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روش��دی  ئیبن  ع��ەرەب��ی،  فەیلەسوفی 
قورتوبەیی، كاریگەرییەكی زۆرتری لەسەر 
لە  وەك  نواند  ئەوروپی  نێڤینی  چەرخی 
ئیبن  )»حەی  توفەیل  ئیبن  رۆمانەكەی 
ی��ەق��زان«( ل��ە س���ەدەی ح��ەڤ��دەی��ەم و 
هەژدەیەمی ئەوروپیدا. دانتە لە »كۆمیدیای 
روشدی  ئیبن  چەشنە  بەم  خ��ودای��ی«دا 
ناوبردووە: »ئاڤێروێس كە راڤە )شەرح(ی 
مەزنی نووسیوە«Inf IV, 144( (. ئەوە 
لە بنەڕەتدا دیاردەیەكی تایبەتیی مێژووی 
هزرە، كە فەلسەفەی ئیبن روشد لە هزری 
كاریگەریی  گەورەترین  ئەوروپی-دیانیدا 
عەرەبی-ئیسالمیدا.  هزری  لە  نەك  نواند 
دانوستانی  و  )رێسەپسیۆنی(  وەرگرتن 
فراوانی ئیبن روشد لە ناوچەی كولتووری 
ئیسالمیدا سەرەتا بەهۆی سەرەنجامەكانی 
مۆدێرنەوە، بەاڵم بەتایبەتی لە سیی ساڵی 

ئیبن روشد )ئاڤێروێس(

نووسينى: گێرت هێندریش
و. لە ئەڵمانییەوە كاوە جەالل
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سووڕهێنەرە:  ئەمەش  دەستیپێكرد،  راب��ووردوودا، 
ئاخر فەیلەسوفێكی چەرخی نێڤین چیی پێیە كە بە 
جیهانێكی مۆدێرنەی بڵێت، جیهانێك كە پارادیگمی 
جیاوازی  ت��ەواو  كۆمەاڵیەتیی  كێشەی  و  هۆشەكی 
عەرەبیدا  جیهانی  لە  روش��د  ئیبن  ئەمڕۆ  هەیە؟ 
عەرەبی- دیكەی  فەیلەسوفێكی  هەر  لە  زیاتر  زۆر 
ترادیسیۆنێكی رۆشنگەری  ئیسالمی وەك هزرمەندی 
دادەنرێت كە تایبەتە بە خودی كولتووری ئیسالمی و 
ئوتۆنۆم و سەربەخۆیە لە ئەوروپا. بەم پێیە مرۆڤ 
ئەم  لەنێو  روشد  ئیبن  كەمی  كاریگەریی  الیەك  لە 
شوێنەواری  نێوەندی  بۆ  دەگەڕێنێتەوە  كولتوورەدا 
ژیانی، لە الیەكی دی جەخت لە واتای ئەو دەكات بۆ 
دیسكورزی سەردەم: كاتێك هزری ئەو لە سەردەمی 
خۆیدا بە شوێنەوارێكی كەمێك ئامادەی كۆمەاڵیەتی 
فەلسەفەكەی  راكێشەریی  ئەوا  و هۆشەكی گەیشت، 
لەم سەردەمەدا دەگەڕێتەوە بۆ ئەو شرۆڤە رەخنەییە 
ئەنجامی  ئیماندا  و  ئاوەز  نێوان  پەیوەندیی  لە  كە 

واتایەكی  كە  بابەتێك  بۆ  دەگەڕێتەوە  كەواتە  دا، 
سەنترالیی هەیە بۆ دیسكورزی ئەمڕۆی ئیسالم.

روشد،  ئیبن  ئەحمەد  ئیبن  موحەمەد  ئەبولوەلید 
ناسراوە،  ئاڤێروێس  بە  ئەوروپیدا  لە فەلسەفەی  كە 
ساڵی 1126 لە كۆردۆبه  هاتە جیهانەوە: وەك كوڕی 
)قازی(  دادوەران  پشتاوپشت  تێیدا  كە  خێزانێك 
ئیبن  هەڵكەوتبوون.  سیاسییەوە  كاریگەریی  بە 
بەر،  گرتە  گشتگیری  خوێندنێكی  رێگەی  روش��د 
و  ماتماتیك  و  فەلسەفە  تەنیا  خوێندنە  ئەم  بەاڵم 
زانستی سروشتیی لە خۆ نەگرتبوو، بەڵكو هەروەها 
هاوكات  پەیوەندییەشدا  لەم  دادوەریش،  و  پزیشكی 
لە تیۆلۆژیی ئیسالمیدا پێگەیەنرا. ساڵی 1169 ئەبو 
یەئقوب یوسف كە حوكمداری ئەلموەحیدینەكان بوو 
)شارح(  راڤەكارێك  بۆ  )مەغریب(،  مەڕاكیش  لە 
روون  بۆ  ئەڕیستۆتێلیسی  فەلسەفەی  تاكو  دەگەڕا 
ئەو  كە  توفەیل  ئیبن  مەبەستەش  ئەم  بۆ  بكاتەوە، 
دەمە پزیشكی كۆشك بوو، پێشنیاری ئیبن روشدی 
ئیبن  كە  بچین  بۆ  وای  دەتوانین  ئێمە  كرد.  الوی 

ئەو ئیشانە كە تێیاندا هزری 
خۆیی ئیبن روشد بە روونترین 
شێوە دەردەكەوێت و ئەمڕۆ 
زۆرترین گرنگیان پێدەدرێت، 
بەزۆریی بریتی بوون لە 
خەریكبوونە رەخنەییەكانی 
لەتەك هێرشی تیۆلۆژەكاندا 
بۆ سەر فەلسەفە، بۆ نموونە 
لەتەك “تهافت الفالسفە”ی 
غەزالیدا. ئیبن روشد سەرەتا 
بۆ ئەم نووسینە راڤەیەكی 
مەزنی نووسی و تێیدا 
ئەرگومێنتەكانی غەزالی وەك 
خۆیان دەخاتە روو، پاشان 
بە شێوەیەكی سیستەماتیكی 
هەڵیاندەوەشێنێتەوە

ئیبن روشد
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توفەیل لەو كاتە بەدوواوە فێركار و پشتیوانی ئیبن 
بەدواوە   1171 ساڵی  لە  روشد  ئیبن  بووە.  روشد 
دادوەری بااڵی كۆردۆبە بوو و پاشان ساڵی 1182 
وەك پزیشكی كۆشك جێی ئیبن توفەیلی گرتەوە. 
كە  كاتە  ئەو  هەتا  درێژخایەن،  ئەو چەند ساڵێكی 
جیاوازدا  فەرمانگەی  لە  لێگرت،  غەزەبی  حوكمدار 
ئیبن  كتێبەكانی  كرد.  ئەلمووەحیدینەكان  بۆ  كاری 
روشد بە ئاشكرا سووتێنران، ئەو خۆیشی ناچار بوو 
كۆچ بكات بۆ تاراوگە. پێدەچێت پەستانی زانایانی 
بووبێت  بەرپرسیار  ئایین لەسەر میر  كۆنزەرڤاتیڤی 
بەڕێی  كۆتاییدا  لە  روشد  ئیبن  بەاڵم  رووداوە.  لەم 
چەند تێزێكی پڕواتاوە سەبارەت بە پەیوەندیی نێوان 
نەفیكردنی  بێگومان  دەركەوتەوە.  ئاوەز  و  ئیمان 
ئیبن روشد تەنیا ماوەیەكی كورتی خایاند، دەبێت 
بەهێزی  كاریگەریی  بۆ  بگەڕێتەوە  ئەمەش  هۆی 
بۆ  هەروەها  و  ئەلموەحیدینەكان  میری  لەسەر  ئەو 
ناوبانگی باشی كۆمەاڵیەتیی خۆی. ئیبن روشد دوای 
گەڕانەوەی بۆ الی میر سەرلەنوێ  هەتا مردنی رۆڵی 

فەرمیی لە كۆشكی حوكمداردا وەرگرتەوە.

     مێتافیزیك
روشد  ئیبن  »تەرقیە«ی  كە  سەرنجە  جێی  ئەوە 
وەك فەیلەسوف بە راڤەیەك )شەرحێك( سەبارەت 
بە ئەڕیستۆتێلیس سەرەتای گرت. ئاخر ئەو تەواو 
ئەڕیستۆتێلی بوو، چەرخی نێڤینی ئەوروپیش ئەوی 
)الشارح( »راڤەكارەكە«  نا  ناو  ئاسان  و  سووك 
ی ئەڕیستۆتێلیس. هەندێك جار ئەم پابەندبوونەی 
ئەو هێندە زۆرە، كە ئیتر لەدژی مەعریفە نوێكانی 
لە  دەك��ات  بەرگری  عەرەبی-ئیسالمی  توێژەرانی 
ئیدێكانی ئەڕیستۆتێلیس لەمەڕ فەلسەفەی سروشت 
و فزیك، جا گەرچی ئەو توێژەرانە بەئاشكرا باشتر 
پرسیارەكانیان  وەاڵمی  ئەنتیكە  مامۆستاكەی  لە 
دابۆوە. ئیبن روشد بەهۆی ئەم كەللەڕەقییەوە تانوتی 
الساییكەرەوەی  تەنیا  گوایە  ئەو  كە  لێدرا  ئەوەی 

ئەڕیستۆتێلیس بێت. بەاڵم فەلسەفەی ئەو لە بنەڕەتدا 
تێپەڕدەكات:  ئەڕیستۆتێلیس  فەلسەفەی  لە  زۆر 
ئەو، لەپاڵ راڤەی ئەڕیستۆتێلیسدا، هەروەها هزری 
وەك  روونكردەوە،  ئەنتیكەی  دیكەی  فەیلەسوفانی 
بۆ نموونە »كۆمار« ))Politeiaی پالتۆن )ئەم 
ئیشەی ئەو تەنیا بە وەرگێڕانێكی حیبری گەیەنراوە(، 
پۆرفیریۆس  )Isagoge(ی  “ئیساگۆگە”  ئەوجا 
پتۆلێمیۆس.  ))Almagestی  “ئالماگێست”  یان 
بەرانبەر  نەساز  هەڵوێستێكی  هاوكات  روشد  ئیبن 
سەرەكییەكەیدا  ئیشە  لە  وەردەگرێت:  سینا  ئیبن 
ئیبن  لە  بەرگری  التهافت”  “تهافت  ناونیشانی  بە 
بەاڵم  غەزالی،  هێرشەكانی  ل��ەدژی  دەك��ات  سینا 
هاوكات زۆر ڕەخنەیی خۆی بە هزری ئیبن سیناوە 
خەریك دەكات و هەندێك لە تێزە سەنترالییەكانی 
تیۆریی  بەتایبەتی  ئەمەش  هەڵدەوەشێنێتەوە، 
ئیدێكانی پالتۆن دەگرێتەوە، كە لە چەرخی نێڤیندا 
)تێگەكان(.  یونیڤێرساڵەكان  ریالیزمی  دەنرا  ناو 
بۆ  و  دەركپێكردنن  شیاوی  سێنسیانە  كە  شتەكان 
ئەزموون كراوەن، لە ریالیزمی یونیڤێرساڵەكاندا وەك 
جەوهەری  پشتیانەوە  لە  بەڵكو  نابینرێن،  ریالێتی 
“یونیڤێرساڵ”دا  یان  “ئیدێ”  لە شێوەی  سەربەخۆ 
خۆیان حەشار داوە. بەاڵم ئیبن روشد بە پێچەوانەوە 
وایدادەنێت كە یونیڤێرساڵەكان بریتین لە سەرەنجامی 
دەروونەكانی  لەسەر  چ��االك  زەینی  كاریگەریی 
خۆییان  هەبوونێكی  هیچ  شێوەیەش  بەم  و  مرۆڤ 
الفهم  )ملكە  زەین  پێنادات.  دەروون  دەرەوەی  لە 
یونیڤێرساڵەكان  تێگە  خ��ۆی   )Verstand  /
)گشتییەكان( چێدەكات، ئەویش كاتێك فۆرمەكان 
)ئیدێكان( لە تاكە شتەكانی ئەزموون جیادەكاتەوە. 
فۆرمەكان بریتین لە توخمی جیهانی هۆشەكی و لە 
ئیبن روشد  پێیە  بەم  ناخی شتە ئەستوییەكاندان. 
 ))nominalistisch ناوگەرایی  هەڵوێستێكی 
لە  یونیڤێرساڵەكان  وات��ا:  وەردەگ��رێ��ت،  میانەڕەو 
لەبەر  بەاڵم  زەینن،  دروستكراوی  تێگەی  راستیدا 
“ئیدێ”  لە  بریتین  یان  ئەوەی فۆرمەكان گشتێتین 
لەنێو تاكە شتەكاندا، ئەوا نەك تەنیا زەین پێویستیی 
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بە لێڕوانینی تاكە شتە كۆنكرێتەكان هەیە بۆ ئەوەی 
بە “ئیدێ”ی فۆرمەكان بگات، بەڵكو هەروەها خودی 
جیهانی هۆشەكییانەی فۆرمە پەتییەكان پێویستیی 
بە شتە كۆنكرێتەكان هەیە تاكو خودی خۆی ریالیزە 
بكات. مرۆڤ دەتوانێت لەمە هزرێكی ماتەریالیستی 
تێبگات - وەك چۆن ئێرنست بلۆخ لێیتێدەگەیشت. 
بەاڵم كێشەكە لە بنەڕەتدا بۆ ئیبن روشد ئەوەیە كە 
مەعریفەی هۆشەكی هەمیشە بریتییە لە دیاریكردنی 
)تێگەیشتنی( گشتێتیی ریال، كەواتە دەشێت بوونی 
شتەكان لەنێو خودی شتەكانی ئەزموونی سێنسیدا 
لەتەك  بێت  پێویست  ئەوەی  بەبێ  بكرێت،  ئاشكرا 
پالتۆندا گریمانە بكرێت كە شتەكان بەسەر دیاردە 
فەلسەفەی  لە  ئیدێیانە  ئەم  دەبن.  بەش  كرۆكدا  و 
ناوگەرایی  لە  نێڤیندا سەرلەنوێ   ئەوروپیی چەرخی 
لێرەشدا هەڵوێستی  و  میانەڕەودا سەرهەڵدەدەنەوە 

ئەڕیستۆتێلیزم بەهێز دەكەن.
ئەو ئیشانە كە تێیاندا هزری خۆیی ئیبن روشد بە 
روونترین شێوە دەردەكەوێت و ئەمڕۆ زۆرترین گرنگیان 
خەریكبوونە  لە  بوون  بریتی  بەزۆریی  پێدەدرێت، 
رەخنەییەكانی لەتەك هێرشی تیۆلۆژەكاندا بۆ سەر 
الفالسفە”ی  “تهافت  لەتەك  نموونە  بۆ  فەلسەفە، 
نووسینە  ئەم  بۆ  سەرەتا  روش��د  ئیبن  غەزالیدا. 
ئەرگومێنتەكانی  تێیدا  و  نووسی  مەزنی  راڤەیەكی 
غەزالی وەك خۆیان دەخاتە روو، پاشان بە شێوەیەكی 
“تەهافوت  هەڵیاندەوەشێنێتەوە.  سیستەماتیكی 
 Destructio destructionis,( ”ئەلتەهافوت
بە   )Die Inkohärenz der Inkohärenz
ئیشە سەرەكییەكەی ئیبن روشد دادەنرێت. ئەو لەم 
نووسینەدا هەروەها بە شێوەیەكی رەخنەیی لەتەك 
تێگەی هۆئەنجامیی )كاوساڵێتیی( غەزالیدا خەریك 
دەبێت، لێرەشدا دەگەڕێتەوە بۆ نموونەكەی غەزالی 
ئاگرەوە.  نێو  دەكەوێتە  كە  لۆكە  پارچەیەك  لەمەڕ 
غەزالی سەبارەت بەم نموونەیەی دەبێژێت، كە مرۆڤ 

پاشیەكییانەی  پەیوەندییەكی  گریمانەی  دەتوانێت 
))post hoc نێوان ئاگر و سووتان بكات، بەاڵم 
هۆئەنجامی   / نێویەكی  گریمانەی  ناتوانێت  هەرگیز 
تەنیا  غەزالی  بۆ  ئاگر  بكات.   propter hoc((
ئیبن  ئێستاش  سووتانە.  “مەجازی”ی  هۆكارێكی 
مرۆڤێك  ئایا  دەكاتەوە:  پرسیار  بەپوختی  روشد 
بە  تەنیا  ئاگرێكەوە،  نێو  دەكەوێتە  بەڕێكەوت  كە 
روشد  ئیبن  بۆ  دەسووتێت؟  مەجازی  شێوەیەكی 
روون و ئاشكرایە )ئێڤیدێنتە( كە سەرجەم شتەكان 
خاوەنی ئەدگارن و ئەم ئەدگارانە شتەكان دەكەن بە 
خودی شتەكان خۆیان. ئەمە بۆ نموونە لە حاڵەتی 
ئاگردا بریتییە لە سووتانی ئەو شتە كە بەر ئاگرەكە 
هۆكار  وەك  ئاگرەكە  دەبێت  لێرەشەوە  دەكەوێت، 
ببینین، چونكە گەر وا نەبێت، ئەوسا مرۆڤ ناتوانێت 
هیچ گۆتەیەك )مەقولە( نە لەبارەی شتەكان و نە 
لەبارەی رێكخراوێكی جیهان دەرببڕێت، بەمەش ئیتر 
هیچ شیمانەیەك نامێنێت بۆ ئەوەی لە خودا یەكەم 
هۆكار تێبگەین و بەمەش هەبوونی بسەلمێنین. ئیبن 
روشد لەپاڵ “تهافت التهافت”دا چەند لێكۆڵینەوەیەكی 
بچووكی سەبارەت بە پەیوەندیی نێوان ئاوەز و ئیمان 
نووسی كە بریتین لە: “فصل المقال« و »الكشف 
 1875 ساڵی  نووسینانە  ئەم  االدل��ە«.  مناهج  عن 
وەرگێڕران بۆ ئەڵمانی و لەژێر ناونیشانی »فەلسەفە 

و تیۆلۆژیی ئاڤێروێس«دا دانران.

     ئیمان و ئاوەز
لە  چۆن  وەك  المقال«دا،  لە »فصل  روشد  ئیبن 
تۆمەتی  ئەو  دەدات  هەوڵ  التهافت«دا،  »تهافت 
دەرچوونە لە ئیمان لەكاربخات، كە غەزالی دابوویە 
پاڵ فەیلەسوفەكان بە گشتی و فارابی و ئیبن سینا 
بەتایبەتی، لێرەشدا لەسەر ئەو پرنسیپە دەڕوات كە 
نوێنەرایەتیان  خۆی  پێش  فەیلەسوفانی  هەروەها 
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راستییەكانی  لە:  بریتییە  پرنسیپەش  ئەم  كردبوو، 
ئیبن  ناكەن.  یەكتری  دژبێژیی  فەلسەفە  و  ئایین 

روشد دەبێژێت:
»بەاڵم لەبەر ئەوەی ئەم یاسا ئایینییانە )شەریعەت( 
كە  دەك��ەن  )النظر(  لێڕوانین  داوای  و   راستین 
دەبێت بە پاڵهێزی گەیشتن بە راستی، ئەوا ئێمەی 
لێڕوانین/لێهزرین  كە  دەزانین  بەتەواوی  موسڵمانان 
ی بورهانی نابێت بە هۆی گەیشتن بە پێچەوانەكەی 
راستی  ناشێت  ئاخر  )ش��ەرع(.  سروشیی  یاسای 
دژبێژیی راستی بكات، بەڵكو بە پێچەوانەوە لەتەكیدا 

یەكدەگرێتەوە و  شایەتیی بۆ دەدات.

)...(
خۆی  ئایین(  )س��ەرچ��اوەی  شەریعەت  گەر  ب��ەاڵم 
ئەوەدا  لەتەك  نوتق  دەركەوتەی  ئەوا  بدوێت،  لێی 
پێگەیشتنی،  پاڵهێزی  ب��ە  دەب��ێ��ت  ب��وره��ان  ك��ە 
لەتەكیدا  گەر  یەكناگرێتەوە.  یان  یەكدەگرێتەوە 
یەكبگرێتەوە، ئەوسا پێویست ناكات زیاتر بگۆترێت، 
بەاڵم گەر لەتەكیدا یەكنەگرێتەوە، ئەوسا راڤەكردنی 

)تەئویل( پێویست دەبێت.
واتای تەئویل ئەوەیە كە مەغزای وشە لە مەغزایەكی 
مەغزایەكی  بە  بكرێت  و  دەربكێشرێت  راستەقینە 
مەجازی، بەبێ  ئەوەی بەو رێیەوە ئادەتی ئاخافتنی 

ئەرەبەكان كاری نێگەتیڤی تێبكرێت«1.
نێوان  لە  هەیە  دژبێژییەك  بەرواڵەت  تەنیا  كەواتە 
راستییەكی فەلسەفەیی سەلمێنراو و مەغزای وشەیی 
تێكستێكی ئایینیدا، ئەم دژبێژییەش هەڵدەوەشێتەوە 
تێكستی  لە  مەجازی  شێوەیەكی  بە  م��رۆڤ  گەر 
الحكمة  بين  فيما  المقال  فصل  روشد:  بن  الوليد  ابو   )1
عمارة.  محمد  د.  وتحقيق:  دراسة  األنصال.  من  والشريعة 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت 1981. ص 31-

32

واتایەكی  هەروەها  ئەمە  ب��ەاڵم  تێبگات.  ئایینی 
ئەوتۆ دەگەیەنێت، كە فەیلەسوفەكان خۆیان لەسەر 
)ئینتەلەكتوێلیی(  هزرمەندانەی  ئاستی  هەمان 
»یاسادانەرانی ئایینی« و فەلسەفەش خۆی لەسەر 
وەك  دەبینێتەوە،  سروشی  ئایینی  ئاستی  هەمان 
پالتۆندا  »كۆمار«ی  راڤەی  لە  روشد  ئیبن  چۆن 
پیشانی دەدات: مەبەستی تەنەبوء »لەخۆدا هەمان 
جۆر و مەبەستی فەلسەفەیە« )ئیبن روشد، 1996و 
»ناشێت  كە  رۆشنە  چەند  ئ��ەوە  بێگومان   .)93
راستی دژبێژیی راستی بكات«، ئەوەندەش توانستی 
مرۆڤ بۆ ناسینی راستی ناڕۆشنە، چونكە »هەموو 
بورهان  ناتوانن  سروشتیانەوە  بەهۆی  م��رۆڤ��ان 
دیالۆگە  ناتوانن  تەنانەت  بكەن،  قبوڵ  )بەلگە( 
)ئەلئەقاویل( دیالێكتیكییەكان، جا نەخوازە دیالۆگە 
ئەوەی  لەبەر  ئەوجا  بكەن«،  قبوڵ  بورهانییەكان 
فێركردنی  تەنیا  شەرع  »مەبەستی  پێچەوانەوە  بە 
جۆرەكانی  هەموو  شەرع  پێویستە  ئەوا  هەمووانە، 
مێتۆدگەلی راستاندن و هەموو جۆرەكانی مێتۆدگەلی 
لێرەشدا  بگرێت«2،  خۆ  لە  )تصور(  تێگەیشتن 
وتاربێژی  و  سیمبۆلی  فۆرمی  لە  بەشیان  زۆرترین 
)خیتابە( ئاڕاستەی جەماوەری ئیمانداران دەكرێت و 
تەنیا بەشێكی كەمیان لەسەر سوورەتی 59، ئایەتی 
تێڕوانینتان هەیە،  2ی قورئان دەڕوات: »ئێوە كە 
االبصار(.  أولي  يا  )فأعتبر  بهزرێن!«  هەروەها 
لە  دەت��وان��ن  زان��ای��ان  كەمینەیەكی  تەنیا  كەواتە 
 / )نضری  ن��ەزەری��ی  فەلسەفەی  راستییەكانی 
ئیبن  جەختكردنەی  ئەم  تێبگەن.  سپێكوالتیڤ( 
راڤەكارانی  فەلسەفە،  تەرخانكراویی  لە  روش��د 
هەنووكەی ئەوروپیی گەیاند بەو تێڕوانینە كە گوایە 
تەنیا  هۆش  ئازادیی  بۆ  روشد  ئیبن  داواكارییەكەی 

هەمان سەرچاوەی یەكەم ص - 55
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فیكرو فەلسەفە68

و  زانین  هەڵوێستەدا  لەم  و  ئێلیتییە  هەڵوێستێكی 
تێڕوانینی فەلسەفەیی دەسوێژێك نین بۆ رزگاركردنی 
بۆ  نیشانەیەكە  نرخاندنە  ئەم  بنەڕەتدا  لە  مرۆڤ. 
دۆخی  لە  تێبگات  دەتوانێت  كەم  مرۆڤ  كە  ئەوە 
نێڤین،  چەرخی  كولتوورێكی  نێو  هزرمەندێكی 
دەسەاڵتداریی  و  ئۆرتۆدۆكس  ئایینێتیی  تێیدا  كە 

دێسپۆتی سەروەر بوون.
ل��ە دۆخ��ە  ت����ەواو رۆش���ن  خ���ودی ئیبن روش���د 
راڤەی  لە  دەدوێ��ت.  سەردەمەكەی  سیاسییەكانی 
لە  چێدەكات  پەیوەندییەك  پالتۆندا  »كۆمار«ی 
ئایینیدا:  رەواییدەرانی  و  سیاسی  دەسەاڵتی  نێوان 
لە دەوڵەتی »تیرانی«دا »دەسەاڵتداران پەیوەست 
بە جەماوەرەوە هیچ مەبەستێكی دیكەیان جگە لە 
لە  هاوشێوەیی  بۆیە  نییە،  خۆییەكانیان  مەبەستە 
نێوان دەوڵەتی پیاوانی ئایینی ))priesterlich و 
تیرانیدا زۆر جار سەرەنجامێكی ئەوتۆ دەخاتەوە، كە 
ئەو بەشەی پیاوانی ئایین كە لەنێو ئەو دەوڵەتەدایە، 
رسوا  كەسە  ئەو  و  تیرانییەكە  بەشە  بە  دەبێت 
چۆن  وەك  هەیە،  ئایینیی  مەبەستێكی  كە  دەكات 
ئەمە لە حاڵەتی ئەو پیاوانەی ئاییندا بەدیدەكرێت 
سەردەمەماندا  ئەم  دەوڵەتەكانی  لەنێو  خۆیان  كە 
كە  رەخنەیە  ئەم  روشد  ئیبن  پاشان  دەبیننەوە”. 
بە ئاشكرا لە عولەمای ئایینی دەگرێت، بە نموونەی 
كۆنكرێت بەرجەستەی دەكات: “نموونەیەك بۆ ئەمە 
بریتییە لەو دەسەاڵتدارییە كە لە كۆردۆبای واڵتماندا 
هەیە” )ئیبن روشد، 1996، 119 بەدوواوە(. ئیبن 
تێزە  ئ��ەم  پالتۆندا  “ك��ۆم��ار”ی  راڤ��ەی  لە  روش��د 
بەرەنگاری پەیوەندییە هەبووەكان دەكاتەوە: دەبێت 
بەگوێرەی  هەمیشە  )شەریعەت(  ئایینییەكان  یاسا 
الیەن  لە  كە  بنرخێنرێن،  یاسایانە  بەو  گونجانیان 
گونجاوییە  ئەم  پێورەكانی  دان���راون.  مرۆڤانەوە 
دەكەن،  ئەوە  پێناسەی  كە  رێسایانە  لەو  بریتین 

داخۆ چ رێكخراوێك )ی سیاسی( بە كرۆكی مرۆڤ 
دەگونجێت، ئەمەش بێگومان لەو شێوەیەدا، كە چۆن 
ئەو رێسایانە لە الیەن فەلسەفەوە وەك زانستی ئاوەز 
دادەنرێن. كەواتە داواكاریی بۆ بااڵدەستیی فەلسەفە 
بەڵكو  نییە،  ئێلیتییانە  هەڵوێستێكی  سەرەتاوە  لە 
ئاوەزیانەی  بناغەڕشتنی  بە  فەزلدان  لەسەر  سوورە 
تەواو  ئەمەش  سیاسییەكان،  رێكخراوە  و  یاساكان 
گوایە  دەڵێت  كە  داواكارییەوە  ئەو  پێچەوانەی  بە 
بە  بن  پابەند  هەمیشە  مرۆڤ  یاساكانی  پێویستە 

یاسا ئایینییەكانەوە.
 

    زەینی نەمر
ئەم گەشبینییەی مەئریفە هەروەها لە تیۆریی زەینی 
هۆیەكی  زەین  تیۆریی  دەبێت.  كارا  روشددا  ئیبن 
فەلسەفەی  لە  كە  پۆلێمیكە  ئەو  بۆ  بوو  سەرەكی 
ئیسالمی و دیانیدا ئاڕاستەی ئەو كرا. ئەڕیستۆتێلیس 
مرۆڤی وەك زیندەوەرێك پێناسە كردبوو كە بەڕێی 
جیا  دیكە  زیندەوەرەكانی  سەرجەم  لە  زەینیەوە 
دەبێتەوە و هەروەها دەتوانێت لە فۆرمی گشتی و 
دیاریكردنەی  لەم جۆرە  بەاڵم  تێبگات.  لەناونەچوو 
پێویستە  دەك��ەوێ��ت��ەوە:  كێشەیەك  م��رۆڤ��ەوە 
الیەك  لە  مرۆڤێك  زەینی  چۆن  كە  روونبكرێتەوە 
سەركەسییەكان  و  لەناونەچوو  و  گشتی  فۆرمە  لە 
تێدەگات، بەاڵم لە الیەكی دی تەنیا زەینی كۆنكرێتی 
تاكە مرۆڤێكە. ئەڕیستۆتێلیس بۆ وەاڵمی ئەم كێشەیە 
جیاوازیی كرد لە نێوان دوو زەیندا: زەینێكی ناچاالك 
)پاسیڤ( كە لەناودەچێت و بمرە و بەمەش بریتییە 
هەروەها  تاكەكەسێك،  هەر  پێشبینیی  هێزی  لە 
هۆشەكییە  فۆرمە  كە  )ئەكتیڤ(  چاالك  زەینێكی 
ئەزەلییەكان لە وێنەكانی هێزی پێشبینی دادەماڵێت 
لە  سەربەخۆیە  چاالك  زەینی  دەك��ات(.  )تەجرید 
بۆ  بەاڵم  لەناوچوونە،  نەشیاوی  و  كۆنكرێت  لەشی 
ئەوەی بتوانێت پێشبینییەكانی زەینی ناچاالك بكات 
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پێویستیی  ئەوا  بكات(،  )ئەكتوالیزە  كردەكێتی  بە 
 )intellectus بە ناوەندیاریی زەینێكی شیمانەییە
توانستی  لە  بریتییە  زەینەش  ئەم   ،possibilis(
هیچ  ناوەرۆكیشەوە  رووی  لە  و  مرۆڤ  مەعریفەی 
نەبێت.  كاریگەر  چاالك  زەینی  هاتوو  گەر  دەبێت 
بەاڵم بەمە ئەو كێشەیە چارەسەر نەكرا، كە داخۆ 
تاكە مرۆڤان  بمر و سنوورداری  جیهانی پێشبینیی 
زەینی  هۆشەكییانەی  جیهانی  بە  پەیوەندییەكی  چ 
تەنیا  كێشەكە  پێچەوانەوە  بە  هەبێت،  چاالكەوە 
گواسترایەوە بۆ ئاستێكی دیكە. بەاڵم ئیبن روشد لە 
زەینی شیمانەیش وەك زەینێكی نەشیاوی لەناوچوون 
دەنێت  ناو  شیمانەیی  زەینی  ئەو  تێدەگەیشت. 
“زەینی ئەستویی”، ئەوجا ئەرگومێنت دەهێنێتەوە، 
كە ئەم زەینە ئەستوییە تەنانەت بەشدارە لە فۆرمە 
كە  لەوەدایە  بەشداریكردنەكەشی  هۆشەكییەكاندا، 
فۆرمە هۆشەكییەكان بە زەینی ناچاالك دەگەیەنێت، 
بەاڵم ئەو خۆی هاوكات زەینی كۆنكرێتی مرۆڤێكی 
پێشبینیی  بە  ناچاالكی  زەینی  كەواتە  گەرەكە، 
پێویستە.  جیهان  لەمەڕ  خۆییەكانییەوە  وێنە  و 
روون  ئەستویی  زەینی  تایبەتییەكەی  پێگە  لەمەوە 
مرۆڤدایە  دەرەوەی  لە  چ��االك  زەینی  دەبێتەوە. 
زەینی  دەگرێت.  خۆ  لە  هۆشەكییەكان  فۆرمە  و 
ناچاالك بەشێكە لە پێكەوەلكاویی لەش و دەروون و 
هاوشێوەی هەردووكیان تایبەتە بە لەناوچوون. بەاڵم 
گەر مرۆڤێك بمرێت، ئەوسا هیچ گومانی تێدا نییە 
كە یەكێتییەكەی لەش و دەروون و لەتەك ئەویشدا 
زەینی ناچاالك لەناودەچێت، بەاڵم زەینی ئەستویی 
لەناوناچێت. ئەم وەك زۆرێتی سەر بە تاكە مرۆڤان 
نییە، بەڵكو وەك یەكایەتی سەر بە رەگەزی مرۆڤە. 
الفهم( ملكە   /  Verstand( زەین  گەر  كەواتە 
مەئریفەی  بە  ئەستوییەوە  زەینی  بەڕێی  مرۆڤ  ی 
راستییە  مەئریفەی  بە  واتا  هۆشەكییەكان،  فۆرمە 
كارەكتەرێكی  رێیەوە  بەم  ئەوا  بگات،  ئەزەلییەكان 

گەردوونی وەردەگرێت.
بەاڵم بڕوابوون بە نەمریی دەروونی كەسی  یەكێكە 
لە دۆگمە بنەڕەتیەكانی ئیسالم و دیانەتی. كاتێك 
ئیبن روشد تاكە دەروونە خۆییەكان بە بمر و تەنیا 
زەینی ئەستویی وەك شێوەیەكی “دەروونی رەگەزی” 
فەلسەفەكەی  رێیەوە  بەم  ئەوا  دادەنێت،  نەمر  بە 
ئایینییەكاندا،  دۆگمە  لەتەك  ناكۆكییەوە  دەكەوێتە 
هەردوو  لە  ئایینی  ئۆرتۆدۆكسیی  بەمەش  س��ازاو 
بەرانبەر  دوژمنانەیان  پەرچەكرداری  ئایینەكەدا 
 1270 ساڵی  پاریس  بیشۆپی  نموونە  بۆ  نواند. 
لێرەشدا  كرد،  مەحكوم  فەلسەفەیی  تێزی  سیازدە 
لەو  بوو  یەكێك  دەروون  ئیبن-روشدییانەی  تیۆریی 
تێزانە. تۆماسی ئەكوینی بە نووسینێكی پۆلێمیكی 
لەدژی  زەین  یەكایەتیی  “لەبارەی  ناونیشانی  بە 
 De unitate intellectus( ئاڤیرۆیستەكان” 
)contra Averroistas هەڵوێست وەردەگرێت، 
راستەوخۆ  كەمتر  ب��ن��ەڕەت��دا  ل��ە  نووسینە  ئ��ەم 
روودەكاتە ئیبن روشد، بەڵكو بە پێچەوانەوە بەزۆری 
بە  كە  برابانت  فۆن  سیگەر  فەیلەسوف  روودەكاتە 
ئیبن  زەینی  تیۆریی  بۆ  خۆی  الیەنگریی  ئاشكرا 
روشد راگەیاندبوو. دەنگدانەوەی تیۆریی ئاڤێرۆیستی 
 De Monarchia,( ”هەروەها لە “دی مۆنارشییا
1313(ی دانتەدا دەبینرێت. تێگەیشتنی ئیبن روشد 
ئەوە  مرۆڤ  رەگ��ەزی  نەمری  زەینی  بە  سەبارەت 
بوو كە ئەم زەینە بەردەوام لە رەوتی پەرەسەندنی 
دانتە  پێشدەكەوێت؛  پەرچاندندا  توانستی  و  زانین 
ئالیگیری لەم تێگەیشتەی ئیبن روشدەوە بۆ زەینی 
نەمر زەروورەی رێكخراوێكی سیاسیی وەك دەرەنجام 
بردەوە، كە دەرفەت دەڕەخسێنێت بۆ پرۆسەیەكی 
تەنانەت سوود  هاوشێوەی گەشەسەندن و خۆیشی 
ئێستا  رێیەوە  بەم  بەاڵم  دەبینێت.  پرۆسەیە  لەو 
سەرەنجامێكی ئەوتۆ دەكەوێتەوە كە ئیتر رێكخراوی 
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ئاكاریی كۆمەڵگەی مرۆڤ بریتی نابێت لە بەرهەمی 
رێكخراوێكی راگەیەنراوی خودا، بەڵكو بریتی دەبێت 
لە بەرهەمی ئاوەزی مرۆڤ و تەنیا بەڕێی ئاوەزەوە 
لە  روش��د  ئیبن  تێزەكەی  پێدەدرێت.  رەوایەتیی 
كۆنتێكستێكی هاوشێوەدا هەروەها لە سەرەنجامەكانی 
لە  هێردەر  دەردەكەوێت.  ئەوروپیشدا  رۆشنگەریی 
نووسینەكەیدا بە ناونیشانی “ئیدێگەل سەبارەت بە 
فەلسەفەی مێژووی مرۆڤایەتی” )1784/91( هێرش 
“فەلسەفەی  روش��د:  ئیبن  تێزەكەی  سەر  دەكاتە 
مێژووی ئێمە ناچێتە سەر ئەم رێگەیەی فەلسەفەی 
ئاڤێرۆیستی، كە روانگەكەی ئەوەیە، گوایە سەرجەم 
دەروون��ی  یەك  بەڵێ  یەك،  تەنیا  مرۆڤ  رەگ��ەزی 
رادەیەك  تا  تەنیا  دەروونە  ئەم  و  هەیە  نزمی  زۆر 
 Herder,( دەگەیەنێت”  مرۆڤ  تاكە  بە  خۆی 
دەردەك��ەوێ��ت  وا  كە  تیرە  ئ��ەم   .)1989, 338
ناونیشانی  بە  لێسینگ  نووسینەكەی  ئاڕاستەی 
بنەڕەتدا  لە  كرابێت،  مرۆڤ”  رەگەزی  “پەروەردەی 
لە  كانت  ئاخر  كراوە.  كانت  ئاڕاستەی  راستەوخۆ 
مێژوویەكی  “ئیدێی  ناونیشانی  بە  نووسینەكەیدا 
گشتی لە روانگەی هاواڵتێتیی جیهانییەوە” )1784( 
مەخلوقێكی  تاكە  )وەك  مرۆڤدا  “لە  نووسیبووی: 
ئاوەزمەند لەسەر زەمین( ئەو توانستانەی سروشت 
كە روودەكەنە بەكارهێنانی ئاوەزی ئەو، تەنیا لەنێو 
رەگەزدا نەك لەنێو تاكەكەسدا بەتەواوی دەگۆڕرێن” 
بنەڕەتدا  لە  )Kant, 1968, VIII 18(. ئەوە 
گرنگیپێدان،  شایانی  مەزەنەیەكی  لە  دەبێت  بریتی 
“ئاڤێرۆیستییانە”  بەڕاستی  لێرەدا  كانت  داخۆ  كە 
پێچەوانەوە  بە  داخۆ  یان  بهێنێتەوە  ئەرگومێنت 
بتوانین دەرەنجامێكی ئەوتۆ ببەینەوە، كە مەبەستی 
هزرینێكی  شێوازە  لە  بووە  بریتی  روشدیش  ئیبن 
روو  بنەڕەتدا  لە  كانت  مەبەستی  بەاڵم  هاوشێوە. 
مەغزای  لە  دەروون  تیۆریی  فیگورێكی  ناكاتە 

رووناكاتە  بەمەش  ئەریستۆتێلییانەدا،  كالسیكی 
كەسی  دەروون���ی  نەمریی  بە  س��ەب��ارەت  پرسیار 
كارەكتەری  روودەك��ات��ە  بەڵكو  )ئیندیڤیدوێل(، 
مرۆڤان  كە  بەوەدا  ماف:  پێشكەوتنی  وەك  مێژوو 
دەدەنە  دەست  خۆیان  ئاوەزمەند  بوونەوەری  وەك 
چاكسازیی پەیوەندییەكانیان، ئەوا وەك بوونەوەری 
رەگەزی رۆڵێك بۆ ئەوە دەگێڕن، كە لەنێو پرۆسەی 
ئاوەاڵبوونی  شیمانەی  بۆ  مەرجەكان  مێژووییدا 
و  ئامادەدەكرێن  مرۆڤدا  تاكە  لەنێو  ئاكار  و  ئاوەز 
بێگومان  دەب��ن.  ئ��اوەاڵ  ب��ەت��ەواوی  كۆتاییشدا  لە 
بۆ  لێرەدا  روشد  ئیبن  كە  ئۆتۆنۆمییە،  ئەو  نابێت 
ئیدێی  هاوشێوەی  رایدەگەیەنێت،  ئاوەزمەند  مرۆڤی 
لێیدەدوێت:  كانت  كە  دابنێین  ئوتۆنۆمییە  ئەو 
پارادیگمای  بناغەییەكەی  بڕوا  لە  واز  روشد  ئیبن 
ئۆنتۆلۆژی ناهێنێت، كە تێیدا راستی وەك مەعریفەی 
ئۆتۆنۆمیی  بەاڵم  داەنرێت،  راستەقینە  بوونەوەری 
بنەمایەوە دەردەچێت،  لەو  سەبژێكت لە الی كانت 
كە مرۆڤ ناتوانێت بگات بە مەعریفەی راستییەكی 
ئۆتۆنۆمیی  بناغەی  لەمەشدایە  هەر  چەشنە،  بەو 
مرۆڤ و تەنانەت ئۆتۆنۆمیی ئاكاریش. بەمەش ئاوەز 
بێسنوور  دادوەریی  نێوەندێكی  لە  بریتییە  بۆ كانت 
دیاری  خۆی  سنوورەكانی  دەتوانێت  خۆی  هەر  و 
بكات. ئاوەز بۆ ئیبن روشد مێدیومی بەشداریكردنە 
ئ��اوەزی  دەرەوەی  لە  كە  بووندا  رێكخراوێكی  لە 
سنوورداری مرۆڤدایە. كەواتە تانوتی ئاڤێررۆیزم كە 
هێردەر دەیگرێتە كانت، بریتییە لە بەهەڵەتێگەیشتن، 
بەاڵم ئەم تانوتە هەروەها پیشانی دەدات، كە هەتا 
دێتە  نێڤین  چەرخی  فەیلەسوفەی  ئەم  رادەیەك  چ 
دەكات  بەشداری  بەمەش  و  مۆدێرنەوە  هزری  نێو 
پارادیگماكە  وەرچەرخانی  بۆ  بناغەكاندا  دانانی  لە 
ئەمە  بێگومان  نوێ.  سەردەمی  فەلسەفەی  رووەو 
تەنیا لە فەلسەفەی ئەوروپیدا رووی دا. فەلسەفەی 
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ئیبن روشد لە جیهانی ئەرەبی-ئیسالمیدا دەركپێكرا، 
بەاڵم ئەمە لە رادەیەكی زۆر كەمتردا وەك لە ئەوروپا 

و هەروەها بەزۆریش لە شێوەی رەتكردنەوەدا.

سەرچاوە:
 Geert Hendrich, Arabisch-Islamisch
Philosophie, Campus Verlay 2005

تێبینی:
بۆ وەرگێڕانی سیتاتەكانی )ئیقتیباسەكانی( “ فصل 
المقال« و »قورئان« بە پێویستمان زانی بگەڕێینەوە 
بۆ سەرچاوە عەرەبییەكان، چونكە وەرگێڕانی بابەتە 
عەرەبییەكان لە ئەڵمانییەوە بۆ كوردی لە مەبەستی 

سەرچاوەكان دووریان دەخستینەوە.

فەرهەنگۆك
بیشۆپ: )أسقف(.

پۆلێمیك: شەڕی زانستی.
تیرانی: دەسەاڵتداریی تاكەكەسێكی زۆردار.

دێسپۆتی: دەسەاڵتداریی تاكەكەسێكی زۆردار.
دێمۆكراتی: دەسەاڵتداریی جەماوەر.

ریالیزم: واتاكەی جیاوازە لە واتای مۆدێرنی ریالیزم، 
دەردەچێت،  پالتۆنەوە  لە  كە  هزرییەدا  رێبازە  لەم 
ناودەنرێت  مۆدێرندا  واتای  لە  كە  ئەوەیە  ریالیزم 

ئیدیالیزم.
ریالیزمی  ل��ە  ی��ون��ی��ڤ��ێ��رس��ال��ەك��ان:  ری��ال��ی��زم��ی 
بە  دەدرێ��ت  راستەقینە  بوونی  یونیڤێرسالەكاندا 
شتە  بەوانەوە  پابەند  كە  گشتێتییەكان،  تێگەكان، 

تاكەكان دەخولقێنرێن.
زەین: توانستی تێگەیشتن )ملكە الفهم(.

زەینی ناچاالك و چاالك:  الی ئەڕیستۆتێلیس زەینی 
ناچاالك بریتییە لە توانستی دەرككردنی مرۆڤ، كە 
بابەتێك  لە پرۆسەی دەرككردندا بە »مەعریفە«ی 

زەینی  ئەركی  ئەوە  پاشان  دەگ��ات،  )درەختێك( 
چاالكە كە دەست بەسەر ئەم مەعریفە شیمانەییەدا 
بونیادێكی  بە  فۆرمەكەی  دیاریكردنی  بە  و  بگرێت 

بوون بگات.
لەنێو  فیزیۆلۆژیانە  تۆمارگریی  لە  بریتییە  سێنس: 
سێنسەكان  پێشكەوتووەكاندا.  ئاژەڵە  و  م��رۆڤ 
بریتین لە سێنسی بینین، بیستن، چێژتن، بۆنكردن، 

گرتن.
لە  بریتییە  فۆرم  گشتێتی.  ئیدێ ،  ئایدۆس،  فۆرم: 
بوونێكی  پالتۆن  كاتێك  كەرەسەیەك.  هەقیقەتی 
واتا  دەدات،  )ئیدێكان(  فۆرمەكان  بە  سەرمەدی 
دەنێت،  دای��ان  فەزا-كاتی  جیهانی  لە  سەربەخۆ 
تێلیۆلۆژیانەی  پەیوەندییەكی  ئەڕیستۆتێلیس  ئەوا 
)هۆئەنجامیی( نێویەكی لە نێوان فۆرم و كەرەسەدا 

وەردەگرێت.
التینی  بە  ‘ئێنێرجێیا‘،  گریكی  بە  كردەكێتی: 
‘ئەكتوالیتاس‘، بریتییە لە تێگەی گشتگیری ئەوە كە 
بەڕاستی هەیە، هەروەها مەبەستی تێگەكە روودەكاتە 
كردەكییەوە،  پێچەوانەی  بە  هەبووەكە.  كرۆكی 
كە  هەیە  )پۆتێنسیالێتی(  شیمانەیی  یان  هێزەكی 
هێشتا كردەكی نییە. كردەكی بریتییە لە پرنسیپی 
كامیلبوونی فۆرم )ئایدۆس(، بەاڵم هێزەكی بریتییە 
جارێ   لێرەدا  )م��ات��ەری(،  ئەستوو  پرنسیپی  لە 

ئەستوو نەفۆرماوە، نەبووە بە كردەكی.
وەك  كە  كۆنەكان  بەها  پارێزەری  كۆنسەرڤاتیڤ: 

سروشتی نەشیاوی گۆڕان دایان دەنێت.
یونیڤێرسال: ئیدێ ، تێگە، گشتێتی.

ئەستوو: مادە، ماتەری.
دەوڵ��ەم��ەن��دە  دەس��ەاڵت��داری��ی  ئەریستۆكراتی: 

بەگزادەییەكان.
ئیدێ : بوونەوەری هەمیشە هەبوو.
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ناو  لە  لیبرالیزم  رەخنەگرانی  لە  زۆرێك 
ئەم قوتابخانەیەدا رەخنەیان دۆزیوەتەوە، 
ئەمەش لەو ڕوەوە كە لەسەر »تاكگەرایی« 
بونیاد نراوە. لە دیدی ئەم رەخنەگرانەوە 
بە  ئەخالقیەوە  رووی  لە  »تاكگەرایی« 
الیەنی كەمەوە دوو كێشەی گرنگی هەیە: 
لەگەڵ  تاكگەرایی  كە  ئەوەیە  یەكەم: 
و  ئەویتر«  »خۆشویستنی  رۆحیەتی 
كەسی  واتە  كۆناكرێتەوە.  خۆبەخشیەوە 
»خود  تاكگەرایە،  كە  روەوە  لەو  لیبراڵ 

سەنتەر« و »خۆویست«ە. 
دووەم: بریتیە لەوەی كە تاكگەرایی دواجار 
وەرنەگرتنی  هەند  بە  و  نادیدەنەگرتن  بە 
لە  واتە  دێت.  كۆتایی  گشتی«  »مافی 
چوار چێوەی گریمانەكانی دیدگای لیبراڵ 

لیبرالیزم:
تاكگەرایی یان خود سەنتەری؟

نووسينى: د. ئارەش نەراقی                                                                   
و. لەفارسييەوە موسعەب ئەدهەم
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بە تەواوی »مافی تاكەكەسی« بە فەرمی دەناسرێت 
و چەمكی »مافی گشتی« مانایەكی ڕوون و شایەنی 

بەرگریكردنی نابێت.  
ئەوە  كە  ئەوەیە  نووسینەدا  لەم  من  ئامانجی      
پیشان بدەم: یەكەم: لیبراڵیزم بە  »خودسەنتەری 
دەتوانرێت  دووەم:  و  نایەت،  كۆتایی  ئەخالقی« 
لەگەڵ  كە  هەبێت  گشتی«  »مافی  لە  دەركێكمان 

گریمانە بنەڕەتیەكانی لیبراڵیزم سازگار بێت. 
    لەم نووسینە دا مەبەستی من لە »لیبراڵیزم« 
هاوڕای  كە  دیدگایەیە  ئەو  تر  شتێكی  وپێش  زیاتر 
ئەوە رۆڵی سەرەكی دەوڵەت بریتیە لە دابینكردن و 
تاكی  مەدەنی  و  سیاسی  بنەڕەتی  مافی  زامنكردنی 
كۆمەڵگەیە. ئەم مافە بنەڕەتیانە لە گوتەزای مافی 
گرنگترین  لە  هەندێك  و  دەردەچ��ن  تاكەكەسیەوە 
هەبوونی  لە  بریتیە  پێوەرەكانی  و  تایبەتمەندی 
ئازادی ڕادەبڕین، مافی ئازادی بیروباوەڕ و مەزهەب، 
مافی ئازادی كۆبوونەوەكان، مافی بەشداری سیاسی 

مافە  هەروەها  و  عادیالنە  دادگ��ای  مافی  كاریگەر، 
یەكسانی فرسەتەكان.

لیبرالیزم لەم مانایەیدا بینا لەسەر جۆرێك »تاكگەرایی 
ئەخالقی«یە، واتە تاكی لیبراڵ لە كۆتاییدا لە رووی 
ئەخالقیەوە تاك بە گرنگ و و بەردی بینای جیهانی 
دیدگایە  ئەم  پێی  بە  و  هاوڕا  دەژمێرێت،  ئەخالق 
لە رووی ئەخالقیەوە گرنگترین پەروای ئێمە دەبێت 
پاراستن و پارێزگاری لە تاكی مرۆیی و كەرامەت و 
رێزی خودی ئەو بێت. لیبرالیزم وەكو پێویست لەگەڵ 
نزیكیەكی  وجودی«   یان  میتافیزیكی  »تاكگەرایی 
دیدگایەكە  یان وجودی  میتافیزیكی  تاكگەرایی  نیە، 
كە بە الیەنی كەمەوە بە یەكێك لەم دوو ئامۆژەیە 

قایلە:
»كۆمەڵ«  ی��ان  »گ��روپ«  ناونیشانی  بە  شتێك 
تاكە  هەیە،  هەرچی  بەڵكو  نیە،  دەرەك��ی  بوونی 
تاكەی مرۆڤەكانە كە لە كەناری یەكدا »گروپ« یان 

»كۆمەڵ« دروست دەكەن. 

لیبرالیزم لەم مانایەیدا بینا 
لەسەر جۆرێك »تاكگەرایی 
ئەخالقی«یە، واتە تاكی 
لیبراڵ لە كۆتاییدا لە رووی 
ئەخالقیەوە تاك بە گرنگ و و 
بەردی بینای جیهانی ئەخالق 
دەژمێرێت، هاوڕا و بە پێی ئەم 
دیدگایە لە رووی ئەخالقیەوە 
گرنگترین پەروای ئێمە دەبێت 
پاراستن و پارێزگاری لە تاكی 
مرۆیی و كەرامەت و رێزی 
خودی ئەو بێت

ئارەش نەراقى
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سیفەتەكانی  و  تایبەتمەندی  هەموو  دەتوانین 
و  تایبەتمەندی  بە  »كۆمەڵ«ێك   یان  »گ��روپ« 
یان  گروپە  ئ��ەو  كە  تاكانەی  ئ��ەو  سیفەتەكانی 

كۆمەڵەیان پێكهێناوە كەم بكەینەوە.  
لیبراڵە پێویست ناكات  لیبراڵ لەو روەوە كە  تاكی 
كە »الف« یان »ب« بە گریمانەی راست دابنێت، 
پێویستی دیدگای ئەو بە تەواوی ئەوەیە كە »تاك« 
لە رووی ئەخالقیەوە كانونی بنەڕەتی بكاتە جێگەی 

سەرنج و هەستیاری خۆی. 
-2-

بە  لیبرالیزم   « ئەخالقی  تاكگەرایی   « ئایا  بەاڵم 
پێویست بە » خودگەرایی ئەخالقی« كۆتایی دێت؟
    لە وەاڵمدا بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە، سەرەتا ئەوە 
باشە سەرنجی ئەوە بدەین كە »تاكگەرایی ئەخالقی« 
و »خودگەرایی ئەخالقی« دوو چەمكی لێكجیاوازن. 
بینیمان،  كە  ج��ۆرەی  ب��ەو  ئەخالقی  تاكگەرایی 
دیدگایەكە كە بە پێی ئەو دیدگایە، گرنگترین كانونی 
بەاڵم  مرۆڤە،  تاكی  ئەخالقی  دوودڵی  و  سەرنجدان 
دیدگایەكە  ئەخالقی  سەنتەری  خود  و  خودگەرایی 
وەزیفەیەكی  مرۆڤ  تاكی  دیدگایە  ئەو  پێی  بە  كە 
ئەخالقی زیاتری نیە و ئەویش ئەوەیە كە هەمیشە 
بە دوای دابینكردنی سوودی تاكەكەسی خۆی بێت 
و هەوڵ بدات زۆرترین سوود مومكین وەدەست خۆی 
بخات. لەبەرئەوە پرسیاری سەرەكی ئەوەیە كە ئایا 
داننان بە »تاكگەرایی ئەخالقی« مستلزم  بنەڕەتی 
لەو  ئەخالقی«یە.؟  گەرایی  خود   « بە  داننانە 
سنوورەی كە من وا دەزانم بە موتڵەقی پەیوەندی 
نیە  بوونی  چەمكەدا  دوو  ئەم  نێوان  لە  پێویست 

تاكگەرایی  لیبرالیزم،  ریوایەتەكانی  كرنگترین  لە  و 
سەنتەری  خود  نەفیكردنی  بۆ  بنەمایەك  ئەخالقی، 
لێرەدا  حەزدەكەم  لەبەرئەوە  دەرب��ڕاوە.  ئەخالقی 

بەرگری لە دوو بانگەشەی خوارەوە بكەم: 
نادروست  دیدگایەكی  ئەخالقی  خودگەرایی  یەكەم: 

و هەڵەیە.
دووەم: تاكگەرایی ئەخالقی گریمانەكراو لە لیبرالیزمدا 
خۆشویستنی  رۆح��ی  لەگەڵ  چاكی  بە  دەتوانێت 

ئەویتر سازگار بێت. 
دیدگایەكە  ئەخالقی«  »خودگەرایی  بۆچی  بەاڵم 

شایەنی بەرگریكردن نیە؟
سەرەتا لەبەرئەوە »خودگەرایی ئەخالقی« ناتوانێت 
بنەمای پەسەندی ژیری بۆ شیكاركردنی دژیەكی و 
بكات.  نێوان سوودەكان پێشنیار  لە  پێچەوانەبوون 
بۆ نموونە گریمانەی ئەوە بكەن كە جەنابی »الف« 
و جەنابی »ب« هەردووكیان بونەتە هەڵبژێردراوی 
سەرۆكایەتی كۆمار و گریمانەی ئەوە بكەن كە سوود 
كە  دەكات  پێویست  یەكێكیان  هەر  بەرژەوەندی  و 
خۆی بە سەرۆك هەڵبژێردرێ. بەاڵم هەڵبەتە تەنها 
یەكێك لەم دوو كەسە دەتوانێت  لە هەڵبژاردنەكاندا 

سەربكەوێت.
    لەبەرئەوە سەركەوتنی جەنابی »الف« بە سودی 
ئەو و بە زیانی جەنابی »ب«یە و سەركەوتنی جەنابی 
هەریەكێكیان  و  »الف«ە  جەنابی  زیانی  بە  »ب« 
فەرامۆش  ئەویتریان  جۆرەكان  لە  جۆرێك  دەبێت 
»خودگەرایی  دیدگای  ی  پێ   بە  لەبەرئەوە  بكەن. 
لە  كە  ئەوەیە  ئەو  ئەخالقی  وەزیفەی  ئەخالقی« 
ئەنجامی  ئەگەر  و  بكات  ئەمكارە  پێویستدا  كاتی 
ئەركی  و  وەزیفە  ئەوا  نەبێت،  جۆرە  بەو  ئەمكارە 
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كارێكی  تووشی  و  پێ  خستوە  ژێر  ئەخالقی خۆی 
بە  بەڵگەهێنانەوە  ئەم  هاوشێوەی  بووە،  ناپەسەند 
سوودی جەنابی »ب« یش دەتوانین بخەینە روو. 

    بەاڵم ئەم ئەنجامە هەڵە و ناڕاست دەردەكەوێت، 
ئ��ەخ��الق��ێ��ك ك��ە ل��ە ك��ات��ی دژی���ەك���ی س���وود و 
وا  بەڵكو  و  بدات  یەكێكیان سزا  بەرژەوەندییەكان، 
ركابەر  و  بەرامبەر  بوونی  كاتی  لە  كە  دەخوازێت 
دووریەكی  ئەخالقیدا  بێ   لەگەڵ   ، بڕوات  لەگەڵیدا 

نیە.
خودگەرایی  و  »خۆویستی  كە  ئ��ەوەی  دووەم   
نێوان  لە  بینیمان  كە  جۆرەی  بەو  هەر  ئەخالقی« 
»خود« و »ئەوانیتر«دا جیاكاری دەكات و پاشان 
سوودەكانی خۆی بەسەر سوود و بەرژەوەندییەكانی 
ئەوانیتردا پێش دەخات. بەاڵم ئەم جیاكارییە تاكو 
چ رادەیەك و سنوورێك لە ڕووی ئەخالقیەوە شایەنی 
نێوان  لە  جیاكارییەك  جۆرە  هەر  بەرگریكردنە؟ 
بەسەر  گروپێك  سوودی  پێشخستنی  و  مرۆڤەكان 
ئەخالقیەوە  ڕووی  لە  كاتێكدا  لە  تردا  گروپێكی 
جۆرێكی  بە  كە  ئاراستەكراوە  و  سەرنجە  جێگەی 
ئاراستەكراو  عەقڵی  بنەمای  بێ   بە  و  دڵخوازانە 
رووینەدا بێت. بۆ نموونە: نەژادپەرستی لەو ڕوەوە 
مرۆڤەكان  كە  ناڕەوایە  ئەخالقیەوە  ڕووی  لە  كە 
لە  پێستیان  رەنگی  یان  یان  نەژاد  بنەمای  لەسەر 
یەكتری جیابوونەتەوە و لەسەر ئەو بنەمایە سوود و 
بەرژەوەندی نەژادێك بەسەر نەژادێكی تردا لە پێشتر 
لە  بووە. بەاڵم جیاكاری و جیاكردنەوەی ئەخالقی 
رەنگی  یان  نەژاد  بنەمای  لەسەر  مرۆڤەكاندا  نێوان 
پێست، لە رووی عەقڵیەوە شایەنی بەرگریكردن نیە. 
شهودی  كە  پێدەچێت  وا  تر  روونكردنەوەیەكی  بە 

ئەخالقی ئێمە ئەم بنەما ئەخالقیەی خوارەوە قبوڵ 
دەكات ) با ناوی » بنەمای یەكسانی و بەرامبەری 

ئەخالقی مرۆڤەكان« لێبنێین(:
یەكسانی ئەخالقی مرۆڤەكان: دەبێت  بنەمای      
ڕەفتار  یەكسان  شێوەیەكی  بە  مرۆڤەكاندا  لەگەڵ 
بكەین، مەگەر ئەوەی كە بتوانرێ  ئەوە پیشان بدرێت 
لە نێوانیاندا جیاوازی واقیعی و لە ڕووی ئەخالقیەوە 
پەیوەندی بوونی هەیە كە بەو ئیعتیبارە دەتوانرێت 

جیاوازی لەو ڕەفتارەدا ئاراستە بكرێت.    
ئەوانەی قایلن بە »خودویستی سەنتەری ئەخالقی یان 
خودسەنتەری ئەخالقی« دەبێت ئەوە ڕوونبكەنەوە 
بەرگریلێكەر  عەقاڵنی  مەبنای  كام  لەسەر  بینا  كە 
پێشێل  مرۆڤەكان«  ئەخالقی  یەكسانی  »بنەمای 
هەر  ژێر  لە  و  هەمیشە  »من«  سوودی  و  دەكەن 
پێشتر  »ئەوانیتر«  سوودی  لەسەر  هەلومەرجێكدا 
بنەمایەكی  هیچ  وادەزان��م  من  كاتێكدا  لە  دەخەن. 
پێشخستنێكی  لە  لەسەر  بەرگریلێكەر  عەقاڵنی 
لەمجۆرە بوونی نیە. لە هەر حاڵێكدا بەرپرسیاریەتی 
كە  ئەوانەیە  شانی  لەسەر  لێرەدا  بەڵگەهێنانەوە 
ئەخالقی«.  سەنتەری  »خ��ود  دیدگای  بە  قایلن 
 « بوونی  پێشتر  لە  كە  بكەین  قبوڵ  ئەوە  ئەگەر 
بەسەر  »خود«  سوودەكانی  وهەمیشەیی«  رەها 
»ئەوانیتر«دا بنەمای عەقاڵنی بەو جۆرەیان نیە كە 
شایەنی بەرگریكردن بن، ئەو كاتە ناچار دەبێت ئەوە 
بسەلمێنین كە »خود سەنتەری ئەخالقی« پێشێلی 
و  مرۆڤەكان«ە  ئەخالقی  بەرامبەری  بنەمای   «

لەگەڵیدا كۆ نابێتەوە. 
ئەخالقی«  تاكگەرایی   « ت��رەوە  الیەكی  لە  بەاڵم 
ئەخالقی  بەرامبەری  بنەمای   « لەگەڵ  تەواوی  بە 
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دەتوانێت  لیبراڵ  تاكی  واتە  سازگارە،  مرۆڤەكان« 
جێگەی  دەكاتە  مرۆیی  تاكی  كە  هەمانكاتدا  لە 
بۆ  ئەخالقی خۆی،  و دەغدەغەی  ڕوانگە  و  سەرنج 
تاك تاكی مرۆڤەكان بە بەهایەكی ئەخالقی یەكسان 
مرۆڤەكان  لەگەڵ  رەفتار  لە  جیاوازی  و  بێت  قایل 
عەقڵی  بنەمای  كە  پێبدات  رێگە  كاتێكدا  لە  تەنها 
لە  باس  ئەوەی  پێش  هەبێت.  بۆی  ئاراستەكەری 
 « پەیوەندی  تایبەت  بە  بكەین  دووەم  بانگەشەی 
ئەویتر«،  »خۆشویستنی  و  ئەخالقی«  تاكگەرایی 

حەزدەكەم جەخت لەسەر دوو خاڵ بكەمەوە:  
رەفتارە   « نێوان  لە  دەبێت  كە  ئەوەیە  یەكەم 
خۆویستەكان« و » هەوڵدان بۆ دابینكردنی سوود 
بكرێت.  جیاكاری  تاكەكەسی«  ب��ەرژەوەن��دی  و 
ناتوانین هەر جۆرە هەوڵێك بۆ بۆ دابینكردنی سوود 
رەفتاری  سەلمێنەری  تاكەكەسی  ب��ەرژەوەن��دی  و 
بۆ  كەمن  كاتێك  نموونە:  بۆ  بزانین.  خۆویستانە 
دەكەم،  پزیشك  سەردانی  خۆم  نەخۆشی  دەرمانی 
لە راستیدا بۆ دابینكردنی سوودی خۆم هەوڵدەدەم. 
هەنگاوێكی  بە  كارە  ئەم  بتوانین  كە  دژوارە  بەاڵم 
كاتێكدا  لە  من  رەفتاری  بنێین.  دا  »خۆویستانە« 
»خۆویستانە«یە كە من لە ئەنجامی ئەودا سوود و 
بەرژوەندی ئەوانیتر » لە كاتێكدا كە رەچاوكردنی 
ئەو سوودانە لەسەر من فەرزن » بە هەند وەرنەگرم.
دووەم: بریتیە لەوەی كە هەبوونی پەروای خود و لە 
پێشتربوون و خەمی خود، بە پێویست بەو مانایە نیە 
كە تاك ناتوانێت پەروا و خەمی ئەوانیتری هەبێت. 
ب��ەدوای  كە  ئەوكاتەی  هەمان  لە  دەتوانێت  تاك 
سوود و بەرژەوەندی خۆیەوەیەتی، رێز وحورمەت لە 
سوودی ئەوانی تریش بگرێت و بەهرەمەندی ئەوانی 

و  گرنگ  بە  خۆیدا  بەهرەمەندی  كەناری  لە  تریش 
رێزدار بزانێت. 

نێوان  لە  لە شتەكاندا  هەندێك  لە  كە  راستە  ئەمە 
سوودەكانی ئێمە و ئەوانیتردا دژیەكی روودەدات و 
هەڵبژێرێت،  یەكێكیان  نێوەندەدا  لەم  دەبێت  تاك 
بین  ناچار  هەمیشە  ئێمە  كە  نیە  جۆرە  بەو  بەاڵم 
لە نێوان سوودەكان خۆمان و ئەوانیتردا یەكێكیان 
هەڵبژێرین. هەندێجار لە نێوان سوودەكانی ئێمە و 
ئەوانیتردا بەریەككەوتن بوونی نیە و تاك دەتوانێت 
كەسیەكانی  تاكە  سوودە  دابینكردنی  لەسەرووی 
تریش  ئەوانی  سوودی  دابینكردنی  بۆ  هەوڵ  خۆی 

بدات. 
ئەوانیتر  سوودەكانی  دەتوانین  ئێمە  هەندێجاریش 
دابین بكەین، بە بێ  ئەوەی كە ئەمكارە كاریگەری 
ئەرێنی یا نەرێنی لەسەر سوودە تاك كەسیەكانمان 
لەبەر  ئێمە  شتەكانیشدا  لە  زۆرێ��ك  لە  هەبێت. 
دەخەینە  ئەوانیتر  سوودی  بەرامبەرەكانمان  خاتری 
پێش خۆمانەوە، بە تایبەت كاتێك كە »ئەوانیتر« 

دۆستان و ئەندامانی خێزانەكەمان بن. 
بەاڵم ئایا »تاكگەرایی ئەخالقی« دەتوانێت لەگەڵ 

رۆحیەتی » خۆشویستنی ئەویتر« سازگار بێت؟
بەگومانی من لە چوارچێوەی گریمانەكانی لیبرالیزم، 
»بنەمای  ل��ەس��ەرووی  ئەخالقی«  تاكگەرایی   «
یەكسانی و بەرامبەری ئەخالقی مرۆڤەكان »دەتوانێت 
خۆشویستنی  بۆ«  ژیرانە  پەسەندكردنی  بنەمای 
تر،  روونكردنەوەیەكی  بە  بكات.  فەراهەم  ئەویتر« 
بۆ  دەتوانین  لیبرالیزم  گریمانەكانی  لە چوارچێوەی 
»خۆشویستنی ئەویتر« بەڵگە بەم شتانەی خوارەوە 

بهێنینەوە:
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و  نیاز   « ئەخالقی  تاكگەرایی   « رووی  1-ل��ە 
بەرژەوەندییەكان  و  سوودەكان  پێداویستیەكان، 
خاوەن  و  بەشدار  بنەڕەتی  گرنگی  لە  مرۆیی  تاكی 
شتن. لەبەرئەوە »من« بە ناونیشانی تاكێكی مرۆیی 
نیازەكان،  دابینكردنی  بۆ  كە  هەیە  ئ��ەوەم  مافی 
هەوڵ  خۆمان  بەرژەوەندییەكانی  و  مەبەستەكان، 
زیانێكی  دەستپێشخەرییەكانم  كە  مادەم   ( بدەم 

نائاراستەكراوی نەخاتە سەر بەرامبەرەكانم.(
2-هاوڕای » بنەمای یەكسانی ئەخالقی مرۆڤەكان« 
دەبێت لەگەڵ هەموو مرۆڤەكان ) لەوانە »من« و 
مەگەر  بكرێت  رەفتار  یەكسانی  بە   ) »ئەوانیتر« 
ئەوەی كە بەڵگەیەك پێچەوانەی ئەوە بوونی هەبێت. 
بە  بنەمایە  ئەو  پێی  بە  تر،  ڕوونكردنەوەیەكی  بە 
شێوەیەكی گشتی لە نێوان »من« و » ئەوانیتر« 
جیاوازی واقیعی و لە رووی ئەخالقیەوە پەیوەست 
لە رووی ئەخالقیەوە  ئەوەی  نیە. ) مەگەر  بوونی 

بسەلمێت.( 
نیازەكان،  كە  ئ��ەن��دازە  هەمان  بە  3-ل��ەب��ەرئ��ەوە 
»من«  تاكەكەسیەكانی  بەرژەوەندیە  و  سوودەكان 
بەرژەوەندیەكانی  و  سوودەكان  نیازەكان،  گرنگە. 
بەو   ( دابنرێن  گرنگ  بە  دەبێت  »ئەوانیتر«یش 
ئاراستەكراو  و  دی��ار  بەڵگەیەكی  ك��ە  م��ەرج��ەی 
پێچەوانەی ئەوە بوونی نەبێت.( بە روونكردنەوەیەكی 
تر بینا لەسەر هەمان ئەو بنەمایە كە »من« بۆ نیاز 
بە  خۆم  بەرژەوەندییەكانی  و  سوود  و  مەبەست  و 
هەند بزانم و لە الم گرنگ بن، دەبێت نیاز و مەبەست 
بە  »ئەوانی«تریش  بەرژەوەندییەكانی  و  سوود  و 
دژی  بەڵگەیەك  كە  ئەوەی  مەگەر   ( بزانم  گرنگ 

ئەوە بوو هەبێت(.

ئایا پێداویستی » تاكگەرایی ئەخالقی« 
گریمانەكراو لە لیبرالیزمدا ئینكاری بوونی 
» مافی گشتی« یە؟ رەخنەرگرانی لیبراڵیزم 
بانگەشەی ئەوە دەكەن كە ئەگەر ئامۆژەی 
» تاكگەرایی« مان قبوڵ بێت، ناچار 
دەبێت دان بەوا نێین كە رەسەنێتی لەگەڵ 
تاكدایە و بوونەوەرێك لە ژێر ناونیشانی 
» گشت« سەربەخۆ و لە پشت تاكەكانەوە 
بوونی نیە. لەبەرئەوە لە چوار چێوەی 
لیبراڵیزمدا ناتوانین » مافی گشتی« جگە 
لە تاكەكان بۆ شتیكی دیكەی بگێڕینەوە. 
لەبەرئەوە لێرەدا لە رێگەیەك زیاتر 
لەبەردەم تاكێكی لیبراڵدا كراوە نیە
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چێوەی  چوار  لە  كە  بپرسم  مومكینە  نموونە،  بۆ 
پەروای  دەبێت  من  بۆچی  لیبراڵیزم  گریمانەكانی 
برسیەكانم هەبێت و خۆم بە بەرپرسیار بزانم كە تاكو 
رادەی توانا یارمەتیان بدەم و بەرەو پیریان بڕۆم؟ 
لیبرالیزم  گریمانەكانی  چوارچێوەی  لە  گومانی  بە 
خۆم  من  ئەگەر  كە  بداتەوە  وەاڵم  دەتوانێت  تاك 
دەرگایەكم  هەموو  لە  رادەی��ەك  تاكو  بووم،  برسی 
لەو  واتە  بكەوێت.  دەست  خۆراكێَكم  تاكو  دەدا 
هەلومەرجانەدا باوەڕم وابوو كە پێویستنی و نیازی 
پڕ  پێداویستسم  و  بێتە دی  دەبێت  بۆ خۆراك  من 
و  من  برسیەتی  نێوان  لە  ئەگەر  ب��ەاڵم  ببێتەوە. 
برسیەتی  ئایا  هەبێت؟  بوونی  جیاوازی  ئەوانیتردا 
بۆ ئەوانیتر رەنج و ئازارێكی كەمتر دروست دەكات؟ 
ئایا ئەوانیتر كەمتر لە من شایەنی ئەوەن كە لە ڕەنج 

و ئازاری برسیەتی رزگارییان ببێت؟  
ئەگەر لە نێوان »من« و »ئەوان« هیچ جیاوازییەك لە 
ڕووی ئەخالقیەوە پەیوەست بوونی نەبێت، لەوكاتەدا 
بینا لەسەر هەمان ئەو بنەمایەكە دەبێت پێداویستی 
من بۆ خۆراك نەمێنێت، دەبێت نیاز و پێداویستی 
ئەوانیش بهێنرێتە دی. بە روونكردنەوەیەكی تر بە 
هەمان ئەو ئەندازەیەی كە من شایەنی بەهرەمەندی 
شایەنی  ئەوانیتریش  گوزەرانم،  و  ژیان  مافی  لە 
بەهرەمەندین لەو مافە بۆ ژیان و گوزەران. هەروەها 
برسیەتیدا  كاتی  لە  كە  ئەندازەیەی  ئەو  هەمان  بە 
ئەوانیتر لەسەر شانیان و ئەركیانە یارمەتیم بدەن، 
وەزیفەی  منیش  ئەوانیتریشدا  برسیەتی  كاتی  لە 

هاوركاریكردنی ئەوانم هەیە.
لیبرلیزمدا،  چ��وارچ��ێ��وەی  ل��ە  ل��ەب��ەرئ��ەوە      
»تاكگەرایی ئەخالقی« هاوڕای »بنەمای بەرامبەری 

ئەخالقی مرۆڤەكان« دەتوانێت لە رووی ئەخالقیەوە 
ئازار و رەنجی  ئەوە لەسەر من پێویست بكات كە 
مرۆڤەكان تر بە هەند وەربگرم و بە گرنگی بزانم و 
لە ڕووی ئەخالقیەوە ئەوە لەسەر پێویست بكات كە 

هەوڵ بۆ تیماركردنی ئازارەكانی ئەوانیتر بدەم.

-3-

ئایا دەتوانرێت لە چوارچێوەی گریمانە بنەڕەتیەكانی 
فەرمی  بە  گشتی«  »مافی  چەمكی  لیبرالیزم، 

بناسین؟
زۆر چاكە سەرەتا دەركی خۆم لە چەمكی » مافی 
لێكچووی  رووی  گرنگترین  »روونبكەمەوە.  گشتی 
ئەوەیە  و »مافی گشتی »  تاكەكەسی«  مافی   «
بە  وتاك  تاكەوە  بە  تایبەت  تاكەكەسی  مافی  كە 
مافە  لەو  سەربەخۆ  دەتوانێت  گشتی  شێوەیەكی 
بەهرەمەند ببێت. بەاڵم مافی تاكەكەسی، نەك تایبەت 
بە تاكەوە، بەڵكو بۆ كۆمەڵێك تاك دەگەڕێتەوە و 
تەنها بە شێوەیەكی گشتی و كۆیی یان بە الیەنی 
كەمەوە بە نوێنەرایەتی كۆمەڵ جێبەجێ  دەكرێت. 

لە ڕوویەكی دیكەوە مافی گشتی وكۆیی بڕیارە سوود 
سوود  واتە  بكات.  دابین  گشتی  بەرژەوەندی  یان 
دەستەبەر  و  بكرێت  دابین  ئەگەر  بەرژەوەندی  یان 
ئەندامانی  زۆرینەی  یان  هەموو  بۆ  ئەوە  بكرێت، 
نموونە:  بۆ  دەگات.  پێیان  و  دەگوازرێتەوە  كۆمەڵ 
نەوتیەكان  لەمەڕ خەزێنە  مافی موڵكایەتی خەڵكی 
لە ریزی » مافی گشتی« ئەواندایە. واتە هیچ تاكێك 
بە تەنیایی ناتوانێت لەم مافە بەهرەمەند بێت. هیچ 
لەم  بەكارهێنان  ناتوانێت  گروپێك  یان هیچ  تاكێك 
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سەرمایە نەتەوەییەدا بكات و بەكاری بهێنێت. مەگەر 
خۆی  بۆ  خەڵكی  واقیعی  نوێنەری  كە  كاتەی  ئەو 
دەستەبەر كردبێت. هەڵبەتە كاتێك كە مافی خەڵكی 
لەمەڕ ئەم سەرمایە نەتەوەییەدا نەفەوتێت و بدرێت، 
زۆرینەی  یان  هەمووان  كە  ئەوەیە  لەسەر  گریمانە 

خەڵكی لێ ی بەهرەمەند دەبن. 
ئایا پێداویستی » تاكگەرایی ئەخالقی« گریمانەكراو 
لە لیبرالیزمدا ئینكاری بوونی » مافی گشتی« یە؟ 
لیبراڵیزم بانگەشەی ئەوە دەكەن كە  رەخنەرگرانی 
ئەگەر ئامۆژەی » تاكگەرایی« مان قبوڵ بێت، ناچار 
دەبێت دان بەوا نێین كە رەسەنێتی لەگەڵ تاكدایە و 
بوونەوەرێك لە ژێر ناونیشانی » گشت« سەربەخۆ 
و لە پشت تاكەكانەوە بوونی نیە. لەبەرئەوە لە چوار 
چێوەی لیبراڵیزمدا ناتوانین » مافی گشتی« جگە 
لە تاكەكان بۆ شتیكی دیكەی بگێڕینەوە. لەبەرئەوە 
لێرەدا لە رێگەیەك زیاتر لەبەردەم تاكێكی لیبراڵدا 

كراوە نیە.  
الف - دەبێت لە كۆتاییدا مافی گشتی بۆ كۆمەڵێك 

لە مافی تاكەكەسی كورت بكرێتەوە.
گشتی«  مافی   « بوونی  لە  ئینكاری  -دەبێت  ب 

بكات. 
ج - دەبێت لیبراڵیزم بخاتە الوە و فەرامۆشی بكات. 
ئینكاری  رەخنەگرانە،  ئەم  روانینی  و  بۆچوون  لە 
كەمكردنەوەیان  هەروەها  و  بوونی »مافی گشتی« 
و  نیە  مومكین  تاكەكەسی  مافی  لە  كۆمەڵێك  بۆ 
بە   « گشتی  مافی   « بوونی  دەبێت  لەبەرئەوە 
بهێڵن  دەرببڕین.  لیبرالیزم  ئیعتیباری  پێشێلكەری 
ئەم  راستی الی  و  ماف  كە  بكەین  ئەوە  گریمانەی 
رەخنەگرانەیە كە بوونی مافی گشتی ئینكاری ناكرێت 
و هەروەها ناتوانین ئەم مافەش بۆ كۆمەڵێك مافی 

تاكەكەسی كورت بكەینەوە ) واتە گریمانەی ئەوە 
هەرچی  شتەدا  دوو  لەم  ئەمان  بەڵگەی  كە  بكەین 
پێدانانەی  دان  ئەم  ئایا  بەاڵم  دانپێدانراوە(.  هەیە، 
لیبرالیزم  نەفی  پێویست  بە  بانگەشەیە  دوو  ئەم 

دەكەن؟ بە گومانی وەاڵم نەرێیە.
لە  تەنها  بەڵگەیە  ئەم  كە  ئەوەیە  یەكەم  بەڵگەی 
كاتێكدا دەگاتە ئەنجام و دەرەنجامێكی دەبێت كە« 
تاكگەرایی » گریمانەكراو لە لیبراڵیزمدا بە جۆرێك لە 
» تاكگەرایی میتافیزیكی یان بوونگەرایی« بزانین، 
نەك » تاكگەرایی ئەخالقی«. هەر بەو جۆرەی كە 
پێشتر ئاماژەم كرد، » تاكگەرایی میتافیزیكی یان 
 « بەناوی  بوونەوەرێك  گریمانەی  بە  بوونگەرایی« 
گشت »، سەربەخۆ و لە پشت تاكەكان، ناسازگارە. 
بە  پێویست  بە   « ئەخالقی  تاكگەرایی   « بەاڵم 
پێشگریمانەیەكی میتافیزیكی پاپەند نیە و پێداویستی 
تاكگەرایی   « سەلماندنی  تەواوی  بە  لیبراڵیزمیش 
یان  میتافیزیكی  تاگەرایی   « نەك  »یە،  ئەخالقی 

بوونگەرایی«. 
كە  پێدەچێت  وا  گرنگترە،  بەاڵم  دووەم،  بەڵگەی 

پێشگریمانەی ئەو رەخنەگرانە ئەمە بووە كە: 
یەكەم: مافی تاكەكەسی دەتوانرێت بە شێوەیەكی » 
تاكگەرایانە » ئاراستە بكرێت، واتە ئەم مافە تەنها 
لە كاتێكدا ئاراستەكراوە كە سوود یان بەرژەوەندی 

تاكەكەسی دابین بكات.
دووەم:  » تاكگەرایی« ناتوانێت بوونی مافی گشتی 
و كۆیی بە شێوەیەكی سازگار بە فەرمی بناسێت، 
بە  مافی گشتی  ناتوانرێت  تر،  رونكردنەوەیەكی  بە 

شێوەیەكی تاكگەرایانە ئاراستە بكرێت.
پێدەچێت  وا  هەردووكیان  پێشگریمانەیە  دوو  ئەم 

ناڕاست بن، چونكە: 
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تاكەكەسیە  مافە  لە  زۆرێ��ك  كە  ئەوەیە  یەكەم، 
گرنگەكان دەتوانین بە شێوەیەكی » نا تاكگەرایانە 
ئازادی  مافی  نموونە،  بۆ  بكرێن،  ئاراستە  ش   «
رادەربڕین لەبەرچاو بگرن، راستە كە هێنانەدی ئەم 
تاكەكەسی  بەرژەوەندی  و  سوود  دەتوانێت  مافە 
بەاڵم  بكات،  زام��ن  و  دابین  كۆمەڵگە  ئەندامانی 
لەسەرووی ئەمەشەوە رەچاوكردنی ئەم مافە دەتوانێت 
لە  كە  گروپانەش  ئەو  بەرژەوەندییەكانی  و  سوود 
بپارێزێت.  كۆبوونەتەوە،  هاوبەشەكان  بەها  دەوری 
لە رووی مێژووییەوە، دابینكردن و زامنكردنی مافی 
بنەڕەتی سیاسی و مەدەنی بە مانەوە و درێژەدانی 
لە  گروپەكان و كۆمەڵە گەلێك كۆتایی هاتووە كە 
بنەوەی هەرەمی دەسەاڵتی  لە  یان  بوون  كەمینەدا 
تەواوی  بە  لەبەرئەوە  بوون.  سیاسیدا  كۆمەڵگەی 
ئازادی ڕا دەربڕین لەسەر مەبنای  دەتوانرێت مافی 
ئەو  زامنكردنی  و  دابینكردن  بۆ  كە  خزمەتەی  ئەو 
گروپانە ) لەو روەوەی كە كۆمەڵ و گروپن ( دەكات، 
ئاراستە بكرێت. لەبەرئەوە لیبراڵیزم تەنانەت لەمەڕ 
ئاراستە  پابەندی  نیە  تاكەكەسیشدا پێویست  مافی 
بەو  بگات  چ  بێت،  یش  »تاكگەراكان«  رێنمایی  و 

شتانەی لە بارەی مافی گشتییەوەن.  
دووەم ئەوەیە كە دەتوانین مافی گشتی بە شێوەی 
نەتەوە  نموونە،  بۆ  بكرێت.  ئاراستە  تاكگەرایانەش 
جیاوازەكان مافی ئەوەیان هەیە كە فەرهەنگی تایبەتی 
پاراستنی  لەمەڕ  نەتەوەیەك  مافی  بپارێزن،  خۆیان 
فەرهەنگی تایبەتی خۆی لە مافە گشتیەكانە. بەاڵم 
گرنگی  هۆی  بە  تایبەت  بە  فەرهەنگێك  پاراستنی 
تاكەی  تاكە  بۆ  فەرهەنگە  ئەو  كە  بەهایەی  ئەو  و 

ئەندامانی هەیەتی، گرنگ و بەهادارە. 

لەمەڕ  نەتەوەیەك  مافی  دەتوانین  ل��ەب��ەرئ��ەوە، 
ئەو  بنەمای  لەسەر  خۆی  فەرهەنگی  پاراستنی 
رۆڵە گرنگەی كەئەو فەرهەنگە لە ژیانی تاكەكەسی 
ئەندامانی ئەو نەتەوەیە دەیگێڕێت، ئاراستە بكرێت. بە 
روونكردنەوەیەكی تر هیچ یەك لە پایە بنەڕەتیەكانی 
مافی  تاكگەرایانەی  ئاراستەكردنی  توانای  لیبرالیزم 

گشتی نامومكین ناكات.  
لیبراڵە،  كە  روەوە  لەو  لیبراڵ  تاكی  لەبەرئەوە 
بەشێوەیەكی گشتی دەتوانێت لە هەمان ئەو كاتەی 
كە بە » تاكگەرایی ئەخالقی« قایلە، » مافی تاكە 
یان » مافی   تێبینی گشتی  بنەمای  كەسی لەسەر 
گشتی و كۆیی« لەسەر بنەمای تێبینی تاكەكەسی 
ئاراستە بكات. لەبەرئەوە تاكی لیبراڵ   بە شێوەیەكی 
گشتی دەتوانێت بە بێ  ئەوەی كە ئینكاری بوونی 
مافی گشتی بكات، یاخود لە كۆتاییدا بۆ كۆمەڵێك 
لەسەر  مافە  ئەو  بكاتەوە،  كەم  تاكەكەسی  مافی 
بنەمای تێبینیە تاكە كەسیەكان ئاراستە بكات. » 
تاكگەرایی ئەخالقی » گریمانە كراو لە لیبراڵیزمدا 

بە تەواوی لەمەڕ ئەم توانایە كراوە و وااڵیە.  
-4-   

دەرەنجام و بەرهەمی ئەوەی كە ئەگەر بەڵگەكانی ئەم 
نووسینە موعتەبەر و ددانپێدانراو بن، ناچار دەبێت 
ئەوە قبوڵ بكەین كە تاكگەرایی ئەخالقی گریمانەكراو 
»خۆشویستنی  رۆحیەتی  بە  لیبراڵیزمیشدا  لە 
ئەویتر« سازگارە و هەم بە شێوەیەكی گشتی و بە 
پێی بنەماكان دەتوانێت »مافی گشتی« بە فەرمی 

بناسێت.
سەرچاوە: سایتی فەرمی » دكتۆر ئارەش نەراقی«
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دیموکراسی
که ڵکه ڵه  قوڵه که ی هابرماس

نووسنى: به هرام مه حیی
و. له فارسیيه وه: کاوه که ریمی

له مه  حاشا  ناکرێ  هابرماس  به باوه ڕی 
بینه ری  ب�����ه رده وام  ئێمه  ک��ه  بکرێت 
توندوتیژین.  شه ڕانگێرزی و  ده رکه وتنی 
به اڵم شه ڕانگێزی ده رکه وته یه کی درۆزنانه ی 
ن��اوه رۆک و  نه ک  مرۆییه کانه  ،  په یوه ندیه  
ناواخنی ڕاسته قینه ی. ناسینه  وه ی قووڵی 
ده رکه وته   ئه م  ده توانێت  م��رۆڤ  ه��زری 
ڕێوشوێنی  النیکه م  ده ربخات و  درۆزنانه یه  
ئاشتیانه ی  چ��اره س��ه رک��ردن��ی  بۆ  له بار 
جیاوازییه کۆمه اڵیه تییه کان ببینێته وه، تا 
له م ڕێگا یه  وه چاره سه رکردنی شه ڕانگێزانه ی 

ناکۆکییه کان کۆتایی پێبێت.
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ناسراوترین و  ئێستا  هابرماس  یورگن  بێگومان 
ده رکه وتووترین فه یله سووفی کۆمه اڵیه تی ئه ڵمانیایه. 
»قوتابخانه ی  دووه م��ی  ن��ه وه ی  له  که  هابرماس 
که   ده گمانه نه یه   میراتگره   له و  فرانکفۆرت«)1(ه، 
ئه م  فه لسه فی  بیرکردنه وه ی  نه ریتی  به   درێ��ژه ی 
له   و  یه که مه وه  ن��ه وه ی  دوای  له   دا   قوتابخانه یه  
په یوه ندیدا به  »تیوره ی ره خنه گرانه وه ».   هابرماس 
له  له دایکبوو.  له شاری دۆسلدۆرف  له ساڵی 1929 
له  خوێندن  به  ده ستیکرد  ساڵیدا  بیست  ته مه نی 
بواری فه لسه فه و ده روونناسی و ئه ده بی ئه ڵمانی، له 
 1954 له ساڵی  بۆن.  زوریخ و  گوتینگێن و  زانکۆکانی 
ه وه وه ک مامۆستا له زانکۆی هایدێلبێرگ ده ستیکرد 
به وتنه وه ی فه لسه فه. له نێوان ساڵه کانی 1971 بۆ 
پالنک  ماکس  ئه نێستیتۆی  سه رۆکی  وه ک   1982
زانست و  کاریگه ریی  له بواری  توێژینه وه  سه رقاڵی 
زانیاریی بووه به سه ر ژیانی کۆمه اڵیه تیدا. له  ساڵی 
له  فه لسه فه ی  ئه مجار  ترو  جارێکی  بۆ  1983وه 

زانکۆی فرانکفۆرت دا وتۆته وه. 

هابرماس تائێستا چه ندین خه اڵتی زانستی و فه لسه فی 
وه ک خه اڵتی هێگڵ، خه اڵتی فرۆیدو خه اڵتی ئادۆرنۆی 
ده ره نجامی  هابرماس  جیهانیی  ناوبانگی  وه رگرتوه. 
به ناوبانگه  زانکۆ  له  فه خرییه  مامۆستایی  سااڵنێک 
له  زۆرێک  هارڤارد.  زانکۆی  وه ک  ئه مریکییه کان، 
سه ر  وه رگێڕدراونه ته وه  نووسراوه کانی  به رهه م و 
زمانه  بیانییه کان وه ک ئینگلیزی و فه ڕه نسی و زمانه 
بیرۆکه کانی  کاریگه ریی  جیهان و  تری  گرینگه کانی 
به سه ر فه لسه فه ی هاوچه رخ و به تایبه ت له ئه مه ریکا، 
له  به رده وام  حاشاهه ڵنه گره و  دواییدا  سااڵنه ی  له م 

په ره سه ندندا بووه.  
نه ریتی  وه ک  ه��ه ر  هابرماس،  فه لسه فیی  زمانی 
فه یلسووفه ئه ڵمانییه کان ئاڵۆزه. لیره وه  بۆ ناساندنی 
چاپدراوه  له  زۆر  وتارێکی  کتێب و  بیرکردنه وه کانی 
بیرکردنه وه کانی  ج��ه وه��ه ری  ل��ه  تێگه یشتن  ک��ه 
ئاماژه  ده کرێت  ئاراسته یه دا  له م  ده کات.  ئاسانتر 
»تامس  هۆنت«)2(و  »ئاکسێل  به رهه مه کانی  به 
کتێب و   گرینگترین   بکرێت.  م��ه ک��ک��ارت��ی«)3( 

یورگين هابرماس پاش 
تێزی دوکتۆراکه ی له سه ر 
فه لسه فه ی “شیلێنگ”، 
ده  ستی دایه نووسینی وتاری 
کولتوری- کۆمه اڵیه تی و 
فه لسه فی- سیاسی و 
کۆمه ڵێک نووسراو به مه ستی 
ناساندنی فه یلسووفگه لێکی 
وه ک “یاسپێرس”، 
“هایدیگێر”و “بلۆخ”. 
به اڵم پاش باڵوبوونه وه ی 
تێزه  مامۆستاییه که ی بوو 
له ژێرناوی “گۆڕانکاریی 
بنه ڕه تیی بواری گشتی”، 
که  به ردی بناغه ی ناوبانگه  
زانستیه که ی دانرا

هابرماس
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»گۆڕانی  له:  برێتین  هابرماس  یورگن  وتاره کانی 
بونیادی بواری گشتی«)4(، »ناسین و ویستن«)5(، 
کۆمه اڵیه تیه کان«)6(،  زانسته  لۆژیکی  »له باره ی 
کرداری  »تیۆری  دی��ن«)7(،  هونه ر،  »سیاسه ت، 
سروشتی  »داه���ات���ووی  پ��ێ��وه ن��دی��گ��رت��ن«)8(و 
بۆ  ڕووانینێک  له   جگه  وت��اره دا  له م  مرۆیی«)9(. 
فه لسه فه ی سیاسی و کۆمه اڵیه تیی یورگن هابرماس، 
پێوه ندیگرتن و  کرداری  تیۆرییه کانی  له  ئاوڕێکیش 

په ره سه ندنی ده داته وه.

فه لسه فه ی سیاسی
له سه ر  دوکتۆراکه ی  نامه ی  پاش  هابرماس  یۆرگن 
نووسینی  دایه  ده  ستی  »شیلێنگ«،  فه لسه فه ی 
فه لسه فی-  ک��ۆم��ه اڵی��ه ت��ی و  ک��ول��ت��وری-  وت���اری 
ناساندنی  به مه ستی  نووسین  کۆمه ڵێک  سیاسی و 
فه یلسووفگه لێکی وه ک »یاسپێرس«، »هایدیگێر«و 
هابرماس  زانستی  ناوبانگی  ب��ه اڵم  »ب��ل��ۆخ«. 
ئه گه رێته وه  بۆ باڵوبه نه وه ی نامه ی مامۆستاییه که ی 

له ژێرناوی »گۆڕانی بونیادی بواری گشتی«دا.
لێکۆڵینه وه ی  ب���ه وردی  وت���اره دا،  ل��ه م  هابرماس 
پێکهاتنی  شێوازی  سیاسی و  ئاراسته ی  له سه ر 
دیموکراسی  قۆناغه کانی  یه که مین  له  گشتی،  ڕای 
بۆرژوایی تا پێکهاتنی ده وڵه ته مۆدێرنه کانی ئه مڕۆی 
به گشتی  بابه ته دا،  له م  ئه و  هه ڵسه نگاندی  کردووه. 
ڕه شبینانه یه . هابرماس باس له وه ده کات که به چ 
بواری  له  گشتی  ڕای  ده کرێت  خێراییه ک  سانایی و 
سیاسیدا  به ڕێوه به رێتیی  کۆمه ڵگاو  به ڕێوه بردنی 
دایاریکراو  ئاراسته یه کی  کاریگه ریی  ژێر  بخرێته 
بکرێته وه.  پوچه ڵ  مه عنه ویه که ی  ن��اوه رۆک��ه    و 
بیرکردنه وه ی  س��ه ره ک��ی  ت���ه وه ره ت  وت���اره دا  ل��ه م 
نێوان  دووالیه نه ی  پێوه ندیی  له   بریتییه   هابرماس 
هابرماس  به باوه ڕی  کۆمه ڵگا.  هاواڵتیانی  ده وڵه ت و 

هاوکاته  بازرگانی  گه شه ی  پێداویستیی  سه ره تا 
پته وبوونی  ب��ۆرژوازی و  خێرای  گه شه کردنی  له گه ڵ 
بونن.  هاواڵتی  بناغه ت  له سه ر  په یوه ندیانه ی  ئه و 
پرۆسه یه کی له و چه شنه پێویستیی بازرگانه کان بۆ 
حاڵه ته   ئه م  ئه کات.  زیاد  گه رم  و  گه رما  زانیاری 
له  له ناوده بات و  زانیارییه کان  تایبه تیی  خه سله تی 
گشتییه وه.  بواری  ناو  ده یباته  به رباڵودا  ئاستێکی 
له ڕێگه ی  کۆمه ڵگا  ناو  زانیارییه کانی  به مشێوه یه 
خه سڵه تێکی  پیشه سازییه وه  بازرگانی و  گه شه ی 
ده ستێوه ردانی  به   ره وته   ئه م  ئه گرن.  وه ر  گشتی 
روو له  زیادبونی ده وڵه ت له بابه ته بازرگانییه کاندا 
به   هێز ده بێت، چونکه ده وڵه ت ناچاره بۆ ڕێکخستنی 
هه ر  نه ک  ئابووریه کان،  کۆمه اڵیه تی و  په یوه ندیه  
کۆمه ڵێک  به ڵکوو  باجدان،  رێساکانی  ب���ه رده وام 
یاسای نوێ و ئاڵۆزیش دابڕێژێت. هابرماس پێی وایه 
له ده ره نجامی ئه م پرۆسه یه دا عه قاڵنیه تی هاواڵتیان 
عاقڵ«   ژیرو  ده یانکاته »بینه رانی  ئه بێت و  دروست 
و  باس  به ر  ئه خه نه   دانراوه کان  یاسا  ره وایه تی  که 
لێکدانه وه  و له  حاڵه تی پێویستیشدا دژایه تی ئه که ن. 
پاساو  که  ئه وه یه  ده وڵه ت  له  خه ڵک چاوه ڕوانییان 
بۆ یاساکان و هه نگاوه کانی خۆی بهێنێته وه. خه ڵک 
مافه کانیان  له سه ر  داکۆکی  عه قاڵنییه وه   ڕێگه  له 
ده که ن و ئه مه ش به  مانای ئه وه یه  که حوکمڕانانیش 
به  که  بنوێنن  کرده وانه  ئه و  ته نها  ناتوانن  چیتر 
) )ب���ارودۆخ  ئاسایش«،  »پاراستنی  بیانووی 
به   ده ب��ێ  به ڵکوو  داده خ���ات،  ده ک��ات و  به رته سک  
بکات.  قانع  هاواڵتیان  به ڵگاندن  به   به ستن  پشت 
حوکمڕانان ته نها له م ڕێگه یه وه یه ده توانن شه رعیه تی 
توندوتیژیان مسۆگه ر بکه ن.  پاوانکردنی  ده سه اڵت و 
به باوه ڕی هابرماس له دیموکراسییه بۆرژواییه کاندا، 
له الیه ن  به رده وام  به شێوه ی  چه شنه  له م  ئه رکێکی 
ده کرێت.  واتا  له  خاڵی  ناشیرین و  حوکمڕانانه وه  
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چونکه سیسته می سیاسی به وشێوه یه ی که پێویسته  
و ئه بێ، کۆبوونه وه یه ک نییه بۆ باسه عه قاڵنیه کان 
سیاسییه کان،  کێشه  چاره سه رکردنی  به مه به ستی 
به ڵکو ته نها ده بێته ڕوخساری حزبه کان که سیاسه ت 
داده به زێنێت بۆ جۆرێک له »سیرکی هه ڵبژاردن«؛ 
خه ڵک  که  ئه وه یه  ئه رکی  گرنگترین  که  سیرکێک 
و   ناروون  ده کرێ  تا  به رنامه یه کی  پێی  به   حزبێک 
زۆره   ماوه یه کی  به اڵم  هه ڵبژێرن.  راڤه کردن  قابیلی 
الیه نگری خه ڵک بۆ ئه م یان ئه و حیزب، خه سڵه تێکی 
زیاتر  گرتووه و  به خۆوه  هه سته کیی)ئیحساسی( 
ئاشکراکه ری شوناسی تاکه که سیه ، تا هه ڵبژاردنێکی 
له وه   جه خت  هابرماس  دی��اره   سیاسی.  عاقاڵنه ی 
ئه کات سیستێمێکی له و جۆره تا ئه وکاته  کارده کات و 
له سه رپێیه،  که ده وڵه ت بتوانێت له ڕێگه ی باشترکردنی 
بارودۆخی ئابووری ژیانی خه ڵک شه رعیه تی هه بوونی 
خۆی بچه سپێنێت و له ڕاستیدا له ڕوخساری »ده وڵه تی 
رۆحیه تی  به مشێوه یه  ده ربکه وێت.  دابینکه ر«دا 
به شداریی  جێگه ی  هاواڵتیان،  الی  مه سره فکردن 
سیاسی ده گرێته وه. به اڵم ئه گه ر ده وڵه ت ڕۆڵی خۆی 
کورتکاته وه  بۆ دابینکردنی پیداویسته کانی کۆمه ڵگا، 
بڕیاره کانی  که  ده دات  له ده ست  ئه گه ره   ئه و  ئه وا 
به شێوه ی عه قاڵنی بخاته به رباس و تاوتوێکردن. له 
سه رده می قه یرانه ئابوورییه کاندا، بارودۆخی خراپی 
ئاڵۆزییه  ئه م  ده رده ک��ه وێ��ت و  ب��ه ت��ه واوی  ده وڵ��ه ت 
ده بێت.  حزبه سیاسییه جه ماوه رییه کانیش  تووشی 
هاوکاته   جار  زوربه ی  ئابووری  قه یرانی  گشتی  به  
هاوکاته له گه ڵ قه یرانی ره وایه تی حزبه سیاسیه کان و 
به شێوه ی سه ره کی، ده وڵه ت. ده وڵه تێک که به رده وام 
ناوه ندێکی  وه ک  خۆی  هاواڵتیان  چاوی  پێش  له 
نیشانداوه،  عه قاڵنییه کان  ب��ڕی��اره  ڕێکخستنی 
هه بوونی  بکات،  کۆنترۆڵ  قه یران  نه توانێت  ئه گه ر 
ناو هاواڵتییاندا هه ستی  له  ده که وێته مه ترسییه وه. 

تێکده رانه  متمانه یه  بێ  سیاسه ت و  له   دوره په رێزی 
به رامبه ر ده وڵه ت و حزبه سیاسییه کان دروستده بێت. 
مه ترسییه کانی ئه م که ش و هه وایه به ته واوی پێشبینی 
له  سیاسه تی  په رێزی  دوره   هه ستی  به اڵم  ناکرێت، 
خه ڵک، ڕێگا بۆ زاڵبوونی بیرکردنه وه  ناعه قاڵنییه کان 
دیکتاتۆری و  ئه ژدیهای  کۆمه ڵگاداده کاته وه و  له  
ده رده ک��ه وێ��ت.  سیاسیدا  ئاسۆی  له  تۆتالیرایزم 
هۆکاری  هابرماسدا،  سه ره تاییه کانی  نووسینه   له 
چوارچێوه ی  له  له وچه شنه،  کێشه یه کی  سه ره کیی 
به اڵم  ئه کرێت،  ته فسیر  ئابووریدا  به رهه مهێنانه وه ی 
له به رهه مه کانی دواتریدا، لێکدانه وه ی بۆ کێشه یه کی 
خاڵێک  به محاڵه وه  ئه بێت.  ئاڵۆزتر  زۆر  له وجۆره 
به رده وام له شیکارییه کانی هابرماسدا وه کوو خاڵی 
وه ف��اداری  قه یرانی  ئه وه ش  ده مێنێته وه و  ناوه ندی 
هاواڵتییانه به ده وڵه ت که سه ر ئه کێشێت بۆ قه یرانی 
له م  هاواڵتییان.  سیاسیی  به شداریی  بۆ  پاڵنه ر 
ڕووه وه شه رعیه ت یا نه بوونی شه رعیه تی ده وڵه ت، 
یا  پشتیوانیکردن  به   به ستراوه   به رده وام  به شێوه ی 
نه کردنی هاواڵتیانه وه . ده وڵه ت ده بێ بۆ سووربوون 
یاساکان بخاته  بڕیاردان و  له سه ر شه رعیه تی خۆی، 

به ردیدی لێکدانه وه ی ڕای گشتیه وه.
خۆیدا،  سیاسیی  فه لسه فه ی  له  هابرماس  یۆرگن 
فه سله فه ی  ده سکه وته کانی  پاراستنی  خوازیاری 
کردنی  به سیاسی  پێیوایه  هابرماس  ڕۆشنگه رییه. 
که  شته ی  ئه و  واته  کۆمه اڵیه تیه کان،  په یوه ندیه  
کارل مارکس به بێ توندبونی ملمالنێی چینایه تی به 
عه قاڵنی  گوتاری  نوێکردنه وه ی  به  ده زانی،  وه همی 
پێداگریی  هاوکات  به اڵم  ده کرێت.  کۆمه ڵگادا  له 
له وجۆره  پرۆسه یه کی  که  ده کاته وه  ئه وه  له سه ر 
به ته واوی  هه رگیز  هه یه و  ئایدیالی  تایبه تمه ندییه کی 
ب��ه رده وام،  ڕه وتێکی  له  ده بێ  به ڵکو  دی،  نایه ته  
بکرێت.  دروست  به رباڵتردا  قووڵترو  تێروته سه لتر، 
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بۆیه بابه تێکی له وچه شنه وه ک بۆچوونێکی ئایدیاله 
که ده بێ کردارو ئه ندێشه ی سیاسیمان دیاری بکات. 
به رفراوانتر له وه، ده کرێت واقیعی ئێستا به  به راورد 
له گه ڵ ئه م ئایدیاله دا هه ڵبسه نگێندرێت و بڕیار درێت 
له  ڕاده ی��ه ک  چ  تا  ئێمه،  ئه مڕۆی  ب��ارودۆخ��ی  که 
ئایدیاله کانی سیستێمه دیموکراتیکه کانه وه دووره.  

