  )موسفیلم( 
بوو،  له  ساڵی 1982دا  جار  دووه م  بینینی  به اڵم  بوو،  ڕاگوزه ر  سه رپێیی و 
كاتێك لێی چوومه  پێش و خۆم پێ ناساند، وه ك خوێندكارێك له  خوێندكارانی 
به رهه مه   به فیلم و  كه   له وانه ی  یه كێك  وه ك  مۆسكۆو  له   سینه ما  په یمانگه ی 
خۆرهه اڵت  عه ره بی و  له واڵتانی  سینه ما  ده رباره ی  سه رسامم.  سینه ماییه كانی 
به گشتی، پرسیاری لێكردم. بیرمه  پرسیاری ئه وه م لێكرد كه  “دێسته یه ڤسكی” و 
“تۆلستۆی” تا چه ند كاریگه ریان له سه ری هه یه ، دڵخۆشبوو به پرسیاره كه و وتی 

كاریگه ری گه وره یان هه یه  له سه رم.
“تاركۆڤسكی” دووجار خێزانی پێكه وه ناوه ، یه كه میان له گه ڵ “ئێرما ڕاوش”ی 
فیلمی  له   ده بینێت و  دایك  ڕۆڵی  ئیڤان(دا،  )منداڵی  له فیلمی  كه   ئه كته ردا 
ده بێت.  كوڕێكی  )ئێرما(  له   ده بینێت.  شێتێك  ڕۆڵی  ڕۆبۆلۆف(دا  )ئه ندرێ 
دووه میان له گه ڵ “الریسا پاڤلۆڤنا”دا بوو، له میش كوڕێكی بوو. تا دواساته كانی 
ژیانیشی له گه ڵیدا مایه وه . “الریسا” وه ك یاریده ده رێك له چه ند فیلمێكدا كاری 
له گه ڵ كردووه ، له وانه : )ئاوێنه ، سۆالریس، نۆستالۆژیا(، هه روه ها سه رپه رشتی 

چاپی ئه ڵمانی بیره وه ریه كانی كردووه .
“تاركۆڤسكی” له ماوه ی ژیانیدا چه ند ڕۆڵێكی كورتی وه ك ئه كته ر له  سینه مادا 
بینیوه . بۆ نموونه  وه ك میوان ڕۆڵێكی كورت و بچوكی له  فیلمی )ته مه نم بیست 
ساڵه (دا بینیووه  له  ساڵی 1964 و فیلمه كه  له ده رهێنانی “مارلین خۆتسیف” 
ڕۆڵی هه بووه  كه   فیلمی )سێرجی الزۆ(دا  له   بووه ، هه روه ها ساڵی 1967 
له  ده رهێنانی )ئه لیكسه نده ر كودرۆن(ه . وه ك مۆنتێرێكیش له  چه ند فیلمێكدا 

به شداریكردووه .
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كاره   تیۆریيه  كان

ڕێكخه  ری  به  ش: ئیسماعیل حه  مه  ئه  مین
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نیاز نه جمه دین
مامۆستا لە زانکۆی سلێمانی

خوێندکاری دکتۆرا زانکۆی ئیکسیتەر- بەریتانیا

سه ره تا
براوه ی    )Friedrich V. Hayek( هایه ک  ڤۆن  فریدرک 
له  کتێبی ڕێگایه ک به ره و  ئابورییدا،  له   نۆبلی 1974  خه التی 
کۆیالیه تی “the Road to Serfdom”* که  له  1944 
دا له  به ریتانیا بالو بوه وه ، هه ولێکی که م وێنه  ده دات له  ناساندنی 
سروشتی تۆتالیتاریانه ی سۆشیالیزم که  چۆن به ره و کۆیالیه تیمان 
چه ندین  به رێوه بردن  شێوازی  له   ئایدیاو  له   سێته   ئه م  ده بات. 
ده یه  مرۆڤی له  عێراقدا گۆش کرد. ئه گه رچی وا ده رده که وێت که  
له گه ل ڕاپه رینی سه ره تای 1990 ه کانه وه  له  کۆمه لگه ی کوردی 
ده ربه ده  کرا ، به الم هێشتا له  پاش 20 سال ڕه نگه کانی له  ناو 
سیستمی سیاسی و ڕه فتاری کۆمه الیه تیدا به  تۆخی ده بینینه وه . 
و  ناساندن  بۆ  هه لبژارد  کتێبه م  ئه م  من  ئه مه شه   له به ر  هه ر 

گفتوگۆکردنی. 
به ر له  چونه  ناو باسه که ، ده بێت ئه وه  بلێم که  من ئه و به شه  له  
فۆرمێکی  وه ک  به  سۆشیالیزم  تایبه ته   که   هه لده بژێرم  کتێبه که  
کتێبه که   له   گه وره یه   به شه   ئه و  بۆ  هێما  لێره شدا،  دیکتاتۆری . 
له   سێته   ئه م   به راوردی  بۆ  کردووه   ته رخانی  هایه ک  که   ناکه م 
ئایدیاو له  سیستم به  لیبرالیزمی نوێ و به  سه رمایه داری . هه روه ها 
داده رێژمه وه .  خۆم  نوسینه که ی  پێویستی  پێی  به   ته وه ره کان 
پرسیاری  یه ک  ده وری  له   بابه ته که   ناوه رۆکی  کۆی  به گشتی، 

رێگایه ک به ره و کۆیالیه تی
هه موو  هه ولده دات  میکانیزمێک  چ  به   سیستمه   ئه م  ده سورێته وه  :  سه ره کی 
بیکاته   و  به رێت  له ناو  تاکدا  ناو  له   سیستم   به ره نگاربونه وه ی  توانایه کی 

به رگریکاری سیستمه که ؟ 
ته وه ری یه که م: به ره و تاپۆکردنی بریاردان

ره نگه  ساده ترین ڕاستییه ک ئه وه  بێت ئایدیا به سه ر پشتی ئازاره کانی مرۆڤدا 
سه رده که وێته  سه ر حوکم به و مژده یه ی ده بێت به  شیفا بۆی. بۆ ئه مه  پێویستی 
به  دیاریکردنی که ره سته  )Means( و کۆتایی )Ends( یان ئامانج هه یه  . 
سۆشیالیزم، ئه گه ر له  چوارچێوه ی  کاره کانی هایه کدا پێناسه ی بکه م،  سێتێکه  
له  سیستمێکی سیاسی که  پێی ڕاگه یاندین که  ئه گه ر به  ڕێگای  ئایدیا و  له  
کۆنترۆلکردنی سه رچاوه  ئابورییه کان و ئاراسته کردنیان له  سه نته ره وه  برۆین، 
ئه گه ر پالنی بۆ دابنێین وبریاره کان به  مه رکه زی شۆرببنه وه  بۆ ناو کۆمه لگه ، 
بێ دوو دڵی به  باخه کانی خۆشبه ختی ده گه ین )ل32( . به الم، وه ک هایه ک 
وه ک  پێشتر  که   گه یشتین  ئاینده یه    به و  که    تراژیدیتره    له وه    “چی  ده نوسێت 
بۆ  شه ڕمان  که   بوو  ئه وه   پێچه وانه ی  ته واو  که چی  ده ک��را،  وێنا  ئایدیالێک 

ده کرد؟”)ل27(. 
سۆشیالیزم ڕێگایه ک بوو به ره و کۆیالیه تی. به  ڕای هایه ک، ئه لمانیا و ئیتالیا 
بون.  والتی سۆشیالیستی  دوو  فاشیزم  و  نازیزم  به   بگه ن  ئه وه ی  پێش  زۆر 
یان  فاشیزم  به   پێکردو  ده ستیان  سۆشیالیزم  به   مۆسۆلۆنی  وه ک  چه ندانی 
نازیزم کۆتاییان هات )ل35(. ئه و کاته ش که  نا زییه کان و سۆشیالیسته کان 
چونه  جه نگه وه  دژ به یه ک له به ر ئه وه  نه بوو که  دوو هێزی جیابون، به لکو ئه وان 
بۆیه   ئه وان  ب��وو”)ل40(،  هزروبیکردنه وه   جۆری  هه مان  له سه ر  “کێبركێیان 
یه کیان پێ قبول نه ده کرا چونکه  هه ر یه کێکیان ده یویست خۆی ببێته  نوێنه ری 
ئه و ئایدیایه ، ئایدیایه ک شوێنی تاک ناکاته وه مه گه ر له  چوارچێوه ی حیزبدا 

نه بێت . 
به م  تۆتالیتاریزم  فۆرمێکی  وه ک  سۆشیالیزم  سیستمی  غه مگینی  چیرۆکی 
له   که   گروپێک  ئایدیا،  له   سێتێک  پشتیوانی  به   پێده کات:  ده ست  چه شنه  
به سه ر  وله وێشه وه    حوکم  به سه ر  ده ست  کۆمه لگه ن  که مینه ی  ژماره وه   ڕوی 
ئه وه دا  هه ولی  له   که مینه یه   ئه م  ده گرێت.  وداهاتدا  به رهه مهێنان  ئامرازه کانی 
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ده بن که  بریاره کان له  سه نته ره وه  به  شێوه یه کی ستونی شۆربکه نه وه  بۆ ناو 
کۆمه لگه ، گوایه   به و ڕێگایه  کۆمه لگه  خۆشگوزه ران ده بێت. له به ر زۆر هۆکار 
به الم له ناویاندا به  مه رکه زیکردنی بریار، ورده  ورده  دورگه یه ک بۆ خۆیان له  
با  شیکردنه وه دا،  له   ئاسانکاری  به مه به ستی  ده که نه  وه.  جیا  خه لک  دورگه ی 
ئه م دورگه یه  ناو بنێین دورگه ی سه نته ر چونکه  بریار له  سه نته ره وه  ده دات و 
دورگه ی خه لکیش ناوبنێین دورگه ی که نار چونکه  له  بریارداندا به شداری ناکات. 
ئاستی  به لکو  نییه ،  پاره داری  سه نته ردا  دورگه ی  له   ئه ندام  به   بون  پێوه ری 
ڕازی بونه  به  ده سته الت یان ناچار بونه  به  به رگری لێکردنی. دورگه ی سه نته ر 
پاوه رو کلیله کانی خۆشگوزه رانی ده که وێته  ده ست، هاوکات له گه ل شێوه  ژیانی 
نوێ که  پره  له  پله وپایه ی کۆمه الیه تی و سیاسی و ئیمتیازاتی مادی مه غروری 
ده کات به وه ی جۆرێکه  له  مرۆڤ که  جیایه  له  مرۆڤی دیکه . ئیدی لێره وه  ئێمه  
له به رده م جۆرێک له  مرۆڤداین که  شه یدای ده سته الت ده بێت، که  به رژه وه ندی 
و چێژی کاتی ده یبات به رێوه ، که  ناتوانێت بۆ گه وره کردنی خۆی نه بێت بیر له  
ده ره وه ی خۆی بکاته وه ، و ناتوانێت کۆنترۆلی چلێسی خۆی بۆ پاوه ر بکات. 

که ناالنه ی  ئه و  ئه وه یه   بیکات  ده بێت  که مینه یه   ئه م  که   ئیشێک  ئێستا 
به ده ستیه وه یه تی به کاربهێنێت بۆ ئه وه ی هه موان بگه نه  ئه و باوه ره ی ئه م مۆدێله ی 
ئه وان کاری پێده که ن کۆمه لگه  به خته وه ر ده کات، سه رۆک دلسۆزترین پیاوی 
نیشتیمانه ، و گروپه که شی شه وو ڕۆژیان خستۆته  سه ریه ک تا قوتابخانه یه ک 
بۆ مناالن و یانه یه ک بۆ گه نجان و نه خۆشخانه یه ک بۆ به ساالچووه کانی والت 
به   ده پارێزن.  ده ره کی  ده ستی  له   نیشتیمان  کاتیشدا  هه مان  له   بکه ن،  زیاد 
وه رگرتنی  هه ولی  له   ده ستێک  به   سه رۆکه که یان  که مینه و  تر،  گوزاره یه کی 
هه ولی  له   تر  به ده سته که ی  ده بن،  دونیادا  گۆرینی  بیرکردنه وه و  وه کاله تی 
سه پاندنی ئه و مۆدێله  سیاسی-ئابورییه دان   به سه ر دورگه ی که ناردا که  باوه ریان 

پێیه تی. 
بریارده ر و  ده سته ی  که    به وه یه   پێویستی  ده سته الت  یه که مدا  هه نگاوی  له  
به   هایه ک  بکرێت.  وێنا  نمونه یی  سه رۆکی  ده سته و  وه ک  ده سته که   سه رۆکی 
گروپ  خراپترین  هه میشه    سیستمه   ئه م  ئه گه رچی  که   له وه یه   ئاگای  وردی 
سه رۆک  به تایبه ت  گروپه و  ئه م  ئه مه شدا  له گه ل  لوتکه)ل43(،  ده گه یه نێته   

ده رفه تی ئه وه یان ده بێت سیفه تی کاریزمی وه ر بگرن، پیرۆز بکرێن . ئه و ڕای 
وایه  کاره ساته که  لێره وه  ده ستپێده کات که  سه رۆک و که مینه  وا خۆیان وێنا 
ده که ن که  هه موو شت ده زانن. هه نگاوی دووه م بریتیه  له  کۆکردنه وه ی تاکه کان  
له  ژێر ده ستی ده سته التدا. حیزب یه کێکه  له  باشترین ئامرازه کان   بۆ هێنانه دی 
فاشیسته کان  له   به ر  سۆشیالیسته کان  حیزبه   هایه ک،  ڕای  به   ئامانجه .  ئه م 
هه ستان به کۆکردنه وه ی تاکه کان بۆ ژێر ده ستی هێزی سیاسی و ده وله ت و 
سه رۆک . ئه وه ی حیزبه  سۆشیالیسته کان کردیان به  مۆدێل بۆ دیکتاتۆره کانی 
پاش خۆیان کۆکردنه وه ی مناالن بوو له  ڕێخراوی سیاسیدا، وه رزشوانان بوو 
ئاراسته کردنی  له م شاالوه   ئامانجی سه ره کیشیان  یانه ی سیاسیدا....هتد.  له  
بیرکردنه وه یان و پێدانی ئه و سێته  له  ئایدیا بوو که  ئه وان ده یانویست بالوی 
بکه نه وه . ئه وه ش  سۆشیالیسته کان بون که  بۆ یه که مجار بیریان کرده وه  له وه ی 
ئه ندامانی حیزب ده بێت جیا بن له  خه لکی ئاسایی، ته نانه ت له  زمانی قسه کردن 
و له  جل له به رکردنیشدا. ئه و ده نوسێت “ئایدیای حیزبی سیاسی که  هه موو 
بانگه شه ی  که   ده کات،  دیاری  مردن  تا  له دایکبونه وه    له   تاک  چاالکیه کانی 
یه که مجار  شتێکدا،  هه موو  له   بێت  تاک  ڕێنوێنکه ری  ده توانێت  ده کات  ئه وه  
ژیانداین  له   تا  ڕاسته ،  پێکرا  “)ل36(.  کاری  له سه رده ستی سۆشیالیسته کان 
بیر  له   ئه وه   لێره دا  هایه ک  به الم  کۆنترۆلکردنماندایه ،  هه ولی  له   ده سته الت 
ده کات که  له  پاش مردنیش ده سته الت )یان هێزی سیاسی که  هه میشه  برێک 
له  پاوه ری ده که وێته  ده ست( یاری به  وێنه کانمان ده کات. مه به ستێکی دیکه ی 
زیادبونی ئه ندامی حیزبی به  ڕای هایه ک ئه وه یه  که  له به رئه وه ی ئه و که مینه یه ی 
چوارده وری سه رۆکیان گرتووه  ناتوانن سه رۆک تێر بکه ن له  حه زی خۆبه هه موو 
شتزان، له  کاریزما، سه رۆک ناچار ده بێت که  ئه م بۆشاییه  به  زیادبونی ئه ندام 
بۆ حیزبه که ی پر بکاته وه . یه کێك له و  گروپه  کۆمه الیه تییانه  که  بۆ ئه م مه به سته  
ده ستده ده ن نه خوێنه وار یان که م خوێنه واره کان به وهۆیه وه  ئه م گروپه  جۆره  
لێکچونێک له  نێوان به هاو بیرکردنه وه کانیاندا هه یه و ئاسانتر له  هه ر گروپێکی 

ترسیستمێک له  به ها وه ک خۆی و بێ بیرکردنه وه  وه رده گرن)ل44-45(.  
هه نگاو به  هه نگاو، هه موو ئه و بۆشاییانه ی تاک جوله ی تێدا ده کات، سه ربه خۆ 
له  ده وله ت و  ده سته التی سیاسی بیری تیدا ده کاته وه ، له  سه نته ره وه  کۆنترۆل 
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بکرێت،  جێگیر  له سه نته ردا  پالندانان  “هه رچه ند  ده نوسێت  هایه ک  ده کرێت. 
به   پێویستی  نه   تاک  ده بێت”.  قورس  ئه رکێکی  تاک  الی  پالندانان  توانای 
بیرکردنه وه یه و نه  پێویستی به  پالندانانه ، چونکه  سیستم له  سه نته ره وه  ئه م 
نامێنێت،  به ده ستی خۆیانه وه   تاکه کان چاره نوسیان  ئه رکه ی گرتۆته  ئه ستۆ. 
وه ک ئامرازێک سه یرده کرێن نه ک وه ک ئامانج. خودی پرۆسه ی به کاریزمیکردنی 
سه نته ر  له سه ر حسابی وه رگرتنی توانای بیرکردنه وه و پالندانانه   له تاک . که  

تاک خودی خۆی له  بیر کرد، سه رۆک په رستی جێگای ده گرێته وه  . 
سیستمێک  وه ک  ئایدیاو  له   سێتێک  وه ک  تۆتالیتاریزم  تاریکستانه ی  ئه و 
و  ده سته که ی  و  سه رۆک  کردنی  کاریزمی  به   له مه ش.  ڕه شتره   ده یخولقێنێت 
وه رگرتنه وه ی توانای بیرکردنه وه و پالندانان له  تاک ده رئه نجامێکی مه ترسیداری 
ده بێت بۆ سه ر متمانه  به خۆکردن، بۆ بینی خود وه ک بکه ری گۆران. ئیدی 
توانای خه و نبینین هه تا ئه و شوێنه یه  که  له  سه نته ره وه  بریاری له سه ر ده درێت. 
هه رچییه ک ده سته الت پێی وابێت له  توانادایه  بێته  بوون، دێت. به  پێچه وانه وه ، 
هه رچییه ک خه ونی ئه وان نه بوو، به  خستنه  بری، له  توانای خه لکیشدا نابێت 
ڕیتم، هه ر گرفتێک گروپی  له سه ر هه مان  داده نرێت.  واقعی  نا  وبه  خه ونێکی 
ئه وا  لێبپارێزێت،  خۆی  کۆمه لگه   نه بوو  توانادا  له   که   دانا  وایان  فه رمانره وا 
ده بێت هه موان بگه نه  ئه و بروایه ی ئه وه  حه تمی بوو. ده شێت خه و نبینین به  
ئوتومبێلێکی جوانه وه ، کۆشکێکی ڕازاوه وه  بکاته  مومکین، به الم ته نانه ت ئه م 
جۆره  خه ونانه ش مه رجی هه یه، مه رجی ملکه چبون بۆ سیستمه که و په یره وی 
ئه و فه رمانانه ی بۆی دێته  خواره وه،  مه رجی وازهێنان له  به شداری له  دارشتنی 
ژیانی خۆی و پرسه  گرنگه کانی ژیانی و جێهێشتنی بۆ سه رۆکه  سیحرییه کانی . 
به کورتی، له  سیستمی دیکتاتۆریدا خه و نبین جوگرافیایه که  که  فه رمانره واکان 

سنوره که ی ده کێشن. 

جگه  له  مانه ش، به  ڕای هایه ک له  سۆشیالیزمدا وه ک فۆرمێکی دیکتاتۆری شتێک 
نییه  ناوی په یمانی کۆمه الیه تی بێت، به لکو په یمان و ڕێکه وتننامه ی کۆمه الیه تی 
له دورگه ی  سه نته ره وه  ده سه پێنرێت به سه ر کۆی کۆمه لگه دا، به وانه شه وه  که  
پاسه وانی دیواری دورگه ی سه نته رن. ڕێکه وتن و ڕازیبون  له سه ر هه موو شتێک، 

هه موو هه نگاوێک که  کۆمه لگه  ده ینێت، ده سه پێنرێت. هه ر شتێک که  له سه ره وه  
دێته  خواره وه  ده بێت تاکه کان به  هی خۆیانی بزانن و کاری بۆ بکه ن که  بێته  دی. 
یه کێک له  ته کنیکه کانی ئه مه ش گۆرینی مانای وشه کانه . وشه ی ئازادی لێره دا له  
ڕیزی ئه و وشانه یه  که  یاری پێده کرێت. ده بێت تاکه کان به دوای ئازادی شمولیدا 
ڕاستیدا،  له   به الم  کالورۆژنه یه وه  سه یربکه ن.  له و  ئازادی خۆشیان  و  بگه رێن 
بریاربه ده سته “.  بێسنوری  “ئازادی  به لکو  نییه   ئازادی خه لک  ئازادی شمولی 
ئه مه  هایه ک ده گه یه نێته  ئه و بروایه ی که  گه وره ترین قوربانی له م سیستمه دا 
وشه ی “ئازادی”ه . ده رئه نجامی ئه م شاالوه ش ئه وه یه  که  وزه و ده نگی زۆرینه  له  
ناو که مینه دا ده توێته وه و “ئیتر پرسیاره که  ئه وه  نییه که  زۆرینه ی خه لک ڕازییه  
به  بریارو پالنه کان یان نا به لکو ئه وه یه  که  ئایا گروپی باالده ست ڕێکن له سه ر 
ئاراسته کردن و جێگا بۆکردنه وه ی له  واقیعدا؟”)ل44(. سه رباری ئه وه ی ئه مه  
درزێکی هه میشه یی له م سیستمه دا دروست ده کات، جۆرێک له  مرۆڤیش به رهه م 
دێنێت که  جیاواز نییه  له وی دیکه. به ده م په یمانێکی کۆمه الیه تی سه پێنراوه وه ، 
تاکدا،  به   تاک  به سه ر  بالده کێشێت  ده سته جه معی  بیرکردنه وه یه کی  شێوه  
سیستمه که و  به رژه وه ندی  له   تاکه کان  بیرکردنه وه ی  یه کخستنی  به بێ  چونکه  
بهێنێته   وپالنه کانی  بدات  ته مه نی  به   درێژه   ناتوانێت  سیستم  سه نته ره که ی 
نێوان نه وه یه ک بۆ  له   دی. چونکه  به هاو ڕه فتاره کانیش قابیلی گواستنه وه ن 
نه وه یه کیتر، هه ندێجار جیاوازی له  نێوان بیرکردنه وه ی نه وه یه ک له گه ل نه وه ی 

دوای خۆی هێنده ی تاڵه  ده زوویه ک ده بێت . 

دواجار هایه ک هه والێکی زۆر ناخۆشمان له  زمانی پرۆفیسۆر “فرانک نایت” بۆ 
ده نوسێته وه  کاتێک ده لێت له  سیستمی تۆتالیتاریدا ئه وانه ی له  پاوه ردان به  
ئه گه ر هه یه   ونه خۆش ده که ون که  “ چه نێک  پاوه ر ده بن  چه شنێک شه یدای 
که سێکی زۆر که م ئه زمون و ساویلکه  ببێته  بریارده ری سه رکوتکردن و تۆوی 
کۆیالیه تی بچێنێت له  والتدا هێنده ش ئه گه ر هه یه  جارێکی تر ]ئه وان[ ببنه وه  به  
تاکی ئاسایی و ئاره زوی پله وپایه و به کارهێنانی پاوه ر نه که ن”)ل46(. له والشه وه  
دوژمنایه تییه کی  له سه نته ره وه   بریار  وسه پاندنی  زانیاری  به سه ر  ده ستگرتن 
ئه به دی به  درێژایی ته مه نی سیستم له  نێوان دورگه ی سه نته رو دورگه ی که ناردا 
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دروست ده کات و نائارامی ده خولقێنێت له  نێوانیاندا. ده شێت ئه م دوژمنایه تییه  
به  مه رگی دیکتاتۆره کان کۆتایی بێت، به الم که لتورێکی ده وله مه ند به  کۆیالیه تی 
به  میراتی جێده هێڵێت و زۆری ده وێت تا مرۆڤ له  داوه کانی ڕزگاری ده بێت. 

ته وه ری دووه م: داگیرکردن له  که نالی بازاری کاره وه 
وه ک له  به شی یه که مدا ڕونکرایه وه ، سیستمی تۆتالیتاری کۆمه لگه  ده کات به  
که نالی  له   له یه کتر .  دور  دورگه ی  دوو  ده یانخاته   دابراوو  یه ک  له   به شی  دوو 
جیاوازه وه ، دورگه ی سه نته ر پێویستی به وه یه  کۆنترۆلی ژیانی تاک به  تاکی 
دورگه ی که نار بکات . ڕێگایه کی کورت و ئاسان، گرنگتر له  هه ر ڕێگایه ک -که  

پێشتر باسکران- بۆ په الماری دورگه ی خه لک بریتییه  له  بازاری کار . 
بۆ  کاره کانماندا  له  هه لبژاردنی  ئازادی  زۆر جوان ده نوسێت “هه ندێک  هایه ک 
به خته وه ریمان ته نانه ت گرنگتره  له  هه بونی داهات  بۆ ئه وه ی له  کاتی پشوداندا 
خه رجی بکه ین” )ل55(. به الم سیستمی دیکتاتۆری که  سۆشیالیزم فۆرمێکی 
باالیه تی  ، ده رفه ت به  که مینه ی سیاسی باال ده ست ده دات ده ستبگرن به سه ر 
هه بێت،  هه یمه نه ی  گشتی  که رتی  گشتی  وبه   ئابورییه کاندا  سه رچاوه   کۆی 
ئابوری ده رفه تی دروستکردنی ده رفه تی کاری له ده ره وه ی ئه و که رته  نامێنێت. 
ئه م قۆرخکردنه  له  هه مان کاتدا که ره سته یه کی سه ره کییه  له  ده ستگرتن به سه ر 
ژیانی تاک به  تاک و بیرکردنه وه کانیاندا، ئه گه رچی له مه شدا سه نته ر سه رکه وتوو 
کاتدا  یه ک  له   کاردا  بازاری  به سه ر  ده ستگرتن  ڕێگای  له   ده سته الت  نابێت. 
دیسانه وه ،  ده کات.  داگیر  هۆشیاریان  و  کارمه ندان  گیرفانی  بۆ  پاره   ناردنی 
له   کارمه ندان  له   بێشومار  ژماره یه کی  کۆکردنه وه ی  به بێ  زه حمه ته   کاره   ئه م 
ژێر سه قفی حکومه ت و دامه زراوه کانی تری ده وله تدا. هێواش هێواش تاکه کان 
وبه رزکردنه وه ی  دامه زراندن  ڕێگای  له   نمونه   )بۆ  ده وله ت   موچه خۆری  ده بنه  

موچه وه (.  
بون به  موچه خۆری ده وله ت و دامه زراوه کانی به ره ی ده سته الت گه وره  ده کات، 
کارگه ی  ده وڵه ت  که   والتێکدا  “له   ده کات.  قورستر  به ره نگاربونه وه یان  بۆیه  
سه ره کی دابینکردنی ده رفه تی کاره “، هایه ک ده نوسێت، “ناکۆک بون له گه ڵیدا 
کاری  ده رفه تی  نییه   ئارادا  له   ئابورییه ک  چونکه   هێواش”.  مردنێکی  مانای 
له   کاردا  بازاری  له   کارمه ند  هه لبژاردنه کانی  بخولقێنێت،  مرۆڤ  به   شایسته  

حیزبدا  به   ده بێت  تاکه کان  کاتیش  زۆربه ی  ده مێنێته وه و  داخراودا  سنورێکی 
له سه ر  سه رنجی  ته نیا  ئه و  به الم  که وێت.  ده ست  کاریان  ئه وه ی  بۆ  تێپه رن 
والتێکه  که  یه ک حیزب تێیدا زال بووه ، که چی بونی چه ند حیزبێکیش گره نتی 
تێپه راندنی ئه م سیستمه و کردنه وه ی ئازادی له هه لبژاردنی کاردا ناکات. له م 
هه لومه رجه دا، ئه وه ی بۆ تاک ده مێنێته وه  ئازادیی  هه لبژاردنه  له  نێوان هێزه  
سیاسیه کاندا. هه لبژاردنی هێزی سیاسی پێشمه رجی ده ستکه وتنی کارو مانه وه  
سه ر  ده خاته   دیکه   فشارێکی  ئه مه ش  کاردا،  له   که وتنه   پێش  کارو  له سه ر 
خه لک تا ببن به  دۆست یان ئه ندامی حیزب، تا بونی خۆیان له  ڕێگای بونی 

حیزبه کانیانیانه وه  بپارێزن. 
ئێستا  ناکرێن.  کۆنترۆل  ه��ه زارن  ده ی��ان  که   کارمه ندان  هێشتا  به مه شه وه  
ده سته الت پێوسیتی به وه یه  چوارچێوه یه کی یاسایی دارێژێت، به رده وام ڕێنمایی 
بۆ فه رمانبه ره کانی بنێرێته  خواره وه ، و هاوکاتیش سیستمێکی مۆرالی جیاواز 
له وه ی تاکه کان خۆیان باوه ریان پێیه  تیایاندا بچه سسپێنێت  به مه به ستی به رگری 
له  سیستم. ئیدی له  سه نته ره وه  بریار ده درێت که  چ ڕه فتارێک نا یاساییه  و 
چ ڕه فتارێک یاسایی، کارمه ند ته نیا له سه ریه تی فه رمانی سه رو خۆی جێبه جێ 
ده سته التدا  به  الی  هاوکێشه که   که   ده کات  ڕاست  هایه ک  بکات )49-50(. 
پرۆسه یه دا  له م  نه کات.  ده ستکاری  مۆرالی  سیستمی  ئه گه ر  نابێت  السه نگ 
پره نسیپی سه ره کی ئه وه یه  که  “کۆتایی پاساو بۆ که ره سته کان دێنێته وه “. واته  
مادام کۆمه لگه  به ره و کۆتاییه ک ده چێت که  پرشنگداره ، یان مادام ئێستا کۆمه لێ 
ده ستکه وتی گرنگ به ده ست هاتون، به کارهێنانی هه موو ئامرازێک به وه  پاساوی 
بۆ ده هێنرێته وه  که  پارێزگاریکردنه له  ده ستکه وته کان  و له وه ی له  داهاتودا پێی 
له   ئاینده یه ی  ئه و  ده ستکه وتانه و  ئه م  بیه وێت  که سێک  هه ر  لێره وه   ده گه ین. 
خه یالی بریارده رانی دورگه ی سه نته ردایه  تێکبدات، دوژمنی نه ته وه و نیشتیمانه . 
هایه ک ده نوسێت: “دوژمن ده شێت ناوخۆیی بێت، وه ک جوله که کان له  ئه لمانیا، 
یان ده ره کی بێت.” ئه و درێژه ی پێده دات و ده لێت”له  هه ر بارێکدا، ئه م ته کنیکه  
که   بجولێت  به و شێوه یه    که   ده کات  ده سته به ر  بۆ سه رۆک  زیاتر  ئازادییه کی 
ئاره زوی ده کات”)ل45(. به الم له وه دا یارمه تیشیان ده دات که  فه رمانبه ره کانی 
به  تا ڕاده یه ک ویژدانێکی ئارامه وه  به ره و ڕوی “دوژمن” ببنه وه . ئه مه  مانای 
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ئه وه ی، هایه ک ڕونی ده کاته وه، تاک وه ک ئامرازێک سه یر ده کرێت که  ته نیا 
به و  به ده ستبهێنێت  نه ته وه که ی  یان  بۆ کۆمه لگه که ی  له سه ریه تی به خته وه ری 
شێوه یه ی ده سته الت ئه مری پێ ده کات.  هایه ک قه شه نگانه  ئه وه  شیده کاته وه  
که  بۆ ئه وه ی ببیته  ئامرازێکی چاالک له م سیستمه دا، ده بێت ده ست له  هه موو 
ئه و به هایانه  هه لگریت که  باوه رت پێیانه ، یان ده بێت کوشتنی به سالچویه ک 
ببینیت.  مۆرالی  دیاریده ی  به   که س  سه دان  ده ربه ده رکردنی  نه خۆشێک،  یان 
که چی ده رچون له  فه رمانی به رپرس ته نانه ت ئه گه ر بۆ پاراستنی مرۆڤیش بێت 

نایاسای و نائه خالقییه  )ل46(. 
لێره وه  ژماره یه کی بێشومار له  دورگه ی که نار به  پێویست ده بێت ببن به  ده ستی 
ده سته الت بۆ سه رکوتکردنی دوژمنان و گروپێکیش ببن به  چاوی ده سته الت بۆ 
گواستنه وه ی زانیاری له سه ر “دوژمنان!” بۆ سه نته رو ستراتیژدانه ران. به الم لێره دا 
له شکرێکی دیکه  له  کۆیله هاوشانی ئه م دوو له شکره ، پێویسته . ئه م له شکره یان 
ڕۆلی زمانی ده سته الت ده بینێت به الم هایه ک ناویان ده نێت ڕۆشنبیران . له  وتاری 
“رۆشنبیران سۆشیالیزم” که  له  کۆتایی 1940 کاندا بالوی کرده وه  ، هایه ک 
ڕونی ده کاته وه  که  به  ته نیا میدیاکاران به م کاره  هه لناستن، به لکو له شکرێک  له  
نوسه رو پزیشک و مامۆستاو هاوشێوه کانیان که  پراکتیککاری ئایدیاکانن به شدار 
ده بن. مه به ستی هایه ک له  ڕۆشنبیران ئه وانه یه  که  پردێکن ئایدیاکان ده گوازنه وه  
بۆ کۆمه لگه ، که  خوێنه وارن به الم ده ستی دووی ئایدیاکانن و بێ بیرکردنه وه  له  
مه ترسی ڕه فتاره کانیان و ئه و ئایدیایانه ی پێیان ده گات ڕاسته وخۆ له  الپه ره ی 
ڕۆژنامه و به رنامه ی ته له فزیۆنی و پۆله کانی خوێندن و )ئێستا له  په یجه کانی 
ئینته رنێتدا( له  کۆمه لگه دا ده یچه سپێنن، ده یکه نه  که لتوری باو. له به ر ئه مه یه  
که   دووه م  جیهانی  جه نگی  پاله وانه که نی  له   فیشه ر)یه کێک  ئه نتۆنی  کاتێک 
الی  بۆ  ده چێت  کاندا   1950 ناوه راستی  له   به ریتانیا(  له   بووه   فرۆکه وان 
هایه ک و پێی ده لێت: “من که وتومه ته  ژێر کاریگه ری کتێبه که ی تۆو ده مه وێت 
له  ناوه ندی سیاسییه کاندا بالوی بکه مه وه “، هایه ک له  وه المدا ده لێت: “واز له  
سیاسییه کان بێنه ، ده بێت ئه و گروپه ی ئایدیاکانیان بۆ بالو ده که نه وه  ئاشنا 
بکرێنه وه  به  چه مکه کانی ئازادی”)ل20(. تازه  سیاسییه کان که  خۆیان دیزاینی 
سیستمه که یان کردووه  نه به  بێ ئه و سیستمه  ده ژین و نه  به  بێ ئه و سیستمه  

هه ست ده که ن که  ده توانن ئاسایشی تاکه که سی خۆشیان بپارێزن به و هۆیه وه  
که  زۆرینه یان بونه ته  دوژمندار.

بۆ من، ئه م شیکردنه وه یه ی تا ئێره  له م به شه دا باسکرا مانای ئه وه ی گۆرینی 
وه زیفه ی ئینسان له  کاردا باشترین میکانیزمه  بۆ کۆیله کردنیان . که مینه ی باال 
ده ست له  بری ئه وه ی بوار بۆ تاک بکاته وه که  ڕۆبۆت دروست بکات، خودی تاک 
خۆی ده کات به  ڕۆبۆت. ده سته الت ئیدی شه ره که  جێ ده هێلێت بۆ کۆیله کان 
خۆیان. کۆیله  تا ئه و کاته ی له  کۆیله یه تی خۆی ڕزگاری ده بێت هه میشه  باشترین 
که ره سته یه  بۆ کۆیله کردنی ئه وانه ی  هێشتا ملکه چی سیستم نین . ئه مه ش مانای 
فۆرمێکی جیاوازتر  کارمه ند  ئیستیغاللکردنی  دیکتاتۆریدا  له  سیستمی  ئه وه ی 
وه رده گرێت له وه ی مارکس له  “سه رمایه”  دا وه ک یاساییه کی گشتی و بۆ هه موو 
کۆمه لگه یه ک باسی ده کات . ئه گه ر له  سه رمایه داریدا ئیستیغاللکردنی کارمه ند 
سه رمایه دارو  قازانجی  مه به ستی  به   تواناکانی  ڕوتاندنه وه ی  له   بێت  بریتی 
دیکتاتۆری  ده سته التی  ده هێنێت،  به رهه می  خۆی  کاالیه ی  له و  بێبه شکردنی 
له   ته مه نی.  به   درێ��ژه دان  و  خۆی  له   به رگری  بۆ  ده دزێ��ت  تواناکانی  کۆی 
بیرت بێت که  ده وله ت و حیزب کارگه ی یه که می دابینکردنی ده رفه تی کارن ، 
سه رمایه دار به  پله ی یه که م خودی دیکتاتۆرو ده سته که ی ده بێت. به پێچه وانه ی 
بزنسمانێکه وه  که  دله راوکێی کارامه یی کارمه نده کانی هه یه، بۆ دیکتاتۆره کان 
که  له  هه مان کاتدا سه رمایه داره  باال ده سته کانی والتن گرنگ نییه  کارمه ند چ 
خزمه تگوزارییه ک پێشکه ش ده کات، به هره مه ندییه کانی هه تا کوێیه و چه ند له  
کاره که یدا چاالکه  به لکو ته نها ئه وه   گرنگه  که  هونه ری خزمه تکردن به  مانه وه ی 
ماندوبون  بێ  سه رمایه ش   چونکه   ببێت.  فێر  سه رۆکه کانی  سه نته رو  دورگه ی 
که له که  ده بێت وئاستی دلنیایی له  قازانجکردندا به رزه ، ڕوتاندنه وه ی کارمه ندیش 
پێویستی به وه  نییه  له  کاردا فشاری له سه ر بێت تا چاالکانه تر کار بکات، یان 
کۆشش زیاتر بکات و به  کوالتییه کی باشتر خزمه تگوزارییه کان پێشکه ش بکات، 
بێت، سه روه رییه کانی  کارمه ند ده توانێت گوێرایه ل  ئایا  ئه وه یه   ئه وه ی گرنگه  
حیزب و سه رۆکه که ی بپارێزێت؟ لێره شه وه  هه ڵسه نگاندن بۆ کارمه ند فۆرمی 
دیکه  وه رده گرێت. له گه ل ئه وه ی هایه ک ئه م به راوردکارییه ی نه کردووه  ، به الم 
ئه و خالێکی دیکه ی له  بیرنه چووه  که  له  سیستمی داخراوو دیکتاتۆریدا ده  رگای 
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ئازادی به  ته نیا به  ڕوی کارمه نددا داناخرێت به ڵکو بزنسمانه کانیش دیل ده کرێن . 
به  ڕای هایه ک جیاوازییه کی کۆمه لگای کراوه و ئازاد له گه ل کۆمه لگای داخراو 
کارامه ییه کی  ته نانه ت  که   که سێک  یه که میاندا  له وه ی  که   ئه وه یه   دیلکراو  و 
که می هه یه  ئازادییه کی زیاتری هه یه  له  دیاریکردنی چاره نوسی خۆی وه ک له  
بزنسمانێک –سه رمایه دارێک- له  کۆمه لگه  ی داخراوو دیلکراودا . لێره وه  هایه ک 
ڕای وایه  که  “ئێمه  هه مومان قازانج ده که ین له  جیهانێک تیایدا ڕۆلی ده وله ت 

بچوک کرابێته وه “ )ل27(. 

به  ڕای من، به هۆی سێ فاکته ری ئابورییه وه  ده سته التی دیکتاتۆری سه رکه وتو 
نابێت له کۆنترۆلکردنی بازاری کارو کارمه ند. یه که م، ئابوری له  واقیعدا ناتوانێت 
ده رفه تی کار بخولقێنێت، به لکو ده رفه تی کار ده سه پێنرێت. ده سته الت ده رفه تی 
کار ته زویر ده کات و هێزی کار له  بێکاری ئاشکراوه  ده گوازێته وه  بۆ بێکاری 
شاراوه ی ناو که رتی گشتی . ئه مه ش ناتوانێت پێ به  پێی زیادبونی دانیشتوان 
و زیادبونی هێزی کار بروات. واته  هه میشه  بۆشاییه کی گه وره  له  بازاری کاردا 
ده مێنێته وه  که  ده سته الت بۆی داگیر ناکرێت. دووه م، خه رجییه کانی ده وله ت 
که   ئه ندازه یه ک  به   سه ربازی،  و  ئاسایش  بواری  بۆ  به تایبه ت  ده کات،  زیاد 
ئیتر زیاتر ده بێت له  داهات یان ته نیا به شی پێویستی که رتی گشتی ده کات. 
پرکردنه وه ی ئه م بۆشاییه  به  قه رز، دیسانه وه  گرفته که  قولتر ده کاته وه . سێیه م، 
بێکاری ده رئه نجامێکی سروشتی ده بێت وفرۆشتن له  بازاری کاردا کز ده کات، 
والتیشه وه   ده ره وه ی  له   ته نانه ت  ئه گه ر  نرخ(  )به رزبونه وه ی  وهه لئاوسانیش 
ئیستیراد بکرێت -به تایبه ت له م زه مه نی جیهانگیرییه دا- بڕست له  به رزبونه وه ی 
نایه کسانی گه وره   و  ئه م حاله تانه ش پێکه وه  هه ژاری  داهات ده برێت. هه موو 
ده که ن و ناهێلن سیستم تا ئه به د به  ئارامی بژی )بێگومان بۆ پرکردنه وه ی ئه م 

بۆشاییه  ده سته الت توندوتیژی به کارده هێنێت(. 
به داخه وه ، ئه گه رچی قه یرانی ئابوری سیستمه که  ده خاته  مه ترسییه وه ، به الم 
کوێرانه  دێت و گره نتی گۆرانکاری ناکات، بۆیه  مرۆڤ ئه گه ر له  چاوه رێی قه یراندا 
بژی ده شێت له گه ل هاتنیدا قوربانی ده رچون له  سیستمه که زۆر زیاتر بێت له  

مانه وه  تێیدا. 

ده رئه نجام
سۆشیالیزم وه ک سێتێک له  ئایدیاو وه ک سیستمێک که  ئابوری قۆرخ ده کات، له  
مه رکه زه وه  پالنی بۆ داده نێت و بریاردان به مه رکه زی دیزاین ده کات . فرێدریک هایه ک 
له  کتێبی “رێگایه ک به ره و کۆیالیه تی” ئه وه  ڕون ده کاته وه  که  تێپه ربون به م سیستمه دا 
نه ک مرۆڤایه تی نه گه یاند به  به خته وه ری به لکو گه یاندییه  کۆیالیه تی و کۆتایی به  
ژیانی زۆرێک له  سه رۆکه کانیش هێنا. مه رگی ئه م سیستمه  به  البردنی سه رۆکه کانی 
کۆتایی نایه ت، به لکو که لتورێک بۆ مرۆڤ جێده هێلێت که  پر ده بێت له  تێکشکانی 
متمانه  به  خودو له  کۆیله یه تی، دواجار تاک له  ئامێزی ئه م سه رۆکه وه  ده گوازێته وه  
بۆ یه کێکیتر. هایه ک له م ڕووه  خزمه تێکی که م وێنه ی کردین. به الم ئه و له  چه ند 
شتێکدا به هه له دا چوو، له وانه  کۆنترۆلکردنی ئابوری له سه نته ره وه  سۆشیالیسته کان 
دروستیان نه کرد وپێش ئه وانیش هه بووه . هه روه ها، ئه و به یه ک شێوه  سه یری کۆی 
میتۆدی کۆمۆنیستی ده کات له  سه ده ونیوی ڕابردودا له  کاتێکدا شتێکی وه ک پالنی 
)جه ی  کرد  میتۆده یان  ئه م  هاوپێچی  مارکس  دوای  سۆشیالیسته کانی  مه رکه زی 
باکلی، 2005، ل15-1014( . جگه له مه ش ،  نه ک هه ر سێتێکی دیکه ی له  ئایدیا، 
ئایدیای لیبرالیزمی نوێ و بازاری ئازاد، بێ ڕه خنه قبول کرد به لکو سه رسه ختانه  
به رگری لێکردن و بالوی کردنه وه له  کاتێکدا ئه م ئایدیایه  به  به رپرس له  قه یرانی 
ڕابردودا  ده یه ی  دوو  له   جیهاندا  له   گه شه سه ندن  پرۆسه ی  دواخستنی  و  ئابوری 
داده نرێت   )بۆ نمونه  بروانه  کتێبه کانی ئابوریناس  جۆزیف ستیگلیتیز، 2001 و 
2010(. جێی خۆیه تی قسه یه کی گرنگی ئابوریناسی به ریتانی جۆن ماینه رد کینز 
پێکردووه .  ئاماژه ی  هایه کدا،  کتێبه که ی  پێشه کی  له   بلوندل  که  جۆن  بیربخه مه وه  
بۆ  بچوکیان  بۆشاییه کی  ئابوریناسان  و  فه یله سوفه  سیاسیه کان  کینز ده نوسێت “ 
وا ده بینن  پراکتیکارن، که  خۆیان  ئه وانه ی  بکه نه وه . ..  بیر  خه لک هێشتۆته وه  که  
و  خراپ  ئابوریناسه   کۆیله ی  ڕاستیدا  له   ڕۆشنبیره کانن،  کاریگه ری  ده ره وه ی  له  
شه رکردن  ال یه که وه   له   ئه گه ر  به رده ممان  به ره نگاربونه وه ی  لێره وه ،  مردووه کانن”. 
پر کردنه وه ی  له   خۆپاراستنه   تره وه   الیه که ی  له   دیکتاتۆری،  که لتوری  له گه ل  بێت 
ئه و بۆشاییه ی سۆشیالیزم جێیهێشت به  ئایدۆلۆژیای دیکه ، له سه رو هه مویانه وه  به  
لیبرالیزمی نوێ که له سه رده ستی زۆرێک له  فه یله سوف و ئابوریناسان  به  خێرایی به  

جیهاندا بالو ده بێته وه  .  
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مەجید عەزیز

هەبوونو  لەدونیای  باسکردنە  موڵکدارێتی  لەموڵکو  باسکردن 
جۆری  لەبەڕیوەبردنی  باسکردنیشە  هەروەها  شتەمەتریالەکانو، 
حکومەتو بوونی یاساو، هەلوومەرجو بوونی هاواڵتیبوونو، تەنانەت 
ئازادیو هەستی بەرپرسیارێتیو شوێنو شووناسو، بابەتی تریش. 
باسکردن لەموڵکو موڵکدارێتی بەگشتی لەمێژووی فیکری ڕۆژئاوادا، 
بابەتێکە  چوونکە  سیاسی،  لەفەلسەفەی  باسکردنە  ب��ەزۆری 
مامەڵەکردن  سیاسەتو  حکوومەتو  دونیای  بۆناو  ڕاماندەکێشێت 
بەیاساوەو، هەلوومەرجی ژیانی کۆمەاڵیەتیو ئابووری. ڕەنگە ئەم 
باسکردنە لەئیفالتوونەوە تاوەکو هەنووکەش، مێژوویەکی چڕوپڕی 
خۆی هەبێت بۆ تێگەشتنو لێکدانەوەو بەدواگەڕانەکان، چوونکە 
موومکین  ئەوا  ژیابێت،  هەبووبێتو  مرۆڤایەتی  لەهەرشوێنێکدا 
نیە مامەڵەی لەگەڵ موڵکوشتوومەکدا نەکردبێت. ئەوەی گرنگە 
بۆچی  یان  چۆن  مرۆڤ  ئایا  کە  ئەوەیە  پرسیاری  لەمئاستەوە، 

ئارەزووی موڵکی تایبەتی دەکات؟ 
ئەگەر هەندێک بیرمەندو شێوازی بیرکردنەوە بەرایی بۆئەوەبکەن، 
پێچەوانەی  تەواو  تر  هەندێکی  ئەوا  بێت،  موڵک گشتی  باشترە 
ئەودیدەن. لۆک، بۆنموونە پێی وایە ئەوە مافەو دەبێت ئازادانە 
مامەڵەی لەگەڵدابکرێتو لەبەرئەوە شتێکی باشە. زۆری بیرمەندەکان، 
بەتایبەتی بیرمەندانی فەلسەفەی سیاسی، لەسەرئەوەکۆکن گوایا 
بوەو،  سروشتی(  )ناوحاڵەتی  ژیانی  لەسەرەتاوە  مرۆڤایەتی 
ئیدی ئەمە ئەگەر وەکو تیۆری بێت یان نا، کوورتکراوەتەوە بۆ 
گشتی  موڵک  لەوکاتەدا  یاسا،  حکوومەتو  بوونی  پێش  دونیای 

جۆن لۆک

لەسەر مووڵک و موڵکدارێتی 

بووە، تاوەکو ئەوکاتەی مرۆڤ لەئاستی ئارەزوو، ئیرادە، هێزی کاری خۆی، 
بەکارهێنانی ئامرازەکان، وایکردوە هەست بەمانیفێستکردنی خوودگەرایی خۆی 
بکاتو شتەکان بکات بەموڵکی خۆی. بۆنموونە ئەوە موڵکی منە، ماڵی منە، 
مناڵو  ئەوە  پەیرتریارکیدا،  لەکۆمەڵگای  تەنانەت  منە،  کاری  منە،  عەرزەی 
کاراکتەرێکی  موڵک  سروشتدا،  لەحاڵەتی  بۆچوونەکان،  بەپێی  منە.  ژنی 
تایبەتی نەبووە، بەڵکو کاراکتەرێکی گشتی هەبووەو، هەروەها خوودپەرستی 
لەئارادانەبوە بەوشێوەیە. تەمەلووککردن حاڵەتێکی شاز نەبووە بۆ مرۆڤایەتی، 
هەروەها مرۆڤ خوودێتی نەبووەو خۆی نەخستۆتە سەنتەری پەیوەندیەکانەوە، 
چوونکە  جیاوازدەکەوێتەوە،  هۆبز  تۆماس  وەکو  بیرمەندێکی  بۆ  ئەمە  دیارە 
حاڵەتێکی  لەناو  هەمیشە  خوودپەرستەو  خۆی،  بەسروشتی  مرۆڤ  هۆبز  بۆ 
بەردەوامی جەنگدا دەژی)لەڤایەسەن(. وەبیرمەندەی زۆرهەن داکۆکی لەبوونی 
قووربانی  نەبێتە  بۆئەوەی  مرۆڤایەتی،  لەبەرخاتری  دەک��ەن  موڵک  گشتی 
ئیفالتونو  ڕەنگە  زۆرەوە.  موونافەسەی  چاوچنۆکیو  سیاسەتی  ئارەزوەکانو 
مارکسو ڕۆسۆ، دیارترین بیرمەندو بەرگریکەری موڵکی گشتی بن لەمئاستەوە، 
چوونکە دیدی ئەوان جەغدکردنە لەسەرئەوەی سروشتی شتەکان نابێت لەناو 
موونافەسەو تایبەتێتیو ئیندیڤیدواڵیەتدا بتوێنەوە لەبەردەم موڵکو کەسێتیدا، 
بۆئەوان ئەوکاتە مرۆڤایەتی لەسروشتی خۆی دەچێتەدەرەوەو تووشی نامۆبوونو 
جەنگو چاوچنۆکیەکی هەتاهەتایی دەبێت. بۆجۆن لۆک، کە بیرمەندێکی زۆر 
تاککگرایە، هاوکێشەکە جیاوازە، لەبەرئەوەی مرۆڤ دەبێت ئازادبێتو خاوەنی 
خۆیەتی، ئیتر هەرکاتێک دەست دەداتە هەرشتێک)هێزی کاری خۆی لەگەڵ 
لەگەڵدا  ئارەقی  دەداتێو  دەستی  ئەوشتەی  ئەوا  تێکەاڵودەکات(،  ئەوشتەدا 

دەڕێژێ، دەکاتە/دەبێتە موڵکی خۆی.
لۆک، پێی وایە تەمەللووک کردن لەبەرئەوەی پەیوەندی بەموڵکایەتی جەستەی 
هەبێت،  موڵکی خۆی  ئازادبێتو  مافێکی سروشتیە  لەبەرئەوە  هەیە،  مرۆڤەوە 
هەبێت)موڵکی  تریشی  موڵکی  هەیە  ئەوەی  مافی  دەتوانێتو  لەبەرئەمەش 
کەسەکان  گوایا  ئاماژەبەوەدەکات،  ئەگەرچی  لۆک،  تایبەتی(چەندبتوانێت.  
ژێردەستی  دەخەنە  موڵکەبێخاوەناکان  کاتێک  تربێت  لەوانی  ئاگایان  دەبێت 
هەمووان  بەشی  جارێکا،  نیە  خاوەنیان  ئەوعەرزانەی  بۆئەوەی  خۆیانەوە، 
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دەهاتن،  لەئەورپاوە  کاتێک  ئەمەیە،  نموونەی  باشترین  بکات)ئەمەریکا 
عەرزەکانی هیندیە سوورەکانی)ڕەگەزە ئەسڵیەئەمەریکیەکان( داگیرکرد، ئایا 
ئەمە چۆن تەماشابکەین؟، چوونکە ئەوعەرزانە بێخاوەن نەبوون بەوشێوەیە(.  
بەسەردابگرنو  دەست  دەتوانن  چەند  کەسەکان  بەوەدەکات،  ئاماژەش  لۆک 
بەکاربهێنن)بۆنموونە میوەوشتی لەوەجۆرە بۆخواردن(، چوونکە پێی وایە نابێت 
بەفیڕۆدەچێتو  پاشماوەکان  دوایی  بکەن، چوونکە  زیادەڕۆیی  وابکەن  شتێکی 
خۆی  ئاستوبەشی  هەندەی  هەمووکەسێک  باشترە  لەبەرئەوە  فڕێدەدرێت، 
نەگاتە  بۆئەوەی  بهێنێت،  بەکاری  دەتوانێت  دەکاتو  تێری  ئەوەندەی  ببات، 
وەکو  لۆک  لەمئاستەوە  فڕێدانی.  دواییش  خراپبوونو،  بۆگەنکردنو  ئاستی 
دیوێکی ئیگەلیتێریان بینراوە، تەنانەت هەندێک پێیان وایە لۆک کاتێک بەرایی 
لەگەڵ  ناکۆکی دەکات  تایبەتی دەکات خۆی تووشی  کاپیتاڵیزمو موڵکایەتی 

ئەم تێزەیەیدا.
بەهەرحاڵ، موڵک بۆ لۆک شەرعیە تایبەتی بکرێت، بۆنموونە لەکتێبی تریتیسی 
دووەمدا لەسەر حکوومەت، باس لەوەدەکات مرۆڤ کاتێک هێزی کاری خۆی 
لەگەڵ ئەوشتانەی لەدەرەوەی خۆیدا تێکەاڵودەکات، ئیتر ئەوشتانە دەبنە موڵکی 
تایبەتی خۆی. نموونەی لێکردنەوەی سێو دەهێنێتەوە، ئاماژەبەوەدەکات کە 
لەچەند  ئیتر ئەمە ئەگەر  بیخوات،  مرۆڤ دەتوانێت هەندە سێولێبکاتەوە کە 
بخورێن،  ئەوسێوانە  ئەوەیە،  گرنگە  ئەوەی  بەاڵم  نا،  یان  بەکاربێت  ڕٶژێکدا 
لێدەکاتەوە  لەدارسێوەکان  ئەوسێوانە  مرۆڤ  کاتێک  فڕێنەدرێن.  نەبنو  خراپ 
بەهێزی  چوونکە  خ��ۆی،  موڵکی  دەبنە  ئەوسێوانە  ئیتر  خ��ۆی،  بەدەستی 
کاتێک  بەهەمانشێوە،  لێکردۆتەوە.  ئەوسێوانەی  خۆی  جەستەودەستی  کارو 
پارچەعەرزەیەک پاکدەکاتەوەو ڕێکوپێکی دەکات بۆ بەکارهێنان،بۆنموونە وەکو 

کێڵگەیەک، ئیتر ئەوعەرزەیە موڵکی خۆیەتیو تایبەتە بەوەوە.)الپەڕە،21(  
تێگەشتن لەموڵکو موڵکدارێتی بۆ بیرمەندێکی وەکو لۆک، گرنگی زۆری هەیە 
سروشتی،  بەشیوەیەکی  ئەمکایانەش  بێگوومان  ئابووریەوە،  سیاسیو  لەدیدی 
کاردانەوە لەسەر کایەکانی تری ژیان دادەنێن. بیرۆکەی موڵکوموڵکدارێتی وەکو 
مافوڕەوایەتی لەالی جۆن لۆک، ڕەنگە تێگەشتنبێت لەتەواوی فەلسەفەی سیاسی 
ئەو لەوێنەیەکی گشتیدا، چوونکە پەیوەندی ڕیشەیی بەئازادی خوودەوە هەیە. 

بۆ لۆک، گرنگە چی جۆرە حکومەتێکمان هەبێتو، بتوانین لەژێریدا ئازادبینو، 
پارێزراوبێتو،  موڵکەکانمان  سیستەمەدا  ئەو  لەژێرسایەی  بتوانین  هەروەها 
ئازادیو متمانەمان گەرانتی بێت.  گوومانی تیادانیە، ئازادی بۆ لۆک گرنگیەکی 
لەبەرئەم هۆیە  و کۆمەاڵیەتی،  ژیانی سیاسی  لەوێناکردنەوەی  بێوێنەی هەیە 
وەکو  بەخوودەوە  بەتێگەشتن  پابەندە  لۆک،  لەالی  لەموڵکدارێتی  تێگەشتن 
وەکو  مرۆڤیش  لەژیانی  بەتێگەشتن  پابەندە  موڵک  چوونکە  ئازاد.  مرۆڤێکی 
موڵک)واتە جەستەکەی(. بۆلۆک، مرۆڤ خۆی وەکو موڵکێکەو، دەبێت بەتەنیا 
مرۆڤ  لەکەسبوونی  تێگەشتنە  ئەم  بێت.  خۆی  موڵکەی  ئەو  خاوەنی  خۆی 
لەخۆیدا، وەکو ئەوەی خۆی خاوەنی خۆیەتی وەکو موڵکێک، مانایەکەی ئەوەیە 
ئەوجەستەیە هی خۆیەتی کە هەیەتی نەوەک هی کەسێکی تر. ئەوکەسە خاوەنی 
خۆیەتیو وەکو کرێچیەک نیەو، ئەو بوونە ئازادوسەربەخۆیەش، دەبێت وایلێبکات 
ئەمدیدەیە،  خاوەنی  کاتێک  لۆک  بەاڵم  نەیگرێتەوە.  کۆیالیەتیەک  جۆرە  هیچ 
لەهەمان کاتیشدا بەراییی تەواوەتی بۆ تەمەللوککردن دەکات، لەگەڵ ئەوەشدا 
بتوانین  پێدەدات  ڕێگامان  پارە  هاتنی  بەداهێنانو  بۆدەکات،  ئاماژەی  وەکو 
هێزی کاربکڕینو بفرۆشین لەپێناوی موڵکایەتی تایبەتیدا)مۆتۆڕێ سیستەمی 

کاپیتاڵیزم(. 
موڵک  بیرۆکەی  تەماشای  سادە  بەشێوەیەکی  لۆک  ئاماژەبەوەبکەین،  دەبێت 
بۆئەو  دەکات،چوونکە  موڵک  تەماشای  قووڵ  بەشێوەیەکی  بەڵکو  ناکات، 
ئایدیای موڵک، وەکو ووتمان پەیوەندی ڕیشەیی بەجەستەی مرۆڤەوە هەیە، 
جەستەی مرۆڤیش وەکو خوودێکی ئازادو سەربەخۆ یان تایبەتی دەکرێت.  بەم 
تێگەشتنەی لۆک، لەئاست نرخوبەهای جەستەو موڵک لەوناوکۆییەداو، گرێدانی 
ژیانی مرۆڤو ژیانی لەناو کۆمەڵگاداو، هاوکێشەی سیاسەتو حکوومەتو یاساش، 
ڕادیکاڵ،  سیاسی  بیرمەندی  بەگرنگترین  بکات  لۆک  جیهانبینیانە  ئەم  ڕەنگە 
پاشخانی  بەرپەرچدانەوەی  لەئاستی  نوێ  بیرکردنەوەی  بیرۆکەو  وەکوهێنانی 
سیستەمی پەیرتریارکیو ئاینی. لۆک، لەسیاسەتەدا بەهەمووشێوەیەک دژایەتی 
دژایەتی  ستونیش  بەهەمان  دەکات،  پەیرتریارکی  جیهانی  پراکتیزەی  تیۆریو 
فەلسەفەی سکوالستیکی ئەوسەردەمەی خۆی دەکات، کە فەلسەفەی دیکارتی 
دیکارتی)ڕۆحو  دوالیزمی  لۆکدا،  لەگەڵ  ک��ردوە.  نمایشی  بووەو  پێشڕەوی 
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جەستە(، وە )ئایدیای غەریزەیی(، بەتەواوەتی دەکەوێتە بەرهێرشو ڕەخنەوە. 
ئەگەر نووسینی کتێبی “یەکەموو دوومیش لەسەرحکوومەت” وەاڵمدانەوەبێت 
کتێبی  نووسینی  ئەوا  لەمەڕ موڵکو حکوومەتو سیاست،  فێڵمەر،  ڕۆبێرت  بۆ 
دیکارتیو  دیدی  ڕەخنەکردنی  دژایەتیکردنو  مرۆڤ”  تێگەشتنی  “دەرب��ارەی 

ئەوپاشخانە سکوالستیەکەیە مێژووی بیرکردنەوەی ڕۆژئاوای داگیرکردبوو. 
فەلسەفەی  باکگرواندی  ئەوەیە  گ��ەورەی  وەهەوڵی  بەتووندی،  زۆر  ل��ۆک، 
مێژووی  ناو  بهێنێتە  نوێ  بیرۆکەی  هەڵبتەکێنێتو،  لەبنەوە  سکوالستیک 
فەلسەفەوەو، عەقڵ لەناو هەستە زۆر ئیمپریکیەکەیەدا دابنێت. بەگشتی ڕووی 
مەعریفەدا  لەگەڵ  مرۆڤ  بەوەی  ئەویش  (دەگۆڕێت،  مەعریفە)ئیپستیمۆلۆجی 
لەواقیعێکی  یان  هەیبێت،  لەئەزەلەوە  نیە  غەریزەیی  شتێکی  نابێتو  لەدایک 
جیاوازەوە  مەعریفەی پێبگات، جیاواز لەواقیعی ئێمەی مرۆڤ)وەکو فۆرمەکانی 
ئیفالتوون(، وەکو دەڵێت مێشکی مرۆڤ وەکو “پەڕەیەکی سپی وایە” لەگەڵ ژیانی 
ئەمە بۆخۆی گەورەترین  ئەزموونەکانی پڕی دەکاتەوە”.  ئەمجیهانەدا،”  لەناو 
لەڕاشیناڵیزم، ئەمدیدەی لۆک بەئیمپریسیزم  بەناوبانگە، وەهەروەها  گوورزە 
بەباوکی ئەم ڕێچکە فەلسەفیە دادەنرێت. لەگەڵ ئەوەشدا لەبەرئەوەی ئەودیدە 
لەبیرکردنەوەی مەتریالیانەوە نزیکە، پێی وایە هەرشتێک لەناومێشکماندا هەیە 
ناویان  وە  دەرەک��ی،  لەجیهانی  بریتین  سروشت،  دونیاو  شتەکانو  بەرامبەر 
لێدەنێت “ئایدیا”، بەمە بوونی هەرئایدیایەک لەدەرەوەی ڕەنگدانەوەی بوونی 
هەستەکانماننو  ئەوانیش  بەدووتێزدەکات،  ئاماژە  کە  نیە،  لەناودونیادا  ئێمە 
هەروەها ڕەنگدانەوەیان لەناومێشکمانان. ئەم ئایدیایانەش، کتوومت وەرگێڕانی 
دونیای مەتریالو شتەکانی دەوروبەرمانە لەدەرەوەی مێشكمانا، واتە شتێک نیە 
لەناومێشکمانا وەکو ئایدیایەک هەبنو لەناو سروشتدا وەکو ئابجێکتێک بوونیان 
یان  لەپێشکەشکردنیانا،  ناونانی شتەکانەوە  بەزمانو  پابەندە  ئەمەش  نەبێت، 
ڕێچکەوەردەگرێت.  لەمئاستەوە  هەر  لۆک  زمانی  فەلسەفەی  دەربڕینەکانمانا، 
لەناو هزری سیاسیشدا بەرپاکردوە،  لۆک، ئەم دیدە شۆڕشگێڕە فەلسەفیەی 
گرنگیەکی  چوونکە  مۆنارکیەتە،  پەرتریارکیەتو  سیستەمی  تەواوی  دژی  کە 
بێهاوتا بەخوود دەدات. لۆک، باسی ئازادی تاکەکس دەکاتو، زۆر ڕەخنەگرێکی 
ڕادیکاڵە لەبەردەم دەستی حکوومەت بۆ ناوژیانی تایبەتی مرۆڤ)لۆک وەکو 

باوکی ڕێچکەی لێبەرتێریان دەبیندرێت(، لەبەرئەوە دەسەاڵت نابێت ڕەهابێتو، 
دەبێت دابەشبکرێتو چاودێری بکرێت لەوەی چێدەکاتو چیناکات، حکوومەتیش 
نابێت خۆی بەباوکی هاواڵتیان دابنێت، بەڵکو ئیشی ئەوەیە موڵکی تایبەتی 
لەئاستی  خوودەکان  بەوەشدەکات  ئاماژە  تەنانەت  بپارێزێت،  هاواڵتیەکانی 
باجنەدەن.  ئەوا مافی خۆیانە  نەبێت،  بەقبووڵکردنی خۆیان  ئەگەر  باجداندا، 
لێکرابێت، وەکوئەوەیە  چوونکە ئەوکاتەی باجدەدەن بەبێ ئەوەی پرسیاریان 
دەستدرێژی بکرێتە سەر ئەو ئازادیەی هەیانە، فەیلەسووفی هاوچەرخ) ڕۆبێرت 
نۆزیک( بەشێوەیەکی زۆر ڕادیکاڵ بەرگری لەمدیدە دەکاتو تەنانەت باجدانی پێ 

کارپێکردنی زیادەیە، یان وەکو دزی وایە لەالیەن حکوومەتەوە.  
تری  هێزێکی  هیچ  دەبینێتو،  خۆیدا  لەخاوەنبوونی  تاکەکەس  ئازادی  لۆک، 
بەسەردا ناسەپێنێتو نابینێت، بێجگە لەبوونی ئەو کەسەنەبێت وەکو خاوەنی 
جەستەی خۆی. لەبەرئەمە، بیرۆکەی موڵک وەکو خاوەندارێتی کەس بەسەربونی 
وەکو  لۆک  لەمئاستەوە،  هەیە.  جەوهەری  حاڵەتێکی  لۆک،  لەالی  خۆیەوەتی 
بیرمەندێکی زۆر جیاواز لەو ترادیسیۆنەی لێوەی دێتو بیردەکاتەوە، مۆدێرن، 
تەنانەت زۆر ڕادیکاڵیش لەکاتوسەردەمی خۆیدا، بەرامبەر جیهانبینیە سیاسیو 
پڕۆژەی  بەرگریکردنی  چەقی  دەبێتە  لۆک  بۆ  تاکەکەس  کۆمەاڵیەتیەکان، 
سیاسیو فەلسەفی. لۆک لەکتێبی تریتیسی دووەم لەسەر حکوومەت، لەبەشی 
‘لەسەرموڵک’، لەپەرەگرافی بیستوحەوتدا دەڵێت،”هەموومرۆڤێک موڵکدارێتی 
بەسەریەوەنیە  ڕەوای��ەت��ی  کەسێک  هیچ  خۆیدا.  لەکەسبوونی  هەیە  خۆی 
وەئیشی  جەستەکەی،  کاری  دەڵێت،”هێزی  هەروەها  نەبێت”،  بێجگەلەخۆی 

دەستەکانی خۆی، بەرهەمی خۆیەتی.” )پەڕە،19( 
خۆی  لەالی  ئ��ازادی  مانای  ببینێتو  خۆی  موڵکی  وەکو  خۆی  مرۆڤ  ئەگەر 
نزیکە  لەمەدا  لۆک،  لەالی  خۆی  سروشتی  وەکو  ئازادە  مرۆڤ  بێت)تەنانەت 
ئەودیدە  بەرپەرچی  لۆک  ئەوا  کانتیشەوە(،  تەنانەت  مارکسەوە،  لەڕۆسۆو 
کۆنەخوازە دەداتەوە، مرۆڤ چۆن بینراوە، هەروەها بۆ بوونو مانای دەسەاڵتو 
لۆک،  دیدوبۆچونەکانی  هەیە.  ڕادیکاڵی  خوێندنەوەی  هەمان  حکوومەتیش 
ڕەهاگەری  سیاسەتی  پەیرتریاریکو،  کۆنخوازیو،  دونیای  بۆ  وەاڵمدانەوەیە 
مۆنارکی، بەتایبەتی وەاڵمی بیرمەندی وەکو هۆبز دەداتەوە،  لەئاستی ئەوەی 
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ئێمە چۆن بچینە ناوپەیمانی کۆمەاڵیەتیەوە، چۆن بتوانین ئازادبینو، سنووریش 
بۆدەسەاڵتی ئەوحکوومەتە دابنێین کە بەسەرمانەوە دەبێت. لەبەرئەم هۆیانە، 
کەسبوونە  ئەم  پێموایە  بەاڵم  دەکات،  ناوکۆیی  موڵکبوون  وەکو  کەسبوون 
دەکات،  کردن  بەتەمەللوک  ئاماژە  کاتێک  چوونکە  ناوەکیدایە،  لەئاستێکی 
لەدەرەوەی هێزی کەسەکاندا ئاماژەیان بۆ دەکات، بەاڵم کاتێک هێزی کاریان 

لەگەڵدا تێکەاڵودەکەین، ئیتر دەبنە موڵکی تایبەتی.    
ئەگەر بوونی حکومەتو بەڕێوەبردنی واڵت، هەر ئەرکێکی هەبێت لەالی لۆک، 
ئەوا پاراستنی مافی هاواڵتیانو مافی موڵکەکانیانە، نەوەک حەرامکردنی ژیانیان. 
کۆتاییەک  بەرزترین  مەزنترینو  دەڵێت،”  سەدوبیستوچواردا  لەپەرەگرافی 
هەبێت، بەوشێوەیەی، ئاستی یەکێتی مرۆڤەکان لەناو موڵکی-گشتیدا)کۆمۆن-
وێڵپ(،هەروەها خۆبینینەوە لەژێر سێبەری حکوومەت، پاراستنی موڵکەکانیانە” 

)سەرچاوەی پێشو، 66(.  
بۆ  دەگەڕێنێتەوە  تەمەللووک  بوونی  لۆک  کاتێک  ئاماژەبۆکردنە،  شایستەی 
هێزی کاری مرۆڤ)لەیبەر(،بەومانایەی موڵکی تایبەتی سەرچاوەکەی دەوڵەت 
یان یاسانیە، بەڵکو هێزی کاری مرۆڤە کە وەدەستی دەهێنێت. واتە ئەوەی 
لەژێرسایەی دەوڵەتدا هەیەو دەبێت تەنیا پاراستنێکی یاساییەو تەواو، بەاڵم 
ئەمە بۆ یەکێکی وەکو عەمانۆئیل کانت بەتەواوی بەپێچەوانەوەیە. کانت پێی 
پێمان  کانت  چوونکە  کۆمەاڵیەتیدا،  لەپەیمانی  بەراییکردنە  تەمەلووک  وایە 
دەڵێت ئاشکرا نیە چۆنو کەی ئەو موڵکە وەدەستهێنراوە. وەکێشەی لەگەڵ 
یەکەم ساتی تەمەلووکدا هەیە، ئەویش کە چٶن کەسێک بۆیەکەمجار موڵکێکی 
بۆلۆک  ئەمە  “منە”،  موڵکی  ئەوە  دەڵێت  بەناوی خۆیەوەو،  دەکات  بێخاوەن 
ڕەنگە لەوەدا بگیرسێتەوە، کە پێی وایە مرۆڤ ئازادەو هەروەها درێژەپێدەری 
پابەندە  بۆلۆک  تەمەللوک  بەکوورتی  باووباپیرانێتی)ئینتایتڵمێنت(.  موڵکی 
موڵک  چوونکە  دەڵەتەوە،  کۆمەاڵیەتیو  بەپەیمانی  کانت  بۆ  کارەوە،  بەهێزی 

خوودی یاساو دەوڵەت زەرووری دەکات) لەسەرکانت،74(   
وەکو  مرۆڤەوەیە  پاراستنی  ئازادیو  لەپشت  ئەگەرلۆک  ئەوەبوترێت،  دەبێت 
موڵکدارو  لۆردو  لەپشت  بەهەمووشێوەیەکیش  خۆی،  موڵکی  وەکو  خوودو 
لەدایکبوەو  دەوڵەمەند  لەخێزانێکی  بۆخۆی  ئەگەرچی  کاپیتاڵیستەکانەوەیە، 

خاوەن کۆیلەشبوونە.  بۆنموونە، لۆک وەکو مارکس نیە ، جۆرە فەیلەسووفێک 
یاخیبوونو شۆڕشیشە،  فەیلەسووفی  ئەگەرچی  بکات،  بۆهەژاران  شیوەن  نیە 
بەاڵم نەوەک شۆڕشی وەکو ئەوەی مارکس دەیەوێت، یەکسانیەکی گەردوونی. 
فەڕەنسی”   شۆڕشی  سیاسی  بە”فەیلەسووفی  کانت  مارکس  خوودی  تەنانەت 
ناودەبات)لەسەرکانت، 72(، وەکانت کاریگەری بەسەر مارکسەوە هەیە. بەاڵم 
ئەمەریکی  شۆڕشی  بەفەیلەسووفی  لۆک  وەکو  کانت  سکاڵەرانەی،  ئەو  زۆرن 
جەغد  زیاتر  فەڕەنسی  شۆڕشی  چوونکە  فەڕەنسی،  لەشۆڕشی  زیاتر  دەبینن 
لەسەر کایەی عەدالەتی کۆمەاڵیەتی دەکرد، بەاڵم کاتێک شۆرشی ئەمەریکی 
زیاتر سیاسی بوو، جەغدی زۆر لەسەر ئازادی تاکەکەس دەکردەوە. بۆلۆک، 
لەالیەن  بکات  بێڕیزی  بەغەدرو  لەهەرکاتێکدا هەست  ئازادبێت،  دەبێت  مرۆڤ 
سیستەمەکەدا  بەگژ  بکەنو  شۆڕش  هاواڵتیانە  ئەوا”مافی  حکوومەتەکەیەوە، 
بچنەوە”)لۆک(. چوونکە ئەوحکوومەتەی بەوشێوەیە لەسنووری دەسەاڵتی خۆی 
دەردەچێتو ڕێزی یاساو هاواڵتیەکانی ناگرێت شایستەی البردنە بەهەمەووجۆرێک.   
ناوکۆییەکی  هەروەها  خەڵکیە،  بەکارهێنانی  زمانی  لۆک،  زمانی  ئەگەرچی 
زۆر  هاواڵتیە  ب��ەرژەوەن��دی  لەناوەڕۆکدا  ب��ەاڵم  ه��ەم��ووان،  بۆ  یەکسانانەیە 
دەوڵەمەندەکانی لەخۆدەگرێت.  ئەگەرچی لۆک ڕەخنەی تووندوزۆری سیستەمو 
هاواڵتیەکانی  ئەوەشدا  لەگەڵ  ب��ەاڵم  دەک��ات،  پەیرتریارکی  بیرکردنەوەی 
تەنیا  تەنانەت  دەوڵەمەندەکاننو،  موڵکنو،  خاون  کە  ئەوهاواڵتیانەن  لۆک 
پیاوەکاننو)ڕەگەزی سپی(، چوونکە تەنیا ئەوان هاواڵتینو، توانای دەنگدانیان 
هەیەو، چاالکنو، دەسەاڵت بەدەستن. بەمانایەکی تر، ئەو حکوومەتو سیستەمەی 
لۆک پێی باشە، ڕاستە جۆرە حکومەتو سیستەمێکە، دەبێت ئازادی تاکەکانو 
خاوەن  تاوەکو  بەاڵم  بپارێزێت،  مافوڕەوایەتی  وەک  موڵکەکانیشیان  هەروەها 
موڵکو بەهێزو دەوڵەمەند پارێزراوە، ئەوانی تر لەدواوەدەبن. بەدیدی مارکسو 
ئەنگلزیش، لۆک لەبەرئەوەی ڕێگا بەکاپیتاڵیزم دەدات وەکو باشترین سیستەم 
بۆ مرۆڤ لەئاست ئازادیەکانیدا، ئیتر بەهەمووشێوەیەک هەژارانو پرۆلیتاریای 
لەخەیاڵدانیە، بەڵکو تەنیا بەرژەوەندی بورجوازیەتی لەخەیاڵدایە، بۆ مارکسو 
لەپێناوی  هەموشتێ  بەدەسەاڵتەن،  ئەوچینە  دەوڵەمەندەکان  ئەنگڵسیش، 
ئەنگڵس،  دادەنێن.  خۆیاندا  لەژێردەستی  بەکاردەهێننو، حکومەتیش  خۆیاندا 
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لەمئاستەوە، بەلۆک دەڵێت” لەهەردووک کایەی سیاسەتو ئاینیشدا، تەنیا مناڵی 
مووساوەمەکردنە بۆ هێشتنەی دونیای چینایەتی”)مارکسو ئەنجلس،764( ئەمە 
ڕاستیەکەی دیارە، چوونکە لۆک ناعەدالەتی ناو سیستەمی کاپیتاڵیزمی بەالوە 
ئاساییە، چوونکە ئێمە هەموو کەسی تاکین، لەبەرئەوە لەیەک ناچین لەئاستی 

تواناو زیرەکیو بلیمەتی سروشتی وەکو ماف.
قسەکردن لەسەر بابەتی موڵکوموڵکدارێتی لەالی لۆک بابەتێکی ئێجگار فراوانو 
بەئیمکانبوونە بۆ بەدواداگەڕانی ئەکادیمی،چوونکە لەبابەتی موڵکەوە، یەکێک 
دەتوانێت قسە لەسەرلۆک بکات بەقسەکردن لەسەر کارو ڕەنجوبازووی مرۆڤ، 
بوونی بازاڕی ئازادو، هەروەها بیرۆکەی بەفیڕۆنەدان یان زیادسەرف نەکردن، 
کاپیتاڵیزمو  دواییش  پارەو،  هاتنەکایەی  بوونو  دی��اردەی  لەسەر  قسەکردن 
دەروات  تایبەتی  موڵکایەتی  خوودی  لەسەر  ناوئەوسیستەمەی  ناعەدالەتی 

بەڕێوە، کە ئەو ناعەدالەتیە بۆ لۆک بەرایی دەکرێت. 
سەرچاوەو سروشتی موڵکی تایبەتی دەگەڕێتەوە بۆ هێزی کار لەالی لۆک. لۆک، 
پێی وایە کارکردن ڕەگەزێکی جەوهەریە بۆ وەدەستهێنانی موڵک، لەمخاڵەدا 
مارکس لەلۆکەوە نزیکە، بەتایبەتی گواستنەوەی سروشتی موڵکدارێتی گشتی 
بۆ موڵکدارێتی تایبەتی، کە بۆ مارکسو ڕۆسۆش، مرۆڤ لەسروشتی ئەسڵی 
بەتایبەتیکردنی  داگیرکردنو  هەستی  چاوچنۆکیو  ئارەزووی  نامۆدەبێتو  خۆی 
شتەکانی لەالی گەاڵڵەدەبێت. بەاڵم دیدی لۆک، ئاسانو هاکەزایی نیە لەئاست 
تەماشاکردنی موڵکەوە، دیارە بەبەکارهێنانی چەمکی موڵک بۆلۆک ، بەمەبەستی 
تریتیسی  موڵکەکانی”)  ژیانو،  “ئازادی،  کەسەکان،  ژیانی  پاراستنی  فراوانی 

دووەم، 46( دەگەیەنێت.  
لۆک، بەڕەخنەگرتن لەبیرکردنەوە زۆر تەقلیدیەکانی ڕۆبەرت فێڵمەردەستپێدەکاتو 
بەناوبانگە، وەئەمەش دەروازەی باسکردنی دیدەکانی لۆکە بۆ ئەو جیاوازیە زۆر 
وەکو  لۆک  جیاواز.  زۆر  دونیابینی  دوو  وەکو  هەیە  لەنێوانیاندا  بنەڕەتیانەی 
لەپێناوی  دەکات  فیوداڵی  دیدی  پەیرتریارکیو  دژایەتی  لیبراڵێک  مۆدێرنێکو 
بەسەنتراڵکردنی خوودگەرایی. لۆک، زۆر بەتووندی ڕەخنەی دیدوبۆچوونەکانی 
ئەوەی  بەبێ  بەتاڵدەکاتەوە،  ئایدیاکانی  ت��ەواوی  دەکاتو،  فیڵمەر  ڕۆبێرت 
دەڵێت،”  ل.کۆپ  کێڤین  وەکو  چوونکە،  بڕێژێت،  ئەوتۆ  تیۆری  ئارەقەیەکی 

ڕاستە، فێڵمەر نەسپینوزایە، وە نەدیکارتە. نووسینەکانی هەرگیز ناتوانن بگەنە 
ئاستی ئەوان وەکو میتافیزکو جیۆمەتری، بەڵکو بەبەردەوامی نووساوە بەتیۆری 
لەگەڵدا  تیۆریانەی  مامەڵەیەکی  هەرگیز  لۆک  کاتێک  دیڤاینەوە،  سروشتی 
پەربای  فیڵمەر  دژی  ئەوئارگیومێنتەی  چوونکە  ک��ۆپ،92(،  دیڤید  ناکات”) 
لەنرخوبەهای  هەرگیز  بەاڵم  بووبێت،  ئاسانیش  چەند  ئارگیومێنتێکی  کردوە، 
کەمناکاتەوە، بەتایبەتی لەناوکۆییە مێژووییەکەیدا. وەکو کاردانەوەیەکی تووند 
کتێبە  ئەم  دەنووسێت،  یەکەم  تریتسی  کتێبی  لۆک  فێڵمەر،  ڕۆبەرت  لەدژی 
لەبەرترسی  تەنانەت  لەوکاتەدا  ئەوە،  کتێبەکەی  بەدێری  دێڕ  وەاڵمدانەوەی 
خۆی، لۆک ڕادەکات بۆ هۆڵەندا. کتێبەکەی فیڵمەر بەناوی)پەیتریارکەوەیە، 
یان دەسەاڵتی سروشتی پاشاکان، لەساڵی 1680 چاپکراوە(. تریتیسی دووەمی 
لۆکیش، هەربەهەمان شێوە، هەرلەسەرەتاوە بەزەقی دژایەتی دیدەکانی دەکات. 
شەڕی لۆک لەسەر ئازادیە، لەبەرئەوە تەواوی سیستەمەکەی فیڵمەر لەدوو دێڕدا 
کوورتدەکاتەوە، ئەوانیش،”هەمووحکوومەتێک مۆنارکیو ڕەهایە”، هەروەها”هیچ 

مرۆڤێک بەئازادی لەدایک نابێت”)دەیڤید کۆپ،91(. 
ڕۆبێرت فیڵمەر، لەکتێبەکەیدا بەهەمووشێوەیەک بەرگری لەناوەڕۆکی مۆنارکیو 
پاشایەتیو دیدی کۆنی ئاینی دەکات، لەپێناوی هێشتنەوەی سیستەمی یەک 
پیاوی، نەوەک سیستەمێکی کراوەی هاواڵتیان مافیان هەبێتو، بتوانرێت دەسەاڵت 
لەبەرئەم  بااڵنسبکرێت.  دابەشبکرێتو  ئەودەسەاڵتە  خوودی  بکرێتو،  چاودێری 

هۆسەرەکیانەیە، دژایەتی قووڵی تەواوی بیرکردنەوەکانی فیڵمەردەکات. 
بەالی ڕۆبێرت فیڵمەرەوە، گوایا “ئادەم” دەبێت دەسەاڵتی ڕەهای هەبێت بەسەر 
کردوە،  دروستی  خوا  مرۆڤەو  یەکەم  چوونکە  ئەمجیهانەوە،  موڵکی  تەواوی 
لەبەرئەوە بەشێوەیەکی سروشتی مافی ئەوەی هەیە هەموو جیهان وەکو موڵکی 
خۆی بخاتە ژێردەستی خۆیەوە.  فیڵمەر، بەهەمووشێوەیەک دەسەاڵتی مۆنارکی 
بەسروشتی دەبینێتو، هەروەها پێی وایە ئەودەسەاڵتەش درێژکراوەی دەسەاڵتی 
خوایە لەسەر زەوی، جالەبەرئەوەی دەسەاڵتی خوایە، ئیتر مرۆڤ بۆی نیە هیچ 
نەبێت بۆ حکوومەتی مۆنارکی.  لەملکەچکردن  بێجگە  تیادابکات،  پرسیارێکی 
هەروەها مۆنارکو پاشاکانیش وەکو” ئادەم” دەسەاڵتی سروشتیان لەخوادوەیەو، 
دەبێت تەواوی دەسەاڵتیان لەژێردەستدابێت بەبەردەوامی. لۆک پێی وایە، فیڵمەر 
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بکرێتو  ڕیشەیی  ڕەخنەی  وەدەبێت  پڕمەترسیە،  هەڵەیەو  بەهەمووشێوەیەک 
لەسیسەتەمی  بەرگری  بەوکارەی  ئایدیاکانی، چوونکە  لەهەموو  بەتاڵبکرێتەوە 
وەکو  بەسەرماندا  دەسەپێنێت  پاشایەتی  وەمافوڕەوایەتی  دەکات،  مۆنارکی 
دەسەاڵتێکی ڕەهاو هەتاهەتایی. ئەمجۆرە بیرکردنەوەو بەراییکردنەش، بۆلۆک 
ئازادیەو دژە مافە سروشتیومەدەنیەکانە وەکو تاکو کۆمەڵگاش، ئەوەی  دژە 

دەیسەپێنێت تەنیا دەسەاڵتی زۆرو ڕەهای مۆنارکوپاشاکانە. 
لۆک، لەخوێندنەوەی ڕۆبێرت فیڵمەردا، پێی وایە ئەگەر “ئادەم” یەکەم مرۆڤی 
ناو ئەمجیهانەبێت، ئەوا دەبێت ئەمجیهانە لەژێردەستی ئەودابووبێتو مابێتەوە، 
چوونکە یەکەم مرۆڤەو خوادروستی کردوە. بەهەمانشێوە، یان تەواوی جیهان 
جیهانەوە  بەسەر  مافی  چوونکە  هەتاهەتایە،  مۆنارکێکدابووبێت  لەژێردەستی 
هەیە بۆ تەمەللوککردنی بەشێوەیەکی ڕەها، بەاڵم ئەوەی لەجیهاندا دەیبینینو 
ئەزموونی دەکەین بەپێچەوانەوەیە. بەکوورتی، ئەوەی فیڵمەر دەیڵێتو بەرگری 
لۆک  کۆمەڵگاوە،  تەواوی  بەسەر  لۆردەکانە  پاشاو  سەروەرکردنی  لێدەکات، 
ئەمەی پێ خراپەوهەڵەیە. لۆک، دەڵێت تەنانەت لەناو کتێبی ئاینیشدا)بایبڵ( 
شتی وای تیادا نەهاتوە، گوایا خوا هەموو دونیای دابێت بەئادەم، یان تەنانەت 
باوکی وەکو سەرچاوەی هێزی ڕەها بینیبێت بەسەر ژنو منداڵەکانیەوە، پێی 
وایە کاتێک خوا ئادەمی دروستکردوە، باوکایەتیو خێزان بەدوای ئەوەدا هاتوون. 
لۆک، پێی وایە خواوەند جیهانی دروستکردوەو بەخشوێتی بەهەموو ڕەگەزی 
مرۆڤایەتیو، دواییش سەبەبو عەقڵی داوە بەمرۆڤەکان بۆئەوەی بتوانن بەکاری 
بهێنن وەکو مرۆڤ لەبۆئاسانکاری ژیانیان. لێرەدا حاڵەتی سروشتی و عەقڵ 

لەئارادایە بۆ لۆکو، ئەمەش پەیوەندی بەبیرۆکەی تەمەلووکەوە هەیە. 
لۆک، لەبەشی بیستوشەشدا دەڵێت،”خوا، تەواوی جیهانی داوە بەمرۆڤایەتی 
باشترین  لەپێناوی  بۆبەکارهێنانی  داونەتێ  عەقڵیشی  هەروەها  یەک،  وەکو 
کەسێک  “هیچ  دەڵێت،  هەروەها  ژیانیان.”  ئاسانکاری  بۆ  هەروەها  ژیاندا، 
 ( مرۆڤایەتی”  ڕەگەزی  لەتەواوی  جیا  نیە،  تایبەتی  دەسەاڵتی  لەئەسڵەوە 
هەمان سەرچاوەی سەرەوە،19(  لۆک ڕەخنەی فیڵمەر دەکات لەسەر ئەوەی 
گوایا، شتێک لەئەسڵەوە هەبێتو هەیە لەنێوان خواو ئادەمدا، وەئەمە والەئادەم 
دەکات دەسەاڵتی تایبەتی بەسەر تەواوی موڵکایەتی جیهانەوە هەبێت. لۆک 

بەپێچەوانەی فیڵمەرەوە، پێی وایە خوا جیهانی درووستکردوە بۆ ئەوەی تەواوی 
مرۆڤایەتی بتوانن تیایدا بژینو کەڵکی لێوەربگرن وەکو یەک. لەبەرئەم هۆیەیە، 
خوا جیهانی دروستکردوە، هەروەها سەبەبیشی خستۆتە بەردەم مرۆڤ بۆئەوەی 
بەڕێوە.  ببات  ئاسانبکاتو  تیادا  ژیانو جیهانی خۆی  بهێنێتو  بەکاری  بتوانێت 
تەماشادەکات  گشتیدا  لەناوکۆییەکی  موڵکایەتی  ئەسڵی  لۆک  بەمدیدەبێت، 
نەوەک تایبەتیدا، بەاڵم کاتێک باسی کارکردنو)لەیبەرو(، باشکردنو ئامادەکردنی 
لۆک  چوونکە  تایبەتیەوە،  تەمەللوکی  ب��ەردەم  دەمانخاتە  زەوی��وزاردەک��ات، 
مارکسیش،  دەبەستێتەوە.  کارکردنەوە  بەبیرۆکەی  تەمەللوککردن  سەرچاوەی 
لەسەر  تیۆریەکانی  بۆ  وەرگرتبێت  لەلۆک  زۆری  کەڵکی  ڕەنگە  لەمئاستەوە 
تایبەتی  موڵکی  مرۆڤ  مارکسیش،  بۆلۆکو  چوونکە  نرخوکارکردن.  لەیبەرو 
نەبووە، بۆلۆک خوا دونیای داوە بەهەموو مرۆڤایەتی، بۆمارکس ئەوەی هەیە 
کارکردندا  لەکاتی  دایەلەکتیکە.  مەتریالی  مێژووی  ئەمەش  مێژووەو،  فاکتی 
بۆدەکەین(  بەرهەمدەهێنین)کاری  کاتێک شتێک  واتە  دێتەکایەوە،  تەمەلووک 
لەدۆزینەوەی  مارکس  لۆکو  جیاوازی  خۆمان.  موڵکی  دەبێتە  شتە  ئەو  ئیدی 
سیستەمو چارەسەرکردنی کێشەکاندایە، لۆک بۆ ئازادی سیاسیەو، بۆسیستەمی 
موڵکایەتی تایبەتیەو،هەروەها پارە بەداهێنانێکی جەوهەریوباش دەزانێت)ئەمە 
بەپریڤیسیۆ بەناوبانگە(، لەبەرخاتری ئەوەی خۆراکی زۆر نەگەنێتو بەکاربێتو 
دەفرۆشن  خۆیان  کاری  ئەوانەی  بازووی  بەکرێگرتنی  هەروەها  بفرۆشرێت، 
لەبازاڕدا)ئەگەر ئەمە ناعەدالەتی بێت ئەوا ئاساییە بەالی لۆکەوە(. بەاڵم بۆ 
مارکس ئازادی تاک لەژێر عەدالەتی کۆمەاڵیەتیەوە، هەروەها موڵکایەتی تایبەتی 
ئەوسیستەمە  وایە  پێی  لەبەرئەوە  دەبینێت،  تەغەڕووبی مرۆڤ  بەناعەدالەتیو 
لەبەر تەواوی ناعەدالەتیەکانی ناتوانێت بمێنێتەوەو، خۆی خۆی هەڵدەدەکێنێت 

لەبناغەوە، وەدەبێت شوێن بۆ کۆمۆنیزم چۆڵبکات.  
درێژکراوەی  حکوومەت  ئەوەیە  فیڵمەر،  بۆ  لۆک  لەڕەخنەکردنی  گرنگ  خاڵی 
ئادەمو پاشاکانیش دەسەاڵتی سروشتیو  نیە، وەهەروەها  دەسەاڵتی خواوەند 
ڕەهایان بەسەر موڵکوبەروبوومی ئەم زەویەوە نیە بەوشێوەیە، بەڵکو خواوەند 
بیرکردنەوەو  تەواوی  ڕمانی  ئەمە  یەک،  بەهەمووکەسەکان وەک  داوە  جیهانی 
ئابووری،  ئەگەر  ئیتر  ژیاندا،  لەزۆربوارەکانی  پەیرتریارکیەتە  پراکتیزەی 
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سیاسی، یان کۆمەاڵیەتی بێت. چوونکە لۆک دەنگدانەوەیەکی کراوەو تەنانەت 
فەمینیستیشی تیادایە، بەاڵم ئەمە ئەوەناگەیەنێت لۆک خاڵی بێت لەهەستی 

پەرتریارکی. 
وایە  پێی  گوایا  دەکات،  ئەودیدەکۆنە  ڕەخنەی  لۆک  لەبەرئەوەی  جالێرەدا، 
جیهانو موڵکو بەروبوومی ناوی بەرهەمی تەواوی مرۆڤەکانەو، خوا نەیبەخشیوە 
بەئادەم، یان بەپاشایەک، یان بەکەسی تایبەتی. لێرەوە پرسیاری جەوهەری 
دێتە کایەوە، لۆک خۆی ئەوپرسیارە دەکات، لەسەرەتای ئەوچاپتەرەی لەسەر 
موڵکە، لەکتێبی دووتریتسی لەسەرحکوومەت، ئەویش: ئایا موڵک چۆن دەکەوێتە 
ژێردەستی تاکەکەسەوە؟ دەڵێت، ئەگەر خواوەند جیهانی دروستکردبێتو دابێتی 
مۆنارکێکدا  لەژێردەسەاڵتی  گەورە  جیهانێکی  نابێت  موومکین  ئەوا  بەئادەم، 
بێت هەتاهەتایە، بەاڵم ئەگەر جیهانی دروستکردبێتو بەخشیبێتی بە تەواوی 
پرسیارێکی  ئەمە  تایبەتکراوە؟   موڵک  چۆنی  چۆن  ئایا  ئەی  مرۆڤایەتی، 
وەاڵمەکەی  ئەگەر  ئیدی  دەدات��ەوە،  وەاڵمی  زیرەکانە  زۆر  لۆک  جەوهەریەو، 
لە کارکردن)لەیبەر(.  بۆ  بریتیە  نا، ئەویش  یان  تینوێتیمان بشکێنێت  لۆک 
لۆک، تەمەللوکردن واتە تایبەتکردنی موڵکی مرۆڤ، ئەویش پابەندە بەهێزی 
کارەوە. لەپەرەگرافی بیستوحەوتدا دەڵێت، “کاری جەستەکەی خۆی، وەکاری 
دەستەکانی خۆی، ئەگەر بەوشێوەیە بڵێین، بەتەواوەتی هی خۆیەتی. ئیدی 
هەرشتێک، خۆی الیبردبێت لەدەرەوەی حاڵەتی سروشت ئامادەی کردبێت، وە 
تیایدا، کاری خۆی لەگەڵ تێکەاڵوکردوە، وەلەگەڵ شتێکدا  بەجێی هێشتبێت 
یەکانگیری کردبێت کە هی خۆیەتی، ئیتر بەوشێوەیە دەیکاتە موڵکی خۆی.” 

)لۆک،19(  
تایبەتیان  تەمەللوکی  سروشتداهەن  لەناو  ئەوشتانەی  ت��ر،  بەمانایەکی 
بەسەرەوەنیە، وەهیچ ئادەمێکیش دەسەاڵتی بەسەرەوە نیە بەتایبەتی، چوونکە 
پارچەعەرزەیەک  توانی  یەکێک  کاتێک  بەاڵم  دروستکردوە.  بۆهەمووانی  خوا 
پاکبکاتەوەو بیکێڵێت، ئامادەیبکات بۆ بەرهەمهێنان، یان وەکو دەڵێت،”ڕەنجی 
دەبێتە  پارچەعەرزەیە  ئەو  ئیتر  تێکەاڵوبکات”،  ئەوشتەدا  لەگەڵ  خۆی 
موڵک،  بۆ  تایبەتی  تەمەللووککردنی  بیرۆکەی  لۆک،  ئەوکەسەخۆی.  موڵکی 
موڵکیش  سەرچاوی  بەرجەستەدەکاتەوەو  مرۆڤدا  جەستەی  بیرۆکەی  لەگەڵ 

جەستەی  خاوەنی  خۆمان  ئێمە  ئەگەر  چوونکە  دەبەستێتەوە.  بەکارکردنەوە 
خۆمان بین، ئەوا کەسێکی ترمان بەسەرەوەنیە خاوەنمانبێت، هەروەها ئەگەر 
ئێمە خۆمان خاوەنی خۆمانبینو شتێک بەهەمان دەستوبازوی جەستەی خۆمان 
بکەین، ئەوا خۆمان دەبینە خاوەنی ئەوشتەی کارمان بۆکردوە. کارکردن)لەیبەر( 
سەرچاوەی یان ئەسڵی داهێنانی موڵکایەتی تایبەتیە بۆ لۆک.)خوێندنەوەی 
کتێبی هەلوومەرجی مرۆڤی، هانائاڕێنت بۆئەم باسە گرنگە، چوونکە گرنگی زۆر 

بەلەیبەر دەدات لەالی مارکسو ڕەخنەی تووندی دەکات(
تێکەاڵودەکات)وەکو  هەرشتێکدا  لەگەڵ  خۆی  هێزی  مرۆڤ  کاتێک  بۆلۆک، 
لێککردنەوەی چەندسێوێک، یان تەختکردنی پارچەعەرزەیەک(، ئەوچەندسێوە، 
موڵکی  دەبێتە  وەلەبەرئەوە  لێدێت،  خۆی  بەرهەمی  وەکو  ئەوعەرزەیە  یان 
خۆی. لۆک، ئەوەشمان پێدەڵیت کە سنووری تێکەاڵوکردنی هێزی کار لەگەڵ 
هەرشتێکدا، دەبێت وابێت کە ئەنجامێکی گوونجاوی هەبێت)وەک بڵێێ بیرۆکەی 
چاوچنۆکی  لەمێشکدابووبێت(، بەاڵم ئەمبیرۆکانە هەندە گرنگ نامێنن، کاتێک 
پارەو فرۆشتنی هێزی کار دەبێتە فاکتەیەکو دێتەکایەوە. ئەنجامی گوونجاویش، 
کارو  دەخاتە  خ��ۆی  ک��اری  هێزی  کەسەی  ئ��ەو  وای��ە،  شیاوی  حاڵەتێکی 
بەرهەمدەهێنێت)تێکەاڵوکردنی هێزی کاری خۆی(، نابێت ئەوەندە لەسنووری 
خۆی بچێتەدەرەوەو زیاتری هەبێت، بۆنموونە لەسنووری بەشی تێربوونی خۆی 
زیاتر ببات، عەرزە بەشی چەند کەسێک ببات. لۆک دەڵێت، چوونکە ئەگەر 
دەیبات  ئەوزیادەیەی  ڕوودەدات؟  چی  ئەوکاتە  نەهێنا،  بەکاری  بردو  زیاتری 
نیە،  باش  زۆربردن  لەبەرئەمە  بەکارنەهێنرێت)بگەنێت(،  بێتو  خراپ  ڕەنگە 
لۆک،  دەگەنێت.  بەفیڕۆدەچێتو  نەخورێت،  نەکرێتو  سەرف  ئەوەی  چوونکە 
لەگەڵ هاتنی پارەدا، کێشەی گەنینو خراپبوونی شتەکانمان بۆچارەسەردەکات، 
هەرجۆرە  هەیە،  زۆری  عەرزەیەکی  کە  کەسێک  ئەوکاتە  وایە  پێی  چوونکە 
بەکاربهێنێت،  تر  ئەوانی  کاری  هێزی  دەتوانێت  لێدرووسبکات  کێڵگەیەکی 

دواییش بەرهەمەکەی بفرۆشێت بەبێ ئەوای ئەو بەرهەمە خراپ بێت. 
لەگەڵ  ئەمەش  ئاساییە،  لۆکەوە  بەالی  کار  هێزی  کڕینی  فرۆشتنو  قەیرانی 
بوونی پارەدا دێتە کایەوە. پارە نەگریسو تاعوونو نەفرەتهێن نیە بۆلۆک، وەکو 
بۆ ئیفالتونو ئەرستۆو مارکسو ڕۆسۆ وای دەیبینن. پارە بۆ لۆک چارەسەرەو 
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باشە، چوونکە بازار ڕێکدەخاتو دەشتوانێت دەوڵەمەندی درووستبکات. لەپێش 
جیاوازبوە،  شمەکی  ئاڵوگۆڕکردنی  کڕینوفرۆشتن  سیستەمی  وەکو  پارەوە، 
بۆنموونە گەنم بەرامبەر شتێکی تر، یان ئاڵووگۆڕکردن بەئاڵتونو زیوەوە بوە. 
بازاڕدا  سیستەمی  لەناو  سنوورە  ئەو  بەرامبەرێک،  وەکو  پارە  کاتێک  بەاڵم 
جێبەجێ دەکات، بەوشێوەیەی لۆکیش تەماشای دەکات، دونیای ئابووری بۆ 
مرۆڤایەتی زۆرئاسانترو، تەنانەت باشتریش دەکات، لەگەڵیدا دونیای بەکرێگرتنی 
هێزی کار دێتەکایەوە. بەراییکردنی بازاڕی ئازاد بۆ لۆک، بڕبڕاگەی سیستەمی 
کارێکی سەرەکی  کە  تایبەتی دەژی  موڵکایەتی  لەسەر  ئەمەش  کاپیتاڵیزمە، 

دەوڵەتە بۆپاراستن. 
کۆتایی

وەموڵکی  هەیە،  زۆری  گرنگی  موڵک  ئەوەدەبین  فێری  لەلۆکەوە  لەکۆتاییدا، 
تایبەتی تەنیا لەدیدێکەوە نابینێت بۆ شتوومەکە مەتریالەکان بەتەنیا، بەڵکو 
پەیوەندی جەوهەری بەجەستەی  مرۆڤەوە هەیە وەکو موڵکی خۆی. هەروەها، 
لەسەر  بوونی  جەغدکردنەوە  بۆ  هەیە  زۆری  گرنگیەکی  تایبەتی  موڵکیدارێتی 
هاواڵتیبوونیش.  حکومەتو  درووستکردنی  کۆمەاڵیەتیو  پەیمانی  کارو،  هێزی 
دەبینێتو  مرۆڤدا  کاری  لەهێزی  تایبەتی  موڵکی  لۆک  گشتیدا،  لەئاستێکی 
بەرجەستەدەکاتەوە، وەحکوومەتو یاسای دەوێت لەپێناوی سەرەکی پاراستنی 
موڵکی هاواڵتیاندا، لەمەزیاتر دەستخستنە ناوژیانی تایبەتی خەڵکیەوە لەالیەن 
دەسەاڵتو  دژایەتی  بەهەمووشێوەیەک  نیە.  شەرعیەتێکی  هیچ  حکوومەتەوە 
کەسوخێزانو  لەژێردەستی  دەس��ەاڵت  ئەگەر  دەک��ات،  حزبێک  حکوومەتو 
هۆزێکی زۆر تایبەتیدا بێت وەکو سیستەمی مۆنارکی، لەبەرئەوە دژایەتیەکی 
سەرسەختی دیدوبۆچوونەکانی ڕۆبێرت فێڵمەردەکات، کە شەرعیەتی دەسەاڵتی 
باوک،  یەکەم کوڕی  وایە  فیڵمەر، پێی  ڕۆبەرت  ڕەهاو مۆنارکی دەسەپێنێت. 
مافو ڕەوایەتی هەیە بەسەر موڵکی باوکی خۆیدا، ئەم بیرکردنەوەیەش لەناو 
بەسەر  هەیە  شەرعیەتی  یەکەم  کوڕی  وایە  پێی  پەیرتریارکیدایە،  کەلتووری 
دەسەاڵتو موڵکێک لەباوکەوە بۆی دەمێنێتەوە،)ئێمەی کوورد ئێستاس لەناو 
ئەوئەزموونەداین، لەئەزموونی سیاسی و کۆمەاڵیەتیدا(. هەروەها لەسەرهەمان هێڵی 
باوکایەتی، ئادەمیش بەهەمان شێوە مافوڕەوایەتی هەیە بەسەر تەواوی جیهاندا، 

چوونکە خواوەند هەموو بەروبوومی ناو ئەم جیهانەی وەکو دیاریەک  بەخشیوە 
بەئادەم. بەکوورتی، فێڵمەر پێی وایە دەسەاڵتی سروشتی پاشایەتی، لەخواوەیەو 
لەسەرو مرۆڤایەتیو مێژوو کۆمەڵگاوەیە، لۆک ڕەخنەی ئەودیدگایەی دەکاتو زۆر 
ئەو  تووندی  بۆخۆی ڕەخنەی  فیڵمەر،  لۆک دژی  ئەم ڕەخنەگرتنەی  بەتووندی. 
هەستە کەلتووریو مێژووییەشە کە نەخشەی بیری سیاسیو فەلسەفی داهێناوە، 
داخراویەوە  لەهزری  کراوەتر،  جیاوازترو  ترو  ئاستێکی  بەرەو  دەمانگۆڕێت  لۆک 
وایە، خواوەند  پێی  لۆک  بەرەو خوودگەرایی.  لەپەیرتریارکیەوە  کراوەیی،  بەرەو 
چەند  یان  بەکەسێک  نەبەخشیوە  میرات  وەکو  زەویەی  ئەم  بەرووبومی  زەویو 
کەسێک بەتایبەتی، بۆنموونە بەئادەم، بەڵکو زەویو بەروبوومەکەی ناوی بەخشیوە 
بەهەموو مرۆڤایەتیو، دواییش کارکردن دەتوانێت موڵکی تایبەتی مەیسەربکات. 

ئەگەر لەمئاستەوە تەماشای قەیرانی سیاسیو ئابووری لەالی ئێمەی کووردبکەین، 
دەبینین لەدوای ڕووخانی سەدامو هاتنەوەی هەردووک حزبی یەکێتی و پارتیەوە، 
شەرعیەتێکی  ڕەنگیداوەتەوەو،  تەسکدا  زۆر  لەناوکۆییەکی  موڵکوموڵدارێتی 
تاوەکو  هەیە،  ئێمە  لەالی  ئەوەی  وەرگرتوە.  بەخۆیەوە  ئاغایانەی  سیستەمی 
ئێستاکەش بوونی حکوومەتو یاسا وەکو قەیرانەو لەپشت ڕەهاگەری حزبایەتیەوە 
ڕاوەستاوە، لەبەرئەمە ئەگەر هەرپارێزگاریەک هەبێت لەدیدی یاساییەوە بۆ موڵکی 
موڵکی  دواییی  کە  کەسانەبووە،  بازرگانو  ئەو  موڵکی  پاراستنی  تەنیا  تایبەتی، 
خۆیان لەدیدە جەستەییەکەیەوە ناگەڕێتەوە بۆ بوونی خۆیان، بەڵکو دەگەڕێتەوە 
بۆ کاریگەریو ڕەنگدانەوەی دونیای ئینتیمایان بۆ حزب. لۆک، ئاماژە بەوەدەکات 
کاتێک کەسەکان هێزی جەستەو دەستیان لەگەڵ شتێکدا خەریککرد لەدەرەوەی 
چوونکە  لەدایکدەبێت،  تایبەتی  موڵکی  لەوێوە  ئیتر  خۆیاندا،  فیزیکی  بوونی 
مەبەستی  دیارە  موڵک)عەرزە(دەکات  باسی  کە  لۆک،  دەڕێژن.  لەگەڵدا  ئارەقی 
لەوعەرزانەیە کە هیچ خاوەنێکیان نەبووە، واتە هیچ تاپۆیەکیان بەسەرەوە نەبوە. 
لەبەرئەمە بۆلۆک، تەواوی زەوی وەکو تاپۆی خودایەک وایە، بەاڵم وەکو دیاری 
بەئادەمو  بەخشیبێتی  تەنیا  نەوەک  لەسەرزەوی،  مرۆڤایەتی  بەتەواوی  داوێتی 
هۆزێکی تایبەتی. ئایا یەکێتی و پارتی چۆن چۆنی دەستیان بەسەر موڵکو داهاتو 
بێخاوەنبوون  داهاتانە  عەرزەو  موڵکو  ئەو  ئایا  گرت؟  کووردستاندا  عەرزەکانی 

لەسەرەتاوە، یان دەستیان بەسەرداگیردراوە؟
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سه باره ت به  ڕێگه رییه کانی به رده م ژنان بۆ گه یشتن به  پۆسته  
ڕابه رییه کان  

ڕۆزا حسێن
خوێندکاری ماستەر لە بواری دیمۆکراتی و مافی مرۆڤ- نەرویج

ده روازه 
بۆ که سێک که  بیه وێت له  ڕێژه ی ئاماده یی ڕه گه زی مێ له  پۆسته  
ڕابه رییه کاندا له  واڵتی ئێمه دا بکۆڵێته وه ، پێویستی به  هیچ ئامارێک 
مه یدانی  سێ  هه ر  جڵه وی  که   ببینێت  حه قیقه ته   ئه و  تا  نییه  
ڕه ها،  زاڵبوونی  ئاستی  تا  کار،  بازاڕی  و  کارگێڕیی  و  سیاسیی 
به ده ستی پیاوانه وه یه  و نائاماده یی ژنان له  پۆستی بڕیارده رییدا 

دیارده یه کی ته واو به رچاوه .
خۆی  په یوه نددار  پرسیاری  چه ندین  وادا  دیارده یه کی  له ئاست 
دێنێته  پێشه وه : ئایا ئه مه  بۆ وایه ؟ ئایا ڕه وایه  وا بێت؟ گرفتی 
چییه  ئه گه ر هه ر وا به رده وام بێت؟ ئایا ئه مه  خه تای ژنان خۆیانه ، 
یان خه تای پیاوانه  یان ئه و کلتووره  کۆمه اڵیه تیی-سیاسییه ی که  
زاڵه ؟ ئایا ئه وه  ژنانن که  خۆیان نایانه وێت پایه ی ڕابه ریی وه رگرن 
یان کۆمه ڵگا نایانداتێ؟ ئایا ژنان لیاقه ت و لێهاتوویی پێویستیان 
نییه  بۆ گرتنه ده ستی پۆستی ڕابه ریی یان ئه مه  بیانوویه که  که  
مێنتاڵیتێتی پیاوساالریی له  کۆمه ڵگای ئێمه دا ده یخاته  بازاڕه وه ؟ 
ئایا ڕاستکردنه وه  و بااڵنسدانه وه ی ئه م دۆخه  ئه رکی ژنان خۆیانه ، 
یان ئه رکی هه موو کۆمه ڵگا؟ چی بکرێت بۆ بااڵنسدانه وه ی ڕێژه ی 

ژن وپیاو له  پۆسته  ڕابه رییه کاندا؟

پله  دوویی ده زگایی

 له ژێر سه قفێکی شووشه ییدا

ئه م پرسیارانه  هه ندێکیان به  ئاراسته ی خوێندنه وه  و شیکردنه وه ی دۆخه که  کار 
ده که ن و هه ندێکی تریشیان به  ئاراسته ی چۆنێتیی تێپه ڕاندن و چاره سه کردنی 

ئه و دۆخه .
سه ره تاوه   له   بکات.  کار  ئاڕاسته که دا  ه��ه ردوو  به   مه به ستێتی  باسه   ئه م 
خوێندنه وه یه ک بۆ ئه و هۆکارانه  ده که م که  ئه و ناهاوسه نگییه ی خستۆته وه ، تا 
دواتر بچمه  سه ر پێشنیارکردنی چه ند جێگه وڕێگه یه ک که  به ڕای من گرتنه به ر و 
جێبه جێکردنیان ڕۆڵی کاریگه ری ده بێت له سه ر یه کسانکردنه وه ی ده رفه تی ژنان 

و پیاوان له  گرتنه ده ستی پۆسته  ڕابه رییه کاندا.
نائاماده یی کۆمه اڵیه تیی به رامبه ر به  نائاماده یی له نێو ده زگاکاندا

خاڵێکی جه وهه ریی که  گرنگه  هه ر له م سه ره تایه وه  ئاماژه ی پێ بکه ین ئه وه یه  
که  نائاماده یی ژنان له  پۆسته  ڕابه رییه کاندا ئاکامی هه ر هه مان ئه و هۆکارانه یه  
که  نائاماده یی ژنانیان له  ئاستی ژیانی کۆمه اڵیه تییدا کردۆته  واقیع. له  ڕووی 
ته سه لسوله وه  من وای ده بینم که  ئه وه  پله دوویی و بێڕوخساریی کۆمه اڵیه تیی 
ژنانه  که  پله دوویی و بێروخساریی ژنانی له ناو داموده زگاکانی کۆمه ڵ و پایه  
ڕابه رییه کانی ناو ئه و ده زگایانه ی لێ ده که وێته وه . به  مانایه کی تر، من پێموایه  
که  نائاماده یی ژنان له ناو داموده زگاکاندا و له  پایه  ڕابه رییه کاندا ڕه نگدانه وه یه کی 
ڕاسته وخۆی ئه و ناحه قیی و سه رکوتانه یه  که  کۆمه ڵگای پاتریارکیی کوردستان 
دژ به  ژنانی ئێمه  ئه نجامی ده ده ن. هه ر بۆیه  خوێندنه وه ی دیارده یه کی وا، وه  
دۆزینه وه ی چاره سه ر بۆی به ناچاریی کارکردنێک ده بێت به  هه مان ئاراسته ی 
کارکردن بۆ خوێندنه وه ی پله دوویی و چه وساوه یی ژنان و کارکردن بۆ دۆزینه وه ی 
چاره سه ر بۆی. ئه مه  چونکه  ئه گه ر ئێمه  گرفته که  له  بازنه یه کی به رته سکتردا 
گه مارۆ بده ین و ته نها له و ئاسته دا سه یری بکه ین که  بۆچی ژماره ی ژن له ناو 
ده زگاکاندا له  پۆستی ڕابه رییدا که مه ، هیچ ناکه ین ئه وه  نه بێت که  له  ئه ندازه ی 
ئه ندازه ی  ناسینی  بۆ  ئێمه   ده خه ڵه تێنین.  خۆمان  ناحه قییه که   ڕاسته قینه ی 
ناحه قییه که  ده بێت ئه و ڕاستییه  بکه ینه  بناغه  که  که م و زیاد هه رچییه ک بێت 
نزیک به  نیوه ی کۆمه ڵگا ڕه گه زی مێیه . له م خاڵی ده ستپێکردنه وه یه  ده توانین 
ببینین که  ژنان زۆر که متر له  ڕێژه ی ڕاسته قینه ی خۆیان ئاماده ییان له  پایه  
و  حکومیی  داموده زگا  له ناو  ژنان  ڕێژه ی  ئه گه ر  به اڵم   هه یه .  ڕابه رییه کاندا 
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ناحه قانه   پایانه دا ئه وه نده   له و  بناغه ، ئه وا که میی ژنان  ئه هلییه کاندا بکه ینه  
ده رناکه وێت مادامێک ڕێژه ی ژنان خۆی له و ده زگایانه دا له  پله کانی ژێره وه شدا 

هه ر که مه .
گرفتێکی دیموکراتیی

له سه ره وه  ووتمان که  که میی ژماره ی ژنان له  پایه  ڕابه رییه کاندا ئاکامی پله دوویی 
ژنان و ناحه قیپێکردنی کۆمه ڵگای پاتریارکییه  به  ژنان. خودی ئه م ئاکامه  به  
ڕۆڵی خۆی ده بێته  هۆکار بۆ که وتنه وه ی ناحه قییه کی تر و بۆ به شخوراوییه کی 

زیاتری ژنان.
که میی ڕێژه ی ژنان له  پایه  ڕابه رییه کاندا به به راورد له گه ڵ ڕێژه ی ڕاسته قینه ی 
مادامێک  دیموکراتییه   گرفتێکی  دیموکراتییه .  گرفتێکی  کۆمه ڵگادا  له   خۆیان 
کارێکی وا ده بێته  هۆی ئه وه ی که  ده نگی ژنان و خواسته کانی ژنان وه ک توێژێک 
له ناوه نده کانی بڕیاردا که مئاماده تر بێت له و ئیستیحقاقه ی ڕێژه ی ڕاسته قینه یان 
که   ده کاته وه   ئه وه   بۆ  ده رگا  خۆی  ڕۆڵی  به   ئه مه   ده یانداتێ.  کۆمه ڵگادا  له  
ده ست.  بگرنه   ژنان  ژیانی  بچوکی  و  گه وره   له سه ر  بڕیاردان  جڵه وی  پیاوان 
پاتریارکییه ت  عه قڵی  که   ئه وه ی  هۆی  ده بێته   دیسانه وه   وا  میکانیکییه تێکی 
زاڵ ببێته وه  به سه ر داموده زگاکانی واڵتدا و ژنان زیاتر له  گۆشه یه کدا ته ریک 

بکاته وه .
به  نوێنه رایه تییه کی که مه وه  ژنان ده رفه تی وا گه وره یان نابێت که  بتوانن کارکردیان 
ناو ده زگاکان هه بێت. پیاوان به  پێچه وانه وه  ئه و  ڕابه رایه تیی  له سه ر کلتوری 
کلتوره  تۆختر ده که نه وه  و ده رگاکان ئه وه نده ی تر به  ڕووی ژنانێکدا داده خه ن 
که  خواستیانه  به  پله  ڕێکخراوه ییه کاندا سه رکه ون و پۆستێکی ڕابه ریی بگرنه  
ده ست. ئه مه  گرفتێکی دیموکراتییه . گرفتێکی دیموکراتیی که  ته نها به  ده قی 
یاسا و ڕێسای نیازپاکانه  و به  دروشمی هه بوونی ده رفه تی یه کسان بۆ ژن و 

پیاو بۆ ڕابه رایه تیکردن، هیچێکی لێ ناگۆڕدرێت.
سه قفی شووشه 

له  ناوه نده  ئه کادیمییه کاندا چه مکێک هه یه  بۆ وه سفکردنی ئه م حاڵه ته  زۆر به کار 
دێت که  چه مکی ‘ چه مکه  میتافۆرێکه  و بۆ وه سفی پووچیی ئه و پاکانانه  به کار 
ده هێنرێت که  بۆ هه بوونی ده رفه تی یه کسان بۆ ژن و پیاو بۆ ڕابه رایه تییکردن 

ده هێنرێنه وه . ڕه خنه گرانێک که  ئه م مێتافۆره  به کار دێنن ده یانه وێت بڵێن که  
ئه وه  هه ر وه همێکه  کاتێک وا ده رده که وێت که  ئاسمان و ڕێگای سه رکه وتن بۆ 
سه ره وه  به  هه ره می ڕێکخراوه یی ده زگاکاندا، بۆ ژنان کراوه یه . به ڵێ به  بینین 
پله  یه کی  بۆ  ژنانێک ده خوازن  کاتێک  به اڵم  ڕوونه ،  کراوه یه  چونکه  سه قفه که  

بااڵتر سه رکه ون، ئینجا ده زانن که  ڕووندا پیشان دراوه .
ڕێگرییه کان

که م  سه ره وه   بۆ  سه رکه وتن  بۆ  ژنان  ده رفه تی  که   ڕێگرییانه ی  ئه و  ده کرێت 
ده که نه وه ، دابه ش بکه ین به سه ر به  دوو کاتاگۆری سه ره کییدا:

ده یگرێته وه   خێزانه وه   له   که   ڕێکخراوه یی  هه یکه له ی  یان  پێکهاته ی  یه که م: 
ئه هلییش.  ته نانه ت  و  حیزبیی  و  دامه زراوه یه کی حکومیی  هه ر  به   ده گات  تا 
یان  قوچه کیی  پێکهاته یه کی  دامه زراوه کان  و  ڕێکخراوه   زۆرب��ه ی  پێکهاته ی 
بۆ  ژنان  چوونه سه ره وه ی  که   سه لماندوه   ئه وه یان  لێکۆڵینه وه کان  هه ره مییه  . 
ئاسته  بااڵکان له م جۆره  هه یکه له  ڕێکخراوه ییانه دا زه حمه تتره  تاوه کو ڕێکخراوه  

و دامه زراوه ئاسۆیی و ته خته کان.
ئه م جۆره  له  دامه زراوه ی قوچه ک که  ده بێت به  چه ندین ئاستدا تێپه ڕیت تا 
،ئه وا  هه مووی  نه ڵێین  ئه گه ر  و  زۆره   ئێمه دا  کۆمه ڵگای  له   بگه یته  سه ره وه ، 
ڕێکخراوانه دا  ئه م  له ناو  زاڵ  کلتوری  ڕێکخراوه ن.  جۆره   له و  زۆریان  زۆربه ی 
کلتوری بڕیاردانی تاکڕه وانه یه ، که  به  ته بیعه تی حاڵ زیاتر کلتورێکی پیاوانه یه  
نه ک ژنانه . ژنان زیاتر هه وڵ ده ده ن له  ڕێگه ی هاوکاری و ڕاوه رگرتنه وه  کاره کان 
به رنه  پێشه وه  نه ک بڕیاری تاکڕه وانه . ئه مه ش وایکردووه  که  ژنان به  که سی 

گونجاو بۆ سه رکرده ی ئه م ڕێکخراوانه  دانه نرێن.
ئه وه ی که  کام له م دوو جۆری کلتوری ڕابه ڕایه تییکردن و به ڕێوه بردنه  له ویتر 
کاراتر و گونجاو تره ، باسێکی تره ، بۆیه  لێره دا خۆمان له  قواڵییه کانیی ناده ین. 
به اڵم ئه وه ی گرنگه  لێره دا بووترێت ئه وه یه  که  چه ندین و چه ندین ساڵه  پیاوان 
زۆرینه ی به ڕێوه به ران و سه رکرده کان بوون. بۆیه  چاوه ڕوانکراوه  که  کلتورێکی 
کارگێڕیی پیاوانه  باڵ بکێشێت به سه ر شێوه کاری ڕێکخراوه کاندا و شێوازی پیاوان 
ئه و شێوازه  په سه ندیی گه وره  وه ربگرێت.  و،  ببێته  ستاندارد  به ڕێوه بردن  بۆ 
گۆڕینی کلتورێکی وا ڕه گداکوتاویش له  شه ووڕۆژێکدا مومکین نابێت. ئه مه یه  وا 
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ده کات که کاتێک بڕیاره  سه رکرده یه ک یان به ڕێوه به رێک ده ستنیشان بکرێت، 
هه ڵبژاردنی  به   نایه وێت  بڕیارده ر  وه ربگرن چونکه  که سی  ئه وله وییه ت  پیاوان 
ئه ڵته رناتیڤێکی جیاواز له وه ی که  خۆی پێیوایه  ته نها له و ڕێگه یه وه  باشترین 
ئه ڵته رناتیڤی  که   بکات  دلنیاییه وه   به و  ڕیسکێک  ده بێت،  ده سته به ر  کارایی 

یه که م ده یداتێ.  
ده ڤه ره ی  ئه م  باوی  کولتوری  ئێمه دا.  کۆمه ڵگای  له   ژن  باوی  ڕۆڵی  دووه م: 
ئێمه چه نان ساڵه   وایکردووه  که  گۆشبوونی جێنده ریی، واته  سۆسیالیزه بوونی 
جێنده ریی به هه مان پێوانه کانی ئه و  ڕۆڵه  کۆنه  باوه ی سه رده می سه ده کانی 
ناوه ڕاست بێت که  ژن ده کاته  کائینێکی بێده سه اڵت که  هه میشه  بۆ سه رده رکردن 
و وه ئه ستۆگرتنی ئه رک پێویستی به پیاوانی ده وروبه ری هه یه . کائینێک که  
ئیتر دواجار بۆ خۆشی زه حمه ت ده بێت بتوانێت باوه ر به  توانا و لێهاتوییه کانی 
خۆی بکات و بوون به  سه رکرده  له  هه ر بوارێکدا ده بێته  خه ونێکی گه وره که  
تێگه یشتنی  شه کڵگرتنی  واته   گۆشبوونه   ئه م  ده بینێت .  مه حاڵ  به   هاتنه دی 
مرۆڤ له  واقیعێک پرۆسه یه که  که  هه ر له  ژیانی منداڵیی ناو خێزانه وه  ده ست 
پێده کات و دواتر له  قوتابخانه  و بواره  کۆمه اڵیه تییه کانی تردا زیاتر و کامڵتر 
شه کڵ ده گرێت. ئه م کولتوره  وه نه بێ هه ر ته نها ژنان به و جۆره  بار بهێنێت، 
به ڵکو له به رامبه ردا پیاوانیش هه مانشت به  ڕۆڵی پیاوانه ی خۆیان گۆش ده کات. 
به  کورتیی هه ر له سه ره تای ژیانی منداڵییه وه  ژنان وه ک کائینێکی ده سته پاچه  
وه ک  پیاوانیش  و  ده کرێن  وێنا  و  ده کرێن  پ��ه روه رده   پیاوان  چاوله ده ستی  و 

کائینێکی به توانا و خاوه ن که سایه تیی و خاوه ن توانای بڕیار.
کچانی واڵتی ئێمه  له و ڕۆژوه ی له دایک ده بن به و ڕۆڵه  ترادیشناڵه  په روه رده  
ده کرێن که  مادام ئه وان منداڵیان ده بێت، که واته  ئه وان ناتوانن ئه و کارانه  بکه ن 
که  پیاوێک ده توانێت بیانکات. بۆیه  پرۆسه ی سۆسیالیزه کردن و سۆسیالیزه بوونی 
هه ردوو ڕه گه زه که  به  دوو ڕۆڵی جیاواز و نه بوونی هه مان فرسه تی گه شه کردن بۆ 
هه ردوو ڕه گه زه که ڕۆڵی یه کالکه ره وه  ده بینێت له  په راوێزخستنی ڕه گه زی ژنان 
و مه حرومبوونیان له  زۆر فرسه تی خۆپێگه یاندن  و خۆگه شه پێدان که  بۆ پیاوان 
وه ک مافێکی بێئه مالوئه وال فه راهه م ده کرێن. مه ترسیی ئه م جۆره  گۆشبوونه  
له   ژنان  که متربوونی  زیهینییه تی  که   ئه وه یه   خواره   و  نادروست  جێنده رییه  

پیاوان نه ک هه ر الی پیاوان، به ڵکو الی کچان و ژنان خۆشیان جێ ده خات. 
ئه مه یه  هۆکاری ئه وه ی که  زۆر جار ده بینین ته نانه ت ژنان خۆشیان تێروانینێکی 
نێگه تیڤیان بۆ ڕۆڵ و جێگاوڕێگای خۆیان هه یه  و له  زۆر مه سه له دا پێش پیاوان 
ده که ون و پێ له سه ر ڕه وایی ئه و ناڕه واییانه  داده گرن که  به رامبه ریان ده کرێت.

ڕێگا به ره و سه ره وه 
ئێستا دوای ئه وه ی باسێکمان له و له مپه رانه ی به رده می چوونه سه ره وه ی ژنان بۆ 
گرتنه ده ستی  وه زیفه  و مه وقیعه ته  بااڵکان له  بواره  جیاجیاکاندا کرد، ده توانین 
به  له به رچاوگرتنی ئه و له مپه رانه  قسه یه ک له سه ر چۆنێتیی به ره نگاربوونه وه یان 

ڵه الیه ن ده سه اڵت، ڕێکخراوه  ودامه زراوه کان و ژنان خۆیانه وه  بکه ین.
1– كاری سه ره کیی و گرنگ له  بواری به ره نگاربوونه وه ی ئه و ڕێگرییانه ی که  
ئه ستۆی  ده که وێته   بااڵکاندا  پۆسته   به    ده ستڕاگه یشتنیان  له   ژنان  ڕێی  دێنه  
ده سه اڵت له  واڵتدا. مه به ست له  ده سه اڵت لێره دا هه ردوو ده سه اڵتی یاسادانان 

و جێبه جێکردن ده گرێته وه .
کورت  ده سه اڵت  ئه رکه کانی  سه ره کیدا  خاڵێکی  چه ند  له   و  لێره دا  ده کرێت 

بکه ینه وه :
واته   کڤۆتاوه .  ڕێگه ی  له   پۆزیتیڤ  ه��ه اڵواردن��ی  سیستمی  •به کارهێنانی 

ته رخانکردنی ڕێژه یه کی دیارییکراو له  پۆست و وه زیفه  بااڵکان بۆ ژنان.
زۆر جار باس له وه  ده کرێت که  نیزامی کڤۆتا بۆ ژنان جۆرێک له  هه اڵواردنی 
ڕه گه زییه . به ڵێ وایه ، به اڵم ده بێت ئه و جیاوازییه  ببینین که  ئه م جۆره  هه اڵواردنه  
بۆ ڕاستکردنه وه ی هه اڵواردنێکی پێشوه خته ، نه ک زیادکردنی هه اڵواردنێکی تر. 
خۆیان  له سه رپێی  له داهاتوودا  تا  ژنان  شوێنپێقایمکردنی  هۆی  ده بێته   ئه مه  
بوه ستن. زۆر جار ئه وه  ده کرێته  ڕیگریی که  ئاخر ژنی شیاومان نییه  بۆ ئه و  
پۆستانه. ئه وه ی که  ئایرۆنییه  له م مه سه له یه دا ئه وه یه  که  زۆرێک له و پۆستانه ی 
به  هه ر  دیاره   ئاشکرا  پیاوانێک که   بۆ ده هێنرێته وه  ده درێنه   بیانووه یان  ئه م 
پێوانه یه کی تر دانرابێتن، به  پێوانه ی لێهاتوویی و شیاویی دانه نراون. کۆمه ڵگای 
کوردستان و عێراق هه رده م نموونه یه کی ئه و واڵتانه  بووه  که  پێوانه ی گوێڕایه ڵیی 
بۆ ده سه اڵت و هه بوونی موڵک و خزمایه تیی و شتی تر ڕۆڵی یه کالکه ره وه ی له  
دانانی که سه کان له  پۆسته کاندا بینیوه  ته نها له  حاڵه تی باسی دانانی ژناندا 
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نه بێت که  ئیتر هه زار و یه ک مه رجی هه بوونی لێهاتوویی و توانایی داده نرێت و 
عه قڵی باوی پاتریارکیی هه زار و یه ک به دگومانیی ده خاته  بازاڕه وه  سه باره ت به  
توانای ژنان له   ئیداره داندا و ئه و کاره ساتانه ی که  ده قه ومێن ئه گه ر پۆستێکی 
ئیداریی بده نه  ده ست ژنێکه وه . ئێمه  ده بینین که سێک ته نها له به ر ئه وه ی که  
خه باتی شاخی هه یه  ده کریته  وه زیر و وه زاره تێکی ده درێته  ده ست، به اڵم بۆ 
نه بوونی  بڕوبیانووی  چه ندین  و  چه ندین  حکومه تدا  کابینه ی  له   ژنان  دانانی 
که سی شیاو ده هێنرێته وه . ئێمه  ئاگادارین که  ئه گه ر سیستمی کڤۆتا نه بوایه ، به  
ده  ساڵی تریش به و ڕاده یه ی ئێستا ژنان له  په رله ماندا نه ده بینران. به  کورتیی 
سیستمی هه اڵواردنی پۆزه تیڤ کاری ده سه اڵته  و ده بێت به  جیددی کاری بۆ 
بکات بۆ ڕێگه کردنه وه  له به رده م ژناندا. ده سه اڵت ده بێت ئه وه  بزانێت که  ئه رکی 
ئه وه  له  هه موو بواره  حکومییه کاندا ڕێژه ی ژنانی پله دار زیاد بکات و بڕه بڕیاری 

گونجاو و عه مه لیی بۆ ده ربکات.
•ئه رکی ده سه اڵته  که  کوڕ و کچی ئه م هه رێمه ی ئێمه  به  جۆرێک په روه رده  
له   ژنان  بێده سه اڵتییه ی  و  پیاو  توانابوونی  به   ئه فسانه ی  ئه و  که   بکرێن 
زیهینییه تی پاتریرکییانه ی کۆمه ڵگادا کاڵ بکرێته وه . ده سه اڵت ده بێت به رنامه  
و پرۆگرامێکی په روه ده یی یه کسانییخوازانه  له  باخچه ی ساوایانه وه  تا ده گاته  

زانکۆکان ڕه چاوبکات . 
•هه بوونی ژماره ی کافیی دایه نگا و باخچه ی ساوایان کۆڵه که یه کی بنه ڕه تیی 
هه وڵی ده رکێشانی ژنانه  له  پله دوویی. دابینکردنی دایه نگا و باخچه ی ساوایان 
یه کێکه  له و کاره  زۆر گرنگانه ی که  ده هێنێت بخرێته  ڕیزی یه که می داخوازییه کانه وه  
و  دایه نگا  هه بوونی  چونکه   بکات،  ئیهمالی  ده سه اڵت  نه کرێت  قبوڵ  چیتر  و 
باخچه ی ساوایان دایکان ده ستئاوه اڵ ده کات بۆ چوونه ده ره وه  و خۆپێگه یاندن 
و  گه شه کردن  ده رفه تی  که   ڕێگایه یه   ئه م  هه ر  دیاریشه   کۆمه ڵگادا.  له ناو 
چوونه سه ره وه ی  ژنان به  پله  وه زیفییه کاندا زیاتر ده کات. گومانی تێدا نییه  که  
گرتنه ده ستی پۆستی بااڵ، ئیتر له  هه ر بوارێکدا بێت، خۆته رخانکردنی ده وێت. 
هه بوونی دایه نگا و باخچه ی ساوایان ئه و ده رفه ته  ده داته  ژنان که  بتوانن کاتێک 

بۆ چاالکییه ک به غه یری چاالکیی به خێوکردنی منداڵ ته رخان بکه ن.
2– ئه رکه کانی ڕێکخراوه  و دامه زراوه کان ئه وه یه  که:

به   تر  جارێکی  و  بخشیننه وه   خۆیاندا  پێکهاته ی  و  ستراکتۆر  به   • چاوێک 
عه قڵییه تێکی مۆدێرنانه تره وه  له  په یوه ند به  به شداریی هه ردوو ڕه گه زه که ، به  
یه کسانیی خۆیان ڕێک بخه نه وه . لێکۆڵینه وه  ئه کادیمیه کان ئه وه  ده رده خه ن که  
دانانی ژنان له  پۆسته  بااڵکانی هه ر دامه زراوه  و ڕیکخراوێکدا نه ک ته نها وه ک 
پیاوانی هاوپیشه یان سه رکه وتوو بووه، به ڵکو جار هه یه  ئه و جۆره  له  تێڕوانینی 
ژنان بۆ به ڕێوه بردن ئه نجامی زۆر پۆزه تیڤتری هه بووه له  تێڕوانینی باوی ناو 

ئه و کولتوره ی که چه ندین  ساڵه  به پێی گریمانه کانی پیاوان داڕێژراوه  . 
•ده بێت ئه و دامه زراوانه  ئه گه رچی ئه هلییش بن، هه ڵسه نگاندنێک بۆ کولتوری 
و  هه مه چه شنه تر  کلتورێکی  بنه مای  له سه ر  و  بکه ن  ناو خۆیان  باوی  ئیداری 
له م  بده ن.  پێ  درێژه   داهاتوویان  کاری  ڕه گه زه که دا  هه ردوو  به ڕووی  کراوه تر 

ڕێگه یه وه  بوارده کرێته وه  بۆ ژنان تا تواناییه کانی خۆیان بسه لمێنن.
3– ژنان خۆیان چ وه ک گروپ و چ وه ک تاک ده توانن ڕۆڵی گرنگ بگێڕن له  
به   ده ستڕاگه یشتن  بۆ  هه یه  له به رده میاندا  که   ڕیگرییانه ی  ئه و  که مکردنه وه ی 

پۆست و وه زیفه  بااڵکان له  ڕێگه ی ئه وه وه ی که :
هه م  که   به وه ی  ده سه اڵته وه   به سه ر  فشار  گروپی  ببنه   ژنان  •ڕێکخراوه کانی 
پێشنیار و پرۆژه یاسا بده نه  ده سه اڵت و چاره سه ی گونجاو بخه نه  به رده ست بۆ 
په ره پێدان و به کارهێنانی  تواناکانی ژنان و هه میش ببنه  ده زگایه کی چاودێریی 
له   تره وه  الیه کی  له   دامه زراوه کان  و  ڕێکخراو  و،  له له الیه ک  ده سه اڵت  به سه ر 

په یوه ند به  جێبه جێکردنی بڕیار و پێشنیاره کانه وه . 
له   بکه ن  بااڵکان  به ده ستهێنانی پۆسته   بۆ  کار  تاکیش  وه کو  ده توانن  •ژنان 
ڕێگه ی دروستکردنی لۆبی له  ناو ڕێکخراوه  و داموده زگاکاندا، هه روه ها له  ڕێگای 

خوێندن و بردنه پێشه وه ی تواناییه کانی خۆیا نه وه.
•ژنان ده توانن له  ناو خۆیاندا تۆڕی په یوه ندیی تایبه ت به  خۆیان هه بێت و 
پشتیوانیی و پاڵپشتیی یه کتریی بکه ن له  بواری کار و پیشه که یاندا و سوود له  

ته جروبه ی یه کتریی وه ربگرن.
•ژنان وه ک تاک ده بێت جورئه تی ئه وه  بکه ن له  شوێنی کاری خۆیاندا هه و ڵ 
بده ن گوێ له  ڕاکانیان بگیردرێت و قسه ی خۆیان له سه ر داهاتووی ڕێکخراو یان 

دامه زراوه کانیان بکه ن. 
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•ژنان ده بێت جورئه تی ئه وه  له  خۆیاندا دروست بکه ن که  خه ونی گه وره یان 
هه بێت و باوه ڕیان به  خۆیان هه بێت که  ئه و خه ونانه  ده کرێت بێنه  دی.

