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پالتۆن

میشائێل برۆت
و. لە ئەڵمانییەوە: كاوە جەالل 

١( لە پێناسەوە رووەو ئیدێكان

)A پنتی دەرچوون

گەر بمانەوێت تێبگەین كە چی پاڵی بە پالتۆنەوە 
نا لە ئیدێ بدوێت، ئەوا دەبێت سەرەتا لەو كێشە 
نا  پالتۆنەوە  بە  پاڵیان  كە  تێبگەین،  هەقیقیانە 
گریمانەی »ئیدێ« بكات. فەلسەفەی پالتۆن لەو 
سۆكرات  كە  سەرهەڵدەدات  كێشانەوە  و  پرسیار 

كردبوونی و دانوستانی كردبوون.
با روو بكەینە پرسیارەكەی سۆكرات سەبارەت بە 

پێناسەی »رەوشت«.
لە دیالۆگە ئاپۆرێتییەكانی پێناسەدا، كە هەروەها 
ناسراون،  پالتۆن  سەرەتاییەكانی  دیالۆگە  بە 
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ئەوە  لەبارەی  هاوگفتوگۆكەرانیدا  لەتەك  سۆكرات 
نادوێت كە داخۆ ژیانی چاك و بەختیار چی بێت، 
بەڵكو لەوە دەدوێت، كە چۆن گەرەكە رەوشتێكی 
ئیمانداری،  یان  دادپەروەری  نموونە  بۆ  تایبەتی، 

پێناسە بكرێت.
لە الی گریكەكان پەیوەندیی نێوان پرسیاری ژیانی 
چاك و پرسیاری رەوشتێكی چاك راستەوخۆ دراوە. 
تێگەیشتنی  رووبكەینە  سەرەتا  پێویستە  بەاڵم 

گریكییانەی رەوشت.
ئاریتێ  لە  بریتییە  رەوش��ت  گریكییەكەی  وشە 
»چ��اك«  وش���ەی  ل��ە  وش��ەی��ە  ئ��ەم   .)areté(
لە  دەشێت  یان  دەكرێت،  گ��ەردان  )ئاگاتۆس( 
»باشترین«.  بۆ  وەریبگێڕین  حاڵەتدا  هەندێك 
مرۆڤ  بۆ  تەنیا  گریكیدا  لە  چاكێتییە  ئەم  بەاڵم 

بەكارنایەت، بەڵكو بۆ هەر شتێك كە كاراییەك یان 
فرمانێك بەجێبگەیەنێت و بەم رێیەشەوە كاراییەكە 
»چ��اك«  ج��ی��اوازی  شێوەی  بە  فرمانەكە  ی��ان 
بەدیبهێنێت. مرۆڤی گریكی دەتوانێت ببێژێت، كە 
چەقۆ  رەوشتی  هەیە.  رەوشتیان  چاو  یان  چەقۆ 
ئەوەیە كە چاك ببڕێت، رەوشتی چاو ئەوەیە كە 

چاك ببینێت.
مرۆڤییەكانیش  رەوشتە  دەتوانین  هەروەها  ئێمە 
دیاریبكەین.  سەرەوە  نموونانەی  ئەو  هاوشێوەی 
بینینە،  چاو  فرمانی  و  بڕین  چەقۆ  فرمانی  چۆن 
ژیانی  كە  ئەوەیە  فرمانی مرۆڤ  بە هەمان شێوە 
خۆی بەڕێوەبەرێت. هەروەها چۆن چەقۆ یان چاو 
فرمانەكەی خۆیان بە چاكی جیاواز بەجێدەگەیەنن، 
بە هەمان شێوە مرۆڤ دەتوانێت ژیانی خۆی بە 

سۆكرات لەو بڕوایەدا 
بوو، كە هەموو 
كەسێكی دادپەروەر 
و دانا، دلێر و 
ناخسەنگین، چاكترین 
ژیان دەژی، بێگومان 
چاكترین ژیانێكی 
ئەوتۆ كە بۆ ئەو وەك 
مرۆڤ شیاو بێت

میشائێل برۆت
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چاكی جیاواز بژی، ئەمەش بێگومان بەگوێرەی ئەو 
دۆخە كە ئەو تێیدایە.

راستەقینەكەی  رەوشتە  م��رۆڤ،  چاكی  دۆخ��ی 
چاكە  ژیانە  ئەم  چاك.  ژیانی  لە  بریتییە  مرۆڤ، 
بەسەر رەوشتی جیاوازدا بەش دەبێت، بەتایبەتی 
بەسەر چوار رەوشتە سەرەكییەكەدا: دادپەروەری، 

دانایی، دلێری، ناخسەنگینی.
كەسێكی  هەموو  كە  بوو،  بڕوایەدا  لەو  سۆكرات 
چاكترین  ناخسەنگین،  و  دلێر  دانا،  و  دادپ��ەروەر 
ژیان دەژی، بێگومان چاكترین ژیانێكی ئەوتۆ كە 

بۆ ئەو وەك مرۆڤ شیاو بێت.
لە سەردەمی سۆكراتدا رای دیكە هەبوو. مرۆ بۆ 
رەوشتە  چوار  لەپاڵ  داخۆ  كە  دەیپرسی  نموونە 
پ��ارەداری  و  لەشساغی  هەروەها  سەرەكییەدا، 
ژیانێكی  بتوانێت  ئەوەی مرۆڤ  بۆ  نەبن  پێویست 

بەختیار بژی.
بەاڵم پەیوەست بە سۆكراتەوە پێویستە روو بكەینە 
ئەو  ئەو:  دروستكەرەكەی  قۆناغ  كرۆكییە  كێشە 
دەیگۆت، لەبەر ئەوەی نەیزانیوە كە ئەو دەزانێت، 
گفتوگۆ  ئەسیناییەكاندا  لەتەك  ویستوویەتی  ئەوا 
بكات، تاكو بزانێت ژیانی چاك چییە، بەاڵم پاشان 
ئەوانیش  نە  و  خۆی  ئەو  نە  دەرك��ەوت��ووە،  بۆی 

زانیویانە ئەو ژیانە چاكە چییە.

پێناسە  ئاپۆرێتییەكانی  دیالۆگە   )B
لە نموونەی یۆتیفرۆندا

پالتۆن بۆ یەكەم جار لە دیالۆگی »یۆتیفرۆن«دا 
فەلسەفەییدا  وات��ای��ەك��ی  ل��ە  »ئ��ی��دێ«  وش��ەی 
لەتەك  سۆكرات  دیالۆگەدا  لەم  بەكاردەهێنێت. 
دەكات.  گفتوگۆ  ئایینە،  پیاوێكی  كە  یۆتیفرۆندا 

پیاوانی  بە  پەیوەست  سەرەتا  پێویستە  بێگومان 
گریكیا  ل��ە  ئ���ەوان  ك��ە  بڵێین،  گریكی  ئایینی 
ئەو  بەڵكو  نەبوو،  تایبەتییان  پێگەیاندنێكی 
پایەگایە تەنیا پایەگایەكی شەرەف بوو و كەسێكی 

تایبەتی بۆی هەڵدەبژێررا.
یۆتیفرۆن بە سۆكرات دەڵێت، كە دەیەوێت شكات 
لە باوكی خۆی بكات، چونكە كەسێكی كوشتووە: 
كرێكارێكی رۆژانە، كە الی باوكی یۆتیفرۆن كاری 
باوكی  خزمەتكارێكی  سەرخۆشی  بە  دەك���رد، 
باوكیشی كرێكارەكە دەخاتە  یۆتیفرۆن دەكوژێت، 
نێو چاڵێكەوە و دەڕوات بۆ ئەسینا بۆ راوێژ، ئەو 
دەیەوێت بزانێت چی لەدژی ئەو كارە بكات، بەاڵم 
لەم ماوەیەدا لەیادیدەچێتەوە بە تەنگ كرێكارەكەوە 
بچێت، كە ئیتر ئەو كرێكارە لە برسان و تینوان 
و سەرمادا دەمرێت. یۆتیفرۆن دەیەوێت باوكی بۆ 
بیدات  بۆیە دەیەوێت  بدرێت،  بێدادییەی سزا  ئەم 
بە دادگا، لەبەر ئەم هۆیە خزم و دۆستەكانی بە 
پێچەوانەوەی  بە  یۆتیفرۆن  بەاڵم  دادەنێن،  شێتی 
ئەوانەوە سزادانی باوكی بە رەوا دەبینێت و هاوكات 
دەبێژێت، كە خزم و دۆستانی هیچ شتێك لەبارەی 

هۆسیۆس )hosios(، واتا ئیمانداری، نازانن.
نەك  كە  دەگەیەنێت  رەفتارێك  واتای  هۆسیۆس 
و  ب��ەداد  مرۆڤەوە  كۆمەڵی  بە  پەیوەست  تەنیا 
چۆن  كە  ب��ەوەش��ەوە  پەیوەست  بەڵكو  راستە، 
ئەم  بژین.  پێكەوە  مرۆڤان  دەیانەوێت  خوداكان 
ناودەنرێت  خوداكانەوە  بە  پەیوەست  رەفتارە 
هۆسیۆس. گومانی تێدا نییە كە وەرگێڕانی وشەی 
مەرجێك  بە  راستە،  »ئیمانداری«  بۆ  هۆسیۆس 
تێنەگەین،  ناخەكی  هەڵوێستێكی  ئیماندارییە  لەم 
بەڵكو گەرەكە وەك رەفتارێك بەرانبەر بە مرۆڤانی 
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دی لێی تێبگەین، بەاڵم بە مەرجێك كە رەفتارەكە 
بەدڵی خوداكان بێت.

   لە مۆرالدیدیی گریكەكاندا ئەم هەوڵەی یۆتیفرۆن 
بۆ شكاتكردن لە باوكی خۆی وەك خراپترین تاوان 
دەبینرا. بەاڵم پەیوەست بەم دیالۆگەی پالتۆنەوە 
لەم  یۆتیفرۆن  و  سۆكرات  كە  گرنگە،  الیەنە  ئەو 
كێشەیە نادوێن، بەڵكو سۆكرات هەنگاوێك بەرەو 
دەپرسێت:  یۆتیفرۆن  لە  و  دەگەڕێتەوە  پ��اش 
دەداتەوە:  وەاڵم  یۆتیفرۆن  چییە«؟  ئیمان  »ئایا 
دەدەم،  ئەنجامی  ئێستا  من  كە  ئەوەیە  ئیمان 
پەرچەكرداری  دەگەیەنم.  سزا  بە  تاوانبارێك  واتا 
سۆكرات بۆ ئەم وەاڵمەی یۆتیفرۆن ئەوەیە، كە پێی 
دەڵێت، ئەو گۆیا لە پرسیارەكەی تێنەگەیشتووە. 
ئاخر سۆكرات نایەوێت بزانێت چ كردارێك شایانی 
ئەوەیە ناو بنرێت بەئیمان، بەڵكو دەیەوێت بزانێت 

»ئیمان چییە؟«
بە  پرسیارە  ئ��ەم  وەاڵم��ی  ناتوانێت  م��رۆڤ     
نموونەیەك بداتەوە و روونی بكاتەوە داخۆ ئیمان 

چی بێت.

C( ئامرازەكانی شرۆڤەی فەلسەفەیی
كردەكێتی  ب��ۆ  ئێمە  تێگەیشتنی  بەگشتی 
لە  كە  دەگەیەنێت  واتایە  ئەو   )Wirklichkeit(
جیهانەكەماندا بابەت و زیندەوەران یان كردار هەن 
تێگەیشتنەی  ئەم  هەیە.  تایبەتییان  ئەدگاری  و 
چۆن  كە  دەردەكەوێت،  شێوازەدا  لەو  كردەكێتی 
یان  زی��ن��دەوەرەك��ان  بابەتەكان،  ل��ەب��ارەی  ئێمە 
كردارەكان دەدوێین. ئێمە لە رستەی ئەدگاردا بۆ 
بابەتێك،  بۆ  كە  )سەبژێكتێك(،  هەڵگرێك  هەر 
هەڵگیراوێك  دان��راوە،  كردارێك  یان  زیندەوەرێك 

دەیخەینە  دادەنێین:  مەحمولێك(  )پرێدیكاتێك، 
ئەدگارەكە  نوێنەرایەتیی  هەڵگیراوە  ئەم  پاڵی. 
چاكە«،  ویسكییە  »ئ��ەم  نموونە:  بۆ  دەك��ات. 
»سۆكرات كەچەڵە«، یان: »شكاتكردن لە باوكی 
خۆ، گەر كەسێكی بەڕێی برسێتییەوە لە چاڵێكدا 

كوشتبێت، ئیماندارییە«.
وەك  فەلسەفەییدا  واژەناسیی  لە  كە  ئەوە  بەاڵم 
هەڵگیراوە  ل��ەو  ج��ی��اوازە  دادەن��رێ��ت،  هەڵگیراو 
هەیە،  رێزمانەكاندا  زۆرینەی  لە  كە  )خەبەرە( 
رستەیەك  هەڵگیراوی  بە   )Verb( كردار  چونكە 
دانانرێت، بەڵكو ئاوەڵناوێك بەو خەبەرە دادەنرێت 
 )Prädikatsnomen( هەڵگیراو  ناوی  وەك  كە 
هەڵگیراو   / خەبەری  ن��اوی  یان  بەكارهێنراوە، 
)ist=is( »���ە«  ن��ات��ەواوی  ك���رداری  لەتەك 
»چ��اك«،  هەڵگیراوەكانی  بەكارهێنراوە.  دا 
لە  چ  و  گریكی  لە  چ  »بەئیمان«،  »كەچەڵ«، 
ئەڵمانیدا، بە ئامرازی ناسین لە حاڵەتی نیۆترومدا 
)اسم  ناو  هەڵگیراوی  بە  دەكرێن  )بێالیەندا( 
 ،)das Gute( »چاكە«  بە  واتا  المضارع(: 
 das( »ئیمان«   ،)das Kahle( »كەچەڵ« 
ئەدگارێك  لەبارەی  پالتۆن  كاتێك   .)Fromme
دەپرسێت، ئەوا بەزۆریی ئەم فۆرمە دیاریكراوەی 

سەرەوە بەكاردەهێنێت.
   گەر پێناسەیەك راست بێت، ئەوا دەبێت هەندێك 
پێناسەی  نموونە  بۆ  بەدیبهێنێت.  تایبەتمەندی 
»رەبەن«. گەر كەسێك بپرسێت »رەبەن« چییە، 
ئەوا ئەو كەسە پرسیار لەبارەی پێناسەی تێگەكە 

.F = P :دەكات، فۆرمی پێناسەش بریتییە لە
بكرێت  تێگەكە كە گەرەكە پێناسە  بۆ  دانراوە   F

)واتا رەبەن(.
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كە  ئاڵۆزتر  زمانیانەی  دەربڕینێكی  بۆ  دانراوە   P
ناودەنرێت  و  دەكرێت   »F« پێناسەی  بەڕێیەوە 
كە  پیاوێك  )وات��ا   »F بۆ  پێناسە  »فۆرمولی 

هاوسەرگیریی نەكردووە(.
پێشان   )»=«( یەكسانییەوە  هێمای  بەڕێی 
ئەوا  بێت،  راست  پێناسەكە  گەر  كە:  دەدرێ��ت، 
 ،»F« هەمیشە دەشێت لە هەر رستەیەكدا لەبریی

بەبێ ئەوەی واتاكەی بدۆڕێنێت، »P« دابنرێت.
پیاوی  وەك  »رەب���ەن«  پێناسەی  نموونە  بۆ 
هەر  لە  چونكە  راستە،  نەكردوو  هاوسەرگیری 
رستەیەكدا »رەبەن« هەبێت، ئەوا دەشێت لەبریی 
ئەو »پیاوی هاوسەرگیری نەكردوو« دابنرێت و بە 
پێچەوانەشەوە. گەر پیناسەكە راست بێت، ئەوا چ 
»F« و چ فۆرمولی پێناسەكەی، واتا »P«، روو 

دەكەنە هەمان بابەت.
بكەین  دیكە  جیاوازییەكی  رەچاوی  دەبێت  بەاڵم 
گرنگە:  یۆتیفرۆن  ئەرگومێنتهێنانەوەكەی  بۆ  كە 
و  )ئێكستێنزیۆن(  ك��ش��ان  ن��ێ��وان  ج��ی��اوازی��ی 

چوونەخۆی )ئینتەنزیۆن( هەڵگیراوێك.
هەڵگیراوەكە  چێوەی  وات��ای  هەڵگیراو  كشانی 
دەگرێتەوە  شتانە  ئەو  سەرجەم  واتا  دەگەیەنێت، 
دەرببڕرێت.  لەبارەیان  هەڵگیراوەكە  دەشێت  كە 
یان: كشانی هەڵگیراو بریتییە لە كۆمەڵی سەرجەم 
بۆ  تێدەكات.  روویان  ئەو شتانە كە هەڵگیراوەكە 
نموونە كشانی  هەڵگیراوی »كەچەڵ« هەموو ئەو 
مرۆڤانە دەگرێتەوە كە بەڕاستی كەچەڵن )رەنگە 
دوای  ئەڵمانیدا  لە  نموونە  بۆ  ئاژەڵیش،  هەندێك 
بڕینی مووی مەڕ دەگۆترێت، كە مەڕەكان كەچەڵن(.
هەڵگیراوێك  چ��وون��ەخ��ۆی  پێچەوانەوە  ب��ە     
بە  ئێمە  و  هەڵگیراوەكە  »وات��ا«ی  لە  بریتییە 

دەكەین.  دیاریی  هەڵگیراوەكە  پێناسەی  فۆرمولی 
كە  ئەوەیە  »كەچەڵ«  هەڵگیراوی  چوونەخۆی 
»موو بە سەرەوە نەبێت«؛ چوونەخۆی هەڵگیراوی 
»چاكە« سەرجەمی ئەو شتانە لە خۆ دەگرێت كە 
كە  بگۆترێت  لەبارەی  راستی  بەگوێرەی  دەشێت 

»چاك -�ە«.
لە  »ئ���ی���دێ«  ه��ێ��ن��ان��ەن��اوەوەی   )D

یۆتیفرۆندا
بێگومان پالتۆن ئەم دوو واژە فەلسەفەییەی كشان 
و چوونەخۆ ناناسێت، بەاڵم جیاوازیكردن لە نێوان 
ئەو  تاكو  دەداتێت  دەرفەتمان  واژەیەدا  دوو  ئەم 
وەاڵمی  لە  یۆتیفرۆن  كە  بكەین  دی��اری  هەڵەیە 
پرسیارەكەی سۆكراتدا لەبارەی »ئیمان« دەیكات.
سۆكرات دەیەوێت بزانێت: ئایا دەربڕینی »شتێك 
وەاڵمەكەی  دەگەیەنێت؟  واتایەك  چ  بەئیمانە« 
یۆتیفرۆن نموونەیەكە بۆ شتێك كە سەر بە كشانە، 
)المر و(  مرۆ  گۆیا  كە  ئەوە  بۆ  نموونەیەكە  واتا 
دەرببڕێت.  »بەئیمان«  هەڵگیراوی  دەتوانێت 
هەڵە  وەاڵمێكی  تەنیا  ن��ەك  ل��ێ��رەدا  ئ��ەو  ب��ەاڵم 
دەداتەوە، بەڵكو هەروەها لە پرسیارەكەی سۆكرات 

تێنەگەیشتووە.
جیاوازیی  روونكردنەوەی  بۆ  سۆكرات  ئێستاش 
نێوان كشان و چوونەخۆ تێگەی »ئیدێ« دەهێنێتە 
نێوانەوە )Euthyphron 6 d 9 – e 7(. سۆكرات 
ئایدۆسە  ئەو  روودەكاتە  پرسیارەكەی  دەبێژێت: 
بەڕێی  بێت،  بەئیمان  شتێك  هەر  كە   ،)Eidos(
بێت،  بەئیمان  كە  شتێك  هەر  بەئیمانە.  ئەوەوە 
هەر  هەروەها  بەئیمانە،   )idea( ئیدێوە  بەڕێی 

شتێك كە بێئیمان بێت، ئەوا بێئیمانە.
   سۆكرات دەبێژێت: ئەو دەیەوێت بزانێت داخۆ 
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لەكاتی  ئ��ەوەی  بۆ  بێت،  چی  »ئیدێیا«یە  ئەم 
هەبێت  پارادیگمایەكی  یان  نموونەیەك  لێڕوانیندا 
كە بەڕێیەوە شتە بەئیمانەكان لە شتە بێئیمانەكان 

جیابكاتەوە.
هەمان  بە  »ئیدێیا«،  و  »ئایدۆس«  واژەكانی 
هەیە  وش��ەی��ان  رەگ��ی  ه��ەم��ان  بینین،  ش��ێ��وەی 
لە  مرۆ  گەر  بەكاردەهێنرێن.  وات��ادا  هەمان  لە  و 
شتێك بڕوانێت، ئەوا ئیدێیا یان ئایدۆسی شتەكە 
واتا:  دەیبینێت،  ئەو  كە  ئەوەیە  روانینەیدا  لەم 
شێوەیەك یان فۆرمێك كە ئەو بابەتە یان ئەو شتە 
هەیەتی. كەواتە ئیدێ واتای فۆرمی دیاری بابەتێك 
ئەدەبیاتی  لە  ئایدۆس  یان  )ئیدێیا  دەگەیەنێت 

ئینگلیزیزماندا بۆ فۆرم وەردەگێڕرێت(.
ئایدۆس  ی��ان  ئیدێیا  پالتۆن  كاتێك  بێگومان 
دیالۆگی  لە  تەنیا  ن��ەك  ئ��ەوا  بەكاردەهێنێت، 
دیالۆگەكانی  لە  هەروەها  بەڵكو  ‘یۆتیفرۆن‘دا، 
ب��ەدوور  واژەی��ی  چەسپاندنی  لە  خۆی  دیكەیدا، 
دەگرێت - بە پێچەوانەی ئەمڕۆوە لە فەلسەفەدا. 
دیكە  واژەی  شتێك  ه��ەم��ان  ب��ۆ  هەمیشە  ئ��ەو 
ئیمان«،  »ئیدێی  نموونە  بۆ  بەكاردەهێنێت، 
ئیمان«، »سروشتی  كرۆكی  خۆدا«،  لە  »ئیمان 
كە  ئ��ەوە  ببێژێت:  دەی��ەوێ��ت  پالتۆن  ئیمان«. 
بەئیمانە، لە ئیماندا بەشدارە، یان: ئەو ئەوەكەیە 

تەنیا بەڕێی ئیمانەوە بەئیمانە.
كەواتە گەر مرۆڤ لە شتێك بڕوانێت، ئەوجا لەو 
شتەدا ئەوە ببینێت كە ئیدێیە، ئەوا ئیدێ شتێكە 
دیالۆگی  لە  بینینە. پالتۆن  بۆ مرۆڤ شیاوی  كە 
‘یۆتیفرۆن‘دا دەبێژێت: ئیدێ بریتییە لە پارادیگما، 
لە نموونە، لە سەروێنە، كە پێویستە مرۆڤ دیدی 
جیاوازییەك  بتوانێت  تاكو  بكات  ئاڕاستەی  خۆی 

بكات، لێرەشەوە روونببێتەوە كە داخۆ كردارێكی 
تایبەتی بەئیمانە یان بەئیمان نییە.

پێناسەدا  فۆرمێكی  بەدووی  گەڕان  پێیە  بەم     
ناتەباییەكەی  چارەسەری  بۆ  مەرجێكە  ئیمان  بۆ 
لەبارەی  ئەوان  گەر  سۆكرات.  و  یۆتیفرۆن  نێوان 
ئیمان تەبا بوونایە، ئەوسا ئەو حاڵەتە، كە داخۆ 
بێت  بەئیمان  كردارێكی  باوكی خۆ  لە  شكاتكردن 

یان نەبێت، شیاوی چارەسەر دەبوو.
E( مەرجەكانی پرسیار لەبارەی ئیدێ
سۆكرات  كە  مۆرالییە  كێشە  ئەو  بینیمان،  وەك 
كردبووی بە بابەتی دانوستاندن لەتەك یۆتیفرۆندا، 
پێناسەی  ل��ەب��ارەی  پرسیار  پاڵهێزی  ب��ە  ب��وو 
رەوشتێكی تایبەتی و پاشان هێنانی ئیدێ بۆ نێو 
لە  »ئیدێ«یە  ئەم  پالتۆن  بەاڵم  دانوستاندنەكە. 
ئاخافتن  ناكات.  دیاری  بەپوختی  »یۆتیفرۆن«دا 
دیالۆگی  كۆنتێكستی  لە  ئیمان،  ئیدێی  لەبارەی 
بكات،  لەوە  جەخت  تەنیا  گەرەكە  ‘یۆتیفرۆن‘دا، 
لە  روو  ئیمان  پێناسەی  ل��ەب��ارەی  پرسیار  كە 
بێواتا  پرسیارەكەش  و  دەكات  تایبەتی  شتێكی 
بەمە  ئەوا  دەدوێین،  ئیدێ  لە  ئێمە  كاتێك  نییە. 
دەمانەوێت ئاماژە بۆ شتێك بدەین، كە ئێمە تەنیا 
بكەین.  ئەو شتە  نزیكەیی  گریمانەیەكی  دەتوانین 
بەاڵم لێرەدا ئەم الیەنە روونە: ئیدێ ئەوەیە، كە 
ئیدێی  كێ  دەدات��ەوە.  وەاڵمی  پێناسە  پرسیاری 
ئیمان بناسێت، ئەوا واتای ئەوەش دەزانێت كە ناو 
دەنرێت بەئیمان. گەر ئێمە لەبارەی ئیمان بپرسین، 
ئەوا لێرەدا لەبارەی شتێك دەپرسین، كە نەگۆڕە، 
یەكە، هەروەها ناسینی زەروورییە بۆ ئەوەی بزانین 
چ كردارێك بەئیمانە. بەاڵم ئەو پرسیارە، كە داخۆ 
جۆرێكی  بن،  شت  داخۆ  بن،  چی  ئیدێیانە  ئەم 
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دیالۆگەكانی سەرەتادا  لە  ئەمە جارێ  بن،  بابەت 
ئەم  دانوستاننەكردنی  بەاڵم  ناكرێت.  دانوستان 
پرسیارە هەڵەیەكی بنەمایی نییە. ئێمە دەتوانین لە 
دانوستاندنەكانماندا لەبارەی پرسیارە ئێتیكییەكان 
واژەی  نموونە  بۆ  بەكاربهێنین،  تایبەتی  واژەی 
»دادپەروەری«. پێدەچێت تێڕوانینێكی ئەوتۆمان 
هەبێت كە گۆیا لە جیهانەكەماندا دادپەروەری نییە، 
بین كە وشەی  بڕوایەدا  لەو  ئەمە  بەاڵم سەرباری 
تایبەتی،  شتێكی  بۆ  نیشانەیە  »دادپ���ەروەری« 
ئەوجا گەر ئێمە بەداخەوە بین بۆ ئەوە، كە لەم 
دادپ��ەروەری  جێیەك  هیچ  لە  ئێمەدا  رۆژگارانەی 
تایبەتی  شتێكی  لە  روو  لێرەدا  ئەوا  نابینرێت، 
ئەوتۆمان  تێڕوانینێكی  دەشێت  ی��ان  دەك��ەی��ن، 
تایبەتیدا  رەوشێكی  لە  گەرەكە  مرۆ  كە  هەبێت، 
پشتیوانیی دادپەروەری بكات بۆ ئەوەی بااڵدەست 
بێت، بەاڵم گەر كەسێك داوامان لێبكات، كە بۆی 
دادپ��ەروەری  لە  مەبەستمان  داخۆ  روونبكەینەوە 

چییە، ئەوسا دۆشدادەمێنین.
   پرسیارەكەی پالتۆن لەبارەی ئیدێ پێشمەرجی 
هەیە. یەكەم، ئیدێی ئیمان بەندە بەو پێشمەرجەوە، 
)ئەمە  ئۆبژێكتییە  بەهایەكی  خۆی  ئیدێیەك  كە 
ناگرێتەوە(.  ئەسینا  عەوامەكەی  خەڵكە  ئیمانی 
ئیدێ  لە  كە  دیالۆگانەدا  ئەو  هەموو  لە  پالتۆن 
دەدوێت، ئەم ئۆبژێكتێتییەی ئیدێی وەك پێشمەرج 
داناوە. بۆ نموونە پالتۆن لە دیالۆگی »گۆرگیاس« 
دادپ���ەروەری  ل��ەب��ارەی  پرسیار  »ك��ۆم��ار«دا  و 
گریمانەیەوە، كە  بەو  بەندە  و پرسیارەكە  دەكات 
دادپەوەری بەهایەكی ئۆبژێكتییە )مەوزوعیە(، واتا 
شتی بەداد رێژەییانە بەند نییە بە كولتوورێك یان 
گرووپێكەوە )پالتۆن لێرەدا دژایەتیی رێژەگەرایی 

بۆ  بەهایەك  پێیە  بەو  كە  دەكات،  سۆفیستەكان 
دیكە  ناوچەیەكی  بۆ  بەاڵم  دەشێت،  ناوچەیەك 
بە  كە  دیكە  گریمانەیەكی  دووەم:  ناشێت(. 
ئەمەوە بەندە، پڕكێشەیە: كاتێك پالتۆن لەبارەی 
سەرجەم  وادەكات  كە  دەپرسێت  ئیمان  »یەك« 
لەو  پرسیارەیدا  لەم  ئەوا  بن،  بەئیمان  كردارەكان 
بنەمایەوە دەردەچێت، كە بۆ هەر شتێكی بەئیمان 

دیاریكراوێكی »یەكایەتی« هەیە.
)ڤیتگنشتاین نكۆڵی دەكات لە هەبوونی یەكایەتی. 
بۆ نموونە گەمە لە الی ئەو مۆركی تایبەتیی هەیە: 
گەمە بۆ خۆشی، بۆ بردنەوە، بۆ كاتبەسەربردن(.

2( روانگەكان بۆ ئیدێی چاكە

A( زانین لەبارەی چاكە وەك پێشمەرج 
بۆ دیاریكردنی رەوشتەكان

ئێمە  كە  ئەوەیە،  سەرەتا  دیالۆگەكانی  مۆركی 
وەاڵمێك  دەتوانین  كاتێك  تەنیا  دیالۆگانەدا  لەم 
بدۆزینەوە،  پێناسە  دەرب��ڕراوەك��ەی  پرسیارە  بۆ 
گەر سەرەتا چییەتیی »چاكە« دیاری بكەین. لە 
بەبێ  ئێمە  دەگۆترێت:  »خارمیدێس«دا  دیالۆگی 
دیاری  ناخسەنگینی  ناتوانین  چاكە  دیاریكردنی 
دەگۆترێت:  »لیسیس«دا  دیالۆگی  لە  بكەین. 
بەبێ تێگەیشتن لە چاكە نەشیاوە لە دۆستایەتی 
تێبگەین. دیالۆگی »یۆتیدێمۆس« داوا دەكات، كە 
مرۆ دەبێت سەرەتا لە چاكە تێبگات، تاكو پاشان 
كە  راستەقینە،  فەیلەسوفێكی  چۆن  كە  تێبگات، 
ئەم  كە  سۆفیستێك  لە  چییە،  چاكە  دەزانێت 

زانینەی نییە، جیادەبێتەوە.
پرسیارەكە  وەاڵم��ی  سەرەتا  دیالۆگەكانی  بەاڵم 
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دیالۆگانە  ئەم  نادەنەوە.  لەبارەی چییەتیی چاكە 
تەنیا گۆڕان بە دانانی پرسیار سەبارەت بە چاكە 
دەدەن و ئاماژە بۆ وەاڵمێكی شیاو دەدەن. بەاڵم 
پالتۆن بۆ یەكەم جار لە دیالۆگی »كۆمار«دا تەواو 

ئاشكرا روو دەكاتە پرسی چاكە.
دیالۆگی  ن��م��وون��ەی  ب��ە  دەت��وان��ی��ن  ئێمە     
»خارمیدێس« روونی بكەینەوە، كە بۆچی پرسیار 
بۆ  پاڵهێز  دەبێت  تایبەتی  رەوشتێكی  لەبارەی 

پرسیار لەبارەی چاكە.
گفتوگۆ  خارمیدێس  و  سۆكرات  دیالۆگەدا  لەم 
دەك�����ەن. خ��ارم��ی��دێ��س گ��ەن��ج��ێ��ك��ی ن��زی��ك��ەی 
چواردەسااڵنە و كێشەیەكی هەیە: زۆر جار تووشی 
سەرئێشەی قورس دەبێت. سۆكرات پێی دەڵێت، 
كە دەسوێژێك )دەرمانێك( لەدژی ئەو سەرئێشەیە 
بەاڵم  رووەكێك،  گەاڵی  لە  بریتییە  و  دەناسێت 
مەحاڵە ئەو دەرمانە سەرئێشەكەی نەهێڵێت، گەر 
دەروونی  دەرمانەكە  وەرگرتنی  پێش  خارمیدێس 
بەڕێی  دەروون��ی��ش  نەكردبێتەوە،  چ��اك  خ��ۆی 
بەڕێی  دەروون  چونكە  چاكدەكرێتەوە،  گفتوگۆوە 
گفتوگۆوە سەنگین دەبێت، هەر ئەم سەنگینییەشە 
كە دەروون چاك دەكاتەوە. بەاڵم بەشداریكەرێكی 
نێو دانیشتوان هەڵدەداتێت، كە گوایە خارمیدێس 
خارمیدێس  لە  داوا  سۆكرات  ئێستا  سەنگینە. 
دەكات، بۆی روون بكاتەوە كە ناخسەنگینی چییە. 
بەاڵم  دەدات��ەوە،  شیاو  وەاڵم��ی  سێ  خارمیدێس 
دووەم وەاڵم بۆ ئێمە گرنگە. خارمیدێس دەبێژێت: 
 .)d 5 – 161 b 1 160( ناخسەنگینی شەرمە
ناخسەنگینی شەرم دەخاتەوە و كێ شەرمن بێت، 

ئەو كەسە ناخسەنگینە.
ئەم  دژبێژیی  چاكە  تێگەی  یاریدەی  بە  سۆكرات 

تێزەی خارمیدێس دەكات. سەرەتا لە خارمیدێس 
رەزام��ەن��دی س��ەب��ارەت ب��ەوە وەردەگ��رێ��ت، كە 
ناخسەنگینی شتێكی چاكە. بەاڵم دۆخگەلی ئەوتۆ 
پەرچەكردار  شەرمەوە  بە  تێیاندا  مرۆڤ  كە  هەن 
دەنوێنێت و شەرمەكە بۆ ئەو دۆخە نالەبارە. كەواتە 
شەرمنی لەم جۆرە حاڵەتانەدا شتێكی چاك نییە، 
بەڵكو شتێكی خراپە، پەرچەكردارێكی نەگونجاوە. 
بەم پێیە گەر ئەوە راست بووایە كە ناخسەنگینی 
شتێكی  جار  هەندێك  ناخسەنگینی  ئەوا  شەرمە، 
شتێكی  ناخسەنگینی  گەر  ب��ەاڵم  دەب��وو.  خ��راپ 
دژبێژییەك  بە  دەبێت  ئەمە  ئەوسا  بێت،  خراپ 
خارمیدێس  كە  لێوەدەرچوون،  پێشمەرجەكەی  بۆ 
خۆی قبووڵی كردبوو. كەواتە ناشێت ئەو تێزە، كە 

گوایە ناخسەنگینی شەرمە، راست بێت.
رەوش��ت��ە  چ���وار  ل��ە  یەكێكە  )ناخسەنگینی 
كەواتە  چاكترینێكە،  رەوشتیش  كالسیكییەكە، 

شتێكی چاكە(.
سۆكرت  دیالۆگی »الخێس«دا  لە  نموونە  بۆ     
چی  دلێری  داخۆ  دەپرسێت،  الخێس  ژەنەرال  لە 
بێت، ئەویش وەاڵم دەداتەوە، كە دلێری شێوەیەكی 
بەرپەرچی  سۆكرات  بەاڵم  دەروون��ە.  جەسووریی 
هەیە.  جیاوازی  فۆرمی  جەسووری  كە  دەداتەوە، 
هەندێك فۆرمی جەسووری تەواو نەگونجاون، واتا 
خراپن. تەنیا جەسووریی ئاوەزمەندانە چاكە، هەر 
بۆیە ناشێت دلێری شێوەیەكی جەسووریی دەروون 

 .)Lach. 192 b 9 – d 12( بێت
   هەروەها روویەكی دیكە بۆ تێگەیشتن لە پرسیاری 
چاكە پڕواتایە. ئەو تێگانە كە پالتۆن لە دیالۆگە 
ئاپۆرێتییەكانی سەرەتادا پێناسەیان دەكات، تێگەی 
چاكترینن.  یان  چاك  فۆرمەكانی  واتا  شتەكانن، 
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ئەوا  بن،  رەوشت  دلێری  یان  ناخسەنگینی  گەر 
تێگەیشتن لە رەوشت پێشمەرجێكە بۆ تێگەیشتن 
لێیان. كێ سەرەتا تێنەگات، كە رەوشت چییە، ئەوا 
لە ناخسەنگینی یان دلێری تێناگات. لەبەر ئەوەی 
رەوشتێك چاكێكە )شتێكی چاكە(، بەاڵم چاكێك 
تێگەیشتن دەبێت، گەر مرۆ  تەنیا كاتێك شیاوی 
تێبگات كە چاكە چییە، ئەوا تێگەیشتن لە وەاڵمی 
رەوشتێكی  پێناسەی  بە  سەبارەت  پرسیارەكە 
تایبەتی بەندە بە تێگەیشتنەوە لە چاكە. گەر مرۆ 
نەزانێت چاكە چییە، ئەوا نەشیاوە بزانێت كە داخۆ 

شتێكی  و ە ر

تایبەتی چییە.

ئامانجی  دوایەمین  وەك  چاكە   )B
سەرجەم كۆششەكان

لە  بریتییە  چاكە  رووەو  دیكە  دەروازەی��ەك��ی 
لەوە  دیالۆگەدا  لەم  دیالۆگی »لیسیس«. پالتۆن 
بە  س��ەب��ارەت  دەرب��ڕی��ن  داخ��ۆ  كە  دەكۆڵێتەوە، 
 Lys. 218 c( بگرێت  خۆ  لە  شتێكی چاك چی 

.)5 – 220 b 7
شتە  ئەو  ئەوا  »چ��اك«،  بنرێت  ناو  شتێك  هەر 
شایانی ئەویە كۆششی بۆ بكرێت. ئەمە ئاشكرایە. 
گەر كەسێك لەو بڕوایەدا بێت كە ئەسپرین لەدژی 
حاڵەتی  لە  كەسە  ئ��ەو  ئ��ەوا  چاكە،  سەرئێشە 
زمانی  بە  دەدات.  ق��ووت  ئەسپرین  سەرئێشەدا 
فەلسەفەیی ببێژین: ئەسپرین چاكێكە بۆ ئەو كەسە 
كە هەوڵی بۆ دەدات. تێڕوانین سەبارەت بەوە كە 
شتێك چاكە، بناغە دەدات بەو كۆششە كە بۆ ئەو 
دەكات،  بۆ  شتێك  مرۆ كۆشش  دەكرێت.  چاكە 
چونكە لەو بڕوایەدایە، ئەو شتە كە ئەو كۆششی 
بۆ  كۆششی  ئەوەیە  شایانی  و  چاكە  دەكات،  بۆ 

بكرێت.
پالتۆن  دەبێتەوە.  زیت  كێشەیەك  لێرەدا  بەاڵم 
دەبێژێت: ئێمە ئامادە نین هەر شتێك كە مرۆڤ 
مەرج  بەبێ  »بەڕاستی«  دەكات،  بۆ  كۆششی 
دوای  كەسێك  گەر  دایبنێین.  چاك  وەك 
دەم��ەو  شەوانە  ف��رەی  مەینۆشینێكی 
و  ببێت  سەرئێشە  تووشی  بەیانی 
بێت،  بڕوایەدا  لەو  كەسەش  ئەو 
كە سەرلەنوێ خواردنەوەی بڕێكی 
دەسوێژە  چاكترین  ویسكی  زۆر 
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فیكرو فەلسەفە72

لەدژی ئەو سەرئێشەیە، واتا لەو بڕوایەدا بێت كە 
ئەو  ئەوا  سەرئێشەكەی،  لەدژی  چاكێكە  ویسكی 
كاریگەرییە خوازراوە كە كەمكردنەوەی ناڕەحەتی 
بەزەحمەت  تەنیا  بەیانییە،  سەرئێشەكەی  و 
دێتەگۆڕێ. كەواتە ئەو كەسە لە بڕواكەیدا سەبارەت 
بەوە، كە چی چاكە، بەهەڵەدا چووە. ئەو شتێكی 

بە چاك داناوە كە چاك نییە.
هەروەها چاكە جیاوازەكان كە كۆششیان بۆ دەكرێت، 
بێپەیوەندی نین و بەدووی یەكتریدا دانرابن. مرۆ 
كۆشش بۆ هەندێك چاك دەكات تاكو بەڕێیانەوە 
بە چاكی دیكە بگات. بۆ نموونە ئەسپرین چاكە، 
چونكە بە یاریدەی ئەسپرین لەشساغی دەهێنرێتەوە 
ئەسپرین  خاتری  بۆ  ئەسپرین  كەس  هیچ  گۆڕێ. 
هەیەتی،  دەرمانێك  كە  بەهایە  ئەو  نادات.  قووت 
تەنیا بەو رێیەوە هەیەتی، كە ئەو دەرمانە چاكێكی 
لەشساغی  بەاڵم  دەشێنێت.  لەشساغی،  واتا  دی، 
بۆ  مرۆ چ  دەرمانەوە چاكێكە، كە  پێچەوانەی  بە 
خاتری خۆی و چ بۆ خاتری چاكی دیكە كۆششی 
دەكەین،  لەشساغی  بۆ  كۆشش  ئێمە  دەكات.  بۆ 
مرۆڤ  بۆ  لەشساغی  كە  بڕوایەداین  لەو  چونكە 
لەشساغی  بۆ  كۆشش  هاوكات  ئێمە  بەاڵم  چاكە. 
دەكەین تاكو بە چاكی دیكە بگەین، چونكە ئێمە 
بەڕێی لەشساغییەوە دەتوانین شتی دیكە ئەنجام 
بدەین، بۆ نموونە كار بكەین. كەواتە كاركردنیش 
چاكێكە. بێگومان گەر كاركردن چاكێك بێت كە بۆ 
خاتری خۆی یان بۆ خاتری شتی دیكە هەوڵی بۆ 
بدرێت، ئەوا ئەمە بەندە بەو پرسیارەوە، كە داخۆ 
كار لە خۆدا شادیهێن بێت. بەاڵم كار بۆ زۆرینەی 
مرۆڤان بۆیە چاكە، چونكە مرۆ بەڕێیەوە بە چاكی 
دیكە دەگات، بۆ نموونە پارە پەیدا دەكات. بەاڵم 

بەڕێیەوە  تاكو  بكات،  پەیدا  پارە  دەیەوێت  مرۆ 
نموونە  بۆ  بڕەخسێنێت،  دیكە  شتی  بۆ  شیمانە 

بتوانێت گوزەرانی خێزانەكەی دابین بكات.
   وەك دەردەكەوێت، چاكە جیاوازەكان بێپەیوەندی 
بە  تایبەتییان  پەیوەندییەكی  بەڵكو  ن��ی��ن، 
یەكترییەوە هەیە. مرۆ لە فەلسەفەدا لە پەیوەندیی 
پەیوەندی  وات��ا  دەدوێ���ت،  »تێلیۆلۆژییانە« 
ئامانجی  كەواتە  )تێلۆسێك(.  ئامانجێك  رووەو 
دەرمان  دەكەوێتەوە:  چەشنە  بەم  نموونەكەمان 
كاركردن،  رووەو  لەشساغی  لەشساغی،  رووەو 
پارەپەیداكردن  پارەپەیداكردن،  رووەو  كاركردن 

رووەو ژیاندنی خێزان.
ئایا هەتا كوێ دەتوانین لەبارەی روونكردنەوەیەك 
بپرسین، كە بۆچی مرۆڤ كۆشش بۆ شتێك دەكات؟ 
ئایا كەی وەاڵمدانەوەی شیاوی پرسیارەكان كۆتایی 
پێدێت؟ ئایا كەسێك دەتوانێت وەاڵمی ئەو پرسیارە 
خێزانەكەی  دەیەوێت  ئەو  بۆچی  كە  ب��دات��ەوە، 
بژێنێت؟ پالتۆن لەو بڕوایەدایە كە پرسیار لەبارەی 
كۆتایی  جێیەكدا  لە  شتێك  ئامانجی  و  مەغزا 
پێدێت و لەم جێیەش بەدوواوە ناتوانین بپرسین: 
»بۆچی؟« )Smp 204 c 7 – 205 a 4(. ئەم 
ژیانی  واتا:  مرۆڤە،  ژیانی  ئامانجی  دوا  ئامانجە 
چاك، بەختیار. پرسیار لەبارەی ئەوە، كە بۆچی 
بەختیار  ژیانێكی  چاك،  ژیانێكی  دەیەوێت  مرۆڤ 
بژی، پرسیارێكی بێمەغزایە، چونكە لە پرنسیپەوە 
شیاوی وەاڵمدانەوە نییە. لە نموونەكەماندا كە بۆ 
پێشبینیی  هێنامانەوە،  خێزان  هەبوونی  خۆزگەی 
خۆیی بۆ ژیانی چاك و بەختیار دەردەكەوێت. ئەم 
ئامانجە دوا چاكە، بااڵترین چاكە، كە مرۆ كۆششی 
كە  چاكەیە،  دیاریكردنێكی  ئەمە  دەك��ات.  بۆ 
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بێگومان تەنیا دیاریكردنێكی فۆرمالە )شێوەكییە( 
چونكە  فۆرمالە،  دیاریكردنەكە  ناوەرۆكیی.  نەك 
جارێ  پرسیارەكە لە رووی ناوەرۆكەوە بە كراوەیی 
واتا  ئامانج،  دوایەمین  داخۆ  كە  نییە،  ماوەتەوە 
چاكە، بۆ مرۆڤێكی تایبەتی چی بێت. هەروەها ئەو 
پرسیارەش بەكراوەیی ماوەتەوە كە داخۆ دوایەمین 
ئامانجێكی ئۆبژێكتییانە هەبێت، كە ئیتر لەم دوا 
سەرجەم  بۆ  بەختیار  و  چاك  ژیانی  ئامانجەوە 
مرۆڤان هەمان ژیان بێت. ئێمە هەروەها دەتوانین 
تاكە  لە  سەرجەم  وەك  چاكە  داخۆ  كە  بپرسین، 
شتی تایبەتی یان لە یەكخستنی شتگەلی تایبەتی 
روو  كۆنتێكستەدا  لەم  پالتۆن  بەاڵم  پێكهاتبێت. 

ناكاتە پرسیارەكە.
C( بناغەی ئەنترۆپۆلۆژییانە

دوایەمین  بە  سەبارەت  پرسیارەكە  ناتوانین  ئێمە 
ئامانج لە رووی ناوەرۆكییەوە وەاڵمبدەینەوە، گەر 
سەرەتا پرسیارێكی دیكە روون نەكەینەوە: پرسیار 

سەبارەت بەوە كە داخۆ كرۆكی مرۆڤ چی بێت.
ئێستا روودەكەینە دیالۆگەكانی قۆناغی ناوەڕاست: 
لەم  پ��الت��ۆن  سیمپۆزیون.  ف��ائ��ی��دۆن،  ك��ۆم��ار، 
دیالۆگانەدا، بە پێچەوانەی دیالۆگەكانی سەرەتاوە، 
نێوەندی  ناهێنێتە  پرسیاردانان  و  كێشە  ئەوەندە 
پرسیارانە  ئەو  وەاڵم��ی  بەڵكو  دیالۆگەكانەوە، 
دەداتەوە كە لە دیالۆگەكانی سەرەتادا كراون، بۆ 
وەاڵمدانەوەی پرسیارەكانیش »تیۆریی ئیدێكان« 

بەگەڕدەخات.
دی���ال���ۆگ���ی  ل����ە  دەروون  و  ل�����ەش 

»فائیدۆن«دا

كە  دەدوێ��ت،  لەوە  جیاوازدا  دیالۆگی  لە  پالتۆن 
مرۆڤ زیندەوەرێكی پێكهاتووە لە لەش و دەروون. 
ژیاندا دەهێڵێتەوە.  لە  لەش  ئەوەیە كە  دەروون  

دەروون پرنسیپی ژیانە.
پالتۆن لە دیالۆگی »فائیدۆن«دا خۆی بە مەرگی 
سۆكراتەوە خەریك دەكات. سۆكرات لەم دیالۆگەدا 
روونی دەكاتەوە، كە چۆن دەروون لە ساتی مردندا 
تەنیا  دەمرێت،  كە  ئەوە  جیادەبێتەوە.  لەش  لە 
لەشی بمرە، بەاڵم دەروون نەمرە و لە مردندا لەش 

 .)Phd. 63  e 8 – 69 e 4( جێدەهێڵێت
زۆر جار رەخنەی ئەوە لە پالتۆن دەگیرێت، كە ئەو 
نوێنەرایەتیی دوالیزمی لەش - دەروون -ی كردووە 
رەخنەگران  داوە.  دەروون  بە  فەزلی  لێرەشدا  و 
دیالۆگی  نێو  دەربڕینانەی  بەو  پشت  بەتایبەتی 
بە  لەش  تێیاندا  پالتۆن  كە  دەبەستن،  ‘فائیدۆن‘ 
 ،)Phd 82 d 9 – e 7( زیندانی دەروون دادەنێت
لە  مردندا  لە  دەروون  كە  دەكات  جەخت  ئەوجا 

زیندانەكەی رزگاری دەبێت.
كە  ئەوەیە،  دیالۆگەدا  لەم  سۆكرات  تێڕوانینی 
دەڕوانێت،  مەرگ  لە  شادییەوە  بە  فەیلەسوفێك 
چونكە بە درێژایی ژیانی تەنیا بە دەروونی خۆیەوە 
بە  ئیتر  دەمرێت،  كاتێك  ئەوجا  ب��ووە،  خەریك 
ئامانجی ژیانی خۆی دەگات: جیابوونەوە لە لەش، 
بۆ  ئاستەنگی  ئەو  ژیانی  درێژایی  بە  كە  لەشێك 

زانین چێكردووە.
كاتێك  بەئاگابین:  كێشەیەك  لە  دەبێت  ب��ەاڵم 
دادەنێت،  دەروون  زیندانی  بە  ل��ەش  سۆكرات 
تایبەتیدان:  كۆنتێكستێكی  لە  دەربڕینەكانی  ئەوا 
سۆكرات ئەوەندەی نەماوە كە ژەهرەكە بخواتەوە 
بە  نەك  بمرێت  لەش  بە  هیوادارە  ئەو  بمرێت.  و 
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دەروون.
تەرخانكراوە  »فائیدۆن«  سەرەكییەكەی  بەشە 
لەم  سۆكرات  دەروون.  نەمریی  سەلماندنی  بۆ 
پەیوەندییەدا واتای لەش نزمتر لە واتای دەروون 
دادەنێت. بەاڵم لە كۆنتێكستێكی دیكەدا، بۆ نموونە 
لە دیالۆگی ‘سیمپۆزیون‘دا، نرخاندنێكی پۆزەتیڤتر 
بە لەش دەبڕێت. بێگومان پالتۆن لەم دیالۆگەشدا 
جەخت دەكات كە لەش كرۆكی مرۆڤ نییە، بەڵكو 

پرنسیپێكی ناجەستەیی، دەروون، كرۆكی مرۆڤە.

دەروون  توانستەكانی  جیاوازیكردنی 
لە دیالۆگی ‘كۆمار‘دا

لە  لە پرسیارە سەنترالییەكان كە پالتۆن  یەكێك 
چێوەی  و  دەكات  دانوستانی  ‘كۆمار‘دا  دیالۆگی 
سەرجەم دیالۆگەكە پێكدەهێنێت، ئەو تێزەیە كە 
تراسیماخۆسی سۆفیست نوێنەرایەتیی دەكات. بە 
بێداد دەتوانێت  تەنیا كەسی  تراسیماخۆس  دیدی 
سۆكراتەوە  بەڕێی  پالتۆن  بەاڵم  بێت،  بەختیار 
تەنیا  رادەگەیەنێت:  ئەو  تێڕوانینەكەی  دژەتێزی 

كەسی دادپەروەر بەختیارە.
بەو  ب��ەن��دە  پ��الت��ۆن  ت��ێ��زەی  ئ��ەم  سەلماندنی 
واتایەك  چ  دادپەروەربوون  داخۆ  كە  پرسیارەوە 
كە  پرسیارەشەوە  بەو  بەندە  هەروەها  بگەیەنێت، 
داخۆ ژیانی بەختیار چی بێت. پالتۆن بۆ وەاڵمی 
پرسیاری دادپەروەری گۆڕان بە مۆدێلێكی تایبەتیی 
دەروون دەدات، كە بێگومان هاوكات سەربەخۆ لە 

پرسیارەكە سەبارەت بە دادپەوەری بەواتایە.
دەروون بەپێی ئەم مۆدێلە لە سێ بەش یان سێ 
توانست پێكدێت، كەواتە دەروون الی پالتۆن یەك 

نییە. پالتۆن بۆ روونكردنەوەی ئەم نایەكایەتییەی 
دەروون نموونەی نەخۆشێك دەهێنێتەوە كە خۆی 
لە ناكۆكیی دەروونیدا دەبینێتەوە: ئەو تینوویەتی 
و دەزانێت خواردنەوە زیانی گەورەی پێدەگەیەنێت. 
لەبەر ئەوەی نەخۆشەكە تینوویەتی، ئەوا دەیەوێت 
دەزانێت  ئەوەی  لەبەر  بەاڵم  بخواتەوە،  ئاو  بڕێك 
خواردنەوە زیانی پێدەگەیەنێت، ئەوا نایەوێت ئاو 
بخواتەوە. بێگومان لە دۆخێكدا كە یەكێك بییەوێت 
بخواتەوە و هاوكات نەیەوێت بخواتەوە، نەسازییەك 
هەیە. نەخۆشەكە خۆی لە ناكۆكییەكی ناخەكیدا 
دەبینێتەوە. پالتۆن بۆ تێگەیشتن لەم ناكۆكییەی 
نەخۆشەكە گریمانەی دوو توانستی یان دوو بەشی 
جیاوازی دەروون دەكات: توانستێك لە دەروونیدا 
كە دەیەوێت بخواتەوە، هەروەها توانستێكی دیكە 
توانست  یەكەم  پالتۆن  بخواتەوە.  نایەوێت  كە 
ناو دەنێت توانستی ئارەزووەكان - ئەمە نزیكەی 
ناوی  ئەمڕۆ  ئێمە  كە  دەگونجێت  ئ��ەوەدا  لەتەك 
وەك  م��رۆڤ،  سروشتییەكانی  رەمەكە  دەنێین 
توانست  دووەم  تینوێتی، سێكسوالێتی.  برسێتی، 
لەم  پالتۆن  ب��ەاڵم  ئ��اوەز.  توانستی  لە  بریتییە 
دەكات،  دیاری  دیكە  توانستێكی  توانستەوە  دوو 
ئەمڕۆ  ئێمە  كە  دەگونجێت  شتە  بەو  نزیكەی  كە 
گەر  نموونە  بۆ  مرۆڤ.  سۆزەكانی  دەنێین  ناوی 
نەخۆشەكە خۆی بخاتە ژێر ركێفی رەمەكەوە و ئاو 
بخواتەوە، ئەوا بەم كارە لە خۆی تووڕە دەبێت. 
نەخۆشەكە لەوە تووڕە دەبێت كە گوێی لە ئاوەز 
نەگرتووە و ئاوی خواردۆتەوە. ئێمە پێویستە ئەم 
تووڕەبوونە لە خۆ چ لە رەمەكەكان و چ لە ئاوەز 
تووڕەبوونی  بە  نەخۆشەكە  چونكە  جیابكەینەوە، 
هەڵوێستێك سەبارەت بە ناكۆكییە ناخەكییەكەی 
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نێوان ئاوەز و رەمەكەكانی وەردەگرێت.
پێشمەرجێكە  دەروون  توانستی  سێ  گریمانەی 
دادپەروەریی  دادپەروەری.  تێگەی  دیاریكردنی  بۆ 
سێ  نێوان  لە  گەر  دەبێت،  ئ��ارادا  لە  مرۆڤێك 
راستەقینە  پەیوەندییەكی  دەروون��دا  بەشەكەی 
یەكەی  هەر  گەر  تەنیا  بەاڵم  هەبێت،  )گونجاو( 
واتا  بكات،  خۆی  كاری  دەروون  بەشەكەی  سێ 
بە  تایبەتە  كە  بدات  ئەنجام  ئەوە  یەكەیان  هەر 
خۆی، ئەوسا مرۆ بەم پەیوەندییە گونجاوە دەگات. 
هزرینی  لە  بریتییە  دەروون  بە  تایبەت  كارایی 
لە  بریتییە  سۆزەكان  بە  تایبەت  كارایی  راست، 
نواندنی پەرچەكرداری دروست، كارایی تایبەت بە 
رەمەكەكان بریتییە لە دیاریكردنی ژیانی مرۆڤ بە 
جۆر و شێوەیەكی گونجاو. بەاڵم بۆ ئەوەی رەمەك 
و سۆزەكان بەگونجاوی پەرچەكردار بنوێنن، ئەوا 
بەڵكو  بهزرێت،  راست  تەنیا  نەك  ئاوەز  پێویستە 
هەروەها پێویستە بە شێوەیەكی تایبەتی سەروەر 
هەر  ئیتر  كە  رەمەكەكاندا،  و  سۆز  بەسەر  بێت 
یەكەیان پابەندی ئاوەز بێت. بەاڵم نابێت وا تێبگەین 
چەوساندنەوەی  فۆرمێكی  ئ��اوەز  دەسەاڵتی  كە 
سۆز و رەمەكە، بەڵكو ئەم دەسەاڵتە بریتییە لە 
مرۆڤێك.  رەمەكێتیی  و  سۆزمەندێتی  رێكخراوی 
گەر  دەبێت،  لەئارادا  نموونە  بۆ  رێكخراوییەكە 
ئاوەز  شوێن  مرۆڤ  سۆزمەندەكانی  پەرچەكردارە 
كەسێك  گەر  بن.  رەم��ەك  پابەندی  نەك  بكەون 
ئاو  نەیەوێت  هۆیە  ئەم  لەبەر  و  بێت  نەخۆش 
بخواتەوە، ئەوا پێویست نییە لەوە تووڕە ببێت كە 
بەڵكو  نەبووە،  توینێتییەكەی  تەسلیمی  ئەو  گۆیا 
ئاوەزمەندەكەی.  ك��ردارە  بە  بێت  قایل  گەرەكە 
ئاوەزەوە دەشێت سۆز و  بەڕێی سەروەریی  تەنیا 

رەمەكەكان بە چەشنێك رێبكخرێن كە ئیتر دەروون 
وەك سەرجەم بە شێوەیەكی سەنگینی بگات، واتا 
مرۆڤ ناكۆكیی ناخەكیی نەبێت. دادپەروەیی مرۆڤ 
هەروەها خۆی لە سەنگینیی ناخەكیدا دەبینێتەوە، 
چونكە مرۆڤێكی بەم چەشنە كە ناخێكی رێكخراوی 
هەیە، ناتوانێت جگە لە كرداری بەداد هیچ جۆرە 

كردارێكی دی بنوێنێت.
دەگەین  چاكە  لەبارەی  پرسیارەكەمان  بۆ  ئێستا 
بەو پنتە كە واتایەكی كرۆكیی بۆ چاالكیی ئاوەز 
هەیە: ئاوەز توانای بۆ هزرینی راست و بۆ كاراییە 
رێكخراوەكەی خۆی دەبێت، گەر رووی لە شتێك، 

واتا رووی لە چاكە كردبێت.
تێڕوانینی پالتۆن بۆ ئاوەز جیاوازە لە تێڕوانینەكەی 
تێڕوانینەی سەردەمی  لەم  ئاوەز  نوێ.  سەردەمی 
الی  پێچەوانەوە  بە  ئاوەز  بەاڵم  ئۆتۆنۆمە،  نوێدا 
پالتۆن توانستێكی كۆششكەرە رووەو چاكە. گەر 
ئاوەز كۆشش بۆ چاكە بكات، ئەوسا لەو كۆششەوە 
سەنگینیی بەشەكانی دەروون دەكەوێتەوە. مرۆڤ 
دەیەوێت ئەوە بكات كە چاكە، ئەوجا دەیكات و 

بەوەش كە دەیكات، شادمان دەبێت.
ئەم مۆدێلەی دەروون بە سێ توانستی دەروونەوە 
سۆكرات  كە  دەڕەخسێنێت،  پالتۆن  بۆ  دەرف��ەت 
ئەرگومێنتێك  نەخشەی  ئ��ەوەی  بۆ  ببزوێنێت 
تەنیا  بۆچی  كە  بدات،  پێشانی  ئەوجا  و  دابنێت 
كەسی دادپەروەر دەتوانێت بەختیار بێت. كاتێك 
خۆی  بە  كە  دەكات  ئەوە  دەروون  بەشێكی  هەر 
خودی  و  دەروون  بەشێكی  هەر  ئیتر  تایبەتە، 
باشترین  لە  خۆیان  سەرجەم  وەك  دەروون��ی��ش 
لە  خۆبینینەوە  بەاڵم  دەبیننەوە.  شیاودا  دۆخی 
باشترین دۆخی شیاودا بەپوختی ئەوەیە، كە ژیانی 
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بە  مرۆ  پێكدەهێنێت.  مرۆڤێك  بەختیاری  و  چاك 
كۆششی دەروون بۆ چاكە بەختیار دەبێت. دەروون 
بەم رێیەوە رێكدەخرێت و بە سەنگینیی ناخەكی 
ناژی.  ناخەكیدا  ناكۆكیی  لە  چیدی  واتا  دەگات، 
ئەم سەنگینییە ناخەكییەی مرۆڤ ئەوەیە كە ژیانە 

بەختیارەكەی ئەو پێكدەهێنێت.
دیالۆگی  ل��ە  پ��الت��ۆن  ك��ە  دەبینین  ئێمە     
فۆرمالەی  دیاریكردنە  لەو  هەنگاوێك  ‘كۆمار‘دا 
سەرەتادا  دیالۆگەكانی  لە  كە  تێپەڕدەكات  چاكە 
یەدیدەكرا. كاتێك چاكە لە دیالۆگەكانی سەرەتادا 
دادەنرا،  مرۆڤ  كۆششی  ئامانجی  دوایەمین  وەك 
واتا وەك هاوشێوەی خودی ژیانی چاك و بەختیار، 
دوایەمین  هەر  هێشتا  »كۆمار«دا  لە  چاكە  ئەوا 
ژیانی  مەغزای  لە  ن��ەك  ئێستا  ب��ەاڵم  ئامانجە، 
چاك و بەختیاردا، بەڵكو لە مەغزای شتێكدا كە 
چاك  ژیانی  بە  كەسێك  گەیشتنی  بۆ  پێشمەرجە 
و بەختیار. چاكە ئەو ئامانجەیە كە دەبێت ئاوەز 
ژیانێكی  بتوانێت  مرۆڤ  تاكو  بكات،  بۆ  كۆششی 

چاك و بەختیار بەڕێوەبەرێت.
D( چاكە چییە؟ 

و  شەشەم  لە  پالتۆن  چییە؟  چاكە  ئایا  ب��ەاڵم 
ئەم  دەك��ات��ە  روو  »ك��ۆم��ار«دا  بەشی  ح��ەوت��ەم 
چۆن  ئایا  ئەمەیە:  كۆنتێكستەكەش  پرسیارە، 
تێیدا  نموونەیی )ئیدیال(، كە  دەبێت دەوڵەتێكی 
ئەم  بۆ  بینابكرێت؟  بێت،  س��ەروەر  دادپ��ەروەری 
حاڵەتە گەرەكە بەتایبەتی گرنگی بە پەروەردە و 
كاراییەكانی  كە  بدرێت،  مرۆڤانە  ئەو  پێگەیاندنی 
وەردەگرن.  دەوڵەتدا  لە  رابەرایەتی  و  حوكمداری 
دوو  نێوان  لە  سۆكرات  كە  دەك��ات  وا  پالتۆن 

)هەروەها  پاسەوانان  بكات:  جیاوازی  گرووپدا 
)هەروەها  دەس��ەاڵت��داران  و  پاسەوانیش(  ژنانی 
ئەوەیە  پاسەوانان  ئەركی  دەسەاڵتداریش(.  ژنانی 
نێوخۆیی  و  دەرەك��ی  مەترسیی  لە  دەوڵ��ەت  كە 
دەوڵ��ەت  حوكمی  دەس��ەاڵت��داران  ب��ەاڵم  بپارێزن. 
ئەم  نوێنەرایەتیی  سۆكرات  ئێستاش  دەك��ەن. 
بیانەوێت  دەسەاڵتداران  گەر  رادەگەیەنێت:  تێزە 
دەبێت  ئ��ەوا  بن،  چاك  دەس��ەاڵت��داری  بەڕاستی 
بۆ  دەرفەتیان  كە  بن  تایبەتی  زانینێكی  خاوەنی 
شێوەیەكی  بە  دەسەاڵتەكەیان  دەڕەخسێنێت 
زانینە  ئەم  پیادەبكەن.  دادپەروەرانە  و  دروست 
لەبەر  ئەوجا  چاكە.  ئیدێی  زانینی  لە  بریتییە 
ئەوەی فەیلەسوف تەنیا بە زانینی چاكە لە بەناو 
زانینی فەیلەسوف  ئەوا  فەیلەسوف جیادەبێتەوە، 
دەسەاڵتدار  دەبێت  كە  زانینەیە  ئەو  بەتەواوی 
دەوڵەتێكی  دەسەاڵتدارانی  دەبێت  بۆیە  هەیبێت. 
فەیلەسوفەكان  یان  بن،  فەیلەسوف  نموونەیی 
دەسەاڵتدار بن. تێزەكەی بەشی شەشەمی ‘كۆمار‘ 
بەهۆی  فەیلەسوفەكان  پێویستە  دەكات،  داوا  كە 
ناسینی چاكەوە دەسەاڵتدار بن، دەبێت بە پاڵهێز 
سەرەتا  پالتۆن  چاكە.  ئیدێی  لە  توێژینەوە  بۆ 
الیەنێك دیاری دەكات: ئەو سەرەنجامە كە روانین 
لە ئیدێی چاكە دەیخاتەوە، ئەوجا رەخنە لە دوو 
دیاریكردنی هەڵەی چاكە دەگرێت و لە كۆتاییدا بە 
سێ  لێچواندن وەاڵمێك سەبارەت بەو پرسیارە، كە 

داخۆ ئیدێی چاكە چی بێت، دەداتەوە.
هەموو  ك��ە  وادەك���ات  چاكە  ئیدێی  ل��ە  روان��ی��ن 
و  بەكارهێنان  شیاوی  ژی��ان��دا  لە  دی  شتێكی 
هەروەها سوودمەند بێت. بە پێچەوانەوە گەر مرۆ 
و  زانین  سەرجەم  ئەوسا  نەناسێت،  چاكە  ئیدێی 
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 Rep. 505 a( بێسوودە  موڵكێك  جۆرە  هەموو 
نموونەی  بە  تێزە  ئەم  دەتوانین  ئێمە   .)1-b 4
بونیادی تێلیۆلۆژیانەی كۆششكردن روونبكەینەوە. 
لەو  چونكە  دەك��ات،  شتێك  بۆ  كۆشش  كەسێك 
بڕوایەدایە، ئەو شتە كە ئەو كۆششی بۆ دەكات، 
شتێكی چاكە، واتا یان دەسوێژێكە بۆ گەیشتن بە 
بۆ  تەنیا  كە  ئامانجێكە  یان  تایبەتی،  ئامانجێكی 
شتێك  بەاڵم  دەكرێت.  بۆ  كۆششی  خۆی  خاتری 
تەنیا كاتێك بۆ ئەو دەبێت بە چاكێك، گەر ئەو 
بتوانێت لەتەك ئەو شتە كۆششبۆكراوەدا بە چاكی 
و دروستی مامەڵە بكات. پالتۆن هەمیشە لەنوێوە 
سەرنجمان بۆ ئەوە رادەكێشێت، كە توانینی یان 
سوودێكی  هیچ  تایبەتی  شتی  هەندێك  هەبوونی 
چەشنێك  بە  شتانە  ئەو  نەزانێت  مرۆ  گەر  نییە 
بۆ  راستەقینەیان  سوودی  ئیتر  كە  بەكاربهێنێت، 
ئەو هەبێت. بۆ نموونە بردنەوەی خەاڵتی یەكەم لە 
یانسیبێكدا هیچ سوودێكی نییە، گەر كەسی براوە 
گەر  بكات.  پارەیەدا  ئەو  لەتەك  مامەڵە  نەزانێت 
كەسێك نەزانێت خەاڵتی یەكەم بەچاكی و پڕواتا 
بەكاربهێنێت، ئەوسا خەاڵتەكە زیانی پێدەگەیەنێت 
نەك سوود. جگە لەوە زۆر شت لەوانە كە كەسێك 
بۆ  خ��راپ.  نە  و  چاكن  نە  لەخۆدا  دەیانزانێت، 
نییە  زانینە  ئەو  جارێ   پزیشكێك  زانینی  نموونە 
كە بۆ مرۆڤانی دی یارمەتیدەر و سوودمەند بێت، 
چونكە مەسەلەكە بەندە بە كەسی ئەو پزیشكەوە 
دەتوانێت  ئەو  بەگەڕدەخات.  زانینەكەی  چۆن  كە 
زانینی خۆی بۆ چاككردنەوەی مرۆڤ بەكاربهێنێت 
گەر  بەاڵم  بگەیەنێت.  مرۆڤان  بە  زیان  ئەوەی  بۆ 
بەدیبهێنێت،  زانینی خۆی چاكە  بە  بییەوێت  ئەو 
و  یارمەتیدەر  دی  كەسانی  بۆ  زانینەكەی  ئەوسا 

سوودمەند دەبێت.
دەبێت  كەسێك  كە  رووندەبێتەوە،  نموونانە  بەم 
بە  ئ��ەوەی  بۆ  بێت،  تایبەتی  زانینێكی  خاوەنی 
جەختی بزانێت، كە ئەو لە گریمانەكەیدا بەسەهوودا 
نەچووە، كاتێك ئەو شتە كە كۆششی بۆ دەكات، 
وەك یارمەتیدەر و سوودمەند داناوە. وەك پێشتر 
بینیمان،  كۆششكردندا  تێلیۆلۆژیانەی  بونیادی  لە 
چاكێك  تاكە  هەموو  تەنیا  ن��ەك  كێشەیە  ئ��ەم 
دەگرێتەوە، بەڵكو بەتایبەتی چواندنی بۆ دوایەمین 
چاكە  بااڵترین  ئەو  هەروەها  واتا  هەیە،  ئامانج 

دەگرێتەوە كە كۆششی بۆ دەكرێت.
كە  دەبزوێنێت  سۆكرات  ‘ك��ۆم��ار‘دا  لە  پالتۆن 
تێز  دوو  لە  رەخنە  چاكەوە  ئیدێی  بە  پەیوەست 
بگرێت: یەكەم تێز دەبێژێت: چاكە بریتییە لە حەز؛ 

دووەم تێز دەبێژێت: چاكە بریتییە لە زانین.
بە دیدی پالتۆن ناشێت چاكە حەز بێت، چونكە 
حەزی خراپیش هەیە. ئەو لە ‘كۆمار‘دا حەزی خراپ 
روونناكاتەوە، بەاڵم لە دیالۆگەكانی ‘گۆرگیاس‘ و 
‘فیلێبۆس‘دا حەزی خراپ وەك حەز لە شتی ئەوتۆ 
دیاری دەكات، كە نابێت مرۆ حەزی لێیان بێت )بۆ 
دیكە  مرۆڤانی  ئازاردانی  لە  حەزی  مرۆڤ  نموونە 
گەورەتر  ناحەزێكی  كە  حەزێك  وەك  یان  بێت(، 
بەدووی خۆیدا دەهێنێت )بۆ نموونە مرۆڤ جڵەو 
بدات  بەر  چەشنێك  بە  شۆكۆالتە  و  چیپس  بۆ 
كە پاشان بۆ ماوەیەكی درێژخایەن بچێتە دۆخی 
ناڕەحەتییەوە(. ئێمە پێویستمان بە پێورێكە تاكو 
بڕیار بدەین، كە داخۆ چ حەزێك چاك و چ حەزێك 
خراپە، واتا چ حەزێك بۆ ژیانمان سوودمەندە و چ 
حەزێك بێسوودە، لێرەشەوە ئیتر ئەو دەرەنجامە 
بێت، چونكە  ناشێت حەز چاكە  دەكەوێتەوە، كە 
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بەڕێیەوە  ئێمە  كە  مەحەكەیە  سەنگی  ئەو  چاكە 
هەروەها  پێچەوانەوە.  بە  نەك  دەنرخێنین،  حەز 
بێت.  مەئریفەیەك  و  زانین  هەموو  چاكە  ناشێت 
هەموو  نەك  كە  دەبێژێت،  حاڵەتەدا  لەم  پالتۆن 
زانینێك، بەڵكو تەنیا زانینی )یان روانین لە - و( 
ئیدێی چاكە دەشێت وەك كاندیدات بۆ چییەتیی 

چاكە وەربگیرێت.
بەاڵم گەر چاكە نە حەز و نە زانین بێت، كەواتە 
لە  كە  دەدات��ەوە  وەاڵمێك  چییە؟ سۆكرات  چاكە 
ناتوانێت  كە  دەبێژێت،  ئەو  الدەدات.  پرسیارەكە 
چاكە  نازانێت  هێشتا  چونكە  بكات،  دیاری  چاكە 
چاكە  بە  سەبارەت  بۆچوونی  تەنیا  ئەو  چییە، 
بۆچوونانە  ئەو  روونكردنەوەی  لەوە  جگە  هەیە، 
پێویستیان بە داڕشتنی درێژخایەن هەیە، ئەوەش 
ئێستا بۆ گفتوگۆكەیان ناگونجێت. ئەوجا سۆكرات 
رایدەگەیەنێت:  و  دەدات  تێبینییەكەی  بە  درێژە 

ئەو دەتوانێت شتێك لەبارەی »وەچە«یەكی چاكە 
دەچێت،  خۆی  »ب��اوك«ی  لە  زۆر  كە  ببێژێت، 
هەڵوێستە  بەم  سۆكرات  چاكە.  خ��ودی  لە  وات��ا 
دەپەڕێتەوە بۆ سێ لێچواندنە بەناوبانگەكەی خۆر 
بە  چاكە  ئیدێی  تێیاندا  كە  ئەشكەوت،  و  هێڵ  و 
خۆر بەراورد دەكات و هەر جارە رووە جیاوازەكانی 

ئەم بەراوردە ئاوەاڵ دەكات.
لێچواندنی خۆر

پالتۆن لە یەكەم لێچواندندا وێنەیەكی بناغەیی بۆ 
وێنەی  نێوانەوە:  دەهێنێتە  لێچواندنەكە  هەر سێ 
خۆر. ئەو بەم رێیەوە شیمانەیەك بۆ بەراوردكاری 
لێرەدا  گرنگ  گ��ۆڕێ.  دەهێنێتە  چاكە  ئیدێی  بە 
و  خۆر  رووی  سێ  لە  جەخت  پالتۆن  كە  ئەوەیە 
خۆر  ئەوەی  لەبەر  یەكەم،  دەكات.  خۆر  روناكیی 
روناكی دەپەخشێنێت، ئەوا خۆر هۆیەكە بۆ ئەوە 
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روناكی  گەر  ببینین.  شتێك  بتوانین  ئێمە  كە 
ببینین.  شتێك  دەبوو  نەشیاو  ئەوسا  نەبووایە، 
ئێمە بەڕێی روناكییەوە دەتوانین دەركی بابەتەكان 
بكەین. دووەم، روناكیی خۆر نەك تەنیا هۆیە بۆ 
دیاربوونی بابەتەكان، بەڵكو هەروەها بینینی ئێمە 
دەشێنێت. هیچ گومانی تێدا نییە كە ئێمە دەتوانین 
بە چاوەكانمان ببینین، بەاڵم بۆ چاالكبوونی ئەم 
توانستەمان پێویستمان بە روناكی هەیە. سێیەم، 
بەڵكو  بینینە،  و  دیاربوون  هۆی  تەنیا  نەك  خۆر 
هەروەها هۆیەكە بۆ ئەوە كە زیندەوەرەكان بتوانن 
بەبێ  وەربگرن.  خۆراك  و  پێبگەن  زەمین  لەسەر 
روناكی و گەرمیی خۆر هیچ شتێك پێناگات، نەشیاوە 
ژیان هەبێت. ئەوجا: خۆر لە جیهانی ئەزموون و 
شیاوی دەرككردندا چ رۆڵێكی هەیە، هەمان رۆل 
ئیدێی چاكە لە كایەی هۆشەكیدا هەیەتی. یەكەم، 
چۆن خۆر بەڕێی روناكییەوە دەرفەت بۆ دەرككردنی 
ئیدێی  بە هەمان شێوە  بابەتەكان دەڕەخسێنێت، 
چاكە هۆیەكە بۆ شیمانەی ناسینی ئەو شتانە كە 
بەڕێی زەینەوە شیاوی ناسینن. دووەم، چۆن خۆر 
بینین چاالك دەكات، بە هەمان شێوە ئیدێی چاكە 
هزر چاالك دەكات. سێیەم، ئیدێی چاكە نەك تەنیا 
هۆی ناسینی شتەكانە، بەڵكو هەروەها هۆیەكە بۆ 
ئەوە كە شتەكان لەسەر زەمین ئەوە بن كە ئەوان 

ئەوەن.
لێچواندنی  لە  پالتۆن  كە  وێنانە  ئ��ەو  گەرچی 
بەاڵم  رۆشنن،  و  سادە  پێدەكات،  كاریان  خۆردا 
سەرباری ئەمە تەواو روون نییە كە داخۆ پالتۆن 
بییەوێت  بە خۆر  ئیدێی چاكەدا  بەراوردكردنی  لە 
پالتۆن  كە  روونە  سەرەتا  بدات.  پیشان  چیمان 
بەراوردێكی روون دەكات لە نێوان كایەی شتەكانی 

شیاوی دەرككردن و ئەو شتانەدا كە تەنیا بەڕێی 
كایەی شتەكانی شیاوی  ناسینن.  هزرەوە شیاوی 
و  مرۆڤ  بە  جیهانەكەمان  لە  بریتییە  دەرككردن 
ئاژەڵ و رووەكەوە، بە خانوو و بابەتەكانەوە، بە 
بییان  دەتوانێت  مرۆڤ  كە  شتانەوە  ئەو  هەموو 
شیاوی  شتەكانی  جیهانەی  ئ��ەم  ئێمە  بینێت. 
دەرككردن ناو دەنێین جیهانی ئەزموون. بەاڵم ئایا 
مەبەست لە كایەی ئەو شتانە چییە كە تەنیا بەڕێی 
هزرەوە شیاوی ناسینن؟ ئێمە لێرەدا دەتوانین بە 
وەاڵمێكی سەرەتایی بگەین، گەر هاتوو رەچاوی ئەو 
شتە بكەین كە پالتۆن لە دیالۆگە ئاپۆرێتییەكانی 
لەم  ئەو  پرسیار.  بابەتی  بە  كردبووی  پێناسەدا 
دیالۆگانەی سەرەتادا دەیویست »چییەتی«ی هەر 
تاكە رەوشتێكی تایبەتی دیاری بكات. جگە لەوە 
پرسیار  دەتوانێت  هەروەها  پالتۆن  كە  بینیمان 
بە  تایبەتی  رەوشتێكی  پێناسەی  بە  سەبارەت 
چەشنێك دەرببڕێت كە ئیتر دەرفەتی بۆ بڕخسێت 
تاكو لەبارەی ئیدێی رەوشتەكە بپرسێت. بۆ نموونە 
دادپەروەری  ئیدێی  لەبارەی  ئەو پرسیاری  كاتێك 
بۆ  پرسیاركردنەدا  لەم  بوو  گ��ەرەك  ئ��ەوا  ك��رد، 
بەشداریكەری گفتوگۆكە روون ببێتەوە كە پرسیاری 
 / چوونەخۆی  دەكاتە  روو  دادپەروەری  چییەتیی 
چڕبوونەوەی تێگەی »دادپەروەری« نەك كشانی 
تێگەكە. مرۆڤ ناتوانێت ئەم ئیدێیە بە چاو ببینێت، 
بكات  دیاریی  لێهزرین  بە  دەتوانێت  تەنیا  بەڵكو 
دەدەین  هەوڵ  ئێمە  كاتێك  و(.   - تێبگات  )لێی 
هەوڵ  لێرەدا  ئەوا  بهزرێین،  پێناسەكە  لەبارەی 
دەدەین ئیدێكە بناسین. كەواتە سەرەتا دەتوانین 
بەڕێی  دەتوانین  كە  شتانە  ئەو  كایەی  ببێژین: 
هزرەوە دیاریی بكەین، كایەی ئیدێی رەوشتەكانە.
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پالتۆن دەبێژێت، هەر شتێك شیاوی ناسین بێت، 
خۆیەتی  كرۆكی  و  بوون  خاوەنی  چاكەوە  بەڕێی 
)Rep. 509b 6-10(. كاتێك پالتۆن لەم جێیەدا 
لە بوون و كرۆكی شتێك دەدوێت، ئەوا مەبەستی 
ناوی  دیكەدا  كۆنتێكستی  لە  ئەو  كە  شتەیە  لەو 
دەنێت ئیدێی شتێك. كرۆك یان بوون ئەوەیە كە 
بە فۆرمولی پێناسە دیاری دەكرێت. بەاڵم كاتێك 
شیاوی  شتێك  ‘هەر  داەنێت:  تێزە  ئەم  پالتۆن 
خاوەنی  چاكەوە  بەڕێی  شتە  ئەو  بێت،  ناسین 
گرنگ  هەنگاوێكی  لێرەدا  ئەوا  خۆیەتی‘،  بوونی 
لە دیالۆگەكانی سەرەتا تێپەڕ دەكات. نەك تەنیا 
هەر  كرۆكی  تەنانەت  بەڵكو  رەوشتەكان،  ئیدێی 

شتێك، تەنیا بەڕێی چاكەوە دەناسرێت.
بەاڵم ئایا چۆن بتوانین روونی بكەینەوە كە بەبێ 
لەبەر  و  نییە  شیاو  ناسینێك  هیچ  چاكە  ئیدێی 
و  كرۆك  بەسەر  خۆی  چاكە  ئیدێی  هۆیەش  ئەم 
ببێژین:  دەتوانین  سەرەتا  دەبینێتەوە؟  بوونەوە 
ئەوە زۆر ئاساییە كە مرۆ پێویستە بزانێت چاكە 
چییە، تاكو پاشان بتوانێت بزانێت كە رەوشتێكی 
گەر  نائاساییە،  تێزە  ئەم  بەاڵم  چییە.  تایبەتی 
بە  پێویستی  ئەو شتانەش  مەئریفەی  بۆ  كەسێك 
بە  پەیوەندییەكیان  هیچ  كە  هەبێت  چاكە  زانینی 
لەكاتی  نییە. مرۆ الیەنی كەم  ئێتیك و مۆرالەوە 
جیاوازیكردنەكەی كانتەوە لە نێوان ئاوەزی تیۆریانە 
)فاكتی(  دراوی  نێوان  لە  جیاوازی  پراكتیكیدا  و 
زۆر  دەكات.  بەهاییدا  پێشبینیی  و  ئۆبژێكتییانە 
پێویستە  كە  دەگۆترێت،  كانتەوە  بە  پابەند  جار 
دراوەك���ان  مەئریفەی  ئۆبژێكتێتیی  خاتری  بۆ 
)فاكتەكان( هەموو شێوەیەكی بەها وەالوە بنرێت. 
مرۆ ئاماژە بۆ ئەوە دەدات كە سەركەوتنی زانستە 

سروشتییەكان،  زانستە  نموونە  بۆ  ئەمپیرییەكان، 
بۆ  تەقەال  ت��وێ��ژەران  كە  دەگەڕێتەوە  ئ��ەوە  بۆ 
دیدێكی ئۆبژێكتییانە دەدەن، واتا بۆ دیدێكی ئازاد 
پابەندەكانی  پێشبینییە  روانگەیەوە  لەم  بەها.  لە 
نابێتەوە.  ئەمپیریدا  توێژینەوەی  لە  جێیان  بەها 
بەاڵم پێویستە لێرەدا ببێژین، كە مرۆ لێرەدا زۆر 
جار ئەو هەقیقەتەی لەیاددەچێت كە توێژینەوەی 
ئەمپیریش بەندە بە پێشبینیی بەهاییەوە، ئەمەش 
نەك تەنیا لە رووی ئەو پرسیارەوە كە داخۆ مرۆ 
لە چی بتوێژێتەوە، بەڵكو هەروەها لەو رووەشەوە 
كە مرۆ پێوری تایبەتی بۆ بڕیاردان بەسەر تیۆرییە 
زانستییە جیاوازەكاندا دادەنێت، بۆ نموونە بڕیاردان 
بەسەر ئەو تێڕوانینەدا كە گۆیا تیۆرییەكی سادە و 

ناسك چاكترە لە تیۆرییەكی ئاڵۆز.
مەئریفەی  ك��ە  تێڕوانینەیە  ئ��ەو  دژی  پ��الت��ۆن 
دراوەكان سەربەخۆ لە مەئریفەی بەهایی دادەنێت، 
دەرفەت  چاكە  مەئریفەی  كە  دەكات  جەخت  ئەو 
بۆ ئۆبژێكتێتیی مەئریفەی دراوەكان دەڕەخسێنێت. 
ئاشكرایە ئەم تێزەی پالتۆن ناتوانێت قەنائەت بە 
هەمووان بهێنێت، ئەمەش بەچاكی روون دەبێتەوە 
بڕوانین كە مرۆڤ  لە دیاریكردنی ئەو شتانە  گەر 
دروستی كردوون. گەر ئێمە بۆ نموونە بپرسین كە 
دەبێت  ئەوسا  بێت،  ئەسپرین چی  یان  مێز  داخۆ 
یان  مێز  كرۆكی  بە  سەبارەت  پرسیارەكە  وەاڵمی 
مێز  كارایی  و  فرمان  هاوكات  ئەسپرین  كرۆكی 
پرسیارەكە  وەاڵمی  بگرێت.  خۆ  لە  ئەسپرین  یان 
سەبارەت بە كرۆك دەبێت روونی بكاتەوە كە بۆ 
ئێمە  چاكن.  یان  سوودمەندن  شتەكان  »چی« 
تەنیا كاتێك دەتوانین كرۆكی شتە دروستكراوەكان 
تێلیۆلۆژیانەدا  پەیوەندییەكی  لەنێو  گەر  بناسین، 



24

رێكیان بخەین. مرۆڤ ناتوانێت وەاڵمی پرسیارەكە 
روو  گەر  بداتەوە  مێزێك  كرۆكی  بە  سەبارەت 
نەكاتە ئەو كاراییە كە مێزێك لە ژیانی رۆژانەماندا 
هەیەتی. یان گەر ئێمە تەنیا فۆرمولی پێكهاتەی 
پرسیارەكە  وەاڵمی  ئەوەی  بۆ  وەربگرین  كیمایی 
ئەوسا  بدەینەوە،  ئەسپرین  كرۆكی  بە  سەبارەت 
چونكە  نەداوەتەوە،  تەواومان  وەاڵمێكی  لێرەدا 
تێنەگەیشتووین كە داخۆ دەبێت ئەسپرین  هێشتا 
چی بێت. ئەسپرین و مێز بۆ مەبەستی كاراییەك 
هەردووكیان  گەرەكە  هاوكات  دەكرێن،  دروس��ت 
كاراییەكەیان بەدیبیهێنن. ئێمە لە كرۆكی ئەسپرین 
یان مێز تێدەگەین، گەر كاراییەكەیان بناسین، واتا 
بزانین كە شتە دروستكراوەكان بۆ ‘چی‘ چاك -ن. 
بەاڵم پێویستە لە تێڕوانینەكەی پالتۆندا رەچاوی 
ئەم الیەنە بكەین: تێڕوانینی ئەو سەبارەت بە شتە 
دروستكراوەكان هاوكات چواندنی بۆ هەموو شتێكی 
دی هەیە. پالتۆن لە دیالۆگی ‘فائیدۆن‘دا سۆكرات 
ئێمە  بكاتەوە:  روون  تێزە  ئەم  تاكو  دەبزوێنێت 
تەنیا كاتێك دەتوانین بەتەواوی لە شتێك تێبگەین، 
حاڵەتدا  چاكترین  لە  شتە  ئەو  خودی  ئێمە  گەر 
یان لە گۆڕانیدا رووەو چاكترین حاڵەت وەربگرین. 
دەڕەخسێنێت  دەرف��ەت  بەهاییە  تێڕوانینە  ئەم 
سەبارەت  تایبەتی  پرسیاری  وەاڵم��دان��ەوەی  بۆ 
نموونەیە  ئەم  پالتۆن  )فاكتەكان(.  دراوەكان  بە 
دەهێنێتەوە: گەر یەكێك بییەوێت بزانێت كە داخۆ 
زەوی گۆییە یان تەخت، ئەوا دەبێت ئەو كەسە لە 
خۆی بپرسێت كە داخۆ بۆ زەوی چاكترە گۆیی بێت 
یان تەخت. ئەم پرسیارە بەندە بەو مەرجەوە كە 
زەوی بە چ شێوەیەك خۆی لە چاكترین حاڵەتی 
شیاودا دەبینێتەوە. لەبەر ئەوەی زەوی بەگوێرەی 

ئەوا  گ��ەردوون��ە،  سەنتەری  ئەنتیكە  پێشبینیی 
گۆییبوون چاكترین حاڵەتە بۆ زەوی، چونكە بەڕێی 
بۆچی  كە  دەبێتەوە  روون  زەوییەوە  گۆییبوونی 
زەوی ناكەوێتە خوارەوە، بەڵكو بە پێچەوانەوە لە 
پالتۆن  بێگومان  سرەوتووە.  گەردووندا  سەنتەری 
لە ‘فائیدۆن‘دا بە وردی لەم كێشەیە ناتوێژێتەوە، 
كە  بكاتەوە  روونی  نموونەیە  ئەو  دەشێت  بەاڵم 
هەبوو،  بەم چەشنەی  تێڕوانینێكی  پالتۆن  بۆچی 
مەئریفەی  تەنیا  نەك  مەئریفەی چاكە  بەبێ  واتا: 
رەوشتەكان، بەڵكو هەروەها مەئریفەی ئەمپیری و 

مەئریفەی كرۆكی شتەكانیش نەشیاوە.

بە كورتكراوەیی وەرگێڕراوە لە:
 Michael Brodt: Platon. Freiburg im

1999 Breisgau

فەرهەنگۆك

دیالۆگەكانی  لە  مەبەست  ئاپۆرێتی:  دیالۆگی 
چارەسەرێك  هیچ  كە  پالتۆنە،  سەرەتای  قۆناغی 
ناخەنە بەردەم، بەڵكو لە بنەمای »من دەزانم كە 
من هیچ نازانم«�ەوە تێڕوانینی چەسپیوی خەڵكان 

و فەلسەفەیی دەخەنە ژێر پرسیارەوە.
بێت  شێوەیەك  ه��ەر  بە  كە  ئ��ەوە  كردەكێتی: 
بە  بەاڵم دەشێت  هزرین،  لە  لەگۆڕێیە، سەربەخۆ 

هزرین بكرێت بە ریالێتی / داكەوت.
ئۆبژێكت: )موضوع(

تێلیۆلۆژی: هۆئەنجامی.
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نوسینی: ساموێل  هانتینگتۆنگ
و. لە ئینگلیزییەوە: بەختیار رەشید   

پێداچونەوەی: هێرش كەریم

]شێوازی داهاتوی ملمالنێ [ 
و،  نوێوە  قۆناغێكی  پێدەنێتە  سیاسەت  دونیای 
رۆشنبیرانیش بێ  هیچ دوودڵییەك پەرەیان بە چەندین 
دیدگا داوە بۆ وێناكردنی ئەوەی كە ئایا دونیای نوێ  
بە چ شێوازێك دەبێت، لەوانە بانگەشەكردنی كۆتایی 
دەوڵەت  نێوان  سونەتی  كێبركێی  گەڕانەوەی  مێژوو، 
لەژێر  نەتەوەكان و، كاڵبونەوەی دەوڵەت نەتەوەكان 
كاریگەری ملمالنێی خێاڵیەتی و جیهانگیری، هەریەك 
لەم دوو دونیا بینیە لە پاڵ بۆچوونەكانی تریش، تەنها 
ئەوەش  سەرباری  پیشانداوە،  راستیەكانیان  دیوێكی 
بنچینەییان  راستیدا  لە  و  گرنگ  روویەكی  هەموویان 
كە  ئەوەی  پێشبینیكردنی  لە  نەگرتووە  چاو  لەبەر 
دونیای سیاسەت لە چەند ساڵی داهاتوو چۆن دەبێت.
   گریمانەی من ئەوەیە سەرچاوەی سەرەكی ملمالنێ  
لە دونیای نوێدا ملمالنێی ئایدیۆلۆجی، یاخود ئابوری 
نێوان مرۆڤایەتی  دابەشبونی گەورەی  بەڵكو  نابێت, 
ملمالنێكانن.  س��ەرەك��ی  س��ەرچ��اوەی  كەلتور  و، 
رۆڵ  كارەكتەر  بەهێزترین  وەك  نەتەوەكان  دەوڵەت 
گرنگترین  بەاڵم  دەگێڕن،  جیهان  كاروبارەكانی  لە 

پ����������ێ����������ك����������دادان����������ی 
شارستانیەتەكان
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گروپ  ئەو  نێوان  لە  سیاسەت  دونیای  ملمالنێكانی 
شارستانیەتیە  بە  سەر  كە  دەدات  ڕوو  نەتەوانە  و 
جیاوازەكانن، وە ملمالنێی شارستانیەكان زاڵ دەبێت 
 ( سنوری  هێڵەكانی  سیاسەتدا.  جیهانی  بەسەر 
تەماس( نێوان شارستانیەتیەكان لە ئایندەدا دەگۆرێت 
بۆ بەرەكانی جەنگ. ملمالنێی نێوان شارستانیەتیەكان 
دەبێت بەدوا قۆناغی پەرەسەندنی ملمالنێ  لە دونیای 
مۆدێرندا. پاش رێكەوتننامەی وێسڤێال و, هاتنە ئارای 
و  ماوەی سەدە  بۆ  مۆدێرن،  نێودەوڵەتی  سیستەمی 
نیوێك ملمالنێ  لە دونیای خۆرئاوادا  زیاتر لە نێوان, 
شانشینی  و،  رەها  شانشینی  ئیمپراتۆر,  و,  میر 
دەستوریدا بوو. كە هەر الیەكیان لە هەوڵی فراوانكردنی 
بیرۆكراسیەت, سوپا و, بەهێزكردنی بازرگانیەكەیاندا 
بوون، لە هەموو گرنگتریش فراوانكردنی ئەو ناوچانە 
دەوڵەت  پرۆسەیەدا  لەم  بەرێوە.  دەیانبردن  كە  بوو 
شۆڕشی  لە  س��ەرەت��اش  و،  دروستكرد  نەتەوەیان 
بنچینەیی  هێڵی  كە  دەستیپێكرد،  فەرەنسیەوە 
لەوەی  جیاواز  بوو  نەتەوەكاندا  نێوان  لە  ملمالنێكان 
پێشوتر كە ملمالنێكان لە نێوان میر و ئیمپراتۆریەكاندا 
پالمەر ( دەڵێ »شەڕی  بوو، وەك ئەوەی ) ر,ر, 

پادشاكان كۆتایی پێ هات, جەنگی گەالنیش دەستی 
تا  بوو  ب��ەردەوام  ملمالنێ   شێوازەی  ئەم  پێكرد«. 
كۆتایی جەنگی جیهانی یەكەم. دواتر و لە ئەنجامی 
لە  كاردانەوەكان  و،  روسیا  كۆمۆنیستەكانی  شۆڕشی 
دژی ئەو شۆڕشە، ملمالنێی نێوان نەتەوەكان گۆڕا بۆ 
ملمالنێی ئایدیۆلۆجی، لە سەرەتادا لە نێوان كۆمۆنیزم، 
نازیزم - فاشیزم و، لیبڕال دیموكراسی، دواتریش لە 
لیبڕال  و  كۆمۆنیزم  نێوان  لە  سارددا  جەنگی  كاتی 
دوو  نێوان  لە  دووەمیان  ملمالنێی  بوو.  دیموكراسیدا 
یەكێكیان  هیچ  كە  بوو,  بەرجەستە  جیهاندا  زلهێزی 
دەوڵەت نەتەوە نەبوون بە مانا ئەورپیە كالسیكیەكەی 
و، هەریەكەشیان پێناسەی شوناسی خۆی بە گوێرەی 

بنەما ئایدیۆلۆجیەكەی دەكرد.
   ئەو ملمالنێیانەی كە لە نێوان میرەكان و، دەوڵەت 
نەتەوەكان و، ئایدیۆلۆجیەكان روویدا، بە شێوەیەكی 
گشتی ملمالنێی نێوخۆیی شارستانیەتی خۆرئاوا بوو، 
یاخود »شەڕی ناوخۆی خۆرئاوا« بوو وەك  ئەوەی  
بۆ  دروستە  وتەیە  ئەم  ن��اوە,  ن��اوی   لند[  ولیام   [
و,  حەڤدە  سەدەكانی  ملمالنێكانی  پۆلێنبەنكردنی 
هەژدە و, نۆزدە, بەهەمان شێوەش هەردوو جەنگی 

سەركەوتنی ئابوریە 
هەرێمایەتییەكان 
لەالیەكەوە هێز دەداتەوە 
بەر ئاگایی شارستانی 
و، لەالیەكی تریشەوە 
پێدەچێت تەنها ئەو 
بلۆكە هەرێمایەتییانە 
سەربكەون كە لەسەر 
بنەمای هاوشارستانیبوون 
بنیات نراون، 

ساموێل  هانتینگتۆنگ
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جیهانی, بەهەمان شێوەش جەنگی سارد, بەاڵم لەگەڵ 
كۆتای هاتنی جەنگی سارددا سیاسەتی نێودەوڵەتی 
و،  دەجوڵێ   خۆرئاواییەكەی  قۆناغە  دەرەوەی  بەرەو 
چەقی شارستانیەتی خۆرئاوا دەبێتە جێی بەرخوردی 
ناخۆرئاواییەكان.  شارستانیەتیە  و  خۆرئاوا  نێوان 
گەل  شارستانیەتیەكاندا  سیاسەتی  لە  بەدواوە  لێرە 
بابەتی  ناخۆرئاواییەكان  شارستانیەتیە  و، حكومەتی 
خۆرئاوا،  كۆڵۆنیالیزمی  ئامانجێكی  وەك  نین،  مێژوو 
بەڵكو شانبەشانی خۆرئاوا دەست دەكەن بە جواڵندن 

و نەخشاندنی مێژوو.