فه  لسه فه ی کۆمه اڵیه تی
یۆرگن هابرماس پاش باڵوکردنه وه ی وتاری »گۆڕانی 
نووسینی  دایه  ده ستی  گشتی«،  ب��واری  بونیادی 
له ژێرناوی  دوات��ر  که  فه لسه فی  وتارێکی  کۆمه ڵه 
وتارانه دا  له م  باڵوبووه وه.  کردار«دا)10(  »تیۆری و 
بارودۆخی  بابه ته بسه لمێنێت که  ئه و  هه وڵ ده دات 
له  زانسته کان  کۆمه اڵیه تیی  ڕه نگدانه وه ی  سیاسی و 
له ژێر  زۆر  ڕاده یه کی  تا  ئه مڕۆییه کاندا،  کۆمه ڵگا 
ئه م  فه لسه فییه کاندایه.  دیاره  نه ریته  کاریگه ریی 
که  خۆده گرێت  له  شته ش  ئ��ه و  ه��اوک��ات  هه وڵه 
ده یسه لمێنێت بانگه شه  سیاسی و فه لسه فییه کان له چ 
ئاستێکدا هاتوونه ته دی، یا ده بێ بێنه دی. هابرماس 
له م وتارانه دا، نه ک  ته نها کاریگه ریی هێگڵ و مارکس 
به ڵکو  لێکده داته وه،  ئابووری  سیاسه ت و  له سه ر 
پۆزیتیویسته کان و  نه  ریتی  سه ر  ده خاته  تیشکیش 
که  دیلیتی)11(ش،  فه لسه فه ی  پراگماتیسته کان و 
دوای جه نگی دووه می جیهانی تا ئاستێکی به رچاو 
له بیرچووبووه. بیرۆکه ی سه ره تایی ئه م نووسینانه، 
دواتر به شێوه ی داڕێژراو له کتێبی »زانین و ویستن«دا 
به م  تێزێکی  هابرماس  تێیدا  که  دای��ه وه،  ڕه نگی 
ناوه ڕۆکه وه  پێشکه ش کردووه  که ڕه خنه ی مه عریفه 
ده توانێت  کۆمه اڵیه تی  تیۆرییه کی  وه ک��وو  ته نها 
وه ک  دوای��ی��دا  نووسینه کانی  له  هه بێت.  بوونی 
کۆمه اڵیه تیه کان«ه وه ،  زانسته  لۆژیکی  »له باره ی 
کاریگه ری  له  وێنه یه ک  بۆجارێکیتر  هابرماس 

په ره سه ندنی  کالسیکه کانی  تیۆرییه  دووالیه نه ی 
کۆمه اڵیه تی ،  مۆدێرنه   زانسته  سیاسی وکارکردنی 

ته کنیکی و فه لسه فییه کانی به ده سته وه داوه.  
ره نگدانه وه ی  که  نووسینانه  ئه م  سه ره کیی  واتای 
فه لسه فه ی  هابرماسه،  تیۆری  گرتنی  هه ڵوێست 
پێشمه رجی  ک��رده وه ی��ی��ه وه.  ڕوانگه ی  له  مێژووه 
مێژووی  نۆژه نکردنه وه ی  چه شنه،  له و  بابه  تێکی 
بابه تێکی  زانستییه.  ئابووری، سیاسی و  کولتووری، 
ڕێگه چاره ی  که  بێت  ئ��ه وه  سه لمێنه ری  ده ب��ێ  وا 
ئاشتیانه  و دوور له توندوتیژیی له پێکدادانه سیاسی و 
گرنگی  مه عنه وی  ده ستکه وتێکی  چ  ئابوورییه کاندا، 
بۆ مرۆڤ هه یه. له ناوه ندی ئه م نۆژه نکردنه وه یه دا، 
ئه م  ئاماده یه.  »عه قاڵنیه ت«  دیاریکه ری  چه مکی 
چه مکه الی هابرماس واتایه کی چه ندالیه نه ی هه یه و له 
پێداچوونه وه به سه ر هه ڵسه نگاندنه کانی مرۆڤ له سه ر 
شه رعیه تی  لێکدانه وه ی  تا  ڕاب��ردوو،  ڕووداوه  کانی 
تاقیکردنه وه ی  ئه گه ری  هه روه ها  نۆرمه کان و  کردارو 
ئه زموونه  تێگه یشتنی  تا  نۆرمه کان،  په یڕه وکردنی 

زیندووه کان له خۆده گرێت.
»زانین و  کتێبی  گرنگه کانی  لوتکه   له  یه کێک  له  
ویستن«دایه که یۆرگن هابرماس ڕه خنه ی بنه ڕه تیی 
خۆی له کارل مارکس و فه لسه فه کۆمه اڵیه تییه که ی 
ئه وه یه  مارکس  له  هابرماس  ڕه خنه ی  داده ڕێژێت. 
مرۆڤه کان  ک��ه  ش��ێ��وازێ��ک  ل��ه ن��ێ��وان  م��ارک��س  ک��ه 
په یوه ندیان له گه ڵ سروشتدا ڕێکده خه ن و شێوه یه ک 
خۆیان  نێوان  کۆمه اڵیه تیه کانی  په یوه نده یه   که 
تر،  به واتایه کی  دانه ناوه.  جیاوازییه کی  ڕێکده خه ن، 
ناسینی  که  ڕێده کات،  بنه مایه  ئه م  له سه ر  مارکس 
مرۆڤ بۆ ڕه وته سروشتیه کان جیاوازییه کی ئه وتۆی 
له گه ڵ ناسینی مرۆڤ بۆ  سه ر ڕه وته کۆمه اڵیه تیه کان 
هه ڵه یه کی  هابرماسه وه  ڕوانگه ی  له  ئه مه  نییه و 
قورسه، چونکه ئه و پێی وایه جۆری هه ڵسوکه وتی 
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له   سروشتدا،  له گه ڵ  پێوه ندیی  له  مرۆڤه کان 
هه ڵسوکه وتیان  جۆری  له گه ڵ  جیاوازه  بنه ڕه ته وه  
له  مرۆڤه کان  هابرماس  به باوه ڕی  یه کتر.  له گه ڵ 
ده توانن  بێت  عه قڵ  هێزی  پاڵپشتیان  که  کاتێکدا 
زه بروزه نگ و  به کارهێنانی  له  دوور  جیاوازییه کانیان 
لۆژیک  بنه مای هه ڵسه نگاندن و  توندوتیژی و له سه ر 
چاره سه ر بکه ن، چونکه له پێوه ندیه کانی نێوانیاندا 
بۆ  پاساوهێنانه وه   به   ت��ه واوی��ان  پیداویستیه کی 
له   ئه مه س  مه به ستیانه   و  که   هه یه   ئامانجانه   ئه و 
پێوه ندیه کانی  له  جیاوازه  چۆنایه ته وه   ڕووووی 
ئه م  هابرماس،  به باوه ڕی  سروشت.  مرۆڤ و  نێوان 
کار)وه کو  له نێوان  جیاوازیه ک  مارکس  که  ڕاستیه 
پێوه ندیی  سروشتدا(و  به سه ر  زاڵبوون  پرۆسه ی 
نێوان مرۆڤه کاندا دانانێت، ده بێته هۆی ئه وه ی که 
په یوه ندیان  کێشانه ی  ئه و  چاره سه رکردنی  مارکس 
به رێنمایی و دابه شکردنی سامان له کۆمه ڵگادا هه یه  
مه حاڵ  بابه تێکی  پێ  عه قاڵنیه ت  بنه مای  له سه ر 
به  ب��ه رژه وه ن��دی��ه ک��ان  ناکۆکبوونی  مارکس  بێت. 
پێشمه رج داده نێت، بۆ ئه وه ی له ڕێیه وه هه ر چه شنه 
چاره سه رکردنی  بۆ  سیستێماتیک  ڕێکخستنێکی 
په یوه ندیه   ش��اردن��ه وه ی  وه ک  کێشمه کێشه کان، 
نیشان  سه رمایه داران  قازانجی  به  نادادپه روه ره کان 
پیرۆز«  به م شێوه یه، »خه رمانێکی  مارکس  بدات. 
تێکشکاندنی  چینایه تی و  پێکدادانی  ده وری  به 
ئه ڵبه ت  ده کێشێت.  سه رمایه داردا  شۆڕشگێڕانه ی 
مارکس خۆی پێشمه رجی ئه م بابه ته به په ره سه ندنی 
داده نێت،  به رهه مهێنان  که ره سته کانی  وه ستانی  بێ 
واته ته کنیک و داهێنان و گه شه ی لێهاتوویی و زانیاریی 
کرێکاران. له ڕاستیدا هه ر ئه م په ره سه ندنی هێزه کانی 
په یوه ندیه کانی  له گه ڵ  پێکدادانی  که  به رهه مهێنانه   
به رهه مهێنان زیاتر ده کات و ده یباته خانه ی دژایه تی 
تێزه  ئه م  دروستیی  ڕاست و  هابرماس  نێوانیانه وه. 

وایه  پێی  )هاوکات(  ڕه دده ک��ات��ه وه.  مارکسیستیه 
ئێمه،  کۆمه اڵیه تیه کانی  پ��رۆس��ه  په ره سه ندنی 
زاڵبوونی  په ره سه ندنی  په یامی  وه ک  به ته نها  نابێت 
ته کنیکیی ئێمه به سه ر سروشتدا فام بکرێت. گه شه ی 
ڕێگه ی  له  ئێمه  که ره سته یی  ک��رداری  ئامانجداری 
به رهه مهێنانه وه،  که ره سته کانی  به زانستیکردنی 
سته می  بۆ  کۆتایی  خاڵی  ناتوانێت  خۆی  به ته نها 
کۆمه اڵیه تیی مرۆڤ بۆ سه ر مرۆڤ دابێنێت. به باوه ڕی 
خۆیشیدا  ه��زری  له  ته نانه ت  مارکس  هابرماس، 
به شێوازێک ناشێلگیره، چونکه پروسه کانی هوشیاری 
پێویستن،  چینایه تی  پێکدادانی  ئه نجامدانی  بۆ  که 
له عه قاڵنیه تی زاڵبوون به سه ر سروشته وه  به ده ست 
هێگڵ،  له  وه رگرتن  ئیلهام  به  هابرماس  ناهێنێت. 
به   ره خنه گرانه   کۆمه اڵیه تی  هوشیاری  دروستبونی 
بیرکردنه وه   قوڵی  ناسینی  به   تایبه ت  مه سه له یه کی 
که  ده ری��ده خ��ات  له وچه شنه  ناسینێکی  ئه زانێت. 
سه ر  له  نابێ  ناتوانێ و  مرۆڤه کان  نێوان  پێوه ندیی 
بنه مای کرداری تونداژووانه بێت. ئه ڵبه ت به باوه ڕی 
به رده وام  ئێمه  که  حاشاهه ڵنه گره  ئه مه  هابرماس 
زه ب��روزه ن��گ و  ده رکه وتنی  س��ه ره��ه ڵ��دان و  بینه ری 
به اڵم زه بروزه نگ نواندن ده رکه وته یه کی  توندوتیژین، 
درۆزنانه ی په یوه ندی نێوان مرۆڤه کانه  ، نه  ک ناوه رۆک و 
خه سڵه تی ڕاسته قینه ی. ناسینی قووڵی بیرکردنه وه ی 
مرۆڤ ده توانێت ئه م ده رکه وته ناڕاسته جیابکاته وه و 
چاره سه رکردنی  بۆ  له بار  زه مینه یه کی  النیکه م 
ده سته به ر  کۆمه اڵیه  تیه کان  کێشمه کێشه  ئاشتیانه ی 
شه ڕانگێزانه ی  چاره سه رکردنی  له وڕێیه وه  تا  بکات، 
به بڕوای  پ��ه راوێ��زه وه.  بخرێته  کێشمه کێشه کان 
هابرماس بابه تێکی له وجۆره ته نیا له کاتێکدا دێته 
تیوره ی  وه کو  کۆمه اڵیه تی،  تیۆریزه کردنی  که  دی 
ناسین »ئه بستمۆلۆجیا« بێته ئاراوه و بیسه لمێنێت 
نێوان  په یوه ندی  ناسینی  سروشت و  ناسینی  که 
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ڕوانگه ی  له  ته نها  جیاوازن.  جۆری  دوو  مرۆڤه کان 
په یوه ندیه  کۆمه اڵیه تیه کانه وه یه که بابه ت یا ›الیه نی 
هاوکات  ناسین‹)gegenstand( ی،  وه ستاوی 
بکه ری ناسێنه ریش ده گرێته وه و سووژه ی ناسراو له 
ناسینی  له  مرۆڤ  جیاناکرێته وه.  ناسێنه ر  بکه ری 
ده ناسێت و  خۆی  خ��ۆی��دا)م��رۆڤ_و_(،  هاوجۆری 
نه بووه ،  کامڵ  ناسینه  ئه م  ئه گه ر  به پێچه وانه وه. 
له وشێوه یه  ناسینێکی  که  بین  چ��اوه ڕێ  ده ک��رێ 
هیچکات کامڵ نابێت، تیوره  شتێک نابێت، جگه له 

ڕه خنه و هه ڵسه نگاندن. 

تیۆرییه کانی کرداری پێوه ندیگرتن و 
په ره سه ندن

هابرماس،  پێوه ندیگرتنی  ک��رداری  تیۆرییه کانی 
پێکئه هێنێ.  کۆمه اڵیه تیه که ی  فه لسه فه ی  دڵ��ی 
بیسه لمێنێت  هه وڵده دا  هابرماس  باسکرا،  هه روه ک 
به شێوه ی  کۆمه اڵیه تیه کان  کێشمه  کێشه  ک��ه 
زه بروزه نگ و  به کارهێنانی  بێ  به  پێویسته  ئایدیال 
واتایه یه  به و  ئه وه ش  بکرێن.  چاره سه ر  توندوتیژی 
که پێویسته سیسته مێکی کۆمه اڵیه تی بنیات بنرێت 
له  بڕیاره کان  جێبه جێکردنی  بڕیاردان و  تێیدا  که 
باوه ڕه  ئه م  بدرێت.  ئه نجام  عه قاڵنیه وه  ڕێگه یه کی 
له الیه ن  ناچارکردن،  بێ  پێوه ندی  له باره ی  ئایدیاله 
جۆربه جۆره کانیداو،  نووسینه   له  هابرماسه وه 

هه رجاره له ڕوانگه یه کی نوێیه هاتووه ته به رباس.
به باوه ڕی هابرماس، په ره سه ندی مێژوویی- سیاسی 
ده گرێت،  له خۆ  گشتیش  ڕای  پێکهاتنی  که  راستی 
به شێوه یه کی به رده وام و له الیه نه جۆربه جۆره کانه وه 
ئایدیالی پێوه ندیی ئاشتیخوازانه و  دوور له توندوتیژیی 
مرۆڤه کانی خه وشدار کردووه و ده یکات. لێره وه  ئه بێت 
به دوای وه اڵمی پرسیارێکه وه  بین که  چۆن شیاوه  و 

ئه شێت که  به دیهاتنی په یوه ندیه  زیهنی و گشتیه کان 
هه میشه  ئه بێته  هۆی ئه وه ی مرۆڤه کان ئه وه یان له بیر 
بچێت که  رێک پاراستنی ئه م په یوه ندیه  هاوبه شانه یه  
که  ئه توانێت له  مه ودای دوردا ببێته  هۆی به ده زگایی 
بونی ئه و هه نگاوانه ی که  ئه توانن ئه و جیاوازیانه ی 
به هۆی دابه شکردنی سامانی مادیه وه  دروسی ئه بێ. 

بێ توندوتیژی چاره سه ر بکه ن
نیه  که   ڕێ��ک��ه وت  ئ���ه وه   ه��اب��رم��اس  ب���ه ب���اوه ڕی 
به  یا  ئێمه،  سیاسیی  بیرکردنه وه ی  به ئامرازکردنی 
په یوه ندیه   ئێمه  که  ڕاستییه ی  ئه و  تر  ده ربڕینێکی 
مرۆییه کانیش له چوارچێوه ی عه قاڵنیه تی سنووردار 
لێکده ده ینه وه،  ئامانج«دا  »ئامراز و  ژێرناوی  له 
ڕه نگ  مه عریفه شدا  تیۆری  له  مۆدێل  به شێوه ی 
ئامرازی  بووه ته  ئه مڕۆ  زانینیش  چونکه  ده داته وه. 
ده سه اڵت و ده توانێت خاوه ن هێزێکی زۆری به الڕێدا 
بردن و گه وجاندن بێت. هابرماس تاوتوێی مه سه له ی 
باباتیبون و بێالیه نی له  زانسته  کۆمه اڵیه تیکانیشدا 
ئه کات. ئه و پێی وایه به گشتی ده کرێت زانسته کان 

به سه ر سێ ڕوانگه  دا دابه ش بکرێت:
له  که  شیکاریه کان  ئه زموونگه رو  زانسته   -1
ئێمه دا  سروشتیی  به رهه مهێنانه وه ی  چوارچێوه ی 

په ره یانسه ندووه  .
که  هێرمێنۆتیکیه کان  که لتووری و  زانسته   -2
بۆ  ڕێگه یان  ده ک��ه ن و  مسۆگه ر  مرۆییه کان  نه ریته 

خۆش ده که ن.
له  به شێک  که  ڕه خنه گریه کان،  زانسته   -3
له  دادپه روه رییان  یه کسانی و  ئ��ازادی،  وه دیهێنانی 

ئه ستۆدایه. 
به باوه ڕی هابرماس زانسته کانی به شی یه که م باس له 
بابه تی کار ده که ن و زانسته کانی به شه کانی دووه م و 
تایبه تن به پێوه ندیی نێوان مرۆڤه کانه وه.  سێیه م  
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به مشێوه یه ده کرێ بگه ینه ئه و ده ره نجامه ی که هه ر 
پێوه ندی  تیۆره ی  که  دواییدایه  گرووپه ی  دوو  له م 
مرۆڤه کان  ک��رداری  ئه بینێت.  سه ره کی  ده ورێکی 
به ڵکوو  نییه،  سروشتدا  له گه ڵ  پێوه ندیی  له  ته نها 
ک��ردار  خۆشیاندا،  یه کترو  له گه ڵ  پێوه ندیی  له 
کۆمه اڵیه تی  ک��رداری  سه رکه وتنی  به اڵم  ده نوێنن. 
سه رکه وتنی  تا  رووده دات،  تردا  هه لومه رجێکی  له 
بابه ته کانیدا.  سروشت و  له گه ڵ  پێوه ندیی  له  کردار 
له گه ڵ  له پێوه ندیی  کردار  سه رکه وتنی  له کاتێکدا 
کردارێکدا  وه ها  کاریگه ربوونی  له  ته نها  سروشتدا، 
کۆمه اڵیه تیدا  ک��رداری  له   ئه وا  هه ڵئه سه نگێنرێ، 
)به مه رجێک توندوتیژیی تێدا نه بێت( چوار مه رج و 
تێگه یشتن  فامکردن و  هه یه :  بایه خیان  داواک��اری 
قه بوڵکردنی  وته کان،  حه قیقه تی  بۆچونه کان،  له 
دواج��ار  وت��ووێ��ژو  الیه نه کانی  دروستیی  ڕاستی و 
ئه ڵبه ت  سروشتیه کان.  وت��ه  دروستیی  ڕاستی و 
هیچکات  مه رجگه له  ئه م  که  ڕوون��ه  هابرماس  الی 
بکه ین  قبووڵی  ئه گه ر  به اڵم  نایه نه  دی،  به ته واوی 
که ئه م مه رجگه له ڕه واییان نییه و نابێت له ڕه وتی 
بنه مای  بکرێن،  ڕه چاو  مرۆڤه کاندا  نێوان  پێوه ندیی 
ئه م  ه��ه ر  که   ل���ه وروه وه   تێکده چێت.  پێوه ندی 
و  ئه توانێت  زمانی  په یوه ندی  روداوی  بۆ  خاڵه ش 
ئه بێت ببێت به  هوشیاری، هه لومه رجی گفتوگۆ که  
بوونیشه ،  عه قاڵنی  و  رودان  هه لومه رجی  هه ڵگری 
ره هه ندێکی زیاتر له  کرداری ئامرازی وه رئه گرێت که  
مه رجی سه رکه وتنی له  چوارچێوه ی پراکتیکی خۆیدا 
قابیلی رونکردنه وه  نیه . له ڕاستیدا هه ر ئه م تێفکرین و 
ڕامانه  له زمانی مرۆیی و کرداری پێوه ندیگرتنه کانێتی 
ده کات  ڕێنوێنیی  بیروباوه ڕه  ئه و  بۆ  هابرماس  که 
هه موو  بۆ  مۆدێلێکه  پێوه ندیگرتن،  ک��رداری  که 

کرداره کانی تر.
کرداری  »تیۆریی  دووبه رگیی  کتێبی  له  هابرماس 
قه یرانه   ه��ۆک��اری  ش��ی��ک��اری  ک��ۆم��ه اڵی��ه ت��ی«دا، 
بره وو  ئه مڕۆییه کان و  کۆمه ڵگا  کۆمه اڵیه تیه  کانی 
ده کات.  کۆمه اڵیه تی  فه لسه فه ی  تیوره کان و  توانای 
هابرماس به ئیلهام وه رگرتن له تیۆریی ماکس ڤێبر 
کۆمه ڵگا  له  عه قاڵنیه ت  په ره سه ندنی  به  سه باره ت 
بواری  له  که  ئه کات  له وه   جه خت  ڕۆژاواییه کاندا، 
له گه ڵ  له پێوه ند  بنه ڕه تی  کۆمه اڵیه تیدا، گۆڕانێکی 
میکانیزمه گرنگه کانی کۆنترۆڵ و شه رعیه تی سیسته مه 
سیاسیه کان هاتووه ته ئاراوه. ئه م سیسته مانه چیتر 
وه ک ڕابردوو له ڕێگه ی ته فسیره  ئه فسانه یه کان، یا 
له سه رپێ  بنه ماڵه ییه کانه وه  تاکه که سی و  شه رعیه ته 
نین، به ڵکوو له سه ر بنه مای ڕێکه وتن له سه ر ئامانجه 
به ندن.  هاواڵتیان  ئازادی  ویستی  ڕاو  سیاسیه کان و 
په یمانه  له  خۆگری  به ته نها  جۆره،  له و  ریکه وتنی 
کۆمه اڵیه تیه کان نییه، به ڵکوو کرداره ئه خالقیه کان و 
خۆ  له  ئه وانیش  له سه ر  هه ڵسه نگاندن  پێوه ره کانی 

ده گرێت.
تیۆره ی  هابرماس،  فکریی  بونیادی  له  تر  به شێکی 
یه تی.   )Evolutionstheorie(پ��ه ره س��ه ن��دن
وه اڵمێکدا ده گه ڕێت  به دوای  تیۆریه دا  له م  هابرماس 
بۆ ئه م پرسیاره که چ  فاکته رگه لێک بۆ پێشخستن و 
په ره سه ندنی ته کنیکی و که لتووریی ئێمه دیاریکه ره؟ 
پرسیار له بابه تێکی له وچه شنه ش له ڕوانگه ی ئه گه ری 
باشتربوونی په یوه ندیه  سیاسی و کۆمه اڵیه تیه کانه وه 
دێته ئاراوه. هابرماس له فه لسه فه ی مێژووی خۆی 
له و خاڵه وه ده ستپێده کات  زانستیه وه،  ڕوانگه ی  له 
دووب��اره  ب��ه وات��ای  ده ب��ێ  ئێمه  په ره سه ندنی  که 
سه رهه ڵدانه وه ی فۆرمه  ئه خالقیه کان، واته داڕشتنی 
له  به دوور  ڕێگه  چاره یه کی  بۆ  ئێمه  داخوازییه کانی 
توندوتیژی به مه به ستی به ده ستهێنانی دادپه روه ری، 
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ئازادی و یه کسانی بخرێته به ر باسه وه. ئه ڵبه ت ئه م 
داخوازیانه  له وانه یه  له کورتخایه ندا سه رکوت بکرێن، 
لێ  ڕه واییان  ده ک��رێ  نه  دوردا  م��ه ودای  له  ب��ه اڵم 
ببرێن. ده کرێت  له به ین  بسندرێته وه و نه  ده شکرێ 
تێزی هابرماس له م باره یه وه  به م شێوه یه به کورتی 
باس بکرێت:  چاره سه رکردنی کێشه ته کنیکیه کانی 
پێوه ندیی  له  به رهه مهاتووه کان  کێشه  واته  ئێمه، 
به رهه مهێنانه وه ی  چوارچێوه ی  له  سروشت و  له گه ڵ 
تواناییگه لێکه  به  پێویستی  ئێمه دا،  سروشتیی 
کێشه  له گه ڵ  ئاوێته بوون  ڕێگه ی  له  ته نها  به  که 
ئێمه دا  که ره سته یی  ک��رداری  واته  ته کنیکیه کاندا، 
پێویستی  چه شنه  له و  بابه تێکی  ناکه ن،  گه شه  
هابرماس،  عه قاڵنیه ت.  له  بااڵیه  ئاستێکی  به 
سه رچاوه ی عه قاڵنیه تێکی له وجۆره له په ره سه ندن و 
به رزبوونه وه ی ئاستی پێوه ندیی دووالیه نه ی سروشتی 
)normativ(دا ده بینێت. ته نها له  ڕێگه ی چه مک و 
سروشتیه وه    دووالیه نه ی  پێوه ندیی  سه رهه ڵدانی 
ده کرێت له ڕۆڵ و په ره سه ندنی کۆمه ڵگاکان تێبگه ین، 
به اڵم  کاره وه.  ئامرازی  ڕێگه ی عه قاڵنیه تی  له  نه ک 
هه ردوو الیه نی ئه م کردارانه له ئاستی په ره سه ندنی 
پێوه ندیه کی  ل��ه  ک��ۆم��ه اڵی��ه ت��ی��دا،  ڕاسته قینه ی 
دووالیه نه و توندوتۆڵدان. له ئاستی به رهه مهێنانه وه ی 
سیسته می  کێشه ی  پرس و  له وانه یه  کۆمه اڵیه تیدا 
بێته ئاراوه که ده بێ له ئاستی ڕوخساره گرێدراوه 
بکرێت. چاره سه رکردنی  کۆمه اڵیه تیه کاندا چاره سه ر 
ئه وجۆره کێشه گه له که سیسته م ڕوبه ڕوی مه ترسی 
پرۆسه ی  په ره سه ندنی  به  پێوه ندی  ده ک��ه ن��ه وه، 
په روه رده  و فێربونی کۆمه اڵیه تیه وه هه یه. به باوه ڕی 
الیه نه وه  سێ  له   ده توانن  کۆمه ڵگاکان  هابرماس، 
فێر بببن: 1- له بوار ی زاڵبوون به سه ر سروشت، یا 
په رسه ندنی هێزه به رهه مهێنه  کانی ته کنیک و داهێناندا. 

کۆمه اڵیه تیدا.  سیاسی-  سیسته می  ب��واری  له   -2
ک���راوه )expressiv(ی  پێوه ندیی  بواری  له   -3
نێوان خه ڵک. هابرماس هه وڵ ده دات نیشانی بدات 
سه ره وه دا،  بواره کانی  له  فێرکارییه کان  پرۆسه  که 
په یڕه وی له  لۆژیکێکی په رسه ندنی تایبه ت به  خۆیان 
ئه که ن. ئه ڵبه ت پێویسته بایه خ به و بابه ته ش بدرێت 
که پرۆسه کان ی دینامیکی په ره سه ندن ده توانن خاو 
بونبه ست.  بگه نه  ته نانه ت  ڕابوه ستن و  یان  ببنه وه 
ئه و پرۆسانه  ته نانه ت ده توانن بگه ڕینه وه  بۆ دواوه . 
به اڵم به باوه ڕی هابرماس ئه و ئه گه ره له ئارادایه که 
شتێک وه ک ئامانجی کۆمه ڵێکی پێکه وه په رسه ندوو 

له به رچاو بگیرێت.    
ئامانجێکی  دیاریکردنی  مه به ستی  به  هابرماس 
له وجۆره، جارێکی تر ده گه ڕێته وه بۆ تیۆری کرداری 
که  هه لومه رجێک  شیکردنه وه ی  پێوه ندیگرتن. 
ده بێ له ئارادا بێت بۆ ئه وه ی پێوه ندیی مرۆڤه کان 
سه رکه وتوو بێت، له بارودۆخی زمانه وانیی ئایدیالدا، 
پێوه ندییه کی  هه ڵسه نگاندنی  بۆ  پێوه رێک  نه ته نها 
ئه م  هه روه ها  به ڵکوو  ده سته وه ،  به   ده دات  تایبه ت 
ئایدیاله  وه ک ئامانجی په ره سه ندنیش پیشان ئه دات. 
یه کسانی و  ئ��ازادی،  له  بیر  ده کرێت  کاتێک  ته نها 
نۆرمه کان  که  دی  بێنه  بکرێته وه و  دادپ���ه روه ری 
خه سڵه تێکی جیهانییان هه بێت و به واتایه کی تر، بۆ 
هه بێت.  بایه خیان  سه رده مێکدا  هه ر  له  که س  هه ر 
به شێوه یه ک که هه ر که س له هه ر کاتێکدا بیه وێت، 
بکرێت.  له گه ڵ  هه ڵسوکه وتی  نۆرمانه  ئه و  به پێی 
هابرماس بۆ وردکردنه وه ی ئه م ڕایه نیشانی ده دات 
زمانه وانی،  پێوه ندیی  سه رکه وتنی  مه رجه کانی  که 
له  ئه خالقیه کانن.  مه رجه  شیکردنه وه دا  دوا  له 
به ته نها  مرۆڤه کاندا،  نێوان  زمانه وانیی  پێوه ندیی 
قسه له سه ر گۆڕینه وه ی زانیاریه کان و چاره سه رکردنی 
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مه به ستی  به  به ڵکوو  نییه،  دیاریکراوه کان  کێشه 
ڕێساو  بایه خی  له سه ر  ڕێکه وتنگه لێکه  به  گه یشتن 
نۆرمه کان له بواری وته و کرده دا. هابرماس هه ر له م 
پێوه ره  کانی  که  زمانیه وه یه  نۆرمی  بایه خی  بنه ما ی 

په ره سه ندنی کۆمه اڵیه تی ده رده هاوێت.
په ره سه ندنی  تیۆری  تیژانه ی  فاکته  ره  له و  یه کێک 
په ره سه ندنی  نێوان  له  که  لێکچوونێکه  هابرماس، 
په ره سه ندنی  تاکه که سی و  ئه خالقی  هوشیاری 
هابرماس،  ب��ه ب��اوه ڕی  به دیده کات.  کۆمه اڵیه تیدا 
تاکه که سی  په ره سه ندنی  سیمای  تایبه تمه ندیی 
ئ��ه وه ی��ه ک��ه ده ت��وان��ێ��ت خ��ۆی ل��ه ب��ه ک��ارب��ردن��ی 
ڕه وتێکی  له  بکات و  ڕزگ��ار  نۆرمه کان  ده قاوده قی 
ڕوانگه ی  له  کرداره کان  نه ک  ته نها  گه شه دا  له  ڕوو 
ده رئه نجامه کانیه وه ، به ڵکو به له به رچاوگرتنی ویست و 
مرۆڤی  هه ڵبسه نگێنێت.  تر  مرۆڤه کانی  ئامانجی  
ئه خالقییه  بنه مای  له سه ر  ده توانێت  پێگه یشتوو 
ئه وه   سه ربه خۆیانه   به شێوه یه کی  جیهانیه کان، 
هه ڵسه نگێنێت که کامه نۆرمی ڕێگه پێدراو ده توانێت 
بایه خی خۆی له ده ست  له بارودۆخێکی دیاریکراودا 
هابرماس،  الی  کۆمه اڵیه تیش  په ره سه ندنی  بدات. 
هوشیاری  لۆژیکی  په ره سه ندنی  ره وت��ی  وه ک��وو 
ئه خالقی هه ژمار ده کرێن. هابرماس هێڵێکی ته ریب 
له نێوان په یوه ستبونی ته واوی تاکه که س به  نۆرمه 
داسه پاوه ده ره کیه کان، تا سه ربه خۆی تاکه که سی و 
په ره سه ندنی کۆمه اڵیه تیی کولتووره کانی ڕابردوو، تا 

سه رده می ئێمه دیاری ده کات.  

وته ی کۆتایی    
هابرماسدا،  فه لسه فیی  هزری  له  ناوه ندی  پرسی 
مۆدێرنه کان و  دیموکراسییه  هه ڵسوکه وتی  شێوه ی 
لێکۆڵینه وه کانی  له  قوڵکردنه وه یه تی.  که ڵکه ڵه ی 
ه��اب��رم��اس��دا، ب��ای��ه خ��دان ب��ه ف��اک��ت��ه ره ڕێ��گ��رو 
جێگه یه کی  دیموکراسی  ل��ه  ه��ه ڕه ش��ه ک��ه ره ک��ان 

هابرماس  ک��ردووه.  ته رخان  بۆخۆیان  تایبه تیان 
له  خه ڵکه  ڕۆژل����ه دوای ڕۆژی  به شداریی  الیه نگری 
ڕای  سیاسیه وه و  به شداری  ڕێگه ی  له  بڕیاردانه کان 
گشتی هوشیار به دڵنیابه خشترین بارمته بۆ به رگرتن 
ده زانێت.  سیاسی  ده سه اڵتی  خراپ به کارهێنانی  به 
به کارهێنانی  ڕێگه ی  له  پێیوایه که ده بێ  هابرماس 
وروژاندنی  به  به ر  ئامرازه کانه وه  که ره سته و  هه موو 
ئه مڕۆییه کاندا  کۆمه ڵگا  له  توندوتیژی  زه بروزه نگ و 
به رده وام  توندوتیژی  زه بروزه نگ و  چونکه  بگیرێت، 
به هێزبوونی الیه نه نادیموکراتیک و دواکه توخوازه کانی 
تیۆره   هابرماسدا،  جیهانبینی  له  لێده که وێته وه. 
چونکه  هه یه،  تایبه تییان  گرنگیه کی  فه لسه فیه کان 
کردنی  ئاشکراتر  توانایی  ته نها  نه ک  تیۆرانه  ئه م 
ئاسه واره کانی په ره سه ندنی کۆمه ڵگای مرۆییان هه یه و 
دنیایه کی  به  گه یشتن  بۆ  کۆمه اڵیه تیش  بیرۆکه ی 
ده شتوانن  به ڵکوو  ده هێڵنه وه،  زیندوو  باشتر شادو 
به شداریپێکردنی  بۆ  ببێت  پاڵنه ریان  ڕۆڵێکی 
هابرماس  سیاسیدا.  ژیانی  له  خه ڵک  ئه کتیڤتری 
دیموکراسییه  په ره سه ندنی  له گه ڵ  که  پێیوایه 
مۆدێرنه کاندا، مرۆڤه کان ڕۆژله دوای ڕۆژ له فێربوون و 
له گه ڵ  ده بن و  به رهره مه ند  زیاتر  خوێنده وارییه کی 
به رباڵوی  ڕۆڵ��ی  پێوه ندیه کان و  خێرای  گه شه ی 
ده ستپێڕاگه یشتن  گشتی،  پێوه ندیی  که ره سته کانی 
ئه مه ش  ده بێت و  ئاسانتر  زانیاریه کان  ه��ه واڵ و  به 
ناسینی  قوڵبونه وه ی  له سه ر  پۆزه تیڤی  کاریگه ری 
هه روه ها  ئه بێت.  ده وروبه ری  دیارده کانی  بۆ  مرۆڤ 
پێیوایه له سه رده می زانیاری و په یودندیکانی مانگی 
بواری  له  تاکه کان  ناکرێت  له خۆیدا  ده ستکردا، 
پیشه یی و...هتده وه به شێوه ی به رفراوان له فێربوونه 
بااڵتره کان به هره مه ند بکرێن و هاوکات هه وڵ بدرێت 
ئه م  هابرماس  بگه وجێندرێن؛  سیاسیه وه  ل��ه ڕووی 

بابه ته به پارادۆکس ده زانێت.  
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 په راوێزو سه رچاوه کان : 
کۆڕێکه  ن��اوی  فرانکفۆرت«  »قوتابخانه ی   �  1
سیاسی و  فه لسه فی،  ن��ووس��ه ره  بیرمه ند و  ل��ه 
گۆشه نیگا  ل��ه  ک��ه  ه��اوچ��ه رخ  کۆمه ڵناسیه کانی 
جۆربه جۆره کانه وه فه لسه فه ی کۆمه اڵیه تیان تیۆریی 
کردووه .    )Kritische Theorie( ڕه خنه یی 
توێژینه وه  بۆ  »ئه نستیتۆ  بۆ  ده گه ڕێته وه  مێژووی 
کۆمه اڵیه تیه کان« له شاری فرانکفۆرتی ئه ڵمانیا که 
›ماکس هۆرکایمه ر‹ فیلسوف و کۆمه ڵناسی ئه ڵمانی 
له ساڵی 1930دا سه رۆکایه تیی له ئه ستۆ بوو. ئه ڵبه ت 
له به رهه مه پێشکه شکراوه کان له الیه ن نوێنه روانی 
ئه م کۆڕه وه، هه ولێک بۆ دروستکردنی قوتابخانه یه کی 
فکری له سه ر بنه مایه کی دیاریکراو هه ست پێناکرێت، 
به ڵکه زیاتر ده کرێت وه ک ڕێکه وتنێکی بنه ڕه تیی نێوان 
گه وره کانی به ره ی یه که م وه ک ماکس هۆرکهایمه ر، 
تیۆدۆر ئادۆرنۆو هێربێرت مارکۆزه، له گه ڵ نوێنه رانی 
بۆچوونێکی  له سه ر  هابرماس  یۆرگن  وه ک  دواییدا 
فکری له دیاریکردنی مه سه له و کێشه کانی کۆمه ڵگا 

هاوچه رخه کان ناوببرێت. 
2- Honneth, A./ Bonss, W. 
)Hrsg.(: Sozialforschung als Kritik. 
Frankfurt/M. 1980. 
3- McCarthy, Th.: The critical 
Theory of Jürgen Habermas. 
Cambridge, Mass. 1978; dt.: Kritik 
der Verständigungsverhältnisse. 
Frankfurt/M. 1980. 
4- Habermas, J. : Strukturwandel der 
Öffentlichkeit. Berlin 1962. 
5- Habermas, J. : Erkenntnis und 

Interesse. Frankfurt/M. 1968. 
6- Habermas, J. : Zur Logik der 
Sozialwissenschaften. Frankfurt/M. 
1970. 
7- Habermas, J. : Politik, Kunst, 
Religion. Stuttgart 1978. 
8- Habermas, J. : Theorie des 
kommunikativen Handelns. 2 Bände, 
Frankfurt/M. 1981. 
9- Habermas, J. : Die Zukunft der 
menschlichen Natur, Frankfurt/M. 
2001. 
10- Habermas, J. : Theorie und 
Praxis, Neuwied/Berlin, 1963 
 Wilhelm Dilthey( دیلتی  ویلهێڵم   �  11
هه وڵی  ئه ڵمانی،  فیلسووفی   )1911  �  1833(  )
داڕشتنی زانسته ئه زموونگه رییه کانی دا به مه به ستی 
پرۆسه  ل��ه  تێگه یشتن  ده روون��ی��ه ک��ان و  دی���ارده 
زانینه وه.  ڕێگه ی  له  مرۆڤ  ده روونی  مێژووییه کانی 
ئایدیالیزمی  قوتابخانه کانی  به الی  خۆی  زۆری   به 
ئه ڵمانی و رۆمانتیزم و به تایبه ت ئه ندێشه کانی شالیر 
ماخر دا کێشاند. له مڕێیه وه به سه ر ڕه خنه ی »عه قڵی 
مێژوو«دا زاڵبوو بووبه داهێنه ری تیۆریی مه عریفه ی 
سه ربه خۆیی  هه وڵیدا  ئه زمونگه رییه کان و  زانسته 
له ڕووی  زانسته سروشتیه کان، هه م  له  زانسته  ئه م 

بابه تی و هه م له ڕوانگه ی مێتۆده وه بسه لمێنێت.  
سه رچاوه: باشگاه اندیشه

http://www.bashgah.net/
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ئه ویتر له  دیدی فه یله سوفه  
به راییه كانی ڕۆشنگه رییه وه 

نووسينى: هاشم ساڵح
و. له  عه ره بییه وه : هه ورامان وریا قانع

یه كه مینجار  بۆ  ئ��ه وروپ��ی  ڕۆشنگه ری 
عه قڵ  و  گه ردونیبونی  له سه ر  جه ختی 
كرد.  مرۆڤ  مافه كانی  مرۆڤ  و  ڕه گه زی 
ئه وه  ڕۆشنگه ری ئه وروپی بوو تیۆلۆژیای 
مه سیحی تایفه گه ری سه ده كانی ناوه ڕاستی 
به   ب��ڕوای  ته نها  ئ��ه وه ی  )وات��ه   ڕوخاند، 
بگره   هه بوو،  مه سیحی  مرۆڤی  مافه كانی 
زۆرینه ی  ئه گه ر  كاسۆلیكی  مافه كانی 
واڵت كاسۆلیك بوایه ، یاخود پرۆتستانتی 
بوایه (.  پرۆتستانت  واڵت  زۆرینه ی  ئه گه ر 
مۆدرێنی  فه لسه فه ی سیاسی  له  شوێنیدا 
جێگیركرد كه  بڕوای به  مرۆڤ وه ك مرۆڤ 
مه رجه كانی  له به رچاوگرتنی  به بێ  هه یه ، 

ڕه گه ز یان ئاین یاخود مه زهه ب. 
ت���ه م���اش���ای م��ۆن��ت��س��ك��ی��ۆ، ڕۆس����ۆ، 
ئ��ی��ن��س��ای��ك��ل��ۆپ��ی��دی��ی��ه ك��ان، ك��ان��ت، 
كه   بكه   ئینگلیز  ب��ه رژه وه ن��دخ��وازان��ی 
هه ر  به های  پێوه ر و  نرخ  و  پێیانوابووه  
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تاك  و  خزمه تكردنی  خواره وه یه :  ئه مه ی  ڕه فتارێك 
كۆمه ڵگا وه ك گشتێك، نه ك ته نها خزمه تكردنی هۆز 
یان عه شیره ت. پێویسته  بزانین سه ده ی رۆشنگه ری 
سه ره تای یه كه مین ده ستپێكردنی جیهانگیری بووه ، 
ڤێری«  »لۆك  فه ره نسی  فه یله سوفی  ئه وه ی  وه ك 
له  دواهه مین كتێبه  نایابه كه یدا باسی ده كات  و ئێمه  
لێره دا پشت به  هه ندێ له  تێزه كانی ده به ستین )1(

گه شبین  ب��ووه  و  گه ردونی  جیهانگیرییه كی  ئ��ه وه  
ئه و  مرۆڤایه تی.  ڕه گه زی  مرۆڤ و  ئاینده ی  به   بووه  
سه رده مه   ئه و  فه یله سوفانی  زاناكان  و  فیكره ی 
ب��ارودۆخ��ی  ب��ه وه ب��ووه   ب��ڕوای  به رهه میانهێناوه ، 
پله به پله   له سه رخۆ  و  ورده  و  ورده   مرۆڤایه تی 
باشترده بێت. ئه م باشتربونه ش له یه ككاتدا له  ڕێگه ی 
ئه وه ی  وه ك  زانست  ده بێت.  زانست  و سیاسه ته وه  
دیكارت وتویه تی واده كات مرۆڤ گه وره   و سه رداری 
ئه وه   خۆیه وه .  ڕكێفی  ژێر  بیخاته   بێت و  سروشت 
دابهێنرێن  ته كنه لۆژییه كان  ئامێره   واده كات  زانسته  
كه  هیالكی و ماندوبونی مرۆڤه كان كه مده كاته وه ، یان 

ته نانه ت به  ته واوی نایهێڵێت و مرۆڤ له و ماندوبونه  
درێژخایه نه ی به  ده ستییه وه  ده ینااڵند رزگارده كات. 
فیكری ئه وروپی له گه ڵ هاتنی رۆشنگه ری، سه رده می 
خه مه كانی  هه مو  كه   تێپه ڕاند  مه سیحی  الهوتی 
مه سیحیدا  ئیمانداری  كه سی  به رژه وه ندی  له   خۆی 
كورتكردبوه وه . له  تێروانینی الهوتیدا ته نها مرۆڤی 

ئیماندار مرۆڤێكی ته ندروست و ته واوه .
مرۆڤ  ئاراسته ی  خۆی  گوتاری  ڕۆشنگه ری  لێره وه  
ده كرد له  هه ر شوێنێك بێت، به بێ گوێدانه  مه سه له  
خودی  ئیدی  مه زهه بییه كان.  ڕه گ���ه زی و  ئاینی و 
وه ك  شارستانی  مرۆڤی  )ی��ان  عه لمانی  مرۆڤی 
چیتر  به ها و  خاوه ن  بووه   ده وترێت(  ئێستا  ئه وه ی 
مرۆڤی  به   نه بوو  په یوه ست  ته نها  م��رۆڤ  به های 
هه مو  ڕۆشنگه ری  گوتاری  مانایه   به م  الهوتییه وه . 
ئاینه كان و ڕه گه زه كان و تایفه كانی ده بڕی و به  ته واوی 
گه ردونیبوونی  به   یان  به جیهانیبوون  تێیپه ڕاندن. 
دۆزینه وه ی  له گه ڵ  پاشان  ئالێره دایه .  گوتاره   ئه م 
پرنسیپی )العگاله  الژاتیه ( و هێزی ڕاكێشانی گه ردون، 

گومانی تێدانییه  هه ندێ 
فه یله سوفی ڕۆشنگه ری 
هه یه  دژ به  كۆڵۆنیالیزمن، 
وه ك رۆسۆ و دیدرۆ و ئه وانی 
دیكه . بۆ نمونه  ڕۆسۆ ده ڵێ: 
)ڕژێمی كۆیالیه تی ته نها 
له به ر ئه وه  ڕه تناكرێته وه  كه  
شه رعیه تی نییه ، به ڵكو له به ر 
ئه وه شه  كه  بێ كه ڵك و 
بێهوده یه  و هیچ مانایه كی 
نییه . ڕژێمی كۆیالیه تی و 
یاسا به  هیچ جۆرێ پێكه وه  
كۆنابنه وه ، ئه وانه  دژی 
یه كترن

هاشم ساڵح
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شۆڕشی زانستی له  ئه وروپا، بۆ یه كه مجار له  مێژوی 
مرۆڤایه تیدا، گوتاری ئاراسته ی سه رجه م مرۆڤه كان 
ده كرد كه  ده كه وتنه  پشت ئه و سنورانه ی له یه كتریان 

جیاده كاته وه .
له  كۆندا گوتاره كان ته نها ئاراسته ی كوڕوكاڵی ئاینێك 
مرۆڤایه تی  ڕه گه زی  ته واوی  ده كرا و  ڕه گه زێك  یان 
نه ده گرته وه ، بگره  هه رگیز به  خه یاڵیشیدا نه هاتووه  
ته نانه ت  بگرێته وه .  مرۆڤایه تی  ره گ��ه زی  ت��ه واوی 
ئاراسته ی  گوتاره كان  ئاینیشدا،  یه ك  ته نها  له ناو 
كوڕوكاڵی مه زهه بێك یان عه شیره تێك ده كرا، به بێ 
دیكه .  عه شیره ته كانی  مه زهه ب و  له به رچاوگرتنی 
كاسۆلیك  زۆرینه ی  بویتایه   شارێكدا  له   تۆ  ئه گه ر 
هه بوو  مافه كانی  ته واوی  مرۆڤه ی  ئه و  ئه وا  بوایه ، 
مرۆڤێكی كاسۆلیكی بوو، به اڵم ئه گه ر تۆ له  شارێك 
ئه وا  بوایه ،  پرۆتستانت  شاره كه   زۆرینه ی  بویتایه  
پێچه وانه كه ی ڕاست بوو. ده كرێ هه مان شت له سه ر 
مرۆڤی سونی و مرۆڤی شیعی نێو جیهانی ئیسالمی 

بوترێت.
گوتاره كان  ڕۆشنگه ری،  س��ه رده م��ی  دوای  ب��ه اڵم 
بكرێت.  مرۆڤایه تی  ت��ه واوی  ئاراسته ی  وایانلێهات 
ڕاگه یاندنی مافه كانی مرۆڤ و هاواڵتیبوون كه  شۆڕشی 
فه ره نسی هێنایه ئارا، ته نها ئاراسته ی فه ره نسییه كان 
نه كرا یان ته نها ئاراسته ی كاسۆلیكه كانی ناو ئاینی 
مرۆڤه كان  هه مو  ئاراسته ی  به ڵكو  نه كرا،  مه سیحی 
مه زهه به كه ی  ی��ان  ئاینه كه ی  ب��ه ده رل��ه وه ی  ك��را، 
جووله كه ،  موسڵمان،  مه سیحی،  بێت:  هه رچییه ك 
شیعی...هتد.  یان  سونی  پرۆتستانی،  كاسۆلیكی، 
مافه كانی  جاڕنامه ی  له سه ر  شت  هه مان  ده ك��رێ 
مرۆڤی ساڵی 1948 بڵێن كه  نه ته وه  یه كگرتووه كان 
ڕایگه یاند و زیاتر تۆكمه  و تێروته سه لتر بوو. دابڕانی 
گه وره ی مۆدێرنه  یان دابڕانی ڕۆشنگه ری ئالێره دایه . 

ئه مه  ئه و دابڕانه یه  تاكو ئێستا له  جیهانی عه ره بی 
یان ئیسالمیدا ڕوینه داوه ، گه وره ترین به ڵگه  بۆ ئه وه ، 
ئه وه یه  كه  حاڵی حازر له  واڵته كانماندا ڕووده دات. ئێمه  
تا ئێستاش له  گوتار و نوێژه كانماندا ده پاڕێینه وه  كه : 
خودایه  ئیسالم و موسڵمانان سه رخه  و ناڵێن خودایه  
به  هه مویاندا  به زه یت  یان  مرۆڤه كان سه رخه   هه مو 
بێته وه . زۆر به  ده گمه ن ده ڵێین: خودایه  بێده سه اڵته  
هه ركوێیه كدابن و  له   زه وی،  سه ر  زوڵملێكراوه كانی 
سه ر به  هه ر دین و ره گه زێكبن، ڕزگاربكه . ئه م شته  له  
ده ره وه ی هوشیاری ئێمه یه  و هه ست وسۆزمان بریندار 
ده كات یاخود به ر هه ست و سۆزی ته قلیدی ئیمانمان 
ده كه وێ كه  هه ر له  منداڵییه وه  له سه ری په روه رده  
ده ستكه وته   سه رباری  رۆشنگه ری  به اڵم  كراوین. 
له گه ڵ  كۆڵۆنیالیزم و  دیارده ی  له گه ڵ  گه وره كانی، 
ئیمپریالیزمی خۆرئاوادا خۆیگونجاند، بگره  هه ندێجار 
له گه ڵ ره گه زپه رسیتیشدا خۆیگونجاندوه ، وه ك ئه وه ی 
255كتێبه كه یدا  الپ��ه ڕه   له   ڤیری«  »لۆك  خودی 
دانیپێداده نێت. یان ڕاستتر بڵێ ڕۆشنگه ری نه یتوانی 

ته واوی ئه و دیاردانه  قه ده غه  بكات)2(. 
گومانی تێدانییه  هه ندێ فه یله سوفی ڕۆشنگه ری هه یه  
ئه وانی  دیدرۆ و  رۆسۆ و  وه ك  كۆڵۆنیالیزمن،  به   دژ 
كۆیالیه تی  )ڕژێمی  ده ڵێ:  ڕۆسۆ  نمونه   بۆ  دیكه . 
ته نها له به ر ئه وه  ڕه تناكرێته وه  كه  شه رعیه تی نییه ، 
به ڵكو له به ر ئه وه شه  كه  بێ كه ڵك و بێهوده یه  و هیچ 
هیچ  به   یاسا  كۆیالیه تی و  ڕژێمی  نییه .  مانایه كی 
جۆرێ پێكه وه  كۆنابنه وه ، ئه وانه  دژی یه كترن. گه ر 
من ڕابه ری یه كێك له  گه النی ئه فریقای ڕه ش بومایه ، 
یه كه م  هه ڵده خست و  سنور  له سه ر  سێداره یه كم 
ناو  بێته   بكات  ئه وه   بوێری  هه ڵده واسی  ئه وروپیم 

واڵته وه (.
مۆنتسكیۆ ده ڵێ: )ڕژێمی كۆیالیه تی و به كۆیله كردن 
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ئه و  به پێی  خه ڵكی  هه مو  یاسای سروشتییه  و  دژی 
ڕه ش  كۆیله ی  لێره وه   سه ربه خۆن.  ئ��ازاد و  یاسایه  
مافی خۆیه تی ڕابكات و ئازادی خۆی به ده ستبێنێت. 
جه نگی سپارتاكۆس شه رعیترین جه نگه  له  مێژودا(. 
ڕێگرنه بوو  مۆنتسكیۆ،  جوانانه ی  قسه   ئه م  به اڵم 
فه یله سوفه كانی  زۆربه ی  وه ك  مۆنسیكیۆ،  له وه ی 
دیكه ی ڕۆشنگه ری، ڕقیان له  ڕه گه زی ڕه ش نه بێت، 

دواتر باسی ده كه ین. 
كه سێك  )هه ر  ده ڵێ:  بێشمیرجا  دو  جۆزێف  جان 
پاساو بۆ ڕژێمی كۆیالیه تی ناشرین و دزێو بێنێته وه ، 
ئه وا له الی فه یله سوفان ته نها شایه نی ئه وه یه  به سوك 
سه یری بكه ن و الی كۆیله ش شایه نی ئه وه یه  بدرێته  به ر 
زه بری خه نجه ر(. دیدرۆ ده ڵێ: )ناچارمانكردن نه ك 
بارودۆخی كۆیله یان هه بێ، به ڵكو بارودۆخی ئاژه ڵ 
)وشتر(یان هه بێت. كه چی دوای ئه وه ش الفی ئه وه  
پاشان  مه سیحین!(.  ئێمه   عاقڵین و  ئێمه   لێده ده ین 
قوله ڕه ش و  )كڕینی  ده ڵێ:  ده بێ و  به رده وام  دیدرۆ 
كۆیالیه تی  ب��ارودۆخ��ی  به   ب��ه وه ی  ناچاركردنیان 
دژ  مه سه له یه كه   پێیانه وه ،  بازرگانیكردن  ڕازیببن و 
به  پرنسیپه كانی ئاین و ئه خالق و یاساكانی سروشت و 

هه مو مافه كانی مرۆڤ(.
نمونه یه   كۆیالیه تی،  ڕژێمی  له سه ر  هه ڵوێسته   ئه م 
رۆشنگه ری.  فه یله سوفانی  شكۆمه ندی  نه مری و  بۆ 
نێوان  یه كسانی  مانای  ئه مه   ئه وه یه   كێشه كه   به اڵم 
ڕژێمی  گه رچی  ناگه یه نێت،  ڕه شپێست  سپیپێست و 
ده ك��ه ن.  پرۆتستۆی  ڕه ت��ده ك��ه ن��ه وه  و  كۆیالیه تی 
نێوان  یه كسانی  بیرۆكه ی  )وات��ه   بیرۆكه یه   ئه م 
نه هاتبوو،  كاتی  جارێ  ڕه شپێست(،  سپیپێست و 
بگره  الی فه یله سوفانی سه ده ی هه ژده هه م شتێكبوو 
زۆری  هه ره   به شی  هه رچه نده   لێنكرابوه وه .  بیری 
فه یله سوفان سه ركۆنه  و پرۆتستۆی ڕژێمی كۆیالیه تیان 

كۆمه ڵێ  هه ندێكیان  ئه وه شدا  له گه ڵ  وه لێ  ده كرد، 
الیه نی پۆزه تیڤیان تێدا به دیده كرد. له وانه  بۆ نمونه  
پێیانوابوو  دوانه   ئه و  ڕاسته   مۆنتسیكیۆ،  ڤۆڵتێر و 
شتن  دوو  كۆیله وه ،  به   بازرگانیكردن  كۆڵۆنیالیزم و 
له گه ڵ  كه چی  مرۆڤایه تی،  یه كسانی  عه قڵ و  به   دژ 
ئه وروپادا  له   شته ،  دوو  ئه و  پێیانوابوو  ئه وه شدا 
هۆكاری پێشكه وتنی مادیین. هه ر ئه و پێشكه وتنه شه  
پاشه كشه كردنی  عه قڵ و  گه شانه وه ی  هۆی  ب��ووه  
لێره وه یه   مه سیحی.  خورافی  غه یبانی و  عه قڵیه تی 

مه سه له كه  جۆرێك له  دوفاقی وه رده گرێت.
پاساوی  ب��ه   دی��ك��ه ،  فه یله سوفی  ه��ه ن��دێ  وه ل��ێ 
بوون:  كۆڵۆنیالیزمدا  له گه ڵ  گ��ه الن،  ڕزگاركردنی 
بۆ  دواكه وتوو  گه النی  هێنانی  هۆی  به   گوایه   واته  
كۆڵۆنیالیزم  به   ڕه وای��ه ت��ی��ان  شارستانیه ت،  ن��او 
ده دا. پێویسته  بزانین كه  المارتین و فیكتۆر هیگۆ و 
سۆشیالیزم،  بلۆمی  لیۆن  ته نانه ت  ڤێری و  جۆل 
ده ستخۆشیان له  په یامی شارستانیه تی واڵته كانیان 
گه النی  واڵته كه یان  ده زانی  پێویستیان  به   ده كرد و 
)به ربه ری( ڕزگاربكه ن و بیانهێننه  ناو شارستانیه ته وه . 
به شێوه یه كی گشتی پێیانوابوو ئه وروپای شارستانی 
ڤێری  جۆل  تازه ده كاته وه .  مرۆڤایه تی  ڕۆشنگه ر، 
له به رده م په رله مانی فه ره نسی هاوار ده كات و ده ڵێ: 
ڕه چه ڵه كه   بڵێین:  ڕاشكاوانه   به   زۆر  )پێویسته  
نزمه كانیان  ڕه چه ڵه كه   به رپرسیاره تی  به رزه كان 
ڕه چه ڵه كه   له سه ریان  پێویسته   ئه ستۆ،  ده كه وێته  
له   به رزیانبكه نه وه  و  گه شه پێبده ن و  نزمه كان 
حاڵه تی  بۆ  بیانگوێزنه وه   به ربه ریه ته وه   حاڵه تی 

شارستانییه ت(.
كه م  النی  كۆڵۆنیالیزم  بێت،  هه رچۆنێك  مه سه له كه  
گه وره ترین خیانه ته  به  رۆشنگه ری. به اڵم وه ك وتمان 
یه كه مین ڕۆشنگه ری، كۆتایی به  ده مارگیری تائیفی و 
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دادگاكانی پشكنینی مه سیحی هێنا و نه یده توانی له وه  
فراوانتر  لێكبورده كه ی  مرۆڤانه ییه   تێڕوانینه   زیاتر 
بگرێته وه .  ڕه شپێسته كانیش  نمونه   بۆ  تاكو  بكات، 
له ئێستادا كاتێ له سه ر ئه م مه سه النه  بیروڕای كۆمه ڵێ 
له و فه یله سوفانه  ده خه ینه ڕوو، هه ندێ شت ده بینین 
چاوه ڕوانی  هه رگیز  ده كات و  شۆكمان  دوچاری  كه  
شتی وانه بوین. بۆ نمونه  مۆنتسكیۆ ده ڵێ: )ئه وانه ی 
قسه یان له باره وه  ده كه ین له  ته وقی سه ریانه وه  تاكو 
ئه ندازه یه ك فشه  كه   به   لوتیان  ڕه شه ،  پێیان  بنی 
ناكرێ خه فه تیان بۆ بخۆی یان سۆزت بۆیان هه بێت و 
له وبڕوایه دابیت  مه حاڵه   بێته وه .  پێیاندا  به زه یت 
خه ڵكانی له و جۆره  مرۆڤ بن(. هه رچی ڤۆڵتێره  ئاوا 
له باره یانه وه  ده ده وێ: )چاویان ده رپه ڕیوه ، لوتیان 
جیاوازه ،  گوێیان  ئه ستوره ،  هه میشه   لێویان  فشه ، 
جیاوازییه كی  شتانه   ئه و  هه مو  بچوكه ،  ده ماغیان 
گه وره  ده خاته  نێوان ئه وان و مرۆڤه كانی دیكه . ئه م 
ئه فریقا  ژینگه  گه رمه كه ی  بۆ  ناگه ڕێته وه   جیاوازییه  
وه ك ئه وه ی واتێگه شتوین، به ڵگه ش بۆ ئه وه  ئه وه یه  
ژینگه   له   مێوه ،  به نێر و  قوله ڕه شانه مان  ئه و  ئه گه ر 
ئه سڵیه كه ی خۆیانه وه  گواسته وه  بۆ واڵتانی دیكه ی 
به رهه مهێنانی- له سه ر  به رده وامده بن  ئه وا  سارد، 

له دایكبونی- ئاژه ڵی وه ك خۆیان!(.
هه ندێجار  مه زنه كه ،  عاقڵ و  پیاوه   كانت،  ته نانه ت 
ڕه گه زپه رستییه وه  و  ئه حاكمی  داوی  ناو  كه وتووه ته  
ده ڵێ: )له نێو ئه و هه زاران ئه فریقییه ی گواسترانه وه  
تێدانییه   كه سی  یه ك  واڵته كانیان،  ده ره وه ی  بۆ 
به   ئه مه   بێت.  بلیمه ت  هونه ردا  له   یان  زانست  له  
دوور  زۆر  ئه گه ر  سپیپێسته كانه وه ،  پێچه وانه ی 
بكه ونه وه  و بگوازرێنه وه  بۆ ده ره وه ی ژینگه ی ئه سڵی 
خۆیان، كه چی هه ر به  بلیمه تی ده مێننه وه (. ئاشكرایه  
كانت ڕه شپێسته كانی له  خواری خواره وه ی هه ڕه می 

ته ڵه كه باز و  به   جوله كه كانیشی  داده نا و  مرۆڤایه تی 
جامباز وه سفده كرد.

ستایشی  دواس��ن��ور  تا  كانت،  قوتابی  فیخته ی 
ڕه چه ڵه كی ئه ڵمانی ده كرد و به  پوخته  یان به  كرۆكی 
ڕه چه ڵه كی سپی داده نا: كرۆكی كرۆكه كان. ئه وه نده  
یۆحه نا  قه دیس  پێیوابووه   بوو  جوله كه   له   ڕه قی 
جوله كه   ئه سڵی  مه سیح  ل��ه وه ی  هه بووه   گومانی 
دروستكردنی  له   به شداربوو  شێوه یه   به م  بێت. 
مه سیحی  كه م  النی  یان  ئاری  مه سیحی  ئه فسانه ی 
زه رده ،  قژ  ئه وروپی  مه سیحێكی  مه سیح  ئه وروپی. 
»هیگڵ«یش  گه نمڕه نگ!.  ڕۆژهه اڵتیه كی  ن��ه ك 
به سروشتی  ڕه شه كان  ڕه چه ڵه كه   بووه   له وبڕوایه دا 
پێشبكه ون،  ناتوانن  نزمن و  ڕه چه ڵه كێكی  خۆیان 
له   ئاری  ڕه چه ڵه كی  پێیوابوو  فیخته   وه ك  ئه ویش 
شكۆمه ندتره  و  به رزتر و  التینی  سالڤی و  ڕه چه ڵه كی 
جوله كه .  سه ر  كردوه ته   هێرشی  توندی  به   زۆر 
ئینسایكلۆپیدیاكه ی دیدرۆ و داالمبێره ، ئه وا  هه رچی 
ڕه چه ڵه كه كان  هه مو  نێوان  یه كسانی  بۆ  بانگه شی 
كۆیالیه تی  كۆیله بون و  ڕه تكردنه وه ی  داوای  ده كرد، 
به رهه مه كانی  له   حه زی  دی��درۆ  هه رچه ند  ده ك��رد. 
چكلێت و  ق��اوه  و  وه ك  بوو،  كۆڵۆنیالیزم  بازرگانی 
كۆیله وه   به   بازرگانیكردنی  ئ��ه و  ب��ه اڵم  شه كر، 
كۆڵۆنیالیزمدا  له به رامبه ر  ڕه تده كرده وه  و  به ته واوی 

هه ڵوێستێكی زۆر ڕوون و ئاشكرای هه بوو.
جوله كه   به   به رامبه ر  ن��اڕه وا  زۆر  حوكمی  كۆمه ڵێ 
ڤۆڵتێر  نمونه   بۆ  ڤۆڵتێر،  الی  به تایبه تی  هه یه ، 
ئه م  وه ك  ڕیسوای  سوك و  گه لێكی  )چۆن  ده ڵێ: 
گه له  له سه ر زه وی هه یه (، یان ده ڵێ: )ئه گه ر مێژوی 
جوله كه مان خوێنده وه  كه  له الیه ن مێژونوسێكی سه ر 
نوسرابێته وه ،  جوله كه   نه یاری  دیكه ی  گه لێكی  به  
ئه وا بڕوا به و هه مو ناشرین و ئابڕوچونه  ناكه ین كه  
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خرواونه ته  پاڵ ئه م گه له . به حاڵ بڕوا به وه  ده كه ین 
ئه م گه له  به  فه رمانێكی ڕاسته وخۆ له  یه زدانه وه  له  
میسره وه  هاتوون، تاكو حه وت یان هه شت نه ته وه ی 
بچوك له ناوبه رن كه  پێشتر نه یان ناسیون. هاتوون و 
بێ به زه ییانه  ده ستیان كردووه  به  كوشتن و سه ربڕینی 
كچه   ته نها  په ككه وته كان،  پیر و  منااڵن و  ژن��ان و 
ڕابواردنی  بۆ  ئه ویش  هێشتووه ته وه ،  گه نجه كانیان 
خۆیان. به  حاڵ بڕوا به وه  ده كه ین كه  ئه م گه له  له الیه ن 
كه سی  یه ك  ته نها  چونكه   سزادراوه ،  خوداوه نده وه  
ئه و شتانه  ده خوێنینه وه ،  كاتێ هه مو  نه كوشتووه ! 
ئه وا بڕوا به وه  ناكه ین گه لێكی سوك و ڕیسوای وه ك 
ئه م گه له  چۆن و به  چ شێوه یه ك له سه ر زه وی هه یه . 
ئێمه  وایداده نێین ئه مه  مێژونوسێكی نه یار نوسیویه تی 
تاكو ئابڕویان به رێت، به اڵم له به ر ئه وه ی جوله كه كان 
له سه ر  پیرۆزه كانیاندا،  كتێبه   له   شتانه   ئه و  هه مو 
خۆیان ده گێڕنه وه ، ئه وا ناچارین بڕوایان پێبكه ین(. 
خورافه تخوازن،  گه لێكی  )جوله كه   ده ڵ��ێ  ی��ان 
سه روه ت وسامانی  بڕیوه ته   چاویان  چاوچنۆكن و 
ئه وانی دیكه ، به ربه رن(. یان ده ڵێ )جوله كه  دوژمنی 
ڕۆشنگه ری  ڕاب��ه ری  دوات��ر  مرۆڤایه تین(.  ڕه گ��ه زی 
ئه وروپی به راوردی نێوان عه ره ب و جوله كه  ده كات و 
)ئه گه ر  ده ڵ��ێ:  داده نێت و  شایسته تر  به   ع��ه ره ب 
هه ڵچون و  ڕووی  له   عه ره ب-  ئیسماعیلییه كان-واته  
ئه وا  بچن،  جوله كه   له   ڕاوه ڕوت  دزی و  بۆ  تینوێتی 
نه فسه وه   عیزه تی  ده ستباڵوی و  ئازایه تی و  ڕووی  له  
له كاتێكدایه   ئه مه   ناكرێن.  به راورد  باشترن و  له وان 
ئێمه  به درێژایی مێژوی گه لی عیبرانی هیچ نمونه یه ك 
له سه ر ده ستباڵوی و شه هامه ت نابینین. ئه وان مانای 
لێكبورده یی  هاوسۆزی و  ده ستباڵوی و  میوانداری و 
نازانن. ئه مه ش له به ر ئه وه یه  خۆشبه ختی و كامه رانی 
له   ڕیبا  وه رگرتنی  له سه ر  ئ��ه وان  گ��ه وره ی  ه��ه ره  

بیانیه كان و ئیستغاللكردنیان تا دواسنور راوه ستاوه . 
ڕۆحی ڕیبا وه رگرتن له  قواڵیی ناخیاندا ره گیداكوتاوه ، 
نامه ردی و  هه مو  بنچینه ی  ده زانین  وه ك  ئه مه ش 
له   ئه وان  نه مری  هه مو  نه فسنزمیه كه .  ترسنۆكی و 
وێرانكردن و تااڵنكردنی ئه و دێهاتانه دایه  كه  به  ئاگر و 
سه ربڕیوه  و  پیریان  مناڵ و  كردووه  و  داگیریان  ئاسن 
ته نها كچه  گه نجه كانیان هێشتووه ته وه . ئه وان كاتێ 
كۆیله ن و ده رفه تیان بۆ هه ڵده كه وێت، سه رداره كانی 
خۆیان ده كوژن و هه ركاتێ به هێز و سه ركه وتوو بوون، 
ئه وان  نازانن.  غه فران  به زه یی و  مانای  هه رگیز  ئه وا 

دوژمنی ڕه گه زی مرۆڤایه تین(.
پێویست به  وتن ناكات ئه م گشتاندنه  هه ڵه یه  و ته نها 
ده مارگیره كاندا  زایۆنیزمه   توندڕه  و  جوله كه   به سه ر 
بواره كاندا  هه مو  له   جوله كه   ده كرێت.  پراكتیك 
ژماره یه كی زۆر بلیمه تی پێشكه ش به  شارستانیه تی 
مرۆڤایه تی كردووه . هه ندێ ئه حكامی ڕه گه زپه رستی 
یان تائیفی پێشوه خت دژ به  موسڵمانه كانیش هه یه ، 
ئاماده كراوی  كڵێشه ی  كۆمه ڵێ  ئه حكامانه   ئه و 
نمونه   بۆ  له ئارادایه .  ئه مڕۆشمان  ڕۆژی  تا  هه ڵه یه  و 
به درێژایی  )ئیسالم  ده ڵێ:  ئاوا  شتێكی  شاتوبریان 
چه قبه ستن  ن��ه زان��ی��ن و  ل��ه س��ه ر  م��رۆڤ��ه ك��ان  ژی��ان 
ناچارده كات(. ئه میل زۆال ده ڵێ: )موسڵمانه كان به  

سروشتی و له  جه وهه ردا ده مارگیرن( )4(.
ب��اوه ڕه داب��وو  ل��ه و  ئ��ه وا  ڕێنانه   ئارنست  هه رچی  
فه لسه فه و  شارستانیه ت و  بۆ  سامی  ڕه چه ڵه كی 
له   مه به ستی  لێره دا  نه خولقاوه .  عه قاڵنی  فیكری 
ڕه چه ڵه كی سامی عه ره به  نه ك ته نها جوله كه . ئه م 
جۆره  بڕوایه  له سه ده ی نۆزده هه مدا باوبووه . هه ندێ 
ڕه چه ڵه كی مرۆڤایه تی بۆ به رهه مهێنانی شارستانیه ت 
خولقاوه  و هه ندێ ڕه چه ڵه كی دیكه  بۆ شارستانیه ت 
ڕه چه ڵه كه یان  ج��ۆره   ئه م  له وانه یه   ده ستناده ن و 
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به هێزه كان(  بۆ  )مانه وه   داروین:  تیۆره كه ی  به پێی 
له ناوچوبن. چونكه  له سه ر ئه م گۆی زه وییه  سودی 
ڕه چه ڵه كی ناشارستانی چییه ؟ لێره دا زۆر له  هێتله ر 

دوورنین. 
ئارنست ڕێنان سه باره ت به  ئیسالم ده ڵێ: )ئیسالم به  
ڕه هایی پێچه وانه ی ئه وروپای شارستانیه ت و داهێنانه . 
ئیسالم بریتییه  له  ده مارگیرییه كی كوێرانه . ئیسالم 
ڕه تكردنه وه ی  زانست و  له   ڕقلێبونه وه   له   بریتییه  
كورتكردنه وه یه كی  ئیسالم  مه ده نی.  كۆمه ڵگای 
ئیسالم ده ماغی مرۆڤ  ترسناكی رۆحی سامییه ته . 
بیرۆكه یه كی  هه مو  له به رامبه ر  و  بچوكده كاته وه  
نه رم ونیاندا دایده خات و دژ به  هه مو هه ست وسۆزێكی 
عه قاڵنییه ،  لێكۆڵینه وه یه كی  هه مو  به   دژ  ناسكه ، 
پرته وبۆڵه یه كی  له به رده م  ئه وه یه   بۆ  ئه وه ش  هه مو 
له م په ره گرافه دا خۆیده نوێنێ:  دایبنێت كه   ئه بدیدا 
خودا خودایه )5((. پاشان ده ڵێ: )ئیسالم بۆ عه قڵی 
مرۆڤایه تی هیچ نه بووه  ته نها زه ره ر نه بێت. ناڵێم له  
هه مو ئاینه كانی دیكه  فیكری ئازادی چه وساندوه ته وه ، 
به اڵم له هه موان چاالكتر بووه . ئیسالم ئه و واڵتانه ی 
ناوچه یه كی  به   ك��ردووه   ب��اڵوب��وه ت��ه وه ،  تێیدا  كه  
عه قاڵنی  ڕۆشنبیرییه كی  هاتنی  له   ڕێگای  داخرا و، 

ڕۆحی گرتووه (.
ئه و  ڕێنان  ئه وه یه   سه یر وسه مه ره یه   ئه وه ی  به اڵم 
له  شوێنێكی  كه چی  ده كات،  ئیسالم  به   دژ  قسانه  
دیكه دا ئه م گوزارشته  سه رسامه  به رامبه ر به  ئیسالم 
ده رده بڕێت و ده ڵێ: )له  ژیانمدا هه ر كاتێ چووبمه  ناو 
به جه سته مدا  ئیمانی  ته زویه كی  ئه وا  مزگه وتێكه وه ، 
هاتووه ، بگره  دڵگران بووم له وه ی موسڵمان نیم(. 
شارستانیه تی  گه وره یی  مه زنی و  به   دانیناوه   ڕێنان 
ڕوناككردوه ته وه  و  جیهانی  ڕاب���ردودا و  له   ئیسالم 
چه ندین زانا و فه یله سوفی گه وره ی به رهه مهێناوه  كه  

له  ئه وروپادا مامۆستا بوون )6(. به اڵم له  هه مانكاتدا 
ناتوانێت خۆی له  كۆت وبه ندی تیۆره ی ڕه گه زپه رستی 
نۆزده هه مدا  س��ه ده ی  به سه ر  باڵی  كه   ڕزگاربكات 
ئه وروپی  ڕه گه زی  ده ڵێ  تیۆره یه ی  ئه و  كێشابوو. 
ته نها ڕه گه زێكه  له  ڕووی فه لسه فی و شارستانییه ت و 
سه رسوڕهێنه ری  دووف��اق��ی  مۆركی  داهێنانه وه ! 
به   سه باره ت  كه م  النی  ئالێره دایه ،  ڕێنان  ئارنست 
خاڵه   ئه م  بێت  هه رچۆنێك  موسڵمانه كان.  عه ره ب و 

پێویستی به  قووڵبونه وه ی زیاتره .
جوله كه  و  ع���ه ره ب و  هێتله ر  سه یرنییه   ك��ه وات��ه  
قوله ڕه ش و قه ره چی له  كۆتایی هه ڕه می پۆلێنكردنی 
هه ره مه كه وه   له سه روی  داناوه  و  مرۆڤه كاندا  ڕه گه زی 
هێتله ر  ئایا  لێره وه   داناوه .  ئه ڵمانی  ئاری  ڕه گه زی 
هه رگیز  ئه مه   بووه ؟  فیخته   قوتابییه كی  ڕاسته وخۆ 
مانای ئه وه  نییه  ئێمه  تاوانبارێكی به ناوبانگی وه ك 
گه وره كان  فه یله سوفه   به   ده كه ین  یه كسان  هێتله ر، 
هیچ  ڕێنان.  له وانه ش  هاتووه ،  ناویان  لێره دا  كه  

بوارێك بۆ به راوردكردن نییه !
جگه  له وه  پێویسته  هه مو ئه و نمونانه  له  چوارچێوه ی 
یان  ساڵ  دووس��ه د  پێش  خۆیاندا،  مێژویی  ڕه وتی 
بیروڕا  ئه وه یه   بۆ  ئه مه ش  دابنێین.  زیاتر،  تۆزێك 
نوسه رانه دا  ئ��ه و  به سه ر  ئه مڕۆمان  ئ��ازاده ك��ان��ی 
له   زوڵم  ئه وا  وامانكرد  ئه گه ر  چونكه   نه سه پێنین. 
هه ندێ له  گرنگترین فه یله سوفانی مێژوی مرۆڤایه تی 
دیكه وه ،  له الیه كی  به اڵم  له الیه ك.  ئه مه   ده كه ین، 
نادۆزیته وه   چییه   ئه وروپی  بیرمه ندی  یه ك  هه نوكه  
هه ڵگری ئه و بیرۆكه  دزێوه بێت بۆ گه النی ڕه شپێست، 
یان  توندڕه  و  ڕاس��ت��ڕه وی  ڕه وت��ی  به   سه ر  مه گه ر 
ساده  وخاكییه كی  ته نانه ت خه ڵكه   بگره   بێت.  نازی 
ئیدی  ڕه تده كه نه وه ،  بیرۆكانه   جۆره   ئه و  ئه وروپا، 

ده بێ رۆشنبیره كان چۆن بن؟
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فیكرو فەلسەفە68

یاخود  له نده ن  یان  پاریس  له  شه قامه كانی  زۆرجار 
له  پایته خته كانی دیكه ی ئه وروپادا، ئه وروپییه كی قژ 
ده بینی.  ئه فریقیدا  قوله ڕه شێكی  باوه شی  له   زه رد 
بوو.  مه حاڵ  شتێكی  نۆزده هه مدا  سه ده ی  له   ئه مه  
بۆدلێر  گه وره كه ی  ئابڕوچونه   له   بیر  ساتێك  بۆ  با 
كۆیله   دۆڤ��ال«ی  »جان  شه یدای  كاتێ  بكه ینه وه  
بوو. پێكه وه  به نازوفیزه وه  به  شه قامه كانی پاریسدا 
بۆرجوازیه تی  بۆ  حسابێكیان  هیچ  ده هاتن وده چون و 
فه ره نسی نه ده كرد و چێژیان له  سوتاندنی ئه عسابی 
بۆرجوازیه كان وه رده گرت. سوپاس بۆ بۆدلێر! به اڵم 
مه به ستم  نه بوو:  شێت  بۆدلێر  وه ك  كه سێ  هه مو 

ئه وانه یه  كه  زۆر پێش زه مه نی خۆیان ده كه ون.
لێره دا جیاوازی نێوان ڕۆشنگه ری یه كه م و ڕۆشنگه ری 
دووه م ده بینین، ئه وه ی ڕۆشنگه ری یه كه م نه یتوانی 
به دیبێنێت و  توانی  دووه م  ڕۆشنگه ری  به دیبێنێت، 
ئاقاری  ڕزگاربوون و  ئاراسته ی  به   زیاتر  هه نگاوێكی 
دووه م  ڕۆشنگه ری  ئه گه ر  چووه پێش.  مرۆڤانه دا 
نه بوایه ، ئه وا هه رگیز پیاوێكی ره شپێستی وه ك بارك 
به م  ته ختی كۆشكی سپی.  نه ده چووه  سه ر  ئۆباما 
ده بینین كه  جه نگی ڕۆشنگه ری جه نگێكی  شێوه یه  
قۆناغێك  چه ند  ب��ه   ته نها  ئ��اڵ��ۆزه  و  دووردرێ����ژ، 
یه كالیی ده كرێته وه . لێره وه  ناكرێ داوا له  كۆمه ڵگا 
ساڵێكی  چه ند  ماوه ی  له   بكه ین  عه ره بییه كانمان 
فه لسه فی  ئاینی و  ڕۆشنگه ری  پرنسیپه كانی  كه مدا، 
به دیبهێنن. ئه مه  شتێكه  له م بارودۆخه  زۆر قورس و 
دژوار و پڕ كێشه یه ی ئێستادا، له  توانا و وزه ی ئه ودا 
فه له ستین  كێشه ی  ئه گه ر  بڵێین  ده ك��رێ  نییه . 
نیمچه  دادپه روه رانه   یان  به شێوه یه كی دادپه روه رانه  
چاره سه ر نه كرێت، ئه وا ئایدۆلۆژیای فێنده مێنیتاڵیزم 
فه لسه فه ی  به سه ر  نه زانراو  دیكه ی  ماوه یه كی  تا 
سه رباری  ئه مه   سه ركه وتوده بێت.  ڕۆشنگه ریدا 

دواكه وتویی  كوشنده  و  ه��ه ژاری  نه خوێنده واری و 
به ده ستیه وه   دانیشتوان  به رفراوانی  توێژێكی  كه  
مه زهه بی و  ناوخۆیی و  جه نگه   با  ئه مه   ده ناڵێنن. 
تائیفییه كان له والوه  بوه ستێ كه  به رپابووه  و هه نووكه  
زۆربه ی واڵتانمانی گرتووه ته وه  و هه ڕه شه  له  یه كێتییه  

ناوه كییه كه ی ده كات.
فیكری  واده كه ن  نێگه تیڤن و  فاكته ری  ئه وانه   هه مو 
ڕۆشنگه ری، ده رباره ی كه لتور و دین، له  قواڵیی ناخی 
جه ماوه ردا باڵونه بێته وه . له به ر ئه م هۆیه یه  زۆربه ی 
كه ناڵه   ئاینی و  پیاوانی  بۆ  دڵسۆزی  به   خه ڵك، 
كه   ده مێننه وه   فێنده مێنیتاڵیزمه كان  ئاسمانییه  
به رده وام فیكری ده مارگیری تائیفی و فه توا فه قهییه  
تا  به اڵم  )كۆنه كان(  وتم  په خشده كه ن.  كۆنه كان 
ئێستا یه ك زه ڕه  له  ڕه وایه تیان وننه كردووه . بگره  به  
پێچه وانه وه  وه ك شتێكی پیرۆز و خودایانه بێت خۆی 
ڕۆشنگه ری  ئه گه ر  سه پاندووه .  جه ماوه ردا  به سه ر 
ئه و  تایفییه  و  ده مارگیرییه   ئه و  ئه وا  سه ربكه وتایه ، 
یان  له ناوده برد،  ناوه ڕاستی  سه ده كانی  فه توایانه ی 

النی كه م زۆر الواز ده بوون. 
سته می  كه   بكه ین  ئ��ه وه   باسی  ناكات  پێویست 
یه ك  حیزب و  یه ك  حومكڕانی  پۆلیسی و  سیاسی/ 
رۆژنامه ، هاوكارن له م داخرانه  مێژوییه  كه  چه ندین 
ده یه یه  تێیدا ده ژین، ئه گه ر چه ندین سه ده  نه بێت كه  

دواجار بووه  هۆی ڕودانی ئه م ته قینه وه  گه وره یه .

پهراوێزهكان
ڕۆشنبیری  بكه ،  ڤێری  لۆك  كتێبه كه ی  1-ته ماشای 
نانمونه یی، یاداشت و فیكر، له  باڵوكراوه كانی دۆنیل 
له   بریتییه   كتێبه كه    ،254 الپ��ه ڕه    2011 پاریس، 
خانمی  له گه ڵ  به رده وام  چاوپێكه وتنی  زنجیره یه ك 

توێژه ر ئه لكسه ندرا لینییل- الفاستین.
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چاره نوسی  پێیانوابوو  هه ژده هه مدا  سه ده ی  2-له  
ورده   ورده   كه   بنه مایه ی  ئه و  له سه ر  مرۆڤایه تی 
فه یله سوفه كان  هه ڵچنراوه .  ده ڕوات،  به ره وپێشه وه  
له سه رده می ڕۆشنگه ریدا هاوزه مان له گه ڵ ئایدۆلۆژیای 
تێدابوو،  له خۆشباوه ڕی  جۆرێك  كه   پێشكه وتن 
پێیانوابوو ڕێڕه وی دووردرێژی مرۆڤایه تی له  قۆناغی 
به ربه ریه ته وه  تاكو قۆناغی شارستانیه ت، ڕێڕه وێكه  
وه ك  چیتر  ئ��ه وان  چ��ووه .  به ره وپێشه وه   هه میشه  
ته ماشای  تێناگات  بونه وه رێكی كه ڕ و كوێر كه  هیچ 
به ربه ره  دڕنده كانیان نه ده كرد، به ڵكو وه ك مرۆڤێكی 
دواكه وتوو ته ماشایان ده كردن كه  له  توانایاندا هه یه  
هه ندێ پیشه  و كار فێرببن. بێگومان مرۆڤی سه ره تا 
له الیه ن  چ  زانا و  »بۆفۆن«ی  له الیه ن  چ  هه میشه  
به اڵم  ڕیسواكرابوون.  فه یله سوفه وه   »ڤۆڵتێر«ی 
له وبڕوایه دابوون  لێیان و  نه بون  هیوابڕا و  ته واوی  به  
ده كرێ باشترببن. له  ده رئه نجامدا گوتاری فه لسه فی 
سه رده می ڕۆشنگه ری، ڕاڤه ی چۆنیه تی باشتركردنی 
مرۆڤی سه ره تایی و چۆنیه تی ڕایكردنی كاروباره كانیان 
چۆنیه تی  ڕاڤه ی  بگره   ده كرد،  باشتر  به شێوه یه كی 
هه مانكاتدا  له   ب��ه اڵم  ده ك��رد.  كۆنترۆڵكردنیانی 
ڕێگه ی  له   ده ك��رد  كۆڵۆنیالیزمێكیان  بانگه شه ی 
ڕێزگرتنی یاساوه  زیاتر دادپه روه رانه  و مرۆڤدۆستانه  

بێت.
توێژه ری  خانمی  كتێبی  یه كه می  به شی  ته ماشای 
فه ره نسی ستیفانی كۆدیرك-مۆراندۆ بكه : فه لسه فه ی 
الرماتان،  له باڵوكراوه كانی  كۆڵۆنیالیزم،  كۆماری و 

.2008
3-بۆ زیاتر ئاگاداربوون له سه ر ئه م بابه ته ، ده كرێ 
بینۆی  ئیف  سه رچاوه یه ی  ئه م  به ر  ببرێته   په نا 
لێكهه ڵوه شاندنه وه ی  له   خۆی  ته مه نی  كه   توێژه ر 
ئایدۆلۆژیای كۆڵۆنیالیزم به سه ربردووه : ڕۆشنگه ری، 

سیستمی كۆیالیه تی، كۆڵۆنیالیزم، له  باڵوكراوه كانی 
الدیكۆڤێرت 2003.

4-خوێنه ر ده توانێ هه مو ئه و نمونانه  به  ئاسانی له  
ئه نته رنێته وه  بدۆزێته وه . ئه وه ی تایبه ته  به  ڤۆڵتێر و 
مه سه له ی جوله كه  له  هه ردوو كتێبه كه ی: وتاره كان 
فه رهه نگی  نه ته وه كان،  ڕۆحی  ئه خالق و  ده رب��اره ی 
جوله كه بوون،  ی��ان  جوله كه   م���اده ی  فه لسه فی 
سوك  ب��ه   تایبه ته   ئ���ه وه ی  ب���ه اڵم  وه رگ���ی���راون. 
پێویسته   ئه وا  موسڵمانان،  ئیسالم و  ته ماشاكردنی 
بیرمه ند و  گ��ه وره   كه   بڵێین  ئ��ه وه   ئه مانه ته وه   به  
ئه دیبه كانی ئه وروپا، وه ك شاتوبریان و ئه میل زۆال و 
نه بوون.  خراپ  ناخیاندا  قواڵیی  له   دیكه ،  ئه وانی 
نۆزده هه مدا  سه ده ی  له   ئه وروپییه كان  كاتێ  به اڵم 
بوو  عه یامێك  ئێمه   دۆزییه وه ،  ئیسالمیان  عه ره ب و 
چوبوینه  سه رده می پاشه كشه كردنه وه . لێره وه  ئه وان 
شارستانیه تێكی  خاوه نی  كاتێ  نه ده ناسی  ئێمه یان 
باڵوببوه وه .  جیهاندا  به سه ر  پرشنگی  بوین و  مه زن 
ماڵئاوایمان  كه   ناسی  ئێمه یان  كاتێ  ئه وان  به ڵكو 
دامركاینه وه .  چه قمانبه ست و  كرد و  شارستانیه ت  له  
ئه حكامه   ئ��ه و  ڕاڤ��ه ی  زۆر  ڕاده ی��ه ك��ی  تا  ئه مه یه  
ئێمه   كه له سه ر  ده ك��ات  باوانه   كڵێشه   نێگه تیڤ و 

هه یانه .
فرانس  دی  كۆلیج  له   گ��وت��اره ك��ه ی  5-ت��ه م��اش��ای 
گوتاره كان و  كتێبه كه ی:  له   كه   بكه    1862 ساڵی 

لێكچه ره كان دا هه یه ، پاریس، 2010 چاپی تازه .
ده رب��اره ی  به ناوبانگه كه ی  لێكچه ره   6-ته ماشای 
ئیسالم و زانست له  سۆربۆن و له  ساڵی 1883 بكه  
كه  دواتر جه ماله دینی ئه فگانی وه اڵمی دایه وه . ئه و 
لێكچه ره  به م دوایانه  و له  چاپێكی تازه دا باڵوكرایه وه  و 

پێشه كییه كی فرانسوا زبالی توێژه ری له خۆگرتووه .
سه رچاوه : االوان، 12 تشرینی یه كه م، 2011
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زاراوه و  ل���ه    )Nihil( ن��ی��ه��ێ��ل 
 زم�����ان�����ی ی����ۆن����ای����دا ب���ه م���ان���ای 
)هیچ(و)ره تكردنه وه ی كار(ه. به شێوه یه كی 
گشتی مه به ست له  هیچگه رایی، قوتابخانه  
و تێزێكی فكرییه  كه  نكۆڵی له  هه ر جۆره  
ده كات.  بوونێك  یاخود  به ها  مه عریفه، 
هه ر  هزرییه،  قوتابخانه   ئه م  الیه نگرانی 
جۆره  بیروباوه ڕ و بڕوایه ك به  پوچ ده زانن 
بڕیار  و  گشت  دەڕواننە   سوكییه وه   به    و 
دابونه ریته كان، هه ربۆیه شه  به  هیچگه رایی 

یاخود سستگه رایی ناسراون.
نۆزده هه م  س��ه ده ی  له   بیروباوه ڕه   ئه م 
كرد.  په یدا  بایه خی  تزاریدا  ڕووسیای  له  

فه لسه فه ی هیچگه رایی
 )nihilisms(

نووسینی: د.مه لیك یه حیا سه اڵحی
و. له فارسیيه وه: كارزان محه مه د
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ئامانجه  سه ره كییه كه ی له ناوبردن  و سڕینه وه ی گشت 
ڕێكخراوه  كۆمه اڵیه تی  و حكومییه كان بوو، ئه گه رچی 
ترس  دروستكردنی  خودپه رستی  و  له   پشتگیرییان 
له   ئه لته رناتیڤیشیان  به اڵم  ده ك��رد  تۆقاندنیش   و 
جیهاندا  له   شته كان  هه موو  نكۆڵیكردنی  به رامبه ر 

نه ده خسته ڕوو. 
هه روه ها چه مكی هیچگه رایی له  ده یه ی شه سته كانی 
ده رباره ی  هاوسات  ڕووسیا،  له   نۆزده هه م  سه ده ی 
به كارده هێنرا.  تیرۆریسته كانیش  ئانارشیسته كان  و 
ئه و  ئانارشیسته كانی  ناسراوترین  له   نمونه   بۆ 
بوون،  ناسرا  هیچگه را  به   كه   ڕووسیا  سه رده مه ی 
ده كرێ  ناوی )میخائیل باكۆنین( بهێنرێت. باكۆنین 
چه ندینجار  بوو،  پراگماتیسته كان  ئه نارشیسته   له  

زیندانی  به   سه ره نجام  سێداره دان  و  له   سزای  به  
كرا.  ئازاد  كۆتایدا  له   به اڵم  درا،  سزا  هه میشه یی 
پڕوپاگه نده ی  ئه وه وه   تێڕوانینی  له   كار  گرنگترین 
شۆڕش و  ده وڵ��ه ت  و  له ناوبردنی  ئایینی،  ئه نتی 

هه ڵچوون بوو له بری هه ر كارێكی سیاسی تر.    
زاراوه ی هیچگه رایی یه كه مینجار به  مانای میتۆدێكی 
ڕیككه وتنامه   و  ده رب��اره ی  نكۆڵیكاریی  ڕه خنه یی- 
)باوكان  كتێبی  له   كۆمه اڵیه تییه كان  داب ونه رێته  
)ئیڤان  ڕووس��ی  نووسه ری  به رهه می  ك��وڕان(ی   و 
تۆرگنیف(دا به شێوه یه كی هه ست پێكراو به كارهێنرا. 
ڕۆم��ان  ب��ه ش��ێ��وه ی  ك��ه   كتێبه دا  ل��ه م  تۆرگنیف 
نووسیویه تی، ده یه وێ وێنای مرۆڤ و دونیابینیه كانی 
باوك و  واتا  نه وه   دوو  نێوان  مشتومڕی  كه   بكات 

چه مكی هیچگه رایی له  ده یه ی 
شه سته كانی سه ده ی نۆزده هه م 
له  ڕووسیا، هاوسات ده رباره ی 
ئانارشیسته كان  و تیرۆریسته كانیش 
به كارده هێنرا. بۆ نمونه  له  
ناسراوترین ئانارشیسته كانی ئه و 
سه رده مه ی ڕووسیا كه  به  هیچگه را 
ناسرا بوون، ده كرێ  ناوی )میخائیل 
باكۆنین( بهێنرێت. باكۆنین له  
ئه نارشیسته  پراگماتیسته كان بوو، 
چه ندینجار به  سزای له  سێداره دان 
 و سه ره نجام به  زیندانی هه میشه یی 
سزا درا، به اڵم له  كۆتایدا ئازاد كرا. 

میخائیل باكۆنین
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ته مه نی  له   سااڵنێكی  كه   باوك  له خۆده گرێت.  كوڕ 
چوارچێوه ی  له   ئه زموونه كانی  و  ڕاب��واردووه   خۆی 
سه رزه نشتی  فێربووه،  كۆمه ڵگادا  داب ونه ریته كانی 
كوڕه كه ی ده كات كه  بۆچی له  ڕێگای ڕاست الده دات 
و ژیانی باش له  تێڕوانینی خۆی دوورده خاته وه، له  
بیروباوه ڕه كانی باوكی به  كۆن و  كاتێكدا كوڕه كه ی 

وابه سته ی نه وه ی ڕابردووی ده زانێت.
ده ره نجامه ی  ئه م  ده گاته   تۆرگنیف  به هه رحااڵ   
ده وڵه ت  و  نه ریته كان،  داب و  ڕێساكان،  ته واوی  كه  
ئامرازی  به   له و شتانه ی هه ن  كام  حكومه ت  و هه ر 
دێت.  كۆتایی  مرۆڤ  به دبه ختكردنی  ناچاركردن و 
ك��ردووه،  به ند  كۆت و  مرۆڤی  كۆنه كان  دابونه ریته  
به ره و  به خێرایی  و  كورته   مرۆڤ  ژیانی  له كاتێكدا 
ته واوبوون ده چێت. یاخود ده توانین بڵێین:«مرۆڤه كان 
له   په یڕه وییان  ته نها  بێ ئیراده   گیانله به رێكی  وه ك 
داب و نه ریته كان كردووه   و ده ستیان له  چاره نووسی 

خۆیاندا نییه«. 
ناسراوه   هیچگه رایی  به   نیهێلیزم  وت��را،  ه��ه روه ك 
كه واته  سه یر نییه  كاتێ هیچ نووسه ر یاخود بیرمه ند 
به   خۆی  نه بێ  ئاماده   ڕاسته وخۆ  فه یله سوفێك   و 
بنیاتنه ران  و  ڕووه وه   له م  بكات،  ن��اوزه د  هیچگه را 
په یڕه وانی ئه م تێزه  خۆیان وه ك تیۆریزانانی نیهیلیزم 
ناناسێنن، به ڵكو به  بڕوای شرۆڤه كاران له  ناواخنی 
به   یاخود  ئاراسته كه ر  وه ك  بیروباوه ڕه كانیاندا، 

پشتیوانی نیهێلیزم ناوزه دیان ده كه ن. 

كردنی  نكۆڵی  و  ڕه تكردنه وه   واتا  بیروباوه ڕه   ئه م 
زایینی  به رله   پێنجه می  سه ده ی  له   شتێك،  هه موو 
له  بیروباوه ڕه كانی )كلبیۆن(یشدا ده بینرێت، كه واته  

نهێلیزم تێگه یشتنێكی تائه ندازه یه ك دێرینه. 
وێڕای ئه مانه ش، ده بێ  سه رنج له وه  بدرێ قوتابخانه  
 و هزره  سیاسییه كان  به  گشتی هه ندێ بیروبۆچوون 
دێنن،  به رهه م  كۆمه ڵگا  تاك  و  كێشه كانی  له مه ڕ 
شێوه   ب��ه   خ��ۆی��ان  شوێنی  ك��ات  و  ل��ه   ت��ه ن��ان��ه ت 
هه ربۆیه   ئ��اراوه،  هاتوونه ته   خۆیان  تایبه ته كه ی 
زۆربه ی ئه م قوتابخانانه  كه  له  ڕیزبه ندییه كی نزیك به  
یه كتردان، له  ڕوانگه ی ناوه رۆك  و ئامانجه وه، خاڵی 
هاوبه شی زۆریان له گه ڵ یه كتردا هه یه  هه روه ك چۆن 
خزمایه تی  و نزیكایه تییه كی زۆر له  نێوان ئه نارشیزم، 
ڕووه وه   له م  ده بینرێت.  نیهێلیزمدا  ماركسیزم  و 
بچێته   ڕه نگه   دیاریكراو  فه یله سوفێكی  هه ندێكجار 
نیچه    نمونه   بۆ  جۆربه جۆره وه.  قوتابخانه ی  سنوری 
هه م له  چوارچێوه ی بیرمه ندانی چه رخی رۆمانتیك  و 

هه م وه ك نیهێلیستێك ده خرێته  ژێر لێكۆڵینه وه وه.
به هه رحااڵ یه كێك له  ناسراوترین ئه و فه یله سوفانه ی 
ئه نالیزه   نیهێلیزمدا  چوارچێوه ی  له   بیروباوه ڕه كانی 
ده كرێت، نیچه یه. نیچه  له  ساڵی )1844( له  گوندێكی 
كه   )لۆتزن(  ناوچه ی  له   )رۆكین(  ناوی  به   بچوك 
خۆی شارێكی بچوك بوو له  نزیك )الیپزیك(ه وه، له  
دایك  له   لۆته ردا  په یڕه وانی  له   ئایینی  و  خێزانێكی 
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بوو. به  منداڵی باوكی له  ده ست داوه  و نیچه  زۆرینه ی 
به رده وامدا  ئازاری مێشك  و سه رئێشه ی  له   ته مه نی 
كه   دایكیدا  له گه اڵ  باوكی،  مردنی  دوای  به سه ربرد، 
سه رپه رشتی نیچه ی له  ئه ستۆدابوو، كۆچی بۆ شاری 

نۆرنبێرگ له  باشوری ئه ڵمانیا كرد. 
نیچه  خوێندنی سه ره تایی  و ناوه ندی له  هه مان شاردا 
بۆن  و  زانكۆ چووه  شاری  بۆ خوێندنی  ته واو كرد، 
له  كۆلیژی زمانناسی  و ئه ده بیاتدا ده ستی به خوێندن 
كرد. به ر له  به ده ستهێنانی پله ی دكتۆرا له  زانكۆی 
پێ  زمانناسیان  وانه وتنه وه ی  سویسرا،  له   )بازل( 
 سپارد. ماوه یه ك دوای به ده ستهێنانی پله ی دكتۆرا، 

بوو به  وانه بێژی سه ربه خۆ.
شۆپنهاوه ردا  به رهه مه كانی  له گه ڵ  الیپزیك،  له  
ئاشنابوو و بووه  شه یدای بیروباوه ڕه كانی. ئاشنابوونی 
به ناوبانگ  و  موزیكزانی  ڤاگنه ری  و  شۆپنهاوه ر  به  
ناسیۆنالیستی ئه ڵمانی، كاریگه رییه كی زۆری له سه ر 

نیچه  دانا.
بووه مایه ی  نیچه،  له سه ر  شۆپنهاوه ر  كاریگه ری 
ئه وه ی كه  بیرۆكه  و هزر بخاته  پێش ئیراده وه. نیچه  
و  نه رێتییه   ئه خالقی  ڕه خنه گرانی  ناسراوترین  له  
خوده   هه ڵه یه كی  هه رجۆره   ئاشكراكردنی  خوازیاری 
چوارچێوه ی  له   ڕووه ش��ه وه   له م  تاكه وه،  له الیه ن 

په یڕه وانی نیهێلیزمدا داده نرێت.
له   پڕه   له هه مانكاتدا  زانستین  نیچه   بیروباوه ڕه كانی 
جۆش و خرۆش و هه ست و ئامانجگه رایی، ئه مه ش هه ر له  

یه كێك له  ناسراوترین ئه و 
فه یله سوفانه ی بیروباوه ڕه كانی له  
چوارچێوه ی نیهێلیزمدا ئه نالیزه  
ده كرێت، نیچه یه. نیچه  له  ساڵی 
)1844( له  گوندێكی بچوك به  ناوی 
)رۆكین( له  ناوچه ی )لۆتزن( كه  
خۆی شارێكی بچوك بوو له  نزیك 
)الیپزیك(ه وه، له  خێزانێكی ئایینی 
 و له  په یڕه وانی لۆته ردا له  دایك 
بوو. به  منداڵی باوكی له  ده ست 
داوه  و نێچه  زۆرینه ی ته مه نی 
له  ئازاری مێشك و سه رئێشه ی 
به رده وامدا به سه ربرد، دوای 
مردنی باوكی، له گه اڵ دایكیدا كه  
سه رپه رشتی نیچه ی له  ئه ستۆدابوو، 
كۆچی بۆ شاری نۆرنبێرگ له  
باشوری ئه ڵمانیا كرد

     نیچه
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فه یله سوفێكی رۆمانتیك چاوه ڕێ  ده كرێت. ئه گه رچی 
له گه اڵ  ده گ��رێ��ت،  ڕۆمانتیكه كان  له   ڕه خنه   نیچه  
نییه.  هزرییه دا  سنوره   ئه و  ده ره وه ی  له   ئه وه شدا 
و  بیروباوه ڕ  بۆ  ئینتیمای  زیاتر  ئه فاڵتون  له  خودی 
به رله  ئه فاڵتوون نیشان داوه.  یۆنانی  فه لسه فه كانی 
هیراكلیتۆس و  ناكۆكییه كانی  یه كگرتنی  ستایشی 
ج��ه ن��گ و دادوه ری���ی���ه ك���ه ی ده ك����ات، ئ��ه گ��ه رچ��ی 
ئه وه شدا  له گه اڵ  ڕه خنه وه.  ژێر  ده خاته   هیگڵیش  
سیسته م و  و  شۆپنهاوه ر  بیروباوه ڕه كانی  شه یدای 
ناسیۆنالیسزمی ڤاگنه ره، به اڵم دوای ماوه یه ك ڕوو له  

ئه وانیش وه رده گێڕێ.
له   پڕ  بواری  دوو  نیچه دا  نووسینه كانی  ته واوی  له  
به های ناكۆك له  هرز و بیركردنه وه كانی ئه ودا شوێنی 
خۆی كردۆته وه و پێكه وه گرێدراون، ئه گه رچی له گه ڵ 
كه   له كاتێكدا  به مانایه كیتر  ناته بان.  یه كتریشدا 
به اڵم  ده وێت،  خۆش  ئه ده بیاتی  هونه رو  فه لسه فه، 
ده كات و  ئه رستۆكراتییه ت  جه نگ و  و  هێز  ستایشی 
پیاوه زله كان به  مه زن ده ژمێرێت. نیچه  كه سانی الواز 
به  ملكه چ و ته سلیمبووی ده سه اڵتدارانیان داده نێت كه  
له  مۆدێلی )پاره توو( و )رۆبه رت میشیلز(دا به  چینی 

عه وام ناوده برێن. 
نیچه  له  ڕۆما ئاشنای كچێكی به  ڕه چه ڵه ك رووسی 
ده بێت كه  خوازیاری هاوسه رێتی بوو له گه ڵیدا، به اڵم 
كاتێك كه  وه اڵمی )نا(ی وه رگرته وه، كاریگه رییه كی 

كاریگه ری شۆپنهاوه ر له سه ر نیچه،
 بووه مایه ی ئه وه ی 
كه  بیرۆكه  و هزر بخاته  پێش
 ئیراده وه. نیچه  له  ناسراوترین
 ڕه خنه گرانی ئه خالقی نه رێتییه  و
 خوازیاری ئاشكراكردنی هه رجۆره
  هه ڵه یه كی خوده  له الیه ن تاكه وه،
 له م ڕووه شه وه  له  چوارچێوه ی
 په یڕه وانی نیهێلیزمدا داده نرێت

شۆپنهاوه ر
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نیگه تیڤانه ی توند  له سه ر نێچه  داده نێت. سه رجه م 
ناته با  ده كاته   نیچه   بیروباوه ڕه كانی  ڕووداوانه،  ئه م 

 و نیگه تیڤ.
نیهێلیستییه وه،  لێكۆڵیارانیتری  به پێچه وانه ی  نیچه  
و  ئه نترۆپۆلۆژیست  زمانناس  و  فه یله سوفێكی 
خاوه ن  زانكۆی  مامۆستایه كی  گرنگتر  هه مووی  له  
هه ربۆیه شه   بوو،  توێژینه وه   به رفراوانی  توانستی 
ژیانه   س��ه رت��اس��ه ری  ك��ه   ن��اوب��راو  نووسینه كانی 
ڕه هه ندێكی  خاوه نی  له خۆده گرێت،  زانستییه كه شی 
له   كاركردنی  و  بیركردنه وه   ئازادیی  نیچه،  زۆره. 
چه قی قورسایی بیركردنه وه  و مۆدیله كه ی خۆیدایه. 
نیچه  هه ردوو چه مكی )چاكه( و )خراپه( وه ك دوو 
سه ره نجام  كه   داده نێت  مێژوودا  له   بزوێنه ر  هێزی 
خراپه  ده خاته  پێش چاكه وه. له  كتێبی )له دایكبوونی 
تراژیدی له  رۆحی موزیك(دا كه  له  ساڵی )1872( 
باڵوی كرده وه، تیۆری روانگه ی ره شبینیانه ی خۆی 
ڕه خنه كانی  و  كالسیك  مه سیحییه تی  تراژیدیای  بۆ 
له   تیۆره ش  ئ��ه م  خسته ڕوو،  ل��ه وب��اره ی��ه وه   خ��ۆی 

ژینگه ی ئه كادیمیدا به  ساردی پێشوازی لێكرا.
له  كتێبی )وه های گوت زه رده شت( به شێوه ی نیمچه  
)ئه خالق( ئاكار  كۆیالیه تی  )شیعر(دا،  )خوازه(و 
مه زنێتیدا  و  ئاكارسه روه ری  له هه مبه ر  مه سیح  ی 
داده نێت، ڕه خنه  له  مه سیحییه تی كالسیك ده گرێت 
 و وێنای ئه ركی پیاوه  مه زنه كان ده كات له  ده ره وه ی 

سه رده مه كه ی ئه ودایه. 