ئه وانه ی له سه ره وه  باسمان کرد چه ند خاڵێک بوون که  ده کرێت هه نگاوی یه که م 
بن بۆ کردنه وه ی ده رگا کڵۆمدراوه کان له به رده م چوونه سه ره وه ی ژنان به  پله  
و  بڕیار  چه ندین  و  چه ندین  ده کرێت  خااڵنه   له م  به جیا  دیاره   وه زیفییه کاندا. 
کاری تر هه بێت که  بتوانێت له م ڕووه وه  ڕۆڵی ئیجابیی ببینێت. هه ر ڕێگرییه ک 
سه رباری  ده ست،  بگرنه   ڕابه رێتیی  پله ی  بتوانن  که   له وه ی  ژناندا  له به رده م 
بێبه شکردنی  هاوکات  توێژێکی کۆمه ڵگا،  به   ده رحه ق  ناحه قییه که   که   ئه وه ی 
سه رپێییه   ئاماره   به   تواناییه کانی،  و  ووزه   له   و  به شداریی  له   کۆمه ڵگاشه  

باوه که ، نیوه ی دانیشتوانه که ی.

rozahusein@yahoo.com 
*  *  *

بۆ نووسینی ئه م باسه  سوود له م سه رچاوانه  وه رگیراوه :
 Drake, Irmelin: Kvinner og ledelse. TANO  •

 A/S, 1995
Hernes, Helga Maria: Staten – Kvinner in-   

gen adgang? Universitetsforlaget, 1982
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كامه ران خالید
بەکاالریۆسی فەلسەفە- زانکۆی ڕانییە

پێشه كی 

   له م توێژینه وه یه دا به  مێتۆدێكی  شرۆڤه یی ڕوومكردوه ته  هزری  
ڕه خنه یی “هێربێرت ماركوزه “* وه ك فه یله سوفێكی  هاوچه رخی 
ڕووكردنه   هه وڵمداوه   و  ڕه خنه یی  تیۆریی   قوتابخانه ی   به   سه ر 
كۆمه ڵگه ی   له   مرۆڤ  كێشه ی   ڕووه و  ماركوزه   ڕه خنه ییه كانی  
و  ئه گه ر  بێگومان  هه روه ها  هاوچه رخ(دا،  )جیهانی   هاوچه رخ 

ئه لته رناتیڤه كانیش له الیه ن ماركوزه وه  پیشان بده م. 
   ئه م توێژینه وه یه  له  سێ به ش پێكهاتووه :به شی یه كه م دوو باس 
له خۆ ده گرێت، باسی  یه كه م به  شێوه یه كی  مێژوویی  ڕووده كاته  
هزری  ڕه خنه یی و سه رهه ڵدانی  تیۆریی ڕه خنه یی. باسی دووه م 
هه ر  له ته ك  ماركوزه   پێداچوونه وه كانی   و  دانوستان  ڕووده كاته  
یه كێك له : هێگل، ماركس و فرۆید، هه روه ها خستنه  ڕووی  ئه م 
پێداچوونه وانه  ده بنه  زه مینه یه ك بۆ ئاوه اڵكردنی  سه رجه م هزری  

ڕه خنه یی ماركوزه .

   به شی دووه م به  ناونیشانی  “جیهانی  تاكڕه هه ند”، ڕووكردنه  
ڕه خنه ییه كانی  ماركوزه  ڕووه و هه ر كام له  هزری  تاكڕه هه ند )باسی 
فۆرمه كانی   و  دووه م(  )باسی  تاكڕه هه ند  كۆمه ڵگه ی   یه كه م(، 

نامۆبوونی  مرۆڤ )باسی سێیه م( ده خاته  ڕوو.
   له  به شی سێیه مدا به  ناونیشانی “ئیدیالی شۆڕش”، كه  له  دوو 

مرۆڤی تاك ڕه هه ند 

الی  ماركوزه 

باس پێكهاتووه : باسی یه كه م “پاڵهێز و پۆتێنسه كانی  شۆڕش” و باسی دووه م 
پێشنیاركراوه كانی   چاره سه ره   و  ئه گه ر  هه وڵدراوه   تێیدا  شۆڕش”،  و  “هونه ر 
ماركوزه  وه ك ئه لته رناتیڤێك بۆ جیهانی  تاكڕه هه ند )جیهانی  هاوچه رخ( پیشان 

بدرێت.
به شی یه كه م: هزری ڕه خنه یی

ئیتیمۆلۆژیی )ریشه ناسی( واژه ی  Critic، كه  له  سه رجه م زمانه  ئه وروپییه كاندا 
به    ”Krites“ گریكی  واژه ی   بۆ  ده گه ڕێته وه   ده گه یه نێت،  “ره خنه “  واتای  
واتای  جوداكردنه وه  یان هه روه ها دادیاری. كریتێس له  گریكدا واژه یه ك بوو، 
كه  له  دادگه كاندا به  كارده هێنرا. واتاكانی ئێستای  ئه م واژه یه  ده گه ڕێته وه  بۆ 
سه رده می ڕۆشنگه ری. واژه ی ڕه خنه  له  ئه ده بی سه ده ی  حه ڤده یه مدا واتایه كی 
تایبه تی وه رگرت: “تێگه یشتن له  میانه ی  نێوان كولتووری سه رده می ئافراندنی 
ئه مجۆره  هێرمینیوتیكه  هه تا  ده ق و كولتووری سه رده می وه رگرتنی ده قدا”. 
هه نوكه  بڕده كات: چاالكی ڕه خنه ڤان برێتییه  له  تێگه یشتنی میانه ی  نێوان واتای 

ڕه سه نی ده ق و واتا ئه مڕۆییه كه ی )1(.
له  فه لسه فه ی  مۆدێرندا، كانت ڕه خنه ی  گۆڕانپێدا بۆ ڕه خنه ی  سنووری كارایی 
ڕه خنه ی   له   كانت   ،)...( ئه زموونگه رایی[  و  ئاوه زگه رایی  ]ی  نۆرمه كان  و 
ڕه خنه یه   ڕاسته قینه ی   ئێمه ، سه رده می  “سه رده می  ده بێژێت:  په تیدا  ئاوه زی 
واتا  كانت،  بڕیاره ی   ئه م  ڕه خنه “)2(.  ژێر  بخرێته   شتێك  هه موو  گه ره كه   و 
كاسیره ر  ئێرنست  لێره وه   ڕه خنه یی)3(.  هزری  ڕووه و  دۆگما  له   ده رچ��وون 
ده بێژێت: “سه ده ی  هه ژده یه م ده خوازێت هه م سه ده ی  فه لسه فه  و هه م سه ده ی  
ڕه خنه  بێت”، ئه م یه كایه تییه ی  فه لسه فه  و ڕه خنه  له  ئێسسه ی  “فه یله سوف”ی 
به اڵم  ده كه وێت،  ڕاستی  و  داد  شوێن  “یاسادانه ر  نووسراوه :  دیدرۆدا  ده نیز 
فه یله سوف جیاوازی له  نێوان ڕاستی و ناڕاستیدا ده كات”)4(. كه واته  فه لسه فه  
له  ناوه رۆكیدا ڕه خنه ییه ، ته نانه ت له و كاته دا، كه  مرۆڤ باوه ڕ ده كات فه لسه فه  
له  نێو بازنه یه كی هزری په تیدا به سه ر خۆیدا داخراوه  )وه كو زۆربه ی  ڕه وته  
ئازادكردنی  پرۆسه ی   بۆ  تایبه تییه   پراكسیسێكی  فه لسه فه   ئیدیالیسته كان(. 
مرۆڤ له  خۆیدا، هه روه ها له  ئاستی هزریشدا ناتوانایی هزر بۆ كۆنترۆڵكردنی 
ڕیالێتی قه ره بوو ده كاته وه )5(. به اڵم داخۆ كارایی ڕه خنه  له  ئاستی مرۆڤی 
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تاكڕه هه ندی كۆمه ڵگه ی  پیشه سازی هاوچه رخدا چۆن بێت؟ بێگومان ڕه خنه ی  
ئه ندامانی  له   یه كێك  ده خوازێت.  ڕه خنه   له   پراكسیسی  كاراییه كی  كۆمه ڵگه  
ڕه خنه ییه وه   تیۆریی  له   ماركوزه ،  هێربێرت  ڕه خنه یی،  تیۆریی  قوتابخانه ی 

ڕووده كاته  كێشه كانی مرۆڤی هاوچه رخ )مرۆڤی تاكڕه هه ند(.
 

باسی یه كه م: تیۆریی ڕه خنه یی 
سه رهه ڵدانی تیۆریی ڕه خنه یی ]له  ڕووی مێژووییه وه [ له  بنه ڕه تدا ده گه ڕێته وه  
جه نگی  یه كه م  پاش  سااڵنی  سه ره تای   له   فرانكفورت  فه لسه فه یی  بیاڤی  بۆ 
به   و  هۆركهایمه ر  ماكس  به ڕێوه به رایه تی  ژێر  له    ،1923 ساڵی  جیهانی. 
توێژینه وه ی   بۆ  “ئینستیتیوت  ئادۆرنۆ،  تیۆدۆر  و  ماركوزه   هێربێرت  یاریده ی  
تیۆریی  سه رچاوه ی   دامه زرێنرا.  ئه ڵمانیا  فرانكفورتی  شاری   له   كۆمه اڵیه تی” 
ڕه خنه یی: دیالێكتیكی هێگل و ماركس و هه روه ها ڕه خنه ی  ئابووری-سیاسیی 
هاوچه رخ بوو)6(. ئه م ئینستیتیوته  هه وڵی دۆزینه وه ی كۆتێزی )سه نتێزی( 
كانت-ماركسی ده دا)7(. پوختتر ببێژین، له  هه وڵی چێكردنی كۆتێزێك دابوو 

له  نێوان فه لسه فه ی  ڕه خنه یی كانت و دیالێكتیكی ماركسدا. 
ئه م ڕێبازه  فه لسه فه ییه ، كه  دره نگتر ]به  هه ڵه [ ناونرا “قوتابخانه ی  فرانكفورت”، 
به  پێشه نگیی هۆركهایمه ر، تیۆریی ڕه خنه یی بنیاتنا. ئاوێته كردنی ئیدیالیزمی 
گیۆرگ  چینایه تی”ی  ئاگامه ندی  و  “مێژوو  كتێبی   له   ماركسیزم،  و  ئه ڵمانی 

لوكاچدا، پاڵهێزێكی سه رچاوه یی قوتابخانه ی  تیۆریی ڕه خنه یی بوو)8(. 
له  كۆمه ڵگه ی   ته نگژه   “تیۆریی جه وهه ریبوونی  ڕه خنه یی  تیۆریی  قوتابخانه ی  
كه پیتالیستیدا”، كه  له  بنه ڕه تدا هینی ماركس بوو، وه رگرت و په ره یپێدا)9(. له  
دیدی ئه م قوتابخانه یه وه ، كۆمه ڵگه ی  پیشه سازی هاوچه رخ به تاڵه  له  ڕه خنه ی  
سه روه ر  كردووه ته   كۆمه ڵگه ی   ته كنۆلۆژیی،  گه شه ی   ڕاسته قینه .  و  بنه ڕه تی 
ئاڕاسته ی   ئارا، كه  هاوكات  تاكدا و سیسته مێكی هێناوه ته   و سه ربار به سه ر 
مرۆڤانیش  تاكه   توانستی  و  ژیان  فۆرمی  و  ته كنۆلۆژیی[  ]ی  گه شه یه   ئه و 
گه شه   سه رجه م  به رده م  له   ڕێگره   هاوچه رخ،  كۆمه ڵگه ی   دیاریده كات)...(. 

كۆمه اڵیه تی و گۆڕانه  چۆنایه تییه كاندا)10(. 
واژه ی  “تیۆری” له  تیۆریی ڕه خنه ییدا، كاراییه كی تایبه تی هه یه ، كه  گه ره كه  

تیۆرییانه   ده ربڕینی  و   )Forschung( توێژینه وه   نێوان  هاوڕێژه یی 
مۆرك  نێوان  له   گه ره كه   ڕه خنه یی  تیۆریی  دیاربهێنێت.   )Darstellung(
كه   چێبكات،  په یوه ندی  سه رجه مدا،  و  به شه كان  هه روه ها  و  جه وهه ر  و 
ئه زموونییه كان  و  ورد  پشكنینه   ڕێگه ی   له   كۆتێزێك  چێكردنی  به   ئه مه ش 
له ته ك پالنێكی سه رجه میانه ی  تیۆرییدا مسۆگه ر ده بێت. به  پوختی، تیۆریی 
ڕه خنه یی گه ره كه  كۆتایی بهێنێت به  میانه ی  نێوان تیۆری و پراكتیك)11(. 
كه   كۆمه اڵیه تییانه ی ،  پراكتیكه   له و  برێتین  خۆیان  ترادیسیۆنییه كان  تیۆرییه  
فۆرمه  سه روه ره كانی كه پیتالیزم ده ده نه وه  و خزمه تی به رده وامبوونی ده كه ن 
)...(، به  پێچه وانه وه ، ڕیشه ی  تیۆریی ڕه خنه یی له  ئه كتی ڕه خنه یی دایه ، واتا 

چاالكییه كی دژه  ڕه وتی سیسته می سه روه ره )12(. 
به ڵكو  نییه ،  س��ه روه ره ك��ان  په یوه ندییه   دژب��ه ری   ته نیا  ڕه خنه یی  تیۆریی 
هه روه ها دژبه ری  سه رجه م ئه و فۆرمه  سه روه رانه یشه ، كه  مرۆڤ ده خه نه  ژێر 
وه ك  ماركوزه   هێربێرت  لێره وه   ده ك��ه ن)13(.  ملكه چی  و  خۆیانه وه   ڕكێفی 
نوێماركسیزمێكی تایبه تی و سه ر به  قوتابخانه ی  تیۆریی ڕه خنه یی، داواكارییه كی 
تۆتالیتێره ،  ڕیالێتییه كی  كه   هه بوو،  ڕیالێتی  به رانبه ر  ڕه خنه یی-شۆڕشگێڕانه  

به رز ده كاته وه .
 

باسی دووه م: ماركوزه  و ڕیڤیزیۆنی هێگل، ماركس و فرۆید
 ماركوزه  كاریگه ره  به  سێ هزرڤان، كه  برێتین له : هێگل، ماركس و فرۆید. 
به اڵم له  هه مان كاتدا، ماركوزه  له  ئاستی جیاوازدا ڕه خنه یان ده كات. ئه گه رچی 
هه ندێك بۆچوون هه یه  له مه ڕ كاریگه ریی هایدێگه ریش، به اڵم له  نووسینه كانی 
ماركوزه دا هیچ كاریگه رییه كی هایدێگه ر یان به گشتی لێره بوونگه رایی، شیاوی 

باسكردن نادۆزینه وه )14(. 
بۆ ماركوزه ، فه لسه فه ی  دیالێكتی هێگل، دیالێكتێكی ئابووری -سیاسیی ماركس 

و پسیكۆئه نالیزی )ده روونشرۆڤه یی( فرۆید، پڕواتان. 
- ماركوزه  و هێگل:

ماركوزه  له  كتێبی  “ئاوه ز و شۆڕش”دا ڕه خنه  ده گرێت له  په یوه ندی فه لسه فه ی  
توانسته   كتێبه دا  له م  ماركوزه    .)15( كۆمه اڵیه تییه كانه وه   گۆڕانه   به   هێگل 
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و  نێگاسیۆنی  هزرینی  له   به رگریكردن  بۆ  ته رخانده كات  فه لسه فه ییه كه ی  
شرۆڤه یی  ده سوێژێكی  وه ك  دیالێكتیك  شۆڕشگێڕانه ی   ڕۆڵ��ی  پیشاندانی 
فێرگه   و  كۆمه اڵیه تی  ڕادیكالی  هزری  بونیادنانی  له   به شداربوو  ڕه خنه یی  و 

مه زنه كانی شرۆڤه ییدا)16(. 
ماركوزه  مه به ستیه تی ببێژێت، كه  هه تا كاتی هێگل، ئاوه ز هه ڵگری مۆركێكی 
جێگیر و نه گۆڕ بووه ، به اڵم هێگل گۆڕان به  شۆڕشگێڕێتییه كی ئاوه ز ده دات وه ك 
دژبه ری  واتا ترادیسیۆنییه كه ی : شۆڕشكردن دژی  دۆخی سه روه ر و جێگیر)17(. 
ئاخر هێگل له  نێوان زه ین و ئاوه زدا جیاوازیی ده كات. زه ین برێتییه  له  هزری  
دیاریكه ر )ئیدێنتیفیكاسیۆن(، به اڵم به پێچه وانه وه ، ئه و هزرینه ، كه  فه لسه فه ییانه  
ڕه چاوی نائیدێتیش ده كات، برێتییه  له  هزرینی دیالێكتیكیانه ی  ئاوه ز. دیالێكتیك 
برێتییه  له  به رهه ڵستی ئاوه ز له  دژی  دیاریكردنه  دوایه كییه كانی زه ین. ئاوه ز 
ڕه زامه ند نابێت به  دیاریكراوه كانی هه قیقه ته  ئه بستراكته كان، واتا به و شتانه ، 
كه  زه ین گرنگییه كی زۆریان پێده دات. هێگل ده بێژێت: “خه باتی ئاوه ز ئاراسته ی  

نه هێشتنی ئه و شته  ده بێته وه ، كه  زه ین چه سپاندوویه تی”)18(.
هێگل بۆ ماركوزه  ڕابه ری  فه لسه فه ی  ئیدیالیزمی ئه ڵمانییه . ماركوزه  تێڕوانینی 
وه ك  ئیدیالیزم  ئه و  تێڕوانینی  به   ئیدیالیزم.  له باره ی   هه یه   خۆی   تایبه تی 
ڕیالێتی شێواو )...(. كه واته   ئه لته رناتیڤی  له   برێتییه   ئیدیال،  سیسته مێكی 
كاتێك ئیدیالیزم له سه ر ئاستی سیاسیی و كۆمه اڵیه تیدا كارده كات، ئه وا ئامانجی 
ڕزگاركردنی كۆمه ڵگه یه  له سه رجه م داپڵۆسین و چه پاندنێك )...(، كه  مرۆڤی 
كه   ده وه ستێته وه ،  ئه وانه   دژبه ری   ماركوزه   لێره وه   ده ژیێت.  تێیدا  هاوچه رخ 
فه لسه فه ی  ئیدیالیزمی ئه ڵمانی به  فه لسه فه یه كی كۆنزه رڤاتیڤ و ناشۆڕشگێڕانه  
ده ناسن)19(. ئه مه  ڕوونتر ده بێته وه ، كاتێك ده بینین ماركوزه  له  پێشه كی 
“به م  ده نووسێت:  نووسینه كه ،  مه به ستی سه ره كی  وه ك  و شۆڕش”دا  “ئاوه ز 
هێگل،  هزری  زیندووكردنه وه ی   له   ته نیا  هه ر  نه ك  به شداربم  هیوادارم  كتێبه  
به ڵكو هه روه ها له  زیندووكردنه وه ی  ئه و توانسته  ئاوه زییه یش، كه  برێتییه  له  
هزرینی نێگاسیۆنی. واتا ئه و هزرینه ی ، كه  هێگل ئاوها پێناسه ی  ده كات: ‘له  
به   دای��ه ‘“)20(.  له به رده ممان  ڕاسته وخۆ  كه   ئه وه یه ،  نێگاسیۆنی  بنه ڕه تدا 
ده ربڕینێكی دیكه : ئه و هزرینه یه ، كه  نێگاسیۆنی ڕیالێتی ده كات، به اڵم بێگومان 

هزرینێك خۆبه ستوو به  لۆگیكیی دیالێكتیكی.
به  تێڕوانینی ماركوزه ، لۆگیكیی فۆرمال، هزر و ڕیالێتی به  ڕه هایی له یه كدی 
جودا ده كاته وه  و كاراییه كی سه ربه خۆ له  ڕیالێتی به  لۆگیك ده به خشێت، كه  
ئه مه یش هاوكات ده بێته  هۆی  ناتوانایی لۆگیك بۆ گۆڕانپێدان به  ڕیالێتی. به اڵم 
له ته ك لۆگیكیی دیالێكتیكی )لۆگیكیی ڕه خنه یی( هێگلدا، لۆگیك له و مۆركه  
فۆرماله ی  داده ماڵرێت و ئاوێته ی  ڕیالێتی و كۆمه ڵگه  ده بێت و جه خت له سه ر 

توانستی ڕێكخستن و ڕابه رایه تی ئاوه ز ده كات)21(. 

- ماركوزه  و ماركس:
ماركوزه  له  ڕیڤیزیۆنه كه یدا بۆ ئیشه كانی ماركس، گه یشته  ئه و ده ره نجامه ی ، 
تێگه یشتنی  پێچه وانه ی   ته واو  ئه مه یش  هیومانیسته .  هێگلییه كی  ماركس  كه  
كه   ماركس،  ڕاگه یاندنه كه ی   ئه گه رچی  ئۆرتۆدۆكسییه )22(.  ماركسیزمی 
كۆمه ڵگه یه كی  ڕووه و  كه پیتالیزمه وه   ناكۆكییه كانی  له   زه رووره   به   مرۆڤایه تی 
ماركس  ب��ه اڵم  نه كه وته وه ،  ئاوها  مێژوودا  له   ده په ڕێته وه ،  سۆسیالیستی 
لێكۆڵینه وه یه كی پوختی نامۆبوونی ]له  مانوسكریپته كاندا[ ئه نجامدا، نامۆبوونی 

مرۆڤ له  خۆی و هاومرۆڤی و جیهان)23(. 
ساڵی   له   ماركس  1844ی  فه لسه فه ییه كانی  مانوسكریپته   باڵوبوونه وه ی  
1932دا، فه لسه فه یه كی كۆنكرێت و ئۆنتۆلۆژییه كی په یوه ست به  دۆخگه لی 
مانوسكریپته كاندا  له   ماركوزه    .)...( كرد  مسۆگه ر  ماركوزه   بۆ  مێژوویی 
دۆخی  له   كه   ده ك��ات،  ئاشكرا  “نامۆبوون”  له باره ی   فه لسه فه یی  گۆتارێكی 
ئه كتوێلی مێژووییدا ئاماده یی هه یه . ئه م گۆتاره  دژبه ری  كه پیتالیزم بوو)24(. 
مانوسكریپته كاندا  له   نێوان ماركس و هێگل  له   پته و  ماركوزه  په یوه ندییه كی 
نووسینه ی   ئه و  باڵوكردنه وه ی   بگۆترێت  “ده شێ  ده بێژێت:  و  ده كات  ئاشكرا 
ماركس پنتی وه رچه رخانه  له  مێژووی لێكۆڵینه وه كانی ماركسیزمدا و هه روه ها 
ماته ریالیزمی  پره نسیپه كانی  مانوسكریپتانه وه ،  ئه م  ڕێگه ی   له   ده شێت 
تێڕوانینێكی  به   و  بكه ین  دانووستان  ڕاسته قینه كانی،  مه غزا  و  دیالێكتیكی 
نوێوه  له  سۆسیالیزمی زانستی بڕوانین”)25(. كه واته  به  تێڕوانینی ماركوزه ، 
ماركسیزم فه لسه فه یه كی زیندووه ، له به رئه وه ی  مرۆڤ له  ناوه رۆكه  زیندووه كه ی  
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هه موو ساتێك  توانایدایه   له   فه لسه فه یه دا[  ]له و  مرۆڤ  به ڵكو  ناخات )...(، 
گۆڕان به  ساتی پێشووی بدات. مرۆڤ ته نیا له  بزووتنه  زیندوو و دینامیكییه كه یدا 
شیاوی لێتێگه یشتنه . به  گۆزاره یه كی دی، میانه یه ك نییه  له  نێوان مێژووێتی 
مرۆڤ و به دیهێنانی ناوه رۆكه كه یدا. ڕیالێتی و شیاوێتی )الواقع والممكن( به نێو 

یه كداچوون و نه شیاوه  له  یه كێكیان تێبگه ین به بێ ئه ویدی)26(.
ڕژێمی  له   ڕه خنه   “ماركسیزمی سۆڤیه ت”دا  كتێبی   له   ماركوزه   كه   لێره وه یه ، 
خودی  سۆسیالیزمدا  پراكتیكی  میانه ی   له   كه   ده گرێت،  سۆڤیه ت  یه كێتی 
ببێژین، كه   فه لسه فه ی  ماركسیان شێواندووه )27(. به اڵم پێویسته  ئه وه یش 
ماركوزه  نه ك ته نیا ڕه خنه  له  ماركسیزمی سۆڤیه ت ده گرێت، به ڵكو هه روه ها له  

سه رجه م فۆرمه كانی سۆسیالیزمی ڕیال. 
- ماركوزه  و فرۆید:

له ته ك ئه وه ی  قوتابخانه ی  تیۆریی ڕه خنه یی پایه گایه كی یه كه مین بۆ تیۆریی 
ئابووریگه رایی و كۆمه ڵگه گه رایی ڕه تده كاته وه   كۆمه اڵیه تی دیاریده كات، به اڵم 
و پتر هه وڵ ده دات له  ڕه هه نده  جیاوازه  ئه زموونییه كانییه وه  له  مرۆڤی ئیدیال 
ڕه خنه ییه وه ،  تیۆریی  به   پسیكۆئه نالیز  لكاندنی  ڕوانگه یه وه   له م  تێبگات. 
ده سوێژگه لێكی زۆری  بۆ هزرین له باره ی  ستروكتووریزه كردنی تاك و كێشه كانی 
له  نێوان تاكی  برێتییه : گونجانێك هه یه   مسۆگه ر كرد. گریمانه  بنه ڕه تییه كه  
بۆ  سه رده مدا.  ده سه اڵتی  فۆرمی  و  سه رده م  ڕه مه كنوێنی  به ناو  كۆمه اڵیه تی 
باوكساالرانه ی   و  بۆرژوایی  به  جیهانی  پابه نده   ته واو  فرۆید  نموونه ، شرۆڤه ی  
مۆدێرنیته ی  كالسیك. به اڵم به  پێچه وانه وه ، لكاندنی پسیكۆئه نالیز به  تیۆریی 
له   زۆرێك  ڕزگاربوون )كه   تێگه ی   له   درشته ی   تێگه یشتنه   ئه و  ڕه خنه ییه وه ، 
فه یله سوفان بڕوایان پێی هه یه ( ڕه وانده وه ، كه  گوایه  به ئاگاهێنانه وه ی  تاكه كان 
له  زانسته  ڕاسته قینه كان ده بێته  هۆی  نه مانی نامۆبوون. نه خێر، به ڵكو ده شێت 
زیانه كانی ده رككردن و ئاگامه ندی به  ڕاده یه ك قوڵ بن، كه  كه سانی نامۆبوو 
خوازیاری   به حه زه وه   ته نانه ت  یان  ڕزگاربوون-له -نامۆیی  له   ببنه وه   پاشگه ز 
نامۆبوون بن. كه واته  پسیكۆئه نالیز ئاڵۆزی پرۆسه ی  ڕزگاربوون-له -نامۆبوون، 
كه  گوایه  سووك و ئاسان په ڕینه وه یه  له  نامۆبوونه وه  بۆ ڕزگاربوون، ئاشكرا 

ده كات)28(. 

كۆمه اڵیه تییه وه   و  ئابووری  ڕووی  له   پتر  ماركس  ماركوزه ،  تێڕوانینی  به  
فرامۆش  تاكی  پسیكۆییه كه ی   الیه نه   و  داوه   مرۆڤ  ڕزگاركردنی  به   گرنگی 
له   وه رگرتنه   كه ڵك  ماركوزه   هزری   تایبه تمه ندییه كانی  له   یه كێك  كردووه *. 
كورتهێنییه كانی  چاره سه ركردنی   ئامانجی  به   فرۆید،  پسیكۆئه نالیزی  تیۆریی 
و  “ئیرۆس  كتێبی   له   بواره دا،  له و  ئه و  هزریی  هه وڵی  پڕواتاترین  ماركسیزم. 
ژیارێتی”دا دیارده دات)29(. ماركوزه  له  پێشگۆتنی ئه م كتێبه یدا ده بێژێت: 
“له ته ك ئه و تێڕوانینه ی  فرۆیددام، كه  له  ژیارێتیدا به رده وام حه زه كانی مرۆڤ 

كۆنترۆڵكراوه “)30(. 
ماركوزه  له  تێڕوانینیدا بۆ ژیارێتی، چ دیدی ماركسیزم و چ دیدی پسیكۆئه نالیز 
كۆده كاته وه ، به  واتایه كی دی، كۆتێزێك له  نێوان ماركس و فۆریددا چێده كات. 
چه پاندنه “.  مێژووی  ژیارێتی،  “مێژووی  ده بێژێت:  فرۆیددا  له ته ك  ماركوزه  
و  كولتوور  بۆ  فرۆید  تێڕوانینی  سه نترالی  پنتی  له   برێتییه   چه پاندن  تێگه ی  
ڕه مه كه كانی  ژیارێتی، چه پاندنی  پێكهاتنی  بۆ  فرۆید،  تێڕوانینی  به   ژیارێتی. 
ئامرازی  فرۆید  یه كدان.  له نێو  ژیارێتی  و  چه پاندن  كه واته   زه روورییه .  مرۆڤ 
ماركوزه   به اڵم  ده بینێت،  به هاكاندا  سیسته می  میكانیزمی  له   چه پاندنه   ئه و 
ژیارێتییه ، هاوكات هه وڵی  له ته ك ڕاستاندنی ئه وه ی ، كه  چه پاندن جه وهه ری  
ژیارێتی”دا  و  “ئیرۆس  كتێبی   پێشه كی  له   ماركوزه   ده دات.  ئه لته رناتیڤێك 
ڕایده گه یه نێت، كه  له  هه ناوی تێڕوانینی فرۆید بۆ ژیارێتیدا ئه لته رناتیڤ هه یه . 
به  تێڕوانینی ماركوزه ، ئه و چه پاندنه  فرۆیدییه  له  ڕێكخراوه  كۆمه اڵیه تییه كاندا 
كۆنكرێتیزه  ده بێت، به اڵم فرۆید گرنگی به و پنته  نه داوه . سه رده می هاوچه رخ 
شێوه یه ك  به   بیرۆكراتیزه بوونیدا،  و  به پیشه سازیبوون  پرۆسه ی   میانه ی   له  
كۆمه اڵیه تییه كاندا  جیاوازه   ڕێكخراوه   فۆرمی  له   چه پاندنه   ئه و  شێوه كان  له  
ناپێویست”  “چه پاندنی  تێگه ی   ماركوزه   كه   لێره دایه ،  ده كات.  كۆنكرێتیزه  
“له ته ك  ده بێژێت:  و  ده خاته ڕوو  بناغه یی”دا  “چه پاندنی  تێگه ی   به رانبه ر  له  
گه شه سه ندنی كۆمه ڵگه ی  هاوچه رخدا به شێكی گه وره ی  چه پاندنه كان، چه پاندنی 

ناپێویستن”)31(.
به شی دووه م: جیهانی تاكڕه هه ند

تۆتالیتاریزمی  جیهانی  له   برێتییه   تاكڕه هه ند  جیهانی  ماركوزه ،  تێڕوانینی  به  
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نییه  بۆ جۆره   ئاماژه   له  واژه ی  “تۆتالیتاریزم”  هاوچه رخ. مه به ستی ماركوزه  
سیسته مێكی سیاسی، به ڵكو ئه و واژه یه  له  واتایه كی تایبه تیدا به كارده هێنێت: 
پێگه یشتووه كانی  ته واو  فۆرمه   كه   ژیارێتی،  پنتی  لوتكه   وه ك  تۆتالیتاریزم 
نازیزم و ستالینیزم ]هه روه ها كه پیتالیزم[ نوێنه رایه تی ده كه ن)32(. پوختتر 
ببێژین، تۆتالیتاریزم ته نیا برێتی نییه  له  سیسته مێكی مه ترسیداری  سیاسی، 

به ڵكو هه روه ها سیسته مێكی ئابووری-ته كنۆلۆژیشه )33(. 
خۆی،  ستروكتووری  له   ئاوه ز  نامۆبوونی  هۆی   ده بێ�ته   تۆتالیتاریزم  جیهانی 
كه  له  ئه نجامدا ئاوه ز ناتوانا ده بێت له  جوداكردنه وه ی  تێگه یشتن بۆ ئازادی 
هۆركهایمه ر  ئه وه ی   هۆی   ده بێته   ئه مه ش  سروشتدا.  به سه ر  سه روه رێتی  له  
تۆتالیتێره “.  “ئاوه ز  ببێژن:  ڕۆشنگه ری”دا  “دیالێكتیكی  كتێبی   له   ئادۆرنۆ  و 
تۆتالیتێربوونی ئاوه ز دواجار به شتبوونی  مرۆڤ و نه مانی جیاوازی ده خاته وه . 
وه ك  مرۆڤان  له سه رجه م  دواجار  سه بژێكتیڤ  ئاوه زی  دیكه :  ده ربڕینێكی  به  

ئۆبژێكت ده ڕوانێت)34(. 
تاكڕه هه ند،  مرۆڤی  و  تاكڕه هه ند  كۆمه ڵگه ی   و  تاكڕه هه ند  فه لسه فه ی   دواجار 

پێكهاته گه لی جیهانی تاكڕه هه ندن. 
باسی یه كه م: هزری تاكڕه هه ند )فه لسه فه ی  تاكڕه هه ند(

ماركوزه  ده بێژێت: فه لسه فه ی  هاوچه رخ له  ڕواڵه تدا واده رده كه وێت، كه  ڕووه و 
دیده   دۆخی سه روه ره “.  به رگریكه ری   ناوه رۆكدا  له   به اڵم  هه وڵده دات،  ڕاستی 
ڕه خنه ییه كه ی  ماركوزه  فه لسه فه یش ده گرێته وه . ئه و كارایی سه ره كی فه لسه فه  

له  ڕه خنه ی  “هه موو شتێك”دا ده بینێته وه . 
مه ك ئینتایه ر سێ هۆی  سه ره كی بۆ ڕه خنه ی  ماركوزه  له  فه لسه فه ی  هاوچه رخ، 

دیاریده كات: 
لۆگیكی فۆرمال،  ماركوزه ،  تێڕوانینی  فۆرمال )به   لۆگیكیی  به كارهێنانی   .1
دژبه ری   دیالێكتیكی  لۆگیكی  به اڵم  نه گۆڕه ،  و  وشكهه ڵهاتوو  ڕیالێتی  لۆگیكی 

ڕیالێتی سه روه ره (.
2. به كارهێنانی زمانی ڕۆژانه  )ڤیتگنشتاین زمان به  ئاوێنه یه ك ده چوێنێت، 
ئێستێتیكی”دا  “ره هه ندی  كتێبی   له   ماركوزه   به اڵم  ده دات��ه وه ،  ڕیالێتی  كه  
ده نووسێت: “چ كاتێك فه لسه فه  ده ربڕینه  تایبه ته كه ی  خۆی  بدۆڕێنێت و ببێت به  

ده ربڕینێكی ڕۆژانه یی، ئه وا تایبه تمه ندییه كی چه نه بازی وه رده گرێت”. ماركوزه  
هه روه ها ده بێژێت هزرینه  فه لسه فه ییه كان ئه و كاته  ده ره نجام ده خه نه وه ، كه  

ده رچوون بن له  ڕیالێتییه وه  ڕووه و ڕاستی(.
له  مێتۆدی  زانست )ماركوزه  ڕه خنه   بۆ  تێڕوانینی فه لسه فه یی  هاوچه رخ   .3

پۆزه تیڤیستی فه یله سوفانی زانست ده گرێت()35(.
لكی یه كه م: پۆزه تیڤیزم

ئه گه رچی  سه ره تاده گرێت.  كۆمته وه   ئۆگوست  كۆمه ڵناسیی  له   پۆزه تیڤیزم 
ڕه وتگه لێكی هزری  دیكه یش له  سه ده ی  نۆزده یه مدا له  ژێر ناوی پۆزه تیڤیزمدا 
كۆده بنه وه : مێتۆدۆلۆژیی ئه زموونگه را، پسیكۆلۆژیی ئاسۆسیاسیۆنی )تداعی(، 
زانسته   بۆ  دیتێرمینستی  ڕوانگه ی   و  مه عریفه   بۆ  ناتورالیستی  ڕوانگه ی  
سروشتییه كان و هتد. ئۆنتۆلۆژیی فاكتوالێتی )نه مانی دژبه ری  نێوان جه وهه ر 
به اڵم  پۆزه تیڤیسته كانه .  ڕه وته   سه رجه م  ڕه هاكه ی   پێشدانراوه   ڕواڵ��ه ت(  و 
ته نها ئۆگوست كۆمت ]كۆمه ڵناسییه [ پۆزه تیڤیزمه كه ی  له سه ر بناغه ی  جۆرێك 
فه لسه فه ی  مێژوو )جۆره  ئێڤۆلوسیۆنێك( دامه زراند)36(. كۆمت وه ك دژایه تی 
سه رده مانی مێتافیزیكی و هه روه ها تیۆلۆژیی، سه رده می خۆی  ناونا “سه رده می 
پۆزه تیڤ”)37(. به اڵم له  بنه ڕه تدا كۆمه ڵناسیش الی  كۆمت “توێژینه وه یه كی 
ستاتیكییه  بۆ كۆمه ڵگه “، كه  ده ره نجامی پێشبینی سیسته مێكی سه روه ره  بۆ 
تێگه یشتن له  جۆره  دینامیكیه تێك بۆ كۆمه ڵگه )38(. به  واتایه كی دی، ته نیا 
تێگه یشتنه )39(.  شیاوی  ئێڤۆلوسیۆن  ڕیالدا  سیسته مێكی  كۆنتێكستی  له  
كۆمت په یوه ندی بنه ڕه تی نێوان پێشبینی سیسته م و پێشبینی ئێڤۆلوسیۆن 
و  ئێڤۆلوسیۆن”  بۆ  بنه ڕه تی  مه رجی  له   برێتییه   “سیسته م  ده كاته وه :  ڕوون 

“سه رجه م ئێڤۆلوسیۆنه كان دواجار سیسته م ده ڕمێنن”)40(.
نێگاسیۆن و  فه لسه فه ی   له   تیۆرییه  كۆمه اڵیه تییه كه ی  جودا ده كاته وه   كۆمت 
له  ڕێبازێكی پۆزه تیڤیستیدا دایده نێت، هاوكات تیۆرییه كه ی  له  الیه نه  ئابووری -
سیاسییه كه ی  داده ماڵێت. كۆمت كۆمه ڵگه  له  زانستێكی سه ربه خۆدا داده نێت 
و ناوی ده نێت كۆمه ڵناسی)41(. لێره وه  پۆزه تیڤیزم مۆركێكی كۆنزه رڤاتیڤ 

وه رده گرێت.
ماركوزه  ده بێژێت ئه گه ر هێگل توانی ئاوه ز به هۆی  توانسته  نێگاسیۆنه كه یه وه  
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به   كرد  ئ��اوه زی  پۆزه تیڤیزم  پێچه وانه وه ،  به   شۆڕشگێڕ،  هێزێكی  به   بكات 
هێزێكی كۆنزه رڤاتیڤ، چونكه  ڕاڤه ی  ڕیالێتی وه ك فۆنكسیۆنی سه ره كی ئاوه ز 
و ڕه زامه ندبوون به  ڕیالێتی و وه رگرتنی هه ڵوێستێكی پۆزه تیڤ به رانبه ر ڕیالێتی 
له  پۆزه تیڤێتی و ڕه فزی  برێتییه   هاوكات  پێشبینی كرد. كه واته  پۆزه تیڤیزم 

سه رجه م ڕه وته  هزرییه  نێگه تیڤه كان)42(.  
كه واته   ناوده بات،  تاكڕه هه نده كان  ڕیالێتییه   جیهانی  به   پۆزه تیڤیزم  ماركوزه  
پۆزه تیڤیزم ناڕه خنه ییه )43(. پۆزه تیڤیزم ڕه فزی هه ڵوێسته  ترانسێندێنتاڵه كانی 
كۆمه ڵگه   ڕیالی  دۆخی  له   نه كات  جه خت  فه لسه فه یه ك  چ  و  ده داته وه   ئاوه ز 
پیشه سازییه كان، دژبه ری  ده وه ستێته وه )44(. پوختتر ببێژین، له  فه لسه فه ی  
پۆزه تیڤیزمدا هیچ جۆره  هزرینێكی  ترانسێندێنتال بوونی نییه )45(. هزرینی 
هزرینی  ڕاسته قینه ی   و  بناغه یی  زه مینه ی   ڕاب��وردوودا  له   كه   ترانسێندێنتال، 
ڕاسیۆنالێتی بوو، له  پۆزه تیڤیزمدا به  هزرینێكی نالۆگیكی و هه روه ها نازانستی 
و  ترانسێندێنتالێتی  له   ئاوه زه   وازهێنانی  هۆكاری   تێڕوانینه   ئه م  داده نرێت. 
مانه وه یه  له  بیاڤی ڕیالێتی هه بوودا)46(. پۆزه تیڤیزم هه روه ها ده بێته  زه مینه  
كۆنترۆڵكردنی  فۆنكسیۆنی  هه ڵگری   كه   تاكڕه هه ند،  زمانێكی  هاتنه ئارای   بۆ 

كۆمه ڵگه یه  له  كۆمه ڵگه  تۆتالیتاره كاندا. 
زمانی هاوچه رخ، زمانێكی خۆگونجێنه  و له  بنه ڕه تدا دژی  هه موو جۆره  ڕه خنه  
مۆركه   پاسیڤبوونی  هۆی   بووه ته   ئاوها  زمانێكی  به كارهێنانی  دێباتێكه .  و 
ڕه فزكه ر و هه ڵوێستمه نده كانی ئاوه زی مرۆڤ)47(. زمانی ڕۆژانه ی  هاوچه رخ 
پتر گه مه  كردنه  به  وشه كان. واژه كان ئاماژه  بۆ تێگه  ڕاسته قینه كان ناده ن. 
شرۆڤه ی  له نگویستیك له  نێو جیهانی سنوورداری  زمانی ڕۆژانه دا ئه و جه ختییه  
ئاساییه كان  تێگه یشتنه   بۆ  ئاماژه   ده سته واژه كان  و  وشه كان  كه   ده خاته وه ، 

ده ده ن و هه ڵگری ئه دگارگه لی ئه بستراكت و ڕه فزكه ر نین)48(. 
له  بنه ڕه تدا تیۆریی ڕه خنه یی ]مێتۆده  دیالێكتیكییه كه ی [ خۆی  له سه ر زه مینه ی  
ڕه خنه  له  پۆزه تیڤیزم و مێتۆده  فره  ڕواڵه ته كه ی  پۆزه تیڤیزم بنیاتناوه . به پێی 
ئه و پره نسیپه ی  تیۆریی ڕه خنه یی، ئامانجی فه لسه فه ی  پۆزه تیڤیزم هاوتاكردنی 
ئامانجییه تی  ببێژین،  پوختتر  توێژینه وه ی  سروشته .  و  كۆمه ڵگه   توێژینه وه ی  
توێژینه وه  له  كۆمه ڵگه  و مرۆڤ بكات به  زانستێك. به هۆی  ئه و زانسته یشه وه ، یاسا 

جه وهه رییه كانی كۆمه ڵگه  و مرۆڤ ئاشكرا بكات، یاساگه لێك، كه  جه ختییه كه یان 
هێنده ی  جه ختی یاساكانی فیزیك و زانسته  ئه مپیری  و سروشتییه كان بێت: 

یاساگه لێكی گشتی، تۆتالێتی، شیاوی ئه زموونكردن و جه خت)49(.
كه واته  ڕه خنه گرتن له  سه رجه م فۆرمه كانی پۆزه تیڤیزم، به شێكی كرۆكی تیۆریی 
ڕه خنه ییه  بۆ به رگریكردن له  ڕیالێتی دینامیكی و گۆڕانی پراكسیسیی مێژوویی. 
پۆزه تیڤیزم نه ك زانینێكی ناپوخت و درشت له باره ی  فۆرمه  شتێنراوه كانی ڕیالێتی 
زیندوویی كاری  مرۆڤ له  مێژوودا ده داته وه ، به ڵكو هه روه ها به  ڕه هایه تیپێدان 
به و دۆخه  شتێنراوه  كاته كییه  له  بۆته ی  بڕیاره  لۆگیكییه  فۆرماله كاندا داكۆكی 

له  سیسته می ده سه اڵتی كۆمه ڵگه ی  كه پیتالیزم ده كات)50(. 
كه واته  پرۆسه ی  مێژوو و پراكسیس له  بیاڤی دیدی ئاوه زدا نامێنێت. پۆزه تیڤیزم 
له  زانستی بۆرژواییدا پابه ندی لۆگیكێكی ئاوهایه . پۆزه تیڤیزم چ له  الیه نی تیۆری 
و چ پراكتیكی، له  خزمه تی ده سه اڵتی ته كنۆلۆژیی كۆمه ڵگه ی  هاوچه رخدایه  و 

ڕه وایه تی و به رده وامی پێده دات)51(.
لكی دووه م: لۆگیكی فۆرمال

پۆزه تیڤیزم به  سه رجه م فۆرمه كانییه وه ، ڕه زامه ندییه  به و ڕیالێتییه ی، كه  هه یه  
به رانبه ری   به  شێوازێكی په راوێزیش، هیچ هه ڵوێستێكی ڕه خنه یی  ته نانه ت  و 
وه رناگرێت. ئه مه  كرۆكی ئه و ڕه وته  ئیدیۆلۆژییه یه ، كه  ڕه زامه نده  به  ڕیالێتی 
وشكهه ڵهاتوو، ئه مه یش به  تێڕوانینی ماركوزه  په یوه سته  به  لۆگیكی فۆرمال، كه  
له  ئه ریستۆتێلیسه وه  سه رتاده گرێت، چونكه  گرنگیدان به  فۆرم به بێ ناوه رۆك، 
خزمه تی ده سه اڵتی سه روه ر ده كات له  پتر كۆنترۆڵكردندا بۆ مانه وه ی  ڕیالێتی 

هه بوو)52(. 
له   له به رئه وه ی   نه ك  به اڵم  بووه ،  مرۆڤ  خواستی  هه میشه   ڕاستی  تێگه ی  
ئاسمانه كانه وه  دابه زیبێت، به ڵكو له و ڕوانگه یه وه ، كه  ئه دگاری  هۆشی مرۆڤ، 
هزراندنی تێگه گه له  كامیله كانه . بۆ نموونه ، ڕاستی)...(. ڕوانگه ی  ئۆنتۆلۆژییانه ی  
ڕاستی-سه نته ر جۆرێك هزرینی لۆگیكییه ، كه  تێیدا فۆرمی ڕاسیۆنالێتی پێش-
هزرینه   شێوازه   ئه م  دی���ارده دات.   )Pre-Technology( ته كنۆلۆژیی 
سه رجه م  له ته ك  ڕواڵه ت  به   كه   دووڕه هه ندی،  ڕاسیۆنالێتییه كی  له   برێتییه  
هزرینه  تاكڕه هه ندییه كاندا ناكۆك ده رده كه وێت)53(. ئه م شێوازه  هزرینه  پتر 
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خۆی  ته رخانده كرد بۆ ئایینده ، به م هۆیه  به  هزرینی هه نوكه یی و شیمانه كانی 
داخراودا  و  بیاڤێكی سنووردار  له   ڕه خنه كه ی   ناكۆكی  و  بووه   نامۆ  كۆمه ڵگه  
ده خوالیه وه . لێره وه  پتر بایه خی ده دا به  سه روه رێتی ئاوه ز به سه ر سه رجه م 
نه ده نرخاند.  ئه زموونییه كانی  و  مێژوویی  ڕووداوه   و  مرۆڤ  ژیانی  الیه نه كانی 
هزرینه   له و  ڕواڵه تییه كان،  ڕاستییه   و  جه وهه ری  ڕاستییه   دووڕه هه نده كه ی : 
په یوه ندییه كه یان  و  نامۆبوون  یه كدی  به   پێش-ته كنۆلۆژییه [دا  ]راسیۆنالێتییه  
ته واو ئه پستیمۆلۆژییانه  بووه . ئه و نرخاندنانه ی ، كه  به  مه به ستی ڕێكخستنی 
لۆگیكی و فۆرمه  گشتییه كانی هزر له باره ی  جیهانی ڕیالێتییه وه  ده كران، ته نیا 
ڕوونكه ره وه ی  په یوه ندییه كی فۆرمالیته ی  نێوان هزر و ئۆبژێكت بووه ، سه بژێكت 
ڕوانگه ی   له   نه داوه .  ژینجیهان  به   گرنگییه كی  هیچ  و  داخراوه   خۆیدا  به سه ر 
ئه و سه بژێكته وه ، توێژینه وه  له  په یوه ندییه كانی نێوان دینامیكیه ت و گۆڕان، 
شیمانه  و ڕیالێتی، ڕاستی و ناڕاستی، بۆ خاتری  گرنگیدان به  ژینجیهان نه بووه ، 
به ڵكو ڕه هه ندێكی فه لسه فه یی په تی بووه . له  ئۆرگانۆنی ئه ریستۆتێلیسدا واژه  
لۆگیكییه كان واتایه كی ئۆتۆنۆمیان هه یه . لۆگیكی فۆرمال جیاوازی ناكات له  
ئۆبژێكته   چ  و  سه بژێكتیڤییه كان  ئۆبژێكته   چ  ئۆبژێكته كاندا،  و  هزرین  نێوان 
گشتییه كانی  یاسا  به   پابه ندن  تێگه كان  سه رجه م  لۆگیكه دا،  له م  ڕه هاكان. 
یه كه مینی  مه رجی  ئه ریستۆتێلیسی  گشتاندنی  ئه رگومێنت.  و  دێدۆكسیۆن 
ڕێكخستنی یاساكانی لۆگیكه  و له و یاسایانه یشه وه ، پاساو بۆ ڕیالێتی كۆمه ڵگه  

ده برێته وه )54(. 
ته كنۆلۆژیی  سه رده می  مرۆڤی  ئه وه ی   پێش  كه   ببێژین،  گه ره كه   پوختی  به  
به ندی كۆنترۆڵی ته كنۆلۆژیی و لێپێچینه وه  ڕاسیۆنالێتییه كان ببێت، له  لۆگیكی 

فۆرمالی ئه نتیكه دا، به ندی گشتاندنه  ئه بستراكته كانی هزر بووه )55(. 
له  سه رده می هاوچه رخیشدا، هزر پتر و پتر ڕه هه ندی فۆرمالی وه رگرتووه  و 
له  ئه نجامدا بووه  به  ئامرازی كۆنفۆرمیزم )Conformism( و به شێك له  
سیسته مه   ئه و  ناكۆكی  ڕه هه ندێكی  پێچه وانه وه   به   نه ك  سه روه ر،  سیسته می 
بێت. كه واته  هزر توانسته  ڕه خنه ییه كه ی  دۆڕاندووه )56(. هزرینی هاوچه رخ 
به  ڕاده یه كی زۆر له  ژێر باری  فه لسه فه ی  ئه ریستۆتێلیسدایه ، چونكه  ناوه رۆكی 
فه لسه فه كه ی  ]ئه ریستۆتێلیس[ له ته ك زانستی هاوچه رخدا ناكۆك نییه . بێگومان 

كالسیكییه كه ی   فۆرمه   و  هاوچه رخ  هێمایی(  )لۆگیكی  ماتماتیكی  لۆگیكی 
لۆگیكی ئه ریستۆتێلیس هاوچوو نین، به اڵم له  ڕوانگه ی  ناكۆكی ڕیشه یی له ته ك 
لۆگیكی دیالێكتیكیدا وێكده چن. لۆگیكی فۆرمالی ئه نتیكه  و لۆگیكی فۆرمالی 
نوێ دژبه ری  دیالێكتیكن، چونكه  دیالێكتیك خاوه ن كرۆكێكی ئۆپۆزیسیۆنی و 
نێگاسیۆنییه . نێگاسیۆن ئه زموونی هێزه  توڕه كانی هزره ، كه  دژبه ری  ڕیالێتی 
هه بوویه . له  میانه ی  ئه و ئه زموونه دا، چاالكی ده رككردن هه وڵی ئاشكراكردنی 
فۆرمال  لۆگیكی  به اڵم  ده دات.  ببێت”  “گه ره كه   و  “هه یه “  نێوان  په یوه ندی 
له به رئه وه ی  توانستی نێگاسیۆنی نییه  ]له  “هه یه “دا ده چه قێت[ و به رده وامی به  

ڕیالێتی سه روه ر ده دات)57(.  

باسی دووه م: كۆمه ڵگه ی  تاكڕه هه ند

ماركوزه  ڕووده كاته  كۆمه ڵگه ی  پیشه سازی هاوچه رخ و چ كه پیتالیزمی هاوچه رخ 
ڕه خنه   سۆڤیه ت(  یه كێتی  نموونه   )بۆ  ڕیال  سۆسیالیزمی  كۆمه ڵگه ی   چ  و 
چه پێنه ر  كۆمه ڵگه ی   به   بوون  بۆ  گه شه كردنیان  هاوشێوه ی  به ڵگه ی   ده كات. 
وه ك فۆرمه  نوێكانی هه ردوو كۆمه ڵگه  و هه روه ها پووكانه وه ی  پۆتێنسی شۆڕش 
له و كۆمه ڵگه یانه دا ئاشكرا ده كات. ئه و ده بێژێت، كه  “كۆمه ڵگه ی  پیشه سازی 
گه شه سه ندوو” خواستی ناڕه سه ن به رهه م ده هێنێت و تاك به هۆی  میدیاكانی 
سیسته می به رهه مهێن و ئاڵوگۆڕی  شمه ك، ڕێكالمه كان، ڕابه ڕایه تی پیشه سازی 

و مۆده ی  هزرینی هاوچه رخ، ده توێته وه )58(.
پالنێكی  ڕێگه ی   له   مرۆڤ  ڕه سه نه كانی  خواسته   تاكڕه هه نددا،  كۆمه ڵگه ی   له  
ده چه پێنرێن)59(  سه روه ره كانه وه   ده سه اڵته   الیه ن  له   داڕێژراو  ئاوه زییانه ی  
و خواسته  ناڕه سه نه كان له  فۆرمی ڕابواردن و چاكتربوونی ڕواڵه تییانه ی  باری  
ژیاندا دایده پۆشن. خواسته  ناڕه سه نه كان، ئه و خواستانه ن، كه  ده سه اڵتداران 
وه ك خواستی ڕه سه نی جه ماوه ر له  ڕێگه ی  ئیدیۆلۆژییه وه  ده یسه پێنن)60(. 

لكی یه كه م: كه پیتالیزم
هه قیقه ته كانی  له   بنه ڕه تییه   هه قیقه تێكی  چه وساندنه وه   هه نوكه یش  هه تا 
فۆرمه كانی  له   هه یه   جیاوازی  كه   ئه وه دا،  له ته ك  به اڵم  مرۆییدا،  كۆمه ڵگه ی  
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چه وساندنه وه  له  سه رده مه  جیاوازه كاندا، ده شێت ببێژین، كه  سووڕمێنه رترین 
و به هێزترین فۆرمی چه وساندنه وه ، ئه و فۆرمه یه ، كه  له سه رده می هاوچه رخدا 
دێسپۆتی  یه ك  ڕاب���وردوودا  سه رده مانی  له   چه وسێنه ر  ده كرێت.  پراكتیك 
ڕه ها بوو، به  ڕوونی دیارده كه وت، كه  كرده وه كانی له سه ر بنه مای  ئاوه ز یان 
لۆگیك نه بوو، به ڵكو له سه ر بنه مای  هه ڵچوون و پسیكۆلۆژییانه  بوو. به اڵم له  
له سه ر  مرۆڤ  چه وساندنه وه ی   په ره سه ندوودا،   )...( پیشه سازی  كۆمه ڵگه ی  
بنه مای  ڕاسیۆنالێتییه كی په تییه ، كه  به  حساباتێكی ورد بۆ سه رجه م دۆخ و 

شیمانه كان پراكتیك ده كرێت)61(. 
ئاوه زه ی ، كه   ئه و  كۆیله ده كرێت )هه مان  ئاوه زه وه   ناوی  به   مرۆڤی هاوچه رخ 
به رهه مهێنان ڕێكده خات و له  جیهانی كه پیتالیزمدا باڵویده كاته وه (. بۆ یه كه م 
جار له  مێژووی مرۆڤدا، كۆیله تی قبوڵكراوه ، هه روه ها له مه یش پتر، كۆیله كه  
كه   قوربانیانه ن،  ئه و  ئه مانه   چونكه   ده كات،  له  سه روه ره كه ی   داكۆكی  خۆی  
و  داكۆكیكه ر  هه روه ها  پیشه سازین،  كۆمه ڵگه ی   به رهه مه كانی  به كاربه ری  
له   به تایبه ت  دۆخه   ئه م  پیشه سازییه شن)62(.  كۆمه ڵگه   ئه و  گه ره نتیده ری  
تێڕوانینی پۆزه تیڤیستیانه ی  چینی بۆرژوازی ده سه اڵتدار له سه رده می كه پیتالیزمدا 
هه بوو،  ڕیالێتی  ستاتیكیی  زه مینه ی   له سه ر  كه   كاتێك،   )...( دی��ارده دات 
ده سه اڵتی خۆی  به سه ر سه رجه م ڕایه ڵه كانی ژیانی تاكدا ده سه پێنێت)63(. 

بوار  نائازاددا  له  ڕووبه رێكی  ماركوزه  ده بێژێت ڕه زامه ندبوونی ڕه مه كی مرۆڤ 
داخراوه دا  كۆمه ڵگه   له و  ئه وه ی   بۆ  ده ڕه خسێنێت  كه پیتالیزم  سیسته می  بۆ 
]رووبه ری  نائازاد[ به رده وام بێت و مه به سته كانی خۆی  بسه پێنێت. له  ڕوانگه ی  
كه پیتالیزمه وه ، ئه ركی ئه و كۆمه ڵگه  داخراوه ، كه  له  الیه نی چه ندێتی ماته ریالی 
و ڕواڵه تی ژیان گه شه ی  سه ندووه ، جارێكی دی كۆنترۆڵكردنی پتری  تاكه  به  

شێوه یه كی ڕێكخراو و ورد)64(. 
كه واته  كۆمه ڵگه ی  پیشه سازی له  ژێر سه روه رێتی كه پیتالیزمی گه شه سه ندوودا 
ڕیزێك خواستی ناڕه سه ن و هیوای  ته زویر ده هێنێته  ئارا، كه  پرسیاره  ڕه سه ن و 
ڕادیكاله كان ده چه پێنن و ڕێگرن له به رده م خستنه ڕووی ئه و چه وساندنه وه یه ی ، 

كه  خۆی  وه ك هه قیقه تێكی هه میشه یی و قبوڵكراو پیشان ده دات)65(. 
له  كه پیتالیزمی گه شه سه ندوودا، چینه  چه وساوه كان نه ك ته نیا بۆ سیسته می 

ئه و  له مه ،  جگه   به كارهێنه ریشن.  هه روه ها  به ڵكو  ده هێنن،  به رهه م  سه روه ر 
ئازادییه  ناڕه سه نه ی ، كه  به كارهێنه رگه رایی ده یخاته وه ، ئه و ته نگژه یه ی  مرۆڤان 
ئازادی “قۆناغێكی  ئه و وه همه ی   ماركوزه   داده پۆشێت. الی   به ندكراون،  تێیدا 
پێشكه وتووتر له  نامۆبوون له  خودی خۆ” ده خاته وه ، چونكه  خۆییترین فه زای  
مرۆڤ، كه  برێتییه  له  هۆشی مرۆڤ، ده چه وسێنێته وه  و مرۆڤ چیدی ناتوانێت 

خواسته  ڕه سه نه كانی له  به رانبه ر هه بوونێكی نامۆبوودا بپارێزێت)66(.

لكی دووه م: سۆسیالیزمی ڕیال
ره خنه ی  ماركوزه  له  كۆمه ڵگه ی  پیشه سازی هاوچه رخ، ته نیا ڕووناكاته  سیسته می 
كه پیتالیزم، به ڵكو ئه و هه روه ها و به  تایبه ت له  كتێبی “ماركسیزمی سۆڤیه ت”دا 
تێڕوانینی ماركوزه ،  به   له  سۆسیالیزمی ڕیال ده گرێت.  ڕه خنه یه كی فره الیه ن 
ماركسدا  تیۆریی  له ته ك  كۆمه اڵیه تییه كان  ڕیالێتییه   سۆڤیه تدا  یه كێتی  له  
ڕیالێتی  ملكه چی  پتر  و  پتر  “ماركسیزم”  پێچه وانه وه   به   به ڵكو  نه گونجێنرا، 
كۆمه ڵگه ی  سۆڤیه ت كرا. ماركسیزم له  سۆڤیه تدا له  ڕێبازێكی شۆڕشگێڕانه وه  

بوو به  ڕێبازێكی كۆنزه رڤاتیڤ)67(. 
ماركوزه  ده بێژێت گه ره كه  بزانرێت، كه  سیسته می كه پیتالیزمی هه نوكه  چیدی 
دژبه رێكی به هه یبه تی له  ده ره وه ی  سنووره كانیدا نییه ، چونكه  جیهانی كۆمۆنیست 
)الیه نگرانی چین یان سۆڤیه ت و هتد( له  ڕوانگه ی  ئابووری-سیاسییه وه  هه نوكه  
له  ڕیزی سیسته مه  كه پیتالیستییه كاندان)68(. هه روه ها ماركوزه  ده بێژێت له  
هه ندێك ده وڵه تاندا ده ستێوه ردانی ده وڵه ت له  ژیانی خه ڵكدا بۆ نموونه  بیمه  و 
هتد و ڕێگه نه دان به  ناڕه زایی ده ربڕینی خاوه نانی ئه و خزمه تگوزاریانه  به رانبه ر 
هه وڵه  زیانمه ند و تێكده رانه كانی ده وڵه ت له  بواری  بازرگانیدا وه ك “سۆسیالیزم” 
پیشاندراوه  و هه روه ها ڕێگه  به  چاالكی ئه نستیتیوته  ئازاده كان نادرێت. ئه مه  
به رانبه ر  ڕۆژئاوا  ئه وروپای  ده وڵه تانی  له   كه   چه وسێنه رانه یه یه ،  شێوازه   ئه و 
برێتییه   “ئازادی”  واڵتانه دا  له و  ده درێت.  ئه نجام  دژبه ره كان  بۆچوونه   و  هزر 
له  ڕه زامه ندبوون به و شێوازه  ژیانه ی ، كه  ڕژێمی كۆمۆنیستی ده یسه پێنێت و 
ڕه فزكردنی ئه و جۆره  ئازادییه یش له  ڕوانگه ی  حكومه ته وه  برێتییه  له : الیه نگریی 
كه پیتالیزم، ڕیڤیزیۆن و درێغی له  چه پگه راییدا)69(. ئه مه  له  كاتێكدایه ، كه  
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ئه و ده وڵه ته  كۆمۆنیستییه  نه ته وه ییانه  نه ك خاوه ن پره نسیپێكی كۆمۆنیستی 
نین، به ڵكو ته نانه ت فۆرمێكی دیكه ی كه پیتالیزمن و له  ڕاستیشدا ته واوكه ری  
ئه و سیسته مه ن)70(. به اڵم لێره دا پێویسته  جه خت له وه  بكه ین، كه  ماركوزه  
له ته ك ئه وه دا، كه  ڕه خنه  له  سۆسیالیزمی ڕیال ده گرێت، سووره  له سه ر ئه وه ی ، 
بڕوا  ئه و  ئه وه ی   له به ر  ناگرێت،  كۆمۆنیستی  ئه زموونی  خودی  له   ڕه خنه   كه  
ده كات، كه  ئه و ده وڵه تانه  به  شێوازی تایبه تی خۆیان كۆمۆنیستین. پوختتر 
ببێژین ماركوزه  ماركسیزم ڕه تناكاته وه ، به ڵكو فۆرمێكی ته زویركراوی ماركسیزم 

ڕه تده كاته وه )71(. 
 

باسی سێیه م: فۆرمه كانی  نامۆبوونی  مرۆڤ
ماركوزه  له  كتێبی  “مرۆڤی تاكڕه هه ند”دا شرۆڤه ی  كۆمه ڵگه یه كی پیشه سازی 
ئامرازه   ناشێت  كۆمه ڵگه یانه دا  له و  ده بێژێت  ئه و  ده ك��ات.  په ره سه ندوو 
ته كنیكییه كانی به رهه مهێنانی شمه ك و باڵوكردنه وه  و )هه روه ها ئۆتۆماتیكییه تی 
مه كینه ( ته نیا كۆمه ڵێك ئامرازی به رهه مهێنان بن، چونكه  ده چنه  نێو سه رجه م 
پێده ده ن.  شه قڵی  ڕاسته وخۆ  و  تاك  سیاسیی-كۆمه اڵیه تییه كانی  ڕایه ڵه  
كۆمه ڵگه یه ك به  فۆرمی سیسته مێكی ئیدیۆلۆژی، كه  به  پێشبڕیار فۆنكسیۆنی 
له سه ر  ئامرازانه ی   ئه و  ده سه اڵتی  پانتایی  و  هێز  و  به رهه مهێنان  ئامرازه كانی 
سه رجه م ڕایه ڵه كانی ژیانی تاكه كانی كۆمه ڵگه  دیاریكردووه . پوختتر ببێژین، 
ئامرازه كانی به رهه مهێنان فۆنكسیۆنێكی فره الیه نیان هه یه  و دۆخگه لی چاالكی 
و به  گشتی دۆخی ژیان و لێهاتوویی و شاره زاییه كان دیاریده كه ن. كه واته  هیچ 
هاڤركێ و ناكۆكییه كی واتادار له  نێوان پێویستی و خواسته كانی تاكه كه سان و 
زه رووره ت و پێویستییه كانی كۆمه ڵگه دا بوونی نییه  و سه ره نجام تاك به نده  به  

سه پاندنه كانی كۆمه ڵگه وه )72(.
ماركوزه  هه روه ها ده بێژێت له  جیهانی هاوچه رخ )جیهانی تاكڕه هه ند(دا بیاڤی 
هزریی تاك له  نێو بواری  ته كنۆلۆژی و نرخاندنه  تاكڕه هه ندییه كاندا به ندكراوه . 
به ئاگابوونی  س��ه روه ره .  تاكدا  به سه ر  ڕه زامه ند  به ئاگابوونێكی  ئه مه   له به ر 
هۆشه كییه   و  لۆگیكی  شتێكی  سه روه ر  ڕیالێتی  كه   ده كات،  باوه ڕ  ڕه زامه ند 
هێدی  هێدی  به اڵم  و خۆشگوزه رانییه ،  كه ڵك  هه ڵگری   و سیسته می سه روه ر 

ئامرازه كانی به رهه مهێنان ده بن به  پاڵهێزی هزری  تاكه كه سان و دواجار هزرینی 
ئازادانه  و خۆیی مرۆڤ ناهێڵن)73(. لێره وه  مرۆڤ خۆی  به  ڕووی سه رجه م 
گۆڕانه  چۆنێتییه كاندا داده خات و هزرین و تێگه یشتنی تاكڕه هه ند له  كۆمه ڵگه دا 

په ره ده ستێنێت)74(.
به ها، كه   ئاسایی و بێ  به  شتگه لێكی  تاكڕه هه ند مرۆڤان ده كات  كۆمه ڵگه ی  
ئه مه ش مرۆڤان به خۆیان نامۆ ده كات )...(. مرۆڤانی هاوچه رخ له سه ر بنه مای  
بازاڕدا هه ن، ده نرخێنرێن و ده ناسرێن. كه سان  له   ئه و شمه كانه ی   ئاڵوگۆڕی  
له   نهۆمییه كه یاندا،  له  خانووه  چه ند  ئۆتۆمبێله كانیاندا،  له   لێره بوونی خۆیان 

تیڤی و ڕادیۆكه یاندا و هتد، ده بینن)75(.
به  پوختی ببێژین، مرۆڤی تاكڕه هه ند له  كۆمه ڵگه ی  تاكڕه هه نددا، نه ك له  خودی 

خۆی  نامۆده بێت، به ڵكو هه روه ها ده شتێت )ده كرێ�ت به  شت(.
)Alienation( لكی یه كه م: نامۆبوون

نێوان  له   كرۆكی  جیاوازییه كی  هیچ  ماركوزه   كه   باسمانكرد،  له سه ره وه  
سه رجه م  و  نابینێت  سۆسیال-ریاله كاندا  كۆمه ڵگه   و  كه پیتالیستی  كۆمه ڵگه  
و  پیشه سازی گه شه سه ندوو  كۆمه ڵگه ی   له   برێتین  ئه و  كۆمه ڵگه یانه  الی   ئه و 
مرۆڤگه لی نێو ئه و كۆمه ڵگه یانه ش برێتین له  مرۆڤی تاكڕه هه ند )...(. مرۆڤ چ 
له  ده وڵه ته  یه كگرتووه كانی ئه مه ریكادا بژیێت و چ له  یه كێتی سۆڤیه ت مرۆڤێكی 

نامۆكراوه )76(.
به   نامۆبوون  ماركس.  و  فیورباخ  و  هێگل  بۆ  ده گه ڕێته وه   نامۆبوون  تێگه ی  
شێوه یه كی گشتی )جودا له  تێگه یشتنه  تایبه تییه كانی ئه و سێ فه یله سوفه  بۆ 
تێگه ی  نامۆبوون( برێتییه  له  ئیزۆله كردنی تاك له  ڕووبه ری  ژیان، كه  ده ره نجامی 

گه شه سه ندنی سیسته می كه پیتالیزمه )77(. 
مه به ست  یه كدیدا  به   په یوه ست  واتای   دوو  له   “نامۆبوون”ی  تێگه ی   فیورباخ 
هێزگه لێكی  به   مرۆڤ  بڕوای    )2 جه وهه ره كه ی .  له   مرۆڤ  دابڕانی   )1 بوو: 
سه رسروشتی )كه  ئه مه  پره نسیپی ڕه خنه ی  فیورباخه  له  ئایین(. له  ڕوانگه ی  
هێگل، نامۆبوون برێتییه  له  ڕه وتی په ڕینه وه  له خۆ و بوون به  ئه ویدی. ئه مه یش 
قۆناغێكی لۆگیكیی  ئۆبژێكتیڤیته ی هێگله . په ڕینه وه  له خۆ و بوون به  ئۆبژێكت 
به  زه رووره ت نامۆبوون له  خودی خۆ ده خاته وه . به اڵم ماركس له  ڕه هه ندێكی 
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كۆمه اڵیه تی-سیاسییه وه  له  تێگه ی  “نامۆبوون” ده ڕوانێت)78(. به  تێڕوانینی 
ماركس، كه سێك، كه  سه ره تا به  به رهه می كاره كه ی  ]خۆی [ و له  ئه مه یشه وه  به  
ده ره نجامی كاره كه ی  نامۆ بێت )كاره كه ی  “كاری  نامۆبوو”بێت(: به  په یوه ندییه  
نێوبكه رییه كان له ته ك مرۆڤانی دی و سه ره نجام به  ڕه وتی ژیان و به  خودی 
خۆی  نامۆ ده بێت)79(. كه واته  له  ڕوانگه ی  ماركس، پرۆسه ی  “نامۆبوون” له  

كار و دابه شاندنی كاردا كۆنكرێتیزه  ده بێت. 
ئافراندنی  و  له ته ك سروشت  مرۆڤه   په یوه ندی چاالكی  كار  ئه و،  ڕوانگه ی   له  
جیهانه ()80(.  له و  به شێكه   خۆیشی  مرۆڤ  ئافراندنی  )كه   نوێ  جیهانێكی 
به اڵم هێدی هێدی، كه  خاوه ندارێتی تایبه تی و دابه شاندنی كار په ره ده ستێنێت، 
كار ئه و توانسته ی مرۆڤ وه ك مۆركێك ده دۆڕێنێت. كار و به رهه مه كانی كار، 
مرۆڤ  پڕۆژه كانی  و  ویست  له   جودا  و  مرۆڤ  له   جودا  بوونه وه رێكی  وه ك 
كه   “ئۆبژێكتێك،  ده بێژێت:  مانوسكریپته كاندا  له   ماركس  داده نرێت)81(. 
و  نامۆ  بوونه وه رێكی  كاردا وه ك  به رانبه ر  له   كار(  كار ده یخاته وه  )به رهه می 
هێزێكی ئۆتۆنۆم له  به رهه مهێنه ر، دژبه ر ده وه ستێته وه . به رهه می كار ده بێته  
كارێك، كه  له  ئۆبژێكتدا كۆنكرێتیزه  بووه ، واتا بووه  به  شتێكی ئه ستوویی. 
ئه م به رهه مه  “ئۆبژێكتیڤیكاسیۆن”ی كاره . ڕیالیزه بوونی كار به  ئۆبژێكتبوونی 
كاره . ڕیالیزه بوونی كار له  پانتایی ئابووری-سیاسییدا بۆ پرۆلیتاریا برێتییه  له  
دۆڕاندنی ڕیالێتی و دۆڕاندنی ئۆبژێكت، كه  ئه مه یش كۆیله تی له  به رانبه ر ئه و 

ئۆبژێكته دا ده خاته وه  و سه ره نجام له  فۆرمی نامۆبووندا دیارده دات”)82(.
مانوسكریپته كاندا  له   “نامۆبوون”  بۆ  ماركس  تێگه یشتنه ی   ئه م  ماركوزه ،  بۆ 
پڕواتایه . به  تێڕوانینی ماركوزه ، ماركس به  چاكی له  ئه وه  تێگه یشتووه ، كه  
ناوه رۆكی مرۆڤ چیدی له  توانایدا نییه ، كه  له  فاكتیسیتێ و تۆڕه  تایبه تییه  
كۆنكرێته كه ی  جودا ببێته وه . له  مرۆڤی تاكڕه هه نددا كاتێك، كه  ئه م فاكتیسیتێ 
بۆ  خۆی   به هۆیه وه   مرۆڤ  كه   نایه ت،  ئه وه   كه ڵكی  به   چیدی  )لێره بوون(ه  
ناوه رۆكه  مرۆڤانه ییه كه ی  ئاوه اڵ بكات، ئه وا مرۆڤ ده گاته  حاڵه تێكی نامۆبوون، 

كه  برێتییه  له  نامۆبوون له  خودی خۆ)83(.
ماركوزه  له  “مرۆڤی تاكڕه هه ند”دا ده نووسێت: له  كۆمه ڵگه ی  هاوچه رخدا تاك 
پێویستییه   كه   كاره ی ،  ئه و  به   بێت  ڕه زامه ند  كه   ئازاده ،  سنووره   ئه و  هه تا 

ڕۆژانه ییه كان له  تاكه كه سیان باركردووه ، كه  ئه مه یش ڕووه و نامۆبوون له  خودی 
خۆی  ده یبات. كاری  نامۆبوو سه رجه م ژیانی تاكی كۆنترۆڵكردووه )84(. 

و  سیسته م”  “زه رووره تنانه وه ی   ڕێگه ی   له   نامۆبوون  له   مرۆڤ  به ئاگابوونی 
ده چه پێنێت،  ڕه سه نه كان  خواسته   كه   چه پێنه ر”،  “خواستی  ڕیزێك  به هۆی  
كول ده كرێت. تایبه تمه ندی ئه و خواسته  چه پێنه رانه  ئه وه یه ، كه  كۆنفۆرمیزم 
خافاڵن،  ڕه زامه ندبوون،  نموونه :  بۆ  ده خه نه وه .  گشتی(  )وه كیه كییه كی 
به كارهێنان و كڕینی شمه ك به پێی ڕێكالمه كان و هتد. سه رجه می ئه و خواسته  
كۆمه ڵگه ی   دیكه ی   فۆرمێكی  )وه ك  كولتوور”  “پیشه سازی  چه پێنه رانه  

پیشه سازی هاوچه رخ( ده یسه پێنێت)85(. 
كه واته  به ئاگابوون له  “نامۆبوون له خودی خۆ” ئاسان نییه  بۆ ئه و كه سانه ی ، 
و  تواونه ته وه   پیشه سازیدا  كۆمه ڵگه ی   له   ڕواڵه تییه وه   ژیانێكی  به هۆی   كه  
كۆمه ڵگه یه دا.  له م  ]ناره سه نه [كانیان  خواسته   مسۆگه ربوونی  به   ڕه زامه ندن 
ماركوزه  ده بێژێت كێشه ی  یه كایه تی تاك و كۆمه ڵگه  پێشبینییه كی بێ بنه ما 
نییه ، به ڵكو برێتییه  له  سه رجه م ڕیالێتی. ئه و ڕیالێتییه ، كه  پاساو بۆ حاڵه تی 
نامۆبوو  له  كۆمه ڵگه یه كی پیشه سازیدا ده هێنێته وه . هزری   نامۆبوونی مرۆڤان 
له  فۆرمگه لی ژیانێكی نامۆبوودا ڕۆده چێت. له م كۆمه ڵگه یانه دا تاكڕه هه ندیانه  
له  مرۆڤ ده ڕوانرێت و ئه مه یش كاریگه ری  له سه ر سه رجه م ڕایه ڵه كانی ژیانی 
مرۆڤ داده نێت. گه شه سه ندنی پیشه سازی بایه خ به  پرسیاره كانی هزری  مرۆڤ 
نادات و وه ك ئامرازێك حسابی بۆ ده كات، هزرێك، كه  ناچاركراوه  “مه عریفه ی  
سه هوو” به  “مه عریفه ی  ڕاست” دابنێت و له سه ر ئه و بناغه یه ش كێشه كانی ژیان 

بنرخێنێت)86(.
له الیه كی دیكه ، ماركوزه  نامۆبوونی ئاوه ز به  پوختی ئاوها ڕوونده كاته وه : ئاوه ز 
له  سیسته می كۆنترۆڵ و به رهه مهێنان و به كارهێناندا پشووی وه رگرتووه  و تێیدا 
له  ڕێگه ی  كۆمه ڵێك یاسا و نۆرمی وشكهه ڵهاتوو )كه  به رژه وه ندی و به رده وامی 

سیسته م مسۆگه ر ده كه ن( حكوم ده كات)87(. 
به ڵكو  خۆ،  خودی  له   نامۆبوونه   نه ك  نامۆبوون  ببێژین  پێویسته   هه روه ها 

هه روه ها له  هاومرۆڤان و جیهان.
)Reification( لكی دووه م: به شتبوون
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ماركس تێگه ی  “به رهه می نامۆبووی كار” له  بابه تێكی بنه مایی كتێبی  كه پیتالدا 
به  ناوی “بتاندنی شمه كه كان” په ره پێداوه )88(. بتاندنی شمه كه كان ڕه وتێكه ، 
بازاڕه وه   ڕێگه ی   له   له  كه پیتالیزمدا  به رهه مهێنان  لۆگیكی شاراوه ی   تێیدا  كه  
ئه م  شته كان.  نێوان  په یوه ندی  به   ده ك��ات  كۆمه اڵیه تییه كان  په یوه ندییه  
به شتبوونه ی په یوه ندییه  نێومرۆڤییه كان فۆرمێكی دیكه ی  فێنۆمێنی نامۆبوونه ، 
كه  تێیدا په یوه ندییه  نێومرۆڤییه كان له  فۆرمی په یوه ندی نێوان ئۆبژێكته كان، 
شته كان و شمه كه كان و هه روه ها گونجاو له ته ك نرخه كانی ئاڵوگۆڕی  بازرگانیدا 
داده نرێت  ئاڵوگۆڕدا وه ك جه وهه رێكی سروشتی شته كان  له   نرخ  دیارده دات. 

نه ك وه ك چێكراوی چاالكی و په یوه ندییه  نێومرۆڤییه كان)89(. 
 ”1924 چینایه تی  به ئاگابوونی  و  “مێژوو  سه ره كییه كه یدا  ئیشه   له   لوكاچ 
له  تێگه ی  “به شتبوون” وه ك تێگه یه كی بناغه یی و سه نترالیی ئیشی ماركس 
ده ڕوانێت. هه روه ك له سه ره وه  ئاماژه مان پێدا، به شتبوون له  تێگه ی  “بتاندنی 
له   برێتییه   به شتبوون  كراوه .  ئیقتیباس  كه پیتال  كتێبی   نێو  شمه كه كان”ی 
نه بوونی په یوه ندی له  نێوان تاك و ئه و شتانه ی ، كه  به رهه میان ده هێنێت، كه  
له  ئه نجامدا به هۆی  ستروكتووری  كۆمه اڵیه تی-ئابووری، ئه م شتانه  وه ك نامۆ 
چه ندێتییه كه ی   مۆركه   به هۆی   شته كان  ده بنه وه .  زیت  به رهه مهێنه ر  به رانبه ر 
شمه كه  ئاڵوگۆڕكراوه كانه وه  به ها سه بژێكتیڤێتییه كه ی  مرۆڤ ده دۆڕێنن)90(.

زۆرجار  هاوچه رخدا  سیسته می  له   كار”  نامۆبووی  “به رهه می  ببێژین  پتر 
خۆی   مه كینه یه ی   ئه و  دی���ارده دات.  )Machine(دا  مه كینه   شێوه ی   له  
له ته ك ناتواناییه كانی مرۆڤدا ده گونجێنێت بۆ ئه وه ی  مرۆڤی ناتوانا بكات به  
مه كینه )91(. ماركوزه  ده بێژێت له  ژیارێتی پیشه سازیدا كۆیله كان به  ڕواڵه ت 
ده شێت  كۆیله ن.  دووباره   به اڵم  دی��ارده ده ن،  كه رامه تمه ند  مرۆڤگه لێكی  وه ك 
كۆیله تی به  جۆرێكی دیكه  پێناسه  بكرێت: كۆیله تی نه  ملكه چكردنه  بۆ ئه مر 
و نه  كاری  تواناپڕوكێنه ، به ڵكو دۆڕاندنی كه رامه تی مرۆڤ و بوون به  ئامراز 
شت-ه كان  و  ئامراز  شێوه ی   هه مان  به   هاوچه رخ  مرۆڤی  ده سكه الیه تییه .  و 
ئه م  كۆیله تییه .  كرۆكی  بنه ڕه تدا  له   هه بوونه یش  ئه م شێوه   هه یه .  بووندا  له  
“شت”ه  به ناو “مرۆڤ”ه ، هۆشمه نده ، خواردن ده خوات، ده هزرێت و هتد، به اڵم 
به شتبوونی خۆی  نابینێت)92(. ئاخر به ئاگابوون به  هه مان شێوه ی  شته كان 

بووه  به  شت )شتێنراوه (.
خۆكۆنترۆڵكردنێكی  )وه كو  شتێنراو  به ئاگابوونی  ماركوزه ،  تێڕوانینی  به  
چه پێنه رانه ( و كۆنترۆڵی ئابووری-كۆمه اڵیه تی خواسته كان به ناخی مرۆدا ڕۆده چن 
و ده بن به  “چه پاندنێكی ناخه كیانه “ به بێ ئه وه ی  پاشان پێویستی به  چه پاندنی 
له   نێومرۆڤییه كان  په یوه ندییه   له كڵێشه دانی  برێتییه :  ئه وه   بكات!  ده ره كیانه  
فۆرمی ستانداردكراو له  كۆمه ڵگه ی  پیشه سازی هاوچه رخدا)93(. به اڵم لێره دا 
هاوچه رخ  پیشه سازی  ڕیالێتی  ماركوزه   كه   بكه ین،  له وه   جه خت  پێویسته  
ئه و  ته كنۆلۆژییه كان.  و  زانستی  نه ك هۆ-مه به سته كانی چاالكییه   ده هیچێنێت 
ده بێژێت گرنگیدان به  هۆ-مه به سته كانی چاالكییه  زانستی و ته كنۆلۆژییه كان، 
ئه مان له  حاڵه تی بێبڕوایی به رانبه ر هیومانێتی ده هێنێته  ده ره وه  و قۆناغێكی 
مێژوویی نوێ چێده كات، كه  تێیدا زانست و ته كنۆلۆژی له ته ك هزرینه  نێگاسیۆنی 

و ڕه خنه ییه كانی مرۆڤدا هارمۆنی ده بێت)94(. 
به شی سێیه م: ئیدیالی شۆڕش

كێشه ی   ڕووده كاته   به تایبه تی  ڕیال،  سۆسیالیزمی  بۆ  ڕه خنه كانیدا  له   ماركوزه  
زه رووریدا  شۆڕشگێڕانه ی   به ئاگابوونی  له   پیشه یی  پرۆلیتاریای  چینی  ناتوانایی 
چاره سه ری  بۆ   )...( ماركس[  ئیدیالی  ]ی  سۆسیالیزم  ڕووه و  په ڕینه وه   بۆ 
]بێگومان  ڕیڤیزیۆنی  ژیارێتی”دا  و  “ئیرۆس  كتێبی   له   ماركوزه   كێشه یه ،  ئه م 
ڕیڤیزیۆنێكی فه لسه فه یی[ فرۆید ده كات. به  تێڕوانینی پسیكۆئه نالیزه كه ی  فرۆید، 
پاڵهێزه  ڕه مه كییه كانی مرۆڤ له  پرۆسه ی  ئارایی ژیارێتی و هه روه ها له  پرۆسه ی  
شێوه یه كی  به   ژیارێتی  ده چه پێنرێن.  و  ده كرێن  سنووردار  تاكدا  خۆشه كردنی 
ڕواڵه تی به هۆی  ئه و سنووردارێتی و چه پاندنه  به رده وامی پێدراوه . فرۆید ده بێژێت 
چ له  نێوان ئازادی و ڕه زامه ندی و چ له  نێوان ڕه مه كی سێكسوالێتی و ژیارێتیدا 

نه سازی هه یه )95(. 
ڕه مه كه   چه پاندنی  ده بێژێت  و  فرۆید  تێڕوانینه ی   به و  ده دات  گۆڕان  ماركوزه  
سروشتییه كانی مرۆڤ له  پرۆسه ی  مێژوودا دوو ئاست وه رده گرێت: 1( چه پاندنی 
زه رووری )كه  بۆ سه رجه م ژیارێتییه كان زه روورییه ( و 2( چه پاندنی نازه رووری )كه  
تایبه ته  به  كولتوورگه لێكی دیاریكراو و هه روه ها جیاوازییه كه ، كه  له  كولتوورێكه وه  

بۆ كولتوورێكی دیكه  وه ك جوداكه ره وه یه كی ئاشكرا دیارده دات()96(. 
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به  تێڕوانینی ماركوزه ، چه پاندن له  ژیارێتی هاوچه رخدا، سنووری  چه پاندنی 
زه رووری بڕیوه  و بووه  به  چه پاندنی نازه رووری. به رده وامی ژیارێتی پێویستی 
ڕه مه كی  چه پاندنی  فرۆید،  پێچه وانه ی   به   نییه .  نازه روورییه   چه پاندنه   به و 
سێكسوالێتی مرۆڤ ته نیا به هۆی  زه رووره تێكی ڕیاڵی په تی نییه ، به ڵكو له ودیو 
ئه م ڕیاڵێتییه وه  ده سه اڵت له  فۆرمه  مێژووییه  تایبه تییه كه یدا ئاماده یی هه یه . 
ڕه مه كی  چه پاندنی  له   ڕزگاربوونه   ئازادی،  سه ره كییه كانی  مۆركه   له   یه كێك 
سێكسوالێتی، به  ڕزگاربوونی ڕه مه كی سێكسوالێتی مرۆڤ له  كۆت و به نده كانی 
ئێستێتیكییه كه ی  واتا  مرۆڤ  سێكسوالێتی  ڕه مه كی  ده سه اڵتئامێز،  ژیارێتی 
خۆی  مسۆگه ر ده كاته وه . ڕه مه كی سێكسوالێتی مرۆڤ ته نیا له  كۆنتێكستێكی 

ئێستێتیكیدا واتاداره )97(. 
چه پاندنێكی  په رچێنراوه ی   تاكدا  ئاستی  له   چه پاندن  ماركوزه ،  تێڕوانینی  به  
مێژووییه  له  ئاستی مرۆڤایه تیدا: “پرۆسه ی  كامیلبوونی تاك كرۆك و پوخته ی  
دانانی  له بری  ڕیالێتی  پره نسیپی  سه پاندنی   )...( مرۆڤه   ڕه گه زی  مێژووی 
ژیانی  هه روه ها  و  مرۆڤایه تی  مێژووی  له سه رجه م   )...( ئیرۆتیك  پره نسیپی 
تاكه كه ساندا دووباره  ده بێته وه “)98(. كه واته  ماركوزه  داواكاری  ژیارێتییه كی 
به ئاگابوونی  به   گرنگی  تێیدا  كه   ده كاته وه ،  به رز  ئیرۆس(  )ژیارێتی  نوێ 
و  زیندوویه تی  بۆ  ئاماژه یه   ئیرۆس  ژیارێتی  بدرێت.  مرۆڤ  ئێستێتیكیانه ی  
چێژمه ندی چاالكییه كانی مرۆڤ و كۆمه ڵگه )99(. به اڵم ئه مه  چۆن ده شێت؟ 

بۆ ئه م مه به سته  ماركوزه  شیمانه ی  شۆڕشێكی ئیدیال ده كات. 
ماركوزه  شۆڕش له  واتای  “رێڤولوسیۆن”دا به كارده هێنێت )...(، كه  برێتییه  
ترادیسیۆنی)100(.  هه بووی  په یوه ندییه كی  ڕادیكالی  هه ڵگه ڕانه وه ی   له  
شیمانه یه كی  وه ك  پیشه سازییه كاندا  كۆمه ڵگه   له   به دیهاتنی شۆڕش  ماركوزه  
زه رووری ده بینێت )...(، به اڵم ماركوزه  ئه و شۆڕشه  ئیدیاله  به  هینی چینی 
پرۆلیتاریا نازانێت، چونكه  ئه و چینه  له  سیسته می ته كنۆلۆژیدا تواوه ته وه  و به و 

خۆشگوزه رانییه  ڕواڵه تییه  ڕه زامه ند بووه )101(. 
خواسته   و  كۆمه ڵگه   له نێو  كه   گروپگه النه ی،  ئه و  ته نیا  ده بێژێت  ماركوزه  
ناڕه سه نه كاندا نه تواونه ته وه ، واتا له  كه ناری  ئه و كۆمه ڵگه یانه دان، ده شێت له  
خواسته  ڕه سه نه كان تێبگه ن و هه وڵی بزووتنه وه یه كی شۆڕشگێڕانه  بده ن دژی  

سیسته می سه روه ر و به  مه به ستی مسۆگه ركردنی خواسته  ڕاسته قینه كان)102(. 
له  بنه ڕه تدا ماركوزه  پتر ڕووده كاته  داهێنان له  كه ناری  كۆمه ڵگه ی  بۆرژوازیدا 
واتا  زانكۆیی[  فێرخوازانی  هه روه ها  و   [ هونه رمه ندان  ناوه ندی  تایبه تی  به  
ئه و ناوه ندانه ، كه  )...( ده توانن به  ڕاستی هه تا ڕاده ی  شیان خۆیان بن و 
به  داهێنان هه ستن، هاوكات ڕه خنه  ئاراسته ی  ئه و سیسته مه  ده كه ن، كه  به  
گشتگیرییه كه ی  هه موو تاكێك ده پلیشێنێته وه . لێره دا یه كگرتنه وه یه كی هه ردوو 
فه یله سوفمان هه یه : هینی ماركس و ماركوزه ، ئه ویش ئه وه یه ، كه  هه ردووكیان 

ده نگ به  ڕه خنه ی  كه پیتالیزمدا ده نێن)103(. 
وه ك  هه میشه   م��ارك��وزه   الی   ش��ۆڕش  كه   بكه ین،  ل��ه وه   جه خت  پێویسته  
شیمانه یه كی ئیدیال دژ به  سیسته می سه روه ر ده مێنێته وه  )وه ك چۆن ئه مه  
الی  ماركسیش ئاوهایه  ئه گه ر ئێمه  به  هزرینێكی ئازاد له ته ك خودی ماركسدا 

بكه وینه  دانوستاندن(. 
گه ره نتیده ری   كه سێك  چ  ئایا  مه گیدا:  براین  پرسیارێكی  وه اڵمی  له   ماركوزه  
ئه وه یه  به  له ناوبردنی شێوازی به رهه مێهێنانی كه پیتالیزم، كۆمه ڵگه یه ك دێته  
ده هێنێت،  به دی  تێدا  خۆی   خودێتی  و  ده بێت  ئازاد  تاك  تێیدا  كه   ئ��اراوه ، 
كامیان  هیچ  هه ن،  كه   سۆسیال-ریاالنه ی ،  كۆمه ڵگه   ئه و  كه   ئه وه دا،  له ته ك 
له م ڕووه وه  جه ختیان پێنه به خشیوین؟ ده بێژێت: له  ڕاستیدا هیچ گه ره نتییه ك 
ئه م  چاوه ڕوانی  نابێت  نییه .  بیمه   كۆمپانیای  مێژوو  چونكه   نییه ،  ئه مه   بۆ 
گه ره نتییه  بكه ین، ئه وه ی  ده توانین ببێژین ئه وه یه ، كه  به  له ناوبردنی كۆمه ڵگه ی  
كه پیتالیزم، هه رچۆنێك بێت زه مینه یه ك ده ڕه خسێت، كه  تێیدا كۆمه ڵگه یه كی 
ئازاد ده توانێت گه شه  بكات)104(. هه روه ها ماركوزه  له  جێیه كی دیكه یشدا 
ڕێژه ێتییه یش شیمانه ی   ئه و  ڕێژه ییه  و  ده بێژێت: هه قیقه تی مێژوویی شتێكی 

ژیانێكی به ختیاری  به دیهاتوو ده شێنێت)105(. 

باسی یه كه م: پاڵهێز و پۆتێنسه كانی شۆڕش
ئیدێی گۆڕانی ڕادیكال )شۆڕش( له  نێو سیسته می كه پیتالیزمدا چیدی ده ره قه تی 
تیۆری الیه نگری پێشڤه چوونی هێدی )ئێڤولوسیۆن( و دوور له  ته قینه وه یه كی 
له ناوچوون،  كۆمه اڵیه تی  گۆڕانی  چاالكه كانی  فاكته ره   نایه ت.  هه مه الیه نی، 
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ڕه خنه  له  نێو تێگه  ئه بستراكته كاندا تواوه ته وه ، تیۆر و پراكسیس، هزر و كردار 
به  ڕه هایی له  یه كدی جودا بوونه ته وه . شرۆڤه ی  مێژوویی ڕووداوه كان، كه  له  
ڕابوردوودا له سه ر بنه مای  ئێكسپێریمێنت بوو، وه رگۆڕاوه  بۆ فۆرمی هزرگه لێكی 
نامۆ به  ڕیاڵێتی و هه قیقه تی ڕه وتی مێژوویی. هه روه ها ڕه هه ندی داكۆكیكردن له  
به رژه وه ندی تاكه كه سێك یان گروپێكی وه رگرتووه . به اڵم ئایا ئه و شێوازانه ی ، كه  
فاكته ره  چاالكه كان به كاریان هێناوه  له به رئه وه ی  هه تا ئێستا سه رگرتوو نه بوون و 
شۆڕشیان به دینه هێناوه ، به ڵگه یه  بۆ ئه وه ی  سه رجه م هزرۆكه  شۆڕشگێڕییه كان 
ناڕاست بن؟ نه خێر )به اڵم به  ڕه چاوكردنی هه وڵه  ڕواڵه تییه  به ناو نێگاسیۆنی 
و ڕه خنه ییه كان( هێشتا شرۆڤه ی  ڕه خنه یی كۆمه ڵگه  هه ر به رده وامه  و داواكاری  
به   له  سیسته می كۆمه اڵیه تیدا وه ك زه رووره تێكی هه نوكه یی  ڕادیكال  گۆڕانی 
نه شیاوی ده ستبه رداری  ده بینرێت. ئه گه ر پرسیار بكرێت بۆچی و له به ر چی 
ئه مه یه :  هه میشه   پرسیاره   ئه م  بۆ  وه اڵم  ئه وا  زه روورییه ؟  ڕادیكالی  گۆڕانی 

زه روورییه  بۆ خاتری  كۆمه ڵگه  و تاكه كه سان)106(. 
سیسته می ته كنۆلۆژیی هاوچه رخ به  ڕاده یه ك هزرینی هاوچه رخی كۆنترۆڵكردووه ، 
ئامانجه كان له سه ر بنه مای  به رهه مهێنان و به كارهێنان  كه  سه رجه م هزرین و 

فۆرمێنراون و تێڕوانینه  دژبه ره كانی دۆخی سه روه ر چه پێنراون)107(. 
ماركوزه  پرۆلیتاریا وه ك هێزێكی ترادیسیۆنی شۆڕشگێڕ به  نموونه  ده هێنێته وه ، 
به شێكی  ئێستا  به اڵم  ده رده كه وت،  هیچێنه ر  هێزێكی  وه ك  ڕابوردوودا  له   كه  
پێكهاته ی  كۆمه ڵگه ی  تاكڕه هه نده . لێره دا وه ك هزرمه ندێكی ڕه خنه گر ده گات 
به  هزرۆكه ی  هێزێكی شۆڕشگێڕیی  نوێ له  كه ناری  سیسته می كه پیتالیزمدا. به  
واتایه كی دی ببێژین، هێزێكی شۆڕشگێڕی  نوێ له  ده ره وه ی  بازنه ی  كۆمه ڵگه ی  
تاكڕه هه نددا، ئاخر ماركوزه  باوه ڕ ده كات، كه  شۆڕش به سه ر ئه م كۆمه ڵگه یه  
كۆمه ڵگه یه دا  ئه و  سیاسیی  سیسته می  و  كولتوور  ده ره وه ی   له   گه ره كه  

بێت)108(.
دابه ش  سه ره كیدا  گروپی  دوو  به سه ر  نوێیه   شۆڕشگێڕه   هێزه   ئه و  ماركوزه  
به بێ  به اڵم  كه پیتالیزمدان،  سیسته می  نێو  له   گروپانه ی   ئه و   )1 ده ك��ات: 
زانكۆ، هونه رمه ندان و  بۆنموونه  فێرخوازانی  توابێتنه وه ،  تێیدا  ئه وه ی  هێشتا 
هه روه ها ئه و گروپانه ی  له  ده ره وه ی  چینه كانی كۆمه ڵگه دا په راوێز خراون وه كو 

دانیشتووانی گیتۆكان، ڕه نگین پێسته كان و هتد. 2( ئه و گروپانه ی  ده ره وه ی  
گروپگه لی  ڕیال:  سۆسیالیزمی  سیسته می  هه روه ها  و  كه پیتالیزم  سیسته می 
نێو جیهانی سێ)109(. به اڵم ماركوزه  بۆ ئه و شیمانه یه ی  شۆڕش، كه  ئه و 
هه یه   توانای   كه پیتالیزم  كه   ده بێژێت،  هاوكات  ده یبینێت،  سێدا  جیهانی  له  
دایبمركێنێته وه )110(، له به رئه وه ی  هێزه  ئیدیۆلۆژییه كانی شۆڕش له  جیهانی 
سێدا نه شیاوه  سه رگرتوو ببن ئه گه ر ستروكتوور و یه كگرتنه وه  ناخه كییه كه یان 

له ته ك سیسته می كه پیتالیزمدا هه ره س پێنه هێنن)111(. 
به  پوختی ماركوزه  دوو پاڵهێز و پۆتێنسی مێژوویی بۆ شۆڕش دیاریده كات: 1( 
پاڵهێزی ئۆبژێكتیڤی، كه  برێتییه  له  پره نسیپی مرۆڤ بۆ كاری  به رهه مهێنان، 
پاڵهێزی   )2 ده كات.  ته مسیله ی   په راوێزخراو  چینێكی  وه ك  پرۆلیتاریا  كه  
سه بژێكتیڤی )به ئاگابوونی سیاسیی( برێتین له وانه ی ، كه  له ته ك كاریگه رییه كانی 
سیسته م هێشتا خاوه ن خۆیه تین. بۆ نموونه ، گه نجانی هزرمه ند، دانیشتووانی 
گیتۆكان و سه رجه م ئه و په راوێزخراوانه ی ، كه  له  ئیمتیازاتی سیسته می سه روه ر 

بێبه ش كراون)112(.
ماركوزه  ده بێژێت نشوستیهێنانی هێزه  شۆڕشگێڕییه  ترادیسیۆنییه كان به ڵگه  نییه  
بۆ الوازبوونی پۆتێنسی شۆڕشگێڕ و ئۆپۆزیسیۆن دژ به  سیسته می كه پیتالیزمی 
و  بۆ شۆڕش  نوێ  پره نسیپێكی  هاتنه ئارای   له   برێتییه   به ڵكو  گه شه سه ندوو، 
شكۆفه ی  سه بژێكتێكی مێژوویی نوێ بۆ شۆڕش، كه  ئه و سه بژێكته  داواكاری  
ئۆبژێكتیڤیانه ی  بۆ ئه و ڕیالێتییه  مێژووییه ی  خۆی  هه یه )113(. ماركوزه  ئه و 
پۆتێنسی شۆڕشگێڕه  نوێیه  ناوده نێت “چه پی نوێ” )نوێماركسیزم(، كه  دوو 
نوێماركسیزمه كان   )1 هه یه :  ترادیسیۆنیدا  چه پی  له ته ك  بناغه یی  جیاوازی 
ناهاوچوون و برێتینین له  چینێكی دیاریكراو. 2( نوێماركسیزم پتر ئه نارشیستن 

نه ك ماركسیزمێكی ئۆرتۆدۆكسی)114(.
 باسی دووه م: هونه ر و شۆڕش

سه رجه م  ئێستێتیكیی  هزرینی  سه نترالی  پنتی   كۆمه ڵگه   و  هونه ر  هاوبه ندی 
له   دكتۆراكه یدا  توێژینه وه ی   له   ماركوزه   ماركوزه یه .  ئێستێتیكییه كانی  ئیشه  
فرایبورگ به  ناونیشانی”رۆمانی هونه ریی ئه ڵمانی )1922(”، ئه م ده رچووه  
پنته ی  گرت و هه تا دوایین ئیشی له باره ی  ئێستێتیك: “ره هه ندی ئێستێتیكی” 
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جه ختی له و پنته  سه نترالییه  كرد)115(. 
ئیشه كانی ماركوزه  له  بواری  فه لسه فه ی  هونه ردا ده ربڕی  دوو ڕه هه ندی دژبه رن. 
ئه و به رده وام جه ختی له  دوو فۆنكسیۆن )شیمانه (ی هونه ر له  ژیانی هاوچه رخدا 
ده كرد: فۆنكسیۆنێكی ڕه وایه تیده ر به  ڕیالێتی هه بوو و فۆنكسیۆنێكی دژ به  
ڕیالێتی هه بوو)116(. به  گشتی هونه ر بۆ سه رجه م فه یله سوفانی قوتابخانه ی  
دژبێژ  كۆمه اڵیه تی  ڕیالێتییه كی  ئه سپێكته :  دوو  ڕیالێتیه كی  ڕه خنه یی  تیۆریی 
كۆمه ڵگه یه ،  هه بووی  ڕیالێتی  به   دژ  ئه گه رچی  چونكه   )پارادۆكسیكال(، 
ناخی  به   هه وڵده دات  هونه ر  به ڵكو  نه بۆته وه ،  جودا  لێی  ڕه هایه تی  به   به اڵم 
كۆمه ڵگه دا شۆڕ بێته وه  و دژبێژییه كانی دیاربهێنێت. هونه ر له م هه وڵه یدا بۆ 
دیارهێنان به رانبه ر جیهانی ڕیال بێهه ڵوێست نابێت، به  پێچه وانه وه ، نێگاسیۆنی 
ملكه چبوونی كۆمه ڵگه  ده كات و لێره وه  هیوایه ك بۆ به ختیاری  و ڕزگاربوونی 
مرۆڤ )ی نامۆبوو( ده هێنێته  گۆڕێ . به اڵم به و مجازه فه یه ی ، كه  ده شێت ئه م 
هیوایه  له  ڕیالێتی هه بوو و سه روه ردا بتوێته وه  و هونه ر ببێت به  “كۆپییه كی 

ئه فیرماتیڤ”ی ڕیالێتی هه بوو)117(.
كه واته  له  الیه ك هونه رێكی ڕه سه ن هه یه ، كه  دژی توانه وه  له  سیسته می گشتێنه ری  
له  الیه كی دی هونه رێكی ئه فیرماتیڤ )هونه رێكی  بازرگانی ده وه ستێ�ته وه  و 
كییچ(، كه  كتومت السایی نۆرمه  هه بووه كان ده كاته وه  و له  دابه شكردنی كاری  
كۆمه اڵیه تیدا ئه و بواره ی  مۆنۆپۆلكردووه ، كه  شیاوه  بۆ ئه ندێشه  و دیارده ی  
جوان نه ك ملكه چبوونێكی دزێوانه  له به رانبه ر ژیانی ڕواڵه تی ڕۆژانه دا)118(.

ماركوزه  ده بێژێت كولتوور گفتی به ختیاری  و ژیانێكی چاكتره . به  تێڕوانینی ئه و 
هونه ر له م دیده وه  بۆ به ختیاری  و ژیانی به دیهاتوو پتر له  سه رجه م فێنۆمێنه كانی 
دیكه ی  كولتوور بڕ ده كات و ئه و دۆخه  شازه  وه رده گرێت، كه  تێیدا ئه و گفته  
هه ن.  كولتووریشدا  ژیانی  ڕیشه ی   له   كۆمه ڵگه   دژبێژییه كانی  به اڵم  ده دات. 
هه ربۆیه  هیوای  به ختیاری  ته نیا به  شۆڕش دژی  ڕیالێتی هه بوو به دیده هێنرێت. 
كولتووری  ئاماده یی  دووباره   به اڵم   ،)...( یۆتۆپیانه یه   خواستێكی  ئه مه یش 
ئه م خواسته  یۆتۆپیاییه  به نده  به  هونه ره وه . هونه ر له  به رانبه ر نۆرمه  مۆراڵی 
توانای   هونه ر  ڕه خنه ییه .  كاراییه كی  و خاوه ن  ئۆتۆنۆمه   كۆمه اڵیه تییه كاندا  و 

پێشبینی سه رجه مێتی ڕیالێتی هه یه )119(. 

له ته ك  ڕه خنه ییه وه   خه ریكبوونی  له   كه   هونه ر،  ئایا  ده پرسێت:  ماركوزه  
كۆمه ڵگه دا پرۆژه یه كی ئه لته رناتیڤ ده خاته  به رده م، له و مه غزایه دا یۆتۆپیانه یه ، 
كه  ئه و هاوكات پێكه وه  له ته ك ڕه خنه ی  نێگه تیڤدا پێشنیاری  گفتێكی به ختیاری  
ڕه خنه یی- كاراییه   مرۆڤ  پێویسته   ئه وسا  بێت،  ئه وها  ئه مه   ئه گه ر  ده كات؟ 
)له   كۆمه ڵگه   ڕه خنه ی   نێوان  له   یه كێتییه ك  وه ك  هونه ر  كۆمه اڵیه تییه كه ی  
ژیانی  ئه لته رناتیڤی  پرۆژه ی   )وه ك  یۆتۆپیادا  و  نامۆبوون(  ڕه خنه ی   مه غزای 

به دیهاتوو( ببینێت)120(.
به  گشتی هونه ر له  ماركسیزمدا ده كرێت به  ده سوێژ بۆ گه یاندنی ئه و ڕاستییه  
سیاسییه  به  هه مووان، كه  هه ر له  سه ره تاوه  ناسراوه ، هه روه ها بۆ ڕۆشنبیركردنی 
جه ماوه ر له باره ی  دۆكترینی چه سپیوی  پارت، كه  هه ر له  سه ره تاوه  وه ك ڕاستی 
ناوونیشانی  به   كورتدا  نووسینێكی  له   ماركوزه   به اڵم  چه سپێنراوه ،  چواندوو 
“پێرمانێنسی هونه ر” پرۆژه ی  ئێستێتیكێكی ماركسیستی ده خاته  به رده م، كه  
ماركوزه   ئۆرتۆدۆكسی.  ماركسیزمی  دۆكترینییه كانی  له مپه ردانانه   له   به ده ره  
ده یه وێت له م پرۆژه یه دا الوازییه كانی ماركسیزمی ئۆرتۆدۆكسی له  به رژه وه ندی 
ئه م  ئه نجامدانی  بۆ  بكاته وه ،  یه كااڵ  ڕه خنه یی-ماركسیستیدا  هه ڵوێستێكی 
ماركوزه   ئه ڵمانی.  ئیدیالیزمی  بناغه ییه كانی  تێگه   بۆ  ده گه ڕێ�ته وه   كاره ش 
له سه ر  تاكو  بچه سپێنێت  یۆتۆپیانه   ڕه خنه یی  كۆنسه پسیۆنێكی  ده یه وێت 
زه مینه ی  فه لسه فه ی  پراكتیكی شرۆڤه ی  په یوه ندییه كه ی  هونه ر و كردار، كه  له  
ئیدیالیزمی ئه ڵمانیدا ئه نجامدراوه ، تێبپه ڕێنێت و ده ستبداته  شرۆڤه ی  هونه ر و 

كرداری  كۆمه اڵیه تی)121(.
كه واته  ماركوزه  له  لێهزرینه كانیدا له مه ڕ پێرمانێنسی هونه ر، ئاگامه ندانه  گۆڕان 
به كارهێنانی  له   جیاوازه   كه   ده دات،  ڕه خنه یی  ماركسیزمی  چێوه یه كی  به  
ئیدیۆلۆژییانه ی  هونه ر وه ك ڕۆشنگه ری. هه روه ها جیاوازه  له  چه سپاندنی ئه و 
ئه نجامدرابوو.  كۆمه اڵیه تیدا  ماركسیزمی  له   كه   كۆمه اڵیه تییه ،  ڕاستییه   جۆره  
ماركوزه  كاراییه كه ی  ئیشی هونه ری  وه ك ڕه خنه ی  شۆڕشگێڕ دیاریده كات، به اڵم 
بتوانێت  ئیشه   ئه و  گه ر  ده بێت،  “شۆڕشگێڕ”  كاتێك  ته نها  هونه ری   ئیشێكی 
به ڕێی فۆرماندنی ئێستێتیكییه وه ، چ “نائازادییه كه ی  ڕیالێتی هه بوو” و چ هه وڵه  
یاخیبووه كانی تاكه كه س له  دژی ئه م نائازادییه  پێكه وه  دیاربهێنێت، لێره شه وه  
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“ئاسۆی  دۆخگۆڕی دیاربهێنێت”. ئه مجۆره  ئیشه  هونه رییه  بۆ ماركوزه  ئیشێكی 
ڕه سه نه ، كه  تێیدا فۆرم و ناوه رۆك یه ك ده گرن، )ئه مه  بێگومان له  مه غزای  
به گشتی( ئه ڵمانی  ئیدیالیزمی  ئێستێتیكی  تایبه تی  به   و  هێگل  ئێستێتیكی 

.)122(
نواندنی  كاریگه ری   له   نییه   برێتی  هونه ر  كۆمه اڵیه تییه كه ی   كاراییه   كه واته  
ڕاسته وخۆ له و واتایه دا، كه  شۆڕشێك له  هزره وه  پێش هونه ر چه سپێنرابێت، 
وه ك چۆن ئه مه  له  ماركسیزمدا ده كرا، به ڵكو هونه ر به پێچه وانه ی  پراكسیسی 
ڕادیكالی سیاسییه وه  ته نها “ناڕاسته وخۆ” ڕه خنه ییه ، به اڵم هونه ر له م هه ڵوێسته  
ناراسته وخۆ ڕه خنه ییه دا “ته نها له نێو هێزی وێنادا ڕیالێتی هه بوو وه رده گۆڕێت” 
نییه ،  كاریگه ری   نواندنی  هونه ر  ئه ندێشه .  جیهانی  نێو  بۆ  ده یپه ڕێنێته وه   و 
به ڵكو یۆتۆپیایه . له  نێو هونه ردا، له  نێو دیارده ی  جواندا، ئه ندێشه ی  جیهانێكی 
هیومان ده فۆرمێنرێت. ئه مه ش ئه ندێشه ی  جیهانێكه ، كه  مرۆڤ تێیدا ده ژی و 
جیاكراوه  نییه  له  خودی مرۆڤ، به ڵكو به  پێچه وانه وه  ئه زموونی شیمانه گه لی 
ئه لته رناتیڤ بۆ ڕیالێتی هه بوو ده گه یه نێت. ئینجا ده شێت ئه م ئه لته رناتیڤانه  
له  دژی  په یوه ندییه  هه بووه كان به گه ڕبخرێن و له بارن بۆ سكااڵ دژی  نامۆبوون. 
“ئه و  هێگلدا(  مه غزای   له   هه ر  بێگومان  )ئه مه ش  ڕێیه وه   به م  مرۆڤ  ئێستا 
جیهانه ، كه  له  هونه ردا فۆرمێنراوه ، وه ك ڕیالێتی )ی ڕاسته قینه (” ده ناسێت 
هونه ری   ئیشی   )...( پێبدات.  هیومان  لێره بوونێكی  بۆ  توانای  ده شێت  و 
به ڕێی دووركه وتنه وه ی  نێگه تیڤه وه  له  ڕیالێتی واتا به ڕێی دووركه وتنه وه ی  له  
شێوه ی  سكااڵ و یاخیبووندا به شێوه یه كی پۆزه تیڤ، هیوایه ك ده هێنێته گۆڕێ  و 
ئێستاش مرۆڤ به م هیوایه وه  له  نێو ئیشی هونه ریدا جیهانێكی خۆییانه ی  ژیانی 

به دیهاتوو دژی  نامۆبوون داده نێت)123(. 

ده رئه نجام
   ماركوزه  له و زیانانه  ده توێژێته وه ، كه  كۆمه ڵگه ی  پیشه سازی  هاوچه رخ )چ له  
فۆرمی  كه پیتالیزم و چ سۆسیالیزمی  ڕیاڵدا( له  هزری  ڕه خنه یی  داوه ، هه ربۆیه  
ماركوزه   تاكره هه ند.  كۆمه ڵگه ی   ناوده نێت  هاوچه رخ  پیشه سازی   كۆمه ڵگه ی  
لۆگیكی   و  پۆزه تیڤیزم  لۆگیكی   بنه مای   له سه ر  كه   فه لسه فانه ش،  و  هزر  ئه و 
فۆرماڵ هه ڵچنراون به  تاكڕه هه ند و ناره خنه یی ناوده بات و لۆگیكی  دیالێكتیكی  
بریتیه   ماركوزه   بۆ  فه لسه فه   كرۆكی   ئاخر  ده زانێت،  ڕه خنه یی  لۆگیكێكی   به  
له  “ره خنه “. ئه و ته نانه ت له  پێناسه ی  فه لسه فه دا ده بێژێت: “فه لسه فه  واتا 

ڕه خنه گرتن له  هه موو شتێك”. 
   كۆمه ڵگه ی  تاكڕه هه ند و هزری  تاكڕه هه ند، هێزه  نێگاسیۆنی و دژبه ره كانی  
ناره سه نه كاندا  خواسته   له نێو  و  ده گونجێنن  سیسته مدا  له نێو  سیسته م 
ده یانتوێننه وه ، ئه و خواستانه ی  كه  سیسته می سه روه ر وه ك خواستی  ڕه سه ن 
پیشانیان ده دات. له  ئه نجامدا مرۆڤ له نێو ئه و خواسته  ناڕه سه نانه دا له خۆی 
داده به زێت  نامۆبوو  مرۆڤی   پتر  له وه ش  ده بێت،  نامۆ  جیهان  و  هاومرۆڤان  و 
بۆ ئاستی  به رهه می  كاری  خۆی و خۆیشی ده بێت به  شت )به شتبوون وه ك 

فۆرمی�كی  دیكه ی  نامۆبوون(.
خواسته   سه پاندنی  به   كه   هاوچه رخ،  بێباكی   و  مشه خۆر  كۆمه ڵگه ی      
هێناوه ، چیدی   به رهه م  تۆتالیتێری  جیهانێكی   تاكه كاندا  به سه ر  ناڕه سه نه كان 
بڕناكات، به ڵكو ته نها گۆڕانێكی  چۆنێتی و  گۆڕانی  چه ندێتی  ئه و كۆمه ڵگه یه  
ڕادیكاڵ )رێڤولوسیۆن(، كه  وه ك ئیدیال و ئه گه رێك له به رده م هێزه  ڕه خنه گڕ و 
نێگاسیۆنه كاندا ماوه ، چاره سه ره . ئه و یۆتۆپیایه ی  شۆڕش چ له  هه ڵگێڕانه وه یه كی  
ڕادیكاڵی سیسته م و چ له  هونه ری ڕه سه ندا شیاوی  به دیهاتنه ، به اڵم بكه ری  
شۆڕش چیدی  پرۆلیتاریا )وه ك هێزێكی  ترادیسیۆنی شۆڕشگێر( نییه ، به ڵكو 
بكه ری  شۆڕش وه ك ئه گه رێك له  كه ناره كانی  سیسته می كه پیتالیزم و هه روه ها 
له  جیهانی سێدا ئاماده یی ماوه . ئیشی ڕه سه نی  هونه ریش له  بیاڤی  ئێستێتیكدا 

وه ك شۆڕشگێرێك گفتی ژیانێكی  به دیهاتوو و ئازاد ده دات.
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لیستی سه رچاوه كان
یه كه م: كتێبه كان
-به  زمانی  فارسی

1.احمدی، بابك: حقیقت و زیبایی، چاپ چهاردهم، نشرمركز، تهران، 1386.
2.احمدی، بابك: خاطرات ضلمت، چاپ سوم، نشر مركز، تهران، 1386.
3.احمدی، بابك: كار ڕوشنفكری، چاپ سوم، نشر مركز، تهران، 1387.

4.احمدی، بابك: مدرنیته  و اندیشه ی  انتقادی، چاپ هفتم، نشر مركز، تهران، 
.1387

تهران،  مركز،  نشر  سوم،  چاپ  ماركس،  فلسفی  واژه نامه   بابك:  5.احمدی، 
.1385

امید  ترجمه   انتقادی ،  نرضیه  مفقوده حلقه   نوكانتی:  تفكر  اندرو:  6.ا رات��و، 
مهرگان، انتشارات گام نو، تهران، 1385.

7.اینتایر، السدر مك: ماركوزه ، ترجمه  دكتر حمید عنایت، انتشارات خوارزمی، 
تهران، 1352.

انتشارات نگاه ،  بابایی، پرویز: مكتبهای  فلسفی، چاپ دوم، موسسه    .8
تهران، 1389.

بشیریه ، حسین: تاریخ اندیشه های  سیاسی در قرن بیستم )اندیشه های   .9
ماركسیستی(، جلد اول، چاپ هفتم، نشرنی، تهران، 1386.

شیوا  ترجمه   پساكمونیست،  دوران  در  ماركس  استفان:  سالیوان،   .10
ڕویگریان، انتشارات گام نو، تهران، 1384.

فروم، اریك: سرشت ڕاستین انسان، ترجمه  فیروز جاوید، چاپ دوم،   .11
نشر اختران، تهران، 1386.

افشین  ترجمه   فرانكفورت،  مكتب  واژگان  ا به :  ستفن  و  ایو   كوسه ،   .12
جهاندیده ، چاپ دوم، نشرنی، تهران، 1389.

خشایار  ترجمه   بیستم،  قرن  سیاسی  فیلسوفان  ایچ:  مایكل  لسناف،   .13
دیهیمی، نشر ماهی، تهران، 1385.

ترجمه    ،1844 فلسفی  و  اقتصادی  دستنوشته های   كارل:  ماركس،   .14
حسن مرتچوی ، چاپ چهارم، انتشارات ێ گه ، تهران، 1387.

مۆیدی ،  محسین  دكتر  ترجمه   ساحتی،  تك  انسان  هربرت:  ماركوز،   .15
انتشارات امیر كبیر، تهران، 1362. 

دوم،  چاپ  نوژری ،  حسینعلی  تدوین  و  ترجمه   مدرنیسم،  و  مدرنیته    .16
انتشارات نقش جهان، تهران، 1380.

وود، ڕابین: اومانیسم در نقد فیلم، ترجمه  ڕوبرت صافاریان، نشر مركز،   .17
تهران، 1379.

-به  زمانی  عه ره بی
1.\احمد،قیسهادی:االنساناملعارصعندهربرتماركیوز،املۆسسهالعربیهللدراسات

والنرش،بیروت،1980.

مدبولی، مكتبه الپانیه، الگبعه والفالسفه، الفلسفه موسوعه عبداملنعم: 2.\الحنفی،

القاهره،1999.

قم، القربی، ژوی منشورات الپانی، الجزو الفلسفه، موسوعه عبدالرحمن: 3.\بدوی،

1427هـ.

الوفاولدنیا النقدیهملدرسهفرانكفورت)ماركیوزمنوژجا(،دار النڤریه 4.\حامد،حسن:

الگباهوالنرش،االسكندریه،2003.

5.\زكریا،فۆاد:هربرتماركیوز،دارالوفاولدنیاالگباعهوالنرش،االسكندریه،2005.

6.\گاهر،عالو:مدرسهفرانكفورت)منهوركهایمرالیهابرماس(،منشوراتمركزاالمناو

القومی،بیروت،بدونسنهالگبع.

للتألیف عامه املرصیه املئه زكریا، فۆاد د. ترجمه والپوره، العقل هربرت: 7.\ماركیوز،

والنرش،1970.

به  زمانی  كوردی 

1.جه الل، كاوه : دۆز و كێشه كانی فه لسه فه ، گۆڤاری  زنار، ژماره  )2(، كانوونی 
دووه می 2007.

2.زێفه رت، ئانێماری  گێتمان: ڕێبه رییه ك بۆ ئێستێتیك، وه رگێڕانی كاوه  جه الل، 
چاپخانه ی  بینایی، سلێمانی، 2009.

3.ماركوزه  و پۆپه ر، وه رگێڕانی ئازاد به رزنجی، چاپی دووه م، ده زگای  چاپ و 
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په خشی سه رده م، سلێمانی، 2008.
4.یاسین، عوسمان: هێگڵ و دوو له  قوتابیانی، ده زگای  چاپ و باڵوكردنه وه ی  

موكریانی، هه ولێر، 2008.
دووه م: ده رسگوتاره كان

2009-ِ 1
2010 له  به شی فه لسه فه ی  كۆلێژی زانسته  مرۆڤایه تییه كان-رانیه .  

سێیه م: سه رچاوه  )نێت(
به  فارسی  -

www.bashgah.net ، اصفی، سهیل: هربرت ماركوزه  .1
www.bashgah.net ،مهرگان، امید: چرخ مست  .2

فه رهه نگۆك
پاڵهێز: مۆتیڤ

ریڤیزیۆن: پێداچوونه وه ، به اڵم پێداچوونه وه یه ك كه  شتی  نوێ ئاشكرا بكات.
لێره بوونگه رایی: ئێكزیستێنسیالیزم

نێگاسیۆن: هیچاندن، نه فیكردن

ترادیسیۆن: ته قلیدی )ئه وه ی  له  ڕابوردووه وه  گه یه ندراوه (.
ریالێتی : ڕوودانگه ، واقیع

نموونه   بۆ  كه   دۆكترینی   و  چه سپیو  ماركسیزمی   ئۆرتۆدۆكسی:  ماركسیزمی  
ڕیڤیزیۆن قبوڵ ناكات.
ئه كتوێڵ: هه نووكویی

ئیدیال: نموونه یی
ستاتیك: وشك هه اڵتوو )پێچه وانه ی  دینامیك(

كۆنتێكست: سیاق
فونكسیۆن: كارایی

دێبات: دانوستاندنی  زانستی 
سه بژێكت: بكه ری  زانین

ئۆبژێكت: دانراوی  )بابه تی ( سه بژێكت
ئۆرگانۆن: ناوی  شه ش ڕیساله ی  ئه رستۆتێلیسه  له  باره ی  لۆگیك

دێدوكسیۆن: استینباگ
ئه رگومێنت: بورهان

ئه بستراكت: ته جریدی 
ریالێتی  هه بوو: ڕوودانگه ی  ئاماده 

سۆسیالیزمی  ڕیال: فۆرمی  پراكتیزه  كراوی  سۆسیالیزم
پۆتێنس: توانست، ئه گه ر

دێسپۆتی: ده سه اڵتداری  تاكره وی  به  زه بر
رادیكال: ڕیشه یی

ئیزۆله : په راوێزخراو
ئه سپێكت: ڕووانگه 

ئه فیرماتیڤ: ئه رێده ر )ئه رێده ریه ك كه  زه روره تی  ئه رێنیبوونی  شتێك ده خاته وه (
دۆكترین: بیروباوه ری  چه سپیوی  سیاسی

كۆنسه پسیۆن: پالنی  تیۆرییانه 
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* هێربێرت ماركوزه   یه كێكه  له  فه یله سوفه كانی قوتابخانه ی  تیۆری ره خنه یی، 
ساڵی )1898( له  به رلینی ئه ڵمانیا هاتۆته  جیهانه وه ، له  به رلین و فرایبورگ 
فه لسه فه ی  خوێندوه ، ساڵی )1922( دكتۆرای  وه رگرتوه ، ساڵی )1928( 
بووه ته  یاریده ده ری  فه یله سوفی ئه ڵمانی  مارتین هایدێگه ر له  زانكۆی فرایبورگ، 
جنێفی  بۆ  چوو   )1933( ساڵی  له   هیتله ر  گرتنه ده ستی  ده س��ه اڵت  پاش 
ئه ندامی  ده زگای   به   بووه   له وێ  و  ئه مه ریكا  بۆ  سویسرا، پاش سال�ێك چوو 
سااڵنی   میانه ی   له   ماركوزه   كۆلۆمبیا.  زانكۆی  له   كۆمه اڵیه تی   توێژینه وه ی  
)1950-1942( له  وه زاره تی  ده ره وه ی  ئه مه ریكادا سه رۆك به شی نووسینگه ی  
خزمه تگوزاریه  ستراتیژیه كان بووه ، هه روه ها له  زانكۆی كۆلۆمبیادا له  )ده زگای   
لێكۆڵینه وه كانی  رووسیا( یاریده ده ری  زانستی بووه  و له  ساڵی )1953( له  
)مه ڵبه ندی  توێژینه وه ی  مه سه له كانی  رووسیا(دا له  زانكۆی هارڤارد كاری  كردوه  
و له  ساڵی )1979( مردوه . له  ئیشه كانی  ماركوزه : ئاوه ز و شۆڕش، مرۆڤی 
تاكڕه هه ند، ئیرۆس و ژیارێتی، ره هه ندی  ئێستێتیكی  و پێرمانێنسی هونه ر...
دووه م،  چاپی  به رزنجی،  ئازاد  وه ڕگێرانی :  پۆپه ر(،  و  )ماركۆز  بڕوانه   هتد. 

ده زگای  چاپ و په خشی سه رده م، سلێمانی ، 2008، ل145-146.
)1(احمدی،بابك:مدرنیتهواندیشهیانتقادی،چاپهفتم،نرشمركز،تهران،1387،

ص12-13.

)2(احمدی،بابك:كارروشنفكری،چاپسوم،نرشمركز،تهران،1387،ص199-200.

)3(احمدی،بابك:مدرنیتهواندیشهیانتقادی...،ص15.

)4(هامن،ص15.

)5(زكریا،فۆاد:هربرتماركیوز،دارالوفاولدنیاالگباعهوالنرش،االسكندریه،2005،

ص23-24.

انتشاراتامیر )6(ماركوز،هربرت:انسانتكساحتی،ترجمهدكرتمحسینمۆیدی،

كبیر،تهران،1362،ص10-9)مقدمهمرتجم(.

)7(مدرنیتهومدرنیسم،ترجمهوتدوینحسینعلینوژری،چاپدوم،انتشاراتنقش

جهان،تهران،1380،ص176.

)8(هامن،ص176.

)9(هامن،ص388.

)10(ماركوز،هربرت:پیشین،ص28.

)11(احمدی،بابك:خاگراتڤلمت،چاپسوم،نرشمركز،تهران،1386،ص137.

)12(هامن،ص136.

العربیه املۆسسه ماركیوز، هربرت عند املعارص االنسان هادی: قیس احمد،  )13 (

للدراساتوالنرش،بیروت،1980،ص67.

)14(بدوی،عبدالرحمن:موسوعهالفلسفه،الجزوالپانی،منشوراتژویالقربی،قم،

1427هـ،ص442.

)15(الحنفی،عبداملنعم:موسوعهالفلسفهوالفالسفه،الگبعهالپانیه،مكتبهمدبولی،

القاهره،1999،ص1209.

)16(گاهر،عالو:مدرسهفرانكفورت)منهوركهایمرالیهابرماس(،منشوراتمركز

االمناوالقومی،بیروت،بدونسنهالگبع،ص74.

باڵوكردنهوهی و چاپ دهزگای قوتابیانی، له دوو و هێگڵ عوسامن: یاسین،  ) 17(

موكریانی،ههولێر،2008،ل77.

له 2009-2010 فێركاری ساڵی بۆ هێگل، لهبارهی جهالل م.كاوه دهرسگوتاری  )18 (

بهشیفهلسهفهیكۆلێژیزانستهمرۆڤایهتییهكان-رانیه.

)19(یاسین،عوسامن:سهرچاوهیپێشوو،ل77-78.

)20(ماركیوز،هربرت:العقلوالپوره،ترجمهد.فۆادزكریا،املئهاملرصیهعامهللتألیف

والنرش،1970،ص17.

)21(احمد،قیسالهادی:املصدرالسابق،ص67-68.

)22(سالیوان،استفان:ماركسدردورانپساكمونیست،ترجمهشیوارویگریان،انتشارات

گامنو،تهران،1384،ص64.

)23(جهالل،كاوه:دۆزوكێشهكانیفهلسهفه،گۆڤاریزنار،ژماره)2(،كانوونیدووهمی

2007،ل12.

)24(سالیوان،اسفتان:پیشین،ص91.

)25(یاسین،عوسامن:سهرچاوهیپێشوو،ل81.
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)26(زكریا،فۆاد:املصدرالسابق،ص26.

)27(یاسین،عوسامن:سهرچاوهیپێشوو،ل85.

)28(كوسه،ایووستفنێبه:واژگانمكتبفرانكفورت،ترجمهافشینجهاندیده،

چاپدوم،نرشنی،تهران،1389،ص49.

ههندێك ماركسدا مانوسكریپتهكانی له ماركوزه كه بكرێت، بهوه ئاماژه پێویسته *

توخمیرزگاركردنیمرۆڤلهروویپسیكۆییهوهدهبینێت،بهاڵمماركوزهجهختلهوه

دهكاتهوه،كهپسیكۆلۆژییماركسلهئیشهكانیماركسدانهشیاویئاشكراكردنهبڕوانه:

یاسین،عوسامن:سهرچاوهیپێشوو،ل86.

)اندیشههای بیستم قرن در سیاسی اندیشههای تاریخ حسین: بشیریه،  ) 29(

ماركسیستی(،جلداول،چاپهفتم،نرشنی،تهران،1386،ص199.

)30(یاسین،عوسامن:سهرچاوهیپێشوو،ل87.

.www.bashgah.net،31(مهرگان،امید:چرخمست(

)32(كوسه،ایوواستفنێبه:پیشین،ص32.

)33(ماركوز،هربرت:پیشین،ص39.

)34(كوسه،ایوواستفنێبه:پیشین،ص33.

.www.bashgah.net،35(اصفی،سهیل:هربرتماركوزه(

)36(ێراتو،اندرو:تفكرنوكانتی:حلقهمفقودهنڤریهانتقادی،ترجمهامیدمهرگان،

انتشاراتگامنو،تهران،1385،ص27.

)37(هامن،ص29.

)38(ماركیوز،هربرت:املصدرالسابق،ص336.

)39(ێراتو،اندرو:پیشین،ص30.

)40(ماركیوز،هربرت:املصدرالسابق،ص336.پێویستهئاماژهبهوهبدهین،كهكۆمت

لهجۆرهتێڕوانینێكبۆفهلسهفهیمێژوو،لهئێڤولوسیۆنتێدهگات.بۆمنوونهالیڤیكۆ،

دابهشاندنێكیسێقۆناغیبۆمێژووههیه،كهتێیداژیارێتیلهسهرههڵدانهوهرووهو

لوتكهیپێگهیشنتودواجارههرهسهێنانرهوتدهبهستێت.

)41(نفساملصدر،ص337.

)42(زكریا،فۆاد:املصدرالسابق،ص20

)43(لسناف،مایكلایچ:فیلسوفانسیاسیقرنبیستم،ترجمهخشایاردیهیمی،نرش

ماهی،تهران،1385،ص40.

)44(ماركوز،هربرت:پیشین،ص49.

)45(هامن،ص189.

)46(هامن،ص181.

)47(هامن،ص122.

)48(هامن،ص188.

)49(بابایی،پرویز:مكتبهایفلسفی،چاپدوم،موسسهانتشاراتنگاه،تهران،1389،

ص724.

)50(بشیریه،حسین:پیشین،ص170.

)51(هامن،ص199.

)52(زكریا،فۆاد:املصدرالسابق،ص24.

)53(ماركوز،هربرت:پیشین،ص146.

)54(هامن،ص151.

)55(هامن،ص152.

)56(احمدی،بابك:خاگراتڤلمت...،ص154.

)57(ماركوز،هربرت:پیشین،ص154.

)58(بشیریه،حسین:پیشین،ص201.

)59(ماركوزهوپۆپهر،سهرچاوهیپێشوو،ل9.

)60(بشیریه،حسین:پیشین،ص201.

)61(زكریا،فۆاد:املصدرالسابق،ص28.

)62(املصدرنفسه،ص29.

)63(بشیریه،حسین:پیشین،ص198.

)64(ماركوز،هربرت:پیشین،ص18.
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)65(گاهر،عالو:املصدرالسابق،ص75.

)66(سالیوان،استفان:پیشین،ص93-94.

)67(بشیریه،حسین:پیشین،ص204.

)68(ماركوز،هربرت:پیشین،ص22.

)69(هامن،ص50.

)70(هامن،ص57.

)71(زكریا،فۆاد:املصدرالسابق،ص36.

)72(ماركوز،هربرت:پیشین،ص32.

)73(هامن،ص108.