] سروشتی شارستانیەتیەكان[

لە كاتی جەنگی سارددا جیهان دابەشكرابوو بۆ سێ  
دووەم,  جیهانی  یەكەم،  جیهانی  ئەوانیش  بەش: 
ئێستای  بۆ  دابەشكارییە  ئەو  بەاڵم  سێیەم،  جیهانی 
واڵتان  پۆلینكردنی  وایە  باشتر  س��ودە،  بێ   جیهان 
بن,  شارستانیەتی  لێكنزیكی  و  كەلتور  بەگوێرەی 
نەك بە پێوەری ئاستی گەشەی ئابوری و, سیستەمە 

سیاسی و، ئابورییەكان ڕیز بكرێن.
ل��ەس��ەر  ق��س��ە  ك��ات��ێ��ك  چ��ی��ە  م��ەب��ەس��ت��م��ان  ئێمە 
بریتییە  شارستانیەت  دەكەین؟  شارستانیەتیەكان 
گروپە  هەرێم,  گوند,  كەلتوریی،  قەوارەیەكی  لە 
هەیە  جیاوازیان  كەلتورێكی  هەموویان  دینیەكان، 
الدێیەك  كەلتوری  كەلتوریدا،  جیاجیاكانی  ئاستە  لە 
الدێیەك  لە  بێت  جیاواز  دەكرێ   ئیتاڵیا  باشوری  لە 
لە  بەشدارن  هەردووكیان  بەالم  ئیتاڵیا،  باكوری  لە 
كەلتوری هاوبەشی واڵتەكەیان كە جیایان دەكاتەوە لە 
بە  ئەوروپیش  كۆمەڵگای  ئەڵمانیا.  نشینەكانی  گوند 
نۆبەتی خۆیان هاوبەشن لە كۆمەڵێ  ئەدگاری كەلتوری 
لە  یاخود  عەرەبەكان،  لە  دەك��ات��ەوە  جیایان  كە 

كۆمەڵگەی چینی. هەر بۆیە عەرەبەكان, چینیەكان, 
خۆرئاواییەكان بەشێك نین لە قەوارەیەكی بەرفراوانتری 
جیا  شارستانیەتێكی  خۆیان  بۆ  بەڵكو  كەلتوری، 
پێكدەهێنن، هەر بۆیە شارستانیەت بااڵترین رێكخستنی 

كەلتوری گەالنە و بەرفراوانترین ئاستی شوناسیشە.
بابەتی  ئامرازی  كۆمەڵێ   بەهۆی  شارستانیەت     
هاوبەشەوە پێناس دەكرێت وەك زمان, مێژوو, دین, 
ئاینی, سیاسی, كۆمەالیەتی,  نەریت، دامەزراوە ) 
وەك  خودییەوە  الیەنی  لە  و،  ك��وردی(  و.  هتد.... 
پێناسەكردنی شوناسی خودە لەالیەن گەل یاخود تاك 

خۆیەوە.
خۆی  شوناسی  جیاواز  ئاستێكی  چەند  بە  م��رۆڤ 
دەناسێنێت، بۆ نمونە دانیشتویەكی شاری ڕۆما بەم 
شێوەیە پێناسەی خۆی دەكات, لە پێشدا رۆماییەك، 
لە  ئەوروپیەك،  مەسیحیەك,  كاسۆلیكێك،  پاشان 
كۆتایشدا خۆرئاواییەك. ئەو شارستانیەتیەی كە ئەو 
تاكە ئیتاڵیەی بۆ دەگەرێتەوە فراوانترین شوناسە كە 
ئەمەش  سەرباری  پێدەناسێنێ .  خۆی  جدییەوە  بە 
شوناسی  پێناسەی  دووب��ارە  دەتوانن  ئینسانەكان 
و  پێكهاتە  ئەمەش  ئەنجامی  لە  و،  بكەنەوە  خۆیان 

سنوری شارستانیەتیەكان دەگۆرێن.
شارستانیەتێك دەكرێ  ژمارەیەكی زۆر گەورەی خەڵك 
بگرێتەوە وەك ئەوەی كە لە چیندا هەیە، )لوسیان 
پیا( پێی دەڵێ : )شارستانیەتێك كە خۆی لە شێوەی 
دەوڵەتێك نمایش دەكات( و، یاخود ژمارەیەكی زۆر 
زمانەكانی  ئینگلیزی  وەك  بگرێتەوە،  خەڵك  كەمی 
ناوچەی كاریبی، دەشكرێت لە چەندین دەوڵەت نەتەوە 
شارستانیەتی  خۆرئاوا،  شارستانیەتی  وەك  پێكبێت 
دەكرێت  یاخود  التین،  ئەمریكای  هەروەها  عەرەبی، 
تەنها لەیەك دەوڵەت پێكبێت، بەنمونە واڵتی یابان. 
دەچن  و  دەبن  تێكەڵ  شارستانییەتەكان  ئاشكرایشە 
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لەناو  شارستانیەتیەكان  دەكرێت  یەكتریدا،  بەسەر 
شارستانیەتی  نیمچە  چەندین  لە  خۆیاندا  سنوری 
بچوكتر پێكهاتبێت، لە نمونەی شارستانیەتی خۆرئاوا 
پێكدێت،  سەرەكی  شارستانیەتی  نیمچە  دوو  لە  كە 
ئەوانیش ئەمریكای باكور و ئەوروپایە )نوسەر زیاتر 
و.  ئەوروپایە,  خۆرئاوای  و  ناوەڕاست  مەبەستی 
پێكدێت  ئیسالمیشە  شارستانیەتی  هەرچی  كوردی(، 
لە چەند نیمچە شارستانیەتێك، وەك عەرەبی، توركی 

و، ماالیی.
بە  نێوانیان  تەماسی  هێڵەكانی  ئ��ەوەی   سەرباری 
دەگمەن ڕوون و بەرچاون، بەاڵم واقعین و هەرچۆنێك 
و  مانادار  قەوارەی  كۆمەڵێ   شارستانیەتیەكان  بێت 
بزێون، بەردەوام لە هەڵكشان و داكشان و, دابەشبون 
و دەركەوتندان، ئەوانەی ئاگاداری مێژوون باش دەزانن 
كە شارستانیەت قابیلی لەناوچوونە، هەندێكیان وەكو 
جەستەیەكی مردوو لە بیابانی كاتدا دەنێژرێن. ئەوە 
چەندین سەدەیە كە خۆرئاواییەكان خواستیان لەسەر 
كارەكتەری   گرنگترین  نەتەوە  دەوڵ��ەت  كە  ئەوەیە 
شێوەیەش  بەم  هەر  و،  بێت  نێودەوڵەتی  كاروباری 
مێژووی   بە  دەس��ت��ڕەس  ئاستی  فراوانترین  ب��ووە. 
 ( شارستانییەكان.  مێژووی  لە  بریتیە  مرۆڤایەتی 
بیست  مێژوویدا  لێكۆڵینەوەیەكی  لە  تۆینبی(  ئاڕنۆلد 
و یەك شارستانیەتی سەرەكی دیاریدەكات كە تەنیا 

شەشیان لە دونیای هاوچەرخدا بونیان هەیە.

]ب�����ۆچ�����ی ش���ارس���ت���ان���ی���ەت���ی���ەك���ان 
بەیەكدادەدەن؟ [

دەبێت  زیاتر  شارستانیەتیی  شوناسی  گرنگی  تادێت 
زۆر  ڕادەیەكی  تا  ئایندەدا  لە  جیهان  شێوەی  و, 
یاخود  ح��ەوت  ئ��ەو  نێوان  بەریەككەوتنی  بەهۆی 

كە  دیاریدەكرێت  سەرەكیەوە  شارستانیەتیە  هەشت 
بریتین لە شارستانیەتیەكانی: خۆرئاوا، كۆنفۆشیەس، 
یابانی، ئیسالمی، هیندۆیزم، سالڤیك - ئۆرسۆدۆكس، 
ئەمریكای التین و، لەوانەیە شارستانیەتی ئەفریقیش، 
ئەو  بەدرێژایی  ئایندەش  هەرە گرنگترین ملمالنێكانی 
هێڵە كەلتوریە جیاوازانە ڕوودەدات كە لەیەكتریان جیا 

دەكاتەوە.
بۆ دەبێ  دۆخەكە بەو شێوەیە بێت؟

بە  شارستانیەتیەكان  نێوان  جیاوازیەكانی  یەكەم: 
تەنها واقعی نین، بەڵكو بنەڕەتین. شارستانیەتیەكان 
زمان،  مێژوو،  بەهۆی  جیادەكرێنەوە  یەكتری  لە 
كەلتور، نەریت و، لەهەمووشی گرنگتر ئاینە. گەالنی 
شارستانیەتیە جیاوازەكان دید و بۆچوونی جیاوازیان 
مرۆڤ،  و  خ��ودا  نێوان  پەیوەندی  دەرب��ارەی  هەیە 
دایك  و  منداڵ  دەوڵ��ەت،  و  هاواڵتی  كۆمەڵگا،  تاكو 
و باوك، ژن و مێرد، ماف و بەرپرسیاریەتی، ئازادی 
هەرەمیەت   ( هایرەركیەت  و  یەكسانی  دەسەاڵت،  و 
بۆیە  ساڵە  س��ەدان  بەرهەمی  جیاوازیانەش  ئەم   ،)
لە  و،  بچن  لەناو  بەمزوانە  ناكرێت  ئەوە  چاوەڕوانی 
بنچینەیی  زۆر  ئایدیۆلۆژیەكان  و  سیاسی  جیاوازیە 
جیاوازیە  سەدە  چەندین  بەدرێژایی  هەرچەندە  ترن. 
هەرە  هەڵگیرسانی  بەهۆی  بوە  شارستانیەتییەكان 
ملمالنێكان،  درێژخایەنترین  هەرە  و،  توندوتیژترین 
بەاڵم بونی جیاوازی بە واتای بوونی ملمالنێ  نایەت و، 

بوونی ملمالنێش یەكسان نیە بە بوونی توندوتیژی.
ئەمەش  دەبێتەوە،  بچوكتر  تادێت  جیهان  دووەم: 
نێوان  بەریەككەوتنی  بوونی  زی��اد  بۆ  هۆكارێكە 
ئەمەشدا  ئەنجامی  لە  جیاوازەكان,  شارستانیەتیە 
ئاگایی تاك بە شارستانیەتی خود و جیاوازیەكانی نێوان 
شارستانیەت و، كۆمەڵگا جیاوازەكان بەهێزتر دەبێت، 
بۆنمونە كۆچی خەڵكانی باكوری ئەفریقا بۆ فەڕەنسا 
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بووە بەهۆی دروستبونی ڕقی فەڕەنسییەكان، بەاڵم لە 
هەمانكاتدا بووە بەهۆی زیادبوونی رێز بۆ پەنابەرەكان 
لەالیەن جەمسەرە كاسۆلۆكیە ئەوروپیە »باشەكان«، 
یاخود كاردانەوەی نەرێیانەی ئەمریكییەكان بەرامبەر 
سەرمایەگوزاری یابان بە بەراورد لەگەڵ سەرمایەگوزاری 
)دۆناڵد  شێوەش  بەهەمان  ئەوروپیەكان.  و  كەنەدی 
هرتز( ئەوەی دەستنیشان كردووە كە چۆن ئیبۆیەك 
ئیبۆیەكی  یاخود  بێ ،  ئۆوێری  ئیبۆیەكی  دەكرێ   كە 
ئەو  نەیجیریا،  رۆژهەاڵتی  هەرێمێكی  لە  ئۆنتشایی 
الگۆس   ( دەرواندرێت،  لێی  ئیبۆیەك  الگۆسوەك  لە 
لەندەن  لە  و،  ك��وردی(  و.  نەیجیریایە،  پایتەختی 
ئەفریقیەك.  وەك  نیویۆركیش  لە  نەیجیرییەك،  وەك 
جیاوازەكان  شارستانیەتیە  گەالنی  نێوان  بەرخوردی 
شارستانیەتی  ئاگایی  بەرزبوونەوەی  هۆی  دەبێتە 
بە  دەدات  هێز  خۆی  نۆبەتی  بە  ئەمەش  خەڵك، 
بە  درێژبوونەتەوە  كە  ركەبەرایەتیەكان  و  جیاوازی 

قواڵیی مێژوودا یاخود دەیەوێت درێژبێتەوە.
و،  ئ��اب��وری  مۆدیرنیزەكردنی  پ��رۆس��ەی  سێیەم: 
گۆڕانكاریە كۆمەاڵیەتییەكان لە تەواوی جیهان دەبێتە 
لۆكاڵیەی  شوناسە  لەو  م��رۆڤ  لێكردنەوەی  هۆی 
هۆی  دەبێتە  هەروەها  و،  هاوەڵیەتی  دەمێكە  كە 
سەرچاوەیەكی  وەكو  نەتەوەیی  شوناسی  الوازبوونی 
تری شوناسی تاك. لە زۆربەی واڵتانی جیهاندا دین 
كە  بۆشاییەی  ئەو  پڕكردنەوەی  بۆ  بزاوت  كەوتوەتە 
بەهۆی الوازبوونی شوناسەكانی ترەوە هاتوەتە ئاراوە، 
بەزۆریش لە شێوەی بزوتنەوەی جیاجیا دەردەكەون 
نمونەی  دەكرێن,  ناوزەد  »فەندەمێنتاڵیزم«  بە  كە 
خۆرئاوای  ناو  لە  دەتوانرێت  بزوتنەوانە  جۆرە  ئەم 
دون��ی��ای  و،  هیندۆیزم  ج��ودای��زم،  مەسیحیەت، 
ئیسالمیشدا بدۆزرێنەوە. لە زۆربەی ئاین و، واڵتەكاندا 
كاردەكەن  فەندەمێنتاڵیانە  بزوتنەوە  لەم  ئەوانەی 

زانكۆ،  دەرچ��ووی  كە  گەنجن،  بەتەمەن  چاالكن  و، 
پرۆفیشناڵ  كەسانی  ناوەڕاست،  چینی  تەكنیككاری 
ویگڵ  جۆرج   ( ئەوەی  هاوشێوەی  بازرگانەكانن،  و، 
لە هەرە  ( پێیوایە »نا عەلمانیكردنی دونیا یەكێكە 
كۆتایی  لە  ژیان  كۆمەاڵیەتیەكانی  حەقیقەتە  زاڵترین 
سەدەی بیستەمدا« و، )گلێس كێپڵ( بە » دووبارە 
بوژانەوەی ئاین«  ناوی دەبات، كە بنچینەی شوناس 
كە  بەشێوەیەك  دەك��ات  فەراهەم  ئیلتیزاماتێك  و، 
شارستانیەتێك  و،  تێدەپەڕێنێت  نەتەوە  سنوری 

یەكدەخات.
رۆڵی  بەهۆی  شارستانی  ئاگایی  گەشەی  چ��وارەم: 
دووالیەنەیی خۆرئاواوەیە، چونكە لە الیەكەوە ئێستا 
ترەوە،  الیەكی  لە  دەسەاڵتدایە،  لوتكەی  لە  خۆرئاوا 
خۆرئاوایە،  بااڵدەستیەی  ئەم  بەرئەنجامی  پێدەچێ  
ئەوەی كە ئێستا لە شارستانیەتیە ناخۆرئاواییەكاندا 
رۆژانە  دیاردەكان،  ڕەگی  بۆ  گەڕانەوە  بە  ڕوودەدات 
لە زیادبونن كە داوای گەڕانەوە دەكەن  ئەو دەنگانە 
یابان،  ئاسیایكردنەوەی  بە  نمونەی  لە  ناوخۆدا،  بە 
بەهۆی  ه��ەروەه��ا  و،  هند  هیندۆزیكردنەوەی  بە 
وەك  خۆرئاواییەكانی  ئایدیۆلۆجیا  سەرنەكەوتنی 
لێرە بەدواوە دوبارە بە  ناسیۆنالیزم و، سۆسیالیزم، 
ئیستاش  و،  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  ئیسالمیكردنەوەی 
بە  بەرامبەر  خۆرئاوایكردن،  بە  لەسەر  مشتومڕە 

ڕوسیایكردنەوەی واڵتەكەی یێڵسندا.
   ئێستا خۆرئاوای بااڵدەست، لە ڕووبەڕوبوونەوەیەكی 
بەردەوامدایە لەگەڵ نا خۆرئاواییەكان كە ئارەزوو و، 
بۆ شەكڵدانی  زیادبوندایە  لە  و، سەرچاوەیان  ویست 
جیهان بە شێوەیەكی نا خۆرئاواییانە. پێشتر پێشەوا 
خەڵكی  لە  ناخۆرئاواییەكان  كۆمەڵگا  نوخبەی  و، 
خۆرئاوا،  بە  كاریگەربوون  زیاتر  واڵتەكانیان  ئاسایی 
سانت  یاخود  ئۆكسفۆرد،  سۆربۆن،  زانكۆكانی  لە 
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نەریتی  بەهاو  و،  دەكرد  تەواو  خوێندنیان  هێرست، 
خۆرئاوایان دەگرتە خۆ، لە هەمان كاتیشدا خەڵكانی 
ئاسایی ئەو واڵتە ناخۆرئاواییانە لە ژیانێكی ئاساییدا 
كەلتورە  كاریگەری  ژێر  لە  قووڵی  بە  كە  دەژی��ان، 
سەرنجە  جێی  ئەوەی  بەاڵم  بوون،  خۆماڵیەكەیاندا  
ئەوەیە كە ئیستا ئەم پەیوەندییە ئاوەژوو بوەتەوە، بە 
شێوەیەك كە لەالیەكەوە پرۆسەی بە خۆماڵیكردنەوە 
ڕوودەدات  واڵتانە   ئەو  نوخبەی  ناخۆرئاوایكردنی  و 
و، لە الیەكی تریشەوە كەلتوری خۆرئاوا، بە تایبەتی 
شێوازە ئەمریكییەكەی لە ناو كۆمەڵگای ئەو واڵتانەدا 

لە پەرەسندندایە. 
پێنجەم: ئەدگار و تایبەتمەندییە كەلتورییەكان كەمتر 
هاوبەش و، دووالیەنن، هەر بۆیە بە ئاسانی سازشیان 
بە  دەكرێن  چارەسەر  سەختتر  و،  ناكرێت  سەر  لە 
بەراورد بە ناكۆكیە سیاسی و ئابورییەكان. دەكرێت 
پێشبینی ئەوە بكەین كە كۆمەنیستێك ببێت بە كە 
سێكی دیموكرات، یاخود هەژارێك ببێت بە دەوڵەمەند 
ناكرێت چاوەڕێی  و، بە پێچەوانەشەوە ڕاستە، بەاڵم 
یاخود  ئەستۆنی،  بە  ببێت  ڕوسێك  كە  بكەین  ئەوە 

ئازەرییەك ببێت بە ئەرمەنی.
لە ملمالنێی چینایەتی و، ئایدیۆلۆجیدا پرسیاری هەرە 
گرنگ ئەوە بوو، تۆ الیەنگری كام تەرەفیت؟ خەڵكیش 
دەیتوانی الیەنی پەسەندی خۆی هەڵبژێرێت، هەندێ  
جار بیشیگۆڕێت، بەاڵم لە ملمالنێی شارستانیەتیەكاندا 
پرسیارەكە ئەوەیە, تۆ چیت؟ كە ئەوەش پێدراوە و، 
ناتواندرێت بگۆڕدرێت, هەر وەكو ئەوەی ئاگادارین كە 
لە بۆسنە و، قەوقاز لەوێشەوە بۆ سودان، وەاڵمێكی 
و  ببێتە فیشەكێك  لەوانەیە  ئەم پرسیارە  نادروستی 
بینێن بە نێو چاوانتەوە. لە جیاكردنەوەی گەالن لە 
بۆنمونە  كاریگەرترە،  ڕەگەز  لە  ئاین  ڕۆڵی  یەكتری 
و،  بێت  عەرەب  نیوەی  یەككاتدا  لە  كەسێك  ئەكرێ  

نیوەكەی تری فەڕەنسی، یاخود هەڵگڕی ڕەگەزنامەی 
نیوەت  بتوانیت  زەحمەتە  زۆر  بەاڵم  بێت،  واڵت  دوو 

موسڵمان بێت و نیوەكەی ترت مەسیحی.
شەشەم: ئابورییە هەرێمایەتییەكان لە پەرەسەندندان, 
لە  ئەوروپا  لە  هەرێمایەتی  بازرگانی  گشتی  رێژەی 
نێوان سااڵنی 1980 بۆ 1989 لە 51% بەرزبوەتەوە بۆ 
59% و، لە رۆژهەاڵتی ئاسیاش لە 33% بەرزبووەتەوە 
بۆ 37% و، ئەمریكای باكوریش لە 32% و،  بۆ %36، 
ئابوری  بلۆكی  گرنگی  دەكرێت  ئەوە  چاوەڕوانی  وە 

هەرێمایەتی زۆر زیاتر بێت لە ئایندەدا.
سەركەوتنی ئابوریە هەرێمایەتییەكان لەالیەكەوە هێز 
دەداتەوە بەر ئاگایی شارستانی و، لەالیەكی تریشەوە 
پێدەچێت تەنها ئەو بلۆكە هەرێمایەتییانە سەربكەون 
نراون،  بنیات  هاوشارستانیبوون  بنەمای  لەسەر  كە 
بۆ نمونە سەركەوتن و مانەوەی كۆمەڵگەی ئەوروپی 
بەهۆی بناغە هاوبەشە كەلتوری و مەسیحایەتیەكەی 
بازرگانی  ناوچەی  سەركەوتنی  یاخود  خۆرئاواوەیە, 
پێكگەیشتنە  بەو  بەندە  باكور،  ئەمریكای  ئ��ازادی 
ئەمریكا  مەكسیك,  نێوان  لە  ئیستا  كە  كەلتوریەی 
یابان  ئەمەدا  بەرامبەر  لە  ئارادایە.  لە  كەنەدا  و، 
بەهۆی جیاوازیە كەلتوریەكانەوە ڕووبەڕووی  گەلێك 
ئابوری  قەوارەیەكی  بنیاتنانی  لە  دەبێتەوە  سەختی 
هاوشێوە لە رۆژهەاڵتی ئاسیادا، چونكە یابان خاوەنی 
خۆیەتی،  بە  تایبەت  شارستانیەتێكی  و  كۆمەڵگا 
هەرچەندە بازرگانی و سەرمایەگوزاریەكی بەهێز یابان 
بەاڵم  ئاسیاوە،  رۆژهەاڵتی  واڵتانی  بە  ببەستێتەوە 
رێگرە  واڵتانەدا  ئەو  لەگەڵ  كەلتوریەكەی  جیاوازییە 
هەرێمایەتیەكەی  ئابورییە  بەرزكردنەوەی  بەردەم  لە 
و   ئەوروپا  لە  كە  ئەوەی  وەك  یەكخستن  ئاستی  بۆ 

ئەمریكای باكوردا هاتوەتە ئاراوە.
   لە بەرامبەردا كەلتوری هاوبەش بە ڕوونی كارئاسانی 
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چین  نێوان  بازرگانی  خێرای  فراوانبوونی  لە  دەكات 
هەروەها  سەنگاپور،  و،  تایوان  و،  كۆنگ  هۆنگ  و، 
تری  واڵتانی  لە  كە  چینیانەی  كۆمەڵگا  ئەو  هەموو 
ئاسیادا دەژین. لەگەڵ كۆتایی هاتنی جەنگی سارددا 
جیاوازییە  بەسەر  زیاتر  تادێت  كەلتوری  هاوبەشی 
ئایدیۆلۆجیەكاندا زاڵ دەبێت، بۆ نمونە چین و تایوان 

كە لە نزیكبونەوەی بەردەوامدان لە یەكتری.
ئەگەر بڕیارە كەلتوری هاوبەش پێشمەرجی یەكخستنی 
ئابوری بێت، پێدەچێت چەقی گرنگترین بلۆكی ئابوری 
ئەو  گومان  بێ   چینەوە.  بكەوێتە  ئاسیا  رۆژهەاڵتی 
بلۆكە پێش ئەو كاتەش دێتە بوون، وەك ئەوەی ) 

مورای وەیدنباوم( سەرنجی داوە :
بەسەر   ی��اب��ان  ئیستای  ه��ەژم��وون��ی   »س����ەرەڕای 
ئەستور  پشت  ئاسیای  ئابوری  ب��ەاڵم  ناوچەكەدا، 
ناوەندێك  وەك  دەركەوتندایە  لە  بەخێرایی  چین  بە 
ئەم  دارای��ی.  هەروەها  بازرگانی،  پیشەسازی،  بۆ 
توانای  و  تەكنەلۆجیا  باش  بڕێكی  ناوچە ستراتیجیە 
پیشەسازی تێدایە، تایوان واڵتێكی دەركەوتوی پشت 
بڕیارەكانی  دروستكردنی  لە  كارامەیە  بەخۆبەستووە، 
بازاڕ و خزمەتگوزاریدا، هۆنگ كۆنگ، تۆڕێكی گەیاندنی 
سەرمایەی  گەورەی  جەمسەرێكی  سەنگاپور،  باشە، 
خاكیان  گەورەی  پێدراوێكی  هەرسێكیشیان  داراییە، 
كاردا،  دەستی  و  سروشتی  سەرچاوەی  لەگەڵ  هەیە 
) واڵتی سەرەكی چین(..... لە ناوچەی جانگزهووە 
وە بۆ سەنگاپور، لە كواال المپورەوە بۆ مانێال، ئەم 
فراواونبونی  بنەمای  لەسەر  بەزۆری  كاریگەرە  تۆڕە 
خۆرهەاڵتی  ئابوری  پشتی  بڕبڕەی  وەك  كە  خێزانی 

ئاسیا وەسف دەكرێن«.
هەروەها كەلتور و, ئاین بنەمای پێكهێنانی رێكخراوە 
هۆی  بە  بووە  هەرئەمەش  هاوبەشەكانن،  ئابورییە 
پێكەوە گرێدانی 10 واڵتی ئیسالمی ناعەرەبی لەوانە: 

كازاغستان،  ئازەربایجان،  توركیا،  پاكستان,  ئێران، 
قیرخزستان، توركمەنستان، تاجیكستان، ئۆزبەكستان، 
هەروەها ئەڤغانستان، ئەمیش وەك هەوڵێك بۆ دوبارە 
لە  كە  رێكخراوە  ئەم  فراوانكردنی  و،  بوژاندنەوە 
شەستەكانەوە بە دەستپێشخەری توركیا, ئێران و, 
پاكستان دامەزراوە, ئەمیش لە ئەنجامی دەرككردنی 
هیچ  كە  ڕاستیەی  بەو  واڵتانە  ئەم  سەركردەكانی 
ئەوروپی،  كۆمەڵگای  لە  نیە  قبوڵكردنیان  چانسێكی 
ئەمریكای  هاوبەشی  ب���ازاڕی  شێوەش  هەمان  بە 
ناوەڕاست ) كاریكۆرم(, كە لەسەر بناغەی كەلتوری 
هاوبەش بنیاتنراوە. هەروەها تا ئێستا هەوڵەكان بۆ 
ناوچەی  فراوانتری  ئابوری  قەوارەیەكی  دروستكردنی 
كاریبی -ئەمریكای ناوەڕاست، بۆ پێكەوەگرێدانی نێوان 
التین - ئەنگلۆ هەر چۆنێك بێت شكستی خواردووە.

كاتێك گەالن بۆ پێناسەكردنی شوناسی خۆیان پەنا 
ئیدی  دەب��ەن,  ئیتنیەكان  و،  دینی  دەستەواژە  بۆ 
ئەوان »ئێمە«یەك دەبینن بەرامبەر »ئەوان«ێك لە 
پەیوەنیەكانی خۆیان لەگەڵ گەالنی سەر بە ئیتنوئاینە 
كە  دەوڵەتانەی  ئەو  كەوتنی  ت��ردا.  جیاوازەكانی 
ئایدیۆلۆژیان كردبوو بە پێناسەی خۆیان لە خۆرهەاڵتی 
ئەوروپا و یەكێتی سۆڤیەتی پێشوو هەلی ڕەخساند بۆ 
ڕكابەرایەتی  و  نەریتیەكان  پێشەوەی شوناسە  هاتنە 
دەبێتە  دینیەكان  و  كەلتوری  جیاوازییە  ئیتنیەكان. 
هۆی دروستبونی جیاوازی لەسەر كێشە سیاسیەكان 
هەر لە مافی مرۆڤەوە بیگرە تا دەگاتە دیاردەی كۆچ 
نزیكایەتیە  ئەویشدا  لەگەڵ  ژینگە،  و،  بازرگانی  و، 
ئاستی  بەرزبوونەوەی  هۆی  دەبیتە  جوگرافیەكان 
ملمالنێ  لەسەر خاك هەر لە بۆسنەوە تادەگاتە منداناو. 
لە هەمووی گرنگتر ئەو هەواڵنەی رۆژئاوایە بۆ برەودان 
كە  لیبڕالیزم  و  دیموكراسی  وەك  بەهاكانی خۆی  بە 
ئەمەش  بناسرێنەوە،  گەردونی  بەهای  وەك  ئەیەوێت 
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وەكو هەوڵێكە بۆ پاراستنی بااڵدەستیە سەربازیەكانی 
كە  ئابوریەكانی,  بەرژەوەندییە  بە  گەشەدان  و، 
ئەمەش كاردانەوەی پێچەوانەی لێدەكەوێتەوە لەالیەن 

شارستانیەتیەكانی ترەوە.
تا چەند واڵتان و گروپەكان توانایان كەم بێتەوە لە 
هاوپەیمانێتی  دروستكردنی  و  كۆمەك  فەراهەمكردنی 
هەوڵەكانیان  هێندە  ئایدیۆلۆجی،  بنەمای  لەسەر 
چڕدەكەنەوە بۆ بەدەستهێنانیان لە ڕێگەی پەنابردن 
پێكدادادانی  ه��اوب��ەش.  دینی  و  شارستانیەت  بۆ 
شارستانیەتیەكان لەسەر دوو ئاست روودەدات، لەسەر 
ئاستی بچوك گروپە هاوسنورییەكان بەدرێژایی هێڵە 
ملمالنێكارەكان  شارستانیەتیە  نێوان  سنوریەكانی 
بەهۆی  ئ��ەوی��ش  توندوتیژە  زۆری  ب��ە  روودەدات 
لەسەر  یەكتریەوە،  خاكی  بەسەرداگرتنی  دەس��ت 
ئاستی بااڵش، دەوڵەتانی شارستانیەتیە جیاوازەكان 
ئابوری,  هێزی سەربازی,  رێژەی  لەسەر  كێبڕكێیان 
كۆنترۆڵكردنی دامەزراوە نێودەوڵەتیەكان و الیەنەكانی 
تایبەتیە  بەها  بە  پ��ەرە  هەروەها  دەبێت،  سێیەم 

سیاسی و ئاینیەكانی خۆیان دەدەن.

]ه����ێ����ڵ����ە س����ن����وری����ەك����ان����ی ن����ێ����وان 
شارستانیەتیەكان [

جێگەی  شارستانیەتیەكان  نێوان  سنورییەكانی  هێڵە 
دەگ��رن��ەوە،  س��ارد  جەنگی  س��ەردەم��ی  سنورەكانی 
قەیران  سەرهەڵدانی  ئەگەری  كە  ناوچەگەلێك  وەك 
هەیە. جەنگی سارد  بوونی  تیایاندا  رشتن  و، خوێن 
ئاسنین  پ��ەردەی��ەك��ی  ك��ە  پێكرد  دەس��ت��ی  كاتێك 
ئەوروپای دابەشكردبوو لەسەر هەردوو ئاستی سیاسی 
پەردەیەش  ئەو  البردنی  لەگەڵ  هەر  ئایدیۆلۆجی،  و 
دابەشبوونی  كاتێك  هێنرا.  بە جەنگی سارد  كۆتایی 

دابەشبوونی  پێهات،  كۆتایی  ئەوروپا  لە  ئایدیۆلۆجی 
كەلتوری لە ئەوروپا لە نێوان مەسیحیەتی خۆرئاوا ) 
و  ئۆرسۆدۆكسی  مەسیحیەتی  و،  لەالیەك  كاسۆلیك( 
ئیسالم لەالیەكی ترەوە سەریان هەڵدایەوە. گرنگترین 
)ولیام  ئ��ەوەی  وەك  ئەوروپا  لە  دابەشبوون  هێڵی 
خۆرهەاڵتی  سنوری  لە  بریتیە  دیاریكردووە،  واڵس( 
بە  هێڵە  ئەم  ز   1500 ساڵی  خۆرئاوا  كاسۆلیكیەتی 
و  فنلەندا  نێوان  سنوری  ئێستا  كە  ئەوەی  درێژایی 
واڵتانی بەلتیقە لەگەڵ روسیا دەستپێدەكات، بە ناو 
بیالروس و ئۆكراینیا تێدەپەڕێت و ئەو واڵتە دەكات 
ئۆكرانیای  لە  پێكدێن  ئەوانیش  كە  كەرتەوە  دوو  بە 
رۆژهەاڵتی  ئۆكرانیای  لەگەڵ  كاسۆلیك  خۆرئاوای 
ئ��ۆرس��ۆدۆك��س، دەس��وڕێ��ت��ەوە ب��ەرەو رۆژه���ەاڵت و 
ترانسیلڤانیا لە ناوچەكانی تری رۆمانیا جیادەكاتەوە، 
دیاریكراوی  بە  دەڕوات  یوگسالڤیادا  بەناو  پاشان 
بەشەكانی  لە  كرواتیا  و  سلۆڤینیا  كە  سنورەی  ئەو 
بەلقان  ناوچەی  لە  جیادەكاتەوە،  یوگسالڤیا  تری 
مێژووییەی  سنورە  ئەو  تەك  لە  هاوتایە  هێڵە  ئەم 
نێوان هاپسبۆرگ و ئیمپراتۆریەتی عوسمانی. گەالنی 
باكور و خۆرئاوای ئەم هێڵە كاسۆلیك و پرۆتستانتن، 
فیودالیزمەوە  لە  هەر  ئەوروپا،  مێژووی  لە  هاوبەشن 
ئاینی، رۆشنگەری،  تا دەگاتە رێنسانس, چاكسازی 
شۆڕشی فەڕەنسی، شۆڕشی پیشەسازی، ئەم ناوچانە 
ب��ەراورد  بە  باشترن  ئابورییەوە  رووی  لە  بەگشتی 
كە  بەشەی  ئەو  پێدەچێ   خۆرهەاڵتیەكەی،  دیوە  بە 
زیاتریان  خواستی  هێڵەوە  ئەم  خۆرئاوای  دەكەوێتە 
هەبێ  بۆ  تێكەڵبوون لەگەڵ ئابوری هاوبەشی ئەوروپا، 

و چەسپاندنی سیستەمێكی سیاسی دیموكرات.
ئەو گەالنەشی كە دەكەونە رۆژهەاڵت و باشوری ئەم 
رووی  لە  موسڵمانن،  یاخود  ئۆرسۆدۆكسن  هێڵەوە 
و  روسیا  قەیسەری  دەسەاڵتی  ژێر  لە  مێژوویشەوە 
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بوو  هۆكارێك  ئەمەش  بوون،  عوسمانیەكاندا  یاخود 
رووداوەكانی  كاریگەری  بەكەمی  زۆر  كە  ئەوەی  بۆ 
رووی  لە  سەر،  بكەوێتە  ئەوروپایان  تری  بەشەكانی 
كەمتریش  و،  سەندووە  گەشەیان  كەمتر  ئابوریشەوە 
چاوەڕێی ئەوەیان لێ  دەكرێت كە گەشە بە سیستەمێكی 
دیموكراتی جێگیر بدەن. پەردەی ئاسنینی ئایدیۆلۆجیا 
بۆ پەردەی مەخمەڵی كەلتور  جێی خۆی چۆڵكردوە 
هەروەك  ئەوروپا.  دابەشكاری  هێڵی  گرنگترین  وەك 
روداوەكانی یوگسالڤیا نیشانیداین, كە ئەوە بە تەنها 
هێڵی جیاوازی نیە، بگرە ناوبەناو هێڵی ملمالنێیەكی 

خوێناویە.
ملمالنێ بەدرێژایی هێڵە سنورییەكانی نێوان خۆرئاوا 
بەردەوام   1300 بۆماوەی  ئیسالمی  شارستانیەتی  و 
یەكەمی  تەوژمی  ئیسالم،  سەرهەڵدانی  پاش  بووە. 
عەرەب و موسڵمانەكانی ئەفریقیا بە هەردوو ئاراستەی 
ساڵی  لە  دوات��ر  پێكرد,  دەستی  باكور  و  خۆرئاوا 
سەدەی  لە  پێهێنا.  كۆتایی  جموجوڵەكانیان  ز   730
هەوڵیاندا  پەرستەكان  خاچ  سیازدەهەم،  تا  یازدەوە 
مەسیحیەت و دەسەاڵتی مەسیحی بگێڕنەوە بۆ خاكی 
چەند  بەدەستهێنانی  سەرباری  فەڵەستین(،  پیرۆز) 
سەركەوتنێكی كورتخایەن بەاڵم لە كۆتاییدا نەیانتوانی 
حەڤدەهەم  بۆ  چواردەهەم  لە سەدەی  بن.  بەردەوام 
پێچەوانە  هاوكێشەكەیان  عوسمانیەكان  توركە 
كردەوە, دەسەاڵتی خۆیان سەپاند بەسەر رۆژهەاڵتی 
داگیركرد،  قوستەنتینەشیان  و،  بەلقان  ناوەڕاست، 
هەروەها دووجار گەمارۆی ڤیەنایاندا، بەاڵم لە سەدەی 
الوازب��وو،  عوسمانیەكان  دەسەاڵتی  نۆزدەهەمەوە 
فەرەنسا  بریتانیا،  ئەوەی  بۆ  بوو  هۆكارێك  ئەمەش 
زۆری  بەشێكی  بەسەر  خۆیان  دەسەاڵتی  ئیتالیا  و، 
باكوری ئەفریقا و رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا جێگیر بكەن.
ئیمپراتۆریەتە  دووەم��دا  جیهانی  جەنگی  كۆتایی  لە 

نۆبەتی  بە  خۆرئاوا  ئ��اواب��وون،  ئیستعمارگەراكان 
س��ەرەت��ادا  لە  پاشەكشێ ،  بە  ك��رد  دەستی  خ��ۆی 
ئیسالمییە  پاشانیش  و  ناسێۆنالیستەكان  عەرەبە 
دەرك��ەوت��ن.  م��ەی��دان��ەك��ەدا   لە  فەندەمینتاڵەكان 
لە خۆرئاوا  وای  نەوت  ئەو سامانە گەورەیەی  بوونی 
كەنداوی  واڵت��ان��ی  وزەی  بە  پشت  ج��دی  بە  ك��رد 
نەوت  بە  ئیسالمییە  دەوڵ��ەت��ە  ببەستێت.  فارسی 
ئەمەش  سەرمایە،  خاوەن  بە  بوون  دەوڵەمەندەكان 
بوو بە هۆی درستبوونی خواستی دەوڵەمەندبوونیان 
بەخۆیەوە  زۆری  شەڕێكی  ناوچەیە  ئەو  چەك.  بە 
جەنگی  ئیسرائیل،   - عەرەب  شەڕی  بۆنمونە،  بینی 
بەرامبەر  فەرەنسیەكان  بەزەییانەی  بێ   و  خوێناوی 
جەزائیریەكان لە سااڵنی پەنجادا، داگیركردنی میسر 
1956ز،  ساڵی   لە  بریتانیاوە  و  فەرەنسا  الیەن  لە 
هێزەكانی ئەمریكا لە ساڵی 1958 ز چوونە لوبنانەوە، 
هێرشی ئەمریكا بۆ سەر لیبیا و، تێوەگالنی لە چەندین 
هەروەها  ئێران،  بە  دژ  سەربازی  رووبەڕوبونەوەی 
لە  كەم  النی  كە  ئیسالمیەكان  و  عەرەب  تیرۆریستە 
پشتگیری  ناوەڕاستەوە  واڵتی خۆرهەاڵتی  الیەن سێ  
دژی  لە  بەكارهێنانی چەك  بە  دەستیانكرد  دەكرێن، 
خەڵكی بێ  دیفاع و بۆمبڕێژكردنی فڕۆكە مەدەنی و 
بەكارهێنانی  هەروەها  خۆرئاوا،  سەربازیەكانی  پێگە 

هاواڵتیانی خۆرئاوایی وەك بارمتە.
ئەم جەنگەی نێوان عەرەب و خۆرئاوا لە ساڵی 1991 ز 
گەیشتە لوتكەی خۆی، كاتێك والیەتە یەكگرتوەكانی 
ئەمریكا هێزێكی گەورەی نارد بۆ كەنداوی فارس بۆ 
لە  ع��ەرەب  تری  دەوڵەتێكی  چەند  لە  بەرگریكردن 
دوای  لە  )كوەیت(.  دیكەیان  یەكێكی  بە  بەرامبەر 
ئەمەشەوە ناتۆ زیاتر پالنەكانی ئاراستەی ئەگەرەكانی 
وەڕسكەرەكەی«  ئارامیەكانی«باشورە  نا  و  هەڕەشە 

دەكات.
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و  ئیسالم  نێوان  لە  سەربازی  ملمالنێی  و  بەرخورد 
خۆرئاوا ئەوەندە سەدە تەمەنی بێت پێ  ناچێت وا بە 
ئاسانی كۆتایی پێبێت، بگرە دەكرێت كوشندەتریش 
بێت. جەنگی كەنداو هەستی شانازی بەخۆكردنی الی 
كە  هۆیەی  بەو  دروستكرد،  عەرەبەكان  لە  هەندێك 
و  ئیسرائیل  سەر  كردە  هێرشی  حوسەین(  )سەدام 
تریان  هەندێكی  وەستایەوە،  خۆرئاواش  رووب��ەڕووی 
ناڕازیبوون لە بوونی هێزەكانی خۆرئاوا لە كەنداو و، 
زاڵبونیان بەسەر ناوچەكەدا، هەروەها بێتواناییان لە 
سوكایەتییەك  وەكو  خۆیان  چارەنوسی  دیاریكردنی 

لێكدەدایەوە.
زۆرێك لە واڵتە عەرەبیەكان بە هەناردەكارانی نەوتیشەوە 
و  ئابوری  گەشەی  لە  قۆناغێك  بە  دەگەن  خەریكە 
دەسەاڵتگەراكان  حكومەتە  ئیدی  كە  كۆمەاڵیەتی، 
بۆ  هەوڵەكانیش  و،  بردنیان  بەڕێوە  بۆ  نین  گونجاو 
هەروەها  پەرەسەندنایە،  لە  دیموكراسی  ناساندنی 
سیستەمە  لە  سیاسی  كرانەوەیەكی  چەند  پێشتر 
سودمەندی  گەورەترین  ئاراوە.  هاتوەتە  عەرەبیەكان 
بوون.  ئیسالمیەكان  هێزە  سیاسیانە  كرانەوە  ئەم 
بەكورتی دیموكراسیەتی خۆرئاوا لە جیهانی عەرەبیدا 
خۆرئاواییەكان،  دژە  هێزە  بەهێزبونی  هۆی  دەبێتە 
بەاڵم  راگوزەرە،  قۆناغێكی  تەنها  ئەمە  بڵێین  ئەكرێ  
واڵتانی  و  خۆرئاوا  نێوان  پەیوەندی  دڵنیاییەوە  بە 

ئیسالمی ئاڵۆزتر دەكات.
ئەو  پەیوەندیانە،  ئەو  ئاڵۆزبوونی  تری  هۆكارێكی 
زیادبونە سەرنج راكێشەی ژمارەی دانشتوانی واڵتانی 
ئەمەش  كە  ئەفریقا،  باكوری  بەتایبەتی  عەرەبییە، 
خۆرئاوای  بۆ  كۆچ  دیاردەی  زیادبوونی  بەهۆی  بووە 

ئەوروپا.
كاڵكردنەوەی  پرۆسەی  پێشچوونی  بەرەو  سەرباری 
سنورە ناوخۆییەكانی خۆرئاوای ئەوروپا، بەاڵم بووە 

لە  سیاسیەكان،  حەساسیەتە  تیژكردنەوەی  بەهۆی 
ساڵی 1990 بەم الوە لە ئەڵمانیا، فەڕەنسا، هەروەها 
و،  دایە  پەرەسەندندایە  لە  پەرستی  رەگەز  ئیتالیا 
كاردانەوەی سیاسی و توندوتیژی بەرامبەر عەرەب و 
توركە كۆچبەرەكان تادێت توندتر و فراوانتر دەبێت.

   لە هەردووالوە بەریەككەوتنی نێوان ئیسالم و خۆرئاوا 
دەڕواندرێت،  لێی  شارستانیەتیەكان  پێكدادانی  وەكو 
بۆ نمونە )م. ج. ئەكبەر(، كە نوسەرێكی موسڵمانی 
هندییە پێیوایە »رووبەڕووبوونەوەی داهاتوی خۆرئاوا 
بەرامبەر بە جیهانی ئیسالمیە و, بە بزاوتی نەتەوە 
موسڵمانەكان هەر لە پاكستانەوە تا مەغریب، ملمالنێ 
لەسەر یاسایەكی نوێی نێودەوڵەتی دەستپێدەكەن«. 
هاوشێوە  دەرئەنجامێكی  بە  یش  لویس(  )بیرنارد 

دەگات و, دەنوسێت: 
لە  كە  بزوتنەوەیەكین  و  میزاج  رووب��ەروی  ئێمە     
ئاستێكی بااڵتردایە بە بەراورد بە كێشە و سیاسەت 
بگرە بەو دەوڵەتانەشی كە سوراخیان دەكەن. ئەمە 
هیچ نیە جگە لە پێكدادانی شارستانیەتیەكان، ئەكرێ  
كاردانەوەیەكی  دڵنیاییەوە  بە  بەاڵم   بێت  ناعەقالنی 
بە  بەرامبەر  كۆنەوە  ڕكەبەرێكی  الیەن  لە  مێژووییە 
عەلمانی  مەسیحایەتیەكەمان، وجودی   - میراتە جوو 
ئێستامان و، باڵوبونەوەی ئەو كەلتورە بە شێوەیەكی 

بەرفراوان.
لە ڕووی مێژووییەوە بەریەككەوتنێكی تری دوژمنكاری 
بت  بە  بەرامبەر  ئیسالمی،  و  عەرەبی  شارستانیەتی 
پەرستەكان و ئامنیستەكان بوو و، ئیستاش بەرامبەر 
باشوریان.  سنورەكانی  رەشپێستەكانی  مەسیحیە  بە 
بوو  عەرەبەكان  بازرگانە  مامەڵەی  نمونەش  باشترین 
لەسەر  هەبووە  كاریگەری  ئەمەش  هەر  كۆیلەوە،  بە 
رەش  و  ع��ەرەب  نێوان  لە  س��ودان  ناوخۆی  ش��ەڕی 
پێستەكانی ئەو واڵتە، شەڕی نێوان حكومەتی چاد و 
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شۆرشگێڕەكانی ئەو واڵتە كە لەالیەن لیبیاوە هاوكاری 
ئۆرسۆدۆكسەكان  مەسیحیە  نێوان  گرژی  دەكرێن، 
ملمالنێی  و،  ئەفرقیا  هۆرنی  لە  موسڵمانەكان  و 
ئاشوب  سەرهەڵدانی  بوونەوەی  دووبارە  و،  سیاسی 
و  موسلمان  لەنێوان  كۆمەالیەتی  توندووتیژی  و 

مەسیحیەكانی نایجیریا.
   مۆدێرنیزەكردنی ئەفریقا و باڵوبونەوەی مەسیحیەت، 
ئەگەرەكانی  بەهێزبوونی  ه��ۆی  ببێتە  دەك��رێ��ت 
نێوانیان.  سنوریەكانی  هێڵە  بەدرێژایی  توندوتیژی 
نیشانەی توندبوونەوەی ئەم ملمالنێیەش بریتیبوو لەو 
وتارەكەی )پاپا جۆن پاولی دووەم(  كە لە مانگی 
دووی 1993 ز لە خەرتوم  پێشكەشی كرد، كە تیایدا 
ئیسالمی  حكومەتی  كارەكانی  سەر  ك��ردە  هێرشی 

سودان دژ بە كەمینەی مەسیحی لەو واڵتە.
تەقیینەوەی  ئیسالم،  ب��اك��وری  سنورەكانی  ل��ە 
ڕوو  موسڵمانەكان  و  ئۆرسۆدۆكس  نێوان  ملمالنێی 
و  بۆسنە  كوشتارگەكانی  نمونە  بۆ  زیادبوونە،  لە 
و  ئەلبان  نێوان  كەمی  كەم  جۆشی  هاتنە  سەرایڤۆ، 
سڕبەكان، پەیوەندی ناجێگیری نێوان بولگاریەكان و 
كەمینە توركیەكەی نێو واڵتەكەیان, توندوتیژی نێوان 
نێوان  قەسابخانەكەی  ئەنگوشیەكان،  و  ئۆسیتیەكان 
ئازەری و ئەرمەنەكان كە ڕاناوەستێ ، پەیوەنی ئاڵۆزی 
ناوەراست  ئاسیای  موسڵمانەكانی  و  ڕوسەكان  نێوان 
و، باڵوەپێكردنی هێزەكانی روسیا بۆ پارێزگاریكردن 
ئاسیای  و  قەوقاز  لە  روسیا  بەرژەوەندیەكانی  لە 
ناوەراست. ئاین هێز دەداتەوە بەر بوژانەوەی شوناسی 
لە  روسیا  ترسی  هۆی  دەبێتە  ئەمەش  و،  نەتەوەیی 

ئاسایشی سنورەكانی باشوری.
باش  رۆسفێلتە«وە  »ئاركی  لەالیەن  نیگەرانیە  ئەم 

دەركی پێكراوە:
»بەشی هەرە زۆری مێژووی روسیا لە ملمالنێی نێوان 

سالڤ و توركەكان لەسەر سنورەكانیان دەكۆڵێتەوە، 
دەوڵەتی  دروستبوونی  بۆ سەردەمی  دەگەرێتەوە  كە 
روسیا واتا نزیكەی هەزار ساڵ پێش ئێستا. لە هەزار 
ساڵەی  ڕووبەڕووبونەوەی سالڤەكان لەگەڵ دراوسێ  
رۆژهەاڵتیەكەیانیاندا، نەك لە مێژووی روسیا تێدەگەین 
بگرە لە كارەكتەری روسیش تێدەگەین. بۆ ئەوەی لە 
واقعی ئێستای روسیا تێبگەین پێویستە لە توركەكان 
روسەكانی  سەدە  چەندین  درێژایی  بە  كە  تێبگەین 

سەرقاڵ كردووە«.
ناوچەكانی  لە  شارستانیەتیەكان  ملمالنێی  هەروەها 
داكوتاوە.  ڕەگی  قوڵی  بە  ئاسیاش  كیشوەری  تری 
لە  هیندۆسەكان  و  موسڵمان  نێوان  ملمالنێی  ئێستا 
نیمچە كیشوەری هندی تەنها لە رێگەی ركابەرایەتی 
نێوان هیند و پاكستان خۆی پیشان نادات، بەڵكو بووە 
بە هۆی توند بوونەوەی ملمالنێی ئاینی لەناو خودی 
هندیشدا لە نێوان كەمینەیەكی گرنگی موسڵمانی ئەو 
واڵتە و, گروپە چەكدارە هیندۆسیەكان, كە ڕوو لە 

زیادبوونن.
رووخاندنی مزگەوتی »ئایۆدها« لە ساڵی 1992 ئەو 
دەوڵەتێكی  وەك  هند  كە  پێشەوە  هێنایە  بابەتەی 
بە  دەبێت  یاخود  دەمینێتەوە  سێكیوالر  عەلمانی 
چین  ئاسیا  ڕۆژهەاڵتی  لە  هیندۆسی.  دەوڵەتێكی 
زۆرب��ەی  لەگەڵ  هەیە  ن��ەب��ڕاوەی  سنوری  كێشەی 
سیاسەتێكی  لە  پەیڕەوی  هەروەها  دراوسێكانیدا، 
و  تبت  بوداییەكانی  بە  بەرامبەر  دەك��ات  دڵڕەقانە 
كەمینەی توركی موسڵمانی واڵتەكەی و، لەگەڵ كۆتایی 
هاتنی جەنگی سارددا جیاوازیە بنچینەییەكانی نێوان 
چین و ئەمریكا دووبارە سەریان هەڵدایەوە، بۆ نمونە 
پڕچەككردن.  خۆ  هەروەها  بازرگانی،  مرۆڤ,  مافی 
ئەم جیاوازیانەش پێ  ناچێت هێورببنەوە، وەك ئەوەی 
»دێنگ خایۆپینگ« جەختی لەسەر ئەوە كردبووەوە 
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كە »جەنگێكی نوێی سارد« لە نێوان ئەمریكا و چین 
بەڕێوەیە.

پەیوەندیەكانی  بۆ  بەكارهێندرایەوە  بڕگەش  هەمان 
ئەمریكا و یابان، كە بەرەو ئاڵۆزبوون دەڕوات، لێرەدا 
توندتر  ئابورییەكە  ملمالنێ   كەلتوریەكە  جیاوازییە 
رەگەزپەرەست  بە  یەكتری  الیان  هەردوو  دەكاتەوە، 
تۆمەتباردەكەن، بەاڵم النی كەم لەالی ئەمریكیەكانەوە 
ڕق لێ  بوونەوەكەیان كەلتورییە وەك لەوەی ڕەگەزی 
بەها  لە  كۆمەڵگایە  دوو  ئەو  جیاوازیەكانی  بێت. 
مامەڵەیان  شێوازی  و،  هەڵوێست  بنەڕەتیەكان، 

بەزەحمەت دەكرێت لەوە زیاتر جیاواز بن.
   كێشە ئابوریەكانی نێوان ئەمریكا و ئەوروپا هیچی 
یابان،  و  ئەمریكا  نێوان  كێشەكانی  لە  نیە  كەمتر 
بەاڵم هەمان دەركەوتی سیاسی و توندبونی دەرونی 
لێ  ناكەوێتەوە, ئەمیش بەهۆی ئەوەی جیاوازیەكانی 
نێوان كەلتوری ئەمریكی و، ئەوروپی زۆر كەمترە بە 
نێوان شارستانیەتی  لە  بەو جیاوازیانەی كە  بەراورد 

ئەمریكا و شارستانیەتی یاباندا هەیە. 
چەندین  شارستانیەتیەكان  نێوان  بەریەككەوتنی 
تەنها  بە  كە  لەوەی  وەك  هەیە،  جیاجیای  شێوازی 
ڕكەبەرایەتی  لەالیەك  بۆبكرێت.  هێمای  بەتوندوتیژی 
پەیوەندیەكانی  بەسەر  بووە  زاڵ  ئاشكرا  بە  ئابوری 
ئەوروپا  و  ئەمریكا  شارستانیەتی  نیمچە  ه��ەردوو 
تریشەوە  لەالیەكی  و،  خۆرئاوا  شارستانیەتی  لەناو 
ئوراسیاش  ناوچەی   لە  یابان.  و  نێوان هەردووكیان 
هەاڵیسانی ملمالنێی نەتەوەیی زۆر بە توندی دەركەوت 
كە تا ئاستی پاكتاوی رەگەزیی ڕۆیشت، كە بەشێكی 
زۆری ئەو توندوتیژیانە لە نێوان ئەو گروپانە روویدا 
ئوراسیا  لە  بە شارستانیەتیە جیاوازەكانن.  كە سەر 
هێڵە تەماسە مێژووییەكان جارێكی تر گەرم دەبنەوە 
هیاللیەی  شێوە  سنورە  ئەو  بەدرێژایی  بەتایبەتی 

بلۆكی ئیسالمی كە هەر لە ئەفریقاوە دەست پێدەكات 
تا دەگاتە ئاسیای ناوەڕاست. وتوندو تیژی لە نێوان 
بەلقان،  لە  ئۆرسۆدۆكسەكان  سڕبە  و  موسڵمانەكان 
هند،  لە  هیندۆسەكان  ئیسرائیل,  لە  جوولەكەكان 
كاسۆلیكەكانی  هەروەها  و،  بۆرما  لە  بوداییەكان 

فلیپین. ئیسالم سنورێكی خوێناویی هەیە.

]گ�����ردب�����وون�����ەوەی ش���ارس���ت���ان���ی���ەت: 
نیشانەكانی خزمایەتی واڵتان [

ئەو گروپ و واڵتانەی كە سەر بە هەمان  شارستانیەتن 
و  گ��ەالن  لەگەڵ  ش��ەڕ  بە  گالنیان  تێوە  كاتی  لە 
هەوڵی  ئاسایی  ت��ر،  شارستانیەتیەكانی  گروپی  
تری  ئەندامەكانی  لە  دەدەن  هاوكاری  كۆكردنەوەی 
شارستانیەتیەكەیان. هەر لەگەڵ پەرەسەندنی دونیای 
دوای جەنگی سارد بەشدارگەی شارستانیەت، یاخود 
دەنێ   ن��اوی  گرینوەی(   س.  د.  )ه���.  كە  ئ��ەوەی 
»واڵتە خزمەكان«، شوێنی ئایدیۆلۆجیا سیاسیەكان 
وەك  دەگرێتەوە  هێز  ت��ەرازوی  سونەتی  بایەخی  و 

گرنگترین بنەمای هەمئاهەنگی و هاوپەیمانێتی.
   دەركەوتنی ئەمەش كەم كەم لە دوای جەنگی سارددا 
دەتوانرێت ببینرێت، هەرچەندە هیچكام لە ملمالنێكانی 
بەشێوەیەكی  بۆسنە  و،  قەوقاز  ف��ارس,  كەنداوی 
تەمام عەیار شەڕی نێوان شارستانیەتیەكان نەبوون، 
بەاڵم لە هەریەكەیاندا كۆمەڵێ  توخمی گردبوونەوەی 
شارستانیەتی تێوە گال و، واش دەردەكەوت كە لەگەڵ 
كە  بێت،  هێزتریش  بە  ملمالنێكان  بەرداوامبوونی 

ئەمەش دونیا بینیەكمان بۆ ئایندە پێدەدات.
یەكەم: لە جەنگی كەنداودا واڵتێكی عەرەبی واڵتێكی تری 
عەرەبی داگیركرد، كە دواتریش شەڕی هاوپەیمانەكانی  
و  خۆرئاواییەكان  لە  پێكهاتبوون  كە  كرد  عەرەبی 
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هەندێ  واڵتی تر. هەرچەندە تەنها چەند واڵتێكی كەم 
بە ئاشكرا پشتگیری سەدام حوسەینیان كرد، بەاڵم 
بڕیكی زۆری نوخبە و پێشەوایانی عەرەب بە نهێنی 
كارەكەیان پەسەندكرد و هانیشیاندا و، كەسێكی زۆر 
گشتی  ڕای  گەورەی  كەرتێكی  لەناو  بوو  جەماوەری 
ئیسالمیە  بزوتنەوە  كە  ڕادەی��ەی  ئەو  تا  عەرەبیدا، 
فەندەمێنتاڵەكانی جیهان پشتگیری عێراقیان كرد نەك 
پشتگیری  خۆرئاواوە  لەالیەن  كە  كوەیت  و  سعودیە 
دەكران. سەدام حوسەین بە هۆی شكاندنی سوێندی 
پەنا  دەدا  هەوڵی  ئاشكرا  بە  عەرەبی  ناسیۆنالیستی 
بباتەوە بۆ ئیسالم, خۆیی و الیەنگرەكانی هەوڵیاندەدا 
وەكو شەڕی نێوان شارستانیەتیەكان پێناسەی بكەن، 
وەكو ئەوەی )سەفەر ئەلهەوالی(  كە ڕاگری زانكۆی 
لە مەككە  ئیسالمی  توێژینەوەی  بۆ  یە  القری(  )االم 
عێراق  دژی  لە  نیە  جیهان  تەنها  »ئەمە  دەنوسێت 
گوێدانە  بەبێ   ئیسالم«.   دژی  لە  خۆرئاوایە  بەڵكو 
كۆماری  ڕابەری  ئێران  و  عێراق  نێوان  ركەبەرایەتی 
بۆ  بانگەوازی  خامنەیی(   )عەلی  ئێران  ئیسالمی 
شەڕێكی پیرۆز كرد دژ بە خۆرئاوا بەم شێوەیە دەریبڕی 
و, چاوچنۆكی، پالن  دەستدرێژی  دژی  لە  »خەبات 
و سیاسەتەكای ئەمریكا وەكو جیهاد حیساب دەكرێت 
و، هەر كەسێكیش لەم رێیەدا بكوژردرێت شەهیدە« 
و، هەروەها مەلیك )حوسەینی( پادشای ئوردن پێی 
وابوو كە »ئەم جەنگە تەنها لەدژی عێراق نیە بەڵكو 

لە دژی هەموو عەرەب و موسڵمانەكانە«.
گردبوونەوەی  توێژێكی زۆر گەورە لە نوخبە و رای 
لەو  وای  لە پشتی سەدام حوسەین،  گشتی عەرەبی 
حكومەتە عەرەبیانە كرد كە لە بەرەی هاوپەیمانێتی 
دژ بە عێراق بوون، چاالكیەكانیان كەم بكەنەوە و، وتە 
دژایەتی  هەروەها  و,  هێوربكەنەوە  فەرمیەكانیشیان 
دوای  لە  یەك  هەوڵە  لە  گرت  بەدوور  خۆیان  یاخود 

دژی  لە  فشار  بەكارهێنانی  بۆ  خۆرئاوا  یەكەكانی 
لە  فڕین  دژە  ناوچەی  سەپاندنی  نمونە  بۆ  عێراق، 
هاوینی 1992ز، بۆردومانكردنی عێراق لە مانگی دووی 
 - سۆڤیەت   - خۆرئاوا  هاوپەیمانێتی  1993ز.  ساڵی 
توركی - عەرەبی، لە دژی عێراق لە ساڵی 1990، زۆر 
كورتخایەن بوو بەجۆرێك ئەم هاوپەیمانیەتیە تا ساڵی 

1993  تەنها لە نێوان خۆرئاوا و كوەیتدا مایەوە.
پێوەرەكانی  و  ك��ردەوە  ب���ەراوردی  موسڵمانەكان 
خۆرئاوایان كرد لە دژی عێراق و لەبەرامبەریشدا ئەنجام 
پاراستنی  بۆ  سڕبەكان  دژی  لە  كارێك  هیچ  نەدانی 
ئیسرائیل  بەسەر  سزا  نەسەپاندنی  و،  بۆسنەییەكان 
نێودەوڵەتیەكان,  بڕیارە  پێشێلكردنی  بەرامبەر  لە 
دوو  بە  خۆرئاوا  بڵێن  كە  كرد,  عەرەبەكان  لە  وای 
پێوەری  واتایەی  )ب��ەو  دەك��ات  مامەڵە  پێوانەیی 
جیاواز بەكاردەهێنرێت لە مامەڵە كردن لەگەڵ دۆخە 
دونیای  بێت  هەرچۆنێك  كوردی(.  و.  جیاوازەكاندا، 
پێكدادانی شارستانیەتیەكان دونیایەكی دوو پێوانەییە، 
گەالن پێوەرێك بە كاردێنن بۆ ئەو واڵتانەی كە نزیكن 
لە خۆیانەوە و، جیاوازە لەو پێوەرەی كە بەكاریدێنن 

بۆ یەكێكی دی.
لە  خزمایەتیەكان  نیشانەكانی  ه��ەروەه��ا  دووەم: 
دەركەوتن.  پێشوودا  سۆڤیەتی  یەكێتی  ملمالنێكانی 
 -  1992 ساڵی  لە  ئەرمینیا  سەركەوتنەكانی سوپای 
1993ز هانی توركیایدا بۆ ئەوەی زیاتر هاوكاری برا 
ئاینی و، نەتەوەیی و, زمانیەكانی خۆی لە ئازەربایجان 
بكات. هەروەك، بەرپرسێكی ڕەسمی توركی لە ساڵی 
1992 رایگەیاندبوو »ئێمە و ئازەربایجانیەكان هەمان 
هەستی نەتەوایەتی توركیمان هەیە«، هەم دیسانەوە 
رایدەگەیەنێت  توركیا  سەرۆكی  ئ��ۆزال(  )تۆرگۆت 
»ئێمە لەژێر گوشارداین، رۆژنامەكانمان پڕن لە وێنەی 
هێرشە بێ  بەزەییەكان، پرسیاری ئەوەمان لێ  دەكەن 
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پەیڕەوكردنی  لەسەر  جدین  ئێستاش  تا  ئێمە  ئایا 
سیاسەتە بێ  الیەنەكانمان, لەوانەیە پێویست بێ  ئەوە 
پیشانی ئەرمەنیەكان بدەین كە توركیایەكی مەزن لە 
بەوەدا  ئاماژەی  تر  جارێكی  وە  هەیە«،  ناوچەكەدا 
بترسێنێت«  ئەرمەنیەكان  كەمێك  پێویستە  »توركیا 
ك��ردەوە  ه��ەڕەش��ەی   1993 ساڵی  لە  دیسانەوەش 
پیشانبدات«،  كەڵبەی خۆی  توركیا  وتی »پێدەچێ  
بە  توركیا  جەنگیەكانی  فڕۆكە  ئەوەی  گەشتە  كار 
بە  كرد  دەستیان  زانیاری  كۆكردنەوەی  مەبەستی 
هەروەها  ئەرمینیا,  سنورەكانی  درێژایی  بە  فڕین 
ئەرمینیا  بۆ  ئاسمانی  گەشتی  و  خۆراك  هەناردەی 
ڕایانگەیاند  توركیا  و  ئێران  ئەوەشدا  لەگەڵ  ڕاگرت، 
ناكەن.  قەبوڵ  ئازەربایجان  كردنی  پارچە  پارچە  كە 
یەكێتی سۆڤیەت تا دواساڵەكانی مانەوەی پشتگیری 
لەالیەن  دەكرد چونكە حكومەتەكەی  ئازەربایجان  لە 
لەگەڵ  بەاڵم  كرابوو,  كۆنتڕۆڵ  كۆمەنیستەكانەوە 
كردەوە  رێگەی  سیاسی  بایەخی  سۆڤیەت  كەوتنی 
بەشانی  شان  روسیا  هێزەكانی  ئاینی،  بایەخی  بۆ 
ئەرمەنییەكان شەڕیان دەكرد و، ئازەرەكان دەیانگوت 
»حكومەتی ڕوسیا 180 پلە پێچی كردوەتەوە« بەالی 

هاوكاری بۆ ئەرمەنییە مەسیحییەكان.
یوگسالڤیای  ن��او  ش��ەڕەك��ان��ی  ب���ارەی  ل��ە  سێیەم: 
هاوكاری  و  هاوسۆزی  خۆرئاوا  گشتی  ڕای  پێشوو، 
ئەو  بەهۆی  بۆسنە  موسڵمانەكانی  بۆ  پیشاندا  خۆی 
بە  دەبوونەوە  رووب��ەڕووی   كە  تۆقاندنانەی  و  ترس 
دەستی سڕبەكان، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا تا ڕادەیەك 
دەدا  كرواتەكان  هێرشی  بە  دا  كەمتریان  بایەخێكی 
پارچە  لە  بەشداریكردنیان  و،  موسڵمانەكان  بۆسەر 

پارچەكردنی بۆسنە - هیرزگۆڤینە!
لە سەرەتاكانی هەڵوەشاندنەوەی یوگسالڤیا، ئەڵمانیا 
لە هێزپیشاندانێكی نا ئاسایی و، دەستپێشخەریەكی 

كۆمەڵگای  ت��ری  ئەندامەكانی  هانی  دیپلۆماتیدا 
ئەوروپیدا بۆئەوەی دوای پێشڕەوی ئەو بكەون و دان 
بە سلۆڤینیا و كرواتیادا بنێن و، لە ئەنجامی سوربوونی 
كاسۆلیكییە،  واڵتە  دوو  ئەو  پشتگیریكردنی  بۆ  پاپا 
داننان  لە  كەوت  ئەوروپی  كۆمەلگەی  پێش  ڤاتیكان 
دوای  ئەمریكاش  یەكگرتوەكانی  والیەتە  واڵتانە،  بەو 
دوو  ب��ەو  نا  دان��ی  و  ك��ەوت  ئ��ەوروپ��ا  هەنگاوەكەی 
خۆرئاوا  پێشەواكانی  واڵتە  شێوەیە  بەم  واڵت��ەدا, 
دواب��ەدوای  گردبوونەوە.  ئاینیەكەیان  هاو  پشتی  لە 
زۆر  بڕێكی  كرواتیا  كە  درا  ئ��ەوە  هەواڵی  ئەمەش 
چەكی پێگەیشتوە كە لە ئەورپای ناوەڕاست و واڵتانی 
بروس  حكومەتەكەی  نێردرابوون.  خۆرئاواوە  تری 
هاتنە سەر سەرۆكی  پێش  روسیا  یێڵسن )سەرۆكی 
سیاسەتێكی  ئەیویست  كوردی(،  و.  پۆتن،  ڤالدیمێر 
میانڕەوانە بگرێتە بەر، بەوەی كە هاوسۆز بێ  لەگەڵ 
دڵی  كاتیشدا  هەمان  لە  و،  ئۆرسۆدۆكسەكان  سڕبە 
خۆرئاواییەكان نەڕەنجێنێت، ئەمەش وایكرد كە روسە 
ئەمانیشدا  لەگەڵ  ناسیۆنالیستەكان،  و  موحافیزكار 
هێرشیان  واڵت��ە،  ئەو  پەرلەمانتارەكانی  لە  زۆرێ��ك 
كردە سەر حكومەت بەوەی كە زۆر هاریكار نەبووە لە 
لە سەرەتای  تا ئەو ڕادەیەی  یارمەتیدانی سڕبەكان. 
ریزی  لە  ئاشكرا  بە  روسی  كەسی  سەدان  1993ز  
سوپای سڕب خزمەتیان دەكرد، وە هەواڵی ئەوە باڵو 

دەكرایەوە كە چەكی ڕوسی دابینكراوە بۆسڕبیا.
لە الیەكی تریشەوە حكومەت و گروپە ئیسالمیەكان 
نەهاتون  كە  دەگرت  خۆرئاوا  لە  ئەوەیان  ڕەخنەی 
ئێران  سەركردەكانی  بۆسنەییەكان,  پاراستنی  بۆ 
لە هەموو واڵتانی دونیا هانی موسڵمانانیان دەدا بۆ 
پێشێلكردنی  بە  ئێران  بۆیان،  یارمەتی  دابینكردنی 
چەك  چەك،  كردنی  مامەڵە  بۆ  نێودەوڵەتی  یاسای 
گروپە  ئەو  كرد،  دابین  بۆسنەییەكان  بۆ  پیاویشی  و 
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ئێرانەوە پشتگیری دەكرێن  لە الیەن  لوبنانیانەی كە 
هێزەكانی  رێكخستنی  و  مەشقپێكردن  بۆ  چەكداریان 
بۆسنە ناردە ئەو واڵتە. وەك ئەوەی دەگوترا لە ساڵی 
1993ز  زیاتر لە چوار هەزار چەكدار كە لە نزیكی بیستو 
چوار واڵتی ئیسالمیەوە هاتبوون لە بۆسنەدا دەجەنگان 
و، هەروەها حكومەتی سعودیە و حكومەتەكانی تری 
واڵتانی ئیسالمی هەستیان دەكرد گوشارەكانی سەریان 
كە لەالیەن گروپە فەندەمێنتاڵیەكانی كۆمەڵگاكانیان 
ئەوەی  بۆ  زیادبونە،  لە  ڕوو  دەبوویەوە  ڕووبەڕوویان 
بكرێت،  بۆسنەییەكان  هاوكاری  جدیتر  بەشێوەیكی 
لە  سعودیە  باڵودەبونەوە،  راپۆرتانەی  ئەو  بەپێی 
كۆتایی 1992ز بڕێكی زۆر پارەی دابینكرد بۆ كڕینی 
ئەمەش  كە  بۆسنەییەكان،  بۆ  پێداویستی  و  چەك 
توانای  بەرزكردنەوەی  بۆ  باشبوو  یارمەتیدەرێكی 

سەربازیان دژ بە سڕبەكان. 
ناوخۆی  جەنگی  راب���ردوودا  س��ەدەی  سییەكانی  لە 
واڵتانەی  ئەو  دەستێوەردانی  بەهۆی  بوو  ئیسپانیا 
كۆمیۆنیست,  فاشیست,  سیاسیەوە  ڕووی  لە  كە 
یاخود دیموكرات بوون، بەاڵم لە نەوەدەكانی هەمان 
سەدەدا ملمالنێكانی یوگسالڤیا بووبە هۆی وروژاندن 
یان  موسڵمان,  كە  واڵتانەی  ئەو  دەستێوەردانی  و 
ئەم  خۆرئاوایبون،  كاسۆلیكی  یاخود  ئۆرسۆدۆكس, 
لێكچونەش دەركی پێكرا, بۆ نموونە سەرنوسەرێكی 
دەنوسێت:  كردبوو  ئەم خاڵەی  رەچاوی  كە  سعودی 
دەرونییەوە  ڕووی  لە  هیرزگیۆڤینا  و  بۆسنە  لە  شەڕ 
دژی  لە  كە  ئیسپانیایە  ناوخۆی  شەڕی  هاوشێوەی 
لەوێ  كوژران  ئەوانەشی كە  روویدا و,  فاشیستەكان 
لە هەوڵی  ئەوان  بە شەهید حیساب دەكرێن چونكە 

رزگاركردنی هاوئاینیەكانی خۆیاندا بوون.
ئەو واڵت و گروپانە  نێوان  لە  توندوتیژی  ملمالنێ و 
ڕوودەدات كە سەر بە هەمان شارستانیەتن، هەرچۆنێك 

كەمتریش  و،  توندن  كەمتر  ملمالنێیانە  ئەو  بێت 
چاوەڕێی ئەوەیان لێ  دەكرێت كە گەشە بكەن تا ئاستی 
لە  هاوئەندامبوونیان  شارستانیەتیەكان،  پێكدادانی 
شارستانیەتێكی دیاریكراودا دەبێتە هۆی كەمكردنەوەی 
بارودۆخگەلێكی  لە  توندوتیژی  سەرهەڵدانی  ئەگەری 
لە  ڕوویبدایە،  پێدەچو  نەبوایە  گ��ەروا  كە  ئەوتۆدا 
ساڵی 1991ز و 1992 زۆرێك لە خەڵك هۆشداریاندا 
لە ئەگەری سەرهەڵدانی ملمالنێی توندوتیژ لە نێوان 
روسیا و ئۆكرانیا لەسەر كەشتی گەلی دەریای رەش, 
چەكی ئەتۆم و ، هەروەها كیشەی ئابوری و خاك بە 

دیاریكراویش لەسەر ناوچەی قرم.
بەرچاوگرتنی شارستانیەت،  لە  بە  بێت  هەر چۆنێك 
روسیا  نێوان  لە  توندوتیژی  سەرهەڵدانی  ئەگەری 
كە  ئ��ەوەی  بەهۆی  ب��ێ,  الواز  دەبێت  ئۆكرانیا  و 
و  ئۆرسۆدۆكسن  بەزۆریش  سالڤین،  هەردووكیان 
هەبووە  پێكەوە  نزیكیان  پەیوەندیەكی  ساڵە  سەدان 
و هەیە. سەرەڕای ئەو هەموو هۆكارە بۆ ملمالنێ ، لە 
دەستیانكرد  واڵت  هەردوو  سەركردەی   1993 ساڵی 
بە گفتوگۆیەكی كاریگەر بۆ كەمكردنەوەی كێشەكانی 
نێوانیان ئەو دوو واڵتە، لە كاتێكدا شەڕی توند هەبوو 
لە نێوان مەسیحی و موسڵمانەكان لە ناوچەكانی تری 
هەندێ   و،  زۆر  گرژی  و،  پێشوو  سۆڤیەتی  یەكێتی 
و  كاسۆلیك  خ��ۆرئ��اوای  نێوان  لە  جەنگ  جاریش 
مەسیحیە ئۆرسۆدۆكسەكان ڕوویدا لە واڵتانی بەلتیق، 
بەاڵم توندوتیژیەكی ئەوتۆ لە نێوان روسیا و ئۆكراینیا 

رووی نەدا.
گردبونەوەی شارستانیەتی تا ئەمڕۆ سنوردارە، بەاڵم 
لە گەشەكردندایە و، توانای بەرفراوانبوونی زیاتریشی 
فارس،  كەنداوی  ملمالنێكانی  كە  كاتەی  لەو  هەیە, 
قەوقاز و، بۆسنە درێژەی كێشا، هەڵوێستی واڵتان و 
الیەنگییریان زیاتر بەگوێرەی هێڵە شارستانیەتیەكان 
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پێشەوا  پۆپیۆلیستەكان،  سیاسیە  هەروەها  و،  بوو 
ئامرازێكی  وەك  شارستانیەتیان  میدیا  و،  ئاینیەكان 
فشار  و،  جەماوەر  وروژان��دن��ی  بۆ  دان��اوە  كاریگەر 
خستنەسەر حكومەتە ڕاڕا و سڵكەرەوەكان. لە سااڵنی 
داهاتوودا، ئەو ملمالنێ  ناوچەییانەی كە پێ  دەچێت 
پەرە بسێنن بۆ جەنگی گەورە بریتین لە ملمالنێگەلێكی 
تەنیشت  دەكەونە  كە  قەوقاز،  و  بۆسنە  هاوشێوەی 
هێڵەكانی بە یەكگەیشتنی شارستانیەتیەكان. جەنگی 
نێوان  جەنگی  ئەوا  ببێت،  ئەگەر  داهاتوو  جیهانی 

شارستانیەتیەكان دەبێت.
]خۆرئاوا بەرامبەر بە ئەوانی تر[

لوتكەی  لە  نائاسایی  شێوەیەكی  بە  ئێستا  خۆرئاوا 
تر.  شارستانیەتیەكانی  بە  بەراورد  بە  دەسەاڵتدایە 
بە  سڕاوەتەوە،  نەخشە  لەسەر  زلهێزەكەی  دوژمنە 
خەیڵیشدا ناچێت ملمالنێی سەربازی لە نێوان واڵتانی 
خۆرئاوادا رووبدات و،   هێزی سەربازی خۆرئاوا بێ  
ڕكابەرە، لە ڕووی  ئابوریشەوە جگە لە یابان، خۆرئاوا 
زاڵیشبوە  و،  نابێتەوە  تەحەدایەك  هیچ  ڕووب��ەڕووی 
لەگەڵ  وە  ئەمنیەكاندا،  و  سیاسی  دامەزراوە  بەسەر 
ئابورییە  دام��ەزراوە  بەسەر  كردوە  هەژموونی  یاباندا 
ئەمنییەكان  و  سیاسی  كێشە  نێودەوڵەتیەكاندا. 
سەرپەرشتی  و  كاریگەریی  ژێر  لە  زۆر  ڕادەیەكی  تا 
دەكرێن،  چارەسەر  بریتانیا  و،  فەرەنسا  ئەمریكا، 
ئەمریكا،  سەرپەرشتی  ژێر  لە  ئابوریەكانیش  كێشە 
پەیوەندیەكی  هەموویان  هەروەها  ئەڵمانیا،  و،  یابان 
یاخود  كەمكردنەوە  بۆ  پێكەوە،  هەیە  زۆرباشیان 

نەهێشتنی كاریگەری واڵتانی ناخۆرئاوایی.
   بڕیارەكانی ئەنجومەنی ئاسایش و دەزگای چاودێری 
دارایی نێودەوڵەتی بەشێوەیەك دەدرێت كە بەرژەوندی 
شێوەیەك  بە  بەاڵم  بداتەوە،  ڕەنگ  تیادا  خۆرئاوای 

و  خواست  رەنگدانەوەی  ئەوەی  وەك  پیشاندەدرێت 
»كۆمەڵگای  گوزارەی  بێت.  جیهان  بەرژەوەنیەكانی 
جوانە  دەربڕینێكی  و،  كۆیە  ناوێكی  تەنها  جیهانی« 
بۆ جێگرتنەوەی »دونیای ئازاد« )كە مەبەست لەو 
سەرمایەداریدا  لیبڕالیزمی  بەرەی  لە  كە  بوو  واڵتانە 
بوون لە كاتی جەنگی سارددا، و. كوردی(، بۆ پێدانی 
شەرعیەتی نێودەوڵەتی بەو كارانەی كە گوزارشت لە 
بەرژەوەندی ئەمریكا و واڵتانی تری خۆرئاوا دەكەن. 
خۆرئاوا لەرێگەی دەزگای چاودێری دارایی نێودەوڵەتی 
و دامەزراوە ئابوریەكانی ترەوە پەرە بە بەرژەوەندییە 
سیاسەتانەش  ئەو  و,  دەدات  خۆی  ئابورییەكانی 
لەبەرژەوەندی  كە  تردا  واڵتانی  بەسەر  دەسەپێنێت 

خۆرئاوادان.
لە هەر ڕاپرسیەكی گەالنی ناخۆرئاواییدا، بێ دوودڵی 
دەزگای چاودێری نێودەوڵەتی دەنگی وەزیری  دارایی 
و كۆمەڵێ  خەڵكی تری بەرپرسی ئەو واڵتانە بەدەست 
دێنێت، بەاڵم ڕێژەیەكی زۆر دەنگی دژ و نەخوازراویان 
لەگەڵ  هاوڕان  كە  ترەوە,  خەڵكانی  لەالیەن  دەبێت 
وەسفەكەی )جۆرج ئابتۆڤ( بۆ بەرپرسانی چاودێری 
ئەیانەوێ   كە  نوێن  »بەلشەفی  نێودەوڵەتی   دارایی 
بەزۆر دەست بەسەر دارایی خەڵكدا بگرن, مامەڵەی 
دیموكرات  نا  ئابوری  یاسای  و  سیاسی  نەگونجاوی 

دەسەپێنن، و ئازادی ئابوری دەخنكێنن ».
هەیمەنەكردنی خۆرئاوا بەسەر ئەنجومەنی ئاسایش و 
بڕیارەكانی، تەنیا كاتێ  سەریگرت كە چین جار بە جار 
خۆی ئەبوارد لە دەنگدان، كە بوو بەهۆی دەركردنی 
لە  عێراق  دەرك��ردن��ی  بۆ  هێز  بەكارهێنانی  یاسای 
كوەیت، و یاسای لەناوبردنی چەكە كۆكوژەكانی عێراق 
جۆرە  ئەو  بەرهەمهێنانی  لە  واڵتە  ئەو  تواناكانی  و، 
چەكەدا و، هەروەها دەركردنی بریاڕیك بۆ داواكردنی 
بە دەستەوەدانی گومانلێكراوی بۆمبڕێژكردنی فڕۆكەی 
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)پان, ئام 103(, هەروەها  سەپاندنی سزا كاتێك 
لیبیا ڕەتیكردەوە.

عەرەبی،  سوپای  گەورەترین  شكستپێهێنانی  دوای 
خۆیان  قورسایی  دوودڵیەك  هیچ  بێ   خۆرئاواییەكان 
دەزگا  خۆرئاوا  لەڕاستیدا  عەرەبی.  ناوچەی  فڕیدایە 
هەروەها  س��ەرب��ازی,  هێزی  و،  نێودەوڵەتیەكان 
بەڕێوەبردنی  بۆ  بەكاردەهێنێت،  ئابوری  سەرچاوەی 
جیهان بە شێوەیەك كە بااڵدەستی بەرژەوندی خۆرئاوا 
بپارێزێت و, پەرە بە سیاسەت و, بەهای خۆی بدات. 
ناخۆرئاواییەكان  كە  شێوەیە  ئەو  كەم،  النی  ئەمە 
زۆریش  تاڕادەیەكی  و،  دەكەن  نوێ   دونیای  سەیری 

بۆچونەكەیان ڕاستە.
و،  سوپا  پێناوی  لە  ملمالنێ   هێز,  لە  ج��ی��اوازی 
نێودەوڵەتیەكاندا,  دام���ەزراوە  هەروەها  ئابوری، 
تر.  ئەوانی  و  خۆرئاوا  نێوان  لە  ملمالنێیە  هۆیەكی 
جیاوازی لە كەلتور، كە باوەڕ و بەها بنچینەییەكانە 
)ڤ.  نمونە  بۆ  ملمالنێكانە،  دووەم��ی  سەرچاوەی 
خۆرئاوا  شارستانیەتی  كە  وابوو  پێی  نایپاوڵ(  س. 
»شارستانیەتی گەردونییە، كە بۆ هەموو مرۆڤایەتی 
دەشێت« و بە ئاستێكی ناتەواو بە هەموو بەشەكانی 
جدیتردا،  ئاستێكی  لە  باڵوبووەتەوە,  جیهان  تری 
لە  كە  لەوانەی  جیاوازن  زۆر  خۆرئاواییەكان  چەمكە 

شارستانیەتیەكانی تر زاڵن.
   دیدی خۆرئاواییەكان لەسەر تاكگەرایی، لیبڕالیزم، 
دیموكراسی، دەستورخوازی، مافی مرۆڤ، یەكسانی، 
بازاڕی ئازاد، دەسەاڵتی یاسا، جیاكردنەەوەی ئاین و 
دەوڵەت، زۆر بەكەمی دەنگدانەوەی هەیە لە كەلتوری 
هەروەها  و،  بودایی  هیندۆسیی،  یابانی،  ئیسالمی، 

ئۆرسۆدۆكسیدا.
هەوڵەكانی خۆرئاوا بۆ باڵوكردنەوەی ئەم بۆچوونانە 
دژی  لێدەكەوێتەوە  پێچەوانەی  كاردانەوەی  )ئایدیا( 

هۆی  دەبێتە  هەروەها  ئیمپیریالیزم«  مرۆڤی  »مافی 
وەك  خۆماڵییەكان،  بەها  لە  زیاتر  جەختكردنەوەی 
ناخۆرئاواییەكاندا  واڵتە  لە  دەتوانرێت  ئیستا  ئەوەی 
بۆ  گ��ەن��ج��ەك��ان  پاڵپشتیكردنی  ل��ە  ببینرێت 
پێیوایە  كە  بیرۆكەیە  تەنها  ئاینی.  فەندەمێنتاڵیزمی 
هەبێت  گەردونی«  »شارستانیەتێكی  دەكرێت  كە 
ناكۆكە  ڕاستەوخۆ  خۆرئاواییە.  بۆچونێكی  ئەمش 
ئاینیە  )بیروڕایەكی  پرتكیولەریزم  بیرۆكەی  لەگەڵ 
كە پێی وایە تەنها چەند كەسانێكی تایبەتی دەچنە 
بەهەشتەوە،         و. كوردی، فەرهەنگی ئازادی(، 
كە زۆربەی كۆمەڵگا ئاسیاییەكان پەیڕەوی دەكەن و، 
جەختكردنی ئەوان لە سەر ئەوەی چ شتێك كەسێك 

لە كەسێكی تر جیادەكاتەوە.
لەڕاستیدا نوسەر لە پێداچوونەوە بە 100 لێكۆڵینەوەی 
بەو   جیادا  جیا  كۆمەڵگای  لە  بەهاكان  بەراوردكاری 
دەرئەنجامە گەیشت كە »ئەو بەهایەی كە لە خۆرئاوا 
لە هەموو شت گرنگترە كەمتر گرنگن لە شوینەكانی 
سیاسەتدا  دونیای  لە  دڵنیایشەوە  بە  دونیا«.  تری 
هەوڵەكانی  نمونە  بۆ  هەیە،  دەركەوتنیان  زۆرترین 
ئەمریكا و واڵتانی تری خۆرئاوا لە هاندانی گەالنی تر 
بۆ لە خۆگرتنی بۆچونە خۆرئاواییەكان لە بارەی مافی 
مۆدێرن  دیموكراتی  حكومەتی  دیموكراسی.  و  مرۆڤ 
كۆمەڵگا  لە  كاتێك  بەاڵم  سەریهەڵدا،  خۆرئاوادا  لە 
بەرهەمی  ب��ەزۆری  پێدرا  گەشەی  ناخۆرئاواییەكان 
كۆڵۆنیالیزمی خۆرئاوا بووە یاخود بەزۆر سەپێندراوە.
ئایندەدا  لە  سیاسەت  دونیای  سەرەكی  ت��ەوەری 
لێكرد،  گوزارشتی  مەهابوبانی(  )كشۆر  ئەوەی  وەك 
ئەوانیتر«  و  خۆرئاوا  نێوان  »ملمالنێی  لە  بریتییە 
ناخۆرئاواییەكانە  شارستانیەتیە  بەرپەرچدانەوەی  و 
ئەو  رۆژئ�����اوا،  ب��ەه��اك��ان��ی  و  هێز  ب��ە  ب��ەرام��ب��ەر 
بەرپەرچدانەوانەش بە سێ  فۆرمی جیاواز دەبێت یاخود 
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تێكەڵەیەك دەبێت لەو سێ  فۆرمە جیاوازە، لە ئاستە 
توندەكەیدا واڵتە ناخۆرئاواییەكان دەتوانن وەك كۆریای 
باكور و بۆرما هەوڵی پەیڕەوكردنی رێڕەوی گۆشەگیری 
لە  كۆمەڵگاكانیان  دابڕینی  بۆ  بدەن،  خۆیان  زیاتری 
هەر دزەكردنێكی »بۆگەنی« لە الیەن خۆرئاواوە، لە 
دەرئەنجامیشدا بڕیاردان لەسەر ئەوەی كە نەبێت بە 
نێودەوڵەتی كە هەژموونی  لە كۆمەڵگەیەكی  بەشێك 
ئەم  نرخی  بێت  هەرچۆنێك  زاڵە  بەسەردا  خۆرئاوای 
فۆرمە زۆر گران دەكەوێت و، تەنها چەند واڵتێك بە 
تەواوەتی پەیڕەویان لێكردوە. بەدیلی دووەم بریتییە لە 
چوونەپاڵی هێزی براوە، كە ئەویش خۆی لە هەوڵدان 
بەهاو  قبوڵكردنی  و  خۆرئاوا  بە  پەیوەندیكردن  بۆ 
دامەزراوەكانی دەبینێتەوە. بەدیلی سێیەمیش پێكدێت 
نێوان  لە  هاوسەنگیەك  دروستكردنی  بۆ  هەوڵدان  لە 
سەربازی  و  ئابورری  هێزی  پەرەپێدانی  بە  خۆرئاوا 
دژ  ناخۆرئاواییەكانی دی  كۆمەڵگا  هاوكاریكردنی  و, 
بە خۆرئاوا، لە هەمان كاتیشدا پارێزگاریكردنی بەها 
مۆدێرنیزەكردن  لە  بریتییە  كورتی  بە  ناوخۆییەكان، 

بەبێ  خۆرئاوایكردن.