دابه ش  ئامرازێكی  نیهێلیزم  نیچه وه،  تێڕوانینی  له  
دابه شكه ره، ڕووداوێكی مێژووییه  كه  بێ به ها بوونی 

سه رجه م به هاكانی به دواوه یه. 
له  سه ده ی  نێچه   ئه ده بیاتی  و  فه لسه فه   به هه رحااڵ 
خۆی  دوای  له   زۆری  كاریگه رییه كی  بیسته مدا، 
جێهێشت. به جۆرێك كه  ناسیۆنال سۆشیالیسته كان 
نووسینه كانی   شیعر  و  له   نیگه تیڤانه یان  س��ودی 
وه رگرت، چه مكی پیاوه  مه زنه كانی ئه ویان له  به رگی 

ڕێبه ر )پێشه وا(دا به رجه سته كرد.
ئه مڕۆ نیچه  وه ك یه كێك له  گرنگترین شایه تحااڵن و 
لێكۆڵیارانی مرۆڤی مۆدێرن به شێوه  نوێیه كه ی خۆی 
كه   خۆرئاوا  نیهێلیزمی  هایدگه ریش  ناوده برێت. 
خودفه رامۆشی  گه شه ی  به رفراوانبوون و  بۆته هۆی 
له  فه لسه فه دا، ده یگێڕێته وه  بۆ سه رده می سوقرات. 
فه لسه فه ی  له   نهێلیزمیش  گه شه كردنی  ترۆپكی 
پۆڵ  ژان  ده بێ   هه روه ها  به رجه سته بووه.  نیچه دا 
فه ره نسیش،  ب��وون��گ��ه رای  بیرمه ند  و  س��ارت��ه ری 
نیهێلیزمێكی  جۆره   په ره پێده رانی  له   یه كێك  به  

قاره مانێتی دابنرێت.

اندیشه های  سالحی:  یحیی  ملك  دكتر  سه رچاوه: 
سیاسی غرب در قرن بیستم. چاپ اول، 1381، ل 

   )173-169(
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* نووسینه  شه رم هێنه ره كان..       
* نوسینی ئەدەبی لەسەر سێكس..   

* سێكس لە شیعرە.. 
* ال ماییا 

* فه مه نیزم و..
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نووسینه  شه رم هێنه ره كان و 
گه نجینه ی  ئه ده بی

)Carl – Michael Edenborg(كارل ئێدن بۆرگ 
 و.له فارسییه وه : مسته فا زاهیدی 

ته مه نی  مێژووی  ئه ده ب یه كسانه  به  ته مه نی  
رۆمانتیك  سه رده می   ئیرۆتیسم.  مێژووی  
پڕه  له و نووسراوه  و شیعره  عاشقانانه  -به  
شته  رووته  ره شۆكی و رۆژانه كان یان بێ 
تایبه ت  ئیرۆتیسم  به رهه می   شتانه -.  ئه و 
نیه  به  كۆمه ڵگایه كی  تایبه ت. له  شێوه كاری  
نووسراوه كان  شیعره   و  دیواره كان  سه ر 
و  رۆمی   كاتۆلۆسی  دیواره كانی   سه ر  له  
تا  بگره   گه وره كانیتره وه   شارستانییه ته  
ده گاته  “ئاوره نگ”ی  ژاپۆنی  دژ به  ئه خالق، 
هه موویان به ڵگه ن بۆ ئیرۆتیسمی  ئه ده بی. 
 )Pietro Aretine(ئارتینۆس پیه تێرۆ 
یه كه م پۆرنۆگرافی ئه ورووپایی سه رده می  
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رێنسانس)1500(بوو. پیه تێرۆ ئارتینۆس به  “قه مچی 
وه شێنی  گه وره “ ناوی  ده ركردووه . به اڵم ئیرۆتیسمی  
به   ه��ه ژده   س��ه ده ی   دووهه می   نیوه ی   له   ئه و رووپا 
البریتۆن()  دێ  )رێستێف  وه ك  نووسه رانێكی  
Restif de la Bretonne(، )ماركێس دێ ساد() 
Markis de Sade( و )ئه ی .ئاڕ.ئه ی .دێ . نێدسیا() 
ARA de Nerciat(،و له  واڵتی سوید )سی.ئه ی . 
ئێرێن()CA Ehren(ی  شێوه كار به  لوتكه  گه یشت.
ئه ده بی  رابردوو هه ڵگری  شه پۆلی دووه می   سه ده ی  
ئیرۆتیسم بوو له  ئه ورووپا. بۆ وێنه  له  واڵتی  ئه ڵمانیا 
زۆر  ژماره یه كی   نۆزده یه مدا  سه ده ی   سه ره تای   له  
كتێبی ئیرۆتیك که وته   بازاڕ. ساڵی  1960 ساڵێك بوو 
كه  ئه ده بی ئیرۆتیسمی  زۆر بره وی  هه بوو و ساڵێك 

و  تێكشكان  یاساییه كان  و  شه رعی   به ربه سته   بوو 
دانی   ئه ده بیات  ئیرۆتیسمی   بوو  ساڵێك  سه ره نجام 
بچووكی  چاپ و  ناوه ندێكی   نرا. ساڵی  1965  پێدا 
ئیرۆتیك  وه رگێڕانی   باڵوكردنه وه ی   به   باڵوكردنه وه  

په رژایه  سه ر ئه ده بی ئیرۆتیك.
ئیرۆتیسمی  ئه ده بی ته نها ئه وه  نییه  بپه رژێته  سه ر 

ده قه  سێكسی و چێژبه خشه كان.
الیه نه   ل��ه   بێت  الیه نێك  ره ن��گ��ه   “س��ه رگ��ه رم��ی” 
به   به رهه مانه   ئه و  به رهه مانه .  ئه م  جیاوازه كانی  
زانیارییان  كۆمه اڵیه تییه كان  پرسه   له   كردن  باس 
هۆی   به   ده بن  هه ندێكجار  ده به خشی.  خوێنه ر  به  
ته واوی   به   و  پیاوساالری   سیسته می   به هێزبوونی  
و  ده شكێنن  تابۆكان  و  نۆرم  هه ندێكجار  ژنن.  دژه  

 Pietro(پیه تێرۆ ئارتینۆس
Aretine( یه كه م 
پۆرنۆگرافی 
ئه ورووپایی سه رده می  
رێنسانس)1500(بوو. 
پیه تێرۆ ئارتینۆس به  
“قه مچی وه شێنی  گه وره “ 
ناوی  ده ركردووه . 

پیه تێرۆ ئارتینۆس
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به مشێوه یه  سیسته می  سه ركوتكه ری  باو ده شكێنن. 
و  رادیكاڵ  جار  هه ندێ   و  كۆنسێرڤات  جار  هه ندێ  

هه ندێك جار ئاوێته یه كن له م دوانه .
كتێبخانه كان بۆ رێزگرتن له  شوێن و پێگه ی  خۆیان، 
هه با.  ئیرۆتیسمیان  ئه ده بی  ئارشیڤی   ده ب��وای��ه  
به شی  خاوه نی   كه   كۆنانه دا  كتێبخانه   ئه و  ناو  له  
 L Enfer به   ئاماژه   ده توانین  ئیرۆتیسمن  ئه ده بی 
به ریتانیا  پاریس،  نه ته وه یی  كتێبخانه ی   له   بده ین 
كتێبخانه ی   كۆپنهاك.  و    PRIVATE CASE
به شی   1937 ساڵی   تا   Gemmeسوید ناوه ندی  
 1937 م��ای   مانگی   نه بوو.  ئیرۆتیسمی   ئه ده بی 
به شی  كردنه وه ی   به   كه مایه سییه  شه رمهێنه ره   ئه م 
بۆری   ئۆسكار  نه ما.  ئیرۆتیسم  ئه ده بی  به   تایبه ت 
كۆمه ڵه   باڵوكردنه وه ی   به   س��ت��ۆرم)1945-1877( 
به رهه می  ئیرۆتیسم له  هه موو دونیا له  ساڵی  1500 
به دواوه ، له  1312  به رگدا نزیك به  42 ره فه ی  ئه م 
سترۆم  بۆرگ  خۆی .  به   كرد  تایبه ت  كتێبخانه یه ی  
جگه  له م كۆمه ڵه  ) شته كان و به رهه می  ئیرۆتیك(
ی  زۆری  پێشكه ش به  مۆزه ی  نه ته وه یی سوید كرد.

هه ڵسووكه وتی  ئێمه  و جۆری  رووبه ڕوو بوونه وه مان 
له  گه ڵ ئیرۆتیسم له  ئێستادا هه ر وه ك پێشتر وایه . 
ده خه ینه   دیارده یه ك  وه ك  ئیرۆتیسم  ئه ده بی  ئێمه  
به ر باس و مشت و مڕ. شیته ڵ و ئاناالیزی ده كه ین 
و لێكی  ده ده ینه وه . هێرش ده كه ینه  سه ری . نكۆڵی 
لێده كه ین. به رگری  لێده كه ین. به اڵم ئه و كاته ی  باس 
له  كۆمه ڵه كانی  بۆرگ سترۆم ده كرێت شتێكی ڕوون 

كۆمه ڵه یه   ئه م  ئه وه یه   ئه ویش  كه   هه یه   ئاشكرا  و 
دیاریه ك   ئێمه دا،  پێناوی  له   و  ئێمه   بۆ  دیاریه كه  
به   كه   شته ی   گرنگه وه  -ئه و  زۆر  ره هه ندێکی  به  
مێژووی   الیه نی   وات��ه   ده ك��رێ��ت،  ف��ه رام��ۆش  زۆری  
له   ناو  هه زار  له   زیاتر  ئێمه   ئه مرۆكه   ئیرۆتیسم-. 
له   ڕابردوومان  سه ده ی   پێنج  ئیرۆتیكه كانی   ده قه  
به رده ستدایه ، ئه وان ئه ڵقه کانی  ساڵه كانن به  ده وری  

داربه ڕوویه كی  پیردا چێنراون.
سترۆم  بۆرگ  كۆمه ڵه ی   دی��اری   و  تایبه ت  الیه نی  
فره چه شنی  ده قه كان و وێنه کانه . كتێبه كان هه ڵگری  
وێنه ی  سووكی  پۆڕنۆگرافی، وتاردانه كانی  سه رده می  
1900ی   سێكسۆلۆژی   ڤۆڵتێر،  ك��الس��ی��ك)1500(، 
ڕونکردنه وه ی   عاشقانه كان،    غه زه له   ئه ڵمانیا، 
له شفرۆشی، سادیسم، هێمۆسێكسواڵیتی ، پێدۆفیلی 
كچه كان.  رووتی   وێنای   و  ده ستپه ڕ  )مناڵبازی(، 
وێنایه كی   سترۆم  بۆرگ  كۆمه ڵه كه ی   شێوه یه   به م 
پرسه   و  خواسته كان  بوونی   فره چه شن  له   گشتی  
جنسییه كان ئه دات به  ده سته وه . به  كورتی  : ئه وه ی  
ئازاری  ئه دات، به   نه خۆشی »ڕابردوو باشتر بوو« 

خوێندنه وه ی  ئه م كۆمه ڵه یه  چاك ئه بێته وه .
به اڵم لێره دا ئه م پرسیاره  دێت به  مێشكمدا. به ڕاست 
بۆرگ سترۆم چۆن ده ستی  به م هه موو شته  گه یشت؟ 
خاوه نی   كێ  كڕیبوو؟  كتێبه ی   هه موو  ئه و  كوێ   له  
یه كه می  ئه و كتێبانه  بوو؟)لێره دا ناوی  چه ند كتێب 
وه ك نموونه  ده هێنمه وه (. كتێبه كانی  كلۆكسیۆنێری  
ئ��اده م ه�����ۆرن)1717-1778(و گۆستاو  گ��ه وره ی 
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له و به ڵگانه ی  كه  له  
به رده ستدان ده رده كه وێت 
ڤیگێرت  و بۆرگ سترۆم له  
ساڵی  1913ه وه  بۆ 1915 له  
خانوویه كدا ژیاون. وادیاره  ئه م 
دوو پیاوه  جگه  له  ئیرۆتیسم 
هه ردووكیان حه زیان له  ئۆپێرا 
بووه ، ده وترێت ڤیگێرت به رده وام 
هات وچۆی  هۆڵه كانی  ئۆپێرای  
ده كرد  و له  كاتی  گوێگرتن 
له  ئۆپێرادا بیری  له  بیركاری  
ده كرده وه . ڤیگێرت ساڵه كانی  
1916و 1921 له  نه خۆشخانه ی  
ده روونی  كۆنراد سێبری  له  
»ماریه  بێری » كه  به  »كۆشكی  
شێته كان« ناسرابوو له  ژێر 
چاودێریدا بوو.
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كتێبی  هۆی  به   كه   هێلنێستیرنا)1813-1741( 
من)چاپی  عه شقی  »به سه رهاتی   بیره وه رییه كانی  
ده ستدرێژیکردنی  چۆنییه تی   هه ڵگری   )که    )1972
بوو بۆ سه ر  كچه  خزمه تكاره كانی ( ناوبانگی ده رکرد ، 
گۆستاو  گیر)1813-1752(،  دێ  ئۆلریكا  هێدویك 
یۆرل  سی  سی  كچی  لیندال)1840-1769  ئێلنۆرا 
ڤۆل( چه ند به رگ له  كارل گۆستاوی  پازده یه م شای  
له   حه زکردنی  به هۆی  كه   س��وی��د)1872-1826( 
له م  كه   كتێبانه ن  له و  بووه .   به ناوبانگ  ئیرۆتیسم 

كۆمه ڵه یه دان.
ئه وه ی  به الی  منه وه  سه رنجڕاكێشه  جۆری  پۆرنۆگرافی 
نیشتیمانی)سویدی (یه ، كه  به  داخه وه  له م كۆمه ڵه یه دا 
ئه ده بی  له   زۆر  وێنای   سترۆم  ب��ۆرگ  كه مه .  زۆر 
ئیرۆتیسمی  فه رانسه  ئه دات به  ده سته وه . ته نها له  
»نوێنه رایه تی   هاورده كانی   ئێرۆتیكه   شته   وێنای  
هونه ری  فه رانسه » و »ناوه ندی  باڵوكردنه وه ی  لۆند 
ده توانین   »رۆسۆندا«  له   شه وانه   ژیانی   و  بێری« 
ده ستمان به  به شێكی  بچووك له  پۆرنۆگرافی سویدی  

بگات. 
ناوانه ی   ئه و  و  ئیرۆتیسم  ئه ده بی  به رهه مانه ی   له و 
كه  كه وتۆته  بازار له  سه ده ی  نۆزده یه مدا كه  زۆرتر 
ئاماژه   ده توانین  هه یه ،  سه رگه رمیان  الیه نێكی  
هه موو  بۆ  شیعری   »هه ڵبژارده یه كی  به   بده ین 
»به م  »میسالینا«)1851(،  دایكه كان«)1839(، 

شێوه یه  ده كرێت وازی  لێ بێنیت«)1863(و...  .
به  گشتی  ده توانین بڵێین حه زی  خه ڵك بۆ ئیرۆتیسم 
خۆی   ئه وپه ڕی   به   جه نگدا  یه كه می   ساڵه كانی   له  

شاعیری   له ناوچوونی   ساڵی    1910 ساڵی   گه یشت. 
هێمۆسێكسوالیته  و شه پۆلی  و ساڵی  سه رهه ڵدانی  
كتێبه  سێكسی-سه رگه رمییه كان تا ساڵه كانی  1950-

1960 باس له  شۆڕشی سێكسی ده كات. 
به م  وتارێكدا  له   كه   كتێبداره   یه كه م  بۆرن  هێرالد 
شێوه یه  ئۆسكار ئادۆڵف بۆرگ سترۆم ده ناسێنێت: 
 1877 دیسه مبه ری   9ی   له   سترۆم  بۆرگ  ئادۆلف 
دایكبوو. زۆر ساده  و بێ  له   شاری  نی  شۆپینگ  
زریق و بریق ده ژیا. كه می  ده خوارد. زۆر وریا دیاربوو. 
توانای هه بوو له  ئۆپێرادا. زاهید و خه ڵوه نشین بوو 
ژیا  سه ڵت  نه ده كرد.  دۆستانی   هات وچۆی   زۆر  و 
گارسۆنی   خه ریكی    1913 ساڵی   تا  مرد.  سه ڵت  و 
»خانه ی   خزمه تكاری   وه ك   1913 ساڵی   ب��وو. 
په ككه وتووانی  ده وڵه ت« له  شه قامی  ئێنگلبێرك 7-5 
دامه زرا و بوو به  خاوه ن ژوورێكی  بچووك له و بینایه . 
كه   ساڵه ی   ئه و  تا  و  بوو  خانه نشین   1937 ساڵی  
مرد)سی ویه كی  جووالی  1945( له  سۆدێر مێڵم)له  

ستۆكهۆڵم( ده ژیا. 
له  ناو ئه و به رهه مانه ی  له  بۆرگ سترۆم به  جێماوه  
ده كرێت ئاماژه  بده ین بۆ ئه و نامانه ی  بۆ جۆرج ئاك، 
كتێبفرۆشی ئه ڵمانی  نووسییوه . ناوه رۆكی  یه كێك له و 
باسكردنه   نووسراوه (   1921 )دیسه مبه ری   نامانانه  
له  ده ستبه سه رداگرتنی  شت ومه كی  كڕدراوه  له  سه ر 

سنوور و گه ڕاندنه وه یانه  بۆ خاوه نی  یه كه میان.
سترۆم  بۆرگ  باوه ڕپێنه كراوه   شتێكی   الموایه   من 
ژیابێت.  بریق  و  زریق  بێ  و  ساده   شێوه یه كی   به  
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كۆكردنه وه ی  وه ها كولۆكیسیۆنێك به  بێ پاره یه كی  
زۆر و به  ته نهایی مومكین نییه . به  پێی هه ندێ  به ڵگه  
ئه گه ری  ئه وه  هه یه  سه رمایه ی  ئه م كولۆكیسیۆنه  له  
الیه ن سۆرید ڤیگێرتی  بیركاری زانه وه )1941-1871( 
ب��ۆرگ  میراتگرنامه كانی   ل��ه   میراتگر  وه ك  ك��ه  
سترۆم)1925(دا ناوی  هاتووه ، دابین كرابێت. ناوی  
ڤیگێرت له  خوار یه كێك له  وه سڵه كاندا هاتووه  كه  
ساڵی  1927 نووسراوه . ڤیگێرت پازده ی  ئۆكتۆبه ری  
بنه ماڵه یه كی   له   ستۆكهۆڵم،  ش��اری  له    ،1871
ده وڵه مه ند له  دایك بوو. دایك و باوكی  ڤیگێرت زۆر 
براكه ی   له  گه ڵ  به م شێوه یه  ڤیگێرت  زوو مردن و 
گه وره یان  مێراتێكی   منداڵ،  بێ  و  ئاگۆستی  سه ڵت 

پێگه یشت.
ده رده كه وێت  به رده ستدان  له   كه   به ڵگانه ی   له و 
ڤیگێرت  و بۆرگ سترۆم له  ساڵی  1913ه وه  بۆ 1915 
له  خانوویه كدا ژیاون. وادیاره  ئه م دوو پیاوه  جگه  
بووه ،  ئۆپێرا  له   ئیرۆتیسم هه ردووكیان حه زیان  له  
هۆڵه كانی   هات وچۆی   ب��ه رده وام  ڤیگێرت  ده وترێت 
ئۆپێرای  ده كرد  و له  كاتی  گوێگرتن له  ئۆپێرادا بیری  
1916و  ساڵه كانی   ڤیگێرت  ده كرده وه .  بیركاری   له  
سێبری   كۆنراد  ده روون��ی   نه خۆشخانه ی   له    1921
شێته كان«  »كۆشكی   به   كه   بێری »  »ماریه   له  
ناسرابوو له  ژێر چاودێریدا بوو. ڤیگێرتی  ماتماتیك 
شیته ڵكردنی   بۆ  كرد  ته رخان  خۆی   ته مه نی   زان 
هه روه ها  فۆنۆكسیۆنه كان.  و  بیركاری   تیۆرییه كانی  
زانكۆی   مووچه ی   بێ  مامۆستای   ڤیگێرت  ده وترێت 
ستۆكهۆلم بوو و ژیانی  به و میراتیه ی  پێی گه یشتبوو 

ده برد به  رێوه . ڤیگێرت هیچكات بیری  له وه  نه كرده وه  
پله ی  دۆكتۆرا به ده ست بێنێت، به اڵم ساڵی  1927 
له  الیه ن زانكۆی  ئۆپساال  و ساڵی  1928 له  الیه ن 
زانكۆی  ستۆكهۆلمه وه  دۆكتۆرای  فه خری  پێبه خشرا.

به راورد كردنی  به رهه مه كانی  بۆرگ سترۆم و ڤیگێرت 
ده یه وێت  سترۆم  ب��ۆرگ  كه   ڕوو  ده خ��ات��ه   ئ��ه وه  
به   وایكردووه   كه   روو  بخاته   پیاوێك  چاره نووسی 
حاڵێكدا  له   ژن��ه وه .  ژێركاریگه ری   بكه وێته   خۆی  
ڤیگێرت له  پیاوی  ئازادی  نیچه یی ئه چێت كه  پشتی   
له  ژن یان دایك و كۆیله یه  تی  مه سیحییه ت کردووه .

دژایه تی  له  گه ڵ مه سیحییه ت، دژه  ژن بوون، ئۆپێرا 
چینی   دوو  له   سه ڵت  پیاوی   دوو  و  پۆڕنۆفیلی   و 
بوون،  هاوماڵ  ماوه یه ك  كه   كۆمه اڵیه تی   جیاوازی  
کۆیکردونه ته وه :  عه شق  و  حه ز  یه ک  هه ردووكیان  

عه شق و خۆشه ویستی  بۆ ئۆپێرا  و ئیرۆتیسم.
خه ریكه   ساڵه یه   هه فتا  مه ته ڵه   ئه م  ئه مڕۆكه   به اڵم 
ده كرێته وه  و مێژوو له وه دایه  دووباره  بنووسرێته وه . 
له   پێشانگایه كه   رێكخستنی   ده مێنێته وه   ئ��ه وه ی  
كردنه وه ی   و  سترۆم  بۆرگ  به رهه مه كانی   كۆمه ڵه  

ده رگایه كه  به ڕووی  خه ڵك و لێكۆڵه راندا.

رۆژنامه ی   له    2006 ئۆكتۆبه ری   29ی   وت��اره   ئه م 
سۆنكا داگ بالدێت باڵوبۆوه .

لێكۆڵه ری   ئێدینبۆرگ: فه یلسووف و  كارڵ- میشێل 
مێژووی  بیركردنه وه و فه لسه فه . 

http://www.cheraq.net :  سه رچاوه
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ڕەن��گ��ە ئ��ەو پ��رس��ی��ارەی س����ەرەوە ك��ۆن و 
مورەكەبێكی  چونكە  سواوبێت،  تاڕادەیەك 
جەنگی  چەندین  بەكارهاتووە و  تێدا  زۆری 
ئەم  نەیارانی  الیەنگران و  لەنێوان  فیكری 
پاساوی  هاتوەتەئاراوە.  نوسینەدا  ج��ۆرە 
بە  عەرەبی  كەلتووری  ئەوەیە  الیەنگران 
»امرو  لە  دووردرێ��ژەك��ەی،  مێژووە  درێژایی 
ئەمڕۆمان،  ڕۆژی  دەگاتە  تا  القیس«ەوە 
لەخۆگرتووە  نەمری  دەقی  زۆر  ژمارەیەكی 
بووە،  سەرەكی  بابەتی  سێكس  تێیدا  كە 
بەرچاوو  بەهێز و  بەشێوەیەكی  سێكس  یان 
عەرەبی  زمانی  خودی  هەروەها  ئامادەبووە. 
بە  زیاتر  جیهان  دیكەی  زمانەكانی  هەمو  لە 
جەستە و بە ئارەزووە سێكییەكاندا هەڵیداوە. 
جۆرە  ئەم  ئەوەیە  نەیارەكان  پاساوی  بەاڵم 
نوسینە، لەگەڵ ئەخالق و بەهاكانی كۆمەڵگادا 
ناكۆكە، ئەمە سەرەڕای ئەوەی ئاینی ئیسالم 
لێرەوە  خۆمانداپۆشین.  پێدەكا  فەرمانمان 
ناچێتە  نوسینە  جۆرە  ئەم  پێیانوایە  ئەوانە 
چوارچێوەی ئەدەب و داهێنانەوە، بەڵكو ئەوە 

دەربڕینێكی نەخۆشە سەبارەت بە بێ 

ئایا  سێكس،  لەسەر  ئەدەبی  نوسینی 
داهێنانە یان تەنها نوسینێكە بۆ وروژاندن؟

نووسینی: كەریم جەزائیری 
و. لە عەرەبییەوە: هەورامان وریا قانع
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تاڕادەیەك  كۆن و  س��ەرەوە  پرسیارەی  ئەو  ڕەنگە 
سواوبێت، چونكە مورەكەبێكی زۆری تێدا بەكارهاتووە و 
چەندین جەنگی فیكری لەنێوان الیەنگران و نەیارانی 
ئەم جۆرە نوسینەدا هاتوەتەئاراوە. پاساوی الیەنگران 
مێژووە  درێ��ژای��ی  بە  ع��ەرەب��ی  كەلتووری  ئ��ەوەی��ە 
دووردرێژەكەی، لە »امرو القیس«ەوە تا دەگاتە ڕۆژی 
ئەمڕۆمان، ژمارەیەكی زۆر دەقی نەمری لەخۆگرتووە 
كە تێیدا سێكس بابەتی سەرەكی بووە، یان سێكس 
هەروەها  ئامادەبووە.  بەرچاوو  بەهێز و  بەشێوەیەكی 
دیكەی  زمانەكانی  هەمو  لە  عەرەبی  زمانی  خودی 
ئارەزووە سێكییەكاندا  بە  بە جەستە و  زیاتر  جیهان 
هەڵیداوە. بەاڵم پاساوی نەیارەكان ئەوەیە ئەم جۆرە 
نوسینە، لەگەڵ ئەخالق و بەهاكانی كۆمەڵگادا ناكۆكە، 
ئەمە سەرەڕای ئەوەی ئاینی ئیسالم فەرمانمان پێدەكا 
جۆرە  ئەم  پێیانوایە  ئەوانە  لێرەوە  خۆمانداپۆشین. 
داهێنانەوە،  ئەدەب و  چوارچێوەی  ناچێتە  نوسینە 
بێ  بە  سەبارەت  نەخۆشە  دەربڕینێكی  ئەوە  بەڵكو 

ئەدەبی.
جۆرە  لەم  بەرگریكردنیدا  لە  یەكەم  تیمی  كەواتە 
خودی  بەر  پەنادەباتە  هەیە،  بوونی  كە  نوسینە 
مێژووی ئەدەبی عەرەبی و لە هەر قۆناغێك كە ئەم 

ئەدەبە پێیداتێپەڕیوە، سا قۆناغی گەشەكردن بێت یان 
نمونەگەلێكی زۆر دەدۆزێتەوە.  قۆناغی پاشەكشە،  
ئەمە لە كاتێكدایە تیمی دووەم، بۆ بەرگریكردن پەنا 
خوێندنەوەیەكی  كە  فقیهییەكان  وتەزا  بەر  دەباتە 
تایبەت بۆ تێكستی ئاینی دەكات و خۆیان، واتە ئەم 
گشتی  ئەخالقی  لە  بەرگریكار  پارێزەر و  بە  تیمە، 
دادەنێن، ئەمەش لە ڕوانگەی تیۆرەیەكی ئەخالقییەوە 

كە پێویستی بە كرانەوەیەكی هێجگار زۆرە.
ئاستی  لەسەر  رۆژنامەكاندا،  لە  بابەتە  ئەم  زۆرجار 
كاتێ  بەتایبەتی  وروژێ��ن��راوە،  ڕەخنەیی  ئەدەبی و 
مەسەلەكە پەیوەست بووە بە خانمێكی نوسەرەوە. 
كۆمەڵگاكەمان،  پیاوساالری  عەقڵیەتی  تائێستا 
پێیوایە كاتێ ئافرەتێك دەنوسێت، ئەوا پێش ئەوەی 
ئارەزووەكانی  بە  جەستە و  بە  بنوسێت،  عەقڵی  بە 

دەنوسێت.
بەو  التدوین( و  )تۆماركردن-  ئاستی  لەسەر  بەاڵم 
جیهانی  لە  داهێنان،  پانتاییەی  ئەم  پێودانگەی 
دروستبوندایە،  دۆخی  لە  تازەیە و  هێشتا  عەرەبیدا 
بابەتگەلێكی زۆر هەیە هێشتا لە خانەی قسە  بۆیە 
ئەم  ئەگەرچی  لێكراوە،  بێدەنگی  لەسەرنەكردندایە و 
پانتاییە ئازادییەكی گەورە دەبەخشێت بە قسەكردن 

بە گەڕانەوە بۆ كەلتوری 
سێكسی عەرەبی، ژمارەیەكی 
زۆر دەق دەبینین كە باس 
لە پەیوەندییە سێكسییەكان 
دەكات، ئەمە ئەگەر نەڵێین 
بەگەورەیی و شكۆمەندییەوە 
لەم پەیوەندیانەی ڕوانیوە. 
وەك ئەوەی لەشیعرەكانی 
»ئەبو نەواس«دا هەیە كە 
هەمیشە وەك نمونەیەكی 
دەگمەن بۆ )ئیلتیزامكردن لە 
ئەبو نەواسئەدەب(دا دەمێنێتەوە
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ژمارەیەكی زۆر نوسین  ڕاستە  لەسەر هەمو شتێك. 
هەیە كە تێیدا خاوەنەكانیان بابەتە سێكسییە تابڵێی 
ئەم  ئێستا  تا  ب��ەاڵم  دەوروژێ��ن��ن،  گەرموگوڕەكان 
ئەوەی  نەكراوە.  لەبارەوە  گفتوگۆی  نوسینە  جۆرە 
هەیە پەرچەكردارێكە، یا ئەوەتا الیەنگریەتی یاخود 
ڕەتیدەكاتەوە، بەبێ ئەوەی بڕۆنە قواڵیی و جەوهەری 

بابەتەكەوە.
)لەگەڵ  سێكس  ئەدەبی  سۆسیۆلۆژییەوە  لەالیەنی 
پەیوەستە  ناونانە(  ئەم  لەسەر  سڵكردنەوە  هەندێ 
ئەمەش  ئاوەدانییەوە.  بە  واتە  شارەوە،  فەزای  بە 
جوگرافییە  ف��ەزا  ئ��ەم  كە  ئازادییەیە  ئ��ەو  لەبەر 
گوند  ف��ەزای  بە  ب��ەراورد  بە  دەیبەخشێت،  )ش��ار( 
فەزایەكی  تابڵێی  شاردا  چاو  لە  كە  دەشتایی  یان 
بە  بەراوردكردنیدا  لە  شار  خۆداپۆشە.  كۆنەپارێز و 
تێیدا  خەڵكانەی  ئەو  جیادەكرێتەوە  بەوە  گوند، 
كە  گوندەوە  پێچەوانەی  بە  ناناسرێن،  نیشتەجێن 
دەرفەتە  ئەو  نەناسینە  ئەم  یەكتردەناسن.  هەموان 
لە  گوزارشت  گەورە  ئازادییەكی  بە  دەڕەخسێنێت 
ئارەزووە سێكسییەكان بكرێت، سا لە میانەی قسە/
نوسینەوە بێت یان لە میانەی پیادەكردنی. ئەگەرچی 
شار،  دانیشتوانی  سێكسییەكانی  گوزارشتە  زۆربەی 
لە  یا  ئەویش  ئەنجامدەدرێت،  ئاخاوتن  بەشێوەی 
یاخود  سێكسی  نوكتەی  یان  نوسینەوەیە  میانەی 
هەیە و  شاردا  لە  تێكەاڵویەی  ئەو  بەهۆی  چاوبازی. 
بەهۆی ئەوەی لە چەندین شوێندا ئافرەتان و پیاوانی 
دەرفەتێكی  چاوبازی  ئەوا  پێكەوەن،  نامۆ  نەناس و 
فراوانی لەبەردەمدایە. بەاڵم لە شاردا گوزارشتكردن لە 
ئارەزووە سێكسییەكان، زۆرجار لە ئاستی ئاخاوتندا 
لەبەر  ئەمە  تێناپەڕێنێت،  ئاستە  ئەو  دەمێنێتەوە و 
ئەوە نییە دانیشتوانی شار پاكیزەن و ئەو پاكیزەییەیان 
ڕاستەقینەی  مومارەسەیەكی  لێدەگرێت  ڕێگایان 
كڵپەسەندووەیان  ئ���ارەزووە  ئ��ەم  بكەن و  سێكس 
تێربكەن. بەڵكو لە ئەنجامی كۆمەڵێ هۆكاری بابەتی 

تێكدەشكێنێت و  ئ��ارەزووان��ە  ئەم  كە  قورسەوەیە 
بنچینەدا  لە  هۆكارانە  ئەم  بەدیبێن.  لێناگەڕێت 
شوێنەكان.  تەسكی  یان  بێجێگەیی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
ئەمەش خاسیەتێكی سۆسۆلۆژییە و تایبەتە بە شار، 
بە پێچەوانەی گوند یان دەشتەوە كە بەوە ناسراون 
فەزایەكی گەورەی چۆڵ وهۆڵیان هەیە و دەكرێ وەك 
سێكسییانە  یەكتربینینە  ئەو  بۆ  تایبەت  شوێنی 

بقۆزرێتەوە.
توێژینەوەیەكیدا  لە  الدلیمی«  »عبدالصمد  دكتۆر 
دەربارەی: )سێكس: زۆری وروژاندن و نەبوونی شوێن( 
میللییەكان  ناوەندە  گەورەكاندا،  شارە  لە  دەڵێ« 
لەنێوان هەڵچونی ئارەزوی سێكسی و كەمی دەرفەت 
ماناكانی  لە  یەكێك  دەچن.  دێن و  تێركردنیان،  بۆ 
لە  دەرفەتێك  بۆ  گواستنەوە  لە  بریتییە  شارنشینی 
كۆمەڵێ  لەسەر  دەرفەتە  ئەم  عەشیرەت،  دەرەوەی 
تاك و  دەوری  لە  بەهاكان  دام��ەزراوە و  تازە  بەهای 
هەم  تاك  دەرفەتەدا  لەم  دەسوڕێتەوە.  ئازادییەكان 
دەبێت،  ڕزگاری  دیكە  ئەوانی  تەماشاكردنەكانی  لە 
لەگەڵ  چاوبازی  لێرەوە  خزمایەتی،  فشاری  لە  هەم 

ئافرەتان دەبێتە مەسەلەیەكی شیاو.
»جۆرج زیمل« لەوە دوورتر دەڕوات و پێیوایە چاوبازی 
بنەڕەتدا دیاردەیەكی شارییە،  لە  ئافرەتاندا،  لەگەڵ 
گشتییەكاندا،  شوێنە  هەمو  لە  چاوباز  مانایەی  بەو 
لەگەڵ  چاوبازی  بەكارهێنانی سێكسی  مەبەستی  بە 
ئافرەتەكان دەكات. چاوباز ئەو پیاوەیە بەختی خۆی 
ژمارەی  زۆرترین  لەگەڵ  ئافرەتەكاندا و  هەمو  لەگەڵ 
ناوی  نییە  شتێك  لێرەدا  تاقیدەكاتەوە.  ئافرەتان 
شەرمكردنبێت، چونكە لە فەزای شاردا كە یەكێك لە 

خاسیەتەكانی نەناسینە، كەس نایناسێت. 
توانای  لەبەرامبەردا  هەیە  زۆر  سێكسێكی  كەواتە 
لە  تێركردن  وادەكات  ئەمەشە  هەر  نییە،  تێركردنی 
بۆ  بگۆڕدرێت  جەستەییەكەیەوە  سروشتییە  شێوە 
شێوەیەكی دیكە كە بریتییە لە هەوڵی تێركردن لە 
وەك  زمان  سێكسكردنی  بە  واتە  زمانەوە.  ڕێگەی 
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گڕگرتووە  ئارەزووە  لەو  گوزارشتكردن  بۆ  ئامرازێك 
قەدەغەكراوانە لەالیەك، لەگەڵ قەدەغەكردنی ئەوەی 
ئەمەیە  دیكەوە.  لەالیەكی  بێنەدی  ئارەزووانە  ئەو 
ئەوەی لە ئەوروپا بۆمان بەرهەمهاتووە و پێیدەوترێت 
ئەو  المكشوف(. هەمان  االدب  پەردە-  ئەدەبی )بێ 
بارودۆخەی ئەوان، الی ئێمەش هەیە و لە كەلتووری 
عەرەبیماندا بڕێكی هێجگار زۆر لە ئەدەبی سێكسی 
ئیسالمی،  دەوڵەتی  شارەكانی  لە  كە  بەرهەمهاتووە 
عەباسییەكاندا  خەالفەتی  لەسەردەمی  بەتایبەتی 

گەشەی كردووە.
لە نوسینێكی پشوترمدا بە ناونیشانی )خۆشەویستی 
ئەو  دەرب����ارەی  قسەم  ع��ەرەب��ی��دا(  كەلتوری  ل��ە 
)بۆ  بادییە  شیعری  لەنێوانە  كە  كردووە  جیاوازیانە 
شیعرانەی  ئەو  لەگەڵ  پاكیزەیی(  شیعری  نمونە 
بابەتی  ل��ەس��ەر  ئیسالمی،  دەوڵ��ەت��ی  ش��ارەك��ان��ی 
هەروەها  هەیە.  بەهەرهەمیانهێناوە،  خۆشەویستی 
بۆ  الدێ��ی  موسڵمانی  مرۆڤی  تێڕوانینی  لە  قسەم 
ڕیشەیی  بەشێوەیەكی  كە  ك��ردووە  خۆشەویستی 
لە تێڕوانینی مرۆڤی شاری. لەو شیعرانەی  جیاوازە 
لە گوند و الدێكاندا بەرهەمهاتوون، پاكیزەییەكی زۆر 
دەبینین، ئەمە لەگەڵ ئەوەی وشەكان و ماناكان زۆر 
بە كەمی بۆ مەدلولی سێكسی بەكارهاتوون. ئەمە بە 
پێچەوانەی شیعری شاری كە بە وردیی و بێ پەردە و 
بێ شەرمانە، وەسفی زۆربەی پەیوەندییە سێكسییە 
ئەم  هەروەها  كردووە.  شازەكانی،  یان  ئاساییەكان 
شیعرە )شیعری شار(، بە باشترین شێوە فەرهەنگی 

سێكسی عەرەبی بەكارهێناوە.
بە گەڕانەوە بۆ كەلتوری سێكسی عەرەبی، ژمارەیەكی 
زۆر دەق دەبینین كە باس لە پەیوەندییە سێكسییەكان 
دەكات، ئەمە ئەگەر نەڵێین بەگەورەیی و شكۆمەندییەوە 
لەم پەیوەندیانەی ڕوانیوە. وەك ئەوەی لەشیعرەكانی 
»ئەبو نەواس«دا هەیە كە هەمیشە وەك نمونەیەكی 
دەگمەن بۆ )ئیلتیزامكردن لە ئەدەب(دا دەمێنێتەوە. 
جیاناكرێتەوە،  شیعرەكانی  لە  شاعیرە  ئەم  ژیانی 

لێرەوە لەبەر ئەوەی ژیانی پڕ بووە لە گاڵتە وگەپی 
ناشرین و هەمو ئەو گاڵتە وگەپانەشی خستۆتە دوتوێی 
نەواس وەك حاڵەتێكی  ئەبو  وەلێ  شیعرەكانییەوە. 
ئاوارتە مامەڵەی لەگەڵ دەكرێت و ناكرێت بە حاڵەتێكی 
گشتی لێیبڕوانرێت. بەاڵم ئەمە مانای ئەوە نییە كە 
گەیاندە  عەرەبی  سێكساندنی  هانی«  بن  »حەسەن 
لووتكە، ئەوەی سێكساندنی عەرەبی گەیاندە لووتەكە 
پارادۆكسیەكەش  بوون.  ئاینی  پیاوانی  فوقەهاكان و 
بەدەست  گ��ەورەی��ە  بەڵگەیەكی  ئەمە  ل��ێ��رەدای��ە. 
ئەوانەی الیەنگری ئەم جۆرە نوسینە دەكەن و دژ بە 
نەیارەكانیان بەكاریدەهێنن كە بەناوی ئاین و بەناوی 
دەقی فقهییەوە دژایەتی ئەم جۆرە نوسینە دەكەن.

ڕەنگە ئیمام »جەاللەدینی ئەسیوتی« خاوەنی كتێبی 
)اسباب النزول و تفسیر الجاللین(، لە هەمو ئەوانەی 
لەسەر سێكسیان نوسیووە، ئەم لە هەمویانی زیاتر 
نوسیبێت. لەم بوارەدا خستنەڕووی ناونیشانی هەندێ 
لە كتێبەكانی، وێنەیەكی ڕوونترمان لەسەر عەقڵیەتی 
ڕاب��ردودا  لە  كە  دەدات��ێ  فوقەهایانە  ئەو  ك��راوەی 
بۆ  عەقاڵنیانەبوون  تێڕوانینێكی  خاوەنی  هەیانبووە و 

شیتەكان:
*نواضر االيك في اداب النيك

*ارشاد اللبيب لمعاشرة الحبيب
*مقامة النسا ء

*رشف الزالل من السحر الحالل
*الوشاح في فوائد النكاح

*شقائق االترنج
زۆرەكانی  كتێبە  لە  دیكە  كتێبی  چەندان  ئەمە و 
شێوازێك  بە  بووە و  سێكس  سەرەكییان  بابەتی  كە 
حەیابەرەیە.  ئەمڕۆماندا  ڕۆژگاری  لە  نوسراونەتەوە 
كە  كتێبەكانی  زۆرب��ەی  ئەوەیە  ئەوە  بۆ  بەڵگەش 
عەرەبی و  واڵت��ان��ی  چەندین  لە  ب��اڵوك��راون��ەت��ەوە، 
ئیسالمیدا، بە پاساوی ئەوەی ئەوە ئەدەبی )بۆرنۆ(

یە قەدەغەكراون.
لەم بوارەدا ئیمام »جەاللەدینی سیوتی« بە حاڵەتێكی 
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ئاوارتە دانانرێت، چ بۆ سەردەمەكەی خۆی و چ بۆ پێش 
كەلتوری عەرەبی  بەاڵم  بۆ دوای خۆشی.  خۆی و چ 
لەگەڵ هاتنی سەردەمی داڕمان و پاشەكشەكرندا كە 
بەالی  زیاتر  ژی��اوە،  لەسەروبەندیدا  »ئەسیوتی« 
جۆرێك لە )سڵكردنەوەی ترسنۆكانەدا( الیداوە، ئەم 
سڵكردنەوە ترسنۆكانە ترسێك بووە لەسەر شوناس و 
لەسەر ئاین. ئەمەش خەسڵەتێكە لە خەسڵەتەكانی 
الوازی لە هەركەلتورێكدا بێت. چونكە ئەو كەلتورەی 
الواز  بە  خ��ۆی  دیكەدا  كەلتورەكانی  لەبەرامبەر 
دەزانێت و ناتوانێك وەك ئەوان چەمك و تێگەشتنەكان 
بەباشی و بە دروستی بگەیەنێتە كەلتورەكانی دیكە، 
غەزوی  هەوڵەكانی  تێكشكاندنی  بۆ  هەمیشە  ئەوا 
دیكەوە  بەهێزەكانی  كەلتورە  لە  كە  ڕۆشنبیری 
پێكهاتەكانی  بەر  دەباتە  پەنا  دەبێتەوە،  ڕوبەڕوی 
ئێستا  تا  ئەو حاڵەتەیە كە  ئەمەش  ئاین و ئەخالق. 
كەلتوری عەرەبی و ئیسالمی تێیدا دەژی. واتە ئێمە تا 
ئێستا لە حاڵەتی خۆشاردنەوەداین لە مەترسییەكی 
ئەم  دەك��ات.  شوناسمان  لە  هەڕەشە  كە  دەرەك��ی 
لە  هەندێ  نوێنەرایەتی  نەتوانین  وادەكات  ترسەیە 

وێستگە گرنگەكانی مێژومان و كەلتورمان بكەین.
ئ��ەدەب و  تێكەڵكردنی  بە  »سیوتی«  چی  ئەگەر 
زانست لەو بابەتانەی قسەی لەسەر دەكرد، هەروەها 
شێوازێكی  بە  بەرهەمەكانی  زۆربەی  ئەوەی  بەهۆی 
نوسیبوو،  سەرنجڕاكێش  نایاب و  پەخشانئامێزی 
توانی ئەدەبی سێكسی عەرەبی بگەیەنێتە قۆناخێكی 
لەئارادابوو،  ئەو  پێش  قۆناغەی  لەو  پێشكەوتوتر 
تەواوی  ناوبانگی  بوارەدا  لەم  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 
كتێبە  كە  ئەوەبێت  هۆكارەكەی  لەوانەیە  دەرنەكرد. 
فقیهیەكانی زاڵ بوون بەسەر كتێبە سێكسییەكانیدا و 
كەلتورە سێكسییەكەی بۆ ماوەیەكی درێژ، وەك كتێبە 
كەنارخرابوون.  دیكە، شاردرابونەوە و  سێكسییەكانی 
سەردەمی  كە  ترسنۆكانە(  )سڵكردنەوەی  زهنیەتی 
كاری  پێدەناسرێتەوە،  پاشەكشەكردنی  داڕم��ان و 
لەسەر دژایەتی و ڕەتكردنەوەی ئەو كتێبانە كردووە.

عەرەبی  كەلتوری  گەشەكردنی  لەسەردەمی  دەكرێ 

ك��ران��ەوەی  ل��ەس��ەر  نمونە  چەندین  ئیسالمیدا، 
جیاوازەكانی  جیاواز  ج��ۆرە  ب��ەڕوی  كەلتورە  ئەو 
لەسەر سێكس و  نوسین  دەكرێ  بهێنینەوە،  داهێنان 
بەكارهێنانی فەرهەنگی سێكسی عەرەبی بە باشترین 
داهێنان كە هیچ  لەو جۆرانەی  بێت  شێوە، جۆرێك 
جیاواز نییە لە داهێنانەكانی دیكە. لەوانەیە ئەدەبێكی 
باش یان خراپ بێت، بەاڵم لە ڕوانگەی تێڕوانینێكی 
ناكرێت،  بۆ  هەڵسەنگاندنی  ئاینییەوە  یان  ئەخالقی 
لە ڕێگەی جێبەجێكردنی یاساكانی ڕەخنەوە  بەڵكو 
دیكەی  جۆرەكانی  بەسەر  كە  هەڵدەسەنگێنرێت 

نوسیندا جێبەجێ دەكرێت.
لە  كە  القیس«ەوە  »ام��رو  پەیوەندی  لە  سەرەتا 
بە  پەیوەندی جەستەیی خۆی  وەسفی  شیعرەكانیدا 
خۆشەویستەكەیەوە كردووە، تا دەگاتە سەر خانمی 
بەم  كە  كتێبەكەی  ئەلنعیمی« و  »س��وی  نوسەر 
دواییانە لەژێر ناونیشانی )برهان العسل( باڵوكرایەوە، 
ئەدەبی  لە  گرنگی  پێگەیەكی  سێكسی  ئەدەبی 
كۆن.  ئەدەبی  تایبەتی  بە  داگیركردووە،  عەرەبیدا 
بەاڵم ئەم جۆرە لە ئەدەب، ڕوبەروی چەندین جۆری 
فوقەهاكا و  لەالیەن  بەتایبەت  دەبێتەوە،  ڕەتكردنەوە 
ئەدەبە  ج��ۆرە  ئەو  پێیانوایە  كە  كۆنەپارێزەكان 
دەستدرێژكردنێكی كوشندەی تێدایە بۆسەر ئەخالق و 
زمانی  كە  لەبیرچۆتەوە  ئەوەیان  گشتی و  ئادابی 
عەرەبی بە پلەی نایاب زمانێكی سێكسییە و توانای 
لە هەمو زمانەكانی دیكە زیاترە بۆ بەرجەستەكردنی 

شەبەنگ و ڕەنگەكانی سێكس.
من ئەم بابەتە بۆ گفتوگۆ و مشتومڕ دەخەمە بەردەست 
ئایا  بكەم.  لەسەر  زیاتری  قسەی  نەكرد  حەزم  كە 
جۆرەكانی  وەك  داهێنانە  سێكس  لەسەر  نوسین 
دیكەی داهێنان یاخود نوسینێكە تەنها بۆ وروژاندنە؟
تیبینی: بە باشمان زانی ناوی كتێبەكانی جەاللەدینی 

سیوتی وەك خۆیان بە عەرەبی بنوسینەوە.
www.maktoobblog.com :سەرچاوە
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سێكس لە شیعرە سەرەتاییەكانی
دی. ئێچ. لۆرانس دا

نووسينى: ئەندرۆ هاریسۆن
و:  لەعەرەبييەوە سەهەند

ئەدەبی  ل��ە  ڕادەمێنین  سێكس  ل��ە  وەخ��ت��ێ 
بیستەمدا،  سەدەی  یەكەمی  نیوەی  ئینگلیزیی 
ناوی  بیرمان  دێتەوە  كە  ناو  یەكەم  لەوانەیە 
»دی. ئێچ. لۆرانس« بێت، لەبەرئەوەی لۆرانس 
زۆر بەخێرایی ناوی وەكو نووسەرێكی سێكسی 
باڵوبۆوە، چ لە ڕۆمانەكانی و چ لە شیعرەكانیدا.
سپی«  »تاوسی  وەكو  ڕۆمانەكانی  ت��ەوەرەی 
1911 و »گوناهبار« 1912، بە دەوری ملمالنێ 
نێوان هەڵوەدابوون بۆ سێكس و ئەو كۆت  لە 
لە  كۆمەڵگا  كە  دەسووڕێتەوە  پێوەندانەدا  و 
واقیعدا بەسەر مرۆڤدا دەیسەپێنێت، لەكاتێكدا 
سەرەتاییەكانیشی  شیعرییە  كۆمەڵە  سێ  هەر 

سەبارەت بە بابەتی هەستی و سێكسین.
كۆمەڵە  بۆ  خوێندنەوەیەكی  ئایكن  كۆنراد 
 1917 دەژی��ن!«  ئێمە  »تەماشاكە،  شیعری 
سەرەتاییەكانی  دیوانە  سەر  بە  كە  ك��ردووە 
»شیعری  دیوانی  وەكو  دەچەسپێت،  تریشیدا 
خۆشەویستی و شتی تر« 1913 و »كیوپید« 
لۆرانس  »ئاسۆی  نووسیویەتی  ئەو   .1916
دیاریكراوە، ئەو بەردەوام لە سێكسەوە نزیكە، 
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ترۆپكە  لە  بەاڵم  هەڵچووە،  دواجاریش  و  گەرموگوڕ 
لەگەڵ  فەلسەفییە.  زەق  شێوەیەكی  بە  بااڵكەشیدا، 
ئەمەشدا و لەسەر ئەم ئاستەش، ئەو بەشێوەیەكی 
ئەم  ڕاستیش  بە  هەر  هەمەڕەنگە«  سەرسوڕهێن، 
لێدەكات  وامان  لۆرانسدا  كارەكانی  لە  هەمەڕەنگییە 
لە  لۆرانس  ئەمە  بۆ  كاردانەوەیەك  وەك  ڕابمێنین. 
دا  عاشق«  ئافرەتێكی  »چەند  ڕۆمانی  پێشەكیی 
دەڵێت: »لە ئینگلتەرەدا بەوە تاوانبار كرام كە من 
ئەم  من  گومانێك  هیچ  بەبێ  ئابڕووم،  بێ  و  پیس 
تۆمەتە  ئەو  ئەمەریكاش  لە  ڕەتدەكەمەوە،  تۆمەتە 
سەرەكییەی خرایە پاڵم »ورووژاندنی سێكسی« بوو، 
ئەمەش شتێكی سەیرە و مایەی سەرسوڕمانە. ئیرۆس 
چییە؟ ئاخۆ ئەو ئیرۆسە شۆخەی »كیوپید« ە یان 
تاوانباركردن  پاشان  ناڕوونەكانە؟  نهێنییە  ئیرۆسی 
لە پای چی؟ ڕێزنەگرتن و بەكەمگرتن لە پای چی؟ 
هەستی سێكسی دەكرێ لە ڕێی هاوڕێیەتی بەهێز و 
بەاڵم  بكرێ،  لێ  گوزارشتی  تایبەتەكانەوە  كاروبارە 
بە دەربڕینە فراوانەكەی، بریتییە لەو خەسڵەتەی كە 
تاكەكەس،  پێكەوە دەمانبەستێتەوە، نەك هەروەكو 
بەڵكو بەو گەردوونەشەوە كە ئێمە بەشێكین لێی. بەم 

مانایەش، ئەو كارە ئەدەبییانەی هەستی ئیرۆتیكییان 
تێدایە، خاڵی بەیەكگەیشتنی هاوبەشی نێوان سۆزی 
هەروەكو  ژیانن.  و  ئایین  نهێنییەكانی  و  سێكسی 
الی  »سێكس  نووسیویەتی:  كیندیش  كینی  مارك 
لۆرانس مەغزایەكی هەیە كە بە سادەیی ورووژاندنی 
سێكسی ناگرێتەوە، بەڵكو مەرجێكی بوونە، كە تیایدا 
پەیوەندیی مرۆڤ بە جیهانی دەرەوە، لە پڕێكدا و لە 

چركەساتێكی خۆشبەختیدا دەدرەوشێتەوە.«
دا،   1999 و   1912 سااڵنی  نێوان  نووسینەكانی  لە 
الی لۆرانس هێزی سێكس دەبێتە جەختكردنەوەیەك 
و ئاهەنگگێڕانێك و تێكۆشان لە پێناوی وەدیهێنانی 
ڕواڵ��ی  ناچارە  م��رۆڤ  ه��اوەڵ��دا.  لەگەڵ  یەكبوون 
)مراهقە( و نەرجسیەتی الوێتی تێبپەڕێنێت تا پەی بە 
زەرورەتی جوداوازیی هاوەڵەكەی بكات. ڕزگاربوونێكی 
ئازاراوییە بۆ جۆرێكی تازەی بوون، چ لەسەر ئاستی 
لە  ئەوەتانێ  ڕۆح��ی.  ئاستی  لەسەر  چ  و  سێكسی 
بڕگەی شەشەمی قەسیدەی »هاوسەرێتی« دا شاعیر 
وا باس لە هاوەڵەكەی دەكات، وەك ئەوەی شتێكە 

لە دەرەوەی تێگەیشتنی ئەو: 
»هەمیشە تۆ تۆیت، تۆ من نیت

دەبینن چۆن قەسیدەی 
»ئیرۆتیك« بە توندی 
پشت بە هەندێ جۆری 
دووپاتبوونەوە دەبەستێت. 
بەشێوەیەكی تاسێنەر 
وێنە و سەرنج كەڵەكە 
دەكات تا حاڵەتی توندی 
ئارەزووی سێكسی و 
بەرەوپێشەوەچوونی ئەو 
حاڵەتە بخاتە ڕوو

دی. ئێچ. لۆرانس
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منیش منم، نابم بەتۆ
بوونمان  لە  دوورە  فرە  و  سامناك  جیاوازییەكی  چ 

پێكەوە!
وێڕای ئەوەش، هەست بە شادمانی دەكەم

لەودیو  هەمیشە  تۆ  كە  بەوەی  بەختەوەرم  زۆر  من 
تێگەیشتنی منەوەیت، 
شتێك لەوێدا ڕاوەستاوە

شتێك كە هەرگیز نابێت بە من
چون من بەردەوام لێی دەپرسم، و چاوەڕێی دەكەم 
وەكو ئەوەی چەندیش بژیم هەمان ژیان دەبێت بۆ من
چاوەڕێت دەكەم، تەمەنت هەرچەندێ بێت، چەندیش 

بژیت
هەر لێت دەپرسم، و بە دواتدا دەگەڕێم«

هەستی  هێزی  بە  سەبارەت  نووسین  لە  ئەمجۆرە 
و  ڕی��ش��ەی��ی  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی��ەك��ی  سێكسی، 
كودەتایەكی سەنگین و وێناكردنێكی خۆپەرستانەیە 
پێ  ئەدەبدا  لە  لۆرانسیزمی  كە  جیهانەی  ئەو  بۆ 
ئیرۆتیكییەكانی  نووسینە  دەبێ  ئەی  دەناسرێتەوە. 
لۆرانس بەر لە ساڵی 1912 چۆن بووبێت؟ پێداگرتنی 
و  پرسیاركردن  و  ج��ی��اوازی  لەسەر  ب��ووە  زووی 

خۆنەویستی.
لەم باسە دەگمەنەی سێكسدا لە شیعرە سەرەتاییەكانی 
لۆرانسدا، دەمانەوێت لەم پارچە نووسینەی ڕابمێنین، 
وەختێ قسەكەر )شاعیر( بە وردییەكی ڕاستگۆیانەوە 
و  دەك��ات  خۆی  ژیانی  زووەك��ان��ی  قۆناغە  وەسفی 

دەڵێت:
»من لەم جیهانە گەلێ وەڕس بووم

هەستم بە بێزاری دەكرد 
هەموو شتێك لە دەروونمدا پیس بووبوو

ئاسمان و دارو گوڵ و باڵندە و ئاو 
و  ماشێنەكان  و  ماڵەكان  و  شەقامەكان  و  خەڵك 

مەكینەكان 

میللەتان و سوپاكان و جەنگ و قسەكەری ئاشتی 
كار و خۆشوشتن و فەرمانڕەوایی و ئاشووب

هەموو ئەمانە لە دەروونمدا پیس بووبوون
بە هەمووشیان ئاشنام، چونكە ئێمە خۆمان دەستیان 

پێدەكەین 
چون هەموویان لە دەروونمدان

بیر  لە  شێتانەیانم  ترسی  من  كۆتاییدا،  لە  وەلێ 
ناچێتەوە

وەختێ هەموو شتەكان من بوون
پێشتر ناسیبوومن و لە دەروونمدا چاوەڕێم دەكردن 

چونكە من هەم نووسەر و هەم ئەنجامیش بووم
لە یەك كاتدا هەم خالق و هەم مەخلوق بووم

وەك خالقێك سەیری مەخلوقەكانم دەكرد
وەك مەخلوقێكیش سەیری خۆمی خالقم دەكرد

لە كۆتاییدا ترسێكی شێتانە بوو
من عاشق بووم، ئەو ژنەشم ماچ كرد كە خۆشمدەویست
ماچ  كاتدا خۆشم  لە هەمان  ئای خودای ترس، من 

دەكرد«
الساییكردنەوەیەكی  ئەمە  ئەدەبی،  ئاستی  لەسەر 
قەسیدەكەی واڵت ویتمان بوو »گۆرانییەك بۆ خۆم« 
و  ئاوێنە  قۆناغی  لەسەر  زۆر  تەركیزێكی  تیایدا  كە 
جیهانی  و  هەیە،  خوددا  ڕووی  بە  داخران  حاڵەتی 
دەرەوە وا دەردەكەوێت ڕاوەستاو و قاپۆڕئاسا بێت، 
بێتوانایی  بۆ  وەسفێكە  مەجازییەوە  لەڕووی  بەاڵم 

هونەری و سێكسی.
تۆ كە خۆت هەم نووسەر و هەم ئەنجام بیت، واتە 
بۆ خۆت دەربارەی خۆت بنووسیت، كە لە یەك كاتدا 
هەم خۆت عاشق و هەم خۆشت مەعشوق بیت، واتە 
شەخسیی  هەستێكی  تا  بەكاربهێنیت  هاوەڵەكەت 

تایبەت بە خۆت بەدەست بهێنیت.
لە  ڕستەكان،  ڕەوتی  پەنادارەی  و  پێچ  شێوە  ئەم 
ئازاراویی  پڕۆسەیەكی  بەرجەستەكەری  كاتدا  هەمان 
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و  خۆبایبوون  لە  سووڕێكی  لە  خود  بۆ  گەڕانەوەن 
شكستدا.

ناوەوەی  قەیرانەی  ئەو  بەهێز  بەشێوەیەكی  لۆرانس 
لەالیەن  دەروون  تیایدا  ك��ە  ڕوو  دەخ��ات��ە  ب��وون 
ڕاستیشدا  لە  نابرێ،  پێ  زەفەری  دەرەوە  جیهانی 
لەگەڵ  بەردەوامبوونیدا  لە  كە  حاڵەتەیە  ئەو  ئەمە 
بە  دەناسرێ.  پێ  دەروون��ی  چ��واردەوری��دا  جیهانی 
دەكەوێتە  دەروون  دەرەوە،  شتەكانی  لە  دابڕاویش 
لە  دەروون��ە  ئەم  بەخۆیەوە.  تایبەت  گێژەنی  داوی 
زمانی  سێكسیدا،  ئارەزووی  هێزەكانی  گوشاری  ژێر 
بەرەو ئەبستراكتێكی ڕەمزی دەچێت، با بۆ ئەمەش 
لە یەكێك لە قەسیدە سەرەتاییەكانی وردببینەوە كە 

ناوی »ئیرۆتیك«ە:

ئیرۆتیك
كاتێ چاوم بەو خورییە سوورە قورسە دەكەوێ

كە بەسەر سنگی ماڵەكەی بەرامبەرماندا سەردەكەوێ 
لەبەر بایەكەدا هەڵئەدرێتەوە و ئەنوشتێتەوە

هەست ئەكەم پەڕێكە، ئەكەوێ و 
لەسەر سنگی كەناسمەیەك

كە لەتاو ئازار باڵەفڕەیەتی، ئەلەرزێ
لە كاردانەوەیدا، خێرا سنگم ئەكرێتەوە

بەدەم ئازارێكەوە كە بایەكە پەخشی دەكا
كاتێ چاویشم بە درەختەكان دەكەوێ

بە تەنیشت یەكەوە دەلەنگێنەوە
پێكەوە دەنووشتێنەوە و بە باڵە ڕووتەكانیانەوە

باوەش بە یەكتردا دەكەن
سنگم بەرز دەبێتەوە و بۆ پێشەوە ئەچەمێمەوە

هەردوو باڵی بزێوم دەگرم
كاتێكیش گەاڵ ڕەشەكان بەدەم باوە هەڵدەوەرن

ڕووخسارم بەرز دەكەمەوە
چون وەك دارێكی قژ ڕەش

لۆرانس بەشێوەیەكی بەهێز 
ئەو قەیرانەی ناوەوەی 
بوون دەخاتە ڕوو كە تیایدا 
دەروون لەالیەن جیهانی 
دەرەوە زەفەری پێ نابرێ، 
لە ڕاستیشدا ئەمە ئەو حاڵەتەیە 
كە لە بەردەوامبوونیدا 
لەگەڵ جیهانی چواردەوریدا 
دەروونی پێ دەناسرێ. بە 
دابڕاویش لە شتەكانی دەرەوە، 
دەروون دەكەوێتە داوی 
گێژەنی تایبەت بەخۆیەوە. 
ئەم دەروونە لە ژێر گوشاری 
هێزەكانی ئارەزووی سێكسیدا، 
زمانی بەرەو ئەبستراكتێكی 
ڕەمزی دەچێت
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تاج لە سەرم دەنێن
لێوەكانم دەكەمەوە تا بسكێك لەو قژە بگرم

دووك��ەڵ��ی  چ���ڕی  سپیی  ج��ەس��ت��ەی  كاتێكیش 
شەمەندەفەرەكە دەبینم 

كە دوور دەفڕێت
لە نائومێدیدا خەریكە بەم ئاخەوە دەخنكێم.

توندی  بە  »ئیرۆتیك«  قەسیدەی  چۆن  دەبینن 
پشت بە هەندێ جۆری دووپاتبوونەوە دەبەستێت. 
كەڵەكە  سەرنج  و  وێنە  تاسێنەر  بەشێوەیەكی 
و  سێكسی  ئ��ارەزووی  توندی  حاڵەتی  تا  دەك��ات 
بەرەوپێشەوەچوونی ئەو حاڵەتە بخاتە ڕوو. پێدەچێ 
ئەم بڕگە كورتانە وەها داڕێژرابن تا جەخت لەسەر 
ئەم سووربوونە بكەنەوە لە گۆڕینییانەوە لە وێنەوە 
بۆ سیمبوڵ و بۆ هاوكێشەی سۆز ورووژێن، ئەمەش 
»گۆڕانە لە بابەتەوە بۆ تیۆری«. لەگەڵ ئەمەشدا 
لەسەر  جەخت  قەسیدەكە  ڕیتمی  و  دووپاتبوونەوە 
ئەزموونە  حەتمیەتی  و  خۆی  دووپاتبوونەوەیە  ئەو 

وەسفكراوەكە دەكەنەوە.
جیهانی  بۆ  وەاڵم  هەندێ  لێرەدا  پێدەچێ  شاعیر 
لە  كە  كاتانەدا  لەو  ببەستێتەوە  پێكەوە  دەرەوەی 

حاڵەتێكی سێكسیی نا ئارامدا دەبێت*.

*ئەم بابەتە لە سایتی »االمبراتور« ەوە وەرگیراوە:
الجنس في أشعار د. ج. لورنس المبكرة 

أندرو هاريسون
ترجمة: عمار كازم محمد

 بابەتەكەش بەشێكە لە كتێبی )الجنس و االثارة في 
الشعر االنكليزي( 

تحریر: سی. سی. یارفوت 2006/ لندن.

ئەمجۆرە لە نووسین سەبارەت 
بە هێزی هەستی سێكسی، 
ڕووبەڕووبوونەوەیەكی 
ڕیشەیی و كودەتایەكی 
سەنگین و وێناكردنێكی 
خۆپەرستانەیە بۆ ئەو جیهانەی 
كە لۆرانسیزمی لە ئەدەبدا 
پێ دەناسرێتەوە. ئەی دەبێ 
نووسینە ئیرۆتیكییەكانی 
لۆرانس بەر لە ساڵی 1912 
چۆن بووبێت؟ پێداگرتنی 
زووی بووە لەسەر جیاوازی 
و پرسیاركردن و خۆنەویستی
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ال ماییا
نووسینی: ئەنەیس نین

و. له  سویدییه وه : هیوا قادر
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نۆڤالیسی وێنەکێش تازه  مارییای خواستووه . مارییا 
ئیسپانییە و نۆڤالیسیش بۆیە شەیدای مارییا بووە 
چونکە له  ماییا دیسنۆده ی گۆیا ئه چێت، نۆڤالیس 
هه یه   دنیا  تری  شتێکی  له هه رچی  تابلۆیه ی  ئه و 

خۆشتر ئه وێت.
ئەوان پێکه وه  چوون بۆ ڕۆم تا له وێ نیشته جێ بن. 
مارییا کاتێک ژووری نووستنەکەی لە ماڵەکەدا بینی 
له  خۆشیاندا مندااڵنە دەستی کرد بە چەپڵەلێدان. 
لەگەڵ  بوون  ڤینسیایی  شێوازی  لەسەر  مۆبێلەکان 

ئەو مۆبێالنەی بە سەدەف ڕازێنرابوونەوە.
ئه له رزی  عه زره تا  و  خۆشی  له   مارییا  شەو  یەکەم 
که   ڕاکشا  په یکه رئاسایه   ته خته   ئه و  له سه ر  کاتێک 
بۆ ژنه  دۆقێک دروستکرابوو. پێش خۆگرمۆڵەکردنی 
خرۆشەوە  و  جۆش  به   تەنکەکەدا  سەرچەفە  لەژێر 

لەسەر جێگاکە پاڵکه وت. ئەو پەنجە پەمەییانەی بە 
قاچە خڕیالنەکانیەوە بوون به  جۆرێک ئه یجواڵنده وه  

وه ک به وه ی بیه وێت نۆڤالیس بانگ بکات. 
به اڵم تا ئه و ساتەش هەرگیز بە ڕووتی خۆی پیشانی 
مێردەکەی نەدابوو. یه که م لەبەرئەوەی ئیسپانی بوو، 
دووهەم کاسولیک بوو، سێهه میش زۆر کۆنەپارێزبوو. 
بۆیه  ئه بوو پێش هه ر تێکەڵبوونێکیان  ڕووناکییه کان 

بکوژێنە وه . 
ئەوەستا  تەختەی خەوەکەوە  تەنیشت  لە  نۆڤالیس 
و بەدوو برۆی پەرێشانەوە سەیری مارییای ئەکرد. 
بەچەشنێک ئارەزووی ئەوروژا کە دواتر نەی ئەتوانی 
گوزارشتی لێ بکات و قسەی دڵی خۆیی بۆ بکات. 
و  ببینێت  مارییا  جەستەی  ئەیویست  نۆڤالیس 
کاتەش  ئەو  تا  چونکە  بکات.  جوانییەکانی  باسی 

ماییا دیسنۆده ی گۆیا
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تا  نەدابوو  ئه و  پیشانی  جەستەی  هێندە  مارییا 
کە  ئوتێل  شەوەی  چەند  لەو  جگە  چۆنە.  بزانێت 
دیوارە  سەری  لەو  هەردووکیان  سەیرەکانی  ئاهە 
تەنکەکانەوە ئەبیسترا. ئه و ئاهانه شی کە نۆڤالیس 
خۆشه ویستێک  ئاهی  ئەکێشان،  هەڵی  کۆتاییدا  لە 
نه بوو به قه د ئه وه ی ئاخ و ئۆف و ته مه نای وێنه کێش 

و هونه رمه ندێک بوون.
بەاڵم مارییا لەپای ئەوەی که  نۆڤالیس وای ئه یکرد 
ناڕازی دەرئەبڕی و سوور هەڵئەگەڕا و کەمەکێکیش 
خۆی زویر ئەکرد. لە قواڵیی دەروونیشیدا هه ستی به  

گوناه� و برینداربوون ئه کرد.  
عەقڵ  بێ  خۆت  ئەوەندە  ئێستا  ئازیز،  ”نۆڤالیسی 

مەکە و وەرە ناو جێگەکەوە.”
ئه بێت  ئه ووت:  پێی  و  نەئەدا  ملی  نۆڤالیس  بەاڵم 
ده ستبه رداری ئه م کۆنه پارێزییه  خراپه ت بیت. هونه ر 
تۆ  که   دێت  شەرمە  و  زێدەڕۆیکردن  به م  گاڵته ی 
زیاتر ئه هێنێت  له وه   ئینسان  زۆر  ئه یکه یت. جوانی 
که  شانازی پێوه بکرێت و پیشانبدرێت نه ک به وه ی 

بشارێته وه  و به چاوی سوک سه یربکرێت. 
ئه م شه رمه ی مارییا  وای له  نۆڤالیس ئه کرد ناچاربێت 
و  بۆئه وه ی ده سته  چه پ  به کاربهێنێت  هێز  که مێک 
ڕاستکراوه کانی لەسەر مەمکەکانی البەرێت کە پێی 

ئەشاردنەوە. 
ئەدەیت  ختوکەم  ئەیووت:  و  ئەکەنی  پێ  مارییا 

ناشیرین. تۆ عەزیەتم ئەدەیت. 
شەیدایانە  نۆڤالیس  وردە  وردە  شێوەیە  بەم 
ئەکرد،  مارییای  جەستەی  جوانی  و  خانمی  باسی 
ئەویش خۆی شل ئه کرد و ئه یویست وه ک منداڵێک 
ئازارێکی  سوکه   دوچاری  ئەوکاتانەی  بیالوێنێت. 
سوکه   جاره   جار  نازه وه    له ڕوی  ئه بوو،  خۆشیش 

ناڕازییه کی ده رئه بڕی. 
وه ک  جەستەی  ئەبوەوە  ڕووت  مارییا  کاتێک 
بۆ  ئەنوقاند  چاوەکانی  ئه بریسکایه وه .  مروارییه ک 
شێوەی  هه ڵبێت.  خۆی  رووتی  لەشەرمی  ئەوەی 
مەست  نۆڤالیسی  چاوی  مارییا  جەستەی  جوانی 
ئەکرد. نۆڤالیس نەی ئەتوانی چاو لەسەر جەستەی 

ڕاکشاوی مارییا لەسەر سەرچەفەکە البه رێت.

پێی ئه ووت: ”تۆ ماییا نازدارەکەی گۆیایت”.
ڕازی  مارییا  هەفتەیەدا  چەند  ئەو  ماوەی  لە 
نەشی  نۆڤالیس،  بەردەم  مۆدێلی  بە  ببێت  نه ئه بوو 
مۆدێلی.  بە  ببن  تریش  کەسانی  تەنانەت  ئەهێشت 
بوو  کارکردن  سەرقاڵی  نۆڤالیس  کاتانەی  ئەو 
ئەکرد  خۆی  پێشوەخت  ئاگادارکردنێکی  هیچ  بێ 
ئەکرد.  لەگەڵ  قسەی  هەندێک  و  ئەتەلێکەدا  بە 
ئەتێلیەکەدا  بە  کرد  خۆی  کاتێک  دوانیوەڕۆیەک 
ژنێکی ڕووتی لەسەر سەکۆی مۆدێلەکە بینی. ژنەکە 

بڕبڕەی پێچاوپێچی پشتی کردبووە نۆڤالیس. 
سەکۆکە.  سەر  بچێتە  بوو  ڕازی  مارییا  کۆتایدا  لە 
نۆڤالیسش داوای لێکرد ببێت بە مۆدێلی و ئەویش 
هێندە  ئەتەلێکە  ناو  گەرمای  ڕۆژە  ئەو  بوو.  ڕازی 
بۆ  نۆڤالیسیش  لێکه وت.  خەوی  مارییا  کاریگەربوو 

ماوەی سێ سەعات بێ وچان وێنەی کێشا.
گەورەکەی  ئاوێنە  لەبەردەم  چۆن  هەروەک  مارییا 
ژووری نووستنەکەدا بێ هیچ شەرمکردنێک جەستەی 
خۆی ئەبینی ئاوا لەسەر سەکۆکە ڕاکشابوو سەیری 
جوانی  سەیرکردنی  بەچەشنێک  ئەکرد.  خۆی 
جه سته ی داگیری کردبوو، بۆ ساتێک لەبەردەم ڕووت 
چونکه   نه کرد.  به شه رم  هه ستی  خۆیدا  قووتی  و 
ترەوە  دەموچاوێکی  بە  ئەوی  جەستەی  نۆڤالیس 
وێنە کێشابوو تا هیچ کەسێک نەتوانێت بیناسێتەوە.  
جاری  وەک  مارییا  و  نەخایاند  زۆری  ئەمە  بەاڵم 
نۆڤالیس  چیتر  نەیهێشت  و  لێهاتەوە  جارانی 
بیبینێت و ڕازیش نەبوو وەک مۆدێلێک لەبەردەمیدا 
ڕابوەستێت. هەموو جارێکیش کە نۆڤالیس ئافرەتێکی 
لەبەردەمی خۆیدا وەک مۆدێل دائەنا ئەو بەردەوام 
لە پشتی دەرگاکانەوە ئەوەستا و گوێی شل ئەکرد 

و سەرەتاتکێی بوو. 
مارییا لەتاو ئەو هەموو دڵە خورپە و گومانانەی لە 
نەی  شەوان  چیتر  نەخۆشکەوت.  هەیبوو  نۆڤالیس 
بۆ  دکتۆر حەبی خەوی  لێبکەوێت.  ئەتوانی خەوی 
لێ  قوڵی  خه وێکی  بتوانن  حەبانە  ئەو  تا  نووسی 

بخه ن. 
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حەبە  ئەو  مارییا  کە  ئەیزانی  کات  هەرچ  نۆڤالیس 
بەهێزانەی خواردووە و خەوێکی قوڵی لێ کەوتووە، 
بێ ئەوەی مارییا پێ بزانێت بە دزییەوە هەڵئەستا و 
ئەچووە ناو ئەتەلێکەی، ماریاش بەخەبەر نەئەهاتەوە 
و  فڵچە  هیالکیدا  لە  نۆڤالیس  کاتانه ی  ئەو  تا 
بۆیاخەکانی لەدەست ئەکەوتە خوارەوە. بەیانییەکی 
خەبەری  کارکردنەوە  حەزی  بەدەم  نۆڤالیس  زوو 
بوەوە. بینی کە مارییا بەقوڵی خەوی لێ کەوتووە، 

ئەمەش بیرۆکەیەکی سەیری لەال دروستکرد. 
مارییا البرد و دەستی کرد  لە سەر  سەرچەفەکەی 
هەست  ئەوەی  بێ  شەوەکەی.  جلی  داکەندنی  بە 
بکات  مارییا  بەخەبەرهاتنەوەی  نیشانەیەکی  بە 
بەرزکردەوە.  مەمکەکانی  سەرو  تا  ژێرکراسەکەی 
تەواوەتی  بە  لەویادا هەموو جەستەی  بەو شێوەیە 
پڕ  توانی  تا  ئەویش  نۆڤالیس،  بەرچاوی  کەوتە 
ڕاکشابوو  بەجۆرێک  مارییا  سەیریکرد.  دڵ  بە 
مەمکەکانی  و  ئەمالوالیەوە  کەوتبوونە  دەستەکانی 
وەک نێچیرێکی گیراو کەوتوبوونە بەر نیگاکانی. بەو 
نەیوێرا  بەاڵم  وروژا  نۆڤالیس  ئارەزووی  سەیرکردنە 
دەستیان بۆ بەرێت. لەبری ئەوە چوو بەدوای وەرەقە 
و قەڵەمدا گەڕا و دەستیکرد بە وێنەکێشانی. کاتێک 
ئه کرد  واهه ستی  ئەکێشا  مارییای  وێنەی  نۆڤالیس 
جەستەی  بە  دەست  هێڵێکدا  هه ر  کێشانی  لەگەڵ 

مارییادا دێنێت. 
نۆڤالیس  سەعات  دوو  ماوەی  بۆ  شێوەیە  بەو 
حەبی  هەستیکرد  کاتێکیش  بەردەوامبێت.  توانی 
خەوەکە خەریکە کاریگەری لەسەر مارییا نامێنێت، 
ئەوەی  پێش  خوارەوە،  داکێشایە  ژێرکراسەکەی 
سەرلەنوێ  سەرچەفەکەی  بەجێبهێڵێت  ژوورەکەش 

پیادایەوە. 
لە ماوەی ئەو چەند ڕۆژەدا به هۆی ده ست پێکردن 
به  عاده تێکی تازه  بۆ کارکردن له الیه ن نۆڤالیسه وه، 
ڕۆژ  درێژای  بە  بوو.  سه رسوڕمان  توشی   مارییا 
سەرقاڵی  و  ئەتەلێکە  ئەخزاندە  خۆی  نۆڤالیس 
سەرلەبەیانیان  کە  وێنانەی  ئەو   � بوو  وێنەکێشان 

ئەیکێشان. 

مارییای  وێنەی  چەندان  نۆڤالیس  شێوەیە  بەم 
ئامادەکرد. وێنەکان ساتەکانی خەوتن و پشوودانی 
مارییایان پیشان ئەدا، تەواو وەک ئەو یەکەم وێنەیەی 
سوڕمابوو  سەری  مارییا  کێشابووی.  یەکەمجار  کە 
لەو هەموو سەرقاڵییەی نۆڤالیس، وای ئەزانی ئەو 
ئەو  گۆڕانکاری  و  دووبارەکردنەوە  خەریکی  تەنها 
هەمیشە  نۆڤالیس  کێشابووی.  کە  تابلۆیەیە  یەکەم 
دەموچاوی ناو تابلۆکانی ئەگۆڕی. چونکە دەموچاوە 
هەرچ  ئاشکرابوو،  و  دیار  مارییا  ئاساییەکەی 
کەسێکیش تابلۆکانی ببینیایە باوەڕی نەئەکرد ئەو 

جەستەیە جەستەی مارییایە وێنەکێشراوە.
مارییادا  بەخەبەربوونی  لەکاتی  نۆڤالیس  چیتر 
ئاره زووی سێکسی نه بوو له گه ڵیدا و بە سیمایەکی 
سادە و نیگایەکی تیژەوە تێی ئەڕوانی. ئەو تەنها 
بەو  کە  بۆی  هه بوو  سێکسی  ئاره زووی  لەکاتێکدا 
لێ  خه وی  و  ڕائەکشا  نەرمەیەوە  و  پڕ  جەستە 

ئه که وت.
نۆڤالیس یەک لە دوای یەک وێنەی مارییای ئەکێشا. 
له به رامبه ر  ئەبوو  تەنیا  ئەتەلیەکەدا  لە  کاتێکیش 
به رامبه ری  قه نه فه که ی  له سه ر  تابلۆدا  دواهه مین 
دائه نیشت. که  سەیری مەمکەکانی و قەوسی سکی 
و توکەبەری نێوان ڕانەکانی مارییای ئەکرد، هەستی 
و  دێت  جەستەیدا  بە  ئەکرد  گەرما  شەپۆلێکی  بە 
ئەچێت، هەستی ئەکرد کە چۆن ئارەزووی خەریکە 
دائەنێت.  لەسەر  کاریگەری  تابلۆکە  و  گڕئەگرێت 
خۆشی سەری لەوە سوڕئەما کە چۆن ئەو تابلۆیە 

ئه توانێت هێندە کاریگەری له سه ر دابنێت.
به جۆرێک  و  ئەکرد  تابلۆکەی  سەیری  بەردەوام 
تابلۆکەیه   ناو  کچی  ئه وه   کە  بەرچاوی  ئەهاتە 
بەدەستە جوانەکانی دەستی بۆ ئەبات. قۆپچەکانی 
پانتۆڵەکەی ئەکردەوە و بەهێواشی دەستی بەخۆیدا 
ئەهێنا... دوای ڕەحەتبوونیش لەسەر پشت بەهیالکی 

لەبەردەم تابلۆکەدا پاڵ ئەکەوت.
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مارییای  لەبەردەم  سەرلەنەوێ  دواتر  ڕۆژی  بۆ 
خەوتوودا ئەوەستایەوە. تۆزقاڵێک ڕانەکانی له یه کتری 
ئه ترازاند تا خەتی نێوان ڕانەکانی ئەبینی. هەر بە 
مارییای  ڕاکشانی  شێوە  و  خاویی  سەرنجی  پێوە 
وا  ئەبردەوە،  خۆی  بۆ  دەستی  سەرلەنوێ  و  ئەدا 
بەخەیاڵیدا ئەهات ئەوە دەستی مارییایە نەک خۆی. 
و  ئه برد  نۆڤالیس  کێری  بۆ  که مجار ده ستی  مارییا 
یاری پێ ئه کرد. هه میشه  خۆی ئه کشانده وه  و نه ی 
ئه ویست ده ستی بۆ پیابهێنێت. ئه وه تا ئێستا خۆی 

به ده سته  به هێزه کانی له به رده میدا گرتوێتی. 
مارییا زوو تێگەیشت کە عەشقی ئەوی لەدەستداوە. 
نەی ئه زانی چی بکات تا دڵی نۆڤالیس جارێکی تر 
به الی خۆیدا ڕابکێشێته وه . پێیوابوو نۆڤالیس تەنها 

لە کاتی وێنەکێشاندا جەستەی ئەوی خۆشئەوێت.
نۆڤالیس بەجۆرێکی هێنده  هونەرمەندانە ئەوەی خۆی 
گرتبوو کە هەرگیز پێشتر به و جۆره  تاقی نه کردبوه وه . 
قه باره ی  هێنده ی  ڕاکشاندا  ساتی  له   پەیکەرێکی 
ورده کارییه کانیه وه   هه موو  به   مارییا  ڕاسته قینه ی 
دروستکردبوو. پەیکەرە خه وتووه که  هه رچی جێگای 

جوانی جه سته ی هه بوو تیایدا ده رکه وتبوو.  
سه فه ریکرد  هاوڕێکانیدا  له   هه ندێک  له گه ڵ  مارییا 
به اڵم  بمێنێته وه ،  له وێ  هه فته یه ک  بۆ  تا  الدێ  بۆ 
ناچار گەڕایەوە  دوای چەند ڕۆژێک نەخۆشکەوت و 
کاتێک گەڕایەوە  بکات.  ئه وه ی سه ردانی دکتۆر  بۆ 
ئەوەی  وەک  دیاربوو  هۆڵ  و  ماڵه که  چۆڵ  ماڵەوە، 
کەسی تیادا نەژی. مارییا لەسەر نوکی پەنجە بەرەو 
ئەتەلییەکەی نۆڤالیس چوو. هیچ ده نگێکی گوێ لێ 
ژووره وه یه  و   له   نۆڤالیس  ئێستا  وابوو  نەبوو. پێی 
له گه ڵ ژنێکدا ڕائه بوێرێت. به  هێواشی نزیک ده رگاکه  
بوه وه  و به ئه سپایی وه ک دزێک ده رگاکه ی ترازاند. 
نه کراو:  چاوه ڕوان  شتێکی  سه ر  چووه   چاوی  له پر 
بینی،  خۆی  په یکه رێکی  ئه ته لێکه دا  ناوه ڕاستی  له  
بژه وه   به قژی  و  ڕوتوقوتی  به   بینی  نۆڤالیسیشی 
خۆی له په یکه ره که  ئه خشێنێت. نۆڤالیس هێنده  به  

زه وق بوو که  هیچ کاتێک مارییا پێشتر کێری ئه وی 
به و ڕه پییه نه بینی بوو. 

په یکه ره که دا  له گه ڵ  زەوقەوە  بە  نۆڤالیس 
دەمی  بەجۆرێک  و  ئەکرد  ماچی  ئه جواڵیه وه ، 
ڕاستیدا پێشتر  له   ڕانەکانییەوە کە  نێوان  ئەخستە 
هەرگیز ئاوا بەو شێوەیە لەگەڵ مارییادا نەیکردبوو. 
نۆڤالیس هیچی له  خۆیه وه  نه ئااڵندبوو ئه و کۆمه ڵه  
سه رچه فه  گه ورانه شی که  باڵویکردبوونه وه  به ده وری 
ئاره زووی  و  گه رمی  و  ڕووتی  تر  هێنده ی  خۆیدا 
ئه ویان به رجه سته  تر ئه کرد. له و کاتانه شدا نیگای 
لەهەمانکاتیشدا  و  تابلۆکان  ئەگرتە  هەوەسدارانەی 
کردبوو.  پەیکەرەکەدا  بە  باوەشی  بەردەوام 
لەگەڵ  وای  ڕاستەقینەی  و  شێتانە  ئاره زوویه کی 
پەیکەرەکەدا هەبوو، کە هاوسەرەکەی شتی وای لە 
ڕاستیدا لێ نەبینیبوو له گه ڵ خۆیدا. کاتێک مارییا 
ئەکرد  هەستی  ئەدا  سەیرە  دیمەنە  لەو  سەرنجی 
یەکەمجارە بەو شێوەیە هەوەسی خەفەبووی بڵێسە 
لەبەری خۆی  و جلەکانی  ژوورەوە  بسەنێت. چووە 
داکەند و وەک مارییایەکی نوێ و زیندوو خۆی پیشانی 
نۆڤالیس دا. به ڕاده یه ک هەوه سێکی وای تیابزوابوو 
بێ  ئه چوو.  کێشراوه کان  تابلۆ  ناو  له هه وه سی  که  
هیچ دوودڵی و هەستکردن بە عه یبه یه ک جەستەی 
خۆی خسته  بەردەمی نۆڤالیس، ئه یویست جه سته ی 
ڕاسته قینه ی خۆی زۆر زیاتر له  جوانی جه سته ی ناو 
واش  پیشانبدات،  په یکه ره که   و  کێشراوه کان  تابلۆ 
له  نۆڤالیس بکات به یه کجاری هه موویان لەبیربکات.

سه رچاوه 
Anais Nin
Venusbarn
ö; Mikael Mörling
Axlings Tryckeri AB
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فه مه نیزم و
که لتوری گشتی

نووسنى: دومینیک ئه ستریناتی
و.له فارسییه وه : رێبین هه ردی

زیادبونی تێبینیکردنی ئاماده بونی ژنان له  
کلتوری گشتیدا له ناو بواری لێکۆڵینه وه ی 
به شێکه   کلتوریدا  کۆمه ڵناسی  و  کلتوری 
و  فه مه نیزم  ف��راوان��ت��ری  ژی��ان��ه وه ی  ل��ه  
وه ک  فه مه نیزم  فه مه نیستی.  تیوره ی 
ئاراسته یه کی  و  رۆشنبیری  بزوتنه وه یه کی 
به اڵم  هه یه .  دێرینی  مێژویه کی  سیاسی، 
له   ژنان  ت��ازه ی  بزوتنه وه ی  ده رکه وتنی 
که   دواوه   به    1950 ده یه ی  کۆتاییه کانی 
به  شیکردنه وه  و ره خنه ی چۆنێتی و هۆی 
هه ڵسوکه وتی کلتوری گشتی و ده زگاکانی 
ئاماده بونیان  و  ژناندا  له گه ڵ  راگه یاندن 
نادادپه روه رانه   بێویژدانانه ،  به شێوه یه کی 
و وه به رهێنه رانه  هه ڵساوه  له  چوارچێوه ی 
و  ره گ��ه ز  دوو  نایه کسانی  تری  هه مه کی 
ئه م  سه ره کی  خاڵی  ژناندا،  سه رکوتی 

فه سڵه  ئه بێت.
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ئه وه   ئه کرێت  ئه یبینین  دیدا  به شه کانی  له   وه ک 
تایبه تی خۆی  گرنگی  فه مه نیزم  لقی  که  سێ  بڵێن 
و  سودوه رگرتن  که   لیبڕاڵی  فه مه نیزمی  هه بووه : 
به رهه مهێنانه وه ی نایه کسان و وه به رهێنانه وه ی ژنان 
ره خنه   گشتیدا  کلتوری  و  راگه یاندن  ده زگاکانی  له  
کێشه یه   ئه م  چاره سه ری  بۆ  وایه   بڕوای  و  ئه کات 
ئه بێت کۆمه ڵێک یاسا دابنرێت که  هه لی یه کسان بۆ 
ژنان دابین ئه کات. فه مه نیزمی رادیکاڵ که  بڕوای وایه  
به رژه وه ندی ژنان و پیاوان له بنه ڕه تدا و به شێوه یه کی 
باوکساالری  وایه   بڕوای  و  جیاوازن  له یه ک  ناچاری 
مێژووی  ش��ێ��وه ی  گرنگترین  ژن��ان  سه رکوتی  و 
دابه شبونی کار و سه رکوتکردنه  و بۆ چاره سه ری ئه م 
و  ژنان  ته واوی  جیابونه وه ی  پێشنیاری  کێشه یه ش 
پیاوان ئه کات. دواجار فه مه نیزمی سۆسیالیستی که  
جه ختکردنی فه مه نیزمی رادیکاڵ له سه ر باوکساالری 
ق��ه ب��وڵ ئ��ه ک��ات، ب��ه اڵم ه��ه وڵ ئ���ه دات س��ودی بۆ 
شیکردنه وه ی سه رمایه داری وه ربگرێت و رێگه چاره ی 

په یوه ندی  له   ڕیشه یی  چاکسازی  له   کێشه یه   ئه م 
نێوان ژنان و پیاوان وه ک به شێکی جیانه بوه وه  له  
ده رکه وتنی کۆمه ڵگایه کی سۆسیالیستی ئه دۆزێته وه . 
له  ساڵه کانی دواییدا له  لێکۆڵینه ی کلتوری گشتیدا 
ئه م جیاوازیانه  هه ست پێ نه کراوتره  و فه مه نیزمی 
رادیکاڵ که م که م فه رامۆش کراوه . ئه مڕۆ فه مه نیزم 
بونیاده کانی  بۆ  »لیبراالنه تر«  دیدێکی  هه وڵئه دا 
ده سه اڵتی جنسی که  تیاییدا نایه کسانی نێوان ژنان 
کۆمه اڵیه تی  و  کلتوری  دیارده یه کی  به   پیاوان  و 
له   و  تێکه ڵبکرێت  یه که وه   به   ئه درێت  قه ڵه م  له  
له   سودیان  خۆیاندا  فه مه نیستی  شیکردنه وه ی 
دیدێک وه رگرتووه  که  بۆ ژنان که  گرنگیه کی زیاتر 
که   تیوریدا  چوارچێوه یه کی  له   و  دائه نێت  ژنان  بۆ 
دابه شکردنه   و  ئه تنیه ت  و  ڕه گه زه کان  چینه کان، 

کۆمه اڵیه تیه کانی تر له به رچاو ئه گرێت. ئه جوڵێت.
کتێبه دا  له م  ئێستا  تا  که   دیده کان  و  تیوره کان 
لێکۆڵینه وه ی کلتور –  تایبه تن به   یان  باسمکردوه  

زۆرێک له به رهه مه  سه ره تاییه کان 
له باره ی ژنان و کلتوری گشتیه وه  
چه قیان له سه ر ئه وه  گرتووه  
که  تاکمان )Tuchman( ناوی 
ئه نێت “له ناوچونی سیمبۆلیکی 
ژنان. ئه م خاڵه  ئاماژه  بۆ 
فه رامۆشکردنی به رهه مهێنانی 
کلتور و دوباره  به رهه مهێنانه وه ی 
ده زگاکانی ڕاگه یاندن بۆ ژنان 
و له  ئه نجامدا په راوێزخستن و به  
هیچ ئه ژمارکردنی ژنان ئه کات. 
ژنان یان له  بواری کۆمه اڵیه تیدا 
ئاماده ییان نیه  و یان به شێوه ی 
چینێک پیشان ئه درێن که  
له سه ر بنه مای جه زابیه تی جنسی 
و ئه نجامدانی ئه رکی ناو ماڵ 
فۆرمیان وه رگرتووه 

باربارا تاكمان
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وه ک سیمۆلۆجیا و یان تیوره ی کلتوری جه ماوه ری- 
به رباڵوتری  و  بۆ شێوازێکی هه مه کیتر  په نایان  یان 
بردووه - وه ک  دیارده  کۆمه اڵیه تیه کان  لێکۆڵینه وه ی 
له ڕوی  فه مه نیزم  مارکسیزم-.  یان  بونیادگه ری 
فراوانی و ڕاده ی ناوه ڕۆک و ئه و کێشانه ی باسیان 
هاوبه شی  خاڵی  دوهه مدا  دی��دی  له گه ڵ  ئه کات، 
زۆرتری هه یه . له ڕاستیدا فه مه نیزم به هه مان ڕاده ی 
گرنگی به  مێژووی روشنبیری لێکۆڵینه وه ی کلتوری 
تری  بواره کانی  مێژووی  به   گرنگی  ئه دات،  گشتی 
دیدی  ئه دات.  کۆمه اڵیه تی  و  زانستی  لێکۆڵینه وه ی 
فه مه نیستی هه موو ئه و دیدانه ی تر که  له م کتێبه دا 
لێره وه   و  ئه کات  ت��اوت��ۆی  وردی  به   باسکراون 
کلتوریه کانیش  لێکۆڵینه وه   مێژوی  هه ڵسه نگاندنی 
کلتوری  و  فه مه نیزم  ل��ێ��ره وه   ئ��ه گ��رێ��ت.  له خۆ 
تاوتۆێ  گرێدراو  پێکه وه   شێوازی  دوو  وه ک  گشتی 
کلتوری  له   فه مه نیستی  ره خنه ی  سه ره تا  ئه کرێت. 
گشتی له  لێکۆڵینه وه   کلتوریه کاندا ره چاو ئه کرێت. 
فه مه نیسته کان ره خنه یان له  چه ند بابه تێکی جیاوازی 
ره خنانه   له م  هه ندێک  ب��ه اڵم  هه یه ،  ب��واره دا  له م 
پیشاندانی  نمونه   بۆ  هه یه .  زیاتریان  گرنگیه کی 
کلتوری گشتی بۆ ژنان که  له  په راوێزدان یان له  قاڵبی 
له  پێشه وه  دیاریکراو دایانده نێن، یان ئاماده نه بونی 
ژنان له  به رهه مهێنانی کلتوریدا و نادیده گرتنی ژنان 
کلتوری  له   په یامگێڕ  جه ماوه ری  له   به شێک  وه ک 
ناڕازی  ڕاده   به هه مان  فه مه نیسته کانیش  گشتیدا. 
بون له  شێوه ی به رخوردی لێکۆڵینه وه  ئه کادیمیه کان 
له گه ڵ دیارده  کۆمه اڵیه تی و کلتوریه کاندا و بڕوایان 
وایه  ئه وانیش به  پێی خۆیان ئه م پرۆسه یه  توندتر 
به   ژنان و سه رکوتکردنیان  پێگه ی  ئه که ن. چونکه  
وه ک  ئه کادیمیش  لێکوڵینه وه ی  وه رناگرن.  جدی 
کۆمه اڵیه تی  چینێکی  وه ک  ژن��ان  گشتی  کلتوری 

نادیده  ئه گرێت یان به  هیچی دائه نێت. له  ئه نجامدا 
فه مه نیسته کان به  پێی ئه رگۆمێنتی سیاسی و فکری 

ئه م لێکۆڵینه وانه  به  فه رمی ناناسن.
که   دیدانه   و  روانگه   ئه و  کۆی  فه منیستی  ره خنه ی 
ئه مجۆره  چه وسانه وه  جنسیه  قه بوڵ ئه که ن، ئه که نه  
فه مه ینسته کانه وه   روانگه ی  له   خۆیان.  ئامانجی 
هه ندێک له م شێوازانه  زۆر گرنگ و کاریگه ر بوون. 
گامان و مارشمنت ئه م خاڵه  به مجۆره  ئه خه نه  ڕوو:

»فه مه نیسته کان له  کۆتایی ده یه ی 1970دا بروایان 
ئه و  و  پۆلبه ندی  ملکه چی  ژن��ان  ئه زمونی  واب��وو 
لێره دا  به  هۆیانه وه  خۆی ده رئه بڕێ.  ره مزانه یه  که  
دیدی تایبه تی فه مه نیسته کان بۆ مارکسیزمی ئه وروپی 
له   سودیان  فه منیسته کان  راوه ستانه .  شایه نی 
به رهه مه کانی گرامشی و ئاڵتۆسیر له باره ی »عه قڵی 
ته ندروست« و »ئایدۆلۆژیه وه » و ئه و به رهه مانه ی 
که  له  ده رونناسیه وه  باسی جنسیه تیان کردووه  بۆ 
مانای  به   کلتور   - رؤژانه   ژیانی  »سیاسیکردنی« 
زیندوی  ئادابی  له باره ی  ئه تنۆلۆگیه که ی  تایبه تی 
)ته حه دا(  ئاله نگاری  و  وه رگرتووه .  کۆمه ڵگاوه ، 

پێناسی کلتور بون بۆ ژنایه تی و پیاوه تی.
باسه   و  لێکۆڵینه وه   ل��ه   زۆرێ���ک  گ��ه رچ��ی  ب��ه اڵم 
فه مه نیسته کان سودیان له  دید و میتۆد و تیوره کانی 
له   سودوه رگرتن  )وه ک  وه رگرتووه   به رهه مانه   ئه م 
چه وساندنه وه ی  هێماکانی  شکاندنی  بۆ  سیمۆلۆجیا 
جنسی(، ئه م لیکۆڵینه وانه  به  هۆی سه رنه که وتنیان 
له تاوتۆێ کردنی مه سه له ی ژنان و جنسیه ت ره خنه  
بۆنه ته   خۆیان  نۆبه تی  به   ره خنه یه ش  ئه م  کراون. 
و  فه مه نیسته کان  له نێوان  به رباڵو  وتوێژی  هۆی 
کلتوری  بۆ  فه نیستیه کان  شیکردنه وه   ده رکه وتنی 
گشتی. ئه م هه واڵنه  دووه م خاڵی گرنگی ئه م فه سڵه  
پێک ئه هێنێت. خاڵێکی سه رنجڕاکێشه ر که  له باره ی 
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له و  هه ندێک  ئه وه یه   هه یه   شیکردنه وانه وه   ئه م 
تیورانه ی که  له  فه سڵه کانی دواییدا باسی ئه که ین، 
پێئه چێت  و  کراون  ره خنه   کاریگه ر  شێوه یه کی  به  
ئه و ره خنانه ی تر بسه لمێنن که  پێشتر له م تیورانه  
شیکردنه وانه   ئه م  هه مه کی  به شێوه یه کی  گیراون. 
فه مه نیستیه کانی  لیکۆڵینه وه   ماهیه تی  ئه توانن 
ئاله نگاری)ته حه دا(  و  بکه ن  دیارتر  گشتی  کلتوری 
پێشوتر  دیده کانی  و  تیوره   بۆ  فه مه نیسم  جدی 

له باره ی کلتوری گشتیه وه  ئاشکراتر بکه ن.