)74(هامن،ص48.
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پێشڕه و محه مه د -ڕانییە

ناوه رۆك
پێشگوتن

كه س و كات
شۆپنهاوه ر و گه ڕانه وه  بۆ ئێپیستیمۆلۆگیی كانت

شۆپنهاوه ر و خۆرهه اڵت  
نیتشه  و شۆپنهاوه ر

جیهان وه كو وێناكردن
جیهان وه كو ویست

جیهان وه كو خراپه  )یان ئازاری ژیان(
مه رگ 
ئایین

ئێتیكیی سیمپاتی )ئه خالقی هاوهه ستی(
ئێستێتیك )یان فه لسه فه ی  هونه ر(

چه ند ڕه خنه یه ك له  ڕه شبینی مێتافیزیكی
كاریگه ریی شۆپنهاوه ر
لیستی سه رچاوه كان

 پێشگوتن
ئارتور شۆپنهاوه ر  )1860-1788( ناسراو به  “فه یله سوفی 
خاوه ن  الیه نه وه ،  زۆر  له   فه یله سوفاندا،  نێوان  له    ، ڕه شبین” 
واتایه ك،  به   له كاتێكدا  ڕه شبینه ،  ئه و  تایبه تمه نده .  ئه دگارێكی 

فه لسه فه ی  شۆپنهاوه ر

)1788-1860(

زۆربه ی  فه یله سوفانی دیكه ، گه شبینن . شۆپنهاوه ر ئه كادیمیستێكی پێرفێكت 
نییه  وه كو كانت و هێگل، به اڵم سه رباری  ئه مه ش، هێشتا ته واو له  ده ره وه ی 
نه ریتی ئه كادێمیادا نییه . شۆپنهاوه ر تا ئه و ڕۆژگاره  تاكه  فه یله سوف بووه ، 
باوه ڕی به  كریستیانیزم نه بووه  و وه كو ئه تایستێك خۆی ڕاگه یاندووه ، هاوكات 
چونكه   بوداییزم،  و  هیندوویزم  ڕوویكردۆته   كه   بووه ،  فه یله سوفێكیش  تاكه  
ئایین/ دوو  له م  پێیگه یشتبوو،  ئه و  سه ره نجامانه ی   له و  زۆرێك  ده یبینی، 
هیندوویزم  ده قه كانی  وه رگێڕانی  دوای   لێوه كراوه .  باسیان  فه لسه فه یه دا 
كرد  تێكستانه   له م  ڕووی   شۆپنهاوه ر  مایه ر،  فره دریش  الیه ن  له   بوداییزم  و 
ئه و  ده كه ین.  باسی  دواتر  بینینه وه ،  له وێدا  خۆی   تێڕوانینه كانی  زۆرینه ی   و 
ڕوویكرده   یه ك  وه كو  هاوكات  ده وڵه مه ند،  كولتوورێكی  خاوه ن  بوو،  مرۆڤێك 
هونه ر و ئێتیك، ته نانه ت له باره ی  هونه ر ده بێژێت: “ته نها هونه ر له  ئازاری ژیان 
ڕزگارمان ده كات”. شۆپنهاوه ر ئازاد بوو له  كۆت و به ندی ناسیۆنالیزم، نزیك 
بوو له  نووسه رانی ئینگالند و فره نسییه كانه وه ، له كاتێكدا كه متر نزیك بوو له  
بێ  و  “ماندووهێن  ده بێژێت:  هێگل  له باره ی   ئه وه تا  واڵته كه یه وه .  نووسه رانی 
زه وق” و “كۆتا گه مژه ی  ئاڵمانی”، هه روه ها له  شوێنێكی دیكه دا ده ڵێت: “ئه گه ر 
ڕۆژێك گه ره كت بوو گه نجێك گه مژه  بكه یت و توانستی هه رجۆره  لێهزرینێكی 
به  ته واوه تی لێوه ربگرییه وه ، باشترین ڕێگه  ئه مه یه  كتێبه كانی  هێگلی بده یتێ 
بیانخوێنێته وه “. به اڵم ئه و زێتر ڕووده كاته  كانت و لێهزرینه كانی ئه و، به تایبه ت 
له  ڕووی ئێپیستیمۆلۆگییه وه ، گونجاو له ته ك تێڕوانینه كه ی  خۆیدا ده یبینێت. 
له م نووسینه دا، زێتر هه وڵمداوه  مێتۆدی سه بژێكتی شرۆڤه كار بهێنمه  ناوه وه  و 

خۆییانه  له ته ك شرۆڤه كردنی سیتاته كاندا خه ریك بم. 

كه س و كات
ساڵی  و  جیهانه وه   هاته   دانتزیك   له    1788 ساڵی   له   شۆپنهاوه ر  ئارتور 
1860 له  فرانكفورت كۆچی دواییكرد. ئه و كوڕی  بازرگانێكی ده وڵه مه ند بوو 
و ئه مه ش بووه  هۆی  ئه وه ی  ژیانی خۆی  ته رخانبكات بۆ لێكۆڵینه وه  و نووسین. 
له   مامۆستایه تی  كورسی  هه رگیز  بوو،  ده وڵه مه ند  ئه وه ی   له به ر  شۆپنهاوه ر 
زانكۆ وه رنه گرت. به اڵم جارێك هه وڵیدا چه ند وانه یه ك بڵێته وه . ئه م ڕووداوه  
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له  ساڵی  1820 له  به رلین ڕوویدا. ئه و به  گشتی چه ند كاژێرێكی له  ڕۆژدا 
بۆ وانه كانی خۆی هه ڵبژارد، كه  هاوكاتی وانه كانی هێگل بوو. ئه و به  گشتی 
دووربخاته وه .  لێیده بۆوه ،  ڕقی  كه سه ی   له و  خه ڵكی  سه رنجی  بوو  گه ره كی 
به و شێوه یه ی یه كێك له  ژیاننامه نووسانی ئه و به  ناوی فره دریك كاپلستۆن، 
یه ك  دوای   شۆپنهاوه ر،  و  بوو  ته واو  شكستییه كی  كاره   “ئه م  ده نووسێت: 
له وه   گله یی  شۆپنهاوه ر  ئه گه رچی   . هێنا”  وانه گوتنه وه   له   وازی  سیمسته ر، 
ده كات، كه  هاوچه رخه كانی هیچ ئاگاییه كیان له  كتێبه كانی ئه و نه بووه ، به اڵم 
ئه وی  په سنی  ئاڵمانی-  مه زنی  گوێته -شاعیری   نییه .  به م چه شنه   ڕاستییه كه  
ده دا و هه روه ها یه ك دوو فه یله سوفیش ستایشیان ده كرد. ئه و براوه ی  خه اڵتی 
نه رویژ بوو به هۆی  نووسینی گوتارێك له باره ی  ئازادی. به اڵم سه رباری  ئه مه ، 

ئه و تا كۆتاییه كانی ته مه نی ناووبانگی په یدا نه كرد. 
ڕیشه   له باره ی   نووسی:  ناوونیشانه   به م  دوكتۆراكه ی   تێزی   1813 ساڵی  
چوارییه كانی پره نسیپی هۆكاری  به سی . ئه م كتێبه  كه متر وه كو شاكارێكی 
كالسیكی سه یر ده كرا. شۆپنهاوه ر ته مه نی له  بیست سااڵندا بوو، كه  شاكاره كه ی : 
جیهان وه كو ویست و وێناكردن ی له  1818 باڵوكرده وه . ئه و باوه ڕیی وابوو 
ئه م كتێبه  چاره سه ری بۆ دیڵێما ی جیهان دۆزیوه ته وه . به اڵم تووشی سووڕمان 
هات كاتێك بینی هیچ كه سێك ئه وه نده  به  گرنگییه وه  ڕووینه كردۆته  ئه م كتێبه . 
بێده نگی،  له   درێژ  ماوه یه كی  دوای   بكات.  گه ره كه  چی  نه یده زانی  ئیدی  ئه و 
ساڵی 1836 كتێبێكی بچووكی نووسی: له باره ی  خواست له  سروشتدا ، تا 
نیشانی بدات، كه  پرۆسیسی گه شه سه ندنی زانسته كان، جه خت له سه ر به ڵگاندن 
و پره نسیپه كانی ئه و ده كه نه وه . ئه و كات دوو كتێبی بچووكیشی له باره ی  ئێتیك 

باڵوكرده وه : له باره ی  ئازادی ویست )1841( و بنه ڕه ته كانی مۆراڵ .
شۆپنهاوه ر و گه ڕانه وه  بۆ ئێپیستیمۆلۆگیی كانت

به   چونكه   ده زانێت،  كانت  قه رزباری   به   خۆی   الیه نه وه   زۆر  له   شۆپنهاوه ر 
له   پێشكه وتن  گرنگرترین  مرۆیی،  تێگه یشتنی  له باره ی   كانت  ئه و،  تێڕوانینی 
درێژه ی  مێژوودا، یان به تنها خۆی  هۆكاری  ئه مانه  بووه  یان پشكی سه ره كی 
تێدا هه بوون. ئێمه  سه ره تا به  كورتی ئاماژه  ده ده ین به  تیۆریی زانین الی  كانت 

و دواتریش بۆچوونی شۆپنهاوه ر له باره یه وه  ده گوازینه وه . 

هزرڤانه   وه كو  هه موویان،  نه ڵێین  ئه گه ر  هزرڤانان،  له   زۆرێك  كانت،  له   به ر 
ئێمپیریسته كان، باوه ڕییان وابوو سنوورێكی واتادار بۆ زانینی مرۆیی، بوونی 
بۆ ئه وه ی   زانیندا،  له  گه ڕان به دوای   بین  بۆ ئه وه ی  به رده وام  هه یه ، ئه مه ش 
نامینێته وه   شتێك  هیچ  كاته ی   ئه و  تا  بكه ین  ده سته به ر  زێتر  و  زێتر  زانینی 
به دوایدا بگه ڕێین. كانت هه وڵی پێشخستنی ئایدیاكه ی  )ده یڤد هیوم(ی دا، كه  
ده یگوت زانینه كانمان به ندن له سه ر جۆرێكی دیكه ی  سنوورداركردن. هه ر شتێكی 
به هۆی  سێنسه كانمان  ته نها  ده ده ین،  له باره وه   تێبینی  یان  وه ریده گرین  ئێمه  
كه   مرۆڤ،  فزیۆلۆژییه كه ی   ئۆرگانه   پێنج  هه ر  به هۆی   واتا  ده گ��ه ن،  پێمان 
برێتین له : بینین، بیستن، چه شتن، ده ستلێدان و بۆنكردن و به هۆی  مێشك و 
ده ماره كانه وه . هه ر شتێك له  توانستی ئه م ده زگایه دا بێت، ئه وا ده توانین پێی 
بگه ین و بیزانین، ئه گه ر نا هیچ ئامرازێكی دیكه مان نییه  بۆ گه یشتن به  زانین. 
چاره سه ركردنی  بۆ  ده هێنێته وه   ئه وه   به ڵگه وه ی   كانت  سێنسێتی:  پێكهاته ی  
هه نگاوی  هه ڵێنانی  خستوویه تییه ڕوو،  فه لسه فه دا  له   هیوم  كێشه ی   ئه م 
زانین  تیۆرییه ،  ئه م  به پێی  كه   بونیادی،  ی  ئێمپیریسیزم  یه كه مه -هه نگاوی 
به هۆی  پێرسه پتكردنی سێنسییه وه  دێته ئارا. له  به رانبه ر به م ئه زموونگه راییه  
بنه ڕه تییه دا، كانت هه وڵیدا جۆرێكی تازه ی  زانین بخاته وه . واتا سه ره تا هه موو 
ئه مه ش  شیاوه ،  سێنسه كه وه   پێنج  هه ر  به ڕێی  ده گات،  پێمان  زانینه ی   ئه و 
توخمه   واتا  دیكه وه ،  الیه كی  له   كانت.  له سه ر  ده رده خ��ات  هیوم  كاریگه ری  

سێنسییه كان په یوه ندییان له ته ك هۆشدا هه یه .
ئاوه زی، كانت درێژه وه  به وه    كۆنسێپته  په تییه كانی تێگه یشتن : پێكهاته ی  
له   به اڵم  هه یه ،  بوونی  ئێمه دا  زانینی  له   دیكه   توخمێكی  لێره دا  كه   ده دات، 
له   دووه م��ه ،  توخمه ی  ئه م  نه گرتووه .  سه رچاوه ی   سێنسێتییه وه   ئه زموونی 
خودی هۆش )یان ئاوه ز(ه وه  سه رچاوه  ده گرێت. ئاوه زیی مرۆیی، به و جۆره ی  
تابلۆیه كی  تێیگه یشتبوون،  هیوم  ده یڤد  و  لۆك  جۆن  وه كو  ئه زموونگه راكانی 
به هۆیانه وه ،  خۆی،  په تییه كانی  كۆنه سپته   له سه ر  به نده   هۆش  نه بوو.  سپی 
ڕه وتی كاریگه رییه  سێنسییه كان له  جه وهه ره كان، چۆنێتییه كان، چه ندێتییه كان 
ده بێژێت:  كانت  داده نێت.  كاریگه ری  معلول(   و  ئیفێكته كاندا )عله   و  هۆ  و 
ئاوه ز، به پێچه وانه ی  تێڕوانینی هیوم، خاڵی نییه ، به ڵكو به نده  له سه ر دوازده   
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كۆنسێپت یان كاتیگۆری:
 كۆنسێپته  په تییه كانی تێگه یشتن الی  كانت

كاتیگۆرییه كان بڕیاره كان     
1. چه ندێتی 1. چۆنێتی     

أ. یه كێتی أ. هه مه كی      
ب. پلورالیتی ب. هه نده كی      
ج. تۆتالیتی ج.تاكێتی      
2. چۆنێتی 2. چۆنێتی     
أ. ڕیالیتی أ. پۆزه تیڤ      

ب. نێگاسیۆن )هیچاندن( ب. نێگه تیڤ      
ج. سنوورداركردن ج.بێدوایه كی     

3. په یوه ندی 3. په یوه ندی   
أ. ناوه رۆكێتبوون و جه وهه ر أ. كاتیگۆریی     

ب. كاوسالیتی )هۆكاره كی( و  ب. هیپۆتێز )گریمانه یی(    
ناسه ربه خۆیی

)ه��اوب��ه ش��ی��ك��ردن(  كۆمیونیتی  ج.  ج. جیایی      
)له نێوان نوێنه ر و نێره ردا(

4. مۆدالیتی 4. مۆدالیتی )چۆنێتی(  
و  )ك�����رده   ن��ه ش��ی��او  و  ش��ی��او  أ.  أ. كێشه دار      

نه كرده (  
ب. بوون و نه بوون ب. ده رخه ر     

ج. زه رووره ت و ڕێكه وت  ج. پڕ       
هه روه ها كانت  كۆنسێپته  په تییه كانی ئاپێریۆری  به كارده هێنێت. مه به ستی 
ئه زموون،  له   لۆگیكیانه  سه ربه خۆن  ئه وانه   له وه ی : )1(  برێتییه   له مه   كانت 
له   سه ربه خۆن  ئه وانه    )2( و  داده نێن  پێشگریمانه   به   ئه وانه   ئه زموونه كان 
جۆرێك  ئه وانه   بدات.  به وانه   گۆڕان  ناتوانێت  ئه زموون  هه رگیز  ئه زموون. 
ئه زموون و زانین به  ئێمه  ده ده ن، له به رئه وه ی  شێوه كانی ئێمه  له  تێگه یشتنی 
هه ر شتێكدا هه ن. كانت نیشانی ده دات  كۆنسێپته  په تییه كانی ئاوه زی ئێمه  

هیچ  ته نانه ت  نییه .  زانینێك  هیچ  ئه وانه ،  به بێ  یونیڤێرسالن،  و  )3( گشتی 
ئه زموونێكیش نییه . ئه وانه  توخمی زه رووری زانینن. 

فێنۆمێنا و نۆمێنا
به اڵم بۆ ئه م جه خت و دڵنیاییه ی   كۆنسێپته كان یان كاتیگۆرییه كانی تێگه یشتن  
جه ختێتییه ی   ئه و  هه یه .  دیكه   خه ریكبوونی  به   پێویست  هێشتا  ده یخه نه وه ، 
كاتیگۆرییه كان ده یخه نه وه ، برێتییه  له وه ی ، كه  ئێمه  توانستی ئه وه مان هه یه  
كۆنسێپته   ئه م   به هۆی   شتانه ی   ئه و  واتا  )دیارده كان(،  فێنۆمێنه كان  ته نها 
ئه و   ، له خۆدا(  )شت  نۆمێنا  به اڵم  بناسین.  ده گرن،  سه رچاوه   په تییانه وه  
شتانه ی  سه ربه خۆن له   كۆنسێپت و كاتیگۆرییه كانمان، ئه وا هه رگیز ناتوانین 
پێیان بگه ین و بیانناسین. بۆیه  كانت پێشنیاری  ئه وه  ده كات واز له  هه وڵدان 

بهێنین بۆ گه یشتن به  نۆمێنا، چونكه  هه رگیز پێی ناگه ین .
و  ڕاست  زانینێكی  به   سێنسه كانمانه وه   به هۆی   ته نها  ناتوانین  ئێمه   كه واته  
به هۆی  هه رشتێكی  نییه   ئه وه مان  توانستی  ئێمه   سه ره نجام  بگه ین.  دروست 
ده ره وه ی   له   شته ی   ئه و  سروشتی  چونكه   پێیبگه ین،  پێشچاوه وه ،  هێنانه  
توانستی تێگه یشتنی ئێمه دایه ، وه كو كتێبێكی داخراو ده مێنێته وه . هه موو ئه و 
شتانه ی  له  نێو جیهانی ئه زموونگه راییدا پێیده گه ین، زانسته ، به اڵم سه رباری  
ئه م كاریگه رییه ی  زانستیش بۆ گه یشتن به  حه قیقه ت، به اڵم هێشتا ناتوانێت 
هیچ شتێك بزانێت گه ر له  ده ره وه ی  جیهانی ئه زموونگه راییدا بێت. شۆپنهاوه ر 
ئه م تێزانه ی  كانت ده ڕاستێنێت و ده بێژێت: “كاریگه ریی وشه كانی ئه و له سه ر 
چاوی  له   ڕه شه   ئاوی  البردنی  نه شته رگه ریی  كاری  هاوشێوه ی   زۆر  هۆش، 

كوێردا”.
به  بۆچوونی شۆپنهاوه ر، كانت ڕاستی بۆ چووه ، كه  هه موو گشتی دابه شكردووه  
نه شیاوه   هێشتا  ئه مه ،  سه رباری   به اڵم  نۆمێنه كاندا.  و  فێنۆمێنه كان  به سه ر 
چونكه   پێكهاتبێت،  نێوخۆدان،  له   ئه وانه ی   شته كان،  له   نۆمێنا،  جیهانی 
ئه گه ر شتی له یه كدی جیاواز بوونیان هه بێت، ئه وا گه ره كه  توانستی له یه كدی 
جیاكردنه وه شیان هه بێت. هه موو ئه م شتانه ش كاتێك ڕووده ده ن، كه  كات و 
شوێن له  ئارادا بێت، به اڵم نۆمێنا به ده ره  له  كات و شوێن. بۆیه  شۆپنهاوه ر 
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پێیوایه  جیاكردنه وه  ته نها له و شوێنانه دا ڕووده دات، كه  كات و شوێنی هه یه . 
كه واته  نابێت نۆمێنا هۆكار بێت بۆ بوونی فێنۆمێنا. به  بۆچوونی كانت، ویست  
سه ر به  جیهانی نۆمێنایه ، كه واته  ئه مه ش ده بێته  هۆكار بۆ “ئازادانه “ بزووتنی 
جه سته مان. به اڵم شۆپنهاوه ر ئه مه  به  نه شیاو ده بینێت، چونكه  ئه و پێیوایه  

ویست و بزووتنی جه سته یی یه ك شتن. 

شۆپنهاوه ر و خۆرهه اڵت
و  هیندوویزم  هزری   هاوشێوه ی   شۆپنهاوه ر  ئایدیاكانی  و  بۆچوون  زۆرینه ی  
بوداییزمه ، به اڵم شۆپنهاوه ر گوته نی، دوای كاركردن و هێنانه  ئارای  هزره كانی، 
ئه وجار به  فه لسه فه ی  خۆرهه اڵتی ئاشنا بووه ، چونكه  تا ئه و سه رده م ئه م ئایین/
نۆزده هه مه وه ،  له  سه ره تاكانی سه ده ی   بوون.  نائاشنا  ئه وروپا  به   فه لسه فانه  
یه كێك  ئاڵمانی،  زمانی  به   كران  خۆرهه اڵتی،  تێكستی  وه رگێڕانی  پرۆسیسی 
وه رگێڕانی  خه ریكی  مایه ر،  فره دریش  ناوی  به   شۆپنهاوه ر،  هاوڕێیانی  له  
تێكسته كان بووه  و پێشووتریش باسی ئه م ئایین/فه لسه فانه ی  بۆ شۆپنهاوه ر 
كردووه ، له و كاته وه  شۆپنهاوه ر تووشی سوڕمان هاتووه ، كه  بینیویه تی ئه و 
هزرانه ی  ئه م پێیگه یشتووه ، پێشووتر به  شێوازی جیاواز، ئه م ئایین/فه لسه فانه  
پێیگه یشتوون. كانت و شۆپنهاوه ر له  ڕه هه ندی فه لسه فه ییه وه ، كاریان له سه ر 
ترادیسیۆنی فه لسه فه ی  گریكی، به  تایبه ت پالتۆن و ئه ریستۆتێلیس كردووه  و 
ته واو پابه ندێتی خۆیان ڕاگه یاندووه  بۆ مێژووی فه لسه فه ی  خۆرئاوایی. ئه وان 
ئیشیان له سه ر جیهانی ئه زموونگه ری كردووه ، واتا ئه و فیزیكه ی  له سه ر ماتماتیك 
به نده ، سه باره ت به  جیهانی ئه زموونگه رایی، ئه وا كلیلی زانینه . به اڵم هیچیان 
ڕوویان نه كردۆته  ئه و الیه نه ی ، كه  جگه  له  جیهانی ئه زموونگه ری، هیچی دیكه  
دیكه   فه لسه فه ی  خۆرهه اڵتی جۆرێكی  بۆچوونی شۆپنهاوه ر،  به   نییه .  بوونی 
مامه ڵه ی  كردووه . ئه وان پشت به ست نه بوون به  زانست، به ڵكو به ندن له سه ر 
باوه ڕ و ئایین. به  جۆرێك ئه م به ندبوونه  له سه ر باوه ڕ و ئایین، وای كردووه  كه شی 
فه لسه فه ی   ئه مه ،  سه رباری   به اڵم  فه لسه فه كه دا.  به سه ر  زاڵببێت  زۆر  ئایینی 
خۆرهه اڵتی، له  كه شێكی جیاواز، جیهانێكی جیاواز، زمان و كولتوورێكی ته واو 
جیاواز له  خۆرئاوایی، به  هه مان ئه و سه ره نجامانه  گه یشتوون، كه  فه یله سوفانی 

خۆرهه اڵتی  فه لسه فه ی   هێشتا  ئه وه شدا،  له ته ك   . پێیگه یشتوون  خۆرئاوایی 
نه یتوانیوه  ئه م هزرانه  په ره  پێبدات و بیانخاته  نێو چێوه یه كی فه لسه فه ییه وه ، 

بۆیه  به  درێژایی مێژوو، فۆرمی ئایینی وه رگرتووه  و كاریگه رییه كه ی  داناوه . 

نیتشه  و شۆپنهاوه ر
كاریگه ری  شۆپنهاوه ر له سه ر هزرڤانان و هونه رمه ندانی دوای  خۆی زۆره ، ئێمه  له  
به شی په یوه ست به  كاریگه ری، ناوی ئه و كه سانه  ده هێنین، كه  ئه م كاریگه ری  
له سه ر  كاریگه رییه كانی  له ته ك  پوختی  به   ته نها  لێره دا  به اڵم  داناون،  له سه ر 
نیتشه  ده دوێین. كاریگه ری  شۆپنهاوه ر له سه ر نیتشه  زۆره  و له  به رهه مه كانیدا 
ڕه نگیداوه ته وه ، به  تایبه تی له  “له دایكبوونی تراژیدیا”دا. هه روه ها كتێبێكیشی 
نووسیوه  به  ناوی “شۆپنهاوه ر وه كو مامۆستا” . له  كتێبی له  “له دایكبوونی 
تراژیدیا”دا له  چه ندین شوێن ناوی شۆپنهاوه ر و تێڕوانینه كانی ده هێنێته  نێوه وه  

و شرۆڤه یان ده كات .
بۆچوونی شۆپنهاوه ر بووه  به  بناغه ی  بۆچوونه كه ی  نیتشه  له باره ی  تراژیدیا، 
پۆست- فه لسه فه ی   و  كانت  دوالیستییه كه ی   مێتافیزیكه   ڕه تدانه وه ی   ئه مه ش 
“ئایدیا”ش  و  داده نێت  “ویست”  به   بوون  ڕاسته قینه یی  شۆپنهاوه ر  كانتیانه . 
ده كات به  فێنۆمێن و ڕواڵه تی ده ره كی ویست. الیه نه كانی ناوه وه  و ده ره وه ی  
بوون، به م شێوه یه  سه ر به  دوو ڕاسته قینه ی  جیاواز و دوور نین، به ڵكو ویست 
و  ناسنوورداره   هێزێكی  بوونه ،  ڕاسته قینه ی   كه   ویست،  ویستن.  ڕواڵه تی  و 
هزرین هه وڵی كۆنترۆڵكردن و به ستنه وه ی  ده دات. هزرینیش بێهوده  به  شوێن 
هۆكاره كاندا وێڵه  و به  هۆكرده كانه وه  ده یانبه ستێته وه  و گه ره كییه تی پێشبینی 
سیسته م و ڕژێمێكی ئۆنتۆلۆگیی نائاگامه ندانه  بۆ بوون بكات. بوون )ویست( 
هێزێكی ناوه كی حه ز و ئاره زووی دیۆنیسیۆسه . گریكه كان و شۆپنهاوه ر، له م 
و  )ئه فسانه یی(  یه كه میان  جیاواز،  شێوازی  دوو  به   و  یه كده گرنه وه   پنته دا 
دووه میان )فه لسه فه ییانه ( له  یه ك ڕاسته قینه  و داكه وت ده دوێن. به اڵم ئه مه ش 
بۆی   ڕزگاربوونمان  كه   ده كاته وه ،  له چاره به ده رمان  تراژیدییه كی  ڕووب��ه ڕووی 
نییه . ئایا نیتشه  توانیویه تی ڕێگه چاره  بدۆزێته وه ؟ له  وه اڵمی نیتشه دا، تاكه  
قۆناغی  له   به اڵم  گریكی،  كولتووری   بۆ  گه ڕانه وه یه   قۆناغه دا،  له و  ڕێگه چاره  
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به هێنانه   ئه ویش  فه لسه فه ،  ڕێگه چاره ی   بۆ  بگه ڕێینه وه   پێویسته   دووه م��دا 
ناوه وه ی  به رزه مرۆڤ )ئوبه رمێنش( . هه روه ها الی  نیتشه  ڕاسته قینه ی  بوون 
“ویست”�ه  و “هۆش”یش، كه  سه رچاوه ی  ئایدیاكانه ، ڕواڵه ت و دیارده ی  ئه و 
ڕاستییه ی  بوونه . ئه مه ش بۆچوونێكی مێتافیزیكییه  له  نێوان بوون و فێنۆمێنی 
بووندا و له  شۆپنهاوه ره وه  وه رگیراوه . هه روه ها نیتشه  بۆ چاره سه ركردنی ئه و 
كێشانه ی  باسمانكرد، گه ڕاوه ته وه  بۆ بۆچوونه  مێتافیزیكییه كه ی  شۆپنهاوه ر و له  
ڕوانگه ی  جیاوازییه كانی نێوان ویستی تاكه كه س و ویستی هه مه كییه وه  سه یری  
كێشه كه ی  كردووه  . له  ڕووی هونه ریشه وه ، كاریگه ری  شۆپنهاوه ر له سه ر نیتشه  
هونه ری   فه لسه فه ی   له باره ی   كتێبێكی  یه نگ،  جولیان  ئه وه   له به ر  ئاشكرایه ، 
نیتشه  نووسیوه  و چاپته رێكی دوور و درێژی بۆ كاریگه ری  شۆپنهاوه ر له سه ر 
له  به شی په یوه ست به  ئێستێتیكی شۆپنهاوه ر  نیتشه  ته رخانكردووه  ، ئێمه  

سوود له م كتێبه  وه رده گرین.

جیهان وه كو وێناكردن 
ئه مه ش  ناڕاسته وخۆیه ،  به ڵكو  نییه ،  ڕاسته وخۆ  له  جیهان،  ئێمه   تێگه یشتنی 
ئه وا  نه پاڵێورێت،  تا  شتێك  هیچ  كه   داده نێین،  ناڕاسته وخۆ  به   هۆیه وه   به م 
نه شیاوی پێرسه پتكردن و تێگه یشتنه . ئه م پااڵوتنه  به هۆی  پێنج سێنسه كان 
و ئاوه زه وه  شیاوی پێگه یشتنه . كه واته  ئه و جیهانه ی  ئۆبژێكتی پێرسه پتكردنه  
وێناكردن  و  ئایدیا  له   جگه   نییه   شتێك  زانینه ،  و  زانست  و  سێنسییه كان 
“جیهان وێناكراوی منه “. شۆپنهاوه ر ئاماژه  به وه  ده كات، كه  درزی قوڵی نێوان 
فێنۆمێنه كان و حه قیقه ت، وه كو بزووتنی گۆی  زه وییه : ئێمه  ناتوانین ڕاسته وخۆ 
هه ست به  بزووتنی گۆی  زه وی بكه ین و ناتوانین ڕاسته وخۆ لێی به ئاگا بین. 
به اڵم كاتێك فه یله سوفان له  بوونی وه ها درزێك به ئاگا دێن، “ئیدی هیچ كاتێك 
ناتوانن ئارام بگرن”. سه رباری  ئه مه ، فه لسه فه  له  كۆتاییدا، ئه و حه قیقه ته ی  

له ودیو ئایدیاكانی ئێمه دا شاراوه یه ، ئاشكرا ده كات.
شۆپنهاوه ر ده بێژێت گرنگترین پشكی كانت له  فه لسه فه دا، شێوازێك بوو، كه  
ئه و جیاوازی دانا له  نێوان جیهانی فێنۆمێنه كان، له  الیه كه وه ، و جیهان به و 
جۆره ی  له  ڕاستیدا هه یه ، له  الیه كی دیكه وه . پێشووتر جۆن لۆك  و جۆرج 

باركلی  توێژینه وه یان له سه ر ئه وه  كردبوو، كه  ئه وه ی  له  جیهانی ماته ریالیدا 
دراوه   به هۆی   ته نها  هه بێت-  بوونی  ماته ری   جیهانی  ئه گه ر  ده یزانین-هه ڵبه ت 
سێنسییه كانه وه  پێیده گه ین، واتا به هۆی  پێنج سێنسه  ئۆرگانییه كه ی  مرۆڤ: 
زانینی  ئ��ه وه ی   به هۆی   چه شتن.  و  ده ستلێدان  بۆنكردن،  بیستن،  بینین، 
باركلی  ئه وا  شیاوه ،  سێنسه كه وه   پێنج  به ڕێی  جیهان،  به   سه باره ت  ئێمه  
تیۆرییه كی به هێز داده ڕێژێت، كه  جیهان له  بوونه وه ره  ناماته ری و ئایدیاكان و 
پێرسه تكردنه كانیانه وه  پێكهاتووه . به اڵم ئه وانیدیكه  باوه ڕییان وایه  شتێك نییه  
به  ناوی جیهانی ماته ریالی، سه رباری  ئه مه ، ئه وه ش زیاد ده كه ن، كه  جیهانی 
ماته ری له  ڕاستیدا له  پشت “ماسكی پێرسه پتكردنی سێنسێتییه وه “ وه ستاوه  

و ئێمه  توانستی زانینی ئه وه مان نییه . 
كانت ماسكی دووه م بۆ سه ر ماسكی پێرسه پتكردن زیاد ده كات. ئه و به ڵگه  
ده هێنێته وه ، كه  فێنۆمێنه كان به  شێوه یه كی تێكه ڵ و ئاڵۆز و ناڕێك بوونیان 
نییه -چونكه  ئه گه ر وه ها بێت، ئه وانه  ده گۆڕێن بۆ چه ندین فێنۆمێنی بێواتا و 
ناڕوون. ئێمه  هه موو شتێك له  چوارچێوه یه كی مه رجداردا پێرسه پت ده كه ین. 
و  كات  له   ماته ریالی  ئۆبژێكتی  ده بێژین  شتێك  به   تێبگه ین  گه ره كه   یه كه م، 
دووه م،  ڕووداوی )هه بووی( سه بژێكتیڤێتی.  ده بێژین  به  شتێكیش  و  شوێندا 
ڕووداوی  به   ئه وانه   پێویسته   گه یشتین،  ڕووداوه ك��ان  تێگه یشتنی  به   كاتێك 
ڕووداوه كان  هۆكاری  له   سێنسه كه وه   پێنج  به هۆی   ئێمه   دابنێین.  هۆكاره كی 
تێناگه ین. كات، شوێن و هۆكار بۆ تێگه یشتن و پێرسه پتكردنی سێنسێتی شتی 
زه روورین و كانت ئه م زه رووره ته  به  سروشتی هۆشی مرۆیی په یوه ست ده كات. 
كات، شوێن و هۆكار ڕووداوگه لی سه ربه خۆ نین، به اڵم به هۆی  پێنج سێنسه كه  
ماسكی  هه روه ها  و  ئاوه ز  ماسكی  به   جیهان  ئێمه   دیاریده كرێن.  ئاوه زه وه   و 
سێنسه كان ده بینین. شۆپنهاوه ر ئه م گریمانه یه ی  كانت له  هه ر ڕوانگه یه وه  به  
دروست ده بینێت. له  تێڕوانینی ئه ودا، كات، شوێن و هۆكار له  “سه ری  مرۆڤ”دا 

بوونیان هه یه . 
ئێستا كانت باوه ڕیی وایه  له  پشت ماسكه كانی سێنس و ئاوه زه وه ، جیهانێكی 
ڕاسته قینه  بوونی هه یه . جیهانی شته كان له خۆدا یان جیهانی نۆمێنا. شۆپنهاوه ر 
ئه م گریمانه یه ش په سه ند ده كات و به  دروستی ده بینێت. به اڵم به  پێچه وانه ی  
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كانت، ڕه وتگرتن له  جیهانی فێنۆمێناوه  )وێناكراوه وه ( ڕووه و جیهانی نۆمێنا، 
فه لسه فه   كه   ده بێژێت،  وه ها  شۆپنهاوه ر  ئه وه ،  جیاتی  له   نه شیاوه .  شتێكی 
ئێمه   به   كۆتایی  ڕاسته قینه ی   جه وهه ری   له باره ی   زانیاری   چه ندین  ده توانێت 
بدات. سه رباری  ئه م تێڕوانینه ی  بۆ نۆمێنا، به اڵم هێشتا ئاراسته ی  تایبه تی خۆی  
به ده سته وه  ده دات . به اڵم سه رباری  ئه مه ، شۆپنهاوه ر پێیوایه  تا ئه ندازه یه ك 
توانیویه تی په ی به م نهێنییه  به رێت. واتا هه رچه ند ئێمه  ناتوانین له  ده ره وه  
فه لسه فه ،  واتا  دیكه ،  به ڕێیه كی  ده توانین  به اڵم  نهێنییه وه ،  ئه م  نێو  بچینه  
بچینه  نێو ئه م نهێنییه وه . ئه و ده بێژێت: “من له  الیه كه وه  هه ست به  جه سته ی  
خۆم ده كه م، كه  فۆرم و قه باره ی  خۆی  هه یه  و بۆشاییه كی داگیركردووه  و له  
له سه ر  ده وروبه ریدا،  شته كانی  له ته ك  په یوه ندی  و  هه یه   ڕه وتێكی  كاتدا  نێو 
بنه مای هۆ و كاریگه ری  وه ستاوه ، به اڵم له  الیه كی دیكه وه  من خۆم به  بوونێك 
ده زانم، كه  هه ست ده كه م و كار ده كه م و هه وڵ ده ده م له  یه ك وشه دا خۆم 
به  بوونه وه رێك ببینم، كه  “ویست” ده كه م. له  قواڵیی ئاگامه ندێتی مندا، ئه م 
بوونه وه ره  ناوه كییه ، وه ك بوونێكی به ده ر له  كۆت و به ندی كات و شوێن و 

به ده ر له  زنجیره ی  هۆ و كاریگه ری ، خۆی  ده رده خات” . 
شۆپنهاوه ر ئه م بوونه  ناوه كییه  له ته ك په یكه ره ی  ڕواڵه تی ده ره وه دا به  یه ك 
تاكه  شته ش  ئه م  لێكده داته وه  و  دیارده ی  شتێك  به   ده زانێت و هه ردووكیان 
هه مان “ویست”�ه  و ئه و ڕاستیه  شاراوه یه یه ، كه  له  پشتی شته كانه وه یه ، یان 

ڕوونتر ببێژین هه مان “نۆمێنا”ی كانته .

جیهان وه كو ویست 
فه لسه فه ی  شۆپنهاوه ر له باره ی  ڕه شبینی مێتافیزیكی، له سه ر بنه مای  بۆچوونه كانی 
ئه و له باره ی  ویستی مێتافیزیكی بنیادنراوه . فه یله سوفه  ماته ریالیستییه كان به  
هۆشه  زانستییه كه ی  خۆیانه وه  وه ها ده ڕوانن، كه  ڕاستییه  كۆتاییه  هه بووه كان 
له  جیهاندا، برێتین له  ماته ریال و ئه نێرژی. هزرڤانه  ئایدیالیسته كان-به تایبه ت 
باركلی- ڕاستی شاراوه  له  جیهاندا به  هۆش یان ڕۆح، و به  زیادكردنی ئایدیاكان، 
ده زانن. شۆپنهاوه ر هه ردوو ئایدیای ماته ریالیزم و ئادیالیزم ده هیچێنێت، چونكه  
له  تێڕوانینی ئه ودا، ڕاستی كۆتایی له  هێزێكی هه رمانی جیهانی یان جوڵه یه ك 

پێكهاتووه . ته واوی شته كان و ڕووداوه  ڕێكه وته كان، كه  هۆشی ڕوون ، زانست و 
فه لسه فه ی  ماته ریالیستی و ئایدیالیسی گریمانه ی ده كه ن، ته نها نمایشێكی ئه م 
هه وڵه  نائاگایانه یه ، كه  ئه و پێی ده بێژێت مه یلی مێتافیزیكی. بۆ تێگه یشتن له م 
بابه ته ، پێویسته  تێبگه ین و ئه وه  په سه ند بكه ین، كه  ڕێگه یه ك بۆ تێگه یشتنی 
جیهانی ئه بستراكته كان و ڕاسته قینه كان بوونی هه یه . كه واته  به  ته واوی ئه م 
پێناسانه وه ، ڕاستی كۆتایی )نۆمێنا(، كه  كانت به  نه شیاوی ناسینی ده بینێت، 

به اڵم شیاوی ناسینه . 
توانستی  ل��ه ب��اره ی   ده ره ن��ج��ام  به   گه یشتن  بۆ  شۆپنهاوه ر  مێتۆده ی   ئ��ه و 
ده ستپێكردن،  بۆ  ئاڵۆزه .  ئاستێك  تا  هه ڵیده بژێرێت،  زانین  ده سته به ركردنی 
توانستی  من  جیهانه ی   ئه و  ته نها  كه   په سه ندبكرێت،  مه رجه   ئه و  پێویسته  
بۆ  شته كان  ئاوه زییه كانه .  و  پێرسه پتكردن  جیهانی  ئه وا  هه یه ،  ناسینیم 
تێیانده گه م.  و  ده كه م  پێرسه پتیان  من  كه   هه یه ،  بوونیان  شێوه یه ك  به   من 
جیهانی به رسێنسه كان و بینینه كان، له  پێرسه پتكردنه  سێنسێتییه كانی منه وه  
سه رچاوه یان گرتووه . كه واته  وێناكردنی من له  جه سته ی  خۆم، پێویسته  جۆرێك 
بێت له  پێرسه پتكردن، چونكه  جه سته ی  من شتێكی به رهه ست و شیاوی بینینه  
و ئه مه ش به و واتایه  نییه : من یان جه سته ی  من هه مان ئه و شته یه ، كه  من 
پێرسه پتی ده كه م، به ڵكو به و واتایه  دێت ئه مه  تێگه یشتنی ته واوی شتێكه ، كه  
ده شێت بۆ من بوونی هه بێت . ئه وه ی  له باره ی  جه سته ی  من زانراوه ، برێتییه  
له وه ی  جه سته ی  من، خودی من نییه . من شتێكی زیاتر له  جه سته م، له به ر 
ده كه م.  پێرسه پت  دیكه   بوونه وه رێكم جه سته ی  خۆم و شته كانی  ئه وه ی  من 
ئێستا پێویسته  ئه م بوونه وه ره  پێرسه پتكه ره  ناوبنێین سه بژێكتی پێرسه پتكاری 
سێنسێتی . كه واته  ئه و ئۆبژێكتانه ی  بابه تی پێرسه پتكردنن، ئه وانه ن، كه  من 
وه كو زانه رێك )یان سه بژێكتێك( پێرسه پتیان ده كه م. ئۆبژێكته كان بۆ من له  
جیهانی ماته ریالیدا وه كو ئۆبژێكتی پێرسه پتكراو بوونیان هه یه . شۆپنهاوه ر به و 
ده ره نجامه  ده گات، كه  ناتوانین سه بژێكتی پێرسه پتكار و ئۆبژێكتی پێرسه پتكراو 
كاتیگۆری   دوو  و هۆش  “ماته ریال  ده نووسێت:  ئه و  جیابكه ینه وه .  یه كدی  له  
وابه ستی یه كتری و نه شیاوی جیاكردنه وه ن”. چونكه  ماته ریال و هۆش )یان 
بوونیان  ڕێژه یی  شێوه یه كی  به   ته نها  و  ئ��ارادان  له   یه كدی  بۆ  ته نها  هزر(  
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بۆچوونی  به پێی  یه كترین.  وابه سته ی   پێداویستییانه وه   به هۆی   كه واته   هه یه . 
له   به شێكن  ته نها  و هۆش  ماته ریال  كه   ده گه ین،  ده ره نجامه   به و  شۆپنهاوه ر 

جیهانی وێناكردن. كه واته  هۆش هه مان سه راب یان “مایا”یه . 
ده توانین  ئێمه   شۆپنهاوه ره ،  لێهزرینه كانی  زنجیره   هه نگاوی  یه كه م  ئه مه  
ژێر  بیخه ینه   ته نانه ت  و  بین  بابه ته وه  خه ریك  به م  زێتر  و  بووه ستین  لێره دا 
پرسیاریشه وه . وایدابنێین به هۆی  به رده وامبوونی توێژینه وه كه  ڕێكبكه وین، كه  
شتێك  پێرسه پتكردنیش  و  ده كات  كار  ناوه كیدا  تێگه یشتنی  ڕۆڵی  له   هۆش 
نییه  جگه  له  وێناكردن. سه رباری  ئه مه ، ئایا ناتوانین ببێژین هۆشێكی دیكه -
كه  هه مان توانستی به ڵگاندنی ئه بستراكتییه -له  لێهزرینی فه لسه فه ییدا بوونی 
هه یه ؟ زانینی  كۆنسێپته كان، شتێكی جیاوازه  له  پێرسه پتكردن و تێگه یشتنی 
به ڵگاندنی  به ڕێی  ئێمه   كه   ده كه ین،  گریمانه   وه ها  بۆچی  كه واته   ناوه كیدا. 
وه ها  شۆپنهاوه ر  نییه ؟  ڕاستیمان  پێرسه پتكردنی  توانستی  ئه بستراكتییه وه  
به   به اڵم  سوودمه ندن،  به ڵگاندنه كان  هه موو  ده داته وه :  پرسیاره   ئه م  وه اڵمی 
مرۆڤ.  خواسته كانی  دابینكردنی  و  ڕه زامه ندی  بۆ  بێت  ئامرازێك  مه رجێك 
ته نانه ت ئاوه زی ئه بستراكتیش فونكسیۆنێكی بیۆلۆژیی هه یه : ئه م ئاوه زه  له  
خزمه تی جه سته  دایه . شۆپنهاوه ر وه ها ده هزرێت، كه  ئێمه  ناچار بووین به و 
ئاوه زی ئه بستراكتی په یوه سته  به  جیهانی وێناكردنه وه  و  ده ره نجامه  بگه ین: 
ناشێت ڕاستی كۆتایی بێت. كه واته  ئه م بڕیاره ی  دێكارت: “من ده هزرێم، كه واته  

من هه م”  دروست نییه  و پێویسته  ڕه تیبكه ین . 
ته نها  ڕووی��دا،  كاتێك  به اڵم  نه بێت،  ڕازیكه ر  ئه وه نده   جوڵه یه   ئه م  له وانه یه  
زانین،  له باره ی   لێتوێژینه وه كانیدا  به شی  دووه مین  له   الوه كییه .  كه یسێكی 
شۆپنهاوه ر وه ها ده توێژێته وه ، كه  له ته ك هه موو ئه م دۆخانه دا، ئاوه زی مرۆیی 
تا ئاستێك ده توانێت ڕێگه یه ك ڕووه و ڕاستی په یدا بكات. ئه و به م ڕێیه  ده بێژێت 
“تاكه  ده رگای  به رته سك” . بۆ تێگه یشتنی شوێنی “تاكه  ده رگای  به رته سك” 
ببین.  ئینترۆسپێكسیۆن(   پێویسته  ده رگیری  كاتیگۆری “ده روونبینی” )یان 
)ئایا ده روونبینی جۆرێكه  له  ئاوه زمه ندێتی؟( ده روونبینی یان “خۆئاگامه ندی 
واتایه   ده روونی” ده ستووره كانی ویستی هه ر تاكێك دیارده دات. ئه مه ش ئه و 
ده گه یه نێت، كه  ده ستووره كانی ویستی هه ر تاكێك ڕاسته وخۆ شیاوی تێگه یشتن 

ده ستووره كانی  دێنێته وه .  ئاگا  به   ئێمه   ده روون��ی”،  “خۆئاگامه ندی  ده بێت. 
به  یه ك شت  به دوای  خۆیدا ده یانهێنێت،  ئه و چاالكییه  جه سته ییانه ی   ویست 
دێنه  به رچاو. به اڵم ویست و كردار په یوه ندییه كی هۆ و ئیفێكتیان نییه ، به ڵكو 
كرداری  جه سته یی، وێنای  ویست و نواندنییه تی له  جیهاندا. شۆپنهاوه ر وه ها 
ده ره نجامگیری  ده كات، كه  خودی جه سته  شتێكی كه متر یان زۆرتر نییه  له  
نیشاندانی ویست. ئێمه  به شێوه یه كی ڕێكه وته كی له ته ك وێناكردن )كه  هه مان 
جه سته ی  مرۆڤ و چاالكێتی ئه وه ( ڕووبه ڕوو ده بین و ئه م وێناكردنه ش نموونه ی  

ویسته . 
له م توێژینه وه یدا دوو ده ره نجام ده ستگیر ده بن: یه كه م، بۆ هه ر تاكێك یه ك 
بناسرێت.  ڕاسته وخۆ  و  به بێ هه ڵه   ڕاستێتی-ویست-بوونی هه یه ، كه  ده شێت 
دووه م، په یوه ندی نێوان ڕاستێتی و جیهانی فێنۆمێنه  جه سته ییه كانی مرۆڤ-
كه  هه مان په یوه ندی نێوان ویست و كرداره - به  شێوه یه كی نه شیاوی هه ڵه  و 
ڕاسته وخۆ ده ناسرێت. ئه م په یوه ندییه ش به و هۆیه وه  ڕاسته وخۆ و به ده ر له  هه ڵه  
پێرسه پتده كرێت، چونكه  كرداره كان هه مان وێناكردنه كانن و وێناكردنه كانیش 

به نۆره ی  خۆیان هه مان نموونه ی  ویستن . 
كه واته  جه سته ی  من، هه مان ویستی منه ، كه  دۆخێكی ده ره كی وه رگرتووه  و 
له م ڕووه وه یه ، كه  هه ر توخمێك له  جه سته ی  مندا هارمۆنی و گونجاوی په یدا 
ده كات له ته ك فه رمانه كانی “ویست، ده روون”دا. ددان و ده مو قوڕگ و ورگ، 
هه روه ها  وه رگرتووه .  ده ره كییان  دۆخێكی  كه   خۆراكگرین،  توانستی  هه مان 
كۆئه ندامی زاوزێ به  هه مان شێوه  حه ز و ئاره زووی سێكسوالیتییه ، كه  دۆخێكی 
ده ره كی وه رگرتووه  و به رجه سته  بووه  و هه ر ئه م دۆخه شه  واده كات ته واوی 
ئه ندامه كانی له ش له  دۆخێكی ده ره كییه وه  سه رچاوه  بگرن و دۆخێكی ده ره كی و 
به رجه سته  نیشان بده ن، فۆرم و هارمۆنی هه ر تاكێك له  مرۆڤ هه ڵگری ئاره زوو 
و خواسته كانییه تی. ویست په یوه ست نییه  به  هیچ شتێكه وه ، واتا خودی بوونه  
یه كپارچه یه تییه كه ی ،  به اڵم  یه كپارچه یه ،  كه واته   كات و شوێن،  له   به ده ره   و 
په كپارچه یی تاكگه رایی نییه  له  به رانبه ر په ره سه ندندا، چونكه  یه كپارچه یی و 
په ره سه ندنی تاكگه رایی به هۆی  كات و شوێنه وه  ڕووده دات و په یوه سته  به  وێنا 
و جیهان و په یوه ست نییه  به  ویسته وه  . ئێمه  له  درێژه ی  ئه م توێژینه وه یه دا 
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ئه م  ڕووبه ڕووی  هه ر چاپته رێكدا  له   و  ده كه ین  ویست  له سه ر  هه ڵوه سته   زۆر 
تێگه یه  ده بینه وه . 

جیهان وه كو خراپه   )یان ئازاری ژیان(
خواستی مرۆڤ بێ ئه ندازه یه ، به اڵم شادی كورتخایه نه : “و وه كو ئه و بڕه  پاره یه  
وایه ، كه  ده یده یت به  سواڵكه رێك بۆ ئه وه ی  بتوانێت به و پاره یه  ژیانی ئه وڕۆی  
و  بوون  ڕه زامه ند  بدات...”.  به دبه ختییه كه ی   به   درێژه   بكات و سبه ی   ڕزگار 
به دیهێنانی ئاره زووه كان، هۆكاری  خۆشبه ختی نییه  و هیچ شتێكیش هێنده ی  
ئاره زوو شوم نییه . “حه زه  ڕه زامه ندبووه كان زێتر ده بنه  هۆكاری  به دبه ختی نه ك 
خۆشبه ختی”. له  هه ر كه سێكدا كه موكورتی و دژبه رییه كی وێرانكار بوونی هه یه  
و هه ر حه زێكی به ده ستهاتوو، حه زی دیكه ی  به دوادا دێت و ده سته به ركردنی 
ئه ویش، حه زێكی نوێی لێده كه وێته وه  و به مجۆره  هه رگیز كۆتایی نایه ت. هۆكاری 
سه ره كی ئه مه ش برێتییه  له وه ی  ویستی ژیان ده كات، چونكه  شتێكی دیكه ی  

نییه  جگه  له مه  و ئه مه ش ویستی برسێتییه . 
ئێمه  ئه و كاته ی  له  ژیانداین، به رده وام له  ئازار و مه ینه تیدا ده گوزه رێین و هه ر 
كاتێكیش به  خۆشبه ختی گه یشتین، دیسان ده كه وینه وه  نێو به دبه ختییه كی دیكه  
و دووباره  تووشی بێزاری  ده بینه وه ، چونكه  هه ر كاتێك به  دوای  خۆشبه ختی 
و خۆشی زێتردا بگه ڕێین له  نێو جیهاندا، ئه وا به  هه مان ئه ندازه  لێی ڕاده كه ین 
و بێزار ده بین. سه رباری  هه موو ئه م شتانه ش، هێشتا ناتوانین ده ست له  دراوه  
سروشتییه كانی نێو جیهان به رده ین، چونكه  هه ر كاتێك ئه وه مان كرد، دیسان 
تووشی نائومێدی و بێزاری ده بین و ڕووبه ڕووی ڕه وشێكی خراپتر له  ڕه وشه كه ی  
پێشوو ده بینه وه . شۆپنهاوه ر ده بێژێت ساته  خۆشه كان زوو تێده په ڕن، به اڵم 
ساته  ئازاراوی و ناخۆشه كان له سه ر پشتی كیسه ڵ ده ڕۆن و هه رگیز یه خه مان 
به رناده ن. بۆیه  له  وه ها جیهانێكدا، كه  ئازار و ناخۆشی سه روه رییه تی، حه زی 
خۆشبه ختبوون كارێكی گه مژانه یه  . به  بۆچوونی شۆپنهاوه ر، جیهانی ئه زموونی 
له خۆیدا بێ واتا و هیچه . چونكه  پابه نده  به  سه بژێكتیڤێتییه وه ، ئێمه ش هه میشه  
له   جگه   ئه مه ش  به اڵم  وه رده گرین،  ئاراسته   ئاره زووه كانمان  و  مه یل  ڕووه و 

سه راب، شتێكی دیكه  نییه . بۆیه  نابێت به مانه  هه ڵبخه ڵه تێین.

هه ر  تاكێتییه وه ،  ڕوانگه ی   له   ناخۆشه .  و  تاریك  ن��اڕوون،  كۆتایی،  راستی 
كردارێكی سه رنه گرتووی ویست، برێتییه  له  ناكامێكی ترسناك و ئازار به دوای  
زه رووره ت  به   سه ركه وتووئامێز،  كردارێكی  هه ر  كاتێكدا  له   ده هێنێت،  خۆیدا 
ده شێت  سێكسوالیتی  ژیانی  نموونه ،  بۆ  ده هێنێت.  خۆیدا  به دوای   نائومێدی 
بگۆڕێت بۆ دوو دۆخ: له  الیه كه وه  به  ئاره زووی ناكام كۆتایی دێت و له  الیه كی 
شووره ییه كی  و  شه رم  له   كه   دێت،  كۆتایی  ڕۆح  و  شه رم  نرخی  به   دیكه وه  
وه كو  ئاژه اڵندا  جیهانی  له   خۆی   مێتافیزیكی  ویستی  خه رجكراوه .  بێهوده دا 
گروپێك له  چه شنی شه ڕكه ره كاندا ده رده كه وێت، كه  هه ر ئاژه ڵێك گه ره كییه تی 
له   كۆششه   و  هه وڵ  ئه م  به رێت.  له نێو  ئه ویدی  خۆی ،  ژیانی  پاراستنی  بۆ 
له ته ك  هه میشه یی  دژێتییه كی  له   مرۆڤه كان  چونكه   ڕاسته ،  مرۆڤیش  باره ی  
یه كدیدا ده گوزه رێن و جه نگان نه  ته نها له ته ك ناگیانداران و ئاژه اڵندا، به ڵكو 
له ته ك مرۆڤه كانی دیكه یشدا دێته ئاراوه . خراپتر له  هه مووی ئه وه یه ، كه  جه نگی 
مرۆڤه كان له  بنه ڕه تدا نادلۆڤانانه  و نالۆگیكیانه  و ناژیرانه یه  و دژی  هه ر شتێكه ، 

كه  شكۆمه ند و باش و خاوه ن پرێستیژه :

له ته كیشیدا،  و  هه ڵه كانه ..  و  گۆڕانه كان  جیهانی  مرۆڤایه تی،  “...جیهانی 
گه مژه یی و خراپه كاری  سه روه رن. كه واته  ئه م حه قیقه ته  ده رده كه وێت، كه  هه ر 
به ره و  و  ده كاته وه   خۆی   ڕێگه ی   سه ختییه كاندا  ڕه وتی  له   ته نها  “چاكییه ك” 
هه لی  به  سه ختی  زۆر  بێت،  و شكۆمه ند  باش  هه ر شتێك  ده ڕوات.  پێشه وه  
ده ركه وتنی ده بێت و كاریگه ر ده بێت و ته نانه ت به  سه ختیش ده بیسترێت، به اڵم 
“مرۆڤایه تی  و  ده كاته وه ....”  خۆی   شوێنی  خێرایی  به   خراپه كاری   و  پوچی 
له ته ك هاوچه شنی خۆیدا گورگه “. یان “مرۆڤ ئه هریمه نی مرۆڤێكی دیكه یه “. 
ئه مانه  هه مووی خراپه ی  نێو جیهانن و برێتین له  ئازاره كانی ژیان، كه  نابڕێنه وه . 
نییه ،  كێشه یه   ئه م  ڕێگه چاره ی   زانست  پێشكه وتنی  شۆپنهاوه ر  بۆچوونی  به  
ئه ی  ده بێت چی ڕێگه چاره  بێت؟ وه اڵم برێتییه  له  هونه ر، به الی  شۆپنهاوه ره وه  
تاریكی  كونجی  نێو  به دیلبوونه ی   له و  كاتی  ڕزگاربوونی  بۆ  هه یه   شێوازێك 
زیندانی جیهان، ئه ویش ته نها به ڕێی هونه ره وه  شیاوه . ئێمه  له  به شی په یوه ست 

به  ئێستێتیك )یان فه لسه فه ی  هونه ر( باسی ده كه ین. 
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مه رگ 

ناچاره كییه   شتێكی  مه رگ  ناخۆشه ،  و  ئاڵۆز  و  واتایه   بێ  ژیان  ڕاستیدا  له  
ئێمه   نییه ،  شتێك  دۆزه خ  به ئاگابێینه وه .  ژیان  واتاییه ی   بێ  له م  ئه وه ی   بۆ 
ئێمه   بۆ  دۆزه خێك  و  ده ده ینه وه   هاتنه بوون  تاوانی  باجی  جیهاندا  له م  هه ر 
نه مان  دواتر ڕووه و  ته نها ساته كییه  و كورتخایه نه ،  له ئارادایه . هه موو شتێك 
ئاراسته  وه رده گرێت و خۆ ئه گه ر مه رگ بۆ ماوه یه ك له سه رمان بووه ستێت و 
دره نگ بكات، ئه وه  ته نها گه مه كردنه  به  ئێمه  و ئه مه ش وه كو ئه و پشیله یه  
وایه ، بۆماوه یه ك یاری  له ته ك مشكێكدا ده كات و پاشان ده یخوات، مه رگیش به  
هه مان شێوه ، ده شێت ماوه یه ك ته مه نمان درێژتر بكاته وه ، به اڵم سه ره نجام هه ر 
ده مانخوات. مه رگ شتێكی جه خته  و بۆ هه میشه  ڕزگارمان ده كات له  به دبه ختی 
و نه هامه تییه كانی ژیان و مه رهه مێكی هه میشه ییشه  بۆ ئازاره كانی جه سته مان، 
هه میشه   خۆرهه اڵتیدا  فه لسه فه ی   له   ناهێڵێت.  ئازاره كانمان  هه تایه   هه تا  بۆ 
گه یشتن به  نیرڤانا له ئارادایه  و فێركاره كان به رده وام فێرخوازه كانیان له سه ر 
گه یشتنی مه رگ ڕاهێناوه ، بۆیه  ئه وان به رده وام به  بوێرییه وه  ڕووبه ڕووی مه رگ 
بوونه ته وه . سه رباری  هه موو ئه مانه  پێویستمان به  شتی دیكه  هه یه . تاكه كه س 
به ڕێی نیرڤاناوه  به  ئارامی ده گات، به اڵم دوای  نه مانی كه سه كه ، ڕه وشه كه  به  چ 

شێوه یه ك ده بێت؟ ژیان به  مه رگی تاك و كه س پێده كه نێت. 
سه رگه رمی  هه مووان  ده بینین  ببیستین،  ژیان  هه راوزه نای  و  پشێوی  ئه گه ر 
پێداویستییه كان و به دبه ختییه كانی خۆیانن و ته واوی هێزی خۆیان به كارده هێنن 
تا پێداویستییه  بێدوایه كییه كانی خۆیان دابین بكه ن و ئارامییه ك به  ڕه نج و 
خه مه كانی خۆیان ببه خشن، سه رباری  ئه مه ، هیچ چاره یه كی دیكه  نییه  جگه  
له وه ی  درێژه  به م خه م و مه ینه تییه  بده ن. له ته ك ئه مه شدا، له  نێوان ئه م هه موو 
نیگه رانی و خه م و ئازاره دا ده بینین، كه  به  تاسه  و حه زێكی ته واوه  یه كتری به  

نهێنی له ته ك ترس و له رزدا ئامێز ده گرن. 
مردن هه میشه  له ڕێمانه ، به اڵم ئه وه ی  واده كات به  ئاسانی خۆمان به ده سته وه  
هه رچه ند  كه   بائاگابین،  له وه ش  با  به اڵم  ژیانه ،  بۆ  ویست  بێگومان  نه ده ین، 

هه وڵی ته مه ن درێژی بده ین، ئه وا هه ر ده مرین و كۆتاییمان پێدێت. 

ئایین

شۆپنهاوه ر یه كه مین فه یله سوف بووه  به  ئاشكرا ڕایگه یاندووه ، كه  باوه ڕیی به  
ئایین و خودا نییه ، ده شێت فه یله سوفانی دیكه یش ئه م ئاراسته یه یان هه بووبێت، 
به اڵم له  سه رده مانێكدا ژیاون، ته نانه ت گوتنێكی فه لسه فه ییانه ش له باره ی  ئایین، 
به  الدینی و ئه تایستی داده نرا و چاره نووسی كه سه كه  له داردان و سووتاندن 
بوو، چ بگات به وه ی  به  ئه رگیومێنتی فه لسه فه یی هه وڵی ڕه تكردنه وه ی  بوونی 
لێكدانه وه   به پێی  فه یله سوفانه ی   له و  بووه   یه كێك  هۆبز  بده یت.  خوداوه ند 
ماته ریالیستی و میكانیكییه كه ی، ده شێت ببێژین باوه ڕی به  خودا نه بووه ، به اڵم 
هێشتا نه یوێراوه  به الی  ئه م بابه ته دا بچێت و ته نانه ت باسێكی زۆریش له باره ی  

ده وڵه تی كریستیانی ده كات. 
شۆپنهاوه ر كه متر له  گه نجێتیدا ئاراسته ی  ئایینی وه رگرتبوو، بۆیه  له  فێركارییه  
پێكهاته   بۆ  ملكه چبوون  له ته ك  مه زاجیشی  هاوكات  و  دووربوو  ئایینییه كان 
ئایینییه كانی سه رده مه كه ی  گونجاو نه بوو. ڕقی له  زانا ئایینییه كان ده بووه  و 
ده یگوت: “ئه رگیومێنت و به ڵگه كانیان له  نێوان زۆرینه ی  نه ته وه  و گه له كاندا 
وه كو ته خته  و دار وایه “. هه روه ها ده یگوت: “ئایین، فه لسه فه ی  ڕه شه خه ڵكه “. 
به اڵم له  دواتره كاندا كه مێك ڕوویكرده  پره نسیپه كانی ئایین، به تایبه ت ئایینی 
بوداییزم. با ئه وه شمان له یاد بێت، ئه م وه كو باوه ڕییه ك به  خوداوه ند و ئایین، 
ڕوویان  لێهزرینه كانی،  له   نزیكییه ك  وه كو  به ڵكو  پره نسیپانه ،  ئه م  ڕووناكاته  
تێده كات. شۆپنهاوه ر فه یله سوفێكی ڕه شبینه ، بۆیه  وایده بینێت كریستیانیتی 
فه لسه فه یه كی قوڵی ڕه شبینییه ، ئه مه ش هۆكار بووه  كه مێك نزیك بێته وه  له  
پره نسیپی كریستیانیزم: “باوه ڕبوون به  تاوانی یه كه م )راستاندنی خواست و 
ویست( و ئاشتی و خۆشی )هیچاندنی خواست و ویست( حه قیقه تێكی گه وره یه  
و بنه مای  كریستیانیزم پێكده هێنێت” . سه رباری  ئه مه ، بوداییزم و بهراماییزم 
)یان هیندووییزم( له  كریستیانیزم قوڵتره ، چونكه  بااڵیی ئایین له  هیچاندنی 
خواست و ویستدا ده بینێت و نیرڤانا وه كو مه به ست و ئامانجێكی هه ر جۆره  
بوون،  قوڵتر  خۆرئاواییه كان  هزرڤانه   له   هیندۆسه كان  داده نێت.  مه زنێتییه ك 
له به ر ئه وه ی جیهانیان به  شتێكی ده روونی و ناوه كی ده بینی، نه ك ئۆبژێكتێكی 
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به رچاو و زانراو. بۆیه  به پێی باوه ڕیی شۆپنهاوه ر، كریستیانیزم هه رگیز ناتوانێت 
له  خۆرهه اڵتدا به سه ر بوداییزمدا سه روه ر بێت، به اڵم فه لسه فه ی  هیند ئه وروپا 
ده هاڕێت و به سه ر هزر و ئایدیا و زانسته كانی ئێمه دا هه ژموونی خۆی  په یدا 
ئه ده بیاتی  كاریگه ریی  له   سانسكریت  ئه ده بیاتی  كاریگه ری   “قواڵیی  ده كات. 
گریكی له  سه ده ی پازده هه مدا كه متر نه بوو”. وه ك ده بینین هه رگیز شۆپنهاوه ر 
له  ڕوانگه ی  باوه ڕبوون به  نه ریتی خوداوه ندێتی و ئایین، ڕووناكاته  ئه م پره نسیپه  
ئایینیانه ، به ڵكو وه ك شتێك، كه  له  هزرینه كانی خۆیه وه  نزیكه ، ئه مه ش به  

تایبه ت بوداییزم و هیندووییزم له خۆده گرێت. 
ئێتیكی سیمپاتی )ئه خالقی هاوهه ستی(

جه سته ی  ئێمه ی  مرۆڤه كان، وه كو شتێكی فیزیكی له  نێو كات و شوێندا، وه كو 
ئه و یه كه  دابه شنه كراوه  ده رده كه وێت، كه  پێی ده بێژین نۆمێنا. ئه م ڕاستییه ، 
بنه ڕه تی  به   شۆپنهاوه ردا  فه لسه فه ی   له   دابنێین،  ڕاستی  به   ئه مه   ئه گه ر 
ئێتیك داده نرێت-كه  نموونه یه كی ڕوون و ئاشكرایه  بۆ دانانی مێتافیزیك وه كو 
پره نسیپێكی ئێتیكی. به  گوتنی شۆپنهاوه ر، ته نها له  جیهانی فێنۆمێندا ئێمه  به  
ڕواڵه ت ده توانین وه كو تاكه كه س جیاواز بین. له  بنیادیترین پله ی  بوونمانه وه ، 
له  جیهانی نۆمینه دا، ئێمه  هه موومان یه كێكین و نه شیاوی جیاكردنه وه ین. ئه مه ، 
دیاریكه ر و نیشانده ری سیمپاتییه ، كه  هه مان توانستی مرۆڤه كانه  بۆ ئه وه ی  
ببنه  خه مخۆری  ئه وانیدی و هاوبه شی خه م و ئازاره كانی یه كدی بن و هه ست 
به  ئارازه كانی یه كتری بكه ن. ئه گه ر من زیان به  ئێوه  بگه یه نم، سه ره نجام زیانم 
به  بنیادی بوونی خۆم گه یاندووه . به  بۆچوونی شۆپنهاوه ر، ئه مه  سیمپاتییه ، 
نه ك ئاوه زمه ندێتی “كه  كانت به  هه ڵه  گوتبووی”، ئه مه ش بنه ڕه تی پره نسیپی 
ئێتیكییه . سیمپاتی بنه ما و بنه ڕه ت و هۆكاری  په یوه ندی نێوان كه سه كانیشه ، 
هه روه ها ئه و په یامانه ی  به هۆی  چاو و گوێوه  له  نێوان جه سته ی  ماته ریالیماندا 
سه ره كی  بنه مای   هه م  سیمپاتی  هه یه .  كه متریان  پشكێكی  ده چن،  و  دێن 
ئێتیكی  شۆپنهاوه ر،  بۆچوونی  به   هه روه ها   . خۆشه ویستییه   هه م  و  ئێتیك 
و  ستایشكردن  شیاوی  مۆراڵێك  و  دام��ه زراوه   دلۆڤانی  بنه مای   له سه ر  باش 
ڕێزلێگرتنه ، گه ر سوود و به رژه وه ندی خودی تێدا به دی نه كرێت، چونكه  له  
كه واته   هه یه ،  هه ستێكمان  وه ها  هاوخه می(دا  و  )هاوده ردی  سیپماتی  كاتی 

سیمپاتی بنه ڕه تیترین و بااڵترین بناغه ی  ئێتیكه . ئێمه  ده بێت خۆشبه خت بین 
به وه ی  كه سانی دیكه  خۆشبه ختن و چاره نووسی ئه ویدیكه  له ته ك چاره نووسی 
خۆماندا به روارد بكه ین، به  هاوخه می و هاوده ردییه وه  به پیر چاره سه ركردنی 

به دبختی ئه وانیدیكه وه  بچین.
ئێستێتیك )یان فه لسه فه ی  هونه ر(

سێنته ری   پنتێكی  به   هه نوكه   شۆپنهاوه ر،  فه لسه فه ی   له باره ی   گوتن  دوای  
ده گه ین، فه لسه فه ی  هونه ری  شۆپنهاوه ر چۆن له ته ك ئه م ڕوانگه  فه لسه فه ییه دا 
كتێبه   چوار  له   كتێب  سێیه مین  باسمانكردووه ؟  ئێستا  تا  كه   یه كده گرێته وه ، 
كه   هونه ر،  له باره ی   ئه وه   لێكۆڵینه وه ی   هه ڵگری   شۆپنهاوه ر،  سه ره كییه كه ی  
خۆی  بۆ دوو به شی سه ره كی دابه ش ده بێت: به شی یه كه م تیۆریی هونه ر به  
گشتی ده خرێته ڕوو و دووه مین به ش له سه ر بنه مای  تیۆریی یه كه م، تیۆرییه كی 

تایبه ته  له باره ی  تاكه تاكه ی  هونه ره كان. 
شۆپنهاوه ر هه میشه  ده یگوت ئێمه  تا ڕاده یه ك هه موو شتێكی ئه م جیهانه  به ڕێی 
هه ست و ڕیزبه ندكردنی كات و شوێن و هاوبه ندی هۆ و ئیفێكته كانه وه  ده ناسین، 
به اڵم شتێكی دیكه یش هه یه ، به ڕێی پێرسه پتكردنی “هه ستێكی دیكه “ شیاوی 
پێگه یشتنه  و ئه و شته ش برێتییه  له  جه سته مان. ئێمه  له  شمان به ڕێی هه ستێكی 
ناوه كی، ڕاسته وخۆ و ئینتوئسیۆن ییه وه  ده ناسین، ئه و هه سته ی  تێگه یشتمان 
بۆ كاتیش له سه ر ئه و به نده . كه واته  ئینتوئیسیۆن و ده ركه وتن، له  نێو ژیانی 
ڕۆژانه ماندایه . لێره دا با زۆر له سه ر ئه م جۆری تێگه یشتنه  نه وه ستین، پێویست 
ده كات ڕاسته وخۆ بێینه  سه ر بنه ڕه تی بابه ته كه ، كه  شۆپنهاوه ره . “ویست” له  
ده روونی مرۆڤدا به  ئه ندازه ی  ئه و هێزه  كاریگه ره ، كه  گاالكسی به  جوڵه  دێنێت. 
به اڵم ئه مه  هێزێكی تۆقێنه ر، چه پێنه ر و سه ره نجام وێرانكه ره . ڕیشه  و بنه مای  
مرۆڤ  ده گرن.  سه رچاوه   ویسته وه   له م  مرۆڤ  به اڵكانی  و  كاره سات  ته واوی 
ملكه چی ویسته  و بۆ ده ربازبوون لێی، پێویسته  دڵت به  دنیا خۆش نه بێت و وازی 
لێبهێنیت. ئه مه ش یه كێكه  له  ئاراسته  سه ره كییه كانی میستیسیزمی  بوداییزم له  
الی  شۆپنهاوه ر، كه  له  ڕۆژگاری  ئه ودا، تازه  خۆرئاواییه كان پێی ئاشنا بووبوون. 
به اڵم  درێژخایه نه ،  ڕێگه چاره یه كی  )ئه سێتیسیزمه =زوهده (  میستیسیزمه   ئه م 

ڕێگه چاره ی  كورتیش هه یه ، ئه ویش برێتییه  له  هونه ر و جوانی: ئێستێتیك . 
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ته وه ره   له م  باشتر  ئه وه ی   بۆ  بكه ینه وه ،  ویست  له   باس  كه مێك  با  سه ره تا 
تێبگه ین. شۆپنهاوه ر له  كتێبی  “جیهان وه كو ویست و وێناكردن”دا ده بێژێت 
ئه م جیهان خراپه ، جیهانی دڕنده یی و به ربه ریزمه ، پڕه  له  هاوار و شیوه نی  ئه و 
داماوانه ی  وردوخاش ده بن و هه راوزه نای ئه و به هێزانه ی  ئه م داماوانه  وردوخاش 
ده كه ن. ئه مه ش هه میشه  له  هه موو چركه ساتێكی ژیانی سروشتی نێو جیهان 
و له  ژیانی كۆمه اڵیه تیشدا دێته پێشێ. ویست، برێتییه  له  دڵڕه قی و توندوتیژی  
و كوشتن و ئه شكه نجه دان. ئه گه ر ئه مه  ته نها ده ركه وتنی جیهانی شاراوه  بێت، 
ئه ی  خودی جیهان ده بێت چی بێت؟ لێره وه  تێده گه ین بۆچی شۆپنهاوه ر هونه ر 
پێشنیار ده كات بۆ ڕزگاربوون، چونكه  له  ڕوانگه ی  ئه ودا هونه ر ویست نییه . 

وه كو له سه ره وه  گوتمان، شۆپنهاوه ر باوه ڕیی وایه  ئه گه رچی ڕاكردن له  به ربه ریزم 
و دڕنده یی و خه مه كانی جیهانی وێناكردن سه خته ، به اڵم نه شیاویش نییه . دوو 
ئه سێتیسیزم  و  هونه ر  ئاوه اڵیه :  ڕزگاربوونه دا  و  ڕاكردن  ئه م  له به رده م  ڕێگه  
یان  ئه مه یه :  بژیم؟”  چۆن  من  “پێویسته   پرسیاره ی   ئه و  وه اڵمی   . )زوهد( 
كۆتاییش  وه اڵمی  و  ڕابمێنه ،  هونه رێكه وه   له باره ی   یان  و  بئافرێنه   هونه رێك 

برێتییه  له وه ی : هیچ ئاره زوو و ویستێكت نه بێت و هیچ كارێك مه كه . 

قوڵڕامانی له باره ی  ئیشی هونه ری، له  بنه ڕه تدا چاالكییه كی بێالیه نانه یه ، كه واته  
له  سه ره نجامدا هیچ نیگه رانی و خه مۆكییه ك به دوای  خۆیدا ناهێنێت. تێڕامان 
له  ئیشی هونه ری ، پێویسته  له  به رانبه ر ویستی خاوه ندارێتی به سه ر شته كاندا 
تاكه   ئه و  بزواندنی  بۆ  بگۆڕێت  تاك  لێهزرینی  ئه گه ر  ئاشكرایه   زیتبكرێته وه . 
ڕووه و حه زی ده سته به ركردنی خاوه ندارێتی ئیشێك، ئه وا ئیدی ناتوانێت خۆی  
ویستی  و  ئاره زوو  تاك  كاته ی   ئه و  تا  بكات.  ڕزگار  و خه مۆكی  نیگه رانی  له  
خاوه نییه تی شتێكی نه بێت، ئه وا بۆ ماوه یه كی كه م له  چه وساندنه وه  و ئازاری 
“ویست” ڕایكردووه . شۆپنهاوه ر وه كو نیتشه  و ته واوی ڕۆمانتیكه كانی ئاڵمان، 
ستایشی بلیمه تی هونه ری ده كات و به و ده ره نجامه  ده گات، كه  ته نانه ت هه بوونی 
ئه ندازه یه ك ڕازاندنه وه ی  بلیمه تی ئه وانیدیكه ، شان و شكۆیه كی مه زنی هه یه . 
به   توانسته   ئه و  ئێستێتیكی،  ئیشی  ئافراندنی  ئێستێتیكیانه ، وه كو  لێهزرینی 

ئێمه  ده به خشێت تا به سه ر ئاستی حه ز و ئاره زووه كانماندا زاڵبین . 

كه واته  ئیشی هونه ری ، ڕزگاربوونه  له  كۆت و به ندی ویست و حه ز و ئاره زووه كان 
هه رچی  هونه ری   ئیشێكی  حه قیقه ت.  ئینتوئیسیۆنی  ئاستی  به   گه یشتنه   و 
بتوانێت گشتێتی سروشتی یان ئایدیای پالتۆنی شتێك باشتر نیشان بدات، ئه وا 
له  سه ركه وتن نزیكتره . به م هۆیه وه  مه به ست له  وێنه ی  كه سێك به رانبه رییه كی 
په تی نییه ، به ڵكو مه به ست له وه یه ، كه  تا ئاستی شیان هه ندێك له  تایبه تمه ندییه  
زانست  له   هونه ر  پله ی   بدات.  نیشان  مرۆڤ  گشتییه كانی  یان  سه ره كییه كان 
به ڵگه   و  كه ره سته   كۆكردنه وه ی   بۆ  هه وڵدان  به ڕێی  زانست  چونكه   بااڵتره ، 
و  )شهود(  ئینتوئسیۆن  به ڕێی  هونه ر  به اڵم  ده گات،  ئامانج  به   یه ده گه كان 
ڕازاندنه وه  به  مه به ستی خۆی  ده گات، بۆ زانست ته نها پێویستیت به  لێهاتوویی 

و كارامه یی ده بێت، به اڵم بۆ هونه ر بلیمه تیت گه ره كه . 

له   ئایدیایه   ئامانجی سه ره كی هونه رمه ند، جیاكردنه وه ی   شۆپنهاوه ر ده بێژێت 
ڕیالیتی و سروشت. یه كگرتوویی ئادیا و ڕوودانگه  )ریالیتی یان داكه وت( له  
بنیاتی ویست دایه  و پڕه  له  كه موكورتی و سه ره نجام له  ئازاره وه  سه رچاوه ی  
گرتووه . له م ڕووه وه ، ویست نه بڕاوه یه  و به  تێركردنی هه ر ویستێك، ویستێكی 
تازه  دێته ئاراوه . هونه رمه ند هه وڵده دات بۆ گه یشتن به  تێڕامان و قوڵبوونه وه ی  
هیچ  به ده ره ، چونكه   ئازار  و  ڕه نج  له   هونه ر  ڕووه وه ،  له م  ویست.  له   به ده ر 
ترسێكی له  نه هاتنه دی نییه . شۆپنهاوه ر به  ستایشه وه  دێته ئاخافتن سه باره ت 
به  “سروشتی بێگیان”ی شێوه سازانی هۆڵه ندی، ئه وان له  بێ به هاترین شته كانی 
وه كو  هونه ره كانی  به ڕێی  كه واته    . ئافراند  هه رمانه تییان  ڕۆژان��ه دا،  ژیانی 
شێوه سازی، په یكه رسازی، شیعر دراما و له  سه روو هه مووشیانه وه ، موزیك، 
ڕزگارمان ده بێت له  ده ست ئازاری  ویست، كه  له  ته واوی ژیانماندا هه یه  و ئێمه  
ئه م  هونه ره .  جۆری   بااڵترین  موزیك  شۆپنهاوه ر  الی   به اڵم  ئه وین.  گرفتاری 
هێزه ی  هونه ر له  دوورخستنه وه ی  ئێمه  له  ژیانی ویست، زێتر به هۆی  موزیكه وه  
ده سته به ر ده بێت. تۆن و ده نگه كانی موزیك وا له  مرۆڤ ده كه ن، كه  هه ست به  
ئارامی بكات و بۆ ماوه یه ك له  ئازاری ژیان ڕزگاری ببێت. بۆیه  ڕیچارد ڤاگنه ر 
ناحه قی نه بوو كاتێك ده یگوت شۆپنهاوه ر گه وره ترین كه سه  كاریگه ری له سه رم 

هه بووبێت، له  كاتێكدا شۆپنهاوه ر موزیسیانیش نه بووه . 
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چه ند ڕه خنه یه ك له  ڕه شبینی مێتافیزیكی
یه كێك له و ڕه خنه  ئاشكرایانه ی  له  شۆپنهاوه ر ده گیرێت، برێتییه  له  پێشنیاری  
ئه و له باره ی  شێوازی ژیان. واپێده چێت ئه م پێشنیار و ئامۆژگارییه  پارادۆكس 
بێت: ئه و ده بێژێت خۆكوژی نه شیاوه  و ڕه تده كرێته وه ، له به ر ئه وه ی  به  جۆرێك 
له  “ویست” داده نرێت، به اڵم ئایا ئه سێتیسیزم )زوهد، یان نه هێشتنی حه زی 
ده روونی( جۆرێك كردارنواندن نییه  له سه ر بنه مای “ویست”؟ باشه ، له وانه یه  
ئایینی بودا وه اڵمێكی بۆ ئه م كێشه یه  هه بێت. له سه ر بنه مای  ڕامانه كانی ئایینی 
بودا، ده شێت “ویست” ڕووه و داڕمان و له نێوچوون ئاراسته  وه ربگرێت، به اڵم 
ئه وه ی  پێشگریمانه ی   له به ر  ناكات،  ئێمه   ئه وه نده ی  هاوكارییه كی  ئیدێیه   ئه م 
ئه م ئیدێیه  برێتییه  له وه ی  ئه گه ر “ویست” وه ها هه لێك ده سته به ر بكات، ئه وا 
نا،  یان  بێت  دروست  ئیدێیه   ئه م  ئاراسته ده كات. چ  له نێوچوون  ڕووه و  خۆی  
ڕوون و ئاشكرایه ، كه  ویستێك ده توانێت ڕووه و له نێوچوون و داڕمان ئاراسته  
ی  تاسه مه ندانه   و  ئاگاییانه   “ویست”ی  به   هاوشێوه ییه كی  هیچ  وه ربگرێت، 
شۆپنهاوه ره وه  نییه . له  وه اڵمی بودایستییه وه  به  وه ها ده ره نجامێك ده گه ین، 
بنه مای  ویست.  له سه ر  نییه   به  كردارنواندن  پێویستی  نێگه تیڤی،  كه  كرده ی  
به  پوختی: نه شیاوه  مرۆڤ ویستی “ویستكردن”ی نه بێت، له الیه كی دیكه وه ، 
ویستكردنی مرۆڤ ڕاستییه كی ده ره كیی ویستێكی مێتافیزیكی وشك و دڕ و 

ناخۆئاگایه ، كه واته  له نێوبردن و خۆداڕمانی شتێكی نه شیاوه  . 
ئه م  پێشگریمانه ی   له باره ی   مێتافیزیكی  ڕه شبینی  له   دیكه   ره خنه یه كی 
بۆچوونه وه یه . له سه ر بنه مای  ئه م پێشگریمانه یه  ده توانین به راوردێكی گشتی 
له نێوان بوون و نه بووندا بكه ین. ئه نجامدانی وه ها به راوردێك شیاوی گومانكردنه . 
ئایا به ڕاستی ئێمه  توانستی تێگه یشتن له م كه یسمان هه یه ، كه  “ئه گه ر جیهان 
بوونی نه بایه ، باشتر بوو”؟. هه ڵبه ت وێناكردنی شیمانه ی  بچووكتر ئاسانتره ، 
بۆ نموونه ، وێناكردنی ئه و جیهانه ی  تێیدا كه سێكی تایبه تی یان هه لومه رجێكی 
تایبه تی نییه ، ساده تره . بۆ نموونه ، ئێمه  كاتێك وێنای  جه نگی خاچدروشم و 
كه  خۆمان  ده بینینه وه ،  له  شوێنێكدا  ده كه ین، خۆمان  موسڵمانه كان  عه ره به  
له و ڕه وشه دا ئاماده  نه بووین. هه روه ها ده توانین جیهانی ڕاسته قینه یی ئه مڕۆیی 
جیهانی  ده توانین  نموونه   بۆ  بكه ین.  به روارد  سه رابئاسادا  جیهانێكی  له ته ك 

ڕاسته قینه ی  ئه مڕۆ له ته ك یۆتۆپیایه كی ئایینده  به راورد بكه ین، كه  تێیدا جه نگ 
و زامداری  و برسێتی و هه ژاری بوونی نییه  و به  مێتۆدێكی له م چه شنه یه ، كه  
هه ر كه سێك ده توانێت به  وه ها ده ره نجامێك بگات، كه  جیهانی ڕیال خراپتره  

له  جیهانی ئیدیال. 

كاریگه ری شۆپنهاوه ر
شۆپنهاوه ر یه كێك بووه  له و نووسه ره  جواننووسانه ی  به م هۆیه وه  كاریگه ریان 
نواندووه . ئه م له  نووسیندا هونه رمه ندێكی مه زن بووه . زۆرن له و فه یله سوفانه ی  
پێشووتر و دوای  ئه ویش، ئه م چه شنه  مێتۆده  هونه رییه یان بۆ نووسین به كار 
نووسینه كانی  نیتشه .  و  ڕۆسۆ  دێكارت،  ئۆگۆستینۆس،  پالتۆن،  هێناوه : 
شۆپنهاوه ر ئه وه نده  جوانن، زۆرێك له  ڕسته كانی وه كو په ند و وته  وه رده گیرێن. 
و  ئه دیب  و  فه یله سوف  له سه ر  شۆپنهاوه ر  كاریگه رییه كانی  بمانه وێت  گه ر 
هونه رمه ند و هزرڤانان باس بكه ین، ئه وا پێویستمان به  توێژینه وه یه كی دوور و 
درێژ ده بێت و هاوكات ئه م جۆره  توێژینه وه یه ش وزه  و كاتێكی زۆری  گه ره كه  
پێویستیمان  ئێمه   دۆخه دا  له و  چونكه   نایه ت،  كۆتایی  الپه ڕه   هه زاران  به   و 
و  دان��اون  له سه ر  كاریگه ری   ئه م  كه   ده بێت،  كه سانه   ئه و  هزری   هه موو  به  
بۆ  زێتر  لێره دا،  ئێمه   به اڵم  ڕه سه نه كه ،  هزره   له ته ك  به راوردكردنیان  دواتر 
ئه م  كه   ده هێنین،  كه سانه   له و  هه ندێك  ناوی  ته نها  شۆپنهاوه ر،  هه ژموونی 
كاریگه ری  له سه ریان هه بووه  . یه كێك له و كه سانه ی  كاریگه رییه كی زۆری  له سه ر 
هه بووه ، ڕیچارد ڤاگنه ر بووه ، ئه و گوتوویه تی دوای  خوێندنه وه ی  نووسینه كانی 
یه كێكه   كه   بنووسێت،  ئیزۆلدا   و  تریستان  ئۆپێرای  توانیویه تی  شۆپنهاوه ر 
فرۆید  زیگموند  ڤاگنه ر.  ڕیچارد  به ناووبانگه كانی  هه ره   ئۆپێرا  و  به رهه م  له  
به هۆی   پسیكۆئه نالیزمه ،  تیۆریی  بنه مای   كه   چه پاندن،  شرۆڤه ی   گوتوویه تی 
فێرخوازه كانی  له   یه كێك  دره نگترێكیش،  تێیگه یشتووه .  ئه م  شۆپنهاوه ره وه  
كاریگه ری   به   ئاماژه ی   و  یه نگه   گوستاڤ  كارل  بووه ،  ئه م  دوای   كه   فرۆید، 
له و  یه كێكه   نیتشه   گوتمان،  له سه ره وه   وه ك  خۆی .  له سه ر  داوه   شۆپنهاوه ر 
فه یله سوفه  مه زنانه ی  زۆرترین كاریگه ری  شۆپنهاوه ری  له سه ر بووه  و ئێمه  باسی 
كاریگه رییه كه یمان كردووه ، هه روه ها نیتشه  كتێبێكیشی به  ناوی “شۆپنهاوه ر 
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وه كو مامۆستا” نووسیوه ، ئه مه  جگه  له وه ی  له  كتێبی  “له دایكبوونی تراژیدیا”دا 
باسی زۆرترین كاریگه ری  و تیۆرییه كانی شۆپنهاوه ر ده كات. 

له   ئاشكرا  به   و  هه بووه   بااڵی   هه ژموونێكی  ئه دیبانیشدا  نێو  له   شۆپنهاوه ر 
ڕۆماننووسه   ئه و  ده ركه وتووه .  كاریگه رییه كانی  چیرۆكه كاندا  و  ڕۆمان  نێو 
به ناووبانگانه ی  ئه م كاریگه ری  له سه ر داناون، برێتین له : لیۆ تۆلستۆی ، ئیڤان 
تۆرگنێڤ، مارسێل پروست و ئه میل زۆال، هه روه ها له  ئاڵمانیش تۆماس مان، 
له  بریتانیاش تۆماس هاردی و جۆزێف كۆنراد هه ژموونی ئه میان له سه ر بووه . 
له  نێو چیرۆكنووسه  مه زنه كانی وه كو: مۆپاسان، چیخۆف و سۆمه رست مۆم و 
بۆرخیس، باسی كاریگه ری شۆپنهاوه ریان كردووه . كاریگه ری  له سه ر بێرناردشاو 
و پراندلۆ و سه موئێل بێكت ده رده كه وێت. الی  شاعیرانی وه كو ڕیلكه  و ئیلیوتیش 
له سه ر  كاریگه ری  ئه م  ببێژین  پێویسته   هه روه ها  نواندووه .  خۆی   هه ژموونی 

ڤیتگنشتاینیش هه بووه  . 

فه رهه نگۆك
ئاپیریۆری )a priory(: زانینی پێشینه یی

ئۆبژێكتی پێرسه پتكراو )Percept Objective(: موچوع مودرك
ئێتیك )Ethic(: ڕه وشت- ئاكار

ئێپیستیمۆلۆگی )Epistemology(: تیۆریی زانین
ئێمپیریسیزم )Empiricism(: ئه زموونگه رایی، فه لسه فه ی  ئه زموونی.

پێرسه پتكردن، پێرسه پسیۆن )Perception(: ده رككردن، په یبردن، ادراك
دیڵێما )Dilemma(: معما، مأزق، لغز، ئه و مه ته ڵه ی  وه اڵمی بۆ نادۆزرێته وه 
سه بژێكت )Subject(: له  هه ندێك شوێندا وه كو كه سی بكه ر به كارده هێنرێت

سیتات: اقتباس
سیمسته ر )Semester(: كۆرسی نیوساڵی زانكۆیی

به ڕێیانه وه   ئۆرگانه  فزیۆلۆژییه ی  مرۆڤن، كه   ئه و پێنج   :)Sense( سێنس
زانین وه رده گرێت، ئۆرگانه كان برێتین له : بینین، بیستن، بۆنكردن، ده ستلێدان، 
چه شتن. سێنس جیاوازه  له  هه ست، كه  له  كوردیدا بۆی دانراوه  و واتایه كی 

هه ڵه به ری  هه یه ، چونكه  هه ستكردن )Feeling( برێتییه  له  ده رككردنێكی 
سایكۆلۆژییانه  نه ك فزیۆلۆژیانه ، واتا ئێمه  هه ست به  ترس و نیگه رانی و هتد 
پێرسه پتكردنی سێنسیی  به اڵم  الیه نێكی سایكۆلۆژییه ،  ئه مه یان  كه   ده كه ین، 

)ادراك حسی( شتێكی دیكه یه .
فه نكشن، فونكسیۆن )Function(: كردار،گه ڕخستن، الیه نی فه رمانی

فێنۆمێنا )Phenomena(: دیارده 
ماته ریال )Material(: ئه ستوو، ماده ، كه ره سته 
كاتیگۆری )Category(: ئامرازی زانین، گوته زا

له   و  هه ڵه یه   كه   مه فهوم،  به   كردوویه تی  عه ره ب   :)Concept( كۆنست 
كوردیشدا كراوه  به  چه مك، دیسان ئه مه ش هه ر هه ڵه به ره .  كۆنسێپت داڕشتنی 
پالنی بناغه ییه .))كۆنسێپت : واتا )تێگه ( كه  ڕه گی چاوگی )تێگه یشتن( ه  و 
وه رگێرانی ئه م زاراوه یه  به م شێوه یه   وه رگێرانێكی دروسته  له  ڕووی سیمانتیكی 
و هاوكات گرامه ریش پشت ڕاستی ده كاته وه  بۆ یه كه مجار كاوه  جه الل تێگه ی 

به كاربردووه  له  به رامبه ر زاراوه ی كۆنسێپتدا- گۆڤاری كۆنسێپت((
Things – in – Them-( شت-له -خۆیدا   :)Nomena )ۆۆمێنا 

)selves
هۆ و ئیفێكت )Cause and Effect(: هۆ و به رهۆ، هۆ و كاریگه ری، به  

عه ره بی عله  و معلول
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 Arthur Schopenhauer: The World as Will and  .1
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 Arthur Schopenhauer 
 Pessimist Philosopher  

Optimist  
 Danzig  

 Frederick Capleston: A History of Philosophy,   
 Modern Philosophy )From the Modern Post-Kantian
 Idealists to Marx, Kierkegaard, and Nietzsche(,
 Vol.7, Image Books, New York London Toronto

    .Sydney Auckland, 1994, pp.149-150
Uber die Vierfache wurzel des Stazes vom zure-   
ichenden Grunde )On the Fourfold Root the Prici-

)ple of Sufficient Reason
 Die Welt als Wille und Vorstellung )The World as  
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  Dilemma )معما، لغز(
Uber den Willen in der Natur )On the Will in Na-   

 )ture
 Die frieheit des Willens )On the Freedom of the  

 )Will
 Die Grundlage der Moral )The Fundementals of  

)Morality
بۆ زانیاری  زیاتر له باره ی  ژیان و به رهه می شۆپنهاوه ر بڕوانه  ئه م سه رچاوانه : 

 The Pure Concepts of Understanding  
 Cause and Effect  

Disjunctive  
 Problematic  

 Possibility and Impossibility  
 .Apodictic  

 Frederick Capleston: A History of Philosophy,   
Modern Philosophy )From the French Enlighten-
 ment to Kant(, Vol.6, Image Books, New York
London Toronto Sydney Auckland, 1994, pp.250-

.251
  a priory )زانینی پێشینه یی(

 )Verstand )Understand  
  )Nomena )Things – in – Themselves  

  بۆ زانیاری  زیاتر بڕوانه : هه مان سه رچاوه ی  سه ره وه ، به رگی شه شه م.
 )Wille )Will  

  بڕوانه : براین مگی: پیشین، 75-76.
 Schopenhauer als Erzieher  

  بڕوانه : فردریش ولهلم نیچه : زایش تراژدی )از ڕوح موسیقی(، ترجمه  ڕۆیا 
تهران، 1385، صص27-29، 45، 49،  منجم، چاپ دوم، نشر پرسش، 

.152 ،139 ،135 ،125 ،111-114 ،59-62
)Übermensch )Superman  

  بۆ خوێندنه وه ی  زیاتر بڕوانه : د.محه مه د كه مال: نیتشه  و پاش تازه گه ری، 
چاپی یه كه م، ده زگای  چاپ و په خشی سه رده م، سلێمانی ، 2006، ل-44

.58
 Julian Young: Nietzsche‘s Philosophy of Art,   
 Cambridge University Press, New York, Port
.Chester, Melbourne and Sydney, 1992, pp.5-25

 Welt als Vorstellung )World as Representation or  
)Idea

)John Locke )1632-1704  
)George Berkeley )1685-1753  

)Vernunft )Reason  
  بڕوانه : گراهام وایت: درا مدی بر فلسفه  مدرن اروپایی، ترجمه  ناهید احمدیان، 

نشر پرسش، تهران، 1387، ص61-62.
  عله  و معلول

زریاب  عباس  ترجمه   فلسفه ،  تاریخ  دورانت:  ویل  بڕوانه :  زیاتر  زانینی  بۆ    
 ،1378 تهران،  فرهنگی،  و  علمی  انتشارات  چهاردهم، شركت  خویی، چاپ 

ص278-281. 

 )Welt als Wille )World as Will  
 Common Sense  

  گراهام وایت: پیشین، ص53.
 Subject of Sensitive Perception:فاعل مدرك حسی  

 Intellect  
 Cogito Ergo Sum  

  هه روه ها ڕه خنه ی  دیكه یش له  كۆگیتۆی  دێكارت گیراوه  و به ناوبانگترینیان 
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دێكارتی  كۆگیتۆی   ئێگزیستێنسیالیزمیشدا  له   ڕه سڵه .  بێرتراند  ڕه خنه كه ی  
هه ڵده گه ڕێنرێته وه  و پێچه وانه كه ی  ڕه وایه تی پێده درێت، واتا: “من هه م، كه واته  
تامسۆن:  گرێت  بڕوانه :  كۆگیتۆ  له سه ر  ڕه سڵ  ڕه خنه كه ی   بۆ  ده هزرێم”.  من 
فه لسه فه ی  دێكارت، وه رگێڕانی پێشڕه و محه مه د، ناوه ندی چاپ و باڵوكردنه وه ی  

سایه ، سلێمانی، 2011، ل97-100.
 The Single Narrow Door  

)Selbstprüfung )introspection  
Ber- : ص79-78. بۆ خوێندنه وه ی  زیاتر بڕوانه    جنی تایشمن: پیشین،
trand Russell: op.cit, pp.754-756; Frederick Co-

.pleston: op.cit, vol.7, 279-282
  بڕوانه : میهرداد میهرین: جیهانبینی شۆپنهاوه ر، وه رگێڕانی هونه ر عه بدوڵاڵ، 
له   تێبینی:  ل47.   ،2009 سلێمانی،  سه رده م،  په خشی  و  چاپ  ده زگای  
كاتی ڕاگواستنی تێكستێكدا له م كتێبه ، هه ندێك له  واژه كان گۆڕانیان به سه ردا 
له  یه ك  هاتووه ، ئه ویش بۆ سیسته ماتیزه بوونی نووسینه كه  و سوودوه رگرتن 

مێتۆدی شرۆڤه  و زمان.
)Welt als Boshaftigkeit )World as Evilness  

  بۆ خوێندنه وه ی  زیاتر بڕوانه : ویل دورانت: پیشین، ص294-290، هه روه ها: 
میهرداد میهرین: سه رچاوه ی  پێشوو، ل53-55.

  بڕوانه : ویل دورانت: پیشین، ص303.
  براین مگی: پیشین، ص142.

  Intuition )شهود(
  عرفانیت

  بابه ك ئه حمه دی: هه قیقه ت و جوانی، وه رگێڕانی مه سعوود بابایی، ده زگای  
توێژینه وه  و باڵوكردنه وه ی  موكریانی، هه ولێر، 2008، ل175.

 Asceticism  
 Julian Young: op.cit, pp.12-14; : بۆ خوێندنه وه ی  زیاتر بڕوانه  
Frederick Copleston: vol.7,pp.280-281. بۆ تێگه یشتن له  
یه نگ  جولیان  كتێبه ی   له م  زۆر  سوودێكی  شۆپنهاوه ر،  ئێستێتیكی  تیۆریی 

وه رگیراوه  و به  پوختی تێڕوانینه كانی هێنراوه ته  نێو ئه م باسه وه . 
  به  وه رگرتن له  بابه ك ئه حمه دی به  كه مێك ده ستكارییه وه ، ل178.

 )Greedy )Gierig  
  گراهام وایت: پیشین، ص71.

بڕوانه :  خۆی ،  دوای   له سه ر  شۆپنهاوه ر  كاریگه رییه كانی  زیاتر  زانینی  بۆ    
 Christopher Janaway: Schopenhauer )A Very
 Short Introduction(, Oxford University Press, New

.York, 2002, pp.119-129
 Tristan und Isolda  

  بڕوانه : براین مگی: پیشین، ص145.
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�  خویندنەوەی بەشێک لەکتێبی )پێویستە ژیانی خۆت بگۆڕیت  
Du mußt dein Leben ändern( پیتەر سلۆتێردایک 

ئیسماعیل حەمەئەمین
.

ئەم  لەنێو  ترە  ژیانێکی  دەسەاڵتی  ناژیت..ئەوە  بەڕاستی  تۆ   ��
ژیانەی ئێستاتدا یاریدەکات ..

مرۆڤایەتی مەحکومە بەگۆڕانکاری، ئەمە  ئەو ڕستەیە لەهەموو 
بەردەم  دەمخاتە  پەالمارماندەدات،  تەمەندا  و  ژیان  پێچێکی 
گێژاوی پشێوی گەورەوە، سوڕماندەدات لەنێو پێچەکانی خۆیدا 
زەمەنی  زەمەنێک،  هەموو  جیهاندا.  لەنێو  تەریکماندەکاتەوە  و 
مرۆڤە  گەورەکانی  جەنگە  زەمەنی  گۆڕانیش،  زەمەنی  گۆڕانە، 
لەگەڵ خۆی و دەرەوەی خۆیدا. بۆ هەر شوێنیک بڕۆین گۆڕانکاری 
بەدوومانەوەیە، بۆهەر شوێنێک هەنگاو بنێنن و لەهەر تەمەنیکدا 
بین  بەتیژی تەماشامان دەکات و ناتوانین لێی ڕابکەین . گۆڕان 
خێوێکە هەمیشە بەنێو دنیادا ڕێدەکات، نەبینراو بەخشپەیە، بینراوە 
بەگۆڕینی  مەحکومین  بەگۆڕان،  مەحکومین  ئیمە  بەفەوزایە.  و 
ژیانی خۆمان، بەجۆرێک کەترسێکی گەورە، نیگەرانیەکی ترسناک 
ئاخر ئێمەی مرۆڤ حەزیکمان  لەگۆڕان بەدەوام بەدوومانەوەیە، 
بۆ  حەزێک  ژیاندا،  شێوە  و  شوێن  لەیەک  عەجمان  بۆ  تێدایە 
مانەوە لەیەک شوێندا، بۆ جێگیربوون و یەک ڕیتمی دنیا. بەاڵم 

گۆڕان؛ 

مەشقکردن، شت گووتن، هەڵکشان بەرەو بااڵیی، 

 ، ئارامی  وێستگەی  دوا  کەدەگەینە  ژیاندا،  شێوازی  لەیەک  دەبین  کەجێگیر 
و  ژیان  شێوازی  یەک  لەنێو  لەمانەوە  بوون،  لەجێگیر  ڕیتمە  ئەم  نابات  زۆر 
دووبارەبوونەوەیە، وەهامان لێدەکات بیر لەشتێکی تر بکەینەوە، بیر لەجۆرێک 
نێو  یان بەجۆرێکی تر بدوێم کاتێک مرۆڤ دەکەوێتە  ژیانی دیکە بکەینەوە، 
کەلێنەکاندا  بەدووی  خۆیەوە  کۆنینەی  ژیانی  لەنێو  ئەوسا  دووبارەبوونەوە، 
ئەو  بەدووی  تێپەڕێووە،  بەسەریدا  لەژیانیدا  درزانەی  ئەو  بەدووی  دەگەڕێت، 
دەگەڕێتەوە  دوایی  نەیبینیوە،  شەپۆلەکاندا  لەدژی  لەدەریاوانیدا  دوورگانەی 
سەریان. ئاوەها مرۆڤ لەنێو ژیانێکدایە و بیر لەژیانیکی دیکە دەکاتەوە، لەنێو 
ئەویشدا بۆ شێوازیکی دیکە دەگەڕێت. ئیدی ئازیزان،  لەسەر ئەم هەسارەدا 
لەکێشمەکێشدایە،   تازەدا   بەدووی شێوازی  گەڕان  و  دۆزینەوە  لەگەڵ  مرۆڤ 
ژیانی  هەناوی  لەنێو  گۆڕانکاری  پڕ  نوێی  ژیانێکی  بەدووی  گەڕان  هەمیشە  
کۆنینەدا تارمایی و سێبەرێکە بەدووی مرۆڤەوەیە، وەک ئەو خێوەی مارکس 

وەهایە لە مانفێستدا بەئاسمانی سەر سەرمانەوە  هەنگاو دەنێت. 
بەدیویکی تردا گۆڕانکاری خێوی ئەم چەرخەیە، لەهەمانکاتیشدا من پێموایە 
خەونی دنیای نوێیە لەنێو نەوەیەکدا لەسەر تۆڕەکانی نێت خەونەکانی خۆیان 
پەخشدەکەن، حەزەکانیان، دنیا تایبەتیەکانیان نمایشدەکەن، ئەوەی کەکیشوەر 
و دوورگەکان پێکەوە دەبێستێتەوە ئەوە نییە، کە دەریاوان و دۆزەرەوەیەکی  
بوونیان  بۆئەوەی  بیاندۆزێتەوە  کۆلۆنیالیەکان  هێزە  و  بێت  کۆلۆمبس  وەک  
هەبێت لەسەر نەخشەی ئەم دنیایە، بەڵکو ئەوەی کیشوەررەکان دەبەستێتەوە 
پێکەوە لەم چەرخەدا،  ئەو خەونە  نمایشکارانەیە لەسەر الپەڕەکانی فەیس 
بووک و تڤیتەر و نێتدا خۆی نمایشدەکات، لەدواجاردا دەبێتە هیزیک و لەسەر 
جادەکانی قاهیرە و تونس و تەرابولس و دەرعا تەعبیر لەبوونی ڕیالێتێتی خۆی 
دەکات.  ئیدی )خودێکی نمایشاکارانە ( دەبینین هیالک نابێت لەنمایشکردنی 
خەونەکانی، یاریکەرەکان دەبینینن لەماراسۆنی بەردەوامیاندا لەنێو میدایاکاندا 
گۆڕانەدا  جەنگی  لەم  تەنانەت  دەکەن،  ژیان  دیکە  دیکەی  لەشێوازێکی  باس 
فوندەمێنتاڵی ئیسالمەوی و نیو لیبراڵ و نیوکۆنزەرڤاتیڤی ئەمریکانی دەبینین 
لەم سەری ئەفغانستانەوە تاوەکو ژوورەکانی کۆشکی سپی لەکێشمەکێشدان، 
هەریەکەو سەرقاڵە بەنمایشکردنی جۆرێک لەفۆرمی ژیانێکی  نوێ، لەملمالنێدان 
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لەگەڵ یەکتریدا کێهایان دنیا دەگوڕێت، کامە بەهەشت لەنێو گۆڕاندا لەدایک 
دەبێت، کامە فۆرم فۆرمی دنیای نوێیە...ئەم تۆبۆگرافیایەی جیهان، لەپشتیەوە 
خۆمان  وەک  ژیاندا  لەنێو  چیتر  ئەوەی  خەونی  وەستاوە،  گۆڕانکاری  خەونی 
)لەنێو  گووتەنی  هایدگەر  ئەبەدییە،  وجودیە  کێشە  ئەو  بەڵکو  نەمێنینەوە 
و  هەبێت  بوونمان  دنیادا  لەنێو   ،  )  in der Welt sein..بین جیهاندا 
لێرەهەبین Dasein، لەنێو ژیاندا هەبین و بەئاسانی بەنێویدا تێپەڕ نەبین. 
ژیاندا  لەنێو  مرۆڤ  ئێمەی  جوڵەی  کەڵکەڵەیە  ئەم  بوونگەراییە،  گرفتە  ئەم 

دیاریدەکات ، کاتێک دەمانەوێت ، پڕاوپڕی دنیا بژین...         
 Peter Sloterdjik, Du mußt dein ..تۆ پێویستە ژیانت بگۆڕێت(
لەکتێبە  یەکێکە  ناونیشانی   ).Leben ändern,Suhrkamp2009
هەرەگرنگەکانی ئەم سااڵنەی دوایی فەیلەسوفی ئەلمانی )پیتەر سڵۆتێردایک(، 
بەناوبانگەکەی  کتێبە  لەدوای  گرنگەکانی  هەرە  لەکتێبە  یەکێکە  کتێبە  ئەم 
)ڕەخنەگرتن لەئەقڵی گاڵتەجاڕی( کەلەساڵی 1985 دا سڵۆتێردایکی هێنایە 
سەر شانۆی یەکێک لەهەرە فەیلەسوفە گرنگەکانی ئەم سەدەیە .  ئەم کتێبە 
دەتوانین وەک )زەردەشت ئاوەهای گووت..(ی نیتچەی ئەم سەردەمە سەیری 
بکەین، وەک یەکێک لەو کتێبە گرنگانەی کەباس لەگرنگترین تێوەری )گۆڕان ( 
دەکات، گۆڕان وەک خەونێک ، وەک پڕۆسەیەکی کۆمەاڵیەتی ، وەک تێورەیەکی 
سیاسی، وەک تاڵەدەزوویەک کەلەئەنیتکاوە خۆی ڕادەکێشیت بۆ نێو زەمەنی 
فۆرمەکانە  بوونەوەیەکی  دووبارە  نوێ،  دنیای  نێو  بۆ  لەوێشەوە  و  ڕێنیساس 
یان ئاینی ئەم چەرخەیە. بەگشتی لەم کتێبەدا لەم فۆرمانە دەدوێت، لەنێو 
ئەم ئاینە نوێیەدا کەناوی گۆڕانە شێتەڵکاری و ڕاڤەکردنی سڵۆتێردایک لەنێو 
ئەدەبەوە ئەزمونی خۆیدەکات تادەگاتە دۆزینەوەی فیگوری ئەکرۆبات، تاوەکو 
 .) Vertikalspannung /شکاندنی دارشەقەکان و)هەڵکشانی ستوونی
بەگشتی ئەم کتێبە ئەوەندە فراوانە لەڕووی جوگرافیای فەلسەفی و ئیستاتیکی 
سڵۆتێردایک  کەزمانی  لەبیربچێت  ئەوەشمان  نابێت  ئەدەبیەوە.  تەنانەت  و 
زمانێکی توند و تۆڵ و پڕ ئیشکالیەت و بیرۆکەیە، نیچەویە بەڕای من،  کەزۆر 
جار لەدێڕێکدا سی بیرۆکە فڕیدەدات و لەدوای سەد الپەڕە دەچێتەوە سەری، 
ئەدەب تێدا لەقواڵییدا گەمەی خۆی دەکات، ئەمەش خاڵی سەرسامی منە بە 

کتێبەکانی. وێنە و بیرۆکەکانی لەزۆر شوێندا ترانسپەرێنت و شەفافن و لەزۆر 
شوێندا دەبێت بەسەریدا بخەویت، چەند جارێک بچیتەوە سەری، بچیتەوە سەر 
ئاوەها  ڕووندەبنەوە.   لەالمان  تێزەکان  وێنەکان،  ئەوسا  دیکە  سەرچاوەکانی 
خوێندنەوەی من بۆ ئەم کتێبە سەرکێشیەکە، هەوڵدانێکە بۆ تێگەیشتن لەچەند 
چەمکێکی کەم لەکۆی چەمک و وێنا و تێزو ئیدیاکانی ئەم کارە گرنگە لەمەڕ 
لەچەند چەمکیکی  تەنها  نوسینەدا  لەم  هەوڵدەدەین  گۆڕین(.  )ژیان  چەمکی 
لەداهاتوودا  یاربێت  زەمەن  بکەین،  بەشێکی  بۆ  خویندنەوە  و  بینەوە  نێزیک 
بەوەش  ئاماژە  دەبێت  خوێندنەوە،  ب��ەردەم  دەخەینە  دیکەشی  بەشەکانی 
سوبێکتیڤانەیە،  زۆری  بەشێکی  کتێبە  ئەم  بۆ  ئێمە  کەخوێندەنەوەی  بکەین 
خودگەراییە،بەوەی هەر یەکەی لەئێمە مەحکومە بە سوبێکتیڤ، مادامەکی خود 

ڕزگاری نابێت لەخۆی...

لەنێوان شتبوون و خودگەرایی 
  Rainer Maria Rilke  1875-دەبێت شاعیری ئەڵمانی )ڕاینە ماریا ڕیلکە
1926 ( بیری لەچی کردبێتەوە کاتێک بەرامبەر تۆرسۆیەک)Torso( بۆتەوە 
چەمکی  کردنەوەی  سەرەتای  کلیلی  پرسیارە  ئەم  )لۆڤەر(!.  مۆزەخانەی  لە 
لەنێوان خودی شاعیر و  بەیەگەیشتنەدا  لەم  لەدیدی سڵۆتێردایکەوە.  گۆڕانە 
بەردی بێ گیاندا، دنیایەک لەبیرکردنەوە و تێڕامان خۆی ڕایەڵکردووە، بەجۆرێک 
شۆکە  و  سەرسوڕمان  چرکەساتێکی  لەخۆیدەکات،  تەعبیر  کەلەقەسیدەیەکدا 
بەرامبەر پەیکەرێک کە بەتۆرسۆ  ناودەبرێت.  تۆرسۆ Torso ئەو پەیکەرە 
ناتەواویە کەهەردوو قۆڵی نییە و سەریشی پێوە نییە و لەخوار ڕانیشەوە القەکانی 
نییە، بەکورتی پەیکەری جەستەیەکی ناتەواوە، بێ سەر، بێ قۆڵ و بێ القە. 
ئاوەها تۆرسۆ بەناتەواوی جەستەییەوە لەنێو دنیای ئێمەدا نمایشی ناتەواوی 
خۆی دەکات، بەمەش دەسەاڵتخوازی و ئاوتۆریتێتی خۆی بەسەر شاعیرێکی 
وەک ڕیلکە پەخشدەکاتەوە، کاری تێدەکات و دەیهێنێت و دەیبات وسەرسامی 
دەکات. ئەوە کاریگەری شتەکانە لەسەر خود، ئەوە کاریگەری ئۆبێکتە لەسەر 
تەعبیری  )سڵۆتێردایک(  وەک  ئۆبێکتە..(  )لەپێشەوەبوونی  ئەوە  سوبێکت، 
کایە  دەکات  کەوەها  لەسەرمان،  شتەڕەقەکانە  کاریگەری  ئەوە  لێوەدەکات، 
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زمانەوانیەکان بجوڵێن و )بوون( لەنێو زماندا تەعبیر لەخۆی بکات. کاریگەری 
تۆرسۆ وەک پەیکەرێکی ناتەواو لەقەسیدەیەکدا خۆی نمایشدەکات، قەسیدەیەکە 
Archaischer Torso Apol-  ەەناوی )سەرەتایەک بۆ تۆرسۆی ئاپۆڵۆ
lo (   کەلە ساڵی 1908 دا لەکتێبکێی شیعریدا لەژێر ناوی )شیعرە نوێیەکان 
( داباڵویکردۆتەوە. پێویستە ئاماژە بەوەش بکەین کە )ماریا ڕیلکە( ی گەنج 
 Auguste René  لەژێر کاریگەری هونەرمەندێکی وەک ) ئاوگۆست ڕۆدین
دەچێت   1902 لەساڵی  ڕیلکە  ماریا  نوسیوە.  قەسیدەیەی  ئەو   )Rodin
بۆ پاریس بۆئەوەی مۆنۆگرافیەک لەسەر کارەکانی ڕۆدین بنوسێت، جیاوازی 
تەمەنی نێوان ڕیلکەی گەنج و ڕۆدین سی وپێنچ ساڵ دەبێت، ئەمە جگە لەوەی 
ژیانی پاریسی و فەڕەنسا بۆ ڕیلکە بەشیکە لەو ئەزمونانەی کە کاڵ وکرچێتی 
و ڕیتمی ژیانی پێشووی قڵپدەکاتەوە بۆ سەر سوڕمان و تێڕامان لەدنیایەکی 
قەرەباڵغتر و نائارامتر. پەیوەندی نێوان ڕێلکەی شاعیر  و ڕۆدین وەک هەموو 
پەیوەندیەکی نێوان هونەرمەندان، بەڕۆتینی و سادەییدا تێپەر ناکات، پڕ گرفت 
و کێشە دەبێت. لەساڵی1906 ئەم پەیوەندیە تێکدەچێت، لەساڵی دوای ئەوە 
1907 بەتەواوەتی ئەم پەیوەندییە کۆتایی پێدێت. لەو ماوەیەدا ڕیلکە نەک 
تەنها بەردەوام سەردانی ئاتێلێری ڕۆدینی دەکرد و سەرسامبوو بە پەیکەر و 
کارە پالستیکیەکانی ڕۆدین، بەڵکو لەڕێگەی   هونەری  پالستیکی ڕۆدینەوە، 
چرکە  ئەو   ئەوە  دەکەوێت،  ڕەقەکاندا  شتە  هێزی  دۆزینەوەی  بەسەر  ڕیلکە 
ساتانەی )خودی ئەدەبیە( بەر هێز و دەسەاڵتخوازی پەیکەرەکان دەکەوێت. 
)شتەکانە  قۆناغی  کەناوی  دەستپێدەکات،  ڕیلکە  لەالی  قۆناغێک  لێرەوە 
Ding(، لەم قۆناغەدا کاریگەری مۆزەخانەکانی پاریس و هونەری  پالستیکی 
بەسەر ڕیلکەوە لەچەندە قەسیدەیەکدا دەردەکەوێت،  وەک قەسیدەی)چەرخ 
ماڵتە  ژیانی   دەربارەی  ڕۆمانی  چەند سکێچێک  لە1910  و    ) فەلەک  و 
 Die Aufzeichnungen des Malte Laurids(...الوراد بریگە
Brigge( باڵودەکاتەوە، پاڵەوانی ئەم ڕۆمانە بەڕای زۆربەی ڕەخنەگرەکان 
بە ڕەنگدانەوەی پڕ ئەزمون و ڕیفلیکسیۆنی ئەو ئەزمونە پاریسیەی ڕیلکەیە. 
کتێبی )پێویستە ژیانی خۆت بگۆڕیت( ی پیتەر سڵۆتێردایک لەو چرکەساتە 
گرنگەی نێوان )خود و شتەکان( خۆی بینادەکات، دەستپێدەکات، ئەو چرکە 

ساتە چرکەساتی تێڕوانینی  ڕیلکەیە لەپەیکەریکی بێ سەر و قۆڵ و قاچە، 
تێڕوانینە لە شتێکی ڕەقی ناتەواو،  لەقەسیدەکەی ڕیلکەدا گرنگترین ڕستەی 
شیعری تەعبیر لەخۆی دەکات، لەم ڕستە شیحرییەوە بینای فیکری و فەلسەفی 
کتێبەگرنگەکەی سڵۆتێردایک خاڵی دەستپێکردنی خۆی بانگەشەدەکات.. ڕستە 

دەڵێت:

 )ئەوەتا شوێنێک نییە  کەتۆ لەڕوانینی ئەو هەڵبێت،شوێنیک نییە کەتۆ خۆت 
لەڕوانینی بشارێتەوە/ 

ئیدی پێویستە ژیانی خۆت بگۆڕیت ... (  .. 

ساتێک  چرکە  وەک  دەستپێدەکات،  )گ��ۆڕان(  پرسیاری  ساتەوە  چرکە  لەم 
وەک چرکە  قوتاربکەین،  لەدەست  و خۆمانی  لێبدزینەوە  کەناتوانین خۆمانی 
 ، خۆمان  دەرەوی  کەجیهانی  پێدەڵێن،  شتیکمان  شتەڕەقەکان  کە  ساتێک 
پێدەبەخشن  لەچرکەساتیکدا  زیندەگیانەمان  بێگیانەکانیش  شتە  تەنانەت 
وەک سڵۆتێردایک دەڵێت ) شتێک دەڵێن(.. هەوڵدەدەم ئەم بەشە گرنگەی 
قەسیدەکە وەرگێڕمە سەر کوردی هەرچەندە دەزانم بەمەش بەشێکی زۆری ڕیتم 
و موزیکی قەسیدەکە لەناودەچێت، بەاڵم هەر لەکتێبەکەی سڵۆتێردایکەوە ئەم 

بەشە وەردەگرین، بۆئەوەی خوێنەر بەسەرەتای ئەم کتێبە ئاشنابکەین  

سەرەتایەک بۆ تۆرسۆی ئاپۆڵۆ
Archaischer Torso Apollo

  Rainer Maria Rilkeڕاینە ماریا ڕیلکە

ئێمە  مەزندە گەورەیی  جەستەی ئەومان بۆ نەدەکرا ، تێدا چاوەکانی وەک 
دووسێو کامڵ دەبوون

سوڕی  تەماشا  لەگەڵیدا  دەگەشایەوە،  چراخانێک  وەک  ئەو  تۆرسۆی  بەاڵم 
دەخوارد، خۆی دەسوڕاند و بریسکەدار بوو.

دەنا چەمانەوەی سنگی ئەو نەیدەتوانی کوێرت بکات، نەیدەتوانی لەگەڵ جوڵەی 
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پەنهانی و سوڕانی حەوزی بزەکەی تێپەڕبکات بەرەو نێوەند و ناوەڕاست،
 نێوەندێک بڕوابوونی لەخۆگرتووە.

ئاوەها ئەم بەردە بەناڕێکی لەژێر شانیەوە بەربوونەوەیەکی شەفاف وەستاوە، 
بریسکەدەداتەوە وەک فەرووی ئاژەڵیکی وەحشی و لەهەموو الیەکەوە، لەهەموو 

لێوارێکەوە، وەک ئەستێرەیەک دڕ بەخۆی دەدات،
ئەوەتا شوێنێک نییە کەتۆ لەڕوانینی ئەو هەڵبێت، شوێنیک نییە خۆت لەڕوانینی 

بشاریتەوە.
ئیدی پێویستە ژیانی خۆت بگۆڕیت... 

بڕوانە: 1. پیتەر سڵۆتێردایک: پێویستە ژیانت بگۆڕیت، چاپخانەی سورکامپ 
2009

 Peter Sloterdjik, Du mußt dein Leben
.ändern,Suhrkamp2009

وەک ئاماژەمان پێدا ڕیلکە لەم قەسیدەیەدا لەژێر کاریگەری هونەری پالستیکیە 
زمانەوە،  نێو  دینە  لەچرکەساتی مۆدێرێنە، کەزەمەنی شتەکان  وەک بەشێک 
شتەڕەقەکان،  زەمەنی  ئیتر  ت��ەواوەوە،  زەمەنی  نێو  دێتە  ناتەواو  زەمەنی 
ئۆبیکتەکان دێتە قسە و لەهەموو شوێنێکدا پەالماری شاعیر دەدەن، هێرشدەکەنە 
سەر جوگرافیای شیعری ڕیلکە و ناتوانێت لەشوێنیکدا خۆی بگرێت کەچاوی 
دیکەی  لەبەشەکانی  ناتەواویە  چەمکی  )ئەم  نەکات..  تێدابەدی  )ناتەواوی( 
کتێبەکەیدا ئاماژەیە بۆ شکاندنی دارشەقەکانی کەمئەندامی، گێڕانەوەی چیرۆکی 
دێینەوە  بێت  یار  زەمەن  فیکریدا،  و  کۆنتیکستی سیاسی  لەنێو  کەمئەندامیە 
سەری...(..گۆڕان ئەو ئەم چرکە ساتەیە کەڕاکردن لەشتەناتەواوەکان مەحاڵە، 
هەر وەک ئەوەی ناتەواوی لەخوی خۆیدا تەواو بێت. ڕیلکە لەم قەسیدەیەدا 
ئێمە بەرامبەر شت و ئۆبێکت دادەنێت، خودایە ئێمە ڕۆژانە بەرامبەر شتەکان 
دەبینەوە، بەرامبەر وێنەکان، ڕەنگەکان، پەیکەرەکان و مۆنۆمێنت و هونەری 
پالستیک و ڕیکالمەکان، خودی ئێمە لەنێو هەراوزەنای ئەم شتانەدا خولدەخوات 
و لەزۆر کاتدا مانا نەگوتراوەکانی فراونترن لەمانا گوتراوەکانی. شوێنیک نییە 
لەم سەدەیەدا ئێمە بتوانین خۆمان لەڕوانینی شتەکاندا بپارێزین، )لەم چرکە 
لەدەسەاڵتی  خۆمان  ئیمە  نییە  ساتێک  کەچرکە  لەوەدەکەمەوە  بیر  ساتەدا 

پەڕگەی فەیسبوک و یۆتۆبە و بلۆگەکان بشارینەوە، تەنانەت دیکتاتۆرەکانیش 
دیسپۆت  گۆڕینی  بۆ  سەرەتایەکە  چونکە  تێدەگەن  بەمەترسی  پەڕگانە  ئەم 
بەئازادی..(. لێرەوە تۆرسۆ وەک پەیکەریک کەسەری نیە و قۆڵی نییە و ناتەواوە، 
سڵۆتێردایک  بەتەعبیری  گووتنە(  )شت  ئەم  دەڵێت.  شتێک  ڕیکلە  بەرامبەر 
)دەسەاڵتخوازیەوە(.  ئاتۆریتێەوە  پرسیاری  خانەی  دەچێتە  ڕیلکەوە  لەالیەن 
سەربارەی  پرسیارێکە  ڕیلکە،  تۆرسۆی  )قەسیدەی  دەڵێت  سلۆتێردایک 
سەرچاوەکانی دەسەاڵتخوازی، لەبەرئەوەی تاقیکردنەوەیەکە دەربارەی � شتێک 

دەربارەی خۆت بڵێت � نمایشدەکات.. ( هەمان سەرچاوە ل38   
شتێک بڵێ لەڕێگەی دانراوێکی بێ جوڵەوە، شتێک بڵێین لەڕێگەی ئۆبێکتەوە، 
گەورە  مانای  لەچرکەساتیکدا  شتەڕەقانەی  ئەو  لەڕێگەی  بکەین  قسەیەک 
لەخۆدەگرن و  چیتر وەک شتی ڕەق بوونیان نامێنێت. لێرەوە خود بەرامبەر 
بڵێت  شتێک  کەدەتوانێت  سوبێکتە  خود.  تەنها  لێرەوە  دەبێتەوە،  ئۆبێکت 
لەڕێگەی ئۆبێکتەوە،بەمشێوەیە )ئۆبێکت لەگەڵ سوبێکتدا پالستیکیانە شوێن 
بەیەکتری  دەک��ەن..ه.س. پ .ل44(.  شتەکان  و خود جێگۆڕکێ  گۆڕکێ 
هەبێت  شەرعیان  پەیوەندەیەکی  بێئەوەی  دەخەون  یەکتردا  لەگەڵ  دەکەن، 
بۆ  کەناڵێک  دەبنە  کەشتەکان  ساتەوەیە  لەوچرکە  ئەمانە  هەموو  پێکەوە، 

گووتنی شتێک دەربارەی خۆمان.. 
لەم خاڵەوە ئازیزانم ئاین گووتنی ئەو شتانەیە لەڕێگەی سمبولەکانیەوە، لەڕێگەی 
شتەکانەوە کەبەپیرۆز وەسفدەکرێن. لەم گۆشەنیگایەوە دەگەینە ئەو تێزەی کە 
ئایین گووتنی شتێکە لەڕێگەی سومبولەکانیەوە، لەڕێگەی خاچ و شوینە پیرۆز 
و ڕەمزەکانیەوە خود تەعبیر لەخۆی دەکات، ئەمەش بەڕای سڵۆتێردایک ئاین 
مەشقکردنی خودە لەسەر گووتنی شتەکان،  لەڕێگەی ئۆبێکتەکانەوە، مادامەکی 
)ئاینخوازی  سڵۆتێردایک  بەڕای  نمایشدەکات.  خۆی  ئەویتردا  لەنێو  ئەمە 
فۆرمێکی جوڵە هاڕمۆنیە، ئاین گەورەترین مەشقکردن نمایشدەکات..ل46( ، 
هیچ شوێنیک نییە وەک ڕیلکە لەقەسیدەکەیدا ئاماژەی پێکردووە کەنەتبینێت، 
کەواتە دەبێت ژیانی خۆت بگۆڕیت، دەبێت لەگەڵ ئەو هاڕمۆنیەتەی ئۆبێکت 

لەسەر سوبێکت خوڵقاندوویەتی، ڕیتمی ژیانی خۆت بگۆڕیت. 
چیتر   و  ئۆبیکتدا  لەگەڵ  مەشقکردنێکەوە  لەڕێگەی  بڵێیت  شتێک   پێویستە 
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لەنێو خودێکی چەقبەستودا نەمێنێتەوە، چونکە شوێنێک نییە تۆ بتوانیت لێی 
ڕابکەیت، شوێنێک نییە ناتەواوی تێدا نەتبینێت، خۆحەشاردان نییە لەناتەواوی، 
لەبەرئەوە گەڕانێک لەتۆدا دەستپێدەکات، گەڕانی خودی خۆتە بۆ تەواوکردنی 
ژیان خۆت، بۆ ئەوەی هەموو شتانە بگۆڕیت کەناتەواون لەژیاندا، لەم خاڵە 
لەشیکردنەوەی  سڵۆتێردایک  دەستپێدەکات.  گۆڕین(  )ژیان  پرسی  قورسەوە 
 ،! بگۆڕیت  ژیانت  دەرئەنجامەی)پێویستە  ئەو  دەگاتە  ڕێلکەوە  قەسیدەکەی 
ئەمە ئەم ڕستە جەبرییە کەئاڵتەرناتیڤە لەهیپۆتیزە و جەختکردنی سەرکەوتن 
بەرەو بااڵیی ه.س.پ..47( ..ئەوەی لەم ڕستەیە تێدەگەین ئەوەیە کەجەنگێک 
جەبری  جەنگیکی  ب��ااڵدا،  فۆرمیکی  و  نزم  فۆرمێکی  لەنێوان  دەبێت  بەرپا 
بەسەر  ژیان  نزمدا  لەفۆرمیکی  ئایا  بەوەی  بەردەم،  دەخاتە  کەئالتەرناتیڤمان 
ڕستەیەی  ئەو  بدۆزینەوە،  ژیان  نوێدا  دیکەی  فۆرمێکی  لەنێو  یاخود  بەرین، 
بەڕاستی  تۆ  ئەو ڕستەیە کەدەڵێت )  لەم کتێبەدا  ڕادەکێشێت  سەرنجی من 
یاریدەکات  ژیانەی ئێستادا  لەنێو ئەم  ژیانیکی ترە  ناژیت... ئەوە دەسەاڵتی 
..ل47( .. چەمکی ژیان گۆڕین لەم هەقیقەتەقە دەستپێدەکات کەهەستدەکەین  
ئێمە چیتر بەڕاستی ناژین، کەواتە هێزی ژیانیکی تر هەیە لەنێوماندا یاریدەکات، 
هێزیکە پێماندەڵێت  ژیانیکی تر لەنێوماندا بوونی، لەنێو ئەم ژیانەی ئێستاماندا 

، ژیانیکی تر گەمەی خۆی دەکات. 

هاوکێشەی تەواو و ناتەواو 
بیرکردنەوەی  زنجیرە  بااڵ(    / )تەواو  و  )ناتەواو(  هاوکێشەی  پێموایە  من 
گۆڕان  چەمکی  سلۆتێردایکن،  گرنگەی  کتێبە  ئەم  یەکەمی  بەشی  ئەم  پشت 
لەم دیدەوە چەمکێکە لەناتەواوە بۆ تەواو، ئاڕاستەی )هەڵکشانێکی ستوونی( 
وەردەگرێت، کەلەبەشەکانی دوایی ئەم نوسینەدا دێنە سەر چەمکی )هەڵکشانی 
بەرامبەر  کاردانەوەیەک  سڵۆتێرادیک،   )  Vertikalspannung ستوونی 

 intellektuellen Entspannung  خابوونەوەی  ڕۆشنبیران
لەبارێکی  تەنانەت چەپیش  ئەم چەرخە ، سیاسیەکان و  بەوەی ڕۆشنبیرانی 
لەتایتمەندیەکانی  و  ناگۆڕن  کەژیان  لەچوارچێوەیەکدان  ڕاکشاون،  ئاسۆییدا 
خۆیاندا درێژە بەگەمەیەک دەدەن  پرێتی لەدووبارە کردنەوەی ڕیاڵێک بەبێ 

کەوتۆتە  ژیانەوە  و هێزی جوڵەی  لەزیندەگی  زیندەگیانە. سیاسەت  ڕۆحێکی 
بەردەم پڕۆفیسۆرەکانی نێوان چوار دیوارەکانی ئەکادیمیای تەقلیدی، ڕۆشنبیران 
مەشقکردن  دەکەنەوە.  دووبارە  خۆیان  ڕۆشنبیریدا  دەزگاکانی  لەچوارچێوەی 
لەئاسۆییدا نەک مەشقکردنێکە بەرەو بااڵ وسەرەوە. لێرەوە هەڵکشانی ستونی 
دەبێتە  کاپیتالەوە،  پۆست  ڕۆشنبیرانی  ئاسۆیی  خاوبونەوەی  بەپێچەوانەی 
مەشقکردنێک ڤیتالیتێت )زیندەگی( لەگەڵ خۆیدا دەبەخشیت بەژیان، هەمیشە 
لەفۆرم و ناوەڕۆکێکەوە هەڵدەکشیت بۆ فۆرمیکی نوێ و دۆزینەوەی ناوەڕۆکێکی 
باشتر لەویتر، بەجۆرێک پڕۆسێسێکی هەمیشە بەردەوامە لەناتەواوە بۆ تەواو و 
بااڵبوون..  بەاڵم  با ئێمە هێشتا لەبەشی یەکەمی کتێبەکەدا بمێنیەوە، لێرەدا 
بکەم،  قەسیدەیە  ئەم  بۆ  سوبێکتیڤانە  خوێندنەوەیەکی  دەدەم  بەخۆم  ڕیگە 
دیارە  ئێمە  لەبەردەم تۆرسۆی ئاپۆلۆداین، بەمانای ئێمە لەبەردەم پەیکەریکی 
Apol-  ااتەواوی بێ سەر و قاچ و قۆڵی خوایەکی گرنگی ئانتیکاین کە ئاپۆڵۆیە
lo، پەیکەری ئاپۆلۆ وەک خوای هونەر و زانست و ئەقڵ و مۆڕاڵ، هەمیشە 
سۆمبۆل بووە بۆ )تەواوی / بااڵیی / ڕەهایی Vollkommenheit( ، لەم 
هاوکێشەی تەواوییەوە، تۆرسۆی ئاپۆڵۆ ناتەواویەکە بەرامبەر خەونێک بەرەو 
تەواوکاری، لێرەوە تۆرۆسۆ پەیکەریکی ناتەواوە کەسێبەری تەواوکاری لەخۆیدا 
شاردۆتەوە، لەم ناتەواویی خۆیەوە، دنیایەک لەبەردەمیدا خۆی ڕاکێشاوە کەوەک 
وەک  لێوارێکەوە  لەهەموو  الیەکەوە،  )لەهەموو  لێدەکات  لێوەی  باسی  ڕیلکە 
ئەستێرەیەک دڕ بەخۆی دەدات..( لەهەموو شوێنێکەوە سەرەڕای ئەوەی سەری 
هەڵبێین،  لەڕوانینەکانی  ناتوانین  ڕیلکە  بەتەعبیری  کەچی  نییە  چاوی  نییە، 
ناتوانین خۆمان بشارینەوە، شوێنێک نییە بتوانین لەناتەواوی ڕابکەین، دەبێت 
ژیانی خۆمان بگۆڕین.. ئەو تێزەی لەپشت ئەم پشت بەستنەی سڵۆتێرادیەکەوە 
کەناتەواوی  هەڵدەگرێت  سەرچاوە  لەوەوە  ڕیلکە،  قەسیدەکەی  بۆ  وەستاوە 
خۆی لەخۆیدا لەگەڵ مرۆڤدا لەدایک دەبێت، لەبەرئەوە لەسەرەتای کتێبەکەوە  
سەرسامی ڕێلکە بەرامبەر تۆرسۆی ئاپۆڵۆ خاڵی یەکەمی تەفسیرکردنی دنیای 
مرۆڤ  سروشتی  بۆ  دەگەڕێنەوە  لەناتەواوییەوە  فراوانەکەیەوە،  بەمانا  گۆڕانە 
کەبەناتەواوی لەدایک دەبێت، سڵۆتێردایک لەبەشەکانی دیکەدا زیاتر ڕۆشنایی 
دەخاتە سەر بەشی یەکەمی و دەڵێت )لەکوێدا مرۆڤ هەنگاو بنێت، لەپێش 
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خۆیەوە ئیفلجی ڕێدەکات.. ل97( ، لەکوێدا مرۆڤ هەبێت لەوێدا کەمئەندامی 
ئیفلجی  بەناتەواوی و  نمایشدەکات، ئیدی مرۆڤ مەحکومە  ناتەواوی خۆی  و 
بەهەموو ڕەهەندەکانیەوە، مرۆڤ لەخەمی ناتەواوی خۆیەوە دەیەوێت پەالماری 
ببێت  دەیەوێت  بکات،  داگیر  خۆی  بۆ  شوێنەکان  دەیەوێت  ب��دات،  جیهان 
فانتازیای  ناتەواوایداین، چونکە  لەبەردەم  ئێمە  تەواو.  لەجیهانێکی  بەبەشێک 
ئێمە بۆ تەواوکاری لەسنورەکانی مەشقکردندایە، بەم پێیە ئێمە مەشقدەکەین 
لەچەمکی  واهەستدەکەم سڵۆتێردایک  لەم خاڵەوە  بااڵیی.  و  تەواکاری  بەرەو 
)مرۆڤی بااڵ( ی نیچە نێزیک دەبێتەوە، بەاڵم لەفۆرمێکی دیکەی فەلسەفیدا، 
یان هەڵکشانی ستوونی کەسەرجەم کردەی  بەرەو سەروو  بەمەش هەڵکشان 
مەشقکردنی خۆگرتووە، الی سڵۆتێردایک هەوڵدانێکی مرۆڤە بۆ زاڵبوون بەو 
ناتەواویەی لەخودی خۆیدا هەستیپێدەکات. کەواتە لەکوێدا ئێمە لەدایک بین 
ناتەوای  ئالەوێدا  هەبم،  من  لەکوێدا  لەدایکبووە،  لەگەڵماندا  ناتەواوی  لەوێدا 
هەڕەشەی یەکەمە لەسەر لێرەبوونی خۆم ، لێرەوە پرسیاری لێرەبوونم هەوڵدانە 
بۆ بوونم بەبونەوەرێکی تەواوکار، لەبەر ئەوە سەیر نییە کە سڵۆتێردایک ئەم 
لەسەر  مەشقدەکەم  من   ، دەبینێت  مەشقکاران(  )ئەستێرەیەکی  وەک  زەویە 

بوونم، چوونکە بوونم ناتەواوە.
تۆرسۆ وەک پەیکەریکی ناتەواو، وەک )ئاپۆڵۆیەکی کەمئەندام ( بەرامبەر خۆی 
دەبێتەوە کەپێویستە دنیای خۆی لەو ڕوانینەدا کۆبکاتەوە کەبەرەو تەواوکاری 
ڕابکەین.  تەماشایە  لەو  نییە  کلۆجێک  هیچ  لێرەوە  دەکات،  ڕاپێچی  بااڵیی  و 
کەلەبەردەم  ئێمە،  بەرەو  ڕێدەکات،  ناوەندێک  بەرەو  لێوارەکانەوە  کەلەهەموو 
ناتەواوی خۆمانداین، هەست بەو ژیانە تەواوە دەکەین لەنێو خۆماندا یاریدەکات 
ئۆبێکت  تۆرسۆ وەک  کەواتە  بەرەو سەروو.  هەڵکشان  بەرەو   ، بااڵیی  بەرەو 
هەموو ئەو شتانە دەڵێت کەسوبێکت پێوەی دەناڵێت. شتێک گووتن، پێویستە 
و  و سومبول  بت  و  پەیکەر  کەلەڕێگەی  ئاینیەیە  ڕەهەندە  ئەو  بڵێین  شتێک 
شتەکانیەوە، لەڕێگەی کەشیگەرایی و ڕەنگەکانەوە شتێک دەڵێت. لێرەوە ئاین 
کەبەکردەی  و سوبێکت،  ئۆبێکت  نێوان  لەگۆڕینی پالستیکی  نییە جگە  هیچ 
مەشقکردنیکی ڕۆحیدا تێپەڕ دەبێت، لەم نێوەندەدا ئیتێکی نوێ لەدایکدەبێت 

کەڕوانیینمان بۆ دنیا دەگۆڕێت.