]واڵتە دابەشبوەكان[

خۆیان  شارستانیەتیەوە  بەهۆی  گەالن  ئایندەدا  لە 
خاوەن  كە  واڵتانەی  ئەو  دەكەنەوە،  جیا  تر  لەوانی 
شارستانیەتیە  لە  دانیشتوانن  گ��ەورەی  ژمارەیەكی 
جیاوازەكان، بۆ نمونە یەكێتی سۆڤیەت و یوگسالڤیا، 
ئەگەری ئەوەیان هەیە  پارچە چارچە بن. هەندێكی 
هارمۆنیەتی  ب��اش  ڕادەی��ەك��ی  تا  واڵت��ەك��ان  لە  تر 
بەاڵم  دانیشتوانەكەیاندا  ن��او  لە  هەیە  كەلتوری 
سەر  كۆمەڵگەكەیان  ئایا  كە  ئەوەی  لەسەر  ناكۆكن 
واڵتە  ئەمەیە  تر،  ئەوی  یان  شارستانیەتیەیە  بەم 

دەیانەوێت  واڵتانە  ئەم  سەركردەكانی  دابەشبوەكان، 
پەیڕەوی لە ستراتیجی چونە پاڵ الیەنی براوە بكەن، 
بەاڵم  خۆرئاوا،  بەرەی  ئەندامی  بە  بكەن  واڵتەكەیان 
ناخۆرئاواین،  واڵتانە  ئەو  نەریتی  و،  كەلتور  مێژوو، 
نمونەی ئاشكراو بااڵی ئەم واڵتە دابەشبوانە توركیایە. 
سەركردەكانی ئەم واڵتە لە كۆتایی سەدەی نۆزدەهەم 
توركیایان وەك  ئەتاتوركیان كرد،  نەریتی  پشتگیری 
خۆرئاوایی  هەروەها  مۆدێرن،  و،  سێكیوالر  واڵتێكی 
پێناسە كرد. توركیایان كرد بە هاوپەیمانی خۆرئاوا لە 
ناتۆدا بە هەمان شێوەش لە جەنگی كەنداو و، داوای 
ئەوروپی.  كۆمەڵگای  لە  دەكەن  ئەندامیش  بە  بوون 
گرنگی  بەشێكی  كاتدا  هەمان  لە  بێت  هەرچۆنێك 
ئیسالمی  بوژانەوەیەكی  یارمەتی  توركی  كۆمەڵگای 
دەدەن و، پێیان وایە كۆمەڵگای توركی كۆمەڵگایەكی 
ئیسالمی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستە. سەرەڕای ئەوەی كە 
توركی  كۆمەڵگای  واڵتە  ئەو  دەسەاڵتداری  نوخبەی 
كردووە،  پێناسە  كۆمەڵگەیەكی خۆرئاوایی  یان وەك 
بەاڵم پێشەواكانی خۆرئاوا ڕەتیانكردوەتەوە كە توركیا 
ئەندام  بە  نابێت  توركیا  بكەن،  قبوڵ  شێوەیە  بەو 
هەروەك  هۆ سەرەكیەكەشی  ئەوروپی  كۆمەڵگەی  لە 
سەرۆكی توركیا )ت. ئۆزەڵ( دەڵێ  »ئەوەیە كە ئیمە 
بە  ئەوان  بەاڵم  مەسیحین،  ئەوانیش  و  موسڵمانین 
ئاشكرا ئەمە ناڵێن«. پێشتر لە مەككە رەتكرایبێتەوە 
بەلجیكایە، كە  بڕۆكسل )پایتەختی  لە  ئیستاش  و, 
بارەگای یەكێتی ئەوروپای لێیە، و. كوردی(, توركیا 
بۆ كوێ  دەڕوانێت؟ كە دەكرێ  تاشقەند وەاڵمی ئەم 
دەدات  بوارێك  سۆڤیەت  كەوتنی  بێت,  پرسیارە 
بوژاندنەوەی  ڕابەڕی  بە  ببێت  ئەوەی  بۆ  توركیا  بە 
شارستانیەتی توركی كە حەوت واڵت دەگرێتەوە هەر 
لە سنوری یۆنانەوە تا دەگاتە ئەوانەی لە چینن. بە 
پاڵپشتی خۆرئاوا، توركیا ئێستا هەوڵێكی زۆر دەدات 
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بۆ دروستكردنی شوناسێكی نوێ  بۆ خۆی.
مەكسیك  بیستدا  س���ەدەی  هەشتای  دەی���ەی  ل��ە 
توركیای  هاوشێوەی  ڕادەی���ەك  تا  هەڵویستێكی 
لە  توركیا دەستی هەڵگرت  وەرگرت، هەروەكو چۆن 
هەڵوێستی مێژوویی خۆی دژ بە ئەوروپا و، هەوڵیشیدا 
پەیوەندیان پێوە بكات، بە هەمان شێوەش مەكسیك 
بەرهەڵستكارێكی  وەك  خۆی  كە  هێنا  ل��ەوە  وازی 
ئەمریكا بناسێنێت و، لەبری ئەوە هەوڵ دەدات السایی 
ئەمریكا بكاتەوە و پەیوەندی بكات بە ناوچەی بازاڕی 
مەكسیك  سەركردەكانی  باكور.  ئەمریكای  ئ��ازادی 
كە  سەرقاڵكردووە,  سەختەوە  ئەركێكی  بە  خۆیان 
ئەویش دووبارە پێناسەكردنەوەی شوناسی واڵتەكەیانە 
لە  كە  ئەنجامداوە  بنەڕەتیان  ئابوری  چاكسازی  و، 
كۆتاییدا سەردەكێشێ  بۆ چاكسازی بنەڕەتی سیاسی. 
لە ساڵی 1991 راوێژكارێكی بااڵی سەرۆكی مەكسیك 
)كارلۆس سالیناس دی گۆرتاری( بە درێژی باسی ئەو 
گۆڕانكاریانەی بۆ كردم كە حكومەتەكەی )سالیناس( 
ئەنجامی دەدان, كاتێك قسەكانی تەواو بوو، من پێم 
گووت: »زۆر سەرنج راكێشە, بۆ من وا دەردەكەوێت 
كە ئێوە دەتانەوێ  لە بنەڕەتەوە مەكسیك لە واڵتێكی 
ئەمریكای  واڵتێكی  بۆ  بیگۆڕن  التینیەوە  ئەمریكای 
باكور« بە سەرسوڕمانەوە سەیری كردم بە جۆشەوە 
و  كت  ئێمە  شتەیە  ئەو  ئەوە  ڕاستە!  »بەڵێ   وتی 
مت  دەمانەوێت بیكەین، بەاڵم بە دڵنیاییەوە هەرگیز 

نەماندەتوانی بە ئاشكرا بیڵێین.«
ئەدات،  نیشانی  راوێژكارە  ئەو  لێدوانەكەی  هەروەك 
بەشێكی  توركیا،  هەمان شێوەی  بە  مەكسیكیش  لە 
گرنگی كۆمەڵگا بەرهەڵستی دووبارە پێناسەكردنەوەی 
سەركردانەی  ئەو  بۆیە  دەكەن،  واڵتەكەیان  شوناسی 
كە خوازیاری شوناسێكی نوێن, دەبێت چەند ئاماژەیە 
بكەن كە ئەوان پابەندن بە شوناسی واڵتەكەیانەوە, 

وەكو رۆیشتن بۆ حەجی سەرۆكی توركیا )ئۆزێل( و، 
هەروەها رێكخستنی لوتكەی ئەمریكای التین لە الیەن 

)سالین( ی سەرۆكی مەكسیكەوە.
لە  واڵت��ە  یەكەمین  توركیا  مێژووییەوە  ڕووی  لە 
نزیكترین  دابەشبونییەوە،  قوڵی  ڕووی  لە  دونیادا 
بەاڵم  مەكسیكە،  ئەمریكاوە  لە  دابەشبوش  واڵت��ی 
ئەو  ڕوسیایە،  جیهان  دابەشبووی  واڵتی  گرنگترین 
دووبارە  روسیادا  مێژووی  لە  هەمیشە  كە  پرسیارەی 
دەكرێتەوە ئەوەیە كە ئایا روسیا بەشێكە لە خۆرئاوا 
سالڤی  جیای  شارستانیەتێكی  ڕابەرایەتی  یاخود 
بەهۆی  مەسەلەیە  ئەم  دەك��ات؟  ئۆرسۆدۆكسی   -
بوو،  ئاڵۆز  واڵتە  لەو  كۆمۆنیستەكانەوە  سەركەوتنی 
و  هاوردەكرد  خۆرئاواییان  ئایدیۆلۆجیەكی  كاتێك 
لەگەڵ بارودۆخی روسیا گونجاندیان، پاشان بە ناوی 
پێكرد.  خۆرئاوایان  تەحەدای  ئایدیۆلۆجیایەوە  ئەو 
زاڵبونی كۆمۆنیستەكان بوو بەهۆی ڕاوەستاندنی ئەو 
لە  بەخۆرئاوایكردن  لەسەر  كە  مێژووییەی  مشتومڕە 
بەرامبەر روسیاییكردن لەئارادا بوو. سەرباری ئەوەی 
بانگیان  ناو  كۆمۆنیست  بە  دیاریكراو  ماوەیەكی  بۆ 
رووب��ەڕووی  روسەكان  تر  جارێكی  ب��ەاڵم  دەرك��رد، 
بنەما  )یێلسن(  س��ەرۆك  دەبنەوە.  پرسیار  هەمان 
ئەیەوێ   و،  دەگرێ   لەخۆ  خۆرئاواییەكان  ئامانجە  و 
لە  بەشێك  و  ئاسای  واڵتێكی  بە  بكاتەوە  روسیا 
خۆرئاوا. تا ئیستا نوخبە و ڕای گشتی روسیا ناكۆكن 
لەسەرئەم مەسەلەیە، )سێرگەی ستانكێڤیچ( یەكێكە 
روسیا  پێیوایە  كە  بەرهەڵستكارەكان  میانڕەوە  لە 
رەتبكاتەوە  »ئەتاڵنتیكیەكان«  ئاراستەی  پێویستە 
»كە ببێتەوە بە ئەوروپی، ببێتە بەشێك لە ئابوری 
بە  ببێت  رێكخراو,  و  خێرا  شێوەیەكی  بە  جیهانی 
هەشتەمین ئەندامی گروپی 7 و، بایەخدانانی زیاتر بۆ 
ئەمریكا و ئەڵمانیا وەكو دوو واڵتی بااڵدەستی ناو ناتۆ 
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فیكرو فەلسەفە72

»لە هەمان كاتیشدا سیاسەتێكی ئۆراسیایی تەواویش 
پێی  ئەوەش)ستانكێڤیچ(  س��ەرەڕای  ڕەتدەكاتەوە, 
پاراستنی  بە  بدات  ئەولەویەت  روسیا  پێویستە  وایە 
بە  ب��دات  زیاتر  بایەخی  تر،  واڵتانی  لە  روسەكان 
پەیوەندیەكانی لەگەڵ تورك و موسڵمانەكان و، پەرەدان 
سەچاوەكانمان,  بەرچاوی  »دابەشكردنەوەی  بە 
بەرژەوندیەكانمان  پەیوەندیەكانمان،  بژاردەكانمان, 
ئەو  خۆرهەاڵت«.  ئاراستەی  بە  ئاسیا،  سودی  بە 
لە  ڕەخنە  دەك��ەن��ەوە,  بیر  ج��ۆرە  بەم  خەڵكانەی 
)یێڵسن( دەگرن بەوەی كە بەرژەوەندیەكانی روسیای 
هێزی  خۆرئاوا،  بەرژەوەندیەکانی  پاشكۆی  كردوەتە 
یارمەتی  نەیتوانیوە  كەمكردەوە،  روسیای  سوپای 
هاوڕێ  سونەتیەكانی ڕوسیا بدات بە وێنەی سڕبیا و، 
ئەنجامدانی گۆڕانكاری ئابوری و سیاسی بە شێوەیەك 
كە بەزیانی گەلی روسیا بوو. ئەم خواستانە نیشانەی 
بۆچونەكانی )پیتر ساڤتسكی(  باڵوبونەوەی  دووبارە 
وابوو  پێی  راب��ردوو  سەدەی  بیستەكانی  لە  كە  یە, 
روسیا خاوەنی شارستانیەتییەكی تایبەتی ئۆراسیاییە، 
بەشێوەیەكی  توندڕەوەكان  بەرهەڵستكارە  دەنگی 
دژە خۆرئاواییەكان،  دیدی  ناسیۆنالیستەكان,  زەقتر 
دووبارە  روسیا  دەكەن  داوا  جووەكان،  دژە  هەروەها 
پەیوەندی  و،  بداتەوە  خۆی  سوپای  هێزی  بە  پەرە 
دروستبكات لەگەڵ چین و واڵتە ئیسالمیەكاندا. گەلی 
ناكۆكن  واڵتە  ئەو  نوخبەی  شێوەی  بەهەمان  روسیا 
ڕاپرسیەك  1992ز  ساڵی  لە  بابەتە,  ئەم  سەر  لە 
ئەرێی  هەڵوێستێكی  گشتی  ڕای   %40 كە  دەریخست 
بوو،  نەرێی   %36 و,  خۆرئاوا  بە  بەرامبەر  هەیە 
وا  مێژووەكەی   زۆری  بەشێكی  كە  ئەوەی  هەروەكو 
بووە، بەڕاستی ڕوسیا لە سەرەتای نەودەكان بەم الوە 

واڵتیكی دابەشبووە.
پێناسەی  دووب��ارە  ئ��ەوەی  بۆ  دابەشبوو  واڵت��ی     

شارستانیەتی خۆی بكاتەوە پێویستی بە سێ  پێشمەرج 
سیاسی  نوخبەی  دەب��ێ   بەگشتی  ی��ەك��ەم:  هەیە. 
بن.  هەنگاوە  ئەم  پەرۆشی  و،  پشتیوانی  ئابوری  و 
دووەم: ڕای گشتی واڵتەكە خواستیان لەسەر دووبارە 
پیناسەكردنەوەكە هەبێت و, پەسەندیبكەن. سێیەم: 
وەرگر  شارستانیەتی  ناو  سەرەكی  گروپی  پێویستە 
ویستی ئەوەی هەبێت كە باوەش بكاتەوە بۆ گۆڕەر. 
تا ڕادەیەكی زۆر هەرسێ  مەرجەكە لە بارودۆخەكەی 
دوو  ئەندازەیەكیشی  تا  هەیە،  بوونی  مەكسیكدا 
ڕوون  بەاڵم  هەیە،  توركیادا  لە  سەرەتا  مەرجەكەی 
نیە كە ئایا هیچ یەك لەو مەرجانە لە دۆخی روسیادا 

بونیان هەیە, بۆ پەیوەنیكردنی بە خۆرئاواوە.
 - ماركسیزم  و  دیموكراسی  لیبڕاڵ  نێوان  ملمالنێی 
لینینیزم، ملمالنێیەكی ئایدیۆلۆجی بوو كە سەرەڕای 
دوا  بێت  رەواڵەتیش  بە  گەورەكانیان،  جیاوازییە 
ئامانجیان ئازادی و یەكسانی و خۆشگوزەرانی بوو، بەاڵم 
روسیایەكی نەریتگەرا، دەسەاڵتگەرا و، ناسیۆنالیست 
دەكرێ  ئامانجی تەواو جیاوازی هەبێت. خۆرئاواییەكی 
ئەنجام  رۆشنبیرانە  مشتومڕێكی  دەتوانێ   دیموكرات 
بدات لەگەڵ سۆڤێتییەكی ماركسیدا، بەاڵم لەڕاستیدا 
مەحاڵە كە بتوانێت لەتەك روسییەكی نەریتگەرا ئەو 

كارە بكات.
   ئەگەر, روسەكان دەست لە ماركسیەت هەڵگرن، لە 
هەمان كاتیشدا لیبڕاڵ دیموكراسی خۆرئاوا رەتبكەنەوە 
وەك  نەك  بكەن  رەفتار  روسیایانە  بەشێوەیەكی  و، 
دووبارە  پێدەچێت  بێ   شێوەیە  بەم  خۆرئاواییەكان، 
پەیوەندیەكانی نێوان روسیا و خۆرئاوا دووربكەوێتەوە 

و، ملمالنێ  ئامێز بێت.

]پەیوەندی ئیسالم و كۆنفۆشیەس[
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بەربەستەكانی بەردەم واڵتە ناخۆرئاوایەكان كە رێگریان 
لێدەكەن بۆ پەیوەندیكردن بە خۆرئاواوە  تاڕادەیەكی 
زۆر هەمە چەشنەیە. ڕێگرییەكان كەمترن بۆ واڵتانی 
ئەمریكای التین و رۆژهەاڵتی ئەوروپا، كەمێك زیاترن 
بۆ واڵتە ئۆرسۆدۆكسەكانی یەكێتی سۆڤیەتی پێشوو, 
هیندۆسیی،  كۆمەڵگاكانی  لە  بەربەستانە  ئەو  بەاڵم 
ئیسالمی، كۆنفۆشیەس و، بودایی هێشتا زۆر گەورەن. 
دروستكردووە  خ��ۆی   بۆ  تایبەتی  دۆخێكی  یابان 
لەچەند  یابان  خۆرئاوا،  هاریكاریی  ئەندامێكی  وەك 
روویەكی  چەند  لە  و،  خۆرئاوایە  ناو  لە  رویەكەوە 
لە دەرەوەی. ئەو واڵتانەی كە بە هۆكاری  تریشەوە 
بچنە  ناتوانن  یاخود  نایەنەوێت  هێزەوە  و  كەلتوری 
ریزی واڵتانی خۆرئاواوە، كێبڕكێی خۆرئاوا دەكەن بە 
پەرەپێدانی هێزی سیاسیی، ئابوری و، سەربازیەكانی 
ناوخۆیی  پەرەپێدانی  بە  كارە  ئەم  ئ��ەوان  خۆیان. 
تر  ناخۆرئاواییەكانی  واڵتە  هاوكاری  بە  هەروەها  و، 
ئەنجامدەدەن. دیارترین شێوازی ئەم جۆرە هاوكاریانە 
كۆنفۆشیەسە كە  و  ئیسالم  نێوان  پەیوەندیەی   ئەو 
بەهاكانی  و،  هێز  بەرژەوندی،  رووبەڕوبوونەوەی  بۆ 

خۆرئاوا هاتووەتە ئاراوە.
هەوڵی  لە  جیاوازی  بەبێ   خۆرئاوا  واڵتانی  زۆرب��ەی 
بەاڵم  واڵتەكانیانن،  سەربازی  هێزی  كەمكردنەوەی 
كۆریای  و،  چین  )یێڵسن(،  دەسەاڵتی  ژێر  روسیای 
خۆرهەاڵتی  تری  دەوڵەتێكی  چەند  هەروەها  باكور، 
ناوەڕاست لە هەوڵی فراوانكردنی توانا سەربازیەكانی 
لە  چەك  هاوردەكردنی  لەڕێی  ئەویش  خۆیاندان، 
سەرچاوە خۆرئاوایی و ناخۆرئاواییەكان و, بەهەمان 
چەك.  خۆماڵییەكانی  كارگە  پەرەپێدانی  شێوەش 
یەكێك لە دەرئەنجامەكانی ئەم دۆخەش وەك ئەوەی 
)چارڵس كرۆسامر( ناوی ناوە بریتیە لە پەیدابوونی 
»دەوڵەتی چەك« و,  دەوڵەتانی چەك خۆرئاوایی 

دووب���ارە  ل��ە  بریتییە  ت��ری  دەرئەنجامێكی  نین. 
كۆنتڕۆڵكردنی  رێككەوتننامەی  پێناسەكردنەوەی 
ئامانجی  خۆرئاوایە.  ئامانجی  و  چەمك  كە  چەك، 
چەك  كۆنتڕۆڵكردنی  رێككەوتننامەی  لە  سەرەكی 
دروستكردنی  لە  بوو  بریتی  ساردا  جەنگی  كاتی  لە 
و  ئەمریكا  نێوان  لە  جێگیر  سەربازی  هاوسەنگیەكی 

سۆڤیەت و, هاوپەیمانەكانیاندا.
دونیای  لە  رێكەوتننامەیە  ئەم  سەرەكی  ئامانجی 
واڵتە  بە  نەدان  رێگە  لە  بریتیە  دوای جەنگی ساردا 
ناخۆرئاواییەكان بەوەی گەشە بە توانا سەربازیەكانیان 
خۆرئاوا  بەرژەوەندیەكانی  كە  بەشێوەیەك  ب��دەن، 
رێگای  لە  هەوڵدەدات  خۆرئاوا  مەترسییەوە.  بخاتە 
رێكەوتنامە نێودەوڵەتیەكانەوە ئەم كارە ئەنجامبدات, 
كۆنتڕۆڵكردنی  و،  ئابوری  گوشاری  بەكارهێنانی  بە 

گواستنەوەی چەك و تەكنەلۆجیای سەربازی.
 - ئیسالم  واڵت��ان��ی  و،  خ��ۆرئ��اوا  ن��ێ��وان  ملمالنێی 
لەسەر  ت��ەواوەت��ی  بە  نەك  ب��ەزۆری  كۆنفۆشیەسی 
چەكی ئەتۆم، چەكی كیمیایی و بایۆلۆجی، موشەكی 
هەروەها  گەیاندنیانن,  تری  ئامرازەكانی  و،  بالستی 
بۆ  رێپیشاندانیان  و  رێنمایكردن  و  سیخوڕیی 
بەدەستهێنانی ئەو ئامانجانەیە. خۆرئاوا كە بانگەشە 
نەریتێكی  وەك  دەك��ات  چ��ەك  كەمكردنەوەی  بۆ 
چەك  كەمكردنەوەی  رێككەوتننامەی  و,  گەردوونی 
بەدیهێنانی ئەم  بۆ  ئامرازێك  و، چاودێریكردنی وەك 
نەریتە بەكاردەهێنێت، هەروەها هەڕەشەی سەپاندنی 
بە  پ��ەرە  كە  دەك��ات  واڵتانە  لەو  جۆراوجۆر  س��زای 
لە  دەدەن،  پێشكەوتووەكان  چەكە  باڵوكردنەوەی 
هەمان كاتیشدا پێشنیاری هەندێ  قازانج بۆ ئەوانەی 
كە پێچەوانەكەی دەكەن. بێگومان سەرنجی سەرەكی 
كردەوە  بە  كە  دەبێت  گەالنە  ئەو  لەسەر  خۆرئاواش 

یاخود بۆی هەیە ببن بە دوژمنی خۆرئاوا.
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خۆیان  مافی  لەسەر  ناخۆرئاواییەكانیش  واڵت��ە 
باڵوكردنەوەی  و,  بەدەستهێنان  بۆ  جەختدەكەنەوە 
واڵتەكەیان  ئاسایشی  بۆ  كە  چەكێك  ج��ۆرە  ه��ەر 
راستیەیان  ئ��ەو  ت���ەواو  ه��ەروەه��ا  بێت.  پێویست 
وەزی��ری  لە  كە  پرسیارێك  وەاڵم��ی  لە  كە  زانیوە 
كەنداو  جەنگی  لە  شتێك  چ  كە  كرا,  هند  بەرگری 
ئەوەی  مەگەر  مەكە,  ئەمریكا  »شەڕی  فێربوویت؟ 
چەكی ئەتۆمیت هەبێت«. چەكی كیمیایی, ئەتۆمی 
ئەكرێ   و،  لێدەكەنەوە  بیریان  وا  موشەكەكان  و، 
بەرامبەر  دەتوانێت  كە  هێزیك  وەك  هەڵەشبێت، 
چەكە ئاساییەكانی )تەقلیدی( خۆرئاوا بوەستێت، بێ  
گومان چین پێشتر چەكی ئەتۆمی هەبوو, پاكستان 
و هند توانای باڵوكردنەوەیان هەیە، واش دەردەكەوێت 
ئێران، كۆریای باكور، عێراق، لیبیا، هەروەها جەزائیر 
بەرپرسە  لە  یەكێك  ب��دەن.  بەدەستهێنانی  هەوڵی 
بااڵكانی ئێران رایگەیاند كە پێویستە هەموو واڵتانی 
ئیسالمی چەكی ئەتۆمی بەدەستبێنن، هەروەها وەك 
ئێران  سەرۆكی   1988 ساڵی  لە  دەگوترێت  ئەوەی 
فەرمانی دەركرد بۆ پەرەپێدانی »چەكە كیمیایی و, 

بایۆلۆجی, هەروەها تیشكیەكانیش«.
توانای سەربازی دژە  ناوەندی پەرەپێدانی  گرنگترین 
بە  چین  بەردەوامی  پەرەپێدانی  لە  بریتییە  خۆرئاوا 
توانایی  دروستكردنی  ئامرازەكانی  و  سەربازی  توانا 
سەرسوڕهێنەر  ئابوری  گەشەیەكی  بە  كە  سەربازی، 
خەریكی  خێرایی  ب��ە  چین  دەك��رێ��ت،  پشتگیری 
توندیش  بە  و،  سوپاكەیەتی  تێچونی  زیادكردنی 
لەگەڵ مۆدێرنیزەكردنی هێزە چەكدارەكانی  دەچێتە 
سۆڤیەتی  یەكێتی  واڵتەكانی  لە  چەكیش  پێشەوە, 
موشەكی  بە  پەرەدانیش  سەرەڕای  دەكڕێت،  پێشوو 
ئەتۆمی  ئامرازێكی   1992 ساڵی  لە  م��ەودا،  دوور 
گەشەپێدانی  خەریكی  تاقیكردەوە،  میگاتەنی  یەك 

و.  ناوكی,  )وزەی  هێزدایە  دەرهاوێشتنی  توانای 
تەكنەلۆجیای  بەدەستهێنانی  هەوڵی  لە  ك��وردی(، 
شێوەش  بەهەمان  ئاسمانیدایە،  سوتەمەنی  پێدانی 
هەوڵی كڕینی كەشتی فڕۆكەهەڵگر دەدات, زیادكردنە 
سەربازیەكانی و، جەختكردنەوەكانی لەسەر دەریاكانی 
باشوری وەك بەشێك لە سەروەری واڵتەكەی، ئەبێتە 
هۆی دروستبونی كێبڕكێی چەند الیەنەی هەرێمیایەتی 
سەرەكی  هەناردەكارێكی  چین  ئاسیا.  رۆژهەاڵتی  لە 
ماددەی  هەندێ   سەربازییە،  تەكنەلۆجیای  و،  چەك 
هەناردەی عێراق و لیبیا كرد كە دەكرێت بەكاربهێنرێت 
هاوكاری  مێشك،  ژەه��راوی  گازی  دروستكردنی  بۆ 
گونجاو  كە  )ریئاكتەر(  بنیاتنانی  بۆ  كرد  جەزائیری 
بوو بۆ لێكۆڵینەوەی چەكی ئەتۆمی و بەرهەمهێنانی 
فرۆشت  ئێران  بە  ئەتۆمی  تەكنەلۆجیای  چەكە،  ئەو 
بۆ  تەنها  كە  وایە  باوەڕیان  ئەمریكا  بەرپرسانی  كە 
ه��ەروەك  بەكاردەهێنرێت،  چ��ەك  بەرهەمهێنانی 
مەودای  موشەكی  پێكهێنەری  كەرەسەی  ئاشكراشە 

300 میلی هەناردەی پاكستان كردووە.
ئەتۆمی  چەكی  بەرنامەی  مایەك  بۆ  باكور  كۆریای 
بەگڕخستبوو و، موشەك و، تەكنەلۆجیای پێشكەوتوی 
چەك  ڕەوتی  فرۆشت.  ئێران  و  سوریا  بە  موشەكی 
رۆژهەاڵتی  لە  گشتی  بە  سەربازی  تەكنەلۆجیای  و، 
ئاسیاوە بۆ رۆژهەاڵتی ناوەراستە, هەرچەندە جاروبار 
كە  چین  نمونە  بۆ  دەبێتەوە،  پێچەوانە  ئاراستەكە 
ه��اوردە  پاكستانەوە   لە  »ستنگەر«ی  موشەكی 

كردووە.
بەم شێوەیە پەیوەندی سەربازی ئیسالم - كۆنفۆشیەس 
كە  دروستكراوە  ئەوە  بۆ  ئەوەش  ئ��اراوە،  هاتووەتە 
پەرە  بە توانای ئەندامەكانی بدات لە بەدەستهێنانی 
بۆ  پێویست  س��ەرب��ازی  تەكنەلۆجیای  و،  چ��ەك 
رووب��ەڕووب��ون��ەوەی هێزی س��ەرب��ازی خ��ۆرئ��اوا، كە 
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ئەكرێت بەردەوام بێت یاخود نەخێر. هەرچۆنێك بێت 
لە ئیستادا هەر وەك )دەیڤ واك كرودی( ناوی ناوە 
»هاوپەیمانی دووالیەنەی هەڵگەڕاوەكان, كە لەالیەن 
دەبرێت  پشتگیرەكانیانەوە   و  پڕچەككەرەكان  خۆ 
كێبڕكێی  نوێی  شێوازێكی  شیوەیە  بەم  بەڕیوە«, 
و،  كۆنفۆشیەس   - ئیسالم  نێوان  لە  خۆپڕچەككردن 
كێبڕكێی  كۆنی  شێوازی  بە  ڕوودەدات.  خۆرئاوادا  
بە  ب��دات  گەشە  دەدات  ه��ەوڵ  و  هەرالیەنە  چ��ەك، 
یاخود  هاوسەنگی  دروستكردنی  بۆ  خۆی  چەكەكانی 
بە دەستهێنانی سەروەرێتی بە سەر ئەوی دی، بەاڵم 
لەم شێوازە نوێیەی كێبڕكێی چەك، الیەنێك پەرە بە 
لە هەوڵی  تر  و، الیەنەكەی  دەدات  چەكەكانی خۆی 
هاوسەنگكردن نیە، بەڵكو ئەیەوێ  سنورداری بكات و 
كاتیشدا  هەمان  لە  بكات،  قەدەغە  چەك  زیادكردنی 

توانا سەربازیەكانی خۆی كەمبكاتەوە.

]كاریگەریەكانی سەر خۆرئاوا[

شوناسی  كە  ناكات  ئ��ەوە  موشتومڕی  وت��ارە  ئ��ەم 
تر  شوناسەكانی  هەموو  جێگەی  شارستانیەتی 
هەروها  نامێنێت,  نەتەوە  دەوڵ��ەت  دەگ��رێ��ت��ەوە، 
قەوارەیەكی  تاكە  بە  دەبێت  شارستانیەتیەك  هەموو 
پ��ێ��ك��ەوەن��وس��اوی س��ی��اس��ی و، گ��روپ��ەك��ان��ی ن��او 
شارستانیەتیەك ملمالنێ بگرە شەڕی یەكدی ناكەن. 
لەسەر  گریمانەیەكە  كۆمەڵە  باڵوكردنەوەی  هێندەی 
و  واقعی  شارستانیەتیەكان  نێوان  جیاوازی  ئەوەی 
زیادبووندایە،  لە  شارستانیەت  ئاگایی  گرنگیشن، 
جێگەی  شارستانیەتیەكان  نێوان  ملمالنێی  هەروەها 
ملمالنێش  تری  جۆرەكانی  و  ئایدیۆلۆجی  ملمالنێ  
بەسەر  ملمالنێی  نوێی  شێوازێكی  وەكو  دەگریتەوە، 
نێودەوڵەتیەكان(.  )پەیوەندیە  دەبێ   زاڵ  جیهاندا 

نێو  لە  سیاسیەی  گەمە  ئەو  مێژوویەوە  ڕووی  لە 
ئێستا  بەاڵم  ئەنجامدراوە،  خۆرئاوادا  شارستانیەتی 
بەردەوام بەرەو ناخۆرئاوایی هەنگاو دەنێت، كە تیایدا 
ناخۆرئاواییەكان گەمەكەر دەبن نەك ئامراز و بابەتی 
گەمەكە بن و، ئەگەری سەركەوتنی دامەزراوە سیاسی 
و، ئابوری و، ئەمنییەكان زیاتر لە ناو شارستانیەتێك 
شارستانیەتیە  ن��ێ��وان  ل��ە  ئ���ەوەی  وەك  دەب��ێ��ت 
گروپەكانی  نێوان  ملمالنێی  بێت.  جیاوازەكاندا 
و،  دەبێت  زیاتر  و  زیاتر  جیاوازەكان  شارستانیەتیە 
بەراورد  بە  دەبێت  درێژخایەنتریش  و،  تیژتر  توندو 
بە ملمالنێ  ناوخۆییەكانی شارستانیەتێكی دیاریكراو, 
بۆ  ملمالنێیەك  تەشەنەكردنی  مەترسی  هەروەها 
جەنگێكی جیهانی زیاتر لە ملمالنێی نێوان گروپەكانی 
شارستانیەتیە جیاوازەكان چاوەڕێی دەكرێت وەك لە 
گرنگترین  هەرە  شارستانیەتێك.  ناوخۆی  ملمالنێی 
بریتی  ئ��ای��ن��دەدا  ل��ە  سیاسەت  دون��ی��ای  ت���ەوەری 
ئەوانیتر«.  و  »خۆرئاوا  نێوان  پەیوەندی  لە  دەبێت 
سەركردەكانی چەند واڵتێكی دابەشبووی ناخۆرئاوایی 
بكەن  واڵتەكەیان  كە  دەدەن  ئەوە  هەوڵی  ب��ەردەوام 
بە بەشێك لە خۆرئاوا، بەاڵم لە زۆربەی حاڵەتەكاندا 
بەدیهێنانی  لە  دەبنەوە  ئاستەنگی گەورە  ڕووبەڕووی 
بۆ  سەرەكیش  سەرنجی  هەروەها  ئامانجەكانیاندا، 
و،  خۆرئاوا  نێوان  لە  نزیكدا  داهاتویەكی  لە  ملمالنێ  

چەند واڵتێكی ئیسالم - كۆنفۆشیەسیدا هەیە.
نێوان  ملمالنێی  پەسەندكردنی  بۆ  نیە  بانگەواز  ئەمە 
شارستانیەتیەكان، هێندەی بریتییە لە باڵوكردنەوەی 
ئایندە چۆن  كە  ئەوەی  لەسەر  وەسفی  گریمانەیەكی 
كۆمەڵێك  ئەمانە  ئەگەر  بێت  هەرچۆنێكیش  دەبێت، 
گریمانەی بەجێ  بن, پێویستە بایەخ بە كاریگەریەكانی 
بدەین لە سەر سیاسەتی خۆرئاوا و، كاریگەریەكانیشی 
لەگەڵ  م��ەودا  كورت  سودی  نێوان  لە  دابەشبكرێت 



49

فیكرو فەلسەفە72

گونجانی درێژ مەودادا. لە مەودای كورتدا بە ڕوونی 
لە بەرژەوەندی خۆرئاوادایە كە پەرە بە هەمئاهەنگی 
بدات،  خۆی  شارستانیەتیەكەی  نێوخۆیی  یەكێتی  و 
نێوان پێكهاتە ئەوروپی و  ئەمریكای  لە  تایبەت  بە 
باكوریەكەیدا, بۆ یەكخستنی لەگەڵ رۆژهەاڵتی ئەوروپا 
و ئەمریكای التین كە كەلتورەكانیان نزیكن لە كەلتوری 
خۆرئاوا، وە بۆ پێكهێنانی چوارچێوەیەكی گەورەتر كە 
ئەویش كۆمەڵگای خۆرئاوایە. بەرزكردنەوە و پاراستنی 
ئاستی پەیوەندی و هەئاهەنگیەكان لە گەڵ روسیا و 
یابان بۆ چەند مەبەستێك لەوانە: بۆ رێگریكردن لە 
پەرەسەندنی ملمالنێی لۆكاڵی نێوان شارستانیەتیەكان 
بۆ  شارستانیەتیەكان،  نێوان  گ��ەورەی  ش��ەڕی  بۆ 
واڵتانی  سەربازی  هێزی  گەورەبوونی  سنورداركردنی 
پرۆسەی  خاوكردنەوەی  بۆ  كۆنفۆشیەسی،   - ئیسالم 
و،  خ��ۆرئ��اوا  سەربازیەكانی  توانا  كەمكردنەوەی 
سەر  بە  خۆرئاوا  سەربازی  بااڵدەستی  پاراستنی 
ناوچەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و باشوری رۆژهەاڵتی 
ملمالنێكانی  و  جیاوازی  بەكارهێنانی  بۆ  ئاسیادا, 
نێوان واڵتانی ئیسالم - كۆنفۆشیەسی، بۆ یارمەتیدانی 
گروپەكانی شارستانیەتیەكانی تر كە هاوسۆزن لەگەڵ 
بەهێزكردنی  بۆ  خۆرئاوا،  بەرژەوەنیەكانی  و  بەها 
رەنگدانەوەی  كە  نێودەوڵەتیانەی  دام���ەزراوە  ئەو 
دەشیان  و،  خ��ۆرئ��اوای��ە  ب��ەه��اوب��ەرژەوەن��دی��ەك��ان��ی 
شەرعێنێ , وە هەوڵدان بۆ زیادكردنی بەشداری واڵتە 

ناخۆرئاواییەكان لەو جۆرە دامەزراوانەدا.
لە ئاستی دوور مەودادا هەندێك پێوەری تر پێویستن. 
بەاڵم  و خۆرئاوایشە،  مۆدیرن  شارستانیەتی خۆرئاوا 
بە  ببن  هەوڵیانداوە  ناخۆرئاواییەكان  شارستانیەتیە 
مۆدێرن بەبێ  ئەوەی ببن بە خۆرئاوایی. تا ئیستاش 
دەستهێنانی  بە  لە  بووە  سەركەوتو  یابان  بەتەنها 
ناخۆرئاواییەكان  شارستانیەتیە  خواستەدا.  ئەم 

بەردەوام دەبن لە هەوڵدان بۆ بەدەستهێنانی سامان, 
كە  چەك,  هەروەها  ئامێر  پسپۆری,  تەكنەلۆجیا, 
بەشێكن لە مۆدێرنە بوون، لە هەمان كاتیشدا هەوڵی 
و  كەلتور  و  بەها  لەگەڵ  دەدەن  مۆدێرنە  گونجاندنی 
سەربازیان  و  ئابوری  هێزی  رێژەی  نەریتەكەیانیاندا. 
بەراورد بە خۆرئاوا لە زیادبوندایە، لێرە بەدواوە خۆرئاوا 
ناچارە زیاتر خۆی لەگەڵ ئەم شارستانیەت مۆدێرنە 
ناخۆرئاواییانە بگونجێنێ  كە هێزیان نزیك دەبێتەوە لە 
هێزی خۆرئاوا، بەاڵم بەها و بەرژەوەندیەكی تاڕادەیەكی 
زۆر جیاوازە لە هی خۆرئاوا, بەمشێوەیەش پێویستە 
سەربازی  و  ئابوری  هێزی  لە  پارێزگاری  خۆرئاوا 
لە  خۆی  بەرژەوەندیەكانی  پاراستنی  بۆ  پێویست 
هەروەها  بكات،  شارستانیەتانەوە  بەم  پەیوەندی 
لەو  هەیە  زیاتر  تێگەیشتنێكی  بە  پێویستی  خۆرئاوا 
بنچینەی  كە  فەلسەفیانیەی  گریمانە  و  ئاینی  بنەما 
شێوازەی  ئەو  و،  پێكدەهێنن  تر  شارستانیەتیەكانی 
كە گەالنی شارستانیەتیەكانی تر لە بەرژەوەندیەكانی 
هەوڵدان  بە  پێویستی  ئەمەش  كە  دەڕوان��ن،  خۆیان 
خۆرئاوا  نێوان  هاوبەشی  توخمی  ناساندنی  بۆ  هەیە 
و شارستانیەتیەكانی تر، پەیوەست بە ئایندەشەوە، 
جیهانیەوە  شارستانیەتی  ن��اوی  بە  نابێت  شتێك 
)گەردوونی(، بەڵكو لە بری ئەوە دونیایەك دەبێت كە 
پێكدێت لە شارستانیەتگەلێكی جیاواز, هەریەكەشیان 

ناچارن فێری پێكەوە ژیان بن لەگەڵ یەكتردا.

) تێبینی ئەم   وتارە لە هاوینی 1993 ز  نوسراوە، بۆیە 
هەندێ  جار نوسەر گوزارەگەلێكی هاوشێوەی »سااڵنی 
بەاڵم  بەكارهێناوە،  »هەشتاكان«  یاخود  سیەكان« 
وەرگێڕ بۆ ئاسانكردنی تێگەیشتنی خوێنەر گوزارەی 
»سەدەی رابردوو« ی خستۆتە پاڵیەوە... وەرگێڕ ( 
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بیرمەندانی تیۆری
دیموكراسی دەستەبژێرەكان

نوسینی: د. مەلیك یەحیا سەاڵحی
و. لە فارسییەوە: كارزان محەمەد

پێشەكی

   چەمكی )دەستەبژێر( یاخود )ئیلیت( )Elit( لە 
ئاماژەیە  وەرگیراوە،  )Eligere(ەوە  التینی  وشەی 
خاوەنی  كە  كەسێك  كۆمەڵە  یاخود  گروپێك  بۆ 
كۆمەاڵیەتی،  ئایینی،  )سیاسی،  بااڵی  پێگەیەكی 
ڕووناكبیری، زانستی...هتد(ن لەنێو كۆمەڵگاكەیاندا، 
لە  تا  دەڕەخسێنێ  بۆ  زەمینەیان  پێگەیەش  ئەم 
سندوقەكانی  لەڕێگەی  دیموكراسیدا  سیستەمی 
وەك  پ��اش��ان  دەس����ەاڵت،  بگەنە  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەوە 
نوێنەرایەتی  بە  حكومڕانی  دەستەبژێرێك سیستەمی 

جەماوەر بەڕێوەببەن. 
)ژۆزی��ف  بەناوبانگ  تیۆریستی  سێ  تائەمڕۆش 
شۆمپیتەر، رۆبەرت داڵ، جیڤانی سارتۆری(، لەسەر 
ئاستی جیهان بەوە ناسراون مەسەلەی دەستەبژێرایەتی 
و حكومڕانی پۆلیاریشی یاخود جەماوەرییان خستۆتە 
ژێر شرۆڤە و ڕەخنەوە، لێرەدا بۆچوونی هەركامیان 

سەبارەت بەو چەمكە خراوەتەڕوو. 
***

بە  بڕوایان  بنەڕەتدا  لە  دەستەبژێرەكان  تیۆریستە 
دیموكراسی و حكومەتی خەڵك نییە، پێیانوایە ئەو 
دابەش  تاكەكانیدا  لەنێو  دەسەاڵتەكەی  حكومەتەی 

كرابێ، لە بواری مەیدانیدا وەدینایەت. 
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بانگەشەكارانی  بۆچوونی  بەپێچەوانەی  جەماوەر 
دیموكراسییەوە، توانستی بەڕێوەبردنی خۆیان نییە چ 
جای بەڕێوەبردنی كۆمەڵگا، هەربۆیەشە دیموكراسی 
تەنها لە خەیاڵدا دێتەدی و لە پراكتیكدا نایەتەدی، 
ن��اوە  وێ���ڕای  حكومەتەكانیش  س��ەرج��ەم  چونكە 
تاكەكەسی  حكومڕانی  هەموویان  جۆراوجۆرەكانیان، 
یاخود گروپێكن كە لە هەندێ بارودۆخدا سیمایەكی 
ناواخندا  لە  لەكاتێكدا  بەخۆوەدەگرن،  جەماوەریی 
هەمان حكومەتە ئۆلیگارشی یاخود تاكڕەوەكانن و لە 

یەك گوتەدا دەشێ بڵێین دەسەاڵتخوازەكانن. 
بەتایبەتی  بیستەمدا  س��ەدەی  دووەم��ی  نیوەی  لە 
كۆمەڵێك  جیهانی،  دووەم��ی  جەنگی  كۆتایی  دوای 
لە هزر و مەیدانی كۆمەڵگاكانی جیهان  وەرچەرخان 
بەتایبەت لە واڵتە پیشەسازییەكانی خۆرئاوا هاتەئارا 
قبوڵكردنی  لە  )دەستەبژێرەكان(یش  پەیڕەوانی  كە 

ئەم وەرچەرخانانەدا نەچوونە پەراوێزەوە.
بەمانایەكی دیكە، پەیڕەوانی قوتابخانەی دەستەبژێرە 
نوێیەكان، ئەوەیان قبوڵ كرد كە بەها دیموكراسییەكان 
لە بواری تیۆریی دا پێگەی خۆی دەپارێزێت، بەاڵم لە 
بواری پراكتیكدا ئەگەرچی بنچینەی پلورالیزم پێكدێنێ 
و  ڕێباز  بەاڵم  بە پشتیوانی جەماوەرە،  پێویستی  و 

ڕێوشوێنەكانی لەسەر بنەمای دەستەبژێرایەتییە.
دیموكراسیدا  لە  دەگەیەنێت  ئ��ەوە  بابەتەش  ئەم 
بانگخوازە  ه��ەروەك  دەس��ەاڵت  كۆنتڕۆڵی  ناتوانرێ 
هەبوو،  پێی  بڕوایان  دیموكراسی  كالسیكییەكانی 
دیموكراسییە  لە  بەڵكو  بسپێردرێت  جەماوەر  بە 
پرۆسەی  بەپێی  دەستەبژێر  كۆمەڵێك  نوێیەكاندا 
ئەوان  پشتیوانی  بە  و  جەماوەر  لەالیەن  هەڵبژاردن 
دەستەبژێرەكان  خ��ودی  ب��ەاڵم  دەس��ەاڵت،  دەگەنە 

حكومڕانن. 
و  پراكتیكیانەتر  دیدگایەكی  بمانەوێ  ئەگەر  كەواتە 
ژیرانەترمان بۆ مەسەلەكە هەبێت، پێویستە بابەتەكە 
لە دیدگای دەستەبژێرە نوێیەكانەوە بەم چەشنە وااڵ 
بكەین كە لە سەرەتاوە هەموو كۆمەڵگا سیاسییەكان 
تەنانەت چەمكەكانیشیان،  و  ناو  وێڕای جۆراوجۆری 
دەكەن،  كار  دەستەبژێرەكان  كۆنتڕۆڵی  بەپێی  هەر 
ملمالنێیە  ئەم  ئ��ەوا  هەبێت  ملمالنێیەكیش  ئەگەر 
لەنێوان  ن��ەك  دەبێت  دەستەبژێرەكاندا  لەنێوان 

جەماوەردا.
لەالیەكی ترەوە، لە سیستەمە دیموكراسییە نوێیەكاندا، 
و  هەیە  دیموكراسیانەی  خەسڵەتێكی  ملمالنێیە  ئەم 
گروپێك  كە  كراوە  ئۆرگانیزە  بەجۆرێ  سیستەمەكە 
ملمالنێیە  لەم  ڕێگە  ناتوانێ  تاكەكەسێك  یاخود 
دەس��ەاڵت��دارەك��ان(  )دەستەبژێرە  چونكە  بگرێت، 
لەالیەن  دەسەاڵتیان  وەرگرتنی  یاخود  هێز  گەمەی 
وەك  ج���ەم���اوەرەوە  پشتیوانی  ب��ە  و  ج��ەم��اوەر 
سیستەمێك پێبەخشراوە، بەو هۆیەوە ئەگەر بمانەوێ 
تیۆری نوێی دەستەبژێرەكان كە بۆ بواری پراكتیك 
پێویستە  ئەوا  شرۆڤەوە  بەردەم  بخەینە  شیاوترە، 
دەستەبژێرەكان(  دیموكراسی  )تیۆری  لەژێرناوی 
قۆرغ  نەك  دەس��ەاڵت  تیایدا  كە  بكەین  تاوتوێی 
سیاسی  جۆراوجۆرە  گروپە  لەنێو  بەڵكو  نەكراوە، 
بە  بووە و پشت  دابەش  ڕۆڵگێڕەكاندا  ئابوری و  و 

پشتیوانی خەڵك دەبەستێت. 
بەم شێوەیە بیروباوەڕی گرنگترین تیۆریستانی ئەو 

بوارە دەخەینەڕوو.
گرنگترین تیۆریستانی ئەم قوتابخانەیەش بریتین لە:
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ا  - جۆزیف شۆمپیتەر  

ئەمریكا  بەناوبانگی  ئابوریزانی  )شۆمپیتەر(ی 
قوتابخانەی  پەیڕەوانی  لە  نەمسایی،  بەڕەگەز  و 

بەرژەوەندگەراییە. 
ویالیەتە  زانكۆكانی  لە  )1932ز(  ساڵی  لە  ناوبراو 
وانەبێژی،  دایە  دەستی  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی 
ئابوری  بەناوبانگترین پەرتوكی  لە ساڵی )1942ز( 
سیاسی خۆی لەژێرناوی )سەرمایەداری، سۆشیالیزم 

و دیموكراسی( باڵوكردەوە.
ئەگەرچی ناوبراو لە پەیڕەوانی دیموكراسییە، بەاڵم 
سۆشیالیزمیش بەرز دەنرخێنێ، ئەم بیروبۆچوونەشی 
لە ئاستێكدا بوو كە هەندێكجار خوێنەرەكانی واهەست 
سەلماندنی  و  سۆشیالیستە  )شۆمپیتەر(  دەك��ەن 
كۆتایی  سۆشیالیزم  سەركەوتنی  بە  گریمانەكەشی 
دێت، لەكاتێكدا ئەو نە سۆشیالیستە بەمانای ئەمڕۆ 
بەڵكو  كالسیكییەكەی،  مانا  بە  دیموكراتیشە  نە  و 
بكات  وێنا  سیستەمێك  دەدات  هەوڵ  )شۆمپیتەر( 

تا سۆشیالیزم لەنێو دیموكراسیدا بەرەوپێش بچێت، 
دیموكراسی  سیستەمێكی  تر  بەمانایەكی  یاخود 

بەدەست ڕێبەرە دەستەبژێرەكان بسپێرێت.
یەكێك لە تایبەتمەندییەكانی )شۆمپیتەر( لەوەدایە 
كە بۆ سەلماندنی تیۆرەكەی خۆی، هاوكات سود لە 
هەردوو دیدگا سیاسی و بیروبۆچوونە ئابورییەكانی 
و  دروست  تیۆرییە  بە  گەیشتن  لەپێناو  دەبینێت، 
پراكتییەكانی خۆیدا، یارمەتی لەو دوو بازووە گرنگە 

ژیارییە كۆمەاڵیەتییەی مرۆڤەكان وەردەگرێت.
دیموكراسی سیستەمێكە تیایدا خودی خەڵك لەنێو 
هەناویدا هەنگاو دەنێت، هەربۆیە هەمیشە كۆمەڵێك 
كێشە  ب��ەاڵم  لەخۆگرتووە،  سەرنجڕاكێشی  خاڵی 
لە  هەر  مێژوو  بەدرێژایی  لەوەدایە  سەرەكییەكەی 
ئێستا  ئەم سەدەیەی  تا  كۆنەوە  یۆنانی  سەردەمی 
بیستەم(  سەدەی  سەرەتای  تا  كەمەوە  )بەالیەنی 
ویستویانە،  دیموكراسی  الیەنگرانی  چەشنەی  بەو 
ئەمەش  نەهاتۆتەدی.  بۆیان  پراكتیكدا  بواری  لە 
م��رۆڤ(  )خواستەكانی  ئ��ەوەی  بۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە 
لە  گشتی(  ب��ەرژەوەن��دی  )خێرو  لەگەڵ  هەمیشە 
لە هەندێ  زۆرجار  تەنانەت  و  مەیدانەكان  سەرجەم 
بگونجێن. هەر مرۆڤێك  نەیانتوانیوە پێكەوە  بواردا 
بەرژەوەندییە  و  دیدگا  لە  گشتی  خێروبەرژەوەندی 

تایبەتییەكانی خۆی و گروپەكەیەوە دەبینێت.
كە  )ب��ەرژەوەن��دخ��وازی(  پرەنسیپی  بنەڕەتدا  لە 
پراكتیكدا  ب��واری  لە  دیموكراسییە،  ج��ەوه��ەری 
بەرژەوەندخوازییە،  ئەو  لەناوچوونی  دەبێتەمایەی 
سیستەمە  ئ��ەم  نەیارانی  هەمیشە  هەربۆیەشە 
بە  دیموكراسی  سیستەمی  دەرەنجامی  پێیانوایە 

ئاژاوە كۆتایی دێت.
دیموكراسی  وای��ە  پێی  )شۆمپیتەر(  ه��ەروەه��ا 
خاوەنی  دەبنە  هاواڵتیان  تیایدا  سیستەمێكە 
سیستەمێكی ئۆرگانیزەكراو، بڕیارە سیاسییەكانیشی 

دەبێتەمایەی هێنانەدی ئامانجەكانیان.
خاڵە  پتر  كەس  هەموو  لە  )شۆمپیتەر(  بێگومان 
ئ��اگ��اداری  و  ناسیوە  دی��م��وك��راس��ی  الوازەك���ان���ی 
و  خواست  نزیككردنەوەی  لەیەكتر  گیروگرفتی 
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ئەو  كۆمەڵگایە.  و  هاواڵتیان  بەرژەوەندییەكانی 
مەسەلەكە بەم چەشنە دەخاتەڕوو كە هاواڵتیان بۆ 
گەیشتن بە ئامانجەكانیان، گروپێك وەك )داڕێژەری 
یاسا( هەڵدەبژێرن تا ئەوانیش بەپێی ئەركی خۆیان 
بكەن  لێ  پشتیوانیان  و  هەڵببژێرن  تر  گروپێكی 
لە  جێبەجێكردن(  )دەسەاڵتی  لە  بریتین  ئەویش 

كۆمەڵگادا.
بە  هەڵبژێردراوە  گروپە  ئەو  شۆمپیتەر  كەواتە 
كە  دادەن��ێ  دەسەاڵتدار  و  میللەت  نێوان  ڕایەڵەی 
هەوڵ دەدەن بەپێی ملمالنێی جەماوەری، زۆرینەی 
لە  پرۆسەیەش   ئەم  بهێنن،  بەدەست  دەنگەكان 
چونكە  دەدرێ��ت،  ئەنجام  ملمالنێئامێزدا  كەشێكی 
كۆن،  یۆنانی  راستەوخۆ(ی  )دیموكراسی  مۆدیلی 
رەنگە بۆ كۆمەڵگا گچكەكان شیاو بێت، بەاڵم بەهیچ 
شێوەیەك بۆ كۆمەڵگا مامناوەند و گەورەكان ناشێ 
بری  لە  پێویستە  فاكتەرە  ئەم  لەبەر  نایەتەدی،  و 
ئەوە، جەماوەر گروپێكی گچكە هەڵببژێرن و كورسی 
دەسەاڵتیان پێببەخشن تا بەنوێنەرایەتی )جەماوەر( 
ئامانجەكانی  سیاسییەكانەوە،  بڕیارە  لەڕێگەی 

دەنگدەران بهێننەدی.
تایبەتمەندییەكانی  شۆمپیتەرەوە،  ڕوانگەی  لە 
بریتیە  لەالیەكەوە  نوێیەكان  لیبڕاڵە  سەرمایەداری 
لە )موڵكایەتی تایبەتی، ئازادی چاالكییە ئابورییە 
دەوڵ��ەت  وەرن��ەدان��ی  دەس��ت  و  تاكەكەسییەكان 
چاالكییە  ت��رەوە  لەالیەكی  و  تایبەتی(  كەرتی  لە 
و  داهێنەر  الیەنێكی  وەك  دەوڵ��ەت  ئابورییەكانی 
لەپێناو  دەكات  كۆمەڵگا  گشت  چاودێریی  وردبین، 
تایبەت،  كەرتی  كەموكوڕییەكانی  چ��ارەس��ەری 
ئەمڕۆی  سیستەمی  خەسڵەتەكانی  لە  ئەمانەش 

دیموكراسین.
توێژینەوەكانی  س��ەرەك��ی  ت����ەوەرەی  ه����ەردوو 
كالسیكیانەی  پرەنسیپی  یەكێكیان  كە  شۆمپیتەر 
لیبڕاڵیزم و ئەویتریان سۆشیالیزمە، هاوكات لەگەڵ 
ئەوەی  دەبێتەمایەی  ئابورییەكانیدا،  بیروبۆچوونە 
هەم )ئازادی  كاری ملمالنێ( و هەم الیەنە دژەكەی 
بەردەم  بخاتە  تەواوەتیانە(،  )مۆنۆپۆڵكردنی  واتا 

شرۆڤەوە.
مۆدێلێكدا  لە  شۆمپیتەر  بیروباوەڕەكانی  سەرەنجام 
كۆدەبنەوە، ئەویش ئاوێتەیەكە لە بیری كالسیك و 
بەشێك لە دیدگاكانی ماركس كە بە جۆرێك لەگەڵ 
یەكتردا موتوربە دەبن هەم هەلومەرجی سیستەمی 
هاواڵتیانی  تەواوەتیانەی  و  ئازاد  بازاڕی  ملمالنێی 
تیادا بپارێزرێت، هەم هەلومەرجی مۆنۆپۆڵكاریی و 

دەستوەردانی دەوڵەتیش لەخۆبگرێت.
سیاسی  دیموكراسی  ئ��ەوەوە،  ڕوانگەی  لە  كەواتە 
خەڵك  لە  پشتیوانی  دەسەاڵت  تیایدا  سیستەمێكە 
دەكات، بەاڵم هەڕەمی دەسەاڵتی جێبەجێكاریش لە 

دەستی كۆمەڵێك دەستەبژێردایە.
خۆیدا،  پەرتوكەكەی  )22(ی  بەشی  لە  شۆمپیتەر 
وەدەستهێنانی  لەپێناو  سیاسی  ملمالنێی  ڕێبازی 
سەركردایەتی سیاسی دەخاتەڕوو. لەمبارەیەوە دەڵێت: 
ملمالنێدا،  لەسەروەختی  نوێیەكان  دیموكراسییە 
سەرەنجام  جەماوەرەوە،  خواستی  بەردەم  دەچنە 
چانسی  كۆمەڵگایەدا  ئەم  لەنێو  گروپ  كۆمەڵێك 
جەماوەر،  بەپشتیوانی  كە  دەهێنن  بەدەست  ئەوە 
نوێنەرایەتی  بە  و  بگرنەدەست  سیاسی  دەسەاڵتی 
سەرنجڕاكێشیش  خاڵی  ب��دەن.  بڕیار  خەڵكیش 
لەوەدایە بڕیارەكانی دەستەی دەسەاڵتدار كە لەالیەن 
لەگەڵ  گەیشتوونەتە دەسەاڵت، هەمیشە  میللەتەوە 
خواست و بەرژەوەندییەكانی جەماوەر و لە هەندێ 
لە  هەر  نییە،  تەبا  كەمینەكانیشدا  لەگەڵ  كاتیشدا 
بڕیارەكانیاندا  لە  دەسەاڵتدار  دەستەی  بنەڕەتەوە 
بەردەم  لە  نازانن  وەاڵم��دار  و  بەرپرس  بە  خۆیان 

جەماوەردا.  
لە پرۆسەی  پتر، چینوتوێژە دەنگدەرەكان  لەوەش 
ویالیەتە  كۆمەڵگای  لە  )بەتایبەتی  هەڵبژاردندا 
ژێر  دەچ��ن��ە  هێندە  ئەمریكا(  یەكگرتووەكانی 
كاریگەری پڕوپاگەندە بە مانا سیاسییەكەی، ئیدی 
نامێنێ.  خۆیاندا  لەدەست  ئیرادەیان  تائەندازەیەك 
دامودەزگا  و  حیزبی  سیاسەتمەداری  ڕاستیدا  لە 

حیزبییەكەی، وەاڵمی ئەو هەلومەرجانە دەدەنەوە.
حیزبییەكان،  دەستەبژێرە  و  سیاسەتمەداران 
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بەشێوازێكی  هەڵبژاردن  ملمالنێی  تا  دەدەن  هەوڵ 
وردەكارانە لەگەڵ گروپێكی زلهێزی ئابوری و دارایی 
جۆرە  هەر  لە  سود  ڕووەوە  لەم  بدەن،  ئەنجام  دا 
تەكنیك و ئامرازێكی سایكۆلۆژیانەی وەك دەستەی 
مارش و موزیك وەردەگرن تا جەماوەر بەرەو ئاقاری 
ئاقاردا  بە  حیزبی  سیاسەتمەدارانی  ئامانجەكانی 

ببەن. 
بەمانایەكی وردتر، پێویستە بڵێین سیاسەتمەدارانی 
حیزبی و پرۆسەی فۆرمەڵەبوونی دەسەاڵتی سیاسی 
یەكێك  وەك  ئەمریكا،  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  لە 
لە سیستەمە دیموكراسییە مۆدێرنەكان، بەشێك لە 

ژیانی سیاسی ئەم كۆمەڵگایە پێكدێنێت.
دام���ەزراوەی  كۆمەڵێك  شۆمپیتەر  بەمشێوەیە 
و  هاواڵتیان  تیایدا  كە  دەخاتەڕوو  ئۆرگانیزەكراو 
و  بڕیار  بەدەستهێنانی  لەپێناو  دەستەبژێرەكان 
ئازادی  ملمالنێی  بە  دەست  سیاسیدا،  دەسەاڵتی 
بەمشێوەیە  تا  دەكەن  بازاڕ  میكانیزمی  هاوشێوەی 
دەنگی خەڵك ببەنەوە و كورسییەكانی پارلەمان و 

وەزارەت بەدەست بهێنن.
لەم  ئازادی  شۆمپیتەر،  مۆدیلی  دەرەنجامی  بەپێی 
چەشنە حكومەتەدا )واتا دیموكراسیزمی نوێ(، لە 
دەستەبژێرەكانی  نێوان  ملمالنێی  ئازادی  ڕاستیدا 
و  دەس��ەاڵت  بەدەستهێنانی  لەپێناو  كۆمەڵگایە 
لەسەر  دەستەبژێرانەیە  ئەم  بڕیاردانی  سەرەنجام 
مەسەلە سەرەكییە ئابوری و سیاسییەكانی كۆمەڵگا. 
بە هیچ شێوەیەك گفتوگۆ لەسەر ئازادی تاكەكەس 
بە مۆدیلە كالسیكییەكەی یۆنان یاخود ئەو دروشمە 
هەژدەهەمدا  سەدەی  لە  كە  ناكرێت  سەرەتاییانە 
هەبوو، واتا ئەو دروشمانەی لەنێو دیدگاكانی )ئادەم 
سمیس(دا هەبوون یاخود تەنانەت هەروەك )ژان ژاك 
ڕۆسۆ( لە حكومڕانی زۆرینەی خەڵك خستوویەتەڕوو، 
بەڵكو هەقیقەتی كۆمەڵگا دیموكراسییەكانی ئەمڕۆ و 
هەمەجۆری دەستەبژێرەكان بەو چەشنەیە كە پێشتر 
)ڤیڵفیریدۆ پاریتۆ( خستویتەڕوو بەو مەرجەی ئازادی 
لەپێناو بەدەستهێنانی دەسەاڵتدا بۆ دەستەبژێرەكان 

فەراهەم كرابێت.

شۆمپیتەری  مۆدیلەكەی  هانتینگتۆن(یش  )سامۆیڵ 
چەرخی  دیموكراسی  ناواخنی  نرخاندووە،  ب��ەرز 
بەهەمان  خۆرئاوا  پیشەسازییەكانی  واڵتە  ئێستای 
بەتێروتەسەلی  ئەو شێوازەی دەزانێ كە شۆمپیتەر 

خستویەتەڕوو .
 

ب - رۆبەرت داڵ 

لەسەر  جەخت  شۆمپیتەر  هەروەك  داڵ(  )رۆبەرت 
لەپێناو  دەكاتەوە،  دیموكراسی  ئەمڕۆی  بارودۆخی 
بواری  بە  سەبارەت  خۆیدا  تیۆرەكەی  سەلماندنی 
مەیدانی و هەقیقەتی ئەمڕۆی دیموكراسی، سود لە 

چەمكی )پۆلیارشی(  وەردەگرێت.
دیموكراسی  هەقیقەتی  ئ��ەو،  بۆچوونی  بەپێی 
ئەمڕۆدا  كۆمەڵگاكانی  ئاڵۆزێتی  و  بارودۆخ  لەگەڵ 
پێناسە  لە  دیموكراسی  هەربۆیەشە  ناتەبایە، 
كالسیكییەكەی خۆیدا سیستەمێكی نایابە بەاڵم بە 
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كۆمەڵگا  هەقیقەتی  لەكاتێكدا  دێتەبەرچاو،  مەحاڵ 
سیستەمی  هاوشێوەی  ئەمڕۆ  دیموكراسییەكانی 

حكومڕانی فرەگروپ یاخود پۆلیارشییە.
لە كۆمەڵگاكانی ئەمڕۆدا، ڕەوتی ژیانی كۆمەاڵیەتی 
بە  حەز  زیاتر  گروپی  كۆمەڵێك  كە  چەشنێكە  بە 
چانسەش  ئ��ەم  دەك��ەن،  سیاسی  سەركردایەتی 
كە  سازدراوە  بەچەشنێ  كۆمەڵگایانەدا  جۆرە  لەم 
چەندین گروپ لەبری یەك گروپ، ملمالنێ لەپێناو 
دەك��ەن  سیاسیدا  دەس��ەاڵت��ی  بەدەستەوەگرتنی 
جەماوەرەوە  دەنگی  بەدەستهێنانی  لەڕێگەی  و 

سەردەكەون. 
بەمانایەكی تر دیموكراسی بۆتە گۆڕەپانێكی شیاو 
بەجۆرێك  گروپێك،  چەند  ئازادانەی  ملمالنێی  بۆ 
بەسەر  چاودێریی  دەتوانن  تائەندازەیەك  خەڵک 
ئەو  هەر  بكەن،  ركابەرەكاندا  گروپە  ملمالنێكانی 
گروپە ركابەرانەش دەبنە گرەنتی پاراستنی سیستەم 

و درێژەپێدانی دیموكراسی نوێنەرایەتی. 
بەبڕوای ئەو، پێشمەرج بۆ ئەو چەشنە حكومڕانییە 
گەشەپێدانی ئابورییە، ئەم گەشەپێدانەش پێویستی 
بە سەرچاوەی ئابوری بەهێز و گەیشتن بە ئاستی 
بەجۆرێك  هەیە،  هاواڵتیان  بۆ  دیاریكراو  ژیانێكی 
مادییەكانی  پێداویستییە  دەرەوەی  لە  جەماوەر 
بڕیارەكانیدا  لەپێناو  هەڵبژاردنی  ئ��ازادی  خۆی، 
هەبێت و پێویستی بە وابەستەبوونی ماددی نەبێت .  
گۆڕەپانی  ئ��ەوەوە  ڕوانگەی  لە  تر،  بەمانایەكی 
گەشەپێدانی سیاسی و ئابوری كە گرنگترین بەردی 
بناغەی دیموكراسین، دەشێ بە پۆلیارشیش ناوزەد 

بكرێت. 
و  یاسادانان  دەسەاڵتی  پرۆسەی  ئەمانەش  وێڕای 
تەواوەتی  بە  كە  سیاسییەكان  پارتە  دامەزراندنی 
هەلومەرجی ملمالنێیان بۆ فەراهەم كراوە، ڕۆڵیان لە 

هێنانەئارای پۆلیارشییەكانی ئەمڕۆدا هەبووە. 
   یەكێك لە خەسڵەتەكانی پۆلیارشی، چارەسەری 
و  دام��ەزراوە  نێوان  ناكۆكییەكانی  ئاشتیخوازانەی 
لەكاتێكدا  كۆمەڵگایە،  نێو  جۆراوجۆرەكانی  گروپە 
لە سیستەمە ناپۆلیارشییەكاندا دەبێ بۆ چارەسەری 

لە  سود  كۆمەڵگا  و  تاكەكەس  كێشەكانی  شەڕو 
)ستەم( و )فشار( وەربگرن.

دیموكراسی  پلەی  دەستنیشانكردنی  لەپێناو  ئەو 
خەسڵەت  دوو  پۆلیارشییەكاندا،  سیستەمە  لە 

دەخاتەڕوو:
بەشداریی  مافی  پۆلیارشیدا  سیستەمی  لە  یەكەم: 
بۆ  سیاسییەكان  سەركردە  هەڵبژاردنی  لەپێناو 
لەبەرچاوگرتنی  بەبێ  كۆمەڵگاكە  ئەندامانی  هەموو 

چینە كۆمەاڵیەتییەكان، فەراهەم هێنراوە.
لە  سیاسی،  سەرۆكایەتی  بۆ  كاندیدەكان  دووەم: 
ملمالنێ  یەكساندا  و  ئ��ازاد  ت��ەواو  هەلومەرجێكی 
بەدەستهێنانی دەنگی خەڵك و سەرەنجام  لەپێناو 
حكومەتدا  و  هەڵبژاردن  كورسییەكانی  بردنەوەی 

دەكەن.
)داڵ( لەو بڕوایەدایە ئاستی )كۆمەاڵیەتی - ئابوری( 
بە  ڕاستەوخۆی  پەیوەندییەكی  واڵتێكدا  هەر  لە 
یەكااڵكردنەوەی ناكۆكییەكان بە ڕێگای ئاشتیخوازانە 
و دواجار بە پۆلیاریشیشەوە هەیە، ئەگەرچی بەرهەم 
و دەرامەتی میللی بەپێی ئامار و ئەزموونەكان بە 
تەنها ناتوانێ ببێتە فاكتەر بۆ هێنانەدی پۆلیارشی، 

بەاڵم یەكێكە لە فاكتەرە پێویستەكانی.
لەو واڵتانەی هێشتا لە ساتی تێپەڕیندان لە قۆناغی 
نەرێتییەوە بۆ قۆناغی مۆدێرن، ئەوا پۆلیارشییەكان 
بناغەیان تیایدا دانەكوتاوە یاخود هێشتا بەشێوازی 

نیمچە پۆلیارشییەك كار دەكەن.
   بەمانایەكی دیكە، لەم جۆرە واڵتانەدا دەسەاڵتەكانی 
یاسادانان و پارتە سیاسییەكان هێشتا بەشێوازێكی 

تەواو كامڵ ئۆرگانیزە نەكراون.
بەمشێوەیە )رۆبەرت داڵ(یش جەخت لەسەر مۆدیلی 
دەكاتەوە،  )پارەتۆ(  دەستەبژێرەكانی  حكومڕانی 
حكومەتی  بە  حكومەتەكان  سەرجەم  لەمڕووەوە 
دەستەبژێر دادەنێ، تەنها ئاماژە بە یەك جیاوازیی 
لەنێوان حكومەتی دیموكراسی و دیكتاتۆریی دەكات 
سیستەمێكی  دیموكراسی  حكومەتی  وایە  پێی  و 
ئاڵوگۆڕی  بەئاسانی  و  جوڵەیە  خ��اوەن  و  وااڵ 
دەستەبژێرەكانی تیایدا ئەنجام دەدرێت، لەكاتێكدا 
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و  داخ��راوە  سیستەمێكی  دیكتاتۆری  حكومەتی 
دەشێ  قەیرانەكاندا  لەكاتی  بەگشتی  و  بەسەختی 

ئەم ئاڵوگۆڕەی تیادا بێتەدی.
بەمانایەكی دیكە لە دیموكراسیزمی ئەمڕۆدا چەندین 
ئیلیت )دەستەبژێر یاخود گروپێكی گچكە و خاوەن 
ڕۆڵ( حكومڕانن و لە ملمالنێدان، هەر ئەم ملمالنێیەش 
دەبێتەمایەی گرەنتی پاراستن و مانەوەی دەسەاڵت، 
یەك  تەنها  دیكتاتۆریدا  سیستەمی  لە  لەكاتێكدا 
زەبربەدەست  گچكەی  گروپی  یەك  یاخود  كەس 
سیستەمەكە  پاراستنی  هەوڵی  و  دەس��ەاڵت��دارن 

دەدەن.
داڕشتنی  بە  تەنها  وایە  پێی  ئەو  ڕوانگەیەوە  لەم 
لە  ڕێگە  ناتوانرێ  یاسایەك  یاخود  دەستورێك 
پێویستە  بەڵكو  بگرین،  ت��اك��ڕەوی  حكومەتی 
تا  بهێنرێتەدی  كۆمەڵگادا  ل��ە  هەلومەرجێك 
بۆ  بپارێزرێت  ركابەرەكان  ئیلیتە  هێزە  هاوسەنگی 

ئەوەی پۆلیاریشی سەقامگیر ببێت.
بەهەرحاڵ بەپێی ئەو دەرئەنجامەی رۆبەرت داڵ پێی 
گەیشتووە، ناواخنی راستەقینەی دیموكراسییەكانی 
پاشان  و  پۆلیارشی  حكومەتی  لە  بریتییە  ئەمڕۆ، 
سیستەمێكی  پۆلیاریشی  گروپێك.  حكومڕانی 
لەنێوان  ئازادانە  ملمالنێی  تیایدا  كە  حكومڕانییە 
ڕۆڵەكاندا  خ��اوەن  كەمینە  و  دەستەبژێرەكان 
چەند  لەم سیستەمەدا  تر،  بەمانایەكی  بەردەوامە. 

ئیلیتێك جێگەی ئیلیتێكی تر دەگرنەوە.
هەرچەندە  مرۆڤەكان  داڵ��ەوە،  ڕۆب��ەرت  دیدی  لە 
بوونەوەرێكی كۆمەاڵیەتین بەاڵم مەرج نییە سیاسی 
بن )واتا بەپێچەوانەی دیدگای ئەرستۆوە(. یاخود 
غەریزەی  بنچینەوە  لە  هەر  بڵێین سروشت  دەشێ 
سیاسیبوونی بە مرۆڤەكان نەسپاردووە و زۆرینەیان 
ناسیاسین، واتا مرۆڤ ئەگەرچی لە كۆمەڵگادا دەژی 
بەاڵم ناچار نین حەز بە كاری سیاسی و سیاسیبوون 
بكەن. چەمكی )مەرج نییە( بەو مانایەیە رۆبەرت 
داڵ بە پێچەوانەی ئەرستۆوە بیردەكاتەوە كە مرۆڤ 
بە بوونەوەرێكی سیاسی دەزانێ، ئەگەرچی مرۆڤ 
سیاسی  مەسەلە  تێكەاڵوی  جۆرەكان  لە  بەجۆرێك 

و  بەهێزی  پلەی  تەنها  و  دەب��ن  ئابورییەكان  و 
الوازییەكەیان شیاوی قسە لەسەر كردنە، چونكە لە 
سیستەمی پۆلیارشییەكاندا بەشداریی سیاسی و كات 
تەرخانكردنێكی زۆر بۆ ئەو بوارە، بەرژەوەندییەكی 
كەمتری بۆ مرۆڤ تێدایە بە بەراورد بە بەشداریی 
بۆ  خۆتەرخانكردن  تەنانەت  و  ئابورییانە  كاری  لە 

خزمەتی ئەندامانی خێزانیش.
لەو  سیاسی  بەشداری  پرۆسەی  ئاشكرایە  لێرەدا 
واڵتانەی لە قۆناغی گەشەی سیاسی و ئابوریدان، 
توندترە لەو كۆمەڵگایانەی پێشكەوتنێكی زیاتریان 

لەوڕووەوە هێناوەتەدی.
ئەو  بكەین،  ف��ەرام��ۆش  ئ��ەوەش  نابێ  بێگومان 
سەرچاوە ئابورییانەی ڕۆڵێكی هەستیار و گرنگیان 
لە گەشەپێدانی ئابوریدا هەیە، دەبنە گۆڕەپانێكیش 

بۆ ئەم جۆرە گەشە سیاسیانە.
دەرەنجامەی  ئەو  دەگاتە  داڵ  رۆبەرت  بەمشێوەبە 
بەرژەوەندییە  نوێنەری  )پۆلیارشی(  سیستەمی 
لەسەربنەمای  دەك��ات،  كۆمەڵگا  سەرەكییەكانی 
گرتووە  بەدەستەوە  دەسەاڵتی  جەماوەر  دەنگی 
تائەندازەیەكیش  و  ب��ەڕێ��وەدەب��ەن  حكومەت  و 

دەنگدەرەكانی خۆیان ڕەزامەند دەكەن.

ج- سارتۆری  
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داڵ(  )رۆب���ەرت  ه���ەروەك  س��ارت��ۆری(  )جیڤانی 
جەخت لەسەر جۆرە مۆدیلێكی تیۆری دیموكراسی 
هەوڵ  ئەو  دەكاتەوە.  شۆمپیتەر  دەستەبژێرەكانی 
و  پێكهاتە  تیۆرەدا،  ئەم  كامڵكردنی  لە  دەدات 
كاركردنی مۆدیلەكە بە شێوازێكی وااڵتر و ڕۆشنتر 
بە  دیموكراسی  ن��اوب��راو  ڕووەوە  ل��ەم  بخاتەڕوو، 
سەركردەی  گروپێ  كە  دەناسێنێ  سیستەمێك 
سیاسی دەستەبژێر لەنێو گروپە ركابەرەكانی تردا 
بەدەنگی جەماوەر دەگاتە دەسەاڵت و بە نوێنەرایەتی 

ئەوانیش بڕیار دەدات.
هاوچەرخەكان  دیموكراسییە  وای��ە  پێی  ناوبراو 
پۆلیارشییەكی  وات��ا  پۆلیارشین،  مۆدیلێكی 

هەڵبژێردراون. 
لەساتی  تەنها  دیموكراسی  ئ��ەوەوە،  ڕوانگەی  لە 
دەردەك��ەوێ��ت  ساتانەدا  ل��ەو  یاخود  هەڵبژاردن 
سەرلەنوێ  حكومڕان  دەسەاڵتداری  گروپێكی  كە 
ئیدی  ببێتەوە،  جەماوەر  دەنگی  بە  پێویستیان 
بڕیار  میللەتەكەیانەوە  بەناوی  حكومڕان  دەستەی 

دەدەن و حكومڕانی دەكەن. 
بەمشێوەیە لە دیدی سارتۆرییەوە، ئیدی دیموكراسی 
وەك  كە  نییە  خەڵك  خەیاڵی  نێو  چەشنەی  بەو 
پڕوپاگەندەی  جەماوەریی  و  گشتی  حكومەتێكی 
لە  كە  نییە  شێوەیە  ب��ەو  یاخود  دەك��رێ��ت،  بۆ 

دەوڵەتشارەكانی یۆنانی كۆندا هەبووە.  
خاڵێكی دیكەی سەرنجڕاكێش لەالیەن سارتۆرییەوە 
خراوەتەڕوو و پێشتریش ئەفاڵتوون جەختی لەسەر 
دیموكراسییە،  ناواخنی  گیروگرفتێكی  كردۆتەوە، 
بە  ئ��ەن��دازەی��ە  ل��ە  زی���اد  پشتبەستنی  ئ��ەوی��ش 
)چۆنایەتی( لەبەرچاونەگرتنی  و  )چەندایەتی( 

خ��اوەن  چونكە  تیۆرییەكەیەوە،  ڕووە  ل��ە  ی��ە 
دواجار  مەعنەوییەكان  و  دارایی  بەرژەوەندهاوبەشە 
و  ڕەزامەند  چەشنێ  بەهەموو  جەماوەر  پێویستە 
ڕێنما بكەن، واتا ئەو جەماوەرەی پێویستە دەنگی 

خۆیان بخەنە نێو سندوقەكانەوە.
و  یەكەم  ئامارەكان  دیموكراسیدا،  لە  بەهەرحاڵ 
لەڕێگەی  سەرەكین،  پێوەری  و  دەك��ەن  دواقسە 
ئامرازی پێشكەوتووانە و وردەكارانەی پڕوپاگەندەوە 
جەماوەر بەئاراستەدا دەبرێت و دەخرێنە نێو ڕێڕەوی 

بەرژەوەندی ڕێبەرە زیرەكەكانەوە.
نێوان  لە  ج��ی��اوازی  سارتۆرییەوە،  ڕوان��گ��ەی  لە 
هەڵبژێردراودا  پۆلیارشی  و  پۆلیارشی  سیستەمی 
ئەمەیە كە لە سیستەمی پۆلیارشی هەڵبژێردراودا، 
پارلەمان  لە  نوێنەرانەكانیانەوە  لەڕێگەی  جەماوەر 
بەشێوەیەكی  ی��اس��ادان��ان(  دەس��ەاڵت��ی  )وەك 
دەسەاڵتی  كۆنتڕۆڵی  و  چاودێریی  ناڕاستەوخۆ 
سیستەمی  لە  لەكاتێكدا  دەكەن،  )جێبەجێكردن( 
پۆلیارشی ناهەڵبژێردراودا ئەم كۆنتڕۆڵ و چاودێرییە 

بوونی نییە یاخود هێندە كاریگەر نییە.
لە دیموكراسییە نوێیەكاندا، دەسەاڵت لەنێو گروپە 
دابەش  بەشێوەیەك  دەستەبژێرەكاندا  جۆراوجۆرە 
كۆنتڕۆڵكردنی  و  دەسەاڵت  هاوسەنگی  كە  دەكرێت 
ڕادەگرێت، بەمانایەكی تر لە دیموكراسیدا )ڕۆڵ( و 
)هاندان( جێگەی  فشار و زۆرەملێ دەگرێتەوە كە 

بنەمایەكی ڕێبەرایەتی سیاسی دیموكراسیانەیە.

س����ەرچ����اوە: دك��ت��ر م��ل��ك ی��ح��ی��ی ص��الح��ی، 
بیستم.  ق��رن  در  غ��رب  سیاسی  اندیشەهای 

چاپ اول، 1381، ص )69-61 (
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ناوێت.  ئه وم  منیش  نه وێت،  منی  نیشتیمان  “ئه گه ر  
جیهان فراوانه “. ئه مه  قسه ی هۆگو گروتیوسه  که  یه کێکه  
ناوداره کان  و پسپۆری یاسای “سروشتی”  له  یاساناسه  
مه ترسی  له   ئازادبونی  پاش  که   نێوده وڵه تیه   یاسای  و 
زیندانی مۆریس دۆ رانژ له  16211دا وای گوتوه . گروتیس 
له  واڵت  له وێش دور  ژیا.  له  پاریس  ناچار ده  ساڵ  به  
De jure belli)یاسای  خۆی  کتێبی  به ناوبانگترین 

جه نگ و ئاشتی( نوسی.
   به اڵم نابێت ئه م هه سته ی گروتیس و چاره نوسه که ی 
وامان لێبکات وا بزانین که  هه ست یان چاره نوسی که سێک 
دوو  شته .  هه مان  جیئه هێڵێت ،  نیشتیمان  ئه مڕۆش  که  
گۆڕانی بنه ڕه تی رویداوه : یه کێکیان له  ئه رکی رۆشنبیردا، 

ئه وی تر له  فه زای کۆمه اڵیه تی رۆشنبیردا.
هه ر  له   کۆمه ڵگایه   ره خنه گری  ویژدانی  رۆشنبیر     
قۆناغێکی مێژوویدا، یان النیکه م ئه بێت وا بێت. ئه رکی 
رۆشنبیر هه ڵویستی ره خنه گرانه یه  به رامبه ر به  کۆمه ڵگا 
ناساو()1625- مۆریس  به   )ناسراو   Maurice of OrangeM1

1567( میری هۆڵه ندا.

رۆشنبیرانلهمهنفا

نووسینی: فرانس نۆیمان
لە فارسییەوە: رێبین هه ردی
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و پیشاندانی ئه وه ی کۆمه ڵگا تاچه ند ئازادی به دیهێناوه  یان نا. جارێ لێردا ده رفه تی ئه وه م نیه  بیسه لمێنم 
بۆچی ئه بێت وا بێت. ئه مه  پێویستیه که  په یوه ندی به   وێنایه که وه  هه یه  که  ته وه ره ی زانستی کۆمه ڵگا و 
سیاسه ته  - واته  وێنای ئازادی -. به اڵم له به رئه وه ی هیچ کۆمه ڵگایه ک - چ له  رابردو و چ له مڕۆدا - هه رگیز 
نه یتو انیوه  به ته واوی ئازادی مرۆڤ ده سته به ر بکات، ئه وا ئه رکی رۆشنبیر بۆ ره خنه گرتن وهه ڵسه نگاندن هه ر 
له  جێی خۆیه تی. رۆشنبیر ویژدانی کۆمه ڵگایه  و لێره وه  به  ده ربڕینێکی تایبه ت هه میشه  ده رکراوه ، چونکه  
ویژدان به تایبه تی له  سیاسه تدا هه رگیز سه رچاوه ی ئاسوده یی نیه . دیارترین ده رکه وته ی ئه رکی ره خنه گرانه ی 
رۆشنبیر سوقراته  که  فه یله سوفی به  “بێگانه یه کی ئه به دی له ناوماندا” و کاره که شی به  گومانکردن و پرسیار 

له باره ی خه سڵه تی فه لسه فه ی هه ر شکڵێکی حکومه ت و هه ر کۆمه ڵگایه ک پێناس ئه کات2 و ئه ڵێت:
“هۆکه ی ئه وه یه  که  من هه میشه  یه کێک له و که سانه  بوم و هه م، که  بێگومان ئه بێت ئاراسته ی عه قڵ بکه مه  
رێنمای خۆم، به ده ر له وه ی ئه م ئاراسته  عه قڵیه  چی بێت که  پاش تێڕامان و بیرکردنه وه  باشتر له  الیه نه کانی 
تر بۆ من ده رئه که وێت، له وڕوه شه وه  که  چاره نوسی من ئه مه  بووه ، ناتوانم نکوڵی له  قسه کانی خۆم بکه م”3. 
لێره دا هه رئه وه ندە به  گشتی سه باره ت به  ئه رکی رۆشنبیر به سه ، چونکه  مه به ست ته نها ئه وه یه  که  به مشێوه یه  
رێگه  بۆ شیکردنه وه ی چاره نوسه  جیاوازه کانی رۆشنبیران له  سیسته مه  سیاسیه  جیاوازه کاندا هه موار بکرێت.
ئاشکرایه  ئه رکی رۆشنبیر له  ده وڵه تشاره کانی یۆناندا، هه م زه حمه تتر و هه م ترسناکتره  له هه ر جێگه یه کی 
تر. له  یۆنان سیاسه ت له گه ڵ کلتوردا یه ک شته ، یان النیکه م به  یه ک شت پێناس ئه کرێت. شارستانیه تی 

Plato, Republic, trans, F.M. Conford, Book VI,ch.22. -2
 3) Plato, Crilo, Trans, B. Jowett.

فرانس نۆیمان

رۆشنبیر پاش سه قامگیربونی 
مه سیحیه ت له سه ده کانی 
ناوه ڕاستدا دۆخێکی ناسکی 
په یدا کرد، چونکه  که وتبوه  
نێوان دین و ده وڵه ته وه  و 
باشترین سودی له  ملمالنێی 
هه میشه یی ئه م دوانه  
وه رئه گرت و تا ئه وکاته ی 
که  کاره که ی له  الیه که وه  
نه ده گه یاند به   هه ڵگه ڕانه وه  
و له  الیه کی تریشه وه  به  
نه یاری سیاسی
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جیهانی ناسراو له  پنتێکدا چه قی گرتووه )که  یۆنانه (  و باقی جیهان راسته وخۆ به ربه ریه ، یان پێده چێت که  
وابێت. له به رئه وه ی سیاسه ت له گه ڵ کلتوردا یه ک شته ، ئه وا دورخستنه وه  یه کسانه  به  مه رگ. به اڵم له  قۆناغی 
زیاتر په یدا ئه کات، چونکه  ئه بینین که   ئازادیه کی  ئیمپڕاتۆریدا، دۆخه که  گۆڕانی به سه ردا دێت. رۆشنبیر 
ئه گه ر له ناو سیاسه تیشدا نه بێت، دیسان ته حه مولی بونی ئه کرێت. سیاسه ت چیدی له گه ڵ کلتوردا یه ک شت 
نیه ، ئامانجی فه لسه فی ئه پیکۆرس رێک ئه مه یه  که  ره وایه تی به  کاری رۆشنبیرێک بدات که  خۆی له  سیاسه ت 
به دور ئه گرێت و ئه ڵێت چیدی چاوه ڕوانی دادپه روه ری له  ده وڵه ت ناکه م و ته نها چاوه ڕوانی سه قامگیری 
چاوه ڕوانیه شیان  ئه م  و  سیاسه تدا  له   ئه خالقن  خوازیاری  هه روا  ره واقیه کان  به اڵم  ئاسایشه .  و  رێکخستن 
ئه بێته  هۆی گه لێک ناکۆکی. دورخستنه وه  له م دۆخه دا ئه گه رچی زیانه  ئه خالقیه کانی رابردوی نیه ، هێشتا 
ناڵه  و ماته مینی ئوڤیدیوس4 که  ئه گوستتۆس )ی  لەڕوی فکریه وه    کاره ساتباره .  هه ر به هه مان ئه ندازه  
ئیمپراتۆری رۆم( دوری خسته وه  بۆ که ناری ده ریای ره ش، باشترین شایه تی تاڵی شاعیرێکه  که  به شیکی 

جیانه کراوه یه  له  شارستانێتی رۆمی و زۆر ره نجی له پێناوی پێشکه وتنیدا بینیووه .
دۆخه دا  له م  التینیه  .  زمانه که ی  و  مه سیحی  ناوه ڕۆکه که ی  که   گشتیه   کلتورێکی  دۆخی  سێهه م  دۆخی 
دورخستنه وه  یان جێهێشتنی نیشتیمان هیچ مانایه کی نیه  و له  ده ربار و زانکۆکاندا پێشبڕکێ بۆ راکێشانی 
مه زهه بی  بێباکیی  و  خۆێنساردی  هۆی  به   و  مانایه ،  بێ  نه ته وه یی  جیاوازی  ئه که ن،  دورخ��راوه   زانایانی 
به رباڵوه وه  که  ده رئه نجامی ده وری بااڵده ستی و بێ رکه باری که نیسه یه  له  بواری کلتوردا، روبه ری چاالکیه  
داهێنه ره کان له  هیچ شوێنێکدا بۆ رۆشنبیری مه نفا ته سک نابێت. کار ئه گاته  جێگه یه ک که ئیتر له  دوای 

ئه مه وه  زانای رێبوار - به ده ر له وه ی به  خواستی خۆی رێبوار بێت یان به ناچاری - شتێکی زۆر ئاساییه .
به اڵم چه ند ئاوارتنێکیش هه یه . دوو دۆخ که  حوکمه  گشتیه کانی سه ره وه  له باره یانه وه  راست نیه ، یه کێکیان 
دۆخی زانای سیاسیه  و ئه وی تریان هه ڵگه ڕاوه کانه . لێره دا نامه ویت باسی هه ڵگه ڕاوه کان بکه م. به اڵم دوو 
نمونه  بۆ گروپی یه که م ئه هێنمه وه : دانتێ5 و مارسیلۆس پادۆئایی. دانتێ که  به  ناچاری پاریسی به جێهێشت، 
له  ده ربڕینی هه سته کانیدا ئه ڵێت: “چه ند تامی نان له  مه نفادا تاڵه ، و چه ند چونه  سه ره وه  و هاتنه  خواره وه  
 homo له  پلیکانه ی بێگانه کان سه خته “. دانتێ نه ک هه ر شاعیر و زانا ، به ڵکو سیاسه تمه داریش بوو. مه نفا
politicus )یان مرۆڤی سیاسی( له ناویدا کوشت، به اڵم شاعیر و زانای ناو ناخی به  لوتکه  گه یاند. وێنا 
)ته سه وره ( سیاسیه کانی له  غوربه تی نیشتیماندا له  بنه وه  گۆڕانی به سه ردا هات. سه فه رکردن بۆ ڤیرنا و 
بۆلۆنیا و پاریس و ئۆکسفۆرد و له نده ن و کۆلن و شاره کانی تر، له  ته سکبینی دیدی سنورداری لۆکاڵیانه  
رزگاریان کرد و به  بیرکردنه وه یه کیان له  سیاسه تدا گه یاند که  ئه گه رچی له سه ده ی چوارده دا سه رنجی بۆ خۆی 

رانه کێشا، به اڵم دواتر بوو به  ره قیبی کورتبینی لۆکاڵی و ناسێۆنالیزم. 
زانا سیاسیه که ی تر مارسیلۆس پادۆئایی بوو که  پاش دورخستنه وه  له  پاریس، چووه  خزمه ت ده زگایه کی 

Ovidius -4  )به  ئینگلیزی Ovid( )43 پ،م تا  17 دوای له دایکبون( شاعیری رۆمانی که  به  هۆی نادیاروه  به  فه رمانی ئاگۆستۆس 

دورخرایه وه  بۆ شارێک له  پاڵ ده ریای ره شدا و به  ناچار تا مردن له وێ مایه وه (.
5- ئه لیگری دانتێ )1265-1321( شاعیری ئیتاڵی که  له ساڵی 1302 له  الیه ن دادگای فلۆرانسه وه  حوکمی دورختستنه وه ی درا.)و.ک( 
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“لۆدڤیک  ده زگ��ای  وات��ه    ، ت��ره وه   سیاسی 
هه وڵیدا  ئ��ه و  یارمه تی  ب��ه   و  ب��اڤ��اری��ای” 
بکات  جێبه جێ  به رین  و  پان  نه خشه یه کی 
ده وڵه تێکی  دروستکردنی  مه به ستی  به   که  
کتێبه که ی  له   تیوریه کانی  بنه ما  نادینی، 
)به رگریکاری   Defensor pacis خۆیدا 

ئاشتی( داڕشتبوو.
له گه ڵ هه موو ئه مانه شدا  سه رنجدان له و خاڵه  
- به تایبه تی بۆ تێگه یشتن له  ناسیۆنالیزم - 
گرنگه که  قۆناغی گه شه کردنی مه سیحیه ت، 
تازه کرده وه   سه ره تایی  دۆخی  سه رله نوێ 
ته واوی  به   سیاسه ت  و  کلتور  تیایدا  که  
له و  یه کێک  له   وردبونه وه   بوو.  شت  یه ک 
روی��دا،  ئاسانتر  زماندا  له   گۆڕانکاریانه ی 

مه به سته که م رون ئه کاته وه .
رۆمیه کانیش له  رابردودا وه ک یۆنانیه کان، 
به   ناڕازیان  هونه رماندانی  یان  رۆشنبیران 
سزایه یان  ئه م  ئه دا.  حوکم  دورخستنه وه  
ناو نابوو extermination که  له  رووی 

دیو  ئه و  بۆ  بوو  ده رک��ردن  مانای  به   زمانیه وه  
سنور. به اڵم له  ده وروبه ری سه ده ی سێهه می زاینیدا وشه ی ناوبراو ماناکه ی گۆڕاو و مانای هه نوکه ی وه رگرت: 
واته  به  مانای له ناوچون و له ناوبردنی جه سته یی )یان کوشتن(6. هۆی ئه م گۆڕانی مانایه  و گه شه کردنی 
ئاسانه :  زۆر  کۆمه ڵناسیه وه   له دیدی  گۆڕانه   له م  تێگه یشتن  دین.  به   بوو  پڕبونی سیاسه ت  و  مه سیحیه ت 
و  باڵوبۆوه   کۆمه ڵگادا  له  سه رتاسه ری  ئه و سیسته مه   کۆمه ڵگادا سه پا،  به سه ر  تازه   به های  سیسته مێکی 
ناڕازیبونی گۆڕی بۆ هه ڵگه ڕانه وه . له وه  به دواوه  نه ده کرا له گه ڵ دوژمندا نه رمی بنوێنرێت، چونکه  ئه و نه ک 
هه ر باوه ڕی پیس ئه کرد، به ڵکو ره نگه  ببوایه  به  ناوه ندی نه یارێتی. له هه رجێیه ک  له بری رازیبونی عه قاڵنیانه  
باوه ڕی دینی یان نیوه  دینی تازه ببێته  ره گه زی یه کێتی به خشی کۆمه ڵگا، دۆخی هاوشیوه ی ئه وه ی دیمان 
دێته  پێشێ. وێنه ی تازه ی ئه م مه سه له یه  دوا فه سڵی کتێبی “په یمانی کۆمه اڵیه تی” رۆسۆیه  له ژێر ناونیشانی 
“دینی مه ده نی”دا، که  تیایدا جه خت له سه ر دروستبونی دینێکی مه ده نی تازه  بۆ وروژاندنی رۆحی راسته قینه ی 

 A.D, « Mediaeval .1921 to 184 The death penalty for heresy from« ,)1924( G.G Coulton -6
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په یوه ستبونی کۆمه اڵیه تی ئه کات و ئه ڵیت 
که سانێک که  بنه ما ئه خالقیه کانی کۆمه ڵگا 
کۆمه ڵگا  له   ئه بێت  پێیانه وه ،  ژێر  بخه نه  
پیشان  وای  که   که سانێکیش  و  ده رکرێن 
بده ن کار به و بنه مایانه  ئه که ن و به اڵم له  
کرداردا ئه و بنه مایانه  پیشێل ئه که ن، ئه بێ 
له  سیداره  بدرێن. ئه و که سه ی مه به سته کانی 
جێبه جێ  رۆس��ۆی  کتێبه که ی  فه سڵی  دوا 
حکومه تی  قۆناغی  له   بوو  رۆبسپێر  کرد، 
ترسدا. جارێکی تر باسی ئه م دۆخه  ئه که م.
سه قامگیربونی  پ��اش  رۆشنبیر  ب��ه ڵ��ێ، 
مه سیحیه ت له سه ده کانی ناوه ڕاستدا دۆخێکی 
نێوان  که وتبوه   چونکه   کرد،  په یدا  ناسکی 
له   س��ودی  باشترین  و  ده وڵ��ه ت��ه وه   و  دی��ن 
ملمالنێی هه میشه یی ئه م دوانه  وه رئه گرت و 
تا ئه وکاته ی که  کاره که ی له  الیه که وه  نه ده گه یاند به   هه ڵگه ڕانه وه  و له  الیه کی تریشه وه  به  نه یاری سیاسی، 
ئازاد بوو دریژه  به  کاره کانی خۆی بدات و، له به رئه وه ی ئه ندامی یه کێک له و گروپانه  بوو که  خاوه ن مافی 
تایبه تی و سه ربه خۆ بوون له  کۆمه ڵگادا، ئه یتوانی جێگه ی نیشته جیبونی خۆی بگۆڕێت و پێگه ی کۆمه اڵیه تی 

خۆی بۆ کۆی ئه وێت، ببات.
له گه ڵ  دروستبونی ده وڵه تی نه ته وه ییدا، دۆخێکی تازه  دروست ئه بێت. ئه بێ دوو قۆناغ له م ئاسته دا له یه ک 
جیابکرێته وه : دامه زراندنی ده زگای ده وڵه تی و ده رکه وتنی خودهۆشیاری نه ته وه یی. ئه وه ی ئه م دوو قۆناغه  
نیوان  په یوه ندی  له   ئاڵۆزیه کی سه ره کی  له هه مانکاتدا  که   فه رمانڕه وایه تیه   وێنای  ئه به ستێته وه ،  به یه که وه  
نێوان رۆشنبیر و ده وڵه تدا دروست ئه کات. فه رمانڕه وایه تی ده وڵه ت  له   ئه نجامدا  له   سیاسه ت و کلتور و 
پێویستی به  جیابونه وه ی ده وڵه ت له  کۆمه ڵگا و سیاسه ت له  کلتوره . ده وڵه ت ده زگایه که  که به  جیا له  
کۆمه ڵگا ده رکه وتووه  و دروستبووه ، له به رئه وه  یه کیك له  پێویستیه کانی ده وڵه ت نه رمی نواندنه  به رامبه ر هه ر 
بڕوایه ک که  به پێی یاسا قه ده غه  نه بێت و به  ده ربڕینێکی تر زیان به  کاره کانی ئه م “لڤیسانه “7 نه گه یه نێت. 
به اڵم لڤیسان سنورێک بۆ ده سه اڵتی خۆی نازانێت. من له  جێگه یه کی تردا  کێشه ی زانستی تازه ی سیاسه تم 

ئازادیه  له گه ڵ به مشێوه یه  ده ربڕی: “کێشه ی فه لسه فه ی سیاسی - و کێشه ی به  روکه ش چاره سه ر نه کراوی - ئاشتکردنه وه ی 
 . هاتووه   ناوی  مه سیحیه کاندا  نوسینی  و  ته ورات  له   که   ئه فسانه یی  ده ریای  دیوێکی  )لڤیسان(.  عیبری  له  وشه ی   leviathan -7
یه که م که س که  ئه م وشه یه ی خسته  ناو فه لسه فه ی سیاسیه وه  تۆماس هۆبز بوو که  کتێبێکی به ناوبانگی به م ناوه وه  نوسی و ده وڵه تی 
به  هاوشێوه ی لڤیسان دانا، واته  بونه وه رێک که  ده سه التی له  تاکه کان بااڵتره  و ئه بێت هه موو هاواڵتیان په یڕەوی له  ئیراده ی ئه و بکه ن.
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ناچارکردندا. هاوکات له گه ڵ دروستبونی ئابوری پاره دا، ده وڵه ت له  سه رده می تازه دا له  به رگی ئه و ده زگایانه دا 
ده رئه که وێت که  بانگه شه ی ئه وه  ئه کات که  بۆ ئه وه ی بازرگانی له سه ر بنه مایه کی دڵنیا بگه شێته وه  و هاواڵتیان 
له  به رهه می کار و هه وڵه کانیان بخۆن، ئه وا ئه بێت ده سه اڵتی ناچارکردن به  تۆپزی له ده ستی ئه ودا بێت. 
هاواڵتی به  دروستکردنی ئه م ده زگایه  و داننان به  ده سه اڵتی فه رماڕه وایکردنیدا، له هه مانکاتدا ئامێرێکیان 
و  بکات  مه حرومی  پێویست  پشتیوانی  له   و  هه وڵه کانی  شیرینی  ئه نجامی  له   ئه یتوانی  که   دروستکردووه  
زۆرجاریش ئه یکرد. لێره وه  له هه مانکاتدا که  هه وڵیئه دا پاساو بۆ ده سه اڵتی فه رمانڕه وا بهێنێته وه ، به  نیازبوو 
پاساو بۆ سنورداربونی ده سەاڵتی ده وڵه ت بۆ ناچارکردنیش بهێنێته وه . مێژووی بیرکردنه وه ی سیاسی تازه ، 
مێژووی هه وڵدانه  به  مه به ستی پاساوهێنانه وه  بۆ ماف و زۆرکردن، یان یاسا و ده سه اڵت. هیچ تیوره یه ک 
له  زانستی سیاسه تدا نیه  که  ئه م دوو کاره  به  یه که وه  نه کات. ته نانه ت توندڕه وترین تیوره کانی الیه نگری 
ده وڵه تی ره ها )وه ک تیوره کانی هۆبز و سپینۆزا( که  سه ره تا به  روکه ش مافه  فه ردیه کان له  ده رگا ئه که نه  
ده ره وه  ، دیسان ئه و مافانه  له  په نجه ره وه  ئه که نه  ژوره وه : هۆبز له و رێگه یه وه  که  فه رمانڕه وا ئه کات به  نوێنه ر 
یان کارگوزاری بازرگانی کۆمه ڵگا و ئه گه ر له کاره که یدا سه رکه وتوو بوو، هه موو ده سه اڵت و هه ڵبژاردنه کانی 
لێ  ده سه اڵته کانی  هه موو  خوارد،  شکستی  ئاسایشدا  رێکخستنی  سه قامگیری  له   ئه گه ر  و  بسپێرێت  پێ 
بسه نێته وه ، سپینۆزاش به وجۆره ی که  به و پێوه ره ی دروستی کردووه  و مافی یه کسانکردووه ، به  زۆرکردن، 
رێگه  به  هه ر گروپێکی کۆمه اڵیه تی خاوه ن ده سه اڵتی پێویست ئه دات که  ده سه اڵتی کۆمه اڵیه تی خۆی به  ماف 
بگۆڕێت و alterius iuris )واته  نه بونی ئه هلیه ت بۆ خاوه ندارێتی ماف( بگۆڕێت بۆ sui iuris ) واته  
بونی ئه هلیه ت بۆ خاوه ندارێتی ماف(. ته نانه ت لۆک که  الیه نگری ماف و یاسایه ، خۆی به  ناچار ئه زانێت 
که  “ده سه اڵتێکی تایبه ت بۆ شا دابنێت و رێگه ی پێبدات هه رکاتێک ماف و یاسای بونی ده وڵه ت که وته  

مه ترسیه وه  - و هه ندیکجار به  پێچه وانه ی یاساوه  - ده ستبه کار بێت”8.
ئه م ئاڵۆزیه  بنه ره تیه  له  زانستی تازه ی سیاسیدا، له  پیگه ی ئاڵۆزی رۆشنبیردا ده رئه که وێت.