ره خنه ی فه مه نیستی
و  ژنان  له باره ی  سه ره تاییه کان  له به رهه مه   زۆرێک 
ئه وه  گرتووه  که   له سه ر  کلتوری گشتیه وه  چه قیان 
“له ناوچونی  ئه نێت  ناوی   Tuchman)( تاکمان 
سیمبۆلیکی ژنان. ئه م خاڵه  ئاماژه  بۆ فه رامۆشکردنی 
به رهه مهێنانه وه ی  دوب��اره   و  کلتور  به رهه مهێنانی 
ئه نجامدا  له   و  ژن��ان  بۆ  ڕاگ��ه ی��ان��دن  ده زگ��اک��ان��ی 
په راوێزخستن و به  هیچ ئه ژمارکردنی ژنان ئه کات. 
و  نیه   ئاماده ییان  کۆمه اڵیه تیدا  بواری  له   یان  ژنان 
له سه ر  که   ئه درێن  پیشان  چینێک  به شێوه ی  یان 
بنه مای جه زابیه تی جنسی و ئه نجامدانی ئه رکی ناو 
ماڵ فۆرمیان وه رگرتووه  )ئه بێ ئه وه مان له  بیر بێت 
به شیوه یه کی  ژنان  بۆ  گشتی  کلتوری  سه رنجی  که  
سه ره کی خۆی بۆ دوباره  به رهه مهێنانه وه  و روکه شی 

ژنان ته رخان کردووه (. 
روانگه ی  له   میدیادا  له   ژن��ان  کلتوریی  وێنای 
و  پ��اراس��ت��ن  ئ��اراس��ت��ه ی  ب��ه   فه مه نیسته کانه وه  
چه مکه   به هێزکردنی  و  جنسی  کاری  دابه شکردنی 
قه بوڵکراوه کان له باره ی ژنایه تی و پیاوه تیه وه  به کار 
“له ناوچونی  به   راگه یاندن  ده زگاکانی  ئه هێنرێت. 
له   ئه بێت  ژنان  ئه ڵێن  پێمان  ژن��ان”  سیمبولیکی 

له   و  ده رک��ه ون  که یبانودا  دایک،  هاوسه ر،  ده وری 
له مه   ژنان  چاره نوسی  باوکساالردا  کۆمه ڵگایه کی 
زیاتر نیه . دوباره  به رهه مهێنانه وه ی کلتوری شێوه ی 
ئه م  هه وڵئه دات  و  ئه کات  ژنان  فێری  ده ورانه   ئه م 
قه ڵه م  له   سروشتی  به   ژناندا  له به رچاوی  ده وران��ه  
ئه م   Van Zoonen)( زۆنین  ڤان  ب��دات”4”. 

خااڵنه  به مشێوه ی خواره وه  کورت ئه کاته وه :
زۆرێک له  شیکردنه وه ی ناوه ڕۆکی چه ندایه تی ئه وه یان 
ده رخستووه  که  ژنان به ده گمه ن له  میدیادا ده رئه که ون، 
چ له  وێنه ی هاوسه ر، دایک، کچ، ده زگیران یان له  
قاڵبی ئه و کارانه دا که  به شیوه یه کی ته قلیدی ژنانه ن 
پیشوازی(  به شی  کارمه ندی  په رستار،  )سکرتێر، 
س��ه ره رای  سێکسی.  شتێکی  وه ک  ته نانه ت  ی��ان 
زۆر  ب��ه اڵم  جوانن،  و  گه نج  گشتی  به   ژن��ان  ئه مه  
خۆێنده واریان نیه . لێکۆڵینه وه  ئه زمونیه کان له باره ی 
که   ئه سه لمێنێت  تیوره یه   ئه م  ناسینه وه   ده روناسی 
خێزان-  –وه ک  ئه که ن  کار  ده زگا  به شێوه ی  میدیا 
گونجاو  جنسی  ده وری  فێری  منااڵن  به تایبه تی  و 
ئه که ن و ره فتاری گونجاو ته قدیت ئه که ن...خه ڵکی 
ده وره   چوارچێوه کانی  میدیا  وایه   بڕوایان  به گشتی 
جنسیه کان به هێز ئه که ن، چونکه  ره نگدانه وه ی به ها 
کۆمه اڵیه تیه  بااڵده سته کانن و هه روه ها له به ر ئه وه ی 
به رهه مهێنی به رنامه کان له  میدیادا که  پیاون له ژێر 

کاریگه ری ئه م قاڵبانه دان.
ئه م کورته یه  به  باشی خاڵی هاوبه شی ئه م دیدانه  و 
دیده کانی تر له  ئایدۆلۆژیای بااڵده سته  ده رئه خات که  

له م کتێبه دا ئاماژه یان بۆ کراوه . 
له ناوچونی  له   میدیا  سه رکه وتویی  له باره ی  تاکمان 
“سیمبولیکی ژنان”دا به  دورودریژی قسه ی کردووه . 
به   په یوه ندی  روانگه یه   ئه م  تاکمانه وه   روانگه ی  له  
میدیا  وایه   بڕوای  که   هه یه   ره نگدانه وه “  “تیوره ی 
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ره نگدانه وه ی به ها کۆمه اڵیه تیه  بااڵده سته کانه . ئه م 
نیه ،  واقعیه وه   کۆمه ڵگای  به   په یوه ندیان  به هایانه  
“دوب��اره  به رهه مهێنانه وه ی  به   په یوه ندیان  به ڵکو 
به وجۆره ی  واته   هه یه ،  کۆمه ڵگاوه   سیمبولیک”ی 
بروای  تاکمان  ببینێت.  ئه کات خۆی  کۆمه ڵگا حه ز 
ده رنه که وێت،  به مشێوه یه   بابه تێک  ئه گه ر  که   وایه  
“مه حکوم  رووئ���ه دات:  سیمبولیک”  “له ناوچونی 
که   بوون  نائاماده   یان  ئه ژمارکردن  هیچ  به   بون 
له باره ی  تاکمان  سیموبولیکه .  له ناوچونی  مانای  با 
میدیاکانی  له   ژن��ان  سیمبولیکی  پیشاندانه وه ی 
ئه مه ریکادا، ئه ڵێت”گه رچی ژنان 51%   سه رژمێر و 
زیاد له  40% ی هێزی کاری ئه م واڵته  پێک ئه هێنن، 
ئه درێن:  پیشان  به مشێوه یه   که میان  ژماره یه کی 
مه حکوم  ئه گیرێت،  وێنه یان  کرێکارانه ی  ژنه   “ئه و 
ئه بن، ئه وانی دی به  هیچ ئه ژمێرێن: وه ک کۆمه ڵێک 
چ��اودێ��ری  ئه بێت  ک��ه   ده رئ��ه ک��ه ون  بوکه شوشه  
سنوردار  ماڵه وه دا  دی��واری  چ��وار  له   یان  بکرێن، 
ئه کرێن. به  کورتی ئه وان مه حکومن به  “له ناوچونی 
که   وایه   بروای  ره نگدانه وه   گریمانه ی  سیمبولیک”. 
ئه بێت  وه رگ��ره ک��ان  سه رنجی  راکێشانی  بۆ  میدیا 
بداته وه . بۆ زیادکردنی  به ها کۆمه اڵیه تیه کان ره نگ 
ژماره ی وه رگران به و مانایه یه  که  ئه بێت ده ست به  
له   ژنان  و  بکه ن  ژنان  سیمبولیکی”  “له ناوچونی 
شوێنی کاریان فه رامۆش بکه ن یان به  وێنه کێشانیان 
پیشانیان  هیچ  به   خانوه کانیاندا،  چوارچێوه ی  له  

بده ن”. 
ده یه کانی  له نێوان  به ڵگانه ی  ئه و  تاوتوێکردنی  به  
کۆتاییه کانی ده یه کانی 1970  و  ناوه ڕاست  و   1950
ده رئه نجامه   به و  تاکمان  هه بووه ،  ئه مه ریکادا  له  
گه یشت که  ئه م مه سه له یه له باره ی ته له فیزیۆن به  
تاکمان  راسته .  ئه مه ریکاوه   رۆژنامه کانی  و  گشتی 

زۆرێک له  شیکردنه وه ی ناوه ڕۆکی 
چه ندایه تی ئه وه یان ده رخستووه  
که  ژنان به ده گمه ن له  میدیادا 
ده رئه که ون، چ له  وێنه ی هاوسه ر، 
دایک، کچ، ده زگیران یان له  قاڵبی 
ئه و کارانه دا که  به شیوه یه کی ته قلیدی 
ژنانه ن )سکرتێر، په رستار، کارمه ندی 
به شی پیشوازی( یان ته نانه ت وه ک 
شتێکی سێکسی. سه ره رای ئه مه  ژنان 
به  گشتی گه نج و جوانن، به اڵم 
زۆر خۆێنده واریان نیه . لێکۆڵینه وه  
ئه زمونیه کان له باره ی ده روناسی 
ناسینه وه  ئه م تیوره یه  ئه سه لمێنێت که  
میدیا به شێوه ی ده زگا کار ئه که ن 
–وه ک خێزان- و به تایبه تی منااڵن 
فێری ده وری جنسی گونجاو ئه که ن و 
ره فتاری گونجاو ته قدیت ئه که ن...
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له باره   ته له فیزێۆنه وه  به م راستیه   سه رسوڕهێنه رانه  
گه یشت: “ژنان به شێوه یه کی به رچاو ونن و پیاوان 
پیاوانه ی  ئه و  کردووه:  داگیر  به رنامه کانیان  هه موو 
هه یه ،  پیشه یه کیان  هه میشه   کێشراوه   وێنه یان 
له کاتێکدا ژماره ی ئه و ژنانه ی پیشه یه کیان هه یه  به  
په نجه ی ده ست ئه ژمێردرێن و زوربه شیان سه رکه وتوو 
نین به شێوه یه کی بڕاوه  له روی لێهاتویه وه  له هاوکاره  
پیاوه کانیان که مترن و ئه وه ی که  به شیوه یه کی گشتی 
ژنان له و پیشانه دا ده رناکه ون که  تایبه تن به  پیاو. 
پارێزه رن،  پیاوان  په رستار.  ژنان  دکتۆرن،  پیاوان 
کار  گ��ه وره دا  کارخانه ی  له   پیاوان  سکرتێر،  ژنان 
تاکمان  فرۆشتندا”.  جل  دۆکانی  له   ژنان  ئه که ن، 
وێنه کیشانی  ئه نوسێت”به   بابه ته دا  ئه و  درێژه ی  له  
رێی  له   ژن��ان  توانای  که م  ڕاستر  یان  نه توانینی 
به دناوکردن، قوربانی کردن و به هیچ ئه ژمارکردنه وه  
ده رگیری  ته له فیزێۆندا  له   ژنان  کاتێک  رووئ��ه دات. 
توندوتیژی ئه بن، به  پێچه وانه ی پیاوانه وه  به گشتی 
ده وری  له   نه ک  ده رئه که ون  قوربانیدا  ده وری  له  
ئه وه یه   له مه  گرنگتره   هێرشبه ردا. خاڵێکی دی که  
که  نمونه کانی چاالکیه کانی ژنان له  توندوتیژیه کانی 
ته له فیزێۆندا پیشاندانی سه لماندنی ژنانی شوکردوو 
و مه حکومیه تی ژنانی ره به ن و به تاڵه “ )ه.س.پ( 
له ناوچونی سیمبولیکی ژنان له  په یامه بازرگانیه کانی 
ته له فیزێۆنیشدا ده رئه که وێت: “تاوتوێکردنی په یامه  
ره نگدانه وه   تیوره ی  ته له فیزێۆن  بازرگانیه کانی 
بێژه ر  ده نگی  که   په یامانه دا  ل��ه و  ئه سه لمێنن. 
ئه بیسترێن و تیایدا یه ک ره گه ز )ژنان یان پیاوان( 
بونیان هه یه . په یامه کان ژنان فه رامۆش ئه که ن یان 
ئه م  ئه نێن.  دایان  دیاریکراو  پێشه وه   له   قاڵبی  له  
په یامانه  له و وێنانه دا که  له  ژنان پیشانی ئه ده ن ژنان 
له  ده وری که یبانوو، هاوسه ر، دایک، ژنی ماڵه وه  و 

له   ده وره ی  ئه و  و  ئه ده ن  پیشان  شتێکی سێکسی 
کۆمه ڵگادا ئه یبینن، سنورداری ئه که ن”.

بۆ  زیاتر  به ڵگه یه کی  گۆڤاره کانیش  و  ب��اڵوک��راو 
ئه ده ن.  به ده سته وه   ژنان  سیمبولیکی  له ناوبردنی 
له گه ڵ  به راورد  به   ژنان  گۆڤاری  به رپرسیاری  به اڵم 
چونکه   تره .  ناڕاسته خۆ  له مڕووه   تردا  میدیاکانی 
په یام وه رگرانی ئه وانه  پسپۆرتر و ژماره یان که متره  
ڕه نگدانه وه   گریمانه ی  ئه وه یه   به مانای  ئه مه ش  و 
ئه وه   نیه .  راس��ت  ئه مانه وه   له باره ی  ئاسانی  به  
ژنانیشه وه   گۆڤاری  له باره ی  لێکۆلینه وه   راسته  
میدیایه شدا  له م  که   گه یشتووه   ده رئه نجامه   “به و 
ژنانی  به دناوی  و  ته قلیدی  ده وره   له   جه ختکردن 
نێوان  جیاوازی  هه مانکاتدا  له   به اڵم  هه یه”  کرێکار 
زۆر  ناوه ڕاست  چینی  و  کرێکار  چینی  گۆڤاره کانی 
ئه و  راکێشه ره ...ئه م جیاوازیه  ره نگدانه وه ی  سه رنج 
به راورد  به   ئه توانن  ژنان  گۆڤاره کانی  که   راستیه یه  
به  ته له فزێۆن، وه اڵمده ره وه ی پێداویستیه کانی ژنان 
بن، چونکه  ته له فیزێۆن ناچاره سه رنجی ژماره یه کی 
پسپۆرن  که متر  ک��ه   پ��ه ی��ام  وه رگ��ران��ی  زۆرت���ری 
که متر  په یام  وه رگرانی  ژماره ی  کاتێک  رابکێشێت. 
ئه و  له به رامبه ر  ئه توانن   ژنان  گۆڤاره کانی  بێت، 
گۆڕانانه ی له  هه لومه رجی کۆمه اڵیه تی ژناندا دروست 
ئه بێت، له  ته له فیزێۆنی گشتی هه ستیارتر بن. به پێی 
ده ربڕینه کانی تاکمان لێکۆلینه وه کان پیشانیان داوه  
که  ئه و گۆڤارانه ی که  زۆرتر ئاراسته ی چینی کرێکار 
و  سه رکه وتوو  کرێکارانی  وه ک  ژنانیش  ک��راون. 
سه ربه خۆ پیشان ئه ده ن، له  کاتێکدا ئه و گۆڤارانه ی 
ژنان  ناوه ڕاستن،  چینی  له   خۆێنه ره کانیان  زوربه ی 
ئه مه شدا  له گه ل  ده رن��اک��ه ون.  چوارچێوه یه دا  له م 
بۆ  باسه   ئه م  ناکرێت  ئه کات  له وه   جه خت  تاکمان 
گه ر  ته نانه ت  بکرێت،  گشتگیر  حاڵه ته کان  هه موو 
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ناوه ڕاست  چینی  باره ی  له   )چ  ژنان  گۆڤاره کانی 
یان چینی کرێکاره وه ( به  به راورد له گه ڵ بواره کانی 
گۆڕانه   ئاسانتر  به شێوه یه کی  میدیاکاندا  ت��ری 
ده رکه وتنی  وه ک  ژن��ان  پێگه ی  کۆمه اڵیه تیه کانی 
بزوتنه وه ی ژنان به  فه رمی بناسن. تاکمان له  کۆتایدا 
به و ده رئه نجامه  ئه گات “وێنه ی ژنان له  گۆڤاره کانی 
له   هه ستیارتره   گۆڕانکاریه کان،  به   ژناندا سه باره ت 
له ناوچونی سیمبولیک و چوارچێوه  سه رسه خته کان 
له  ته له فیزێۆندا. ئه و ده وره  جنسیانه ی که  له  ژنان 
هێشتا  ده وریان  به اڵم  قاڵبین،  که متر  ئه کرێن  وێنا 
سنورداره . کچێکی مناڵ هه میشه  له  کۆتاییدا دایکێکه  
نه ک ژنێک که  له  ئاینده دا ده ورێکی دروستکه ری له  

هێزی کاردا هه یه “. 
مانایه   به و  گشتیه   پرۆسه   ئه م  ک��رداردا  له   لێره وه  
گشتیدا  میدیای  ل��ه   پ��ی��اوان  و  ژن��ان  ک��ه   ب��ووه  
به جۆرێک پیشان ئه درێن که  له گه ڵ ده وره  کڵێشه یه  
کلتوریه کاندا بگونجێن که  به  ئاراسته ی بیناکردنه وه ی 
ده وره  جنسیه  ته قلیدیه کان به کار ئه برێن. به گشتی 
پیاوان له وێنه ی مرۆڤی بااڵده ست، چاالک، هێرشبه ر 
و به ده سه اڵتدا وێنه  ئه کرێن و ده وری هه مه ڕه نگ و 
گرنگ  ده رئه که ون که   سه رکه وتن تیایاندا به گشتی 
پێویستی به  لیهاتوی پیشه یی، توانست و لۆژیک و 
وه ک  به گشتی  ژنان  به رامبه ردا  له   هه یه.  ده سه اڵت 
په یڕه و، به رکار، ته سلیم و که م بایه خن و له  کاری 
هه ستیان  ره گه زیان،  که   پڕوکێنه ره رێکدا  و  الوه کی 
ئه که ون.  ده ر  سه پاندون،  به سه ریدا  ئاڵۆزیان  نا  و 
میدیاکان به  پیشاندانی پیاوان و ژنان به مشیوه یه ، 
نایه کسانی  و  ماهیه تی سروشتی ده وره  جنسیه کان 
جێگه ی  لێره دا  که   خاڵێک  ئه سه لمێنن.  جنسی 
به و  سیمبولیک”  “له ناوچونی  که   ئه وه یه   نیگه رانیه  
به رژه وه ندیه کانیان  و  ژیانیان  ژن��ان  که   مانایه یه  

به شێوه یه کی شایسته  له  میدیاکاندا ڕه نگ ناداته وه . 
ئێمه   به   ژنان  واقعی  ژیانی  میدیای گشتی  کلتوری 
پیشان نادات، ده رئه نجام نا ئاماده یی، مه حکومیه ت 
و به  هیچ ئه ژمارکردنی ژنان، سڕینه وه ، ده مارگیری 
و بریندارکردنی ژنانه  له  میدیای گشتیدا. وه ک ئه و 
دیدانه ی تر که  روبه رویان بوینه ته وه  ده ریان خستووه ، 
ئه و بانگه شه یه ی که  کراوه  ئه وه یه  که  کلتوری گشتی 
پێگه یه کی خه یاڵی و دنیایه کی جیا له  دنیای واقعی 
پێشکه ش به  مه سره فکه ران ئه کات، نه ک دنیایه کی 
واقعی. ئه گه ر میدیای گشتی بیانه وێت له  ئاشناکردنی 
خه لکیدا به  ڕاستی ده وره  جنسیه کانیان سه رکه وتو 
بن، نابێت ده وره  واقعیه کان به  خه ڵکی پیشان بده ن. 
ئه م خاڵه  چه ند پرسیارێک ئه هێنێته  ئاراوه : ئه گه ر 
واقعیه تی جنسی خه ڵکی پیشانیان نه درێت، که وابوو 
له   سه رکه وتوانه   به شێوه یه کی  چۆن  ده وران��ه   ئه م 
کۆمه ڵگادا ده رئه که ون؟ بۆچی خه ڵکی خۆیان له گه ڵ 
کڵێشه کاندا ناگونجێنن؟ ئه گه ر ئه م کاره ش ناکه ن، 

که وابوو ئه م قاڵبانه  به  که ڵکی چی دێن؟

ژنان و پڕوپاگه ندا
گشتی  کلتوری  سه ره کیه کانی  لقه   ل��ه   یه کێک 
راکێشا،  خۆی  بۆ  فه مه نیسته کانی  سه رنجی  که  
پڕوپاگه نده  و پێشاندانی ژنانه  تیایاندا. بائر ئه ڵێت: 
دیدێکی  به   سه ره تاوه   له هه مان  ژنان  “بزوتنه وه ی 
کاردانه وه   توڕه ییه وه   به   زۆرجار  و  ره خنه گرانه وه  
ناوه   ناوی  که   ئ��ه دات  پیشان  شته   ئه و  به رامبه ر 
“جیاوازی ره گه زی میدیاکان”. پێده چێت پڕوپاگه نده  
به شیکی  فریدان  بتی  و  بووبێت  ئامانجیان  یه که م 
“ره مزه کانی  ناوی  به   به رهه مه که ی خۆی  له   گه وره  
ژنانه وه “ بۆ شیکردنه وه ی ناوه ڕۆکی گۆڤاره کانی ژنان 
لێکۆڵینه وه   و ره خنه ی پڕوپاگه نده  و ته کنیکه کانی 
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شیکردنه وه ی  کردووه “.  ته رخان  بازاڕه وه   له باره ی 
تێڕوانینێک  له سه ر  په رده ی  ب��ه رده وام  ڕه خنه گرانه  
له سه ره وه   جنسیه وه   کڵێشه ی  له باره ی  که   البرد 
“ت��اوت��وێ  ئه نوسێت:   )Dyer) دای��ر  باسکرا. 
ئه دات  پیشانی  بازرگانیه کان  پڕوپاگه نده   کردنی 
چوارچێوه   بناغه ی  له سه ر  هه میشه   جنسیه ت  که  
بونێکی  ژنان  ئه کرێت:  وێنا  کلتوریه کان  ته قلیدیه  
له راده به ده ر ژنانه یان هه یه  )وه ک شتێکی سێکسی، 
له  پێگه ی  ژنی ماڵه وه ، دایک، که یبانوو( و پیاوان 

ده سه اڵت و بااڵده ست به سه ر ژناندا” .
که   بده ین  لێکۆڵینه وه   هه ندێک  له   سه رنج  ئه گه ر 
پڕوپاگه نده دا  له   ژنان   ده رخستنه وه ی  ب��اره ی  له  
که   ئه گه ین  خااڵنه   ئه و  گرنگی  له   ئه نجامدراوه، 
له سه ره وه  باسکرا. ئه م لێکۆڵینه وه یه  پیشانی ئه دات 
که  پیشاندانه وه ی ژنان له  پڕوپاگه نده دا زۆر گۆرانی 
لێکۆڵینه وه یه ک  بۆ  ئاماژه   دایر  نه هاتووه .  به سه ردا 
 170 و  ئه نجامدراوه   1981دا  له ساڵی  که   ئه کات 
و  گرتووه   خۆ  له   ته له فیزێۆنی  بازرگانی  په یامی 

ئه ڵێت:
له   که   گه یشتووه   ئه نجامه   به و  لێکۆڵینه وه یه   “ئه م 
66% ی که سایه تیه  سه ره کیکانی په یامه  بازرگانیه کان 
بووه .  پیاو  بێژه ره که   ده نگی  یان  ب��وون،  پیاوان 
ژنانیش  و  سه ربه خۆن  پیاوان  په یامه کاندا  له هه موو 
وابه سته . وێنه ی پیاوان به شێوه یه کی سه ره کی وه ک 
ئه دات،  پیشانیان  کارزان  و  به توانا  بونه وه رانێکی 
پیاوانێک که  هه ڵویستێکی لۆژیکی و هوشیارانه یان 
سه باره ت به  به رهه می جێی مه به ست هه بووه . ژنان 
به  گشتی به کارهێنی ئه م به رهه مه  بوون. له ناو ئه و 
که سایه تیه  سه ره کیانه ی له ناو ماڵدا پیشان ئه درێن، 
73%یان ژن بوون و له ناو ئه و که سانه شدا که  بێ 
هیچ پاساوێک پڕوپاگه نده یان بۆ به رهه مێک کردووه  

له  63%یان ژن بوون....له باره ی ئه و په یامانه ی که  
ده نگی بیژه ر له سه ر وێنه کان هه بووه ، به رهه مه کانی 
ته ندروستی له  83%ی حاڵه ته کان ده نگی پیاوان و 
پڕوپاگه نده یان  ژنان  ده نگی  به   خۆراکی  به رهه می 
له   ئامارانه ی  ئه و  له گه ڵ  ئاماره   ئه م  ک��راوه .  بۆ 
ئه مه ریکا  ته له فیزێۆنی  ن��اوه ڕۆک��ی  لێکۆڵینه وه ی 
بازرگانیه کانی  په یامه   ئه گونجێت.  به ده ستهاتون 
ته له فیزێۆن به ڕونی قاڵبی ده وره  جنسیه کان پیشان 
توێژه ره وان  له   هه ندێک  ب��ڕوای  پێی  به   و  ئ��ه ده ن 
کاتێک ئه م چوارچێوانه  چه ندان جار دوباره  ببنه وه ، 
ئه نجام  ئاسانی  به   جنسیه کان  چوارچێوه   فێربونی 
ئه ده ن  پیشانی  ئینگلیزیه کان  لێکۆڵینه وه   ئه درێت. 
سنوردرایش  به شێوه ی  ته نانه ت  پڕوپاگه نده کان  که  
ورد  جنسیه کاندا  ده و ره   ماهیه تی  ره نگدانه وه ی  له  
نین. بۆ نمونه  له  ساڵی 1978دا 47% ی کۆی هێزی 
کار له  ژنان پێکهاتون، له  نمونه گیری پڕوپاگه نده ی 
که سایه تیه   ی  ل��ه %13  ته نها  ژن��ان  ئینگلیزیدا، 
سه ره کیه کانیان پێک ئه هێنا که  به کاری پیشه ییه وه  

خه ریکن.
“بارودۆخی  ئه کات:  ئه نجامگیری  دای��ر  له به ره وه  
که   بارودۆخه   هه مان  رێک  پڕوپاگه نده دا  له   ژنان 
ره مزی  له ناوبردنی  به   ئه مه ریکی  لێکۆڵه ره وه یه کی 
په یامه   ت��ر  به ده ربڕینێکی  ئ��ه ب��ات.  ن��اوی  ژن��ان 
بازرگانیه کان به ها کۆمه اڵیه تیه بااڵده سته کان پیشان 
ئه ده نه وه . ژنان گرنگ نین، مه گه ر له  ماڵ ته نانه ت له  
ماڵیشدا پیاوان داناترن، و ئه م خاڵه یه  که  له  ده نگی 
ژناندا  به رهه مه کانی  پڕوپاگه نده ی  له   پیاو  بێژه ری 

ئه نجامگیری ئه کرێت” .
دۆزینه وه   ئه و  له گه ڵ  دۆزینه وانه   ئه م  ئه توانین 
هاوشێوه   ئه نجامی  به   که   بخوێنینه وه   تازه ترانه دا 
کردنی  تاوتۆێ  دوای��ی  لێکۆڵینه وه ی  گه یشتون. 
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بازرگانیه کانی  په یامه   جنسیه کانی  قاڵبه   ناوه ڕۆکی 
 500 بناغه ی  له سه ر  که   ئینگلته رایه   ته له فیزێۆنی 
له   کامبرباخ  و  ئه نجاندراوه   بازرگانی گرنگ  په یامی 
ساڵی 1990دا بۆ ئه نجومه نی ستانداردی باڵوکردنه وه  
ئه دات  پیشانی  لێکۆڵینه وه یه   ئه م  ئه نجامیداوه . 
هێشتا  پێکرد،  ئاماژه مان  پێشتر  قاڵبسازیه ی  ئه و 
به رده وامه . ژماره ی پیاوان دوو هێنده ی ژماره ی ژنانه . 
له  89% ی په یامه کان سودیان له  ده نگی پیاوان بۆ 
بێژه ری وه رگرتووه ، ته نانه ت ئه گه ر ئه و که سایه تیه ی 
نمایش له  په یامه که دا ئه کات ژن بێت. ئه و ژنانه ی 
له م په یامه دا وێناکراون به  گشتی له  پیاوان گه نجترو 
 .)%11 له به رامبه ر   %44( بوون  راکێشه رتر  سه رنج 
ئاسای  مۆدێل  )روخسارێکی  ژنێک  ژن   3 هه ر  له  
 10 له هه ر  پیاوانه وه   له باره ی  کاتێکدا  له   هه بووه (، 
که س یه ک که سیان روخساری وایان هه بووه . ته مه نی 
له  50%ی ژنان له  نێوان 21 و 50دا بووه ، له  کاتێکدا 
ته نها 30%ی پیاوان له م ته مه نه دا بوون، و له  25%ی 
ئه م  له کاتێکدا  هه بووه ،  ساڵیان   30 له   زیاد  ژنان 
ژماره یه  بۆ پیاوان له  75% بووه . پیاوان زۆربه ی جار 
له  کاری پسپۆریدا ده رئه که ون و کاره که شیان زۆربه ی 
جار له  ژیانیاندا ده ورێکی گرنگی هه یه . له  کاتێکدا 
بۆ ژنان “په یوه ندیه کان” ده وری گرنگی هه یه . ته نها 
بون  به شدار  نمونه یه دا  له م  ژنانه ی  ئه و  7%ی  له  
ژماره یه   له م  هه ر  به اڵم  ئه کرد،  ماڵه وه یان  کاری 
به  به راورد به  پیاوان دوو ئه وه نده ی ئه م حاڵه تانه  
ژنان مه شغوڵی شتن و پاککردنه وه  بون. له  زوربه ی 
بوون  لێنان  چێشت  سه رقاڵی  پیاوان  حاڵه ته کاندا 
-32%ی پیاوان و 24%ی ژنان- به اڵم له م په یامانه دا 
کاری چێشت لێنان به هۆی ئه و رێوشوێنه  تایبه تیه ی 
ئه نجامدراوه   هه یه   تایبه ت  لێزانی  به   پێویستی  که  
نه دراوه .  پیشان  ئاسایی  رۆژانه ی  کارێکی  وه ک  و 

حاڵه تی  له   پیاوان  که   حاڵه تانه ی  ئه و  ی   %31 له  
ئه نجامدانی کاره کانی ماڵه وه دا پیشان ئه ده ن، ئه م 
کاره  بۆ هاوڕێیه ک ئه نجام ئه درێت، له کاتێکدا ژنان 
کاری ماڵه وه  بۆ خێزانه که یان، هاوبه شی ژیانیان و 
ژماره ی  دواج��ار  و  ئ��ه ده ن.  ئه نجام  خۆیان  بۆ  یان 
ژنانی خێزاندار له چاو پیاوانی خێزاندار دوو ئه وه نده  

زیاتربووه .
له  شیکردنه وه ی  تایبه ته  و سودوه رگرتن  ئه م دیده  
دیدی  له   لێکۆڵینه وه ،  شێوازێکی  وه ک  ن��اوه ڕۆک 
ئه و  هه مان  فه مه نیسته وه   نوسه رانی  له   هه ندێک 
وه رگ��رت��ووه .  رادیکاڵی  فه مه نیزمی  ن��اوی  شته یه  
به   پ��ه ی��وه ن��دی  فه منیسمه   ئه مجۆره   پێئه چێت 
جنسیه وه   له قاڵبدراوی  ده و ری  به هێزبونی  شێوازی 
که   وایه   بڕوای  تیوره یه   ئه م  هه یه .  میدیاکاندا  له  
ده وره   ئه م  خێزان  و  میدیاکان  وه ک  ده زگاکانی 
لیبڕاڵ  فه منیزمی  ئه که ن.  خه ڵکی  فێری  جنسیانه  
پیشانداوه و  خاڵه ی  ئه و  ناوه ڕۆک  شیکردنه وه ی  به  
له   ژن��ان  واقعبینانه تری  پێشاندانێکی  خوازیاری 
کاری  هه لی  ئه وه ن  خوازیاری  و  گشتیدان  کلتوری 
ده سته به ر  میدیادا  پیشه سازی  له   ژنان  بۆ  باشتر 
بکرێت. ڤن زنون ئه م خاڵه  به مشێوه یه ی خواره وه  
لیبراڵدا  فه مه نیزمی  گوتاری  “له   ئه کات:  وه سف 
ده مارگیری نالۆژیکی و کلێشه کانی ده و ره کانی به ناو 
سروشتی ژنان وه ک دایک و هاوسه ر، پاساو بۆ پێگه ی 
بنه ما  ئه هێنێته وه .  کۆمه ڵگادا  له   ژنان  نایه کسانی 
یه کسانیه وه   و  ئازادی  له باره ی  گشتیه کان  لیبراڵه  
فه مه نیسته کان  خودی  بگرێته وه “.  ژنانیش  ئه بێت 
به  دیدێکی ره خنه گرانه وه  ته ماشای ئه م شێوازه یان 
به   ناکه ن که   له و پێشکه وتنه   نکوڵی  به اڵم  ئه کرد، 
قوتابخانه   له   هه ندێک  هاتووه .  به ده ست  هۆیه وه  
فه مه نیستیه کان به  سێ هۆ له م دیده  دورکه وتنه وه : 
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به س نه بونی لێکۆڵینه وه کانی ناوه ڕۆک، سه رنجنه دان 
ئابوری، سیاسی  بونیاده  فراوانه کانی ده سه اڵتی  له  
رونکردنه وه یان  تیورانه ی  ئه و  نه بونی  و  کلتوری،  و 
ئه نجامدا  له   هه یه .  کڵێشه یه کان  جنسیه   ده وره   بۆ 
وه ک  تیوره یه کی  کرده  چه ند  ڕویان  فه مه نیسته کان 
ئاماژه ناسی، بونیادگه ری، مارکسیزم، ده رونشیکاری 

و تیوره کانی باوکساالری.
ئه کرێت ئه م پێشکه وتنانه  به  سودوه رگرتن له  نمونه ی 
یه کێک  پێده چێت  بدرێت.  پیشان  پڕوپاگه نده شدا 
بینراوه ،  بواره دا  له م  گۆڕانانه ی  ئه و  گرنگترین  له  
و  “فه مه نیسته کان”  داواک��اری  له   بووه   سه رنجدان 
“سیاسه ته کانی ئازادی ژنان” له  خودی پڕوپاگه نده دا . 
ئه م  دایر  بڕوای  به   داوه .  له م ره وته   دایر سه رنجی 
ره وته  ره هه ندێکی شێوازی پارێزگارانه  ی پڕوپاگانده یه 

له به رامبه ر ره خنه گرتندا. دایر ئه نوسێت:
که   بازرگانیه کان  په یامه   ئاماده کارانی  له   “هه ندێک 
ئاگاداری بێزاری فه مه نیسته کانن له  وێنه  ته قلیدیه کانی 
پڕوپاگه نده کانی خۆیاندا  له   پڕوپاگه نده دا،  له   ژنان 
زۆربه یاندا  له   و  گرتووه   له به رچاو  ره خنه نایه ن  ئه م 
چوارچێوه یه کی ئه ڵته رناتیڤیان پێشکه ش کردووه  که  
ژنێکی مۆدێرن، پیشه یی و ئازادبوو پیشان ئه دات. 
ملمالنێی  له   هه وڵیانداوه   ده زگ��اک��ان  له   هه ندێک 
پڕوپاگانده دا دیدی تازه  پێشکه ش بکه ن، به اڵم له  
کرداردا خاڵی  سه ره کی  له به رچاو ناگرن و “ئازادی” 
به  هه ڵه  به جۆرێک ره فتاری هێرش به رانه  له  جنس 
یان ره فتاری وروژێنه ری جنسی له  قه ڵه م ئه ده ن”.     
په یامێکی  چۆن  که   پیشانیداوه   جیل  شێوه   به هان 
خواسته کانی  له   یه کێک  که   پڕوپاگه نده   بازرگانی 
ب���زوت���ن���ه وه ی ف��ه م��ه ن��ی��س��ت��ی –ب��ه ت��ای��ب��ه ت ل��ه و 
له باربردنه وه   به  مناڵ  پڕوپاگه ندانه دا که  په یوه ندی 
سه فه رێکی  ب��ۆ  ژن(-  هه ڵبژاردنی  هه یه )مافی 

يه کێک له  لقه  سه ره کیه کانی کلتوری 
گشتی که  سه رنجی فه مه نیسته کانی 
بۆ خۆی راکێشا، پڕوپاگه نده  و 
پێشاندانی ژنانه  تیایاندا. بائر ئه ڵێت: 
“بزوتنه وه ی ژنان له هه مان سه ره تاوه  
به  دیدێکی ره خنه گرانه وه  و زۆرجار 
به  توڕه ییه وه  کاردانه وه  به رامبه ر 
ئه و شته  پیشان ئه دات که  ناوی ناوه  
“جیاوازی ره گه زی میدیاکان”. 
پێده چێت پڕوپاگه نده  یه که م ئامانجیان 
بووبێت و بتی فریدان به شیکی گه وره  
له  به رهه مه که ی خۆی به  ناوی 
“ره مزه کانی ژنانه وه “ بۆ شیکردنه وه ی 
ناوه ڕۆکی گۆڤاره کانی ژنان و 
ره خنه ی پڕوپاگه نده  و ته کنیکه کانی 
لێکۆڵینه وه  له باره ی بازاڕه وه  ته رخان 
کردووه “. شیکردنه وه ی ڕه خنه گرانه  
به رده وام په رده ی له سه ر تێڕوانینێک 
البرد که  له باره ی کڵێشه ی جنسیه وه  
له سه ره وه  باسکرا.
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ئه بێ  دائه نێت،  خۆی  دروشمی  به   خۆشگوزه رانی 
وه ک په یامێکی فه مه نیستی له قه ڵه م بدرێت چونکه  
له سه ر  که   ه��ه ڵ��ب��ژاردووه   ناتیوری  هه ڵوێستێکی 
بڕوای  جیل  راوه س��ت��اوه.  ن��اوه ڕۆک  شیکردنه وه ی 
و  وردتر  تیوریه وه   روی  له   که   شێوازه ی  ئه و  وایه 
چۆنایه تی تره  و روانینی مارکسیزم، بونیادگه ری و 
ئاماژه ناسی به کارئه هێنێت، به  باشی پیشانی ئه دات 
ڕه گی  هێشتا  له راستیدا  بازرگانیه   په یامه   ئه م  که  
له باره ی  جیل  هه یه .  جنسیدا  چه وساندنه وه ی  له  

نمونه یه که وه  که  خۆی هه ڵیبژاردووه  ئه نوسێت:
“زمان له م په یامه دا زمانی ئه له نگار و ده سه اڵتخوازه ، 
هێناوه .  ب��ه ک��اری  دروش��م��ه ی  ئ��ه و  وه ک  رێ��ک 
ته قلیدی  میتۆدی  ب��ه   ن���اوه ڕۆک  لێکۆڵینه وه ی 
ئه توانێت ئه و خاڵه  بسه لمێنێت چونکه  له م په یامه دا 
“ئازادی”  “هه ڵبژاردن”  “مافه کان”،  وه ک  وشه کانی 
به کار  سنوردارێتی”  “بێ  خ��ود)ژن(”و  “ده ربڕینی 
هێنراوه . لێره وه  ڕه نگه  لێکۆڵه ره وه یه کی فه مه نیست 
وه رئه گرێت  ن��اوه ڕۆک  شیکردنه وه ی  له   سود  که  
پڕوپاگه نده یه که   که   ئه مه   بگات  ده رئه نجامه   به و 
“وێنه یه کی  و  ئه سه لمێنێ  فه مه نیسته کان  بیروڕای 
ب��ه اڵم  ئ��ه ک��ات.  پێشکه ش  ژن��ان  ب��ۆ  پ��ۆزه ت��ی��ڤ” 
که سێک که  سود له  میتۆدێکی چۆنایتر و ته فسیری 
به شێوه یه کی  پڕوپاگه نده یه  ئه م  ره نگه   وه ربگرێت، 
ته واو جیاواز ته فسیر بکات. به سه رنجدان له  ده قی 
له   ژن  مافی  که   ئه ده ین   پڕوپاگه نده یه سه رنج  ئه م 
ماف  کۆمه ڵێک  بۆ  بۆ  ئه بێته وه   کورت  هه ڵبژاردندا 
که  په یوه ندی به  شیوازی تایبه تی خۆیه وه  هه یه  و 
شته ی  ئه و  هه ڵبژاردنی  بۆ  ئه بێته وه   کورت  دواجار 
مه سره فی ئه کات )واته  کام سه فه ری خۆشگوزه رانی 
هه ڵ ئه بژێرێ(. مانای ئه م دروشمه  گۆڕانی به سه ردا 
کۆیی  سیاسی  خواستێکی  سه ره تا  ئه وه ی  هاتووه . 

به   تاکه که سی که   بۆ خواستێکی  کورتبۆته وه   بوو، 
خۆشگوزه رانه کان  شوێنه   له   یه کێک  هه ڵبژاردنی 
تێڕوانینێکی  مانایه   گۆڕانی  ئه م  دێت.  پێ  کۆتایی 
هه مان  “تایبه تی)شه خسی(  ئه ڵێت  که   فه مه نیستی 
سیاسیه “ی هه ڵگه ڕانۆته وه  و هه ڵبژاردنه  سیاسیه کانی 
تایبه تی)شه خسی(  هه ڵبژاردنی  بۆ  داب��ه زان��دووه  
له م  هاتوو  به کار  زمانی  وردت��ری  ...تاوتۆێکردنی 
ئێمه   ره نگه   په یامه که ی  بونیادی  و  پڕوپاگه نده یه دا 
به و ده رئه نجامه  بگه یه نێت که  ئه م په یامه  نمونه یه کی 
وێنه گرتنی  له   بۆ قه بوڵکردن و سودوه رگرتن  باشه  
فه مه نیستی که  به شێوه یه ک به کارهێنراوه  که  له  مانا 

پێشڕه وه کانی به تاڵی ئه که نه وه “ .
ئامانجی ئه م باسه  کورته  له باره ی ژنان و پڕوپاگه نده وه  
رونکردنه وه ی ره خنه ی فه مه نیستیه  له  کلتوری گشتی 
و هه ندێک خاڵه  که  له  ئاراسته  فه مه نیستیه کاندا بۆ 
و  له ئارادان  فه مه نیستیه کان  مه سه له   خۆێندنه وه ی 
هه نوکه  ناچارین ئه م خااڵنه  و هه ندێک مه سه له ی تر 

به شێوه یه کی هه مه کی تر تاوتۆێ بکه ین.

شیکردنه وه ی فه مه نیستی کلتوری گشتی
ره نگه  یه کێک له  باشترین شێوازه کان بۆ تێگه یشتن 
تا  که   شێوه یه ی  به و  فه مه نیزم  نێوان  جیاوازی  له  
ئێستا ئاماژه ی بۆ کرا و ئه و فه مه نیزمه ی له  خواره وه  
باسی ئه که ین و هه روه ها قۆناغی گواستنه وه  له نێوان 
کلتوری  شیکردنه وه ی  و  فه مه نیستیه کان  ره خنه  
په یوه ندی  بۆ  بێت  مۆدلسکی  ته فسیری  گشتی، 
پاساوی  ج��ه م��اوه ری.  کلتوری  و  جنسیه ت  نێوان 
قۆناغی  له   چونکه   رادیکاله ،  پاساوێکی  مۆدلسکی 
ده ربڕینی هه قیقه ت که  کلتوری گشتی و لێکۆڵینه وه  
رۆیشتوه   سه روتر  له ناوبردووه ،  ژنانی  کلتوریه کانی 
و ئه و زمان و گریمانانه  که  له باره ی جۆری کلتوری 
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گشتیه وه هه ڵیسه نگاندووه  ئه هێنێته  ئاراوه .
ئه و خاڵه ی مۆدلسکی به شێوه یه کی گشتی ئاماژه ی 
بۆ  له بنه ڕه تدا  جنسیه ت  که   ئه وه یه   ئه کات  بۆ 
تایبه تی خۆی  گرنگی  کلتوری گشتی  لێکۆڵینه وه ی 
هه یه  و له هه مانکاتدا بۆ کلتوری جه ماوه ریش گرنگه . 
ره نگه  ئه م بانگه شه یه  به ڕێژه  به دیهی ده رکه وێت، به اڵم 
باسی مۆدلسکی ئێمه  بۆ وته زاگه لێک ئه گه ڕێنێته وه  
گشتی  کلتوری  له باره ی  ئه توانین  هۆیانه وه   به   که  
له باره ی  ئه و  باسی  بیربکه ینه وه .  جه ماوه ریه وه   و 
که   باسێکه   خۆی  بانگه شه ی  به پێی  جنسیه ته وه  
که   ڕوانینه ی  له  و  جیاوازه   و  قه بوڵنه کراوه   پێشتر 
بۆ  که   زیاده یه   الیه نێکی  یان  ره هه ند  جنسیه ت 
کامڵکردنی وێنه کردنی کلتوری جه ماوه ری پێویسته  
هه ڵوێستێکدا  چه ند  له نێوان  هه ڵوێستێکه   ی��ان 
پێشتر  که   جه ماوه ری  کلتوری  له   ره خنه یه که   یان 
مۆدلسکیه وه   له ڕوانگه ی  ن���ه دراوه .  لێ  سه رنجی 
مه سه له که  زۆر قوڵتره  له مانه. مۆدلسکی بڕوای وایه  
له باره ی  ئێمه   هه ستی  و  بیرکردنه وه   “شێوه ی  که  
به   په یوه سته   ب��ه ڕاده ی��ه ک  جه ماوه ریه وه   کلتوری 
ره خنه ی  پێویستی  که   ژنێتی  بۆ  ئێمه وه   روانینی 
باسه دا  ئ��ه م  ئاسته کانی  هه موو  له   فه مه نیستی 
ئه و  مۆدلسکی  س��ه ره ک��ی  خاڵی  ده رئ��ه ک��ه وێ��ت”. 
کلتوری  ماهیه تی  له به رامبه ر  ژنان  که   راستیه یه  
به   زیانبه خشه که یدا  ده رئه نجامه   و  ج��ه م��اوه ری 
له به رامبه ر  پیاوان  کاتێکدا  له   دانراون،  به رپرسیار 
به مشێوه یه   به رپرسیارن.  هونه ردا  یان  بااڵ  کلتوری 
کلوتوری جه ماوه ری ره نگدانه وه ی ژنێتی و کلتوری 

بااڵ ره نگدانه وه ی پیاوه تیه .
خه ریک  به خۆیه وه   مۆدلسکی  زیهنی  خاڵه ی  ئه و 
کردووه  هه مان ئه و خاڵه یه  که  داگاڵس ده ری بڕیوه . 
ئه م خاڵه  نه ک به رهه مه کانی ژنانی نوسه ر له سه ده ی 
نۆزده دا به  به راورد له گه ڵ پیاوانی هاوڕێیاندا نزمتره ، 

دائه نێت  به رپرسیار  به   ژنان  کاتدا  له هه مان  به ڵکو 
مۆدلسکی  جه ماوه ریدا.  کلتوری  ده رکه وتنی  له  
به   په یوه ندی  که   ئه هێنیته وه   داگ��الس  قسه یه کی 
رۆمانی “خانوی مامه  تۆم” ی به رهه می هاریت بیچه ر 
ستو و که سایه تی ئه م رۆمانه  ئاوای بچکۆله وه  هه یه :
به ده ستهێنانی  ئ��اره زوی  له   و  پااڵوانه   “مناڵه که  
کلتوری  خه سڵه تی  که   بایه خدایه   بێ  شکۆیه کی 
جه ماوه ریه ...ئه و جێگری منااڵنه ی “کچی شایسته ی 
یان کچی چاالک و  یان “فریشته ی الو”  ئه مه ریکا” 
فیلم  و  گۆرانی  هه زاران  که   شایسته یه   ئه ندازه   بێ 
من  ئاشنای  دروستکراوه ...له رویه که وه   له باره یه وه  
شته کان  دیمه نه کان،  و  بچکۆله دا”  “ئ��اوای  له گه ڵ 
ئه و سه رنجراکێشه ره ،  بۆ  که   ڤیکتوریای  لۆژیکی  و 
ئه و  مه سره فگه ری.  به   منه   ئاشنابونی  سه ره تای 
له زه ته ی له  له  خۆێندنه وه ی ئاوا بچکۆله وه  وه رمگرت، 
ئاماده ی کردم بۆ ئیمتیازه  بێ هاوتا و وروژێنه ره کانی 

کلتوری جه ماوه ری”.    
جێگه ی  لیره دا  خاڵه ی  ئه و  مۆدلسکی  بڕوای  به     
گرنگی پێدانه ، دۆزینه وه ی وه اڵمه  بۆ ئه و پرسیاره  که  
بۆچی ژنان له  کۆمه ڵگای باوکساالردا سنوردار بوون 
له  مه سره فگه ری و ئه م کۆمه ڵگایانه   به  سه رنجدان 

له به ر ده رکه وتنی مه سره فگه ری ره خنه  ناکه ن. 
تر  ئه وانی  و  داگ��الس  باسه ی  ئه و  مۆدلسکی  بۆ 
پێویسته   مێژوویی  “ئاماده بونی  پێشێ  هێناویانه ته  
له سه ر  پێداگری  که   زیاتر  ره خنه گرانی  چاالکی  بۆ 
و  م��ه س��ره ف��گ��ه ری  ژنێتی،  دان��ان��ی  یه کسان  ب��ه  
به رهه مهێنان  پیاوه تی،  و  له الیه ک  خۆێندنه وه  
باسه   ئ��ه م  ده ک���ه ن”.  ت��ره وه  له الیه کی  نوسین  و 
ره خنه   ل��ه زورب��ه ی  پیاوانه   ده مارگیری  ه��ه روه ه��ا 
و  به رهه مهێنان  خوازه ی  له   سود  که   سیاسیه کاندا 
نێوان  له    جیاکاری  دروستکردنی  بۆ  مه سره فگه ری 
خۆیندن  کۆنه په رستانه ی  و  پێشڕه وه کان  چاالکیه  
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لێره وه   ئه کات”  ئاشکرا  وه رئه گرن ،  بینین(دا  )یان 
مۆدلسکی ئه وه مان بۆ ده رئه خات که  رێک هه مان ئه و 
زاراوانه ی بۆ هه ڵسه نگاندنی کلتوری جه ماوه ری به کار 
ئه هێنرێن و به  به راورد به  کلتوری بااڵ له  شوێنێکی 
ره گه زپه رستانه ی  بونیادی  له   دائه نرێن،  نزمتردا 
گه وره تره کانه وه   کومه ڵگا  له   پیاوه تی  و  ژنێتی 
مه سه له ی  ته نها  پرسیاره   ئه م  که وابوو  وه رگیراون. 
تری  خه سڵه تێکی  وه ک  نیه   جنسیه ت  زیادکردنی 
کلتوری گشتی، به ڵکو مه سه له ی  تێگه یشتن وئاالنگار 
بونی)ته حه داکردنی( زنجیره  پله ی پۆلبه ندیه که  که  
له  لێکۆڵینه وه ی کلتوری گشتیدا ره گه زی پیاو به  بااڵ 
و ره گه زی مێ به  ملکه چ و په یڕه وی ئه ژمار ئه که ن. 
ره خنه ی  مۆدلسکی  دیده ی  ئه و  تر  ده ڕبڕینێکی  به  
که   ناکۆکیدایه   کۆمه ڵێک  له گه ڵ  سه روکاری  ئه کات 
ره گه زی نێر و هونه ر ستایش ئه که ن و ره گه زی مێ 

و کلتوری جه ماوه ری به  نزم ئه ژمار ئه که ن:
کلتوری بااڵ )هونه ر(                           

کلتوری جه ماوه ری )کلتوری گشتی(

پیاوه تی                     ژنێتی
به رهه مهێنان              مه سره ف
کار         خۆشگوزه رانی و به تاڵی
بیرکردنه وه                    سۆز
چاالکی                     ئینفعال
روانین                    خوێندنه وه 

ره خنه گرانی  ترسه ی  ئه و  بگوترێت  ئه کرێت  لێره وه  
هه یانه    جه ماوه ری  کلتوری  ده وری  له   بااڵ  کلتوری 
دواجار  و  په یامگران  به   زیانگه یاندن  و  هه ژان  له  
ئه و  رێژه ی   به هه مان  مه سره فگه ری،  بۆ  ئاره زویان 
روانگه ی  له   که   په یامگران  ژنانه بونی  له   ترسه یه  
مۆدلسکیه وه  پیشانده ری ئه و واقعیه ته یه  که  جنسیه ت 

بۆ تێگه یشتن له  کلتوری گشتی زۆر کلیلیه .

تیوره ی فه مه نیستی و ره خنه ی شیکاری ناوه رۆک
له   فه مه نیستیه ی  دی��ده   ئ��ه و  س��ه ره ک��ی  کێشه ی 
سه ره تای ئه م باسه دا پێشکه ش کرا، ئه گه ڕێته وه  بۆ 
ئه و روانگه یه ی که  ماس میدیا ئه بێت ره نگدانه وه ی 
واقع بن، واقعیه تی ژیانی ژنان له  کۆمه ڵگایه کدا که  
ئیمتیازی یه کسان به  ژنان و پیاوان نادات. به اڵم وه ک 
ڤن زوننیش ئه ڵێت چ که سێک ئه توانێت ئه م واقعیه ته  
فه مه نیسته کانیش  خ��ودی  ته نانه ت  بناسێنێت، 
ئه و  نین.  هاوبۆچون  واقعه وه   ماهیه تی  له باره ی 
لیبڕاڵی  فه مه نیستی  به   زونن  ڤن  که   فه مه نیسته ی 
له   زیاتر  یه کسانی  و  رێ��ژی  یاسا  ئه بات،  ن��اوی 
وێنه ی  بریندارکردنی  بۆ  ئامێرێک  به   هه له کاندا 
ئه ژمێرێت.  گشتیدا  کلتوری  له   ژنان  “ناواقعیانه ی” 
باسی  دوات��ر  که   تر  فه مه نیسته کانی  لێکۆڵینه وه  
زونن  ڤن  روو.  ئه خه نه وه   تر  تێڕوانینێکی  ئه که ین 
تێڕوانینه  فه مه نیسته  رادیکاڵ و سۆشیالیسته کان و 
هه روه ها ئه وه ی به  لێکۆڵینه وه  کلتوری به  شێوازی 
فه مه نیستی ناو ئه بات، پێشکه ش ئه کات. ئه م دیدانه  
بڕوایان وایه  که  کۆمه ڵگای وه ک کۆمه ڵگای خۆمان 
به  راده یه کی ترسناک جیاخوازن چونکه  ره گیان له  
باوکساالریدا هه یه  و دواجار چاالکی قه ره بوکردنه وه ی 
وه ک یاسادانان بۆ پارێزگاریکردن له  هه لی یه کسان، 
کاریگه ری  په راوێزیدا  ئاستێکی  له   ئه توانێت  ته نها 
زۆر  جنسی  وه به رهێنانی  و  نایه کسانی  هه بێت. 
لیبڕاڵی  فه مه نیزمی  له وه ی  فراوانتره   و  رێکخراوتر 
ئه م  به پێی  میدیا  ماس  ئه بێت  ئه نێت.  پیا  دانی 
هه لومه رجه  ده رک بکرێت و پاساوی بۆ بهێنرێته وه . 
ده وری میدیاکان ته نها پیشاندانی ژنان نیه  له  ده وره  
چه ندان  ده ورێکی  ئه وان  به ڵکو  قاڵبدراوه کاندا،  له  
و  ناساندن  یارمه تیدانی  له   بنه ڕه تیتریان هه یه   جار 
شێوه ی مانا سه ره کیه کانی ژنایه تی و پیاوه تی. له م 
له  شوێنێکی  نین که   ماهیه تێک  ئه مانه  روانگه یه وه  
پاشان  و  هه بێت  بونیان  روون  به شێوه یه کی  تردا 
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ڕوشێنێت.  بیان  و  بێت  رێگه وه   له   گشتی  کلتوری 
به شێک له وانه  ده زگاکانی ماس میدیا به سودوه رگرتن 
له  کلتوری گشتی به رهه می دێنن و دوباره  به رهه می 
خااڵنه   ئه م  ده رک��ی  لیبڕاڵ  فه مه نیزمی  دێننه وه . 
و  نیه   تیوریان  بناغه یه کی  ئه مانه   چونکه   ناکات، 
له به رچاوناگرن  باوکساالری  به رفراوانه کانی  بونیاده  
واز  ن��اوه ڕۆک  لێکۆڵینه وه کانی  دۆزراوه ک��ان��ی  به   و 

ئه هێنن.
لێره وه  یه کێک له  پێشنیاره کانی گه شه کردنی تیوره  
ناوه ڕک  ره خنه ی  فه مه نیستی،  ئه ڵته ڕناتیڤه کانی 
لێکۆڵینه وه کانی  له   میتۆده   ئه م  ئه گه رچی  بووه . 
زانسته  کۆمه اڵیه تیه کاندا جیگه یه کی هه مه کی خۆی 
هه یه ، به اڵم له  رابردوودا ده ورێکی گرنگ و بێ هاوتای 
دایر  بینیووه .  کلتوردا  و  میدیا  لێکۆڵینه وه کانی  له  
ئه م شێوازه ی به مشێوه یه ی خواره وه  پێناسکردووه :

ئه وه یه   ناوه ڕۆک  “گریمانه ی سه ره کی شیکردنه وه ی 
ده قێک  له   بابه تێک  ج��اران��ه ی  ئ��ه و  ژم���اره ی  که  
له گه ڵ  ئه بێته وه ،  دوب��اره   پڕوپاگه نده یه کدا  یان 
له   ئاماده کاران  مه به سته کانی  یان  ب��ه رژه وه ن��دی 
الیه کی  له   وه رگرانی  په یام  ک��اردان��ه وه ی  و  الیه ک 
و  ده ق  سه ره کی  مانای  په یوه ندیدایه .  له   دی��ه وه  
ئامانجی ئاماده کار له  نوسینی ئه م ده قه  له  ده رونیدا 
شاراوه ن و ته نها له رێگه ی دیاریکردن و ئه ژمارکردنی 
ئاشکرا  ئه کرێت  ده قێکه وه   گرنگه کانی  خه سڵه ته  
بکرێن. شیکردنه وه ی ناوه ڕۆک به شیوه یه کی ئاسایی 
سنورداره  به  لیکۆڵینه وه ی فراوان، بابه تی و رێکخراو 
په یوه سته   ته فسیرکردنی  و  ئاشکرا  ناوه ڕۆکێکی  بۆ 
به  ئه ژمارکردنی دوباره کان له  ناوه ڕۆکدا”. ئێمه  ئه و 
ناوه ڕۆک  شیکردنه وه ی  که   ئه زانین  ده رئه نجامانه  
ژنان  به رهه مهێنانه وه ی  دوب��اره   شیکردنه وه ی  له  

له   ژماره یه ک  داوه .  به ده ستیه وه   پروپاگه ندادا  له  
نوسه رانی فه مه نیست به توندی ره خنه یان له  میتۆدی 
شیکردنه وه ی ناوه ڕۆک گرتووه . ئه م نوسه رانه  نکوڵی 
بایه خ و گرنگی دۆزراوه کانی ئه مجۆره  شیکردنه وه یه  
ناکه ن، به ڵکو ئه یانه وێت که موکوڕی و سنورداریه کانی 
بیر بخه نه وه . لێره دا ته ماشای هه ندێک له و ره خنانه  
ئه که ین. ده گوترێت شیکردنه وه ی ناوه ڕۆک ناتیوریه  
چوارچێوه یه کی  هیچ  به   نیه   په یوه ندیدا  له   چونکه 
تیوری و ته فسیریه وه  و وه ک میتۆدێکی لێکۆڵینه وه  
میتۆده   ئه م  ئه کرێت.  قه بوڵ  ره خنه   بی  و  وه سفی 
به راورد ئه کرێت به  شیکردنه ده ی ده رونی  که  تیایدا 
تیوره ی  به   په یوه ندیدایه   له   )ده رم��ان(  میتۆدێک 
ئاستی  بۆ  فرۆید  )تێڕوانینی  م��رۆڤ��ه وه   رۆح��ی 
ناهوشیاری(. هه روه ها ئه م شیکردنه وه یه  به  ناتیوری 
رونکردنه وه یه کی  بناغه ی  له سه ر  چونکه   ئه ژمێرێت 
ته فسیری رانه وه ستاوه  بۆ په یوه ندی نێوان ده قه کانی 
کلتوری گشتی و ئه و زه مینه  کۆمه اڵیه تیه  بونیادیه ی 
تیاییدا ئاماده یه  له وانه  په یوه ندیاکانی ده سه اڵت. به  
پێی لێدوانه کانی بائر “ئه و لێکۆڵینه وانه ی ناوه ڕۆکی 
یارمه تیمان  ئه که ن،  وه سف  جنسی  نه ژادپه رستی 
ناوه ڕۆکی  نێوان  په یوه ندی  له   ئ��ه وه ی  بۆ  ن��اده ن 
رونکراوه  و بونیاده  کۆمه اڵیه تیه کانی که  به رهه میان 

هێناوه  و له  ناویدا کار ئه که ن. تێبگه ین.” .

• به شێکه  له  فه سڵی پێنجه می ئه م کتێبه ی 	
خواره وه 
• بر 	 م��ق��دم��ه ای  استریناتی:  دومینیک 

نظریه های فرهنگ عامه . ت: ثریا پاک نظر. 
تهران، گام نو چاپ دوم 1384
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* به ردی قامیش  / ئەدۆنیس                   
* تزفتیان تۆدۆرۆڤ                   
* له باره ی  توندوتیژیه وه                
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به شی حەوتەم له  کتێبی گفتوگۆیه ک له گه ڵ 
ئه دۆنیسی باوکمدا
به ردی قامیش

Rock the Casbah

له   خه ڵکی  بۆچی  پێتوایه   تۆ  نینار: 
داب  پابه ندی  هێنده   عه ره بییه کاندا  واڵته  
و  داب  هه موو  پێموانییه   من  نه ریتن؟  و 
پارێزگاری  بێت  ئه وه  شایسته ی  نه ریتێک 
به   خۆیان  که سانه شی  ئ��ه و  لێبکرێت، 
کامڵ  هێنده   نووساندووه   دابونه ریته وه  
ئه وروپادا  له   بکه ن.  دواڕۆژ  بۆ  کار  نین 
داب��ون��ه ری��ت��ه ک��ان ب��ه ه��ۆی ک��اری��گ��ه ری 
و  پشته وه   که وتونه ته   شۆڕشه کانه وه  
له   وا  شۆڕشگه لێکی  ئایه   دیارنه ماون. 
مێژووی عه ره بیدا هه ڵگیرساوه  که  خاوه نی 
ئه نارشییه ت  و  دیموکراتی  بیرۆکه ی 
جۆره   له م  هه وڵی  خه ڵکی  ئایه   بووبێت؟ 
ده زان��م  من  دی��اره   داوه؟  شۆڕشانه یان 
یاخیبوونی  وه ک  ڕووی��داوه،  ڕاپه ڕین  که  
یاخود  داگیرکه ران  هێزی  به   دژ  خه ڵکی 

سازدانی: نینار ئەسیەر
و. له  سویدییه وه : هیوا قادر
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دژ به سه ربازان و کۆلۆنیالیسته کان. به اڵم ئایا مانای 
بونیادی  و  ع��ه ره ب  که سایه تی  ناو  هاتۆته   شۆڕش 

مێژوویانه وه؟  
زۆر  عه ره بیدا  مێژووی  ناو  له   دیاره   ئهدۆنیس: 
شۆڕش ڕوویانداوه، تاکو ئێستاش له و جۆره  شۆڕشانه  
ڕووئه ده ن. بێگومان به شێک له و یاخیبوونه  بچووکانه  
یاخود ئه و ڕاپه ڕینانه  ئامانجێکیان هه بووه، به اڵم دواتر 
ئیسالم ئه و ته فسیره  جیاوازانه ی بۆ کردوون که  خۆی 
له   هه ر  گه وره کان  بیریاره   هه موو  به اڵم  ویستوێتی. 
“ا بو نواس” تا “معری”، هه روه ها هه ر هه موو شاعیره  
وه   بوون.  دین  به   دژ  فه یله سوفه کان  و  گه وره کان 
هیچ بیرۆکه یه کی گرنگ له  دینه وه  وه ک باڵوبوونه وه ی 
بۆنێک له  گوڵێکه وه  ڕاسته وخۆ سه ریهه ڵنه داوه. به اڵم 
بیریاران و شاعیران چه ندان گوڵیان خه لقکردووه  که  
هۆی  هه ر  باڵوکردۆته وه.  جیاوازی  به رامه ی  و  بۆن 
له   دینی  ئه ده بیاتی  بنبڕی  مانایه کی  هیچ  ئه مه شه  
ئیسالمدا نابینیت وه ک دین. ته نانه ت یه ک فه لسه فه ی 
ئیسالمیش نییه، به ڵکهو ته نها تیۆلۆگی “خوداناسی” 

و شه ریعه ت هه یه  که  ئه وانیش یاسان. ئه وه  تیۆلۆگی 
له ده ره وه ی  ڕوونده کاته وه،  قورعان  که   شه ریعه ته   و 
ڕێساکان  و  یاسا  خوێندنه وانه شه وه   سیسته می  ئه و 
جێگیربوون. به اڵم ئه ده ب و شیعر هه میشه  دژ به  دین 
زانیوه،  به پێغه مبه رێک  خۆی  و  شاعیره   هه ر  بوون. 
دین  به   دژ  و  باشترینه   شیعره کانیان  پێیانوابووه  
به کاریانهێناوه. به اڵم هه موو ئه م ئه ده بیاته ی که  دژ به  
دین بووه  بێگومان دواتر به په راوێزخراوه، له به رئه وه ی 
نه ریتگه رایانه   و  دینی  ئه خالقیاته   ئه و  و  دین  دژی 

بوون که  له ئارادابوون.
نینار: به هه رحاڵێک، ئه ی باشه  بۆچی ئه م ڕه وشه ی 

که  ئێستا هه یه  ئاوهایه؟
ئه وه   ج��ی��اوازن.  شۆڕشه کان  ئه مڕۆ  ئهدۆنیس: 
زاڵبوونی ئه و بیرکردنه وانه یه  وا پیشان ئه دات که  گوایه  
ئیسالمدا  ناوی  له ژێر  ڕوویانداوه   ئه و شۆڕشانه ی که  
تێیگه یشتووم  من  که   شێوه یه ی  به و  به اڵم  ک��راون، 
هێزی  ئه و  به هه مان  نه ک  بوون  شۆڕشه کان سیاسی 
شۆڕشه کان  گشتی  به  شێوه یه کی  که   کاریگه رییه ی  

کۆمه ڵگه یه ک کاتێک ده توانێت 
بگۆڕێت و پێشبکه وێت که  به شێک 
له  ڕۆشنبیران هۆشیار و پێشکه وتوو 
سیکوالر و شۆڕشگێڕبن. بۆ نموونه  
له  لوبناندا شۆڕشگێڕی زۆر هه ن، 
به اڵم کۆمه ڵگه  ته نها به مه  ناگۆڕێت. 
کۆمه ڵگه یه ک ناتوانێت بگۆڕێت 
ئه گه ر ده زگاکانی نه گۆڕێن، 
هه روه ها گه ر بنه مای ده سه اڵت 
و بنه مای خێزان تێیدا نه گۆڕێت. 
کاتێک که  ده زگاکان ده گۆڕێن 
هه موو کۆمه ڵگه ش له گه ڵیدا 
ده گۆڕێت. به اڵم ته نها بیرۆکه ی 
گۆڕان به س نییه  بۆ گۆڕینی 
ده زگاکان. ده بێت له  ڕاستیدا 
شۆڕشێک به رپابکرێت، ده بێت 
خه ڵکی قبوڵی گۆڕان بکات، 
به تایبه تی گۆڕانی ده زگاکان

ئه دۆنیس
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و  فه لسه فی  و  ئایدۆلۆژی  شۆڕشێکی  به   ئه کات 
نه ک  کراون  تره وه   به ناوی  شۆڕشانه   ئه م  هونه ری. 
باسیان  تۆ  و  من  که   سه رنجڕاکێشه ی  شێوه   به و 
سنورداره   ئه مڕۆ  “شۆڕش”�ه کانی  ئه که ین.  لێوه  
و  سیاسییه کان  مه رجی  خستنه ڕووی  ل��ه ب��ه رده م 
هێزه  ده ره کییه کاندا: له به رئه مه یه  که  ئه م شۆڕشانه  

شۆڕشی ڕاسته قینه  نین. 
ڕاسته قینه   شۆڕشگه لێکی  هیچ  بۆچی  ئه ی   بیبار: 

ڕوویان نه داوه؟
پێشکه وتووخواز  بزوتنه وه ی  زۆر  ئهدۆنیس: 

هه بوون داوای سێکوالریزه کردنیان کردووه.
نینار: که ی؟

ئهدۆنیس: له  مێژووی تازه ماندا. زۆر له  پارت و 
جۆره   ئه م  عه ره بیدا  واڵتانی  له   ڕۆشنبیر  خه ڵکانی 
داوایانه یان کردووه، به اڵم هه موویان ئه و شه ڕانه یان 
ئه و  ل��ه ب��ه رده م  به ئاسانی  زۆر  ئ��ه وان  دۆڕان���دووه. 
و  هێناوه   شکستیان  کۆمه ڵگادا  گشتییه ی  ت��ۆڕه  
به رپه رچ دراونه ته وه  و سه رکه وتوو نه بوون، چونکه  

بیروبۆچوونیان جێی قبوڵکردن نه بووه.
نینار: باشه  بۆچی؟

زۆر  دین  ده سه اڵتی  که   له به رئه وه ی  ئهدۆنیس: 
به هێزبووه.

نینار: هه روه ها داب و نه ریتیش.
ئهدۆنیس: داب و نه ریت و دامه زراوه  ئاینییه کانیش.
کۆمه ڵگا  ن��او  شۆڕشه کانی  بۆچی  ئ��ه ی  نینار: 

ئه وروپییه کان سه رکه وتووبوون؟
که   هۆیانه ی   له و  یه کێک  له به رئه وه ی  ئهدۆنیس: 
له  هه موویان گرنگتره  و له پشت شکستهێنانی هه موو 
شۆڕشه کانه وه یه  ئه وه یه  که  دینی ئیسالم ته نها دینی 
دینی  به ڵکو  خودا،  به   نییه   باوه ڕهێنان  و  ئیمان 

ئیسالم جۆرێکیشه  له  شێوازی ژیان، دین بناغه یه که  
و  خێزان  و  کولتوور  و  هاوسه رێتی  پێکه وه نانی  بۆ 

چه ندان شتی تر.
و  مه سیحییه ت  دینی  له الی  ئ��ه وه ی  وه ک  نینار: 
دینه   هه موو  چوارچێوه ی  له   هه یه.   جوله که ش 
تاکخواییه کاندا ئه و قه ده غه کردنانه  بائاشکرا دیارن، 
بۆ نمونه: بۆت نییه  وا بکه یت، به اڵم باشه  وابکه یت. 
ئافره تێکدا  له گه ڵ  عه شق  شێوه یه   به و  نییه   بۆت 

بکه یت، به ڵکو بۆت هه یه  به م شێوه یه  بیکه یت!
به باشی  ش��ۆڕش  کاتێک  ب��ه اڵم  ئا،  ئهدۆنیس: 
ئه وکات  پیاده کردن  و  گۆڕانکاری  به   ده ستیکرد 
هه ندێک شت پێبه پێی ئه و ده گۆڕێن. به تایبه تی له  
ئه وروپادا شۆڕشی گه وره  ڕویاندا که  له و چه شنه  له  
واڵتانی عه ره بیدا ڕوویان نه داوه. به اڵم شۆڕش هه ر 
له خۆوه  ڕوونادات، به ڵکو پێویستی به که شوهه وایه کی 
وه ها هه یه  که  هه ڵگری هه ڵگیرسانی ئه و شۆڕشه  و 

کۆمه ککردنی بێت. 
که شوهه وا  ئ��ه و  که   ئ��ه وه ی��ه   مه به ستت  نینار: 
کولتووری و کۆمه اڵیه تییه ی که  له  ناو دنیای عه ره بی 
ئیسالمیدا هه یه  ناتوانێت ببێت به  پاڵپشت بۆ ئه م 

جۆره  شۆڕشانه، وایه؟
کاتێک  کۆمه ڵگه یه ک  ڕاسته.  وای��ه   ئهدۆنیس: 
له   به شێک  که   پێشبکه وێت  و  بگۆڕێت  ده توانێت 
و  سیکوالر  پێشکه وتوو  و  هۆشیار  ڕۆشنبیران 
شۆڕشگێڕی  لوبناندا  له   نموونه   بۆ  شۆڕشگێڕبن. 
ناگۆڕێت.  به مه   ته نها  کۆمه ڵگه   به اڵم  هه ن،  زۆر 
ده زگاکانی  ئه گه ر  بگۆڕێت  ناتوانێت  کۆمه ڵگه یه ک 
نه گۆڕێن، هه روه ها گه ر بنه مای ده سه اڵت و بنه مای 
خێزان تێیدا نه گۆڕێت. کاتێک که  ده زگاکان ده گۆڕێن 
له گه ڵیدا ده گۆڕێت. به اڵم ته نها  هه موو کۆمه ڵگه ش 
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ده زگاکان.  گۆڕینی  بۆ  نییه   به س  گۆڕان  بیرۆکه ی 
ده بێت  به رپابکرێت،  شۆڕشێک  ڕاستیدا  له   ده بێت 
گۆڕانی  به تایبه تی  بکات،  گ��ۆڕان  قبوڵی  خه ڵکی 

ده زگاکان.
ئه و  قبوڵی  بکرێت  خه ڵکی  له   وا  چۆن  نینار:  

گۆڕانکاریانه  بکه ن؟
ئهدۆنیس: ده کرێت خه ڵکی هه ندێک له و گۆڕانانه  
قبوڵبکه ن. به اڵم کاری وا کاتی ده وێت. ئاسان نییه  

تۆ شۆڕشه کان به یه کتری به راوردبکه یت.
نینار:ناکرێت خه ڵکی له  شه و و ڕۆژێکدا ئه و گۆڕانانه  
خه ڵکی  که   بڵێیت  ئه وه یه   مه به ستت  قبوڵبکه ن. 

پێویستی به کاته  بۆ ئه وه ی خۆی ئاماده بکات.
و  به رده وام  پڕۆژه یه کی  به   پێویستی  ئهدۆنیس: 
درێژ هه یه.  تا ئێستا ئێمه  له م پڕۆژه یه دا سه رکه وتوو 

نه بووین، پێویسته  دان به م ڕاستییه دا بنێنین.
نزیکه وه   له   ڕۆژان��ه   ده توانێت  ئینسان  نینار:   

چاودێری ئه م پڕۆسه یه  بکات؟
ئهدۆنیس: ده بێت هه میشه  جه غت له  بیرۆکه کان 
ئه و  له سه ر  قسه   ب��ه رده وام��ی��ش  ده بێت  بکه ین. 
وازیان  پێشکه وتن  به که مێک  ته نها  بکه ین  بیرۆکانه  
هه ن  بچووک  پێشکه وتنی  هه ندێک  نه هێنیت.  لێ 
دواتر  نه بینرێن و  به هۆی هه ندێک هۆکاره وه   ڕه نگه  

بگه ڕێنه وه  سه ر هه مان دۆخی سه ره تا.
زۆر  بۆ  چییه   تۆ  لێکدانه وه ی  ئه ی   با شه   نینار: 
ئه و  بۆ  جاریش  هه ندێک  و  چه په کان  ڕۆشبیره   له 
ڕۆشنبیره  ڕاستڕه وه   توندانه ی که   دوای جه نگ ده بن 
زۆر  هه ر  شتێکی  ئه مه   له ڕاستیدا  ئیسالمیی؟  به  

سه یره!
که   هه یه   ب��ه وه وه   په یوه ندی  ئه مه   ئهدۆنیس: 
قه ناعه ته کانیان له سه ره تاوه  له ڕێی بیرکردنه وه یه که وه  

نه بووه  که  خاوه نی  ڕه گ و ڕیشه بێت. ئه وانه  سیاسی 
بوون، ئه وه ی که  الی ئه وان گرنگبووه  ئه وه بووه  که  
چۆن ده سه اڵت بگرنه  ده ست. ئه وان پێیان وابووه  که  
ده توانن هه موو شتێک بگۆڕن گه ر بێتوو ده سه اڵت 
که   دا  پیشانیان  ئه زموونه کان  به اڵم  ده ست.  بگرنه  
ئه وان هه موویان هه ڵه بوون. ده سه اڵتگرتنه  ده ست به  
ته نها بێماناییه کی گه وره یه. ئه گه ر هات و ته نانه ت ئه و 
به ده ستبهێنرێت  شۆڕشیشه وه   له ڕێگه ی  ده سته اڵته  
زیاتر  زۆر  گه نده ڵییه کی  هۆی  ده بێته   دوات��ر  ئه وا 
به ده سته وه   ده سه اڵتیان  پیشووتر  که   ل��ه وان��ه ی 
بووه. ئه و پارته  کۆنانه ی که  وه ک پارتی نه ته وه یی 
ده سه اڵتیان  ئ��ازادی  پڕۆسه ی  دوای  و  ناوده برێن 
گرتۆته ده ست، زۆر ناکۆکترن به راورد به و پارتانه ی 

ئه مڕۆ به خۆیان ئه ڵێن پارتی شۆڕشگێڕ.
نینار: له  سه ری که سێکی چه پڕه وی توندڕه ودا چی 

ڕووداده ت که وای لێده کات ببێته  ئیسالمی؟ 
هه رشت  پێش  چونکه   ش��ت.  زۆر  ئهدۆنیس: 
عه ره بیدا  دنیای  له   چه پ  ئایدۆلۆژییه تی  بنه مای 
پیشان  وای  که   وه هابوو  تایبه تمه ندییه کی  خاوه نی 
پرسیارێکی  هه موو  وه اڵم��دان��ه وه ی  توانای  ده دات 
عه ره بیدا  دنیای  له   دین!  وه ک  ده ق��اوده ق  هه یه. 
ئینسانیش  تازه.  دینێکی  به   بوو  سیاسی  حیزبی 
بکات،  تر  دینێکی  به   دینێک  دژایه تی  ناتوانێت 
تر  دینێکی  به   دینێک  دژایه تی  ئه وه ی  بۆ  چونکه  
بخه یته ڕوو،  دنیا  له سه ر  بیرۆکه کانت  بکه یت ده بێت 
هه روه ها  خاوه نی فه لسه فه یه کیش بیت جێگای دین 
خوێندنه وه یه کی  هه رگیز  حیزبانه   ئه و  بگرێته وه. 
ئه و  که   نه کردووه   مه رجانه   ئه و  له سه ر  مێژووییان 
زیاتر  دین.  به   داوه   بوونه ی  و  ده سته اڵت  هه موو 
ئه وان چاویان له  ده سته اڵت بووه. ئه وان له و ڕووه وه  
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و  ده سته اڵتدا  له ده ستکه وتنی  سه رکه وتووبوون 
ئه وان  که   له به رئه وه یه   بۆچی.  له بیریشیان چۆته وه  

نه یانتوانی سه رکه وتووبن.
بۆ  مه رجانه ی  له و  یه کێک  وتت  ئێستا  تۆ  نینار: 
ئه وه ی بتوانیت شۆڕشێک به راوردبکه یت به شۆڕشێکی 
بکه یت،  داموده زگاکاندا  له   گ��ۆڕان  که   ئه وه یه   تر 
به اڵم تۆ خۆت پێتوانییه  که  کۆمه ڵگا عه ره بییه کان 
ئه وه نده ی تر بچنه وه  ناو خۆیان بۆ ئه وه ی هه ر له ناو 
خۆیاندا ته واوبن، دواتریش قبوڵی هیچ گۆڕانکارییه کی 
ئایا  بێت؟  خۆیانه وه   ل���ه ده ره وه ی  که   نه که ن  تر 
ڕاچڵه کینی  دوا  دینییه   فه ناتیکه   ئه و  گه شه کردنی 
ئه و کۆنه خوازانه  نییه  له به رده م ئه و کرانه وه یه دا که  
ناتوانن خۆیانی لێبشاریته وه؟ کۆمه ڵگا عه ره بییه کان 
به بێ هیچ خۆ تازه کردنه وه یه ک هه نگاوده نێن و هه موو 
ئه و شتانه شی که  پێویستیان پێیه تی باسی ناکه ن و 
هێنده ی تر ده یشارنه وه. بۆیه  ده کرێت فه ناتیزم دوا 

شێوازی ڕاچڵه کێنه ری مه رگی ئه وان بێت.
خۆشاردنه وه   و  پاشه کشێکردن  وایه.  ئهدۆنیس:
ئه مڕۆش خه ڵکانی  تا  هه میشه  خه ته رناکه. ڕاسیزم 
هه میشه   دی��ن  ن��اوده ب��ات.  کۆیله   به   ڕه شپێست 
هه سته کانی  به سه ر  گ��ه وره ب��ووه   ده سته اڵتێکی 
گ��ه وره ی  جێگایه کی  هاتووشه   تا  و  ئینسانه وه  
داگیرکردووه. ئه مه ش ته نها له ناو گۆڕه پانی فیکردا 
ڕووینه داوه  به ڵکو  به سه ر هه سته کانی مرۆڤ و داب و 

نه ریت و ژیانی ڕۆژانه شدا هاتووه. 
بگرنه   ده سه اڵت  گه ر  ده ڵێن  حیزبه کان  له   هه ندێک 
ده ست ئه وا به دڵنیاییه وه  بن و بنه وانی هه موو شتێک 
ده گۆڕن. به اڵم حیزبه  تازه کان به م هه ڵوێسته یانه وه  
توانیویانه  جار جارێک له  نێوان ئه م په نجا ساڵه ی 
هیچ  ئێستا  تا  ده س��ه اڵت،   به اڵم  بگه نه   ڕاب��ردوودا 

شکستیان  هه مووان  له به رئه وه ی  نه گۆڕاوه.  شتێک 
هێناوه پێویستده کات که   بۆچونه کانی خۆیان بگۆڕن 
به اڵم   تر.  به  دۆزینه وه ی ڕێگه چاره ی  و ده ستبکه ن 
گۆڕان  هێزی  و  سه رهه ڵدان  بریسکه ی  بزانه   ئه وه  
کۆمه ڵگه یه کدا  هه موو  له   نابێت.  خامۆش  هه رگیز 
دوو ئاڕاسته ی بیرکردنه وه  هه یه: ئه وه ی پارێزگاری 
ڕابردووده کات و کۆنه پارێزه، ئه وه شی که  حه زی به  
گۆڕان و تازه کردنه وه یه. ئه م دوو ئاڕاسته یه  هه میشه  
له  کێبه رکێدان به رامبه ر به یه ک. بۆ ئه وه شی گۆڕانێکی 
به   پێویستی  به رپاببێت  شۆڕش  یاخود  ڕادیکااڵنه  
پێویسته   بۆیه   به که ڵک هه یه،  مێژوویی  ڕێکه وتێکی 

ئینسان له  بۆسه دابێت بۆ ساته وه ختێکی ئاوا.
 

ئه مه   ئاوا  کۆمه ڵگه یه کی  بۆ  پێتوانییه    تۆ  نینار: 
کردووه   خۆیدا  به   سه ری  که   بێت  ڕیسکێک  جۆره  
ناکات  گ��ۆڕان  قبوڵی  و  ته واوبووه   خۆیدا  له ناو  و 

تائه وکاته ی به سه رخۆیدا ئه ڕوخێت؟ 
له   یه کێکه   ئه مه   ئێستادا  له   ڕاسته   ئهدۆنیس: 
کۆمه ڵگا  سه ر  بۆ  خه ته رناکه کانی  هه ره   هه ڕه شه  
“خۆرهه اڵتی”  بیرۆکه ی  ته نانه ت  عه ره بییه کانمان. 
له   چ��ی  ده ڕوات.  ف��ه وت��ان  ب���ه ره و  بوونیشمان 
مێژووه   ئه و  ماوه ته وه؟  ع��ه ره ب  خۆرهه اڵتیبوونی 
بوونی  ماوه؟  چیتر  عه ره بی  خۆرهه اڵتناسییه ی 
کۆمه ڵگای  له   به شێکه   ئێستا  عه ره بی  کۆمه ڵگای 
خۆی  ب��ه   تایبه ت  شتێک  چونکه   خ��ۆرئ��اوای��ی. 
به رهه مهێنانی  له سه ر  به ڵکو  به رهه مناهێنێت، 

خۆرئاواو واڵتان تر ده ژی.
نینار: هه ڵبه ت وایه. خۆرهه اڵتیبوونی عه ره ب وه ک 
ڕۆژئاواوه   له الیه ن  دووره ش��ار  پشتگوێخراو  شتێکی 
سه یرده کرێت. عه ره ب خۆشی نایه وێت له مه  تێبگات. 
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تائێستاش باس له  عه ره ب بوون و “ئومه”  و شتی 
وا ده کات.

الی  ئێستا  تا  وه همه ی  ئه م  ئه وه ی  ئهدۆنیس: 
عه ره بییه کان  کۆمه ڵگا  دینه.  هێشتۆته وه   عه ره ب 
و  به کاریده هێنن  خۆرئاواییه کانه   دا هێنانه   هه رچی 
که چی پیشیان وایه  ئه وه  خوایه  که  ئه و نیعمه ته ی 
پێ به خشیون. سه رباری ئه وه ی بیروڕاکانیان توانای 
خۆڕاگری نه ماوه  که چی هێشتا ڕێ به خۆیان ده ده ن 
له سه ر هه مان بیروباوه ڕی کۆنینه ی خۆیان  بمێننه وه، 
ئاوا له سه ر ئه و  ئاخر ناشکرێت تا هه تاهه تایه  هه ر 
بیروڕایانه  بژین. من جارێکی تریش ده یڵێمه وه، ئه مه  
پێویستی به  کاته، چونکه  سیسته می کۆمه ڵگایه کی 
له م چه شنه  که  هه زار و پێنج سه د ساڵه  به رده وامه  
ناکرێت له  ماوه ی ساڵێک و دواندا بگۆڕێت. ڕه نگه  

پێنج سه د ساڵی بوێت!
نینار: که واته  مه به ستی تۆ ئه وه یه  که  بڵێیت بنه مای 
بنیاتنراوه.  ئیسالم  له سه ر  عه ره بییه کان  کۆمه ڵگا 
پێکهاته یه ی  ئه و  بناغه ی  که   دینه   ئه وه   زۆریش  به  
کاریگه ری  تر  الیه نێکی  هیچ  ئایا  به اڵم  داڕشتووه. 

له سه ر ئه و پێکهاته یه   دانه ناوه؟
ئهدۆنیس: ئیسالم بناغه کانی بووه، ئیسالم وه ک 

بنه مایه کی سیاسی و دینی.
نینار: ئه ی ئه و کۆمه ڵگا عه ره بییه ی پێش ئیسالم 
سه د  پێنج  و  ه��ه زار  نزیکه ی  ئیسالم  لێهات؟  چی 
عه ره بی  شارستانییه تی  ئیسالم  پێش  هه یه.  ساڵه  
جیاوازبووه. ئایه  هیچ میراتێکی ئه و سه روه خته مان 

بۆ نه ماوه ته وه؟ یان هیچ شتێک نه ماوه؟
ئهدۆنیس:هه موو شتێک ته فروتونا کراوه.

نینار: هه موو شتێک؟! به ڕاستی هیچ شتێکی ئه و 
سه روه خته  نه ماوه؟

ئهدۆنیس: هیچ شتێک.
ئافره تی  زۆر  که   ل��ه وه داب��وو  دیقه تم  من  نینار: 
به  درێژکردنه وه ی توکی  عه ره ب “پێش جه نگ” دژ 
خۆیان بوون. به موکێش یان به  ڤاکس الیان ئه برد. 
که سێکی  یاخود  ئه تاشی،  توکانه یان  ئه و  ئ��ه وان 
هه روه ها  الئه بردن،  بۆ  مه چه کی  و  قاچ  توکی  تر 
توکی قۆڵ و توکه به ریان. پرسیاره که ی من ئه وه یه  
قورئاندا  له   به مه   سه باره ت  شتێک  هیچ  که  ئایا 
نه هاتووه. به هه رحاڵێک من بیستوومه  که  شیعه کان 
چی  پیاو  هه م  و  ژن  هه م  هه یه،  دابونه ریتێکیان 
ئه م  پێتوایه،  تۆ  ئایه   ئه یتاشن.  له شیانه   توکی 
جه سته وه   توکی  به   زۆره ملییه یان  خۆسه رقاڵکردنه  
ئه وه   بۆ  ئ��ه وان  هه بێت؟  چییه وه   به   په یوه ندی 
و  خۆیان  نێوان  له   جیاوازی  زۆرترین  تا  وائه که ن 
ئاژه ڵدا دروستبکه ن؟ یاخود ئه مه  بۆ پاکوته میزییه؟ 

ڕه نگیشه  واتێگه یشتبن که  توک شتێکی پیسه؟
ئهدۆنیس: نه خێر وای بۆ ئه چم به هۆی هۆکاری 
تره وه بێت: ئه وان ئه یانه وێت ئافره ت تابکرێت له  پیاو 

جیاوازتربێت. 
نینار:ئاوها! ئێ، ڕه نگه  واشبێت. 

ئهدۆنیس: ئه وه  پیاوانن که  توکیان هه یه. ڕه نگه  
ئه وان پێیان وابێت بێ توکی پیاوان به الی خۆیاندا 
بیرۆکه   به   په یوه ندی  ئه مه   ڕاستیدا  له   ڕابکێشێت. 
سێکسوالیتێتیکی  هه یه.  کۆنه کانه وه   سێکسییه  
سروشتی. پیاوان نایانه وێت ژنان له  زۆر شتدا له وان 

بچن.
نینار: شتێکی سه رنج ڕاکیشه. من هه رگیز بیرم بۆ 

ئه وه  نه چووه.
ئهدۆنیس: پێموایه  هۆی ئه وه بێت.

ڕاده ی���ه ک  ت��ا  ک���اره   ئ��ه م  ب���ه اڵم  ب��ه ڵ��ێ،  نینار: 
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له زۆره ملێکردن ئه چێت. من پیاو ئه ناسم توکی قۆڵی 
و هه موو گیانی الئه بات. ئه ی ڕاسته  که  شیعه کان 

هه موو توکی گیانیان ئه تاشن؟
ئهدۆنیس: نه خێر، شیعه کان ڕیشیان ئه هێڵنه وه.

نینار:به اڵم من مه به ستم ڕیش نییه.
ئه دۆنیس: من هیچ دژی ئه و جۆره  توکه  نیم.

نینار: ئه مه  هۆی ئه وه یه  که  هه ندێک که س نایانه وێت 
توکی خۆیان پیشان بده ن؟ هه ندێک ئافره ت توکی 
خۆیان به  سه رپۆشه کانیان ئه شارنه وه، یاخود هۆی 
ده ستنیشانکردنی  هۆی  ئه بێته   توک  که   ئه وه یه  

جۆری ڕه گه ز؟ 
ئه دۆنیس: نه خێر، ئافره تان به هۆی کۆمه ڵێک هۆکاری 
یه کێکیان  به سه ریاندا.  ئه ده ن  سه رپۆش  تره وه یه  
ئه وه ی  بۆ  پیاوبن  به   تێکه ڵ  نایانه وێت  که   ئه وه یه  
هه موو  ئه وترێت  وه ک  ڕوون��ه دات.  ناجۆر  شتێکی 
جارێک که  ژنێک و پیاوێک ڕووبه ڕوو یه کتری ئه بینن 
ئه وا شه یتان له  نێوانیاندایه. لێره دا نزیکبوونه وه یه ک 
هه یه  که  هه ردووکیان ئه یانه وێت سه رنجی ئه وی تر 
به   به ئاشکرا  ئه مه   به اڵم  ڕابکێشێت.  خۆیدا  به الی 
سێکس  له   بیر  ئافره تێک  کاتێک  نابینرێت  خه ته ر 
ئه وه   چونکه   بکاته وه،  سێکسی  فه نتازیای  یان 
ڕوونه  ئه بێت یه که مجار جه سته کان به یه کتری بگه ن 
ئه وسا تێکه ڵ به یه کتری ببن. هه ندێک جار پیاوێک 
خه ونه کانی  له ڕێی  خه یاڵ  به   ته نها   � ژنێک  یان   �
و هه سته کانییه وه  خیانه ت ئه کات. به اڵم ئه وان زۆر 

گوێ به مه  ناده ن.
خۆی  ق��ژی  ئافره ته ی  ئ��ه و  وانییه   پێت  نینار: 
له   بێت  تر  جۆرێکی  ئه کات  له چک  و  دائه پۆشێت 
له چکه که ی  ئایه   گه ڕۆک”؟  “ڕه گه زیکی  پیشاندانی 
سه ری نابێته  پیشاندانی ئه ندامی زاوزێی ئه و، وه ک 
هۆی  نابێته   سه رپۆش  ئایا  له چککراو؟  ئه ندامێکی 
هۆی  ببێته   ئه وه ی  له بری  ڕه گه زه که ی  پیشاندانی 

شتێکی  من  ئێستا  با  بگره   گوێ  تۆ  شاردنه وه ی؟ 
“که مپوس”  پڕۆگرامی  له   بگێڕمه وه.  بۆ  خۆشت 
حه ره می زانکۆی که ناڵی دووی فه ڕه نسی که  گوالومی 
دوراندا پێشکه شی ئه کات، دوو خوشکی داوه تکردبوو، 
بوو  یه کێک  به سه ره وه بوو  سه رپۆشی  که   لێڤایان 
له وانه ی سه رقاڵی گفتوگۆکردن بوو له سه ر مه سه له ی 
سه رپۆشکردن له  قوتابخانه کاندا. یه کێک له  کچه کان 
تا  به سه رماندا  ئه ده ین  بۆیه  سه رپۆش  “ئێمه   وتی: 
که س  ئه مه   له به ر  سێکس.  له   به دوربگرین  خۆمان 
ناتوانێت زۆرمان لێبکات سه رپۆشه کانمان فڕێ بده ین 
وه ک  وابێت  گه ر  چونکه   بده ین،  پیشان  خۆمان  و 
ئه وه  وایه  زۆرمان لێبکه ن ده رپێکانمان دابکه نین”. 

 ئهدۆنیس: من جارێک به  ئافره تێکم وت: “ئایه  
ئه و  وایکردووه   سه رپۆشه که ت  زانیوه   ب��ه وه ت  تۆ 
باشتر  ڕائه کێشێت  پیاو  سه رنجی  زیاتر  شتانه ی 
ده رکه ون؟ چونکه  له  ڕاستیدا له چکه که ت قژ و چاو و 
ده متی زیاتر به رجه سته کردووه. ئه گه رچی من باوه ڕم 
ئه ده ن  سه رپۆش  ئافره تانه ی  ئه و  زۆرینه ی  به وه یه  
بڵێن: “ئێمه  وه ک  تا  وائه که ن  ئه وه   بۆ  به سه ریاندا 

ئافره تانی ئه وروپی نین”.
نینار: نه خێر، من به  پێچه وانه ی تۆوه  پێموایه  که  
ئه وه  ئافره تان کورت ئه کاته وه  بۆ ته نها یه ک شت: 
ئه ویش پیشاندانی ڕه گه زه که یه تی. به تایبه ت بۆ ئه و 

ڕه گه زی مێینه یی، که  له چکی به سه ره وه یه. 
وردی  خوێندنه وه یه کی  ئه مه ش  وایه،  ئهدۆنیس: 

تره  بۆ سه ر ئه وانی تر. 

په راوێز: ئومه، میلله ت. له  ده قه  سویدییه که شدا هه ر 
به  عه ره بییه که ی نووسراوه .

سهرچاوه:
Samtal med min far Adonis ninar Esber
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*تزفتیان تۆدۆرۆڤ له  
کتێبه که تاندا گله ییه کت 

هه یه  له  )مافی ده ستێوه ردان(
له و  س��ه ره ک��ی  گله یی  ت����ۆدۆرۆڤ/     
ک��رده ی  له نیوان  ک��ه   تێکه ڵکردنه دایه  
ئه وه ش  ده دات،  ڕوو  مرۆییدا  و  سه ربازی 
مه سه له یه که  قبوڵناکرێت، سه رباز هه میشه  
سه ربازه  و بۆمبا له  هه مووکات و له  هه موو 
زه مه نێکدا مرۆڤ ده کوژێ. یارمه تی مرۆیی 
وه کو  ده ب��ێ  به ڵکو  مافێک،  وه ک��و  نه ک 
ئه رک و به شێوه یه ک پێشکه ش بکرێت که  
ئه و  به اڵم  ده کات،  گران  ویژدانمان  باری 
ئه رکه   ئه و  کردنی  جێبه جێ  بۆ  کاته ی 
مایه ی  ده بێته   ئیتر  ئه وا  به کاربێت،  هێز 

پرسیار....

ئاماده کردنی: سه عید فه رحان
 و. لە عەرەبییەوە: عیسا چیایی

 تزفتیان تۆدۆرۆڤ:
هه ڵه   سه رکۆنه ی  هه میشه   ئێمه   پێویسته  

بکه ین و له  که سی هه ڵه کاریش ببوورین
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*له نێوان ئه و مه ترسیانه ی که  جێگا 
به  دیموکراسی له ق ده کات، تۆ باس 

له  )الدانی ئامێر( ده که یت... ئه وه مانای 
چییه ؟

   تۆدۆرۆڤ/ ئه وه  مانای ئه وه یه  گرنگی و بایه خ به  
بایه خدان  به بێ  ده درێت،  الوسائل(   – )ئامرازه کان 
زۆر  چه که   به کارهێنانی  نموونه   بۆ  ئامانجه کان.  به  
هیچ  له به ر  هه مانه ،  که   ئه وانه ی  پێشکه وتووه کان 
ئه و  ئێمه   که   له به رئه وه ی  ته نها  به ڵکو  نا،  هۆیه ک 
چه کانه   ئه و  توانای  ئ��ه وه ی  بۆ  هه یه .  چه کانه مان 
سه روبه ندی  له   ئاراسته یه ش  ئه م  تاقیبکه ینه وه . 
جه نگی که نداودا و له  ڕسته یه کی )مادلین ئۆلبرایت(
دا )ئه و ده مه ی که  وه زیری ده ره وه ی ئه مریکا بوو( 
بۆ )کۆڵن پاوڵ( که  )ئه و ده مه ی وه زیری به رگری 

ئه مریکا بوو( ڕوون ده بێته وه  که  ده ڵێ: سوودی ئه و 
هه موو چه که  زه به الحه  چییه  که  به رده وام قسه یان له  

باره وه  ده که ین، ئه گه ر به کاریان نه هێنین.
*له  گۆشه نیگای )مافی ده ستێوه ردان(
ه وه  بارودۆخی یۆگۆسالڤیا جیاوازه  له  

بارودۆخی عێراق؟
   تۆدۆرۆڤ/ به ڵێ، ئه وه ی په یوه ندی به  عێراقه وه  
هه بێ جه نگێکی هاوپه یمانی سیاسیی باو بوو، عێراق 
واڵتێکی دراوسێی داگیر کرد که  ده وڵه تی کوێت بوو، 
کرد...  هاوپه یمانه کانی  له   یارمه تی  داوای  ئه ویش 
ڕووداوێکی  به رامبه ر  له   ئێمه   خاڵه   ئه م  تا  هتد. 
ناسروشتییه   که   ئه وه ی  به اڵم  کالسیکیداین،  نیمچه  
ئه و تۆڵه یه یه  که  عێراق دووچاری بۆته وه ، ده  ساڵه  
ئه م  سه پاوه .  عێراقدا  به سه ر  ئاشکرا  ئابڵووقه یه کی 

بە گەڕانەوە بۆ كەلتوری 
سێكسی عەرەبی، ژمارەیەكی 
زۆر دەق دەبینین كە باس 
لە پەیوەندییە سێكسییەكان 
دەكات، ئەمە ئەگەر نەڵێین 
بەگەورەیی و شكۆمەندییەوە 
لەم پەیوەندیانەی ڕوانیوە. 
وەك ئەوەی لەشیعرەكانی 
»ئەبو نەواس«دا هەیە كە 
تۆدۆرۆڤهەمیشە وەك نمونەیەكی 
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به   ده وڵه تێکه   که   عێراق  وه کو  واڵتێکی  ئابڵوقه یه  
بۆ  گه ڕاندۆته وه   مه زن  پێشکه وتنێکی  بۆ  ڕێگاوه یه  
ڕۆچووه .  به دبه ختیدا  له   کۆنه کان،  چاخه   واڵتێکی 
پێکدراوه ،  و  تێک  کۆمه اڵیه تی  ژینگه ی  ت��ۆڕی 
له   ئه وه   ده سته اڵتداره که یه وه   چینه   له باره ی  به اڵم 
ته ندروستیه کی باشدان و سه دامیش )که  له  ڕۆژانی 
شه ڕه که دا به  شه یتانی ڕه ها، یان به  هیتله ر ناویان 
ده هێنا( هێشتا زیندووه ... ده خوات و ده خواته وه ...

  *بۆچی هه ژموونی ته نیا هێزێک 
ئه گه ر پارێزگاری له  خێریش بکات تۆ 

ئه و هێزه  به  مه ترسییه ک بۆ سه ر 
ئاشتی داده نێی؟

   تۆدۆرۆڤ/ ده بێ تێبینی ئه وه  بکه ین که  هه موو 
هه ژموونه کان به  ناوی خێره وه  موماره سه  ده کرا، هیچ 
که سێ له وانه ی که  شه ڕیان به رپاکرد نه یانوت ئێمه  
لێی  ده بێ  وانه یه که   ئه وه   ده که ین،  شه ڕ  الیه نگری 
وردببینه وه ، ئه وه ی که  خۆت بانگه وازی ئه وه  بکه یت 
که  له گه ڵ خێردایت هیچ به هایه کی نییه . هه ژموونی 
ته نیا هێزێک کارێکی مه ترسیداره ، چونکه  ڕه نگه  ئه و 
نێوان به رژه وه ندیه کانی  له   هێزه  هه میشه  تێکه ڵێک 

خۆی و دادپه روه ریدا بکات.
 *له  ئاستی که سییه وه  )مرۆڤی 

ده ستپاک( له  سه ده ی بیست و یه کدا، 
چی ده گه یه نێ؟

گرنگه کانی سه ده ی  وانه   له   یه کێک  تۆدۆرۆڤ/     
بیست و یه ک ئه وه یه  نابێ که سێک له  گروپێکدا کورت 
بکه ینه وه . که سایه تی وه ک )گرۆمان ئه رومان جاری( 
و )بریمۆلیڤی( ئه وان ئه م دونیایه یان فێرکردین، له  

کتێبه که مدا وه کو پاسه وانگه لێکی ده ستپاکی سه ده ی 
بیست و یه ک هه ڵمبژاردون، ئه وان قه دیس نه بوون، 
به اڵم که سانێک بوون ئه وه یان ڕه تکرده وه  که  مرۆڤ 
بپێچنه  مێگه لی )ڕه گه ز، ئاین، ناژاد و ئایدیۆلۆژیا(
وه . ئه وه ی ئه وان فێریان کردین بۆ نموونه  ئه وه یه  
نابێ تاک جگه  له  تاکێتی خۆی بۆ هیچ سه رچاوه یه کی 
گرومان  بگێڕینه وه ،  کرداره کانیشی  بۆ  ته نانه ت  تر، 
هه میشه  ئه م ڕسته یه ی بیر ده که وته وه  )ئێمه  ده بێ 
هه ڵه کاریش  که سی  له   و  بکه ین  هه ڵه   سه رکۆنه ی 
ببوورین(، ئه وه ش ده خوازێ هه میشه  بوارێک بۆ تاک 
بهێڵرێته وه  که  ڕه نگه  بگۆڕێت. به اڵم ئه گه ر ڕێگه مان 
لێگرت، ئه وا ئه وه  ده گه یه نێ که  له  ڕه گه زی مرۆیی 
سه ده ی  گه وره ی  وانه ی  لێره وه   ناوه ...  وه ده رم��ان 
ڕابردوو، قوربانی نه دانه  به  مرۆڤ له  پێناوی به هادا، 
جا ئه و به هایه  هه ر جۆرێک بێت. ئامانجی سه ره کی 
کرده وه کانمان بۆ مرۆڤایه تی نوێ، بوونه وه ری مرۆییه  

نه ک فکره ی ئه بستراکتی مرۆیی.

