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پالتۆ

ل برۆت
شائێ

می

ەالل 
كاوە ج

ەوە: 
مانیی

ە ئەڵ
و. ل

لێچواندنی هێڵ

لێچواندنی هێڵ ئەو دیدە سەرجەمییەی كردەكێتی 
تەنیا  خ��ۆردا  لێچواندنی  لە  كە  دەك��ات  ئ��اوەاڵ 
ئاماژەی بۆ درا. ئێمە لە لێچواندنی هێڵدا ئەزموونی 
ناكەین،  چاكە  ئیدێی  لەبارەی  نوێ  شتێكی  هیچ 
بەاڵم ئەم لێچواندنە بەواتایە، چونكە پالتۆن لێرە 
هەندێك روانگەی ئەو تێڕوانینە كە ناونراوە تیۆریی 
لەتەك  پێكەوە  دەشێت  و  دادەڕێژێت  ئیدێكان، 
دیالۆگەكانی مێنۆن، فایدۆن و سیمپۆزیۆندا دیدێكی 
سەرجەمیمان بۆ فەلسەفەی پالتۆن لە دیالۆگەكانی 
قۆناغی ناوەڕاستدا پێبگەیەنن. بۆیە لەبار دەبێت 
بناغەیی  گریمانەی  پالتۆن،  مەبەستەكانی  كە 
دیدەی  ئەم  بۆ  ئەو  ئەرگومێنتەكانی  گرنگترین  و 

ووەم
بەشی د

ن
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كردەكێتی، لە لێچواندنی هێڵەوە دابڕێژین، لێرەشدا 
دیاریكراودا  سنوورێكی  لە  تەنیا  ئێمە  كە  دەبینین 
ئیدێكان  تیۆرییەكی  لە  پڕمەغزایانە  دەتوانین 
بدوێین. پالتۆن سۆكرات نابزوێنێت بۆ ئەوەی گۆڕان 
بدات،  دۆگمایی   - فەلسەفەیی  سیستەمێكی  بە 
سیستەمێك كە ناوبنرێت رێبازی پالتۆن، نەخێر ئەو 
دەكێشێت  كردەكێتی  بۆ  ئێمە  دیدی  نەخشەیەكی 
كە وەاڵمی پرسیاری تایبەتی دەداتەوە و كێشەگەل 
چارەسەر دەكات، بەاڵم پرسیارگەلی دیكە دەخاتەوە 
و زۆر كەم رۆشنە كە داخۆ یان چۆن ئەو پرسیارانە 

شیاوی وەاڵمدانەوە بن.

A
ئاوەز                                                     ئیدێ
زانین                                                                                    شیاوی 

ناسین
        D

زەین                                                    بابەتە 
ماتماتیکیەکان

C
بڕوا                                                           بابەتەکان
بۆچوون                                  ئەوە کە دیارە

D
                                   وادان��ان                                                             

سێبەر

 E

میشائێل برۆت

A
ئاوەز                                                     ئیدێ

زانین                                              شیاوی ناسین

        B
زەین                                بابەتە ماتماتیکیەکان

C
بڕوا                                                           بابەتەکان

بۆچوون                                       ئەوە کە دیارە

D
وادانان                                                             سێبەر

E
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دەك��ات  هاوگفتوگۆكەرەكەی  لە  داوا  س��ۆك��رات 
بەشی  چوار  بەسەر  كە  بكات  هێڵێك  پێشبینیی 
كەرتە  ئەم  یەكەی  هەر  دابەشیوە.  نایەكساندا 
بۆ  و  كردەكێتی  بەشێكی  بۆ  نیشانەیە  جیاوازانە 
جۆر و شێوازێكی مەئریفەی بابەتەكانی ئەو كایەیەی 
جیاوازیی  خۆردا  لێچواندنی  لە  پالتۆن  كردەكێتی. 
شتانەدا  ئەو  و  دەرككردن  جیهانی  نێوان  لە  كرد 
جیاوازیكردنە  بەم  ناسینن،  شیاوی  هزر  بە  كە 
)AC( و )CE( جیاوازیكردنێك لە نێوان كایەكانی
ئەو  كایەی  رووبكەینە  سەرەتا  با  دەگونجێت.  دا 
 )AB( ناسینن. كەرتی بە هزر شیاوی  شتانە كە 
تەرخانكراوە بۆ كایەی ئیدێكان، فۆرمی مەئریفەی 
ئەم كەرتە بریتییە لە ئاوەز، واتا ئەوە ئاوەزە كە 
دەتوانێت ئیدێكان بناسێت. كەرتی )BC( تایبەتە 
و  ژمارەكان  واتا  ماتماتیك،  بابەتەكانی  كایەی  بە 
 ( زەینەوە  بەڕێی  ئەمان  ئەندازەییەكان.  فیگورە 
Verstandملكە الفهم( دەناسرێن. چ ئیدێكان و چ 
بابەتە ماتماتیكییەكان سەر بە كایەی ئەو شتانەن 
مرۆ  ئەمە  بەرانبەر  بزانرێت.  لەبارەیان  كە دەشێت 
 ،)DE(و )CD( لەبارەی بابەتەكانی هەردوو كایەی
كە بریتین لە كایەی بابەتەكانی جیهانی ئەزموونمان 
و سێنسیانە شیاوی دەرككردنن، تەنیا پێی دەكرێت 
 )CD( كەرتی  چێبكات.   )Meinung( بۆچوون 
تایبەتە بە بابەتەكانی جیهانی دەرككردن. ئێمە هەر 
گریمانەیەك لەبارەی ئەوان بكەین، گریمانەكە شتێكە 
كەرتی  هەبێت.  پێی  بڕوامان  دەتوانین  تەنیا  كە 
)DE( تایبەتە بە كایەی سێبەر و وێنەدراوەكان، بە 
 )Mutmassung( دیدی پالتۆن تەنیا وادانان

لەبارەی ئەوان شیاوە.
جیاوازەكانی  درێژییە  هێڵ  لێچواندنی  راڤ��ەی  بۆ 

تاكە كەرتەكان گرنگن. كایەی ئەو شتانە كە تەنیا 
ئەوەندەی  دوو   ،)AC(ناسینن شیاوی  هزر  بە 
ئەم  یەكەی  )CE(.ه���ەر  دی��ارە  جیهانی  كایەی 
رێ��ژەی  هەمان  بە  دی  جارێكی  بەشەهێڵە  دوو 
دوو   )AB( ئیدێكان  كایەی  دابەشێنراوە.   2:1
 ،)BC(ماتماتیكە بابەتەكانی  كایەی  ئەوەندەی 
دوو   )CD( دی��ار  جیهانی  بابەتەكانی  كایەی 
ئ��ەوەن��دی ك��ای��ەی س��ێ��ب��ەرەك��ان��ە)DE(. پالتۆن 
دەسوێژێك  وەك  كەرتەهێڵەكان  درێژیی  نایەوێت 
چەندێتی  )مەقولە(  گۆتەی  بەڕێیەوە  و  وەربگرێت 
Wirklichkeit/( كردەكێتییەكەمان  لەبارەی 
شتێك  دەیەوێت  بەڵكو  چێبكات،    )Aktualität
دیكەوە،  كایەیەكی  بە  كایەیەك  پابەندی  لەبارەی 
پێشتربوونی كایەیەك لە كایەیەكی دی دەرببڕێت. 
لێچواندنی  لە  كە  پابەندییە  ئەو  دەشێت  بەگشتی 
پێشان  درێژی  جیاوازەكانی  پەیوەندییە  بە  هێڵدا 
دیاری  دەروێنە  و  سەوێنە  واژەكانی  بە  دەدرێ��ت، 
دەروێنەی  تەنیا  وێنەدراوەكان  و  سێبەر  بكرێت. 
جیهانی دیارن، بابەتەكان سەروێنەن و دەروێنەكان 
ئەوەی  بۆ  دەبزوێنێت  پالتۆن سۆكرات  دەخەنەوە. 
ئەم پەیوەندییەی سەروێنە - دەروێنە كە لە نێوان 
بابەتەكان و سێبەرەكاندا هەیە، بەسەر پەیوەندیی 
نێوان ئیدێكان یان بابەتە ماتماتیكییەكان و جیهانی 
  )DE( بە )CD( دەرككردندا بەكارببات. پەیوەندیی
هاوشێوەی پەیوەندیی )AC(�ە بە )CE(. جیهانی 
دیار هیچی دیكە نییە جگە لە دەروێنەی ئیدێكان 
و بابەتە ماتماتیكییەكان. كێ  جیهانی ئەزموونمان 
بە كردەكێتی و سەرجەم و راستەقینە دابنێت، ئەو 
كەسە بەسەهووداچووە بە هەمان شێوەی كەسێك 
سێبەر  دەرككردندا  جیهانی  لە  گۆیا  دەبێژێت،  كە 
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پالتۆن   - راستەقینەن  كردەكێتیی  وێنەدراوەكان  و 
ئەم وێنەیە لە لێچواندنی ئەشكەوتدا دەیهێنێتە بەر 

باس.
دەشێت  دەروێ��ن��ەوە  ب��ە  سەروێنە  پەیوەندیی 
ب��ەدواوە  لێرە  و  جیابكرێنەوە  روانگە  دوو  وەك 
پەیوەندییەكە  تێدەكەین:  رووی���ان  بەتایبەتی 
پابەندیی  و  پێشتربوون  روانگەی  بۆ  جیابكرێتەوە 
هەبوون)Existenz( ، ئەوجا روانگەی پێشتربوونی 
لە  كایەبابەتێك  بابەتەكانی  ناسینی  )ئەولەویەتی( 
كایەبابەتێكی دی و پابەندیی شیمانەكانی ناسینی 

دیكەوە.  كایەبابەتێكی  بە  كایەبابەتێك  بابەتەكانی 
یەكەمیان ناودەنرێت روانگەی ئۆنتۆلۆگیانە. تێگەی 
»تا  گریكیی  واژەی  لە  ئۆنتۆلۆگیانە  پێشتربوونی 
دێتەئاراوە.  »بوونەوەرەكان«�ەوە  واتا  ئۆنتا«وە، 
و  هەبوون  كە  ببێژێت  تێگەیە  بەم  دەیەوێت  مرۆ 
جۆری هەبوونی كایەكردەكێتییەك بەندە بە هەبوون 
و جۆری هەبوونی كایەكردەكێتییەكی دیكەوە. ئەم 
پابەندییە لەوەدایە كە بەبێ  هەبوونی كایەكردەكێتیی 
كایەكردەكێتیی  ناشێت  شێوەیەك  هیچ  بە  یەكەم 
ئۆنتۆلۆگییەوە  رووی  لە  بۆیە  هەبێت.  دووەم 
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كایەكردەكێتیی  بەرانبەر  یەكەم  كایەكردەكێتیی 
 )DE( سێبەرەكان  پابەندیی  سەرەكییە.  دووەم 
پێشانی   )CD( دی��ارەوە  جیهانی  بابەتەكانی  بە 
دەدات كە رەوشی تەواو بێكێشە و رۆشن هەن بۆ 
نییە  تێدا  گومانی  هیچ  ئۆنتۆلۆگیانە:  پێشتربوونی 
ئەو  هەبوونی  بە  بەندە  سێبەرێك  هەبوونی  كە 
بابەتێك  )گەر  دەخاتەوە  سێبەرەكە  كە  بابەتەوە 
نەشیاوە  ئەوا  بخاتەوە،  بتوانێت سێبەر  كە  نەبێت 
كە  شێوازە  و  جۆر  ئەو  ئەوجا  هەبێت(،  سێبەر 
چۆن بابەتێك هەیە، سێبەری ئەو بابەتەش دیاری 
دەكات. پالتۆن سۆكرات دەبزێوێت بۆ ئەوەی ئەم 
تێڕوانینە رابگەیەنێت: ئەم پێشتربوون و پابەندییە 
 )CE( ئۆنتۆلۆگییە هەروەها لە نێوان جیهانی دیار
دەناسرێن.  هزر  بە  كە  هەیە  بابەتانەشدا  ئەو  و 
كردەكێتیی جیهانی دەرككردن بەندە بە كردەكێتیی 
ئیدێكان و بابەتەكانی ماتماتیكەوە - ئەمە تێزێكی 
كێشەمەندە و ناچارمان دەكان خۆمانی بە فراوانی 
پابەندی  روانگەی  دووەم  بكەین.  خەریك  پێوە 
ناودەنرێت روانگەی »ئێمپیستێم«ی. ئەم تێگەیە لە 
وشەی گریكیی مەئریفەوە )ئێپیستێمێ ( دەبرێتەوە. 
دەگەیەنێت  واتایە  ئەو  ئێپیستێمی  پێشتربوونی 
لە  سەرەكیترە  كایەیەك  بابەتەكانی  مەئریفەی  كە 
هەروەها  دیكە،  كایەیەكی  بابەتەكانی  مەئریفەی 
بریتییە  كایەیەك  بابەتەكانی  مەئریفەی  پابەندیی 
بە  كایەیەك  بابەتەكانی  مەئریفەی  پابەندیی  لە 
بابەتەكانی كایەیەكی دیكەوە. سەرلەنوێ  دەتوانین 
مەئریفەی  ن��ێ��وان  ل��ە  پ��ەی��وەن��دی  ن��م��وون��ەی  ب��ە 
سێبەرەكان و مەئریفەی بابەتەكاندا كە سێبەرەكان 
بێكێشە  و  پڕمەغزا  كە  بدەین  پێشانی  دەخەنەوە، 
گەر  بدوێین:  ئێپیستێمی  پابەندیی  لە  گەر  دەبێت 

كەسێك بییەوێت سێبەرێكی دیاریكراو بناسێت، ئەوا 
دەبێت ئەو بابەتە بەڕوونی بناسێت كە ئەو سێبەرە 
بابەتە كە سێبەرەكە  ئەو  زانینی  بەبێ   دەخاتەوە. 
لەبارەی  راستەقینە  زانینێكی  نەشیاوە  دەخاتەوە، 
سێبەرەكە هەبێت. گەر كەسێك بیەوێت سێبەرەكان 
كەسە  ئەو  بكات،  دیاری  بابەتەكان  لە  سەربەخۆ 
ناچار دەبێت پشت بە وادانان ببەستێت. تێزەكەی 
لەبارەی  تێگەیشتنمان  ئەوەی  بۆ  ئەمەیە:  پالتۆن 
جیهانی ئەزموون هەبێت، دەبێت بە ناچاری پشت 
ئەمەش سەرلەنوێ    - ببەستین  ئیدێكان  زانینی  بە 

تێزێكی پڕكێشەیە كە گەرەكە لێی تێبگەین.

كایەی بابەتە ماتماتیكییەكان

و  ئۆنتۆلۆگیانە  پابەندیی  تێزی  لە  ئ��ەوەی  بۆ 
بتوێژینەوە،  دەرككردن  جیهانی  ئێپیستێمیانەی 
ئیدێكان  جیهانی  لە  پرسیارێك  بە  دەبێت  باشتر 
ئایا  دەسپێبكەین:  ماتماتیكییەكانەوە  بابەتە  و 
هێڵ  لێچواندنی  بەگوێرەی  ماتماتیكییەكان  بابەتە 
بابەتی  چین و چۆن دەناسرێن؟ پالتۆن دەبێژێت، 
ماتماتیكی سەر بە كایەی ئەو شتانەیە كە تەنیا بە 
هزر شیاوی ناسینن، بەاڵم مرۆ دەتوانێت دژبێژیی 
كە  رایبگەیەنێت  و  بكات  پالتۆن  تێڕوانینەی  ئەم 
و  بینین  شیاوی  چاك  زۆر  ئەندازەییەكان  فیگورە 
بدات  ئەوە  بۆ  ئاماژە  دەتوانێت  مرۆ  دەرككردنن، 
راستە  و  پەرگال  بە  دەتوانین  نموونە  بۆ  ئێمە  كە 
سێگۆشەیەكی گۆشەوەستاو یان بازنەیەك دروست 
بازنە  یان  سێگۆشە  كە  دەزانین  لێرەشدا  بكەین، 
بازنەمان  و  سێگۆشە  پێشتر  ئێمە  چونكە  چییە، 

بینیوە، كەواتە سێنسیانە دەركمان كردوون.
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وەاڵم��ی  جیاوازیكردنێك  بە  پالتۆن  پێدەچێت 
دەیبینین،  ئێمە  كە  ئەوە  بداتەوە:  دژبێژییە  ئەم 
ئێمە  بەاڵم  سێگۆشەیە،  و  بازنە  دەروێنەی  تەنیا 
هەرگیز ناتوانین خودی بازنەیەك یان سێگۆشەیەك 
تێڕوانینە،  بەم  دەگ��ات  پالتۆن  یەكەم،  ببینین. 
شیاوی  ك��ە  ئ��ەن��دازەی��ی��ەك��ان  ف��ی��گ��ورە  چونكە 
كە  بەدیناهێنن  مەرجانە  ئەو  هەرگیز  نین،  بینین 
بنەڕەتدا  لە  ئەندازەییەكان  فیگورە  خودی  دەبێت 
پەرگال  بە  كە  بازنەیەك  تەنانەت  بەدییانبهێنن، 
كێشراوە، هەرگیز بەڕاستی بازنەیەك نییە كە هەر 
چەقی  لە  دووریی  هەمان  چێوەكەی  سەر  پنتێكی 
روانگەیەكی دیكە  ئەمە  بۆ پاڵ  بازنەكەوە هەبێت. 
شێوە  چاكترین  بە  نموونە  بە  دەتوانین  كە  دێت، 
سێگۆشەیەكی  ب���ەوردی  ئێمە  روونیبكەینەوە: 
كێشاوە،  راستە  و  پەرگال  بە  گۆشەوەستاومان 
ئەم سێگۆشەیە  نموونەی  بە  بمانەوێت  ئەوجا گەر 
چوارالیەكسانەكانی  )»كۆی  پیتاگۆراس  بیردۆزی 
ژێیە«(  سەر  چوارالیەكسانی  بەقەد  الك��ان  سەر 
بسەلمێنین، ئەوسا خودی سەلماندنەكەمان بۆ ئەو 
سێگۆشە وێنەكێشراوە نییە. ئێمە بە هیچ شێوەیەك 
پێشانی  سەلماندنەدا  ئەم  رەوش��ی  لە  نامانەوێت 
بۆ  چواندنی  پیتاگۆراس  بیردۆزی  گۆیا  كە  بدەین 
كێشاوە،  وێنەیمان  ئێمە  كە  هەیە  ئەو سێگۆشەیە 
دروستكراوە  وێنە  بەو  دەمانەوێت  پێچەوانەوە  بە 
چواندنی  پیتاگۆراس  بیردۆزی  كە  بدەین  پێشانی 
بۆ هەموو سێگۆشەیەكی گۆشەوەستاو هەیە، بەاڵم 
ئەمە واتایەكی ئەوتۆ ناگەیەنێت كە گوایا بیردۆزی 
سێگۆشەیەكی  هەموو  بۆ  چواندنی  پیتاگۆراس 
هیچ  چونكە  هەیە،  وێنەكێشراو  گۆشەوەستاوی 
بەڕاستی  وێنەكێشراوەكانمان  سێگۆشە  لە  كام 

كە  دەك��ات  گریمانە  پالتۆن  نییە.  گۆشەوەستاو 
ئێمە بە یاریدەی دەروێنەیەك یاسایەكی ئەندازەیی 
دەسەلمێنین، یاسایەك كە چواندنی بۆ سەروێنەی 
هەر سێگۆشەیەكی گۆشەوەستاوی وێنەكێشراو هەیە 
و خۆی لە بنەڕەتدا سێگۆشەیەكی گۆشەوەستاوی 
ئیدیالە،  سێگۆشەیە  ئەم  )نموونەییە(.  ئیدیالە 
كە  بەدیدەهێنێت  مەرجانە  ئ��ەو  هەموو  چونكە 
گۆشەوەستاو  سێگۆشەیەكی  بنەڕەتدا  لە  دەبێت 
بەڕاستی  هاتوو  گ��ەر  بێگومان  بەدییانبهێنێت، 
سێگۆشە  ئ��ەم  بێت.  گۆشەوەستاو  سێگۆشەی 
ئیدیالە نەشیاوە بە سێنسەكان دەركبكرێت، بەڵكو 
دەبێژێت:  سۆكرات  ناسینە.  شیاوی  هزر  بە  تەنیا 
رەسمی  )بە  وێنە  بە  دەخوازێت  ماتماتیكییەك 
دروستكراو( شتێك بناسێت كە لە راستیدا تەنیا بە 

.)Rep. 511a1( زەین شیاوی بینینە
شیاوی  ئەندازەییەكان  بابەتە  دەبێژین  كە  بەاڵم 
واتایەكی  دەربڕینەمان  ئەم  ئەوا  نین،  دەرككردن 
ك��ردەك��ی  ئ���ەوان  گ��ۆی��ا  ك��ە  ناگەیەنێت  ئ��ەوت��ۆ 
هەبوونیان  شێوەیەكی  هیچ  و  نین   )wirklich(
دەكات  گریمانە  ماتماتیكی  نییە.   )Existenz(
كە ئەوان هەن، ئەو لەو یاسایانە دەتوێژێتەوە كە 
چواندنیان بۆ فیگورە ئەندازەییە ئیدیالەكان هەیە. 
ئەو بێگومان پتر لەوە ناهزرێت كە داخۆ هەبوونی 
بەاڵم  بگەیەنێت،  واتایەك  چ  ئەندازەییەكان  بابەتە 
ئەو گریمانەیەك لەبارەی كردەكێتیەكەمان دەكات، 
تەنیا  نەك  كە  بەوە  سەبارەت  گریمانەیە  ئەمەش 
شتێكی شیاوی بینین كردەكییە و كردەكیانە هەیە، 
ئەوانیش  و  هەن  دیكە  شتگەلی  هەروەها  بەڵكو 
ئەندازەییەكانن  فیگورە  شتانەش  ئەم  كردەكین، 
راڤەیەی  و  روونكردنەوە  ئەم  ژمارەكانن(.  )یان 
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بۆ  ئەمڕۆش  ماتماتیكییەكان  و  ئەندازەیی  بابەتە 
ئەو ماتماتیكی و فیزیكیانە راكێشەرە كە گرنگیدانی 
كارل  و  هایزنبێرگ  ڤێرنەر  هەیە.  فەلسەفەییان 
ئەم  ناوی  تەنیا  با   - ڤایتسزێكەر  فۆن  فریدریش 
دوو زانایە بهێنێن - پەیڕەوی راڤەیەكی پالتۆنیانەی 
ئەمەش  دەك��ەن،  ئەندازەییەكان  فیگورە  و  ژمارە 
كە  هەنووكەیی  فەیلەسوفی  هەندێك  هاوشێوەی 
مێتافیزیكییەكانەوە  بناغەییە  پرسیارە  بە  خۆیان 
پرسیاری  كە  ئاشكرایە  لێرەشدا  خەریكدەكەن، 
سەر  بەناچاری  ئەمڕۆ  تەنانەت  ژمارەكان  هەبوونی 

بەو پرسیارە مێتافیزكیانەیە.

كایەی ئیدێكان

1( ئایا ئیدێ  چییە؟
ئایا ئەو ئیدێیان چین كە لە كایەی )AB(دا دانراون؟ 
بەس  »كۆمار«دا  دیاڵۆگی  لە  پالتۆن  وەاڵمەكانی 
نین بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە، جگە لەمە ئەو 
وەاڵمەكانی  ئاماژە  وەك  تەنیا  هێڵدا  لێچواندنی  لە 
بۆ  دەدەی��ن  ه��ەوڵ  هۆیە  ئەم  لەبەر  دەردەب��ڕێ��ت، 
هەندێك  بۆ  بەرین  هانا  وەاڵمەكانمان  تەواوكردنی 
ناوەڕاستی  قۆناغی  دیالۆگەكانی  لە  گرنگ  بڕگەی 

ئیشكردنی پالتۆندا.
جیاوازییەكی كرۆكی لە نێوان دیالۆگەكانی سەرەتا 
دیالۆگەكانی  لە  پالتۆن  كە  ئەوەیە  ناوەڕاستدا  و 
ئەدگارە  بۆ  تەنیا  ناكات  ئیدێ   گریمانەی  دووەمدا 
بەهاییەكان. ئەو بۆ نموونە لە دیالۆگی »كۆمار«دا 
ئیدێی  لە  واتا  دەدوێ��ت،  زین  یان  مێز  ئیدێی  لە 
ئەو  دروستكراون.  بەكارهێنان  بۆ  كە  بابەتانە  ئەو 
دیدكەدا،  ئیدێی  هەندێك  لەپاڵ  »فایدۆن«دا،  لە 

باس.  بەر  دەهێنێتە  یەكسانی  و  قەوارە  ئیدێكانی 
ئەو لە »تیمایۆس«دا لە ئیدێی زیندەوەر و رووەك 
دادپەروەری  ئیدێیەكی  گریمانەی  لێرەدا  دەدوێت. 
ئیدێی  یان  مێز  ئیدێی  گریمانەی  بە  بەندە  بەچڕی 
جوانەوە. ئێمە نەك تەنیا دەتوانین لەبارەی پێناسەی 
لەبارەی  هەروەها  بەڵكو  بپرسین،  رەوشتەكان 
بابەتی  پێناسەی  لەبارەی  ئەدگارەكان،  پێناسەی 
مێز  ئایا  نموونە:  بۆ  تایبەتیش.  زیندەوەری  یان 
چییە؟ ئێمە زۆر بابەتی بەكارهێنان دروستدەكەین 
و بەشێكیان بریتین لە مێز. بەاڵم ئایا ئیدێی مێز 
چییە، واتا ئەو شتە كە وا دەكات مێزێك مێز بێت؟ 
پێوەرێكی  دیالۆگەكانی سەرەتادا چەند  لە  پالتۆن 
دانا بۆ ئەوەی كرۆكی شتێك بەگوێرەی ئەوان دیاری 
بكرێت. پرسیارەكە روودەكاتە ئەو مەرجە پێویست 
بەاڵم  مێز،  بە  دەكەن  مێزێك  كە  ساتاركەرانە  و 
دەشێت  بكەین:  الیەنێك  رەچاوی  گەرەكە  لێرەدا 
هەندێك واژەی جیاواز لە كشاندا )ئێكستێنزیۆندا( 
مەبەستی  واژەك��ان  دەشێت  بەاڵم  بن،  یەك  وەك 
لێچواندنی  بە  پەیوەند  ئێمە  هەبێت.  جیاوازیان 
ئیدێی  زانینی  لەوە هزرین كە هەتا چەند  خۆرەوە 

چاكە پێشمەرجە بۆ زانینی ئیدێی مێز.
ئێمە  كە  بێت  راست  تێڕوانینە  ئەو  گەر  تەنانەت 
پێناسە  مێز  تێگەی  وەك  تێگەگەلی  دەتوانین 
فرەالیەنەكەی  گریمانە  ئەمە  س��ەرەڕای  بكەین، 
پێناسە  فۆرمولی  و  تێگەكان  دەڵێت  كە  پالتۆن، 
دەكەن  دیاری  ئیدێیەك(  )واتا  شتێك  راستی  بە 
كە ریالە و هەیە، گریمانەیەكی ناڕۆشنە و پێویستە 
پتر لێی وردبینەوە. پالتۆن لە دیالۆگەكانی قۆناغی 
ناوەڕاستدا سۆكرات دەبزوێنێت بۆ ئەوەی نەك تەنیا 
دانوستانی ئەو تێزە بكات كە ئیدێكان وەك هەبوو 
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دادەنێت )لێرەدا بەڕوونی دەردەكەوێت كە سۆكرات 
بۆ  كە  دەردەبڕێت  خۆی  ئامادەیی  ح��ەزەرەوە  بە 
كام شتانە گریمانەی ئیدێ  بكات و بۆ كام شتانەی 
دی نەیكات(، بەڵكو بۆ ئەوەش كە ئیدێكان ریالتر 
ئەزموونمان،  جیهانی  بابەتەكانی  لە  كردەكیترن  و 
بەڵێ  هەبوونی ئیدێكان جیهانی ئەزموون دەشێنێت، 
تەنانەت خودی بابەتەكانی جیهانی ئەزموون تەنیا 
تێبگات  بییەوێت  كێ   ئیدێیانەدا.  لەو  بەشدارن 
چ  ناوەڕاستدا  قۆناغی  دیالۆگەكانی  لە  پالتۆن  كە 
تێڕوانینێكی سەبارەت بە ئیدێكان هەیە، ئەو كەسە 
پێشتربوونی  تەحەداكەری  گریمانەی  لە  دەبێت 
گریمانەیەش  لەو  هەروەها  تێبگات،  ئۆنتۆلۆگیانە 
تێبگات كە ئیدێكان بە كردەكیتر و ریالتر لە جیهانی 

دەزموون دادەنێت.

2( ئایا جیهانی ئەزموون چییە؟

پێویستە  نزیكبكەوینەوە،  كێشەیە  لەم  ئەوەی  بۆ 
جیهانی  بە  سەبارەت  پالتۆن  تێڕوانینی  سەرەتا 
باشترە  لێرەشدا  دابڕێژین،  فراوانی  بە  ئەزموونمان 
لەو جیاوازییەوە دەستپێبكەین كە لە نێوان جیهانی 
جیهانی  و  ماتماتیكییەكان  بابەتە  یان  ئیدێكان 
بۆ  دەبزێوێت  سۆكرات  پالتۆن  دەكرێت.  ئەزمووندا 
نەشیاوە  بكات:  تێزە  ئەم  نوێنەرایەتیی  ئ��ەوەی 
هەبێت،  جەخت  زانینی  ئەزموون  جیهانی  لەبارەی 
 )Meinung( بۆچوون  تەنیا  ئەو  لەبارەی  بەڵكو 
هەیە. زانینی جەخت تەنیا لەبارەی ئیدێكان هەیە. 
ئەم تێزە دەچرسێنێت، چونكە ئێمە وەك باوە وای بۆ 
دەچین كە بەڕاستی بتوانین شتێك لەبارەی جیهانی 
بۆچوونمان  تەنیا  نەك  )كەواتە  بزانین  ئەزموون 

لەبارەی ئەو هەبێت(. ئێمە بۆ نموونە لە یاریگاری 
تۆپی پێ  تەماشای گەمەیەكمان لە نێوان یانەكانی 
ك��ردووە،  میونشندا  بایەرن  و   )TSV 1860(
یاریگاكە  جێهێشتنی  دوای  سەئاتێك  گەر  ئەوجا 
تیپەیان  كام  بزانین  داخۆ  لێبكرێت،  پرسیارمان 
گەمەكەی بردۆتەوە، ئەوسا یەك سات ماتڵ نابین 
بردوویەتییەوە.  كامیان  دەزانین  بەڵێ   دەبێژین،  و 
ساڵی  جیهانی  جەنگی  دووەم  كە  دەزانین  ئێمە 
1945 كۆتایی هاتووە، هەروەها گەر من ئێستا لە 
پەنجەرەی ژوورەكەمە بڕوانم، دەزانم كە ئێستا لە 
دەرەوە بارینی باران دەستپێدەكات. پالتۆن چواندن 
ئێمە  كە  ئەوە  نادات.  بەرزكراوانە  داواكارییە  بەم 
دەری دەبڕین، بە دیدی پالتۆن بۆچوونە نەك زانین. 
پالتۆن تێڕوانینی خۆی بەم شێوەیە رووندەكاتەوە: 
كەسە  ئەو  بزانێت،  شتێك  بەڕاستی  كەسێك  گەر 
هاوكات دەزانێت كە ئەوەی ئەو دەیزانێت، نەشیاوە 
مەرج  بەبێ   ئێمە  دەربكەوێت.  دی  جۆرێكی  بە 
لەتەك ئەم تێڕوانینەدا یەكناگرینەوە، چونكە ئێمە 
ئەو  لەبارەی  بڕوایەداین كە كەسێك دەتوانێت  لەو 
شتانەش بزانێت كە مەرج نییە بە جۆر و شێوازێكی 
جیاوازە.  پالتۆن  هزرینی  دەرب��ك��ەون.  تایبەتی 
تێڕوانینی  روونتر  خوارەوە  روانگەیەی  ئەم  رەنگە 
ئەومان تێبگەیەنێت: گەر كەسێك بەڕاستی شتێك 
بزانێت، ئەوسا ئەو كەسە دەبێت بە دیدی پالتۆن 
ئەو  كە  هەبێت  رەوشە  ئەو  بۆ  پڕی  لێڕوانینێكی 
ئەو  ئەوەی  بۆچی  تێبگات،  دەبێت  ئەو  دەیزانێت، 
دەیزانێت بەو چەشنەیە نەك بە شێوەیەكی دی. بۆ 
لەبەرئەوەی  بگۆترێت،  نییە كە  ئەوە بەس  نموونە 
هەروەها  میونشنەوەیە،  بەسەر  ئەستوور  هەوری 
لە  پەنجەرەكەوە  لە  خۆیشمان  و  ت��ەڕە  جادەكە 
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دەرەوە دەڕوانین، ئەوا دەزانین باران دەبارێت. ئێمە 
دەبێت بە پێچەوانەوە تێبگەین، بۆچی جیهان بەو 
چەشنەیە كە ئیتر ئێستا لە میونشن باران دەبارێت، 
ئێمە  بڕوانین،  خ��ۆرەوە  لێچواندنی  لە  گەر  ی��ان، 
گەرەكە تێبگەین، بۆچی ئەوە بۆ میونشن چاكترینە 
كە ئیتر ئێستا لە دەرەوە باران ببارێت. زەحمەتە 
مرۆ بتوانێت وەاڵمێك بۆ ئەم پرسیارە بدۆزێتەوە. 
وەك  ئەوهایە،  جیهانەكەمان  بۆچی  نازانین  ئێمە 
چۆن ئەو هەیە )it is what it is(  بۆیە پالتۆن 
جیهانی  لەبارەی  گۆتەكانمان  بە  ئێمە  دەبێژێت، 

دەرككردن تەنیا لە كایەی بۆچوونداین.
ئ��ەزم��وون  جیهانی  زانینی  داواك��اری��ی��ەك��ی  ه��ەر 
رابگەیەنرێت، پالتۆن رەتیدەكاتەوە. هۆی ئەمە لە 
روویەكەوە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو هەڵوێستە گوماناوییە 
كە پالتۆن پەیوەند بە شیمانەی مەئریفەی جیهانی 
ئەو  هەموو  لە  ئێمە  وەریدەگرێت.  ئەزموونەوە 
دەیانهێنینەوە  یان  دەكەین  دەركیان  كە  شتانەدا 
بچین.  بەسەهوودا  پرنسیپەوە  لە  دەشێت  ی��اد، 
بەسەهوومدا  دەشێت  پەنجەرەكەم  سەر  پیسیی 
دوای  كە  دابنێم  ب��اران  بە  پەاڵنە  ئەو  و  بەرێت 
ماونەتەوە. دەشێت چیدی  پەنجەرەكەوە  بە  سڕین 
یان  یادم  نەیەتەوە   1945 ساڵی  ژمارەی  بەڕاستی 
من بە هەڵە متمانەم بە كەسێك كردبێت كە پێی 
جیهانی  جەنگی  دووەم   1945 ساڵی  گۆیا  گۆتووم 
نەشیاوە  پرنسیپەوە  لە  تەنانەت  هاتووە.  كۆتایی 
نییە كە من هەردوو تۆپی پێی بایەرنم لێ  گۆڕرابن. 
ئەوەیە  گوماناوییە  هەڵوێستە  لەم  گرنگتر  بەاڵم 
جیهانی  لەبارەی  ئەوتۆ  گریمانەیەكی  پالتۆن  كە 
هێراكلیتێسی  ئەو  پێش  كە  دەك��ات  ئەزموونمان 
كە  ئاشكرایە  كردبوو:  پەیڕەویی  پێشسۆكراتی 

و  لێشاودایە«  لە  شتێك  »هەموو  دەربڕینەكانی 
»مرۆڤ دوو جار ناچێتە نێو هەمان رووبارەوە« بە 
هەمیشە  پالتۆن  دادەنرێن.  هێراكلیتێس  ئافۆریزمی 
تێزە  ئەم  ئەوەی  بۆ  دەبزوێنێت  سۆكرات  لەنوێوە 
لە  بڕانەوە  بەبێ   ئەزموونمان  جیهانی  رابگەیەنێت: 
گۆڕاندایە و بەهۆی ئەم گۆڕانە بەردەوامەوە هەرگیز 
پالتۆن  بزانین.  ئەو  لەبارەی  بەراستی  ناتوانین 
و  ئاراییە  جیهانی  ئەزموونمان  جیهانی  دەبێژێت: 
شتەكان  لەناوچوون.  بە  تایبەتن  شتەكان  تێیدا 
دروست دەبن و لەناودەچن، لەنێو ئەم جیهانەدا هیچ 
شتێكی هەمیشەیی نادۆزینەوە. جیهانی ئیدێكان بە 
وەسفكردنی  بە  ئەوجا  بوونە.  جیهانی  پێچەوانەوە 
جیهانی ئەزموونەوە وەك جیهانی ئارایی روانگەیەكی 
دی گرێدراوە: هەر شتێك لەبارەی جیهانی ئەزموون 
بۆ  یەكێك  گەر  نییە.  راست  بەڕەهایی  بگۆترێت، 
كەسە  »ئ��ەو  ببێژێت  كەسێك  ل��ەب��ارەی  نموونە 
جوانە«، ئەوا ئەم رستەیە بە دیدی پالتۆن هەرگیز 
ئەو  دیكەی  رووی  هەمیشە  نییە.  راست  بەتەواوی 
رەچاو  كەسە  لەو  روانیندا  لە  گەر  و  هەن  كەسە 
رەنگە  نابێت.  ج��وان  كەسە  ئەو  ئەوسا  بكرێن، 
ئەو  دڵگیری  روخساری  كە  بكات  هەست  یەكێك 
كەسە رایدەكێشێت، بەاڵم دوای ئەوە كە گفتوگۆی 
لەتەكدا دەكات، دەبینێت كە ددانەكانی رێك نین، 
یان بۆی دەردەكەوێت كە بە دەستەكانی ئەو كەسە 
هۆشسام نییە. نەشیاوە لەبارەی هیچ كەسێك و هیچ 
شتێكی نێو جیهانی ئەزموون بگۆترێت كە بەڕاستی 
لە گشت روویەكەوە جوانن. جوانبوون بە هیچ كەس 
و هیچ شتێك بەڕەهایی نادرێت. تەنیا ئیدێی جوان 
بەڕاستی جوانە، هەر بۆیە بوون، واتا جوانبوون، بە 
ئەزموون.  جیهانی  شتەكانی  بە  نەك  دەدرێت  ئەو 
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فیكرو فەلسەفە73

لەبەر ئەم هۆیەیە كە ئێمە ناتوانین لەبارەی جیهانی 
ئەزموون بزانین. ناشێت گۆتەی »ئەو كەسە جوانە« 
رستەی  هەروەها  چونكە  بێت،  راست  رستەیەكی 
بەاڵم  راستە.  هەمیشە  نییە«  جوان  كەسە  »ئەو 
لەبەر ئەوەی زانین بەزەرووری بەندە بە راستییەوە، 
ئەوجا مرۆ تەنیا دەتوانێت ئەوە بزانێت كە راستە 
)ئاخر گەر وا نەبێت، ئەوسا تەنیا وایبۆدەچێت كە 
مرۆ  ئەوا  نایزانێت(،  بنەڕەتدا  لە  بەاڵم  دەیزانێت، 
ناتوانێت بگات بە زانین لەبارەی شتەكانی جیهانی 
هەبێت  ئەدگارێكیان  تایبەتن  بەوە  كە  ئەزموون 
یان نەبێت. بۆیە لە لێچواندنی هێڵدا بڕوا تەرخان 
دەكرێت بۆ توانستی مەئریفەی كایەی )CD(. بە 
پێچەوانەوە كایەی بابەتە ماتماتیكییەكان جیاوازن. 
نموونە دەربڕینی »سێگۆشە سێ  الی هەیە«،  بۆ 
كە  تێگەیشتبێت  كەسێك  گەر  راستە.  بەزەرووری 
كە  دەزانێت  كەسە  ئەو  ئەوسا  چییە،  سێگۆشە 
ئەم فیگورە ئەندازەییە بەزەرووری سێ  الی هەیە. 
ئەوان  كە  دەگۆترێت  ئیدێكانیش  لەبارەی  هەروەها 
شیاوی زانینن، چونكە هیچ روانگەیەك نییە كە بە 
رەچاوكردنی بۆمان دەربكەوێت، ئیدێیەك بەتەواوی 
ئەوها نییە وەك چۆن ئەو هەیە. بۆ نموونە پەیوەند 
بە ئیدێی جوانەوە، كەواتە پەیوەند بە سەروێنەی 
گەر  كە  نییە  روانگەیەك  هیچ  جوانە،  كە  ئەوەوە 
رەچاو بكرێت، ئیتر ئەو شتە كە لە مەغزای واتای 
تێگەدا جوانە، جوان نەبێت. تەنیا ئیدێی جوان ئەو 
پێورانە بەدیدەهێنێت كە پالتۆن بۆ دیاریكردنی زانین 
دژبێژییانەوە  بەو  پەیوەند  بێگومان  ئێمە  دایناون. 
»پارمێنیدێس«دا  دیالۆگی  لە  خۆی  پالتۆن  كە 
بەرانبەر گریمانەی ئیدێ  دەیانكات، دەبینین كە بەم 

گریمانەیەوە كێشە لكاوە.

3( زانینی ئاپریۆری و یادهێنانەوە )مێنۆن(

روانگەیەكی دیكە بەندە بەو تێڕوانینەوە كە زانینی 
راستەقینە تەنیا لەبارەی بابەتە ماتماتیكییەكان و 
لەبارەی  ئێمە  گەر  دادەنێت.  شیاو  وەك  ئیدێكان 
تایبەتی  تێگەی  ئەوا  بدوێین،  ئەزموونمان  جیهانی 
بەكاردەهێنین و واتای ئەو تێگانە تەنیا لە جیهانی 
نموونە  بۆ  بەڵكو  هەڵنەهێنجراوە،  ئەزموونەوە 
بەڕێی دەرككردنەوە فێری بووین. پالتۆن سۆكرات 
كاتێك  تەنیا  ئێمە  ببێژێت:  ئەوەی  بۆ  دەبزوێنێت 
ئەزمووندا  جیهانی  بەسەر  بڕیارێك  هەر  دەتوانین 
بدەین، گەر وایدابنێین كە ئێمە لە بنەڕەتەوە خاوەنی 
زانینی ئاپریۆرین، واتا زانینێك كە لە ئەزموونەوە 
نەدراوە. توانستی مەئریفەی ئێمە بریتی نییە لە تابوال 
رازا، واتا لە لەوحەیەكی بەتاڵ و بەڕێی ئۆرگانەكانی 
بێنەئاراوە،  هەستەكی  تۆمارگەلی  دەرككردنەوە 
بە  بییانكەین  و  بكەین  تۆمارانەدا  لەو  كار  ئەوجا 
بە  كردەكێتییەكەمان.  لەسەر  ئاڵۆزتر  وێنەی 
بنەڕەتەوە  لە  مەئریفەمان  توانستی  پێچەوانەوە، 
بە  بونیاد  بە شێوەیەكی چاالك  و  پێدراوە  فۆرمی 
بەتایبەتی  پالتۆن  دەدات.  سێنسییەكانمان  تۆمارە 
روانگەیەی  بەم  گ��ۆڕان  »فایدۆن«دا  دیالۆگی  لە 
نموونەی  بە  ئەمەش  دەدات،  ئاپریۆری  زانینی 
چ  شتەكان  هاوشێوەیی  دەزانین  ئێمە  كە  ئ��ەوە 
گەر    )78b1-Phd 72e1( هەیە  واتایەكی 
ئەوسا  بدوێین،  ئەزموونمان  جیهانی  لەبارەی  ئێمە 
كاتێك  نموونە  بۆ  ئەوجا  بدەین،  بڕیار  دەتوانین 
لەم رەوتەدا  بڕیار بەسەر دوو شتدا دەدەین، ئەوا 
دەبێژین، كە ئەوان هاوشێوەی یەكترین. پالتۆن لە 
رادەكێشێت  ئەوە  بۆ  سەرنجمان  سۆكراتەوە  زاری 
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كە  دەزانین  بێت«  شێوەیەك  هەر  »بە  ئێمە  كە 
هاوشێوەیی دوو شت چ واتایەك دەگەیەنێت، بەاڵم 
بەم  ئەزموونەوە  جیهانی  دەرككردنی  لە  نەشیاوە 
زانینە گەیشتبین، چونكە هەرگیز شتگەلی بەڕاستی 
هاوشێوە لە جیهانی ئەزمووندا نین. بەاڵم گەر ئەم 
ئەزموونەوە  جیهانی  لە  هاوشێوە  لەبارەی  زانینە 
كێشە  هەمان  هاتووە؟  لەكوێوە  كەواتە  نەهاتبێت، 
دێتە ئاراوە، گەر ئێمە لەبارەی كەسێك ببێژین كە 
گۆیا ئەو كەسە جوانە یان هەر ئەدگارێكی دیكەی 
پێبدەین. ئێمە پێشتر بینیمان، بۆ هەر شتێك كە 
ئێمە لە جیهانی ئەزمووندا بە جوانی دابنێین، ئەو 
تێڕوانینەش راستە كە ئەو شتە - بە رەچاوكردنی 
گۆشەنیگایەكی دیكەی تایبەتی - جوان نییە. ئێمە 
ناتوانین لە ئەزموونەوە بزانین، داخۆ ئەو شتە چی 
بێت كە دەمان بزوێنێت بۆ ئەوەی ببێژین »كەسێك 
جوانە«، چونكە ئەزموون فێرمان دەكات كە هەموو 

شتێكی جوان هاوكات ناجوانە.
ئەفسانەیەك  بە  »فایدۆن«دا  دیالۆگی  لە  پالتۆن 
زانینی نائەزموونیی هاوشێوە رووندەكاتەوە، ئەو لە 
دیالۆگی دیكەشدا هانا بۆ ئەو ئەفسانەیە دەباتەوە: 
ئانامنێزیس(.  گریكی:  )بە  یادهێنانەوە  ئەفسانەی 
ئەم ئەفسانەیە پەیوەندە بە گریمانەی تایبەتییەوە 
یەكەم  لە  رەنگە   - پالتۆن  كە  دەروون،  لەبارەی 
لە   - سیسیلیا  و  ئیتالیا  باشووری  بۆ  سەردانیدا 
پیتاگۆراسییەكان  وەرگرتووە.  پیتاگۆراسییەكانی 
بەمەشەوە  پەیوەند  و  دەروون  دۆنادۆنی  گریمانەی 
بە  پالتۆن  كردبوو.  دەروونیان  نەمریی  گریمانەی 
چۆن  كە  دەدات  پێشانی  یادهێنانەوە  ئەفسانەی 
لەشێك،  نێو  بۆ  چوونی  پێش  نەمر،  دەروون���ی 
ئەوجا پێش زایینی مرۆڤێك وەك سەرەنجامی ئەو 

كردارەی دەروون، لە ئیدێكان دەڕوانێت - بۆ نموونە 
هۆیەیە  ئەم  لەبەر  دەڕوانێت.  هاوشێوە  ئیدێی  لە 
ژیانی  لە  ئەزموونكردنەكانی  س��ەرەڕای  مرۆڤ  كە 
جەستەیی خۆیدا، سەربەخۆ لەو ئەزموونانەی )واتا 
بە ئاپریۆری( دەزانێت هاوشێوە چییە. بەاڵم بەهۆی 
ئەم  زایینەوە،  بە  بەندە  كە  ئەو شۆكەوە  و  زایین 
زانینەی دەروون تاریك دەبێت. گەر كەسێك ئێستا، 
بكەوێتە  لەشدا،  لەتەك  دەروون  یەكگرتنی  دوای 
دەدات  ه��ەوڵ  ئ��ەوا  هاوشێوە،  پرسیاری  ب��ەردەم 
ئەوە بهێنێتەوە یاد كە ئەو پێش زایینی خۆی لێی 
روانیوە. لەبەر ئەم هۆیە فێربوون هیچی دیكە نییە 

جگە لە یادهێنانەوە.
یاریدەی  بە  »م��ێ��ن��ۆن«دا  دیالۆگی  لە  پالتۆن 
هەروەها  )یادهێنانەوە(  ئانامنێزیس  ئەفسانەی 
)جیۆمەترییەكان(  ئەندازەییەكان  یاسا  زانینی 
بۆ  دەبزوێنێت  سۆكرات  پالتۆن  روون��دەك��ات��ەوە. 
پێگەیاندنێكی  هیچ  كە  كۆیلەیەكدا  لەتەك  گفتوگۆ 
نەبووە.  ئ��ەن��دازەدا  ی��ان  ماتماتیك  لە  فێرگەیی 
سۆكرات لەبارەی شیتەڵكردنی بابەتێكی ئەندازەیی 
 )Men. 82b9- 85b7( لێدەكات.  پرسیاری 
سۆكرات تەنیا بە پرسیاركردن بۆی دەلوێت كۆیلەكە 
خۆی  ئەو  ئیتر  كە  ئەوتۆ  ئاستێكی  بگەیەنێتە 
سەربەخۆ شیتەڵكردنی راستی بابەتەكە بدۆزێتەوە. 
لەكاتی  ئەندازەییەكانی  بابەتە  زانینی  كۆیلەیە  ئەو 
ژیانیدا وەرنەگرتووە، ئەو دەبێت پێش زایینی ئەم 
یادی  ئێستاش دەیهێنێتەوە  و  زانینەی وەرگرتبێت 

خۆی.
ئەوە جەخت نییە كە داخۆ پالتۆن چ پێگەیەكی بە 
تیۆریی یادهێنانەوە دابێت. پالتۆن لە »مێنۆن«دا 
ئەم تیۆرییە دەهێنێتە نێوانەوە بۆ ئەوەی مێنۆنی 
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هاوگفتوگۆكەری سۆكرات كە ویستی بۆ توێژینەوەی 
ببزوێنێت.  دیكە  بەدووداگەڕانی  بۆ  نییە،  تێگەیی 
مێنۆن دوای چەند هەوڵێكی بێسوودی پێناسەكردنی 
رەوشت كۆڵدەدات و نایەوێت پێناسەی دیكە بكات، 
شێوەیەك  هیچ  بە  گۆیا  كە  دەك��ات،  دژبێژی  ئەو 
نازانێت بەدووی چیدا بگەڕێت. ئاخر گەر ئەو پێشتر 
زانینێكی لەبارەی چییەتیی رەوشت نەبووبێت، ئیتر 
چۆن بتوانێت پێناسەی رەوشت بكات؟ گەر مرۆ بە 
ناتوانێت  ئەوسا  نەناسێت،  شتێك  شێوەیەك  هیچ 
ئەو شتە پێناسە بكات. سۆكرات لەم پەیوەندییەدا 
بە تیۆریی ئانامنێزیس مۆدێلێك دەهێنێتە پێشەوە 
فۆرمولێكی  ب��ەدووی  پتر  گەڕانی  مەغزای  تاكو 
پێناسەدا روونبكاتەوە: مێنۆن لە بنەڕەتدا دەزانێت 
رەوشت چییە، چونكە ئەو پێش زایینی لە ئیدێی 
رەوشتی روانیوە. ئەو لەیادهێنانەوەدا بەدووی ئەوەدا 
لە  هەروەها  پالتۆن  لەیادیچۆتەوە.  كە  دەگەڕێت 
دیالۆگی »فایدۆن«دا تیۆریی ئانامنێزیس دەهێنێتە 
نێوانەوە، بەاڵم نەك تەنیا بۆ ئەوەی پێشانی بدات، 
یادهێنانەوە  نموونەی  بە  دەیەوێت  هەروەها  بەڵكو 
بەردەم.  بخاتە  دەروون  نەمریی  بۆ  ئەرگومێنتێك 
كە  بكاتەوە  روونی  گەرەكە  ئانامنێزیس  پێشبینیی 
زایینی  پێش  الیەنیكەم  دەبێت  م��رۆڤ  دەروون��ی 
ئەوسا  نەبێت،  ئەوها  گەر  چونكە  هەبووبێت،  ئەو 
بە  لەكوێوە  مرۆڤ  كە  بكەینەوە  روونی  ناتوانین 
هاوشێوەیی شتان دەزانێت. ئەفسانەی ئانامنێزیس 
بڕیارەكانماندا  لە  ئێمە  كە  بكاتەوە  روونی  گەرەكە 
تێگەی  بە  رادەی��ەك  تا  ئەزمووندا  جیهانی  بەسەر 
دەرككردنی  لە  ناشێت  و  كاردەكەین  ئاپریۆری 
سێنسییەوە گەیشتبێتین بە واتای ئەو تێگانەمان. 
بەاڵم ناڕۆشنە كە داخۆ دەبێت ئێمەی خوێنەر لەم 

لە  تێگەیشتنمان  بۆ  سەرەنجامێك  چ  تێڕوانینەوە 
كردەكێتی دەربكێشین.

4( ئیدێكان وەك هۆكار )فایدۆن(

دیكە  دیاریكردنێكی  هێڵەوە  لێچواندنی  ل��ە 
سەرهەڵدەدات بۆ جۆری ئەو پابەندییە كە جیهانی 
ئیدێكان  هەیەتی:  ئیدێكانەوە  بە جیهانی  ئەزموون 
هۆكاری جیهانی ئەزموونن. چۆن شتەكانی شیاوی 
شێوە  هەمان  بە  سێبەرەكانن،  هۆكاری  دەرككردن 
ئیدێكان هۆكارن بۆ كردەكێتیی شیاوی دەرككردن. 
پالتۆن لە دیالۆگی »كۆمار«دا تەنیا ئاماژە بۆ ئەم 
دیالۆگی  لە  بەاڵم  دەدات،  ئیدێكان  هۆكاربوونەی 
پالتۆن  دەكاتەوە.  روون��ی  فراوانتر  »فایدۆن«دا 
تێگەیشتنێكی  نەخشەی  سەرەتا  دیالۆگەدا  لەم 
بە  پەیوەند  پێشتر  ئێمە  كە  دەكێشێت  كردەكێتی 
ئێمە  تێكرد.  رووم��ان  خ��ۆرەوە  لێچواندنی  راڤ��ەی 
لە جیهان وەك  بە مەرجێك  تێدەگەین،  لە جیهان 
تێبگەین.  )چاكە(  ئامانجێك  رووەو  ئاڕاستەگرتوو 
چاكە هۆكاری ئەوەیە كە شتەكان ئەوهان، وەك چۆن 
ئەوان هەن. ئێستاش پالتۆن سۆكرات دەبزوێنێت بۆ 
ئەوەی ببێژێت: ئەو زۆر هەوڵی داوە لەم هۆكارەوە 
بۆ  ئەوەی  بەاڵم  تێبگات،  جیهان  لە  چاكەیە،  كە 
توێژینەوەی  لە  توانیویەتی  تەنیا  بۆیە  نەلواوە، 
باشترین  »دووەم  نێو  بنێتە  هەنگاو  فەلسەفەییدا 
بە  سۆكرات   )Phd. 99c9 - d1( سەفەر«ەوە 
وەردەگرێت  وێنەیەك  سەفەر«  باشترین  »دووەم 
بە  دیالۆگەكە  نێو  هاوگفتوگۆكەرانی  لە  یەكێك  كە 
لەو  سیمییاس  نێوانەوە.  هێنایە  سیمییاس  ناوی 
توێژینەوەی  لە  پێویستە  مرۆ  كە  گۆتی  رەوت��ەدا 
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فەلسەفەییدا تا ئەو كاتە كە خاوەنی هیچ شتێكی 
نییە،  زانینی راستەقینە  واتا خاوەنی  نییە،  باشتر 
بۆچوون  مسۆگەرترین  و  جەختترین  پەیڕەویی 
بۆچوون  بە  متمانەكردن  بۆ  ناچارییە  ئەم  بكات. 
بەسەر  دەیەوێت  كە  مرۆڤێكە  ناچاریی  هاوشێوەی 
دەریادا بپەڕێتەوە، بەاڵم خاوەنی پاپۆڕێكی دامەزراو 
و مسۆگەر نییە، بەڵكو تەنیا سەوڵی پێیە. لەبەر 
دەست  پاپۆڕێك  بە  ناتوانێت  كەسە  ئەو  ئ��ەوەی 
»دووەم  ناچارە  ئەوا  بكات،  سەفەر  باشترین  بە 
 Phd.( باشترین سەفەر« ئەنجام بدات: بە سەوڵ
بۆ  سەفەر  باشترین  دووەم  بەاڵم   )85b10- e2
پرسیارە  لەو  واز  دەگەیەنێت:  واتایە  ئەم  سۆكرات 
لە چاكەوە  داخۆ چۆن هەموو شتێك  بهێنرێت كە 
شیاوی تێگەیشتن بێت، ئەوجا لەبریی ئەو پرسیارە 
پێشمەرجی  هەندێك  لەپاڵ  دی،  پێشمەرجێكی 
گەرەكە  هەروەها  هەن،  ئیدێكان  دابنرێت:  دیكەدا، 

وەك هۆكاری جیهانی ئەزموون وەربگیرێن.
با ئەم تێزە بە دوو نموونە لە دیالۆگی »فایدۆن«�ەوە 
لەبەر چ هۆیەك سیمییاس كە  ئایا  روونبكەینەوە. 
بە هێندەی قەوارەی سەر لە سۆكرات هەڵكشاوترە، 
دیدی  لە  دەتوانین  ئێمە  بااڵبەرزترە؟  سۆكرات  لە 
پالتۆنەوە ئەم وەاڵمە بدەینەوە: سیمییاس بەهۆی 
ئیدێی قەوارەوە لە سۆكرات بااڵبەرزترە. لەم وەاڵمەدا 
دوو روانگە گرنگن: یەكەم، پالتۆن جەخت دەكات، 
ئیدێ   بەڵكو  ئەمپیری،   - داكەوتی  شتی  نەك  كە 
چۆن  وەك  ئەوهایە،  شتێك  كە  ئەوە  بۆ  هۆكارە 
روانگەیە  ئەم  هێنانەنێوانی  پێدەچێت  هەیە.  ئەو 
داكەوتیەكان  شتە  هۆكاری  وەك   ئیدێیەك  كە 
وەردەگرێت، بەو هۆیەوە بێت كە وشە گریكییەكەی 
هۆكار، ئایتییا )aitia( لە زمانی دادگاوە هاتووە. 