نوێیەکان  شتە  بەلێدانی  هەست  چونکە  بگۆڕیت،  ژیانت  پێویستە  ئیدی  تۆ   
دەکەیت لەنێو ژیانی ئێستای خۆتدا، مێژووی مرۆڤایەتی لەم گۆشەنیگایەوە، 
بەڕای من هیچی تر نییە جگە لەگۆڕینی نێوان شوێنگۆڕکێ لەنێوان سوبێکت 
بەشێوەیەکی  ژیان  و  پەیدادەبن  نوێ  ئیتیکی  نێوەندەدا،   لەم  ئۆبێکتدا،  و 
دیکە خۆی شێوەباز دەکات، گشتاڵتی ئەم جیهانە جوگرافیای نوێ بۆ خوی 
دەدۆزیتەوە، بۆئەوەی بتوانێت خۆی پەرشبکاتەوە بەسەر مەدارە نوێیەکاندا، 
جیهان گۆڕین لەنێوان پەیوەندی نێوان ئۆبێکت و سوبێکتدا ئیتیکی و ئەخالقی 
نوێ بەرهەمدێنێت، نۆرم و بەهای نوێ بەرهەمدینێت، لەسەر ئەم پەتە نوییانە 

ئەکرۆباتەکان گەمەی مەترسیداری خۆیان دەکەن.   
چەمکی گۆڕان و شەڕی خواوەندەکان

بەو قەسیدەیەدا  بۆ سەرسامی سڵۆتێردایک  بەڕای من  خوێندنەوەیەکی دیکە 
دیکەی  خوادەوەندێکی  لەبەرامبەر  ئامادەیە  خوداوەندێک  کەفیگوری  لەوەدایە 
ناتەواوی تەواوە(. من پێموایە  نادیار، کەسێبەرەکانی بەڕای من )تەواوکاری 
کەپاراستنی  خواوەندێکە  تەواوکاری  بەرجەستەبوونی  لەخۆیدا  خۆی  ئاپۆڵۆ 
مۆڕاڵ، زانست، لۆجیک، ئەقاڵنیەت، ئیستاتیکا ... لەئەستۆ گرتووە. لەگریکی 
)ئاپۆڵۆ  کە  هەبوو  بەوە  تەوایان  بڕوایەکی  گریکیەکان  لەئانتیکادا،   ، کۆندا 
Apollo( وەک کوڕی زێۆسی خواوەندی هەموو خواکانی ئانتیکا، پارێزەری 
ئەو بەها بااڵ و مەزنانەیە کەکۆمەڵگە و مرۆڤ و دنیای خواوەندەکانی پێکەوە 
دەکرد،  بەرجەستە  مۆڕاڵیەی  و  لۆجیکی  هێزە  ئەو  لەئەنتیکادا  بەندکردبوو، 
پڕ  دنیای  لەناوەڕاستی  خوداوەندێک  هەستیدەکرد  مرۆڤ  لەپەرستگاکانیدا 
ئازار و ئاژاوەدا بەچاوەتیژەکانیەوە دانیشتووە، هەستێک دەبەخشێت بەمرۆڤ 
خۆی  لۆجیکی  و  جوانیەکان  و  مۆڕاڵ  و  چاکە  هێزی  ئەوەوە  بەهۆی  کەدنیا 
لەدەست نەداوە. لە کتێبە گرنگەکەیدا )لەدایکبوونی تراژیدیا(  فردریک نیتچە 
  Vollkommenheit دەڵێت  ئاپۆڵۆ )هەقیقەتی بااڵ، بااڵیی و تەواوکاری
حاڵەتەکانە لەبەرامبەر دنیای پڕ ناتێگەیشتن و  درزتێبووی ژیانی ڕۆژانەدا...

ل20  
 بڕوانە بەئەڵمانی  : نیتچە: لەدایکبوونی تراژیدیا،ل20 

 Friedrich Nitsche, Die Geburt der Tragödie aus
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 dem Geiste der Musik Werke, Zweitausendeins,
  Karl Hanse Verlag  1999,s20

ئازاردا  پڕ  دنیایەکی  )لەنێوەڕاستی  تێدەگات  هێزە  ئەو  وەک  ئاپۆڵۆ  نیتچە  
ڕێکبوونەوەی  ئاپۆڵۆ دەرکەوتنی  نیتچە  بەڕای   ، ..ه.س.پ ل21(  دانیشتووە 
مۆڕاڵە،  ئەم  ئیرادەیە،  ئەم  ڕێکیە،  ئەم  ژیانمان.  درزتێبوونەکانی  لەنێو  دنیا 
ئەم  لەسەر  بەمرۆڤ  خەونە  بەخشینی  خەونە،  دەرکەوتنی  دەرکەوتنە  ئەم 
دەوستێت  تر  خودایەکی  لەبەرامبەریدا  ئازار.   و  بەکارەسات  ناشرینە  زەویە 
کە )دیۆنیزۆس / دیۆنیز Dionysus( ، خوای خواماری و مەستبوون و 
بین  خومار  دەیەوێت  خوادیەکە  دنیایە،  ئەم  لۆجیکەکانی  هەموو  لەبیرکردنی 
و ئەم دنیایە لەبیربکەین، لەپەرستگاکانی دیۆنیزۆس ، سێکس و خوماری و 
مەستبوون و شەراب و سەمای شێتانە و نوکتە و گاڵتەکردن  کەشی زاڵ بوو 
بێزار بوون. ئەم دوو خواوەندە،  لەڕیاڵ،  لەدنیای هەبوو،  بۆ هەموو ئەوانەی 
ئاپۆڵۆ و دیۆنیزۆس ، خوای ئەقڵ ومۆڕاڵ و خەون و ڕێکی و خوداوەندی خومار 
بوون و لەبیرکردنی لۆجیکە ڕاکشاوەکانی ئەم جیهانە، ئەم دوو خوداوەندە الی 
نیتچە  پێکێهنەرەکانی تراژیدیا و  چێژ وەرگرن لەموزیک، بەڵکو موزیک ئەو 
دووجادووەی لەخۆدا گرتووە، خوماری و لۆجیک، ڕێکی و هاڕمۆنیەت و خەون 
نیتچە  ژیان.   ڕۆژانە  لەجەهەنەمەکانی  بەفانتازیا ودەرچوون  و مەستبوونەش 
هەموو  لەبەرامبەر   سروشت  هونەریانەی  ڕاستەخۆیە  حاڵەتە  ئەم   ( دەڵێت 
هونەرمەندێک )وەک السایی کارێک ( یان دەبێت هونەرمەندێکی خەوبینەری 
ئاپۆلۆنیزی  بێت ،یاخود هونەرمەندیکی خوماری دیۆنیزییە بێت یان لەدواجاردا 
وەک نمونەی تراژیدیای گریکی کەهەردوو پێکهاتەکەی لەخۆیدا کۆکردۆتەوە، 
خوماری و خەونە هونەرییەکان... ه.س .پ 23( .لەم گۆشە نیگایەوە شەڕی 
تەواوکاران ، شەڕی بااڵکان لەنێوان خوماری و خەوندا تۆبۆگرافیای جیهان بۆ 
خۆی دیاریبکات. کەواتە ئەوە تەواوکارییە بەرەو ناتەواوی ڕاپێچمان دەکات، 
ئەم  لێرەوە  هەڵماندەکشێنێت،  تەواکاری  ئاسۆگەی  بەرەو  ناتەوەواکانە  ئەوە 
لەو  بەشێکە  گاڵتەدا،  و  لەنێوان خەون  و خوماریدا،  لۆجیک  لەنێوان  جەنگە 
مەشقەگەورەیەی نێوان خودی من و جیهاندا، بۆئەوەی ژیانێکی تر بدۆزینەوە، 

بۆ ئەوەی ژیانی خۆمان بگۆڕین ، پێویستە شتێک بڵێین.

لەتۆرسۆی ئاپۆڵۆوە خەون هەیە بەئاپۆڵۆیەکی تەواو بەخۆی وچاوەتیژەکانیەوە 
لێمان دەڕوانێت، دنیای ئێمە لەهەموو لێوارەکانیەوە دەخاتە بەردەم گومانێکی 
لەتەواوکارییەوە  بکەین،  تەواوکاری  خەیاڵی  دەبێت  لەناتەواویەوە  ئەبەدی، 
لەئاپۆڵۆوە حەزکردن  ئیدی من پێموایە  ناتەواوە.  دەبێت هەستبکەین شتێک 
خومار  بۆ  لەئەقاڵنیەتەوە  دیۆنیزۆس،  لەپەرستگاکانی  خوماربوون  بۆ  هەیە 
بوون، لەخومار بوونەوە بۆ هاڕمۆنیەت، لەهارمۆنیەتەوە بۆ گۆڕان. لەم گۆشە 
ئۆبێکتیکی  وەک  شتێکە(،  )گووتنی  لەسەرەتادا  گۆڕان   چەمکی  نیگایەوە 
ئێستا  ژیانەی  ئەم  بڵێت  دەیەوێت  بڵێت،  شتێک  کەدەوێت  وەهایە  ئاینی 
لەنێویدا ژیانیکی تر خۆی حەشارداوە، بەاڵم ئایا دنیای ئیمە تەنها بەلۆجیکە 
ئانارشیستی  و  هەڕەمەکی  زۆری  بەشێکی  یان  بەڕیوەدەچیت!،  دڵەکان  بێ 
لەخۆگرتووە؟، من پێموایە ئەوەی دەیەوێت ژیان بگۆڕێت چەندە ڕۆحی ئاپۆلۆ 
لەخۆدا هەڵگرتووە، ئەوەندەش دیۆنیزیانە، خومار بەچێژ و سەمای شێتانە، 
بەسەر پەتە ڕایەڵکراوەکانی ئەم جیهانەدا ڕیدەکات. ئەوانەی جیهانی خۆیان 
دەگۆڕن لەگەڵ خۆیاندا بەختەوەریەکی نادیار نمایشدەکەن لەنێو دیاردا، بەوەی 
هیچ گۆڕانکاریەک نییە بەبێ چێژی گەورەی سەرکێشی و خومار بوون نەبێت 

بەبۆنی خۆی لەنێو خۆیدا وەک بوونیک لەجیهاندا. 
ڕۆحی  و  گاڵتەکردن  سەماکردن،  بیرکردنەوە،  بینین،  خەون  بوون،  خومار 
گاڵتەجاری، دۆزینەوەی موزیکی شتەکان، دۆزینەوەی موزیک لەو پڕۆسەیەدا، 
هەنگاو  مەترسیدا  بەسەر  بەوەی  هەستکردن  لەسوبێکت،  بەشێک  دۆزینەوەی 
دەنێت، چونکە ژیانی پێشووت جێدەهێڵت، بەاڵم وەک ئەکرۆباتیکی سەرکێش 
بەختەوەری بەوەی لەنێو مەترسیدا بۆ سەرکێشیەکی دیکە دەژیت. بەمشیوەیە 
و  دیۆنیزۆس  ڕۆحی  ئەکرۆبات،  کەڕۆحی  کەسەیە  ئەو  من  بەڕای  گۆڕانخواز 
شتێک  دەگوترێت،  شتێیک  فیگورەوە،  لەم  هەڵگرتووە.  لەخۆدا  ئاۆپۆڵۆی 
لەنێو  بوونیک  پەرتدەکاتەوە،  مەدارەکاندا  بەسەر  خۆی  خەونێک  دەکرێت، 

جیهاندا بەسەرکێشیەوە خۆی نمایشدەکات.   
کلتوری مەشقکردنی جەستەیی 

بەمشێوەیە وەک بینیمان، ئۆبێکت وەک ئاینێک دێتە نێو دنیای سوبێکتەوە، 
  ، دەردەک��ات(  فەرمان  )بەرد  پێدەکات،  ئاماژەی  سڵۆتێردایک  وەک  لێرەوە 
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لەم  دەک��ات.  لەسوبێکت  کار  ئۆبێکت  دەڵێن،  شتێک  قسەدەکەن،  شتەکان 
دەبێتە  ئاپۆڵۆ  تۆرسۆی  پەیکەری  شت،  لەسەر  ئۆبێکت،  لەسەر  کارکردنەوە 
ئاماژەیەک بۆ گەڕانەوەی جەستەیەکی تەواو، وەک ئاماژەمان پێدا ئامادەبونی 
ناتەواو وێنەی تەواومان لەال پێکدەهێنیت، لەم گەمەیەدا، ڕیلکە ئەوە ناشارێتەوە 
و  تیژ  جوانیەکی جەستەییەی  لەوەدایە  ئاپۆڵۆ  پەیکەری  کەجوانی جەستەی 
جەبرییە )Imperativ(  فەرمان دەرەدەکات بەگۆڕینی ژیان، کڵێشەکانی 
ناویدەبات.  بە)هەڵکشانی ستوونی(  ئەو چەمکەیە، کەسڵۆتێردایک  سەرەتای 
لەم گۆشەنیگایەوە سەدەی نۆزدە سەدەی  گەڕانەوەیە بۆ ئەنتیکا. گەڕانەوەیە 
نێوان  پەیوەندی  زەمەنی  تر،  بەجۆریکی  ئانتیکا.  خواوەندەکانی  زەمەنی  بۆ 
ئەبەدییەکان  لەگەڵ  کەمرۆڤن  فانیەکان  چیرۆکی  خوادوەندەکان،  و  جەستە 
کەخوداکانن. بەمجۆرە لەنێوان ئەبەدییەکان و خواکاندا ئەو هەڵکشانە ستوونیە 
هەیەکەجەستە دەبێتە نێوەندی ئەو هەڵکشانە بۆ ئەبەدیەت. چیرۆکی پاڵەوانێکی 
وەک ئاخیلیس کەلەجەنگی تەروادە دەکوژرێت، چیرۆکی پاڵەوانێکە لەڕێگەی 
ئازایەتی و مەشقی جەستییەوە دەبێتە نیمچە خواوەندێک. فانیەکان لەئەنتیکادا 
لەگەڵ داهێنان و ئازایەتیاندا لەژیاندا، توانای ئەوەیان هەبوو هەڵکشێن بەرەو 
لەگەڵ  گفتوگۆ  ئاستی  دەگەیشتنە  بورەکاندا  لەهەموو  مەشقکاران  سەروو، 
خواوەندەکاندا. هێرکولس ئەو پاڵەوانە وەرزشکارەیە کەبەرزدەبێتەوە بۆ ئاستی 
خواوەندەکان، ئۆدیسۆس شەڕ لەگەڵ خواوەندەکاندا دەکات، ئۆرفیۆس لەنێوان 
مەشقی موزیک و دنیای هادێسی خوای مردندا گەمەی ترسناکی خۆی دەکات، 
سزاکەی  و  دەدزێت  زێۆس  خواکان  خوای  لەپەرستگاکانی  ئاگر  پڕۆمیسۆس 
ئەوەیە بەبەردیکەوە دەبەسترێتەوە و هەموو ڕۆژێک داڵێک دێت لەبەیانییەوە 
تاوەکو ئێوارە دادەکەوێت  جگەری دەخوات، جگەری جارێکی تر دەڕوێتەوە 
و ئاوەها ڕۆژانە ئەم بازنە جەهەنەمیەی زیۆس بۆ پڕۆمیسۆسی دیاریکردووە 
داڵەکە   فانی  پاڵەوانیکی  وەرشکارو  وەک  هیرکولس  تاوەکو  هەیە  بەردەوامی 
لەنێوان  بەمجۆرە  لەسزاکەی..  دەکات  ڕزگار  پڕۆمیسۆس  و  دەکوژێت  زیۆس 
خواوەند و وەرزشکارانەو مەشقکاراندا لە گریکی کۆندا )ئەنتیکا( پەیوەندیەکی  
گریکیەکان  ڕۆحانیەیەوە  دووریە  لەم  ڤیزۆنەوە،  لەم  هەبووە.  کێشەبەندی  پڕ 
کولتوری مەشقکردنی جەستەییان پیرۆز دەکرد، لەگریکی کۆندا لەشتادیۆنەکاندا، 

لەپاڵەوانبازی گالدیاتۆرەکاندا خۆی بەرجەستە دەکرد، پاڵەوانەکان دەگەیشتنە 
ئاستی خواوەند و پادشاکان، دەبوونە کەسایەتی گرنگ لەکۆمەڵگەدا. کلتوری 
لەسەر  کاری  بەردەوام  لەئانتیکادا  بوو  کولتێک   ، مەشقکردن  و  وەرزشکارانە 
دەکرا...گەڕانەوە بۆ کلتوری جەستە و وەرزشکاری  لەم سەدەیەدا، گەڕانەوەیە 
بێگومان  مەشقەوە،  لەڕێگەی  بەخوداکردنی جەستەیە  و  ئانتیکا  کولتوری  بۆ 
جەستە،  و  خواوەند  نێوان  پەیوەندی  ت��ەواوک��اری.  و  بەبااڵیی  بۆگەیشتن 
لەڕێگەی مەشقکردن  فانیبوونە، پەیوەندییەکە  ئەبەدییەت و  نێوان  پەیوەندی 
و هەڵکشانی ستوونیەوە ئامانجەکانی خۆی دەپێکێت، بەوەی مرۆڤ دەچێتە 

ڕیزی خواوەندەکانەوە. 
لەئەنتیکا، ئەوەیە  نێوان خواوەندەکان و مرۆڤە  ئەوەی دەرئەنجامی چیرۆکی 
کەمەشقکاران نێزیکبوون لەخواوەندەکانەوە، بەاڵم زەمەنیکی دوور ئەم کولتە 
)کولتورۆچکە( لەگەڵ پەیدابونی  یەکخوادایی Monotheismus لەسەر 
ڕووبەری گرنگیپێدانی خۆی وەال دەدات و لەنێوکڵێسادا مەشقکردن لەجەستەوە 
دەچێتە خانەکانی زوهدیەتی ڕۆحی، جەستە بۆ دواجار تەسلیم بەمەشقکردنی 
ڕۆحی ئاینی دەبێتەوە، بەاڵم )پڕۆسێسی دوای دووبارە بیناکردنەوەی کلتوری 
کریستومی، کە لەسەدەی پانزەوە وەک وەک پڕۆسێسیکی  ڕێنیساس لەشێوازیکی 
کلتوررێکی  بەرەو  دەستیپیکرد  فیلۆگیانە  و  )ئەکرۆباتیانە(  و  ئارتیستانە 
بوو،  لەنیشانە هەرە سەرەکیەکانی وەرزش  جەماوەری خۆی ڕاکێشا، یەکیک 
بەجۆریک کەمرۆڤ ناتوانێت دووبارە و سێ بارەی نەکاتەوە. ئەم کولتورە زۆر 
قوڵ لەئیتۆس و مۆڕاڵی مۆدێرنەدا ڕەنگیدایەوە... لەگەڵ دەستپیکردنی یارییە 
..ه.س.پ.  سلۆتێردایک  تائەمڕۆ...  دەستیپێکرد  کاروانە  ئەم  ئۆلۆمپیەکان، 
دەبێتە  مەشقکردنە  و  جەستەکردن  کولتی  ئەم  ن��ۆزدەوە   لەسەدەی  ل49(  
مۆدێرنە  هەڵچوونی  ئەوروپا کەشانبەشانی  زاڵی  لەکلوتوری  گەورە   بەشێکی 

هەڵدەکشێت. 
ئەم گۆڕانکارییە لەکریستومیەوە بۆ ڕێنیساس و لەوێوە بۆ مۆدێرنە ئەو کلتورە 
پێدەگەیەنێت کەناوی مەشقکردنە)Übung(، مەشقکردنی ڕۆحانی و جەستەیی، 
بەاڵم ئەوەی خاڵی قورسی گۆڕانکارییە لەم چیرۆکەدا ئەوەیە کەلەکریستومدا 
جەستە تەسلیم بەتاکخوادایی دەبێتەوە، جەستە لە خۆبێبەریکردن و زوهدیەتدا       
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جەستەیی  مەشقکردنی  دەکێشرێت،   بەدەوردا  بازنەی  ڕۆحیدا  لەمەشقکردنی 
لەڕێگەی وەرزشەوە و نمایشکردنی پێشبڕکێ لەشتادیۆنەکاندا، بەرەو ڕیزەکانی 
کلتوری  ڕێنیسانس  لەسەرەتاکانی  پانزەوە،  لەسەدەی  کشاوەتەوە،  دواوە 
مەشقکردنی جەستەیی دەستپیدەکاتەوە و بەدرێژایی سەدەکان خۆی ڕادەکێشێت 

تاوەکو ئەم کولتورە لەمۆدێرنەدا دەگاتە ترۆپک..
بەدیویکی تردا  ڕێنیساس هیچی تر نییە جگە لەدووبارەبوونەوەی ئەنتیکا نەبێت، 
بەمەشقکردنەوە  پابەند  زوهدیەتی  و  جەستەیی  مەشقکردنی  کلتوری  بەوەی 
لەگەڵ  سەماکردن  لەگەڵیشیدا  گشتی،  هۆشمەندی  نێو  بۆ  دەگەڕێتەوە 
خواوەندەکاندا دەستپێدەکاتەوە.  جارێکیتر ئەم کولتە  نێزیکبوونەوەی مرۆڤە 
لەوەی لەڕێگەی مەشقکردنی جەستەیەوە بگاتە ئاستی خواوەندەکان. لەسەدەی 
دەبێتە  جەستەش  و  دەکرێت  بەند  لەکڵێسەکاندا  زیاتر  خواوەند  ناوەڕاستدا 
جەستەیەکی )ڕۆحانی( ، ئیدی زوهدیەتی ڕۆحانی دەبێتە خەسڵەتە سەرەکیەکانی 
کریستوم و جەستە دەگەڕیتەوە بۆ نێو زوهدیەتی قەشەگەرایی، خۆبیبەریکردن 
لەپێناو گەیشتنە بەڕۆحانیەت نەک لەپێناو ئەوەیە وەک لەئەنتیکادا هەبووە، 
نمایشکارانە لەشتادۆنەکاندا گەمەی خۆت بکەیت ، لەتاقیکردنەوەکانی خواوەندا 
دەربچیت و لەدواجاردا لەشاخی ئۆلمپیا ، کەجێگەی خواوەندەکانە بە دیداری 

خواوەندەکان بگەیت... 
بڵێین کە ڕیلکە لەپەیوەندیەکی نەرجسیانەدا لەگەڵ تۆرسۆی  ناتوانین  دیارە 
سەردەمی  ئەوروپییەی   هەستیارییە  ئەو  )بەڵکو   ، نەخێر  ژیاوە،  ئاپۆلۆدا 
نێو  دەچێتە  دا  کەلە1900  ڕینیساس  دواوێستگەکانی  سەردەمی  خۆیەتی، 

یاریگەیەکی پڕ قەیرانەوە...ه.س.پ. ل 49 (.. 
جارێکیتر  وەرزش  کلتوری  سەردەمێک  خۆیەتی،  سەردەمی  کوڕی  ڕاینەڕیلکە 
دەگەڕیتەوە نیو فەزای گشتی، لەگەڵ وەزرشکردن و مەشقکردنی جەستییەدا، 
زوهدیەت / ئەسکێسە)Askese(  دەبێتە بنیچینە مۆڕاڵیەکانی ئەم سەدەیە. 
لەسەدەی نۆزدەدا ڕۆژئاوا خۆی لە)مەشقکردن( دا بەرجەستە دەکرد. لەهەموو 
الیەکەوە مۆدێرنە هەموو هیواکانی بەدواڕۆژیکی ڕوون لەخۆگرتبوو، پێشکەوتنی 
تەکنەلۆژی ، پێشەسازی قورس ، دامەزراندنی کۆمارەکان و گەشانەوەی ڕێڕەوە 
فەلسەفیەکان مژدەی دنیایەکی نوی بوو بەجیهان. جیهان لەسەدەی نۆزدەدا 

نوییەکانی  داهێنانە  لەبەردەم  دەبینیەوە،  بەردەوامدا  کاری  لەبەردەم  خۆی 
تەکنەلۆژیاو پیشەسازی ڕۆژئاوا  دەچووە نێو دواوێستگەکانی ڕێنیساس. 

)دووبارە  ئیدۆلی   سەدەی  سڵۆتێردایکەوە،  لەگۆشەنیگای  نۆزدە  سەدەی 
دووبارە  تر  بەمانیەکی  بوو   )Re-Somatisierung سۆماتیزەکرنەوە 
 Re-Somatisierung  تەندروستبوونەوەی جەستە و  دروستبوونەوەی 
هێنایەوە سەر شانۆی هۆسمەدنی گشتی، وەک کلوتێک جاریکیتر جەستە لە 
بەندیخانەکانی زوهدیەتی ئاینی هاتەدەرەوە بۆ نێوەڕاستی   جەستەبوونەوەی 
خۆی بوو ، لەهەمانکاتدا گەڕانەوەی جەستە بوو وەک بەرجەستەبوویەکی مەشق 
لەسەر کراو بۆ نێو هۆشمەندی ئەم سەدەیە. لەم گەڕانەوەیەدا سەدەی نۆزدە 
بەرامبەر دوو ئیدۆلی دیار دەبێت ، یەکەمیان وەک باسمان لێوەی کرد دووبارە 
گەڕانەوە بوو بۆ جەستە کەدەتوانین  بە)دووبارە جەستەییبوون( وەریگێڕێن، 
بەجۆریک  نمایشدەکات،  نوێدا  کلتورێکی  لەنێو  خۆی  جارێکیتر  جەستە  تێدا 
کەدوورخستەوەی ئەو ڕەهەندە ڕۆحیەیە  ئایینیە لەجەستە  و جەستە خۆی 
پابەندە  دووهەمیان  ئاراوە،  دەهێنتە  مەشقکردن  کلتوری  خۆییدا  لەخودی  و 
Junghege-  ەەجواڵنەوەی )هێگلینزمە نوێیەکان یان هێگلیە گەنجەکان 
lianer( وەک جواڵنەوەیەکی فەلسەفی کە لەمارکس و ئەنجلس و فیۆرباخ و 
برۆنەر باور و هێس و ڕۆژێ و شتیرن و زۆریتر...  لەپێچیکدا ئیدۆلی سۆسیالزم 
و کارکدن بۆ گۆڕینی جیهان خۆی بەرجەستە دەکات، دروشمی ئەو زەمەنە بوو 

 Die Auferstehung des Fleisches im Diesseits( کە
هەستاوەنەوە و زیندەگیکردنەوەی دووبارە زیندووبونەوەی گۆشت لێرەوەیە..

بەمانای دووبارە زیندبونەوەی مرۆڤ بۆ خەباتکردن، بۆ مەشقکردن لەپێناوگۆرنیی 
دنیادا وەک مارکس ئاماژەی پێداوە. ئەم دوو کولتە، ئەم دوو ئیدۆلە لەسەدەی 
وەرزش  کلتوری  جەستەو  بەپێرفێکتکردنی  لەکولتوری  یەکێکیان  ن��ۆزدەدا 
خۆی بەرجەستەدەکات، کەناوەڕۆکی مەشقکردن و بەرزبونەوە بۆ ئاستەکانی 
تەواوکاری وەک چەمکی فەلسەفی و فیکری دەبێتە وانەیەک بۆ بەردەوامبوون، 
لەئاستەکانی خوارەوە بۆ هەڵکشان بەرەو سەرەوە، وەک هەڵکشانێکی ستوونی، 
لەم خاڵەوە ئەو دەنگەی لەتۆرسۆی ناتەواوی ئاپۆلۆوە لەقەسیدەکەی ڕیلکەوە 
ڕستە جەبری  تەنها    ).. بگۆڕین  ژیانی خۆمان  )پێویستە  لێدەکات  داوامان 
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نییە، بەقەد هێندەی کردنەوەی ڕەهەندیکی نوێیە بەسەر ژیاندا، کاتێک ئێمە 
بۆ  بڵێین  دەبێت شتێک  فێردەبین،  گووتن  لەماناکانی شت  لەشتەڕەقەکانەوە 
ئەوەی لەم دنیایە تێبگەین، دەبێت لەدنیا تێبگەین بۆئەوەی بتوانین ژیانمان 
بگۆڕین.. دەبێت وەک سڵۆتێردایک دەڵێت لەگەڵ خواوەندەکاندا مەشق بکەین..   

هەسارەیەک لەمەشقکارانی گۆڕان
لەگوتنی  دەڵێن،  شت  کەشتەڕەقەکانیش  تێبگەین  لەوە  دەتوانین  لێرەوە   
شتەڕەقەکانەوە، لەجەستەی ناتەواوەوە بەرەو تەواوی و بااڵیی هەڵدەکشێین، 
بەمەش ئەوەی بیەوێت دنیا بگۆڕێت دەبێت لەشت گوتنەوە هەڵکشێت بەرەو 
ئاستی مەشقکردنی ڕۆحی و جەستەییی ،دەبێت خۆی بێبەری بکات لەچێژی 
ڕاگوزارو، دەبێت شت بڵێت و شت بکات و مەشقبکات لەسەر زوهدیەت )خۆ 
هەڵکشانێکی ستوونی.  بەرەو سەرەوە،  هەڵکشانێک  لەپێناوی  بێبەریکردن(  
دەبێت وەک ئەکرۆباتیک وەها بێت کەبەسەر پەتێکی باریکدا دەڕوات لەوانەیە 
)ئەو  دەڵێت  نیتچە  وەک  بەاڵم  بێت،  بەژیانی  کۆتایی  و  خ��وارەوە  بکەوێتە 
ئەکرۆباتە، ئەو ئارتێستە مەترسی کردۆتە ژیانی خۆی ..(. ئەم هەسارەیەی 
مەشقدەکات  هەسارەیەکە  مەشقکارە،  هەسارەیەکی  دەژین،  لەسەری  ئێمەی 
نوێبوونەوەو  لەسەر   ، ئەشق  و  سیکسوالیەت  لەسەر  ئازادی  لەسەر  لەژیان، 
هەسارەیە  ئەم  ڕۆح..  و  جەستە  ئازادییەکانی  فراوانکردنی  لەسەر  بیناکردن، 
دەیەوێت لەڕێگەی شتەڕەقەکانەوە، لەڕێگەی شتە وردیلەکانی ژیانەوە شتێک 
بڵێت، شتێک بینابکات، شتێکی تر بڕوخینێت.. کێ ئەم مەشقەی کرد دەتوانێت 
لەگەڵ خواوەندەکاندا سەما بکات، دووبارە نیتچە دەڵێت: ئای کەمەزنە جەنگی 
و  بێت  بێدەنگ  ناتوانێ   ، بکات  جەنگە  ئەو  تەماشای  خواوەندەکان،ئەوەی 
لەمەشقکردن دەتوانێت بەشدار  نەوەستا  نەکات.. کێ مەشقیکرد و  بەشداری 
لەشەڕی  بەشدار  دەتوانێت،  سەرەوە  بەرەو  هەڵکشا  کێ  لەتەماشادا،  بێت 

خواوەندەکاندا... 

سەرچاوەکان
 Peter Sloterdjik, Du mußt dein Leben  1

ändern,Suhrkamp2009

 Friedrich Nitsche, Die Geburt der Tragödie  .2  
aus dem Geiste der Musik Werke, Zweitausend-

eins, Karl Hanse Verlag  1999
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ڕێبین عومەر 

 ئه و كاته ی  له گه ڵ ڕێكخراوێكی  بیانی  تایبه ت به  مندااڵن كارم 
مندااڵنی   كه   بوومه وه ،  نه هامه تی  دنیایه ك  ڕووب��ه ڕووی   ده كرد، 
ئێمه ی  تێدا ده ژی . ئه گه ر چی  پێشتر به هۆی  گرنگیدانی  خۆمه وه  
به  بارودۆخی  منداڵ ئاشنای  هه ندێك له و نه هامه تیانه  بووم، به اڵم 
وه ك ئه وه  نه بوو كه  واقیعه كه  به  چاوی  خۆت ببینیت و ڕۆژانه  له  
گه ڵیدا بژیت. زۆر شت هه بوون جێگه ی  سه رنجی من بوون. له  
هه موو شتێك گرنگتر، كه  له م باسه دا جێگه ی لێ  ووردبونه وه یه ، 
قسه ی  دایكێك بوو ئه و كاته ی  خه ریكی  ڕوونكردنه وه ی  كۆمه ڵێك 
بابه ت بووین له باره ی  توندوتیژی  دژی  مندااڵن و ئاكامه  خراپه كانی ، 
به  پرسیارێكی  زۆر سه رسوڕمان ئامێزه وه  پێی  وتم: “من جاری  
ئێسته   چاره ناكرێت  ده كه مه وه   مۆر  شین و  منداڵه كه م  هه یه   وا 
دایكه   ئه م  دڵنیابووم  چاره ده كرێت؟!”  گه ڵیدا  له   قسه كردن  به  
منداڵه كه یدا  له گه ڵ  بێت،  جارێكیش  ته نها  بۆ  ڕۆژان،  له   ڕۆژێك 
دانه نیشتووه  و گفتوگۆی  له گه ڵدا بكات. بۆیه  خۆم له و پرسیاره  
گفتوكۆی   ئه وه ی   بۆ  دانیشتووه   جار  چه ند  تائێستا  كه   بوارد، 
له گه ڵ بكات، له بری  ئه وه  یه كسه ر بیرم بۆ ئه و خووه  ناته ندروسته  
ئێمه ی   زۆربه ی   مێنتاڵیتی   له   منداڵ  لێدانی   بیرۆكه ی  كه   چوو، 
گه وره دا وا خۆی  به یانده كات، كه  دوا ڕێگه چاره  بێت پاش ئه وه ی  
له  گفتوگۆی  به رده وامدا بووین بۆ قه ناعه ت پێ  كردنیان، به اڵم له  

ڕاستیدا یه كه م و دوا ڕێگه چاره یه  ده یگرینه به ر. 

 سه رنجێك له سه ر

 توندوتیژی دژی مندااڵن له  مێژوودا

 ئه وه ی  باسمكرد و ئه و گرته  ڤیدۆیه ش كه  له سه ر تۆڕی  كۆمه اڵیه تی  فه یسبووك 
باڵوكرایه وه  له سه ر سوكایه تیكردن به  منداڵێك له الیه ن مامۆستایه كه وه ، هانی  
دام چه ند سه رنجێكی  كورت ده رببڕم له سه ر توندوتیژی  دژی  منداڵ له  مێژوودا 
له گه ڵ ئاماژه كردنم به  یه كێك له و كه سانه ی  كه  ته مه نێكی  به سه ر بردووه  له  
كه شفكردنی  مێژووی  توندوتیژی  دژی  منداڵدا. ئه وه شی  زۆرتر سوری  كردم له  
نووسینی  ئه م بابه ته ، دوا وته ی  ئه و مامۆستایه بوو له  میدیاكاندا گوایه  “هه ر بۆ 
سوعبه ت” ئه و گرته  ڤیدۆیه ی  گرتووه و باڵوی  كردوه ته وه . ئاخر زۆر كاره ساته  
كه   بێت  ئه وه   پاساوت  دواتر  بكه یت و  منداڵێك  به   سوكایه تی   ئه وپه ڕی   تۆ 
سوعبه تت كردووه !! ئه وه  شتێكی  ترمان پێده ڵێت، ئه ویش ئه وه یه  كه  منداڵ له م 
كۆمه ڵگایه ی  ئێمه دا نه ك هه ر قوربانی  توندوتیژییه ، كه  له الیه ن گه وره كانه وه  
به رامبه ریان ده كرێت، به ڵكو خه ریكه  ده بن به  سه رچاوه ی  ڕابواردنی  گه وره كان. 
ئه مه  حوكمدانێك نییه ، كه  له سه ر ئه و بناغه یه  بنیاتنرابێت، كه  مامۆستایه ك 
سوكایه تی  به  منداڵێك ده كات و دواتر ناوی  ده نێت سوعبه ت، به ڵكو چه ندان 
نموونه ی  ترم الیه  له  ناو قوتابخانه كاندا سوكایه تی  له وه  خراپتر به رامبه ر مندااڵن 
ده كرێت و بگره  به  قسه ی هه ندێك له  مامۆستایان خۆیان ده كرێن به  )مه زه (ی  

ناو ئیداره . 
 هه میشه  مێژووی  هه رشتێك كۆمه ڵێك سه رنجی  له  خۆیدا كۆكردووه ته وه ، كه  
واقیعه ی   به و  په یوه ست  كایه یه ك  وه ك  خۆیه تی   مێژوو  خودی   تایبه تمه ندی  
له   لێره دا  ئێمه   سه رنجی   مێژوویه ك.  به   بووه   نوسیویانه ته وه  و  مێژوونووسان 
باره ی  مێژووی  منداڵه وه  له سه ر توندوتیژی  دژی  منداڵ گیرساوه ته وه . هه رچه نده  
به اڵم  بكه ین،  مێژووه   ئه و  درشتی   وردو  به   ئاماژه   وتارێكدا  له   نییه   ئاسان 
پێموایه  به ده سته وه دانی  پوخته یه ك له و باره یه وه  بێ  ئاكام نییه ، ئه ویش له به ر 
دوو هۆكار: یه كه م/ خستنه به رده ستی  مه عریفه یه ك له و باره وه  له گه ڵ چه ندان 
نموونه ی توندوتیژی  دژی  منداڵ له  مێژوودا. دووه م/ به و هیوایه ی  ئه م بابه ته  
ده ماری  مرۆڤبوونمان بجوڵێنێت به رامبه ر ئه و كائینه ی  ڕۆژانه  شاهیدی  بێ  ڕێزین 

به رامبه ریان له م كۆمه ڵگایه دا. 
 ئه گه ر مه به ستمان بێت سه رنجمان له سه ر بارودۆخی  منداڵ چڕ بكه ینه وه  به  
له   بۆ ده رده كه وێت، كه  منداڵ  ڕاستیه مان  ئه و  ئه وا زۆر زوو  درێژایی  مێژوو، 
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هه موو كات و سه رده مه كاندا له  به رده م ئه گه ری توندوتیژیدا بووه ، ئه میش له به ر 
ئه وه ی  هه میشه  له  ژێر ده سه اڵتی  گه وره كاندا بووه  چ له  ڕووی  بایه لۆجییه وه  
له  ڕووی  كۆمه اڵیه تییه وه  كه   ناكامڵه ، چ  بێت كه  جه سته یه كی  خۆنه گرتوو و 
خاوه نی  پێگه یه ك نه بووه  له  ئاست بوونه  ئینسانیه كه یدا، واته  وه ك مرۆڤێك 
كه  له ته مه نی  زووی  ژیانیدایه . هه رچه نده  زۆر له گه ڵ ئه و ده رئه نجامه  ڕه هایه ی  
سه ر  ده ستدرێژیكردنه   له سه ر  مرۆڤایه تی   “مێژووی   ده ڵێت  كه   نیم  دیمۆسدا 
مندااڵن بنیاتنراوه “، به اڵم كاتێك به  مێژووی  منداڵدا ده چینه وه ، هه ست ده كه ین 
به رده وامه یدا  گه ڕانه   له و  دیمۆس  حوكمه ی   ئه م  تێدایه ،  ڕاستی   له   به شێك 
شێوه ی وه رگرتوه ، كه  بۆ مێژووی  ده ستدرێژكردنه  سه ر مندااڵن كردویه تی، كه  
پڕه  له  نموونه ی  ڕوون و ئاشكرا ده رباره ی  ئه و مێژووه . ئه و به  وردبوونه وه  له  
مێژوو شه ش دۆخ )Mode( له  شێوازی منداڵ به خێوكردن دیاری  ده كات، كه  
پێیوایه  ئه و شێوازه  باوانه ن بۆ هه موو ئه و گروپانه ی  كه  به  ڕێڕه وی  گه شه ی  
بارودۆخی  منداڵێتی  و گه شه ی  كه لتوریدا تێپه ڕبوون. پێش ئه وه ی  به و دۆخانه  
 )Lloyd DeMause(ئاشنا بین، پێویسته  ناساندنێك بۆ لیۆید دیمۆس
بكه ین. دیمۆس بڕیارێكی  كۆمه اڵیه تیی  ئه مه ریكییه ، كه  به  كاره كانی  له  بواری  
له   بریتییه   بواره   ئه م  ناسراوه .   )Psychohistory( مێژوویی   ده روونی  
بواره شدا  له م  مێژووییه كان.  ڕووداوه   ده رونییه كانی   جوڵێنه ره   له   لێكۆڵینه وه  
منداڵ  هه راسانكردنی   به تایبه تی   منداڵێتی   خێزان،  سه ر  خستووه ته   تیشكی  
)Child Abuse( و چه ند بابه تێكی  تر. بۆ ئه م مه به سته ش دیمۆس نه وه د 

وتار و هه شت كتێبی  نووسیوه . 
به خێوكردن  منداڵ  به   دیمۆس سه باره ت  دۆخه ی   ئه و شه ش  بۆ  به گه ڕانه وه    
دیاریی  كردوون، پێموایه  ڕێگه یه كی  سیستماتیكیانه تر ده گرێنه  به ر بۆ ئه وه ی  له  
توندوتیژی  منداڵ بدوێن له و مێژووه دا، به  تایبه تی  مێژووی  منداڵیش كه  بۆ خۆی  
خاوه نی  هه ڵوه سته له سه ركردنه ، له  كاتێكدا ئه وه ی  به ده ست گه یشتووه  سه باره ت 
به و مێژووه ، یان له  یاسا كۆمه اڵیه تی  و كه لتوری  و ئاینییه كانه وه  ده ستگیر بوون 
كه  چۆن ڕۆڵیان له  چۆنیه تی  هه ڵسوكه وتكردن له گه ڵ منداڵدا هه بووه ، یان له و 
دیكۆمێنته  تایبه تیانه ی  وه ك نامه و یادگارییه وه  لێره و له وێ  دۆزراوه ته وه  یاخود 

له و مێژووه وه  ده ستگیر بووه ، كه  گه وره كان نووسیویانه ته وه . 

دۆخی  منداڵكوژی  )Infanticide Mode(: منداڵكوژی  له  سایه ی  چه ندین 
یاسا و كۆدی  كۆمه اڵیه تی  و ئاینی  و خورافیدا كراوه . مه ودای  ئه م دۆخه  به  رای  
چوارده هه مدا  سه ده ی   له   ده ستپێده كات و  كۆنه كانه وه   سه رده مه   له   دیمۆس 
كۆتایی  پێدێت. ئه مه  به و مانایه  نایه ت ئیتر له دوای ئه وه  منداڵكوژییه  نه بووه ، 
جیاواز  فۆرمی   له   ئێستاش  تا  دۆخه   ئه م  وایه   پێی   دیمۆس  پێچه وانه وه   به  
جیاوازدا خۆی  ده رده خاته وه ، له باربردنی  منداڵ دیارترینی ئه و فۆرمانه یه . له  
نموونه كانی  دیمۆس و چه ند نووسه رێكی  تری  بواری  مێژووی  مندااڵنه وه  تێبینی  
ئه و ڕاستیه مان كرد، كه  منداڵكوژی  له م دۆخه دا له سه ر دوو بناغه  ئه نجامدراوه , 
یه كه میان بناغه یه كی  كۆمه اڵیه تی  كه  بۆ جێبه جێكردنی  ئه و یاسا باوه  ته قلیدیانه  
كردووه .  جێبه جێیان  پێیه وه ،  بوون  په یوه ست  گروپه كان  كۆمه ڵ و  كه   بووه ، 
سیمای  دیارترین  قوربانیكردن  كه   خورافی   ئاینی  و  بناغه یه كی   له سه ر  دووه م 
بووه . له  شارستانیه ته كانی  هیند و چیندا زۆر یاساو فۆرمی  جۆراوجۆر هه بوون 
گران  ئابوریه وه   ڕووی   له   منداڵه كه  شێواوه  و  ئه وه ی   وه ك  منداڵ  بۆ كوشتنی  
منداڵه مان  ئه و  بڵێت  ئاسانی   به   زۆر  ئه وه ی   پاساوی   به   یان  به خێو ده كرێت 
پیاوانه وه   لیژنه ی  گه وره   له الیه ن  له  سپارتادا مندااڵن  به هه مان شێوه   ناوێت. 
ده كوژران.  ئه وا  بدرایه ،  به سه ردا  شێواویان  حوكمی   ئه گه ر  ده كرانه وه   تاقی  
له هه ندێ  كۆمه ڵگادا مندااڵن ده كوژران ئه گه ر بزانرایه  منداڵی  ناشه رعین. ڕیچار. 
خێزانی  له   مردن  )باوك ساالری ، سامان و  به ناوی   كتێبه كه یدا  له   پ. ساڵه ر 
ڕۆمانیدا( ده ڵێت: “وێنه ی  باوكی  ڕۆمانی  كه  ده سه اڵتێكی  تاڕاده یه ك بێ  سنوری  
به تایبه تی   دێرین،  سه رده مێكی   بۆ  ده گه ڕێته وه   به خشراوه ،  پێ   ماڵدا  به سه ر 
موفه سیره  یۆنانییه كان. دیۆنییس هالیكاتاسه س ئه و ده سه اڵتانه ی  ڕیز كردووه ، 
ده سه اڵتی   كه   منداڵه كانیانه وه ،  به سه ر  باوكان  به   به خشیونی   ڕۆمیلۆس  كه  
كوڕه كانیشیان.  كوشتنی   هه تا  واڵتدا,  له   هێشتنه وه ی   لێدان،  زیندانیكردن، 
ده قێكی   خستوه ته   ڕۆم��ان��ی   باوكی   ده س��ه اڵت��ی   ئیمپریكۆس  سێكسته س 
فراوانتره وه , كۆنۆس بڕیاری  كوشتن و تێكشاندنی  منداڵه كانی  خۆیدا، سۆلۆن 
بۆ سه ر  كه سێك  هه ر  به   دا  ڕێگه ی   كه   ئه سیناییه كان،  به خشیه   یاسای   ئه و 
بڕینی  منداڵه كه ی “. ئه وه ی  ساڵه ر باسی  ده كات له  باره ی  سه رده می  دێرینه وه  و 
 Patria( باوكه وه   ده سه اڵتی   به ناوی   ڕۆمانیه ش  كۆمه اڵیه تییه   یاسا  ئه و 
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Potestas( هه بووه ، كه  هه قی  به  كوشتنی  منداڵه كه ی  داوه  له گه ڵ چه ندین 
له سه رده می   منداڵكوژی .  بۆ  بوون  خۆشكه ر  ڕێگه   تردا،  كۆمه اڵیه تی   یاسای  
پێش ئیسالمیشدا له ناو عه ره بدا زینده به چاڵكردنی  منداڵ، به تایبه تی ڕه گه زی 
مێ، ته قلیدێكی باو بووه . دیاره  ئه مه ش له به رزترین ئاستدا ده گه ڕێته وه  بۆ ئه و 
ته قلیده  خێڵه كییه ، كه  بوونی  كچ له  به رامبه ر كوڕدا زۆر له وه  بێ  بایه ختره ، كه  

ڕێگه ی  پێبدرێت بژی . 
 كوشتنی  منداڵ له سه ر بناغه ی  ئاینی  و خورافی  به هه مان شێوه ی  كۆمه اڵیه تیه كه ی  
ڕوویه كی  دیاری  ئه م دۆخه یه . شوێنه وارناسه كان قه برستانێكیان دۆزیه وه ته وه ، 
 The( تۆفیت ده وترێت  پێ  ی   قه برستانه   “ئه م  قرتاجیه كانه ،  به   كه  سه ر 
Tophet( و نزیكه ی  20،000 گۆزه ی  تێدا نێژراوه  له  نێوان سااڵنی  400 
بۆ 200 پێش زاین. گۆڕه كان ئێسك و پروسكی  منداڵیان تێدایه ، كه  له الیه ن 
منداڵی   ده كرد  نه زریان  به شێوه یه ك  قوربانی ،  به   كراون  باوكیانه وه   دایك و 
داهاتویان كه  له دایكده بێت، بیكوژن ئه گه ر خواوه نده كان یارمه تیان بده ن، بۆ 
له   بگه نه جێ   مه ك  كااڵ و شت و  له   كرابوون  بار  كه   باره كه شتیه كانیان  نموونه  
به نده ره  بیانییه كانه وه . هه ندێك له  گۆزه كان ئیسك و پروسكی  منداڵی  تازه له  
دایكبووی  تێدا بووه  له گه ڵ ئیسك و پروسكی  منداڵی  دوو تا سێ  سااڵن”. ئه مه  
بۆ  هه بوون  گروپه كاندا  خێڵ و  ناو  له   خورافات  جۆری   چه ندین  له وه ش  جگه  
شه رعیه تبه خشین به كوشتنی  منداڵ وه ك ئه وه ی  “گروپه  ئه فریقیه كان باوه ڕیان 
هێناوه  و  خۆیاندا  له گه ڵ  شه ڕیان  خراپه و  ڕۆحی   دووانه   مندااڵنی   كه   وابووه  

ده یانكوشتن”. 
 به نیسبه ت شێواز و چۆنیه تی  كوشتنه كانیشه وه  زۆر دڵڕه قانه و قێزه ون بوون، 
وه ك فڕێدانیان بۆ ناو ده ریاچه و ڕووباره كان، سه ربڕینیان له  حاڵه تی  قوربانیدا، 
له  شاری  جێركۆ )ئه ریحای  ئێستا( له  كاتی  بیناكردنی  شاره كه دا مندااڵن كراونه ته  
ئه ساسی  خانووه كانه وه ، بۆ ڕازیكردنی  خواوه ندی  باران منداڵه كانیان له  ئاودا 
خنكاندوه . بۆ ڕازیكردنی  خواوه ندی  ئاگر منداڵه كانیان له  ئاگردا سوتاندووه . بۆ 

ڕازیكردنی  خواوه ندی  ڕاوشكار منداڵه كانیان داوه ته  به  تیر. 
 كوشتنی  منداڵ تاكه  سیمای  ئه م دۆخه  نییه ، به ڵكو دیمۆس پێیوایه  په یوه ندی  
زایه ندیی  نێوان مه حره مه كان )Incest( نه ریتێكی  تره  له  دۆخی  منداڵكوژیدا، 

ده ستدرێژیی  كه شێكی   له   منداڵییان  ته مه نی   ڕۆمانییه كان  یۆنانی و  منداڵی  
سیكسیدا ده برده  سه ر، كچان به شێوه یه كی  ئاسایی  القه  ده كران، وه ك ئه وه ی  
له  مه شهه دی  زۆرێك له  شانۆ كۆمیدییه كاندا ڕه نگی  داوه ته وه ، كه  به شێوه یه كی  
گاڵته ئامێزانه  خراوه ته  ڕوو و كچانی  بچوك القه  ده كرێن. هه ریه كه  له  دكتۆره كانی  
په رده ی   مێینه   مندااڵنی   ده گمه ن  به   كه   ڕاگه یاندووه ،  ئه وه یان  ڕۆمان  یۆنان و 
كچێنیان هه یه ... به هه مان شێوه  كوڕه كانیش به  شێوه یه كی  عاده تی  له  الیه ن 
باوكانه وه  ده دران به  هاوسێكانیان بۆ القه كردن. ئه م جۆره  له  ده ستدرێژی  بۆ 
سه ر منداڵ له  سه رده مه  كۆنه كاندا زۆر باو بووه ، به تایبه تیش له  چین و هیند و 
گروپه  كۆمه اڵیه تییه  ئه فریقیه كاندا. ئێستاش له  هه ندی  له  هه ندێ  شوێنی  وه ك 
بایگا )Baiga( له  هیندستان و نیوجینی  )New Guinea( له  ڕۆژئاوای  
ئه فریقا هه ر باوه و هاوسه رگیری  له  نێوان باوك و كچ و دایك و كوڕ و خوشك و براو 

ته نانه ت له  نێوان داپیره و باپیره  و نه وه كانیشیاندا ده كرێت. 

ڕووی   له   هه رچه نده    :)Abandoning Mode( ده ستبه رداری   دۆخی    
زه مه نه وه  دیمۆس ئه م دۆخه ی  له  دوای  دۆخی  منداڵكوژی  دیاری  كردووه ، چونكه  
پێی  وایه  هه ڵوێستی  ئاینی  مه سیحی  له  قه ده غه كردنی  كوشتنی  منداڵدا یارمه تیده ر 
ده سته به رداربوونی   به اڵم  ببینرێت،  ڕوونی   به   دیارده یه   ئه م  ئه وه ی   بۆ  بووه  
منداڵ و جێهێشتنی  و فڕێدانی  مێژوویه كی  زۆر كۆنی  هه یه  و زۆرجایش ئه م دۆخه  
ئه ده بییه كان  ئاینی  و  چیرۆكه   بووه .  منداڵكوژی   دۆخی   وابه سته ی   توندی   به  
له الیه ن كچه كه ی  فیرعه ونه وه   تێدایه ، كه  “موسا  بابه ته یان  له و  نموونه ی   زۆر 
له  زیۆس و  ئه فسانه یی  و كالسیكییه كان  پاڵه وانه   له  خواوه ند و  زۆر  كرا.  ڕزگار 
ئۆدیپه سه وه  بۆ ڕۆمیوله س و ڕیمۆسی  دوانه ، دامه زرێنه ری  ڕۆما، كه  هه ردووكیان 
له الیه ن گورگه وه  دۆزراونه ته وه  و شیریان پێدراوه “. ئه مانه و چه ندان نموونه ی  تر 
به ڵگه ی  بوونی  ئه م جۆره  له  هه ڵسوكه وت بوون له گه ڵ منداڵ له كۆمه ڵگاكاندا 

به شێوه یه كی به رفراوان. 
 ده ستبه رداربوونی  منداڵ له الیه ن دایك و باوكانه وه ، فرۆشتنیان و ناردنیان بۆ 
به خێوكه ر یان دێره كان یاخود بۆ مااڵن بۆ خزمه تكاریكردن بارودۆخێكی  خراپتری  
به  چه نده ها  بوو  ڕووبه ڕووبوونه وه یان  ئه ویش  كه   دروستكرد،  منداڵ  بۆ  نوێی 
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جۆری  توندوتیژی  له الیه ن ئه و كه سانه ی  كه  به خێویان ده كردن یان كاریان پێ  
ده كردن. جگه  له وه یش، ئه گه ر چی  ئاینی  مه سیحی  كوشتنی  منداڵی  قه ده غه  
كرد، به اڵم له  الیه كی  تره وه  جۆره  تێڕوانینێكی  تری  هێنایه  ئاراوه  سه باره ت 
به  منداڵ، ئه ویش ئه وه یه  كه  منداڵ هه ڵگری  ڕۆحێكی  شه یتانی  و گوناهكاره  و 
پێویسته  به  زه برو زه نگ له گه ڵیدا هه ڵسوكه وت بكه ین. ئه م تێڕوانینه  داهێنانی 
له  دروستكردنی  چه ندان وه سیله و ئامێری  لێدان و سزادانی  مندااڵندا كرد وه ك 
قامیش، گورزه  شوڵ، ئه نگێزه  )له  شێوه ی  نه قیزه دا بووه  زۆرجار له  ده ست یان 
سه ری منداڵ ئه چه قێنرا( زۆرجار لێدانه كان ئه وه نده  توند بوون، كه  جه سته ی  
بوو  ده گمه ن  “ناڕه زایی  گشتی   ده ڵێت:  دیمۆس  بووه .  منداڵ سورو خوێناوی  
هه بوو،  میهره بانانه یان  ناوبانگێكی   كه   مامۆستایانیش  هیومانیسته كان و  هه تا 
ڕازی  بوون به و توندلێدانه ی  مندااڵن. ئه وانه یشی  هه وڵی  ڕیفۆرمیان ده دا، ته نها 

بۆ زیندووهێشتنه وه ی منداڵ بوو”.

 دۆخی  دژیه ك )Ambivalent Mode(: ئه گه ر پێشتر دایكان و باوكان له  
بڕوایه كی  ئاینییه وه  پێیان وابووبێت كه  منداڵ به ته واوه تی  بریتییه  له  ڕۆحێكی  
شه یتانیانه و گوناهكار، ئه وا له م دۆخه دا گۆڕانكاری  له  تێڕوانینیاندا ڕووده دات 
به وه ی  كه  به شێوه یه كی  دژیه ك سه یری  منداڵه كانیان بكه ن، واته  به شێوه یه ك 
كه  الیه نی  خراپه و چاكه شی  تێدایه ، له  ده رئه نجامی  ئه وه شه وه  خۆشه ویستی  و 
ده ستیانكرد  كڵێسا  فۆرمالیسته كانی   دۆخ��ه دا  له م  ده رده ب��ڕی��ن.  بۆ  ڕقیان 
كردنه سه ر  سێكسی   ده ستدرێژی   له   باوكان  دایكان و  ئاگاداركردنه وه ی   به  
منداڵه كانیان. دیمۆس ئاماژه  به وه ده كات كه  زۆرێك له  دایكان بڕیاریاندا چیتر 
خۆیان منداڵه كانیان به خێو بكه ن و نه ینێرن بۆ هیچ شوێنێك، ئه م بڕیاره  بووه  
هۆی  ئه وه ی  باوكان سكااڵی  ئه وه  بكه ن، كه  سنگی  هاوسه ره كانیان بۆ ئه وان 
ده گه ڕێته وه  نه ك منداڵه كانیان، به اڵم ئه و دایكانه  به زیره كانه  پێشنیازی  ئه وه یان 
له   منداڵه كانیشیان  بدرێت  ئه وه یان پێ   ڕێگه ی   پێویسته   كه   كرد،  باوكان  بۆ 
ئامێز بگرن. ئه گه رچی  له م دۆخه دا هه ندێك له  خۆشه ویستی  بۆ منداڵ گه ڕایه وه ، 
به اڵم هیچ خاڵی  نه بوو له و بارودۆخه ی  كه  پێشتر منداڵی  تێدا بوو، چونكه  به  
ئاسانی  ئه و پاساوه  ئاینیانه  نه ده كێشێنران، كه  بووبوون به  ته قلیدێك و حه قی  

ده دا به  توندوتیژی  دژی  مندااڵن وه ك ئه وه ی  منداڵ خه تاكاره  و ته نها سزادان 
سنورێك بۆ خه تاكاریه كانی  داده نێت. 

دۆخی  خۆسه پێن )Intrusive Mode(: دیمۆس پێی  وایه  ئه م دۆخه  له  
سه ده ی  هه ڤده وه  به تایبه ت له  ئینگلستان و ئه مریكا و فه ره نسا ده ستپێده كات، 
كه  منداڵ تێدا كه متر وه ك پرۆجێكشنێكی  ترسناك ده بینرا. سیما دیاره كانی  
توندوتیژی  له م دۆخه دا بریتی  بوو له  ترساندنی  منداڵ به  خێو و گیانداری  خه یاڵی  
ترسناك له  بری لێدانیان به  قامچی به  شێوه یه كی به رده وام. نموونه كانی  ئه م 
سزادانه ش له  پێشخانێكی  كه لتوری  كۆمه اڵیه تی  و ئاینیه وه  هاتبوو، بۆ نموونه  
ترساندنیان به  ڕه سمی  سه گێكی  گه وره  له سه ر جێگه ی  منداڵ یاخود سوتاندنی  
سیماكانی   له   تره   یه كێكی   له خشته بردنی سێكسی   هتد.  دۆزه خ...  ئاگری  له  
توندوتیژی  له م دۆخه دا، بۆ ئه م مه به سته ش ڕێكه وتنێكی  كۆمه اڵیه تی  دروست بوو، 
كه  ڕازی  نه بوون پیاوان هه ڵسوكه وت له گه ڵ كچان بكه ن به و بیانوه ی  ئاگاداریان 
له الیه ن  هه رچه نده   كرا،  قێزه ون  جنسبازی   بۆ  كوڕ  به كارهێنانی   وه   ده كه ن, 
كه مینه یه كه وه  هه ر به نهێنی ئه نجام ده درا. سه ره ڕای  ئه و جۆرانه ی  توندوتیژی  
كه  باسكران، دیارترین ئه و سیمایه ی  كه  ئه م دۆخه ی  زۆرتر پێ  ده ناسرێته وه ، 
ئه م  سزادانی .  به مه به ستی   بچوكدا  تاریكی   ژوورێكی   له   منداڵه   به ندكردنی  
به ندكردنه ش زۆرجار چه ند سه عاتێك بۆ چه ند ڕۆژێكی  ده خایه ند بێ  خواردن و 
ئاو. كوڕێكی  پێنج سااڵنی  فه ره نسی  له  كاتی  سه یركردنی  باڵه خانه یه كی  تازه دا 
له گه ڵ دایكیدا ده ڵێت: “نا دایه ، ئه م ته الره  گونجاو نییه : ژووری  بچوك و تاریكی  

تێدانییه ! ده توانیت بمخه یته  كوێوه  كاتێك هارو هاجیم كرد؟ 
  دۆخی  به كۆمه اڵیه تیكردن )Socializing Mode(: دیمۆس به م شێوه یه  
به كۆمه اڵیه تیكردن هێشتا مۆدێكی  سه ره كی   له م دۆخه  ده كات: “دۆخی   باس 
كراوه   دایك  وه سفی   تێیدا  كه   ڕۆژئاوایه كاندا،  نه ته وه   له   منداڵه   گه وره كردنی  
كه سێك  وه ك  منداڵیش  پارێزه ر،  به خشه رو  وه ك  باوكیش  ڕاهێنه رێك،  وه ك 
باوكی   دایك و  باشێتی   مۆدێلی   له   ئه وه ی   بۆ  ده كرێت  دروست  هیواشی   به  
بووبێت  بریتی   پێكهاته وه   ڕووی   له   خێزان  پێناسه ی   پێشتر  ئه گه ر  بچێت”. 
خێزانیان  باوك و  دایك و  كۆمه اڵیه تیشه وه   ڕووی   له   منداڵ و  باوك و  دایك و  له  



384385

كۆنترۆڵ كردبێت, ئه وا له م دۆخه دا منداڵیش دێته  ناو هاوكێشه كه وه  بۆ ئه وه ی  
له و خولیایه وه  سه رهه ڵده دات،  مافه ش  ئه م  پێبدرێت،  مافی  كۆمه اڵیه تیبوونی  
باوكان خواستی  دروستكردنی  كه سێكیان هه بووه ، كه  له  خۆیان  كه  دایكان و 
بچێت. زۆر له  له  هه راسانكردنه كان له  ناو ماڵدا له الیه ن دایكان و باوكانه وه  به ره و 
كه مبوونه وه  چوون، به اڵم له  شوێنه كانی  تردا ده كرا. بۆ نموونه  له  قوتابخانه كاندا 
به شێوه ه یه كی  شه هوانیانه  قامچیكاریی  پاشه وه ی  منداڵ ده كرا به  ڕووتی و زۆر 
بێزار  مامۆستایانه وه   گه وره تر و  مندااڵنی   له الیه ن  زۆرجار  یاخود  به توندی , 
ده كران. زۆرجار هه وڵ هه بوو بۆ ئه وه ی  مندااڵن ڕووبه ڕووی  توندوتیژی  نه بنه وه  
به رهه ڵستی   باوكانه وه   دایكان و  له الیه ن  جار  هه ندێ   به اڵم  قوتابخانه دا،  له ناو 
ئه م هه واڵنه  ده كرا. ئه مه ش له و بڕوایه وه  بوو، كه  به كارهێنانی  زه برو زه نگ دوا 

ڕێگاچاره یه  بۆ به كارهێنانی  منداڵ به و شێوه یه ی گه وره كان ده یانه وێت.
دۆحی یارمه تیدان )Helping Mode(: له تێڕوانینی دیمۆسه وه  ئه م دۆخه  
له ناوه ڕاستی سه ده ی بیسته مه وه  ده ستی پێكردووه  كه  “كه مینه یه كی دایكان و 
باوكان هه وڵی یارمه تیدانی منداڵه كانیان ده ده ن بۆ ئه وه ی بگه ن به  ئامانجه كانی 
ئامانجی  بۆ  له جیاتی به كۆمه اڵیه تیكردنیان  ژیاندابێت  له هه ر قۆناغێكی  خۆیان 
گه وره كان. “تایبه تمه ندی ئه م دۆخه  بریتیه  له  هاوسۆزیكردنی منداڵ بۆ گه یشتن 
له گه ڵیان,  دووالیه ن  گفتوگۆی  باوكه وه ,  دایك و  له الیه ن  خواسته كانیان  به  
زیاتر  منداڵ  كرد  وای  ئه مه ش  ڕاكانیان,  له وه رگرتنی  دڵفراوانی  لێبورده یی و 
گه شه بكات و خۆی بڕیارده ری ژیانی خۆی بێت له  جیاتی ئه وه ی  به هایه كی”چاك” 
له تێڕوانینی دایكان و باوكانه وه  به سه ریاندا بسه پێنرێت له  ڕێگه ی لێدان و زه بر و 

زه نگه وه . 
هه رچه نده  له م دۆخه دا گۆڕانكارییه كی  گه وره  و دروست له  تێڕوانینی گه وره كاندا 
هاته  ئاراوه  به رامبه ر مندااڵن, به اڵم به داخه وه  هاوكات بوو له گه ڵ پڕ كاره ساتترین 
بارودۆخی مرۆیی ، كه  هه ردوو جه نگه  جیهانییه كه  له گه ڵ خۆیاندا هێنایان. ئه و 
كاره ساتانه  ته نها مندااڵنی نه گرته وه ، به ڵكو گه وره كانیشی گرته وه . له كاتێكدا 
پێویسته  ئه وه مان له بیرنه چێت كه  له  ئه گه ری ڕودانی هه ركاره ساتێكدا منداڵ 
قوربانی یه كه مه ، چونكه  لێكدانه وه ی عه قڵیی نییه  بۆ ئه و قه یرانه ی تێیده كه وێت 

بۆ ئه وه ی خۆی له گه ڵیدا ڕابێنێت. 

 ده بینین پله به ندی دیمۆس بۆ مێژوو سه باره ت به  شێوازی به خێوكردنی منداڵ 
به   منداڵكوژییه  و  دۆخی  كه   ده ستپێده كات،  كاره ساتباره وه   زۆر  دۆخێكی  له  
دۆخێكی هیوابه خش كۆتایدێت، كه  دۆخی یارمه تیدانه . ناكرێت ئه م هیوایه  بكرێت 
به  پێوه ر بۆ ئه وه ی  بارودۆخی ئێستای منداڵی پێ بپێوین, چونكه  هه روه ك 
كردوه ته وه   له وه   جه خت  دۆخێك  هه ر  له سه ر  وه ستانیدا  له   خۆیشی  دیمۆس 
كه  ئه و شێوازانه ی توندوتیژی له  ئێستاشماندا هه ر به رده وامن. سه ره ڕای ئه و 
ئاماژه یه كی كورت ده كه ین  لێره دا ته نها  به ڵگانه شی ئه و هه یه تی، به اڵم ئێمه  
بۆ ئه و ڕاپۆرته  جیهانیه ی كه  له سه ر توندوتیژی دژی مندااڵن كراوه  له  ساڵی 

2006 له الیه ن نه ته وه  یه كگرتوه كانه وه  بۆ سه لماندنی ئه م ڕاستییه . 
ڕاپۆرته كه  ئاماژه  به وه  ده كات كه  له  سه رتاسه ری جیهاندا جۆره ها توندوتیژی 
دژی منداڵ ده كرێت  و سه رچاوه كه شی له  كۆمه ڵگه  جیاوازه كاندا, له  ماڵ و ناو 
خێزانه كاندا, له  قوتابخانه و شوێنه  په روه رده ییه كاندا, له  دامه زراوه  دادوه ری و 
سه رپه رشتیارییه كاندا, له  شوێنی كاردایه . له و داتایه ی ڕاپۆرته كه  خستویه تیه  
كه   ده كوژرێن،  جیهاندا  له   منداڵ   50,000 ساڵێك  هه موو  به رده ست، 
ئه مه ش هیچ نییه  جگه  له  دریژكراوه ی دۆخی منداڵكوژی. یاخود 1,2 ملیۆن 
منداڵ له  جیهاندا قوربانی كرده ی بازرگانیكردن به  مرۆڤن، كه  ده كرێت لێره دا 
بپرسین كێ رێگه یدا ئه و مندااڵنه  بازرگانیان پێوه بكرێت ئه گه ر دایكان و باوكان 
ده ستبه رداریان نه بووبن؟ نزیكه ی 200,000,000 منداڵ له  ژێر ته مه نی 
هه ژده سااڵنه وه  قوربانی هه راسانكردنی سێكسین ته نها له  ساڵی 2002 دا, 
له كاتێكدا ئه م جۆره  له  توندوتیژی واته  هه راسانی سێكسی له  هه موو دۆخه كاندا 
پێمانده ڵێت  ڕاپۆرته كه   هه روه ها  بووه ته وه .  دووباره   جیاواز  شێوازی  پله و  به  
له  %80 بۆ %90 ی مندااڵن له  جیهاندا موعه رزن بۆ سزای جه سته یی, 
سێیه كی ئه و مندااڵنه ش به  شت لێیان ده درێت, ڕێژه ی له  %20 بۆ 65% 
ی مندااڵن ئاماژه  بۆ ئه وه  ده كه ن، كه  قوربانی خۆسه پاندن و سزادانن له الیه ن 
مامۆستایانه وه  چ به  ده می بێت وه ك جوێن و قسه ی ناشیرین، چ سزای جه سته یی 
پێمانده ڵێن  كاره ساتاوی  ئه مانه و چه ندین چیرۆكی  هه موو شێوازێك.  به   بێت 

هێشتا مندااڵن له  مه ترسیدان. 
هه رێمه ی  ئه م  بێگومان  كه   ڕوو  خستویه تیه   ڕاپۆرته كه   داتایه ی  له و  جگه    
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خۆشمان به ده رنییه  لێی, پێموایه  ئه م جۆره  ڕاپۆرتانه  هێشتا ناتوانن ده رك به  
ڕووی ڕاسته قینه ی ئه و واقیعه  بكه ن، كه  منداڵی تێدا ده ژی له  كۆمه ڵگایه كه وه  
بۆ كۆمه ڵگایه كی تر به  ڕه چاوكردنی جیاوازیی كه لتوری و كۆمه اڵیه تی و شێوازی 
تێڕوانین به رامبه ر منداڵ, چونكه  زۆرن ئه و شێوازانه ی توندوتیژی، كه  تا ئێستا 
له ناو ماڵ و خێزانه كاندا ماون به شێوه یه كی نهێنی و به  هۆی دیسپلینی توندی 
خێزانییه وه  په رده  پۆشكراون, یاخود بوونی خراپی مامه ڵه كردن وه ك هه راسانی 
جه سته یی و ده روونی و سێكسی له ناو قوتابخانه و شوێنه  په روه رده یه كاندا له الیه ن 
مامۆستاو سه رپه رشتیارانه وه . به  سه رنج له  كۆمه ڵگای كوردی, من سورم له  
سه ر پێداگری له وه ی گه له كۆمه یه ك له  دژی منداڵ له الیه ن خێزان, به تایبه تی 
دایك و باوك, مامۆستا و حوكمه ت و سیسته می په روه رده وه  هه یه ، هه ریه كه یان 
به  هۆكاری جیاواز, گه ر دایك و باوك و مامۆستا به هۆی نه بوونی مه عریفه یه كی 
پ��ه روه رده   سیسته می  حكومه ت و  ئ��ه وا  منداڵ،  دنیای  بۆ  بێت  پێویسته وه  
به هۆی بێده ربه ستی و كه مته رخه می و نه بوونی میتۆدی شیاوه وه یه  بۆ چۆنیه تی 

په روه رده كردن ومامه ڵه كردن له  گه ڵ منداڵدا. 
گه وره ترین كێشه ی دایكان و باوكانی ئێمه  ئه وه یه  هێشتا له  دۆخی به كۆمه اڵیه تیكردنی 
منداڵدان, ئه و دۆخه ی دیمۆس باسی ده كات، دایكان وباوكان منداڵ به شێوه یه ك 
به خێوده كه ن، كه  جێگره وه ی خۆیان بێت, واته  ئاراسته كردنی منداڵ به هه موو 
خه ون و خه یاڵه  مندااڵنه كه یه وه  بۆ ئامانجی گه وره كان، له كاتێكدا منداڵ خاوه نی 
جیهانێكه  زۆر جیاوازتر له  جیهانی گه وره كان. لێره دا منداڵ بۆ ئه وه ی به و ئامانجه  
توندوتیژی  به   ده بێت  كردووه ،  دیاری  بۆیان  گه وره كان  كه   بگات،   )goal(
له به رامبه ردا باجه كه ی بدات. ده سته واژه كانی “عاقڵ به !” , “ببه  به پیاو!” به  
ڕوونی ده رخه ری ئه و واقیعه ن. سه باره ت به  مامۆستایش، هه میشه  ئه وه م وتووه  
هه رچه نده  هاتنه  ئارای بیری فێركردنی منداڵ له الیه ن فێركاره وه  كه  پێویست 
بووه  فێری بكات به  هه ر نرخێك بوبێت، چه ندین جۆری مامه ڵه كردنی توندی 
له گه ڵ خۆیدا هێناوه , به اڵم به  ده ركه وتنی فۆرمی ته واوی ئێستای قوتابخانه  
مامۆستا بوو به  به شێك له  توندوتیژی دژی منداڵ كه  جۆره ها شێوازی سزادانی 
جێبه جێكردووه . واته  ده كرێت بڵێین ئه گه رچی قوتابخانه  هیوایه ك بوو بۆ منداڵ 
تێیدا فێربێت و له  رێگایه وه  خه ونه كانی خۆی به دی بهێنێت, به  هه مان شێوه  بێ 

هیوایش بوو بۆی كه  جگه  له  دایك و باوك كه سێكی تر په یدا ده بێت كه  حه قی 
ئه وه ی هه یه  لێیبدات و توندوتیژی له به رامبه ردا بنوێنێت. ئێستا له  كوردستاندا 
پشكی مامۆستا له توندوتیژی دژی مندااڵن كه متر نییه  له  پشكی شێر. ڕۆژانه  
ده ستدرێژی و  ڕووبه ڕووی  مندااڵن  ڕووده دات:  كاره سات  قوتابخانه كاندا  ناو  له  
لێدان و هه راسانكردن ده بنه وه . زۆربه ی جاریش دایكان و باوكان خۆیان هانده ری 
توندوتیژین له الیه ن مامۆستاوه  به رامبه ر منداڵكانیان بكرێت, چونكه  ئه وه نده ی 
به  مامۆستا ده ڵێن “منداڵی خۆتانه  لێیان بده ن” ئه وه نده  نه هاتون سكااڵ له  
ده ست مامۆستایه ك بكه ن، كه  توندوتیژی له  به رامبه ر منداڵه كانیاندا كردووه . 
پێكرا  ئه وپه ڕی سوكایه تی  منداڵه كه یان  كه   باوكه ی  دایك و  ئه و  بێده نگبوونی 
له الیه ن مامۆستایه كه وه  و به  ده نگ و ڕه نگه وه  باڵوكرایه وه ، نموونه یه كی ڕوونه . 
له وه ش ترسناكتر هه ندێك له و دایك و باوكانه ی ده ڕۆن بۆ قوتابخانه  بۆ سۆراخی 
كه   به وه ی   ده كه ن  مامۆستاكان  ترسناكی  زۆر  ئامۆژگاریه كی  منداڵه كانیان, 
ده ڵێن: “گۆشته كه ی بۆ ئێوه  و ئێسقانه كه ی بۆ من”. له به رامبه ریشدا زۆرێك له  
مامۆستایان گوێیان سوكه  بۆ بیستنی ئه م ئامۆژگارییه ، سه ره ڕای ئه وه ی له  
سیسته می نوێی خوێندندا توندوتیژی به رامبه ر منداڵ یاساغكراوه . جگه  له وه ش 
ته فسیرێكی هه ڵه و بێ مانا بۆ یاساغكردنی لێدان و توندوتیژی، كه  له سیسته می 
نوێدا هاتووه ، كراوه  له  الیه ن مامۆستایانه وه  به شێوه كی گشتی، گوایه  لێدان 
ته نها دار و به كارهێنانی دار یاساغكراوه . ئه گه رچی هه ندێ له  مامۆستایان هه تا 
ئێستا داریش به كارده هێنن, به اڵم ده توانم بڵێم ئه وانی تر داهێنانیان له شێوازی 
دار  به   لێدان  خۆیان  ته فسیری  به   له وه ته ی   كردووه   هه راسانكردندا  سزادان و 
یاساغكراوه . كێ به رپرسه  له وه ی یاساغكردنی توندوتیژی و مامه ڵه ی خراپ له  
ناو قوتابخانه كاندا به و شێوه یه  ته فسیر بكرێت؟ ئه گه ر پێمان وابێت به  پله ی 
یه ك مامۆستایه  به هۆی بوونی مه عریفه یه كی الواز له به رامبه ر وه ها پرسێكدا, 

ئه وا به  پله ی دوو په روه رده یه  كه  دامه زراوه یه كی حكومییه . 
كورت  هاوكێشه كه   بۆ  كوردی  كۆمه ڵگای  سه ر  له   سه رنجه كانمان  با  ئێستا 
بكه ینه وه : جگه  له وه ی دایكان و باوكان له ناو خێزاندا چه ندین جۆری توندوتیژی 
ئه وه ی  بۆ  مامۆستایانیشن  هانده ری  ده هێنن،  به كار  منداڵه كانیان  دژی  له  
توندوتیژی به رامبه ریان به كاربهێنن، له  كاتێكدا مامۆستایان خۆشیان سه رچاوه ی 



388389

نه هیچ  حكومییش  په روه رده یی و  دامه زراوه ی  قوتابخانه كاندا,  له   توندوتیژین 
نه   قوتابخانه كاندا و  له   بارودۆخه   ئه و  چاودێریكردنی  بۆ  هه یه   به رنامه یه كیان 
لێپێچینه وه ش ده كه ن. ئێستا با بپرسین: ئایا ئه مه  گه له كۆمه  نییه  له  منداڵ 

ده كرێت له م كۆمه ڵگای ئێمه دا؟
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هه ندرێن

درۆ  خراپه دا   و  چاکه   له سه ر  زاریانه وه   به   پڕ  “ده سته اڵته کان 
ده که ن”

نیتشه  “زه رده شت ئه وهای گوت”
خۆپیشاندانه کانی کوردستان دوو مانگ زیاتر به رده وام بوو.  دیاره  
له  ماوه ی مانگێکدا دوو ده سه اڵتی دیکتاتۆر، تونس و میسر ئاوابوون 
و هه نووکه ش خه ریکه  زۆرێک له  ده سته اڵته  سته مگره کانی عه ره ب 
ئه و  دواجار  که چی  وه ربچه رخێت،  ڕۆژهه اڵت  جیهانی  و  دابڕمێن 
خۆپیشاندانه ی کوردستان له  هه مبه ر قوربانییه کانیدا،  نه یتوانی  
ده ستکه وتێکی چاوه ڕوانکراوی هه بێت . دیاره  مه به ستم ئه وه  نییه  
بڕوخێنن،  ماوه یه دا حکومه ت  له و  ئه و خۆپیشاندانه    ده بوو  که  
حکومه ته   ئه و  ڕووخاندنی  مه یلی  خۆپیشانده ران  خودی  چونکه  
نه بوو، به ڵکه  داوایان له  حکومه تی ئه و یه کێتیی و پارتی  ده کرد 
چاکسازیی له و سیسته مه  گه نده ڵه ی خۆیاندا بکه ن. دواجار ئه و 
خۆپیشاندانه  به  زه بر خامۆشکرا و ئه و حیزبانه ش وه عدیان دا، 
چاکسازیی بکه م. هه ر چۆنێک بێت، تا ده سه اڵتدار قسه  و وه عدی 
سه ر زاره کیی نه کات به  کرده ، ناکرێ متمانه ی پێبکرێت. قسه  که  

نه بوو به  کرده ، به های بۆ ژیانی خه ڵکیش نییه .  
ئاڵۆزی  هۆی  ،به   خۆپیشاندانه کانه وه   ده ستپێکی  له   هه رچه نده   
ژیان و گرفتی تایبه تی خۆمه وه،  نه متوانی له  کاتی خۆیدا منیش 
وه ک هاوزمانێک له و گه نجانه له و دوورییه وه   بیرکردنه وه ی خۆم 
نووسینگه لێکی  خۆپیشاندانه کاندا   کاتی  له   لێ  بهێنم.  زمان  به  

خۆپیشاندان: ئه و “گه رمیان”ه ی که فریادره سێک 

نییه   له  مه رگ رزگاری بکا

جیاوازی ڕۆژنامه وانیم له سه ر ئه و خۆپیشاندانانه خوێنده وه . دیاره   زۆرینه ی ئه و 
نووسینانه  هه واڵ ئاسا، په یام، هه ڵوێست نیشاندان، په خشان، سۆزنیشاندان 
بوون و هه ندێکیشیان دژایه تیکیردن و به  که مگرتنی ئه و خۆپیشاندانانه  بوون 
له   هه ڵبه ت  بوون.  بێالیه نانه   و  ورد  لێکدانه وه ی  نووسیانه   له و  که مێکیش   ،
ڕۆشنبیریی ئێمه دا به  ده گمه ن نووسینی بێالیه ن )نیوترال(، بابه تی )ئۆبێکتیڤ( 
ده نووسرێت، چونکه  کۆمه ڵگه ی ئێمه ، هێشتا له  دۆخی خێڵ و حیزبساالرییدا 

قه تیسماوه .  
هه ڵبه ته  من هه ر له  سه ره تاوه  الم وابوو که  خۆپیشاندان له  کوردستاندا وه ک 
تونس و میسر سه رتاسه ری نابێت. ئه مه ش نه ک له به ر ئه وه ی، وه ک مێدیای 
بێالیه نی کوردیی ده یانگوت، له  ده ڤه ری ژێر “ده سه اڵتی سه وز” ئازادی هه یه  و له  
ژێر “ده سه اڵتی زه رد”دا نییه ، یانیش گه نده ڵیی له  ژێر ده سه اڵتی ئه ویان زۆرتره  
له مه ی تریان که متره . هه روه ک به  هۆی ئه وه ش نه بوو که  گوایه  کوردستان له  
ڕووی ئازادیی و بێکارییه وه  له  تونس و میسر جیاوازه ، یان کوردستان ده وڵه ت 
خۆشتر،  له وه ش  گه مارۆدراوه .  جیاوازه وه   دوژمنی  به   حکومه تیله یه که   نییه ، 
یان گوایه  خه ڵکی سلێمانی ئازایه  و خه ڵکی هه ولێر و دهۆک ئازا نین و ... 
تاد. نه خێر. ڕاستییه که ی، به  ڕای من،  ئه وه یه ،  چونکه  له  کوردستاندا، به  
واتای نوێباو “مۆدێرن”ی،  جڤاکێک نییه که   ناوی جڤاکێکی سڤیلی یه کگرتووی 
کوردستان بێت. جڤاکی کوردستان زۆر ئاڵۆز و لێکپچڕاوه  : وێڕای ئه وه ی که  
و  گه رمیان  مه خمور،  که رکوک،  کوردستان،  ده ڤه ره کانی  له   فره وان  به شێکی 
موسڵ له  ڕووی ئیدارییه وه  سه ر به  کوردستان نین، هاوکاتیش ئه و سێ شاره ی 
که  سه ر له  ڕووی فه رمییه وه  سه ر به  کوردستانه ، به سه ر دوو جۆر له  حکومه ت 
له   خێڵه کان  کۆی  کوردستانه دا  له و  هاوکاتیش  دابه شکراوه .  حیزب  دوو  یان 
ده سه اڵتی سروشتی، له  سه رۆک خێڵی خاوه ن چه ندین خێڵ و دۆنم زه وییه وه  
گوازراونه ته وه  ناو  دوو حیزبی ده سته اڵتدار: یه کێتیی و پارتیی و  چه ند حیزبی 
بێده سه اڵته وه . ئه و خێاڵنه ش بوونه ته  جومگه ی سه ره کی ئه و ده سه اڵته . ئه و 
دوو حیزبه ش به  ئاوه زی ئه و خێاڵنه وه ، چه ندین ده سه اڵتیان له ناو په یکه رێکدا 
کوردستان  حوکمی  ئه وه ی  بۆیه   پێکهێناوه .  کوردستانه وه   حکومه تی  به ناوی 
خاوه ن  خێڵی  سه رۆک  و  هێز  چه ندین  به ڵکه   نین،  حیزب  دوو  ته نیا  ده کات 
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میلیشیاش هه ن که  به  پاڵپشتی ئه و حیزبه  ده سه اڵتدارانه وه  خاوه ن ده سه اڵتی 
تایبه تن.  لێره وه  ئه وه ی که  ئه و حکومه ته  له  سیسته م، دیوه خان و دروشمه کانی 
قسه ی  و  دروشم  ڕێکخراو،  داوده زگا  کۆمپانیا،  کۆمه ڵێ  ده کاته وه ،  جیا  خێل 
هاوسه رده می وه ک: ڕێکخراوی مه ده نیی، په رله مان، باره گای حیزبه کان، مێدیا 
و ... تاد. هه ڵبه ت له ناو ئه و حیزبانه  و حکومه تی کوردستاندا، که سگه لێکی 
دلسۆز و په رۆشخۆر هه ن و هاوکاتیش ئه و حکومه ته  کۆمه ڵێ کاری باشیشی 
کردووه . هه روه ک که  ئاماژه  به دیارده ی خێڵه کیی و  خێڵ ده که م، مه به ستم 
بێڕێزیکردن نییه  به  ژیانی خێڵ، وه ک خۆی، له  شوێن و سروشتی خۆیدا، به ڵکه  
مه به ستم ئه وه یه  که  ئه و حکومه ته  به  ئاوه زی خێڵ به ڕێوه  ده چێت نه ک خێڵ 
وه ک خۆی. خیڵ خۆی قۆناغێکی نه فراژوو، نامه ده نییه  له  قۆناغێکی دیرۆکیی   
کۆمه ڵگه دا. که واته ، ئه گه ر جڤاکی کوردیی و حکومه ته که ی کوردستان سڤیل 

بن، ئه وکاته  ئاوه زی خێڵه کیی ناتوانێت کۆمه ڵگه ی سڤیل به ڕێوه  ببات.
هه ڵبه ته  کۆمه ڵگه ی کوردستان، به  هۆی ژێرده ستییه وه ، له  دۆخی جڤاکێکی 
به  خێزان،  پابه ندن  هێنده ی  کورد  هاوواڵتییانی  بۆیه   قه تیسماوه ،  خێڵه کییدا 
خێڵ،  حیزب و  ده ڤه رن ، ئه وه نده  پابه ندن نین به  نیشتمانو  کۆمه ڵگه  . مخابن 
بێده سته اڵته    حیزبه  و  زلحیزبه   دوو  ئه و  دا  به هاری1991  ڕاپه ڕینی  دوای 
کوردییانه   له  بری ئه وه ی هه وڵبده ن خه ڵک به ره و ژیانی سڤیل و  نه ته وه  و 
نیشتمان په روه رده  بکه ن، که  ئه مه  ئه رکێکی بنه ڕه تی حکومه تێکی هاوسه رده مه   ، 
که چی ئه و حیزبانه  به  شه ڕیی خۆکوژیی و سیاسه تی گه نده ڵییانه وه ، ئه و ئاوه زه  
خێڵه کییه یان قووڵتر کرده وه . له  دوای ئه نفاله کانه وه  خه ڵک به  هۆی وێرانبوونی 
شارۆچکه کان،  و  شار  کرده     ڕووی��ان  کشتوکاڵییدا  ژیانی  نه مانی  و  دێهات 
به مجۆره  ئه و پابه ندبوونه  له  پابه ند بوون به  خێڵ و ده ڤه ره وه  بوو به  پابه ند 
بوون به   ده سه اڵتدارانی دوو حیزب نه ک خودی حیزب و حکومه ته وه . به مجۆره  
ئه و سه رۆک و خێڵ و سه رۆک جاشانه  له ناو شاره کاندا بوون به  خاوه ن دیوه خان 
و ده مڕاستی خێڵه کان. له  ئاکامی ئه و گۆڕانه  نه رێنییه دا نه ک هه ر ئه و ڕایه ڵه  
باریکه ی نێوان هاوواڵتیانی ده ڤه ره کانی کۆمه ڵگه و به های نیشتمان  پچڕا، به ڵکه   
به رژه وه ندیی گشتیی و کێشه ی  بۆ  له  په رۆشی  هه ستی  خه ڵکی کوردستان 
که ڵه که کردن،  پاره   له   هه رزان؛  ئابوورییه کی  په رۆشی  به   بوو  کوردایه تییه وه  

خانووی به رز، ئۆتۆمبیلی دوا مۆدێل و کااڵخوازیی کورت بووه وه . 
نه وه ده کاندا   له   ناوه خۆ  شه ڕی  و   جڤاکی-ئابوورییه   دۆخه    ئه و  ئاکامی  له  
کوردستان به سه ر سێ ده ڤه ردا دابه ش بوو: بادینان، هه ولێر و سلێمانی. ڕاستت 
ئابوورییه وه   و  فه رهه نگی-زمان، جوگرافی، جڤاکیی  ئاستی  له   بادینان  ده وێ 
هێنده ی په یوه ندی ڕوحیی و کولتووریی له گه ڵ موسڵ و تورکیادا خۆشه  هێنده  
له گه ڵ هه ولێردا خۆش نییه ، ئه وه  له  سلێمانی هه ر بگه ڕێ. به  کورتی بادینان 
هه یه .  هه ولێردا  له گه ڵ   حیزبیی  و   ئیداریی  ڕووکه شی  په یوه ندییه کی  ته نیا 
و  سلێمانیی  له   حیزبه کانه وه   شه ڕی  ده ستی  به   نه وه ده کاندا،  له   هه ولێریش 
ده ڤه ره کانی تردا دابڕاوه . له وه ش زیاتر، هه ولێر به  هۆی قووڕسایی شه ڕی نێوان 
حیزبه کان له  نه وه ده کاندا، له  ئاستی ده روونیی، جڤاکیی و ویسته وه  چه ندین 
له   کردن  ڕوو  کۆن،  نه ریته   ئه مه دا  ئاکامی  له   گه ڕایه وه .  داوه وه   بۆ  هه نگاو 
ئیسالم و ... تاد، بااڵده ست بوون. ئاخر له  نه وه ده کانه وه  به  هاوکاری پارتیی 
و یه کێتییه وه  مزگه وت دروستکردن له  هه ولێر بوو به  بازاڕێک. ئه و دوو حیزبه  
ڕێگه یان به و لۆرت و ده وڵه مه ندانه  دا که  له  بری باجدان به  حکومه ت، مزگه وت 
دروست بکه ن. ئێستاش له  ژێر ده سه اڵتی پارتیدا سوپایه ک مه ال وه ک پیشه  

مووجه  وه رده گرن و کراون به  ده مڕاستی خه ڵکی هه ولێر.
ڕانیه  و  وێرانکارییانه وه ، ده ڤه ری گه رمیان، شارۆچکه گه لی وه ک  ئه و  به  ده م 
قاالدزێ  هێنده ی له گه ڵ فه رهه نگ و نه ریتی جڤاکیی و فه رهه نگی سلێمانی نزیکن 
هێنده  له گه ڵ هه ولێر نزیک نین. له وه ش بترازێ، سلێمانی له  ڕووی ئابووریی 
له   وابه سته بوونه ش ،  ئه و  ئێرانه.  وابه سته ی کولتووری  زیاتر  و فه رهه نگییه وه  
فارسی،  گۆرانی  و  ئه ده ب  الساییکرنه وه ی  فارسی،  زمانی  فێربوونی  عه شقی 
وابه سته ی  هه ولێریش  کورتده بێته وه .  پۆشاک،  و  که ره سه   خۆراک،  زۆرینه ی 
فه رهه نگ و ئابووریی دوبه  و تورکیایه ، که  له  الساییکردنه وه ی بازاڕ، له  سبه ینێ 
و تا ئێواره  به  دوای پاره  ڕاکردن، هه روه ک  به های ژیان ته نیا له  پاره دا بێت، 

خانووی به رز، هونه ری به رخۆر، به زم و ئاهه نگدا، کورتده بێته وه . 
له به ر ئه و هۆکارگه ل و چه ندین هۆکاری دیکه وه   دۆخی هه ولێر زۆر جیاوازه  له  
سلێمانیی و دهۆک، هه روه ک به  پێچه وانه شه وه . من که  باس له و جیاوازییانه وه  
ده که م، مه به ستم تێگه یشتنه  له  ناوکۆیی )کۆنتێکست(ی جڤاکی کوردستان، ئه و 
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په یوه ندییه  مێژوویی، ئابووریی و کولتوورییانه ی که  په یوه ندییه کانی ده سته اڵت 
و  نۆرمێک  پێوانه ،  به   شارێک  کولتووری  جیاوازیی  کردنی  نه ک  دیاریده کات 
سه پاندنی وه ک ڕاستییه کی ڕه ها. چونکه  له  کاتی ئه و خۆپیشاندانه دا زۆرێک 
خه ریکی  ده گه نن”  و  “داهێنه ر  گوایه   که   سلێمانی  به   سه ر  نووسه رانه ی  له و 
ئه وه  هۆکاری نه بوونی خۆپیشاندان له  هه ولێر و دهۆکدا، به  “ترسنۆکی” ی 
و “ناڕۆشنبیریی” ئه و دوو شاره وه  گرێبده ن. به مه ش جیاوازی سلێمانی وه ک 
پێوانه یه ک بۆ ئازایه تیی و ڕۆشنبیریی بوون بسه پێنن.   دیاره  که  خۆپیشاندان 
له  سلێمانیی و گه رمیاندا په یوه ندی به  بااڵده ستی مێدیایی سیاسیی هه بوو له و 
دوو ده ڤه ره د. چونکه  یه کتێتی له و دوو ده ڤه ره دا ته نیا ده سه اڵتدارێکی فه رمیی، 
ڕووکه شه . پارتیش له و دوو ده ڤه ره دا ئاماده ییه کی الوازی هه یه  و بێده سته اڵته  . 
هه روه ک له  هه ولێر و بادیناندا بزوتنه وه ی گۆڕان و یه کێتیش له  دوو په نابه ری 
که یس جیاواز ده چن، که  مافیان زۆر که مه . خۆشی له وه دایه  گۆڕان  نووسه ره  
هاوسۆزه کانی  داوایان له  خه ڵکی هه ولێر ده کرد خۆپیشاندان بکه ن، له  کاتێکدا 
بری  له   الیه نگره کانیان،  نووسه ره   و  گۆڕان  نه دیوه !   هه ولێری  نوێنه رێکیان 
بادینان، که چی  و  نێوان هه ولێر و  بۆ گرێدانه وه ی په یوه ندییه کانی  ئیشکردن 
هاوشان له گه ڵ پارتیدا خه ریکی گه رمکردنی جیاوازی نێوان هه ولێر و سلێمانی 
له   لێبووردن  داوای  نین  ڕازی  گۆڕان  سه رانی  کاتێک  بترازێ،  له وه ش  بوون . 
خه ڵک بکه ن که  له  ڕابردوودا سووکایه تیان به رانبه ر خه ڵک کردووه ، چۆن خه ڵک 

متمانه  به  ده سه اڵتی داهاتوویان بکه ن؟!  
ئێستا  نه گۆڕاوه . هه ولێر  پێکهاته ی هه ولێر  به ڵێ، هه نووکه  هیچ شارێک هێنده ی 
هێنده ی شاری به رپرسی پارتی، بازرگان و ئاوه ره ی شه ڕی ناوه خۆی نه وه ده کانه ، 
ئه وه نده   شاری هه ولیرییه کان نییه . من ئه و ئه و ئاماژانه  له  ڕوانگه ی پابه ندبوون  
به و شاره وه   ناکه م، چونکه دوای ئه وه ی زستانی ئه مساڵ دایکم ماڵئاوایی کرد، که ، 
وێڕای ئه وه ی له  هه شتاکاندا له سه ر پێشمه رگه بوونی من، به  ده ستی ئه و ئه من و 
جاشانه ی که  ئێستا زۆرینه یان له  کن بااڵده ستن،   ماڵێکی له و هه ولێره  “نوێ”یه )!( 
نه بوو بۆ ئه وه ی دوا ته مه نی تێدا به سه ر ببات. به ڵێ، دوای مه رگی دایکم، ئیتر 
من بێبه ریم له  هه ولێر: نیشتمان. ئه م ئاماژانه م بۆ ئه وه یه ، تاکوو له و دۆخه  کپ و 
سه خته ی که  به رۆکی هه ولێری گرتووه، تێبگه ین . هه نووکه  له و هه ولێره دا زۆرینه ی 

نوێنه ره  ڕۆشنبیریی، سیاسیی، ئابووریی و جڤاکییه کان هاوواڵتی ده ڤه ره کانی ترن. 
بۆ ڕاستیی ، سه یری نووسه ر و سه رنووسه ری ڕۆژنامه ، گۆڤار و مێدیاکانی پارتیی 
و ناپه رتییه کان، به رپرسی ڕێکخراوه  مه ده نیی و نامه ده نییه کان و بازرگانه کانی ئه و 

شاره  بکه ن.
ئه وه ی  ده ڵێت هه ولێر بۆته  شارێکی پێشکه وتوو و ئازاد، نه  له  خودی پێشکه وتن 
و  خانوو  چه ند  له   ئ��ازادی  و  پێشڤه چوون  ئه وانه   ئازادیش.  له   نه   و  تێده گات 
شه قامی قۆقزی به رز و به رین، زیادبوونی مووچه ، پارک، نادیی، به زمی ڕووکه شییدا 
کوردتده که نه وه . پێشڤه چوون ئه وه یه  که  ده سه اڵت زه مینه  بۆ   گه شه ی ژێرخانی 
مرۆیی، ڕوحی بااڵ و شکۆمه ند، کۆمه ڵگه ی سیڤل و ئه فرێنه ر، ئابوورییه کی به رهه مدار 

نه ک بازاڕی ڕه ش و ویستی ژیانێکی ئازاد بسازێنێت.
له وه ش بترازێ، له  ده ستپێکدا گوتم که  خۆپیشاندان هه موو کوردستان ناگرێته وه . 
بوونی  هۆی  به   سیاسییه که ی،  و  ڕۆشنبیریی  بزاڤه   و  کوردیی  جڤاکی  دی��اره  
ژێرده سته یی کۆی مێژووه که یه وه ، هه میشه  به هره ی  له  ده سه اڵتی ئه و نه ته وانه ی که  
بااڵده ستن به سه ریدا وه رگرتووه ، چونکه    خاوه ن بیرکردنه وه ی زمانێکی داهێنه رانه ، 
ڕۆشنبیرییه کی خۆماڵی نییه  یان متمانه ی به  خودی فه رهه نگی زمانه که ی خۆیه وه  
نییه  . بۆیه  کورد ئاگایانه  و نائاگایانه السایی  هه مان بزاڤه  فه رهه نگیی و سیاسییه کانی 
وه ک  هه نووکه   به مجۆره   کردۆته وه .    تورکی  و  فارسیی  و  عه ره بیی  کۆمه ڵگه ی 
چۆن له  ژێر ده ستی نووسه ر و هونه رکاره  ده سه اڵتداره کانه وه  فه رهه نگ، ئه ده ب، 
سیسته می سیاسیی و ... تاد له  ژێر کاریگه ریی ڕاسته وخۆی تورکیی و فارسیی و 
عه ره بییدا هه ڵده بزڕكێنرێن. به  هه مان شێوه  ده ستپێک و زۆرێک له  دروشمه کانی 
ئه و  خه ڵک  میسره وه .  و  تونس  شێوازه کانی  و  دروشم  ژێر  که وته   خۆپیشاندان  
ڕاستییه  تااڵنه  ده زانن، که چی سه ره ڕای ئه مه ش ئه و دۆخه ش له  گه شه سه ندن دایه .
و  گۆڕان  نه   ئازاده کان  به ناو  نووسه ره   کۆی  نه   خۆپیشانده ران،  نه   به مجۆره  
ئیسالمییه کانیش، هه ڵبه ت کۆمونیسته کان به گه ڵ هه اڵ که وتن، چونکه  به  وردی 
کاریگه ریی  ژێر  له   نه گه یشتبوون،  یه کێتییش  پارتیی  و  کوردیی  جڤاکی  له  
ڕاپه ڕینه کانی تونس و میسردا جۆشی خۆپیشاندانیان دا، به  ئومێدی ئه وه ی 
بگه ن به  ده سته اڵت. دواجار له  ئاکامی ئه و تێنه گیشتنه  له  جڤاک و ده سته اڵتدا، 

خه ونی خۆپیشانده رانیان کرد به  کای ناو دڕک.
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نه ته وه دا،  یان  بێت  کۆمه ڵگه   ئاستی  له   جا  سازکردن،  خۆ  پرۆسه ی  لێره وه  
په یوه ندی به  الساییکردنه وه  یان خوڵقاندنی به  زۆره کییه وه  نییه ، به ڵکه  په یوه ندی 
پرۆسه شه وه      ته رزه   به   هه ر  هه یه .  ئازادییه وه   دیسپلینیی  ڕۆشنگه رییه کی  به  

کۆمه ڵگه  و نه ته وه ی خاوه ن ویست ده گات به  ده سه اڵت و هێزدارییه وه .
جێگه ی سه رنجه ،  ته نگژه ی بێ-سیسته می حکومه تی کوردستان له  1993 
شه ڕی  ده سپێکردنی  و   کورستان  په رله مانی  سووکردنی  له گه ڵ   ،94 یان 
نێوان حیزبه کانه وه  ده ستپێده کا. له وێدا هه زاران ڕۆڵه ی کوردستان کوژران و 
ده ربه ده رکران و ژێرخان و سه رخانی کۆمه ڵگه شی وێرانکران. که واته  بۆچی ئه و 

ته نگژه یه    دوای ڕاپه ڕینه کانی تونس و میسره وه  ده ستیپێکرد؟ 
ئه جێندای  تێکه ڵی  که   ئه وه بوو   خۆپیشاندانه   ئه و  کێشه کانی  له   یه کێک 
ئۆپۆزیسیۆن کراوه. به شێکی تری په یوه ندی به  سروشتی ئه و ئه کتۆر، نوێنه ر و 
خه ڵکه وه   هه بوو که  خۆیان کردبوو به  ده مڕاستی خۆپیشاندانه کان. دیاره  ئه مه ش 
په یوه ندی به ئاگایی و دیسپلینی ئازادییه وه  هه یه  له  کۆمه ڵگه ی کوردستاندا. 
من له  وتاری تردا گوتوومه ، که  کۆمه ڵگه ی ئێمه  ئۆلیگاریشییه ، چونکه  هه مووی 
حیزبێنراوه . بۆیه  ئه و خولیای حیزباندن و مێگه الندنه  له  ژیانی کوردستاندا، 
ده ره وه ی  له   تاکوو  بفراژێت،  کوردستاندا  له   سڤیل  کۆمه ڵگه یه کی  ڕێگه نادات 
هه نووکه  بکات.  کۆنترۆڵی  و  بکات  ده سته اڵت  ئازادانه  چاوه دێری  ده سته اڵتدا 
ده بینین چۆن  حیزبه کانی کوردستان هه موو کۆمه ڵگه  ده که ن به  موڵکی حیزب. 
هیچ له  که س و حیزبی کوردی حه ز ناکا ڕێکخراوێک، ڕۆژنامه یه ک، مرۆڤێک، 
نووسه رێک، هونه رکارێک و ... تاد سه ربه خۆ و جیاواز له  کوردستان له  دایک 
کوردستاندا  له   سڤیل  کۆمه ڵگه ی  ئۆلیگاریشییه دا  ئاوه زه   ئه و  ئاکامی  له   بن. 
الوازه . بۆیه  ده بینین چۆن ده سه اڵت ئه و خۆپیشاندانانه  به  الیه نگری ئه م و ئه و 
ته نرابێته وه ، چۆن  به  میلیشیا و حیزگری  تۆمه تبار ده کات. که واته  جڤاکێک 

ده کرێ باسی کۆمه ڵگه یه کی سڤیل بکه ین؟
هه ر بۆیه  ئۆپۆزیسیۆن نه یتوانی بیانۆیکانی ده سته اڵت به وه ی که  خۆپیشانده ران 
سه ر به ون . دیاره   خواستی ئۆپۆزیسیۆن، به  گۆڕان، چه پ و ئیسالمییه کانیشه وه  
جیاوازه  له گه ڵ ئه و گه نجانه ی که    دڵیان بۆ  دادپه روه ریی کۆمه اڵیه تی، ئازادیی، 

مسۆگه رکردنی کار، ژیانێکی به خته وه ر بۆ داهاتوویان... تاد ده سووتێ. 

و  ڕای  و  پرس  بێ  گۆڕان  بزوتنه وه ی  نوێنه رانی  که   له وکاته ی  راستییه که ی 
به شداری نوێنه رانی خۆپیشاندان، له وه ش سه یرتر بێ به شداری پارتی بوو، له  
له   نوێنه رانی یه کێتیی دانیشتن، ڕۆڵی ڕاسته وخۆی  له گه ڵ  ژوورێکی داخراودا 
خۆپیشاندانه کاندا ته واو بوو، که  ده بوو “ئه نجوومه نی خۆپیشاندان” هه وڵوێست 
له و کاره ی گۆڕان وه ربگرن.  هاوکاتیش ئه و دانیشته یان ڕێگه ی به  پارتیی دا 
زیاتر به  گومانه وه  سه یری ئه و خۆپیشاندانه  بکات. به مه ش پارتی هه وڵیده دا 
خه ڵک وا حاڵی بکه  که  ئه و خۆپیشاندانه  بۆ چاکسازیی نییه ، به ڵکه  ئاژاوه یه که  
تر،  هۆکردی  زۆر  وێڕای  ڕه نگه ،  پشته وه یه .  له   ده ره کیی”  “ده ستی  و  گۆڕان 
له وانه  ترسی پارتی له  گۆڕان و ئازادی ڕا ده ربڕین، یه کێک له و گرفتانه  بن که  
ئه و خۆپیشاندانه ی له  ده ڤه ری سلێمانی و گه رمیانیش قه تیس کرد. له وه ش 
گرینگتر، نه بوونی خۆپیشاندان له  هه ولێر و دهۆک، په یوه ندی به  نه بوو که سێکی 
سیاسیی ناسراو و ئاوکتۆریتێری ئۆپۆزیسۆن بوو. چونکه ، وه ک له  پێشدا گوتم، 
کۆمه ڵگه ی ئێمه  کۆمه ڵه ی خێڵه ، بۆیه  پێویستی به  که سێکی ناودار و بااڵده سته  

که  ئاراسته ی بکات.
لێ هه ردوو حیزبی ده سه اڵت له  بری ئه وه ی به  ویستێک له  به رپرسیاری له  هه مبه ر 
ئه رکه کانی گوێ له  خه ڵکی ناڕازی به  دژی ئه و سیسته مه   گه نده ڵه ی خۆیانه وه  
چه واشه کردنی  و  ئۆپۆزیسیۆن  تاوانبارکردنی  به   سه رگه رمن  که چی  بگرن، 

هه قیقه تی ئه و خۆپیشاندانانه وه . 
قانوون  ئیفلجی  و  نادادپه روه ریی  گه نده ڵیی،  پۆڕی  و  پان  ته نگژه ی  دیاره  
حیزبه   خودی  و   عه یانه   هه موومان  بۆ  چ��وارده  مانگی  وه ک  کوردستاندا  له  
حکومڕانه کان و چاوکزه کانیش ده یانبینن. ئه و ڕاستییه  په یوه ندی به  قسه ی له  
گۆتره وه  نییه ، که  گوایه  نه یارانی ئه و حکومه ته  ئه و ته نگژه یه  گه وره  ده که نه وه . 
ڕێکخراوی  چه ندین  ڕاب��ردوودا  ساڵه ی  چه ند  له و  نێوده وڵه تیشدا   ئاستی  له  
سه ربه خۆی ناسراو ڕاپۆرتیان له سه ر ئه و دۆخه  گه نده ڵه ی حکومه تی کوردستاندا 
پیشکه ش کردووه ، که  له وێدا باسیان له  داد و بێدادی خه ڵک له  نادادپه وه ریی 

و قۆرغکردنی بودجه ی کوردستان له  الیه ن پارتیی و یه کتییه وه  کردووه . 
لێره دا پرسیار ئه وه یه ، بۆچی ئه و خۆپیشاندانه  هه ڵگری  زمانێکی ڕوون نییه  و 
ڕێبه رێیه کی داهێنه ر و کارای نه بوو ؟ دیاره  ده کرێ ڕاڤه گه لێک بۆ ئه و پرسیاره  
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ئاوکتۆریتۆریتێته ،  کێشه ی  بکه م،  پێ  ئاماژه ی  ده خوازم  لێره دا  لێ  بکرێت. 
ڕابه ری ده ستڕۆیشتووی ڕه سه ن یان داهێنه ره   له  ژیانی ئه و خۆپیشاندنه دا.

لێره دا ده کرێ  لێکدانه وه یه کی فره  بۆ ئه و پرسیاره  بکرێت.  ده کرێ ڕوانگه  و 
به  کورتی هۆکرده که ی ئه وها بێت:  هه نووکه  توێژێک له  سیاسیی و نووسه ری 
ڕابردوو؛ ده سه اڵتێکی الساییکه ره وه ی ده سه اڵت و ڕوانگه  ڕۆشنبیریی و سیاسییه   
کۆنه کانی جیهانی ئیسالمیی و عه ره بین و کۆی ژیانی کۆمه ڵگه ی کوردیشیان بۆ 
خۆیان و خێزان و خێڵه کانیان قۆرغکردووه ، حوکمڕانی نه وه یه کی گه نج ده که ن. 
له  کن ئه و نه وه  گه نجه دا کۆی خه باتی ڕابردووه ی ئه و ده سه اڵتدارانه  به هایه کیان 
شه قام  ڕژانه     کوردستاندا  به شه ی  له و  که    ئه وانه ی   ئه مڕۆ  نییه .  به مجۆره  
تۆمه تبارکردنی  لێره وه   شکۆمه ندن.  داهاتوویه کی  په رۆشی  که   گه نجانه ن  ئه  و 
“ده ستی  گوایه   که   به وه ی  یه کێتییه وه   و  پارتیی  الیه ن  له   خۆپیشاندانه   ئه و 
له  پشت  ئیسالمییه کانیان  و حیزبه   گۆڕان  بزوتنه وه ی  ده ستی  یان  ده ره کی” 
بوو ، بێجگه  له  خۆدزینه وه  له  چه واشه کردنی خۆیان و کۆمه ڵگه  ، هیچی تر 
نین. به ڵێ، ئه و گه نجانه ی که  له  شه قامه کان بوون، ده نگی کۆی ئه و نه وه  گه نج 
و چین و توێژانه ی کۆمه ڵگه ن که  خه ریکه  به  ده ست گه نده ڵیی و که ڵه گایی 
ده سه اڵتدارانی ئه و دوو حیزبه وه  هه ال هه ال ده بن. تووڕه یی ئه و گه نجانه  به  دژی 
ئه و سیسته مه  ئاغا ڕه فتاره  یه ، که  خه ریکه  ڕوحی مرۆڤایه تی له   کۆمه ڵگه ی 
کوردستان تااڵنبکات. هه نووکه  ئه و شه پۆڵی ناڕه زاییانه ی له  کوردستاندا هه یه  
وه ک ڕابردوو له  پێناوی  ڕزگارکردنی نه ته وه   له  ژێر زه بری ڕژێمی سه دام نییه  
به رتیل،  وایسته ،  نه مانی  ئابووریی،  پێناو چاره سه رکردنی کێشه   له   به ڵکه    ،
میلیشیاساالریی؛ له  پێناوی داهاتووی جڤاکێکی ئازاد و دادخوازه  . ئه و  نه وه یه ی 
ئه مڕۆ که  له  ژێر کاره ساتی شه ڕی ناوخۆیی و گه نده ڵیی حیزبییدا هه راش بووه ، 
سافیلکه ییه  بێ چاره سه رکردنی ئه و کێشانه، داوای په رۆشی نیشتمانپه روه ریی 
لێبکه یت، نیشتمانێک که   له ناو گه نده ڵیی و تااڵنکردنی له  الیه ن به پرسی حیزبی 
و بازرگانه  سیاسییه کاندا هه رزانکراوه . لێره وه  ئه و حکومه ته  ئه گه ر له و ساته  
مێژووییه دا به  کرده  چاره  بۆ ئه و ته نگژه  بکوژانه    نه کاتا که  خۆی تێیدا ده ژیت، 

به  دڵنیاییه وه  ناتوانێت ژیانی داهاتووی خۆشی مسۆگه ر بکات.  
ئه وه تا، به  واتای “مێژوونووسی نوێی هه ولێر” و تاکه  “رابه ری ته له به  و گه نج”،که  

پێی وایه  له  31ی ئابی 1996ه وه  “مێژووی نوێی هه ولێر” ده ستپێده کا، به دیار 
گه نجێکی ئه و هه ولێره   ئاره قه مان ڕشت که  له  ژێر شه ق و قۆنده ره  ماچکردنی 
و  ده کرد  هاواری  “پۆستمۆدێرنه “دا    حکومه ته   ئه و  ته وارییه کی   ئه فسه ری 
ده  گریا. ئاخر پارتی خۆی دان به  گه نده ڵیی، دزییه کانی بنێت، ئه فسه ره کانی 
چۆن ده توانن گه نجێکی هه ژار به و شێوه  ڕوحنزمه  له سه ر دزیندا بکوتێته وه ؟! 
ئاخر هیچ  ئه فسه ر و ئاساییشی حیزبێکی ده سه اڵتداری دیمۆکراتی نیوه چڵیش   
له و جیهانه دا هه یه دوای ئه و لێدانه  دڕندانه یه،  ناچاری دزێک بکا قۆنده ره که ی 
له و  سه ره کانه “  هه موو  سه رووی  “له   که   یاسایانه ی  له و  هیچێک  و  ماچبکات 
دڕنده یه ی  ڕه فتاره    ئه و  دوای  به ڕاستی  نه پرسێته وه ؟  ئاساییشه   و  ئه فسه ر 
“ئاساییش”ی هه ولێره وه  من له  بری هه موو نووسه رانه ی هه ولێر شه رم له  خۆم 
ڕۆژنامه کانیان  و  نادیی شه وانه ، چایخانه  و الپه ڕه ی گۆڤار  له    ده کرد،  که  
لێوانڕێژکردووه  له  قسه  و بانگه شه ی ڕوح، ئازادی تاکه که س، “ئیبداع، شیعری 
عاشقانه  و ... تاد، بۆیه  له مه ودوا هه قه  چیتر خۆیان به  نووسه ر و بگره  مرۆڤی 
ئازادیش نه زانن. من خۆم دوای چه ند جار گه ڕانه وه م بۆ کوردستان و ئه زموونم 
له گه ڵ ئه و جۆره  پۆلیس و ئاساییشه دا، تێگه یشتم که  ئه گه ر مرۆڤ تووشی 
ساده ترین کێشه بێت،  چۆن که رامه تی سووک ده کرێت. ئه وکات هیچ یه کێک له و 
یاسایانه ی که  گوایه  “له  سه رووی هه موومانه “ به هانایه وه  نایێت، ته نیا ئه گه ر 
واسیته یان فشاری ئه و واڵته ی که  لێی ده ژیت یان نێوه ده وڵه تی به هاناته وه  

 بێت ! 
له وه ش هه ژه ندهێنه رتر،  ئه و نووسه ره  “مێژوونووسه  نوێیه ی هه ولێر”،که  گوایه  
خودی ئه و،  که  هه میشه  بۆ وه زن و قافییه ،  ناوی به ختیار عه لی، مه ریوان 
وریا قانیع، شێرزاد حه سه ن و ڕێبین هه ردی، ده خاته  پاڵ خۆیه وه ، داهێنه ری 
ئه و به  ئاگا هێنانه وه  و خۆپیشاندانه ی گه نجانه ، که چی هه روه ک ئه و گه نجه ی 
که  له  سه رای ئازادی قۆنده ره بارانی کردبێت، ڕابه ر فاریقی گه نج و بێ پشت 
عه لی  به ختیار  به رانبه ر  دوای خۆشیرینکردنه  خه سته که ی  بۆیه   بێت،  په نا  و 
لێدان  و  ماچکردن  قۆنده ر  به   وه ک  چۆن”ئاساییش”که     هه ردی،  ڕێبین  و  
به   ڕوحه وه   هه مان  به   هه ر   نه ک  ئه ویش  ده شکێنێت،  گه نجه   ئه و  که رامه تی 
وشه ی “قونده ر”، که رامه تی ڕابه ر فاریق ده شکێنێت، که  گوایه  چه ند وشه ی 
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ناشیاوی له  وتاره که یدا به رانبه ر گه ڕه کێکی هه ولێر به کار هێناوه ، به ڵکه  هانی 
خه ڵک و ده سه اڵتیش ده دات، گه له کۆمه کی له سه ر بکه ن و له ناوی به رن. مرۆڤ 
تێداده مێنێ به رانبه ر ئه و”مێژوونووسه  نوێیه ی هه ولێر” که  چه ندین ساڵه  خۆی 
به  داکۆکیکاری گه نجان و ئازادیی نیشانداوه ، که چی ڕێگه  به خۆی بدات  هێنده  
خوێنساردانه  که رامه تی هه ولێر سووک بکات!  ئه دی، به  قه ولی “مێژوونووسی 
تاد،   ... و  بارت  ڕۆالن  بێکێت،  دول��ۆز،  ژیل  فۆکۆ،  میشێل  هه ولێر”  نوێی 
“قونده ر” نین، که  سه ر زار و بن زاری خۆیی و  نووسه رانی کورد کاوێژکردنه  

له  وته کانی ئه وانه ؟!
به   تر خۆی  که سێکی  هیچ  به ڵکو  نووسه رێک،  نه ک  به سه رچوو  ڕۆژگاره   ئه م 
خاوه ن هه ولێر و شارێکی تر بزانێت. ئه و سنگ ده رپه ڕانده  له سه ر شاره کان 
و  زار  و  زه ویی  له سه ر  کوردستانه   خێڵه کانی  و  ئاغا  شه ڕی  درێژکردنه وه ی 
گونده کان. هه ولێر شارێکه  بێخاوه نه ، ئه گینا ئیشی تیڤی پارتی که ی ئه وه یه ، 
نووسه رێک بێنێ،  که  خۆی له  دۆخێکی  تێیدا ماوه دا ده بینێته وه ، بۆ خۆشکردنی 
ئه و شه ڕه  شارچییه تییه  هه رزانه   له  به رنامه یه کی ته له فزیونی شله تێندا ئه و مێژووه  
هه ژه ندهێنه ره ی به سه ر هه نیه ی هه ولێردا شۆڕ بکاته وه . بۆ ئه و”مێژوونووسی  
نوێی هه ولێر”ه ، ئه وه  پێشکه وتنه  که  هه ولێر   چایخانه ، خانووی به رز، نادیی 
تێدا دروستکراوه  و مووچه ش زۆر بووه . کاکی “مێژوونووسی نوێی هه ولێر” خۆی 
گێل ده کا له و ژیانه  کۆڵه مه رگیی و بێخزمه تییه ی که   له و گه ڕه که  هه ژارنشین، 
ئه و گه ڕه کانه ی که  هاوواڵتی دێهات چۆڵکراوه کان تێیدا ده ژین. ئه وه نده  به سه  
ده توانێت   ڕه هێڵه بارانێک  به   بزانێت،  هه ولێر”  نوێیه ی  “مێژوونووسه   ئه و  که  
ماجیداوه ،  کوران،  گه ڕاکی  نیوه ی  هه ژارنشینه کانی  گه ڕه ک  ماڵی  له   زۆرێک 
مامزاوه  و ... تاد، ببات. هه روه ک گوایه  ئه و پاره یه ی  که  له  هه ولێر سه فکراوه  
هی خودی سامانی کوردستان نه بێت. هه روه ک گوایه  خودی ڕاپه رێنی خه ڵکی 
هه ولێر و شاره کانی تر نه بێت، پارتیی حیزبه کانی تری له  په نابه ریی و ژیانی 

کۆڵگه مه رگی ئێران و سه رسنووره کان ڕزگار نه کردبێت. 
  مایه ی سه رنجدانه  فێله سووفی ڕۆشنگه ریی، ئێمانوێل کانت له  کتێبی”ملمالنێی 
فاکتولته کان- Fakulteternas kamp”دا )1790( له سه ر دۆخی ئه و 
ڕۆژگاره ی خۆیدا پرسیارێکی ساده،  به اڵم بنه ڕه تی  ده کا که  ڕێک بۆ ئێستای 

کوردستان کۆکه : “ئاخۆ پێشڤه چوونێکی گرینگ له  مێژوودا هه یه ؟ مه به ستی 
به ڵکه   مێژووه دا،  له و  نه بوو  ماددی  گه شه ی  ته نیا  پێشڤه چوونه دا  له و  کانت 

مه به ستی پێشه ڤه چوونی ئازادیش بوو. 
له و دیده وه  ئێمه  هێشتا له  ئاکامی داهاتووی ئه و خۆپیشاندانه  دڵنیا نین، بۆیه  
ناکرێ وابزانین، به  واتای نووسه رانێکی مه یله  و ده مڕاستی گه نجان، که  ئه و 
حیزب  وه عده کانی  هێشتا  داهێناوه .  نوێی  کولتوورێکی  و  مێژوو  خۆیشاندانه  
له   ژیانی ده سه اڵتداران و حکومه تدا  له   زارکیین و هیچ تشتێکی نوێش  سه ر 
ئارادا نییه . لێ وێڕای ئه مه ش، به  واتای کانت، هه رچه نده  ئه و خۆپیشاندانه  
گۆڕانێکی نوێی نه سه لماندووه ، که چی ده کرێ ئاماژه یه ک بێت بۆ له  دایکبوونی 
ئه و پێشڤه چوونه  ئازادییه ی که  جڤاکی کوردی گه ره کییه تی. سووربوونی گه نج 
و خه ڵکی جیاوازی کوردستان له سه ر داوای ئازادی، دادپه روه ریی، هه ڵته کاندنی 
ڕه گی گه نده ڵی و ژیانێکی شکۆدار بۆ کۆمه ڵگه ، واتای بوونی جۆش و خرۆشێکه  
له  ڕوحی گه نجانی بۆ گه یشتن به  مافه کانیان. که واته  ئاکامی ئه و خۆپیشاندانه  
هه رچییه ک بێت، لێ ئه و تووند و تیژییه ی که  له  ده ستپێکی ئه و خۆپیشاندانه  
له  سلێمانیی، گه رمیان، ڕانیه  و له  هه ڵه بجه دا ڕوویاندا، ده کرێ وه ک هێمایه ک، 
کرده یه کی به  کۆمه ڵی ڕمێنه رانه  بخوێنینه وه . ئه و تووند و تیژییانه ش کرده یه کی 
کرده یه وه   به و  به  دژی ده سه اڵت. خۆپیشانده ران  بوون  به  کۆمه ڵی مه ده نیی 
هه ر  گه نجگه ل  به مه ش  بله رزێنن.  ده سه اڵت  که ڵه گایی  و  بااڵده ستیی  توانیان 
ته نیا هه ستیان به بوونێکی ئازاد نه کرد، به ڵکه  هه ستیشیان به  به زاندنی ئه و 

هێما و سنوورانه ش کرد که  ده سه اڵت به  پیرۆزیکردوون. 
راستییه که ی ئه و تووند و تیژیانه ی گه نجان شه قام، ئاکامێک بوون له  خودی 
به   هه ن  له وه تی  که   ده سه اڵتدارانه   حیزبه   ئه و  تیژییه کانی  و  تووند  ڕه فتاره  
شێوه ی جیاواز به رانبه ر خه ڵک پێڕۆی ده که ن. بۆیه  ئه و تووند و تیژییانه ش 

نائاگایانه  جۆرێکه  له  داکۆکیکردن له  خۆیان و هاوواڵتیانی کوردستان.
هه ڵبه ته  به  دڵنیاییه وه  خواستی ئه و گه نجانه  ڕاپه ڕیوانه  تووند و تیژیی نییه ، 
ناچارمان  ئێمه   که   ئه مه شه   هه ر  سه روه رییه .   و   ئازاد  هێور،  ژیانێکی  به ڵکه  
ده کا له گه ڵ په یامه  گه ردوونییه کانی، که  له  ئازادی، دیمۆکراتی، یه کسانی و 
هه رچه نده   بین.  هاوسۆز  گه نجانه دا   ئه و  ده بێته وه ،  به رجه سته   دادپه روه رییدا 
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دوور نییه  که  ئاکامی ئه و خۆپیشاندانانه  جا ئه مڕۆ بێت یان له  داهاتوودا زیاتر 
کوشتن و بێئومێدیی زۆرتری لێبکه وێته وه . هه ر چۆنێک بێت، چونکه  سروشتی 
گڕو جۆشیش  دیاره   تێدایه ،  گڕ و جۆشی  کوردستان  ژیاندۆسته ی  بزاڤه   ئه و 

کرده یه که  دڵ و ڕوح ده خرۆشێنێت. بۆیه   ئێمه ش په رۆشی ئه و بزاڤه ین.
 

به ڵێ، هه نووکه  جڤاکی کورد له  باشووردا له  دۆخێکی جه رگبڕدا ده ژیت. جڤاکێک 
که  چه ندین سه ده  بۆ ئازادبوونی له  ژێر ده ستیی کۆیله یی ڕژێمه  دیکتاتۆرییه کاندا 
دوای  کۆمه ڵگه یه   ئه و  ئێستا  ئازادی.  به   بگاته   تا  ئه نفالکرا  و  داوه   قوربانی 
بیست ساڵ له  سه ربه خۆییه کی نیوه چڵدا، به  ده ستی حکومه تێکی خۆماڵییه وه  
ده تلێته وه . له  ئاکامی ئه وه دا  گه نجگه لێک چه ند مانگ   هاواریان کرد،  که  ئه و 
سیسته مه   له و  چاکسازیی  کۆمه ڵگه که یه وه   و  خۆیی  خاتری  له به ر  حکومه ته  
بکات،  ویستکوژه   و  حیزبساالر  واسیته ساز،  به رتیلساز،  بێقانوون،  گه نده ڵ، 
گه رمیانی  ڕێژوان،  بیالل،  ڕه وایانه دا  سه رکێو،  داوایه   ئه و  وه اڵمی  له   که چی 
سه وا الو جه وانه مه رگ ده کرێن. مرۆڤ  به  ده م سه یرکردنی دیمه نی گیانه اڵی 
ڕێژوان، گه رمیان و سه رکێوه وه  خوێنی وشکده بێ که  چۆن دوای زامدار بوونیان 
به  گوله ی پۆلیسی و چه کداره  ئاشکرا و نا ئاشکراکانی ئه و حیزبانه وه  وه ک 
باڵنده ی خوێناویی له  شه قامه  بێ ژیانه کاندا به  دوای ڕزگار کردنی ڕوحیان و 
دوا تیشکی بوونێکی مه حاڵ  باڵه فڕێ ده که ن. ئه رێ ئه و سوپایه  له  نووسه ر، 
باسی  ده توانن  دیمانه نه وه   ئه و  بینین  دوای  چۆن  په خشاننوسانه   و  شاعیر 
ئازادی مرۆڤ، ڕوح، ئه ڤین و ...تاد بکه ن که  تا حه ز بکه ی زاریان قه ڵه باڵغه  

له  جووینه وه ی ئه و وشانه ؟!
لێ سه باره ت به  گرفتی ئاوکتۆریتێته کانی خۆپیشاندانه وه،  که  پیشتر ئاژه مان 
پێکرد، ده کرێ به  گه ڕانه وه  بۆ هزرڤانی به  ڕه گه ز جووله که ی ئه ڵمانی، خاتوو 
auk-( بڵێم، مه به ستم له  ئاوکتۆریتێت )HannahArendt )هه نا ئارێند  
toritet( ، مانا ڕه سه ن یان داهێنه ره  که یه تی نه ک  مانا نه رێنیی و ساخته که ی. 
ئارێند له  وتاری “ئاوکتۆریتێت چییه؟” )له  نێوان ڕابردوو و داهاتوودا: هه شت 
 Daidalos, 2004 ،تاقیکردنه وه  له  هزری سیاسییدا، چاپخانه ی سوێدیی
 (، سه رنجكێشانه  ئه و جیاوازیی و گۆڕانکارییه  مێژووییانه  له و چه مکه دا شرۆڤه  

 ”augere“ بکه ری بۆ  ئاوکتۆریتێت چه مکێکی التینییه  و ڕه گه که ی  ده کا. 
ده گه ڕێته وه  که  واتای “فراژان، سوودبه خشین، فره واندن ده گه یه نێت. “ بڕوانه : 
“Tidningen Kulturen، ژماره  3ئه پریلی 2008”. ئه و ئاوکتۆریتێته  
مه رجی ئه وه یه  که  ئه و زانیارییانه    به  جێبهێڵین که  پێشترجێگیرکراون. دواجار 
به  الی ئارێنده وه ، هه نووکه  له  سه رده می بااڵده ستی لیبرالیزمدا پێویستمان به  
ئاوکتۆریتێتی داهیێنه ر هه یه  نه ک ساخته . ئارێند ئاماژه  به وه  ده کا که  ئێمه  به  
گشتی جۆره  ئاوکتۆریتێتێکمان له  ده ست نه داوه ، به ڵکه  ئێمه  داب و نه ریتێکی 
زۆر تایبه تی ئاوکتۆریتێتمان له  ده ستداوه. هه ر ته نیا یه ک جۆره  ئاوکتۆریتێتیش 
نییه ، به ڵکه  چه ندین چه شن له  ئاوکتۆریتێتمان هه یه . ئارێند ئاوکتۆریتێت له  زاڵم 
و سته مگه ر جیاده کاته وه . سته مگه ر به ناوی مه به ستێکی تایبه ت ڕه فتار ده کات، 
که چی ئاوکتۆریتێت له  ده ره وه ی خودی ئاوکتۆریتێتدا چاوگه یه کی خۆی هه یه . 
لێ ئاوکتۆریتێتی ساخته ، ناره سه ن دیکتاتۆرێکه  که  له  ژێر دروشمێکی وه ک 
به های گشتییدا خولیاکانی ده مامکپۆش ده کات. ئاوکتۆریتێت، به  ڕای ئارێند، 
“بریتییه  له  گوێڕایه ڵییه ک که  له وێدا مرۆڤه کان ئازادییان خۆیان نه دۆڕاندووه .” 

)هه مان سه رچاوه ی پێشوو(. 
و  سیاسیی  نوێنه ره   ئه و  زۆرینه ی  وه ک  ساخته   ئاکتۆریتێتی  کورتی  به  
به   یاری  خوشکه ڵه دا  و  گه وره   دروشمی  ژێر  له   که   ئێمه ن  ڕۆشنبیرییانه ی 
هه ست و خواستی خه ڵک ده که ن و له مدیویشه وه  خه ریکی تااڵنکردنی سامانی 
کوردستان یان خۆیان به  شێک له و سیسته مه  گه نده ڵه ی که  هه ر خۆشیان ڕه خنه  
له و دۆخه  ده گرن و داوای  چاکسازیی ده که ن. ئه رێ کێ هه یه  له  ماوه ی ئه و 
چه ند ساڵه دا که  تااڵنکردن و نادادپه روه ریی له  مشه دایه  به  ده یان له  نووسه ر 
و به رپرسه   گه نده اڵنه ی  نه دیبێت که  له  تیڤیی و ڕۆژنامه کاندا زارقه ڵه باڵغانه  

باسی چاره سه ری گه نده ڵیی و نادادپه روه ریی نه کردبێت؟ 
به ڵێ، یه کێک له و هۆکردانه ی که  وایکردووه  نه  له  ڕابردووی بزاڤی ڕزگاریخوازی 
کورد و نه  له  ئێستاشدا هیچ گۆڕانێک له و دۆخه  گه نده ڵساالرییه دا ڕوونه دات، 
په یوه ندی به و ئاکتۆریتێته  ساختانه وه  هه یه  که  به پۆشینی  ده مامک و دێوجامه ی 
وه ک  هه ن،  نووسه رگه لێک  ده ده ن.  ده ستخه ڕۆ  گه نج  و  کۆمه ڵگه   جیاوازه وه  
به رپرسه  حیزببیه کان، له  کاتێکدا له  چه ندین ده زگا و ڕێکخراوی ئه و حکومه ته دا 
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هه ر  که چی  هه یه ،  خۆڕایان  به   مووچه ی  چه ندین  و  فه رمانبه ره   و  ده مڕاست 
ناڕازه ییه ک ڕووده دات، ئه وانه  هه وڵده ده ن خۆیان بکه ن به  خاوه نی. نوێنه رانی 
خۆپیشاندان زۆر حه ز ده که ن السایی تونس و میسر بکه نه وه ، که چی بیریان 
له وه  نه کرده وه، که  وێڕای بوونی گه لێ ڕووناکبیریی ناسراوی ئه و دوو واڵته ش، 
بۆچی ئه و ڕووناکبیرانه  خۆیان نه کرد به  ده مڕاستی خۆپیشاندانه کان؟ لێره وه  
کورد  ڕووناکبیره ی  ئه و  ده سه اڵتیانخوازیی  و  میلیشیاخوازیی  ڕوحی  گرفتی 
ده رده که وێت. ئه وانه  ده بوو له  بری ده مڕاستی، په رۆشخۆرانه  ڕۆڵی مه عنه ویی، 
له گه ڵ  گه مه   خه ریکی  ئه وانه   لێ  بگێڕن.  دۆخه   ئه و  ڕۆشنکردنه وه ی  و  ڕاڤه  

ده سه اڵت و هاوکاتیش کۆکردنه وه ی ئاپۆره ی جه ماوه رن.   
دۆخه   له و  ک��وردی  جڤاکی  ئ��ه وه ی  بۆ  بگوترێ:  گرینگه   که   ئ��ه وه ی  دواج��ار 
له   به   پێویستی  بێت،  ڕزگار  حیزبگرییه دا  و  خێڵه کیی  پێکهاته   ناسڤیلییه ، 
خاوه ن  و  ساخته   نه ک  داهێنه ر   ئاکتۆریتێرگه لێکی  فریادڕه سێک،  دایکبوونی 
خۆپیشاندانانه   و   ناڕه زازیی  ئه و  ڕوحی  بتوان  هه یه  که   تایبه تی  ئه جێندای 
له  مه رگ ڕزگار بکات. چونکه  کۆتایی هاتنی ئه و خۆپیشاندانه  به  بێئاکامی، 
داهاتووی  ژیانێکی  و  بوون  هه نیه ی  به سه ر  ڕۆشنایی  په رژکردنه وه ی  بری  له  
کۆمه ڵگه ی کوردستاندا، وه ک دیمه نی  بااڵفڕێی شه هید “گه رمیان”ی ساوا و 

هاوڕێیه  جوانه مه رگه کانی، تووشی دۆشدامانمان ده کات.