له  قۆناغی یه که مدا و به ر له  گه شه کردنی ناسیۆنالیزم، رۆشنبیر روبه ڕوی هیچ کێشه یه کی گه وره  نه بۆته وه ، 
به تایبه تی ئه گه ر که سێک له  کاروباری سوپایی یان به ڕێوبه رایه تی یان دادوه ری یان داراییدا لێزانیه کی هه بێت، 
که  پسپۆربون له و بوارانه دا زۆر له  الیه ن ده زگای دیوانی پاشاکانه وه  پێویسته . له  رووی خۆێندنه وه ی ئه و 
چۆنایه تیه ی به مشیوه یه  له  دۆخی رۆشنبیردا دروست بووه  و له  سنوری نه ته وه کان تێئه په ڕێت و ئه گه ری 
ئه وه  ئه ڕه خسینێت که  په یڕه وی هه ر فه رمانڕه وایه ک بکات که  ئه یه وێت و له  کوێ ویستی نیشته جی بێت 
قۆناغی  لێبکات،  پێشوازی  به  خۆشحاڵیه وه   تر  ئه وی  دوریخسته وه ،  ئه گه ر فاڵن سه رچاوه ی ده سه اڵت  و، 
سه ره تایی )واته  سه ده ی پانزه  و شانزه ( و قۆناغی دوای ئه و، واته  سه رده می ده سه اڵته  ره ها رۆشنگه ره کان، 

له م قۆناگه دا باشترین نمونه یه .
ناسیۆنالیزم ژێرخانی ره وایه تیدانه  به  فه رمانڕه وایی ده وڵه ت و، له  هه مانکاتدا به ڕاستی خوڵقێنه ری کێشه ی 
گرنگ  ئه وه نده   ئیمه وه   دیدی  له   ئه که ین،  باسی  ئه م سه رده مه ی  هێنده ی  قۆناغێک  هیچ  ئێمه یه .  ئه مرۆی 

8- بگه ڕێنه وه  بۆ فه سڵی »مۆنتیسیکۆ« هه ر له م کتێبه دا.
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و بابه تی نیه . چونکه  نه ته وه  مافی ئه وه  به خۆی ئه دات، شتی وا له  هاواڵتی داوا بکات که  له گه ڵ بونی 
ئه و تیۆرانه دا که  بۆ سنوردارکردنی داڕێژراون، سنور و ئه ندازه یه ک ناناسێت. ته نها سنورێک وه ک لۆسه ر 

دیاریکرد، ویژدانی مرۆڤه .
چۆن  ئه وه ی  تاوتوێکردنی  سه ریهه ڵدا.  ئێمه   ئه مرۆی  کیشه ی  و  ئه ژیا  گروتیوس  که   بوو  قۆناغه دا  له م 
خواسته کانی نه ته وه  له هاواڵتی زیاتر بوو، خۆی بابه تێکی سه رنجراکێشه . شانۆکه  فه ڕه نسای سه ده ی حه ڤده یه  
کاتێک که  ده وڵه تی نه ته وه یی ئه و واڵته  له  ملمالنێی کاسۆلیکه کان و هۆگنۆکانه وه 9 دروست ئه بێت. له  جه نگه  
مه زهه بیه کانی سه ده ی شانزه دا که  بووه  هۆی هاتنه  سه ر حوکمی هانری چوارهه م، ئه وه  سه لما که  خزمایه تی 
دینی، بااڵتره  له  شوناسی نه ته وه یی. به اڵم له  قۆناغی ریشلۆی سه ره ک وه زیراندا، بارودۆخه که  گۆڕا. هێواش 
هێواش بێ ئه وه ی هه ست پیکراو بێت، وه فاداری هاواڵتی بۆ ده وڵه تی تاک نه ته وه یی به سه ر هه ر په یوه ندیه کی 
تردا سه رکه وت. باشترین نمونه ی ئه م مه سه له یه  له  کاتی ئابڵۆقه دانی به ناوبانگی شاری الرۆشلدا ده رکه وت. 
هاواڵتیانی الرۆشل کاڵڤینست بوون و له هه مانکاتدا که  په یمانیان له گه ڵ چالرزی یه که م پاشای ئینگلته رادا 
ئه به ست و بێگومان خیانه تیان له  نیشتیمانه که یان ئه کرد، رایانگه یاند که  هیچ شتێک له و په یمانه دا نابێت 
به  خیانه ت بزانرێت. که وابوو وه ک ئه بینین که  له ناو گه رمه ی جه نگی مه زهه بیدا - و به  پێجه وانه ی هه شت 
جه نگی مه زهه بی سه ده ی شانزه وه  - ئه مجاره  وا هه ست ئه کرێت که  وه فاداری بۆ نه ته وه  به هیچ شێوه یه ک 

که متر نیه  له  وه فاداری بۆ مه زهه ب.
هۆی  بۆته   کۆمه ڵگادا،  له   فه ردی  ویژدانی  و  فه رمانڕه وایه تی  نێوان  ناکۆکی  تازه دا  سه رده می  له  مێژووی 
بۆ   .)inner emancipation(”ده رون��ی “رزگاری  ناوه   ناویان  دواجار  که   تازه   دیارده یه کی  ده رکه وتنی 
رونکردنه وه ی بابه ته که  چوار نمونه  ئه هێنینه وه : سپینۆزا و ئابێ ملیه  و کانت و تیئۆدۆرۆ مومزن. ئه م چوار 
که سه  له وه دا هاوبه ش بوون که  ئه و سیسته مه  سیاسیه یان ره د ئه کرده وه  که  له ناویدا ئه ژیان، به اڵم ئاره زوو 
یان توانای ئه وه یان نه بوو هێرشی بکه نه  سه ر. سپینۆز خۆی له  هه موو جۆره  په یوه ستبونیک به  سیسته می 
له سه ده ی  بۆ ئه وه ی به شێوه یه ک که  شایسته ی که سێکی حه کیمه  بژی. “ئابێ ملیه”   سیاسیه وه  دزیه وه ، 
له  خۆی  به رگدا  له  سێ  که   وه سیه تنامه یه ی  ئه و  به اڵم  بوو،  کاسۆلیک  ته مه نیدا  له  سه رتاسه ری  هه ژده دا 
به جێی هێشت، ئاشکرای کرد که  کۆمۆنیستێکی مولحید بووه ، ژیانی کانت به  روکه ش ژیانی مامۆستایه کی 
زانکۆی پرۆسی بوو، و شانازی به وه وه  ئه کرد که  هه رگیز له  وانه کانی غائیب نه بووه ، و هیچکات رێکخستن 
و شێوازی ئاسایی ژیانی رۆژانه ی تێک نه داوه . به اڵم له  نامه کانیدا ئاشکرای کرد که  بیری شۆڕشگێرانه  به  
خه یاڵیدا هاتووه  که  هه رگیز جورئه تی چاپ و باڵوکردنه وه یانی نه بووه ، هه رچه ند ئه وه شی وتووه  که  هیچکات 
لەمەوپێش  ته نها چه ند ساڵ  که   مومزن  تیئۆدۆرۆ  وه سیه تمانه ی  باڵونه کردۆته وه .  راستی  له   دوور  شتێکی 
باڵوکراوه ته وه 10، به راستی وه ک که سێکی لیبڕال پیشانی ئه دات که  ناکۆک بووه  له گه ڵ رژێمی سیاسی هه بودا، 
له  کانگای دڵه وه  بێزار بووه  لێی، ئاره زوی چاالکی سیاسی، هێنده ی تامه زرۆی بۆ لێکۆڵینه وه ی زانستی بووه . 
به مشیوه یه  ره هه ندی هاوبه شی ئه و چوارکه سه ی هێنامانه وه  ئه وه یه  که  هه موویان به رهه می مه زنیان له  خۆیان 

Huguenots -9 ناوێک که  له  سه ده ی شانزه هه مه وه  به  پرۆتستانته کانی فه ڕەنسا ئه گوترا. 
. 71 .p,1952 ,Theodor Mommsen, past and present, vol. I, No. I 10- وه رگێڕانی ئینگلیزی
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واته  سپینۆزا و کانت، به جێهێشت و دوانیان 
سه رچاوه ی  به   شۆڕشگێڕانه  بوون  خزمه تی 
بۆ زانینی مرۆڤایه تی.

ئێمه دا له  قۆناغی لیبرالیسمدا  له چاوی  )ک��ه  
س����ه رده م����ی ل���ه چ���او  راب������ردودا،  وه ک 
رۆشنبیری  رۆشنبیر ئاڵتونی  ده رئه که وێت( 

ره قیبه کان،  سیاسیه   حیزبه   سیسته می  و  سه ربه خۆ  رۆژنامه ی  و  ئازاد  زانکۆی  ئازاده .  به رهه مهێنه رێکی 
هه موویان جۆریک فه زا دروستئه که ن که  له گه ڵ ئاره زوی ئه و رۆشنبیرانه دا ئه گونجیت که  له رێگه ی فرۆشتنی 

به رهه مه کانیانه وه  له  بازاڕی ئازاددا ئه ژین.
له  سه رتاسه ری قۆناغێکدا که  له سه ده ی شانزه وه  ده ست پێئه کات و به  سه ده ی نۆزده  کۆتایی دێت، که سانێک 
که  سۆزێکیان له سه ردایه  و یاخی ئه بن، هیشتا ئه توانن “به ره و ده رون نیشتیمان جێبهێڵن” و “بۆ مه نفای 
ئه توانن  ئاسانی  به   هێشتا  لێی،  دەر بکرێن  یان  به جیبهێڵن  خۆشیان  واڵتی  گه ر  ته نانه ت  بڕۆن”.  ده رون 
ماڵێکی تازه  بدۆزنه وه . له سه ده کانی شانزه هه م و حه ڤده هه مدا له  ده ربارێکه وه  بۆ ده ربارێکی تر کۆچ ئه که ن 
و له سه ده کانی هه ژده  و نۆزده دا رۆشنبیرانی ئازاد )یان ئاواره ( وه ک هرتسن و باکۆنین و بایرۆن11، بۆ 

هه رکۆی ویستیان ئه ڕۆن.
له هه مان حاڵه تدا دیارده یه کی نوی له ناو ده وڵه ته  تاک نه ته وه یه کاندا له  ئاسۆدا ده رکه وت که  بریتیه  له  بااڵده ستی 
بیرۆکراتی به سه ر کۆمه ڵگادا و ئاره زوی گۆڕینی رۆشنبیره   بۆ کارمه ندی کۆمه ڵگا. رۆشنبیر له  جێبه جیکردنی 
ئه و ئه رکانه دا که  له  ئه ستۆیه تی، روبه ڕوی گرفتی روو له  زیاد ئه بێته وه . ژولیان بندا رۆشنبیران تۆمه تبار 
ئه کات که  خیانه تیان له  په یامه که ی خۆیان کردووه  یان له و بنه ما ئه خالقیانه ی که  بونیانی مومکین کردووه  
دابڕاون. هه نوکه  چاو له م تۆمه ته  ئه خالقیه  ئه پۆشین و ده ست ئه که ین به  شیکردنه وه ی کۆمه ڵناسیانه  و 
لێره دا ئه بینین که  راسته  رۆشنبیران هه رچی زیاتر ئه بنه  کارمه ندی کۆمه ڵگا. هیچ گومانی تیا نیه  که  دامێنی 
و رۆشنبیر  ئاسای رۆشنبیران که وتۆته  مه ترسیه وه   ئه رکی سوقرات  گرتۆته وه .  بیرۆکراسی رۆشنبیرانیشی 
بووه  به  به رگریکه ر له  “دۆخی هه بوو”. هه ر ئه م گۆڕانه ش له  پایه ی رۆشنبیردا و گۆرانی فه زای کۆمه اڵیه تی، 

گواستنه وه ی له  کلتوریکی نه ته وه ییه وه  بۆ کلتورێکی تر ئه سته م کردووه .

M )1788-1824(  Lord Byron -11شاعیری ئینگلیزی که  به هۆی مه سه له ی شه خسی و کۆمه اڵیه تیه وه  نێشتیمانی به جێهێشت و تا 
کۆتایی ته مه نی هه رگیز نه گه ڕایه وه  بۆ ئینگلته را. )و،ف(
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لوتکه ی ئه م ره وته  له  ده وڵه ته  تۆتالیتاریه کاندا پێئه گات. ده وڵه تی تۆتالیتار ته نها به  کۆنتڕۆڵکردنی ئامێره  
حکومه تی  له   جیاوازه   لێره داشدا  رێک  و  بهێنێت،  واز  ناتوانێت  و  ناهێنێت  واز  ناچارکردن  ته قلیدیه کانی 
ره ها. )ده وڵه تی تۆتالیتار( ئه گه ر بڕیاره  وه ک رژێمێکی دیکتاتۆری درێژه  به  بونی بدات، ئه بێت سه رتاسه ر 
بیرکردنه وه ی مرۆڤه کان  کۆنتڕۆڵ بکات، و له م رێگه یه وه  کلتور بگۆڕێت به  پڕوپاگه نده . که م که س ئه توانێت 
له به رامبه ر ده زگایه کدا که  به شیوه یه کی رێکخراو بیروڕا بێنرخ و زه لیل ئه کات، ته حه مول بکات. “رزگاربونی 
ده رونی” له بارودۆخێکی وادا، یه کسانه  به  وازهێنان له  چاالکی فکری. وه اڵمی ئه و پرسیاره ی که  “داهێنانه کانی 
ده رون،  بۆ  کۆچکردووان 
ئیتاڵیادا  و  ئه ڵمانیا  له  
وشه دا  له یه ک  ب��وو؟”  چی 
هیچ.  ئ��ه ب��ێ��ت��ه وه :  ک���ورت 
ناو  بۆ  کۆچکردوان  مێزی 
خاڵی  ه��ه م��ووی  ده رون 
ده ستنوسێک  هیچ  ب��وو. 
ن���ه ب���وو ل���ه س���ه رده م���ی 
بێت،  نوسرا  دیکتاتۆریدا 
ئومێدی  به   نوسه ره که ی  و 
باڵوکردنه وه  له پاش که وتنی 
له   تۆتالیتاره وه ،  رژێمی 
مێزه که یدا  چه کمه جه ی 
شاردبێتیه وه . مه به ست له م 
سه ر  هێرشکردنه    قسه یه  
نازی  به   دژ  رۆشنبیرانی 
نیه ، مه به ست رونکردنه وه ی 
ئه و مه سه له یه یه  که  بۆچی 
بونی  ف��ک��ری  ب��ه ره��ه م��ی 

نه بوو، و بۆچی ته نیا چاره ی رۆشنبیرانی نه یاری رژێمه  تۆتالیتاره کان. کۆچی فیزیاییه .
له وه ی که  گوتم ئاشکرایه  که  کۆچکردن له سه رده می ناسیۆنالیزمدا، بێ ئه ندازه  له هه ر کاتێکی تری رابردو 
ده ردناکتره . ئه و رۆشنبیره ی نیشتیمان به جێئه هێڵێ، ته نها جێگه ی نیشته جیبونی خۆی نا گۆڕێت. ئه بێت له  
پێشینه  مێژوویی و ئه زمونه  هاوبه شه کانی داببڕێت، ئه بێ زمانێکی تازه  فێر بێت، ئه بێ به م زمانه  و له رێگه ی 
ئه م زمانه وه  بیربکاته وه  و ئه زمونی شته کان بکات، ئه بێ به  یه ک وشه  ژیانێکی سه رله به ر تازه  دروستبکات. 
ئه وه ی ئه بێت خۆی له گه ڵدا بگونجێنێت، له ده ستدانی کار و ماڵ و پله  و پایه  نیه  )که  ئه ڵبه ته  ئه مه ش خۆی 

له  خۆیدا ده ردناکه (، ئه بێت له گه ل قورسای کلتورێکی تردا بگونجێت.
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نازیدا  ئه ڵمانیای  له   ناکرێت )وه ک  ته حه مول  له   دۆخێک که   بێت  رزگاربون  به مانای  ئه گه ر کۆچ  ته نانه ت 
هه بوو(، دیسان ئه م گونجانه  ئاسانتر نابێت. رق له  نازیسم به هیچ شێوه یه ک باری گرفته  ده رونیه کانی سوکتر 
نه ئه کرد، ته نانه ت )و به ڵکو به تایبه تی( باری ئه و که سانه ی که  ره نگه  ناویان بنێین )زانایانی سیاسی(، واته  
رۆشنبیرانی وه ک میژوونوسان، کۆمه ڵناسان، ده رونناسان و توێژه رانی زانسته  سیاسیه کان که  سه روکاریان 
له گه ڵ مه سه له کانی کۆمه ڵگا و ده وڵه تدا هه یه  و ناچار بوون - یان ئه بوو ناچار بن - ده ستوپه نجه  له گه ڵ 
راستیه  دڕنده  و تونده کانی سیاسه تدا نه رمبکه ن. به  ئه نقه ست ئه ڵێین به تایبه تی زانایانی سیاسی که  روبه ڕوی 
گرفتی ده رونی بونه ته وه ، چونکه  ئه مجۆره  که سانه  چاالکانه  له رێی دروستکردنی سیسته می سیاسی پاکتر و 
باشتردا ئه جه نگان -یان ئه بوو بجه نگێن - و کاتێک به ناچاری نیشتیمانه که یان به جێهێشت، چاره نوس له  سێ 
ره هه نده وه  گه مارۆی دان: چونکه  هه م وه ک تاکێکی مرۆڤ، هه م وه ک زانایه ک و هه م وه ک مرۆڤێکی سیاسی، 

ئاواره  و ده ربه ده ر بون.
ئه گه ر بمانه وێت رێسایه کی گشتی له  کۆمه ڵناسیدا دابنێین. ره نگه  ئه بێت وا بڵێین که :

“کۆچ ئاسانتر ئه بێت، ئه گه ر رۆشنبیری کۆچکردوو بتوانێت پێگه ی کۆمه اڵیه تی خۆی له گه ڵ خۆیدا ببات، واته  
ئه و فه زا کۆمه اڵیه تیه ی بۆ ئه چێت، له گه ڵ ئه و فه زایه دا که  جێی هێشتووه ، له یه ک بچێت.

کۆچکردن ئاسانتر ئه بێت ئه گه ر وه رگرانی تازه  جێگه ی وه رگرانی کۆنی بگرنه وه  که  به  به راورد به  رابردو 
پێکهاته یه کی لێکچویان هه بێت، به جۆرێک هه م ئه و بتوانێت له گه ڵ ئه وانی دیدا قسه  بکات، هه م ئه وانیش 

بتوانن قسه ی له گه ڵ بکه ن )ئه م چه مکه  دوو الیه نیه  هانس شپایه ر له  نوسینه کانیدا هێناویه تیه وه 12(”
هه نوکه  گه ر ئه م قسه  گشتیانه  له باره ی ئه و پینچ دۆخه وه  به کار بێنین که  بینیمان، به م ئه نجامانه ی خواره وه  

ئه گه ین:
“ئه گه ر وه ک یۆنان له سه رده می دێریندا، شارستانیه ت له  خاڵیکدا چڕ بێته وه  و، ئه گه ر سیاسه ت و کلتور یه ک 
شت بن، کۆچکردنی رۆشنبیران ئه بیته  هۆی وشکبونی توانا فکریه کانی و ره نگه  مه رگی فکری چاوه ڕوانی 

بکات.
له  شارستانێتی گشتی سه ده کانی ناوه ڕاستدا، پێگه ی کۆمه اڵیه تی و وه رگران له  هه موو شوینێکدا که متازۆر 
یه ک شتن. قوتابیان و مامۆستاکانی زانکۆ له  سه ده کانی ناوه ڕاستدا به گشتی خه ڵکی هه موو واڵته کان بون 
و به یه ک زمان قسه یان ئه کرد و ئه یاننوسی و له  یه ک سیسته می به های بنه ڕه تیدا هاوبه ش و شه ریک بون.

تایبه تین  لێهاتوویی  خاوه ن  که   که سانێک  تازه ،  مانای  به   ده وڵه تیه کاندا  ده زگا  ده رکه وتنی  له سه رده می 
به تایبه تی له  بواری سوپایی و به ڕێوبردندا، مافیان به  خۆیان ئه دا پاداشی به رزتر داوا بکه ن، و له هه موو 

ده رباره کاندا پێگه ی کۆمه اڵیه تی و وه رگرانی یه کسانیان هه بوو.
دروستبونی دەوڵه تی یه ک نه ته وه یی، رزگاری رۆشنبیرانی له به ر ئه و هۆیانه ی که  وتمان ئه سته متر کرد. به اڵم 
هێشتا رێگه ی کۆچکردن بۆ ده رون و له سه ده ی هه ژده  و نۆزده دا، کۆچکردن بۆ واڵتانی تر، هێشتا به  رویدا 

کرابۆوه . 
 Hans Speier, «The social Conditions of the Intellectual Exile» Social Order and the -12

.94-86 ,Risk of War, New York, pp
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ئاشکرایه  که  له باره ی تۆتالیتاریسمی ئه ڵمانیاوه، ئه بێت  هه ندێک ورده کاری دیاریکراو باسبکه ین. ئه مکاره ش 
ته نها به  شیکردنه وه ی دۆخی واقعی ئه ڵمانیا و پێگه ی رۆشنبیری ئه ڵمانی مومکینه .

زۆر پێش ساڵی 1933، شێوه ی بیرکردنه وه ی رۆشنبیری ئه ڵمانی ئاخنراو بوو به  گومانکاری و نائومێدی و 
نزیک له  ناباوه ڕی و گاڵته جاڕیکردن بوو به  بنه ماکان. ئه وه ی به  شۆڕشی 1918 به ناوبانگه  دوو قوتابخانه ی 
سیاسی ناکۆک به یه کی دروستکرد: یه کێکیان ویلسۆنیسم و ئه وی تریان به لشه فیسم. له باره ی کۆته کی هێزه  
فکریه  جیاوازه کانه وه  بۆ سه ر ئه وروپا و به تایبه ت ئه ڵمانیا، هه رچی بڵێین هێشتا که ممان وتووه . تیوره ی 
به رزه فڕی ویڵسۆن له باره ی مافی چاره ی خۆنوسین له  چوارچێوه  یان ده ره وه ی نه ته وه  یه کگرتوه کان، به  
مه به ستی کۆتایهێنان به جه نگ و توندوتیژی، ئاشکراکه ری هیوای لیبراله کانی ئه ڵمانیا و په یره وانی دیموکراتی 
کرێکاری ئه و واڵته  بوو. شۆڕشی لینین له  چاوی کرێکاران و هه ندێک رۆشنبیردا وه ک ده رکه وتنی مه سیجی 

مژده به خش و کۆتایهاتنی سته مکاری و ئازادی مرۆیی و که وتنی ده سه اڵتی سیاسی بوو.
هه ردوو تیوره که  دۆڕان. دیموکراسی ته نانه ت پێشتریش دۆڕا بوو، چونکه  له  نزیکه وه  به  سترابوو به  شکسته وه  
)شکستی ئه ڵمانیا له جه نگی جیهانی یه که مدا( و هه رگیز ئه و چاالکی و بڕوابونه  به خۆی به ده ستنه هێنا که  
له واڵته  ئەنگلۆساکسۆنه کاندا به ده ستی هێنابوو. لیبراسمی ئه ڵمانیا له  ئه نجامی سیاسه ته کانی بسمارکه وه  
وه ک  ئه ڵمانی  دیموکراسی  دۆڕاندبوو.  ئیمپریاالنه   فراوانخوازی  به   ئازادیشی  و  کردبوو  گه نده ڵی  له   روی 
ده زگایه کی بیرۆکراسی پانوپۆڕ سڕابۆوه  و ئازادی کۆمه اڵیه تی، به   به های موچه ی به رز فرۆشتبوو. به لشه ڤیسم 
گۆڕا بوو بۆ ده زگایه کی تیرۆرستی که  خراپ سودی له  فه لسه فه ی مارکس وه رئه گرت و تاکه  ئامانجی زیادبونی 
ده سه التی یه کیتی سۆڤیه ت بوو له  ده ره وه  و به هێزکردنی ده سه التی سه رکوتکه ری باندی فه رمانڕەواکه ی له  

ناوه وه . 
به سه ر  ئه ڵمانیا  مه زنیتی  ژیانه وه ی  الیه نگرانی  و  ناسیۆنالیسته کان  کۆنه کانی  تیوره   دیسان  دۆخه دا  له م 
رۆشنبیرانی ئه ڵمانی و به تایبه تی ژیانی زانکۆییدا بااڵده ست بوو. زانکۆکان بون به  ناوه ندی بیرکردنه وه  دژ 
به  دیموکراسیه کان. به  هه ڵه  وه رنه گیرێت. من ناڵێم ئه رکی زانکۆکان پڕوپاگه نده ی دیموکراسیه . له م بواره دا 
به  ته واوی له گه ڵ بیروڕاکانی ماکس فیبه ردام له  وتاره  به ناوبانگه که یدا به ناوی “پیشه ی زانست”13. به اڵم 
گاڵته کردن به  دیموکراسی و وروژاندنی هه سته  ناسێۆنالیستیه کان و پیاهه ڵدان و ستایشی رژێمه کانی رابردو 
و شاردنه وه ی ئه مانه  به  خۆپیشاندانی درۆزنانه  به وه ی که  “ناسیاسین”، بیگومان و به  دڵنیای له  ئه رکی 

زانکۆکان نیه .
زانکۆی  بۆ  چوم  1918دا  به هاری  له   کاتێک  بگێڕمه وه .  بۆ  خۆمتان  شه خسیه کانی  ئه زمونه   بده ن  رێگه م 
برسالڤ، ئابوریزانی ناوداری ئه و زانکۆیه  له  یه که م وانه ی خۆیدا په یماننامه ی ئاشتی 1917ی ره دکرده وه  که  
تیایدا پێشنیاری ئاشتی بێ خستنه سه ر زه وی ئه وانی تر و بێ پێدانی باج کرابوو و خوازیاری خستنه  سه ری 
لۆن وی و بری و گۆڕینی به لژیکا بوو بۆ سه رزه مینێک له ژێر کۆنتڕۆڵی ئەڵمانیادا و کۆلۆنیالکردنی به شێکی 
گه وره ی ئه وروپای رۆژهه اڵت و به ده ستهێنانی کۆلۆنی له  ده ره وه ی ئه وروپا. ته نانه ت مامۆستایه کی ناودارتری 

)Max Weber, Wissenschaft  als Beruf )Scholarship as a profession -13
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ئه ده بیات، پاش ئه وه ی رێزی خۆی بۆ فه لسه فه ی ئایدیالیزمی کانت 
راگه یاند، ده ستیکرد به  ده رهێنانی ئه م مه سه له  ره هایه  له و فه لسه فه یه  
که  ئه ڵمانیا ئه بێت سه رکه وێت و ئه بێت حکومه تی سه ڵته نه تی هه بێت 
و ئه بیت به  هه موو ئه و مه رجانه ی که  وترا ئاماده ی ئاشتی بێت. کاتێک 
له  پایزی 1918دا چوم بۆ الیپزیک، بینیم مامۆستای ئابوری ئه و زانکۆیه  
- هێشتا له  ئۆکتۆبه ری 1918دا - به  پێویستی ئه زانێت پشتیوانی خۆی 
سوپای  ئه نجومه نی  و  ژه رمه نی  پان  یه کێتی  ئاشتی  مه رجه کانی  بۆ 
ئه ڵمانیا رابگه یه نێت و، مامۆستای مێژووش به ڵگه ی بڕاوه  ئه هێنێته وه  
که  خودی دیموکراسی له گه ڵ رۆحی ئه ڵمانیدا ناته بایه  و گه رچی ره نگه  
بۆ ئه نگلۆساکسۆنه کان بگونجێت، به اڵم ناکۆکه  به  ئایدیالیزمی نه ژادی 
ژه رمه ن. کاتێک له  هاوینی 1919دا گواسترامه وه  بۆ رۆستۆک، بینیم 
ئه نجام  ئاشکرا  به   که   یه هود  به   دژ  پروپاگه نده ی  روبه ڕوبونه وه ی  بۆ 
ئه درا، هیچ چاره یه ک نیه  جگه  له وه ی رێکخراوێک له ناو خوێندکاراندا 
دروستبکه م. سه رئه نجام کاتێک گه یشتمه  فرانکفۆرت، یه که م ئه رک که  

روبه ڕوم بۆوه  یارمه تیدان بوو له  پاراستنی مامۆستایه کی سوسیالیستی 
له الیه ن  جه سته یه ی  و  سیاسی  هێرشه   ئه و  به رامبه ر  له   دامه زراو  تازه  
خوێندکارانه وه  ئه کرایه  سه ری، ئه و خویندکارانه ی که  له ژێره وه  له  الیه ن 

زۆرێک له  مامۆستاکانه وه  پشتگیری ئه کران.
ئه م  بۆ  پڕوپاگه نده یان  ئه م  که   که سانێک  بده ین  ئه وه   سه رنجی  ئه بێ 
دوو  پله   مامۆستایانی  ئه برد،  ئه مکارانه   بۆ  په نایان  و  ئه کرد  تیورانه  
زانکۆکانی  یه کی  پله   ئه ستێره کانی  ئه وترێت  وه ک  هه موویان  نه بون، 
خۆیان بون. قوتابخانه ی گرانبه های ویلهالم فۆن هۆمبۆلت چیدی بونی 
به ناوی  بچوکدا  کتێبێکی  له   ئه ڵمانیادا  له   زانین  مه سخبونی  نه بوو. 
“خراپ سود وه رگرتن له  زانین”14 به  وردی و هه ستیاریه وه  به  جوانی 

وه سف کراوه .  
راسته  که  له  1924وه  تا 1930 ده وڵه تێکی خێرا دروست بوو. حکومه تی
 کۆماری سه قامگیر ده رئه که وت. شۆڕش و پوچی15)کودتای( “کاپ”16 

.Frederic lilge, The Abuse of learning -14
به  مانای هێڕشی خێرا و  زاراوه ییه وه   له  روی  یاخیبون و شۆڕش دێت،  به مانای  له  زمانی ئه ڵمانی  ئه لمانی پوچ  putch-15 وشه ی 

غافڵگیرانه یه ، له  ده قه  سیاسیه کاندا به  مانای کودتای خێرا ) به  گشتی سه رنه که وتووه (.
ئه فسه ری  ژماره یه ک  به  هاوکاری  له  1920دا  ئه ڵمانی که   پارێزگاره کانی  له  سیاسه تمه داره   یه کیک   )W. kapp( ولفگانگ کاپ  -16
سوپا به   هێرشێکی خێرا بینا ده وڵه تیه کانی له  به رلین داگیرکرد و به  ته مابوو ده سه التی واڵت بگرێته  ده ست. به اڵم کاره که ی به هۆی بێ 

به رنامه یی و مانگرتنی گشتی کریکارانه وه  شکستی هێنا و کاپ و هاوکاره کانی ناچار به  راکردن بوون )و.ف(



72

و هه ڵئاوسان و”پوچی” ساڵۆنی بیره خواردنی هیتله ر و راپه رینی کۆمنیسته کان، پیده چوو هه موویان زه مه نیان 
به سه رچو بێت. ویلسۆنیسم به روکه ش مومکین بوو به  جێگه یه ک بگات. فراوانی و ره ونه ق له  ئه مه ریکادا 
کاریگه ریه کی سه رسوڕهێنه ری له سه ر ئه ڵمانیا هه بوو. “فۆردیسم” )به  وته ی ئه ڵمانیه کان( به  چاره سه ر ی 
هه موو کێشه یه ک ئه زانرا. به اڵم پاشتر 1930 هات و قه یرانی گه وره ی ئابوری و بێکاری دروستبوو و رێکخراوه  
مه زنێتی  تازه کردنه وه ی  له   رویان  ئاراسه ته کانی  له گه ڵیاندا،  هاوکات  و  هه ڵوه شانه وه   که مکه م  سیاسیه کان 
ئه ڵمانیایه  له  زانکۆکاندا توند بۆوه،  و ده ستکه وته  به ڕوکه ش شکۆداره کانی ئه م ده وڵه ته  خێرایه  به  با چوو 

یان به  ده ربڕینێکی باشتر نازیسمی به رهه مهێنا.
کۆچکردنی رۆشنبیران به هۆی نازیسمه وه ، له  بنه ڕه ته وه  جیاواز بوو له گه ڵ کۆچکردنه کانی رابردودا. ئه بێت 
له م ئاسته دا چوار هۆ له یه ک جیابکه ینه وه  )دیاره  ئه گه ر ئه وه  فه رامۆش نه کرێت که  ره نگه  ئه م چوار هۆیانه  
هه مویان له یه ک که سدا کۆببنه وه ، وه ک چۆن له  رابردودا بووه (. هۆی سیاسی، هۆی نه ژادی، هۆی دینی 
و هۆی ئه خالقی. پاڵنه ری سیاسی، سه رتاسه ری ته وژمه  سیاسیه  جیاوازه کانی ئه گرته وه  - له  پارێزگاری 

 .- کۆمۆنیسم  ت��ا  ناسیۆنالیسمه وه   و 
له به رئه وه  له ناو کۆچکردوه کاندا هیچ جۆره  
یه کێتیه کی سیاسی بونی نه بوو و مومکین 
نه بوو بوونی ببێت. دوهه م به دوادا گه ڕان 
و ئازاره  نه ژادیه کان بوو، که  یه هودیه کان 
و نیمه چه  یه هودیه کان و ته نانه ت چاره که  
یه هودیه کانی ئه کرده  ئامانج، به ده ر له وه ی 
ئه م که سانه  نه یاری رژێم بن یان نا. سێهه م 
هۆی دینی بوو، چونکه  نازیسم به  ئاشکرا 
دژی مه سیحیه ت بوو، هه رچه نده  ملمالنێ 
هه رگیز  تاکتیکی  هۆی  له به ر  دین  له گه ڵ 
دواج��ار  و  نه کرا.  جێبه جێ  ت��ه واوی  به  
رژێ��م،  له   ب��وو  ئه خالقی  قێزکردنه وه ی 
به وه ی  ت��ه واودا  بڕوایه کی  له گه ڵ  هاوکات 
ئه گه ری  ته نانه ت  رژێم  ئه خالقی  گه نده ڵی 
“کۆچکردن بۆ ناو ده رون”ی له ناوبردووه .

له به رئه مانه  ئه م کوچکردنه  هیچ لێکچونی 
نه بوو،  1848دا  ساڵی  کۆچه کانی  له گه ڵ 
چ��ون��ک��ه  ک��ۆچ��ک��ردن ل���ه و س���ه رده م���ه دا 
ره هه ندیکی سیاسی هه بوو و دورخراوه کان 
به جێهێشتووه   نیشتیمانیان  ئه وانه ی  و 
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له به رهه مان هۆ به  دیارده یه کی کاتیان ئه زانی.
نازیسم هه ر رژێمی سیاسی ئه ڵمانیای نه گۆری، به ڵکو ئەڵمانیای گۆڕی. له به رئه وه  زۆر که س له  سه ره تاوه  
- یان له  ماوه یه کی که مدا - جێهیشتنی نیشتیمانیان به  پچڕانی په یوه ندی کام�ڵ له گه ڵ ئه ڵمانیادا و چاندنی 

دره ختی ژیان له  خاکێکی تردا ئه زانی.
رێگه م بده ن جاریکی تر بگه ڕێمه وه  بۆ ئه زمونه کانی خۆم. من بۆ ئه وه ی نزیک بم له  ئه ڵمانیاوه  و په یوه ندیم 
پێوه ی نه پچڕێت، له  سێ ساڵی یه که مدا واته  له  1933وه  تا 1936 له  ئینگلته را بردمه  سه ر. جگه  له  خوێندنی 
پۆست دکتۆرا له  زانسته  سیاسیه کانی زانکۆی ئابوری له نده ن، له  ناوه نده  سیاسیه کانی په نابه رانیشدا چاالکیم 
ئه کرد. له  ئینگلته را بوو که  به  باشی تێگه یشتم که  چاوه ڕوانکردنی که وتنی رژێم له  ناوه وه ، ئه بێت  بچێته  
گۆڕه وه . سیاسه تی هێزه  حوکمڕانه کانی ئینگلته را که هه وڵی موجامه له کردنی )هیتله ریان( ئه دا، و ئاشتیخوازی 
حیزبی کرێکاران که  له و سه رده مه دا حیزبی نه یاری ده وڵه ت بوو، هێواش هێواش من و زۆر که سی تری به و 
ئه نجامه  گه یاند که  رژێمی نازی نه ک الوازتر نابێت، به ڵکو به  پشتیوانی هێزه  ئه وروپایه  گه وره کان به هێزتریش 
ئه بێت. که وابوو ئه بوو به  ته واوی په ره وه نده که  له روی ده رونی و کۆمه اڵیه تی و ئابوریه وه  دابخرێت و ژیانێکی 

تازه  ده ست پێ بکرێت.
خۆش  ئینگلته رامان  هه مومان  تر  ئه وانی  و  من  بێت.  ئه مه   به که ڵکی  که   نه بوو  شوێنیک  ئینگلته را  به اڵم 
ئه ویست، به اڵم کۆمه ڵگای ئینگلیزی زیاد له  سنور چونیه ک و پێکه وه  گرێدراو و ئیمکاناته کانی )به تایبه تی 
له و سه رده می بێ کاریه دا( زیاد له  سنور سنوردار و سیاسه ته کانی دڵگیر نه بوو. هه ستمئه کرد هه رگیز ناکرێت 
وه ک ئینگلیزه کان ببیت به  ئینگلیزی. له به رئه وه  پێئه چوو ویالیه ته  یه کگرتوه کانی ئه مه ریکا تاکه  واڵتێک بێت 

که  ئه م جێگۆڕکێ سێ ره هه ندیه ی - وه ک مرۆڤ، وه ک رۆشنبیر و وه ک زانایه کی سیاسی - تیا مومکینه .
ئه وه ی که  ئه م جێگۆڕکییه  - نه ک هه ر له باره ی منه وه، به ڵکو له باره ی سه دان که سی تره وه ، به  سه رکه وتوی 
ئه نجامدراوه ، به ر له هه رشتێک قه رزاری ویالیه ته  یه کگرتوه کان و خه ڵکی ئه مه ریکا و زانکۆکانی ئه م واڵته یه  . 
باشترین به ڵگه ی ئه مه ش ئه و راستیه  سه رسوڕهێنه ره یه  که  ئه گه رچی پاداشتی مادی و نا مادی له  زانکۆکانی 
ئه ژمێرێن  ده ست  په نجه ی  به   که   که م  یه کجار  ژماره یه کی  به اڵم  ئه مه ریکا،  له   زیاتره   به گشتی  ئه ڵمانیادا 

بڕیاریان داوه  )پاش جه نگ( بگه ڕێنه وه  بۆ ئه ڵمانیا.
ئه و شتانه  چیبون  که  له  1936دا زۆرترین کاریگه ریان له و رۆشنبیرانه  ئه کرد که  نیشتیمانیان به جێهێشتووه ؟ 

به  بڕوای من سێ شت: به رنامه ی رۆزفێلت و خووڕه وشتی خه ڵک و ده وری زانکۆکان.
جارێ لێره دا ده ر فه تی ئه وه م نیه  که  به رنامه ی رۆزفێلت و خووڕه وشتی خه ڵکی ئه مریکا، له روانگه ی ئێمه ی 
کۆچبه رانه وه  له و رۆژانه دا شیبکه مه وه . له  روانگه ی ئەڵمانیه کی گومانکاره وه  به رنامه ی رۆزفێلت به و مانایه  
بوو که  ئه و ویلسونیسمه ی له  1917وه  ئامۆژگاری ئه کرا، راست بوو، نه ک دروشم و پڕوپاگه نده ، ئه یسه لمێنێت 
که  رژێمێکی دیموکراسی خه باتکار، توانای چاره سه ری ئه و کێشانه ی هه یه  که  به  هۆیه وه  کۆماری ئه ڵمانیا 

روخاوه .
خووڕه وشتی خه ڵکی ئه مه ریکا و میهره بانی و دراوسی دۆستی و رۆحی هاوڕێیه تی تیایاندا به هه مان ئه ندازه  
- و بگره  زیاتر - کاریگه ر و سه رنجڕاکیش بوو. زۆر که س ئه م خه سڵه تانه ی ئه وانی شیکردۆته وه  و ستایشی 
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ئه وروپا  له   به راستی  که سێک  ئه وه نده ی  هه ر  بکه مه وه .  دوباره ی  من  ناکات  پێوێست  له مڕوه وه   و  کردووه  
به تایبه تی له  ئه ڵمانیا وازی هێنا، کرانه وه ی کۆمه ڵگای ئه مه ریکی و جێکردنه وه ی خۆی له  ناویدا، زۆر به  

ئاسانی ئه بینێت.
به اڵم له  روی که سایه تی زانستیه وه  ئه وه ی له  هه موو شتیکی تر گرنگتره ، ژیانی زانکۆییه . پێشتر وتم ئه گه ر 
زانایه ک به ر دۆخیکی کۆمه اڵیه تی هاوشێوه  بکه وێت، جیگۆڕکێ له  کلتورێکه وه  بۆ کلتورێکی تر به  روکه ش 
ئاسانتر ئه بێت. به اڵم ئه بێت ئه وه  ببینین که  له  روی کاروباری زانکۆوه ، دۆخی ئه ڵمانیا هاوشیوه ی ئه مه ریکایه ؟ 

یان جیاوازیه کان به سه ر لیکچونه کاندا زاڵه ؟
زانای ئه ڵمانی به  گشتی له  روی فکریه وه  له ژێر کاریگه ری سێ شتدا بووه : ئایدیالیسمی ئه ڵمانی، مارکسیسم 
و مێژووگه ری. ئه م سیانه ش ئه و خه سله ته  هاوبه شه یان هه بووه  که  قوتابخانه ی فکری تۆتاڵ بون و الیه نگرانی 
له هه ر  تێپه ڕێت  له مه   بگونجێنن.  سیسته مانه دا  له و  دیارده یه ک  هه ر  ئه توانن  که   کردووه   ئه وه یان  بانگه شه ی 
سێکیاندا قورسایی له  راده به ده ری ئه زمونه کانی رابردو و نه ریته  میژووییه  تایبه تیه کان ئاشکرایه . لێره وه  زانای 
ئه ڵمانی به شێوه یه کی سه ره کی ئه هلی تیوره  و مێژوو - و به  ده گمه ن الیه نگری رێبازی ئه زمونگه ری و پراکتیکی 
- بووه . هه موو ئه مانه  رێگه  بۆ گومانکاری ئه کاته وه . زانایه ک که  بیرکردنه وه ی میژوویی هه بێت، پرۆسه ی مێژوو 
به  دوباره کردنه وه ی نمونه کانی رابردو ئه زانێت و سوکایه تی به  تازه گه ری و داهێنان به  به های زیادکردنی قه ده ر 
و “ره وتی مه زنی مێژوو” ئه کات. ئه گه ر بڕواکه  له سه ر ئه وه  بێت مێژوو به  ئاراسته یه کی دیاریکراودا کار ئه کات، 
به هه رحاڵ  به اڵم  ئه کات،  توندره وی  له   روو   - ئه یبینین  له  مارکسیسمدا  - وه ک  ناوبراو  بیرکردنه وه ی  شیوه ی 

هه میشه  وشکی و سه ختگیریه کی نزیک له  ده مارگیریه وه  له  بیریاره که دا دروست ئه کات.
ئه م هه ڵویسته  تیوری و مێژوویه ، هاوکاته  له گه ڵ جۆرێک سوکایه تی به  فه لسه فه ی ئینگلیز و ئه مه ریکا )یان 
النیکه م له  رابردودا وابوو(. هێشتا ئاوازی گاڵته جارانه ی مامۆستاکه ی خۆم له  فه لسه فه دا له  گوێمدایه  کاتێک 
باسی لۆک و کۆندیاک و دیڤیی ئه کرد، و له  یادمه  که  بیروڕاکانی وایتهاید له و رۆژگاره شدا وه ک ئه مڕۆ، چۆن به  

بێده نگی جێبه جێ ئه کرا.
ته ماشاکردنی  سوک  به   و  تیوره   و  مێژوو  بۆ  حورمه تدانان  به   خوی  که   کۆچکردوو  ئه ڵمانیه کی  له به رئه وه  
ئه زمونگه ری و پراگماتیسمه وه  گرتووه ، ئه ڕۆیشته   ناو فه زایه کی خۆشبینی فکری و روو له  ئه زمون و نامێژویی 

که  خاڵی به رانبه ر به  رابردوه ، به اڵم دیاره  بڕوابون به  راستی بونی خۆی، به  هه مان ئه ندازه  بااڵده ست بوو.
ئه م جیاوازیه  بنه ڕه تیه  نه ک هه ر له  نه ریتی فکری، به ڵکو له  دۆخی زانکۆکانیشدا ئاشکرا بوو. زانکۆکانی ئەڵمانیا 
وه ک جێگه ی په روه رده کردنی خه ڵکی تایبه ت و ده سته بژێره کان ته ماشای خۆیان ئه کرد، وه ک ئه وه ی ئه م کۆمه ڵه  
له  خه ڵکی تایبه ت و ده سته بژێره کان به  پێوه ری کومه اڵیه تی - ئابوری دروست بوبێت، نه ک به  سه رنجدان له  
سه رکه وتنه  زانستی و فکریه کان. زانکۆکانی ئه مه ریکا بازوی بنه مایه کی په روه رده ی بون که  بریتیه  له  به هره مه ند 
بونی هه رچی زیاتری خه ڵک له  ئیمتیازه کانی خوێندن و په روه رده . په روه رده کردنی خه ڵکی تایبه ت، به شێکی 

بچوک بوو له  کۆی چاالکیه کانی په روه رده . 
مرۆییه کان  زانسته   بنه ماکانی  ئه بێت  واته   ه ،   universitas که   ئه کرد  ئه وه ی  بانگه شه ی  له ئه ڵمانیا  زانکۆ 
بڵیته وه ، به اڵم له  ماوه یه کی زۆر له  پێشه وه  بوو بوو به  کۆمه ڵیک کۆلێجی پسپۆری بۆ ئه و که سانه ی ئه یانویست 
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ببن به  یاسازان، یان دکتۆر یان به ڕێوەبه ری ئاماده یی. ئه و جێگه یه ی به راستی 
ئه مریکیەکاندا  کۆلیجه   وانه  گشتیه کانی  له   ژیابۆوه ،  تیا  هۆمبۆڵتی  بنه ماکانی 

بوو.
ئیمتیازی  که   کۆمه اڵیه تیه   “کاستێکی”  ئه ندامی  ئه ڵمانیادا  له   زانکۆ  مامۆستای 

تایبه تی هه بوو، و موچه یه کی تاڕاده یه ک زۆری وه رئه گرت و له کۆمه ڵگادا خاوه نی پایه  
و پله یه کی تایبه ت بوو. مامۆستای کۆلێجی ئه مه ریکی هیچ یه ک له م ئیمتیازاتانه ی نه بوو. 

مامۆستای زانکۆی ئه ڵمانیا سه یری خۆیندکارانی وه ک کۆمه ڵیک که سی رێگر ئه کرد که  ڕێ له  
په یامه  راسته قینه که ی خۆی وه ک Forsdher یان وه ک زانایه کی لێکۆڵه ره وه  ئه گرن. مامۆستای کۆلێج له  

ئه مه ریکا مامۆستا و زۆرجار نهێنی هه ڵگری خۆیندکاره کانی خۆیه تی.
که وابوو هه م له روی فکری زانستیه وه  و هه م له روی ده زگاییه وه ، له  رابردودا وه ک ئێستا جیاوازی زۆر هه بوو. و 
ره نگه  جیاوازیه کان له  لێکچونه کان زیاتر بوو بیت. کاریگه ری ئه م ئه زمونه  تازه یه  )که  روبەڕوی زانای ئه ڵمانی 

ئه بێته وه ( ره نگه  له  سێ الیه نی جیاوازه وه  ده رکه وێت )وه ک کردوێتی(:       
تا زه که   ئاراسته   قه ید و شه رت  بێ  و  رابردو هه ڵبگرێت  له  هه ڵوێستی فکری  ره نگه  ده ست  زانای کۆچکردوو 

قه بوڵبکات )وه ک چۆن هه ندێکجار کردوێتی(.
هه روه ها ره نگه  )وه ک رویداووه ( به ته واوی بونیادی فکری رابردو بپارێزێت یان بڕوای وابێت که  خاوه ن په یامێکه  
بۆ بونیادنانه وه ی سه رله به ری نمونه ی ئه مه ریکی، یان )به  هه ستکردن به  سوکایه تی( بکشێته وه  و له  گوشه یه کدا 

دابنیشێت.
دواجار ره نگه  له  هه وڵی گونجاندن و گرێدانی ئه زمونی تازه  له گه ڵ نه ریتی کۆندا بن، که  به  بڕوای من ئه سته مترین 

و له هه مانکاتدا شایسته ترین رێگه چاره یه .
باشترین رێگه  بۆ لێکۆڵینه وه ی شێوه  هه ڵوێستی دوایی، شیکردنه وه ی ده وری زانسته  کۆمه اڵیه تی و سیاسی و 

ئه رکه کانی زانایانی ئه م لقانه یه ، واته  بابه تێک که  من له  هه موو شتێک زیاتر لێی ئه زانم.
فه لسه فیه   قوتابخانه   کاریگه ری  له ژێر  که   ئه ناسرێته وه   خه سله ته   به و  ئه ڵمانیا  له   زانین  وتم  پێشتر  وه ک 
گه وره کانی  سه ده ی نۆزده  و هه روه ها ره خنه  و هه ڵسه نگاندنی ئه م قوتابخانه یه یه : واته  کانت و مارکس و 
هیگڵ له  الیه ک و نیتچه  و فرۆید له الیه کی تره وه . راکانی کانت و هیگڵ به  خێرایی له  قاڵبی وشکدا به ستیان 
و ئه و کاریگه ریه  راسته وخۆیه ی له سه ر بیرکردنه وه ی کۆمه اڵیه تی و سیاسی به جێیان هێشت کاره ساتبار بوو. 
کاریگه ری هیگڵ له  ناوه نده  زانستی و زانکۆییه کاندا تێکه ڵ به  پاریزگاری بوو و له  ده ره وه ی ئه و ناوه ندانه ش 
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)له  رێگه ی مارکسه وه ( شۆرشگێڕانه  بوو. کانتیسم زۆربه یجار سه رپۆشێکی مه عنه وی )یان ئایدیالیستی( بۆ 
مه به ستی زۆر مادی )یان ماتریالیستی( به کار ئه هێنرا. به اڵم ئه م ئاراسته یه  به روکه ش له  خودی تیوره کانیه وه  له  
باسی زانین و ئه خالقه وه  سه رده ردێنی. له  ئه بستمۆلۆجیای کانتدا درزی نێوان عه قڵ و بوون )یان واقع( هه رگیز پڕ 
نه بۆته وه . له  فه لسه فه ی کانتدا بۆ  ئه خالق، جه ختکردنه وه  له سه ر شێوه  و قاڵبی بابه تی ره ها، ئه و ئه گه ره  دروست 
ئه کات که  هه ر مه یل و خواستێکی تایبه ت، هه رچه ند خۆبه خۆیانه ش بێت، به  پله ی یه کێک له  یاسا گشتیه کان 
کاتنیزمه وه  هه ڵنه قواڵ.  یان  هیگلیسم  له  سه رچاوه ی  پێشڕه و  روداوێکی فکری  له به رئه وه  هیچ جۆره   بگه یه نرێت. 
باشتر  ده ربڕینێکی  به   )یان  فه زیله ت  له   نیتچه   ره خنه ی  ده رکرابون.   ئه ڵمانیه کان  زانکۆ  له   فروید  و  مارکس 

ره زیله ته کانی( بۆرژوازی ئه ڵمانیا، به  پێچه وانه وه  مه سخ بوو.
شێوه یه ک  هیچ  به   میژوو  نه   به اڵم  به ده ستهاتبوو،  یاسادا  و  میژوو  بواری  له   هه موویان  گه وره کان  سه رکه وتنه  
ئه توانێت له گه ڵ واقعه  کۆمه اڵیه تی و سیاسیه کاندا ده ست و په نجه  نه رم بکات، نه  یاساکان. له به رئه وه  لیکۆڵینه وه  
له و واقعیاتانه  له  زانکۆکانی ئه ڵمانیادا جێگه ی نیه . لێکۆڵینه وه ی زانستی به  شێوه یه کی سه ره کی بریتی بوو له  
تیوره داڕشتن و زانیاری نوسراو. ئه وه ی الی ئێمه  به  زانسته  کۆمه اڵیه تی و سیاسیه کان ناسڕاوه ، پێشتر له  ده ره وه ی 

زانکۆکان ئه خوێنرا.  
ته نها یه ک ئاوارتن هه بوو ئه ویش ماکس فیبه ر بوو که  له  هه ر جێیه ک زانسته  کۆمه اڵیه تی و سیاسیه کان بخوێنرێت، 
ناوی ماکس فیبه ر ناسراو و جێگه ی رێز و ستایشه . مه زنێتی فیبه ر له وه دایه  که  به  شیوه یه کی بێهاوتا چوارچێوه یه کی 
تیوری )ئه گه رچی له  روانگه ی منه وه  بێ به ها( و خاوه ندارێتی بڕێکی سه رسوڕهێنه ری زانیاری و دیارده کان و هه ستی 
به رپرسیارێتی سیاسی شایسته ی زانایه کی له خۆیدا کۆکردۆته وه . له گه ڵ هه موو ئه مانه شدا کاریگه ری و نفوزی فیبه ر 
له  ئه ڵمانیا زۆر سنوردار بوو. زانسته  کۆمه اڵیه تیه کان له  ئه ڵمانیا، به  په یڕه وی له و خه سڵه ته ی خاوه نی بوو و به  
سنوردارکردنی سه رنج له سه ر ره هه ندی میتۆدۆلۆجی له  فیبه ردا، به گشتی له ناوی برد. نه  سه رنج له  جه ختکردنی 
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فیبه ر له سه ر پێویستی لێکۆڵینه وه  ئه زمونگه ریه کان کرا و نه  پێداگرتنی له سه ر زه روره تی هه ستی به رپرسیاریتی زانا 
به رامبه ر به  کۆمه ڵگا. ئه و جێگه یه ی به راستی فیبه ر تیایدا  ژیایه وه ، ویالیه ته  یه کگرتوه کانی ئه مه ریکا بوو.

دیاره  ئه ڵمانیا هه میشه  وا نه بووه . رۆژگارێک پێش 1870، له  ئه ڵمانیا و زانکۆکانی ئه ڵمانیادا زانسته  سیاسیه کان 
هه بوو و وه  کاری پێئه کرا. ئه وه ی سه رنج رائه کێشیت برجس17 کۆلێجی زانسته  سیاسیه کانی زانکۆی کۆلۆمبیای 
)له  شاری نیویۆرک( له سه ر بناغه ی نمونه ی Staatswissenschaft)زانسته  سیاسیه کان( ئه ڵمانیا بونیاد نا. 
روتک18 و ولکر19 و روبرت فون مۆڵ و بلونچلی20 و دالمان21 و به  تایبه تی لۆرنتس فۆن شتاین هه مویان له  زانا 
سه نگینه کانی زانسته  سیاسی و کۆمه الیه تیه کان بون و له  به ڕێوبه رایه تی ده وڵه تی و شیکردنه وه ی حیزبه  سیاسی و 

لیکۆڵینه وه ی مه یدانی ده زگا سیاسیه کان و بونیادی کۆمه ڵگادا، لیکۆڵینه وه  و خۆێندنه وه یان ئه کرد.
ره نگدانه وه ی  خۆی  ئه مه ش  هات،  کۆتاییان  ئه مانه   هه موو  ئه ڵمانیا،  ئیمپراتۆری  سه قامگیری  و  دامه زراندن  به  
تیوره ی  ئاراسته ی  خۆیان  هه ستی  و  هۆش  هه موو  ئه ڵمانیا  لیبراله کانی  سیاسه ت،  له   بوو  لیبرالیسم  که نارگیری 
تیوره یه   ئه م  الیه نگرانی  کرد.  یاسا(  له سه ر  بونیادنراو  ده وڵه تی  یا(  یاسایی  Rechtsstaat  )واته  )ده وڵه تی 
گرنگیان به  سه رچاوه  و دروستبونی یاسا نه ئه دا و ته نها گرنگیان به  پێناسکردنی مافه کانی هاواڵتی به  تایبه تی 
مافی موڵکایه تی له به رامبه ر ده وڵه تدا ئه دا. به مشێوه یه  مافه  یاسایه کان جێگه ی زانسته  سیاسی و کۆمه اڵیه تیه کانی 

گرته وه . و ئه شبێ دان به وه دا بنێین که  به ڕاستی سه رکه وتنی گه وره  له و بواره دا به ده ستهات. 
 Rochtsstaat ده وڵه تی ده سه اڵتدار( - یان ره گه زی ده سه اڵتداری - و( Obrigkeitsstaat  له  1875 به  دواوه
به  خێرایی  له  مافی موڵکایه تی،  به رگریکردن  له   بوو  لێیان ته نها بریتی  ئامانج  یاسایی - که   یا ره گه زی   -
زانسته  سیاسی و کۆمه اڵیه تیه کانی له ناوبرد. زانکۆکان یاساناس په روه رده  ئه که ن بۆ به رگریکردن له  مافی 
موڵکایه تی، مامۆستا په روه رده  ئه که ن بۆ پڕوپاگه نده کردن بۆ هونه ره کان و باشیه کانی ره گه زی جه رمه نی، 
ته کنیکی و تیوره زان و مێژونوس په روه رده  ئه که ن، به اڵم چیتر زانای زانسته  کۆمه اڵیه تی و سیاسیه کان بۆ 
ریفۆرمی کۆمه ڵگا و سیاسه ت په روه رده  ناکه ن. گه وره ترین جیاوازیه ک که  زانای سیاسی روبەڕوی ئه بێته وه ، 

هه ر ئه م جیاوازیه  بنه ڕه تیه  بوو له  ده وری خه ڵکانی زانسته  سیاسی و کۆمه اڵیه تیه کاندا.
ناکرێت ئه وه  هه ڵسه نگێنرێت ئایا ئه و ئه ڵمانیانه ی واڵتیان به جێ هێشتووه ، سه رچاوه ی چ خزمه تێک بون بۆ 
زانسته  کۆمه اڵیه تی و سیاسیه کان. وه ک پێشتر جه ختم لێکرد خه سڵه تی رژێمی نازی هۆی کۆچکردنی زانایانێک 
بوو که  دیدی سیاسی و تیوری له  بنه ره ته وه  جیاوازیان هه بوو. له به رئه وه  ناکرێت کۆچکردنی ئه مان به  کۆچکردنی 
ئه وروپی  په نابه ری  زانایانی  بکرێت.  به راورد  پانزه هه مدا  له سه ده ی  بیزانس  ئیمپراتۆریه تی  له   یۆنانی  زانایانی 
به راده یه ک له یه ک جیاواز بون، که  دیاریکردنی وردی خزمه ته کانیان به  تایبه تی بۆ زانسته  سیاسی و کۆمه اڵیه تیه کان 

J.W. Burgess -17 )1931-1844( مامۆستای زانسته  سیاسیه کان له  کۆلۆمبیا. )و،ف(
K. W, von Rotteck -18 )1845-1775( سیاسه تمه دار و مێژونوسی ئه ڵمانی.

K. T, Welcker -19 )1869-1795( سیاسه تمه دار و زانای ئەڵمانی.
K. Blunntschli -20 )1881-1858( یاساناس و ده وڵه تمه داری سویسری و یه کێک له  نونیادنه رانی ده زگای یاسایی نێونه ته وه یی 

له  شاری گنت.
F. C. Dahlmann -21 )1865-1785( سیاسه تمه دار و میژونوسی ئه ڵمانی و یه کیک له  نوسه رانی ده ستوری ئه ڵمانیا له  1848.
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- و له به رامبه ر زانسته  سروشتیه کان 
پسپۆری  لقی  هه ندێک  هه ندێکجار  و 
میژووی  و  ه��ون��ه ر  م��ێ��ژووی  وه ک 
گشتی  به   شتانه ،  ئه م  و  ئه ده بیات 
ئه ونده   کاریگه ریه کانیان  نامومکینه . 
بووه   په رشوباڵو  و  باریک  و  ناسک 
که  دیاریکردن و ئه ندازه کردنی به هیچ 

شێوه یه ک کارێکی ئاسان نیه .
 1933 پیش  ته نانه ت  به ده رله مه ش 
ل��ه  زان��س��ت��ه  ک��ۆم��ه اڵی��ه ت��ی��ه ک��ان��دا 
نیوان  له   الیه نه   دوو  په یوه ستبونی 
هه بوو.  ئ��ه م��ه ری��ک��ادا  و  ئ��ه وروپ��ا 
رۆب��رت  وه ک  که سانی  رۆیشتنی 
میکلس22 و ویلفردۆ پاره تۆ و گائتانۆ 
په یوه ندی  ئه مه ریکا(  )بۆ  مۆسکا23 
به  کۆچکردنه کانی دوای 1933وه  نه بوو. 
لۆژیکی  پۆزه تڤیسمی  قوتابخانه ی  ره ونه قی 
له   سه ربه خۆ  روک��ه ش  به   ئه مه ریکا،  له   ڤینا 
گۆرانکاریه  سیاسیه کانی ئه ڵمانیا و نه مسا روی ئه دا. 

بڕوای  من هیچ یه ک له م دوو روداوه  سودمه ند نه بوون و هه ردوکیان به  
به هێزبونی  ئاراسته  نامێژویه کان )و ته نانه ت دژ به  مێژویه کان( و دژ به  تیوریان یارمه تی 

له  زانسته  کۆمه الیه تیه کانی ئه مه ریکادا کرد.
باوه ری من و که سانی وه ک من که  له  قوتابخانه  فه لسه فی و مێژوییه  گه وره کانی ئه وروپادا له دایک بون ئه وه یه  

که  ئێمه  دوو شتمان بۆ زانسته  کۆمه اڵیه تیه کانی ئه وروپا زیاد کردووه . 
زانسته   که   نین  هاوبه ش  خۆشبینیه دا  له و  تر  زۆرێکی  و  من  ب��ووه .  گومانکاری  جۆرێک  گرنگتر  و  یه که م 
کۆمه اڵیه تیه کان به  زه بر ئه توانێت دنیا بگۆڕێت. چاوه روانیه کانی ئێمه  زۆر له  خوارتره ، چونکه  بڕوامان وایه  ئه و 
سنوره ی پرۆسه ی میژوو بۆ زانسته  کۆمه اڵیه تیه کانی به رهه مدینێت، سنوریکی بچوکتر له وه ی چاوه روان ئه کرێت، 

دروست ئه کات.
دوهه م هه وڵه کانی ئێمه  بووه  بۆ دانانی زانسته  کۆمه اڵیه تیه کان له ناو چوارچێوه یه کی تیۆریدا. به  بڕوای زۆرێک له  

R. Michels -22 )1936-1876( ئابوریناس و کۆمه ڵناسی ئه ڵمانی.
G. Mosca -23 )1941-1858( زانای ئیتاڵی زانسته  سیاسیه کان. 
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ئێمه  وا پێده چو و تا ئێستاش وا پێده چێت که  زیاده ڕه وی له  گرنگی و مانای پێدراوه  ئه زمونیه  کۆکراوه کان - له  
به رامبه ر ئه و چوارچیوه  تیوریه دا - کراوه  و، سه رنجی زیاد له  سنور له سه ر لێکۆڵینه وه ی ئه زمونی، دیاریکردنی 
مانا و گرنگی مێژوویی مه سه له کان ئه سته م ئه کات. و پێداگری له سه ر پێویستی کۆکردنه وه ی ژماره یه کی زۆری 
پێدراوه کان، که م که م لیکۆڵه ره وه  ئه کات به  به کارهینه رێک، پێویستی به  پاره یه کی زۆر بۆ دابینکردنی ئه مجۆره  
لیکۆڵینه وانه، هێواش هێواش وابه سته ییه ک دروست ئه کات که  به  بروای من ده وری رۆشنبیر ئه خاته  مه ترسیه وه .
ره نگه  زیاده ڕه ویم له  جه ختکردن له و چوار مه ترسیه  کردبێت، به اڵم مه ترسی له جێی خۆیدایه : زانایه کی په ناهه نده  
که  له  نه ریتێکی تردا له دایک بووه ، ئه بی به  سودوه رگرتن له  زانینی میژووی خۆی و ئاگاداربون له و په یوه ندیه  

مێژویانه ی هه یه ، تا ئه وپه ڕی مومکین ئه م مه ترسیانه  که م ئه کاته وه .
به اڵم خاڵێک که  ره نگه  زۆرترین گرنگی هه بوو بێ ئه وه یه  که  ئێمه ش به  نۆبه تی خۆمان به  بینینی ئه م سه رقاڵیانه ی 
زانایانی زانسته  سیاسی و کۆمه اڵیه تیه کانی ئه مه ریکا ، سه رنجمان بۆ ئه وه  راکێشراوه  که  لێکۆڵینه وه  نابێت 
ته نها تیۆری و مێژووی بێت و ئه رکی زانای زانسته  کۆمه اڵیه تیه کان دروستکردنی په یوه ندیه  له  نیوان تیوره  
شیکردنه وه یانه .  و  ژیان  تونده کانی  واقعیه ته  تێبینیکردنی  به   پێویستی  په یوه ندیه ش  ئه م  و  پراکتیکدا  و 
به هره یه ک که  من له  ویالیه ته  یه کگرتوه کانی ئه مه ریکا وه رمگرت، هه ر ئه م تێگه یشتنه  قوڵتره ی ئه رکی زانای 

زانسته  سیاسی و کۆمەاڵیه تیه کان بووه .
زانای ئەڵمانی که  بۆ دیدار ئه گه ڕیته وه  بۆ ئه ڵمانیا، به  بێ ئاوارتن سه رنجی بۆ به رکه وتنی گه وره ی بۆچون 
و بیروڕاکان له باره ی ریفۆرمی زانکۆکانی ئه و واڵته وه   ئه چێت. به  گشتی هیچ کارێکی گرنگ به  مه به ستی 
به رنامه کانی خۆیندن  گۆڕانی  و  ده زگایی  بونیادی  و  ئه ڵمانیه کان  زانکۆ  به سه ر  بااڵده ست  رۆحی  ریفۆرمی 
نه کراوه . دوری قوڵی نێوان خۆیندکاران و مامۆستاکان هێشتا هه یه ، هێشتا خۆێندنی به راستی گشتی له  
زانسته  مرۆییه کاندا بونی نیه ، و هیشتا زانسته  سیاسی و کۆمه اڵیه تیه کان نه مامێکی زۆر ناسک و نوێن . 
به اڵم هه ر ئه و چه ند کاره  بچوکه ی ئه نجامدراوه ، به  شێوه ی سه ره کی به  به ره که تی سه رمه شقێک که  په نابه ره  
گه ڕاوه کان و میوانه  ئه مریکیه کان داویانه   - واته  بێ ته که لوفی و گرنگیدان به  خوێندکاران و گرنگیدانی 
زیاتر به  واقعیه تی سیاسی و کۆمه الیه تی - به ده ستهاتووه ، نه ک به  هۆی نویخوازی و نوێ ده وڵه تی ئه وانه وه .
زانای گه ڕاوه  خۆی له  دۆخێکی سه رسوڕهێنه ردا ئه بینێت. له  ئه مه ریکادا ئه بێ ملمالنێ له گه ڵ ئه وانه دا بکات 
که  زیاد له  سنور حه زیان له  لێکۆڵینه وه ی مه یدانی و ئه زمونی هه یه  و جه خت له سه ر گرنگی ره هه ندی تیوری 
و مێژووی بکات، له  ئه ڵمانیادا ئه بی دوباره  ببێته وه  به  الیه نگری لیکۆڵینه وه ی مه یدانی. من ئه مڕۆ گرنگی و 
پایه ی راسته قینه ی زانای ئه ڵمانی که  سه رده مێک له به ر هۆێ سیاسی نیشتیمانی به جێ هێشتبوو، له م ده وره  

دو الیه ندا ئه بینم .

سه رچاوه :
فرانس نویمان: ازادی و قدرت و قانون. ترجمه : عزت الله  فوالدوند. چاپ اول 1373. تهران. شرکت سهامی 

انتشارات خوارزمی.
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مێژوو،  ب��ەدرێ��ژای��ی  شۆڕشگێڕەكان، 
ئازادیدا  لەپێناو  تێكۆشانیان  مەشخەڵی 
بەرزكردوەتەوە، خەون و حەز و ویستی 
بێدەرەتانەكانیان  و  چ��ەوس��اوەك��ان 
هەڵگرتووە و لە دژی چەوسێنەرەكانیان 
بۆ  مافەكانیان  داوای  و  ڕاوەس��ت��اون 
شۆڕشەكانیان  زۆرج��ار  بەاڵم  ك��ردوون. 
كەمیان  ژمارەیەكی  و  هێناوە  شكستی 
ئەگەر  بەدەستهێناوە.  سەركەوتنیان 
شۆڕشێك شكستی هێنابێت، ئەوا بووەتە 
خۆیەوە  دوای  لە  كە  پزیسكەی  ئ��ەو 
هەڵگیرساندووە.  دی��ك��ەی  ش��ۆڕش��ی 
سەركەوتنی  شۆڕشێك  ئ��ەگ��ەر  ب��ەاڵم 
ئەوا سەركەوتنی حەق  بەدەستهێنابێت، 
ئەو  ئەگەرچی  ب��ووە،  چەوساوەكان  و 
سەركەوتنە تا ماوەیەك بووە، دەڵێم تا 
هەر  شۆڕشگێڕەكان  چونكە  ماوەیەك، 

دەوڵ�����������������ەت... و ش�����������ۆڕش
م������ل������م������ان������ێ������یدژەك�����������������ان

نووسینی: وسام الربیعی
و. لە عەرەبییەوە: هەورامان وریا قانع
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هێندەی لە شۆڕشەكەدا سەردەكەون، دەسەاڵت و 
حوكمڕانی بۆ خۆیان قۆرخ دەكەن و ئەوانی دیكە 

وەالدەنێن، وەك چۆن پێشتر وەالنرابوون.
لێرەوە شۆڕشگێڕان دەكەونە ناو لەزەت و چێژی 
سامان  و  س��ەروەت  و  دەس��ەاڵت  و  حوكمڕانی 
كۆكردنەوە و دەوڵەمەندی و دەیان شتی دیكە. 
ئیدی لەگەڵ تێپەڕبوونی رۆژگاردا، ئەو شۆڕشگێڕە 
دەبێت بە ستەمگەر، ئەو ریفۆرمخوازە دەبێت بە 
شۆڕشگێڕەكانی  ئەمڕۆ  ستەمگەرەكانی  گەندەڵ. 
بێ  ئ��ەم��ڕۆ  شۆڕشگێڕەكانی  ب���وون،  دوێ��ن��ێ 
سبەینێ.  ستەمگەرەكانی  دەبنە  چەندوچوون، 
كەواتە ساڵو لەو شۆڕشگێڕانەی لە پێناو ئازادیدا 
لەزەتی  ناو  بكەونە  ئەوەی  پێش  شەهیدبوون، 

حوكم و دەسەاڵتەوە.
مادام ئێمە لەمڕۆدا ئەوە دەژین كە پێی دەوترێت 
لەم  ب��اس  نییە  خ��راپ  ئ��ەوا  ع��ەرەب��ی،  بەهاری 
بكەین،  چارەنوسەكەی  ئەگەری  و  مەسەلەیە 
لە  شۆڕشانە،  ئەم  چارەنوسی  پێناچێت  چونكە 

جیاوازتربێت  خ��ۆی،  پێش  ئەوانی  چارەنوسی 
كە لە شوێن و زەمەنی دیكەدا رویانداوە. مێژوو 
تەنها چەند نمونەیەكی زۆر كەم و دەگمەنمان لەو 
شۆڕشگێڕانە بۆ باس دەكات كە دوای سەركەوتنی 
شۆڕشەكانیان، نەكەوتونەتە ناو لەزەت و خۆشی 
حوكم و دەسەاڵتەوە، بە دەستپاكی و دادپەروەری 
و  گاندی  و  عومەر  و  عەلی  وەك  ماونەتەوە، 
و  دەگمەن  نمونانە  جۆرە  ئەم  گەرچی  ماندێال. 
لە قاعیدە گشتییەكە الیانداوە، بەاڵم  ناوازەن و 
بەو  دەستی  ئێستاش  تا  ئ��ازاردراو،  مرۆڤایەتی 
نمونە و سمبوالنەوە گرتووە و هیوادارە قەدەر، 

شۆڕشگێڕی لەو جۆرەی بۆ بێنێتەدی.
و  بە ستەم  دژ  وەك شۆڕشێك  ئیسالم سەرەتا 
گەندەڵی بەرپابوو، ئیسالم لە كۆمەڵگای عەرەبیدا 
بەشی  دەركەوت،  بزوتنەوەیەكی چاكسازی  وەك 
خەڵكە  لە  بەراییەكان  شۆڕشگێڕە  زۆری  هەرە 
ئەوەی  بەاڵم  بوون.  بێدەرەتانەكان  و  چەوساوە 
بەرپابوو،  پێناویدا  لە  لەسەرەتاوە  شۆڕشە  ئەم 

ئیسالم سەرەتا وەك 
شۆڕشێك دژ بە ستەم و 
گەندەڵی بەرپابوو، ئیسالم 
لە كۆمەڵگای عەرەبیدا 
وەك بزوتنەوەیەكی 
چاكسازی دەركەوت، 
بەشی هەرە زۆری 
شۆڕشگێڕە بەراییەكان 
لە خەڵكە چەوساوە و 
بێدەرەتانەكان بوون
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ئەوە نییە كە لە كۆتایدا پێیگەیشت. چونكە هەر 
هێندەی كاروباری موسڵمانەكان جێگیربوو، هەر 
هێندەی ئاوەدانی و واڵتەكانی دیكەیان داگیركرد، 
هەر هێندەی بوونە خاوەنی سەروەت و سامان و 
لێرە و لەوێ پارە و پولێكی زۆر رژا بەسەریاندا، 
خەڵكانێك  كە  بوو  بەوە  پێویستیان  وایانلێهات 
دژیان شۆڕش بەرپابكەن، تاكو بیانهێننەوە سەر 

رێگای راست.
بەو  س��ەب��ارەت  رۆژهەاڵتناسەكان،  لە  یەكێك 

مەسەلەیە، دوای ئەوەی بە كۆشك و تەالرە گەورە 
و  زانی  عەباسییەكانی  و  ئەمەوی  فراوانەكانی  و 
دوای ئەوەی بڕی ئەو تەخشان و پەخشانكردنەی 
سەروەت و سامانی واڵتی لەالیەن سوڵتانەكانەوە 
بوو،  ئاشكرا  بۆ  گەندەڵییەكانی  و  دەركەوت  بۆ 

ڕەخنە لە موسڵمانەكان دەگرێت و دەڵێ: 
)موسڵمانەكان قەیسەرێكیان بە قەیسەرێكی دیكە 
و كیسرایەكیان بە كیسرایەكی دیكە گۆڕییەوە(، من 
لە قسەی ئەم رۆژهەاڵتناسەدا شتێكی وا نابینم تا 
وەاڵمی بدەمەوە. بە دروستی حەقیقەتە 
و  دەس��ەاڵت  ل��ەوەی  بریتییە  تاڵەكە 
زۆر  شام،  لە  ئومەیە  بەنی  ستمگەری 
ستەمگەری  و  دەس��ەاڵت  لە  بوو  زیاتر 
شازادەی قەیسەرەكان لە شام. هەروەها 
ستەمگەری بەنی عەباس، زۆر لەوە زیاتر 

بوو كە كیسرا لە عێراقدا ئەنجامیدا.
ل�����ەزەت و خ��ۆش��ی دەس������ەاڵت و 
هەر  ئ���ەوەی  ب��ۆ  بەسە  حوكمڕانی، 
شۆڕشگێڕێك و هەر شۆڕشێك، چەند 
گەورە و مەزنیش بێت، گەندەڵ بكات. 
لێی  ك��ەس  و  ژیانە  سروشتی  ئ��ەوە 
دەربازنابێت، تەنها ژمارەیەكی هێجگار 
هەیە  كێ  ئاخر  نەبێت.  مرۆڤ  كەمی 
سێ بە سێ دونیا تەاڵق بدات، دوای 
ئەوەی دەرگاكانی سەركەوتن و نەمری 

بۆ دەكرێتەوە؟
وەك ئاماژەیەك بۆ ئەو دژایەتیەی كە 
حوكمڕانی و دەسەاڵتدارێتی، لەبەرامبەر 
شۆڕشگێڕەكاندا  ش��ۆڕش  و  بەهای 
لە  دێڕە  ئەم چەند  ئاراوە،  دەیهێنێتە 
دكتۆر »عەلی وەردی« وەردەگرم كە 

دەڵێ:
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بە  دەی��ان��ەوێ  رۆژهەاڵتناسەكان،  لە  )هەندێ 
بكەن،  ئیسالم  زەم��ی  ناڕاستەوخۆ  رێگایەكی 
دەكەن  داڕزان��ە  ئەو  بۆ  ئاماژە  هەمیشە  ئ��ەوان 
كەم  ماوەیەكی  بە  ئیسالمیدا،  كۆمەڵگای  لە  كە 
ئەو  رووی���دا.  پێغەمبەرەكەیان،  مردنی  دوای 
رۆژهەاڵتناسانە ئەوە بەراورد دەكەن بە بارودۆخی 
مەسیحییەكان كە دوای مردنی مەسیح، بە پاكژی 
هاوەڵەكانی  لە  باس  نمونە  بۆ  ئ��ەوان  مایەوە. 
ئەو  دەڵێن:  لەبارەیانەوە  و  دەك��ەن  پێغەمبەر 

تێكبەربوون،  لەناوخۆیاندا  ه��اوەاڵن��ە 
یەك  لەگەڵ  دەكرد،  لەیەك  نەفرەتیان 
ئەوانی  هەندێكیان  شەڕكردن،  كەوتنە 
دیكەیان بە كافر دادەنا، وەلێ هاوەاڵنی 
ئەو  بەاڵم  نەكرد.  وای��ان  شتی  مەسیح 
ئەگەر  نەزانبوون  لەوەدا  رۆژهەاڵتناسانە 
شێوەیەی  ب��ەو  مەسیح،  هاوەڵەكانی 
سەركەوتنیان  محەمەد،  هاوەڵەكانی 
گەورەیە  خێراییە  بەو  و  بەدەستبهێنایە 
ئەوانیش  ئەوا  داگیربكردایە،  واڵتانیان 
شەڕیان  یەك  لەگەڵ  و  تێكبەردەبون 
دەك��رد،  لەیەكتر  نەفرەتیان  و  دەك��رد 
پێغەمبەر  هاوەاڵنی  ئەوەی  وەك  تەواو 
هەر  لە  مرۆڤە  سروشتی  ئەوە  كردیان. 

رۆژگار و سەردەمێكدا بێت(.
ش��ی��ك��ردن��ەوەی��ەی  ئ��ەو  پێموایە  م��ن 
زۆر  ڕادەی��ەك��ی  ت��ا  وەردی«  »ع��ەل��ی 
لەسەر  جەختكردنەوەیەكیشە  و  راستە 
و  حوكمڕانی  ك��ە  دژای��ەت��ی��ان��ەی  ئ��ەو 
دەسەاڵتدارێتی، لە بەها شۆڕشگێڕییەكاندا 
دەیهێننە ئاراوە. لە كاتێكدا مەسیح هیچی 
وشە  تەنها  جێنەهێشت  هاوەڵەكانی  بۆ 
نەبێت، بەاڵم محەمەد دەوڵەت و وشەی بۆ 

هاوەڵەكانی بەجێهێشت، ئیدی هاوەڵەكانی مەسیح 
هاوەاڵنی  لەكاتێكدا  وشە،  باڵوكردنەوەی  كەوتنە 
بۆ  دەوڵەتەكەیان  فراوانكردنی  كەوتنە  محەمەد 
لەگەڵ  پێغەمبەر  هاوەاڵنی  وشە.  باڵوكردنەوەی 
سەرقاڵی  دەوڵەت  كاروباری  رۆژگاردا،  تێپەڕینی 
كردن و وشە -یان لەبیرچووەوە. لەگەڵ ئەوەشدا، 
لە  خۆیان  نەیانتوانی  مەسیح،  شوێنكەوتوانی 
بە  ئەوە،  ئەگەرچی  بپارێزن،  چارەنوس  هەمان 
زۆر  ماوەیەكی  دوای  موسڵمانەكان،  بە  بەراورد 
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درێژتر رویدا.
بۆ نمونە هەر هێندەی رۆما بە مەزنی و دەسەاڵتە 
پان و فراوانەكەیەوە، چووە سەر ئاینی مەسیحی، 
دەست،  گرتە  رۆمایان  حوكمڕانی  مەسیحییەكان 
حوكمڕانی  رۆم��ا  پێشتر  بوو  كاتێكدا  لە  ئەمە 
مەسیحییەكانی دەكرد، ئیدی لەو ساتەوە ملمالنێ 
تەنیشت  لە  و  سەریانهەڵدا  دژایەتییەكان  و 
لە  و  بەرزكرانەوە  رمەكان  و  خاچەكەوە شمشێر 
و  )خۆشەویستی  وشەی  باڵوكردنەوەی  پێناو 
ئاشتی( چەندین جەنگ و شەڕ و شۆڕ بەرپابوون 

و خوێنێكی زۆری تێدا رژا.
جیاوازی نێوان شۆڕش و دەوڵەت، جیاوازی نێوان 
خەون و واقیعە، ئەو شۆڕشەی بە گرتنە دەستی 
دەسەاڵت كۆتایدێت، وەك ئەو خۆشەویستییە وایە 
كە بە هاوسەرگیری كۆتایدێت. ئەو دوانە )شۆڕش 
و  پرنسیپ  بەهاو  كۆمەڵێ  بە  هاوسەرگیری(،  و 
دەكەونە  كە  دەستپێدەكەن  ئایدیالی  دروشمی 
واقیعەوە.  لە  دوورن  زۆر  و  زەم��ەن  دەرەوەی 
دوای سەركەوتن، زۆر بەخێرایی مانگی هەنگوینی 
شۆڕش كۆتایدێت. هەر هێندەی ئەو پرنسیپ و 
ژماردنی  واقیع،  ئەرزی  سەر  دەكەونە  بەهایانە 
و  دەستپێدەكات  زەمەن  راستەقینەی  سەعاتی 
چەندین كێشە و قەیران و ناكۆكی دێنەئاراوە، كە 
ئاڵۆزی و گۆڕانكارییەكان ئەو كێشە  لە  رستێك 
و قەیران و ناكۆكیانە دەسەپێنن. لەوانە كێشەی 
ئەمنی و ئابوری و ملمالنێ سیاسییەكانی ناوخۆ و 
دەرەوە...هتد. ئەو كێشانە شۆڕش لەسەر سەنگی 
مەحەك دادەنێت و زۆرجار تێیدا سەركەوتونابێت 
ناچاردەبێت  شۆڕش  چونكە  شكستدەهێنێت.  و 
دەستبەرداری   - دەوڵ��ەت  بووەتە  ئێستا  كە   -
لێیانەوە  كە  ببێت  پرنسیپەكانی  و  بەهاكانی 
دەستیپێكرد، تاكو ئەو دەستكەوتانە بپارێزێت كە 

بەدەستیهێناون. بە دڵنیاییەوە ئەمە دەبێتە هۆی 
ئەوەی، دوای تێپەڕبوونی ماوەیەك، شوڕشگێڕی 
تازە و شۆڕشی نوێ سەرهەڵبدەنەوە، تا هەمان 

شت دووبارە بكەنەوە.
بە درێژایی تێپەڕبوونی سەدەكان، ئەوە سونەتی 
ژیان بووە، حوكمڕانان كۆنەپارێزەكانن و هیوادارن 
شۆڕشگێڕان  راوەستێت.  هەتاهەتایە  بۆ  زەمەن 
جموجوڵیان  و  چاالكی  و  پێشكەوخوازەكانن 
و  شوێن  دەگەنە  تا  راناوەستن  و  ناوەستێت 
بارودۆخە تازەكە. ئیتر رۆژەكان لەنێوان خەڵكیدا 
بریتییە  ژیاندا،  لە  جێگیر  شتێكی  تەنها  ئاوایە. 

لە گۆڕان.
بیەوێت  ئەگەر  راستەقینە  شۆڕشی  لەبەرئەوە، 
پێناویدا  لە  كە  بكات  پرنسیپانە  لەو  پارێزگاری 
ب��ەرپ��اب��ووە، دەب���ێ ئ���ەوەی ال روون��ب��ێ��ت كە 
قۆناغی  چەندین  و  قۆناغێكە  تەنها  شۆڕشەكەی 
ڕازیبێت  لەسەریەتی  و  دێ��ت  ب���ەدوادا  دیكەی 
بەوانەی كە تازە دێن، ئەم رازیبوونە بەرژەوەندی 
واڵت و پێشكەوتنی میللەتی تێدایە. هەر ئەمەشە 
گەیشتوون  پێی  پێشكەوتووەكان  كۆمەڵگا  كە 
كە لە ئێستادا لە نازونیعمەت و ژیانێكی خۆشدا 
هەمیشەی  ئیستقراری  بۆ  هۆكارەكەشی  دەژین، 
ئاڵوگۆڕكردنی  ئەنجامی  لە  واڵت دەگەڕێتەوە كە 
مانای  ئەمە  هاتووەتەئارا.  دەسەاڵت  ئاشتیانەی 
شۆڕش  ئاگری  گۆمەڵگایانە  ئ��ەو  نییە  ئ��ەوە 
رۆژ  یەك  ئاگرە  ئەو  بگرە  كوژاوەتەوە،  تێیاندا 
چییە، لە هیچ زەمەن و شوێنێكدا نەكوژاوەتەوە، 
ئەبەدییە.  و  وایە  خۆر  ئاگری  وەك  ئاگرە  ئەو 
پێشكەوتووەكان،  كۆمەڵگا  شۆڕشەكانی  بەاڵم 
بەرپادەبێت،  دەنگداندا  سندوقەكانی  لەنێو 
جۆرە  ئەو  گۆڕەپانەكان.  و  شەقام  لەسەر  نەك 
باجە  ئەو  لەدانی  واڵت  ئاشتیخوازانەیە،  شۆڕشە 



85

لێکۆڵینەوەوتارو72

گەورەیە دوور دەخاتەوە كە لە ئەنجامی شۆڕشی 
چەكدارییەوە دەبێت بیدات.

ب���ەاڵم ت����ەواوی م��ێ��ژووم��ان، ل��ە س��ەردەم��ی 
كۆمارییە  هاتنەئارای سیستمی  تا  خەلیفەكانەوە 
دەكات  لەوە  باس  دەگمەن،  بە  زۆر  تازەكان، 
ئاشتیانە  بە  دەسەاڵتێك،  یان  حكومەتێ  كە 
دەسەاڵتی خۆی، رادەستی كەسە تازەكانی دوای 
خۆی كردبێت. حوكمڕانان و دەسەاڵتدارانی الی 
یان  تیرۆر  یان  كودەتا  بە  تەنها  ن��اڕۆن،  ئێمە 
شۆڕشێكی خوێناوی نەبێت كە لە دوایدا الشەی 
یان  رادەكێشرێن.  بە شەقامەكاندا  دەسەاڵتداران 
و  دەمرێت  دەسەاڵتدارەكە  حاڵەتدا  باشترین  لە 

كوڕەكەی جێگەی دەگرێتەوە.
لە  ت��ازەی��ە  ن��ەوەی��ەك��ی  ب��ە  پێویستمان  ئێمە 
شۆڕشەكەیان،  سەركەوتنی  دوای  شۆڕشگێڕان، 
دەس��ەاڵت  ئاشتیانەی  ئاڵوگۆڕی  كەلتوری  لە 
لە پێش  بەرژەوەندی میللەت و واڵت  تێبگەن و 
هەموو شتێكەوە دابنێن. شۆڕشگێڕی راستەقینە 
بۆیە شۆڕش دەكات تا دەسەاڵت بگۆڕێت، نەك 
بكات  حوكم  و  دەست  بگرێتە  دەس��ەاڵت  خۆی 
بەو  پێویستیمان  ئێمە  بكات.  پاوانی  بۆخۆی  و 
لەسەر قوربانیدان  شۆڕشگێڕانەیە، دوای شۆڕش 
بەردەوام دەبن، نەك تەنها لەكاتی شۆڕشدا. ئێمە 
پاداشت  وەك  شۆڕشگێڕانەیە،  بەو  پێویستیمان 
و وەك ئیستیحقاقی شۆڕشگێڕی لە حوكمڕانی و 
دەسەاڵت نەڕوانن. وا تەماشای بەڕێوەبردنی واڵت 
ناكەن ئەمە لەبەرامبەر ئەو ماندوبوونەیاندایە كە 
لە میانەی كاروانی تێكۆشانیان بەخشیویانە، یان 
و  پاداشت  دەس��ەاڵت،  گرتنەدەستی  پێیانوابێ 
خەاڵتی كۆتایی كارەكەیە، واتە كۆتایی شۆڕش.

كە  شۆڕشگێڕانەیە  جۆرە  بەو  پێویستمان  ئێمە 
ماندێال(  )نیلسۆن  شۆڕشگێڕان  سەردەستەی  لە 

لە  تەمەنی  سااڵنی  لە  زۆر  بەشێكی  كە  بچن، 
كاتێك  ب��رد،  بەسەر  گرتوخانەكاندا  و  زیندان 
دەسەاڵتی گرتەدەست، رازی نەبوو بۆ دوو جاری 
یەك لە دوای یەك حوكمڕانی  واڵتەكەی بكات، 
گەرچی  رازیبوو،  حوكمڕانی  یەكجار  بە  تەنها 
رەزامەندییەكی میللی گەورەشی هەبوو تا بۆ جاری 
دووەم دەسەاڵت بگرێتەوە دەست. ماندێال تەواوی 
جیهانی دوچاری حەپەسان كرد، كاتێ وتی: )من 
نەبن(،  دەستبەردرای  ناكرێ  كە  نیم  پیاوە  ئەو 
رازینەبوو  تێكۆشەرەیە  ئەو  نمونەی  مرۆڤە  ئەم 
دیكەی حوكمڕانی،  وەرگرتنی چەند ساڵێكی  بە 
قەرەبووی سااڵنی دوور درێژی ئەشكەنجەدانی لە 

زیندانەكاندا بكرێتەوە.
شۆڕشگێڕان، نمونەیەكی دیكەی جوانتر و مەزنتر 
بۆ ئێوە كە بە دەگمەن دووبارە دەبێتەوە، بریتییە 
نێونەتەوەییە كە  لە »گیڤارا«، ئەو شۆڕشگێڕە 
رازی  كوبا،  لە  شۆڕشەكەی  سەركەوتنی  دوای 
نەبوو دەسەاڵت بگرێتە دەست و حوكمڕانی بكات 
و وتی: )كاتێ شۆڕشگێڕان لەسەر كورسییەكان 
هەم  و  دەیبەستێ  ش��ۆڕش  ه��ەم  دادەن��ی��ش��ن، 
بژیم  ناتوانم  من  دەبێت،  سەرمایان  شۆڕشگێڕان 
و خوێنی شۆڕش لە ناوەوەمدا بەستبێتی(. بۆیە 
وازی لە پلەی وەزیری و روتبە سەربازییەكەی و 
سەركردایەتی حیزب هێنا و رۆشت لە شوێنێكی 
دیكە بە دوای شۆڕشێكی دیكەدا دەگەڕا، تا ئەو 
كاتەی وەك شۆڕشگێڕێ لەپێناو ئازادیدا شەهید 
كرا و نەكەوتە ناو لەزەت و خۆشی حوكمڕانی و 

دەسەاڵتەوە.

سەرچاوە: االوان، چوارشەمە، 12 ئەیلول، 2012
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نینار: من ئەمەوێت ئەو پرسیارەت لێ بکەم 
کە زۆرینەی جار خەڵکی لە منی ئەکەن: “ئایا 
کاتی  پێموایە  فێربوویت؟”  باوکتەوە  لە  چی 
ئەوە هاتووە وەاڵمی ئەم پرسیارەم هەر ئێستا 
بۆ  وابکەم  پێویستە  دەستبکەوێت.  لێرەدا  و 
لە  و  بینیومن  تێبگەم کە  لەو شتانە  ئەوەی 
بتوانم سودیان  بۆئەوەی  بووم،  فێریان  تۆوە 
بە هی خۆم”.  “بیانکەم  وابکەم  و  ببینم  لێ 
من شکم لەو هۆکارە هەیە کە بۆچی تا ئێستا 
شتانە  ئەو  هەموو  پوختەی  لە  نەمویستووە 
هی  ئایە  بووم،  فێریان  تۆوە  لە  کە  تێبگەم 
شوێنێکی  بەردەوام  تۆ  ئەمەوێت  کە  ئەوەیە 
گەورەت لە ژیانی مندا هەبێت. پێویستبوونم بە 
تۆ پێویستییەکە بۆ ژیانی خۆم! چاوەڕێکردنم 
بۆ پەرچەکردارێک لە تۆوە وێنەیەکی ئەوتۆی 

به شی هه شته م له  کتێبی گفتوگۆیه ک له گه ڵ 
ئه دۆنیسی باوکمدا

Heroes    پاڵەوان

سازدانی: نینار
له  سویدییه وه : هیوا قادر
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وام ئەداتێ کە تۆ لە پێناوی مندا هەمیشە لێرەیت. بەاڵم 
ئەگەر من دەستبکەم بە گەاڵڵەکردن و سودوەرگرتن لەو 
ئەو  قبوڵی  وایە  مانای  ک��ردووم  فێرت  تۆ  کە  شتانەی 
هەستیش  ئەبێت  هەروەها  کردووە،  نێوانمان  دابڕانەی 

بکەم کە ئیتر بەڕاستی گەورەبووم.
من لە زۆر زووەوە ڕقم لە کتێبە. لە ماڵەکەمان لە بەیروت 
داپۆشرابوون.  کتێب  لە  پڕ  بەڕەفەی  دیوارەکان  هەموو 
کاتێك تۆ لە ماڵ ئەبوویت هەمیشە کتێبێکت بەدەستەوە 
تۆیان  کتێبەکان  نەئەبوویت  ماڵ  لە  کاتێکیش  ب��وو. 
بیرئەهێنامەوە کە تۆ لەوێ نیت. لەو کاتانەوە پەیوەندی 
من لەگەڵ کتێبدا گۆڕدرا. لە ڕۆژانی جەنگ و تۆپ باراندا 
ئەچوینە دااڵنەکە و خۆمان ئەدایە پاڵ ئەو ڕەفە پڕ لە 
لەسەر  سەقفەکە  تا  ئەرزەکەوە  لە  هەر  کە  کتێبانەی 
نوێ  ئەزمونێکی  من  دااڵن��ەدا  لەو  هەڵچنرابوون.  یەک 
تەمەنی  لە  هەر  کە  هەبوون  لەویادا  وا  کتێبی  ژی��ام. 