مرۆ لە پرۆسەیەكی دادگاییدا دەپرسێت، كە داخۆ 
كە  لەوە  بێت  بەرپرس  كێ   واتا  بێت،  ئایتییا  كێ  
تاوانێكی تایبەتی ئەنجامدراوە. مرۆ ناتوانێت پشت 
بە فاكت ببەستێت بۆ ئەوەی وەاڵمێكی راستی ئەم 
جۆرە پرسیارە بداتەوە، بەڵكو وەاڵمی راستی ئەم 
بۆ  مرۆ كەسێك وەك هۆكار،  ئەوەیە كە  پرسیارە 
نموونە وەك تاوانبار، ناودەبات - ئەمە تەنانەت لەو 
فاكت  فرە  ژمارەیەكی  ناوی  دەشێت  كە  كاتەشدا 
بۆ  تاوانەكە،  روودان��ی  لە  بەرپرسیارن  كە  ببرێت 
نموونە ئۆتۆمۆبیلەكە زۆر خێرا ئاژوتووە یان جادەكە 
دووەم،  ب��ووە.  ل��ووس  شەختەوە  و  بەفر  بەهۆی 
پالتۆن لەم وەاڵمەدا دەیەوێت الیەنێك بەدەر بكات: 
لەش،  بەشێكی  گریمانەی  كەسێك  نایەوێت  ئەو 
واتا گریمانەی سەر بكات وەك هۆكار بۆ قەوارەی 
سەر  دەبێژێت:  سۆكرات  سیمییاس.  و(   - )بااڵی 
بااڵی  سەرجەم  چونكە  روونناكاتەوە،  شتێك  هیچ 
تەنیا  نەك  پێكدەهێنێت  سیمییاس  قەوارەی  لەش 
سەری. مۆركی سەر ئەوە نییە كە مرۆڤێك گەورەتر 
بكات. قەوارەی سەر مەرجی زەرووری و ساتاركەر 
ئێمە  گەر  گەورەترە.  سیمییاس  كە  ئەوە  بۆ  نییە 
بكەین،  ب��ەراورد  گەورەتر  مرۆڤێكی  بە  سیمییاس 
ئەوسا دەشێت سیمییاس بە هێندەی سەر بچووكتر 
بێت لەو مرۆڤەی دی. سەر وەك سەر هیچ مرۆڤێك 
گەورەتر یان بچووكتر ناكات و هەرگیز ناشێت هۆكار 
دی.  كەسێكی  لە  كەسێك  گەورەتربوونی  بۆ  بێت 
لە  گەورەترە  ق��ەوارەوە  ئیدێی  بەهۆی  سیمییاس 
ئایا جوانیی وێنەیەكی  سۆكرات. نموونەیەكی دی: 
جوانییەی  ئەم  هۆی  هەیە؟  هۆكارێكی  چ  تایبەتی 
وێنەیە  ئەو  گۆیا  كە  ناگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ  وێنەكە 
هەیە.  تایبەتیی  بونیادێكی  یان  تایبەتی  رەنگی 
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وێنەكە بەهۆی رەنگ و بونیادەكانەوە جوان نییە، 
بەڵكو بەڕێی ئیدێی جوان -�ەوە جوانە. پالتۆن ئەم 
تێڕوانینە بەم چەشنە رووندەكاتەوە: هەمان رەنگ 
و بونیادگەل كە ئەو وێنەیە وەك جوان دیاردەهێنن، 
دیاربهێنن.  ناشرین  وەك  دی  وێنەیەكی  دەشێت 
تەنیا خودی جوان دەشێت هۆكار بێت بۆ جوانیی 
ئەو وێنەیە. گەر كەسێك بییەوێت تێبگات كە بۆچی 
سوودێكی  هیچ  ئەوسا  جوانە،  تایبەتی  وێنەیەكی 
نابێت لە رەنگ و فۆرمەكان بهزرێت، چونكە ئەوە 
دەكەن.  جوان  وێنەكە  كە  نین  فۆرمەكان  و  رەنگ 
پرسیارە  ئەو  رووبكاتە  ئەوە  لەبریی  پێویستە  مرۆ 
مرۆ  گەر  تەنیا  بێت.  چی  جوان  خودی  داخۆ  كە 
وەاڵمی ئەم پرسیارە بداتەوە، ئەوسا دەزانێت بۆچی 

وێنەیەكی تایبەتی جوانە.
ئیدێكان  ببێژێت:  دەیەوێت  نموونانە  بەم  پالتۆن 
هۆكارن بۆ ئەوە كە شتێك ئەوهایە، وەك چۆن ئەو 
هەیە. ئیدێكان، وەك ئیدێی یەكسانی، جوانی یان 
هۆكارەكان  پرسیاری  راستەقینەی  وەاڵمی  قەوارە 
ئەوە كە شتەكان  بۆ  هۆكارن  ئیدێكان  دەدەن��ەوە: 
ئەوهان، وەك چوچن ئەوان هەن. بەاڵم هۆكاربوونی 
ئیدێكان پێشتربوونێكی ئێپیستێمی و ئۆنتۆلۆگیانەی 
هەیە. ئیدێكان لە رووی ئێپیستێمییەوە سەرەكین، 
چونكە ئێمە تەنیا كاتێك لە رەوشێك )بۆ نموونە 
»وێنەیەك جوانە«( تێدەگەین، گەر تێگەیشتبێتین 
تێگەیشتبێتین  لەو جوانە  كەواتە  كە جوان چییە، 
لە  ئیدێكان  هەروەها  جوانە.  بەڕێیەوە  وێنەكە  كە 
شتێك  چونكە  سەرەكین،  ئۆنتۆلۆگییەوە  رووی 
)بۆ  رەوشێك  هەبوونی  بۆ  هۆكارە  كاتێك  تەنیا 
نموونە ئەو رەوشە كە وێنەیەك جوانە(، گەر ئەم 
هۆكارە بەڕاستی هەبێت. بەبێ  هۆكارەكە نەشیاوە 

لەبارەی  پرسیاركردن  چونكە  هەبێت،  رەوشەكە 
چی  داخۆ  كە  ئەوە  لەبارەی  پرسیاركردنە  هۆكار 
ئەم  بەاڵم  رەوشە.  ئەو  هەبوونی  لە  بێت  بەرپرس 
هۆكارە دەبێت كردەكی )wirklich/aktual( بێت، 
چونكە گەر وا نەبێت، ئەوسا ناتوانێت بەرپرس بێت 

لەو رەوشە كە ئەو خۆی هۆكارێتی.
بۆ  پالتۆندا  تێڕوانینی  خ��ودی  لە  ب��ەه��ەرح��اڵ، 
ئیدێكان وەك هۆكار پرسیارگەلی پڕواتا بەكراوەیی 
دەمێننەوە. پالتۆن دەبێژێت، كە ئەم ئیدێیانە هەن، 
ئەم  ئایا  بەاڵم  نازانین.  بەوە  هێشتا  ئێمە  بەاڵم 
تەنانەت  دەگەیەنێت؟  واتایەك  چ  ئەو  تێڕوانینەی 
دەشێت لەدژی گریمانەی هۆكاربوونی ئیدێ  گومان 
بكرێت. پالتۆن لە زاری سۆكراتەوە گریمانە دەكات 
كە F بەهۆی ئیدێی F هەیە، ئەمەش گریمانەیەكی 
بەڕاستی  ئ��ەم��ە  ئ��ای��ا  ب���ەاڵم  جەختە،  و  س���ادە 
كارایی   F ئیدێی  بۆ  ئاماژەكە  ئایا  زانیاریبەخشە؟ 
پێویستە  كە  بەدیدەهێنێت  روونكردنەوەیە  ئەو 
وەاڵمی پرسیاری هۆكارەكان بەدییبهێنێت؟ بێگومان 
پالتۆن لە »فایدۆن«دا دەبێژێت، كە كاتێك ئێمە 
هەمیشە  ناتوانین  لێرەدا  ئەوا  دەدوێین،  ئیدێ   لە 
لەسەر نموونەی سانای »ئیدێی F بریتییە لە هۆكار 
بۆ ئەوەی شتێك بریتی بێت لە F » بڕۆین. ئەو 
بۆ نموونە سۆكرات دەبزوێنێت ئاماژە بۆ ئەوە بدات 
كە هۆكاری گەرمبوونی شتێك ئیدێی گەرمی نییە، 
بەڵكو ئاگرە، یان هۆكاری نەخۆشیی مرۆڤێك ئیدێی 
نەخۆشی نییە، بەڵكو تا هۆكاری نەخۆشییەكەیە. 
سەرەڕای ئەمە هێشتا هەر ناڕۆشنە كە كەی بتوانین 
كە  ئ��ەوە  هۆكاری  وەك   «  F »ئیدێی  دروس��ت 
نەتوانین  كەی  و  وەربگرین   ،F لە  بریتییە  شتێك 
داخۆ  كە  ناڕۆشنە  ئ��ەوەش  هەروەها  وەریبگرین. 
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ئیدێ  چ جۆرێكی هۆكار بێت. كاتێك ئێمە دەبێژین 
درەختێك هۆكاری سێبەرێكە یان ڤایرۆسێك هۆكاری 
نەخۆشییەكە، ئەوا ئەم دەربڕینەمان واتایەكی ئەوتۆ 
دەگەیەنێت كە درەختەكە سێبەری خۆی دەخاتەوە 
یان ڤایرۆسەكە هۆكارێكە بۆ ئەو نەخۆشییە. ئێمە 
بەاڵم  بدوێین.  ئەنجام   - هۆ  لە  دەتوانین  لێرەدا 
هۆئەنجام  وەك  ئیدێ   هۆكاربوونی  ئێمە  گەر  ئایا 
مەغزایەكی  هیچ  كارەمان  ئەم  ئ��ەوا  وەربگرین، 
ئەو  مەغزایەكدا  چ  لە  قەوارە  ئیدێی  ئایا  دەبێت؟ 
كاریگەرییە دەنوێنێت كە ئیتر سیمییاس بە هێندەی 
گەر  بێت؟  بااڵبەرزتر  سۆكرات  لە  سەر  ق��ەوارەی 
بێت،  هۆكار  هۆئەنجامدا  مەغزای  لە  ئیدێ  نەشێت 
ئەی لە چ مەغزایەكی دیكەدا دەتوانین ئاوەزمەندانە 

ببێژین كە ئیدێ  هۆكارە؟

وەرگێڕراوە لە:
 Michael Brodt: Platon. Freiburg im

Breisgau 1999

فەرهەنگۆك

ئافۆریزم: گۆتەی پڕمەغزا، هزرۆكەیەك كە كورت و 
پڕ دەربڕراوە.

لە  ئەزموون،  لە  بەدەر  پێشئەزموون،  ئاپریۆری: 
دەرككردن.

دی��اردەی  ك��رۆك،  رواڵەتی  یان  دی��اردە  دەروێنە: 
سەروێنە

ئێپیستێم: زانین، ناسین
لە:  بریتییە  پێناسە  فۆرمی  پێناسە:  فۆرمولی 
گەرەكە  كە  تێگەیە  ئەو  بۆ  هێمایە    F = P. F
پێناسە بكرێت )بۆ نموونە رەبەن (. »P«فۆرمولی 
 »F« پێناسەی  بەڕێیەوە  و   »F« بۆ  پێناسەیە 
واتا پیاوێك كە هاوسەرگیریی نەكردووە.  دەكرێت، 
)بڕوانە، بەشی یەكەمی ئەم وەرگێڕانە لە: گۆڤاری 

سەردەم، ژ 72، 2012(
التینی  بە  »ئێنێرجێیا«،  گریكی  بە  كردەكێتی: 
»ئەكتوالیتاس«، بریتییە لە تێگەی گشتگیری ئەوە 
مرۆڤ،  لە  لەگۆڕێیە سەربەخۆ  هەیە،  بەڕاستی  كە 
كرۆكی  روودەك��ات��ە  تێگەكە  مەبەستی  ه��ەروەه��ا 
هەبووەكە. بە پێچەوانەی كردەكییەوە، هێزەكی یان 
شیمانەیی )پۆتێنسیالێتی( هەیە كە هێشتا كردەكی 

نییە.
كشان )ی تێگە - واژە(: واتای چێوەی تێگە یان 
واژە دەگەیەنێت، سەرجەم ئەو شتانە دەگرێتەوە كە 

دەشێت تێگەیەك لەبارەیان دەرببڕرێت.
سەروێنە: ئیدێ  یان نموونەی سەرمەدیی دەروێنەكان 

یان دیاردەكان.
لە  بریتین  كە  دەرككردن،  ئۆرگانەكانی  سێنس: 
سێنسەكانی بینین، بیستن، چێژتن، بۆنكردن، گرتن.
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جۆن لۆك



22

جۆن لۆك لە ساڵی 1632 لە دایك بووە و لە ساڵی 
و  نێوخۆ  شەڕی  سااڵنی  كردووە.  دوایی  كۆچی   1704
سەرەتای  لیبرالیزم  و  ونوێبونەوە  خوێن  بێ   شۆڕشی 
لە  ئەوكاتەی  تەمەنی  لە  بوون.  لۆك  جۆن  گەنجێتی 
ئینگلتەرا دوو گروپی پادشاكان )قراڵەكان( و لیبراڵەكان 
لە دروستبوندابوون. جۆن لۆكیش لە ریزی لیبراڵەكاندا 

بوو .
جۆن لۆك لە سیاسەتدا الیەنگری زانستی بوون بوو و 
الیەنگری لە بەڕێوبەرایەتی دەستوری دەكرد و كردبوویە 
بژار بۆ خۆی. دوای )كرۆمویل( )ستوارت( چووە سەر 
رەهاگەرایەكی  و  دەمارگیر  خانەدانێكی  كە  دەسەاڵت 
باوەڕی  لەمیانی  ئەمە  دژی  لە  لۆك  جۆن  كوێرانەبوو، 
پەرلەمان  و  نوێنەرایەتی  سیستەمی  و  شەفافیەت  بە 
ودیموكراسی, پشتگیری لە شۆرشی بێخوێن كرد. لۆك 

اسادانان 
هێزی ی

ەواژە 
 دەست

و

ی تیۆری 
ەتیەكان

بنەڕ

سی جۆن لۆك
سیا

 گولسۆی 
تۆفیق

حمد 
د. م

سەن
سوڵ حە

 : رە
یەوە

وركی
 لە ت

و.
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كە پارێزگاری لە چینی ناوەڕاست و بازرگان و خاوەن 
و  دەپاراست  موڵكایەتی  مافی  و  دەكرد  زەویەكان 

لیبرالێكی راستەقینە بوو.
ئەگەر ئەو هەلومەرجانەی كەمایەی سەرنجدان بوون 
لەو قۆناغەی كە )جۆن لۆك( تیایدا ژیاوە لەبەرچاو 
رۆشنبیری  سەركردەیەكی  وەک��وو  ئ��ەوا  بگیرێت 

لیبرالیزم لەقەڵەم دەدرێت.
جۆن لۆك كەسێك بوو كە لەكێشە ئابووری و سیاسی 
و پەرێوەبەرایەتیەكان تێدەگەیشت و بەهۆشیاریەوە 
گرنگیەكەی  كە  دیكەش  شتێكی  روو.  دەیخستنە 
لەمانە كەمترنیە ئەوەیە كە كەسێكی بە ئەزموونی 

پراكتیكی بوو.
 )Two Treatises of Government( پەرتوكی 
ك��ە بیرو ب��اوەرەك��ان��ی ج��ۆن ل��ۆك س��ەب��ارەت بە 
سیاسەت و دەوڵەت دەخاتە روو, لە ساڵی 1690 
چاپ كرد. پەرتوكەكە لە دوو بەش پێكدێت. بەشی 
 )The first Treatise of Government(یەكەمی
وەاڵمێكە بۆ بەرهەمی )سیر رۆبەرت فیلمەر(بە ناوی 
 )Patriarchal or The natural Power of kin(
كە ویستویەتی ئەوە بخاتە روو كە پێغەمبەر ئادەم 

لە خوداوە وەرگرتووە و ئەم  راستەوخۆ دەسەاڵتی 
دەسەاڵتە لە باوكەوە گواستراوەتەوە بۆ كوڕ و تا لە 

جاخی نوێدا گەیشتۆتە پادشاكان )قراڵەكان(
توێژینەوەیدا  یەكەمین  لە  ئەوەی  دوای  لۆك  جۆن 
تایبەتمەندیەكانی  س��ەب��ارەت  ب��اوەرەك��ان��ی  بیرو 
بەرهەم  بێ   بااڵدەستی,  بەدیهێنانی  بۆ  میتافیزیك 
 The(توێژینەوەیدا دووەم  لە  ب��وو.  پوچ  مایە  و 
  ) second treatise of Civil Government
سەرچاوەی  بە  سەبارەت  خۆی  بیروبۆچونەكانی 
لەچوارچێوەی  چۆنایەتیەكەی  و  بەرێوەبەرایەتی 
بیردۆزیی سیاسیدا دەخاتە روو. دووەمین توێژینەوەی 
دەكرێت  پەسند  بەرهەمانە  لەو  یەكێك  وەکوو  هەم 
سیاسەتی  فەلسەفەی  هەرەباش  بەشێوەیەكی  كە 
لیبراڵیانەی بەكارهێناوە و كاریگەری گەورەی هەبووە  
هەرەگرنگەكانی  بەرهەمە  لە  یەكێك  وەک��وو  هەم 

تیۆری سیاسی پەسند دەكرێت.
لە  یەكێك  بە  بوونی  تایبەتمەندی  ل��ۆك(  )ج��ۆن 
سیما هەرە گرنگەكانی مێژووی بیر)فكر(ی سیاسی 
خستنە  و  مرۆڤ  ئازادی  بە  دان  گرنگی  میانی  لە 
ئەم  كە  دەزگایانەی  ئەو  شەرعیەتی  پرسیاری  ژێر 
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زۆرشت  بەدەستهێناوە.  دەكەن،  سنوردار  ئازادیانە 
دەمانەوێت  ئێمە  لێرەدا  گوتراوە.  لۆك  دەرب��ارەی 
دەستەواژە بنچینەیەكانی تیۆریەكەی و ئەو رۆڵەی 
كە بەشێوەیەكی ریشەیی گێراوێتی بۆ دیاری كردنی 
سنور و سەرچاوەی دەسەاڵتی یاسایی بخەینە روو.

 
١ - تێگەیشتنی بۆ مرۆڤ و كۆمەڵگە 

توێژینەوەیدا  یەكەم  لە  ئەوەی  دوای  لۆك(  )جۆن 
فیزیكیانەی  میتا  بااڵدەستی  بیرۆكەی  و  چەمك 
سەبارەت بەوەی كە دەسەاڵتدارێتی لە ئادەمەوە تا 
پادشاكان هاتووە, شكستی هێنا. باس لە ناچاری 
دۆزینەوەی رێگایەكی تر دەكات لە پێناو هاتنەكایەی 
تری  روونكردنەوەیەكی  پێناو  لە  و  بەرێوەبەرایەتی 
ناسینی  پێناو  لە  و  )دەوڵ���ەت(  سیاسی  هێزی 
سیاسیەیان  هێزە  ئەو  ئەوانەی  ترو  سەرچاوەیەكی 
لۆك(  )جۆن  دەبینین  ئەوە  دوای  دەست.  گرتۆتە 
ئەو  بەبۆچوونی  ك��ردووە.  پێناسە  سیاسی  هێزی 
هێزی سیاسی مافی خۆیەتی یاسا دابنێت بۆئەوەی 
دەوڵەت دابمەزرێنێ  لە بەرامبەر هەڕەشەی بیانیەكان 
وە هەروەها بۆئەوەی گۆڕەپانی موڵكیەت رێكبخات 
دابنێت.   توند  كەمتر  سزای  یاخود  مردن  سزای  و 
لۆك كە هێزی سیاسی بەمشێوەیە پێناسە كردووە، 
بسەلمێنێ .  سیاسیە  هێزە  ئەو  چۆنایەتی  بۆئەوەی 
ئەویش  ك��ردی    Hobbes( )هۆبز  ه��ەروەک��وو 
بارودۆخی سروشت دەكاتە بنەماو بیردۆزی خۆی و 

بەمشێوەیە خستۆتە روو.

ا - بارودۆخی سروشت.
لە مێژووی بیری سیاسیدا دەستەواژەی )سروشت( 
تابڵێی شوێنێكی گرنگی داكیركردووە. بەاڵم دیسان 
ئەم دەستەواژەیەش وەکوو گەلێك لە دەستەواژەكانی 
نیە.  روون  پێویست  وەك  سیاسی  تیۆری  ت��ری 
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لەگەڵ ئەوەی كە دەستەواژەی )سروشت( لە چەند 
 James واتایەكدا بەكاردەهێنرێت. )جامیس مۆری
بنچینەی  پێیانوایە  كە  بۆچونانەی  ئەو   )moore
كۆمەڵگە پشت بە سروشت دەبەستێ  دابەش دەكاتە 

سەر سێ  گروپی سەرەكی.
سروشتی  س��ۆزی  و  هەست  قوتابخانەی  یەكەم: 
سۆزی  و  هەست  قوتابخانەی  یاخود  مۆراڵیەكان 
ئینگلیز  گەلی  فەیلەسوفەكانی  كە  سروشتییە. 
هوتچیسۆن  و   Shaftesbury )شاڤتیسبوری 

)Hutcheson نوینەرایەتیان كردووە 
یە  سروشتی  حقوقی  قوتابخانەی  دووەم��ی��ان: 
رێگەی  لە  یۆنانە  كۆنی  بیری  كە   Stoacilar
گەیشتۆتە  هۆڵەندا  مافناسانی  و  رۆمان  مافناسانی 
قوتابخانە  چەندین  بەشێوەی  لۆك  جۆن  سەردەمی 

خۆی نیشانداوە. 
هەرچی سێهەمیانە: )جۆن لۆك(ی وەکوو كاریگەرترین 
حقوقی  قوتابخانەی  لەگەاڵ  دیاریكردووە  نوێنەری 
قوتابخانەی  ئەویش  یەكتربوون  ئاوێتەی  سروشتی 

مافە سروشتیەكانە.
گریمانەی  میانی  لە  سروشتی  حقوقی  تیۆرەكانی 
دەست  مرۆڤەوە  سروشتی  و  سروشت  بارودۆخی 
و  كاركردن  خاڵی  مرۆڤ  سروشتی  دەك��ات.  بەكار 
دەستپێكردنی تیۆری كۆمەاڵیەتیە، لێرەدا گریمانەی 
سەرەكی ئەوەیە كە مرۆڤ دەبێت یا باش یا خراپ 

بێت وە یا ئاشتی خۆش بوێت یا شەڕ.
كاتێك  بێت  هەرچۆنێك  سروشتی  مافناسانی 
ویستویانە تیۆرێك دابنێن سروشتی مرۆڤیان بە واتای 
باش )وەکوو لە لۆك( وەیا لە واتای خراپ )وەکوو 
لە هۆبز( كردۆتە بیرۆكە. بەاڵم با یەكسەر ئەوەش 
مافناسانی  بەشێوەیەكی گشتی  بكەین  دەستنیشان 
سروشت كە دەڵێن )سروشت یا سروشتی( مەبەستیان 
قانونێكی ئەقلی سروشتییە. ئەو حقوقە سروشتیەی 

كە سەرچاوەی لە ئەقاڵ گرتووە ئەبەدیە، ناگۆرێت 
حقوقی  لەسەروی  كاتێك  هەموو  چۆن  هەروەکوو 
بێت  پێویستە گونجاو  پۆزەتیفە، حقوقی پۆزەتیف 

لەگەڵ بنەماكانی حقوقی سروشتی.
س��ەرچ��اوەی  لە  ب��ۆئ��ەوەی  )ل��ۆك(  بۆچوونی  بە 
ئافراندنی هێزی سیاسی تێبگەین پێویستە سەیری 
لە  سروشتدا.  لە  بكەین  مرۆڤەكان  هەموو  ڕەوشی 
دروستكەری  مرۆڤ  )هۆبز(دا،  سروشتی  بارودۆخی 
بارودۆخی  لە  هەلومەرجی سروشتی  كاتێك  مرۆڤە. 
سروشتدا قورسایی دایە سەركاردانەوە سەرەتاییەكان 
باوەرنەكراو  شەرێكی  نێو  كەوتونەتە  مرۆڤەكان 

لەبەرامبەر یەكتر.
مرۆڤەكاندا،  نێوان  لە  تێكۆشانە  ئ��ەو  ه��ۆك��اری 
پێشبركێ  )منافسە( و بێ  باوەڕی و مەیلی بااڵدەست 
بوونە. لەبەرامبەر ئەمەدا بەبۆچوونی )لۆك( مرۆڤ 
تەواو ئازادە لە بارودۆخی سروشتدا ئەمە لەهەمان 
كاتدا بارودۆخێكی یەكسانیشە. مرۆڤ ئازادە چونکە 
لەنێو سنورەكانی یاساكانی سروشتدا بەهیچی ترەوە 
بەویستی خۆی چاالكی  نیە و دەتوانێت  پەیوەست 
ئەنجام بدات و كەسایەتی و سەروەت و سامانی خۆی 
كە  وانیە  ئازادیە  ئەو  رەوشی  بەاڵم  بەكاربهێنێت. 
بڵێی سەری ئاوەاڵیە. سەرپەرشتی یاخود كۆنترۆڵی 

كەسایەتی و سەروەت و سامانی مرۆڤ ناكات. 
بەاڵم مرۆڤ بۆ پاراستنی ئەمانە خاوەنی ئازادیەكی 
وەها نیە كە خۆی یا ئەو هەبوونەی كە لە بەردەستیدایە 
لەناوببات. یاسای سروشت كە بارودۆخی سروشت و 
هەموو كەسێك پەیوەست دەكات لە بەرئەوەی ئازاد 
و یەكسانە بۆ هەموو مرۆڤایەتی, ئەوە فێر دەكات 
كە نابێ  زیان بە ژیان و تەندروستی و ماڵی كەسانی 
تر بگەیەنرێت. هەرچی سەبارەت بە یەكسان بوونی 
پێویستە  سروشتدا  ب��ارودۆخ��ی  لە  مرۆڤەكانیشە 
هەمووجۆری هێز و دادوەری بەرامبەربن و پێویستە 
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ئەمانە لە دەست هیچ كەسێك زیاتر نەبن لە كەسانی 
تر.

لۆك(  )جۆن  ئەوەی  لەگەڵ  )داهل(  بۆچوونی  بە 
مرۆڤەكان  بۆ  هەلومەرجەوە  چەندین  روانگەی  لە 
بۆ  سروشتی  یەكسانیەكی  جۆرە  بەاڵم  پەسندنیە, 
دەبێتە  دیاریكراوەكان  ئامانجە  بۆ  كە  گەراندۆتەوە 
باوەریەكی  ك��ەم  الیەنی  )ل��ۆك(  گرنگی.  مایەی 
بنچینەیی گەردوونی داهێناوە كە مرۆڤەكان یەكسانن 
یەكسانن  یاخود پێویستە وای پەسندبكەین كە  وە 
لەو بابەتانەی كە پێویستیان بە بڕیاری هەرەوەزیانە 
)كۆلەكتیف( هەیە. ئەم ئاماژەیەی لۆكە لە هەمان 
كاتدا. نیشاندانی سروەی بیروباوەری هاوبەشی ئاینە 

پیرۆزەكانە.
بە بۆچوونی لۆكە ئەوە كاری خوداوەند )تانری( یە 
كە مرۆڤەكان هەموویان بااڵدەست و خاوەنی هێزی 
رەهان. هەموومان بەهەمان شێوە نەخشێنراوین و 
هیچ  لە  بیر  هەیە.  سروشتیشمان  بارودۆخی  یەك 
دەسەاڵتی  كە  ناكرێتەوە  نێوانمان  لە  پلەبەندیەك 
وەهابێت  ئەگەر  ئاراوە.  بێنێتە  ناوبردن  لە  یەكتر 
ئەوا پێویستە هەمووكەسێك رێز لە یەكتر بگرێت. 
سروشتەوە  یاساكانی  لەالیەن  ئەمە  بنەماكانی 
كەسێك  لەبارودۆخی سروشتدا  ئەگەر  دیاریكراوە. 
مرۆڤ  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  ئ��ەوا  بكات,  پێشێل  م��اف 
خاوەنی مافی سزا دانە هەموو كەسێك مافی ئەوەی 
سروشتی  یاساكانی  و  سزابدات  هێرشكار  هەیە 
بەسەردا جێ  بە جێ  بكات. بەاڵم كە مرۆڤەكان لە 
بارودۆخی سروشتدا بوونەتە خاوەنی مافی سزادان 
بەهۆی بوون بە دادوەر بۆ داوای مرۆڤەكان و لە 
هەستی تۆڵە سەندنەوە و الوازیە مرۆڤایەتیەكان و 
بریاردان لە خزمەت خۆیی و كەسانی نزیكی خۆی 
بەزێن  سنور  و  زێدەرۆییانە  رەوشێكی  لەوانەیە 
بێنێتەكایەوە. هەرچی ئەنجامی ئەمەشە بریتی یە 

رەوشە  ئەو  ئیتر  ناڕێكی.  و  پێكەڵی  و  تێكەاڵ  لە 
بۆتە هۆی ئەوەی مرۆڤەكان كۆمەڵگەی سیاسیانە 
خاڵی  كاتیشدا  هەمان  لە  ئەمە  دابمەزرێنن. 
دەسەاڵتی  سنورەكانی  دیاریكردنی  دەستپێكردنی 

سیاسیشە.

ب  - بارودۆخی شەڕ
بارودۆخی سروشت  بە  تەنیا  دەبینین )لۆك(  ئێمە 
نەوەستاوە وەکوو هۆكارێك بۆ چوونە نێو مەسەلەی 
كۆمەڵگەی سیاسی. دوای بارودۆخی سروشت لۆكە 
باس لە بارودۆخی شەڕ دەكات. بەبۆچوونی )لۆك(  
نێو  لە  و  دوژمنایەتی  بارودۆخی  شەڕ  بارودۆخی 

بردنە. 
لە میانی یاسای بنچینەیی سروشتدا تابكرێت دەبێت 
نەپارێزرێت  هەمووشی  ئەگەر  بپارێزێت،  زۆر  مرۆڤ 
بژار،  بكاتە  تاوانەكان  بێ   ئاسایشی  پێویستە  ئەوا 
من  لە  هەڕەشە  لەنێوبردن  بە  ئەوەی  هۆیەوە  بەم 
ئەو  لەنێوبردنی  بۆ  مافم  من  دەبێت  ئەوا  دەك��ات 
هەبێت و ئەمەش گونجاوە لەگەڵ عەقڵ و عەدالەت.

بارودۆخی  نێوان  جیاوازی  كەسەكان  لە  هەندێك 
سروشت و بارودۆخی شەڕ تێكەاڵو دەكەن. مرۆڤەكان 
لە سەر رووی زەویدا خاوەنی دەسەاڵتی هاوبەشن لە 

لێپێچینەوەی نێوان خۆیان.
نیە و ه��ەرك��ەس  ت��ر  ئ���ەوی  ل���ەس���ەرووی  ك��ەس 
بەگوێرەی یاساكانی ئەقڵ ژیان دەگوزەرێنێ, ئەمە 
ئەمە  لەبەرامبەر  سروشتیە.  بارودۆخێكی  بەتەواوی 
بەپیر  كە  هاوبەش  بەرپرسیارێتی  بوونی  بەپێی  
یارمەتیدانیانەوە بچێت و یەكێك گوشار بخاتە سەر 
بەمشێوەیە  نیەتێكی  یا  وە  تر  یەكێكی  كەسایەتی 

بخاتە روو ئەوا بارودۆخی شەڕە.
لە  بۆچوونەی  ئەم  )ل��ۆك(  هەیە  ئ��ەوە  شیمانەی 
خستبێت.  پێش  )هۆبز(  بۆچوونەكانی  بەرامبەر 
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چونكە )لۆك( نابێت وەکوو ئەوبێت و هەڵدەستێت 
بارودۆخی سروشتی  لە  بە گوزارشت كردنێكی جیا 

و بارودۆخی شەڕ كە )هۆبز( باسی لێوە كردووە. 
لە  ئ��ەوەی  بۆ  مرۆڤەكان  )ل��ۆك(  بۆچوونی  بە 
بارودۆخی شەڕ رزگاربن بارودۆخی سروشت بەجێ  
دەچن،  كۆمەڵگەیی  بارودۆخی  بەرەو  و  دەهێڵن 
سروشت  بارودۆخی  لە  دوركەوتنەوە  هۆكاری  واتە 
هەوڵەكانی  كۆمەڵگەیی  رەوش��ی  نێو  چونە  و 
رزگاربوونە لە بارودۆخی شەڕ. چونكە دۆزینەوەی 
هێزێكی سەروتر بۆ فەراهەمكردنی یارمەتی لەسەر 
شەڕ  بە  هێنان  كۆتایی  ب��ۆخ��ۆی.  زەوی  رووی 
لەسەر  بریار  هێزەش  ئەو  هەر  و  دەكات  فەراهەم 
)لۆك(  شێوەیە  بەم  دەدات.  ڕێكنەكەوتنەكان 
گوزارشت لە دروست بوونی ئەو هێزە بااڵیە دەكات 
كە بەسەردەكرێتەوە. یاخود بەم شێوەیە باس لە 
دامەزرانی كۆمەڵگەی سیاسی دەكات كە لەبەرامبەر 
هاتنە ئارای بارودۆخی شەڕێك كە دەتوانێت لە هەر 
چركەیەكدا هەڕەشە بێت بۆسەر بارودۆخی سروشت 
دروست  هەیی  ئاسایشی  و  یەكسانی  و  ئازادی  و 
هەبوونی  هۆكاری  ئەوەشە  واتای  هەرچی  بووە. 
ئ��ازادی  و  ماڵ  و  گیان  پاراستنی  بۆ  بااڵ  هێزی 

كەسەكانە لە بەرامبەر هەر هێرشێكدا.

ج  - كۆیالیەتی.
لە  كۆیالیەتی،  بە  سەبارەت  لۆك  بۆچوونەكانی 
بە  گرنگە.  یاساداناندا  هێزی  دیاریكردنی  روانگەی 
گوێرەی بۆچوونی ئەو ئازادی سروشتیانەی مرۆڤ، 
پێویستە بەخشرابێت لە پەیوەست بوون بە ویستی 
بۆ مرۆڤەكان و  دانان  یاسا  بۆ  و دەسەاڵتی مرۆڤ 
هەموو هێزێكی بااڵ لە دنیادا. ئازادی سروشتیانەی 
یاساكانی  بنەمای  بە  پەیوەستە  تەنها  م��رۆڤ 
كۆمەڵگەیشدایە  حاڵەتی  لە  هەرچی  س��روش��ت. 

ئازادی مرۆڤ دەتوانرێت پەیوەست بكرێت بەهێزی 
زۆرینەی  یاخود  دەنگ  بە  كە  دەوڵەت  یاسادانانی 
دەنگ دامەزراون. بەاڵم ئەم هێزەی یاسادانان نابێ  
و  بێت  یاسایەكدا  و  ئارەزوو  هیچ  كاریگەری  لەژێر 
دەتوانێت  دراوە  پێی  دەسەاڵتەی  ئەو  بەگوێرەی 

بریاربدات.
لێكردووە،  پەیرەوی  لێرەدا  )لۆك(  شێوازەی  ئەو 
لەوەی زیاتر كە )یەكسانی سروشتی( چی دەگەیەنێ ، 
چی  سروشتی  یەكسانی  كە  ل��ەوەك��ردووە  باسی 
ناگەیەنێ . بۆیە لە گوتاری كۆیالیەتی ئەو ئەنجامە 
نیە.  سروشتی  یەكسانیەكی  ئەمە  كە  دەردەخین 
بارودۆخی شەڕ لە نێوان دەستبەسەرێك و فەتحێكی 
تەواوی  تایبەتمەندێتی  دەبێت.  بەردەوام  یاساییانە 
كردووە  هەڵەیەكی  كاتێك  كە  ئەوەیە  كۆیالیەتی 
نادات  و خاوەنەكەی سزای  كوشتنە  شایانی سزای 
خاوەنەكەی.  خزمەتكردنی  بە  هەڵدەستێت  ئەویش 
لە  كە  دەردەكەوێت  لەوكاتە  كۆیالیەتی  تەنگەتاوی 
بكات.  بەرخودان  خاوەنەكەی  ئارەزوەكانی  دژی 
ئان  لە  كەسێكدا  هەموو  لەسەر  وابێت  ئەگەر 
هێزێكی  پێناو  لە  كە  پەیمانەی  ئەو  ساتێكدا  و 
سنوردار كراوە كۆتایی هات, ئەوا بارودۆخی شەڕ و 
كۆیالیەتی رادەوەستێت. بۆیە هیچ كەسێك پەیمان 
نابەستێت بۆ ئەوەی هێزی خۆی بدات بە كەسێكی 
دەبێتە  تەواوی  بە  ئەمە  پێچەوانەی  رەوشێكی  تر. 
شەڕی  گۆڕەپانی  )لۆك(  شێوەیە  بەم  كۆیالیەتی. 
ماف  میانی  لە  دەكات  سنوردار  گشتی  دەسەاڵتی 
مافی  هەموشیاندا  سەرووی  لە  تاك  ئازادیەكانی  و 
موڵكایەتی، كە لەمیانی بارودۆخی سروشت و یاسای 

سروشت دیاریكراوە.

١ - تێگەیشتنی بۆ موڵكیەت.
پێكهیناوە  )ل��ۆك(ی  فكری  بنەمای  كە  ئەوشتەی 
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واتایەكی  لە  تابڵێی  موڵكیەتی  چونكە  موڵكیەتە. 
فراواندا بەكار هێناوە.

لۆك وشەی )Estate , property( بەكاردەهێنێت 
 )property( وشەی  دەدات.  موڵكیەت  مانای  كە 
لەگەاڵ موڵكیەت هەندێك جار ژیان و ئازادیش لەخۆوە 
دەگرێت. لەواتایەكی فراواندا باس لە موڵكیەت دەكات 
بۆ  هەرچی)Estate( شە،  خاوەنێتی.  مرۆڤێك  كە 
لە  تەنگ.  لەواتایەكی  دەهێنرێت  بەكار  موڵكیەت 
بەرهەمێكیدا بە ناوی )نامەیەك لەسەر لێبوردەیی( 
)لۆك( موڵكیەت لە واتایەكی فراواندا پێناسە دەكات. 
مرۆڤ  كۆمەڵەیەك  لە  دەوڵ��ەت  ئەو  بەبۆچوونی 
مەدەنی  بەرژەوەندی  كە  ئەوەی  بۆ  تەنها  پێكدێت 
پێشبخات.  و  بپارێزێت  و  بكات  فەراهەم  مرۆڤەكان 
و  تەندروستی  و  ئازادی  ژیان،  بەرژەوەندیانە،  ئەم 
خانو  زەوی،  پارە،  وەکوو  دەرەكیەكانی  موڵكیەتە 

و شتومەكن.
 Two( بەناو بەرهەمی  لە  )لۆك(  دیسان  هەروەها 
موڵكیەت  دەڵێت   )Treatises of Government

بریتی یە لە گیان و ئازادی و مااڵ.
ژیان  خاوەنێتی  )لۆك(  بۆچوونی  بیرو  بەگوێرەی 
و  ناكرێتەوە  جیا  لەیەكتری  م��اڵ  و  ئ���ازادی  و 
هەموویان یەكێكن وە بەشێوەیەكی گشتی لە میانی 
لێدەكات.  گوزارشتیان  موڵكیەتەوە  دەستەواژەی 
كە  ك��اران��ەی  ل��ەو  یەكێكە  ئەمە  ئەمەدا  لەگەڵ 
لە میانی  ئەنالیز كردووە.  فەلسەفەكەی )لۆك(ی 
بەكارهێنانی ڕۆژانەوە واتای مولكیەتی دەرخستۆتە 

پالنی یەكەم.
مولكیەت  كە  وایە  باوەری  )لۆك(  ئەمەدا  تەك  لە 
بەبۆچوونی  دەخرێت.  بەدەست  كارەوە  ڕێگەی  لە 
ئەو رووی زەوی نیعمەتێكە لەالیەن خواوە بە مرۆڤ 
ببینن.  لێ   سودی  هاوبەشی  بە  ئەوەی  بۆ  دراوە, 
مرۆڤ كە خولقێنراوێكی ئاقلمەندە بۆ بەكارخستنی 

ئەو نیعمەتەوە كار دەكات. بەرهەم دێنێت و بە رەنج 
دەبێتە  نعمەتە  ئەو  و  سروشت  نێو  دەخاتە  خۆی 
ماڵی ئەو, لێرەدا سەرچاوەی راستەقینەی مولكیەت 
هەوڵ و كۆششی  مرۆڤ دەبێت. سەبارەت بە كردنە 
هیچ  كار  دەرەوەی  لە  دەستهێنان  بە  یاخود  ماڵ 
پەیمان و یاسا و یاخود  دەسەاڵتێك مەیسەر نابێت.
لە  شتانەی  ئ��ەو  كە  روو  دەخ��ات��ە  ئ��ەوە  )ل��ۆك( 
میانی رەنجی مرۆڤەوە بەرهەم دێن دەبێتە مافێكی 
سروشتی ئەو. مولكیەتی تایبەت لەبەرئەوە لە دایك 
بەرهەم  مرۆڤ  رەنجی  بە  شتەی  ئەو  چونكە  بووە 
هاتووە و بۆتە مایەی پەلهاوێشتنی كەسایەتی خۆی. 
هێزی  خەرچکردنی  و  بەكارهێنان  میانی  لە  مرۆڤ 
خۆی ئەو شتەی بەرهەم هاتووە دەكاتە بەشێك لە 

خۆی.
سودەكانی ئەمانەش بەشێوەیەكی گشتی لەگەڵ ئەو 
لەالیەكی  هاوڕێژەن.  و  بەرامبەر  دراوە  كە  رەنجەی 
بژیت.  بۆئەوەی  بكات  ئەمە  ناچارە  مرۆڤ  ترەوە 
ناكات,  تر  كەسانی  رەزامەندی  بە  پێویست  بۆیە 
چونكە چاوەروانی كردنی رەزامەندی مرۆڤەكانی دی، 
كە  هاوبەشەی  رەزامەندیە  ئەو  چاوەڕوانی  لەوانەیە 
لەوانەیە هیچ كاتێك نەیەتە ئاراوە دەبووە هۆی گیان 

لە دەستدانی.
ئەگەر كۆی بكەینەوە سەریەكتری ئەوا دەریدەخاتە 
روو كە مافی موڵكیەتی مرۆڤ لە بارودۆخی سروشتدا 

لە دووجێگەدا سەرچاوەی گرتووە.
پارچەیەك  دەكاتە  بۆیە شتومەك  رەنجەكەی،   -  1

لەخۆی.
2 - هەڵوەستە لەسەر خاوەندارێتی كردن بۆئەوەی 
بژیت, واتە بوون بەخاوەنی شت. یەكەمیان مافێكە 
پشت بە پەیمان دەبەستێت و هەموو كەسێك مافی 
ئەوەی هەیە هەمان شت بكات. هەرچی لە روانگەی 

دووەمیشیانە لەبەرئەوەی لە سروشتی مرۆڤ 
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سەرچاوەی گرتووە مافێكی سروشتیە.
مافی موڵكیەتیش  داوە سنورەكانی  )لۆك( هەوڵی 
دەستنیشان بكات. بەگوێرەی ئەوەی كە خوا خاكی 
بە مرۆڤ بەخشیوە مافی موڵكیەت پیرۆزە. كەس 
كەسێكی  موڵكی  و  خاك  سەر  ناكاتە  دەستدرێژی 
تر. لەبەرئەوەی خوا )تانری( كە خاكی بەمرۆڤداوە 
سودمەند  نیعمەتە  لەو  مرۆڤێك  هەموو  دەیەوێت  و 
دەستەبەركردنی  رادەی  بە  كە  مرۆڤە  مافی  بێت، 
ڕەوش��ەدا  لەم  هەبێت.  موڵكی  پێداویستیەكانی 
كەسەكەی  لەگەڵ  هەركەسێك  موڵكیەتی  مافی 
ئەو  پاراستنی  كۆمەڵگە  لە  بەر  سنورداركراوە.  تر 
مافەی كە هەیە دەكەوێتە سەر یاساكانی كۆمەڵگە. 
خاوەندارێتی  كە  دەسەاڵتێكە  سیاسی  دەسەاڵتی 

موڵك داویانە بەخاوەن موڵك.
بەتێگەیشتنی )لۆك(     سەبارەت 
جیاواز  بیروڕای  راستی  موڵكیەت  بۆ 
دێین. هۆكاری ئەمەش لەو واتا و گرنگیەوە 
دەستەواژەی  بە  داویەتی  كە  دەگرێت  سەرچاوە 
موڵكیەت. بۆنمونە روسێل )Russel( هەندێك رەخنە 
پێش دەخات سەبارەت بە چەمكی موڵكیەتی )لۆك( 
كە پێی وایە هەندێكیان ناتوانرێت جێ  بە جێ  بكرێت 
و هەندێكیان كەموكورتیان هەیە و هەندێكیان لەسەر 
نمونەی چەوت بونیادنراون. لە سەرودا بە بۆچوونی 
)روسێل( قسەكانی سەبارەت بە بیروڕاكانی )لۆك( 
دەربارەی موڵكیەت ئەوی وەك پاڵەوان بەشێوەیەكی 
وابیربكاتەوە  دەیتوانی  راگەیاند:  كاپیتالیستیانە 
لە  كاپیتالیستەكان  بەگوێرەی  هەم  پالەوانێتیە  ئەو 
كۆمەڵگەدا سەركەوتووە هەم دەشیتوانی وابیربكاتەوە 
كە ئەم پاڵەوانێتیە لەبەرامبەر ئەوانەی كە لە ئاستی 
دەبووە  تەواوی  بە  ئەمە  خوارەوەدان سەركەوتووە. 

بیرورایەكی راست.
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 )Sartori( لە بەارمبەر ئەمەدا هەروەکوو سارتۆری
گوتویەتی تەنانەت لە رۆژكاری ئەمرۆشماندا چەندین 
تێكەاڵ  ئابوری  لیبرالیزمی  لەگەاڵ  لیبرالیزم  نوسەر 
بە  دەرح��ەق  یە  گ��ەورە  ناهەقیەكی  ئەمە  دەك��ەن. 
بیردەكرێتەوە  ئ��ەوەی  وەك  دەك��رێ��ت.  لیبرالیزم 
لیبراڵیەتی )لۆك(، بیردۆزی ئابوری )الیسێس فایری
Laisses faire ( نیە. بەگوێرەی ئەو بیركردنەوانە 
دەوڵەتی حقوقی لیبراڵ بە واتای دەوڵەتی دەستور 
ئازاد  بازرگانی  بەتایبەتی  دێت.  بنەڕەتی(  )یاسای 
لە ئابوری ئازاد دا ئەگەر بەواتای ئەوە نەیەت هەرە 

بەهێز بژیێنێ  ئەوا واتای ئازادی سیاسی دەدا.
ئاماژەی   )Barry )ب��اری  هەروەکوو  ئەنجامدا  لە 
خاڵی  بوونەتە  سافەكان  ئەخالقیە  تێورە  پێداوە، 
)فۆرمیلەكردنی(  فۆرمۆالسێونی  دەستبێكردنی 
)لۆك( سەبارەت بە كۆكردنەوەی موڵكیەت. چونكە 
وەکوو دوو واڵت بۆ جیاكردنەوەی دەزگاكان یاسا و 
بنەمای وا كە مافی موڵكیەت دیاریدەكەن، بنەمای 
ئەو  لەوانەیە  بەاڵم  پێكدەهێنن.  فۆرمۆالسێونە  ئەو 
تێگەیشتن و چەمكە لە دنیای هاوچەرخدا وانابینرێت 
كە بتوانرێت زۆر جێ  بە جێ  بكرێت، چونكە خاك. 
بەشێوەیەكی سەرەكی  )لۆك(  كە  ئەوشتەی  زەوی 
قسەی دەربارە كردووە ماوەیەكی درێژە جێگای باس 
نیە بۆ خاوەندارێتی كەسی. هەروەها موڵكیەت هەموو 
كاتێك بەشێوەی تر دەخولقێندرێت یا دادەهێنرێت 
شوێنكەوتوی  لۆژێكی  لە  جۆرێك  رەوشانەدا  لەو  و 

)لۆك( جێگەیەكی زۆرباشی دەبێت. 

٣ - پەیمان و كۆمەڵگەی سیاسی 

ا -پەیمان
بارودۆخی  بیركردنەوە  سیستەمی  لە  سەرەتا  لۆك 
سروشتی وەك بارودۆخی ئاشتی و هاوكاری بەرامبەر 

یەك وێناكرد، دوای ئەوە دەبینین مافە سروشتیەكانی 
بە گوێرەی نمونەی مافی موڵكیەت لە شێوەی ماف 
كە بەر لە كۆمەڵگە هەبووە پێناسە كردووە. دوای 
كۆمەڵگەی  دروستبونی  لەسەر  كاری  )لۆك(  ئەوە 

شارستانی كردووە بەرەزامەندی ئەندامانی.
هەروەکوو هۆبز Hobbes و رۆوسو Rousseau و 
هەندێك بیرمەندی تر )لۆك(یش هەڵوەستەی لەسەر 
كردووە.  شارستانی  كۆمەڵگەی  دامەزرانی  پەیمانی 
هەروەکوو لەالی )هۆبز و رۆوسو(دا بووە گریمانەی 
كۆمەاڵیەتی«  »پەیمانی  و  سروشت  ب��ارودۆخ��ی 
ئەویش دەتوانین تەنها وەکوو خاڵی دەستپێكردن لە 
دانانی تیۆرە سیاسیەكەی پەسند بكەین. ئەو شتەی 
ئەو بیرمەندانە ویستویانە نیشانی بدەن دۆزینەوەی 
دەوڵەت چی  پرسیاری »سەرچاوەی  بۆ  نیە  وەاڵم 
یە« بەڵكو  گەڕانە بە دوای پرسیاری ئەوەی »ئەو 
پێویستە  دەوڵەت  دەڵێن  پێی  سیاسیەی  گردكۆیە 
بیانو  شێوەیە  بەم  )ل��ۆك(  بن«  چی  بنەماكانی 
دەهێنێتەوە لەسەر تێپەربوون لە بارودۆخی سروشتی 
بۆ كۆمەڵگەی شارستانی. لەگەڵ ئەوەی مرۆڤەكان 
بوون,  یەكسان  و  ئ��ازاد  سروشتدا  بارودۆخی  لە 
دووربوون لە دڵنیایی بەكارهێنانی ئەو مافانەی كە 
لەوانەبوو رووبەڕووی  خاوەنی بوون و هەمووكاتێك 
هێرشی كەسانی تر ببنەوە. چونكە هەموو بە رادەی 
ئەو پاشان و هەموو یەكسانن لەگەڵ ئەو. لەبەرئەوە 
بەخواستی  خاوەنێتی  كە  ئەوشتانەی  بەكارهێنانی 
رەوشە  ئەم  بوو.  نادیار  و  نەپارێزراو  تابڵێی  خۆی 
لە  پڕە  بەاڵم  مرۆڤ,  بۆ  ئازادیە  ئەوەی  سەرەرای 
بارودۆخی  لە  دەستبەردان  بۆیە  كارەسات  و  ترس 
بە  مرۆڤەكان  بۆیە  پێویستی.  دەكاتە  سروشت 
و  )گیان  خۆیان  موڵكیەتی  كە  ئ��ەوەی  ئامانجی 
ئازادی و ماڵی خۆیان( بپارێزن، لە دەوڵەتدا یەكیان 

گرتۆتەوە و بەرێوەبەرایەتیان بۆ خۆیان داناوە.
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مرۆڤەكان كاتێك كۆمەڵگەی سیاسیان دروستكردووە 
لەبەرئەوەی بە پێویستیان بینیوە پەیماننامەیەكیان 
ئەنجام داوە. ئەم پەیماننامەیە لەنێوان ئەو كەسانەی 
ئەو  نێوان  لە  یاخود  دەوڵەتەدا  لەو  بەشدارن  كە 
ئەنجام  دروستكردووە  دەوڵەتیان  كە  كەسانەی 
دەدرێت. بۆ ئەمەش زۆرینەی دەنگی مرۆڤی ئازاد بە 
رادەی پێویست پێویستە. ئیتر لەسەر رووی زەویدا 
ئەم رەوشە بۆتە سەرەتای حكومەتی یاسایی. بەاڵم 
مرۆڤەكان كاتێك كۆمەڵگەی سیاسیان دروستكردووە 

ئەو هێزانەشیان دەوركردووە كە پێویستن.
بە بۆچوونی )لۆك( لە بارودۆخی سروشتدا، لەكاتی 
بچوكترین سەرگەرمیدا ئەگەر ئازادی بخرێتە الیەكەوە 
ئەوا دوو ئەركی هەیە: یەكەم: ئەركی ئەنجام دانی 
تر  و كەسانی  پاراستنی خۆی  لەپێناو  هەر شتێك 
ئەركی  دووەم:  سروشتدا.  یاساكانی  سنوری  لەنێو 
سروشت  یاسای  لەبەرامبەر  تاوانانەی  ئەو  سزادانی 

ئەنجام دراو .
یەكەمین ئەرك بەورادەیەی كە پێویستە بۆ پاراستنی 
خۆی و كۆمەڵگە وازی لێ  دەهێنرێت بۆ ڕیكخستنی 
بەو یاسایانەی كۆمەڵگە دایناوە.هەرچی دووهەمیانە 

)ئەركی سزادان(بەتەواوی وازی لێدەهێنرێت.
و  كۆمەاڵیەتی  پەیماننامەی  )لۆك(  ئەوەی  لەگەڵ 
ناوەرۆكەكەی بەم شێوەیە باس دەكات، بە ئاشكراش 
باس لەوە دەكات كە ئەو »رێككەوتنە سەرەتاییە« 
بەڕێوەبەرایەتیەوە  لەالیەن  یا  كۆمەڵگەوە  لەالیەن 
ئاراوە.  بێتە  بۆئەوەی  كراوەتەوە  لەبەردەم  ڕێگەی 
و   Althusius )ئاڵتوسیوس  وەک��وو  بیرمەندانی 
ب��ەوردی  تابلێی  كە    puffendorf پوڤەندۆرف 
لێكۆڵینەوە و توێژینەوەیان لەسەر تیۆری پەیماننامە 
كردووە ئەوەیان پەسندكردووە كە دووجۆر پەیماننامە 
ئەنجام  تاكەكان  لەنێوان  كە  ئەوەیە  یەكەم:  هەیە. 
ئەو  دووەم��ی��ان:  پێكهێناوە،  كۆمەڵگەی  و  دراوە 

پەیماننامەیە كە لەنێوان كۆمەڵ و بەرێوبەرایەتییدا 
ئەم  )لۆك(  بشڵێین  بتوانین  ئەگەر  دراوە.  ئەنجام 
لە  لەبەرئەوەی  ئەوا  پەسندكردووە.  هەڵوێستەی 
خاوەن  چۆنایەتیەكی  )ل��ۆك(  بۆ  شێوەوە  رووی 
روانگە  ه��ەردوو  یەكتری  هێنانەالی  بە  نیە،  بەها 
لە  گوتنی  لەمیانی  )لۆك(  بووە.  رازی  بۆچوون  و 
كۆتایی شۆڕشی سیاسیدا بە روخانی بەرێوەبەرایەتی 
كۆمەڵگە لە ناو ناچێت و دەمێنێت ئەوە دەخاتە روو 
بەرێوەبەرایەتی  و  كۆمەڵگە  كە  هەڵدەسەنگێنێ   و 

هەمان پەیماننامە پەیوەستیان ناكات.

ئامانجی  و  سیاسی  كۆمەڵگەی   - ب 
بەرێوەبەرایەتی 

بارودۆخی سروشتدا مرۆڤەكان  لە  سەرەڕای ئەوەی 
بتوانێت  كە  دەوێ��ت  سیستەمێكیان  بەاڵم  ئ��ازادن 
میانی  لە  و  بەواتایە  ئازادی  كە  بكات  قەبوڵ  ئەوە 
ئاراستە كردنی دادوەری موڵكیەت پارێزراو دەبێت. 
بە بۆچوونی )لۆك( لەبەرئەوە مرۆڤەكان كۆمەڵگەی 
یاسای  ناچاریەكانی  بەاڵم  دامەزراندووە،  سیاسیان 
پێ   كۆتایی  كۆمەڵگەدا  ب��ارودۆخ��ی  لە  سروشتی 
ئازادی  فراوانكردنی  یاسا  ئامانجی  چونكە  نایەت. 
لە  و  پیادەكردن  لە  ڕێگرتن  نەك   پاراستنێتی  و 
لۆژیك  بە  پەرەی  شێوەیە  بەم  لۆك  كارخستنی. 
»منطق« داوە لە سروشتی پەیماننامەدا هەروەکوو 
كرد  دەستنیشانی  مرۆڤدا  »منطق«ی  لۆژیك  لە 
هێزێك  تاكە  بدرێتە  سیاسی  دام��ودەزگ��ای  نابێ  
بەڵكوو دەبێت بدرێتە كۆمەڵگە كە كارایی و زیندویی 

دەوڵەت دیاری دەكات.
هێنراوەتە  بەهاوبەشی  كە  یاسا  و  دادگە  ئۆرگانی 
ك��ای��ەوە دەس��ەاڵت��ی س��زادان��ی ت��اوان��ی ه��ەی��ە، بۆ 
ئەو  كردنەوەی  یەكالیی  لەپێناو  بەسەركردنەوە 
مرۆڤەكاندا  لەنێوان  كە  تێنەگەیشتنەی  یەكتر  لە 
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دروست دەبێت لە كۆمەڵگەی سیاسی, وە ئەمەش 
جیاوازی هەرە گرنگە لەنێوان بارودۆخی سروشت و 
كۆمەڵگەی سیاسی.  یاخود  كۆمەڵگەی شارستانی 
هاوبەشیان  بەسەركردنەوەی  شوێنی  كە  ئەوانەی 

نیە تا ئێستا لە بارودۆخی سروشتیدان.
لەبەرئەوە بۆئەوەی بتوانین باس لە كۆمەڵگەیەكی 
بكەین،  شارستانی  كۆمەڵگەیەكی  یا  سیاسی 
لە  دەست  ت��ەواوی  بە  مرۆڤ  كۆمەڵێك  پێویستە 
و  ب��ەردەن  سروشت  یاسای  بەڕێوەبردنی  هێزی 
كۆمەڵگەیەكدا  لەنێو  و  ببەخشن  كۆمەاڵ  بە  ئەمە 
یەكبگرن. ئەمەش بە دامەزراندنی كۆمەڵگە لەالیەن 
گووپێك مرۆڤ یاخود بە چوونەپاڵی هەر كەسێك 
لە  یەكگرتنی  و  دروستكراو  بەڕێوەبەرایەتیەكی  بۆ 

گەلیدا ئەنجامگیر دەبێت.
كۆمەڵگەی  یاخود  سیاسی  كۆمەڵگەی  كە  )لۆك( 
شارستانی وەك ئەوە پێناسە كرد كە دەبێت شوێنی 
بەم  بێت،  مرۆڤەكان  هاوبەشی  بەسەركردنەوەی 
پێ یە گوزارشت لەوە دەكات كە دەسەاڵت پادشاهی 
كۆمەڵگەی  لەگەڵ  بەراستی  »قرالیتی«  رەه��ا 
شارستانی ناگونجێت، چونكە لە حوكمی پاشایەتیدا 
شوێنێكی نیە بۆ هیچ كەسێك بۆ بەسەركردنەوە. 
و  نەكات  الیەنگری  كە  نابینرێت  دادوەرێ��ك  هیچ 

بەشێوەیەكی گونجاو لەگەاڵ حەق بڕیاربدات.
بە لەبەرچاوگرتنی هەموو ئەمانە دەتوانین بڵێین، 
كە  وای��ە  پێی  ك��ە  ب��اوەڕی��ەی  ل��ەو  ب��وون  یاخی 
و،  پیرۆزە  پادشاكان  هەڵەی  بەڕێوەبردنی  مافی 
سووربوونی بەڕێوەبەرایەتی لەسەر ئەو كاراكتەرەی 
كە پشت بە متمانە دەبەستێت، هەستیاری گشتی 

)لۆك( بووە.
لەبەرئەمەیە )لۆك( مافی بەڕێوەبردنی بەڕێوبەرایەتی 
وەکوو پەیوەست بوون بە یەكێتی دەنگ و الیەنی 
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باشی مرۆڤەكان وەکوو پاداشتێك بەناو دەكات بۆ 
متمانەی مرۆڤەكان.

سەرەكی  ئامانجی  )ل��ۆك(  بۆچوونی  بە  چونكە 
مرۆڤەكان لەوەی كە لەگەڵ دەوڵەتەكان یەكبگرن و 
خۆیان بخەنە ژێر سایەی بەڕێوەبەرایەتیەوە ئەوەیە 
كە موڵكیەتەكەیان )گیان و ئازادی و ماڵ(ی خۆیان 
سروشتیدا  بارودۆخی  لە  ئەوەی  كەوایە  بپارێزن. 
فەراهەمی دەكات زۆر شتی كەمە. ئەوانە: یاسایەكی 
باشی پێناسەكراو، دادوەری وا كە ئەو یاسایە بەبێ  

الیەنی جێ  بە جێ  دەكات هێزێكن.
ئەمانەوە  نەبوونی  بەهۆی  سیاسی  كۆمەڵگەی 
ویستی  لە  بیر  ئاقڵمەندێك  هیچ  كاتێك  دامەزراوە 
گۆڕینی ئەو هەلومەرجەی كە تیایدا بەڕێوەبەرایەتی 
بەڕێوبەرایەتی  و  ناكاتەوە  خراپتر  بەرەو  خوڵقاوە 
زیاتر  گشتی  چاكەی  لە  كە  ناكات  پەسند  ئەوە 
بۆیە  دەبێت.  بوونی  كاریگەر  تری  گۆڕەپانێكی 
پێویستە بەڕێوەبەرایەتی لە بەرامبەر ئەم چەوتیانە 
لەبەرئەوە  بپارێزێت.  كەسێك  هەموو  موڵكیەتی 
دانانی  یاسا  هێزی  بااڵ  هەرە  هێزی  كە  دەوڵ��ەت 
گرتۆتە دەست پێویستە لە میانی ئەو یاسایانەی كە 
پیادە دەكرێت و لە یەكتر تێنەگەیشتنەكانی خەڵك 
بە بریار پەیوەست دەكات، لە رێگەی دادوەری بێ  
بدات.  بەڕێوەبەرایەتی  بە  درێژە  الیەن و دروست، 
بەڕێوبەرایەتی ناچارە ئەو یاسایانە پەیڕەو بكات بۆ 
بۆ  بەكاربهێنێت  نێوخۆدا  لە  كۆمەڵ  هێزی  ئەوەی 
پاراستنی ئاسایشی خەڵك و كۆمەڵگە لە بەرامبەر 
ئەو زیانانەی یاخود لەو مەترسیانەی كە لە دەرەوە 
و  ئاشتی  لە  جگە  لەمانە  ئامانج  پێویستە  دێن. 

ئاسایش و چاكەی گشتی شتێكی ترنەبێت.
عونسوری  ئ��ەوە  دوای  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای  لێرەدا 
لیبرالیەوە  بیرمەندانی  لەالیەن  گشتی(  )چاكەی 

بەتوندی رەخنەكرا، )دەوڵەتی بچوكترین( و یاخود 
)دەوڵەتی پاسەوانی شەو( كە لیبرالیزمی كالسیكی 
نێوخۆیی  پاراستنی  لەمیانی  كرد  لێ   پشتگیری 
و  ئەستۆ  گرتە  دادگەی  چاالكیەكانی  دەرەكی،  و 

تابلێ ی شوێن پێ ی دیار بووە.

لە  ه��ێ��زەك��ان  ج��ی��اك��ردن��ەوەی   - ج 
بەرێوەبەرایەتیدا.

كۆمەڵگەی  لەبەرئەوەی  )ل��ۆك(  تیۆرەكەی  لە 
سیاسیە  هێزی  پەیماننامەیەكی  ئەنجامی  سیاسی 
رەزامەندی.  خاوەنی  دەبنە  بەڕێوبەرایەتیەكانیش 
لەبەرئەوەی ئەم هێزە سیاسیە بە ئامانجی پاراستنی 
مافی موڵكایەتی دامەزراوە، بیر لەوە ناكاتەوە ئەمە 
لە ناوبەرێت یا لە ئارادا نەیهێڵێت. پێچەوانەی ئەمە 
و  نامێنێ   ئارادا  لە  شەرعیەتی دەسەاڵتی سیاسی 
مافی بەرخودانی خەڵك لە دایك دەبێت. بەاڵم پشت 
رەزامەندی  بە  تەنها  سیاسی  دەسەاڵتی  بەستنی 
كۆنترۆڵ  دەس��ەاڵت  بتوانێت  ئەوەی  بۆ  نیە  بەس 
بەرجەستەتر  شێوەیەكی  بە  پێویستە  بۆیە  بكات. 
بە  ئەمەش  رێگەی  و  بكرێت  سنوردار  دەس��ەاڵت 

جیاكردنەوەی هێزەكاندا تێدەپەڕێت.
هێز  سێ   دەوڵەتێكدا  لە  )ل��ۆك(  بۆچوونی  بە 
هێزی  و  ی��اس��ادان��ان  هێزی  ئەمانە  دەبینرێت. 