 ژێده ر: گۆڤاری )المدی( )٢/٣٦ ی ٢٠٠٢( الپه ڕه  
)١٤٧(

 تێبینی وه رگێڕ: ئه گه ر چی زه مه ن و ڕووداوگه لێکی 
ئه م  ئه نجامدانی  کاتی  و  ئێستا  نێوان  له   زۆر 
تۆدۆرۆڤ  فکری  ئێمه وه   به الی  به اڵم  دیمانه یه دایه ، 
بۆ  که   تێبینیانه ی  له و  جگه   وروژاوه کانی،  خاڵه   و 
چوارچێوه  و کاتێکی دیاریکراو وتراون، ئه و دیمانانه  
هێنده  ڕووناکیان تێدایه  که  بۆ مه ودایه کی دوورتریش 

بخوێندرێنه وه .   
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له باره ی  توندوتیژیه وه 
گفتوگۆیه ك له گه ڵ رۆشنبیر و 
فه یله سوف د.عبدالكریم سروش

پ:  بۆچوونی  خۆتان له باره ی  
“توندوتیژی “یه وه  بفه رموون؟

ئه م  ل��ه ب��اره ی   باسكردن  ق��س��ه ك��ردن و   
ئومێده وارم  خۆیه تی  و  جێگه ی   بابه ته وه  
بۆ وه چه ی  ئێستا و وه چه كانی  داهاتووی  
هه بێت  سودی   ئێمه ش  كۆمه ڵگه یه ی   ئه م 
 و نه فیكردن و دووركه وتنه وه  له  توندوتیژی  
به ڵگه نه ویسته   شته   له   یه كێك  به شێوه ی  
كۆمه اڵیه تیه كانی  لێبێت. هه روه ها الوان و 
بكه ن  باوه ڕ  و  بزانن  داهاتوو  وه چه كانی  
ڕێزلێگیراوه و  له راستیدا  مرۆڤ  گیانی   كه  
سستبوونی   بیانووی   به   و  ئه وه   ناموسی  
لێ   ڕێ��زه ی   ئ��ه م  ناتوانرێت  تاكه كه سی  
بسه نرێته وه . رێزداربوونی  گیانی  مرۆڤه كان 
بۆ تیۆره كان  و ئه و پێشگریمانانه ی  له باره ی  
ده گه ڕێته وه .  مرۆڤناسین  واته   مرۆڤه وه ، 

و. له  فارسیيه وه : موسعه ب ئه دهه م
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له به رئه وه  ته رحكردنی  بابه تی  توندوتیژی  له  زه مینه ی  
مرۆڤناسیدا مانا و مه دلوول په یدا ده كات. هه وڵده ده م 
هه مه   توندوتیژیه وه   له باره ی   ده ركه ی   ئه و  سه ره تا 
بیخه مه ڕوو و به دوای  ئه ویشدا له باره ی  ئه و پرسیارانه ی  

ته رح ده كرێن و كراون وه اڵمێكی  كورت بخه مه ڕوو. 
توندوتیژی   ووش���ه ی   التینی   م��ان��ای   ب��ۆ  ئ��ه گ��ه ر 
سه ركه وتووتر  ماناكه یدا  تێگه یشتنی   له   بگه ڕێینه وه  
التینی   ی    ”violence“ ه��اوت��ای   كه   ده ب��ی��ن  
فه لسه فیه .  چه مكێكی   له بنه ڕه تدا  “توندوتیژی “یه ، 
مانای   سروشتی “  “دژه   له فه لسه فه دا  ووش��ه   ئه م 
 ”natural“ یان ”nature“ ده كه ن  و له به رامبه ردا
له سروشتگه رایی   ده هێنا.  ب��ه ك��اری��ان  سروشتی  
ئه وانیش:  ده ناسرێت  جووڵه   دووجۆر  “ئه رستۆ”ییدا 
جووڵه ی  سروشتی  و جووڵه ی  دژه  سروشتی . جووڵه ی  
سروشتی  ناوی  جووڵه ی  )natural( وجووڵه ی  دژه  
سروشتی ، ناوی  جووڵه ی  توندوتیژ )violent( یان 

پێوتووه . له بۆچوونی  كه سانی  رابردوو جووڵه ی  خۆر 
به ده وری  زه ویدا جووڵه ی  سروشتی  بوو، كه وتنی  به رد 
به سه ر زه ویدا جووڵه ی  سروشتی  )طبيعی( بوو، به اڵم 
له زه ویه وه   دووكه ڵ  چوونه سه ره وه ی   به رزبوونه وه و 
ناوده برد.  سروشتیان  دژه   به جووڵه ی   بۆسه ره وه  
له به رئه وه  “توندی “ یان “توندوتیژی “ ئه وه یه  كه دژی  
رووداو ڕێڕه وی  سروشتی  بێت. باشتروایه  توندوتیژی  
به م جۆره  مانابكه ین وبه مجۆره  لێ ی  تێبگه ین، چونكه  
له توندوتیژیدا به مانای  ناسراوی  توخمێكه  له توڕه یی   و 
توندی . به اڵم ئه گه ر بمانه وێت ته نها راڤه  و ته فسیری  
چه ندین  كه   ئای  بكه ین،  چه مكه   ئه م  ده روونناسی  
پارچه ی  حه قیقه ت  و چیه تی  توندوتیژی  له  بۆچوونی  
وایه   باشتر  له به رئه وه   ده كه وێته وه .  دوور  ئێمه دا 
بچینه   فه لسه فیه وه   بابه تی   و  فه لسه فه   له ده رگای  
شێوه ی   به   واته   “توندوتیژی “  بابه ته وه .  ئه م  نێو 
پێچه وانه ی  نۆرم )norm( و پێچه وانه ی  سروشتی  

تیۆریای  شارستانیه ت 
تیۆریایه كی  مرۆڤناسیه  
كه هاورا له گه ڵ ئه وه دا 
مرۆڤه كان به هۆی  هۆكارو 
به ڵگه ی  جیاواز و جۆراوجۆر 
له قۆناغی  ڕووتی  و دڕنده یی  
ده ره وه دا چوونه ته  نێو قۆناغی  
داپۆشراوی  وشارستانیه ته وه . 
ئه خالق، ئایین، فه رهه نگ، 
وزانست هه موو یارمه تی  زیاتر 
شارستانیه تبوونی  مرۆڤ واته ، 
یارمه تی  غه ریزه ی  ماف شكێن 
ودژه  شێوازو دژه  رێگه یان 
داوه

عه بدولكه ر یم سروش
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ده ستبردن )ئیدی  پێچه وانه ی  سروشتی  تاكه كه سی ، 
یان  مرۆیی (  كۆمه ڵگه ی   سروشتی   پێچه وانه ی   یان 
كۆمه ڵێك به پێچه وانه ی  سروشت ونۆرمی  ئه و كۆمه ڵه  
به توندوتیژی   ده بێت  ئه مانه   هه موو  رێنمونیكردن، 
ته نها  كه   نیه   به مجۆره   له به رئه وه   بكرێن.  هه ژمار 
ئه مانه   ونموونه ی   ئه شكه نجه   و  كوشتار  كوشت  و 
توڕه   توندو  وێنه ی   ئه وشتانه   بێت،  توندوتیژی  
ئامێزی  ده ركه وتنی  توندوتیژیه . به اڵم توندوتیژی  له و 
و  شێوه   چه ندین  و  نابێت  ته واو  نموونانه   و  وێنه  
پۆل  و به شی  دیكه ی  هه یه . نمونه یه ك ده خه مه ڕوو، 
ئێمه  حكومه تی  سته مكاری  ته نانه ت ئه گه ر  كه سی  
دی   جارێكی   ئ��ه وا  دادپ��ه روه رب��ێ��ت،  دیكتاتۆر، 
چونكه   ده زانین،  توندوتیژی   له حكومه تی   به جۆرێك 
به ڕێوه بردنی   نۆرمی   به پێچه وانه ی   حكومه ته   ئه م 
گه شه ی  سروشتی   ڕێگه ی   و  كۆمه ڵه   و  كۆی  گشت 
له   گشتی   به شێوه یه كی   ده به ستێت  مرۆڤه كان 
جێگه یه كدا به ربه ستێك له به رامبه ر رێگه ی  سروشتی  
ئه نجاممانداوه   توندوتیژیمان  ئه وا  بكه ین،  دروست 
ئه مه  ئه وده ركه یه  كه من له باره ی  توندوتیژیه وه  هه مه .

پ: ئێوه  فه رمووتان “توندوتیژی “ واته  
دروستكردنی  به ربه ستێك له به رامبه ر “طبع”، 
به اڵم سه باره ت به كۆمه ڵگه  چۆن ده توانرێت 

باس له  “طبع” بكرێت، ئایا “طبع”ی  هه یه ؟ 
ئایا ده توانرێت نۆرمی  كۆمه ڵگه  كه كارێكی  

بڕیار له سه ر دراوه  “طبع” به ومانایه ی  
كه جێگه ی  سه رنجه و باسی  حه كیمانی  

ئه رستۆیی  بووه ، بزانین؟
د.سروش: پرسیارێكی  به جێیه . به ڵگه نه ویسته  هه موو 
ده یانگوت،  تاكه وه   له باره ی   ئه رستۆییه كان  ئه وه ی  

شایه نی  جێبه جێكردن نیه  به سه ر كۆمه ڵگه دا، واته : 
به سه ر كۆمه ڵگه دا جێبه جێ  نابێت، من له كۆمه ڵگه دا 
قایلم  “نۆرم”  به   به “طبع”،  بم  قایل  له وه ی   زیاتر 
توندوتیژی   ی��ان   ”violence“ ل��ه ب��ه رئ��ه وه   و 
بێت.  نۆرم  له  شتێك دژی   بریتیه   كه   ده زانم  به وه  
سوریشم له سه ر ئه و خاڵه ی  كه  كۆمه ڵناسی  له دڵی  
ده روونناسیه وه  نایه ته  ده ره وه  و باوه ڕبوون “طبع” 
به   ب��اوه ڕب��وون  نابێته هۆی   مرۆڤه كاندا،  له تاكی  
ئه وه نیه   مه دلولی  قسه   به اڵم  له كۆمه ڵگه دا،  “طبع” 
كه كۆمه ڵگه   له وبارودۆخه ی   تاكه كان  سروشت  كه  
په یدای  ده كات، بێ  كاریگه ره . مرۆڤه كان به پێ ی  ئه و 
كۆیی   شێوه یه كی   كه هه یانه   غه ریزانه ی   سروشت  و 
شێوه ی   گه رچی   ده به خشن؟  به كۆمه ڵگه   تایبه ت 
به رهه م  تاكه كانه وه   له سروشتی   به ته واوی   كۆیی  
به “سروشت”  بین  قایل  ئه گه ر  له به رئه وه   نایه ت. 
له تاكه كاندا ئه وه  “توندوتیژی “ به وه  ده زانین كه رێگر 
بێت له گه شه ی  سروشتی  مرۆیی  وجووڵه ی  سروشتی  
كۆمه ڵگه ش  كۆمه ڵ  و  له مه ڕ  تاكه كان.  وئ��ازادی  
ئاسایی   ره فتاری   جووڵه و  له   بێت  رێگر  كه   ئه وه ی  
ونۆرماڵی  كۆمه ڵگه ، واته  ئه و ره فتار و هه ڵچوونانه ی  
و  رێگه   ئه م  توندوتیژیه .  ئه وه   بشكێنێت  كۆمه ڵگه  
هه م  ئیعتیبارین،  گه رچی   كردارانه   و وجۆره   شێواز 
له مافی  تاكه كه سی  مرۆڤه كان نموونه یان وه رگرتووه  
وهه م له سروشتی  تاكی  كه سه كان كاریگه رییان له سه ر 

هه یه .
پ: به پێ ی  ئه م پێناسه یه  ئه گه ر به پێ ی  

چه ند مه رجێك ره فتاره  فیزیكیه  ترس 
ئامێزه كان وه كو ئاگاداركردنه وه ی  توندی  

مندااڵن، به نۆرمی  كۆمه اڵیه تی  بگۆرین، ئیدی  
به میسداقی  ره فتاری  توندوتیژ ئامێز ده رنابڕین؟



111

گفتوگۆ68

پرسیاره كه تان  وه اڵم��ی    دوو  ده توانم  د.س��روش: 
شێوازه   و  رێگه   كه   ئه وه یه   یه كێكیان  بده مه وه ، 
توندوتیژ ئامێزه كان واته  ئه وانه ی  كه دژی  سروشتی  
مرۆڤه كانن، به شێوه یه كی  گشتی  ناتوانن گشتگیر ببن، 
نه ك به به ڵگه ی  ئه وه ی  كه  له رووی  ئه خالقیه وه  خراپ 
بنه ڕه تدا  له   كه   به ڵگه یه ی   به و  به ڵكو  ناشرینن،   و 
رێكخستن  و رێكخراوی  كۆمه ڵگه  له  نێوده به ن. مێژووی  
ترسناك  كه شێوه   ده دات  ئه وه پیشان  مرۆڤایه تش 
)استثنا ء(بوون،  ئاوارته   له كۆمه ڵگه كاندا  ئامێزه كان 
نه ك یاسا ورێسا )قاعده ( شه ڕ و جه نگ هیچ كات 
رێسا نه بووه  وهه میشه  به شێوه ی  ئاوارته  )استثنا ء( 
روویداوه ، به اڵم خاڵی  دووه م ئه وه یه  كه  مومكینه  بۆ 
نموونه ، هه ندێك له تیۆریاكانی  فێركردن و په روه رده ، 
رێساو  وه كو  توندوتیژی   وئاگاداركردنه وه و  ترس 
ئاراوته یی   كارێكی   نه ك  ده ناسێنن  قبوڵكراو  یاسای  
توندوتیژی   ئاگاداركردنه وه و  كاته دا  له م  له ناكاو.  و 
به نۆرم ده گۆڕێن وپێچه وانه ی  ئه مانه ش به توندوتیژی  
خاڵه بده ین  ل��ه م  س��ه رن��ج  دواج����ار  ده ژم��ێ��رێ��ت. 
ئه مه بوو  شارستانیه ت  تیۆریای   مانای   كه له بنه ڕه تدا 
له گه ڵ  له دژبوون  به رگێك  ده بێت  دڕنده   كه مرۆڤی  
شارستانی “  “مرۆڤی   له به ربكات.  و)قهر(  ترساندن 
ناشارستانی “  و”مرۆڤی   داپۆشراو”  “مرۆڤی   واته  
واته  “مرۆڤی  بێ  به رگ” واته  هه مان ئه و گیانه وه ره  
“فرۆید”یه . واته  هه مان ئه و ئاژه ڵه  دڕنده یه ی  كه له دڵی  
كه   پێده كات  فه رمانی   دانیشتووه و  مرۆڤێكدا  هه ر 
شارستانیه ت  تیۆریای   مانای   بشكێنێت  نۆرمه كان 
له سه رده می  نوێدا ئه وه یه  كه  شێوه  ترس ئامێزه كان 
رووته كانه وه   و  بێ به رگ  به مرۆڤه   بووه   په یوه ست 
نابێت  داپۆشراوه كان  یان  شارستانیه كان  ومرۆڤه  
له وشێوانه ی  كه نۆرمه كان ده سڕنه وه  سوود وه ربگرن 

ئه گه ر  به اڵم  بجوڵێنه وه .  ره فتار  و  سروشت  ودژی  
داپۆشراوه  شكست  یان  تیۆریای  شارستانیه ته   ئه م 
كاته دا  له م  بسه لمێت،  وناكارایی   پوچ  یان  بخوات 
ڕه نگه  بۆ رێگه یه كی  دیكه  به بۆچوونی  ئه رستۆییه كان 
له نێوچووه .  و  ناپایه یدار  كارێكی   سروشتی (  )دژه  
مه شائیه كان  سروشتیه كانی   ڕێسا  له یاساو  یه كێك 
ئه وه بوو كه “القسر الیدوم” واته  كرداری  دژه  ره فتاری  
ئه گه ر  ته نانه ت  واته   خایه نن،  كورت  ناسروشتی  
نه مربن  و  ناتوانن  بمێننه وه ،  دریژیش  بۆماوه یه كی  
)دژه   واته   كاره   ئه م  خۆبه خۆ  به شێوه ی   سروشت 
خوو  و  الوه   ده خ��ات��ه   ره ف��ت��اره (  ودژه   سروشتی  
ناچمه   له مه   زیاد  و  ده كات  زاڵ  ره وشتی  سروشتی  
له گه ڵ  كه ده زانن  به وجۆره ی   گوته زایه وه .  ئه م  نێو 
شته  سروشتیه  میتافیزیكیه كان ناتوانین میسداقیان 
یان  سروشتدا  له جیهانی   وله به رئه وه   دابمه زرێنین 
)قسر(ه كان  مرۆییدا  له تاك  یان  كۆمه ڵدا  له جیهانی  
وسروشتیه كان  كامانه ن  سروشتیه كان  دژه   وشته  
كامانه ن ئه و پرسیارانه ن كه  له  ریگه ی  رێسای  گشتی  

فه لسه فی  ناتوانین وه اڵمیان بده ینه وه .
ئه م پێشه كیه  به و ڕاده یه  یارمه تیمان ده دات كه تاكو 
بكه ین  فراوان  بازنه ی  “توندوتیژناسی “مان  راده یه ك 
ده ره وه و  بچینه   ڕووت  ده روونناسی   وله شێوازی  
واته   بده ین،  توندوتیژی   دیكه ی   له شێوازی   سه رنج 
ئه گه ر سروشت و نۆرمی  ورێگه و شێواز له جێگایه كدا 
یان  بگرێت  ئه و سروشته   رێگه ی   هه رشتێك  ناسرا، 
به “توندوتیژی “  ده بێت  بگرێت،  شێوازه   رێگه و  ئه و 
شكاندنه   شێواز  رێگه گرتنه و  ئه م  بزانین  بیناسین و 
به پێویست له روخساره  قه هرو ترس ئامێزه كان وتوڕه  

ئامێزه كاندا ده رناكه وێت.
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پ: كه واته  به بۆچوونی  به ڕێزتان “توندوتیژی “ 
مانای  به رامبه ری  “سازش” نیه ؟

له وشته یه   به شێك  “س��ازش”  نه خێر  د.س���روش: 
“س��ازش”  داده نیشێت.  توندوتیژی   كه به رامبه ر 
له سه رخۆییش  “حلم(ه و  له سه رخۆییه  له ره گه زی  
ب����ه وج����ۆره ی  ك��ه زان��ای��ان��ی  زان��س��ت��ی  ئ��ه خ��الق 
له مرۆڤدا  توانایه كه   ئاماده یی   و  روونیانكردۆته وه ، 
له ناكاوی   س��ات��ی   و  ت��وڕه ی��ی   خ���واردن���ه وه ی   ب��ۆ 
له به رامبه ر كرداری  نه گونجاو وناسازگارو ناشایسته . 
به ئێوه كرد  سوكایه تی   كه سێك  بۆنموونه :  وات��ه ، 
ئازاریدان،  جه سته ییه وه   ل��ه ڕووی   ته نانه ت  یاخود 
جه سته یی  و  ئ��ازاره   ئه م  له به رامبه ر  بتوانن  ئه گه ر 
سوكایه تیكردنه دا توره یی  خۆتان بخۆنه وه  به جۆرێك 
نه گرن  له دڵ  كه سه   ئه م  به رامبه ر  كینه تان  رق  و 
خاڵێكی   “حلم”.  له سه رخۆیی   ده ڵێن  پێ ی   ئه وه  
زۆرگرنگ ئه وه یه كه  سازش له ئامۆژگاری  ژێرده ستان 
له هه ڵه كانی   ئه مه یه كێك  زبرده ستان.  نه ك  ده كرێت 
ئێمه بووه   ئه خالقی   مێژووی   و  ته سه وف  مێژووی  
له   هه ندێجار  سازشكردنیان  و  له سه رخۆیی   كه  
كه   به جۆرێك  نه هێناوه ،  به كار  خۆیدا  شوێنی  
له   قبوڵكردن  به سته م  هه ندێجار  س��ازش��ك��ردن 
له به رامبه ر  هاتووه .  كۆتایی   مرۆڤه كانه وه    الیه ن 
سته مكاردا نه  له سه رخۆییمان هه یه ، نه سازشكردن. 
له وێدا  ده كرێت.  رووبه رووبوونه وه   ئامۆژگاری   له وێدا 
كه ده وترێت )التكبر مع المتكبر حسنه (، واته  له گه ڵ 
خۆبه گه وره زانی   ده بێت  خۆبه گه وره زاندا  كه سی  
سته مكار  كه سی   ڕووب����ه ڕووی   ده ب��ێ��ت  بكرێت. 
شێوه یه   باشترین  ڕووبه ڕووبوونه وه   ئه م  و  ببینه وه  
سنوربه زاندن  و  گه یاندنی   به سفر  بۆكه مكردنه وه و 
سنوربه زێنی  سته مكارانه . هه ربه وجۆره ی  كهصائب 

ده یگوت:

اچهار عجز پیش ستم پیشگان خطاست
اشك كباب باعث طغیان اتش سات

واته : )ده رخستن وپیشاندانی  بێ  توانایی  له به رده م 
سته م پیشه كاران هه ڵه یه ، فرمێسكی  كه باب هۆكاری  

سه ركه شی  ئاگره (.
سازشكردن”،  دوژمنان  “له گه ڵ  ده وترێت  كاتێك 
دوژم��ن��ان  ره ن��گ��ه   له سته مكار،  ج��ی��اوازه   دوژم���ن 
نه هێشتنی   به اڵم  بن.  دادپه روه رو چاك  ودژه كانمان 
یاساگه رایی   جگه   گشتیه كه ی ،  به مانا  توندوتیژی  
هیچ  نۆرم  بۆ  گه رانه وه   جگه له   واته   یاسادانان   و 
كۆمه اڵیه تیه كان  بابه ته   نیه   بوونی   دیكه   رێگه یه كی  
هه م شیكاری  كۆمه اڵیه تیان هه یه و هه م رێگاچاره ی  
كۆمه اڵیه تی . واته  هه م له پله ی  تێگه یشتنیان ده بێت 
وهه م  بگه ڕێینه وه   وگشتی   كۆمه اڵیه تی   گوته زای   بۆ 
له وجێگه یه ش  ده رمانیان،  و  چاره سه ر  له به رامبه ر 
كه توندوتیژی  به پێ ی  نۆرم و ڕێگه و شێواز پێناسه مان 
وكۆییه ،  گشتی   كارێكی   له بنه ڕه تدا  نۆرمیش  كرد و 
له به رئه وه  بۆ تێگه یشتن له توندوتیژی  وكه شفكردنی  
و  رێگاچاره   بۆشیكارو  و  ده رك��ه وت��ن��ی   ه��ۆك��اری  
ده رمانیشی  ده بێت په نا بۆ گوته زای  گشتی  به رین. 
به شێوه یه كی   توندوتیژی   له مه ڕ  خۆم  ده ربڕینی   من 
گشتی  دا به ده سته وه  وئومێده وارم ئه م باسه  له سه ر 

بنه مای  ئه م ده ربڕینه  به ره و پێش به رین.
پ: بفه رموون ده بێت چ بۆچوون و روانینێكمان 

له باره ی  مرۆڤه وه  هه بێت و تاكو چه مكی  
رێزداربوونی  گیانی  مرۆڤ روون ببێته وه  و 

به شێوه یه كی  گشتی  چ بنه مایه كی  مرۆڤناسی  
ومه عریفی  بۆ رێزداربوونی  گیانی  مرۆڤ و 

ره چاوكردنی  ئه م نۆرمانه  و پارێزگاریكردن 
له توندوتیژی ، به تایبه ت له كۆمه ڵگه ی  ئایینی  

ئێمه دا بوونی  هه یه ؟
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به ڵگه ی   ه��ۆك��ارو  ل��ه ڕوون��ك��ردن��ه وه ی   د.س���روش: 
مرۆڤناسی  ده ركه وتنی  توندوتیژی  ده توانین بۆ هه مان 
عه رزمكرد  پێشتر  كه   شارستانیه ته   تیۆریای   ئه و 
ده وترێت  شارستانیه تدا  له تیۆریای   بگه ڕێینه وه . 
ببنه  كه سی  شارستانی   ئه وه ی   پێش  مرۆڤه كان  كه  
پێ   ئه وه ی   پێش  ڕۆسۆ  الك و  ده ربڕینی   به   یاخود 
واته   بوون،  رووت  شارستانیه وه ،  كۆمه ڵگه ی   بخاته  
یاساو ڕێساو نۆرمی  گشتیان نه بوو وخۆیان داوه ر و 
جێبه جێكار بوون، ده بێت ئایینه كان به و قوتابخانانه  
به شارستانبوونی   ویارمه تی   هاوكاری   كه   بزانین 
و  ڕووتی   له   مرۆڤه كانیان  واته   ك��ردووه ،  مرۆڤیان 
پێوه رو  رێكخستن  و  چه مكی   كردو  ڕزگار  بێبه رگی  
ڕێساو یاسایان له خه ڵكی  تێگه یاند و هاوكاری  ئه وه یان 
كرد كه ئه و تاكگه رایی   و وێرانكاریه  ناشارستانیه  تاكو 

سنورێك خه ڵكی  بسه ننه وه .
یه كێكیان  هه یه ،  مان  “تاكگه رایی “  دووج��ۆر  ئێمه  
تاكگه راییه كی  پێش رینسانس وقۆناغی  رۆشنگه ری  و 
ئه وی  دیكه یان تاكگه رایی  پاش قۆناغی  رۆشنگه ری . 
له راستیدا  رۆشنگه ری   قۆناغی   پاش  تاكگه رایی  
تاكگه راییه كه  كه له سه ر دیاریكردنی  مافی  تاكه كه سی  
و  ن��اس��راوه   “م���اف”  بابه تی   وات��ه   ب��ون��ی��ادن��راوه . 
هه رتاكێك مافی  جیانه بووی  خۆی  داواده كات وحه زی  
تاكگه رایی   ب��ه اڵم  بتوێته وه .  له كۆمه ڵدا  نیه   لێ  
رۆشنگه ری   قۆناغی   پێش  ئێمه   ناشارستانیانه ی  
له راستیدا تاكگه راییه كه  كه خاڵیه  له چه مكی  )ماف( 
كه ووتمان  روونیه ی   ئه و  هه مان  وله گه ڵ  و)ئ��ه رك( 
رێسایانه ی   یاساو  ل��ه وێ��دا  گونجاوه .  ب��ه ت��ه واوی  
نیه ،  مافه یان  ئه و  هه مووان  ناگرنه وه و  كه هه مووان 
به خودی   خۆی   وده رك��ی   مه یل  حه زو  هه ركه سێك 
ئه م  جێبه جێكردنیه تی .  وخوازیاری   ده زانێت  ماف 

زۆریان  دووریه كی   و  جیاوازی   تاكگه راییه   دووجۆره  
له گه ڵ یه كدا هه یه . تاكگه رایی  دواتر له گه ڵ یاسادا 
پێش  تاكگه رایی   له كاتێكدا  نیه ،  جیاوازیه كی   هیچ 
قۆناغی  رۆشنگه ری  دژی  یاساو خودی  فه ردگه راییه .

تیۆریایه كی   شارستانیه ت  تیۆریای   له راستیدا 
مرۆڤه كان  ئ���ه وه دا  له گه ڵ  ك��ه ه��اورا  مرۆڤناسیه  
ج��ۆراوج��ۆر  ج��ی��اواز و  به ڵگه ی   ه��ۆك��ارو  ب��ه ه��ۆی  
چوونه ته   ده ره وه دا  دڕنده یی   و  ڕووت��ی   له قۆناغی  
ئه خالق،  داپۆشراوی  وشارستانیه ته وه .  قۆناغی   نێو 
زیاتر  یارمه تی   هه موو  وزانست  فه رهه نگ،  ئایین، 
غه ریزه ی   یارمه تی   واته ،  مرۆڤ  شارستانیه تبوونی  
ئه م  داوه .  رێگه یان  دژه   شێوازو  ودژه   شكێن  ماف 
یارمه تیدانی  غه ریزانه  له به رامبه ر ماف و رێگه و شێواز 
سه رده رهێنان كه ئه مه  به  “ئه ده ب” ده رده بڕێت، كۆی  
“ئه ده ب”  كردووه ،.  شارستانی   مرۆڤیان  هه موویان 
نه ك به مانای  رێزگرتن له گه وره كان، به ڵكو به مانای  
ره فتاری   شێوه ی   شێوازو  هه رپله و  ئه ده ب  ناسینی  
گونجاو له گه ڵ هه رشوێن و پله یه كدا. وه كو: ئه ده بی  
ئادابی   وانه ،  پۆلی   ئادابی   میوانداری ،  ئادابی   شه ڕ، 
شۆفێری  و ...هتد وتوندوتیژی ، دروست به مانای  بێ  
داگیركردن  ته نها  نه ك  ئاداب شكاندنه   یان  ئه ده بی  
لێدان و  یان  ناشیرین  ووشه ی   به كارهێنانی   یاخود 
ئه م  ئ��ه و،  پ��اش  وده رونناسانی   فرۆید  شكاندن. 
واته  ده ستیان  تیۆریایه یان جوانترو وورتر كرده وه ، 
كردبه  ئاشكراكردنی  غه ریزه و حه زشاراوه كانی  مرۆڤ 
وش��اراوه ب��وون  په نهان  مرۆڤیش  خ��ودی   كه له الی  
وهه وڵیاندا نیوه  شاراوه ی  مرۆڤ پیشان بده ن، به بێ  
ئه وه ی  بیانه وێت له بنه ڕه تدا ده ست بۆ دابه شكردنی  
ئه وه ی   ببه ن،  وشه هوه ت  عه قڵ  دوونیوه   بۆ  مرۆڤ 

كه مه والنا ده یگوت:
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ای  برادر توهمه  اندیشه ای 
مابقی  استخوان وریشه ای 

بیریت،  و  ئه ندێشه ی  هه ر  تۆ  براده ر  ئه ی   واته : ) 
“ئه ندێشه “  ئه م  گۆشته (.  و  ئێسك  دیكه ت  ئه وه ی  
ده بێت به مانای  زۆر فراوات وه ربگیرێت تاكو قسه ی  
له فرۆید  ئه گه ر پرسیار  به كاربێت.  به راستی   مه والنا 
بكه ین ده ڵێت: ئه ی  براده ر تۆ هه موو حه زو ئاره زوویت 
وئه ندێشه ی  تۆش له ژێر فه رمانره وای  حه زو ئاره زوو 

وغه ریزه كانتدایه .
ئه گه ر مرۆڤ به كۆی  دوو به ش “عه قڵ” و”غه ریزه “ 
یه ك  كام  ئێمه   مرۆڤناسی   ئه وه ی   به پێ ی   بزانین، 
دی��ك��ه دا زاڵ بكات،  ئ��ه وی   ب��ه س��ه ر  ب��ه ش  ل���ه دوو 
ئه نجامه كه ی  جیاوازده بێت. زۆرێك له كه سانی  رابردوو 
)له ووشه كانی  ئیمامی  علی  )خ( له  )منهج البالغه (ش 
ده بینرێت( غه ریزه ی  ئاژه ڵی  به سه ر عه قڵیدا زاڵترن، 
مه گه ر له كه مینه یه كدا وله به رئه وه  پێش ئه وه ی  عاقڵ 
كه   تیۆریایه یه   ئه و  ئه مه   دڕنده یه .  ئاژه ڵێكی   بێت، 
ده كات.  زاڵ  مرۆڤه كاندا  عه قڵی   به سه ر  غه ریزه كان 
له ئاوێنه و  م��رۆڤ  ك��ردووه   كه حه زیان  كه سانێك 
روخسارێكی  دیكه داببینن واته  بڵێن مرۆڤ ده توانێت 
به عه قڵی  خۆی  غه ریزه كان كۆنترۆڵ بكات. تیۆریای  
ئێستا  وده یگوت  ده خواست  ئه مه ی   شارستانیه ت 
كه غه ریزه كانی   گه یشتووه   به قۆناغێك  مرۆڤایه تی  

جنگی  عه قڵیدان.
ئه خالق  زانایان  خ���وازراوی   ئامانجی   ل��ه ڕاب��ردوودا 
خۆی   به عه قڵی   بتوانیت  ك��ه م��رۆڤ  ئ��ه وه ب��وو 
كۆنترۆڵكردنه   ئه م  بكات،  كۆنترۆڵ  غه ریزه كانی  
وهه ندێجار  ده كرێت  ب��ه دژواری   ئاگایانه و  هه ندێجار 
له شته  سه رسوڕهێنه ره كانی   ئه رك.  به بێ   خۆبه خۆو 
مۆدێرنه   پۆست  له تیۆریاكانی   ئه وه یه كه   ئه مرۆ 

واته   گه راونه ته وه .  راب��ردوو  قۆناغی   بۆ  دووب��اره  
زۆر  مرۆڤ  عه قڵی   ده وترێت  مۆدێرنیزمدا  له پۆست 
سیفه تی   وه هۆكارو  كه ده یزانێت  تواناتره   له وه بێ  
فه رمان  ونامه عریفی   ناعه قاڵنی  و  هۆكاری   وه��ۆو 
ئه و  وه كو  مرۆڤ  عه قڵی   ده ك��ه ن،  عه قڵدا  به سه ر 
الفی   خ��ۆی   ده رب����اره ی   كه گه رچی   وای��ه   منداڵه  
زۆر  وروانین  بینین  له توانای   به اڵم  لێده دات،  گه وره  
له راستیدا  بانگه شه یه   ئه م  توانایه .  خاوه ن  به كه می  
به دڵنیاییه وه   شارستانیه ته .  تیۆریای   نه فیكردنی  
كتێبی  “بۆچی  جه نگ؟”ی  فرۆیدت بینیوه . كێشه ی  
ئه وه مان  چاوه ڕوانی   ئێمه   ئه وه بووكه   فرۆید  گرنگی  
نه ده كرد مرۆڤه  شارستانیه كان شه ڕبكه ن. ئێستاش 
مرۆڤ  كه ئایا  ببینین  ده بێت  رووی��داوه   كه جه نگ 
له راستیدا بووه ته  مرۆڤێكی  شارستانی  یان نه بووه ! 
گیانه وه ره یه   ئه و  هه مان  هه روه ك  مرۆڤه كان  ده ڵێی 
به نده   كۆت و  ئه م  رۆژێ��ك  ئاماده یه   كه به ندكراوه و 
بشكێنێت ودووباره  ده ست به وه حشیگه ری  ودرنده یی  
پیشانده ده ن و  خۆیان  مرۆڤه كان  له شه ڕدا  بكاته وه . 
شارستانی .  نه بوونه   كه هێشتا  ئه وه ده سه لمێنن 
پۆست مۆدێرنیش كه له مه یدان و گۆڕه پانی  ئه ندێشه ی  
نوێدا شێوه ی  ژیان یه كێك له مه دلوالته  كۆتاییه كانی  
ئه وه یه  كه مرۆڤ به وجۆره ی  كه واده زانرێت شارستانی  
نیه  وعه قڵی  ئه سیرتره  له وه ی  كه  بتوانرێت پشتی  پێ  
ببه سترێت وداوای  كۆنترۆڵی  غه ریزه كانی  لێ  بكرێت.
زیاتر  له رابردوودا  “سیاسه ت”  ووشه ی   له ڕاستیدا 
ئاماژه ی  به “ئه ده ب داران و ئاگاداركردنه وه  – تأدیب 
“رێكخستن”  واته   ئه مرۆی   مانای   و  ده كرد  وتنبیه “ 
له به رئه وه ی   بۆچی ؟  نه بوو،  و”ب��ه رن��ام��ه ڕی��ژی “ی  
حكومه ت پشتی  به عه قڵی  كۆیی  گشتی  نه ده به ست، 
مرۆڤه كان  به كۆنترۆڵكردنی   خۆی   وه زیفه ی   به ڵكو 
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ئه سیری   عه قڵبن،  په رێشانی   كه زیادله وه ی   ده زانی  
غه ریزه كان بوون.

مرۆڤ  عه قڵی   ناسییه وه   مه عریفه ت  له ڕووی   ئه گه ر 
مرۆڤه كان  ئ��اره زووی   حه زو  وئه گه ر  بزانین  ب��ه الواز 
ئاژه ڵیه كه ی   نیوه   یان  به هێز  عه قڵیدا  له به رامبه ری  
مرۆڤ له مه ڕ نیوه  مرۆییه كه ی  مرۆڤ گه وره تربكه ین، 
زه مینه ی  پێویست وئاماده  بۆ ده ركه وتن و ئاراسته كردنی  
به ڕوونكردنه وه یه كی   فه راهه مكردووه .  توندوتیژیمان 
وبه ڵكو  سروشتی   كارێكی   توندوتیژیه كان  كاره   دی  
عه قڵی   له به رامبه ردا  ئه گه ر  به اڵم  ده بن.  پێویست 
مرۆڤ هێنده  به ئه سیروبه ند نه زانین ونیوه  مرۆییه كه ی  
گه وره تر له نیوه  ئاژه ڵیه كه ی  بزانین، توندوتیژی  به النی  
زۆرینه وه  به شێوه ی  كارێكی  ئاوارته یی   ده رده كه وێت. 
سودێكی  كرداری  به په له  كه له م پێشه كیه وه  ده ست 
توندوتیژی   كه مكردنه وه ی   كه بۆ  ئه وه یه   ده كه وێت 
خوێنده وارترو  تێگه یشتووتر،  مرۆڤه كان  ده بێت 
به ده شته كیه كان و  توندوتیژی   به ئاگاتربكه ین. 
كه نیوه   له ومرۆڤانه ی   په یوه سته .  نائاگایانه وه  
ئاژه ڵیان زاڵتره  به سه ر نیوه ی  مرۆییاندا، توندوتیژی  
مرۆییان  كه نیوه ی   وله وه مرۆڤانه ی   ڕێسایه   یاساو 
شتێكی   توندوتیژی   زاڵه   ئاژه ڵیاندا  نیوه ی   به سه ر 
ئاوارته ییه  وكاروانی  شارستانیه تیش به ره و زاڵبوونی  
پێشه وه   ب��ه ره و  ئاژه ڵیه تی   به سه ر  مرۆڤایه تی  
نه ك  خوێنده واری   فێركردنی   گشتاندنی   ده ڕوات. 
ته نها بۆئه وه یه  كه زانست فه زیله ته ، به ڵكو بۆئه وه یه  
بوونه و  شارستانیه ت  له پایه كانی   كه خوێنده واری  
مرۆڤه  شارستانیه كان، كێشه كانیان به سه ر په نجه ی  
شیر  نووكی   یا  بازوو  نه به زۆرو  ده كه نه وه و  عه قڵ 
راده ربڕینیش  وئ��ازادی   چاپه مه نی   ئ��ازادی   تیغ.  و 
له م  توندوتیژین،  كه مكردنه وه ی   له هۆكاره كانی  

رێگه یه وه یه كه  ئاستی  ئاگاییه كان به ره و به رزترده به ن. 
له چاپه مه نیه كان،  ئ��ازادی   سه ندنه وه ی   له به رئه وه  
بێت  ترساندن  به شێوه ی   چ  توندوتیژیه ،  خ��ودی  
بێت.  یاساییه كان  دادگایی  و  به ڕوكه ش  به ڕێگه   چ 
بدات.  به توندوتیژی   رێگه   ناتوانێت  یاسایه ك  هیچ 
توندوتیژی  یاسایی  وه كو حه ڵوای  تاڵ ی  هه ڵگه راوه یه  
وچه مكه   به تێگه یشتن  توندوتیژی   به ومه رجه ی  
له ئازادی   وهه رشتێك  بێت  له به رچاو  فراوانه كه یمان 
به جۆرێك  بكاته وه   ك��ه م  وم��رۆڤ��ه ك��ان  خه ڵكان 

له توندوتیژی  بزانین.

پ: ده كرێت په یوه ندی  تاكگه رایی  
به توندوتیژیه وه ، روونكردنه وه یه كی  زیاتر 

بفه رموون؟
د.س���روش: ه��ه رب��ه وج��ۆره ی  ع��ه رزم��ك��رد دووج��ۆر 
تاكگه راییمان هه یه ، تاكگه رایییه ك كه  گونجاوه  له گه ڵ 
یاساو ڕێساو سازگاره  وتاكگه راییه ك كه دژی  یاسایه . 
تاكگه رایی  یه كه م به مافه وه یه و ماف به شێوه ی  یاسایی  
وگشت ده رده هێنێت وهه مووان مافی  خۆیان له بوونی  
یاسا  وله به رئه وه   ده یدۆزنه وه   كه هه یه   یاسایه ی   ئه و 
دروست  هیچ جیاوازییه ك  ئه واندا  تاكگه رایی   له گه ڵ 
ناكات. “تاكگه رایی “ نه ك به ومانایه ی  كه هه مووكه س 
ته نها پێ  له سه رمافی  خۆی  دابگرێت و مافی  ئه وانی  
دی  به هه ندوه رنه گرێت، به ڵكو “تاكگه رایی “ به مانای  
به به ڕێز  خۆی   مافی   ئه وه ی   له گه ڵ  مرۆڤ  ئه وه ی  
كه هی   به وه ده زانێت  له مافیش  هه ندێك  ده ژمێرێت و 
ویاسا  بگرێت  دیی   ئه وانی   وڕێزله مافی   ئه وانیتره  
به پارێزه ری  مافی  هه مووان بزانێت به اڵم له “تاكگه رایی  
ته رح  دی   ئه وانی   مافی   ته نها  نه ك  ناشارستانیانه “ 
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ئه ویشدا  وب��ه دوی   “ماف”  چه مكی   به ڵكو  ناكرێت، 
ئه ركیش له بنه ڕه تدا له دایك نه بووه  وتاك به پاڵنه ری  
وئه وانی   ده ڕوات  كردار  به ره و  حه زه كان  غه ریزه و 
كرداری  حه زه كانی   كارو  ئامڕازی   هۆكارو  وه كو  دی  
خۆی  ده ناسێت. ئێمه  ئه مڕۆ له گه ڵ  تیۆریای  ئیراده ی  
كه گرنگی   ئاشنایین  هێنده   هه ڵبژاردن  یان  گشت 
به مجۆره ی  كه ده بێت ده ركی   تیۆریایه   مێژوویی  ئه م 
به حه زو  مرۆڤه كان  مه ده نیدا  له كۆمه ڵگای   ناكه ین. 
یان  دی   كه سێكی   خ��ۆی��ان،  تاكه كه سی    مه یلی  
داده نێن.  خۆیاندا  له جێگه ی   دیكه   دامه زراوه یه كی  
ئه و  قسه ی   له جێگه ی  خودو  دیكه   كه سێكی   دانانی  
مێژووی   بااڵبووه له   هه نگاوێكی   خودزانین،  به قسه ی  
فیكری  مرۆییدا. “تاكگه رایی “ ئه گه ر به م مانایه بێت 
كه  كه سێك جێگه ی  من ناگرێت وهه موو جێگه یه ك 
ده بێت خودی  “من” ئاماده بم وته نانه ت هه رگیز ئه وی  
له راستیدا  ناشارستانیانه یه .  شتێكی   نابینم  دیكه  
شارستانیه تی  مرۆیی  كاتێك فراوان ده بێت كه داوێن و 
ببن.  فراوان  ئیعتباراتی  مرۆڤ  گریمانه كان و  بازنه ی  
الف  مانایه ناكه :  به و  له ئیعتیباردانان  )مه به ست 
له خۆمان  جگه   و  دابنرێت  به گریمانه   الف  له جیاتی  
بریكاردانان و  وه ك��و  دابنێین،  خۆماندا  له جێگه ی  
شارستانیه تی   هتد(.  و...  س��ه رۆك  هه ڵبژاردنی  
ئیعتیبارسازی   بازنه ی   فراوانبوونی   له گه ڵ  مرۆیی  
هه ندێك  هه یه .  راسته وخۆی   په یوه ندیه كی   مرۆڤ 
له  كۆمه ڵناسان وفه یله سوفانی  زانستی  كۆمه ڵناسی  
كه ئاژه ڵه كان شارستانیه تیان  به وه كردووه   ئاماژه یان 
دانه هێناوه ، چونكه  ئیعتیبارسازی  له توانایاندا نه بووه . 

له ئاژه اڵندا ته نها “عادات” وغه ریزه كان بوونیان هه یه كه  
ده گوازرێته وه .  دی   وه چه یه كی   بۆ  له وه چه یه كه وه  
وغه ریزه   ع��ادات  بوونی   له گه ڵ  مرۆڤه وه   له باره ی  
بازنه ی  ئیعتیبار سازی  هه م له زمان وهه م له كرداردا 
شیعرو  زمان،  له قه ڵه مڕه وی   مرۆڤ  ده بێت.  فراوان 
ڕۆمان وجۆره كانی  دیكه ی  ئه ده بی  دروست كردووه و 
وتوخمی  خه یاڵ  ئیعتیبارسازین  كه جۆرێك  داهێناوه  
له راده به ده ر تیایاندا به شراوه . له جیهانی  سیاسه تیشدا 
گرنگ،  له ئیعتیبارسازی   بۆجۆرێك  بردووه   ده ستی  
له جێگه ی   دیكه   كه سێكی   توانیان  مرۆڤه كان  واته  
به دیهێناوه   یان  “جێنشین”  وچه مكی   دانێن  خۆیان 
بزانن.  خۆیان  ئیراده ی   به قسه و  ئیراده ی   وقسه و 
وجۆرێك  مه جازسازییه ك  له راستیدا  ك��اره   ئ��ه م 
دیكه ی   كه سێكی   كه مرۆڤ  كاتێك  بوو.  ئیعتیبار 
به نوێنه رو بریكاری  خۆی  زانی  وقسه و ئیراده ی  ئه وی  
به قسه و ئیراده ی  خۆی  ژمار، سیسته مێكی  سیاسی  
وكۆمه اڵیه تی  نوێ ی  داهێنا. ئیعتیبارسازی  له كاره له  
ڕاده به ده ره  پێشكه وتووه كانی  ژیری  مرۆییه و هه وڵ و 
ئه مه   سازیه .  شارستانیه ت  كه پایه ی   كۆششێكه  
یاسادا  ڕێكخستن و  كه له گه ڵ  تاكگه راییه   ئه و  هه مان 
به گریمان  بونیادده نێت.  نوێ   جیهانی   سازگاره و 
دانان و ئیعتیباركردن هه میشه  پرۆسێسی  مه به ستێكی  
ئیعتبار  ئه م  له ڕێگه ی   تاك  له به رئه وه   كۆمه اڵیه تیه ، 
ده هێنێته بوون.  كۆمه اڵیه تی   سیسته مێكی   سازیه وه  
وگشتیدا  كه له كۆمه ڵ  ئه وه یه   وئیعتیبار”  “گریمانه  
به فه رمی  بناسێت. ئه گه ر “گریمانه ی  ئێوه “ له الیه ن 
گشتیه وه  قبوڵ نه كرێت، ئه وه  به هایه كی  نیه . ئه گه ر 
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به پاره دابنێن  خۆتان  به خه یاڵی   كاغه زێك  پارچه  
دی   ئه وانی   به اڵم  بۆدابنێن(،  پاره ی   )ئیعتیباری  
له كۆمه ڵگه دا  ئه وپاره یه   ئه وكاته   ناژمێرن،  به پاره  
ج��ۆره   ئ��ه م  ل��ه ب��ه رئ��ه وه   نیه .  بایه خێكی   ب��ه ه��او 
تاكگه رایی  و ئیعتبارانه  تاكه كه سیه  له سه ر دیاریكردنی  
مافی  تاكه كه سی  بینابوو وسیسته می  سیاسی  نوێ ی  
دروستكرد. له تاكگه رایی  ئێمه پێش مۆدێرن، چه مگی  
و”بریكاری “  و”جێنشینی “  “ماف” و”ئیعتبارسازی “ 
و”ئه و سه رۆكایه تیه ی  له بریكاریه وه  دروست ده بێت” 
و”فراوانبوونی  هێزی  خه یاڵ” بوونی  نه بوو وئه مه ش 
ده كه ین.  باسی   كه ئێمه   دڕنده ییه   ئ��ه و  هه مان 
فراوانبوونی  توخمی  “خه یاڵ” یان به ده سته واژه یه كی  
دی  فراوانبوونی  گریمانه سازی ، ئیعتیبارسازی ، هونه رو 
شیعر، زۆر هاوكاری  فراوانبوونی  بازنه ی  شارستانیه تی  
ده كه وێت  ده ستمان  كه   ئه نجامه ی   ئه و  ك��ردووه . 
ئه وه یه كه  شارستانیه ت له گه ڵ هونه ردا په یوه ندیه كی  
كه هونه ر  هه رجێگه یه ك  هه یه .  وراسته وخۆی   ته واو 
تاكگه رایی   فراوان و  شارستانیه تیش  ده بێت،  فراوان 
وسیسته می   ده بێته وه   كه متر  زمكراوی   به مانای  
كۆمه اڵیه تی  وسیاسی  ماناو مه به ستی  باشتری  ده بێت 
و مرۆڤه كان شارستانیتر ده بن. مرۆڤ و كۆمه ڵگه ی  
هونه رمه ندتر، شارستانیتره . ئه وجێگه یه ی  كه توخمی  
خه یاڵ به مانای  وردی  ووشه  زیاتر به كاردێت وكارایی  
یاساگه رایی   وته نانه ت  شارستانیه ت  هه یه ،  زیاتری  
واگومان  هه میشه   هه یه .  زیاتریشی   وڕێكخستنێكی  
ده كرێت له به رئه وه ی  هونه ر ناسكی  هه یه ، له به رامبه ر 
له ڕێره وێكی   هونه ر  به اڵم  ده وه ستێت.  توندوتیژیدا 
گرنگتر به رده م توندوتیژی  ده گرێت. هونه ر، به رهه م 

ئیعتیبارسازی   بۆ  فراوانبوو  له دایكبووی   هێنراوو 
پاره سازی   بونیادسازی ،  بریكارسازی ،  ده گه رێته وه . 
له جیلوه كانی    ... زمانسازی  و  وپاره دروستكردن، 
ئیعتیبارسازین. هه رله م روه وه یه  كه فراوانبوونی  هونه ر 
زه مینه سازی   ناراسته وخۆ  به شێوه یه كی   ده توانێت 
كه به رده م  بێت  سیاسی   سیسته می   شارستانیه ت و 

توندوتیژی  بگرێت.
پ: كه واته  له راستیدا ئێوه  باس له دوو جۆر توندوتیژی  
ده كه ن، یه كێكیان ئه و توندوتیژیه ی  كه له به رامبه ری  
نێوان شارستانیه ت و پێش شارستانیه ت هاتۆته دی  و 
ئه وی  دیكه یان ئه و توندوتیژیه ی  كه له به رامبه ر نێوان 

سوننه ت و مۆدێرنه  هاتۆته دی ؟
شارستانیه ت،  ج��ۆره ی��ه .  ه��ه رب��ه م  د.س����روش: 
كه مرۆڤ  له كاتێكدا  و  ده كات  كۆنترۆڵ  توندوتیژی  
كۆنترۆڵكردنه   ئه م  مۆدێرنه وه   قۆناغی   نێو  ده چێته  
شێوه ی  یاسایی  و شتێكی  به ڵگه نه ویست وه رده گرێت. 
په رینه وه  له قۆناغی  زاڵبوونی  ئاژه ڵیه یی  به ره و قۆناغی  
له به رئه وه   پله به پله یه .  شتێكی   مرۆیی   زاڵبوونی  
ئه و  ده توانرێت  هه میشه   شارستانی   مرۆڤی   له دڵی  
مرۆڤه  شارستانیه  یان كه م شارستانیه  ببینرێت وهیچ 
كاتیش نابێت له م ساته  خاڵی  ببێته وه  كه تێكه ڵێك 
له دڕنده یی  هه روه ها له بوونی  مرۆڤه  شارستانیه كاندا 

هه یه .

سروش،  د.عبدالكریم  نامه ،  سیاسه ت  سه رچاوه : 
چ��واره م،  چاپی   ص��راط،  فه رهه نگی   دام���ه زراوه ی  

١٣8٤، الپه ڕه كانی  ٢٢5- ٢٣٦.
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بیژەنی جەاللی
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هەڵبژاردەیەك
لە شیعرەكانی بیژەن جەاللی

نووسنى: بیژەن جەاللی
و. له  فارسیيه وه :  ئازاد بەرزنجی

پێشەكییەكی كورت
تاران  لە   1927 ساڵی  جەاللی  بیژەنی 
هاتۆتە دونیاوە و باوكی ناوی »ئیبراهیم 
»ئەشرەف  دایكیشی  و  بووە  جەاللی« 
الملوك هیدایەت« ە كە خوشكی نووسەری 

گەورە »سادیق هیدایەت« بووە.
فیزیای  كۆلێجی  لە  مانگێك  چەند  بیژەن 
هێنا  وازی  بەاڵم  خوێندی،  تاران  زانكۆی 
و چوو بۆ فەڕەنسا و لە زانكۆكانی تۆڵێز 
سروشتییەكانی  زانستە  بەشی  پاریس  و 
خوێند. گەرچی لەوێش، خۆشەویستیی بۆ 
ئەدەب وای لێ كرد خوێندنەكەی  شیعرو 
پشتگوێ بخات و لە ماوەی ئەو پێنج ساڵەدا 
شیعری  ئەزموونی  بە  مایەوە،  لەوێ  كە 
ئاشنابوو،  فەڕەنسا  گەورەكانی  شاعیرە 
لەوانە: بۆدلێر، ڕامبۆ، ماالرمێ، ڤالیری و 
پۆڵ ئێلوار. شایانی باسە هاوڕێیەتییەكی 

بەهێزی لەگەڵ پۆڵ ئێلواردا هەبوو.
 ئەمە جگە لەوەی كە بۆ ماوەیەكی زۆر 
لە ماڵی سادیق هیدایەتی خاڵیدا مایەوە و 
لەو ماوەیەشدا بەردەوام لەگەڵ خاڵیدا لە 
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گفتوگۆی ئەدەبی و فیكری و عیرفانیدا بوو.
شیعری  گەورەكانی  شاعیرە  لە  یەكێك  بە  بیژەن 
پەخشان دەژمێردرێ لە ئێراندا و ئەزموونی شیعریی 
ئەو كاریگەریی تایبەتی هەبووە لەسەر وەچەی دوای 

خۆی.
شیعری بیژەن شیعرێكە لەگەڵ حاڵەتە گەوهەرییەكانی 
كە  حاڵەتانەی  ئەو  دەكات.  مامەڵە  بووندا  و  ژیان 
دەشێ الی هەر مرۆڤێك و لە هەر سەردەمێك و هەر 
واڵتێكدا بێت دووبارە ببنەوە. شیعرەكانی چركەساتی 
لە  ڕاو دەكەن و  ژیانی ڕۆژانە  دڵڕفێنەكانی بوون و 

پەڕەی دڵی ئادەمیزاد دەدەن.
واتا  و  چەمك  لە  بیژەن  شیعرەكانی  كاتێكدا  لە 
خاڵی  خۆرهەاڵتی  عیرفانی  و  فەلسەفە  قووڵەكانی 
نین، بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا تا بڵێی دوورن لە ئاڵۆزی 
واتا  سادە  شێوازێكی  بە  ئەو  نین.  تەمومژاوی  و 
هەربۆیە  دەكات.  بەرجەستە  بۆ  بوونمان  قووڵەكانی 
بنەڕەتیی  خەسڵەتی  دوو  قووڵبینی  و  شەفافیەت 
و  دێت  بیژەن  جەاللین.  بیژەنی  شیعریی  دونیای 
و  شیعری  چركەساتی  دەكاتە  ژیان  پرسیارەكانی 
ناچارمان دەكات بە چاوی تێڕامان و خوردبوونەوەوە 

لێیان بڕوانین.
دەستی  لەسەر  بیژەن  كە  پێدانە  ئاماژە  شایانی 

بووە،  پ��ەروەردە  بەناوبانگ  مامۆستای  كۆمەڵێك 
لەوانە: مەهدی موجتەهیدی، یەدواڵی سەحابی، ڕەزا 
جەودەت، زەبیحواڵی سەفا، مەحمود بەهزاد، عەبدواڵ 

شەیبانی و محەمەد حوسێن مەشایخ فەریدەنی.
تا  بوو  كارمەند  پترۆكیمیاوی  كۆمپانیای  لە  بیژەن 
ئەوەش  دەبێ  كرا،  خانەنشین  دا   1980 ساڵی  لە 
بڵێین كە ئەو تا مرد ژنی نەهێنا و هەر بە تەنیا ژیا. 
ئەوەبوو لە ساڵی 1999 دا تووشی سەكتەی مێشك 
بوو  و تا ماوەی مانگێك بێهۆشی كرد و پاشان لە 

تەمەنی 72 ساڵیدا كۆچی دوایی كرد.
لە دیوانە شیعرییەكانی بێژەن: ڕۆژەكان 1962، دڵی 
ئاو   ،1971 ئاوەكان  ڕەنگی   ،1965 جیهان  و  ئێمە 
ڕۆژانەكان   ،1990 ڕووناكی  گەمەی   ،1983 هەتاو  و 

.1994
شایانی باسە شیعرەكانی بیژەن بۆ سەر گەلێ زمان 
ناوی  بە  هەیە  خەاڵتێك  ئێران  لە  و  وەرگ��ێ��ڕراون 
ئەوەوەیە و لە خەاڵتە شیعرییە گەورەكانە و سااڵنە 

دەدرێ بە شاعیرێك.
ئەم شیعرانەی كە لێرەدا وەرمگێڕاون، هەڵبژاردەیەكن 

لە دیوانەكانی. 
»وەرگێڕ«

شایانی ئاماژە پێدانە 
كە بیژەن لەسەر 
دەستی كۆمەڵێك 
مامۆستای بەناوبانگ 
پەروەردە بووە، لەوانە: 
مەهدی موجتەهیدی، 
یەدواڵی سەحابی، ڕەزا 
جەودەت، زەبیحواڵی 
سەفا، مەحمود بەهزاد، 
عەبدواڵ شەیبانی و 
محەمەد حوسێن مەشایخ 
فەریدەنی

بیژەن جەاللی



122

“ Naza « پێشكەشە بە
١

گواڵن چەند دێوانەن
بێباکانە و بە بێ خەم

بەچاو بەستراوی ڕێ دەکەن
گەاڵکانیان چەند شێتانە سەوز دەبن

بە هەموو الیەکدا و 
لەبەر بای دێوانە ئاسادا 

لەبەر خۆیانەوە ئاواز ئەچڕن
ئەم گوڵە بێباکانە 

چی ئەڵێن؟
ئەم گەاڵ بێ خەمانە؟

٢
من لێرە 

لەم سەرزەمینی حیکمەتە ڕاوەستاوم
تا شایەتیی هەڵهاتنی خۆر بدەم

من لێرە
لەم سەرزەمینی زستانە ڕاوەستاوم

تا چاودێریی زیندوویەتیی یادی وەرزی بەهار بکەم
وەستاوم تا لەبارەی »بوون« و »باشی« ەوە بدوێم و

بە تەنیاش شایەتی هەقیقەت بم
٣

مردن شتێکی سادەیە
لە ژیان گەلێ سادەترە

تەواوی دڵەکوتێی مەرگ
بەرامبەر گومانێک

بەرامبەر چاوچنۆکییەک
بەرامبەر ترسێک
بەرامبەر ڕقێک

بەرامبەر خۆشەویستییەک
هیچ نییە

مردن شتێکی سادەیە و 
بەرامبەر ماندووێتیی ژیان

وەک سەفەرێکە لە ڕۆژێکی پشوودانا ئەیکەین و
ئیدی هەرگیز ناگەڕێینەوە
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٤
ئەمەوێ بمرم

بەاڵم نەک دڵم لە لێدان بوەستێ و
لەشم سارد و سڕ بێ و

بمکەنە خاک
ئەمەوێ بمرم

بەاڵم نەک گوێم لە هیچ نەبێ و
هیچ خۆرێک بەسەرما هەڵنەیێ و

مانگ و ئەستێرەکان نەبینم
ئەمەوێ مەرگێکی تەواو نائاسایی بمرم

مەرگێک لە بوونەهەڵمی ئاو بچێ
لە ڕسکانی تۆو
ئاوابوونی خۆر

هەوراوی بوونی ئاسمان
ئەمەوێ نەمێنم

تا لە دونیایەکی ترا دەربکەومەوە
دونیایەک کە هێشتا ناوم لێ نەناوە
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دونیایەک کە تامیم تەواو نەچەشتووە
دونیایەک کە لە جیهانی خەیاڵ ئەچێ

کە تیایدا هەموو شتێ ئاسایی بێ
جگە لە ترسی نەمان و

لە تیامان
جگە لە تەنیایی

٥
من کوێرم وەک ئەو کەسەی
زۆر تەماشای خۆری کردووە

یا سپێتیی هەقیقەت
چاوانی ئەبڵەق کردووە

من خامۆشم وەک ئەو کەسەی
بە ڕاکردن

 لە ڕێیەکی گەلێ دوورەوە هاتووەو
بەرلەوەش کە ڕازی خۆی بدرکێنێ

بە جیهان و 
هەموو شتەکانی ناوی 

نامۆ بووە
٦

چارەنووسی شاعیریش
ڕسکان و هەڵکشانە بەرەو ڕووناکی

وەک ئەو تۆوەی
کە لەژێر خاکێکی سەخت و ساردەوە 

ڕێی خۆی بەرەو ڕۆژ و
بەرەو خۆر 
ئەکاتەوە 
7

من تێناگەم بۆ ئەنووسم
باس لە خۆم ئەكەم

یا دونیا
بۆ خۆم ئەنووسم

یا ئەوانی دی
هێندە ئەزانم كە كەسێك

یاخود شتێك 
لە گۆڕێیە

كە لە من و دونیا زیاترە
لە من و ئەوانی دی گەورەترە
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8
ئێمە هەموومان پیر ئەبین

هەروەكو فنجانی چا و دیواری ژوور
وەلێ من خێراتر هەناسە ئەدەم و 

زووتر پیر ئەبم
9

لەبەر چاومدا مەرگ ئەبینم
وەستاوە یا دانیشتووە

 یاخود ئەڕوا
چاو لەسەری ال ئەبەم و

ڕوو ئەكەمە شیعر
شیعر ئەبینم

وەستاوە یا دانیشتووە
یان ئەڕوا

وەك مەرگ
١0

ئەمەوێ بچمە پێستی
گیانەوەرانەوە و 
لەچاوی ئەوانەوە

سەیری دونیا بكەم
بەڵكو مانایەك بدۆزمەوە

هێندەی قەوارەی خەمم بێ
١١

سەرم ئەخەمە سەر قەراغی بەرد
لێوم ئەخەمە سەر لێواری ئاو

دەستیش ئەخەمە ناو دەستی باوە
ئەڕۆم تا لە شوێنێ بسووتێم

كە نازانم كوێیە
١٢

ئەوە ماندووێتییە وا بە كوڵ ئەگری
یان برسێتی

یان تینووتێییە شین و زار ئەكا
یاخود ژیانە

 كە بەدەم ئێش و ئازارەوە
بەدوای كۆتایی خۆیدا ئەگەڕێ؟
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١٣
چەند حەزم ئەكرد لەناو دەنگی تۆدا بمرم

یاخود لەگەڵ دەنگتا ڕێ كەم
یان لەناو دەنگتا بێدەنگ بم

دەنگی تۆ وەكو با ڕۆیی
منیش ئێستا

خۆم بە دامێنی تاریكیدا هەڵواسیوە
١٤

لەنێو پەنجەكانی »سین« و
چەتری »جیم« دا
گیرم خواردووە

ئاخۆ كەی بێ
بتوانم بێ وشە بژیم

بەر لەمردن؟!
١٥

خۆر لەو دوورەوە
چرایەكی چەند پڕشنگدارە

هەموو ژوورەكەی منی
ڕووناك كردۆتەوە.

١٦
كە چاوم ئەبڕمە ئاسمان

هەر ئاسمانە
لەو دیویەوە

من هیچی دی بەدی ناكەم
چون ئاسمان لە ئاسماندایە

منیش بە تەنها
چاوم بڕیوەتە ئاسمان

١7
تۆ دەنگی پێی خۆت  

بیرنایەتەوە
چون هەمیشە لەگەڵتایە

بەاڵم من دێتەوە یادم
لەبەرئەوەی لەگەڵما نیت

دەنگی پێی تۆ 
لە نێو دڵما ڕۆنیشتووە
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١8
مەرگ ئەبینم كە وا دێت
گوڵەباخێكی لە دەستایە

منیش باسی ڕەنگی گوڵ و
 بۆنی گوڵی بۆ ئەكەم

پەیڤەكانی گوڵی بۆ ئەچڕم و
تەماشای زەردەخەنەی گوڵ

بەسەر لێوی مەرگەوە ئەكەم
١9

ئەوە مەرگە
ئێمە دەئاژوێ

لە سپێدەوە تا ئێوارێ
تا زیندوو بین

بۆ خواردن و بۆ خەوتن و 
 بۆ مردن.
٢0

ئەفسووس كە ژیان
مەحاڵە

كەچی هەرهەین و 
لە ئارەزووی هەموو شتێكدا

دێین و دەڕۆین.
٢١

من قایلم بە ژیان
لە پێناوی گەاڵكانا

لە پێناوی هاوڕێكانا
سەگ و پشیلەكانا و 

لە پێناوی چەند خۆشەویستییەكی تێپەڕ
من قایلم بە ژیان

لە پێناوی سەیركردنی 
ساتەكانا.
٢٢

بەیانییەكی غەمگینە
لێ وا چاكە

قەدری ئەم غەمە بزانم
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٢٣
خووم بە تاریكیی
شەوەوە گرتووە
ڕۆژیش الی من
زۆر ڕووناكە و
 زۆر جەنجاڵە

٢٤
چركەساتێكی چەند شكۆدارە »بێدەنگی«

كە بەردەوام ئەبێت
لە بێ پایانیی چركەساتەكان و

بێ پایانیی بێدەنگییا.
٢٥

مردن لەناو جەستەمدا
چەند شپرزەیە و

بێ ئۆقرەیە
منیش لەو خەم و 

شپرزەییەیدا
خۆم بە هاوبەشی ئەزانم

٢٦
تەمەنم بە با داوە

ساتەكانیشم وەشاندووە
وەك تۆوی

 بێهوودەیی و نەزانین
بەاڵم چ سەوزەاڵنێك ئەبینم و

چ گواڵنێك ئەچنمەوە
٢7

جیهان زەردەخەنەیەكە
لەسەر لێوی مەرگ و

 تروسكەیەكە لە چاوانیا
جیهان وشەیەكە

كە لە ڕەشایی مەرگدا
پەرێشان ئەبێت

٢8
بە پێپلیكانەی شیعری مندا

تۆ سەركەوتوویت
ئەی ئەستێرە ڕەشەكە

منیش ئومێدم بە ددانە سپییەكانی تۆیە
بۆ دادڕینی ڕەشایی شەو
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٢9
هەموو شتێ لە »ئێستا« دا

كورت ئەبێتەوە
ئەو ئێستایەی جگە لە وەهمێ هیچی تر نییە

٣0
كاتێ ڕاستییەك بە قسە نەگوترا

یان ئەبێ بێدەنگ بین
یان ئەبێ شیعر بڵێین

٣١
ئەمەوێ لەوانیتر بپرسم

كێن
تا بزانم خۆشم كێم و چارەنووسم چییە

٣٢
ئەوە عەدەمە

كە شەپۆل ئەداو
 لە هەموو شوێنێ هەیە و 

بەسەر ڕووی بوونەوە
زەردەخەنە ئەیگرێ

٣٣
فراوانیی مەرگ

چەند جوانە 
ئەم هەموو گەاڵی خەزانە 
هەڵوەریونەتە سەر زەوی

٣٤
كەس نازانێ 

ڕووی دەمی من
لە كێ بووە

لە خواوەندی خۆم 
كە ئەڵێی ژنێكی جوانە

یا لە ژنێكی جوان 
كە خواوەندی 

ژیانی من بووە
٣٥

چ دەریاچەیەك بوو 
نیگات

منیش نەمدەزانی تا كوێ
لەگەڵ زەردەخەنەكەتدا
سەوڵی تیا لێ ئەدەم
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٣٦
خودایا

من تۆم نەناسیوە
بە تەنها تۆم
خۆشویستووە

٣7
عیشقی ئێمە 
بوو بە دەنگێ

لە زاری باڵندەیەكدا و 
بەرە و شوێنە دوورەكان چوو و 

لە نێو لق و پۆپی درەختەكانیشدا
ون بوو 
٣8

ئاخۆ ئەبێ چەند شاعیر بیت
تا بتوانیت گوڵێك ببینیت
تا بتوانیت گوڵێك بڵێیت

٣9
هەموو داخی من 

لە مردن ئەوەیە
كە چیتر لە ناو خاكدا

ناتوانم هەست 
بە بۆنی خۆشی خاك بكەم

٤0
بریا هێندەی 

خڕێتیی خۆرم ئەزانی 
یاخود بریا

بەقەدەر شەو تاریك ئەبووم
وەلێ من ئەستێرەیەكم

لە شەوێكدا گرفتارم
٤١

گەر كەسێك ویستی بمبینێ
پێی بڵێن چووە تا تەماشای باران بكا

گەر هەر زۆری كرد
پێی بڵێن چووە بۆ سەیری تۆفانەكان

گەر هەر سوور بوو لەسەر ئەوە
بڵێن چووە

تا چیدی نەگەڕێتەوە



131

ئهدهبوهونهر68

٤٢
قسەیەكم پێیە

كە تا ئێستا نەمنووسیوە
لەبەرئەوەی

لە تەواوی كاغەزەكان سپیترە...
٤٣

نابینای تۆم
نزیكتر بەرەوە لێم

من تەنها بە خەتی بریل ئەتوانم تۆ بخوێنمەوە
نزیكتر بەرەوە لێم 

تا مانای ژیان بزانم
٤٤

گوڵێك 
هەموو شتێكە 

وەختێ باش لێی ڕادەمێنیت
ئەڵێی گەردوونە و 

بە چاوی درەوشاوەیەوە
حەپەساوە و 

سەیرمان ئەكا
٤٥

هەمیشە پەنجەرەیەك هەیە 
كە بە ڕووی تاریكییا ئەكرێتەوە

هەمیشە نیگایەكیش هەیە 
كە ئەڕوانێتە

یادەوەرییەكی دوور
٤٦
ناوی من

پاش من ئەمێنێتەوە
وەلێ ناوی من

چ پەیوەندییەكی بە من و 
بە شیعری منەوە هەیە 

نازانم
٤7

من
لە گەاڵیەك ئەچم

بەگەردووندا هەڵواسراوم
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٤8
شیعر نە سەرەتای هەیە و 

نەكۆتایی
شاعیر چون باخەوانێكە
چەپكە گوڵ ئامادە ئەكا

بەبێ ئەوەی كە بزانێ ئەیدا بە كێ و 
لەبەر دەرگای كێ دایدەنێ 

٤9
ناوت ئەنێم شیعر
یان ڕووتیی جیهان

یاخود برسێتیی
بە هەزاران ناو بانگت ئەكەم

تۆ كە وەك گوڵێكی نادیار
شكۆفەت كردووە لە دڵما

٥0
مەرگ دێت و 

بە دەستێك چاومان ئەنووقێنێ و
بەوی تریش

میوەی خۆر لێدەكاتەوە
٥١

ئاخۆ كەی وەرزی شیعر دێ؟
ئاخۆ كەی جیهان

لەسەر باڵی پەیڤ ئەفڕێ؟
ئاخۆ كەی وەرزی شیعر دێ و 

لەغەم و بێزاریی دونیا 
ڕزگارمان ئەكا؟

٥٢
با وا سەیری شیعر بكەین

ئاسمانێكە پڕ ئەستێرە
لە ئاسمان و ئەستێرەكانیش وا بدوێین

كە شیعرێكن
پڕ لە جوانی.
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ئاوێنه ی شكاو

نووسینی: سادقی هیدایه ت
و. له  فارسيیه وه : پشكۆ جه باری

  ئۆدێت وه ك گوڵه كانی سه ره تای به هار 
ته ڕو تازه  بوو، به  جووته  چاوێكی خووماری 
ڕه نگ ئاسمانی و زوڵفه  خۆڵه مێشییه كانی 
گۆنایه وه   سه ر  به   به شێكی  به رده وام  كه  
جوانكیله   الڕووه   به و  زۆر  كاتێكی  بوو. 
په نجه ره ی  به رده م  له   په ڕیوه یه وه   ڕه نگ 
پێ  له سه ر  پێی  و  دائه نیشت  ژووره ك��ه ی 
دائه نا، رۆمانی ئه خوێنده وه،  گۆرەویەکانی 
به   دەک���رد،  پینەی  یاخود  ئ��ەدوری��ەوە 
پارچەیەک  كه مانه كه ی  به   كاتێ   تایبه تی 
به یه كجاری  ئ��ه ژه ن،  خەمباری  مۆسیقای 

دڵمی ئه هه ژان.
په نجه ره ی ژووره كه م رووبه ڕووی په نجه ره ی 
ژووره كه ی ئۆدێت بوو، چه نه ها خوله ك و 
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من  یه كشه م  ڕۆژانی  هه موو  ڕه نگه   و  كاتژمێر  چه ن 
له پشتی په نجه ره ی ژووره كه مه وه  ته ماشام ئه كرد، به  
تایبه تی ئه و كاتانه ی كه  گۆره وییه كانی ده رئه هێنا و 

ئه چووه  جێی خه وه وه! 
و  من  نێوان  له   ئاڵۆز  په یوه ندییه كی  به مشێوه یه  
ئه ودا دروست بوو. گه ر ڕۆژێك نه مدیتبا، وه ك ئه وه  
ئه وه نده م  بزر كردبێ . هه نێ  رۆژ   وابوو كه  شتێكم 
ته ماشا ئه كرد، هه ڵئه ستاو په نجه ره كه ی دائه خست. 
دوو هه فته  بوو كه  هه موو ڕۆژێ  یه كترمان ئه بینی، 
به اڵم  نیگاكانی ئۆدێت سارد و بێ  باكانه  ئه ینواند، 
بێ  ئه وه ی بزه یه ك بكا  یا هه تا  ئاماژه یه ك بكا  بۆ 
ئه وه ی  هه ستی خۆی به رامبه ر من نیشاندا، ته نانه ت 

ڕووخساریشی جددی و بە پەرۆش بوو.  
به یانییه ك  بوومه وه ،  ڕووب��ه ڕووی  كه   جار  یه كه م    

بوو كه  چووبوومه  قاوه خانه كه ی سه ری كۆاڵنه كه مان 
ناشتایی بخۆم. له وێ  كه  هاتمه  ده ره وه  ئۆدێتم بینی 
جا نتای كه مانه كه ی له ده س بوو و به ره و الی میترۆوه  
بزه یه كه وه   به   ئه ویش  كرد  لێ  س��اوم  ئه ڕۆیشت. 
وه اڵمی دامه وه ، پاشان پێم وت:  ڕووخسه تم بده  كه  
جانتاكه ت بۆ هه ڵگرم، ئه مما له  وه اڵما سه ری له قاندو 
وتی: ))سوپاس((، له م وشه وه  یه كترناسینی ئێمه  

ده سی پێكرد.
      له و ڕۆژه  به  دواوه  كاتێ  په نجه ری ژووره كانمان 
ئه كرده وه ، له  دووره وه  به  ده ست جواڵندن و زانستی 
ئاماژه  قسه مان له گه ڵ یه كتر ئه كرد. به اڵم هه میشه  وا 
كۆتایی ئه هات كه  بچینه  خواره وه  له  باغی لۆگزامبۆرگ 
دیدار كه ین و پاشانیش به ره و سینه ما یان شانۆ یان 
قاوه خانه  شۆڕبینه وه ، یانیش به  شێوه یه كی تر چه ند 

سادق هیدایه ت
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ده مژمێرێك كات به سه ر به رین. ئۆدێت له  ماڵه و به  
ته نیا بوو، چونكه  زڕباوكی له گه ڵ دایكییا چووبوونه  
پاریس  له   كاره كه یه وه   به هۆی  ئه ویش  سه فه ر، 

مابوویه وه.  
ئه تواری  و  ئه خالق  به اڵم  بوو.  كه مدوو  زۆر  ئه و    
جاریش  هه نێ   بوو،  كه لله ڕه ق  و  بوو، سمڕ  منااڵنه  
كه   ئه بوو  مانگ  دوو  ئه كردم.  تووڕه ی  ته واوی  به  
بچینه   شه و  كه   ڕێككه وتین  ڕۆژێك  بووین،  هاوڕێ 
ئۆدێت  شه وه   ئه و  هەفتە بازاڕ.   جه ژنی  ته ماشای 
زه وقتر  به   له به ركردبوو،  هه اڵڵه ی  شینی  جلێكی 
له  خواردنگه  ده رچووین،  ئه ینواند. كه   له  هه میشه  
به درێژایی ڕێیه كه ی ناو میترۆ باسی ژیانی خۆی بۆ 
له میترۆكه   لۆناپارك  له به رده م  ئه وكاته ی  تا  كردم. 

دابه زین. 
ئه وبه ری  ئه مبه روو  بوون.  له وێ     خه ڵكانێكی زۆر 
هه نێك  چێنرابوو.  سه رگه رمی  و  یاری  به   جاده كه  
نیشانه نانه وه ،  بوون،  به زم  هه اڵو  نانه وه ی  خه ریكی 
ئه و  سێرك،  فرۆشی،  شیرینی  ئه زموونی،  به خت 
و  ئه كرد  ئیشیان  كاره با  به   بچوكانه ی  سه یاره  
باڵۆنانه ی  ئه و  ئه سوڕانه وه ،  شوێنێك  ده وری  به  
و  چه رخوفه له ك  ئه خوالنه وه ،  خۆیان  ده وری  به  
كچان،  قیژه ی  ب��وو.  لێ  ج��ۆراوج��ۆری  شانۆگه ری 
مۆزیكه   ده نگی  ماتۆڕ،  گیزه گیزی  پێكه نین،  قسه ، 

جیاوازه كان هه ر هه مووی تێكه اڵوی یه كبوون. 
ئێمه  بڕیارماندا سواری واگۆنه  زه رده كه  بین، ئه ویش 
چه رخوفه له كێك بوو كه  به  ده وری خۆیا ئه خوالیه وه  
پارچه یی سه ری  ڕووپۆشێكی  خوالنه وه   كاتی  له   و 
ئه ینواند.  سه وز  كرمێكی  شێوه ی  له   و  دائه پۆشی 

و  په نجه وانه كه ی  ئۆدێت  ویستمان سه ركه وین  كاتێ  
جانتاكه ی به  من دا، تا له  كاتی جواڵنه وه  له ده ستی 
به رنه بێته وه . ئێمه  به  سه خڵه تی به  ته نیشتی یه كه وه  
دانیشتین، واگۆن كه وته  كار و سه رپۆشه  سه وزه كه ش 
به  هێواشی به رزبوویه وه  و ئێمه شی بۆ ماوه ی پێنج 

خوله ك له به رچاوی ته ماشاگه ره كان بزر كرد. 
هێشتا  خواره وه ،  هاته   واگۆنه كه   ڕووپۆشی  وه ختێ  
لێوه كانمان به یه كه وه  نووسا بوون، من ئۆدێتم ماچ 
پاشانیش  نه ئه كرد-  به رگری  هیچ  ئه ویش  ئه كرد 
دابه زین و له  ڕێگه  بۆی باس كردم كه  ئه مه  سێیه م 
دایكی  چونكه   هەفتە بازار،  چه ژنی  دێته   ج��اره  
ئه وه ی لێ قه ده غه  كردبوو. چووینه  ته ماشای چه ند 
كه   بوو  شه و  نیوه   دواییدا  لە  تریش،  شوێنێكی 
هیالك و ماندوو گه ڕاینه وه . به اڵم ئۆدێت دڵی لێره  
دانه ئه كه وت، به دیار هه ر به زم و ڕه زمێكه وە ئه وه ستا 
زۆر  به   جار  دوو سێ   بوه ستم.  بووم  ناچار  منیش 
قۆڵیم ڕاكێشا، ئه ویش به  نابه دڵی كه وته  دوام، تا 
ئه وه ی  به دیار به زمێكی تره وه  ڕاوه ستا، كابرایه ك 
بۆ  ڕیكالمی  ئه فرۆشت،  جۆڵێتی  مووسی  كه   بوو 
ئه كرد  بانگ  ئه خسته ڕوو خه ڵكی  باشه كانی  ئه كرد، 
بۆ كڕینی. ئه مجاره یان به  ته واوی تووڕه  بووم، به  

توندی قۆڵیم ڕاكێشاو وتم: 
)ئه مه یان ئیتر خۆ ئیشی ژنان نییه(  

به اڵم ئه و قۆڵی ڕاته كاند و وتی: 
)خۆم ئه زانم، ئه مه وێت ته ماشا بكه م( 

میترۆ  به ره و  بده مه وه ،  وه اڵمی  ئه وه ی  بێ  منیش 
به ڕێ كه وتم. كاتێ  گه یشتمه وه  الی ماڵ، كۆاڵنه كه  
خامۆش  ئۆدێت  ژووره كه ی  په نجه ره ی  بوو،  تاریك 



137

ئهدهبوهونهر68

داگیرساند،  گڵۆپه كه م  ژووره كه مه وه   چوومه   بوو. 
بۆ  نه ده هات  خه وم  چونكه   ك��رده وه ،  په نجه ره كه م 
شه و  یه كی  كاتژمێر  خوێنده وه .  كتێبم  ماوه یه ك 
بوو، ڕۆیشتم په نجه ره كه  دابخه م و بخه وم. بینیم كه  
دار  ته نیشت  له   ژووره كه ی  په نجه ره ی  له بن  ئۆدێت 
چراكه ی نێو كۆاڵنه كه  ڕاوه ستاوه . سه یرم به م كاره ی 
ئه و هات، په نجه ره كه م به  تووڕه یی داخست، ویستم 
خۆم بگۆڕم هاته وه  یادم كه  جا نتا زه نگیانه  دروەكه  
و په نجه وانه كه ی وا له  گیرفانما، ئه شمزانی كه  پاره  
و كلیلی ده رگا له  جانتاكه یایه ، هه موویانم گرێداوه ب 

ه یه كه وه  و له  په نجه ره كه وه  فڕێمدایه  خواره وه . 
  سێ  هه فته  تێپه ڕی و به  درێژی ئه و ماوه یه  من 
ئه وم پشتگوێ  ئه خست. كاتێ  په نجه ره ی ژووره كه ی 
ئه كرایه وه  من په نجه رەی ژووره كه م دائه خست، وێڕای 
به ر  ڕۆژێ   هاته پێش.  له نده نم  سه فه رێكی  ئه وه ش 
تووشی  كۆاڵنه كه   له سه ری  ئینگلته را  بۆ  چوونم  له  
ئودێت بووم، جانتای كه مانه كه ی به  ده سته وه  بوو و 
به ره و میترۆ ئه ڕۆیشت. پاش ساو و ئه حواڵ پرسی، 
كرده ی  به   سه باره ت  دا،  پێی  سه فه رەكه م  هه واڵی 
به   ئۆدێت  كرد.  لێ   لێبوردنم  داوای  شه وه م  ئه و 
ڕووساردییه كه وه  جانتا زه نگیانه دروە كه ی كرده وه  و 
ئاوێنه یه كی بچوكی دا به ده سمه وه  كه  له  ناوه ڕاسته وه  

شكا بوو.  
وتی: )ئه و شه وه ی كه  جانتاكه مت له  په نجه ره كه وه  
فڕێ  دا وای لێهات. ئه زانی، ئه مه  نه گبه تی به دواوه یه.(   
)خ��وراف��ات  كه   وت  پێم  و  پێكه نیم  وه اڵم��ی��ا  له  
په ره ستی(، به ڵێنیشم پێ  دا كه  به ر له  سه فر بیبینم، 

به اڵم به داخه وه  پێم نه كرا. 

ئه م  كاتێ   بووم  له نده ن  له   ئه بوو  مانگێك  نزیكه ی 
نامه یه ی ئۆدێتم پێگه یشت:   
)پاریس 21سیپتامبه ری1930(

جه مشید گیان
)نازانی كه  چه نده  ته نیام، ئه م ته نیاییه  زۆر ئازارم 
ئه دات، ئه مه وێت ئه م شه و له گه ڵ تۆیا هه ندێ  قسه  
بكه م. چونكه  كاتێ  كه  نامه  بۆ تۆ ئه نووسم وا هه ست 
ئه كه م كه  له گه ڵتا قسه  ئه كه م. بمبوره  ئه گه ر له م 
نامه یه  ئه نووسم “تۆ”.  ئه گه ر ئه تزانی ئازاری ڕۆحم 
چه نده  زۆره ! ڕۆژه كان چه نده  درێژن- ئه گه ر ئه تزانی 
كه  میلی ده مژمێره كان چه ند به  هێواشی و له سه رخۆ 
ئه خوولێنه وه ! نازانم چی بكه م. ئایا زه مه نیش الی تۆ 
ئه وه نده  درێژه ؟ له وانه یه  له وێ  هاوڕێیه كی كچت په یا 
سه رقاڵی  هه میشه   كه   دڵنیام  من  گه رچی  كردبێ ، 
خوێندنه وه ی، هه ر وه كو چۆن له  پاریس وا بووی، 
له و ژووره  ناچیزه یه ی كه  به رده وام له پێش چاومه . 
ئێستا خوێندكارێكی چینی به  كرێی گرتووه ، به اڵم 
من په رده ی ئه ستوورم بۆ په نجه ره كه م كردووه  تاكو 
نه بینم، چونكه  ئه وه ی كه  خۆشم ئه ویست  ده ره وه  
ئێستا ئیتر له وێ  نییه ، هه ر وه كو چۆن وه رگێڕی ئه م 
هونراوه یه  ئه ڵێ : )ئه و باڵنده یه ی كه  به ره و خاكێكی 

تر ڕۆیشت ئیتر ناگه ڕێته وه (
دوێنی له گه ڵ هێلنا له  باغی لۆگزامبۆرگ پیاسه مان 
ئه كرد، كه  نزیكی ئه و ئه سكه مله  به ردینه یه  بووینه وه  
ئه و ڕۆژه م هاته وه  یاد كه  له سه ر هه مان ئه سكه مل  
دانیشتبووین و تۆ باسی واڵته كه ی خۆتت بۆ ئه كردم، 
به   باوه ڕم  و منیش  دام  به ڵێنانه ت پێ  ئه و هه موو 
هه موویان كرد. ئه مڕۆش بوومه  به  بنێشته  خۆشه ی 
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من  هاوڕێكانم!  گاڵته جاڕی  و  خه ڵكی  زمانی  سه ر 
ئه ژه نم،  گرێزه ری  واڵسی  تۆوه   یادی  به   هه میشه  
ئه و وێنه یه ی له  ڤنسن گرتمان وا له سه ر مێزه كه مه ، 
ته ماشاكردنی وێنه كه ت دڵگه رمیم پێ ئه به خشێ . به  
خۆم ئه ڵێم: )نا، ئه م وێنه یه  من فریو نادا!( مخابن! 
نازانم تۆ بڕوات به و شتانه  هه یه  یان نا؟ به اڵم له و 
شه وه وه  كه  ئاوێنه كه م شكاوه ، هه ر ئه و ئاوێنه یه ی 
كه  خۆت پێتدابووم، دڵم خه به ری دا كه  پێشهاتێكی 
تۆ  دی  یه كترمان  كه   ڕۆژ  ئاخر  به ڕێوه یه .  ناخۆش 
كه   وتم  پێی  دڵم  ئه چی،  ئینگلته را  بۆ  كه   پێتوتم 
نابینینه وه -  یه كتر  قه ت  ئیتر  و  ده ڕۆی  دوور  زۆر 
له وه ی كه  ده ترسام به سه رم هات. مادام بۆراڵ پێی 
وتم: بۆ ئه وه نده  خه فه تباری؟ ئه یوست له گه ڵ خۆیا 
بۆ به رتانیم ببا، به اڵم من له گه ڵیا نه چووم، چونكه  

ئه مزانی  بێزار تر ئه بم.  
با ئیتر لێیگه ڕێن- ئه وه ی ڕۆیی ڕۆیی. ئه گه ر نامه كه م 
توند بوو بزانه  له  دڵته نگیم بووه ، بمبوره ، ئه گه ریش 
بوومه  هۆی ئازاری تۆ، هیودارم كه  له  بیرم كه ی، 

نامه كانم بدڕێنه و له  ناویان به ره ، باشه  ژیمی؟
)ئه گه ر ئه تزانی له م چركه ساته یا چه نێ  غه م و ئازارم  
زۆره ! له  هه موو شتێ  بێزار بووم، له  كاری ڕۆژانه ی 
خۆم وه ڕسم، له كاتێكا پێشتر وانه بووم. ئه زانی؟ من 
ئیتر ناتوانم له وه  زیاتر ده سته و ئه ژنۆ بم، ئه گه رچی 
ئه بمه  هۆی نیگه رانی زۆرێك، به اڵم غه می ئه وان به  
داوه   بڕیارم  وه كو  هه ر   – نابێ   من  غه می  پشكێ  
سواری  و  به جێئه هێڵم  پاریس  یه كشه ممه   ڕۆژی 
شه مه نده فه ری ده مژمێر شه ش و سی و پێنج خوله ك 
ئه بم و به ره و كاڵه  به ڕێئه كه وم دوایین شار كه  تۆ 

ده ریا  شینی  ئاوی  كات  ئه و  گوزه رتكردووه ،  تێیا 
ئه بینم، ئه م ئاوه  هه موو به دبه ختییه كانم ئه شورێ و 
هه ر چركه یه كیشی ڕه نگی ئه گۆڕێ ، به  ورته  ورتێكی 
لماوییه كه ی  كه ناره   له سه ر  ته لیسماوی  و  غه مناك 
ده مه چێژی  لمه كان  ئه كات  كه ف  ئه خواته وه ،  خۆی 
هه ر  پاشانیش  ئه ده ن،  قووتی  و  ئه كه ن  كه فه كان 
ئه م شه پۆالنه ی ده ریا دوایین یاده وه رییه كانم له گه ڵ 
خۆیا ئه بات. هه ر وه كو كه سێ  كه  مه رگ بزه یه كی بۆ 
بكا هه ر به م بزه یه ش به ره و الی خۆی ڕائه كێشێ  و 
ئه یبا. الی خۆت ئه ڵێی كه  ئه و كاری وا ناكات، به اڵم 

ئه بینی كه  من درۆ ناكه م. 
لێره وه  تا ئه وێ چاوەکانت ماچ دەکەم.

ئۆدێت السۆر 
له  وه اڵمیا دوو نامه م بۆ نووسی، به اڵم یه كێكیان بێ  
وه اڵم بوو و ئه وی تریش گه ڕایه وه  بۆ ناونیشانه كه ی 
خۆم كه  به  مۆركراوی له سه ری نووسرابوو )بگه ڕێته وه  

بۆ بنێری نامه .( 
به په له   زۆر  پاریس  گ��ه ڕام��ه وه   كه   دوات��ر  ساڵی 
شوێنه ی  ئ��ه و  ژاك،  س��ان  كۆاڵنی  گه یانده   خ��ۆم 
كۆنه كه ی  ژووره   له   بوو.  لێ  كۆنه كه می  ماڵه   كه  
به   گ��رێ��زه ری  ڤاڵسی  چینی  خوێندكارێكی  م��ن 
ل��ێ ئ���ەدا ، ب���ه اڵم پ��ه ن��ج��ه ره ی ژووره ك���ه ی  فیكه  
پارچه   ده رگ��اك��ه ش  له سه ر  و  داخ��راب��وو  ئۆدێت 
نووسرابوو                                                                          له سه ری  كه   هه ڵواسیبوو  كاغه زێكیان 

:
)خانوو بۆ كرێ .(
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نرخی بیست کوژراو

نووسينى: گابریێل گارسیا مارکیز
و. لە عەرەبییەوە: دڵنیا عه بدوڵاڵ

ڕۆژی دووشه ممه  ڕۆژێکی فێنک و بێباران 
دانسازێکی  کە  ئاسكۆفار(  )ئۆریلیۆ  بوو، 
باش نییە، وه ك باڵنده  زوو له خه و هه ستا 
و له كاتژمێر شه شدا كلینیكه كه ی كرده وه  
... پاشان هه ندێك ددانی ده ستكردی له  
كه   ده ره وه،  هێنایه   شووشه وه   دۆاڵبێكی 
هێشتا له ناو قاڵبی ددان دروستكردنه كه دا 
خسته   كه لوپه لی  هه ندێك  دان��راب��وون، 
ڕێكی  ق��ه ب��اره   به پێی  و  مێزه كه   س��ه ر 
نمایشكردن  بۆ  ئ��ەوەی  وه ك   ... خستن 
دانرابن. كراسێكی بێ  یه خه ی خه ت خه تی 
له الی  ئاڵتونی  ئاوزۆنێكی  به   له به ردابوو، 
ملیه وه  داخرابوو، پانتۆڵێكی له پێدابوو كه  
شه یاله ی پێوه بوو,بااڵی ڕێك و جه سته ی 
له سه رو  زیاتر  سیمای  سه رو  بوو،  باریك 

سیمای پیاویێكی الڵ ده چوو..
سەر  کەلوپەلی  ڕێکخستنی  لە  كاتێك 
ددانه   كردنی  ساف  بۆ  ب��ووەوە،  مێزەکە 
كونكردنه كه ی  ئامێری  ده ستكرده كان 
ڕاكێشایه  نزیك كورسی ددانه كه  و دانیشت 

......
كه   ناكاته وه   ك��اره   له و  بیر  بوو  وادی��ار 
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كاركردندا،  له   بوو  به رده وام  بۆیه   ده دات،  ئه نجامی 
ده كرد  پڕ  كونكردنه كه ی  ئامێری  كوره ی  به پێكانی 

له هه وا، هه رچه نده  پێویستیشی پێی نه بوو.
تا  وه ستا  كه مێك  هه شت،  به   بوو  كاتژمێر  كاتێك 
له په نجه ره كه وه  سه یری ئاسمان بكات، دوو باڵنده ی 
به رامبه ر  ماڵه كه ی  سه ربانی  له سه ر  خۆری  گۆشت 
ده ك��رده وه   وشك  له به رخۆره كه دا  خۆیان  کە  بینی 
واپێشبینی  به كاركردن كرده وه   ... هه ر كه  ده ستی 
كرد پێش وه ختی نانی نیوه ڕۆ باران دابكاته وه... تا 
كوڕه كه ی كه  ته مه نی یانزه  ساڵه  به  ده نگه  تیژه كه ی 
پرسیاری  خست،  كرنه وه كه ی  له خه یاڵ  كردو  بانگی 

لێكرد و وتی:
بۆ  ددان���ی  ده ت��وان��ی��ت  بزانێت  ده ی��ه وێ��ت  كوێخا 

هه ڵبكێشیت؟
-پێی بڵێ  من لێره  نیم

ده ستیكرده وه  به  ساف كردنی ددانێكی ئاڵتونی ... 
پاشان ددانه كه ی گرت و له  سه ر قه یدێك داینا، به  
كاته دا  له و   ... پشكنی  داخراوه وه   نیوه   دوو چاوی 
لە ژوورە بچووکەکەی چاوەڕوانیدا ده نگی كوڕه كه ی 
بەرزبووەوە. كوێخا ده ڵێت تۆ له وێیت چونكه  گوێی 

له  ده نگتهن:

بوو  ب��ەرداوەم  ددانەکەی  پشکنینی  لە  پزیشكه كه  
نەبێت  ئەوکاتە  دوای  تەنها  نه دایه وه   وه اڵم��ی   ...
ئه و  له ته نیشت  مێزه كه   سه ر  خسته   ددانه كه ی  کە 
ددانانه وه  كه  ته واوی كردبوون، وتی باشتر وایه  كه  

گوێ بگرێت...
ئامێری كونكردنه كه ی خسته وه  كار ... پاشان چه ند 
پارچه یه ك له  )جسری ددان( ی له و دۆاڵبه وه  ده رهێنا 
ته واویان  بوو  پێویست  تێدابوو  شتێكی  چه ند  كه  
به اڵم   ... ئاڵتون  به زاخاوكردنی  ده ستیكرد  بكات، 
پزیشكه كه    ... كرد  بانگی  دی  جارێكی  كوڕه كه ی 
لێكرد  پرسیارت  وتی:  بگۆڕێت،  ڕوخساری  بێئه وه ی 

بزانیت چی ده وێت، كوڕه كه  وتی:
هه ڵنه كێشیت  بۆ  ددانه كه ی  ئه گه ر  ده ڵێت  كوێخا 

ته قه ت لێده كات...!
هێمنه وه   زۆر  به جوڵیه كی  و  كردنێك  په له   هیچ  بێ  
وازی له  کونکردنەکە هێناو  خستیه  سه ر كورسیه كه  
، پاشان چه كمه جه ی خواره وه ی مێزه كه ی بەتەواوی 
كرده وه  كه  ده مانچه یه كی تێدابوو... به كوڕه كه ی وت:

باشه  – پێی بڵێ  بابێته  ژووره وه و بمكوژێت...
كورسیه كه ی ڕاكێشایه  به رده می ده رگاكه ،  كوێخاكه  
له  ڕاڕه وه كه دا ده ركه وت، ڕوومه تی الی چه پی ته راش 

ماركيز
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ئازاری  ئاوسابوو  تری  ڕوومه ته كه ی  به اڵم  كردبوو، 
لە  كوێخا  نەتاشیبوو،  ڕیشی  ڕۆژبوو  پێنج  ده هات، 
زۆری  شەوانێکی  کە  دیاربوو  لێڵەکەنییەوە  چاوە 

بەدەم ئازارەوە چەشتووە.
و  داخست  چه كمه جه كه ی  به په نجه كانی  پزیشكه كه  
به یانیت  دانیشه...كوێخا وتی:  هێمنییەوە  وتی:  به  

باش...
پزیشكه كه  به نیوه  ساو وه اڵمی دایه وه.

له كاتێكدا كه ره سته كانی ددان هه ڵكێشان ده كواڵن، 
كوێخا پاڵی بە کورسییەکەوەداو هەستی بە باشبوون 
بوو، كورسیه كی ته خته ی  كلینیكه كه  ساده   کرد... 
ئامێری كونكردن,دۆاڵبێكی شووشه   تێدابوو،  كۆنی 
كه  چه ند كه مۆڵه یه كی گڵینه ی تێدابوو.... په نجه ره كه  
په رده یه كی پێوه  بوو به رزیه كه ی تاسه رشان ده بوو، 
كاتێك كوێخا هه ستی كرد پزیشكه كه  نزیك ده بێته وه  
– پاژنه كانی له  زه ویه كه  توند كردو ده می كرده وه  ... 
ئۆریلیۆ ئاسكۆفار سه ری كوێخای به الی ڕووناكیه كه دا 
بادا... پاش ئه وه ی ددانه  توشبووه كه ی پشكنی؛ بە 
 ... داخست  كوێخای  دەمی   سڵەمینەوەوە  تۆزێک 

وتی:
ده بێت ددانه كه  به بێ  به نج كردن هه ڵبكێشین...

_بۆچی؟
._له به رئه وه ی دومه ڵی كردووه 

كوێخا ڕووبه ڕوو ته ماشای كرد، پاشان به زه رده خه نه وه  
وتی: باشه...

نه دایه وه   زه رده خه نه كه ی  وه اڵمی  پزیشكه كه   به اڵم 
كه   مێزه كه   هێنایه سه ر  ده ف��ره ی  ئه و  به ڵكو   ...
مقاشێكی  به   بوو،  تێدا  پاكژكراوه كانی  كه ره سته  

سارد له  ئاوه كه  ده ریهێنان ...
کرد...  کارانەی  ئەو  هەموو  پەلەکردنێک  هیچ  بێ 
پاشان به نوكی پێاوه كه ی پاڵی به و ده فره وه  نا كه  
تفی تێدا ڕۆ ده كرا، چوو دەستی لە حەوزەکە شۆرد، 
هەموو ئەم شتانەی کرد بێ ئه وه ی سه یری كوێخا 
بۆ ساتێک چییە چاوەکانی  به اڵم كوێخا   ... بكات 

لێ نەئەتروکاند.
ددانە ڕزیوەکە )دانی عاقڵی خوارەوەبوو( ...

پزیشكه كه  قاچی باوكرده وه و کاکیلەکەی بە دەمی 
گازێک گرت ... كوێخا به توندی خۆی نووساند به  

هەردوو قۆڵی كورسیه كه وه  ، به هه موو هێزی پێكانی 
توند كرد، هەموو گیانی کەوتە سەر چینێک ئاوی 
سارد، به اڵم هیچ ده نگێكی لێوه  نه هات پزیشكه كه ش 
ته نها مەچەکی ده جواڵ ... بێ  ڕق وكینه  به نه رم و 

نیانیه كی تاڵه وه  به  كوێخای وت:
کەسە  بیست  ئەو  هەموو  باجی  ده بێت  _ئێستا 

کوژراوەمان بدەیتێ...!
كوێخا هه ستی به شكاندنێك كرد وه ك شكانی ئێسقانی 
له فرمێسك .... كاكیله ی وابوو، چاوه كانی پڕبوون 
هه ناسه ی نه دا تا دانەکەی  هاته  ده ره وه، پاشان لە 
میانەی   فرمێسكه كانه وه  خرێكه ی بینی ... زۆر سه یر 
چه شتبووی،  ئه شكه نجه یه ی  به و  سه باره ت  دیاربوو 
كه   تێبگات  ئه شكه نجه یه   له و  نه یتوانی  تاڕاده یه ك 

به درێژایی پێنج ڕۆژی ڕابردوو چه شتبووی.
كاتێك به سه ر ئه و ده فره دا دانه ویه وه  كه  تفی تێدا 
بڕكێی  هه ناسه   و  ك��ردب��وه وه   ئاره قی  ڕۆده ك��رێ��ت 
كرده وه   فه رمیه كه ی  جله   قۆپچه كانی  پێكه وتبوو، 
بۆ  كرد  درێژ  پانتۆڵه كه ی  گیرفانی  بۆ  ده ستی   ،

ده سته سڕه كه ی ده گه ڕا...
پزیشكه كه  پارچه  ده سڕێكی خاوێنی دایه  و وتی:-

فرمێسكه كانت بسڕه...!_
كوێخا فرمێسكه كانی سڕی ... ده له رزی، له كاتێكدا 
پزیشكه كه  ده سته كانی ده شت، ئه و سه یری سه قفه  
مێرووه   و  جاڵجاڵۆكه   كه   ده ك��رد  داخ��وراوه ك��ه ی 

مردووه كانی لێوه  شۆڕببونه وه.
پزیشكه كه  ده سته كانی سڕی و به  کوێخای وت:
بڕۆرەوە بۆ ماڵەوەو غەرغەرە بە خوێیاو بکە.

ساردوسڕی  ساوێكی  و  سه رپێ   هه ستایه   كوێخا 
عەسکەریانەی بۆ کرد،پاشان بە هەنگاوی فراوانەوە 
بەرەو دەرگاکە چوو بێ ئەوەی قۆپچەی چاکەتەکی 

دابخا.  ......
لەالی دەرگاکەوە وتی: پسولەی پارەکە بنێرە ...

_بۆ تۆ، یان بۆ نوسینگه ی حكومه ت؟
ده رگاكه ی  كه   له كاتێكدا  نه كرد،  سه یری  كوێخا 
داده خست وتی: هەردووکیان یەکێکن و نەفرەت لە 

هەردووکیان.
وهرگێڕانیبۆعهرهبی:عهبدولڕهحمانحهسانی

سەرچاوە:ئینتەرنێت
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چوونە ناو ڕۆحی شتەکانەوە
سان بۆڤ لە ڕەخنەکەیدا لە بارەی خانمی 
بۆڤارییەوە دەنووسێ: »ئەو سەرکۆنەیەی، 
کە بۆ کتێبەکەی دەکەم ئەوەیە، کە شتی 
باشی کەم تێدایە.« دەپرسێ، بۆچی لەم 
ڕەوشتی  نییە،  کەسێک  »تاقە  ڕۆمانەدا 
بە جۆرێک بێ، بتوانێ بە نیگایەکی باش 
بیبووژێنێتەوە«؟  بکا،  دڵنەوایی  خوێنەر 
ئەمجا ڕێ بە نووسەرە الوەکە پیشان دەدا: 
»من لە گوند، لە ناو جەرگەی فەڕەنسادا 
ژیرییەکی  ب��ە  گ��ەن��ج  کچێکی  هێشتا 
سەردەستەوە دەناسم، خوێنگەرم، وەڕس: 
کرد،  چی  نییە،  دای��ک  ب��ەاڵم  م��ێ��ردارە، 
بکا،  گەورەی  نەبوو  منداڵی  لەبەرئەوەی 
و هەستە  عەقڵ  ئەوەی  بۆ  بوێ،  خۆشی 
زۆرەکەی پێ پڕ بکاتەوە؟ ... ژنەکە بووە 
منداڵە  زۆرجار   ... بەکار  خێرەومەندێکی 

میالن کوندێرا
چوونە ناو ڕۆحی شتەکانەوە

نووسينى: میالن کوندێرا
و. لە ئەڵمانییەوە: کەریم پەڕەنگ
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ماڵ لە یەکتر دوورەکان فێری خوێندنەوە و ڕەوشتی 
بچکۆلە  لە شارە  ڕۆحانە  ئەو جۆرە   ... دەکا  باش 
نادرێن؟  پیشان  ئەوانیش  بۆچی  هەن:  گوندەکان  و 
ئەمە دڵخۆشکەرە، ئەمە دڵنەواییکەرە، وێنای مرۆڤ 
وشە  لە  )جەغدکردن  دەب��ێ.«  تەواوتر  ڕێیەوە  لە 

سەرەکییەکان هی منن.(
بۆ من فریودەرە، بەم وانەیەی ڕەوشتەوە تیز بکەم، 
پەروەردەکارانەی  وریاکردنەوەکانی  بەرگری  بێ  کە 
دەخاتەوە.  بیر  زووم  سۆسیالیستی«ی  »ڕیالیزمی 
ئەوەندە  ئایا  بکەین،  ئافەرۆز  بیرەوری  با  ب��ەاڵم، 
فەڕەنسی  ڕەخنەگری  بەناوبانگترین  کاتێ  نەشیاوە، 
ئەدەبی کاتی خۆی نووسەرێکی الو وریا دەکاتەوە، 
شایستەی  هەموومان،  ئێمە  وەکو  خوێنەرەکانی، 
کەمێک هەواداریی و هاندان نین، لە ڕێی »نیگایەکی 
باشەوە« »بەرز بکاتەوە« و »دڵنەوایی بکا«؟ بەاڵم 
ژۆرژ ساند نزیکەی بیست ساڵ دواتر لە نامەیەکیدا 

»هەستە«  ئەو  بۆچی  دەڵێ:  شت  هەمان  نزیکەی 
دەشارێتەوە، کە بۆ کەسایەتییەکانی هەیەتی؟ بۆچی 
لە ڕۆمانەکانیدا »بنەما کەسییەکانی« پیشان نادا؟ 
بە  دەگەیەنێ،  خوێنەران  بە  »بێنەوایی«  بۆچی 
پێچەوانەوە ئەو خۆی، ساند، پێی خۆشترە خوێنەران 
دەکا:  سەرزەنشتی  دڵۆڤانی  بە  بکا؟  »دڵنەوایی« 

»هونەر تەنیا ڕەخنە و ساتیر نییە.«
یان  ڕەخنە  هەرگیز  کە  دەدات��ەوە،  وەاڵمی  فالوبێر 
ساتیری لە زەیندا نەبووە. ئەو ڕۆمانەکانی نانووسێ، 
ئەو  ڕابگەیەنێ.  خوێنەر  بە  حوکمەکانی  ئەوەی  بۆ 
هەوڵم  هەمیشە  »من  دڵدایە:  لە  دیکەی  شتێکی 
وەاڵمەکەی   »... شتەکانەوە  ڕۆحی  ناو  بچمە  دا، 
ڕاستەقینەی  بابەتی  دەیسەلمێنێ:  ئاشکرا  بە 
باشە  )ئایا  نییە  فالوبێر  کاراکتەری  ناتەباییە  ئەم 
ئەو  بەڵکو  هاوسۆز؟(،  یان  دڵساردە  خ��راپ،  یان 

پرسیارەیە، ڕۆمان چییە.