خۆیاندا  شوێنی  لە  ساڵێم  پانزە  تا  ساڵیمەوە  هەشت 
لەبەرچاومدا مابوونەوە، هەر لە ساڵی  بەو بەرزاییانەوە 
1979 �ەوە تاکو ساڵی 1986 لەویادا من هەمیشە ئەو 
کتێبانەم ئەبینی. کتێبەکان سەنگەرەکانی ئێمە بوون و 
لە تۆپەکان ئەیانپاراستین. من ڕۆژ و شەوم لەگەڵ ئەم 
پاپلۆ  ژیام”ی  کە  پیائەنێم  “دانی  ئەبردەسەر  کتێبانەدا 
ساد”ی  و  “لیترامۆند  پارت،  رۆاڵن  ی  “س/ز”  نیرۆدا، 
نیچە،  وت”ی  وەه��ای  “زەردەش���ت  بالنشۆت،  مۆریس 
کلتور”ی  “کەمی  رۆدینسون،  مەکسیم  “عەرەبەکان”ی 
ئەستورەی  بەرگییە  شەش  کتێبە  لەو  بێ  ئەرێن،  هانا 
دوای  دەرچ���ووب���وون.   1957 ساڵی  ک��ە  “ڕۆب��ێ��رت” 
کتێبدا  لەگەڵ  من  پەیوەندی  کتێبانە  ئەو  خوێندنەوەی 
گۆڕا. لە دوژمنەوە بوون بە هاوڕێ و پاسەوانم. هەمیشە 
من ئەوانم خۆشئەوێت. ئەوان تەنها نەبوون بە دۆستێکی 
نزیکم بەڵکە بوون بە سەرچاوەیەکی بەسودیش بۆم؛ لە 

ئەگەر هات و سیستەمێکی 
سیاسی کراوە و پێشکەوتوخواز 
ڕێ بەبیرکردنەوە و بیروڕای 
جیاواز بدات، هەروەها تێکستە 
دینییەکان بەپێی ڕۆژگار 
و ئەو کێشانەی کە خەڵکی 
هەیانە خوێندنەوەیان بۆ 
بکرێت، ئەوکات ئەتوانرێت 
خوێندنەوەی تازەش بۆ 
قورئان بکرێت

ئهدۆنیس
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نزیکی ئەوانەوە هەستم بە ئاسودەیی ئەکرد. ئا بەڕاست 
من ئەو کتێبانەم لەگەڵ خۆمدا هێنا بۆ ئێرە بۆ پاریس. 
بۆ من  ئەوان  ئێستا  بەاڵم  بیانخوێنمەوە،  ڕۆژێک  ڕەنگە 

تەنها تەلیسمێکن.
ئەدۆنیس: ئایا تۆ پێتوایە بۆچی ئەو کتێبانە وازیان لە 
دوژمنایەتی تۆ هێنا و بوون بە دۆستت؟ ئایە تۆ بڵێی 
ئەو گۆڕانانە چی بووبن کە لە تۆدا دروستیان کردووە؟

نینار: ڕەنگە هۆی ئەوەبێت کە من هەرگیز نەمتوانیوە 
بەچاوێکی بێ مەترسی سەیریان بکەم. کتێبەکان خۆیان 
بێ  لەگەڵیاندا  نەمئەتوانی  کاتە  ئەو  من  کرد.  ئەمەیان 
تا  کەمەوە،  بیشیان  ئەتوانی  نەم  تەنانەت  بم،  الیەن 
وردە وردە دەستمکرد بە خوێندنەوەیان. من بەو شێوەیە 
ملکەچی دەسەاڵتیان بووم، بەاڵم هێدی هێدی ئەوانیش 
دەستیان کرد بە پیشاندانی ڕووی باشی خۆیان بۆ من. 
بەبێدەنگ ژیانی ئەوان کارێکی کرد ناچاربووم لە کۆتایدا 

قبوڵیان بکەم.
قبوڵبکەیت،  کتێبانە  ئەو  نەتویستووە  تۆ  ئەدۆنیس: 
بەاڵم لە کۆتایدا تەنانەت بێ ئەوەی بیشیان خوێنیتەوە 
قبوڵت کردوون. تۆ کتێبەکانت وەک بیرۆکە قبوڵ بووە، 
بەاڵم ناوەڕۆکەکانیانت نەویستووە. ئەی باشە بۆچی وەک 
کتێبەکان  لە  نەتویستووە  هەڵوێستێک  یان  دیدگایەک 

تێبگەیت؟   
نینار: لەبەرئەوەی ئەمە بۆ من دەستی نەئەدا. گەر منیش 
باشم  پەیوەندییەکی  بمتوانیایە  ڕەنگبوو  گەورەبوومایە 
لەگەڵیاندا هەبێت، بەاڵم ئەو پەیوەندییەی من لەگەڵیان 
حەزم  قەت  من  بوو.  ناخۆش  پەیوەندییەکی  هەمبوو 
بەریەکەوتنم  یەکەم  قوتابخانە کەچی  بۆ  بچم  نەکردووە 
لەوێ لەگەڵ ئەواندا بوو. بۆیە کتێب بۆ من بریتی بوو لە 
جۆرە ناچارییەک. بۆ ئەوەشی بتوانم فەرامۆشیان بکەم، 
بەچاوێک سەیرم ئەکردن کە ئەوانە هی ئەوە نین بکەونە 
زانیاری  لە  پڕبوون  بابەت  وەک  مندا،  لەگەڵ  کێبەرکێ 
تیادابوو کە خەفە و چاوبەستم  ئەوەیان  ئەگەری  بەاڵم 
بکەن، سەرباری ئەوەی ئەوان هێزێکی ناحەز بوون، لە 

خەیاڵی خۆمدا ئەمگۆڕین بە شتێک لە شتەکانی ناو ماڵ، 
بەاڵم شتێکی حەتاڵ و بەتاڵ. زۆر بە ئاسانی بوون بە 
شتێک، شتێک کە ئەبێت بخرێنە ڕەفەوە و هەڵگیرێن و 
ببن بە دیکۆر. هەستم ئەکرد مەجبورم شتانێک بدۆزمەوە 
بتوانم  و  کەمبکەمەوە  مانایان  و  بەها  هۆیەوە  بەو  تا 
ئەم  بیانبینم.  هەیە  کە  دۆاڵبێک  و  کورسی  هەر  وەک 
بابەت  وەک  کتێبەکان  ئەکردەوە.  دڵنیاتر  منی  کارەش 
بوون  شتێک  تەنها  بەڵکە  نەبوون  زیندوو  بونەوەرێکی 
هەروەک مۆبیلەیەک. هەندێک جاریش هەستم ئەکرد ئەوان 
خوشک و برای منن، چونکە تۆ هەندێکیانت نووسیبوو 
� بەراست تۆ چەند کتێبت نووسیوە؟ سەرباری ئەوەی 
من  بە  کات  ئەوەندەت  ئەدا  بەوان  کاتت  تۆ  ئەوەندەی 
نەئەدا. بەوە ڕازیبووم کە شاپێکیان لێ دەم و ئەرکێکی 

تریان پێ بسپێرم؛ ناویشان لێبنێم “سەنگەرەکان”.
ئەدۆنیس: کەواتە ئەتوانرێت بوترێت کتێبەکان بۆ تۆ 

بە سیمایەکی باوکانەوە گرێدرابوون؟ 
من  شتێکبوون  کتێبەکان  وابوو.  پێموایە  بەڵێ،  نینار: 
نەمتوانی تێیان بگەم، تەنانەت ئەوانیش نەیانتوانی ئەو 

کلیالنەم بدەنێ کە پێویستم پێیان بوو تا تێیان بگەم.
کتێبێکی  بینیوە  باوکت  تۆ  هەموو جارێک  ئەدۆنیس: 
نەبووە  م��اڵ  لە  کاتێکیش  ه��ەرچ  ب��ووە،  بەدەستەوە 
وایە؟  نییە،  لەوێ  کە  هێناویتەتەوە  بیریان  کتێبەکان 
ئەکرێت  ئایە  گرێدراوبوون.  پێکەوە  باوکت  و  کتێب 
کۆتایدا  لە  لێکردیت  وای��ان  بکەم  کتێبەکان  سوپاسی 

باوکت لە بەیروت قبوڵبکەیت؟
لە جۆرەکان کتێب منی  بەجۆرێک  وایە، چونکە  نینار: 

پاراست.
قبوڵیان  تۆ  کۆتایدا  لە  وایانکرد  کتێبەکان  ئەدۆنیس: 

بکەیت؟
نینار: ئەوان جیاواز لەو ڕۆڵەی سەرەتا کە من پێمدابوون 
ڕۆڵێکی تریان بینی. پێموایە ئەوان هەموو ڕۆژێک زیاتر 
ڕەفەکاندا  بەالی  کە  ئەکردەوە.  ئارامتر  منیان  زیاتر  و 
ئەڕۆیشتم و ئەمبینی کتێبەکان وەک هەمیشە لە جێگای 
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گەر  ئەبووم  ناڕەحەتیش  ئەبوومەوە،  ئارام  خۆیاندان 
کەسێک بهاتایە و جێگاکانی بگۆڕینایە.

ئەدۆنیس: هەست ئەکرێت شتێک لە ناو تۆدا شێوابێ؟
نینار: هەتا کتێبەکان لە شوێنەکانی خۆیاندا وەک خۆیان 
ئەویست  نەشم  ئەکرد،  دڵنیایی  بە  هەستم  ئەمانەوە 
کەسێک بێت و جێگۆڕکێیان پێ بکات. ئەبوو لەهەمان 
ئەو جێگایانەدا بوونایە کە تیایاندا دانرابوون. ئەوە بۆ من 
زۆر گرنگ بوو بۆیە کاتێک بەیروتمان بەجێهێشت هەندێک 
لەو کتێبانەم لەگەڵ خۆم هێنا بۆ ئێرە بۆ پاریس. ئەو 
ناونیشانەکانیانم  کە  بوون  ئەوانە  زۆرینەی  کتێبانەش 

لەبەر بوون. 
ئەدۆنیس: ئەتوانرێت بوترێت کتێب و ژیان هەردووکیان 
پێکەوە بووبوون بەیەک بۆ تۆ، دواتریش کتێبەکان بۆ تۆ 

بوون بە بەشێکی زۆر گرنگی ژیانت؟
نینار: بەڵێ بەراستی ئەتوانیت وابڵێیت.

ئەدۆنیس: هەمان هەست ئەمڕۆش هەتە؟ 
تەنانەت  ب��وو.  کتێب  لە  ڕق��م  منداڵبووم  کە  نینار: 
ئەکرد  بە شەرم  قوتابخانەم هەستم  هاوپۆلەکانی  لەالی 
کاتێک  هەیە.  ماڵەوە  لە  کتێبمان  ئەوەندە  ئێمە  کە 
هاورێکانم داوەت ئەکرد بۆ ماڵەوە حەزم ئەکرد کاتێک 
دێینە ماڵەوە کتێبەکان و تابلۆکانی دیوارەکان هیچیان 
نەمێنن، چونکە لە ماڵی هاوپۆلەکانم هیچ کتێبێک نەبوو، 
نەبوو.  ماڵەوە  لە  کتێبیان  ئێمە  هێندەی  بەهەرحاڵێک 
لەچاوی ئەواندا من کەسێکی جیاوازبووم ئەمەش هەستی 
ئەمە  بەچەشنێک  ئەکردم،  دروست  تیادا  خۆبەکەمزانی 
بەاڵم  جیاوازبم.  ئەکردم  لێ  وای  ئەیخرۆشاندم  هێندە 
ئێستا بە هیچ شێوەیەک وانیم. ئێستا کتێب ئەکڕم و لە 
ڕەفەی کتێبخانەکەمدا ڕیزیان ئەکەم. تا ئێستاش نایان 
خوێنمەوە، بەاڵم پێویستم پێیانە تا لەالم بن و بیانبینم. 
کاتێک بەالی کتێبخانەکەمدا ئەڕۆم ناونیشانی کتێبەکان 
ئەخوێنمەوە و هەستێک لە ئارامیم پێ ئەبەخشێت. ئایە 
ئەمە جێی پێکەنین نییە؟ من ئێستا حورمەتێکی گەورەی 
تا  بەوانەوە  من  پەیوەندی  پێموایە  بەاڵم  ئەگرم،  کتێب 

هاوشانی  ناڵێم  من  زەحمەتە.  پەیوەندییەکی  ئێستاش 
ئەوانم، چونکە تائێستاش ئاسان نییە بۆ من کتێبێک لە 
ڕەفەیەک دەربکەم و یەکسەر دەستبکەم بە خوێندنەوەی. 
بەاڵم زۆر لەخۆم ئەکەم ئەو جۆرە کتێبانە بخوێنمەوە کە 
پەیوەندیان بەکاری منەوە هەیە وەک هونەرمەندێک، دەنا 
لەوە زیاتر ناتوانم. کاتێک کتێبێک ئەکەمەوە و ئەمەوێت 
دەست بکەم بە خوێندنەوەی هەست ئەکەم ناتوانم تێی 
ڕادەیەک  تا  کتێبەوە  بە  من  پەیوەندییەی  ئەم  بگەم. 
لەسەرەتاوە  هەر  چونکە  تۆقێنەرانەیە  پەیوەندییەکی 
من  تێئەکات.  کارم  کتێب  نەئەهات.  بەکەڵک  من  بۆ 
پێشتر کتێبێکم ئەکردەوە و تەنها چەند کۆپلەیەکی یان 
بەشێکیم ئەخوێندەوە کە پەیوەندی بەو کارەی خۆمەوە 
هەبوو، قەناعەتم بەخۆشم ئەکرد کە هەقی خۆمە تەنها 
کاتەدا  لەو  خۆ  ئەمەوێت.  کە  بخوێنمەوە  بەشەی  ئەو 
ئەگەر بهاتایە هەموو کتێبەکەشم بخوێندایەتەوە ڕەنگبوو 

هیچی لێ تێنەگەیشتمایە. 
ئەدۆنیس: هەموو ئەو شتانەی دەوروبەرت ئەو کاتانە 
هاوڕێکانت  ویستوتە  کاتێک  هێناویت  بۆ  فشاریان  زیاتر 
داوەتبکەیت بۆ ماڵەوە، تەریقیش بویتەتەوە لەبەردەمیاندا 
لەبەرئەوەی لە ماڵەکەتدا کتێبی زۆر هەبووە، لەوەش زیاتر 
فشارت بۆ خۆت هێناوە بۆ ئەوەی ئەوان ئەو دنیایەی تۆ 
قبوڵبکەن بۆ ئەوەی بیبینن تۆ لە چ دنیایەکەوە هاتوویت 

و لە چ دنیایەکدا ئەژیت. 
ماڵەکەم  قبوڵی  ئەوان  ئەمویست  من  لەڕاستیدا  نینار: 
بکەن، بەاڵم پێشم وانەبوو ئەم ماڵە ئەوە پیشان بدات 

کە بەتەواوەتی من کێم.
ئەدۆنیس: بەاڵم تۆ خۆت وتت کە لە منداڵییەکی هەر 
زۆر زووەوە حەزت لە کتێب بووە. بەهەرحاڵێک من لە 
تۆ ئەپرسم کە بۆچی تەواو بەرەو کلتوری وێنە، ڤیدیۆ، 
ئەم  تۆ  چوویت؟  نمایشت  و  ئەنستەلەیشن  فۆتۆ،  فلم، 
گۆڕانە چۆن ئەبینیت � کە ئاوا کلتوری وێنە بەو ڕادە 

زۆرە گیرۆدەی کردیت. 
نینار: ئاخر ناچاربووم من شوناسی خۆم دروست بکەم، 



92

کە  دروستبکەم  دنیایەک  بدۆزمەوە،  بۆ خۆم  جێگەیەک 
هی خۆم بێت و جیاوازبێت لە هی تۆ. بۆیە من شەیدای 
لە زەمەنێکدا  بووم، ڕەنگە هۆی ئەوەش بێت من  وێنە 
ئەژیم کە وێنە لە بەرزترین پلە و چەقدایە. بێ لەوەش 
من پێموایە وێنە ئامرازیکە زیاتر گونجاو و ئاسانترە بۆ 

تێگەیشتن. 
ئەدۆنیس: تۆ بە ئاگاییەوە کتێبت بەجێهیشت، ڕەنگە 
هۆی ئەوەش بێت بەجۆرێک لە جۆرەکان وێنەت خستبێتە 

بری وشە؟
نییە. هەتا دواتریش کە  لە وشە  نینار: من زۆر حەزم 
کۆرسی  بەوەرگرتنی  نەئەدا  گوێم  فەرەنسا  بۆ  هاتم 
باشم  زمان. بەاڵم کاتێک چوومە قوتابخانە نمرەی زۆر 
لە  � کەچی  هێنا  و عەرەبیدا  ئینگلیزی  و  فەرەنسی  لە 
سەیرە  زۆر  ئێستا  بەاڵم  بووم.  خراپ  زۆر  ماتماتیکدا 
حەزم بە بەکارهێنانی ژمارەیە لە کارە هونەرییەکانمدا، 
ناوم  کە   ٢٠٠٣ ساڵی  ئەنستەلەیشنەی  ئەو  نموونە  بۆ 
لێنا ئەلگوریسم. ژمارەیەکی زۆری تیایە و تێگەیشتنێکی 
خەریکی  هەستبکەیت  ئەکات  دروس��ت  ل��ەال  وەه��ات 
بۆ  لەبەرئەوەی هاتنم  بەاڵم  حەلکردنی هاوکێشەیەکیت. 
فەرەنسا دەستپێکردنەوە بوو لە سفرەوە، دەرفەتێک بوو 
و  قۆستەوە  ئەوەم  من  لەدایکبوونەوەم،  سەرلەنوێ  بۆ 
یەکسەر بەرەو ئەو شتە چووم کە حەزم لێی بوو، ئەویش 

هونەر بوو بە گشتی.
پێشخستنی  هەوڵی  زیاتر  بەوەی  نادەم  گوێ  چیتر  من 
زانیارییە  ئەو  نەماوە.  ئەوەم  تاقەتی  بدەم،  زمانەکەم 
سەرەتاییەشی هەمە نوقسانی زۆرە. هەموو ئەو شیعرە 
نایابانەشی کە تۆ نووسیوتە و شیعری ئەدەبیاتی دنیا و 
بەتایبەتیش شیعری عەرەبی، وایان لێ کردم هۆشیاربم 
بەوەی کە من دۆستایەتییەکی هێندە گەرموگوڕم لەگەڵ 

زماندا نییە تا هەوڵی پیشاندانی بدەم.
خەم بۆ زمان و بۆ ئەو قەناعەتەم ئەخۆم کە ڕۆژێک لە 
ڕۆژان ئەمتوانی ببمە کەسێکی شارەزا لە زمانی عەرەبیدا 
یان لە هەر زمانێکی تردا. من ئێستا ئەزانم کە کاری هەرە 

گرنگی من زمان نییە. ئەمەشم قبوڵکردووە ئەگەرچی زۆر 
قورسە! ئەوە ڕاستە کە ئەڵێن منداڵ شۆڕش بەسەر دایک 
و باوکیدا ئەکات و هەمیشە ئەیەوێت دنیای ئەوان بخاتە 
ژێر پرسیارەوە، بەاڵم پێموایە منداڵ لەناخەوە ئەیەوێت 

و حەزئەکات وەک دایک و باوکی بکات.
لە  و  تیایدا  سەرکەوتووبم  توانیومە  کە  شتێک  تەنها 
کارەکانی خۆمدا بەکاری بهێنم ئەو شتانە بوون کە تۆ 
و  عەرەبیدا  لە  تۆیە  توانای  مەبەستم  بەخشیوم،  پێت 
بۆ  خۆتەرخانکردنتا  و  لەکارکردنت  تۆ  شێوازەی  ئەو 
زمان � دواتر زیاتر قسە لەسەر توانای نووسینی شیعر و 
گێڕانەوەی مێژوو ئەکەم لەالی تۆ. بەاڵم من توانای خۆم 
لە وێنە و  لە توانای تۆ بەکارئەهێنم. من سود  جیاواز 
نمایشت و ئەنستەلەیشن وەرئەگرم. هەندێک جار تێکست 
عەرەبی  ئیرۆتیکی  تێکستی  نموونە  بۆ  بەکارئەهێنم، 
تەنانەت پێموایە  سااڵنی 1٠٠٠کان، 1٢٠٠کان، 1٤٠٠کان. 
کە لە دواڕۆژدا تێکستیش بەکاربهێنم. ئەم سەرکیشییەی 
کە من ئێستا لەگەڵ تۆدا ئەیکەم و تەمەنائەکەم ببێت 
من  کارکردنە.  جۆرە  ئەو  بۆ  نیشانەیەکە  کتێبێک،  بە 
کەرەستەم پێیە بۆ ئەم کارە، بەاڵم پێموایە کە پێویست 
شتێکیش  گرنگترین  دەستپێبکەین.  پێکەوە  بکات 
بەرامبەر  لە  دانیشتنە  و  پڕۆژەیە  بەم  بەخشینە  کات 
من  بناسین.  باشتر  یەکتری  وائەکات  ئەمەش  یەکتریدا 
پڕۆژەیە، چونکە  ئەم  بۆ  هەڵبژاردووە  فەرەنسیم  زمانی 
زمانی  لە  هەیە.  گەورەم  ئازادییەکی  فەرەنسیدا  لە  من 
عەرەبیدا ئەوە تۆیت بڕیارئەدەیت! من تەواو خەنی ئەبم 
گەربێت و بتوانم بگەمە مەبەستی وشە ترسناکەکەنم. من 
لەکارەکانمدا ئەتوانم ڕستەی بچووک لە وشە بەکاربهێنم، 
بەاڵم پێویستە لە ڕێی پیشاندانی وێنە و جەستەوەبێت لە 
فلمی ڤیدیۆ و نمایشت و ئەنستەلەیشن و تەن و سەما و 
ئەم جۆرە شتانەوە. کاتێک کارەکەش پەیوەندی بەو حەز 
و بیرۆکانەوە هەیە کە ئەتوانم تیایاندا ئازادبم ئەوا ئەو 

ئامرازانە هەڵئەبژێرم کە زیاتر لەگەڵ خۆمدا گونجاوە.
ئەدۆنیس: بەاڵم ئەو پەیوەندییە دوو فاقییەی تۆ هەتە 



93

گفتوگۆ72

تۆ  کە  هەیە  بەوەوە  پەیوەندی  وشەدا،  و  زمان  لەگەڵ 
بەباشی فێرنەبوویت لە قوتابخانە یاخود هۆی ئەوەیە کە 

تۆ هەڵگری دوو زمان بوویت؟
بدەمەوە  پەلەت  بە  وەاڵمێکی  بمەوێت  ئەگەر  نینار: 
نەکردووە.  ئاسان  من  بۆ  کارەکەی  زمانی  دوو  هەڵگری 
هەر  من  کە  ئەوەیە  ڕاستییەکەی  ئەیبینم  ئەوەی  وەک 
بە  گەیاندوومی  قسەکردنم  زمان  دوو  بە  منداڵییەوە  لە 
دوو ئەنجام: یەکێکیان ئەوەیە کە لە هەردوو زمانەکەدا 
لە ئاستێکی مامناوەندیدابم، ئەوی تریشتان ئەوەیە کە 
ئەبێت من هەمیشە یەکێکیان لەسەر حسابی ئەوی تریان 
هەڵبژێرم. بەاڵم دوای ئەوەی بیرم لەمە کردەوە پێموایە 
زمانی  ه��ەردوو  دنیایە.  زمانی  جوانترین  عەرەبی  کە 
کالسیکی و نوێی شیعریی عەرەبی زمانێکی فرە شیرینە. 
بەاڵم من خوێندنێکی خراپی عەرەبیم خوێندووە. تەنها 
شتێک لە قوتابخانەدا فێری بووین ڕێزمانێکی ڕەق و تەق 
بووە. بەاڵم لە فەرەنسیدا ئەدەبیاتمان خوێند، لێ ئەویش 
لەڕووی تەلەفوز و تۆنی ڕۆژنامەوانییەوە. بۆیە فەرەنسی 
ئەکرد  بەوە  هەستم  زیاتریش  بوو  زیندووتر  زۆر  من  بۆ 
لەگەڵ زەمەندا ئەڕۆم. بەاڵم ئینگلیزی لە هەموویان زیاتر 
چونکە هەموو ئەو کەسانەی نمونەی بەرزبوون بۆ من یان 
بەریتانی بوون یاخود ئەمەریکی. کاتێکیش ئینسان باوک 
و دایکێکی وەکو ئێوەی هەبێت، کە لە زمانی عەرەبیدا 
و  جوانتر  زمانیان  تابێت  و  بەیتەوە  بۆڕیان  ناتوانیت 
بکەویت.  فریا  بتوانیت  زەحمەتە  ئەوا  ئەبێت،  جوانتر 
نەهاتۆتە  ئەوتۆم  بەهیچ جۆرێک شانسێکی  من پێموایە 
ئەو  و  عەرەبی  لەگەڵ  مامەڵە  ئاسان  بتوانم  تا  بەردەم 
زانیاریانەیدا بکەم. ئێستاش لێرەدا دوور لە ماڵ لەگەڵ تۆ 
و هاورێکانمدا تەنها هەر بە فەرەنسی قسەئەکەم، تەنانەت 
لەگەڵ هاوڕێ عەرەبەکانیشمدا، لەبەرئەوەی فەرەنسی بۆ 
من ئاسانترە. بەاڵم سەرباری هەموو ئەم شتانەش حەزم 
لە قسەکردن بووە بە دوو زمان چونکە من خۆم لە حاڵ و 
بارێکی بە دوو زمان قسەکردندام. بەدوو زمان قسەکردن 
پەیوەندی بە شوناسی منەوە هەیە. من خۆم بە هەموو 

شێوەیەک بە عەرەب و لوبنانی و فەرەنسی ئەزانم. لە 
ناو زمانی فەرەنسی و عەرەبیدا کارئەکەم. من لە ناو دوو 
زمانی تێکەڵ و پێکەڵی “ناڕەسەن”دا دێم و ئەچم وەک 
“کریۆلیسک”ێکی نەدیوبدیی. )کریۆلیسک بەو خەڵک و 
ئەوروپی  وتووە کە وەک خەڵکانی  بچوکانەیان  ئەتنییە 
ئەو  ه�.ق(.  کردووە.  هەڵسوکەوتیان  و  گۆڕیوە  خۆیان 
ئەشکێت  بەسەریدا  باش  زۆر  دەسەاڵتم  من  کە  زمانەی 
ئەو زمانە تێکەڵوپێکەڵەیە. چونکە یاسایەکی داسەپاوی 
ئەوتۆی نییە کە هەر ڕۆژە و شتێکی نوێی تیابدۆزمەوە 
و ئەوانی تر فەرامۆش بکەم. من زۆر حەز ئەکەم فلمێک 
دروست بکەم دیالۆگەکانی تێکەڵەیەک بێت لە فەرنسی � 
لوبنانی � ئینگلیزی وەک ئەو زمانەی لە لوبنان و هەموو 
واڵتانی عەرەبیدا گوێت لێی ئەبێت. من دەستپێشکەریم 
کردووە و هەوڵێکی بچووکم لەو جۆرە بە فلمێکی ڤیدیۆیی 
چل دەقەیی داوە و ناوم ناوە “عبادەت”. من لە دیمەنێکی 
لوک  جان  عبادەی  تێکستێکی  بۆ  گەڕاومەتەوە  کراوەدا 
گودارتی دەرهێنەری فەرەنسی: کە بەو جەستە جوان و 
عاشقانەی برجید باردۆ و میشایل پیکۆلیدا هەڵیداوە. من 
ڕێمداوە ئەمە بە زمانێکی نەدیوبدیانە و تێکەڵوپێکەڵی 
نێوان فەرنسی و دیالێکتی لوبنانی بوترێت. ئەمە زیاتر 
جەستە الی ئەو فەرەنسیانە لەت لەت ئەکات کە تەنها لە 
“بەشێکی جەستە” تێ ئەگات، هەروەها الی ئەو بینەرە 

عەرەبانەش کە لە بەشەکەی تری جەستە تێ ئەگەن. 

ئەم پارچەیە بەشێکی کەمە لە بەشی دە هەمی کتێبی 
گفتوگۆیەک لەگەڵ ئەدۆنیسی باوکم.

سەرچاوە:
NINAR ESBER
SAMTAL MED MIN FAR ,ADONIS 
Alhambera 2007
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ڕووناكیەك وەك ئاو

نوسینی: گابرێل گارسیا ماركیز                                                                             
و. لە عەرەبییەوە: دڵنیا عەبدوڵاڵ

لە جەژنی لەدایك بووندا، دیسانەوە دوو منداڵەكە، 
داوای بەلەمی سەوڵ لێدانیان كردەوە.

باوكەكە وتی: باشە، كە گەڕاینەوە بۆ كاتارخینا 
دەیكڕین.

بەاڵم توتو كە تەمەنی نۆ ساڵ و جوێل كە تەمەنی 
لەوەی  بوون  سورتر  پێكەوە  بوو،  ساڵ  شەش 
باوكیان باوەڕی پێی بوو. بۆیە هەردوكیان پێكەوە 

وتیان:
- نەخێر، ئێمە ئێستا پێویستمان پێیەتی و هەر 

لێرەیش .
دایكەكە وتی: یەكەمینیان ئاو نییە بۆ دەریاوانی 
دێتە  دوشەكەوە  لە  كە  نەبێت   ئاوە  ئەو  تەنها 

خوارەوە.
ژنەكە و مێردەكە ڕاستیان دەكرد، لە ماڵەكەیاندا 
هەیە،  هەیوانێك  ئەندیاس،  دی  كاتارخینا  لە 
ڕاڕەوێكی تێدایە كە دەڕوانێت بەسەر كەنداوەكەدا, 
یەختی  دوو  بەشی  لێیە  شوێنێكیشی  هەروەها 

خزاونەتە  مەدرید  لە  لێرە  بەاڵم  دەكات,  گەورە 
شوقەیەكەوە و تێیدا دەژین كە لە قاتی پێنجەمی 
باسیودی  شەقامی  لە  )47(ە  ژمارە  بینای 

الكاستینا.
یان  پیاوەكە  هەردووكیان،  كۆتاییدا  لە  بەاڵم 
بكەنەوە،  ڕەت  داواكاریە  ئەو  نەیانتوانی  ژنەكە، 
چونكە پەیمانی كڕینی بەلەمێك و دووربینێك و 
قیبلەنمایەكیان بە دوو منداڵەكە دابوو، ئەگەر لە 
پۆلی سێیەمی سەرەتاییدا خەاڵتی )تاجە گوڵینە( 
ئەو  منداڵەكە  دوو  ڕاستیدا  لە  بێنن،  بەدەست 
باوكەكە،  بەمشێوەیە  بەدەستهێنابوو.  خەاڵتەیان 
بێ ئەوەی بە ژنەكەی بڵێ، هەمو شتێكی كڕی، 
ژنەكەی بە توندی ناڕازیبوو لەوەی لە پێناو كڕینی 
باوكەكە  بەاڵم  بكەن.  قەرزاربار  خۆیان  یاری، 
بەلەمێكی ئەلەمەنیۆمی جوانی بۆ كڕین، بەلەمەكە 
بەهێڵێكی  ئاوەكەوە،  ناو  دەكەوتە  شوێنەی  لەو 
نانی  لەكاتی  باوكەكە  ڕازێنرابوەوە،  ئاڵتونی 

کچیرۆ
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نیوەڕۆدا نهێنیەكەی ئاشكرا كرد و وتی:
- بەلەمەكە لە گەراجەكەیە.

بە  بەلەمەكە  ناتوانرێت  كە  لەوەدایە  كێشەكە 
لە  سەربخرێت،  پلیكانەكاندا  بە  یان  ئاسانسۆر 
گەراجەكەشدا شوێنی پێویست بۆ دانانی بەلەمەكە 
نەبوو. كەچی لەگەڵ ئەوەشدا دوو منداڵەكە، ڕۆژی 
شەممەی داهاتوو، هاوڕێكانیان بانگ كرد بۆ ئەوەی 
بیبەنە  و  سەربخەن  پلیكانەكانەوە  لە  بەلەمەكە 

ژوری گەنجینەكەوە، لەمەشدا سەركەوتوبوون.
باوكەكە پێی وتن:

- پیرۆزتانبێت... باشە ئێستا چی ترتان دەوێ؟
منداڵەكان وتیان: لە ئێستادا هیچی ترمان ناوێت، 
ئەوەی ویستمان بردنی بەلەمەكە بوو بۆ ژوورەكە، 

ئەوەتا لێرەیە.
ڕۆژی چوارشەممە، شەوەكەی، دایك و باوكەكە، 
چوون  دیكە،  چوارشەممەكانی  هەموو  وەك 
و  خاوەن  كە  منداڵەكە،  دوو  بەاڵم  سینەما،  بۆ 

پەنجەرەكانیان  و  دەرگا  بوون،  ماڵەكە  گەورەی 
ساڵۆنەكەیان  داگیرساوی  گڵۆپێكی  داخست، 
لە  سارد  و  ئاڵتونی  ڕووناكی  شەپۆلێك  شكاند، 
لێهێنا  وازیان  دەرپەڕی،  شكاوەكەوە  گڵۆپە 
ئینجا  بەرزیەكەی گەیشتە چوار بست،  تا  بڕژێت 
بەلەمەكەیان  كوژاندەوە،  ڕووناكیەكەیان  شەپۆلی 
هێنایە دەرەوە و بەشادومانیەوە بەناو دورگەكانی 

ماڵەكەدا لێیان خوڕی.
هەڵەشەیی  ئاكامی  لە  خورافیە  سەركێشیە  ئەم 
منەوە بوو، كاتێك لە كۆڕێكدا دەربارەی شیعری 
كەرەسەكانی ناو ماڵ بەشداریم كرد، توتو پرسیاری 
نا،  پالكەكەدا  بە  پەنجەت  كە  هەر  لێكردم چۆن 
وەاڵمم  خێرایی  بە  من  دادەگیرسێت،  گڵۆپەكە 

دایەوە و بیرم لە مەسەلەكە نەكردەوە و وتم:
- ڕووناكی وەك ئاو وایە: هەر هێندەی یەكێكمان 

بەلووعەكەی كردەوە، خوڕە دەكات .
شەممان،  چوار  شەوێكی  هەموو  بەمشێوەیە 

گابرێل گارسیا ماركیز        
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دەریاوانیان دەكرد، فێری بەكارهێنانی دووربین و 
قیبلەنما بوون، كاتێك دایك و باوكەكە لەسینەما 
وەك  دەبینی  مناڵەكەیان  هەردوو  دەگەڕانەوە، 
پاش  نوستوون.  زەویەكە  لەسەر  فریشتە  دوو 
شتی  دەیانویست  منداڵەكە  دوو  مانگێك،  چەند 
شتیتربوون.  عەوداڵی  و  ئەنجامبدەن  لەوە  زیاتر 
بۆیە داوای كەلوپەلی ڕاوكردنی ژێر ئاویان كرد، 
لەوانە  كرد،  تەواویان  كەلوپەلی  كۆمەڵێك  داوای 
دەمامك، پەڕەكەی پێ، بوتڵی ئۆكسجین، تفەنگی 

هەوای پەستێنراو.
باوكەكە وتی: كارێكی خراپە، لەژووری گەنجینەدا 
شتێك  هیچ  بۆ  و  هەبێت  سەوڵتان  بەلەمێكی 
داوای  ئەوەیە  خراپتر  لەوە  بەاڵم  بەكارنەیەت. 

كەرەسەی نقووم بوون بكەن.
جوێل وتی : ئەی ئەگەر لە وەرزی یەكەمی ئەم 

ساڵدا، خەاڵتی تاجە گوڵینەمان بەدەست هێنا؟
دایكەكە بە ترسەوە وتی :نەخێر - نەخێر - نا بۆ 

هیچ شتێكی تر.
باوكەكە سەرزەنشتی ژنەكەی كرد لەبەرئەوەی بە 

توندی وەاڵمی دانەوە و نەرم و نیان نەبوو.
دایكەكە وتی: كێشە لەوەدایە ئەم دوو كوڕە لەبەر 
بڕێك  نینۆك  تاقە  ئەركەكانیان  جێبەجێكردنی 
بەدەست ناهێنن، كەچی لەپێناوی ئارەزووەكانیاندا 

ئامادەن كورسیی مامۆستایەتی بەدەست بێنن .
   لە كۆتاییدا دایك و باوكەكە نە وتیان )بەڵێ ( نە 
وتیان )نەخێر(. بەاڵم توتو و جوێل كە ڕیزبەندییان 
لە سااڵنی پێشودا لە دواوە بوو، لە مانگی ئابدا 
دوو خەاڵتی گارۆنی ئاڵتونی و سوپاسی ئاشكرای 

بەڕێوبەریان بەدەستهێنا.
لەژووری  بكەن،  داوا  بێئەوەی  ئێوارەیەدا  لەو 

نووستنەكەیاندا كەل و پەلی ژێر ئاوكەوتنیان لە 
پاكەتە تایبەتیەكەیدا بینی. ڕۆژی چوار شەممەی 
سەیری  باوكەكە  و  دایك  كاتێكدا  لە  دوایی، 
فیلمی )دواهەمیین تانگۆ لە پاریس( دەكرد، دوو 
منداڵەكە شوقەكەیان بە بەرزایی دوو قۆڵ پڕ كرد 
لە ئاو، وەك دوو قرشی جوان، لەژێر كەل و پەل 

و ڕاخەرەكەدا نوقمبوون.
لەقواڵیی ڕووناكیەكەوە، ئەو شتانەیان دەرهێنا كە 
ونیان كردبوو.  تاریكیدا  لە  ماوەی چەند ساڵێكە 
دوو  كۆتاییدا،  خەاڵتەكانی  بەخشینی  لەكاتی 
نموونەیی  قوتابی  دوو  وەك  قوتابخانە  لە  براكە 
پێشكەش  یان  )نایاب(  بڕوانامەی  هەڵبژێردران، 
كرا. ئەم جارە داوای هیچیان نەكرد، چونكە دایك 
ئەوان  دەوێت،  چیان  كرد  پرسیاریان  باوكەكە  و 
ئەوەندە ژیر بوون بە ڕادەیەك كە تەنها ئارەزووی 
سازدانی ئاهەنگێكیان كرد لە ماڵدا بۆ ڕێزلێنان 

لە هاوڕێیانی ناو پۆلەكەیان.
ژنەكەیدا  لەگەڵ  قسەی  بەتەنیا  كاتێك  باوكەكە 

دەكرد، گەشابوەوە و دڵخۆشبوو:
- ئەوە بەڵگەی پێگەیشتنیانە.

دایكەكە وتی:
 - یاخوا وابێت.

باوك  لەكاتێكدا  دواییدا،  ڕۆژی چوارشەممەی  لە 
و دایكەكە سەیری فیلمی )جەنگی جەزائیر( یان 
دەكرد، ئەو خەڵكەی بە شەقامی كاستیانادا تێپەڕ 
دەبوون، تاڤگەیەكی ڕووناكییان بینی، لە تەالرێكی 
كۆنەوە كە لەنێو درەختەكاندا ونبوبوو، دەڕژایە 
خوارەوە. ڕووناكیەكە لە بەلەكۆنەكانەوە بە لێشاو 
بە ڕووكاری بیناكەدا دەهاتە خوارەوە، بەشەقامە 
پانەكەدا وەك الفاوێكی ئاڵتونی دەڕۆیشت و تاكو 
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گوادارما شارەكەی ڕووناك كردبوەوە.
پیاوانی ئاگر كوژێنەوە كە بەپەلە بانگ كرابوون، 

دەرگای نهۆمی پێنجەمیان شكاند.
رووناكی  نوقمی  بنمیچەكەی  تا  ماڵەكە  بینییان 
چەرم  بە  كورسیانەی  و  قەنەفە  ئەو  بووە، 
تەغلیفكرابوون، لە ساڵۆنەكەدا و لەنێو شووشەی 
ساردیەكان و ئەو پیانۆیەی كە چەرچەفەكەی لە 
جیاواز  ئاستێكی  چەند  بە  دروستكرابوو،  مانیال 
وەك  پیانۆكە  كەوتبوون.  ئاو  سەر  جیاواز، 
ماسی مانتاریای ئاڵتونی لە ناوەڕاستی ئاوەكەدا 
لوتكەی  لە  ناوماڵ  كەلوپەلەكانی  دەهاتودەچوو، 
بە  تایبەتەكانیان  باڵە  بە  بوون،  ڕۆمانسیەتدا 
كەلوپەلەكانی  دەفڕین،  چێشتخانەكەدا  ئاسمانی 
بۆ  منداڵەكە  دوو  كە  جەنگ  مۆسیقای  تیمی 
شێوەیەكی  بە  دەهێنان،  بەكاریان  كردن  سەما 
ڕەنگاوڕەنگانەدا  ماسیە  ئەو  لەنێو   ناسروشتی 
سەرئاو كەوتبوون كە لەو حەوزە ڕزگاریان ببوو 
كە دایكیان تیایدا بەندی كردبوون. لەو زۆنگاوە 
فراوان و ڕۆشنەدا تەنیا ئەو ماسیە ڕەنگاوڕەنگانە 
لە  كەوتبوون.  سەرئاو  شادیەوە  و  زیندوێتی  بە 
حەمامەكەدا فڵچەكانی ددانی هەمووان و الستیكی 
ڕێگری لە سك پڕی كە بابە بەكاریدەهێنا، قوتوی 
كرێم و تاقمی ددانە دەستكردەكەی دایە سەرئاو 
بەداگیرساوی  ساڵۆنەكە  تەلەفزیۆنی  كەوتبوون. 
و بەالری سەرئاوكەوتبوو، دوا ئەڵقەی لە فیلمی 
مندااڵن  لە  كە  دەكرد  پەخش  شەو(  )نیوەی 

قەدەغە كرابوو.
لە كۆتایی ڕاڕەوەكەدا، دوو منداڵەكە لە نێو دوو 
لەپێشەوەی  توتو  كەوتبوون.  ئاو  سەر  ئاودا، 
بەلەمەكەدا دانیشتبوو، دوو سەوڵەكەی گرتبوو، 

كەناری  بەدوای  بوو،  دەموچاودا  لە  دەمامكی 
ناو  هەوایەی  ئەو  هەتا  دەگەڕا،  بەندەرەكەدا 

بوتڵەكە ڕێی پێدەدا هەناسە بدات.
جوێل لە كۆتایی بەلەمەكەدا هێشتا بە دووربینەكە، 

بە دوای ئەستێرەی جەمسەردا دەگەڕا.
هاوڕێیانی پۆلەكەی كە ژمارەیان 37 قوتابی بوو، 
سەرئاوكەوتبوون،  ماڵەكەدا  بەشەكانی  لەگشت 
كردنیان  میز  ساتی  لە  مابوونەوە  نەمری  بە 
سرودی  چڕینی  و  گرانیۆمدا  ئینجانەی  لە 
قوتابخانەیان بەو وشانەی كە گاڵتە بە بەڕێوبەر 
بە  براندی  جامێك  خواردنەوەی  یان  دەكەن  
لە  ئەوان  چونكە  بابەوە.  شووشەی  لە  دزیەوە 
یەك كاتدا زۆر گڵۆپیان هەڵكردبوو وای لە ماڵەكە 
كردبوو سەرئاو بكەوێت و گشت قوتابیەكان نوقم 
سەرەتایی  چوارەمی  پۆلی  قوتابیەكانی  بوون. 
لە قوتابخانەی سان خولیان لە نهۆمی پێنجەمی 
مەدرید  لە  كاستیانا  باسیودی  لە   )47( بینای 
هاوینە  لە  دوورە  شارەی  ئەو  ئیسپانیا،  لە 
گڕسەندوەكان و با بەستەڵەكیەكان كە نە دەریا 
و نە ڕووباری تێدایە و دانیشتوانەكەشی هەرگیز 
هونەری  لە  نەبوون  شارەزا  ڕۆژان  لە  ڕۆژێك 

دەریاوانی لە ڕووناكیدا.
 

وەرگێرانی بۆ عەرەبی :سەالح عەلمانی
سەرچاوە: منتدی الروایات والمسرحیات العالمیە.
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ژاکووی چەوساوە

نووسینی: یوجین لی ڕۆی
و. لە فەرەنسییەوە: میران محەمەد

لە  ج��وت��ی��ارن  ب��اوك��م  و  دای��ك  و  1815ی���ە  ساڵی 
لە)پێغیگۆغ(  )كۆمبێنێگغ( كە موڵكی )نۆنساكە(, 
كە یەكێكە لە هەرێمەكانی فەڕەنسا, جەژنی لەدایك 
لە  كورسییەك  لەسەر  دانیشتووم  مەسیحە,  بوونی 
كە  بێت  ئەوە  كاتی  تا  چاوەڕێم  ئاگردانەكە  نزیك 
لەگەڵ دایكم بڕۆم بۆ ئاهەنگی لەدایك بوونی مەسح 
لە كەنیسەی كۆشكی )ئێغم(, پاش كەمێك كەوتینە 
ڕێ, كەشوهەوا ساردە و بەفر بارین دەستی پێكرد, 
بە  چاومان  و  تێپەڕین  تردا  كێڵگەیەكی  بەردەم  بە 

هاوڕێیەكی دایكم كەوت.
- )ژاكوو( ش دەبەی لەگەڵ خۆت؟ ئەو ژنە لە دایكمی 

پرسی.
- زۆر ئارەزوو دەكات بێت و پاشان مێردەكەشم لە 
ماڵەوە نییە, ناتوانم ژاكوو بە تەنها لە ماڵەوە جێ 

بهێڵم.
ئەو  كۆشك,  كەنیسەكەی  گەیشتینە  كۆتاییدا  لە 

هەموو گڵۆپە ! چەندە خۆشە !
   پاش ئەوەی بۆنەكە تەواو بوو لە كەنیسە هاتینە 

لە  داگیرسێنێت  چراكەمان  تا  چوو  دایكم  و  دەرەوە 
چ  كەوتم,  دوای  منیش  كۆشك,  چێشتخانەكەی 
گەورە  ئاگرێكی  ئاگردانەكەدا  لەناو  چێشتخانەیەكە! 
ئاگرەكە  بەرامبەر  گ��ەورەش  قەلێكی  و  دەسوتێت 
خواردنەكەش  نان  مێزی  لەسەر  دەبرژێت  خەریكە 
دەفری  لەسەرە:  خواردنی  دەفرێكی  جۆرە  هەموو 
هەرگیز  من  كێك...  دەفری  میوە,  دەفری  گۆشت, 

شتی ئاوا جوانم نەبینیوە.
ئاگرەكە  بۆ  دەكات  چێشتلێنەرەكە  سوپاسی  دایكم 
و پ��اش��ان دەگ��ەڕێ��ی��ن��ەوە ب��ۆ م��اڵ��ەوە, ل��ەوێ بە 
غەمبارییەوە بیر لەو هەموو شتە جوانانە دەكەمەوە 
ماڵەكەمان  بینیم,  كۆشك  چێشتخانەكەی  لە  كە 
ئاگرەكە  نەبووین  لە ماڵەوە  ئێمە  ساردە چونكە كە 
كوژابۆوە, دایكم دایگیرساندەوە و هەندێ شتی دامێ 
چەند  لەگەڵ  كواڵو  گەنمەشامیی  نانی  خواردن:  بۆ 
گەاڵ كەلەرمێك. ساردە و تامی خۆش نییە, بۆچی لە 
كۆشك ئەو هەموو خواردنە خۆشەی لێیە بەاڵم لێرە 

هیچی لێ نییە؟
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بەاڵم  نین,  ڕوون  شتانە  ئەم  منداڵیمدا  بیری  لە 
سەرەڕای ئەوەش تێدەگەم كە شتێكی ناتەواو هەیە.

 - دەبێت بچین بخەوین, دایكم گووتی.
یەكسەر ڕاكشام و خەوم لێكەوت.

بۆ بەیانییەكەی كە هەڵدەستم لەخەو دەبینم دایكم 
خەریكی سوپ ئامادە كردنە و باوكیشم ئەو باڵندانە 
ڕیز دەكات كە شەو ڕاوی كردووە و ڕێكیان دەخات.

س��وپ��ەك��ەم��ان خ���وارد و پ��اش��ان ب��اوك��م چ��وو بۆ 
ڕاوی  كە  بفرۆشێت  باڵندانە  ئەو  تا  )مۆنتینیاك( 

كردبوون.
سەرەڕای ئەوەی كە بەفر دەباری و سەرما بوو چوومە 
دەرەوە تا پیاسەیەك بكەم, چاووم بە كۆشكەكەی 
ئێغم كەوتەوە و دووبارە بیرم لە چێشتخانە جوانەكەی 
دەكردەوە, پاشان گەڕامەوە بۆ ماڵەوە, بێزار بووم, 
ڕۆژی لەدایك بوونی مەسیح ڕۆژێكی ناخۆش تێپەڕی 

الی من.
باوكم سەرقاڵی  دێت,  كۆتایی  زستان  بەم شێوەیە 
تا  دەك��ات  ڕاوی��ش  پاشان  كێڵگەیە,  ئاژەڵەكانی 

هەندێك پارە پەیدا بكات.
دایكم  و  دەبێتەوە  كەم  كەمێك  سەرما  كۆتاییدا  لە 
ڕۆژێك بڕیار دەدات مەڕەكان ببات و بیانلەوەڕێنێت 

چونكە لە كێڵگەكەدا ئالیكی زۆری تێدا نەمابوو.
ماوەیەك  بۆ  سارد  ڕەشەبایەكی  نیوەڕۆیە  دوا  ئەو 
كەشوهەوا  ئ��ەوە  س���ەرەڕای  ب��ەاڵم  ه��ەڵ��دەك��ات, 
كێڵگەیەك  كەناری  لە  دایكم  و  من  خۆشە,  هەر 
دانیشتووین كە مەڕەكان لێی دەلەوەڕێن, لە ناكاو, 
ڕەش  نانێكی  پارچە  خواردنی  خەریكی  من  كاتێك 
لە پاسەوانەكانی كۆشكی  بە هێمنی, یەكێك  بووم 
بە  بوو  )ماسكخێ(  ناوی  كە  ئەوێ  گەیشتە  ئێغم 
كۆشك  بۆ  بچێت  بەجێ  دەست  كە  گووت  دایكمی 
لەگەڵدا  قسەی  دەیەوێ  كار  سەرۆك  ئەوەی  لەبەر 

بكات.

بۆ  چ��وو  دایكم  م��اڵ��ەوەو  بۆ  ب��ردەوە  مەڕەكانمان 
كۆشك, ئێوارە كاتێك دایكم دەگەڕێتەوە باوكم لێی 

دەپرسێت :
- چییان دەویست؟

زۆر  ڕاو  دزییەوە  بە  مێردەكەت  كە  گووتم  پێی   -
دەكات وە جەنابی كۆنت چیتر چاوی بە كەروێشكە 
ئەوە  پێشنیاری  وە  دارستانەكە,  لە  ناكەوێ  كێوی 
دەكات كە واز لە ڕاو كردن بهێنیت و سەگەكەشت 
كە  گووتی  و  گووت  زیاتری  پاشان  بكەیت,  بەڕەاڵ 
ئێمە دابونەریت ناگۆڕین و ئەگەر واز نەهێنێت ئەوا 

ئاوارەتان دەكەین و دەتانكەینە دەرەوە.
- هیچی تری پێ گووتی؟

- بەڵێ, هەر هەمان بابەتی پێشوو: گووتی كە تۆ 
لێرە نیشتەجێ نیت بۆ ئەوەی كە ئەو شتانە بكەیت, 
و  پێدەكرێت  فەرمانت  كە  بكەیت  ئەوە  دەبێت  وە 

دەبێت سوپاسگوزاریش بێت...
 - ئاه! چەپەڵی پیس! ئەگەر ڕۆژێك لە دارستانەكە 

چاووم پێ دەكەوێ !...
نامەوێ بەاڵیەكمان  ئارام بە, دایكم گووتی, من   -

بەسەر بهێنن.
دوای 15 ڕۆژ, كاتێك دایكم سەرقاڵی خواردن ئامادە 
هاتە  كار دێت,  بەڕێز )البۆغی(ی سەرۆک  كردنە, 
چێشتخانەكەوە و ساڵوی كرد و پاشان پرسیاری كرد 

كە باوكم لە كوێیە.
- چووە دار ببڕێت, دایكم وەاڵمی دایەوە.

- دەتەوێ بڵێیت ڕاو دەكات بە دزیەوە و, با سەیری 
هێلكەكان بكەین بزانین باش خەریكیان دەبێت.

پاشان چووە دەرەوە بۆ سەیر كردنی مەڕو مااڵتەكە, 
دایكم بە توندی دەستی منی گرت و دوای كەوت.

البۆغی سەیری هێلكەكان دەكات پاشان مەڕەكان و 
بە دەنگێكی نزم بە دایكمی گووت :

ملپێچێكی  بكەوێ؟  پێم  چاووت  بۆالم  نایەیت  بۆ   -
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جوانم بۆ كڕیویت...
دایكم وەاڵمی نەدایەوە.

البۆغی ڕۆیشت و هاواری بۆ دایكم كرد :
- پەشیمان دەبیتەوە, ئاه بیرم چوو پێت بڵیم, هەر 
ئەمڕۆ سەگەكە بەرەاڵ دەكەن, ئەگەر جەنابی كۆنت 

بیبینێتەوە بە كوشتی دەدات.
هەموو  دایكم  ماڵەوە  بۆ  گەڕایەوە  باوكم  كاتێك 

ئەوانەی بۆ گێڕایەوە كە ڕووی دابوو.
باوەڕم  گووتی,  دایكم  داماو,  )ماتیسو(ی  ئای   -
تووشی  نا  ئەگەر  باشترە,  بفرۆشین  سەگەكە  وایە 

كێشە دەبین.
- نامەوێ بیفرۆشم, باوكم وەاڵمی دایەوە, ئەو زۆر 

باشە بۆ ڕاو.
- كەواتە بیبە الی ئامۆزاكەت داینی تا كارێكی نوێمان 
دەست دەكەوێت ئەو كاتە دەیهێنینەوە الی خۆمان, 

چونكە پێم وایە دەبێت لێرە بڕۆین.
یەك شەممە  گووتی,  باوكم  دەكەیت,  ڕاست  تۆ   -

دەیبەم.
ڕۆژیك پیاوێك هاتە ناو حەوشەكەمان و لە باوكمی 

پرسی كە لە دەرەوە وەستباوو :
- تۆ )ماتیسو لو كخۆكان(یت؟ جوتیارەكەی بەڕێز 

نۆنساك؟
- بەڵێ  منم.

پیاوەكە الپەڕەیەكی بۆ باوكم ڕاگرت و پیی گووت :
جێ  كێڵگە  كە  پێدەكات  فەرمانت  الپەڕەیە  ئەم   -

بهێڵیت.
باوكم الپەڕەكەی لێ وەرگرت و پارچە پارچەی كرد 

و دای بە سەروچاوی پیاوەكەدا.
بە  پیاوەكە  دەكەوێت!  لەسەرت  گران  بە  ئەمە   -  

هاوارەوە بە باوكمی گووت.
و  شوێنە  ل��ەم  دەڕۆی��ن  دەزان��ی��ن  كە  لەوكاتەوەی 
سەگەكەش لە الی ئامۆزاكەی باوكمە دایكم زۆر دڵی 

ئارامە, بەاڵم شتەكان بەردەوام بەو شێوەیە ناڕوات 
كە ئێمە دەمانەوێ.

كە  دەرگاكەیە  ك��ڕی  ك��ڕە  لە  گوێمان  شەوێكیان 
دەكڕێنرێت.

دەرگاكەی  و  گووتی  باوكم  سەگەكەیە,  ئەوە   -  
كردەوە, سەرەڕای ئەوەی كە بە ئامۆزاكەم گووتبوو 

كە باش بیبەستێتەوە بۆ ماوەی چەند ڕۆژێك.
و  شان  سەر  دەداتە  باز  و  ژوورەوە  دێتە  سەگەكە 
ملی باوكم و دەوەڕێنێ بە دڵخۆشییەوە, دایكیشم بە 
نائارامە و دەزانێ شتێكی  ناخەوێت,  درێژایی شەو 

ترسناك ڕوو دەدات.
دوای   9 كاتژمێر  دەوروب���ەری  بەیانی  سبەی  بۆ 
سەگەكە  دەبینەوە,  س��وپ  خ��واردن��ی  لە  ئ��ەوەی 
چركەیەك  چەند  دەوەڕێنێ,  و  حەوشەكە  دەچێتە 
دەبێت,  تفەنگ  دەنگی  لە  گوێمان  ئ��ەوە,  دوای 
دەرگای چێشتخانەكە  بەر  پارچە ساچمەیەك  چەند 
دەكەوێت و یەكێك لەو پارچانە بەر نێو چاوانی دایكم 
دەكەوێت و برینداریی دەكات, بە بینینی ئەوە باوكم 
دەست دەداتە تفەنگەكەی و زۆر بە خێرایی دەچێتە 
مردویی  بە  سەگەكەی  حەوشەكە  ناو  لە  دەرەوە, 
بینی و لەالشیەوە البۆغی وەستابوو كە تفەنگەكەی 

دابوو بە ماسكخێ.
- هەی زۆڵ! چیتر لەمەودوا ئازاری كەس نادەی.

بە  و  ك��ارەك��ەوە  س���ەرۆك  ب��ە  دەن��ێ��ت  فیشەكێك 
دەچێتە  پاشان  زەوی,  سەر  دەكەوێتە  مردویی 
ژورەوە و بە خێرایی دێتەوە دەرەوە و تورەكەیەك 
و پۆشاكی  بە دەستییەوەیەتی كە هەندێك خۆراك 
دایە  دەستی  و  ك��رد  منی  ماچێكی  تێكردبوو, 

تفەنگەكەی و بەرەو دارستانەكە هەڵهات.
ئەو  لەسەر  و  هاتن  پۆلیسەكان  بەیانییەكەی  بۆ 
ڕووداوە زۆریان پرسیار لە دایكم كرد, یەكێك لەوان 

پرسی :
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- پیاوەكەت لە كوێیە؟
- نازانم, دایكم وەاڵمی دایەوە, ئەگەر بشزانم پێتان 

ناڵێم.
بۆ ماوەی یەك مانگ, باوكم توانی بە شاراوەیی بژی 
لە دارستانەكە و لە دەست پۆلیسەكان هەڵبێت بە 
باوكمی  یارمەتیی  كە  خەڵوزچی  )ژان(ی  هاوكاری 
دەدا و هاوڕێی باوكم بوو جارجارە دەهات و چاوی 
پێمان دەكەوت, هەندێ جار باوكم بە شەوان دەهات 
تا  دەگەڕایەوە  و  دەكردین  بچووكی  سەردانێكی  و 

دەستگیر نەكرێت.
دوو  كە  گووت  پاسەوانەكانی  بە  نۆنساك  ڕۆژێ��ك 
پارچە زێڕ دەدات بەو كەسەی كە باوكمی بۆ بەرێت, 
لەو وواڵتەدا ژیان سەختە و خەڵكەكە پێویستیان بە 
پارەیە, پێشنیارەكەی نۆنساكیش زۆر سەرنج ڕاكێشە 
و )ژانسو(ی داماویش كە بە ڕۆژانە كار  دەكات و 5 
منداڵی بچكۆلەی هەیە, نەیتوانی ماوەیەكی زۆر بە 
فریودان بمێنێتەوە و ڕۆژێك دەچێت بۆالی نۆنساك 
ماختیسو دەستگیر  بتوانن  دەڵێت كە چۆن  پێی  و 
بكەن, چونكە دەچێت بۆ ماڵی )غێی( بۆ ئێوارەی 

كەرنەڤاڵی سااڵنە كە لە )گغانڤال( دەژی.
هەموو  كە  كاتێكدا  لە   ,11 كاتژمێر  ئێوارەیە  ئەو 
خەریكی خواردن و خواردنەوە و ڕابواردن بوون لە 
ماڵی غێی, دەرگاكە لە ناكاو كرایەوە و دوو پۆلیس 

خۆیان كرد بە ژووردا.
ئەوەی  چاوەڕێی  باوكم  سەرسوڕمانە,  جێی  ئەوە 
بەرەو  و  هەڵدەستێت  ڕووب��دات,  ئەوە  كە  نەدەكرد 
دەرەوە,  دەداتە  فڕێ  ڕادەكات و خۆی  پەنجەرەكە 
ترەوە دەستگیر  پۆلیسی  دوو  لە الیەن  لەوێ  بەاڵم 

دەكرێت و یەكسەر دەبرێت.
بەیانی     ئەوەی كە دەبوو ڕووب��دات ڕووی��دا, بۆ 
كراوە,  دەستگیر  باوكم  كە  دەبیستێ  دایكم  كاتێك 
دەست دەكات بە ئاه هەڵكێشان بە دەنگێكی پڕ لە 

غەمباریەوە.
- ئای ماتیسوە داماوەكەم دەبێ چیت بەسەر بێت؟

یەك  بە  بەرامبەر  ڕۆژ  درێژایی  بە  و  دەگریم  من 
كە  دەكەینەوە  لەوە  و  باوكم  لە  بیر  و  دانیشتوین 

چاوەڕێی باوكم دەكات.
بۆ بەیانی خزمەتكارێكی كۆشك هات و پێی گوتین 
كە دەبێت دەست بەجێ كێڵگەگە چۆڵ بكەین, دایكم 
بیر دەكاتەوە تا بزانێ دەتوانین چی بكەین و چی 
دارستانەكە  ناو  لە  كە  دێتەوە  بیری  بە  نەكەین, 
خانوویەكی كۆنی چوڵی لێیە دەچین لەوێ نیشتەجێ 

دەبین.
دەست بەجێ دەچێت بۆالی ئەو پیاوەی كە خاوەنی 
ئەو خانووەیە و ئەویش لە نەهامەتیی دایكم تێدەگات 
و دەزانێت لە چی بارودۆخێكدایە بۆیە خانووەكەمان 

دەداتێ بە بێ كرێ و ئیدی لەو خانووەدا دەژیاین.
زۆر  و  كێڵگەكە  ل��ەوەی  پیسترە  زۆر  خانووەكە 
كەمێك  تەنها  تریشەوە  الیەكی  لە  وە  ساردترە, 
پارەمان ماوە و دایكم پێویستە كارێك بدۆزێتەوە, 
لە)پوی  هەیە  گوندنشینێك  كە  دەڵین  پیی  ڕۆژێك 
پۆتیێ( بە ناوی )ژێغال( بۆ ئافرەتێك دەگەڕێ كە لە 
كێڵگەكانیدا كار بكات, دایكم دەچێتە الی پیاوەكە 
خۆی دەناسێنێت و پیاوەكەش یەكسەر وەریدەگرێت.
هەموو بەیانییەك من و دایكم دەچووین بۆ كێڵگەكەی 
كار  دایكم سەرقاڵی  كە  كاتەدا  لە  و  كار  بۆ  ژێغال 
كردن بوو منیش لەگەڵ كچی خزمەتكارەكە كە ناوی 

)لینا( بوو یاریم دەكرد.
   بەاڵم پاش 12 ڕۆژ ژێغال بە دایكم دەڵێت كە بۆ 
نییە, دایكم زۆر نیگەرانە بۆ  ماوەیەك كار بۆ ئەو 
داهاتوومان و منیش دڵتەنگم بە جێ هێشتنی لینا.

كە  ڕادەگەیەنێ  پێمان  شارەوانی  س��ەرۆك  ڕۆژێ��ك 
باوكم  چونكە  دادگای)پێغیگۆ(  بۆ  بچین  دەبێت 

خەریكە دادگایی دەكرێت.
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ڕێگامان گرتە بەر و پاش گەشتێكی درێژ گەیشتینە 
شارەكە, ڕۆژی دادگاییەكە كاتژمێر 10 دەچینە ناو 
دادگاوە, لە ناكاو باوكم دەگات كە بە پۆلیس دەوری 
گیراوە و دەستەكانی بە كەلەپچە بەستراونەتەوە, بە 
بینینی باوكم, دایكم هاوار دەكات و ڕادەكات بەرەو 
ڕووی و باوەشی پیا دەكات, ماچی دەكات و هاوار 
دەكات بە گریانەوە, پۆلیسەكان داوای لێدەكەن كە 

بكشێتەوە.
- منداڵەكەم بدەنێ, باوكم گووتی.

ئاستی  هەتا  كردمەوە  ب��ەرزی  و  گرت  منی  دایكم 
ڕوخساری و منیش توند باوەشم پێدا كرد.

باوكم  داماوەكەم,  ژاك��ووە  داماوەكەم,  ژاك��ووە   -  
گووتی بە ماچ كردنمەوە.

جیا  یەك  لە  كە  كردین  ناچاریان  پۆلیسەكان  بەاڵم 
هۆڵی  چووینە  پاشان  ب��رد,  باوكمیان  و  بینەوە 

دادوەرییەوە.
دەدات,  ڕوو  ل��ەوێ  كە  ل��ەوەی  تێناگەم  باش  من 
بەاڵم دەبینم كە دایكم وەختە سەری بە هەنسكەوە 
هەڵدەكەنرێت كاتێك گوێی لە سەرۆك دادگایە دەڵێت 
كە گوایا باوكم سزا دەدرێت بە كردنی كاری قورس 
بۆ سااڵنێكی دوور لە زینداندا, لەو كاتەدا گوێم لێیە 

كە كۆنت نۆنساك بە ماسكخێ دەڵێت :
باشتر,  دەمرێت!  قورسدا  كاری  لەژێر  زیندان  لە   -

ئەوە یەكێكیان لێ كەم بۆوە.
گەشتە  بە  ك��ردەوە  دەستمان  دڵتەنگییەوە  بە  زۆر 

درێژەكە و بەرەو ماڵەوە گەڕاینەوە.
لە دوای ئەو ڕۆژەوە دایكم ڕۆژەكانی بە گریانەوە دەبردە 
سەر, جار نا جار كاری دەكرد الی جوتیارەكان كە 
پێویستیان بە كەسێك دەبوو بۆ چەند هەفتەیەك, 
جار  هەندێ  و  دەمامەوە  ماڵەوە  لە  من  كاتەدا  لەو 

دەچووم بۆ ڕاو تا شتێك پەیدا بكەم بۆ خواردن.
زۆر جار بیرم لە باوكم دەكردەوە, دایكم دەیگووت 

كە ژیانی ناو ئەو زیندانییە زۆر سەختە و كاری زۆر 
قورسیان پێ دەكەن بۆیە هەمیشە خەمی ئەوی بوو.
بە  دەنێرێت  شارەوانی  سەرۆك  مانگێك  چەند  دوای 

شوێن دایكمدا و پێی گووتین :
 - پیاوەكەت لە زیندان لەرز و تای گرت, 5 ڕۆژە 

مردووە.
منی  دەستی  دایكم  بڵێت,  ووشە  یەك  ئەوەی  بێ 
گرت و چووینە دەرەوە, ئەم جارەیان نەگریا, منی 
ڕادەكێشا بە هەنگاوی خێرا, لە ڕێگای گەڕانەوەمان 
خێرایی  بە  دارستانەكە,  بۆ  برد  منی  ماڵەوە  بۆ 
كۆتاییدا  لە  خێراتر,  جار  بۆ  جار  دەك��رد,  ڕێمان 
لێواری دارستانەكە, شەو داهاتبوو بەاڵم  گەیشتینە 
كە  بوو  دیار  بەرامبەرمان  ئێغم  شومەكەی  كۆشكە 
و  توند  دەنگێكی  بە  و  ڕاوەستا  دایكم  ڕاوەستابوو, 

سەختەوە هاواری كرد :
الیەن  لە  م���ردووە,  زیندان  لە  باوكت  ك��وڕم,   -  
لێ  تۆڵەی  كە  بخۆ  سوێند  ك��وژراوە,  نۆنساكەوە 

بكەیتەوە, وەك من بكە.
بە گوێرەی نەریتی سوێند خواردنی سەختی خەڵكی 
الدێكە, تفی كردە سەر دەستی ڕاستی و بە كراوەیی 

بەرەو كۆشك ڕای گرت.
 - تۆڵە سەندەوە دژی نۆنساك! سێ جار بە دەنگی 

بەرز ئەمەی دووبارە كردەوە.
وە منیش وەك ئەوەم كرد و سێ جار ئەو ڕستەیەم 

دووبارە كردەوە :
 - تۆڵە سەندنەوە دژی نۆنساك.

پاشان گەڕاینەوە بۆ ماڵەوە.
كاردەكات هەر  دایكم  بەردەوامە,  پێشتر  ژیان وەك 
و  ڕاودەكەم  دزییەوە  بە  منیش  الیەك,  لە  هەفتەی 
دایكمم  بە  كە  دێتەوە  بەبیر  پەیمانەم  ئەو  جارجار 
دابوو وە ڕقوكینە لە دڵمدا دژی نۆنساك دروست بوو.
ئەمڕۆ ڕۆژی )سانت ژان(ە, وەك هەموو ساڵێك لە 
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الدێكاندا ئاگر دەكەینەوە, پێم خۆشە تەماشای گڕ 
و بڵێسەی ئاگرەكان بكەم, لە ناكاو بیرۆكەیەك هات 
نەسوتێنم؟  ئێغم  دارستانەكەی  بۆچی  مێشكمدا:  بە 
و  باوكم  كردنەوەی  تۆڵ  بۆ  دەبێت  شێوازێك  ئەمە 
زیان گەیاندن بەو نۆنساكانەش كە باوكمیان كوشت.

شەو و ڕۆژ بیرم لەوە دەكردەوە, نەخشەیەكم داناو 
بڕیارم دا ئەنجامی بدەم.

ئەو  دەكرد,  كاری  كێڵگەیەك  لە  دایكم  كاتەدا  لەو 
ووشك  تا  هەڵیدەخستن  و  دەك��ردەوە  كۆ  گیایەی 
ببنەوە كە دروێنە دەكران, بۆیە نەیدەتوانی هەموو 
شەوێك بگەڕیتەوە بۆ ماڵەوە چونكە كێڵگەكە دوور 
بوو لە ماڵەكەمانەوە, بۆیە ئەو هەلەم قۆستەوە بۆ 

ئەوەی تۆڵەی باوكم بستێنمەوە.
شەوێك چووم بۆ ناوجەرگەی دارستانەكە, پێاڵوێكی 
دارم پێبوو پڕم كردبوو لە پشكۆ, پشكۆكانم کردە 
كۆم  نیوەڕۆ  دوای  كە  ووشك  گیایەكی  مەڵۆ  سەر 
كردبۆوە و دەستم كرد بە فوو كردن لێی و یەكسەر 
ئاگری گرت, هەندێك لقە داری ووشكم خستە سەری 
و بۆ ماوەیەك مامەوە و تەماشای ئاگرەكەم دەكرد تا 
بڵیسەی سەند و گەورە بوو پاشان بە خێرایی خۆم 
دارستانەكە  سوتانی  ڕەشەباوە  بەهۆی  كرد,  ڕزگار 
دەنگە  لە  گوێم  شەو  نیوە  نزیكی  نەخایاند,  زۆری 
تا  دەرەوە  چوومە  الیەكەوە,  هەموو  لە  بوو  دەنگ 
بزانم چی ڕوو دەدات, ڕوانیم و بینیم كە دارستانەكەی 

كۆنت دەسوتێ, زۆر دڵخۆش بووم.
هەستم دەكرد چیتر منداڵ نیم و بووم بە پیاو, ئەو 
هەستەم هەبوو كە كەمێك تۆڵەی باوكم سەندۆتەوە, 
بەاڵم دەزانم لە ناخەوە تێر نیم و هێشتا دەگەڕام بە 

دوای ڕێگای تر تا تۆڵەی باوكم بسەنمەوە.
زۆر ساردە, سوتانی  گەڕایەوە و كەشوهەوا  زستان 
كۆنت  ك��راوە,  لەبیر  ماوەیەكە  ئێغم  دارستانەكەی 
باوەڕی وابوو كە ئاگرەكە بەهۆی مندااڵنەوە كەوتۆتەوە 

كە یارییان كردووە.
ڕۆژێك دایكم لە كار دەگەڕێتەوە و خوساوە بە باران و 
هەڵدەلەرزێ لە سەرمادا, یەكسەر خەوت, جەستەی 
وەك ئاگر گەرم بوو تاكەی هێندە بەرز بوو, ترسم 
لێ نیشت, ویستم بڕۆم یارمەتی بهێنم, بەاڵم دایكم 

ڕەتی كردەوە و بەردەوام دەیگووت :
 - جێم مەهێڵە ژاكووەكەم.

لە الی مامەوە و دەستەكانیم گرت, كاتێك هەڵدەستام 
و  دەك��ردەوە  چاوەكانی  یەكسەر  بهێنم  شتێك  تا 

دەیگووت :
 -تۆ لێرەیت ژاكووەكەم؟ جێم مەهێڵە !

منیش وەاڵمم دەدایەوە :
- دایكە, تۆ دەزانی كە من هەرگیز جێت ناهێڵم.

   بارودۆخی جار بۆ جار خراپتر دەبوو تاكەی بەرزتر 
نەدەهێشت, چركەیەك  بۆ چركەیەك جێم  دەبۆوە, 
خەوی لێدەكەوت بەاڵم بەردەوام دەینااڵند, لە ناكاو 
لێ  چاوی  و  دەك��ردم  سەیری  و  ك��ردەوە  چاوەكانی 

نەدەتروكاندم,  ناڵە ناڵ نەما : مرد.
بە دڵێكی پڕ لە ئازار و ترسەوە بانگم دەكرد :

 -دایكە! دایكە !
دەستم كرد بە گریان و بەو شێوەیە لە الیەوە مامەوە 
خەڵك  بڕۆم  دا  بڕیارم  پاشان  درێژ,  ماوەیەكی  بۆ 

بهێنم.
شتێك  هەموو  كاتێك  نێژرا,  دایكم  دواتر  ڕۆژی  بۆ 
كۆتایی هات, بڕیارم دا ئەو خانووە شومە جێ بهێڵم 

و بە دوای كاردا بگەڕێم.
بوو  خۆمان  هی  كە  برد  خۆم  لەگەڵ  شتم  هەندێ 

پاشان ڕێم گرتە بەر بەرەو یەكەم گوند.

**********
تێپەڕیم  پێیاندا  كە  گوندانەی  ئەو  هەموو  لەناو 
دەمپرسی بەو هیوایەی كارێك هەبێت بۆ من, بەاڵم 
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بارەمەوە  لە  بزانن  شت  زۆر  دەیانویست  خەڵكەكە 
و پێش وەاڵم دانەوە دەیانپرسی كە ئایا من كێم, 
كوڕی  من  دەمگووت  كە  هەر  هاتووم,  كوێوە  لە 
لەژێر  زیندان  لە  و  كوشت  البۆغیی  كە  ماتیسووم 
و  دەگ��ۆڕا  ڕوخساریان  یەكسەر  مرد  قورسدا  كاری 

دەیانگووت كار بۆ تۆ نیە لە گوندەكە.
   هەست دەكەم بێ هیوام, بەاڵم سەرەڕای ئەوە 
بەیانیەك گەیشتمە  تا  لە ڕێ كردن  بەردەوامم  هەر 
بۆ  و  كەنیسەكە  شوێنی  بۆ  چ��ووم  )ف��ان��الك(, 
لە  لە كەنیسەكە,  تێڕوانینەوە  بە  مامەوە  ماوەیەك 

خۆم دەپرسی ئایا من چیم بەسەر دێت.
لە ناكاو گوێم لە دەنگێك بوو گووتی :

 -چی دەكەی لێرە بچكۆل؟
   ئاوڕم دایەوە و بینیم قەشەیك بوو, ئەو پیاوێكی 
بااڵ بەرز و بەخۆیە, قژی مەیلەو ڕەساسییە, وە لە 
تێڕوانینە هێمنەكەیەوە یەكسەر هەستم بەوە كرد كە 
پێویستە قسەی لەگەڵ بكەم و نەهامەتی و غەمباری 

خۆمی بۆ بگێڕمەوە.
كاتێك لە قسە كردن تەواو بووم قەشەكە پێی گووتم 

:
 - وەرە لەگەڵم.

زۆر  م��ن  كەنیسەكە,  ل��ە  ب��وو  ن��زی��ك  م��اڵ��ەك��ەی 
كاتێت  دڕاون,  هەموو  جلوبەرگەكانیشم  و  چڵكنم 
كردنی  ئامادە  خەریكی  كە  قەشە  خزمەتكارەكەی 
ناكاو  لە  بینی,  قەشەوە  دوای  لە  منی  بوو  سوپ 

گووتی :
 -ئەوە كێیە؟

 - باش دەبینیت كە منداڵێكی داماوی بێ جلوبەرگە, 
قەشە وەاڵمی دایەوە, نە دایكی هەیە نە باوك.

 -بەاڵم تۆ بڵێی ئەسپێی تێدا بێت ؟
 - ئەگەر تێیدا بوو, فانتایە باشەكەم لێی دەكەین 
و پاكی دەكەینەوە, لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە كە 

خواردنی بدەینێ.
لە سەرەوە دەفرێكی داگرت لە كەوانتەرەكە و پڕی 

كرد لە سوپیێكی زۆر بەتامی كەلەرم.
 - بیگرە بیخۆ بچكۆل, قەشە بە زەردەخەنەیەكەوە 

گووتی.
كردن,  قسە  بێ  بە  دەخ��وارد  نانەكەم  خێرایی  بە 
كە  قەشە  جەنابی  خ��وارد  سوپەكەم  ئ��ەوەی  دوای 
لەسەر  لێكردم  زیاتری  بوو پرسیاری  ناوی )بۆنال( 
ڕقوكینەم  دەكرد  باوكم  باسی  كاتێك  خێزانەكەم, 
هەستی  قسەكانمدا  و  كردن  سەیر  لە  نۆنساك  بۆ 
پێدەكرا, ئەوە زۆر كاریگەر بوو كە جەنابی قەشە 

لێی پرسیم :
 -ئەگەر تۆڵەت پێ بكرێتەوە, تۆڵە دەكەیتەوە؟

 -ئاه! بەڵێ, وەاڵمم دایەوە و چاوەكانم دەبریسكانەوە.
لە ناكاو بیرۆكەیەكی بە مێشكدا هات :

- لەوانەیە پێشتر تۆڵەت كردبێتەوە؟ قەشە ئەمەی 
گووت و چاوی لێ نەدەتروكاندم.

 -بەڵێ جەنابی قەشە...
ئینجا سوتاندنی دارستانەكەی ئێغمم بۆ گێڕایەوە.

- چۆن, بەدبەخت, تۆ بوویت كە ئەوەت كرد؟ تۆ 
دەزانیت كە دەبێت سەرەڕای ئەوەش لە دوژمنەكانت 

ببوریت؟
بوران لە كۆنت نۆنساك كە دایكم و باوكمی كوشت! 
ئەو بیرۆكەیەم بە دڵ نیە, هیچم بە جەنابی قەشە 
نەگووت, بەاڵم دەزانم لە ناخی دڵمەوە كە ڕۆژێك 
هەر تۆڵە لەو پیاوە ترسناكە دەكەمەوە, دوای ئەو 
گفتوگۆیە جەنابی قەشە بردمی بۆ ژوورەكەی خۆم, 
و  جێگا  لەسەر  كە  ژیانم  لە  بوو  جار  یەكەم  ئەوە 

چەرچەفی سپی و جوان بخەوم.
جەنابی قەشە بەزەیی بە مندا دێتەوە و بڕیار دەدات 

كە الی خۆی بمهێڵێتەوە.
جلی نوێی بۆ دام بە كرد و هەموو ڕۆژێك لە كاتی 



107

ئهدهبوهونهر72

نانم دەخوارد, چ گۆڕانێك بوو لە بوونی  برسێتیدا 
مندا !

ڕۆژێك قەشە پێی گووتم :
 - ئێستا تۆ لەگەڵ من و ئەو ژیانە نوێیەتدا ڕاهاتووی, 
فێرت ئەكەم كە بە ڕاست و ڕەوانی قسە بكەیت و 

فێری خوێندنەوە و نوسینت دەكەم.
لە دوای ئەو ڕۆژەوە هەموو بەیانییەك دوو كاتژمێر 
دوو  ئێوارەیەكیش  هەموو  و  دەگووتم  پێ  وان��ەی 

كاتژمێری تر.
ئارەزووی فێر بوونم دەكرد و هەموو هەوڵێكم دەدا بۆ 
ئەوەی باش فێر بم بۆ ئەوەی دڵی ئەو قەشە باشە 

خۆش بكەم.
 5 ساڵ بەو شێوەیە تێپەڕی و ژیانێكی خۆشم بردە 

سەر لە سایەی قەشە بۆنالەوە. 
بە درێژایی هەفتە من دەمخوێند, بەاڵم بە تایبەتی 
هەوڵم دەدا پیشەی جوتیاری فێر ببم, یەك شەممان 

دەڕۆیشتم بۆ یاری لەگەڵ كوڕەكانی تری گوندەكە.
   هەندێ جار دەهات بە سەرمدا و بیرم لە نۆنساك 
دەكردەوە دڵم پڕ دەبوو لە كینە, هەوڵم دەدا لەبیری 

بكەم بەاڵم دەمزانی كە بۆم نایەتە دی و ناتوانم.
بۆ  غێی  بۆالی  گغانڤال  بۆ  دەمنێرێت  قەشە  ڕۆژێك 
بە  غێی  ژنەكەی  ئەوێ   گەیشتمە  كاتێك  كارێك, 

ئاستەم منی ناسیەوە :
ئەوەتا كوڕێكی جوانت لێ  ژاكوو!  - چۆن گۆڕاویت 

دەرچووە !
نانی ئێوارەم الی ئەو خەڵكە ئازا و بەجەرگانە خوارد, 
بەاڵم نەمدەتوانی بخەوم لەبەر ئەوەی بیرم لەو شەوە 

دەكردەوە كە باوكم لەم خانووەدا دەستگیر كرا.
بەیانیەكەی زوو هەستام و گەڕامەوە بۆ فانالك.

و  كچ  كاتێك  بۆچی,  تێنەدەگەیشتم  ماوەیەك,  بۆ 
كوڕێكم دەبینی كە دەستیان لە دەستی یەكدا بوو, 

پێیان كاریگەر دەبووم و بیرم لە لینا دەكردەوە.

زۆر  ماڵیان,  لە  نزیكیمەوە  هۆی  بە  بەیانیە,  ئەو 
ئارەزووی بینینی لینام دەكرد, كچۆڵەیەكم بینی و 
وە  نا  یان  دەژی  لێرە  هێشتا  لینا  ئایا  پرسی  لێم 
ئایا لە كوێ دەتوانم بیبینم, بە دەست ئاماژەی بۆ 
كێڵگەیەك كرد لە دوور و گووتی دەبێت لەوێ بێت 

لەگەڵ مەڕەكانی.
كەوتمە ڕێ بە شەقاوی گەورە گەورە بەرەو شوێنەكە, 
یەكسەر لینام بەدی كرد, لە بن دارێك دانیشتبوو 
خەریكی چنین بوو بە پاسەوانی كردنی مەڕەكانەوە, 

بەبێ دەنگ خۆم لێ نزیك كردەوە :
- ئۆو لینا! خۆ ئەوە تۆی !

- ژاكوو! ئەو گووتی, كە منی ناسیەوە ڕەنگی سوور 
هەڵگەڕا.

ئینجا دەستمان كرد بە قسە كردن دەربارەی ئەوەی 
كە ڕووی داوە لەو كاتەوەی كە یەكترمان نەبینیبوو.

- چەندە جوانیت لینا !
 - تۆ ئەوە بۆ پێكەنین دەڵێیت, ژاكوو !

لێ  بیری  كە  دەڵێم  ئەوە  من  هەرگیز,  -نەخێر,   
فانالك,  بۆ  بگەڕیمەوە  دەبێت  بەاڵم  دەكەمەوە, 

چەندە ئارەزووم دەكرد بتبینم! ئەی تۆ؟
بە  پ��اش��ان  ب���وو  دوودڵ  چ��رك��ەی��ەك  چ��ەن��د  ب��ۆ 

زەردەخەنەیەكی دیارەوە گووتی :
-منیش, ژاكوو, زۆرم ئارەزوو دەكرد بتبینم, گوێ 
بگرە, ڕۆژی 23ی ئاب جەژنە لە )ئۆغیاك(, لەگەڵ 

دراوسێیەكماندا دەچم بۆ ئەوێ...
-ئێ, باشە, منیش دێم بۆ ئۆغیاك, سەیرم دەكرد 
و  گرت  دەستەكانیم  عەشقەوە,  لە  پڕ  چاوێكی  بە 

پێم گووت :
دڵخۆشم...  چەندە  دەزان��ی  ئەگەر  لینا,  ئۆه,   -

ماڵئاوا !
ڕامكێشا بەرەو خۆم و ماچم كرد, پاشان ڕۆیشتم و 

چەند جارێك ئاوڕم دایەوە بۆ دوای خۆم.
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لە ئۆغیاك یەكترمان بینیەوە, لەگەڵ هاوڕێیەكی بوو 
بە ناوی )بێغتیل(, ڕۆژێكی زۆر خۆشمان بردە سەر 
پێكەوە, وە هەر جارێك كە ئاهەنگێك یان جەژنێك 

دەبوو هەوڵمان دەدا یەكتر ببینین.
لینام  زەوی���م,  س��ەر  پیاوی  خۆشبەختترین  من 
خۆشدەوێت,  منی  ئەویش  دەزان��م  و  خۆشدەوێت 
هەموو بوونم بە ماوەیەكی كەم گۆڕدرا و ئەو هەستەم 
هەبوو كە هەموو مەینەت و ئازارەكانم بۆ هەتا هەتایە 

كۆتایی هات.
بە داخەوە هیچ شتێك تا هەتایی نیە و ئەو ژیانە 
بە  دەگات  ڕۆژێك  بەڕێوە  دەیبەم  من  كە  خۆشەی 

كۆتایی.
قەشەكانەوە  گ��ەورەی  لە  نامەیەكی  قەشە  ڕۆژێ��ك 
فانالك جێ  دەبێ  كە  ڕادەگەیەنێ  پێی  و  پێدەگات 
بهێڵێت و چیتر ناتوانێ بەردەوام بێت وەك قەشە, 
هۆكاری ئەم كێشەیە وا دەردەكەوت كە پەیوەندی بە 
شۆڕشی فەڕەنسیەوە هەبێت, چونكە قەشە هاوكاری 

شۆڕشگێڕەكانی دەدا.
دەبات و  فانتی  و  و من  فانالك جێدەهێڵێت  قەشە 
لە خانویەكدا  نیشتەجێ دەبێت  لە گغانڤال  دەچێت 

كە هی خۆی بوو.
لە  ب��ەاڵم  بۆنال,  قەشە  بۆ  غەمبارم  الیەكەوە  لە 
الیەكی ترەوە دڵخۆشم چونكە لە لینا نزیك دەبمەوە.
لە  قەشەش  و  گغانڤالەوە  بە  كردبوو  سەرقاڵ  خۆم 
بە  هەستم  بەاڵم  دەك��ردم,  هاوكاری  خۆی  چاكەی 
غەمباریەكەی دەكرد و تەندروستیشی بەرەو خراپی 

دەڕۆیشت.
لە كاتی گەڕانەوەم بۆ گغانڤال یەكسەر لینام بە بیر 
نەهاتەوە,  بەبیر  نۆنساكم  كۆنت  بەاڵم  و,  هاتەوە 
و  نۆنساك  و  پێش  هاتە  ڕووداوێ��ك  ئەوە  سەرەڕای 

تینوێتیم بۆ تۆڵە سەندنەوە بە بیر هاتەوە.
مەڕەكان,  بۆ  دەگەڕامەوە  بڕین  گیا  لە  ئێوارەیەك 

دەكرد  ڕێم  هێمنی  بە  دادەهات,  شەو  بوو  خەریك 
پێی  دەنگی  لە  گوێم  دوام��ەوە  لە  ڕێگاكە,  لەسەر 
ئەسپ بوو كە بە خێرایی دەهات, ئەو بیرۆكەیەم بۆ 
هات كە ئەوە كۆنت نۆنساكە بەاڵم بەردەوام بووم لە 

ڕۆیشتن بێ ئەوەی ئاوڕ بدەمەوە.
 -خۆت الدە چەتە! لە ناكاو نۆنساك هاواری كرد.

خۆم وا دەرخست كە گوێم لێ نیە.
دایەوە  ئاوڕم  من,  دوای  گەیشتە  ئەسپەكە  كاتێك 
لە ناكاو, لغاوی ئەسپەكەم گرتوو گۆچانەكەم بەرز 

كردەوە و بە توڕەییەوە گووتم :
باوكەكەت  ئەوەی  دوای  بكوژی  كوڕەكە  -دەتەوێ   
بزانم  بڵێ  قورس؟  كاری  ژێر  لە  زیندان  لە  كوشت 

ناپیاو؟
نۆنساك یەكەم جار سەری سوڕما, وەك هەمیشە, 
گوندنشینەكان  دەردەكات  بڕیارێك  نۆنساك  كاتێك 
یەكسەر دەكشێنەوە, بەاڵم خۆی گرتەوە و چەقۆی 

ڕاو كردنەكەی دەرهێنا و هەڕەشەی كرد.
- خێرا لغاوی ئەسپەكەم بەر بدە ئەگەر نا...

تۆ  نۆنساك,  دەك���ەم  پ��ێ  گاڵتەت  ن��ا  ئ��ەگ��ەر   -
نامترسێنیت !

لغاوەكەم بەردا و بە غاردان ڕۆیشت.
   كاتێك گەیشتمە ماڵەوە ئەوەی ڕویدابوو بۆ بۆنالم 
دەیزانی  چونكە  بوو,  نیگەران  بۆنال  گێڕایەوە, 
لەو  سەندنەوە  تۆڵە  دوای  بە  دەگەڕێ  نۆنساك  كە 

گوندنشینانەی كە بەرەنگاری دەبنەوە.
- ئاگادار بە ژاكوو, بۆنال پێی گووتم, بەالی كۆشكی 

ئێغمدا تێنەپەڕیت و بە ناو دارەكانیدا نەڕۆیت.
یان 8 مانگ  بۆ ماوەی 6  بۆنالم كرد و  بە قسەی 

چاوم بە نۆنساك نەكەوتەوە.
گووتم  وەك  ب��ووم  نیشتەجێ  گغانڤال  لە  كاتێك 

دڵخۆش بوو بەهۆی نزیك بوونەوەم لە لینا.
شەممە  یەك  ڕۆژان��ی  نیوەڕوانێكی  دوا  هەموو     
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بێغتیلی  لەگەڵ  یان  تەنها  بە  دەبینی  یەكترمان 
هاوڕێی, بەاڵم یەك شەممەیەكیان كە دەبوو بیبینم 

لەجیاتی لینا دایكی هاتوو پێی گووتم :
 - لەمڕۆ بە دواوە تۆ چیتر ناتوانی لەگەڵ لینا قسە 
هاوسەرگیری  كەسێك  لەگەڵ  خەریكە  ئەو  بكەی, 

دەكات و منیش بڕیارم لەسەر داوە.
پیری  پیاوێكی  بە  ب��دات  لینا  دەیویست  دایكی 

دەوڵەمەند.
لەو كاتەدا نەمدەزانی چی بڵێم, بەاڵم خۆم گرتەوە 

و گووتم :
ناتوانی ڕێ  بەاڵم  نابینم,  باشە چیتر كچەكەت   -  

بگری لەوەی كە خۆشم دەوێت.
 - لە ڕاستیدا دەسەاڵتی ئەوەم نیە, تۆ ناتوانی بێیت 
بۆ ماڵی ئێمە و نامەوێ بتبینم لەگەڵ لینا قسە بكەی 

لە دەرەوە.
و  خۆشدەوێت  لینام  كردم,  دڵتەنگی  هەواڵە  ئەو 

دەمەوێ ببێتە ژنم, بەاڵم دەتوانم چی بكەم؟
یەك شەممەكانی داهاتوو چاوم بە بێغتیی دەكەوت, 
و  نیگەرانە  زۆر  لینا  كە  دەی��گ��ووت  هاوڕێكەی, 
ئەوەی  لەبەر  س��ەر,  دەباتە  گریان  بە  ڕۆژەكانی 
كە  بكات  پیاوە  ئەو  لەگەڵ  هاوسەرگیری  نایەوێت 
توڕە  لێی  دایكی  ئینجا  هەڵبژاردووە,  بۆی  دایكی 

دەبێت و لێی دەدات.
من زۆر بەدبەختم و دەزانم كە ناتوانم هیچ بكەم بۆ 

یارمەتی دانی لینا.
لەسەر ئەوەشەوە بەدبەختیەكی تر ڕووم تێ دەكات.
بەڕوو  ئەوەی  بۆ  دەرەوە  دەچێتە  بۆنال  بەیانیەك 
بهێنێتەوە, بەاڵم سەكتەی دڵ لێی دەدات و دەمرێ.
لەگەڵ فانتی هەموو شتێكمان ئامادە كرد بۆ بەخاك 

سپاردنەكەی.
بۆنال چەند ئامۆزایەكی هەبوو كە دەبوونە میراتگر 

لە گغانڤال.

وەك  خانووەكەیان  سپاردنەكەی,  بەخاك  دوای 
میرات هەڵگرتەوە.

سەیرم دەكردن لەو كاتەدا كە خۆم كۆ دەكردەوە بۆ 
ڕۆیشتن, چونكە ئەوان نەیاندەویست من ڕاگرن بۆ 

خزمەتی خۆیان.
هەموو  و  گ��ەڕان  چەكمەجەكان  هەموو  ناو  ئ��ەوان 

لێدوانێكیان دەكرد تا من توڕە بكەن.
 - بە ڕاستی, ژنێكیان گووتی دوای ئەوەی هەموو 
چەكمەجەكان گەڕا, من نا ئومێدم, بڕوام وابوو كە 

قەشەیەكی كۆن بەرگ و پۆشاكی زیاتری هەیە.
كە  وابوو  پێم  هەڵیدایە,  پیاوێكیان  من,  ئەی   -  
شەرابی زیاتری هەیە, بەاڵم دوای ئەوەی چومە ژێر 

زەمینەكە تەنها چەند شوشەیەكم دۆزیەوە.
ناتوانم بەرگەی ئەوە بگرم كاتژمێرێكی تر بمێنمەوە 
لەگەڵ ئەم مرۆڤە ترسناكانە, بۆیە بە فانتیم گووت:

 - با بڕۆین.
شتو مەكەكانمان هەڵگرت و بەرەو دەرگاكە كەوتینە 
مەكەكانمان  و  ش��ت  ك��ە  ئێمە  بینینی  ب��ە  ڕێ, 

هەڵگرتبوو ئامۆزایەكی بۆنال گووتی :
- چیتان هەڵگرتووە لە ناو پاكەتەكانتاندا؟

ئێوەی  هیچی  بن  خەم  بێ  خۆمان,  شتومەكی    -
تێدا نیە !

ڕۆیشتینە دەرەوە, هاوكاری فانتیم كرد تا گەیاندمە 
فانالك كە خزمەتی هاوڕێ كۆنەكانی بۆنالی دەكرد.

من دووبارە بە تەنها مامەوە, بە بێ خێزان, من چیتر 
پارێزگارێكم نیە, لینای ئازیزمم نیە, لە پەیوەندیدا 
باوكمی  یارمەتی  ژانی خەڵوزچی كە  لەگەڵ  مامەوە 
دا لە دارستانەكە دوای كوشتنی البۆغی, پێشنیاری 

كرد كە بچم لەگەڵ ئەو بژیم و منیش قایل بووم.
هەبوو  ئەوەمان  تەنها  بوو,  هەژارانە  خانووەكەی 
كە دەمانخوارد, بەاڵم ئەوەندە گرنگ نەبوو چونكە 

بەالی كەمەوە بە تەواوی تەنها نەبووم.
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   بۆ بەیانیەكەی بڕیارم دا بچم بۆالی ماڵی لیناوە 
قسەی  نەشتوانم  ئەگەرچی  بكەوێ  پێی  چ��اوم  و 
بینیم  و  ماڵەكەی  لە  بوومەوە  نزیك  بكەم,  لەگەڵ 
لەگەڵ مەڕەكانی لە ماڵ هاتە دەرەوە, دوورە پەرێز 
دوای كەوتم تا ئەو كێڵگەیەی پاسەوانیی مەڕەكانی 
تا  لێدان  فیكە  بە  كرد  دەستم  ئینجا  دەك��رد,  لێ 
بە  و  بینی  منی  ڕاكێشم,  خۆمدا  بەالی  سەرنجی 
دەست ئاماژەم بۆ كرد تا بێتە شوێنێكەوە كە كەس 
فڕێدایە  خۆی  و  ڕایكرد  ڕووم  بەرەو  نەمانبینێت, 
ماچی  درێژ  ماوەیەكی  بۆ  و  دەستەكانمەوە  نێوان 

یەكمان كرد.
پاشان هەموو ئەو شتانەی بۆ باس كردم كە دایكی 
بەسەری هێناوە و دەترسا لەوەی كە نەیدەوێرا لەگەڵ 

ئەو پیاوە پیرە هاوسەرگیری بكات.
مەبە,  وورە  بێ  بچكۆالنەكەم,  لینا  بگرە  گوێ   -
دەرت  ل��ەوە  تا  ب��دۆزم��ەوە  ڕێگایەك  دەدەم  ه��ەوڵ 
پێش  ماوە  كاتمان  هێشتا  بە,  ئارام  تەنها  بكەم, 
باش  شتێك  هەموو  لەوانەیە  هاوسەرگیریەكەت, 
بێت, هەموو یەك شەممانێك دەچم بۆ )باغ(, بە 

بێغتیل بڵێ بێت بۆ ئەوێ و هەواڵی تۆم بداتێ.
چاوە تەڕەكانیم ماچ كرد و, توند لە ئامێزم گرت و 
پاشان ڕۆیشتم, شتەكان بۆ ماوەیەك بەم شێوەیە 
ڕۆیشتن: لینا هەموو كات نیگەران بوو بەاڵم وورەی 
كرد  كارم  هەندێ  منیش  خۆی,  بەر  دەهێنایەوە 
لەمالو ئەوال بۆ ئەوەی هەندێ پارە بەدەست بێنم و 

ڕاویشم دەكرد.
ڕۆژێكی زستان گورگێكم ڕاو كرد و بردم بۆ سەرۆك 
دەدات  خ��ەاڵت  دەمزانی  چونكە  ب��اغ,  شارەوانیی 
بەوانەی كە گورگ ڕاو دەكەن, لە ڕاستیدا 5 فرانكیان 
دامێ لە بەرامبەردا, نیوەی ئەو پارەیەم دا بە ژان 

وە نیوەكەی تریشم دا بە ئەنگوستیلەیەك بۆ لینا.
یەكشەممەی داهات و ئەنگوستیلەكەم دا بە بێغتیل 

تا بیدات بە لینا, ئەوش شێوازێك بوو بۆ ئەوەی لینا 
وورە لەدەست نەدات, بەاڵم فێڵباز نیم, دەزانم كە 

شتەكان بە ئاسانی ڕێك ناكەوێتەوە.

***********
   لەگەڵ ئەوەشدا كات هەر تێدەپەڕێت, كەشوهەوا 
پەیدا  پارە  هەندێك  دەتوانم  ئێستا  و  بووە  خۆش 

بكەم بە كار كردنی ڕۆژانە لە چەند شوێنێك.
لەبەر ئەوەی چیتر گوێم لێنەبوو دەربارەی نۆنساك 
قسە بكرێت, وەك جاران ئاگام لەخۆم نەدەبوو كاتێك 
ئەو  لەكار دەگەڕامەوە,  یان كاتێك  پیاسەم دەكرد 
هەستەم هەبوو كە نایەوێ تۆڵەی خۆی بستێنێتەوە, 
سەرەڕای ئەوە كاتێك باسی نۆنساكمان كرد ژان پێی 

گووتم :
شتێكی  هەموو  پیاوە  ئەو  بە,  خۆت  ئاگاداری   -  
لە دەست دێت, وا خۆی دەردەخات كە تۆی لەبیر 
كردووە, بەاڵم ئەوە بۆ ئەوەیە كە باشتر بتگرێت, 

زۆر فێڵبازە.
ب��ن��ووم, چ��ووم��ە دەرەوە  ن��ەم��دەت��وان��ی  ش��ەوێ��ك 
دانیشتم,  دارێ��ك  بن  لە  پاشان  بكەم  پیاسەیەك 
دڵتنگم و بیر لە لینای بەدبەخت دەكەمەوە لە ماڵی 
خۆیان, یەكشەممەی ڕابوردوو توانیم قسەی لەگەڵ 
بكەم و هەموو ئەو شتانەی بۆ باس كردم كە دەبوو 
هەڵبێین  پێكەوە  دەكرد  ئارەزووم  بگرێت,  بەرگەی 
بەاڵم لەوە دەترسام كە زیاتر بەدبەخت و غەمبار بێت 

ئەگەر بماندۆزنەوە.
لە كاتێكدا كە بیرم لەو شتانە دەكردەوە, ڕێویەكم 
كێویەك  كەروێشكە  دوای  دەب���ۆوە,  نزیك  بینی 
كەوتبوو ئاگای لە من نەبوو, ئەوەش بۆ من هەلێك 
بوو تا بیگرم, گرتم و كردمە ناو تورەكەكەمەوە و 

ڕۆیشتم.
بە  تەماویە,  كەشوهەوا  و  بەیانیە  2ی  كاتژمێر 
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قاچم  ناكاو  لە  دەكەم,  ڕێ  ڕێگاكە  لەسەر  خێرایی 
لە گوریسێك گیرا كە لەسەر ڕێگاكە وەك تەڵەیەك 
نرابۆوە, بە درێژی كەوتم بە زەویدا, كاتێك من لەسەر 
زەویەكە بووم چەند كەسێك خۆیان فڕێدایە سەرم و 
بە دەسڕێك دەمیان بەستم, لە دواوە دەستەكانیان 
بەستم و پاشان قاچەكانم و ئینجا خستیانمە سەر 
پشتی ئەسپێك كە بە غاردان دەڕۆی, منیان فڕاند.