بەڕێوەبردن و هێزی فیدراڵیەكانن. 
هێزی یاسادانان گردكۆی هێزی دەوڵەتە وە بۆ ئەوەی 
خاوەنی  بپارێزێت،  خۆی  ئەندامانی  گردكۆیە  ئەو 
مافی راگەیاندنی چۆنێتی بەكارهێنانە. لە بەرامبەر 
یاسادانانیان  هێزی  ئەوانەی  كە  وەها  حاڵەتێكی 
هێزی  دەستی  خستنە  هەوڵی  وە  دەستدایە  لە 
بەباشی  كە  دەوڵەتێكدا  لە  دەدەن،  بەڕێوەبردنیش 
یاساكانی  یاسادانان دوای ئەوەی  رێكخرابێت هێزی 
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دانا پێویستە بیداتە دەست ئەوكەسانەی كە خۆیان 
گشتی  چاكەی  و  كردووە  پەیوەست  یاسایانە  بەو 
لەبەرچاو دەگرن. ئەو یاسایانەی بەمشێوەیە دانراون 
بەبێ   و  بگەیەنێ   هێزێك  بەردەوامی  بە  بۆئەوەی 
بەڕێوەبردن  هێزی  كە  ناچاریە  پیادەبكرێت,  وچان 
بوونی هەبێت. بەمشێوەیە هێزی یاسادانان و هێزی 

بەڕێوەبردن لەیەكتر جیادەبنەوە.
هەرچی ئەو هێزی فیدراڵیانەشە، هەموو كۆمەڵگەیەك 
خۆی  دەرەوەی  واڵتانی  و  كەسان  روان��گ��ەی  لە 
دامەزراوەیەكە وەك ئەوەی لە بارودۆخی سروشتیدا 
وەکوو  و  هێزێك  وەک��وو  دەتوانرێت  بۆیە  هەیە. 
دەوڵەت گوزارشتی لێ  بكرێت كە كارێكی لەشێوەی 
شەڕ و ئاشتی و یەكێتی و رێككەوتن لەگەڵ هەموو 
كۆمەڵ و كەسێكی دەرەوەی دەوڵەت ئەنجام دەدات.
هێزی  و  فیدراڵی  هێزی  )ل��ۆك(  ئ��ەوەی  لەگەڵ 
بەڕێوەبردنی بە جیا جیا بەناو كردووە و شیكردۆتەوە، 
بەاڵم  هەڵوەستەیەكی وا دەخاتە روو كە زەحمەت 
دەبێت ئەم هێزانە لە دەستی جیاواز دابن و پێویستە 
بەم شێوەیەش نەبێت. هێزی بەڕێوەبردن پەیوەستە 
بەكاردەهێنن  هێزەش  ئەو  ئەوانەی  و  یاسادانان  بە 
بەرپرسیارن بەرامبەر بە یاسادانان. كاتێك پێویست 
وەردەگ��رێ��ت��ەوە  دەس��ەاڵت��ە  ئ��ەو  یاسادانان  بكات 
دەسەاڵتی  ئەگەر  بەرێوەبردن,  بە  داویەتی  كە 
بەشێوەیەكی خراپ بەكارهێنابێت ئەوا سزای دەدات. 
هێزی  هەرچی  دەوڵەتە.  ب��ااڵی  هێزی  یاسادانان 
فیدراڵیە پەیوەستە بە هێزی بەڕێوەبردن و یاسادانان 

و لە ژێر فەرمانی ئەواندا ئەرك رادەپەرێنێ .
جیاكردنەوەی هێزەكان لەالی لۆكە واتا جیاكردنەوەی 
هێزی یاسادانان و بەڕێوەبردن لە پێناو ئەو ئامانجەیە 
دەكەوێتە  ك��ە  ئ��ەرك��ان��ەی  ئ��ەو  هێز  ه���ەردوو  ك��ە 
و  یاسا  لەگەڵ  گونجاو  شێوەیەكی  بە  سەرشانیان 

مافی تاك رایبپەرێنن.

٤ - هێزی یاسادانان

ا - سەرچاوەی یاسادانان 
هێزی  كە  كرد  دەستنیشان  ئەوەمان  س��ەرەوە  لە 
یاسادانان لەالی )لۆك( وا پێناسەكراوە كە هێزێكە 
گردكۆی  بەكارهێنانی  چۆنێتی  راگەیاندنی  مافی 
هێزی دەوڵەتی هەیە لە پێناو پاراستنی ئەندامانی 
یاسادانان سەرچاوەی  ئەو هێزەی  ئەو كۆمەڵگەیە. 

چیە و چۆن دێتە ئاراوە؟
بە بۆچوونی )جۆن لۆك( دەوڵەت هێزێكی سزادانی 
هەریەكێك  بە  زیانیان  دەرەوە  لە  كە  ئەوانەیە 
هەمان  لە  ئەمە  گەیاندووە.  كۆمەڵگە  لەئەندامانی 
دەوڵ��ەت  هەروەها  ش��ەڕە،  و  ئاشتی  هێزی  كاتدا 
لەبابەتی سەرلێشێوان و گومرابوندا سەبارەت بەوەی 
كە كام سزای گونجاو دەدات لە بەرامبەر ئەو تاوانە 
كۆمەڵگە  ئەندامانی  نێوان  لە  كە  جۆراوجۆرانەی 
ئەنجام دراون, بە هێزێكەوە دێتە مەیدان. ئیدی ئەو 
هێزە هێزی یاسادانانە هاتنە ئارای هێزی یاسادانان 
ئەندامانی  موڵكیەتی  هەموو  تابتوانێت  بۆئەوەیە 
كۆمەڵ بپارێزێت. بەاڵم ئەوەی پێویستە لەبیرنەكرێت 
كۆمەڵگەی  نێو  چوبێتە  هەركەسێك  كە  ئەوەیە 
ئەوا  بوبێت  دەوڵەتێك  هەر  ئەندامی  و  شارستانی 
دەستبەرداری هێزی سزادانی ئەو تاوانانە بووە كە 
بۆیە  دراون،  ئەنجام  سروشت  یاسای  بەرامبەر  لە 
ئۆرگانی  داوەتە  تاوانی  كردنی  دادگەیی  دەسەاڵتی 
خودی  لەالیەن  یاسادانان  ئۆرگانی  یاسادانان. 
پێكهێنراون,  كۆمەڵگە  نوێنەرەكانی  یا  كۆمەڵگە 
ئەمە واتای ئەوەیە كە دادگەی دەوڵەت لە بنەڕەتدا 
دەبێت دادگەی خۆی بێت. لەبەرئەوە سەبارەت بە 
بەكارهێنانی هێزی خۆی مافی بە دەوڵەت داوە كە 
ئیتر  بهێنێت.  بەكاری  دەیخوازێت  خۆی  ئەوكاتەی 
سەرچاوەی هێزی یاسادانان و )لەهەمان كاتدا هێزی 
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بەڕێوەبردن( لێرەوە دێت. مرۆڤەكان كە كۆمەڵگەی 
سیاسیان دامەزراندووە دەیانەوێت لە نێو ئاشتی و 
بۆئەمەش  وەرگرن.  موڵكەكانیان  لە  ئاسایشدا چێژ 
پێویست بە ئامرازی هەرە گەورە هەیە كە بتوانێت 
بكات.  فەراهەم  كۆمەڵگەدا  لە  یاسا  دروستكردنی 
لە  كە  یاسادانانە  هێزی  دامەزراندنی  ئەمە  ئیدی 
بنچینەیی  پۆزەتیفی  یاسای  دەبێتە  كاتدا  هەمان 
هەموو دەوڵەتەكان. ئەمە وەکوو بنچینە و یەكەمین 
ئاراستە  یاسادانانیش  كە  وای��ە  سروشتی  یاسای 
و  كۆمەڵگە  و  گشتی  چاكەی  پاراستنی  بۆ  دەكات 

هەموو تاكێك لە كۆمەڵگەدا.
هێزی  و  یاسادانان  دەسەاڵتی  سەرچاوەی  )لۆك( 
)لۆك (  واتە  خەڵك.  بۆ  دەگەڕێنێتە  بەڕێوەبردن 
شێوەی لە دایك بوونی بەڕێوەبەرێوەتیەكی شەرعی 
گرێدەدات  كۆمەڵگەی سیاسیەوە  بوونی  لەدایك  بە 
ئازادەكان  مرۆڤە  ئیرادەی  و  ویست  بە  كەپشت 

دەبەستێت.

ب - سنوور و چوارچێوەی چۆنایەتی یاسادانان.
مێژووی  هەمان  كە  لیبرالیزم  مێژووی 
الیەنگریە بۆ یاسای بنەڕەتی, الیەنی كەم 
تێكۆشان  مێژووی  وەکوو  )لۆك(  لەدوای 
لەقەڵەم  رەها  دەوڵەتی  چەمكی  دژی  لە 
دەدرێت هەرچی ئەو رەوشەیە كە لە ریشەی 
بۆچوونەكانی  خەوتووە،  گوزارشتانەدا  ئەو 

)لۆك(ن سەبارەت بەهێزی دانان. 
تەنها  یاسادانان  هێزی  )ل��ۆك(  بۆچوونی  بە 
هێزی بااڵی دەوڵەت نیە. لە هەمان كاتدا خاوەنی 
شوێنێكی  پیرۆز و نەگۆڕە لە دەستی گردكۆكان 
)كۆمەڵگە( هێزی یاسادانان سەر بەو دەسەاڵتەیە 
كە لەكاتی دامەزراندنی كۆمەڵگەدا دامەزرێنەران بە 

رەزامەندی كۆمەڵگە پێكیان هێناوە. جگەلەمە سەر 
بە هیچ كەس و هێزێكی تر نیە. دەسەاڵتی شەرعی 
ئەو ئۆرگانەیە كە لەكاتی دامەزراندنی كۆمەڵگە دا 
دەسەاڵتی بەكارهێنانی ئەو هێزەی پێدراوە. كاتێك 
مرۆڤەكان بە مەراسیمێكەوە بە كۆمەڵگەوە گرێدراون 
لە  گوێڕایەڵی  قەرزی  باری  ژێر  چونەتە  مرۆڤەكان 
كە  بااڵیەی  هێزە  ئەو  تەنها  گۆمەڵگەدا.  بەرامبەر 
و  دراوە  لەسەر  بڕیاری  كۆمەڵگەدا  دامەزراندنی  لە 
ناچاری  دەتوانێت  راگەیانراوەكانەوە  یاسا  لەالیەن 
جێ  بە جێ  كردنی ئەمەی بكات. نە هیچ هێزێكی 
ناتوانێ   كۆمەڵگە  الوەكی  هێزێكی  نەهیچ  و  بیانی 
هیچ یەك لە ئەندامانی كۆمەڵگە لە گوێرایەڵی ئەو 
یاسادانانە دابڕێت كە بە شێوەیەكی گونجاو لەگەڵ 
كەسێك  ڕەوشی  دامەزرێنراوە.  ئەندامانی  ئاسایشی 
لە  كە  هێزێكە  پەیوەستی  كە  وەرناگیرێت  بەهەند 
كۆمەڵگەدا بااڵ نیە. هێزی یاسادانان كە هێزی بااڵیە 

بە  دەتوانرێت  كۆمەڵگەیەكدا  لەهەر 
شێوەیەكی كاتی 
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یا بەردەوام بدرێتە كەسێك یا زیاتر لە كەسێك.
)لۆكە( كە هێزی یاسادانان بەم شێوەیە بەناو دەكات 
)نامەیەك  ناوی  بە  لەبەرهەمێكی  لێكدەداتەوە  و 
لەوە  باس  شێوەیە  بەم  لێبوردەیی(  بە  سەبارەت 
یاسادانان هێزێكی سنوردارە: سەرەڕای  دەكات كە 
ئەوەی مرۆڤەكان بە ئامانجی پاراستنی ماڵی خۆیان 
كردنی  ه��اوك��اری  كە  كۆمەڵگایەك  نێو  چونەتە 
یەكتری فەراهەم كردووە، لەوانەیە بەهۆی فروفێڵی 
دوژمنكارانەی  توندوتیژی  یاخود  خۆی  هاواڵتیانی 
چارەسەری  ب��دات.  دەس��ت  لە  ئەمانە  بیانیەوە، 
بەربەستكردنی ئەمانە كۆمەڵگەیەكی هاوواڵتی وریا 
و زەنگینی و چەكە)لەبەرامبەر هێزەكانی دەرەوە( 
یاسایە.  ناوخۆش(  مەترسیەكانی  )لەبەرامبەر  و 
بەرپرسیارێتی هەموو ئەمانە لەالیەن كۆمەڵگە دراوە 
مافی  و  بنچینەیە  ئەمە  سڤیل.  بەرێوەبەرایەتی  بە 
بەكارهێنانە، لە هەر دەوڵەتێكدا هێزی هەرە بااڵ كە 

دانەری یاسایە سنورەكانی هێز پێكدێنن.
)لۆكە( بەوە ناوەستێت كە بەشێوەیەكی زۆر ئاشكرا 
و یەكالكەرەوەی باس لەوە بكات كە هێزی یاسادانان 
لەبەرامبەر  بەڵكو  نیە،  سنور  بێ   دەسەاڵتێكی 
ئاشكرا  بە  بەندی  یاسادانان چوار سنور  كەیفیەتی 

دیاری دەكات.
   یەكەم: یاسادانان بە ئارەزووی خۆی مامەڵە لەگەڵ 
ماڵ و ژیانی خەڵك ناكات. لە بارودۆخی سروشتدا 
هیچ كەسێك خاوەنی هێزێكی ئیختیاری نیە لەسەر 
ماڵ و ئازادی و گیانی كەسانی تر. بۆیە ئەوە جێگای 
باس نیە كە هێزێكی وەها ئیختیاری كە هیچ كەسێك 
خاوەنی نیە بدرێتە دانەرانی یاسا كاتێك گواستنەوە 
بۆ كۆمەڵگەی سیاسی روو دەدات. لەبەرئەوە كاتێك 
مرۆڤەكان كۆمەڵگەی سیاسی دادەمەزرێنن ئەو ماف 
و دەسەاڵتەی كە هێزی یاسادانان هەیەتی سنوردارە.
گشتییە.  چاكەی  گەورەشە  هەرە  سنوری  هەرچی 

پاراستنی  یاسادانان  ئەركی  كە  ئەوەی  بەگوێرەی 
ئەو  مرۆڤەكانە،  ئازادیەكانی  و  موڵك  و  گیان 
مەحاڵە  دامەزرێنراون  ئامانجە  بەو  كە  یاسادانانەی 
خاوەنی مافی بە كۆیلەكردن و نەداركردنی كەسەكان 
حاڵەتی  لە  سروشت  یاسای  زەحمەتیەكانی  بێت. 
كۆمەڵگەییدا تەواو نابێت و كۆتایی پێ  نایەت. یاسای 
سروشت بنەمای مانەوەی مرۆڤەكانە لە سەرپێیان بە 
ئەوەی  بەگوێرەی  هەمووشتێك  لەپێش  بەردەوامی 
مرۆڤەكان  كە  ئەوەیە  سروشت  یاسای  بنەمای  كە 
بپارێزێت، دانەری یاسا لە رەوشێكدایە كە بنەما و 

یاسای گونجاو بە یاسای سروشت دابنێت.
بۆ  بەكارناهێنێت  هێز  یەكسەر  یاسادانان  دووەم: 
دراوە.  ئارەزو  بە  كە  بڕیارەی  ئەو  جێبەجێكردنی 
سنوردارە  دادپ��ەروەری  دابەشكردنی  بە  یاسادانان 
لە رێگەی ئەو دادوەرانەی كە بە یاسا دەسەاڵتیان 
دەكرێن.  پیادە  فەرمان  ژێر  لە  مافەكان  و  پێدراوە 
یاسای  دەتوانرێت  مرۆڤەوە  ئارەزوەكانی  بەهۆی 
شوێنەی  لەو  وە  بەكاربهێنرێت.  هەڵە  بە  سروشت 
كە  نیە  ئاسان  شتێكی  دان��ەم��ەزراوە  دادگ��ە  كە 
بتوانرێت سەبارەت بە هەلەكانی قەناعەت بە مرۆڤ 
بهێنرێت. هیچ وتوێژ و پێكهێنەرێكی هێزی یاسادانان 
شێوازی  بە  شوێنێكدا  هیچ  لە  دادوەر  بەتایبەتی 
بە  پەیوەستن  كە  موڵكیەت  و  ماف  سنورداركردنی 
ژیانی مرۆڤەكانەوە خزمەت ناكات. ئەگەر وایە ئەوا 
مرۆڤەكان  كاتێك  خزمەتكردنە.  بنەڕەتی  ئامانجی 
لە بارودۆخی سروشتیەوە پەڕیونەتەوە بۆ كۆمەڵگە 
خۆی  ئاسودەیی  و  موڵكیەت  پاراستنی  پێناو  لە 
ئاشتی بە پێویستی زانیوە و بیركردنەوە بە هەمان 
هێزی  دەبات  بەڕێوە  كە خۆی خۆی  ئەو هەستەی 

یاسادانانی لە كۆمەڵگەدا داناوە.
هیچ  مرۆڤەكان  مۆڵەتی  بەبێ   یاسادانان  سێ هەم: 
پارچەیەك لە موڵكی ئەوان نابات, مرۆڤەكان كاتێك 
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خۆیان  موڵكەكانی  پاراستنی  كۆمەڵ  نێو  چونەتە 
كردۆتە ئامانج و ئامانجی بەڕێوەبەرایەتیش ئەمەیە. 
بەڕێوەبەرایەتی  خەرجی  ئەمەدا  لەگەڵ  هاوكات 
لەسەر  بكات  دابین  ئەم خەرجیانە  بۆئەوەی  هەیە، 
پاراستنی  بۆ  بەرامبەرێك  پێویستە وەك  مرۆڤەكان 
خۆیان  سامانی  و  سەروەت  لە  بەشێك  موڵكەكانی 
ئەوا  نەبێت  ئەوە  ئەگەر  بەرێوەبەرایەتی.  بە  بدەن 
ئەمە  بەاڵم  نامێنن.  پێ   لەسەر  بەڕێوەبەرایەتیەكان 
ئەو  مۆڵەتی  یاخود  خۆی  مۆڵەتی  رەزامەندی  بە 
دەدەرێ��ت.  ئەنجام  ب��ژاردون  هەڵی  كە  نوێنەرانەی 
ئەگەر روخسەتی مرۆڤەكان نەبێت، هیچ كەسێك بە 
زۆر باج لە خەڵك وەرناگرێت. بە پێچەوانەی ئەمە 

دەبێتە هێرش لەسەر یاسای بنچینەیی موڵكیەت.
دەوری  یاسا  داڕشتنی  هێزی  یاسادانان  چ��وارەم: 
خاوەنی  خەڵك  تەنها  چونكە  ناكات.  تر  كەسێكی 
یاسادانانی  هێزی  بەكارهێنەرانی  دیاریكردنی  مافی 

هەیە.
شێوەیەكی  هەموو  لە  یاسادانان  سنوری  ئەمانەن 
یاسای  ئەمە  دەوڵەتێكدا.  هەر  لە  بەڕێوەبەرایەتی 
كۆمەڵگە.  نێو  خ��راوەت��ە  خ��وداوەن��دە  و  سروشت 
مرۆڤەكان بەبێ  ئەوەی جیاوازی لەنێوانیاندا بكرێت 
لەالیەن یاسای پیادەكراوەوە بەرێوەدەبرێن. پێویستە 
ئامانجی ئەو یاسایانە چاكەی خەڵك بێت. وەرگرتنی 
باج پێویستە بە مۆڵەتی راستەوخۆی خەڵك بێت. 
راستەوخۆی  مۆڵەتی  بە  پەیوەستە  باج  وەرگرتنی 
خەڵك یا نوێنەرەكانیان. یاسادانان هێزی داڕشتنی 
یاسا دەوری یەكێكی تر ناكات دەسەاڵتی دیاریكردنی 

ئەو هێزە لە دەستی خەڵكدایە.
)لۆك( بەم شێوەیە باس لە هێزی یاسادانان دەكات 
و پێی وایە كە دانانی یاسا هێزێكی بێ  سنور نیە، 
بە پێچەوانەوە دەسەاڵتی یاسادانان دەسەاڵتێكە كە 
بەشێوازێكی دیاری كراو دەجوڵێتەوە و كاردەكات. 

دەستدایە  لە  یاسادانانیان  دەس��ەاڵت��ی  ئ��ەوان��ەی 
پێویستە تەنها بنەما و یاسا گشتیەكان ساز بكەن.

بەتایبەت  )ل��ۆك(  پشتگیریەی  و  ب��ۆچ��وون  ئ��ەو 
لەبەرئەوەیە كە پەرلەمان لە كاتی شەڕی نێوخۆی 
ئینگلیزدا دەسەاڵتی خۆی بە خراپ بەكارهێنا. ئەم 
هەڵویستەی پەرلەمان بوەهۆی لەدایكبونی چەمكی 
سنوردار كردنی ئەنجومەنی یاسادانانیش كە دۆكترینی 
هەژدەهەم. هەرچی  تا سەدەی  بوو  كۆنەكان  پاشا 
لە  )لۆك(  بۆچوونەیە  ئەم  گوزارشتی  ناودارترین 
میانی گوزارشتەكانی سەرەوەی باسی لێوەكردووە. 
بە بۆچوونی ئەو هێزی یاسادانان دەسەاڵتێك دەبێت 
كە بەشێوەیەكی دیاریكراو دەجوڵێتەوە، لە ڕەوشی 
یاسای  لەمیانی  پێویستە  و  ئەگۆڕێت  دیاریكراودا 

جێگیری راگەیەنراودا كار بەڕێوە ببرێت.

ج - شێوەكانی بەڕێوەبەرایەتی - پەیوەندی 
یاسادانان.

بە بۆچوونی )لۆك( ئەوشتەی كە لەسەرەتادا لەسەر 
كە  ئەوەیە  لەكۆمەڵگەدا  گرتووە  یەكی  مرۆڤەكان 
هێزەكان.  هەموو  زۆرینەی  خاوەنی  بۆتە  كۆمەڵگە 
پێكهێنراوە  یاساكان  كۆمەڵگە  لەپێناو  كاتێك 
و  دانراون  فەرمانبەرانە  ئەو  لەالیەن  یاسایانە  ئەو 
بەكاربهێنن،  بەتەواوی  هێزە  ئەو  هەیە  لەتوانایاندا 
بەڕێوەدەبرێت. ئەم شێوەی بەڕێوەبەرایەتی بەتەواوی 
دەستی  بە  یاسادانان  هێزی  ئەگەر  دیموكراسیە. 
ئەمە  ئەوا  بێت  ئەوانەوە  دوای  یا كەسانی  میراتگر 
ئۆلیگارشیە، یا ئەگەر لە دەستی كەسێك بهێڵرێتەوە 
ئەوا مۆنارشیە، ئەگەر لە دەستی ئەو میراتگرەكانی 
مەرجی  بە  ئەگەر  میراتیە:  مۆنارشیەكی  ئەوا  بێت 
تا هەتایی بێت و دوای مردن هێزی جێنشین كردن 
لەمیانی  مۆنارشیەكی  ئەوا  بگەڕێتەوە  خەڵك  بۆ 

هەڵبژاردن جێگای باسە.
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باشتركردنی  ل��ە  ب��ی��ری��ان  م��رۆڤ��ەك��ان  كاتێك 
شێوەی  دەستكاری  دەتوانێت  كۆمەڵگە  كردەوە 
بەڕێوەبەرایەتی بكات و شێوە بەڕێوەبەرایەتیەكی 

تێكەڵە لە میانی یەكخستن دیاریبكات.
بە  زۆری��ن��ەوە  لەالیەن  یاسادانان  هێزی  ئەگەر 
بە  دیاریكراو  ماوەیەكی  بۆ  یا  ژیانیان  درێژایی 
ئەوە  دوای  ئەوا  درا،  كەسێك  چەند  یا  كەسێك 
دەگەڕێتەوە.  مرۆڤەكان  بۆ  دووب��ارە  بااڵ  هێزی 
لەكاتێكدا  دەگ��ەرێ��ت��ەوە  شێوەیە  ب��ەم  كاتێك 
هێزە  ئەو  نوێوە  لە  دەتوانێت  ویستی  كۆمەڵگە 
شێوەیەكی  دەت��وان��رێ   شێوەیە  بەم  و  بداتەوە 

لەمە  دابمەزرێنرێت.  بەڕێوەبەرایەتی  ن��وێ ی 
پێ   ئەرك  بە  بەڕێوەبەرایەتی  شێوەی  ب��ەدواوە 
سپاردنی هێزی یاسادانانە وە پەیوەست دەكرێت. 
لە  دابڕێژێت.  ئەمە  دوو  پلە  هێزێكی  مەحاڵە 
دەسەاڵتی فەرماندانی داڕێژەری یاسای بااڵ زیاتر 
لەبەرئەمە  نیە.  فەرماندان  تری  هیچ دەسەاڵتێكی 
دیاری  شێوەیە  بەم  دەوڵەت  هێزەی شێوەی  ئەو 

دەكات هێزی داڕێژەر و بونیاتنەری یاسایە.
بەم شێوەیە)لۆك( كاتێك شێوەی بەڕێوەبەرایەتی 
ئەو  لەسەر  هەڵوەستە  پێوەر  وەکوو  دیاریدەكات 
كەس یا ئەو كەسانە دەكات كە هێزی یاسادانان 
بەكار دەهێنن. بەم شێوەیە تاكەكان كە كۆمەڵگەی 
سیاسیان پێكهێناوە و یا خۆیان یا نوێنەرەكانیان 
ناوەندی  لە  پێكهێناوە،  یاسادانانیان  هێزی  و 
سیستەمێكی سیاسی وەهادا بنەماكانی شەرعیەتی 
مۆنارشیەتی رەها ڕەتدەكرێتەوە. لەگەڵ ئەمەشدا 
بنەما و یاسای زۆرینە لە میكانیزمی بەڕێوبەرایەتی 
دیموكراتیانە ڕەخنەكراوە. بە بۆچوونی )روسێل( 
بە  پێویستی  لۆك  لەالی  شارستانی  كۆمەڵگەی 
بابەتەدا نەسازاین،  لەم  نەبووە،  ڕێزێكی گەورەتر 
و  بنەما  كە  ب��ەوەی  س��ەب��ارەت  ئ��ەو  نزیكایەتی 
یاسای زۆرینە راستە لە رووكاردا دیموكراسیانەیە، 
دەرەوەی  لە  ن��ەداران��ی  و  ژن��ان  )ل��ۆك(  چونكە 
ئەمانە  سەرەڕای  هێشتۆتەوە.  هاوواڵتێتی  مافی 
پێشبینی كردنی هێزی یاسادانان و بەڕێوبەرایەتی 
بە پشت بەستن بە رەزامەندی هاوواڵتیان لە هەموو 
روویەكدا دیموكراتیە و بۆئەوەی مافی هاوواڵتێتی 

سنوردار نەمێنێ  هێشتا زووە.
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هەڵوەشاندنەوەی  و  ش��ۆڕش  مافی   -  ٥
بەڕێوبەرایەتی.

)لۆك( ئەو پێوەرانەشی خستۆتەروو كە هەلومەرجی 
شەرعیەتی بوونی بەڕێوبەرایەتیەكان دیاری دەكات، 
لە  یاسادانان  هێزی  ئەمە  دان��ی  ئەنجام  لەكاتی 
لە  باس  لۆك  لێرەدا  دادەنێت.  پێوەرەكان  ناوەندی 
دەستگرتن  دەكات.  شەرعی  نا  بەڕێوبەرایەتی  دوو 
بەسەردەسەاڵت واتە پاوان كردنی دەسەاڵت و ستەم 

كاری.

ا - پاوانكردنی دەسەاڵت.
ئاشتی  و  سیستەم  ڕەوش����ی  وەک����وو  )ل����ۆك( 
وە  ك��ردووە.  سروشتی  ژیانی  لەسەر  هەڵوەستەی 
پەیماننامەی  میانی سنورداركردنی دەستەواژەی  لە 
بەمە  واتایەكی  ئ��ازادی  خزمەتی  لە  كۆمەاڵیەتی 
بە  پێویست  دابمەزرێت  كۆمەڵگە  ئەوەی  بۆ  داوە. 
رێككەوتنی مرۆڤە ئازادەكان دەكات كە بتوانن لەژێر 
شەرعی  بەڕێوبەراتیەكی  و  قسەبكەن  زۆرینە  ناوی 
جێگیربكرێت، هیچ سەرچاوەیەكی تر جگە لەمە بۆ 

بەڕێوبەرایەتیەكی شەرعی نابێت.
كە  نیە  شەرعی  بەڕێوبەرایەتی  شێوەی  ئەمە     
دەسەاڵتی رەها »مطلق«ی هەبێت بە پشت بەستن 
وەریدەگرێت  باوكی  دەستەاڵتی  لە  هێزەی  ب��ەو 
خستبێتە  هێزەوە  بەكارهێنانی  میانی  لە  واڵتێكی 

دەست خۆی.
بیانیەكانە.  داگیركاری  فەتح  )لۆك(  بۆچوونی  بە 
جۆرە  بەسەراگرتنیش  دەس��ت  یا  داگیركردنیش 
هیچ  دەستبەسەراگرتن  و  لۆكاڵیە  فەتحێكی 
و  دەستبەسەراگرتن  رەوانیە.  و  نابێت  رەوا  كاتێك 
داگیركردن بریتیە لەوەی كە شتێك مافی كەسێكی 
ترە و دەیخەیتە بن دەستی خۆت. واتە موڵكەكەی 
بەڕێوبەرایەتیەكاندا  هەموو  لە  دەكەیت.  زەوت  لێ  

ئەرك پێدانی ئەو كەسانەی كە خاوەنی دەسەاڵتی 
درێژكراوەیەكی  بەڕێوبەرایەتی  شێوەی  فەرماندانن 
ناچاریانە یا سروشتیانەیە كە بە شێوەیەكی گونجاو 
لەگەڵ یاسا سەرچاوەی دامەزراندنیان لە خەڵكەوە 
وەک��وو  كە  دەوڵەتێك  هەموو  بۆیە  وەرگ��رت��ووە. 
شێوەیەكی بەڕێوبەرایەتی دامەزراوە بۆ ئەرك سپاردن 
بەوانەی بەشیان دەبێت لە دەسەاڵتی گشتیدا, بنەما 
و یاسایان داناوە. وە رێگای سپاردنی ئەو مافەیان 
بەوانە دیاریكردووە و چەسپاندووە. لەگەڵ ئەوەی كە 
شێوەی دەوڵەت نەگۆڕاوە ئەوانەی لە ڕێگەیەك لە 
دەرەوەی ئەمە هاتوون لەبەرئەوەی ئەو كەسە نیە 
كە یاسا دایمەزراندووە و خەڵك رەزامەندی لەسەر 
لێ   گوێ ی  كە  نیە  ئ��ەوەی  مافی  ئەوا  نیشانداوە، 

بگیردرێت.

ب - ستەم.
ل��ەوەی  بریتیە  زەوت��ک��ردن  و  دەستبەسەراگرتن 
بەكاربهێنرێت.  تر  یەكێكی  مافی  كە  دەسەاڵتێك 
بەشێوەیەك  ك��ە  ل���ەوەی  ی��ە  بریتی  ستەمیش 
دەسەاڵتێك بەكاربهێنرێت كە جگە لە خەڵك مافی 
ئەو  لێرەدا  بهێنێت.  بەكاری  نەبێت  تر  كەسێكی 
یا  ئەوان  چاكەی  بۆ  كەسێكدایە  لەدەست  هێزەی 
چاكەی گشتی بەكارناهێنرێت بەڵكوو بۆ بەرژەوەندی 
تایبەتی خۆی بەكاری دەهێنێت. ئەگەر ئەو كەسەی 
كە دەسەاڵتی پێدراوە خواستی خۆی زااڵ بكات نەك 
یاسا, دەسەاڵت و فەرمانەكانی بۆ پاراستنی ماڵی 
خەڵك نەبێت و هەوڵی تێركردنی ئارەزوو خواست و 

زەوقەكانی خۆی بدات ئەوا دەبێتە ستەم.
لەو  شوێنەی كە یاسا كۆتایی پێ  دێت ستەم دەست 
پێدەكات. هەر كەسێك ئەو دەسەاڵتە تێپەڕێنێ  كە 
شوێنێكدا  لە  بااڵدەستی  ئەركی  و  پێیداوە  یاسا 
لەو  ئەوا  پێنەداوە  مۆڵەتی  یاسا  كە  بهێنێت  بەكار 
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ڕەوشەدا نامێنێ  كە خاوەنی دەسەاڵتی بەڕێوەبردن 
لێرەدا  نامێنێ .  بەڕێوەبردنی  دەسەاڵتی  واتە  بێت. 
كاتێك جواڵنەوە بەبێ  دەسەاڵت ببێتە جیگای باس 
خۆی  دژی  لە  دەتوانێت  هەركەسێك  وەک��وو  ئەوا 
جێگری بكات یا لە دژی خۆی بەكاری بهێنێت. ئەمە 
دەتوانرێت  بااڵ  فەرمانبەرێكی  بۆ  ئەوەی  هەروەکوو 
ببێت بە هەمان شێوە بۆ پادشایەك بەم شێوەیە بە 
بەتایبەتی متمانەیەكی  سنگ فراوانی ناچێتە سەر، 
زۆر گەورەتر بە پادشا بەخشراوە، لە ڕەوشێكدایە كە 
بەهۆی ئەو دەرفەتانەی هەیەتی دەبێت پێوەرەكانی 

هەق و ناهەقی باشتر بزانێت.
لە  دەتوانرێت(  )ئایا  پرسیاری  رووب��ەڕووی  لێرەدا 
وەربگیردرێت؟  هەڵوێست  میر  فەرمانەكانی  دژی 
بە  هەبێت،  پێوەرێكی  ئەمە  پێویستە  دەبینەوە. 
لە  سیاسی  كۆمەڵگەی  پێوەندیەكانی  پێچەوانەوە 
جێگەی خۆیان نامێنن و لە شوێنی سیستەم جگە 
تر  شتێكی  پێكەڵی  و  تێكەڵی  و  ئەنارشیەت  لە 
نامێنێتەوە. ئەگەر وابێت پێویستە لە گوشار زیاتر، 
شتێكی تر لە دژی هێزی بەرامبەر بەكار نەهێنرێت 

كە ناكۆك بێت لەگەڵ یاسا و دادپەروەری.
)لۆك( گەیشتۆتە ئەنجامێك كە كۆمەڵگەی سیاسی 
و بەڕێوبەرایەتی كە مرۆڤەكان لە میانی پەیماننامەی 
لە  حاڵەتدا  سێ   لە  دایانمەزراندووە  كۆمەاڵیەتی 
لە  بریتین  لەمانە  دوان  دادەمەزرێنرێتەوە.  نوێوەدا 
دەستبەسەراگرتن واتە زەوت كردن و ستەم. ئەمانە 
یاسادانان  هێزی  بەكارهێنانی  خراپ  بە  لەبنەڕەتدا 
بەرخودان  مافی  و  سنورەكانێتی  نەهێشتنی  و 
دێتەكایەوە. لە ئەنجامی بەكارهێنانی مافی بەرخودان 
)شۆڕش( كردن، لەنوێوە. لەمیانی هەلومەرجەكانی 
نوێ   بەڕێوبەرایەتیەكی  ئۆرژیناڵدا  پەیماننامەی 
لە  كە  یاسادانان  مافی  لەبەرئەمە  دادەمەزرێنرێ . 
ناوەڕۆكدا كۆمەڵگە بۆتە خاوەنی بە هیچ شێوەیەك 

دەورناكرێت. هەرچی حاڵەتی سیێەمیشە كە )لۆك( 
بەڕێوەبەرایەتی.  دامەزراندنی  نوێوە  لە  پێشبینی 
و  بەڕێوەبەرایەتیە  هەڵوەشاندنەوەی  كردووە،  تیادا 

لێرەدا پێوەری بنچینەیی، یاسادانانە. 

ج - هەڵوەشاندنەوەی بەڕێوبەرایەتی.
بە  بیەوێت  یەكێك  ئەگەر  )ل��ۆك(  بۆچوونی  بە 
بەڕێوبەرایەتی  هەڵوەشاندنەوەی  باسی  ئاشكرا 
هەڵوەشاندنەوە  هەمووشتێك  پێش  پێویستە  بكات 
لە  بەڕێوبەرایەتی  هەڵوەشاندنەوەی  و  كۆمەڵگە 
كۆمەڵگەیان  مرۆڤەكان  كاتێك  جیابكاتەوە.  یەكتر 
بارودۆخی  لە  كە  ئەوەی  لەپێناو  ئاراوە  هێناوەتە 
كۆمەڵگەیەك  ببنە  و  دەربكەون  سروشت  شێواوی 
و دەوڵەتێكی جیاواز، رێككەوتوون. هەڵوەشانەوەی 
ئەم یەكێتییە. تەنها لە رێگەی هێرشی هێزێكی بیانی 
كە واڵت فەتح دەكات، دەبێت. لە ڕەوشێكی وەهادا 
چۆن لە كاتی روودانی بومەلەرزە دیوارەكانی خانوو 
ئاوەهاش  خۆرابگرن  ناتوانن  بەرگریكار  بوونەتە  كە 
بوونی  لە جێگەیەكدا كە كۆمەڵگە هەڵوەشاوەتەوە 

بەڕێوبەرایەتی مەحاڵە.
بەڕێوبەرایەتیەكان  رووخانەی  ئەو  بەشانی  شان 
نێوخۆشدا  ل��ە  ك��ە  تێدەچێت  ڕێ��ی  دەرەوە  ل��ە 

هەڵوەشێنرێتەوە.
بەڕێوەبەرایەتی  یاسادانان  ئۆرگانی  گۆڕینی  بە 

هەڵدەوەشێتەوە .
یەكەم: ئۆرگانی یاسادانان پارچە پارچە دەكات یا 
هەڵی دەگرێت, دوای ئەوە رووبەڕووی هەڵوەشانەوە 
و مردن دەبێتەوە. چونكە ئۆرگانی یاسادانان تاكە 
ئیرادەی یەكێتی و ناوەڕۆكی كۆمەڵە. كاتێك زۆرینە 
ئیدی  دادەمەزرێنێ   یاسادانان  ئۆرگانی  جارێك 
ئیرادەیە  ئەو  گەیاندنی  بەجێ   و  كردن  بەیان  ئەو 
كە  یاسادانان  ئۆرگانی  دامەزرانی  دەكات.  فەراهەم 
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یەكێتی گەل بە بەردوامی فەراهەم دەكات لە ڕێگەی 
بەڕێوەبەرایەتی ئەو كەسانەی كە بە ڕەزامەندی گەل 
یاسای  پێدراوە.  دەسەاڵتیان  و  پێدراوە  ئەركیان 

یەكەم و یاسای بنچینەیی كۆمەڵە.
ڕەوشێكدا  لە  بەڕێوبەرایەتی  بوونی  خراپ  دووەم: 
كە خاوەنەكانی دەسەاڵت دەسەاڵتەكانیان بە خراپی 
بەكاردێنن، دێتەكایەوە. بەاڵم ئەم ڕەوشە بە گوێرەی 
شێوەكانی بەڕێوەبەرایەتی دەگۆڕێت. هۆكارێكی تری 
هێزی  كە  ئەوەیە  بەڕێوبەرایەتی  هەڵوەشاندنەوەی 
یاخود  پێچەوانە  بەڕێوەبردن  هێزی  و  یاسادانان 
دراوە  پێیان  كە  دەس��ەاڵت��ەی  ئەو  لەگەڵ  ناكۆك 

بجوڵێنەوە.
ئەو  یاخود  هەبن  هۆكارانە  ئ��ەو  هەموو  كاتێك 
بۆ  خەڵك  مافی  ئ��ەوا  ئ��اراداب��ن،  لە  ب��ارودۆخ��ان��ە 
شوێنی  لە  تر  بەڕێوەبەرایەتیەكی  دام��ەزران��دن��ی 

بەڕێوەبەرایەتی هەڵوەشاوە، لە دایك دەبێت.

   ئەنجام
و  گرنگ  شوێنێكی  خاوەنی  تابلێ ی  ل��ۆك(  )ج��ۆن 
هەرچی  سیاسییدا.  بیری  مێژووی  لە  هەڵبژێردراوە 
خاوەنی  ببێتە  ئ��ەوەی  هۆی  بۆتە  كە  شتەشە  ئەو 
)حقوق(ی  ماف  بیری  لەنێو  هەڵبژێردراو  شوێنێكی 
تەندروست  لۆژیكێكی  بە  تیۆرەكەیەتی كە  سروشتی, 
بۆ  رووەوە  زۆر  لە  )ل��ۆك(  تیۆری  نەخشاندویەتی. 
رۆژگاری ئەمرۆشمان گرنگە. پێش هەموو شتێك )جۆن 
لۆك( بە شێوەیەكی جیاواز لە )هۆبز(ی هاوسەردەمی 
كاری كردووە بۆ ئامادەكردنی تیۆرەكەی، بۆتە وتەبێژی 
چینی ناوەڕاست بۆ ئەوەی بتوانێت بەشی لە دەسەاڵت 
هیواش  پێشكەوتنی  )هۆبز(ە  هەرچی  وەربگرێت. 
ناوی  لەژێر  ئامانج  كردۆتە  ناوەراستی  چینی  هیواشی 
بنەمای  دەتوانرێت  رووەوە  لەم  دەسەاڵت.  پاراستنی 
)ل��ۆك( لە  كالسیك  لیبراڵی  چەمكەكانی  زۆرب��ەی 
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هەروەکوو  كاتدا  هەمان  لە  )ل��ۆك(  ببینینەوە.  دا 
پارێزەرەكانی  و  پێشەنگ  لە  یەكێك  وەک��وو  چۆن 
بە  كە  دەكات  لەوەش  باس  كراوە,  پەسند  لیبرالیزم 
بیروباوەڕەكانی شۆڕشی ئەمریكا و دەركەوتنی یەكەمین 
بووە.  كاریگەر  زۆر  بەرادەیەكی  نوسراو  دەستوری 
بەردی  داوە  موڵكیەتی  كەبە  واتایەی  و  گرنگی  ئەو 
بناغەی تیۆریەكەی لۆك پێكدێنێت. بە بۆچوونی ئەو 
موڵكیەت گوزارشتی هەموو هەبوونی )گیان و ئازادی 
پاراستن  بە  پشت  هەمووشتێك  مرۆڤەكانە  ماڵ(ی  و 
و پێشخستنی ئەوموڵكیەتە دەبەستێت. ئەو عونسورە 
گرنگەی كە ئەمەش فەراهەم دەكات لە هێزی یاسادانان 

خۆی دەبینێتەوە.
)لۆك( تیۆرەكەی لە سەرەتاوە تا كۆتایی لە میانی 
دامەزراندووە.  یاسادانان  و  یاسا  نرخی  بۆ  گەڕانەوە 
لە  موڵكەكانیان  سروشتیدا  بارودۆخی  لە  مرۆڤەكان 
ئەوەی  لەگەڵ  سروشتیدایە.  یاسای  پاراستنی  ژێر 
مرۆڤەكان لە بارودۆخی سروشتیدا ئازاد بوون بەهۆی 
ئامانجی  بە  سروشت،  ب��ارودۆخ��ی  زەحمەتیەكانی 
بۆ  پەڕیوەتەوە  بپارێزن  باشتر  موڵكەكانیان  ئەوەی 
زەحمەتیەكانی  ئەوەی  لەگەڵ  كۆمەڵگەیی.  حاڵەتی 
بەردەوام  كۆمەڵگەشدا  حاڵەتی  لە  سروشتی  یاسای 
یاسادانان  ئۆرگانی  دامەزراندنی  بە  هەڵساون  بووە، 
تیادا  خۆی  ئیرادەی  بتوانێت  كە  شوێنە  تاكە  كە 
بتوانێت  بۆئەوەیە كە  ئەمەش  بكات. هەڵبەتە  بەیان 
رەزامەندی  بە  بەستن  پشت  بە  بەڕێوەببات.  باشتر 
زۆرینە. یەكگرتنی مرۆڤەكان لە دەوڵەتدا لەگەڵ خۆیدا 
بەڕێوبەرایەتی شارستانی دەهێنێت. چونكە بەم شێوەیە 
ئەو لەیەكتر نەگەیشتنەی لە نێوانیاندا هەیە لەمیانی 
هێزێكی  هەبوونی  بۆیە  نابن,  چارەسەر  عەدالەتەوە 

بااڵ دەبێتە پێویستیەك. ئەمە بنەمای بەڕێوبەرایەتی 
شارستانیە و هێزی بااڵشی یاسادانانە. هەمووشتێك 
وەردەگرێت.  یاسادانان  و  یاسا  لە  خۆی  پشگیری 
ئەوانەی ناكۆكن لەگەڵ ئەمەدا دوورن لەوەی كە شەرعی 
ببن. بەكارهێنانی هەر هێزێك كە زیان بە یاسادانان 
و  سود  ئەو  یاسا  لەگەڵ  بێت  ناكۆك  و  بگەیەنێت 
دەكات.  چاوەروانی  كۆمەڵگە  كە  نابەخشێت  قازانجە 
پەیوەستە  مرۆڤەكانیش  موڵكی  پاراستنی  چونكە 
بەمەوە. لە حاڵەتێكدا ڕەوشێكی بەم شێوەیەش هاتە 
مرۆڤەكان  شۆڕشی  و  بەرخودان  مافی  ئەوا  پێشەوە 
لە دایك دەبێت بۆئەوەی یاسادانان و ناڕاستەوخۆش 
بپارێزن. چونكە هۆكاری هەبوون  موڵكەكانی خۆیان 
و ئەركی دەوڵەت ئەوەیە كە ماف و ئازادی تاكەكانی 
بپارێزێت، تاكەكانیش بەومەرجە گوێڕایەڵی دەسەاڵتی 
سیاسی دەكەن. لەبەرئەو هۆكارانەیە كە بیروباوەڕی 

)جۆن لۆك( بەتەواوی لیبرالییانەیە.
)جۆن لۆك( كە شتی وەهای نەگوتووە كە بەتەواوی 
نوێ  بێت و پێشوتر هیچ نەزانرابێت. لەگەڵ ئەوەی 
كە بیروبۆچوونە ئۆرجیناڵەكانی لە بابەتی موڵكیەت 
بەشێوەیەكی  بیرۆكەكانی  داوە  هەوڵی  بۆتەوە،  چڕ 

كاریگەر و تابلێ ی سیستەماتیك بخاتە روو.
ئەو واتا فراوانەی )جۆن لۆك( بە موڵكیەتی داوە 
بنچینەدا بە  لە  لەوەی كە ئەمە  جەخت كردنەوەی 
هێزی یاسادانان دەپارێزرێت، بەشداریەكی گەورەی 
لە چەمكی شەرعیەتی پەرلەمانتار كردووە كە دواتر 

بە باشی جێگیر دەبێت و باڵو دەبێتەوە.

سەرچاوە: 
WWW.toplumdusmani.net
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حسێن بەشیریە
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ە ئەقڵ و 
هەاڵتن ل

سیاسی  
ۆری 

تی

هەندێ لە بیرمەندانی ئەم دواییە، پێیانوایە مرۆڤ 
لە بنەڕەتدا بوونەوەرێكە لە ژیری هەڵدێت و دژ بە 
ئەقڵە، مێژووش هەر بەو چەشنە پرۆسەیەكی دابڕاو 
بەپێچەوانەی  بنەمایە،  ئەم  لەسەر  نائەقاڵنییە.  و 
پێشبینی چەرخی ئەقڵگەرایی و ڕۆشنگەری، چیتر 
نێوەندی  لە  و  م��رۆڤ  ژیانی  چەقی  لەنێو  ئەقڵ 
پەراوێزدایە  لە  بەڵكو  نییە،  دا  مێژوویی  پرۆسەی 
و پاشكۆی هێزەكانی دیكەی وەك غەریزە، ئیرادە، 
بەشێكی  بە  و  كۆمەاڵیەتییە  هاودەنگی  خواستی 

هەژمار دەكرێت.
هەڵبەتە سەرپێچی گشتیانە دژ بە ئەقڵ، هزرێكی 
لەو  مەزهەبییەكان  و  سۆفی  زۆرینەی  نییە.  نوێ 
بۆ  دیكە  ڕێبازێكی  پێویستە  كە  ب��ڕوای��ەداب��وون 
چونكە  بكەین،  پەیدا  هەقیقەت  لە  تێگەیشتن 
ئەقڵەوە شیاوی  لەڕێگەی  مەزهەبییەكان  هەقیقەتە 

دۆزینەوە نین.
ئەفاڵتونە نوێیەكان لەو بڕوایەدابوون كە هەقیقەت 

شیریە
ن بە

: د. حسێ
نووسینی

ەمەد
زان مح

: كار
یەوە

ە فارسی
و. ل
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تەنها لەڕێگەی هێنانەئارای یەكێتییەك لەگەڵ خودا، 
شیاوی تێگەیشتنە.

مەزهەبێكی  وەك  دەستپێكدا  لە  مەسیحییەت 
نائەقاڵنی پەرەیستاند تا ئەو ساتەی سكۆالستیسیزم 
ناوەراستی  سەدەكانی  )Scholasticism(ی 
هێنایەئارا و بنەمایەكی ئەقڵی لەو پێناوەدا خستەڕوو، 
شیاوی  زانستەوە  ڕێگەی  لە  هەقیقەتەكان  پێیوایە 

تێگەیشتنن، بەاڵم ئەم ئاراستەیەش زوو تێپەڕی.
قوتابخانەی  زاینیدا،  چواردەهەمی  س��ەدەی  لە 
قوتابخانەیە  ئەم  خاوەنی  بوو،  زاڵ  )نۆمینالیزم(  
كە  راستەقینەن  شتانە  ئەو  تەنها  بڕوایەدایە  لەو 
و  زانیاری  رەگوڕیشەی  بەرجەستەن،  و  دەبینرێن 
زانست لە ئەزمووندایە. كەواتە هەرشتێ لە دەرەوەی 
ئیمان  بنەمای  لەسەر  پێویستە  بێت،  ئەزموون 

پەسەند بكرێت.
   نۆمینالیزم ڕێگای بۆ زانستی نوێ هەموار كرد. 
ئەزموونی  ئەقڵگەرایی  دا،  رۆشنگەریی  لە چەرخی 
لە  سەرەنجام  كرد،  قبوڵ  مەعریفە  بنەمای  لەسەر 
كۆتایی سەدەی نۆزدەهەمدا فەلسەفە وەك تێڕامانێ 
ب��ۆوە،  قەیران  دووچ���اری  میتافیزیكا  دەرب���ارەی 
گرتەوە،  ئەقڵی چەوتی  زانست جێگەی  سەرەنجام 
چەندین  هاتنەئارای  بیستەمدا  س��ەدەی  لە  بەاڵم 
فەلسەفەمان بینی كە ئەقڵ و زانست پێكەوە بە بێ 

بەها دادەنێن.

هەبووە،  جۆراوجۆری  شێوازی  ئەقڵ  دژایەتی 
زانست  لەبری  ڕەوتە  ئەو  نوێنەرانی  لە  هەندێ 
دەكرد،  دابونەرێتیان  ستایشی  نوێ  زانیاری  و 
هەندێكی دیكەشیان نكۆڵیان لە دەسەاڵتی ئەقڵی 
مرۆڤ لەپێناو گەیشتن بە راستییەكان دەكرد. بۆ 
سەبارەت  ئیتاڵی  بیرمەندی  ی  )پارەتو(  نمونە 
رەشبین  زان��س��ت(  )ب��ن��ەم��ای  وەك  ئ��ەق��ڵ  ب��ە 
تەنها  خەڵك  بڕوایەدابوو  لەو  بەتایبەتی  بوو، 
غەریزەكانی خۆیان خاڵی دەكەنەوە و بەشێوەی 
كار  بەرەو  مرۆڤ  ئەوەی  دەیخەنەڕوو.  ئەقاڵنی 

دەبزێوێ ئەقڵ نییە بەڵكو غەریزەیە.
ج��ۆرج س��ورێ��ل ل��ەو ب��ڕوای��ەداب��وو ب��ی��روب��اوەڕە 
مەزهەب  ناوبراو  كارن.  پاڵنەری  نائەقاڵنییەكان 
و ئایدیالیزم بەشێوەیەكی گشتی بە بنەمای كار 
ئەودا،  دیدی  لە  دەزان��ێ.  مرۆڤ  ئایدیالیزمی  و 
ئەفسانە و خەیاڵ كە بنەمای بابەتیانەیان نییە، 

سەرچاوەی كارە سیاسییەكەیە.
جەختی  )فرۆید(  لە  بەر  )سورێل(  بەمشێوەیە 
نەست  و  غ��ەری��زی  رەف��ت��اری  بایەخی  ل��ەس��ەر 
)ئەمیل  خوێندكاری  خۆی  سورێل  ك��ردب��ۆوە. 
پێگەیەكی  قوتابخانەدا  لەم  كە  بوو  دۆركهایم( 

بڵندی هەبووە.
بە شێوەیەكی گشتی دۆركهایم سەبارەت بە توانا 

و كارایی ئەقڵی تاكەكەس؛ رەشبین بوو.

حسێن بەشیریە
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*ئەمیل دۆركهایم )1858ز -1917ز(

دۆركهایم لە ساڵی )1858ز( لە خێزانێكی جولەكە 
بە  بوو  )1887ز(  لە  دونیا،  هاتۆتە  فەرەنسا  لە 
بە  )ب��ۆردۆ(.  زانكۆی  لە  سۆسیۆلۆژیا  ئوستادی 
ڕواڵەت الیەنگرێكی سەرسەختی ڕێبازی ئەقڵ بوو، 
كە  دادەن��ا  سروشتی  دیاردەیەكی  بە  كۆمەڵگای 
دەبوایە بە هەمان بابەتیبوونە تایبەتییەكەی زانستی 

سروشتی، بخرێتە ژێر لێكۆڵینەوەوە.
كردنی  ڕیشەكێش  بۆ  خ��ۆی  الیەنگرانی  ن��اوب��راو 
بڕیاری باوی پێشوەخت هان دەدا و  دەمارگیری و 
دادەنا،  زانست  و  ئەقڵ  ڕۆڵی  بۆ  زۆری  بەهایەكی 
بەاڵم پێویستە تێگەیشتنی تایبەتیانەی ئەو بۆ ئەقڵ 
بە دروستی وەربگرین. ناوبراو )ئەقڵ( و )زانست(ی 
بە كارێكی تایبەتی زەینی مرۆڤ نەدەزانی، بەڵكو 
تاكەكەس  لە  ب��ەدەر  و  كۆمەاڵیەتی  كارێكی  وەك 

دەیخەماڵندن.
سەرجەم  سەرچاوەی  كۆمەڵگا  ئەوەوە  ڕوانگەی  لە 
داهێنانەكانە و توانای بیركردنەوە و تێفكرینی هەیە 
و بەرهەمی ئەم تێفكرینەش هەمان ئەو دابونەریت و 

ئایدیاالنەی كۆمەڵگان.
تێفكرینی  و  بیركردنەوە  دۆركهایمەوە،  دیدی  لە 
تاكەكەس، كارێكی ساكارە و كورتخایەنە. لەكاتێكدا 
ئەقڵی  نزرگەی  جێ  وەك  كۆمەڵگا  دابونەریتەكانی 
زۆرە.  بەردەوامییەكی  و  قوڵی  خاوەنی  گشتی، 
كۆمەڵگا لەگەڵ سەربەخۆیی دا تێدەفكرێ و هەستی 
هەیە و كار دەكات. كۆمەڵگا پێوەرەكانی راست و 
ئەرك  هەستی  و  دەكات  گەاڵڵە  ئەخالق  واتا  هەڵە 
ئەنجامیان  تا  ئاراوە  دێنێتە  مرۆڤدا  لەنێو  بەڵێن  و 

بدات.
بخاتە  خۆی  هەستی  و  ئەقڵ  ناتوانێ  تاكەكەس 
سەنگەری دژ بە ئیرادەی گشتی كۆمەڵگاوە. دۆركهایم 
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بڕوای بەم گوتە ناسراوەی )تۆرۆ( نەبوو كە مرۆڤی 
چەوتەكان  هزر  لە  بەهای  ڕاست  هزرێكی  خ��اوەن 
زیاترە، یاخود بڕوای بەم گوتەیەی )ئیبسن( نەبوو: 
»كەمینەیەك لەوانەیە خاوەنی بۆچوونێكی دروست 

بن، بەاڵم زۆرینە هەمیشە هەڵە دەكەن«.
كۆمەڵگا  دۆركهایمەوە،  ڕوان��گ��ەی  لە  لەڕاستیدا 
بوونی  مایەی  چونكە  تاكەكەسە،  خ��وداوەن��دی 
ئەودا،  دیدی  لە  تاكەكەسە.  فكریی  و  كۆمەاڵیەتی 
لە كۆمەڵگا كە گۆڕان  نییە جگە  خوداوەند شتێك 
بەسەر شێوەیدا هاتووە و بەشێوەیەكی ئاڵۆز خۆی 
و  بابەت  ئەخالقیش  كۆمەڵگا،  بەبێ  دەردەبڕێت. 

هەگبەیەكی نییە.

*گۆستاڤ لۆبۆن

لەنێو ئەو نەریتە هزرییەدا، پێویستە ناوی )گۆستاڤ 
لۆبۆن(یش بهێنین. لۆبۆن )1841ز -1931ز( لە بواری 
فیزیك و ئاركیۆلۆژیادا خوێندی، بەاڵم ئینتیمای بۆ 
توانایی  لە  نكۆڵی  ناوبراو  كرد.  پەیدا  سۆسیۆلۆژیا 
كۆمەڵە  و  تاكەكەس  هزریی  و  ئەقڵی  كارایی  و 
نەژادییەكاندا  توانستە  لەنێو  دەكرد،  سیاسییەكان 

بەدوای نهێنی پێشكەوتنی شارستانییەتدا دەگەڕا.
   لە ماوەی )90( ساڵ تەمەنی خۆیدا شایەتحاڵی 
هەندێ لە گرنگترین ڕووداوەكانی مێژووی هاوچەرخی 
پروسیا،  و  فەرەنسا  جەنگی  وەك  ب��وو  جیهان 
ناپلیۆنی  شكستی  )1848ز(،  ساڵی  شۆڕشەكانی 
دوادوای  لە  لۆبۆن  پاریس.  كۆمۆنەی  و  سێیەم 
تەمەنیدا، بوو بە مامۆستای سایكۆلۆژیا لە زانكۆی 

پاریس.
ن��اوب��ان��گ��ی ل���ۆب���ۆن ق������ەرزاری ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوە 
كۆمەڵە  دەرب��ارەی  خۆیەتی  سایكۆلۆژییەكانییەتی 
سیاسییەكان. لە ڕوانگەی ئەوەوە كۆمەڵە خەڵكێكی 

شێواو و دوور لە ئەقڵ و ئاوەزن كە لەژێر كاریگەری 
ئەم  خۆیاندان.  كوێرەكانی  غەریزە  و  هەستوسۆز 
ناتەبایان  ت��ەواو  تایبەتمەندی  كۆمەڵێك  گروپانە 
تێدایە و هەر كەسێكی  پێكهێنەری ئەو گروپانەش 

خاوەنی تایبەتمەندی خۆیانن.
ئەم گروپانە لەهەر جۆرە توخمێكی ئەقاڵنی بێبەرین 
پاڵنەرە  و  غەریزە  كاریگەری  لەژێر  بەتەواوەتی  و 
لەبەرئەم  خۆیاندان.  نەستییەكانی  و  سەرەتایی 
بۆ  دەس��ت  دەتوانن  گروپانە  ج��ۆرە  ئەم  فاكتەرە 
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كردەوەی توندوتیژانە و وێرانكاری ببەن، لەكاتێكدا 
لە ئەنجامدانی ئەو  لەنێو تەنهایی خۆیدا  تاكەكەس 
چەشنە كردەوانەدا الوازە. گردبوونەوە سیاسییەكان 
بەگشتی لە پرۆسەی شۆڕش و قەیرانەكاندا بەشێوەی 
رەفتارێكی بەكۆمەڵ فۆرمەڵە دەبن و ڕوو لە هەرجۆرە 
دڕندایەتییەك دەكەن. خاڵی سەرەكیش ئەمەیە كە 
مرۆڤەكان لەناو گروپ و كۆبوونەوەكاندا سەبارەت بە 
پاڵنەرە غەریزەیی و كوێرەكانی خۆیان كە خۆی لەنێو 
كاردانەوە  بەتوندی  حەشارداوە،  مرۆڤدا  سروشتی 
سزای  ترسی  لە  دا  تەنهایی  لە  م��رۆڤ  دەنوێنن. 
دادەمركێنێتەوە،  ئەم چەشنە غەریزانە  كۆمەاڵیەتی 
ئەم  كەڵەكەبوونەوە،  بەهۆی  گروپێكدا  لەناو  بەاڵم 
چەشنە  ئەم  رەنگە  دەتەقنەوە.  غەریزەییانە  هێزە 
رەفتارانە، سەردەمانێ بە بیری تاكەكەس بهێنێتەوە 
و  سەركێش  بوونەوەری  كۆمەڵێ  وەك  مرۆڤ  كە 
دڕندە دەژیان. گوایە مرۆڤ لەو كۆمەڵە سیاسییانەدا 
لەڕێگەی  یاخود  ڕۆدەچن  دەستكرد  خەوێكی  لەنێو 
ئاگا  بێ  و  دەبەنگ  گروپانەوە  ئەو  سەركردەكانی 

دەكرێن.
سیاسییەكان  كۆمەڵە  رەفتاری  لۆبۆن،  ڕاستیدا  لە 
ئەوانی  ئ��ازاردان��ی  یاخود  سادیزمێك  ج��ۆرە  بە 
هیچكاتێ  گروپانە  و  كۆمەڵە  ئەم  دادەنێت.  دیكە 
شوێنكەوتەی ئەقڵ نین و هەمیشە لەژێر كاریگەری 

واتەوات، خورافات و ترسدان. 
ئەم  بڕیارەكانی  بڕوایەدایە  لەو  تەنانەت  لۆبۆن 
بڕیارە  لەگەڵ  ج��ی��اوازی  هێندە  گروپانە  ج��ۆرە 
رەفتاری  چونكە  نییە،  شێتەكاندا  بەكۆمەڵەكانی 
ئەقڵ  و  هزر  بنەمای  لەسەر  هیچكاتێ  بەكۆمەڵ 
ئەنجام نادرێت. تەنها خەسڵەتی هاوبەشی تاكەكانی 
ئەم جۆرە گروپانە، نەزانیە سەبارەت بەو شتانەی 
ئەنداماندایە،  بەیەكی  یەك  پەیوەندی  دەرەوەی  لە 
كارە  و  بڕیاردان  بنەمای  كە  نەزانییەشە  ئەم  هەر 

لەهەمبەریشدا  پێكدەهێنێت.  بەكۆمەڵەكەیان 
شارستانییەت  پەیدابوونی  كە  وایە  ب��ڕوای  لۆبۆن 
دەرەنجامی  هەمیشە  كۆمەڵگاكان،  پێشكەوتنی  و 
لەهەر  بووە.  گچكەكان  ڕووناكبیرییە  گروپە  كاری 
بەشێوەی  خەڵك  كۆبوونەوەی  نیشانەیەكی  شوێنێ 
لەوە  پێویستە  دەبینرێت،  قەرەباڵغی  و  چینوتوێژ 
تێبگەین كە ئامانجەكەی وێرانكارییە نەك بونیاتنان. 
نادرێت.  ئەنجام  قەرەباڵغی  بە  بونیاتنان  هیچكاتێ 
بەپێچەوانەوە هەمیشە چینوتوێژەكان و هاتنەئارای 
قەرەباڵغی، بۆتەمایەی شكستی شارستانییەتەكان.