 2011.3
ستۆکهۆلم-سوێد   



395396

سۆران ئازاد -چۆمان

هەندێک ڕووداو هەن لە توانایاندایە گشت ئاڕاستە باوەکان بگۆڕن. ئەو 
ڕوواداوانە ئەنجامی تووڕە ییه کی درێژخایه نی مێژوویین و دەتوانن کار لە 
شێوازی بیرکردنەوە، شێوازی ژیان ، ئاستی زمان، سایکۆلۆجیی تاک و 
کۆمه ڵ و... تاد بکەن. ده شێت ڕاپەڕینی 1991 به  یه کێک له و ڕووداوه  
گرنگانه  بزانین، که  له وێوە ئاڕاستە ی زۆربه ی شته کان گۆڕانی گەورە به 
 خۆیانەوه  دەبینن و ئەو گۆڕانەیش خێرا  لە زمانی ئێمەدا دەردەکەوێت، 
بەوەی وەک )مێرلۆ پۆنتی( باوەڕی وایە زمان و فیکر هەمان پرۆسێسی 
مەعریفین و هیچ فیکرێک ناکەوێتە دەرەوەی زمانەوە. لە نەوەدەکان 
شێوازی دەربڕین و گەیاندنمان لە هەموو ئاستەکاندا گۆڕانیان بەسەردا 
بە ڕوونی  لەگەڵ سەردەمی پێشوو  دێت و دەتوانن جیاوازیی خۆیان 
پێشان بدەن، بەاڵم ئەو گۆڕانە بەردەوام نابێت، یاخود بە مانایەکی تر 
ناتوانێت بە هێزی گەورەتر درێژە بە خۆی بدات. ئەمە ئەو شوێنەیە، کە 
دەبێت لێوەی بوەستین و بزانین زمان هێزی خۆی لە چی وەردەگرێت. 
ئەمەیش دەمانخاتە بەردەم پرسیاری )پێوەندیی نێوان زمان و فیکر(
ەوە، کە پرسیارێکە چ لە بواری فەلسەفی و چ لە بواری زمانەوانیدا 
پرۆبلەماتیکی گەورەی لە خۆی گرتووە. بۆ نموونە ئەگەر الی )دێکارت( 
زمان پێوەندیی بە بیرکردنەوەوە هەبێت، کە وەک چاالکییەکی سیمبۆلی 
خۆی بنوێنێت، ئەوا الی )سۆسێر( دەچێتە ئاستی پێوەندیی دال و 
مەدلوولەوە، کە یەکەمیان الیەنی دەنگ و بیستن و دووەمیان الیەنی 
ئەوانە  و  دەگرێتەوە   )Imagination  – (ئیماجینەیشن  ئه ندیشه  
جیاکردنەوەیان مەحاڵە. واتە ئێمە کاتێ وشەی )شەڕ( دەبیستین، ئەوا 

زمانی ڕۆشنبیران

 له دوای حه ڤده ی شوباته وه 

هەر دەتوانین )شمشێر(، یان هەر ئامێرێکی دیکەی لەم شێوەیە بهێنینە بەرچاومان، 
نەوەک شتێکی دیکە. ئەگەر )بیرجسۆن( پێی وایە زمان و فیکر دوو شتی لە یەکتر 
دابڕاون، ئەوا وەک پێشتر گوتمان )مێرلۆ پۆنتی( هەر دووکیان بە یەک شت دەزانێت. 
ئاڵۆزە و زۆری  ناو ئەو ڕێگومکەیەوە، مادام باسێکی  نییە بچینە  ئێمە مەبەستمان 
دەوێت، دواتر لە ڕوانگەی )هایدیگەر(ەوە وردتر سەرنجی لێ دەدەین، بەاڵم دەبێت بۆ 
پرسیارە بنچینەییەکەی خۆمان بگەڕێینەوە، کە ئەوەیە: )بۆچی زمانی ئێمە نەیتوانیوە 
ئاستی نەوەدەکان تێبپەڕێنێت؟(. دەکرێت پرسیارەکە بە شێوەیەکی تر دابڕێژینەوە و 
بڵێین بۆچی ڕۆشنبیری ئێمە لە تازەکردنەوەی زماندا دەستەوستانە؟ ڕەنگە وەاڵمدانەوەی 
ئەو پرسیارە لەدوای ڕووداوی حەڤدەی شوباتەوە ئاسانتر بووبێت، بەوەی ئەو ڕووداوە 
ڕۆشنبیری ئێمەی لەپەنا ئەو خەرمانە )Aura(یەی بۆ خۆیی کێشابوو، هێنایە دەرێ 
و ڕوونتر خستییە بەرچاومان. ئەوەی وای کرد ڕۆشنبیر لە هەر کاتێکی دیکە زیاتر 
دەربکەوێت، تەنیا الیەنگریی ئەو ڕۆشنبیرە نەبوو بۆ داخوازییەکانی خەڵک، بەڵکو ئەو 
زەمینەیەش بوو، کە بۆ گوتنی درووشم و گوتە زەقەکانی هاتە کایەوە. ئەمە ئەو الیەنە 
شاراوەیە، کە دەبێت لە ئێستاوە قسەی لێوە بکرێت. ئەو ڕووداوە بە ئاشکرا ئەوەی 
پێشان داین، کە بەشێکی زۆری ڕۆشنبیرە دیارەکانی ئێمە لە ڕاپەڕینەوە تاکو ئێستا 
نەک هەر خەریکی قووڵبوونەوە نیین، بەڵکو هەموو پڕۆژەکانی خۆیان لە چەند درووشم 
و گفتوگۆی سیاسییانەی کەناڵەکاندا کورت کردووەتەوە. لە کاتێکدا دەبووایە ڕۆشنبیر 
کاریگەریی لەسەر گۆڕینی زمانی سیاسیدا هەبووایە، بە پێچەوانەوە زمانی سیاسی نەک 
زمانی ڕۆشنبیری خستووەتە ژێر کۆنتڕۆڵی خۆیەوە، بەڵکو لەگەڵ ئاڕاستەی خۆیشیدا 
جووتی کردووە. ئەو ڕۆشنبیرە ناتوانێت هیچ کاریگەرییەکی لەسەر زمانی سیاسیی 
ئێمەدا هەبێت، مادام چاودێر نییە بە سەریەوە، بەڵکو خۆی بەشێکی جیانەکراوەی ئەو 
زمانەیە. ئەو ڕووداوانە ئەوەیان پێشان دا، کە ڕۆشنبیری ئێمە نەهاتووە کۆمەڵگا بکاتە 
شوێنی پرسیار، تاکو کار لەسەر پێکهاتە و دیاردەکانی بکات، بەڵکو تێڕوانینی خۆیی 
لەسەر ئەو دەرئەنجامانە دامەزراندووە، کە حزبەکان پێی گەیشتوون. بە مانایەکی تر 
ئەوەی ئەو ڕۆشنبیرە دەیبینێت، خودی کۆمەڵگا نییە، بەڵکو فۆرمێکی سادەکراوەیەتی. 
دەدەین  سەرنج  وەک  دەردەکەوێت.  ئیدۆلۆگیدا  و  سیاسی  ئاستی  لە  فۆرمەی  ئەو 
بۆچوونەکانی ئەو لە چوارچێوەی حزبەکان تێناپەڕێت. بە مانایەکی تر ئەو ڕۆشنبیرە 
تەنیا دەتوانێت لە دیدگای سیاسەتەوە لە کۆمەڵگا بڕوانێت، کە ئەمە تەنیا سادەکردنەوەی 
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پێوەندیی نێوان تاک و دەستەاڵت و نەبینینی ڕووبەرەکانی دیکەی کۆمەڵگایە، کە 
ئەنجام نەخوێندنەوەی گۆڕانکارییە سۆسیۆلۆگییەکان و تەسککردنەوەی زمان و فیکرە. 
لێرەیشەوە ئەو ڕۆشنبیرە بە هەمان میتۆدی ئیدۆلۆگی، کۆمەڵگا بە سەر دەستەاڵت و 
ئۆپۆزیسیۆن دابەش دەکات، واتە دەستنیشانکردنی الیەنی خراپە و چاکە و لەوێوە 
الیەنگریی خۆی بۆ چاکە نەک هەر وەک هەڵوێستی فیکری و ئینسانی پێشان دەدات، 
بەڵکو وەک پڕۆژەی ڕۆشنبیرییش پێمانی دەناسێنێت. ئەو ڕۆشنبیرانە لە ماوەی ئەو 
بیست ساڵەدا نەک هەر کاریان لەسەر بەرهەمهێنانی جیاوازیدا نەکردووە، بەڵکو ئەو 
سادەییە وای لێ کردوون هەموویان لە یەکتر بچن. ئەمە یەکێکە لەو هۆکارانەی وای 
کردووە زمانی ڕۆشنبیری ئێمە زۆر بە ئاسانی بکەوێتە ژێر دەستەاڵتی سیاسەتەوە. 
یەکێ لە خەسڵەتەکانی ئەو ڕۆشنبیرە ئەوەیە بە شێوەی زارەکی ئیش دەکات، چونکە 
لە نووسین دەترسێت، بەوەی نووسین وەک )دێریدا( پێی لەسەر دادەگرێت جیاوازی 
بەڵکو  نانووسێت،  ئەو ڕۆشنبیرە هەر هیچ  نییە، کە  ئەوە  مانای  ئەمە  دەردەخات. 
وەک  فەیلەسووفانی  فیکری  دەنووسێت.  ڕۆژانە  زمانی  هەمان  بە  ئەوەیە  مەبەست 
)نیتشە(، )هایدیگەر(، )فۆکۆ( و زۆری تر دەهێنێتە سەر ئاستی شەعبی و بە زمانی 
سادە کورتیان دەکاتەوە. ئەو ڕۆشنبیرە هیچ میتۆدێکی ڕەخنەیی دیاریکراوی نییە، تاکو 
Cu- )ەەو میتۆدە فیکرییە ئەو فەیلەسووفانە بخوێنێتەوە، بەڵکو بە شێوەی فزوولیانە 
riosity(ی خۆی، ئەگەر بە زمانی )هایدیگەر( بدوێین، چەند کۆپلەیەکی سادە لەو 
فیکرانە وەردەگرێت و بۆ مەبەستی تەسکی ئیدۆلۆگی بە کاریان دەهێنێت. ئەگەر لە 
ڕوانگەی )ئەنتۆنیۆ گرامشی(ەوە بڕوانین، کە پێی وایە هەر گرووپێکی کۆمەاڵیەتی 
ڕۆشنبیری تایبەت بە خۆی بەرهەم دەهێنێت، ئەوا ئەو ڕۆشنبیرانە ڕۆشنبیری گرووپی 
دیاریکراون و بەرگری لە هەندێک شتی دیاریکراو دەکەن و دژی هەندێک شتی دیاریکراویش 
لە  دەوەستنەوە. ڕۆشنبیری سەربەخۆ نیین و ڕەخنەکانیان لە الیەک سنووردارە و 
الیەکی تر لەژێر کۆنتڕۆڵی ئیدۆڵۆگیی حزبدایە. زمان لە ڕێگای ڕەخنەوە تازە دەکرێتەوە 
دینیامیکیەتی خۆی وەردەگرێت، بەاڵم ئەو ڕۆشنبیرە نەیتوانیوە ببێتە ڕەخنەگر تاکو 
ڕووبەڕی زمانی خۆی فرەوان بکات، چونکە ڕەخنە چاالکییەکی فیکرییە و لە الیەک 
بەندە بە مەودای سەربەستیی ئەو ڕەخنەگرە و  لە الیەکی تریشەوە پێوەندیی بە توانای 
ئەو هەیە لە قووڵبوونەوەدا، کە ڕۆشنبیری ئێمە ئەو دوو خەسڵەتەی لە خۆیدا پەیدا 
نەکردووە، یان ئەگەر لە سەرەتای نەوەدەکان پەیدایشی کردبێت، ئەوا دواتر وردە وردە 

لەژێر زەبری ئیدۆلۆگیی حزبیدا لە دەستی داوە. ئەو ڕۆشنبیرە وەک پێشتر گوتمان 
مانایەکی سیاسییانەی بە ڕەخنە داوە، کە بریتییە لەوەی چۆن ئەو ڕەخنەیە دەتوانێت 
وامان لێ بکات بگەینە کەناڵەکانی ئۆپۆزیسیۆن و لەوێ بە تووڕەیی لەبارەی هەندێک 
دیاردەوە بدوێین. بە پێی ئەو تێگەیشتنە فیکر ئەوە نییە چی لە خۆی دەگرێت، چیی 
نوێ دەهێنێت و چەند کاریگەریی لەسەر تێکشکاندنی بۆچوونە باوەکاندا دەبێت، بەڵکو 
ئەوەیە لە چ دەمێکەوە دەردەچێت. ئایا ئەو دەمە هیی ئەو ڕۆشنبیرەیە، کە جەماوەر 
وێنەکەیان لە یاخەی کراسیان داوە و چەپڵە بۆ درووشمە تووڕەکانی لێ دەدەن، یان 
هیی ڕۆشنبیرێکە دوور لە قەرەباڵغی لە چەمکەکان ورد دەبێتەوە و ئاڕاستەی نوێیان 
لێ بەرهەم دەهێنێت. ئەو ڕۆشنبیرە، کە لە سەرەتای دەرکەوتنی لە نەوەدەکان پێی 
لەسەر ئەوە داگرتووە هیچ دانوستان )Bargaining(ێک لەگەڵ بۆچوونە باوەکانی 
ناو کۆمەڵگادا نەکات و بانگەشەی ئەوەی کردووە چەندایەتیی بە الوە گرنگ نییە، 
کەچی لە ماوەی ئەو بیست ساڵەدا، بە تایبەتی لە کاتی ڕووداوەکانی حەڤدەی شوباتدا 
پێچەوانەی ئەمەی پێشان داوە و ترسی هەبووە جەماوەر لە دەست بدات، بۆیە لە الیەک 
هەموو هەوڵێکی داوە، تاکو ئاشتبوونەوەی نێوان فیکرە جیاوازەکان بێنێتە دی و لە 
الیەکی تر ویستوویەتی خۆی لەگەڵ هەموویان ئاشت ببێتەوە، کە بە پێی ئەو ڕێککەوتنە 
ڕۆشنبیر دەبێتە جەنگاوەرێک لەپێناو بەرگریکردن لە زۆرینە لە دژی کەمینەدا و چاو 
لە هەموو ناکۆکییەکان دەپۆشێت. لەمەیشەوە )ڕەخنە( لە پرۆسێسی پرسیارکردن و 
قووڵبوونەوەوە بۆ پرۆسێسی بەگژداچوونەوەی دوژمن دەگۆڕێت، کە ئەو دوژمنە هەموو 
خەسڵەتەکانی دەستنیشان کراوە و قاڵبی بۆ داڕێژراوە. لێرەوەیە ڕۆشنبیر خۆی لەنێوان 
دوو بەرەدا دەبینێتەوە، بەرەی چاکە، کە ئۆپۆزیسیۆنە و بەرەی خراپە، کە دەستەاڵتە. 
ئەمە دوا فۆڕمی ئەو دوو بەرەیەیە و نابێت دەستکاری بکرێت. هەر ئەمەیشە دەبێتە 
پێوەر بۆ ئەوەی کام ڕۆشنبیرە لەگەڵ بەرەی چاکەیە و کامەیان لەگەڵ بەرەی خراپەدایە. 
و  چەسپاوەکان  شتە  بزواندنی  بۆ  هێزێکە  خۆی  سرووشتی  بە  کە  )ڕەخنە(،  ئیتر 
و  دەدات  لە دەست  ئەرکی خۆی  ڕۆشنبیرە  ئەو  ناوەرۆکیان، الی  هەڵوەشاندنەوەی 
دەبێتە هەوڵ بۆ داپۆشینی زیاتری ئەو شتانە وەک ئەوەی ئەو ڕۆشنبیرە لەگەڵ دیاردە 
ئایینییەکاندا دەیکات، کە بە پێی پرینسیپەکانی ئەو پەیمانەی لەگەڵ جەماوەردا مۆری 
مانەوەی  لە  بەرگری  ڕادیکااڵنەتر  و  زیاتر  ئیسالمییەکان  حزبە  کادیری  لە  کردووە، 
هەندێک گوتار و تێڕوانینی دۆگمایانەی کۆمەڵگا کردووە. بە چاوی خۆمان دەبینین ئەو 
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ڕۆشنبیرە بە هەمان ئەندازەی کادیرانی حزب تینووی ناوبانگ و چەپڵەیە. بە بڕوای 
)نیتشە( ئەو جۆرە هاوپەیمانییە، واتە هاوپەیمانیی نێوان بۆچوونەکان، بۆ حەقیقەتی 
دەست  لە  گۆڕان  توانای  و  دەگۆڕێت   )Metaphysical Facts( مێتافیزیکی 
دەدات. دابەشکردنی هێزەکانی کۆمەڵگا بۆ دوو بەرەی چاکە و خراپە، یاخود دەستەاڵت 
و ئۆپۆزیسیۆن الی ئەو ڕۆشنبیرە بەشێکی بۆ ئەو هۆکارە دەگەڕێتەوە، کە وەک پێشتر 
ئاماژەمان پێی دا، ئەو هەموو کۆمەڵگا لە سیاسەتدا کورت دەکاتەوە و وا دەزانێت 
ئەو  بدەین  بۆ ئەوەی پێشانی  ئێمە  لێرەدا  تەنیا الیەنی سیاسیی هەیە.  دەستەاڵت 
الی  دەبێت  ڕووکەشە،  و  سادە  زۆر  دەستەاڵت  بۆ  ئێمە  ڕۆشنبیرانی  تێگەیشتنەی 
 The مێشێل فۆکۆ( هەڵوێستە بکەین، بە تایبەتی لەسەر کتێبی )ئیرادەی زانین(
Will to Knowledge(دا. ئەو پێی وایە ئەگەر لە سەدەی نۆزدەهەم پرسیاری 
)چەوسانەوە چییە( دەرکەوتبێت، ئەوا تاکو ڕۆژگاری ئەمڕۆمان پرسیاری )دەستەاڵت 
چییە( فەرامۆش کراوە، کە ناکرێت بۆ هەڵهێنانی ئەو مەتەڵە دیار و نادیارە، ئامادە و 
نائامادەیە، تەنیا پشت بە )مارکس( و )فرۆید( ببەستین. ئەو پشت لەو تێگەیشتنانە 
دەکات و دەستەاڵت بە زانینەوە دەبەستێتەوە. واتە ئەگەر دەستەاڵت وەک ئەنجامی 
خۆی  دەستەاڵت  شێوەکانی  لە  شێوەیەک  وەک  زانینیش  ئەوە  بکەین،  سەیر  زانین 
دەنوێنێت و هێزی خۆیشی لە حەقیقەت وەردەگرێت. بەم شێوەیە )فۆکۆ( چەمکی 
)حەقیقەت( دەخاتە ناو هاوکێشەی )دەستەاڵت( و )زانین(ەوە، بەوەی ئەوە حەقیقەتە 
وا دەکات زانین ببێتە چەکێک و بە کار بهێندرێت. بە مانایەکی تر زانست، کە فۆرمی 
هۆشیاریی مرۆڤە وەک حەقیقەتی چەسپاو پشتگیری لە سەپاندنی دەستەاڵت دەکات و 
ناو هەموو کونوکەلەبەرێکی  ڕەوایەتیی پێ دەدات. بەم شێوەیە دەستەاڵت دەچێتە 
ئابووری،  ناو هەر دامودەزگایەکی کۆمەاڵیەتی، سیاسی،  دنیاوە و خۆی دەخزێنێتە 
کەلتووری و مەعریفییەوە. کەواتە ناکرێت تەنیا الیەنی سیاسیی دەستەاڵت ببینین و 
الیەنە مەعریفییەکانی دیکەی فەرامۆش بکەین. ئەمە ئەو خاڵەیە، کە تیۆری )فۆکۆ( 
لەمەڕ دەستەاڵت لە تیۆرییە باوەکان جیا دەکاتەوە، کە ئەوان، دەستەاڵت لە ڕێگای 
یاسا و دامودەزگا سەرکوتکەرەکانەوە دەناسنەوە. بۆ نموونە مارکیسیزم دەستەاڵت بە 
دەوڵەتەوە دەبەستێتەوە، بەو مانایەی دەوڵەت بە دەست چینێکی دیاریکراوەوەیە و 
نهێنییەکانی  شێوازە  )فۆکۆ(  شێوەیە  بەم  دەچەوسێنێتەوە.  پێ  تری  چینەکانی 
دەستەاڵت دەخاتە پاڵ ئەو شێوازە دیار و باوانە و پێی وایە هەمان پڕۆسێسن. ئەوەی 

پیاوانی ئایینی لە مزگەوت و کەنیسە پیادەی دەکەن لەگەڵ ئەوانە جیاواز نیین، کە 
پرۆفیسۆرەکان لە زانکۆ کاری پێ دەکەن و هەمووشیان لەگەڵ ئەوانە جیاواز نیین، کە 
لە دامودەزگا زەقەکانی سەرکوتکردندا هەن. تێکڕای ئەمانە مانایان وایە دەستەاڵت 
سێنتڕاڵی نییە، بەڵکو لە هەموو شوێنێک هەیە، مادام بەرهەمی ناکۆکیی نێوان هێزە 
جیاوازەکانی ناو کۆمەڵگایە و لە هەر پێوەندییەکی دیار و سیمبۆلیی نێوان کەسەکاندا 
بەرجەستە دەبێت. دواجار دەستەاڵت لە خوارەوە سەر دەکەوێت، نەوەک لە لووتکەوە 
بۆ بنکە داببەزێت. لێره دا مه به ستم نییه  ئاماژه  به  ته واوی ئه م کۆنسێپت و ئایدیایانه  
ئەو  ڕووکەشیی  بە  ئاماژەمان  تێیدا  کە  دەگەڕێینەوە،  شوێنە  ئەو  بۆ  بەاڵم  بده م، 
ڕۆشنبیرە کرد لە ناسینەوەی دەستەاڵتدا. ئەو وا دەزانێت بە دابەشکردنی کۆمەڵگا بۆ 
دەستەاڵت و ئۆپۆزیسیۆن چارەسەری هەموو گرفتەکانی کردووە، بەاڵم لەوە بێئاگایە، 
کە دەستەاڵت لەناو هەموو ڕووبەرێکی کۆمەڵگادا هەیە. ئەو گرووپ و هێزە دینی و 
سیاسییانەی ئەو وەک حەقیقەتی ڕەها پشتی پێ بەستوون و لە دەرەوەی بازنەی 
ڕەخنەی داون، خۆیان دەستەاڵتن و لە چەوساندنەوەی ئەوانی تر بە دەر نیین. ئەوە 
سادەکردنەوەی فیکرە، کە ئەو ڕۆشنبیرە لە نەبوونی دەنگی ڕەخنەییدا تاکو ئەمڕۆیش 
وەک  بەڵکو  حەقیقەت،  جەنگاوەری  وەک  هەر  نەک  لەپاڵیدا  و  دەدات  پێ  بڕەوی 
پڕۆژەی  ڕۆشنبیرانە  ئەو  هێشتا  ساڵ  بیست  دوای  دەناسێنێت.  ڕووناکبیریش خۆی 
ڕەخنەوە  ڕوانگەی  لە  تاکو  ئێمە،  بەردەستی  نەخستووەتە  خۆیانیان  ڕۆشنبیریی 
بیانخوێنینەوە، بەو مەبەستەی شتی دیکەیان لەسەر دابمەزرێنین و لێیان تێبپەڕین، 
ب��ەردەوام چەند چەمکێکی زەقی وەک  و  کاریان کردووە  زارەکی  بە شێوەی  بەڵکو 
)عەدالەت(، )ئازادی(، )کۆمەڵگای مەدەنی( و شتی لەم بابەتەیان دووبارە کردووەتەوە.
ئەوەی وا دەکات )بۆدلێر( سەرنجی )فۆکۆ( ڕابکێشێت هۆشیاریی )بۆدلێر(ە لە ئاستی 
زەمەندا، بەوەی لەو تێکستەی ساڵی 1863 لەژێر ناونیشانی )نیگارکێشی ژیانی نوێ  
بە شتێکی  مۆدێرنتی  نووسیویەتی،  دا   )The Painter Of Modern life
What is Enlighten- چییە )ڕۆشنگەری  لە  )فۆکۆ(  کە  دەزانێت،   ااگوزەر 
ڕاگوزەر و  بە ڕاستی شتێکی  ئەگەر مۆدێرنتی  لێک دەداتەوە  ئەمە  وا  دا   )ment
ڕاکردوو نەبێت، چۆن دەتوانێت لەگەڵ )ئێستا( دابڕان بهێنێتە کایەوە و تێیبەڕێنێت. 
ڕۆشنبیری ئێمە بیست ساڵە ئەو جیاوازییەی لەگەڵ ڕاپەڕیندا پێی گەیشتووە وەک 
زەمەنێکی ئەبەدی )Eternal( لێی دەڕوانێت و نایەوێت لێی تێبپەڕێت، کە ئەمە بە 
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ڕوونی لەم ڕووداوانەی بەهاری ئەمساڵدا دەرکەوت. ئەو پشتی بەو جەماوەرە بەست، 
تاکو لەناو ئەو دۆگمایانەیدا زیاتر خۆی قایم بکات و هێندەی دیکە ڕەوایەتی بە زمانە 
ڕووکەشەکەی بدات. واتە زمانی یەکگرتووی شەقام الی ئەو ڕۆشنبیرە نەک هەر بۆ 
تێکشکاندن نەبووە، بەڵکو کراوەتە سەنگەر و پارێزگاریی لێ کراوە. )بۆدلێر( لەو 
تێکستەیدا وا لە مۆدێرنتی دەڕوانیت، کە دوو الیەنی جیاوازی هەیە، لە الیەک تەعبیر لە 
سەردەمەکەی دەکات و لە الیەکی دیکە جێی دەهێڵێت. بەم شێوەیە )بۆدلێر( باوەڕی 
وایە نیگارکێش لە یەک کاتدا ئەو پڕۆسێسە دووالیەنە بەڕێوە دەبات، ئەگینا تووشی 
گوتنەوە و جوویینەوە دەبێت و ناتوانێت داهێنان بکات. وەک گوتم ئێمە پڕۆژەی ئەو 
ڕۆشنبیرانەمان لە بەردەستدا نییە، تاکو لەسەریان هەڵوێستەی فیکری و مەعریفی بکەین 
و مەوداکانیان ببینین، بەاڵم ئەوەی سەرنجمان داوە ئەوان ئەو گوتانەی لە سەرەتای 
ڕاپەڕینەوە بە دەمیانەوە گرتووە، هێشتا دەستبەرداریان نەبوون و بەردەوام لە گوتارە 
ڕۆژنامەوانی و لە گفتوگۆی کەناڵەکاندا دەیانڵێنەوە. دووبارەی دەکەمەوە بەشداریکردنی 
ئەو ڕۆشنبیرە لە خۆپێشاندانەکانی حەڤدەی شوباتدا تەنیا بۆ ئەوە ناگەڕێتەوە، کە ئەو 
ڕۆشنبیرە الیەنگری ئازادییە و دژی دەستەاڵتە، بەڵکو ئەو شوێنە باشترین زەمینەیە 
بۆ ئەوەی گوتەکانی ئەو بیست ساڵەی ڕابردووی تێدا بڵێتەوە، بۆیە ئەو ڕووداوە نەک 
هەر دەکاتە بەرهەمی خۆی و لەوێوە ڕۆشنبیرانی تری پێ تۆمەتبار دەکات، بەڵکو 

قەبارەکەیشی گەورە دەکات و وەک مژدەیەکی خۆش پێمانی ڕادەگەینێت.
ڕاستییەکەیشی هه ندێک ڕووداو هه ن، له نێو میدیا و بازاڕدا به  شێوه یه کی زۆر سه رسورهێنه ر 
گه وره  ده کرێن و بانگه شه ی گۆڕانێکی بنچینه یان بۆ ده کرێت، ئه گه رچی ئه و ڕووداوانه  
هه رچه ند گه وره  بن، به اڵم گۆڕانی بنچینه یی به  خۆیانه وه  نابینن. ده توانین یانزدەی 
سێپتێمبه ر وه ک ڕووداوێک، که  له  میدیا جیهانییه کاندا ده نگدانه وه یه کی گه وره ی هه بوو، 
به  نموونه  بهێنینه وه  ، که  یه کێک له و ئایدیایانه ی ئه مه ریکا له  ڕێگه یه وه  ڕه وایه تیی به  
خۆی ده دا و بانگەشەی بۆ دەکرد، ئه وه  بوو، گوایە پاش ئەو ڕووداوە هیچ شتێک وه ک 
خۆی نامێنێت. )سالڤۆی ژیژه ک( له  چاوپێکه وتنێکدا ڕەخنە  له و ئایادیایه  ده گرێت و 
ده ڵێت: “یه کێک له و ده سته واژه  ناکۆتاییانه ی له و چەند هه فتەیه دا گوێمان لێ دەبێت، 
ئه وه یه  که  پاش 11ی سێپتێمبه ر هیچ شتێک وه کو خۆی نامێنێت. به  المه وه  سه یره ، 
له  ئاستی پێزانین یان ڕاگه یاندندا  که  به  ڕاستی شتێکی گه وره  گۆڕابێت. بێگومان 
گۆڕانێک ڕووی داوه ، به اڵم من پێم وا نییه   هێشتا بتوانین باس له  هه ندێک دابڕانی 

بنه ڕه تی بکه ین. ئه و ئاڕاسته  و ترسانه  سه پێندراون و ئه و شتانه ی میدیا به  ئێمه ی 
گوتووە له  باره ی تیرۆریزم وا ئێستا به  ڕاستی ڕوویان داوه”” 

ئێمە  بۆ  یازده ی سێپتێمبه ری ساڵی 2001   پێچەوانەی  بەهاری 1991  ڕاپەڕینی 
لە  گۆڕانە  ئەو  دا  پێی  ئاماژەمان  پێشتر  وەک  کە  دی،  هێناوەتە  گەورەی  گۆڕانی 
بکات،  دروست  پێش خۆی  مێژووی  لە  دابڕێنێک  توانیی  و  دەرکەوت  ئێمەدا  زمانی 
بەاڵم قه یرانی 17ی شوباتی ئه مساڵی کوردستان )که  له  17ی شوباته وه  ده ستی 
پێ کرد و تاوه کو 17ی چوار به رده وام بوو(، قه یرانێکه  ئەگەرچی ناتوانین ئاماژه  به  
گۆڕانه  شێوه ییه کانی نه که ین، مه به ست له  گۆڕانی شێوه یی ئه و گۆڕانه یه ، که  له  ئاست 
دابڕان  نەیتوانیوە  ڕووداوە  ئەو  بەاڵم  بنچینەدا،  ئاستی  لە  نەوەک  هێمادا ده گۆڕێت، 
بهێنێتە دی، بەڵکو بە پێچەوانەوە زمانی ئێمەی زیاتر سادە کردەوە و هێندەی دیکە 
ڕۆشنبیرەکەمانی ڕادەستی ئیدۆلۆجی و بۆچوونە باوەکانی ناو کۆمەڵگا کرد. بێگومان 
17ی شوبات خۆپێشاندانێکی خۆرسکی خه ڵک بوو، که  تێیدا نه وه یه ک تووڕه بوونی 
خۆی نمایش کرد. ئەو نه وه یه  به و شێوه  ژیان و ده ستەاڵته ڕازی نییە . ناکرێت باس له  
شه پۆلی گۆڕانی واڵتانی تونس، میسر، یەمەن و واڵتانی دیکه ی عه ره بی نه که ین، به وه ی 
کاریگه ریی ناڕاسته وخۆیان هه بوو له  سه رهه ڵدانی ئەو خۆپێشاندانەی ئێمەدا. لێره دا 
مه به ستم نییه  دروستی و نادروستیی ئه م خۆپێشاندانه  باس بکه م، هێنده ی ده مه وێت 
زیاتر جەخت لەسەر ئەو بۆچوونانەی خۆم بکەمەوە، کە پێشتر لەبارەی زمانی ئەو 

ڕۆشنبیرەوە دەرمبڕین.
به  بڕوای )مارتین هایدیگه ر( دوو جۆر بوون هه ن، بوونی ڕەسەن و بوونی ڕۆژانە یی. 
بوونی ڕەسەن خاوه ن شێوه  ژیانی تایبه تی خۆیه تی، خاوه ن ناسنامه یه کی جیاوازه  
con-  ممه به ست ناسنامه ی فیکری ئه و که سه یه  و له  ڕێگه ی بۆچوونی فیکریی جیاواز
trast دروست ده بێت(، که  له  کۆمه ڵ و ئه وانی دیکه  جیا ده کرێته وه ، بوونی ڕەسەن 
له  دیدی ڕەسەنی خۆیه وه  ده ڕوانێته  ئه وانی دیکه .  له  به رچاو ده گرێت و  جیاوازیی 
له  کتێبی )Identity and Deference(  )هایدیگه ر( ئاماژه  به  جیاوازی و 
ناسنامه  ده دات، که  ئه وانه ی خاوه ن بوونی ڕەسەنن، جیاوازیشن، به اڵم بوونه  ڕەسەنه کان 
ڕێزی جیاوازیی یه کتر ده گرن. بوونی ڕۆژانە یی ئه و بوونه یه ، که  له نێو بازاڕی ئه وانی 
دیکه دا ون ده بێت، که سێکه  شێوه ی ژیان و بیرکردنه وه ی هیچ جیاوازییه کی بنچینه یی 
نییه  له گه ڵ ئه وانی دیکه دا، له نێو  کۆمه ڵێک دایه ، که  باوه ڕی به  جیاوازی نییه ، تاکه کان 
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له سه ر شێوازی خۆی کۆپی ده کات. هه موویان به  یه ک شه راب مه ست ده بن و یه ک 
گۆرانییش ده یانخاته  سه ما. زمانی بوونی ڕەسەن جیاوازییه کی یه کجار زۆری هه یه  له گه ڵ 
بوونی ڕۆژانە یی، چونکه  بوونی ڕۆژانە یی خاوه ن زمانی ڕۆژانە یه  و به و شێوازه  نه بێت 
ناتوانێت بێتە گۆ، بیر بکاته وه  و بنووسێت. زمان یه کێکه  له و بونیاده  ئۆنتۆلۆجیانه ی، 
که  پێشمه رجه  بۆ بوونی جیاوازی. به  بڕوای )هایدیگه ر( ده ربڕین یه کێکه  له  پێشمه رجه  
ئۆنتۆلۆجییه کان بۆ بوون، که  الیه نی گوزارشت له  خۆ ده گرێت، له  ڕێگه ی ته عبیره وه  
مرۆڤ ده توانێت مانا به  بوونی خۆی ببه خشێت و ببێتە خاوه ن بوونی ڕەسەنیانه ی 
خۆی. یه کێک له و الیانه  شیکاریانه ی )analytic( )هایدیگه ر( له  کتێبی )بوون و 
 What is the meaning of the( : دا بە دەستیەوە دەدات، ئه مه یه)کات
expression of Being?( واته  مه به ست چییه  له  گوزارشتکردنی بوونمان؟ 
 ،)Dasien -الی )هایدیگه ر( زمان گوزارشت له  بوونی ئێمه  ده کات لە دنیادا )دازاین
به اڵم زمانی ڕۆژانە یی ناتوانێت گوزارشت له  بوون بکات، ئه گه ر ئه و زمانه  توانیبایه ، ئه وا 
تاکه کان بوونیان داگیر نه ده کرا و له جیاتی سڕینه وه ، ڕێزی جیاوازیی یه کتریان ده گرت.
لێره دا ده توانین بپرسین ئایا زمانی ڕۆشنبیرانی ئێمه  زمانێکی ڕەسەن بوو؟ ئایا ئه و 
زمانه  ئاسته کانی زمانی ڕۆژانە یی تێپه ڕاند؟ زمانی ڕۆشنبیریی ئێمه  له  قه یرانی 17ی 
شوباتدا نه ک ته نیا نه یتوانی ئاسته کانی زمانی ڕۆژانە یی ببڕێت، به ڵکو خۆی ئه و زمانه ی 
به  کار هێنا، سه یر نییه  ئه گه ر بڵێین ئه و زمانه ی به شێک له  (ڕۆشنبیرانیی)! ئێمه  
له و قه یرانه دا به  کاریان هێنا، له  خوارووی زمانی سیاسییه کانیشەوە بوو.  به شێک 
له و ڕۆشنبیرانه  جگه  له  گوتنه وه ی درووشم نه یانتوانی تاکه  دێرێکی فیکری بڵێن. له و 
حه شامه ته دا ته نیا پشتیان به  چه پڵه  و هه رای جه ماوه ر خۆش بوو. کێشه یه ک، که  
ڕۆشنبیری ئێمه  له و خۆپێشاندانانه دا ڕووبه ڕووی نه بووەوه ، تێنه گه یشتن بوو، چونکە 
(نیتشه)   بێت. )زه رده ش��ت(ی  لەوەی جەماوەر جیاواز  نەدەدوا  زمانێک  بە  هەرگیز 
له نێو حه شامه تدا گوته یه ک پێشکه شی جه ماوه ر ده کات و تێیدا بانگه شه ی به رزه مرۆڤ 
)Superman( ده کات، به اڵم خه ڵک لێی تێناگه ن، چونکه  ئه و ناتوانێت به  هه مان 
زمانی ئه وان قسه  بکات و گوێچکەی ئه وانیش لە ئاستی ئه م قسانه  نیین، له  ئه نجامدا 
)زه رده شت( ده ڵێت: “ئه وان له  من تێناگه ن، من زارێکم نییه  بۆ گوێیه کانیان” . ئایا 
ڕۆشنبیرانی کورد له  هیچ کاتێکدا ئه م کێشه یه یان ڕووبه ڕوو بووه وه ؟ دیارە مه به ستم 
نییه  بڵێم ڕۆشنبیر ده بێت سوپه رمان بێت، به اڵم خۆ ده بێت له  ئاست زمانی ڕۆژانە ییدا 

خاوه ن سوپه رزمان بێت، واته  زمانی ئه و ئاسته کانی زمانی ڕۆژانە یی تێپه ڕاندبێت. یان 
وه ک )ڤان کۆغ(ی هونه رمه ند، که  ڕۆژێک به  ده م ڕۆیشتنه وه  له  هیکه وه  ده وه ستێت و  
ده ڵێت باشه  ئه م خه ڵکه  بۆ له  من تێناگه ن؟ ئه و قسانه ی به شێک له  ڕۆشنبیرانمان له  
میدیا و که ناڵه کاندا کردوویانه ، خۆپێشانده رێکی ئاساییش ده یتوانی بیانکات. یه کێک 
له و تێگەیشتنە ڕووکەشانە  ئه وه یه ، که  گوایه  ئه و خۆپێشاندانانه  ڕۆشنبیران سازیان 
کردووه  و ئه وان ده ستیان له  سه رهه ڵدانیدا هه بووه . ئەمە هێندەی مانای شانازیکردنی 
ڕۆشنبیرە بە ڕابردوو و هێندەیش جەختکردنەوەیەتی لەسەر ئەوەی وەک پاڵەوان خۆی 
بناسێنێت. لێرەوە ئەو ڕۆشنبیرە ڕێگای بە خۆی داوە ئاڕاستەی ئەو خۆپێشاندانە بۆ 
ئیدۆلۆگی بگۆڕێت و بیخاتە خزمەتی ئۆپۆزیسیۆنەوە، ئەوە لە کاتێکدا له  یه که م ڕۆژی 
سه رهه ڵدانی ئه و خۆپێشاندانانه دا ئۆپۆزیسیۆن هه ڵوێستێکی پۆزەتیڤی نه بوو. وەک 
بینیمان بە هیی خۆیی نەزانی، بگرە خۆپێشانده رانی به  ئاژاوه گێڕ ناو برد. سه رانی 
ئۆپۆزیسیۆن به  په شۆکاوی و ترسێکی زۆره وه  هاتنه  سه ر شاشه ی ته له ڤزیۆنەکان و 
ئەستۆپاکیی خۆیان ڕاگه یاند. کاتێ دۆخه که  که مێک ئاسایی بووه وه،  خۆیان خزانده  پاڵ 
جه ماوه ر، به وه یش نه وه ستان و خۆیان کرده  خاوه نی. )گۆڕان، یه کگرتوو و کۆمه ڵ( 
توانییان بە ئاسانی کۆنتڕۆڵی بەشێکی زۆری ئەو ڕۆشنبیرانە بکەن و بە مەبەستی 

ئیدۆلٶگی بە کاریان بهێنن.
پێویستە ئەوە بگوترێت، کە قسەکردنی ئێمە لەبارەی ئەو ڕۆشنبیرانەوە مانای قسەکردنە 
لە پشت ئەو خەرمانایەوە  بۆیان کێشراوە و مەبەستمانە  لەبارەی ئەو خەرمانەیەی 
ئەوەی دەبێتە جێگای بایەخ، پرسیار و گومان بێت، نەوەک ئەو سۆزەی شەقام بۆ 
ئەو ڕۆشنبیرانەی هەیە. ئەم باسە بۆ ئەو ڕۆشنبیرانە تەرخانە، بۆیە جێگای ڕۆشنبیری 
حزبه  حکومڕانه کانی تێدا نابێتەوە. فۆکووسی من لەسەر ئەو ڕۆشنبیرانەیە، کە لەبەر 
هەر هۆیەک بێت لە ئێستادا چاوپۆشییان لێ دەکرێت. پوختەی قسەکانم ئەوەیە، ئایا 
ئەو ڕۆشنبیرە دیارانەی ئێمە وەک ڕۆشنبیری سەربەخۆ کاریان کردووە؟ ئایا ئەوانە 
تا چ ئەندازەیەک بۆچوونی ئاساییان تێپەڕاندووە؟ ئەم باسەی من دانانی کۆتایی نییە 
بۆ زەمەنی ڕۆشنبیری، بەڵکو سەرەتایەکە بۆ کردنەوەی پرسیاری زیاتر و دۆزینەوەی 
ئاڕاستەی نوێ لەناو بیرکردنەوەی خۆماندا. کاری ئێمە دادگایکردنی ڕۆشنبیر نییە، بەڵکو 
هەڵسەنگاندنی توانا و ئاستەکانی ڕۆشنبیرە، بەو مەبەستەی ئەو دیدگا شەعبییە تێک 
بشکێنین، کە هەڵوێستی سیاسی بۆ خوێندنەوەی ڕۆشنبیر دەکاتە پێوەر. دەمانەوێت 
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لەبارەی ڕۆشنبیر و ئەرکەکانیەوە بورووژێنین، بێ ئەوەی بۆچوونی  پرسیاری دیکە 
خۆمان بسەپێنین و بیکەینە ئەلتێرناتیڤ. بەم شێوەیە ئەم گوتارەی ئێمە خۆیشی 
دەکەوێتە ژێر دەستەاڵتی پرسیار و نایەوێت ببێتە ڕێگاچارە. پرسیاری سەرەکیی ئێمە 
ئەوەیە ئەو ڕۆشنبیرە چۆن مامەڵە لەگەڵ بەهاکان )Values(دا دەکات، کە پێمان 
ماوەیەکی  لە  بەهایانەی  لەو  بەشێکن  تر  زۆری  و  یاخیبوون  ڕاپەڕین، شۆڕش،  وایە 
دیاریکراودا کۆمەڵگا بەرهەمیان دەهێنێت. ئایا ئەو بەهایانە بۆ پاراستن و هێشتنەوەن، 
یان وەک )نیتشە( باوەڕی وایە دەبێت هەموویان هەڵبگێڕدرێنەوە؟ قسەی ئێمە ئەگەر 
لەگەڵ کۆمەڵگا ئەوە بێت، کە دەبێت بەهاکانی ڕاپەڕین، شۆڕش، یاخیبوون و گۆڕان 
دابمەزرێنێت، ئەوا قسەمان لەگەڵ ڕۆشنبیر ئەوەیە چۆن هاوکات لەگەڵ دامەزراندنی ئەو 
بەهایانەدا تێکیان دەشکێنێت. ئەگەر ڕۆشنبیر لەم ئێستایەدا قسەی خۆی لەبارەی ئەو 
بەهایانەوە نەکات و هەوڵی تێپەڕاندنیان نەدات، ئەوا خۆیشی تێکەڵ جەماوەر دەبێت 
و ناتوانێت هیچ جیاوازییەک پێشان بدات. نابێت بیرمان بچێت هەموو ئەو بەهایانەی 
ئێستا حزبه  حکومڕانه کان دەستی پێوە گرتوون و خەڵکیان لەسەر گوللەباران دەکات، 
بیست ساڵ لەمەوبەر بۆ بەدیهێنانیان مرۆڤی ئێمە خوێنی لەپێناودا ڕشتوون. کەواتە 
سەرەتاییترین پرینسیپ ئەوەیە، کە دەبێت باوەڕمان بەوە نەبێت هیچ بەهایەک بۆ 
مانەوە و پاراستنە. ئەمە ئەرکی ڕۆشنبیرە ئەو بەهایانە تێک بشکێنێت، کە هەر ئێستا 
جەماوەر هەوڵی بەدیهێنانیان دەدات. ئەمە پرۆسێسێکی فیکرییە و ڕۆشنبیر بە شێوازی 
خۆی مامەڵەی لەگەڵ دەکات. واتە ئەرکی ڕۆشنبیر ئەوەیە نەهێڵێت ئەو بەهایانە ببنە 
)حەقیقەت(، یاخود ڕاستی، چونکە وەک )نیتشە( دەڵێت )ڕاستی جۆرێکی دیکەی 

هەڵەیە، کە هەندێک کەسی دیاریکراو ناتوانن بە بێی بژیێن(.
لێره دا ده توانین هه ندێک نموونه ی ئه و ڕۆشنبیرانه  بهێنینه وه و ئاماژە بە بۆچوون و 
هەڵوێستەکانیان بدەین ، که  چۆن حیسابی گەورەیان بۆ تێڕوانین و فیکری باوی ناو 
کۆمەڵگا کردووە، بەاڵم ئەمە هەرگیز مانای ئەوە نییە، کە ئەوەی لەسەرەوە گوترا 
تایبەتە بەم چەند نموونەیەی لێرە ئاماژەیان پێ دەدرێت، بەڵکو ئێمە لە سەرجەمی 
تاکەکەس. )فاروق  نەوەک  دیاردە،  لە ڕۆشنبیرە وەک  ئەم گوتارەماندا مەبەستمان 
ڕه فیق(، که  له  زۆربه ی به رهه مه کانیدا ئاماژه ی به  ناهۆشیاریی هاونیشیمانی کردووه ، 
له و خۆپێشاندانه دا بانگه شه ی هۆشیاریی هاونیشتیمانی ده کرد، به وه ی ڕژاونه ته  سه ر 
شه قام. تۆ بڵێی هۆشیاریی  هێنده  ئاسان بێت، تاکو به  هاتنه  سه رشه قامێک دروست 

ببێت؟! ئایا ئه مه  ڕێک ئه و بانگه شه یه  نییه ، که  ئۆپۆزیسیۆن بۆ خۆی ده کات و پێی 
وایه  له وه ته ی ئه وان دروست بوون خه ڵک ده زانێت ئۆپۆزیسیۆن چییه ، بودجه  چییه ، 
بزانێت  ئایا هۆشیاری ئه وه یه  هاونیشتیمانی  دەستەاڵت چۆن گه نده ڵه  و.... تاد؟!! 
ئەگەر په رله مان ئۆپۆزیسیۆنی هەبێت، ده بێته  په رله مانێکی کارا؟ ئه گه ر ئه وه  پێوه ر 
بێت، که واته  کێن ئه وانه ی ناهۆشیارن؟ ئه گه ر که سانێکیش ناهۆشیار نیین، ئه ی بۆچی 
کوردستان له  قه یرانی  هێنده  گه وره  ده خولێته وه ، قه یرانی دین، سیاسه ت، ترادیسیۆن، 

کۆمه ڵ، تاک، توندوتیژی، هۆشیاری، په روه رده ، ڕۆشنبیری ... تاد!
ئه و ڕۆشنبیرانه  نه ک نه یانتوانی فۆرمێکی جیاوازتر له  پارێزه رانی ئایینی و بۆچوونە 
باوەکانی خه ڵک دابهێنن، به ڵکو خۆیشیان که وتنه  ژێر کاریگه ریی ئه وان و درووشمه کانیان  
ده گوتنه وه . )فاروق ڕه فیق( له  کتێبی )فه لسه فه  و ژیان(دا ئاماژه  به وه  ده دات، که  
له  ده نگی ئه قڵ ده ترسێن. )بڕوانه : فه لسه فه  و ژیان/ ن. فاروق  ئایین  پارێزه رانی 
ڕه فیق/ له  باڵوکراوه کانی خانه ی حیکمه ت/ 2009 ل 16(. ئه ی که واته  چۆن بوو 
له و خۆپێشاندانه دا پارێزه رانی ئایینیتان چه پڵه ڕێزان کرد؟ ئایا ئه ی ئه وانه  هه مان ئه و 
که سانه  نیین، که  له  ده نگی ئه قڵ ده ترسێن؟ پارادۆکس ئەوەیە )ئەقڵ( لە )نیتشە(
ەوە دەکەوێتە بەر گەورەترین ڕەخنە و الی )هایدیگەر(، )فۆکۆ(، )دێریدا( و زۆربەی 
فەیلەسووفانی دیکەی پۆستمۆدێرنیزم درێژەی دەبێت. )ڕێبین هه ردی( هه ر زوو گوتی 
)الله  اکبر الله  اکبر(ی  ئیسالمییه کان و )ئازادی ئازادی( عه لمانییه کان یه ک ئامانجیان 
هه یە! ئه رێ ئه م قسه یه  به  چ لۆجیکێک ڕه وایه ؟ ده کرێت ده سته واژه یه کی دینیی، که  
ئه گه ر لێی ورد ببینه وه  ناکۆکییه کی گه وره ی له گه ڵ ئازادیدا هه یه  له گهڵ ده سته واژه یه کی 
فه لسه فیدا یەک ئامانجی هەبێت، که  ده یه وێت مرۆڤ له  کۆتوبه ندی ده ره کی ڕزگار بکات 
و به  ئازادی بژیێت. خه ونی ئیسالمییه کان هه رگیز ئه و خه ونه  نییه ، که  به شێکی زۆری 
کۆمه ڵ ده یخوازێت. شێوه  و فۆرمی ئیسالمییه کان ئه وه ی فێر کردووین، که  ئه وان چ 
مه به ستێکیان هه یه  و ده یانه وێت تاک چۆن بیر بکاته وه ، ئه وان نه ک بڕوایان به  ئه و 
ئازادییه  نییه ، که  ئه م نه وه یه  ده یه وێت، به ڵکو ده ست ده خه نه  بچوکترین شێوه  ژیانی 
تاکیشەوە. الیه نه  سیاسییه  ئیسالمییه کان هه ر خۆیان به  سه رچاوه ی گشت حه قیقه تێک 
ده زانن، حه قیقه  تێکی موتڵه ق، کە نە جێگای پرسیارە و نە هیی ئەوەیە قسەی لێوە 
بکرێت. ئه م قسه یه ی )رێبین هه ردی( له  درووشمێکی ئاسایی زیاتر  هیچی دیکه  نادات 
به ده سته وه  و دەچێتە پاڵ ئەو درووشمانەی لە ماوەی ئەو بیست ساڵەدا پێیانەوە 
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نییه ،  جیاواز  ڕۆشنبیرێکی  زمانی  دیکه   چی  هه ردی(  )ڕێبین  زمانی  بووە.  خەریک 
ئه وتۆی  ئەو جیاوازییه کی  زمانی  الیه نێکی سیاسییانه یه ، چونکه   پارێزه ری  هێنده ی 
له گه ڵ زمانی ئۆپۆزیسیۆندا نییه . من مه به ستم نییه  بڵێم ڕۆشنبیر نابێت پشگیری لە 
الیه نێکی سیاسی بکات، هێنده ی مه به ستمه  بڵێم ڕۆشنبیر له  هیچ دۆخێکدا زمانی خۆی 
له  ده ست نادات و بە زمانی ئەوان نایەتە دەنگ. لەم ڕوواداوانە و پێشتریش بەشداریی 
ڕۆشنبیرێکی وەک )ڕێبین هەردی( بەشدارییەکی فیزیکی بووە، واتە بەشدارییەک بووە 
لە ئاستی جەستە تێنەپەڕیوە، لە کاتێکدا ئەو بەشداریکردنە الی ڕۆشنبیر، ڕۆشنبیرێک 
خاوەنی تێگەیشتنی جیاواز لە هیی کۆمەڵگا بێت، سنووری جەستە تێدەپەڕێنێت و 
دەچێتە ئاستی فیکرەوە، کە ئەمە وا دەکات ئەو ڕۆشنبیرە ڕۆشنبیرێکی پرۆبلەماتیکی 
بێت، واتە نەتوانین لە یەک ئاست و یەک ڕەهەنددا بیخوێنینەوە. ئێمە ئەگەر بمانەوێت 
لەبارەی )ڕێبین هەردی(یەوە بدوێین، دەبێت بۆ ئامادەبوونی فیزیکیی ئەو لە شەقام 
و لە کەناڵەکان بگەڕێینەوە، بەوەی لە ماوەی ئەو بیست ساڵەدا پڕۆژەی خۆی بە 
 Ethical( شێوەی نووسین نەخستووەتە بەردەستمان، بەڵکو مامەڵەیەکی ئیتیکیانە
Treatment(ی لەگەڵ ڕووداوەکاندا کردووە و الیەنگریی خۆیی بۆ داخوازییەکانی 
جەماوەر پێشان داوە. پڕۆژەکەی لەم ئاستە دەوەستێت و ڕێگامان نادات لە ئاستی 

دیکەدا بیخوێنینەوە.
له   تەواو  زمانی )به ختیار عه لی(   قه یرانه دا،  له و  بڵێین هه ر  ئه وه   لێره دا ده توانین 
زمانی ئه وانی دیکه  جیاواز بوو، یان ئەگەر لەوە دروستتر بۆچوونەکەمان دەرببڕین، 
ئایا  بوو.  جیاواز  ڕەهەند!(  )ڕۆشنبیرانی  زۆربەی  هیی  لە  ئەو  زمانی  دەڵێین  ئەوا 
شوباتی  حەڤدەی  پێش  مانای  هەمان  ڕەهەندییەکان!(  )گرووپی  لەمەودوا  دەکرێت 
هەبێت، چونکە جیاوازییەکە لەنێوان )بەختیار عەلی( و ئەوانی دیکەدا لەوە دەرچووە 
تەنیا ئاستی تێگەیشتن و قووڵبوونەوە بێت، بەڵکو گەیشتووەتە جیاوازی لە ئاڕاستەی 
بیرکردنەوە و کارکردنیش. )ڕەهەند( وەک ئەو سیستێمە کۆمەاڵیەتییەی لێ هاتووە، 
کە لەسەر پرینسیپی )هەموومان لەپێناو یەک ئامانجدا ڕەنج دەدەین و بەرهەمی خۆمان 
بە یەکسانی دابەش دەکەین( دامەزرابێت. ئەوە بیست ساڵە یەک دوو دەنگی تەمبەڵ 
لە سایەی ئەو پرینسیپەدا وەک ڕۆشنبیری گەورە و ئاکتیڤ خۆیان دەناسێنن، لە 
کاتێکدا ڕەنجەکە تەنیا هیی یەک )دوو!!( نووسه ره . هەیانە ئەگەر ناوی )ڕەهەند!!(
ی لێ بکەیتەوە، تەنیا چەند درووشم و گوتەیەکی نەستەقی دەمێنێتەوە و باوەڕ ناکەم 

هیچ کەسێکی هۆشیار تاقەتی گوێگرتنی ئەو درووشم و قسە نەستەقانەی هەبێت، 
و  کۆمەڵگا  درشتی  و  ورد  لەسەر  بڕیار  و  ناسراوە  گەورە  ڕووناکبیری  وەک  کەچی 
ناوەندی  لە  تێگەیشتنێکی زۆر خراپی  ناوی )ڕەهەند(  کایەی ڕۆشنبیریمان دەدات. 
ڕۆشنبیریماندا خوڵقاندووە، بە ڕادەیەک وا دەزاندرێت هەر ئەندامێکی ئەو )گرووپە!!( 
خاوەنی توانایەکی بێوێنەی فیکرییە. ئێستایش خوێنەری ئاسایی وا دەزانێت فاڵن 
ڕۆشنبیری )ڕەهەند!!( لە توانایدایە هەموو مێژووی فەلسەفەت لە سەردەمی گریکەوە 
تاکو ئەم ڕۆژگارە بۆ شی بکاتەوە، بێ ئەوەی هەرگیز لە خۆی پرسیبێت ئایا لە ماوەی 
بیست ساڵەدا ئەمەی کردووە، یان ئەگەر نەیکردووە بۆچی هەرگیز نایکات!! لە کاتێکدا 
چەند دەنگێکی دیکە، تەنیا لەبەر ئەوەی لەناو ئەو )گرووپە!!(دا نیین حیسابیان بۆ 
ناکرێت، با توانای ئەوانە زۆر لە سەرووی توانای ئەو چەند ڕۆشنبیرەی )ڕەهەند!!(

یشەوە بێت.
یه کێک له و قسانه ی ڕۆشنبیر بەردەوام له  )سه رای ئازادی!!( و کەناڵەکانی ئۆپۆزیسیۆندا 
دەیگوتەوە ڕانەپەڕینی خەڵکی هەوڵیر بوو. ئه مه  له  کاتێکدا دووجار له  هه ولێر هه وڵی 
ڕۆشنایی  له ژێر  هه بووە  ڕۆشنبیرمان  کرد.  دەستەاڵت سه رکوتی  و  درا  خۆپێشاندان 
ناوی  ترسنۆک  به   و  هێناوه   به کار  )هه ولێرییه کان(ی  ده سته واژه ی  ڕووداوه دا  ئه م 
پشێویه کانی  و  )هه ولێرییه کان  ناونیشانی  لەژێر  حه مه ئه مین(  )ئیسماعیل  بردوون. 
ئازادی(دا بابەتێکی نوسیووە و ئاماژه  به  بێهه ڵوێستیی هه ولێرییه کان ده کات، به وه ی 
نه ڕژاونه ته  سه ر شه قام. من مه به ستم نییه  باسی ئه و هۆکارانه  بکه م، که  بۆچی هه ولێر 
خۆپێشاندانی تێدا نه کراوه . به ڵکو ده مه وێت لەسەر یەک دوو پەرەگرافی بابەتەکەیدا 
لە)خوڵقاندنی زەمەن(  باسی  هاتووه :” )هایدگەر(   له  شوێنێکدا  بکەم.  هەڵوێستە 
کردووە، ئەم خوڵقاندنە چرکە ساتێکی  بوونگەراییە، تێدا مرۆڤ )خودبوونی( خۆی 
لەزەمەنیکی نوێدا دەۆزێتەوە، ئەم هێڵکاریەی نێوان بوون و زەمەن، لەڕۆحێکی کۆلکتیڤدا 
)دەستەجەمعی( وەریبگرین، ئەو هەقیقەتە هەستپێدەکەین کەخۆپێشاندانەکان، خۆی 
لەخۆیدا خوڵقاندنی زەمەنێکی نوێ بوو، لەم فەزا نوێیەدا لەسەرای ئازادی ئەکتەری 
نوێی سیاسی وئەکتیڤیستی کۆمەاڵیەتی وئاینی نوێمان بینی کەتەعبیریان لەخۆیان کرد. 
“ هه ڵه ی ئه م بۆچوونه  ئه وه یه ، که  )ئیسماعیل حه مه ئه مین( پێی وایه  بوون و زه مه ن 
دوو شتی جیاوازن، ڕسته ی )خوڵقاندنی زه مه ن .... که  تێیدا مرۆڤ خوودبوونی خۆی 
له  زه مه نێکی نوێدا ده دۆزێته وه ( دوور و نزیک پێوه ندی به  فه لسه فه ی )هایدیگه ره( وه  
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نییه ، چونکه  به  بڕوای )هایدیگه ر( بوون و زه مه ن هه ر یه کن و به شێکی دانه بڕاون له  
یه کتر، به م شێوه یه ی )حه مه ئه مین( بێت، بوون ده توانێت به  بێ زه مه نیش هه بێت. 
هه ر له   کتێبه  که ی )بوون و زه مه ن(دا گوزارشت له و بۆچوونه ی ده کات. )هایدیگه ر( 
ده سته واژه ی )Sein Zum Ende(، که  ده سته واژه یه کی ئه ڵمانییه  و به  مانای 
)بوونی به ره و کۆتایی( دێت، واتە بوونی مرۆڤ مادام له ناو کاتدایه ، ئه وا ئه و بوونه  
به ره و کۆتایی، که  مردنه ، هه نگاو ده نێت، مردنیش الی )هایدیگه ر( کۆتایی به  بوونی 
)دازاین DASEIN( ده هێنێت. زاراوه ی )دازاین( مانای بوون له نێو جیهان ده دات، 
ئه و  دژی  )هایدیگه ر(  له مه وه   بوون.  بۆ  ئۆنتۆلۆجییه   پێشمه رجێکی  جیهان  چونکه  
بۆچوونه  ده وه ستێته وه ، که  شوێن بۆ بوون دیاری بکرێت، به ڵکو ئه و پێێ وایه  بوون 

لێره  دایه ، واته  له نێو شوێندا و شوێنیش پێشمه رجه  بۆ بوون. 
پشتگیری  گوتارو  نوسینی  تەنانەت   “ هاتووه :  نووسینه که دا  دیکه ی  به شێکی  له  
تاڵی  کەدیوێکی  هەقیقەتەیە،  ئەو  ئەمە  بوو،  وسەیر  شەرمنانە  هەولێر  ڕۆشنبیرانی 
خۆپێشاندانەکانی کوردستان بوو “ ئایا هه ولێرییه کان کێن؟ ئه وانه ی دایک و باوکیان 
هه ولێرییه  و ئه گه ر له  دوورترین کیشوه ری ئه م جیهانه دا بژیێن، ئه وا هه ر هه ولێرین؟ 
مه به ست چییه  له  ڕۆشنبیرانی هه ولێر؟ ئه وانی له وێ نیشته جێن، یان ئه وانه ی به  وجود 
هه ولێرین؟ دابه شبوونی جوگرافیای هه ولێر ده بێته  دابه شبوونی وجودی تاکه کانیش؟ ئایا 
ڕۆشنبیرێک، که  پێی ده ڵێن هه ولێری ته نیا هیی هه ولێره ؟ گریمان سبەینێ ڕۆشنبیرانی 
هەولێر دەکەونە ناڕەزایی و دێنە سەر شەقامەکانیش، بەاڵم ئەمە لە فیکردا چ مانایەکی 
هەیە. ئەوسا ئەوانە لە هەولێرییەتی دەردەچن، یان وەک خۆیان دەمێنێنەوە؟ کەواتە 
لە هیچ بارودۆخێکدا ئەو چوارچێوەیەی )حەمەئەمین( گۆڕانی بە سەردا نایەت. ئەگەر 
ئەوا  دەربهێنین،  هاتوون،  گوتارەکەیدا  لە  ڕووناکبیرانەی  و  فەیلەسووف  ئەو  ناوی 
ئەوەی دەمێنێتەوە هەر ئەو قسانەن، کە ڕۆژانە خەڵک لەنێوان خۆیاندا دەیانکەن. کوا 
جیاوازیی بۆچوونی ڕۆشنبیر لەگەڵ بۆچوونە باوەکانی ناو کۆمەڵگادا؟ نامەوێت لەوە 
زیاتری لێوە بدوێم، چونکە )کاروان عومەر کاکەسوور( لەو بارەیەوە گوتارێکی لەژێر 
ناونیشانی )هەولێر و هەولێری لە کۆنکرێتبەندییەوە بۆ هەڵوەشاندنەوە(دا نووسیوە و 
هەموو ئەو چەمکانەی هەڵوەشاندووەتەوە، کە )ئیسماعیل حەمەئەمین( گوتارەکەی 
خۆیی لەسەر دامەزراندوون. )چۆمان هه ردی( له  کاتی ده ستگیرکردنی )رێبین هه ردی( 
له  به رانبه ر بنه ماڵه ی )بارزانی( و )تاڵه بانی(دا ده سته واژه ی )بنه ماڵه ی هه ردی!(ی به 

 کار هێناوه  و دەڵێت بنەماڵەکەیان زوڵمی لێ دەکرێت. ئایا ئه مه یش هەمان مێنتاڵیتیی 
خێڵ نییه ؟ کێشه که  ئه وه یه  له ژێر گوتاری ڕۆشنبیریدا ئه م بۆچوونانه  ده رده بڕدرێن. 
هه ر ئه وه یه  وا ده کات زمانی ڕۆشنبیر ئاسته کانی زمانی ڕۆژانە ی و بازاڕی تێنه په ڕێنێت. 
ڕۆشنبیرمان هه بووە به  ده یان شێوه  ته نیا یه ک قسه ی دووباره  کردووەته وه ، ئه ویش 
کاتێکدا  له   تاد.  و....  توندوتیژه   دیکتاتۆره ،  گه نده ڵه ،  ده ستەاڵت  که   بووه ،  ئه وه  
هه بووه   ڕۆشنبیرمان  بیڵێن.  ده توانن  دیکه یش  که سانی  و  بۆچوونه   ئاسانترین  ئه مه  
له  که ناڵه کاندا به وه  کۆتایی به  قسه کانی هێناوه ، که  حه یف بۆ حکومه تێک وه اڵمی 
نییه ، یان له  خۆپێشاندانه کاندا خه ڵک کوژرا، گازی فرمێسکڕژێن به  کار هێندرا. له  
کاتێکدا ئه مه  ئه رکی ڕۆژنامه نووسێکی ئاساییه  ئه م زانیاریانه  به  ده سته وه بدات . خۆ 
ڕۆژنامه نووسانیش هه مان ئاوازیان دووباره  ده کردەوه ، په یامنێرانیش شتێکی نوێیان به  
ده سته وه نەدەدا ، هێنده ی درووشمه کانیان دووباره  ده کرده وه . له م نێوه نده دا که سانێک 
ده گه ینه   کامۆ(  وه کو )ئه لبێرت  بببینه وه ،  ورد  لێی  ئه گه ر  که   کرد،  نمایش  خۆیان 
ئه و ئه نجامه ی ئه وانه  شوێنی کورسیی خۆیشیان له  مێژوو داگیر نه کردووه . دیاره  من 
ته نیا مه به ستم ئه و که سانه  نییه ، که  ناوه کانیانم هێناوه ، له  ده ره وه ی ئه واندا چه ندین 
ڕۆشنبیرمان هه بووه  نه ک نه یانتوانیوه  وه ک ڕۆشنبیری جیاواز و سەربەخۆ قسه  بکەن، 
به ڵکو بیروبۆچوونه کانیان هێنده  ساده  بوون ، که  ئه وه ی که مێک له  قسه کانیان ورد 

بووبێته وه ، له وه  تێگەیشتووە، کە ئه وانه  ئه وه ی لێی قووڵ نه بووبێتنه وه  فیکره . 
ڕۆشنبیر ئه رکی ئه وه  نییه  زانیاریی نێو هه رای سیاسی و بازاڕ بدات به  خه ڵک ، چونکه  
میدیا و خه ڵک خۆیان ئه وه  ده زانن، ئه رکی ڕۆشنبیر ئه وه یه  له  قوواڵیی قه یرانه کان 
دیکه   ئه وانی  به  سه ر  بۆچوونی خۆی  نابێت  ڕۆشنبیر  تێبگات،  لێیان  و  بکۆڵێته وه  

بسه پێنێت،  هێنده ی هه وڵی ڕاڤە کردنی فیکریانه  بۆ قه یران و ڕووداوه کان بدات.
شۆرش، خۆپێشاندان، یاخیبوون ده کرێن، به  بێ ئه وه ی له  چوارچێوه ی هیچ فۆرمێکدا 
بخوێندرێنه وه ، هه مووان ده چنه  ناو یه ک ڕیز، به اڵم هه ریه که یان مه به ستێکی جیاوازتری 
له وی دیکه  هه یه ، دواجار دیاریکردن یان گۆڕینی ئاڕاستە ی ئه و سێ شته  خۆڕسکه ، 
زه برێکی کوشنده یه  له و توڕه بوونه  کۆمه اڵیه تییه . ده بێت هەموو به  زمانی خۆیان بدوێن، 
له   ئه مانه   سه ربه خۆیی  چونکه   بکه ن،  سه ما  ئاواز  یه ک  به   هه موویان  نابێت  به اڵم 
جیاوازیدا به  دیار ده که وێت. یه کێک له و درووشمه  سه رنجراکێشانه ی، که  له  شۆڕشی 
الوانی ئایاری ساڵی 1968ی فه ره نسی هه ڵوسرابوو، ئه وه یه : لێمانگەڕێن با گشت 
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له   خۆپێشانده ران  که   واته یه ی،  به و  درووشمه   ئه م  پرسیارەوە.  ژێر  بخەینە  شتێک 
هه موو شتێکی پێش خۆیان هه ڵده گه ڕێنه وه  و ده یخه نه  ژێر پرسیاره وه ، ئه گه ر به  زمانی 
)دێریدا( بێت، ئه وا ده بێت بڵێین هه ڵیده وه شێنه وه . هۆشیاریی خۆپێشانده ر ئاڕاستە  
جیاوازه کانی یاخیبوون ده رده خات. یه کێکی دیکه  له و درووشمانه ی ئه و شۆڕشه  ئه مه یه : 
مامۆستاکان ئێوەش وەک کولتوورەکەتان وەک مۆدێرنیزم کۆن بوونە، مۆدێرنیزمەکەتان 
بریتیە لە مۆدێرنیزەکردنی پۆلیس و کولتوورەکەش تەواو تێک شکاوە.  له م درووشمه وه  
کاریگه ریی بیریارانی پۆستمۆدێرنه  به سه ر هۆشیاریی خۆپێشانده راندا ده بینین، بێگومان 
تێده گه ین  له مه وه   ئه و شۆڕشه ن،  نووسیوه خۆپێشانده ری  درووشمه یان  ئه م  ئه وانی 
و  )دۆلۆز (  و  )فوکۆ(  )هایدیگه ر(،  )نیتشه (،  تێزه کانی  له   ئاگایان  ئه وانه   النیکەم 
)دێریدا( و زۆرانی دیکه  هه یه ، ئایا ئه مه  کاریگه ریی ڕۆشنبیران به  سه ر هۆشیاریی 
تاکه کان پێشان نادات؟ فیکر نابێته  پڕۆژه ، به اڵم تاک ده توانێت به  هۆیه وه  هۆشیار 
ببێته وه ، ئایا به شێک له  ڕۆشنبیرانی ئێمه  له و سه کۆیه دا هه وڵیان دا تاک هۆشیار 
بکه نه وه ؟ ئایا ئه وان به  زمانێک دوان، که  ته عبیر له  بۆچوونه  سه ربه خۆکانیان بکات، 
به و مانایه ی ئایدیای نوێ بە دەستەوە بدەن له  به رانبه ر ئایدیا گشتییه کانی نێو بازاڕ 

و هه رای سیاسیدا؟
کۆمه ڵگای کوردی وەک هەر کۆمەڵگایەکی دیکە کۆمه ڵێک هێزی ناوه کی دژ به  یه کی 
و  نه گۆڕێت  ده یه وێت  ناوه کییه   هێزه   ئه و  جه مسه رێکی  که   هه ڵگرتووه ،  خۆدا  له  
له   بکات.  خۆیدا  جه وهه ری  و  واقیع  ئاست  له   گۆڕان  ئه وه یه   دیکه ی  ئاڕاستە یه کی 
ناوه ڕۆکدا ئه و دوو هێزه  دژ به یه که ، چونکه  له  گۆڕان و نه گۆڕان تێگه یشتنێکی قووڵیان 
نییه ، ته نیا هه وڵه کانیان له  چه ند پرۆژه یه کی ڕووکه شیانه  تێپه ڕ ناکات، ئه م ڕووکه شییه  
ساده ییه  بۆ تاکی کورد هه موو شتێکه ، به و مانایه ی تاکی ئێمه  توانای ئه وه ی نییه  له  
چوارچێوه ی ئه و دوو هێزه  دژ به یه که  بێته  ده ره وه  و له  خودی ڕاستەقینە ی شته کان 
تێبگات. وه ک ئه شکه وته که ی )ئه فالتون( وایه ، به اڵم جیاوازییه که ی ئه وه یه  فه یله سووف 
له و ئه شکه وته دا ئه و که سه  نییه ، که  بیه وێت بێته  ده ره وه  و خودی ڕاستەقینە ی شته کان 
ببینێت، به  مانایه کی دیکه  ئه و فه یله سووفه  بوونی نییه ، به ڵکو له ناو ئه و ئه شکه وته دا 
ئه و دوو هێزه  دژبه یه که ، کێشه که یان له سه ر گه وره یی و بچووکی سێبه ره کانه ، نه وه ک 
ئه و شته  ڕاسته قینه ی سێبه ره کان دروست ده کات.  بۆیه  تاکی کورد، ئه گه ر نه توانێت 
ئه م چوارچێوه یه  تێک بشکێنێت، ئه وا هیچ کات ناتوانێت له و ئه شکه وته  بێته  ده ره وه  

و له وه  تێبگات، که  هه ر دوو هێزه  دژ به یه که که  ڕاستییان لێ ونبووه  و به  دوای سه راب 
کۆمه ڵ  به   یاخیبوونی  ک��ردووه .  مه ست  هه مووانی  حه شامه تیش  هاواری  که وتوون، 
ده توانێت ئه و شێوازه  بێت، که  هه مووان زنجیری کۆیله بوونیان بپچڕێنن و به ڕێگه وه  بن 
بۆ ئه وه  به  کۆمه ڵ له  ئه شکه وت بێنه  ده ره وه  و سیحری ئه و دوو جه مسه ره  ناوه کییه  
ناوه وه ی ئه شکه وته که دا کێشه ی گه وره یی و  له   ئاخۆ  به تاڵ بکه نه وه ،  کۆمه اڵیه تییه  
بچووکیی سێبه ر مانایه کی ده مێنێته وه ؟ ئایا تاکو ئێستا به  کۆمه ڵ توانیومانه  سیحری 
ئه و دوو هێزه  ناوه کییه  کۆمه اڵیه تییه  به تاڵ بکه ینه وه ؟ به  مانایه کی دیکه  تاکی کورد 
هه ستی به وه  کردووه  جه مسه ره  دژ به یه که کان هیچ نین، جگه  له  بانگه شه  کردن بۆ 
سێبه رێک، که  هه مووان وا ده زانن خودی شته  ڕاسته قینه که یه ؟ ئایا له  دوای حه ڤده ی 
شوباته وه ئه و یاخیبوونه  ئاستێکی مێتافیزیکیی وه رگرتوو و مێتافیزیکای پێش خۆی 
تێپه ڕاندوه ؟ یان خۆیشی له و ئاسته دا نمایشی تووڕه بوونێکی ڕووکه شیانه ی کردووه  و 
لەناو هەمان مێتافیزیکای پێش خۆیدا ماوەتەوە؟ ئایا به  شێوه یه کی کەڵەکتیڤ توانی 
سیحری هێزه  دژبه یه که  ناوه کییه که ی کۆمه ڵگا به تاڵ بکاته وه ؟ یان ئه و یاخیبوونه له پاڵ 
یه کێک له  ئایدیاکانی دوو جه مسه ره  دژ به یه که وه  بوو؟ ئایا به شێک له  ڕۆشنبیرانمان 
هاواریان کرد با ئیتر خه ڵک ملمالنێ بۆ گه وره یی و بچووکیی سێبه ره کان نه که ن، تاکو 
هه موویان هه وڵ بده ن له  ئه شکه وته که  بێنه  ده ره وه  و دنیا ڕاسته قینه کە ببینن؟ دیاره  
هه ندێک له و ڕۆشنبیرانه  تاکو ئێستا نه یانتوانیوه  بێنه  ده ره وه ی ئه شکه وت و بە خه ڵکی 
ناو ئه شکه وت بڵێن هه ر هه وڵێک بۆ ناسینی ڕاستی له ناو ئه شکه وت، هه وڵە بۆ به  
درۆکردنی ڕاستی، بگرە ئه و ڕۆشنبیره  هه ر خۆی ملمالنێی له سه ر گه وره یی و بچووکیی 
سێبه ره کان کردووه ، بۆیه  نه ک نه یتوانیوه  ئاسته کانی ئه و واقیعه  تێبپه ڕێنێت، به ڵکو 
ڕاستەقینە ی شته کانی  بانگه شه ی  بچووکیی سێبه ره کاندا  و  گه وره یی  له ژێر  خۆیشی 
کردووه . هاتنه  ده ره وه  له و ئه شکه ته  سێ ئه نجامی هه یه . یه که م: ئه وه  ده زانین، که  
دووه م:  نه بوون.  شته کان  ڕاستەقینە ی  خودی  ئه وانه   و  داوین  فریویان  سێبه ره کان 
ده توانین سه ربه ست بین، چونکه  زانین بۆ ئه وه یه  مرۆڤ بتوانێت خۆی له  کۆت و به ندی 
ئه و سێبه رانه  ڕزگار بکات. سێیه م: ده که وینه  به رده م چاره نووسی خۆمان، واته  خۆمان 
چاره نووس بۆ خۆمان دیاری ده که ین، له  ده ره وه ی ئه وانه ی، که  باوه ڕیان به  سێبه ره کان 
هه یه ، وه ک ڕاسته قینه یه کی له  گومان به ده ر. به اڵم هه موو ئه و ئه نجامانه  کێشه دارن بۆ 
ئه و تاکه ی له نێو کۆمه ڵێکدایه  و جه وهه ری ناوه کی ئه و کۆمه ڵه ش له گه ڵ جیاوازیی 
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هه ڵناکات. هه ر ئه مه یه  وا ده کات مرۆڤ له و ئازادییه  هه ڵبێت، که  له  ڕێگه ی ڕاستییه وه  
پێی گه یشتووه . ئایا ڕۆشنبیر ده بێت له و ئازادییه  هه ڵبێت؟ یان ئه زموونی ئه و ئازادییه  
پێشانی ئه وانی دیکه  بدات؟ پیشانی ئه وانه ی له نێو ئه شکه وت زاناکه یان پێیان ده ڵێت 
هه موو هه وڵێک بده ن بۆ ئه وه ی باش بخه ون، ده بێت ڕۆشنبیر وه ک )زه راده شت(ه که ی 
)نیتشه ( وابێت، که  له  ئاست قسه ی زانا ڕێزداره که  پێبکه نێت و بڵێت: خه واڵوه کان 
بکات  به وه   لێی ده خه ون.  ڕۆشنبیر ده بێت دەرک  زوانه   به م  به خته وه ره ن، چونکه  
مامه ڵه کردن له گه ڵ ئه وانه ی هه موو هه وڵێکیان بۆ خه وتنێکی باشه ، چه نده  زه حمه ته ، 
بۆ  بکات  خه ڵک  ئامۆژگاریی  که   زانایه ،  ئه و  ببێته   ڕۆشنبیر  ئه وه یه   کێشه که   به اڵم 
خه وتنێکی باش. ئایا زمانی به شێک له  ڕۆشنبیرانمان له  ئاست ئه و ڕووداوا نه دا زمانێک 
ئاوا بکه ن، بۆ ئه وه ی باش بخه ون، نه وه ک پێمان بڵێن له   نه بوو، که  پێمان بڵێت 
ده ره وه ی خه وی نێو ئه شکه وتدا، دنیا گه وره تره  له وه ی هه ستی پێ ده که ین. ئه وانه ی 
لێره ن و بانگه شه ی شته  ڕاستەقینە کان ده که ن، نابێت له  پێشمانه وه  بن و بوونمان داگیر 
بکه ن، چونکه  ئه وان ته نیا و ته نیا سێبه ره کان ده بینن، ڕاستەقینە ی شته کانیان لێ 
ونبووه ، هه مووان له و داوه دا گیریان خواردووه . پێده چێت چێژی بێئاگایی هه مووانی 
مه ست کردبێت، هه مووان له نێو ئه شکه وتدا ته نیا درووشم بڵێنه وه ، ئایا له و ئه شکه وته  
ته سکه دا بانگه شه کردن بۆ جه مسه رێک له  جه مسه ره  درۆینه کانی نێو ئه شکه وت، مانای 
گه یشتنه  به  ئازادی؟ یان ئه وه تا ئامانجه کان هێنده  بچووکن، که  ده کرێت هه موو هه ر 
له نێو ئه شکه وت بمێننه وه  و به  خواسته کانیان بگەن. ئه گه ر به شێک له  ڕۆشنبیرانمان 
ئه وه یان پێی گوتووین، ئه وا له به ر ئه وه  بووه ، که  ئه م ڕژانه  سه رشه قامه  نابێت بچێته  
له ناو ئه شکه وته که دا ده پێکێت، هێنده   ده ره وه ی ئه شکه وت، چونکه  مه به سته کانیان 
هه یه  به  سه ر هێزی به رانبه ردا زاڵ بین و له نێو ئه شکه وتیشدا گۆڕان بکه ین! کێشه ی 
زمان، یان )ئۆکتاڤیۆ پاز( گوته نی گه نده ڵی زمانی به شێک له  ڕۆشنبیرانمان له  قه یرانی 
حه ڤده ی شوباته وه  ئه وه بووه ، که  زمانی ئه وان بانگه شه کردن نه بووه  بۆ ده رچوون له  
ئه شه که وت، به ڵکو زمانی ئه و ڕۆشنبیره  له  چوارچێوه ی ئه شکه وتدا نه یتوانیوه  تێبپه ڕێت. 
شته  ڕاستەقینە کانی ده ره وه ی ئه شکه وت، ئه و  ڕاستییه ن، که  له  ڕێگه یه وه  ده توانین 
جێنیشینانی ناو ئه شکه وتی پێیه وه  هۆشیار بکه ینه وه . لێره دا پرسیاێک دێته  ئاراوه ، 
ئه ویش ئه وه یه  ئاخۆ هه موو که سه کانی ناو ئه شکه وت ده یانه وێت هۆشیار ببنه وه ؟ ڕه نگه  
یه کێک  له  نموونه  هه ره  گرنگه کان، وه اڵمی ئه و پرسیاره مان بداته وه ، ئەویش هه واڵی 

مردنی خواوەندە، که  )زه راده شت( )مه به ست له  )زه راده شت(ی کاره کته ری )وه های 
گوت زه راده شت(ی نیتشه یه ، که  له وێدا زه رده شت هه واڵی بوونی سوپه رمان و مردنی 
خوا به  خه ڵک ده ڵێت( به  جینیشینه کانی ناو ئه شکه وتی داوه ، له  ئه نجامدا به شێک له  
به شه که ی  ده که ن،  سه ما  و  ده گه شێنه وه   هه واڵه   به و  ئه شکه وت  ناو  جینشینه کانی 
دیکه یش زه نده قیان ده ڕژێت و به  سه ختی به رپه چی ئه و هه واڵه  ده ده نه وه . ئه وانه ی به و 
هه واڵه  خۆشحاڵن، ئه و ده سته یه ن، که  ده مێکه  چاوه ڕێی ئه و هه واڵه  ده که ن، ئه وانه ن، 
که  تینووی ئازادیین، یان به  واتایه کی دیکه  تینووی هه واڵکی له و چه شنه ن، چونکه  ئه و 
هه واڵه  سه ربه ستبوونی مرۆڤ له  کۆتوبه ندی کۆیله بوون بۆ هێزێکی دیکه  ده هێنێته  
ئاراوه . ئه مه  وه ک نموونه یه ک، که  مه به ستم لێی ئه وه یه  به شێکی زۆری نیشته جێیه کانی 
ده که ن،  ڕزگار  کۆیله بوون  له   مرۆڤ  که   ئادیایانه ی،  ئه و  بۆ  تینوون  ئه شکه وت  نێو 
تامه زرۆی ئه وه ن ڕاستییه کان بزانن، چونکه  هه ستیان به وه  کردووه  ژیان له ته ک ئه و 
سێبه رانه ، به و شێوه  داخراوییه ی نێو ئه شکه وت، چه نده  مرۆڤ له  خۆی دوور ده خاته وه ، 
ئه گه ر به  زمانی )هایدیگه ر( گوزارشت له وه  بکه ین، ئه وا ده ڵێین: پڕۆژه کانی ڕۆژانە ی 
دازاین به  ده ست ئه وانه  و ئه وان به و جۆره ی ده یانه وێت بڕیاری له سه ر ده ده ن: ئه وانیش، 
که سانێک نین بناسرێنه وه . به پێچه وانه وه ، هه موویان له یه کدی ده چن و نوێنه رایه تی 
یه کدی ده که ن. له م داگیرکردنه  به رچاونه که وتوه دا تاک ده بێته  ئه وان و ده سته اڵتی 
ئه وان زۆرتر ده کات.  که واته  ئه وانه ی خۆشحاڵن، چاوه ڕێی هه واڵێکی وەهان و ئه م 
چاوه ڕێبوونه ش له  ئه نجامی هه وڵدانه  بۆ گه یشتن به  ڕاستی و هۆشیاربوونه وه یان له وه ی، 
که  دەستەاڵتی زلهێزی ناو ئه شکه وت بوونیان داگیر کردووه  و ناتوانن ئازاد بژیێن، به  
شێوه یه ک تاک که وتووەته  ژێر کاریگه ریی ده سته اڵتی ئه وان و ناتوانێت خۆی بێت. 
هه رچی ئه وانه ن، که  به م هه واڵه  تووشی شۆکێکی گه وره  ده بن، ئه وانه ن، که  نایانه وێت 
هۆشیار ببنه وه  و هه ست به وه  بکه ن هه ڵخه ڵه تاون، به  مانایه کی دیکه  ئه وان چێژ له و 
ناهۆشیارییه  ده بینن و تێیدا نقووم بوونه ، دۆگمای نێو ئه شکه وت داگیری کردوون، 

که سانێکن هه موو هه وڵێکیان بۆ ئه وه یه  باش بخه ون. 
وه کو  که   بکه ین،  ڕۆشنبیرانه   له و  به شێک  له  گوزارشت  ئادیایه   به م  ده توانین  چۆن 
ڕۆژانە یی )Vulgar(یان  زمانی  ئاسته کانی  زمانیان  داوه   پێی  ئاماژه م  له  سه ره وه  
ڕۆشنبیرانه ، چونکه   ئه و  ده هێنن؟  به کار  زمانه   ئه و  به ڵکو خۆشیان  تێنه په ڕاندووه ، 
نێو ئه شکه وت )ملمالنێ له سه ر  نه چوونه ته  ده ره وه ی ئه شکه وت، جگه  له  ملمالنێی 
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ئاستی زمان( ئاگایان له وه  نییه  له  ده ره وه  دنیا چۆنه، به  واتایه کی دیکه  نایانه وێت 
به رگریکردنه   ئه مه یش  بکه ن،  ئه شکه وت  نێو  که سانی  بۆ  ئه شکه وت  ده روه ی  وێنای 
له  دۆگمای نێو ئه شکه وت. ڕه نگه  هه ر ئه م ڕۆشنبیرانه  بن، که  ده نگی ناوه وه ی ئه و 
که سانه یان کپ کردبێت ، که  چاوه ڕێی هه وڵێکن بۆ ده رچوون له  دۆگمای نێو ئه شکه وت 
و هۆشیاربوونه وه  له  دۆگمای سێبه ره کان. ئه و ڕۆشنبیرانه  له  ڕێگه ی زمانه وه  پێیان 
گوتین، هیچ شتێک له  ده ره وه ی ئه شکه وت بوونی نییه ، به وه دا ئه شکه وت بووه  چه قی 
ملمالنێکانیان. نابێت چاوه ڕێی دەستەاڵتی ڕه های ناو ئه شکه وت بکه ین، که  بۆ ده ره وه ی 
ئه شکه وتمان ببات، چونکه  ئه و دەستەاڵته  خۆی باش ده زانێت، که  به  بینینی دیمه نی 
ده ره وه ی ئه شکه وت، سیحر و کاریگه یی به تاڵ ده بێته وه  و ناتوانێت له وه  زیاتر ئه وانی 
دیکه  بکاته  کۆیله ، به اڵم جه مسه ره  دژه که ی دەستەاڵت النیکه م ده بێت هه وڵی ئه وه  بدات 
له و به شه  ده نگکپکراوه ی که سانی نێو ئه شکه وت بگه یه نێت، که  له  ده ره وه دا ده شێت 
جیهانێکی گه وره  و به رفراوان هه بێت بۆ خه ونه کانمان، بۆ ئه وه ی هیچ دەستەاڵتێکی 
دۆگمایی نه توانێت بوونمان داگیر بکات، نه وه ک ملمالنێی بۆ ئه وه  بێت خۆی ببێته  
کۆمه ڵه یان  ئه و  ڕۆشنبیرانه  خه ونی  ئه و  نێوه نده دا  له م  ڕه هاکه .  دەستەاڵته   خاوه نی 
کوشت، که  ده یانویست بڕۆنه  ده ره وه ی ئه شکه وت، هه ر ئه و کۆمه ڵه  یاخییه ی کرده  
مه به ستی ملمالنێکانی و دووباره  ده یانکاته وه  کۆیله . ئه مە واقیعی ئه و کۆمه ڵه  یاخییه یه ، 
که  له  حه ڤده ی شوباته وه  ڕژانه  سه ر شه قام، بۆ ئه وه ی ئه و خه ونه یان بهێننه  دی، که  
به  شێوه  ژیانێکی جوانتر  و شیاوتریان ده بینی، شێوه  ژیانێک ئه شکه وته کەی کوردستان 
ده بێت.  مه یسه ر  ئه شکه وتدا  ده ره وه ی  له   ژیانه   شێوه   ئه و  به ڵکو  نییه ،  سێنتڕاڵی 
بشکێنن  تێک  قوربانیدان  ڕێگه ی  له   ئه شکه وت  نێو  ڕه های  دەستەاڵتی  ئاماده بوون 
و بیانه وێت برۆنه  ده ره وه ی ئه شکه وت تاکو له  کۆیله بوون ڕزگاریان بێت، به اڵم ئه و 
ڕۆشنبیرانه ی ئاڕاستە ی ڕێگای ده رچوونیان له  چوونه  ده ره وه ی ئه شکه وت، بۆ گه ڕانه وه  
به وه ی  گۆڕی،  له  خۆپێشانده ران  ڕێگای  به مه دا  گۆڕیی،  ئه شکه وت  دۆگمای  نێو  بۆ 
ئه شکه وت چه قی  ته نیا  ته نیا و  ئه وه یان پێ گوتن،  تێزه  ساده کانیانه وه   له  ڕێگه ی 
ملمالنێکانه . ئه و ڕۆشنبیرانه  ترسیان له وه  بوو خه ڵک بگاته  ده روه ی ئه شکه وت، چونکه  
ئه گه ر ئه و خه ڵکه  توانیی شته  ڕاستەقینە کانی ده ره وه ی ئه و ئه شکه وته  ببینێت، له وه  

تێده گه ن ڕۆشنبیرانیش چه نده  سێبه ره کانیان گه وره تر و پیرۆزتر کردووه .
دوای هەموو ئەمانە دەبێت ئێمە بپرسین چۆن ئەم زمانە سادە و ڕووکەشە تێبپەڕێنین؟ 

بە مانایەکی دیکە چ زمانێک دەتوانێت ئێمە بباتە ناو دنیای دوای حەڤدەی شوباتەوە؟ 
دەڕوانێت  ڕۆشنبیر  لە  وا  کە  بکەین،  ستانداردە  تێگەیشتنە  لەو  پشت  بتوانین  چۆ 
بوونەوەرێکی بوێرە و توانای هەیە لە شەقام و لە کەناڵەکانی تەلەڤزیۆندا دەربکەوێت، 
ڕۆشنبیر  نوێی  وێنەیەکی  دەکرێت  چۆن  دەرببڕێت؟  ناڕەزایی  و  ببێت  تووڕە  تاکو 
دابهێنین، کە کەموزۆر لەو وێنە ستانداردە نەچێت؟ چۆن دەتوانین لەمەودوا ڕۆشنبیر 
لە ڕێگای بەرهەم و پڕۆژەکانیەوە بناسینەوە و لەوێوە بیخوێنینەوە، نەوەک لە ژمارەی 
دەرکەوتنەکانی لە تیڤی و لەسەر شەقامەکاندا؟ چۆن لە ئێستاوە واز لەوە بهێنین 
ڕۆشنبیرەکان بە کۆ بخوێنینەوە، با ئەوانە لە هەمان دامودەزگایش کار بکەن، یان 
با ئەوانە ستافی یەک گۆڤاریش بن؟ ئەرێ زمانی ئەو ڕۆشنبیرە مادام لە ئاستی ئەو 
بیست ساڵەی پێش حەڤدەی شوباتدا نەبێت، ئەی چۆن دەتوانێت لە دوای حەڤدەی 
شوباتەوە کاریگەریی هەبێت و گۆڕانکاریی بێنێتە دی؟ ئایا ڕۆشنبیری ئێمە، بە تایبەتی 
نەوەی نوێ توانایان هەیە  پۆستفێبریوەری ڕابگەیەنین؟ مەبەستم لە وشەی )پۆست 
کە جاڕی  داهێندراوە،  پۆستمۆدێرینتە  فەیلەسووفانی  تێپەڕاندنە وەک الی   )Post
بەسەرچوونی مۆدێرنیتییان داوە. ئایا زەمەنی دوای )فێبریوەری( تەواو بووە و ئێمە 

پێمان خستووەتە ناو )پۆستفێبریوەری(یەوە؟

http://www.columbia.edu/itc/architecture/ockman/pdfs/dos-
sier_4/Baudelaire.pdf

http://foucault.info/documents/whatIsEnlightenment/fou-   
cault.whatIsEnlightenment.en.html
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 Martin Heidegger/ Identity and Deference/ translated and .  

with an introduction by Joan Stambaugh
 Nitzsche, Friedrich Wilhelm / Thus Spoke Zarathustra/   
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  ئازاد حه مه  / ئاماژەکانی درووشمەکانی ئایاری 1968 ی پاریس/ سایتی ده نگه کان
  هەمان سەرچاوە

  من که مێک وێنه  ڕەسەنه که ی )ئه فالتون(م بۆ ئه شکه وت ده ستکاری کردووه . )ئه فالتون( 
له  دیالۆگی )کۆمار(دا ئه شکه وت به و شیوه یه  وێنا ده کات، که  کۆمه ڵه  که سێک له  منداڵییه وه  
له نێو ئه شکه وت مل و قاچه کانیان به  زنجیر به ستراوه ته وه  و ناتوانن ئاوڕ بدەنەوە. ده رگای 
و  ئه شکه وته که یه   پانیی  به  قه د  له وانه وه  دووره ، ده رگاکه یش  و  له  سه ره وه یه   ئه شکه وته که  
ڕووناکی له وێوه  به  ئه شکه وته که  ده گات. رووناکییش بۆ نێو ئه شکه وته که  له و ئاگره وه  دێت، 
که  له  ده ره وه  و له  پشتیانه وه  هه ڵکراوه . له نێوان ئه وان و ئاگره که دا راڕه وێکی درێژ هه یه . 
شانۆی  به رده م  چیغی  وه کو  ڕاڕاوه دا،  ئه م  له به رده م  دابنێ  وای  هاتووه :  )کۆمار(ه که دا  له  
بووکه شووشه  بۆ هه ڵسووڕانی بووکه کان دیوارێکی نزم هه ڵچنراوه . وای دابنێ هه ندێک که س 
له ودیو دیواره که وه  په یکه ری مرۆڤ و ئاژه ڵیان به  کۆڵه وه یه ، که  له  به رد و ته خته  و شتی دیکه  
داتاشراون و هاتوچۆ ده که ن. هه ندێکیان ده دوێن و ئه وانی دیکه  بێده نگن. )بڕوانه : ئه فالتون/ 
کۆمار/ وه رگێڕانی: د. محه مه د که مال/ به شی حه وته م/ ل 227 / له  باڵوکراوه کانی ده زگای 

چاپ و په خشی سه رده م/ 2009(
پارادۆکس ئه وه یه  کاتێ ئه و ڕووناکییه ی دێته  ناو ئه شکه وت و به ر شته کان ده که وێت، سێبه ر 
نازانن  ئیتر  و  ڕاستەقینە که یه   ئه وه  شته   ده زانن  وا  ئەشکەوت  ناو  ئەوانەی  دروست دەکات. 
ڕاستەقینە ی ئه و ته نه ی سێبه ری دروست کردووه ، چییه . ده ستکارییه که ی من ئه وه یه ، که  ئه و 
کۆمه ڵه ی نێو ئه شکه وت به  زنجیری ئاسایی به ند نه کراون، به ڵکو ناو ئه شکه وت کۆمه ڵگه یه که  و 
هه موو پێکهاته یه کی کراوه ی تێدایه ، هێنده  هه یه  خه ڵک ناتوانێت گریمانی ده ره وه ی خۆی بکات و 
بزانێت له  ده ره وه ی ئه و کۆمه ڵگایه  شتە ڕاستەقینە کان چۆنن. هه ر له نێو ئه و کۆمه ڵگا داخراوه دا، 
که  من به  ئه شکه وتم شوبهاندووه ، جه مسه ری دژ به یه ک هه ن، به اڵم هه وڵه کانیان بۆ ئه وه  نیین، 
که  به  ڕاستییه کان بگه ن و خۆیان له  فریوی سێبه ره کان ڕزگار بکەن، به ڵکو ملمالنێکانیان 
بۆ دەستەاڵتی نێو ئه شکه وته . که واته  به و شێوه یه  بێت ئه و کۆمه ڵه ، ئه گه ر ئاگاداریی ئه وه  
نه بن، که  هه ر جه مسه رێک له وانه  دەستەاڵت بگرێته  ده ست، هیچ له وه  ناگۆرێت، که  ئه وان له  
کۆتوبه ندی سێبه ره کان ڕزگاریان ببێت، به ڵکو جەمسه ری ڕاستەقینە  ئه وه یه  بیانباته وه  ده ره وه ی 
ئه شکه وت و خودی ڕاستەقینە ی شته کان ببینن. الی من ملمالنێ سیاسییه کانی نێو گۆڕه پانی 

دەستەاڵت و ئۆپۆزیسیۆن به و شێوه یه .

 Nitzsche, Friedrich Wilhelm / Thus Spoke Zarathustra/   
Translated By Walter Kaufmann/ Page 19

  هایدیگه ر و شۆڕشێکی فه لسه فی/ د. محه مه د که مال/ له باڵوکراوه کانی ده زگای چاپ و په خشی 
سه رده م/ 2007. ل320

 Martin Heidegger/ Being and Time, translated by : هه روه ها بڕوانه
John Macquarrie and Edward Robinson/ Page 164
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ڕامیار مەحمود

له م باسه دا هه وڵ ئه ده م له  سه ر تێرمی كۆمه ڵگای مه ده نی بدوێم 
كۆنتێكستی ئه م شیكاركردنه وه ش  خۆپیشاندان و شورشه كانی 
مۆدێلی  شیكاكردنه وه ی  هه وڵی  بۆیه   عه ره بیه   جیهانی  ناو 
هه ڵگه رانه وه ی كۆمه ڵگای مه ده نی ئه ده ین له  ده وڵه ت سه نته ریزم 
ئایدیلۆجی و  مه به سه تمان له  ده وڵه ت سه نته ریزم ئه و كه ڵكه ڵه  
سیاسییه  كه  ده وڵه ت ده كاته  چه قی هه موو شتێك. له و بروایه دام 
جارێكی تر ئێمه  له  به رده م بوژانه وه ی كۆمه ڵگای مه ده نیدان  پێم 
خۆیه وه   به   مه ده نی  كۆمه ڵگای  بوژانه وه یه   دووه مین  ئه مه   وایه  
بۆ  ئه گه رێته وه   مه ده نی  كۆمه ڵگای  بوژانه وه ی  یه كه م  ئه بینێت. 
هه ڵوه شاندنه وه ی  یه كێتی سۆڤیتی جارن و ڕزگاربوونی واڵتانی 
و  كۆمۆنیسته كان  ڕژێمه   توتالیتارزمی   له   ڕۆژهه اڵت  ئه وروپای 
كۆنتێكستی دووه می  ئه م بوژانه وه یه ش كه وتن و هه ڵوه شاندنه وه ی  

ڕژێمه  توتالیتار و ده سه اڵتخوازه كانی ناو جیهانی عه ره بییه .
دیموكراسی و كۆمه ڵگای مه ده نی كوردی   

سه رباری ئه وه ی  دیدو بۆچۆنێكی زۆر سه باره ت به  كۆمه ڵگای 
جیاواز   فكری  ئاقاری  چه ندین  به   تێرمه   ئه م  هه یه   مه ده نی 
خوێندنه وانه ی  ئاراسته و  ئه و  زۆر  به شێكی  خوێندراوه ته وه . 
كۆنتێكستی  به   په یوه ندی  هه یه   مه ده نی  كۆمه ڵگای  تێرمی  بۆ 
جیاوازی سیاسی و كه لتورییه وه  هه یه  كه  وای كردوه  له  دۆخێكه وه  
وه رگرتنی  گرنگی  به   شێوازی   و   تێرمه كه   تر   دۆخێكی  بۆ 
كۆمه ڵگای مه ده نی  مانای جیاواز بگرێته  خۆی و فۆرمی جیاواز 
به  خۆیه وه  ببینێت. له  به ر ئه وه شه  ناتوانین قسه  له  سه ر یه ك 

وه رچه رخانی دیموكراسی و ئاسته نگی
به   به اڵم   . واڵتێكدا  له   مه ده نی  كۆمه ڵگای  بۆ  بكه ین  كردن  ئه پالی  شێوازی 
گشتی كۆده نگییه ك هه یه  له  سه ر ئه وه ی كه  كۆمه ڵگای مه ده نی  به و ده زگا و 
ئینستویتانه  ئه گرێته وه  كه  نه  سه ر به  ده وڵه تن نه  سه ر به  خێزانن واته  له  نێوان 
ده زگای خێزان و ده وڵه تدان. به اڵم ئه مرۆ كه متر دامه زراوه ی ئابوری به  هه ند 
وه ر ئه گیرێت له  نێوه ندی خێزان و ده ڵه تدا كه متریش بازاڕ وپه یوه ندی ئاڵوگۆڕ 
مه گه ر هه ندێك ته وژمی كه می ناو لیبرالیزم به رگری له و ئاوازه  ئابورییه  بكات. 
ئه و په یوه ندییه ی كۆمه ڵگا ئه به ستێتێه وه  به  ده وڵه ته وه  ئه و فۆرم و پارادایمه ی  
كۆمه ڵگای مه ده نی وه ری ئه گرێت له و میانه یه دا ئه كرێت بۆ سه ر چه ندین ئاستی 
جیاواز دابه ش بكرێت و گوزارشت له  دۆخی مێژووی دیاریكراویش بكه ن بۆ نمونه  
یاخود كۆمه ڵگای مه ده نی  ده وڵه ت ,  دۆخی كۆمه ڵگای مه ده نی  وه ك دژی 
وه ك به شێك له  ده وڵه ت, كۆمه ڵگای مه ده نی وه ك پشتیوانی ده وڵه ت, یاخود 
پارتنه رشیپی   وه ك  یاخود  ده وڵه ت,  گه ڵ  له   دیالۆگدا  له   مه ده نی  كۆمه ڵگای 
ده وڵه ت یاخود كۆمه ڵگای مه ده نی له و دیوی ده وڵه ته وه . هه ریه ك له م دۆخانه  
گوزارشت له  دۆخی دیاریكراو ئه كه ن له  مه ڕ كۆمه ڵگای مه ده نییه وه .  بۆ نمونه  
دۆخی كۆمه ڵگای مه ده نی وه ك دژی ده وڵه ت سه ر ئه نجامی كۆتایی هه شتاكانه . 
چونكه  شۆڕشی 1989  وه ك ڕێنیسانێك له  بواری كۆمه ڵگای مه ده نیدا ده ر 
ئه وروپای  له   له و سااڵنه دا  تیۆرییه وه . كۆمه ڵگای مه ده نی  ڕووی  له   ئه كه وێت 
توتالیتاری كۆمۆنیستیدا وه ك ئه كته رێكی دژ به  ده وڵه ت هاته  پێشه وه .  چیرۆكی 
هاونیشتمانبوون  به ناسیاسیكردنی  سه ر  له   توتالیتاری  ده وڵه تی  سه قامگیری 
به نده  بۆیه  له  دۆخی توتالیتاریدا كۆمه ڵگای مه ده نی هه ر نه بوو یان زۆر كه م. 
وه ك  بژێرێت  هه ڵی  مرۆڤ  ئه كه ن  دۆخێك  له   باس  نوسه ر  زۆر  دۆخانه   له م 
ئه وه ی  ده وڵه ت له  ئارادا نه بێت واتا دۆخی نا سیاسییانه .) ڤه كالف هاڤێل( 
له  وتاره كه یدا به  ناوی )ده سه اڵتی بێ ده سه اڵتانه وه ( باس له  توانای ئه و تاكه  
دابراوانه  ئه كات له  ژیانی ڕۆژانه دا له  به ره نگاریكردنی ده وڵه تدا له  ژێر سایه ی 
مه ده نی  كۆمه ڵگای  كه   دۆخێكه   سه رئه نجامی  ئه مه   بێگومان  توتالیتاریزمدا. 
الیه ن  له   بێگومان  و خێزان.  ده وڵه ت  نێوان  دام��ه زاروه ی  وه ك  نه بێت  بوونی 
هه ندێك كۆمه ڵناس و تیۆرزانه وه  ئه و ساخ ئه كه نه وه  كه  ده سه اڵتی توتالیتاری 
ده وڵه ت شتێك نیه  به  ته واوی كامڵ بووبێت وه ك ئه وه ی بانگه شه ی بۆ ئه كرێت. 
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شۆرشی 1989 تا ڕاده یه ك ئه و ڕاستییه  ساخ ئه كاته وه  له  ئه وروپای ڕۆژهه اڵت 
وه ك ساڵی شۆڕشی كۆمه ڵگای مه ده نی ته ماشا بكرێت. به اڵم ئه م ئه زمونه ش 
هه ندێك پرسیاری له  گه ڵ خۆی هێنا كه  كۆمه ڵگای مه ده نی ته واو به  هێز بوو 
بۆالدانی كۆمۆنیزم به  هه مان ئه ندازه ش الواز بوو بۆ دابینكردنی دیموكراسی. 
یاخود پرسیار ده رباره ی چاكی مۆدێلی كۆمه ڵگای مه ده نی دژی ده وڵه ت كه  
مۆدێله   ئه و  ئه وه یه   پرسیاره كه   توتالیتاریزمدا.  بوونی  دۆخی  له   چاكه   ته نها 
بۆ البردنی حكومه تی كۆمۆنیستی و فاشی  كه  گونجاوه  هه ر هه مان مۆدێل 
گونجاوه  بۆ دابینركدنی دیموكراسی. زۆر كه س بروای وایه  دۆخی پاش فاشیزم 
پێویستی به  كۆمه ڵگای مه ده نی هه یه  له  دۆخی دامه زراوه ی ڕه سمیدا ئه گین نا 
سه قامگیری ئه خاته وه  به اڵم بۆ زۆرێك له وانه ی له  نزیكه وه  چاودێری واڵتانی 
پاش فاشیزم ئه كه ن پێیان وایه  به رده وامبوونی پرۆتێست و ناڕه زای كۆمه ڵگای 
مه ده نی سه رنجامێكی پۆزه تیڤی هه یه  له  دروستكردنی دیالۆگی نێوان حكومه ت 
به   پێویستی  مه ده نی  كۆمه ڵگای  ئاڵۆزه كانی  دۆخه   هه رحاڵ  به   كۆمه ڵگا.  و 

قسه كردن زۆره )1(.
 فۆرمه كانی كۆمه ڵگای مه ده نی: وه ك چۆن ده سه اڵتی سیاسی چه ندین فۆرمی 
هه یه  و له  ناو  هه رفۆرمێكی  ده سه اڵتی سیاسیدا چه ندین جیا هه ڵكه وته یی 
سیاسی هه یه  به  هه مان ئه ندازه ش  چه ندین فۆرم و جیا هه ڵكه وته یی  كۆمه ڵگای  
مه ده نیش هه یه  هه ر ئه مه ش وا ئه كات زیاد له  دید و مانایه ك  له  ئارا بێت له  
سه ر كۆمه ڵگای مه ده نی و پێناسه  و مانایه كی نه گۆڕو یه كجاره كی  نه بێت بۆ 
ئه وه ی په یوه ندی كۆمه لگا به  ده وڵه ته وه  به  چ شێوه یه ك دیاری بكرێت. له م 
مه ده نی  كۆمه ڵگای  جۆرێكی  باس  دیموكراتی   له بیردۆزه كانی  به شێك  ڕووه  
ئه كه ن كه  داهێنه ر بێت و  له  دیالۆگێگی ڕه خنه گرانه دا بێت له  په یوه ندی به  
الیه ن  له   بێت  ڕاستگۆیانه   پێویسته    دیالۆگه    ئه م  حكومه ته وه .  و  ده وڵه ت 
حكومه ته وه  پاساو و وه اڵم هه بێت بۆ ئه كشنی سیاسی  حكومه ت  به رامبه ر 
زۆر  ڕاده یه كی  تا  ئه مه ش  مه ده ه نی.  كۆمه ڵگای  ناو  هه مه جۆره ی  ده نگه   به و 
فه یله سوفی  كه   مه ده نیدا   كۆمه ڵگای  تێرمه ی  ئه و  گه ڵ  له   ده كه وێت  ڕێك 
ئه ڵمانی  هابرماز بایه خێكی ستراتیجی پێ ئه دات و وه ك چه قێكی  كاتیگۆری 
بیركردنه وه ی ئه و ئه و ده ر ئه كه وێت ئه ویش كۆمه ڵگای مه ده نییه  وه ك  “بواری 

گشتی”. ده كرێت وا له  بواری گشتی بگه ین وه ك درێژ بونه ویه كی كۆمه ڵگای 
مه ده نی ئه و شوێنه ی كه  بیر و به هاو به رژوه ندی و ئایدیلۆجیه كانی تیا فۆرمه له  
ئه بێت له  ناو كۆمه ڵگای مه ده نیدا و ده نگیانی تیایدا ده بیسترێت و له  ڕووی 
سیاسیه وه  كاریگه ر ده بن.دیبه یتی ڕه خنه  گرانه  له  ناو بواری گشتیدا جۆرێكه  
له  تێستكردنی  ڕه وایه تی سیاسی. ئه و په یوه ندییه  ئایدیالیه ی نێوان كۆمه ڵگای 
بكرێت  ته مشا  ناكرێت  هاتوو  ده ست  به   شتێكی  وه ك  ده وڵ��ه ت   و  مه ده نی 
به ڵكوو وه ك چوارچێوه یك بۆ خوێندنه وه ی ڕه خنه گرانه ی په یوه ندی ده وڵه ت و 
كۆمه ڵگای هاوچه رخ. پرسیاره كه  ئه وه یه  چۆن بتوانین پشتیوانی بواری گشتی 
ئازادی  گه ڵ حكومه تدا.  له   بمێنێته وه   ڕه خنه گرانه   پارتنه رێكی  وه ك  بكه ین  
نه ك  به هێزه   مه ده نی  كۆمه ڵگای  گرنگی  مه رجیكی  ڕیكخراوبوون  و   قسه كرن 
ئه ندامه كانی  به ڵكوو  نییه   ده وڵه ت  ئه وه   چونكه   ده ستوری  گه رنتی  ته نها  به  
كۆمه ڵگای مه ده نییه   كه  ده توانن بوارێكی گشتی كاریگه ر بخوڵقێنن .بێگومان 
ئه م سه یركردنه  بۆ كۆمه ڵگای مه ده نی زیاتر بسه ر به  ترادیسۆنی ئه وروپییه . 
كه  تاراده یه ك پێچه وانه ی ئه و مۆدیڵه  ئه مه ریكییه  كه  كۆمه ڵگای مه ده نی  وه ك 
مۆدێله ن  ئه و  هه ڵگره وه ی  كۆنسێرڤه تیڤ  چ  و  لیبرال  چ  ده وڵه ته   پشتیوانی 
به رژوه ندی  دیو   له و  هاوبه شه وه ن  ناسنامه ی  و   هاوبه ش  به های  شوێن  به  
تاكه وه . ئه و مۆدیڵه  ڕه خنه گرانه یه ی كه  مه به ستمه  له  باره ییه وه  بدوێم ئه وه یه  
كه  حكومه ت به  ته نها ناتوانێت پێویستی و چاكێتی و یه یامه كه ی بگه یه نێته  
هاواڵتیان به  بێ نێوه ندگیری  سێكته ری سه ربه خۆ له  حكومه ت. بۆ  زۆرێك 
كێشه كه  كێشه ی خودی دیموكراسی و خۆ به ڕێوه بردنه  و ڕه وایه تی پێویستی 
هاواڵتیان  بڕیاردا.  دروستكردنی  له   هه یه   هاواڵتیان  زیاتری  به شداریكردنی  به  
ئه لێت  هابرماز  وه ك  خۆیانه وه یه   ده ست  به   ژیانیان  كۆنترۆڵی  بكه ن  هه ست 
كاتێك هاواڵتی ده توانێت ڕێكخه ر ی خۆی بێت و شكۆمه ندی بپارێزێت. ئه مه  
كاتێك  دۆخه دا  له م  ڕێوه بردنه .  به   خۆ  ماڵی  مه ده نی  كۆمه ڵگای  مانایه   به و 
حكومه ت  بزر ده بێت به  هۆی هه ر دۆخێكه  ئه و پرسیاره  سه رهه ڵئه دات له  ناو 
كۆمه ڵگای مه ده نی دا “ كێ به رپرسه “ ئه مه ش واتا كاتێك كه س به رپرس نه بوو 
فۆرمی نوێی به ریوه بردن سه ر هه ڵ ئه دات له  سه ر ئاستی لۆكاڵی . كۆمه ڵگای 
مه ده نی ئاماژه یه  بۆ بواری كارلیكردن و  ئینستوته  كه  ژیانی گشتی ئه پارێزێت 
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مه ده نی  كۆمه ڵگای  به  شێویه كی گشتی  ئابورییه وه .  و  ده وڵه ت  ده ره وه ی  له  
به شداریكردنه  له  بواری گشتیدا هه ندێك جار ئه م به شداری كردنه  له  ڕوانگه ی 
له  گه ڵ  ته بایه   تره وه وه  كۆمه ڵگای مه ده نی   له  هه ندێك ڕووی  هاریكاریه وه . 
كۆنسێپتی  هاوپشتی و ناسنامه ی جڤاتدا. له  هه ندێك ئاستی تردا كۆمه ڵگای 
ئه و  پاراستنی  و  مافه كانی  و  تاكه كه س  ئازادی   به   ئه كات  یه كسان  مه ده نی 

سه ربه ستیانه و  خولقاندنی بواری گشتی. 
تێرمی  سه ره تایی  به كارهێنانی  مه ده نی:  كۆمه ڵگای  بۆ  كالسیكی  تیۆری 
كۆمه ڵگای مه ده نی له  ڕووی فه لسه فییه وه  وه ك كۆنتراستێك به رامبه ر  گریمانه ی 
به كار  مه ده نی  كۆمه ڵگای  فێرجسون(  )ئاده م  كراوه .  وێنا  سروشتی  دۆخی 
بردووه  بۆ جیاكردنه وه ی كۆمه ڵگای خۆرئاواو دامه زراوه كانی له   له  كۆمه ڵگا 
تۆكڤێل  و  مۆنتسیكیۆ  و  لۆك  و  ڕۆسۆ  خۆرئاوا.  ده ره وه ی  دیسپۆتیكه كانی 
بینیوه   گشتی  و  تایبه ت  ڕێكخراوه ی  له   تاقمێك  وه ك  مه ده نییان  كۆمه ڵگای 
و  تایبه تمه ندی  سه رباری  به نده .  هاریكاری  متمانه و   بناغه ی   سه ر  له   كه  
جیاوزی نێوانیان كۆمه ڵگای مه ده نییان وه ك هێزێكی مۆرالی بینیوه  كه  ده بیته  
هۆی  گه شه پیدانی بواری گشتی و مافه  یاساییه كان و دامه زراوه كان و گروپه  
سیاسیه كان. له  ژیر كاریگه ی تۆكڤێل دا دۆركایم چه ند بواریكی كۆمه لگای مه ده نی 
جیا كردۆته وه  له  یه ك و پۆلێنی كردووه : كۆمه لگای سیاسی وه ك بواریێكی 
تۆكڤێلییانه  یان) بواری گشتی(،بواری خێزان، بواری  ئینستیوتی، بزوتنه وه  
كۆمه اڵیه تییه كان و فۆرمه كانی كیومینیكه شنی گشتی. به  الی دۆركایمه وه  ئه م 
بواره  جیاوزانه ی كۆمه ڵگای مه ده نی  لۆجیكی ناوه كی خۆی هه یه  و له  ڕووی 
سه ربه خۆی  و  كۆمه اڵیه تی  یه كێتی  هۆی  ده بیته   تایبه تمه نده   مه شقكردنه وه  
تاكه كه س و  هاوكاری كۆمه الیه تی. له  كاتێكدا هه ندێك له  تیۆره  كالسیكیه كان 
كۆمه ڵگای مه ده نی جیا ئه كه نه وه  له  ئابوری هه ندێكی په یوه ندیه  كۆمه اڵیه تییه  
كه پیتاڵتسیه كه ی له  گه ڵ هاوپێچ ئه كه ن. )كانت( كۆمه ڵگای مه ده نی تێكه ڵ 
ges-  رردووه  به  چینی ناوه ندی كه پیتالستی الی كانت كۆمه ڵگای مه ده نی
city-dweller s soci-كه  مانای  كۆمه ڵگای شارنشیندێت sellschaft
ety. الی ئاده م سمس كۆمه ڵگای مه ده نی بوارێكی جیاوزه  له  بواری سیاسی 
كه  كێبڕ كێی بازار و و شوێن كه وتنی تاكه كه س بۆ به رژه وه ندیه كانی ده بنه  هۆی 

چاكه ی گشتی كۆمه لگا و  گشه كردنی ئابوری. بۆ ئاده م سمس ئاڵگۆڕی بازاڕ 
و  كێبڕیكی سه رچاوه ی خوڵقاندنی كۆمه ڵگای مه ده نییه .. بۆ هێگل كۆمه ڵگای 
ده وڵه تی  و  جیان  یه كتری  له   ڕادیكاالنه   شێوه یه كی  به   سیاسی  و  مه ده نی 
سیاسی نێوه ندگیری ئه كات له  نێوان  ناكۆكییه كانی به رژه وه ندیه  خۆییه كانی 
گشتی.  چاكه ی  كردنی  پشتیوانی  له ڕیگای   ئیلیتیزامه گشتییه كاندا  و  كه س 
له  ڕوانه گه ی ماركسیزمه وه  كۆمه ڵگای مه ده نی گوزراشته   له  گه شه سندنێكی 
تایبه تی  ئابوری  كه  هاوپه یوه نده  به  سه رهه ڵدانی )ده وڵه ت-نه ته وه (وه . تێگه ی 
ده وڵه ت-نه ته وه  وه ك بواریكی جیا له  كۆمه ڵگای مه ده نی دیارده یه كی نوێیه . 
له  ڕوانگه ی ماركسه وه  ته نها له  دوای سه ده ی ناوه راسته وه  بواری به رژه وه ندی 
له  ناو كۆمه ڵگای مه ده نیدا به  تایبه تی به رژه وه ندی ئابوری ئه بیت به  به شێك 
له  مافی تایبه تی  تاكه كه س و جیا ئه بێته وه  له  بواری گشتی به م پێیه  له  ناو 
چه قی كۆمه ڵگای مه ده نیدا تاكه كه سی ئازاد هه یه  كه  خاوه نی مافی سیاسیه و 
ئازادییه كه شی وه ستاوه  له  سه ر شوێن كه وتنی  ده سكه وتی ئابوری. ماركس 
به رژوه ندی  نیوه ندگیری  ده وڵه ت  كه   ئه كاته وه   ڕه ت  هیگلییه   تێڕوانینه   ئه و 
تایبه تی بكات به  هۆی  هه ڵگرتنی برژه وه ندی یونیڤیرساڵی  كۆمه ڵگاوه . له  
سۆسیۆ  په وه نیدیه   له   گوزراشته   مه ده نی   كۆمه ڵگای  ماركسه وه    ڕوانگه ی 
ناكۆكیه كانێتی.  په یوه ندییانه و  ئه و  ئه و  مانیڤێستی  ده وڵه تیش  و  ئابوریه كان 
به رامبه ر ده وڵه ت  له   كۆمه ڵگای مه ده نی وه ك نیشانه یه كی سۆسیۆ سیاسی  
وه رچه رخان  له   ده وڵه ت  له   جیاواز  سه رزه مینێكی  وه ك  تر  مانایه كی  به   یان 
به ره و سه ده ی نۆزده  ده ست پێ ئه كات یه كێك له  ئه پالیكردن و سه ر له  نوێ 
هێنانه وه  ئارای ئه م تێرمه  سه ر به  كۆنتێكستی سیاسی ئه وروپای ڕۆژهه اڵته  
به   پێویستی  داماڵراوه   كه   شته ی  ئه و  واتا   مه ده نی  كۆمه ڵگای  ڕووه   له م 
له   سه ربه خۆ  تۆرێكی  خوڵقندنه وه ی  واتا  هه یه   خوڵقاندنه وه   نوێ   له   سه ر 
دامه زراوه و ڕێكخراوی سه ربه خۆ له  ده وڵه ت كه  هاواڵتیان به  یه كه وه  گرێ بدات 
له  سه ر مه سه له  گشتییه كان  له م ڕوانگه یه وه  كۆمه ڵگای مه ده نی  له  خۆرئاوادا 
له   له وه ی  كه  فه رامۆشكراوه   بریتییه   مانایه   به م  كارایه . كۆمه ڵگای مه ده نی 
پاشن  نراو  بنیات  سۆڤیه ت  یه كێتی  له   سه ره تا  مۆدیله   ئه م  لینینیدا  مۆدێلی 
جیا  شێوه ی  به   هه روه ها  تردا  كۆمۆنیستییه كانی  ڕژێمه   له   دووباره كرایه وه  
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كرۆك  جیهان-سێدا  سه ربه خۆكانی  تازه   ده وڵه ته   له   به رهه مهێنرایه وه   جیاش 
بۆ  سه رتاسه ری)توتاڵ(  مۆبیلیزه شنی  له   بریتییه    مۆدیڵه   ئه م  بناغه ی  و 
ئامانجێكی شۆرشگیرانه . له  سیفه ته  سه ره كیه كانی ئه وه ی پارتی پێشوا  له  
الیه ن ده سته بژێرێكه وه  كۆنترۆل كراوه .  هه روه ها به  پاشكۆ كردنی سه رله به ری 
بواره كانی ژیانی مرۆڤ بۆ حزبی پێشه وا. لینینیزم له و ڕۆژگاره دا یه كێك بوو 
له  پرنسیبه كانی  توتالیتاریزم. له  80 كانه وه  له  ئه ورپای ڕۆژهه اڵت مه یلیك 
بۆ ڕیفۆرم و  ئیلغكردنه وه ی لینینزم و ستالینیزم ده ستی پێ كرد به  شێویه كی 
به شۆكی هێشتا گۆرینی ڕژێم به  ته واوی  مه حاڵ بوو. هه وڵی  دروستبوونی 
په راوێزی سه ربه خۆی دامه زاوه ی ده ستی پێكرد له  ده ره وه ی كۆنترۆلی حزب 
له م  كردن  گوزاشت  ڕوانگه یه وه   له م  ڕه سمی  و  دانپیانراو  به اڵم   ده وڵه ت  و 
دۆخه   بریتی بوو له  تایبه تمه ند ڕاگرتنی ده وڵه ت و كۆمه ڵگای مه ده نی. به  پێ 
ڤیبه رییانه ی وه رگرت   تێگه یشتنێكی  ماكس  ته واوی  به   ئه م مۆدیڵه  ده وڵه ت 
به   جیاوازه   بناغه وه   له   كه   ئه كات  فیزیكی  هێزی  مۆنۆپۆڵی   ده زگایه كه   كه  
ته واوی له  كۆمه ڵگا. ئه م جیاكردنه وه یه  كۆمه ڵگای ڕوو به روو كردووه  به رامبه ر 
و  ده وڵ��ه ت  كه   به رچاوگرت  له   ئ��ه وه ی  مۆدیڵه    ئه و  هه لبه ت  ده وڵ��ه ت   به  
كۆمه ڵگای مه ده نی جیان له  یه كتر  له  خۆرئاواو كۆمه ڵگای مه ده نی ئیشی خۆی 
ئه كات. به اڵم له  گه ڵ ئه وه شدا ده مجسازی ده وڵه ت و كۆمه ڵگای مه ده نیش  به  
جۆرێك له  جۆره كان له  خۆرئاوا هه بوه . زۆربه ی بیرمه نده كان له  ڕۆژهه اڵت و 
تایبه تمه ندی كۆمه ڵگای مه ده نی و ده وڵه ت و لێك  له پاڵ مه سه له ی  ڕۆژئاوا  
جیاكردنه وه یان هه وڵیان داوه  كۆمه ڵگای مه ده نی له  ڕووی تیۆری و پراكتیكیه وه  
بخه نه  ڕوو  له  خۆرئاوادا وه ك مۆدێلێك. وه ك ئه وه ی كه  كۆمه ڵگای مه ده نی له  
خۆرئاوادا  پێشینه یی هه یه  و پشوه خته  هه بووه  و دووه م  پاشان جیابونه وه ی 
كۆمه ڵگای مه ده نی و ده وڵه ت  ڕاسته یكی پش وه خت  هه بووه . ئه وه  ڕاسته  
تۆری سه ربه خۆی ڕێكخراوه یی سه ربه خۆ له  ده وڵه ت له  خۆرئاوادا هه یه  به اڵم 
له هه مان كاتدا ئاقاری ده مجكردنی كۆمه ڵگای مه ده نی  به  ده وڵه ته وه  .ده وڵه تی 
كۆرپه ریتیزمی وه ك سوید و هۆڵه ندا و ئه ڵه مانیای تیایه . كۆمه ڵگای مه ده نی به  
كه مترین سه رنج كۆمه ڵگتای مه ده نی كاتێك هه یه  كه  دامه زراوه ی سه ربه خۆ له  
ده وڵه ت  بوونی هه بێت و له  ڕوانگه ی به هێزه كه شه وه  كۆمه ڵگای مه ده نی كاتێك 

هه یه  كه  كۆمه ڵگای به  گشتی توانی بونیادگیری خۆی هه بێت و  چاالكی خۆی 
ڕیك بخات له  ڕیگای دامه زروه  سه ربه خۆكانیه وه . ئه و بڕه  ئازادییه ی  ئه وروپای 
خۆرئاوا هه یه تی  له م كۆنتێكسته دا په یوه ندی به  كۆنسێپتی  كۆمه ڵگا هه یه  
هه یه . چه مكی  تری  دوور  ڕیشه یه كی  و  ڕه گ  مه سیحیدا  ناوه نجی  له  سه ده ی 
سه ده كانی ناوه نجی بۆ كۆمه ڵگا گرنگی زۆری هه یه  له  په ره سه ندنی كۆمه ڵگای 
خۆرئاواو ئه م جیاكردنه وه ی ده ڵه وت و كۆمه ڵگادا  به مانای  ئه وه ی كۆمه ڵگا 
پێناسه  ناكرێت به  ڕێكخستنه  سیاسیه كه ی)پۆلیتیكه ڵ ئۆرگانیزه یشن(. وه اڵمی 
پرسیاری  ناسنامه ی كۆمه ڵگا  له  زۆر سه رده م و شارستانیه تدا ئه وه  بوو كه  
ناسنامه ی كۆمه ڵگا  بریتییه  له  بونیاده  سیاسییه كه ی. بۆ گریك و ڕۆمانه كان  
ناسنامه ی كۆمه ڵگا  بریتیه ی له  ده ستوره  سیاسیه كه ی به اڵم له  سه ره تاكانی   
سه ده ی ناوه نجیدا ڕێكخستنی سیاسی  بوو به  یه كێك له ه  ناو ڕێكخستنه كانی 
تر. ئه م تێگه یشتنه  كه  كۆمه ڵگا و ڕیكخستنی سیاسی یان ده سه اڵتی سیاسی  
هاو شوناس و جوت نین ڕیشه یه كی گرنگی ئه وه یه  كه  پێی ئه وترێت كۆمه ڵگای 
مه ده نی .هه روه ها دابه شه كردنی  كۆمه ڵگای بۆ دوو كۆمه ڵگا كۆمه ڵگای كاتی 
واتا سیاسی و كۆمه لگای ڕۆحی كه   كه نیسه یه . هه روه ها گه شه سه ندنی مافی 
له و مه سه ل گرنگانه ی  ده رگا بۆ دۆكته رینی مافی سروشتی  كه س  یه كێكه  

كردوه  له  سه ده ی  هه ڤده  و هه ژده دا)2(.
كۆمه ڵگای مه ده نی و سه ده ی بیسته م : تیۆره كانی سه ده ی بیسته م سێ تایبه تی 
گرنگی بۆ  ئه م بواره   ئاماده كرد و ده وڵه مه ندی كرد. یه كه م: گرامشی ده ستنیشانی 
كه   ڕه زامه ندیدایه   دیهانینی  به   له  خزمه تی   كه   كرد  كه لتورییه كه ی  ڕه هه نده  
ئه مه ش زۆر پێچوانه یه  له  گه ڵ یه كانگیری كۆمه ڵگادا)هه جمونی(. له م ڕووه وه   
كۆمه ڵگای مه ده نی له  یه ك كاتدا كێڵگه یه كی ڕه مزی و هه م شوێنێكیشه  كه  
نۆرمه كانی چاالكی و فرمان پێك ده هێنێت و هه م مانا و به هاكان و ناسنامه ی  
یان  ده سته  جه معیش. مه یدانی  ملمالنێی كۆنسێپته كانی كۆمه ڵگای مه ده نی 
بۆ هێشتنه وه ی هه جمونیه كی هه بوو یاخود جێگرتنه وه ی به  هه جمونیه كی  دژ. 
له  تێڕوانینی گرامشییه وه   چه مكی كۆمه ڵگای مه ده نی بێ الیه ن نییه و ئایدیای 

كۆمه ڵگای مه ده نی ئایدیایه كی  سیاسییه .
دووه م: بواری  ڕووبه رووبونه وه یه contestation    ئه مه ش له  جیهانبینی 
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چینایه تییه كانه وه   په یوه ندییه   سه رنجدانی  له   فروانكراوه ته وه    گرامشییه وه   
و   ده ستپێشخه رییه كان  و  فۆرماڵه كان  نا  په یوه ندیه   شیكردنه وه ی   به ره و 
بزوتنه وه  كۆمه اڵیه تییه كان. ئه مه ش یاریده ره  بۆ بینینی كۆمه ڵگای مه ده نی له  
دوو ڕوانگه وه   له  الیه ك سه یركردنی كۆمه ڵگای مه ده نی  وه ك بواری مه ده نی 
تریشه وه  كۆمه ڵگای مه ده نی وه ك   له  الیه كی  ئینستیوته كراو.  به   سه ربه خۆی 
فۆرمێكی دینامیكی كه  ده بێته  هۆی به رهه مهێنانی  به های نوێ و ناسنامه ی 
ده سته جه معی  نوێ و پرۆژه ی نوێ و بایه خدانی نوێ ئه هێنێته  ئاراوه   ئه مه ش 

بایه خێكی گه وره ی هه یه  له  بواری دیموكراتیزه یشندا.
سێیه م: ئه م سه ربار كردنه  ئه گه ڕێته وه  بۆ كۆنسێپتی هابرماز بۆ بواری گشتی 
و  تاك  كه   پرۆسه یه ی  ئه و  بۆ  ئاماژه   .دیلیبه ریشن  دیموكراسی  دیلیبریتڤ  و 
گروپه كان ئه یگرنه  به ر له  پێناو بریاریدان و  ساخكردنه وه ی باشترین ئه رگومێنتدا 
له  سه ر دۆزه  مه به ستداره كان ئه م ئه م دیلیبه رشنه  ئه شێت فۆرماڵ بێت وه ك 
ناو  به رده وامی  وتووێژی  وه م  بێت  فۆرماڵ  نا  ئه شێت  ناوپه رله مه ان  وتووێژی 
گروپه  جیاوازه كانی كۆمه ڵگای مه ده نی هه روه ك چۆن وتووێژ ناو  خیزانه كان 
له   فۆرماڵه .  نا  شێوه   هه مان  به   مه ده نیش   كۆمه ڵگای  ڕێخراوه كانی  ناو  و 
بیست ساڵی ڕابردوودا دیموكراسی  پێچێك به  الی  دیموكراسی دیلیبه ریتیفدا 
به رئه نجامی   بریاره كان  سیاسیدا  پرۆسیسی  له   ئه وه یه   كه ئه مانج  ئه كاته وه  
دیبه یتی عه قالنی بێت به م پێیه  دیلیبه ریتف  به  هیز كردنی په راویزخراون و  
باشترین ئه رگومینته  جیاوزی ئه مه  له  گه ڵ دیموكراسی ده نگدان له  دروستكردنی 
بریاردایه  هابرماز یه كێكه  له ناوه  دیاره كانی ئه م بواره  بۆ یه كه م جار  له  كتێبی 
بۆ   ئاوااڵكرد وه ك ته حه دا یه ك  نۆرم فاكت دا( ئه م بۆچونه نه ی  نیوان   )له  
ده سه اڵتی هه بوو ئه م تیۆرییه  دیلیبه رتیف له  الیه ن )اریس ماریۆن یۆنگ( وه  
ڕه خنه ی ئه وه ی ده كرێت كه  دیلیبه رتیف تیۆری  پشت به ستوه   به   ئه رگومێنتی 
عه قاڵنی  له  كتیبی )دیموكراسی و ئینكلوژن( ڕه خنه ی ئه وه  ده كات كه  ئتر  
بوشاییه ك جێ دێلیت بۆ  كه مینه و كه ڵچه ری تر و ئیمۆشن و  زاره كێتی  و 
حیكایه تخوازی ونه خوینده واران كه  مافی خۆمانیڤێست كردنیان نه بێت. له  ڕووی 
 . بكه ین  وێنای  ده توانین  دوو شێوه   به   دیموكراسی  دیلیبه رتیف  پراكتیكه وه  
یه كه میان له  شێوه ی ڕو به روو وه ك به شداربوانی ناو هۆلی په رله مان دووه میان 

وه ك دیلیبه رشنی ناو ناو كۆمه لگای مه ده نی  و میدیا و هاواڵتیان كه  هابرماز 
وێنای ده ات. هابرماز  بروای وایه  ڕۆشنگه ری یان تێگه یشتن له  جیهان له  ڕێی 
ئاوه زه وه  هێشتا پرۆژه یه كه  ته واو نه بووه  ئه و بروای وایه  كه پتالیزمی پێشكه وتوو 
نایه كسانی و چه وساندنه وه ی له  گه ڵ خۆی هێناوه   به اڵم پرۆژه ی ڕه شنالیزم 
توانای هێنانه دی ئه مانه ی  هه یه  به  هۆی عه قالنیه تی ته واسلییه وه  نه ك عه قل 
ئامرازییانه یه . عه قالنیه تی ته واسولیش ده توانێت سه ربه ستی كۆمه اڵیه تی  دابین 
بكات هابرماز لێرادا كیمومینیكه شن وه ك دیسكۆرسی ڕه وشتناسی  گه ردونی 
وێنا ئه كات بۆ هابرماز دیلبه رتیڤ ده بیتیه  هۆی گواستنه وه ی  ده سه اڵت  له  
ئۆرگانیزه شنی ده وڵه ته وه  بۆ بۆ بواری گشتی هه روه ها  ڕزگاركردنی كه پتالیزم  
كه   له وه ی  ڕه خنه   سه ربارری  ته واسلی  عه قالنییه تی  بۆ  ئامێرییه وه   عه قڵ  له  
ئایا ده سه اڵت و عه قل ده شێت له  یه ك جیا بكرێنه وه  یاخود ئۆبجیكتفتی له  
ئه رگومینیت و  دیلبه رشندا یاخود تا چه ند یونفیرساله   واتا ده بێته   به شۆكی 
له  گۆرییه  كیومنیكه شن  وه    هه میشه  دۆمینه یشن  به  الی فوكۆ  )پارتیاڵ( 
مه شقكردنی ده سه اڵت و ڕه وانبیژییه  هابرماز ڕه خنه  له  ڕیژه گه رایی فوكۆ ده گرێت 
و فوكۆش  ڕه خنه ی ئه وه ی ده كات هه لگره وه ی یۆتۆبیای كیومنیكه شنی ترانس 
پارینت و پێرفێكته  جیاوازییه كه  ئه وه یه  كه  دیسكۆرس بۆ هابرماز گه ردونی و 
جیهانیه  بۆ فوكۆ دیسكۆرس له  چوارچێوه  حه قیقه تی په یوه ندیه كانی هیزدا یه  