دڵنیام لەوەی كە ئەمە كاری نۆنساكە, دەبێ چیم 
لێ بكات؟

بوو  ئەسپەكە  پێی  دەنگی  لە  گوێم  ماوەیەك  دوای 
تێگەیشتم كە بەسەر پردێكی داریندا دەڕوات.
- ئەمە پردی كۆشكەكەیە, بە خۆمم گووت.

كەمێك پاش ئەوە منیان دابەزاند و بەسەر قادرمەیەكی 
بەرددا منیان برد, لە ژێر باڵمەوە گوریسێكیان برد, 
دەست بەجێ زانیم كە دامدەبەزێننە ناو بۆشاییەوە, 
دوای دابەزاندنێكی نزیكەی 10 مەتری بەر زەویەكە 
پاشان  و  مامەوە  ڕاكشاوی  بە  لەسەر زگ  و  كەوتم 
گوریسەكەیان پچڕاند, گوێم لە دەنگە دەنگی پلێتە 
دارێكی قورس بوو كە كەوتە سەر بەردێك و هیچی 

تر.
ئێغم,  كۆشكی  لە  كرام  زیندانی  زەویدا  ناو  لە  من 
چیم لێ دێت؟ من لێرەم بێ ئەوەی بزانم چی بكەم, 
ناتوانم بجوڵێم, بیر لە لینای ئازیزم و ژان دەكەمەوە، 
ڕاستی كرد: نۆنساك هەموو شتێكی لەدەست دێت.

دانیشم  دیوارەكە  ڕووی  بەرەو  ماوەیەك  بۆ  توانیم 
و بۆ ماوەیەك بەو شێوەیە مامەوە, ماوەی چەندە 
دەبێت من لەم كونەدام؟ برسیمە و هیچ ڕوناكیەك 
نایەتە ناو زیندانەكەمەوە, وا هەست دەكەم خەریكە 
دەمرم, بەاڵم نامەوێ ئومێد لە دەست بدەم, ژان 
هاوڕێكانی  بۆالی  دەڕوات  و  من  بۆ  دەبێت  دوودڵ 
بۆنال كە كەسانێكی گرنگن, بە دوامدا دەگەڕێن و 

ڕزگارم دەكەن.

تینوە  زۆرم  ماندووم,  و  بێ هێز  و  تێدەپەڕێ  كات 
چیتر  دەبێتەوە  خەبەرم  كاتێك  دەخەوم,  ناچار  و 
بیر  بە  هموو شتێكم  پاشان  بەاڵم  كوێم,  لە  نازانم 
جەستە  ئەگەرنا  بجوڵیم  كەمێك  پێویستە  دێتەوە, 
ڕۆیشتن  بە  كرد  دەستم  دەبێت,  الوازتر  الوازەكەم 
لەسەر سنگ, كاتێك بەو شێوەیە دەڕۆیشتم دەستم 
لەسەر چەند شتێك دانا كە لە پارچە داری مردوو 
دەچوو, بۆ ماوەیەك دەستم دا لەو دارە و پاشان 
ڕاستییە ترسناكەكەم بۆ دەركەوت: ئەوە پاشماوەی 

ئێسكی مرۆڤە.
- خودایە, ئەم چارەنوسەیە كە چاوەڕوانم دەكات, 

بە خۆم گووت بە بێ هیواییەوە.
لە ناكاو سەرم سوڕاو بورامەوە.

كاتێك دێمەوە هۆش خۆم, دەبینم لەسەر جێگایەكم 
و سوپی لە گیا و گۆشتی سوور ئامادە كراوم دەدەنێ 
كە تێكەڵە لەگەڵ شەراب و بە باشی گەرم كراوە, 
چاوەكانم  دەدا,  ئازار  چاوەكانم  ڕۆژەك��ە  ڕووناكی 
داخست و پاش كەمێك چاوم كردەوە و ژانم ناسیەوە.

 -ئەی لینا؟ من گووتم بە الوازیەوە.
 - ئاه باشە, دەیبینیت كاتێك باشتر بویت.

چاك  م��اوەی  لە  خەوتمەوە,  ئارامەوە  دڵێكی  بە 
بوونەوەمدا زۆر جار باسی لینام دەكرد وە بە دڵنیاییەوە 
بۆی  دۆزیوەتەوە,  منی  چۆن  كە  دەپرسی  ژانم  لە 
ڕوون كردمەوە كە بەیانییەك منی دۆزیوەتەوە لەسەر 
ڕێگایەك بە بێ ڕۆح, وە دەموچاو و دەستەكانم دیار 

نەمابوون لە خوێندا.
بۆالی  چ��ووە  ژان  نەمانەكەم,  دی��ار  دوای  ڕۆژی 
دوای  بە  ڕۆیشتوون  پاشان  بۆنال,  هاوڕێكانی 
پۆلیسدا, گوندنشینەكان كە بیسیتبوویان چیم بەسەر 
هاتووە, هەموویان دەمارگیر بوبوون دەیانویست بچن 

بۆ كۆشكی ئێغم.
لەگەڵ ژان گرەومان كرد كە كۆنت ترسی لێ نیشتووە 
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و پاشان بڕیاری داوە ئازادم بكات, ئارەزووی تۆڵە 
هەموو  لە  بوو  زیاتر  زۆر  نۆنساك  لە  سەندنەوەم 
مانگێك  پاش  ژانەوە  ئاگاداری  سایەی  لە  كاتێك, 

چاك بومەوە.
باغ  بۆ  چووم  یەكشەممەیەك  توانیم,  ئەوەی  دوای 
تا بتوانم لینا ببینم, كاتێك گەیشتمە ئەوێ بێغتیلم 
بینی كە لە كەنیسە دەهاتە دەرەوە و بەرەو ڕووی 

من دێت.
لینا لێرەیە؟ لێم پرسی.

سەیری كردم بە غەمباری و سەرسوڕمانەوە.
- كەواتە تۆ هیچ نازانیت؟ لێی پرسیم.

- بەاڵم چی بووە؟ خێرا بیڵێ !
 -بە داخەوە ژاكووەكەم, تۆ چیتر لینا نابینیتەوە... 

ئەو مرد !
 - ئای خودایە! من گووتم بە ناخێكی ڕوخاوەوە بە 

بیستنی ئەو هەواڵە.
بێغتیل منی برد بۆ دوورتر بۆ سەر الڕێیەك و پاشان 

ئەوەی بۆ گێڕامەوە كە ڕوویدابوو.
دایكی لینا دەیەوێت هاوسەرگیری لینا پێش بخات وە 
لیناش بەر هەڵستیی دەكات, دایكیشی كە شێتگیر 
هەموو  لە  دەدات  لێ  هێندەی  توڕەییدا  لە  دەبێت 

كاتێك زیاتر.
ترسی  و  دەدات  لێ  زۆری  دایكی  كە  ئێوارەیەك   -
ژان  ماڵی  بەرەو  هەڵدێت  لینا  بۆیە  دەنیشتێت  لێ 
تەنها  نابێت  لێ  كەسی  ب��ەاڵم  بدۆزێتەوە,  تۆ  تا 
دراوسێیەكیان نەبێت, لینا سۆراغی تۆی لێ دەكات 

تا بزانێ لە كوێیت.
 -ئاه! كچە داماوەكە! كێ دەزانێت ئەو لە كوێیە, 
وا سێ ڕۆژ و سێ شەوە كەس نەیبینیوە, لەوانەیە 

كوشتبێتیان و فڕێیان دابێتە ناو دەریاوە.
بە بێ هیوایی دەڕوات و خۆی فڕێ دەداتە  لیناش 

ناو دەریاوە.

نەمتوانی چیتر گویم لەو شتانە بێت و هەڵهاتم بەرەو 
دارستانەكە, وەك شێتم لێ هاتبوو لە ئازاردا, خۆم 
فڕێ دایە بن دارێك دەستم كرد بە گریان بۆ ماوەی 

چەند كاتژمێرێك.
ئێوارە هات و من گەڕامەوە بۆ ماڵی ژان و بێ نان 

خواردن چووم خەوتم.
   لە دوای ئەو ڕۆژەوە دەستم كرد بە ڕۆیشتن بەرە 
و ئەو گوندانەی كە نزیكن لە كۆشكەوە بۆ ئەوەی 
دەمزانی  بكەم, چونكە  گوندنشینەكان  لەگەڵ  قسە 
كە لە نۆنساك توڕەن, هەموو ئەو شتانەم بە بیر 
دەهێنانەوە كە نۆنساك بەرامبەر بە هەر یەكێك لە 
ئێمە كردبووی و ئازارمان چەشتووە بە هۆی ئەوەوە.
ئەوان هەموویان لەگەڵ بۆچوونەكانی من بوون بەاڵم 

دەترسان, ئێوارەیەك پیاوێك پێی گووتم :
باوكت  كە  دەزانیت  باش  تۆ  داماوەكەم,  -ژاكووە   
ژیانی لەدەست دا لەبەر ئەوەی یاخی بوو دژی ئەم 

پیاوە چەپەڵە !
- گوێ بگرن, من پێم گووتن, هەموو گوند نشینەكان 
گیان  قورسدا  كاری  ژێر  لە  تا  زیندانەوە  ناخەنە 
دەدات,  ئەوە  باجی  یەكێك  تەنها  بدەن,  لەدەست 
پێشەواكەیان: من دەبم بە پێشەواتان, من بەرپرس 

دەبم لە هەموو شتێك.
لەو جۆرە كێشانەدا دەبێت ووریا بیت و ئاگادار بیت 
كە لەگەڵ كێ قسە دەكەی, بەاڵم لێرەدا ترس نیە 

چونكە هەموو ڕقیان لە نۆنساكە.
بۆ ماوەی 3 مانگ من قسەم بۆ ئەو خەڵكە كرد تا 
دارستانێك  لەناو  ڕۆژێك  كردن,  قایلم  كۆتاییدا  لە 
كۆ بوینەوە من چوومە سەر بەردێك و بەرامبەر ئەو 

خەڵكەی كە كۆبوونەوە گووتم :
 -ئێوە بڕیارتان دا كە تۆڵەی خۆتان لە نۆنساكەكان 
بكەنەوە؟ تا هەتایە خۆتان ڕزگار بكەن لەم خێزانە 

گوورگە؟



113

ئهدهبوهونهر72

- بەڵێ! بەڵێ! وەاڵمیان دایەوە.
ئینجا بە ڕوو كردنە كۆشكی ئێغم منیش سوێندم پێ 

خواردن وەك چۆن دایكم سوێندی بە من خوارد.
- بمرن نۆنساكەكان !

بگەڕینەوە  ئێستاش  هاوڕێكانم,  باشە  زۆر   -
ماڵەكانتان و خۆتان ئامادە بكەن, شەوێك سێ جار 
گویتان لە دەنگی زوڕنا دەبێت و بە دوایدا گوێتان لە 
دانەیەكی تر دەبێت درێژتر لەوانی تر, هەر شەوێك 

گوێتان لەمە بوو,  بە خێرایی لێرە كۆ ببنەوە.
كاتی تۆڵە سەندنەوە زەنگی لێدا, لەو كاتەدا لە یەك 
جیا بوینەوە, كوڕێكی گەنجی فێڵباز بەرپرس بوو لە 

چاودێری كردنی كۆشك.
ئێوارەیەك كە من و ژان كەمێك بوو لە نان خواردنی 
فێڵبازە  كوڕە  ئەو  بینیمان  بوبووین,  یەواو  ئێوارە 

هاتو گووتی :
- هەموو پیاوە بااڵ دەستەكانی كۆشك ڕۆیشتوون, 
و  پاسەوانەكان  و  كچەكانی  و  كۆنت  تەنها  ئێستا 

خزمەتكارەكانی لە كۆشك ماونەتەوە.
- ئاه, من گووتم بە هەستانەوە, لە كۆتاییدا ئەو 
سەر  بگەڕێرەوە  و  بخۆ  نان  كەمێك  ه��ات,  ڕۆژە 

پۆستی چاودێریەكەت لە نزیك كۆشك.
لێدا و پاش  ئاگادار كردنەوەم  پاش كەمێك زەنگی 
كاتژمێرێك هەموو بە پڕچەك كراوی لەو شوێنەدا كۆ 

بوونەوە لە ناو دارستانەكە.
ئامانجی من هێرشكردنە سەر كۆشك بوو تا دەستی 
بەسەردا بگرم و پاشان بیسوتێنم بۆ ڕزگار بوون لەم 

خێزانە چەتەیە.
ڕۆیشتین و كەوتینە ڕێ بەبێ دەنگی, جارێك لەسەر 
ڕێگاكەی كە دەچوو بەرەو كۆشك چاومان بە كوڕە 
چاودێرەكە كەوت و پێی گووتین كە هەموویان لەناو 

كۆشك خەوتوون.
بەردەوام بووین و گەیشتینە بەردەم كۆشك, هەموو 

دەستیان كرد بە ڕاكردن بەرەو دەرگاكە و بە لێدانی 
داس دەرگاكەیان شكاند.

- بەرەو پیشەوە! من گووتم.
قادرمەكان  ب��ەرەو  و  دەستمەوە  بە  گرت  داسێكم 
دوام  ب��وون  ل��ەوێ  كە  ئەوانەش  هەموو  و  ڕۆیشتم 
كەوتن, بە گەیشتنم بۆ قاتی یەكەم كۆنت و كچەكانی 
و ماسكخێم بینی بە جلی نوستنەوە و چەكیان بە 

دەستەوە بوو.
 -ئاخ! چەتە! وام گوت و خۆم فڕێ دایە سەر كۆنت, 
بەاڵم من پەالمارم  دا چەكەكەی دەربهێنێت  هەوڵی 

داو لێم سەند. وازی لە چەكەكەی هێنا.
ئەوانی  گرتبوو,  ماسكخێیان  و  كچەكان  هاوڕێكانم 
گرتبوو,  خزمەتكارەكانیان  و  پاسەوانەكان  تریش 
هەستم دەكرد هاوڕێكانم زۆر توڕەن و خەریكە ناپاكی 

لەگەڵ دانیشتوانی كۆشك دەكەن.
كەسێك  هیچ  بە  ئ��ازار  نابێت  ئێستا  ڕاوەستن,   -
سەركووت  دەنگێكی  بە  گووتم  من  بگەیەنرێت, 

كەرانەوە, بیانبەنە خوارەوە بۆ حەوشەكە.
و  وەستابوون  حەوشەكە  لە  تر  گوندنشینی  هەندێ 
نۆنساك,  لەگەڵ  خ��وارەوە  هاتمە  كە  بینی  منیان 
بە  داسێكی  و  ئێمە  ب��ەرەو  ڕایكرد  پەلە  بە  ژنێك 

دەستەوە بوو.
- چەتەی چەپەڵ! كچەكەم شەرەفی لەدەست دا بە 
هۆی كوڕەكەتەوە, لەبەر ئەوەی كوڕەكەت لێرە نیە 

تۆ دەبێ باجی ئەو كارە بدەی !
هاواریان  تر  گوندنشینەكانی  بوو,  لەوە  گوێیان  كە 

دەكرد :
- بمرە! بمرە !

ئێرە بەسە هاوڕێكانم,  تا  ڕاوەستن! من گووتم,   -
باش ئامۆژگاریم كردوون, وا نیە؟

- بەڵێ! بەڵێ !
- بەاڵم ژاكوو, تۆ لێرە لە هەمووان زیاتر دەبێ سكااڵ 
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بكەی, تۆ دایك و باوك و دۆستەكەت بەهۆی ئەوەوە 
لە دەست دا, ئەو ژنەی كە دەیویست نۆنساك بكوژێ 

بە هاوارەوە گووتی.
- بەڵێ ڕاستە, بەاڵم كوشتن بە كەڵكی هیچ نایەت, 
ئینجا  بەرین,  لەناو  سامانەكەی  هەموو  پێویستە 
تۆڵە  ئ��ەوە  ئاگر,  و  برسێتی  وات��ای  لە  تێدەگات 

سەندنەوەی ڕاستیە.
ئینجا هەموو هاواریان كرد :

- با كۆشك بسوتێنین !
ئێغم  دارستانەكەی  و  پاش چەند خولەكێك كۆشك 
ئاگری تێ بەربوو, بۆ ماوەیەك لە ئاگرەكەم ڕوانی و 

پاشان بە هاوڕێكانم گووت :
 - ئێستا دادپەروەری ئەنجام درا, واز لەو خەڵكە 

بهێنن با بڕۆن, ئینجا ئازار دەچێژن.
پاش ئەوەی كە وازمان لە كۆنت و خیزانەكەی هێنا, 
هاوڕێی  كاری  سەرۆك  نزیكترین  بۆالی  كرد  ڕایان 

كۆنت.
ئینجا من ڕووم كردە خەڵكەكە و گووتم :

لەم  بەرپرسم  تاكە  من  گووتن  پێم  كە  -بیرتانە   
من  كە  بڵین  پێی  هات  پۆلیس  ئەگەر  كێشەیە؟ 
تاوانبارم بەرامبەر بە هەموو ئەو شتانەی ئەنجاممان 

داوە.
بەرەو  ڕۆیشتینەوە  الیەكدا  بە  و  یەكە  هەر  پاشان 

ماڵەوە.
بۆ بەیانیەكەی لە كاتی ڕۆژ هەڵهاتن زۆر بە توندی 
لە دەرگاكەیان دا, ژان هەستا و هاتەوە و گووتی :

- پۆلیسەكانن.
- پێیان بڵێ وا دێم, من گووتم.

دەستەكانیان  دەرەوە,  چ��ووم��ە  و  گ��ۆڕی  خ��ۆم 
بەستمەوە و منیان لەگەڵ خۆیان برد.

 - سوپاس بۆ هەموو شتێك, ماڵ ئاوا ژان. من بە 
هاوڕێكەم گووت.

منیان برد بۆ )ساغالد( و لەوێ مامەوە هەتا ڕۆژی 
دادگاییەكەم كە ڕێكەوتی 29ی تەموزی 1830 بوو.

و  دەدا  گەواهییان  من  دژی  خێزانەكەی  و  نۆنساك 
بەاڵم ئەوانی تر وەك هاوڕێكانی بۆنال بۆ بەرژەوەندی 
من قسەیان دەكرد, بە سەرەنجێكی كەمەوە گوێم بۆ 
قسەكانی داواكاری گشتی گرتبوو, سەرەڕای ئەوەی 
و  باوكم  باسی  پاشان  دەك��رد,  مردنمی  داوای  كە 

كوشتنی البۆغیی كرد.
من بیرم لە باوكم دەكردەوە, باوكیشم لەسەر هەمان 
زینداندا  لە  پاشان  دانیشتبوو  دادگایی  كورسیی 
مرد, بیرم لە دایكم دەكردەوە كە لە ناو خانوویەكی 
ترسناكدا مرد, بیرم لە ئازیزەكەم لینا دەكردەوە كە 
خەوت,  دەریاكاندا  سەرچاوەی  ناو  لە  هەمیشە  بۆ 
وە ئێستا كە تۆڵەی هەموو ئەوانەم كردەوە دەتوانم 

بمرم, ناترسم...
دادوەرەك��ە  هەیە,  قسەت  )فۆنگغاڤ(  بەڕێز   -  

گووتی.
ئینجا پارێزەرەكەم هەستا و دەستی بە قسە كردن 

كرد بە دەنگە ترسناكەكەی.
قسەی دەربارەی خێزانەكەم كرد, دەربارەی دۆخە 
ئەو  باسی  ب��اوك��م,  و  دای��ك  ژیانی  سەختەكانی 
ڕوو  نۆنساكەوە  بەهۆی  كە  دەكرد  شەرمەزارییانەی 
بەڕوویان بۆتەوە, پاشان هاتە سەر منداڵیی من و 
باسی نەهامەتییەكانمی دەكرد كە بەهۆی نۆنساكەوە 
توشم ببوو, لەو كاتەدا كە قسەی دەكرد ڕوخساری 

دادگەرەكانم دەبینی كە دەگۆڕان :
ئەوان زۆر هێمن بوون بەاڵم كاتێك پارێزەرەكەم باسی 
ئەو 4 ڕۆژەی كرد كە لە كۆشك زیندانی كرابووم بە 
بێ نان بێ ئاو, لە ناو هۆلێ دادگاكە بۆڵە بۆڵێك كە 

توڕەیی پێوە دیار بوو بەرز بۆوە.
ئاوا  تاوانێكی  ئایا چۆن دەبێت  پارێزەرەكەم پرسی 
ووشانە  بەم  پاشان  نەدرێت,  سزا  ئەنجامدەرەكەی 
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كۆتایی بە قسەكانی هێنا :
لەبەر  كە  پیاوەی  ئەم  وەك  ئ��ازای  خەڵكانێكی   -
چاوتانە و ئازاری زۆری چەشتووە لەوانەیە لە الیەن 
دادگاوە تاوانبار بكرێن بەوەی كە كردویانە بەرامبەر 
سەركوتیان  زۆرە  سەردەمانێكی  كە  كەسانەی  بەو 
دادپ���ەروەری هیچ  ئ��ەوەی كە  لەبەر  ك��ردوون, وە 
كاتێك لە بەرژەوەندی ئەوان نەبووە خۆیان دادوەریان 
ئەنجام داوە و ئەو مافەشیان هەیە, كەواتە جەنابی 
بەبێ  پیاوە  ئەم  كە  لێدەكەم  داوات��ان  دادوەرەك��ان 
تاوان لە قەڵەم بدەن ئینجا دادپەروەری بە ڕێكوپێكی 

ئەنجام دەدرێت.
چەپڵە  ناو  لە  دانیشتەوە  فۆنگغاڤ  بەڕێز  پاشان 

لێدانی خەڵكەكە و من بەبێ تاوان لە قەڵەم درام.
بۆ جاری یەكەم لە ژیانمدا هەستم كرد كە شتانێك 
ئاسانتر  كەمێك  خەریكە  ژیان  كە  گ��ۆڕاون,  هەن 

دەبێت بۆ ئێمەی هەژار.
بەوەی  خۆشە  دڵم  بژیم,  ژان  لەگەڵ  تا  گەڕامەوە 
كە ئازادم بەاڵم خۆشبەختییەكەم تەواو نییە چونكە 

بەردەوام بیر لە لینای ئازیزم دەكەمەوە.
لەبەر  دەدۆزی��ەوە  كارم  ئاسانی  بە  تێپەڕی,  كات 
خەڵكەكە  ئێغم  كۆشكی  سوتاندنی  دوای  ئ��ەوەی 
چونكە  ئارامن  خەڵكەكە  ئێستا  دەزانیم,  بەهایان 
نۆنساك و خێزانەكەی بە یەكجاری هەرێمەكەیان جێ 

هێشت.
بانگێشتم دەكەن بۆ نانی ئێوارە یان بۆ خواردنەوە, 
بەاڵم  دراوم,  دەورە  هاوڕێ  بە  كە  دەكەم  هەست 
لەبیر  لینا  ناتوانم  چونكە  بەردەوامە  هەر  غەمباریم 

بكەم.
لینا  لە  بیرم  ڕادەب��ەدەر  لە  كە  یەك شەممەیەكیان 
لە  تا  بێغتیل  بینینی  بۆ  بچم  دا  بڕیارم  دەك��ردەوە 
بارەی هاوڕێكەمانەوە كەمێك قسە بكەین, لە نزیك 

ماڵی خۆیان دۆزیمەوە.

 -چۆنی؟ باشی؟ بە بێغتیلم گووت.
- بە داخەوە ژاكووە داماوەكەم داماوی زۆرم چەشتووە 

لەو كاتەوەی تۆم بینیوە.
 -كام بەدبەختیانە, بێغتیل؟

جێگاكەی  لەسەر  ناتوانێ  و  نەخۆشە  زۆر  دایكم 
بجوڵێ منیش بێكارم چونكە دەبێت ئاگام لێی بێت, 
سەرباز  كە  دەستگیرانیشم  داماوەی  )ئەغمەد(ە  وە 

بوو لە ئەفریقا مرد.
پێتدا  بەزەیی  زۆرم  بەدبەخت,  بێغتیلی  ئای   -  

دێتەوە !
ون  ه��اوڕێ  دەرب���ارەی  زۆر  ماوەیەكی  بۆ  ئینجا 
بووەكەمان قسەمان كرد هەستم كرد كە باشتر بووم.
داهاتوو  كاتێك كە ڕۆیشتم پێم گووت یەكشەممەی 
چونكە  دەهێنم,  بۆ  پارەت  هەندێ  و  دەتبینمەوە 
دەمبینی كە خۆی و دایكی پێویستییەكی زۆریان بە 

پارەیە.
لە  بە درێژایی هەفتە من كارم كرد و بڕیارم دا تا 
یەكشەممەی  بكەم,  بێغتێل  هاوكاری  بێت  توانامدا 
داهاتوو چومەوە بۆ بینینی و هەموو یەكشەممەیەك 

بەم شێوەیە دەمبینی تا 3 مانگ تێپەڕی.
ڕۆژێك كە سەیرم دەكرد بیرۆكەیەك هات بە مێشكمدا: 
ناتوانم  من بێغتیلم وەكو خوشكێك خۆش دەوێت, 
خۆشم بوێت وەك ئەوەی كە لینام خۆش دەویست, 
بەاڵم هەردووكمان زۆرمان ئازار چەشتووە, بۆ یەك 

نەگرین و بەردەوام نەبین لە ڕێ كردن پێكەوە؟
لەو بارەیەوە هیچم پێ نەگووت, بەاڵم ئەو بیرۆكەیە 
ئەوم  لە مێشكمدا هەر دەهات و دەچوو هەركاتێك 

دەدیت.
دایكی مرد, بۆ هەموو شتێك یارمەتی بێغتیل دەدەم, 
زستان هات و ڕۆیشت و پاشان كەشوهەوا خۆش بۆوە 
من هەر بەردەوام بووم لە بینینی بێغتیل, جار بە 
جار دڵخۆشتر دەبووم لەگەڵ ئەو, هەستم دەكرد بە 
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شێوەیەكی تر خۆشم دەوێت, دایكی چەند مانگێكە 
مردووە, ئینجا بڕیارم دا كە قسەی لەگەڵ بكەم :

 - بێغتیل, پێویستە من و تۆ هاوسەرگیری بكەین 
ئەو ڕۆژانەی كە ماومانە لە ژیان لە نزیكی یەك بە 

ڕێی بكەین.
 -ئ�����ۆه, ژاك�����وو! وەاڵم�����ی دام������ەوە, ب��ۆچ��ی 

نەهامەتییەكانمان كۆ بكەینەوە؟
- چونكە دەتوانین باشتر بەرگەی بگرین پێكەوە لە 

كاتێكدا كە یەكترمان زۆر خۆشدەوێت.
 - ئەگەر تۆ بتەوێ منیش قایلم.

لەو كاتەدا دەستەكانی گرتم و باوەشی پێدا كردم.
دوای جەژنی لەدایك بوونی مەسیح هاوسەرگیریمان 

كرد, زۆر خۆشحاڵم چونكە چیتر تەنها نیم.

**************
بوو,  بێغتیل خۆش  لەگەڵ  ژیانم  پیرم,  ئێستا  من 
هەبوو,  منداڵمان   13 نەدەبووین,  بێكار  هەگیز 
شێوە  هەمان  بە  و  كرد  هاوسەرگیریان  ئەوانیش 
منداڵیان هەیە, بێغتیلە باشەكەم 10 ساڵە مردووە 
و ئێستا الی كوڕێكم دەژیم لە ئێغم, من چیتر بە 
و  ڕۆیشتن  وە  كوێرم,  چونكە  نایەم  هیچ  كەڵكی 
گواستنەوەم هەمیشە دەستێكم پێویستە كە هاوكاریم 
بكات, وە زۆر كات كچە بچوكە جوانەكەم )شاغلۆت( 
خۆر,  بەر  بۆ  شوێنێك  بۆ  دەمبات  دەكات,  ئەوە 
دەكەمەوە,  ژیانی خۆم  لە  بیر  و  دەمێنمەوە  لەوێ 
بیر لەو كەسانە دەكەمەوە كە خۆشم دەوێن, بیر لەو 
كۆشك,  سوتاندنی  كردومە,  كە  دەكەمەوە  شتانە 
گومان  وەك  خۆم  دادگا  ناو  خەڵكانی  وەك  یاخود 

لێكراوێك بینی كە خۆم بە تاوانبار دانەدەنا.
ڕێزم  و  دەوێت  منیان خۆش  گوندەكەدا خەڵكی  لە 

لێدەگرن, چونكە بۆ هەموویان من ئەو كەسەم كە 
ڕزگارم كردن لە كۆنتی ترسناك, لە ڕاستیدا دوای 
ڕۆیشتنی ئەو هەموو شتێك گۆڕا, خەڵكی دەیانتوانی 
زەویەكی  پارچە  بە  تەنها  خۆیان  و  بكڕن  زەوی 
كشتوكاڵییەوە سەرقاڵ بكەن, ژیان بۆ ئەوان ئارامتر 
بوو, دانیشتوانی ئێغم بە تایبەتی شانازی بە منەوە 

دەكەن.
كۆشكە  سەردانی  بۆ  دێن  بەڕێزێك  چەند  كاتێك 
بابەتە,  ئەو  لەسەر  دەك��ەن  پرسیار  و  ڕوخاوەكە 

وەاڵمیان دەدەنەوە و دەڵێن :
پێ  شتێكت  هەموو  ئەو  پیر  ژاك��ووی  بۆالی  بڕۆ   -
مێژووی  باشتر  هەموومان  لە  و  بارەیەوە  لەو  دەڵێ 
كۆشكەكە و دارستانەكەی ئێغم دەزانێت, چونكە ئەو 

بە سوتاندنی دان.
وە هەندێ جار دێن بۆ بینینم, منیش لەسەر بەردێكی 
گەورە لە حەوشەكە دادەنیشم و مێژووی خۆمیان بۆ 
دەگێڕمەوە, یەكێك لەو سەردانكەرانە كە دوو سێ 
وەك خۆی  دەڵێم  كە چی  گووتم  پێی  هاتووە  جار 
گرنگ  زۆر  نا,  یان  دەینوسێت  نازانم  دەینوسێت, 

نیە لەالم.
ژیانم خەریكە كۆتایی دێت, لەگەڵ كەس دوژمنایەتیم 
ئەوانەی خۆم  لەگەڵ خۆشم ئاشتم,  نیە, تەنانەت 
خۆشیان دەوێم, ڕێزم لێ دەگیرێ لە الیە هەمووانەوە, 
زۆر بە هێمنی لە دوای ئەو هەموو كاتەوە ماومەتەوە 

و چاوەڕێی مردن دەكەم.

سەرچاوە:
 Jacquou le croquant [par] Eugene le
 Roy: Adapte en francias facile par Brigitte

Faucard - Martmez
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فیسوافا شیمبورسکا
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چەردەیەک لە شیعری فیسوافا شیمبورسکا
شیعری: فیسوافا شیمبورسکا
و. لە عەرەبییەوە: رەووف بێگەرد

گفتوگۆ لەگەڵ بەردا
لە دەرگای بەرد دەدەم

- منم، بمکە ژورێ
دەمەوێت بخزێمە ناوتەوە

کونج و کەلەبەرەکانت بگەڕێم
لە هەناسەیەکدا هەڵت مژم

           
- بڕۆ لێرە  -بەرد وادەڵێت 

من زۆر قایم داخراوم
تەنانەت گەر پارچە پارچەیشم بکەن

پارچەکانیش قایم داخراون
ته نانه ت گه ر بکرێین به  لم

هەر کەس ناکەینە ژوورەوە

لە دەرگای بەرد دەدەم
- منم، بمکە ژورێ

من بۆ بازه ڵه یی هاتووم 
چونکە ژیان بۆ من 

تاقە دەرفەتێکی گەڕانە بە ناوتا
تا دواتر فریا بکەوم

بەالی گەاڵی درەختەکان و دڵۆپی ئاودا تێپەڕم
کاتم یەکجار کەمە، کەم

لە بیرت نەچێت من وەک تۆنیم
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من مەرگم لەپێشە
- من لە بەردم -بەرد وادەڵێت
پێویسته  سووربم له سه ر ئه مه  

بڕۆ لێرە
من ماسوولکەی پێکەنینم نیە

لە دەرگای بەرد دەدەم
- منم، بمکەژورێ

بیستوومە هۆڵی گەورە و خاڵیت تێدایە
نابینرێن، بێگومان جوانن

گەلێک هێور، بێ ده نگی پێی هیچ که سێک
تەنانەت خۆیشت زۆری لێ نازانیت

- هۆڵی گەورە و خاڵی -بەرد وادەڵێت 
بەاڵم جێگای تیا نیە

ڕەنگە جوان بن،
وەلێ لە دەرەوەی هەستی هه ژارانه ی تۆدان

دەشێت بمناسیت
بەاڵم هه رگیز ناتوانیت ئه زموونم بکه یت

هه موو ڕووکارم به رامبه رته 
وه لێ هه موو ناوه وه م سه روبنه 

لە دەرگای بەرد دەدەم
- منم، بمکەژورێ

ناتکەمە مەنزڵی هەمیشەیی خۆم
من به دبه ختنیم
النەوازیش نیم

دنیاکەم شایسته ی بۆ گه ڕانه وه یه 
بۆ ئەوەیش بیسەلمێنم کە الی تۆ بووم

بە دەستی خاڵی دێمە ناوتەوە و 
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هەروایش دەگەڕیمەوە
بێجگە لە وشە چی تر لەگەڵ خۆم نابەم

کەسیش بڕوا به  وشه  ناکات
- ناچیتەژورێ -بەرد وادەڵێت

تۆ هەستی هاوکاری کردنت تیانیە
کە هیچ هەستێک جێگای ناگرێتەوە

تەنانەت هەستی بینینێکی قووڵ و بێ سنووریش
بێ هەستی هاوکاری کردن هه موو شتێک بێ سوودە

ناچیتە ژورێ، تۆ ده ته وێت شتێک له و هه سته ت تیا بێت 
ئه وه  په یوه ندی به  خه یاڵدانی خۆته وه  هه یه 

لە دەرگای بەرد دەدەم
- منم، بمکەژوورێ

ناتوانم تا دوو هەزار ساڵ چاوەڕێ بم
بۆ ئەوەی بێمە ناوته وه 

- ئەگەر بڕوام پێ ناکەیت -بەرد وادەڵێت
بڕۆرە الی گەاڵی درەخت

ئەوییش هەر ئەمەت پێ دەڵێت
بڕۆرە الی دڵۆپی ئاو

قسەی گەاڵکەت بۆ دەکات
بۆ دواجار پرسیار لە تاڵێکی قژی سەرت بکە

پێکەنین دەمکاتەوە، پێکەنین، پێکەنینی زۆر هەراو
کە نازانم پێی پێ بکەنم

لە دەرگای بەرد دەدەم
- منم، بمکەژورێ

- من دەرگام نیە -بەرد وادەڵێت
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کۆمیدیا
ئەگەر فریشتەکان بوونیان هەبێت

گومان دەکەم چیرۆکی ئێمە بخوێننەوە
چیرۆکی نائومێدیەکان

دەترسم  - بەداخەوە -
ئەوان شیعریشمان ناخوێننەوە

شیعری لەدنیا ناڕازی

هەراوزەنای شانۆگەریەکانمان
بێگومانم، شپرزەیان دەکات

فریشتەکان لەکاتی پشوویاندا
کە دەستیان لە کارەکانیان بەتاڵ دەبێت

تەماشای کۆمیدیاکانمان دەکەن
کۆمیدیای سەردەمی سینەمای بێدەنگ

فریشتەکان لەجیاتی گوێ گرتن لەوانەی ناڕازین
ئەوانەی تووڕەن

دەنگە بێزارکەرەکان
حەزدەکەن  - بەڕای من -

لەو النەواز و داماوە بڕوانن
کە باروکەی سەری خنکاوێک ڕادەکێشێت

تا لە خنکان ڕزگاری بکات
یان لە برساندا

قەیتانی پێاڵوەکەی خۆی دەخوات
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لە کەمەر بەرەوژوور
بەروانکەیەکە پڕ لە شەوق و ئارەزوو
لە کەمەر بەرەوخوار مشکێکی تۆقیوە

لە داوێنی پانتۆڵەکەیدا
وای! بەڵێ.

ئەوەیە پێی دەڵێن ڕابواردنی تەواو.

ڕاونانی کەسێک لە بازنەیەکی بەتاڵدا
ڕاکردنە لە ڕاکردوو

ڕوناکی کۆتایی تونێلەکە
لە چاوی پڵنگێک دەچێت

سەد کارەسات
واتا سەد سەرمەقوالت
بەسەر سەد هەڵدێردا.

ئەگەر فریشتەکان بوونیان هەبێت
- هیوادارم وابێت - پێویستە بڕوابکەن

ئەم شادمانیەی لە ترساندا لەرزی لێهاتوە
تەنانەت هاوارناکات: فریام کەون.

چونکە هەموو شتێک بە سانایی دەگوزەرێت

من وای بۆ دەچم
فریشتەکان باڵ پێکدادەدەن

فرمێسک لە چاویان دەڕژێت
هیچ نەبێت، ئەوکاتەی بە کوڵ پێدەکەنن.
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خۆشەویستی لە یەکەم نیگاوە

هەردووکیان لەوە دڵنیان
هەستێکی لەناکاو پێکی گەیاندوون

ئەم دڵنیا بوونە جوانە
بەاڵم لەو جوانتر نادڵنیاییە

ئەوان بڕوایان وایە: چونکە پێشتر یەکتریان نەناسیوە
کەواتە هیچیان لەنێواندا نیە

لێ، ئەی شەقامەکان و نەردەوان و ڕاڕەوەکان
         دەڵێن چی

ئەوساتانەی ژوانیان تێدا گرتوون؟

پێم خۆشە لە هەردووکیان بپرسم
ئاخۆ لەبیریان ماوە

لە پێچی دەرگایەکی خوالوەدا
ڕۆژێک لە ڕۆژان ڕووبەڕوو بوبێتنەوە؟

داوای لێبوردن لەناو ئاپوورەی خەڵکیدا؟
یان دەنگی )ژمارەکە هەڵەیە(ی هەستەکی تەلەفۆنێک؟

- بەاڵم من وەاڵمەکەیان دەزانم
- نا، هیچیان لە یادنەماوە.

تووشی سەرسووڕمانێکی زۆر دێن
کە دەمێکە 

بووکەڵەیەکی دەستی ڕێکەوتن

هێشتا ڕێکەوت ئامادەنیە
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خۆی بە چارەنووسی یەکێکیان بگۆڕێت
نزیکی کردنەوە، دووری خستنەوە

ڕێگای پێ گرتن
پێکەنینەکەی خۆی خواردەوە

خۆی لە پەنایەکدا گرت.

نیشانە و ئاماژەگەلێک هەبوون
هەرچەندە نەدەخوێنرانەوە

لەوانەیە پێش سێ ساڵ
یان سێ شەممەی ڕابووردوو

گەاڵی درەختێک
لە شانی یەکێکیانەوە فڕیبێتە سەرشانی ئەوی دی؟

شتێکی ون بوو دۆزرابێتەوە
کێ ناڵێت تۆپێک نەبوە
لە بێشەاڵنی منداڵیدا؟

دەست گیر و زەنگی دەرکە بووبێت
دەستیان لە یەکێکیان دابێت و پاشان ئەوی دی
یان جانتای لە پاڵ یەکدا دانراوی ناو ئەنبارێک

ڕەنگە شەوێک بە هەردووکیان خەوێکیان دیبێت
لەپڕێکدا، لە ڕابووندا، خەونەکە توابێتەوە

هەموو سەرەتایەک
دەست پێ کردنەوەیە و چی تر نا

کتێبی ڕووداوەکانییش
هەمیشە لەسەر نیوەی کراوەتەوە.
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هیچ شتێک دووبارەنابێتەوە
هیچ شتێک دووبارەنابێتەوە

هەرگیز ئەوە ڕوونادات، بۆیە
کاڵ فامانە هاتینە دنیا و

هەروایش دەمرین

ئەگەر تەمەڵ ترین قوتابی ئەم دنیایەیش بین
وانەی چ زستانێک لە هاویندا ناڵێینەوە

هیچ ڕۆژێک خۆی دووبارەناکاتەوە
دوو شەو لە یەکتر ناچن
دوو ماچ وەک یەک نین

دوو نیگایش لە یەکدی ناکەن.

دوێنێ کە لەناکاوێکدا
یەکێک ناوی تۆی بە گوێدا دام

هەستم کرد گوڵێک
لە پەنجەرە کراوەکەوە فڕێدرایە ژوورەکەم

ئەمڕۆ کە تۆم لەگەڵدایت
ڕووم لە دیوارەکە کرد

گوڵ؟ ئایا گوڵ گوڵە؟ لەوانەیە بەردبێت؟

تۆ ئەی ساتە بەدەکە
بۆ بەبێ هۆ دەپەشۆکێیت؟

تۆ بوونت هەیە - کەواتە دەبێت تێ پەڕیت
تێ دەپەڕیت - جوانی لەمەیاندایە

پێدەکەنین و نیوە دەست لە مالنین
بەدوای ئاسوودەییدا دەگەڕێین

ئەگەرچی لەیەکدی جیاوازین
وەک دوو دڵۆپ ئاوی شیرین.
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کۆتایی و سەرەتا
دوای هەر جەنگێک

دەبێت یەکێک کاری پاک کردنەوە بکات
پاک کردنەوەکەیش

هەروا ناکرێت

دەبێت کەسێک 
چیلکە و چەوێڵەکان

فڕێبداتە الڕێ
بۆ ئەوەی گالێسکە پڕ لە تەرمەکان

بە ئاسانی تێپەڕن.

دەبێت کەسێک خۆی وەربداتە
نێو لیتە و خۆڵەمێش

نێو ورد و خاش بوەکانی تەختی نووستن
نێو وردە شوشە و

سیپاڵی خوێناوی

دەبێت کەسێک کۆڵەکەکان
بۆ ڕاگرتنی دیوارەکە ئامادەکات
کەسێک جام لە پەنجەرە ڕۆنێت

دەرگاکە بە ئەستووندەکانەوە ببەستێتەوە

ئەمانە هەموو بە جوانی وێنەیانی لێ ناگیرێت
پێویستمان بە چەند ساڵێکە
لەکاتێکدا گشت کامیراکان
بۆ شەڕگایەکی تر چوون

دەبێت پردەکان دروست بکرێنەوە
وێستگەکانیش هەروا

سەردەستی کراسەکان
کە زۆر هەڵکران زۆر دەدڕێن
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کەسێک هێشتا یادەوەری خۆی دەگێڕێتەوە
گسکیشی بە دەستەوەیە
هەمیشە گوێ دەگرێت

بە ڕەزامەندیەوە سەرە نەبڕاوەکەی دەلەقێنێت
بەاڵم لە نزیک ئەوانەوە
کەسانێک گینگڵ دەدەن

چونکە ئەو شتانە بێزاریی کردوون

هەندێک جار یەکێک
لەژێر دەوەنەکاندا

بەڵگە ژەنگ گرتوەکان دەردێنێت
پاشان بەرەو شوێنی سووتاندنی خاشاکیان دەکاتەوە.

ئەوانەی هۆکاری ڕووداوەکان دەزانن
پێویستە جێگا چۆڵ بکەن

بۆ ئەوانەی کەمی لێ دەزانن
بۆ ئەوانەی کەمترین لە کەم دەزانن

لەدواییشدا بۆ ئەوانەی هیچ نازانن

بەسەر سەوزە گیاکانەوە
کە بەسەر هۆکار و ئەنجامەکانەوە یەکسان ڕواون

دەبێت یەکێک لەسەر پشت پاڵ بکەوێت
چڵێک گیا لەنێو دانەکانیدا بێت و

گێالنە لە هەورەکان بڕوانێت. 

* سەرچاوە: دیوانی )کۆتایی و سەرەتا( وەرگێڕانی بۆ عەرەبی هاتف ئەلجەنابی.

   فیسوافا شیمبورسکای شاعیر و وەرگێڕ و باسکار، لەدایک بووی ساڵی 1923ی پۆڵەندایە. ساڵی 1996 
خەاڵتی نۆبڵی ئەدەبیی وەرگرتوە. بەرهەمی کەمە )نزیکەی دووسەد قەسیدە لەماوەی پەنجا ساڵدا( ڕەخنەگرە 
سادە  زمانی  بە  کە  دەبەن  ناوی  سەردەم  پۆڵەندی  شیعری  دیاردەی  گرنگترین  بە  پۆڵەندا  ئەدەبیەکانی 

دەنووسێت و بیری قووڵ دەگەیەنێت. لە مانگی شوباتی 2012 کۆچی دوایی کرد
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هێزە بنەڕەتییەکانی دراما
دەروازە بۆ خوێندنەوەی نوێ دەکاتەوە

نووسینی: تریسا بێنەر
و. لە سویدییەوە: دانا رەوف 

لە شانۆ ئینتیمەکەی ستریندبێری، »ئانا پێتەرشۆن« 
و  ئەکتەر  تەنها  بە  ن���اوازەدا،  ب��ااڵو  نمایشێکی  لە 
»ژولیا«،  کارەکتەرەکە  سێ  هەر  رۆڵی  ریژیسۆرە، 
»ژان« و »کریستین« لە شانۆنامەی خاتوو ژولیادا 
دەگێڕێت و لە دیمەنی کۆتاییدا، بەوپەری تووڕەییەوە 
ناڕەزایی دەردەبڕێت.«1« بۆ چی پێویستە »ژولیا« 
کۆتایی بە ژیانی خۆی بهێنێت و خۆی بکوژێت؟«2« 
وەک  ئەویش  نەنێت؟  هەنگاوە  ئەو  بۆ چی »ژان« 
»ژولیا« سێکسی کردووە، دەبووایە ئەویش بەهەمان 
ئانا  شانییەوە؛  بەسەر  بووایە  گران  بارێکی  شێوە 
دەقەکە  لەگەڵ  گفتوگۆ  شێوەیە  بەم  پێتەرشۆن، 
ئەمرۆ  هاوگفتوگۆیەکی  وەک  ئ��ەو  دەک���ات.«3« 
بەبایەخەکەی  و  گرینگ  شانۆنامە  لەگەڵ  مامەڵە 
1888دا  ساڵی  لە  کە  دەک��ات،  »ستریندبێری« 
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نووسیویەتی. »پێتەرشۆن« دەقەکەی بە شێوەی 
کتێب بە دەستەوەیە، لەگەڵ خۆی تاوتوێی دەکات 
و بە بەردەوامی ئاماژەی بۆ دەکات.«4« هەندێک 
لەبەشەکانی دەخوێنێتەوە و دەیخاتە ژێر پرسیارەوە، 
دیمەنەکان پێشکەش دەکات و کارەکتەرەکان تاقی 
لە  بینەرەکانیدا  لەگەڵ  هەمانکاتدا  لە  و  دەکاتەوە 
کە   »5« خێراشدایە.  و  چاپووک  پەیوەندییەکی 
دەقەکە بەم شێوەیە لەسەر شانۆ بەرجەستە بکرێت، 
بنەڕەتی و گەورەکانی  لەهەمانکاتدا پەیام و هێزە 
دراماکەش، وەکوو خۆی بگەیەنێت، دەگەڕێتەوە بۆ 
ئەوەی کە ئاوگۆست ستریندبێری »خاتوو ژولیا«ی 
وەک زنجیرە رووداوێک نووسیوە، کە تێدا فیگور و 
کارەکتەرەکان، بەشێوەیەکی سروشتی کاردانەوەیان 
بۆ ملمالنێکانی ئەمرۆمان دەبێت.«6«  ستریندبێری 

بۆ خوڵقاندنی کارەکتەرەکانی، بە ئاگاییەوە لە شێواز 
رۆژگارە  ئەو  تەقلیدییەکانی  و  کلێشەیی  فۆرمە  و 
دەکرێت  کە  ئەوەشە  لەبەر  هەر  کەوتۆتەوە.  دوور 
ئازادییەوە  بەوپەری  ژولیا«  »خاتوو  بەسانایی 
لە  ناو ژوورە مۆدێرنەکان و خۆی  بۆ  بگوێزرێتەوە 
و  دابڕێنێت  کۆمەاڵیەتییەکاندا  بنەما  جۆرە  هەموو 

جیابکاتەوە. 
ژولیا«  »خ��ات��وو  نوێی  نمایشێکی  هەموو     
و  شوناس  نوێیەکان،  پەیوەندییە  ڕەنگدانەوەی 
هەر  کۆمەاڵیەتییەکانە،  نەریتە  و  داب  سیستەمی 
لە  کە  نمایشانەی،  ئەو  هەموو  ئەوەشە  لەبەر 
واڵتانی جیاوازی ترەوە پێشکەش دەکرێن، جێگای 
سەرنجن و پێویستە خوێندنەوە و لێکدانەوەیان بۆ 

بکرێت. 
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لەسەر  ژول��ی��ا«  »خ��ات��وو  دەتوانین  ئێستا     
لە  نموونە  ب��ۆ  ببینین،  ئ��ەوروپ��ا  شانۆکانی 
شانۆی  بەرێوبەری  کە  رووسیدا،  خوێندنەوەیەکی 
کاری  ئۆستەرمایەر  تۆماس  ئەڵمانی  شاوبینەی 
وەرگێرانێکی  لە  و  بەریتانیا  لە  بۆکردووە،  ریژی 
ئەبرەهامی،  ناتالی  ریژی  و  مابەر  پاتریک  تازەی 
لە  و  مێدیا   � مۆڵتی  شێوازێکی  بە  ئەڵمانیا  لە 
لیۆ  و  میتچڵ  کاتچی  بەریتانی  ریژی هونەرمەندی 
وۆرنەر، هەروەها نمایشێکی فەرەنسی، لە نواندنی 
لە  یەکێک  لە  بێنۆچە  جولیا  سینەما  ئەستێرەی 
تۆماس  لەسەر شانۆ.  دەگمەنەکانیدا  کارە  و  رۆڵ 
دووەمی  فیستیڤاڵی  لە  ئێستا  »کە  ئۆستەرمایەر 
الش  »شەیتانەکان«ی  شانۆنامەی  بە  بێرگماندا، 
نۆرێن بەشدارە« لە سەرەتای ساڵەکانی 2000 ەوە 
سەرکەوتنێکی گەورەی نێونەتەوەیی بە خوێندنەوە 
ماڵی   � شانۆنامەی  بە  هاوچەرخەکانی  و  نوێ 
ئیبسن  هێنریک  ی   � گابلەر  هێدا   � و   � بووکەڵە 
ڕووداوەک��ان��ی  ریژیسۆرە  ئەم  هێناوە.  بەدەست 
و  پێشەوە  هێناوەتە  کالسیکیانەی  شانۆنامە  ئەم 
پێوە  ڕوونی  بە  ئەمرۆیان  رۆژگاری  رەنگدانەوەی 
دیارە. لەوێدا پاڵەوانە ئافرەتەکان؛ هێدا بەنموونە 
لە نێو تەڵەی زێدە ڕازاوەی دیزاینێکی مۆدێرن و 
دەستباڵوییەکی زۆر و بێپایان و خۆشگوزەرانییەکی 
بە  و  بەندکراون  س��ارددا  ژینگەیەکی  و  گیان  بێ 

تەواوی تاساون.«7«
ئۆستەرمایەر  تۆماس  کەی  ژولیا«  »خاتوو     
پێشکەش  مۆسکۆ  لە  نەتەوایەتی  شانۆی  لەسەر 
دێرنێنکۆڤ  میتچێڵ  شانۆنامەنووس  ک���راوە. 
هێناوەتە  رووداوەکانی  و  ئامادەکردووە  دەقەکەی 
پێشەوەو لە شەوی سەری ساڵی ئەمرۆی مۆسکۆدا 
بە  و  ن���ازدار  کچێکی  »ژول��ی��ا«  دایڕشتۆتەوە. 
دەمەوەدراوی ژەنەڕاڵێکی پێشووی دەزگای کەی، 

جی، بی KGB  یە«8« ئێستاش کەسێکی تازە 
و  ماتەریالی  ژیانێکی  لە  و  گەندەڵە  دەوڵەمەندی 
مەلە  پارەدا  دەریای  لە  و  دەسوڕێتەوە  بێبایەخدا 
سینۆگرافەکەی  و  ئۆستەرمایەر  تۆماس  دەکات.  
سوپەر  مەتبەخێکی  پاپێڵبۆم  ژان  هونەرمەند 
مەتبەخەدا  ل��ەو  دروس��ت��ک��ردووە،  مۆدێرنیان 
شێوەیەکی  بە  ڕووداوەک���ان  فیدیۆ  کامێرایەکی 
زیندوو لەسەر شاشەیەک دەهێنێتە پێشەوە، هەر 
چێشت  تیڤی  پرۆگرامێکی  ئەمە  کە  ئەوەی  وەک 
لێنان و خواردن ئامدەکردن بێت، ووردەکارییەکان 

دەخاتە ڕوو.   
   لە رووسیایەکدا، کە ئەمرۆ مرۆڤ ئاژەڵەکانیان 
بۆ ڕازاندنەوە و جوانی، بە ڕەنگی زەق و جیاواز 
خاڵ کوتی دەکەن، لەم نمایشەدا بەباشی جێگای 
ب��ۆت��ەوە. »ژول��ی��ا« خ���واردن دەک���ات بەدەمی 
سەگەکەیەوە، کە پەتێکی زیووینی لەملدایە و لە 
جانتایەکی قەشەنگی مۆدێرنی دیزاینی فەڕەنسیدا، 
شێوەیەکی  بە  تا  سنگییەوە،  بەر  بە  گرتوویەتی 
توندوتیژی دراماتیکی، لە دوا دیمەنی شانۆنامەکەدا 
لەوەوبەر  کە  »ژان«  لێبکرێتەوە.«9«   سەری 
لەو  یەکێکە  ئێستا  بووە،  سەرباز  »شێشان«  لە 
سەدەها شۆفێرە رووسییە تایبەت و شەخسیانەی، 
کە ئەمرۆ لە پشت سووکانی النگرۆزەرەکانیانەوە، 
ئ��ەوەی  بەبێ  کاتژمێر،  چەندین  درێ��ژای��ی  ب��ە 
لە چاوەروانی  بکوژێننەوە،  ماشێنەکانیان  ماتۆڕی 
ئاغاکانیاندان. »ژان« لێرەدا مڕەمڕی ئەوە دەکات 
ئەو  هندستان،  لە  کە  دەبینێت  بەوەوە  خەون  و 
شوێنەی رووسییە دەوڵەمەندەکان بە لێشاو گەشتی 
بە  مەبەستە  ئەو  بۆ  بکاتەوە.  هوتێل  بۆ دەکەن، 
شەوی  دەگ��ەڕێ��ت،  شەریکێکدا  و  هاوکار  دوای 
بۆ  لەگەڵ »ژولیا«  ئەو شانسەی  سەری ساڵیش 
دەرەخسێت تا سەمایەکی بەهێزی لەگەڵدا بکات. 
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ئاهەنگەکە بە مۆسیقای جازی دونکە دونکە دەست 
ناوازەکەی  پانتۆمایمە  دیمەنە  لە  و  دەک��ات  پێ 
کاتێکدا  لە  تێکستەکەشدا،  پەردەکانی  نێوان 
خەڵکە مەست و سەرخۆشەکان ئاهەنگ دەگێڕن و 
مەتبەخەکە بە تەواوەتی بە بوتڵی فۆدگا، کاغەزی 
خواردن  پاشماوەی  و  ئاهەنگگێران  رەنگاوڕەنگی 
دەکەن بە تەویلە، مۆسیقاکەش بەردەوام دەبێت. 
و  کز  پۆترێتە  بە  یش  میرۆنۆف«  »ئێڤگینی 
هێمنەکەی خۆی بۆ »ژان«، وێنەی پیاوێکی دوای 
جەنگمان بۆ بەرجەستە دەکات، کە توندوتیژی و 
سەرکوتکردن و ئازارەکانی ئەو جەنگەی هەڵگرتووە. 
لە  ئاشتییەوە  دوای  لە  دەیەوێت  ئێستا  ب��ەاڵم 
شەڕانییەکانی  ناشرینە  و  ناشارستانیی  دی��اردە 
بکەوێتەوە.  دوور  خۆی  هاوشانەکانی  و  ه��اوڕێ 
چۆوپن کاماتۆڤا وەک »ژولیا« بەرهەمی چینێکی 

کە  وایە،  ئەنانی  و  ئیمتیازپێدراو  ئەرەستۆکرات، 
هەرگیز  »ژولیا«  ناگرێت.  لەبەرچاو  شتێک  هیچ 
پێداویستییەکانی  ڕەچ��اوی  نەبووە  ئ��ەوە  فێری 
لەم  ئەو  ئەوەشە  لەبەر  هەر  بکات،  تر  کەسانی 
بارودۆخەدا، پێویستی بەوە نەبووە، کە پێناسەی 
تا  بکات. »ژولیا«  نیشان  کەسێتی خۆی دەست 
ئەم کاتە چارەنووسسازەی شەوی سەری ساڵ، بە 
ئازادییەوە، بەبێ ئەوەی خۆی هیچ هەڵبژاردنێکی 
زێدە  ژیانێکی  نێو  لە  هەبێت،  خۆی  بوونی  بۆ 
رازاوە و خۆشگوزەرانی لوکس ئاسادا، بەبێ هیچ 
بیرکردنەوەیەک و ئامانجێک سوراوەتەوە. »ژان« 
بە »ژولیا« دەڵێت کە، لێرەدا مەسەلەکە سەبارەت 

بە سێکس نییە، بەڵکو سەبارەت بە دەسەاڵتە. 
بۆ  دەرفەتەی  ئەو  »ژان«  لەگەڵ  »ژولیا«     
خۆیدا  ژیانی  بەسەر  دەسەاڵتی  کە  دەڕەخسێت، 
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بەلێپرسیارێتی  هەست  ئەم  مانای  بەاڵم  هەبێت، 
ت��ەواو  پەشۆکانێکی  و  شڵەژان  تووشی  کردنە 
لە  »ژولیا«  دەک��ات.  شێتانەی  هەڵچوونێکی  و 
سەربەستی خۆی دەترسێت، بەاڵم بە پێچەوانەوە 
سترکتوری  نایەکسانی  بارودۆخێکی  لە  کریستین 
دەسەاڵت و هەژاری و هەروەها جاروبار دزیکردنێکی 
بچووک و بێبایەخیشدا لە خانەخۆیەکەی، هەست 
تۆماس  دەک��ات.  دڵنیایی  و  ئاسودەیی  بە  زیاتر 
ئۆستەرمایەر بە شێوەیەکی تەواو هەر وەک »نورە« 
چۆن  کە  دەکۆڵێتەوە،  لەوە  گابلەر«  »هێدا  و 
چینی مامناوەندی لە بێتوانایی و دەستەوەستانیی 
نییە خۆیان  ئەوەیان  توانای  و  بەندبوون  خۆیاندا 
لەو ئاکار و ڕەفتارە کۆمەاڵیەتیانەوە دابرێنن، کە لە 
باو و باپیرانەوە بۆیان ماوەتەوە. »ژولیا« دەبێتە 
»بیمبۆ«یەکی بێکرداری ئیفلیج،«10« کە تەنها بە 
پێاڵوە بەرزەکانییەوە سەرسم لێ ئەدات و ناتوانێت 

بڕوات بەڕێوە، نەک هەر ئەوە بەڵکو لەسەر پێگەی 
دەسەاڵتە لەرزۆک و نادروستەکەشییەوە دەکەوێتە 
بە  لەکاتێکدا  کە  ئەوەشە  لەبەر  هەر  خ��وارەوە.  
نائومێدییەوە یاری بە دەمانچەکەی دەستی دەکات، 
تۆماس  ی  »ن��ورە«  مەترسی.  جێگای  دەبێتە 
ئۆستەرمایەر لە دوا دیمەندا، بە شێوەیەکی دڕندە 
و خوێناوی »تۆرفاڵد«ی مێردی دەکوژێت،«11« 
دەستییەوە  چەکەکەی  بە  »ژولیا«  لێرەدا  بەاڵم 
بەمەش  پێشەوە،  دەچێتە  »ژان«  لە  ڕواوڕوو 
کە  دەبێتەوە،  کەوتنە  و  ڕووخان  ئەو  رووبەڕووی 
هەردووکیان  ترسناک  و  راستی  شێوەیەکی  بە 

دەگرێتەوە. 
لە  مابەر  پاتریک  ئینگلیزی  شانۆنامەنووسی     
ستریندبێرییەوە ئەو هەست و هێزەی بۆ ماوەتەوە، 
و  درێژ  و  توندوتیژ  زمانێکی  بتوانێت  چۆن  کە 
دیالۆگێکی بەهێز و خاوەن کردار بەکاربهێنێت. ئەم 
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»دوای  شانۆنامەی  دا   1995 ساڵی  لە  نووسەرە 
خاتوو ژولیا« دەنووسێت، کە بە تەواوەی شوێن 
رووداوەکانی  بەاڵم  پێی ستریندبێریی هەڵگرتووە، 
هێناوەتە دوا ساڵەکانی جەنگی جیهانی دووەمەوە، 
واتە ساڵی 1945، بە تایبەتی شەوی سەرکەوتنە 
گەورەکەی پارتی کرێکاران. لەم شانۆنامەیەدا باوکی 
»ژولیا« سەر بە پارتی کرێکارانە، ئەو سەمایەی 
بیرکردنەوەیەکی  بەرەو  دەیکات  خەڵکیدا  لەگەڵ 
بە  س��ەب��ارەت  بیرکردنەوەیەک  دەب��ات،  نوێمان 
نمایشەکەی  کۆمەڵ.  چینەکانی  نێوان  یەکسانی 
لە بەهاری ئەم ساڵدا و لەسەر  ئەبراهامی  ناتالی 
شانۆی Young Vic  لە لەندەن، وەک درامایەکی 
سیاسی لە روانگەی ریالیزمی دەست شۆرەوە، بە 
هاوشانی گۆرانییە باو و میللیەکانی سااڵنی چلەکانی 
ئەوروپاوە پێشکەش دەکرێت.«12«  قژە زەرد و 
لولەکەی ناتالیا دۆرمێش و جگەرەکێشانەکەی بە 
چەشنی خانمی دیوەخانەکان لە بەرجەستەکردنی 
گوڵییە  گوڵ  جلە  بە  هەروەها  »ژولیا«دا،  رۆڵی 
لە  وایە  ئەوە  وەک  ئاودامانییەکەیەوە،  و  درێژ 
لە  وەرگیرابێت.«13«   ەوە  ئاشتۆن«  »خێزانی 
رۆمانسییانەی  وێنەیەکی  خۆشی  بە  ئەو  کاتێکدا 
سۆسیالیزم و کرێکاران و ئاشتی پێکی هەڵدەدا، 
کەچی بەکردەوە بە شێوەیەکی بێباك و لە خۆبایی 
مامەڵەی کریستینی کارەکەری دەکرد. کاتێ یۆهان 
گاڵتەی بە جووتبوونی ئەوان »کرێکاران« دەکرد 
وەردەگێرا،  سوزانییەک،  وەک  میش،  لە  ڕووی  و 
ئەو خۆی بە خانمێکی بە ئەسڵ و فەسڵ دەزانی. 
   یۆهان الی خۆیەوە پەرۆشی ژیان بوو لە نیویۆرک. 
و  بکاتەوە  شەوانە  یانەیەکی  لەوێ  دەکرد  حەزی 
بژی.  راستەقیینەدا  یەکسانی  کۆمەڵگەیەکی  لە 
بەریتانییەکان لەکاتی شەڕدا لە بۆتەی یەکێتییەکی 
نەتەوایەتیدا دەژیان، پارتی کرێکارانیش لە هەوڵی 

بیکاتە  و  بقۆزێتەوە  یەکێتییە  ئەم  بوو  ئ��ەوەدا 
ئامانجێکی سیاسی و ئەمەش هیوای لەالی خەڵکی 
کۆنکرێتی  بەشێوەیەکی  ئەمە  بەاڵم  کرد.  دروست 
رووبەڕووی چەندین کێشە بووەوە، بە تایبەتی لە 
کاتێکدا تاکی بەریتانی )ئیندڤید( لە نێو مێژووی 
سیستەمی چینایەتیدا مابوونەوە، دڵنیا نەبوون بە 
چ شێوەیەک و چۆن بەرجەستەی رۆڵە نوێیەکانی 
خۆیان، لەگەڵ یەکتردا بکەن. خوێندنەوەکەی ناتالیا 
گۆرانکارییەکاندا  زەمەنی  ناوەڕاستی  لە  ئەبراهام 
کۆمەاڵیەتییە  نائارامە  بارودۆخە  ئەم  دووپاتی 

دەکاتەوە. 
   ریژیسۆری بەریتانی کاتچی میتچڵ، بە هاوکاری 
لیۆ وۆرنەر، یەکێک  وێنەگر  هونەرمەندی ڤیدیۆ و 
بۆ  نوێیەکانیان  رادیکاڵە  ه��ەرە  خوێندنەوە  لە 
ئێستا  تاکوو  نمایشە  ئەم  ک��ردووە.  ژولیا  خاتوو 
هێناوە.  ب��ەدەس��ت  گرینگی  پاداشتی  چەندین 
خاتوو  بەرلین،  لە  ئینگلیزە  هونەرمەدە  دوو  ئەم 
بۆ شانۆی شاوبینە  ئەڵمانی  بە  ژولیاکەی خۆیان 
بەرهەمهێناوە، ئەمساڵیش لە ستۆکهۆڵم بەشداری 

فیستیڤاڵی بێرگمان دەکات.«14« 
دەق��ە  دی���دی  و  رەه��ەن��د  میتچڵ  ک��ات��چ��ی     
و  لەبری »ژولیا«  و  هەڵگێراوەتەوە  شانۆییەکەی 
کریستین  مەتبەخەکەی  لە  ڕووداوەکانی  »ژان«، 
الوەکییە  رۆڵێکی  کە  کریستیناوە،  کارەکتەری  و 
خاتوو  ئەڵمانی  هونەرمەندی  کردووە.  بەرجەستە 
ئافرەتە  ئەم  دەبینێت.  کریستین  رۆڵی  بێو  چۆڵ 
تۆژینەوە  و  دراما  هونەر،  لە  کارەکەرە  بێدەنگە 
و نووسینی مێژوودا بە تەواوەتی پەراوێز خراوە، 
بەاڵم لێرە و لەم نمایشەدا لە چەقی رووداوەکاندایە. 
فیگورێکی  وەکوو  خۆپێچاوە،  و  بەسۆز  کریستین 
گەرمەوە،  و  زۆر  پەرۆشییەکی  بە  ڤێرمەر،«15« 
سەرینەکانی  ب��ەرگ��ە  ب��ۆ  هاوینەییەکان  گوڵە 
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نێوان  بێشەرمەکەی  گەمە  لە  دەک��ات��ەوە،  لێ 
دەزگیرانەکەی و خانمی خاوەن زەوییەکە دەڕوانێت 
لە  کارەکەرییەکەیەوە،  تەنیاکەی  ژوورە  لە  و 
مەتبەخەکەوە گوێی لە شەڕ و دەمە دەمی نێوانیان 
و  کار  کە  ئەوە  بچووکەکەی  دونیا  ئەوە  دەبێت. 
فرمانەکانی بەوپەری رێز و دڵسۆزییەوە جێبەجێ 
دەکات و ژیانی خۆی بۆ تەرخان کردووە، کە ئەوان 
کریستین  دەنێن.  پیا  پێی  رێزییەوە  بێ  بەوپەری 
هەست بەم بێڕزییە دەکات و بە خەم و پەژارەیەکی 
زۆرەوە، بە تەواوەتی بێدەنگ دەبێت. ناوازەیی ئەم 
کارەی کاتچی میتچڵ لەوەدایە ڕێگای بۆ گروپەکەی 
خۆشکردووە، کە راستەوخۆ بەکامێرای سینەمایی 
وێنەی نمایشەکە بگرن، کە بە شێوەیەکی زیندوو، 
هاوتەریب لەگەڵ نمایشەکەدا لە سەر شاشەیەکی 
گەورە پێشان ئەدرێت. ئەمەش چەمکێکی مۆدێرنی 
لەوەوبەر  هونەرمەندە  ئەم  کە  ریژییە،  هونەری 
ی  )شەپۆلەکان(  پرۆژەی  لە  وۆرنەر  لیۆ  لەگەڵ 
لە  ڤیرگینیا وۆلف و )گەمژە( ی دەستەیۆڤسکی 
لەندەن لەسەر شانۆی نەتەوایەتی بەکاری هێناوە. 

 »16«
   کاتچی میتچڵ و لیۆ وۆرنەر پانتایی شانۆکەیان 
ئەکتەرێک  چەند  فیلم،  ستۆدیۆی  بە  ک��ردووە 
شانۆکەدا،  پێشەوەی  بەشی  لە  ستۆدیۆیەدا  لەم 
کاریگەرییە  ڕاوەس��ت��اون،  مێزێک  بە  بەرامبەر 
دیمەنەکان  وێنەی  یان  دەخوڵقێنن  دەنگییەکان 
دیکۆری  ئەوانیشەوە  لەپشت  دەگرن.  نزیکەوە  لە 
مەتبەخێک هەیە، کە بە شێوەیەکی کالسیکی و بە 
چەشنی مەتبەخەکانی سااڵنی 1800 ەکان رۆنراوە، 
لەگەڵ خوڵقاندنی ژینگەیەکی »هامەشهەی« یانەی 

هونەری ڕووناکی.«17« 
   بینەران لەالیەکەوە، بە شێوەیەک لە شێوەکان 
بەهۆی  و  پەرێزیدان  و  دوورە  بارودۆخێکی  لە 

هەموو بەکارهێنانی جۆرەکانی تەکنیک و کامێراوە 
خۆیان دەبیننەوە، میکرۆڤۆن و ئێکسسۆارەکان بە 
 - دەهێنرێت  بەکار  نمایشەکەدا  لەگەڵ  بەردەوامی 
لە هەمانکاتدا وەک لە بەشەکانی فیلمێکدا زۆر بە 
چڕی رووبەڕووی هەموو ژیانی کریستین دەبینەوە. 
قلیشاوە  سوورهەڵگەڕاوە  دەستە  نزیکەکانی  وێنە 
چاک  گوێرەکە  جگەری  کە  کارەکەرییەکەی، 
تێروانیینە  بریسکاوییەکەی،  چەورە  لوتە  دەکات، 
ئەو  کە  تێکشکاوەکەی،  هەستە  و  ماندووەکەی 
ناپاک  دەزانێت »ژان« ی دەزگیرانی  و  دەبینێت 
چوونەوەیەکی  خ��ۆدا  بە  ئەمانە  هەموو   - ب��ووە 
کە  دەک��ەن،  دروس��ت  کارەکتەرە  ئەم  ل��ەالی  چڕ 
دەروازەی چەندین بنەمای قووڵ بە ڕووی دەقەکەدا 
و  هەڵسوکەوت  جیاواز  ئەکتەری  سێ  دەکاتەوە. 
جوڵە و سینارێوکانی کریستین جێبە جێ دەکەن - 
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یەکێکیان هەندێک جار لە بەردەمی میکرۆفۆنێکی 
مۆنۆلۆگێکی  وەک��وو  و  دادەنیشێت  هەستیاردا 
ناوەوەی کریستین، شیعرەکانی ئینگەر کریستنسەن 
لیۆ  و  میتچڵ  کاتچی    »18« دەخوێندێتەوە. 
بنەماکانی سینەماتۆگرافی  وۆرنەر بەم کارەیانەوە 
چەندین  و  شیدەکەنەوە  بەباشی  کۆمپۆسیشون  و 
دید و تێروانینی نوێ بە ڕووی شانۆدا دەکەنەوە، 
ژێر  کەوتوونەتە  ڕووەوە  لەم  هونەرمەدە  دوو  ئەم 
کاریگەری هونەری سینەمای ئینگمار بێرگمانەوە. 
لە  وێنەکەدا،  لە  »ژولیا«  سەرەتادا  لە   »19«
تەلیزمێک  وەک  هەر  کریستین،  و  »ژان«  نێوان 
بە  کریستین  ت��ردا  دیمەنێکی  لە  دەردەک��ەوێ��ت. 
تەنها لە پێشەوە، لە پشت چوارچێوەی شووشەی 
دەرەوە  سەیری  و  راوەس��ت��اوە  پەنجەرەکەیەوە 

پشتەوە  لە  »ژولیا«  و  »ژان«  ب��ەاڵم  دەک��ات، 
کریستین  کە  تواونەتەوە.  یەکتریدا  نێو حەزی  لە 
و  ئ��او  بە  شانۆ،  س��ەر  لە  گروپەکە  دەن��ووێ��ت، 
دۆخێکی  لە  رووناکی،  هونەری  کاریگەرییەکانی 
سرووشتیدا، زنجیرە وێنەیەکی فیلمی خەونە ئامێز 
هونەرمەند  کە  وێنەکان  دەنگی سەر  دەخوڵقێنن. 
گارێث فرای ئامادەی کردووە، »20« بە هاوشانی 
هونەرمەندی  کە  زیندوو،  چەلۆی  مۆسیقایەکی 
مۆسیقی کاڵوی میڵەر لە سەر شانۆکە و لە شوێنی 
بە  دەکات،  پێشکەشی  جیادا  جیا  و  تایبەتمەند 
درێژایی نمایشەکە ئامادەبوونیان هەیە، یەکەیەکی 
دینامیکیان دروست کردووە و کاریگەرییان بەسەر 
بەم  میتچڵ  کاتچی  هەیە.  ڕووداوەکانەوە  رەوتی 
ئینتیمی  و  نێزێک  بەرجەستەکردنێکی  لە  شێوەیە 
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ئافرەتاندا  سیکۆلۆژیای  وردی  لێکۆڵینەوەیەکی 
ریژیسۆرە  ئەم  هێناوە،  دەست  بە  سەرکەوتنی 
بە چاوی  دەقە شانۆییەکە  کارەکتەرەکانی  لێرەدا 
بەو  هەمانکاتدا  لە  دەخوێندێتەوە،  ئەمڕۆمانەوە 
تەکنیکە مەودا دوورەوە، بە شێوەیەکی لۆژیکی و 
بابەتییانە و فاکتە ئاسا هەموو شتە دەستکرد و 
نا سرووشتییە دراماییەکان بەرجەستە دەکات. ئەم 
نمایشە فرە میدیایەی کاتچی میتچڵ ئەکتەرەکانی 
لەو ساتەوەختەدا رادەکێشێتە ناو چاالکییەکی بە 
کارەکتەرەکانی  وێدا  لە  ئەکتیفەوە،  دەستوبردی 
بەردەوام  بەڵکو  نادەن،  پشوو  هیچ شێوەیەک  بە 
رووناکی  بن،  کامێراکان  خەریکی  ناچاردەکرێن 
کورتە  یان  بکەن  ئامادە  شەکان  بە  بۆ  دەنگ  و 
حیواری ئاڵوگۆڕ پێکراو بۆ دیمەنەکان تۆمار بکەن. 

   هەروەها ریژیسۆری فەرەنسی فرەیدێرک فیزباچ 
لە نمایشی خاتوو ژولیاکەی خۆیدا ئەتمۆسفێرێکی 
لەم  و  ئێستا  لە  نائارامی  و  بێتەنایی  لە  لێوانڕێژ 
چرکەساتەدا دەخوڵقێنێت. لەم ئەتمۆسفێرەدا ژیان 
دەگوزەرێنرێت، خۆشەویستی و خەونەکان دێنەدی 
و دەبنە بەشێکی ئەو ژیانەی دەگوزەرێت. هەموو 
لە شەوێکی  ئەمانە پێکەوە، بەوپەری خۆشییەوە 
»ژولیا«ی  دەبن.  بەرجەستە  خەودا  بێ  درێژی 
و  باچوۆد  نێکۆاڵس  ی  »ژان«  بێنێوچە،  جولیا 
نوێنەری  سێڕاتی  بێینێیدیکت  ی  »کریستین« 
بێ  بەرهەمێکی  ئەمرۆن،  فەرەنسییەکانی  گەنجە 
بازرگانی شوێنە  و  کلتوری  میدیا  ریشەی  و  ڕەگ 
چێژ بەخشەکانی ئەم ئان و ساتەن، لەو شوێنانەدا، 
لە  ستراتیژیەتێک  و  رێگا  هەموو  بە  م��رۆڤ  کە 
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بکاتەوە، خۆی  ئەوەدایە جێگا پێی خۆی  هەوڵی 
پێشان بدات و ببینرێت. خانەوادە و فەرزەندەکانی 
 1968 سااڵنی  بەنەوەی  سەر  کارەکتەرانە  ئەم 
کۆمەڵگایەکی  ژیانی  فێری  کە  نەوەیەی  ئەو  -ن، 
گەنج  کۆمەڵێک  لەگەڵ  »ژولیا«  بوون.  یەکسان 
ئاسا  دیسکۆ  سەمایەکی  بەختیارییەوە  بەوپەری 
لەناو دارستانێکی سپیداری رووناک و پاکدا دەکات. 
»ژان«  لەگەڵ  سێکسی  پەیوەندییەکی  دەیەوێت 
دروست بکات، بۆ ئەوەی خەمی هەڵوەشاندنەوەی 
مارەبڕییەکەی، کە لەماوەیەکی کورتی لەمەوبەردا 
کراسە  قۆڵی  بەرێتەوە.  خۆی  لەبیر  ڕووی���داوە، 
بەوپەری  ئاهەنگییەکەی،  هەڵقلیشاوە  رووت��ە 
بێدەربەستییەوە دێتە خوارەوە، لە کاتێکدا زیاتر و 
زیاتر »ژان« دەبێتە جێگای سەرنجی و بەوپەری 

چیرۆکە  لە  گوێ  بوونەوە  تێکەڵ  بە  ئاڵۆشەوە، 
خودییە خەیاڵییەکانی دەگرێت. نێکۆاڵس باچوۆد 
بە  جەستەی  کە  دەکات  بەرجەستە  ێک  »ژان« 
و  نزم  پایەیەکی  و  پلە  نێوان  لە  فشارەوە،  هۆی 
هەستی ژێر دەستەیی و پەرۆشییەکی زۆر بۆ پلە 
و پایەیەکی بەرز، گرژ و ڕەق بووە. »من بۆ ئەوە 
ببم«  یان »گرمۆڵە  بکەوم«  تا  نەبووم  دایک  لە 
روونەکەی  فەرەنسییە  وەرگێرانە  لە  وەک »ژان« 
لە  خۆی  »ژان«  دەیڵێیت.  دا  سیندنیگ  تێرێ 
دەبینێتەوە،  رۆڵەکەیدا  گەمەی  ستراتیژییەتێکی 
لەوێدا بە شێوەیەکی هۆشمەند بە دوای بنیاتنانی 
»ژولیا«  بەاڵم  دەگەڕێت،  خۆیدا  نوێی  وێنەیەکی 
لەم شەوەدا تا دێت زیاتر لەو وێنەیەی کە سەبارەت 
لە  »ژولیا«  دەبێتەوە.  بەتاڵ  هەیەتی  بەخۆی 
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و  بۆچوون  و  بیر  هەموو  کە  تێدەگات  ل��ەوە  پڕ 
هی  بەڵکو  نییە،  خۆی  هی  ژی��ان  بۆ  ئەو  دی��دی 
خانەوادەکەیەتی، کە ئەو هەر بەڕاستی خاوەنی هیچ 
پێناسێکی تایبەتمەندی خۆی نییە. هەستکردنی بە 
تەنهایی و لە پەراوێزدا مانەوەی، بە بەراورد لەگەڵ 
دیمەندا  دوا  لە  بەتایبەتی  کریستین،  و  »ژان« 
ئەوان  کە  بەتایبەتی  ترسناکە.  و  گەورە  ئێجگار 
سەر  بگەڕێنەوە  دەتوانن  کریستین(  و  )»ژان« 
کارەکانیان، کریستین جگە لە کارەکەشی بەوپەری 
خۆشحاڵییەوە دەچێت بۆ کلێسا تا بڕوا پتەوەکەی 
و  ئارام  جیهانێکی  ئەمەش  بکات،  ڕازی  خودا  بە 
و  ڕوون  خوێندنەوە  دەبەخشێت.  پێ  ئاسوودەی 
شیکارییە ئەنالیتیکییەکەی فرەیدێرک فیزباچ )کە 

یە،   2011 ساڵی  ئەڤینیۆنی  فیستیڤاڵی  بەرهەمی 
زۆربەی  لە  ئەوروپی  گەشتێکی  بە  ساڵیش  ئەم 
واڵتانی ئەوروپادا نمایش دەکرێتەوە( لە هەموو ئەو 
نزیکە  کراوە  بۆ  ئاماژەیان  لێرەدا  کە  نمایشانەی 
لە تێکستەکەی ستریندبێرییەوە و بەوپەری دەست 
هەمانکاتدا  لە  کراوە.  لەگەڵدا  مامەڵەی  پاکییەوە 
بە شێوەیەکی ڕەها و تەواوەتی مۆدێرن و سەربەم 
رۆژگارەمانە. زمانەکەی تا ئاستێکی باش هاوشانی 
و ساڵەکانی  ئەم سەردەمە  فەڕەنسییەکەی  زمانە 
دوو هەزارە و جۆرە وشە و دەستەواژە و ڕستەی وای 
بەکارهێناوە کە نزیکە لە زمانی قسە پێکردنەوە، 
بە شێوەیەکی سەد لە سەدیش لەگەڵ زمانەکەی 

ستریندبێریدا نزیک و هاوتەریبە. 
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خاتوو  حیوارەکانی  گشتی  شێوەیەکی  بە     
نێو ژوورەکەدا گڤەی  ژولیا هەر وەک موشەک بە 
میتچڵ  کاتچی  لەالی  تەواوەتی  بە  ئەمەش  دێت. 
نادرێت،  پێ  گرینگییەی  ئەو  و  دەکرێتەوە  رەت 
زیاتر لە پێناوی ئەوەی بینەران  بە چاوێکی فرە 
لەمەڕ  هەڵوێستەیەک  و  بڕوانن  تێی  رەهەندەوە 
دیدی  بکەن.  کارەکتەرەکاندا  بەرجەستەبوونی 
ریژی و خوێندنەوەکەی کاتچی میتچڵ بە تەواوەتی 
جۆرە  و  ستریندبیریە  خوێندنەوەکانی  پێچەوانەی 
رەچە شکێنییەکە، لەوانەیە هەر لەبەر ئەمەش بێت 

کە ئەو زیاتر دەست پاک و نزیک بێت لەوەوە. 
ژولیا(ی  )خاتوو  لە  ستریندبێری  کە  ئەوەی     
دەوێت، جگە لە بەرەنگاربووبەوە و دابڕانێک زیاتر 
لە بنەما تەقلیدییەکان، کلێشە و کارەکتەرە جێگیر 

و ڕەگ داکوتراوەکان، هیچی تر نییە؟  

سەرچاوە:
 SvD, Understrecket. Dramatisk urkraft
 beddar for nytolkningar av Theresa

2012 .Bener

پەراوێزەکانی وەرگێر

1 -ستریندبێری و ئاوگوست فالک، کە ریژیسۆرێکی 
ئەوکاتەی سوید دەبێت، لە ساڵی 1907 دا شانۆی 
ستریندبێری  دادەمەزرێنن.  ستۆکهۆڵم  لە  ئینتیم 
زەوی  ب��اوب��ۆران،  ژوور:  گەمەی  شانۆنامەکانی 
دەسکێشی  و  کەڵک  تارمایی،  سۆناتای  سوتاو، 
دەنووسێت.  شانۆیە  ئەم  بۆ  تایبەتی  بە  ڕەش 
سەرپەرشتی  فالک  ئاوگوست  لەگەڵ  ستریندبێری 
شانۆکە دەکات، یارمەتی ریژیسۆر و ئەکتەرەکانی 
ئەدات و رێپۆرتواری سااڵنەی بۆ دادەنێت. شانۆی 

ئینتیم دوای چوار ساڵ، لە ساڵی 1910 دا بەهۆی 
ناتوانێت  و  دادەخرێت  ئابوورییەوە  تەنگەژەی 

بەردەوام بێت. 
2 -ئانا پێتەرشۆن کە ژنە ئەکتەر و ریژیسۆرێکی 
دیاری سویدیە، خاتوو ژولیا لە نمایشێکی ناوازەدا، 
بە تەنها لەسەر شانۆی ئینتیم پێشکەش دەکات. 
نمایشەکە جۆرە مانێڤێستێکی هونەرییە و هەر خۆی 
ئەکتەر و ریژیسۆرە، تەکنیکی فیلم بەکاردەهێنێت 
تێکەاڵو  شانۆ  و  فیلم  دانسقە  شێوازێکی  بە  و 
دەکات. زۆرجار ڕاستەوخۆ لەگەڵ بینەران دەدوێت 

و دەقەکەی ستریندبێری دەخاتە ژێر پرسیارەوە.
3 -ئانا پێتەرشۆن نمایشی خاتوو ژولیا لە زۆربەی 
واڵت و فیستیڤاڵە جیهانییەکاندا پێشکەش دەکات؛ 
کراوە،  نمایش  مەکدۆنیا  و  بولگاریا  لە  ئێستا  تا 
بەم زوانەش بەرەو ئەمەریکا، ئەفەریقای باشوور، 

کۆریای باشوور و رووسیا دەروات. 
4 -عەلی عوسمان یاقووب شانۆنامەی خاتوو ژولیای 
لە سویدییەوە کردووە بە کوردی و لە ژمارە )30( 
لە  ئاراس،  لە دەزگای  دا  بیانی  زنجیرەی شانۆی 

ساڵی 2009دا باڵوکراوەتەوە.  
5 -دیدی ئەم ریژیسۆرە ئافرەتە لە دووپاتکردنەوە و 
ناڕەزایی دەربڕینێکی تورەدا کۆدەبێتەوە سەبارەت 
کۆتایی  لە  ژولیا  ک��ارەک��ت��ەری  خۆکوشتنی  بە 
شانۆنامەکەدا. ئانا پێتەرشۆن چەمکێکی مۆدێرن و 
فەمێنستی بە دەقەکە دەبەخشێت و وەک ئافرەتێک 
ناڕەزایی خۆی دەردەبڕێت لە ناچارکردنی ژولیا بە 
هێندەی  -یش  ژان  کە  وایە  پێ  ئەو  خۆکوشتنی، 
ژولیا لەم گەمەیەدا تاوانبار و بەرپرسیارە و ئەوەی 

دەبێت بمرێت ژان -ە نەک ژولیا. 
یەکێکە   1912 - -ئاگوست ستریندبێری 1849   6
لە گەورەترین نووسەرەکانی سوید و بەرهەمەکانی 
جیهان.  زمانەکانی  زۆربەی  سەر  وەرگێردراونەتە 
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ناوبانگێکی  شانۆنامەکانی  بە  ن��ووس��ەرە  ئ��ەم 
و  هێناوە  دەس��ت  بە  نێونەتەوەیی  و  جیهانی 
پرۆسەی هونەری شانۆ و  لە  بنەڕەتی  گۆڕانکاری 
رابەری  ستریندبێری  کردووە.  شانۆنامەنووسیندا 
لە  یەکێکە  هەروەها  ب��ووە،  ناتورالیزم  شانۆی 
شانۆی  ب��واری  لە  و  رەچەشکێنەکان  نووسەرە 
گوزارشت ئامێز و مۆدێرندا رۆلێکی یەک الیکەرەوە و 
گرینگی گێڕاوە. لە گرینگترین شانۆنامەکانی: باوک، 
نمایشێک،  خەونە  دیمەشق،  ب��ەرەو  ژولیا،  خاتوو 
جەژنی  مەرگ،  سەمای  کەڵک،  تارمایی،  سۆناتای 

هەڵسانەوە... تاد 
دیار  ریژیسۆرە  لە  یەکێکە  ئۆستەرمایەر  -تۆماس   7
لە  )شاوبینە(  شانۆی  لە  ئەڵمانیا،  بەتواناکانی  و 
بەسەر  دی��اری  کاریگەرییەکی  و  کاردەکات  بەرلین 
هەیە،  ئەوروپیەوە  هاوچەرخی  و  مۆدێرن  شانۆی 
گەورەکانی  زۆربەی شانۆ  لە  میوان  ریژیسۆری  وەک 
ئەوروپادا کارەکات. ئەم ریژیسۆرە بە خوێندنەوە تازە 
تایبەتیش  بە  کالسیکی،  شانۆی  بۆ  جیاوازەکانی  و 
هێنریک  شانۆنامەکانی  بۆ  نوێیەکانی  خوێندنەوە 
پرۆگرامی  و  کار  دیدی  لە  یەکێک  ناسراوە.  ئیپسن 
لە  و  کالسیک  شانۆی  هەڵبژاردنی  ریژیسۆرە  ئەم 
ئەڵمانیا  ئەمرۆی  نوێیەکانی  نووسەرە  هەمانکاتدا 
چەندە  هونەرمەندە،  ئەم  رووەوە  لەم  ئەوروپایە.  و 
بە  هێندەش  دەکات،  لە سەر شانۆی کالسیکدا  کار 
گرینگییەوە دەڕوانێتە شانۆنامە نووسەکانی ئەمڕۆ و 

دەیانخاتە سەر شانۆ. 
و  سیخوڕیکردن  و  ئاسایش  دەزگ���ای    KGB-8
دەزگایە  ئەم  جارانە،  سۆڤێتی  یەکێتی  داپلۆسینی 
لە ساڵی 1993دا بە  لە ساڵی 1954دا دامەزراوە و 
بڕیاری سەرۆکی ئەوکاتەی رووسیا )بۆریس یەڵتسن( 
داخراوە. ئەم دەزگایە نزیکەی 750000 هەزار کارمەند 
)سیخوڕ(ی هەبووە و شانەیەکی ملێون کەسیش بۆ 

و  خەڵکی  بەسەر  سیخوڕیکردن  و  نووسین  ڕاپۆرت 
  KGB تەنانەت ئەندامانی خێزانیشەوە. کەی جی بی
بەرپرسیارە لە گرتن، ئەشکەنجەدان، کوشتن، ونکردنی 
هەزارەها کەس لە یەکێتی سۆڤییەتی جاران، واڵتانی 
ئەوروپای رۆژهەاڵت و تەنانەت ئەوروپای رۆژئاواش. 

ریژیسۆرە  ئەم  ئەوەیە  »سەگە«  لەم  -مەبەست   9
و  قەفەزێکدایە  لە  کە  )باڵندە(کەی  هوزارە  لەبری 
ژولیا دەیەوێت ئەوکاتەی لەگەڵ ژان رادەکات و ماڵی 
بەاڵم  بیبات،  خۆی  لەگەڵ  دەهێڵێت،  بەجێ  باوانی 
هوزارەکە  ملی  ئەوە  لەبری  و  نابێت  قایل  بەمە  ژان 
ئەو  سەری  ئەوە  لەبری  نمایشەدا  لەم  لێدەکاتەوە. 

سەگە دەبڕن. 
کە  دەوترێت  زەردانە  قژ  ئافرەتە  بەو  -بیمبۆ   10
گێل و نەفامن وتەنها روخسار و جوانی و رازاوەیی 
کااڵیەکی  لە  و جۆرێکن  مەبەستە  بەرگیان  و  جل 
سێکسی، بۆ ئەم مەبەستەش تەنها بە خۆپیشاندانی 

جەستەیانەوە خەریکن.
11 -کارەکتەرەکانی شانۆنامەی )ماڵی بووکەڵە(ی 

هێنریک ئیپسنن. 
لە  ئ��ۆزب��ۆرن  ج��ۆن  ئینگلیزی  -ن��ووس��ەری   12
)بە  شانۆنامەی  ڕاب��ردوودا،  س��ەدەی  پەنجاکانی 
تووڕەیی ئاوڕێک لە ڕابردوو بدەرەوە( دەنووسێت، 
راچڵەکینێکی  تووڕە،  هاوارێکی  شانۆنامەیە  ئەم 
توند و هەنگاوێکی نوێ بوو لە پەنجاکانی شانۆی 
رووی  بە  دەرگ��ای  شانۆنامەیە  ئەم  ئینگلیزیدا. 
سەردەمەدا  ئەو  شانۆنامەنووسەکانی  زۆرب��ەی 
کردەوە و جۆرە رێبازێکی شانۆیی خوڵقاند. دواتر 
ئۆزبۆرنیان  جۆن  بزوتنەوەیەی  ئەو  ڕەخنەگرەکان 
ناونا )ریالیزمی دەست شۆر( لەو رووەوەی هەموو 
تیا  کۆمەڵگای  و  رۆژان��ە  ژیانی  وردەکارییەکانی 

بەرجەستە بوو بوو. 
درامایەکی  زنجیرە  ئاشتۆن«  -«خێزانی   13
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 1970 سااڵنی  نێوان  لە  و  ئینگلیزییە  تەلەفزیۆنی 
زنجیرەکەش  ڕووداوەکانی  پەخشکراوە،  1972دا   -
شاری  لە   1945  -  1938 سااڵنی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

لیفەرپوڵ. 
لە  میتچڵ  کاتچی  ژولیاکەی  خاتوو  -نمایشی   14
فیستیڤاڵی دووەمی ئینگمار بێرگماندا لە ستۆکهۆڵم 
دەبێتە جێگای سەرنج و ستایشی رەخنەگر، بینەر 
و هونەرمەندان و لە میدیاکانی سویددا بە هەند و 

گرینگیەوە مامەڵەی لەگەڵ کرا. 
بەناوبانگی  وێنەکێشێکی  ڤێرمەر  -یۆهانس   15

هۆڵەندییە و لەسەدەی شانزەدا ژیاوە. 
16 -کاتچی میتچڵ داهێنەری ئەم فۆرم و شێوازەیە و 
شانۆی لە بارێکی تەقلیدی/ مۆدێرنەوە گوێزاوەتەوە 
بۆ توخمێکی فرە میدیایی و دروست کردنی شانۆیەکی 
تر و کردنەوەی دەروازەیەکی تر بە رووی هونەری 
شانۆدا. لەمەوبەر تەکنیکی فیلم و سینەما و فیدیۆ 
هاتوون،  بەکار  لەوێ  لێرەو  شانۆیدا،  نمایشی  لە 
بەاڵم هیچ کەسێک بەم شێوازە چڕە و بەم تەکنیکە 
کاتچی  بەکارنەهێناوە.  شانۆدا  لە  سینەمای  بااڵیە 
میتچڵ شانۆ و سینەما تێکەاڵو دەکات و لە روانگەی 

دەنگ،  تەکنیکی  مۆسیقا،  تریشەوە،  هونەرەکانی 
و  زیندوو  شێوەیەکی  بە  و  سینەمایی  وێنەگرتنی 
بەبەر چاوی بینەرانەوە هونەرێکی بااڵ دەخوڵقێنێت. 
17 -فیلهێلم هامەشهەی هونەرمەندێکی دانیمارکییە 
بووە.  دایک  لە  لە شۆپنهامن  لە ساڵی 1864دا  و 
زیاتر وێنەی پۆترێت، خانووبەرە،  ئەم هونەرمەندە 
دیمەنی سروشتی و ئەندازەی ناوەوەی خانووبەرەی 
کێشاوە. فیلهێلم هامەشهەی لە بواری بەکارهێنانی 

رووناکی و دروست کردنی سێبەردا بەناوبانگە. 
18 -شاعیرێکی دانیمارکییە، لە ساڵی 1935دا لە 
دایک بووە و لە ساڵی 2009دا کۆچی دوایی کردووە. 
جگە لە شیعر رۆمان، شانۆنامە و وتاری ئەدەبی 
نووسیوە. لە ساڵی 1978ەوە ئەندامی ئەکادیمیای 

دانیمارکی بووە. 
و  شێواز  لە  سوودیان  هونەرمەندە  دوو  -ئەم   19
گەورە  هونەرمەندە  ئەم  سینەماییەکەی  تەکنیکە 
سویدییە وەرگرتووە و بە ئاشکرا گاریگەری ئەویان 

بەسەرەوەیە. 
20 -واتە ئەو دەنگانەی کە راستەوخۆ لەسەر شانۆ 

دەخرێتە سەر وێنەکان، هەر وەک سینەما.
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              2.10 
ره نگه   به رزیه که شی،  ده کات.  چوار  به   سێ  نزیکه ی 
)ئه ندازه ی  کۆبیک  دوازده   بدات.  مه تر  دوو  له   خۆی 
قه واره  - وه رگێڕ( مه تر ده کات. ئه وجا نزیکه ی مه ترێکی 
خۆشمی لێده رکه یت. ده کاته  ده وروبه ری یازده  کۆبیک 
مه تر. ته ختی خه وی لێده رکه یت و ئاوده ستخانه که ش. 

خۆ ئاوده ستخانه که  له  هه مان وه تاقی نووستندایێ!