و  چینوتوێژەكان  سایكۆلۆژیای  لەنێو  ل��ۆب��ۆن 
قەرەباڵغی دا، بەدوای وەاڵمێ بۆ زۆرینەی مەسەلە 
دەگەڕێت.  كۆمەاڵیەتییەكاندا  و  سیاسی  بنەڕەتییە 
نییە  شتێك  مێژوو  هەوێنی  بڕوایەدایە  لەو  ناوبراو 
جگە لە خەیاڵ و خورافات و ئەفسانەكانی خەڵك. 
دەبێتەمایەی  قەرەباڵغی،  سایكۆلۆژیای  هەروەها 
ئاشكراكردنی ئینتیما دەمارگیری و دژەئەقاڵنییەكان 
ئەمەش  وێڕای  پێكەوەژیانی مەزهەبی.   دژایەتی  و 
بەپێی ئەم دیدگایە، شۆڕشەكان جگە لە تەقینەوەی 
ئەو  و  چینوتوێژەكانی خەڵك  بەكۆمەڵی  و  شێتانە 
نییە.  چیتر  نەماوە،  لەدەستدا  جڵەویان  گروپانەی 
لەو جۆرە سەردەمەدا، بنەماكانی ئەقڵ و خۆپارێزی 
ڕووپۆشكردنی  لەپێناو  سەركردەكان  و  تێكدەشكێ 
توندوتیژی  ب��ەرەو  خەڵك  الوازەكانیاندا،  الیەنە 
بانگهێشت دەكەن. لە ڕوانگەی لۆبۆنەوە، شۆڕشەكان 
بەشێوەیەكی گشتی كۆمەڵێ بزووتنەوەی نائەقاڵنین و 
بەرەو توندڕەوی دەچن و دواجار ئەنجامیشیان نییە. 
ئەو دەستكەوتانەی دەدرێنە پاڵ شۆڕشی فەرەنسا، 
بەهەنگاو  هەنگاو  گۆڕانێكی  دەرەنجامی  ڕاستیدا  لە 
شۆڕشەوە  لەڕێگەی  هیچكاتێ  حكومەتەكان  بووە. 
دەهێنێت  هەرەس  پێكەوە  بەڵكو  ناخۆن،  شكست 
ناوی  تەنها  شۆڕشەكان  دەكوژێت(.  )خۆی  یاخود 
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دەرەنجامەكەشیان  تەنها  و  دەگۆڕن  حكومەتەكان 
دروستكردنی زاراوەی نوێیە.

قەرەباڵغی  و  خەڵك  كاتێ  بڕوایەدایە  لەو  لۆبۆن 
درودی  پێویستە  سیاسەتەوە،  دەستوەربدەنە 
كۆتایی بۆ ئەقڵ و پێشكەوتن بخوێنرێت. بزووتنەوە 
بنەڕەتدا  لە  كۆمەاڵیەتییەكانی وەك سۆشیالیزمیش 
هاوشێوەی مەزهەبەكانن، واتا بەرهەمی هاتنەئارای 

تەنها  سۆشیالیزم  دەمارگیرەكانن.  گروپە 
دادگاكانی  پێكهێنانی  دەبێتەمایەی 

حكومەتێكی  و  بیروباوەڕ  پشكنینی 
و  خەڵك  ئ��ەو  چونكە  ترسێنەر، 
سۆشیالیزم  بنەمای  گ��روپ��ان��ەی 
پێكدەهێنن، توانای بیركردنەوەیان 
نییە. خەڵك تەنها لەهەمبەر پاڵنەر 
و غەریزە گیانلەبەرییەكانی خۆیاندا 
كاردانەوەیان هەیە، دەرەنجامی ئەو 
لە  بریتییە  كاردانەوەیەش  چەشنە 

دڕندەیی و تۆڵەستێنی لەسەر ئاستێكی بەرفراواندا.
بنەڕەتدا  لە  چینوتوێژەكان،  و  قەرەباڵغی  ڕێبەرانی 
مەزهەبەكان  و  شۆڕش  لەهەمانكاتدا  خراپەكارن، 
قەرەباڵغی  هەیە.  ڕێبەرانە  چەشنە  بەو  پێویستیان 
و  غەریزی  ناوەندی  تیایدا  كە  ساتێكە  شۆڕش  و 
كۆتوبەندی  لە  و  سەردەردێنێ  مرۆڤ  گیانەوەریی 
شارستانییەت و ئاكار و یاسا و ویژدان خاڵی 
دەسەاڵتخوازی  لە  لۆبۆن  دەبێتەوە. 
چینوتوێژەكان دەترسێ، بە بۆچوونی 
چینوتوێژەكان  راپ��ەری��ن��ی  ئ��ەو 
كۆمەڵگا بۆ هەلومەرجی دڕندەیی 
یەكەمین  چونكە  دەگێڕێتەوە، 
داخ������وازی چ��ی��ن��وت��وێ��ژەك��ان 
دابەشكردنی یەكسانی سامان و 

سەرچاوەكان دەبێت.

*ئۆسواڵد سپێنگلەر
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بەهەمان  -1936ز(  )1880ز  سپێنگلەر   ئۆسواڵد 
ئەندازەی لۆبۆن سەبارەت بە چینوتوێژەكان رەشبین 
بەرلین  و  میونیخ  زانكۆكانی  لە  سپێنگلەر  ب��وو. 
مامۆستایەتی  كاری  بە  دەستی  و  خوێندوویەتی 
كردووە. لە تەمەنی )34( ساڵیدا پەرتوكی )شكستی 
رەشبینەكانی  نەوە  لەالیەن  كە  نوسی  خۆرئاوا(ی 
دوای جەنگی جیهانی یەكەم لە ئەڵمانیا، پێشوازی 

لێكرا.
لەم پەرتوكەدا سپێنگلەر، كۆمەڵێ تیۆر و دەستەواژەی 
نوێی خستەڕوو. مێژوو لە ڕوانگەی ئەودا زنجیرەیەكی 
هەریەكەیان  كە  جۆراوجۆرەكانە  فەرهەنگە  نەپچڕاوی 
هەروەك بوونەوەرێكی زیندوو لەدایك دەبن، پیر دەبن 
تێگەیشتنی  دیكە  بەمانایەكی  دەمرن.  سەرەنجام  و 
ئەو بۆ گۆڕان، تێگەیشتنێكی ئەرستۆییانەیە كە تیایدا 
ڕوانگەی  لە  بەهێز.  كارێكی  رەنگدانەوەی  واتا  گۆڕان 
سپێنگلەرەوە، شارستانییەتی خۆرئاوا نزیكەی ساڵی 
)1100ز( چووە نێو قۆناغی ئاوابوونەوە. ئەم ئاوابوونە، 
دەشێ لەگەڵ ئاوابوونەكەی ئیمپراتۆری ڕۆما لە دوادوای 
كە  بكرێت  ب��ەراورد  تەمەنیدا 

ت��ی��ای��دا 

و  فێڵبازەكان  سەركردایەتی  بە  چینوتوێژەكان 
داگیر  مێژوویان  گۆڕەپانی  تاكڕەوەكان  دەسەاڵتدارە 
لە )هێلتەر( و )حیزبی  هەریەك  كردبوو. سپێنگلەر 
نازی( بە فێڵبازە بێ نرخ و بێ بەهاكان هەژمار دەكات 
و فاشیزم و دیموكراسیش بە نیشانە سەرەكییەكانی 
لەوانەش  دادەنێ.  خۆرئاوا  شارستانییەتی  ئاوابوونی 
خراپتر كۆمۆنیزمی ڕووسییە كە لە ڕوانگەی سپێنگلەرەوە 
باشترین نمونەی حكومەتی نەزان و فێڵبازی تاكڕەو 
ستایشی  بێرك(،  )ئیدمۆند  هەروەك  سپێنگلەر  بوو. 
م��وڵ��ك��ای��ەت��ی  و  ن���ەری���ت 
پ��ێ��ك��ەوەژی��ان��ی  و 
ب��ەك��ۆم��ەڵ دەك��ات 
و  تاكگەرایی  لە  و 

هیومانیزم بێزارە.
ن��اوب��راو ه��ەروەك 
ن��ێ��چ��ە، داك��ۆك��ی 
ل���ە دەس������ەاڵت و 
دەس��ەاڵت  ئیرادەی 
الیەنگری  و  دەك��رد 
بەهاكان  )داماڵینی 

بوو لە بەها(. 
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لە ڕوانگەی ئەوەوە، ژیان جەنگێكی بێ كۆتایە و تەنها 
نەژادێ دەمێنێتەوە كە پەیڕەوی لە غەریزە شەڕانی و 

توندوتیژەكانی خۆی بكات.
الیەنگری  سپێنگلەر  كە  بڵێین  دەتوانین  بەمشێوەیە 
)یاسای جەنگەڵ( بوو، ناوبراو زاڵبوون بەسەر نەتەوە 
الوازەكانی بە باشترین ڕێگای بەدەستهێنانی دەسەاڵت 
دادەنا و كەسانی خاوەن ئاكار و ئاشتیخوازی تەنها بە 

جەماوەرێكی دەروون الواز هەژمار دەكرد. 
نەژادێكی  پاراستنی  لەپێناو  ناوبراو  ترەوە  لەالیەكی 
و  خێزان  مانەوەی  و  بەردەوامی  داوای  تەندروستدا، 
ئەوەوە  ڕوانگەی  لە  دەكرد.  مندااڵنی  ژمارەی  زۆری 
تاقیكردنەوەی مەزنێتی میللەتێك لە خێرایی زاوزێدایە. 
دانیشتوانێك لە زیادبووندا بێت ئەوا مایەی شانازی و 
مەزنێتییە بۆ هەر میللەتێك، بەاڵم لە هەمانكاتدا دژ 
بە درێژبوونەوەی تەمەنی مرۆڤ بوو، چونكە كارێكی 
پیری  دەبێتەمایەی  ئەوەوە  ڕوانگەی  لە  شێوەیە  لەو 
لە  رێگە  پێویستە  ڕووەوە  لەم  دانیشتوان.  الوازی  و 
پێشكەوتنی زانستی پزیشكی بگیرێت، چونكە خودی 

نەخۆشی باشترین ئامرازە بۆ لەناوبردنی الوازەكان.
ئەقاڵنی  هزری  و  ئەقڵ  دووژمنی  سپێنگلەر  هەروەها 

بوو، چونكە بەمایەی الوازی مرۆڤی دەزانی.
رۆسۆ(ی  ژاك  )ژان  گوتەیەی  ئەم  ناوبراو  بێگومان  
قبوڵ بوو كە گوتویەتی: »مرۆڤ لە گیانلەبەرێكی ئاقڵ 

زیاتر نییە«.
سپێنگلەر پێی وابوو ناواخنی هزری ئەقاڵنی بریتییە 
ئ��ەوەوە  ڕوانگەی  لە  لێگرتن،  ڕەخنە  و  ڕەخنە  لە 
ئەقاڵنییەتی  بوو.  )داهێنان(  بە  دژ  )ڕەخنەگرتن( 
مۆدێرن لە دیدگای ئەوەوە دیاردەیەكی كاتییە و زادەی 
بەپێچەوانەوە  نەزانە.  و  پاشكەوتوو  خەڵكانی  هزری 
پاشكۆی  كە  نەرێتخوازدا  كۆمەڵگای  لە  ئەقاڵنییەت 
غەریزە و نەرێت بوو، بەكارێكی سروشتی و جێگەی 

ستایش هەژمار دەكرا.

كارەكەیان  تەنها  ش��ار(  )ڕووناكبیرانی  ه��ەروەه��ا 
كاوێژكردنە بە گریمانە و تیۆرە بێ بنەماكانەوە. )لە 
جێگەی  ئیرادە  هێزی  و  ن��ەژادی  هەژموونی  مێژوودا 
بایەخە نەك دۆزینەوەی هەقیقەتەكان(. مێژوو هەمیشە 
و  هێز  قوربانی  كردۆتە  دادپ���ەروەری  و  هەقیقەت 
هەژموونی نەتەوەیی، هەركەسێ لە )هەقیقەت( زیاتر 
بەها بە )كاركردن( و لە )دادپ��ەروەری( زیاتر بەها 
بە )هێز( بدات، ئەوا دەكەونە بەردەم لەناوچوونەوە، 
دووژمنایەتی  دەبێتەمایەی  سەرەنجام  ئەقڵ  دژایەتی 

لەگەڵ دیموكراسیشدا. 
خەڵك  زۆرینەی  ئەقڵی  توانای  سپێنگلەر  بڕوای  بە 
پێوەگرتووە(.  خوویان  كە  )ئاژاوەیەك  لە  بریتییە 
بەندایەتی  و  ملكەچی  داوای  بەپێچەوانەشەوە  ناوبراو 
جەماوەری بۆ ئەو ڕێبەرانە دەكرد كە هەر لە ناخەوە 
ئەوەوە  ڕوانگەی  لە  ڕێبەرایەتی دادەنرێن.  بە شیاوی 
خۆی  ناتوانێ  فەرماندە  بەبێ  سوپا  چۆن  )هەروەك 
ڕێكبخاتەوە، میللەتیش ناتوانێ هەر خۆی حكومڕانی 

خۆی بكات(.
)دیموكراسیزمی  بەتایبەتی  ئ��ەوەوە،  ڕوانگەی  لە 
حكومەتی  و  ئانارشیزم  نمونەی  باشترین  ئەمریكی( 
بەرژەوەندپەرست  ئەمریكییەكی  ئارەزووە، هیچ  حەزو 
بێت.  الواز  یاخود  گەمژە  مەگەر  نییە  یاسا  ملكەچی 
ڕووسیای سۆڤییەتیش لە ئەمریكا خراپترە، هەردووكیان 
ئابورییشەوە  دام����ەزراوەی  ل��ەڕووی  و  دیكتاتۆرین 

هاوشێوەی یەكترن.
سپێنگلەر ترسی لە ڕوودانی شۆڕشی جیهانی هەبوو، لە 
ڕوانگەی ئەوەوە ئەگەری ڕوودانی دوو شۆڕش لە ئارادا 
بوو: یەكێكیان )شۆڕشی سپی جیهانی( و ئەویتریان 
)شۆڕشی نەژادی جیهانی(یە. ئەگەری ڕوودانی شۆڕشی 
هەمیشە  كە  خەڵكەوەیە  هاتنەئارای  لەڕێگەی  سپی 
كاتی خۆیدا دەردەك��ەون و چاوچنۆك و  و  لە سات 
ناڕازین. شۆڕشگێڕە سپییەكانیش بریتین لە ئەكادیمییە 
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تێكشكاوەكان، خراپەكاران، لەشفرۆش و ئەو بێ خانە 
و النانەی كە دژ بە خانەدانەكان شۆڕش بەرپا دەكەن.
الیەنگرانی  كرێكارییەكان،  بزاوتە  سەركردەكانی     
دادپەروەری كۆمەاڵیەتی و بەرژەوەندخوازەكان كە خەڵك 
دەبزێون، سەربەم ڕەوتەن. لە ڕوانگەی سپێنگلەرەوە 
كلتورێكی  بۆ  پێداویستییەكە  تایبەتی  موڵكایەتی 
نییە  تاكەكەس  هەژموونی  هۆی  سامان  دەوڵەمەند، 
بەڵكو دەرەنجام و هۆكارە. هەڵبەتە سامانی كاغەزی 
خاوەن بۆرسەكان مایەی شانازی نییە، بەڵكو سامانی 
راستەقینە بریتییە لە سامانی نەرێتیانە واتا موڵكایەتی 
ن��ەگ��وازراوە،  و  گ���وازراوە  كەلوپەلی  و  ماڵوموڵك 
بەمشێوەیە  بەجێمابێت.  میراتی  بە  ئەگەر  بەتایبەتی 
سپێنگلەر نەك تەنها پرۆلیتاریا بەڵكو بانكدارەكانیش 
دەخاتە بەردەم پەالمارەوە و هەردووكیان بە دووژمنی 

موڵكایەتی نەرێتی دەزانێ.
شەڕێكی  بەمشێوەیە  سپێنگلەر  سپی  ش��ۆڕش��ی 
چینایەتییە، لەكاتێكدا شۆڕشی نەژادی تەنها رەهەندێكی 
ناسپی  خەڵكی  وابوو  پێی  ناوبراو  هەیە.  نەژادیانەی 
پێستی جیهان بریتین لە: رەش پێستەكان، دانیشتوانی 
ئاسیای باشوری خۆرهەاڵت، مەغۆلەكان، موسڵمانان، 
ئەم  مەترسی شۆڕشی  ڕووسییەكان.   و  هیندییەكان 
شێلگیرانەترە.  زۆر  پێستەكان  سپی  بە  دژ  نەژادانە 
لە جەنگی جیهانی یەكەمدا دەستوەردانی نەژادیانەی 
متمانە  و  بوون  لەخۆبایی  هەستی  پێستەكان،  سپی 
بەخشی  پێستەكان  ناسپی  بە  پتری  بەخۆبوونێكی 
نەژادە  ئەو  هەمان  جەنگەكەش  سەرەكی  ب��راوەی  و 
هەردوو  كە  لەمەدایە  سەرەكی  مەترسی  نزمترانەن. 
بەهاكانی  هەموو  سەرەنجام  و  یەكبگرن  شۆڕشەكە 
تەنها  لەناوببەن.  پێستەكان  سپی  شارستانییەتی 
كەسانێ دەتوانن ڕێگە لەم مەترسییە ماڵ وێرانكەرە 
بگرن، ئەویش ئەڵمانییەكانن چونكە لەڕووی نەژادی و 

هێزەوە خاوێنترین بوونەوەرن.

سەرچاوە:
علوم  در  جدید  نضریەهای  بشیریە:  د.حسین   
ص   ،1378 نوین،  علوم  نشر  موسسە  سیاسی، 

  )58-51(
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رۆشنب

زۆرجار ئەم پرسیارە لەخۆم دەكەم: ئەگەر رۆژێك 
لە رۆژان نەڕۆشتمایە بۆ فەرەنسا، چیم لێ دەهات؟ 
بە مانایەكیتر: ئەگەر من هەر لەناوەوە بمایەتمەوە 
و دەرفەتی ئەوەم بۆ نەڕەخسایە سەفەر بۆ دەرەوە 
ئازادییەكەیم  و  كەلتورەكەی  و  ئەوروپا  و  بكەم 
نەناسیایە، ئایا هەمان ئەم كەسەی ئێستا دەبووم؟ 
و  سادە  پەڕی  بەو  بگرە  نەخێر.  دڵنیاییەوە  بە 
ساكارییەوە لەوانەیە لەژیاندا نەمابومایە. لەوانەیە 
تەنگەنەفەسی ناوەوە بیكوشتمایە. مەبەستم تەنها 
لەگەڵیدا  بەڵكو  نییە،  سیاسی  تەنگەنەفەسی 
و  ئاینی  و  كۆمەاڵیەتی  تەنگەنەفەسی  مەبەستم 

سێكسی و ...هتد.
فەرەنسا،  دیاریكراوی  بە  ئەوروپا،  ئەزمونی  بەڵێ 
دەرفەتی  بوو.  یەكالیكەرەوە  ئەزمونێكی  من  بۆ 
ئەوەی بۆ رەخساندم زمانێكی بیانی تازە فێرببم، 
و  مەعریفە  و  زانست  جۆرەكانی  هەموو  زمانێك 

نووسینی: هاشم ساڵح

قانع
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تەنها  ئەگەر  من  لەخۆگرتبوو.  فەلسەفەكانی 
ئەوا  بمایەتمەوە،  عەرەبیدا  زمانی  سنوری  لە 
دیاریكراودا  تەسكی  سنورێكی  لە  رۆشنبیرییەكەم 
دەمایەوە.  روكەشدا  ئاستێكی  لە  بگرە  دەمایەوە، 
لەسەر  بەڵگەیە  گەورەترین  بۆ خۆی  ئەمە  خودی 
هەڕەشەمان  ئێستادا  لە  مەترسییەی  ئەو  رادەی 
لە  و  زمانەكەمان  لە  هەڕەشە  بڵێ  یان  لێدەكات، 
بوو  زمانی فەرەنسی  ئەوە  كەلتورەكەمان دەكات. 
فیكری  ت��ەواوی  رەخساندم  بۆ  ئ��ەوەی  دەرفەتی 
جاك  جان  نە  نەبوایە،  ئەوە  ئەگەر  بناسم.  تازە 
فەیلەسوفانی  سەرجەم  نە  و  دیكارت  نە  و  رۆسۆ 
رۆشنگەری ئەوروپیم بە زمانە ئەسڵیەكەی خۆیان 
نەدەخوێندەوە. ئەوكات چەندم زەرەر دەكرد؟ بگرە 
فەیلەسوفانی  نەمدەتوانی  ئەوا  نەبوایە،  گەرئەوە 
رۆشنگەری ئەڵمانی وەك كانت و هیگڵ و نیتچە و 
فەرەنسیم  زمانی  ئەگەر  بخوێنمەوە.  دیكە  ئەوانی 
وەرگێڕانە  میانەی  لە  نەمدەتوانی  ئەوا  نەزانیایە، 
نایابە فەرەنسییەكانەوە، بەرهەمی ئەو فەیلەسوفە 
ئەڵمانیانە بخوێنمەوە. هەمان شت بۆ فەیلەسوف 
و ئەدەیب و شاعیرانی ئینگلیزیش راستە، لە جۆن 
لۆك -وە بۆ برتراند راسل، لە شكسپیرەوە بۆ وۆرد 

زۆرس.
وەرگێڕانە  بە  متمانەیەكم  هیچ  راشكاوی  بە     
هیوادارم  هەبێت.  ئەگەر  ئەمە  نییە،  عەرەبییەكان 
بڕوایەدام  لەو  نەكردبێ،  زوڵمم  پێویست  لە  زیاد 
دڵنیاییەوە  بە  ك��ردووە.  زوڵمم  رادەی��ەك  تا  من 

س��ەرەڕای  ب��ەاڵم  هەیە.  باش  وەرگێڕانی  هەندێ 
بە  ب���ەراورد  بە  باشانە  وەرگێڕانە  ئ��ەو  ئ��ەوەی 
وەرگێڕانە خراپەكان زۆر كەمترن، لەگەڵ ئەوەشدا 
هەنوكە  تا  كە  هەیە  دیكە  گرنگی  كتێبی  دەیان 
لەگەڵ  خۆشم  كاتژمێری  چەند  وەرنەگێڕدراون. 
رۆسۆ و هەموو ئەو بلیمەتە گەورانە بەسەر برد؟ 
تا ئێستاش لەزەت لە كتێبەكانیان وەردەگرم و بە 

روناكییان روناكدەبمەوە)2(.
   پێویستە دان بە راستییەكدا بنێم: من كەسێكم 
بە فەرەنسی دەخوێنمەوە و بە عەرەبی دەنووسم! 
رێدەكەوێت  زۆرجار  بێگومان  دێڕ.  سەری  نوقتە 
بگرە  دەخ��وێ��ن��م��ەوە،  عەرەبییەكان  نووسینە 
عەرەبیانە  نوسینە  ئەو  خوێندنەوەی  بە  بەیانیان 
هەڵدانەوەی  میانەی  لە  ئەویش  دەستپێدەكەم، 
ئینتەرنێت،  تۆڕی  لەسەر  عەرەبییەكان  رۆژنامە 
دەیكرد،  خۆیدا  رۆژگ��اری  لە  هیگڵ  ئەوەی  وەك 
وەك  رۆژنامەكان  خوێندنەوەی  پێیوابوو  هیگڵ 
نە  ئەودا  رۆژگاری  لە  بەاڵم  وایە.  بەیانیان  نوێژی 
ئینتەرنێت هەبوو نە ئەم هەموو ئاسانكارییە زۆرانە 
هێناوینەتە  بۆی  تازەكان  زانیارییە  شۆڕشی  كە 

ئاراوە و من زۆرجار سود لە هەندێكیان دەبینم.
   بەاڵم لە راستیدا من هەندێ لەو رۆژنامانە، بە پلەی 
یەكەم، تەنها لە پێناو كات بەسەربردن و بۆ خۆشی 
دەخوێنمەوە، نەك لە پێناو خۆ رۆشنبیركردن یان 
لە پێناو ئاشنابوون بە فیكرێكی تازە یان قووڵ. 
ڕاستەوخۆ  ئەوا  بوێت،  فەلسەفەم  قوواڵیی  كاتێ 

هاشم ساڵح
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دەچ����م����ە س���ەر 
خ��وێ��ن��دن��ەوەی 
ك����ت����ێ����ب����ە 
ن  كا نسییە ە ر فە
هەڵدانەوەی  و 
پ������ێ������گ������ە 
نێتییە  ر نتە ئە
ب��ی��ان��ی��ی��ەك��ان. 
ئ������ەوەی ل���ێ���رەدا 
دەیڵێم، قسەیەكی تابڵێی 
بێزاركەرە و خەریكە لێی پەشیمان 
حەقیقەتە:  ئ��ەوە  ب��ەاڵم  دەب��م��ەوە، 
ئێستا  تا  برینداركەرە.  حەقیقەتێكی 
قووڵ  فیكرێكی  عەرەبیدا  زمانی  لە 
نییە، تەنها هەندێ ئاوارتەی زۆر كەم 

نەبێت.
دەربچم،  سوریا  لە  ئ��ەوەی  پێش 
قووڵم  فیكرێكی  بەدەگمەن  زۆر 
سادە  و  ڕوكەش  فیكری  دەبینی. 
و جڵەوكراو تاڕادەیەكی زۆر هەموو 
گۆڕەپانەكەی كۆنترۆڵ كردبوو. لێرەوە ئەگەر من لە 
ناوەوە بمایەتمەوە، ئەوا گەلێك شتم لەكیسدەچوو. 
ئەوتۆ  شتێكی  ئ��ەوەی  بێ  دەم���ردم  و  دەژی���ام 
تێگەشتبم. هەمو فیكرە زانستی و فەلسەفییەكانی 
یان  تێدەپەڕیم،  بەسەریاندا  بێدەنگ  تازەگەری، 
من  تێدەپەڕین.  بەسەرمندا  بێدەنگ  ئەوان  بڵێ 
و  دیاریكراو  عەقڵیەتێكی  سنوری  لە  بەناچاری 
دەمامەوە.  سیاسیدا  و  ئاینی  و  زانستی  تەسكی 
بەڵێ ئەزمونی ئەوروپا یان سەركێشیكردن تێیدا، 
بەختێكی  هیچ  بەختێكە  ع��ەرەب،  ڕۆشنبیری  بۆ 
دیكەی لەدواوە نییە. ئەگەر تەها حسێن نەڕۆشتایە 

بۆ ئەوروپا و بەتایبەت بۆ فەرەنسا، ئایا دەبوو بە 
مەندور  محەمەد  بۆ  مەسەلە  هەمان  تەها حسێن؟ 
و  خۆرهەاڵت  لە  دیكە،  دەیانی  و  نجیب  زەكی  و 

خۆرئاوای عەرەبی، وەك یەك  ڕاستە.
   لێرەوە ئێمە هەموومان، بەرهەمی دوو كەلتورین 
عەرەبی  كەلتوری  لەالیەكەوە  كەلتور.  یەك  نەك 
كەلتوری  دیكەوە  لەالیەكی  ڕەس��ەن،  ئیسالمی 
قسانەتان  ئەم  هەرگیز  وەلێ  ئەوروپی.  تازەگەری 
پێ سەیر نەبێت. ئایا دەزانن كاتێ ئێمە خاوەنی 
زێڕینی  لەسەردەمی  كاتێ  بووین،  شارستانیەت 
ڕۆشناییەكەی  بە  جیهانی  كە  دەژی��ان  خۆماندا 
جیهان،  بیرمەندەكانی  هەموو  ڕوناككردبوەوە، 
قورتوبە  یان  بەغداد  ڕووبكەنە  دەك��رد  حەزیان 
یەزدانە  سونەتی  ئەمە   .)3( ئەندەلوس  یاخود 
دەڕوا،  و  دێت  شارستانیەت  خەلقكردنەكەیدا:  لە 
وەرچ��ەرخ��ان��ە  و  ب����ارودۆخ  و  س���ەردەم  بەپێی 
بۆ شوێنێكی  دەچێت  لە شوێنێكەوە  مێژوییەكان، 
كەس  هیچ  ب��ۆ  ت��اس��ەر  ش��ارس��ت��ان��ی��ەت  دی��ك��ە. 
نامێنێ�ەوە، ئەوەی لە زەمەنێكدا دڵخۆشت دەكات، 
ئایا  بەاڵم  دەیسڕنەوە.  و  دێن  دیكە  زەمەنەكانی 
دوای ئەو هەموو ساڵە، ئێستا ئیدی كاتی ئەوە نییە 
كاتێ  بیریدەكەین. چونكە  زۆر  بۆمان؟  بگەڕێتەوە 
شارستانییەت لە شوێنێكدا دەواری خۆی هەڵدەدا، 
ئەوا گەردون بزە دەیگرێت و جیهان دەگەشێتەوە. 
وایە،  شۆخوشەنگ  خانمێكی  وەك  شارستانییەت 
كاتێ خۆیدەكات بە ماڵدا، ماڵەكە ڕووناكدەكاتەوە 
دەزانین  ئێمە  ئایا  بەردەبێت.  دونیا  لە  گڕ  و 
بەشوێن  مەسیحی،  ئ��ەوروپ��ای  بیرمەندانی  كە 
زمانەكەمان  فێری  و  دەگەڕان  دەستنوسەكانماندا 
دەبوون و كتێبەكانیان وەردەگێڕاین، تاكو لێیەوە 
ئەوان  بگرە  وەربگرن؟  فەلسەفە  فیكرو  و  زانست 



57

فیكرو فەلسەفە73

یاخود  بیرۆنی  یان  فارابی  كە  دەكرد  شانازییان 
خوێندوەتەوە،  -یان  روشد  ئیبن  یان  سینا  ئیبن 
كە  دەكەین  شانازی  ئێمە  ئەمڕۆ  ئ��ەوەی  وەك 
خوێندوەتەوە.  -مان  هیگڵ  و  كانت  و  دیكارت 

ئەمە سونەتی ژیانە: رۆژان ڕۆژی لەدوایە.
بگرە  كەس.  پێدەدا؟  بایەخمان  كێ  لەمڕۆدا     
لەمڕۆدا كێ بایەخ بە یۆنانییەكان دەدا؟ دیسانەوە 
ك��ەس. ل��ە ڕاب����ردودا، ل��ە رۆژگ���اری س��وق��رات و 
زانست  ڕووی  لە  ئەوان  -دا،  ئەفالتون  و  ئەرستۆ 
و  ب���وون  جیهان  چ���رای  شارستانییەتەوە،  و 
جیهانیان ڕووناكدەكردەوە. كەچی هەنوكە بوونەتە 
پاریس  ئێستا  بێدەرەتان.  بچوكی  دەوڵەتێكی 

شوێنی  نیۆیۆرك،  یاخود  لەندەن  ی��ان 
ئەسینا -یان گرتووەتەوە. لەبەر ئەم 

یۆنانییەكان  و  ئێمە  هۆكارەیە 
هاوبەشین:  سیفەتدا  لەیەك 
ڕاب��ردوی��ەك��ی ش��ك��ۆدار و 
ئێستایەكی الواز و ڕەقوتەق. 

دەگرین  ڕابردوو  بۆ  ئێستا  تا  ئێمە 
دەكەین.  باوباپیرانەوە  بە  شانازی  و 

لێرەوە و لەبەر ئەم هۆكارە، سەفەركردنم 
خۆمی  دووەمی  لەدایكبوونی  بە  پاریس،  بۆ 

و  فیكر  بەسەر  لەدایكبوون  وات��ە  دادەن��ێ��م: 
ئازادی -دا. ژیان بێ فیكر و بێ ئازادی چ مانایەكی 
هەیە؟ ژیان چ مانایەكی هەیە، ئەگەر لەم ژیانەدا 
تاقینەكەیتەوە؟  شتێ  هەموو  ئازادی،  تەواوی  بە 
خۆتت  سنورەكانی  و  خۆت  تواناكانی  كات  ئەو 
ئەگەر  هەیە،  مانایەكی  چ  ژیان  دەردەكەوێت.  بۆ 
لەسایەی پابەندبوون بە نەریتە كۆمەاڵیەتییەكانەوە، 

بە زیندویی خۆت لەگۆڕنا؟
كاكڵەی  ن��او  بچمە  ئ���ەوەی  پێش  ك��ەوات��ە     

 ، ە و كە تە بە با
پ��ێ��م��خ��ۆش��ە ه��ەن��دێ 

بگێڕمەوە. بیرەوەری  خ��ۆم  شەخسی 
1976/10/8 ك�����ات�����ێ  ب������ەرواری  ل��ە 

ب��اوەڕم  بەجێهێشت،  دیمەشقم  فڕۆكەخانەی 
نەدەكرد من دەڕۆم بۆ پاریس، پایتەختی ڕوناكی و 
شارستانییەت، ئەدەب و هونەر، جوانی و عەشق، 
هەرە  بەشی  وەك  من  هتد.  شانۆ...  و  سینەما 
نەریتخوازی  ژینگەیەكی  بە  سەر  خەڵكی،  زۆری 
تەنها  دەگاتە  تەمەنت  كاتێ  بووم.  كۆنزەرڤاتیف 



58

25 ساڵ، ئەوا هەستدەكەیت پێویستت بە ئازادی 
ئەو  شكاندنی  بە  پێویستت  هەیە،  ك��ران��ەوە  و 
وەك  تۆ  گرتویت.  دەستیان  كە  كۆتوبەندانەیە 
یەكەمجار  بۆ  كە  لێدێ  كۆچەریەت  باڵندە  ئەو 
ئەو  بۆ  دێتەدەرەوە.  و  دەفڕێت  هێالنەكەیەوە  لە 

مەبەستە چ ژینگەیەك لە پاریس گونجاوتر بوو؟
ترۆپكی  ل��ە  ل���ەوس���ەردەم���ەدا  ف��ەرەن��س��ا     
وایە.  هەر  هەنوكەش  تا  بوو،  شارستانییەتەكەیدا 
شارستانیەتی فەرەنسی تابڵێی نایاب و شكۆدارە. 
ئازادی  )بەتایبەتی  كەسییەكان  تاكە  ئازادییە 
بەیەكگەیشتنی نێوان نێر و مێ(، پێگەیەكی سەرەكی 
ئەم  ئاشكرایە  داگیركردووە.  شارستانییەتەدا  لەو 
عەرەبەكانەوە  خوێندكارە  ئێمەی  بەالی  بابەتە، 
هەموو  پێشەوەی  لە  دەرەوە،  بۆ  نێردرابوین  كە 
بابەتەكانی دیكە بوو، هەموومانی سەرقاڵ كردبوو. 
پێویستە بە ڕاشكاوانە دانیپێدابنێن: لەو ڕۆژگارەدا 
عەرەبی  جیهانی  تەواوی  لە  یان  سوریا  لە  ئەگەر 
نەبوو  تواناتا  لە  ئەوا  بمایتایەتەوە،  ئیسالمیدا،  و 
لە خودی خۆت و گرێ ناوەكییەكانت و كێشەكانت 
ئەوروپا،  بۆ  بڕۆیت  بوو  پێویست  ببێت.  ڕزگارت 
حاڵی  تاكو  بكرێنەوە،  ڕەهەندەكانت  هەموو  تاكو 
ناو  فڕێدەیتە  خۆت  تاكو  تاقیبكەیتەوە،  خۆت 

موغامەرەیەكی داهێنەرانەی نادیارەوە.
   ئالێرەدا ڕووبەڕووی كێشەی ئازادی دەبینەوە، 
ڕاستە  وشەكە.  مانای  ت��ەواوی  بە  ئ��ازادی  بەڵی 
دەكرێ ئازادی بە شێوەیەكی هەڵە بەكاربهێنرێت، 
هەڵەیەدا  ب��ەو  خ��ۆرئ��اوا  خ��ودی  ڕاستە  ئ��ەوەش 
رۆشتووە و تێیدا گەشتووەتە دوا سنوری پەڕگیری، 
بگرە گەشتووەتە دوا سنوری تاریكی، دوا سنوری 
و  حەرام  هەموو  پێشێلكردنی  و  ڕەها  ئیباحیەتی 
قەدەغەكراوەكان. بەاڵم ئێمە لە واڵتانی خۆماندا، 

كەبتكردن  واتە  ڕۆشتین،  پێچەوانەدا  بەئاراستەی 
دواس��ن��وری  تاكو  بێگومان  س��ەرك��وت��ك��ردن،  و 
پەڕگێری  و  پەڕگیری  سەركەوتكردن.  و  كەبت 
پێچەوانە. وەلێ ناتەواوییەكانی خۆرئاوا یان الدانە 
شتگەلێكبوون،  هەمووی  هەر  شارستانیەتەكەی، 
ساڵ  چەندین  دوای  تەنها  پێنەكردبوون،  دەركم 
و  بۆمدەركەوت  ل��ەوێ  نەبێت،  لەفەرەنسا  ژی��ان 
خۆرئاوا  تێبگەین  لەوە  پێویستە  پێكرد.  هەستم 
ئاڵۆزە و شارستانییەتەكەی هێجگار زل و فراوانە 
یەك  سەدەی  چوار  كەڵەكەبوونی  ئەنجامی  لە  و 

لەدوای یەك بەرهەمهاتووە.
بە  دەرك���ك���ردن  و  تێگەشتن  ب��ۆ  ل��ێ��رەوە     
ڕەهەندەكانی شارستانیەتی خۆرئاوا، تەنها ساڵێك 
بۆ  نییە.  بەس  ساڵت  پێنج  یاخود  ساڵ  دوو  یان 
شارستانییەتەكەی  و  خۆرئاوا  لە  بەڕاستی  ئەوەی 
یان  ساڵ  دە  بە  پێویستت  كەم  النی  تێبگەیت، 
هەندێ  بەڵێ  هەیە.  یاخود سی ساڵ  بیست ساڵ 
ساڵی  سی  بەسەربردنی  دوای  تەنها  هەبوو،  شت 
شارستانییەتی  تێگەشتم.  لێیان  ب����ەردەوام، 
و  تیشكەكەی  و  جوانی  بە  لەسەرەتادا  خۆرئاوا، 
تەواوی  بە  دەكات.  سەرسامت  قەشەنگییەكەی، 
ئیدی  دەك��ات.  گێژت  و  دەك��ات  دوچ��اری شۆكت 
لەو ساتەوەختەوە، زەمەنێكی دوورودرێژت دەوێ، 
تاكو لە پشت ئەو هەموو ڕوناكییە پرشنگدارەوە، 
دوورودرێ��ژت  زەمەنێكی  ببینی.  ناتەواوییەكانی 
پێویستە تاكو لە مەسەلەكان تێبگەیت و شتەكان 
هەمووی  هەر  خۆرئاوا  ب��ەاڵم  لێكجیابكەیتەوە. 
ناتەواوی و الدان و ئیباحییەت نییە. خۆرئاوا جگە 
لەوە، خاوەنی داهێنانە مەعریفییەكان و فەلسەفە 
ئەوەش  دەگمەنە.  نمونەی  كە  ڕۆشنگەرەكەیەتی 
پلەی  بە  و  گرنگە  من  لێرەدا الی  كە  ئەو شتەیە 
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هەرچی  دەك��ەم.  لەسەر  هەڵوەستەیەكی  یەكەم 
قسەكردنە لەسەر الدانەكانی شارستانیەتی خۆرئاوا 
خیانەتەكانی  و  ئەنانیەتەكەی  و  دووڕوییەكەی  و 
ئەوا  ڕۆشنگەری/هیومانستی،  پرنسیپەكانی  لە 
بە  ناتوانم  تایبەتە.  هەڵوەستەیەكی  بە  پێویستی 

یەكجار هەمو شتێك بكەم!
دواتر من لەو بڕوایەدا نەبووم، دەتوانم ئەم زمانە 

بیانییە فێرببم كە ئاسۆ فراوانەكانی بۆ 
دەكردمەوە: كردنەوەی دەرگای ئاسۆی 
ئەدەب و فیكر بەسەر هەردوو تاكەكەیدا. 
ڕاستە منیش وەك هەموو ئەو گەنجانەی 
نەریتخوازی  كۆمەڵگایەكی  ل��ە  ك��ە 
پڕبێت  كۆمەڵگایەك  ژیابن،  كەبتكراودا 
شەیدای  قەدەغەكراوەكان،  حەرام  لە 
شەخسییەكانم  ئ���ارەزووە  ئ��ەوەب��ووم 
شەیدا  هەمانكاتدا  لە  بەاڵم  تێربكەم. 
بووم.  -یش  فیكر  برسی  و  پەرۆش  و 
تێبگەم،  شتێك  هەموو  لە  دەمویست 
لە  ب���ەرم.  شتەكان  نهێنی  ب��ە  پ��ەی 
ژیان  جوانییەكانی  دۆزینەوەی  ڕاستیدا 
فیكر،  پێچوپەناكانی  ئاشكراكردنی  و 
ڕەسەنەوە  دەرونێكی  لە  هەردووكیان 
هەبوو  گەورەم  حەزێكی  هەڵقواڵبوون. 
سنورم  بێ  برسییەتیەكی  مەعریفە،  بۆ 
هەبوو بۆ مەعریفە و ئازادی كە باوەڕی 
پێناكرێت. دەمویست لە هەموو جیهان 
و  عەرەبی  جیهانی  بەتایبەتی  تێبگەم، 
بووم.  جیهانە  بەو  سەر  كە  ئیسالمی 
لە  ناتوانم  دڵنیابووم،  لەوە  تەواو  من 
تێبگەم،  ئیسالمی  و  عەرەبی  جیهانی 
ئەگەر لێی دوورنەكەومەوە، بگرە ئەگەر 

باجی  مەعریفە،  باجی  ئائەوەیە  جیانەبمەوە.  لێی 
ئازادی.

   بۆ ئەوەی نزیكبیتەوە، پێویستە دوور بكەویتەوە. 
بۆ  ئاوارەبیت.  پێویستە  تازەببیتەوە،  ئەوەی  بۆ 
ئەوەی لە حاڵی خۆت بگەیت، دەبێ لە حاڵی خۆت 
چۆن  تۆ  ڕاستدەكات.  تەمام  ئەبو  بێیتەدەرەوە. 
سوریا  لە  ئەگەر  بكەیتەوە،  تازە  خۆت  دەتوانی 
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لە هەموو جیهانی  یاخود  لە جیهانی عەرەبی  یان 
بە  پێویستیت  تۆ  مەحاڵە.  بمێنیتەوە؟  ئیسالمیدا 
ئاسمانێكی دیكە هەبوو، جگە لە ئاسمانی الهوتی 
سەدەكانی ناوەڕاست. من بەمانای تەواوی وشە و 
چركەساتە  هەموو  و  بووم  ئاوارە  سنور  دوا  تاكو 
جوانەكانی ژیانیشم لە مەنفادا بردووەتەسەر و تا 

ئێستام ئێستاش هەر وام. ئەگەرچی  دانیشتنی 

لە  چونكە  نابینم،  مەنفایەك  وەك  مەغریب،  لە 
خۆش  ئیسالمی  كەشوهەوایەكی  الیەكەوە  هەموو 
و دڵگیر دەورەی داویت و میللەتەكەشی میللەتی 
تۆیە. ئەمە سەرەڕای ئەو ئاسانكارییانەی مۆدێرنە 
هێناوێتییە ئاراوە. بەاڵم ئاخۆ تێربووم لە ئازادی؟ 

ئایا لێی بێزاربووم؟ لەو بڕوایەدا نیم.
شاكارە  خوێندنەوەی  پەرۆشی  ئەوەندە  من     
ئەدەبییەكانی فەرەنسا بووم، نەمدەتوانی چاوەڕێی 
ئەوە بكەم بە جوانی فێری زمانی فەرەنسی ببم، 
وەك  بخوێنمەوە،  ئەدەبییەكەی  گەنجینە  تاكو 
ڕەش(ی  و  )س��وور  فلۆبێر،  ب��ۆڤ��اری(  )م���ەدام 
ستندال، )گوڵە شلێرەكانی دۆڵەكە(
لەسەر  ئەی چی  هتد.  بەلزاك...  ی 
گوڵە بەدەكانی بۆدلێر یان ئیشراقاتی 
ڕامبۆ یان بەرهەمەكانی فیكتۆر هیگۆ... 
خۆمم  بە  خۆمدا  دڵی  لە  من  بڵێم.  هتد 
دەوت: خێراكە، خێراكە فێری زمانی فەرەنسی 
ببە، تاكو بتوانیت ئەو هەموو شاكارە قوتبدەیت. 
ئەی چار چییە؟ چونكە ناتوانی زمانێكی گەورەی 
فێرببیت.  باشی  بە  شەووڕۆژێكدا  لە  ئەدەبی، 
و  ببیت  ڕۆژان����ە  زم��ان��ی  ف��ێ��ری  دەت��وان��ی 
بەاڵم  ڕایبكەیت،  پێ  خۆتی  ئیشوكارەكانی 
كاتی  ئەدەبییەكان  شاكارە  زمانی  فێربوونی 
ئەو  كڕینی  بە  دەستمكرد  ئەوە  لەبەر  دەوێ��ت. 
ئاسانەكەیدا  و  كورت  چاپە  لە  كتێبانە  و  ڕۆمان 
و پێم سەیربوو كە دەستم دەكەوێت. لە ئەوروپا 
پێچەوانەی  بە  دەستدەكەوێت،  شتێك  هەموو 
سەرەتای  لە  ئێستاش  تا  كە  ئێمە  كۆمەڵگاكانی 

گەشەكردن و پێشكەوتنیدایە.
   مادام ناتوانم ئەو ڕۆمانانە بە زمانە ڕەسەن و 
لە مەسەلەكە  فێڵ  بۆچی  بخوێنمەوە،  نایابەكەیان 
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ئاسانەكەیدا  و  ك���ورت  نوسخە  ل��ە  و  ن��ەك��ەم 
فێری  باشی  بە  كاتەی  ئەو  تا  نەیانخوێنمەوە؟ 
دیكە  چارەسەرێكی  هیچ  دەبم،  فەرەنسی  زمانی 
نەبوو، جگە لەوەی ئەو نوسخە كورت و ئاسانانە 
نەبێت. سەبارەت بە لێكچەرەكانی محەمەد ئاركۆن 
سۆربۆن،  زانكۆی  لە  ئیسالمی  فیكری  دەربارەی 
س��ەرەت��ادا،  سااڵنی  لە  ئەنجامدا.  شتم  هەمان 
بەهۆی نەزانینی زمانەوە، زۆر شتمان لەكیسچوو. 
لە  باشی  بە  لێهات  وامان  وردە  وردە  ئەوە  دوای 
زمانێكی  زانینی  بەڵێ  تێبگەین.  فەرەنسی  زمانی 
ه��ەروا  كارێكی  زۆرب��اش،  شێوەیەكی  بە  بیانی 
ئاسان نییە. مەبەستم لە زۆرباش، ئەوەیە بتوانی 
دیوانی  لە  چێژ  و  تێبگەیت  فەیلەسوفەكانی  لە 
شاعیرەكانی ببینیت. نەك تەنها لە ژیانی رۆژانەدا 
ئەوە  پەرۆشی  چەند  من  ئای  پێبكەیت.  قسەی 
و  ڤۆڵتێر  و  بۆدلێر  و  فلۆبێر  و  ستندال  ب��ووم 
بە  دیكە،  دەیانی  و  رۆسۆ  جاك  جان  و  بەلزاك 
ئەو  من  بخوێنمەوە!.  خۆیان  ڕەسەنەكەی  زمانە 
كاتەی هێشتا هەر لە سوریا بووم و نەڕۆشتبوومە 
دەرەوە، چەند خەونم بەوەوە دەبینی!. ئەوە وەك 
خەوێكی ئەفسانەیی وابوو باوەڕ نەدەكرا بێتەدی. 
من  دەیبردین،  فەرەنسادا  بەسەر  فڕۆكەكە  كاتێ 
خوارەوەم  تەماشای  بچوكەوە،  پەنجەرەیەكی  لە 
چەند  واڵتە  ئەم  خودایە!  ئای  كرد:  هاوارم  كردو 
بە  زەوی.  لەسەر  خوایە  بەهەشتی  ئەمە  جوانە! 
چرپە بەخۆمم وت: هیچ نەماوە تەنها حۆرییە چاو 
ڕووبەرە  تەنها  بەرزاییەوە  لەو  نەبێت!  شینەكان 
سەوزاییەكانت دەبینی، تەنها باخچە ڕێكوپێكەكانت 
دەبینی كە دەورەی خانووە قرمیدییە سوورەكانیان 
دابوو. تا چاو بڕكات فەرەنسا فەرشێكی گژوگیای 
بوو:  باخچە  یەك  هەمووی  هەر  واڵت  بوو،  سەوز 

دارستان و دارودرەخت، ئاو و دەریاچەكان.
لە  یەكێك  لە  ئێمە  گەرچی  دەڵێم،  ئەوە  من     
وشكترین هاوینەكانی مێژوی فەرەنسادا گەیشتینە 
ئەوێ، هاوینی ساڵی 1976. كاتێ گەشتمە پاریس، 
ئەو  هەمان  لە  نییە  مەعقول  وتم:  دڵی خۆمدا  لە 
شارەدا بژیم كە جان پۆل سارتەری تێدا دەژی! ئەو 
ئەو  نەكردبوو.  دوایی  كۆچی  هێشتا  سارتەر  كات 
دوای چوار ساڵ كۆچی دوایی كرد، واتە لە ساڵی 
1980. سارتەر بەهۆی تەرجەمەكردنی بەرهەمەكانی 
زۆری  ناوبانگێكی  االداب(ەوە،  )دار  ل��ەالی��ەن 
نایابەكەی  ڕۆمانە  ئەوەی  دوای  من  پەیداكردبوو. 
ڕۆماننوس »سهیل ادریس«م خوێندبوەوە، حەزم 
ببینم  الالتینی(  الحی   - التینی  )گەڕەكی  دەكرد 
كە ڕۆمانەكەی »سهیل ادریس« هەمان ناونیشانی 
سوریا  لە  ڕۆم��ان��ەم  ئ��ەو  من  بێگومان  ه��ەب��وو. 
هەمان سەركێشییەكانی  بە  خەونم  و  خوێندبوەوە 
ناو ڕۆمانەكەوە دەبینی. وابزانم پاڵەوانی ڕۆمانەكە 
من  كورتیەكەی:  بە  بوو,  »جانین«  خانم  ناوی 
من  دەبینی.  دی��ك��ەوە  -ێكی  جانین  بە  خەونم 
لەدایكدەبمەوە،  سەرلەنوێ  هەستمدەكرد  بەڕاستی 
ئەوەتا من لە ناوجەرگەی جیهاندام، منێك كە لە 
گوندێكی بچكۆالنەی پەراوێز و دوورە دەستی ناو 
ماوەی  بۆ  ئەوەی  دوای  بگرە  هاتبووم.  مێژووەوە 
گەڕامەوە  پاشان  و  مامەوە  پاریس  لە  ساڵ  دوو 
یان  گەورە  گوندێكی  وەك  دیمەشق  دیمەشق،  بۆ 
هەستێكی  ئەوە  هاتەبەرچاوم.  )وێرانەیەك(  وەك 
لە  لەبیرمناچێتەوە.  هەرگیز  كە  سەیربوو  تابڵێی 
دڵی خۆمدا وتم: مەعقول نییە! ئا ئەمە دیمەشقە 
نەمبینیبوو.  ئاوا  ژیانمدا  هەموو  لە  مەزنەكەیە؟ 
بە  هەستم  ك��رد،  ق��ووڵ  خەمێكی  ب��ە  هەستم 
دڵتەنگی و ناخۆشییەكی زۆر كرد. پاشان تیۆرەی 
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ڕێژەگەرایم بیركەوتەوە و لەو كاتەدا بۆمدەركەوت 
بەڕاستی شتەكان ڕێژەیین. بۆ یەكەمجار لە تیۆرەی 

ڕێژەگەرایی ئەنشتاین تێگەشتم.!
یان  خۆمەوە  بچوكەكەی  گوندە  لە  كاتێ  من     
لە جەبلە و الزقییەوە دەڕۆشتم بۆ دیمەشق، ئەوا 
وەك  دەمبینی،  ف��راوان  و  گ��ەورە  شارێكی  وەك 
وەلێ  دەمبینی.  ڕاستەقینە  و  مەزن  پایتەختێكی 
كاتێ لە پایتەختێكی گەورەتر و فراوانترەوە بۆی 
و  لێهەڵگرت  دەستم  نییە.  هیچ  بینیم  گەڕامەوە، 
پشتگوێمخست. لە ڕاستیدا ئەو هەستە، لەوكاتەدا 
توندی  ب��ە  زۆر  بگرە  ك���ردم،  شۆكی  دوچ���اری 
قسەم  مەسەلەیە  ئەم  لەسەر  دواتر  ڕایچڵەكاندم. 
لەگەڵ هەندێ لە برادەران كرد، كەچی ئەوان دایانە 
قاقای پێكەنین و پێیان وتم: بڕۆ بۆ نیۆیۆرك و دوو 
ساڵ یان سێ ساڵ تێیدا بژی، پاشان بگەڕێرەوە 
بۆ پاریس، هەستدەكەیت پاریس گوندێكی بچوكە. 