هه روه ك وترا، نیهێلیزم به  
پوچگه رایی ناسراوه  كه واته  
سه یر نییه  كاتێ هیچ نووسه ر 
یاخود بیرمه ند  و فه یله سوفێك 
ڕاسته وخۆ ئاماده  نه بێ خۆی 
به  پوچگه را ناوزه د بكات، له م 
ڕووه وه  بنیاتنه ران  و په یڕه وانی 
ئه م تێزه  خۆیان وه ك 
تیۆریزانانی نیهیلیزم ناناسێنن، 
به ڵكو به  بڕوای شرۆڤه كاران 
له  ناواخنی بیروباوه ڕه كانیاندا، 
وه ك ئاراسته كه ر یاخود به  
پشتیوانی نیهێلیزم ناوزه دیان 
ده كه ن

میالن كۆندێرا



146

تابلۆکێشان و مۆسیقا سەدان ساڵ لە خزمەتی کڵێسادا 
بوون، کە بە هیچ کلۆجێک جوانی خۆی لە دەست 
دەسەاڵتێکەوە،  خزمەتی  بخرێتە  ڕۆمان  بەاڵم  نەدا. 
ڕۆماننووسێکی  بۆ  ب��ێ،  بەشکۆ  چەندە  هەرچی 
بیەوێ  یەکێک  بێماناییەکە،  چ  مەحاڵە.  ڕاستەقینە 
بە ڕۆمانێک شکۆ بە دەوڵەتێک یان سوپایەک بدات! 
بەاڵم ڤالدیمێر هۆالن لە سەرسامیدا بۆ ئەوانەی، کە لە 
ساڵی 1945دا نیشتمانەکەیان ئازاد کرد، شیعرگەلی 
جوان، لە بیرنەکراوی بۆ سەربازەکانی سوپای سوور 
نووسی. دەتوانم وێنای تابلۆیەکی نایابی فرانس هالس 
الدێدا  لە  چاالک«  خێرەومەندێکی  »ژنە  کە  بکەم، 
ڕەوشتی  کە »  دەورەدراو،  منداڵ  بە  دەدا،  پیشان 
جوانیان« فێر دەکا، بەاڵم ڕۆماننووسێکی زۆر مایەی 
پێکەنین دەیتوانی ئەم خانمە بکاتە ژنە پاڵەوانێک، 
بۆ ئەوەی لە ڕێی میناکییەوە ورەی خوێنەر »بەرز 
بکاتەوە«. مرۆڤ نابێ هەرگیز لە بیری بکا: هەموو 
هونەرەکان هاوشێوە نین؛ هەریەکەیان لە دەرگایەکی 
دیکەوە دێتە ناو جیهانەوە. لە ناو ئەم دەرگایانەدا 

یەکێکیان تەنیا بۆ ڕۆمان تەرخانکراوە.
»ژانرێکی  ڕۆم��ان  من  بۆ  چونکە  تەنیا،  وت��م:  من 
زۆرەکانی  لقە  ناو  لە  لقێک  تەنیا  نییە،  ئەدەبی« 
تاقە درەختێکدا نییە، مرۆڤ ناتوانێ لە ڕۆمان تێبگا، 
خۆیەوە  ڕۆمان  ئەفراندنی  بارەی  لە  مشتومڕ  ئەگەر 
هونەرێکی  ژانری خۆی،  هونەری  مرۆڤ  ئەگەر  بکا، 
هەیە  خۆی  سەرهەڵدانی  ڕۆمان  نەبینێ.  سەربەخۆ 
لە  مێژووی  خۆیەتی(؛  هی  تەنیا  کە  کاتێکدا،  )لە 
هاوئاهەنگی قۆناغی خانەبەندکراوی تایبەت بە خۆی 
هەیە )کە پەرەسەندنی ئەدەبی درامی ماوەی گرنگی 
گۆڕانی لە شیعرەوە بۆ پەخشان لەگەڵ پەرەسەندنی 
ئەم  مێژووی  نییە؛  هاوتا  جۆرێک  هیچ  بە  ڕۆماندا 
هەیە  خۆی  ئاکاری  ڕێناکا(،  هاوکات  هونەرە  دوو 

ڕۆمان  ئاکاری  تاقە  گوتووە:  ئەوەی  برۆخ  )هێرمان 
ئێستا  هەتا  بەشێکی  ڕۆم��ان��ەی  ئ��ەو  مەعریفەیە؛ 
نەناسراو نەدۆزێتەوە نائاکارییە؛ »چوونە ناو ڕۆحی 
لە  دەستەوە  بداتە  باش  میناکێکی  و  شتەکانەوە« 
ڕۆمان  ناتەبان(؛  و  جیاواز  مەبەستی  دوو  ئەنجامدا 
نووسەردا  »من«ی  لەگەڵ  تایبەتی  پەیوەندییەکی 
هەیە )بۆ ئەوەی دەنگی پەنهانی، زۆر نزم لە »ڕۆحی 
شتەکاندا ببیسترێ، دەبێ ڕۆماننووس، بە پێچەوانەی 
شاعیر و ئاوازدانەرەوە تێبگا، هاوارەکانی ڕۆحی خۆی 
بێدەنگ بکا(؛ کاتی سەرهەڵدانی )نووسینی ڕۆمانێک 
کە  دەکا،  داگیر  نووسەر  ژیانی  لە  تەواو  قۆناغێکی 
لە کۆتایی کارەکەدا هەمان ئەو کەسە نییە وەکو لە 
سەرەتادا(؛ لە سەرووی زمانی نەتەوەییەوە خۆی بۆ 
جیهان دەکاتەوە )لەوەتەی ئەوروپا سەروای خستۆتە 
زمانێکی  بۆ  شیعر  جوانی  ناتوانرێ  شیعر،  سەر 
کارێکی  دەستپاکی  وەرگێڕانی  بگوازرێتەوە؛  دیکە 
ڕۆماندا  جیهانی  لە  شیاوە؛  بەاڵم  سەختە،  شیعری 
نییە؛ ئەو ڕۆماننووسە گەورانەی،  سنووری دەوڵەت 
بە  هەموویان  نزیکەی  گەڕاونەتەوە،  ڕابلییە  بۆ  کە 

وەرگێڕدراوی خوێندوویانەتەوە(.
بە هەڵەداچوونی بنەبڕنەکراو

ڕاستەوخۆ دوای جەنگی دووەمی جیهانی ئەڵقەیەکی 
ڕۆشنبیری نایابی فەڕەنسا وشەی »بوونگەرایی«یان 
لە  ن��اوی��ان  تەنیا  ن��ەک  ب���ەوەی  ک��رد،  بەناوبانگ 
لە  هەروەها  بەڵکو  فەلەسەفی،  نوێی  ئاڕاستەیەکی 
تیۆرکاری  وەک��و  نا.  ڕۆمانیش  و  شانۆ  ئاڕاستەی 
شانۆنامەکانی سارتەر، خۆی بە هەستە نایابەکەیەوە 
بۆ داڕشتن »شانۆی کاراکتەر« لە بەرامبەر »شانۆی 
بارودۆخ«دا دادەنێ. لە دەقێکیدا لە ساڵی 1946دا 
ئەو  هەموو  »لە  ئەوەیە،  ئامانجمان  دەن��ووس��ێ، 
مرۆڤدا  ئەزموونی  لە  کە  بکۆڵینەوە،  بارودۆخانە 
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جەوهەری  ڕەهەندی  و   ... ئ��اراوە  دێنە  جار  زۆر 
مرۆڤبوونیش ڕوون بکرێتەوە ...«

ئەگەر  نەپرسیوە:  خۆی  لە  ج��اران  لە  جارێک  کێ 
واڵتێکی  لە  دایکببوومایە،  لە  دیکە  لە جێیەکی  من 
دیکەدا، لە کاتێکی دیکەدا، ژیانم چۆن دەبوو؟ لەم 
پرسیارەدا یەکێک لە بەرباوترین وەهمەکانی مرۆڤ 
ژیانمان  بارودۆخی  وەهمێک،  لێدەکرێ،  گوزارشتی 
هەلومەرجێکی  وەکو  شانۆیەک،  پشتی  وەکو  تەنیا 
ناو  بە  کە  بکرێ،  سەیر  گۆڕینهاتوو  لە  ڕێکەوت، 
ئاخ،  ڕێدەکا.  نەگۆڕماندا  و  ناوابەستە  »ئێگۆ«ی 
ئەوەندە خۆشە، ژیانەکانی دیکە بۆ خۆت بنەخشێنی، 
بەسە!  بەاڵم خەون  دیکە!  ژیانی شیاوی  دەرزەنێک 
و  لەدایکبوون  بەرواری  بە  داماوانە  هەموومان  ئێمە 
شوێنی لەدایکبوونمانەوە بەستراوین. »ئێگۆ«ی ئێمە 
لە دەرەوەی بارودۆخی ژیانی تۆکمە، دانسقەمانەوە 
لە  و  ب��ارودۆخ��ە  ئەم  ناو  لە  تەنیا  پەیپێنەبراوە، 
بەیانییەک  ئەگەر  پەیپێبراوە.  بارودۆخەوە  ئەم  ڕێی 
و  نەبردایە  )ک.(ی��ان  یوسف  نەناسراو  کەسی  دوو 
بە  ئەو  لێکراوە،  شکاتی  ڕانەگەیاندبایە،  پێیان 
تەواوی یەکێکی دیکە دەبوو وەکو لەو کەسەی ئێمە 

دەیناسین.
شوێنگەی  خۆی،  سارتەر  کەسایەتی  خوێنگەرمی 
ئەو  ن��ووس��ەر،  و  فەیلەسووف  وەک��و  دووف��اق��ەی 
بوونگەرایی  ئاڕاستەی  گوایە  دەکا،  هێز  بە   وێنایە 
ش��ان��ۆ و ڕۆم����ان ل��ە س����ەدەی ب��ی��س��ت��ەم��دا بۆ 
ئەو  دیسان  دەگەڕێتەوە.  فەلسەفەیەک  کاریگەری 
هەڵەی  هەیە.  بنەبڕنەکراوەمان  بەهەڵەداچوونە 
بکرێتەوە،  بیر  وا  واتە  بەهەڵەداچوونەکان،  هەموو 
بە  تەنیا  ئ��ەدەب  و  فەلسەفە  نێوان  پەیوەندی 
گێڕانەوە«  »پسپۆڕەکانی  دەڕوا،  ئاڕاستەدا  یەک 
تەنیا  هەبوایە،  بیرۆکەیان  ئەوەندەی  دەیانتوانی، 

ئەو  بکەن.  قەرز  بیرکردنەوە«ی  »پسپۆڕەکانی  لە 
وەرچەرخانەی کە هونەری ڕۆمان نادیار لە ئاڕاستەی 
بەرەو  کاراکتەرەکان(  )تۆژینەوەی  سایکۆلۆژییەوە 
کە  بارودۆخانەی،  بوونگەرایی )ڕاڤەی »ئەو  ڕاڤەی 
ڕەهەندە جەوهەرییەکانی مرۆڤبوون ڕووندەکەنەوە«( 
برد، بەاڵم بیست یان سی ساڵ پێش ئەوەی مۆدەی 
بوونگەریی لە ئەوروپادا باوببێتەوە؛ بە فەلسەفەش 

نەوروژابوو، بەڵکو بە لۆژیکی گەشەکردنی ڕۆمان.

بارودۆخگەل
سێ ڕۆمانەکەی فرانتس کافکا سێ شێوەی جیاوازی 
دیکەدا  مرۆڤێکی  لەگەڵ  مرۆڤ  بارودۆخن:  هەمان 
بێهاوتا  جیهانێکی  لەگەڵ  بەڵکو  کێشەوە،  ناکەوێتە 
سەری   1912( ڕۆماندا  یەکەم  لە  بەفەرمانبەریکراو. 
هەڵداوە( مرۆڤەکە ناوی کارل ڕۆسمانە و جیهانەکە 
مرۆڤەکە   )1917( دووەم��دا  لە  ئەمەریکایە.  ناوی 
ناوی یوسف )ک.(یە و دنیا دادگایەکی گەورەیە، کە 
شکاتی لێدەکا. لە سێیەمدا )1922( مرۆڤەکە ناوی 

)ک.(یە و دنیا گوندێکە لە ژێر سەروەری کۆشکدا.
کە کافکا پشتی لە سایکۆلۆژیا کردووە، بۆ ئەوەی 
بە  بکاتەوە،  چڕ  بارودۆخێکدا  تۆژێنەوەی  لە  خۆی 
لە  فیگۆرەکان  کە  ناگەیەنێ،  ئ��ەوە  جۆرێک  هیچ 
الیەنی سایکۆلۆژییەوە قەناعەتپێکەر نین، بەڵکو کە 
گێرمەوکێشەی سایکۆلۆژی کەوتووەتە پشتەوە: ئایا 
)ک.( منداڵییەکی بەختەوەر یان غەمگینی هەبووە، 
ئایا کوڕی شیرینی دایکی بووە یان لە هەتیوخانەیەکدا 
گەورە بووە، ئایا ئەڤینێکی گەورەی لە پشتەوە بووە 
یان نە و، هەموو ئەم شتانە لە چارەنووسی یان لە 
ئەم  پێچەوانەکردنی  ڕێی  لە  ناگۆڕن.  هیچ  ڕەفتاری 
گیروگرفتەوە، لە ڕێی ئەم شێوەیەی دیکەوە، پرسیار 
لە  دیکە  تێگەیشتنەی  ئەم  بکرێ،  مرۆڤ  ژیانی  لە 



148

ئەدەبی  لەگەڵ  تەنیا  کافکا  تاکێک،  شوناسنامەی 
و  پرۆست  لە  بەڵکو  ناکاتەوە،  ج��ودا  پێشووتردا 

جۆیسی گەورەی هاوچەرخیشی جودای دەکاتەوە.
»ڕۆمانی مەعریفی لە جیاتی ڕۆمانی سایکۆلۆژی«، 
برۆخ لە نامەیەکیدا، کە تیایدا شیعرییەتی خەوڕۆکان 
س��ەری��ه��ەڵ��داوە(  1932دا  و   1929 س��ااڵن��ی  )ل��ە 
ڕووندەکاتەوە؛ هەموو ڕۆمانێکی ئەم سێیەیە، 1888 
یان  ڕۆمانتیک، 1903 – )ئێش(  یان  پاسێنۆڤ   –
بابەتگەرایی  یان  هوگیەناو   –  1918 پاشاگەردانی، 
پازدە  ناونیشانەکەی(،  بە  سەر  ساڵەکان  )ژمارەی 
ساڵ پاش ئەوەی پێشوو ڕوو دەدا، لە دەوروبەرێکی 
دیکەدا، لەگەڵ بەشدارێکی دیکەدا. ئەوەی ئەو سێ 
ڕۆمانە )کە هەرگیز بە تەنیا ئامادە ناکرێن( دەکاتە 
یەک کار، یەک بارودۆخ و هەمان بارودۆخە، بارودۆخی 
بە  برۆخ  کە  مێژووییە،  پڕۆسێسی  تاکی  س��ەرووی 
»ڕووخانی بەهاکان« ناوزەدی دەکا، هەموو تاکێکی 
یەکەمجار  دەدۆزێتەوە:  بۆ  هەڵوێستی خۆی  بەشدار 
دەمێنێتەوە،  دڵسۆز  بەهایانە  ئەو  بۆ  پاسێنۆڤ، 
دواییتر  ئەمجا  وندەبن؛  بەرچاویەوە  بە  خەریکن  کە 
بەاڵم  دایگرتووە،  بەهاکان  پێویستیی  کە  )ئێش(، 
هوگیەناو،  دواییدا  لە  بیانناسێتەوە؛  ئیدی  ناتوانێ 
کە بە باشترین شێوە لەگەڵ جیهانی لە بەها خاڵیدا 

هەڵدەکا.
ئەم  لەگەڵ  هاشەک  ی��ارۆس��اڤ  سەختە،  من  بۆ 
ڕۆماننووسانەدا خانەبەند بکەم، کە من لە »مێژووی 
مۆدێرنیزمی  بنتیاتنەری  بە  ڕۆمانمدا«  شەخسی 
مۆدێرنبوون  چونکە  دەزان��م؛  ڕۆماندا  هونەری  لە 
نییە؛  گرنگ  هاشەکەوە  الی  بە  هیچ  ئەمە  نا،  یان 
ئیدی  مانایەکی  لە  ب��وو  گەلەکی  ن��ووس��ەری  ئ��ەو 
سەرچڵێکی  نووسەر،  گەڕیدەیەکی  بەکارنەهاتوودا، 
نووسەر، کە ڕقی لە دەوروبەری ئەدەبی دەبووەوە و 

تاقە ڕۆمانێک بێت،  لەوە دەبووەوە، داڕێژەری  ڕقی 
کە لە سەرجەمی جیهاندا خوێنەرێکی زۆری دۆزییەوە. 
بێ  ئەوەی شایانی سەرنج  بۆ من  ئەم وشانە  دوای 
 )1923 و   1920 نێوان  )لە  ڕۆمانەکەی  کە  ئەوەیە، 
سەالر  سەربازی  سەرکێشییەکانی  سەریهەڵداوە، 
ئاڕاستەی  هەمان  جیهانیدا  شەڕی  کاتی  لە  شڤایک 
ئیستاتیکی تیا دەردەکەوێ وەکو ڕۆمانەکانی کافکا 
)هەردوو نووسەر لە هەمان ئەو سااڵنەدا لە هەمان 

شاردا ژیان( یان ڕۆمانەکانی برۆخ.
شڤایک کاتێ لە الیەن لێژنەی پشکنینی سەربازییەوە 
بانگ دەکرێ، لە عەرەبانەیەکی کەمئەنداماندا بە ناو 
شەقامەکانی پراگدا پاڵی پێوە دەنرێ و لەبەرچاوی 
دارشەقەکەی  ه��ەردوو  پراگیکییەکانەوە  تەوساوی 
»لێخوڕە  دەکا:  هاوار  و  ڕادەوەشێنێ  شەڕخوازانە 
بۆ بەلگراد!« ئەمە لەو ڕۆژەدایە، کە ئیمپڕاتۆریەتی 
قەیسەری نەمسا-هەنگاریا جاڕی جەنگ دژی سێڕبیا 
دەدا و ئەمە بووە هۆی بەرپابوونی جەنگی گەورەی 
1914 )کە بۆ برۆخ ڕووخانی بەهاکان و کاتی کۆتایی 
لەم  زیان  بێ  بە  ئەوەی  بۆ  سێینەکەی دەگەیەنێ.( 
جیهانەدا بژی، شڤایک زیادەڕۆیی بە هەوادارییەوە بۆ 
سوپا، نیشتیمان و قەیسەرەوە بە ڕادەیەک دەکا، کە 
کەس بە دڵنیاییەوە ناتوانێ بڵێ، ئایا ئەو گەمژەیە 
یان قۆشمەیە. هاشەکیش پێمان ناڵێ؛ ئێمە هەرگیز 
نازانین، شڤایک بیر لە چی دەکاتەوە، کاتێ گەمژەیی 
لەبەرئەوەی  ه��ەر  و  دەک��ا  نمایش  خۆگونجاندنی 
تابلۆی  سەر  لە  دەکا.  کونجکۆڵمان  نایزانین،  ئێمە 
بچووک  هەمیشە  پڕاگ  میوانخانەکانی  پڕوپاگەندەی 
و قەڵەو ئەو دەبینرێ، بەاڵم وێنەکێشی بەناوبانگی 
کتێبەکە بوو، کە ئەوی بەوجۆرە وێنا کرد، لە کاتێکدا 
دیمەنی  بارەی  لە  وشەیەکی  تاقە  هەرگیز  هاشەک 
شڤایکەوە نەوتووە. . ئێمە نازانین، ئەو سەر بە چ 
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ماڵباتێکە. هەرگیز لەگەڵ ژنێکدا نایبینین. بە بێ ژن 
دەردەبا؟ بە نهێنی دەیهێڵێتەوە؟ وەاڵم نییە. بەاڵم 
ئەوەی هێشتا گرنگترە: پرسیار نییە! دەمەوێ بڵێم: 
ئێمە هیچ بە المانەوە گرنگ نییە، ئایا شڤایک حەزی 

لە ژنانە یان نا!
کاتدا  هەمان  لە  نابەرچاو  وەرچەرخانێکی  ئەمە 
فیگۆرێک  ئ���ەوەی  ب��ۆ  ئیستاتیکییە:  ڕادی��ک��اڵ��ی 
»ل��واو«  هونەرمەندانە  »بەهێز«،  »زی��ن��دوو«، 
دەرکەوێ، پێویست ناکا، هەموو زانیارییە شیاوەکان 
ئەو  ناکا  پێویست  بدرێ؛  دەستەوە  بە  بارەیەوە  لە 
هەستە بێدار بکرێتەوە، ئەو وەکو ئێوە و من ڕاستییە؛ 
بۆ ئەوەی بەهێز بێ و لە بیر نەچێتەوە، ئەوە بەسە، 
کە ئەو پانتاییەی لە الیەن ڕۆماننووسەوە خوڵقێنراوە 
ئیستاتیکییە  کەشە  )لەم  بکاتەوە.  پڕ  تەواوی  بە 
دڵە،  بە  لەوەدا  خۆی  ڕۆماننووس  تەنانەت  نوێیەدا 
جاروبار ئەوە بیر بخاتەوە، کە هیچ شتێک لەوانەی 
شتێک  ه��ەم��وو  ک��ە  نین،  ڕاس��ت  دەی��گ��ێ��ڕێ��ت��ەوە، 
کۆتایی  لە  فێلێنی،  وەکو   – خۆیەتی  دۆزینەوەی 
هەموو  و  شانۆ  پشتی  هەموو  خەونەکاندا  پاپۆڕی 

میکانیزمەکانی شانۆی خەیاڵمان پیشان دەدا.(

ئەو شتەی تەنیا ڕۆمان
دەتوانێ بیڵێ

ڤێنا ڕوو دەدا،  لە  پیاوە بێ خەسڵەتەکە  پێشهاتی 
بەاڵم ئەم ناوە لە ڕۆمانەکەدا، ئەگەر باش لە بیرم 
هەروەکو  دەوت��رێ.  جار  سێ  یان  دوو  تەنیا  مابێ، 
جاری جاران لە الی فیدلینگ وەسفی لەندەن، تەنیا 
کەمتریش  هێشتا  دەهێنرێ.  ڤێنا  ن��اوی  جار  دوو 
وەسف دەکرێ. ئەی ئەو شارە پەنهانە کامەیە، کە 
ئاگاتەی  لەگەڵ  ئولریخ  گرنگی  یەکتربینینی  تیایدا 
خوشکیدا ڕوو دەدا؟ ئێوە ناتوانن بیزانن؛ شارەکە بە 

چیکی ناوی بڕنۆیە، بە ئەڵمانی بروین؛ من بە چەند 
وردەکارییەک بە ئاسانی ناسیمەوە، چونکە من لەوێ 
سەرکۆنەی  گوت،  ئەمەم  لەگەڵ  هەر  لەدایکبووم. 
خۆمم کرد، بەمە مەبەستی موزیلم پێشێل کردووە. 
مەبەست؟ چ مەبەستێک؟ هیچی هەبوو بیشارێتەوە؟ 
نەخێر، نەخێر؛ مەبەستەکەی ئیستاتیکی ڕووت بوو: 
بکا؛  خەریک  جەوهەرییەوە  شتی  بە  تەنیا  خۆی 
ئاگایی خوێنەر بە چاودێری ناپێویستی جوگرافییەوە 

خەریک نەکات.
و  هونەرە  هەر  هەوڵی  لە  زۆرجار  مۆدێرنیزم  مانای 
خۆیدا،  تایبمەتمەندی  لە  خۆی  دەبینرێ،  خۆی  بۆ 
لە جەوهەری خۆی ئەوەندەی دەکرێ نزیک بکاتەوە. 
چۆن شیعر هەموو شتێکی کە ڕەوانبێژی، فێرکاری، 
جوانکەر بوو فڕێدا، بۆ ئەوەی کانی ڕوونی فەنتازیای 
وەزیفەی  شێوەکاری  هونەری  هەڵقوڵێ.  شیعری 
کرد،  ئافەرۆز  خۆی  الساییکەرەوەی  دۆکۆمێنتاری، 
هەموو ئەو شتانە، کە لە ڕێی هۆکاری دیکەوە توانرا 
گوزارشتیان لێ بکرێ )بۆ نموونە وێنە(. ئەی ڕۆمان؟ 
مێژوویی،  قۆناغێکی  وێنەی  ببێتە  نادا  مل  ئەویش 
ئایدۆلۆژیایەک  لە  وەسفی کۆمەڵگەیەک، بۆ بەرگری 
ئارادا بێ و خۆی دەخاتە خزمەتی ئەو شتەوە،  لە 

»کە تەنیا ڕۆمان دەتوانێ بیڵێ«.
من ڕۆمانەکەی کێنزابورۆ ئۆ، مێگەلی باڕەباڕکەر، کە 
ساڵی 1958 نووسراوە، بیر دەکەوێتەوە: دەستەیەک 
ئێوارەیەک  بیانی  سوپایەکی  سەرخۆشی  سەربازی 
سواری پاسێک دەبێ کە پڕە لە ژاپۆنی. دەست بەوە 
دەکەن، نەفەرێک، خوێندکارێک، ئازار بدەن. ناچاری 
دەکەن پانتۆڵەکەی دابکەنێ و پاشەڵی پیشان بدا. 
پێکەنینی  لە  گوێی  دەوروب��ەری  لە  خوێندکارەکە 
تەنیا  بەم  سەربازەکان  ب��ەاڵم  دەب��ێ.  چەپەرکراو 
قوربانییە دڵیان ئاو ناخواتەوە و نیوەی نەفەرەکان 
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پانتۆڵەکانیان  شێوە  هەمان  بە  دەک��ەن،  ناچار 
دابکەنن. پاسەکە دەوەستێ و سەربازەکان دادەبەزن 
دەکەنەوە.  پێ  لە  پانتۆڵەکانیان  لێقەوماوەکان  و 
ئ��ەوان��ی دیکە ل��ە ن��اک��ارای��ی��ان ب��ێ��دار دەب��ن��ەوە و 
سووکایەتیپێکراوەکان ناچار دەکەن، بچن بۆ پۆلیس 
یەکێکیان،  ڕابگەیەنن.  سەربازەکان  ڕەفتاری  و 
لەگەڵی  مامۆستایەک، دوای خوێندکارەکە دەکەوێ: 
دادەبەزێ، هەتا خانووەکەی لەگەڵی دەڕوا، دەیەوێ 
بە  سووکایەتیپێکردنەکەی  ئەوەی  بۆ  بزانێ،  ناوی 
خەڵکی ڕابگەیەنێ و شکات لە بێگانەکان بکا. هەموو 
شتێک بە تەقینەوەی ڕقێک لە نێویاندا کۆتایی دێت. 
هەڵەشەیی  ش��ەرم،  ترسنۆکی،  نایابی  چیرۆکێکی 
دادپ��ەروەری  بۆ  خۆشەویستی  جلی  کە  سادیستی، 
نۆڤێلە  ئەم  باسی  تەنیا  بەاڵم من   ... بەر دەکا  لە 
بێگانانە  سەربازە  ئەم  بپرسم:  ئەوەی  بۆ  دەک��ەم، 
کێن؟ بێگومان ئەمەریکی، کە دوای جەنگ ژاپۆنیان 
نەفەرە  باسی  ناو  بە  نووسەر  ئەگەر  کرد.  داگیر 
ڕەگەزنامەی  ناوی  بۆچی  دەک��ا،  »ژاپۆنییەکان« 
سەربازەکان ناهێنێ؟ ئایا ئەمە سانسۆری سیاسییە؟ 
لە  بکەن،  ئەوە  وێنای  نەخێر.  شێوازە؟  کاریگەری 
ڕووبەڕووی  ژاپۆنی  نەفەری  نۆڤێلەکەدا  سەرجەمی 
قورسایی  ژێر  لە  دەب��ن��ەوە!  ئەمەریکی  سەربازی 
نۆڤێلەکە  ک��راوەدا  گۆ  ئاشکرا  بە  وشە،  ئەم  تەنیا 
دەگۆڕێتە دەقێکی سیاسی، شکاتکردن لە داگیرکار. 
ئەوەی  بۆ  بەسە،  ئاوەڵناوە  ئەم  دەستبەرداربوونی 
تیشک  و  ونبێ  نیوەتاریکیدا  لە  سیاسی  ڕەهەندی 
بە  ڕۆماننووس  کە  گرێ،  گرنگترین  سەر  دەخرێتە 

الیەوە گرنگە، گرێ بوونگەراییەکە.
مێژوو بە جواڵنەوەکانییەوە، بە جەنگەکانییەوە، بە 
شۆڕش و دژە شۆڕشەکانییەوە، بە سوکایەتپێکردنە 
نەتەوەییەکانییەوە خۆیان لە خۆیاندا بۆ ڕۆماننووس، 

وەکو بابەتێکی وەسفکەر، ناوزڕێنەر، ئاماژە بۆ کراو 
مێژوونووس  خزمەتکاری  ڕۆماننووس  نین:  گرنگ 
وەکو  ئەوەی  بەر  لە  گرنگە،  بە الوە  مێژووی  نییە؛ 
پرۆجەکتۆرێکە بە دەوری بوونی مرۆڤدا دەسووڕێتەوە، 
کە تیشکەکەی دەخاتە سەر ئەو، تیشک دەخاتە سەر 
ئەگەرە چاوەڕواننەکراوەکانی، لە کاتی ئاشتیدا، کە 
مێژوو وەستاوە، بە واقیع ناکرێن، نادیار و نەناسراو 

دەمێننەوە.

ڕۆمانە بیرکەرەوەکان
ئ��ەو داواک��اری��ە ه��ەی��ە، ک��ە ڕۆم��ان��ن��ووس ئ��اگ��ادار 
شتە  سەر  بخاتە  خۆی  هۆشی  و  »بیر  دەکاتەوە، 
جەوهەرییەکان« )سەر ئەو شتەی، کە »تەنیا ڕۆمان 
دەتوانێ بیڵێ«(، بۆ ئەوانە لە جێی خۆیدا نییە، کە 
شێوەی  بە  ڕەگەزێکی  وەکو  نووسەر  تاودانەوەکانی 
ڕۆمان نامۆ ڕەت دەکەنەوە؟ واتە ئەگەر ڕۆماننووس 
هۆکار بە کار دەهێنێ، کە هی خۆی نین، بەڵکو زیاتر 
نیشانەیەکی  ئەمە  ئایا  فەیلەسوفەکانن،  و  زانا  هی 
لە  جگە  و  بێ  ڕۆماننووس  کتومت  نییە،  بێتوانایی 
نیشانەی  ئەمە  ئایا  نەبێ،  دیکە  هیچی  ڕۆماننووس 
و  پەرش  تێڕامانە  ل��ەوە:  جگە  هونەرییە؟  الوازی 
هەڵسوکەوتی  نییە،  ئەوەیان  مەترسی  باوەکان 
کەسەکان بکەنە تەنیا وێنەیەکی تێزەکانی نووسەر؟ 
بۆ  زەینییەوە  ب��ە  ڕۆم���ان،  ه��ون��ەری  ئایا  ئ��ەی: 
ناکات،  ئەوە  داوای  مرۆڤ  ڕاستییەکانی  ڕێژەگەرایی 
نەک، کە بیروڕای نووسەر پەنهان بمێنێتەوە و هەموو 

تاودانەوەکان بۆ خوێنەر بن.
ڕێی  لە  ب��وو:  ڕوون  زۆر  موزیل  و  ب��رۆخ  وەاڵم��ی 
بێتە  بیرکردنەوە  هێایان  ک��راوەوە  زۆر  دەرگایەکی 
ئەو  نەکرابوو.  پێشووتر  هەرگیز  وەکو  ڕۆمانەوە  ناو 
ئاوێزانی  بەهاکان  داتەپینی  ناونیشانی  بە  وتارەی 
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ڕۆمانی  سێیەم  لە  بەش  )دە  بە  کراوە  خەوڕۆکان 
بەدوای  پێکدەهێنێ(  پەرشوباوەکەدا  ناو سێینە  بە 
یەکداهاتنی ڕاڤە، تێڕامان، قسەی نەستەقن لە بارەی 
مەحاڵە  دەیەدا؛   لە سێ  ئەورپا  عەقڵی  بارودۆخی 
بۆ  وتارە  ئەم  بکا،  ئەوە  بانگەشەی  بتوانێ  مرۆڤ 
ئەوەوە  ڕێی  لە  چونکە  نەگونجاوە،  ڕۆمان  شێوەی 
سەری  لە  کە  دەکرێتەوە،  ڕوون��اک  شوورەیە  ئەو 
لە  دەهێنێ،  نسکۆ  بەشدارەکە  سێ  چارەنووسی 
ڕێی ئەوەوە سێ ڕۆمانەکە بۆ یەک ڕۆمان یەکانگیر 
دەکرێ. من ناتوانم هەرگیز پڕ بە دڵ جەغدی لێبکەم: 
ڕۆمانێکدا  لە  ڕۆشبیرانە  بەرزی  وا  تاودانەوەیەکی 
مۆسیقایی  جوان،  شێوەیەکی  بە  و  بکرێ  ئاوێزان 
لە  یەکێکە  و  بینا  جیانەکراوەی  بەشێکی  بکرێتە 
لە  ڕۆماننووسێک  کە  نوێکردنەوەکان،  بوێرترین 

قۆناغی هونەری مۆدێرندا پڕکێشی کردووە.
لە دیدی منەوە بەاڵم گرنگترە: لە الی ئەم  ئەوەی 
دوو ڤێناوییە تاودانەوە ئیدی وەکو ڕەگەزێکی ناوازە، 
وەکو ناوبڕ تەماشا ناکرێ؛ سەختە، »لەباسلدان«یان 
ڕۆمانگەلی  لە  بێوچان  لەبەرئەوەی  لێبنرێ،  ناو 
ڕۆماننووس  کاتێک  تەنانەت  ئامادەیە،  بیرکەرەوەدا 
ڕووداوێک دەگێڕێتەوە یان وەسفی ڕووخسارێک دەکا. 
تۆڵستۆی یان جۆیس، وایان کرد گوێمان لەو ڕستانە 
بلومدا  مۆلی  یان  کارینینا  ئانا  مێشکی  بە  کە  بێ، 
گوزەر دەکەن؛ موزیل پێمان دەڵێ، خۆی بیر لە چی 
لیۆ  سەر  دەخاتە  درێژ  نیگایەکی  کاتێ  دەکاتەوە، 

فیشەر و نمایشە شەوانەییەکانی:
تاریک  ئەگەر  هاوبەش،  نووستنی  ژووری  »ب��ەاڵم 
لە  کە  ئەکتەرێکەوە،  باری  دەخاتە  پیاوێک  کرابێ، 
پاڵەوانێکی  ڕۆڵی  دەبێ  نادیاردا  بینەرانێکی  بەردەم 
بە  کە  بکا،  نمایش  سواو  زۆر  بەاڵم  سوپاسگوزار، 
شانۆ،  سەر  دێنێتە  پڕمەوە  بە  شێرێک  ئەفسوون 

چەندان ساڵە هۆڵی تاریکی بینەران نە بێدەنگترین 
لێوە  ڕەتکردنەوەی  نیشانەی  بچووکترین  نە  چەپڵە 
ئ��ەم شتە  م��رۆڤ دەت��وان��ێ بڵێ، کە  دەرچ���ووە و 
بەیانی  بهەژێنێ.  ئەعساب  بە هێزترین  توانیویەتی 
وەکو  کلێمەنتینە   ... خواردندا  بەرچایی  کاتی  لە 
هەستیاریی  لیۆش  و  بوو  ڕەق  بەستوو  تەرمێکی 
جارێک  هەموو  کچی  گێردای  تەنانەت  ڕایدەتەکێنێ. 
کەمێک تێبینی ئەوەی دەکرد و زۆر بە ترس و بە 
مێردایەتی  و  ژن  ژیانی  وێنای  تاڵەوە  نابەدڵییەکی 
وەکو شەڕەپشیلە لە تاریکی شەودا دەکرد.« موزیل 
ئاوا دەچێتە »ناو ڕۆحی شتەکانەوە«، واتە »چوونە 
ناو ڕۆحی کۆرپەلە«ی فیشەڵی ژن و مێردەوە. بە 
مەجازێکی  مەجازێکەوە،  تاقە  درەوشانەوەی  هۆی 
بیرکەرەوە ڕووناکی دەخاتە سەر ژیانی سێکسی ئێستا 

و ڕابردوویان و تەنانەت ژیانی ئایندەی کچەکەیان.
با جەخت لە شتە جەوهەرییەکان بکەین: تاودانەوە، 
ئیستاتیکای  ناو  هێنایانە  برۆخ و موزیل  بەوجۆرەی 
ڕۆمانی مۆدێرنەوە، هیچ پەیوەندییەکی بە تاودانەوەی 
دەڵێم،  تەنانەت  من  نییە؛  فەیلەسوفێکەوە  یان  زانا 
بە دەستی ئەنقەست نافەلسەفی، بەڵێ تەنانەت دژە 
هەموو  ناوابەستەی  بنەبڕکەرانە  واتە  فەلسەفییە، 
سیستەمی هزرێکە کە لە ئارادایە. حوکم نادا؛ جاڕی 
حەقیقەت نادا؛ پرسیار لە خۆی دەکا، سەری سوور 
شێوەکەی  بنجوبنەوان؛  بگاتە  دەی��ەوێ  دەمێنێ، 
گریمانەییە،  تەوسگەرایە،  مەجازییە،  جیاوازە:  زۆر 
کۆمیدییە،  نەستەق،  قسەی  لە  پڕە  زی���ادەڕەوە، 
شەڕەنگێزە، پڕ فەنتازیایە. پێش هەموو شتێکیش: 
کەسەکان  ژی��ان��ی  ئەفسوونی  ج��وغ��زی  هەرگیز 
بەجێناهێڵێ؛ چونکە ژیانی کەسەکان خۆراکی دەداتێ 

و پاساوی دەدا.
لە ڕۆژی خۆپیشاندانێکی گەورەدا ئولریخ لە نوسینگەی 
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دژی  خۆپیشاندانێک؟  وەزی��رە.  الینسدۆرفی  گراف 
چی؟ ڕوونکردنەوە دەدرێتە دەست، بەاڵم الوەکییە؛ 
خۆپیشاندان  خۆیەتی:  خۆپیشاندان  دیاردەی  گرنگ 
لە سەر جادە مانای چییە؟ ئەم خۆ سەرقاڵکردنێکە 
دەستەجەمعییە بۆ سەدەی بیستەم چی دەگەیەنێ؟ 
تەماشای  پەنجەرەکەوە  لە  پەستییەوە  بە  ئولریخ 
دەگەنە  خوارەوە  لە  کاتێ  دەکا؛  خۆپیشاندەرەکان 
ب��ەرز دەک��ەن��ەوە و تووڕەیی  ت��ەالرەک��ە، س��ەری��ان 
هەڕەشە  گۆچەنەکانیان  بە  پیاوەکان  دایاندەگرێ، 
دەکەن، بەاڵم »چەند هەنگاوێک ئەوالتر، کە ڕێگاکە 
پێچی دەکردەوە و وادەردەکەوت لە پشتەوەدا ونبێ، 
بێ  بە  دەبوو،  بێمانا  بەردابوو؛  دەستیان  زۆربەیان 
بینەران هێشتا هەڕەشە بکرێ«. لە بەر تیشکی ئەم 
ئەوان  نین،  تووڕە  مرۆڤی  خۆپیشاندەران  مەجازەدا 
کۆتایی  نماییشەکە  لەگەڵ  هەر  تووڕەیین!  ئەکتەری 
ماوەیەکی  هەڵگرن«!  »دەس��ت  پەلەیانە،  دێ��ت، 
بابەتی  بیکەنە  سیاسەتناسەکان  ئەوەی  پێش  زۆر 
لە  نماییش«  »کۆمەڵگای  خۆیان،  خۆشەویستی 
لە  گیرابوو،  ئیشاعەی  ڕۆماننووسێکەوە  سایەی 
سایەی »تێگەیشتنی خێرا و تیژی« )فیدلینگ( شتە 

جەوهەرییەکەی بارودۆخێک.
هاوتای  بێ  ئینسکلۆپیدیای  خەسڵەتەکە  بێ  پیاوە 
بوونی سەرجەمی سەدەکەی خۆیەتی. ئەگەر بمەوێ 
ئاسایی  بە  بخوێنمەوە  دیکە  جارێکی  کتێبە  ئەم 
بە  بێ،  الپەڕەیەک  هەرچ  دەیکەمەوە،  المسەرالیی 
بێ ئەوەی مشووری ئەوە بخۆم، چی پێشتر هاتووە 
و چی دوواتر دێت؛ ئەگەر »چیرۆک«ێکیش هەبێ، 
لەسەرخۆ، نەبەرچاو بەرەو پێشەوە هەنگاو دەنێ، بە 
بێ ئەوەی بیەوێ هەموو ئاگادارییەکە بۆ خۆی ڕاکێشێ؛ 
چاوەڕواننەکراوە،  شتێکی  خۆی  بۆ  بەشێک  هەموو 
شوێنێکدا  هەموو  لە  بیرکردنەوەی  دۆزینەوەکەیە. 

ئامادە بە هیچ جۆرێک کاراکتەری ڕۆمانی لە ڕۆمانەکە 
نەسەندۆتەوە؛ شێوەکەی دەوڵەمەند کردووە و بواری 
ئەوەی زۆر فراوان کردووە، کە تەنیا ڕۆمان دەتوانێ 

بیدۆزێتەوە و بیڵێ.
ئیدی پاسەوانی لە سنووری

ناشیمانەیی ناکرێ
دوو ئەستێرەی گەورە ئاسمانی سەر ڕۆمانی سەدەی 
بیستەمیان ڕووناک کردەوە: سوریالیزم بە ناوبانگی 
ڕاستی  و  خ��ەون  ئاوێتەکردنی  بۆ  دڵڕفێنییەوە 
بتوانێ  ئەوەی  بۆ  مرد،  زوو  کافکا  بوونگەرایی.  و 
ئەوەی  بەاڵم  بناسێ.  پڕۆگرامەکانیان  و  نووسەران 
نووسیونی،  ئەو  ڕۆمانانەی  ئەو  سەرنجە  جێگەی 
پێشدەستی ئەم دوو ئاڕاستە ئیستاتیکییەی کردووە، 
یەکەوە  بە  دا، کە  پیشانی  لەوەش سەرنجڕاکێشتر، 

گرێ دراون.
بیانەوێ  پرۆست  یان  فالوبێر  یان  بەلزاک  ئەگەر 
ڕەفتاری تاکێک لە دەوروبەرێکی سۆسیالی تۆکمەدا 
وەسف بکەن، هەموو بەزاندنێکی شیمانە لە جێگای 
خۆیدا نییە و لە الیەنی ئیستاتیکییەوە پچڕ پچڕە؛ 
بخاتە  سەرەکی  بایەخی  ڕۆماننووس  ئەگەر  بەاڵم 
مەرج  بە  ئیدی  بوونگەرایی،  گیروگرفتێکی  سەر 
خوێنەر  بۆ  شیمانەیی  جیهانێکی  نییە،  پێویست 
لە  بدا،  خۆی  بە  ڕێ  دەتوانێ  نووسەر  بخوڵقێنێ. 
پاڵنەرانە،  وەسف،  زانیاری،  ئامرازی  ئەم  بەرامبەر 
کە دەبێ ڕووکەشییەکی واقیعی بە گێڕانەوەکە بدا، 
زۆر بێپەرواتر بێ. لە حاڵەتی تایبەتیشدا لەوانەیە بە 
ئاشکرا  زۆر  جیهانێکی  بۆ  کەسەکانی  بزانێ،  باشی 

مەحاڵ بگوازێتەوە.
ئەو  بەزاند،  مەحاڵی  سنووری  کافکا  ئەوەی  دوای 
سنوورە بە بێ پۆلیس، بە بێ گومرک، بۆ هەمیشە 
بوو  ئەمە چرکەساتێکی گەورە  مایەوە.  کراوەیی  بە 
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لە مێژووی ڕۆماندا، بۆ ئەوەی لە زەینی ئەو سەهوو 
کە  سەر،  دەخەمە  ئەوەی  یەکسەر  هەڵنەدا،  سەر 
پێشەنگ  نۆزدە  ئەڵمانییەکانی سەدەی  ڕۆمانتیکییە 
هەبوو؛  دیکەی  مانایەکی  نایابیان  خەیاڵی  نەبوون. 
بە  بوون  گەڕاندا  لە  ڕاستەقینە،  ژیانی  کردنە  پشت 
دوای ژیانێکی دیکەدا؛ زۆر سەروبەندی لەگەڵ هونەری 
نۆڤالیس،  نەبوو؛  ڕۆمانتیکی  کافکا  نەبوو.  ڕۆماندا 
شیرین  دڵیدا  لە  هۆفمان  ئ�..ت.ئا.  ئارنیم،  تیک، 
نە و،  کافکا  بوو،  ئارنیم  لە  حەزی  برێتۆن  نەبوون. 
وەکو کوڕێکی الو لەگەڵ برۆدی هاوڕێیدا، بە جۆش 
دەخوێندەوە.  فەڕەنسی  بە  فالوبێریان  خرۆشەوە  و 
مامۆستای  گەورەیە  چاودێریکەرە  ئەو  لێیکۆڵییەوە. 

بوو.
هەتا ئاگادارتر، هەتا ڕژدتر مرۆڤ چاودێری واقیعێک 
بکا، ئەوەندە باشتر تێدەگا، کە هاوتای ئەو وێنایە 
نیگایەکی  ژیر  لە  هەیانە؛  بۆی  هەمووان  کە  نییە، 
درێژی کافکادا هەمیشە زیاتر خۆی وەکو نامەنتیقی، 
واتە دژە مەنتیق. واتە مەحاڵ بەیان دەکا. هەر ئەم 
واقیعیدا  دنیای  سەر  بە  چاوبرسییەیە  درێژە  نیگا 
کافکا و دوای ئەو ڕۆماننووسی گەورەی بردە ئەودیوی 

سنووری شیمانەوە.
ئاینشتاین و کارل ڕۆسمان

نوکتە، سەرگوزەشتە، چیرۆکی خۆش – من نازانم، 
کورتە  زۆر  چیرۆکە  شێوە  ئ��ەم  بۆ  وش��ەی��ەک  چ 
لەزەتم  زۆر  پێشووتر  من  کە  هەڵبژێرم،  کۆمیدیانە 
لێیان بینیوە، چونکە پراگ پایتەختی بوو. نوکتەی 
سەر  لە  نوکتە  یەهودی.  سەر  لە  نوکتە  سیاسی، 
جوتیار. لە سەر پزیشک. شێوەیەکی سەیری نوکتە 
لە سەر پڕۆفیسۆر، هەمیشە ناڕێک و هەمیشە، نازانم 

بۆچی، بە چەتری بارانەوە.
کۆتایی  پراگ  زانکۆی  لە  وانەکەی  تازە  ئاینشتاین 

دەوتەوە(  وانەی  لەوێ  ماوەیەک  )بەڵێ،  پێهێنابوو 
چەترەکەتان  پڕۆفیسۆر،  بڕوا. »جەنابی  دەیەوێ  و 
لەگەڵ خۆتان ببەن، باران دەبارێ!« ئاینشتاین بە 
سەیری  هۆڵەکەدا  سووچێکی  لە  بیرکردنەوەوە  دەم 
چەترەکەی دەکا و بە خوێندەکارەکە دەڵێ: هاوڕێی 
دەچێ،  بیر  لە  چەترەکەم  جار  زۆر  دەزانن،  ئازیز، 
لەبەرئەوە دوو دانەم هەیە. یەکێکیان لە ماڵەوەیە، 
دووەمیان لە دانیشگا. بێگومان ئێستا دەتوانم لەگەڵ 
خۆم بیبەم، وەکو ئێوە دروست دەیڵێن، لە دەرەوە 
باران دەبارێ. بەاڵم لە ئەنجامدا دوو چەترم لە ماڵەوە 
نابێ.« دوای ئەم وشانە  لێرە هیچ چەترم  دەبێ و 

دەچێتە دەرەوە بۆ بەر بارانەکە.
چەترێکی  وێنەی  هەمان  بە  کافکا  ئەمەریکای 
وەڕەسکەر، بێزارکەری هەمیشە ونبوو دەست پێدەکا؛ 
پاپۆڕەکەدا  بەجێهێشتنی  کاتی  لە  ڕۆسمان  کارڵ 
قورسەکەیەوە  جانتا  بە  نیویۆرک  لەنگەرگای  لە 
دەکەوێتە ناو قەرەباڵغییەکەوە. لە پڕ چەترەکەی بیر 
دەکەوێتەوە، کە لە خوارەوە لە ناو کەشتییەکە لە بیری 
چووە. جانتاکەی لە الی کوڕێکی گەنج بەجێدە هێڵێ، 
لەبەرئەوەی  ناسیویەتی،  س��ەف��ەردا  کاتی  لە  کە 
گیراوە،  حەشاماتاکە  بەر  لە  پشتەوەی  ڕێڕەوەکەی 
لە پلیکانەیەکەوە کە ئەو شارەزای نییە دادەبەزێتە 
خوارەوە و لە ناو ڕاڕەوەکەدا ڕێ وندەکا، لە دواییدا 
تێدا  پیاوێکی  کە  دەدا،  کابینەیەک  دەرگ��ای  لە 
دەبینێ، تونچییەکی کەشتی، یەکسەر قسەی لەگەڵ 
لەبەرئەوەی  دەکا؛  سەرکارەکانی  لە  گازندە  و  دەکا 
لە  دەکا  کارڵ  لە  داوا  دەخایەنێ،  تاوێک  گفتوگۆکە 
سەر پێخەوەکە ڕاکشێ، بۆ ئەوەی ئیستراحەت بکا.

مەحاڵیی سایکۆلۆژی ئەم بارودۆخە ڕوون و ئاشکرایە. 
بە ڕاستی، ئەو شتەی بۆمان دەگێڕدرێتەوە ڕاست نییە! 
ئەمە نوکتەیە، لە کۆتاییدا کارڵ ڕۆسمان بێگومان بە 
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ئەمە  بەڵێ،  دەمێنێتەوە!  بێ چەتر  بە  و  بێ جانتا 
چۆن  وەکو  ناگێڕێتەوە،  وای  کافکا  تەنیا  نوکتەیە؛ 
وردینەیی  درێژی،  و  پانی  بە  دەگێڕدرێتەوە؛  نوکتە 
بۆ  ڕووندەکاتەوە،  نیشانەیەک  هەموو  دایدەڕێژێ، 
ئەوەی لە الیەنی سایکۆلۆژییەوە جێی بڕوا دەرکەوێ؛ 
جێخەوەکە  سەر  سەردەکەوێتە  زەحمەت  بە  کارڵ 
پێدەکەنێ؛  خۆی  بێسەلیقەیی  بە  شەرمەوە  بە  و 
دوای ئەوەی ماوەیەکی درێژ مشتومڕ لە بارەی ئەو 
سوکایەتییەوە دەکا کە بە تونچییەکە کراوە، لە پڕ 
جیاتی  لە   « دەڵێ،  بەرچاوڕوون  چاوەڕواننەکراو 
جانتاکەی  بوو  باشتر  بکا  ئامۆژگاری  لێرە  ئەوەی 
سەری  دەکاتە  شیمانە  ماسکی  کافکا  بهێنێ...« 
ڕۆمانەکانی(  هەموو  ڕۆمانە )و  بەم  ئەوەی  مەحاڵ، 

دڵڕفێنییەکی ئەفسوونی بێئەندازە دەبەخشێ.

ستایشی نوکتەکان
باشترین   - خۆش  چیرۆکی  سەرگوزەشتە،  نوکتە، 
فەنتازیای  و  ڕاستی  بۆ  زەینی خەماو  کە  بەڵگەن، 
گەڕیدەی ناو مەحاڵ بە باشترین شێوە لەگەڵ یەکدا 
حەز  کە  ناناسێ،  ژنێک  تاقە  پانورگە  هەڵدەکەن. 
بکا بیخوازێ؛ لەگەڵ ئەوەشدا وەکو عەقڵی مەنتیقی، 
تیۆری، پێشبینیکەر بڕیار دەدا، کە یەکسەر پرسیاری 
مرۆڤ  بکا:  چارەسەر  هەمیشە  بۆ  ژیانی  بنەمایی 
دەبێ هاوسەرگیریی بکا یان نا؟ ئەو لە پسپۆڕێکەوە 
فەیلسەسوفەوە  لە  دەکا،  ڕا  دیکە  یەکێکی  الی  بۆ 
الی  بۆ  فاڵگرەوەیەکەوە  الی  لە  یاساناس،  الی  بۆ 
فەلەکناسێک، لە الی شاعیرەوە بۆ الی ئایینزان، بۆ 
ئەوەی پاش توێژینەوەیەکی زۆر بگاتە ئەو یەقینەی، 
وەاڵم  پرسیارەکان  هەموو  پرسیارەی  ئەم  بۆ  کە 
لە  جگە  سێیەم  کتێبی  سەرجەمی  نییە.  ئارادا  لە 
هیچی  باسی  مەحاڵە  وەگەڕخستنی  ئەم  باسکردنی 

دیکە ناکا، ئەو نوکتەیە، کە خۆی دەکاتە سەفەرێکی 
درێژ، نامیهرەبانی کۆمیدی بە ناو زانستی سەردەمی 
ڕابلێدا. )کە من دەخاتە سەر ئەو بیرەی  کە سێسەد 
لە  شێوە  هەمان  بە  پێکوچێ  و  بوڤار  دوات��ر  ساڵ 
درێژبووەوەیە  کاتێکەوە  زانستی  ڕێی  لە  نوکتەیەکی 

کە بۆتە سەفەر.(
دەنووسێ،  کیخۆتە  دۆن  دووەمی  بەشی  سێرڤانتس 
و  بۆتەوە  باو  ساڵە  چەندان  یەکەم  بەشی  کاتێ 
نایاب:  بیرۆکەیەکی  دەیگەیەنێتە  ئەمە  ناسراوە. 
وەکو  دەبێ،  تووشیان  کیخۆتە  دۆن  کەسانەی  ئەو 
کە  دەیناسنەوە،  کتێبە  ئ��ەو  زی��ن��دووی  پاڵەوانی 
خوێندیانەتەوە؛ لە بارەی سەرچڵییەکانی پێشوویەوە 
مشتومڕی لەگەڵ دەکەن و دەرفەتی ئەوەی دەدەنێ، 
ڕاڤەی وێنە ئەدەبییەکەی خۆی بکا. بێگومان ئەمە 

شیاو نییە! ئەمە تەنیا فەنتازیایە! نوکتەیە!
سێرڤانتس  چ��اوەڕوان��ن��ەک��راو  ڕووداوێ��ک��ی  ئەمجا 
پێشی  نەناسراوێک  دیکە،  نووسەرێکی  دەهەژێنێ: 
کەوتووە، بەوەی درێژەپێدانی سەرچڵیی دۆن کیخۆتە 
لە  تووڕەییدا هەڵچوو، سێرڤانتس  لە  باودەکاتەوە. 
خەریکی  ئێستا  کە  دووەم،  بەشی  الپەڕەکانی  سەر 
نووسینێتی تێر جنێوی پیسی پێدەدا. بەاڵم یەکسەر 
دوای ئەوە سوود لەم ڕووداوە ناخۆشە وەردەگرێ و 
هەموو  دوای  دەخوڵقێنێ:  لێوە  دیکەی  بیرۆکەیەکی 
شەکەت  سانچۆ  و  کیخۆتە  دۆن  نەگبەتییەکانیان 
کاتێ  گوندەکەیان،  بۆ  ڕێوە  دەم  بە  غەمگینن،  و 
دزینی  لە  فیگورێکی  دەناسن،  ناوێک  ئەلڤارۆ  دۆن 
لەعنەتی نووسینەوە؛ ئەلڤارۆ سەری سووڕ دەمێنێ، 
باش  زۆر  ئەو  چونکە  دەبیستێ،  ناوەکانیان  کاتێ 
سانچۆیەکی  دیکە  ت��ەواوی  بە  کیخۆتەیەکی  دۆن 
یەکبوونەکە  تووشی  دەن��اس��ێ!  دیکە  ت��ەواوی  بە 
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دەدا:  ڕوو  ڕۆمانەکە  کۆتایی  چەند الپەڕەیەک پێش 
ڕووبەڕووکردنەوەیەکی فیگورەکان لەگەڵ تارماییەکانی 
خۆیاندا؛ بەڵگەی بنەبڕکەری درۆی هەموو شتەکان؛ 

تریفەی میالنخۆلی دوا نوکتە، نوکتەی ماڵئاوایی.
لە فێردیدەرکی گۆمبرۆڤیچدا پڕۆفیسۆر پیمکۆ بڕیار 
دەدا یۆیۆی سی سااڵن بکاتە الوێکی شازدە ساڵی، 
بەوەی ناچاری دەکا، ڕۆژەکانی لە سەر تەختەیەکی 
ناو  خوێندکارێکی  وەکو  بەرێ،  سەر  بە  قوتابخانە 
خوێندەکارەکان. لەم بارودۆخە شانۆی تەوسئامێزەدا 
پرسیارێکی زۆر قووڵ حەشارە: ئایا گەورەیەک، کە 
لەگەڵ  ڕەفتاری  الوێک  وەکو  بەڕێکوپێکی  هەمووان 
دەکەن، ئاگایی تەمەنی ڕاستەقینەی لە دەست بدا؟ 
گشتیتر: مرۆڤ بەو جۆرەی لێدێ، چۆن ئەوانی دیکە 
دەیبینین و مامەڵەی لەگەڵ دەکەن، یان ئەو وزەیە 
دەدۆزێتەوە، لەگەڵ هەموو شتێکدا و دژی هەمووان، 

شوناسنامەی خۆی بپارێزێ؟
سەرگوزەشتەیەک، نوکتە وەکو بنەما بۆ ڕۆمانێک بە 
کار بهێنێ دەبوو بۆ خوێنەرەکانی گۆمبرۆڤیچ وەکو 
ڕەوایی:  بە  دەربکەوێ.  مۆدێرنیستێک  شەڕەنگێزیی 
ئەمە شەڕەنگێزی بوو. بەاڵم ڕەگی لە ڕابردوویەکی 
زۆر دووردا داکوتابوو. لەو کاتەدا، کە هونەری ڕۆمان 
نەبوو.  دڵنیا  هێشتا  ناوەکەی  و  لە شوناسنامەکەی 
نابوو نووسینی- پەخشان- کۆمیدی- فیدلینگ ناوی 
مێشکیدا  لە  هەمیشە  ئەمە  دەبێ  مرۆڤ  داستانی؛ 
فریشتەکانی  لە  بوو  یەکێک  کۆمیدیا  بهێڵێتەوە: 

مەتەڵ بە سەر النکەی ڕۆمانەوە.

مێژووی ڕۆمان لە ڕوانگەی
کارخانەکەی گۆمبرۆڤیچەوە

ڕۆماننووسێکی کە لە بارەی هونەری ڕۆمانەوە قسە 
دەکا کەمێک جیاوازە وەکو لە پڕۆفیسۆرێکی کە سەر 

وەکو  زیاتر  وێنای  ئێوە  دەڵێتەوە.  وانە  دوانگەوە 
نیگارکێشێک بکەن، کە بۆ وەرشەکەی بانگهێشتتان 
دەکا، ئێوە تابلۆ بە دیوار دراوەکانییەوە لە هەموو 
الیەکەوە تەماشا دەکەن. باسی خۆی دەکا، بەاڵم پتر 
باسی ئەوانی دیکە دەکا، باسی ڕۆمانەکانیان، کە ئەو 
حەزی لێیانە و لە کارەکانی خۆیدا بە داپۆشراوی بە 
مێژووی  ڕابردووی  سەرجەمی  دەمێننەوە.  ئامادەیی 
و  دەکا  نمایش  بەردەمتاندا  لە  نوێ  لە  ڕۆمان سەر 
کە  دەدات��ێ،  خۆیتان  ڕۆمانی  شیعرییەتی  بیرێکی 
تەنیا هی ئەمە و لەبەرئەوە بێگومان بە پێچەوانەی 
ئەو  شێوەیە  بەم  دیکەوەیە.  ئەوانی  شیعرییەتی 
سەرسامییەوە  بە  دەبێ،  دروست  ال  لە  هەستەتان 
مێژووەوە،  کەشتییەکەی  خوارەوەی  خواری  دابەزنە 
کە لە مشتومڕدا، لە ناکۆکیدا، لە بەیەکداداندا بڕیاری 
ئایندەی ڕۆمان دەدرێ، پەرەی پێدەدرێ، بە واقیع 

دەکرێ.
لە  )کە  یادەوەرییەکانیدا  یەکەمی  ساڵی  لە   ،1953
شازدە ساڵی داهاتوودا هەتا مردنی درێژەی پێدەدا(، 
ڤیتۆڵد گۆمبرۆڤیچ لە نامەی خوێنەرێک دەهێنێتەوە: 
»خۆتان خۆتان ڕاڤە مەکەن! تەنیا بنووسن! حەیف 
دەبێ، ئەگەر فریوی ئەوە بخۆن، پێشەکی بۆ کارەکانی 
گۆمبرۆڤیچ  ڕاڤە!«  یان  پێشەکی  بنووسن،  خۆتان 
وەاڵمی دەداتەوە، ئەو لەمەودواش »ئەوەندەی بکرێ 
و هەتا بکرێ بەدرێژی« خۆی ڕوون بکاتەوە، چونکە 
نووسەرێک، کە لە توانایدا نییە، لە بارەی کتێبەکانی 
با  خۆیەوە بدوێ، ئەوا »نووسەرێکی تەواو نییە«. 
بمێنینەوە.  گۆمبرۆڤیچدا  وەرشەکەی  لە  ماوەیەک 
ئەمە لیستێکی دڵخواز و نادڵخوازەکانێتی: »شێوەی 

مێژووی ڕۆمانی کەسانی خۆی«:
ڕابلێیە.  لە  ح��ەزی  زیاتر  دیکە  ئەوانی  هەموو  لە 
لە  پانتاگروێل  و  گارگانتوا  ب��ارەی  لە  )کتێبەکان 



156

هێشتا  ئەوروپی،  ڕۆمانی  کاتێ  نووسران،  کاتێکدا 
زۆر لە هەموو ڕێساکانەوە دوور بوو، تازە لە دایک 
لێدەڕژێ، کە مێژووی داهاتووی  بوو؛ ئەگەریان  بوو 
بەاڵم  دەک��ا،  ئافەرۆز  یان  دەک��ا  واقیع  بە  ڕۆم��ان 
هەموویانمان وەکو وروژێنەر بۆ دەمێنێتەوە: سەفەر 
بۆ مەحاڵ، شەڕەنگێزی ڕۆشنبیری، ئازادیی شێواز. 
خۆشەویستی گۆمبرۆڤیچ بۆ ڕابلیە زەینی مۆدێرنیزمی 
ئەو بەیان دەکا: نەریتی ڕۆمان ڕەت ناکاتەوە، ئەو 
داوای دەکا، بەاڵم بە تەواوی و سەرومڕ داوای دەکا، 
نایابی  چرکەساتی  بۆ  تایبەتەوە  ئاگادارییەکی  بە 

پەیدابوونی.(
دژی  )ل��ە  بێپەروایە.  زیاتر  بەلزاکدا  هەمبەر  لە 
لەو  کە  دەک��ا،  خۆی  لە  بەرگری  ئەو  شیعرییەتی 

سەروبەندەدا کرابووە مۆدێلی ڕێسای ڕۆمان.(
حەزی لە بۆدلێرە. )ئەو هەواداری شۆڕشی شیعری 

مۆدێرنە.(
پرۆست  )دووڕیانێک:  نییە.  سەرسام  پرۆست  بە 
هەموو  کە  م��ەزن،  سەفەرێکی  کۆتایی  گەیشتۆتە 
ئەگەرەکانی بەکار هێناوە؛ گەڕان بە دوای شتی نوێدا 
ڕێگایەکی  تەنیا  دەتوانێ  گومبرۆڤیچ  خولیای،  بۆتە 

دیکە بگرێتە بەر.(
دڵ  بە  هاوچەرخی  ڕۆماننووسێکی  هیچ  نزیکەی 
باوەڕنەکردەنی  کەلێنی  جار  زۆر  )نووسەران  نییە. 
برۆخی  ن��ە  گۆمبرۆڤیچ  ه��ەی��ە:  خ��وێ��ن��دن��ەوەی��ان 
خۆباییانەی  لەو  ت��ووڕە  موزیل؛  نە  خوێندۆتەوە 
کافکایان بە زۆر کردۆتە هی خۆیان مەیلێکی تایبەتی 
التینی  ئەمریکای  ئەدەبی  بە  حەز  نییە؛  کافکا  بۆ 
ئەو  زەوقی  بۆ  کە  کرد،  بۆرخێس  بە  مەزاقی  ناکا؛ 
زۆر ڕواڵەتباز بوو و لە ئەرژەنتین لە دوورەپەرێزیدا 
و  دەدا  بەو  بایەخی  ساباتۆ  ئێرنێستۆ  تەنیا  ژیا؛ 

گۆمبرۆڤیچیش ئەم هاوسۆزییەی بۆ ئەو هەبوو.(
حەزی لە ئەدەبی پۆڵۆنی سەدەی نۆزدە نییە )بۆ 

ئەو زۆر ڕۆمانتیکییە(.
پۆڵۆنیدا  ئەدەبی  بەرامبەر  لە  بە شێوەیەکی گشتی 
بە پارێزە. )هەستی دەکرد هاوواڵتییەکانی خۆشیان 
نییە، تەنیا گوزارشت  ناوێ؛ بەاڵم پارێزەکەی کینە 
ناوکۆیی  زۆردارەک��ی  جلی  لە  دەکاتەوە،  قێزێک  لە 
توڤیمی شاعیری  بارەی  لە  بکرێ.  قەتیس  بچووکدا 
پۆڵۆنییەوە دەڵێ: »لە بارەی هەموو شیعرێکییەوە 
بەاڵم  سەرسامییە‹،  ›مایەی  کە  بڵێین،  دەتوانین 
ئەگەر پرسیارمان لێ بکرێ، توڤیم بە چی توخمێکی 
ک���ردووە،  دەوڵ��ەم��ەن��د  جیهانی  شیعری  توڤیمی 

سوکوسانا وەاڵممان پێ نییە.«(
حەزی لە ئەڤەندگاردی سااڵنی بیست و سییەکانە. 
)ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەش���دا ل��ە ه��ەم��ب��ەر ئ��ای��دۆل��ۆژی��ای 
 - »الیەنگری  هەمبەر  لە  و  »پێشکەوتنخوازی« 
مۆدێرنیزمی- مۆدێرنیان« دوودڵە، بەاڵم لە تاسەیاندا 
گەڵیاندایە؛  لە  فەتنازیا  ئ��ازادی  نوێ،  شێوازی  بۆ 
ئامۆژگاری نووسەرێکی الو دەکا: لە سەرەتاوە بیست 
بنووسێ،  ئەقانی  کۆنترۆڵێکی  هیچ  بێ  بە  الپەڕە 
بیخوێنێتەوە،  ڕەخنەگرانە  زۆر  دیکە  ئەمجا جارێکی 
نووسین  لە  و  بهێڵێتەوە  جەوهەرییەکانی  شتە 
ناوی  کە  ئەسپێک  ویستبێتی  وەکو  بێ.  ب��ەردەوام 
مەشقپێکراوی  ئەسپێکی  تەنیشت  لە  »مەستیی«ە 
گالیسکەی  پێش  لە  »ڕوون���ی«ە  ن��اوی  کە  دیکە 

ڕۆمانەوە ببەستێتەوە.(
)ئەوەی  دەبێتەوە.  دەروەست«  »ئەدەبی  لە  ڕقی 
مایەی سەرنجە: زۆر دژی ئەو نووسەرانە وتار نادات، 
کە ئەدەبیان خستبووە ژێر خەباتی دژە کاپیتاڵیزمەوە. 
بۆ ئەو نموونەی »ئەدەبی دەروەست«، ڕۆماننووسی 
لە  ئەدەبی  قەدەغە،  کۆمۆنیستەکەیدا  پۆڵۆنیا  لە 
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یەکەم  لە  مارشکەردا.  کۆمۆنیستی  دژە  ئااڵی  ژێر 
 ، مانیخایزم  سەرکۆنەی  یاداشتنامەکەیدا  ساڵی 

ساکارکردنیان دەکا.(
لە  شەستەکان  و  پەنجاکان  سااڵنی  ئەڤاندگاردی 
و  نوێ«  »ڕۆمانی  شتێک  هەموو  پێش  فەڕەنسا، 
)لە  لێناکا.  حەز  بارت(  )ڕۆالند  نوێ«  »ڕەخنەی 
بارەی ڕۆمانی نوێوە: »ئەمە کەمە. ئەمە تاکنەوایە 
 »... هێنانەوەیە  خۆ  ئاوی   . سۆپیلیپیزمانەیە   ...
بێ،  ژێرانەتر  نوێوە«: »هەتا  بارەی »ڕەخنەی  لە 
ئەوەندە گەمژەترە.« ئەو تەنگوچەڵەمەیە ئەو پەست 
نووسەرەکانی  نوێیانە  ئەڤاندگاردە  ئەم  کە  دەکا، 
دەخەنە بەردەم: یان مۆدێرنیزم بە بۆتەقەی ئەوان 
)ئەو مۆدێرنیزمەی، کە ئەو وەکو زمانی پسپۆڕانە، 
نەریت و  بە  بە بێ پەیوەندی  ئەکادیمی، دۆگمایی، 
بە بێ پەیوەندی بە واقیعەوە دەبینێ( یان هونەری 
بەرهەم  شێواز  هەمان  کۆتایی  بێ  بە  کە  تەقلیدی، 
دەهێنێتەوە. بۆ گۆمبرۆڤیچ مۆدێرنیزم مانای وایە: بە 
دۆزینەوەی نوێوە بە سەر ڕێگای بە میرات بۆ ماوەوە 
بەرەو پێشەوە بڕۆی. ئەوەندەی کە شیاو بێ. هەتا 

ڕێگای بە میرات بۆ ماوەوەی ڕۆمان لە ئارادا بێ.(

کێشوەرێکی دیکە
ڕووسیا  سوپای  کە  ب��وو  ئ��ەوە  دوای  مانگ  سێ 
چیکۆسڵۆڤاکیای داگیر کرد؛ ڕووسیا هێشتا لە توانایدا 
نەبوو، بە سەر کۆمەڵگای چیکیدا سەروەر بێ، کە لە 
ترسدا، بەاڵم )هێشتا چەند مانگێک( لە ئازادییەکی 
تاوانبار دەکرا،  بەوە  نووسەران،  یەکێتی  ژیا.  زۆردا 
النەیەکی دژە شۆڕش بێ، هێشتا خانووەکانی خۆی 
لە  پێشوازی  هێشتا  هەبوو،  خۆی  گۆڤاری  هەبوو، 
میوانان دەکرد. ئەو کاتە سێ ڕۆماننووسی ئەمریکای 

و  مارکیز  گارسیا  گابریل  کۆرتێزار،  خولیۆ  التینی، 
پراگ.  بۆ  هاتن  بانگێشتنێک  بە  فوێنتەس  کارلۆس 
هاتن.  نابەرچاو  نووسەر  وەک��و  سیفەتیانیاندا  لە 
ئەوەی  بۆ  تێبگەن.  ئ��ەوەی  بۆ  ببینن.  ئ��ەوەی  بۆ 
هەفتەیەکی  بکەن.  چیکییەکانیان  هاوەڵە  پشتگیری 
بووینە  برد.  بە سەر  گەڵیاندا  لە  بیرنەچووەوەم  لە 
توانیم  سەفەرکردنیشیان  دوای  کورتی  بە  هاوڕێ. 
دەستنووسەکانی وەرگێڕانی چیکی سەد ساڵ تەنیایی 

بخوێنمەوە.
من بیرم لەوە کردەوە، کە سوریالیزم هونەری ڕۆمانی 
شیعرییەت  دژە  وەکو  کە  کرد،  نەفرەت  تەواوی  بە 
مۆرکی لێدا، وەکو بۆ هەموو ئەو شتانە داخراو بێ، 
لە  جگە  مارکیزیش  ڕۆمانەکەی  ئازادە.  خەیاڵی  کە 
کارە  لە  یەکێک  نییە.  دیکە  هیچی  ئ��ازاد  خەیاڵی 
مەزنەکانی شیعر، کە من بیناسم. هەموو ڕستەیەک لە 
دەوڵەمەندی خەیاڵدا دەجریوێتەوە، هەموو ڕستەیەکی 
ئەو  بۆ  بڕەرە  غافڵگیرییە، شاگەشکەییە: وەاڵمێکی 
جاڕی  سوریالیزمدا  مانیفێستی  لە  ڕۆمان  لە  ڕقەی 
نایابی  پەسندانێکی  کاتیشدا  هەمان  )لە  دراوە  بۆ 
سوریالیزمە، هەژێنەری، عەقڵی، کە بە ناو سەدەدا 

تێپەڕیوە(.
ئەمە ئەوەش دەسەلمێنێ، کە هەڵبەست و شیعری 
عاتیفی جووتە چەمک نین، بەڵکو چەمکگەلێکن، کە 
دەبێ باش لە یەک جودا بکرێنەوە. شیعری گارسیا 
مارکیز چ پەیوەندییەکی بە شیعری عاتیفییەوە نییە، 
ناکاتەوە،  ڕۆحی  نادا،  ئەنجام  دانپێدانان  نووسەر 
بۆ  کە  سەرمەستە،  بابەتی  جیهانی  بە  تەنیا  ئەو 
دەوروبەرێکی دەگوازێتەوە، کە تیایدا هەموو شتێک 

ڕاست، مەحاڵ و لە هەمان کاتدا ئەفسوناوییە.
شتێکی دیکەش: هەموو ڕۆمانێکی گەورەی سەدەی 
بیناکاریی.  بنەڕەتی  توخمی  کردۆتە  دیمەنی  نۆزدە 
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ڕێگایەکە،  س��ەر  لە  مارکیز  گارسیا  ڕۆمانەکەی 
ساڵ  سەد  لە  دەڕوا:  پێچەوانەوە  ئاڕاستەی  بە  کە 
تەنیاییدا دیمەن نییە! بە تەواوی لە تەوژمی مەستی 
بۆ  دیکە  نموونەیەکی  من  تواونەتەوە.  گێڕانەوەدا 
شێوازێکی وا ناناسم. وا دەردەکەوێ، وەکو ڕۆمان بۆ 
الی گێڕەرەوەیەک گەڕابێتەوە، کە وەسفی هیچ ناکا، 
تەنیا دەگێڕێتەوە، بەاڵم بە ئازادییەکی فەنتازیای واوە 
دەگێڕێتەوە، کە مرۆڤ پێشووتر هەرگیز نەیبینیوە.

پردە زیوینەکە
چەند ساڵێک دوای بەیەکگەیشتنەکە لە پراگەوە ماڵم 
گواستەوە بۆ فەڕەنسا، لەوێ، ڕێکەوت وا بوو، کارلۆس 
لە  کاتە  ئەو  من  بوو.  مەکسیک  باڵیۆزی  فوێنتەس 
ڕێنێ دەژیام، لە مانەوە کورتەکانمدا لە پاریس لە الی 
ئەو، لە هەورەبانێکی باڵیۆزخانەدا دەمامەوە لەگەڵیدا 
بەرچاییم دەخوارد، کە هەمیشە بۆ مشتومڕی بێکۆتایی 
درێژ دەبووەوە. لە پڕ ئەوروپای ناوەڕاستی خۆم بە 
دراوسێی چاوەڕواننەکراوی ئەمەریکای التین دەبینی: 
هاوپێچەوانەی  ئەوسەری  و  ئەمسەر  کەناری  دوو 
ڕقلێبووەوەی،  بیرکراوی،  لە  واڵتی  دوو  ڕۆژئ��اوا؛ 
ئافەرۆزکراو، دوو واڵتی وەدەرنراو و بەشگەلێکی بە 
خەماوی  بارۆک  خورپەداری  ئەزموونی  بەهێزترین 
جیهان. من وتم خورپەدار، لەبەرئەوەی بارۆک وەکو 
و  هاتووە  التینی  ئەمریکای  بۆ  داگیرکەر  هونەری 
لەبەرئەوەی لە الیەن دژەڕۆشنگەرییەکی بە تایبەتی 
شتەی  ئەو  هێنراوە،  من  واڵتەکەی  بۆ  خوێناوییەوە 
ماکس برۆدی پاڵناوە، پراگ بە »شاری بەد« ناوزەد 
بکا؛ من دوو بەشی جیهانی بە هاوپەیمانی پڕ نهێنی 

ئاگاداری بەدی و جوانیم بینی.
تروسکەداری،  سووکی،  پردێکی  کرد،  گفتوگۆمان 
سەر  بە  پەلکەزێڕینەیەک  وەکو  زیوین  درەوش��اوەی 
سەدەکەدا لە نێوان ئەوروپای ناوینی بچووکی من و 
ئەمەریکای التینی گەورەدا بەرز بووەوە، پردێک، کە 
پەیکەرە گەشکەدارەکانی ماتیاس براون لە پراگ و 

کڵێسە شادەکانی مەکسیکی بەیەکەوە دەبەستەوە.
هەردوو  نێوان  لە  دیکەش  خزمایەتییەکی  لە  بیرم 
لە  گرنگیان  شوێنگەیەکی  ک��ردەوە:  واڵتەکەماندا 
گرتووە:  بیستەمدا  س��ەدەی  ڕۆمانی  پەرەسەندنی 
و  بیست  ساڵەکانی  ڕۆماننووسەکانی  سەرەتاوە  لە 
خەوڕۆکانی  مندا  بەرامبەر  لە  )کارلۆس  سییەکان 
ناو  س��ەدە  ڕۆمانی  گرنگترین  بە  برۆخی  هێرمان 
دواییتر،  ساڵ  سی  بیست،  لە  پتر  ئەمجا،  ب��رد(؛ 

ڕۆماننووسەکانی ئەمریکای التین، هاوچەرخەکانم.
نازانم کەی ڕۆمانەکانی ئێرنستۆ ساباتۆم دۆزییەوە؛ 
تاودانەوەی  کە   ،)1974( عیزرائیل  کارەکەیدا،  لە 
دوو  ڕۆمانەکانی  خۆیدا  کاتی  لە  وەک��و  لێدەپژێ 
ڤێناوییەکە، دەقاو دەق دەڵێ: دوای ئەوەی فەلسەفە 
ئەو جیهانەی سەدان ڕشتەی  بەجێهێشتووە،  دنیای 
زانست لەتوپەتیان کردووە ڕۆمانمان وەکو دوا ڕوانگە 
نیگای  دەتوانێ  مرۆڤ  لەوێوە  کە  دەمێنێتەوە،  بۆ 

سەرجەمی ژیانی مرۆڤ بکا.
نیو سەدە پێش ئەو، لە الیەکەی دیکەی هەسارەکەوە 
)پردە زیوینەکە بە سەر سەرمەوە لەرزی(، خەوڕۆکەی 
لە  بیریان  موزیل  خەسڵەتەکەی  بێ  پیاوە  و  برۆخ 
هەمان شت کردۆتەوە. لە کاتێکدا، سوریالیستەکان 
شیعریان بۆ بەرزترین ئاستی هونەرەکان بەرز کردەوە، 
 ئەمان ئەم شوێنە هەرە بەرزەیان بۆ ڕۆمان تەرخان

کرد.
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نهێلیزمی ئه ڵمانی به پێی بنه مای وشیاری 
ئه ندێشه ی  نسکۆی  و  هه ڵدان  ڕه وتی  له  
نهێلیزمی  ب��ه اڵم  پێکهاتووه ،  رۆژاوای���ی 
ل��ه م م��ێ��ژووه  ده ک��ا و  ڕووس���ی، نکۆڵی 
ڕه گ  ڕووسی  نهێلیزمی  ده کاته وه .  ڕه تی 
هه یه .  کولتوری  و  مێژوویی  ڕیشه ی  و 
توندڕه وی و کوندڕه وی له  سروشتی خه ڵکی 
نهێلیستن  یان  ڕووسه کان  دایه .  ڕووسیا 
ملمالنێی  هه یه .  دنیا  به و  بڕوایان  یان 
ناکۆکه ،  خه سڵه ته   دوو  ئه م  به رده وامی 
دیارده یه کی لێده بێته وه  که  بردیائۆف پێی 
هه موو  له   متافیزیکی«.  »شێتی  ده ڵێ 
به تایبه ت  ڕووسیا،  مه زنی  پیاوانی  گه وره  
ئه م  دا،  دۆستێڤسکی  به رهه مه کانی  له  

نووسينى: داریوش شایگان
و. له  فارسیه وه :  هادی محه مه دی

دۆستۆیفسکی و
 نهێلیزمی ڕووسی
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ملمالنێیه  به دی ده که ین. مرۆڤی ڕووسی قه ت ناتوانێ 
میانه ڕه و بێت... ڕه نگه  فه زای بێ کۆتایی ده شته کان 
و ئاسۆی بێ سنووری بیابانی کاکی به  کاکی ڕووسیا، 
ئه م  خه ڵکی  رۆحی  سه ر  کردۆته   کاری  به جۆرێک 
ناناسێ،  ئه ندازه   و  حه د  ڕووسی  مرۆڤی  که   واڵته، 
یان گۆشه گیر ده بێ و ده بێته  سۆفی، یان روو ده کاته  
مه یخانه  و به رده وام مه ستی.  ده توانین له نێو تۆفانی 
ڕه قس و سه ما و گۆرانی و مۆسیقی کۆڕی مه ستانی 
دیونیزیوسی  ڕه هه ندێکی  وه ها  ڕووسیادا  شاره کانی 
به دی بکه ین. کۆڕی مه ستی شه وانی پترزبورگ هه ندێ 
بگره   و  ده کێشا  درێ��ژه ی  ڕۆژ  و  شه و  چه ندین  جار 
خولیای  و  و خه ون  سامان  و  له گه ڵ خۆی سروه ت 
بنه ماڵه کانی به  با ده دا و سه رئه نجام له  ساتێک دا 
گێژوکاسی مه ستی به  ئاستی شێتی ده گه یشت و به  

ڕووسی  مرۆڤی  پێده هات.  کۆتایی  گوله یه ک  ده نگی 
هه ست و شه وق هه ڵیده گرێ، هه ست و شه وقێک که  
مرۆڤ بێ هۆش ده کات، چ وه ک زێده ڕۆیی له  عه یش 
و مه ستی دا، چ وه ک بیری دۆگم و که لله  وشکانه  
له  باوه ڕی شۆڕشگێڕی دا، چ وه ک جۆرێک قومار که  
سه ر و ماڵی ده دۆڕێنێ و به  گووله یه ک کۆتایی دێ 
که  له  »ڕۆڵێتی ڕووسی«دا مێشکی نه جیب زاده یه ک 
و  پاک  که   سۆفیانه   هه وڵێکی  وه ک  چ  ده پژێنێ، 
خاوێنی مه سیحایی ده ژێنێته وه . به اڵم ئه م هه ستانه  چ 
موسبه ت بن چ مه نفی، به رده وام ڕه هه ندێکی دێوئاسا 
به خۆوه  ده گرن: ئه گه ر په ستی بێت ده گاته  ئاستی 
ئاستی  ده گاته   بێت  له خۆبردوویی  ئه گه ر  بلیمه تی، 
لووتبه رزی  و  فیز  ئه گه ر  فیداکاری،  و  خۆنه ویستی 
بێت ده گاته  ئاستی شێتی، ئه گه ر عشق بێت ده گاته  

ئه و که سه ی که  هه موو 
ئه م ناکۆکییانه ی 
ڕووسیای تێزاری 
له  ئاستێکی وشیاری 
بیماردا ئه زموون کرد، 
دۆستۆیفسکی بوو. 
رۆمانی »ئه هریمه نان« 
به ڵگه یه کی به نرخه  که  
له ودا ئاکامی هه موو ئه م 
ناکۆکییانه  و چاره نوسی 
ڕووسیا و مه زهه بی 
ئۆرتۆدۆکس پێشبینی 
کراوه 

داریوش شایگان



162

ئه گه ر  مه سیحایی،  خۆشه ویستی  و  سۆز  ئاستی 
دنیا  ئه م  و  خودا  بوونی  له   حاشا  بێت  سه ربزێوی 
ده گات.  په تی  نهێلیزمی  به   و  ده کا  دنیاش  ئه و  و 
به مجۆره یه  که  ئه ده بیاتی مه زنی سه ده ی نۆزده هه م 
وه کوو  چونکه   هه یه ،  مه یلێکی  وه ها  ڕووسیا،  له  
گه لی ڕووسیا ده یه وێ دواین پرسه کان باس و گه اڵڵه  
یان  باشه   مۆدێرنیته   نا؟  یان  هه یه   خودا  بکات: 
ئه و پرسانه   نا؟  یان  خراپه ؟ هه موو شتێک ڕه وایه  
ڕۆشنبیرانی  له نێوان  دا  نۆزده هه م  سه ده ی  له   که  
ڕووسیا گه اڵڵه  ده کرا و شه و تا به یانی باسی له سه ر 
له   ناوده نرا،  له عنه تی  و  شووم  پرسی  به   و  ده کرا 
پرسه کانی ئێستای واڵتی ئێمه  ده چێ، به اڵم جیاوازی 
واڵتێکی  ڕووسیا  ئه گه رچی  یه که م:  که   دایه   له مه  
ئاسیاییه ، به اڵم به شێکه  له  رۆژاوا و، دووهه م: پرس 
و کێشه کانی رۆشنبیرانی ڕووسیا ڕه هه ندی زه به اڵحی 
ده گرت،  به خۆوه   ڕووسی  گه لی  نه ته وایه تی  ئه رکی 
سێهه م: که سانێک که  ئه م پرسانه یان ئاڕاسته  ده کرد 
بوون.  مرۆڤی  فه رهه نگی  بلیمه ته کانی  مه زنترین 
دا  »ئه هریمه نان«  کتێبی  له   دۆستێڤسکی  ئه گه ر 
چاره نوسی شوومی ڕووسیای پێشبینی کرد، به ڕای 
»بۆریس پاسترناک« به رهه می شۆڕشی بۆلشڤیکی، 
و  شه نگ  »الرا«ی  له   که   ساویلکه یه   کیژۆڵه یه کی 
تر،  وته یه کی  به   به دیهاتووه ،  نه جیب  »ژیواگۆ«ی 
و  بیر  خ��اوه ن  که   بوو  منداڵێکی  پیرۆز  ڕووسیای 

بیره وه ری نه بوو.
هه موومان  ڕووسی  »ئێمه ی  ده یوت:  دۆستێڤسکی 
نهێلیزم  ئاخر  گرنگه .  وته یه کی  ئه مه   نهێلیستین.« 
داکوتاوه .  ڕه گی  ڕووسیادا  کولتوری  و  مێژوو  له  
ئایینییه   و  ڕووسی  دیارده یه کی  نهێلیزم  بناغه دا  له  

دۆستۆیفسکی ده یوت: »ئێمه ی 
ڕووسی هه موومان نهێلیستین.« 
ئه مه  وته یه کی گرنگه . ئاخر نهێلیزم 
له  مێژوو و کولتوری ڕووسیادا 
ڕه گی داکوتاوه . له  بناغه دا نهێلیزم 
دیارده یه کی ڕووسی و ئایینییه  که  له  
پشتخانێکی ئۆرتۆدوکسی پێکهاتووه  
و، له  ڕاستیدا، ڕه هه ندی ئاوه ژووی 
الیه نی مه عنه وی ڕووسی، جۆرێک 
پارێز و پاکییه  که  له  به خششی یه زدانی 
به ده ره . ئه م بیره  که  گۆیا ئه م دنیایه  
پڕاوپڕ له  شتی خراپ و شووم و پیس ، 
نهێلیزمی ڕووسی به  ئاقارێک دا برد 
که  نکۆڵی له  هه موو شتێک بکات، 
هه ر له  دین، تا کولتور و هونه ر. 
نهێلیزم وه ک خه سڵه تی سۆفیانه ی 
خه ڵکی ڕووسیا، به هاکانی تاکی 
ده ویست، به اڵم سه رئه نجام حاشای 
له  تاک کرد و له نێو سیستمی گشتی 
بۆلشڤیزم دا تواندییه وه ... ڕیشه ی ئه م 
نهێلیزمه  و سه رکێشی خه ڵکی ڕووس 
ده گه ڕێته وه  بۆ سه ده ی حه ڤده هه م و 
بزاڤی »راسکۆڵ«ـه کان که  بڕوایان به  
کلیسای »ئۆرتۆدوکس« هه بوو
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له   و،  پێکهاتووه   ئۆرتۆدوکسی  پشتخانێکی  له   که  
مه عنه وی  الیه نی  ئ���اوه ژووی  ڕه هه ندی  ڕاستیدا، 
به خششی  له   که   پاکییه   و  پارێز  جۆرێک  ڕووسی، 
دنیایه   ئه م  گۆیا  که   بیره   ئه م  ب��ه ده ره .  یه زدانی 
نهێلیزمی  و پیس ،  له  شتی خراپ و شووم  پڕاوپڕ 
هه موو  له   نکۆڵی  که   برد  دا  ئاقارێک  به   ڕووس��ی 
هونه ر.  و  کولتور  تا  دین،  له   هه ر  بکات،  شتێک 
نهێلیزم وه ک خه سڵه تی سۆفیانه ی خه ڵکی ڕووسیا، 
به هاکانی تاکی ده ویست، به اڵم سه رئه نجام حاشای 
له  تاک کرد و له نێو سیستمی گشتی بۆلشڤیزم دا 
سه رکێشی  و  نهێلیزمه   ئه م  ڕیشه ی  تواندییه وه ... 
حه ڤده هه م  سه ده ی  بۆ  ده گه ڕێته وه   ڕووس  خه ڵکی 
کلیسای  به   بڕوایان  که   »راسکۆڵ«�ه کان  بزاڤی  و 
پرسه یان  ئه م  راسکۆله کان  هه بوو.  »ئۆرتۆدوکس« 
ڕۆمی  که   ڕووسیا  پیرۆزی  واڵت��ی  ئایا  وروژان���د: 
ده ڤه ری  یان  مه سیحه ،  حکومه تی  واڵتی  سێهه مه ، 
ئه م  کریست«�ه؟  یانی »ئانتێ  ده جاڵ،  ده سه اڵتی 
بڕوایه  که  تێزار و کلیسا خیانه تیان به  دینی پیرۆزی 
سه ند،  پ��ه ره ی  به شێنه یی  ک��ردووه ،  ڕووس  گه لی 
راسکۆله کان به رده وام پێشبینی ئه وه یان ده کرد که  
ده جاڵ  حکومه تی  و  ده ڕوخ��ێ  مۆسکۆ  ده سه اڵتی 
ده سه اڵتێکی  هه موو  به دوا  له وه   ئیتر  تێکده شکێ، 
و  ناپلیۆن  تا  سامناک،  ئیڤانی  له   هه ر  دنیاییان 
و  ده زانی  کرێست  ئانتی  هێمای  به   گه وره  پیته ری 
پێیان وابوو یوتۆپیای ڕه سه نی »ئۆرتۆدوکسی« له  
شاری خه یاڵی »کیتژ« و له  ناخی ده ریا دایه . گه لی 
له  گرووپی  ڕووسیا مێتۆدی حاشا و ڕه تکردنه وه ی 
رادیکاڵی راسکۆڵ وه رگرتووه  و خه سڵه تی نهێلیستی 
و  سۆسیالیستی  خواستی  له گه ڵ  دوات��ر  پێداوه ، 

مارکسیستی رۆژاوایی تێکه ڵی کردووه  و به  ئانارشیزم 
و بۆلشڤیزم گه یشتووه .

حاشا کردن له  کولتور و مێژوو بوو به  هۆی ئه وه  
ئایدیاله کان  باسی پرسه   ڕووسیا هه رده م  که  گه لی 
بکه ن و تووشی توندڕه وی ببن. له م بابه ته وه  کتێبی 
نووسه ری نهێلیستی ڕووسی »چرنیشفسکی« به  ناوی 
»ده بێ چ بکه ین« زۆر سه رنجڕاکێشه ، ئاخر هه موو 
بیرمه ندانی ڕووس له  بیری ئه وه  دا بوون که  ده بێ 
چ بکه ن. ئایا ده بێ به  وته ی هێرتسن و الیه نگرانی، 
ببن به  ڕۆژئاوایی، یان به وجۆره  که  الیه نگرانی ڕه وتی 
گه لی  نه ریتی  بۆ  بگه ڕێنه وه   ده یانوت  »سالڤیزم« 
ڕووسیا که  بریتییه  له  ڕزگارکردنی هه موو دنیا؟   له  
به رانبه ر نوسه رانی ئایدیالیستی 1840 دا که  پێره وی 
هێگل و شلینگ بوون و بڕوایان به  ئه ده ب و هونه ر و 
ئامانجه  به رزه کان هه بوو، نووسه رانی نهێلیسی 1860، 
که سانێکی وه ک »چرنیشفسکی«، »دوبریۆلۆڤ« و 
و  بوون  سۆسیالیست  و  ماتریالیست  »پیسارۆڤ« 
پیسارۆڤ  بوون.  دین  دژی  و  بایۆلۆژی  و  زانست 
ده یوت: جووتێ پێاو ناده م به  هه موو به رهه مه کانی 
دا،  نهێلیست  نوسه رانی  به رانبه ر  له   شیکسپێر. 
نۆزده هه م،  کۆتایی سه ده ی  ئانارشیستی  نوسه رانی 
مارکسیست بوون. به  وته یه ک ڕه نگه بتوانین بێژین 
و  ڕووسی  نهێلیزمی  مارکسیزم،  و  سۆسیالیزم  که  
نهێلیزمی ڕۆژئاوایی لێکده به ستن. به اڵم چ نوسه رانی 
نهێلیست و ئانارشیست، چ الیه نگرانی ڕۆژئاوا و چ 
چاره سه ری  الیه نگری  هه موویان  سالڤیست،  ڕه وتی 
کۆتایی بوون: چ ئه م ڕێگه  چاره یه  به  ڕادیکاڵیزمی 
»باکونین«  ئانارشیزمی  به   چ  بگات،  »نه چایف« 
بخولقێنین،  نوێ  دنیای  بۆئه وه ی  واب��وو  پێی  که  



164

ئانارشیزمی  به   چ  بڕوخێنین،  شتێک  هه موو  ده بێ 
ئایینی تۆلستۆی بگات، چ به  چه مکی »مرۆڤایه تی 
یه زدانی« بیرمه ندی رووس »سولویۆڤ« بگات، چ 
به  پالنی شۆڕشگێڕانه ی لێنین که  تێکه اڵوێک بوو له  

بیری باکونین و پیته ری گه وره .
ئه و که سه ی که  هه موو ئه م ناکۆکییانه ی ڕووسیای 
تێزاری له  ئاستێکی وشیاری بیماردا ئه زموون کرد، 
دۆستێڤسکی بوو. رۆمانی »ئه هریمه نان« به ڵگه یه کی 
ناکۆکییانه   ئه م  هه موو  ئاکامی  له ودا  که   به نرخه  
ئۆرتۆدۆکس  مه زهه بی  و  ڕووسیا  چاره نوسی  و 
پێشبینی کراوه . دۆستێڤسکی له م ڕۆمانه دا شێوازی 
دیالێکتێکی مه نفی خۆی په ره پێداوه  و مێتۆدی خۆی 
به م پرسه  ده ست پێده کات: »ئایا ده توانین هاوکات 
هه م به فه رهه نگ و ئه وروپایی بین و هه م خاوه ن بڕوا 
بین؟ ئایا ده توانین بڕوامان به  مه سیح وه ک کوڕی 
خودا هه بێت؟« بۆئه وه ی ناکرێ وه اڵمی حه تمی به م 
پرسه  بده ینه وه  که وابوو ده بێ بێ دینی هه ڵبژێرین 
پێکهاتووه .  نوێ  زانستی  جیهانبینی  به هۆی  که  
به هه ر حاڵ ده بێ بڕوا به م بێ دینییه  بکه ین. ئێستا 
چۆن  وه ک  ده توانین  ئایا  ئ��اراوه :  دێته   پرسه   ئه م 
بڕوامان به  مه سیح هه یه ، بڕوامان به  زانست هه بێت؟ 
به م پرسیاره  ناکۆکییه کی گه وره تر ئاشکرا ده بێت، 
چونکه  ئه گه ر بتوانین هه م بڕوامان به م هه بێت هه م 
خه یاڵی«  بێ  »فه لسه فه ی  تووشی  یان  ئه و،  به  
ده بین، یان به  هیچ کام له و دوانه  بڕوامان نه ماوه . 
پرس  دوو  هه ر  خه یاڵی  بێ  فه لسه فه ی  ڕاستیدا  له  
بێ  فه لسه فه ی  تر،  وته یه کی  به   ده کاته وه .  ڕه ت 
له م  خه به ر  بێ  په تی،  خه به ری  بێ  یانی  خه یاڵی، 
ڕاستییه  که  نه  ئه ممان هه یه ، نه  ئه و. بۆچی؟ چونکه  

و  نایه نه وه   یه کدا  له گه ڵ  قه ت  بڕوایی  بێ  و  بڕوا 
دژ به  یه کن و یه کتر ڕه ت ده که نه وه . که وابوو یان 
ده بێ ئه میان هه ڵبژێرین، یان ئه ویان، ڕێگه ی سێهه م 
له  فه لسه فه ی بێ خه یاڵی و بێ خه به ری،  بریتییه  
بڕوامان  ئه گه ر  ده ک��ات.  هه ردوویان  له   حاشا  یان 
به  مه سیح هه بێت،  باوه ڕمان  ناتوانین  ئیتر  نه بێت، 
نه چایڤ،  ڕادیکاڵ،  شۆڕشگێڕی  نوسه ری  که وابوو 
بسووتێنین  شتێک  هه موو  ده ب��ێ  ده ک��ات،  ڕاس��ت 
ئه گه ر  بفه وتێنین.  سه رده م  سیستمی  و  سامان  و 
بڕوادارین، ده بێ حاشا له  سۆسیالیزم و بێ بڕوایی 
بکه ین و دڵ به  مه سیح بسپێرین: یان ئیمان بێنین، 
یان هه موو شتێک بسووتێنین. رێگه چاره ی سێهه م 
که  بریتییه  له  ئاشتکردنه وه ی ئه م دوو الیه نه ، یان 
له   حاشا  یان  خه یاڵی،  بێ  فه لسه فه ی  له   بریتییه  
هه موو  له   دۆستێڤسکی  ده ک��ات.  الی��ه ن  دوو  هه ر 
ده گرێته به ر  سه ربزێوی  رێگه ی  دا  به رهه مه کانی 
و حاشا له  ب��ڕوا و خ��ودا ده ک��ات، ب��ه اڵم حاشا و 
سنووری  بێ  ئ��ازادی  به رهه می  که  ڕه ت��ک��ردن��ه وه  
مرۆڤه ، سه رئه نجام به  سه ره ڕۆیی بێ سنوور ده گات 
تێکڕای  ده ک��ات��ه وه .  ڕه ت  ئازادییه   ئه م  خ��ودی  و 
و  له  »تاوان  هه ر  داستایڤسکی،  مه نفی  دیالکتێکی 
سزا« تا »ئه هریمه نان« و »برایانی کارامازۆڤ«، 
ئه نجامی سامناکی سه رکێشی و له خۆنامۆیی مرۆڤ 
و هه روه ها داڕوخانی به ها ئینسانییه کان ده رده خات 
ده گا  مرۆڤ  حه تمی  کۆیله یه  تی  به   که سه رئه نجام 
به   دا  کارامازۆڤ  رۆمانی  له   سه ربزێوی  لوتکه ی  و 
ئه فسانه ی پشکێنه ری مه زن کۆتایی دێت، پشکێنه ری 
وته یه کیتر  به   یان  ئاوه ژووی مه سیحه ،  مه زن ڕووی 

»ئانتێ کرێست«�ه .   
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هه وێن  وت��ه وه   له م  سه ربزێوییه   ئه م  س��ه رچ��اوه ی 
شتێک  هه موو  نه بێت  خ��ودا  »ئ��ه گ��ه ر  ده گ��رێ��ت: 
ڕه وایه »، یانی ئازادی بێ سنووری مرۆڤ، به  ئاستێک 
هه موو  ده زانێت.  خودا  به   خۆی  مرۆڤ  که   ده گات 
له  »راسکۆلنیکۆف«  هه ر  دۆستێڤسکی  قاره مانانی 
و  »کیریلیۆڤ«  ت��ا  ک���ارام���ازۆڤ«  »ئیڤان  ت��ا 
به   گه یشتن  ب��ۆ  مه یلێک  وه ه��ا  »ستاڤرۆگین« 
ئه زموونی  ده ک��ه ن.  ئه زموون  سنوور  بێ  ئ��ازادی 
مه به ستی  به   که   راسکۆلنیکۆف  پیاوانه ی  ب��ان 
جنایه ت  و  تاوان  بۆ  ده ست  مرۆڤایه تی  به   خزمه ت 
ویژدان  ئازاری  و  کاره سات  به   سه رئه نجام  ده بات، 
کۆتایی دێت. له ئاست وه ها سه رکێشێکی بچووکدا، 
سه رکێشی ئیڤان زۆر گه وره یه . ئه گه ر راسکۆلنیکۆف 
خۆی له  قاڵبی سیستمی بان پیاوانه دا ده به سته وه ، 
ئیڤان هه موو سیستمێک ده به زێنێ. ئیڤان حاشا له  
بوونی خودا ده کات، به اڵم ڕه تکردنه وه ی خودا، به  
ڕه تکردنه وه ی  هه روه ها  ده گات،  دنیا  ڕه تکردنه وه ی 
دیالێکتێکی  به   سروشتی  به شێوه ی  دنیا،  و  خودا 
نه  ئه م نه  ئه و ده گات، ئاکامی ئه م سه رکێشییه ش 
و  مرۆڤ  سنووری  بێ  دیکتاتۆری  و  سه ره ڕۆیی  به  
وته یه کی  به   ده گات.  مه زن  پشکێنه ری  ده سه اڵتی 
تر، ئازادی و سه ره ڕۆیی بێ سنوور، به  کۆیله یه  تی 
مه زن،  پشکێنه ری  حکومه تی  ده گ��ات.  سنوور  بێ 
ئه قڵی  ئۆقلیدۆسی،  ئه قڵی  ده سه اڵتی  له   بریتییه  
له ودا  پێکهێنانی سیستمێک که   یانی  ئۆقلیدۆسیش 
نه  ژان و ئازارێک هه یه ، نه  ئه رک و به رپرسیارێتی، 
ئاکامی  ئۆقلیدۆسی،  ئه قڵی  ده سه اڵتی  ئازادی.  نه  
یانی  مه زنه ،  پشکێنه ری  حکومه تی  ڕاسته وخۆی 
حکومه تێک که  له ودا مرۆڤه کان وه ک مێرووله ، ته نیا 

بیر له  خورد و خوراک ده که نه وه  و ئامانجه  به رزه کان 
پشتگوێ ده خه ن. له  به رهه مه کانی داستایڤسکی دا 
»ڤۆرخونسکی«  و  »شیگالۆف«  وه ک  که سانێک 
)له  ئه هریمه نان دا( و پشکێنه ری مه زن/ ئیڤان )له  

کارامازۆڤ دا( بانگه شه ی وه ها سیستمێک ده که ن.
به دیهاتنی  یانی  ئۆقلیدۆسی،  ئه قڵی  حکومه تی 
رزگارکردنی  له پێناو  مه سیح  که   خواست  سێ 
مرۆڤ، ره تی کردنه وه : 1. کردنی به رد به  نان، 2. 
موعجزه ی کۆمه اڵیه تی، 3. یوتۆپیای دنیایی. مه سیح 
بۆئه وه ی ئازادی مرۆڤ بپارێزێ، ئه م سێ خواسته ی 
قووتی  که   نه یده ویست  ئه و  چونکه   ک��رده وه ،  ڕه ت 
زه مینی،  نانی  به   ببێت  ئاسمانی(  )نانی  رۆحانی 
ئازاد بگرێته وه   موعجیزه  جێگه ی مافی هه ڵبژاردنی 
یه زدانی  یوتۆپیایی  جێگه ی  زه مینی  یوتۆپیایی  و، 
بگرێته وه . به پێچه وانه وه ، ئه قڵی ئۆقلیدۆسی ده یه وێ 
ئه م سێ خواسته  به دیبێنێ، بۆئه وه ی هه ر که  مرۆڤ 
سۆسیالیزمێک  بکات،  قه بوڵ  خواسته   سێ  ئه م 
به دیدێت که  له  ئیمان داماڵراوه  و ئازادی ڕاستینی 
مه سیح  به   مه زن  پشکێنه ری  ده بات.  له نێو  مرۆڤ 
ده یتوانی  که   ڕه ها  به یداخێکی  تاقه   »تۆ  ده ڵ��ێ: 
نانی  به یداخی  یانی  بکات،  ملکه چ  بۆ  هه موانت 
زه مینیت له پێناو نانی ئاسمانی ڕه ت کرده وه ... تۆ 
له  خاچ دانه به زیت چونکه  نه تده ویست به  په رجو به  
سه ر مرۆڤه کاندا زاڵ ببیت، چونکه  تۆ تینووی ئیمانی 
ده ویست،  ئازادانه ت  عه شقی  تۆ  بوویت،  ئازادانه  
له ئاست هێزێک که   نه ک شور و شه وقی کۆیله کان 
ئه فسوونی کردوون. به اڵم تۆ زۆر گرنگیت به  مرۆڤ 
به اڵم  ده که ن،  سه رکێشی  ئه گه رچی  مرۆڤه کان  دا، 

کۆیله ن.«
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بۆ دۆستێڤسکی، سێ په رجو بریتین له : سۆسیالیزمی 
دنیایی  یوتۆپیایی  دامه زراندنی  ئیمان،  له   به ده ر 
تر،  به وته یه کی  م��رۆڤ.  ئ��ازادی  بردنی  له نێو  و 
ئه رک و  نه   له ودا  به دیهاتنی جڤاتێکه  که   مه به ست 
نه  وشیاری  ئازارێک،  و  ژان  نه   به رپرسراوی هه یه ، 
به   سه رئه نجام  جڤاتێک  وه ها  هه ڵبژاردن.  مافی  و 
کۆتایی  ئاگرین  حه زی  ده سه اڵتی  و  باوک  کوشتنی 
سه رئه نجام  ئیڤان  قسه ی  به   )سه مه ردیاکۆف  دێت 
باوکی خۆی ده کوژێ(. ئاخر ئه گه ر ڕێبه رانی شۆڕش 
چه ند  به ڕێوه به رانی  ئیڤانن،  وه کوو  رۆشنبیرانێکی 
کۆیله یه کی بێ ناوونیشانی وه کوو دیاکۆفن، دیاکۆف 

هێمای حه زی ئاگرینی مرۆڤه .
به اڵم دیالکتیکی مه نفی دۆستێڤسکی له مه ش واوه تر 
دا  کۆتایی  له   سه رکێشی  لوتکه ی  ئه گه ر  ده چ��ێ. 
ده سه اڵتی  و  ئۆقلیدۆسی  ئه قڵی  حکومه تی  به  
قاره مانی  ستاڤرۆگین  ده گ��ات،  مه زن  پشکێنه ری 
رۆمانی ئه هریمه نان، بریتییه  له  قۆناغی ڕه تکردنه وه ی 
مان«  »توماس  وت��ه ی  به   سه نتێز.  یان  کۆتایی 
ستاڤرۆگین »سامناکترین و سه رنجڕاکێشترین سیمای 
ئه ده بیاتی جیهانه .« هه موو قاره مانانی تری ڕۆمانی 
هه تاوه   ئه م  ده وری  به   مانگ  وه کوو  ئه هریمه نان، 
به شێوه یه ک  هه موویان  ده سوڕێنه وه ،  ن��ادی��اره دا 
هێما و نیشانه ی وه ها ئه کته رێکی سه یرن. هه ر له  
په ست  »ڤۆرخۆنسکی«  تا  راستگۆ  »شاتۆف«ی 
بێ  و  شێت  »کیریلیۆف«ی  له   هه ر   ، توندڕه و  و 
که   بیسه لمێنی  تا  بکوژێ  خۆی  ده یه وێ  که   تاوان 
نیشانه ی  و  هێما  هه موویان  نییه ،  بوونی  خ��ودا 
ستاڤرۆگینن؛ خودی ستاڤرۆگینیش ئه کته رێکی ئاڵۆز 
و پرۆبلماتیکه  که  هه موو ئه م قۆناغانه ی تێپه ڕاندووه  
بڕواییش  بێ  به   ته نانه ت  هیچ،  به   ب��ڕوای  ئیتر  و 

نه ماوه ، ستاڤرۆگین به جۆرێک له  هه ر جۆره  بیر و 
مه کته ب و مه رامێک دابڕاوه که  ده ڵێی مرۆڤ نییه ، 

تارماییه .
کیریلیۆڤ له مه ر ستاڤرۆگین دبێژێ: »ئه و ئه سیری 
بیرێکی حه زاوی بوو: هه ر کات بڕوای هه بوو، بڕوای 
به  بڕواکه ی نه بوو، هه ر کات بڕوای نه بوو، بڕوای به  
بێ بڕوایی خۆی نه بوو.« نهێلیزم له گه ڵ ستاڤرۆگین  
به جۆرێک  ده گات،  ده سه اڵتی خۆی  قۆناغی  دوا  به  
که  نه  بڕوا ده مێنێ، نه  بێ بڕوایی، یانی هه ر دوو 
سه رئه نجام  و  ده بن  قه تیس  دا  گومان  گێژه نی  له  
)ڕه تکردنه وه ی  حاشا  له   حاشا  به   ناکۆکییه   ئه م 
که   شته یه   ئه و  هه ر  ئه مه   ده گ��ات.  ڕه تکردنه وه ( 
ده کرێ به  ئه بسۆرد/ پووچی پێناسه ی بکه ین. ئه و 
پێکرد،  ده ستی  راسکۆلنیکۆف  به   که   سه رکێشییه  
و  خودا  سه رئه نجام  و  ده ستێنێ  په ره   به شێنه یی 
پاشان دنیا ڕه ت ده کاته وه  و به  ده سه اڵتی ئه قڵی 
ئۆقلیدۆسی ده گات، ئه وجار هانگاوێک ئه والتر ده ڕوات 
و ڕه تکردنه وه ش ڕه ت ده کاته وه  و هه موو شتێک له  
گێژه نی گومان و پووچی دا قه تیس ده کات. ئه گه ر 
حکومه تی  و  سه رکێشی  ته شقی  مه زن  پشکێنه ری 
که   قۆناغێکه   ستاڤرۆگین  بێت،  ئۆقلیدۆسی  ئه قڵی 
شتێک  ئیتر  ئاخر  ده چێت،  واوه ت��ر  سه رکێشی  له  
نه ماوه  که  ڕه ت بکرێته وه  و لێره دا دیالێکتێکی مه نفی 
بێژین  ده توانین  به مجۆره   هه ڵده وه شێته وه .  له خۆڕا 
که  داستایڤسکی نه  هه ر ئاینده ی ڕووسیای پێشبینی 
مه نفیشی  دیالێکتێکی  ئاکامی  دواین  به ڵکوو  کرد، 

ده رخست...