و سه ر به  كۆنێكستێكی دیاریكراوه .
ئه وه یه   ڕاپه ڕینه وه   دوای  له   گرفته كانی  له   یه كێك  كوردی  سیاسی  گوتاری 
و  جه ماوه ر  كه   فاشستی  تێگه ی  ترین   سه ره كی  هه لگره وه ی   به   بوه   كه  
هه مان  ناو  له   سیاسیه كان  گروپه   سه رجه م  ئێستاشه وه   به   قه ره باڵه غییه  
به   ئه وه ی  به   به رهه ڵستكاره وه  سه رباری  و  به  حوكمران  ئه سورێنه وه   تێگه دا 
ته نها وێناكردنی دیموكراسی  له  چوارچیوه ی هه ڵبژاردندا. به  تایبه تی كاتێك 
ته ماشای گوتاری سیاسی گروپه  سیاسییه كان و ڕێكخراوه كان ده كه ین ڕووبه ڕوو 
ده بین له  گه ڵ كێشه ی نوێنه رایه تی و ناسنامه ی سیاسی  گروپدا. ئه سته مه  
مرۆڤ به  ئاسانی بتوانێت هێلێكی جیاكه ره وه ی سیاسی له  نێوان گروپه كاندا 
بكێشێت و ناسنامه كه نیان جیا بكاته وه  له  یه كتر و ئه و كه رته  كۆمه اڵیه تیه ش 
یه كێكه   كه   )جه ماوه ر(  نییه   خۆڕا  ده كرێت.له   نوێنه رایه تی  كه   بكات  دیاری 
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له  چه مكه  بنه ره تییه كانی فاشیزم  چه قی وتاری سیاسی گروپه كانه و هه موو 
گروپه  سیاسیه كان خۆیان نمایش  ده كه ن وه ك نوێنه ری سه رتاسه ری كۆمه ڵگا 
وه ك ئه وه ی كۆمه ڵگا گوزراشت بێت له  یه ك یه كه ی چونیه كی ڕۆحی و خه ون 
ده وڵه ت  نێوان  ده كه وێته   كه   ڕوبه رێك  وه ك  گشتی  بواری  به رژه وه ندی..  و 
كه لتوری   و  كۆمه اڵیه تی   و  سیاسی  دام��ه زراوه ی  تیایدا  كه   كۆمه ڵگاوه    و 
ده رفه تی بینراوی و چاالكیان هه یه  و ده توانن  له   كۆمینیكاسیۆندا بن. بواری 
گشتی له  ڕووی مێژووییه وه  زیاتر په یوه ندی به  سه ده ی هه ژده   یان سه رده می 
ڕۆشنگه رییه وه  هه یه  كه  له  ترادیسۆنی كانتیانه دا جه ختی له  سه ر كراوه ته وه  
سه باره ت به  به  بونی مرۆڤ به  بونه وه رێكی عه قاڵنی  و ئۆتۆنۆم . له  سه ده ی 
هه ژده دا  بواری گشتی  بۆ یه كه م جار ده رئه كه وێت وه ك ڕوبه ڕوو بونه وه ی ڕه ها 
خوازی  و بۆ یه كه م جار كۆمه ڵگا ده كه وێته  ده روه ی  )ماڵ( ه وه  ڕوبه رێكی 
جیاواز له  ماڵ تاقی ئه كاته وه   بۆ ڕووبه روو بونه وه ی  ده سه اڵتی سیاسی ڕه ها 
و ترادیسیۆنی. هه لبه ت دۆخی ئه مه ریكی ته واو پێچه وانه ی  ئه وروپایه  له وێوه   
بیری یه كێتی  و ئه مه ریكای  یه كرگرتوو  ڕاسته وخۆ به سترابۆیه وه  به   به  بوونی 
بوار گشتی و سه ربه خۆی هاواڵتیان تا وتووێژ له  ناو خۆیان دا بكه ن بۆ بریاردان 
له  سه ر  له  ئیراده ی گشتی. تۆكڤێل  له  و بیرمه ندو تویژه ره وه  مه یدانیانه یه   
كه تێبینی ئه مه ی كردبێت كه  بڕی ژیانی  ڕیكخراوه یی خه ڵك له  ئه مه ریكا كه  
یارمه تیده ری هاواڵتیانه  بۆ ئه وه ی  وتوێژ بكه ن له  سه ر ئیراده ی خۆیان  بۆ 
ئه وه ی هه موو هاواڵتییه ك له  سه  بنه مایه كی  عه قاڵنی بریاری سیاسی خۆیان 
بده ن هه ر ئه م ڕێكخراوانه   پیش مه رجی  بونیادی دیموكراسین به  پێچه وانه ی 
دۆخی ئه وروپییه وه  كه  به ده ست گرفتی  كه می ئه م فۆرمانه وه   نااڵندوێتی و  
الواز بووه  له  فۆرمی دیمۆكراسییانه یدا . تیۆره ی هابرماز له  سه ر بواری گشتی 
گرنگییه كه ی سه باره ت به   چه سپاندنی دیموكراسی به  ڕاسته وخۆی به نده  به  
و  ئه ڵمانیا  له   جه نگه   پاش  هلمومه رجی  هه ڵقواڵوی  ئه مه ریكییه وه   ئه زمونی 
فاشیزم.  سه ركه وتنی  و   1930 له   دیموكراتی  ڕیفۆرمی  سه رجه م  شكستی 
چونكه  ئه وه  ڕووی نه  ئه دا ئه گه ر دیموكراسی  بناغه یه كی پته وی له  مه شق و 
ڕاهێنانی هاواڵتیاندا هه بوایه  هابرماز له م ڕووه وه   بیرمه ندی تێهه ڵكێشكردنی 
مرۆڤ  به   سه باره ت  كانتییه    بیری  و  تۆكفیل  ئه زمونگه رییه كه ی  خوێندنه وه  

وه ك بونه وه ریكی عه قاڵنی و ئۆتۆنۆم. دوور له  شیكردنه وه ی تیۆری به شێك 
زۆر له  قه یرانی كۆمه ڵگای كوردی  له  پاش ڕاپه رینه وه  به ده ست الوازی ژیانی 
ڕیكخراوه ی  ئه ناڵێنێت سه رباری  ئه وه ی كه  به  زمانی سۆسیۆلۆجستی كورد 
كوردی  كۆمه ڵگای  كه   ئه وه ن  سه لمێنه ری  شوبات  ڕوداوه كانی  باخه وان  عادل 
بزوتنه وه ی كۆمه اڵیه تی و چ وه ك حكومه ت و چ  نه بووه  چ  وه ك  په روه رده  
وه ك دامه زراوه ی سیاسی..  ئه گه ر بمانه وێت زیاتر له  به شداری كردن هابرماز 
دیلیبه رشن  گشتی.   بواری  و  دیموركاسی  دیلیبه رتیف  سه ر  له   بكه ین  ڕاڤه  
په رچدانه وه یه كه  كه  تاك و گروپه كان پێی هه لده ستن بۆ دابینركردنی باشترین 
بریار و ئه رگومێنت و ئه شێت ئه م دیلیبه ریشنه  فۆرماڵ بێت یان نا فۆرماڵ بێت  
فۆمال وه ك ئه وه ی له  په رله مان ده كرێت نافۆرماله  وه ك ئه و پرۆسه  به رده اومه ی 
ناو گرزپه  جیاوازه كانی كۆمه لگای مه ده نیه  هه روه ها  دیلیبه رشنی ناو  خێزان 
ئه م  پێویسته   ئایدیالیه وه   ڕووی  له   نافۆرماڵن  مه ده نییه كانیش  ڕیكخراوه   و  
دیلیبه رشنه   عه قالنی و كراوه و یه كسان بێت. ئه م مۆدیله  زیاتر جه خت له  سه ر 

كه مو كورتی كه لتوری ده نگدان )ڤۆتین( ئه كاته وه .
له  ماوه ی  بیست پێنج ساڵی ڕابردوودا كۆمه ڵگای مه ده نی  بایه خێكی تایبه تی 
تری وه رگرت له  مایانه ی ڕه خنه كانی پۆست ماركسیزم له  سه ر تایپی سۆڤێتیانه ی 
كۆمه ڵگاكانی  ئه وروپای ڕۆژهه اڵت له  میانه ی  بیناكردنه وه ی كۆمه ڵگا و بواره  
گشتیه كه ی له  ده ره وه ی  كۆنترۆلی ده وڵته وه  به  مانایه ك بوژانه وه ی كۆمه ڵگای 
مه ده نی واتا بوژانه وه  خۆ به رێوه بردن له  تیۆره  پۆست ماركسیه  ئه وروپیه كانی 
ڕۆژئاوادا و  هاتنه مه یدانی بزوتنه وه ی كۆمه اڵیه تی و  ڕوبه رووبونه ی چاالكانه ی 
فۆرمه  جیاوازه كانی بااڵده ستی و  نا یه كسانی كه  جیاوزه  له  چه وساندنه وه ی 
چینه كان و به  شوێن خواستی دیموكراسی و ئازادی زیاتر و گه یاندی دۆزی  
كۆمه اڵیه تی  نوێوه وه یه )3(. بیری كۆمه ڵگای مه ده نی  وه ك فاكته رێكی گرنگ 
له  گۆرانكاری دیموكراتیدا له  دوای نه وه ده كانه وه  هاته  پێشه وه  وه ك ڕاڤه كردنێك  
بۆ هه ڵوه شاندنه وه ی خێرای ڕژێمه  ده سه اڵتخوازه كان. له  ڕوانگه ی )ئیڤا بێڵین( 
ه وه  كۆمه ڵگای مه ده نی وه ك به شێكی له  دیسكۆرسی هاوچه رخی له  جیهانی 
عه ره بیدا له  سه ر سێ ئاست به  كار دێت دامه زراوه ی ڕه سمی ده وڵه ت به  كاری 
دێنێت بۆ كۆمه ككردنی پرۆژه ی مۆبیلیزه شن و مۆدێرنیزه شن و  ئیسالمیه كان 
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و  گشتییه وه   بواری  قانونی   كردنی  هاوبه شی  گۆشه ی   له   دێنن  كاری  به  
چاالكوانه  سه ربه خۆكان  و ڕۆشنبیرانیش به  كاری دێنن بۆ فروانكردنی سنوری 
دامه زراو  و  ڕوبه ره   ئه و  ئه گه ر كۆمه ڵگای  مه ده نی وه ك  تاكه كه س.  ئازادی 
پێكهاته ی ده ره وه ی ده وڵه ت وێنا بكرێت به  شێوه یه كی گشتی ئه وا  هه رێمی 
كوردستان و به شی ڕۆژهه اڵتی ناوه راست خاوه نی   كۆمه ڵگای به هێزه   له و 
زۆری  هه ره   به شی  بنه ماڵه    تیره و  و  خێل  و  ئاینی  جڤاتی  كه   ڕونگه یه وه  
ڕێكخستنی ده ره وه ی ده وڵه ت پێك دێنێت وه  ئه گه ر ئه م  پێچه وانه ی ئه وه  بێت 
ئه وا كۆمه ڵگایه كی مه ده نی  الوازی هه یه  ئه م ناوچه یه . په ره سه ندنی سیاسی له  
بووه   خه سڵه ت  سێ  هه ڵگری  ناوه راستدا  ڕۆژهه اڵتی  له   بیسته مدا  سه ده ی 
یه كه میان ناسیونالستی شۆرشگیرانه  و دوه میان مۆدێرنیزه كردنی كۆمه اڵیه تی 
ده وڵه تی  و  سێیه میان له  ڕووی سیاسیشه وه  ده سه اڵتخوازی . به  گوێره ی 
پێیان  ناوه راست  ڕۆژهه اڵتی  ڕژێمانه ی   ئه م  لێكدانه وه ی )لینز( و )ستیپان( 
و  گشتی  بواری  سوڵتانیزمدا   له   ئه وانه وه   ڕوانگه ی  له   سوڵتانیزم  ئه وترێت 
تایبه تی نامێنێت و هه ڵگری مه یلێكی به هێزی ده سه اڵتی خێزانی و  بنامه ڵه خوازییه  
و له  سوڵتانیزمدا  تایبه تمه ندی جیاكردنه وه ی  پیشه ی ده وڵه تی و حكومیی له  
سوڵتانیزم  گشتی  به   ئه سته مه   حوكمڕان  شه خسی  خزمه تگوزاری  و  پیشه  
تایبه تمه ندیه كی گرنگی  سیاسیانه ی ڕۆژهه اڵتی ناوه راسته )4(. به م  شێوه یه   
ئه توانین  بلێن ئه كته ره كانی  گۆرانكاری ئه مرۆی جیهانی عه ره بی  پێشبینی 
كراو نه بوون نه  بۆ خۆرئاواو ڕوناكبیره كانی نه  بۆ جیهانی عه ره بی و ڕۆشنبیره كانی 
سۆسۆلۆجستی  كه   ئه وه ی   سه رهه ڵدانی  ئه ویش  ترادیشناله كانی.  پارته   و  
second so-  هه نگاری) ئیلمه ر هانكس( ناوی ئه بات به  كۆمه ڵگای دووه م
ئه وروپای  دیموكراتیه كانی  وه رچه رخانه   بۆ   ڕیفرێنسێك  وه ك   )  )ciety
كۆمۆنیستی.  كه  ئه مه ش ئه توانین له و وه رچانه دا وێنای بكه ین كه  به سه ر بواری 
گشتیدا دێت  وه رچانێك كه  مۆبیلیزه شنی بواری گشتی  پشت ئه به ستێت ئێن 
جی ئۆ و گروپه  ئه لترۆنیه كانی ده ره وه ی ده وڵه ته وه  به  شێویه ك   بواری گشتی 
به  ته ریب  و له  ده ره وه ی ده وڵه ته وه  ده ستی  به  خۆ ڕێكخستن كرد به  هۆی 
تۆره كانی ئینته رنێته وه .  هه ڵبه ت له م سااڵنه دا گرنگی كۆمپیوته ر و مۆبایل و 
ئینته رنێت زۆر ڕووی له  زیادی كرد. ئه گه رچی هێشتا زۆرێك له وانه ی  سه یری  

به هاری عه ره بی ئه كه ن به  دوای هه ڵهێنجانی  كۆمه لێك حوكمه وه ن  كه  سه ر 
گۆرانه   بۆ  كالسیكیانه یه   نه خشه   ئه و  و  پیشه سازی  شۆرشی  سه رده می  به  
كۆمه اڵیه تیه كان كه  پشت یه  تیۆری چینه كان و  دامه زاوه  سیاسیه كان ئه به ستێت 
له  پراكتیكی  كۆمه اڵیه تی ڕووت ئه هێنێته وه  پێش چاومان.زۆرێك  و جۆرێك 
له بیرمه ندان وه ك ئاالن تورین و دانیال بێل باسی تایبه تمه ندیه كانی )كۆمه ڵگای 
پاش پیشه سازی( ییان كردووه  و ڕێگایان ڕۆشن كردووه  بۆ قۆناغی وه چه رخانی 
سه رده می پیشه سازی بۆ  ئابوری زانیاری)knowlege economy( كه   
خاوه ندارێتی.  و  به رهه مهێنان  سه ره كی  پرنسیبی  ده بێته   خوێندن  و  زانیاری 
به هێزی و بااڵده ستی چینێكی كۆمه اڵیه تی  به  هۆی پێگه كه یه وه  له  ناو كه رتی 
زانیاری و خوێندندا نه ك به  هۆی  پێگه كه ی   له  ناو ئابوریدا. بۆ یه كه م جار 
ده ستواژه ی) كۆمه ڵگای پاش پیشه ساوی( له  الیه ن )دانیاڵ بیڵ( ه وه  به  كار 
هات له  سه ره تای 1950 دا. پاش ئه وه  به كارهێنانی زۆری به  خۆیه وه  دی و 
ماناكانی كۆمه ڵگای پاش پیشه سازی و ئه و ئابورییه ی كه له سه ر زانیاری به نده  
و چینێكی كۆمه اڵیه تی نوێش ده هێنێته  كایه وه  كه  چینی خه ده مییه .هه ڵبه ت 
ئه م سیسته مه  ئابوریه  پێویستی به  چینێكی كریكاری تازه یه  كه  له  ئه ندازیار و  
پرۆفیشنال و ته كنیكار و كریكاری خاوه ن به هره  پێك دێت.ئاالن تۆرین له و 
پێشكه ش  سیستماتیكی  خوێندنه وه یه كی  جار   یه كه م  بۆ  كه   بیرمه ندانه یه   
كردبێت له  سه ر كۆمه ڵگای پاش پیشه سازی و به  كۆمه ڵگایه كی ته كنۆكراتیك 
و پرۆگرام كراو ڕه چه ته ی كردووه . مه به ستی ئاالن تۆرین ئه وه یه  كه  مه عریفه ی 
ته كنیكی بناغه ی  په یوه ندیه كانی هێز یان ده سه اڵته  كه  ڕیكخه رو كۆنترۆلكه ری  
چاالكییه  كۆمه اڵیه تیه كانه  و وه ك پرنسیبی سه ره كی گه شه ی ئابوریشه . هه ڵبه ت 
له  ئابوری پاش پیشه سازیدا كۆمه ڵێك كار و پیشه  دێنه  پێشه وه  له  سێكته ره  
لێره وه   سیسته می  بااڵكاندا كه  پێویسته  به  پله یه كی به رزی خوێندن هه یه . 
ئه و  به رهه میهێنانی   سه ره كی  شوێنی  ده بێته   كۆمینیكه یشن   و  خوێندن 
مه عریفه یه ی كه  پێویسته و قابیل به  ئه پالیكردنه  له  كاتێكدا ناكۆكی له  كۆمه ڵگای 
پیشه سازیدا له  نێوان كه پیتاڵ و كریكاردایه   ئه وا له  كۆمه ڵگای پاش پیشه سازیدا 
ملمالنێی چینایه تی له  نێوان ئاست و چینی جیاوازی خوێندندایه . له  به شی 
خاوه ن  چینیكی  پیشه سازی  پاش  كۆمه ڵگای  چینایه تی  بونیادی  سه ره وه ی  
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كه   حوكمرانه .   چینی  به   سه ر  كه   ئه بینرێت  ب��ه رز   خوێندنی  بروانامه ی 
له   هه ندێك  لێره وه   خوێندنه .  به رزی  ئاستێكی  سه رچاوه ی  مه عریفه كه یان 
ده زگاكانی خوێندن  هه ڵئه سن به  دابینكردنی ئه و ته كنۆكراتانه  كه  پله  بااڵكانی 
ناو  ده زگای ئابوری و بریاردانی سیاسی مۆنۆپۆالیز بكه ن . ئه م چینه  هه ڵئه سێت 
ڕه ت  بۆچونه   ئه و  تۆرین  ئاالن  سیاسی.  بونیادی  و  ئابوری  به ریوه بردنی  به  
ئه كاته وه  كه  داهریندرۆڤ هه یه تی له  سه ر بوونی چینی خه ده می. به اڵم هاورایه  
له وه دا له  گه ڵیدا  كه  چینی مانیجه ری بااڵده ست ڕه گ و ڕیشه ی له  په یوه ندیه كانی 
ده سه اڵتدایه  نه وه ك  مۆڵكایه تی. ئه وانه ی كه  پله یه كی خوێندنی كه متریان هه یه  
یان خاوه نی  پسپۆرییه كی بااڵ و تایبه ت نین ئه كرێنه  ده ره وه ی پۆسته  بااڵو 
بریارده ره كان و به شداریكردن له  ده سه اڵت. له  باشترین حاله ت به  زمانی تۆرین 
وه ك به شداری پێكردنی پاشكۆییانه  ده بێت. به  بروای ئاالن تۆرین  زانكۆكان 
پرنسیبی بناغه یین له  به رهه ڵستی كردنی سیسته می پاش پیشه سازیدا. ده بنه  
له   ته كنۆكراتیزم و سیسته می پاش پیشسازی چ  ڕاسته قینه ی  ئۆپۆزیسیۆنی 
كاتیكدا كه  له ناو پرۆسه ی خوێندندان یاخود وه ك هێزی كار ده چنه  بازاره وه . 
تریش  كۆمه اڵیه تیه كانی  بزوتنه وه   چ  و  خویندكاران  ی   68 بزوتنه وه ی  چ 
جیگای  و  گۆرانه كان  كلیلی  و  سه ره كی  ئه كته ری  ده بنه    تیایدا  خوێندكاران 
چینی كرێكارن ئه گرێته وه  ئه مه  ئه و  شته یه  كه  ئاالن تۆرین وینای ئه كات له  
سه ر ڕوداوی 1968. هه ڵوێستی به رهه ڵستكارانه  له  كۆمه ڵگادا په ره ده ستنێت 
به رامبه ر به  ده سه اڵتی  ته كنۆكراتی و ڕه شنالیزكراو كه   بوار له  سه ر )جیهان- 
ژیان( دا ئه خات. سه رهه ڵدانی ئه م بزوتنه وه ی به رهه ڵستكارییانه   سه رئه نجامی 
قه یرانی كه لتوری مۆدیرنیته یه  كه بۆ یه كه م جار به   توندی له  1968 خۆی 
مانیڤێست كرد. هه ڵبه ت له  كۆمه ڵگای پاش پیشه سازیدا مه عریفه ی زانستی و 
و  به رهه مهێنان  ڕیكخستنی  به   ئه سێت  هه ڵ  ته كنه لۆجی  ئینتلێكچواڵی 
دابه شكردنی. به  بڕوای دانیال بیل ئه م وه چه رخانه  ئابوریه كی خه ده می دروست 
ئه كات كه  پرۆفیشنال و ته كنیكاران ڕۆلێكی گرنگتر ئه گێرن له  به رامبه ر كرێكاری 
بازودا. بیڵ ئه لێت زۆرینه ی كریكاران ئێستا له  كه رتی ته ندروستی و خوێندن و 
توێژنه وه  و حكومه ت بواره كانی تری خزمه تگوزرایدا كار ئه كه ن. به  بروای بیڵ 
سه رده می  وه ك  نیه   چینایه تی  ملمالنێی  شوێنی  پاشپیشسازی   كۆمه گای 

بونیادی  س��ه ره وه ی   له   مه عریفه    سه ر  له   به ند  چینێكی   و  پیشه سازی  
كۆمه اڵیه تیه  بۆیه  بۆ بیڵ و بۆ تۆرین قه یرانی كه لتوری  ده رئه نجامی  پاش 
پشه سازییه . به م پێیه  پۆست مۆدێرنیزم به رهه می كۆمه ڵگای پاش پیشه سازیی 
مانای  به   ئه مه   به اڵم   )knowledge society( و كۆمه ڵگای مه عریفه یه
سه رده می نوێ ژیانی كۆمه اڵیه تی نایه ت. به الی دانیال بێڵه وه  پۆست مۆدێرنیتی 
به  مانای شێوازی ژیانی نا مۆدێرنیت نایه ت چونكه  ئۆرده ری ته كنیكی ئابوری 
بزوتنه وه یه كی  مۆدێنیزم  پۆست  مۆدێرنه .  ته واوی  به   سیاسی   ئ��ۆرده ری  و 
كه لتوریه  كه  له  په یوه ندییه كی  دژ و ناكۆكیداردایه  له  گه ڵ سیاسه ت و ئابوری 
مۆدێرنیتیدا. به  بروای بیڵ دژه  كه لتوری 1960 ه كان  ڕێك ده ستبه ركردنی 
نوێیه . ئه مه  پرسیارێكی  بزوتنه وه ی كۆمه اڵیه تی  ژیان و  سیاسه تی  شێوازی 
به رده م  له   ئێمه   ئایا  چییه ؟  نوێ  كۆمه اڵتی  بزوتنه وه ی  له   مه به ست  گرنگه  
بزوتنه وه ی  له   ئه وه ی  بۆ  سه ره تادا  له   نوێداین؟  كۆمه الیه تی  بزوتنه وه یه كی 
كۆمه اڵیه تی نوێ تێ بگه ین ده بێت تونای ئه وه مان هه بێت له  بزوتنه وه ی سیاسی 
جیا بكه ینه وه . بزوتنه وه ی كۆمه اڵیه تی نوێ له  سروشت و  ئامانج و شێوه ی 
بیركردنه وه و هه ڵوێست وه رگرتنی بۆ دونیا ته واو جیاوازه  له  بزوتنه وه ی سیاسی 
. بزوتنه وه ی سیاسی توانای ئه وه ی هه یه  هێزی كۆمه اڵیه تی گه وره  بخاته  ناو 
جاده وه و به اڵم ئه و هێزه  كۆمه اڵیه تییه ی كه  گروپێكی سیاسی  ئه یجوڵێنێته وه  
ناچێته  خانه ی بزوتنه وه ی كۆمه اڵیه تییه وه  ته نانه ت ئه گه ر  سیسته می سیاسییش 
بروخێنێت . بزوتنه وه ی كۆمه اڵیه تی بۆیه  پێی ده وترێت بزوتنه وه ی كۆمه اڵیه تی 
چونكه  له  الیه ك وێنه یه كی فروان له  سه ر سیاسه ت به  خۆی ده به خشێت كه  
جیاوازه  له و وێنه  و ناسنامه یه ی  بزوتنه وه ی سیاسی  بۆ سیاسه ت دروستی 
بزوتنه وه ی  ناو  هه ڵسوراوانی   و  بوان  به شدار  ل��ه وه ی   جگه   ئه مه   ئه كات 
تیۆره   ژێركاریگه ری   له   تاكه كه سی  شێویه یه كی  به   ن��وێ  كۆمه اڵیه تی 
بزوتنه وه ی  له وه ی  جگه   ئه مه   نیین.  ئه نارشیزم  به اڵم  ئه نارشستییه كاندان 
كۆمه اڵیه تی نوێ  بزوتنه وه یه كی دژه  ده سه اڵتخوازی و ئه نتی دۆگما و دژه  به  
ئایدلۆجییه  داخراوه كانه  ئه م تایبه تمه ندییه ش  له  ڕووی مێژوویه وه  ده گه رێته وه  
بۆ سااڵنی شه ست و دواتر كه  زه مین و زه مانی ده ركه وتنی بزوتنه وه  كۆمه اڵیه تی 
نوێیه  له  ڕووی  گۆڕین و فروانبوونیه وه ی سنوری بیركردنه وه  له  سیاسه ت به  
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ئاراسته ی  خۆی  نوێ   كۆمه اڵیه تی  بزوتنه وه ی  )فوكۆ.  ڕه چه ته ی  گوێره ی 
ده وڵه ت و  گروپه  سیاسیه كان ئه كات  بۆ ئه وه ی كاریگه ری دابنێت به  ڕوونتر 
بلێن بزوتنه وه ی كۆمه اڵیه تی دیاریترین بزوتنه وه یه كه  كه  به وه دا ئه ناسرێته وه  كه   
پرۆسێسی سیاسی ده وڵه مه ند ئه كات نه ك وه ك ئه وه ی ئه ڵته ر ناتیف وێنه  بكات 
به رهه می  ئه ڵته رناتیڤ  ڕووی  خستنه   و  پیشاندان  چونكه    كات  دروستی  و 
نییه    له وه   گومانم  نوێ.  كۆمه اڵیه تی  بزوتنه وه ی  نه ك  سیاسیه    بزوتنه وه ی 
ئه وه ی   به ر  له   به اڵم  هه یه    كوردستاندا  له   نوێ  كۆمه اڵیه تی  بزوتنه وه یه كی 
پێگه ی كه لتوری  له  واڵتی ئێمه دا الوازه  و كالسیكسییانه یه  ئه م بزوتنه وه یه   
ئه كه ویته وه  ناو  هه مان ئه و كه ره ستانه ی  كه  گروپه  سیاسییه كان  خۆیانی پێ 
مانیڤشیست ئه كه ن له  ڕووی  تروحاته كه نییه وه  و وه ك لقێكی  گروپه  سیاسیه كانی 
لێدێت ئه مه ش كه  ئێستا له  كوردستان ئه گوزه رێت   له  ئێستا ڕێك به شێكه  له و 
دۆخه  و له  سه ر ئه نجامدا  به  شكستی بزوتنه وه ی كۆمه اڵیه تییه كه  ته واو ئه بێت. 
یه كه م ئه زمونی تاقیكرنه وه ی بزوتنه ویه  كۆمه اڵیه تیانه  ئه گه رێته وه   بۆ  یاخیبون 
بوو.  ڕاپه رینه كه ی خه ڵكی هه ڵه بچه  كه  به  سوتاندنی  مۆنیمێنته كه  ته واو  و 
به اڵم ئه و ناره زاییه  به  هێند وه رنه گیرا له  كاتی خۆیدا  هه ر وه ك چۆن سه ر له  
نوێ دووباره  بویه وه  له  27  شوباتدا به اڵم  له  دوای 27 شوباته وه   بزوتنه وه  
كۆمه اڵیه تییه كه  له  ڕووی ده اللییه وه  له وه  خرا ببیته  بزوتنه وه یه كی كۆمه اڵیه تی 
وه ك  هه ندێكجار  و  سیاسی  گروپی  تری   وینه یه كی  ده بێته   خه ریكه   نوێ. 
وێنه یه كی تری ئۆپۆزیسیۆنه  سیاسییه كان و هه ڵگرتنه وه ی هه مان سیمبوله كانی 
ناسیونالیزم و ئیسالمیزم. ئه و دوو ئایدیلۆجییایه ی كه  دروستكه ری كاره ساته كانن 
بریتییه   كۆمه اڵیه تی  بزوتنه وه ی  ڕوون  شێوه یه كی  به   ڕزگاریخوازه نه بن.  نه ك 
گۆرانكاری  ئ��اراوه ی  هێنانه   ئامانجی  كه   دام��ه زراو  دژه   و  ناریكخراو  هێزێكی 
بونیادی  وه رچه خه رخانی   له   ئه بێت  سه ركه وتوو  زۆرجاریش  كۆمه اڵیه تیه  
دامه زراوه ی سیاسی كۆمه ڵگا. بزوتنه وه ی كۆمه اڵیه تی  ئاماژه  بۆ تاقمێك له  
بزوتنه وه ی هه مه  جۆری نا حزبیانه یه . به م پێیه   بزوتنه وه ی كۆمه اڵیه تی  نوێ 
ڕێك جێگروه ی چینی پرۆلیتاریایه   پاش ئه وه ی  ناسنامه  شۆرشگێرییه كه ی 
خۆی ئه دۆرێنێت له  ناو ئه وروپای خۆرئاوا دا له  تیروانینی هابرمازه وه  بزوتنه وه ی 
عه قالنیكردنی   به   په یوه ندی  ڕیشه كه ی  له   ڕیشه كه ی   هاوچه رخ  كۆمه اڵیه تی 

مۆدێلی ماكس فیبه ره وه   هه یه  بۆ كۆمه ڵگاو ده وڵه ت.  به م پێیه  بزوتنه وه ی 
كۆمه اڵیه تی  بریتییه  له  دژه فرمان و كردارێك له  ناو) جیهان –ژیانه وه ( به ره و  
به  سیسته می عالقالنی كه  كۆلۆنیالیزه ی ژیان ئه كات به م شێوه ی ناكۆكییه كه  
له  سه ر ئاستی  سیستم و ده وڵه ته وه  هاتۆته  خواره وه  بۆ ئاستی جیهانی ژیان. 
ڕێزمانی  به  شوێن  و  كه لتوره وه یه   وه به رهێنانی  ناو   له   مه یدانه كه ی  ملمالنێ 
فۆرمی ژیانه وه یه )5( . كێشه ی 27 شوبات بریتیه  له  خودی ئاسته نگی له  
گه شه سه ندنی بزوتنه وه ی كۆمه اڵیه تی و مه سه له ی به  دیموكراسیكردن به  هۆی 
كه ره سته ی  هه مان  كه ره سته كانی  كه   ئۆپۆزیسۆنه وه   بااڵده ستی  مۆدیلی 
بیركردنه وه ی حومكرانه  یاخود ڕیك ئه توانین هه ڵگرانه وه  و ئینقالبكردنه  به  سه ر 
له   تر  تایپیكی  بیردۆزی  باڵوكردنه وه ی  ڕێی  له   دیموكراسیدا  ئایدیالی  خودی 
ئینتلیجسنیا بۆ كۆنترۆل كردنی  قوتابخانه و زانكۆ و میدیا و هه روه ها سه رهه ڵدانی 
تاقمیك له  ئه كتیفیست بۆ ئه ركی وه رچارخانی كۆمه ڵگا و ده ست به سه را گرتنی 
ده سه اڵتی سیاسی به  تاقه  یه ك جۆر له  ڕاڤه كردنه وه  و به كارهێنانی زمان وه ك 
وه ك مه به ست نه ك وه ك كیومینكه شن ته واسل كه ئه مانه  سیفاته  بنچینه ییه كانی 

دۆخی نیۆفاشیزمن وه ك له  دیموكراسیه كی ئه ڵته رناتیف. 
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له باره ی گه شتێکی 200 ساڵه ییه وه ، له  کۆنسێپتی  ڕۆژێکدا

به کر عه لی

و  خه یاڵ  بیرۆکه کان،له باره ی  و  هزر  له سه ر  ئێمه   له   زۆرێ��ک 
ڕۆژانه وه   ژیانی  له باره ی  که م  زۆر  که چی  ده نووسین،  شیعره وه  
گوزارشت له  خۆمان ده که ین. زۆرجار ئێمه  قسه  له سه ر درۆ،له سه ر 
و  ده گێڕینه وه   به سه رهاته کان  که مجار  و  ده که ین  ناڕاستییه کان 
و  گاڵته جاڕی  بۆیه   وه رناگیرێن،هه ر  هه ند  به   گێڕانه وه شیاندا  له  
دزێوی ڕوبه ری گه وره ی جیهانی ئێمه ی داگیرکردووه . ئێمه  ده بێت 
چیتر قسه کان له باره ی ڕاستی و جیدیه ته وه  ئازاد که ین.  ژیان 
بریتییه  له  هه موو ئه وه ی ڕۆژانه  یه ک یه ک  به  ڕاست و درۆوه ، 
به خه یاڵ و ڕاسته قینه وه  ده یانگوزه رێنین. ئه وه ی ڕۆژانه  شته کان 
له سه ر  پێی  ئه وه ی  ژیانه وه  .  نێو  نه هاتۆته   ئه وه   نه گوزه رێنێت، 
نه بوو  جیدیه تی  نابێت،ئه وه ی  له هه وادا  سه ریشی  نه بوو،  زه مین 
ڕۆژژمێره که ی  کتێبی  شاعیر  گوێته ی  بێهۆن.  پێکه نینه کانیشی 
بۆ  واژه   دوو  وه ک  ئه مه   ڕاستی((   و  ))شیعر  ناوناوبوو  خۆی 
تێگه یشتن له  ژیان له نێوان دووانه ی خه یاڵ و هه قیقه تدا،له نێوان 
درۆ و ڕاسته قینه دا. واته  خوێندنه وه ی ئه و دووانه یه  ده بێته  مایه ی 
دۆزینه وه ی ڕه هه ند و دووری سێهه م که  نهێنی ژیان ئاشکرا ده کات.
خۆله ناوبردن  خه ریکی  یان  ته نیا  به   به دوواوه ،ئێمه   له ڕاپه ڕین   
ته نیا   یان  هانیوه ،  به رهه م  نیهلیزممان  ته نیا  یاخود  بووین، 
سینیزمانه  کامێرای فۆتۆگرافی واقیعمان به ده سته وه  بووه ، بۆیه  
ڕۆژژمێره کان  و  بیۆگرافی  نووسینی  ئه ده بیاتی  که   نییه   سه یر 

له سه رگۆڕی فیشته  و هیگڵه وه  بۆ ناو ستۆدیۆی 

زافرانسکی و سلۆته ردایک

خۆی  تری  دوورییه که ی  به   گرنگییه کی  هیچ  کۆ  و  تاک  به سه رهاته کانی  و 
نه داوه،که  دوورییه  ئه فرێنه ر و جیدیه که یه  . ئه وه ی له  دوای ڕاپه ڕینه وه  له  ناو 
ڕۆژگاره   ئه و  فانتازیاکانی  و  ڕۆژانه ییه کان  به سه رهاته   بۆ  کوردیدا  ئه ده بیاتی 
نێو  هه ڵه کانی  گه وره ی  به شێکی  لێره وه   ده ره وه .  دێته   پووچ  بگه ڕێت،مایه  
و  ژێده ر  هه ڵناقووڵێن،به ڵکو  کۆمه اڵیه تییه کانه وه   سه رچاوه   له   ئێمه   جیهانی 
هۆیانه   ئه م  له به ر  ڕووناکبیری.  کایه ی  له   بریتییه   که   هه یه   تریان  کانییه کی 
ئێمه  لێره دا بانگه شه ی ئیدیایه کی تر ده ده ین.. ئیدیای گرنگیدان به  به سه رهات 
وه النانی  و  ڕۆژانه   نیهلیزمی  ئافه رۆزکردنی  ئیندیڤیدووه کان،ئیدیای  داستانه   و 
سینیزمی ڕۆژنامه کان، ئیدیای پیاده کردنی ئه و عه شقه  بێسنووره ی مرۆڤ بۆ 
زانین و توانین هه یه تی، ئیدیای بایه خدان به  مه شقه کانی خود، به و چیرۆکانه ی 
ژیانی تاکی پاڵه وان تۆمار ده که ن. ئامانجی ئه م ئیدیایه ش بریتیه  له  دووباره  
ژیانی  ئه فراندنی  ڕه گه زه کانی  که   ژیانێکدا  نێو  له   پاڵه وان  زیندووکردنه وه ی 
به هێزی  نییه  ماسولکه ی  پاڵه وان که سێک  لێره دا  فه رامۆش کردووه . هه ڵبه ت 
ڕۆحیه وه   له ڕووی  که   ده گرێته وه   تاکانه   ئه و  هه موو  هه بێت،به ڵکو  جه سته یی 
سه رکێشی ده که ن بۆ پتر خۆپه روه رده کردن و خۆچاککردن و جیهان چاککردن 
به   بێت،واته   تێۆریش  که سێکی  ده شێت  پاڵه وان  ده که ن.  ڕاهێنان  و  مه شق 
تێڕامانکردن به شداری ژیان بکات،که سێک بێت بیانووی بۆ مانه وه  له  جیهاندا 
بریتی بێت له  بیرکردنه وه  و له  نووسین،وه ک حاڵه تی سیۆران که  به دگومانێک 
بیه وێت  ئه وه ی،ئه وهه رکاتێک  بوو،بیرۆکه ی  ئه وتۆ  سه رسه ختی  به دبینێکی  و 
ده توانێت خۆی بکوژێت،کردبووه  بیانووی مانه وه ی له  ژیاندا، یان وه ک فیلۆسۆف 
هۆسرڵ که  ده یگووت،ئه گه ر فه لسه فاندن نه بووایه  به رگه ی ئه م دنیایه م نه ده گرت. 
کرده وه یه کی وه هاش بریتییه  له و مه شقه ی که  تاکه کان وه کو جاوید و وه کو 
ئاسکێتیک بۆ چاککردنی خۆیان و جیهان پیاده ی ده که ن. ئێمه  له  نیتچه وه  
فێری ئه وه بووین که  پاڵه وان له ڕۆحماندا ده رنه که ین. چونکه  به ده رکردنی ئه م 
ده بێته   ئه فرێنه ره وه   و  کارا  هێزێکی  له   ژیان  ئیدی  ناوه وه مان  کاره کته ره ی 
هێزێکی ناکارا و زه لیل و کزه ڵ. کزه ڵه کانیش ئه وانه ن  که  به  دۆخی ئارا ڕازین و 
ناخوازن هیچ گۆڕانکارییه ک بکه ن، نه بیرده که نه وه  و نه  کار ده که ن، نه  تێڕامان 
له کاتێکدا  نه  هیچ هابیتۆسێکیان هه یه ،  نه  جاویدن و  ڕاهێنان ده که ن،  نه   و 
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مرۆڤی کارا له ناوه وه یدا پاڵه وانێک هه یه  و فه رمانی پێده دا و پێی ده ڵێت :” تۆ 
ده بێت ژیانت بگۆڕیت.”.

 ڤیتگنشتاین ده یگوت،جیهان بریتییه  له  هه موو ئه وه ی هه یه . هه ڵبه ت ))هه موو 
ئه وه ی هه یه((  بریتییه  له کۆی ڕۆژانه کان،کۆی  دۆخ و ساته کان،کۆی دیمه نه  
بچووک و گه وره کان. ئێمه  بۆ ئه وه ی بێینه  نێو جیهانه وه  ده بێت مامه ڵه مان 
له گه ڵ هه موو بچووکێک و هه موو گه وره یه کدا  بۆ هه وڵی چوونه  نێو جیهانه وه  
بێت. سلۆته ردایکیش پێیوایه  جیهان بریتییه  له  هه وڵدان،ئه وه ی هه وڵ نه دات 
هێزه   دیاره   بدات.  هه وڵ  ده کات  مرۆڤ  له   وا  چی  ئایا  جیهانه وه .  ناچێته  
ناوه کییه کان، هه سته کان و هۆشه کان و حه ز و نیاز و خواسته کانن، هێزی ئه و 

ڕۆحه  بێئۆقره یه ی ناومانه  له  هه وڵدانیدا بۆ چوونه  جیهانه وه . 
  ئه ده بی ده وڵه مه ند ئه وه  نییه  پڕێتی له  خه یاڵ له پێناوی خه یاڵدا،به ڵکو ئه وه یه  
پڕێتی له   ڕاستی  سه رکێشی و به سه رهاته کانی خه یاڵی ڕۆژانه مان. ته نانه ت 
له  فه لسه فه شدا بیرکردنه وه  له  گه ردوون و بوون و بابه ته کانی وه ک ئیتیک و 
عه قل و ڕۆح هیچ نیین جگه  له  کلیلێک بۆ کردنه وه ی ده رگای تێگه یشتن له  
ژیان، یان بابڵێین له و ژیانه ی ڕۆژانه  هه ر تاک و کۆمه ڵێک ده یگوزه رێنێت و 
له نێو کایه یه کی خۆییدا یاخود کولتوریدا ده یژێنێت. مرۆڤ له هه ر جێیه کی ئه م 
جیهانه دا بێت و له  نێو هه ر فه رهه نگێکدا په روه رده  کرابێت،ئه و بوونه وه رێکه  
ڕۆژانه  ده ژی،ئه م ڕۆژانه یه ش بریتییه  له  خودی درێژخایاندن و له  هه میشه یی. 
به اڵم کولتوره کان ڕۆژانه مانیان فه رامۆش و پێشێل کردووه ،به تایبه تی کولتوری 
دینی  و کولتوری جه ماوه ری و مێگه لگه راش هۆکارێکی تری دڵره قه  له پێشده م 
ده رکه وتنی مرۆڤی ئه کرۆباتیک، مرۆڤێک بتوانێت یاری به  هه مووشتێک، له هه موو 
فه رامۆشکردنی  بۆ  هۆکارن  کولتورانه    جۆره   ئه م  بکات.   کاتێکدا  و  شوێن 
ڕۆژانه ی تاک و ئه و داوای بایه خدان به  دواڕۆژ و به ژیانی گشتی ده کات. ئه م 
نه هاتووه   ڕاوه ستاوه  و چه کوشێک  به پێوه   له جێی خۆیدا  توند  دیواره  هێشتا 
بیڕوخێنێت. ئیدیا نوێکان ده بێت ئه و کۆنسێپته  بگرنه  ده ست که وا  ئه وه ی بۆ 
هه میشه  ده مێنێته وه  هه ر خودی ڕۆژانه کانن،خودی ئه و چرکه ساتانه ن که  هه وڵی 
چوونه  نێو جیهان ده ده ن. چونکه  ئه وه ی نه توانێت ڕۆژه کانی خۆی بژی ئه وه  

ناچێته  جیهانه وه .

ئه ده بی کوردی له  ئه ده به  هه ره  هه ژاره کانی جیهانه  له م ڕووه وه .تائێستا ده قێک 
نابه ین له باره ی گه شته وه  هه بێت، ڕووداوه کانی ژیانی تاک و به سه رهاته   شک 
کولتورییه کانی کۆمه ڵگا به  هیچ مه ره که بێک نه نووسراونه ته وه . که م ئه دیبی کورد 
داهاتووشدا  له ڕۆژگاره کانی  بکات که   ئه و ڕۆژانه وه   له باره ی  شک ده به ین قسه  
ئاماده بن. حاڵه تی وه ها ئێمه  ته نیا الی مه حوی ده یبینینه وه ،که باسی قه یرانه  
ڕۆحییه کانی ڕۆژگاری خۆی ده کات به اڵم بۆ ئه م ڕۆژگاره  و هه میشه   بۆهه موو 
له  گشتدا  بڵێین:ئێمه   ده بێت  زه رده شت  وه ک  بۆیه   ده بێت.  تریش  ڕۆژگارێکی 

زۆرمان هه یه  و له  تاکدا که م.  
له و  بووین،چونکه   نائومێد  و  ک��ردووه   سۆراغمان  جار  گه لێک  ئێمه   هه ڵبه ت 
سۆراغه ماندا که ممان بینیوه ته وه ، بۆیه  ده بێت چیتر سه رده مێکی تر ببه خشینه  
فه رهه نگ و ئه ده بیاتی کوردی. ده بێت په نجه ره یه کی تریش بخرێته  نێو خانووی 
ئه ده بیاتی کوردی،په نجه ره ی به سه رهاته کانی ڕۆژانه  بۆ ڕوانینه  جیهان، چونکه  
ڕۆژانه ی  ژیانی  ساته وه خته کانی  تۆمارکردنی  و  نووسین  و  خوێندنه وه   به بێ 
و  تێڕوانینه کان  بنووسینه وه .   فراوانه که یدا  تێگه   له   ژیان  تاکه کان،ناتوانین 
ڕه فتاره کان ته نیا ڕۆژانه کان پێوه ریانن. ژیاندۆستی لێره وه  ده ست پێده کات که  
ڕۆژانه کان فه رامۆش نه که ین. ڕووداوه کانی وه ک ))له دایکبوون(( و ))مردن(( 
که  هه موو ڕۆژ ڕووده ده ن ده بێت قسه یان له باره وه  بکرێت، به اڵم هاوکات به مه  
که   بکرێت  گه ورانه ش  و  بچووک  ڕووداوه   ئه و  هه موو  له باره ی  قسه ش  ده بێت 
ده بێت  ڕووده ده ن.  مردندا  و  له دایکبوون  گه وره که ی  ڕووداوه   هه ردوو  له نێوان 
قسه له سه ر:سه ردان،دیده نی،گه شت،پیاسه کردن،وه رزش،تێرامان،ئازار،ئازایه تی، 
به دکاری  پێکه نین، ترس، ڕق، وه فا، دڵسۆزی، شکست،سه رکه وتن، دزێوی و 
له   ده بێت  نووسین،ئیتر  ڕه هه ندی سێهه می  ببێته   ده بێت  ئیدیایه   ئه م  بکرێت. 

.3D 2  وه  خۆمان بگوێزینه وه  به ره و کولتوریD کولتوری
بۆ نموونه : ئه ده ب چی ده کات گه ر ئه و مردنه  تۆمار نه کات که  مرۆڤێک پاڵه وانانه  
یاخود ترسنۆکانه ،جاویدانه  یاخود به ربادانه  به سه ریدا هاتووه . ئه ده ب چییه ، گه ر 
ئه و ئاره زووه  قووڵه ی مرۆڤ هه یه تی بۆ پشکنین و بۆ ناسینی دنیای تر نه هۆنێته وه . 
نووسیویانه ته وه ،ئه وانه ی  کۆچه رییانه   مرۆڤه   ئه و  ته نیا  مرۆڤایه تیش  مێژووی 
شارستانیه تیان دروستکرد،کۆچه ره  دوور ڕه وه کان و هه ڵۆ به رزه فڕه کان بوون، 
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ئه وانه شی له هه رێمه کانی خۆیاندا چوارمشقی دانیشتوون،بریتی بوون له  مریشکه  
دۆڕاوه کانی مێژوو.

 ئه ده ب له چاوی مندا بریتییه  له  منداڵدانی گه شه کردنی زینده وه ره  کۆچه ره کان. 
ئه ده بێک کاره کته ری له و جۆره  نه هێنێته  دنیاوه ،ئه وانه ی سه رکێشی ده که ن،کۆچ 
پێده شته کان  قوواڵییه کان،بۆ  نێو  به رزاییه کان،بۆ  ده ڕۆن،ب��ۆ  ،دوور  ده که ن 
له پێناوی هێنانه وه ی گه نجینه  بزره کانی ڕۆح و سروشت، ئه و ئه ده به  ته نیا وڕێنه  
ده چێنێت،ئه وه شی وڕێنه  بچێنێت قه تیسبوون دروێنه  ده کاته وه . ئه ی هاوڕێم... 
ئامۆژگاریم ته نیا ئه وه یه ، ئه و ئه ده بانه  بناسه ، ئه وانه ی بۆ ناسینی مرۆڤ هه موو 
جیهان ته ی ده که ن. ته نیا له  کایه یه کی له م چه شنه دا مرۆ ده توانێت وانه ی ژیان 
فێر بێت،وانه ی بیرکرنه وه  و یادکردنه وه ، وانه ی ئازار و ئه وین، وانه ی به سه ر 

خۆدا هه ڵکشان  فێر بێت.
شه ڕی  تری  واتایه کی  ده رخ��ه ره وه ی  که   نووسینه   سێهه می  ڕه هه ندی  ئه مه    
هه موو  بۆ  کۆگایه ک  له   بریتییه   سێهه م  ڕه هه ندی  لێکدژه کانه ،  دووانه   هه موو 
ته نیاش  ده نووسن،ئه وانه ی  خه یاڵ  له سه ر  ته نیا  ئه وانه ی  دووانایه تییه کان. 
له سه ر واقیعی بینراو ده نووسن، ئه وانه  ته نیا له  کونێکی بچووکه وه  ته ماشای 
ژیان ده که ن،که  جگه  له  بڕگه یه کی دیمه نه که  شتێکی تر نابینن. به اڵم ئه وانه ی 
هێڵی  دوو  له   ڕاسته هێڵه کانیان  ده خوێننه وه ،ئه وانه ی  ڕه هه نده   ئه و  هه ردوو 
ته ریب، یاخود پێچه وانه  و دژ زیاتر ده کێشێت، ئه وانه  هێڵی سێهه م و دووری 
سێهه می واتاکان ده کێشن ،که  بریتییه  له  نهێنی ژیان. ئه وانه  بوونه وه رێکی تر 

ده هێننه  جیهانه وه ،ئه وانه  چاوی سێهه میان هه یه  بۆ بینین.
خۆم  ژیانی  خۆشه کانی  ل��ه ڕۆژه   یه کێک  تۆماری  ده خ��وازم  به رکوڵه وه   له م 
بنووسمه وه . ڕۆژیك، مێژوویه کی درێژی 200 ساڵه ی گه شه ی ڕۆحی و عه قلی 
بۆ الی  نۆزده وه   هیگلی سه ده ی  و  فیشته   له   به رجه سته ده کات.  فه لسه فی  و 
زافرانسکی و سلۆته ردایک له سه ده ی 21 دا. ئه وه شی پتر خۆشی ده به خشێته  
له ژیانمدا  جۆره م  له و  ڕۆژی  گه لێک  ته نیا  به   من  ئه وه یه ،ئه گه رچی  ڕۆژه   ئه م 
ژیاندووه ، به اڵم ئه مجاره یان به  هاوبه شیم له گه ڵ هاوڕێمدا ئیسماعیل حه مه ئه مین 

گوزه رانم.
کاتێک کارتی بانگهێشتی به رنامه ی ))چوارینه ی فه لسه فی(( هه ردوو فیلۆسۆف 

یه کشه ممه   ڕۆژی  بۆ  پێگه یشت  سلۆته ردایکم  پیته ر  و  زافرانسکی  ڕودیگه ر 
18.09.2011  به  ته له فۆن ئیسماعیلم ئاگادارکرده وه  ئه گه ر حه ز ده کات 
و ده توانیت ئه وا ده توانین پێکه وه  بچین،ئه و ڕاسته وخۆ پێشوازی له  داواکه م 
کرد. ئه مه  به س بوو بۆ من تێبگه م ئه م هاوڕێیه م ڕۆحێکی کۆچبه ره ،ئاماده یه  
سه فه ری شاره کان بکات له پێناوی ده ستکه وتی مه عریفیدا. ئه م هاوڕێیه ،ئاماده یه  
پشووی کۆتایی هه فته ش پشوو نه دات و سه ده ها کیلۆمه تر دووری به ڕێ که وێت 
له  کۆتایی مێژوودا  بێت. که  هیگڵ ده یگووت  یه کشه مه شدا چاالک  له ڕۆژی  و 
خودو بابه ت پێک ده گه ن و له ڕۆحی ڕه هادا پرۆسه ی گه شه کردنی ڕۆح ته واو 
ده بێت،سلۆته ردایک ئه وه ی بۆ سه لماند که  هیگڵ بیریاری کۆتایی نییه ،به ڵکو 
نادات،به ڵکو  پشوو  مێژووشدا  یه کشه مه ی  له   هیگڵ  وه   ته واوبوونه ،  بیریاری 
خه ریکی بایه خدانه  به  کاره کانی خۆی. له م ڕاڤه یه دا ڕۆحی ئه م هاوڕێیه م به و 

ڕاڤه یه ی سلۆته ردایک ده پێوا.
 له کاتی دیاریکراودا ڕۆژی یه کشه مه  ده مه و نیوه ڕۆیه کی باراناوی  ئه وگه یشته  
به رلین، به رله وه ی باوه ش به یه کدا بکه ین، من خێرا ڕوانیمه  ڕوخساری ئه و،شه وق 
له   مه ستییه ک  به   هه ستم  ده بینیه وه ،  ڕوخساریدا  له   گه وره م  ئاره زوویه کی  و 
ڕووخساری ئیسماعیل دا ده کرد،ئه مه ش منی شادمانتر ده کرد. دیاره  مه ستی 
بریتییه  له دایکی نووسین. لێره وه  ئه م نووسینه  له دایکبوو به  هاوبه شی ڕۆژانه ی 
من و ئیسماعیل. له م ڕۆژه  باراناوییه دا 18.09.2011 یه کشه مه یه  و به رلین 
سه رقاڵی هه ڵبژاردنه کانی شاره وانیه کانه  و من پشوو ناده م و ناشچم بۆ ده نگدان. 
به ڵکو گیانی من بۆ شوێنی گه وره تر ده چێت. گۆڕستانی ناوداران، که  تیایدا 
گیانێکی ڕه های وه ک هیگڵ و خودێکی ڕه های وه ک فیشته و شاعیرێکی گه وره ی 
ناوداره کانی  هه موو  هی  که   گۆڕستانه دا  له م  سه ره تا  ڕاکشاون.  برێشت  وه ک 
به رلینه ،چووینه  سه ر گۆڕی هیگڵ،که  گۆڕیچکه یه کی زۆر ساده ه  بوو، جاویدانه 
و  ڕۆح  و  عه قل  له سه ر  بن  ئاماژه   که   گرت  له گه ڵیدا  جۆرمان  جۆراو  وێنه ی 
ڕه هایه تی و دیالێکتیک،له پاڵیدا ڕاکشاین،ده ستمان ده خسته  سه ر کێله که ی و 
باوه شمان پێدا ده کرد و ده مانپرسی له م سه رده مه دا گه ر هیگڵ بمایه  چی بۆ 
فینۆمینۆلۆژیای ڕۆح و ڕۆحی ڕه ها و فه لسه فه ی ماف ده نووسی.ئایا له باره ی 
له کاتێکدا ئه و   خۆرهه اڵته وه  که  ئێستا به هاری خۆیان ده ژین چی ده نووسی، 
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پێیوابوو خۆرهه اڵت،جیهانی ئیسالم، شتی نوێی به رهه م نه هێناوه ،به ڵکو ته نیا 
ڕاڤه ی فیکری گریکیان کردووه . هه ر له پاڵ هیگڵ دا فیلۆسۆفی مه زن،فیشته  
گۆڕه که ی  له پاڵ  سوریالیانه مان  وێنه ی  کۆمه ڵێک  شێوه   ڕاکشاوه ،به هه مان 
و  بکات  ئیدیالیزم  و  ڕه ها  خودی  له   گوزارشت  گرت،به شێوه یه ک  ئه میشدا 
و  به کاربه ر  خودێکی  بۆ  پووکاوه ته وه   خود  که   له سه رده مێکدا  ده مانپرسی.. 
مشه خۆر و چ ئیدیایه کی بۆ خود پێنه ماوه ته وه ،فیشته  له مڕۆژه دا چی ده گووت 
بۆ )من(. پاشان چووینه  الی گۆڕی شاعیر بیرتۆڵد برێشت که  به رانبه ر ئه م 
دوو ڕۆحه  مه زنه  نێژراوه  و ئاره زووی خۆشی هه ر ئه مه  بوو.چونکه  ماڵه که شی له  
ته نیشت ئه م گۆڕستانه وه یه  و ژووری کارکردنه که ی په نجه ره کانی ده ڕوانێته  سه ر 
ئه م گۆڕستانه .برێشت تکای وابووه  الی هیگڵ و فیشته وه  بنێژرێت،به اڵم له پاڵ 
به رکه وتووه ،که   فراوانی  جێگه یه کی  به رامبه ریان  نه بووه ،بۆیه   جێگه ی  ئه واندا 
خۆشبه ختانه  له وه ی هیگڵ و فیشته  فراوانتره . هه واڵی ئۆرنێال و مۆنتی و دایکه  
سه رگۆڕی  چووینه   هه روه ها  ده پرسی.  برێشت  له   ته باشیرمان  بازنه ی  و  ئازا 
هاینریش هاینه  و گه لێک زانا و ئه دیب و فیلۆسۆف و سیاسی و سه رکرده ی 
ناوداری تر. پاشان سه ردانی ماڵه که ی برێشتمان کرد که  ئێستا مۆزه خانه یه که  

به ناوی خۆی و هاوسه ره که یه وه ..
چه ند  ئێمه ش  و  ده باری  هه ر  باران  ده ره وه   هاتینه   برێشت  ماڵه که ی  له   که  
کاتژمێرێکمان مابوو بۆ چوونه ژووره وه ی به رنامه که  له  کاتژمێری 7ی ئێواره دا،بۆیه  
به هه لم زانی چه ند شوێنێکی دێرین و کولتوری به رلین پیشانی هاوڕێکه م بده م.. 
چوینه  سه ردانی دیواری به رلین، وچه ند قاوه خانه یه کی کولتوری ناودار و دواتر 

چوینه  پاڵ په یکه ره  قه به که ی مارکس و ئه نگلز و وێنه ی جۆراوجۆرمان گرت.
کات نزیک بووه وه  له  مه به سته  سه ره کیه که مان، له ژووانه  ڕۆحییه که مان. ئیدی 
به  تاسه یه کی گه وره یه  به ره و ئه وێ ڕیمانکرد. چوینه  ستۆدیۆ، له  نهۆمی 14ی 
به خه نده وه   ده م  و  شاد  ڕۆحێکی  به   ئینته رکۆنتینێت،له وبه رزاییه وه   هۆتێلی 
له په نجه ره که وه  ته ماشای جوانی شاری به رلینمان ده کرد، من ئه مه  بۆ دووه مجارم 
بوو به شداری به رنامه که  بکه م، جه ماوه رێکی خوێنه وار و هه ڵبژارده  ی ئه رستۆکرات 
ئاماده بوون،پێده چوو ئێمه  تاکه  نائه ڵمانی میوانه کان بوو بین،بۆیه  بووبووینه  جێی 
سه رنجی هه ندێکیان،ئیسماعیل گووتی ئێستا ئه وانه  گاڵته یان پێمان دێت،گووتم 

نا ئه گه ر ژیر بن ده ڵێن ئه م دووانه  له  بێگانه  زیره که کانن و نموونه ی ده سته بژێن. 
بۆیه  هێنده ی پێ نه چوو خانمی ڕێکخه ری به رنامه که  هاته  الم و ناسیمیه وه  و 
ساڵومان کرد و گووتی جێگه که تانم له ڕیزی پێشه وه  بۆ داناون. ئیتر هێنده ی 
نه برد چووینه  ژووره وه  بۆ ناو ستۆدیۆ ،ئه تمۆسفێرێکی زۆر سه رنجڕاکێش بوو، 
دانیشتین بۆ بینین و بیستنی تێمای  به رنامه که  له سه ر کولتوری شار. له  کاتی 
ته واوی خۆیدا ده ست به  به رنامه که کرا،پیته رسلۆته ردایک ساڵوی له  میوانه کان 
و بینه ره کان کرد و له گه ڵ زافرانسکی هاوکاریدا میوانه کانیان ناساند و که وتنه  
پرسیارکردن و گفتوگۆکردن. به ڕاستی تێمایه کی گرنگ بوو،ئێمه  بۆ ماوه ی یه ک 
کاتژمێر گوێبیستیان بووین تا به رنامه که  کۆتایی هات و پاشان چووینه  الی 
زافرانسکی و سلۆته ردایک و ئیسماعیل حه مه ئه مینم پێناساندن و باسی گۆڤاری 
کۆنسێپتمان بۆکردن و زۆر سه رسام بوون پێی که  به زمانی کوردی گۆڤارێکی 
خۆشه مان  ساته   ئه م  جوانی  وێنه یه کی  هه یه .چه ند  فه لسه فه   قه به له سه ر  وا 
بگرم  گۆڤاره که   ده که م  حه ز  من  وێنه که دا  له   گوتی  پێکه وه گرت،سلۆته ردایک 
به ده سته وه . وه ک بڵێی له هه رکوێ و به هه ر زمانێک بیری فه لسه فی هه بێت ئه و 
پێشوازی  لێده کات،چونکه  بیرکردنه وه  ده بێت گه ردوونیانه  کۆچ بکات. پاش 
هاتنه ده ره وه  له  ستۆدێۆ به  مه ستییه کی شادیهێنه وه  من و ئیسماعیل چووینه  
که   خۆشه کرد  ڕۆژه   له و  باسمان  و  دانیشتین  ماوه یه ک  بۆ  و  قاوه خانه یه ک 
پێکه وه  بردمانه سه ر.ڕۆژێک ده شێت هه ر یه کێک تێیدا به خته وه ر بوو بێت،به اڵم 
به و شێوازه ی ئێمه  گومان ده که ین که سی تر هه ی بوو بێت. ئیدی ده بوو لێره  
به دوواوه  ماڵئاوایی له یه کتر بکه ین،ئیسماعیل ده بوو سبه ی زوو بچێته وه  سه ر 
کار و منیش هه روه ها،بۆیه  هه ر ئه و شه وه  به ڕێکه وته وه  به ره و نوره نبێرگ،به اڵم 
به ڕۆحێکی پڕ کامه رانی و خۆشییه وه . ماوه ته وه  بڵێم،هیچ شتێک له وه  خۆشتر 

نییه ،مرۆ ئاره زووی ئه وه ی تیا بێت له پێناوی زانین دا له سه فه ردا بیت.
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ئیسماعیل حەمەئەمین 

کایەی تایبەت وەک بازنەیەک لەهەوادا 
لەنەشئەو  دەبێت  پڕ  هاوڕێم،  بەرلین  بۆ  ئەمجارەت  هاتنی 
کەباسی  بوو  هاوڕێم  عەلی(  )بەکر  وشەکانی  ئەوە  مەعریفە، 
سافرانسکی(   )ڕودیگە  ئەڵمانی  فەیلەسوفی  کردم،  بۆ  ئەوەی 
)چوارینەی  بەرنامەی  بۆ  ناردووە،  بۆ  تایبەتی  بانگهێشتی  دوو 
 ،)Das Philosophische Quartett فەلسەفی  
سڵۆتێردایک  )پیتەر  ئەڵمانی  فەیلەسوفی  لەالیەن  بەرنامەیەکە 
و ڕوودیگە سافرانسکی( بەڕێوەدەبرێت و هەر جارەی دوومیوان 
لەبوارێکی تایبەتدا بانگهێشت دەکەن، بۆماوەی کاتژمێرێک  لەسەر 
بەرنامەیە  ئەم  گفتوگۆدەکەن..  تیمایەک  و  گەرم  تەوەرەیەکی 
کاتی دیاریکراوی نییە، بەڵکو بابەتی دیاریکراوی هەیە، بەمانای 
زۆر جار لەدوومانگ جارێک، زۆر جاریش مانگی جارێک، ئاوەها 
بکەن.  ئامادە  بەرنامەکەیان  کەی   بڕیاردەدەن  فەیلەسوفەکان 
ئیستاکێیە،  گرنگەکانەی  ڕووداوە  و  قەیران  یان  مانگ  بابەتی 
بەرنامەیەکی  بەمانانی  دیاردەکان،  لەسەر  قسەکردنە  یاخود 
ڕۆژنامەوانی نییە بەڵکو ڕەهەندە فیکریەکانی ڕووداوەکان کڵێشەی 
من  دەکەن.   نەخشەکێش  خۆیا  بۆ  بەرنامەکە  پێشکەشکردنی 
هەموو جارێک چوارینەی فەلسەفی بەڕووبەرێکی فەلسەفی لەگەڵ 
خۆمدا وەردەگێڕمە سەر کوردی و بەکریش بەچوارینە، لەڕاستیدا 

مینی بیۆگرافیەک لەگەڵ سافرانسکی و 

سڵۆتێردایک 

وشەی Quartett یاریەکی کارتە ، کەپیکهاتووە لەوەی مندااڵن چوار مانای 
جیاوازی یەک شت لەکارتەکان هەڵدەبژێرن، بۆنمونە لەژێر ناونیسانی خێزانی 
هاوشێوە  کارتی  چوار  هەولدەدەن  بەردەمیان  لەکارتەکانی  منداالن  بەختەوەر 
ڕستەی  چوار  مانای  چوارکارتەکە  بەردەوامە،  یارییەکە  ئاوەها  و  دەربهێنن 
چوارینەی  تەنها  ئەمە  لەناوەڕۆکدا  پێوامیە  من  بەاڵم   بابەت،  یەک  جیاوازی 
فەلسەفی نین، بەڵکو ڕووبەریکی فەلسەفاندنی  دنیایە لەماوەی کاتژمێرێکدا.  
دیارە هاوڕێم بەکر عەلی چەندەها جار چووە بۆ کوڕەکانی فەیلەسوفێکی گرنگی 
وەک سڵۆتێردایک و قسەشی لەگەڵدا کردووە، بێگومان من چەند جار پێمگووت 
کەئەو بەختەوەرە کەلەگەڵ فەیلەسوفیکی گرنگی ئەم چەرخە قسەی کردووە، 
کاتی ئەو فەیلەسوفانە زۆر کەمن بەاڵم لەو چرکە ساتە کەمانەدا  مرۆڤ لەگەڵ 
یەکەم ڕستە گۆڕینەوەدا هەست بەو هێمنیە دەکەین کەفەلسەفە دەیبەخشێت 
بە ڕۆحی نائارامی ئێمە، ئێمەی ڕۆشنبیرانی ڕۆژهەاڵتی پڕ لەچیرۆکی نیگەرانی 
لەهێمنی  پڕە  ساتانە  چرکە  ئەو   .. ڕۆژەکانمان  شکستەبردوویی  و  خوێن  و 
هێمندا  وشەی  لەنێو  جیهان  هەستدەکەیت  لەگەڵتدا  وشەیدا  یەکەم  لەگەڵ  و 

دووبارە لەدایکدەبێتەوە. 
لەبەیانی  سەر  لەنورنبێرگەوە  حەماسەوە،   بەو  نەشئەیەوە،  پڕ  هەستە  بەو 
18.09.2011 بەرەو بەرلین کەوتمەڕێ، بەیانی زوو ئەشقەکەم تەلفۆنی بۆ 
کردم و گووتی تکایە لەسەرخۆ لێبخوڕە، تکات لێدەکەم..من هێمنم کردەوە، 
کەبەهیمنی لێدەخورم، بەاڵم  ئەوەندە نائارامیەکی پڕ بەختەوەریم تێدا دەهەژا 
کەهەرگیز ئەوەندە زیادەڕۆیم نەکردووە  لەئۆتۆمبێل  لێخوریندا،  پەلەم بوو 
بگەمە بەرلین، زوو بگەم، بەمن بووایە شەو بکەوتمایە سەر ڕێگا خێراکان بەرەو 
بەلین، بەاڵم هیالک بووم بەدەست ڕۆژانە ژیانەوە، جەستەم هیالک بوو.. بەیانی 
زوو دوای تەلفۆنی ئەشقەکەم من زۆر زوو کەوتمە سەر ئاتۆبانی ژمارە نۆ بەرەو 
بەرلین بیئەوەی بەخۆم بزانم الی چەپم بەرنەندەداو بەخێرایی زیاتر لەسەدو 
هەشتا لێمدەخوڕی، بەمەش بەپێجەوانەی ئەشق و چەمکی ئەشق دەجواڵمەوە 
وەک  ئەشق  بیگومان  کاربەکەم،  ئەشق  دژی  ویستومە  تەمەنم  بەدرێژایی  من 
)ئیدیالیزەکردنی دنیا( لەکڵێشەیەکی یۆتۆبیدا، زۆر زوو لەنێو دەزگای خێزاندا 
بۆ ڕۆژانە ژیانی  بڵێم ئەم وەهمە وورد دەبێتەوە  وایە  یۆتۆبیایە، چاکتر  ئەم 
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ڕۆتین و پەیوەندی بایۆلۆژیانەی نێوان هەردوو ڕەگەز، لەدواجاردا جگە لەوەچە 
خۆی  لەدەوڵەتەوە  سەیرەی  دەزگا  بەو  نادات  بەردەوامی  هیچیتر  خستنەوە 
پێوە خەریک دەکات تامزگەوت و کڵێسا، لێرەوە هەر هەلێکم بۆ ڕەخسابێت، 
و  دەزگاخوازی خێزان  پەیوەندی  لەچوارچێوەی  پەیوەندیەکانم  هەموو  ئاوەها 
پەیوەندی دەسەاڵت و بایۆلۆژیدا تەفسیر کردووە، یاخود باسی ئەو  وەهمەم 
بەئەشق  بڕوام  کردووە باس کەتەنها سەر جێگە دەیخوڵقێنێت. بەکورتی من 
)خۆسێ  نمونە  بۆ  فەیلەسوفەکان،  تەنانەت  و  کەهەیە  ئەوەی  وەک  نەبووە 
کاسات( باسی لێوە دەکات کەئەشق مانای ئاشنابونە بەئیدیال، )ئیدیال مانای 
شتیکە ڕۆحمان دەجوڵینێت،هیزیکی بیۆلۆژیمان پێدەبەخشێت، وەک پڕیشیک 

لەنێوماندا وزەکان دەتەقەینێتەوە.. ل19(..
 José Ortega y Gasset, Über die Liebe, Heyne

.Verlag 1938، S19
 

دوورکەومەوە،  کەلەئەشق  لێدەکات  وەهام  ئیدیالزم  بە  تەنگەنەفەسیەم  ئەم 
یاخود تەنها لەچوارچێوەی )ئیدیالیزەکردنی دنیا( دا تێبگەم ، لەبەر ئەوەش 
شکاوەتەوە...  ئەشقدا  بەسەر  ئۆتۆماتیکی  لەئیدیالیزم  حەزنەکردنێکم  هەموو 
ئەشق  دەنگی  مێینە،  دەنگی  لەپڕێکدا  پەالمارمدەدات،  ئەشق  لەپڕێکدا  بەاڵم 
لەدواجاردا  بەڵکو  نییە،  نێرومێی  سوودخوازی  و  سێکسوالی  دەنگێکی  تەنها 
دەبێتە کایەکەی تایبەت،  دەچێتە نێو جیهانی میتافیزیک، ئەبستراک، نەبینراو 
لەنێو بینراودا، وەک بازنەیەک بەدەورماندا جیهان لەخۆیدا کۆدەکاتەوە، دێتە 
نێو جیهانی تایبەتی ئێمە، ئیدیال دێتە نێو کایەی تایبەتەوە، دێتە نێو ئەو 
شتەی بەبوار / کایە Sphäre  باس دەکرێت، سڵۆتێردایک دەربارەی کایە 
کەفەیلەسوفە  بێت  تێزیک  بێت،  فۆرمێک   - بابەتی  خۆی   )کەژیان  دەڵێت 

دێرینە نەجیبەکان و ئەندازەیی لەگەڵ  ناوی کایە پێکەوە بەند دەکات ...(
 Peter Sloterdijk, Sphären. Mikrosphärologie: بڕوانە 

Band I: Blasen: BD I , Suhrkamp Verlag, s  12
ئێمەدا  دەوری  کەبەچوار  بازنەییە  هێڵێکی  فەلسەفیەوە  دیدە  لەم  کایەکان   
تەنداروە پڕێتی لەو بۆچون و پارچە بەجێماوانەی یۆتۆبیا و ئازار لەنێوماندا 

دروستیدەکات، بەجۆریکیتر دەتوانین بڵێین کایەی تایبەتی من وەک ئەو بڵقە 
ئاوە وەهایە، ئەو کەفە سابونە وەهایە کەپڕێتی لەهەوا و لەنێو بۆشاییدا، وەک 
بەنێو هەوادا  و  بڵق  ئاو دەبێت  و  پێدا دەکەین  پفکەیە وەهایە کەفووی  ئەو 
ئەو  نەخایەنێت  زۆر  لەوانەشە  دەبینین  ڕەنگان  پفکەکەدا  لەنێو  یاریدەکات، 
جادووە وەک هەموو کەفێکی نێو هەوا بتەقێت، بەاڵم لەنێویدا ڕەنگی خۆی، 
دنیای خۆی نمایشکردووە. من هەمیشە لەو بڕوایەدا ژیاوم کەهیچ مێینەیەک 
توانای ئەوەی نییە ئەو بازنە تایبەتەم ببەزینێت و ببێت بەبەشێک لەدنیای هەوا 
نشینی بڵقە بازنەیەکانی ژیانم. سەیر نییە سڵۆتێردایک سێ کتێبی گەورەی 
هەیە لەژێر ناونیشانی سەرەکی )کایەکان( نوسیوە، یەکەمیان بەناوی بڵقەکان، 
دووهەمیان بەنای گڵۆبۆس )هەسارە(، سێهەمیان کەفەکان.. ئەشق بەڕای من 
تێپەڕکردنی ئەویترە بۆ نێو کایەی تایبەتی خودەوە لێرەوە لەنێو بازنەی یەکتریدا 
سوڕانەوەیەک هەیە کەچیتر بیۆگرافیای خۆی مەحکوم نییە بەخۆتەوە، بەڵکو 
پابەندە بەئەویترەوە. کایەکان چیتر لەنێو پفکەدا بوونیان نییە، بەڵکو وەک دوو 
پفکە وەهان کەپێکەوە بەنێو هەوادا بەرزدەبنەوە و لەدواجاردا پەرشدەبنەوە.. 
بەجەهەنەم  ئەویتر  کەسارتەر  ئەویتر  کایەی   لەداگیرکردنی  جۆرێکە  ئەشق 
لەنێو تەنە ئەندازییەکاندا خۆیان نمایشدەکەن،  ئاوەها کایەکان،  تێدەگات .. 
لەجوڵەی  بەاڵم  ونایبینین،  کێشراون  یەکتریدا  بەدەوری  سەیرانەی  بازنە  ئەو 
سایکۆلۆژیدا بۆ چەند ساتێک گەمەی دیار و نادیاری خۆیان دەکەن...ئاوەها 
کیلۆمەترم   ویەک  بیست  چوارسەدو  خۆم،  کایەی  پاراستنی  ناونیشانی  لەژێر 
کەمتر لەوە بڕی کە پێویست بوو، دەمزانی نائەقاڵنیە ،بەاڵم پەلەم بوو بۆ نێو 
بەرلین، لەم خاكەوە بێئەوەی مەبەستم بێت بەپێجەوانەی خەمی ئەشقەکەمەوە 

جواڵمەوە،لەوانەیە بۆ ئەوە بیت کەکایەی خۆم بپارێزم ..
بەرلین و دوو گاڵتەجاڕی کینینزمانە 

بەرلین لەیەکشەمەی  ڕێکەوتی 18.09.2011  دا لەڕۆژیکی تایبەتدا دەژیا، 
ئەو ڕۆژە ڕۆژی هەڵبژاردن بوو لەشاری بەرلین، کریست دیموکرات و سەوزەکان 
ئەوەی  بوون..  هەڵبژاردندا  لەپێشبڕکێی  ولیبرالیەکان  دیموکرات  سۆسیال  و 
ئەمجارە سەرنجڕاکێش بوو کەلەشاری بەرلین سۆسیال دیموکرات لەپێشەوەی 
)کاڵوس  بەرلین  پارێزگاری  لەبەر  یەکەمیان  هۆ  دوو  لەبەر  بوو،  هەمووان 
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ڤۆڤەرایت (  کە پیاویکی کراوەیەو و )بەکر عەلی( گووتەنی: بەرلینی پڕکردووە 
لەکولتور و کراوەیە بەسەر هەمەڕەنگی کولتوری و ئەو هاواڵتیانەی بەڕەگەز 
ئەڵمان نین بەاڵم بەرلینین، بەمانای بەرلین بۆ هەمووانە... کاندیدی سۆسیال 
دیموکرات جگە لەڤۆڤەرایت خۆی، لیستی سەوزیش بەهەمان ئاڕاستە کاریان 
لیستی  لەسەر  هەبوو  بەرچاویان  کاندیدی  وبیانیەکان  تورک  گەنجە  کردووە، 
تر  نەتەوەکانی  زۆری  ژمارەیەکی  بەمەش  دیموکراتەکان،  سۆسیال  سەوزو  
دەبڕی،  ڕێگەیان  بەرەو سنوقەکان  موسوڵمانان  و  تورک  و  عەرەب  بەتایبەت 
بەرلین لەو ڕۆژەدا لەبەردەم تاقیکردنەوەی لێبورەدیی و کرانەوە و تۆلەرانس 
بۆ هەڵبژاردن و جەنگەکانی  بوو   تایبەت  بوو.. ڕۆژیکی  و موڵتی کولتوریدا 
)چەتەکانی  پارتی  بەتایبەت  کرانەوەدا،  و  ئازادی  ماناکانی  لەگەڵ  سیاسەت 
ئازادی  لەگەڵ  فەوزەویانەن  و  ئارناشیست  گەنجانە  ئەو  کەنوێنەری  دەریا( 
سێکسوالی و ئازادی مافی دنیای دیگیتال و پەیوەندیەکانی نێت و فراوانبوونی 
سنورەکانی پەیوەندی مرۆڤەکان لەگەل یەکتریدا بوون بۆ ئەوە کاریان دەکرد. 
جوانی پارتی چەتەکانی دەریا لەوەدایە، کەئەم پارتە تەواو پێچەوانەی پارتی 
ئاهەنگی  داخراودا  کارگەیەکی  لەهۆڵی  و  موحافزکارەکانە  دیموکراتە  کریست 
چاوەڕوانی خۆیان بۆ دەرئەنجامەکان سازدا.  ئیدی ئەو ڕۆژە  بۆ من و بەکر 
عەلی هاوڕێم  ڕۆژیکی پڕ جوڵە بوو لە فیکر و سیاسەت و زۆرانبازی، ڕۆژیکی 

مێژووی بۆ   بۆ دیداری بەرنامەکەی سڵۆتێردایک و سافرانسکی..  
هەموو  وەک  بینی،  یەکترمان  بەکر  و  من  شتراسە(  )تورم  تورم  لەشەقامی 
هەتا  گووتم  من  دنیا،  بەرامبەر  سینزمە  و  تیژ  لەڕستەی  پڕە  بەکر  جاریک 
بچینە تەمەنەوە گاڵتەجاڕتر و )سینیزم( تر دەبین بەرامبەر دنیا، بەکر باسی 
لەجیاوازی نێوان )سینیزم و کینیزم (ی کرد ، وەک پیشەی خۆی بەحەماسەوە 
باسی جیاوازی ئەم چەمکەی دەکرد بەوەی کینیزم مانای سەگوەڕییە، سەگانەیە 
سینیزم  بەاڵم   ، لەئەویتر  سەگەکانە  گازگرتنی  بەمانای   )Hundigkeit (
لەگەڵ  لەدیاردەیەک.  وەرگرتن  هەڵوێست  لەگۆشەنیگای  گاڵتەجاڕیی  مانای 
دەبێت  دەکرد کەسەرەتا  ئەوەی  باسی  بەکر  لەچێشتخانەیەکدا  نانخواردنماندا 
چێژ لەخواردن وەربگرین، ئەوسا چێژی مەعرفی...ئاوەها بەکر وەک پیشەی 
جارانی لەنێو چەمکەکاندا بە ڕۆحیکی کینیزمانە دنیای تەفسیردەکرد . یەکەم 

پێکەوە  بوو،  )هێگڵ(  گۆڕی   سەردانی  لێکردەوە  بیرمان  هەردووکمان  شت 
بەرەو ناوەڕواستی بەرلین بەئۆتۆمبیلی بەکر بەڕیکەوتین، لەبەردەم گۆڕستانی 
ئیدی  ڕاوەستاین،     Dorotheenstädtischer Friedhof دۆرۆتێ 
کینیزمانەی  ڕۆحی  و  لەقسەکردن  بو  پڕی  هێگڵدا   گۆڕی  بەدووی  گەڕانمان 
هەردووکمان . گۆڕستانەکانی ئەڵمانیا و ئەوروپا بەگشتی ، پارچەیەکی هونەرین 
و مرۆ هەیبەتی مردن دەبینێت لەنێو چەندەها شێوازی جوانی هونەریدا، زیاتر 
هونەری پەیکەرتاشی و نیوەپەیکەر و بەردهەلکۆڵین و هونەری گوڵ دەبینینی 
لەسەر هەر  لەگەڵ هەڵوێستەکردن  بیۆگرافیای گۆڕەکەدا،  لەگەڵ  کەهاڕمۆنین 
گۆڕەکان  بەوەی  لەئەویتر،  دەکەیت  مردووە  ئەم  بەجیاوازی  هەست  گۆڕێکدا 
وەک ئامادەبوونی تاکڕەویتی و ئیندڤیدوم خۆیان نمایشدەکەن، گۆڕێک لەویتر 
کێل  یان  چەترن،  کەزۆربەیان  ئێمە  گۆڕستانەکانی  بەپێچەوانەی  ناچێت، 
لەیەکتری دەچن. هونەری کێل و گۆڕهەڵبەستن لەئەوروپادا خاوەن مێژوویەکی 
خاوەن  و  قەبە  پڕۆیسی  دەوڵەتی  پیاوانی  و  ژەنراڵ  گۆڕی  لێرەوە  دێرینە، 
بەگشتی  زەبەاڵح.  ڕۆمانی  بەپایەی  دروان  چواردەر  لەهەندێکیاندا  و  پەیکەر 
ئەوەی من و بەکر تێبینیمان کرد کەفەرمانبەرە بااڵکانی حکومەت لەسەدەی 
نۆزدەدا گۆڕەکانیان بەهەیبەتەوە دەیانەویست پەالماری ئاسمانی بەرلین بدەن. 
کێلەکانەوە.  لەپشت  پیاوی چاو مۆن و سمێڵ فش وفەرمانبەری سارد وسڕ 
کەللەسەری پەیکەرەکانیان لەئێمەیان دەڕوانی، بێهودە من و بەکر لەنێو ئەو 
ونگەیەدا بەدووی هیگڵدا دەگەڕاین. لەم بەینەدا پەستبووین لەناوی ئەم هەموو 
کەگەورەیی  ژیاون  خەیاڵەدا  لەو  خۆیان  مردنی  کەدوای  سیاسیانە  و  وەزیر 
لوتبەرزییە  ئەو  هەموو  بەناوبانگەدا  گۆڕستانە  لەم  پەیکەریان  و  وزەبەالحی 
ئۆرۆستۆکراتیە، پڕ بیروکراتیەی دەسەاڵتیان لەنێو مێژوودا درێژدەکاتەوە، بەاڵم 
ژەنڕاڵ،  فاڵن  لەتەنیشتیەوە  و  وەزیران  سەرۆک  فاڵن  ماوە  ئەوەی  بێهودە، 
بەاڵم کوا کتێبەکانیان، کوا ئەدەبیان، کوا شانۆکانیان، کوا ڕۆمانەکانیان، کوا 
ئەزمونەکانیان بەنوسراوی ، کوا سیحری کتێب ، کەهیچ سیحریکی تر نایگاتێ، 
کوا فەلسەفە؟!  کوا ئەو  ڕۆشناییە مەزنەی نوسین لەدووی خۆی بۆ دنیای 
ئێمە بەجێدەهێڵێت، ئەمانە کێن جگە لەکۆمەڵیک سیاسی و فەرمانبەر نەبێت، 
خۆیان  تایبەتی  ژیانی  هەیبەتی  بۆ  گەورەیان  تێپەڕیوون..بەشێکی  بەژیاندا 
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پچڕیوە و بەاڵم بۆ سەرجەم مرۆڤایەتی جێگەیان دیار نییە، کەچی دەیانەوێت 
لەڕێگەی پایە و دینگەی گەورەی گۆڕەکانیان، پەیکەرەکانیان، سەرە مۆنەکانیان، 
میژوو  گەر  لەمێژوو،  گەورەن  بەشێکی  ئەمان  کە  بهاروژێنن  خەیاڵەمان  ئەو 
خۆیان نەبن!. هەندێکیان ئەوەندە پایەی گەورەی بەدەوردا تەندراوە ، کەوەک 
کۆشکیکی بچوک وەهایە بۆ مردوویەک لەو دیوو پایەکانەوە بە مۆنیەوە لەدنیا 
دەڕوانێت، ئەمە جۆرێکە لەگاڵتەجاڕی دەسەاڵت بەمێژوو، یان چاکتر وەهایە 
بڵێم هەوڵدانە بۆ قۆرخکردنی مێژوو لەڕیگەی گەورەکردنی وێنەوە، لەڕێگەی 
نمایشکردنی )پۆرترێتی خود( کەجگە لەچەند ڕستەیەک نەبیت لەکتیبەکاندا 
هیچیتر بەجێ ناهێڵێت، کە فاڵن یان فیسار فەرمانبەرێکی گەورەی پڕۆیسیەکان 
نین،  شیلەر  و  گۆتە  وەک   ، نین  فیختە  وەک  نین،  هێگڵ  وەک  دەنا  بووە، 
ئەوانە بەهەموو ژیانیان ڕستەیەکن گەر لەکتێبیکی مێژووی فەرمیدا باسبکرێن، 
ئەکتەری  ڕۆڵی  گۆڕستاندا،  نمایشکاریانەی  دەروکەتنە  لەم  دەیانەوێت  بەاڵم 
بەناوی هێگڵەوە  بزانن کەبەرلین  بیئەوەی  بەرلیندا،  لەژیانی  ببینین  سەرەکی 
پاپەندە، بەناوی گەورەترین فەیلەسوف کەڕۆح و هوشیاری و مۆڕاڵ و لۆجیک 
پڕسنگدار  وەها  بەئاراستەیەکی  فەلسەفەی  مێژووی  و  دەوڵەت  فەلسەفەی  و 
بوونی  بەبێ  پییوابوو،   گەنج   هێگلیەکی  وەک  مارکس  کارڵ  کە  ک��ردووە، 
فەلسەفەی هێگڵ سۆسیالزم مەحاڵ دەبوو لەدایک بێت، بەبێ یاسای نەفیکردنی 
لەوڕستەیەی  مەحاڵە  جیهان  و  شتەکان  دیالەکتیکی  بەدواهاتنی  نەفی،یەک 
مارکس تێبگەین کە فەیلەسوفەکان تائێستا جیهانیان تەفسیر کردووە و ئێستا 
هەنگاویک  گەنج  هێگڵیەکی  بەمەش  هاتووە..  لەگۆڕانی  بیرکردنەوەر  کاتی 
یتر دەنێت بۆئەوەی تەنها فەرمانبەرە وشکەکانی دنیای سیاسەت و دەوڵەت 
فەلسەفەی  و  ڕۆحی  کەدەبیتە چەتری  فەلسەفەیە  ئەوە  بەڵکو  بەڕێوەنەبەن، 
دەوڵەتی ، چیتر دەوڵەتی پرۆیسی  بەبێ بوونی کێشی قورسی هێگڵ مەزندە 
نەدەکرا. ئەوروپا بەبێ ڕۆحی ئەو چیتر ئەوروپا نییە. پارادۆکس لێرەدایە کەمن 
و بەکر عەلی هاوڕیم گۆڕی ئەم ڕۆحە فەلسەفیە مەزنە نادۆزینەوە. تەواوی ئەم 
لەفەرمانبەری گەورەی دەوڵەتی پرۆیسی.  بەکەشێکی سیخنانخبوو  گۆڕستانە 
لەو کاتەدا من و بەکر بەدووی هێگڵدا دەگەڕاین، بەدووی ڕۆحی ئەقاڵنیەت، 
)فینۆمۆلۆژیای  مەزنەکە  کتێبە  نوسەری  دوامەنزڵگای  بەدووی   دیالەکتیک، 

ڕۆح( دا دەگەڕاین. بێهودە لەنێو ئەو هەموو فەرمانبەرە سەر زلەی سیاسەت 
و گۆڕی وەزیر و گزیرانەدا وێڵبووین، کوا گۆڕی هێگڵ!،  لەم کێل بۆئەویتر ، 
لەم پەیکەر بۆ ئەویتر ، لەم کۆشکی فەرمنابەری دەوڵەتی مردوو بۆ ئەویتر. 

هەقیقەت و نمایشکاری 
کە  لەوەی  بەتایبەت  دەک��ردەوە،   لەفینۆمۆلۆژیا  بیرم  ساتەدا  چرکە  لەو   
هەقیقەت  لەنمایشکاری،  جیادەکاتەوە  هەقیقەت  لەبەشێکیدا  فینیمۆلۆژیا 
جیادەکاتەوە لەدەرکەوتن، دەرکەوتن وەک بەشێک لەهەقیقەت نەک هەقیقەت 
خۆیدا،  جەوهەری  لەنێو  وەک خۆی  لەخۆیدا  هەقیقەت خۆی  بەمانای  خۆی. 
خۆی.  وەک  هەقیقەت  نمایشکردنی  نەک  نمایشدەکات،  خۆی  لەفینمۆلۆژیادا 
بوو  گەشتێک  گۆڕی  هێگڵ،  بەدووی  بەکر  و  من  گەشتی  هاوکێشەیەوە  لەم 
بەنێو هاوکێشەی )هەقیقەت و نمایشکاری(. ئەوەی  الی من جێگەی سەرنج 
نمایشکارانە  بوون،  دەرکەوتن  پەیکەرەکان،  و  گەورە  کێلی  و  کەماڕمۆڕ  بوو 
کەفینمۆلۆژیا  دەکردەوە  لەوە  بیرم  بن!.  هەقیقەت  هەموو  لەوەی  وەک  بوون 
 ,Geisڕۆح چەمکی  لێرەوە  جیادەکاتەوە،  نمایش  و  لەدەرکەوتن  هەقیقەت 
نێزیکدەبێتەوە لەهەقیقەت، لەیەقین، لەهۆشمەندی. بەڕای هێگل )ڕۆح ئەقڵە 
بەوەی لەیەقینەوە هەموو ڕیالێکی لەخۆگرتووە و بەرەو هەقیقەت هەڵدەکشێت، 
هوشیارە  و  خۆیدایەتی  لەجیهانی  و  خۆیدایەتی  لەخودی  کەخۆی  بەجۆرێک 

بەجیهانی خۆی ...( بڕوانە هێگڵ: فینۆمۆلۆژیای ڕۆح، ل228
 S228.: G.W.F. Hegel,  Phänomenologie des,

Geistes, Meiner Verlag
  لەبەشێکی تردا هێگڵ بروایەکی تەواوی بەهۆشمەندی هەیە و دەڵێت )بەاڵم 
ڕاستەقینەیە  هۆشمەندیەکی  خۆیدا  لەخودی  ڕۆح  ئەخالقیە،  واقیعێکی  ڕۆح 

..ه.س. پ.ل289( 
هەقیقەت  ل��ەخ��ودی  نمایشکاری   دەب��ی��ن،  فێر  ڕۆح���ەوە  لەفینمۆلۆژیای 
جیابکەینەوە، هەقیقەت وەک خۆی پابەندە بەو ئەخالقە گەورەیەی هۆشمەندی 
لەسەر بنیادەبێت، ئیدی فینۆمۆلۆژیا شەن وکەوکردنی هەقیقەتە لەدەرکەتە و 
نمایشکارانی. لەم گۆڕستانەدا نمایشکارانی هەقیقەتێک ئەم ڕووبەرەیان کردووە 
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بەشانۆی خۆیان، لەو مەزندەیەدا ژیاون کەئەمان دەربڕینی هەقیقەتی ئەخالق و 
دەوڵەتن. نمایشکردنی ڕۆحی بااڵن، لێرەوە ئێمە بەرامبەر ئەکتەرەکان دەبینەوە 
کەلەدوای مردنیان دەیەوێت نمایشی ئەو هەقیقەتە بکەن، کەئەوان لەنێوەڕاستی 
مێژوودا بوون، ئەوان لەنێو مێژوودا بوون، ئەوان لەنێو چەقەکاندا بوون. لەو 
و  حاشیە  هەمان  بوون  دەوڵەت  بااڵی  فەرمانبەری  مادامەکی  ژیاون  وەهمەدا 
قەیتول و ڕەدوکەتووکانیان دوای مردنیان وەها سەیریان دەکەن کە لەژیاندا 
بوون، بەاڵم ئەمە وەهمە جوانەکانی دەسەاڵتە کەهەوڵدەدات لەڕێگەی مۆنۆمێنت 
و پەیکەرەکانەوە خۆی نمایشبکات. بەاڵ ئەوە )خودی هوشیارە( کەهەڵگری 
بەستن  بەپشت  لێرەوە  جیابکاتەوە.  لەهەقیقەت  نمایشکردن   مۆڕالەیە،  ئەو 
بەفینۆمۆلۆژیای هێگڵی ئەم پەیکەر و گۆڕە زەبەالحانە من و بەکری سەرسام 
نەدەکرد، چونکە دەمانزانی هەقیقەت لەشوێنیکی تر ڕاکشاوە، لەشوێنێکی تر 

هێگڵ ڕاکشاوە.
تاکۆتایەکەی  گۆڕستانەکەوە  ل��ەدەروازەی  بوو  سەیر  بازنەیی  سوڕانەوەیەکی 
گەڕاینەوە  تاوەکو  تێپەڕبین،  زەبەالحانەدا  گۆڕە  هەموو  ئەو  بەنێو  دەبوایە  و 
نێزیک دەروازەکە. لەپڕێکدا  من و بەکری هاوڕێم کێلی فەیلەسوفی ئەڵمانی 
پارامیدی  لەشێوەی  درێژکۆلەی  کێلیکی  دۆزیەوە،  هاسەرەکەیمان  و  )فیختە( 
فیرعەونی لوتکەیەکی قووچی هەبوو، لەنێوەڕاستیدا سێبەر و هێڵی گشتی دەم 
وچاوی فیختەی لەسەر کێشرابوو. بەڕێکەوت لەتەنیشت ئەواندا بەسەر  کێلیکی 
مەڕمەڕیدا کەوتین، زۆر سادە و ساکار، زۆر بێ فیزو جوان بوو، لەخواریەوە 
باخچۆکەیەکی گوڵ ڕازاندبوویەوە لەسەر کێلەکە بەژمارەی التینی کۆن  ساڵی 
 Georg Wilhelm Friedrich( لەدایکبوون و کۆچی دوایی  نوسرابوو
 Hegel )* 27. August 1770 in ; † 14. November
1831 (( ، ڕۆح بەمەزنیەوە، بەسادەیەوە خۆی لەنمایشکردن جیادەکاتەوە، 
ڕۆحی هوشیار بەدنیا، ڕۆحی هێگڵ بەسادەیی وەک فینۆمۆلۆژیایەک، هەقیقەتی 
هەژان  پڕ  دەکردەوە.. چرکە ساتێکی  مەزنبوون جودا  لەنمایشکارانەی  خۆی 
بوو. بێگومان بۆ هاوڕێشم بەکر عەلی کەباسی لەوە کرد چەندە فیکر لەژیانی 
مرۆڤایەتیدا ڕۆڵی خۆی دەبینێت، گووتی )سەیرکە هاوڕێم، من و تۆ لەوپەڕی 
دنیاوە هاتووین، لەشارێک لەنێو کیشوەریکی تر کەئەوروپا نییە، لەجەنگ و ماڵ 

ویرانی و ئەزمونەکانەوە هاتووین، کەچی هەموو ئەمانە ئاشنای کردووین بەرۆحی 
فەلسەفی مەزنی وەک هێگڵ، من و تۆ دوای ئەم هەموو ساڵە لەوسەری دنیایە 
هاتووین دەگەڕێن بەدووی گۆڕی فەیلەسوفێکدا.. ئەمە مەزنی نوسین و فیکرە 
لەدنیادا ..(.  بەهەقەت وابوو، من و بەکر لەوسەری دنیاوە هاتبووین بۆ بەردەم 
ڕۆحیکی گەورەی سەدەی نۆزدە، ئەو ڕۆحەی خاوەنی کتێبی )فینۆمینۆلۆژیای 
باخچەکەوە  لەتەنیشت  بەکر  گرت،  فۆتۆمان  کێلەکەیدا  ..لەبەردەم  ڕۆح(ە 
لەتەنیشت ڕاکشانی جەسەتەی ژێر  پاڵکەوت و فۆتۆی ئەوم وەک ڕاکشاوێک 
گڵی هێگڵ فۆتۆگراف کرد..ئاوەها من و بەکر بەسەرە لەتەنیشت کێلەکانەوە 
فۆتۆمان دەگرت و بەختەوەر بووین کەئەم چرکە ساتانەی چاوەڕوانی بەرنامەکەی 

سڵۆتێردایک و سافرانسکی لەم گۆڕستانەدا بەسەر دەبەین..

بێرتۆڵد برێخت لەنێو فەوزای فەیلەسوفەکاندا       
لەبەرامبەر گۆڕی هێگڵ لەباخچەیەکی الکێشەیی و لەپەنا دیواری گۆڕستاناکەوە 
دوو گاشە بەرد بەتەنیشت یەکەوەن، بەردێکیان گەورەترە لەویتر، یەکەمیان 
بەگەورەیی لەسەری نوسراوە )بێرتۆڵد برێخت( و مەترو نیوێک دوور لەبەردەی 
یەکەموە و بەتەنیشتیەوە بەردی دووهەم لەسەری نوسراوە ) هیلینا ڤایگل( 
هاوسەری برێخت. ڕێکەوتیکی سەیر بوو بۆ هەردووکمان کەگۆڕی ئەم مارکسی 
مەتر  چەند  ئەم  کۆی  بێت،.  هێگڵ  گۆڕی  لەبەرامبەر   شانۆکارە  لینینیە 
Dorotheenstädtisch-  ووارگۆشەیەی گۆڕستانە بەناوبانگەی بەرلین 
er Friedhof )دۆرۆتێن شتێتیشە فریدهۆف(  جیاوازیەکی گەورەی هەیە 
لەکۆی گۆڕستانەکە، هەروەک ئەوەی هونەر و فیکر بیانەوێت خۆیان لەتەواوی 
دونیا جیابکەنەوە، جیاوازیەکانی خۆیان نمایشبکەن، لێرەوە چەمکی جیاوازی 
چەمکێکە لەگەڵ چەمکی )شوێن / Raum( و )زەمەن / Zeit(  ئامادەگیەکی 
شوێنەکان  سیمۆلۆژی   و  ئاماژەگاراییەی  ئەم  ئەمە  لەوانەیە  هەیە.  سەیری 
بێت، بەوەی شوێنەکان خاوەنی  ئاماژەگەری خۆیانن، بێگومان گەر لەڕوانگەی 
بکەین  سەیری  بنەماییەکان(  بنیەویەکان/   / )شتروکتالیزم  بنەماگەرییەکان 
تایبەت خۆی ڕادەکێشێت،  ئامژەبۆکراودا فەزایەکی  ئاماژەو  لەنیوان  ، بەوەی 
الی سڵۆتێردایک ئەو فەزا ئەندازییە بە)بوار / کایە  Sphäre( ناودەبرێت، 
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لەسیمۆلۆژیادا ئاماژەکانی ئەم نێو فەزایە خویندنەوەیەک بۆ کۆی پەیوەندییە 
کۆمەاڵیەتی دەسەاڵتخوازی و ئیرۆتیکیەکانی کۆمەڵگە و ئیندیڤیدیوم. بەدیوێکی 
تردا  گەر لەڕوانگەی هایدگەرەوە سەیری زەمەن بکەین و پابەندی بکەینەوە 
بەشوێن، لەدواجاردا بەبوونی گۆڕەکانی هێگڵ و فیختەو برێخت لەیەک شوێندا، 
تەواوی  لەال دەهاروژێت کەلەم چەند مەتر چوارگۆشەیەدا  ئەو سەرسامیەمان 
ئاماژە و زەمەن، شوێنێک لەشوێنێکی تردا جوادا دەکاتەوە، هەر وەک ئەوەی 
لەنێو هەناوی هەموو شوێنێکدا شوێنی دیکە لەدایک دەبن، بەمەش پەیوەندیەکی 
دیالەکتیکانە هەیە لەنێوان نێوەندەکانی نێوان گۆڕی هێگڵ و فیختەو برێخت، 
کەلەنێزیک یەکەوەن و من خەیاڵی ئەوەم دەکرد، کەئەم شوێنە خاوەنی سنوری 
خۆیەتی، خاوەنی یۆتۆبیای خۆیەتی، خاوەن فۆرمی خۆیەتی، خاوەنی زەمەنی 
خۆیەتی. ئەم پەیوەندیە لەنەبینراودا دەسوڕایەوە و بینراویش ئیلهام بەخشی 
بوو. لەنێوان ئەم سێ گۆڕەدا نۆرمەکانی هونەر و فەلسەفە  بەنەبینراوی خۆیان 
نمایشدەکرد، بوارێکی تایبەت وەک بڵقێکی نێو هەوا سەمای خۆی دەکرد، وەک 
نەبینراوێک لەنێوان من و بەکردا دەهاتن و دەچوون. لەوساتەدا بیرم لەشانۆی 
دووفەیلەسوفی  لێڕشدا  برێخت  گووتم:  خۆمەوە  لەبەر  و  دەک��ردەوە  برێختی 
چوارگۆشەیەی  مەتر  چەند  ئەم  برێخت  بەئەکتەر،  کردووە  خۆیدا  لەبەردەم 
سیمۆلۆژیزەدەکردنی)سیمۆلۆژیکردن(  ئەو  ئەمە  شانۆ،  بەڕووبەری  کردووە 
هەبوو  لەدیارێکی  نەبینراو،  شانۆیەکی  بۆ  بنیراوەوە  لەشوینیکی  شوێنە، 
ڕیاڵەوە بۆ نەبینراوێک، بۆ شانۆیەکی خەیاڵبۆکراو.. بەهەقەت وایە چونکە وام 
هەستدەکرد کەسەرجەم ئەم شانۆیە، تەختە شانۆیەکی نەبینراوی برێختیە و 
هێگڵ و فیختە ئەکتەری نمایشاکران و برێخت بەخۆی و سیگارە کوبانەکەیەوە 

وەک دەرهینەرێک چاودێریان دەکات.  
چەمکی )جیاوازی / ( چەمکێک بوو ، نمایشکردنی لە هەقیقەت جیادەکردەوە، 
ڕۆحی هێگڵ بەقورسایی مەعریفی خۆیەوە بەسەر هەمووندا دەسوڕایەوە..من و 
بەکر سەرسام بووین بەسادەیی گۆڕەکەی برێخت کەتەنها بەردێکە و ناوی ئەوی 
لەسەر نوسراوە، سەرسام بەسادەیی و بێ فیزی هونەر و فەلسەفە لەبەرامبەر 
ئەوان  مردووەکان.  فەرمانبەرە  و  سیاسی  سەپێنراوی  بەزۆر  نمایشکارانەی  
تەنها ئەو ناوەنەن لەگەڵ خوێندنەوەیاندا چەند مەترێک دوور لەگۆڕەکانیانەوە 

لەبیر دەکردێن، بەاڵم هێگڵ و فیختە و برێخت ئەو ناوانەن لەنێو ڕۆحی خۆیان 
نمایشی خۆیاندەکەن. 

ڕۆحی جیهان لەسەر ئەسپە 
لەو چرکە ساتەدا دەستەواژەیەکی هێگڵم بیر کەوتەوە کەبۆ هاتنی ناپۆلیۆن 
پۆنابارت گووتبووی :ڕۆحی دنیا لەسەر ئەسپە...لە چرکە ساتەدا ئە ڕستەیەم 
هەڵگێڕایەوە بەوەی،  ڕۆحی نوسەر  لەسەر ئەسپی جیهانە... سەرسامی هێگڵ 
بەشۆڕشی فەڕەنسی لە 1789، بەڕووخانی سوستێمی پاشەیاتی و دامەزراندنی 
کەئازادی  فەیلەسوفێک  هەموو  وەک  بوو،  وێنە  بێ  کۆماریەت، سەرسامیەکی 
بەندیخانەی  بەڕووخانی  بوو  سەرسام  هێگڵ  بیرکردنەوەیەتی،  چەقی  مرۆڤ 
نۆرمەکانی  برایەتی،  و  یەکسانی  و  ئازادی  وەک  نۆرمەکانی  باستێل،  گەورە 
بۆ  دەکرد،  ئازادی  بۆ  هاواریان  پاریس  شەقامەکانی  لەسەر  بوون  ڕۆشنگەی 
بەو  کۆمەڵگە  ژیانی  خۆیەوە  قورسایی  بەهەموو  ئاوەها  فەلسەفە  یەکمجارە 
)ڕۆحیکی  پۆناپارتدا  ناپلیۆن  لە  هێگڵ  بکات.  کاریگەر  ڕاستەوخۆیە  شێوە  
جیهانی Welt- Geist( دەبینی کەدەیەوێت بەهاکانی ئازادی لەسنورەکانی 
چرکەساتە  لەو  جیهان  بێگومان  جیهان،  هەموو  بۆ  پەخشبکاتەوە  فەڕەنسا 
سوستێمە  و  دەک��رد  خۆی  گەمەی  لەئاسمانیدا  کەڕۆشنگەری  ئەوروپایەدا 
لەپیرۆزیەوە  کڵێسای  دەسەاڵتی  و  ئەوروپایی  ئۆرستۆکراتیەتی  و  فیۆدال 
دابەزێنرابوونە سەر ئاستی پرسیار و لێپپێچینەوە  و گومان لەڕەوا بوونیان..
بەاڵم چەندەحەماسی فەیلەسوفان سەیرە کاتیک لەنێو دنیای ڕیاڵدا بەدووی 
کەتەورەکانی  پێکدەهێنن  خۆیان  بۆ  وێنەیەک  دەگەڕێن،  خۆیاندا  ئیدۆلەکانی 
لەو  هێگڵ  دەبات،  تێگەیشتن  هەڵە  بەرەو  خوێنەران  جاران  زۆر  و  دەسەاڵت 
چرکەساتەدا کەناپۆلیۆن دەبینێت لەسەر ئەسپێکە، بەشکۆوە لەهەوادارنی خۆی 
دەڕوانێت، لەو چرکەساتە پڕ حەماسەدا ناپلیۆن خۆی وەک خۆی،  جێگەی 
سەرنج نییە بۆ هێگڵ ، بەڵکو ئەوەی لە جەستەی ناپلیۆنەوە خۆی نمایشدەکات 
سەرنجڕاکێشترە، ئەمە یۆتۆبیای ئەوروپایەکی پڕە لە نۆرمەکانی ڕۆشنگەری، 
دادپەروەری...لەم  و  یەکسانی  برایەتی،  دەسەاڵت،  دابەشکردنی  ئەقاڵنیەت، 
بوونی  پەڕلەمان،  دروستبوونی  باستێل،  بەندیخانەی  ڕووخانی  ڕۆشناییەوە 
لەنێو ئەو شۆڕشەدا، فەیلەسوفیکی  مارا و زۆریتر  کەسانی وەک ڕۆپسپێر و 
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لەدایکبوونەوەیەکی  دووبارە  لەبەردەم  ئەوروپا  کردبوو.  هێگڵی سەرسام  وەک 
تردا بوو، گەر بەهەقەت لەدوای ئانتیکاوە جارێکیتر لەدایک نەبووبێتەوە. وێنەی 
کەلەسەر  ڕۆحێک  بۆ  بوو  ڕەمزێک  بوو،  جیهانە  ڕۆحەی  ئەو  وێنەی  ناپلیۆن 
سوپایی  و  سیاسی  دەسەاڵتیکی  تەنها  بگۆڕێت،  جیهان  دەیەوێت  ئەسپێکەوە 
نییە ، بەڵکو الی هێگڵ نوێنەرایەرایتی ڕۆحیکی لەدایکبووی نوێیە لەپشتیەوە 
ڕۆشنییەکانی ڕۆشنگەری وەستاوە..بەاڵم زۆر زوو پڕنسیبەکانی شۆڕشی فەڕەنسی 
یۆتۆبیاکانی  بیرو  سیاسەت  جارێکیتر  ئیدی  و  دەسەاڵت  بەشەڕی  دەبێتەوە 
و  کەفیکر  ناکەتەوە  کەم  ساتانە  چرکە  لەم  ئەمە  ...بەاڵم  دەکاتەوە  ناموراد 
یۆتۆبیا لەگەڵ ڕەمزەکانیدا لەگەڵ خۆیدا دەیهاروژێنێت، ئیدی زۆر جار ڕەمزەکان 
دەکەن،  بەرجەستە  خۆیان  کەسدا  لەیەک  خەونەکان  کۆدەبێتەوە،  لەکەسێکدا 
و  مێژووی کەسی  لەو چرکە ساتەدا  دیاریکراوە،  و ساتەوەختیکی  لەشوێنێک 
یۆتۆبیای کەسی  هەوڵدەدات دنیا بکات ئیدیالیک کەخۆی دەیەوێت نەک وەک 
ئەوەی خۆی هەیە، لەم لەرزینەدا جۆریک لەهۆشمەندی هەیە کەدەرکپێکردنی 
بەخودگەراییکردنی  بەسوبێکردنی،  بەسەبژێکردنی،  خودەوە،  لەڕێگەی  جیهانە 
یەکدەگرمەوە  ڤاگنەر(   )هانزیۆرگ  لەگەڵ  من  لێرەەوە  دەستپێدەکات..  دنیا 
کەدەربارەی ئەو چرکە ساتەی هێگڵ دەڵێت )من ئەوەم لەال ڕوون و ئاشکرایە 
کەئەو دەستەواژەیەی فەیلەسوفێک )هێگڵ( لەالی من وێنەیەک پێکدەهێنێت، 
بەاڵم کاریگەری هەیە بۆ نماشکردنی وێنەک، لەگەڵ ئەوەشدا وێنەیەکی جیاوازتر 

لەگەڵ خۆیدا ڕادەکێشێت..(   بڕوانە:
Hansjörg Wagner:  GRAPHISCHE  KUNST  -  Inter-
 nationale  Zeitschrift  für  Buchkunst  und Graphik,

 Edition Curt Visel, 59/2.Heft 2002
بەوەی  کەهەیە  لەوەی  جیاوازتر  وێنەیەکی  وێنەیەدام،  ئەو  لەگەل  لێرەدا  .من 
چاوەڕوانیەکانم لەهێزیکی سیاسی، لەکاریزمایەک پڕدەکەین لەئیدۆلەکانی خۆمان، 
هەمووان ئەو چرکە ساتە هێگڵیەمان هەیە، کەمەزندەمان کردووە سەرکردەیەک 
ئەو  دەسەاڵت  هاوکێشەکانی  لەدوایدا  بەاڵم  ئەسپ،  لەسەر  جیهانیکە  ڕۆحی 
دەستەواژەیەی بەشیوەیەکی تر قڵپ کردۆتەوە.. ئیدی لەنێوان دنیای نوسین و 

دنیای دەرەوەدا ئەم چرکە ساتە پڕ نوشتی و هەژانە خۆی ڕادەکێشێت..

ماڵێ برێخت   
 Chausseestraße ماڵی برێخت خانویەکە لە شەقامی )شاوسێ شتراسە
125 ( خانویەک لەحەوشەیەکی بچوک و جوانەوە بۆی دەچیت، لەو ڕۆژەدا 
بارانێکی نەرم دەباری، من و بەکر وامانهەستکرد کەخانوەکەی برێخت داخراوە، 
لەبەرئەوەی ڕۆژی هەلبژاردن بوو، جگە لەوەش ڕۆژی یەکشەمە بوو. ئەوەی 
سەرنجی ڕاکێشام ئەو قادرمە بچوکە بوو کەهەڵدەکشا بەرەو دەرگای خانووکە 
هێمنی  دانیشتم و سەیری  پێپلیکانەکانی  لەسەر  ودەیڕوانیە سەر حەوشەکە، 
ئەو حەوشە جوانەم کرد، گەاڵی درەخت و مێزو کورسی تەڕبوو کەلەهۆفەکدا 
)حەوشەکە( دانرابوون، بێدەنگیەک ، خامۆشیەک، جۆرێک لەئەتمۆسفیریکی/ 
ئەوە جادووی  باڵی بەسەر هەردووکماندا کێشابوو، پێدەچوو  کەشێکی سەیر 
)بێرتۆڵد برێخت( بێت بەسەرمانەوە، هەیبەتی ڕیالزمانەی ئەو بێت کەهەردووکمان 
من و بەکر لەهەشتاکاندا پێی سەرسام بووین...تاکە شانۆیەک کەلەهەشتاکانی 
سلێمانی زیاتر خەڵکی لەخۆی کۆدەکردەوە شانۆی برێختی بوو، شانۆی برێخت 
ئێمە  بەخەباتی  دەبەخشی  کەهێزیکی سەیری  بوو،  ئەو شانۆیە  زاڵی  فۆرمی 
لەدژی فاشیەتی بەعس و هێڵە پان عەربیزمەکەی، شانۆی برێخت ئا لەوێدا لەو 
لەوێوە  نەتەوە دەمیان کراوەبوو.  ئامادەبوو، کەبرینەکانی  خاڵە پڕ قەیرانەدا 
برێخت ئیلهامبەخشی شانۆی گەالن بوو لەخەباتیاندا لەپێناو ڕزگاری و ئازادیدا. 
لەوانەیە ئێستا و لەم سەردەمی پۆست مۆدێرن و پۆست کاپیتالیزمەدا کاتێک 
کەنۆرمەکانی وەک خەباتکردن و سۆڵیداریتی و چینی چەوساوە و شۆڕشکردن 
بەگشتی گەڕابێتەوە دواوە لەفەرهەنگی ڕۆژانەدا، بەاڵم لەوسەردەمەدا بەشێکی 
گەورە بوو لەژیان، جیهان دابەشبوو بەسەر دوو سەربازگەی وەهمیدا چەوساوەکان 
و چەوسێنەرەکان، کرێکاران و بۆرژوازی، کاپیتالیزم وسۆسیالزم، لەگەڵیشیدا 
بەرلین ئەڵمانیای کردبوو، بوو بەدوو بەشەوە، ڕۆژهەاڵتی سۆسیالزمی کەبە)دی 
دی ئێڕDDR( ناسرابوو لەگەڵ دیوەکەی ڕۆژئاوا، کەدیوە سەرمایەداریەکەی 
بوو، جیهان لەنێو وەهمەکانی خۆیدا، عوسابیانە نمایشی خۆی دەکرد، ئێمەش 
لەدژی داگیرکردن دەبینیەوە.  لەبەرەی گەالنی خەباتگێڕ  ئەو زەمەنە خۆمان 
دەبینیەوە،  خۆمان  مارکسیدا  ئیدۆلۆژیای  کایەکانی  لەنێو  ئێمە  لەبەرئەوە 
شانۆی  و  برێخت  بیرتۆڵد  شانۆدا  لەبواری  دیاری  )پاڵەوان(  پڕۆتاگۆنیستی 
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دەکرد  تەفسیر  دنیای  سەرەکی  گێڕەوەی  برێختدا   لەشانۆی  بوو.  مەلحەمی 
پێکهینانی  بۆ  بوو  فیگوریک  گێڕەوەیەک  بیگۆڕێت،  بۆئەوەی  ،بێگومان 
کەمال(  )یەشار  کورد  نوسەری  )تەنەکە(ی  لەشانۆی  بۆنمونە  هۆشمەندی. 
دەبینی،  تیدا  سەرەکی  گێڕەوەی  ڕۆڵی  هەرەس(  )حەمەڕەشید  کەشانۆکار 
جارە  جار  لەڕێگەی  بۆگەنبوو،  فیودالیەتی  بیروکراتیەت،  جوتیاران،  کێشەی 
هاوکێشانەی  ئەو  کۆی  بۆ سەر شانۆ  گێڕەوە  ئەکتەری سەرەکی  دەرکەوتنی 
ڕووندەکردەوە. نابێت ئەوە لەبیر بکەین کەبرێخت وەک شانۆکارێکی مارکسی 
لینینی، بڕوایەکی قوڵی بەوە هەبوو، کەدەبێت  شانۆ ڕۆڵێکی هۆشیارکردنەوەی 
ئەو  شانۆوە  لەڕێگەی  زەحمەتکێشان  و  کریکاران  چینی  بێت،  چینایەتی 
هۆشیاریە گەورە وەدەست دێنن، کەبۆ خەباتکردنیان لەپێناو دواڕۆژیکی ڕووندا 
، لەپێناو گەیشتن بەسۆسیالزم وەک خەونیک بۆ یەکسانبوونی مرۆڤ لەبەرامبەر 
و  و خۆشگوزەرانی  بەیەکسانی  کار  دابەشکردنی  و  نان  لەبەرامبەر  یەکتریدا، 
ئازادیدا. برێخت لێرەدا )شانۆی ئیپیکی( یان ناسراوە بەشانۆی مەلحەمی، لە 
 Erwin Friedrich بیستەکانی سەدەی بیستەوە لەگەڵ  ئیرڤین پیسکاتۆر
Max Piscator   دامەزراند. دیارە جیاوازی شانۆی مەلحەمی لەوەدابوو،  
ئەرستۆتالیسدا،  لەشانۆی  کاریکرد.   ئارستۆتالی  شانۆی  لەدژی  کەبەئاشکرا 
Katharsis/( نمایشی شانۆیی وهێڵی درامی لەپێناو ئەوەدایە کەسۆزداری
شانۆیەدا  لەم  بینەردا،  لەدەروونی  بجوڵێنن   )  Gefühle/Emotionen
بەتراژیدیای کەسی کۆتایی دێت، ئەوەی  لەدواجاردا بەکارەسات،  ڕووداوەکان 
لەشانۆی ئارستۆ تالیسدا جێگەی ڕەخنەی برێخت بوو ، ئەوەیە کەئەم شانۆیە 
ئەم  لەدواجاردا  بەاڵم  دەجوڵێنێت،  بینەری شانۆ  ( الی    Illusion(وەه��م
شانۆیە دەیەوێت بڵێت کەدنیا هەر وەها وەک خۆی دەمێنێتەوە، هەر وابووە 
و هەر وەهاش دەمێنێتەوە، دڵدارەکان بەنامورادی دەمرن و کارەساتەکانیش 
قەدەری مرۆڤ لەگەڵ خۆدا دەهێنێت و دەبات. ئەمە قەدەریەتی مرۆڤە لەنێو 
پێدێت.  کۆتایی  و  دەژی  کارەساتدا  لەنێو  ب��ەردەوام  مرۆڤ  خۆیدا،  درامای 
بەپێچەوانەی ئەمەوە، برێخت لەشانۆی ئیپیکیدا ) پاڵەوانبازی/ ئەفسانەیدا( 
لەسیفەتە  یەکێکە  فرەبابەتی  و  دیمەنی  نمایشدەکات، چەند  دیمەن  چەندەها 
سەرەکیەکانی شانۆی برێختی. شانۆی ئارستۆتالیسی داخراوەو لەیەک دیمەن 

و دراما پێکهاتووە، لەشانۆی برێختدا ژیان بەپڕوا و پڕی لەسەر تەختەی شانۆ 
خۆی نمایشدەکات، ژیانیک پڕ لەزۆرانبازی ، ئەشق ، خەباتکردن و چوونە نێو 
کێشمەکێشەکانەوە، جیابونەوە لەئازیزان و ئازار چەشتن، گەڕان بەدووی ناندا 
و خەباتکردن بۆ خۆشگوزەرانی، بەگشتی ژیان بەپڕاوپڕی خۆیەوە لەشانۆی 
برێختیدا گەمەی خۆی دەکات. گرنگترین چەمکیش شانۆی برێختی دەیەوێت 
دابڕانە  و  جیاکردنەوە  چەمکی    ، بکات  ئامادەی  شانۆکەی  بینەری  لەالی 
)Verfremden (، لەشانۆی برێختیدا هەوڵدەدێت ئەو تەوژمە سۆزدارییە 
لەبینەردا بکرێت بەبیرکردنەوە و لەدواجاردا ئامانجی ئەوەیە ببێت بەکردار و ڕۆڵی 
هەبێت لەپێکهینانی  هۆشمەندەیەک بەرامبەر جیهانی هەبوو. برێخت سوودی 
کارڵ  فەلسەفی  لەچەمکی  نامۆبوون  وەرگرتووە،     ) )نامۆبوون  لەمچەمکی 
مارکسدا دابڕانی مرۆڤە لەبەرامبەر دنیای دەرەوەی خۆی، لەبەرامبەر کارەکەی ، 
لەبەرامبەر ژیان. مرۆڤ نامۆیە بەکارەکەی ، مرۆڤ نامۆیە بەجیهانی چواردەورو 
بۆ  بۆ شۆڕشکردن،  لێرەوە هۆشمەندی مرۆڤەکان  لەدواجاردا.  بەخۆی  بەری، 
نامۆبوون  مارکس  الی  دەستپێدەکات.  خۆیان  کەسی  بەتراژیدیای  هوشیاریان 
ئەرێتی،  بۆ  لەنەرێتیەوە  پۆزۆتیزم،  بۆ  دەڕوات  لەنێگەتیڤیەوە  سەرەتایەکە 
چەمکی  لەبەردەم  ئێمە  کەواتە  هوشیاری.  و  هۆشمەندی  بۆ  لەشکستیەوە 
نامۆبوونداین کەلەئەدەبی برێختدا ناوەڕۆکی دابڕانی ئەم نامۆبونە بەکاردەهینێت 
بەوەی  برێختی،  شانۆی  تەکنیکی  دەبێتە  مارکس  چەمکەی  ئەم  و  لەشانۆدا 
ئەویش وەک مارکس دەیەوێت دەنیای دابڕانی مرۆڤ لەکارەکەی و هەژاربوون 
نەکات بەنامۆبونێکی ئەبەدی، نەیکات بەوەی دەبێت مرۆڤەکان هەروا ژیاون و 
هەرواش لەنێو تراژیدیادا دەمێننەوە. ئەو دابڕانە دەبێت لەخودی بینەری شانۆ 
ونمایشەکەشدا ڕووبدات، بەمانای دەبێت شانۆ لەچەندەها هۆکار دروست بێت 
کەپێکەوە گەمەی خۆیان بکەن، تەنها یەک ناوەڕۆکی نییە، یەک دراما نییە 
کەبۆ نمونە گەشتی ئاشقەکانە لەنێو دنیای نامورادیدا، پاڵەوانبازی بێوینەیە 
لەنێو دنیایەکی ناشریندا، بەجۆریک کەبینەر لەگەل دیمەنەکاندا تیکەڵ بیت و 
سۆزداریەک و هەڵچوونیکی سۆزگەرایی لەگەڵ نمایشەکەدا هەبێت، لەدواجاریشدا 
تالیسیەوە،  ئەرستۆ  شانۆ  ئەم  بەپێچەوانەی  پاڵەوان.  بەقەدەری  بێت  ڕازی 
شانۆی برێختی لەپڕێکدا ئەم دابڕانە دروست دەکات لەنێوان بابەتی نمایشکراو 
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دەکاتە  خۆی  لەپڕێکدا  گێڕەوە  سەرەکیدا.   گێڕەوەی  لەڕێگەی  خوێنەردا  و 
سەر شانۆ و لەنێوان دیمەنەکاندا تەفسیری ڕووداوەکان دەکات، کۆمێنتاردەدات، 
بەڵکو کاراکتەرەکان  نێو دنیای شانۆوە،  بێتە  نایەڵێت قەدەریەت  قسەدەکات و 
کۆرسێکەوە،   لەڕیگەی  بۆنمونە  ترەوە،  هۆکاری  لەڕێگەی  تەنانەت  شیدەکاتەوە. 
نیشاندانی دۆکۆمینتار و زۆر تەکنینکی ڕوونکردنەوە تەکنیکی شانۆ گەمەی خۆی 
دووبارە دەکاتەوە، لەپێناو نیشاندانی دابڕان لەنێوان بینەر و ڕووداو و گێڕەوەدا ، 
بەمەش فەزای شانۆ دەبێتە فەزایەکی شیکردنەوە و قسەکردن و دوور لەقەدەریەت 
نمایشەکە بەڕیوە دەچێت ..بەکورتی گەر شانۆی ئەرستۆتالیسی لەسەر جواڵندنی 
سۆزداری بینەری شانۆ  دامەزرابێت ، ئەوا برێخت دەیەوێت دیالەکتیک و ئەقاڵنیەتی 
هێگڵی و هۆشمەندی  مارکسیانە بینەر بجوڵێنن. ئیدی  لەجیاتی سۆز ئەقاڵنیەت، 
ئەمە ئەو دروشمەیە کەتەکنیکی نامۆبون و دابڕان لەشانۆی برێخیتیدا کاری لەسەر 
دەکات.. برێخت دەڵێت: )دیمەنیک یان کارکتەرێک نامۆبووە مانای ئەوەیە ئەم 
کاراکتەرە زیاتر بڕواهێنەرە و مرۆ پێی سەرسام دەبێت و هەوڵدەدات زیاتر زانیاری 
وکەسەکان  ڕووداوەک��ان  مێژووگەراییە،  مانای  بوون  بزانێت...نامۆ  دەربارەیەوە 

هەموویان  ئەبەدی و قەدەری نین، بەڵکو لەنێو دنیای ڕیاڵی ئێمەدان ...( 
پانزە،  لەبەندی  پانزە،  بەند،بەندی  لەبیست  کۆکراوەکانی  کارە  برێخت:  بڕوانە: 
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   برێخت هەمیشە بروایەکی سەیری بەئەقاڵنیەت هەبوو، وەک مارکسیەک دیالەکتیکی 
هێگڵی و ڕۆحی ئەقاڵنیەت بنەمای ئەو هۆشمەندیەن بەدنیا، کەسوستمێک بونیاد 
دەنێت بۆ دواڕۆژیکی یەکسان. ماڵی برێخت زۆر دوور نییە لەگۆڕستانی دۆرۆتێ کە 
هێگڵ و فیختەی لێ نێژراوە و لەدواجاریشدا وەسیەتی خۆی ئەوە بووە لەبەرامبەر 
بەناوی  لە شانۆکەی خۆی  نییە  ئەم خانووە زۆر دوور  هێگڵ بەخاکی بسپێرن. 
لەدوای  برێخت  ئەو شانۆیەی    Berliner Ensemble   بەرلین گروپەی 
جەنگی جیهانی دووهەم لەدوای گەڕانەوەیدا لەمەنفادا لەبەرلین دایمەزراند. ئاوەها 

برێخت خانوەکەی لەنێوان گۆڕی هێگڵ و  شانۆکەی خۆیدا بوو. 
تاوەکو  ژیاوە  تێدا   1953 ئۆکتۆبەری     لەمانگی  برێخت  سەیرە  ماڵیکی 

ماڵەی  ئەم  من   .1956 ئاوگۆست  لەچواردەی  خانوودا  لەهەمان  مردنی 
قادرمە  بەسەر  بوو  لەکاتێکدا  ئەمە  کرد،  برێختم )بەماڵێکی غەمبار( وەسف 
تەسکەبەرەکاندا سەردەکەوتینە سەرەوە، نابێت ئەوە لەبیر بکەم کە لەچوونە 
فراوان  هۆڵێکی  بەرامبەر  ڕاستدا  بەدەستە  برێخت،  ماڵی  بۆ  ژوورەوەماندا 
بووینەوە، تێدا سکرێنێک دانرابوو لەدیواری  بەشی باکوردا بیۆگرافیای  برێخت 
هەڵواسرابوو،  برێخت  هاوسەری   ) ڤایگل  )هێلینە  بیۆگرافیای  هەروەها  و 
بەڕستەی کورت و چڕ، زنجیرە ساڵی لەدایکبوون و گەشەکردنی ژیان و مەنفا 
و شانۆی هەردووکیانیان نوسیبۆوە، خوێنەر دەیتوانی بەکورتی کۆی دیمەنی 
بیۆگرافی ئەم دوو هونەرمەندە بناسێت، هێلینا ڤایگل ئەو سێبەرە نادیارەیە 
لەپشت کارەکانی برێختەوە، هاوسەریک کەقورساییەکانی ڕۆژانە ژیان و ڕۆتینی 
لەکۆڵ برێخت دەکردەوە، نابێت ئەوەشمان لەبیربچێت کەهیلینا ڤایگل تاوەکو 
نمایشیکردووە،  شانۆ  تەختەی  لەسەر  بەنەخۆشی  مردنی،  پێش  ساتەکانی 
هیلینا و برێخت دووکەس بون هەنگاوەکانی خۆیان  لەم ماڵە تاریکەدا بەسەر 
قادرمەکاندا جیهێشتبوو.  کە بەقادرمەکاندا سەرکەوتم هەستمکرد خانووەکە 
بچوک دەبێتەوە، تەنگەبەر و چوونە ناویەکێکی سەیر لەخۆیدا فۆرمدەکاتەوە، 
هەروەک ئەوەی جیهان لێرەوە لەقاتی یەکەمەوە بەرەو دنیایەکی تر ڕاپێچمان 
گەشبینی  لەبەرامبەر  دەکرد  هونەرمەند  بەغەمباری  هەستم  ئاوەها  بکات، 
بەکر  وامهەستکردبێت،  من  لەوانەیە  یان  منەوە،  بەپێجەوانەی  فەیلەسوف، 
ئەو شوێنەی وەها نەدەبینی، قادرمەکان الریەکی سەیریان تێدا بوو، جۆرێک 
لەهەڵکشان بەرەو سەرەوە، جۆریک لەتاریکی، ئەمەش جادووی ئەم خانووە بوو 

کەبرێخت تاکۆچی دوایی ژیانی تێدا بەسەر بردووە. 
لەقاتی یەکەمدا برێخت ژیاوە لەقاتی دووهەم هیلینای هاوسەری، هەردووکیان 
دووکیان دوو دنیای تایبەتیان هەبووە بەخۆیان، تەنانەت ژووری نوستنی برێخت 
قەڕەوێڵەیەکی تەنها و یەک نەفەرییە، لەتەنیشتیەوە مێزیکی بچوکی شەوانە، 
هاوسەری،  ژیانی  نەک  پێوەیە  برێختی  ئاسەواری  هەیە  یەکەم  قاتی  هەرچی 
برێخت وەک ڕەبەنێکی ئەبەدی کەتەنها هاوسەری شانۆکەیەتی، بروای جیگیرێتی 
بەخەباتکردن لەپیناو سۆسیالزمدا. برێخت لەسەرێکی ترەوە لێی بڕوانین وەک 
لەنێو خەڵقکردندا  تەنیا کەوتەیە، وەک خودایەک  تەنیا و  داهینەرێک  هەموو 
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ژیانی  بەردەدایە،  لەبگرەو  دووهەمیش  ژیانی  یەکەمی،  ژیانی  دەبێتە  تەنهایی 
کاتدا  ول��ەزۆر  دەردەهینێت  لەتەنهاییەکانی  کەنوسەر  ژیانە  ڕۆژان��ە  دووه��ەم 
بێزاری دەکات، بەاڵم خودایە برێخت خاوەنی بەختێکی گەورە بوو کەهاوسەر 
و هاوڕێیەکی تەمەنی وەک )هیلینا ڤایگل( قەرەباڵغی دنیای دەرەوەی لەکۆڵ 
دانیشتنەکانی  ڕێکخستنی   تادەگاتە  بیگرە  ماڵەوە  لەپێداویستی  دەکردەوە، 
لەگەڵ ڕۆژنامەنوسان و سیاستمەدار و ڕۆشنبیران. هێلینا هاوسەرێکی هۆشمەند، 
سەرسام بەکارەکانی برێخت، سەرسام بەداهێنەر وەک خواوەندێک ، نەک هەر 
لەدوای  بەڵکو  داهێنەریک،  برێختی کرد وەک  برێختدا خزمەتی  ژیانی  لەکاتی 
کۆچی دامەزرینەری شانۆی مەلحەمی )شانۆی ئیپیکی( ، خانوەکەی برێخت 
دەکات بەمۆزەخانە و دەبێتە پارێزەرەی ئەرشیفی گەوەرەی برێخت کەتائێستا 
ئەو سێبەرە   هێلینا  مەلحەمی.  لەشانۆی  تێگەیشتن  بۆ  گرنگە  سەرچاوەیەکی 
بوو کەئەشقی خۆی بۆ برێخت، لەکارکردندا بۆ برێخت و شانۆی برێختدا ڕەنگی 
دەدایەوە، ئێمەی ئاشقانی شانۆ دەبیت پێش ئەوەی سەرسام بین بەبرێخت، 
دەستبخەینە سەر دڵمان بۆ ئەو سێبەرە میهرەبانەی بەهێزیکی گەورەوە لەپشت 
برێختەوە وەستابوو، سێبەری ڕۆحی ئافرەتێک بڕیاریداوە خودایەکی نێو ئەدەب 
و شانۆ بکاتە هاوسەر و هاوڕێی خۆی. سەیر نییە هیج بیۆگرافیایەکی برێخت 
لەگەڵ  نەکرێت،  باس  ڤایگل  هێلینا  بیۆگرافیای  لەگەڵشیدا  بەبێئەوەی  نییە 

برێختدا هێلینا ئامادەیە، لەگەل باسکردنی هێلینا، برێخت ئامادە دەبێت.