بەڵێ برادەر هەموو شتێ لەم جیهانەدا ڕێژەییە.
پاریس، وەك  ئەوەیە كاتێ گەشتمە     گرنگ 
ئەوەی تەپوتۆزی خۆرهەاڵتم لە جەستەی خۆم 
سەركێشی  ژیانی  بە  دەستمكرد  تەكاندبێت، 
ڕاستەقینە. چەند خۆشە دەستپێبكەیت! چەند 
دۆزینەوەی  جوانە  چەند  ئ��ازادی!  قەشەنگە 
كەس  نە  و  دەناسی  ك��ەس  نە  ن��ادی��ارەك��ان! 
و  زلە  و  قەبە  تابڵێی  شارێكی  دەتناسێت. 
نە  بوو.  پاریس  ئەوە  ئا  بزردەبێت!  تێیدا  فیل 
چاودێری كەس دەكەیت و نە كەس چاودێریت 
و  گرنگی  كەس  ئ��ازادی.  ئەمەیە  ئا  دەك��ات. 
كێ  ن���ادات.  بوونیشت  ب��ە  ت��ەن��ان��ەت  ب��ای��ەخ 
كەس  ملیۆن  دە  بە  بایەخ  و  گرنگی  دەتوانێ 
یان زیاتر بدات كە لە دەوروبەریدایە. سەرەڕای 
تاكەكەس پیرۆزە.  ئازادی  لێرە  ئەوانە،  هەموو 

كاروباری  ناو  دەستناخاتە  كەس  بۆیە  هەر 
ئەوەندەم  هەر  من  كات  ئەو  دیكەوە.  كەسانی 
دەویست. زەحمەتە وەسفی هەموو ئەو هەست 
لەو  كە  بكەم  ناوەكیانەم  گێنگڵە  و  سۆز  و 
بەختە  ئەم  پێموابوو  دایانگرتبووم.  ڕۆژگارەدا 
هەمو  وابوو.  ڕاستەقینە  موعجیزەیەكی  وەك 
بەیانییەك كە لە خەو هەڵدەسام دەمگوت: تۆ 
پاریس  لە  بم؟  فەرەنسا  لە  بەڕاستی  من  بڵێی 
و  سوریا  كێشەكانی  لە  من  ڕاستە  ئایا  بم؟ 
خۆرهەاڵتم  من  ڕاستە  ئایا  دوورم؟  عەرەبەوە 
بەجێهێشتووە كە چەندین سەدەیە شارستانییەت 
و  ڕەش  وێرانەیەكی  بە  بووە  و  بەجێیهێشتووە 
ناوجەرگەی  لە  ئێستا  من  ڕاستە  ئایا  سپی؟ 
شارستانییەتم؟ من بە هەموو خۆپەرستییەكەوە 
چێژم لەوە وەردەگرت و بە خۆمم دەگوت: تۆ 
لە ئەوروپایت، النەی شارستانیەت، ئەو  ئێستا 
ئەوروپایەی ڕۆح تێیدا نیشتەجێیە وەك ئەوەی 
شنەبای  و  فیكر  رۆحی  واتە  وتویەتی:  هیگڵ 
فەلسەفە  واڵتی  لە  ڕاستبێت  بڵێی  تۆ  ئازادی. 
لە  عەقڵەوە  دەچێتە  ئایا  بم؟  فەیلەسوفاندا  و 
و  باردۆ  برجێت  واڵتی  ناودارەكاندابم:  واڵتی 
كاترین دونیف، ئاالن دیلۆن و رۆمی شنیدر و 

ئیف مۆنتان... هتد.
نەك  هەبوو،  خۆی  گرنگی  من  الی  هونەر     
تا  هونەر  ئەكادیمی،  توێژینەوەی  و  فیكر  تەنها 
دەگێڕێت.  ژیانمدا  لە  گرنگ  ڕۆڵێكی  ئێستاش 
سینەما.  و  گ��ۆران��ی  خۆشەویستی،  و  هونەر 
ئێستاش كاتێ گوێ لە گۆرانی )گەاڵ وەریوەكان 
- االوراق الذابلە( بە دەنگی ئیف مۆنتان دەگرم، 
لە  چونكە   .)4( دەردەچ��ێ��ت  ڕۆح��م  خەریكە 
ڕاستیدا من لە میانەی ئەدەب و شیعرەوە بەرەو 
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خەونم  من  پێچەوانەوە.  بە  نەك  هاتم،  فیكر 
بیرمەند.  نەك  شاعیر  بە  ببم  دەبینی  ب��ەوەوە 
خۆشنەویستووە  فیكرێكم  هەرگیز  ژیانمدا  لە 
لە  و  ئ��ەدەب  رۆح��ی  لە  دابڕابێت  و  وشكبێت 
شیلەی ژیان. ئەم )زانستە وشك و نامرۆڤانەیە( 
ئەوتۆم  بایەخێكی  دەڵێ،  گارودی  رۆجێ  وەك 
لەبەرئەوە  نەبووە.  گرنگ  بەالمەوە  و  پێنەداوە 
بوون  ئەوانە  منەوە،  لە  بیرمەندەكان  نزیكترین 
كۆكردبوەوە.  پێكەوە  -یان  ئەدەب  و  فیكر  كە 
تەها  مەعەری،  تەوحیدی،  جاحز،  نمونەی  لە 
ئەوانی  و  ج��ەب��ران  نعیمە،  میخائیل  حسێن، 
دیكە. ئاشكرایە بە »تەوحیدی« دەوترا ئەدیبی 
بە  ئەدیبەكان،  فەیلەسوفی  و  فەیلەسوفەكان 
فەیلەسوفەكان  شاعیری  دەوت��را  »مەعەری« 
سەرەتادا  لە  وەلێ  شاعیرەكان.  فەیلەسوفی  و 
گەورە  زۆر  پێداویستییەكی  وەك  فیكر،  خەمی 

خۆی سەپاند بەسەرمدا.
   من لە پاریس لە خۆم دەپرسی: ئایا دەچێتە 
هەیە  ئەوەی  جورئەتی  واڵتێكدام  لە  من  عەقڵەوە 
بگرە  بگرێت،  موقەدەس  ئاینی  الهوتی  لە  ڕەخنە 
بێ  دەرەوە،  بچێتە  چوارچێوەكەی  لە  تەواوی  بە 
ئەوەی ئاسمان چەسپی زەوی بێت؟ ئایا مەعقولە 
پرسیاری  تێدایە  ئەوەی  بوێری  واڵتێكدام  لە  من 
ڕەخنەگرانە لەسەر پیرۆزترین پیرۆزییەكان دەكات؟ 
و  ڕۆشنگەری  فەیلەسوفانی  خوێندنەوەی  ئالێرەدا 
سەرەكی  ڕوداوێكی  هاتن،  ئەوان  دوای  ئەوانەی 
ئاركۆن  بە  سەبارەت  مەسەلەكە  ژیانمدا.  لە  بوو 
دەچێتە  عەرەبی،  بۆ  بەرهەمەكانی  وەرگێڕانی  و 
سەخت  دەستپێكردنی  هەندێ  خانەوە.  هەمان 

هەبوو، بەزۆر خۆی بەسەر مندا سەپاند.
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پەراوێزەكان
1 - هەندێجار پیمخۆشە مەسەلەكان بەم شێوەیەی 
خواروە باس بكەم: نێوان دیمەشق و پاریس بە فڕۆكە 
چوار سەعاتە، بەاڵم لە حسابی زەمەن و گەشەی 
مەسەلەیە  ئەم  لەوانەیە  سەدەیە!  چوار  مێژویی، 
بە  سەبارەت  بەتایبەتی  نەبێت،  ڕاست  هەنووكە 
مادیی،  بەرخۆری  بە  سەبارەت  یان  ڕۆژانە  ژیانی 
و  كۆمپانیاكانی  جیهانگیری  ئەوەی  دوای  ئەمەش 
مۆڵ و سۆپەرماركێتە مۆدێرنەكانی، بە هەرچوارالی 
جیهاندا باڵوكردووەتەوە. بەاڵم سەبارەت بە الیەنی 
تا  ئێمە  ڕاستە.  تەواو  ئاینی،  یان  عەقڵی  ژیانی 
مەسیحی  ئ��ەوروپ��ی  هۆشیاری  قۆناغی  ئێستا 
واتە  جێنەهێشتووە:  -مان  ڕێنیسانس  سەردەمی 

بگرە  لەمەوبەر.  س��ەدە  چ��وار  پێش 
سەبارەت بە تێگەشتنمان لە ئاین یان 
سەبارەت بە شیكردنەوەمان بۆ ئاین، 
ناوەڕاست  سەدەكانی  قۆناغی  هێشتا 
ئێمە  ل��ێ��رەوە  تێنەپەڕاندووە.  -م��ان 
قۆناغی  ئاستی  بە  نەگەشتوین  هێشتا 
هەی  ئەوروپی!  ڕێنیسانسی  سەردەمی 
هوو ئەوە هێشتا لە كوێیەتی! لەم الیەنەوە 
هیچ بەراورد و پێوانەیەك لەنێوان فیكری 

ئەوروپی و فیكری عەرەبیدا نییە.
   من ئەوەم لە فەرەنسا بۆ دەركەوت 
و بە دەست دەستم لێدا. ئالێرەدا ئەو 
كە  دەردەكەوێت  پرشنگدارە  رۆشناییە 
یارمەتیدام  و  ڕۆشنكردمەوە  بۆ  ڕێگای 
بكەم  چ��ارەس��ەر  خەمەكانم  و  كێشە 
باری  و  هەڵمگرتبوون  سوریاوە  لە  كە 
الی��ەن��ەوە،  ل��ەم  ق��ورس��ك��ردب��وو.  سەرشانمی 
گشتی  بەشێوەیەكی  و  فەرەنسی  كەلتوری 
لەسەر  زۆریان  چاكەیەكی  ئەوروپی،  كەلتوری 
دروستكرد،  منیان  بوون  ئەوان  ئەوە  هەیە.  من 
ئەمە لەالیەكەوە. بەاڵم لە الیەكی دیكەوە، هەموو 
ئەوەی لە ماوەی سی ساڵی رابردودا ئەنجاممداوە 
تەنها  نەبوو  هیچ  وەرگێڕانەكان(،  و  )كتێبەكان 
گەورەیەی  تەقینەوە  ئەو  بۆ  نەبێت  پێشبینییەك 
ئەم  دەمزانی  من  ڕوودەدات.  سوریادا  لە  ئەمڕۆ 
لەسەر  دەستم  بۆیە  بێت،  دەبێ  هەر  چركەساتە 

دڵم بوو..
یان  خوێندبێتمەوە  كە  كتێبێك  دواهەمین   -  2
بەشێكی زۆریم خۆێندبێتەوە، بریتییە لە فەرهەنگە 
كتێبە،  ئەو  پێش  بەاڵم  ڤۆڵتێر.  فەلسەفییەكەی 
كتێبەكەی »ڕیمۆن ترۆسۆن«م سەبارەت بە ژیانی 
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و  من  بەسەرهاتی  خوێندەوە.  رۆسۆ  جاك  جان 
رۆسۆە  لەبارەی  كتێبم  دەیان  من  سەیرە!  رۆسۆ 
دیكەی  بیرمەندەكانی  هەموو  لە  و  خوێندووەتەوە 
جیهان، زیاترم خۆشدەوێت. بگرە بە درێژایی نیو 
سەدە و تاكو ئێستاش، بە هەموو هەست و سۆز و 
ئەندێشەكانمەوە لەگەڵیدا دەژیم. كەچی تا هەنوكە 
تەنها بڕێكی زۆر كەمم لەسەر نوسیوە. بەاڵم ئەمە 
سەرسەختەكەیم  دوژمنە  من  نییە،  ئەوە  مانای 
پێچەوانەوە،  بە  بگرە  ڤۆڵتێر!  واتە  خۆشناوێت، 
و  خۆشییەكانم  لە  یەكێكە  ڤۆڵتێر  خوێندنەوەی 

شتە جوانەكانی ژیانم.
پایتەختی  قورتوبە  خ��ۆرئ��اوا،  لە  ئیسالم   -  3
پاریس  الرماتان،  باڵوكراوەكانی  لە  فیكر.  و  رۆح 
2000، لێرەدا سەرنجی خوێنەر بۆ كتێبێكی رۆجێ 
دوایی  كۆچی  دوایانە  بەم  كە  ڕادەكێشم  گارودی 
 L Islam en Occiden- Cordoue ك��رد: 
 capitale de Iesprit.L Harmattan:

Roger Garaudy
هۆڵی  لە  كاتێ  بەتایبەتی  دەڵێم،  ئەمە  من   -  4
ئۆڵۆمپیای بەناوبانگ كە پڕە لە هەوادارنی كچ و 
فەیروز  هۆڵە  هەمان  ئەوە  دەڵێت.  گۆرانی  كوڕ، 
پاریس،  بۆ  هاتنیان  كاتی  لە  كەلسوم  ئ��وم  و 
لەو ساتەوەختەدا وەك  ئا  وتووە.  تێدا  گۆرانییان 
هەموو  بە  خۆشەویستی  دابڕانی  تۆ  وای��ە  ئ��ەوە 
لەو  گۆرانیبێژە  ئەو  بژیت.  ناسۆرییەكانییەوە 
چركەساتەدا، لە تەوقی سەریەوە تاكو بنی پێی، 
خۆشەویستی  دەردەكەوێت.  هونەرمەندێك  وەك 
چۆن و بە چ شێوەیەك، كۆتاییپێهات و وەك گەاڵی 
بوو؟.  سیس  و  هەڵوەری  پایز  وەرزی  وەری��وی 
عاشقەكانیش  و  تێكشكا  گەرموگوڕی عەشق  چۆن 
كە  لەبیربكەین  ئەوە  دەتوانین  جیابوونەوە؟ چۆن 

ژیانمان،  لە  دڵمان،  لە  پارچەیەك  لەبیرناكرێت: 
خۆشەویستیمان،  ئاخیر  و  ئەوەڵ  تەمەنمان؟  لە 
بەڵێ ئەوە ترۆپكی هونەرە! شیعرەكە هی »جاك 
پرێڤەر«ە كە تاڕادەیەك لە نزار قەبانی الی خۆمان 
دەچێت. هەر خوێنەرێك فەرەنسی بزانێت، زۆر بە 
ئاسانی دەتوانێ لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە، گوێ لەم 
و  توێژینەوە  لە  واز  زۆرجار  من  بگرێت.  گۆرانییە 
گوێی  تاكو  دێنم،  تاقەتپڕوكێنەرەكانم  وەرگێرانە 
قورسی  باری  و  بەردابێتەوە  بە  ئاهێكم  و  لێبگرم 

سەفەرم سوكبكەم.
دەگرم  دیكەش  گۆرانییەكی  لە  گوێ  هەروەها     
تر  گۆرانییەی  لەو  هیچ  ناوبانگەوە،  الیەنی  لە  كە 
كەمتر نییە، گۆرانی )جێم مەهێڵە - التتركنی(ی 
جوانی  گۆرانیەكی  ئەوەش  بریل.  جاك  گۆرانیبێژ 
هات  شەو  ئەگەر  دەكات.  هەالت  هەال  و  ناوازەیە 
دوو  لەو  گوێ  ناتوانم  ئەوا  بووم،  تەنها  بە  من  و 
مندایە  توانای  لەسەرو  زۆر  ئەوە  بگرم.  گۆرانییە 
و  دەكەن  داگیرت  بیرەوەریەكان  بگرم.  بەرگەی 

تەواو دەتوروژێنن.
   مەسەلەكە هەرچۆنێك بێت، هەردوو گۆرانییەكە، 
ڕابردوو،  لەگەڵ  دەكەن  دابڕان  سەختی  لە  باس 
لەگەڵ ئەو عەشقەی تێپەڕیوە. لە چەند وتارێكمدا 
دابڕانی  نێوان  پەیوەندی  كێشەی  لەسەر  قسەم 
ئەبستمۆلۆجی  فیكری  دابڕانی  و  خۆشەویستی 
ئایا  خستووەتەڕوو:  پرسیارەم  ئەم  و  ك��ردووە 
ئای  بكرێت؟  ب���ەراورد  نێوانیاندا  ل��ە  دەك���رێ 
دابڕانی خۆشەویستی چەند سەخت و تاڵە! بەاڵم 
دەكرێ  چۆن  واتە  سەختە.  زۆر  فیكریش  دابڕانی 
سااڵنێك  كە  بین  ئایدۆلۆژیایەك  دەستبەرداری 
ئایدۆلۆژیایەكی  بۆ  بگوازینەوە  و  ژیاوین  لەسەری 
دیكە؟ هەروەها چۆن دەكرێ لە خۆشەویستییەكی 
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خۆشەویستییەكی  بۆ  بگوێزینەوە  ڕاب���ردووەوە 
داهاتوو؟ ئایا ئازارەكە لە هەردوو حاڵەتەكەدا یەك 
چەند  لێكدابڕان  سەختە!  چەند  ماڵئاوایی  نییە؟ 

تاڵە!
   بەاڵم لەبەرامبەردا، گۆڕانكاری و هێنانی ژنی تازە 
چەند خۆشە! بە خوا بێزاربوین و رۆحمان دەرهات. 
خەریكە دەڵێم: )خیانەت( و دابڕانی ئەپستمۆلۆجی 
خنجیالنە(  )كیژۆڵەیەكی  كەی  ئاخۆ  جوانن!  چەند 
دێت تاكو ژیانمان سەروبن بكات؟ وەك دەبینن من بە 
مەبەست ئەو قسانە دەكەم، بۆ ئەوەی كێشەكە تاكو 
دوا سنور ڕوونبكەمەوە. بیستم دوای هەرەسهێنانی 
كۆمۆنیستەكان  ل��ە  ه��ەن��دێ  سۆڤیەت،  یەكێتی 
خۆیانكوشت. ئەوان چیتر بەالیانەوە ئاسان نەبوو، 
دوای كەوتنی نمونە بااڵكەیان كە بەدرێژایی گەنجیان 
و تەواوی ژیانیان، لەسەری ڕاهاتبوون، بژین. هەندێك 
لەوانە تەمەنیان لەسەرو شەست یان حەفتا ساڵەوە 
بوو. بەاڵم هەندێكی دیكەیان خۆیان لەگەڵ بارودۆخە 
تازەكەدا گونجان و بۆ نموونە بوون بە سۆشیالیزمی 
دیموكراسی. بگرە هەندێكیان وەك قەرەبوكردنەوەی 
ئایدۆلۆژیا  بە  پەیوەندییان  كۆمۆنیزم،  لەدەستدانی 
ئاینییەكانەوە كرد. هەر كەسە و بەشوێن مانایەكدا 
هەمان  خۆشەویستیش  بكات.  پڕ  ژیانی  دەگ��ەڕێ 
خۆشەویستی  دووەم  خۆشەویستی  تەنها  شتە، 
دەكوترێ!  ئاسن  بە  ئاسن  لەبیردەباتەوە،  یەكەمت 
دیسانەوە لێرەشدا بە خراپی قسە دەكەم، بەاڵم ئەوە 
حەقیقەتە. خۆشەویستی، وەك بونیادێكی بنچینەیی 
وایە و بەردەوامدەبێت، تەنها وێنەی خۆشەویستەكە 
هەموو  )بەاڵم  داگیركردویت.  خەیاڵی  كە  دەگۆڕێ 
ئەوانەی پێش تۆ خۆشمویستن، خۆشیان نەویستم( 

ئای بەدر شاكر سەیاب چەند داماوبوو.

سەرچاوە:
االوان، 12 تشرینی دووەم، 2012
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هێرمێس
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مێنۆتیك
هێر

 تا ئێستا
ه تاوه 

سه ر
له  

 ،)Hermeneutics( ته ئویل یان  هێرمێنۆتیك 
كه   له »هێرمینا«  یۆنانی  به  ره گ��ه ز  وشه یه كی 
»هێرمێس«،  وه رگیراوه .  بووه ،  ناوی»هێرمێس« 
له  كلتووری ئه فسانه ی یۆنان به  په یامنێری خوا كان 
پێناسه  كراوه . هێرمێس خوا یه ك بوو كه  بێجگه  له  
په یامنێری، بۆ یه كه م جار زمان و گوتاری داهێناوه  
و راڤه گه ریش بووه . هێرمێنۆتیك ده شێ به  رێبازێکی 
ئه گه ڕێته وه   سه رچاوه که ی  كه   بزانیین  كۆن  زۆر 
ده الله ت  له ڕاستیدا  و  ده ق  پیرۆزی  به   بڕوابون  بۆ 
زانستی  هێرمێنۆتیك،  ئه کات.  ده ق  پیرۆزی  له  
ده قه   راڤه کردنی  بنه ما سه ره کیه کانی  لێكۆڵینه وه ی 
پیرۆزه كانه . به  درێژایی مێژوو، مه به ست و ئامانجی 
دۆزینه وه ی  زاراوه ی��ه ،  له م  مه سیحیه کان  و  یه هود 
پیرۆزه   .  کتێبی   ناو  شاراوه کانی  به ها  و  هه قیقه ت 
له م هێرمێنۆتیكه  نه ریتی و دێرینه یه ، چوار چه شنی 
له :  بریتیین  كه   گ��ۆڕێ  دێته   راڤه کردم  سه ره كی 
ئه ده بی، ئاكاری، ته مسیلی)ته عبیری( و عیرفانی. 

مقدادی
هرام 

 د. ب
نووسینی:

وه رد
حرانه 

 بابه ك سه 
یه وه :

ه  فارسی
و. ل
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قه دیس،  ئاگۆستین  به رهه مه كانی  له گه ڵ  هاوكات 
هاتۆته   راڤه کردن«  »زانستی  وه ك  هێرمێنۆتیك 
ئارا. له  ئەو روپای سه ده کانی ناوه ڕاستدا نه  ته نها 
وته ی ئاینی، به ڵكوو سه رجه م زانست و فه لسه فه  
گرتبوو،  خۆوه   به   راڤه کردنیان  ڕووی  و  ره نگ 
فه یله سووف  له   ژماره یەک  كه   راده یه ی  ئه و  هه تا 
بۆ  ته فسیر  هه ندێک  ناچاربوون  ن��ووس��ه ران،  و 
نووسین و به رهه مه کانی خۆیان بکه ن. راڤه کردنی 
مانای  ئاسۆی  ناو  چونه   بۆ  هه وڵێکه   وه ک  ده ق 
سه ده ی  له   ته نها  هه رچه ند  ده ق��ه وه  .  ره سه نی 
كێشه ی  چه ندین  كه   ب��وو  ب��ه م��الوه   ن��ۆزده ه��ه م 
گرینگی  به اڵم  كه وتووه ته وه .  لێ  قووڵی  و  ئاڵوز 
ئاشكرای ته ئویل بۆ ره خنه ی ئه ده بی له  كاتێكدا 
له   نوێ"  "ره خنه ی  كه   كردووه   به رجه سته   خۆی 
1940ی زایینی بوو به  هێزێکی سه ره کی.  ده یه ی 
وشه ی هێرمێنۆتیك پتر له م چاخه دا له  ره خنه ی 

ئارا. ئه مه ریكی هاتۆته   ئینگلیزی و 
هه روه ها  و  مه سیحی  یه هودی،  بۆ  مێژه   له      
مانا  دۆزینه وه ی  و  ڕاڤه   مه سه له ی  موسوڵمانان، 
ئاراوه .  هاتۆته   ئاسمانیه کان  كتێبه   ورده کانی 
خۆ  پیرۆز  كتێبی  ڕاسته قینه ی  مانای  ئاخۆ 
به  به ده سته وه  ئه دات؟ ئه گه ر وه اڵمی ئه م پرسه  
ئاخۆ  كه سێكه وه ؟  چ  له الیه ن  كه واته    "به ڵێ"یه ، 
ته نیا  یان  بکات  ئه مکاره   ئه توانیت  كه سێك  هه ر 
وشه گه ل  مانای  ئاخۆ  که نیسه ؟  مه رجه عه کانی 
كه   ئه وه یه   هه ر  پیرۆز  كتێبی  حیكایه ته كانی  و 
دووهه م،  مانایه كی  یاخود  هاتووه ،  كتێبه که دا  له  

نهێنی و ته عبیری هه یه  ؟
   راڤه کردن له  هێرمێنۆتیكدا له سه ر ئه و بناغه یه  
دامه زراوه  كه  ده ق به  هه ر چه شنێك بێت مانایه كی 
هه یه ، چ ئێمه  ئه و مانایه  بناسین یان نا، ئه مه ش 

بڕوایه که  به  "سه نته ریزمی ئاخاوتن" . به اڵم لقێكی 
مۆدێڕن  هێرمێنۆتیكی  له   ناوازه   و  متمانه   له   پڕ 
ئه م  سه ریهه ڵدا،  شێنه یی  به   چل  ده یه ی  له   كه  

نیه . قه بوڵ  ئاخاوتنه ی  روانگه ی سه نته ریزمی 
   )هایدگه ر(، )گادامێر( و)ریكۆڕ( له  بنه ڕه تدا 
نیه .  ده ق  ره سه نی  و  کۆتایی  مانای  به   بڕوایان 
گادامێر ده نووسێت: "مانای ده ق هه میشه  به رزتره  
له به ر  مێشكیدایه ".  له   نووسه ر  كه   مانایه ی  له و 
مانای  ده رك��ه وت  كه   بوو  گادامێر  روانگه ی  ئه م 
ده ق له سه ر رێژه یی بوون مسۆگه ر و سه قامگیره . 
و سه ره تاكه ی  ده قه   راڤه ی  زانستی  ته ئویل،     
ئه گه ڕێته وه  بۆ به رهه مه کانی پسپۆڕ و لێزانه كانی 
شانزه یه می  س���ه ده ی  ل��ه   خواناسیی  زانستی 
ئه ڵمانیا. ئه وان بۆ شرۆڤه ی كتێبی پێرۆز په نایان 
مانای  بتوانن  هه تا  ئه برد،  تایبه ت  شێوازی  بۆ 
نۆزدهه م،  سه ده ی  له   بدۆزنه وه .  ده ق  هه قیقیی 
)دیلتای( ئه م چه مكه ی خسته  خانه ی زانسته وه،  
و  هه مه الیه نتر  چه شنێكی  به   بتوانێت  هه تا 
زانسته  مرۆڤایه تییه كان بکۆڵێته وه .  له   گشتگیرتر 
دیلتای زۆرتر گرنگی به  تیگه یشتن له  ده ق ئه دا، 
تا رونکردنه وه  و ته فسیرکردنی. له سه ده ی بیستدا 
)مارتن هایدگه ر( به  ڕوانگه  فه لسه فییه كه ی خۆی 
و  دانا  ئه م چه مكه   له سه ر  قووڵی  زۆر  کاریگه ری 
ده سپێشخه ره .)هایدگه ر(  هزرڤانێكی  بواره دا   له م 
ئه یگوت هه لومه رجه  زه مه نی و مێژوویه کانی خودی 

که سی راڤه که ر، له  راڤه کردنی جیا نابێته وه .
   دوو نیگای سه ره كی و بنه ڕه تی بۆ راڤه کردن  
نه ریتی.  ئاراسته ی  و  نیگا  یه كه م،  هه یه :  بوونی 
گادامێر(،  جۆرج  )هانز  روانگه ی  و  نیگا  دووهه م 
له  چل  بوو و  ژێر كاریگه ری )هایدگه ر(دا  له   كه  
سه رۆكی  و  پێشه نگ  بووه ته   له مه وبه ر   ساڵ 
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نه ریتییه كه ی  چه شنه  هێرمێنۆتیك.  بیرۆكه ی 
)شاڵیه ر  به رهه مه کانی  به   پشتی  راڤ��ه ک��ردن  
ماخێر(  )شاڵیه ر  )دیلتای(به ستووه .  و  ماخێر( 
نوێ   هێرمێنۆتیكی  بونیادنه ری  به   هۆیەوه    به و 
ته ئویلی  بۆ  هۆگرایه تی  سه ره ڕای   كه   ئه ژمێرێت 
ئه م  پانتایی  و  ئاسۆ   پیرۆز،   كتێبی  ناوه رۆكی 
راکێشا،   دینی  ب��واری  ده ره وه ی  بۆ  چه مكه ی 
چه شنێكی  به   گوته زایه   ئه م  بتوانێت  هه تاكوو 
به   ده قه کاندا  ته ئویلی  له   به رفراوانتر  و  گشتگیر 

بێنێت. كار 
   )شاڵیه ر ماخێر( و )دیلتای( ئه ڵمانی له  سه ده ی 
هێرمێنۆتیکیان  بوون  که سانێک  یه که م  نۆزدهه م 

گشتی  به شێوه یه کی  ته فسیر  و  راڤه کردن  وه ک 
راگه یاند و له  پاوانی کتیبی پیرۆز رزگاریان کرد 
و رایانکێشا بۆ سه رجه م زانسته کان و به تایبه تی 
زانسته  مرۆییه کان.  )شاڵیه ر ماخێر( بڕوای وابوو 
به رهه مێكی كۆن،  دروستی  مانای  به   بۆ گه یشتن 
تێپه ڕێنێت  ئێستا  سنووری  ره خنه گه ر  پێویسته  
بتوانێت خۆی  بخاته  دۆخێكی زه ینی كه   و خۆی 
له  ساته وه ختی نووسینی ده قه كه نزیك بكاته وه . 
ره خنه گه ر ده بێ زمانی ده ق له  هه موو رویه کیه وه  
باشی  ب��ه   ن��ووس��ه ر  زه ینییه تی  و   ده رك��ب��ك��ات 
بناسێت، بۆ ئه وه ی له  مانای به رهه مه که  تێبگات.
چه شنێكی  به   هێرمێنۆتیك  مه سه له ی  )دیلتای( 
زانسته   ئه م  ئه ركی  ده ڵێت  و  ده ربڕی   هه مه کیتر 
له  پله ی یه كه مدا، شیکردنه وه ی فه لسه فی توانای 

را ڤه کردنی مرۆڤه  .  و  تێگه یشتن 
   به ر له  لێكدانه وه یه كی چڕ و پڕی هێرمێنۆتیك 
تیوره کانی  له   ئاوڕ  ده بێت  بیسته مدا  سه ده ی  له  
دوو بیریاری مه زنی ئه م سه دەیه  ، واته  )هۆسێرل( 

و )هایدگه ر( بده ینه وه .
زه ینییه تی  كه   ئ��ه وه ی  له به ر  )هۆسێرل(     
و  مه به ست  له   شه خسی(  سۆبجێکتی)بکه ری 
قه ست كردندا، به  هۆکاری سه ره کی دروستکردنی 
زمان  پێش  مانا  كه   وابوو  بڕوای  ئه زانی،  مانای 
و سه ربه خۆ له  زمان بونی هه یه  و نووسه ره كه ی 
كردووه .  قه ستی  دیاریكراودا  ساته وه ختێكی  له  
ئه ركی  دیاریکراوه .  و  نه گۆڕ  هه میشه   مانا،  بۆیه  
لێكۆڵینه وه ی  نه   گشتی  چه شنی  به   ره خنه گه ر 
ده قه ، نه روونكردنه وه ی ژیانی شه خسی نووسه ر و 
نه  بارودۆخی مێژوویی ده قه ، به ڵكوو ئاشنابوونی 
مه به ستی  به   گه یشتن  بۆ  ده ق  له گه ڵ  راڤه كار 

به سه . ده قنووس 
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   فه یله سووفی دیكه ی سه ده ی بیسته م )مارتن 
هایدگه ر( بوو كه  تاكی مرۆیی له  جیهانی بابه تی 
به  جیاواز و سه ربه خۆ نازانێت، واته  له  روانگه ی 
هێزه ی  )ئه و  ناتوانێت  مرۆیی  تاكی  هایدگه ره وه  
سه ربه خۆیی  به   ده ره ك���ی  جیهانی  له   نییه (، 
ماهیه تێکی  مرۆیی،  چونكه  تێگه یشتنی  تێبگات، 
ده رئه نجامی  ده ره كیش  هه یه . جیهانی  "مێژوویی" 
به    په یوه ندیدا  له   شته کان  و  زه ینییه   ته ئویلی 
بوونی  ئه که ن .  په یدا  مانا  مرۆڤه وه   ئامانجه كانی 
پێش   مانا  بوونی  مێژووییه .  و  زه مه نی  مرۆڤ 
له   نییه  و هیچ مانایه ك سه ربه خۆ  زمان ئیمكانی 
زمان بوونی نیه  ، به ڵكوو ئه مه  زمانی )ئێستا(یه  
مێژوویی  بوونی  و  مانا  كۆمه ڵگایه ك  هه ر  له   كه  

پێكدێنێت. تاك 
   )هانز جۆرج گادامێر( بیرمه ندی هه ره  مه زنی 
كه سێكه   ته نها  ئه مرۆ،  چاخی  له   هێرمێنۆتیك 
هایدگه ر  فه لسه فه ی  و  ئه ندێشه   ش��وێ��ن  ك��ه  
رێچكه شكێنێ  وه ك  و  كه وتبوو  )مامۆستاكه ی( 
ک��اری��گ��ه ر.  بیرمه ندێكی  ب��ووه ت��ه   ب���واره   ل��ه م 
چه مكه ی  ئه م  كه   هزرڤانێكه   ته نیا  )گادامێر( 
مه به سته كه ی  له   هه تا  شیكردوته وه   ئێمه   بۆ 
زۆرێک  له الیه ن  تیڕوانینه کانی  و  بگه ین  باشتر 
به   گادامێر  قه بوڵکراوه  .  ئه مڕۆوه ،  بیریرانی  له  
نوێ  ته فسیرێکی  گه یشته   هایدگه ر،  له   په یڕه وی 
دژایه تی  رووب��ه ڕووی   دواتر  كه   هێرمێنۆتیك  بۆ 
بۆوه .  پێده ده ین(  ئاماژه ی  كه   )هه روا  )هێرش( 
سه ربه خۆ  ده ق  مانای  )گادامێر(  روانگه ی  له  
هه ندێکجاریش  و  هه یه    بوونی  نووسه ر  زیهنی  له  
پێش   زم��ان  كه   ئ��ه وه   ه��ۆی  به   لێی.  ج��ی��اوازه  
دروستکه ری  و  هه یه   بوونی  كۆمه ڵگادا  له   مانا 
ئێمه   بۆ  نووسه ر  زه ینییه تی  هه روه ها  مانایه  . 

مه به ستێكی  ره ن��گ��ه   و  ن��ادات  خ��ۆب��ه ده س��ت��ه وه  
دیاریكراوه شی نه بێت یان خاوه ن مه به ستی زۆر و 
جیاواز بێت . لێره وه  مانای ده ق سه ربه خۆ نییه  و 
ده رئه نجامی هه لومه رجی میژوویی کاتی نووسینی 

به رهه مه .
    )گادامێر( بروای وابوو  تێگه یشتن له  رابردوو 
بۆ ئێمه  مومکین نییه ، مه گه ر له  رێگه ی په یوه ندی 
بڕوای  هه روه ها  ئێستاوه .  زه مه نی  به   به ستنی 
به هۆی  ته نیا  ده ق،  ناو  نیشانه کانی  مانای  وابوو 
ته فسیرن.  قابیلی  هه نوکه دا  زه مه نی  له   جێگه یان 
هه روه ها بڕوای به  مه داری راڤه کردن له  ته فسیری 
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ئه بێ  راڤه کردن  م��ه داری  به پێی  هه بوو .  ده ق��دا 
و  گشت  بۆ  بگه ڕینه وه   به ش  له   تێگه یشتن  بۆ 
به ش .  بۆ  بگه ڕینه وه   گشتیش  له   تێگه یشتن  بۆ 
بڕوایان  هه ردووکیان  )هایدگه ر(  و  )گادامێر( 
ده ربازبون  بۆ  رێگایه كی  هیچ  راڤه كار  كه   وابوو 
هه وڵێک  هه ر جۆره   و  نییه   ته ئویل"  "مه داری  له  
بۆ ده ربازبون له م ره وته ، به  مانای ڕه تكردنه وه ی 

تاكه كه سه . مێژوویی  ناوه رۆكی 
   )ئێریك دۆناڵد هێرش(، كه  دوای )گادامێر( 
هاوچه رخی  ب��ی��ری��اری  به هێزترین  ب��ه   ره ن��گ��ه  
له سه ر  تیوره که ی  بکرێت،  ئه ژمار  هێرمێنۆتیك 
ته واوی  به   و  دام��ه زران��دووه    نه ریتی  بناغه یه كی 
)هێرش(  وه ستاوه .  )گادامێر(  روانگه ی  به   دژ 
له الیه كه وه  هاوڕایه  له گه ڵ تیوره که ی )هۆسێرل(دا  
كه  ده ڵێ مانا دیاریكراو و نه گۆڕه  و له الیه كیتره وه  

و  ماخێر(  )ش��اڵی��ه ر  نه ریتی  له   پ��ه ی��ڕه وی  به  
مانا  كانگای  و  سه رچاوه   به   نووسه ر  )دیلتای(، 
مانای ده ق هه میشه   پێناسه  ده كات و ده ڵێ كه  
چه شنێك  هیچ  ب��ه   ج��اری��ش  ب��ڕێ  و  پ��ای��ه داره  
ل��ه ب��ه رئ��ه وه ی  ئایا  ن���ادات.  ب��ه ده س��ت��ه وه   خ��ۆی 
ده دۆزرێته وه ،  و  دێت  به ده ست  دژواری  به   مانا 
وه اڵمی  هه ڵه ن؟  ده ق  بۆ  تر  ته فسیره کانی  ئیتر 
ئه گه ر  نێگه تیڤه  .  ل��ێ��ره دا  دی���اره   )ه��ێ��رش( 
مانا   تایبه تی  چوارچێوه ی  له   تر  ته فسیره کانی 
نووسه ر  مه به ستی  و   قه ست  كه   جۆراوجۆره كانی 
ته نها  به اڵم  متمانه ن،  جێی  ئ��ارا،  بێنه   ب��وون، 
وه ك ده الله ته كانی به رهه م قه بووڵ ده كرێن، نه ک 
وه ک مانای به رهه م. واته  مانا نه گۆڕ و پایه داره  
مانای  )هێرش(  ج��ی��اوازن.  ده الله ته كانیش  و 
ئه زانێت  به رزتر  به   ناکاو  له   مانای  له   یه که م 



73

فیكرو فەلسەفە73

ئه کات.  مه به ستدا  و  مانا  له نیوان  جیاوازی  و 
)هێرش( ده ڵێت: مانا له  واقیعدا شتێكه  خوێنه ر 
حاڵێكدا  له   ده ك��ا،  په یدای  ده ق  خوێندنی  له  
خه یاڵیدایه   له   نووسه ر  كه   مانایه كه   مه به ست، 
لۆژیک و  بیناکردنه وه ی  ڕاڤه کار  ئه ركی  ئه ڵیت  و 
ره فتاری نوسه ره .. به  شێوه یه کی گشتی، راڤه کا ر 
ده بێ جیهانه كه ی نووسه ر درووست بكاته وه  هه تا 

بدۆزێته وه . نووسه ر  یه که می  مه به ستی  بتوانێت 
   )هێرش( بڕوای وایه   ئه و فه زایه ی  ده ق تیایدا 
دروست ئه بێت، به  درێژایی مێژوو گۆڕانی زۆری 
ئه بێت،  مانا  له سه ر  کاریگه ری  كه   دێت  به سه ردا 
نابێت  مه به ست  له سه ر  كاریگه ری  هیچ  ئه گه رچی 
له   ده ق  )گادامێر(،  روانگه ی  پێچه وانه ی  به   و 
و  ناناسێت  ئێستاوه   زه مه نی  به   په یوه ندیدا 

ناكات. پێناسه  
   به هه رحاڵ ته واوی ئه م ره خنه گرانه  ، له سه ر یه ك 
بابه ت هاوڕا و هاوفیكرن که  ئه ویش بڕوابونه  به  
شتێكه   هاوڕێکی  و  ده قیه    )ئینسیجام(  هاوڕێکی 
نووسه ر  مه به ستی  لێده نێن  ناوی  هه ندێک  كه  
و  به "حه قیقه ت  گادامێر  وه ك��وو  هه ندێكیش  و 
به اڵم  ده كه ن.  پێناس  و  ئه زانن  مانا"ی  راستی 
كه   ده قه   ئه وه   كه سایه تییانه ،  ئه م  ته واوی  بۆ 
مۆدێرن  هێرمێنۆتیكی  به هاکانه  .  ره مزی  و  راز 
ده قه   لیکۆڵینه وه ی  له   فراوانتر  پانتاییه كی 
لقه کانی  هه موو  له   و  داگیرکردووه   ئه ده بیه کانی 
به اڵم  ئه هێنرێت.  به کار  مرۆییه کاندا  زانسته  
ده بیت ئه م خاڵه یش ره چاو بكه ین كه  هیچ جۆره  
یاسایه کی  و  رێسا  یان  هه مه کی  هێرمێنۆتیكێكی 
نیه ،  بونی  ته فسیر  و  رونکردنه وه   بۆ  هه مه کی 
مه گه ر تیوره گه لێکی په رشووباڵو و ناکۆک به یه ک 

له باره ی رێسا و یاساکانی ته فسیرکردن.

ژێدهر:
بهرام  دكتر  ادبی«،  نقد  اصطالحات  »فرهنگ 

مقدادی، انتشارات فكر روز؛ تهران: 1387
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ه وه  
کۆڵین

لێ شێوه کانی 

سه اڵتی سیاسی
ه  ده 

ل

زیادکردنی بیرۆکه یه کی تازه  بۆ باسی ده سه اڵتی 
بێت.  مه حاڵ  ره نگه   بگره   و  زه حمه ته   سیاسی 
ن���اوه وه   ب��ه م  کتێبێک  زه ح��م��ه ت  ب��ه   راس��ت��ه  
له باره ی  هه رچیه ک  به گشتی  به اڵم  ئه دۆزرێته وه ، 
به شیوه یه ک  بێت،  نوسرا  سیاسیه کانه وه   زانسته  
بابه ته دایه .  ئه م  له گه ڵ  سه روکاری  شیوه کان  له  
ئامانجی ئه م لێکۆڵینه وه یه  گه اڵڵه کردنی تیوره یه کی 
به ڵکو  سیاسیه وه ،  ده سه اڵتی  له باره ی  نیه   تازه  
مه به ستمان شێوه کانی لێکۆڵینه وه یه  له  ده سه اڵتی 

سیاسی، به تایبه تی بۆ لێکۆڵه ره  گه نجه کان. 
١-دهسهاڵتیسیاسیودهرونناسی:

و  زه حمه ت  چه مکیکی  سیاسی  ده سه اڵتی     
له خۆ  جیاواز  ت��ه واو  په یوه ندی  دوو  که   ئاڵۆزه  
ئه گرێت: یه کێکیان ده سه اڵت به سه ر سروشتدا و 

ئه ویتر ده سه اڵت به سه ر مرۆڤدا. 

یمان
س نو

 فرات
نووسینی:

هه ردی
ێبین 

وە: ر
سییە

ە فار
و. ل
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ده سه اڵتی  به مانای  سروشتدا  به سه ر  ده س��ه اڵت 
له   تێگه یشتن  له   بریتیه   و  رووته   فکری  و  عه قڵی 
یاساکانی سروشتی ده ره کی به و نیازه ی که  دواجار 
پێداویسته کانی  ملکه چی  بکاته   ده ره کی  سروشتی 
له   به رهه مهێنانه   بناغه ی  زانینه   ئه مجۆره   مرۆڤ. 
ناگات  ده سه اڵته   ئه م  ب��ه اڵم  کۆمه ڵگایه کدا.  هه ر 
ت��ردا.    ئه وانی  به سه ر  ده سه اڵتکردن  قۆناغی  به  
که   کۆمه اڵیه تیه   ده سه اڵتێکی  سیاسی  ده سه اڵتی 
ته وه ره که ی ده وڵه ته  و بۆ ده ستکاریکردنی ره فتاری 
دادوه ری  و  ئیداری  و  یاسادانان  و چاالکی  ده وڵه ت 
ده وڵه ت، ده سه اڵت گرتن به سه ر ئه وانی تردا له  خۆ 
ئه گرێت. له وڕوه وه  که  ده سه اڵتی سیاسی به  مانای 
ده سه اڵتکردنه  به سه ر ئه وانی تردا، هه میشه  )به  جیا 
په یوه ندیه کی  سروشتدا(  به سه ر  ده سه اڵتکردن  له  
دووالیه نه  له  خۆ ئه گرێت. مرۆڤ ته نها به شێک نیه  له  
سروشتی ده ره کی، بونه وه رێکی زیندوو یان ئه ندامییه  
که  سود له  به هره ی عه قڵ وه رئه گرێت، وه ک ئه وه ی 
ره فتار  عه قاڵنیانه    - ناهێڵن  -یان  ناتوانێت  زۆرجار 

بکات. لێره وه  سه رچاوه کانی ده سه اڵتی سیاسی ناچار 
ئه بن بۆ هاندانی خه لکی بۆ  قه بوڵکردنی راشکاوانه  
خه ڵکدا  له   کاردانه وه   فه رمانه کانیان ،  شاراوه ی  یان 
دروستبکه ن. سه رنه که وتن له  دروستکردنی ئه مجۆره  
کاردانه وانه  له  خه ڵکدا، فه رمانڕه وا ناچارئه کات په نا 

بۆ توندوتیژی و دواجار کوشتار ببات.
ئه وه ی زانسته  سیاسیه کان له  زانسته  سروشتیه کان 
دووالیه نیه ی  خه سڵه ته   ئه م  هه ر  ئه کاته وه ،  جیا 
ده سه اڵتی سیاسیه  که  رێگه  نادات  به  هه مان شێوه  
که  کرداری سروشتی ده ره کی ئه ندازه گیری ئه کرێت، 
په یوه ندیه کانی ده سه اڵتیش )ته نانه ت ئه گه ر کارێکی 
وا خوازراویش بێت( ئه ندازه گیری بکرێت. فره یی ئه م 
شێوه کانی  ئه کرێت  نایه ن.  ژماردن  له   په یوه ندیانه  
کردنی  ئه ندازه گیری  به اڵم  بکرێن،  وه سف  و  پۆلێن 

مومکین نیه .
ناکرێت ده سه اڵتی سیاسی به  وزه  له  فیزیادا بپێورێت 
بژمێرێت.  سیاسیه کان  زانسته   وت��ه زای  تاکه   به   و 
ده ستگه یشتن  هونه ری  به مانای  ته نها  سیاسه ت 

فرانس نۆیمان
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نیه .  چۆنیتی  و  چیه تی  ل��ه   ب���ه ده ر  ئامانج  ب��ه  
بۆ  زانینی سیاسه ت و هه وڵ  به یه ک شت  ئاره زوی 
به ده ستهێنانی ده سه اڵت، له  مه کیاڤیلیه وه  سه رچاوه  
سیاسیه کان  زانسته   خه سڵه تی  دیارترین  ئه گرێت. 
ئه م  هه ر   - ئه مه ریکا  له   -به تایبه تی  ئێستادا  له  
ئاره زوه یه . سیاسه ت به ته نها مه سه له یه کی ته کنیکی 
به   په یوه ندی  شتێک  »به ها«ی  ئه نجامدا  له   و 
سه لیقه ی شه خسیه وه  هه یه  که  ئه گه ر به کار بێت 
به م  نیه .  بایه خی  نه یه ت  ئه گه ر  و  هه یه   بایه خی 
حسابه  مێژوو به  گشتی بێمانایه  - دوباره بونه وه ی 
خۆییه کانه «  »گ��روپ��ه   پ��ێ��ک��دادان��ی  بێکۆتایی 
له   جگه   نیه   -هیچ  بیگانه کاندا«  »گروپه   له گه ڵ 
به دواداهاتنی زه مه نی روداوه کان یان په روه نده یه ک 
که   گریمانه کانه  سه ل�مێنه ری  به ڵگه ی  هه ڵگری  که  
له  به رزترین ئاستدا ته نها په یره وی له و شته  ئه کات 
که  مه کیاڤیلی ناوی نابوو »به خت« واته  به ختی دو 

الیه نی که  پێکداده ده ن .
   مه کیاڤیلی دامه زرێنه ری ئه مجۆره  روانینه یه  بۆ 
سیاسه ت و زانسته  سیاسیه کان و، بناغه  تیوریه که ی 
له  ده رونناسیه وه  سه رچاوه  ئه گرێت. په یڕوانی ئه م 
ڕێبازه  بڕوایان وایه  مرۆڤه کان له سه رتاسه ری مێژوودا 
کۆمه ڵێک  خاوه نی  هه مویان  هه ن،  که   بوون  هه روا 
خه سڵه تی نه گۆڕن و له  هه مویاندا – یان به گشتی 
که   هه یه   ده سه اڵتخوازی  پاڵنه ری    - هه مویاندا  له  
هه ندێک  پاشان  ناکرێت.  کۆنتڕۆڵ  و  ناعه قاڵنیه  
روانینه وه   له م  ساوێلکانه   و  په له   گشتی  رێسای 
به ناوبانگه ی  قسه   ئه م  بابه تی  له   ده رئه هێنرێت. 
لۆرد ئه کتن که  »ده سه اڵت رووی له  گه نده ڵبونه  و 

ده سه اڵتی ره ها، به  ره های گه نده ڵه «. 
نیه  که   ئ��ه وه   مانای  به   وتمان  ئ��ه وه ی   دی��اره      
زانسته   له   جێگه یه کی  هیچ  ده سه اڵت  ده رونناسی 
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به اڵم  زۆره ،  گرنگی  و  وه زن  نیه .  سیاسیه کاندا 
هۆکاری ده ستنیشانکه ر نیه . ده رونناسی ده سه اڵت 
له و  تێگه یشتن  یارمه تی  سه ره تا  ئه کات.  کار  دوو 
خۆشبینانه   تیوره یه کی  هه ر  که   ئه دات  خاڵه مان 
له باره ی سروشتی مرۆڤه وه  یه ک الیه نه یه  و لێره وه  
عه قڵ  به هره ی  له   سود  ئه گه رچی  مرۆڤ  درۆی��ه . 
وه رئه گرێت، زۆرجار نازانێت – یان ناهێڵن بزانێت 
له چیدایه .  راسته قینه ی  به رژه وه ندی  و  سود  که    -
دۆزینه وه ی ئه مجۆره  هه قیقه ته  دێرینانه ، خه سڵه تی 
تایبه تی ده رونناسی مادی فرویده . دوهه م ئه وه ی که  
یارمه تیمان  ده رونناسی  ته کنیکه کانی  به کارهێنانی 
ئه دات بونیادی که سایه تی ئه و که سانه ی که  توانایان 
بۆ ده سه اڵتگرتن یان ملکه چی بۆ ده سه اڵت زیاتره ، 
به شێوه یه کی دیاریکراو و باوه ڕپێکراو وه سف بکه ین. 
دیاریکردن  له   زی��اد  ناتوانێت  ده رونناسی  ب��ه اڵم 
ده سه اڵتی  ل��ه ب��اره ی  تیوره یه ک  وه س��ف��ک��ردن،  و 
هه رکه سێک  کرداری  بدات.  به ده سته وه   سیاسیه وه  
سیمای  که   ده وروب��ه ره   به رهه می  ئه ندازه   به هه مان 
که سایه تی  له مه   جگه   ئه و.  که سایه تی  بونیادی 
به   مێژوویه وه .  هه لومه رجی  به   به ستراوه   خۆی 
»بزوێنه ری«  تاکه   ده وروب��ه ر  ده رونناس،  ب��ڕوای 
زانسته   زان��ای  الی  له کاتێکدا  فه ردیه کانه ،  ک��اره  
شانۆی  له   هۆکاره کان  له   یه کیکه   سیاسیه کان، 

گشتی ده سه اڵتداری سیاسیدا.
ده رونناسی  هه نوکه ی  ئاراسته ی  به ده رله مه ش     
هونه ری  وه ک  ته نها  مه سه له که   که   له وه یه   رووی 
حوکمڕانی و سه قامگیری په یوه ندیه کانی ده سه اڵت 
ده ربخات و ئامرازێک له  ده ستی ده سته بژێره کاندا بۆ 

ده ستکاری جه ماوه ر
الیه نێکی  ده رونناسی  رێبازی  دورخستنه وه ی     
پۆزه تیڤی هه یه  که  ئه و روانگه یه  له  خۆی ئه گرێت 

نیه   بریتی  ته نها  مێژوو(  لێره وه   )و  سیاسه ت  که  
له  ملمالنێی گروپه کان  بۆ به ده ستهێنانی ده سه اڵت، 
له   جیهان  که س  هه ر  ئ��ه وه ی  بۆ  هه وڵێکه   به ڵکو 
بیرکردنه وه ی خۆیدا فورمه له  بکات و دیدی  قاڵبی 
خۆی له سه ر بنه خشێنێت. روداوی مێژوو بێمانا نیه . 
به شێوه ی  مه سه له که   ئه توانین  کاتی  به شێوه یه کی 
سیاسه ت  که   قه بوڵبکه ین  پۆزه تڤیسمیه که ی  پێش 
هه م ملمالنێی بیروڕاکانه  و هه م ملمالنێی هیزه کان. 

٢-دیدهجیاوازهکانبۆدهسهاڵت
   هه ر لێکۆڵیارێک له  بواری سیاسه تدا، هوشیارانه  
ده سه اڵتی  بۆ  تایبه تی  دیدێکی  ناهوشیارانه ،  یان 
سیاسی هه یه  که  رێبازه که ی بۆ سه رجه م مه سه له کانی 
زانسته  سیاسیه کان دیاری ئه کات. بۆ ئه وه ی رێگه  بۆ 
شیکردنه وه  دیاریکراوه کان بکه ینه وه ، سه ره تا ئه بێ 
به هایه کن.  جۆره   چ  هه ڵگری  به ڵگاندنه کان  ببینین 
مێژووی  له   که   جیاوازه کان  تێڕوانینه   پۆلێنکردنی 
بیروڕای سیاسیدا ده رکه وتووه ، کاری زانای زانسته  
سیاسیه کان بۆ روانین ئاسانتر ئه کات. ئه و پۆلێنه ی 
لێره دا ئه یهێنینه وه  ته نها پیشنیاره  و به  مانای ئه وه  

نیه  که  پۆلێنی باشتر و بڕواپیکراوتر نیه .
به  بروای ئه فالتۆن و ئه رستۆ، ده سه اڵتی سیاسی له  
کومه ڵگا جیا نیه . ده سه اڵتی سیاسی واته  کۆمه ڵگا. 
ده سه اڵتی  سه رجه م  له   بریتیه   سیاسی  ده سه اڵتی 
تیایدا  ته کنیکانه ی  ئه و  به هۆی  ته نیا  و  کۆمه ڵگا 
به کاردێت، له  په یوه ندیه کانی تر جیا ئه بیته وه . به  
پێی ئه م روانینه  له  نێوان ده وڵه ت و کۆمه ڵگادا یان 
ئابوری و سیاسه ت یان ئه خالق و سیاسه ت یان دین 
و سیاسه ت یان کلتور و سیاسه ت جیاوازیه ک نیه . 
مرۆڤ واته  هاواڵتی. هه ر چاالکیه کی کۆمه ڵگا یان 
هاواڵتیانی کۆمه ڵگا، خاوه نی ماهیه تێکی سیاسیه . 
سیاسیه وه ،  چاالکی  رێگه ی  له   ته نیا  ه��اواڵت��ی 
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هۆی  به   ته نیا  و  دێنێت،  ب��ه دی  خۆی  تواناکانی 
سیاسه ته وه  به  پله ی مرۆڤ بوون ئه گات.

له   هه ڵویستێکی  روان��گ��ه ی��ه دا  ئ��ه م  ل��ه ب��ه رام��ب��ه ر 
بنه ڕه ته وه  جیاواز هه یه  که  من ناوی ئه نێم هه ڵوێستی 
سیاسه ت  روانگه یه   ئه م  به پێی  که   ئۆگۆستینی، 
هیچ نیه  جگه  له  خراپه  و به اڵ. ده سه اڵتی سیاسی 
واته  زۆر و ناچارکردن و سه رچاوه  و مه به سته که ی 
سروشته وه یه »  پێچه وانه ی  »به   خراپن.  هه ردوکی 
له   ته نیا  بکات.  فه رمان  مرۆڤدا  به سه ر  مرۆڤ  که  
مه له کوتی خودا،  به  ده رکه وتنی  و  میژوودا  کۆتایی 
ره نگه  زۆر و ناچارکردن البچێت  و الش ئه چێت. دوو 
به یه که وه   په یوه ست  به اڵم  ته واو جیاواز  هه ڵویستی 
یه کیکیان  ئه بێت:  دروس���ت  فه لسه فه یه وه   ل��ه م 
تر  ئه وی  و  سیاسی  ده سه اڵتی  له   کامڵه   په یره وی 
و  به اڵ  سیاسه ت  ئه گه ر  له گه ڵیدا.  ته واوه   نه یارێتی 
خراپه یه ، ئه وا خۆ دورخستنه وه  لێی، ئه رکه . شێوه ی 
هیچ  سیاسی،  ده سه اڵتی  ئامانجه کانی  و  حکومه ت 
په یوه ندی به م مه سه له یه وه  نیه . رزگاربون ته نیا له  
رێگه ی باوه ڕوه  روو ئه دات و ژیانی خاکی ئێمه  ئه بێت 
یه که م  رزگ��اری.  بۆ  خۆئاماده کردن  له   بێ  بریتی 
ئه شیت  به اڵم  ره هبانیه ته .  بڕوایه ،  ئه م  ئه نجامی 
ئه گۆستینیه وه   هه ڵوێستی  له   پێشه کیانه ی  له و 
به رهه مدێت، به هه مان شیوه  به و ئه نجامه  بگه ین که  
مه له کوتی  و  له ناوبچێت  یه کسه ر  سیاسه ت  ئه بێت 
خودا سه قامگیر بێت. ره نگه  بزوتنه وه ی ئاناباپتیست 
کامڵه   دورکه وتنه وه    ئه مجۆره   ده رکه وته ی  دیارترین 

بێت له  کۆمه ڵگا.
قه شه   له   پ��ه ی��ره وی  به   توندڕه وییه   ئ��ه م  دی��اره  
تۆماس  قه شه   نیه .  »عه مه لی«  ئه گۆستینۆس 
بنێن  ن��اوی  ئه کرێت  که   رائه گه یه نێت  بیروڕایه ک 
هه ڵویستی عه قڵی ته ندروست به رامبه ر به  ده سه اڵتی 

سیاسی. ئه ڵێت ده سه اڵت پێچه وانه ی سروشت نیه ، 
زنجیره   په یوه ندی  فریشته کانیشدا  نێوان  له   چونکه  
پله یی هه یه . به اڵم ئه م هه ڵوێسته ش زۆر پۆزه تیڤ 
سیاسی  ده سه اڵتی  بۆ  زۆر  سنورێکی  چونکه   نیه ، 
ئه یکاته   ئاڵۆز  به شیوه یه کی  بێگومان  و  داده نێت 
پله ی  له رێگه ی  که   رۆحانی  ده سه اڵتی  ملکه چی 

جیاوازی یاساوه  دێته  مه یدانه وه .
هه ڵوێستی  بۆ  رێگه ی  ب��ی��روب��اوه ڕه ،  ف��ه زای  ئ��ه م 
سیاسی  ده سه اڵتی  ئه یانوت  که   کرده وه   لیبراله کان 
تاکه   له به رئه وه   نیه ،  ته واو  بڕواپێکردنی  شایه نی 
خوازیاری  لیبرالیسم  بوو.  سنوردارکردنی  ئامانجیان 
په یوه ندیه   به رامبه ر  له   ده س��ه اڵت��ه   سڕینه وه ی 
و  ف��ه ردی  حکومه تی  نه هێشتنی  و  یاساییه کاندا 
حکومه تی  له   له بری.  یاسا  حکومه تی  جێگرکردنی 
یاسادا هه ر په یوه ندیه ک ئه بێت ئاراسته ی مه به ستێکی 
دیاریکراو کرا بێت و له سه ر بنه مای عه قڵ بێت. به اڵم 
ئایدۆلۆژیایه ،  جۆرێک  هه ڵوێسته ش  ئه م  له راستیدا 
له   رێگری  له   رووی  ویست  به بێ  زۆرجار  ئه گه رچی 
ده سه اڵتی  بنه ره تیه کانی  سه رچاوه   به دوای  گه ڕان 
سه رچاوه کانی  پێگه ی  سه قامگیری  و  سیاسی 
ده سه اڵت بێت. ناکری ده سه اڵت، به  یاسا بسڕێته وه .
 هه ڵوێستێکی تر سه باره ت به  ده سه اڵت، هه ڵوێستی 
تیکه ڵ  لیبرالیزمدا  له گه ڵ  نابێت  که   ئه پیکۆرسه  
پێچه وانه ی  به   و  روانینه   ئ��ه م  به پێی  بکرێت. 
سیاسه ت  -ئه رستۆییه وه ،  ئه فاڵتۆنی  تێروانینی 
به شێکی جیایه  له  کارکردنی کۆمه ڵگا و به  ئاشکرا 
شێوه یه ک  هیچ  به   که   تر  چاالکیه کانی  له   جیاوازه  
نابێت سه رنج له وه  بده ین که  چۆن رێک ئه خرێت و چ 
که سێک سه رپه رشتی ئه کات و مه به ست لێی چییه . 
هه ر ده سه اڵتێک ره وایه  تا ئه و کاته ی که  النیکه می 
رێکخستنی روکه شی کۆمه ڵگا بپارێزێت و ئیمکان به  
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تاکه که س بدات که  سه رقاڵی ژیانی خۆی بێت.
هه ندێکجار  ده رونناسیه کانه وه ،  ده رئه نجامه   له رووی 
ئه پیکۆرسیسم په یوه ندیه کی نزیک له گه ڵ ئه نارشیزمدا 
په یدا ئه کات. له  روانگه ی ئه نارشیزمێکه وه  ده سه اڵتی 
ئه گه ری  لێره وه   و  باش  کۆمه ڵگا  و  خراپه   سیاسی 
دروست  سیاسه ت  بێ  کۆمه ڵگایه کی  هه یه   ئ��ه وه  
ئه مه   دوای  ئه گوستۆنیسم،  وه ک  لێره شدا  بکرێت. 
ره نگه  مه سه له که  بڕوابوون بێت به  به دواداچون یان 
روخان. که سێک که  بڕوای به  به دواداچون بێت ئه ڵیت 
خۆی  سیاسه تدا  له   به شداریکردن  به   نابێت  مرۆڤ 
هه بیت  روخان  به   بروای  که   که سێک  بکات.  پیس 
ئه ڵیت مرۆڤ هه رکاتێک ویستی، ئه توانیت کۆمه ڵگا 

له سه ر بناغه ی هاوگروپی دامه زرێنێت.
مارکسیسم له وه دا له گه ڵ ئه نارشیسم و ئه گۆستینیسم 
هاوبه شه  که  ده سه اڵتی سیاسی دیارده یه کی مێژووییه  
نه ک سروشتی، به اڵم به پێچه وانه ی ئه نارشیزمه وه  

و هاوده نگ له گه ڵ ئه گۆستینیسم ده سه اڵتی 
که   دائه نێت  دی��ارده ی��ه ک  به   سیاسی 

به اڵم  پێویسته ،  مێژوویه وه   ل��ه رووی 
ئه گۆستینیسمه وه   به پێچه وانه ی 
مارکسیسم  الی  پێویستیه   ئ��ه م 
میژووی  قۆناغێکی  به   س��ن��ورداره  

پێش  ئه بێت  م��رۆڤ  که   دیاریکراو 
چین  بێ  کۆمه ڵگای  دام��ه زران��دن��ی 
سیاسه ت(  ب��ێ  کۆمه ڵگای  )وات���ه  
تری  جیاوازیه کی  تیپه ڕێت.  پیایدا 
ئه نارشیسمدا  ل��ه گ��ه ڵ  مارکسیسم 

ده رمانی  مارکسیسمه کان  که   له وه دایه  
به  ده سه اڵتی  ئازاری ده سه اڵتی سیاسی، 

ئه زانیت  چه قگرتوتر  و  زی��ات��ر  سیاسی 
خودی  وردک��ردن��ی  بۆ  به زیره کی  ئه بێت  که  

ده سه اڵتی سیاسی سودی لێوه ربگیرێت )دیکتاتۆری 
بێ  کۆمه ڵگای  دامه زراندی  تا  لێره وه    پرۆلیتاریا(. 
ده سه اڵتی  له گه ڵ  مارکسیه کان  به رخوردی  چین، 

سیاسیدا پۆزه تیڤه .
له گه ڵ  هاوڕایه   پۆزه تیڤه دا،  هه ڵوێسته    له م  مارکس 
رۆسۆ. به  بڕوای رۆسۆ ده سه اڵتی سیاسی له الیه که وه  
گشتگیره  و له الیه کی تریشه وه  بوونێکی راسته قینه ی 
نیه . گشتگیره  چونکه  )وه ک له  ئه فاڵتۆن و ئه رستۆدا 
بینیمان( کۆمه ڵگا سه رتاسه ری چاالکیه کانی مرۆڤ و 
ئابوری و کلتور و دین له خۆ ئه گرێت. به اڵم له هه مانکاتدا 
له سه ر  چونکه     راسته قینه یه ،  بونیکی  هیچ  بێ 
ئه وه یه  که  ئیراده ی گشتی، حکومه ت و خه ڵکی ژێر 

حکومه ت  پێکه وه  ده سه اڵتی 
گرێئه دات. 
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شتێک که  وا ئه کات له  تیوره کانی رۆبسپیر بگه ین، 
هه ر ئه م دیده  دوو الیه نیه یه  بۆ ده سه اڵتی سیاسی. 
لیبرال دیموکراته کان و دیموکراته  په تی و ته واوه کان 
هه ردووکیان دیدێکی پۆزه تیڤیان بۆ ده سه اڵتی سیاسی 
هه یه. ده سه اڵتی سیاسی به  بروای ئه وان ئامرازێکی 
ئامانجێکی  به   ده ستگه یشتن  بۆ  عه قالنیه   ت��ه واو 
که   ترسێکه وه   به هۆی  لیبراله کان  به اڵم  خ��وازراو. 
هه یانه ، نایانه وێت ژیان راسته وخۆ سیمایه کی سیاسی 
په یدا بکات و سورن له سه ر ئه وه ی ده سه اڵتی سیاسی 
به  خاوه نی خه سڵه تێکی جیاواز پێناسبکه ن. لیبرال 
دیموکراته کان که  ئه یانه وێت نه که ونه  ناو ناکۆکیه وه ، 
له وه ی که  ده سه اڵتی سیاسی ته واو سنوردار بکه ن، 
ئه چنه   هه رچه ند  ک��رده وه   به   و  ئه دزنه وه   خۆیان 
پێشه وه ، زۆرتر سه رنج له  به کارهێنانه  عه قاڵنیه کانی 

ئه ده ن.

   ناسینی دیده  جیاوازه کان سه باره ت به  ده سه اڵتی 
سیاسی - چ به  فاڵن شێوه  یان فیسار شێوه  - وامان 
لیئه کات بتوانین دژ وتنه کان که  زۆرجار فریوکارانه  و 
ریاکارانه ن، بدۆزینه وه  و ئه وه مان بۆ ئه ره خسینێت بۆ 
لیکۆڵینه وه  له  دیارده ی ده سه اڵت، به رخوردێکی ته با 
و خاڵی له  ناکۆکی بکه ین. ئه گه ر بینیمان لیکۆڵه ره وه  
مه حرومبوونی  خوازیاری  هه م  سیاسه تمه داریک  یان 
هه م  و،  حکومه ت  له   نه یاره کانه   و  ن��اڕازی��ه ک��ان 
له به رامبه ر  تایبه تی  موڵکایه تی  سنوری  له   به رگری 
ده ستیوه ردانی حکومه تدا ئه کات، ئه بێت تیبگه ین که  
رووبه ڕووی تێکه ڵه یه کین له  هه ڵوێسته کانی ئه فاڵتۆن 

و رۆسۆ و دیدی لیبراله کان. 
ده رئه نجامی ئه م تیکه ڵبونه ، وتاربێژیه  بۆ پڕوپاگه نده ، 
نه ک دیدێکی تازه  سه باره ت به  ده سه اڵت. پۆلێنکردنی 
ئێمه  بۆ جۆره کانی تێڕوانین، بونی هه ڵوێستی ناکۆک 

به یه ک ئاشکرا ئه کات. ئه رکی لیکۆڵه ره وه ی ره خنه گر 
و هه ڵسه نگێنه ر ئه وه یه  که  ئه م ناکۆکیانه  له  په ڕه ی 
بیرکردنه وه  بسڕێته وه  و له وانی تردا ئاشکرای بکات 
و هۆشیار بێت به رامبه ر به و گریمانانه ی هه ڵویستی 

خۆی له سه ر بونیاد ناوه .