شایگان،  داریوش  غرب،  برابر  در  ا سیا  سه رچاوه : 
نشر امیر کبیر، تهران 1388، صص 30- 39. 
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هاروڵدپنتهر
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زمانی چیا

نووسينى: هاروڵد پنته ر
و. له  فارسیيه وه : مه جید ساڵح

كه سایه تیه كان )ژنێكی گه نج، پیره ژنێك، 
عه ریف، ئه فسه ر، چاوش، زیندانی، پیاوه  

توره كه  له سه ره كه ، چاوشی دووه م(
1.دیواری  زیندان

)ڕیزێك ژن وه ستاون، پیره ژنێك ده ستێكی 
له  ملدایه . سه به ته یه كی له  الی  پێی داناوه . 
ژنه  گه نجه كه  به  هه ردوو ده ستی كه مه ری  
پیره ژنه كه ی  گرتوه . چاوش دێته  ژوره وه و 
به  دوایدا ئه فه سه ره كه  دێت. چاوش ئاماژه  

به  ژنه  گه نجه كه  ده كات(
چاوش: ناوت؟

ژنه  گه نجه كه : پێشتر ناوی خۆمم وتوه .
چاوش: ناوت؟
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ژنه  گه نجه كه : پێشتر ناوی خۆمم وتوه .
چاوش: ناوت؟

گه نجه كه (  ژنه   )به   وازبێنه   چاوش(  )به   ئه فسه ر: 
سكااڵت هه یه ؟

ژنه  گه نجه كه : گازیان لێگرتوه .
له   گازیان  گیراوه ؟ )وه ستان(  له  كێ  گاز  ئه فسه ر: 

كێ گرتوه ؟
ژنه  گه نجه كه : ئه وه . ده ستیان شی كردوه ته وه . سه یری  

بكه ن. ده ستی برینداره . ئه وه ش خوێنه كه یه تی.
چاوش: )روو له  ژنه  گه نجه كه  ده كات( ناوت چییه ؟

ژنه كه (  پیره   الی   )ده چێته   داخه .  ده مت  ئه فسه ر: 
ده ستت چیه تی؟ كه سێك گازی له  ده ستت گرتوه ؟ 
)ژنه كه  به  ئارامی ده ستی به رز ده كاته وه ، ئه فسه ره كه  

به  وردی سه یری  ده ستی ژنه كه  ده كات( كێ ئه وه ی  
كردوه ؟ كێ گازی لێت گرتوه ؟

ژنه  گه نجه كه : سه گێكی زه به الح.
)وه ستان(  كامیان؟  )وه ستان(  كامیان؟  ئه فسه ر: 

چاوش! )چاوش دێته  پێشه وه (.
چاوش: گه وره م!

ئه فسه ر: سه یری  ده ستی ئه و ژنه  بكه . خه ریكه  په نجه  
گه وره ی  له  له پی ده ستی ده بێته وه . )به  پیره ژن( كێ 
وای  كردوه ؟ )پیره ژن سه یری  ده كات( كێ ئه و كاره ی  

كردوه . 
ژنه  گه نجه كه : سه گێكی زه به الح. 

چی  ن��اوی  )وه ستان(  ب��وو؟  چی  ناوچی  ئه فسه ر: 
بوو؟ )وه ستان( هه موو سه گه كان ناوی خۆیان هه یه . 

هاروڵد پنته ر
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باوكیان ناویان ده نێن و ئیتر به و ناوه  بانگ ده كرێن. 
پێش ئه وه ی  گاز بگرن ده بێ سه گه كان ناوی خۆیان 
بڵێن. ئه وه  رێوشوێنێكی ڕه سمیه . پێش ئه وه ی  گاز 
بگرن ده بێ سه گه كان ناوی خۆیان بڵێن. ناوچی چی 
له  سه گه كانمان گازی  یه كێك  بڵێ  ئه گه ر پێم  بوو؟ 
له و پیره ژنه  گرتوه ، بێ ئه وه ی  ناوی خۆی  بڵێت، هه ر 

ئێستا تیربارانی ده كه م. چاوش!
چاوش: گه وره م!

ئه فسه ر: هه ركه سێك سكااڵی  هه یه  بینوسه .
چاویش: كه س سكااڵی  هه یه ؟ كه سێك هه یه  سكااڵی  

هه بێت؟
ژنه  گه نجه كه : پێیان وتین سه عات نۆ لێره  ئاماده بین.
چاوش: راسته . زۆر راسته . سه عات نۆی  ئه مڕۆ. زۆر 

راسته . سكااڵكه ت له  چییه ؟
ژنه  گه نجه كه : ئێمه  سه عات نۆ هاتینه  ئێره . ئێستا 
پێوه   به   لێره   سه عاته   هه شت  پێنجه .  سه عات 
وه ستاوین. له ژێر به فردا. پیاوه كانتان بۆ ترساندنمان 
سه گی »دوبرمن پینچر« تێبه رداوین. یه كێك له وانه  

ئه و پیره ژنه ی  گه ست.
ئه فسه ر: ناوی ئه و سه گه  چی بوو؟ )ژنه كه  سه یری  

ده كات(
ژنه گه نجه كه : ناوه كه ی  نازانم.

چاوش: گه وره م رێگه م پێ ئه ده ی ؟
ئه فسه ر: بڵێ بزانم.

ئێوه   باوك و كوڕه كانتان كه   مێرده كانتان.  چاوش: 
گوون.  و  گه ن  هه مویان  بوون،  بینینیان  چاوه ڕێی 

دوژمنی حكومه تن. ته پاڵه ن.

)ئه فسه ر به ره و الی  ژنه كان ده چێ(
ئه فسه ر: گوێم لێ بگرن. ئێوه  خه ڵكی شاخن. گوێتان 
بۆتان  ئێوه   مردوه .  ئێوه   زمانی  ده ڵێم؟  چی  لێیه  
نییه  به  زمانی چیاكان لێره  قسه  بكه ن. تێگه یشتن؟ 
لێره دا بۆتان نییه  له  گه ڵ پیاوه كانتانا لێره  به و زمانه  
تێگه یشتن.  یاسایه .  پێچه وانه ی   ئه وه   بكه ن.  قسه  
نایاساییه .  بكه ن.  زمانه  قسه   به و  نییه   بۆتان  ئێوه  
ئێوه  ته نها ده توانن به  زمانی ڕه سمی پایته خت له گه ڵ 
یه كدا قسه  بكه ن. ته نها زمانێك كه  بۆتان هه یه  پێی 
قسه  بكه ن ته نیا ئه و زمانه یه . ئه گه ر بتانه وێت لێره  به  
زمانه  چیاییه كه تان قسه  بكه ن، سزای  توند ده درێن. 
ئه وه  فه رمانێكی سه ربازیه . یاساییه . زمانه كه ی  ئێوه  
قسه   ئێوه   زمانه ی   به و  نییه   بۆی   كه س  و  م��ردوه  

بكات. زمانه كه تان ئیتر نه ماوه . پرسیارتان نییه ؟
ژنه  گه نجه كه : من به  زمانی چیاكان قسه  ناكه م. 

)وه ستان، ئه فسه ره كه  به  هێمنی به ده وری  ژنه كه دا 
ده سوڕێته وه . چاوش ده ست ده خاته  سه ر سمتی(

ئه ی   ده ك��ه ی ؟  قسه   زمانێك  چ  به   ئ��ه ی   چ��اوش: 
سمته كانت به  چ زمانێك قسه  ده كه ن؟

هێشتا  ژنانه   ئه و  نه چێ  بیرت  له   چاوش!  ئه فسه ر: 
تاوانبار نین.

چاوش: گه وره م! خۆ ناشتانه وێت بڵێن بێ گوناهن؟
ئه فسه ر: ئاه ، نه خێر! مه به ستم ئه وه  نه بوو.

چاوش: ئه مه یان زۆر گوناهباره . ئه وه نده  گوناهباره  
ئاوساوه .

ئه فسه ر: ئه وه  به  زمانی چیا قسه  ناكات.
)ژنه كه  ده ستی چاوشه كه  له سه ر سمیتی الده دات و 



171

ئهدهبوهونهر68

روویان تێده كات(
مێرده كم  هاتوم  سارا جونسنه .  ناوم  گه نجه كه :  ژنه  

ببینم. ئه وه  مافی خۆمه . ئه و له  كوێیه ؟
ئه فسه ر: با به ڵگه نامه كانت ببینم.

ئه فسه ره كه   ده دات.  پیشان  كاغه زێكی  )ژنه كه  
ته ماشای  ده كات، ڕوو له  چاوش ده كات( مێرده كه ی  
خه ڵكی چیاكان نییه . له و جه ماعه ته  نییه . هه ڵه یه ك 

ڕوویداوه .
چاوش: ژنه كه شی هه روه ها. ڕوخساری له  ڕوَشنبیره  

سه گبابه كان ده چێ.
ئه فسه ر: به اڵم تۆ وتت سمته كانی ده له رزنه وه .

كه سێك  هه موو  له   رۆشنبیره كان  سمتی  چ��اوش: 
باشتر ده له رزنه وه . 

)تاریكی(
ژوری چاوپێكه وتن  .2

دانیشتوه و  پیره ژنه كه ش  دانیشتوه .  )زیندانیه كه  
پشتی   له   پ��اس��ه وان  ده س��ت��ه وه .  به   سه به ته یه كی 
به   ژنه كه   پیره   زیندانیه كه و  ڕاوه ستاوه .  ژنه كه وه  

زمانی ناوچه یی خۆیان ده دوێن(
پیره ژن: نانم بۆت هێناوه ... )پاسه وانه كه  به داره كه  

ئه ژه نێ پێوه ی (
پ��اس��ه وان: ق��ه ده غ��ه ی��ه ، ئ��ه و زم��ان��ه  ق��ه ده غ��ه ی��ه . 
به داره كه   پاسه وانه كه   ده كات،  سه یری   )پیره ژنه كه  
ئه ژه نێ پێوه ی ( قه ده غه یه ! )به  زیندانی( پێی بڵێ 

به  زمانی پایته خت قسه  بكات.
)وه ستان(  بكات  قسه   زمانه   به و  نازانێت  زیندانی: 

نازانێت به و زمانه  قسه  بكات )وه ستان(.

)پاسه وانه كه   هێناوه ...  بۆت  سێویشم  پیره ژن: 
به داره كه  ئه ژه نێ پێوه ی  و ده نه ڕێنێ(

خوای   ئه ی   قه ده غه یه .  قه ده غه كراوه !  پاسه وان: 
چی  من  ناگات  تێ  ژنه   ئه و  زیندانی(  )به   گ��ه وره ! 

ده ڵێم؟
زیندانی: نه 

ژنه كه دا  پیره   )ب��ه س��ه ر  ن��اگ��ات؟  تێ  پ��اس��ه وان: 
ده چه مێته وه ( تێناگه ی ؟ )پیره ژن سه یری  ده كات(

زیندانی: ئه و پیر بووه  تێناگات.
پاسه وان: خه تای  كێییه ؟ )پێده كه نێ( ئه توانم پێت 
شتێكی  ئه مه وێت  ئه مه وێت،  نییه ،  من  خه تای   بڵێم 
هه یه .  منداڵم  سێ  و  ژنێك  من  بڵێم.  پێ  دیكه ت 

ئێوه ش هه موتان گه ن و گون. 
)وه ستان(

زیندانی: منیش ژنێك و سێ منداڵم هه یه .
هه یه ؟  چیت  تۆ  )وه ستان(  هه یه ؟  چیت  پاسه وان: 
تۆ چیت  وت؟ )وه ستان(  پێم  تۆ چیت  )وه ستان( 
ژم��اره   ی��ه ك  و  هه ڵده گرێت  )ته له فونه كه   هه یه ؟ 
شینه كه دام...  ژووره   له   من  چ��اوش؟  ل��ێ��ده دات( 
به ڵێ... پێم باش بوو ئه و هه واڵه تان پێ بڵێم.. پێم 

وایه  لێره  موهه ڕیجێكمان هه یه .
)روناكی كز ده بێت و كه سكه كان له  شوێنی خۆیاندا 

ناجوڵێن و ئه م تۆماری  ده نگیه  ده بیسترێت(
ده نگی پیره ژن: منداڵه  ساواكه ت چاوه ڕوانته .

ده نگی زیندانی: گازیان له  ده ستت گرتوه .
ده نگی پیره ژن: هه مویان چاوه ڕێی تۆن.

دایكم  ده ستی  له   گازیان  ئ��ه وان  زیندانی:  ده نگی 
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گرتوه .
به   ماڵه وه   بۆ  بگه ڕێیته وه   كاتێك  پیره ژن:  ده نگی 
چاوه ڕوانی  هه مویان  لێده كه ن.  پێشوازیت  گه رمی 
هه مویان  تۆدان.  چاوه ڕوانی  له   هه مویان  هه ر  تۆن. 

ده یانه وێت بت بینن.
)روناكیه كه  زیاد ده بێت، چاوش دێته  ژوره وه (

چاوش: كوا موهه ڕیجه كه 
)تاریكی(

ده نگێك له  تاریكیدا  .3
كێ  كێیه و  نه عله تیه   ژن��ه   ئ��ه م  چ���اوش:  ده ن��گ��ی 
هێناویه تیه  ئێره . كێ رێگه ی  داوه  ئه و سۆزانیه  به و 

ده رگا نه فره تیه دا بێته  ژوره وه .
ده نگی پاسه وانی دووه م: ئه وه  ژنه كه یه تی. 

و  چ��اوش  رێ��ڕه وێ��ك��دا  له   هه ڵده كرێت،  )رون��اك��ی 
له سه ردایه و  توره كه یه كی  كه   پیاوێك  پاسه وانه كه و 
خۆی  داوه ته  سه ر شانی پاسه وان و چاوشه كه دا، ژنه  

گه نجه كه  له  دوره وه  لێیان ڕاماوه (
ماك«  »داك  خاتو  بۆ  چییه ؟  ئه مه یان  چ��اوش: 
كوێیه ؟  له   شامپانیاكه   ئه ی   س��ازدراوه ؟   ئاهه نگ 

سه گی سه گباینه  كوا شامپانیا بۆ خاتون خانم.
خاتون.  ساو  ده بێته وه (  نزیك  گه نجه كه   ژنه   )له  
ڕوی��داوه .  ئیداری   هه ڵه ی   هه ندێك  ببوره .  لێمان 
ئێوه یان له  ده رگایه كی هه ڵه وه  هێناوه . باوه ڕ ناكه م، 
ئ��ه وه ی  ئ��ه وه ی  ك��ردوه  به  سزای  خۆی  ده گ��ات. به  
ده یانوت  فیلمه كاندا  له   جاران  چۆن  وه ك  هه رحاڵ، 

ئه توانم خزمه تتان بكه م خاتون«؟ 
)روناكی كز ده بێت  ئه كته ره كان له  جێگه ی  خۆیاندا 

وشك ده بن، له سه ره وه  ده نگ دێته  گۆێ(
چاوه كانت  ده تبینم،  خه ودا  له   كه   پیاوه كه :  ده نگی 

ده كه یته وه و بۆم پێده كه نی و منیش پێده كه نم. 
ده نگی ژنه  گه نجه كه : تۆ پێده كه نی. كاتێك چاوه كانم 

ده كه مه وه ، تۆ ده بینم و پێده كه نم.
به له مێك  سواری   ده ریاچه كه   له   پیاوه كه :   ده نگی 

ده بین.
ده نگی ژنه  گه نجه كه : له  به هاردا.

گه رمت  و  ده گرم  له باوه ش  تۆ  من  پیاوه كه :  ده نگی 
ده كه مه وه .

ده نگی ژنه  گه نجه كه : كاتێك چاوه كانم ده كه مه وه  تۆ 
به سه ر سه رمه وه  ده بینم و بۆم پێده كه نی.

له سه ره كه   توره كه   پیاوه   ده گه ڕێته وه .  )ڕوناكیه كه  
به رده بێته وه . ژنه  گه نجه كه  ده قیژێنێت(

ژنه  گه نجه كه : چارڵی!
پیاوه كه   پاسه وان  لێده داو  چه قه نه یه ك  )چ��اوش 

په لكێش ده كاته  ده ره وه (
هاتویته ته   هه ڵه وه   ده رگایه كی  له   تۆ  به ڵێ  چاوش: 
فتق  توشی  كۆمپیوته ره .  هه ڵه ی   دیاره   ژووره وه . 
زانیاریت سه باره ت  ئه ته وێت  هاتوه . گوێبگره  ئه گه ر 
به  ئێره  ده سكه وێت، پیاوێك هه یه  هه موو ڕۆژانی سێ 
ڕۆژانه ی   له و  ئێره .... هه ڵبه ت جگه   بۆ  شه مه  دێت 
ده دات،  بابه تانه   به م  گرنگی  زۆر  ده بارێت.  باران 
پێده دات.  زانیاریه كت  هه موو  بكه و  پێوه   په یوه ندی 

ناوی )دوكس( ه ، جوزیف دوكس.
ژنه  گه نجه كه : ئه و جوزیف دۆكسه  له  گه ڵمدا جوت 
جێبه جێ  هه موو شتێك  بكات  ئه وه   ئه گه ر  ده بێ؟  
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ده بێ؟
چاوش: به  دڵنیاییه وه . 

ژنه  گه نجه كه : سوپاستان ده كه م.
)تاریكی(

ژوری  چاوپێكه وتن  .4
)پاسه وان، پیره ژن، زیندانی(

)وه ستان(
له رز  له رزه   به   خویناویه .  زیندانیه كه   )ده موچاوی 
و  ئارام  پیره ژنه كه   داده نیشێ.  كورسیه كه   له سه ر 
بێده نگه . پاسه وان له  په نجه ره كه وه  سه یری  ده ره وه  

ده كات. ده گه ڕێته وه  سه یریان ده كات(
پاسه وان: ئاه ، بیرم چو پێت بڵێم. ئه وان یاساكه یان 
گوَڕی. ئه و ده توانێ به  زمانی خۆتان قسه ت له  

گه ڵدا بكات. تا فه رمانی داهاتومان بۆ دێت.
زیندانی: ئه و ده توانێت قسه  بكات؟

پاسه وان: به ڵێ. تا فه رمانی نوێمان بۆ دێت.
)وه ستان(

زیندانی: دایكه ، ده توانی قسه  بكه ی .
)وه ستان(

قسه   ده توانین  ده كه م!  قسه   تۆدا  گه ڵ  له   دایكه ، 
بكه ین. تۆ ده توانی به  زمانی خۆمان قسه م له  گه ڵدا 

بكه ی .
)ژنه كه  ناجوڵێت( 
ده توانی قسه  بكه ی 

)وه ستان(
خۆمان  زمانی  به   من  ئه وه تا  لێمه ؟   گوێت  دایكه  

قسه ت له  گه ڵدا ده كه م.

)وه ستان(
زمانی  به   ئه وه تا  )وه ستان(  ده نگمه ؟  له   گوێت 
خۆمان قسه  ده كه م. )وه ستان( گوێت لێمه ؟ گوێت 

له  ده نگمه ؟ )ژنه كه  وه اڵمی نییه (
له   به  زمانی خۆتان قسه ت  با  پاسه وان: پێی بڵێ 
گه ڵدا بكات. ئه وه  یاسای  نوێیه . تا فه رمانی نوێمان 

بۆ دێت.
)پیره  ژنه كه  بێ وه اڵمه . ناجوڵێت. زیندانیه كه  زیاتر 
ئه ژنۆكانیدا  به   كورسیه كه   له سه ر  لێدێت.  له رزی 
چاوش  و  ده بێت  سورا  هه ناسه ی   به رده بێته وه ... 

دێته  ژوره وه ، سه یرێكی زیندانیه كه  ده كات(
هه موو  به   ناكه یت.  سه یر  پاسه وان(  )به   چاوش: 
توانایه كمانه وه  هه وڵده ده ین یارمه تیان بده ین، كه چی 

ئه مانه  هه ر ناڕازین. 
)تاریكی(

كۆتایی
له  سه ر   1988/10/20 له   شانۆیه   ئه م  بۆیه كه مجار 
خودی  ده رهێنانی  له   له نده ن  نیشتیمانی  شانۆی  

هارۆڵد پنته ر نمایشكرا.
سود له  وه رگێڕانه  فارسیه كه ی  كه  له  الیه ن   •
وه رگێڕانه   و  فارسی  كراوه ته   س��رور«ه وه   »ره زا 
صلیحه   ن��ه��اد  د.   « الی��ه ن  ل��ه   ك��ه   عه ره بیه كه ی  

»وه رگێڕاوه ، وه رگیراوه .
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* كۆچی دوایی ڤاتسالڤ هاڤل      
* بۆریس باسترناك               

* نامەكانی لۆركا                    
* په خشه  وه رزیه كانی  ساباڵخ        

* باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم    
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ڤاتسالڤ هاڤل
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شاعیر و  شانۆ و  نوسەری  هاڤل،  ڤاتسالڤ 
كرد،  دوای��ی  كۆچی  دەوڵ��ەت،  سەرۆكی 
ڕۆماننوس و سیاسی و تێكۆشەری چیكی لە 
تەمەنی  لە  ساڵدا و  ئەم  دێسەمبەری   18
لە  كرد و  دنیا  لە  ماڵئاوایی  ساڵیدا،   75
دوای خۆیەوە مێژویەكی پڕ درەوشانەوەی 
بەجێهێشت.  ئەخالقی  سیاسی و  ئەدەبی و 
ئەم سەركردەیە لە ڕزگاركردنی واڵتەكەی 
ڕۆڵێكی  ڕەه����ا،  ح��وك��م��ی  چنگی  ل��ە 
لەم  بینی،  م��ەزن��ی  ئ��اش��ت��ی��خ��وازان��ەی 
داهێنانەكانی،  ڕۆشنبیریەكەی و  ڕۆڵەیدا 
هەستوسۆزی خەڵكی بزواند و ناڕەزاییەكانی 

خەڵكی دژ بە حوكمی شیوعی جۆشدا.

نووسینی: سەاڵح سلێمان
و. لە عەرەبییەوە: باوكی پایان

كۆچی دوایی ڤاتسالڤ هاڤل 
شانۆنوس و سەرۆكی دەوڵەت
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سەركەوتوبوون  ل���ەوەدا  وت��ارەك��ان��ی،  شانۆنامە و 
پرتەقاڵی  شۆڕشی  ل��ەدەوری  چیكی  گەلی  توانیان 
دووەمی  تشرینی  مانگی  لە  دواجار  كە  كۆبكاتەوە، 
ئەنجامی  لە  بەدەستهێنا.  سەركەوتنی   1989 ساڵی 
ئەو سەركەوتنەدا هاڤڵ لە 29 كانونی دووەمی ساڵی 
سەرۆكی  بووە   1992 ساڵی  تەموزی  تاكو   1989
چیكسلۆڤاكیا، پاشان دوای جیابونەوەی كۆماری چیك 
لە سلۆڤینیا، هاڤل لە نێوان سااڵنی 1993 بۆ 2003 
ڕێز و  جیهان  تێكڕای  چیك.  كۆماری  سەرۆكی  بووە 
ستایشێكی گەورەیان بۆ ڕۆشنبیرییەكەی هاڤل هەبوو 

كە وایكرد هاڤل خەاڵتی گاندی بۆ ئاشتی وەربگرێت 
كە خەاڵتێكی ئاست بەرزە. دەستنیشانكردنی هاڤل بۆ 
وەرگرتنی ئەو خەاڵتە، لە ئەنجامی ئەو بەشداریكردن و 
كۆمەكانەی )هاڤل( ەوە بوو بەرامبەر بە كێشەكانی 
مرۆڤەوە  مافەكانی  بە  پابەندبونی  جیهانی و  ئاشتی 
ئەمەش  كات وساتەكاندا،  سەختترین  دژوارترین و  لە 
لە میانەی گرتنەبەری هەمو ئەو ڕێچكە و شێوازانەی 

سەرۆكی كۆچكردوی هیند “گاندی” گرتبونیەبەر.
بۆ  ئەدەبەوە  بڵندی  بەرز و  جیهانی  لە  گواستنەوەی 
جیهانی سیاسەتی ئاڵۆز و پڕ كێشمەكێش، تا هیوا و 

وتارەكەی لە 2002 كە 
لە نیۆیۆرك و بە بۆنەی 
دواهەمین سەردانی بۆ واڵتە 
یەكگرتوەكانی ئەمریكا، 
وەك سەرۆكی كۆماری 
چیك، لە ناوەندە ئەدەبی و 
سیاسییەكاندا ناوبانگێكی 
باشی پەیداكرد. دواتر ئەم 
وتارە لە 24 تشرینی یەكەمی 
ساڵی 2002، لەژێر ناونیشانی 
)ماڵئاوا ئەی سیاسەت(لە 
گۆڤاری بەناوبانگ )نیۆیۆرك 
بۆ پێداچونەوەی كتێبەكان( 
باڵوكرایەوە. 

ڤاتسالڤ هاڤل
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لە  جگە  نەبوو  هیچ  بێنێتەدی،  گەلەكەی  ئاواتی 
كارێكی بەرز و شكۆمەندانە و وایكرد واڵتەكەی لەسەر 
خۆی  پەیامەكەی  كاتێك  دابنێت.  ڕاس��ت  ڕێگای 
گەیاند و ماوەی سەرۆكایەتەكەی تەواو بوو، جارێكی 
كاتەی  ئەو  تا  ئەدەب و  جیهانی  بۆ  گەڕایەوە  دیكە 
ماڵئاوایی كرد تێیدا مایەوە. ئەو بووەتە مەشخەڵێك 
ئازادیدا  ب��ەدوای  جیهاندا  لە  ئەوانەی  هەموو  بۆ 

دەگەڕێن.
یەكەم شانۆنامەی هاڤل كە ناونیشانەكەی )ئاهەنگێك 
شانۆ  لەسەر   1963 ساڵی  بوو،  باخچەیەكدا(  لە 
نمایشكرا و تێیدا ڕەخنەی لە سیستمی شمولی گرتوە و 
ئەم  بوو.  بێهودەیی  شانۆی  بە  سەر  شانۆنامەكە 
شانۆنامەیە لەگەڵ وتار و نوسینەكانی دیكەیدا، بوونە 
هۆكاری ئەوەی چوار ساڵ زیندانی بكرێت، چونكە 
هەمیشە ڕەخنەی لە شوعییەت گرتووە و هیواداربووە 
بكات.  ڕزگار  قورسەدا  میراتە  ئەو  لەژێر  واڵتەكەی 
لە  دۆبیتشك،  ئەسكەندەر  لەگەڵ  نوسەرە  ئ��ەم 
بینیوە.  بەرچاوی  گەورە و  ڕۆڵێكی  پراگ(  )بەهاری 
یاداشتنامەیەی  ئەو  داڕشتنی  نوسینەوە و  لە  دواتر 
پێیدەوترێت )یاداشتنامەی 77( بەشداری كردووە، 
ئەم یاداشتنامەیە دژ بە سەركوتكرنی ناڕەزاییەكان 
نوسرا. دواتر لە ساڵی 1979 بەشداری لە دامەزراندنی 

)لیژنەی بەرگریكردن لە چەوساوەكان( كردووە.
ناسكی  ڕۆحی  حوكمڕانییەكەیدا،  ماوەی  لە  هاڤل 
تێكەڵ  س��ی��اس��ەت��ی  ق��ورس��ی  ڕۆح���ی  ئ����ەدەب و 
ساڵی  لە  شوعییەكان  س��ەرك��ردە  بەیەككردبوو. 

سەركەوتنی شۆڕشی پرتەقاڵی لە 
چیكسلۆفاكیا، هەڵگری هیوا و ئاواتێكی 
گەورەبوو لە پێناو هێنانەئارای 
جیهانێك زیاتر مرۆڤانەتربێت. جیهانێك 
تێیدا ڤتسالڤ هاڤل هەوڵیدەدا 
شاعیرەكان و ئەدیبەكان و رۆشنبیران 
دەنگیان بیستراوبێت. لە جوانترین ئەو 
گوزارشتانەی كە ڤتسالڤ دەریبڕیوە، 
ئەو پرسیارەیە كە لە خودی خۆی 
كردووە، لەو پرسیارەدا دەڵێ ئایا بە 
هۆی ئەو 13 ساڵەی لە سەرۆكایەتیدا 
بەسەرمبردووە، گۆڕاوم؟ دواتر هەر 
خۆی لە ڕەخنەگرتنێكی ڕوون و 
ئاشكرای پڕ لە ڕاستگۆیدا كە ئێرەیی 
پێدەبرێت، وەاڵمی خۆیدەداتەوە و 
دەڵێ بە پێچەوانەی ئەوەی 
تێگەشتبووم، لەوبڕوایەدابووم ئەو پۆستە 
گەورەیە دڵنیایی و متمانەیەكی زیاترم 
پێدەبەخشێت، كەچی بۆیدەركەوتووە 
متمانەی بەخۆی كەمتربووەتەوە و لە 
جاران سادەتر و خاكیتر بووە
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خۆپیشاندانەكانی  سەركوتكردنی  دوای  1969  و 
بەهاری پراگی ساڵی 1968، لێنەگەڕان وەك نوسەر 
كاربكات. بۆیە ناچاربوو لە كارگەیەكی دروستكردنی 
بیرەدا، كارێكی دەستی بكات. پاشان بزوتنەوەیەكی 
شۆڕشی  بە  دوات��ر  كە  دام��ەزران��د  ئاشتیخوازانەی 
پرتەقاڵی ناسرا، ئەم بزوتنەوەیە بۆ ماوەیەكی دریژ، 
تێكۆشانێكی ئاشتیانەی دژ بە جەبەروت و هەیمەنەی 

حیزبی شیوعی بەرپاكرد.
بۆنەی  بە  نیۆیۆرك و  لە  كە   2002 لە  وت��ارەك��ەی 
دواهەمین سەردانی بۆ واڵتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا، 
ئەدەبی و  ناوەندە  لە  وەك سەرۆكی كۆماری چیك، 
دواتر  پەیداكرد.  باشی  ناوبانگێكی  سیاسییەكاندا 
 ،2002 ساڵی  یەكەمی  تشرینی   24 لە  وت��ارە  ئەم 
لەژێر ناونیشانی )ماڵئاوا ئەی سیاسەت(لە گۆڤاری 
كتێبەكان(  پێداچونەوەی  بۆ  )نیۆیۆرك  بەناوبانگ 
لە  ماڵئاواییكردنێك  وەك  وتارەكە  باڵوكرایەوە. 
پێش  ئەمە  بوو،  خود  لە  ڕەخنەگرتن  سیاسەت و 
ڕەگوڕیشەی  بۆ  بگەڕێتەوە  دی  جارێكی  ئ��ەوەی 

جیهانە ڕۆشنبیرییەكەی.
چیكسلۆفاكیا،  لە  پرتەقاڵی  شۆڕشی  سەركەوتنی 
هەڵگری هیوا و ئاواتێكی گەورەبوو لە پێناو هێنانەئارای 
جیهانێك زیاتر مرۆڤانەتربێت. جیهانێك تێیدا ڤتسالڤ 
هاڤل هەوڵیدەدا شاعیرەكان و ئەدیبەكان و رۆشنبیران 
دەنگیان بیستراوبێت. لە جوانترین ئەو گوزارشتانەی 
كە ڤتسالڤ دەریبڕیوە، ئەو پرسیارەیە كە لە خودی 
هۆی  بە  ئایا  دەڵێ  پرسیارەدا  لەو  كردووە،  خۆی 

بەسەرمبردووە،  سەرۆكایەتیدا  لە  ساڵەی   13 ئەو 
گۆڕاوم؟ دواتر هەر خۆی لە ڕەخنەگرتنێكی ڕوون و 
پێدەبرێت،  ئێرەیی  كە  ڕاستگۆیدا  لە  پڕ  ئاشكرای 
ئەوەی  پێچەوانەی  بە  دەڵێ  خۆیدەداتەوە و  وەاڵمی 
گەورەیە  پۆستە  ئەو  لەوبڕوایەدابووم  تێگەشتبووم، 
دڵنیایی و متمانەیەكی زیاترم پێدەبەخشێت، كەچی 
بۆیدەركەوتووە متمانەی بەخۆی كەمتربووەتەوە و لە 
پێیوابووە  هەروەها  بووە.  خاكیتر  سادەتر و  جاران 
گەورە  ترسێكی  ئەو  بۆ  جەماوەر  ڕووبەڕووبونەوەی 
بێنێتەدی و  هیواكانیان  نەتوانێ  ل���ەوەی  ب��ووە 

كێشەكانیان چارەسەر بكات.
لەوە  دەڵێ  نایابدا  جوان و  ئەدەبی  دەربڕینێكی  لە 
دەترسام خۆم دووبارە بكەمەوە، بە پێی توانا خۆم 
لە ڕاگەیاندن و میدیاكان دەشاردەوە، هەمو ئەوەش 
بە هۆی ئەو ترسە بێ پاساوەوە بوو كە لەناوەوەمدا 
هەستمپێدەكرد، ترسی ئەوەی ئەو دەرفەتە تێكبدەم و 
تا ژمارەی  بێزاركەر.  بە كەسێكی  ببم  الی خەڵكی 
دژی  لەناوەوەمدا  ئەوا  بكردایە،  زیادی  دوژمنەكانم 
خۆمڕادەوەستام، بەم شێوەیە خۆم بوومە خراپترین 

دوژمنی خۆم.
ئەوەی  پێش  نیۆیۆرك و  لە  وتارەكەیدا  لە  هاڤل 
كۆمەڵێ  بكات،  سیاسەت  جیهانی  لە  ماڵئاوایی 
پرسیاری لە بەرگێگی ئەدەبی نایابدا، خستەبەردەم 
ڕاستەقینە  چركەساتی  كاتێ  دەڵ��ێ  گوێگران و 
دێتەپێشەوە، ئیدی من لەم جیهانەدا بم یان نەبم، 
هەستدەكەم بە كۆمەڵێ پرسیار دەورەدراوم، پرسیار 
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لە نمونەی ئایا ئەم پیاوە چی كرد؟ چی بەدیهێنا؟ 
چییە  سیاسییە  میراتە  ئەو  چین؟  دەرئەنجامەكان 
لە  چییە  دەوڵەتە  ئەو  سروشتی  بەجێیهێشتووە؟ 
دوای خۆیەوە بەجێیهێشتووە؟ ئابەم شێوەیە هەست 
ڕۆحێ  دەك��ەم و  فیكری  ڕۆح��ی و  شپرزەییەكی  بە 
ناچاریكردم  ڕۆح��ەی  ئەو  داگیرمدەكات،  ش��ۆڕش 
بوەستمەوە و  پێشو  شمولی  سیستمی  ڕووب��ەڕووی 
بڕۆمە زیندانەوە. ئەوەیە وادەكات گومانێكی بەهێزم 

بە بەهای كاری تاكە كەسی مرۆڤ هەبێت. 
ڕۆژی هەینی، 2011/12/23، لە پراگی پایتەخت و لە 
لە  ڕێوڕەسمی ناشتنی تەرمەكەیدا، ژمارەیەكی زۆر 
سەركردەكانی جیهان ئامادەبوون. زۆربەی ئەوانەی 
لەو ڕێوڕەسمەدا بەشداربوون، ئاماژەیان بە ئازایەتی و 
قارەمانیەتی ئەو سەرۆكە كۆچكردووە كرد كە توانی 
وەزیری  بوەستێتەوە.  شوعییەت  ڕوبەڕووی  بوێرانە 
لە  كە  ئۆلبرایت  مادلین  ئەمریكا  دەرەوەی  پێشوی 
پراگ لەدایكبووە، بە زمانی چیكی ستایشی هاوڕێ 
كۆنەكەی كردو وتی: الی تۆ جەنگ لە پێناو ئازادی، 
ئامرازێك بوو بۆ گەیشتن بە شێكی بەرز و بڵندتر كە 

حەقیقەتە.
وەزیرانی  س��ەرەك  ساركۆزی و  فەرەنسا  سەرۆكی 
قوداسە  ئەو  ئامادەی  كامیرۆن،  دێڤد  بەریتانیا 
پێیهەستا.  پ��راگ  قەشەكانی  سەرۆكی  كە  ب��وون 
دەڵێ:  ڕۆژنامەنوسان  بۆ  وتەیەكیدا  لە  ساركۆزی 
ئەمڕۆ هەمو ئەوروپا لە پێناو یادی ڤاتسالڤ هاڤل 
لە پراگ كۆدەبێتەوە. پەیامی ئەم پیاوە چی بوو؟ 

لە  هەبێت و  قەناعەتمان  كە  ئەوەبوو  پەیامەكەی 
ڕێزگرتن.  گفتوگۆ و  بۆ  بانگەواز  بجەنگین.  پێناویدا 
داهاتوو.  بۆ  پەند  هەڵهێنجانی  ڕابردوو  سەیركردنی 
پاپا بینیدكتی شازدەهەم لە میانەی جێبەجێكردنی 
خوێندەوە و  نامەیەكی  قوداسەكەدا،  ڕێوڕەسمی 
تێیدا دەڵێ: لەبیرمانە چۆن بەڕێز هاڤل بەو پەڕی 
مرۆڤ  مافەكانی  لە  بەرگری  ئازایەتییەوە،  بوێری و 
كرد، ئەمە لە كاتێكدا بوو واڵتەكەتان بە شێوەیەكی 
مافانەی  ئ��ەو  نەخشەبۆداڕێژراو،  سیستماتیك و 

قەدەغەكردبوو.
لە  ماوەیەك  كە  مێركل  ئەنگێال  ئەڵمانیا  ڕاوێژكاری 
لە  بردووەتە سەر،  شوعیەتدا  حوكمی  لەژێر  ژیانی 
دەڵێ:  هاڤڵ  بە  سەبارەت  ماتەمینیدا،  نامەیەكی 
ئەو بە وشە و بە كردار خەڵكی بەرەو ئازادی برد. 
ئەڵمانیا  سەرۆكی  ماتەمینیەكەدا  ڕێوڕەسمی  لە 
كریستیان ڤۆڵف وەك نوێنەری واڵتەكەی ئامادەبوو. 
هەروەها هێالری كلینتۆنی وەزیری دەرەوەی ئەمریكا و 
هاوسەرەكەی بیل كلینتۆن بەشداریان لە ڕێوڕەسمی 
كاتژمێری  دوو  نزیكەی  كە  كرد  ماتەمینیەكەیدا 
ئامادەی سوتاندنی  برایەكی  خایاند. هاوسەرەكەی و 
هاڤل  الشەی  سوتاندنی  دوای  بوون،  هاڤل  الشەی 
لە مەحرەقەی شترانیتس لە براگ، خۆڵەمێشەكەی 
فینوهرادی  گۆڕستانی  لە  خێزانەكەیان و  گڵكۆی  لە 

دادەنرێت.
سەرچاوە: ایالف، 2011/12/22

الشرق االوسط، 2011/12/24
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رۆماننوسە  لە  یەكێكە  باسترناك  بۆریس 
بیستەم،  سەدەی  بەناوبانگەكانی  هەرە 
ڕوداوەك�����ان�����ی ژی���ان���ی و ه��ەڵ��وێ��س��ت��ە 
ڕۆشنبیری و  ناوەندە  لە  فیكرییەكانی، 
مشتومڕێكی  نێودەوڵەتیەكاندا  سیاسییە 
ملمالنێی  لە  بەتایبەتی  نایەوە،  گەورەی 
نێوان هەردوو بەرەی خۆرهەاڵت و خۆرئاوا 
كە جەنگی سارد لە نێوانیاندا لەئارادابوو.
شاعیرێكی  روسی و  نوسەرێكی  باسترناك 
بوێرە، لە كۆتاییەكانی سەدەی نۆزدەهەمدا، 
بە دیاریكراوی لە ساڵی 1890 لەدایكبووە. 
فەلسەفەدا  مۆسیقا و  خوێندنی  لەنێوان 

خاوەنی چەندین بەهرە بووە. 

نووسينى: عبداالله  عبدالقادر
و. لە عەرەبییەوە: هەورامان وریا قانع

بۆریس باسترناك
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پاشان ڕوودەكاتە شیعر و ساڵی 1914 یەكەم دیوانی 
بەناونیشانی )دووانەیەك لە هەوردا( باڵودەكاتەوە. 

دواتر تاكو ساڵی 1922 بەردەوامدەبێت 
لەسەر باڵوكردنەوەی سێ دیوانەكەی دیكەی و 

ڕایدەگەیەنێت: )شیعر پێوەرێكە بۆ پێوانەی ترپەی 
ژیان(.

باسترناك لە كاروانە شیعریەكەیدا بەردەوام 
نەبوو، بۆیە ڕوویكردە نوسینی رۆمان و لە ساڵی 

1931 یەكەم رۆمانی بەناونیشانی )ڕێگای راست( 
باڵوكردەوە، بەاڵم سەركەوتنی بەدەستنەهێنا. 

باسترناك پەرۆشی و حەماسی خۆی بۆ شۆڕشی 
ساڵی 1905 نەشاردەوە، بگرە ئەو الیەنگری 

شۆڕشی بەلەشفیكی ساڵی 1917 بوو بە 
سەرۆكایەتی لینین. بەاڵم زۆر بەخێرایی هەردوو 
شۆڕشەكەی وەك یەك ڕەتكردەوە و لە كاروانی 

خەباتی حیزبی شیوعی سۆڤیەتی ناڕازی و بێزاربوو. 
لە حیزب جیابوەوە و ڕایگەیاند هەمو هەڵسوكەوتێكی 

هاوڕێیانی حیزب ڕەتدەكاتەوە. بەم شێوەیە لە 
چوارچێوەی ئەو گرنگی و بایەخدانە هاتەدەرەوە 

كە دەكرا دەسەاڵتدارانی سۆڤیەت پێی ببەخشن، 
بەمەش بینیی بووەتە كەسێكی نەویستراو تەنانەت 

لەالیەن یەكێتی نوسەرانی سۆڤیەتیشەوە.
بەڵگەش بۆ ئەوە، ئەوەیە كاتێ لە ساڵی 1957 
رۆمانە نایابەكەی )دكتۆر زیفاگۆ(ی باڵوكردەوە، 
یەكێتی نوسەرانی واڵتەكەی ڕازینەبوون رۆمانەكە 

چاپبكرێت و لە هەمو جمهوریەتەكانی یەكێتی 
سۆڤیەتدا باڵوبكرێتەوە، ناچار لە رۆما باڵویكردەوە. 
باسترناك بەهۆی ئەم كارەوە، لەالیەن دەسەاڵتدارنی 
سۆڤیەتەوە دووچاری چەوسانەوەیەكی تازە بوەوە، 
حكومەتی هەمو ئەو نوسخانەی لە رۆمانی دكتۆر 

زیفاگۆ گەشتبووە واڵت لەگەڵ كتێبەكانی دیكەیدا، 
دەستی بەسەراگرتن و پاشان خودی "باسترناك"ی 

لە یەكێتی سۆڤیەت دەركرد.
ڕۆمانی دكتۆر زیفاگۆ لەسەر ئاستی جیهان، 

باسترناك لە ڕۆمانی 
دكتۆر زیفاگۆ و لە میانەی 
پاڵەوانەكەی »زیفاگۆ« 
ناڕازیبونی خۆی بۆ شۆڕشی 
ڕوسی ڕاگەیاند، بگرە پێشبینی 
ڕوخاندن و لەناوچونی یەكێتی 
سۆڤیەتی كرد، دروست وەك 
ئەوەی ڕویدا. ڕەخنەگرانی 
سۆڤیەت هێرشیانكردە سەری و 
بە ناپاك لەقەڵەمیداندا، ئەمە 
لە كاتێكدابوو نوسەرانی 
جیهان كۆكبون لەسەر ئەوەی 
باسترناك بلیمەتێكی گەورەیە

باسترناك
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یەكێكە لە شاكارە جوانەكانی ئەدەبی رۆمان لە 
سەدەی بیستەمدا. تاڕادەیەك بۆ هەمو زمانەكانی 

جیهان وەرگێڕدراوە، دوای ساڵێك لە دەرچونی 
رۆمانەكەی و دوای ساڵێك لە دەركردنی لە 

واڵتەكەی، ئەكادیمای سویدی خەاڵتی نۆبڵی بۆ 
ئەدەب پێبەخشی، وەلێ لەژێر فشار و هەڕەشەی 

دەسەاڵتدارانی سۆڤیەت، ناچاربوو خەاڵتەكە 
ڕەتكاتەوە. بەاڵم ئەمە نەبووە هۆی ئەوەی 

باسترناك و ڕۆمانە شاكارەكەی لە بازنەی ڕوناكیدا 
نەمێننەوە، ئەگەرچی باسترناك لە ساڵی 1960 

كۆچی دوایی كرد.
ئەوەی لێرەدا جێگای سەرسوڕِمانێكی گەورەیە، 

ئەوەیە خوێنەرانی روس تەنها لە ساڵی 1987 
رۆمانی دكتۆر زیفاگۆیان خوێندەوە، ئەمەش دوای 

ئەوەی لە مۆسكۆ بۆ یەكەمجار بە زمانی روسی 
باڵوكرایەوە، پاشان تەواوی بەرهەمەكانی دیكەی 
بە زمانی ڕەسەنی خۆی باڵوكرانەوە. باسترناك 
ژیانێكی دەوڵەمەند نەژیا، ئەو بۆ ئەوەی بژێوی 

ژیانی دەستكەوێت، ناچار بوو شاكارەكانی رۆمانی 
ئەدەبی جیهان وەرگێڕێتە سەر زمانی روسی. لە 

وەرگێڕانەكانیدا جەختی لەسەر كارەكانی شكسپیری 
ئینگلیزی و گۆتەی ئەڵمانی دەكرد.

باسترناك لە ڕۆمانی دكتۆر زیفاگۆ و لە میانەی 
پاڵەوانەكەی "زیفاگۆ" ناڕازیبونی خۆی بۆ شۆڕشی 

ڕوسی ڕاگەیاند، بگرە پێشبینی ڕوخاندن و 
لەناوچونی یەكێتی سۆڤیەتی كرد، دروست وەك 

ئەوەی ڕویدا. ڕەخنەگرانی سۆڤیەت هێرشیانكردە 
سەری و بە ناپاك لەقەڵەمیداندا، ئەمە لە كاتێكدابوو 
نوسەرانی جیهان كۆكبون لەسەر ئەوەی باسترناك 

بلیمەتێكی گەورەیە.
سەرچاوە: عبدااللە عبدالقادر، رۆژنامەی البیان، 

2011/9/12

كاتێ لە ساڵی 1957 رۆمانە نایابەكەی 
)دكتۆر زیفاگۆ(ی باڵوكردەوە، 
یەكێتی نوسەرانی واڵتەكەی 
ڕازینەبوون رۆمانەكە چاپبكرێت و 
لە هەمو جمهوریەتەكانی یەكێتی 
سۆڤیەتدا باڵوبكرێتەوە، ناچار لە 
رۆما باڵویكردەوە. باسترناك بەهۆی 
ئەم كارەوە، لەالیەن دەسەاڵتدارنی 
سۆڤیەتەوە دووچاری چەوسانەوەیەكی 
تازە بوەوە، حكومەتی هەمو ئەو 
نوسخانەی لە رۆمانی دكتۆر زیفاگۆ 
گەشتبووە واڵت لەگەڵ كتێبەكانی 
دیكەیدا، دەستی بەسەراگرتن و پاشان 
خودی "باسترناك"ی لە یەكێتی سۆڤیەت 
دەركرد
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ساڵ  حەفتا  لە  زی��اد  تێپەڕبونی  دوای 
بەسەر مەرگی شاعیری غەرناتە “فیدریكۆ 
گارسیا لۆركا”، كەچی هێشتا دۆزینەوەی 
گرنگ و  مەسەلەیەكی  میراتەكەی،  تەواوی 
ئاشكراكردنی  یارمەتی  سەرنجڕاكێشە و 
هەندێ الیەنی دیكەی ژیانی ئەم شاعیرە 
كوژراوە دەدات. وەك حاڵی ئەم نامانەی 
ماوەیەك  نوسیویەتی و  كەسوكاری  بۆ 
نامانەی  ئەم  دۆزراون��ەت��ەوە.  لەمەوبەر 
وەردەگێڕین،  نمونەیەكی  چەند  لێرەدا 
ئەندەلوسی و  شاعیری  مرۆڤانەی  الیەنی 
بچوكەكانی  وردەكارییە  بە  بایەخدانی 

ژیانی ڕۆژانەی، ئاشكرا دەكات.

نووسینی: نەجم والی
و. لە عەرەبییەوە: سەردەم

نامەكانی لۆركا
بۆ كەسوكاری
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بەشی ناوخۆیی خوێندكاران لە مەدرید، 1920

دایك و باوكی ئازیز

بە  هەست  خۆشەویستم،  مەدریدی  لە  هەر  جارێ 
دڵخۆشم،  زۆر  من  دەك��ەم،  ت��ەواو  ئیسراحەتێكی 
دەبێت.  باشییەوە جێبەجێ  پەڕی  بەو  كاروبارەكانم 
ڕاستەقینە  سەركەوتنی  بڵێم  گەر  ناكەم  زیادەڕۆیی 
بەدەستدەهێنم.. مەدرید تەنها شوێنە بۆ كاركردن و 

بۆ پەیداكردنی هاوڕێیەتی تازە.
ب��ووم،  خێمینیز"  ڕام���ۆن  "خ���وان  ل��ەگ��ەڵ  دوێ��ن��ێ 
نوسینەكانمی زۆر بەدڵبوو، بە ڕادەیەك تكای لێكردم 
بخوێنێتەوە.  هاوسەرەكەی  بۆ  تاكو  بەجێیانبێڵم 
ئەو پیاوێكە گەرچی توشی الوازی و كەمهێزی بووە، 
"میگێل  بە  قسەخۆشە.  كەسێكی  ئەوەشدا  لەگەڵ 

بیسارۆ" بڵێن كۆمەكی ئەو بەوەی الی "خوان  ڕامۆن" 
باسیكردوم، جێگای ڕێز و خۆشەویستیە. دۆن "خوان 
ڕامۆن" بە ڕۆبێكی ڕەشەوە پێشوازی لێكردم، لەسەر 
قەنەفەیەكی پان وپۆڕ دانیشتین، ئەو سوور بوو لەسەر 
بكەم،  سەردانی  لەماڵەوە  بتوانم،  هەركاتێ  ئەوەی 
تاكو پێكەوە بخوێنینەوە و پیانۆ بژەنین. یەكتریمان 

خۆشویست.
شاعیرە گەنجەكان لە مەدرید، بە پەرۆشەوە چاوەڕوانی 
هاتنی "تاگور"ی شاعیر دەكەن. بەاڵم سەبارەت بە 
"ماركینا"، هەرچییەك بڵێم هێشتا كەمە، پێرێ شەو، 
بەشێوەی پیاهەڵدانێكی گەورە بە "مارتینیز سییرا"ی 
لە )كامیرینۆ دی ال  تا درەنگانێكی شەو  ناساندم و 

باسترناك لە ڕۆمانی 
دكتۆر زیفاگۆ و لە میانەی 
پاڵەوانەكەی »زیفاگۆ« 
ناڕازیبونی خۆی بۆ شۆڕشی 
ڕوسی ڕاگەیاند، بگرە پێشبینی 
ڕوخاندن و لەناوچونی یەكێتی 
سۆڤیەتی كرد، دروست وەك 
ئەوەی ڕویدا. ڕەخنەگرانی 
سۆڤیەت هێرشیانكردە سەری و 
بە ناپاك لەقەڵەمیداندا، ئەمە 
لە كاتێكدابوو نوسەرانی 
جیهان كۆكبون لەسەر ئەوەی 
باسترناك بلیمەتێكی گەورەیە

لؤركا
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ئەكتەرێكی  خانمە  ماركینا  ماینەوە.  بارسیناس( 
شۆخ وشەنگە، هەمو ڕۆژێ لەگەڵمدا دێتەدەرەوە و بە 
سەرجەم خزمەكانیم دەناسێنێت. دوێنی "پیدرۆ دی 
خاوەنی  دواییان  ئەمەی  ناسی،  "زۆنیگا"م  ریبیدا" و 

درێژترین زمانە لە ژیانمدا ناسیبێتم.
نایاب  زۆر  بەشێوەیەكی  كاروبارەكانم  دواج���ار 
بەڕێوەدەچێت، لە ساڵی ئایندەدا سەردانتان دەكەم، 
من  ف��ڕێ��دەم.  خ��ۆم  س��ورەك��ەوە  گومەزە  لە  تاكو 
لە  ماڵئاوایی  بەیانی  تا  ئیشوكارم.  سەرقاڵی  زۆر 

كوڕەكەتان، فێدریكۆ، بكەن كە خۆشیدەوێن.
بەاڵم  بمنوسیایە،  زۆرت���رەوە  بەهێزێكی  دەبوایە 
وردەكارییەكان بە ڕادەیەك زۆرە، هیچم نییە پێتانی 

بڵێم و بۆتانی باس بكەم.
سەالمم بۆ هەمو كورسییەكانی چاخانەی )میدا(ی 

سەرسوڕهێن.
هەمیشە بۆ من بمێنن.

بەشی ناوخۆیی خوێندكاران لە مەدرید، 
ساڵی 1921

پەیوەندییە  بەهۆی  دواج��ار  بابە:  دای��ە و  ئازیزانم 
بڕیاربوو  س��ەردان��ەی  ئ��ەو  دیبلۆماسییەكانەوە، 
بە  دژ  پڕوپاگەندە  ئەنجامیبدات و  شاعیر  "تاگور"ی 
بەداخەوە  زۆر  بەڵێ  ڕەتكرایەوە.  بكات،  بەریتانیا 

زۆرمان  بۆ  مەسەلەیە  ئەم  نەهات،  گەورە  شاعیری 
بە  من،  گەرچی  بوون.  پێناخۆش  شوێنی  دەبێتە 
ڕاستی دەڵێم، هەستم بە كەمەكێك ئیسراحەت كرد، 
الچوبێت،  شانم  لەسەر  بارگرانییەك  ئەوەی  وەك 
بۆ  ب��وو،  لەسەرم  بەرپرسیارەتیەی  ئ��ەو  چونكە 
خوێندكاراندا،  كۆمەڵگای  لە  ئاهەنگەكە  رێكخستنی 
تشرینی  مانگی  لە  ئەوە  لەباتی  بوو.  گ��ەورە  زۆر 
زیاتر  شتێ  هەمو  ئەوكات  دێت،  داهاتودا  یەكەمی 

ڕێكدەخرێ و زیاتر ئامادەباشی بۆ دەكرێت.
شەمماندا،  یەك  ڕۆژانی  لە  تەنها  ئیشدەكەم،  زۆر 
دەڕۆم  دەدەم،  پشو  كەمەكێك  ئ��ەم��ڕۆ(  )وەك 
ن��اوی  )ب��ە  بیالزكیسیە  سروشتی  باخچەی  ل��ە 
وێنەكێشی ئیسپانی بالزكیس ناونراوە- و،ع( پیاسە 
بە  سەندەویچێك  بەیانییە و  ژەمی  ئێستا  دەك��ەم. 
لە  كە  هاوڕێیان  لە  كۆمەڵێ  لەگەڵ  دەستمەوەیە، 
پیاسە  پێكهاتووە،  ڕەخنەگر  مۆسیقار و  شاعیری و 
دەكەین. ئێمە بە ڕێگاوەین بۆ سەر شاخەكان كە تا 
لەبەر  من  شێوەیە  ناگەڕێینەوە..ئابەم  خۆرئاوابوون 

خۆردا ڕەش دادەگەڕێم، وەك یەكێك لە ئەنگۆال.
كۆكردنەوەدایە،  چاپكردن و  قۆناغی  لە  كتێبەكانم 
باسی  دوورودرێ����ژی  بە  دەن��وس��م و  بۆتان  بەیانی 
بە  ببم  خ��ۆم  بڕیارمدا  دەك��ەم،  بۆ  كتێبەكانتان 
باڵوكەرەوەی كتێبەكانم، ئەمەش دوای ئەوەی لەبەر 
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قەناعەتی  ڕامۆن"  "خوان  لۆژیكی،  هۆكاری  هەندێ 
هەڵبژاردەی  بۆ  گەورە  بەشێكی  بڕیارمدا  پێهێنام. 
شیعرە كۆنەكان تەرخان بكەم. ڕاستەخۆ دوای ئەوە، 
كتێبێكی دیكە باڵودەكەمەوە كە لێرە لە مەدرید كارم 
لەسەر  ناوازە،  تازەی  ئیشی  كۆمەڵێ  تێداكردووە و 
شێوەی سۆناتا، لەخۆدەگرێت. پێموایە ئەم كتێبە، 
بەرهەممهێناوە،  ئێستا  تا  كتێبانەی  ئەو  هەمو  لە 
پوختتر و سەنگینترە. ئەم كتێبی دووەمە، كاریگەری 
زۆری دەبێت. لەوبڕوایەدام لە هەمو ئەوانەی لەسەر 
شیعر بەرهەمهاتووە، پێشكەوتوتردەبێت. ئەم كتێبە، 
بۆ شاعیرێكی وەك من، وەك یەكەم تاقیگە وادەبێ. 

بەاڵم لەالیەكی دیكەوە كتێبێكی خۆش و سادەیە.
)لە  ناونیشانی  بە  سۆناتانە  لەم  یەكێك  بەیانی 
كەسە  ئەم  لباكیتۆ)  بۆ  دەنێرم  ئاوێنەكانەوە( 
لۆركای برای  لۆركایە و  گارسیا  فرانسیسكۆ   ناوی 
شاعیرە-و تاكو ببینێت ئەوەی پێشتر خوێندبومانەوە، 
بەڵكو  نییە،  ئێستادا  ئەمەی  لەئاست  تەنها  نەك 
ئەوەی پێشتر نوسیومە درۆ بووە. لێتان دەپاڕێمەوە 
بنێرن،  بۆ  و،ع(  ئیسانییە-  )دراوی  بیزیت-م   150
خراپە و  حاڵم  تابڵێی  پ��ارە  بە  سەبارەت  چونكە 
كاتێكی زۆرم بێ پارە بردووەتەسەر، تاكو پێم نەڵێن 
نمونە  بۆ  هاتووە،  بەسەر  زۆرم  شتی  دەستباڵوە. 

پارەی  پێدانی  پێشنیاری  "ئەبانییز"ەوە  لەالیەن 
سەنت  یەك  خاوەنی  گەرچی  من  بەاڵم  ك��ردم،  بۆ 
ئەو  نەفسمەوە،  عیزەتی  هۆی  بە  وەلێ  نەبووم، 
پێشنیارە چەورەم ڕەتكردەوە. جگە لەوە لە تۆلیدۆ 
دەعوەتكرد،  خوانێك  ئێوارە  بۆ  فێرناندۆ"م  "دۆن 
ناچار پێویست بوو بڕۆم بۆ الی "ئەبانییز" و داوای 
پارەی لێ بكەم بۆ هاوڕێیەك، پێمناخۆشە نەمتوانی 

دەم ودەست پارەكەی بۆ بگەڕێنمەوە.
بەیانی قسەتان لەگەڵ دەكەم

زۆرم  ماچی  سگیۆرا"،  "ئەنتۆنیۆ  بەڕێز  بۆ  سەالمم 
بۆ براكانم، سەالمم بۆ خێزانەكەمان، ماچێكیش لە 

كوڕەكەتانەوە، فێدیریكۆ، بۆ هەردوكتان.
كرد و  "باكیتۆ"وە  لەبارەی  قسەی  "فرناندۆ"  بەڕێز 

زیاد لە پێویست ستایشی كرد.

بۆینس ئایریس، 1933
سێیەمی  ڕۆژی  لە  براكانم،  ئازیز و  بابەی  دای��ە و 
نیشتەجێبوونم لە بۆینس ئایریس، نامەكەتانم پێگەیشت، 
چەند پێی دڵخۆش بووم. من بەهۆی ئەو دیاریانەی 
لێرە وەریاندەگرم و بەهۆی ئەو خۆشگوزەرانیەی كە 
ئەو  بەهۆی  من  شەرمەزارم.  دەژی��م،  تێیدا  رۆژان��ە 
كەمەكێك  جەماوەرەوە،  بەهۆی  زۆرە و  یاوەریكردنە 
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ناوبانگی گ��ەورەی��ەدا،  شارە  لەم  لێرە،   شەكەتم. 
شەوێك،  چەند  پێش  هەیە،  گاكان(م  )پاڵەوانێ 
بووم،  شانۆكان  لە  یەكێك  ك��ردن��ەوەی  ئامادەی 
چەپڵە  بە  دەستیانكرد  بینیمیان،  جەماوەر  كاتێ 
لێدان  چەپڵە  لە  درێژ  كاتێكی  دوای  تەنها  لێدان و 
ڕاوەستان. منیش پێویست بوو لە سەكۆی شانۆكەوە 
چركەساتێكی  دەرب��ڕم،  بۆ  خۆمیان  سوپازگوزاری 
ژیانمدا،  لە  شتانە،  ئەم  چونكە  تێپەڕی،  ناخۆش 
چاوەڕوان نەكراو بووە. ئەوە لە ڕۆژنامەكاندا دەبینن.
هەر كە گەیشتمە مۆنتیفیدیۆی پایتەختی ئۆرۆگوای، 
هات وهاوار لە دەوروبەرم دەستیپێكرد. لەوێ بینینی 
ڕۆژنامەنوسەكانی بۆینس ئایریس، بەالمەوە سەیربوو، 
بنوسن،  ل��ەب��ارەوە  ڕیپۆرتاجێكم  هاتبوون  ئ��ەوان 
لە  ئەرجەنتین  باڵیۆزی  گرتم.  وێنەیان  نازانم چەند 
بۆ  خێزانی،  "مۆراس"ی  لەگەڵ  "كاندیۆ"  ئۆرۆگوای 
هەندێ  كەشتییەكە،  سەر  سەركەوتنە  بەخێرهاتنم 
خانم یاوەریان بوون و ئەلبومیان بەدەستەوەبوو تاكو 
پێشوازیكردنەكەدا  لە  بێگومان  بكەم،  واژۆ  بۆیان 
ڕۆژنامەنوسان ئامادەبوون.  هەموو ئەم بەخێرهاتن و 
پێشوازیكردنە، بە هۆی ئەو سەركەوتنە بێ سنورەوە 
بەدەستیهێنابوو.  خوێن(  )زەماوەندەكانی  كە  بوو 
لەسەر و  شاعیر  التین،  ئەمریكای  لە  لێرە،  خەڵكی 

هەموو شتەكانی دیكەوە دادەنێن و خۆشیان دەوێت. 
ڕویدا،  لێرە  ئەوەی  وێنەیەكی  زەحمەتە،  ئێوە  بۆ 
بێننە پێش چاوی خۆتان و لەوە تێبگەن چۆن ئەمڕۆ 
لە لێكچەرێكدا، بە چێژ و وریاییەوە گوێیان گرتبوو. 
لێرە، ڕۆژ نییە تێپەڕێت و تێیدا لە هەندێ خانمەوە 
جوان و  شتی  لەنامەكاندا  نەگات،  بەدەست  نامەم 
بەپێزم پێدەڵێن، دەیانخوێننەوە. لە كەشتییەكەدا، 
بە  ئ��ای��ری��س��دا،  بۆینس  مۆنتیفیدیۆ و  ل��ەن��ێ��وان 
بۆینس  گەشتینە  كاتێ  كوشتیانم.  چاوپێكەوتن 
ئایرس، ئاپۆرەیەكی گەورەی خەڵك، لەناو بەندەرەكە 
چاوەڕێبوون، لەنێویاندا وەزیری دەرەوەی كۆڵۆمبیا، 
بوو.  ترسناك  من  بۆ  دیمەنەكە  وێنەگران.  شاعیر و 
لەسەروبەندی هاتنەخوارەوە لە كەشتییەكە، هەموان 
بوو  دەنگێك  لە  گوێم  لەناكاو  لێدام،  بۆ  چەپڵەیان 
ئەوە  فێدریكۆ!  فێدریكۆ،  ئای1  ئای!  هاواریدەكرد: 
دەنگی هاوسەرەكەی كۆكا بوو لەگەڵ منداڵەكەیدا، 
ماتلیدا-ش لە تەنیشتیانەوە بوو كە ژنی مام باستۆر 
بوو، هەروەها كۆمەڵە خەڵكێك لە فۆینتە باكیرۆسەوە 
هاتبوون )فۆینتە ئەو شارەی تێیدا شاعیر لەدایك 

بووە- و،ع(. ڕۆژنامەكان دەخوێننەوە.
كۆمەڵە خەڵكەكەیانە گرت،  وێنەی  وێنەگران  كاتێ 
خەڵكی  ئ��ەو  دەی��ان��وت:  گریان و  بە  دەستیانكرد 
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خەڵكی  گوندەكەمانە!  خەڵكی  گوندەكەمانە، 
فۆینتەیە! لێتان ناشارمەوە منیش دەستم بە گریان 
بۆ  ئ��ەوان  هاتەخوارەوە.  بەچاوما  فرمێسك  كرد و 
ئەوەی ڕێگایان پێبدەن بێنە ناو بەندەرەكەوە، پێنج 
كە  بڕیبوو  وێنانەیان  ئەو  هەموو  دابوو،  بیزیتیان 
من  باڵوكرابونەوە،  ڕۆژنامەكاندا  لە  گەیشتنم  پێش 
لەو حاڵەتەی ئەوان تێدەگەم. چونكە ئەوان سااڵنێكە 
كەسێكیان نەبینیوە لە گوندەكەیانەوە بێت، كەچی 
كە  نەدەكرد  باوەڕیان  هاتووم.  لەوێوە  من  ئەوەتا 
بینییان من بە خۆشحاڵییەوە  بینیوە، كاتێ  منیان 
پێشوازیان لێدەكەم و یەك دوای یەك ماچیان دەكەم، 
زۆر دڵخۆش بوون، لەو چركەساتەوە، هەمو جیهان 
بەالی ئەوانەوە جوان بوو. هاوسەرەكەی كۆكا لێی 
پرسیم: دایكت سەبارەت بە من چی پێوتی؟ منیش 
پێم وت زۆر باش بیرت دەكات. دوای ئەوە هاتن بۆ 
ئوتێلەكە بۆالم، من لە ئوتێل كاستالر لە ال بینیدا 
گەورەكانی  ئوتێلە  لە  یەكێكە  كە  بووم  مایۆ  دی 

بۆینس ئایریس.
چونكە  بزواند،  منیان  هەستوسۆزی  تابڵێی  ئەوان 
بابەیان  باسی  گ���ەورەوە  پەرۆشییەكی  ب��ەرێ��ز و 
هەڵسوكەوتیان  هەستمكرد،  ل���ەدوورەوە  دەك��رد، 
بۆ  ئەفسانەییە،  نمونەیی  هەڵسوكەوتێكی 

ماڵەكەی  بۆ  م��رۆڤ  كە  م��ەزن  خۆشەویستیەكی 
بەردەممدا،  لە  لەبیربوو،  زۆر  كۆنجیتایان  هەیەتی. 
زی��اد ل��ە ج��ارێ��ك ه��اواری��ان ب��ۆ ژی��ان��ی گوندەكە 

بەرزدەكردەوە.
ڕۆژی 24، لەسەر شانۆی ئەبینیدا، ڕۆژی سەرلەنوێ 
خوێن(ە،  )زەم��اوەن��دەك��ان��ی  نمایشی  ك��ردن��ەوەی 
ئەمڕۆ  فرۆشراوە.  ڕۆژ  بۆ سێ  شانۆگەریەكە  بلیتی 
مەسەلەكە زۆر گەورە دەبێت، بەهۆی ئەو ئاپۆرەیەی 
كە ئیسپانییەكان دەیجوڵێنن. بێگومان پێشوازییەكی 
ڕویدا،  لێرە  ئەوەی  بەاڵم  كراوم،  ئەمە  هاوشێوەی 
"لۆال  خانم  ب��وو.  چاوەڕوانییەكانەوە  ل��ەس��ەر وی 
میمبریس" ڕۆڵەكەی خۆی زۆر جوان بینی، خەڵكی 
لێرە وادەڵێن. باڵیۆزی ئیسپانیا كە پێنج یان شەش 
جار نمایشەكەی بینیوە، پێی وتم: "لۆال" ڕۆڵەكەی 
هێجگار جوان بینی، "لۆال" لە مەدرید بۆ یەكەمجار 
لەبەردەم جەماوەردا دەردەكەوێت، من تەواو دڵنیام، 
لەوێ لە مەدرید، وادەكات شانۆكە پڕ بێت لە بینەر.
لە  خێزانەكە.  بۆ  سەالمم  براكانم،  بۆ  زۆرم  ماچی 

كوڕەكەتانەوە، فیدیریكۆ، ماچێك بۆ هەردوكتان.
ڕۆژنامەی  ڕۆشنبیری،  الپ��ەڕەی  س��ەرچ��اوە: 

الشرق االوسط، ژمارە 11891، 2011/6/19
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پێشه كی  نوسه ر:
دیراساتی   شرۆڤه كردنی   گرنگی   له ئێستادا 
ئه و  ده ڕوات,  ف��راوان��ك��ردن  ب��ه ره و  ك��وردی  
له   س��ه رده م��ه دا-  له م  ئێستا-  كه   زانسته ی  
به رده ستماندایه  به  كه م ده زانرێت له به ر ئه وه  
باسه كانیان  دیراسه یه   ئه م  خوازانی   زانست 
قوڵتر ده كه ن و شیكردنه وه ی  سیاسی  ئه نجام 
ده ده ن وه  ڕاو بۆچونی  جیاواز لێك ده ده نه وه . 
ئه م  قاڵبووی   زانایانی   تریشه وه   الیه كی  له  
بواره  زیاتر سه رنج ده ده نه  مێژووی  كوڵتووری  

كوردی .
به رده می   ده خرێته   كه ئێستا  باسه ی   ئ��ه م 
ساڵێك  چ��ه ن��د  ب��ڕش��ت��ی   خ���وێ���ن���ه واران 
چاپه مه نیه   به شوێن  گه ڕانه   و  به دواداچوون 
ئینگلزی   )كه به زمانی   كوردیه كاندا  وه رزی��ه  

.) periodicals  پێیان ده گوترێ
باسه كه ی  من ده رباره ی باڵوكراوه  كوردیه كان 
له و هه وڵدانه دا به رجه سته بوو كه  بۆ  بوژانه وه  

و پاراستنی  ئه و چوار باڵوكراوه  ئاسورییه م 

نووسينى: دكتۆره  ئێدن نابی
و: لەئینگلیزیيەوه عه بدولكه ریم عوزێری

په خشه  وه رزیه كانی  ساباڵخ
له سااڵنی  1911وه  بۆ 1928 
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پێشه كی  نوسه ر:
كوردی   دیراساتی   شرۆڤه كردنی   گرنگی   له ئێستادا 
به ره و فراوانكردن ده ڕوات, ئه و زانسته ی  كه  ئێستا- 
له م سه رده مه دا- له  به رده ستماندایه  به  كه م ده زانرێت 
له به ر ئه وه  زانست خوازانی  ئه م دیراسه یه  باسه كانیان 
قوڵتر ده كه ن و شیكردنه وه ی  سیاسی  ئه نجام ده ده ن 
الیه كی  له   ده ده ن��ه وه .  لێك  جیاواز  بۆچونی   ڕاو  وه  
سه رنج  زیاتر  بواره   ئه م  قاڵبووی   زانایانی   تریشه وه  

ده ده نه  مێژووی  كوڵتووری  كوردی .
ئه م باسه ی  كه ئێستا ده خرێته  به رده می  خوێنه واران 
بڕشتی  چه ند ساڵێك به دواداچوون و گه ڕانه  به شوێن 
چاپه مه نیه  وه رزیه  كوردیه كاندا )كه به زمانی  ئینگلزی  

.) periodicals  پێیان ده گوترێ
كوردیه كان  ب��اڵوك��راوه   ده رب���اره ی  من  باسه كه ی  
و  بوژانه وه   بۆ   كه   به رجه سته بوو  هه وڵدانه دا  له و 
كه   ده دا  ئاسورییه م  باڵوكراوه   چوار  ئه و  پاراستنی  
به زمانی  ئاسوری  كوردستانی  ڕۆژهه اڵت ده رچووبوون 

له  شاری ورمێ )ورمێ  له  زه مانی  شاهه نشاهیداپێ ی  
ده وترا ڕه زائیه (.

ئه م چاپه مه نیانه  به زمانی  ئاسووری  به شێوه  نوسینی  
وه   ده رده چ���وون،   Neo Aramic تازه   ئارامی  
به ستانده ری  tutelage واته  به ئاستی  مژده به رانی  

مه سیحی  ئه مریكی  - له ساڵی 1918 دا ده رچوون.  
-كه كه مایه تیه كی  بچوك  ئه رمه نیه كان  و  ئاسوریه كان 
بوون له  ئازرباینجان وكوردستان ده ژیان- ناچاركران 
ئه وه ی  كۆچی   به جێبهێڵن.  و حاڵی  خۆیان  ماڵ  كه  

نه كردایه  ده كه وته  ژێر مه ترسی  كوشتنه وه  .
دواتر ئه م دوو شوێنه  ناونران ئازرباینجانی  ڕۆژئاوا. 
هاتنه   چاپه مه نیانه   ئه م  دا   1918 ساڵی   له   به واتا 
كۆتای ! به ڵێ ، وه رزیه كان وه ستان و ئامێره كانی  له  
ئاسووریه كان،  په خشانه ی   ئه م  كران.  تااڵن  چاپدان 
جارێكی  تر له  تاران، له ساڵه كانی  1950 كاندا سه ریان 
ڕۆژنامه گه رییه ی   ئه م  هه ڵدایه وه . ورمێ  جارێكی  دی  
به  خۆوه  نه بینی . هه ر له و سه رده مه دا، واتاله كۆتای  

له سه ره تای  سه ده ی  بیسته مدا، 
شاری  ورمێ  و ده وروبه ری ، 
ناوچه یه كی  زۆر سه رنج 
ڕاكێش بوون بۆگه شه پێدانی  
مژده ی  ئاینی  مه سیحی  له  نێو 
دانیشتوه كانیدا. ئه م سه رنج دانه  
بێ  بنه ما نه بووه  به ڵكو “75”ساڵ 
پێش ده ستپێكردنی  مژده به ری  
بڕیاری  له  سه ر ده رچووبوو. 
بڕیاره كه  له شاری  بۆستن، 
له ویالیه تی  )ماساچوسیتس(ی  
ئه مریكی  ده رچووه . بڕیاره كه  
سه رچاوه گیری  شاندێكی  
ئه مریكی  بوو كه  له  ساڵی  
1829 دا. ئه م شانده  به  بڕیاری  
كومسیونی  ته بشیری  مه سیحی  
ره وانه ی  ئه و ناوچه  كوردیه  
كرابوو
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گ��ون��ده   زۆرب����ه ی   ی��ه ك��ه م��دا،  جیهانی   ج��ه ن��گ��ی  
توركه وه   و  كورد  له الیه ن  ده ڤه ره كه   ئاسووریه كانی  
و  مڵك  و  ئ��اواره ك��ران  ئاسووریه كان  و  داگیركران 

ماڵیان لێ  زه وتكرا. 
ئاسووری   زمانی   وه رزییه كانی   په خشه   واژوكردنی  
له  شاری  ورمێ ، به  ڕاده یه كی  به رچاو له  ئاستێكی  
له   ڕاستیه یان  ئه م  زانستخوازان  شكۆمه ندابوو، 
به راوردكردنه كانیاندا له  گه ڵ باڵوكراوه كانی  سه رده می  
باڵوكراوه كانی   ده رك��ه وت��ووه .  بۆ  تردا  ناوچه كانی  

ده ڤه ره كه  به م زمانانه ی  خواره وه  ده رچوون:
من  بۆ سه رسوڕمانی   وه   فارسی   ئه رمه نی ،  توركی ، 

به  كوردیش !
ل��ه م س���ه رده م���ه دا، ئ��ه م شێوه  ب��ه  دواداگ��ه ڕان��ه  
كه ته لۆگه كانی  سه ر ئینته رنێتیان ده وڵه مه ند كردووه . 
به   نه بوون  ئینته رنیت  زانیاریانه ی  سه ر  ئه م  بوونی  
سه رچاوه ی  سه ره كی  زانیاری ، زیاتر سانه وی  بوون. 
واڵتی   ك��وردی   چاپه مه نی   له سه ر  تۆكمه   زانیاری  
ده ست  ئه مه ریكییه وه   كتێبخانه ی   له چوار  ئێران 

ده كه ون.  
ب����ه دواداچ����وون و  ب��ه   ب��اس��ه دا پشتم  ل���ه م  م��ن 
به ستوه .  ئه مه ریكیه كان  نووسه ره   هه ڵسه نگاندنی  
سكۆله ر)زانستخواز(  له   كه ڵكم  ب��واره وه   له م  هه ر 
یه گرتوه كاندا  له ویالیه ته   وه رگرتووه .  مه حۆ  لوقمان 
ئه م باڵوكردنه وانه  له به ر ده ستدان. ئه م دیراسه یه ی  
به نده ، تایبه ت نیه  به  مێژووی  ڕۆژنامه وانی  له  ئێراندا، 
زیاتر ئه ركی  به دواداچوونی  هه رسێ  باڵوكراوه  وه رزیه  
ده خه مه   بیسته م  س��ه ده ی   سه ره تای   كوردیه كانی  
,كه   ده وری��ه ی   باڵوكراوه   سێ   ئه م  خۆم.  ئه ستۆی  
زیاتر له گۆڤاری  وه رزی  ده چن, به زمانی  كوردی  له  
ساباڵخ له  نێوان سااڵنی  1911-1928 دا ده رده چوون. 
ماده   ڕوون��ی   وێنه یه كی   من  س��ه ره ت��ای��ه ك،  وه ك 
وساباڵخ  ورم��ێ   ش��اری   ه���ه ردوو  له   كلتوریه كان 

ساوج  وتوه   ساباڵخیان  به   )توركه كان  ده خه مه ڕوو 
بواڵك كه به مانای  كانیاوی  سارد دێت (. له پاڵ ماده  
كلتوریه كانیشدا دیقه ت له توانای  ئه ده بی  و ڕوانبێژی  
پێشینه ی   گومان  بێ   ده ده م.  كوردی   ڕۆژنامه وانی  
له   هه بووبێ   ڕۆڵ��ی   ده ب��ێ   منه وه   ب��ه الی   سیاسی  

ڕه خساندنی  ڕۆژنامه وانی  وچاپه مه نیدا.
گرنگه  به المه وه , ئه و ڕاستیانه  ڕوون بكه مه وه  چونكه  
په یوه ندی   شیكردنه وه ی   كاره دا  له م  من  مه به ستی  
به   خۆم  ناشمه وێ   وه   نیه ,  ئاسوری   كوردو  نێوان 
نه ته وه كانی  و  كورد  سیاسی   باری   شرۆڤه كردنی  
ئاواته خوازم  وه ل��ێ   ك��ه م,  خه ریك  ده وروب��ه ری��ه وه  
و  سه رحاڵ  بخه مه   تیشك  بتوانم  ئه مانه ته وه   كه به  
ئه و  كوردی   ئه ده بی   بارودۆخی   كوردو  ژیانی   باری  

سه رده مه . 
و  ورم��ێ   ش��اری   بیسته مدا،  س��ه ده ی   له سه ره تای  
بوون  ڕاكێش  سه رنج  زۆر  ناوچه یه كی   ده وروب��ه ری ، 
نێو  له   مه سیحی   ئاینی   م��ژده ی   بۆگه شه پێدانی  
بنه ما نه بووه   دانیشتوه كانیدا. ئه م سه رنج دانه  بێ  
مژده به ری   ده ستپێكردنی   پێش  “75”س��اڵ  به ڵكو 
له شاری   بڕیاره كه   ده رچ��ووب��وو.  سه ر  له   بڕیاری  
ئه مریكی   )ماساچوسیتس(ی   له ویالیه تی   بۆستن، 
شاندێكی   سه رچاوه گیری   بڕیاره كه   ده رچ���ووه . 
شانده   ئه م  دا.   1829 ساڵی   له   كه   بوو  ئه مریكی  
ره وانه ی   مه سیحی   ته بشیری   كومسیونی   بڕیاری   به  
ئه و ناوچه  كوردیه  كرابوو. كۆمسیۆنه كه  ناسراوه  به .
)ABCFM( ئه م كۆمسیۆنه  ئه م بڕیاره ی خۆی به  
له و  چونكه   قه ڵه مدا  له   مه ترسیدار  پڕ  هه نگاوێكی  
بۆكۆنترۆڵ  ئێران  و  رووس  نێوان  جه نگی   كاته دا 
ئارادابوو.بڕیاره كه ش  له   ناوه ڕاست  ئاسیای   كردنی  
و  ورم��ێ   ش��اری   كه مه سیحیه كانی   ئ��ه وه ب��وو  ب��ۆ 
له هه مان  هه ر  ڕاكێشن.  خۆیاندا  به الی   ده وروب��ه ری  
ورمێ   شاری   به   نزیك  ساالماسی  له ناوچه ی   كاتدا، 
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له   كه   هه بوو.  كاسۆلیك  رومان  مه سیحی   كیانێكی  
بنه مادا كاسۆلیكییه  فه ڕه نسیه كان دایان مه زراندبوو.
ڕۆژهه اڵتی   له   هاوشێوه یان  ده زگای   فه ڕه نسیه كان 
ده زگای   دامه زراندنی   ئه وه   له به ر  هه بوو.  ناوه ڕاست 
هاوشێوه ی  تریان به الوه  ئاسان بوو. فه ڕه نسیه كان 
دیبلۆماسی  خۆیان  به رژه وه ندی   بۆ  ئه ركانه یان  ئه م 

جێ  به جێ  ده كرد.
مژده به ری  پڕۆتستانێ  له  ئێراندا
)Protestant Missions in Iran(

كردنی   سه رپه رشتیاری   بۆ   )ABCFM( بڕیاری  
مه سیحیه كان دوو خاڵی  گرنگیان تێدابوو، یه كه میان 
ئه وه بوو كه  ته ركیز بكه نه  سه ر كه نیسه ی  كاسۆلیكی  
دووه میان  نه ستۆریدا،  ڕۆژهه اڵتی   له   ئه پۆستۆلیكی  
 Neo( ئ��ه وه  ب��وو ك��ه  ب��ره و ب��ه  زم��ان��ی  ت���ازه ی
ناو  له   گفتوگۆ  زمانی   بیكه نه   و  بده ن   )Aramic
مه سیحیه كانی  باكووری  ڕۆژئاوای  ئێران. ئه م خاڵه ی  
دووه م ئاسایی  نه بوو چونكه  له  دواییدا ده ركه وت كه  
له  ناو مه سیحییه كانی  ئێراندا نامۆیی له  زمانی  ئه م 

كه مایه تیه  ده كرا. 
پرێسیاتێریه كان   1915دا  له ساڵی   ڕاستیدا،  له  
 ABCFM جێگه ی   )Presbyterians(ك��������ه  
گرته وه , بڕیاری  به كارهێنانی  زمانی  ئارمییان گۆڕی  
بڕیاردانه   ئه م  گرنگی   هۆكاری   فارسی .  زمانی   به  
ئه وه  بوو كه  له  چه ندشوێنێكی  وه كو ڕه شت، تاران، 
دانیشتوانی  زۆرینه ی   تر  جێگای   وچه ندین  مه شهه د 
فارسی له خۆ ده گرت, له م شوێنانه شدا خه ڵكانێكی  
زۆر كه  ئاسووری  نه بوون ئاینی  خۆیان ده گۆڕی  بۆ 

مه سیحیه ت. 
به    )Presbyterians( )پرێسیاێریان  تێبینین: 
مانای  به ڕێوه بردنی  كه نیسه  دێت كه  له الیه ن كۆمه ڵێك 
قه شه وه  به  یه كسانی  كارده كه ن و بڕیار ده ده ن ئه م 
تاقمه  جێگه ی  )ABCFM( یان، له ساڵی  1871دا 

گرته وه  و بڕیاری  به كارهێنانی  زمانی  فارسییان دا(.
ب��ه ه��ه رح��اڵ، ی��ه ك��ه م ك���اری  ش��ان��دی  م��ژده ب��ه ری  
م��ه س��ی��ح��ی��ه ك��ان��ی  ئ��ه م��ری��ك��ا ن���ه ك ه���ه ر ل��ه ن��او 
به ڵكو  پێكرد  ده ستی   ئێراندا  چینه چه وساوه كانی  
به زمانی  ئارامیش چاالكیان نواند، به  واتا زمانێكیان 
به كارهێنا كه  گه یشتبووه  الوازترین ئاستی  زمانه وانی  

له مێژوودا. زمانی  ئارامی ، له خۆیدا، 
له ڕۆژهه اڵتی   بووه   ونوسین  گفتوگۆ  زمانی   كۆنترین 
ناوه ڕاستدا، به اڵم به كارهێنه رانی  ئه م زمانه  كه وتنه  
ژێر فشاری  سیاسی  دوژمنه كانیانه وه  و ناچار بوون 
دووره   شوێنه   و  سه خته كان  شاخه   بكه نه   ڕوو 
بكه ن  كۆچ  توانی   كه نه یان  ئه وانه ی   ده سته كان، 
كه وتنه  ژێر ڕه حمه تی  خێڵه  ئیسالمیه  سه رسه خته كان 

و ده ره به گه كان وفه رمانبه رانی  حكومه ته كانه وه .
بڕیاری  ABCFM گۆبه ندێكی  نایه وه  كه  تا سه ده یه ك 
1835دا,  له ساڵی   ده خ���وارد.  جۆشی   دوات��ری��ش 
ساڵی   له   كه    “ پێركینز  جه ستین  پایه دار  قه شه ی  
دوای   كۆچی   دا   1865 له   و  بووه   دایك  له    1805
كردووه  “ قوتابخانه یه كی  كوڕانی  كرده وه  )نه وتراوه  
له  چ شارێك بووه  به اڵم پێده چێت له  ورمێ  بوو بێت 
- وه رگێڕ( دواتر له  ساڵی  1843 دا قوتابخانه یه كی  
یه كه م  ڕانه وه ستا،  به مانه شه وه   كرده وه .  كچانیشی  
ڕۆژنامه ی  له  هه موو ئێراندا به  هه موو زمانه كانیه وه  
مانای   به   كه    Zahrira( نا لێ   ناوی   و  دامه زراند 
تێبینیانه ی الی  ئه م  دێت(,   ڕووناكی   تیشكه كانی  

خواره وه ی له سه ره  :
ب��ارودۆخ��ی   به هۆی   هه رچه نده   ڕۆژن��ام��ه ك��ه    )1(
تا  ب��ه اڵم  ده رن��ه چ��ووه ،  پێكی  به ڕێكو  ج��ی��اوازه وه  
دوای   ساڵ   48 واته   به رده وامبووه ,   1918 ساڵی  
چاالكیه   ڕۆژنامه كه ,ئه م  دامه زرێنه ری  دوایی  كۆچی  
هه ر به رده وام بووه . له  هه مان ساڵدا مه سیحیه كان 
گڵۆڵه یان كه وته  لێژی ، ناچار كران باڵوه ی  لێبكه ن 
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و خۆیان له  كوشتن ڕزگار كه ن. هه ر له و كاته شه وه  
تیشكی  ڕوناكی  ڕۆژنامه گه ری  وه ستا و ئاوابوو.

قه شه په ركینز به  ئاسووریه كانی  ده ووت نه ستۆریه كان، 
و  خۆشگوزه رانیان  هه بووبۆ  تینی   به   په رۆشێكی  

هۆشیاركردنه وه یان. 
نه ته وه كانی   خه مخۆری   ئاست  هه مان  به   په ركینز 
باشترین  بووه .  تورك  و  فارس  و  كورد  وه ك  تری  
كه   تابلۆیه یه   دوانزه   ئه و  ڕاستیه   ئه م  شایه تحاڵی  
به بۆیه ی  ئاوی  كێشاونی . ئه م تابلۆیانه  تا ئێستا ماون 
به هه مووپێكهاته كانی   پیاوه ی   ئه م  خۆشه ویستی   و 
ورمێ  به زیندووی  به  جێهێشتوه -ماوه یه ك ورمێ  ناوی  

گۆڕابوو به  ڕه زائیه . 
)2( له سه ره تای  سه ده ی  بیسته مدا، بوونی  ئه مریكی  
سه قامگیرو  ت��ه واو  ده وروب���ه ری   و  ورم��ێ   له شاری  
توانی   به ته نها  ئه مریكی   ده زگایه كی   بوو.  داڕێ��ژراو 
150 قوتابخانه ، له و شاره و شارۆچكه كان وگونده كانی  
ده وروبه ری  دامه زرێنن.پێشه واكانی  ئه م قوتابخانه یه  
وئافره ته وه  ده رچووی  هه مان قوتابخانه كانی   به پیاو 
ناوچه كه  بوون به م كاره  گرنگه  ڕێژه ی  خوێنده واریان 
له  ورمێدا، گه یشته  40% ی  دانیشتوان، كه چی  له هه موو 
ته نها  ده گه یشته   خوێنده وار  پیاوی   ڕێژه ی   ئێراندا 
له شاره كاندا  ئه مه   ده گه یشته  %7,  ئافره ت  و   %20
به اڵم له الدێكاندا ڕێژه ی  خوێنده واری  پیاوان 5% بووه  

و ئافره تی  خوێنده وار بوونی  نه بووه . 
پێده چێت به هۆی  سه ركه وتنی  مژده به ران له الیه كه وه  
بۆ  لۆسه ریه كان  كۆچكه ره   تاقمه   زۆرب��وون��ی   و 
حه زیان  بۆخۆیان  )كه   یه كگرتووه كان  ویالیه ته  
ڕوویان  نوێ  له   سه ر  ده كرد(  مژده به ری   ئه ركی   له  
ده كرده وه  باكوری  ڕۆژئاوای  ئێران. له الكه ی  تره وه ، 
كاری  مژده به ری  ئه مریكای  باشوور په ره ی  ده سه ند.
سوید  و  ئه ڵمانیا  خه ڵكی   به زۆری   كوچكه رانه   ئه م 
و نه رویج بوون, له  ویالیه ته  یه گرتوه كان و كه نه دا 

لۆسه ری   ده زگ��ای   به هۆی   وه   ده ب��وون.  نیشته جێ  
بۆ  به ڕێكران  كراو  بۆ  ئاسانییان  كار  ڕۆژهه اڵته وه  
ده كرده   ڕویان  زۆر  مه سیحییه كی  واتا  )به   ئێران 
بوونیان  نیشته جێ  پاش  له   باشوور,  ئه مه ریكای 
ده ستیان ده كرد به  كاری  ته بشیری له  ئه مه ریكا و 

كه نه دا و واڵتانی ده ره وه دا-وه رگێڕ(
نێوان  له   كه نیسه   كاری   دامه زراندنی   هۆكاری    )3(
كۆنفرانسی   بڕیاری   بۆ  ده گه ڕێته وه   كورده كاندا، 
ئه م  له جیهاندا.  م��ژده ب��ه ری   ك���ه ره وه ی   یه كالیی  
ئه دنبه ره ی  له شاری   دا   1910 له ساڵی   كۆنفرانسه  
سكۆتله ندی  به ڕێوه  چوو. ئه م كۆبوونه وه یه  به رفراوان 
بڕیار  بوو.  تێدا  بڕیاری   خاوه ن  زۆری   كه سی   بوو، 
درا كه  ناوچه ی  كورد كراوه  بێت بۆ لۆسه رییه كان. 
چوونه   قۆسته وه و  هه له یان  ئه م  ئه مریكیه كانیش 

ناوه وه . 
به   ڕۆژه���ه اڵت  لۆسه ری   به رانی   م��ژده   په یوه ندی  

كورده وه 
 The Lutheran Orient Mission and the(

)Kurds
كاره   ئه و  تامه زرۆی  ئه ڵمانی   لۆسه ری   مژده به رانی  
مژده به ریه  بوو بوون كه  له ئه وروپا و واڵتانی  ئینگلزی  
زماندا پراكتیزه یان ده كرد، چاویان بڕیه  سه ر گه لی 
بۆ  دامه زراند  شاندێكیان  دا   1895 له ساڵی   كورد. 

كاركردن له ناوچه  كوردیه كاندا. 
كه وته   تریان  ئه ركێكی   و  نه كرا  به ڕێ  شانده   ئه م 
به رده م ! هه ر له و سااڵنه دا كۆمه ڵكوژی  مه سیحیه كان 
سوڵتان  پێشڕه وایه تی   به   توركه كانه وه ,  الیه ن  له  
جۆشی   عوسمانیه كاندا  له ناوچه   حه مید  عه بدول 
سه ند. له به رئه وه  شانده كه  بڕیاری  دا كه  به  هه موو 
گورو توانایه كه وه  ده ست بكه ن به  كاری  فریاگوزاری  
له   ئاسووریه كان  و  ئه رمه نیه كان  فریاكه وتنی   و 
شاندێكی  پێشتر  لۆسه ریه كان  به هه رحاڵ  توركیادا. 
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وێستگەكان68

بچكۆله یان ناردبوو بۆ ئێران و توانیبویان مه شق به  
قه شه  ئاسووریه كان بكه ن و دوو كه نیسه ی  له ناوچه ی  

ورمێ  دا دامه زرێنن. 
 ،phD  دك��ت��ۆر ف��ۆس��وم، ه��ه ڵ��گ��ری  ب��ڕوان��ام��ه ی
كاری    ”1920 كۆچكردووی   و   1879 “له دایكبووی  

مژده به ری  ورمێی گرته  ئه ستۆی  خۆی . 
شاره زایانی  كورد ومێژووناسان فۆسوم به  چاالكه وانی  
زوربه ی  داده نێن,  كوردیدا  دیراساتی   له   سه ره كی   
كاره كانی له  شاری  ساباڵخ ئه نجامداوه  )ئه م شاره  
هه رچه نده   قه شه یه   ئه م  ناسرا(  مهاباد  به   دوات��ر 
ئه مریكی  بوو به اڵم به ڕه گه ز نه رویجی بوو. فۆسوم 
سااڵنی  1904  بۆ 1909 ی  له  ورمێ  بردۆته  سه ر، 
و  )ئ��اس��ووری (  سیریاك  زمانی   فێری   ل��ه وێ   هه ر 
توركی  بووه . دواتر له  ساباڵخ فێری  كوردی  بووه . 
كۆمه ڵی   دواتر  بوون.  له وێ   ئه و  پێش  ئه ڵمانیه كان 
مژده به رانی   له گه ڵ  فه ره نسی   سویدی ،  ئه مریكی ، 
لۆسه ری  له واڵتانی  تری  ئه وروپاوه  هاتوون و كاریان 

پێكه وه  كردووه .
مژده به ری   شاندانه ,  ئه م  سه ره كی   سپۆنسه ری    
 Lutheran Oriental( روژه���ه اڵت  ل��وس��ه ری  
Mission(   بووه  كه  له  ناوه ڕاستی  ڕۆژئاوای  ویالیه ته  
دامه زراندبوو. سه ره كیان  باره گای   یه گرتوه كاندا 
ئه م شانده  زۆر به  ڕوونی  پرێنسیبی  كاركردنیان له  
له   ناقۆاڵ  واژۆ كردبوو، به اڵم دوو فاكته ری  ساباڵخ 

بونیه ی  ئه م شانده دا كاریگه ری خراپیان هه بووه : 
1-ئه ندامانی  شانده كه  فره  ڕه گه ز بوون وه ك شاندی  
ئه مریكی  Presbyterianپێكه  وگونجاو نه بوون كه  

ته نها هاواڵتی  ئه مه ریكی  بوون. 
ته ركیزی   خه ستی   به   ڕۆژهه اڵت  لۆسه ری   2-شاندی  
دواترهه ندێ   هه رحاڵ  به   كورده كان،  سه ر  ده كرده  

ئاسووریان له خۆیان كۆكرده وه .
دوكتۆر ڕیڤ فۆسوم كاتی  پشووی  خۆی  له ویالیه ته  

 له پاڵ سمكۆدا، هه ندێك ناوی  
وجاخ زاده ی  كورده كان هاتووه ، 
ته نانه ت باسی  هاوسه ره كانیشیان 
كراوه . ناوی  مسته فا قازی  هاتووه  
كه  ئه وسا قوتابی  كۆلێژی  پزیشكی , 
له  خه سته خانه ی  فێركاری  حه یده ر 
پاشای  ئه سته نبوڵ بووه . مسته فا كوڕی  
خانه واده یه كی  ناسراوی  ساباڵخ بووه .
خه ڵكه  محه لیه كانی  تری  ساباڵخ 
)كه باس كرابێتن ( جوله كه  و ئه رمه نی  
و كارمه ندانی   ڕوسی  بوون له  ساباڵخ. 
به هه رحاڵ ناوی  هه ندێ  بازرگانی  
موساڵوی  هاتووه  كه  بۆ خۆیان 
كاسۆلیكی  كلدانی  بوون و په یوه ندی  
مژده به رییان به و گروپانه وه  نه بووه 
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خزمه تی  بۆ  به پاره كۆكردنه وه ,  یه كگرتوه كاندا 
سه ر،  بردۆته   واڵته كه ی   كه نیسه كانی   له   ك��ورد, 
وێڕای خزمه تی ئامانجه  ئاینییه كان بۆ كاری مرۆییش 

به كاری هێناون. 
ساباڵخ.  گه یشتۆته   دا   1911 له ساڵی   فۆسوم 
بواڵكیان  س��اوج  ن��اوی   ته نها  م��ژده ب��ه ران  )هه موو 
شارۆچكه یه   ئه م  به كارهێناوه (.  ساباڵخ  جیاتی  له  
ده كه وێته  باشووری  ڕۆژئاوای ورمێوه  و نزیكی  300 
كیلۆمه تر به  ئاڕاسته ی  ڕۆژئاوا  له  شاری  ته برێزه وه  
دووره . ئه م شوێنه  ستراتێجیه  گرنگبوو بۆ پاراستنی  
1921دا   -1916 ته نگه شه كانی   له   شانده كه .  ژیانی  
ئه ندامانی  شانده كه  له  كاتی  سه فه ركردنیاندا به ره و 
ئه وروپا و گه ڕانه وه  بۆ واڵتی خۆیان شاری ته برێزیان 
چاره سه ری   و  تر  بۆپێداویستی   به اڵم  به كارده هێنا. 
به كارده هێنا  ورمێیان  شاری   ده زگاكانی   پزیشكی ، 
چونكه  خه سته خانه ی )وێست مینسته ر( له وێ  بوو، 

ئه مه  یه كه م خه سته خانه ی  ئێران بوو.
كاری   پرینسیپه كانی   سه ره تایی   و  گرنگ  خاڵی  
به لۆسه ری   كه سه ر  بیانی   مژده به ری   ڕێخراوه كانی  
ڕۆژهه اڵت بوون: داكۆكی  كردن بوو له سه ر فێركردنی  
زمان. وێڕای  ئه مه ش مژده به ران ئامۆژگاری  كرابوون 
كوردی   زمانی   فێری  خۆیان  یه كه مدا  ساڵی   له   كه  
ببن.  كورده كان  تێكه اڵوی   تر  به واتایه كی   بكه ن. 
كه   وت��راب��وو  پێان  ئامۆژگاریه كانه وه   له میانه ی  
و  ئاسووری   ڕێگه ی   له   كورده كان  نه شیاوه   كارێكی  
ڕه گه زی   بنه چه ی   جیاوازی   بكرێن.  فێر  ئه رمه نیه وه  
لێده كه وته وه ،  ژیانی  مژده به ران هه میشه  هه ڕه شه ی  
ئه م نا دڵنیاییه  به تایبه تی  له دوای  جه نگی  جیهانی 
یه كه م  كه   ئێدماند  دوكتۆر  سه ند.  په ره ی   یه كه مدا 
فۆسومی  مژده به ری   شاندی   هاوكاری   بوو  پزیشك 
كرد، هه ر له سه ره تای  جاڕدانی  جه نگدا گه ڕایه وه  بۆ 

واڵتی  خۆی  و ئیتر سه ردانی ساباڵخی نه كرده وه .