برێخت وەک خودیکی مەشقکار
ژوورەک��ە  برێخت،  کاری  و  نوسین  گەورەکەی  ژوورە  چووینە  بەکر  و  من   
پەنجەرەی گەورەی تێدابوو کەدەیڕوانیە سەر گۆڕستانەکەی هێگڵ و فیختە و 
خۆی. لەتەنیشت پەنجەرەکەوە مێزیکی نوسین، ئامێریکی تایپی لەسەر بوو، 
من برێختم دەهاتە بەرچاو کەبەیانیان زوو لەبەردەم پەنجەرەکە ڕادەوستێت، 
نیگەرانی،  و  دوودڵی  دەڕوانی،  سپیەکەی  لەالپەڕە  پەنجەرەکەوە  لەتەنیشت 
پەستی و بیرکردنەوە و ئیدیاو خەونبینین لەو چرکەساتانەی نوسیندا جۆریک 
لەخۆیدا  لەجیهان  لەدوورکەوتنەوە  جۆرێک  لەگێژبوون،  جۆریک  لەبێزاری، 
نوسێنیک  شانۆگەریەک،  برێخت،  تایپەکەی  چرکەی  نابات  زۆر  ڕاپێچدەکات، 

دەستپیدەکات. ئیدی دیسانەوە ساتەکانی توڕەیی و نیگەرانی و ئالۆزی دەبن 
بەفیگور و قسەدەکەن، دنیا تەفسیر دەکەن و قەدەرەکان دەجوڵێینن.. ئەوە 
لەم  بگۆڕێت..بیرم  دنیا  ژوورەوە  لەم  و  لەڕێگەی شانۆوە  برێختە کەدەیەوێت 
چرکە ساتانەی برێخت دەکردەوە، سەرسام بووم بەوەی کەلەم ژوورەدا ، )وەک 
خانمی ڕابەڕی ماڵی برێخت بۆی باسکردین( کەئەم ژوورانە پڕبوون لەکتێبی 
دەمەو نخوون کراو ، کتێب لەهەموو شوێنێک، کتێب لەسەر هەموو شوێنێکی 
قاتی یەکەمی ماڵەکەی. برێخت لەنێو فەوزای کتێبدا ژیاوە، ئەمە ئەم ڕستەیە 

بوو کەبەردەوام خانمی ڕابەری ماڵی برێخت دووبارەی دەکردەوە. 
ژوورەکاندا  ئەو  بستیکی  لەهەموو  ئ��ەوە   ، مەشقکارە(  )خودێکی  برێخت 
هیالک  و  دیسپلین  پڕ  بەڕۆحیکی  داهینەرە  کارکدنی  کەشوینی  دەبینیت، 
نەزانەوە. چەمکی )مەشقکردن Übung( ، چەمکێکی سەرەکی سڵۆتێردایکە 
لەمەڕ )گۆڕان( بەوەی، گۆڕان لەخودی خۆیدا مانای مەشقکردنیکی بەردەوامە 
لەسەر ژیان، گۆڕان نەوەستان و بەردەوامبون و نوێبوونەوەیە، دیسپلینە لەسەر 
دووبارەبوونەوەی ئەو شتەی مرۆڤ کردویەتی بەشیوازی ژیانی،  گۆڕان مانای 
تایپ  و  نوسین  مێزی  برێختدا  لەماڵی  دەڵێن..  شت  کەشتەڕەقەکان  ئەوەیە 
ڕایتەر و کتێب و هەموو شتیک لەو ماڵەدا شتێکی دەگووت، ئیدی شوێن نەبوو 
بتوانین خۆمان لەچاوی برێخت بشارینەوە. سڵۆتێردایک لەکتێبە بەناوبگەکەیدا 
)پێویستە ژیانی خۆت بگۆڕیت( پشت دەبەستێت بەو دێڕەی شاعیری ئەڵمانی 

)ڕیلکە(  کەدەڵێت : 

خۆت  نییە  شوێنیک  هەڵبێت،  ئەو  لەڕوانینی  کەتۆ  نییە  شوێنێک  ئەوەتا   
لەڕوانینی بشاریتەوە.

ئیدی پێویستە ژیانی خۆت بگۆڕێت ...
بڕوانە      

 Peter Sloterdjik, Du mußt dein Leben
ändern,Suhrkamp2009

هیلینا  و  لەبرێخت  بتوانین  خانوەدا  لەو  نەبوو  شوێنێک  وەهابوو  بەهەقەت   
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نەبێت... دیار  پێوە  داهێنەری  و  شانۆکار  نەبوو جێگەی  هەڵبێین، شوێنێک 
ڕازاب��ۆوە،  لێنان  چێشت  کتیبی  بەڕەەفەیەکی  بچوکەکەش  موبەقە  تەنانەت 
ئەم ڕەفە بچوکە جێگەی سەرسامی بەکرعەلی هاوڕێم بوو، هەر لەسەرەتاوە 
کەچووینە نێو خانوەکەوە لەهۆڵەگەوەرەکە و لەتەنیشت سکرینەکەوە فۆتۆی 
موبەقەکە و ڕەفەی کتیبەکان سەرنجت بەکری ڕاکێشا، کەدوایی خانمی ڕابەری 
کولتوری ماڵی برێخت ئیمەی بۆ موبەقەکە برد هەستم بەو گەشانەوەیە دەکرد 
لەسیمای بەکر عەلی هاوڕیمان. شوێنیک نەبوو بتوانیت لەکتێب خۆت بدزیتەوە، 
شوێنێک نییە بتوانین لەو ئاسەواری ئەو خودە مەشقکارەی برێخت و هێلینا 
لەگەڵیاندا،  بیروڕامان  جیاوازی  سەرەڕای  دووکەسەی  ئەو  دەربازبکات،  خۆی 
ئەوەیان لێوە فێردەبین کەوەستان و چەقبەستن و خۆشلکردن بۆ قەدەریەت، 
مردنی  زیندەگیانەیە،  هێزی  مردنی  مانای  جەستەیە،  و  ڕۆح  مردنی  مانای 
فیس ڤیتالیسە  )vis vitalis( لەنێوماندا. ئەوەی لەبرێختەوە فێر دەبین 
وێنەی ئەو ڕۆحە ئەقاڵنیە، سوستماتیکیەیە لەکارکردن و نوسین و پەیوەندی 
دنیا،  بەرامبەر  وەرگرتنە  هەڵویست  و  شانۆ  دامەزراندنی  و  دەرەوە  بەدنیای 
ئەم سوستماتیکیە ئەقاڵنیە چەندە برێخت لەمارکسیەتەوە لەخۆیدا پەروەردەی 
خۆیدا  لەتیۆرەی  گەنج  لەهێگڵیەکی  وەک  مارکسش  بێگومان  ک���ردووە،  
ڕەنگیداوەتەوە. ئەو دیسپلینە ئەقاڵنیە الی برێخت  لەکاری شانۆدا موتوربە 
کراوە لەدژی قەدەریەت، شانۆ وەک ڕووبەریک بۆ لەدایکبوونی هۆشمەندیەکی 
نوی ، وەک ڕووبەریک بۆ گۆڕینی دنیا... بەم هەموو ڕۆشناییەوە من و بەکر 

ماڵی برێختمان بەجیهێشت. 

مەشقکردن لەنێو کایەکاندا

پێکهاتووە  خۆی  کەژیان  دەکات  بەوە  ئاماژە  لەچاوپێکەوتیدا  سڵۆتێردایک 
ئەو  لەسەر  مەشق  بەدیسپلینەوە  ئێمە  پێویستە  کەواتە  بوونەوە،  لەدووبارە 
دووبارەبوونەوەیە بکەین کەبڕوامان پێیەتی و ئامانجی ژیانمانە، لەم دووبارەبوونەوە 
پڕ دیسپلینە بیرۆکەی گۆڕانی ژیان دەستپێدەکات..هەموو مەشقکردنیک لەسەر 
ئەو شتانەی دوورن لەدنیای ڕۆحی و  جیهانبینیمانەوە، مەشقکردنیکی هەڵەن، 

دەبێت مەشقکردن لەڕووە ڕاستەقینەکەی جیهانی خۆماندا بێت، دەنا دەبێتە 
گاڵتەجاڕی. سڵۆتێردایک ڕەخنە لەم هۆشمەندیەی مۆدێرنە دەگرێت بەوەی لەو 
وەهمەدا دەژی کەئیدی ڕۆشنبۆتەوە و ڕۆشنگەرە، بەاڵم لەڕاستیدا مەشقیکی 
هەڵەیە لەنێو کایەکەی هەڵەدا. جۆریکە لە هۆشمەندیەکی هەڵەی ڕۆشنگەر، 
بەمەش لەنێو سینیزمدا گەمەی خۆی دەکات. سلۆتێردایک دەڵێت ) سینیزم 
هۆشمەندیەکی هەڵەی ڕۆشنگەرە، ئەوە هۆشمەندیەکی مۆدێرنی نەگبەتە...(  

بڕوانە:سڵۆتێردایک : ڕەخنەگرتن لەئەڵی گاڵتەجاڕی . سورکامپ ،ل37
 Peter Sloterdijk,  Kritik der zynischen Vernunft,

Sh1983 ,S37

کامە کایە هەڵەیە وکامە ڕاستە؟، ڕۆشنگەری لەکوێی ئەم دنیا مۆدێرنەدا جێگە 
پەنجەکانی خۆی بەجێهێشتووە و لەکوێشدا ئەقاڵنیەکی گاڵتەجاڕ بووە بەدنیا، 
و  کۆمەالیەتی  ڕووبەری  لەنێو  دەکەین،  هەڵە(  ئێمە )مەشقی  لەچ شوێنیکدا 
سیاسی و جیهانبینی هەڵەدا؟، کەی بەسەر ئەم چەمکە قورسەدا دەکەوین، 
ئەم  نەبووە..  هیجیتر  هەڵە(  )هۆشمەندیەکی  لە  جگە  ئێمە  کەهۆشمەندی 
بەوەی دوای ڕووخانی   ، بەجیهێشت  برێختمان  بوون کەماڵی  بیرۆکانە  ووردە 
بلۆکی سۆسیالستی، دوای ئەوەی ئەدەبی ڕیالزمی شۆڕشگێڕانە دەبێتە بەشێک 
لەدوای  لەدەستدەدات،  ئەدەب  بەهاکانی  و  سۆسیالستی  دەوڵەتی  لەئامێری 
ڕووخانی بلۆکێک کەبرێخت سەرەڕای ڕەخنەی لەسوستیمە بەاڵم قەناعەتیکی 
قوڵی هەبوو بەو هۆشمەندیەی چەوساوەکان دەگەیەنێتە نێو دنیایەکی یەکسان،  
ئیدی سی سال دوای مردنی ئەم داهێنەرە گەورەیە بلۆکی سۆسیالستی دەڕوخێت 
و دیواری بەرلین کۆتایی بەو دابەشبوونە دەهێنێت...من لەو ساتەدا بیرم لەم 
تێزانە دەکردەوە کەلەبەردەم دیواری بەرلیندا بووین، ئەو شوێنەی کاتی خۆی 
بەرلینی کردووە بەدووبەشەوە، لێرەوە چەمکی )مەشقکردنیکی هەڵە( لەوانەیە 
نەک  لینینی،  سۆسیالزمی  بۆ  سۆسیالزمانە،  ڕیالزمی  ئەدەبی  بۆ  بێت  ڕاست 
مارکسیەت!، ئەمەش ئیشکالیەتێکی ترە.. مەشقی ئەدەبی ئیدۆلۆژی  بەشێکی 
زۆری بەها ئیستاتیکی لەدەستدابوو، بەدیوە سیاسیەکەیشدا گەمەی دەسەاڵت 
و بەرهەمهینانی دیسپۆتی سۆڤیتی و چینی و ڕۆمانی دیوێکی تراژیدیای ئەو 
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جیاوازییە گەوەرەیە لەنێوان فانتازیای نوسەر و دنیای سیاسەتی ڕیاڵدا. لەو 
بڕوایەدام گەر برێخت تائەمڕۆ لەژیاندا بمایە، لەهەمان کایەدا مەشقی دەکرد، 
لەمەڕ  گۆڕابا  ڕاکانی  لەوانەیە  سۆسیالزم،  و  بەیەکسانی  پتەوی  بەبڕوایەکی 
دەوڵەتی سۆسیالستی، بەاڵم دژەکاپیتالیست دەمایەوە، مارکسیەکی خەباتکار 
دەمایەوە لەشیوازی )ساڵڤۆ ژیژاک (. دیارە ئەو کۆمەڵگەیەی بەپۆست مۆدێرن 
ناوزەد دەکرێت، هیچیتر نییە لەفرانبوونی کاپیتاڵ نەبێت لەنێو کۆمەڵێک بەهای 
نوێدا، کەڕووخانی بۆرسە و شەڕی نەوت وشکستی یۆرۆ و ئیسالمی سیاسی 
هۆسمەندەیەکی  کاپیتال  پۆست  کاپیتال.  پۆست  سەرەکی  دەبنەناونیشانی 
جگە  بەاڵم  ڕۆشنگەرییە،  بەهاکانی  خۆی  بەمەزندەی  بەرهەمهێناوە،  هەڵەی 
ئەنتی  مۆدێرنە  بەمشێوەیە   .. نییە  هیچیتر  نەبێت  گاڵتەجاڕی  لەئەقڵێکی 
ناردنی  تاوەکو  بیگرە  لەجەنگەکانەوە  هەڵگتووە،  خۆیدا  لەهەناوی  مۆدێرنەی 
ئەمریکاییەوە  سیای  لەگەمەی  ڕۆژئ��اوا،  دەرەوەی  دیکتاتۆرەکانی  بۆ  چەک 
چەکەرەکردنی  تاوەکو  دروستدەکات،  قاعیدە  و  ئەفغان  عەرەب  و  کەتاڵیبان 
پێدەگەن... مۆدێرنەوە  پۆست  کۆمەڵگەی  کەلەهەناوی  توندڕەو  ئیسالمی 
و  برسێتی  نەبێت،  کرێکار  تردا جگەلەدرێژکردنەوەی چەوسانەوەی  بەدیوێکی 
کاپتالیزم  ڕووەوە  لەم  نەبووە،  هیچیتر  مێژوو  بەدرێژایی  نەبێت  ناعەدالەتی  
تێزانە  لەجەوهەردا...ئەم  نەک  لەفۆرمەکاندا  گۆڕانکارین  کاپیتالیزم  پۆست  و 
دیدارەکەی  بۆ  چوونمان  پێش  بچوکدا  لەقاوەخانەیەکی  دەیبردم،  دەیهێنام 
سافرانسکی و سڵۆتێردایک منیان بەخۆیان و ڕاستی هەڵە و دژبەیەکیەکانی 
خۆیان جەنجاڵ کردبوو..ئەمەش سیحری هونەر و فیکرە کەچیتر دنیای هەبوو 
خۆی  درزتیبوونی  تێدەکەویت،  گومانی  و  لەرزین  نامێنیتەوە،  خۆی  وەک 
ببینین،  لەدۆخی  دیووی دووهەمی شتەکان  نمایشدەکات، وەها دەکات چێژ 
ئیدی بەئەقڵێکی سیینزمانەوە بێت یان پڕ دیسپلتینی ئەقاڵنی و سوسماتیکی 

هێگڵیانەوە بێت ، گرنگ ئەوەیە مەشقکردن  لەنێو کایەکاندا بەردەوامە.   
    ئێوارەی فەلسەفی 

نەبن،  حەماس  جێگەی  ئەوەندە  فەیلەسوفەکانیان  ئەوروپییەک  بۆ  لەوانەیە 
بەاڵم بۆ ئێمەی کورد و ڕۆژهەاڵتی هەموو  وشەیەکی جیدی چارەنوسازە. بۆ 
ڕۆژئاواییەک کەواڵتەکەی لەسەر بنەماکانی ئەقاڵنیەت و مێژووی دوورودرێژی 

لەدووی  دیموکراسی  ئەزمونی  و  شۆڕش  کەدنیایەک  دام��ەزراوە،  ڕۆشنگەری 
خۆیەوە بەجیهێشتووە، وشەی زیادەی تر لەسەر ئازادی لەوانەیە بچێتە خانەیی 
لۆکۆسۆس و ڕۆشنبیربوونیش بەشێک بێت لەئۆرستۆکراتیەتیکی کۆمەاڵیەتی. 
لەڕۆژهەاڵتدا لەخراپترین  بەپێچەوانەی ئەم ڕوانینە گشتیە، ڕۆشنبیری جیدی 
باری ژیاندایە، زۆر زوو تۆمەتبار دەکرێت، لەپێش هەمووانەوە ئازار دەدرێت، 
نەک تەنها دەسەاڵتی ڕەسمی حکومەتەکان و پارتەکان، تەنانەت سادەترین کەس 
لەکۆمەڵگەدا تینووە بۆ ئەوەی بیسەلمێنێت  کەڕۆشنبیر کەسێکی زیادەیە، ئیدی 
لەالیەکەوە خێڵ و نەریتەکانی، لەالیەکەوە خێڵی مۆدێرن کەلەحزبەسیاسیەکاندا 
خۆیان ئۆرگانیزەکردووە، لەالیەکی تریشەوە سوستێمی کۆمەاڵیەتی  گەمارۆی 
ئەو فیگورە دەدات کەناوی ڕۆشنبیرە. ئیدی وەک ئادۆرنۆ دەربارەی مارسیل 
یان  بێت  لەالوازیەوە  ئایا  بوو،  هەبوو  ماڵیکی  )کوڕی   دەڵێت:  برۆستەوە 

لەداهێنەرییەوە بێت پیشەی ڕۆنشبیربوونی هەڵگرتبێت..( 
بروانە: 

 Theodor W. Adorno, Minima Moralia – Reflexionen
 aus dem beschädigten Leben, Suhrkamp,S13

  ئەوە قەدەری ڕۆشنبیرە، ژیانی لەنێو کۆمەڵێک ملمالنێی جیاوازادا، لەنێو 
دژبەیەکەکاندا سەیری جیهان بکات، سڵۆتێردایک لەچاوپێکەتنێکی تەلفیزۆنیدا 
لێی دەپرسن مانای فەیلەسوف یان نوسەر بژیت، )کەبێگومان حەزدەکات زیاتر 
وەک نوسەر بانگبکرێت(، لەمبارەیەوە دەڵێت : نوسەر بوون وەک ئەو منداڵە 
وایە لەگۆڕەپانی فۆتبۆڵێندا بەشداری مندااڵنی تر ناکات چۆن تۆپەکە ڕاودەکەن 
چۆن  دەکات  شتەکان  چاودێری  تەنها  ئەو  دەبەن،  ئەوسەری  بۆ  لەمسەر  و 
دەجوڵێن و گەشەدەکەن، ئەزمونی فەیلەسوف، نوسەر، بوونێکی چاودێرکارە.. 
http://www.videoportal.sf.tv/ ب�����ڕوان�����ە:   
video?id=D2B1313E-4D24-4668-98A2-E61350B-

9F74B
خۆیەوە  لەبورجەکانی  هەر  ناتوانێت  لەڕۆژهەاڵتدا  چاودێریکارە(  )بوونە  ئەم 
بنوسێت و بەشدار نەبێت، لەوانەیە لەبەر ئەوە بێت فوتبۆڵێنی ئەکتەرە سیاسی و 
کۆمەالیەتیەکان کارەسات بەدووی خۆیاندا ڕادەکێشن، لێرەوە نوسەری ڕۆژهەاڵتی، 
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بیرکردنەوەی فەلسەفی لەڕۆژهەاڵت و واڵتانی ژێر سوستیمی دیسپۆتدا، ناچارت 
دەکات لەزۆر کاتدا ببیت بەگەمەکارێک لەنێو ئەو گەمەیەدا و لەزۆر جارانیشدا 
ڕۆشنبیرانی  تائەمڕۆش  و  لێرەوە  ئەو خودە چاودێریکارە،  بەژیانی  یاریکردنە 
جیدی ئیمە هەردوو خەسڵەتەکانیان هەڵگرتووە )چاودێر و گەمەکار(، بارێکە 
بەتایبەت نوسەران حەزی پێناکەن ،چونکە نوسەر هەمێشە وەک سلۆتێردایک 
دەڵێت حەزدەکات ئەو )بوونە چاودێریکارە( بێت، بەاڵم  بەداخەوە ژیانی ڕۆژانە 
بەردەوام لەم بووونگەراییە دەرتدەهێنیت بۆ نێو گەمەکانی، لێرەوە بەردەوام 
پاراستنی  )بوونی چاودێریکار( یەکیکە لەو ملمالنێیە خودیانەی نێوان ڕۆشنبیر 

و دنیای دەرەوەی خۆی.. 
 لەنێو ئەم بازنە بەیەکداچووە نەبینراوانەی بیرکردنەوەدا،  من و بەکر خۆمان 
کرد بەدواقاتی هۆتێل )ئینتەر کۆنتی(  میوانەکانی بەرنامەکە  هەمووان لەسەر 
ڕۆشتین،  توالێتەکان  بەرەو  بەکر  خێرا  و  من  هەڵدەدا،  باڕەکە شەمپانیایان 
لەبەرەم توالێتەکەدا خانمێک لێیپرسیم ئایا دەمەوێت جانتای پشتەکەم دانێم، 
گووتم سوپاس من ئاوەهام پێباشە.. ئاوەها چووینە سەر باڕەکەو یەکی پێکیک 
هەموو  ڕاوەستاین،  شوشەبەندیەکەدا  لەبەردەم  گرت  بەدەستەو  شەمپانیامان 
بەرلین دەدروشایەوە، ئێوارە دادەکەوت بەرلین ڕۆشنایەکانی خۆی نمایشدەکرد، 
لەپڕ دەنگێک بانگیکردین، بەجۆریک کەسەرنجی زۆربەی میوانەکانی ڕاکێشا، 
بەجۆریک  ڕاگەیاندین،  پێی  و  بۆالمان  هات  ستدیۆکە  خانمی سەرپەرشتیاری 
کەئەوانیتریش گوێیان لێبێت کە بەڕیز سافرانسکی جەختی لێکردۆتەوە، دوو 
گووتی  پاشان  دانیشین.  لێی  خۆشە  پێمان  کەخۆمان  بگیرێت،  بۆ  شوێنمان 
میوانەکانی تر دەتوانن لەهەر شوێنیک دەیانەوێت دانیشن، بەاڵم شووینەکانی ئێوە 
دەگرین بۆتان.. بەمەش ئەم خانمە دووشوێنی لەپشت سافرانسکیەوە بۆ گرتین، 
بەجۆرێک کەکامێرا دەهاتە سەر سافرانسکی، من و بەکریش دیاربووین. دیارە 
ئەم خانمە ڕستەی دوایی بەدەنگێکی بەرز دەربڕی، بەجۆریک کەمیوانان تێبگەن 
من و بەکر دووکەسی تایبەتین. ڕاستی من و بەکر ڕقمان لەو ئۆرستۆکراتیەتە 
ئەورپاییەی نێوەندی کولتوریەتی، بەاڵم لەو چرکەساتەدا وێنەی ڕۆشنبیریکی 
شۆڕشگێڕمان هەبوو کەلەالیەن سافرانسکی و سڵۆتێردایکەوە بانگهێشت کراون 
و لەشوێنی تایبەتدا دەدانیشن، بێگومان ئەمە پێویست نەبوو، بەاڵم ڕێزێکە 

لەکارەکانمان وەک دوو نوسەر کەژیانیکی سەیر دەژین. لەالیەک لەمەنفادان و 
ڕۆژانە دووهاواڵتی ئاسایین، وچەند کیشوەرێک لەوالوە دوونوسەری گۆڤاریکی 
فیکری و کولتورین .. دوو ژیان بەڕێوەدەبەین هەریەکە دژی ئەویترە، لەنێو 
دژبەیەکاندا دەژین، لەنێو دوو کایەی زمانەوانی جیاوازدا، دوو دنیای جیاوازدا 
پردەکانی خۆیان ڕایەڵکردووە. ئاوەها وەک دوو ڕۆشنبیری هەڵواسراو بەڕۆژە 
فیکردا  ئاڵۆزیەکانی  و  ژیان  سادەی  کاری  و  نوسین  لەنێوان  دژبەیەکانماندا، 
ئەمەش  بڕوایەدام  لەو  خۆمان،  بۆ  بوو  وێنەیە  ئەم  ئەمە  بوو.  حەالجوقەمان 
 vis vitalis ڤیتالەیە  فیس  ئەو  ڤیتالیتە،  ئەو   زیندەگیانەیە،  هێزە  ئەو 
کەڕۆشنبیری ڕۆژهەاڵتی جیدی جوادا دەکاتەوە لەڕۆشنبیری ڕۆژئاوایی، بەوەی 
ڕۆشنبیری ڕۆژهەاڵتی لەجەنگێکدایە وەک ڕۆشنبیرانی سەردەمی ڕۆشنگەری و 
شۆڕشی فەڕەنسی لەپێناو چەسپاندنی دیموکراتیەتی بنچینەیی. بەاڵم پرسی 
ئازادی زیاتر خەمی ڕۆشنبیری ڕۆژئاواییە، بیگومان پرسێکە هێشتا ڕۆشنبیر 
لەکایەکانی  ژینگە و ئیکۆ و وازهێنان لەئەتۆم و دوور کەوتنەوە لەشمەخۆری 
و کار و سۆڵیدارتێی کۆمەاڵیەتی و زۆری تریس درێژەی هەیە. بێگومان ئێمە، 
من و بەکرعەلی هاوڕێم، بەحوکمی ژیانمان لەئەڵمانیا، ڕەدووی ئەم زۆرانبازیە 

کەوتووین لەبەشێکیشیدا بەشدارین، ئێمە هەڵگری هەردوو جەنگەکەین. 
بەکر  و  من  بێت  ڕۆشنبیرە  ئەو  ئونێرڤسالی(  )ڕۆشنبیری  چەمکی  لەوانەیە 
لەوانیتری ئەم ستۆدیۆیە جیابکاتەوە، بەوەی کارەکانی ئێمە بەشدارە لەجەنگێکدا 
دژی دیسپۆت، ئێمە  بەناچاری بەشدارین لەژیانی گشتی کوردیدا. ڕۆشنبیرانی 
ئونیڤێرسالی  universellen Intellektuellenچەمکێکە سارتەر وەک 
بەوەی ڕۆشنبیران دەبێت ڕۆڵێکی  لەسەر کردووە،  مۆدێلی ڕۆشنبیرێک کاری 
دەبێت  هەبوودا،  دنیای  و  تێزەکانیان  و  تێۆرە  لەنێوان  هەبێت  پڕاکتیکیان 
ئیلتیزامیان هەبێت بەهەڵبژاردنی خۆیانەوە. ئەم مۆدێلە مارکسیش پێشنیاری 
لەگۆڕانی  کۆمەڵگەدا،  لەجواڵندنی  هەیە  خۆی  ڕۆڵی  کەڕۆشنبیر   ک��ردووە 
ئەم  فۆکۆ(  )میشێل  بەاڵم  گشتیدا..  هۆشمەندی  لەپێکهینانی  کۆمەڵگەدا، 
ناکرێت  داوا  پێیوایە )سااڵنێکە چیتر  فۆکۆ  تێدەگات،  بەبەسەر چوو  مۆدیلە 
لەڕۆشنبیر ئەو ڕۆڵە ببینێت، چونکە شیوازێک لەنێوان پەیوەندی نێوان تێۆرە 

و پراکتیک خۆی چەسپاندووە( 
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 لەم گۆشەنیگایەوە فۆکۆ مۆدیلی )ڕۆشنبیرانی ئونیڤێرسالی( دەگۆڕێت بەمۆدێلیکی 
بە)ڕۆشنبیرانی  ڕۆشنبیرانە  ئەم  کاردەکات  خۆیدا  لەبوارەکەی  کەڕۆشنبیر  تر 
ئەو  پێناسەدەکات،   )spezifischen Intellektuellen تایبەتمەند  
و  جواڵنەوە  گشتی  لەکۆی  نییە  ئەکتیڤ  و  تایبەتمەندە  لەبواریکدا  ڕۆشنبیرە 
نییە  بەوە  پێویستی  کۆمەلگە  بڵێین  وەهایە  چاکتر  کۆمەڵگەدا،  ڕووداوەکانی 
تایبەتمەندەکان  ئەو  لەجیاتی  هەڵبڕێت،  دەنگ  گشتیدا  لەبواری  کەڕۆشنبیر 
سەرەکیەکانی  دەزگا  کێسەکانی  و  دیموکراتی  گەمەی  بەمانانی  قسەدەکەن، 
کۆمەڵگە و زۆریتر خاوەنی ئەکتەری جیدی خۆیانن کەچیتر پێویستیان بەنوسەر 
ئەکتەرەکانی  زۆرانبازییەکەوە،  بکەوێتە  بەڕاستەوخۆیی  نەبێت  فەیلەسوف  یان 
ئێمەێ  جیاکەرەوەی  خاڵی  ئەمەش  هەڵدەستن..لەوانەیە  ڕۆڵ��ە  بەو  دیکە 
سەقەتی  بەحوکمی  ژیانمان،  بەحوکمی  کەهێستا  بێت  ڕۆژهەاڵت  ڕۆشنبیرانی 
لەدژی  زۆرانبازیەوە  بەرەی  دەکەن  ناچارمان  ئیداری،  و  سیاسی  دەسەاڵتی 
ئیفلیجی  لەدژی  وێنە،  لەدژی هەژارییەکی بێ  لەدژی ژن کوشتن،   ، گەندەڵی 
حکومەت، پارتەکان..ئیدی ئەمە وەها دەکات ئێمە لەگەڵ مۆدێلی ڕۆشنبیری 
ئۆنیڤێرسالیدا زیاتریەکبگرینەوە وەک لەڕۆشنبیری بواری تایبەت، تەنانەت گەر 
بتەوێت ڕۆشنبیری بواری تایبەت بیت، ئەوا ملمالنییەکان وەهات لێدەکات تەنها 
چارەسەری بەشداربوونت لەژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی گشتیدا بۆ بمێنێتەوە. 
ڕۆشنبیری ئونیڤیرسالی ڕۆژهەاڵتی لەکایە زمانەوانی و کیشوەرە جیاواز و کولتورە 
لەڕووی  دیسپۆت.بەمەش  لەدژی  جەنگەکاندایە  لەنێو  کاردەکات،  جیاوازەکاندا 
سەرنجڕاکێشترە،  فیگوریکی  ڕۆژهەاڵتی  ئۆنیڤێرسالی  ڕۆشنبیری  کردەییەوە 
لەهەمانکاتیشدا کەمن نین ئەو ئەکتیڤست و ڕۆشبیرانەی لەالیەن دیکتاتۆرەکانی 
مۆدێلی  ئاوەها  دەدرێ��ن..  ئازار  و  دەکرێن  بەند  حکومەتەکانەوە  و  ڕۆژهەاڵت 
تایبەتمەندە  کەڕۆشنبیری  فۆکۆوە  مۆدیلی  لەتەنیشت  ئونیڤێرسالی  ڕۆشنبیری 
لەگۆڕەپانەکانەوە  ملمالنێیەکان  دنیایەدا  لەم  بەمشێوەیە  دەکات.  خۆی  کاری 
دریژە دەکێشێت تاوەکو دیتە نێو دنیای ڤێرتوێلەوەو لەوێشەوە بۆ نێو کۆڕو 
سیمینارەکان کەتەنها کالسیکیەکانی وەک ئێمە بەتوندی خوویان پێوە گرتووە...

سالم یان ئارخیتێکتۆری مۆدێرن
ئیدی بانگهێشت کراین بۆ نێو هۆڵی تایبەت کەلەچوارالوە کامیرای تەلفیزۆینی 
زێدی ئێف  ئامادەبوون، زۆری نەخایاند هەردوو زەبەالحی فەلسەفی سلۆتێردایک 
لەگەڵ  وسافرانسکی و میوانەکانی لەسەر دوو قەنەفە دانیشتن، سلۆتێردایک 
ئەوان  پێش  هەمووان   ، یەکێکیتر  لەگەل  سافرانسکی  و  بەرنامە  میوانێکی 
لەشوێنای خۆمان دانیشتبووین، من و بەکر لەپشت سافرانسکیەوە لەشووینیکی 
تایبەت و گیراو بۆ ئیمە. دانیشتبووین. من لەو ساتەدا خۆم بەبەختەوەرترین 
مرۆڤ تێدەگەیشت لەبەرئەوەی خۆشترین چرکە سات ئەوەیە نێزیک بیت لەو 
کەس و بابەتەی بەئەشقەوە لەگەڵیدا دەژیت، ئاشنابوونم بەنوسین وکتێبەکانیان، 
بەبەرنامەکانیان، بەچاوپێکەوتنەکانیان و هەڵویستەکانیان، بەسەربردنی کاتی 
جوانە لەژیانمدا، ئێستاش ئەو دوو زاتە گەورەیە لەنێزیکمەوەن،  بەلێبوردەیی 
و بەخشندەیی و سادەیی فەیلەسوفێکەوە باس لە)دواڕۆژی شارەکان( دەکەن..
دیارە بابەتی ئەمجارەی بەرنامەی )چوارینەی فەلسەفی/ ڕووبەریکی فەلسەفی( 
تایبەت بوو بەدواڕۆژی شارەکان، بیگومان  بەرلین نمونەی ئەو شارە  کە لەژێر 
ناونیشانی)هەژار بەاڵم سێکسی( لەالیەن پاریزگاری بەرلین کاڵوس ڤۆڤەرایت 
پیناسەکرابوو. بەگشتیش تەوەرەکانی بەرنەماکە جیاوازبوون، بۆنمونە شارەکان 
چۆن  )بیناسازەکان(  ئارختێکتۆرەکان،  دەکرێن،  بیناسازی  چۆن  ماڵەکان  و 
خانەکان)شوقەکان( لەسەر وەرەقەی پالنەوە دەکەن بەبینای زەبەالح و لەژێر 
کامە کۆنسیپتدا؟، کامە جیهانبینی ڕەچاودەکەن، ژینگە پاریزی یان سوودمەنی 
شاریک  پالندانی  داوای  هەژار  کەحکومەتێکی  چییە  کۆنسیپتە  ئەو  بازرگانی. 
یان یەکەیەکی نیشتەجیبون دەکات و بیناساز و پالندانەر لەکوێدا وەستاوە؟. 
بەدنیابینیەکی  بەپاندبوون  شارەکان  پالندانی  گەشەدەکەن؟،  چۆن  گەڕەکان 

تایبەتی و سیاسی و ئایدۆلۆژییەوە چۆن دەبێت؟ ..
لەوانەیە سەرنجڕاکێشترین تێز بەڕای من کەباسکرابێت لەو ئێوارەیەدا لەالیەن 
بانگهێشت  دوومیوان   جاریک  هەموو  وەک  بێگومان   ، باسکرا  میوانێکیان 
دەکرێن، یەکێکیان ئارخیتێکۆریکی بەناوبانگە )ڤیرنێر سۆبیک( لەبواری ئەو 
شتەی پییی دەڵین )ئیکۆ هاوس (، ئەو خانەی )شوقە( بەوزەیەکی کەم و 
بەشێوەیەکی وەها دروستکراون کەپەنجەرەی گەورەی تێدا بیت و زۆر ئابوریانە 
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لەگەڵ گەرمیدا مامەڵە دەکات. میوانێکی تر  پسپۆر )میخائیل موونینگەر( بوو 
لەپەیوەندی  باسی  مونینگەر  بیناسازی(...  ئارخیتێکتۆر/  )مێژووی  لەبواری 
نێوان شارەکان کرد بە ڕوانینی کولتوری و دۆزی دەسەاڵتەوە، تێزیکی جوانی 
ئەوەبوو مێژووی شارەکان وەک مێژووی هێلکە وەهایە، لەسەدەی ناوەڕاستدا 
بەوەی شارەکان  بوون،  تۆڵدا  و  توند  کواڵوی  هێلکەیەکی  لەفۆرمی  شارەکان 
بەدیواری ئەستور و پتەو و پاسەوانان دەوور درابوون، ئەوەی لەدەرەوەی دیواری 
بەدوری  پتەو  هێلکەیەکی  وەک  هەموو شار  نییە.  قەاڵکانەوەبێت، چیتر شار 
زەدێنەکەوەیەتی کەسێنتەری دەسەاڵتە.  لەڕێنیساندا شارەکان وەک هێلکەو 
کەنوێنەری  باڵو،  زەدێنەیەکی  لەناوەڕاستدا  و  باڵو  لێدێت، سپێنیەکی  ڕۆنیان 
دەسەاڵتە. لەدنیای ئێستادا شارەکان هێلکەی شاڵقاون، سپێنەو زەدێنە تێکەڵن 
و بەهەموو الیەکەوە باڵو دەبنەوە. چیتر دەسەاڵت سێنتەری خۆی نییە لەنێو 

جەرگەی شارەکاندا..
بەدیوێکی تردا ڕودیگە سافرانسکی پرسیاری ئەوەی کرد  کەلەزۆر شارەکانی 
دیاردەی  لەهیندستان  یاخود  سێهەم،  دنیای  شارەکانی  نمونە  بۆ  دونیادا، 
خۆیدا  لەگەل  تایبەتی  کولتێکی  کەتەنانەت  دەبینین،  )سالم(  دروستبوونی 
مەتەرێز(  )گەڕەکەکانی  بە  )سالم(  دەمەوێت  لێرەدا  دەمەویت  من  هیناوە، 
جادەکان  لەسەر  بڕیاردەدەین  و  خۆپیشاندەران  چۆن  ب��ەوەی  ب��ەرم،  ناوی 
لەسەر  بکەن  دروست  مەترێز  و  بەمانەوەیان  بدەن  بەردەوامی  و  بمیننەوە 
داگیرکردنی  و  بەبەرنگاربوونەوە  دەبێت  خۆپیشاندان  لەمەشەوە  جادەکان،  
ئیمە  لەشارەکانی  ئاوەهاش  دروستدەبن،  هەڕەمەکیانە  ئاوەها  ڕووبەرەکان، 
شار  ل��ەدەرەوەی  خەڵکان  دیسپۆت،  و  گەندەڵی  ژێردەسەاڵتی  شارەکانی  و 
زەوی داگیردەکەن و بەناڕێکی لەمالو لەال گەڕەک دروستدەبن. لەدوایدا وەک 
مەترێزیکی سیاسی  لێدیت بەرامبەر دەسەاڵتی سیاسی و ئیداری . دیاردەی 
لەهەمانکاتدا  و  لەفۆرم  دەرچونن  دروستدەبن،  پالندانان  بی  گەڕەکانەی  ئەو 
بیناسازی، شارە نوێیەکانی دنیای سێهەم و زۆر  لەژێر دەسەاڵتی  دەرچوونن 
مەتەرێز(  )گەڕەکەی  دیاردەی  لەبەرامبەر  ئەوروپا  دەرەوەی  دیکەی  واڵتانی 
دەبنەوە کەبەهەڕەمەکی دروست دەبن، سافرانسکی ئەو خاڵەی هارووژاند کەئەم 
ئیدارەس  نبیپالنی  تاوەکو  بیگرە  بەسالمەکانەوە  بەهەموویەوە  جۆرە شارانە، 

نیشتەجێیەکان  یەکە  و  بیناسازی  کاتێک  نەگودندن!..  و  نەشارن  شارەکان، 
بەئارەزووی دەسەاڵتیکی گەندەڵە یان لەالوە گەڕەکەکانی مەتریز لەبەر نەبوونی 
کەسالمەکان   ، زۆرە  دیاردەیە  ئەم  لەهیندستان  وەک  گەشەدەکەن،  نەداری 
بوون بەبەشیک لەکولتوری شارەکان، دەبێت ئەم هاوکێشەیە چۆن لەکڵێشەی 
بیناسانزی وپالدانانی شارەکاندا جێگەی بێتەوە، ئایا شارەکان مانای خۆیان 
ونکردووە!.. چەندەها تێزی لەم جۆرە من و بەکری هاوڕیمی دەهێناو دەبرد ، 

ماوەی کاتژمیریک لەدیباتەیەکی پڕ لەچەمک و مانادا.. 
ماوەی  سلۆتێردایکدا  لەگەل  کورت  بۆماوەیەکی  بەرنامەکە  کۆتایی  دوای 
هێنا  خۆمدا  لەگەڵ  بەناوبگەکەیم  کتێبە  من  بێگومان  هەبوو،  فۆتۆگرتنمان 
ئەمە  بکات،  ئیمزا  بۆم  ئ��ەوەی  بۆ  بگۆڕیت(   خۆت  ژیانی  پێویستە   ( بو 
باسی پڕۆژەی گۆڤاری  کۆنسیپتم  لەماوەی دەقیقەیکدا  بەکورتی  جگەلەوەی 
بۆکرد وەک گۆڤاریک لەنێو قەرەباڵغی دنیای جەنجاڵی سیاسەت و کلتوری خێڵ 
و گەندەڵیدا  کاری خۆی درێژە پیدەدات. گووتی گۆڤاریکی قەبەیە لەقەبارەدا و 
پێکەنی ..پاشان پێکەوە فۆتۆمان گرت و وەک ڕێزیک لەگۆڤارەکەمان ئامادەبوو 
ڕیکالمە  کەدژی  سلۆتێردایک  فۆتۆبکات،  و  ڕاوەستێت  کامێرەکەدا  لەبەردەم 
ئەمجارە بۆ هاندانی ئێمە لەبەردەم کامێرا دەوستێت و فۆتۆ دەگرێت و گۆڤاری 
کۆنسیپتی بەدەستەوەیە، ئەمە بۆ ئێمە جیگەی هاندانە. من لەوە دڵنیابوم گەر 
گۆڤاریکی ئەڵمانی بووایە ئەوەی نەدەکرد، بەاڵم ئەو فەیلەسوفە گەورەیە دەزانێت 
دەرکردنی گۆڤاریکی فیکری لەواڵتانی پڕ چەوسانەوەدا چ موغامەرەیەکە، ئەو 
فۆتۆیە بۆ گۆڤارەکەمان جیگەی بەختەوەرییە .. بەهەمان شێوە لەگەڵ ڕۆدیگە 
سافرانسکی قسەمان کرد، بەسافرانسکیم گووت کەلەداهاتوودا خویندنەوەیەک 
بۆ  خۆی  کتیبەکەی  پاشان  شۆبنهاوەر،  لەسەر  لەسەرکتێبەکەی  دەکەین 
ئیمزاکردم و بەهەمان شیوە ڕازیبوو گۆڤاری کۆنسیپت بەدەستەوە بگرێت و 

فۆتۆمان لەگەڵدا بگرێت.. 
مەعرفە..کەهاتینەوە  لەنەشئەو  پڕبون  گووتی  هاوڕێم  بەکری  وەک  ساتەکان 
چێژ  بەتەنیا  ئەوەی  بۆ  من  ئیدی  بوو،  شەو  نۆونیوی  کاتژمێر  جادە  سەر 
نورنبێرگ،  بۆ  کەبڕۆمەوە  خواست  لەبەکر  ڕوخسەتم  وەربگرم،  خومارییە  لەو 
زۆری نەخایەند ئۆتۆمبیلەکەم خۆی لەسەر جادەی خێرا بینیەوە، ئەمجارەش 
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بەپێچەوانەی قسەی ئەشقەکەم، دیاسنەوە لەدژی ئیدایلزمی ئەشق، بەخیرایی 
دڕم بەتاریکایی شەو دەدا، لەژێر ڕیتمی موزیک نێوەندەکانم بەخیرایی دەبڕی ، 
سێ کاتژمێر بوو لەسەریەک  لێمدەخوڕی، هەشتا کیلۆمەترم مابو بۆ نورنبێرگ 
هەستمکرد هێزم تێدا نەماوە جادەکە ببینیم، خیرا المدا بۆ پارکێک و لەنێو 
ئۆتۆمبیلەکەمدا خەوم لێکەوت، دوای نیو کاتژمێر جاریکیتر  چوومەوە سەر 
ئاتوتۆبان. کەگەڕامەوە ماڵەوە یەکسەر وەک دێوێکی قەدیمە خەوم لێکەوت، 
بەیانی وامدەزانی خەونم بینیەوە بۆیە خێرا ڕامکرد بۆ کامێراکەم کەفۆتۆکانم 
بینی زانیم ئەوە خەون نەبووە، بەڵکو گەشتیک بووە بەنێو دنیای فیکردا .....

نورنبێرگ 14.10.2011
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ڕزگار عومەر

لە ماوەی 6 مانگی ڕاب��ردوودا: شۆڕشه کانی تونس و میسر له  
ئاستی نێونه ته وه یدا ، له  گه ڵ  خۆپیشاندانه کانی شاری سلێمانی و 
ناوچه کانیتری کوردستان له  ئاستی نێوخۆدا ، سه رنج و ئاگایه کانی 
زۆربه ی هاواڵتیانی بۆ خۆی برد، به  تایبه تی که  ده ست پێکردنی 
خۆپیشاندانه کانی نێوخۆ به  سه رکوتی خوێناوی ده ستی پێکردوو 

بە قاچاغ کردنی خۆپیشاندان کۆتایی هات . 
 وه کو هه ڵوێستێکی ئاسایی مرۆڤ له  ئان و ساتی به رپا بوونی 
جموجۆڵی جه ماوه ری ، یان ڕوودانی پێکدادان نێوان جه ماوه رو 
وورده کاریه کانی  له   چاوپۆشین  ده سه اڵتدا،  هێزه  چه کداره کانی 
به ره ی دژ به  ده سه اڵت ده بێته  عاده تێکی سروشتی ، به  تایبه تی 
که  به ره ی دژی ده سه اڵت قوربانی ده دا بۆ چه ند ئامانجێکی گشتی 
. ئه م ڕاستیه  دووالیه نه  ، له  حاڵه تی یه که مدا هاوپشتیه کی خۆڕسک 
نیشان ده دا . له دیوی دووه مدا چاوپۆشین ده کا به  دیسپلین بۆ 
تێپه ڕبوونی شه پۆڵێکی تێکه اڵو له  تێڕوانین و بۆچوونی ناکۆک له  

توێ ی   ووتارو خیتابه کانی  ده ست پێکردنی قۆناغێکی تازه  .
ڕه هه ندیه کان )مه ریوان وریا قانیع ، به ختیارعه لی ، ئاراس فه تاح 
ئۆتۆریته  ،  له    سوودمه ند  ناوی  چوار  وه کو   ) هه ردی  ڕێبین   ،
نووسین وتیڕوانینی زۆریان باڵوکرده وه  . له م نووسینه  تازانه شدا: 
وه کو خویه کی نه گۆڕی ئه م سااڵنه ی دوایدا ، به رده وامن له په خشان 
کردنی تێروانینی ناکۆک  له  ژێر چه تری جۆراو جۆردا بە تایبەتی 
دژ بە مارکسیزم . که  ڕه نگه  دیارترین چه تر  ئەوان ئیشی پێدەکەن 
: که مپینی  بەردوام و پڕ له  ئه فسانه ی “ ئه نتی ئایدیۆلۆژیا “ 

شۆڕش و فارگۆنەکانی
بێت له گه ڵ تێڕوانینه   تازه کانیان  له سه ر “ نمایش وخۆده رخستنی دین “ له  

خۆپیشاندانه کانی کوردستان .  
 ، ئاین   ، : )شۆڕش  نووسی  له سه ریان  دوواییه    ئه م  باسانه ی  ئه و  گرنگترین 
بۆچونەکانیان  ڕێگەی  کەله   ، بوو  مارکسیزم(  ئەنتی   ، لیبرالیزم   ، کۆمەڵگە 
لەسەر شۆڕشی میسروتونس خۆپیشاندانه کانی کوردستان سه ر له  نوێ تازەیان 
کردەوە . هه ریه ک له م بابه تانه   باسی گرنگن ، بۆچونه کانی ئه مان له  ڕێگای 
تەرخان بوونی سەد لەسەدی میدیای ئۆپۆزسیۆن ) ئاوێنه  ، هاواڵتی ، سبه ی( 
کاریگه ری خۆی له سه ر هاواڵتیانێکی زۆر دائه نێت ، به  تایبه تی ئه و به شه  له  

هاواڵتیان که  وه کو کانونێکی تیۆری چاوه ڕی ێ ده می ڕەهەندیەکانن . 
جیاواز،  بۆچوونی  بە  دژ  ئۆپۆزسێۆن  میدیای  تینی  بە  سانسۆری  گەڵ  لە 
ئەو کەسانەی وەکو  بە هەموو  تایبەتی سانسۆری ڕۆژنامەی )ئاوێنە( دژ  بە 
گرتن  ڕەخنە  ئەرکی   ، دەگرن  لێ  ڕەخنەیان  بیرناکەنەوەو  و  ڕەهەندیەکان 
بە  دژ  کوردی  سیاسی  فیکری  سەدبارەیەی  گاڵتەجاڕیە  لەم  و  گروپە  لەم 
 ، بەاڵم   . قورسە  بالوکردنەوە  و  )گەیاندن(  بواری  لە  دەگوزەرێ  مارکسیزم 
لەگەڵ دابەزینی هەر بەرهەمێکی تازەی ئەفسانەی  “ ئەنتی ئایدیۆلۆژیا “ ی 
گروپی ڕەهەندیەکان و نێوەندی ڕۆشنبیری کوردی بە گشتی ، شیتاڵ کردنی 
بنەمای تیۆری و بزنسی  “ دژە مارکسیزم “ ئاسانتر دەبێ ، ئەم باسە وەاڵمی 
 ، تایبەتی  بە  مارکسیزم  لەسەر  ڕەهەندیەکان  بۆچوونەکانی  بە  ڕاستەوخۆیە 
وەاڵمێکیشە بۆ بۆچونەکانی ئەو “ نێووەندە “ ی پێ ی دەوترێ “ ڕۆشنبیران 
“ کە تا ئێستا یەک نوزەیەکی تازەی نییە لە مامەڵە لە گەڵ مارکسیزم بێچگە 
لە ڕشتە کۆنەکان و دەقە ئامادەکراوەکان کە زیاتر لە ژەمی خواردنی خێرای 

“ مەکدۆنالد “ دەچێ . 

کە )ئەنتی ئایدیۆلۆژیا( خۆی دەبێتە  ئایدیۆلۆژیا

لێدوانی به رده وام و حه ساسیه ت نیشان دان به رامبه ر ئایدیۆلۆژیا ، دروست کردنی 
جۆرێک له  فۆبیا له م   نێوه نده ی ناوی “ ڕۆشنبیریه  “ به رامبه ر ئه وه ی نه که ویته  
خانه ی  “ ئایدۆلۆژیست “ یان تاوانبار نه کرێێت به وه ی که  بۆچوونه کانت یان 
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نووسینه کانت مۆری ئایدیۆلۆژیایه کی دیارکراوی پێوه یه  ، دیارده یه کی به رچاوه   
له  نێو دونیای نووسین و ڕۆشنبیران . ئەم دیاردەیە وا پەل وپۆی کێشاوە کە 

جۆرێک له  کلتوری “ خۆ سانسۆر “ کردنی جێگیر کردووه  .
 که م نین ئه و ووشه و ده سته واژه و زاراوه  سیاسیانه ی که  البراون له  نێو زمانی 
سیاسه ت و نووسین . چونکه  به شێکی به رچاو  بۆ ئه وه ی خۆیان له سه رووی 
ئایدیۆلۆژیاوه  نیشان بده ن ، زمانێک به  کاردێنن که  خاڵیه  له و ده سته واژانه ی 
خۆپاراستنه   ئه م   . سۆسیۆلۆژیدا  و  سیاسه ت  زانستی  له   هه یه   ڕه گیان  که  
یه کتر ده گرێته وه  له گه ڵ سانسۆری به ڕێوه به ری ڕۆژنامه کانیش ، نموونه یه کی 
بنێری   “ ئاوێنه    “ ڕۆژنامه ی  بۆ  ووتارێک  ئه گه ر  ئه وه یه   له و سانسۆره   ساده  
هەرگیزاو  بگریت  ڕەهەندیەکان  لە  ڕەخنە  و  بکه یت  مارکسیزم  له   به رگری  و 
هەرگیزباڵوناکرێتەوە . به اڵم ، ناوه که ت بگۆڕه و به  ئیمێڵێکی تر بابه تێک بنێره  
له سه ر قسه یه کی مه الکرێکار ، له سه ر کۆبوونه وه ی ئاغایەکی پشدەرو بیتوێن و 
ڤیستیڤاڵی ئه م خێڵ و سوڵحی عه شایه ریی ئه م هۆز ، ئه وا نه ک ته نیا بۆت باڵو 

ده که نه وه  به ڵکو گرنگیه کی زۆریشی پێده ده ن .
بۆنی   “ ئایدیۆلۆژیا  ئەنتی   “ ماسکی  ژێر  لە  مارکسیزم  دژایەتی  ڕەگ��ی 
مۆزەخانەیه کی لێدێت که  پڕ بێ له  په یکه ری باغه و زانیاری فریوده ر. بەاڵم ، 
پێویستی ڕەهەندیەکان و ناسیۆنالیزم و ئۆپۆزسیۆن بە سەرخانی ناسنامەیەک  
لە بواری فیکر و خیتابی سیاسی ، ئەم ئیستیعارە درەنگ وەختەی بە سەریان 

فەرزکردووە . 
لە ئاستی جیهانیدا فایلە کۆنەکانی خەرمانی  “ ئەنتی ئایدیۆلۆژیا “  لەسەدەی 
بیستدا دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی1955  . ئەمە بەم مانایە نیە کە بەر لەم مێژووە  
ئیشی بۆ نەکراوە ، بەڵکو لەم ساڵەدا کۆنگرەیەکی گەورەی لە ئیتاڵیا بۆ ساز 
کرا لە ژێر ناونیشانی ) چارەنوسی ئازادی( کە چەند سەد نووسەرو ڕۆشنبیرو 
ناوە گەورەکانی ئەو دەمەی تیا بەشدار بوون . بارودۆخی ئەو دەمە هەمووی 
مردنی  نموونە  بۆ   ، بوون  ئەکتیڤیتی  لە  جۆرە  ئەم  کردنی  پف  خزمەتی  لە 
)ستالین( و باڵوکردنەوەوئاشکرا کردنی بەشێک لە تاونکاریەکانی دوای ئەوەی 
خرۆشۆف هاتە سەر دەسەاڵت ، سەرکوتی ڕاپەڕینەکان لە بەرلین و هەندێ 
پایتەختی تری ئەورپای ڕۆژهەاڵت لەو دەمەدا ، له  کۆی خۆیدا یارمەتیدەر بوون 

کە ئەم کۆنگرەیە وەکو :- نۆشینی بادەی سەرکەوتنی یەکجارەکی نەک ته نیا 
بە سەر سۆڤیەت  و   مارکسیزم ، بەڵکوبه سه ر هه موو جۆرێک له  ئه ندێشه  که  

عه داله ت خوازی له خۆی گرتبێ .
له   ئایدیۆلۆژی  ))جه ده لی   : ووتی  ئارۆن  کۆنگره که   کردنه وه ی  خیتابی  له    
 “ و  ئۆمێده کان  مێژوش  بوو،  خامۆش  نه ماو  ڕۆژئاوا  کۆمه ڵگه کانی  زۆربه ی 
شۆڕش “ ی نێو ئایدیۆلۆژیای به رپه رچدایه وه (( . ئارۆن که  ڕێکخه ری سه ره کی 
ئه م کۆنگره یه  بوو قۆناغه که ی به  نێوی “  سه رده می کۆتایی ئایدیۆلۆژی “ نێو 
برد . ئه م ته وژمه  له  نێو دونیای ڕۆشنبیرانی الیه نگرانی کاپیتالیزم درێژه ی 
بوو، تا ڕووخانی دیواری به رلین و تا گه یشته  ))فۆکۆیاما(( که  به شێکی زۆر 

له  ده سته واژه و تێرمه کانی ڕابردووی ئه م کۆنگرەیەی دوبارە کردەوە . 
چارەنووسی ئەم کۆنگرەیە ، ئەم ته وژم و بەرژەوەندیانەی دەیان کۆنگرەی وای 
بەرپا کرد هه میشه  له به رده م حه قیقه تی ڕوداوه کانی مێژوو ده ست وپێ سپی 
بووه  . به ر له  تێپه ڕ بوونی  10 ساڵ ئه م کۆنگره  جیهانیه  ، خۆپیشاندانه کانی 
1968 له فه ره نسا ، سه رکه وتنی شۆڕش له  کوبا ، بزوتنه وه ی مافه  مه ده نیه کان 
له  ئه مریکا ، هه مووی  یه ک له دوای یه ک زه ربه ی کاریگه ر بوون و دەریخست 
که  سڕینه وه ی ده سته واژه ی “ ئایدیۆلۆژیا “ له  فه رهه نگی سیاسیدا ، قه تیس 
کردنی بیروباوه ڕی عه داله ت خوازی به  گشتی و مارکسیزم به  تایبه تی له ڕێگه ی  
به تاڵتره  خۆی  له وه   ئایدیۆلۆژیا “ دا   لە ژێڕ”  نابوت کردن و زنجیر کردنی 

تاسه ر بگرێ .
دژی  خواستێکی  که   به رچاو  دێته   وا  ڕوکه شدا  له   ئایدیۆلۆژیا  کردنی  نابووت 
کڵێشه کاری و یۆتۆبیایه  . به اڵم ، له  ڕاستیدا هه وڵێکه  که  گروپێکی سه رداری 
فیکری ، یان میدیای چینێکی ده سه اڵتدار ) به  به شی حاکم و به و به شه ی له  
ئۆپۆزسیۆنه  ( بۆ له  قالب دانی هێزێکی تری سیاسی . تا له  خیتابی سیاسی و 
له  نوێنه رایه تی کردنی ڕووداوه کانی نێو کۆمه ڵگه  له  بابه تی ) شۆرش ، ڕاپه رین 
هه بێت  ڕوداوانه یان  ئه م  به رێوه بردنی  نوێنه رایه تی  ته نیا خۆیان شه رعیه تی   )
. به  مانایه کیتر بنیات دیکاتتۆریه تی ئایدیۆلۆژی خۆیان له  پاڵ دیکتاتۆریه تی 
سەرئێشەو  بوونیان  که   جیاوازانه ی  فیکریه   ڕێڕه وه   هێزو  به و  دژ  ده سه الت 
ده رده سه ریە بۆ ئیمتیازاتی ئه م گروپەی بە شوێن مانەوەی ئەبەدیە لە کورسی 
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“ ئیلیەتە “ بەرزو تەقدیس کراوەکان  . ئه مه  هه ر له  به ڕیوه به ری ئاسایشێک 
ده گرێته وه  تا ئه و ڕۆشنبیرانه ی گاڵته  با مارکسیزم ده که ن که  گوایه  به  ده ردی 
کۆمه ڵگه  ناخواو وه زنی نه ماوه  ، که چی له  به ینی هه ر دوو نوسینێکدا ناتوانن 

هێرشێک و تانەیەکی به تاڵ  و بێ بنەما نەکەن دژ به  مارکسیزم .
فیکری  له   ئایدیۆلۆژیا(  ئه نتی   ( ته وژمی  پێشینه ی  به   مێژو  به   بوون  ئاشنا 
کۆنسێرڤه تیزمی ڕۆژئاوادا بۆیە گرنگە ، چونکە پەیوەندی هه یه   به م که مپینه ی 
به رده وامه ی ڕه هه ندیه کان و ئه وانه ی له فه له کی ئه واندا ده خولێنه وه  . که مپینی 
مێژوویی  شوێنی   و  جێ   : ڕسته دا  یه ک  له   مارکسیزم  به   دژ  ڕه هه ندیه کان 
وکۆنه پارێزی ئه وان نیشان ده دا له م دونیایه ی کە ئه مرۆ تێیدا ده ژین . ئه وان 
سانسۆر  پرەنسیبەکانی  کە  ئایدیۆلۆژیانەی  خەیاتە  ئەندازیارو  لەو  بەشێکن 

ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ له  میدیای  ئۆپۆزسیۆندا دیاری  دەکەن .
سالڤۆ ژیژک لەسەر ئەم دیاردەیە )) دروست کردنی فۆبیا بەرامبەر ئایدیۆلۆژیا 
ئەم   . پێدەکا  ئیتاڵی دەست  ژۆرنالیستێکی چەپی  ئەزموونی  نموونەو  بە   ))
ژۆرنالیستە ووتارێک دەنووسێ کە ووشەی “کاپیتالیزم “ ی تیا بە کارهێناوە ، 
سەرنووسەری ڕۆژنامەکە پرسیاری ئەوەی لێ دەکا کە ئایا پێویستە ئەم تێرمە 
بەکاربێنێ ؟ باشتر نیە  وشەیەکی تری لە بابەتی  ووشەی “ ئابوری “ لە 
شوێنی کاپیتالیزم بەکاربهێنێ ؟  یەکێ لە خالەکانی ژیژک لە لێکۆڵینەوەکەی 
بریتیە لەوەی وون بوونی تێرم و زاروەی ووشەی دیارکراو لە زمانی سیاسی 
لە باری عەمەلیدا یانی سروشتی کردن و “ قبوڵ “ کردنی سیستەم . هەوڵی 
ڕەهەندیەکان بۆ قەدەغە کردنی “ ئایدیۆلۆژیا “ هەوڵێک نیە بۆ قەدەغە کردنی 
هەموو ئایدیۆلۆژیەک ، بەڵکو هەوڵە بۆ خاڵی کردنی ئەندێشەو فیکری سیاسی 
لە  کۆمەڵگەی کوردی تەنانەت لە بچوکترین نوزەی مارکسیزم و زاڵ کردنی 
سادەی  تری  فۆرمێکی  کە   ،   “ ئایدیۆلۆژیا  ئەنتی   “ بۆشنامەی  ئه فسانه و 

ئایدیۆلۆژیە  ، کە لە ئێستای ئەواندا تێکەڵێکە  پێک هاتووە لە :-  
لە هەموو قەوان  و ڕیكاڵمه  باوەکانی سەردەمی شەڕی سارد.

پشتگیریه کی زۆر جدی بۆ کاپیتالیزم  .

ناسیۆنالیزم  له  به رگی ئۆپۆزسیۆندا .

دین . 
ئەم خاڵەی دوایی بە دورودرێژی دەچینە سەری . سەرخەتی ئەم ئۆپۆرتۆنیزمە 
بە  قانیع  مەریوان  کە  دەردەخ��ا  خۆی  گۆشەیەکدا  چەند  لە  ئەوان  تیۆریەی 
هەوڵی سروشتی کردنی خۆنواندنەکان دین تیئۆریزەی ده کا ، چونکه  ) گۆڕان 
وکۆمه ڵ وبزوتنه وه  پڕۆژه ی هاوبه شیان هه یه ( . ڕێبین بە ئەزموونێکی شەخسی 
و ئیمانداری و موسڵمان بوونی خۆی ڕێگەی بۆ دەکاتەوە . بەختیار عەلیش 
تێکەڵ کردنی   ، نۆستۆلۆجیای عیرفانی  بە  یەکەم /   : بە دوو شێوە دەیکا 
میکانیکی مانا مێژویەکانی “ سۆفی گەری “ لە گەڵ ئەو قەیرانە هەمیشەیەی 

کە وجودی سیاسی “ دین “ لە کۆمەڵگە دروستی دەکا .
دووەم / دادگا کردن و ڕەزیل کردنی مێژووی هەوڵدانی کۆمەڵگە بۆ بوون بە 

بەشێک لە الیەنە پۆزەتیڤەکانی مۆدێرنە.
بەشێکی بەرچاوی ئەم نووسینە وەاڵمە بەم ئۆپرتۆنیزمە فیکریە.

شۆڕش

نکۆڵی لە ڕێکخستن ، له  پایە چینایەتیەکان ، خورافە ڕیزکردن دژ بە مارکسیزم 
و تێروانین وتێزە فیکریەکان  لەسەر شۆڕش هەموو ئەو خااڵنەن کە ڕەهەندیەکان 
زۆر   2011 ڕوداوەکانی  لە  هەم  ڕابردوو  لە  هەم  زۆرەوە  پەشۆکاویەکی  بە 

بەخەستی کردیان بە پیشەی نووسینەکانیان.
یەک  یان   ، تاقانە  سیاسی  تێڕوانینی  یەک   ، مێژوودا  لە  هەیە  کەم شۆڕش 
 . بووبێ  زاڵ  بەسەریدا  کراو  دیاری  وچینێکی  و سیاسی  کۆمەاڵیەتی  ئاسۆی 
چینی  و  سوپا  کاتێکدا  لە  کە   ، میسرە  ئێستای  شۆڕشی  بەڵگە  نزیکترین 
تەواو  دەڵێ  لەمیسر  کرێکار  چینی  بوو(  تەواو  شۆڕش   ( دەڵێ  دەسەاڵتدار 
هەژاران  و  گەنجان  کرێکارو  هەزار  سەدان   2010/07/09 ڕۆژی  نەبووەو 

مەیدانی )تەحریریان( گرتەوە .
لە  ئان و ساتی دەست پێکردنی شۆڕش  له   ئاسۆ جیاوازه  کۆمه اڵیه تیه کان   
هارمۆنیه تێکی کاتیدا له به رامبه ر ئامانجێکی هاوبه شدا به ناچار ڕه نگه  وێستگه یه ک 
و دوان به  یه که وه  ببڕن . دواتر دوای گه یشتن به م ئامانجە دیاریکراوە ، یان له  
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حاڵه تی نەگەیشتن وشکست لە نیوەی ڕێدا ، ئینجا دوور که وتنه وه و ته نانه ت 
دژایه تیش  نێوان ئەم بەرژەوەندە چینایەتیانە ده ست پێده کات. 

له  تونس و له  میسر ، له  خۆپیشاندانه کانی سلێمانی ، که سایه تیه  جیاوازو 
 . ده دا  خیتابیان  مینبەردا  هەمان  لە  ده هاتن  سیاسی  بەرژەوەندی  نە  سەر 
ئه وانه ی ووتاریان ده نووسی له  سایته کان ، یان ئه و ژۆرنالیستانه ی دیمه نکانیان 
ده گواسته وه  ، یان کامیرای مۆبایله کانی ده ستی خۆپیشانده ران ، یان ڤیدیۆی 
نێو  الپه ڕه کانی سایتی )Face book( هه مووی له  گۆشه نیگای جیاوازه وه  
به  شوێن زه ق کردن وده رخستنی گۆشه یه ک بوون لەسەرەتای گۆڕانکاریه ک . 
ئەم زەق کردنەوەیە چ خۆبەخۆیی و ڕێکەوت ئەنجام درابێ یان بە بەرنامە ڕێژی 
کرابێت ، هه مووی لەهەوڵی ئەوەبوون پارچه کانی ڕوداوێکی گه وره  بە  جۆرێک 

لەچاوه ڕوانی و ئاسۆی سیاسی جیاواز لول بده ن . 
فه رامۆش کردنی ئه م ڕاستیه  ساده یه  ، نه خوێندنه وه ی مێژووی به ر له  ڕووداوی 
شۆڕش بۆ نموونه  میسر، نه بوونی زانیاری و سه پاندنی شیکردنه وه ی” دڵخوازانه” 
گرنگترین سیمای   ، بگونجێت  کراو  دیاری  فیکری  چوارچێوەیەکی  له گه ڵ  که  
تەنیا  مامەڵەیە  لەم  ئافات   . بوو  ڕەهەندیەکان  تیۆریانەی  کردنی   مامه ڵه  
ئەنجامگیری تیۆری نەبوو ، بەڵکو تراژیدیای نەبوونی ) زانیاری ( بوو لەسەر 
ڕووداوەکان و لەسەر ووالتەکان و تەنانەت نەبوونی ئاشنایەتیەکی زۆر پێویست 
دەربارەی مێژووی کۆمەڵگەی بە گشتی و کۆمەڵگەی ئەو وواڵتانەی شۆڕشی 

لێکرا بە کوردستانیشەوە .
نووسینه   له م   ، ڕه هه ندیه کان  ڕابردووی  ماوه ی  ئه م  تێزه کانی  ناو  چوونه   بۆ 
بۆ  )سەرەتایەک  ووتاری  له   پێده که م  ده ست  فه تاح  ئاراس  بۆچوونه کانی  به  

قسەکردن لەسەر شۆڕش( . له  یه که م په ره گرافدا ده ڵێ :-

 ))شۆڕش بڕیار نییە. شۆڕش نە بڕیارێکی عەقالنییە و نە کردەیەکی ناعەقالنی 
. تێگەشتنێکی هەڵەیە گەر ئێمە شۆڕش بە “بڕیار”ی كەسێک یان گروپێک 
یاخود حیزبێکی پێشرەو)ئەڤانگارد( تێبگەین. دیارە سەرچاوەی سەرهەڵدانی 
ئەم تێگەشتنەش دەربارەی شۆڕش، ئایدیۆلۆژیای مارکسیزمە. هاوکات لەگەڵ 
سەرهەڵدانی خەباتی چەکداریی ڕزگاریخوازانە بە ڕابەرایەتی حیزبێکی پێشڕەو، 

مۆدێلی مارکسیزم دەبێت بە نموونەیەک بۆ بەرپاکردنی “شۆڕش”. لە مێژوودا 
نموونەی ئەو کۆبوونەوانە زۆرن کە هەندێک خەباتگێڕ لەشوێنێکی نهێنی، لە 
ناوچەی دووردەستی دەسەاڵت بێت یان دەرەوەی واڵت، کۆدەبنەوە و بڕیاری 

هەڵگیرسانی خەباتی چەکداریی دەدەن(( بڕ

تراژیدیای خاڵی بوون لە لۆژیک ، لە  نێو ئەم پەرەگرافە ئەوەندە قوڵە کە 
لەوەوە  ؟  پێبکا  کوێوە دەست  لە  نازانێ  بگرێ  لێ  ڕەخنەی  بیەوێ  کەسێک 
دەست پێبکەین کە ئەم په رگرافه   چەندە بێ سەوادە لە مێژووی مرۆڤایەتی بە 
گشتی ؟ یان لەو بوختانە  دەست پێبکەین کە بە ناوی مارکسیزمەوە دەکرێ 
، یان لەو ئەنجامگیریە  دەست پێ بکەین کە دەڵێ شۆڕش “ بڕیار “ نیە ؟ 

هه ر له  ڕسته ی یه که مدا به  تۆنی حیکمه تێکی دابڕاو له  )زه مه ن و زانیاری( 
ئاراس پێمان ده ڵێت “ شۆڕش بڕیار نییه “! ئه م ڕسته یه  به ر له هه موو شتێک 
 . ڕوو  شێوازی خستنه   له   سنوورده کا  بێ  و  قوڵ  هه ژاریه کی  نوێنه رایه تی   ،
چونکه  کێشه ی سه ره کی ئه م دۆخه ی )شۆڕش( دێنێته  پیشه وه  به ر له وه ی له  
ئاستی “ بڕیار” ی تاکێک یان گروپێکی دیاری کراو بێت ، ڕوویەکی تەقینەوەی 
قه یرانه  گه وره ه کانی کۆمه ڵگه یه  لە چوارچێوەی ڕووداوی سیاسی بە وجودی 

هێزی کۆمەاڵیەتی .

به   پێویستی   ، خۆیدا  پێکراوی  هه ست  هه ره   له بواری  که می  به الی  شۆڕش 
بیرتیژیه کی قوڵ نییه  بۆ ئه وه ی  ده رک بکه ین که  بریتیه  له  قه ڵشت بوونی ئه و 
چوارچێوه  کۆمه اڵیه تی و سیاسیه  که  “ هه مووان “ به  زۆرله  ژێر سیسته مێکی 
سیاسی - ئابووری به  یه کتر گرێ ده دات ، نموونەی ساده ی ئه مه ش دەستەواژەی 
و  بتوانێ شۆڕشگێڕان  کە  پیرۆزەی  مانا  لەو  دەبێتەوە  خاڵی  کە  “ه  گەل   “
دەسەالتدارن ی سەر بە هەمان میلەت وەکو جاران بە یەک جۆر له  خیتابی 

سیاسی گرێ بدا .

خاش بوونی ئه م چوارچێوه  پیرۆزانە له  ئه نجامی فشاری کۆمه الیه تی ، ئابوری ، 
سیاسی دروست ده بێت . که  ڕه گه کانی له  زه مه ن و ژیانی پێش ڕوودانی شۆڕش 
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دایه  . هه ر له  په یوه ندی دیالیکتیکانه ی ژیان و ڕه گەکانی به ر له  شۆڕشیشه  که  
قه زاوه تی  “ شۆڕش بڕیاره یان بڕیار نییه  “ ده توانێ پرسیارێک بێ ئه رزش 

په یدا بکات  و ڕووی ئەوەی هەبێت بخرێتە ڕوو. 
له  ڕوانگه ی مارکسیزمه وه  “ بڕیار” ی شۆڕش کردن سه روبه ندی به  بارودۆخی 
مه وزوعیه وه  هه یه  ، هه ر له  وێشه وه  بڕیاری تاکێک له  هه ڵگیرساندنی شۆڕش له  
وواڵت و جوگرافیایه کی دیاریکراو لێکده درێته وه   . ئەم تێڕوانیەنەی مارکسیزم 
زۆر بە ووردی جێ و شوێنی هێشتۆتەوە بۆ هەموو ئەو بارودۆخانەی کە بێجگە 
لە فاکتەکانی ) ئابوری ، سیاسی ، کۆمەاڵیەتی ( بزوێنه ریتریش له  بابه تی 
به سه ر وه رچه رخان و ڕووداوە  بن  کاریگه ر  دیاریکراو ده شێ  ) ڕۆڵی تاک(ی 

گەورەکانی مێژوو .
به الم ، ئه م شوێن کردنه وه یه  له  ڕوانگه ی مارکسیزمدا: ناتوانێ له  ده ره وه ی 
تواناو بواره  فه راهه م کراوه کانی مێژودا باز بدا . ئه م شوێن کردنه وه یه  له  ژێر 
تایتڵ یان کۆنسێپتی )ڕۆڵی تاک لە مێژودا( به شێکه  له  شی کردنه وه کان و 
مامه ڵه ی مارکسیزم له  گه ڵ سیاسه ت و مێژوو . ئەم شوێن کردنەوەیە بۆ ڕۆڵی 
تاک لە مێژودا ، له  باری عه مه لیدا ڕەگێکی زۆر قوڵی لە بەروبەمی نه به ردیه کانی 
مێژووی مرۆڤایەتی هەیەو دەگەڕێتەوە بۆ دەیان سەدە بەر لە دایک بوونی خودی 
کارل مارکس و مارکسیزم . به اڵم ، مارکسیزمیش لە چوارچێوەی تێگەیشتن 

و لێکدانەوەکانی خۆی مامەڵە لە گەڵ ئەم جەدەلە دێرینەی ڕۆڵی تاک دەکا.

و  گشتی  به   ڕۆشنبیران  دونیای  له    “ مارکسیزم  ئه نتی   “ نه خۆشی  قوڵیی 
ڕه هه ندیه کان به  تایبه تی ، وای کردووه  به خشینه وه ی تۆمه ت و بارکردنی به سه ر 
مارکسیزم پیشه یه کی ئاسان و بێ ده رده سه ری بێ و  کڕیاری زۆره  . هه ر له به ر 
تێگه یشتنێک  سه رچاوه ی  به    “ مارکسیزم  ئایدیۆلۆژی   “ ئاراس  خوه شه   ئه م 
ده زانێ که  ڕه نگه  ته نیا له  زه ینی ئەودا هەبێت . چونکه  به ر له  په یدا بوونی 
مارکس و مارکسیزم ، ته نانه ت به ر له  په یدا بوونی هه ر فیکره یه ک که  نوتفه یه ک 
بیری سۆشیالیستی تێدا هه بووبێت “ شۆڕش “  له  پاڵ ده یان  زۆرانبازی فره  
ڕه نگ  و نه به ردیه کانی کۆمه ڵگه ی مرۆڤایه تی خۆڕسکترین دیارده ی  کۆمەاڵیەتی 

و سیاسی ژیانی  مرۆڤ بووه  .

شۆڕشی  له   )سپارتاکۆس(   ، مارکسدا  بوونی  دایک  له   به ر  ساڵ   1896
کۆیله کان کوژرا . سپارتاکۆس له  گروپێکی 3 که سیه وه  به  بڕیارێکی “ شه خسی 
“ ده ستیان به یاخی بون و  شۆڕش کرد . زه مینه ی کۆمه اڵیه تی و ژیانێک که  
سپارتاکۆس و هاوڕێکانی و سه دان هه زار کۆیله ی ئه و ده مه  تیادا وێران ببوون ، 
هه مووی پاڵنه ری مه وزوعی بوون ، که  وه ک بنه ڕه ترین سیفه تی سروشتی مرۆڤ 
ڕەنگ بداتەوە له  کاره کته رو شێوازی بینینی دونیاو ژیان له الیه ن سپارتاکۆس 

ولیده ره کانیتر.
 شێوازی بینی دونیاو حاڵی بوون له  ژیانی واقیعی یان به  ته عبیرێکیتر )جیهان 
بینی( هه موو کۆیله کان و هاواڵتیانی  پله  سێ  ی ئیمپراتۆریه تی یۆنانی کۆن به  
شێوازی جیا هاوبه ش بوون له  چه ند خاڵێکی سه ره کیدا . به اڵم ، سه ره ڕای 
ئه م ڕاستیه  مه رج نیه  هه ر هه موویان هه مان ڕێژه ی ئاماده گی له  کاره کته ریان 
حازر بووبێت بۆ ئه وه ی بتوانن :-  “ بڕیار “ ی یاخی بوون بده ن به  ده ست 

پێکردن له  خۆیانه وه  . 
بۆیه  کاتێک  سپارتاکۆس و گروپه  3 که سیه که  “ بڕیار “ ی یاخی بوون ده ده ن 
و شۆڕش ده ست پێده که ن ، ئه م ساغ بوونه وه و ئه م بڕیاره   ده بێته  “ بزوێنه رێک 
“ که  خێرایی و ئاماده گی کۆیله کانیتریش وه کو چینێک ته کان پێبداو شۆڕش 
 ، فه تاح  ئاراس  میکانیکیانه ی  حیکمه تی  پێچه وانه ی  به    . پێبکات   ده ست 
شۆڕش ده کرێ “ بڕیار”ی تاکێک یان گروپێک بێ . هه روه ها به  پێچه وانه ی 
تۆمه ته کانی ئه و دژ به  مارکسیزم ، بریاری شۆرش کردن ڕه گی له  مێژویه کی زۆر 
دێرین دایه  ، چونکه  سته مکاری هه بووه و ڕیشه ی شۆرشیش هاوجووته  له  گه ڵ 
ڕیشه ی سته مکاری له  مێژووی په یدابوونی شارستانیه ت له سه ر ئه م گۆی زه ویه .

هەر لە هەمان ووتاردا لە درێژەی  تۆمەت دژ بە مارکسیزم ، ئاراس فەتاح 
دەڵێ : 

)) ئەوە مارکسیزم بوو وەکو ئایدیۆلۆژیایەکی ڕادیکاڵ ویستی کات و شوێن 
بۆ شۆڕش دیاریبکات و بیکات بە حەتمییەتێکی مێژوویی. مارکسیزم یەکەم 
ئایدیای شۆڕشگێڕیی بوو کە ستراتیژی ئەوە بوو شۆڕش زووتر لەکاتی خۆی 
بەرپایبکات.  تیایدا  دەیەوێت  کە  دیاریبکات  ئەو شوێنەش  و  بەرهەمینهێنێت 
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واتە بەشێوەیەک هەڵسوکەوت لەگەڵ شۆڕشدا وەک ئەوەی شتێکە کە دەکرێت 
دروستبکرێت ((

ئەوەی تۆزقاڵێک شارەزایی لە نووسینەکانی مارکسەوە هەبێ ، ڕێگە بە خۆی 
نادات تۆمەتی لەم بابەتە ڕیز بکات . دیاری کردنی شوێن ! دیاری کردنی کات ! 
ئەم دەستەواژانە ئەگەر ئاوا بە موجەرەدی و دابڕاو بخرێنە بەردەم خوێنەر زۆر 
کاریکاتۆری خۆ دەنوێنن ، جا نەک تەنیا بدرێتە پال مارکسیزم بەڵکو بدرێتە 

هەر ئیدەیەکی تری سیاسی .
بە  بەندە . شەخسی مارکس  لەسەر پراکتیک   هەموو فەلسەفەی مارکسیزم 
الیەنی  بۆ  کردبوو  تەرخان  خۆی   ، فەلسەفە  بۆ  کردنی  تەرخان  کات  قەدەر 
پەیوەندیەکی  لە  مێژوو(  )حەتمیەتی   . فەلسەفەیە  ئەم  وپراکتیکی  سیاسی 
ئۆرگانیکیدایە لە گەڵ پراکتیکی سیاسی هەردوو چین ، چینی کرێکار و چینی 
سەرمایەدار . ئەگەر چینی کرێکار شۆڕش نەکا ، ئەگەر شۆڕشی کردوو نەیتوانی 
حەتمیەتی  ڕوسیا(  لە  ئۆکتۆبەر  شۆڕشی  ئەزموونی  )وەکو  لێبکا  پارێزگاری 

مێژوو قسەیەکی بەتاڵ دەردەچێ . 
لەهیچ گۆشەیەکی فیکری مارکسیزمدا نەهاتووە کە کاپیتالیزم ) به  بێ خه بات 
و شۆڕش( لە چاوەڕوانی ڕوخانی خۆیەتی ! کە ڕۆژی ڕووخانەکەی هات دەڕوا 
لەبەر خاتری حەتمیەتی  مێژوو ! مارکس ئەم تێڕوانینەی نەبووە ، چونکە 
تێگەیشتنی مارکس لەو چینە کۆمەالیاتیانەی لەگەڵ مانەوەی کاپیتالیزمن زۆر 

قوڵ و واقیعیە . 
مارکس ئەم تێگەیشتنە میکانیکیانەی نەبووە ، چونکه  ئه م سیسته مه  بە هەر 
نرخێک بێ تا مردن بەرگری لە مانەوەی خۆی ده کا . کە بەڵگەی دووشەڕی 
قانوونی  و  زاڵ کردن   ، ئیقلیمی  لە شەڕی  جیهانی و دەرزەنێکی بێ شومار 
کردنی باڵی ڕیفۆرم لە نێو بزوتنەوەی کرێکاری لە بڕگەیەکی مێژوودا ،شوێن 
کردنەوە بۆ )سۆشیال – دیموکراسی( لە ئەوروپا ، مل دان و قبوڵ کردنی 
مۆدیلی Welfare State بۆ نزیکەی نیو سەدە ، هەمووی لە کۆی خۆیدا 
بەڕێوەی  ئاستی جیهانیدا  لە  بوو ، کە  پراکتیکی سیاسی چینی دەسەاڵتدار 
برد بۆ بە هێز کردنی فاکتەکانی مانەوەی سیستەم ، کە بە دڵنیایش هەم ئەم 

شێوازانە هەم شێوازی تر کە  هێشتا پیادەنەکرابێت هەمووی ڕێ ی تێدەچێت 
پیادە بکرێت . 

خوێندنەوەی مارکس بۆ ئامادەگی هەردوو چینی بەرامبەر ، بەر لە “ تیۆری 
“ لە هێزی سیاسی و ڕێکخراو بووندا سەرچاوە دەگرێ . بە پێچەوانەی ئەم 
تۆمەتە بێ ناوەڕۆکانە ، مارکس بەیانیەک لە خەو هەڵنەساوە نەسیحەتی خەڵك 
بکاو بڵێ با شۆڕش بکەین ! بەڵکو کاتێک هەستی کردبێت تەوقیتی شۆرش 
گونجاو نیە ، نەک لەبەر ئەوەی خۆی قەناعەتی پێنەبووە ، بەڵکو لەبەر ئەوەی 
تەواو دەبێ ، هەڵوێستی  زیان و شکستی چینی کرێکار  بە  هەستی کردووە 
ئەوەبووە کە هێشتا ئامده کاریه کانی بارودۆخەکە زەمانەتی سەرکەوتن ناکا ، 
ئەمە هەڵوێستی مارکس بوو بەر لە  دەست پێکردنی کۆمۆنەی پاریس ، که  

دواتر پێشبینی و خوێندنه وه کانیشی ڕاست ده رچوون .

شۆڕش ڕووداوێک نیه  که  له  ئیمکان وئیراده ی مرۆڤه کان نه بێ به رنامه  ڕێژی 
و ستراتیژی بۆ دابنێن . شۆڕش هه یجانێکی ڕاگوزه ر نیه  به  سودفه  تووشی 
تا  چینایه تی  بوونی  قه ڵشت  له   هه ر  کۆمه ڵگه   بارودۆخی   . بێت  کۆمه ڵگه  
ئاماده یی  و  کۆمه اڵیه تیه کان  هێزه   ئاسۆی  و  هۆشیاری   ، سیاسی  سه رکوتی 
چینه کان هه مووی ڕێڕه و و ده ست پێکردن و کۆتایی )به سه رکه وتن یان شکست( 

ی شۆڕش دیاری ده که ن .

تونس  میسرو  له   شۆڕش  بۆ  کردیان  ڕه هه ندیه کان  که   خوێندنه وانه   له و   
خوێندنه وه یه کی “ دڵخوازانه  “ بوو بۆ جێگیر کردنی یه ک وێنه و یه ک ئه لگۆ 
له  چینی  به که ڵکی ڕه هه ندیه کان و به شێکی زۆر  ئه لگۆیه ک که   له  شۆڕش . 
ناوه ڕاست دێ له  کۆمه ڵگه ی کوردی بریتیه  له  ته جرید کردنی شۆڕش له  هه موو 
پایه  واقیعی و زانستیه کانی خۆی . نزیکترین وێنه ش که  ده توانێ ئه م ئه لگۆیه  
دروست بکا ، پیرۆز کردنی ڕه گه زی خۆبه خۆیی و ناڕێکخراوی نێو شۆڕشه  ، 
له  گه ڵ زووم کردنی یه ک گۆشه ی خۆده رخستنی شۆڕش که  به که ڵکی تیئۆریزه  
کردن بێت.   ئینکاری کردن له  بوونی “ ئایدیۆلۆژیا “ له  شۆڕشه کانی میسر، 
ئینکاری کردن بوو له  مێژووی 30 ساڵی کۆمه ڵگه ی ئه م وواڵته  . ئامانجی 
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نه بادا   ، بوو  گه وره   ڕوداوێکی  گرنگه کانی  ڕاستیه   سڕینه وه ی  ئینکاریه   ئه م 
ده ره وه ی  له   ڕادیکالتر  هێڵێکی  بوونی  دروست  له   ببینن  ڕۆڵ  ڕاستیانه   ئه م 

تێگه یشتنه کانی ئه وان .

شۆڕش نه ک ته نیا ده کرێ “ بڕیار” بێ ، خاوه ن ئایدیۆلۆژیاو ڕێکخستن بێت ، 
به ڵکو ده کرێ “ پێشبینیش “ بکرێت . ڕاستیه  گرنگه کانی شۆڕشی میسر درێژ 
کراوه ی قه یرانێکی قوڵی ئابوری – سیاسی بوو که  نه ک ته نیا بواری پێشبینی 
شۆڕشی فه راهه م کردبوو ، به ڵکو لە10  ساڵی دواییدا ڕووبەڕوبونەوەی کۆمەڵگە 

و ڕژێم ، ڕاهێنان و پڕۆڤەیەکی واقیعیی شۆڕش بوون لە ژیانی ڕۆژانەدا. 

کردنی ) نان( به  دروشم له یه که مین خۆپیشاندانه  خوێناویه کانی 2009 دا 
 ، ئه م خۆپیشاندانانه   پێکردنی  ده ست  له به ر  به ر  ماوه یه ک   ، پێکرد  ده ستی 

مێژوو نووس و موحه لیلی سیاسی به ریتانی  جۆن برادلی  
له به ر   ، به ریتانیا  کرایه   دیپۆرت  میسر  له    JHON R.BRADLEY  
 INSID EGYPIT ئه وه ی  دوای چه ند ساڵێک مانه وه ی  له  میسر کتێبی
باڵوکرده وه  ، کە تایتڵە سەرەکیەکەی بریتی بوو لە )دەوڵەتی فیرعەونەکان 
لە لێواری شۆڕشدا ( . بە پێچەوانەی میسۆدی ئیش کردنی ئۆپۆرتۆنیستانەی 
ڕەهەندیەکان لەسەر بابەتی شۆڕش  ، برادلی زۆر بەووردی و ئەمانەتی ئەکادیمی 
ئیشی لەسەر تێگەیشتن لە قەیرانی ئەم کۆمەڵگەیە کردووە .  ئەم نووسەرە  
لە سەر  لە میسر گرنگیەکی زۆری پەیدا کردەوەو  دوای سەرکەوتنی شۆڕش 
پرسیاری  ئەو   ، کردووە  شۆڕشی  پێشبینی  کە  کتێبەکەی  تایتلی  هڵبژاردنی 
ئەوەی لێکرا: کە ئایا ئەمە خۆزگە بوو یان پێشنیار بوو یان باوەر بوو کە ئەو 

دوو ساڵ زووتر ئەم پێشبینیانەی خستە ڕوو؟
برادلی لە وەاڵمدا دەڵێ :- )) لەم سااڵنەی دوایدا زۆربەی ژیانم لە گەڕەکە 
هەژارنشینەکانی ئەوێ بەسەربرد ، کە شوێنی هاواڵتیە میسریە سادەکانە ، 
وەکو ئەوان بە زمانی عەرەبی و بە لەهجەی میسری لە گەڵیان دەدوام . من 
شایەد بووم لەسەر : وێران بوونی کۆمەڵگەی میسر ، درەندەیی و سەرکوتی 
ڕژێم ، فراوان بوونی جیاوازی نێوان چینی هەژارو دەوڵەمەند ، نشین بوونی 

هەمەالیەنەی گەندەڵی له  هەموو بوارەکانی ژیاندا . ئەمانە هەمووی لە کاتێکدا 
بەجێ  جێ  لە  نەمابوو  ڕژێم  بە  متمانەیەکی  هیچ  خەڵک  کە  دەچوو  بەڕێوە 
تا  بوو  بریسکەیەک  بەنزین چاوەڕێ ی  لەچەشنی  وواڵت   . کردنی چاکسازی 
گڕ بگرێ  . لە کتێبەکەم ووتم ئەم بریسکەیە نە لە ئیسالمیەکانی ئیخوان ، 
نین ، بە  نایەت چونکە ئەمانە شۆڕشگێڕ  لە ئۆپۆزسێۆنی ئیجازە پێدراو  نە 
پێچەوانەوە ئەم بریسکەیە لە شوێنێکەوە دێت کە لەوانەیە کەس چاوەڕوانی 
تونس  نەکراوە  چ��اوەڕوان  شوێنە  ئەم  و  دی  هاتە  ...پێشبینیەکەم  نەکات 

دەرچوو. ((
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پەروین مەحمود وەیسی
خوێندکاری دکتۆرا- ئەڵمانیا

ناوه ڕاسته   ڕۆژهه اڵتی  ناوچه ی  كونه كانی  ئایینه   له  یه کێك  مانی  ئایینی 
بایه خی  كه متر  و  بێت  ناسراو  كه متر  له كومه ڵگه ی كورده واریدا  ڕه نگه  كه 
پێدرابێت. به پێچه وانه،  له جیهانی  خۆرئاوادا سه باره ت به مانی و ئابینه كه ی 

تویژینه وه ی  زۆر كراوه. 
له   ئایینه  ئه م  بوو.  مانه وی  ئایینی  دامه زرێنه ری  ز(  مانی )277-216 
بۆوه .  باڵو  خێرایی  به   زایینی  چواری  سه ده ی  سه ره تای  و  سێ  سه ده ی 
میسر،  تا سوریا،  ڕۆژئاوا  له   و  و چین  هیند  تا  ڕۆژهه اڵت  له   مانه وییه ت  
له   یانی  دواتریش  سه ده   چه ند  به ر.  گرته  ئیسپانیای  ئافریقیاو  باكووری 
سااڵنی 763 زایینی تا 840، ئویغوره كان ئه م ئایینه یان وه كو ئایینی 

ڕه سمی واڵت هه ڵبژارد. 
سه باره ت به مانی و ئایینه كه ی زۆر نووسراه وه له به ر ده سته. هه ر له سه ره تای 
پێكهاتنی مانه وییه ت، نووسه ر ان ده ستیانكرد به  لێكۆڵینه وه  سه باره ت به  م 
نووسینه وه ،  ڕیگای  له   تا  هه وڵیانده دا  زۆر  خۆیان  مانه وییه كان  ئایینه . 
ئایینه كه یان باڵوبكه نه وه . له به رانبه ریشدا، دوژمنانیان هه وڵیانده دا له  ڕیگای 
نووسین ڕخنه یان لێبگرن. تا پێش سه ده ی بیسته می زایینی نووسراوه كان به 
سێ ده سته  دابه ش ده بوون. -1 نووسراوه كانی مانی خۆی و هاوڕێیانی، -2 
نووسرانی دژ به مانی و مانه وییه ت. -3 نووسه رانی بێالیه ن. تا پێش سه ده ی 
هه ژده ی زایینی به شێك له  نووسه رانی مه سیحی، زه رده شتی و موسڵمان 
به توندی ڕه خنه یان له  مانه وییه كان ده گرت. به اڵم به شێكیش له  نووسه ره  
عه ره به كان و ئێرانیه كان. به بێالیه نگری و زانستیانه  سه بارت به ئایینی مانی 
ده یاننووسی. نووسه ران به  زمانی عه ربی ، سریانی، توركی كۆن، التینی و 

مانی و ئایینی مانی
یۆنانی دژی مانی ده یاننووسی. ئه گه رچی ناوه ڕۆكی زۆربه ی ئه م نووسینانه  له  دژایه تی له  
گه ڵ مانی و مانه ویت بوو، به اڵم ئه مه خۆی له  الیه كه وه  زانیاری باشی ده خسته  به ر ده ست 
خوێنه ران و له الیه كی دیكه شه وه  ئه وه ی  ڕاده گه یاند كه مانه وییه ت وه كو ئایینێك توانیبووی  

جیگای خوی له  دونیای ئه و كاته  بكاته وه .
یه كێك له سه رچاوه  گرنگه كان نووسراوه كانی ئاوگوستین  )354-340( به  زمانی التینیه. 
ئاگوستین خۆی یه كێك له پیاوه  گه وره كانی ئایینی مه سیحی بوو له  سه ده ی چوار و پێنجی 
زاینی. ئه و له سه ره تای الویدا بڕوای به مانی هێنا، به اڵم دواتر بوو به دژی  مانی. ئه م زانایه 

سێزده  كتێبی ڕه خنه یی سه بارت به ئایینی مانی نووسی. 
 Alexander Lycopolitanus له  ناو نووسه رانی یۆنانی، ئالكساندر لیكوپۆلیتانوس
فه یله سۆفی سه ده ی چواری زاینی، شایانی باسه . ئه م فه یله سۆفه نوسراوه ی ڕه خنه ی  زۆری 

سه باره ت به مانی نووسی. 
ابن الندیم له نێو كتێبی )الفهرست( و ئه بوو ڕه یحانی بیروونی له  كتێبی )االپار الباقیه عن 
القرون الخالیه ( و ڕساله ی  )افراد المقال فی امر الڤالل( زانیاری به نرخیان سه باره ت به مانی 

دایه  ده ست.  
له  سه ده كانی 18 و 19 زایینیدا زانا ئه وروپییه كان به شێوه یه كی  سه ربه خۆ بی  دژایه تی 
یان الیه نگری له  ئایدۆلۆژیای مانی، كاری زانستیانه یان له  سه ر ئه م ئایینه  ئه نجامدا. هه ندیك 

نووسه ری  تری  وه كو
 de Beausobre 1734-1739  : Hostroire critique de Manichée

 et du Manichéisme
G.Flügel 1862: Mani, seine Lehre und seine Schriften 

Konrad Kessler1889: Mani. Forschungen über die manis- 
 chäische Religion

و هێندێ نووسه ری دیكه  کتێب و لێكۆڵینه وه یان له سه ر مانی له  چاپ دا . 
زانیاری سه باره ت به مانی له  سه ره تای سه ده ی بیسته م به  كه شفیاتێك كه ئاكادمی به رلین 
Preussischen Akademie der Wissenschaften   له  چوار سه فه ری 
زانستیانه  له  نێوان سااڵنی 1902 تا 1914 كه بۆ توركستانی چین ئه نجامی دا، زۆر 
باكوری  خۆرئاوای  چیندا كۆمه لێكی زۆر  له  ناوچه یك به ناوی تورفان  له   په ره ی گرت.  
گه وره ی ده ستنوسی  تایبه ت به سه ده كانی سێی  زایینی و دواتر په یدا بوو. ئه م ده ستنوسانه 



495496

هه موو گوێزرانه وه بۆ زانكوی به رلین له  ئاڵمانیا. بێجگه  له م سه رچاوانه  له سالی 1930 
میسردا  له  قبتی  زمانی  به  ده ستنوسی  چه ندین  ڕویدا.  دیكه  گه وره ی  كه شفێكی  زاینی 
دوزرانه وه كه ناردران بۆ ئالمانیا و هێندێكیشیان بۆ به ریتانیا. نووسه رانی ده ستنووسه كان 

یارانی نیزیكی مانی بوون.
تاكوو ئیستا زۆرێك له  ئه م ده ستنوسانه كاریان له سه ر كراوه و له چاپ دراون. به شێكیان 
به  فونه تیكی التین نوسراونه ته وه  و ترجمه  كراون.    ده ستنوسه كان به چه ند زمانی ناسراو 
به زمانه  ئێرانییه كان وه كو فارسی ناوه ڕاست یا په هله وی، پارتی، سوغدی و خواره زمی  
نووسراون. هه روه ها به شێك له ده ست نووسه كان به زمانی ئارامی كۆن، قبتی و چینیین. 
 F. W. K. Müller; W.B.Henning; F.C.Andreas;  وه كوو زمانناسانێ 

 ;Mary Boyce
كاری  دیكه   كه سانی  و   Werner Sundermann; Le Coq; P.Pelliot  
زمانه وانی  زۆریان له  سه ر ئه م ده ستنووسانه ئه نجام داوه. ههروه ها چه ندین كۆنگره  بۆ 
تویژینه وه  له  سه ر ئایینی مانی و ناوه ڕۆكی ده ستنووسه كان ڕێكخران. تاكو ئه مڕۆ ئیشكردن 

له  سه ر ئه م كۆمه ڵه  ده ستنووسه  به نرخه  كۆتایی  نه هاتووه.
***

كه سایه تی مانی
ناوچه ی  بابول،  له  زایینی   216 سالی  له  كه  ده زانین  مانی  كه سایه تی   به   سه باره ت 
میزۆپۆتامیا، له دایكبووه. باوكی خه ڵكی هه مه دان بووه  و دایكیشی  له خانه دانی ئه شكانی. 
دایك و باوكی مانی پێش له دایكبوونی مانی، ڕۆیشتوون بۆ بابل و له تیسفون نیشته جێ 
بوون. له  سه رده می حكومه تی شاپوور) 240-270 زاینی(، پاشای ساسانی، مانی به 
ئازادی توانی بیرو ڕای خۆی باڵو بكاته وه. سه رچاوه كانی مانی و یارانی باس له وه  ده كه ن 

كه چه ند كه سێك له  باره گای شاپوور، بڕوایان به مانی هێنابوو. 
مانی بۆ په ره دان به ئایینی خۆی، یارانی نزیكی به ڕۆژهه اڵت و ڕۆژئاوای ئێرانی ئه و سه رده مه  
ده نارد. مانی و نزیكه كانی له  هه ر كوێیه ك  بوون به زمانی ئه و شوێنه  ده یاننووسی. ته نانه ت 
بۆ شه رحكردنی ئایینه  كه یان له  ناوی خواوه ندو كه سایه تییه  ناسراوه كان كه ڵكیان وه رده گرت. 

به م جوره  نیشانیانده دا كه بۆ ئایینه كانی دیكه  ڕێز داده نێن. 
مانی خه تێكی تایبه تی له سه ر بناغه ی خه تی ئارامی بۆ نوسراوه كانی دروستكرد و خۆی 
و یارانی ئه و خه ته یان بۆ هه موو نووسراوه ئێرانییه كان به كارده هێنا. ئه م خه ته ناسراو به 

خه تی مانه وییه )Manichean(. خه تی مانه وی  به پێچه وانه ی خه تی په هله وی  زۆر به  
ئاسانی  ده خوێنرێته وه . 

مانی وێنه كێشكی زۆر پایه به ز بوو تا ئه و ڕاده یه  ی كه له  ئه دبیاتی ئێرانیدا زۆرتر وه كو 
وێنه كێش ناسراوه تا پێغه مبه ر. مانی و مانه ویه كان كتێبه كانیان پڕ ده كرد له  وێنه ی  جوان 
و به خه تێكی پاراو نووسینه كانیان ده نووسی. خه تی مانه وی نه  ته نیا خزمه تێكی گه وره ی  
ئه مڕۆش  تا  و  دوایی  له  سه ده كانی  به ڵكو  له و سه رده مه دا،  كرد  مرۆڤایه تی   پێشكه شی   
یارمه تیده ر بووه بۆ  خوێندنه وه ی نووسراوه كانی پێشوو كه به سه ختی ده خوێنرێنه وه . هه ولی 
مانی بۆ نووسین، زه رده شتیه كانی ئه و سه رده مه شی هاندا كه بكه ونه  هه وڵی نووسینی ئافێستا  

كه تا ئه و سه رده مه سینه  به  سینه  ده و تراو هیشتا به ڕواڵه تی نووسراوه ده رنه هاتبوو. 
و  بیروونی  ڕه یحانی  ئه بوو  الفهرست،  له  الندیم  ابن  بوو.  ئارامی كۆن  مانی  دایكی  زمانی 
ئه لیه  عقووبی باس له ئه وه  ده كه ن كه  مانی خۆی  حه وت كتێبی نووسیوه  كه شه ش دانه یان 
به زمانی ئارامی و یه كێكیشیان به زمانی فارسی ناوه ڕاست به ناوی )شاپورگان( بووه. 
مانی كتێبی  )شاپوورگان( ی به باشای ساسانی، شاپوور پێشكه شكردووه  كه پشتگیری 
بوو. ناوه ڕۆكی شاپوورگان سه باره ت به چۆنیه تی پێكهاتنی گه ردوون و ئه نجامی گه ردوونه . 
كتێبه كانی مانی له سه ده ی هه شته می زایینی له واڵتی ئۆیغوره كان به كار هاتوون . به 
داخه وه  زۆربه ی ئه م نووسراوانه  به ده ستی ئێمه  نه گه یشتوون و له ناو چوون. ته نیا چه ند 

به شێك له  شاپوورگان له  ناو نه چووه .
جێنشینه كانی شاپوور له  گه ڵ بیرو ڕای مانی دا نه بوون. موغه كانی ئه و سه رده مه  دژایه تیان 
له گه ڵ مانی ده كرد. بۆیه  ده بینین نوحزاده گ كه  هاوڕێ  و وه ركیڕی  مانی بوو بۆ زمانی 
فارسی ناوه ڕاست، باسی  ئه وه  ده كات كرتیر كه  كه وره ی  موغه كانی  ده رباری بهرامی یه كه م 
بوو، توانی  به هرامی  یه كه م هانبدات تاوه كو مانی له  ناو به رێت. به هرام له  ساڵی 277 زایینی 
فرمانی  به مانی كرد كه بڕوات بۆ الی ئه وان بۆ باره كای  حكومه ت له شاری   شووش. مانی 
خۆی هه ستی كردبوو كه ئه یانه وێ له  ناوی به رن. بۆیه  له ڕێكادا سه ری له  هاوڕێیانی ده دا 

و ئامۆژگاری و خواحافیزی لێ ده كردن. 
مانی ده ڕواته  مه قه رێ پادشاهی به هرام.

كاتێ كه مانی و سێ كه س له هاوڕێیانی ده گه نه  ئه وێ، به هرام خه ریكی خواردنی نانی نیوه ڕۆ 
بووه . خزمه تكاره كه ی  به هرام ده ڕوات و به به هرام ده لێت: “مانی لێره یه.” به هرام ده ڵیت:” 
بڵێ، ڕاوه سته  تا دیم بۆ الی.” دوای نان به هرام ده ڕوات بۆ الی مانی و پێ ده ڵێ:”به خێر 
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سوێندم  من  ده ڵێ:”  شاه   بووه ؟”  تۆ  بۆ  خرابه یه كم  چ  من  ده لێ:”  مانی  مانی!”  نه یێت 
خواردووه نه هێڵم بێت بۆ ئه م واڵته . تۆ به كه ڵكی چ دێیت؟ نه  شه ڕ ده كه ی و نه  شكار  ... “ 
دووشه مه  ڕۆژی  له   ئه شكه نجه   هۆی  به   ڕۆژ   26 ماوه ی  بۆ  و  سجن  ناو  ده خه نه   مانی 
26 فوریه ی ساڵی 277 زاینی  ده مرێت.  به  جه نازه كه شی سووكایه تی زور ده كرێ. له  
نووسراوه كانی مانییه كان واده رده كه وێت كه مانی له  ماوه ی ئه و 26 ڕۆژه دا مافی بینینی 

هاوڕێكانی بووه و قسه  و باسی له گه ڵ كردوون.
هه روه ها كه وترا، مانی، هاوڕێكانی بۆ واڵتانی جۆراوجۆر ده نارد و به زمانی ئه و واڵتانه  
شتیان ده نوسی و پرۆپاگاندایان بۆ دینه كه یان ده كرد. له  نێۆ زمانه  ئیرانیه كانی ئه و سه رده مه  
زۆربه ی نوسینه كانیان به ڕیز به  زمانانی پارتی، فارسی ناوه ڕاست، سوغدی و خواڕه زمی بوو 
و دواتریش به فارسی نوی هێندی شت نووسراوه . به  خوشیه وه  زۆربه ی ئه م نوسراوانه  له  ناو 

نه چوون و له م ڕێگایه وه  دنیا توانی زۆرتر له ئایین و بڕوای مانی تێبگه ێت.

گه ردوونناسی ) Cosmogony (له  ڕوانگه ی مانی دا 
مانه وییه ت یه كێك له و ئایینانه یه  كه بڕوای به وجودی دوو هێزی سه ره كی له  هه ستی دا هه یه. 
له  زمانی عه ربی به م جوره  له  بڕوایه  وه ك “سه نه ویت” یاد ده كرێت. له  ڕوانگه ی مانیه وه ، 
دنیا له  سه ره تای خه لیقه تدا له  دوو هێزی نوور و تاریكی پێكهاتبوو كه  هه ر كامه یان پاشای 
یان باوكی خۆیانیان هه بووه: باوكی ڕووناكیی )به  زمانی پارتی pid ī wuzurgīh )و 
پاشای تاریكی ) به  زمانی فارسی ناوه ڕاست: Ahriman (. پاشای تاریكی له  بوونی 
دونیای ڕووناكی ئاگای نه بوو. به اڵم مه وجوداتی دونیای نوور ده یانزانی كه دونیای تاریكی 
هه یه . دونیای تاریك پڕ بوو له  دێو و مار و درنج. سروشتی ئه وان وا بوو كه به رده وام 
هێرشیان ده هێنا بۆ سه ر یه كتری و یه كیان ده خوارد و له ت و په ت ده كرد. به اڵم له  دونیای 
ڕووناكی ئاسوده گی و پاكیزه یی حاكم بوو. دنیای ڕووناكی باكوور و ڕۆژهه اڵتی له  ژێر ده ست 
بوو و دونیای تاریكی له  باشوور حكومه تی ده كرد. ل ق و پۆی داری دونیای تاریكی خۆیان 
به ره و سه ڕ ڕاده كێشن و له  ناكاودا له  دونیای ڕووناكی به  خه به ر دێن و هیرشی  بۆ دێنن. 
باوكی ڕووناكی بۆ به رگری  له  دونیای خۆی، چه ن كه سایه تییه ك پێكدێنێ. باوكی ڕووناكی 
له  وجوودی خۆی دایكی حه یات دروست دوكات. دایكی حه یاتیش، مروفی یه كه م پێكدێنێ 
)له  نوسراوه كانی عه ره بی به  ئه م كه سایه تیه  “انسان القدیم” ده وترێت(. كاتی كه  مرۆفی 
یه كه م دروست ده كرێت، هه موو دانیشتوانی دونیای ڕووناكی خه نی ده بن چون هه ست ده كه ن 

كه  ئه و ده توانێ یارمه تیان بات. باوكی ڕووناكایی سێ ئه ركی بۆ مرۆفی یه كه م داده نێ: -1 
دونیای ڕووناكایی له به ر چاو دونیای تاریكی بشارێته وه ؛ یانی ئه وه كه به  قوربانی كردنی 
خۆی ته مه ع و ئازی دێوه كان به ره وی الی خۆی ڕاكیشت و به م جوره له دونیای ڕووناكایی 
دووریان كاته وه . -2 دیوه كان شكست بات و -3 مه رگ یان چااڵوی تاریكی له  به ین به رێ .
 مرۆفی یه كه م له  گه ڵ پێنج كوڕی خۆی كه  له  ڕاستی دا به شێك له  خۆیین و بریتین له  
هه وا، با، ڕووناكی، ئاو و ئاگر ده ڕۆن به ره و دونیای تاریكی. ئه وان خۆیان ده كه ن به قوربانی 
بۆ ئه وه ی دێوه كانی دونیای تاریكی به  ئه وان مه شغوول بن و هجوم نه به نه  سه ر دانیشتوانی 
دونیای ڕووناكی. كاتێ كه  پاشای تاریكی چاوی به مرۆفی یه كه م و كوڕه كانی ده كه وێ، 
ده ڵی:” ئه و شته ی بۆی ده گه ڕام، خۆی هات به ره و ڕوومه وه !” به اڵم ئه مه  داوێك بوو كه  
باوكی ڕووناكی بۆ دونیای تاریكی داینابوو؛ دێوه كان هجوم دێنن بۆ مرۆفی یه كه م و كوڕه كانی 
و ده یانخۆن. ئه وان ئاگایان له وه  نیه  كه به  خواردنی مرۆفی یه كه م و كوڕه كانی، وه ك ئه وه  
بووه  كه ژاریان ڕژاندبێته  ناو له شی خۆیان. مرۆڤی یه كه م ڕیشه ی پێنج دێوی سه ره كی ده بڕی 
به و جۆره ی كه ئیتر نه یانده توانی زا و زی بكه ن و هیرش به رنه  سه ر دونیای ڕووناكایی. له م 
شه ڕه  دا، مرۆڤی یه كه م بێ هێز ده كه وێته سه رعه رز و ناتوانی هیچ بكات. باوكی ڕووناكایی بۆ 
یار مه تی گه یاندن به مرۆڤی یه كه م، چه ن كه سایه تییه كی دیكه  دروست ده كات. یه كێك له وانه  
ڕه وانی زیندووه  )له  زمانی فارسی ناوه ڕاست پێ ده وترێ  wāxš zīndag به پارتێ 
wād zīwandag  به عه ره بی ڕوح الحیات( كه به یارمه تی دایكی حه یات ده توانن مرۆڤی 
یه كه م له  نێو دونیای تاریكی بهێننه  ده ر به اڵم به شێك له  ڕووناكایی یانی كوڕه كانی مرۆڤی 
یه كه م له وێ ئه سیر ده مێننه وه . بۆ ڕزگاركردنی ئه وان ئینسان و دونیا خه ڵق ده كرێت. دایكی 
حه یات و ڕه وانی زیندوو له گه ل دێوه كان به شه ر دێن. له  ئاكامی شه ڕ دا به شێكی ڕووناكایی 
ڕزگار ده بێ كه ده یكه ن به خۆر و مانگ. دایكی حه یات و ڕه وانی زیندوو له پێستی دێوه كان 
حه وت ئاسمان دروست ده كه ن و له  گۆشتی له شیان ئاژه ڵ و گیا و زه وی و له  ئێسقانیان 
كێوه كان پێكدێنن. دێوه كان و به شێك له  ڕووناكایی له  گه ڵ ئه وانا له نێوان عه رز و ئاسمان 

ئه سیر ده مێنن. 
دایكی حه یات و ڕه وانی زیندوو و مرۆڤی یه كه م  له  باوكی ڕووناكایی داواده كه ن كه خه لیقه تی 
سێهه م ) به پارتی hirdīg frēstag ( پێكبێنێ.  خه لیقه تی سێهه م خۆی ڕووت ده كاته وه 
و به دێوه نێره كان وه ك ژن نیشان ده دات و به دێوه  مێكان وه ك پیاو كه له ئاكام دا هه مویان 
زه وقیان هه ڵده ستێ و ئێسپرم و تۆه كانیان به رده ده ن. هه رچی كه له  له شی ئه و دێوانه  دێته  
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ده ر، به شێكی ڕووناكاییه . خه لیقه تی سێهه م خێرا ده ست ده كات به جیا كردنه وی ڕووناكایی 
له  گوناه   و ده یاننێری به ره و دونیای ڕووناكایی. گوناهه كانیش ده كه ونه  سه ر زه وی و ده بن به 
 ) noxwīr ئاژه ڵ و گیاه . له  ئاكامی نزیكی جنسی دوو دێو، ئاده م )به فارسی ناوه ڕاست
و حه وا )به  فارسی ناوه ڕاست  farrahān srīgar به  مانای “یاری شكۆمه ندی”( دروست 
ده بن كه له  له شیان به شێكی گه وره له ڕووناكایی ئه سیر بووه . خه لیقه تی سێهه م ئاده م له  
خه و هه ڵده ستێنێ و تێده گه ینێ كه ئه ركێكی گه وره  له  سه ر شانیه تی و ڕێگای ڕزگاری پێ 

نیشان ده دات. و به  ئه م جۆرو تارێخی مرۆڤ و مانای بوون و ژیانی پێك دێت. 
مرۆڤی یه كه م نه یتوانی هه موو ئه ركه كانی كه باوكی ڕووناكایی پێی سپاردبو، جێبه جێ بكات 
چونكه  به شێك له  ڕووناكایی له  الی دێوه كان به جێ هێاڵ. له  بڕوای مانه وی دا، مرۆڤ 
ده توانێ ئه و ڕوناكایه یه  كه له  نێو له شی به جی ماوه ، هه ڵی بگه ڕینێته وه  بۆالی باوكی 
ڕوناكایی. مرۆڤ بۆ هه ڵگراندنه وه ی ڕوناكایی بۆ شوێنی خۆی، ده بوایه  هێندی مه رجی  به جێ 
بهێنایه . بۆ گه یشتن به ئه م قوناغه، مرۆڤ ده بایه  له  هه موو گوناهان خوی البدایه . به بڕوای 
مانی،  مرۆڤی تاوانبار دوای مردن دیسان  ده گه ڕێته  وه  بۆ ژیان. زنجیره ی مردن و گه ڕانه وه  
بۆ ژیان تا ئه و كاته ی كه مرۆڤ له  هه موو گوناهان پاك ده بێ، به ردوامه . ئه و مرۆڤانه ی كه 
توشی گوناهی كه متر ده بن، ده گه یێنه  قوناغه كانی ئه خیری ژیان له  دونیادا. ئه وان دابه ش 
به  دوو ده سته  ده بن. ده سته ی یه ك ناویان هڵبژاردوه كانه و ده سته ی دووهه م گوێگره كان. 

ده سته ی یه كه م،   هه موو ژیانیان مه شغولی به جێ هێنانی Ritual ئائینیی ده بوون. ئه وان 
هه وڵیان ده دا له  چه رخه ی ژیان خۆیان بكێشنه ده ر و به ره والی باوكی ڕووناكایی بگه ڕینه وه . 
هه ڵبژاردوه كان بۆیان نه بوو ، سروشت ئازار به ن. كشتو كال و ئیش له  گه ڵ زه وی به  جوڕیك 
ئازاردانی سروشت ده ژمێردرا. كوشتنی مرۆڤ و ئاژه ڵ تاوانێكی گه وره بوو . هه ڵبژاردوه كان 
ژیانێكی ئاساییان نه بوو. ئه وان ده بایه له  هه موو خۆشیه كانی ژیان چاوپۆشیان بكردایه . 
هه ڵبژاردوو نه ده بایه  زه واجی بكردایه ، زه وقی هه ڵسێ و شه هوتی هه بێت   ؛ له  ڕۆژا ته نیا 
یه ك جار نانی بخواردایه ؛ مافی خواردنی شرابی نه بوو؛ سحر و جادوی نه بایه  بكردایه ؛ ئاو و 
ئاگری نه ده بایه  پیس بكات و هه موو ژیانی ده بایه  سه رفی عیباده ت و نوسین و پروپاگاندا 

بۆ دین بكردایه . 
ده سته ی دووهه م له  قۆناغی پێش هه ڵبژاردوه كان بوون. ئه ركی ئه وان ئه وه بوو كه خزمه تی 
هه ڵبژاردراوه كان بكه ن. ته نانه ت ئه گه ر هه ڵبژاردراوێك له  سه فر ببایه ، ده بوایه  گوێگرێك 
له گه ڵی بڕوایه  و خزمه تی بكردایه . گوێگره كان سه ده قه یان بۆ هه ڵبژاردراوه كان كۆ ده كرده وه  

و خزمه تیان ده كردن.  گۆێگره كان بۆیان بوو كه  زه واج بكه ن؛ خاوه نی موڵك و ماڵ بن؛ 
گوشت )به  شه رتێ كه خۆیان ئاژه ڵه كه یان نه كوشتبێت( و شه راب بخۆن. ئه وان ده بوایه  
هه موو كات له الی كه شیشی خۆیان )پیاوانی  ئایینی ( دانیان به گوناهه كانیان بنابووایه  كه 
له ئاكام دا ده به خشران. گوێگره كان ده بوایه ئاگایان له  كرداری خۆیان ببوایه . یه ك مانه وی 
قه د نه ده بوایه  بتپه ره ستی بكات یان درۆ بكات؛ بڕوای به ڕاستی بێ ؛ به سه ر پێنج ئیحساسی 
خۆی زال ببایه ؛ ڕۆژو و نوێژی به جێ بهێنایه ؛ به ردوام اعترافی به گوناهان بكردایه ؛ به پێنج 
توانایی ده رونی كه بریتی بوون له خوشه ویستی، ئیمان، سه بر، به رائه ت و دانایی له گه ڵ 
گوناهان دا به شه ڕ بهاتایه .   ئه وان ده بوایه  له ئازاری خه ڵك، خهیانه ت به هاوسه ر، له ش 

فرۆشی، دزی، سحر و جادو، شه ك له  دین دوری بكه ن. 
ڕۆژووگرتن ئه ركی هه م هه ڵبژاردراو و هه م گوێگر بوو. ڕۆژانی یه كشه ممه  گوێگره كان ڕۆژوویان 
ده گرت و ڕۆژانی دوشه ممه  هه ڵبژاردراوه كان. جگه  له م ڕۆژانه  یه ك مانگ له  سال و چه ند 
ڕۆژی دیكه ش به ڕۆژوو ده بوون. عیباده تی ڕۆژانه  بۆ هه ڵبژاردراوه كان 7 جار له  ڕۆژا بوو و 
بۆ گۆێگره كان 4 جار. له  دینی مانه وی بایه خی  زۆر به موسیقا، گورانی و وێنه كێشان ده درا. 
ستایشی  دوژمنه كانیشان،  ته نانه ت  بوو.  ڕاكێشا  هه موانی  سه رنجی  مانه ویه كان  ئه خالقی 
ئه خالقی ئه وانیان ده كرد. ته قی زاده  له  )جاحڤ( ه وه  ده گوازیته وه و ده نوسێ كه جارێكیان 
دوو مانه وی له  سه فه ر ده بن. ئه وان چاویان لێیه  كه شترمورغێك مرواری كابرایه كی بازرگان 
قوت ده دا و ده یخوا. بازرگانه كه  وا ده زانی ئه و دوو مانه ویه ، مرواریه كه یان دزیوه . بۆیه  ده ست 
ده كا به لێدانیان. دوو كه سه كه  له  ترسی ئه وهی  نه وه كو مریشكه كه  بۆ دۆزینه وه ی مرواریه كه  

بكوژن و ناوسكی هه ڵدڕن، هیچ ناڵێن و ئێش وئازاره كه  ته حه مول ده كه ن.
گوێگر به به جی هێنانی هه موو ئه ركه كانی ئاماده  ده بوو كه له  ژیانی داهاتوو دا ببێت به 
هه ڵبژاردراو و له  چه رخه ی له  دایك بوونه وه  ڕزگاری بێت. كاتێكیش كه ڕزگار ده بن عیسی 
ڕۆحی مردوه كان كۆ ده كاته وه و ده یانگه ێنێته  ئه وه ڵ الی خۆر ده ڕون و پاشان بۆ الێ دونیای 

باوكی ڕووناكایی. 
مرۆڤ به م شێوازه ، هه وڵ ده دات بێت به  یارمه تیده ری ڕووناكایی بۆ ڕزگار بوونی. ئه ركی 
سه رشانی مانه ویه كان له  دونیا ئه ویه كه هه وڵ بده ن بۆ په ره دان به  ئائینی مانی و زیاد بوونی 
برواداران. به  هۆی ئه وه ی كه  مرۆڤ له  ڕوی دونیا، گوناه ده كات و زه واج ده كه ن، پرۆسه ی 
ڕزگاری به دره نگ ده كه وێت. بۆیه  له  ئاكامدا شه ڕێكی گه وره ده ست پێ ده كات كه عیسی 

ده گه ڕێته وه  بۆ سه ر ڕووی زه وی و ماوه یه ك حكومه ت ده كات.
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له  ئاخرین مه رحه له له  ڕووی زه وی، ئاگرێكی گه وره  دروست ده بێت كه  هه موو دونیا و دێوكان 
و یارمه تیده ره كانی دێوكان له  ناوی ده سوتێن. ئاخرین پاشماوه كانی ڕووناكاییش ڕزگار ده بن  
و ده ڕونه وه  بۆ شوێنی سه ره كی خۆیان. به  ئه م جوره، دونیای تاریكی بۆ هه میشه  توانایی 
هجوم هێنان بۆ دونیای ڕووناكایی، له  ده ست ده دات و ئارامش و ئاسوده گی هه ڵده گه ڕیته وه 
بۆ دانیشتوانی دونیای ڕووناكایی. دیسان دوو هێزی گه وره  و سه ره كی له  گه ردوون حاكم 

ده بێ و هه ر كه سێك ده گه ڕیته وه شوێنی خۆی.
له  ناوچوونی ئائینی مانه وییه ت 

چه ند ساڵ پاش كوشتنی مانی، ده ست كرا به قه تل و عامی مانه ویه كان و زۆرێكیان لێ 
كوشتن. زه رده شتیه كان زۆر دژی ئایینی مانی بوون و هه موو كات هه وڵیان ده دا، پاشاكان 
دژیان هه ڵخرێنن. مه سیحیه كانیش هه روه ها دژی مانه ویه كان بوون و سزای له  سێداره دان بۆ 
سه رانی ئه م ئایینه یان له  چه ند مه رحه له  دانا یان ده ووریان ده خستنه وه  بۆ  واڵتانی دوور و 

یان مجازاتی وه ك بێ به شكردنیان له  ئێرس و میرات و ... داده نا. 
به  هۆی ئه شكه نجه و ئازاری زۆر له الیه ن حاكمانی ساسانی له  واڵتی ئێران دا، مانه ویه كان 
باڵوه یان پێ كرا و ئێرانیان به جێ هێاڵ و چوون به ره و واڵتی چین و مه غولستان. له  واڵتی 
چینیه كان له  ساڵی 732 مافی دانیشتووبوون درا به  مانه ویه كان به اڵم چه ند ساڵ دواتر 

پرۆپاگاندا بۆ ئه م ئایینه  مه منوع ڕاگه یاندرا. 
 پاش ڕووخانی ده وڵه تی ساسانی مانه ویه كان ده گه ڕێنه وه به ره و ئێران. له  سه ره تای حكومه تی 
خوله فاكان زۆر ئازار نادرێن. به اڵم دواتر به  تایبه ت له  كاتی حكومه تی مه هدی خه لیفه ی 

سانی، به  ناوی زه نادقه  ده كه ونه  كوشتاری گه وره ی مانه ویه كان.
له  دونیای  ئه مڕۆ دا هیچ فرقه  و ده سته یه ك له  ژێر ناوی مانه وی نه ما وه ته وه .

 see Augustinu )st.( 353-430. Acta ceu desputation Contrat  
.Fortunatum Manichaeum

 Ort, L.R 1967: Mani a religio-Historical بۆ زانیاری زیاتر بڕوانه به كتێبی  
Description of his Presonality. Leiden, E.J.Brill

  سه ید حه سه ن ته قیزاده  له كتێبی: مانی و دین او، دوخگابه سید حسن تقی زاده بانچمام متون 
عربی و فارسی درباره مانی و مانویت، هه موو سه رچاوه عه ربییه كان و فارسییه كانی له  سالی 
له سه ره تای كتیبه كه ش دوو  زانایه  ئه م  هێناویه تی. هه روه ها  زاینی كۆ كردوه ته وه و   1956

لێكولینه وه ی خۆی سه باره ت به مانی و مانوییت پێشكه ش كردوه .
 L.J.R. Ort 1989: Mani: a religio-historical  بۆ ئه م سرچاوانه  بڕوانه كتێبی  

description of his personality
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Startseite
  ئه م خه ته  كه له  نووسراوه كانی زه ردشتیه كان به كارهاتوووه ، بریتیه  له 14 تا 17 پیت. 
دژواری ئه م خه ته  له وه دایه  كه یه ك پیت نوێنه ری چه ند پیته  و پیته  ده نگداره  كورته كان هیچ 
ئه م  دیكه ی  كێشه یه كی  ده خوێنرێنه وه .  به سه ختی  زۆر  نوسراوانه   ئه م  بۆیه   نیه .  نوێنه رێكیان 
خه ته  ئه وه یه كه نوسراوه كان پرن له  ئیدیۆگرام یانی ئه وه ی كه وه شه یه ك به زمانی ئارامی كۆن 
نوسرابێت به اڵم به فارسی ناوه ڕاست بخوێنرێته وه . وه كوو ئه وه ی كه وشه یه ك به مه لك نووسرابێت 

به اڵم به پاشا بخوێنرێته وه . به  ئه م ئیدیوگرامانه  له فارسی ده لێن هۆزوارش 
http://www.iranica.com/articles/  1986بروانه به مه قاله ی جین كێلێنس   

avesta-holy-book
Ort, L.J.R. 1968. Page 21  

   شه رحی ئه م سه فه ره ی مانییه  له  ده ستنوسراوێك به زمانی فارسی ناه وڕاست نوسراوه . هه روه ها 
له  چه ن ده ستنوسی دیكه ش باسی ئه و سه فره  كراوه . هێنینگ ئه و ده ستنوسانه ی باڵوكردوه ته وه . 

بۆ زانیاری زیاتر بڕوانه  به :  
W.B. Henning 1977: Mani s last Journey  in W.B. Henning se-

lected papers II
  بۆ تاریخی مردنی مانی بڕوانه  به ختابه ی ته قیزاده  1956 الپه ڕه ی 15

 W. Sundermann 2001: :بۆ نووسینی ئه م به شه  كه ڵكم له م نووسراوانه وه رگرتووه  
 Cosmogony and Cosmology in Manicheism In  Manichaica
 Iranica ausgewählte Schriften Band 2; W.B. Henning: die
 Entstehung XXX; Christine Reck 2004: Gesegnet sei dieser

Tag; Hassan Taqizade 1956



503504

 کازم بیتوێنی

ده ستپێک
دیارده ی به رییه ککه وتنی کولتوره کان له  زۆرێک له  واڵتانی دنیادا 
به تایبه تی ئه مریکا و ئوستوراڵیا و وواڵتانی ئه وروپا، دیارده یه کی 
ده کرێت.   ته ماشا  باس  جێگایی  بابه تێکی  وه ک  و  به رچاوه  
ده توانین باسه که مان به وه  ده ستپێبکه ین که  دیارده ی کۆچکردن 
له  جیهاندا تا ڕادده یه کی زۆر بۆته  هۆی گۆڕینی ڕوخساری زۆرێک  
له  کۆمه ڵگاکان له  زۆر ڕووه وه  و ئه و ڕه وشه ش به   دوو شێوه ی 
نێگه تیف و پۆزه تیف  هه ڵده سه نگێندرێ له الیه ن تاک و گروپه  
کۆمه اڵیه تیه  جیاواز جیاوازه کانه وه . ئێمه  پێمانوایه  الیه نی زورینه ی 
ئه و تاک و گرووپانه   ڕازین به  ڕه وشی کرانه وه و فره کولتوری له  
کۆمه ڵگادا. ئه وان وایده بینن که  فره کولتوری واتا فره  دیدی و فره  
ده ستی،  ئه وه ش  وواڵت گه شه  پێده دات و له  هه موو ڕوویه که وه  
ده وڵه مه ندتری ده کات، به  واتایه کیتر زۆریک پێیانوایه  که  وواڵته  
پێشکه وتووه کان پێشنه ده که وتن ئه گه ر دیارده ی کۆچ بۆکردنیان  
له  واڵتانی دیکه وه  ڕووی نه دابا، هه ڵبه ته  کؤچبه ریش پێکدێت له  
هه ردوو کۆچی هێزی کار و کۆچی عه قڵ که  هه ریه که یان ڕۆڵی 

دیاری خۆیان ده گێڕن.
 به شێوه یه کی گشتی باسه که  له  بازنه ی به ریه ککه وتنی کولتوریدا 
نێوان  په یوه ندی  و  مرۆڤ  بنه ماگرتنی  به   له سه ر  ده خولێته وه  
مرۆڤه کان که  هه ڵگری کولتوری جیاجیان، بۆ ئه وه ی بزانین بۆچی 
به ریه ککه وتنی کولتوری ڕووده دات؟  چۆن ده توانین به رهه ڵستی 

به ریه ککه وتنی کولتوره کان
به ریه ککه وتنی کولتوره کان بکه ین و چاره سه ر چییه ؟ به ناو پرۆسه یه کی وردی 

تاووتوێکردندا ڕه تده بین.
له   ئێستای سه رده می به  جیهانیبوندا  که  په یوه ندی و کۆمۆنیکاخوون له  نێوان 
مرۆڤه کاندا ئاسانتر بووه ، له  وواڵته  پێشکه وتووه کاندا  پایته خت و زۆرێک له  
شاره کان بوون به  شاری نێونه ته وه یی ، واتا ده یان گروپی جۆراوجۆر له  نه ته وه و 
ئاینزا و ئێتنیکی جیاجیا پێکه وه  له  شارێکدا ده ژین و ئه ندازه ی به ریه ککه وتنیان  
و  تێڤێ   ، جۆراوجۆره وه   مێدیای  له ڕێی  ئێمه   که   ئه وه ی  وێرای  بووه .  زیاتر 
به اڵم  ده زانین  یه کترییه وه   له باره ی  زانیاری  زۆر  ڕۆژنامه کانه وه ،  و  ئێنته رنێت 
هه موو ئه وانه   ناکاته  ئه وه ی له نزیکه وه  و به  واقیعی  ڕووبه ڕووی یه کتر ببینه وه  
تا تێبگه ین که  چه نده  که م  له  باره ی یه کتریه وه  ده زانین و جیاوازییه کانمان 

چۆنن و چه ندن و له  چ ئاستێکدان.
به رییه ککه وتنی  و  کۆچ  دی��ارده ی  واتا  تازه یه   ڕه وشه   ئه و  دیکه وه  له الیه کی 
گرووپه   جواڵنه وه ی  کێرڤی  وایکردووه ،    دیکه یدا  دیوێکی  به   کولتوره کان،  
له سه ر  ڕوو  ئه وروپادا  وواڵتانی  له   هه ندێک  له   توندڕه وه کان  ناسیۆنالیسته  
بێت، که له  هه ندێک وواڵتاندا  توانیویانه  بچنه  ناو په رله مان،   به دیاریکراوی 
یه کێک له  هۆکاره  به رجه سته کانی  بۆ هه بوونی دیارده ی کۆچ و فره کولتوری 
ده گه ڕێته وه   نابێت خۆی لێ ببوێرین که  یه کێک له و پاساوانه ی کۆمه ڵه  یان 
گروپی ڕه گه زپه ره ست یان  میللیگه را دروست ده کات دیارده ی دژایه تیکردنی 

بێگانه کانه . 
هه ڵوه سته و پرسیار!

ئێمه  هه وڵ ده ده ین له و نوسینه شیکاریه دا خاڵه  گرینگه کان بدۆزینه وه  که  چۆن 
کولتور  ڕاستیدا  له   و  ڕوده دات؟  کولتوری  به رییه ککه وتنی  ڕه وشێکدا  چ  له   و 
چییه ؟ کولتور چ ڕۆڵێک ده گێڕێ و ده شێت کۆمه ڵگایه ک هه بێت به بێ کولتور؟ 
گروپه   له ناو  کولتور  بۆچی  و  بژین  کولتور  به بێ  مرۆڤ  ئێمه ی  ده کرێت  یان 
مرۆییه کاندا په یدابووه ؟ ئایا به ریه ککه وتنی کولتوره کان ده رئه نجامی پۆزه تیڤی 

هه یه ؟
 ڕه گی کولتور

به پێی میتۆدێکی زانستی ) مرۆڤ ئه ڵقه یه کی  گه شه سه ندووی  جۆره کانه  و 
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ئه لقه یه کی ناوه ندییه  له  گه شه ی مه یمونه وه  بۆ مرۆڤ (1 .  پرسیار له  چیه تی 
و چۆنیه تی خۆمان وه کو مرۆڤ و ژیان ،پرسیاری بنچینه ی و قوڵن و لێیانه وه  
مرۆڤ ده توانێ باشتر خۆی و دنیای خۆی بناسێت، ئه گه رچی  تا ئێستا مرۆڤ 
پێش  بداته وه .   بنچینه ییانه    پرسیاره   ئه و  تێروته سه لی  وه اڵمی  نه یتوانیوه  

ئه وه ی قسه یه ک له باره ی کولتور و ژیانی کولتوریه وه  بێنینه  سه ر زمان. 
)ئێمه  مرۆڤه کان ده توانین له  ڕووی ده ره کییه وه   چه ندین ڕووکاری جیاجیامان 
هه بێت ، هه ندێک ڕه شین، هه ندێک سپین، بۆرن یان زه ردن، هه ندێک  کورته بااڵن، 
الوازن.  هه ندێک  قه ڵه وو  هه ندێک  مامناوه ندین،  یان  به رز  بااڵ  دیکه   هه ندێکی 
بیروڕاو هه ڵوێست و هه ڵسه نگاندنی جۆراوجۆرمان هه ن به اڵم وێڕای هه موو ئه و 

جیاوازییانه ش هه مومان  پێکهاته ی یه ک جۆرین(2 
هه موو هه سته وه ری وه کو شادومانی، غه مباری و ده رده داریمان هه یه ، ته قه لالی 
وه کو خواردن، خواردنه وه ،  ده ده ین  بایۆلۆژیه کانمان  پێداویستییه   دابینکردنی 
خه وو و سێکس، هه روه ها پێداویستییه  کۆمه اڵیه تیه کانمان به هه ند وه رده گرین 
مرۆڤه کان  ئێمه ی   وایکردووه   ئه وه   هاوبه شیێتی،  و  دڵنیایی  و  ئاسایش  وه کو 
ببینه  بوونه وه ری کولتوری، واتا کولتور له و پرۆسه ی ملمالنێیه دا سه رهه ڵده دات 
و  ده کات  خۆی  دونیای  له   ته عبیر  خۆی  تایبه تی  شیوازی  به   هه ریه که   که  
هه وڵی دابینکردنی پێداویستیه  بایه لۆژی و سۆسیۆلۆگی و ڕۆحییه کانی  خۆی 
ده دات. به اڵم مه حکومین به وه ی زیاتر واوه تر بڕۆین و ووردتربینه وه  و له باره ی 

کولتوره وه   بپرسین! 
کولتور چییه ؟

یه ک  به ته نیا  کولتور  که   پێیانوایه   کۆمه ڵناسی  بواری  شاره زایانی  زۆرب��ه ی 
پیناسه ی دیاریکراوی نییه ! له به رئه وه  ده کرێت به  چه ندین ئاراسته ی جۆراوجۆر 
شیکاری بۆ بکرێت. ووشه که  )کولتور( له  زمانی التینیه وه  دێت و واتای چاندن 
ده گه یه نێت، که واته  ده شێت ئاماژه  بکه ین به  هه موو ئه و داهێنانانه ی که  کۆمه ڵه  
خه ڵکێکی دیاریکراو له  کۆمه ڵگایه کی دیاریکراودا بونیادی ده نێن، بۆ وێنه  “داب 
و نه ریت، زمان، ڕێوڕه سمه  جۆراوجۆره کان، ئاین و یاسا تایبه تی و گشتییه کان. 
هه روه ها هه موو ئه و نه خشه  جیاواز جیاوازانه ی که  به  باش یان خراپ، جوان 
یان زشت، هه ڵه  یان ڕاست ده ستنیشان کراون. هه ڵبه ته  نرخاندنه  کولتورییه کان 

به پێی  ده ورانی جوداجودا و کولتوری جوداجودا و  گۆڕانی به سه ردا دێت و 
هه رئه وه شه  وایکردوه  جیاوازی کولتوره کان زیاتر به رجه سته  بێت.

وه کو پێشتر ئاماژه مان پێدا،  ده یان  تێگه یشتنی جودا جودا هه ن له مه ڕ  ووشه ی 
کولتور، که  به رجه سته رینیان له الیه ن  ئێدوارد تیلور” ه  که  یه که مین  زانای 
زانستی مرۆڤناسییه  )ئه نترۆپۆلۆژی( ئه و پێیوایه   هه رشتێک که  په یوه سته  به   
داهێنانی مرۆڤه وه  بریتیه  له  کولتور، له وانه  زانست، بیروباوه ڕ، هاوکێشه کان، 
نه ریت، زمان. واتا  که م و زۆر هه رچی ده چێته  ناو خانه ی  فه رهه نگی ژیانی 

مرۆڤه وه . 
ده رکه وتنی  ڕۆشنی  به   ساتی  کولتوره کان،  پێککه یشتنی  ساته وه ختی 
وه کو  تازه ی  واڵتانی  ڕووده که نه   کۆچبه رانه ی  ئه و  وێنه   بۆ  جیاوازیه  کانه، 
ئه مریکا، که نه دا، ئه وروپا...هتد، له  ده ستپێکدا توشی هه ڵوه سته ی ڕاچڵه کێنه ر 
ده بن، کاتێک ده بینن کولتوری ده ربڕین،  خۆنواندن، سیمبۆڵ و نرخاندنه کانیان 
له گه ڵ کولتوری واڵتی خانه خوێدا  چه نده  لێک دورن. هه ندێک پێیانوایه  ئه و 
جیاوازیانه  الوه کین و جێگای به هه ند وه رگرتن نین، به اڵم ئێمه  وایده بینین که  
چۆن  گروپه کانن.  و  مرۆڤ  ناواخنی  ناو  گرنگه کانی  پانتاییه   جیاوازیانه   ئه و 
ده بوو ئه گه ر هه موو دانیشتوانی جیهان له  هه موو ڕوویه که وه  وه کویه ک بایه ن؟! 