٣-ماناوگرنگیدهسهاڵتیسیاسی

   هه رئه وه نده ی ئه م روانینه  له  خود کۆتایی هات، 
ئه بێت راسته وخۆ رووبه ڕووی مه سه له ی مانا و گرنگی 
له   کۆمه ڵگایه ک  هیچ  بینه وه .  سیاسی  ده سه اڵتی 
چاو  نه یتوانیووه   هه رگیز  مرۆڤدا  نوسراوی  میژووی 
له  ده سه اڵتی سیاسی بپۆشێت. ئه م حوکمه  له باره ی 
لیبرالیسم و حکومه ته  ره هاکان و رژێمه کانی په یڕه وی 
سیاسه تی ئازادیخوازی )Laissez Faire( و ئه و 
به   هه یه ،  ده ستیوه ردان  به   بڕوایان  ده وڵه تانه ی 
یه کسان راسته . هیچ زیانێک له  زانسته  سیاسیه کان 
لیبرال،  ده وڵه تی  وتویانه   که   نه بووه   گه وره تر  له وه  
هه میشه   لیبرال  ده وڵه تی  »الوازه ».  ده وڵه تێکی 
پێویستی  بارودۆخ  که   ئه ندازه ی  هه مان  به   دروست 
خۆیدا،  زه م��ان��ی  ل��ه   و  ب��ووه   به هێز  ب���ووه ،  پ��ێ 
به رینی دامه زراندووه ،  ئیمپراتۆری کۆلۆنیالی پان و 
و  دامرکاندۆته وه   ناوخۆی  ئاژاوه ی  چۆته  جه نگه وه ، 

له مه ودای دوردا سه قامگیری خۆی پاراستووه . 
سه رچاوه کانی  که   شێوازانه ی  ئ��ه و  ئه ڵبه ته      
دامێنی  و  ج��ی��اوازه   ئه هێنن  ب��ه ک��اری  ده س���ه اڵت 
ئه م  هه ر  وردی  به   جیاوازه.  به کارهێنانیانیشیان 
زانسته  سیاسیه کان، خاوه ن  زانای  بۆ  مه سه له یه ش  
دامێنی  تیوریه وه   ل��ه رووی  سه ره کیه .  گرنگیه کی 
و  کوشتار  ب��ه ره و  الی��ه ک  له   ناوبراوه کان  شێوازه  
و  فیرکاری  به   ئه بێت  سنوردار  ت��ره وه  الیه کی  له  
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په روه رده . سێ شێوازی سه ره کی له  هه ڵبژاردنی هه ر 
ئیقناع،  یه که م،  ده سه اڵته :  سه رچاوه ی  گروپێکدا. 
توندوتیژی.  سێهه م  و  م��ادی  ئیمتیازی  دوه��ه م، 
له   زیاتر  کورتدا  م��ه ودای  له   ره نگه   توندوتیژی 
هه مویان کاریگه ر بێت، به اڵم وه ک شیوازی سه ره کی 
کاریگه ری  دوردا  م��ه ودای  له   ده س��ه اڵت  پاراستنی 
ئه مڕۆدا(  بارودۆخی  له   تایبه ت  )به   چونکه   نیه  . 
شێوازه   ئه کات  ناچار  ده سه اڵت  سه رچاوه ی  گروپی 
توندوتیژئامیزه کان توندتر بکات و دژی خه ڵکی زیاتر 
و گه وره تر به کاریان بهێنیت . ئه وه  به ڵگه نه ویسته  ئه و 
شێوازه ی له  هه مویان زیاتر کاریگه ره  )واته  هه رزانتر 
نابێت  ئ��ه وه ش��دا  له گه ڵ  ئیقناعه .  ئه بێت(  ت��ه واو 
)واته   شێوازه که   سێ  هه ر  که   بکه ین  بیر  له   ئه وه  
ئیقناع و ئیمتیاز و توندوتیژی( هه میشه  له  هه موو 
شێوازه کانی حکومه تدا هه یه . هه ر ئه م تێکه ڵبوونه ی 
زانای  بۆ  سێ ره گه زه که ش، مه سه له یه کی سه ره کی 
هه وڵ  ئێستا  دروستئه کات.  کۆمه اڵیه تیه کان  زانسته  
رێسای  هه ندێک  فۆرمه له ی  به   مانایه   ئه م  ئ��ه ده م 

گشتی کۆمه ڵناسی رونبکه مه وه .
هه رچی  کۆمه ڵناسی.  ژماره  1ی  رێسای گشتی     
گرنگی  و  ق��ه در  بێت،  زی��ات��ر  کۆمه ڵگا  ئ��اڵ��ۆزی 
مێژوونوسی  وه ک  ره نگه   ئه بێت،  زیاتر  ئیقناعکردن 
کاسۆلیک  ئینگلته رای  له باره ی  )ژان��ل(  فه ره نسی 
وتوێتی،  هه شتدا  هینری  له سه رده می  مه زهه به وه  
به راستی ئه کرێت ئیقناع به  یه کیکی تر له  شێوه کانی 
که   توندوتیژیه ک  »ب��ه اڵم  دابنرێت،  توندوتیژی 
ئیقناعه وه   به هۆی  مرۆڤه «.  ده رونی  قوربانیه که ی 
حوکمرانان وا خەڵکی ژیر ده سه اڵتی خۆیان ده سته مۆ 
ئه که ن که   له وه  به دواوه  کاردانه وه ی تاکه کان به گشتی 
خۆ به  خۆ ده رئه که وێت. سه رکه وتن له  ئیقناعکردندا 
په یوه ندی به  فراوانی و ماوه ی پڕوپاگه نده  و لێزانی 

له  وتنی بیرۆکه  و وته  قاڵبیه کانه وه  هه یه . گومانی 
تیا نیه  که  بۆ ده سه اڵتدارێتی سیاسی، ئیقناع کاراتر 
و  پۆلیس  هێزه کانی  به کارهێنانی  له   هه رزانتره   و 

سوپا و نیمچه  سه ربازی.
کۆمه ڵناسی.  2ی  ژم���اره   هه مه کی  رێ��س��ای     
هه رچی کۆمه ڵگا ئاڵۆزتر بێت، به  ناچار حوکمڕانان 
ته کنیکه   ب��ۆ  په نا  زی��اد  ل��ه   روو  به شێوه یه کی 
بۆ  ملمالنێ  ئه به ن.  فه رمانڕه وایی  شاره وه کانی 
راسته قینه یه   ملمالنێی  ده س��ه اڵت،  به ده ستهێنانی 
به سه راگرتنی ده زگای ده وڵه ت.  به مه به ستی ده ست 
ته نها  ته کنیکیه کان  بڕیاره   ملمالنێیه کدا  هه ر  له  
نهێنیه کان  پاراستنی  وه رئه گیرێت.  شاره وه یی  به  
پێویستی به وه یه  که  هه ڵگرانی نهینیه کان گروپێکی 
)وات��ه   ئولیگارشیه کان  ده رکه وتنی  ب��ن.  بچوک 
له   حوکمڕانی(  بچوکه کانی  که مایه تیه   ده رکه وتنی 
بزوتنه وه  جه ماوه ریه کاندا، ئه گه ڕێته وه  بۆ ئه م راستیه . 
ماکس فیبه ر و رۆبرت میکلس)و ره نگه  زۆرێکی تر( 
سه رنجیان له م دیارده یه  داوه . فیبه ر به راست جه خت 
له وه  ئه کات که  له به ر گرنگی شاردنه وه ی نهێنی بۆ 
هه ر حکومه تێک که  بیه وێت له  ماوه یه کی که م زیاتر 
حوکمبکات، گروپی بچوک له  گروپی گه وره  باشتره . 
رێک له به رئه مه یه  که  حوکمڕانی ژماره یه کی که م له و 
شێوه  ده زگایانه دا - وه ک یه کێتی کرێکاران و حیزبه  
به رجه سته   شێوه یه کی   - دیموکراته کان  سوسیال 
بڕوایان  بزوتنه وه کانی تر زیاتر  له   په یدا ئه کات که  
روونه.  نه یارانی  ئه مه   هۆی  هه یه .  دیموکراسی  به  
ئه مجۆره  بزوتنه وانه  به گشتی له رووی ژماره وه  که م و 
به اڵم له رووی فه ردیه وه  به هێزن، له به رئه وه  ئه کرێت 
به   خۆیان  ستراتیژیه کانی  و  ته کتیکی  بڕیاره کان 
شاراوه یی بهێڵنه وه . هه موو رێکخراوێکی جه ماوه ری 
که  رووبه ڕووی نه یاری له مشێوه یه  ئه بێته وه ، ئه بێت 



84

ده وڵه تیک  دروستکردنی  بۆ  په نا  خۆی  نۆبه تی  به  
نهێنی  شاردنه وه ی  به   رێگه   که   به رێت  )ناوخۆی( 
ئه خوازێت  وا  کۆمه ڵناسی  پێداویستیه کانی  ئه دات. 
که  بزوتنه وه  دیموکراتیه کان له کاتی جێبه جێکردندا، 
به رێکه وت  وه ربگرن.  ئه رستۆکراتیانه   شیوه یه کی 
ئولیگارشیه کان  په ره سه ندنی  مه سه له ی  که   نه بوو 
له  بزوتنه وه  جه ماوه ریه کاندا، بۆ یه که مجار له باره ی 
حیزبی سوسیال دیموکراتی ئه ڵمانیاوه  تاوتوێ کرا.

   لینین ئه م پێویستیه ی )واته  شاردنه وه ی( کرد 
رابه رانی  له باره ی  لینین  تیوره که ی  فه زیڵه ت.  به  
ئه رستۆکراتی  چه مکی  راش��ک��اوی  به   پێشه نگ، 
چه مکی  جێگری  ک��رده   دیموکراسی،  سۆسیال 

کالسیکی و دیموکراسی ئه م مه به سته .
   رێسای هه مه کی ژماره ی 3ی کۆمه ڵناسی. چه ند 
بااڵتر  به قۆناغێکی  له رووی گه شه کردنه وه   ته کنه   لۆژیا 
گه یشتبێت، ناوه ندێتی ده سه اڵتی سیاسی زیاتر ئه بێت. 
چه مکی یاسایی موڵکایه تی، په یوه ندی به م دیارده یه وه  
نیه . گرنگ نیه  که  خاوه نی یه که یه کی پیشه سازی کێیه : 
ره نگه  تاک بێت یان شه ریکه یه ک یان ده وڵه ت یان هه ر 
گروپیکی رێکخراوی تر. ره نگه  رێکخستنی کۆمه اڵیه تی 
یه که یه کی پیشه سازی، هه ره وه زی بێت. به اڵم  له هه ر 
گروپێکدا که  له سه ر بناغه ی ملمالنێ بونیاد نرا بێت، به  
ناچار رێکخراوێک له سه ر بنه مای زنجیره  پله  دروست 
زنجیره   بێت،  گه وره تر  گروپه که   هه رچه ند  ئه بێت. 
پله  تیایدا پته وتر ئه بیت. ئاره زوی زیاتر بۆ زنجیره  
پله ی زیاتر، ئه بێته  هۆی چڕبونه وه ی زیاتری لوتکه ی 
ده سه اڵت. په یوه ندی نێوان ده سه اڵتی کۆمه اڵیه تی و 

ده سه اڵتی سیاسی، دواتر شی ئه کرێته وه .
   رێسای هه مه کی ژماره 4ی کۆمه ڵناسی. هه رچی 
گرنگی  بێت،  پیشه سازیتر  و  ئاڵۆزتر  کۆمه ڵگا 
زیاتر  کۆمه اڵیه تیدا  پرۆسه ی  له   سیاسی  ده سه اڵتی 
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ئه بێت. چڕبونه وه ی ده سه اڵت )چ له  ئابوری، چ له  
کۆمه ڵگا و چ له  کلتوردا( ئه بێته  هۆی سه ختگیری 
ده مارگیری  توشی  هێواش  هێواش  کۆمه ڵگا  زیاتر. 
خۆبه خۆ  نێوه   ئه وه ی  بۆ  ده زگاش  و  ئه بێت  زیاتر 
ئه کرێت  ئه که وێت.  دوا  بپارێزێت،  خۆی  هاوسه نگی 
هاوسه نگی له ده ستچوو ته نها له رێگه ی ده ستیوه ردانی 
له   بگه ڕێنرێته وه .  سیاسیه وه   ده سه اڵتی  چاالکانه ی 
له هه ر  زیاد  ده وڵه ت  ده زگای  کۆنتڕۆڵی  ئه مه   دوای 

کاتێکی رابردوو. به ها په یدا ئه کات
ئه م  کۆمه ڵناسی.  5 ی  ژماره   هه مه کی  ریسای     
له   سیاسی  ده سه اڵتی  جیابونه وه ی  هه روه ها  ره وته  
ده سه اڵتی کۆمه اڵیه تی زیاتر ئه کات. دواتر باسی ئه م 

دیارده یه  ئه که ین.
له م رێسایانه  دوودڵ  یان هه ندێک  له  هه موو  ره نگه  
پێڕستیکی  پێشکه شکردنی  ئێمه ش  مه به ستی  بین، 
رێگه   ویستومانه   ته نها  ن��ه ب��ووه ،  درش��ت  و  ورد 
سیاسی  ده سه اڵتی  له   لێکۆڵینه وه   دروسته کانی 
که س  هه ندێک  رێسایانه   ئه م  ئه گه ر  بده ین.  پیشان 
سه رنجی  له   نیه .  چاوه ڕواننه کراو  بکات،  ناڕه حه ت 
یه که مدا گونجاندنی ئه م رێسایانه  له گه ڵ دیموکراسیدا 
به  زه حمه ت ئه زانرێت. ئه گه ر مه به ست له  دیموکراسی 
له   ریکخراو  جیاوازی  ره گه زی  له   بێت  تێکه ڵه یه ک 
و  قه دیس  ئه گۆسینی  و  رۆسۆ  و  لۆک  تیوره کانی 
ناویان  ئاسایی  به شێوه یه   که   قه دیس  تۆماسی 
دڵنیایه وه   به   ئه وا  دیموکراسی«،  »تیوره ی  ناوه  
باسمانکردن،  واقعبینانه ی  ره وته   ئه م  گونجاندنی 
ئێمه   به اڵم  نیه .  مومکین  ناوبراودا  تیوره ی  له گه ل 
ئیستا سه رقاڵی تیوره ی دیموکراسی نین. لێره دا هه ر 
ئه وه نده  به سه  بڵێن بۆ ئه وه ی تیوره ی دیموکراسی 
گرفتانه   ئه م  ئه بێت  بپێکێت،  مه به ست  و  ف��راوان 

له به رچاو بگرێت.

٤-سهرچاوهکانیدهسهاڵتیسیاسی
ده سه اڵتی  سه رچاوه کانی  شیکردنه وه ی  بۆ      
ببینه وه :  مه سه له   سێ  رووبه ڕووی  ئه بێت  سیاسی، 
ئه بێت ئه و چه مکانه ی له  چوارچێوه یاندا لێکۆلینه وه  
ئه و  چۆنێتی  ئه بێت  بکرێن.  سه قامگیر  ئه کرێت، 
ده زگایانه ی له  شانۆکه دان رون بکرێنه وه ، ئه بێت ئه و 
پرۆسه  میژوویه  ده رک بکرێت که  ئه بێته  هۆی گۆڕانی 
ده زگاکان و دروستبونی دیدی جیاواز بۆ ده سه اڵت 
و ده رکه وتنی ره فتاره  سیاسیه  جیاوازه کان. ئه مکاره  
هیچ کێشه یه کی بۆ میژوونوسه  کالسیکه یان دروست 
نه ئه کرد. به  بڕوای ئه وان ده سه اڵتی سیاسی راسته وخۆ 
له  ده سه اڵتی ئابوری و به تایبه تی له  ده سه اڵتکردن 
گۆڕانی  به اڵم  ئه گرت.  سه رچاوه ی  زه وی��دا  به سه ر 
موڵکایه تی و ده رکه وتنی شێوه ی تازه ی به رهه مهێنان 
و چه ند هۆکارێکی تر، چه ند سه رچاوه یه کی تازه ی بۆ 
ده سه اڵتی سیاسی دروستکرد و به  ناکۆکی ئه گه یشت. 
ئه م  له گه ڵ  که  سه روکاریان  تازه کانیش  میژوونوسه  
به هه مان  مه سه له که   وێنه ی  دیسان  قۆناغه دایه، 

شێوه ی مێژوونوسه  کالسیکه یه کان ده رئه بڕن . 
سه رمایه داری  ئابوری  ئه بینین  هه نوکه   وه ک     
تازه ، چه ند گومانێکی له م بابه ته دا دروست کردووه . 
به اڵم له گه ڵ گرنگی زۆری ئه م مه سه له یه دا، هیشتا 
قه ده غه کردنی بێمانا و بێ هۆ، رێگری له  شیکردنه وه ی 
له ناوچون  یان  تێڕوانینه  کۆنه کان  بابه ته که  ئه که ن. 
یان له  چاو ون بون و به  ده گمه ن به  ئاشکرا باس 
ئه کرێن. رێبازی دێرین دوباره  له سه رده می تازه دا له  
بۆته وه   زیندوو  میژوو  بۆ  مارکسه وه   ته فسیری  رێی 
)خودی مارکس دانی به وه دا نا که  ئه م هه ڵوێسته   
»مارکسیانه » نیه  و له  داهێنانه کانی ئه و نیه (. به اڵم  
ئه وه ی  بێ  که   مۆده   به   بووه   ئه وه   ئ��ه وه ی  له به ر 
بزانن مارکسیسم چیه ، ره دی بکه نه وه ، لیکۆڵه ره وان 
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له   رون  تیگه یشتنی  له   خۆیان  خۆیان،  به ده ستی 
ده سه اڵتی  و  ئابوری  ده سه اڵتی  نیوان  په یوه ندی 

سیاسی مه حروم ئه که ن.
مامه ڵه کردن له گه ل ئه م مه سه له یه دا ئاسانتر ئه بیت، 

ئه گه ر هه ندێک په یوه ندی رونبکرێته وه :
تێڕوانینی سه رده می دێرین: له وه ی تا ئیستا وتومانه  
ئه و ئه نجامه  وه رئه گیرێت که  ده سه اڵتی سیاسی له  
ده سه اڵتی ئابوریه وه  سه رچاوه  ئه گرێت، به اڵم  هێواش 
هێواش به سه رجه م شته کانی ژیاندا و هه موو چاالکیه  
کۆمه اڵیه تیه کاندا ئه گرێت و ئه چێته  ناویان. ده سه اڵتی 
سیاسی له سه ر بناغه ی ده سه اڵتی ئابوری ئه جوڵێت، 
به اڵم دواتر سه رجه م ئه و په یوه ندیانه  له  خۆ ئه گرێت 

که  له  ده وری ده سه اڵتخوازی ئه سوڕینه وه. 
نمونه ی  پێی  به   فیودالیزم.  قۆناغی  تێڕوانینی 
بوونی  ده سه اڵتی سیاسی  تێروانینه ،  ئه م  گریمانه یی 
ده سه اڵتی  په یڕه وی  ته نها  سیاسی  ده سه اڵتی  نیه . 
سه رجه م  و   - زه وی  موڵکایه تی  وات��ه    - ئابوریه  
و  مه زهه بی  و  سوپایی  دادوه ری،  ده سه اڵته کانی 
ته کنیکی و به ڕیوبه رایه تی له وه وه  سه رچاوه  وه رئه گرن.
قۆناغه دایه   له م  ته نها  سه رمایه داری.  تیڕوانینی 
واته   ئه بێت،  دروس��ت  واقعی  مه سه له یه کی  که  
له هه مانکاتدا  و  سیاسی  ده سه اڵتی  سه ربه خۆبوونی 
پێی  به   ئابوریه وه .  ده سه اڵتی  به   په یوه سبونی 
کامڵ  تیوریه که ی  بناغه   لۆک  )که   تێڕوانینه   ئه م 
له   که   جیایه   چاالکیه کی  سیاسی  ده سه اڵتی  کرد( 
ده زگایه کی جیادا -واته  ده وڵه ت - ئه نجام ئه درێت. 
ده وڵه ت هێزی ناچارکردن بۆ خۆی پاوان ئه کات و 
ئه م هێزه ش له چوارچێوه ی ده زگایه کی جیادا پراکتیک 
له هه مانکاتدا  جیایه،   ده زگایه   ئه م  به اڵم  ئه کات. 
کۆمه ڵگا  خزمه تی  بۆ  و  کۆمه ڵگاوه   به   په یوه سته  
و  لۆک  نیوان  هاوبه شی  ره هه ندی  کار.  ئه که وێته  

هه ر  رۆسۆدا  له گه ڵ  هه ردووکیان  جیاوازی  و  هۆبز 
ئه م تێڕوانینه یه . لۆک و هۆبز له الیه که وه  ده سه اڵتی 
سیاسی له  ده سه اڵتی کۆمه اڵیه تی جیا ئه که نه وه  و له  
الیه کی تره وه  ئه یانبه ستن به یه که وه . به  بڕوای هۆبز 
ئه بێت بۆ خزمه تکردنی کۆمه ڵگا، ده سه اڵتی سیاسی 
تا به رزترین ئاست زیادبکرێت. به  بڕوای لۆک ته نها به  
که مکردنه وه ی ده سه اڵتی سیاسی بۆ نزمترین ئاست، 
هه ردووکیان  به اڵم  مومکینه .  کۆمه ڵگا  خزمه تکردنی 
هه ندێک ئاوارتن قه بوڵ ئه که ن. به پێی تیوره ی هۆبز 
ئه رکی کۆمه اڵیه تی خۆی  ئه گه ر ده سه اڵتی سیاسی 
به جێنه هێنێت، له ناوئه چێت )به  مانایه کی تر په یمانی 
له به ر  لۆک  نامێنێت(.  بایه خی  چیدی  کۆمه اڵیه تی 
له رێگه ی  سیاسی  ده سه اڵتی  کۆمه ڵگا،  به رژه وه ندی 
یان  تایبه ت«  »هه ڵبژاردنی  به ناوی  ده زگایه که وه  

»هێزی به ڵینده ره وه « به  دوا پله  ئه گه یه نیت.
نه یانگوتووه   رونی  به   هۆبز  و  لۆک  که   شتێک     
ئابوری و ده سه اڵتی سیاسی  ئه وه یه  که  ده سه اڵتی 
ره وتی  به هۆی  به ڵکو  به کارهێنانه وه ،  له روی  نه ک 
ده سه اڵتی  و  به یه که وه   په یوه ستن  دروستبونیشه وه  
یه که م  سیاسیه .  ده سه اڵتی  ره گوڕیشه ی  ئابوری، 
ئه م  مه نهه جیانه ی  و  رێ��ک��خ��راو  ش��ی��ک��ردن��ه وه ی 
په یوه ندیه ، شیکردنه وه ی سان سیمۆنه  بۆ شۆڕشی 
گه وره ی فه ره نسا که  دواتر به خێرایی بۆ مێژوونوسی 

و کۆمه ڵناسی له  فه ڕه نسا و ئینگلته را ئه ته نێته وه .
   له م باسه  گشتیه ی بۆچونه کانی لۆک و هۆبز ئه و 
ئازادی  بمانه وێت  تاچه ند  که   ئه کرێت  ئه نجامگیریه  
 - ئابوری  چاالکی  به   به تایبه تی  و   - کۆمه ڵگا  به  
پاراستنی  مه به ستی  به   ئه بیت  ئازادیه   ئه م  بده ین، 
نیه   که وابوو شتێک  ببه خشین.  رێکخستنی سیاسی 
چاالکی  یان  »په تی«  ئابوری  ده سه اڵتی  به ناوی 
سیاسی »په تی«. ئابوری ئامرازێکه  بۆ سیاسه ت و 
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سیاسه ت هۆکارێکه  بۆ ئابوری. چه مکی ئه فسانه یی 
له گۆر  ئه بیت  تیدایه ،  کامڵێ  ئازادی  که   ده وڵه تێک 

بنرێت.
   ئه گه ر ئه م روانینه  گشتیه  قه بوڵ بکرێت، گۆڕانی 
ده سه اڵتی ئابوری بۆ ده سه اڵتی کۆمه اڵیه تی و له وێوه  
هه ستیارترین  به   ئه بێت  سیاسی،  ده سه اڵتی  بۆ 

مه سه له  بۆ زانای زانسته  سیاسیه کان.
گۆڕینی  ئامرازی  گرنگترین  سیاسیه کان.  حیزبه      
ده سه اڵتی کۆمه اڵیه تی بۆ ده سه اڵتی سیاسی، حیزبه . 
هۆی ئه م پله  بااڵیه ی حیزب، ئه گه ڕێته وه  بۆ سروشتی 
ئه ڕه خسینێت  ئ��ه گ��ه ره   ئ��ه و  حیزب  دیموکراسی. 
زۆر  ج��ار  زۆر  و   - تایبه تیه کان  ب��ه رژه وه ن��دی��ه   که  
نه ته وه یدا  به رژه وه ندی  جلوبه رگی  له    - خۆپه رستانه  
خۆی ده ربخات. به اڵم له هه مانکاتدا رێگه  له  زاڵبونی 
به رژه وه ندیه   تایبه تیه کان به سه ر  به رژه وه ندیه   کامڵی 
حیزبه   کارکردنی  له به رئه وه   ئه گرێت.  گشتیه کاندا 
پرۆسه ی  الیه نه یه .  دوو  دیموکراسیدا  له   سیاسیه کان 
کۆمه اڵیه تیه کان  گروپه   یه کی  به   یه ک  دیموکراسی 
ناچار ئه کات هه وڵ بۆ راکێشانی پشتگیری جه ماوه ر 
بده ن. له به رئه وه ی هه ر گروپێک ئه بێت به رژه وه ندیه  
گشتی  به رژه وه ندی  وه ک  خۆی،  خۆپه رستانه که ی 
واته    - سیاسه ت  دیموکراسیدا  له   ب��دات.  پیشان 
له   زیاتر  زۆر   - به ده ستهێنانی ده سه اڵت  بۆ  ملمالنی 
هه ر قۆناغێکی رابردوو له  مێژوودا، سیمای ئایدۆلۆژی 
به   دێریندا  له سه رده می  ئه وه ی  ئه گرێت.  به خۆیه وه  
فیودالیدا  سیسته می  له   و  دائه نراو  به ڵگه نه ویست 
له چاو  دیموکراسیدا  پرۆسه ی  له   هه نوکه   بوو،  روون 
ئه م  به نرخی  ره هه ندی  نابێت  به اڵم  ئه بیته وه .  ون 
به   پشتبه ستن  پێویستی  بچێت.  له بیر  پرۆسه یه مان 
به رژه وه ندی  خ��اوه ن  گروپه ی  له و  گه وره تر  گروپی 
به رژه وه ندیه   گونجانی  ئه بێته  هۆی  به ناچار  تایبه ته ، 

دیموکراتی  چۆنایه تیه کی  سیاسه ت  و  جیاوازه کان 
به هێزتر په یدا ئه کات. 

کۆمه اڵیه تی  ده سه اڵتی  تایبه تی.  موڵکایه تی     
یان  ئه بێت  دروست  تایبه تیه وه   موڵکایه تی  له   یان 
تایبه تی  دژایه تی ئه کات. مانای یاسایی موڵکایه تی 
هه ڵگری دوو مانای ته واو ناکۆک به  یه که : یه کیکیان 
ده سه اڵتی که س به سه ر به شیک له  سروشتی ده رونی 
)واته  مافی ره ها( و ئه وی تریان ده سه اڵتی به سه ر 
مرۆڤه کانی تره وه  که  ده رئه نجامی ده سه اڵته  به سه ر 
سروشتدا. زانای زانسته  سیاسیه کان ته نها سه روکاری 
له گه ڵ مانای دوهه می موڵکایه تی تایبه تیدایه ، واته  
به شه ی  ئه م  به رهه مهێنان.  ئامێره کانی  موڵکایه تی 
موڵکایه تی ده سه اڵت ئه هێنێت، ده سه اڵت له  بازاڕی 

کار و بازاڕی کااڵ و بازاڕی سیاسه ت.
په یوه ندی  که   کرداره   خاوه نی سێ  موڵکایه تی     
له   )به تایبه تی  به گشتی  که   هه یه   ده سه اڵته وه   به  
تیایدا  کۆمه اڵیه تی  و  سیاسی  ژیانی  که   ئه وروپا 
ده قگرتوتره  له  ویالیه ته  یه کگرتوه کانی ئه مه ریکا( له  
بازاڕی  له   لێهاتووه :  ده زگای  وه ک  رێکخراودا  سێ 
کااڵدا  له بازاڕی  کارمه ندان،  ئه نجومه نی  وه ک  کاردا 
ل��ه رووی  سیاسه تدا  ل��ه ب��ازاری  کارتل،  به شیوه ی 
له رووی  و  بازرگانی  ژووره کانی  وه ک  جوگرافیاوه  

کارکردنه وه  وه ک ئه نجومه نی پیشه یی.
   له به رامبه ردا یه کێتیه کانی کرێکاران )له  ئه وروپا( 
هه وڵئه ده ن له رێگه ی ده سه اڵتی گشتی و دروستبوو 
و  رێکخراودا  له یه ک  هه ندێکجار   - کرێکاران  له  
کار  ب��ازاڕی   - رێکخراوێکدا  له چه ند  هه ندێکجاریش 
هه ره وه زیه کانی  رێکبخه ن.  سیاسی  ده سه اڵتی  و 
له سه ر  کاریگه ریان  م��ه س��ره ف  و  به رهه مهێنان 
ده سه اڵتی موڵکایه تی له  بازاڕی کااڵدا هیچی ئه وتۆ 

نیه .
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له   لێکۆڵینه وه   و  رێکخراوانه   له م  لێکۆڵینه وه      
بۆ  رێکخراوه یی  ده س��ه اڵت��ی  گۆڕینی  ئامێره کانی 
سیاسیه کان  زانسته   زانای  بۆ  سیاسی،  ده سه اڵتی 
په رشوباڵو  .لێکۆڵینه وه ی  هه یه   زۆری  گرنگیه کی 
به اڵم  زۆره ،  زۆر  ف��ش��اره وه   گروپه کانی  ل��ه ب��اره ی 
هێشتا شیکردنه وه یه کی پراکتیکی ناسک و به راستی 
گۆڕانی  رێگه کانی  ن��ه دراوه .  ئه نجام  مامۆستایانه  
ئه م دۆخانه  )بۆ  بناغه ی  له سه ر  ئابوری  ده سه اڵتی 
ده سه اڵتی سیاسی( له  واڵت و بارودۆخه  جیاجیاکاندا، 
جیاوازه . له رووی شیکردنه وه ی ده سه اڵتی سیاسیه وه ، 
ئابوریه   گ��روپ��ه    رێ��ژه ی��ی  هێزی  له   لێکۆڵینه وه  
ره قیبه کان، چه ندجار زیاتر  گرنگتره  له   لێکۆڵینه وه ی 
هه ندێک  له   تایبه تی.  مانای  به   سیاسیه کان  ده زگا 
و  کارمه ندان  ئینگلته را(  و  ئه ڵمانیا  )وه ک  واڵتانی 
ئه چنه   راسته وخۆ  ئابوریه کان،  ده زگا  به ڕێوەبه رانی 
ناو په رله مانه وه . له  واڵته کانی تردا )وه ک ئه مه ریکا( 
تره .  ناڕاسته وخۆ  رێکخراوانه (  )ئه مجۆره   نفوزی 
ئینگه لته را(  و  ئه ڵمانیا  )وه ک  واڵت��دا  هه ندێک  له  
یه كێتیه کانی کرێکاران هه ر رێکخراوی پیشه یی نین، 
تردا )وه ک فه ڕه نسا  له  واڵتانی  به ڵکو سیاسیشن. 
به   یه کێتیه کان  ئه مه ریکا(  بارودۆخدا  له هه ندێک  و 
روکه ش خۆیان له  چونه  ناو سیاسه ت به دوور ئه گرن.
   که وابوو ئامێره کان و شێوه کانی گۆڕانی ده سه اڵتی 
ئابوری بۆ ده سه اڵتی سیاسی زۆر جیاوازن و له گه ڵ 
هه موو ئه مانه شدا ئه بینین که  چه ند نمونه یه ک قابیلی 
له سه ر  تایبه تمه ندیه کانیان  ئه بێت  که   دیاریکردنن 
بناغه ی لێکۆڵینه وه ی پراکتیکی رونتر دیاری بکرێت. 
باشی  به   سیاسیه کان  زانسته   زانای  ئه بێت  لێره وه  
ئاشنای چینه  کۆمه اڵیه تیه کان و ریکخستنی ئابوری 

بێت. 
   بااڵده ستی سیاسه ت و بیرۆکراتیه ت. په یوه ندی 

کالسیکی رابردوو له  نیوان ئابوری و سیاسه تدا، له  
ده سه اڵتی  که   ده رئه که وێت  وا  هه نوکه   گۆڕاندایه . 
سیاسی له  حاڵه تی رزگارکردنی خۆیه تی له  کۆتوبه ندی 
ئابوری و ته نانه ت رووی له وه یه  خۆی ببێ به  بناغه یه ک 
به شێوه یه کی  ئابوری.  ده سه اڵتی  به ده ستهێنانی  بۆ 
گشتی بڕوا له سه ر ئه وه یه  که  رووکردنه  بیرۆکراتیه ت 
سیمای ره وتێکه  که  ئه بێته  هۆی تیوره کانی الیه نگری 
ده گوترا  که   مانایه   به و  به ڕێوبه ران،  حکومه تی 
به ڕێوبه رانی به شه  تایبه تی و ده وڵه تیه کان، هێواش 
ئه که نه   شانۆ  له   په رله مانه کان  و  موڵکدار  هێواش 
ده رێ. بێگومان رووکردنه  بیرۆکراسی دوو سه رچاوه ی 
بۆ  یه کیکیان گۆڕینی دیموکراسی په رله مانی  هه یه : 
دیموکراسی جه ماوه ری و ئه وی تریان به جێهیشتنی 
ئابوری پشبه ستوو به  کێبڕکێ و گه یشتن به  ئابوری 
له   و  دیاره   ره وته   ئه م  که   ئه وه دا  له گه ڵ  رێکخراو. 
پێش چاوی خودی ئێمه  به رده وامی به  پێشکه وتنی 
سیاسی  ده سه اڵتی  نیه   پێویست  به ناچار  ئ��ه دات، 
و  فراوانی  زۆربونی  بیرۆکراته کان.  ده ست  بکه وێته  
ژماره ی بونیادی بیرۆکراسی، ته نها ره نگه  نیشانه ی 
بااڵده سته کان،  کۆمه اڵیه تیه   گروپه   که   بێت  ئه وه  
هه موو رۆژێک پێویستیان به  بیرۆکراتی زیاتر هه یه  
سیاسی  ده سه اڵتی  کاره کانی  بتوانن  ئ��ه وه ی  بۆ 
ژماره ی  زوربونی  ئه ڵین  ئه وه ی که   به اڵم  راپه ڕێنن. 
ده سه اڵتیانه ،  زیادبونی  به مانای  بیرۆکراته کان 
له   مه سه له یه   سێ  جیانه کردنه وه ی  ده رئه نجامی 
رووکردنه   ئه گوترێت  پێی  که   شته دا  له و  یه کتر 
بیرۆکراسی، دوهه م  بیرۆکراسی: یه که میان ره فتاری 
بونیادی بیرۆکراسی، سێهه م ده سه اڵتی بیرۆکراسی.  
بیرۆکراسی  یان  ئیداری  ره فتاری  نیه   تیا  گومانی 
)که متازۆر به مانای کاری یه ک ریتم و دوباره  له بری 
چاالکی  په ره سه ندندایه .  له   خوڵقاندن(  و  داهێنان 
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حوکمه .  له م  نیه   به ده ر  به ڕێوبه رایه تیه کدا  هیچ  له  
لێره دا ناچینه    ئه و وتوێژه وه  ئایا ره فتاری له مچه شنه  
به   ئ��ه وه   به سه   ئه وه نده   هه ر  نا،  یان  سودمه نده  
تا چه ند  ژیاندا  له   ئێمه   ئاسایشی  که   بێنینه وه   بیر 
به ستراوه  به  باشی ره وتی ئه مجۆره  کاره  یه ک ریتم و 
دوباره بوانه وه . جگه  له مه ش به هیچ شیوه یه ک راست 
نیه  که  بڕیاره کانی بیرۆکراته کان )چ له  ده وڵه ت یان 
له  که رتی تایبه تیدا( هه مویان یه ک ریتم و دوباره ن. 
زۆرێک له م بڕیارانه  ره هه ندی داهینان و خوڵقاندنیان 
ئه درێن  رابردوو  دیدی  بناغه ی  له سه ر  نه   و  تیادایه  

و نه  له سه ر بناغه ی رێساکانی کاریان پی ئه کرێت. 
دیاریکردنی  به پێی  و  بابه ته که   پێی  به   بڕیارده ر 
خۆی زۆر بڕیار ئه دات و لێره وه  کاره که ی خه سڵه تی 
یاسادانان وه رئه گرێت. دواجار نابێت ئه وه  فه رامۆش 
زنجیره   واته   بیرۆکراسیانه  -  رێکخستنی  که   بکه ین 
پله یه ک که  تیایدا فه رمانه کان له سه ره وه  بۆ خواره وه  
و به رپرسیارێتیه کان له  خواره وه  بۆ سه ره وه  ئه که وێته  
ده وڵه تیه کان.  بابه ته   به   نیه   تایبه ت  ته نها   - کار 
هه یه ،  مه سه له یه وه   به م  په یوه ندیان  راستیه کان 

به ته واوی روونه .
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   ره واجی ره فتاری بیرۆکراسی و زیادبونی بونیادی 
له م  ب��ه اڵم  رودان��دای��ه .  له   ب���ه رده وام  بیرۆکراسی، 
له   نیه  که  ده سه اڵت )چ  ناچاری  پێشه کیه وه  ئه وه 
گواسترابێته وه   تایبه تیدا(  که رتی  له   چ  و  ده وڵه ت 
ئه بستراکت  به شیوه یه کی  ناکرێت  بیرۆکراته  کان.  بۆ 
به   ته نها  ب��درێ��ت��ه وه ،  مه سه له یه   ئ��ه م  وه اڵم���ی 
لێکۆڵینه وه ی پراکتیکی ئه کرێت روون بکرێته وه  که  
ئایا ده سه اڵت ئاڵوگۆر بووه  یان نا. به اڵم  به داخه وه  

ئه مجۆره  لیکۆڵینه وانه  زۆر ده گمه نن.
   یه کێتی سۆڤێت ئاشکراترین و به رزترین نمونه ی 
به   هه ر  نه ک  تیایدا  ده سه اڵتی سیاسی  که   واڵتیکه  
به رزترین پله  گه یشتووه، به ڵکو بناغه  و سه رچاوه ی 
نازی  ئه ڵمانیای  ئابوریه .  ده سه اڵتێکی  هه مووجۆره  
بوو.  گواستنه وه   ی��ان  تێپه ر  قۆناغێکی  نمونه ی 
هه موان ئه زانن که  حیزبی نازی به  هاوکاری سیاسی 
گه یشت  ئه ڵمانیا  تایبه تی  که رتی  سه رانی  مادی  و 
تایبه تی  که رتی  رابه رانی  بێگومان  ده س��ه اڵت.  به  
ئومێدوار بوون که  بۆ پێشخستنی به رژه وه ندیه کانیان 
سود له  حیزب وه ربگرن. به اڵم هه ر ئه وه نده ی حیزب 
ده سه اڵتی گرته  ده ست، خۆی له ژیر باری ده سه اڵتی 
خاوه ن  به   بوو  و  ده رێ  هێنایه   تایبه تی  که رتی 
له مه ش  ته نانه ت  و  ده سه اڵتێکی سیاسی سه ربه خۆ 
ده سه اڵتی  دروستکردنی  نیازی  به   و  رۆیشت  زیاتر 
ئابوری تایبه ت به  خۆی بوو. ئاشکرابوو که  ده سه اڵتی 
سیاسی تازه  له  بیری دروستکردنی پێگه یه کدایه  بۆ 
تایبه ت بێت به خۆی. گرنگی  ئابوری که   ده سه اڵتی 
کارتلی گۆرینگ له مه دا بوو. ئه م کارتله  له  گرێدانی 
ده زگا به رژه وه ندیه کانی به ره ی کرێکار و ئیس ئیس 
به رنامه ی  له ئه نجامی  ده ستبه سه راگیراو  پاره ی  و 
ئاریاییکرنی )سه رمایه کان( دروست بوو بوو. به اڵم 
گه وره   گۆڕانکاری  ئه نجامدانی  جه نگ،  رودان��ی  به  

واڵت  به رژه وه ندی  قازانجی  به   واڵتدا  ده زگاکانی  له  
ئه وه شدا  له گه ڵ  راوه ستا.  ناوبراو  روداوی  و  نه زانرا 
ئه وه  به ڵگه نه ویسته  که  ئه گه ر جه نگ روی نه دایه  یان 
نازیه کان سه رکه وتنایه ، هه مان نمونه ی سۆڤیه ت له  

ئه ڵمانیاشدا روی ئه دا.
به گشتی به رامبه ر به  بااڵده ستی ده سه اڵتی سیاسی، 
له هه مووی  ئه درێت.  پیشان  دوژمنانه   کاردانه وه ی 
هه وڵئه ده ن  هه ن  که سانێک  ئه وه یه   سه رنجراکێشتر 
ئه م دیارده یه  بگه ڕێنه وه  بۆ دیموکراسی. دیاره  ئه وه  
راسته   وه ک پێشتریش ئاماژه مان بۆ کرد، بێگومان 
دیدی دیموکراسی بۆ ده سه اڵتی سیاسی پۆزه تیڤه . 
 - هه یه   قسه یه   به م  بڕوایان  که   که سانێک  ب��ه اڵم  
نیه ،  زانستی  ته نها  شیوه یه ک  به هیچ  که   قسه یه ک 
مه به ستیان  هه یه  -  سیاسیشی  ره هه ندی  به ڵکو 
ئه یانه وێت  ناڕاسته وخۆ  به   و  له مه   زیاتره   شتێکی 
دینامیکیه تی  به هۆی  سیاسی  ده س��ه اڵت��ی  بڵێن 
ئه بێته   و  ئه هێنرێت  به کار  خراپ  دواجار  خۆیه وه ، 
ئه و  تۆتالیتاره کان.  ده زگ���ا  دروستبونی  ه��ۆی 
ئه که ن،  بروایه   ئه م  بۆ  پڕوپاگه نده   ره خنه گرانه ی 
رابردودا  له   که   ئه گرن  که سانێک  رێگه ی  له راستیدا 
له بری ده سه اڵتی سیاسی، ره خنه یان له  دیموکراسی 
ئه گرت. دۆمستر و بۆنال سه ریان له  گۆر هێنایه  ده ر 
و له م پێشه کیه  ده رونناسیه  الواز و بێ بناغه یه وه  که  
بڕوای به  به دکاری و خراپی سروشتی مرۆڤه وه  هه یه ، 
ئه و ئه نجامگیریه  ئه که ن که  گۆڕانی دیموکراسی بۆ 
و  ناچاریه   کارێکی  وپه رچی«  »هه رچی  حکومه تی 
کاتێکیش حکومه تی هه رچی و په رچی هاوکات بوو 
له گه ڵ ره وتی تازه ی ده ستێوه ردانی ده وڵه ته وه ، ئه وا 
تۆتالیتاریسم.  دروستبونی   هۆی  ئه بێته   ناچار  به  
حکومه تێکی  پێشنیاری  ده رده ،  ئه م  ده رمانی  بۆ 
ئه رستۆکراتی ئه کرێت. جۆری دوهه می کاردانه وه  له  
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بیرۆکراسی  وایه   بڕوایان  ئه و که سانه وه یه  که   الیه ن 
یه کسان  دیموکراسی  هه وڵئه ده ن  و  ئازادیه   دوژمنی 
له به رامبه ر  هه ردوکیان  و  فه ردی  ئازادی  به   بکه ن 

ده وڵه تدا دابنێن.
   که سانێک که  ئه م دووجۆره  کاردانه وه یه  له خۆیان 
پیشان ئه ده ن، هه مویان شتێک به  بناغه ی کاره که  
دائه نێن که  ناویان ناوه  نه ریتی شارستانیتی رۆژئاوا. 
بروایان وایه  ناوه ڕکی ئه م نه ریته  بریتیه  له  نه یارێتی 
له و  که   شێوه یه ی  به و  سیاسیدا  ده سه اڵتی  له گه ڵ 
مافه   بناغه ی  له سه ر  که   ده رئه که وێت  رژێمانه دا 
ته نها  بڕوایه   ئه م  به اڵم  دام���ه زراوه .  بنه ڕه تیه کان 
نه ریتی  درۆیه .  ئه وه   له به ر  تێدایه ،  راستی  به شیک 
ئاڵۆزتره   و  ده وڵه مه ندتر  رۆژئ���اوا  شارستانیتی 
له مانه . ده وڵه مه ندی ئه م نه ریته مان له  پۆلێنکردنی 
شێوازه کانی روانیندا بۆ ده سه اڵتی سیاسی باسکرد. 
رۆسۆیسم  ره گ��ه زی  گرنگی  به ڵگه نه ویسته   ئ��ه وه ی 
گرنگی  له   زیاتره   دیموکراسیدا،  نه ریتی سیاسی  له  
الیه نگرانی  و  لۆک  خۆبه خۆکانی  و  ناکۆک  تێزه  
ده سه اڵتی  که   نیه   تیا  گومانی  سروشتی.  یاسای 
سیاسی )چ له  حکومه تی خه ڵک و چ له  حکومه تی 
پاشایه تیدا(،  حکومه تی  له   چ  و  ئه رستۆکراته کان 
ره نگه  خراپ به کار بهێنرێت. ئه وه ی جێگه  بۆ گومان 
رێگه   بتوانرێت  ده ستور  به   که   ئه وه یه   ئه هێڵێته وه  
ئه مڕۆی  بگیرێت. کێشه ی  به کارهێنانه کان  له  خراپ 
ده سه اڵتی  سنوردارکردنی  به رله وه ی  دیموکراسی 
له   عه قاڵنینانه یه   سودوه رگرتنی  بێت،  سیاسی 
به شداری  شوینه کانی  و  رێ  و  سیاسی  ده سه اڵتی 

خه ڵک له  کاره کانی ده سه اڵتی سیاسیدا.

٥-دیاریکردنیدهسهاڵتیسیاسی
هه یه   گومانی  که س  که م  سۆڤیه ت  یه کیتی  له      

کوێدایه .  له   سیاسی  ده سه اڵتی  ناوه ندی  ل��ه وه ی 
گومانی  که س   1934 یۆنێوی  پاش  ئه ڵمانیاشدا  له  
هه موو  )نازی(  پاوانکه ری  که  حیزبی  نه بوو  له وه دا 
له   به اڵم  کۆکردۆته وه .  له خۆیدا  سیاسی  ده سه اڵتی 
دیموکراسیه  لیبرالیه کاندا )و به  گشتی له و رژێمانه دا 
دام��ه زراون(  بنه ڕه تیه کان  مافه   بناغه ی  له سه ر  که  
دیاریکردنی ده سه اڵتی سیاسی بی ئه ندازه  زه حمه ته . 
سه رچاوه   سیاسی  ده سه اڵتی  ب��ه وه ی  ئیمه   ب��روای 
ته نها  ره نگه   وه رئه گرێت،  ئابوریه وه   ده سه اڵتی  له  
ئاماده   پێویست  شیکردنه وه ی  بۆ  چوارچێوه یه ک 
چاڵه مان  ئ��ه و  پێشتر  به تایبه تی  چونکه   بکات، 
موڵکایه تی  له   باسکرد که  »ده سه اڵتی کۆمه اڵیه تی 
تایبه تیه وه  سه رچاوه  ئه گرێت یان ئه که وێته  دژایه تی 
)موافق(  له گه ڵ  بیروڕای  دابه شکردنی  کردنی«. 
شیکردنه وه ی  لێره وه   جیاوازه ،  نه یار)مخالف(  و 
له روانگه ی  دوالیه نیه   په یوه ندیه   ئه م  ئه زمونیانه ی 
زۆر  سیاسیه کان  زانسته   زانای  بۆ  کۆمه ڵناسیه وه ، 

گرنگی تایبه تی هه یه .
   لێکوڵینه وه  له  رژێمه کانی حومکڕانی زۆر یارمه تی 
حکومه ت  شێوه ی  نادات،  کیشه یه   ئه م  چاره سه ری 
ده س��ه اڵت  دابه شکردنی  واق��ع��ی  ش��ێ��وه ی  ره ن��گ��ه  
تیوره ی  نه دات.  پیشانی  ره نگیشه   و  بدات  پیشان 
جیاکردنه وه ی ده سه اڵته کان ره نگه  ئاشکراکه ری ئه و 
کۆمه اڵیه تیه کان،  هیزه   هاوسه نگی  که   بیت  راستیه  
و  سیاسیه کانه   ده زگ���ا  هاوسه نگی  ه��اوش��ی��وه ی 
به شیوه ی  نه بێت.  وا  شێوه کیش  به هیچ  ره نگه  
ته نها  ده ستور  نیه .  بونی  وا  هاوشێوه بونی  ئاسایی 
سیاسی  ده سه اڵتی  کارکردنی  بۆ  چوارچیوه یه ک 
به ده سته وه  ئه دات، به اڵم  ئه وه  دیاری ناکات که  ئه م 
کارئه کات.  چۆن  یان  کێوه یه   ده ست  به   ده سه اڵته  
راب��ردووەوە   له   یاساییانه ی  چه مکه   ئه و  سه رجه م 
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پێمان گه یشتووه ، چه مکی نێگه تیڤن که  بێ ئه وه ی 
کارکردن  بواری  ته نها  بدات،  چاالکیه کان  به   شکڵ 
سنوردار ئه کات. هاواڵتی هه ر له به ر ئه م خه سڵه ته ی 
یاساکان، خاوه ن که مترین زه مانه ته . راستی تایبه تی 
ئه م حوکمه  ده سه اڵتدارێتی ده ره کیه  که  تا هه نوکه  
خۆمان له  به کارهێنانی به  دوور گرتبوو. ئه م چه مکه  
رونی ناکاته وه  که  مافی حوکمرانی هی کێیه  یان چ 
سودێکی  چ  ئه شێت  یان  رێگه پیدراوه   لێی  سودێک 
لی وه ربگیرێت، ته نها سنوری ده سه اڵتی یه که یه کی 
چه مکی  ئه کاته وه .  جیا  دی  یه که یه کی  له   زه وی 
واته   شێوه یه ،  به هه مان  ده ق��اوده ق  موڵکایه تیش 
کۆمه اڵیه تیه که ی  کارکردنه   یان  موڵکایه تی  بابه تی 
ئاشکرا ناکات، ته نها مافی ده ستکاریکردنی مرۆڤ بۆ 
به شیک له  سروشتی ده رکی دابین ئه کات. له  الیه کی 
ره وای  شێوه ی  که   ئه دات  پیشانی  ده ستور  تره وه  
ئه گه رچی  چیه .  سیاسی  ده سه اڵتی  به کارهێنانی 
نابێت گرنگی ئه م دوو الیه نه ی ده ستور به که م بگرین، 
پراکتیکی  لێکۆڵینه وه ی  نابێت  له هه مانکاتدا  به اڵم  
ده سه اڵتی  دابه شکردنی  له باره ی  کۆمه ڵناسیانه  

سیاسیشه وه  فه رامۆش بکه ین.
   

له چاوتروکانێکدا  ب��ارودۆخ��دا  له هه ندێک 
ده رئه که وێت ده سه اڵتی سیاسی له  کوێدایه . 
ئابڵوقه دانی  کاتی  بارودۆخه ،  ئه م  نمونه ی 

ئه مجۆره   و  س��ه رب��ازی  حکومه تی  جه نگی، 
نازی  به ناوبانگی  پسپۆری  شمیت  کارل  دۆخانه یه . 
وتبوی:  نازی  به   ببێ  ئه وه ی  پێش  ده ستوردا،  له  
له کاته  په شێویه کاندا  »حوکمڕانی الی که سێکه  که  
ده رئه نجامه کانی  گه رچی  ئ��ه وه «  الی  ب��ری��اردان 

تیوره ی شمیت له باره ی حوکمڕانیه وه ، بۆ ئێمه  
جیگه ی قه بوڵ نیه . به اڵم ئه وه  ئاشکرایه  که  

لێکۆڵینه وه ی ئه مجۆره  دۆخه  په شێوانه  هێمای گرنگ 
له   که   ئه دات  به ده سته وه   مه سه له یه   به و  سه باره ت 
دۆخه  »ئاسایی«ه کاندا، له  کوێ به دوای ده سه اڵتی 
سیاسیدا بچین. یه کیک له  دۆخه  نائاسایه کان له  رۆژی 
هاته پێشێ.  نازیدا  ئه ڵمانیای  له   یۆنیۆی 1934   30
تا ئه و رۆژه  مومکین بوو گومان هه بوو بێت که  ئایا 
ده سه اڵتی سیاسی به ته نیای له ده ست حیزبدایه ، تا 
له ده ستی پێکهاته یه ک له  حیزب و سوپا و سه رانی 
پاکتاوکردنی  به اڵم  تر.  ئه وانی  و  تایبه تی  به شی 
گروپی رۆم و ژه نه ڕاڵه کان و ئه وانی تر، به  ته واوی 
ئاشکرای کرد که  حیزب ده سه اڵتی سیاسی بۆ خۆی 

پاوان کردووه .
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٦-دهسهاڵتیسیاسیوئازادی

   له سه ره تای باسه که دا جه ختم له وه  کرد که  ده سه اڵتی 
سیاسی نه  بەچه مکی وزه ی فیزیا ئه پێورێت و نه  تاکه  
ده ربرینی  به اڵم   سیاسیه کاندا.  زانسته   له   چه مکه  
بابه ته که  وه ک »ده سه اڵت له به رامبه ر بیرکردنه وه «شدا 
زیاد له  سنور ره نگی ئایدۆلۆژی و رۆشنبیری پیوه یه . 
ئه گه ر مێژوو ته نها بریتی بوایه  له  پیکدادانی گروپه  
ده سه اڵتداره کان له گه ڵ خاوه نانی بیرکردنه وه دا، ئه وا 
بیرکردنه وه  هه میشه  ئه دوڕا. گومانی تیا نیه  سیاسه ت 
ئه م  و  به هیزه کانه   گروپه   نێوان  ناکۆکی  به مانای 
ناکۆکیانه ش به  سه رکه وتن یان شکانی یه کێک له  دوو 
الیه نه کان یان رێکه وتنی نیوانیان کۆتای دێت. به اڵم 
ره نگه  هه ر یه کیک له  گروپه کانی ناکۆکیه که ، له م هه وڵ 
و ملمالنێیه دا له  سنوری به رژه وه ندی تایبه تی تێپه ڕێت 
و ببێ به  الیه نگری بیری ئازادی که  هه ستیارترین و 
بنه ڕه تیترین وێنایه  له  فه لسه فه ی سیاسیدا. نمونه یه ک 
ئه هێنینه وه . گریمان یاساکانی کۆچکردنی )ئه مه ریکا(
تان شیکردۆته وه  و به و ئه نجامه  گه یشتون که  هه ندێک 
گروپ له  که رتی تایبه تیدا بۆ ئه وه ی کرێکاری هه رزانیان 
ده ستبکه وێت، فشاریان کردووه  بۆ ئه وه ی ئاسانگیری 
زیاتر له و یاسایانه دا بکرێت. به اڵم ئه و لێکۆڵینه وانه ی 
تا ئێره  کردوتانه ، ته نیا به شێکه  له  کاری ئێوه  وه ک 
یاساکانی  شیکردنه وه ی  سیاسیه کان.  زانسته   زانای 
کۆچکردن له  گوڕینی میژووی ویالیه ته  یه کگرتوه کانی 
که وابوو  گرنگه .  ئه ندازه   به هه مان  ئه مه ریکاشدا، 
فه لسه فه ی سیاسی ئه بێت ئه وه  دیاری بکات که  هه ر 
گروپیکی ده سه اڵتدار تا چ سنوریک له  به رژه وه ندیه  
هیگڵ(  زاراوه ی  )به   هه نده کیه کانی  یان  تایبه ت 
یان  گشتی  به رژه وه ندی  له   پشتگیری  و  تێئه په ڕێنن 

هه مه کی ئه که ن.

ئاسان  به هیچ شیوه یه ک  ئه م خاڵه   دیاریکردنی     
جیاکردنه وه ی  پێشه وه ،  بچینه   هه رچه ند  نیه . 
ئایدۆلۆژیا له  هه قیقه ت زه حمه تر ئه بێت. به شیک له م 
ئایدۆلژیانه ی  زه حمه تیانه  ئه گه ڕێته وه  بۆ خه سڵه تی 
باسمان  پێشتر  )که   دیموکراسیه کاندا  له   سیاسه ت 
بۆ  ئه گه ڕێته وه   شیکردنه وه دا  دوا  له   به اڵم   کرد(، 
هه ر  بیرورای گشتی.  له   ده سه اڵت  گه وره ی  فشاری 
رژێمێکی سیاسی هه وڵئه دات، دروشمه  ئه خالقیه کانی 
بچه سپینێت.  خه ڵکیدا  زیهنی  له   حوکمران  گروپی 
هه رچه ند گرفت و ته نگژه کان زیاتر بیت، سه پاندنی 
ئه م دۆخه  به شێوه یه کی سه ختگیرانه تر و توندتره وه  
بۆ  په نا  به رامبه ردا  له   تاکیش  ئه درێت.  ئه نجام 
شێوازه  جیاوازه کانی شاردنه وه  ئه بات و له  هه ندێک 
قۆناغی مێژوویدا، دواجار ئه وه  درۆزنه  که  به  پله ی 
قاره مانێتی ئه گات. درۆ )به شیوه ی جیاواز( ئه بێ به  
پارێزه ر و زه مانه تێک بۆ تاک له به رامبه ر پروپاگه نده ی 
سه ر تاپاگیردا. هه ر له به ر ئه مه ش من گومانم له  به های 
ته کنیکی زۆر پێشکه وتوی هه ڵسه نگاندنی دیده کان و 
گومانه وه   به   که   دیدێک  هه ر  به تایبه ت  بیروڕاکانه ، 
بکات.  هاوچه رخ  کۆمه ڵگای  بونیاده کانی  ته ماشای 
رویه که وه   له هه موو  ئۆرێل  جۆرج   »1984« کتێبی 
نوسینێکی عاقالنه  و دره وشاوه یه ، به اڵم  له و فاکته  
غافله  که  له  هه ر شوێنێک ده سه اڵتی سیاسی هه بێت، 

فشار و ناچارکردنیش هه یه .
فه یله سوفه   سه رنجراکێشترین  ل��ه   یه کیک     
خاڵه ی  ئه م  پیرس  چارلز  به ناوی  ئه مه ریکه یه کان 
بیروڕا«  »سه قامگیرکردنی  به ناوی  وتارێکدا  له  

به کاریگه رترین شێوه  به مشێوه یه  ده ربڕیوه :
به سه ر  هه میشه   ده س��ه اڵت��خ��وازان��ه   »ش��ێ��وازی     
مرۆڤه کاندا زاڵ ئه بێت. که سانێک که  له  ده وڵه ته کاندا 
ئامرازه کانی زۆریان به شێوه یه کی رێکخراو له  ده ستدایه ، 
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هه رگیز بڕوا ناکه ن که  به ڵگاندنه  ترسناکه کان نابێت 
ده ربڕین  ئ��ازادی  ئه گه ر  ته نانه ت  بکرێت.  قه ده غه  
نه بێت، دیسان  ناسروشتیش  ته نگپێهه ڵچنینی  توشی 
ئه خالقی  توقاندنی  له   شتێک  به   بڕوا  یه کێتی  هه ر 
دابین ئه کریت که  ئابڕومه ندانی کۆمه ڵگا ئه یسه لمینن. 
ئاشتی  رێگه ی  ده سه اڵتخوازی،  شێوازی  ئه نجامی  له  
و ئارامی ئه کرێته وه . هه ندێک لێکنه چون و جیاوازی 
ترسناک  به   )که   تریان  هه ندێکی  ب��ه اڵم  قه بوڵه ، 
له   قه ده غانه   ئه م شته   ئه کرێت.  قه ده غه   ئه ژمێرێت( 
واڵت و قۆناغه  جیاجیاکاندا، جیاوازه . به اڵم  به هه رحاڵ 
له هه ر کوێ بن ئه وه  به سه  پیشانی بده ن که  بڕواتان به  
یه کیک له  بروا قه ده غه کراوه کانه ، بۆ ئه وه یی ببینن که  
چۆن به  دڵره قی و توندیه که وه  که  ته نها به  روکه ش له  
گورگکوژی ناسکتره ، ره فتارتان له گه ڵ ئه کرێت. هه ر 
فکری  خزمه تکارانی  گه وره ترین  ته نانه ت  ئه مه   له به ر 
مرۆڤایه تی هیچ کاتیک نه یانوێرا و ئێستاش ناوێرن، که  
هه موو بیرکردنه وه کانیان ئاشکرا بکه ن. له به رئه وه  هه ر 
مه سه له یه ک که  بڵێن بۆ ئاسایشی کۆمه ڵگا پێویسته ، 
ئه بیت ته نانه ت پیش ئه وه ی تاوتوێ بکرێت گومانی 
لی بکریت. ئه وه ی جێی سه رنجه  ئه وه یه  ئازاردان و 
عه زیه تکردن هه ر له  الیه ن که سانی دیه وه  ئاراسته مان 
به   بروایان  ببینن  هه رئه وه نده ی  که سه کان  ناکرێت. 
مه سه له یه ک هێناوه  که  به  پێی په روه رده بونیان ئه بوو 
بێزاربن لێی، زۆر ناڕه حه ت ئه بن و خۆیان ئه شکه نجه  
ئه که ن. لیره وه  تاکی ته ندروست و میهره بان ناتوانێت 
خۆی له  ته سلیمبون به و وه سواسه  به  دور بگرێت که  
سه رچاوه کانی  دادوه ری  به رده م  بخه نه   بیروڕاکانیان 

ده سه اڵت«.

سهرچاوه:
ترجمه   قانون.  و  قدرت  و  ازادی  نویمان:  فرانتس 
عزت لله  فوالدوند. شرکت سهامی انتشرات خوارزمی. 