سیفۆنی ئاوده سته که ش هه م دڵۆپه  ده کات و هه م ئاوی 
لێده که وێت.  خه وم  به ئه سته م  شه وان  زۆر  لێده چێت. 
ئه وتۆشم  بێگومان شتێکی  من  بۆ خۆشی، خۆ  به اڵم 
نییه  ماندووم بکات. ته نیا ماندووم لێیان. لێ کوا خۆ 
ئه وه  حیساب ناکرێت. به هه رحاڵ ئه ویش شتێکه  بۆخۆی 
که  دێته  گۆڕێ، شتێک ئاوەها وه ک که مێک هاوده مته . 
ته نێ کاتێک مرۆڤ ده نوێت. به اڵم بێگومان خۆ ئێجگار 
نوستنیش ئه وه ند گرینگ نییه. جا گه ر خوای بکردبا و 

زنجیره ی: - نــــۆبێــلیــســــــــــــــته کان
 *Lars Gyllensten الش یلێنستێن

نۆڤێلێک له  کتێبی: - “ئه فسانه  مۆدێرنه کان، 1949”
وه رگێڕانی: - ده زگای مه ریوانی

به سه رپه رشتی گۆران مه ریوانی، ساڵی وه رگێڕان 1984*

هـــاوارێــــــک
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هه رچی چۆنێک بایا گڵۆپێک هه بایا!  شه وان هێند 
درێژن.

ده نا شتێکی تریش هه یه  ئه من خۆزگه م پێده خواست، 
ئه ویش  گه ر بکرابا شووشه یه کی ئاسایی ده نێو ئه و 
ده القه یه دا بایا، نه ک ئا ئه و شووشه  ته ڵخه،  چه ند 

خۆش ده با بتوانیبا ده ره وه ت ببینیبایا!
که وتۆته   ئاخر  بزانێت.  مرۆڤ  ناشکرێت  خۆ   جا 
وابزانم  به اڵم  هه یه .  ده ره وه   له   ئه وه ی چی  سه ر 
تێدابێت  بڕێک دره ختی  ره نگه   باخچه یه که ،  ته نیا 
حه زده که م  ئینجا  ه��ه وره وه .  به   ئاسمانێکیش  و، 
رووه و   ده القه یه   ئه و  وابزانم  ببینابایا.  ئه وه م  ئا  
به   گه لێک  رووناکی  سه ربه سته .  و  ئازاد  هه وای 
هێزه  سه رله به یانیان، که چی دوایی که م که م تین و 
گوڕی نامێنێت. هه بێت و نه بێت رۆژ لێی ده دات. 
ده نێوانمدا  ته ڵخکراو  شووشه ی  یه ک  ته نیا  ئاخر 
یه ک  ته نێ  که   وامده زانی  بوو  ماوه یه ک  رێگره . 

الی ته ڵخ کراوه ، ئه وده م وای بۆچووم که  ده شێت 
ئه وه  دیوه که ی ناوه وی بێت. ئه ی خۆ من ده ستم 
پێڕاناگات تا ده ستێکی لێبکوتم، بزانم  چۆنه . ئیدی 
نیازه ی  به و  هه ڵدا،  روویدا  به   تفێکم  و  راوه ستام 
تفه که  ئه و ته ڵخیه، گه ر له  دیوی منه وه  ئاوا ته ڵخ 
بێت،  رۆشنبکاته وه ، لێ بێ سوود بوو. جا هه بێت 

و نه بێت ده بێت دیوی ده ره وه ی ته ڵخ بێت.
ئه  من هه رگیز گوێم له  هیچ ده نگێک نه بووه که   له 
 ده ره وه  بێت. جا یان ئه م ده رگایه  ته واو ده نگبڕه ، 
یاخود ده بێت له  دیوی ده ره وه هیچ شتێک نه بێت. 
له   سیحراوی  کونێکی  بۆ  چ��اوم  خۆم  بۆ  ئه من 
ده رگه یدا گڕدا، ئه ی چۆن، خۆ ده بێت شتێکی ئا 
له وجۆره ی هه با. جا یان ئه م ده رگه  هیچ شتێکی 
شاره زایانه   زۆر  شێوه یه کی  به   ده بێت  یان  نییه  
کوونه  په نهان بێت . ئه من بۆ خۆم تاقیمکردۆته وه  
به وه ی هه رجاره ی ده سته سڕێک بکه م به  جایه کی 

الش یلێنستێن
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ده رگاوه . شه و و رۆژه ی جارێک شوێنم ده مگۆڕی، 
تا توڕه یان بکه م و به جۆرێک بیانهێمه  ده نگ، گه ر 
رێکه وت و به ری کونه م گرت. ئیدی ئا به و شێوه یه  
به   به اڵم  ئاشکرابکه م.  کونه   شوێن  بیرمکردبۆوه  
یان  جا  نه بوو.  سه وز  لێ  شتێکی  خراپ  و  باش 
یاخود، ده شبێت، هیچ کونێکی  ئه مانه  زۆر زۆڵن 
تێدا نه بێت یانه که  که سێ نییه  سه یربکات. چه ندم 
حه ز ده کرد کونێکی سیحراویم هه بایا. جا خوای 
حاڵ،  به هه ر  بایا،  شه ره مه زاریش  شوێن  ده کرد 
ناوکه   په یوه ندی.  له   جۆرێک  مایه ی  ده بووه   خۆ 
سه مونێکی زۆری تێچوو، تا پێیه وه  ده سته سڕه که م 
به والو ئه والدا هه ڵواسی. به هه ر حاڵ، جا چی بووه  

خۆ که مێک سه رگه رمی کردم. 
له   تریشه وه  گوێم  له  هیچ جێگا و شوێنیکی  نا، 
به المه وه   نا.  له  ده القه که وه   نه بووه .  ده نگی هیچ 
سه یره . خۆ گه ر رووبه ڕووی هه وای ئازاد و ده شت و 
ده ر بایا، هیچ نه با گوێم له ده نگی با ده با، هیچ نه با 
باڵنده یه ک.  باڵنده یه ک.  تاقه   یان  ناجارێک.  جار 
ئاخر  بێده نگ .  ماته.  و  ده نا هه میشه  ئاوها کش 
ده القه یه   ئه و  دڵنیانیم  من  که   ئه ویێ  له به ر  هه ر 
به ڕاستی رووه و ئه و ده شت و ده ره  ئازاده  بڕوانێت. 
ئه وجا ئه گه ر ئه مه شم بۆ ساخ نه بێته وه ، ئه وه  ئیتر 
چۆن  بکه م  حیسابی  لێکیده مه وه  و  ناتوانم  هه ر 
چۆنی دروستیان کردوه . ده شێت جۆرێک له  باخچه 

- گڵۆپ بێت. یان ریزێک شووشه بێت. 

4.10
خ��واردن��ه وه   به ته نگ  پێش  ل���ه وه و  ژیانمدا  ل��ه  
به ته نگه وه   وانیم،  ئێساکوونێ  وه لێ  نه هاتووم، 
ئه و  به ڵکو  نه بێت  هی خواردنه که   ره نگیشه   دێم. 

نانخواردنه کان  بێت که  ده می  بێده نگیه   شکاندنی 
له ته ک خۆیاندا ده یهێننه  گۆڕێ. ئه دی ئێستا من 
کات به سه ر دوای نانخواردن و شه ودا دابه شده که م. 
شه وێک و سێ ژه م له  رۆژێکدا. به رچایی و قاوڵتی. 
داڵغه   به رۆژیش  و  ده بینم  ب��ه وه وه   خه و  به شه و 
چی  ئه وڕۆ  خواردنی  داخۆ  که   لێده ده م  ب��ه وه وه  

ده بێت. تا کاتم هه بێت ئیتر به مه وه  ده یکوژم. 
نییه .  ترم  هیچ سه رگه رمیه کی  من  باشه  خۆ  ئێ 
بووم  حاڵی  که   یه که مجار  گشتی.  شێوه یه کی  به  
هه لومه رج چۆنه  زه نده قم چوو. لێ ئێستا به المه وه  
تابڵێێ کارێکی ئاساییه  هه ر وه ک زۆربه ی  کاره کانی 

تر.

5.10
بێگومان من بیر له وه ش ده که مه وه  که  ئه مه  پێکڕا 
به  کوێ ڕا ده گات. ئه و بێده نگیه  تۆقێنه ره . به اڵم 
له الیه کی تریشه وه  ره نگه  جۆره  ده نگانێکی تریش، 
زیاتر  هێند  بن،  جۆرێک  هه چ  ده کرد  خوای  ئیتر 

تۆقێنه ر بن.

5.10
له   بارته قایه ک  که   بۆ ده چووم  وای  بوو  رۆژانێک 
وامده زانی  گه  وه ره بم.  لێبکات  وام  ره نگه   ته نیایی 
ته نێ  ده ک��ه م��ه وه ،  یه کال  خ��ۆم  و  گه شه ده که م 
خۆم  خودی  له   گوێم  هه با  کاتم  گه ر  به مه رجێ 
بۆ  هه ڵخستن  گوێ  و  بێده نگی  ته نێ  بگرتابا. 
ئه ودا  ره نگی  پاڵ  له   که   دراوسێکه ت،  هه ناسه ی 
وشانه ی  به و  ئاوا  هه ر  دروستکراوه .  من  هێالنه ی 
قوتابخانه ی  ده ره وه ی  موتااڵتی  کتێبی  له   که  
میللیدا نووسرابوو. وه لێ ئێستاکونێ ده بینم چۆن 
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بێده نگی و ته نیایی ته نیا به تاڵم ده که نه وه  و پڕم 
ده که ن له  خامۆشی.

پشووبه خش  و  به که یف  ته نێ  نه ک  خامۆشیه کی 
هێند  که   ماندووکه ر،  و  هوریا  ه��ه راو  پڕ  به ڵکو 
وه ک  لێبه رز بێته وه .  ه��اوارت  ده ک��ات  جاڕستت 
ئه وه ی به  مێخێکه وه  هه ڵتواسن بۆ ماوه یه کی درێژ. 

خامۆشی و ترس.

6.10
عه وداڵی   گرینگیه وه   به   ئه وه ند   ده بینم  ئ��ه وڕۆ 
قه شمه ریت  ته نێ  به ڕاستی  که   له شم  فرمانه کانی 
بووم  چاوه ڕوان  سه رله به یانی  به درێژایی  پێدێت. 
بزانم که ی ته نگه تاوده بم بچمه  ئاوده ستخانه . ئه  وجا 
ئاوها لێی ڕاده مام و گوێم بۆ شلده کرد تا بزانم، ها 
ئێستا نا توزێکی تر وه ختێتی. جا خۆ به  ده یان 
شتی تریش هه ن ، که  ده شێت گه لێک خۆشتر بن 
راستت  گه ر  به اڵم  بکه یت،  خه ریک  پێه وه    خۆتی 
کێشه یه   ئه م  سه ر  کردبووه   سه رم  وا  من  ده وێت 

ده مویست به   گشت بارێکدا  لێکی بده مه وه .

7.10
ئه م بێده نگیه  تابڵێی عه جیب و ئه نتیکه یه !

بێده نگیه   ئه م  نه بێت  ئه وه   ناکه م  هیچ  ته مه ننای 
بێم.  بتوانم ده ڕۆستی  گه ر  ناشزانم  بێت.  کۆتایی 
کونه   ڕێی  له   دا  هه وڵێکم  نه بێت  هیچ  من  خۆ 
ئه فسوناویه که وه  ، که  ده شێت بوونی هه ر نه بێت. 

ئه وڕۆ خۆمکرد به  مردوو، تا بزانم هیچ روو ده دات. 
ئه وه ی  دوای  راکشام  ته خته که م  له سه ر  بێجووڵه  
رابووم به  زۆر خۆم ناچارکرد سه بر و ئارامم  چه ند 
سه عاتێک هه بێت. ئای که  ناخۆش بوو. دوای نیو 

ته نانه ت  ئیدی  که   بووم،  هێنده  شه که ت  سه عات 
بڕستم نه مابوو رێ له  خۆم بگرم و نه یه ڵم رابم. 
جارێ که مه ر وگه ردنم دایانه  ژان. دوای ماوه یه ک 
ژانه سه ریش گرتمی. سه رباری ئه وه ش هیچ شتێکم 
شک نه ده برد، بتوانێت بیروهۆشم له  برسێتی دوور 
و  ئارامی  به   لێ  ده نووستم،  که م  که م  بخاته وه . 
له ش سووکیه وه نا،  به ڵکو ناڕه حه ت و نیمه  بێدار. 
به اڵم ئاخر خۆ هیچ روی نه ده  دا.  ره نگه  به ده م 
نه متوانیبێت  ره نگه   جواڵنبێت.  خۆم  خه ویشه وه  
ته واو هه ناسه م ڕابگرم. ره نگه  ته واوی کاره که  ملی 

به  ئاڕاسته یه کی هه ڵه دا بردبێت.  
و  ن��ه ده م  بێده نگیه   به م  گوێ  هه وڵمداوه   ئه من 
فه رامۆشیبکه م. ماوه یه ک خواخوام بوو، گه ر بکرێت، 
و  له ده ستی  بێت  نه جاتم  سوووک و ساده  که مێ 
پشویه که م پێدابێته وه  و ئیتر بیرم پێوه ی مه شغوڵ 
نه بێت. به اڵم نه کرا. ئاخر هه ر له و پرسیاره  ده چوو 
که : - “ده توانیت پێنج خوله ک راوه ستیت و بیر 
له  فیلێکی که سک نه که یته وه ؟” ئه من هه وڵمداوه  
بیر به  خه ستی له  شتێکی تر بکه مه وه . ده ها خۆ 
گرینگی  شوێن  ببێته   که   ئارادا،  له   نیه   هیچیش 
موختوسه ری  و  کورتی  به   دوب��اره   من.  پێدانی 
جیومێتریسکیانه م  سه لماندنێکی  ئه من  ده یڵێمه وه  
)هەنده سیانه م( خستۆته  به رده م، چی رووداو -و 
مێژوو هه یه ، دوباره مکردۆته وه ، معاده له  و حیساب 
و کیتابێک نییه  سه رله نوێ پێیدا نه چووبێتمه وه . 
راگر  تا کۆتایی خۆی  نه یتوانیوه   لێ هیچ شتێک 
تر  که مێکی  یان  بێ  ئێستا  ئیتر  به رگه گربێت.  و 
چی بکه م و بکۆشم ناکرێت مێشکم جه م بکه م و 
یان  بیرێک  ئاخری  و  رابگرم  له سه ر پێ  ته رکیزم 
قوتده کاته وه   بێده نگی خۆی  له مه ڕ  یان سێ  دوو 
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چی  که   ئه وه بم  چاوه ڕێی  دیسانه وه   ده بێت  و 
رووده دات. 

لێ له  هه قیقه تدا تۆقێنه ر نییه  ، مه به ستم بێده نگیه . 
هیچ شتێک نییه  که  نه کرێت تۆقێنه ربێت.

یان ده کرێت وابێت، وا؟
ئه مه  خۆ  به اڵم  توقێنه ربێت.  بڕواناکه م  نه خێر، 
ده ردیشه .  هه م  و  سه رسامکه ره   هه م  له یه ککاتدا  

ناخۆشه .

8.10
نه خێر، تۆقێنه ره .

به   ده کێشا  یه ک  له سه ر  یه ک  دۆلکه که م  ئه وڕۆکه  
له ناکاودا  ده بیستم.  بزانم  تا  خه وه که مدا  ته ختی 
زانیم  پێشکاویدا  و  ره شکه   چاوتروکاندنێکی  له  
له   یان  گوێچکه مدا  له   که ڕبووم،  منم،  ئه وه   خۆ 
ته قه   ده نگی  له   گوێم  من  خۆ  به اڵم  مێشکمدا. 

ته قه  که  بوو.
ئیتر تۆقاندمی. یه که م ته قه  که  هه ستا له  کاتێکدا 
دۆلکه که م کێشا به  رووی ته خته که دا موچوڕکێک 
به ده نمی شه قکرد. ئیتر منیش ترسام، زۆر ترسام، 
خێراو  نه خێر  ده ب��ووم��ه وه .  ته ریقیش  هاوکات 
ته قه که م  ته قه   ئۆتۆماتیکی  به    هه ر  ده موده ست 
وه ستان، هه ر له گه ڵ له  ته خته  به رزبۆوه ، به وه ی 
ده ستم نایه  بانی. وه ک منداڵێکی تۆقێنراو ده ستم 

برد بۆ ده مم. هێمایه کی ئاوها گه لحۆیانه !
و  نه رڤوێسبوم  دی��اره   جوان  هه ر  بینیم،  دوای��ی 
خه ریکم کۆنتڕۆڵم به سه ر خۆمدا نامێنێت. ئه و جا بۆ 
جاری دووه م به  خۆمدا شکامه وه  و ته ریقبوومه وه . 

به اڵم ته قه  ته قه که م دووباره  نه کرده وه .

9.10
هه وڵده ده م شت  به رم،   به سه ر  کات  تا  ئه وڕۆکه، 
مایه ی  بووه   ته نێ  که چی  خۆم.  یادی  بێنمه وه  
ده هاتنه   که   ئ��ازار،  و  ژان  پڕ  یادگاری  هێنانی 
پڕ  بارودۆخی  بیره وه ری  یاده وه ریم.  خوانی  سه ر 
خه جاڵه تکێشی، بێسه لیقه یی، بێئه قڵی و به دکاری 

تر.
به دکاریه کان له  گشت شتێک زیاتر ئازارم ده ده ن.

له وه و پێش بڕوام وابوو، که  زۆربه ی زۆری دڕنده یی 
قه رزبارکردوه   خۆمم  من  که   ئیحساسی،  بێ  و 
پێیان، رێکوپێک له و ساته  وه خته دا من کردومه  له  
ناهۆشیاریمه وه  بووه . به اڵم ئێستا کاتێک جاره کی 
تر و دوباره  ده نێویدا ده ژیمه وه  ده بینم که  هه میشه  
حاڵیبوونێک هه بووه  الم که  ئه و کرده وانه ی ده ینوێنم 
ته قسیری  یان  چه نده ،  قیمه تیان  و  چه ندن  بایی 
کاره که م  ئه وده م  ناخمدا  قه راری  له   کرده وه کانم، 
حاڵ  به هه ر  لێ  گوزارشێک،  ناڵێم  ئه نجامداوه . 
تێگه یشتنێک، که  نیمه  هه ر به  نیاز پشتی خۆمم 
له وه وپێش  ئه نقه ست.  به   بابڵێین  یانی  تێکردوه . 
ناتوانم  به ڕاستی  خه جاڵه تی ده بووم. و ئێستاکێ 
له   خۆم  ناتوانم  چونکی  بکه م.  ئه وه ش  ته نانه ت 
ئه و خۆی  بکه م.  فه رامۆشی  بدزمه وه  و  بێده نگی 
به زۆر و زۆرداری به سه رمدا ده سه پێنێت و نایه ڵێت 

خۆم به هیچی تره وه  سه رقاڵ بکه م. 
جا ئه وه  خوێنسارد و به دئه خالقم ده کات.

پێده چێت تێکشکێنه ریش بێت.
له  الیه کی تریشه وه  ره نگه  ئه مه  بێت وای لێکردبم 
که سێک  من چۆن  بزانم  تا  کردبێته وه ،  چاوم  که  

بووم. من خۆم به د به کارهێناوه .
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10.10
نه  به باش نه  به خراپ، ئه و چه ند شه وانه ی پێشوو، 

چاوم نه چۆته  خه و.

11.10
من هه رگیز عاشقی که س نابم. هه رگیز باسی خۆمم 
و  بووم  ته نێ  بۆیێ  هه ر  نه کردووه .  که سێک  بۆ 
ته نێ  ته نیوم.  ده ورووپشتی  بێده نگی  دائیمه ش  
شتێک که  گوێم بۆ رادێراوه  خودی خۆم بووه . له  
چاوانی ئه وانی تردا ته نێ ره نگدانه وه کانی خۆمم، 

هی زارم و ته وێڵم.

12.10
ده کرێت ئێستا هه موو شتێک بقه ومێت.!

له به یانی  سه ر  خه وه که م،  ته ختی  له سه ر  ئه مڕۆ 
ده کرده وه ،  شتانه   له وجۆره   بیرم  و  دانیشتبووم 
که  روویداوه  و رووی نه داوه . شتێکی ئاسایی بوو. 
نیمه   و  بێده نگی.  و  بێده نگی  و  بێده نگی  ته نێ 

ئازاری ویژدانیش.
جوانتر  و   – ب��وو  شتێک  له   گوێم  ن��اک��اودا  له  
روانیم،  قه یرێکه  گوێبیستی شتێکم. وای بۆچووم 
ته ختی  جیڕه ی  ی��ان  دڵمه    لێدانی  ده نگی  که  
به اڵم  ئاوده سته که یه .  سیفۆنی  یاخود  خه وه که یه  
له دوای  یه ک  ب��ه رده وام،  نه بوون.  له مانه   هیچکام 
یه ک. یه که مجار گوێم، بێ ئه وه ی گرینگیه کی وای 
پێبده م، هه ڵخست. به اڵم له  ناکاودا جوان و ته واو 

وئاشکرا حاڵی بووم.
ترپه ی پێ بوو.

ترپه ی پێی پاژنه و بنی پێاڵوێكی چه رم، جوان، 

به  رێک و پێکی به ر ئه و ئه رزه  به ردڕێژه ی دااڵنه  
درێژه  ده که وت. دااڵن و ترپه ی پێکان رووه و من 

ده هاتن. پله ی ده نگیان له  قوه تدا هه ڵده کشا.
حه په ساو-و  ئینجا  ترسام.  هێند  ترسام  هێند 
تۆقینیشم جوان و رێکوپێك له گه ڵ نزیک بوونه وه ی 
ترپه ی پێیه که دا هه ر هه ڵده کشا. بیرم جام بوو. 
ته نێ ترسێک که  تا ده هات زۆر و زۆرتر ده بوو تێی 
خوڕیم. خێرا له سه ر ته خته که م راستبوومه وه  هه ر 
دوو القم خسته  سه ر یه ک و نام به  دیواره که وه . 
نامرۆڤانه   و  سنور  بێ  کاره ساتێکی  ده م��زان��ی 

به ڕێوه یه  بقه ومێت. 
نه خێر ترپه ی پێیان گه یشته  به ر ده رگاکه ی من. 
دێسیمه ترێک  چه ند  ته نێ  وێستا.  له وێنده رێدا 

له منه وه  دوور.
به هێز.  زۆر  ده ستیپێکرد.  تێهه ڵدان  شه ق  ئه وجا 
لێوه   زرمه ی  ده رگا که   بینیم چۆن  به هێز.  گه لێک 
هه ستا. ورگیدا بۆ ناوه وه  لێ کوونی تێ نه که وت. 
گوێم له ده نگی نوزه ی، شێوه  حه پینێکی بێکۆتایی 
هاوارێک بوو. مرۆڤانه  بوو – نازانم. لێ بێ وچان. 
هه ناسه دانه وه   به ده م  ئه وه ی  وه ک  شێتانه ،  قیژه  

هه ڵگه ڕابێته وه  بۆ ناوه وه  به رده وام بوو . 
گرتمی،  وه حشه تناک  گومانێکی  ن��اک��اودا  ل��ه  
به   هه ستم  له وێدا  ده مم.  رووه و  راپسکان  ده ستم 
بۆشاییه کی له توپه ت و قه راخ ره ق هه ڵگه ڕاو کرد. 
ده ر  ده هاته   قیژه  وه ک  که   هه وایه ی  به و  هه  ستم 

کرد. هه ستمکرد سه ری قوڕگم ده له ریه وه . 
به   به اڵم  ده مقیژاند.  بووم  من  ئه وه   بووم.  حاڵی 
ئه وه   خۆ  هه رچه نده   پێده کرد،  هه ستم  ئه سته م 

منیش بووم ده مقیژاند. 
له  لێوان  لێوان  هه ستی  له و  باس  ناتوانم  ئه من 
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 سوکایه تی  کردنه  بکه م، که  منی رایا. وام ده زانی 
سه گێکم ده قورسکێنم. ته ریق بوومه وه . پێمخۆش 
گه وره تر  ته ریقبوونه وه م  وه لبم.  و  نه مێنم  بوو 
ئه  وجا  خه فه بووم.  راسته وخۆ  تۆقینم،  له   بوو 
هه مدیسان قامکانم له  ده و ری قوڕگ و زارم دا، تا 

خۆم دڵنیابکه م که  ئیدی هاوارناکه م.
چونکی بیستم که  هاواره که  ماوه . قیژه که  مابوو. 
به رده وام بوو، خۆی ده کوتایێ ده رێ،  به  هه مان 
وه ک  خۆی،  ترسناکه که ی  هه راسانکه ره   شێوه  
نه متوانی  منیش  نه مرد،  هاواره که   پێش.  له وه و 

بیکوژم.       
    

 Lars Johan یێلێنستێن  ڤیکتۆر  یوهان  الش   *
-11-1921 دایکبووی  له    ،Wiktor Gyllensten
له   هه ر   25-05-2006 دوای��ی  کۆچی  ستۆکهۆڵم،   12

ستۆکهۆڵم.
گه روکانی  زانستمه نده   و  هونه رمه ند  له هه ره   یه کێکه  
سوێد و دونیا، نووسه ر، پزیشک، پرۆفیسر له  زانستی 

پزیشکیدا .
ئینگرید  دایکی  به ڕێوه به ر،  یێلێنستێن،  کاڕل  کوڕی 
یێللێنستێنIngrid Gyllensten خوشکی توونسێته رێ 

.Ture Rangström تویرێ رانگستروێم
له   دک��ت��ۆرای  پزیشک،  بۆته   کاندا   40 کۆتایی  له  
هێناوه ،  تیمۆسدا  و  ده ره ق��ی  غ��وده ی  له   پزیشکیدا 
ته ونه کانی  زانستی  له   پڕۆفیسۆر  یاریده ده ری  دوایش 
که   تا 1952  پرۆفیسۆر.  ئه و  به دوای  دوا  هه ر  له ش، 
ئیدی به ته وای ده ست له  پیشه که ی خۆی هه ڵده گرێت 
و خۆی ته رخانی نووسین ده کات. شایانی باسه  بڵێین 
فره گه لێک له  نوسه ره  چاکه کانی دونیا دکتۆر بوون به  

پێشه .
1966 هه ڵده بژێردرێت بۆ ئه ندامی ئاکادیمیای زانستی 
سوید، کورسی ژماره  14. له  1986/1977 سکرتێری 
هه مشه یی هه مان ئاکادیمی. ئه ندامی کۆمێته ی نۆبێل 
بۆ  هه ڵده بژێردرێت   1979 ساڵی   .1987-1968
-1968 سااڵنی  نێوان  نۆبێل.  ئه نجومه نی  ئه ندامی 
ساڵی  ئه نجومه ن.  هه مان  سکرتێری  ده بێته     1987
1975 هه ڵده بژێردرێت بۆ ئه ندامی ئاکادیمی پاشایه تی 
کۆمێته   و  ئاکادیمی  و....چه نده ها  زانستدا  بواری  له  
ئاکادیمی  له   واز   1989 ساڵی  لێ  تر.  زانستیه کانی 
زانستی سوید دێنێت دوای ئه وه ی ئه ندامان رێکناکه ون 
چۆن به رپه رچکاری فتوای کوشتنی، هاوڕێی نوسه ریان، 
ئێرانه وه ،  رۆح��ی  راب��ه ری  له الیه ن  روش��دی  سه لمان 
ئایه تواڵه خومه ینی، ببنه وه . یێلێنستێن ده ستپێکه ری 
چه ند  تردا.  ئه ندامێکی  چه ند  له ته ک  بوو.  کاره   ئه م 
ئاڕتیکڵێکی له مباره یه وه  له  رۆژنامه  گه وره کانی سوید و 
ئاوروپادا نووسی،  نووسینه کانی فه لسه فین. زۆربه یان 

خۆیان له  بوون، پرسه کانی وجود ده ده ن.
باپیری  دانیمارکی،  فه یله سوفی  هۆگری  گه لێک 
س��ورێ��ن  ئێکسیستێنسیالیزم،  ف��ه ل��س��ه ف��ه ی 
له   هه میشه    ، Sören Kierkegaardکیێرکێگارد-ه
نووسینه کانیدا ده گه ڕێته وه  کن ئه و. مرۆڤدۆستێکی 
که م وێنه یه  . ئه من له  ده قه  وه رگێڕاوه کانی ئاینده دا 
ده گه ڕێمه وه  کن دانیمارک و نیشانیده ده م که  چۆن 
خۆ  راسته و  ک��ورد  90-کانی  نوسه ری  هه ندێک 
ماڵی ئه م فه یله سوفه یان، له  گه رمه ی گه مارۆدانی 
رۆحی و خۆراکی کوردستاندا، به ڕاست و چه پدا، 

ئه نفالکردوه ،  گ. مه ریوانی
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لێده گێڕێته وه ،  ئ��ه م��ه ی  ک��اب��رای��ه ی،  ئ���ه و 
خۆیدا،  قه زاکه ی  له   بوو  که سێک  به ده سه اڵترین 
قیت  رۆژێک  بوو..  ئ���ۆڤێرۆس  تۆرد  نێوی  ئه و 
و قنج، به  ویقاره وه  له به رده م پرسگه ی کڵێسای 

قه زاکه یاندا وێستا.
به   »ده مه وێت  و،  رایگه یاند  بووه »،  »کوڕێکم 

ئاوی پیرۆز باپتیستبکرێت.)3(«
»ناوی ده نێیت چی؟«

» فین وه ک بابم.«
»وه ک باب و-باپیرانی؟«

وه ک  کابرایه،  ئه م  ژنی  و  پیاو  خزمانی  ئه وان، 
باشترین که سانی گونده که ی  نێویان له سه ر زاران 

بوو.
»فه رمایشتێکی ترت هه بوو؟« قه شه  هاته  پرسیار 

و که مێک له  ئاسمانی ڕوانی.
جوتیاره که  هه ڵوێسته یه کی بۆکرد.

پیر ۆز  به ئاوی  ته نیا  به   بۆخۆی،  »من ده مه وێت 
باپتیسبکرێت« )3(، ئه و گۆتی.

بــــــــــاب

زنجیره ی: - نــــۆبێــلیــســــــــــــــته کان
}نوسه رانێک که  خه اڵتی نۆبێڵیان پێ به خشراوه  )1({
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»یانی رۆژێکی ئاسایی )4(؟«
»هه ینی داهاتوو، کاتی دوازده ی نیوه ڕۆ.«

هاته   قه شه   هه بوو؟«  ترت  »فه رمایشتێکی 
پرسیار.

گۆڕێدا  له   تر  فه رمایشتێکی  هیچ  ده ها  »نا، 
نییه ».

جوتیاره که  که مێک  کاڵوه که ی بادا وه ک ئه وه ی 
بڕوات. ئه وده م قه شه  راستبۆوه.

» ئا ده زانیت چۆن، ئه مه ش«، ئه وه ی گوت و 
رێک به ره وڕووی تۆرد رۆیشت، ده ستی ده نێو 
»خودای  چ��اوی،  ده نێو  چاوی  و  ده ستینا 
میهربان، روحمێک بکات، ئه م منداڵه  بۆ تۆ 

بکاته    به ره که ت!« 
ده نێو  ت��ۆرد  رۆژه ،  ئه و  دوای  ساڵ  ش��ازده  

ژووره که ی قه شه دا قیتبۆوه .
»تۆ باش ئاگاداری خۆتی ها تۆرد«، قه شه  
هاته  گفت و ئاخر هیچ گۆڕانێکی وای له ودا 

نه بینی.

تۆرد  نییه »،  گرفتێکیشم  هیچ  من  »ده ی 
گۆتی.

ئه وجا قه شه  مته قی لێبڕا، دوای که مێک له وی 
ئێواره   ئه و  باشه  فه رمایشتی  پرسی: »ده ی 

وه خته  چییه ؟«
خۆم  کوڕی  له به رخاتری  ئێواره یه ی  »ئه و 

هاتوم، سبه ی ئه و کۆنفێڕم )5( ده کرێت.«
»کوڕێکی ژیره .«

»نامه وێت هه قی قه شه  بده م تا گوێم لێنه بێت 
سبه ی چ ژماره یه کی کۆنفێڕمی له سه ر کاشی 

کڵێسادا به  نسیب ده بێت.«
»ژماره  یه کی به رده که وێت«

هه قی  ریاڵ  ده   ئه وه ش    - لێیه   باش  »گوێم 
ماندوێتی قه شه.«

بوو؟«  گۆڕێدا  له   تر  فه رمایشتێکی  »ئه وجا 
قه شه  هاته  وه اڵم و له  تۆڕدی روانی.

»نه خێر، ئه وجا چی دی له  گۆڕێدا نییه .«
تۆڕد ئۆغریکرد.

بیۆرنشێرنێ بیۆرنسۆن
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ده نگه   رۆژێکی  راب���ورد،  تر  ساڵی  هه شت 
ده نگ و غه ڵبه  غه ڵب له  ده ره وه ی پرسگه ی 
بوون، تۆڕد  پیاو  قه شه  په یدابوو، کۆمه ڵێک 
ئه وی  و  روانی  قه شه   گرتبوو.  پێشه نگیانی 
ناسیه وه : »به  کوڕگه لێکی ره ند و قورسه وه 

ئه و ئێواره یه ی هاتوویت؟«
بۆ  هاوسه رگیری  به رگنامه ی  » ده م��ه وێ��ت 
ستورلیێن،  کارین  ئه و  ده ربێنم،  خۆم  کوڕی 
لێروکانێ وێستاوه ،  ئا  کچی گیودموند، ئه ها 

ماره ده کات.«
پیاوی  ده وڵه مه ندترین  کچی  ئ��ه وه   »ج��ا 

قه زاکه یه .«
»به  قسه ی خه ڵکی«، جوتیاره که  هاته  وه اڵم 
و به ده ستێکیشی قژی هه ڵدایه وه  بۆ سه ره وه . 
قه شه  بۆ قه یرێک بێده نگ بوو، پێده چوو له  
نه گووت  هیچی  بووبێت،  نوقم  خۆیدا  فیکری 
به ڵکو ناوه که ی له کن خۆی، ده نێو کتێبه کانیدا 
رێنوسکرد، کوڕگه لیش واژوویانکرد. تۆڕد سێ 

ریاڵی خسته  بان مێزه که .
قه شه   گه ره که »،  ریاڵم  یه ک  ته نیا  »ئه من 

گۆتی.
»بێگومان ده زانم، لێ ئه و تاقانه مه  - پێمخۆشه  
باش بچێته  رێوه .« قه شه  پووله که ی وه رگرت
»ئه وه  سێیه مجاره به   کاری کوڕه که ت وابزانم  

دێیته  ئێروکانێ ، تۆڕد.«
تۆڕد  ن��ه م��اوه »،  ب���ه وه وه   کارێکم  »ئیدی 
گووتی، جزدانه که ی قه دکرد ، ماڵئاوایی کرد و 
به ڕێکه وت. کوڕگه لیش به  کاووخۆ به  دوایدا.

له   چوارده  رۆژ دوای ئه م رۆژه  باب و کوڕ، 
ئارامه    با  که   و سایه قه دا  پڕ خۆش  رۆژێکی 
سه وڵیان به ڕووی ئاودا لێده دا به نیازی چوونه  

کن ستولیێن تا له مه ڕ زه ماوه ند رێبکه ون .
»ئه و ته ختی دانیشتنه  له ژێرمدا جوان چه سپ 
ن��ه ب��ووه »، ک��وڕ ئ��ه وه ی گ��ووت و راب��وو تا 
ته خته که  له  جێی خۆی جوان چه سپبکات. ئا 
له وده مه یدا، ئه و ته خته ی له سه ری وێستاوه، 
دوو  هه ر  ده خلیسکێت،  و  هه ڵده به زێته وه  
ده ستی به  هه وادا بڵند رادێت، هاوارێکی لێ 

به رز ده بێته وه  و ده که وێته  نێو ئاوی.
هاواریکرد،  بابی  ب��گ��ره!«  سه وڵه   »ئ��ه و 
بڵندبوو، سه وڵه که ی درێژکرد. لێ کوڕ دوای 
باڵی  و  خ��وارد  ته کانی  دووج��ارێ��ک  ئ��ه وه ی 

مه له ی هاویشت، ئیدی زه پ و ره قبوو.
سه وڵی  و  گازیکرد  بابی  بوێسته !«  »که مێ 
پشتدا  گازی  به   کوڕ  ئه وده م  لێدا.  به دوایدا 
وه رده گه ڕێت، قه یرێک له  بابی جوان ده ڕوانێت 

– و نووقم ده بێت.   
تۆڕد به هیچجۆرێک نایه وێت، به وه ی ده بینێت، 
بڕوابکات، به له مه که  بێجووڵه  راده گرێت و له و 
په ڵه یه  ده ڕوانێت، که  کوڕی تێدا نووقم بووه ، 
وه ک ئه وه ی جاره کی تر بێته وه  سه ر ئاوێ. 
تا ئه و ده مه ی چه ند بڵقێک به رده وام ده هاتنه  
ئه وجا  تریش،  دانه یه کی  چه ند  ئه ها  سه رێ، 
 – ته قی  که   گ��ه وره ،  بڵقێکی  ته نیا  ئه وه ته  
ئاوێنه ی  وه ک  تر  جاره کی  ده ریاچه   ئیدی  و 

ساف و بێگه ردی لێدێته وه .
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خه ڵکی سێ رۆژ و سێ شه و بابیان به  سه وڵ 
بێ  بینی،  په ڵه که   ده وروپشتی  له   لێدانه وه  
ئه وه ی هه ق به خۆی بدات که  که مێک چاوی 
بچێته  خه و یان خۆراکێک بخاته  سه ر زاری، 

هه ر عه وداڵی دۆزینه وه ی کوڕه  بوو.
ک��وڕه ی  سێیه مین  رۆژی  به یانی  له   س��ه ر 
ئه و  به سه ر  و  هه ڵگرت  ک��وڕه ی  و  دۆزی��ه وه  
گردانه دا به ره و کێڵگه که ی خۆیان گه ڕایه وه . 

ئه م  به سه ر  ساڵێک  ده وروپشتی  ده شێت 
رۆژه دا گوزه ری کردبێت.  ئه وده م، ئێواره یه کی 
دااڵنه که وه    سه ر  ده رگای  له   پایزه،  دره نگی 
که سێکه ،  هاتوچۆی  ده نگی  له   گوێی  قه شه 
ده رگاکه   قفڵی  له   ده ست  ئه سپایی  به   که  
پیاوێکی  ده کاته وه،   ده رگا  قه شه   ده کوتێت، 
ره قی درێژ، پشت چه ماوه ، الغری موو سپی 
وه ژوور ده که وێت. قه شه  قه یرێکی ته واو، پێش 
ئه وه ی بیناسێته وه،  لێیده ڕوانێت، تا ده زانێت 

ئه مه  خۆ  تۆڕده .
»به و دره نگه  وه خته ی هاتوویت؟« قه شه  ئه وه  

ده ڵێت و بێده نگ له به رده میدا ده وێستێت.
ه��ات��ووم«،  دره نگانێک  وه ی���ێ،  »ب��ه ڵ��ی، 
قه شه ش  داده نیشێت.  و  ده ڵێت  ئه وه   تۆڕد 
بکات،  چاوه ڕێیی  ئه وه ی  وه ک  رۆده نیشێت، 
دێته   تۆڕد  ئه وجا  بێده نگیه .  باش  ماویه کی 
خۆمدا  له ته ک  چشتێکم  »ئه من  په یڤین: 
به  و هه ژار  بیده م  هێناوه ، گه لێک حه زده که م 
و نه ده رانه ، یانی چشتێک وه ک به خشینێک، 
کوڕه که  شم  نێوی  و  ک��وڕه ک��ه م  خاتری  بۆ 

هه ڵبگرێت.«  
ده خاته  سه ر  پاره    و چه رده  یه ک  هه ڵده ستێ 
قه شه   داده نیشێته وه .  ئه وجا  و  مێزه که  

پاره کان ده بژێرێت.
»پاره یه کی ئێجگار زۆره »، قه شه  ده ڵێت.

ئ��ه وڕۆک��ه   کێڵگه که مه ،  ن��ی��وه ی  »ه��ه ق��ی 
فرۆشتم.«

داده نیشێت،  بێده نگ  زۆر  قه یرێکی  قه شه  
دواجار، به  میهره بانیه وه  ده پرسێت:

»ئه وجا له مه ودوا نیازته  چ بکه یت تۆڕد؟«
»چشتێکی باشتر.«

قه یرێک ئاوها دانیشتن، تۆڕد چاوی بڕیبووه  
زه مین، قه شه  ش جوان له وی ده ڕوانی. ئه وده م 

قه شه  به ده نگێکی کپ و هێواش گوتی:
له  ئاخری  کوڕه که ت  بۆده چم،  وای  »ئێستا 

به خشنده گیدا به ر ره حمه تی تۆ که وت .«
»به ڵێ، ئه منیش خۆم وای بۆ ده چم«، تۆڕد 
فرمێسکی  دوو  رووانی،  بڵند  و  گوت  ئه وه ی 
قورسیش به سه ر روخساریدا داکه وتن.           

)1( پێشه کی وه رگێڕ:
قوتابخانه کانی وه رگێڕان زۆرن. فۆڕم به شێکی 
گرینگی هونه ره . پشتگوێ خسنی فۆڕم گوێ 
پێ نه دانه  به  ناوه رۆک.  ئه من له  ده قی ئه م 
وه رگێڕانانه دا؛ که  له مه ودوا ده یبینن، تا بکرێت 
و بلوێت نزیک مه تنه  ئۆرجیناڵه که  ده که وم و 
ماکێکی »کوردی«  که   ده پارێزم  له وه   خۆم 
هه و ڵده ده م  ئه وجاش  وه رگێڕانه کان.  بده مه  
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بێت.  »کوردی«  بکرێت  تا  »وه رگێڕانه که » 
ئه من  لێ  سه خته .  کارێکی  ئه مه   بێگومان 
هه ناسه  بکرێت،  تا  ده قێک،  ده مه وێت گشت 
رێ��زم��ان،  خ��ۆی،  یه که می  واڵت��ی  ماکی  و 
رسته به ندی، ته کنیک...تاد له  دووتۆی خۆیدا، 
به  شێوه یه ک له  شێوه کان، هه ڵبگرێت. ئه من 
ئامانجی سه ره کیم، سه رباری ئاره زووی دونیای 
هونه ر ناسین، ئه وه یه  که  ئه م مرۆڤانه  چ به رگ 
و فۆڕمێکیان له به ردابووه  پێش ئه وه ی بچنه  
و  شاڵ  به   چۆن  ک��ورد!  به رگدروویه کی  کن 
کراسی ئاودامانی کوردیه وه  دێنه  پێشچاوان! 

ئه وه  لێیده گه ڕێم بۆ خوێنه ران. 

 Björnstjerne بیۆرنسۆن  بیۆرنشێرنێ   .)2(
Björnson، له  خێزانێکی قه شه  له  نه رویژ له  
-04-1910 له   دونیاوه   هاتۆته    08-12-1832
23 کۆچی دوایی کردوه . شاعیر، رۆژنامه وان، 

نوسه ر، دراماتیکار و سیاسی بووه . له  
ته مه نی 5 ساڵیدا ده گوێزنه وه  بۆ گونده کانی 
س��ه ر ک��ه ن��ار ده ری������اNesser  ل��ه  ده ڤ��ه ری 

Romsdalen. له وێنده رێ 
به تایبه تی  مرۆڤه کانی،  ژیانی  و  سروشت 
جوتیاران ده بنه  هه وێنی هونه ری ئه و. سێهه م 

که سه، 1903،  که  خه اڵتی 
ئۆگۆست  هاوده می  پێده به خشرێت.  نۆبێڵی 
له   ئیبسنه  هێنریک  و  سویدی  ستریندبێری 
واڵتانی  له   به رهه مه کانی  له   گه لێک  نه رویژ . 
سکه نده ناڤیا  پێش  ناوبانگیان  ئاڵمان  زمان 

له     زۆر  سااڵنێکی  پ��ه ی��داک��ردوه .  نه رویژ  و 
ده ره وه ی واڵت ژیاوه ، فه ڕه نسا و ئیتالیا، هه ر 
له  ده ره وه ی واڵتیش سه رده نێته وه . به رهه می، 
به  رسته ی کورت، تیژبڕ، به واقیعی قورس و 
نووسین  نه بووه   ئاماده   موتوربه کراوه ،  گران 
له   نۆڤلێته   ئ��ه م  رێ��زم��ان؛  قوربانی  بکاته  
وه رگیراوه .  ئه وه وه   شاکاره کانی  هه ڵبژاردنی 

گ. مه ریوانی

به   بانگ  به   به رامبه ر  باپتیستکردن   .)3(
گوێدانی ئاینی ئیسالمه  الی کریستیانێکان.

بووه ،  یه کشه ممان پشوو  ته نێ  ئه وده م   )4(
رۆژانی تر به  رۆژانی کار یان ئاسایی نێوزه دن. 

تعمید،  عه ره بی/فارسی  به   کۆنفێڕم،   .)5(
له   هه ندێک  الی   ئاینیه   سێرمۆنیه کی 
ب��ه وه ی  کاتولیک،  له وانه   کریستیانێکان، 
ئاینی  به ڵێنی  نه وجه وانان  یان  مێردمنداڵ 
که   دوپاتده که نه وه  کڵێسادا  ده نێو  خۆیان 
وشه   ب��وو  ب��اش  پێم  باشن.  کریستیانێکی 
وام��ان  وشه یه کی  چ  به کاربێنم،  التینێکه  
به رامبه ره که ی. ئه مه ش بۆخۆی  بۆ  نیه  ده نا 
که مته رخه می زمانناسه کانی کورد و ئه و ده زگا 
به  نێو فه ڕمیانه  ده رده خه ن که  چۆن ئه و وشه و 
به کارهاتوون  تردا  ئاینه کانی  له   زاراوان��ه ی 

پشتگوێیان خستوون .  جێی داخه !   
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نادیانێ گۆڕدیمێر
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هه ر که  ئێمه  بیستمان ئه و ئازادکراوه به نێو مه زراکه دا 
رووی  به ره و  و  ده رکه وتم  ته لبه نده وه   ده نێو  غارمدا، 
مه ردمگه لی  به   هه واڵه که   تا  دراوسێکه مان  کێڵگه ی 
خۆمان بڵێم.  تا دواتر، نه  پێمزانی بوو - و نه  بینیبوشم 
که  دڕکی ته لبه نده که  کراسه  ئاودامانه که  می دڕاندبوو - و 

زامێکیشی کردبووه   شانم،  خوێنی لێده چۆڕا. 
گواستیه وه ،  لێروکانێ  له مه وبه ر  ساڵ  نۆ  ئه و      
له   یه کێک  ل��ه ت��ه ک  ش��ار  ل��ه   ک���اری  کۆنتراکتێکی 
رێگاوبانی  دروستکردنی   – بیناسازیدا  کۆمپانیه کانی 
کار  شار  له   تا  مۆرکردبوو  ئاسمان،  به ره و  شووشه ی  
شه ممه  جارێک،  مانگی  یه که م،  ساڵی  دوو  بکات. 
هه فته  دوو  بۆ  کریسمسیشدا  له   یه کشه مه یه ک،   و 
ده گه ڕایه وه  ماڵ، ئا له و ده مه دا بوو داوای کردبووم له  
بابم. ئیدی ده ستیکرد به  ماره ییدان. من و ئه و وای بۆ 
ده چووین که  له  سێ ساڵدا ره نگه  بتوانێت هێنده  ماره یی 
بدات ئیتر بکرێت بگوازرێمه وه . لێ ئه و پۆشاکی گۆڕی 
بۆ ت -شێرتێکی ئاو له وجۆره ی که  ئه و ده یگوت چۆته  
ریزی سه ندیکا یه که وه ، ئیدی باسی مانگرتنی ده کرد و، 
ده یگۆت، ئه و یه کێکه  له و کرێکارانه ی که  بۆ ئاخافتن له  
په یوه ند  کرێکارانێکه  وه  که  دوای مانگرتن ده رده کرێن 

ئــهمــنـیســــــــــتـــی

زنجیره ی: - نــــۆبێــلیــســــــــــــــته کان
}نوسه رانێک خه اڵتی نۆبێڵیان پێ به خشرابێت  )1({

 )2(Nadine Gordimer باشوری ئافریکا، نادیانێ گۆڕدیمێر
وه رگێڕانی : - ده زگای مه ریوانی، به هاری 2012

 به  سه رپه رشتی گۆران مه ریوانی
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قسه زان  هه میشه   ئه و  خاوه نکاران.  کن  ده چێته   
بوو، به  ئینگلیزیش – ته نانه ت زیره کترین قوتابی 
ته واوی  ئه و  گوندا.  قوتابخانه ی  گشت   ده نێو  بوو 
شه کریان  و  سابون  هیندیه کان  که   رۆژنامه گه لێک 
بازاڕیت  تێدا ده پێچایه وه  ، کاتێک له  دوکانه کانیان 

ده کرد، ده خوێنده وه. 
پێخه ف  ئه و  خانوچکانه ی   له وحه   ئه و  نائارامی  تا 
و نوێنه که ی تێدا گلدابۆوه  گرته وه. ئه وجا راپه ڕین 
دژی کرێ ده نێو گه ڕه ک و کوچه ی سیاپۆسته کاندا 
به رپابوو، ئه وده م ئه و پێی گۆتم – ته نێ به  من، 
به  پیره کان نا، له  گشت شوێنێکدا، له و جێگایانه دا 
سه روسه وداکردنی  چۆنیه تی  دژی  خه باتی  خه ڵک 
له گه ڵ ئێمه دا ده کرد، ته واوی خه باتی وان له پێناوی 
م��ه زراک��ان،  و  کێڵگه   نێو  ئێمه ی  ب��وو،  ئێمه دا  
هه روه ها ئه وانه شی که  ده نێو شاره کاندا بوون،  به  
بوون،  ئه وان  الیه ندارانی  ئه و؛ سه ندیکاکان  قسه ی 
ده دا،  گوتاری  بوو،  ریزه کانیاندا  ده نێو  خۆی  ئه و 
مارشی ده کرد. سێیه مین ساڵ بیستمان له  جیاتی 
ژن هێنانه که ی ئه ویان  ده نێو زیندانان هاویشتووه . 
تا  کردوه   زیندانیان  ڕا  کوێ  له   نه مانده زانی  ئێمه  

رۆژی دادگایه که ی ده ستیپێکرد. دادگاییکردنی ئه و 
بۆم  ئه من  لێروکانێوه .  دوور  دوور  بوو  شارێک  له  
چونکی  دادگاییکرنه که ی  بچمه   زوو  زوو  نه ده کرا 
ئه وده م تاقیکردنه وه کانی زانکۆم دابوو، کارتنامه ی 
گوند  قوتابخانه ی  له   ئیدی  وه رگرتبوو،  زانکۆشم 
ده ست به کارببووم. باوانیشم باری پولداریان خراپ 
دیبۆوه   کاریان  شار  له   که   براکانم  له   دوو  بوو. 
پاره  و پولێکیان بۆ ماڵ نه ده نارد، ئه وان بۆخۆیان 
له ته ک کیژه  ده زگیرانه کانیاندا ده ژیان و ئیدی ده بوو 
شتمه کیان بۆ بکڕن. بابم و دووه مین برام لێروکانێ 
کاریان بۆ موڵکداره که  ده کرد و مووچه یه یان گه لێک 
مانگایه کمان  چه ند  و  بزن  دوو  ئێمه   ب��وو،  که  م 
بکه ین،  به ڕه اڵیان  له وه ڕ  بۆ  مۆڵه تدراوین  که   هه یه  
زه ویه کی گچکه ش که  دایکم سه وزه  و شینکه ی تێدا 

ده ڕوێنێت. هیچ پاره یه کی لێ هه ڵناکڕێنرێت. 
شین،  قاتێکی  له   دادگ���ادا  له  به رده می  ئ��ه وده م 
ئه وم  قاوه ییدا  که ره واتێکی  و  خه تدار  پیرهانێکی 
 – تۆمه تباره کان  هه موو  بوو.  شیک  گه لێک  بینی 
رێکپۆشه .  ئه و  به ڕاستی  گوتیان  ئه و،  هاوڕێکانی 
سه ندیکا جلوبه رگه کانی کڕیبوو تا دادوه ر و دادخوازان 

نادیانێ گۆڕدیمێر
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گشتی وا تێنه گه ن که ئه وان سه روسه ودایان له ته ک 
ده زانن  ته نێ  که   هه یه   گه مژه دا  ره شێکی  چه ند 
بڵێن: - یه س ب���اس yes baas و سه ریان له  
مافه ماکی خۆیان ده رناچێت. ئه مه  و چه نده ها شتی 
تر که  خۆی بۆی روونکرمه وه  کاتێک مۆڵه تم پێدرا 
چکۆڵه که مان  کچه   دیده نی.  چوومه   زینداندا  له   و 
ئه وه   بوو،  دایک  له   دادگاییکردنه که دا  گه رمه ی  له  
تا  بردبوو  خۆمدا  له ته ک  کچه که م  بوو   یه  که مجار 
منیشیان  ل��ه وداو  باوه شیان  هاوڕێکانی  بیبینێت، 
له سه ر تانۆکه که وه * که  قه فه سی تۆمه تباران جودا 
بۆ  پاره یان  و  ئامێزکرد   ده   خه ڵکی  له   ده کاته وه  
خڕکردمه وه  و وه ک  دیاری بۆ کچه که دایانمێ. ئه و 
    .Inkululeko ناوی کیژه ی هه ڵبژارد: ئینکولولێکۆ
ئه ویش شه ش  و  کۆتایی  هاته   دادگاییکردن  ئیدی 
ئایالند رۆبن  ره وان��ه ی  ئه و  پێدرا.  زیندانی  ساڵ 
ئه م  نێوی  گشتمان  ئێمه   کرا.   Robben Island
سه رۆکانی  بوو  مێژ   له   بیستبوو.  دوورگه یه مان 
خۆم  بۆ  ئه من  کرابوون.  توند  له وێنده رێ  ئێمه  
هه رگیز ده ریام له وه وپێش نه  دیبوو ته نێ له  نیگاری 
قوتابخانه دا نه بێت که  به  شینم ده چووان و ئه منیش 
نه مده توانی پا رچه  ئه رزێکی گچکه  بێنمه  پێشچاوی 
خۆم ده وری به  ده ریا درابێت. ئه من ته نێ ده متوانی 
گۆمێکی  ده نێو  ده مێک  یادم  بێنمه وه   مانگا  ریخی 
باراناودا وه سه ر ئاوان ده که ون؛ دوای ئه وه ی گاگه ل 
به  نێویدا ده ڕۆن، گۆمه  باراناوێکی ئاوها ئاسمانی 
وه ک ئاوێنه  نیشانده دا، شین . به  خۆمدا شکامه وه  
کاتێک بیرمکه وته وه  ئه من به وجۆره  بیرده که مه وه . 
ئه و باسی له وه  ده کرد  چۆن له  “دیواری شوشه”�ه وه ؛ 
دره ختانی که نار شه قام و کۆشکه کانی تر و ره نگی 
له   ئه و  کرانێک  کاتێک  ده بینرێن  تڕۆمبیله کانی 
پالتفۆڕمێکه وه  هه ڵده گرێت و بڵند بڵند به  ئاسمان 

کۆشکێک  سه ربانی  له سه ر  تا  ده کاته وه   به رزی  ڕا 
کاربکات.

ئه و مانگی جارێک مۆڵه تی پێدرابوو ته نێ یه ک نامه 
بۆ ماڵه وه  بنوسێت. نامه که  حه اڵلی من بوو چونکه  
باوانی ئه و نه یانده زانی بنوسن. ئه من هه میشه  ناو 
تا  ده کرد،  سه ردانیانم  و  ئه وبه ر  ده چوومه   به ناو؛ 
لێیان بپرسم که  داخۆ هیچیان هه یه  بۆ کوڕه که یان؛ 
ئاخر ئه وان له  فاڕمێکی تر کاریان ده کرد، دایکی 
و  سه ری  سه ر  ده نایه   ده ستی  و  ده گریا  هه میشه  
گشت  که   پیره مێرده که ش  نه ده گوت،  هیچی  ئیدی 
یه کشه ممه یه ک وه عزی داده داین له  ده شت ده یگوت 
سه الم له  کوڕه که م بکه  و پێی بڵێ که  ئێمه  دوعای 
بۆ ده که ین و  له  خودا ده پاڕێینه وه  که  گشت شتێک 
به  باری چاکه  و ره حمه تدا بۆ ئه و بخات. جا ره کی 
ئه مه یه   گرفته که   و گۆتی: خودی  وه اڵم  هاته   ئه و 
- مه ردمگه لی ئێمه  له  ده رێ، له و کێڵگه  و مه زرانه  
بیستویانه  که  خودا بۆخۆی ده زانێت چی بۆ ئه وان 
تا  نازڵده کات  بۆ  خێریشیان  بڕیاری  هه ر  باشه  و 
و   به رخۆیان  نه ده نه   تینێک  و  هێز  خۆیان  ئه وان 
و  ژین  ده   گۆڕانکاری  خۆیان  بکه ن  وا  کارێکی 

زینده گیاندا بهێننه  گۆڕێ. 
دوو ساڵ رابورد ئه وسا - من و باوانی ئه و - هێنده  
سه فه رێکی    به شی  کردبوو  پاشه که وت  پاره مان 
بچینه   بتوانین  و  بکات   Kapstaden کاپستادن 
ئۆغرمانکرد  شەمەندەفەر  به   ئێمه   ئه و.  سه ردانی 
بۆ  ئه وجا  وێسگه که ش خه وتین،  عه ردی  له سه ر  و 
رۆژی دوایی سۆراخی رێگه ی به ره  و پاپۆڕمان کرد. 
خه ڵکی میهره بان بوون –  ده یانزانی گه ر یه کێک 
عه وداڵی ئه و پاپۆڕه  بێت ئه وه  گوزارش له وه  ده کات 
ڕا  له دورگه که ی  ئه وان  له  مه ردمگه لی  که  یه کێک 

توندکردوه .
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ئه ها ئه وەتا خۆیه تی – ئه  وه  ده ریایه . ده ریا که سک 
داکشاندابوو،  و  هه ڵکشان  له   ده نواند،  شینی  و 
سپی  فه له ک؛    که شکه اڵنی  تا  ده ته قیه وه؛  که  
وێزه ی،   که و تبووه  سامناک  ره شه بایه کی  ده نواند، 
ئیدی  و  ده کرد  ده ریا  ئه والی  ئه  مالو  قامچیکاری 
خه ڵکانێک  شاردبۆوه  ،  چاوان  له   دورگه ی  ئه ویش 
که  وه ک ئێمه  چاوه ڕێی پاپۆڕ بوون به  ئاڕاسته ی 
ده ستیان نیشانیان ده دا دورگه که  وه کوێ  که وتوه . 
بیرمدا  به   هه رگیز  ئه من  که ناره وه،  له   دوور  زۆر 
نه ده هات ده ریا  ئاوها بێت وه ک خۆی چۆن دیاره  .

به له م و که شتی گه وره ی خانوئاسای تریشی لێبوو 
که  ده چونه  شوێنانی تر، له  سه رانسه ری دونیادا، 
دورگه که ی  هاتوچۆی  ته نێ  پاپۆڕه    ئ��ه و  ب��ه اڵم 
نه ده چوو،  دونیا  تری  جێیه کی  هیچ  بۆ  ده ک��رد. 
گشت  بۆ  مه ترسیه ک  ئیدی  دورگه که .  بۆ  ته نێ 
ده یانویست  و  بوون  ماته ڵ  له وێنده رێ  ئه وانه ی  
شوێنه ی  له و   که  نه بوو  ئارادا  له   دورگه که ،  بچنه  
بوسکویتمان  و  چکلێت  وێستاباین.  به هه ڵه  ڕا 
ئه و  بۆ  قاپوتێک  و  پانتۆڵێک  هه روه ها  بوو،  پێ 
)خانمێک که  له وێنده رێدا وێستابو گوتی، بڕواناکه م 
ئه و  منیش  بده نێ(،  جلکه کانی  پێبده ن  مۆڵه تتان 
به مالو  و  ده کرد  توند  له سه رم  که   کۆنینه ی  بێریه  
کیژه   چی  و   خوارێ  رامده کێشایه   سه رمدا  ئه والی 
وه رزێر  هه یه  هه یانه، پێ نه بوو، ئه من کرێمی پێست 
نه رمونیان کردنم له یه کێک له هه گبه ی ئه و ورده وااڵ 
کێڵگه و  نێو   به   پاسکیل  به   گه ڕۆکانه ی  فرۆشه  
مه زراکاندا ده گه ڕێن  کڕیبوو ، قژیشم جوان هه ڵدابۆوه  
نابوو؛ لێ نه مهێشبوو  و وه  ژێر ره فته یه کی گوڵینم 
دایکی  بشارێته وه .  زێڕینه کانم  ره نگ  گواره  ئه ڵقه  
ئه و به تانیه که ی له  که مه ری، به سه ر عه زیزیه که یدا 
گرێدابوو، وه ک ژنه  جوتارێک، لێ ئه من وه ک  ته واوی 

ئه و کیژانه ی تر که  له وێنده رێدا وێستابون جوان و 
به رێکات وه ک  ئێمه   دڵگیربوم. که  پاپۆڕه که  هات 
مێگه لێک که  ماته ڵه  له  حه سار  ده رکه وێت بێده نگ، 
جوان له  ته نیشت یه که وه  وێستابووین. یه کێک له  
و  ده یڕوانی  خۆیدا  به ده وروپشتی  هه ر  پیاوه کان 
به رزونزم ده بۆوه ، ده یژماردین، ده بێت  چه ناگه شی 
ترسی ئه وه ی لێ نیشتبێت که  ژماره ی ئێمه ی پێ 
بزانێت جێگه ی گشتمان ده بێته وه    تا  بووبێت  فره  
تا  گرت  ریزمان  بمێنێت.  جێ  به   نه یده ویست  و 
به رده می پۆلیسێک و ئه وانه ی له  پێش ئێمه وه  بوون 
ئێمه   نۆبه ی  کاتێک  به اڵم  پاپۆڕ.  نێو  سه رکه وتنه  

هات ده ستی بۆ شتێک، نازانم چی بوو، درێژکرد.
ئێمه   ن��ه ب��وو.  پ��ێ  پ��ه ڕی��ن��ه وه م��ان  ب��ه رگ��ی  ئێمه  
کاپستادن،  بێیته   ئ��ه وه ی  پێش  که   نه مانده زانی 
پێش ئه وه ی بێیته  کن پاپۆڕه که ی به ره و دورگه که    
به ڕێده که وێت، ده بێت به رگی په ڕینه وه  له کن پۆلیس 
نێو دورگه که    زیندانیه کی  تا سه ردانی  په یدابکه یت 
بکه یت. هه وڵمدا میهره بانانه  تکای لێبکه م. ره شه با 
خۆیدا  له ته ک  و  کرد  زارمدا  به  سه دای  نێو  په لی 

بردی. 
به مالو  پاپۆڕه که   چۆن  بینیمان  وه ده رنا.  ئێمه یان 
پالتفۆڕمه دا  به و  ده کێشا  خۆی  ده که وێت،  ئه والدا 
خلده بێته وه ،  چۆن  وێستابووین،  له بان  ئێمه ی  که  
هێزیه وه   هه موو  به   داده کشێت  و  هه ڵده کشێت 
خۆی به و ئاوه د ا ده کێشا، ده بینرا گچکه  و گچکه تر 
ده بۆ وه ، ئیدی نه مانده زانی ئه وه  به ڕاستی ئه وه   له  
هه ته ری چاوماندا ماوه  یان یه کێکه  له   و باڵندانه ی، 
نزم  و  به رز  دووره وه   له   و   ده چوونه وه    ره ش  که 

ده بوونه وه .
ته نێ کارێکی باش ئه وه  بوو یه کێک له مه ردمگه له که  
ئه و  بۆ  خۆیدا  له ته ک  بسکیوته کانی  و  چوکلێت 
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برد. پاشان، نووسی  و گوتبوی که  ئه مانه ته کانی 
هه ر  نه بوو.  خۆش  نامه یه کی  به اڵم  پێگه یشتووه . 
به ڕاستیش وابوو نه  باش بوو. ئه و له  من توڕه بوو، 
ده با من سۆراخی ئه و کاره م  بکردبا، ده بوو بمزانیبا 
که  ده بوو به رگی په ڕینه وه مان پێبایا. ئه و له سه ر 
هه ق بوو – ئه من بلێتی شەمەندەفەرم کڕی، ئه من 
عه وداڵ و سۆراخی رێگه ی پاپۆڕه که  م بووم، ئه من 
شتێکم له مه ڕ به رگی په ڕینه وه ش به ر گوێ که وتبوو. 
هه یه ،  زانکۆم  کارتنامه ی  کردنه وه ی  تاقی  ئه من 
ئه من وانه ش ده ڵێمه وه . له شارێکی  گه لێک نزیکمان 
به  هیمه تی کڵێسا  راوێژکاری هه  یه ، که   بیرۆیه کی 
نووسیبووم.  بۆ  هه موو  ئه مانه ی  گ��وڕێ،  هاتبوه   
شاره وه  له   هێند  }کێڵگه که مان{  فاڕمه که مان،  لێ 
دووره  ، ئێمه یه کی گوندنشین زه حمه ته سه رمان له   
ئاخر  ده ربچێت.  کێشانه  ئه وجۆره   سه روسه ودای 
ده یگوت،  ئه و  هه روه کو  جه هاله تمانه وه ،  رێی  له  
هێشتۆته وه ،  دامێنه دا  له و  خواره دا،  له و  ئێمه یان 
خۆی  پایانی  به   جه هاله تگه لیه   ئه و  ده بێت  ئه وجا 

بگات.  
هه رگیز  و  ماڵ  به ره و  بووین  شەمەندەفەر  سواری 
نه گه ڕاینه وه . نه چوینه وه  بۆ دورگه که  - له  میانی ئه و 
به هیچجۆرێک  بوو  له وێنده رێ  ئه و  که   سێ ساڵه دا 
پاره ی  و  پوول  جارێکیش.  بۆ  ته نانه ت  نه مبینی. 
و  مرد  ئه و  بابی  پێهه ڵنه ده  سوڕا.  شەمەندەفەرمان 
بکه م.  دایکی  کۆمه کی  موچه  که م  له   ده بوو  منیش 
کێشه ی مه ردمگه لی ئێمه ، ئه من نووسیم، هه میشه  
پوول و پاره یه . ئاخر که نگێ ئێمه  بۆ تاقه  جارێک 
پوولمان ده بێت؟ ئه وده م ئه و نامەیه کی هێند جوانی 
نووسی. جا هه ر بۆیێ ئه من له و دورگه یه ی نراوم، 
به  هه زاران فرسه ق له  تۆ دوور، ئه من بۆیێ لێره م 
تا رۆژێکی مه ردمگه لمان ئه و شتانه ی پێداویستیانه  

بڕێکی  کۆتایی جه هاله ت.  عه رد، خۆراک،  هه بێت، 
تریش نوسرابوو – لێ توانیم رێک و پێک وشه ی 
“ده سه اڵت” که  زیندان ره شی کردبۆوه  بخوێنمه وه . 
نه بوو،  من  بۆ  ته نێ  خۆ  نامه کانی  سه رله به ری 
یه کێکی دیکه ش له  زیندان پێش ئه وه ی به ده ستی 

من رابگات ده یخوێنده وه .

ئه و ده بوو ته نێ دوای پێنج ساڵ بگه ڕێته وه   ماڵێ!
یه که مجار که ئه م وشانه م بیست به  وجۆره  هاتنه   به ر 
گوێم – لێ ئه و پێنج ساڵه  هه ر سه رت هێنا و برد 
ته واو بوو – هیچ نه بوو! که متر له  ساڵێک چاوه ڕوانی 
ئه و م  فۆتۆگرافیه که ی  دووباره   تر  جاره کی  مابوو. 
نیشانی کچه  چکۆڵه که  ی خۆم – خۆمان دا. ئه وه  
بابته ، ده گه ڕێته وه ، ئه و ده م به دیداری شاد ده بیت. 
ئه ویش بۆ منداڵه کانی تری قوتابخانه ی گێڕایه وه ، 
بابدارم، چۆن الف و گه زافی به و گیسکه وه   ئه من 
به   ئاوهاش،  هه ر  لێده دا،   هه یبوو  ماڵه وه   له   که  

هه مانجۆر، به  بابیه وه . 
بگه ڕێته وه ،  راسته وخۆ  ئه و  ده کرد  حه زمان  ئێمه  
هاوکاتیش خوازیاربوین کاتمان هه بێت تا هێندێک 
ماڵه   له   یه کێک  له کن  دایکی  ئاماده بکه ین.  شت 
دوایی  کۆچی  بابی  که   ئێستا  ده ژی��ا،  خاڵوانی 
له گه ڵ  تا  دابوو  له ده ست  بابی  ماڵی  ئیدی  کردوه  
وه ختمان  گه ر  به رێت.  وێنده رێم  بۆ  گوێزرامه وه  
و  من  ده ت��اش��ی،  کورسی  جووتێک  بابم  هه بایا 
دایکم قوڕمان ده شێال و خشتی دیوارمان ده بڕی، 
قامیشمان ده دوریه وه  بۆ سه ربان و خانوویکمان بۆ 

ئه و، خۆم و کیژه  چکۆڵه که   دروستده کرد.
ئێمه  نه مان ده زانی ئه و چ رۆژێک ده ێته وه . ئێمه  ته نێ 
گوێبیستی ناوی ئه و-و چه ند هاوڕیه کی ئه و بووین؛ 
ئازادکرابوون.  به وه ی   خوێندرایه وه  رادیو  له   که  
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به اڵم ئه من چاومکه وت به  رۆژنامه یک له  یه کێک له  
دوکانی هیندیه کان، ،زێ نه یشن The Nation، که  
یه که میدا  الپه ڕه ی  له   ده ریده که ن،  سیاپۆسته کان 
و  ده کرد  دانسیان  که   بوو  تێدا  مرۆی  کۆمه ڵێک 
ئه وه   ئا  ناسیمه وه ؛  راسته وخۆ   – ب��اده دا  خۆیان 
چه ند  له سه رشانی  پیاوێک  چه ند  بوو.  پاپۆڕه که   
پیاوێکی تر بوون. به  چاو نه مده زانی کامه یه ن ئه وه. 
ئێمه  چاوه ڕێمانکرد. پاپۆڕه که  ئه وی له  دورگه که وه  
په ڕاندبۆوه ؛ به اڵم ئێمه  ده مانزانی که  کاپستادن زۆر 
شه ممه یه ک،  هات.  ئه و  دوایی  دووره .  ئێمه وه   له  
قوتابخانه  نه بوو، بۆیێ له گه ڵ دایکمدا کارمده کرد، 
ده وروپشتی کوله که  و گه نمه شامیه کانمان پاچه کۆڵه   
جوان  ئاره زومبوو  که   که زیشم،  ده بژارد،   و   ده کرد 
بێت، به    له چکێکی *doek ی کۆنینه  به ستبووم. 
کۆمبیه ک له  ده شته که ی په ڕیه وه  و هاوڕێکانیشی به  
تڕۆمبێل به دوایدا له ته کیدا بوون. ئه من حه زمده کرد 
هه ڵدێم، خۆم بشارمه وه  و خۆم بشۆم به اڵم ئاخر 
ئه و له وێنده رێدا قوتبووه ؛ هه ردوو القی باڵوکرده وه 
ده نگه   هاوڕیکانیشی  ساڵو؟  هه اڵو؟  هاواریکرد:   و 
شێوه   به   دایکم  و  ده روپشتی  له   بوو  ده نگیان 
دا؛  گازکردنی  قرمه ی  له   خۆمان  که ونینه که ی 
ده ستی  ه��ه ردوو  بابیشم   !!aie! aie ئایێ  ئایێ 
ئامێزی  پڕ  ئه و  به یه کدا کێشا و رووه و الی چوو. 
جلکی  له   که ته یه   کابرا  ئه م  ک��رده وه ،  ئێمه   بۆ 
شاری و پێاڵوی بریقه داردا، به درێژایی ئه و کاته ی 
پیس  گڵ  به   ده ستی  هه ردوو  نام  ئامێزی  ده   که  
بووم له  پشتی ئه وه و شاردبۆوه . ددانی ده  نێوان 
لێوانیه وه  توند به ر من ده که وت، په الماری دایکمی 
بۆ  کیژۆڵه که ی  تا  ده پاراست  خۆی  دایکیشم  داو، 
پێکڕا  هه موومان  که   ده ترسام  ئه من  به رزبکاته وه . 
به  عه ردا بکه وین! پاشان گشتمان هێمن بووینه وه . 

شارده وه .  خۆی  دایکمه وه   پشت  له   کێژۆڵه که مان 
سه ری  ئه م  نه خێر  به رزکرده وه ،  کیژۆڵه که ی  ئه و 
نزمکرد. ئه و به نه رمی له ته ک کیژۆڵه دا ده په یڤا، لێ 
ئه و نه یده ویست وه اڵمبداته وه. کیژه   نزیکه ی شه ش 
لێی توڕه بووم و گوتم خۆت  ساڵێکه ! من که مێک 
مه که ره  منداڵی ساوا کچێ. ئه و گۆتی: ئاخر ئه مه  

ئه و نییه ! 
ته واوی هاوڕێکانی له  قاقایاندا، ئێمه  پێکه نین، ئه و 
هه اڵت و ئه میش گوتی: وه ختی گه ره که  تا هۆگرم 

ده بێت.
پیاو  زۆری��ش.  راسته ؛  با  په نماوه ،  که مێک  ئه و 
الغر  هێنده   پێشتر  ن��ه ده ک��رد.  چ��اوی  به   ب��ڕوای 
گه وره بن.  به و  که   پێشچاو  ده هاتنه   وا  القی  بوو 
ئه وده م له ودا هه ستم به  القی ده کرد لێ ئێستا – 
بوو،  قورس  هێند  که وت،  وه سه رم  شه وه   ئه و  که  
که  ئیدی به هیچجۆرێک وه بیرم نه ده هات که  له وه و 
پێش ئاوها بووبێت. ماوه یه کی ئاوها دوور و درێژ. 
سه یره  که  ئینسان به هێزتر ده بێت ده نێو زینداندا، 
خواردنی  تاقه تی  ئه و  که   ده چ��ووم  بۆ  وای  ئه من 
ئازاد  ئ��ه وده م  ببڕێت  له به ر  بڕستی  و  نه مێنێت 
ده کرێت. هه موویان گوتیان: بڕوانن؟ - ئه و بۆ خۆی 
مشته کۆڵه ی  ده خه نیه وه  و  ئه و  ئێستا.  پیاوێکه ، 
له  سینگی ده دا، ده یگو ت هاوڕێیان، سه رله به ریان 
له  تاکه  ژووره کانی زینداندا مه شقیان ده کرد، ئه و  
عه ردی  سه ر  له   غاریده دا،  رۆژانه  کیلۆمه تر  پێنج 
غاریده دا  زیندادا  تاکبه ندی  گچکه ی  ژووره   هه مان 
که  تێیدا به ندکرابوو. بۆ شه وێ، ئیدی که  به ته نێ 
پێکه وه  ماینه وه؛ ماوه یه کی زۆر راکشابووین و چرپه  
چرپمان بوو؛ لێ ئێستاکونێ وا هه ستده که م بیر له  
لێده رناکه م  هه ندێک شت ده کاته وه  که  من سه ری 
و  بۆشم نییه  به  قسه جاڕسیبکه م.  وێڕای ئه وه ش 
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نازانم چ بڵێم. لێی بپرسم ئه رێ ئه و پێنج ساڵی نێو  
زیندانه ت چۆن گوزه راند؛ یانه   شتێکی قوتابخانه ی 
بۆ بگێڕمه وه  یاخود ده رباره ی کچه که  بدوێم. ده ها 
لێروکانێ داخۆ ده بێت چی تر روویدابێت، ها؟ ته نێ 
به ڕاستی  به ڕۆژ هه وڵده ده م  چاوه ڕوانی. هه ندێجار، 
باس له وه بکه م که  چۆنم گوزه راند، لێره  له  ماڵه وه  
گوێ  ئه و  ساڵ.  پێنج  کێڵگه که ،  و  مه رز  له سه ر 
ڕاده دێرێ، باسه که ی ال گرینگه ، به  هه مان شێوه ؛ 
تریشه  وه   مه زراکانی  و  کێڵگه   له   خه ڵکی  کاتێک 
دێن و له  ورده  شتانێک ده دوێن که  له  ماوه ی ئه و 
ئه و  که   قه وماوه    لێیان  دوورودرێ��ژه دا  ساڵه  پێنج 
گرینگیی  گوێی  بوو،  دورگه که   له   لێروکانێ،  دوور 
قایلی  وس���ه ری  ده یگرێت  خ��ه ن��ده   ه��ه ڵ��ده خ��ات. 
پاشان  و  ده کات  پرسیارێک  چه ند  راده وه شێنێت، 
ده بم  حاڵ��ی  ئه من  ده کشێنێت.  خۆی  و  راده بێت 
ئیدی  که   نیشانیبدات  تا  واده کات،  بۆ  ده زانم  لێی، 
به سه ، سه رله نوێ بیر و زهنی خه ریکی لێکدانه وه ی 
شتێکه  که  پێش ئه وه ی ئه وان بێن له  که لله یدا بوو. 
ئێمه  ی  مه زرا و کێڵگه کانیش هێند به  کاووخۆین، به  
بۆ خۆشی  ئه و  ئاخر  له  شتان ده دوێین،  کاووخۆوه  

وایه .
ئه و  به اڵم  نه کردوه .  په یدا  تازه ی  کارێکی  هیچ  ئه و 
ئێمه   بمێنێته وه ،  ئێمه   له کن  ماڵه وه   له   ناتوانێت 
ئه و  نێوه ڕاستی  له   ساڵ  پێنج  دوای  وامانده زانی 
ده ریای سه وز و شینه دا، دوور دوور لێروکانێ، ئیتر 
ده مێنێته وه .  ئێمه   له کن  و  دێت  که م  ماوه یه کی  بۆ 
ئه و  و  دێت  تر  دانه یه کی  یان  کۆمبیه که   تڕۆمبێله  
ده بات له گه ڵ خۆی، به  میش ده ڵێت؛ نیگه ران مه به ، 
سه ره تادا  له   ده گه ڕێمه وه .  رۆژێک  چ  نازانم  ئه من 
پرسیم چ هه فته یه ک، هه فته ی ئاینده ؟ ئه و هه وڵیدا 
بۆ منی روونبکاته وه ، بزوتنه وه  به   شێوه  و کاروباری 

سه ندیکا ناچێت، مرۆڤ له  سه ندیکادا کاروباری خۆی 
رۆژانه  راده په ڕێنێت و پاشان سه رقاڵی کۆبوونه وه یه ، 
لێ مرۆڤ هه رگیز ده  نێو بزوتنه وه یدا نازانێت که نگێ 
و ده بێت به ره و کوێنده رێ ئۆغربکات و چی به ڕێوه یه  
بقه ومێت. پوول و پاره ش هه مان به زمی هه یه . ده نێو 
بزوتنه وه دا به وه  ناچێت وه ک ئه وه ی ئیشێکت هه بێت، 
ناو به ناو -و به رده وام مووچه  بدرێت -  ئه من ده زانم، 
ئه و پێویست ناکات ئه مانه   بۆ من روونبکاته وه  - ئه مه  
له   دورگه که.  ئه مانه  گشتی   بۆ  بچیت  به وه  ده چێت 
چونکی  ره نجده کێشن  که   خۆماندا  خه ڵکی  پێناوی 
ئێمه  بێ پوول و پاره یان، عه رد و زه ویه ک شک نابه ین 
– ته نێ بڕوانه ، ئه و گوتی، ئه وجا چووه  سه ر باسی 
ماڵه  باوانم،  ئه و ماڵه ی له  چاوه ڕوانی ئه مدا بوون، 
له گه ڵ منداڵه که یدا: بڕوانه  له م شوێنه دا، تاک و ته نێ  
ئه و پیاوه  سپی پێسته  خاوه ن عه رده که یه  و رێتان 
پێده دات له و کوخه  به  قوڕ و له وح دروستکراوانه تاندا 
 Baba  بمێننه وه ؛ تا ئه وده م کاری بۆ ده که ن – بابه
و براکه ت شینایه که ی ئه و ده چێنن و مه ڕومااڵته که ی 
بۆ به  خێوده که ن، ماما Mama گسکداری ماڵی ئه وه  و 
تۆیش قوتابخانه که ی بۆ ده به ی به ڕێوه ؛ به بێ ئه وه ی 
ته نانه ت چانسێکت به  نسیب بێت تا کارتنامه یه کی 
و  موڵک  ئێمه   بهێنیت.  به ده ست  باش  خوێندنێکی 

ماڵی کێڵگه داره کانین، ئه و ده ڵێت.
من وای بۆ ده چووم؛  ئێمه  ماڵێکمان شک نه ده برد له به ر 
دروستبکه ین،  خانووچکه یه ک  نه بوو  کاتمان  ئه وه ی  
ئێمه   لێ  بگه ڕێته وه ،  دورگه که   له   ئه و  له وه ی  به ر 
ته نانه ت خاوه ن یه ک ماڵ چیه  نین. ئێستا له وه  جوان 

حاڵی بووم. 
ئه من گه مژه  نیم. کاتێک هاوڕێکانی ئه و به  کۆمبیه که  
ئه من   بکه ن،  وتووێژ  له ته کیدا  تا  ئێروکانێ  دێنه  
یان  ئه وه ی چا   ناکه وین دوای  دایکمدا که نار  له گه ڵ 
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هه فته   پشووی  کۆتایی  بۆ  فریاکه وتبێت  )ئه گه ر 
بیره ی سازکردبێت( بیره مان وه به رده م ده نان. ئه وان 
حه زیان له  بیره ی سازکراوی ده ستی دایکمه ، ئه وان 
باسی فه رهه نگ و کولتوری خۆمان ده که ن و یه کێکیان 
سه ر  ده خاته   ده ست  ناکات،  بوێری  جار  هه میشه ، 
شانی دایکم وده ڵێت، ئه و مامای، Mama  هه موویانه، 
مامای ئافریکایه . دایکم گه لێک که یفی پێدێت کاتێک 
ئه وان باسی ئه وه  ده که ن  چۆن له دورگه که  هه میشه  
سترانێکی  تا  قایلده که ن  دایکم  چڕیوه  و  سترانیان 
که   سترانانه ی  له و  بچڕێت،  خۆمان  خۆماڵی  کۆنی 
دایکی  کاتێک  بووین  گوێبیستی  گشتمان  ئێمه  
ئه وجا  بێژاویانه .  دایکمان  دایکی  ی��ان  باوکمان 
ئه وانیش به ده نگه  قه به و گڕه که ی خۆیان تێده که ون 
کاتێک  نییه   پێی خۆش  بابم  ده یڵێن.  ته کیدا  له   و 
چونکی  ده بیسترێت،  ده شته وه   به ری  له و  ده نگمان 
شووکه م  بزانێت    boer* موڵکداره که بۆه ره   ئه گه ر 
نراوه ،  له  سیاسه ته وه  وه رده دات، وه  دورگه که  ده م 
کۆبوونه  و دانیشتن له سه ر عه ردی ئه و ده به سترێت؛  
خێزانیشی  خاوو  و  باربکات  ماڵ  ده خ��وڕن  بابم  له  
له  ته ک خۆیدا به رێت. به اڵم براکه م ده ڵێت خۆ گه ر 
هات و بۆوه ره  موڵکداره کان   *boer  پرسیان ئه رێ 
گردبووینه  ته وه .  نوێژێ  بۆ  ده ڵێین  باسه ،  چ  ئه وه  
ئیتر کۆتایی به  گۆرانیه که ش دێت؛ دایکیشم ده زانێت  
ئیدی کاتی ئه وه یه  دووربکه وێته وه ، بگه ڕێته وه  ماڵ.

بیری  له   ئه و  ڕاده دێ��رم.  گوێش  ده مێنمه وه ،  ئه من 
ده ستده کات  ئ��ه وده م  له وێنده رێم؛  من  که   ده چێت 
ده رباره ی  هێنانه وه   ده لیل  و  به ڵگه   و  ئاخافتن  به  
پرسه یه ک که  ده یبینن  گرینگه ، گرینگتر له  شتانێک 
یه کتری  بۆ  خۆمانین،  ه��ه ر  کاتێک  بتوانین؛  که  
له   یه کێک  کاتێک  به ناو،  ناو  ب��ه اڵم  بکه ین.  باس 
به قه د  ده بینم  وه رده گرن،  ئاخافتن  ئیزنی  هاوڕێیان 

چاوتروکانێک لێمده ڕوانێت، به  هه مان شێوه  چۆن من 
له  قوتابخانه  له  یه کێک له  قوتابیه  خۆشه ویسته کانی 
ئ��ه وه م بێت که   ئ��ه وه ی خه می  خۆم ده ڕوان��م وه ک 
و  نادوێنن  من  پیاوه کان  ده بێت.  حاڵی  لێم  داخۆ 
منیش ئه وان نادوێنم. یه کێک له و شتانه ی که  باسی 
نێو  مه ردمگه لی  رێکخستنی  چۆنیه تی  لێوه ده که ن 
مه زراو کێڵگه کانه  - کرێکاره کان وه ک بابم و براکه م، 
فێری  خۆم  ئه من  خۆی.  پێشوی  باوانی  وه ک  یان 
کاری  کاتی  مووچه ،  که مترین  ده که م،  زاره وه   بڕێک 
جێگیر، مافی مانگرتن،  پشووی سااڵنه  له مه ڕ منداڵ. 
دووتۆی  له   تازه   منداڵێکی  ئاخر  دووگیانم،  ئه من 
مندایه ، لێ ئه مه  ئیشی ژنانه یه . ده مێک ئه وان ناوی 
 Theو پیره مێرده که  The bigman   پیاوه  مه زنه که
old man ده به ن، ئه من ده زانم ئه م جووته پیاوه   
کێن : سه رکرده کانیشمان ئازادکراون. ئه من چاوه ڕێی 
و  پێ  ئه و  گوتی:  ئه و  گوت؛  به وم  بوونم ،  منداڵ 
ئازادیه   ئه و  ئه و،  نوێ،  واڵتێکی  ده چێته   قه ده می 
بینا ده کات که  ئێمه  خه باتمان بۆکرد! ئه من باش 
ده زانم که  ئه و ده یه وێت بمگوێزێته وه  لێ ئێستاکونێ 
نییه . هێنده  کاتی شک ده برد که   کاتی ته واومان 
دروستکردنی  به شی  چوون  و  چه ند  بێ  و  ته نێ 
تا  ته نێ  من  کن  دێته   هێند   ئه و  بکات.  منداڵێک 
ژه مه  نانێک بخوات یان جلکه کانی بگوڕێت به  جلکی 
خاوێن. دوای ئه و منداڵه  چکۆڵه که مان هه ڵده گرێت 
و هه ندێک بابه  خوله ی پێده کات و ئا به و جۆره ! 
– ئیدی ته واو، خۆی له  کۆمبیه که  ده هاوێژێت، روو 
ده کاته  هاوڕێکانی، ته نێ ئه وه ی سه ر و سیمایه کی 
وه ک ئه وی هه بێت ده زانێت چی له سه ری ئه ودایه ، 
خه ریکی  پێده چێت  ده جوڵێنێت  خێرا  هێند  چاوانی 
نێچیرکردنی شتێک بێت که  که سی تر نه بینێت. بۆ 
کیژه  چکۆڵه که ش؛ تا ئێستا وه ختی هێند نه بووه  تا 
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ئه من  لێ  دابێت.  لێی  پیاوه   ئه و  ئولفه تی  و  خولیا 
باشده زانم، رۆژێکی دێ، شانازی به وه وه  بکات!

    ئاخر مرۆڤ چۆن بتوانێت ئه مه  بۆ منداڵێکی شه ش 
 The   مه زنه که پیاوه   باسی  من  لێ  باسبکات.  سااڵن 
bigman و پیره مێرده که  The old man ده که م تا 
ئه و بزانێت که  بابی له ته ک ئه واندا له  دورگه که  نرابوو ، 

ئه م پیاوه ش به ش به  حاڵی خۆی پیاوێکی مه زنه . 
شه ممه ، قوتابخانه  نییه  و من له ته ک دایکمدا خه ریکی 
ناشتن و بژاری گژوگیاین، ئه و گۆرانی ده چڕێت لێ من 
نا؛ ئه من بیرده که مه وه . یه کشه ممه  هیچ کارێک نییه ، 
له وێد  ها  دره خته ی  ئه و  ئا  له ژێر  نوێژه   کاتی  ته نێ 
قیت وێستاوه . دوور له  بینایی موڵکداره که  و، بیره  
خواردنه وه  له به رده م ئه و کوخه  قوڕین و  له وحدارانه دا 
ئه ودا  عه ردی  له سه ر  داوین  مۆڵه تی  موڵکداره که   که  
ئه من  بکه ین.  زینده گی  ده نێویاندا  و  راستیبکه ینه وه  
چۆن  هه ر  ده گرم،  رێگا  ملی  رێبوارئاسا،  ته نێ،  به  
به منداڵیش وام ده کرد، ئه من ئه وده میش یاره یه کانی 
خۆمم ده کرد و قسانیشم له ته ک خۆمدا ده کرد کاتێک 
که سێک گوێی بۆ رانه دێرامابا و له  چاوان دووربامایا. 
له سه ر گابه ردێکی گه رم هه ڵده تروکێم و دره نگانێکی 
دۆڵه که ش؛  ت��ه واوی  به رزاییه ک،  له   دوانیوه ڕۆیه ، 
که   ده چێت،  ڕێیه ک  تو له   له   گردانه دا؛  ئه و  ده نێوان 
ئه مانه   پاکی  درێژده بێته وه  .  منه وه   پای  له به رده م 
کێڵگه  و مه زرای موڵکداره که یه، ئه ڵبه ته  ئه مه  راست 
نییه  ، هینی که سێک نییه . مه ڕومااڵت هیچ حاڵی نابن 
ئه گه ر یه کێک بێت و بڵێ مێگه ل ئێوه  موڵکی منن، 
له  کۆتادا  به رده  خۆڵه مێشیانه  که   ئه م  مه ڕه کان – 
ده بنه  توله ڕێیه کی مارئاسای ته نگ ئه ستوری خاکی-
ره نگ – ئه وانیش بێ ئاگان. که پره کانی ئێمه  و ئه و 
که   قاوه ییه   گچکه   عه رده   ئه و  له ته ک  پیره   شاتووه  
دایکم دوێنێ کێاڵی، زۆر له  دامێنی خواره وه، تا به ری 

له ده وری  هه ن  دره خته   کۆمه ڵه   ئه و  له کوێ  ئه وبه ر 
ئه و دوکه ڵکێشانه  و ئه و شته ی که  ئاوا بریق  و  باق 
ده داته وه  و که  ده ڵێن عامودی ئه نتێنی تێ ڤێیه که ی 
TV  موڵکداره که یه  - ئه مانه  هیچ نین له سه ر پشتی 
ئه م زه مینه . ده کرێت زه مین  گشت ئه مانه  به ته کانێک 
له   گه نه   توڕدات؛ هه ر وه ک چۆن سه گێک  له  خۆی 

خۆی داده ته کێنێت.
ئه من به رز، ده نێو هه وری ئاسمانم. خۆر له  پشتمه وه  
ره نگی ئاسمان ده گۆڕێت و په ڵه  هه وره کانیش هه وری 
په مبه ن،  هه ندێکیان  ده گۆڕن.  هێدی  هێدی  خۆیان 
له   بڵقن.  وه ک  ئاوساو  ب��او،  سپی  تریان  بڕێکی 
هێنده یان  لێ  خۆڵه مێشی،  که ناری  دوو  دامێنیشدا 
به به ره وه  نییه  باران بده ن. دوو رۆخه که  درێژده بنه وه 
و  لێده بێته وه   باریکی  که پویه کی  هه ڵدێن،  تاریک   و 
الشه یه کی گه وره  و له  کۆتاییشدا ده بنه  کلک. جرجێکی 
که    نه قشده که ن  ئاسمانه وه  به   خۆڵه مێشی  گه وره ی 

ده جوڵێته وه ، ئاسمان ده خوات.
ئاخر  وه بیرهاته وه ؛  فۆتۆگرافیه که ی  چکۆڵه که    کیژه  
که   دانیشتووم  جێگایه کدا  له   ئه من  نییه .  ئه و  ئه وه  
زۆرجار؛ ده مێک ئه و له  دورگه که   توندکرابوو؛ هامشۆم 
به   له وان  تا  ئێروکانێ  ده هاتمه   بۆیێ  ئه من  کردوه  . 

دوورکه وم، ئه وجا به  ته نێ ماته ڵ و چاوه ڕوانبم.
ئه من له  جرجه که  ده ڕوانم، ئه و نامێنێت، له وده مه یدا 
نه قشانه   و  هێڵ  ئه م  ده خ��وات  ئاسمان  جرجه   که  
تا  ده که م  ئه و  چاوه ڕێی  ماته ڵم.  منیش  تێكده چن، 

دێته وه .
چاوه ڕێ.

ماڵ��ی  نێو  بگه ڕێمه وه   تا  ماته ڵم  و  چ��اوه ڕێ  ئه من 
خۆم.  

په راوێزی وه رگێڕ: -
هونه ری  ده رب��اره ی  بڕشتم  دێڕی  سێ   - دوو   .)1(
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و،  نووسی  پێشوومدا  نووسینه کانی  له   وه رگێڕان 
هونه ری  تری  گرفتێکی  بڵێم  ئه مجاره   م��اوه ت��ه وه  
وه رگێڕان ال کردنه وه یه  نه ک ته نێ له  فۆڕمی ده قه که  
بنه ڕه تی  بیرۆکه ی  بگره   ناوه رۆکیدا،  به   په یوه ند  له  
به به ردا  نووسینی  به رگی  ئ��ه وه ی  پێش  مه تنه که   
داببڕێت، واته  له  دایکبێت، چۆنه ! بێگومان مه تنی، 
پان و پۆ و ده ق الی ره گه ز - مێیه ک؛ گه ر راسگۆیانه  
له ته ک خۆیدا بنوسێت؛ به  ره گه ز نێرینه یه ک ناچێت. 
ئێستا کاتێک وه رگێڕ داده نیشێت و خه ریکی به رگه  
شاڵیه  کوردیه که یه  داخۆ ئه م بیرۆکه  بنه ڕه تیه  له کن 
له   یانی  وه رده گیرێت؟  هه ند  به   سه ره کی  نوسه ری 
وه رده گیرێت!  به هه ند  ره گه زگه رایی  داڕشتنه ویدا 
وه رگێڕانی  چ  بده ین،  وه رگێڕان  بازاڕی  سه رنجێکی 
ده قی فاکته گر  یان نافاکته  گر/ هونه ر، ده بینین ته نیا 
کورد  وه رگێڕی  الی  وه رگێڕان  فۆڕمی  ده قی،  یه ک 
هه یه ، ئه من به  هوروژاندنی پرسیاره که  وازده هێنم تا 
گوزارشت  بۆ  ده ستده که وێت  فراوانترم  ده رفه تیێکی 

له م هونه ره. 
ئه من له ده قه کنی خۆمدا، هه وڵده ده م تا بکرێت فۆڕمه ، 
بیرۆکه ، بنه ڕه تیه که  وه ک خۆی بهێڵمه وه ، به  هه ند 
وه رگرتنی ره گه ز، ته مه ن، کولتور و ئێمبریۆی بیرۆکه 
لێیده گه ڕێم  سه رکه وتوده بم؛  چه ند  جا  بنه ڕه تیه که  . 
ده قه   هاتووه   ئه وه   کاتی  ئه وڕۆکه   لێ  خوێنه ر.  بۆ 
وه رگێڕاوه کان بخه ینه وه  به رگه  بنه ڕه تیه کانی خۆیان 
بێ ئه وه ی جلوبه رگی نێر و مێینه  کوردیه که ش وه ال 
په یام  که   من،  الی  وه رگێڕانه   هونه ری  ئه مه   نێین. 
له ته ک فۆڕمی په یامدا، واتا، شێوه،  زه رفی نامه که دا 

ده گه  یێنرێت.  
باشووری  له   سه ر،  له چکی  له   جۆرێکه    doek  *

ئەفریکا هه یه 
* boer  زاراوه یه کی باشووری ئەفریکایه  گوزارشه  

له  که سانێک  وه چه ی کۆڵۆنیاڵه  هۆڵه ندیه کانن.  