به   پشتیان  ئه مریكیه كانه وه ,  هاواڵتیه   به نیسبه ت   
قونسوله   ئه م  به ستبوو.  له ساباڵخ  ڕوسی   قونسولی 
بۆخۆی  لۆسه ری  بوو، ناوی  كۆلۆنیل  ئه لێكسانده ر 
لیاس بوو, به  ئه سڵ فینله ندی  بوو, له  دایك بووی  
له شه ڕی   ساڵیدا   45 له ته مه نی   بوو.   1869 ساڵی  
جیهاندا  جه نگی   هه ڵگیرسانی   له كاتی   میاندوواودا 
كوژراو ئه مریكیه كان ئه م پارێزه ره یان له  كیس چوو. 

 )6(
 ته ركیزی  مژده به ری  كاسۆلیكی  

له ڕۆژهه اڵتی  ناوه ڕاستدا
 Catholic Mission Focus in the Middle(

)East
كه هه موو  بین  ئاگا  به   له وه   ئه گه ر  سوودبه خشه  
شانده كان له  مێژه وه  گرنگییان به كورد داوه . هه ر له  
كۆنه وه ، له ساڵی  1787 ه وه  باڵوكراوه یه كیان ده كرد 
له   بێ  ك��وردی   زمانی   دیراسه ی   یه كه م  ده شێ   كه  

الیه ن ڕۆژئاواییه كانه وه  )7(.
نوسه ری  باڵوكراوه كه  مژده به رێك بووه  كه  بۆ ماوه ی  
دوو ساڵ له شارۆچكه ی  عه مادیه ، له  باكوری  موسڵ، 
سامۆئێڵ  قه شه   نۆزده هه مدا،  )8(.له سه ده ی   ژیاوه  
 )ABCFM(  ڕه هیا كه  ئه مه ریكی  بوو، وه  ئه ندامی
كوردی   دیراسه ی   دووه م  دا   1856 له ساڵی   بوو، 
پیته ر  كه   كاتێكدایه   له   ئه مه ش   .)9( باڵوكرده وه  
كوردی   )1857-1858(دیراسه یه كی   له سااڵنی   لێرچ 
گه یانده  باڵوكردنه وه . پشتی  به ستبوو به كورته  چیرۆك 
و شیكردنه وه ی  زمانی  كوردی ، ئه م كورته  چیرۆكانه ی  
له دیله كانی  جه نگه وه  وه رگرتبوو كه  له  به ندینخانه ی  
 .)10( گیرابوون  موسكۆ  باشوری   شارۆچكه یه كی 
مژده به ری   نوێنه رایه تی   یه كه م  كه بۆخۆی   فۆسوم 
مه وادێكی   له ساباڵخ,  ده كرد  ڕۆژهه اڵتی   لۆسه ری  
زۆری  وه رگێرا بۆ كوردی  و گرنگی  ته واوی به زمانی  
به زمانی   گرنگیدان  1920دا  ساڵی   له   دا.  كوردیش 
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ئاسوریه كانیشه وه ,  له الیه ن  و  بووه   چڕتر  كوردی  
یه كێك له پێشه واكانی  كه ناوی  پێرۆز ئلیبا ئاغا بوو 

كارێكی  كوردی  خۆی  باڵوكرده وه  )11(
مژده به رایه تی  كاسۆلیكی   په یوه ندی   هه رچه نده  
وه لێ   پێكرد,  ده ستی  هه ژده یه مدا  س��ه ده ی  له  
ناوه ڕاست،  ڕۆژه��ه اڵت��ی   كاسۆلیكییه كانی  شانده  
ن��ه داوه .  ك��ورد  به   گرنگییان  ده رده ك���ه وێ ،  وه ك 
خراپی   باری   و  نه خوێنده واری   چاره سه ری   خولیای  
ته ندروستییان نه بووه , گوێشیان نه داوه ته  ته فسیری  
یاخود  ب��ووب��ێ   ورم��ێ   ل��ه   چ��ی   ئ��ه گ��ه ر  ئینجیل. 
له   ئه وانه ی   سه ر  كردۆته   ته ركیزیان  له سه الماس، 
ڕۆژهه اڵت  مه سیحی   واته   بوون،  مه سیحی   خۆیاندا 
بوون، به تایبه تی  ئه وانه ی  ئارامی  بوون و به ڕاده یه كی  

كه متریش دوای ئه وان  ئه رمه نیه كان هاتوون. 
كلدانی   كاسولیكی   كه نیسه یه كی   دام��ه زران��دن��ی  
له سه ده ی  16 یه مدا, بۆ به ندو باوی  ئاینی  به شێوه ی  
له گه ڵ  بوو  ڕۆما  بوونه وه ی  نزیك  ته نها  ڕۆژهه اڵتی  
ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاستدا. خاوه ن تیوریه كانی كاسۆلیكی 
كه  پێش نوێژییان ده كرد, ترسی  ئه وه یان هه بوو كه  
ئه وانه ی  ئاینی  ئیسالم به جێ  دێڵن دووچاری  سزای  
ببنه وه , چ له گروپه   سه ختی   شه ریعه تی ئیسالمی  
له نامه    .)12( كه سه وه   له تاكه   چ  ئاینیه كانه وه و 
دوو  ئه و ساڵه دا،  مژده به رانی   گۆڕینه وه كانی شانده  

ڕێگه ی  مه ترسی  دار كه وتوونه ته  به رچاو: 
كوشتنی   س��زای   سه پاندنی   به سه ردا  ترسی    )1(

به سه ر ئه و كه سانه دا كه دینه كه یان به جێ دێڵن 
گۆڕینی   كه هه وڵی   كه سانه ی  ئه و  سزادانی   )2(
موسوڵمانان ده ده ن بۆ ئاینێكی  تر، ئه وه ی  ئه م كاره  
سزای   دوچ��اری   و  ده كرێت  هه ژمار  به كافر  ده كات 

سه خت ده بێته وه . 
لێره دا ئه و هۆیه  ڕوون ده بێته وه  كه  بۆچی  ته ركیز 
به  سروشتی  مه سیحی   ئه و كه سانه ی   ده كرایه  سه ر 

جوله كه   (یاخود  وئه رمه نی   )ئاسوری   وه ك  بوون 
ئومێد  په نجه ره یه كی   ئاڕسته یه شه وه   له م  ب��وون. 
ده كرایه وه  كه ئه مانه  به نهێنی  بتوانن موسوڵمانه كانی  
به تایبه تی   ئه مه   وه رگ��ێ��ڕن.  له دین  ده وروب��ه ری��ان 

ئومێدێ   بوو 
مه سیحییه ت  بیانییه كانی  شانده   ل��ه ڕاب��وردوودا. 
شه ریعه تی   یاساكانی   كردنی   سه رپێچی   به تۆمه تی  
ئیسالمی  نه ده خرانه  به رده م دادگا، یاخود به  ئاشكرا 
بیسته م  سه ده ی   به داهاتنی   به اڵم  ن��ه ده دران.  سزا 
مژده به رانه ی   ئه و   .)13( گ��ۆڕا  ب��اره   و  حاڵ  ئه م 
یاسا  به حوكمی   ك��وژراب��وون،  ك��ورده وه   كه له الیه ن 
له ئێران  نه   بوو،  ده رنه چوو  بۆ  كوشتنیان  بڕیاری  
و نه  له  مێسوپۆتامیادا  )14(. ئه مه  هه مان شێوه  
دا  ئێران  ئیسالمی   له كۆماری   كه   هه ڵسوكه وته  

كوشتن, له ساڵی  1979په یڕه و ده كرێ.
په یڕه و  موسڵمانه كاندا  به سه ر  به زۆری   سزا  هه مان 
الیاندا.  خۆیان  دینی   له سه ر  هاتوو  ئه گه ر  ده كرێت 
سه پێنرا  به سه ردا  كوشتنی   سزای   كه   كورد  یه كه م 
ئه و كه سه  بوو له سه ده ی  نۆزده هه مدا له شاری  ورمێ  
هه ڵواسرا. یه كه م كورد كه  له الی  ڕۆژئاوایه كان ناسراو 
بێ  له ئیسالمه وه  گۆڕابێ  به  مه سیحی  له ساڵی  1894 
به   كراوه   سنه   له شاری   ئاسوریه ك  ده ستی   به   دا 

مه سیحی  )15(.
چی  بوو وای  له  ئه وروپیه كان و ئه مه ریكیه كان كرد 
ئه وه نه  خوو بده نه  كورده كان ؟ چه ندین لێكدانه وه  
دوو  ته نها   , به خشن  نا  ته واو  زانیاری   به اڵم  هه ن 
ئه وه یه  كه  كورده كان  یه كه میان  فاكته ریان شیاون، 
به  زۆری  سوننه ن و له ژێر ده سه اڵتی  پیاوه  ئاینیه كانی  
شیعه دا نین كه  به شێوه ی  مه الكانی  ورمێ  و ته بریز 
و ناوه نده كانی  تر بڕیاریان به سه ردا ده رده كه ن. ئه م 
ڕاستیه  بوو كه  وای  له  لۆسه ریه كان كرد كه  كوردێك 
ساڵی   كرماشان،  له شاری   ئیالهی   عه لی   ناوی   به  
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پاش سه ده یه ك  دووه م  مه سیحی .  به   بگۆڕن   1920
كۆكردنه وه ی  زانیاری  بۆ تێگه شتن له و مۆتیڤه ی  كه  
كورده  موسڵمانه كان چۆن مه سیحه كانیان كوشتوه , 
به تایبه تی  له سااڵنی  1895- 1896 دا, ئه و كاته ی  
كه  كورده كان له یه كه كانی  سوپای  حه میدیه  دا كاریان 
كردوه  و وێڕای  كوشتنیش, ماڵی  مه سیحیه كانیشیان 
ڕۆژهه اڵتی   به شی   له   تایبه تی  به   ك��ردووه ,  كاول 
ئیمپڕاتۆریای  عوسمانی  دا. به  واتا مه به ستی  نزیك 
ب��ووه  كه   ئ��ه وه   بۆ  له  ك��ورد  بونه وه ی  م��ژده ب��ه ران 
ڕوخساری  مه سیحیه كان الی  كورده كان شیرین كه ن 

و له  كوشتن و تااڵن كردن دووریان خه نه وه . 
له   كه   نه سه لماند  ئه وه ی   ئامانجانه   له م  كام  هیچ 
كه   نه بێت  حاڵه تدا  یه ك  له   بێت.  نزیك  واقعه وه  
 1888 له ساڵی   زۆر  خه ڵكێكی   توانیان  مژده به ران 
بگۆڕن به  مه سیحی  )ئه مانه ش ئێزیدیه كانی  ده ور و 
به ری  موسڵ بوون (.ئه م له  دین وه رگه ڕاوانه ش ده ست 
به جێ كه وتنه  به ر شااڵوی  یه كه  سه ربازییه كانی  تورك 
البردن  تازه یان  ئاینی   له سه ر  هه ر  نه ك  كورد,  و 
به ڵكو به  زۆره  ملێ كردنیان به  ئیسالم )16( هه ر 
چه نده  گه شبینی  به رده وام بوو، ئه م گه شبینیه ش له  
به اڵم  ساباڵخ.  له   بوو  دا  كورت  زه مه نی   ماوه یه كی  
له   پیاویان  گه لێك  لۆسه ری   ب��ه ری   م��ژده   شاندی  
ده ستدا، یه كێكیان له  سالی  1907 دا كوژرا، یه كێكی 

تریش له  ساڵی  1921 دا.  
كه   نه ده كردوه   به وه   باوه ڕیان  هه رگیز  مژده به ران 
به   هه ڵسابێتن،  كرده وانه   به م  ناوچه یه   ئه و  كوردی  
ئه و  كه   نه ده كردوه   به وه   باوه ڕیشیان  هه مان شێوه  
هه موو چاكه یه ی  بۆ دانیشتوانیان كردوه  به  خراپه  

بشكێته وه  به  سه ریاندا و به رز نه ینرخێنن.
له  هیچ شوێنێك دا حیساب بۆ ئه وه  نه ده كرا كه  ئه م 
جۆره  كوشتنه  له  ساباڵخ له به ر مۆتیڤی  ئاینی  بێت. 
له  ڕاستی  دا، هه ر چه نده  ژماره ی ڕێژه ییان له  ورمێ 

گه لێ زۆرتربوو، له  ناو تورك و ئاسوریدا ده ژیان, 
كه چی ڕێژه ی كوژرانیان كه متربوو وه ك له  شوێنانی 
ده ور و به ری. كوشتن له  ئاكامی ڕق و كینه دا  دژ 
به  ئاینی  مه سیحی  و دژ به  شاندی  مژده  به ر دروست 
ده بوو. ئه مه ش كۆڵی به  مژده به رانی لۆسه ری نه دا 
كه  بۆ نزیكه ی  30 ساڵ ئه م شانده  له  شاری  ساباڵخ 
كار بكه ن, قوتابخانه  بكه نه وه ، كلتوری  كورد بره و 
پێبده ن، ڕۆشنبیری به  هێز بكه ن. وه  هه ر ئه مانیش 
هه ستی   كردنی   پته و  بۆ  كرد  ساز  ڕێگه یان  بوون 
دامه زراندنی   هۆی   به   بوو  كه   كوردی   نه ته وایه تی  

كۆماری  مهاباد له  ساڵی  1944 -1946 دا. 

ئامانجه كانی  مژده به ران و باڵوكراوه  
وه رزیه كان

 Missionary Goals and the Periodical(
)Press

ك��ردن،  مه سیحی   به   ئامانجی   ت��ه واوك��ه ری   وه ك 
خوێنده واری   كه   بوو  گرنگ  به الیانه وه   مژده به ران 
بۆ  هه ر  نه ك  -په ره پێبده ن  خوێندنه وه   و  -نوسین 
سروودی  زانینی  و  نوێژكردن  وتاری   له   تێگه یشتن 
ئاوازی   له گه ڵ   سروودانه   ئه م  وتنه وه ی  و  ئایینی 
بۆ تێگه یشتن  به ڵكو  ئامێری  مۆسیقای  “ڕۆت” دا, 
له و وتاره  نوسراوانه  كه  له  ئایینه  تازه كه دا به كاریان 
ده هێنا. له به ر ئه م هۆیانه  به الی  مژده به رانه وه  زه رووری  
بوو كه  ئاسووریه كان و كورده كان به  زمانی  دایكی  
خۆیان بتوانن بنوسن. هه ر له به ر ئه وه  قوتابخانه یان 
تاوه كو  دامه زرێنن  بۆ  چاپخانه یان  و  ئاماده كه ن  بۆ 
به  هه مان زمان چاپه مه نیان بۆ ده ربكه ن, وه  ئه گه ر 

توانرا، ئه وا باڵوكراوه ی  وه رزیش په خش كه ن.
 ئه م ئامانجه  ته نها له  ئێران و ڕۆژهه اڵتی  ناوه ڕاستدا 
هه وڵی  بۆ نه ده درا, به ڵكو له  هه موو شوێنێكدا كه  
ڕوویان  پڕۆتستانیه كان  به تایبه تی   ئه مه ریكیه كان، 
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تێكردبێت ئه وه  ده ستیان كردووه  به  باڵوكردنه وه ی  
خوێنده واری . شێوازی  ئۆرسۆگرافیان واته  )رێنوسی  
به  هه ڵه ( یان واژۆ ده كرد، هه ر یه كه  به  زمانی  زگماكی  
خۆی  و گه لێ  جاریش به  زمان و دیالێكتی  سه ره تایی  
وه كو كرمانجی ، بگره  سۆرانیش فێر ده كران، یه كه م 
یان )هه ر  كار كه  كرابێ , نوسینه وه ی  گۆسپێلێكه  
نووسراونه ته وه   زمانه   به و  كه   گۆسپێله كه یه (  چوار 
یاخود  تازه   عه هدی   كتێبه كه ی   چوار  هه ر  بۆ  كه  
ژیان  باسی   و  نوسراونه ته وه   پێ  Bibleی  ئینجیل 
و هه ڵسوكه وت و ڕێنمایه كانی  عیسا كوڕی  مه ریه می  

تێدایه . 
ئه براهام  پرۆفیسۆر  تواناكانی   ئه مریكی   كۆمه ڵه ی  
یۆهانانی خسته  گه ڕ بۆ خزمه تی  زمانی  ئاسووری . 
ئه م پرۆفیسۆره   مامۆستای  زمانی  ئاسووری بوو له  
بووی  1853  دایك  له   بۆ خۆی   كۆلۆمبیا,  زانكۆی  
یه و له  ساڵی  1925 دا كۆچی  دوای  كردووه . ئه نجیلی  
یه كه م  بۆ  دا،  له  ساڵی  1893  بۆ زمانی  ئاسووری  
به زمانی   مه سیحیه كان  ماده   به اڵم  وه رگێڕاوه .  جار 
ساباڵخ  لۆسه ریه كانی   بازنه ی   ده ره وه ی   له   كوردی  
 Detwig von( پایه دار  قه شه ی   نووسراونه ته وه . 
1909دا  ساڵی   له   ماركوسی   ئه نجێلی   )Oertzon
وه    .))17 باڵویكردۆته ه وه   و  كوردی   به   وه رگێڕاوه  
گۆسپێله كه ی  چوار  هه ر  فۆسوم  دوكتۆر  هه روه ها 
موقه ده سه وه   ئینجیلی   به ناوی   دا   1919 ساڵی   له  
موكری   به زاری   شێوه ش  هه مان  به   باڵوكردۆده وه , 

ساباڵخیش باڵویكردۆته وه . 
دابینكردنی   له ئامانجی   به رده وامبوون  له میانه ی  
ب��ه رق��ه راری   هه رچه نده   ڕۆشنبیریدا،  ئاسانكاری  
ئاسایش بۆ ئه ندامه  لۆسه ریه كان مسۆگه ر نه كرابوو، 
توانیان قوتابخانه ، خانه ی  هه تیوان و خزمه تگوزاری  
كاری   گه شه سه ندووی   ئاستی   به هه مان  پزیشكی  
پزیشكی  ئه مریكی  له  ورمێ  و له  ساباڵخیش دابین 

گوزاری   خزمه ت  پیالنی   میانه ی   له    .)18( بكه ن 
گروپێكی   هیچ  ده وروب��ه ری ،  و  ساباڵخ  بۆ  پزیشكی  
نه كرا.  بێبه ش  ناوچه یه   ئه و  ئاینی  یان  نه ته وایه تی 
ده وڵه مه ند  ساباڵخ  له   لۆسه ری   شاندی   پێكهاته ی  
بوو. چه ند دكتۆرێك و چه ند ئافره تێكی په رستار و 

كۆمه ڵێ  پیاوی  ئاینی  گرتبوه  خۆ.
ئه وه ی  له  هه موان خزمه تی  زۆرتر كردبێ  قه شه  فۆسوم 
هه ڵگری   پیاوه   ئه م  (بوو  فۆسوم  ئوڵسن  )لودڤیگ 
و  هاوسه ره كه ی   یاوه ری   به   بوو  دكتۆرا  بڕوانامه ی  
كچه  كۆرپه كه ی  هاتبوون بۆ سابالخ. كاتێك كه  ئه م 
یه گرتوه كان،  وی��الی��ه ت��ه   ب��ۆ  گ��ه ڕای��ه وه   خێزانه  
ده ستی   په رستارێك،  وه ك  فۆسوم،  خوشكه كه ی  
باسه   شایانی   شانده كه دا.  له گه ڵ  به كاركردن  كرد 
هه موو ئه ندامانی  شانده كه  تووشی  له رزوتا ده بوون, 
خۆی   مه الریا  نه خۆشی   له   ك��ه س  ب��وو  زه حمه ت 
له و  په نجاكان  سااڵنی   تا  نه خۆشیه   ئه م  بپارێزێ . 

ناوچه یه دا زۆر باو بوو.
 بێجگه  له  زمانی  سه ریانی  “Syriac “ كه  زمانی  
ئاسووریه كان بوو، زمانی  ئارامیش له  نووسینه وه ی  
له هه مووی   .)19( هاتووه   به كار  دۆكۆمێنته كاندا 
شێوه یه ك  به   كه فۆسوم  بوو  ئه وه   ڕاكێشتر  سه رنج 
نوێژی   كه توانی   بوو,  بوو  ساباڵخی   كوردی   فێری  
خوداوه ند Lords Prayer وه رگێڕێت بۆ كوردی , 
ئه م وه رگێڕانه  یه كه م ئه رك بوو كه  ئه م پیاوه  به م 

زمانه  ئه نجامی  داوه . 
فۆسوم ( )The Battle of Hymnی وه رگێڕاوه  
بۆ زمانی كوردی, ئه مه  ده قێكه  كه  باس له  خه باتی 
چاكسازی  ده كات له  ئاییندا، له  3 ئایه ت پێك هاتووه , 
له  كتێبه كه ی   وه  ڕه نگه  ئه مه  یه كه م ده ق بێت كه  
)مارتین لۆسه ر( ه وه  كرابێت به  كوردی. نوسراوه كه  
به   یه زدانه “  هه ر  ئێمه   سه ختی   قه اڵی    “ ناونراوه  
 A Mighty Fortress  ( ده وت��رێ   پیێ   ئینگلزی  
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is our God(.ئه م كاره  به بۆنه ی  یاده وه ری  چوار 
سه د ساڵه ی  چاكسازی  پڕۆتستانییه وه  ئه نجامدراوه  
ئه ریڤانی   شاری   له   پایه داره ،  قه شه   ئه م   .)20(
ئه رمه نی  توشی  نه خۆشی  بووه , هه ر له وێ گیانی  له  
ده ستداوه . تاوه كو ڕۆژی مردنی به  كاری ڕێكخستن 
مردنه   ئه م  هه ڵده سا.  فریاگوزاری   دابینكردنی   و 
كتوپڕه  له  شاری  ئه ریڤان له  ساڵی  1920دا ڕوویدا. 
هه تا ڕۆژی  پێش زایه بوونی , فۆسوم هه ر له  هه وڵی  
جێگه یه   ئه و  و  ساباڵخ  بۆ  بگه ڕێته وه   ئه وه دابوو 
به   یه كه مدا  كاتی جه نگی جیهانی  له   كه   پڕكاته وه  
چۆڵی مابوه وه . )وه ك له  شوێنی تری ئه م كتێبه دا 
فۆسوم  ڕاسته قینه ی   زایه بوونی  جێگه ی  باسكراوه  

چیاكانی ئاراراته (. 
یارمه تی  گه یاندنی  بۆ  ده دا  زۆری  هه وڵی  فۆسوم 
به اڵم  جه نگدا  ساڵه كانی  له   به تایبه تی  كورد,  به  
مه سیحیه كانی  ویالیه ته  یه كگرتوه كان ئه م داوایه یان 
ڕه ت كرده وه  و ته نها بڕیاری  یارمه تیدانی  ئه رمه نی  و 
ئاسوورییان  ده ركرد. فۆسوم به م كاره  زۆر نیگه ران 
ویالیه ته   لۆسه ری   نامه یه كدا كه بۆكۆمه ڵه ی  له   بوو. 
یه گرتوه كانی  ناردوه  ده ڵێ :”هه موو كۆمه ڵكوژیه كانی  

و كاره ساته كانی  ئه رمه نیه كان به سه ر
له   فۆسوم  دواتر”.  كه مێك  به اڵم  دێن,  كوردیشدا 
نامه كه ی   به   ئاماژه   كورد,  بۆفریاكه وتنی   داواكه یدا 
دوكتور ئاڵین )ئه ندامی  شاندی  مژده به ران له  ورمێ ( 
ڕووسی   عه سكه ری   حاكمی   له   مۆڵه تی   كه   ده دا 
كردووه   ساباڵخی   سه ردانی   و  وه رگرتوه   ناوچه كه  
“ئه م حاكمه  عه سكه رییه ی  روسیا له  ساڵی  1911 بۆ 

1917 حوكمڕانی  شاری ورمێی كردوه “. 
ده ڵێ :  نوسیویه تی   نامه كه یدا  له   ئاڵین,  دوكتۆر 
“من سه ردانی  ساباڵخم كرد، ته نگه شه  و نه بووبی و 
.هه زاران  به چاوی  خۆم دی .  ئومێدی  كورده كانم  نا 
ڕه شوڕووت له سه ر جاده كاندا داوای  سواڵ ده كه ن, 

كاتێ  كه شاندی  لۆسه ری  گه ڕانه وه  بۆ 
ساباڵخ بینیان كه  شوێنگه كه یان وێران 
بووه ، سه قفه كه ی  داڕماوه  و ئه وه ی  
له ناویدابووه  تااڵن كراوه , لێره وه  كاری  
شانده كه  چڕوپڕتر بووه , ده ستیان كردوه  
  Funding  به پاره  كۆكردنه وه  به شێوه ی
بۆ كڕینی  خۆراك، جل وبه رگ، ده رمان 
و دۆزینه وه ی  شوێنی  كار بۆ خزمه تی 
دانیشتوانی  ناوچه كه . له  هه مان كاتیشدا 
خه می  بونیادنانه وه ی  په رستگاكه یان و 
خانه ی  منااڵنی  بێ  باوك وخه سته خانه  و 
قوتابخانه  و شوێنێكی  ژیان بۆ شانده كه  
بووه . ئه مانه  هه موو له  كاتی  جه نگدا 
وێران كرابوون. ئه م وێرانكردنه  له  
سه راپای  باكوری  ڕۆژئاوای  ئێراندا 
ڕوویدابوو، هه مان چیرۆكی  نه گریسی  
تااڵنكردن و وێرانكردنی  په رستگاكانی  
مه سیحیه كان و ماڵی  مژده به ران دووپات 
بوو بووه .
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وێستگەكان68

هۆی   بۆته وه ,  باڵو  له وێ   هه یه   نه خۆشی   هه رچی  
گرانی  و برسێتی  له وه وه یه  كه  كورده كان الیه نگری  
ڕوس��ه ك��ان  ب��ه   دژ  وه   ده ك���رد  عوسمانیه كانیان 
و  ده غل  جه نگه وه   ئاگربارانی  به هۆی   ده وه ستان. 
دانه كانیان سووتاون، وشكه  ساڵیش هاتۆته  پاڵی . 
بوونی   وێران  هۆی   به   وه   بوو.  كه م  گ��وزاری   فریا 
گونده كان و نه مانی  ئاسایش, ڕێگه  و بان خۆراك 
داكۆكی   ئاڵین  دكتۆر  شوێن.  گه لێ   نه ده گه یشته  
له سه ر ئه وه  ده كات كه  چل هه زار دانیشتوی  شاره كه  
بێ  منداڵی   و  ژن  بێوه   و  به ته مه ن  ئافره تی    %75
باوكه . 25% كه ی  تری  پیره  پیاو و په ككه وته یه . به  
پێی  ئاماری  ساڵی 1910 ژماره ی  دانیشتوانی  ساباڵخ 
له  نیوان ده  هه زار بۆ پانزه  هه زار بوو به اڵم ڕێژه ی 
گونده كانی   به هۆی  كۆچكردنی  خه ڵكانی  دانیشتوان 
ده وروبه ر و گونده  ئه رمه نیه  كانه وه  بۆ ساباڵخ )21( 
, قه ره باڵغیه كی له  سنوور به ده ری به خۆوه  بینی. 

بۆ  بنه مادا  له   نزیك،  ڕۆژه��ه اڵت��ی   گ���وزاری   فریا 
یاریده دانی  ئه رمه نیه كان و ئاسوریه كان دامه زرا بوو، 
توركیا،  یۆنان،  یاریده دانی   بۆ  كرا  ته رخان  دواتر 

سوریا و  ئێران )22(. 
كۆنترین باڵوكراوه كانی  زمانی  كوردی  له  

ئێران دا
 The Earliest Publishing in Kurdish in(

)Iran
په خش به  هه چ زمانێك بێت پێویستی  به  دوو فاكته ر 
ده بێ : جه ماوه ری  خوێنه ر و ئامێری  له  چاپدان ئه م 
ك��راوه ی   باڵو  حاڵه تی   له   بوو  گرنگ  تایبه تی   به  
وه رزیدا، چونكه  ئه م جۆره  باڵوكراوانه  ده نگوباسیان 
باش تر ده گه یانده  جێ له  سه ده ی  بیسته مدا وه ك له  
كتێب )23(. چاپه مه نی  ئه وسه رده مه ی  ئاسوریه كان 
ده نگوباسی  ئێران و به تایبه تی  هه ردوو شاری  تاران 
و ته برێز و  ناوچه یی و نێو ده وڵه تی  ده خسته  ڕوو. 

له  حاڵه تی  به خشی  ده وری  كوردیدا، گرنگ ئه وه یه  
زنجیره ی   پێی  به   تێبگه ین،  مێژوه كه یان  پێشینه ی  
دامه زراندنیان، تاكو وێنه یه كی  ڕوون بخه ینه  به رده ست 
كه  چۆن ئه م سێ  باڵوكراوه  كوردیه  هاتونه ته  ئاراوه . 
ئێمه  تاكو ئێسته  یه كێك له و باڵوكراوانه  كه وتووه ته  
له وه دایه   گرنگی  سه ره كی  هه ر حاڵ  به   ده ستمان, 
كه  بتوانین سه ر له و سه رلێكچوونه  ده ركه ین كه  له  
په خشی شاندی  لۆسه ری ڕۆژهه اڵته وه  كه و تبووه وه  
بوو،  كوردستان  به ری   مژده   ناوی   كه   په خشێكه وه  

واته :
 TKMیاخود  ”Missionary The Kurdistan“
hence forth””ئه م په خشه  نابێ  تێكه اڵو به  باڵو 
كراوه  كوردیه كانی  باشوری  ڕۆژئاوای  ئێران بكرێت كه  
به  شێوه ی  گۆڤاری  وه رزی  یان كتێب ده رده چوون. 
یه گرتووه كان  ویالیه ته   له   كه   بووه   TKMپه خشێ 
وه كو  له  گه لێ شاری   كاتدا  له  هه مان  ده رده چوو, 
شیكاگۆ،  یه ك له  دوای یه ك مانگانه  هه ر له ساڵی  
1910 تاوه كو 1928به  زمانی  ئینگلزی  ده رده چوون و 

ده خرانه  به ر ده ستی  خوێنه ران.
  TKM یه كه م باڵوكراوه  بوو كه  ناوی  كوردستان 
هه ڵگرێ له  ده ره وه ی  واڵتانی  ڕۆژهه اڵتی  ناوڕستدا,  
وێ��ڕای   ڕاكێشه ,  س��ه رن��ج  به ته نها  ڕاستیه   ئ��ه م 
ئه مه ش  TKM به هه مان شێوه ی  ئه و وێنانه ی  كه  
هێنانه وه ,  ده یان  له سه فه ره كانیانه وه   مژده به ره كان 
كه   له وه ی   ده كرد  به شداریان  ده كرد،  باسیان  یان 
كورد به گه النی  ئه وروپا و ئه مه ریكا بناسێنن )24( 
ئه م ڕاستیه  له  مه ودایه كی  دووردا، ڕه نگه  بوو بێته  
هۆی  سۆزی  ئه وروپی و ئه مریكی  به رامبه ر به  كورد, 
وه  بوو بێته  خواستی  زانستخوازان له ساڵی  1917وه .
 Mons Alson Wee وی (  ئه ڵسۆن  )مونس 
گۆڤاره كه .   سه رنووسه ری   به   بوو   )1942-1871(
كۆلێژه كانی   له   بوو  نه رویجی   پرۆفیسۆرێكی   وی  
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یه كگرتووه كان  له ویالیه ته   لۆسه ری   پۆلی   سانت 
داكۆكیكه رێكی   پرۆفیسۆره   ئه م  ده وت��ه وه .  وانه ی  
بۆ  هه وڵی   وات��ه   ب��وو،   Haugeanism پته وی  
ده دا.  سیاسی   كۆمه اڵیه تی   بزوتنه وه ی   بوژانه وه ی  
و  ژیان  پێكه وه   بۆ  بوو  بزوتنه وه یه ك  هۆگیانیزم 
و  نه رویج  كۆچه رانی   نێوان  كردنی   قبوڵ  یه كتری  
نه ته وه كانی  تر له  ویالیه ته  یه كگرتووه كاندا, كه  له  
سه ده ی  هه ژده هه مه وه  له  نه رویج په ره ی  سه ندبوو. 
لۆسه ری   مژده به ری   سه رۆكی   له گه ڵ  وی  ئه ڵسۆن 
كه وتنه   بوو    N.H.Lohre ن��اوی   كه   ڕۆژه��ه اڵت 
هاوكاری  بۆ دابین كردنی  فریاگوزاری  بۆ كورد، دژ  
به وانه  وه ستانه وه  كه  به الیانه وه  وا بوو موسڵمانه كان 
پێویستیان به  یارمه تی  مرۆیی  نییه . ئه مه  له  كاتێكدا 
سه ر  بردنه   هێرش  به شداری   ك��ورده ك��ان  كه   بوو 

مه سیحیه كانیان ده كرد )25(. 
دا  گوڕوجۆشی    TKM گۆڤاری    سه رده مه دا،  له و 
به  كاری  مژده به ریی  بۆ كورده كان. كاری  سه ره كی  
گۆڤاره كه  له و بواره دا ئه وه بوو كه  زه مانه ت بۆ ئه و 
ژن و پیاوانه  دابین بكه ن له  كاتێكدا كه  له  ده ره وه ی 
واڵتن. وه ك نموونه یه ك, خاتوو ئاگۆستا گودهارت 
بوو,  پۆڵه ندی   به ئه سڵ  ئه ڵمانی   په رستیارێكی  
بۆكاری   فیالدێلفیاوه   كه نیسه ی  به   كرد  په یوه ندی  
مه سره فی   كه نیسه كه ش  كورد،  به   سه ر  مژده به ری  
ئه ستۆ.  گرته   ته ندروستی   زه مانه تی   خاتوونه و  ئه م 
یارمه تیدانی   له خواترسانه   ئه م  كاتیشدا  له هه مان 
كوردی  ساباڵخیان په سه ند كرد )26( و له  هه مان 
هه ستیان  لۆسه ریه كان  ڕۆژهه اڵتی   شاندی   كاتیشدا 
كه نیسه .  سپۆنسه ره كانی  به   دا  قه رزیان  و  جووال 
له    Rev. and Mrs. Bachimont ئ��ه وه ی  بۆ 
ئه ڵمانیاوه  ڕه وانه ی كوردستانی ئێران بكه ن و كاری 

مژده به ری و یارمه تی بۆ كورد دابین بكه ن. 
ئاسوورییه كانیان  یارمه تی  هه میشه   ئه ڵمانییه كان   

ئه م  ناچاربوون  دا   1920 له ساڵی   ب��ه اڵم  ده دا, 
نرخی   دابه زینی   به هۆی   ئه وه ش  ڕاگرن,  یارمه تیه  

ماركه وه  بوو.
ب��ه ه��ۆی  ئ��ه م ب���اڵوك���راوه وه , ك��ه  یه كه م   
باڵوكراوه ی  ئه مریكی  بوو تایبه ت به  كورد، مژده به رانی  
نێو مه یدانی  ئیشكردن ده یان توانی  زانیاری  له  بابه ت 
ڕوونكردنه وه ی   كاری   بردنی   به ره وپێشه وه   چۆنێتی 
له نێو  كار  ڕوو.  كورده كاندابخه نه   له ناو  ئه نجیل 
كورده كاندا به هه مان شێوازی  ئه و سه رده مه  ده كرا كه  
ئه نجامیان  تر  مژده به رانی   جیهاندا  تری   له شوێنانی  
ده دا. مژده به رانی  ئه و سه رده مه  وه ك ئێسته ی  ده زگا 
ناحكومه تیه كان  )NGO( له  میانه ی ڕۆژنامه نووسی  
ئازاددا كاریان ده كرد. هه ر ئه وان بوون كه  توانیان 
ببن به چاو و گوێی هه ردوو چینی  ناوه راست و بااڵی 
كۆمه ڵگه ی ئه مریكی بۆ ئه وه ی  وێنه ی  شوێنه  دووره  
ده سته كانی  وه ك ڕۆژهه اڵتی  ناوه ڕاست، چین، هیند 

و ئه فه ریقا بخرێنه  به رچاو. 
مه سیحیه ت،  گشتیه كانی   باڵوكراوه   ئه وه ی   له به ر 
فراوانی   به   زۆر   )Christian Herald(  نمونه بۆ 
دابه ش ده كرا له  ویالیه ته  یه كگرتوه كاندا له  نیوه ی  
له   بڕكێ   كێ  توانرا  بیسته مدا،  س��ه ده ی   یه كه می  
سه رنجی   و  بكه ن  ئه ڵمانیه كاندا  ب��اڵوك��راوه   گه ڵ 
له   ڕاكێشن.  كورده كان  به ره و  زیاتر  ئه مریكیه كان 
مۆت  جۆن  نیشتمانی   پێشه وای   ئه مانه شه وه   سه رو 
بۆ  نۆبڵ  خه اڵتی   به ده ستهێنه ری    )1955-1865(
سه ره كی   ده وری   دا,   1946 ساڵی   له   ئاشتی , 
ڕۆژ  حكومه ته   په یوه ندیه كانی   خۆشكردنی   له   بینی  
ئه وانه ی   تایبه تی   به   م��ژده ب��ه ران,  و  ئاواییه كان 
له به ر  نزیكه وه .  ڕۆژهه اڵتی   كه وتبووه   كاره كانیان 
ئه وه  به  سونبلی  هه میشه یی   TKM ڕه چاو ده كرا. 
هه موو  ژم��اره ی   كه   بوو  ئه ویش  هه ر  ڕاستیدا  له  
كورده كانی به  سه راپای جیهان ناساند ئه وساكه  3 
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ملیۆن و نیو ده بوون.
باڵوكراوه كانی TKM  به  به شداری  كردنی  كۆلێژه كان 
و كه نیسه كان ده كرا. تاكه  كه سیش ڕۆڵیان ده بینی  
پ��اره ی  به   گۆڤاره كه   مه سره فی   گ��ۆڤ��اره دا.  ل��ه م 
به   مانگانه   ژماره ی   ده كرا.  دابین  به شداربووه كان 
ڕێكی و له  كاتی  خۆی  دا ده رده چ��وو, كاتێك كه  
ده نگ و باسی  كوردستان به ره و كزی  ڕۆیشت، سه ر 
نووسه ر كومه ڵێ وتاری  له سه ر ده قه كانی  قورئان باڵو 
ده كرده وه ، له سه ر موسڵمانه كانیش وتاری ده نووسی, 
له  هه مان كاتیشدا وتاره  كۆنه كانی له سه ر مه سیحیه ت 
دووباره  باڵوده كرده وه , به  تایبه تی  ئه و وتارانه ی  كه  
له  ئه فریقاوه  نێردرابوون نه ك له  ئێرانه وه  یاخود له  
ڕۆژهه اڵتی  نزیكه وه . گرنگی  دان به  ڕۆژهه اڵتی  نزیك 
و باسی  تایبه ت به  كورده كان له به ر ئه وه  بوون كه  

سه رنج ڕاكێش بوون.
 ته نانه ت دوای  ئه وه ی  كه  ڕێگه  له  ئه ندامانی  شاندی  
نه یانتوانی  و  دا   1916 له ساڵی  كه   گیرا  لۆسه ری  
ڕێگای   له   كه   بوون  ناچار  ساباڵخ,  بۆ  بگه ڕێنه وه  
كورد  بۆ  كار  ناوراستدا  له ڕۆژهه اڵتی   گوزاری   فریا 
بكه ن, بۆ نمونه  له  ئه ریڤان پایته ختی  ئه رمینیاوه ،له   
ته برێزه وه  به  هۆی  دانیشتووه  ئاسوریه كانه وه  یارمه تی 
به غدادیشه وه   و  هه مه دان  له   بگره   ده دا.  كوردییان 

ئه م كاره یان ئه نجام ده دا.
 مژده به رانی  كوردستان بوو بوون به  سه رچاوه یه كی  
و  ساباڵخ  ڕوداوه ك��ان��ی   ده رب��اره ی   زانیاری   گرنگی  
جه نگی   سه رده می   له   ده وروب��ه ری .  شارۆچكه كانی  
قه ده غه   م��ژده ب��ه ران  گه یشتنی   یه كه مدا  جیهانی  
كرابوو، له  الیه كی تریشه وه  به هۆی  پیكدادانی  نێوان 
كۆساك و جه ندرمه دا كه  دوا به  دوای  شۆڕشی  ئێرانی 
ڕوویدا, و بارو دۆخی كار و ئه ركی  مژده به ران بوو 

به  كارێكی نائاسایی .
كاتی   له   كێشان  ده ی   فۆسوم  كه   وێنانه ی   ئ��ه و 

پێش  ته برێزدا  ده وروب��ه ری   ته برێزو  سه فه ره كانی  
دا   TKM گۆڤاری    له   و  یه كه م  جیهانی   جه نگی  
دیمه نی   كونترین  و  جوانترین  به   كردۆته وه   باڵوی  
هاوكات  ده ژمێردرێن.  گرافیكی  شاری  ساباڵخ  فۆتو 
ئه و نه خشه  جیوگرافیانه ی  كه  له  ناوچه  كوردیه كاندا 
ده ژمێردرێن.  گرنگ  به   ئێستاش  تا  كێشاویه تی  
ڕاده گه یاند  ئه وه ی   ئه مریكا  وه رزییه ی   گۆڤاره   ئه م 
“ كه  كه نیسه ی  لۆسه ری  ئه مریكی ئه وه نده  گرنگی 
بابه ته  دابوو كه  ئه توت به الیانه وه : كوردستان  به م 
موڵكی  حه زه تی  عیسایه !” )27(. هه رچه نده  به شی  
زۆری  ژماره كانی  گۆڤاری  TKM ماوه و ته واو سوود 
ناوچه ی  كوردستان زۆر  به اڵم مژده به رانی   به خشن، 
كه م نمونه ی  نووسینی  كوردییان پیشان داوه , ڕاسته  
كوردییه كان  سه رچاوه   كه   ناكرێت   له وه   حاشاش 

كه من. 
فۆسوم كامێره یه كی  به ده سته وه  بوو, وێنه ی  مناڵ و 
گه وره  و چه ندین گروپی  تری ده گرت. به شێكی  زۆری  
ئه م وێنانه  له  باڵوكراوه كانی  TKM داپیشاندراون وا 
ده رده كه وێ  كه  په یوه ندی  له گه ڵ تاكی  كوردا ناوبه ناو 
بووبێت, ئه و كه سه ی  كه  به زۆری  ناوی  براوه , یان 

باس كراوه , ئیسماعیل ئاغای  سمكۆ بووه  
نزیكه ی   بۆ  كوژراوه (.سمكۆ  1929دا  )له ساڵی  
بیست ساڵ به  خۆی  و میلیشیاكانیه وه  له  ده ڤه ری  
گونده كانی   په الماری   بینراوه ،  ڕۆژئاوا  ئازرباینجانی  
هاواڵتیه كانی  خۆی  داوه  كه  نیشته جێی كورد و تورك 
بێ  په الماردانه   له م  ئاسووریه كانیش  گونده   بوون، 

به ش نه بوون.
 له پاڵ سمكۆدا، هه ندێك ناوی  وجاخ زاده ی  كورده كان 
كراوه .  هاوسه ره كانیشیان  باسی   ته نانه ت  هاتووه ، 
ناوی  مسته فا قازی  هاتووه  كه  ئه وسا قوتابی  كۆلێژی  
پزیشكی , له  خه سته خانه ی  فێركاری  حه یده ر پاشای  
خانه واده یه كی   كوڕی   مسته فا  ب��ووه .  ئه سته نبوڵ 
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تری   محه لیه كانی   بووه .خه ڵكه   ساباڵخ  ناسراوی  
و  ئه رمه نی   و  جوله كه    ) كرابێتن  )كه باس  ساباڵخ 
كارمه ندانی   ڕوسی  بوون له  ساباڵخ. به هه رحاڵ ناوی  
خۆیان  بۆ  كه   هاتووه   موساڵوی   بازرگانی   هه ندێ  
مژده به رییان  په یوه ندی   و  بوون  كلدانی   كاسۆلیكی  

به و گروپانه وه  نه بووه . 
ئه و كه سانه ی  زۆر به  تایبه ت سوودبه خش بوون بۆ 
لۆسه ریه كان، خێزانه  تێكه ڵه كه ی  میرزا شمۆئێل بوو 
كه  مه سیحی  و جوله كه بوون و به  زمانی  ئارامی  قسه یان 
به جێ   ساباڵخیان  م��ژده ب��ه ران  كه   كاتێ   ك��ردووه . 
به قسه ی  خۆیان  ته كیان,  كه وتنه   ئه مانیش  هێشت 
له به ر برسێتی  كۆچیان كرد نه ك له به ر مه ترسی  ژیان 
)28(. له  كاتێكدا كه  میرزا له  ساڵی   1915دا ته قه ی  
لێكرا و كوژرا, مژده به ران به ڵێنیان دا خێزانه كه ی  
به خێوكه ن. ئه م خێزانه  پێكهاتبوو له  خاتوو جه واهیر 
و چوار منداڵ. له  بنه ڕه تدا میرزا مامۆستای  زمانی  
كوردی  قه شه ی  پایه دار فۆن ئۆرتسۆن بوو، وه  كاری  
بۆ دوكتۆر فۆسوم كردوه . پێده چێت  وه رگێڕانیشی  
بێت.  بوو  فۆسوم  ڕێنیشانده ری   شمۆئێلی  میرزا 
میرزاخان  ته برێز  لۆسه ری   به رپرسه كانی   له ڕاستیدا 
له كاتی   خۆیان.  ڕاوێژكاری   به   كردبوو  كه ره میان 

سه ردانی  ساباڵخ دا )29(.
ئه وه   ك��ورد  تاكه كانی   به   س��ه رچ��اوه دان  كه می    
ناگه یه نێت كه  جیاوازی  كراوه . ته نانه ت دوای  كوشتنی  
ڕێڤ ئیمانۆئێڵ دامان له ساڵی  1907دا )30( قه شه ی  
باشیمۆنت كه  شاره زای   به ناوبانگ جۆرج  فه ڕه نسی 
كورد  گه لی   له   زۆری  به رگری   ب��وو,  كوردۆلۆجی  
كردوه . وه  وه ك سه رنووسه ری  TKM له ساڵی  1921 
دا وتارێكی  نووسیوه  و ده ڵێ  “ئایا ئێمه  ده توانین 3 
ملیۆن و نیو كورد تۆمه تبار بكه ین به  كوشتنێك؟ “ 
)31( به هه مان شێوه ش كاتێ   كه  قوربانی  دووه م، 
خه ماڵند  وای��ان  ك��وژرا،  ب��وو,  فه ڕه نسی   پیاوێكی  

كه هۆی  كوشتنه كه ی  ئه وه  بووه  له پیاوێكی  ئه رمه نی  
چووه . به رگریش له  كورد كراوه  و وایان هۆنیوه ته وه  
نه بوون.  ساباڵخ  دانیشتووی   ك��وردی   بكوژان  كه  
سمایل  چه كداره كانی   كه   هه بووه   ئه وه   ئه گه ری   وه  
خانی  شكاك بووبن )32(. له وه  دا، كه  كورده كان 
كاندیدی  چاكن بۆ به  مه سیحی  كردنیان، قه ناعه تی  
باش  كه   كردوه   ئه ڵمانیه كان   و  ئه مه ریكیه كان  به  
وایه  ڕۆژێك زووتر بچن به ده نگ كورده وه  و هه وڵی  
هه رهه مان  بكه نه وه .  چڕتر  كردنیان  به مه سیحی 
كرد  ڕۆژهه اڵت  لۆسه ری   له ئه ندامانی   وای   قه ناعه ت 
كه  نزیكه ی  سه د ساڵ له مه وپێش هه مان هه وڵ بده ن 

وه ڵی  هه وڵه كانیان له  ساباڵخ بێ  هۆده بوو )33(.
ئه مڕۆ به شێوه یه كی  مۆدێرن له سایته كانی  ئه نته رنێت 
وانه  به و كوردانه  ده گوترێته وه  كه  بوون به  مه سیحی , 
مژده به رێكی   ب��ه اڵم  كورته   هه رچه نده   باسه   ئه م 
به رفراوان ده گرێته  خۆ، باسی  له حاڵوباری  سه رده می  
بۆیه   ك��وردی  وه رزیه كانی  ب��اڵوك��راوه   ده رچ��وون��ی  
كوردی   زمانی   ده رب��اره ی   زانیاری   چونكه   ده كرێت 
باكوری   له   كه   كوردیانه ی  په خشه   ئه و  ده دات. 
یه كه مدا  جیهانی   جه نگی   كاتی   له   ئێران،  ڕۆژئاوای 
ده رده چوون. ئێستا ڕوونیان ده كه ینه وه  و سه رچاوه  

دامه زرێنه ره كانیشیان باس ده كه ین.
 په خشه  وه رزیه كانی  زمانی  كوردی  

له ئازرباینجانی  ڕۆژئاوا
 Kurdish Language Periodicals from(

)West Azarbaijan
ئاهه نگی  ڕۆژنامه وانی  كوردی  به  بۆنه ی  تێپه ڕبوونی  
سه ده یه ك به سه ر ده رچوونی  یه كه م ڕۆژنامه ی  كوردی   
ڕۆژنامه كه   گێردرا.  دا,   1998 له ساڵی   قاهیره ،  له  
به ریتانیا  به   میسری  سه ر  له   بوو  كوردستان  ناوی  
دا  عوسمانی   ئیمپراتوریای   و  ئێران  له   ده رده چوو. 
كه  كورده كانی  تێدا ده ژیان، په خشی  وه رزی به زمانی  
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یه كه م  ده رچ��وو.  دواتر  ساڵێك  دوان��زه   ده   كوردی  
ئیمپراتۆریای   له   باڵوكرایه وه   كه   كوردی   په خشی  
له   درا،  چ��اپ  له   ئه سته مبووڵ  له   عوسمانیدا، 
نووسینه وه ی   دواب��ه دوای   ئه مه ش  دا,   1908 ساڵی 
ده ستووری  لیبراڵی  توركی له  هه مان ساڵدا ڕوویدا. 
ئه ی  كه واته  كه ی  بۆ یه كه م جا رپه خش به  زمانی  
زمانی   په خشێكی   ده سپێكرد؟  ئێراندا  له   كوردی  
كوردی  كتوپڕ له گه ڵ دامه زراندنی  كۆماری  مهاباد دا 
سۆڤیه تی   یه كێتی   الیه ن  له   چاپخانه كه ی   ده رچوو، 
دۆستیانه وه  دابینكرا بوو.له وه  ده چێ  چاپخانه یه كی  
هه بووبێ   كاتدا  هه مان  له   ته برێز  له   هاوشێوه ش 

.)34(
چاالكی  ئه وسه ر وه خته  به باشی  له الیه ن سه ر چاوه  
سۆڤیه تیه كان و جیهانی  ڕۆژئاواوه  ناسراوه  به اڵم به  
ساڵی   له   ئێران  له   سۆڤیه ت  هێزه كانی   كشانه وه ی  
1946 دا, په خشی ڕۆژنامه وانی له  باكووری ڕۆژئاوای 
سه ر  بۆ  ئێران  سوپای   سه ر  هه ڵكوتانه   به   ئێراندا 
ڕاوه ستێنرا،  ئازرباینجان  و  مهاباد  كۆماری   هه ردوو 
هاتنه   ڕۆژنامه وانیه كان  و  خواز  ئازادی   بزوتنه وه ی  
كۆتایی . هه موو ئه و باڵوكراوانه ی ئه و سه رده مه  وه ك 
به   ده رده چ��وون،  ئێران  له   كه   پێشتریان  ئه وانه ی  

پیتی  عه ره بی  ده ستكاری  كراو له  چاپ ده دران. 
ئێراندا  له   خوێندن  هه ڵمه تی   دا   1941 ساڵی   له  
ده ستی  پێكرد، له  شار و شارۆچكه كاندا قوتابخانه  
منااڵنی   بوو,  فارسی   زمانی   به   خوێندن  كرایه وه . 
فارسی   زمانی   فێری   ملێ  زۆره   به   تر  نه ته وه كانی  
هه رحاڵ  به   دای��ك.   زمانی  گوێدانه   به بێ  ده ك��ران 
میانه ی   له   ك��وردی   بۆ  فارسی   زمانی   وه رگێڕانی 
كه   كاتێكدا  له   نه بوو.  ق��ورس  كارێكی   خوێندندا 

دامه زراندنی  كۆماری  كوردی  له  مهاباد جاڕی  بۆ درا, 
ئاسانی ئه م كاره  ده ركه وت به  تایبه تی  كورد و فارس 
هه مان ئه لف و بێیان به كار ده هێنا. به  هه ر حاڵ، 
هه تاكو ئێستاش سه رچاوه كان یه كالیان نه كردۆته وه ، 
له  كوێ  و كه ی  له  چ باره دۆخێكدا په خشی  كوردی  
براون،  ئیدوارد  بۆیه كه م جار ده ركه وتوه .  ئێران  له  
په خشی   ده رب��اره ی   سه رچاوه ییه كه یدا،  دیراسه   له  
گه یشتۆته   باسه كه ی   هه رچه نده   ئێراندا،  له   ده وری  
زه مانی  دوای  جه نگی  جیهانی  یه كه م به اڵم سه رچاوه  
به  باڵوكراوه ی  كوردی نادا. ته نانه ت شرۆڤه خوازێكی  
ب��ۆ خۆی   ك��ه   م��اك��رواڵ،  داڤ��ی��د  وه ك��و  هوشیاری 
ئێسته ی   سه رده می   زانیاری   سه رچاوه ی   بااڵترین 
كورده ، دووچاری  سه رلێتێكچوونێك بووه  له  میانه ی  
ده ستنیشانكردنی  باڵوكراوه  كۆنه كانی  كورد له  ئێران. 
باس له  ڕۆژی  كوردستان ده كات كه  گوایه  له  ساباڵخ 
ده رچووه  )بڕوانه  الپه ڕه ی  221 ی  كتێبه كه ی (. كه  
هیچ   ئه وه ی   بێ  به   ده كات  باڵوكراوه یه ك  له   باس 

سه رچاوه یه ك  بدات به  ناونیشانی .
هه وڵی   كه   فارسی   زمانی   ئێرانیه ی   باڵوكراوه   ئه و   
داوه ،  ورمێی  ڕۆژنامه گه ری  مێژووی  پێشنیاركردنی  
ن��اوی 3 ڕۆژن��ام��ه ی  ك��وردی  ده خ��ات��ه  ڕوو كه  له  
ده رده چ��وون.  یه كه مدا  جیهانی   جه نگی   سه رده می  
چاالكی   كه   بوون  سه رده مدا  هه مان  له   ئه مانه ش 
بووه ,  به هێز  كوردستاندا  له   مژده به ری   ئه مریكی  
كورد  نه ته وایه تی   بزوتنه وه ی   سه رده مه دا  له و  هه ر 
ناوچه كانی   تری  نه ته وایه تیه كانی  گروپه   هه موو  و 
عوسمانی  و ئێران جۆشیان سه ندبوو. له  به ر ئه وه  
باڵوكراوه كانی   شرۆڤه یه كی   و  شیكردنه وه   هه موو 
كوردی  ئه و سه رده مه  له  گه لێك ڕووه وه  سوودبه خش 
ده بن. ئه مه ش باڵوكراوه  ده وریه كانی  كوردیه  كه  له  
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سه رچاوه  فارسیه كاندا خراونه ته  ڕوو: 

 له نه خشه یه كی  شیكاری  زانیاریه كانی  باڵوكراوه كانی  
ده رب��اره ی   س��ه ره وه   زانیاریانه ی   ئه م  ئاسووریدا 
ئه وه ی   به هه رحاڵ  وه رگێڕدراوه ,  كوردی   په خشی  
زانیاریه كانی  كۆكردۆته وه  نه یتوانیوه  بۆخۆی  هه موو 
تووشی   بخوێنێته وه .  نمونه كانی   یان  كراوه كان  باڵو 
و  كلدانی   زمانی   نێوان  له   ب��ووه   سه رلێتێكچوون 
ئاسووریدا، وه  هه روه ها له  ده رخستنی  به رواره كاندا 
ئه و  كه   ناكرێ   بۆچوونه   له و  گومان  به اڵم   .)37(
ئه لفابێیه ی  به كار هاتوون له  باڵوكراوه  كوردیه كاندا, 

یان فارسی  بوون یان توركی  ئازه ری  بوون.
ل��ه  ح��اڵ��ه ت��ی  په خشه   ت��ری��ش��ه وه ،  ل��ه  الی��ه ك��ی  
ئاسووریه كاندا بۆخۆی  نه یتوانیوه  ئارامی  بخوێنێته وه  
وه  نه ی  توانیوه  ره مزی  ئه لفابێی  ئارامی  شیكاته وه , 
وه  هه ستی  به و هه اڵنه ش نه كردووه  كه  له و زمانه دا 

كراون. 
به  هه رحاڵ مێژووی  چڕوپڕی  ورمێ  به و شێوه یه  
بووه ، وه لێ  ڕه نگه  كه م وكوڕی  هه بوو بێت له  

ناسینی باڵوكراوه كانی  زمانی  كوردی . لێره دا دوو 

یه كه م  هه یه :  باڵوكراوانه وه   به م  په یوه ندییان  خاڵ 
سمایل خانی  سمكۆ كاریگه ری  هه بووه  به سه ر هه موو 
ئازربایجانی ڕۆژئاوادا, به اڵم به ڵگه  كه مه  كه  تاوه كو 
هه بوبێ .  ورمێ   به شاری   كاری    1921-1920 سااڵنی  
ڕۆژنامه   هه مان  كوردستان  ڕۆژنامه ی   ڕه نگه   دووه م 
بووبێ كه  له  میسر ده رچووه  و له ڕێی ئه سته نبوڵه وه  
ئه وه   وابوایه   ئه گه ر  به اڵم  ساباڵخ.  بۆ  هێنابێتیان 
له  سااڵنی  1911-1912 ده یان هێنا چونكه  ئه وساكه  
كه   گومانه   جێی  ده ژییان.  له وێ  به درخان  خێزانی  
سمكۆ به و كاره ی  په خش و باڵوكردنه وه  هه ستابێ . 
پرسیارانه ی   ئه م  له به رامبه ر  خۆمان  ئێمه         
كه موكوڕی   ڕاده یه ك  چ  تا  ده دۆزینه وه :  خواره وه دا 
هه یه   دا  كوردی   وه رزیه كانی   په خشه   له باسه كه ی  
به اڵم  بووبێ   له ورمێ   كوردستان  په خشی   ده شێ  ؟ 
ده بێت  ؟  كرابێته وه   باڵو  تره وه   كه سێكی   له الیه ن 
كوردستان  ڕۆژی   ن��اوی   هه بووبێت  باڵوكراوه یه ك 
دواڵ  م��اك  وه ك  ب��اڵوك��راوه ی��ه ،  ئ��ه م  وه   بووبێت 
له سه روو  ده رچووبێت؟   له ساباڵخ  ده ك��ات،  باسی  
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ڕۆشنبیری  سه رنووسه ران  ئاستی  ئایا  ئه مانه شه وه ، 
چۆن بووه  ؟ له كوێ  خوێندویانه  ؟ چ چاپخانه یه كیان 
ده بێ   په خشانه   ئه م  ده قی   ئایه   ؟  هێناوه   به كار 
ویژدانی   نوێنه ری   كه نووسه ران  ئ��ه وه ی   به ده لیلی  
كورده وه   ڕۆشنبیره كانی   چینه   له ڕه حمی   و  كوردبن 

هاتبن, یان ئۆرگانی ئاغاو به گزاده كان بووبێتن ؟
باڵوكراوه كان  ڕاسته قینه ی   نموونه ی   بوونی   به بێ  
ب��درێ��ت��ه وه .  پرسیارانه   ئ��ه م  وه اڵم���ی   ئه سته مه  
به شداریان  كه   ئه وانه ی   پێناسه ی   ده توانین  وه لێ  
بخه ینه   كردووه ،  كۆنانه دا  په خشه   ئه م  له سه ره تای  
گۆڤاره ی   سێ   له و  یه كێك  كه   هه یه   به ڵگه   ڕوو. 
ته وه ری  به   بووه   و  هه یه   وێنه ی   باڵوكراوه ته وه   كه  
ئه م   .)38( پوور  حه سه ن  باسنامه كه ی   سه ره كی  
 1340 به   به رامبه ر  زاینی   1921 له ساڵی   ژماره یه  
كۆچی  له ورمێ  ده رچووه . باس له پالنێك ده كات كه  
سمایل  حكومه ته كه ی   هه فتانه ی   حاڵی   زمان  ببێته  

خانی  سمكۆ! 
و  زانیاریه   ئه و  و  گۆڤاره كه   به رگی   ناونیشانی   له  
ده ست ده كه وێ  كه  به هه رسێ  زمانی  كوردی  وفارسی  
عه ره بی   ڕستێكی   هاتووه .  تێدا  نوسراوه ی   وتوركی  
له ڕاستیدا  كه   هاتووه   هه موویانه وه   ل��ه س��ه رووی  
 (  : ده ڵێ   ئایه ته كه ش  ده قی   قورئانه ,  ئایه تێكی  
“وأعتصموابحبل الله  جمیعاِ والتفرقوا”.  ئه م ئایه ته  
هه ڵده گرێ (   103 ژماره ی   دایه   عمران  له سووره تی  
سه رنووسه ر  ن��اوی   ده ڵ��ێ   فارسیه كه   س��ه رچ��اوه  
سه ربه رگی   وێنه یه كی   ب��ووه ,  ته رجانی   موحه مه د 

گۆڤاره كه  ئه م ڕاستیه  ده سه لمێنێ .
ح��ه س��ه ن پ���وور ن���اوی  ب��اڵوك��راوه ك��ه  ب��ه  ڕۆژی  
ئ��ی��داره ی   ئورگانی   ده ڵ��ێ   و  ده ناسێنێ ,  ك��ورد 
شۆڕشگێرسمایل ئاغای  سمكۆ بووه  له  ئێران )39(. 
ساڵی   كوردی   باڵوكراوه ی   تۆماركراوێكی   هیچ  ناوی  
ده رنه كه وتووه .  تردا  سه رچاوه یه كی   هیچ  له    1911

قاریحی   موحه مه د  سه رنووسه ر  شێوه ش  هه مان  به  
كێشه ی   نه كراوه ,  پێناسه   سه رچاوه كانه وه   له الیه ن 
دڵنیابوون له بوونی  باڵوكراوه ی  سێهه م )كوردستان(,  
له وه  ده چێ  به ره و یه كالیی  بوون بڕوات. سه رچاوه ی  
فارسی  به رواره كه ی  ده گێڕێته وه  بۆ 1912 ز-1331ك. 
به اڵم گومانی  جدی  له وه دایه  تاچ ڕاده یه ك سه رچاوه  
فارسیه كه  جێگه ی  باوه ڕه . ڕاسته  سه رنووسه ر ناوی  
سپۆنسه ر  ده ڵ��ی   و  هه ڵده گرێ   به درخان  خێزانی  
چونكه    ! ده بێ   په یدا  گومان  لێره دا  بووه ,  سمكۆ 
سمكۆ له  ناوچه ی  سه رنووسه ری  ئێران و ڕۆژهه اڵتی  
توركیادا جموجۆڵی  كردووه  و ئه سته مه  ئیشێكی  به  

به درخانیه كان هه بوبێ .
ئه وه ی  ڕوون نییه ، ئایه  هه ر له بنه ڕه تدا باڵوكراوه یه ك 
په سه ند  به ڵگه ی  كوردستانه وه ؟  به ناوی   هه بووه  
كراو له وه وه  ڕه چاو ده كرێ  كه  شاندێكی  مژده به ری 
به   حه زیان  له ورمێ   تر  ئاینزایه كی  یاخود  لۆسه ری  
باڵوكردنه وه یه كی  ده وری  كوردی  كردبێ . وه  هه میشه  
كورده كانه وه ،  ناو  بچنه   كه   كردووه   به وه   حه زیان 
هه تاكو ساڵی  1913 هه وڵیان به رده وام بۆ كاركردن 
له گه ڵ كوردا كردووه . فۆسوم و ئێدمان چاوه ڕێیان 
ك��ردن��ه وه ی   ب��ه ك��اری   ئه مریكیه كان  ك��ه   ده ك���رد 
خه سته خانه  هه ستن  و كاری  ڕۆشنبیری  بسپێرن به  
لۆسه ریه كان. ده شێ  ڕۆژنامه یه كی  كوردی  له  ساباڵخ 
ڕه نگه   ؟  باڵوكرابێته وه   لۆسه ریه كانه وه   له الیه ن 
له كه سێك  باس  دوال  ماك  هه رچه نده    ، نه بووبێ  
ده كات كه  له و شوێنه دا باڵوكراوه ی  وه رزی  بۆ سمكۆ 
كردن  گومان  هۆكاری   هه رحاڵ  به   ك��ردووه .  دابین 
له وه دایه  ئایه  چۆن ده ستیان گه یشتووه  به چاپخانه؟ 
هه ر له  ساڵی  1913بۆ 1915 فۆسوم له  نامه كانیدا 
فۆسوم  ده كات.  چاپخانه یه ك  زه رووریه تی  له   باس 
سه رقاڵی  ئاماده كردنی  كتێبی  زیكر و سرودی  ئاینی  
و كتێبه كانی  خوێندنی  قوتابخانه  بوو، بۆ ئه م كاره  
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پێویستی  به  ده سگای  چاپه مه نی  بوو. به كارهێنانی  
زۆری   كاتی   ورمێ   شاری   له   چاپه مه نی    ده سگای  
ده ویست و مه سره فی  قه به ی تێده چوو. له به ر ئه وه  
ناچار بوو به  ده ست كۆپیان بۆ بكات. به ڵێ فۆسوم 
گرێبه ستی  له گه ڵ ده زگای  چاپه مه نی  له  ورمێ  ئیمزا 
كوردی .  زمانی   په خشی   باڵوكردنه وه و  بۆ  كردووه  
هه وڵی تۆكمه ی داوه  بۆ وه رگێڕانی  چوار كتێبی  ئاینی  
  )Gospel( به   كه   كوردی   زمانی   سه ر  مه سیحی  
ناسراون. ئه م پڕۆژه یه  ماوه ی  دوو ساڵی  خایاندوه . 
ده سگاكه  ته نها ئامێرێكی  ده ستی  شكاویان داوه  به  
فۆسوم. سه د دۆالریان له بری  به كارهێنانی  ئامێره كه  
و سه د و په نجا دۆالریش له جیاتی  ورده  بابه تی تر بۆ 
زمانی  كوردی  داواكردووه . ئه م 250 دۆالره  ده بوایه  
ڕۆژهه اڵته وه   لۆسه ری   مژده به ری   كۆمه ڵه ی   له الیه ن 
نه یان  هه رگیز  ب��ه اڵم   - بنێردرایه   ئه مریكاوه   -له  
له   تر  چاپه مه نی   خانه ی   ئه مه ش  وێ��ڕای  ن��اردوه , 
ساباڵخ نه بووه ، ئه م پاشه كشێیه  له پاره دان كاره كانی  
به واتا  ڕاینه گرتوون.  به اڵم  كردوه   قورس  فۆسومی  
كتێبه كان پابه ندی مۆركردنی  ئه م گرێبه سته  نه بوون. 
ئه وه ی   به ڵگه ی   به   نه داوه ,  كۆڵی   فۆسوم  دیاره   
ته رخان  TKM الپه ڕه یان  ژماره كانی   چه ند جارێك 
كردوه  بۆ ڕێزمانی  كوردی  كه  فۆسوم له  ساڵی  1919 
داكۆكی   ڕێزمانه كه یدا  پاڵ  له   و  نووسیویه ته وه   دا 
زمانی   وه شاندنی  په خشی  ده وری   له سه ر  نه گۆڕاوی  
ڕێكخستنه وه ی   دوای   به تایبه تی   ك��ردووه ,  كوردی  

شاندی  مژده به ر.
حه سه ن پوور گومان ده خاته  سه ر بوونی  باڵوكراوه ی  
وه رزی  كوردی  كه له دوای  ساڵی  1914 وه  ده رچوبێ  
)40(. حه سه ن پوور ئاماژه  به  نامه یه كی  كچه كه ی  
هیچ  باوكی   گوتوویه تی   گوایه   كه   ده دات  فۆسوم 
كچه   )ئه م  ده رن��ه ك��ردووه .  ك��وردی   باڵوكراوه یه كی  
به جێ   ساباڵخی   كه   بووه   سااڵن  دوو  كۆرپه یه كی  

هێشتووه ، ته نها له  ته مه نی  4ساڵ بۆ 6ساڵ چاوی  
بۆ  باوكی  گه ڕاوه ته وه   باوكی  كه وتۆته وه  چونكه   به  
ك��ردووه .(  دوایی   كۆچی   له وێ   و  نزیك  ڕۆژهه اڵتی  
نه بوه   ساوایه دا  منداڵه   ئه و  توانای   له   ئه وه   له به ر 
ببێته  شایه تحاڵ له سه ر باڵوكراوه یه ك كه  به  زمانێك 
ئه گه رچی  نه بووه   ش��اره زای   خۆی   بۆ  و  نوسرابێت 
به   هه ر  كه   ڕاسته   ئه وه ش  ك��ردووه .  ده ری   باوكی  
نامه  ناردن ئه م كچ و باوكه  په یوه ندیان به  یه كتره وه  

كردوه . 
و  ڕۆژنامه وانی   مێژووناسی   ق��ه ره داغ��ی ،  هۆشیار 
دا،  ن��اوه ڕاس��ت  ڕۆژه��ه اڵت��ی   له   ك��وردی   چاپه مه نی  
)گۆڤارێك  وه ك  كوردستان  باڵوكراوه ی   پێناسه ی  
ورمێ   شاری   له   ئه ڵمانیه كانه وه   الیه ن  له   كه   ده كا 
به   سه ر  ئه ڵمانیانه   نووسه ره   ئه و  باڵوكرابێته وه (. 
شاندی  مژده به ری  ئه ڵمانی  بوون، ژماره ی  یه كه میش 
هه ر  قه ره داغی ،   .1914 نیسانی   بۆ  ده گه ڕێنێته وه  
باڵوكراوه كانی   مێژووی   تری  زانستخوازانی   وه كو 
زۆری  زانیاری  تر  نه ته وایه تیه كانی   كه مه   و  كوردی 
دیاره ،  پێوه   سه رلێتێكچوونی   نه كه وتوه ,  ده ست 
ل��ه  الی��ه ك��ه وه  داك��ۆك��ی  ل��ه س��ه ر ئه مه  ده ك���ات كه  
یه كه م شاندی  مژده به ری  ئه مریكی  له  ساڵی  1824 
داگه یشتون، ده ڵێ  باڵوكراوه كانیان ئامانجی  سیاسی  
ده ڵێ   ت��ره وه   الیه كی   له   وه ل��ێ   هه بووه .  ڕوونیان 
كوردی   زمانی   بۆ  وه رگێڕا  ئینجیلیان  ئه لمانیه كان 
نێوان  له   ئاینه كه یان  باڵوكردنه وه ی   مه به ستی   به  

كورده كاندا )41(. 
بێتو  ئه گه ر  فۆسوم،  سه رباسی   بۆ  به گه ڕانه وه  
 - ده ركردبێ   كوردستانه وه   ناوی   به   باڵوكراوه یه كی 
داكۆكی   نوسراوه دا  له گه ڵی   خۆی   بۆ  ئه وه ی   وه ك 
له سه ر ده كات - ئه وه  به بێ  گومان یه كه م باڵوكراوه ی  
خاڵێكی   ك��اره ش  ئه م  ئێراندا.  واڵت��ی   له   كوردیه  
ئه ده بی   كولتووری   مێژووی   له   به رچاوه   گه شه داری  



211

وێستگەكان68

هیچ  ئێستا  تا  له وه دایه   كێشه كه   به اڵم  كوردیدا. 
نموونه یه ك نه خراوه ته  ڕوو. هیچ ڕووبه رێك بۆ ئه م 
باڵوكراوه یه  له  گۆڤاری  TKM دا ته رخان نه كراوه . 
باڵوكراوه كانی   بۆ  ڕووب��ه ره   جۆره   ئه م  به هه رحاڵ 

تریش ته رخان نه كراوه .
كاتێ  كه شاندی  لۆسه ری  گه ڕانه وه  بۆ ساباڵخ بینیان 
داڕماوه   سه قفه كه ی   بووه ،  وێران  شوێنگه كه یان  كه  
كاری   لێره وه   كراوه ,  تااڵن  له ناویدابووه   ئه وه ی   و 
به پاره   كردوه   ده ستیان  بووه ,  چڕوپڕتر  شانده كه  
كۆكردنه وه  به شێوه ی  Funding  بۆ كڕینی  خۆراك، 
بۆ  كار  شوێنی   دۆزینه وه ی   و  ده رمان  وبه رگ،  جل 
كاتیشدا  هه مان  له   ناوچه كه .  دانیشتوانی   خزمه تی 
خه می  بونیادنانه وه ی  په رستگاكه یان و خانه ی  منااڵنی  
بێ  باوك وخه سته خانه  و قوتابخانه  و شوێنێكی  ژیان 
له  كاتی  جه نگدا  ئه مانه  هه موو  بووه .  بۆ شانده كه  
وێران كرابوون. ئه م وێرانكردنه  له  سه راپای  باكوری  
ڕۆژئاوای  ئێراندا ڕوویدابوو، هه مان چیرۆكی  نه گریسی  
تااڵنكردن و وێرانكردنی  په رستگاكانی  مه سیحیه كان 
و ماڵی  مژده به ران دووپات بوو بووه . ته نها هۆكار 
زمانی   باڵوكراوه كه ی   نموونه كانی  چوار  مانه وه ی   بۆ 
ئاسووری  ئه وه یه  كه  ئه م باڵوكراوانه  بۆ ماوه ی  79 
ساڵ )به تایبه تی  یه كێك له م باڵوكراوانه یه  ( به رده وام 
بوون ، نوسخه یان الی  به شداربوان له  ته برێز و  وسانت 
له   ماوه ته وه .  یه گرتوه كان  ویالیه ته   و  پیترسیورگ 
ئه رشیفی  مژده به رانیش هه ندێكیان پارێزراون )42(. 
له   فۆسوم  باڵوكراوه كانی   حاڵوبارێكدا  هه موو  له  
بازنه یه كی  بچكۆله دا خوالونه ته وه  به اڵم ئه گه ری  ئه وه  

به دوور نازانرێت كه  له  ته برێزدا پارێزراوبن. 
باڵوكراوه ی   یه كه م  لۆسه ری   مژده به رانی   ڕاسته   ئایا 

كوردیان له  ئێران به رهه م هێنا ؟ 
گومانكردن له وه ی  كه  دكتۆر لۆدڤێگ ئۆڵسن فۆسوم 
بێت  بوو  ك���ورده واری   و  ك��ورد  دلسۆزی   ئه وه نده  

به اڵم  بووه   مژده هێنه ر  فۆسوم  به ڵێ   نیه .  عادیالنه  
هه روا  كورد.  بۆ  ك��ردووه   زۆری   كاری   به ڵگه وه   به  
به  ئاسانی  فێری  كوردی  نه بووه ,  ئه وه  كه  یه كه م 
ئیمامه تی  خواپه رستی  )به  ئاینی  مه سیحی ( به زمانی  
هاكه زایی   په رستگایه كی   له   به ڕێوه   بردوه   كوردی  
دا،   1912 مایسی   پێنجی   له   ساباڵخدا.  ش��اری  
چه ندین سرودی  ئاینی  كردوه  به  كوردی . كتێبه كانی  
بۆ  ئاسووریه   و  توركی   و  فارسی  له   قوتابخانه ی  
قوتابیانی  كورد وه رگێراوه ، گرامه ری  زمانی  كوردی  
هۆنیوه ته وه  و چوار كتێبی  به  زمانی  كوردی  خستۆته  
خزمه تكردنی   كاری   كولتوریانه وه .  خه زنه   ئه م  پاڵ 
شانده   سه رجه م  له گه ڵ  و  كردووه   فراوانتر  كوردی  
عوسمانی   ئیمپراتۆریای   ناوچه كانی   مژده به ره كانی  
كاری  كردووه  بۆ له  ناوبردنی  نه خوێنده واری  له  ناو 
كورده واریدا. ویستویه تی  زمانی  كوردیش - به  هه موو 
له  نووسین  به رگری   زاراوه كانیه وه - یه كخات )43(. 
ناو  به   كاره كانی  ك��ردوه ،  خۆی   چاپكراوه كانی   و 

خوێنه واره  ئه مریكیه كانه وه  باڵوكردۆته وه .
كوردستانی   گرانی   و  برسێتی   كه   كاتانه دا  ل��ه و 
دابوو  بڕیاریان  مه سیحیه كان  ده سه اڵته   گرتبۆوه , 
كورده كانیشه وه   به   موسڵمانه كان  بۆ  یارمه تی   كه  
نه نێرن به اڵم فۆسوم هه وڵی گۆڕینی ئه م بۆچوونه ی 
داوه ، هه وڵیشی داوه  بوونی كورده كان بپارێزێت له  
دووچاری   ئه رمه نیه كان  وه كو  ئه وانیش  كه   كاتێكدا 
كۆمه ڵكوژی  بونه ته وه  له الیه ن سوپای  توركه وه  - ئه م 
سوپایه  بۆ خۆی كوردیشی  تێدابووه  - هه ر به هه مان 
شێوه ش له كاتی  په الماری  ڕووسه كاندا كه نیسه  و خانه  
ئاینیه كانی  كردووه  به  په ناگای  كورده كان بؤئه وه ی  له  
كوشتن بیان پارێزێ . كه واته  چ ده رفه تێك بۆ گومان 
كردن ده مێنێته وه ؟ چۆن ده كرێ  گومان له و قسانه ی  
كوردیم  باڵوكراوه ی   گووتوویه تی   كه   بكرێ   خۆی  
ڕێچكه یه وه   له و  گومانه كه ش  به تایبه تی   ده ركردوه , 
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كورد  بۆ  ئه مریكیه وه   مه سیحیه كی   له   كه   بێت 
وه شابێته وه ! له  كۆتایی  ئه م قسه وباسه دا باشتر وایه  
ئه وه  به  یاد بێنینه وه  كه  هه ر مژده به ره  مه سیحیه كان 
درێژخایه نه كانی   ه��ه ره   گۆڤاره   له   یه كێك  ب��وون 
مێژووی  ئێرانیان - تاوه كو كۆتایی جه نگی  جیهانی  
یه كه م – باڵوكرده وه ! وه كو له سه ره تای  ئه م وتاره دا 
باسمان كرد ، گۆڤاره كه  ناوی  زاهیری  دی  به هره ی 

ئاسوریه كان بوو.
 )Jadidists( له  ئاسیای  ناوه ڕاست جادیدیسته كان
ناوچه كانی   سه رجه م  له   ده دا  چاكسازیان  هه وڵی  
خۆیان  ئاینیه كانی  ڕێنماییه   دا،  تاتار  و  قه وقاس 
خستبووه  ئه والوه  و ئه و مادانه یان په سه ند كردبوو 
به هه مان  ئه یانویست  ئه وروپیه كانیش  مژده به ره   كه  
ئێراندا  ڕۆژئ���اوای   باكوری   له   ده ق��ه وه   و  هیمه ت 
باڵوبكه نه وه . وه  هه ر وه كو مژده به ره  ئه وروپیه كانیش 
پاشكۆی  نه هێشتنی نه خوێنده واری له گه ڵ باڵوكراوه  
بۆ  كاری   هه مان  فۆسوم  ده رده ك��رد.  وه رزیه كاندا 
ئاینیه كانی   الیه نه   به اڵم  ده ك��رد,  ساباڵخ  ك��وردی  
باكووری  ڕۆژئاوای  ئێران به رهه ڵستی  دامه زاراندنی  ئه و 
قوتابخانه یه یان ده كرد كه  به كوردی  و ئینگلزی  ده یان 
قوتابخانه كان  به رامبه ربوو.  بێ   خوێندنیش  خوێندو 
ده كرانه وه ،  هاوكاره كانیه وه   و  فۆسوم  الی��ه ن  له  
باڵوده كردنه وه .  تێیدا  مه سیحیشن  ئاینی   پرۆگرامی  
چواره م  بۆجاری   لۆسه ری   شاندی   كه   كاتێك  به اڵم 
له ساڵی    1922  گه ڕانه وه  بۆ ساباڵخ، كورده كان 
داوایان  و  بۆگرتنه وه   باوه شیان  الوه   هه رچوار  له  

لێده كردن كه  قوتابخانه  بۆ كوڕ و كچ بكه نه وه .
كۆمه ڵێك  كه   ئاراوه   دێته   به هێز  ئه گه رێكی   لێره وه  
له  پێشه واكانی  ژیانه وه ی  كوردستان   له سه رده می  
دواتر  خوێندبێتیان.  قوتابخانانه   له و  منداڵیاندا 
دام��ه زران��د.  كۆمیته یه كیان  دا   1924 له ساڵی  
نازانن  دوور  به   ئه گه ره   ئه م  بایۆگرافی   شاره زاكانی  
قازی   وه ك��و  سۆفی   و  ئاینی   پیاوی   ڕه نگه   ب��ه اڵم 
قوتابخانه دا  جۆره   له م  گه یالنێ   شێخ  و  موحه مه د 

نه یان خوێندبێت, به اڵم له و سه رده مه دا بوون، كه  
شه پۆلی  ناشیۆنالیزمی  كوردی  له  هه ڵچووندا بووه . 
نانێن بۆ ئه و  هه ندێ  كورد دان به فه زلی  ئه مریكیدا 
زمانی   باڵوكراوكانی   له   كه بینیویانه   گرنگه ی   ڕۆڵه  

كوردیدا له  ناوچه یه كی  چڕوپڕی  كوردنشیندا.
هه ستاوه ،  كاره   به م  سمكۆش  بێت  ڕاستی   ئه وه ی  
سامالسی  و  ساباڵخ  ده وروب��ه ری   خوێنده واره كانی  
باڵوبكه نه وه ,  ڕۆژنامه   داوه   هانی   كۆكردۆته وه و 
بانگه شه ی به ناو وه ستاكانی كردووه   بۆ بونیادنانه وه و 

ئاوه دانكردنه وه ی كوردستان)44(. 
له پاڵ بوون یان نه بوونی  باڵوكراوه ی  وه رزی  كوردیدا، 
پرسیارێكی  گرنگتر دێته  پێشه وه : ئایا فۆسوم چۆن 
ئه م ڕۆژنامه گه رییه ی  له  ڕووی  فیزیاییه وه  خوڵقاندووه  
؟ ئایه  وه ك كتێبێكی  “گۆسپێڵ “ی  ئاینی  مه سیحی  
ناچێ .  ل��ه وه   ؟  داون  له چاپی   ورم��ێ   له   واب��ووه و 
چونكه  توشی  ته نگ و چه ڵه مه  ده بوو له  ئاكامی ئه و 
هێرشانه ی كه  كورده كان ده یانكرده  سه ر شاری  ورمێ  
و گونده كانی  ده وروبه ری  له  ساڵی  1914 دا. هه ر له و 
شارۆچكه ی   ده وڵه مه ندترین  كه   گوڵپاشان  ساڵه دا 
به   سه رانه   نه مابوو  ئه وه ی   توانای  بوو  ده ڤه ره كه  
و  تااڵن  ڕووب��ه ڕووی   بدات,   هێرشبه ره كان  كورده  

وێرانكردن بووونه وه  له  الیه ن چه كداری  كورده وه .
ئاسووریه كانی  دانیشتووی  ده ڤه ره كه ی  ئه و سه رده مه  
و  فه ره نسی   مژده به ره   خانووبه ره ی   كرده   ڕووی��ان 
به رگرییه وه   نه بوونی   به هۆی   له وێشدا  ئه مریكیه كان. 
دووچاری پاكتاوی  ڕه گه زی  بوونه وه . وه  هه روه ها له  

ساڵی  1918دا كوشتارێكی زۆریان لێ كرا.
گه ڕانه وه  بۆچاالكیه كانی دكتۆر فۆسوم له  ساڵی  1914 
دا، ئه گه ری  گه وره  هه یه  كه  چاوه ڕێی  داهاتی  هاوینی  
هه مان ساڵی كردبێ بۆ هێوربوونه وه ی  بارودۆخه كه , 
به   كرووه   ده ستی  سالدا  هه مان  هاوینی  له   چونكه  

كاری  وه رگێڕانی  گۆسپێڵ بۆ زمانی كوردی .
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ئامادەكردنی: باوكی ڕەهەند

باڵوكراوەكانی
دەزگای 
چاپ و پەخشی
سەردەم
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ڕۆشنبیری و  دەزگایەكی  وەك  س��ەردەم  دەزگ��ای 
مانگی  دوو  ل��ەم��اوەی  گۆڤار،  كتێب و  چاپكردنی 
ڕابردودا، كۆمەڵێ كتێبی گرنگ و بایەخداری، لە بوارە 
كورد.  خوێنەرانی  خستەبەردەست  جۆراوجۆرەكاندا، 
لەخۆدەگرێت و  رۆمان  دوو  كە  ئەدەب  بواری  لەوانە 
چەكدارەكان( مەیموونە  )كەناڵی  رۆمانی  لە  بریتین 
لەگەڵ  س��ور،  كاكە  عومەر  ك��اروان  ڕۆماننوس  ی 
جێنیفەر  ڕۆماننوس  زەرد(ی  )ئەستێرەی  ڕۆمانی 
ڕۆی و وەرگێڕانی ڕەوەز. بواری زمانزانی و پەروەردە و 
لەخۆدەگرێت و  كتێب  دوو  ئەویش  كە  فێركردن 
هۆمەر  فێركاری(  )سیستمی  كتێبی  لە  بریتین 
قەرەداخی و كتێبی )زمانی فەرمی كوردستان( غازی 
كتێب  سێ  كە  فەلسەفە  ب��ورای  خورشید.  عەلی 
كوێرەكانی  )گرێ  كتێبی  لە  بریتین  لەخۆدەگرێت و 
لە نوسینی فوئاد عەبدولرەحمان، كتێبی  فەلسەفە( 
)چیرۆكە نەمرەكانی فەلسەفە( لە نوسینی هیِنری 
فەرشید  وەرگ��ێ��ڕان��ی  ت��ۆم��اس و  لی  دان��ا  ت��ۆم��اس و 
شەریفی، كتێبی )فەلسەفە بۆ مندااڵن( لە نوسینی 
كەریم مستەفا. یەكێك لە خەسڵەتەكانی كتێبەكانی 
لە  بریتییە  س���ەردەم،  دەزگ��ای  مانگەی  دوو  ئ��ەم 
ژم��ارەی  نمونە  بۆ  كتێبەكان،  گ��ەورەی  قەبارەی 
چەكدارەكان،  مەیموونە  كەناڵی  كتێبی  الپەڕەكانی 
ژمارەی  گ��ەورە،  قەبارە  الپ��ەڕەی   543 لە  بریتییە 
الپەڕەكانی كتێبی مێژوویەكی كورتی شارستانییەت و 
لەالیەن  كە  ئیسالمدا  پێش  لە  ئێران  فەرهەنگی 
بریتییە  كوردی،  بە  كراوە  فارسییەوە  لە  قانع  وریا 
لە 500 الپەڕەی قەبارە گەورە. ژمارەی الپەڕەكانی 
كتێبی چیرۆكە نەمرەكانی فەلسەفە بریتییە لە 507 
الپەڕەی قەبارە گەورە. بەشێوەیەكی گشتی دەزگای 
چاپ و پەخشی سەردەم لە ماوەی ساڵی 2011 زیاد 
گەورەی  مامناوەندی و  بچوك و  قەبارە  كتێبی  لە 32 

چاپ و باڵوكردۆتەوە، هاوشان لەگەڵ ئەم كتێبانەدا، 
باڵوكردۆتەوە،  چاپ و  گیرفانی  كتێبی   10 لە  زیاد 
وەرزییەكانی  گۆڤارە  دەرك��ردن��ی  س��ەرەڕای  ئەمە 
وەك سەردەم و زانستی سەردەم و گۆڤاری مانگانەی 
لەم  سەردەم  بڵێین  دەكرێ  واتە  سەردەم.  منداڵی 
ساڵەدا توانیویەتی مانگانە زیاد لە سێ كتێب بخاتە 
كتێبخانەی كوردییەوە، بەمەش ئەم دەزگایە بووەتە 
سەرچاوەیەكی باش بۆ دەوڵەمەندكردنی كتێبخانەی 
بە  تاڕادەیەك  كوردی  خوێنەری  وایكردووە  كوردی و 

جیهانی كتێب و بە زمانی دایك ئاشنابكات.

چیرۆكە نەمرەكانی 
فەلسەفە



215

وێستگەكان68

دەزگای  نایابانەی  كتێبە  لەو  یەكێكە  كتێبە  ئەم 
سەردەم لەم ساڵدا، بە چاپێكی جوان و دیزاینێكی 
جوانترەوە چاپ و باڵویكردۆتەوە. كتێبەكە لە دوتوێی 
507 الپەڕەدا، باسی بەسەرهات و وێستگە گرنگەكانی 
ژیانی كۆمەڵێ فەیلەسوف و بیریاری مەزن دەكات كە 
كاریگەریان  شێوەكان،  لە  بەشێوەیەك  هەریەكەیان 
لەسەر فیكر و فەلسەی جیهان هەبووە. كتێبەكە بە 
زمانێكی كوردی پوخت باس لە ئەندێشە و بەسەرهاتە 
نوسەرانی  كەڵە  ژیانی  سەرنجڕاكێشەكانی  سەیر و 
خۆرئاوا دەكات. ئەم كتێبە نایابە كە پێویستە هەمو 
فەلسەفە  مەعریفە و  زانین و  ه��ەواداری  خوێنەرێكی 
ئاسایش  خوێنەرێكی  هەمو  تەنانەت  بیخوێنێتەوە، 
زانیاری و  پڕ  ساتێكی  چەند  بیخوێنێتەوە و  دەتوانێ 
چێژ و لەزەت لەگەڵ الپەڕەكانیدا بەرێتەسەر، جگە لە 
پێشەكی وەرگێڕی كتێبەكە، لە 30 وتار پێكهاتووە، 
هەر وتارێك باس لە ژیان و فیكری فەیلەسوفێك یان 
بیرمەندێك دەكات. بۆ نمونە لە الپەڕە 32 كتێبەكە 
تا الپەڕە 50 باس لە دادگایكردن و مەرگی سوقرات 
دەكات. لە الپەڕە 51 بۆ الپەڕە 66 باس لە خەباتی 
لە الپەڕە  دادپەروەریدا دەكات.  پێناو  لە  ئەفالتون 
159 بۆ 173 باس لە سانت ئۆگۆستین دەكات كە 
چۆن لە ناپاكییەوە بەرەو پاكی ڕۆشتووە. لە الپەڕە 
188 بۆ الپەڕە 201 بەم ناونیشانە باس لە ماكیاڤیلی 
لە  دوات��ر  شەیتان.  قوتابی  ماكیاڤیلی..  دەك��ات: 
وتارێكی دیكەدا باس لە ڕۆسۆ دەكات كە بە باوكی 
باس  پاشان  دەدات.  لەقەڵەمی  فەرەنسا  شۆڕشی 
نیتچە و  كۆنت و  ئۆگۆست  گۆتە و  كانت و  ڤۆڵتێر و  لە 

كرۆچە و چەندان بیریاری دیكە دەكات.
ئەم كتێبە وەك لە سەرەوە ئاماژەمان پێداوە لە 507 
الپەڕەی قەبارە گەورە پێكهاتووە و تریراژەكەی هەزار 

دانەیە و نرخی حەوت هەزار دینارە.

سیستمی فێركاری

بایەخ و گرنگی ئەم كتێبە لەوەدایە كە بەڕێز هۆمەر 
قەرەداغی نوسیویەتی، ئەم بەڕێزە بۆ خۆی ماوەیەكی 
سویدا  واڵتی  خوێندنگاكانی  قوتابخانە و  لە  زۆرە 
مامۆستایە و لەوبارەیەوە شارەزاییەكی باش و فراوانی 
هەیە. هەروەها ئەم بەڕێزە یەكێك بووە لەوانەی لە 
ساڵی 2007، بەشداری ئەو كۆنگرە  پەروەردەییەی 
گۆڕینی  بڕیاری  تێیدا  بەسترا و  هەولێر  لە  كە  كرد 

سیستمی خوێندنی كوردستان درا. 
هاتووە:  كتێبەكەدا  سەرەتای  لە  وەك  كتێبە  ئەم 
بریتییە لە كۆمەڵە وتارێكی پەروەردەیی دەربارەی 
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ب��ەردەوام��ب��وون  فێركاری،  سیستمی  چۆنایەتی 
لە  نوێخوازی  سیستەمەكەدا،  لەناو  ڕیفۆرم  لەسەر 
نەهێشتن  پێناوی  لە  كاركردن  كاركردندا،  شێوەی 
كۆمەڵێك  ن��ەخ��وێ��ن��دەواری و  كەمكردنەوەی  ی��ان 
چاوپێكەوتن و گفتوگۆ دەربارەی زیاتر گەشەسەندن و 
بە دیموكراتیكردنی پرۆسەی فێركاری لە كوردستاندا؟
لە ڕاستیدا پێویستە هەموو ئەوانەی لە كوردستان 
هەر  فێركردنەوە،  پ��ەروەردە و  الیەنی  لە  بەرپرسن 
پ��ەروەردەوە،  وەزی��ری  بااڵ و  خوێندنی  وەزی��ری  لە 
سەرپەرشتیاران و  بەڕێوەبەرەكان و  سەر  دەگاتە  تا 
جیاوازەكانی  جیاواز  قۆناغە  مامۆستایانی  تەواوی 
خوێندن، پێویستە ئەم كتێبە بخوێننەوە، تا لەژێر 
ڕۆشنایی زانیاریە بەكەڵك و نایابەكانی ئەم كتێبەدا، 
لە چۆنیەتی بەڕێوەچونی سیستمە تازەكە تێبگەن و 
سود لە باسوخواسەكانی ناو كتێبەكە وەربگرن. بریا 
وەزارەتی پەروەردەی حكومەتی هەرێمی كوردستان 
هەڵدەسا بە كڕینی ئەم كتێبە و دابەشكردنی بەسەر 
ئامادەییەكاندا،  بنەڕەتی و  قوتابخانە  سەرجەم 
ئەمەش بۆ ئەوەی لە هەر قوتابخانە و خوێندنگایەكدا 
دانەیەك لەم كتێبە لەبەردەست ستافی قوتابخانەكە 
یان خوێندنگاكەدا هەبێت و بیخوێننەوە و ڕێنماییەكانی 
جێبەجێ بكەن، بەمەش سیستمی تازەی خوێندن، 
تاڕادەیەك لەو ئاڵۆزی و ناڕوونییەی ئێستای ڕزگاری 

دەبوو.

خۆكوشتن
پرسیاری هەرە سەرەكی لەم كتێبەدا كە خراوەتەڕوو 
ئەوەیە: مرۆڤ بۆ خۆی دەكوژێت. نوسەری كتێبەكە 
بە درێژایی كتێبەكە هەوڵیداوە وەاڵمی ئەو پرسیارە 
تاڕادەیەكی زۆر پرسیارێكی فەلسەفی و  بداتەوە كە 

ئەزەلییە و بەدرێژایی سەردەم و ڕۆژگارەكان هاتووە و 
د.  نووسینی  لە  كتێبە  ئەم  دەبێت.  بەردەوامیش 
سۆزان  خاتوو  بەڕێز  لەالیەن  عەیاشە و  ئەحمەد 
جەمال، بە زمانێكی جوان و پوخت كراوە بە كوردی. 
لەسەر  جدییەكان  لێكۆڵینەوە  لە  یەكێكە  كتێبەكە 
بەهێزەكانی  لە خاڵە  مەسەلەی خۆكوشتن. یەكێك 
ئەم لێكۆڵینەوەیە گێڕانەوەی چیرۆكی ئەو كەسانەیە 
كە خۆیان كوشتووە یان هەوڵی خۆكوشتنیان داوە و 
بوون.  خۆی  ئەحمەد  د.  نەخۆشی  كەسانە  ئەو 
ئاشنابوون  بۆ  سەركەوتووە  شێوازێكی  ئەمەش 
چیرۆكانە  ئەو  كاتێك  چونكە  خۆكوشتندا.  لەگەڵ 
دەخوێنینەوە، لەگەڵ ئازار و كۆژانەكانی قوربانییەكاندا 
ئەو  كە  تێدەگەین  فاكتەرانە  هۆكار و  لەو  دەژی��ن و 
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تێدەگەین  واتە  خۆسوتاندن.  بۆ  هانداوە  كەسانەی 
دنیایەك  خۆسوتاندنەوە،  هەوڵێكی  هەر  پشت  لە 
كردن  ناحەقی  دادپ���ەروەری و  نا  نایەكسانی و  لە 
هیچ  دنیایەك  ئامادەیە.  قوربانییەكان  بە  بەرامبەر 
تروسكاییەكی تێدا نەماوە بۆ ژیان و بۆ بەردەوامبوون.
نوسینەوەی  بۆ  كتێبەكە،  نوسەری  بەمانایەكیتر 
كە  بووە  لەبەردەستدا  زۆری  مادەیەكی  كتێبەكەی، 
كەسانەی  ئەو  بەسەرهاتی  لە  بریتییە  زۆربەیان 
گوێی  پزیشكێك،  وەك  نوسەر  ب��وون و  نەخۆش 
وادەك��ات  ئەمە  ك���ردوون.  چ��ارەس��ەری  لێگرتن و 
كتێبەكە و تێزەكانی ناو كتێبەكە لەسەر خۆكوشتن، 
واقعدا  لە  ڕووداوەك���ان  چونكە  دەوڵەمەندتربێت. 
وردەكاری  ئاگاداری  نزیكەوە  لە  نوسەر  ڕویانداوە و 
لەبەردەم  ئێمە  لێرەوە  بووە.  ڕووداوەكان  چۆنیەتی 
گێڕانەوەی  لە  بریتییە  بەشێكی  كە  كتێبێكدا 
ژیان و گوزەرانی  ڕاستەقینەی چۆنیەتی  بەسەرهاتی 
هەوڵی  ساتەكاندا  لە  ساتێك  لە  مرۆڤانەی،  ئەو 

خۆكوشتنیانداوە.
هەیە،  كتێبەكەدا  لە  كە  بەسەرهاتانەی  لەو  جگە 
ك��ردەی  لە  ب��اس  تیۆری  بەشێوەیەكی  كتێبەكە 
خۆكوشتن دەكات و وەاڵمی ئەو پرسیارەمان دەداتەوە 
كە زۆرجار لەكاتی خۆكوشتنی كەسێكدا دەكرێت یان 
دەپرسین: بۆچی ئەو كەسە خۆی كوشت؟ هەروەها 
بایۆلۆژی و  ڕووی  لە  خۆكوشتن  دی��اردەی  كتێبەكە 
لە  باس  دواتر  لێكدەداتەوە.  فەلسەفییەوە  ئاینی و 
دەكات و  یاساییەوە  ڕووی  لە  خۆكوشتن  مەسەلەی 
باس لەو كاریگەریانە دەكات كە خۆكوشتن لەسەر 
دەكات.  دەكوژن  خۆیان  ئەوانەی  نزیكەكانی  كەسە 
واتە باس لەو دەرئەنجامە سەخت و دژوارانە دەكات 
كە كەسی خۆی كوژ، دوای خۆكوشتنەكەی، لەسەر 

بەجێدەهێڵێت.  دۆستەكانی  هاوڕێو و  ناسیاو  خزم و 
باس لەو كەسوهەوا و بارودۆخە سایكۆلۆژی و ناخۆشە 
خەڵكانی  بۆ  خۆكوشتنەكەوە  دوای  لە  كە  دەكات 

نزیك لە خۆكوژەكە دروستدەبێت.
لەو  باس  ب��ەوردی  دیكەیدا  بەشێكی  لە  كتێبەكە 
ڕەفتار یان هێما یان نیشانانە دەكات كە لە كەسێكدا 
دەردەكەون و ئاماژەن بۆ خۆكوشتن. لێرەوە لەگەڵ 
ڕەفتارانە،  هێما و  بەو  هەستكردن  یان  دەركەوتن 
بكەوین و  كەسە  ئەو  فریای  بەخێرایی  پێویستە 
بەهانایەوە بچین و لێنەگەڕێن خۆی بكوژێت و كۆتایی 
بە ژیانی خۆی بهێنێت. هاوكات كتێبەكە خۆكوشتن و 
هەوڵەكانی خۆكوشتن لەیەك جیادەكاتەوە، هەروەها 

باسی هاوتاكانی خۆكوشتنیش دەكات.
نوسەری كتێبەكە لە پێشەكی كتێبەكەیدا ئامادەژی 
بەوە داوە ئەم كتێبە خوێندنەوەیەكی وەسفییە بۆ 
دیاردەی خۆكوشتن و هۆكار و شێوە و لێكدانەوەی ئەم 
حاڵەتە مرۆییە كە تا مرۆڤ هەبێت ئەمیش بەردەوام 
ژیاندا،  ئاڵۆزبوونی  دژواری و  لەگەڵ  دەشێ  دەبێت و 
مەسەلەی خۆكوشتنیش بەرە و زیادبوون بچێت. بە 
بنبڕ  ئەستەمە  خۆكوشتن  دیاردەی  دیكە  مانایەكی 
كەسێك  رۆژگارێكدا،  س��ەردەم و  هەمو  لە  بكرێت و 
ناحەقی و  ن��اڕەح��ەت��ی و  ب��ەرگ��ەی  چیتر  كە  هەیە 
ناخۆشییەكانی ژیان ناگرێت، بۆیە ئاگر لە جەستەی 
خۆی بەردەدات و سنورێك بۆ ژیانی خۆی دادەنێت. 
بەاڵم خاڵی گرنگی ئەم كتێبە لەوەدایە ئێمە چۆن 
چۆن  تەشەنەبسێنێت و  دیاردەیە  ئەم  لێنەگەڕێن 
هەوڵی نەهێشتنی، یان ڕاستتر كەمكردنەوەی بدەین.
مامناوەندی و  الپەڕەی   380 لە  بریتییە  كتێبە  ئەم 
تیراژەكەی هەزار دانەیە و نرخی شەش هەزار دینارە و 
لە بەرگێك و دیزاینێكی جواندا چاپ و باڵوكراوەتەوە.