تهران چاپ اول1373. 
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ەدالەت و
ع

موکراسی
دی

حیکایەتێکی  ک��ورت��ەی  گ��ێ��ڕان��ەوەی  ب��ە  قسەکانم 
پێش  س��اڵ  چ��وارس��ەد  بە  نزیک  کە  سەرنجڕاکێش، 
ئێستا لە گوندێکی فلۆرانس بۆ گوندنشینەکان ڕوویدا، 

دەستپێدەکەم.
   تکایە بە وردی و جوانی سەرنجی ئەم ڕووداوە مێژووییە 
بدەن چون بە پێچەوانەی شێوەی باو، پێویست ناکات 
حیکایەتەکە بەتەواوی ببیستن تا دەرسێکی ئەخالقی لێ 
بگرن بەڵکوو هێندە نابات کە دەرەنجامەکە خۆی لێتان 

ئاشکرا دەبێت.
   دێهاتیەکان لە ماڵەوەبوون یان لە کێڵگە و مووچەکانیاندا 
ئیشیان دەکرد و هەرکەس سەرقاڵی ئیشی خۆی بوو. 
ئایینیەدا،  لێیدا. لەو سەردەمە  لەناکاو زەنگی کڵێسە 
واتا سەدەی 1٦ زاینیی، زەنگی کڵێسە ڕۆژی چەندجار 
لێدەدرا و بۆیە جێگەی سەرسوڕمان نەبوو و خەڵکەکە 
ڕاهاتبوون. لێ ئەمجارەیان، زەنگەکە زۆر خەمبار دەهاتە 
گوێ. ئەم زەنگە بەم شێوە خەمبارە تەنیا ئەوکاتانە 

لێدەدرا کە کەسێک بمردایە.

ماگۆ
سارا

نووسینی: خۆسێ 

وڵکار
وە گ

ە: کا
سییەو

ە فار
و. ل



97

لێکۆڵینەوەوتارو73

کە  ئاگاداربوون  لەبەرئەوەی  دێکە  خەڵکی  بەاڵم 
ئەم  بۆیە  نەبوو  مردن  لە  ڕوو  و  نەخۆش  کەس 

دەنگەیان بەالوە سەیربوو.
ک��ۆاڵن.  ڕژان��ە  ژن��ان  ناقووسەکە  دەنگی  لەگەڵ 
مندااڵن کۆبوونەوە. پیاوان دەستیان لە کشتوکاڵ 
و ئیش هەڵگرت. پاش ساتەوەختێک هەموویان لە 
بوون  بەر کڵێسا کۆبوونەوە. چاوەڕوان  گۆڕەپانی 
بزانن ئەمجارە دەبێ بۆ کێ بگرین. زەنگەکە چەند 
خولەکێک بەردەوام دەنگی دەهات پاشان بێدەنگ 
و  کرایەوە  کڵێسە  دەرگ��ەی  ساتێک  پاش  ب��وو. 
دێهاتیەک لەبەر دەرگاکە دەرکەوت. لێ چون ئەم 
ئیشی  هەمووڕۆژێک  کە  نەبوو  کەسە  ئەو  زەالمە 
خەڵکەکە  کە  بوو  ئاسایی  بوو  ناقووسەکە  لێدانی 
کێ  ئەی  کوا؟  لێدەرەکە  زەنگ  ئەی  بپرسن  لێی 
من  و  لێرەنیە  ))ئەو  گوتی:  گوندیەکە  مردووە؟ 
دووب��ارە  دێکە  دانیشتوانی  لێدا((  زەنگم  ئەمڕۆ 
نەمردووە؟((  کەس  ))کەوابێ  کرد:  پرسیاریان 
مرۆڤ  شێوەی  لە  کەسێک  ))نا  گوتی:  کابراش 

عەدالەت  چون  لێدا.  زەنگم  عەدالەت  بۆ  من  نا، 
لەبەرئەوەی  دابێت.  ڕووی  چی  بڵێی  م��ردوە((. 
یامارک(  )کێنت  دێ،  چاوچنۆکی  دەرەب��ەگ��ی 
دەستی  و  ئەکرد  داگیر  عەرزەکانی  بوو  ماوەیەک 
ئەگرت بەسەریاندا و ڕۆژ بە ڕۆژ پانتایی زەویەکانی 
بەدەست  کە  زەویانەی  ئەو  و  ئەکرد  زیادی  خۆی 
خەڵکەوەبوون بەرەبەرە ڕوو لەکەمی بوون. دێهاتی 
ناعەدالەتیە  ئەم  لەبەرامبەر  لەپێشدا  غەدرلێکراو 
ناڕەزایی دەربڕی. داوای یارمەتی لە کمیسیۆن کرد 
لە مەحکەمە  قەناعەتەی  ئەو  هاتە سەر  لەئاکامدا 
سکااڵ تۆماربکات. بەاڵم ئەمانە هیچیان پێنەکرا و 
بەردەوام  داگیرکردن و دەس بەسەر زەویدا گرتن 
نائومێد،  و  ئەمەل  بێ  دێهاتی  کابرای  ناچار  بوو. 
هەموو  کە  گ��ون��دەوە،   - ڕێگەی   لە  دا  بڕیاری 
تەمەنی لەوێ ژیابوو و دڵ سافانە دێکەی بە پان 
و بەرینیی دنیا بەرانبەر دادەنا، - مردنی عەدالەت 

بە هەمووان ڕابگەیەنێت.
   ڕەنگە وای بۆچوو کە بەم ئیشە، کە پیشاندەری 

خۆسێ ساراماگۆ
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دەتوانێ  مرۆڤێکە  بێزاریی  و  توڕەیی  ئەوپەڕی 
هەستی خەڵک بجووڵێنێت وەها تەئسیریان لەسەر 
دابنێ کە هاوکات هەموو زەنگەکانی دنیا - بەبێ 
و  بیروڕا  و  نەتەوەیی  جیاوازی  لەبەرچاوگرتنی 
داب و نەریت - بۆ ڕاگەیاندنی مردنی عەدالەت و 
بێدەنگ  و  کپ  قیامەت  ڕۆژی  هەتا  و  بزرنگێنەوە 

نەبن.
   ئەو ساویلکانە وای دانابوو دەنگی ئەم زەنگە، 
دەڕوات  بەشار  شار  و  ب��ەدێ  دێ  و  بەماڵ  ماڵ 
دەتوانێت  دەزانی  وای  دەشکێنێت.  و سنوورەکان 
زەنگ  دەنگی  لە  زەریاکان  و  چەم  هەموو  لەسەر 
پردێ هەڵبەستێت و خەوی هەموو دنیا بزڕێنێت.

گوندیەکان  ئایا  ڕووی��دا.  چی  پاشان  نازانم     
تا  دا  یارمەتیان  و  گوشی  پیاوەیان  ئەم  دەستی 
تابلۆ و هێماکان بگوازنەوە بۆ شوێنی خۆی یان 
بەپێچەوانەوە، دێهاتیەکان دوای بیستنی مردنی 

عەدالەت، بە سەرشۆڕی و دڵگوشراوی 
گەڕانەوە سەر ژیانی پڕ لە مەینەت 
هەرچۆنێک  ڕابردوویان؟  ئازاری  و 
مێژوو  ک��ە  ئاشکرایە  بووبێت 
هەموو  باسی  وردی  بە  هەرگیز 

شتەکان ناکات...
   وادەزانم ئەمە یەکەمجارە کە لە 
شوێنێکی ئەم دنیاە زەنگێک یان 
مەفرەقی  گیانی  بێ  جەرەسێکی 

مردنی  جار  س��ەدان  ئ��ەوەی  پاش 
جارێک  ڕاگەیاندوە،  کەس  س��ەدان 

چیتر  ڕۆژەوە،  لەو  گریابێ.  عەدالەت  مردنی  بۆ 
هەرگیز  فلۆرانس،  شوومەی  زەنگە  ئەم  دەنگی 
ڕۆژێک  هەموو  عەدالەت  مردنی  بەاڵم  نەبیستراوە، 
کە  هەرئێستا  بەردەوامە.  لەسەربێت  ئەمڕۆشی  و 
یان  دوور  شوێنێکی  لە  قسەدەکەم،  ئێوە  لەگەڵ 
عەدالەت  خەریکە  زەالمێک  گوێماندا  لەپاڵ  نزیک، 
دەکوژێ و هەرجارێک کە عەدالەت دەمرێ دەڵێی 
ئەوانەی هیوایان پێی بوو یان چاوەڕوانی شتێکیان 
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چاوەڕوانی  ئێمەیش  مافی  کە  هەروا  دەکرد،  لێ 
شتێک لە عەدالەت بکەین، لە ئاستی ئەم کێشەیە 
و  چی  »گەزی  کوردی  بە  و  دەکەن  گێل  خۆیان 
عەدالەت  لە  هەیە  بۆمان  تەنیا  ئێمە  جاوی چی« 

بەس چاوەڕێی عەدالەت بکەین و هیچی تر.
   بەاڵم نە ئەو عەدالەتەی کە لە شانۆدا دەیبینین 
و  دەگێڕێت  حەکەم  و  قازی  دەوری  ئەکتەرێ  و 
بێهوودە  ڕەوانبێژیەکی  گوڵی  و  وشە  بە  عەدالەت 

دەڕازێنێتەوە و دەیسەپێنێت بەسەرماندا.
   نە ئەو عەدالەتەی کە ڕێگەی داوە چاوی ببەستن 
و بۆ لەخشتەبردنی خەڵک تای تەرازوەکە دەستی 
شمشێرەکەی  کە  عەدالەتەی  ئەو  نە  تێوەردەن. 
و  جیادەکاتەوە  جەستە  لە  سەر  بەالیەکدا  زیاتر 
ئەو  چاوەڕێی  بەپێچەوانەوە  ئێمە  ئەیپەڕێنێت. 
عەدالەتەین خۆبەزلزان نیە و یار و هاوڕێی ڕۆژانەی 
مرۆڤەکانە. ئەو عەدالەتەی کە لە مانای ڕاستەقینەدا 
زانستی  هاوتای  ئەوال  و  ئەمال  بەبێ  دروستکاری، 
ژیان  مانەوەی  بۆ  خواردن  کە  ئەوەندەی  ئاکارە. 
دەبێ  عەدالەتەش  ئەم  بەکەڵکە.  بەختەوەری  و 
ئەوەندە دەرباستی گیان و ڕۆحەکان بێت. دادگای 
بۆ هەموو شتێکی یاسا و ڕێسای خۆی بۆ داناوە و 
زیاد لەمانەش عەدالەتێکە تەئسیر دادەنێت ڕێز لە 
مافی بوون کە مافی هەرکەسێکە دەگرێت و وەکوو 

حوکمێکی ئەخالقی خۆی پیشاندەدات.
   بەختەوەرانە ناقوسەکان تەنیا بۆ مردن و شین 
گێڕی بەکارنەهێنراون. لێدانی زەنگ بۆ پیشاندانی 
بۆ  ئیمانداران  دەعوەتی  و  ئاهەنگ  و  کاتەکان 
ڕۆژگارانی  لە  بەکارهاتووە.  خواپەرستی  و  جێژن 
سروشتی  ڕووداوی  لە  خەڵکی  جەرەس  دوورت��ر، 
مەترسیەک  ه��ەر  ی��ان  ئاگرکەوتنەوە  و  الف��او  و 
کۆمەاڵیەتی  دەوری  ئەمڕۆکە  ئاگادارکردۆتەوە. 

زەنگ تەنیا بۆ کاروباری ئایینیە و بەس و ئیشی 
ئەو دێهاتیە دڵ فاسە فلۆرانسیە بۆ ئاگادار کردنەوە 
بە کارێکی شێتانە و خراپتریش لەقەڵەم دەدرێت. 
ئەمڕۆ  پۆلیس.  بە  دراوە  ئەمڕۆ  ئەو  کارەی  ئەو 
زەنگی کڵێسە ئەو ئەرکەی لەسەرشان نیە. ئێستا 
زەنگی تر - جیاواز لە زەنگی ئەو زەالمە دێهاتیە 
ئیمکانی  باسی  تا  سپێردراوە  پێ  کارەیان  ئەو   -
کە  بکات  عەدالەتێک  کردنی  دابین  و  دامەزراندن 
دەبێت هاوڕێی مرۆڤ بێت و ئارمانجی بەختەوەری 
ڕۆح و جەستەیە. ئینسانە و پارێزگاری ئینسانە. 
هەرچەند کە ئەمە شتێکی سەیرە و سەرسوڕهێنەر.
هەبێت  بوونێ  بەڕاستی  عەدالەتە  ئەم  ئەگەر     
نەخۆشی  و  برسێتی  لەبەر  کەسێک  نابێ  چیتر 
نابێ  ببوایە  ئەگەر  بمردایە.  )چ��ارەس��ەرک��راو( 
لە  بێت  تژی  بوونیان  و  ژی��ان  خەڵک  زۆرینەی 
بەرزتر  کە  تازانە،  زەنگە  ئەم  نەگبەتی.  و  ئازار 
هەر  دێت  زرنگەیان  دنیادا  هەموو  لە  ج��اران  لە 
بۆ  کە  کۆمەاڵیەتیانەن  و  بەرگری  بزوتنەوەی  ئەو 
بەپێی  دابەشکراو،  نوێ  عەدالەتی  بەرزکردنەوەی 
تا  دەیگۆڕن  و  ئەدەن  هەوڵ  مرۆڤەکان  لێهاتوویی 
هەموو تاکی مرۆڤ هەست بکا ئەم عەدالەتە هی 
خۆیەتی و الیەنگری ئازادیە و هەرشتێک کە ئازادی 
و حەق ئینکار بکات بەرەوڕووی دەوەستێتەوە. بۆ 
دامەزراندنی ئەم ئازادیە و بۆ بەکارهێنانی نیازمان 
بە کۆد هەیە تا هەموو مرۆڤێکی ئاقڵ و تێگەیشتوو 
لە  بتوانێت بەکاریبهێنێت و ئەمانەش تێکڕا، زیاد 
مرۆڤدا  مافی  دنیای  ڕاگەیاندنی  لە  ساڵە  پەنجا 
بنەڕەتیەیە  مافە  سی  ئەو  مەبەستم  نووسراوە. 
یان  لەبەرچاودەگیرێت  کەمی  بە  یان  ئەمڕۆکە  کە 
بە ئاڵۆزی و نادیارەوە باسی دەکەن. ئەم مافانە 
وەک چۆن چوارسەد ساڵ پێش، مافی موڵکداری 
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پێشێل  فلۆرانس  گوندنشینەکانی  ئ���ازادی  و 
لەوکاتە،  زیاتریش  بگرە  و  هەربەوجۆرە  دەک��را 
سووکایەتی بەم مافانە دەکرێ و ناشرینی دەکەن. 
بەو  پێویستە  مرۆڤ  دنیای  مافی  ڕاگەیاندنەکانی 
گۆڕانکاریەک  هیچ  بەبێ  و  نووسراوە  کە  شێوەیە 
و  حیزب  هەموو  بەرنامەی  جێگەی  لە  ئەمڕۆکە 
ڕێکخراوە سیاسیەکانی دنیا دابندرێت لەبەرئەوەی 
پاکی  و  دروس��ت��ی  و  ڕاس��ت��ی  و  قازانجیانە  ب��ە 
پیشان  ڕووناکی  بە  مەبەستەکانیان  و  ئوسول 
بڕواپێکراو  و  قایم  کۆڵەکەی  دەبێتە  و  دەدات 
ئەو  بەتایبەت  ڕێکخراوانە.  ئەو  بەرژەوەندی  لە 
بەرانبەر  لە  و  لەسەرە  چەپیان  ناوی  حیزبانەی 
ڕوداوە توند و واقیعیی تاڵی دنیای ئەمڕۆ بێهێز و 
الوازانە، سەریان سووڕماوە و لە جووڵە کەوتوون 
و  ئێستا  لە  ترسهێنەر  هەڕەشەی  بەرانبەر  لە  و 
و  ئابڕوو  و  عەقڵ  و  کەرامەت  سەر  بۆ  داهاتوودا 
ئیحساسی مرۆڤ، کەڕ و کوێرن و خۆ گێل دەکەن. 
جوانترین  و  سەرترین  شتانە  ئەم  کە  لەکاتێکدا 
ویست و حەزی هاوبەشی نێوان تاکەکانی مرۆڤە. 
ئەم خۆ گێل کردن و چاوپۆشینە هەروەها تێکڕای 
دنیا  سەندیکایی  بزوتنەوەی  و  )نەقابە(  سەندیکا 

لەخۆدەگرێت و شموولی هەموویان دەکات. 
نەخۆشی  و  گوێڕایەڵ  سەندیکای  ڕووەوە  لەم     
میرات  بە  ئێمە  بۆ  کە  )حکوومی(  دەس���ەاڵت 
و  جووڵەیی  بێ  لە  یەکەمە  بەرپرسی  ماوەتەوە 
دەرئەنجامی  خ��ۆی  کە  کۆمەاڵیەتی  داهێزرانی 
ئاوا  حەزناکەم  ئابووریە.  بوونی  دنیای  بە  ڕەوتی 
ئەگەر  خۆ  بم.  بێدەنگیش  ناتوانم  لێ  قسەبکەم 
ڕیگەم پێبدرێت شتێک بخەمە سەر حیکایەتەکانی 
ف��ەرەن��س��ی(  ن��ووس��ەری  و  )ش��اع��ی��ر  الفۆنتێن 
بەرەوڕووی  خۆی  وەختی  بە  ئەگەر  بەدڵنیاییەوە 

بە  پشیلەی  لەئاکامدا،  نەبینەوە  دیاردانە  ئەم 
دنیای بوونی ئابووری مشکی مافی مرۆڤ هەالهەال 

دەکات.
   ئەم دیموکراسیە زادە و بەرهەمی فکری ئاسینای 
دڵ سافە کە پێیان وابوو دەق و شێوازی کۆمەاڵیەتی 
دەیانگوت  و  سەردمەیە  بەو  تایبەت  سیاسی  و 
بەپێی ئەم سیستەمە هەر تاکێکی کۆمەڵگا مافی 
لەالیەن خەڵکەوە  بەرهەڵست  بێ  و  ئازادانە  هەیە 
ئەو  بایەخەکانی  لەسەر  بڕیار  و  هەڵبژێردرێت 
کۆمەڵگایە بدا و لە کار و چاالکی و بەرهەمی ئەو 
بێ،  بەرپرس  هەروەها  و  بێ  هاوبەش  کۆمەڵگایە 
بەڕاستی ئەم دیموکراسیە چی بەسەرهات؟ ئێستا 
ئەو کەسانەی کە گومان لە دڵپاکیان ناکرێت، یان 
ئەوانەی کە بەرژەوەندی خۆیان لەوەدا دەبینن کە 
بناسێت لەسەر ئەو قەناعەتەن  باشیان  بە  خەڵک 
ئەم  لەسەر  خەڵک  زۆرینەی  باری  ئەگەرچی  کە 
گۆی زەویە باش نیە و ئەمە شتێکی حاشاهەڵنەگر 
و ئاشکرایە سەرەڕای ئەمە نابێت بێ ئەمەل ببین 
دیموکراتدا،  ت��ەواو  نیزامێکی  چوارچێوەی  لە  و 
ئیمکانی ئەوە هەیە کە دەسەاڵتەکان  ئیحتیمال و 
ناچار بکرێن، - نەک بەتەواوی بەڵکوو تاڕادەیەک 
بەختەوەر  خەڵک  و  بگرن  مرۆڤ  مافی  لە  ڕێز   -
دەسەاڵت  و  سیستم  مەرجەی  بەو  دڵنیام  بکەن. 
لەسەر  کۆمەڵگا  کاروباری  بەڕوەبردنی  شێوەی  و 
بنەمای دیموکراسی بێت مافەکان دەستەبەر بکرێن 

بەاڵم واش نیە. 
نوێنەر  و  ب��دەی��ن  دەن��گ  دەت��وان��ی��ن  ڕاس��ت��ە     
ویست  و  ڕا  هەڵگری  نوێنەرە  ئەم  و  هەڵبژێرین 
ڕێگەی  لە  دەتوانین  کە  ڕاستە  ئێمەیە،  حەزی  و 
پارتە سیاسیەکانەوە، ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ 
لە  نوێنەرانە  ئەم  و،  پەرلەمان  بنێرینە  نوێنەر 
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بە  یان  تر  حیزبێکی  لەگەڵ  هاوپەیمانی  ڕێگەی 
بکەن  دروست  دەوڵەت  و  زۆرینەبن  خۆیان  تەنیا 
دیموکراتێک  بزاوی  ئیمکانی  ڕاستە  ئەمەش  بەاڵم 
لەوێشدا  هەو  و  پێدەکات  دەس��ت  پڕۆسەدا  لەم 

کۆتایی پێدێت.
   دەنگدەرەکان دەتوانن ئەو دەوڵەتەی کە حەزیان 
لێ نیە الی ببەن و بیڕوخێنن دەوڵەتێکی تر هەر 
بەاڵم  دابنێن.  جێگەی  لە  دەنگدانەوە  ڕێگەی  لە 
و  کاریگەریی  هیچ  ناتوانن  دەنگانە  ئەم  ئاشکرایە 
دەورێکی بەرچاویان لەسەر دەسەاڵتی ئابووری چ 
خودی  لەسەر  چ  و  واڵت��ەک��ەی  لە  چ  و  دنیا  لە 
کەسەکان هەبێت لەکاتێکدا ئەم دەسەاڵتی ئابووریە 
و  بااڵدەکات  ب��ەردەوام  کە  واقعییە  هێزی  تاکە 
کۆمپانیای  ڕێگای  لە  ئەویش  پەرەدەستێنێت. 
لەگەڵ  بەرژەوەندیان  کە  نەتەوەییەوەیە  چەند 
لە  دیموکراسی  کە  کۆمەڵگا  گشتی  بەرژەوەندی 

پشتە، یەک ناگرنەوە.
ب��ەاڵم  دەزان��ی��ن  ڕاستییە  ئ��ەم  ه��ەم��ووم��ان     
بە  ڕانەهاتووە  زەینمان  و  مێشک  لەبەرئەوەی 
هەمدیسان  بۆیە  ببینین  شتەکان  واقعی  ڕووت��ی 
بەجۆرێک  و  ئ��اراوە  دێنینەوە  دیموکراسی  باسی 
زیندوو  دیاردەیەکی  ئەوەی  وەک  دەکەین  باسی 
تەئسیردانەر بێت لەکاتێکدا تەنیا شێوە و ڕواڵەت 
و یاسا و ڕێساکانی ماونەتەوە کە زەرەر و ترسی 

بۆ کەس نیە و تەنیا بوونەتە داب و نەریت.
دەسەاڵتەکانمان  کە  نابینین  کوێر  زل  ئێمەی     
لە  خراپ  و  باش  مەرجی  و  هەل  بۆ  هەڵبژاردووە 
ژیانماندا. کەچی یەکەمین بەرپرسانی هەڵبژێردراو 
ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ دەبنە کۆمیسێری سیاسی دەسەاڵتی 
ئابووری بۆ دانانی یاسا و ڕێسای گونجاو و دواتر 
دەکرێن  شیرین  ڕیکالمەوە  ڕێگای  لە  یاسایە  ئەم 
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لەبەرچاومان و بە ڕەسمی یان تایبەتیی تەنیا لە 
بەرژەوەندی خۆیان دەینێرنە بازاڕی کۆمەڵگا بەبێ 

ئەوەی کەس دەنگی ناڕەزایی دەرببڕێت.
   دەبێ چی بکەین؟ ئەمڕۆ کە ئەدەب و ژینگە 
لە  گەرما  پلەی  بوونی  گەرم  و  کاکێشانەکان  و 
دنیادا و هەتا ئاپوورە و ترافیک هەموویان دەکرێت 
ئەمە  بەاڵم  بکرێت  وتووێژ  و  مناقەشە  لەسەری 
سیستەمی دیموکراسی ناگرێتەوە. دەڵێی ئەم شتە 
بەدڵنیاییەوە دامەزراوە و پێویستیی بە گۆڕانکاری 
بەکاری  بەم چۆرە  هەر  دەبێت  هەتاهەتایە  و  نیە 

بهێنین و گفتوگۆ هەڵناگرێت.
هەم  دڵنیابمکە  خۆم  تەندروستی  لە  ئەگەر     
شتانە  ئەم  لەسەر  وەخت  پێش  زەروورە  دەڵێم 
لەناوچوونی،  هۆکاری  و  دیموکراسی  قسەبکرێت: 
بەشداری خەڵک لە ژیانی کۆمەاڵیەتی و سیاسیاندا، 
دەربارەی پەیوەنی نێوان حکومەتەکان و دەسەاڵتی 
یارمەتی  شتانەی  ئەو  خەڵکیی،  ماڵی  و  ئابووری 
دیموکراسی ئەدەن یاخود کۆسپ و ڕێگرن و حاشا 
و  مرۆڤ  بەختەوەریی  لەبارەی  دەکەن،  بوونی  لە 
و  هەژاری  لەبارەی  گونجاو،  و  ئابڕودار  ژیانێکی 
حەزی  و  هیوا  و  هەژاری  یان  مرۆڤ  خەونەکانی 

تاکی مرۆڤ یان بەگشتی کۆمەڵگای ئینسانی.
   بەڵێ بەڕاستیی دەبێت لە ئاستی جیهاندا باس 
لەم کێشانە بکرێت و گەورەترین هەڵە ئەوەیە کە 
ئەزموون  بە  فریوبدەین. هەرچەندە مرۆڤ  خۆمان 

و هەڵە بەردەوامە و هەروابووە.
   من قسەکانم کۆتایی پێدێنم تەنیا پێویستە بڵێم 
ئەو  دەکەم  هەست  هەڵبخەن  گوێ  و  بن  بێدەنگ 
گوندنشینە فلۆرەنسیە بە منارەکەدا سەرکەوتۆتەوە 
تا زەنگەکە لێبداتەوە و ئەم زەنگەش هەر لێدەدا. 
تکایە بەس گوێ بۆ زەنگی ئەم کەلسیەیە بگرن.

سەرچاوە:
 ،2009  - دووهەم  چاپی  فرهیختگی،  و  اسطورە 
چاپەمەنی ثالث - تاران، کۆکردنەوە: جەالل شاری



103

لێکۆڵینەوەوتارو73

 ریچارد فاک



104

ما   

ت��ه وه ره ی  بۆته   دواییدا  ده ی��ه ی  له م  ماف  چه مکی 
یاساییه کان  و  سیاسی  و  ئه خالقی  تیوره   سه ره کی 
ئه م  هۆی  به   ک��ردووه ،  په یدا  زیاتری  گرنگیه کی  و 
گرنگیه وه  باشترین تیوریزان و بیره  فه لسه فیه کان له  
ده یه ی ناوبراودا، به  توندی ده رگری وتوێژی زۆر ناسک 

له باره ی ماهیه ت و سنوری ئه م چه مکه وه  بوون.
داخ���وازی  به   نزیکی  په یوه ندیه کی  م��اف  وێنای 
دیاریکراودا  بوارێکی  له   ئ��ه وه ی  بۆ  هه یه   تاکه وه  
و  مه ده نی  مافه   سه لمینه ره که ی  )که   بێت  پارێزراو 
ئه خالقیه کانی  یان  یاسایی  مافه   یان  سیاسیه کانه (، 
بسه لمێنرێت و پشتگیری بکرێت )بۆ نمونه  له  بواری 
مافه  کۆمه اڵیه تیه کاندا(. ماف ره نگه  له  یاسادا جێی 
ئارا.  بهێنرێته   ئ��اره زوو  وه ک  ته نها  یان  کرابێته وه  
ماف  بۆ  یه ک  به   ناکۆک  تێڕوانینی  ره نگه   هه روه ها 
و  الیه نگران  نیوان  وتوێژی  نمونه که ی  که   هه بێت 
نه یارانی خستنی کۆرپه له یه . نه یاران جه خت له سه ر 
مافی ژیانی کۆرپه له  ئه که ن، الیه نگرانیش جه خت له  

مافی هه ڵبژاردنی دایک.

رد فاک
ی: ریچا

نووسین

باران
ەوە: ب. 

ە فارسیی
و. ل

ف
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وتوێژه  به  م  یاساوه  کۆتایی  رێگه ی  له   ره نگه   ده وڵه ت 
بهێنێت، به الم له  بنه ڕه تدا ناکۆکی هه ڵویسته  ئه خالقیه کان 
کۆتایی نایه ت. به تایبه ت کاتێک که سانێک بی قه ید و 
که   که سانێک  بکه ن.  هه ڵوێستێک  له   به رگری  شه رت، 
وتوێژ به  دژایه تی دوو جه مسه ر وێنا ناکه ن، به  گشتی 
له باره ی خه سله تی مافی جێی ناکۆکی، ئاماده ی سازشن. 

زه مینه ی مێژووی و کۆمه الیه تی و فه لسه فی
   گرنگی ماف ره نگدانه وه ی خه باتی خه ڵکه  له  چه ندان 
مه رجه عه کانی  و  سته مکار  حکومه ته   دژی  س��ه ده دا 
سه رکه وتنی  نابێت  ب��ه اڵم  فشار.  و  زۆرک���ردن  ت��ری 
مێژووی ماف، له گه ڵ ده رکه وتنی دیموکراسی سیاسیدا 
تێکه ڵبکرێت. مه به ستێکی تری جه ختکردن له  مافه کان، 
زۆرکردنی  له به رامبه ر  که مایه تیه کان  له   پارێزگاریکردن 
زۆرینه ، یان پاراستنی تاکه  له  گه زه ندی نا لێبورده یی 
هێواشی  هێواش  قه بوڵکردنی  کلتوری.  و  کۆمه اڵیه تی 
حکومه تی  ته نها  که   رۆژئاواییه ی  لیبرالیه   ئایدیا  ئه و 
وێنا  ئه و  یارمه تی  ته واوه ،  ده ستوری خاوه ن ره وایه تی 
فروانتره  ئه دات که  خواستی حکومه تکراوه کان شایسته ی 
ئه و  به سه ر  زاڵبون  بۆ  خه بات  سه رنجدانه .  و  تاوتوێ 
ره نجه  مرۆییانه ی قابیلی خۆالدانن، به شێوه  زۆره کانی، 

کورته  و جه وهه ری ئه و داواکاریانه یه . ده رئه نجامی ئه م 
هه واڵنه  خواستی کۆمه ڵگایه  بۆ سنوردارکردنی ده سه التی 
ده وڵه ت و لوتکه کانی تری کۆنتڕۆڵ )چ به رێوبه رایه تی 

و چ مه زهه بی(.   
   ده رکه وتنی چه مکی هاواڵتی ئه م وێنایه ی به هێزتر 
کردووه  که  تاکه که س خاوه ن کۆمه ڵیک مافه  که  ئه بێت 
بیه وێت  که   سه رچاوه یه ک  هه ر  له ده ست  بێت  پارێزراو 
هه ڕه شه ی بکاته  سه ر. شایه تی ئه م بڕوایه  راپه ڕینی مافه  
به اڵم  ده یه کانی 19٦0.  له   بوو  ئه مه ریکا  مه ده نیه کانی 
ده وری پۆزه تیڤی ده وڵه ت له  پاراستنی مافه کانیشدا خۆی 
له  چه ند روویه که وه  جێکه ی وتوێژه . سه ره تا ئه وه ی که  
به تایبه تی له  واڵته  نارۆژئاوایه کاندا، جیابونه وه ی ته واوی 
دین له  ده وڵه ت، ره دکراوه ته وه  و وێنای دینی بااڵده ست 
"مافانه "  له و  گرنگتر  به   ئه خالقیدا  ره فتاری  به سه ر 
پێوه ره   یان  ده وڵ��ه ت  هه نگاوه کانی  له   که   ئه زانرێت 
واڵتانه دا  له م  ئه گرن.  سه رچاوه   نێونه ته وه یه کانه وه  
ده وری پۆزه تیڤی ده وڵه ت وه ک پارێزه ری به خته وه ری و 
باش ژیانی مرۆڤه کانیش له  ئێستادا که وتۆته  به ر هێرشی 
الیه نگرانی پڕ جۆش و خرۆشی ئابوری بازاڕ که  ئه ڵین 
ته یبه تمه ندکردنی سه رچاوه کان،  له   به سبون  و  کارایی 
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له گه ڵ مافه کانی په یوه ندی به  به خته وه ری مرۆڤه کانه وه  
به ته واوی نه گونجاوه .

   مێژووی زمانی ماف وه ک زمانی سیاسه ت په یوه ندی 
که   سه ڵته نه ت  پله ی  له به رامبه ر  راوه ستان  به   هه یه  
و  ئه مه ریکا  و  ئینگلته را  شۆڕشه کانی  ئه نجامه که ی 
فه رنسا بوو. له  هه ریه ک له م دۆخانه دا چه مکی ماف بوو 
و  رووبەڕووبونه وه   نه هێشتنی  بۆ  ئامێری سه ره کی  به  
دژایه تی نیوان ده سه اڵتی ده وڵه ت و ئیراده ی سه ربه خۆی 
مه سه له یه ی  ئه و  دواوه   به   نۆزده   له  سه ده ی  خه ڵک. 
بنه ره تی  "م��اف"ی  ب��ه رده وام  بوو  جیاوازی  جێگه ی 
هه ڵبژاردن  رێگه ی  له   ره زامه ندی  ده ربڕینی  بۆ  خەڵک 
په یوه ندی  ماف  چه مکی  ب��ووه .  ت��ره وه   رێگه ی  یان 
چوارچێوه ی  له   حوکمڕانی  و  ره وایه تی  چه مکی  به  
"مافی"  قه بوڵکردنی  هه یه .  یاساییه کاندا  حوکومه ته  
سته مکاره کاندا،  حکومه ته   له به رامبه ر  شۆرش  خودی 
باسمانکرد.  که   په یوه ندیه یه  ئه و  قواڵیی  ئاشکراکه ری 
ئه رکی  له   بریتیه   دووالیه نیه ،  په یوه ندیه   ئه م  بناغه ی 
رێزگرتن له  یاسا و مه رجه عیه تی ده وڵه ت له  الیه که وه  و 
ئه رکی حکومه ت به  کارکردن به پێی بنه ماکانی ویژدان و 
رێزگرتن له الیه کی تره وه . چه مکی په یمانی کۆمه اڵیه تی 
له  نێوان خەڵک و حکومه تدا، لێره وه  سه رچاوه  ئه گرێت. 
دیاره  په یمانێکی له مچه شنه  له  گریمانه یه کی مێژوویی 
راسته قینه دا  زه مه نیکی  هیچ  له   هه رگیز  و  نیه   زیاتر 
نه به ستراوه . بناغه که ی، نه ریتی یه هودی -مه سیحیه  که  
له  ده وری بونی په یمانێک له  نێوان خوداوه ند  و به نی 

ئیسرائیلدا که  تیاییدا ئه رکه  دوالیه نه کان قه بوڵبکرێت.
   له  گۆڕانی هه نگاوه کانی په یوه ندی به  مافه کانه وه  
له  ره فتاره کانه وه   هه یه ، کاریگه ری فه لسه فی سیاسی 
به یانی  ده رئه که وێت.  رونی  به   سیاسیه کاندا  ده زگا  و 
فه یله سوفی ئینگلیزی جۆن لۆک کاریگه ری بێ چه ند 
و چونی له سه ر مافه کانی خه ڵك له  بونیادنانی کۆماری 
ئه مه ریکا پاش شۆڕشکردن دژی حکومه تی کۆلونیالی 
ئینگلته را هه بوو. هه روه ها که سانێک که  شۆڕشی گه وره ی 

فه ڕه نسایان به رپاکرد و ته نانه ت ئاپۆرای ئه و خه ڵکه ی 
رۆسۆ  و  ڤۆڵتێر  نوسینه کانی  به ڕێکه وتن،  پاریس  له  
و دیدرۆ و ئه وانی تریان له به رچاو بوو. ئه و رۆحیه ته  
گه یاند،  توقاندنیش  به   زی��اده ره وی  که   شۆڕشگێڕیه ی 
له سه ر پیداویستی دامه زراندنی چوارچێوه یه کی تازه ی 
سه ره ڕۆیه کانی  یه کجاری  به   که   دامه زرابوو  حکومه ت 
رژێمی سه ڵته نه تی فه ره نسا و که نیسای کاسۆلیک و ئه و 
ده ربه گایه تی  ئابوری  بونیادی  ده رئه نجامی  سته مانه ی 
بوون، له ناو ببات. بناغه ی ئه م چوارچێوه یه  الیه نگری 
بروای  به   که   مرۆڤ"  "مافه کانی  له   بوو  شۆڕشگێڕان 
ئه وان له پێش هه موو رێگریکه وه  بۆ که  دێته  سه ر رێ. 
سه ده ی هه ژده  به  قه بوڵکردنی ئه و مافانه  وه ک بناغه ی 

سنوری یاسایی ده سه اڵتی ده وڵه ت، کۆتای پێهات.

مارکسیسم
   ته وه ره ی قۆناغی دواتر خه بات بوو بۆ سنوردارکردنی 
و  کرێکاران  شانۆی  هاتنه  سه ر  بوو.  بازاڕ  ده سه اڵتی 
وتوێژه کانی مارکسیسم مه سه له که ی له  ئاستی جیاجیادا 

هێناوه ته  ئارا. 
   مارکسیست - لینینیسته کان هه قیان به سه ر مافه وه  
نه بوو و، ئه یانگوت که  دادپه روه ری و بێدادی دیارده یه کی 
ناچاری حکومه تی چینایه تیه  و، تاکه  ئامانجیکی سیاسی 
که  په یوه ندی به  مه سه له که وه  هه یه ، ده ستبه سه راگرتنی 
دادپ��ه روه ری  چونکه   جه ماوه ره وه ،  له الیه ن  ده سه اڵته  
له  کۆمه ڵگا سه رمایه داریه کاندا مه حاڵ و سته مکاریش 
روخانی  نیه .  مومکین  چینه کاندا  بی  کۆمه ڵگا  له  
هیچ  له   به گشتی  روانینه   ئه مجۆره   یه کیتی سۆڤیه ت، 
جێگه یه ک بایه خی نه ماوه  و بۆته  هۆی ئه وه ی که  به  
ئامار و جیبه جێکردنی مافه  جیاوازه کان، جه ختکردنی 
لیبراله کان له سه ر پیویستی خۆ دورخسته نه وه  له  خراپ 
به کارهێنانی ده سه اڵت له هه ر پله یدا بێت. سه ر له  نوی 

بژێته وه .
   شکانی مارکسیسم - لینینیسم شۆڕبۆته وه  بۆ بواری 
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بیمه ی  مافی  بۆ  به تایبه تی  و  به ها سوسیالیستیه کان 
کۆمه اڵیه تی و ته ندروستی. هه نوکه  بۆچونی بااڵده ست 
له  زۆرێک له  کۆمه ڵگاکاندا ئه وه یه  که  ئه بێت بازار له  
ده ستی ده ستێوه ردانی ناڕه وا ئازاد بکرێت و بەمانایه کی 
بیمه ی  به   په یوه ندیان  مافانه ی  ل��ه و  هه ندێک  تر 
کۆمه اڵیه تیه وه  هه یه  وه ربگیرێته وه . بۆ نمونه  سوید که  
ماوه یه کی زۆر له  مه سه له ی گه شه کردنی خۆشگوزه رانی 
و ته ندروستی هاواڵتیانیدا پێشڕه و بوو، له  ده یه ی 1990 
به و بڕوایه  گه یشت که  توانای کێبڕکێی له  بواری ئابوری 
مافه کانی  به خشینی  له   زی��اده ڕه وی  به هۆی  جیهاندا 

بیمه ی کۆمه اڵیه تیدا که م بۆته وه .
مافهکانیمرۆڤ

   له دوای جه نگی جیهانی دوهه م به  دواوه ، جۆرێکی تازه ی 
به رجه سته ی  پله یه کی  مرۆڤ"  "مافه کانی  واته   ماف، 
مرۆڤ"  مافی  جیهانی  "راگه یاندنی  له کاتی  وه رگ��رت. 
قه بوڵیان  هێواش  هێواش  حکومه ته کان  1948دا،  له  
کردووه  که  سه رجه م خه ڵک مافی ئه وه یان هه یه  خاوه نی 
پێداویستیه   دابینکردنی  هه روه ها  و  پاراستن  هه ندێک 
مادیه  سه ره کیه کان بن. بزوتنه وه ی مافه کانی مرۆڤ به  
ئاشکرا ره نگدانه وه ی بااڵده ستی لیبرالیسمی رۆژئاوایه  له  
بواری به ها و بڕوا فه ردیه کاندا. هه روه ها له  به ڵێننامه  
که   سۆسیالیستیش  وێنای  هه ندێک  نێونه ته وه ییه کان 
ماهێیه تێکی گشتی هه یه  و له  قۆناغی جه نگی ساردا له  
الیه نی یه کیتی سۆڤیه ته وه  پشتگیری ئه کرا، تا راده یه ک 

ره چاوکرا. 
دوو  له   م��رۆڤ  مافه کانی  فورمه له ی  گشتیترین     
به ڵێننامه دا هاتووه  که  له  19٦٦ خرایه  به رده م ئیمزا 
"به ڵێننامه ی  یه کیکیان  ده وڵه ته کاندا:  سه لماندنی  و 
نێونه ته وه ی مافه  کۆمه اڵیه تی و کلتوریه کان" و ئه وی 
له م  سیاسیه کان".  و  مه ده نی  مافه   "به ڵیننامه ی  تر 
پێوه ره کان  و  جیاکاری  بنه ڕه تدا  له   به ڵگانه دا  دوو 
راگه یانران. هیچ میکانیزمێکی به ڕێوه بردنی بوونی نیه  
و، زۆرێک له  ده وڵه ته کان که  ئه م به ڵێننامه یان ئیمزا 

بوون.  ترسناک  ده ستدرێژی  دوچاری  خۆیان  کردووه ، 
ده وڵه ته کانی تر له وانه  ده وڵه تی ویالیه ته  یه کگرتوه کانی 
بۆ  پێویستی  سیاسی  ئیراده ی  هه رگیز  ئه مه ریکا، 
جێبه جێکردنی ئه م به ڵیننامانه  له  خۆیاندا نه دۆزیته وه . 
نه یاران  بانگه شه ی  نه یارێتی ئه م مه سه النه ،  ته وه ره ی 
بوو له سه ر ئه وه ی که  مافه کانی مرۆڤ ده ست ئه خاته  
ناو ده سه اڵتدارێتی حکومه ت که  ئه بێت له  هه موو جۆره  
بانگه شه ی مه رجه عیه ت له ده ره وه ، پارێزراو بێت. به اڵم 
به   مرۆڤ  مافه کانی  بزوتنه وه ی  کێشانه دا  ئه م  له گه ڵ 
درێژایی ده یه کانی رابردوو هه روا خێرایی زیاتری په یدا 
کردووه  و وه ک به یانێکی هه مه الیه نی مافه  دیاریکراوه کان 
له چه ند په یماننامه یه کدا ده رکه وتووه  که  تیایاندا زیاتر 
ره چاوی ئه و گروپانه  کراوه  که  زیاتر زیانیان له  خراپ 
ئه م  به رهه می  ئه که وێت.  به ر  ده سه اڵتدا  به کارهێنانی 
جیاکاری  مه سه له ی  وه ک  په یماننامه کانی  کارانه ، 

ره گه زی و ژنان و منااڵن بووه .
   کاریگه ربونی مافه کانی مرۆڤ زۆرێک له  چاودێرانی 
توشی سه رسوڕمان کردووه . حکومه ته کان ئاماده بوون 
قه بوڵیبکه ن که  مافه کانی مرۆڤ چه ندان به رپرسیاری 
له  مافه  نێونه ته وه یه کان دروست ئه کات، به اڵم زۆربه یان 
ئاماده  نه بوون به  کردار رێز له  مافه کانی مرۆڤ بگرن 
بدۆزنه وه   رێگه گه لێک  دانوستانه وه   رێگه ی  له   یان 
پێشبینی  و  ببات  له ناو  ترسناک  ده ستدرێژی  که  
جێبه جێکردنی پێویستیان بۆ کرا بێت. له گه ڵ ئه مانه شدا 
نێونه ته وه یه کاندا  پێوه ره   له   مرۆی  مافه کانی  دانانی 
خۆی  گرنگی  ج��ی��اوازه وه   رووی  له   هێواش  هێواش 
به رفراوان  تۆڕێکی  که   ئه وه ی  یه کێک  کردووه .  په یدا 
دروست  ده وڵه تی  نا  و  نه ته وه یی  بان  رێکخراوی  له  
بوون که  سه روکاریان له گه ڵ مافه کانی مرۆڤدا بوو و به  
سودوه رگرتن له  زانیاری به ڵگه دار له باره ی ده ستدرێژی 
و پێشێلکاری ترسناک، ده ستیانکرد به  فشارکردن له و 
حکومه تانه ی که  زۆربه یان گرنگیان به  ئابڕوو و ناوبانگی 
به   هه ڵسا  گشتی  رای  ئه مه   س��ه ره ڕای  ئ��ه دا.  خۆیان 
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الیه نگری به کارهینانی جه مسه ره  ئابوریه کان له  بواری 
مافی مرۆڤدا که  شایه تی ئه م دۆخه  سیاسه ت یارمه تی 
ئابوری ده ره کی ئه مه ریکا له  ناوه راستی ده یه ی 1970دا 

بوو.
   خاڵێکی تر  ئه وه یه  که  روداوه  گشتیه کانی سیاسه تی 
نێونه ته وه یی له گه ڵ ئه و خواستانه دا ته بایه  که  پێوه ره کانی 
په یوه ندیه کانی  له بواری  هاتووه .  مرۆڤدا  مافه کانی 
خۆرئاوا و خۆرهه اڵتدا رێکه وتننامه کانی ساڵی 1975ی 
هلسینکی، به شیوه یه کی سه ره کی له به رئه وه  به  گرنگ 
دائه نرێت که  ئه و سنورانه ی ئه وروپای به  فه رمی ئه ناساند 
که  له  پاش جه نگی جیهانی دوهه مه وه  دروستبوون. له و 
به رپرسیاریتی  بۆ  پێشبینیه ک  چه ند  رێکه وتننامانه دا 
ده وڵه ته  ئه وروپیه کان له به رامبه ر مافه کانی مرۆڤدا کرا 
بوو، که  له و سه رده مه دا وه ک پڕوپاگه نده ی شه ڕی سارد 
سوکایه تی پێکرا و به  شایه نی سه رنجدانیان نه  ئه زانی. 
پێشێلکاری  له باره ی  که   سااڵنه   لێکۆڵینه وه ی  به اڵم 
مافه کانی مرۆڤه وه  له  ئه وروپای رۆژهه اڵت و ناوه ندی که  
ئه بوو به  پێی رێکه وتننامه ی هلسنکی ئه نجام بدرێت، 
هێواش هێواش چ له  رووی به هێزکردنی ئیراده ی گشتی 
الوازکردنی  له  رووی  چ  و  خۆڕاگری  بۆ  واڵتانه دا  له و 
بڕوای حوکمڕانان به  توانای خۆیان بۆ فه رمانڕه وایی، 
له   گۆرباچۆڤ  ده رکه وتنی  کرد.  په یدا  زیاتری  گرنگی 
کرملین و الیه نگری ده زگای رابه ری یه کێتی سۆڤیه ت 
له  پابه ندبوون به  مافه کانی مرۆڤ و دیموکراسی، زۆر 
کاریگه ری له سه ر به هێزکردنی ئه م ره وتانه  هه بوو. ئه مرۆ 
که  ته ماشای رابردوو ئه که ین ئه وه  ئه بینین که  ئازادی 
سۆڤیه ت  یه کیتی  و  ناوه ندی  و  رۆژه��ه اڵت  ئه وروپای 
ره نگدانه وه ی کاریگه ری مافه کانی مرۆڤ بووه  له  ره فتار 

و کرداری سیاسیدا.

ئایندهیمافهکانیمرۆڤ
گه ردونی  ره هه ندێکی  مرۆڤ  مافه کانی  مه سه له ی     

وه رگرتووه  و ئاڵۆزیه کانی تاره یه ک ترسناکه : داهینانی 
له   مرۆڤ  مافه کانی  پێشخستنی  مه به ستی  به   جیاواز 
له   به تایبه تی  ئه که وێت.  به رچاو  ناوچه ییه کاندا  ئاسته  
ئه وروپا که  جۆرێک بونیادی جێبه جێکردن هه نوکه  ئه وه  
بۆ تاکه کان ئه ڕه خسێنێت هه ندێک داوا دژی ده وڵه تی 
له   زۆرێک  رووی  له   له مه   ئ��اراوه . جگه   بهێنه   خۆیان 
خه ڵکی  له   پارێزگاری  وه ک  پارێزگاریکردنه کان، 
مافه کانی  یان  له  سه رزه مینه کان،  هه ندێک  سه ره تایی 
به س  هه بوه کان  پێوه ره   هاوجنسباز،  ژنانی  و  پیاوان 
نین و نه گونجاوه . سه رەڕای رێسا و سروشته  نه ریتیه  نا 
رۆژئاواییه کان هه نوکه  زیاد له  جاران خۆیان ده رئه خه ن 
ره خنه گرتن  وه ک  هه ندێکجار  پێیه   بڕوایان  ئه وانه ی  و 
ئه ڵێن بانگه شه ی گه ردونی بوونی مافه کانی مرۆڤ بێ 
به اڵم  پشته وه یه ،  له   رۆژئاوای  پێشداوه ری  و  بناغه یه  
هه ندێك جاریش ره خنه  له  خۆیان ئه گرن و ئاماژه  بۆ 
یان سزادانی  له  سیستمه ی هندویی "کاست"  دڵره قی 
جه سته یی و بارودۆخی ژنان به  پێی هه ندێک بیروڕای 

ئیسالمی ئه که ن.
   بێگومان هه ڵچونه بان نه ته وه یه کانی ئه م سااڵنه ی 
دوایی له  بواری مافه کانی مرۆڤدا هه روا به رده وام ئه بێت 
و کار له  چۆنیتی ژیانی سیاسی ئه کات. به هه مان ئه ندازه 
که  هۆشیاری ئێمه  له مباره یه وه  زیاد ئه کات که  ژیان له ناو 
گوندێکی جیهانیدا به  چ مانایه که ، به  هه مان ئه ندازه  
ته ماسی به رده وامی کلتو ره کان له  رێگه ی په یوه ندیه کانی 
ئه مڕۆ و له  رێگه ی کۆچکردنه کانه وه  له نێوان کلتوره کاندا 
زیاتر ئه بێت. ئاسانگیری و لێکبوردن و تێگه یشتن و 
به رامبه ر  له  کاردانه وه   بۆ مافه کان  هه روه ها په نابردن 

ئازاره کانی مرۆڤیشدا زیادی کردووه .

سه رچاوه :
فلسفه  و جامعه  و سیاست. گزیده  و نوشته  و ترجمه : 
عزت الله  فوالدوند. تهران. نشر ماهی، 138٦. ال 101.
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»جیرالد  پڕۆفیسۆر  نووسینی  لە  )ڕێنیسانس(  كتێبی 
ناوەندی  ب��ەڕێ��وەب��ەری  فەرەنسا  لە  كە  ش��اك��س«ە، 
توێژینەوەی بااڵیە بۆ سەردەمی ڕێنیسانس. نووسەر لەم 
كتێبەدا وێنەیەكی وردی ئەو سەردەمە نەمرەمان پێشكەش 
دەكات كە تێیدا ئەوروپییەكان هەنگاوێكی گەورەیان بەرەو 
پێشەوە نا، هەنگاوێك بە ئاراستەی مۆدێرنە و هاتنەدەرەوە 

لە تاریكییە توناوتوونەكانی سەدەكانی ناوەڕاست.
كتێبەكەیدا  سەرەتای  لە  هەر  كتێبەكە،  دان��ەری     
دەڵێ: چەمكی سەردەمی ڕێنیسانس، لە یەكەم مانایدا، 
بەو بزاوتە ڕۆشنبیرییە دەوترا كە لە سەرەتای سەدەی 
چواردەهەم لە ئیتالیا سەریهەڵدا، ئەمە پێش ئەوەی دواتر 
و لە كۆتایی سەدەكەدا، بە تەواوی ئەوروپادا باڵوببێتەوە. 
هەندێك پێیان وایە سەردەمی ڕێنیسانس، دەكەوێتە نێوان 
سەدەكانی ناوەڕاستی مەسیحی و سەدەكانی مۆدێرنەی 
عەلمانی و فەلسەفی. كەواتە سەدەكانی ڕێنیسانس لەنێوان 

ئەو دوو الیەنەدایە.
بیرمەندانی  كە  بنرێت  ب��ەوەدا  دان  پێویستە  بەاڵم     
سەردەمی ڕێنیسانس، لە سەدەكانی ناوەڕاستی مەسیحی 

نووسینی: هاشم ساڵح

قانع
وریا 

مان 
هەورا

ەوە: 
رەبیی

. لە عە
و
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توڕەبوون، چونكە فەلسەفەی یۆنانی و ستاتیكای ئەدەبی 
بیرمەندانە،  ئەو  ڕاستیدا  لە  لەناوبردبوو.  ئەفسانەییان 
دوای ئەوەی لە دەستی كاهینە تاریكبینەكان ڕزگاریان 
بووە و ئەدەب و فەلسەفەی یۆنانی و ڕۆمانییان دۆزییەوە، 
ئەو  ئەوە  لەدایكبوونەتەوە.  هەستیان دەكرد سەرلەنوێ 
ناوەڕاست، بە  ئەدەب و فەلسەفەیە بوو كە سەدەكانی 
تاڕادەیەكی  كوفرە،  و  مادییە  و  ئەوەی حەرامە  بیانوی 
زۆر شاردبویەوە. ئێمەی عەرەبیش، لەبەر هەمان هۆكار، 
ڕازینەبوین تەرجەمەی بكەین. فەلسەفەكەمان تەرجەمەكرد، 

بەاڵم ئەدەبی یۆنانیمان ڕەتكردەوە كە پڕە لە ئەفسانە.
   ڕەنگە »بتراك« یەكەم بیرمەند و نوسەری ڕیفۆرمخواز 
بێت )1304 -1374(، كە بە تەواوی بەسەر ئەدەبی یۆنانی 
ئاینی  لەسەر  لەهەمانكاتدا  بەاڵم  كرابوەوە.  رۆمانیدا  و 
مەسیحیەت مابوەوە، ئاینی باوك و باپیرانی. لێرەوە دڵی 
لەگەڵ ئایندا بوو، كەچی عەقڵی لەگەڵ فەلسەفەدا بوو، 

ئەگەر ئەو دەربڕینە شیاو بێت.
   دانەر پێیوایە ئا لەو كات و ساتەدا زاراوەی »توێژینەوە 
الهوتییەكان(  )توێژینەوە  بەرامبەر  لە  مرۆڤایەتیەكان« 
ئەو  مرۆڤایەتیەكان،  توێژینەوە  لە  مەبەست  دەرك��ەوت. 
لێكۆڵینەوانە بوو كە باسیان لە ژیانی ئەدیب و شاعیر و 
فەیلەسوفە گەورەكانی سەردەمی كۆن دەكرد، سەردەمی 
و  ئەفالتون  و  هۆمیرۆس  وەك  مەسیحی،  هاتنی  پێش 

ئەرستۆ و فێرجل و شیشرۆن و دەیانی دیكە.
   بەو ئەندازەیەی كە سەدەكانی ناوەڕاست ئەو ئەدیب 
و شاعیر و فەیلەسوفانەیان، بە بیانوی ئەوەی بتپەرست 
و كافرن، پشتگوێخستبوو. بە هەمان ئەندازە بیرمەندانی 
پرۆسەی  و  پێدەدان  بایەخیان  ڕێنیسانس،  سەردەمی 
لێكۆڵینەوە  ئەنجامدانی  و  ئاشكراكردنیان  و  دۆزینەوە 
ژیانیاندا.  لە  دادەنا  پەیام  گەورەترین  بە  لەبارەیانەوە، 
ڕێنیسانس، هەستیان  بیرمەندانی سەردەمی  لەبەرئەوە، 
دەكرد، سەردەمێكی تازە لە مێژوو دەژین. هەستیان دەكرد 
ئەوان لە خەوێكی قووڵی دوور و درێژ خەبەریان بووەتەوە، 
لە خەوی خەڵكانی ناو ئەشكەوتەكە دەچێت! ئالێرەوەیە 

دڵیان بە شتەكان خۆشبوو، لە كتێبەكانیاندا هەستیان بە 
خۆشییەكی گەورە دەكرد. چونكە دۆزینەوە و ئاشكراكردنی 
ئەو ئەدەبە كۆنەی پێش سەردەمی مەسیحییەت، دەرفەتی 
ئەوەی بۆ ڕەخساندن لەو تەنگەنەفەسییە بێنەدەرەوە كە 
تیۆلۆژیای پیاوانی ئاین سەپاندبویان. »مارسێل فیشان« 
كە یەكێكە لە بیرمەندانی سەردەمی ڕێنیسانس، زۆر بە 
جوانی گوزارشتی لەو حاڵەتە كردووە و دەڵێ: )هەست 
دەكەم سەردەمێكی زێڕین دەژیم كە هونەرەكانی لیبرالییەتی 
هێنایەوە بەر ڕۆشنایی، واتە هێنانەوەی زانستی ڕەوانبێژی 
هونەری  پەیكەرتاشی،  و  وێنەكێشان  هونەری  نەحو،  و 
تەالرسازی و مۆسیقا(. ئاشكرایە مارسێل فیشان )1433 
- 1499( یەكێكە لە گەورە فەیلەسوفەكانی ڕێنیسانس و 
یەكێكە لەوانەی تا بڵێی سەرسام بووە بە ئەفالتون و 
لە میانەی سەردەمی ڕێنیسانسدا، لە ئیتالیا قوتابخانەی 

ئەفالتونیەتی دامەزراند.
   هەرچی نووسەری فەرەنسی )ڕابیلیە 1483 -1553(یە، 
یەكێك بووە لە گەورە بیرمەندەكانی سەردەمی ڕێنیسانس 
لە فەرەنسا. ئەم بیرمەندە گەورەیە قسەوباسی دەربارەی 
ئەو جیاوازییە گەورەیە كردووە كە لە نێوان تاریكییەكانی 
پڕە  كە  تازە  سەردەمی  لەگەڵ  ناوەڕاست،  سەدەكانی 
لە ڕۆشنایی، واتە سەردەمی ڕێنیسانسدا، هەیە. پاشان 
لە  ناوەڕاست،  سەدەكانی  دزێوەی  و  ناشرین  وێنە  ئەم 
سەدەی نۆزەدەهەمەوە تا ماوەیەكی نزیك پێش ئێستا، لە 
كتێبەكانی قوتابخانەكاندا دەركەوت و لە هەموو ئەوروپادا 
باڵوبوەوە. بگرە تەنانەت لە جیهانی عەرەبیشدا باڵوبوەوە.
   وەلێ بەم دواییانە، هەندێ لە مێژوونووسان، بەو تێڕوانینە 
سادە و ساكارە ڕازینەبوون و شتێكی ئاوایان وت: )ناكرێت 
بە ڕەهای بڵێین سەدەكانی ناوەڕاست هەر هەمووی تاریكی 
بووە. ناكرێت خەتێكی ڕاست و چەپ بەسەر مێژووی هەزار 
ساڵی مرۆڤایەتیدا بهێنرێت! لە واقیعدا لەو سەردەمەشدا 
هەندێ لە بیرمەندی گەورە هەبوون كە لەبەر ڕۆشنایی 

عەقڵدا كاریانكردووە. گەورەترین بەڵگە 
بۆ ئەوە، فەیلەسوفەكانی عەرەب بوون، لە نمونەی كندی 
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و فارابی و ئیبن سینا و ئیبن ڕوشد و ئیبن باجە و ئیبن 
بەپێی  هتد.  ڕازی...  ئەبوبەكری  و  مەعەڕی  و  عەرەبی 
دابەشكردنی ئەوروپا بۆ مێژوی فیكر، هەر هەموو ئەوانە 
لە سەدەكانی ناوەڕاستدا ژیاون. ئایا پێویستە لەسەرمان 

ڕقمان لەوانە بێت و لەسێدارەیان بدەین؟(.
ئاشكرایە ئەم دابەشكردنەی كات، باس لە سێ سەدەی 
سەرەكی دەكات كە بریتین لە: سەدەكانی یۆنانی -ڕۆمانی 
كۆن )لە سەدەی پێنجەمی پێش زاین تا سەدەی پێنجەمی 
دوای زاین(. دوای ئەوە سەدەكانی ناوەڕاستی مەسیحی 
دێت كە لە ساڵی 500 زاینییەوە دەستپێدەكات و لە نزیكەی 
سەدەكانی  پاشان  پێدێت.  كۆتایی  زاینی   1500 ساڵی 
مۆدێرنە دێت كە بە سەدەی ڕێنیسانس دەستیپێكرد و لە 
ساڵی 1500 زاینییەوە تا ڕۆژی ئەمڕۆمان بەردەوامە. بەاڵم 
لەبەرئەوەی ئەو فەیلەسوفە عەرەبانەی لەسەرەوە ناویان 
هاتووە، پێش ساڵی 1500 ژیاون، ئەمە مانای وایە ئەوان 

سەر بە سەدەكانی ناوەڕاستن. باشە ئایا دەكرێ بەوانە 
بڵێین تاریكبین و دواكەوتوو یان پێیان بڵێین دەمارگیر، 
وەك ئەوەی ئەو وێنە سادە و ساكارەی لەسەر ئەو سەدەیە 