ئایا ناوازه یی مرۆڤایه تی به  جیاوازییه کانه وه  نییه ؟
ڕیچارد دی لویس له  کتێبی “کاتێک کولتوره کان به ریه ککده که ون”)3( که مێک 
هه اڵوێرد  لێکتریان  به وه   و  کولتوره کان  به راوردکردنی   ده په رژێته  سه ر  ورد  
ده کات که  له   هه ڵسوکه وتی کۆمه اڵیه تیدا جیاوازن، بۆ وێنه  یابانییه کان کاتێک 
که مێک  یه کتری  ڕووبه   به ڵکو  به رزناکه نه وه   ده ست  ده که ن،  له یه کتری   ساڵو 
و  گفتوگۆدا  له کاتی  چاوت  ناو  چاوده بڕنه   گریکیه کان  ده چه مێننه وه .  خۆیان 
کاتێکیش که  ده یانه وێ بڵێن  نا، سه ریان باده ده ن، فه ڕه نسیه کان قاپه کانیان 
له  یاری گۆلف ده که ن له   له ته نان پاک ده که نه وه  و ئینگلیزه کانیش حه ز  به  

ده می بارانباریندا! 
هه ریه ک له  ئێمه  له ناو کولتوری خۆماندا گه وره  بوین و به  یه قینه وه  په سه ندی 
ئاست  ئێمه دا کۆبۆته وه و  له  کولتوری  ڕاستییه   پێمانوایه  هه رچی  ده که ین،  
شایانی  و  ئێمه   کولتوری  ئاستی  ناگه نه   دیکه    کولتوره کانی  ستاتوسی  و 
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به راوردکردنیش نین!  بێ گومان ئه و دیدگایه   یه که م له  خۆپه رستییه وه  دێت ، 
دووهه م له  بێ ئاگایی و بێ زانیاریه وه !

) ئه ندامانی گروپه  کولتوریه کان به  زۆری  بێ ئاگان  له مه ڕ کولتوری خۆیان، 
تا  ده بیننه وه   خۆیاندا   ده وروب��ه ری  بچکۆالنه ی  جیهانی  له    جیهان  هه موو 
ئه وساته ی ژینگه ی جیهانه  بچکۆالنه که یان ده گۆڕن، ئه وسا به ئاگا دێنه وه ( “تێد 

گولدبێری )4(. 
کولتور کاریگه ری هه یه  له سه ر هه ڵسوکه وتی تاکه کان، ئاراسته کردنی چۆنییه تی 
جواڵنه وه  له گه ڵ ئه وانیتردا، چۆنییه تی خۆده ربڕین و خۆ نواندن  په یوه ندیه کی  
ئه نتۆنی   “ به ریتانی  هه یه !  سۆسیۆلۆژی  کولتوره وه   به   ئه به دییان   و  توند 
گیدێننس” له  کتێبی “ ڕێگای سێیه م، بۆ نوێکردنه وه ی سۆسیال دێمۆکراسی 
“  ئاماژه  به وه  ده کات که  هیچ کۆمه ڵگایه ک بوونی نابێت به بێ کولتور، بێ 
کولتور مرۆڤه کان  خاڵی  ده بوین له  هه ستی مرۆڤایه تی ، به  پێچه وانه وه  کولتور  
بۆته  هۆی په یدابوونی زمان که  له ڕێگه یه وه  تاکه کان ده توانن هه ستی  خۆیان  
به یانبکه ن و بیربکه نه وه “)5 ( له الیه کی دیکه وه “ ئه ننێ شارلۆته “ لێکۆڵه ری 
سویدی،  زیاتر جه خت  له سه ر زه روره تی هه بونی کولتور بۆ کۆمه ڵگا ده کاته وه   
تا ڕادده یه ک که  ده ڵێ ) کولتور بۆ کۆمه ڵگا  وه کو خوێن وایه   بۆ  له شی 
مرۆڤ( لێره دا ده کرێ به  دیوێکی دیکه دا ڕه وشه که  ببینین و  بڵێین  به بێ بوونی 
کۆمه ڵگاش کولتور بوونی نابێت، واتا کولتور و مرۆڤ و  کۆمه ڵگا  سییانه ی 

پێکهێنه ری هاوکێشه ی ژیانن!
زۆر جار کولتور گرێده درێته وه  به و واڵته وه که  تاک تێیدا ده ژیت  به اڵم ئه وه  
هه ڵه یه ! به تایبه تی له باره ی  گروپی کۆچبه ران بۆ واڵتانی پێشکه وتوو . تاکه کانی 
ناو کۆمه ڵگاکه ی  کۆمه ڵگایه ک ده کرێت سه ر به  چه ندین   کولتوری جیاجیای 
خۆیان بن، وێڕای فاکته ره  کۆمه اڵیه تیه کان ده کرێ پۆڵێنکارییه ک بکه ین له  نێوان 
کولتوری شارنشینی و گوندنشینی، کولتوری هه ژاران و کولتوری ده وڵه مه ندان  
نه خوێنده واراندا!   یان  بڕوانامه کان  بێ  و  بڕوانامه   خاوه ن   نێوان  له   یاخود 
تاکه کانی  سه رجه م  ده کرێت  کۆ،  نمونه ی  نابێته   تاکێک  دیکه   واتایه کی  به  
ئه وه   به اڵم  بناسرێنه وه   هاوشێوه   تایبه تمه ندی  هه ندێک  به   کۆمه ڵگایه ک 
پێوانه یه کی تێروته سه ل نییه ! هه ر تاکێک خاوه نی پله ی کۆمه اڵیه تی خۆیه تی و 

ئه و پله یه ش شوێنگه  کولتورییه که ی دیاریده کات! 
گۆڕانی کولتور

کولتور گۆڕانی به سه ردا دێت  پێ به  پێی  قۆناغه    جوداجوداکان! به  واتایه کیتر 
وه ک  ناکولتورییه کان  و  کولتوری  دیارده   سه رجه م  ده ئاڵێته   گۆڕان  پرۆسه ی 
سروشتێکی جێکه وته ی به رده وام. گۆڕانی کولتوری به نده  به  گۆڕانی  به رده وامی  
پێگه ی ژیان و جیهان، له و سه روبه نده شدا کولتوره  کراوه کان زیاتر ئاماده گی 

ئه و پرۆسه یه یان تێدایه . 
له  جیهانی ئێستادا که  تێکنیک و شۆڕشی زانیارییه کان کردویانه  به  گوندێکی 
بچوک و تێیدا په یوه ندییه کان )کۆمۆنیکاخون( ئاسانتر بوونه وه ، پێکگه یشتنی 
کولتوره کان و وه رگرتنی کاریگه ری لێکتری زیاتر بووه ، بۆیه  له و ژینگه  تازه یه دا 
له   زۆر  ژماره یه کی  ڕابردوودا  له   به رفراوانتره .   کولتوری  گۆڕانکاری  ڕووبه ری 
گرووپ گروپی خه ڵکی هه بوون که  هه ریه که یان خاوه نی کولتوری تایبه تی خۆیان 
به   زۆری��ان   به شی  به اڵم  ژیاون  خۆیان  کولتوری  ترادیخونی  به پێی  و  بوون 
پرۆسه ی ڕیفۆرمی گۆڕانکاری دا تێپه ڕیون که ئه وه ش بۆته  هۆی له به ینچوون یان 

توانه وه  و جێگرتنیان له ناو گروپی کولتوری دیکه دا.
لێره دا ده توانین ئاماژه  به  سه فه ری که لتوره کان  بکه ین که  له  دوتوێی وه رگرتن و 
پێداندا خۆی ده بینێته وه  له  نێو گرووپ و کۆمه ڵگا جیاواز جیاوازه کانی جیهان، 
بۆ وێنه  قاوه و قاوه خواردنه وه  له  ئه فریقاوه  سه فه ری کردووه  بۆ هه موو جیهان، 
مێز که له  جیهاندا له  سه رجه م  ماڵ و فه رمانگه و...هتد، به کاردێت بۆ یه که مین 
ئیتالیاوه   له   پیتزا  و  پاستا  وه کو   خوارده مه نی  دایانهێناوه ،  چینیه کان  جار 
سه فه ریان کردوه  بۆ دونیا و سوشیش له  یابانه وه !  به ده ر له  هه موو ئه وانه ش 
سه فه ری نوێگه ری که  سه رچاوه که ی له  خۆرئاواوه   توانیویه تی سه رجه م جیهان 
ببزوێنێت و له گه ڵ خۆیدا به هاکانی کولتوری کۆمه ڵگای پیشه سازی په خشبکات. 
ئه گه ر ورد سه رنج بده ین ده بینین به  به راورد به  سه د ساڵی پێشوو، کولتوری 
کۆمه ڵگاکانی جیهان به گشتی و کولتوری یه که  کۆمه اڵیه تییه کانی ناو کۆمه ڵگاکان  
به تایبه تی گۆڕانی دیاریان به سه ر هاتووه ، بۆنمونه  کولتوری پاشایه تی و شێوازو 
ستیلی ژیانی خانه واده ی پاشاکان که   خۆیان له  ته واوی گروپه کانی کۆمه ڵگا 
جیاده کرده وه و تاڕادده یه ک خۆیان وه کو خودا و نوێنه ری خودا ده بینی و باقی 
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کۆمه ڵگاش وه کو کۆیله و خزمه تکار.  به اڵم ئه و چه ند ده یه ی ڕابردوو نیشانیدا 
که  چه نده  کولتور ونه ریتی پاشایه تی خانه واده ی پاشاکانیش گۆڕاوه ، شازاده کان 
له گه ڵ خه ڵکی ئاسایدا  تێکه اڵو ده بن و هاوسه رگیری ئه نجام ده ده ن، بۆ وێنه  
ڕه گه ز  به   بازرگانێکی  کوڕه   محمدی  له گه ڵ  دیانا  شازاده   به ریتانی  شازاده ی 
عه ره ب و ڤیکتۆریای کچه  شازاده ی سویدی له گه ڵ دانیال و کوڕه   شازاده ی 

دانمارک له گه ڵ کچه  کارگه رێکی قاوه خانه یه کی ئوستوڕالیا.
زاده ی  که   کرانه وه   و  ئ��ازادی  مه رزه کانی  بوونی  ف��راوان  که   بگوترێت  ده بێ 
هه یمه نه ی کولتوری کۆمه ڵگای پیشه سازییه ، ڕه نگی داوه ته وه  له سه ر کرانه وه ی 
کولتوره کانیش. کولتور ناسنامه ی گروپه  کۆمه اڵیه تیه کانه و هه میشه  گروپه کان 
ویستویانه  له ڕێی کولتوره کانیانه وه   تایبه تمه ندی و واتا گشتی و  تایبه تیه کانی 
خۆیان نیشانی ده ره وه ی خۆیان بده ن، که واته  کولتور وه کو ناسنامه  ده لیلی 

بوون و ته واجوداتی گروپه  کولتوریه  کۆمه اڵیه تیه کان بووه . 
هه ر گروپێکی کۆمه اڵیه تی به  دۆڕاندنی کولتوره که ی له  ناوده چێت وه ک چۆن به  
له ناوچوونی گروپه که  که لتوره که ش له ناوده چێت! ده کرێ دۆڕاندن و له ناوچوونی  
فاکتۆری  کۆمه ڵێک  بۆ  گ��ه وره ،  یان  بچوک  کۆمه اڵیه تی  گروپێکی  کولتوری 

کۆمه اڵیه تی، سیاسی، سروشتی ..هتد بگه رێته وه ، له وانه :
-1 دیارده ی شه ڕو په الماردان کاتێک  گروپێک دووچاری ڕاوه دونان و کۆمه ڵکوژی 

ده بێته وه ، مێژووی مرۆڤایه تی پڕه  له  نموونه ی دیار.
کردن  په رته وازه   له   بینیوه   ترسناکیان  ڕۆڵێکی  سروشتیه کان  کاره ساته    �2
هه ڵبه ته    ناوچه یه ک.  دانیشتوانی  گروپێک،  کردنی  کۆچبه ری  دوچ��اری  و 
کاتێک  کولتوره وه ،  بوونی  دروست  به سه ر  هه یه   کاریگه ری  نه خشی  سروشت 
ده که ن  دیاریکراوه وه  کۆچ  مه ڵبه ندێکی سروشتی  له   گرووپه  کۆمه اڵیه تییه کان 
کاریگه ری  ژێر  ده که وێته   کولتوره که شیان   ، دیکه   سروشتی  مه ڵبه ندێکی  بۆ 

گۆڕانکاریی ڕیشه ییه وه .
-3 هاوکێشه ی زۆرینه و که مینه ی گروپه کان له ناو سنوری یه ک کۆمه ڵگا یان 
واڵتێکی دیاریکراودا.  هه میشه  ملمالنێیه کی به رده وام هه یه  له نێوان  کولتوری 
که مینه  وکولتوری زۆرینه .  کولتوری که مینه  هه وڵ ده دات زیندوو بمێنێته وه  و 
له ناو کولتوری زۆرینه دا نه توێته وه  به اڵم  زۆرجار هه یه  کولتوری سه ر به  که مینه  

کولتوری  له ناو  و  دێت  نه مان  دووچاری  دواجار  و  ته قه لال  له   ده بێت  ماندوو 
زۆرینه دا ده توێته وه . ) ڕژێمه  داگیرکه ره کانی کوردستان پالنی هه ره  گه وره یان 
بۆ له ناونردنی کورد  له  ڕێی له ناوبردنی کولتوره وه  بووه ، زمان کۆڵه که  هه ره  

گرنگه که یه  که  ئه وان زۆر به  جددی کاریان له سه ر کردووه ( 
پێکگه یشتنی کولتوره کان

بنه ڕه تی  فاکتۆرێکی  و  هه بووه   مێژوو  درێژایی  به   که   کۆچبه ری  دی��ارده ی 
 “ ئاسمانییه کان  کتێبه   دووره کانه !   و  جیاواز  جیاواز  کولتوره   پێککه یشتنی 
قورئان، ته وڕات، ئینجیل، باسی ده رکرانی ئاده م و حه وا ده که ن له  به هه شته وه  
بکه ین،  ناودێر  کۆچبه ری  یه که مین  به   ئه وه   ده کرێ  و  زه مین  ڕووی  سه ر  بۆ 
ئه گه رچی کۆچبه ری  گرتووه .   و سزاوه  سه رچاوه ی  هه ڵه   هاوکێشه ی  له   که  
و  له  جه نگ  کردن  بۆ خۆده رباز  مرۆڤ  به اڵم  نادیاره   هه نگاوی چاره نوسێکی 
برسییه تی وسته م و کاره ساته  سروشتی و کۆمه اڵیه تییه کان وه ک دوا ڕێگاچاره  
و  دڵنیایی  و  ئازادی  به دوای  دنیایه   ته یکردنی  کۆچبه ری  واتا  هه ڵیبژاردووه ، 
له   بێت  گیرسانه وه   به   خواسته   ئه و  به دیهاتنی  ئه گه رچی  ئاشتیانه دا   ژیانی 
پانتاییه کی دیکه ی ئه و سه ر ڕووی زه مینه  و له ناو کۆمه ڵگه  و خه ڵکانێکدا  که  

له  ڕووی کولتورییه وه  جیاوازن.
به اڵم پێکگه یشتنی کولتوری ته نیا له  ئه نجامی دیارده ی کۆچبه رییه وه  ڕوونادات 
به ڵکو )وه کو پێشتر ئاماژه مان پێدا ( ده کرێ له ناو یه ک شار، واڵت،  کۆمه ڵگادا 
ڕه سه نی  دانیشتوانی  هه ریه که یان  که   هه بن  کولتوری جیاجیا  گروپی  چه ندین 
کۆمه ڵگاکه  بن و به  ڕوونیش   جیاوازییه کان یه کتری ببینن. هیچ واڵتێک یان  
کۆمه ڵگایه کی یه ک کولتوری له  دنیادا نییه  به  پێچه وانه شه وه  واڵتانێکی وه کو 
ئه مریکا، کانه دا، ئوستوڕالیا له  پرۆسه ی کۆچبه ریدا دروست بوون و  سه رتاپایان 

له  خه ڵکانێک پێکدێت که  خاوه نی کولتوری جۆربه جۆرن.
له  ڕۆژگاری ئه مڕۆدا  کاتیک مرۆڤ پێ ده نێته  پایته خت و شاره  گه وره کانی 
سه رجه م وواڵتانی ئه وروپا بۆ نمونه ، به  ئاشکرا هه ست ده کات شاره کان  شاری 
نێونه ته وه یین. به سه ر شه قامه کاندا هه موو ته رزه  مرۆڤێک ده بینی که  ئه سڵیان 
سورپێست،  ڕه ش،  سپی،  جیهان،  وواڵتی  سه دان  و  ده یان  بۆ  ده گه ڕێته وه  
بااڵبه رز و بااڵ کورت و مامناوه ندی که  به  ده یان زمانی جۆراوجۆر قسه  ده که ن 
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و هه مووشیان خۆیان به  هاوواڵتی شاره که  ده زانن . له  شوێنی کار، له  ده می 
سه رگه رمی و له ده ره وه   له گه ڵ یه کتریدا له  په یوه ندیدان.  هه موو ئه وانه  واڵت و 
ماڵ و نزیکه کانی خۆیان ده شێ جێهێشتبێت به اڵم کولتوره که یان جێنه هێشتووه ، 

له گه ڵ خۆیاندا هێناویانه  و له  قواڵییه کانی خۆیاندا هه ڵیان گرتووه .
به ریه ککه وتنی کولتوره کان

له   که   دێت!  کولتوره کان  پێکگه یشتنی  دوای  کولتوره کان  به ریه ککه وتنی 
یه کتریه وه   جیهانبینی  ڕه تکردنه وه ی  یان  لێکتێگه یشتن  خراپ  ده ره نجامی 
ڕووده دات.  جیهانبینی له  کولتوره  وه  سه رچاوه  ده گرێت، که واته  ئه وه  کولتوره  
تاک و گروپ   ئاراسته  ده کات که  بینینیان  چۆن بێت بۆ خۆیان  و بۆ ده ره وه ی 
دیفاکتۆیه ک.  ده بێته    کولتوره کان  به ریه ککه وتنی  له وسه ربه نده شدا  و  خۆیان 
هه ڵبه ته  ئه و به ریه ککه وتنه  تاک و گروپه کان به ئاگا دێنێت له  ئه ندازه ی لێکچوون 

و جیاوازییه کانیان.
که مجار هه یه  که  باسی جیاوازی و جیهانبینی بکرێت، به  ناچاری دونیا دابه ش 
ده ره وه ی  و جیهانی  له الیه ک  پێشکه وتوو  دووانه ی  جیهانی   به سه ر  نه که ین 
ئه و جیهانه  که  به  جیهانی پاشکه وتوو یان )به  ده ربڕینه  سیاسیه که ی( جیهانی 
سێهه م ناوزه د کراوه  له  الیه کییتر.  به  واتایه کی دیکه  جیهانی مۆدێرن و جیهانی 
کۆنسێرڤاتڤ. که  بۆ زوربه ی پێکهێنه ره کانی ژیان و جیهان بینینی ناکۆکیان 

هه یه ئه و ناکۆکیانه  تا ئه مرؤی جیهانی کلۆبالیشدا به رده وامه  .
به ریه ککه وتنی  دی��ارده ی  بونیادییه کانی  ڕه گ��ه زه   بینینی  ڕوونتر  بۆ  لیره دا   
کولتوره کان  ده مانه وێ هه ڵوه سته یه کی سه ره کی له سه ر جیهانبینی  ئه و گروپه  
کولتوریانه  بکه ین که  به  پرۆسه ی کۆچبه ریدا تێپه ڕیون و له  ده ره وه ی جیهانی 
پێشکه وتووه وه  هاتون و له  جیهانی پێشکه وتوو گیرساونه ته وه  و به شی شێری 
سه رهه ڵدانی دیارده که  واتا به ریه ککه وتنی کولتوره کانیان به رده که وێت. چونکه  
ئه و گروپانه  له  ساته وه ختی گۆڕانکارییه  ئابوری و سیاسی و کۆمه اڵیه تییه کاندا 
ئاماده گیان نه بووه  که  کۆمه ڵگایی خانه خوێ پێیدا تێپه ڕیوه   بۆیه  قبوڵکردن  
یان هه رسکردنی ئه وه ی له  ناکاو په یداده بێ و ڕووبه ڕوو ده بێته وه  قورستره   تا 

ئه وه ی به رپه رچی بدرێته وه .
ئه گه ر بمانه وێ خه سڵه ت بده ینه  کولتوره کان ده توانین به  دوو شێوه  بیانناسینه وه ، 

هه میشه   داخراوه کان  کولتوره   داخراوه کانن.  کولتوره   کراوه و  کولتوره   ئه ویش 
له به رده م نوێگه ری و دنیای نوێدا داخراوتر ده بن و له بری گۆڕانکاری و وه رگرتن، 
ده چنه  سه نگه ری به رگری و ڕه تکردنه وه وه . به اڵم کولتوره  کراوه  یان تاڕادده یه ک 
کراوه کان له به رده م دنیای نوێدا ترسنۆک نین، بۆ هه ڵسه نگاندن و ئاڵوگۆڕی 
دید و بینین هه نگاو ده نێنه  پێشه وه  و باش وه ک باش و خراپ وه ک خراپ  
هه اڵوێرد ده که ن و ده بینن.  واتا کولتوری کراوه  زۆر زووتر ده چێته  ناو پرۆسه ی 
هاوگونجییه وه . به پێچه وانه شه وه  کولتوری داخراو هه رده م له  جوغزی خۆیدا و 
له  حاڵه تی به رگریدا  له  په ڕاوێزدا ده مێنێته وه ، چونکه  سروشتی داخراوییه که ی 
دیکه وه  سه خت  ئه وانی  به   په یوه ستبوونی  یاخود  ته ماس  کرده ی  وایلێده کات 
بێت و ڕۆڵێکی ئه کتیڤی سه رده میانه ی نه بێت که  بکۆشێ النیکه م خۆی له  به  

په ڕاوێز بوون ده رباز بکات. 
دینه   کاریگه ری  کولتورێک،  داخراوێتی  فاکتۆره کانی  سه ره کیترین  له   یه کێک 
کاریگه ری  ئاستی   به اڵم  کولتور  کۆڵه که کانی  له    یه کێکه   دین   به سه ریدا. 
دینه کان  به سه ر کولتوره کانیانه وه  جیاوازه . جاروبار هه ندێک گروپی کۆمه اڵیه تی 
په یدا بوون یان په یدا ده بن که  سه رله به ری کولتوره که یان بریتییه  له  ترادیخونی 
دینی. به پێچه وانه شه وه   له  هه ندێک گروپی دیکه دا دین کاریگه ریه کی په ڕاوێزی 
هه یه  یاخود هه ر نیه تی، ئه وه  جگه  له  هه بوونی  چه ندان گروپی ئه نتی دینی.

ئه گه ر ئاماژه  به  هه ندێک یه که ی بابه تی به رچاو بکه ین که  تێیاندا به ریه ککه وتنه  
به ریه ککه وتنی  دیارده ی  له   ده توانین  باشتر  ئه وا  ڕووده دات،  کولتوریه کان  
کولتوری بگه ین. له سه ره تادا ده بێ  ڕۆڵی زمان ببینین که  ئامرازێکی بنه ڕه تی 

کۆمۆنیکاخون و پێکگه یشتنی کولتوره  جیاجیاکانه .
 ئێمه  له سه ره وه  پێمان وابو که  به  شێوه یه کی سروشتی دوای پێککه یشتنی 
ته رز  ئه نجامی  له   ڕووده دات  کولتوری  به ریه ککه وتنی  خۆبه خۆ  کولتوره کان  
بڵێین   ده توانین  دیکه وه   گۆشه نیگایه کی  له   به اڵم   جیاوازدا،  جیهانبینی  و 
به بێ ئه و پرۆسه ی پێکگه یشتنه ش  دیارده ی به ریه ککه وتنه که  هه ر ڕووده دات. 
ئاگایانه یه  و حاله تی  واتا دیارده که  به  دوو حاله ت ڕووده دات حاڵه تی یه که م 
دووهه م نائاگایانه یه . ئه گه ر به ریه ککه وتنه که  به  ڕێڕه وی سروشتی خۆیدا بڕوات 
و له ئه نجامی گفتوگۆ و جیهانبینی جیاوازه وه  بێته دی ئه وا حاڵه تێکی ئاگایانه ی 
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هه یه  به اڵم  حاڵه ته  نائاگاییه که  بۆشایی یان نائاماده گی زمان دروستی ده کات. 
واتا ئه گه ر له  نێوان دووالیه ندا گفتوگۆ ڕووینه دا ئه وا پێکگه یشتن هه نگاوێکی 
حه تمییه  و به  ئیحتیمالی زۆر هه ر الیه  به گوێره ی فانتاسیا و بازنه ی خه یاڵی 
خۆی وێنه یه ک بۆ به رامبه ره که ی ده کێشێته وه  به بێ ئه وه ی ئه و وێنه یه  سه د ده ر 

سه د وێنه ی ڕاسته قینه ی به رامبه ر بێت. 
بۆ  هاتون  گه وره یدا  ته مه نی  له   زوربه یان  بیانیان   یاخود  کۆچبه ران  گروپی 
واڵتی دووه م، بۆیه  هه م فێربونی زمان زۆر سه خته بۆیان   و هه م پێکهێنانی 
ده که ونه   ده سته یه   ئه و  له به رئه وه    ، تاکه که سییاندا  کولتوری  له   ئاڵوگۆڕیش 
ده ره وه ی بازنه ی کۆمۆنیکاخوونه وه  و به  زه حمه ت ده توانن هه نگاوی خوێندن 
و کار و تێکه اڵوی کۆمه اڵیه تی دروست بکه ن، له  په راوێزدا ده مێننه وه  و وه کو 
ده سته یه کی نائه کتیڤ وبێ ڕۆڵ و سه ربار ته ماشا ده کرێن. ئه وه  له  حالێکدا له  
هه مان ده سته دا چه ندان  بابا و کاراکته ری وا هه ن که  به  شێوه یه کی سروشتی 
و ڕه وان به  پرۆسه ی هاوگونجیدا تێپه ڕیون، واتا خوێندویانه  و زمان فێربوون 
و له  زانکۆ و خوێندنگاکاندا به ڵگه نامه یان به ده ستهێناوه  و توانیویانه  هاوشانی 
هاواڵتیانی ئه کتیڤ و ڕه سه نی واڵتی خانه خوێ ڕۆڵی پۆزه تیڤ بگێڕن، له  دام 
وده زگا مه ده نی و حکومیه کاندا، ڕێکخراوه کان و بازاڕ و په ڕله مانه کاندا جێگای 
خۆیان بگرن.  به اڵم پرسیاری هه ره  هه ستیار ) که  گه ڕان به دوای وه اڵمه که یدا 
ئه رکی ئه م نوسینه  شیکارییه  نییه (  له سه ر ئه و ده سته ی دووهه مه  ئه وه یه  که  
ئایا ئه وانه  هیچ هاوپه یوه ستیه کیان به  کولتوری خۆیانه وه  ماوه ؟ ئایا پرۆسه ی 
ئه و  نوێنه رایه تی  ئه وان  ئایا  یان  له  کولتوری خۆیان،  داینه ماڵیون  هاوگونجی 

ئاسته  له  کولتوری خۆیان ده که ن له  ده ستگا جیاواز جیاوازه کاندا ؟
سیسته م وشێوازی  ده وڵه تداری یه کێکه  له و بابه تانه ی ده کرێت خۆی لێ غافڵ 
نه که ین و له  چاوی کولتوره  جیاجیاکانه وه  بیبینین، به تایبه تیش له  چاوی ئه و 
هاتوون،  کۆچبه ریدا  ڕێی  به   سێهه مه وه   جیهانی  واڵته کانی  له   که   بیانیانه وه  
له   تاڕادده یه ک  له گه ڵ دیکتاتۆریه تدا هه یه  و  واتا ئه زمونی تاڵ و ترسناکیان 
پێوه   هه ڵوه سته یان  و  سڵه مینه وه   و  ترس  له   جۆرێک  دووهه میشدا   واڵتی  
دیموکراتیدا  واڵتانی  له   حکومه تدا.  ده زگاکانی  و  پۆلیس  له به رامبه ر  دیاره  
حکومه ت و پۆلیسی واڵت کار ده که ن له پێناو ئارامی و ڕێکخستنی کۆمه ڵگادا 

به پێچه وانه ی   پۆلیس و حکومه تی واڵته  دیکتاتۆره کان که   قودره تی خۆیان بۆ 
سته م وداپڵۆسینی هاواڵتیان به کاردێنن. بیره وه ریه  تاڵه کانی ڕابوردووی بیانیان   
تاڕادده یه ک  ڕێگرن له  وه ی بیانی هه نگاو بنێت بۆ ئه زمونی تازه  له گه ڵ ده زگای 
حکومه ت و پۆلیسدا و هه ر ئه وه شه  واده کات بیانیان که متر کێشه و گرفته کانیان 

به رنه  به رده م  یاسا و پۆلیسی لێ به  ئاگا بکه نه وه .
وایکردوه    که    ترساو”  زیهنیه تی   “ ناوبنێین  تایبه تییه   حاڵه ته   ئه و  ده کرێ 
بیانیان له  ڕاستایی به ده ستهێنانی مافه کانیاندا  ته نانه ت که متر  باوه ڕیان به  
خه باتی دیموکراتی  و شارستانیانه  هه بێت له  شێوه ی خۆپیشاندان و مانگرتن 
و ....هتد، له  هه ڵبژاردنه کاندا ناوچه  بیانی نشینه کان که مترین ڕێژه ی ده نگدانی  
تێدا ڕووده دات. ئه وه ش وا له  گروپه  کولتورییه  خانه خوێکان ده کات که  گروپه  
بیانیه کان  به وه پێناسه  بکه ن که  کولتورێکی  کێویله ی یاخی و ناشارستانیان 
هه یه  که  نامۆن به  سیسته می شارستانی و مۆدێرن و شێوه یه ک له   بیرۆکراس 
~  دیمۆکراسی و ڕانه هاتوون له گه ڵ مافه  سه ره تایی و گشتییه کانی هاوواڵتی 

بوندا.
ئه وه ی ده بێته  جێگای سه رنجی گروپه  کۆمه اڵیه تییه  کولتورییه کانی کۆمه ڵگا 
خۆرئاواییه کان و گروپه  کولتورییه  بیانییه کانی پێ سه رکۆنه  ده کرێت، ده ستگرتن 
و سه رگه رمی کولتوری بیانییه کانه  به کۆمه ڵێک به های )به ناو بااڵی( کۆمه اڵیه تی   
که  له الی گروپه  کولتورییه  کۆمه اڵیه تییه کانی واڵتی خانه خوێ هیچ به هایه کیان 

نییه  یان ئاستی به های  به هاکان جیاوازن. 
بۆ نمونه  به های شه ڕه ف که  له ناو هه موو گروپه  کولتورییه کانی جیهاندا به ها 
و قورسایی خۆی هه یه ، له  هه مان کاتیشدا هه ریه که ش له و گروپانه   پێوانه ی 
جیاواز و تایبه تی  خۆیان هه یه  بۆی. شه ڕه ف وه کو یه که یه کی پیرۆز پێکدێت 
له  کۆمه ڵێک  دیدگا و هه ڵسه نگاندن، ئامانجی ڕاگرتن و هێشتنه وه ی به های 
که   کۆمه اڵیه تیدا،  ژیانی  له   کۆمه ڵه   ئێستاییه کانی  هه ڵسه نگاندنه   و  نه ریت 
ئاشکرایه  به پێی کات و سه رده مه  جیاجیاکان گۆڕانی به سه ردا دێت.  هه ڵبه ته  
گروپه  کولتورییه  ته قلیدی و کۆنسێرڤاتیڤه کان، پێوانه ی کۆنسێرڤاتیڤانه شیان 
هه یه  بۆ به های یه که ی شه ڕه ف! زوربه ی زۆری گروپه  بیانیه کان کولتوره که یان 
شه ڕه ف له  ناو بازنه ی  جه سته دا، به  تایبه تیش جه سته ی ژن دا ده بینێته وه  
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به  پله ی یه که م،  پاک مانه وه ی جه سته  به وه ی به ر جه سته یه کی تر نه که وێت 
و شه ڕه فپارێزی،  بۆ شه ڕه ف  پێوانه یه   کولتوری،  ونه ریتی  یاسا  ده ره وه ی  له  
به پێچه وانه شه وه  بێده ربه ستی به رامبه ر به  جه سته  و شکاندنی شه ڕه ف  له الیه ن 
هه ر تاکێکه وه  ده بێته  مایه ی په ڕاوێزکه وتنه وه ی ئه و تاکه  له ده ره وه ی گروپ و 
وه ک به هایه کی شکاو وکه مبایه خ ته ماشا ده کرێت له الیه ن گروپ و کۆمه ڵه وه  
چونکه  له و گروپانه دا تاک به ستراوه ته وه  به  کۆوه ، واتا شه ڕه فی تاک شه ڕه فی 
کۆشه . )کوشتن به  به هانه ی شه ڕه ف له  واڵتانی ئه وروپادا له الیه ن بیانیه کانه وه  
بۆته  دیارده یه کی ئاشنا و به رچاو که  له هه ر ئان و ساتێکدا بۆی هه یه  ڕووبدات (
و  مانا  پێشکه وتووه کان  کۆمه ڵگا  کۆمه اڵیه تییه کانی  گروپه   له الی  شه ڕه ف 
به و  جه سته   و  جه سته دا  چه قی  له   کۆنابێته وه   و  هه یه   دیکه ی  مه غزایه کی 
قسه   ته نانه ت  که   پیرۆزییه وه   و  تابۆ  سنوری  ئه ودیو  نه خراوه ته    ئه ندازه یه  
له سه ر کردنیشی یاساخ بێت! به ڵکو هه ر تاکێک له ناو ئه و گروپه  کولتوریانه دا،  
ئازادی و سه ربه ستی ته واوی خۆی هه یه  و له و چوارچێوه یه شدا جه سته  موڵکی 
یه که ی  پێناسه ی  بۆیه   نییه ،  گروپه وه   به   په یوه ندیه کی  هیچ  و  تاک خۆیه تی 
و  به رامبه ر  ڕێزگرتنی  و  سه رڕاستی  و  ڕاستگۆیی  له   ده بێته وه   چڕ  شه ڕه ف 
پابه ندبوون به  یاسا و له سه رووی هه موو ئه وانه شه وه  کارکردن  بۆ دابینکردنی 

بژێوی ژیان و گیانی مرۆڤدۆستی و یارمه تییه .
کولتوره    و  ڕۆژهه اڵتییه کان  کولتوره   به ری  ه��ه ردوو  له   ژن  جه سته ی  و  ژن 
ڕۆژئاواییه کان جێگای سه رنجی ڕه خنه ییانه یه  که  لێیه وه  به ریه ککه وتنی کولتوری 
به  زه قی نیشان ده دات. هه ردووال ژن به  چه وساوه و مه زلوم ده بینن و ته قه لالی 
ڕزگار کردنی ده ده ن. گروپه  کولتوریه  ڕۆژهه اڵتیه کان ئازادی تاک و ئازادی ڕه ها 
باش نابینن و پێیان وایه له  ڕۆژئاوادا  ژن  وه ک سیمبۆلی سێکس له  ڕیکالم 
له   ژن  داماڵینی  به کارده هێنرێت،  هونه ریدا  و  بازرگانی  پرۆژه ی  کۆمه ڵێک  و 
جلوبه رگ له  ڕێی هاندان و په سه ندی پیاوه وه یه  و ئامانج تێیدا له ززه تبردنه  له  
ژن ته نیا  وه کو جه سته   و ئه وه ش سوکایه تی پێکردنه  و کاڵکردنه وه ی سیحری  
پیرۆزییه تی و ونکردنی  ڕۆحی ژنه . وایده بینن که  ژنان  له  ڕۆژئاوادا بوکه ڵه یه کن 
به  ده ست پیاوانه وه  و   به شێوه ی سروشتی ناتوانن ژیانێکی خێزانی مه حکه م 
له گه ڵ تاقه  یه ک پیاودا  پێکه وه بنێن و وه چه و وه چه زا بخه نه وه . که  ئه وه  به  

بڕوای ئێمه  وێنه یه کی ته واو ڕاست و دروست  نییه له سه ر ژن له  خۆرئاوادا و 
ئه و دیدگایه  له  هه ڵه  دایه  به اڵم وه نه بێت ڕێژه یه ک له  ڕاستیشی تێدا نه بێت. 
هێنده  هه یه  ئه وه ی ئه و  بینینه  لێڵه ده خوڵقێنی، بینینی تایبه تییه  بۆ خودی 

جه سته    وه کو پێشتر ئاماژه مان پێدا.
ژنانی  له سه ر  زۆر  و سته مێکی  زوڵم  به   هه ست  ڕۆژئاوا  له   به پێچه وانه شه وه    
ڕۆژهه اڵت ده کرێت  له  کاتێکدا که  ده بینرێن توند توند خۆیان پێچاوه ته وه  و 
له ناو مه قنه  و حیجاب و عه بادا جوانی زولف وبااڵی زرافی خۆیان شاردۆته وه ، 
هه موو هه ڵسوکه وتو بڕیارێکیان ده بێت له الیه ن  پیاوه کانیانه وه  په سه ند بکرێت 
و بۆخۆیان خاوه نی ئیراده  و چاره نوسی ژیانی خۆیان نین و ناتوانن موماره سه ی 
مه یل و ئاره زووه کانی خۆیان بکه ن. کارخانه ی منداڵ دروستکردنن و له  ژیانێکی 
واقیعی ئینسانیدا ناژین، لێیان ده درێت، ده کوژرێن،  خیانه تیان لێ ده کرێت،  

ژنی دیکه یان به سه ر دێت که  مه جبورن قبوڵی بکه ن. 
بێگومان هه ردووال  سه رنجه کانیان له سه ر یه کتری به شێوه یه کی ڕێژه یی،  دروستن 
و تاڕادده یه ک هه ردوال  له ناو بازنه ی شێوه یه ک له  سته م و خراپ به کارهێناندا 
به    هه رالیه کیان  ڕازیبونی  شێوه کان  له   شێوه یه ک  به   به اڵم  ده خولێنه وه ، 
ڕه وشی ژیانی خۆیان و سروشتی بینینی ئه و ڕه وشه  وایکردووه ، هه م له الیه ک 
ده ستنیشانی  نه توانرێت  دیکه وه   الیه کی  له   هه م  بێت،  دروست  به ریه ککه وتن 
خاڵی پۆزه تیڤی ناوه ند بکرێت له  پێناو دۆزینه وه ی  چاره سه رێکی پۆزه تیڤدا.

به ئاسانی  کولتوریه کان   گروپه   که   وایکردوه   ڕووه وه ،  زۆر  له   جیاوازییه کان 
نه توانن به  شێوه یه کی تێکه اڵو و له  پاڵ یه کدا بژین، تا به شێوه یه کی ڕاسته وخۆ 
ئه زمون له  هه ڵسوکه وتو شێوازی ژیانی یه کتری وه ربگرن.  زۆر ڕون و ئاشکرایه  
که  له  هه موو شارێکی  جیهاندا  به شی خواره وه و سه ره وه ی شار جیاوازیان 
هه یه    له وه ی که  له  هه ریه که یاندا گروپێکی که لتوری کۆمه اڵیه تی تێدا ده ژیت که  

ئاستی ژیانی ئابوری و هۆشیاری کۆمه اڵیه تی و ڕووناکبیریان جیاوازه .
له و واڵتانه ی که  پڕۆسه ی کۆچبه ری ڕووی تێکردون و بیانیان توانیویانه  ببنه  
ڕێژه یه کی به رچاو، به  ڕوونی ده بینرێت که  بیانیان که  هه ڵگری کولتوری جیاوازی 
خۆیانن له  ده وری یه کتری و له  ناوچه یه ک یان چه ند ناوچه یه کی دیاریکراودا 
کۆبونه ته وه  و  خه ڵکی ڕه سه نی واڵته که ش به ره به ره  ئه و ناوچانه یه ن چۆڵکردووه ، 
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کۆمه ڵگایه کی  ڕه نگی  ئه وروپادا  شاره کانی  له   ناوچه   هه ندێک  به ڕادده یه ک 
ئه ورووپی پێوه  نه ماوه . ئه گه رچی له  زۆربه ی ئه و واڵتانه دا ده زگای هاوگونجی 

هه یه .
“وه زاره تی  ناوی  به   هه یه   وه زاره تێک  وه کو  سویددا   واڵتێکی  له   وێنه   بۆ   
هاوگونجی” سااڵنه  بودجه یه کی زۆری بۆ ته رخان ده کرێت له  پێناوی که مکردنه وه ی 
جیاوازیه کان له  نێوان سه رجه م دانیشتوانی واڵتدا و به  تایبه تیش یارمه تیدانی 
ماددی و مه عنه وی بۆ  ڕاهێنانی بیانیانی نوێ له گه ڵ ژیانی نوێ له  واڵتی نوێدا.
سستی  به   هاوگونجی  هه نگاوی  کۆششانه ،  و  هه وڵ  ئه و  هه موو  وێڕای  به اڵم 
ده چێته  پێشه وه  و جیاوازیه کان که  هه وێنی به ریه ککه وتنی کولتوره کانن که مڕه نگ 
نابنه وه  که  ئه وه ش ده گه ڕێته وه  بۆ قواڵیی کولتور له ناوه وه ی مرۆڤه کاندا، به اڵم 
ئه وه  به و مانایه  نییه  که  کۆششه کان بێ کاریگه رین. وه ک له سه ره وه  ئاماژه مان 
و  حکومیی  و  حزبی  و  مه ده نی  ده زگا  له ناو  بیانی  که سی  ده یان  بونی  پێدا 

په رله مانه کاندا سه لمێنه ری نه خشی پۆزه تیڤی  پرۆسه ی هاوگونجین.
کۆتایی

کۆمه اڵیه تییه   گروپه   و  تاک  له ناو  کولتوری  به ریه ککه وتنی  مێژوو  به درێژایی 
جیاجیاکاندا هه بووه  و له  داهاتوشدا هه ر ده بێت! ده کرێت وای مه زه نده  بکه ین 
که  شه ڕه  جیاجیاکانی دونیا ، شه ڕی نێوان کولتوره کان بون که  له  ئه نجامی 
به   یاخود  بوون،  به رپا  تێنه گه یشتن  لێکتری  قه یرانی   و  ته عبیر  جیاوازی 
له گه ڵ  خۆبه راوردکردن  و  یه کتری  که شفکردنی  پێناو  له   دیکه دا  دیوه که ی 
یه کتریدا، واتا  وایببینین که  دیارده ی به رییه ککه وتنی کولتوره کان  گرنگی خۆی 
هه یه  که  له  ئاشکرا بوونی جیاوازیه کاندا خۆی ده بینێته وه ، واتا ئاشکرا بوونی 
جیاوازییه کان، فراوان بوونی هۆشیاری و کرانه وه ی کولتوره کانه  به سه ر دونیایی 
نوێدا، به و تێگه یشتنه ی که  هه ر کولتورێک دنیایه کی تایبه تییه  و جیاوازه  له  

دونیای کولتوره کانی دیکه . 
دیاره  ئه وه ی بۆ کۆمه ڵی مرۆڤایه تی گرنگه  ئه وه یه  که  گروپه  کۆمه اڵیه تییه کان 
بتوانن ڕێز له  که لتوری یه کتری بگرن، تا ده رفه ت بڕه خسێت  له باره ی کولتوری 
ناوه نددا   خاڵی  له   پێکگه یشتن  پێناو  له   تێبگه ن  لێکتری  و  بزانن  یه کتره وه  
تۆڕێکی  شێوه ی  له   جیهان  هه موو  که   ئێستادا  سه رده می  له   به تایبه تیش 

به   ده کات  مه حکوممان  ڕه وشه ش  ئه و  به ستراوه ته وه   به یه که وه   جاڵجاڵۆکه یی 
به رییه ککه وتن! 

ده وڵه ت وه ک دامه زراوه یه کی ده ستڕۆیشتووی ده ستوااڵ ده توانێت له ڕێی هه ردوو 
ده زگای یاسا و مێدیاوه  ئاستی به رییه ککه وتنی  کولتوره کان له  کۆمه ڵگادا که  
ده رئه نجامی نێگه تیفی هه بێت،  تا ئه ندازه یه کی زۆر بێنێته  خوارێ  و هه روه ها  
له سه ر چه ندین ئاست و ڕێگای جۆراوجۆریتره وه  ده توانێ وه ریگێڕێته  سه ر باره  
و  کولتوری  پێشکه وتنی  ڕووی  له   لێوه رگرێت  باشی  که ڵکی  و  پۆزه تیفه که ی 

ئابوری و کۆمه اڵیه تی و...هتددا.
و  تاک  له   ڕێزگرتن  یاساکانی  چه سپاندنی   ڕێی  له   یاسایه   بواری  هه رچی   
به رابه ری سه رجه م  هاواڵتییان له به رده م  یاسادا و یه کسانیان له  ماف و ئه رکدا 
، له سه ر بنه مایه کی مرۆڤانه   به بێ له به ر چاوگرتنی هاوواڵتی تازه  و کۆن یاخود 
هاواڵتی خانه خوێ و هاواڵتی میوان یان کۆجبه ر، ده توانێت ڕۆڵێکی بنه ڕه تی 
دیار ببینێ. که  هه ڵبه ته  له  زۆربه ی وواڵتانی پێشکه وتوودا ئه و الیه نه  گرنگه  
یاسادا  له به رده م  هاوواڵتیان  و سه رجه م  کراوه  ڕه چاو  گرنگییه وه   به   یاساییه  

یه کسانن له  ماف و ئه رکدا.
میدیا و هه یمه نه ی میدیا ڕاسته وخۆ کاریگه ری هه یه  له سه ر هه موو هاوواڵتیان 
به  سه رجه م گرووپه  کولتورییه  جیاواز جیاوازه کانه وه . به گشتی میدیا له  یه ک 
کاتتدا دوو ڕۆڵی سه ره کی و ته واو جیاواز له  یه کتری وازی ده کات که  بریتین 
له  نیشاندان و بزواندنی گرووپه  کولتورییه   جیاواز جیاوازه کان وه ک سیاسه تی 
باوه ڕ بوون به  فره  ڕه نگی و فره  ده نگی له  کۆمه ڵگادا و له  پێناو ڕازیکردی 

هه مووان و نیشاندانی کۆمه ڵگا وه ک کۆمه ڵگای هه مووان!
به اڵم له  هه مان کاتتدا نه ریتی زاڵکردنی کولتوری زۆرینه  یان کولتوری گرووپی 
سه رده ست و نیشاندانی وه کو سێنتڕاڵ و کولتوری ڕه سه ن له  وواڵتدا  که  ئه وه  
تواندنه وه ی گرووپه  کولتورییه کانی دیکه یه  و پرۆسه یه که   داینه مۆی  بۆ خۆی 
تێیدا گرووپه  کولتورییه کانی دیکه  خۆیان به  په راوێز ده بینن و کاریگه ری جددی 

ده بێت له سه ر بچوک بوونه وه یان تا ئه ندازه ی له به ین چوونیان.
تێدا  واتا هه مووان خۆی  بێت،  بێت که  هی هه مووان  ئاوێنه یه ک  میدیا  هه قه  
دیالێکتی  له پاڵ  زمان،   له مه ڕ  هه قه   کاته وه .   عه کس  هه مووان  و  ببیننه وه  



519520

فه رمی وواڵتدا دیالێکتی گرووپه  کولتورییه جیاواز جیاوازه  کانی دیکه  فه رامۆش 
نه کرێن. له پاڵ کارکردن له سه ر کولتوری فه رمی یاخود کولتوری زاڵ و باوی 
وواڵت و هه وڵی گشتاندنی ئه و کولتوره ، ده رفه ت و ئیمکانیات بۆ کولتوره کانی 
دیکه  بڕه خسێندرێت تا ئه وانیش ڕۆڵی پۆزه تیڤی خۆیان بنوێنن چونکه  “ وه کو 
پێشتریش له سه ره وه  ئاماژه مان پێدا “ ناوازه یی و ده وڵه مه ندی هه ر کۆمه ڵگایه ک 

له  فره  ڕه نگی و فره  ده نگیه که ی دایه. 
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فۆیلیتۆن

      ڕێكخه  ری  به  ش: توانا ئەمین
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سەحەر ڕەسایی

بالکۆنه که ی  گوڵی  خه ریکبووم  له بیره ،  باش  شتێکم  هه موو 
له   کرد  سه یر  جوڵه یه کی  به   هه ستم  که   ئه دا،  ئاو  “ڕۆسالی”م 
سکمدا. وه ک ئه وه  وابوو له  شه وێکی گه رمی هاویندا له سه ر پشت 
پاڵکه وتبیت و به چاوی خۆت کشانی ئه ستێره یه ک ببینیت که  زۆر 

به  په له  تێ ئه په ڕێت. 
ئه بێت،  کیلۆ  نه وه د  نزیکه ی  بااڵبه رزه ،  ئافره تێکی  “ڕۆسالی” 
و  ڕووناکی  هه رچی  پچکۆله ن،  زۆر  ده سته کانی  و  سه ری  وه لێ 
میهره بانی ئه م دنیایه ش هه یه  له  چاوه  پچکۆله کانیدا کۆبۆته وه . 
جاران قژی ڕۆسالی وه ک قژی منداڵێکی ساوا نه رم بوو. ڕۆژانی 
من الی ڕۆسالی به ئاودانی گوڵه  سووره کانی بالکۆنه که ی ده ست 
مه پرسه ،  هه ر  خۆشده وێت  گوڵه سووره کانی  هێنده   ده کات،  پێ 
خۆی  هه ڵده گرێت.  زۆرتر  نازیان  ده ستگیرانه که شی  له   ته نانه ت 
پێیووتم ئه و ڕۆژه ی که  بڕیاریدا نه هێڵێت ئیتر “فیلیپ” بیبینێت،  
ده ستگیرانه که ی ڕۆسالی دراوسێیه تی، بالکۆنه که یان به ته نیشتی 
یه کتره وه یه ، جاری واهه یه  مه جبوورم ده کات نامه کانی بکه م به  
ته یاره ی بچوک بچوک و هه ڵیده مه  بالکۆنه که ی فیلیپه وه ، ئه وانه  
کارگه لێکبوون که  ڕۆسالی پێش نه خۆشیه که ی ئه یتوانی خۆی 

بیانکات. 
ڕۆسالی مردووی خواردنی ئێرانییه ، ئه و ڕۆژانه ی که  دڵم زۆرخۆش 
بێت و مه جبورم نه کات نامه  شه ڕانییه کانی بکه مه  ته یاره  و فڕێیبده مه  
ئه نێم.  سوێندی  لێ  بۆ  ئێرانی  فیلیپه وه  خواردنی  بالکۆنه که ی 
نه یه ته وه ،  قژی  هه تاوه کو  بیبینێت  فیلیپ  که  نابێت  خواردووه  

ڕۆسالی
سه ره تا زۆر جاران فیلیپ ده هاته  به رده رگاکه  و ئه پاڕایه وه  تا ده رگاکه ی لێ 
بکه ینه وه ، ئه ویش به گریانه وه  هاواری ئه کرد و ئه یووت، ئه ی فیلیپی له  شه یتان 
خراپتر و له  خوا پڕ نهێنی تر بۆ گه ره کته  سه خترین و ناشیرینترین ساته کانی 
ژنبوونم ببینیت، بۆ گه ره کته  بێ قژیم ببینیت، بۆ گه ره کته  له بری جوتێ مه مک 
ته نها مه مکێک که  هه روه ک شارێکی ڕووخاوی دوای تااڵنکردن که  ته نها ماڵێکی 
تیاماوه  بێ ده سه اڵتی و کاولیم ببینیت. فیلیپیش هاواری ئه کرد و سه ری ئه کوتا 
به ده رگاکه دا، ناچار به ده م گریانه وه  ئه ڕۆیشته وه . من شاهیدی هه موو مێژووی 
ڕووخانی ئه و شاره بووم، باشتره  بڵێم من و شته که ی ناو سکم، من و ئه ستێره  

پچکۆالنه که .
له دایکبوونی خۆیی به  ڕۆسالی  له  ڕۆژان  که سێک مێژووی  نییه  ڕۆژێک  مومکین 
وتبێت و ئه و له بیری کرد بێت. ئێواران پێش ته واوبوونم له  کاره کانم داوام لێ ئه کات 
که   وه رگرم  بۆ  که سانه ی  ئه و  ژماره ی  و  بکه مه وه   پچکۆالنه که ی  ڕه شه   ده فته ره  
هاوڕێی یان خزم و که سه کانی ڕۆسالین و ئه مڕۆ ساڵ پڕ ئه که نه وه . جاری وا هه بووه  
ڕوویداوه  چه ند که سێک له  هه مان ڕۆژدا له  دایکبوون، فره  له و که سانه ی که  ڕۆسالی 
پیرۆزباییان لێ ئه کات خۆیان له  بیریان کردووه  که  ئه مڕۆ له دایکبوون، هه ندێکیان 
هاوڕێی زۆر کۆنی ڕۆسالین، سه ریان له سه ره  پچکۆله که ی سوڕ ئه مێنێت که  چۆن 
بۆیه که مجار  من  ڕۆ   ئه م  ئه بێته وه .  تێدا  هه موویانی  له دایکبوونی  مێژووی  جێگای 
بۆم باسکرد که دووگیانم ، ده ستی به  گریان کرد، بۆیه که مجار پاش چه ندین مانگ 
به رامبه رمدا  کورسییه که ی  له سه ر  دا،  فیلیپ  پیشانی  و خۆی  بالکۆنه که ی  چووه  
دانیشتووه  و په ڕه  په ڕه ی گوڵێکی سوور لێ ده کاته وه  و وه ک جنێو بدات شتێک 
له  ژێر لێوی خۆیه وه  ئه ڵێت، بۆ دوور ئه ڕوانێت و له پڕ داوام لێ ئه کات که  پشت 
له  ئه و و له  گوڵه کانی و له  به دمه ستی فیلیپ و ته نهایی سنگه  یه ک مه مکییه که ی 

بکه م و به جێی بێڵم.
ماوه ی چه ند هه فته یه ک ئه بێت نه  نامه کانی ڕۆسالیم فڕێداوه ته  به لکۆنه که ی فیلیپه وه  
بیمارستانێک  له   ئێستا  من  ئاخر  گرتووه ،  ناو سکم  ئه ستێره که ی  له   گوێم  نه   و 
لێنانی  و  گوڵه کان  ئاودانی  ئه وه نده ی  سه د  کاره که م  وه رگرتووه ،  تازه م  کارێکی 
که سانه   ئه و  الی  شه وانه   قورستره .  فیلیپ  له   ده رگاکردنه وه   و  ئێرانی  خواردنی 

ئه مێنمه وه  که  دڵنیایین هه ر ئه مشه  و نه ک شه وێکی تر به جێماندێڵن.
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ئاوات محەمەد

پێشكەشە بە سەبا
لە چیرۆكنووسین،  دابڕانە  هەموو  ئەو  پاش  بەرچی  لە  نەمزانی 
ئەمجارە چیرۆكی بەشێكی تری خۆمم نووسیەوە؟! ئایا لە بەرئەوە 
بوو نەمزانی ئەو بەشەی من كەمن ببوومە سێبەری بۆ هەمیشە 
نازانم لە بەرچی بوو ئەبێت چیرۆكی تۆ  لێم ونبوو؟!.. یان .. 
بنووسمەوە؟! چیرۆكی ئەو كاتانەی هاوسەنگییەكان تێكدەچن و 
تۆش ناتوانی پارسەنگیان بكەیت، هەر لە بنەمادا نەدەبوو هیچ 
چیرۆكێك بنووسمەوە، زۆرجار دەموت لە بەرچی چیرۆكی كەسانی 
تر بنووسینەوە ئایا ئەمە جۆرێك نییە لە خۆهەڵقورتان لە ژیانی 
ئەوانی تر، وێناكردنی ژیانێكی وەهمی نییە و ئەمەوێت درۆیەك 
بكەم، چەندەها ڕاستی لە پشتەوە بشارمەوە، ئەمجارەیان مەسەلە 
كە ئەمە نەبوو، پێچەوانەی هەموو لێكدانەوەكان بوو، نەمتوانی 
تۆ  بۆ  خەتاكەش  هەموو  ببم،  بێدەنگ  لێموونبوو،  بەشەی  لەو 
دەگەڕێتەوە، ئەوەتا ئێستا بەو پەڕی جاڕسیەوە لە ناو پاسەكەدا 
دانیشتوویت و سەرقاڵی خوێندنەوەی كتێبەكەی بەردەمتیت، من 
لێرەوە چاودێریت دەكەم تا بزانم كەی لە خوێندنەوەی ئەو كتێبە 
نەعلە تییە دەبیتەوە تا یەك دوو قسەت لە گەڵ بكەم..، نەتدەزانی 
چی وات لێدەكات ئەو كتێبە بخوێنیتەوە، نهێنیەك هەبوو، خۆی 
دەبووایە ئەم كتێبە نەخوێنیتەوە، كتێبی هەموو دنیا بخوێنیتەوە، 
بەاڵم ئەم دانەیان نا، ئەوەندە نەبوو بەشی یەكەمی كتێبەكەت 
تەواو كردبوو، ڕستەكان زۆر سەیر دەهاتنە بەرچاو، تەڵسەمێكی 
سامناك لە نێو وشەكاندا هەبوو، لە پەنجەری پاسەكەوە تەماشای 

نەدەبوو ئەم چیرۆكە بنووسم
ئەمە  نەتدەزانی  كتێبەكە،  سەر  گەڕایتەوە  زوو  كرد،  جەنجاڵەكەت  شەقامە 
چیرۆكە یان ڕۆمان یان ڕێنیشاندەری ئایندەی خۆت، نهێنییەكان و هەموو گرێ 
هەر  نەك  تۆییە،  ئایندەی  چیرۆكی  ئەمە  بڵێن  پێت  ئەیانوویست  شاراوەكان 
ئەوەندە.. بەڵكو ئەمە نهێنی ئایندەتە.. ئەو ڕۆژەی ئەم كتێبەت لە بێوەژنە 
جوانەكە وەرگرت، ئەو بێوەژنەی هەموو جار بەتیلە ی چاو تەماشات دەكرد و 
ئەویش وەك ئەوەی خۆت لێهەڵەبكات، تەماشای نەدەكردی، سەیر لەوەدا بوو 
زۆر بەنازەوە هاتە الت و ئەم كتێبەی دایتێ، خەریك بوو لێی وەرنەگریت، بەاڵم 
چاوەكانی هێندە لە خشتبەر بوون نەتوانی وەرینەگریت، ئەشتزانی ئەم كتێبە 
ژیانت بەرەو ئاقارێكی تر دەبات، ئاقارێك لە خۆكوژییەوە یان مەرگەوە نزیكە.. 
سەیر  بەجۆرێكی  هەریەكەیان  كردووە،  مێردی  ئێستا سێ  تاكو  بێوەژنە  ئەو 
نەكردووە،  ئەو سیانە  مردنی  بەنهێنی  دەركی  بەاڵم كەس  كوشتووە،  خۆیان 
كووشتووە،  خۆیان  كتێبە  ئەم  خوێندنەوەی  پاش  ئەوانیش  دەكەن  واشباس 
بەاڵم خۆ تۆ مێردی ئەو نییت، مەرج نییە هەمان چارەنووسیش چاوەڕێی تۆ 
تازە  ئێستاش  لێوەربگریت،  كتێبەی  ئەم  سەرەتاوە  لە  نەدەبوو  بكات!!!... 
وەك  بخوێنیتەوە،  هەمووی  پیت  تادوا  دەبێ  بگەڕێنیتەوە،  بۆی  ناتوانیت 
بێوەژنەكە وتی نهێنی مردنی تێدایە، تۆش خولیات بوو بزانیت نهێنی مردن 
وەرگرت  بێوەژنەكە  لە  كتێبەكەت  ڕۆژەی  ئەو  كەوتەوە  بیرت  چییە...؟! 
بەدەستی  “تۆ  وتی  پێی  تێنەدەپەڕی،  یانزە سااڵن  لە  كچۆڵەیەك كەتەمەنی 
ئەو  و  دەبیت  كوشندە  عەشقێكی  توشی  دیاریكرد،  خۆت  چارەنووسی  خۆت 
بكەیت..  ڕزگار  خۆت  عەشقە  لەو  ناشتوانی   ... یان  دەتكوژێت  یان  عەشقە 
هەرگیز.. ناتوانیت”، ویستت پێی بڵێیت مناڵیكی وەك تۆ چی لە ژیان و عەشق 
دەزانێت، تاكو چارەنووسی ... ڕستەكەی بۆ تەواو كردیت “تۆ دیاریبكەم! بەڵێ 
وام  ئەمەشە  هەر  چی،  بڵێیت  دەتەوەێت  ئەزانم  بیردەكەیتەوە،  چۆن  ئەزانم 
لێدەكات بتوانم باس لە چارەنووست بكەم”، .. ئێستا لەمانای ڕستەكانی ئەو 
كچۆڵەیە تێگەیشیتیت.. بەاڵم... چەندینجار بەدوای ئەو كیژۆڵەیەدا گەڕاویت، 
بێهودە.. نەتدۆزییوەتەوە... سەرت بەسەر الپەڕەی كتێبەكەدا شۆڕ كردەوە، 
دەكردیت،  توڕەیان  ڕستەكان  هێدی  هێدی  دەتخوێندەوە،  حرسەوە  بەوپەڕی 
خەریك بوو سەری خۆت بەجامی پاسەكەدا دەكێشتا، لە بەرچی ئەبیت سبەینێی 
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كتێبەكە  خوێندنەوەی  لە  واز  الپەڕە  تادوا  دا  بڕیارت  ئەمجارە  وابێت،  تۆ 
چەند  ب��ەردەدا،  خۆت  ناخی  لە  ئاگرت  بوو  خەریك  توڕەیدا  لە  نەهێنیت.. 
الپەڕەیەكی ترت خوێندەوە، چیدی بەرگەی ئەو ڕستە سەرشێت و ناچیزانەت 
نەدەگرت، كەوەك پالر تێدەگرتێت، جامی پاسەكەت كردەوە تاهێزت تێدا بوو 
كتێبەكەت فڕێدایە دەرەوە.. چەند جوێنێكت فڕێدا و ئاگات لە خۆ نەبوو چیت 
ناشرین  تەواو  جوێنەكان  زانیت  تەنیشتدا  ژنەكەی  بەمۆڕەی  بەاڵم  گوتبوو، 
مانای  هەر  تۆ  وشەیەی  ئەم  ئەدەبسز..  وتیت  پێی  بەناشرینی  زۆر  بوون.. 
نەبوو.. بەناو بیركردنەوەتدا ڕۆچیوویتە خوارێ و گەیشتیتە وێستگەی دواتر، 
لەوێدا بیرت كەوتەوە چ گەمژەییەكت كردووە، هەستت كرد شتێكی زۆر گەورەت 
ڕاتكرد،  بوو  تێدا  تاهێزت  دابەزیت  پاسەكە  لە  بەهەڵەداوان  ب��ووە..  لێوون 
تاگەیشتیتە ئەو شوێنەی كتێبەكەت لێفڕێدابوو.. پیرەمێردێك لەوێدا وەستابوو.. 
زۆر بەهێمی وتی برا گیان هەوڵبدە زۆر تووڕە نەبیت، هەروەها بەر لە كەمێك 
لێرەدا ئەم كتێبەت بەجێهێشت.. ڕاچەنیت.. ئارەقێكی سارد بەجەستەتدا هاتە 
خوارێ.. پرسیت من!! وتی بەڵێ تۆ، بەر لەماوەیەكی كەم لەو پیاوە پاكەتێك 
بۆ  دەگەڕیتەوە  كەهەر  بووم  دڵنیا  لێجێما،  كتێبەت  ئەم  و  كڕی  جگەرەت 
لە  ئاسانە  شێوە  بەو  خۆی  چارەنووسی  نییە  كەس  چونكە  وەرگرتنەوەی، 
الپەڕەت  چل  تەنها  ئەشزانم  بكات،  فەرامۆشی  و  بەجێبهێڵێت  جێگایەك 
لێخوێندووەتەوە، چونكە چیرۆكەكەش لە الپەڕەی چلەمدا كارەكتەرەكە كتێبێك 
هەر  لەوەدایە  كتێبە  ئەم  گەورەی  گرفتی  دەیدۆزێتەوە..  دواتر  و  دەكات  ون 
ئەبێت تادوا وشە بیخوێنیتەوە.. كتێبەكەی دایەوە دەستت و لە چاوان ون بوو 
كەوتیتە  نەدایەوە،  ئاوڕی  كلۆجێك  بەهیچ  لێكرد..  هاوارت  چەند  ڕۆشت،  و 
جوێندان بەپیرەمێرد، هەر باكیشی نەبوو، تا تەواو دوور كەوتەوە.. بەڕاكردن 
بەدوای كەوتیت.. بەاڵم مەخابەن نەتدۆزیەوە و تازە ناشیدۆزیتەوە.. بەبێزارییەوە 
بەرەو پاركی ئەوبەر شەقامەكە ڕۆیشتیت.. لە ژێر درەختێكدا كەزۆرجار هیالك 
دەبوویت دەهاتیتە ژێر ئەم درەختە لە بەرئەوەی زۆرجار لە گەڵ هاوڕێیەكەت 
لێرەدا دانیشتوون و باستان لە ژیان و پێكهاتەكەی كردووە، ئێستاش بەهەمان 
الپەڕەیەی  ئەو  سەر  گەڕایتەوە  درەخت،  هەمان  ژێر  دێیتەوە  یادەوەرییەوە 
كەكتێبەكەت تێدا فڕێدا، سەیر بوو پاش چەند دێڕێك ئەویش بەهەمان شێوە 

كتێبەكە لە جامی پاسێكەوە فڕێدەدات.. هەستت كرد بۆشیەك لە الپەڕەكانی 
پێشوودا هەیە، یان شتێكی زبر هەیە، كەگەڕایتەوە بینیت هەردوو الپەڕە )20 
بڵێن  پێت  ئ��ەوەی  وەك  لێكراوەتەوە،  بەشێوەیەك  نییە،  پێوە  21(ی  و 
بیرمابوو،  ترت  ڕووداوەكانی  هەموو  سەیرە  كردووەتەوە..  لێمان  بەئەنقەست 
بەاڵم ئەو دوو الپەڕەیە یەك وشە چییە لە ناو مێشكتدا نەمابوو، دەتوانی وشەی 
الپەڕەكانی تر بیر خۆت بێنیتەوە، یان دەتوانی لە بەرهەموو ئەو سی و هەشت 
الپەڕەیە بڵێیتەوە، جگە لەو دوو الپەڕەیە تەبێت .. ئەتوویست بزانی لە بەرچی 
ئەو دوو الپەڕەیە لە یادەوەریتدا ون بوون.. خۆت گرمۆڵەكرد، خەریك بوو ببیت 
لقی سەروی  تەماشایەكی  و  كردەوە  بیرت  كەمێك  درەختەكە..  لە  بەبەشێك 
درەختەكەت كرد.. بەهێمنی بەخۆت وت: گرنگ دوا پەرەگرافە، با لە الپەڕە 
چل و یەكەوە دەستپێبكەمەوە، چل و یەك؟!.. چۆن دەبێت ئای چەند گەمژەیت 
و  ژمارەیە  دوو  ئەم  نێوان  لە  پەیوەندیەك  تۆبڵێت   ..41 دەكاتە   20+21
بێوەژن و پیرەمێردەكەدا هەبێت، ئایا كۆی شتەكان دەكاتە چل و یەك یان 
چی.. یان ئەو كچۆڵەیە لە كوێی هاوكێشەكەدایە.. چییە، دنیا بۆ وا لە تۆ 
بچوك بووەتەوە، ئەم هەموو ترسە لە ژمارە و الپەڕە و پەرەگراف و بەش بۆ 
الت درووست بووە..؟! بۆ ئەوەی لەم هەموو جەنجاڵیە خۆت ڕزگار بكەیت بیرت 
لە قسەی كچۆڵەكە كردەوە.. عاشق دەبیت.. پێكەنیت بەم قسەیە هات، لە 
ناخەوە تێر گاڵتەت بەقسەو بیركردنەوەكەی دەهات.. تۆیەك لە هەرزەكاری و 
گەنجی عەشق و خۆشەویستی و دڵداریت نەكرد، یان بەهەموو تەمەنت وشەیەكی 
ئەو  بڵێی  تۆ  ببیت..  چی  عاشقی  ئەبێت  بكات..  خورپە  بەدڵتدا  نەیوێرا  وا 
خراپ  دەبن  عەشق  توشی  بەگەورەیی  ئەوانەی  كەدەڵێن  بێت  ڕاست  قسەیە 
كاریان لێدەكات و تادوا ئەندازە گیرۆدە دەبن و ناتوانن خۆیانی لێیرزگار بكەن.. 
بڕیبوو..  كتێبەكە  لە  چاوت  درەختەكەدا  ژێر  لە  ت��ۆ!!..،  نا  كەس  ئاخر... 
دووبارە دەستت كردەوە بەخوێندنەوەی، هەموو جارێكیش بۆ كەمێك خۆخاڵفاندن 
لە  دەتووت: ئەم كتێبە گەورەیە بەچی دەخوێنرێتەوە؟!.. بەاڵم هەر دەبێت 
خوێندنەوەی بەردەوام بیت ئەگەر ساڵێك خەریك بوویت هەر دەبێت تەواوی 
ب��وون،  گ��ەورەت��ر  لەمەش  كەهەندێكیان  كتێب  سەدەها  پێشتر  بكەیت.. 
خوێندووتەوە، بەاڵم ئەمیان... جۆرێكی ترە... بەشی سێیەمی كتێبەكە، وەك 
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گێڕانەوەكان  هەموو  بەرئەوەی  لە  باسبكات،  تۆ  سبەینێی  ژیانی  بێت  ئەوە 
ئاراستەی تۆ دەكرا، نەك ئاراستە بەڵكو پێدەوتیت چی ڕوودەدات و ڕوونادات، 
گوێی  بەاڵم  دەبینی  ئەمەش  و  دێت  بەسەر  ئەمەت  سبەینێ  دەوتیت  پێی 
كەسێك  دواتر  دەكرد  ئەوەی  باسی  بوو  ئەوە  سەیرت  هەمووی  لە  نادەیتێ، 
دەبینی شتێكت پێدەڵێت تۆ بەقسەی ناكەیت، تادوا وشەی ئەو بەشە سەرت 
هەڵنەبڕی، ئەوەی الت سەیر بوو یەك وشەی دەربارەی خۆشەویستی و عەشق 
تێدا نەبوو.. ئەمە چ قسەیەكە.. ناشێت قسەی ئەو كچۆڵەیە ئەوەندە كاریگەری 
تێكردبیت و بەهەند وەرتگرتبێت؟!.. ئەتویست و دەتخوازی كتێبەكە هەر ئەمڕۆ 
دەخوێندەوە..  ڕستەكانت  نابوو،  درەختەكەوە  بەقەدی  پاڵت  بكەیت..  تەواو 
منداڵێك لە ناو فرێزەكەدا یاری دەكرد، گەیشتە بەردەمت و كەمێك وەستا.. 
بكە..  یاری  من  گەڵ  لە  وەرە  بخوێنەرەوە،  هەرئەوەندە  “ئەمڕۆ  وتی  پێی 
بزەیەكت بۆ كرد.. دووبارە پێی وتیت “ئەزانی تۆ زۆرت لە ژیاندا نەماوە، بۆ 
خۆت یاری بكە با فریای تۆزێك خۆشی بكەویت.. سیمات ڕەش داگەڕا، خەریك 
نەمابوو، تەماشای دەوروبەرت كرد،  ناوە  لەو  لێی توڕە بیت، بەاڵم ئەو  بوو 
هیچت بەدینەكرد.. چوویتە سەر بەشی چوارەمی كتێبەكە.. زۆر ماندوو بوویت.. 
دوو  بوو،  تاریك  بەرچاوت  كرد،  گەورە  بەسەرئێشەیەكی  هەستت  ناكاو  لە 
الپەڕەی تری ئەو بەشەت خوێندەوە، زۆر توڕە و جاڕس بوویت، بەئەندازەیەك 
نییە..  چیرۆك  دەیخوێنیتەوە  تۆ  ئەمەی  بسوتێنیت..  كتێبەكە  بوو  خەریك 
سێهەم  بەشی  تا  دەستپێدەكات،  سبەینێوە  لە  بەاڵم  تۆیە،  ژیانی  یاداشتی 
دەكرد  شوێنێكی  وەسفی  بوو،  كیژۆڵەكە  و  بێوەژنكە  چیرۆكی  گێڕانەوەی 
ئێستا شوێنەكان  بەاڵم  ئەو شوێنە..  نەدەچوویتەوە سەر  نەتدەزانی كوێیە.. 
دەتوانی  هەندێكجار  دەبینی،  سیمایان  ئاشنایت،  بەكەسەكان  دەناسیتەوە، 
دوایان بكەویت، بەتایبەتی خۆت دەبینی و بەبەرچاوتدا دێت و دەچێت، كەچی 
خۆی  نەتوانێت  و  ببینێت  خۆی  مرۆڤ  سەختە  چەند  لێناكات،  ساڵوێكت 
كتێبە  ئەم  نووسەری  كەبزانیت  بەبیرتدا  هات  ئەوە  یەكەمجار  بۆ  بناسێتەوە، 
لە كوێوە دەربارەی تۆ وەرگرتووە..  زانیارییەی  بزانیت ئەو هەموو  تا  كێیە، 
تەماشای بەرگی كتێبەكەت كرد ناوی نووسەرەكەت بەئەستەم لە ناوی خۆت 
جیا كردەوە، تەنها یەك پیت نەبوایە هەموو شتەكانت لێتێكەاڵو دەبوو، دواتر 

ئەبێت سوێند بخواردایە ئەم چیرۆكە تۆ نەتنووسیوە، نووسەرەكە ناوی )ئاوات 
محەمەدی( بوو.. تۆش ناوت )ئاوات محەمەد(�ە، ئەم لێكچونەوەی ناوەكان وای 
كرد تەماشای بەرگی پشتەوەی كتێبەكە بكەیت، وێنەی نووسەرەكەی پێوەبوو، 
شێوەی زۆر لە تۆ دەچوو، تەماشاكانی شێوەی پێكهاتەی دەموچاوی، بەاڵم 
ئەو كەمێك لە تۆ الوازتر بوو، ڕەنگی كەمێك سپی ئەینواند، سەكسوكەیەكی 
ڕێك و جوانی هەبوو، قاتی لە بەردا بوو، بۆینباخی بەستبوو، كەتۆ زۆر ڕقت 
لەم جۆرە جالنە دەبێتەوە، هەروەها تۆ تا ئەو تەمەنەش وێنەی لەو جۆرەت 
لە چاوەكانیدا  لەوەی  ئەمە جگە  دانەناوە،  هەرگیز سەكسوكەشت  نەگرتبوو، 
بوێری و لە خۆرازیبوونێكی گەورەی تێدا بوو.. دەهری بوویت.. چۆن دەكرێت 
خۆت نووسەرێكی كتێبێك بیت و ئەو هەموو نەهامەتییە بەسەر خۆت بهێنیت، 
كێ هەیە چیرۆكی خۆی بەو شێوەیە بگێڕێتەوە، گریمان تۆ نووسیووتە، گرفتەكە 
لە كوێدایە؟! بەاڵم كوا تۆ بەهەموو تەمەنت ڕۆمانت نووسیووە، ئەوەی هەتە و 
نیتە چەند چیرۆكێكی كەمە، كەلە كتێبێكی بچوكدا جێگەی دەبێتەوە... ویستت 
هەڵبێیت.. نەتتوانی.. چی لەوە ناخۆشترە بزانیت بەیانی چۆن دەژیت و چیت 
لێبەسەر دێت.. لەوەش ناخۆشتر بەردەوام ئەو هەستەت ال بێت كەخەڵكانی تر 
لە تۆ زیاتر دەربارەی ژیانت دەزانن.. لە پاركەكە هاتیتە دەرێ، چەند فرمێسكێك 
خوێندنەوەوە  زۆر  لە  یان  بوو  گریان  نەتزانی  خوارێ،  هاتنە  بەچاوەكانتدا 
تا دوائەندازە قورس  ئازار هاتبوون.. هەستت كرد سەرت  چاوەكانت تووشی 
بووە، خەریكە خوێن لە كونە لوتتەوە دێتەدەرێ.. شەكەت و ماندوو، بەئەستەم 
بێزارییەوە  بەوپەڕی  بوو،  دەستدا  ناو  لە  كتێبەكەت  دەهات..  بەدودا  القت 
فڕێتدایە ناو بەرمیلی خۆڵەكەی بەردەرگای پاركەكە.. بەشەقامەكەدا بەرەوخوار 
بوویتەوە.. تا گەیشتیتە شەقامی سەهۆڵەكە.. كەمێك لەو خەڵكە ڕامایت كەلەو 
نزیكانە  لەو  كافتریایەك  لە  كۆببوونەوە،  هەمیشەییان  پیشەی  وەك  ناوە 
دانیشتی.. چوویتە داڵغەیەكی قوڵەوە، لە خۆت ئەو ڕووداوانەی ژیانت دەڕوانی، 
زەنگی مۆبایلە كەت لێیدا ژمارەیەكی نەناسروی دوورودرێژ بوو.. هاوڕێكەت لە 
دوورەوە پێی وتیت “ئەگەر ئەتەوێت نەگەڕێیتەوە سەر كتێبەكە ئەوا بەرەو الی 
بەو  تەنها  بهێنە،  گەڵ خۆت  لە  ئەویش  بەاڵم  بكە،  قوتار  و خۆت  وەرە  من 
شێوەیە لە چارەنووسی ئەو كتێبە مەرگی عاشقت ڕزگاری دەبێت”، وتت “تۆ 
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ژیانت چلو  “تۆ  وتی  گاڵتەئامێزەوە  بەپێكەنینێكی  دەزانی”  ئەو شتانە چۆن 
هەشت  و  چل  پاش  تۆ  دەزانن  خەڵك  هەموو  دواكەوتووە،  كاتژمێر  هەشت 
سەعاتی تر چیت لێبەسەردێت.. ئەوەی سامناكە نووسەرەكەیە دەیەوێت ڕێرەوی 
ڕووداوەكان بەخواستی خۆی بەو ئاقارادە ببات كەدەیخوازێت،.. دەنگەكە بێهیچ 
ماڵئاواییەك بڕا، چەندین جار زەنگت بۆ كرد، لەوەدەچوو هێڵەكە داخرابێت، 
تاكە  دەكردەوە..  دووبارە  دەڵێت، چەند وشەیەكی  نەتدەزانی چی  بەزمانێك 
چارەسەری ئەم ساتەت ئەوە بوو بەرەو خوار بەرەو یانەی خواردنەوەكە بچیت.. 
ئەوەندەی گەیشتیتە سەر مێزەكە، ئەو شتانەی تۆ دەتوویست داوای بكەیت 
هەمووی دانرابوو، شاگردەكەت بانگ كرد، وتت ئەمانە كێ داوای كردووە، وتی 
بەڕێزتان، كەواتە من ئەمە خواردنەوەی دوو ڕۆژ لەوەو پێشە دەیخۆمەوە!!... 
چ ئاڵۆزیەكە نەزانیت زەمەنی ئێستات كەیە و چیت كردووە و چی دەكەیت.. 
لەم ساتەدا نەتدەزانی بگریت.. هاوار بكەیت.. شت بشكێنیت.. یەكەم پێكی 
كابرای  ڕووبدات..  شتێك  ئەترسایت  بیخۆیتەوە..  نەتوێرا  تێكرد،  ئارەقەكەت 
سەر مێزەكەی ئەوبەرتەوە وتی “مامۆستا نۆشی كە، پێیناوێت، هەر ئەبێت ئەو 
شتە ڕووبدات... چی ڕوبدات؟!.. دیسانەوە هەڵیدایێ “ئەوەتا من لە ئێوارەوە 
نیوو قاپم خواردووەتەوە تاكو دنیام بیربچێتەوە، تۆ ناوێریت بخۆیتەوە تاكو 
و  دەباتەوە  بیر  سبەینێت  باشترە..  كە  نۆشی  بێت..  بەرچاو  لە  سبەینێت 
بووە،  چۆڵ  ناوە  ئەو  كرد  هەستت  نەبرد  هێندەی  ئەمڕۆ..  بۆ  دەگەڕێیتەوە 
كەهەستایت ئەو كات بیر كەوتەوە، بەهەڵەداوان و ڕاكردن بەرەو الی دەرگای 
پاركەكە چوویت... كتێبەكە هەر لە ناو بەرمیلە كەدا بوو، وەك خۆی دانرابوو، 
ناو  كردبووە  خاشاكیان  كاتەی  لەو  بكات..بەاڵم  تۆ  چاوەڕێی  ئەوەی  وەك 
پێنجەمی  بەشی  الپەڕەیەكی  ڕژابوو،  بەسەردا  هەندێك شەربەتی  كە  بەرمیلە 
نەدەخوێنرایەوە..  تەواوی  پەرەگرافێكی  بوو  كەبەشێوەیەك  خوساندبووەوە، 
ترسایت و هاوارت كرد، چۆن ئەبێت مرۆڤ بەشێك لە ژیانی بپەڕێت، خۆ ئەمە 
فیلم نییە.. ژیان چۆن مۆنتاژ دەكرێت.. مۆنتاژی چی؟!.. لە سەر چ بنەمایەك 
ئەم بیركردنەوەت الدرووست بووە، بەچ پێوەرێك ئەم كتێبەت كردە ڕێنیشاندەری 
خۆت، لەوانەیە هەزار دانە لەم كتێبە چاپكرابێت و هەزار كەس بیخوێنێتەوە.. 
لەوە ناچێت، پێدەچێت تەنها هەر ئەم نوسخەیە بێت و تەواو، تەنها بۆ تۆ 

نوسرابێت، نەساڵی چاپ و شوێنی چاپی پێوەیە، بەرگێكی سپی و بەخەتەێكی 
سوور لە سەری نووسرابوو، بەرگی پشتەوە وێنەی نووسەرەكە و چەند دێڕێك 
نووسرابوو، “ئەم كتێبە تەنها بۆ یەك كەس نووسراوە، جگە لەو كەسیتر لە 
ڕستەكانی تێ ناگات، ئەو كەسەش تۆیت”، لە ژیانتدا زۆر كتێبی هەمەجۆرت 
خوێندووەتەوە، هەر یەكەیان شادمانی و خەمی پێبەخشیوویت، بەاڵم ئەمجارە 
دەگاتە  مرۆڤ  كاتێك  تێكداوە،  ژیانتی  هاوسەنگی  هەموو  نەهامەتی  لە  جگە 
خاڵێك هەست بەپوچیەتی خۆی دەكات، یان ژیان الی دەبێتە شتێكی زیادە و 
خۆت توشی چەندەها گرێ دەكەیت.. یان دەتەوێت خۆت ساغ بكەیتەوە.. ساغ 
بوونەوە لە سەر چی؟.. ساغبوونەوە لە سەر هەموو ئەو گاڵتەجاڕێیەی ڕۆژانە 
بەرەوڕووی دەبیتەوە و بەناوی ژیانەوە درۆكان ڕێكدەخرێت، ئەی لێبوكێك چۆن 
دەتوانێت پالن بۆ ئایندە دابنێت.. ئەویش لە كاتێكدا ئایندە خۆی گەورەترین 
وەهمە یان درۆیەكی ئاشكرایە... ئێستا دەتەوێت بگەی بەچی.. ئەم هەموو 
بیانووە بۆ ئەوە دەهێنیتەوە، تاكو لەو وەهمە خۆت ڕزگار بكەیت، كەئەم كتێبە 
هاوشێوەی سەدەها كتێبی ناو كتێبخانەكەتە نەخشاندوویەتی، یان بڕوات بەوە 
هێناوە ڕووداوەكانی ئەم دواییە ئاماژەن بۆ ڕاستی ئەوەی لەم كتێبەدا هاتووە.. 
ڕزگار  ئێستات  گرێیەی  و  ئاڵۆزی  هەموو  لەو  خۆت  شێوەیەك  بەچ  نازانیت 
بكەیت.. بەاڵم.. كەسێك لە پشتەوە بانگی كردیت.. ئاوڕت دایەوە هاوڕێیەكت 
زارەتەرك  هەڵگرتبوو،  خۆی  سەری  بوو  دەمێك  نەتدیووە،  لەمێژە  زۆر  بوو 
بوویت، ئەمیان نیشانەی تەواوی پێشبینیەكەیە، لە تەنیشتەوە وەستاو بەهێمنی 
ئەم  بەاڵم  كردەوە،  دووبارە  كیژۆڵەكەی  وتەی  هەمان  قوڵەوە  بەهەناسەیكی 
بە 2013 دێت  نادیار كۆتاییەكەی  ئاگاداری كردیتەوە، كەژمارەیەكی  زیاتر 
زەنگت بۆ دەكات، نابێت وەاڵمی بدەیتەوە، ئەگەرنا زۆرێك لە نهێنیەكان لەو 
ساتەوە ئاشكرا دەبن، خاوەنی ئەو ژمارەیە ئەو كچەیە كەتۆ بەدەست خۆت 
لە  كەئەستەمە  دەك��ات  بۆ  نهێنیت  هەندێك  باسی  دەبیت..  عاشقی  نییە 
كتێبەكەشدا باسی لێوەكرابێت، وەك چۆنیەتی مردنی هەردووكتان،. گریمانەكانی 
تر، زۆر شت كەحەز ناكەیت گوێت لێبێت.. تكات لێدەكەم وەاڵمی ئەو ژمارە 
دواجارە  بۆ  ئەمە  یە،   13/10 كەسبەینێ  بەتایبەتی  م��ەدەرەوە،  مۆبایلە  
پێدا  باوەشی  بوو  .. خەریك  نامبینیتەوە،  هەرگیز  و  دەكەم  گەڵ  لە  قسەت 



533534

واڵتەی  ئەم  درێ��ژە  سااڵنێكی  ب��ڕوات،  هەر  ئەبێ  نەتتوانی..ئەو  بكەیت.. 
كەرۆژێك  نەكردووە،  ئ��ەوەی  باسی  ڕۆژێ��ك  كەس  تەنانەت  بەجێهێشتووە، 
دەگەڕێتەوە، لە بەرئەوەی كەس هەواڵی ئەوی نەدەزانی، تۆ بڵێی ئەوە تارمایی 
یان خەیاڵی  وەهم  بینیت، خۆ  تۆ  بوو  ئەوە خۆی  دڵنیات  لەوە  تۆ  نەبێت.. 
مێشكت نەبووە.. “نا، نا .. ناكرێت وابێت، ئەوە خۆی بوو قسەی لە گەڵ كردم، 
مابوو،  هەر  بزەی  هەمان  لێدەهات،  جارانی  بۆنی  هەمان  دەیناسمەوە،  من 
بەزووی  وا   بەرچی  لە  ئەی  ب��وو”..  دیار  بەسیمایەوە  باوەكەی  هەڵچوونە 
بەجێیهێشتی یان لە بەرچی ئەیوویست ئەو كتێبەت لێوەربگرێت؟ كەتۆ تەنها 
ئەمڕۆ دووجار ئەو كتێبەت فڕێداوە و بەناچاریش گەڕاوویتەوە و هەڵتگرتووەتەوە! 
بۆ وەاڵم نادەیتەوە، ئەترسیت، یان دڵنیا نیت ئەوەی قسەت لە گەڵ كرد، ئەو 
گەیشتیتە  شەو  درەنگانێكی  گرتەبەر،  ڕێگات  شەكەتی  و  بەكاوەخۆ  بوو... 
ماڵەوە، لە سەر پێخەفەكەت پاڵ كەوتیت، لە لێكدانەوەی ڕووداوەكانی ئەمڕۆدا 
بوویت، لە ناكاو ڕووناكی نەما و كارەبا كوژایەوە، لەمۆبایلە كەتەوە مەسجێكت 
بۆ هات، لە كۆمپانیای هێڵی مۆبایلە كەتەوە بوو، ئەم گەمژەیە لەم كاتەدا چ 
نامەیەك بۆ من دەنێرێت! )بۆ ئەوەی بزانیت سبەینێ چی ڕوودەدات و ئاگات 
لە بەختی خۆت بێت بەشداری لە خزمەتگوزاری بورجەكاندا بكە(، ئێستا كاتی 
ئەم نامە گەمژانەیە.. كام سبەینێ.. تۆ هەموو ئایندەت بەدەرەوەیە.. بورج! 
چاوەڕێ بوویت كارەبا بێتەوە تادەست بەخوێندنەوەی كتێبەكە بكەیت.. بەاڵم 
پێخەفەكەدا  الیەكی  لە  كچێك  لێكەوت..  لە شەكەتیدا خەوت  نەبرد  هێندەی 
دانیشتووە، بەئاستەم هەناسەی دەدا و بەپەنجە نەرمەكانی دەستی بەناو قژتدا 
دەگێڕا، بەچرپە دەیووت تۆ ئایندەی منی.. دوا عەشق و یەكەم عەشقی منی.. 
پڕ سۆز و  بەدەنگێكی  ئەیجلیواند،  ئەستێرە  تاریكیدا وەك  ناو  لە  چاوەكانی 
هێمن گۆرانیەكەی سەید ئەلی ئەسغەری بۆ دەوتیت.. هەر كەسێ هاتو وتی من 
و  كرد  بەكەمەریدا  باوەشت  و  ڕانی  باوەڕ مەكە.. سەرت خستە سەر  عاشقم 

خەونێكی قوڵ بردیتییەوە...  ...
بەیانی لە تەنهایی خۆت بەخەبەر هاتیت.. هێشتا چاوەكانت ماندویی پێوە دیار 
بوو.. نەتزانی ئەو كچەی لە خۆری پایز دەچوو وەهم بوو یان هەقیقەت.. گەڕایت 
بەدوای شتێكدا ئەو وەهمە یان خەونەت بۆ بكات بەواقع، هێشتا سەرچەفەكەت 

پێوەبوو، چاوت چووەوە سەر كتێبەكە و پەالمارت دا و چوویتەوە سەر هەمان 
دوو  ئەو  نێوان  لە  كاڵ  پرتەقاڵی  گوڵێكی  بەجێهێشت..  كەدوێنێ  الپەڕەی 
الپەڕەیەدا دانرابوو.. شێی دوێنێی هەر پێوە مابوو، ڕەنگدانەوەی گوڵكە چەند 
وشەیەكی داپۆشیبوو، ئەو چەند وشەیە تووشی شڵەژانی كردیت، بیرت الی 
ئەوە نەبوو چ كەسێك ئەو گوڵەی لەوێدا داناوە، بەڵكو بیرت لەوە دەكردەوە 
ئەبێت ئەو چەند وشەیە چی بن، لە سەر قەنەفەی ناو هۆڵەكە دانیشتیت و 
بەشی چوارەمت لە سەرەتاوە تاكۆتای خوێندەوە، خەریك بوو تەلیسمی ناو 
چیرۆكەكە بەشێكی ئاشكرا دەبوو، سیمای ئەو كچەی دوێنێ شەو هاتە الت 
ئەو  بەرچاو..  هاتە  وردودرشتی سیمایت  كرد،  بەدیت  بەشەدا  ئەم  لەوەسفی 
وردەكارییەت بۆ دەركەوت ئەو چۆن دەبێتە قەدەری عەشقی تۆ!!.. ئەگەرچی 
هەستت كرد قەدەرێكی جوانە، بەاڵم لە بەرچی لە خوێندنەوەی بەشی چوارەمدا 
تاوەسفی  نەبوو  مێینەك  هیچ  بەشەدا  لەم  خۆ  بەرچاو،  هاتە  ئەوت  سیمای 
لەوێوە  دەچێت  لەوە  دەكرد،  خۆشەویستی  ڕۆحانی  دۆخی  لە  باسی  بكرێت، 
وێنایەكت درووست كردبێت و سكێچی كچێكت لە ئەندێشەی خۆتدا كێشابێت، 
كێدا  و  كێ  نێوان  لە  نەبوو  دیار  لێوەدەكرا  باسی  بەشەدا  لەم  دۆخەی  ئەو 
كەجگە  الپەڕەیەكەوە،  چەند  خوێندنەوەی  بەدەم  ڕۆژەكانت  ناكرێت  بووە.. 
كەت  مۆبایلە  زەنگی  بەسەربەریت..  نەبێت..  تێدا  تری  هیچی  دڵەراوكێ  لە 
لێیدا، لەو كاتەدا زۆر سەرقال بوویت، تەماشای ژمارەكەت نەكرد.. هەروەها 
تۆش  و  دەكات  پێوە  پەیوەندیت  ژمارەیەك  وتبووی  كەسێك  نەمابوو  بیرت 
وەاڵمی مەدەرەوە.. تازە وەاڵمت دایەوە.. داوایكرد بەرلەوەی بەشی شەشەم 
نەبوو..  نامۆ  بەگوێكانت  بوو  كچێك  دەنگی  بتبینێت،  ئەیەوێت  بخوێنیتەوە، 
پێتووت ئێستا بەشی چوارەمت تەواو كردووە.. وتی “ ئەزانم پێویستە بەشی 
پێنج بخوێنیتەوە ئەوكات ئەتبینم، هەر كەتەواو بوویت وەرە بۆ الی من لە نزیك 
باخی گشتی چاوەڕێت دەكەم، ئەزانم كەی لەو بەشە تەواو دەبیت.. ویستت 
بڵێی تۆ كێیت.. یەكسەر وتی “كەهاتیت دەزانی من كێم، بەاڵم گوڵم هەوڵبدە 
دوانەكەویت.. چونكە بەرگەی چاوەڕوانیت ناگرم.. مۆبایلە كە دەنگی نەما.. 
چەند هەوڵتدا پەیوەندی پێوە بكەیت بێسوود بوو.. تەماشای ژمارەكەت كرد 
دەرچوو..  وا  وتیت  پێی  دوێنێ  هاوڕێكەت  وەك  بوو،   كۆتاییەكەی 2013 
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تۆ بڵێیت ئەمانە هەر هەمووی ڕێكەوت بن، یان كارێكی نەخشە بۆ كێشراوە 
بیانەوێت بەشێتبوون لە ناوت بەرن! یان كێ هەیە بەوە ڕازی بێت قەدەری خۆی 
بخوێنێتەوە، هەرگیز باوەڕیشت بەو درۆ گەورەیە نییە كەژیانت 48 كاتژمێر 

دواكەوتبێت، یەكەمجارە شتی وا ببیستیت، چۆن ژیان دوادەكەوێت؟!!..
پاش تەواوكردنی بەشی پێنجەم، بەرەو الی باخی گشتی بەڕێكەوتیت، بەبێئەوەی 
بزانیت بۆ الی كێ دەچیت.. یان ئەتەوێت چی لە گەڵ باس بكەیت.. بەناچاری 
چوویتە ئەو شوێنە، نەتدەزانی بۆ دوای ئەو خولیایە كەوتوویت كەدەتەوەێت 
لێی دەرباز بیت، لە نزیك باخی گشتی كچێك جۆرێك تەماشای دەكردیت، وەك 
ئەوەی عەیامێك بێت بتناسێت، هاتە پێشەوە ساڵوێكی لێكردیت “من دەمێكە 
بەتەمای ئەم دەرفەتە بووم، ئەزانی من كێم؟.. من ئەو كچەم كەدەبوایە لە 
قەدەرەین  ئەو  تۆ  و  من  بناسیایە،  تۆم  من  ڕۆژ  دوو  پێش  ئاساییدا  زەمەنێكی 
كەكەسمان ناتوانین فەرامۆشی بكەین، نەتۆ دەتوانی لەمن ڕزگارت بێت، نەمنیش 
دڵنیام كەهیچ  لێی  زۆر  ئەوەی  بەاڵم  ئەم قەدەرە بەچی دەگات..  دەزانم كۆتای 
كاممان ناتوانین لەم قەدەرە دەرباز بین.. چەند ئەستەمە هەست بكەیت لە سەر 

پەیوەندی خۆشەویستی دەكوژرێیت و سووریش بیت لە سەر پەیوەندییەكە...
ویستت بەخێرایی ئەو شوێنە جێبهێڵیت.. بەرلەوەی هەنگاوەكان دوای یەك بخەیت، 
ئازا  و  بێباك  ئەوەندە  تۆ  “جائەگەر  پێیوتیت  بەچرپە  و  گرتیت  چەپی  دەستی 
تەواوت  كتێبەكەیە  بەشی  كەدوا  سیانزەهمین  كەبەشی  دەدەی��ت،  نیشان  خۆت 
كرد نەگەڕێیتەوە بۆ الی من.. هێندە دوور نەكەوتبوویتەوە، هەستت بەئازارێكی 
سەخت كرد لە سەر سنگت، خەریك بۆ پەراسووەكان دەشكان.. ڕۆژ لە دوای ڕۆژ 
كەبەشەكانی كتێبەكەت تەواو دەكرد ئازاری سنگت توندتر دەبوو، زۆر لە بەشی 
سیانزە دەترسایت، دەتزانی نهێنیەكی گەورەی تێدایە، لە ئێستاوە نهێنیەكە دەزانی، 
بەاڵم دەتەوێت خۆت بخەڵەتێنیت و هەست بكەیت ئاگات لەو نهێنیە نییە.. ئەو 
ڕۆژەت تەرخان كرد بۆ بەشی سیانزە.. نەگەبەتی تۆ لەوەدا بوو ڕۆژی 13/10 
گریات  تاتوانیت  بوویتەوە،  كەلە خوێندنەوە  بەشە،  ئەو  بۆ خوێندنەوەی  دانا  ت 
زۆر بەقوڵپەوە دەگریایت، گریانێك لەوەنەدەچوو ژیربوونەوەی هەبێت، بەاڵم تازە 
سوودی چییە تۆ ئەبێت ماوەی 3 ساڵ عاشقی ئەو كچە بیت، .. بەاڵم لە بەرچی 
ئەو قەدەرە قبوڵ دەكەیت، ناكرێت كۆتاییەكە بەشێوەیەكی تر بگۆڕیت؟!.. یان ئەوە 

كێیە ئەوەندەی دەسەاڵت هەیە قەدەرێك بەسەر تۆدا بسەپێنێت، تۆیەك لە خوا 
یاخی، چۆن مرۆڤێك دەتوانێت هاوسەنگییەكانت لە دەستی خۆیدا كۆبكاتەوە، چۆن 
كچێك كەتەنها یەكجار بینیووتە دەتوانێت ئەو هەموو خۆشەویستییەت پێببەخشێت 
یان بەچ پێوەرێك ئەو عەشقە گەورەی ئەو قبوڵ بكەیت، كێ دەتوانێت بڵێت هەر 
ئەبێت ئەو پەیوەندییەی لە گەڵدا درووست بكەیت.. پاش ئەوەی لە خوێندنەوەی 
كتێبەكە بوویتەوە و هەموو شتەكانت بۆ ڕوون بووەوە، دنیا بەرەو تاریكی دەچوو، 
ئەو شەوە تادرەنگانێك دەتخواردەوە، دەتوویست تادوا ئەندازە خۆت مەست بكەین 
لە شوێنی خۆت  بەئەستەم دەتوانی  نەمێنێت، هێندەت خواردەوە،  بیر  و هیچت 
ببزوێیت... نەتزانی چۆن پەیوەندیت بەو كچەوە كرد، كەهێشتا نازانی ناوی چییە.. 
بەیانی درەنگانێك بەئاگاهاتییتەوە، یەكسەر زەنگی مۆبایلە كە لێیدا.. وتی” ئەزانم 
چەندە ماندوویت و ئێستا خەبەرت بووەتەوە، دڵەكەم وا لە خۆت مەكە، هەوڵبدە 
ڕۆحت لە گەڵ ڕۆحم تێكەڵ بكە.. ئەڵێم ژوانی ئەمرۆت لە بیر ماوە.. كاتژمێرێكی 

تر من لەوێ چاوەڕێت دەكەم...
ساڵێك تێپەڕی.. لە سەر چرپای نەخۆشخانەكە بەزەحمەت هەناسەت دەدا، پاش 
ئەوەی چەند دەمارێكی خۆت بڕی، كچە بەپەلە  گەیاندیتیە نەخۆشخانە و پێی وتیت 
ناهێڵم بمریت، مەگەر من نەمێنم، چۆن دڵت دێت بەتەنها بەجێم بهێڵیت.. زۆرجار 
بیرت لەوە كردووەتەوە سێ ساڵەكە كۆتایی نەیەت و ئەم فیلمە تراژیدیە كۆتایی 
پێبهێنیت، دكتۆرێك هاتە الت و پێی وتیت “ ئێستا تەندروستیت چۆنە..” پاشان 
بەچرپە پێی وتیت “ ئەو دەتوانێت هەردووكتان ڕزگار بكات، بەمەرجێك كچەكەش 
لە گەڵ خۆت بەریت... ... ... لەم ساتەوە هەستم دەكرد ڕزگارت دەبێت، بەاڵم 
نەمدەزانی چۆن.. چەند هەفتەیەك تێپەڕی. هەر چاوەڕێ بووم بێیتەوە بۆ سەر 
پێخەفەكەت، لە تەنیشت پێخەفەكەوە هەر ئێشكم دەگرت، بەاڵم بێهودە... ئەوەی 
لەم كارەدا سەیر بوو، من وەك سێبەری تۆ نەمزانی چیت لێهات، لەو ڕۆژەوە ئەو 
سێبەرە كەس نایبینێت، بۆتە سێبەری سێبەرێك، هەر چاوەڕێ بووم هەواڵێكت 
بزانم، نازانم لە كوێ بتدۆزمەوە.. لە بەرچی ئەو چارەنووسە شوومەی خۆتت بۆ 

من جێهێشت؟!....
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نینا کەریمی

گرنگ نیە سوار به.. دوو وێزگە ژوورتر دەتوانی داببەزیت. هەر بەو الیەدا 
دەڕۆم. کەمەربەندەکەت ببەسی مەمنوونت دەبم.. ئەم شەقام كەلەبەر دەوام 
وا بووگه.. قەرەباڵەغ و نا حەز..گەرمت نیه؟ کوولێرەکە خراپە، پێت خۆش 
بێ دەتوانی شیشەکەت بدەیتە خوارەوە، بەاڵم بەم دەنگی بۆقەبۆق و هاڕە 
و گوڕەوە پێم وا بێ گەرماکەت پێ باشتره.. ئەرێ واڵ.. هێشتا چاکە ماڵت 
ئەوال  بەرەو  نیوەشەو  هەیە؛  دراوسێمان  منداڵێکی  نیه..  ئێمەدا  لەکۆاڵنی 
دێتە نێو حەوشەوە و دەست ئەکا بەقیژەقیژ. ئەوەندە بەبێ هۆ دەزریکێنێ 
لێدان و گریان  ئەوسا دەنگی  ئەبێتەوه..  بەرز  باوکی  هەتا دەنگی قیڕەی 
و لە کۆتاییشدا بۆڵەبۆڵی دایکی و هەتا بێت و بێ دەنگ بن یان خەوت 
لێ کەوتووەیان مێشکت تەقیوه...ئەاڵاااا... نه.. گرتمەوه... نە لێم نەدا... 
خەمت نەبێ... نێزیک بوو لێ بدەم بەاڵم گرتمەوه... چی؟.. نەمن بیرم الی 
ڕانندگیەکەمه، کابرای یابوو نافامێ لێ بخوڕێ... شا بڕوانه... ئەڵبەت ئەم 
شتانە لەم شەقامانەدا ئاساییه.. وەکوو ئەم چاڵ و چۆاڵنەی پەسای پەس 
دێنەژێر تایرەکانت.. لەم ترافیکانەدا نابێ رێگا بەکەس بدەی.. ببەخشه... 
قورس خۆت ڕاگره... ئا.. ئا... تەواوه... دەی دەتگوت.. با من قسەم دەکرد..
بیر و هۆش بۆ کەس ناهێڵن.. شا چاو لێ کە ئەو مۆتوڕە کەوتووتە شوێنی 
ئەو کچه... دەیبینی؟ دیارە کچەکەش حەزی لێیە.. چاو! پێ ئەکەنێ... 
ئەی چی؟... باسی چیمان دەکرد؟ بەڵێ وەاڵهی ژیان زۆر سەخته، هەر 
هیچیش کارت لێ نەکات تەنیاییەکان دەتتۆپێنن... ئەوە پێدەکەنی؟.. پێت 
وابوو گاڵتەت پێ دەکەم؟ ..ها؟.. هێ هێ.. ئەرێ گاڵتەبوو.. تەنیایی چی 
و شتی چی؟ بابم هەمیشە دەیگوت بەدووی نانا بگەڕە کاڵەک ئاوه.. ئەم 
ڕستەیە مەتەڵێکی فارسییە، وا نیه؟.. با بابم دەیگوت.. دەیگوت پارە خوایە 

بەس دەنگی تۆم دەبیست 
و پەیغمبەره، ژنە و مێرده، برادەرە و دراوسێیه. پارەت هەبێ هەموویانت پێکەوە هەیه. 
نەشت بێ... هەر پێم خۆش نیە بیری لێ بکەمەوه. ئەمن بۆ خۆم هەولی زۆرم دا موحتاج 
و ئاتاجی کەس نەبم.. دەزانی؟ زۆر.. هەر چێکیش بڵەی کردوومە با شیشم کردووه. مرۆڤ 
دەستی لەگیرفانی خۆیدا بێت تەنانەت نان منەتی نەبا نایخوات.. ژیان سەختە بەقوربان 
هەر نەشمری تەنیاییەکان دەتتۆپێنن.. ئاااااخ... هه.. نازانم بۆچی جار نا جار هەناسەبڕکەم 
پێ ئەکەوێ.. بۆ وا سەیرم دەکەی؟ گوتت دەستی چەپ؟... نەدانیشەمەسیری خۆمه... 
دانیشە ئەتگەینم..هەر کاری ئەو دەور و بەرانەشم هەیه...کە منداڵ بووم زۆر بە شەقامەکانم 
دەناسی.. زۆرم حەز لە پیاسە بوو.. منداڵیە و.. .کە سەیارەم کڕی لە شەقام گەز کردن 
کەوتم. سەرەتا حەڵەبیێکم بەدەستەوەبوو.. هەهه... حەوت_هەشت کەس سواری دەبووین 
و شەالخمان ئەدایەنا و شەقامەکاندا. ژێرەکەی گیری دەکرد لەبەرد و زیخ و تەنانەت قیری 
سەر شەقامەکەش.. هه... دواتر... با پەخشیشم هەیه. سی دی پلەیێره، ئەو تەمۆنیتۆریشی 
هەیه... نه، واڵهی دەرفەتم نەبووە سی دی بکڕم. بەیانی حەتمەن دەڕۆم بۆ سی دی فرۆشی.. 
هەر بەم مەسیرەدا دێت و دەڕۆی؟ موبایلەکەت زەنگ ئەخوات... گوتت چەپ؟.. ببەخشە 
قسەکەت بکه.. بەیانی دەبێ سی دیێک بکڕم.. گوڵم دڵم پڕەلە دەرد و کوڵ ئەڵێم برۆم... 
جارێکیان برادەرێک گوتی چەن ناخۆشە گوڵێکت نەبێ گۆرانی بۆ بڵەی.. ها؟.. گیانا؟ لەگەڵ 
جەنابتم نەبوو قسەکەت بکه، ئەو سەیارەیە ناڕوات... ئەم شەقامانە شێتیان کردووین.. دەبڕۆ 
سەگ باب.. بڵەی ئەم هەموو سەیارەیە چین هاتوونە دەرێ؟ ئااااااااااااااه... ببەخشە دەنگم 

بەرز بوو؟ کێیه؟ مەبەستم.. ببەخشەناڕوات ئەو بێ شەرەفه
.
.
.
.
.
.

دا ئەبەزی؟ جێگایێکی تر ناڕۆی؟ ئەتگەیێنم... خۆ شەرم ناکەی ها؟... باشەئاوەوەستام... 
هەر لەسەر هێڵه؟ کێیه؟..ببەخشه.. مەبەستم...هێوااااااااش دەرگاکەت شکاند!
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هه ڵمه ت عوسمان

پێشكه ش به )ن....( ناوێك
له به ر په نجه ره كه  ڕاوه ستابوو تیشكی  زێڕینی  خۆر ڕووناكی  خۆی  
بوو  له من  ك��ه ڕووی   كوڵمی   ئه وبه شه ی   سه رگۆنای ,  خستبووه  
تاڕاده یه ك لێڵ ببوو, زولفیشی  به و كزه )با(یه ی  كه  له په نجه ره كه وه  
به ری  ده كه وت زیاتر له وه ی  ئاڵۆزابوو تێكچڕژاو چوون به ناویه كدا, 
لوول و  وایه  ده مێك خاوه و زۆر ده میش  زولفیشی  وه ك زه مانه  
ئاڵۆز, هه ركه سێك كه  سه یری  ده كات تووشی  گێژاوی  خه یااڵت 
ده بێت و هه ندێ  جار خۆی  ده كات به  هاوسه ری  و هه ندێ  جاریش 
خۆی  به  ده ستگیرانی  داده نێت, یا هه رنه بێت داستانێك دروست 
ده كات كه  تا مه رگ لێكیان جیانه كاته وه  لێكجیانه بنه وه , به اڵم 
سه یر له وه  هه ركه  من سه یری  ده كه م توشی  خه یاڵێكی  زۆرسه یرو 
ئه و  تێكه ڵی   قژیه وه   ناو  ده چمه   ئاسا  مێرووله   ده بم!  سه مه ره  
هااڵوه  بۆنداره  ده بم كه  له  عه ترو شامپۆ دروست بووه , هه روه ها 
چه ندین قاچم لێ  دروست ده بێت و له  م تاڵ بۆ ئه و تاڵ یاریان له  
ناودا ده كه م, به اڵم زۆر نابا ئه و به  په نجه  ناسك و سپی  و نینۆك 
داره كانی  ده ستێك به قژیا ده هێنێت و فڕێم ده داته  ناو هه واو له م 
به هه شته  خۆشه ی  خۆیم دوور ده خاته وه , به م هۆیه وه  خه یاڵه كه م 
لێ  ده شێوێ  و هه م دووباره  ده بێت جیهانێكی  تر دروست بكه م 
ده بێت  دیسان  هه م  بێت,  فه نتازیانه تر  خۆشترو  بۆن  جوانترو 
بێ   زۆر  هه میش  و  بێده نگه   هه م  چونكه   مێرووله ,  به   ببمه وه  
چرپه یه , ئه م جاره  خۆم ده بینمه وه  وا به  تاڵێكی  په رچه می  خۆم 
هه ڵواسیوه , ئه م تاڵه شم هه ڵبژاردووه  كه  جارجاره  دزه  ده كاته  

 به هه شتی  مێرووله 
سه رچاوی .....بۆنی  په رچه م و كلی  چاوی  و ئه و ده رمانه  عه نتیكه یه ی  كه  له  
نێوان برۆ و برژانگی  داوه  به هه شتێك دروست ده كات پێی  ده وترێت )به هه شتی  

مێرووله (.
كه چی  پاش كه مێك یه كێك له  خوێندكاره كان خێرایی  پانكه كه  زیاتر ده كات 
ده چمه وه   دیسان  و  په رچه می   به ناو  ده كات  ئاسا خۆی   نه فره ت  )با(یه كی   و 
پانتایی  هه واو له ئه نجامدا ده كه ومه  به ینی  ده فته ری  هاوڕێكه ی , ئه میش به په نجه  
ئیسفنج ئاساكه ی  بێ  ئه وه ی  زه برم پێبگه یه نێت فرێم ده داته  سه ر زه وی , ناچار 
ده بێت به شیشه كه دا هه ڵگه ڕێم تا خۆم بگه یه نمه وه  ئه وێ  ئه و به هه شته ی  ده ست 
كه م كه س ده كه وێت بۆخۆی  سه رپشك بێت تیایدا, به اڵم قاچه كانم كزو بێهێزن, 
ڕاسته  زۆرن, به اڵم من تازه  له  مرۆڤه وه  بومه ته  مێرووله  تا فێری  ئه وه  ده بم 

كه چۆن هه نگاو هه ڵبێنم زۆری  ده وێ, ئای  خه یاڵ چ دنیایه كی  ئه فسانه یی !!
شیشه كه  لوسبوو قاچه كانی  منیش لوس و بێ  توانا بوون, هه رچه نده  پێیان 
هه ڵده گه ڕام نه م ده توانی  سه ركه وم, له م كاته دا خه یاڵم بۆ قۆناغی  خوێندنی  
سه ره تایی  گه ڕایه وه , كه  كورسیه كانی  ناو پۆله كانی  خوێندن له ته خته  دروست 
كرابوون زۆر به سانایی  ده تتوانی  سه ركه وی  و بێیته  خواره وه , له  هه مان كاتدا 
بیرێك به مێشكمداهات كه  به  پاپوچه كانی  دا هه ڵگه ڕێم , به اڵم كاتێ  گه یشتمه  
سه ر نه رمایی  قاچی  چه په ڵۆكێك هات توڕی  هه ڵدام, به م هۆیه وه  دوو قاچم 
شكا, ئێستا چواردانه  ماون, سه یرم پێ  هات كه چه ند ڕۆژێك له مه وبه ر ده ستم 
ئێستا  كه چی   ترسان,  له   هه ڵگه ڕا  زه رد  ڕه نگم  لێهات  خوێن  هێنده ی   بڕی  
شه ویلگه   ه��ه ردوو  به   ناچار  نابینم!!  خوێنیش  دڵۆپێ   نیه   پێوه   قاچم  دوو 

ئێسقانییه كانم و ئه و زمانه  كورته ی  كه  هه مبوو شوێنی  برینه كه م لێسته وه .
قاچه   دوو  له جیات  بینیم  خه وه دا  له و  لێكه وت,  خه وم  ئ��ازاره وه   ئه و  به ده م 
ده چوو,  په پوله   باڵی   له   زۆر  ڕوابوو!  لێ   ڕه نگاوڕه نگم  باڵی   دوو  قرتاوه كه م 
له شێكی  سووكم هه بوو هه ستم به هه موو شتێك ده كرد, هه ستی  بۆنكردنم زۆر 
ده كه وت,  لووت  به ر  دووره وه   دووری   له   )ئه و(م  بۆنی   ته نانه ت  ببوو  به هێز 

به ڕاده یه ك ئه و بۆنه م الئاشنا بوو به ئاسانی  جیام ده كرده وه  له وانی  تر.
شوێن پێی  ئه و بۆنه م هه ڵگرت , باڵه كانم كه  تا ئه و كاته  نه جواڵندبوو ویستم 
به كاریان بهێنم بۆ فڕین, دووجار به رزو نزمم كرده وه  هه ستم كرد تۆزێ  له زه وی  
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جیابوومه وه , ئه م جاره یان له  به رزو نزم كردنه وه  نه وه ستام خۆم بینیه وه  تا 
ئاستی  په ڕه ی  پانكه كه  به رز بویتمه وه , چاوه كانم گێڕا لوتیشم خسته كار هه موو 
له شم ببوو به  لوت و چاو , له ناكاو چاوم كه وته  سه ر یه كێك هێدی  هێدی  لێی  
نزیك بوومه وه ...ئه بێت خۆی  بێت؟ نا.....نا......هه ونیه ,چونكه  ئه و ڕه نگ و 
بۆنه  هی  ئه و نه بوو ئه و بۆنه  بۆنیكی  تیژه ......كاست ده كات. بۆنی  ئه و نه رم 
به ر لووت ده كه وێت, تا ئه وپه ڕی  مه ستی  مه ستت ده كات و هه موو ده ماره كانی  
له شت شل ده كاته وه , له هێنان و بردنی  خوێن چاالكیان ده كات, مێشك فراوان 
ده كات , ڕه نگیشیان جیایه  ئه مه یان ڕه ش ئه سمه ره ....ئه و هێلكه و ڕۆنی  بوو 

نا.....نا....زۆر لێك جیان.
كۆڵم نه دا له  گه ڕان هه ر ئه بێ  بیدۆزمه وه , چونكه  مانه وه ی  من به وه وه  به نده , 
تێشویه كه   شانمه وه یه   به   كه   باره ی   ئه و  وه رده گ��رم.  له وه وه   شتێك  هه موو 
به اڵم  ماندووم  ڕاسته   ناخه م.  بارگه   نه بێت  ئه وا  له به هه شتی   پڕله حه زو خولیا 
)ئه و( ئه وه  ده هێنێت ته نانه ت له  پێناویا په روانه  ئاسا باڵه كانیشم بشكێ  و 
بسوتێ ....ئه ڕۆم سه د هێنده ی  تر ڕێگام دوورو پڕ چاڵ و چۆڵ بێت, شه كه تی  
به له شمه وه  دیاره ,بێزار, له  خودی  خۆم وه ڕس بویتم, به بنمیچی  سه قفه كه وه  
گیرسامه وه , چاوم ڕه شكه و پێشكه ی  ده كرد. چه ند چركه یه كی  كه می  خایاند 
جیڕه ی  ده رگا هات....یه كێك داوای  هاتنه  ژووره وه ی  كرد. فه رموویان لێكرد...
هه موو  و  وت  ئه وه م  خۆیه تی (  ده ق  ناسیمه وه ...)ئا  دانیشت....به بۆنه كه ی  
هێزی  له شم خسته  كار بۆ ئه وه ی  له  سه قفه كه وه  بێمه  خواره وه , باڵه كانم چه ند 
جارێك لێكدا گه یشتمه  ئاست شانی  یه ك دوو جار چاوه كانم هه ڵگڵۆفی , به باشی  
ناسیمه وه , ئاخێكم له  ناخی  ناخه وه ......له قوڵترین قواڵیی  دڵه وه  هه ڵكێشا, 
هه رچی  ئازارو مه ینه تی  و ده رده سه ری  هه بوو له  بیرم چۆوه , ئه و ساته م كرد به  
خاڵی  سفر, خۆم خزانده  بن گه ردنی  قۆڵتی  سه رووی  سینگیم هه ڵبژارد چوومه  
ناوی  و خۆم له بۆسه دا, تێر ئه و دڵۆپه  ئاره قانه م خوارده وه  كه  له ڕوخساریه وه  
ده هاتنه  خواره وه , كه  تام و چێژی  ڕوخساریان له گه ڵ خۆیان هه ڵگرتبوو, بۆ 
زۆری   به خشی ,  له شم  به   تریان  توانایه كی   بوو,  ڤیتامینترین خۆراك  پڕ  من 
ئاره قه  كردبوو دیاربوو له  ڕێ  زۆر ماندوو ببوو, دنیاش گه رم بوو هه ستم به  
لێدانی  دڵی  ده كردسینگی  زۆر نه رمبوو كاتێ  پێم داده گرت وام ده زانی  ئیسفنجه  

زیاتر  خواره وه   شۆڕده بوومه وه   تازیاتر  ڕۆده چوو,  پێم  گۆزینگه كانم  تائاستی  
تاڕاده یه ك  و  گردی  خڕ  دوو  نێوان  گه یشتمه   تا  ده كرد,  نه رمایی   به   هه ستم 
ده نكه   هێنده ی   بچووكی   گومه زێكی   گردانه   له و  یه كێك  هه ر  له سه ر  گه وره , 
نۆكێك هه بوو, ڕه نگیان سورێكی  كاڵ بوو به اڵم من به باشی  لێم دیار نه بوو, 
له وه   تاڕاده یه ك ڕه ق داپۆشرابوو, گرده كانیش  چونكه  به په رده یه كی  په مه یی  
ده چوو تازه  به فریان به سه ردا باریبێ  زۆر سپی  بوون, ئه و دوو گرده  زۆر لێك 
ده چوون ده م وت:)له وانه یه  یه كێك بن له  حه وت سه رسوڕهێنه ره كانی  دونیا( 
ماوه یه ك له  نێوانیان دا دانیشتم خه ریك بوو خه و زه فه رم پێ به رێ, به اڵم 
به سه ر خه وه كه  زاڵ بووم هه رچه نده  خه و ویستی  باڵم به سه ردا بكێشێ ,كه چی  
من هه ر به خۆمم ده وت)نه كه ی  بخه وی  تا ئێره  هاتووی  له قیس خۆتی  نه ده ی (.
له به ر دڵخۆشی  خۆم پێده كه نیم به شێوه یه ك ده نگم به رز كردبۆوه  ئه وناوه  ده نگی  
ده دایه وه , كاتێ  بیری  ئه و هه موو ماندوو بوونه م ده كرده وه  كه  چه شتبووم تا 
گه یشتم به م شوێنه , ناوه  ناوه  به  خۆمم ده وت:)ئافه رین!! ئافه رین!!( به ده م 
ئه م خۆ دواندنه وه  كاتێكم زانی  جوڵه یه ك له گرده كان په یدا بوو, یه ك دوو جار 
له رینه وه , تاده هات ئه م له رینه وه یه  زیاتر ده بوو ته نانه ت چه ند جارێكیش خه ریك 
هه ردوو  كه   ده گرته وه   قوڵفه   به و  خۆم  جارێكیش  هه موو  هه ڵخلیسكێم,  بوو 
گرده كانیان  سه ر  كه گومه زی   به ستبۆوه ,  پێكه وه   په مه ییه كه ی   په ڕۆ  پارچه  
داپۆشیبوو, ئه م له رینه وه یه ش له ئه نجامی  ئه وه وه  په یدابوو ویستبووی  له نگه ری  
گرده كان  ڕێكبخاته وه , وادیاربوو له بن پارچه  په ڕۆیه كان الیاندابوو ئیتر ته واو  
ئه و گومه زانه م له به ر چاو گومبوو, ئه وه ی  مابۆوه  به شێكی  كه می  خواره وه ی  
گرده  سپیه كانبوو, كه  زۆر به  ئاسانی  ده توانرا ڕێگا ڕه نگ شینه كانی  قه دپاڵی  
ده كرد,  ماندوو  چاوی   تێدابوو  جیاوازی   قه باره   ڕێی   ڕێ   ئه وه نده   بژمێری , 
چونكه  هه موو ڕێیه كان یه كتریان ده بڕی  و هه ر ڕێ یه كیش گه لێك ڕێگای  بچوك 

بچوكی  لێ  جیا ده بۆوه  زۆرم سه یركردن چاوه كانم ئاویان پێدا هاته  خواره وه .
زۆرم حه ز ده كرد نهێنی  ئه و گرده  سه یرانه  بزانم له به ر ئه وه ی  له وه پێش له وجۆره  
گردانه م نه دیبوو, خۆم گه یانده  یه كێكیان. له  بنه وه  ئه گه ر سه یری  سه ره وه ت 
بكردایه  كاڵوی  سه رت به رده بۆوه , نینۆكه كانم لێ  گیركرد زۆر به ئاسانی  ڕۆچوون 
به ناویدا, جوڵه  جوڵێك له له شی په یدابوو, ماوه یه ك خۆم بێ ده نگ و جوڵه  
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كرد, له  بیری  خۆمدا وتم:)باشه  خۆ ئه و شوێنه ی  ئێستا خۆمم پێوه  نوساندوه  
و  یه ك  ده بینی !!(بێ   پێوه   خه ونم  كه   بێت  شوێنه   ئه و  هه مان  ده چێ   له وه  
دوو تاهێزم تیابوو گازێكم لێگرت, وه ك بڵێی  له ته شاخێكی  گه وره  له  چیاوه  
وڕێنه   بووم...وتم)له وانه یه   كاس  كه وت,  به رسه رم  قورساییه ك  به ربووبێته وه  
كه وت  به رم  قورساییه ی   ئه و  لێگرت,  به هێزترم  گازێكی   ئه مجاره یان  بكه م( 
زۆر به هێزتربوو, هه موو گیانمی  شێال, ته واوی  جومگه كانی  له شم شل بوون, 
هه ندێ   له گیانه اڵبووم  ده ره وه ,  هاتنه   چاوم  هه ردوو  ته قی ,  كرد  كرته ی   ملم 
په پوله ی  سپی  و ئێسك سووك هاتنه  الم, به زمانی  حاڵ وتم:)ئێوه  كێن و 

بۆچی  هاتوون؟!(
به هه شتی   ده به یته سه ر  تێدا  ژیانتی   كۆتایی   تۆ  ئێستا  شوێنه ی   وتیان:)ئه و 
مێرووله كانه , تۆش زۆر هه وڵتدا بۆ ئه وشوێنه  بۆیه  ئێمه ش چاوه ڕێی  ئه وه ین تا 

گیانت ده رچێ , بۆئه وه ی  هه ر لێره  بتنێژین(
وتم:)ئه ی  به چی  ده مشۆن خۆ ئه م ناوه  ئاوی  لێ  نیه ؟(

وتیان:)تۆ شه هیدی  شوشتن و كفنت ناوێ (
له و گفتوگۆیانه  بووین خه به رم بۆوه , ئیتر گردو گومه ز و قۆڵتی  به ر گه ردن و 
نه رمایی  سینگ و ئاره قی  ڕوخسارو په پوله كان له گه ڵ خه وه كه  ڕۆیشتن و ئازاری  

قاچه  قرتاوه كانم ده ستیان پێكرده وه .

تێبینی / ئه م چیڕۆكه , خه اڵتی  یه كه می  وه رگرتووه  , له  پێشبڕكێیه كی  شیعر 
و چیڕۆك خوێندنه وه  له  شاری  ڕانیه .
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ئاهی قووڵی بێزاریان، بەرەو نادیار ئەیانبات 

فریشتەیەک بەچەپکە گووڵێکو دەمانچەیەکی سمسەوە گەڕاوەتەوە، 
بەترسەوە، بەزمانی کووردی گلەیی لەئاسمان ئەکاتو، نینۆکەکانی خۆی ئەخوات

فرمێسکەکانی لەناو شووشەی عەتری موعجیزەدا کۆکردۆتەوە،
گووڵەکانی شەوی پێ ئاوئەدات، 

ئەیەوێت برینەکانی زەمینی پێ بشوات،

دڵدارەکانی دەست ئەخەنە سەرقەداسەتی پێستو
لەتاو پۆلیسەکان خۆیان دوائەخەن تاوەکو شەودادێت، 

دوایی لەناوقاوەخانەکانی نیشتیمانی گیانیانا، 
وەکو مۆمی غەریبی کزکز بەنێرگەلەکانیانەوە ئەسووتێن،

لەناو تاریکیدا لەپیاسەکانیانا خۆیان دەنووسنەوە، 
چیرۆکەکان لەڕەنگی ژیان ئەڵێن بەبێ هیچ قانوونێ،

لەژێرفانۆسەکاندا، نامەدرێژەکانی ڕووخساری یەکتری دەخوێننەوە،
لەڕٶژگاری بوغزو ئازاردا،

بێدەسەاڵتی وەکو پشیلەکان ماڵی ئەکرێ،
لەکێشانی  غەریبیە  تووتنی  شیعر  تاریکەکانو،  ڕۆحە  ژێرخانی  ئەبێتە  ئەدەب 

مژی بووندا،
ژیان ئەبێتە تیرۆرو کەتەری بڕین،

بێزاریەک وەکو خۆکوژی لەناو دەمانچەی کاتدا لەسەرپێیە،
 

کچێک بەچەکوشێکەوە خەریکی ڕووخانی زیندانو زانکۆکانە
پڕۆژەیەکی  بۆ  ئەکات  تەخت  پیرەمەگروون  ئاسنینەوە  بەپێاڵوێکی  پیاوێک 

مۆدێرن،
مناڵێکیش بەچەقۆیەکی دەسک شکاوەوە بۆبنەگۆزروان ئەگەڕێ،    

ئەمشارە دەرەوەی خۆی بۆیاخ ئەکاتو ناوەوەی بۆگەنی کردوە
مۆدێلی پانتۆڵی پێستی کاوبۆی، ڕۆحی قاچەکانی پۆرترێت ئەکات،

کراسی ماسولکە، چوارچێوەی ڕۆحی جەستەکەی ئەکێشێ،
ڕەحەتبوون سفت ئەکات وەکو قەدکردنی کراسێکی گران بەها،

لەناو شەفافی کراسێکیدا پەپوولەکان ئەبوورێنێتەوە،
کە ئەڕواتەوە، بەپێستوجلەوە خۆی دائەکەنێو 

وەکو تۆپەڵێک بیرەوەری باڵودەبێتەوە بەسەر جێگاکەیدا،

داڵەکەرخۆرەکان  لەبەرخی خوا ئەگەڕێن،
عیسا خۆی لەناو هەریەکێکمانا شاردۆتەوە، 

ڕەگی شەیتان، وەکو مار لەژیانەوە ئااڵوە
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ئیتر لەجیاتی چاوو دەمانچە، ڕۆژنامەکان کەمین دادەنێن،
تەلەفیزیۆنەکان بەناوی حەقیقەتەوە خەریکی درووستکردنی ناپاڵمن  

داهێناوەوعەتریان  قژیان  پاکەوە،  بەچاکەتوپانتۆڵی  دووڕوەک��ان  نووسەرە 
لەخۆیانداوە،

 پرسیارە بێماناکان لەالپتابەکانیانەوە دەنێرنو، وەاڵمەکان لەناو فرێزەری کاتا 
دادەنێن،

سوورە  دەستیان  ناوپۆستەوە،  دەخەنە  زمان  ڤایرۆسی  س��ەالم،  لەجیاتی 
بەبراکوژی ئینتەرنێت،

 
باخەوانێ، لەدەرەوەی شار، لەتاو ئازاری گەاڵدا لەخەوهەڵدەسێ

سۆفیەک لەبەرگی گووڵدا لەودیو شوێنەوە لەهۆش خۆی چوە
گەنجێک لەسەر دیواری ژیان ئەنووسێ: هیوایەکم لەناوبیرەیەکی ساردا بۆ بێنە،

نامەیەکی دڵداریم بۆبخوێنەوە، بۆئەوەی ئەمشەوبتوانم بنووم،
سەرم لەگەچ بگرە، من بێهدووەم لەهەمووشتێ،

مناڵێک بۆ پشیلەکەی ئەگری،
دایکوباوکێ خوێنی مناڵەکەیان لەشینوگریانی عەرزوحاڵێکدا پێ ئیمزادەکرێ

یاسا ئیسعافەکەی دەنێرێ،
جەستەکان لەناو ڕووباری فرمێسکی خۆیانا خنکاون،

گەنجێک بەشی هەموو مێژوو تی ئێ نتی لەخۆی ئەبەستێ،
سیاسیەک بەچاکەتوپانتۆڵێکی ئیتاڵیەوە میز بەکتێبەکانا ئەکات،

سەرکردەیەک ماندوە لەدەسەاڵت، مەکینەی دڵی ناوەستێو هەرئەڕوا،
ئەم شارە وەکو سێوێکی کۆن، لەناو سەبەتەی زەویدا کرم تێی داوە،

پێشمەرگەیەکی هاندیکاپ، مووچەی چەندمانگێکی وەرنەگرتوە
بێدەنگەو لەبەرخۆیەوە جنێوئەیات، تف لەدنیا ئەکاتو 

لەناسیکدا لەگەڵ پەپوولەیەکدا ئەبورێتەوە،
وەکو پشتێکی بریندار، لەنێوان دەمانچەوکەمانچەدا، 

بەیانیەک دەبێتە سامساکەی کافکاو ئیتر ناتوانێ هەڵسێتەوە،

نووسەرێ بۆیمباغی ئاڵتوونی بەستووە، بەهەزارناوەوە عەرزە وەرئەگرێ
ڕۆژنامەکان لەباسی ئەخالقا بۆسفرەش زۆربوون،

دەوڵەمەندێک بەسەر قوومارەوە خۆی دەکوژێ،
پرۆلیتارێ یاری ئاسن ئەکات، 

بۆئەوەی هەموو زەوی هەڵگرێتو بیخاتە ناو مەنجەڵێکی بوخاریەوە،
مارکس هەر خەون ئەبینێ، 

ئاشتی لەژێرپێکانیدا نووستوە
شەڕ بەیاسا ڕاگیراوە، یاساشەڕە

سێبەری نهێنیەکان دەوری ماڵەکانمان بەرنادەن،
شۆڕش لەناو بەیانیەکی زوودا بۆنی قاوەی لێدێ

بەاڵم ژیان وەکو کیلۆیەک گۆشت لەدوانیوەڕۆیەکدا دەگەنێ،
الوازی بەناوی ئەخالقەوە باسی قەڵەوی گۆڕان دەکاتو،

چاکەتی نادیاری حزبایەتی داکەندوە، 
قەڵەوی بەناوی دیموکراسیەوە بەشی هەمووان ئەخوات، 

خەون بەئاسمانی کێکەوە ئەبێنی، بەئەستێرەو مانگو خواوە هەمووی ئەخوات،
بیانکات  ئەوەی  بەبێ  قووتدەدات  عەرزەکان  ڤێگاگێگا،  وەحشەکەی  وەکو 

بەپاروو،
کاتێک گێژدەبێتو ئەکەوێت، گوواوی ناوسکو، ماڵو دینارو باخو ژنو سەیارە 

ئەڕشێتەوە،
 شار الوازبووەو سیاسەتی گوو ئەیبات،

لەناو زێرابەکانەوە، گوورگێ لەچرپەی گەنجان لەدایک ئەبێ 

بولبولێک لەڕوخساری کچێکدا، بەدیار دڵدارەکەیەوە ئەمرێ،
گەڕەکێک لەناوپرسەی خۆیدا قورعان ئەخوێنێ 

گوندێک بەمانگاو شوانو دەشتەکانیەوە دووردەکەوێتەوەو بەرز دەفڕێ،
مزگەوتێک لەباڵی دەمانچەدا تەقەدەکات،
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مەالیەک لەئازاردا کفردەکات، قوورعانەکان ئەسووتێنێو هەرشەڕی شەیتانیش 
ئەکات

بەچڕنووکی غەزەب عەرزەکەی بەردەمی دەدڕێ
حاجیەک لەعاقیبەتی دونیایا، لەسەر باڵی کولەحاجیەک ئەفڕێ بۆئەودونیا، 

کەمانچەژەنێک بەدیار پچڕانی واتەری ژیانەوە دەگری
پێشمەرگەیەک ئەبێتە زەردەواڵە، چزوویەکی گەورە ئەنێتە سەرشانو ئەچێتەوە 

بۆ قزلەر،
حەسیب  سەر  ئەگاتە  بەبازێک  لەپیرەمەگروونەوە  گوورگێ،  ئەبێتە  درەنگان 

ساڵح،
دڵویاساوخۆکوژی  لوورەی  شێتەکان،  بەزەییە  لوورەی  ئەلوورێنێ،  بەتەنیا 

تێکەاڵوئەکات،

حەماڵێک خەون بەناردنی پشتیەوە دەبینێ بۆدوورترین جێگا
خواخوای مەساجێکێتی بەنەرمترین دەست، ڕانەکانی لەبرین شاردۆتەوە

گەنجێک بیرەوەریەکانی خۆی ئەبات بۆ سەرچنارو بۆئاوی دەخوێنێتەوە 
دووبیرەی ساردئەخواتەوەو شەڕ بەقەرەباڵغیەکە ئەفرۆشێ،

پێشمەرگەیەکی ناو یادێکی لەبیرکراو
بڕبڕاگەی  لەجیاتی  داربەڕوویەک  لقی  خاریج،  بۆ  قاچەکانێتی  ناردنی  هەوڵی 

پشتی دادەنێ،
خەون بەعەرەبانەیەکەوە دەبینێ بۆئەوەی بیبات بۆسەردەریا

لەوالشەوە سیاسیەک لولەی عەقڵی دەمانچەکەی پاك ئەکاتەوەو، 
لەبنا  لەناو تەلەفیزیۆنەکەدا باڵی مناڵی پرسیارەکان وەکو بووکەشووشەیەک 

دەردێنێ
ئەمشارە لەبەردەوامیدا ڕائەچڵەکێتو خەون ئەبینێ،

وەکو گوورگێ هەموو شەوێ ئەلوورێنێ،
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بەم نزیکانە 
سێ کتێبی نوێی ستافی کۆنسێپت:

لە  ڕۆمان..  سەلمان...  بەیان  مادایی(..  *)نەوکانی 
پەرەپێدانی  بۆ  کۆنسێپت  ڕێکخراوی  باڵوکراوەکانی 

کلتوریی.

چەند  ئەمین..  توانا  مرۆڤدا(..  لەسەری  *)خودا.. 
گفتوگۆیەکی فیکریی..لە باڵوکراوەکانی یانەی قەڵەم.

ئەمین..  حەمە  ئیسماعیل  بوو(  ون  *)ئەکرۆباتێکی 
کۆمەڵە وتار.. لەباڵوکراوەکانی چاپ و باڵوکردنەوەی 

سلێمانی.
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