)2(. نادیانێ گۆڕدیمێر Nadine Gordimer له  20 
نۆڤه مبه ری 1923 له  باشوری ئەفریکا، له  خێزانێکی 
سه عاتچیه کی  گوڕدیمێر،  ئیسادۆر  بابی،  جوله که ، 
 ،  Nanن���ان دایکیشی،  و  لیتوانی  ک��ۆچ��ب��ه ری 
بیروباوه ڕی  به   هه ردووکیان  له نده نی،  جوله که یه کی 
مرۆڤدۆستانه  و یه کسانی نێوان ره گه زه کان ناسراون، 
مندااڵنی  بۆ  دایه نگه   یه که م  دایکی  دونیاوه .  هاتۆته  
ڕەشپێست ده کاته وه . گ هه ر له  منداڵیه وه  نووسین و 
چاالکه وانی سیاسی له  پرسه کانی مۆڕال، دادپه روه ری 
ساڵیدا   15 له   ب��ووه .  خولیای  تاد  کۆمه اڵیه تی... 
راونانی  گه رمه ی  له  په خشکردوه .  نووسینی  یه که م 
ئه ندامی  رێکخراوه که دا  به یاسخکردنی  و  ئه ندامان 
دژی  خه باتی  بووه،  ئەفریکا  ناسیۆناڵی  کۆنگرێسی 
سه ندیکای  دامه زراندنی  ره گه ز په رستی،  و  ئاپارتاید 
ئازاد و دواجار له  ناوبردنی ئایدس و هیڤ کردوه .. له  
1991 خه اڵتی نۆبێڵی پێبه خشراوه  به وه ی خانمێکه  
گێڕانه وه   سه رگوزه شته  و  نووسینی  رێی  “له    -  :
ئامێزیه وه  توانیویه تی – به  وشه ی ئالفرێد نۆبێڵ – 
سوودێکی گه وه ره  به  مرۆڤایه تی ببه خشێت”. گ که م 
و پچڕ پچڕ چۆته  خوێندنگه ، ساڵێک له  زانکۆ بووه ، 
زوو  هه ر  لێ  بوه ،  فێرکردنی  خه ریکی  دایکی  زیاتر 
ده بێته  یه کێک له  نوسه رانی رۆژنامه  گه وره  - زمان 
وانه   ئامریکا خه ریکی  له   دواجاریش  و  ئیگلیزیه کان 
ده گوێزێته وه ،  ماڵ   1948 زانکۆ.  له   بووه   گوتنه وه  
و  کانده رهێنانه  شارۆچکه یه کی  که   گاوتێنگ  له  
یۆهانسبێرگ،  پایته خت،  بۆ  خۆیه تی ،  زایه نگای 

ده کاته  نشینگه ی خۆی.  گ. مه ریوانی
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جیرۆم ڤێراری
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ب��ەرزت��ری��ن خەاڵتی  ك��ۆن��ك��ۆرد،  خ��ەاڵت��ی 
 7 لە  خەاڵتە  ئەم  فەرەنسا،  لە  ئەدەبییە 
بە  بەخشرا  ساڵدا،  ئەم  دووەمی  تشرینی 
“جیرۆم ڤێراری” رۆماننوس، وەرگرتنی ئەم 
خەاڵتە كارێكی هەروا ئاسان نەبوو، چونكە 
كێبڕكێیەكی توند لە نێوان “جیرۆم ڤێراری” 
و “باتریك دۆفیل” خاوەنی رۆمانی )تاعون 
و كۆلێرا( و ئەدیبی سویسری “جویل دیكر” 
بە  سەبارەت  )حەقیقەت  رۆمانی  خاوەنی 
“لیندا  رۆماننوس  و  كیبیر(  هاری  كێشەی 

لی” بۆ بەدەستهێنانی خەاڵتەكە هەبوو.
   ئەم لیستە بچوكە، لە میانەی پێشانگای 
راگەیەنرا.  كتێب،  بۆ  فرانكفۆنی  بێروت/ 
بێروت،  گەشتە  خەاڵتەكە،  پێدانی  لیژنەی 
پێشەنگاكە  بە  زۆرت��ر  گوڕوتینێكی  تاكو 

لە عەرەبییەوە: باوكی پایان

جیرۆم ڤێراری.. خەاڵتی كۆنكۆردی 
2012 وەرگرت
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ببەخشێت و دواتر لە پاریس، براوەی خەاڵتەكە 
جیرۆم ڤێراری دەستنیشان كرا، ڤێراری لەسەر 
رۆم��ا(،  كەوتنی  لە  )پەندێك  رۆم��ان��ەك��ەی 
)ئاكت  دەزگ��ای  لە  كە  وەرگ��رت  خەاڵتەكەی 

سود( باڵوكرابوەوە. 
ساڵێكە، خەاڵتە  چەند  ماوەی  هەرچەندە     
فەرەنسا،  لە  بەرچاوەكان  و  دیار  ئەدەبییە 
بەوە  و  بوونەتەوە  زۆر  ڕەخنەیەكی  روبەڕووی 
بەسەر  خێروبێرەكەی  كە  دەكرێن  تۆمەتبار 
دەزگا باڵوكراوە زەبەالحەكاندا دەبەخشێتەوە، 
بەبێ ئەوەی ئاوڕ لەو كارە ئەدەبییانەی دیكە 
بدەنەوە كە دەزگا بچوكەكان باڵویاندەكەنەوە، 
ب��ەاڵم ل��ەگ��ەڵ ئ��ەو رەخ��ن��ان��ەش��دا، زۆرب��ەی 
چاودێران پێیان وایە بردنەوەی دەزگای )ئاكت 
سود( بۆ خەاڵتەكە لە میانەی جیرۆم ڤێراری 

دراوە  و  دروستە  و  راست  كارێكی  نوسەردا، 
بەوەی شایەنیەتی.

فەلسەفەیە  مامۆستای  كە  ڤێراری     جێرۆم 
و تەمەنی 44 ساڵە، ئەوە یەكەمجار نییە ئەو 
خەاڵتە وەردەگرێت، ڕۆمانەكانی ئەم نوسەرە، 
بەرامەیەكی  و  بۆن  یان  مێژویی  مۆركێكی 
مێژویی لەخۆدەگرن و باس لە كۆمەڵێ روداوی 
رۆمانی  وەك  دەك��ەن،  جومگەیی  و  گرانگ 
خەاڵتەكەی  كە  رۆم��ا،  كەوتنی  لە  پەندێك 

لەسەر وەرگرتووە.
ئەم چەند ساڵە  میانەی  لە  نوسەرە  ئەم     
كەمەی رابردودا، سێ خەاڵتی وەرگرتووە، بگرە 
لە هەر ساڵێكدا خەاڵتێكی وەرگرتووە، ساڵی 
2009 لەسەر كتێبی )خواوەند، ئاژەڵ( خەاڵتی 
)الندرنۆ(ی وەرگرت، ساڵی 2010 دوو خەاڵتی 

جیرۆم ڤێراری
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خەاڵتی  یەكەمیان  وەرگ���رت: 
كاسۆلیكی  رۆمانی  تەلەفزیۆنی 
كتێبی  لەسەر  ب��وو،  فەرەنسی 
بەجێهێشت؟(،  كوێ  لە  )رۆحم 
)بۆنستۆن(  خەاڵتی  دووەمیان 
ك���ە خ��ەاڵت��ێ��ك��ی گ���ەورەی���ە، 
وەریگرت.  كتێب  هەمان  لەسەر 
دوای  ڤێراری،  ئەوەتا  ئێستاش 
قورس  و  گ��ەرم  گفتوگۆیەكی 
لیژنەكە،  ئەندامانی  نێوان  لە 
وەردەگرێت،  كۆنكۆرد  خەاڵتی 
رۆمانەكەی )پەندێك لە كەوتنی 
لیژنەكەی  دەنگی  پێنج  رۆم��ا( 
ب��ەرام��ب��ەردا  ل��ە  بەدەستهێنا، 
كۆلێرا(ی  و  )ت��اع��ون  رۆم��ان��ی 
دوفێل چوار  پاتریك  رۆماننوس 
دەنگی بەدەستهێنابوو، هەروەها 
سەبارەت  )حەقیقەت  رۆمانی 
كیبیر(ی  ه���اری  كێشەی  ب��ە 
دوو  دیكر  جویل  رۆم��ان��ن��وس 
ئەوەی  بەدەستهێنابوو.  دەنگی 
ئەوەیە  پێكردنە  ئاماژە  جێگای 
كەوتنی  ل��ە  پەندێك  رۆم��ان��ی 
رۆما، پێشتر گەشتبووە قۆناغی 
ئەدەبی  خەاڵتی  دوو  كۆتایی 
ه��ەردوو  لە  بریتین  كە  گ��ەورە 
خەاڵتی )فیمینان( و )انترالیە(.

رۆمانە،  ئ��ەم  روداوەك��ان��ی     
خوارو  كۆرسیكای  دورگ��ەی  لە 
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ئەو  رۆمانەكە  نوسەری  و  روودەدەن  فەرەنسا 
لە  خۆی  چونكە  دەناسێت،  باش  دورگەیە 
فەرەنسا لەدایك بووە و لەوێدا ژیاوە. رۆمانەكە 
باس لە “مارسێل ئەنتوانی” پیر دەكات، كاتێ 
كوڕەزاكەی  دەبینێ  دورگەكە،  بۆ  دەگەڕێتەوە 
لە  فەلسەفە  خوێندنی  ل��ە  وازی  “ماتیۆ” 
دورگەكە،  بۆ  گەڕاوەتەوە  و  هێناوە  سۆربۆن 
تاكو لەگەڵ “لیبیرۆ” كە هاوڕێی مناڵییەتی و 
پێكەوە  بووە،  فەلەسەفە  خوێندكاری  ئەویش 
مەیخانەیەك لە دورگەكە بەڕێوەببەن. مەیخانەكە 
سەرەتا سەركەوتنێكی گەورە بەدەستدەهێنێت 
و خەڵكی ناوچەكە و گەشتیاران رادەكێشێت، 
دەكەوێت،  نەفرەت  بەر  بەخێرایی  زۆر  كەچی 
كۆن  برینی  هەڵدانەوەی  بۆ  هۆكارەكەشی 
دوو  ئەو  نێوان  ئیرەیی  و  گ��ەورە  ناكۆكی  و 
هاوڕێیە دەگەڕێتەوە، ئەمەش وادەكات دواجار 
وێرانبوون  بەرەو  مەیخانەكەش  و  هەردوكیان 

بڕۆن.
ئامۆژگارییەكی  لە  رۆمانەكە  ناونیشانی     
قەشە “سانت ئۆگەستین”ەوە وەرگیراوە، ئەو 
بە   ،410 ساڵی  رۆما  كەوتنی  دوای  قەشەیە 
لێ  رۆمایان  كەوت..  )رۆما  دەڵێ:  ئیمانداران 
بردین.. بەاڵم نە ئاسمان و نە زەوی نەهەژان.. 
گەورە  دەژی،  وای��ە..  مرۆڤ  وەك  جیهانیش 

دەبێ، پاشان نامێنێ(.

   جیرۆم ڤێراری ئەدیب و نوسەرێكی فەرەنسییە، 
ساڵی 1968 لە پاریس لەدایكبووە، فەلسەفەی 
فەلەسەفە،  مامۆستای  بە  بووە  و  خوێندووە 
خوێندووە،  جەزائیر  لە  وانەكانی  لە  بەشێ 

باس  بەجێهێشت(  لە كوێ  رۆمانی )رۆحم  لە 
رۆمانە،  ئەم  روداوەكانی  دەكات،  جەزائیر  لە 
سااڵنی  لە  باس  جەزائیر،  شۆڕشی  لەمیانەی 
پەنجاكانی جەزائیر دەكات، هەروەها رۆشنایی 
دەخاتە سەر شكستی فەرەنسییەكان لە هیندی 

سینی ساڵی 1058.
دەزگایەكی  لە  ئێستادا،  لە  ئەدیبە  ئەم     
كاردەكات،  ئەبو زەبی  لە  خوێندنی فەرەنسی 
لێرەوە ئەم تێكەڵەیە لە دورگەی كۆرسیك و 
جەزائیر و فەرەنسا، لەگەڵ مەعریفەیەكی قووڵی 
نوسەر بە فیكری كۆڵۆنیالیزم و قووڵبوونەوەی 
كە  رۆمانە  ئەم  وایانكردووە  فەلەسەفەدا،  لە 
ئ��ەم ساڵی ك��ۆن��ك��ۆردی وەرگ���رت،  خ��ەاڵت��ی 
شایەنی  كە  قووڵ  دەوڵەمەنی  دەقێكی  ببێتە 
شەش  ڤێرای  دەرخستنە.  و  قسەلەسەركردن 
ساڵ بە نوسین و رێخستن و پاكنوسكردنی ئەم 

رۆمانەوە خەریك بووە.
   بەسەرهاتی مەیخانەكەی دورگەی كۆرسیك، بە 
هەستانەوە و بوژانەوەی و پاشان گەندەڵبوونی 
و دواتر هەرەسهێنانی، وێنەیەكی مەجازییە بۆ 
تێڕوانینی ڤێراری سەبارەت بە ئاوابونی خۆری، 
خۆرئاوا. ئەو نوسەرە پێیوایە ئەو خۆرە وردە 
وردە ئاوادەبێت، رۆژێ دێت خۆرئاوا ئاوادەبێت 
بێ  بەاڵم  ئاوادەبێت،  وەك چۆن هەموو شتێ 
ئاسمان  نە  و  زەوی  نە  ئاوابوونە  ئەو  ئەوەی 

بێنێتە هەژان.

س���ەرچ���اوە: ال��ش��رق االوس����ط، 11 
تشرینی دووەم، 2012
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لە  ح��ەزی  ك��ە  كەسەیە  ئ��ەو  فەیلەسوف 
لە  بیردەكاتەوە،  كەسەیە  ئەو  حیكمەتە، 
و  توێژینەوە  رادەمێنێت، سەرقاڵی  شتەكان 
دەرئەنجامە، مۆركی خۆی بە بیركردنەوە و 
توێژینەوەكانییەوە دەنێت و ڕێگایەكی تایبەت 
فەیلەسوف  هەروەها  دەگرێتەبەر.  خۆی  بە 
لە  بۆیە  رەخنەگرە،  و  پرسیاركەر  كەسێكی 
دژی  ویژدانییەكاندا،  و  فیكرییەكان  مەسەلە 
بیروباوەڕی باوە. لەبەرامبەردا مانای )العامە( 
لە فەرهەنگی )لسان العرب و المعجم الوسیط(
پێچەوانەی  العامە  لێكدراوەتەوە:  ئ��اوا  دا 
خاسەیە، مەبەست لە عامە تەواوی خەڵك و 
لێی  جەماوەر دەگەیەنێت، زۆرجار مەبەست 
خەڵكانی  یان  سادەیە  و  ئاسایی  خەڵكانی 

عەوام و ئاژەوەچی دەگرێتەوە. 
بەدەستی  فەیلەسوفەكان  زەمانەوە،  لەدێر 
خەڵكانی ئاساییەوە نااڵندویانە، زۆرجار دوژمن 

نووسینی: محفو ظ ابی یعال
لە عەرەبییەوە: سەردەم

فەیلەسوف و عامەی خەڵك
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و نەیارانی فەیلەسوفەكان، بۆ بەدیهێنانی ئامانج و 
خواستەكانیان كە لە سەركەوتن و هێشتنەوەی كۆندا 
خەڵكە  دواكەوتویی  و  چەقبەستن  خۆیدەنوێنێت، 
رەشۆكەكەیان قۆستوەتەوە و لەدژی فەیلەسوفەكان 
روشد”ی  “ئیبن  دەبینین  لێرەوەیە  ئا  هانیانداون. 
فەیلەسوف، لەالیەن خەڵكە عامەكەوە لە مزگەوت 
دەركرا، بەهۆی تۆمەتی كافربون و بێ ئیمانییەوە 
كە نەیارەكانی خستبویانە پاڵی، لە راستیدا ئیبن 

روش��د هیچ 
ن��ەب��وو 
تەنها 

بانگەشەی  لەوانەی  بوو  یەكێك  كە  ئەوەنەبێت 
كرانەوە و تازەگەری دەكرد )1(.

لەو  دەنوسم،  لەسەری  كە  بابەتەی  ئەم  گرنگی 
شكستەوە سەرچاوە دەگرێت كە فەیلەسوف لەسەر 
پەالماردانەكانیانەوە  و  عەوام  خەڵكانی  دەستی 
بێت  بە قسە  پەالمارە  ئەو  دەبێت، سا  دووچاری 
پەالمارە  ئ��ەم  بێت.  جەستەیی  پ��ەالم��اری  ی��ان 
و  بێت  بێدەنگ  بكات  ناچار  فەیلەسوف  لەوانەیە 
بكات،  گۆشەگیری  و  تەریك  و  بكەوێتەوە  دوور 
“مالك  موسڵمان  فەیلەسوفی  لەگەڵ  ئەوەی  وەك 
بە  فەیلەسوفە  ئەم  رویدا،  ئەشبیلی”  وهیبی  بن 
خوێنی  كرد  داوایان  عەوام  ئەوەی خەڵكی  هۆی 
حەاڵڵ بكرێت، ئیدی وازی لە قسەكردن لەسەر 

بابەتە فەلسەفییەكان هێنا)2(.
دەتوانین بیهێنینە بەرچاوی خۆمان چی روودەدات 
كاتێ فەیلەسوف بێدەنگ دەبێت. زۆر بە سادەیی 
بۆ خاوەن  فەیلەسوف، گۆڕەپانەكە  بێدەنگبوونی 
عەقڵە پوچەكان و فوقەهاكان و الیەنگرانی كۆن، 
جێدەهێڵێت، تاكو خوارفات و جەهل باڵوبكەنەوە. 
لێرەوە ئەم پرسیارانەی خوارەوە سەرهەڵدەدات كە 

هەوڵدەدەم وەاڵمیان بدەمەوە:
پ��ەالم��اری  )ع��ام��ە(  ئ��اس��ای��ی  خەڵكی  ب��ۆچ��ی 

فەیلەسوفەكان دەدەن؟
بە  بەرامبەر  فەیلەسوفەكان  هەڵوێستی  ئەی 

خەڵكی ئاسایی چییە؟
گفتوگۆ  فەیلەسوف  لەسەر  پێویستە  ئایا 
لەگەڵ خەڵكی ئاسایی بكات یان خۆی لێیان 

بەدووربگرێت؟
خەڵكی ئاسایی بۆیە پەالماری فەیلەسوفەكان 
دەدات، چونكە فەیلەسوفەكان خەڵكانی یاخی 
و نوێخواز و تازەگەرن و خاوەنی فیكر و ڕەفتاری 
ئاسایی  خەڵكانی  ئ��ەوە،  س��ەرەڕای  گ��ەورەن. 
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چونكە  دەدەن،  فەیلەسوفەكان  پەالماری  بۆیە 
بیروباوەڕە  و  قەناعەت  دەستكاری  فەیلەسوفەكان 
نیگەرانییان  دووچ��اری  و  دەك��ەن  جێگیرەكانیان 
بۆ  تازە  خوێندنەوەیەكی  دەیانەوێ  كاتێ  دەكەن، 
زۆر  ئاسایی  خەڵكی  بكەن.  كۆنانە  قەناعەتە  ئەو 
بە دەگمەن رێگە دەدات بیروباوەڕ و پیرۆزییەكانی 
رەخنە  بێ  ئەوان  رەخنە،  نەشتەری  ژێر  بخرێنە 
باپیرانیان  و  باو  نەهجی  لەسەر  بێ قسەكردن،  و 
دەڕۆن و ڕازی نابن دەستكاری ئەو نەهجە بكرێت. 
خەڵكی  لە شەڕانگێزی  پێغەمبەرەكانیش  تەنانەت 

ئاسایی بەدوور نەبوون.
فەیلەسوفەكان،  سەردەستەی  راسل”ی  “برتراند 
خۆرئاوا(،  )حیكمەتی  بەناوبانگەكەیدا  كتێبە  لە 
عەقڵە  خ��اوەن  نێوان  پەیوەندی  بە  س��ەب��ارەت 
لەگەڵ  خەڵك  عامەی  وات��ە  نافەلسەفییەكان، 
فەیلەسوف دەنوسێت: )ئەوان، واتە خەڵكی ئاسایی 
یان عامەی خەڵك، بە لێبوردەیی و نەرمونیانی و 
فەیلەسوفەكاندا  لەگەڵ  مامەڵە  بەزەیپیاهاتنەوە، 
گێڵ  فەیلەسوفەكان  پێودانەگەی  بەو  دەك��ەن، 
ئەو  لەسەر  یان  نییە،  زەرەری��ان  و  دەبەنگن  و 
ئەساسە مامەڵە لەگەڵ فەیلەسوفەكاندا دەكەن كە 
سەمەرەن،  و  سەیر  ڕەفتاری  خاوەن  خەڵكانێكی 
و  سەخیف  پرسیاری  و  خۆبەزلزانن  و  لوتبەرز 
دیكەوە،  لەالیەكی  بەاڵم  دەورژێنن.  پوچ  و  هیچ 
كاریگەرییەكی  دەكرێ  فەلسەفیانە،  بیركردنەوەی 
هەموو  هەڵتەكاندنی  لەسەر  قووڵی  و  گ��ەورە 
بە  حاڵەتەدا  ئالەم  هەبێت.  باوەكان،  دابونەریتە 
دەكرێت  فەیلەسوف  تەماشای  گوماناوی  چاوی 
باو  داب��ون��ەری��ت��ی  ل��ە  الدەر  كەسێكی  وەك  و 
لەقەڵەمدەدرێت، كەسێك عورف و عادات تێكدەدات، 
كەسێكە رازی نابێت بە كۆمەڵێ مەرج و نەریت، كە 
لەالیەن ئەوانی دیكەوە، بە مەرج و نەریتی راست و 
دروست دانراون. لێرەوە ئەوانەی لەسەر مەسەلەی 

رەخنەگرتن رانەهاتوون، هەست بە نیگەرانی و نا 
دڵنیایی دەكەن، كاتێ یەكێك دێت و قسە لەسەر 
شانازی  كە  دەك��ات  بیروباوەڕەكانیان  و  نەریت 
پێوەدەكەن، بۆیە پەرچەكردارەكانیان هەڵگری ڕق 
و دوژمنایەتیەكی گەورەیە. ئا بەم شێوەیە سوقرات 
بەوە تۆمەتبار كرا كە ئامۆژگاری و رێنمایی روخێنەر 
و  بەگشتی  سفستائیەكان  هەروەها  باڵودەكاتەوە، 
تایبەتی  بە  جەدەل  گۆتاری  خاوەن  مامۆستایانی 

تۆمەتبار كران )3(. 
كۆمەڵگا  لە  ئەوەیە  باسە  شایەنی  ئەوەی  لێرەدا 
خەڵكە  ئ��ەوان��ەی  ئ��ێ��م��ەدا،  ئیسالمییەكانی 
لە  و  هاندەدەن  فەیلەسوفەكان  بە  دژ  ئاساییەكە 
الیەنگرای  و  فوقەهاكان  دنەیاندەدەن،  ژێ��رەوە 
هەرە  و  یەكەم  دوژم��ن��ی  تەقلیدین.  كەلتوری 
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كە  فوقەهاكانن،  فەیلەسوفەكان،  سەرسەختی 
خەڵكی  فەیلەسوفەكان،  لەگەڵ  ملمالنێیاندا  لە 
ئاسایی تێوەدەگلێنن، تاكو تای تەرازووەكە بەالی 
بەرژەوەندی خۆیاندا بەرزكەنەوە. لێرەدا لە نمونە 
كارەساتی  روشدە،  ئیبن  حاڵەتە  ئەم  دیارەكانی 
خەڵكی  نەیارەكانی  فوقەها  ئەوەبوو  روشد  ئیبن 
لە  یەكێك  ه��ەروەه��ا  هاندا.  دژی  لە  ئاساییان 
فوقەها نەیارەكانی “كیندی” فەیلەسوف، هەولێدا 
هانبدات،  “كیندی”  بە  دژ  ئاساییەكە  خەڵكە 
لە  بوو،  فێڵبازتر  و  لێزانتر  لەو  “كیندی”  بەاڵم 
نوسینەكانیدا شێوازی كورتكردنەوەی گرتەبەر، تا 
نەیارەكانی وەك پێویست نەتوانن لە نوسینەكانی 
شێوازی  هەمان  “مەعەری”یش  تەنانەت  تێبگەن. 
لەبەر  پێدەچێ  مەعەری  گرتەبەر،  كورتكردنەوەی 
مەبەستی  بە  دەترساو  خەڵك  عامەی  لە  ئەوەی 
شاردنەوەی هەندێ لە بیروڕاكانی، پەنای بۆ ئەوە 
بردووە نوسینەكانی كورت بكاتەوە، لەم بارەیەوە 
دەڵێ: )تۆ كۆتوبەند لەسەر قسەكانی من دامەنێ، 

منیش وەك ئەوانی دیكە بە مەجاز قسەدەكەم(
عامەی  واب��وو  پێیان  رۆشنگەری،  فەیلەسوفانی 
فەیلەسوف  “المتری”  نمونە  بۆ  خراپن،  خەڵك 
لەوەدایە  دروستی  بە  دەڵێ: )خۆشبەختی عەوام 
وا بكات ئەوانی دیكە كەساس و بەدبەخت بن)4((.
)جەهل  دەڵ��ێ:  فەیلەسوف  “هلفتیۆس”ی     
خەڵكی  مەترسیدارترە،  ئ��اوات  و  هیوا  لە  زۆر 
شەڕانگێزبن(.  تا  دەبەنگن  گشتی  بەشێوەیەكی 
دڵڕەقانەی  هەڵوێستێكی  “ڤۆڵتێر”یش  هەروەها 
ئەو  هەبوو،  ع��ەوام  خەڵكی  لەبەرامبەر  توندی 
خەڵكانە  بەو  گوێ  رایدەگەیەنێت  لەوبارەیەوە 

نادات، چونكە هەمیشە وەك خەڵكانێكی ئاژاوە 
ئینسایكلۆپیدیاكەدا  لە  “دیدرۆ”  دەمێننەوە.  چی 
ع��ەوام  خەڵكی  بە  بەرامبەر  خ��ۆی  هەڵوێستی 
دەربڕیوە، پێوایە دەنگی خەڵكی عەوام دەنگێكی 

شەڕانی و گێل و دەبەنگ و نەزانینە )5(.
خۆرئاوا،  فەیلەسوفانی  ب��ی��روڕای  ئەگەر  باشە 
ئاخۆ  ئەی  ئاوابێت،  عامە  خەڵكی  بە  سەبارەت 
چۆن  دەب��ێ  موسڵمانەكان  فەیلەسوفە  بیروڕای 
بووبێت؟ لە راستیدا موسڵمانە بەراییەكان، ئەوانەی 
پشتگوێخستن  بە  بوون،  زانست  كاری  سەرقاڵی 
خەڵك  عامەی  لەگەڵ  مامەڵەیان  ڕقلێبونەوە  و 
عامە  خەڵكی  بە  روشد  ئیبن  نمونە  بۆ  ك��ردووە، 
لەو  ئەوانە  پێیوایە  و  گەورەكان(  )مناڵە  دەڵێ: 
جۆرە كەسانەن كە پشتیان پێنابەسترێت و شوێنی 
باوەڕنین، مەگەر تەنها لە الیەنی خەیاڵەوە نەبێت. 
پێیوایە  و  دەڵێ )گێل(  بەو خەڵكانە  ئیبن سینا 
و  خۆشبەختی  لەنێوان  چارەنوسیان  لەودنیا، 

نەهامەتیدا بە هەڵواسراوی دەمێنێتەوە )6(.
عەوام،  خەڵكی  لە  موسڵمانەكان  رۆشنبیرە  ڕقی 
تەنانەت لە ناوی كتێبەكانیشیانەوە دەردەكەوێت، 
العوام عن علم الكالم( و  بۆ نمونە كتێبی )الجام 
كتێبی )المضنون به علی غیر اهله( گوایە ئەو دوو 

كتێبە كتێبی ئیمامی غەزالی-ین.
ئاشكرایە فەیلەسوفانی ئیسالم، خەڵكیان بۆ دوو 
دیارترین  خاسە.  و  عامە  دابەشكردووە:  بەش 
كردبێت،  پۆلێنكردنە  لەو  قسەی  كە  فەیلەسوف 
ئیبن روشد بوو. ئەم فەیلەسوفە ئەوەی دەرخست 
زانست  بۆ  وەرگرتنیان  و  تێگەشتن  لە  خەڵكی 
جیاوازن، هەیانە حەز بە سەلماندن دەكات، هەیانە 
حەز لە گوتار و ئامۆژگاری و وەعز دەكات، هەشیانە 

حەزی لە گفتوگۆ و دیبەیتە.
ئیبن سینا-ش لە مەسەلەی پۆلێنكردنی خەڵكدا، 
نویژ  پێیوابوو  سینا  ئیبن  هەبوو،  خۆی  بیروڕای 
عامە  خەڵكی  تەنها  هەیە،  كە  شێوەیەی  ب��ەو 
ئەنجامیدەدەن، بەاڵم خەڵكی خاسە ئەنجامینادەن 
بەپێی  ش��ەرع،  نییە.  پێی  پێویستیان  چونكە 
بۆچونی ئیبن سینا، بریتییە لە تەواوكردنی نەفس، 
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بۆیە كاتێ غایەتەكە بەدەستهات، ئەوا پێویست بە 
وەسیلەكە ناكات)7(.

لە كۆتایدا ئایا پێویستە فەیلەسوف گفتوگۆ لەگەڵ 
خەڵكی عەوامدا بكات یان بێدەنگ بێت؟

فەیلەسوف  پێویستە  پێوایە  غ��ەزال��ی  ئیمامی 
نەخاتە  خۆی  بیروڕاكانی  و  دووربێت  ع��ەوام  لە 
فەیلەسوفەكە  بۆ  ئ��ەوە  چونكە  بەردەستیان، 
لەمبارەیەوە دەڵێ:  باشتر و سەالمەتترە، غەزالی 
بگرە سنگی  ناوترێ،  ئەوەی كە دەبینرێ  )هەمو 
ئازادیخوازان گۆڕستانی نهێنییەكانە-صدور االحرار 

قبور االسرار)8((.
هەرچی ئیبن روشدە، پێیوایە پێویستە خەڵكی عامە 
لە تەفسیر و ئەئویل دووربخرێتەوە و ناچاربكرێت 
بگرە  پەیڕەوبكات.  شەریعەت  روكەشەكەی  شێوە 
لەو  ڕەخنە  و  دەك��ات  پێداگری  زیاتر  ل��ەوەش 
كەسانە دەگرێ خەڵكی عامە لەو گفتوگۆ فیكرییە 
وەك  تێناگەن،  لێیان  كە  دەگلێنن  قورسەكانەوە 

ئەوەی موعتەزیلەكان كردیان.
ئیبن طفیل لە كتێبەكەیدا )حی بن یقظان(، لەسەر 
فەیلەسوف  واتە  رۆش��ت،  ئاراستەیە  ئەو  هەمان 
بیروڕاكانی خۆی بۆ خەڵكی عامە دەرنەخات. كاتێ 
ڕۆشنكردنەوەی  مەبەستی  بە  یقظان(  بن  )حی 
پێیان،  راستییەكان  گەیاندنی  و  ع��ەوام  خەڵكی 
شكستیهێنا  دەرەوە،  هاتە  خۆی  دورگەكەی  لە 
و  بێزاربوون  لێی  خەڵكی  نەبوو.  سەركەوتو  و 
بەجێیانهێشت، چونكە ئەوان لەسەر ئەوە راهاتبوون 
شەریعەت  لە  پەیڕەوی  رووكەشانە  بەشێوەیەكی 
بكات،  چاكیان  لەوەی  بوو  نائومێد  بۆیە  بكەن، 
پاشان لەو خەڵكە ڕاما، بینی بەشی هەرە زۆریان 
لە پلەی ئاژەڵێكی قسەنەكەر دان، بۆیە گەڕایەوە 

بۆ بێدەنگییەكەی خۆی )9(.
ئێمە  ئەگەر  ئ��ەوان��ەش��دا،  هەموو  لەگەڵ  ب��ەاڵم 
ئێمە  ئەوا  نەڵێین،  بە خەڵكی عەوام  راستییەكان 

خۆی.  وەك  بارودۆخەكە  مانەوەی  لە  بەشدارین 
نەكەین، ئەی  نەزان  لەگەڵ كەسی  ئەگەر گفتوگۆ 
بنەمایە،  ئەم  لەسەر  چییە؟  زانست  سودی  ئیتر 
گشتی  بەشێوەیەكی  یان  فەیلەسوف  پێموایە  من 
رۆشنبیر، پێویستە لەسەری قسە بكات و بیروڕاو 
قەناعەتە رۆشنگەرییەكانی، بۆ تەواوی مرۆڤەكان، 
بە عامە و خاسەیانەوە، بخاتەڕوو. چونكە ئەگەر 
ئەوەی نەكرد، ئەوا بوار بۆ خاوەن عەقڵە پوچەكان 
خۆشدەكات، تاكو بیروڕای خورافی و بیركردنەوەی 
كۆنەپەرستانە باڵوبكەنەوە، لێرە بەشداردەبێت لە 

دواكەوتنی كۆمەڵگاو نەتەوەكەی.
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 ،2012 ی��ەك��ەم��ی  تشرینی   4 ڕۆژی 
ئاریك  جولەكە،  ڕەگەز  بە  مێژووونوسی 
تەمەنی 95 ساڵیدا كۆچی  لە  هۆبزباوم، 
دوایی كرد و تاكو دوا ساتەكانی تەمەنی 
پارێزگاری لە هزر و ئاگایی خۆی كردبوو. 
مێژووونوسە  لە  یەكێكە  كە  پیاوە  ئەم 
هەرە ناسراوەكانی سەدەی بیستەم، ساڵی 
1916 لە خێزانێكی جولەكە و لە شاری 
ئەو  لەدایكبووە،  میسر  ئەسكەندەرییەی 
شۆڕشی  بەرپابوونی  ساڵی  هەمان  ساڵە 
سۆڤیەتی  یەكێتی  لە  ب��وو  بەلشەفیك 
ژیانی  درێ��ژای��ی  بە  هۆبزباوم  ج���اران. 
بكاتەوە،  رێكەوتە  لەو  بیر  حەزیكردووە 
رێكەوتی لەدایكبونی لە ساڵی بەرپابونی 
ئەو  هەستیكردووە  بەلشەفیك،  شۆڕشی 
لەسەر  گەورەی  كاریگەرییەكی  رێكەوتە، 
پێكهاتەی كەسایەتیەكەی دروستكردووە.

ئا
ئامادەكردنی: هەورامان وریا قانع

كۆچی دوایی ئاریك هۆبزباوم
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ئەنجامیدان  ستالین  تاوانانەی  ئەو  تەنانەت 
ملیۆن  دەی��ان  گیانلەدەستدانی  هۆی  بووە  و 
كەس، قەناعەتیان بە هۆبزباوم نەهێنا بیر لەوە 
بكاتەوە كە لەوانەیە شۆڕشی روسی، بە حوكمی 
بارودۆخەكەی، بگۆڕێت یان ببێتە ئامرازێك بۆ 
دەكرێ  ناچار  كاتێكیش  كۆمەڵ.  بە  كوشتنی 
بەرگری لە خۆی بكات، دەڵێ: )مرۆڤایەتی زۆر 
یەكێتی سۆڤیەتە،  و  روسی  قەرزاری شۆڕشی 
چونكە ئەوە یەكێتی سۆڤیەت بوو جیهانی لە 

نازیەت رزگار كرد(.
ئەم بیانووە فێڵبازانەیە، وەك دیارە زۆر راستی 
و حەقیقەتی مێژوویی گرنگ پیشتگوێدەخات، 
لەوانە ئەو حەقیقەتەی كە ستالین پەیماننامەی 
واڵتی  و  مۆركرد  هێتلەر  لەگەڵ  دۆستانەی 
یان  دابەشكرد،  خۆیاندا  لەنێوان  پۆڵەندەیان 
جیهانی  جەنگی  بەشداری  سۆڤیەت  یەكێتی 
نەبێت  كاتە  ئ��ەو  تەنها  ن��ەك��رد،  دووەم���ی 

یەكێتی  دا.  پ��ەالم��اری  ن��ازی  ئەڵمانیای  كە 
سۆڤیەتیش هیچ بژاردەیەكی دیكەی لەبەردەمدا 
لە خۆی،  بەرگریكردن  بۆ  نەبێت  ئەوە  نەبوو، 
بەشداری  و  بداتەوە  جەنگ  بە  جەنگ  وەاڵمی 

جەنگەكە بكات.
هۆبزباوم بەشێك لە ژیانی هەرزەكاری خۆی لە 
نەمسا پاشان لە بەرلین بەسەر بردووە، لەوێ 
هەرەسهێنانی دیموكراسی ئەوروپی و قەتڵوعامی 
كۆمۆنیستەكان و هەڵكشان و هاتنەسەر حوكمی 
نازییەكان دەبینێ. دواتر پێش ئەوەی هێتلەر 
جوولەكەكاندا  ب��ەڕووی  ئەڵمانیا  دەرگاكانی 
دروست  خنكێنەرەكان  گازە  ژووری  و  دابخات 
بكات، هۆبزباوم و خێزانەكەی بەرەو بەریتانیای 
خوێندنەكەی  هۆبزباوم  لەوێ  رادەكەن.  مەزن 
زۆر  و  دەك��ات  ت��ەواو  )كامبردج(  زانكۆی  لە 
ماركسی  مێژوونوسێكی  وەك  ناوی  بەخێرایی 
دەردەكات. ئەگەرچی باڵوبوونەوەی ماركسییەت 

ئاریك هۆبزباوم
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سااڵنی  میانەی  لە  و  ئەوروپادا  خۆرئاوای  لە 
پەنجا و شەستەكانی سەدەی بیستەمدا، ببووە 
جۆرێك لە مۆدە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا بەشێكی 
باڵوبوونەوەی شەپۆلی ماركسیزم بۆ كاریگەری 
لەو  یەكێك  كەببووە  دەگەڕێتەوە  پیاوە  ئەم 
فرۆشیان  زۆرترین  كتێبەكانی  مێژوونوسانەی 

هەبوو.
بۆ  هۆبزباوم  دەركەوتنەی  ئەو  هۆكاری  رەنگە 

دوو خاڵ بگەڕێتەوە:
بەریتانیا  دەژی��ا،  بەریتانیا  لە  ئەو  یەكەم: 
واڵتێكی دیموكراتی لیبراڵی بوو، بەریتانیا نەك 
تەنها ڕێگەی بە فرەیی و جیاوازی دەدا، بەڵكو 
زۆر بە توندی پشتگیریش دەكرد. بۆیە شتێكی 
سەیر نەبوو شاژنی بەریتانیا، هەمان پلە و رێز 
لە هۆبزباوم بنێت، وەك ئەو پلە و رێزەی لە 
جۆن مێجەری نابوو كە یەكێك بوو لە سەرۆك 

وەزیرانی بەریتانیا.
دووەم هۆكار لە پشت سەركەوتنە بەردەوامەكانی 
و  روون  ش��ێ��وازە  ل��ەو  بریتییە  ه��ۆب��زب��اوم، 
بەكاریدەهێنا  نوسینەكانیدا  لە  ئاشكرایەی 
لە  دەچوو  رۆماننوسێك  شێوازی  لە  زیاتر  كە 
گێڕانەوەی روداوە مێژووییەكاندا. ڕەنگە لەگەڵ 
مێژووییەكان  روداوە  بۆ  هۆبزباوم  تێڕوانینی 
هەمیشە  بەاڵم  لەگەڵیدا،  ناكۆكبیت  و  نەبیت 
حەز بە خوێندنەوەی نوسینەكانی دەكەیت. ئەو 
نییە  بریتی  دەیگێڕێتەوە،  هۆبزباوم  مێژوووەی 
دەسەاڵتدار  بەسەرهاتی  و  ژیان  گێڕانەوەی  لە 
لە  بریتییە  بەڵكو  داگیركەرەكان،  حاكمە  و 
گێڕانەوەی ژیان و بەسەرهاتی خەڵكانی سادەو 
ساكار، بریتییە لە گێڕانەوەی روداوی ژیانی ئەو 
خەڵكە سادەیەی كاتێ بەسەرهاتەكانی ژیانیان 
دەوڵەمەندتر  وێنەیەكی  دادەن��رێ��ن،  پێكەوە 

دەبەخشنە ئەوەی كە رویداوە. 
بەریتانیا  لە  هۆبزباوم  ئەوانە،  هەمو  سەرەڕای 
بووە یەكێك لە شارەزا هەرە گەورەكانی بواری 
بەشێوازێكی زۆر جوان و  ئەو  مۆسیقای جاز، 
كە  دەنوسی  -ی  جاز  مۆسیقای  لەسەر  نایاب 
هەروەها  بوو.  و سەرسوڕمان  تێڕامان  شوێنی 
ئەو یەكێكە لەو مێژوونوسە كەم و دەگمەنانەی 
بەردەوام كتێبەكانیان لە بازاڕەكاندایە. هۆبزباوم 
جیاواز  ناوچە  سەرجەم  لە  خەڵكی  وایكرد 
خوێندنەوەی  لە  ڕوو  جیهانەوە،  جیاوازەكانی 
مێژووو بكەن. رەنگە تەنها ئەم خاڵە بەس بێت 

بۆ ئەوەی ناوی بە نەمری بمێنێتەوە.
س��ەدەی  سییەكانی  ل��ەدەی��ەی  ه��ۆب��زب��اوم 
بیستەمدا، هاوڕێكانی لەقوتابخانە پێیان وتووە 
)كوڕە ئینگلیزەكە(، خێزانەكەی ساڵی 1933 
ئەڵمانیا جێدەهێڵن و دەگەڕێنەوە بۆ بەریتانیا 
كە زێدی ڕاستەقینەی باوكیەتی. هۆبزباوم لە 
لەدایك  لە ئەسكەندەرییە  یاداشتەكانیدا دەڵێ 
بووە، باوكی سەر بە خێزانێكی ئینگلیزییە كە 
سێ  لەو  بووە  یەكێك  دایكی  ب��ووە،  دارت��اش 
بووە  بازرگانی مجەوهەرات  باوكیان  كە  كچەی 
ئەسكەندەرییە  خێزانەكەی  كاتێ  ڤییەنا.  لە 
جێدەهێڵن، هۆبزباوم تەمەنی سێ ساڵ بووە، 
بۆیە هیچی وای لەسەر ئەو شارە بیرناكەوێتەوە، 
تەنها قەفەزێكی بچوكی باڵندە نەبێت لە باخچەی 
ئاژەاڵن، لەگەڵ تۆزقاڵێكی كەم لە گۆرانییەكی 
یۆنانی بۆ مناڵ. هۆبزباوم چیتر دەرفەتی ئەوەی 
بۆ نەڕەخسا سەردانی ئەسكەندەرییە، شوێنی 
بەجێهێشتنە  ئەو  و  بكاتەوە  لەدایكبوونەكەی 
بۆ  دیكەی  جارێكی  نەیتوانی  بەجێیهێشت، 

بگەڕێتەوە.
ئەم مێژوونوسە، نەیارەكانی پێش هاوڕێكانی، 
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مێژوونوسی  دواهەمین  كە  بەوەدادەنێن  دان 
چەندین  خاوەنی  هۆبزباوم  مەزنە.  ماركسی 
كتێبە، بە ناوبانگترینیان چوارینەی )سەردەمی 
 1962 س��اڵ��ی   )1848-1789 ش����ۆڕش 
ساڵی  سەرمایە(  )س��ەردەم��ی  باڵوبوەتەوە، 
1975 باڵوبوەتەوە، )سەردەمی ئیمپراتۆریەت( 
)س��ەردەم��ی  ب��اڵوب��وەت��ەوە،   1978 س��اڵ��ی 
توندڕەوی( ساڵی 1994 باڵوبوەتەوە. ئەو چوار 
بەرگە ڕووماڵی مێژووی مۆدێرنە دەكات، لەگەڵ 
بایەخدانی بە شتە ورد و بچوكەكان. هۆبزباوم 
كاریگەری  لەژێر  شێوەكان  لە  شێوەیەك  بە 
بووە،  فەرەنسیدا  )الحولیات(ی  قوتابخانەی 
داوەو  الوەكییەكان  بەشتە  بایەخی  زیاتر  بۆیە 

زۆر ئاوڕی لە رووداوە گەورەكان نەداوەتەوە.
سەدەی  رایگەیاندووە  ڕاشكاوی  بە  هۆبزباوم 
ئەو،  زێڕینی  سەدەی  خۆشناوێت،  بیستەمی 
س��ەدەی  ماركس،  ك��ارل  مامۆستاكەی  وەك 
نۆزدەهەمە كە پڕ بووە لە بەڵێنی رۆشنگەری 
بەاڵم سەدەی  گەشبین،  فیكری  و  تێڕوانین  و 
لەباربرد. الی  ئەوانەی  بیستەم هات و هەموو 
و خۆشنەویستنەی سەدەی  ڕق  ئەم  هۆبزباوم 
لە  و  ق��ووڵ  هەستوسۆزێكی  ل��ە  بیستەم، 
گرتبوو.  سەرچاوەی  گ��ەورەوە  نائومێدییەكی 
بڵێ:  بیستەم  سەدەی  بە  ئاوا  دەیویست  ئەو 
نەدەبوو  بیت،  ئاوا  نەبویت  ئەوە  شایەنی  تۆ 
و  هیوا  كە  بكەی  نائومێد  ئ��اوا  مرۆڤایەتی 
ه��اوارەی  ئەم  هەبوو.  پێت  زۆری��ان  ئاواتێكی 
لە  پشتی  نییە  سۆفییەك  ه��اواری  هۆبزباوم، 
هاواری  هەروەها  كردبێت،  لە خەڵكی  و  دونیا 
ئەكادیمییەكی گۆشەگیری نێو راڕەوەكانی زانكۆ 
مێژوونوسێك  و  زانایەك  هاواری  بەڵكو  نییە، 
لەناوەڕاستی جەنگە  كە خۆی  تێكۆشەرێكە  و 

گەورەكانی سەدەكەدا بینییەوە.
بە  بیستەم،  س��ەدەی  واب��وو  پێی  هۆبزباوم 
هەندێ  سەدەكە،  كۆتایی  چارەكی  تایبەتی 
مرۆڤایەتی  پێشتر  بینی،  بەخۆیەوە  دیاردەی 
شتی لەو شێوەیەی بەخۆیەوە نەبینیوە. لەوانە 
سێیەمەوە  جیهانی  لە  پەناهەندە  ملیۆنان  بە 
پەناگایەكدا  بەشوێن  و  ئەوروپا  كردە  روویان 
بێ  و  بێتاوان  خەڵكی  توندڕەوی  دەگ��ەڕان. 
دامودەزگاكانی  تاكو  لەناوبرد  زیاتر  گوناهی 
سااڵنی  جەزائیری  ئەوە  بۆ  )نمونە  دەوڵەت، 
چارەكی  هەروەها  دەهێنێتەوە(.  نەوەدەكان 
بەخۆیەوە  دەسەاڵتدارێكی  سەدەكە،  كۆتایی 
كیمیایی  مێژوودا  لە  یەكەمجارە  بۆ  كە  بینی 
بەكاربێنێت  خ���ۆی  میللەتەكەی  ب��ە  دژ 
گەورە  دەوڵەتی  چەندین  حسێن(.  )س��ەدام 
بچوك  دەوڵەتی  بە  بوون  و  لێكهەڵوەشانەوە 
كیانە  ماركس،  وەك  تەواو  )هۆبزباوم  بچوك. 

بچوكەكانی خۆشنەویستووە(. 
بیستەم،  س���ەدەی  پێیوایە  ه��ۆب��زب��اوم     
خلیسكاوەتە  و  لەدەستداوە  خۆی  هاوسەنگی 
ناو توندڕەوی و دەمارگیری و نا جێگیرییەوە، 
ئەمە دوای ئەوەی ماوەیەكی زێڕینی بەخۆیەوە 
نێوان  دەكەوێتە  ماوەیەی  ئەو  وات��ە  بینی، 
كۆتایی جەنگی دووەمی جیهانی تا ناوەڕاستی 
كۆمەڵێ  م��اوەی��ەدا  ل��ەو  حەفتاكان.  سااڵنی 
گۆڕانكاری ئابوری و كۆمەاڵیەتی گەورە رویاندا 
و ئاستی بوژانەوەی ئابوری بەڕادەیەكی بەرچاو 
كەڵەكەبوونی خێرای سامان  بەاڵم  بەرزبوەوە. 
دابەشكردنێكی  بە  بوو  هاوشان  مەعریفە،  و 
مەعریفەیە  و  سەروەت  ئەو  و  نادادپەروەرانە 
كەوتنە دەست كۆمەڵێ گروپی زۆر تایبەتەوە، 
لە  هەڕەشە  تەنانەت  تایبەتانە،  گروپە  ئەم 
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جیهانی  كە  دەكەن  دامودەزگایانە  ئەو  خودی 
سەرمایەداری خۆی دروستیكردوون.

لەسەر ئاستی رۆشنبیریش، ئێستا هەموو شتێ 
پاش  ماركسیزم،  پاش  پ��اش(:   ( بووەتەوە 
بونیادگەری، پاش تازەگەری..هتد. بەاڵم دوای 
ئەو هەمو )پاش(ە چی دیكە دێت؟ هۆبزباوم هیچ 
تێڕوانینێكی گەشبینانەی بۆ ئایندە نەخستەڕوو، 
گوایە وەك مێژوونوسێك ئەوە ئەركی ئەو نییە. 
بەو  بڕوای  هۆبزباوم  پێدەچێت  زیاتر  لەوەش 
دەڵێ:  كە  نەمابێت  ماركس  بەناوبانگەی  قسە 
گۆڕینی جیهان،  لە  بریتییە  )ئەركی سەرەكی 
ئەمە دوای ئەوەی فەیلەسوفەكان تەنها كاریان 
لە  هۆبزباوم  كەچی  بوو(.  جیهان  لێكدانەوەی 
لە  زیاتر  بیستەمدا،  سەدەی  كۆتایی  سااڵنی 
)فیورباخ(ەوە نزیكبوو تا ماركس و رایگەیاند 
لە  بریتییە  ئێستاش،  تا  س��ەرەك��ی  ئەركی 
لێكدانەوەی جیهان، پێش ئەوەی بیر لە گۆڕینی 
بكەینەوە. بەتایبەتی لەم قۆناغەی ئێستادا كە 

تابڵێی ئاڵۆزە و بەناویەكدا چووە.
ل��ەگ��ەڵ ماركس  ل��ەم خ��اڵ��ەوە، ه��ۆب��زب��اوم 
یەكناگرێتەوە كە جارێك لە جارەكان وتبووی: 
دەكات  باس  كێشانە  ئەو  تەنها  )مرۆڤایەتی 
كە دەتوانێ چارەسەریان بكات(، وەلێ ئەوەتا 
دیكە  كێشەی  چەندین  دووچ��اری  مرۆڤایەتی 
چارەسەریان  نەتوانێ  پێدەچێت  كە  ب��ووە 
هاتووەتە  ت��ازە  واقیعێكی  ه��ەروەه��ا  بكات. 
ئاراوە، ئەم واقیعە بەخێراییەكی سەرسوڕهێن، 
خۆیهێناوە  لەگەڵ  ت��ازەی  بەهای  كۆمەڵێ 
بۆ  ئامادەنەبوو  جارێ  مرۆڤایەتی  هزری  كە 

پێشوازیلێكردنی.
هۆبزباوم وەك خۆی دەڵێ، لە میانەی سەرنج 
و گوێگرتن، چاودێری كەوتنی بەها كۆنەكانی 

كردووە، بە تایبەتی ئەو بەهایانەی بە درێژایی 
لە  )ئ��ەو  پەیوەستبووە  پێیانەوە  ژی��ان��ی 
تەمەنی شانزە ساڵییەوە پەیوەندی بە حیزبی 
پیاوە دڵی  ئەم  بەاڵم  كۆمۆنیستەوە كردووە(، 
كۆمەڵگای  ئەگەر  كە  دەدای���ەوە  ب��ەوە  خۆی 
سۆشیالیزم نەبوایە، ئەوا سیستمی سەرمایەداری 
پالنە  ئەو  بەردەوامبێت،  ژیاندا  لە  نەیدەتوانی 
ئابوری  لە  سەرمایەداری  سیستمی  ئابورییەی 
سیستمی  بوو  ئ��ەوە  وەری��گ��رت،  سۆشیالیزم 
سەرمایەداری لە مردنێكی راستەقینە رزگاركرد.
بوو،  جوولەكە  بەڕەچەڵەك  گەرچی  هۆبزباوم 
بەاڵم ئەوە رێگری لەوە نەكرد لە دژی ئیسرائیل 
راوەستێت. ئەو لەگەڵ كۆمەڵێ لە جوولەكەكانی 
هارۆڵد  بەناوبانگ  شانۆنوسی  لەوانە  هاوڕێدا، 
پنتەر كە ساڵی 2005 خەاڵتی نۆبڵی وەرگرت، 
بێالیەنەكانی  )دەنگە  بەناوی  ڕێخراوێكیان 
ئەوانە  لەگەڵ  هۆبزباوم  دروستكرد،  جوولەكە( 
و چەندان كەسی دیكە، نامەیەكی زۆر توندیان 
كانونی  لە  )گ��اردی��ان(  رۆژن��ام��ەی  و  نوسی 
دووەمی ساڵی 2009 باڵویكردەوە، لەو نامەیەدا 
بە توندی ئیدانەی ئەو كوشتوبڕینە دەكەن كە 
سوپای ئیسرائیل لە غەزە پێی هسەتابوو، بە 
درێژكراوەی ئەو هێرشانەیان لە قەڵەمدا كە بە 

شەست ساڵە دەكرێتە سەر فەلەستینیەكان.

سەرچاوەكان: 
محمد علی فرحات، االوان، 5 تشرینی یەكەمی 

2012
یەكەمی  تشرینی   7 االوس��ط،  الشرق  طاهری،  امیر 

2012
فاظل السلطانی، الشرق االوسط، 7 تشرینی یەكەمی 

2012
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 )Aesthetics ستاتیكا«)   « یا  ناسی«  »جوانی 
بەم  بریتانیكا«  زاراوەی  »فەرهەنگی  گوێرەی  بە 
هونەر  هزری  لێكۆڵینەوەی  ك��راوە:»  پێناسە  چەشنە 
ئەزموونە  و  هەڵسوكەوت  جۆراوجۆرەكانی  چەشنە  و 

پەیوەندیدارەكان بە هونەرەوە 1«.
دەگەڕێتەوە  یۆنانی  وشەیەكی  بۆ  وشەیە  ئەم  رەگەزی 
كە ماناكەی دەبێتە )هەست پێكردن(. بۆ سەرهەڵدانی 
ئەم چەمكە، مێژوویەكی دیاریكراومان لەبەر دەست نییە، 
زەینی  هونەر،  سەرهەڵدانی  سەرەتای  لە  هەر  چونكە 

مرۆڤ هەمیشە بەرەو جوانی هۆگرایەتیی نیشان داوە.
ئەم چەمكە  لەمەڕ  هزرییەكان  و  تیوری  باسە  هەوەڵین 
سەردەمی  دیكەی  هزرڤانی  چەن  و  »ئەفالتوون«  بۆ 
»النجاینووس«  و  »هۆراس«  »ئەرستۆ«،  وەك  كۆن 
دەگەڕێتەوە. هەر كام لەم كەسایەتیگەلە پێوەرێكیان بۆ 
باشی یان نەباشی هونەر بە چەشنی گشتی و بەرهەمی 

ئەدەبی بە چەشنێكی تایبەتی دامەزراندووە.

نووسینی: د. بەهرام میقدادی 
و. لە فارسییەوە: بابەك سەحرانەوەرد

جوانی ناسی    
»ئاوڕدانەوەیەك لە مێژووی 

بزاڤی جوانیناسی«    
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بە  فێركاری  پەرتووكی)كۆمار(  لە  »ئەفالتوون« 
سەرەكیترین تایبەتمەندی بەرهەمی ئەدەبی لە ئەژمار 
و  لەناوچوویی  باڵوبوونەوەی  لە  پارێز  بۆ  و  هێناوە 
شیعردا  لە  جوانی  هەبوونی  ئەخالقی،  داڕم���اوی 
روانگەی  بە  دژ  »ئەرستۆ«  ب��ەاڵم  رەتدەكاتەوە. 
مامۆستاكەی، لە كتێبی »بووتیقا« بە الیەنگری لە 
شیعر هەڵدەستێت و لەزەت و چێژ بردن لە خوێندنەوەی 
بەرهەمگەلی ئەدەبی لە یەكەمین مەبەست و ئامانجی 

هەبوونی ئەو دەقە لە ئەژمار دێنێت.  
روانگە و بیرۆكەی » هۆراس« لەسەر ئەم كۆڵەكە 
بینا كراوە كە دەبێت نێوان ئەم دوو چەمكە ئاشتی 
بوون(  )سەرخۆش  هێمانەی  دوو  ئەو  بكرێت.  ساز 
بەرهەمی  لێكدانەوەی  پێوەرگەلی  لە  )فێركاری(  و 
سەدەگەلی  لە  دوات��ر  دێنێت.  ئەژمار  لە  ئەدەبی 
ناوەندی و ڕێنێسانسیش، هەر كام لەم بیرۆكانە یان 
بە  كە  ئەوەی  یان  و  ئارا  هاتنە  یاخود  رەتكرانەوە 

شرۆڤەی جۆاروجۆر هەمیسان سەریان هەڵدا.

بە تەواوی ئەمانە، زاراوەی جوانی ناسی بۆ یەكەم جار 
لە ساڵی )1750(ی زاینی وەك وتەزایەكی فەلسەفی 
لە كتێبێك هەر بەم ناوە لە الیەن » ئەلیكساندر بووم 
گارتن«  پەرتووكە »بووم  لەم  برا.  كار  بە  گارتن« 
بەشوێن پەیوەندی نێوان لێكدانەوەی جوانی لە یەك 
ئامانجی  ترەوەیە.  الیەكی  لە  هونەر  بیرۆكەی  و  ال، 
ئەم نووسەرە بەدەسهێنانی راڤەیەك لە هونەر بوو كە  
وەك چەشنێك لە چەشنگەلی داهێنەریەتی مرۆڤ كە 
مەبەستی بەكار هێنانی جوانییە، بهێنێتە ئارا. بەاڵم 
گەورەترین گۆڕانكاری لەم بوارەدا لە الیەن »ئیمانوێل 

كانت« فەیلەسووفی ناوازەی ئەڵمانی بەكار براوە.
بە  پەتی«  ئەقڵی  كتێبی»ڕەخنەی  لە  »كانت« 
لە  فەلسەفی  لێكۆڵینەوەی  میتافیزیكی  رەوشتی 
ئەم  ئاوڕدەداتەوە.  جوانیناسی  مەسەلەی  شیكاری 
نێوان  پردێك  وەك  جوانی  مەزنە،  فەیلەسووفە 
جیهانی بەرهەست و دەرهەست لە ئەژمار هێناوە و 
ئەو تام و لەزەتانە كە لە جوانی هونەر لێدەبێتەوە 
لە چەشنە هەستیارەكانی دیكەی بەتام و چێژبوون 
جیا دەكاتەوە و ئەوانە ناو دەنێت: ) تام و چێژە 

بێ الیەنەكان(.
تەواو  دیاردەیەكی  جوانی  »كانت«،  ڕوانگەی  بەم 
پەیوەندیار بە هەست لە قەلەم دراوە و گرینگییەكی 
ڕۆحی و دەرونی بۆ دابین بووە. هەر لەو سەردەمەدا 
 ( وەك  جوانی  بەناوبانگ،  فەیلەسووفی  »هیگڵ« 
و  ناولیدەنێت   ) هزر  ئاسای  هەست  دەنگدانەوەی 

لەسەر ڕوانگەی كانت پێداگرییەكی زۆر دەكات .
ئەمە بووەتە بنەمای فەلسەفی و فیكری جوانیناسی 
بۆ هاتنە ناوگۆڕەپانی ئەدەبەوە. كەواتە، بە كۆتایی 
هاتنی سەدەی هەژدهەم و سەرەتای سەدەی نۆزدهەم، 
بۆ  و  كردەوە  فەڕەنسا جێی خۆی  لە  ناسی  جوانی 
یەكەم جار لە بواری ئەدەب رەنگدانەوەیەكی ئەوتۆی 
دەبێت. لە ساڵی 1804 »بینامین كۆنستان 2« لە 



187

وێستگەكان72

بیرەوەرییەكانی خۆی لەمەڕ جوانی ناسی ئاماژە بۆ 
روانگەی كانت ئەدات. دوای بینامین، » تیۆفیل گۆتیە 
3« لە پێشەكیی دوو بەرهەمی خۆی بە ناو) ئالبێرت 
بۆ  دروشمی )هونەر  دووموپەن(  مادمازێل  و  تووس 
سەرەتایییەكانی  بەیاننامە  و  راگەیاندوە  هونەر(ی 
ئەم بزاڤەی خستە ئاراوە. لە روانگەی ئەو، ئامانج و 
ئاكامی هونەر سیما و روخساری جوانە و هیچ پێوەرێك 
هەڵسەنگاندنی  پێوانەی  ناتوانێت  مەبەستە  لەم  بەر 
لە ئەژمار بێت. هەر لەم زەمەنە »بودلێر«،  هونەر 
» تێۆدۆر دووبانڤێل 4« و »فلۆبێر« بە  جەخت و 
تێكۆشانی خۆیان بۆ رزگاربوونی هونەر، لەم نووسەرە 
الیەنگریان كرد. بەاڵم لە ئەمەریكا تەنها »ئێدگار ئالن 
پۆ« شاعیر و نووسەرە هەرە گەورەی رۆمانتیك بوو 

كە دەبێتە پێشەنگی بزاڤی جوانیناسی.  
ئالن   « لە  وتارێك  ن��اوی  شاعیرێتی«  »بنەمای 
هەڵوێستی  بە  گەشە  دەق��ە  ل��ەم  كە  ب��وو   » پۆ 
هونەر بۆ هونەر لە بەستێنی شیعر ئەدات. ئەو لە 
رەتكردنەوەی فێركاری، ئەم پرسە دەهێنێتە ئارا كە 
چۆن دەكرێت بۆ دەربڕینی حەقیقەت، كە پەیویست 
لە هەست  بە زمانێكی سانا، روون، كورت و دوور 
هەیە، ئێمە لە شیعر یارمەتی وەربگرین. بە واتەی 

ئەو، كۆكردنەوەی شیعر و حەقیقەت ئەستەمە.
تایبەت  بە  نۆزدهەم  سەدەی  كۆتایی  لە  دەیە  سێ 

هۆی  ب��ووە  زایینی  )1880(ی  دەی���ەی 
جوانی  بزاڤی  سەركەوتوویی  و  سەرهەڵدان 
ناسی لە بەریتانیا، بەو جۆرە كە  تینێكی 
زۆری پێدرا. » واڵتر پیتر 5« نووسەر و 
رەخنەگەری ئینگلیزی، یەكەم نووسەر بوو 
كە دوای کاریگەری وەرگرتنی راستەوخۆی 
شاعیرانی  و»گرووپی   »6 ڕاسكین  »جان 
پێش رافائێل 7« لە نووسەرە پێشەنگەكانی 
كۆكردنەوەی  سەرقاڵی  خۆی  فەڕەنسە، 
لە  بزاڤە  ئ��ەم  فیكری  بنەمای  میتۆدی 
كتێبی  ئ��ەو   1873 لە  ك��رد.  بەریتانیادا 
لە مێژووی رێنێسانسی باڵوكردەوە و  توێژینەوەیەك 
باسی رێژەیی بوونی ئەدەبی خستە ئاراوە. »پیتر« 
لە ژێر كاریگەرێتی »بودلێر« و »فلۆبێر«، وای بۆ 
دەچوو كە گەران بە شوێن حەقیقەت وەك ئەوەیە كە 
شوێن تراویلكە كەوتبێتی وبەر لەوە هیچ شتێكی دیكە 
بەدی ناهێنێت و لەو بڕوایە بوو كە هونەر دەبێت لە 

هەموو كۆت و بەندە دەرەكییەكان رزگار بێت.
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ئەدەبی  بەرهەمی  فوڕمی  لەسەر  هەروەها  »پیتر« 
بۆ  پێوەرێك  وەك  شێوازیش  و  دەك��ات  پێداگری 
ئ��اراوە.  دەهێنێتە  بەرهەمە  جۆر  ئەم  لێكدانەوەی 
كۆتایی  لە  پیتر«یش  »واڵتر  روانگەی  و  ئەندێشە 
چەند  بەسەر  خۆی  كارتێكەری  نۆزدەهەم  س��ەدەی 
 «  ،»8 جانسۆن  »لیۆنێل  وەك  ن��اوازە  نووسەری 
ئیڕنێست داوسۆن « و »ئۆسكار وایڵد 9«ی نوواندوە. 
لە بەرهەمگەلی ناوازەی ئەم بزاڤە دەكرێت ئاماژە بە 
 )10 گرەی  دوریان  )وێنەی  ناو  بە  »وایڵد«  رۆمانی 

بدرێت.
)قوتابخانەی  بە  ناسی  جوانی  بزاڤی  چی  ئەگەر 
ناو  لە  كاتێكیش  هیچ  بەاڵم  گەیشت،  لەناوچوویی( 
تەنانەت  و  نەهێنا  هەرەسی  ت��ەواوی  بە  و  نەچوو 
»ئیلیۆت«ی  و  باتلێر«  »ویلیام  وەك  شاعیرانێك 
خستە ژێر كاریگەرێتی و پەنجە دەسەاڵتی خۆییەوە. 
   سەرەڕای ئەوەی كە دروشمی خۆبژیوی بەرهەمی 
ئەدەبی وەك یەكێك لە كۆڵەكەكان و واتاگرینگەكانی 
قوتابخانەی جوانی ناسی بوو، دواتر بووە بنیاتنەری 
هاوچەرخیش،  ئەدەبی  رەخنەی  بزاڤی  گەورەترین 

واتە رەخنەی نوێ .

پەراوێزەكان:
  Roy  Davis ‘’ Aesthetics’’ , Encyclopaedia-11
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ژێدەر:
   فەرهەنگی زاراوەی رەخنەی ئەدەبی) لە ئەفالتوون-
دوكتۆر   : نووسینی  ئەمڕۆ(،  سەردەمی  هەتا  ەوە 

بەهرام میقدادی، دەزگای فكر روز، تاران:1999



189

وێستگەكان72

ئامادەكردنی: باوكی ڕەهەند

باڵوكراوەكانی
دەزگای چاپ و 
پەخشی سەردەم
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لە  ژیانی  چیخۆف..  ئەنتۆن 
وێنەدا

نایاب  كتێبە  لەو  یەكێكە  ئەمە     
زمانی  بە  ئێستا  تا  گرنگانەی،  و 
چیخۆف  ئەنتۆن  ل��ەس��ەر  ك���وردی 
لە  كتێبەكە  گرنگی  نوسرابێت. 
یەكەمیان  دەردەكەوێت:  خاڵدا  سێ 
بەسەرهاتی  خۆی  چیخۆف  ئەوەیە 
ژیان و گوزەرانی خۆی دەگێڕێتەوە، 
هەرزەكاری  و  منداڵی  باسی  خۆی 
باس  دەك��ات.  خۆی  گەورەبونی  و 
و  تەمەنی  جیاوازەكانی  قۆناغە  لە 
خۆشی و ناخۆشییەكانی دەكات و 
خوێنەر لە رێگەی ئەو قۆناغانەوە 
ژیانی  وێنەیەكی ڕوون و ئاشكرای 

دروستدەبێت.  ال  روسیای  نوسەرەی  كەڵە  ئەم 
دووەم خاڵی گرنگی ئەم كتێبە بریتییە لەو ئەلبومی 
و  باڵوكراونەتەوە  نوسینەكاندا  لەپاڵ  وێنەیەی 
بەخشیوە.  كتێبەكە  بە  گەورەیان  جوانییەكی 
بێگومان بوونی وێنە لەناو كتێبدا، چێژێكی زیاتر 
و زۆرتر دەدات بە خوێنەر و لەكاتی خوێندنەوەدا 
كەمتر ماندوو دەبێت. سێیەم خاڵی گرنگ بریتییە 

ل����ەوەی خ��وێ��ن��ەر لە 
میانەی تەماشاكردن و وردبونەوە لە وێنەكانەوە، 
سەردەمەی  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە  زۆر  تا  كەم 
ناو  دەڕوات���ەوە  و  ج��اران  سۆڤیەتی  یەكێتی 
نۆزدە.  س��ەدەی  كۆتایی  سااڵنی  كەشوهەوای 
بەشێك لە وێنەكان چیرۆكی شار و شەقامەكان و 
چیرۆكی خێزان و هاوڕێكانی چیخۆف و چیرۆكی 
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مناڵی و گەورەیی و پیربونی چیخۆف -مان بۆ 
وێنەكاندا،  تەماشاكردنی  كاتی  لە  و  دەگێڕنەوە 
ئەو گۆڕانكاریانە بەدیدەكەین كە بەسەر روخساری 

ئەم چیرۆكنوسە مەزنەدا هاتووە.
   بێگومان بوونی ئەو هەموو وێنەیە كە نزیكەی 
تیشكێكی  و  رون��اك��ی  دەب��ێ،  وێنەیەك   730
لەگەڵ  چیخۆف،  ژیانی  سەر  دەبەخشنە  زیاتر 
لە  و  كتێبە  ئەم  ناو  نوسینەكانی  خوێندنەوەی 
هەمانكاتدا تەماشاكردنی وێنەكان، هەستدەكەیت 
و  شارەكان  شەقامی  بەناو  -دا  چیخۆف  لەگەڵ 
كۆاڵنی گوندەكانی ئەو سەردەمەی روسیادا دێیت 
شوێنانە  ئەو  تەواوی  هەستدەكەی  دەچیت،  و 

دەناسیت و ئاشنایت پێیان.
چیخۆف ئەگەرچی تەمەنێكی تابڵێی كەم ژیاوە 
لەو  ئ��ەوەش��دا  لەگەڵ  ب��ەاڵم   ،)1904-1860(
تێپەڕی  ساڵ   44 لە  كە  ژیانیدا  كەمەی  ماوە 
نەكردووە، توانیویەتی ببێت بە یەكێك لە ئەدیبە 
ناسراوەكانی جیهان، تەنانەت بە درێژایی مێژوو، 

بە باشترین نوسەری كورتە چیرۆك دادەنرێت.
لە  هەر  چیخۆف  سەرچاوە،  هەندێ  بەپێی     
تەمەنی مناڵییەوە عاشقی شانۆ و ئەدەب بووە، 
ژیانیدا  لە  یەكەمجار  بۆ  تەمەنی 13 ساڵیدا  لە 
دەڕوات بۆ بینینی یەكەم نمایشی شانۆیی )ئۆپرای 
هێلین(ی باخ، لەو چركەساتەوە دەبێتە یەكێك 
تێكستی  كۆمەڵێ  دواتر  و  شانۆ  شەیدایانی  لە 
شانۆیی دەنوسێت كە تا رۆژی ئەمڕۆمان، لەسەر 
لەو  چیخۆف  نمایشدەكرێن.  جیهاندا  شانۆكانی 
دەست  پولێكی  و  پارە  هەر  بچوكەیدا،  تەمەنە 
بۆ  ژورەوە  چوونە  بلیتی  بە  دەی��دا  بكەوتایە، 
پشتەوەی  ریزی  لە  هەمیشە  و  شانۆگەریەكان 

شانۆكە دادەنیشت، چونكە نرخی دانیشتن لەو 
ریزە هەرزانتر بووە! 

   چیخۆف كاتێ لە زانكۆی مۆسكۆ، خوێندكاری 
نوسین  بە  دەستی  ب��ووە،  پزیشكی  كۆلیژی 
كردووەو لە هەردوكیاندا بەردەوام بووە، واتە لە 
كاری نوسین و خوێندنی پزیشكی و لەمبارەیەوە 
ئەدەبیش  و  ژن��ەك��ەم��ە  )پزیشكی  دەڵ���ێ: 

عەشیقەكەمە(.
   كتێبی ئەنتوان چیخۆف.. ژیانی لە وێنەدا، 
ژیانی  بەناو  ئەدەبییە،  و  رۆح��ی  گەشتێكی 
یەكەم  لە  گەشتێكە  م��ەزن��ەدا،  نوسەرە  ئ��ەم 
الپەڕەی  دواهەمین  تاكوو  كتێبەكەوە  الپەڕەی 
زیندویی چیخۆف دەكەیت  بە  كتێبەكە، هەست 
و هەست دەكەی پێكەوەن و پێكەوە الپەڕەكان 
هەڵدەدەنەوە و گوێت بۆ چیخۆف شلكردووە كە 
یەك بە یەك باسی وێنەكانت بۆ دەكات و باسی 

ئەو رۆژگارەت بۆ دەكات كە تێیدا ژیاوە.
بێگەردەوە  رەووف  بەڕێز  لەالیەن  كتێبە  ئەم 
كتێبەكەدا  پێشەكی  لە  وەك  بەكوردی،  كراوە 
تا  و  هەوادارانی چیخۆفم  لە  نوسیویەتی: )من 
سەریم  لە  كە  وتارێك  چەند  لە  بێجگە  ئێستا 
بەرهەمەكانی  ل��ە  كتێبیشم  س��ێ  ن��ووس��ی��وە 
وەرگێڕاوە(، ئەم ئاشنابونەی وەرگێڕ بە ژیان و 
بەرهەمەكانی چیخۆف، وایكردووە لە وەرگێڕانی 
ئەم كتێبەدا سەركەوتوبێت و ئەو پەیامە نەرم 
و ژیاندۆستیەی لەناو نوسین و وێنەكاندایە، بە 

ئاسانی بگەیەنێت بە خوێنەر.
گەورەیە،  قەبارە  الپ��ەڕەی   336 كتێبەكە     
تیراژی 1000 دانەیە و نرخی 6000 شەش هەزار 

دینارە. 
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بلیمەتە شێتەكان
   ئەم كتێبە یەكێكە لە كتێبەكانی نوسەری 
عەرەب »رەجا ئەلنەقاش 1934 - 2008«، 
نوسەری كتێبەكە لە پێشەكیەكی كورتدا 
كتێبە  ئەم  نوسینی  لە  خۆی  مەبەستی 
)چەندین  دەڵێ:  لەوێدا  ئەو  دەربڕیوە، 
ساڵی دوورودرێژە تێبینی دەكەم زۆرێك 
ع��ەرەب،  تازەكانی  ن��ەوە  كوڕوكاڵی  لە 
تەنانەت لەنێو خوێندەواران  و دەرچوانی 
بۆ  نێگەتیڤیان  تێڕوانینێكی  زانكۆشدا، 
و  هەیە   رۆشنبیری  و  فیكر   و  ئ��ەدەب  
بەشێوەیەكی خراپ لێیان دەڕوانن. ئەوان 
پێیانوایە رۆشنبیری بەشێوەیەكی گشتی 
و  قورس(  ئێسك  )شتێكی  لە  بریتییە 
عەقڵ  و دەروون شەكەت  و ماندودەكات. 
لەبەرئەوە تەنها رۆشنبیرییەكی سوك  و 
گرنگیپێدانی  بایەخ  و  شوێنی  ڕوكەش، 
نەوە تازەكانە. بەاڵم ئامرازە رۆشنبیرییە 
قووڵ  و جدییەكان، لەسەرو هەموشیانەوە 
كتێب، بوونەتە كۆمەڵێ مەسەلە باشترە 

مرۆڤ لێیان دووركەوێتەوە، تاكو حاڵەتی ڕۆحی  و 
تەندروستی لە الوازی  و نەخۆشكەوتن بەدووربگرێت  
و پارێزگاریان لێبكات. من هیچ گومانێكم لەوە نییە 
گەنجانی ئەمڕۆ، بە تەنها ئەوان بەرپرسی ئەم دیاردە 
نێگەتیڤەی ژیانی رۆشنبیریمان نین. زۆرێك لە ئەدیب 
 و نوسەران بەشدارن لە دروستكردنی ئەم دیاردەیەدا. 
چونكە ئەو ئەدیب  و نوسەرانە، لە گوزارشتكردن  و 
دەربڕین  و بیركردنەوەدا، ڕوویان لە ئاڵۆزی كرد، تا 
وایلێهات رۆشنبیری گشتی، وەك جۆرێك لە حوكمی 
لێهات،  هەتاهەتایی  زۆرەملێی  و  سەخت   ئیشی 
بەسەر مرۆڤێكی بێگوناهدا كە هیچ خەتاو تاوانێكی 

نییە.
پێشكەشی  ب��ەوەی  دڵخۆشم  كە  كتێبە  ئ��ەم     
نێوان  لە  هەوڵێكە  دەكەم،  گەنجانی  نوێی  نەوەی 
هەوڵە زۆرەكانی دیكە، بۆ البردن  و سڕینەوەی ئەو 
وەهمانەی پەیوەستن بە مەسەلەكانی رۆشنبیری  و 
فیكر.  و  هونەر   و  ئەدەب   لە  جیاوازەكانییەوە  لقە 
ژیانی  لە  جیا  شتێكە  رۆشنبیری  نییە  راست  ئەوە 
مرۆڤ بە خۆشی  و ناخۆشییە جۆراوجۆرەكانییەوە. 
تویژێكن  و  رۆشنبیران  نییە  راست  ئەوە  هەروەها 
لە ناوچەیەكی دوورەپەرێزی جیهاندا دەژین، كۆمەڵە 
قەشەیەكی ئاڵۆزن كە هیچ كەسێك لە نهێنییەكانیان 
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رۆشنبیری  ئەوەیە  راستییەكە  بەڵكو  تێناگات. 
م��رۆڤ،  خەمەكانی  كێشە  و  لە  گوزارشتكردنە 
رۆشنبیرانیش هەم كۆمەڵێ شتیان خۆشدەوێ  و هەم 
دەچێژن  ئازار  دیكەیە،  شتی  كۆمەڵێ  لە  رقیشیان 
 و دووچاری هەمان ئەو كێشە مادیی  و مەعنەویانە 
دەبن كە دووچاری هەمو خەڵكی دەبێت. هەوڵدان بۆ 
ئاشكرا كردنی هەندێ لە ماناكانی ژیانی رۆشنبیری  و 

رۆشنبیران، بابەتی ئەم كتێبەیە.
   نایشارمەوە ئامانجی روون  و ئاشكرای من لە نوسینی 
ئارەزوی  و  رۆشنبیری   حەزی  ئەوەیە  كتێبە،  ئەم 
خوێندنەوە  و هەستكردن بەوەی جیهانی رۆشنبیری 
تێیدا  مرۆڤەكان  كە سەرجەم  ژیانە  هەمان جیهانی 
بێگەرد  راشكاوانە  و  شێوەیەكی  بە  وەلێ  دەژین، 
 و راستگۆیانە، الی گەنجان بوروژێنم. ئەو ئەزمونە 
تێپەڕیون   پێیدا  رۆشنبیران  كە  جیاوازانەی  جیاواز 
و گوزراشتیان لێكردووە، بە راست  و هەڵەیەوە، بە 
شكستییەوە،  و  سەركەوتن   بە  خۆشییەوە،  ئازار و 
هەمان ئەو ئەزمونانەیە كە تەواوی مرۆڤەكانی دیكە، 
لە هەمو شوێنێكدا، تێیدا دەژین  و پێیدا تێدەپەڕن. 
حەماسی  پەرۆشی  و  توانی  كتێبە  ئەم  گەر     
بۆ  ئەوان  زیاتری  حەزی  رۆشنبیری  و  بۆ  گەنجان 
ئەو  من  ئەوا  بوروژێنێت،  خوێندنەوە  فێربوون  و 
لەپێناودا  كتێبەكەم  كە  بەدەستهێناوە  ئامانجەم 
نوسیوە  و پێشكەشی خوێنەرانم كردووە. پوختەی 
لە  بریتییە  بیگەمێ،  دەم��ەوێ  من  ئامانجەی  ئەو 
گەنجان   لەنێوان  پتەو  هاوڕێیەتیەكی  دروستكردنی 
و جیهانی ڕۆشنبیری  و ئەدەب  و هونەر. من گومانم 
حەز  قووڵكردنەوەی  كۆمەڵگاكەماندا،  لە  لەوەنییە 
لە  ئامانجێكە  م��رۆڤ،  رۆشنبیرییەكانی  مەیلە   و 
باڵوبونەوەی  چونكە  پیرۆزەكان.  ه��ەرە  ئامانجە 
مانای  دروست،  راست  و  شێوەیەكی  بە  رۆشنبیری 
دیوار  لەو  زۆرێ��ك  دەتوانێت  كۆمەڵگاكەمان  وایە 

خۆی  و  لەنێوان  ڕێگرن  كە  ببڕێت  بەربەستانە   و 
رێنیسانس  و پێشكەوتن  و تێگەشتنی راست بۆ ئەم 

سەردەمە سەختەی تێیدا دەژین.
كتێبەدا،  ئەم  الپەڕەكانی  دوتوێی  لە  خوێنەر     
دەگوێزێتەوە  كۆنەكانەوە  سەدە  لە  هەستدەكات 
عەرەبی   نیشتیمانی  لەنێوان  تازەكان.  سەدە  بۆ 
دێت  و  جیهاندا  جیاوازەكانی  جیاواز  نیشتمانە  و 
دەچێت. لەنێوان ئەدەب  و سیاسەت، شارستانیەت  و 
هونەر، ڕوداوەكانی مێژوو و  رەوشتی خەڵك، دێت 
 و دەچێت. پرۆگرامی كتێبەكە لەسەر بنچینەی ئەم 
گەشتە رۆحییە جۆراوجۆرانەی نێوان ژیان  و هونەر  
و مێژوو دامەزراوە. رەنگە ئەم گەشتە لە دواجاردا 
چەند الپەڕەیەكمان لە توانا  و ماندوبونی مرۆڤەكان، 
لە پێناو گەیشتن بە چاكە  و خۆشبەختی  و ستاتیكا، 
ئاشكرا  بۆ  جیاوازەكان  جیاواز  چاخە  درێژایی  بە 
بكات. مرۆڤ لە هەموو ئەم توانا  و ماندوبونانەیدا، 
بووە.  دۆڕاو  جارێك  بووە  و  سەركەوتوو  جارێك 
روون  و  كانییە  س��ەر  خستۆتە  دەستی  جارێك 
بێگەردەكان، چەندین جاریش بووەتە هۆكاری ئێش  
و ئازار بۆ خۆی  و بۆ ئەوانی دیكەش. لەگەڵ هەموو 
تێدەپەڕێت،  راناوەستێ  و  بۆخۆی  ژیان  ئەوانەشدا 
مرۆڤ دڵخۆشدەبێت  و خەمباریشدەبێت. لە هەموو 
خۆشبەختی  و  بۆ  بااڵ  نمونەیەكی  حاڵەتەكاندا 
كامەرانی پێویستە، تەنانەت ئەگەرچی ئەو نمونە 
بااڵیە، لە نەوەیەك لە نەوەكانیشدا، بە شێوەیەكی 

تەواوەتی بەدینەهاتبێت(.
   لێرەوە ئەم كتێبە هەوڵێكە بۆ هاندانی گەنجان 
بكەنە  كتێب  و  نزیكببنەوە  كتێب  دنیای  لە  تاكو 
بەشێك لە ژیانی خۆیان و بەشێك لە كاتی خۆیان 

بۆ خوێندنەوە تەرخان بكەن.
مامناوەندییە،  قەبارە  كتێبەكە 345 الپەڕەی     

تیراژی 600 دانەیە، نرخی 5000 هەزار دینارە.
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ئینسایكلۆپیدیای كۆمەڵناسی
   ئەم كتێبە یەكێكە لە بەرهەمە بە پێزەكانی 
دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم كە لە ماوەی 
رابردودا باڵوكراوەتەوە. لە راستیدا بوونی ئەم 
ئینسایكلۆپیدیایە بە زمانی كوردی، كارێكی 
و  دەستخۆشی  جێگای  و  بەسودە  تابڵێی 
پێزانینە، چ بۆ وەرگێڕی كتێبەكە بەڕێز دانا 
كە  دەزگای سەردەم  بۆ  و چ  مەال حەسەن 

بەشێوەیەكی پوخت و جوان چاپیكردووە.
   ئاشكرایە كتێبخانەی كوردی لە مەسەلەی 
كتێبخانەیەكی  كۆمەڵناسیدا،  بابەتەكانی 
هەژارە و ژمارەی ئەو كتێبانەی لەم بوارەدا 
چاپكراون، تابڵێی كەمن و تینوێتی خوێنەر 
ناشكێنن، بەتایبەتی ئەو خوێنەرانەی حەز 
بە خوێندنەوەی ئەم جۆرە كتێبانە دەكەن 
و دەیانەوێت لەم بوارەدا خۆیان پێبگەیەنن. 
گەلێك  سودێكی  كتێبە  ئ��ەم  ه��ەروەه��ا 
گەورە بە خوێندكارانی بەشی كۆمەڵناسی 
دەگەیەنێت، چونكە  كوردستان  زانكۆكانی 
تەنها  خوێندكاران،  لە  بەشێك  ئاشكرایە 

زمانی كوردی دەزانن، ئەمەش لەكاتی خوێندن 
گرفتی  دەرچ��ون��ی��ان،  تێزی  نوسینی  لەكاتی  و 
گەورەیان بۆ دروست دەكات. نەبونی سەرچاوە بە 
زمانی كوردی لە بوارەكانی كۆمەڵناسی، یەكێكە لە 
كێشە گەورەكانی ئەمڕۆ كە رووبەڕوی خوێندكارانی 
و  زانستی  كتێبە  نەبوونی  دەبێتەوە.  بااڵ  خوێندنی 
مەعریفی و فەلسەفی و كۆمەاڵیەتیەكان، بە زمانی 
كتێبخانەكاندا،  لە  چ  و  زانكۆكان  لە  چ  ك��وردی، 
و  خوێندكار  كەمتوانایی  بۆ  سەرەكییە  هۆكارێكی 

دابەزینی ئاستیان.
   لێرەوە باڵوبوونەوەی ئەم كتێبە، دێت بۆ ئەوەی 
كەمەكێك ئەو بۆشاییە گەورەیە پڕ بكاتەوە و ببێتە 

س��ەرچ��اوەی��ەك بۆ 
هەموو ئەوانەی لە بواری كۆمەڵناسیدا كاردەكەن، چ 
وەك خوێنەر، چ وەك خوێندكار و چ وەك توێژەر. 
كۆمەڵناسی  زاراوەی  زۆری  ژمارەیەكی  كتێبە  ئەم 
نوسین  لە  زۆریان،  هەرە  بەشێكی  كە  لەخۆگرتووە 
و توێژینەوە كۆمەاڵیەتیەكاندا، بەشێوەیەكی بەرباڵو 
بەكاردەهێنرێن، ئەم خاڵە وادەكات كتێبەكە بەهایەكی 
ئەو  شەرحكردنی  و  شیكردنەوە  هەبێت.  زیاتری 
كەسانە  ئەو  هەموو  گەورەی  یارمەتییەكی  زاراوانە، 

دەكات كە حەز لە دنیای كۆمەاڵناسی دەكەن.
   ئەم كتێبە 648 الپەڕەی گەورەیە، تیراژی 1000 

هەزار دانەیە و نرخی 10000 هەزار دینارە.
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ئەهووراییەكانی  س���رودە  گ��ات��اك��ان 
زەردەشت

وایكردووە  كە  سەرەكییەكان  هەرە  هۆكارە  لە  یەكێك 
زەردەش��ت،  وەك  گ��ەورەی  كەسایەتییەكی  ئێستا  تا 
نەبونی  لە  بریتییە  نەناسرێت،  باش  شێوەیەكی  بە 
لەسەر  ك��وردی،  زمانی  بە  باوەڕپێكراو،  سەرچاوەی 
لەسەر  كوردی  كتێبخانەی  هەژاری  كەسایەتییە.  ئەم 
و  ژیانی  شوێنی  و  لەدایكبوونی  زادگای  و  زەردەشت 
وەك  پیاوە  كەڵە  ئەم  وایكردووە  ئاینیەكەی،  رێبازە 
لە  و هەمیشە جۆرێك  نەخرێتەسەر  تیشكی  پێویست 
ئەو  و  ژیانی  و  لەدایكبوونی  شوێنی  لەسەر  تەمومژ 

زمانەی قسەی پێكردووە، بمێنێتەوە.
لێرەوە ئەم كتێبە دێت بۆ ئەوەی تاڕایەكی باش ئەو 
و  ژیان  بە  بكات  ئاشنامان  و  بڕەوێنێتەوە  تەمومژە 
لەدایكبوون و زێدی راستەقینەی زەردەشت.  شوێنی 
زەردەشت  لەسەر  وردی  زانیاری  كتێبە چەندین  ئەم 
كتێبێكە  واتە  لەخۆدەگرێت،  ئاینیەكەی  رێبازە  و 
و  دەناسێنێ  خوێنەر  بە  زەردەش���ت  نزیكەوە  لە 
كە  ب��ەردەس��ت  دەخاتە  گرنگی  زان��ی��اری  كۆمەڵێ 
دواجار ئەو زانیاریانە دەبنە سەرچاوەیەكی گرنگ بۆ 
زەردەشتناسی و تێگەشتن لە ئاین و رێنماییەكانی.

لەم كتێبەدا باس لە چەندین وشە و زاراوەی گرنگی 
زاراوان��ە  و  وشە  ئەو  و  دەكرێت  زەردەش��ت  فیكری  ناو 
وادەكات  ئەمەش  شیكراونەتەوە،  جوان  شێوەیەكی  بە 
تێگەشتن لە كتێب و نوسینەكانی زەردەشت ئاسانتربێت. 
چونكە بێ تێگەشتن و زانینی مانای ئەو وشە و زاراوانە، 
زەردەشت  تێڕوانینەكانی  و  بیروڕا  و  فیكر  لە  ئەستەمە 
تێبگەین. لەوانە باس لە مانای وشەی ئاهورا، ئەمشاسپنتە، 
ئەشا، ڤەهومەنا، خشەترا، ئارمەیتی، هەروتات، ئەمرتات 
كراون. بێگومان ئەم وشانە بەشێكی سەرەكین لە فیكری 
زەردەشتادا و تێگەشتن لێیان و لەو واتایانەی هەڵگرین، 
وادەكات بە ئاسانی لە جیهانی ئەم بیرمەدە تێبگەین و 
لەو قۆناغانەش تێبگەین كە فیكری ئەم بیرمەندەی پێدا 
تێپەڕیووە. لە راستیدا ساغكردنەوەی مانای ئەو كۆمەڵە 
وشەیە، كارێكی گرنگی ئەم كتێبەیە و بایەخی كتێبەكەی 
زیاتر كردووە. چونكە وەك وتمان تێگەشتن لەو وشانە، 
و  زەردەشت  فیكری  لە  تێگەشتن  بۆ  یەكەمە  هەنگاوی 

ه����ەن����گ����اوی 
یەكەمە بۆ چوونە ناو جیهانی كتێبەكانی ئەم بیرمەندەوە.
م��ح��ەم��ەدی«  »ه����ادی  ب��ەرێ��ز  كتێبەكە  وەرگ���ێ���ڕی 
نوسیوە  كتێبەكە  بۆ  درێ��ژی  تاڕادەیەك  پێشەكییەكی 
ئەم  لەخۆگرتووە،  كتێبەكەی  الپەڕەی   28 نزیكەی  كە 
هەم  ناساندنی  بۆ  باشە  گەلێك  دەروازەیەكی  پێشەكییە 
كتێبەكە و هەم زەردەشت و ئەو سیستمە فەلسەفی و 
ئەخالقییەی زەردەشت كاری لەسەر كردووە یان راستتر 
دایمەزراندووە. واتە وەرگێڕ كارێكی باشی كردووە كە 
ئەو پێشەكییە بە پێزەی بۆ كتێبەكە زیاد كردووە و 
چەندین زانیاری گرنگ و بایەخداری لەسەر زۆر الیەنی 
زەردەشت لەخۆگرتووە. بەمەش كتێبەكە دەوڵەمەندتر 

بووە.
   ئەم كتێبە 157 الپەڕەی قەبارە بچوكە و تیراژی 600 

دانەیە و نرخی 2500 دینارە.
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خۆشەویستێكی ترسناك
لە پێشەكیەكەیدا     ئەم كتێبە وەك 
نوسەری  رۆم��ان��ی  دووەم  ن��وس��راوە، 
كە  مۆراكامی«یە،  »هارۆكی  ژاپۆنی 
چاپكراوە.  ژاپۆن  لە   1992 ساڵی  لە 
باسكردنە  رۆمانەكە،  سەرەكی  هێڵی 
لە  بەاڵم  خۆشەویستی،  مەسەلەی  لە 
دەكرێ  جیاوازەوە.  دیدگایەكی  چەند 
لەم  سەرەكی  هەرە  پرسیاری  بڵێین 
بۆچی  ئێمە  لەوەی  بریتییە  رۆمانەدا 
كەسێكی  و  خۆشدەوێ  كەسێكمان 
چییە  ئ��ەوە  خۆشناوێت؟  دیكەمان 
هۆگری  ژیانت  هەمو  تۆ  وادەك���ات 
تەواوی  پێتخۆشبێت  و  بیت  كەسێك 

زیندەگی خۆتی لەگەڵدا بەشبكەیت، بەاڵم لە 
دیكە  كەسێكی  لەگەڵ  ناتوانیت  هەمانكاتدا 

بژیت و پێتخۆشنییە تەنانەت بیبینیت؟
پیاوێكی  رۆمانەكە،  سەرەكی  كارەكتەری     
رۆژان��ە  پیاوەی  ه��ەزاران  ئەو  وەك  ئاساییە 
نزیكەوە  ل��ە  ت���اڕادەی���ەك  و  دەیانبینین 
حەز  دیكە  كەسێكی  هەر  وەك  دەیانناسین، 
پەیوەندیی  دروستكردنی  و  خۆشەویستی  لە 
لە  بەرامبەری.  لەگەڵ ڕەگەزەكەی  عاشقانەیە 
هەمانكاتدا وەك هەر پیاوێكی دیكەی ئاسایی، 
حەزی لە مومارەسەكردنی سێكسە و بۆ ئەو 

مەبەستەش لەگەڵ چەندین ئافرەتدا دەنوێت. 
هەندێجار  ئەوەیە،  كاراكتەرە  ئەم  كێشەی 
پاكیزەیی  و  ڕۆحی  خۆشەویستیەكی  بەشوێن 
گەورەدا دەگەڕێت، هەندێجاری دیكە دوور لە 
پێداویستیەكی  وەك  تەنها  و  خۆشەویستی 
و  دەگەڕێت  ئافرەتدا  شوێن  بە  جەستەیی 

سێكسی لەگەڵ دەكات. 
   بە مانایەكی تر »هاجیما« كە كارەكتەری 
سەرەكی رۆمانەكەیە، لەنێوان دوو جیهاندا دێت و 
دەچێت، جیهانێك عەشقی پێدەبەخشێت و وەك 
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لەگەڵ  دەكات،  هەڵسوكەوت  عاشق  كەسێكی 
پێدەبەخشێت،  جەستەی  لەزەتی  جیهانێك 
خۆشەویستییەكی  هیچ  لەزەتە  ئەو  ئەگەرچی 
خۆخاڵیكردنەوەیەكی  تەنها  و  تێدانەبێت 
تێركردنی  بەجێهێنانی  تەنها  یان  ناچارییە 
جیهانە  دوو  ئەم  سێكسییەكەیەتی.  غەریزە 
لەپاڵ یەكدا بە تەریبی  بە درێژایی رۆمانەكە 
دەڕۆن، وەلێ لە هەندێ جێدا جیهانی یەكەم 
زاڵە و زۆر بە چڕی ئامادەیە، كەچی لە هەندێ 
الپەڕەی دیكەدا جیهانی دووەم دێتە پێشەوە 

و پاشەكشە بە جیهانی یەكەم دەكات.
   پێویستە ئەوە بڵێین كە »هاجیما« زیاتر 
حەز لە جیهانی یەكەمیان دەكات و مەیلی بەالی 
مەسەلەی عەشق و ئەڤین و دڵداریدا زۆرترە، 
وەك بەالی مەسەلە جەستەییەكان. ئەم پیاوە 
بەشێكی زۆری تەمەنی تەرخاندەكات بۆ گەڕان 
سەردەمی  خۆشەویستەكەی  دۆزی��ن��ەوەی  و 
ناوی  و  شەلە  تۆزێك  كچێكی  كە  منداڵی 
و  گەڕان  ئەم  لەكاتی  بەاڵم  »شیمامۆتۆ«یە. 
لە چێژی  بێبەشناكات  سۆراخكردنەیدا، خۆی 
سێكسییەكانییەوە  غەریزە  بەدەم  و  جەستە 
دەچێت و تاڕادەیەكی باش تێریان دەكات. ئەم 
كاراكتەرە لە میانەی گەڕانەكەیدا چەند جارێك 
خۆشەویستەكەی دەدۆزێتەوە و لێوندەبێتەوە. 
ئەوەشی ئەم گەمەی دۆزینەوەیە و لێونبوونە 
ئەنجامدەدا، كچەكەیە، واتە »شیمامۆتۆ«یە.

ئاڵۆزە،  و  سەیر  كچێكی  »شیمامۆتۆ«     
دەكرێ بڵێن پڕ نهێنییە و نایەوێت نهێنییەكانی 
بۆ  نهێنییەكانی  نایەوێت  تەنانەت  دەركەوێت، 
بدركێنێت.  خۆشەویستیشی  »هاجیما«ی 

دێتەوە،  پاشان  و  وندەبێت  كاتێ  كچە  ئەم 
هەندێ نهێنی دەپەڕنە ناو ژیانی، بێ ئەوەی 
ئەو  بزانن  نە خۆشەویستەكەی  و  نە خوێنەر 
نهێنیانە چییە. تەنها ئەوە نەبێت كچەكە داوا 
لە خۆشەویستەكەی دەكات سەبارەت بە ژیانی 
ئەویش  نەپرسێت.  لێ  نێهێنییەكانی هیچی  و 
بە گوێی دەكات و هیچی لێناپرسێت. بێگومان 
مۆراكامی،  هارۆكی  واتە  رۆمانەكە،  نوسەری 

ئەویش نایەوێت ئەو نهێنیانە دەركەون.
كە  هاجیما  وەك  خوێنەر  ئێمەی  لێرەوە     
نهێنیانە  بەو  پەی  بووە،  شیمامۆتۆ  شەیدای 
»شیمامۆتۆ«دا  ونبوونی  لەكاتی  كە  نابەین 
دێنە ناو ژیانییەوە. ئەمەش وا دەكات خوێنەر 
و  بگەڕێت  نهێنیانەدا  ئ��ەو  دوای  بە  خ��ۆی 
هەوڵی  رۆمانەكەدا  الپەڕەكانی  دوتوێی  لە 

دۆزینەوەیان بدات.
   دواجار پێویستە سەبارەت بە وەرگێڕانەكە 
»ئ���ەردەاڵن  وەرگ��ێ��ڕ  ب��رای  لە  دەستخۆشی 
عەبدوڵاڵ« بكەین كە سەركەوتوانە رۆمانەكەی 
شوێندا  هەندێ  لە  بەاڵم  كوردی.  بە  كردووە 
زیاد لە پێویست )كە(ی بەكارهێناوە، ئەو زیاد 
خوێندنەوەی  كاتی  لە  وایكردووە  بەكارهێنانە 
قورسی  جۆرێك  بە  هەست  شوێنانەدا  ئەو 
بكەیت. دەكرا بڕێكی زۆر لە )كە(یانە الببرێن. 
بەردەم  لە  ئێمە  بچوكە،  تێبینییە  لەو  جگە 
وەرگێڕانێكی پوخت و جوانداین و بە ئاسانی 
لێیتێدەگەین و دوچاری هیچ جۆرە گرێوگۆڵێك 

نابین.
ئەم كتێبە 251 الپەڕەی قەبارە بچوكە، تیراژی 

700 دانەیە، نرخی 4000 دینارە.
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