هەیە پێمان دەڵێت؟ بێگومان نەخێر.
یۆنانیان     ئەو فەیلەسوفانە خوێندنەوەی فەلسەفەی 
لە  هەروەها  پێچەوانەوە.  بە  بگرە  نەخست،  پشتگوێ 
زانست و عەقڵ دوورنەكەوتنەوە. لەمەوە دەكرێ باس لە 
هەندێ لەو فەیلەسوفە مەسیحیانە بكەین كە لە ئەوروپادا 
دەركەوتن، دوای ئەوەی كارەكانی فەیلەسوفەكانی ئێمەیان 
تەرجەمەكرد و بونیادیان لەسەر هەڵچنی. یەكێك لەوانەی 
لە سەردەمی ڕێنیسانسدا، زۆر سەرسام بووە پێمان »بیك 
ئەلمیراندولی«ی بلیمەت بووە كە وتویەتی: )لە هەندێ 
و  جوانترین  مرۆڤ  خوێندومەتەوە،  عەرەبەكاندا  كتێبی 
سەدەكانی  تەواوی  لێرەوە  بووندا(,  لە  شتە  نایابترین 
ناوەڕاست تاریك نەبووە، بەڵكو هەندێ ڕۆشنایی تێدابووە، 

کریستۆفەر کۆڵۆمبۆس
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یان چەند پەڵە ڕووناكییەكی تێدا بووە. بەاڵم بەشێوەیەكی 
گشتی ئەو سەدانە ڕۆشن نەبووە، چونكە بوونی چەند 
بلیمەتی ڕۆشنفكر، مانای ڕۆشنفیكری هەموو  كەسێكی 

میللەت ناگەیەنێت.
بیرمەندانی  گەڕانەوەی  پێیوایە  كتێبە  ئەم  دان��ەری     
سەردەمی ڕێنیسانس بۆ ڕابردووی دوور، بۆ فەیلەسوفانی 
یۆنانی و ڕۆمانی و بۆ ئەدەبەكەیان، مانای گەڕانەوەیەكی 
كۆنەپەرستانە نییە، مانای لە بیرچونەوەی ئێستا و ئایندە 
نییە. لە ڕاستیدا ئەوە گەڕانەوەیەكی داهێنەرانە بوو، واتە 
مەبەست و ئامانج لەو گەڕانەوەیە، گۆڕینی ئێستایە، یان 
الیەنەكانیەوە،  هەموو  بە  ئێستایە  ژیانی  تازەكردنەوەی 
ئەمەش لە ڕێگەی ئیلهام وەرگرتن لە سەردەمی زێڕینی 
ئادابی یۆنانی -ڕۆمانی. لێرەوە ئەو گەڕانەوەیە گەڕانەوەیەك 

بوو بۆ دواوە لە پێناو بازدانێك بۆ پێشەوە.
   لە واقیعدا ئەو وەرچەرخانە فیكرییە گەورانەی لە سەدەی 
پازدەهەم و شازدەهەمی ئەوروپا ڕویاندا، پەیوەستە بە 
سێ شتەوە: یەكەمیان ڕیفۆرمی ئاینی كە لەسەر دەستی 
مارتن لۆسەر و لە نیوەی یەكەمی سەدەی شانزەهەمدا 
ڕێنیسانس  مرۆڤدۆستانەی  بزاوتی  دووەمیان  هاتەئارا. 
بوو كە خۆی لە گەڕانەوە بۆ ئەدەبی كۆندا دەبینییەوە، 
ئەدەبی یۆنان و ڕۆمان و وەرگێڕانیان. سێیەمیان دۆزینەوە 
گەورەكانی زانست لەسەر دەستی كۆپەر نیكۆس و ئەوانی 
یەكەمین  ڕاستیدا  لە  ڕویاندا.  لەو سەردەمەدا  كە  دیكە 
نیشانە و یەكەمین مژدەی دەركەوتنی سەردەمێكی تازە 
بۆ فیكر و بۆ ڕەفتار، لە ئیتالیا و لە كۆتایی سەدەی 
چواردەهەم و سەرەتای سەدەی پازدەهەمدا، هاتەئاراوە. 
دەكرێ دۆزینەوە جوگرافیاییەكان و باشتربوونی بارودۆخە 
ئابورییەكانیشی بۆ زیاد بكەین. بۆ نمونە وەك دۆزینەوەی 

ئەمریكا، لەالیەن »كریستۆف كۆڵۆمبس«ەوە.
هەبوو.  فیكر  لەسەر  ڕەنگدانەوەیان  ئەوانە  هەموو     
ڕەخنەگرتن لە فەلسەفەی الهوتی چەقبەستوی سواو كە لە 
سەدەكانی ناوەڕاستدا بەرباڵوبوو، ڕەخنەگرتنێكی گشتی و 
سەرتاپاگیر بوو. گەورەترین فەیلەسوف كە ڕەخنەی لەو 
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فەلسەفەیە گرت، فەیلەسوفی ئیتالی »لۆرینز ڤااڵ 1407 
فەلسەفەیەی سەدەكانی  ئەم  ئاشكرایە  بوو.   »1457 -
مەسیحی  كڵێسای  كە  چركەساتەوە  لەو  ن��اوەڕاس��ت، 
تەبەنیكرد و جۆرێك لە سازان و ئاشتبوونەوەی، لەنێوان 
خستەڕوو،  مەسیحی،  عەقیدەی  و  ئەرستۆ  فەلسەفەی 
كۆنترۆڵی تەواوی فیكری ئەوروپی كرد بوو. لەبەرئەوە، 
فەیلەسوفەكانی سەردەمی ڕێنیسانس، بایەخیان زیاتر بە 
ئەفالتون دەدا تا بە ئەرستۆ، ئەمەش لەپێناو بچوككردنەوە 
ئەم  لەبەر  ئەرستۆ.  واتە  دوایی،  ئەمەی  گەمارۆدانی  و 
هۆكارە، شازادە ئیتالییەكان، ئەكادیمیای ئەفالتونییەت 
جڵەوی  و  دام��ەزران��د  خانەدانەكان  بیرمەندە  بۆ  -ی��ان 
بەڕێوەبردنیان سپارد بە »مارسێل فیشان« كە پێشتر 
كارەكانی  بوو  كەس  یەكەم  ناوبراو  پێداوە.  ئاماژەمان 
ئەفالتونی وەرگێڕا، لەو سەردەمەدا فەلسەفەی ئیتالی پڕ 

بوو لە كەسایەتییە داهێنەرەكان.
   لە هەناوی ئەم داهێنان و خولقاندنەدا، »گالیلۆ 15٦4 
جێگیرەكانی  سەرەكییە  بنەما  كە  دەرك��ەوت   »1٦42-
و  فیزیا  زانستی  وات��ە  هێنایەئارا.  مۆدێرنی  زانستی 
گەردونناسی و بیركاری. ئەگەر شۆڕشەكەی ئەو نەبوایە، 
تازەگەرییە  هەموو  ئەم  خاوەنی  نەدەبوینە  ئێستا  ئەوا 
نایابەی لەمڕۆدا دەیبینین. لەبەر ئەم هۆكارەیە دەڵێین 
سەردەمی ڕێنیسانس، هەنگاوێكی گەورەی بەرەو پێشەوە 
ئەو  گرنگترین  لە  ب��وو.  هەناو  یەكەم  بگرە  هاویشت، 
فەیلەسوفانەی سەردەمی ڕێنیسانس كە هاوكاربوون لە 
پێكهێنانی تازەگەریدا، باس لە »نیقۆال مایكاڤیلی 14٦9 
- 1527« دەكەین كە بە كتێبی )میر( ناوبانگی دەكرد 
و هەر ئەویش بوو زانستی سیاسەتی، بە مانا تازەكەی 
وشەكە، دامەزراند. مەبەستمان لەوە، ئەوەیە ئەو ڕیالیزمی 
سیاسی دامەزراند كە ناوی خۆیكرد بە بەریدا و وایلێهات 
پێیدەوترێ مایكاڤیلییەت. بەاڵم ئەم زاراوەیە لە بەكارهێنانە 
بەرباڵوەكەیدا، مانایەكی نێگەتیڤی لەخۆگرتووە. چونكە 
كاتێ بە كەسێك دەڵێی مایكاڤیلی، ئەوا وەك ئەوە وایە 
پێی بڵێی بەرژەوەندخواز. بەاڵم لە ڕاستیدا ئەوە ڕاست 

نییە، یان بڵێ بەشێك لە ڕاستی تێدایە، چونكە تیۆری 
مایكاڤیلی بۆ سیاسەت، زۆر لەوە بەرباڵوتر و ئاڵۆزترە. 
وەلێ گلەیی ئەوەی لێدەكرێت كە سیاسەت و ئەخالقی 
تۆمەتبار  بەرژەوەندخواز  بە  لێرەوەیە  لێكجیاكردەوە، 
دەكرێت. كەواتە هەر هەموو تۆمەتەكە ناڕاست نییە. واتە 

بەشێك لە ڕاستی تێدایە.
لەو گەورە فەیلەسوفانەی سەردەمی     یەكێكی دیكە 
ڕێنیسانس كە ڕێگایان بۆ تازەگەری خۆشكرد، دەتوانین 
كە  بێنین   »1٦00-  1548 برینۆ  »جیۆراندۆ  ن��اوی 
بەشێوەیەكی تراژیدی كۆتایی بە ژیانی هات. دادگاكانی 
پشكنین زمانیان لێكردەوە و پاشان خۆشیان سوتاند، 
بوو،  مەسیحی  بیروباوەڕی  هەندێ  لە  گومانی  چونكە 
هەروەها لەبەرئەوەی تەبەنی تێڕوانینێكی زانستی دەكرد بۆ 
جیهان و گەردون. ئەو لە سەردەمەكەی خۆیدا، گەورەترین 
فەیلەسوفی ئیتالیا بوو. ئەم فەیلەسوفە دەیگوت زانستی 
گەردون، ئامانجی ژیانی فەلسەفییە. هەروەها دەیگوت ئەم 
زانینەش نایەتەدی تەنها لەڕێگەی عەقڵ و تاقیكردنەوەی 
زانستی هەستپێكراوەوە نەبێت. لەبەر ئەم هۆیەیە »هیگڵ« 
بە یەكێك لە دامەزرێنەرانی فەلسەفەی مۆدرێن دایدەنێت.

   پاشان ڕێنیسانسی فەلسەفی گواسترایەوە بۆ دەرەوەی 
ئیتالیا، واتە بۆ واڵتانی دیكەی ئەوروپا. بەاڵم لە ڕاستیدا 
باڵوبوونەوەی  خایاند.  زۆری  كاتێكی  گواستنەوەیە  ئەو 
ڕێنیسانس لە فەرەنسا و ئینگلتەرە و هۆڵەندە و ئەڵمانیا، بە 
بەراورد بە ئیتالیا كە یەكەمجار ڕێنیسانسی تێدا دەركەوت، 
زۆر دواكەوت. ئەمەش لەبەرئەوە بوو، خوێندنی الهوتی 
سەدەكانی ناوەڕاست، لەو واڵتانەدا، دەستی بەسەر عەقڵی 
خەڵكەكەیدا گرتبوو. لێرەوە بیركردنەوەی لیبرالیانەی ئازاد، 
زۆر بە زەحمەت لەو واڵتانەدا دەركەوت. سەرەتا لەسەر 
دەستی چەند نووسەر و زانایەكی كەم دەركەوت، لەوانە 

ئیراسمۆس، رابیلییە، مۆنتینی، كۆپەرنیكۆس، كلێبەر.

سەرچاوە: 
الشرق االوسط، 2012/12/2
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ن ئەکەیت؟ 
شە کە چاوپێکەوت

پێتخۆ

هەندێک  لەسەر  خراپ  اڵم��دان��ەوەی 
وە بە  جار  هه ندێک  پاموک: 
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ەبم. ئەمە
پرسیاری ناپێویست شپرزه  ئ
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 تورکیا 

ت ئەکرێن. ئەی لە
کتێبەکان

لە 
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یەکەم  کاتێک  تێپەڕین.  باشەکان  ساڵە  پاموک: 
لە  وەچەیەک  بەبەردەم  نووسی  خۆم  کتێبەکانی 
نووسەرانی پێش خۆمدا تێپەڕی کە لەودیوو پەردەوە 
نوێ  نووسەرێکی  وەک  بۆیە  بۆم،  پەرێزدابوون  لە 

پیشوازیم لێکرا.  

نووسەران  لە  خۆت  پێش  وەچەی  له   مه به ستت 
کێیە؟  

ب��ەوە  ک��ە  ن��ووس��ه ران��ه ی��ه   ل��ه و  مه به ستم  پ��ام��وک: 
کۆمەاڵیەتیان  بەرپرسیاریەتییەکی  کە  ناسرابوون 
و  ئەخالقی  دیدێکی  بە  ئەوانەی  واتا  لەسەرشانە 
سیاسییەوە سەیری ئەدەبیان ئەکرد. ئەوانیش ئەو 
نووسەرە واقیعییە وشکوبرینگانەبوون و نووسەرانی 

ئەو  هەموو  نووسەرانی  وەک  ئەزمونگەرانەبوون. 
لەپێناو  خۆیان  توانای  کە  واب��وون  هەژارانە  واڵتە 
ب��ەه��ەدەرداب��وو.  واڵتەکانیان  لە  پارێزگاریکردن 
هەر  من  چونکە  واب��م،  ئ��ەوان  وەک  نامەوێت  من 
فرجینیا  فلۆبێر،  بە  سەرسامبووم  گەنجیمەوە  لە 
وۆڵف و مارسیل برۆست؛ هەرگیزیش الیەنگیریم لە 
شتاینبێرگ و ئەو سۆسیالیستییەی مەکسیم گۆرگی 
نەگرتووە. ئەو ئەدەبەی لە شەستەکان و حەفتاکاندا 
وەک  بۆیە  ئ��ەڕوات،  بەسەرچوون  بەرەو  نووسراوە 
یەکێک لە نووسەرانی وەچەی نوێ پێشوازی لە من 

کرا.
جارێکی  نه وه ده کاندا  سااڵنی  ناوه ڕاستی  له   کاتێک 
یه ک  ب��ه دوای  یه ک  چاپی  به چه ندان  کتێبه کانم  تر 
فرۆشران، هیچ که س له  تورکیادا نه یئه وێرا خه ونێکی 

ئورهان پاموک
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وای هه بێت، مانگی هه نگوینی من له گه ڵ باڵوکراوه  
تورکییه کان و ڕۆشنبیراندا گوزه شت دوای ئەوەی 
فرۆشی  و  چاپ  ژم��ارەی  بۆ  پیشوازیکردنە  ئەو 
ناوەڕۆکی  لە  پێشوازییەک  نەک  بوون  کتێبەکانم 
ئێستادا سەرنجە  لە  بەداخەوە  بۆیە  کتێبەکانم. 
سیاسییەکانی من نەناسراوە، ئەوەشی کە بە ناوی 
منەوە ئەوترێت زۆرینەیان لەو چاوپێکەوتنانەوە 
وەرئەگیرێن کە لە میدیای جیهانیدا لەگەڵم کراوە 
ناشیونالیستەکانەوە  ڕۆژنامەنووسە  لەالیەن  و 
وەک  م��ن  زی��ات��ر  ئ���ەوەی  ب��ۆ  ئەشیوێنرێن 
گێل  سیاسییەکی  و  ڕادیکاڵ  نووسەرێکی 

دەرکەوم وەک لە ڕۆشنبیرێک.

که وایه  کاردانه وه یه کی دوژمنکارانه   له به رامبه ر 
ناو و ناوبانگی تۆدا هه یه ؟

منه   سزادانێکی  ئه مه   وایه   قه ناعه تم  من  پاموک: 
سه رنجه   و  کتێبه کانم  فرۆشی  زۆری  لەبەرامبەر 
سیاسییه کانم. به اڵم ناشمه وێت زۆر پێ له سه ر ئه مه  
لەبارگرانی.  جۆرێکە  من  بۆ  ئەمە  چونکە  داگ��رم، 
ڕەنگیشە بەهەڵە لە هەموو ئەم شتانە تێگەیشتبم.

لە کوێ دائه نیشیت کاتێک ئه نووسیت؟

پاموک: من هه میشه  قه ناعه تم وایه   ئه و شوێنه ی تیایدا 
ئه خه ویت و ئه و جێیه ی له گه ڵ که سانی تردا ژیانی 
تیادا ئه به یته  سه ر ئه بێت جیاوازبێت له گه ڵ ئه و جێیه ی 
ورده کارییه کانی  و  ماڵ  ته قسی  ئه نووسیت.  تیایدا 
ماڵ  ئه کوژن.  فه نتازیا  شێوه کان  له   شێوه یه ک  به  
خەیاڵم ئەکوژێت. ژیانی ڕۆژانە و گیان داهێزرانی ماڵ 
ڕاکردن لێی و چوون بۆ ماڵێکی تر بۆ نووسین، وەک 
پێویستییەک وایە بۆ فەنتازیاکانم و ڕزگاربوونمە لە 

پ��ەژم��وردەی��ی. 
ئۆفیسێکی  سااڵنە  ئ��ەو  درێ��ژای��ی  بە  من 

هەبووە  ماڵەوە  دەرەوەی  لە  کونجێکم  یان  بچوک 
ماڵی جیاوازم  کارکردن. من هەمیشە کۆمەڵێک  بۆ 

هەبووە.
بەاڵم جارێکیان کاتێک ژنەکەم سەرقاڵی دکتۆراکەی 
مانگێک  چەند  ماوەی  بۆ  کۆلۆمبیا  زانکۆی  لە  بوو 
لەیەکێک  هەردووکمان  خاڵفاند.  ئەمەریکا  لە  خۆم 
و  ژن  قوتابییە  بۆ  کە  ئەژیاین  تەنگانە  شوقە  لەو 
هەمان  لە  بۆیە  تەرخانکرابوون،  هاوردووەکان  پیاو 
ژوردا هەم ئەخەوتم و هەم ئەشم نووسی. ئەو شوێنە 
خێزانییەوە  کەشوهەوای  ناو  خستبووە  منی  تەواو 
بۆ  بچم  ئەوەی  وەک  بەیانیان  کردبووم.  ناڕەحەتی 
کار بەو چەشنە خوداحافیزیم لە خانمەکەم ئەکرد. 
گەڕەکێکدا  بەناو چەند  پیاسەم  و  دەرەوە  ئەچومە 
ئەکرد و دوای کەمێک ئەگەڕامەوە وەک ئەوەی بچم 

بۆ ئۆفیسەکەم.
پێش دە ساڵێک لەوەوبەر شوقەیەکم دۆزییەوە کە 
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ڕووە بوسفۆڕ و شاری کۆن ئەیڕوانی. بیست و پێنج 
پڕبوو  ماڵەکەمەوە.  لە  بوو  دوور  پێ  بە  دەقەیەک 
لە کتێب و لەسەر مێزی نووسینەکەمەوە دەرەوەم 
ئەبینی. بە شێوەیەکی گشتی من ڕۆژی دە سەعاتێک 

لەو ژوورەدا کارم ئەکرد.

هه موو ڕۆژێک ده  سه عات؟

لێیەتی.  پاموک: بەڵێ، من کار زۆر ئەکەم. حەزم 
خەڵک پێم ئەڵێن کە کەسێکی جدیم، ڕەنگە وابێت 
بەاڵم من حەزم لەو کارەیە کە ئەیکەم. حەزئەکەم 
مێزی  لەبەردەم  ئەکات  ی��اری  کە  منداڵێک  وەک 
کارێکە،  خۆی  بۆ  ئەمە  دابنیشم.  نووسینەکەمدا 

بەاڵم لە هەمان کاتیشدا کارێکی خۆشی بەخشە.

ڕۆمانی  له   ئه وه ی  وه ک  هەر  ئورهان،  ناوه که ت 
هەموو  فەرمانبەرێک  وەک  باستکردووه ،  به فردا 
ڕۆژێک لە هەمان کاتدا چوویتەتە سەر کارەکەت. 
ئایە بەڕاستی هەمان ئەو دیسیپلینی کارکردنەت 

لەسەر خۆت هەیە؟
  

پاموک: من ئەمەوێت سوربم لەسەر ئەوەی کە بڵێم 
فەرمانبەر  کەسایەتی  وەک  ڕۆماننووس  کەسایەتی 
لە  لەکاتێکدا  شاعیر،  لە  جیاوازە  تەواو  و  وەهایە 
کە  ئەگیرێت.  شاعیر  کاری  لە  ڕێز  زۆر  تورکیادا 
شاعیربیت واتای ئەوەیە بەناوبانگیت و جێی ڕێزیت. 
زۆرینەی سوڵتانە عوسمانییەکان و پیاوانی دەوڵەت 
شیعریان نووسیوە، بەاڵم لە دیدی ئەم سەروەختەی 
خۆمانەوە ئەوانە شاعیرنین. چونکە لە سەد ساڵی 
ڕابردوودا بۆ ئەوەی پیشانت بدایە ڕۆشنبیریت ئەبوو 
شاعیربوویتایە. هەموو ئەو شاعیرانەش شیعرەکانی 
ناوە  ناویان  و  کۆکردۆتەوە  کتێبێکدا  لە  خۆیان 

ئەم  عوسمانی  دەوڵەتی  پیاوانی  نیوەی  دی��وان. 
جۆرە دیوانانەیان هەبووە. ئەمەش گەشەی پێدراوە 
لەگەڵ  نووسین،  لەسەر  دروستکردووە  وێنەیەکی  و 
ئەم  خ��ۆی.  بە  تایبەتی  کەشی  و  یاسا  چەندان 
نووسینانەش زۆر ئاسایی و یەک شێوە بوون. کاتێک 
بیرۆکەکانی ئەوروپا هاتنە ناو تورکیاوە ئەم سەروەتە 
مۆدێرندا  و  ڕۆمانسیەت  بیرۆکەی  لەگەڵ  کلتورییە 
یەکیان گرت و وێنەیەکیان لەسەر شاعیر دروستکرد 
کە هەڵگری حەقیقەتە. ئەمەش ڕۆڵێکی زیاتری دا بە 

شاعیر. ڕۆماننوس لەالکەی ترەوەیە، کەسێکی 
بەسەبرە 
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کارئەکات.  و  گورجوگۆڵە  مێروولەش  وەک  بەاڵم 
ئیلهامە  ڕێ��ی  لە  ئێمە  پرسیارەکانی  ڕۆماننوس 
ڕۆمانسییەکانییەوە ناوروژێنێت بەڵکە لەڕێی لە ڕێی 

سەبری خۆیەوە ئایانوروژێنێت.

ئایه  قه ت شیعرت نه نووسیوه ؟

ل��ێ ئه کرێت.  ئ��ه م پ��رس��ی��اره م  پ��ام��وک: زۆرج���ار 
هه ندێک شیعرم له  ته مه نی هه ژده  ساڵیدا نووسیوه  
به اڵم  باڵوکردونەته وه ،  تورکیا  له   هه ندێکیشیانم  و 
دواتر وازم لێ هێنا. ڕوونکردنه وه ی من بۆ ئه مه ش 
رێگەی خودایەکەوە  لە  که  شاعیر کەسێکە  ئه وه یه  
من  بژی.  شیعردا  لەناو  پێویستە  و  ئەکات  قسە 
لە  خودایەک  بینیم  بەاڵم  بنووسم  شیعر  هەوڵمدا 
مندا قسەناکات. ئەمەش ناڕەحەتی کردم و هەوڵمدا 

بزانم خودا ئەیەوێت چی بڵێت گەر بیەوێت لە مندا 
ئەکردەوە  لەمە  بیرم  کاتێکدا  لە  بۆیە  قسەبکات. 
بە  دەستمکرد  هێمنی  و  میتۆدیانە  شێوەیەکی  بە 
ئەمەی  پەخشانیش  و  ئەدەب  نووسینی  نووسین. 
بە  کرد  دەستم  کارمەندێک  وەک  بۆیە  ئەویست. 
کار. زۆرینەی نووسەران ئەم جۆرە ناونانەی من بۆ 
نووسەربوون بە گاڵتەئەگرن، بەاڵم من ئەمەم قبوڵە؛ 

من وەک کارمەندێک کارئەکەم.

ساڵەکاندا  تێپەڕبوونی  لەگەڵ  پێتوایە  تۆ 
ئەتوانیت ئاسانتر بنووسیت؟

ئه مه وێت  جار  هه ندێک  به داخه وه .  نه خێر  پاموک: 
بەاڵم  ژورێکەوە  ناو  بهێنمە  ڕۆمانه کانم  که سایه تی 
نازانم کە چۆن دەرئەچێت. من ئێستا باشتر باوەڕم بە 
خۆمە، بەاڵم هەندێک جاریش پیویستم بە یارمەتییە 
نەدەم.  شتەکان  دەوروخولی  هەمیشە  ئ��ەوەی  بۆ 
ناوی.  هەڵئەدەیتە  خۆت  هەیە  واش  جاری  یاخود 
من وا بۆ سی ساڵ ئەبێت پەخشان ئەنووسم، بۆیە 
باوەڕم وایە کە کەمێک باشتربووم، بەاڵم تائێستاش 
که   واوه   په نای  و  پێچ  ناو  ئەکەومە  جار  هەندێک 
کەسایەتی  تیادابێت.  که سی  ناکات  ب��اوه ڕ  که س 
ڕۆمان خۆی نایەتە ژوورەوە بۆ الت، بەاڵم ناشزانم 
چی بکەم و ڕوو لە کوێ بکەم. لەگەڵ ئەوەی سی 
ساڵیشە ئەنووسم هێشتا ئەم حاڵەتانەم بەسەردێت.
بەشێکدا  چەند  ب��ەس��ەر  کتێبێک  دابەشکردنی 
بڕیارئەدات کە من بە چ شێوازێک بیربکەمەوە. ئەگەر 
پێش وەخت من هەیکەلی ڕۆمانەکەم داڕشتبێت کە 
چۆن ئەبێت � دیارە زۆرینەی جاریش وائەکەم � بەش 
بەشی ئەکەم و بیر ئەکەمەوە کە ئەبێت چی ڕووبدات 
لە هەریەکێک لەو بەشانەدا. بۆیە گرنگ نییە من لە 
دواتر  ئەوەی  بۆ  پێبکەم  دەست  یەکەمەوە  بەشی 
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کاتێک  بنووسم.  یەک  ب��ەدوای  یەک  تر  بەشەکانی 
دەست  گەر  نابێت  وێران  دنیا  ئەکەم،  پێ  دەست 
ناوی.  ئەچمە  کە  بکەم  بەشێک  هەر  نووسینی  بە 
ئەتوانم پێنج بەشی سەرەتا بنووسم، گەر تاقەتیشم 
نەبوو بەردەوام بم ئەوا بازئەدەمە سەر بەشی پانزە 

و لەوێوە ئەنووسم.

هه موو  هێڵه کانی  بڵێیت  که   ئه وه یه   مه به ستت 
کتێبه که ت پێشوەخت ئەکێشیت؟

بۆ  کۆتایی.  تا  له سه ره تاوه   هەر  به ڵێ،  پاموک: 
کۆمه ڵێ  خستنه ڕووی  سووره   ناوم  ڕۆمانی  نموونه  
که سایه تی بوو، بۆیە منیش بۆ هەر کەسایەتییەک 
بڕیارمدا چەند بەشێکی بۆ تەرخان بکەم. کاتێکیش 
خۆم  ئەکرد  حەزم  جار  هەندێک  پێکرد  دەستم  کە 
بەشێکم  کاتێک  بۆیە  کەسایەتیانە.  لەو  بم  یەکێک 
لەسەر شەکورە تەواو ئەکرد، بۆ نموونە ئەگەر ئەو 

بەشە بەشی حەوتەم بوایە، ئەوا بازم ئەدا بۆ بەشی 
بوو.  ئەو  تری  بەشێکی  بەشە  ئەو  چونکە  یانزە 
حەزم ئەکرد خۆم شەکورە بم. بەبەردەوامی بازدان 
هەندێک  تر  کەسایەتییەکی  بۆ  کەسایەتییەکەوە  لە 
جار توشی ڕەشبینی ئەکردم. بەاڵم ئەو بەشەشی کە 
ئەبێتە دواهەمین بەش لە کۆتایدا ئەینووسم. دیارە 
بێ گومان حەزم بە گاڵتەکردن هەیە لەگەڵ خۆم و 
کۆتایی  من  بێت.  چۆن  کۆتاییەکەی  ئەبێ  ئەپرسم 
ئەوەی  پێش  پێدێنم.  کۆتایی  جۆرێک  بە  ڕۆم��ان 
دواهەمین الپەڕەکانی بنووسم ئەوەستم و دیسانەوە 
سەرلەنوێ بەشەکانی تر کە پێشتر نووسیومن ئەیان 

نووسمەوە.

نووسیندا  ک��ات��ی  ل��ە  ه��ەی��ە  ک��ەس��ێ��ک  ئ��ای��ە 
نووسینەکانت بخوێنێتەوە ؟

پاموک: هه میشه  ئه وه ی که  نوسیومه  بۆ ئه و که سه ی 
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زۆر  ئەکەم.  بەش  لەگەڵ  ژیانی  کە  ئەخوێنمەوە 
سوپاسگوزاری ئەو کەسەش ئەبم زیاتر بەرهەمەکەم 
ئەمڕۆ  بکات  لێ  پرسیارم  یاخود  بخوێنێتەوە 
و  تامەزرۆیی  لە  جۆرێک  ئەمە  کوێ.  گەیشتومەتە 
وایە  ئەوە  تەواو وەک  ئەکات،  دروست  لەال  شەوقم 
بڵێن  پێت  و  بە شانتا  بکێشێت  باوکت  یان  دایکت 
ئافەرم کوڕم. هەندێک جار گوێم لەهەندێک سەرنج 
نییە.  بەدڵی  هەیە  شتێک  کەسە  ئەو  کە  ئەبێت 

ئەمەش باشە، من حەزم لەم کەشوهەوایە هەیە.
من هەمیشە بیر لە تۆماس مان ئەکەمەوە کە ئەو 
هه موو  ئه و  من.  لەالی  بااڵکان  نموونە  لە  یەکێکە 
و  منداڵ  شه ش  ئه کرده وه ،  کۆ  خۆی  خێزانه که ی 
ژنێک، به  ده نگی به رز بۆی ئه خوێندنه وه . من حەزم 

لە باوکێکە کە چیرۆک بۆ خێزانەکەی بخوێنێتەوە.

� ئەم چاوپێکەوتنە بەشێکە لە چاوپێکەوتنێکی دوور 
ودرێژ.

سەرچاوە:
Andra Färger

Orhan Pamuk
  Ö- Mats Mullern
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بوێرییەوە بەخۆیداچووەوە و دەستكاری تێزە ڕادیكاڵەكەی 
سەبارەت بە كۆتایی مێژوو كرد و دانی بەوەدانا مەحاڵە 

شارستانیەت و كەلتور لە ئابوری جیابكرێنەوە.
   یوشیهیرۆ فرانسیس فۆكۆیاما لە 27 تشرینی یەكەمی 
لەدایكبووە.  ئەمریكا  شیكاغۆی  شاری  لە   1952 ساڵی 
جەنگی  لەدەست   1905 ساڵی  باوكییەوە،  لە  باپیری 
نێوان روسیا و یابان، ڕایكردووە بۆ ئەمریكا و خەریكی 
كاری بازرگانی بووە. ئیدی یوشیۆ فۆكۆیامای باوك وەك 
هاواڵتییەكی ئەمریكی دەژی و دەچێتە سلكی كەهنوتی 
مەسیحییەوە و دەبێت بە قەشە و لە زانكۆی شیكاغۆ و 
لە زانستی كۆمەڵناسیدا بڕوانامەی دكتۆرا بەدەستدێنێت. 
هەرچی هاوسەرەكەیەتی )واتە دایكی فرانسیس( سەر بە 

خانەوادەیەكی ئەكادیمی ناسراوی یابانە.
   فرانسیس كە تاقانەی دایك و باوكی بوو، لەشاری 
بە  زانكۆی كۆرنیل-ی سەر  لە  نیۆیۆرك گەورەدەبێت و 
و  تەواودەكات  سیاسی  فەلسەفەی  نیۆیۆرك،  ویالیەتی 
ناسراوی  ئەكادیمی  و  سیاسی  وۆڵفویتز-ی  بۆل  لەوێدا 
بە  درێ��ژە  دوات��ر  فرانسیس  دەناسێت.  كۆنزەرڤاتیڤ 
ئەدەبی  ییل،  زانكۆی  لە  بااڵ دەدات، سەرەتا  خوێندنی 

بەراوردكاری دەخوێنێت. وەلێ زۆر بەخێرایی لە خوێندنی 
ئەدەب بێزاردەبێت و سەرلەنوێ روودەكاتەوە لێكۆڵینەوە 
سیاسییەكان و دەڕوات بۆ زانكۆی هارفارد. لەو زانكۆیەدا 
بڕوانامەی دكتۆرا بەدەستدێنێت و تێزی بڕوانامەكەی لەسەر 
هەڕەشەی یەكێتی سۆڤیەت بۆسەر خۆرهەاڵتی ناوەڕاستە.
   ساڵی 1979 وەك توێژەرێك و چاودێرێك پەیوەندی بە 
دەزگای راند-ەوە دەكات. لەنێوان سااڵنی 1996 بۆ 2000 
لە زانكۆی جۆرج مایسۆن لە واشنتۆنی پایتەخی ئەمریكا، 
وەردەگرێت.  كورسییەك  سیاسەت،  مامۆستای  وەك 
پاشان لە واشنتۆن و لە پەیمانگای نیتزە بۆ تویژینەوەی 
نێودەوڵەتی كە سەر بە زانكۆی جۆنز هۆبكنزە، تاكو ساڵی 
2010 دەبێتە مامۆستای پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان. ئەو 
ئێستا لە پەیمانگای دیموكراتی و گەشەپێدان و حوكمی 
یاسای سەر بە پەیمانگای فریمان سبۆگلی بۆ توێژینەوەی 

نێودەوڵەتی لە زانكۆی ستانفۆرد، كاردەكات.

*تۆ بە پێچەوانەی زۆربەی زۆری نووسەران و توێژەرانی 
دەوترێت  پێی  ب��ەوەی  نەبویت  گەشبین  ئەمریكا، 
)بەهاری عەرەبی(، هەر وەك ئەوەی لە وتارێكی دریژدا 

فرانسیس فۆكۆیاما



126

كە لە گۆڤاری )بەرژەوەندییەكان ئەمریكا( باڵوتكردەوە، 
ئاماژەت بەوەدابوو.

بكەین،  ئەوروپا  تەماشای  ئەگەر  بەاڵم  ڕاستە،  ئەمە   -
دەزانین دیموكراتی كاتێكی زۆری خایاند تاكو جێگیرببێت. 
سەد ساڵ یان بەشی زۆری سەدەی نۆزەهەم تێپەڕی، تاكو 
پرۆسەی هەڵبژاردن جێگیربوونی بەخۆیەوەبینی و بووە 
شتێكی سروشتی و خەڵك تێیدا بە ئازادی دەنگی خۆیان 
دەدەن. پێویستە هیچ كەسێك نەكەوێتە ژێر باری ئەو 
وەهمەی كە دەڵێ دەكرێ بەئاسانی و لە شەو و رۆژێكدا 
سیستمێكی دیموكراتی چاالك دابمەزرێت. بەتایبەتی ئەو 
ناوچەیە لە مێژوی خۆیدا سیستمی دیموكراتی بەخۆیەوە 
نەبینیوە تا یارمەتی ئەم وەرچەرخانەی بدات. ئەو ناوچەیە 
پێویستی بە حیزبی سیاسی و دادگای سەربەخۆ و حوكمی 
یاسا هەیە، هەموو ئەو شتانەش تاڕادەیەكی زۆر بوونیان 
نییە. بۆیە ئەو ناوچانە پێویستیان بە كاتێكی زۆرتر هەیە 

تاكو گەشەبكەن و پێشبكەون.

پێویستە  كردووە  ئەوە  گرنگی  لە  باست  *هەروەها 
لیبرالیەت، پێش دیموكراتی وەك سیستمێكی سیاسی، 
بكەوێت. لەم بارەیەوە دەڵێی چین لە دەیەی داهاتودا 
پێویستی بەوەیە. ئەی واڵتانی عەرەبی پێویستیان بە 

چییە؟

دەبینین  ئەوروپا،  بۆ  بگەڕێینەوە  ئەگەر  راستیدا  لە   -
بەڵكوو  وەرن��ەگ��رت،  دیموكراتی  سیستمی  بەخێرایی 
لەسەرخۆ و بەشێوەیەكی شێنەیی وەریگرت. لە ئەوروپا 
ملمالنێی ئاینی هەبوو، ئەم ملمالنێیانە رانەوەستان تا ئەو 
كاتەی جەنگاوەرە ئاینییەكان هەستیانكرد زۆر زەحمەتە 
تا ئەبەد لە جەنگ و كوشتنی یەكتری بەردەوامبن. بە 
بۆ واڵتانی عەرەبی،  یان  تێڕوانینی من گرنگە بۆ چین 
بەم قۆناغەدا تێپەڕن، ئایا دەبێت هەردوكیان بەو قۆناغەدا 

تێپەڕن؟ لە ڕاستیدا نازانم.

*گومانێكی زۆر لەسەر ئیخوان موسلمین هەیە كە 
پرنسیپەكانی  بە  بڕوایان  ڕاستەقینە  بەشێوەیەكی 
لە  ئەوە  ڕەخنەی  خەڵكانێك هەیە  نییە.  دیموكراتی 
وەك  تەنها  دیموكراتییەت  كە  دەگرن  ئیخوانەكان 
ئامرازێك بۆ گەیشتن بە دەسەاڵت بەكاردەهێنن. بۆ 
نموونە لە میسر ترسێكی گەورە هەیە لەو هەواڵنەی 
ئیخوانەكان كە میسر بكاتە كۆمارێكی ئیسالمی، وەك 

ئەوەی لە ئێران ڕویدا؟

- لە راستیدا ئەو ئاماژانەی لە ئیخوان موسلمینی میسرەوە 
دێن، دڵخۆشكەرنین. پێناچێت ئەوان حەزبكەن خەڵكانی 
دیكە بەشداری پێبكەن، بەڵكوو دەیانەوێت هەر خۆیان 
لەسەر  قسە  كاتێ  نموونە  بۆ  بكەن.  دەسەاڵت  قۆرخی 
دەستور دەكەین، گرنگە ئەوە بزانین دەستور بایەخێكی 
هەڵبژاردن،  پرۆسەی  لە  جیاوازە  و  هەیە  گەورەی  زۆر 
 %51 ڕێژەی  كە  بەسە  هێندە  هەڵبژاردندا  پرۆسەی  لە 
دەنگەكان بەدەستبێنیت، ئیدی دەتوانی كۆمەڵێ بڕیاری 
جیاوازە،  و  وانییە  دەستور  بەاڵم  دەربكەیت.  دیاریكراو 
چونكە دەستور ڕەنگدانەوەی تەواوی كۆمەڵگایە. لەبەر ئەم 
هۆكارە، پێویستە بیروڕا و بۆچونی كەمینەكانیش لەبەرچاو 
بگیرێت و دەرگای گفتوگۆ و ڕاوێژكردن و پرسوڕاگۆڕینەوە 
وەلێ  بكرێتەوە.  دیكەدا  ئەوانی  لەگەڵ  هاوكاریكردن  و 
هەبن  خەڵكانێك  موسلمیندا،  ئیخوان  لەناو  پێدەچێت 
ئامادەی هەموو ئەوانە نەبن. بەڵكو دەیانەوێ سەبارەت 
بە مەسەلە بنچینەییەكانی دەستور، شێوازی بیروبۆچونی 

خۆیان بسەپێنن.

ئ��ازادی  و  تاكەكەسی  ئ��ازادی  وەك  *مەسەلەكانی 
بنەمای  لەسەر  پەرستن،  ئازادی  یان  دەربڕین  بیروڕا 
بیركردنەوەیەكی مەدەنی دادەڕێژرێن، دوور لە داخرانی 
گرنگە  نیت  بڕوایەدا  لەو  تۆ  ئایا  تایفی.  یان  ئاینی 
چاكسازی یان ڕیفۆرمێكی ئاینی هەبێت كە ڕێگاخۆش 
بكات بۆ وەرچەرخانی شێوە ژیانێكی دیموكراتیانەی 



127

گفتوگۆ73

سەرەكی  بابەتێكی  لە  باس  لێرەدا  من  تەندروست. 
و  عەرەب  بیرمەندانی  لە  زۆر  ژمارەیەكی  كە  دەكەم 
موسڵمانەكان، زیاد لە سەد ساڵ لەمەوبەر یان زیاتر 

خستویانەتەڕوو؟
ڕێگای  و  شێواز  چەندین  بە  ئاین  دەك��رێ  باشە،   -
زۆر  لێكدانەوەیەكی  بكرێت.  بۆ  لێكدانەوەی  جۆراوجۆر 
توند و دەمارگیرانە بۆ ئیسالم هەیە، بەاڵم بێگومان ئەوە 
تەنها لێكدانەوە نییە. ئەگەر بێت و سەردانی مالیزیا یان 
بۆ  جیاواز  تێگەشتنێكی  دەبینیت  بكەیت،  ئەندەنوسیا 
عەرەبیدا،  جیهانی  لەنێو  تەنانەت  هەیە.  ئیسالم  ئاینی 
منەوە  بەالی  ئەوەی  خوێندنەوەی جیاواز جیاواز هەیە. 
گرنگە، ئەوەیە بە ڕێگایەكی عەمەلی بیر لەم مەسەلەیە 
لە  ئەوا  ئیمانێكی هەبێت،  بكرێتەوە. مرۆڤ هەر جۆرە 

ئێستادا لە جیهانێكی فرە ڕەنگدا دەژی و خەڵكانێكی 
دیكە هەیە تێڕوانین و ئیمانیان بۆ ئاین جیاوازە. لەبەر 
ئەوە ئەوەی پێویستە ئەنجامبدرێت، ئەوەیە كۆمەڵگایە 
دروستبكرێت ڕازیبێت بە پێكەوەژیانی هەموان، بەبێ شەڕ 

و پێكدادان.
   وەك پێشتر ئاماژەم پێدا، لە ئەوروپا دەركەوتن و 
باڵوبوونەوەی بیروباوەڕی لیبرالیزم، دوای ملمالنێ ئاینییە 
رابەرە  ئ��ەوەی  دوای  هاتەئاراوە،  تاڵەكان  و  خوێناوی 
ئاینییەكان و سەركردەی جەنگاوەرەكان، تەواو دڵنیابوون 
لەوەی جەنگ و شەڕ و پێكدادانەكان پرۆسەیەكی بێهودەیە 
و جگە لە كوشتن هیچی دیكەی لێ سەوزنابێت. لەبەر ئەوە 
پێویست بوو كۆمەڵگایەكی لێبوردە بێتەئارەوە و هەموان 
لە ئامێز بگرێت. من لەوبڕوایەدام مەترسییەكان لە جیهانی 
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ئیسالمیدا، لە ملمالنێی تائیفی نێوان سونە و شیعەدایە. 
ئاینییە  فرە  ئەم  دەتوانێت  لیبرالییە  سیستمی  ئ��ەوە 
لەخۆبگرێت و تێیدا هەر تاكێك لێكدانەوەی تایبەتی خۆی 
بۆ ئاین پیادەبكات، بەاڵم دەبێ لێگەڕێت ئەوانی دیكە بە 

ئاشتی بژین.
*ئەی سەبارەت بە سوریا دەڵێی چی؟ سوریا گەورەترین 
كێشەیە لە جیهانی عەرەبیدا و ئیدارەی ئۆباما هیچ 
رۆڵێكی راستەقینەی بۆ ڕاگرتنی نەبینیوە. لە بەرامبەر 
ئەم كێشەیەدا، رەخنەیەكی زۆر لە هەڵوێستی ئەمریكا 

دەگیرێت؟

- ئەوەی لە سوریادا روودەدات تراژیدیایەكی راستەقینەیە. 
لەو بڕوایەدام ئیدارەی ئۆباما سەبارەت بە دەستوەردان 
و  دوورخستووەتەوە  پێویست خۆی  لە  زیاد  لە سوریا، 
بوو كۆمەك و  ئۆباما پێویست  لەسەر  تەرێزی كردووە. 
پشتگیری واڵتانی كەنداو بكات لە هەوڵەكانیان بۆ البردن 
و  ناكۆكی  تا  داخە  جێگای  ئەسەد.  دوورخستنەوەی  و 

خراپتردەبێت،  بارودۆخەكە  بەردەوامبێت،  ملمالنێكان 
ناكۆكی  زیاتری  قووڵبوونەوەی  هۆی  دەبێتە  ئەمەش 
ڕۆشتنی  دوای  تەنانەت  ناوخۆییەكان،  ملمالنێ  و 
»ئەسەد«یش. لە راستیدا سوریا لەم بارودۆخەی ئێستایدا، 
دەبێتە دەوڵەتێكی تێكشكاوی شكستخواردوو، ئەمەش بۆ 
ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست مەسەلەیەكی مەترسیدارە.

مەسەلەیە  ئەم  چیدایە؟  لە  ئۆباما  دوودڵی  *نهێنی 
ت��وێ��ژەرە  ل��ە  زۆر  راب����ردودا،  ساڵی  دوو  ل��ەم��اوەی 
سیاسییەكانی دووچاری سەرسوڕمان كردووە. ئاشكرایە 
بەڵكو  ناكات،  ئەمریكا  دەستتێوەردانی  داوای  كەس 
داوادەكرێت ناوچەیەكی دژە فڕین دابنرێت و چەك بە 

سوپای ئازاد بدرێت؟

لە  لەوبڕوایەدام هۆكارەكەی تەنها بۆ ئەو ترسە زیاد   -
پێویستەی ئیدارەی ئۆباما دەگەڕێتەوە، ئەویش بەهۆی 
ئۆباما  ئەفغانستانەوە.  جەنگی  و  عێراق  داگیركردنی 
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دەستتێوەردانی  لە  خۆی  دەبێت  ئەمریكا  لەوبڕوایەدایە 
بەاڵم  بەدووربگرێت.  ناوەڕاست  لە خۆرهەاڵتی  سەربازی 
من لەوبڕوایەدام ئەمە هەڵەیە، چونكە لەمەدای دووردا، 
ناوچەكە،  ئیستیقراری  لەسەر  دەبێت  قووڵی  كاریگەری 
ئەمەش زیان بە بەرژەوەندییەكانی ئەمریكا دەگەیەنێت. 
لەسەر ئەمریكا پێویستە تاڕادەیەك ڕۆڵی سەركردایەتی 
خۆی بۆ جیهان ببینێت و ئەو چاوەڕوانیە ئەخالقییەی 
لێیدەكرێت جێبەجێی بكات. بەاڵم بەداخەوە وەك دەبینین 

تا ئێستا ئەمە لە سوریادا روونادات.

*سەبارەت بەم قەیرانە، هەڵوێستی روسیا و چین چۆن 
دەبینیت؟

- روسەكان تەنها نایانەوێت وەبەرهێنانە كۆنەكانیان لەگەڵ 
ئەمە س��ەرەڕای هەڵوێستی  لەدەستبدەن،  ڕژێمی ئەسەدا 
دوژمنكارانەیان بەرامبەر بە ئەمریكا. گەر لە بیرتبێت، ڤالدیمێر 
پۆتین، زۆر لە »میدڤیدیڤ« سەرۆكی روسیا توڕەبوو، كاتێ 
ڕازیبوو هێزەكانی ناتۆ دەستوەردەنە ناو لیبیاوە و ڕژێمی 
قەزافی بڕوخێنن. ئەوە یەكێك بوو لەو هۆیانەی وایكرد پۆتین 
حەز بكات ببێتەوە بە سەرۆكی روسیا و »میدڤیدیڤ« 
البەرێت. پۆتین نایەوێت جارێكی دیكە لەگەڵ بڕیارەكانی 
نەتەوە یەكگرتووەكاندا هاوڕابێت كە ئەوروپا و ئەمریكا لە 
پشت ئەو بڕیارانەوەبن. لەبەر ئەوە لە سوریادا رۆڵی ڕێگرێك 
لە سوریا،  روسیا  ئامادەبوونی  ئەمە سەرەڕای  دەبینێت. 

تەنانەت لەسەر ئاستی پەیوەندی شەخسیش.

*بارودۆخی سوریا، ئەو نیگەرانییە ئاشكرا دەكات كە 
سەبارەت بە چارەنوسی سیستمی نێودەوڵەتی هەیە، 
جیهان،  دووەمی  جەنگی  دوای  ئەمریكا  سیستمێك 
لێی.  پارێزگاریكردن  و  دامەزراندنی  لە  بەشداربوو 
پێدەچێت ئیدارەی ئۆباما زۆر بایەخ بەم كێشە گرنگە 
نەدات. ئایا لە جیهانێكدا دەژین دەكرێ پێی بڵێین 

جیهانی دوای ئەمریكا؟

پرسیارەكەدایە.  لەناو  وەاڵمەكە  لە  بەشێك  پێموایە   -
كێشەیەكی زۆر هەیە پێویستی بە ڕابەرایەتی ئەمریكایە 
لەو  جگە  دیكە  كەسی  چونكە  بكات،  چارەسەریان  تا 
ناتوانێت چارەسەریان بكات. بەاڵم بەبێ ئەم ڕابەرایەتییە 
پێویستە، ئەوا جیهانێك دەبینین پڕ لە فەوزا. كێشەی 
ئەمریكا لەم سااڵنەی دوایدا، بریتییە لەو دەستتێوەردانە 
زیاد لە پێویستەی كە لەسەردەمی سەرۆكی پێشو »جۆرج 
دەبلیو بۆش«دا ڕویدا. ئێمە ئێستا بە ئاراستەیەكی دیكەدا 
دەڕۆین، لە ئێستادا ئەمریكا زیاد لە پێویست خۆی لە 
دەستتێوەردان و چارەسەركردنی پەشێوییەكان دەپارێزێت.

لە  )جیهان  دەڵێ:  نووسینێكیدا  لە  زەكەریا  *فەرید 
دوای ئەمریكا(، واتە جیهانێك لەژێر سایەی هێزەكانی 
دیكەی وەك چین و روسیا و هند، چیتر تێیدا ئەمریكا 
كاخان«ی  »رۆبرت  بەرامبەردا  لە  ناكات،  ڕابەرایەتی 
جیهانەی  )ئەو  دەڵێ:  نووسینێكدا  لە  مێژوونووس 
ئەمریكا دروستی كرد( و پێداگری لەسەر ئەوە دەكات 
كە دەبێت ئەمریكا رۆڵی خۆی لە رابەرایەتی كردنی 
جیهان ببینێت، وەك ئەوەی لەم چەند دەساڵەی دوایدا 

بینیویەتی. تۆ لەگەڵ كام ئاراستەیاندایت؟

- لەو بڕوایەدام واقیع لەنێوان ئەم دوو تێڕوانینەدایە، ئەمریكا 
وەك یەكێك لەو هێزانەی جیهان دروست دەكات، پاشەكشە 
ناكات. لە راستیدا ئەمە پشت بەو شێوازە دەبەستێت كە 
ئەمریكا بۆ بەكارهێنانی هێزی خۆی دەیگرێتەبەر. وەلێ 
هەنووكە چاودێری چین دەكەین كە هیچ كەسێك ناتوانێت 
گەشەكردنە خێراكەی راوەستێنیت، بۆیە ناكرێ هێزی ئەم 
واڵتە لەبەرچاو نەگیرێت و پشتگوێبخرێت. بە دڵنیاییەوە 
لەبارودۆخێكی لەم شێوەیەدا، هێزی ئەمریكا بەشێوەیەكی 

كەم الواز دەبێت.
و  كرد  لیبیا-ت  میسرو  نێوان  ب��ەراوردی  *جارێكیان 
میسر  سەركەوتنی  دەرفەتی  ك��ردەوە  لەوە  جەختت 
لە وەرچەرخان بەرەو دیموكراسی، لە دەرفەتی لیبیا 
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شوناسی  بوونی  بۆ  ئەوەشت  هۆكاری  گ��ەورەت��رە. 
دەوڵەتی  كۆنی  بۆ  هەروەها  گ��ەڕان��دەوە،  سیاسی 
میسری گەڕاندەوە. بەاڵم ئەوەی چاودێری هەواڵەكان 
بكات، دەبینێت رووداوەك��ان بە ئاقارێكی جیاوازتردا 
بە  پێوەدیارە.  رەشبینییان  تاڕادەیەك  و  تێدەپەڕن 

بڕوای تۆ هۆكاری ئەمە بۆچی دەگەڕێنیتەوە؟

چوونەكان  بەرەوپێشەوە  پێدەچێت  و  راستە  ئ��ەوە   -
باشنەبن. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا، لە میسر دەوڵەتێك هەیە 
بەپێچەوانەی ئەوەی قەزافی لە لیبیا و لە میانەی چوار 
دەیەی حوكمڕانیدا ئەنجامیدابوو كە هەموو دامودەزگاكانی 
جێگای  میسر  لە  ئەوەی  وەلێ  وێرانكردبوو.  دەوڵەتی 
تێڕامانە و یەكێكە لە كێشە ڕێگرەكان، ئەوەیە ڕێكەوتنێك 
موسلمینەكان  ئیخوان  نییە.  سیاسی  شوناسی  لەسەر 
نوسخەیەكی جیاوازیان بۆ ئەو شوناسە سیاسییە هەیە كە 

جیاوازە لەوەی الی ئاقارە لیبرالییەكان هەیە.

ئیخوان  دەكات  ئەوە  لەسەر  گرەو  ئۆباما  *ئیدارەی 
پرۆسە  لە  پێكردنیان  بەشداری  لەحاڵەتی  موسلمین، 
دەستبەرداری  و  دەبن  واقیع  ملكەچی  سیاسییەكەدا، 
ئوسوڵییە سەرتاپاگیرەكەیان  ئایدۆلۆژییە  سەپاندنی 
دەبن. بەاڵم تا ئێستا ئەو گرەوە لە راستییەوە نزیك 
نییە. لە واقیعدا لە میسر لێكنزیكبونەوەیەكی گەورە 
هەیە لەنێوان ڕەوتی سەلەفی و ئیخوان موسلمینەكاندا.

- رەوتە ئاینییەكان هەروا لەخۆیانەوە و خۆبەخۆ لەناوناچن 
یان دوورناكەونەوە، ئەمریكاش ناتوانێت هیچیان لەگەڵدا 
و  بكرێنەوە  زیاتر  هانیانبدات  نەبێت  ئەوە  تەنها  بكات، 

لیبرالیتربن.
ئەمریكا  لە  رەخنەیە  ئەو  ب��ەردەوام  *بەشێوەیەكی 
كە  دەكشێتەوە  واڵتانەدا  لەو  بەخێرایی  دەگیرێت 
گەڕانەوەی  لە  بەشداربێت  ئەوەی  بێ  ناوی،  دەچێتە 
بنیادنانی  لە  یان  ئاسایشیدا،  و  ئەمن  و  هێمنی 

و  تەندروست  بەشێوەیەكی  دەوڵەتدا،  دەزگاكانی 
جێگیر یارمەتیان بدات. من ئەمە دەڵێم و بیر لە عێراق 

دەكەمەوە؟

- ئەمریكا سەرەتا دەبێت وریابێت لە دەستتێوەردان، بەاڵم 
ئەگەر ئەوەی كرد، پێویستە ماوەیەكی درێژتر بمێنێتەوە، 
تاكو یارمەتی بونیاتنان و گەڕانەوەی هێمنی و ئەمن و 
ئاسایش بدات. بەاڵم ئەوەی تایبەتە بە عێراق، ئەوا بەپێی 
هەبوو،  حكومەتەكەدا  هەردوو  لەنێوان  دانوستانەی  ئەو 
دەرفەتێك  هیچ  نەمابوو.  ئەمریكا  مانەوەی  دەرفەتی 
لەبەردەم ئەمریكادا نەمابوو، تەنها ئەوەنەبێت بە خێرایی 

بكشێتەوە بكات.

*ئەی سەبارەت بە ئەفغانستان؟

واڵتە  ئەو  لەوێ  جیاوازترە،  كێشەیەكی  ئەفغانستان   -
هەنووكە  واقیعدا  لە  ئەمریكایە.  مانەوەی  بە  پێویستی 
ئەمریكا  ئایا  بەوەی  سەبارەت  هەیە  گەرم  مشتومڕێكی 
بكات  پاشەكشە  ت��ەواو  بەشێوەیەكی  ئەفغانستان  لە 
یان بوونێكی سەربازی گەورەی لەوێ هەبێت. هیوادارم 
و  هێمنی  تا  بمێننەوە،  واڵت��ە  لەو  ئەمریكا  هێزەكانی 

ئاسایشی ئەو واڵتە بپارێزن.
توێژینەوەكانتدا  لە  سێپتێمبەر،   11 روداوی  *دوای 
جەختت لەسەر بابەتی )بونیادنانی نەتەوە-بنا ء االمم( 

كردووە، بۆچی؟

- لە راستیدا ئەوە ئیختیارێك نەبوو. دوای رۆشتنی ئەمریكا 
بۆ عێراق و ئەفغانستان، كێشەی دەوڵەتی شكستخواردوو و 
بونیادنانی نەتەوە، سەرقاڵیكردم. دەبوایە بیر لەم كێشەیە 
بكرێتەوە لەگەڵ ئەو هەوڵە دووبارەبووانەی بۆ سەركەوتنی 
سەركەوتنیان  هەواڵنە  ئەو  بەاڵم  دەدرا.  دەوڵەتانە  ئەو 
بەدەستنەهێنا. بۆیە بۆ من پێویست بوو بیر لە هۆكارە 

قووڵەكانی ئەو سەرنەكەوتنە بكەمەوە.
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هەڵبژاردنەكانی  لە  كەچی  كۆمارییت،  گەرچی  *تۆ 
وتت:  كاتە  ئەو  بیرمە  دا،  ئۆباما  بە  دەنگت   2008
ئەو  لەسەر  بكەم  كۆمارییەكان  پاداشتی  )نامەوێ 
لەم  بوون(،  دووچ��اری  عێراقدا  لە  سەرلێشێواندنەی 

هەڵبژاردنەی دوایدا دەنگت بە كێ دا؟

- دیسانەوە دەنگم بە ئۆباما دایەوە.

*بۆچی؟

 - بەالی )راست  تابێت  كۆماری  پارتی  بڕوایەدام  لەو   -
الیمین(دا دەیشكێنێتەوە و كۆمەڵێ هەڵوێستی زۆری هەیە 

من تەبانیم لەگەڵیدا، ئیدی بۆچی دەنگیان پێبدەم؟!

*كتێبەكەت )كۆتایی مێژوو و دواهەمین مرۆڤ( الی 

ناوبانگێكی باشی هەیە و لەوێدا  خوێنەری عەرەبی 
وتوتە مێژوو لەالی لیبرالیزمی سەرمایەداری كۆتایی 
)ڕیشەی  كتێبتدا  دواهەمین  لە  كەچی  پێهاتووە. 
سیستمی سیاسی(، وێنەكە زۆر ئاڵۆزە و دەڵێی هێزی 
پەرلەمانێكی  و  یاسا  بەهێزی  حوكمی  و  دەوڵ��ەت 
واتە  نایەن.  پێكەوە  هەمویان  ه��ەر  بەرپرسیار، 
دیموكراتییەكی سەركەوتو و چاالك، بە ئاسانی نایەت، 

ئەگەر ئەو ڕەگەزانەی بۆ فەراهەم نەكرێت.

لە  پێكەوە  هەمویان  دەكرێ  بەاڵم  راستە،  ئەوە  -بەڵێ 
سیاقێكی دووردرێژی گەشەكردندا بێن. لە راستیدا گەشتن 

بەوە كارێكی زەحمەتە.

لە  ئەوەی  وەك  لێبێت،  دانیمارك-ت  وەك  *زەحمەتە 
كتێبەكەتدا ئاماژەت پێداوە؟

- بەڵێ ئەوە راستە، دامودەزگا سیاسییەكان 
لەگەڵ كاتدا گەشەدەكەن. بەاڵم ئەوەش 
ڕێگایەكی  واڵتەكان  لە  زۆرێك  بۆ  راستە 
ئاسان نییە تا وەك دانیمارک-یان لێبێت.

لە  كەمی  بە  بۆچی  تۆ  پرسیار:  *دوا 
میدیاكاندا دەردەكەویت. زۆر بە كەمی 

لەسەر شاشەی تیڤییەكان دەتبینین؟

لەسەر  بێت  ئ��ەوەم  خەمی  من  -ئەگەر 
ئەوا  دەرك���ەوم،  تیڤییەكانەوە  شاشەی 
بەدڵنییاییەوە هیچ توێژینەوەیەكی جدیی 

ئەنجامنادەم.

سەرچاوە:
الشرق االوسط، 2013/17/2.
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عەلی رەزا مەحمودی ئێران میهر
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و  هەزار  مانگی  دی  سێی  ساردەی  بەیانییە  ئەو 
سەیری  دەكرد  حەزم  تەنها  شەست،  و  سێسەد 
خۆرهەاڵتندا  ساتی  لە  كە  بكەم  هەورێك  كەڤاڵە 
دامێنی  لە  یەكدا  بەدوای  ئێمە  بووبوو.  پەمەیی 
من سەیری سەرەوەم  و  گردێكەوە سەردەكەوتین 
سنگمدا  بەسەر  گوللە  رێژنەی  كتوپڕ  كە  دەكرد 
زەوییەكە،  سەر  كەوتمە  پشتا  بە  من  تێپەڕی. 
لە خوێن و دوای سێ  سییەكانم گەرم و پڕبوون 
هەورە  سەیری  هێشتا  كە  كاتێكدا  لە  خولەك، 
ئەو  قەت  مردم.  دەكرد،  پەمەییەكەم  و  نارنجی 
تاشەبەردەكانی  پشت  لە  كە  نەبینی  كەسەم 
رەنگە  لێكردبووم.  تەقەی  تەپۆڵكەكەوە  بان 
لەبەرئەوەی  بێت،  بوو  ساڵە  بیست  سەربازێكی 
سێ  نێوان  لە  هەبوایە،  ئەزموونی  كەمێك  گەر 
ئێمەدا  دەستەكەی  لە  كە  موالزمدا  دوو  و  نەقیب 

هەڵنەدەبژارد. ئاسایی  بوو، سەربازێكی 
دكتۆرەكەم  برا  وەك  بوو  ئارەزووی  باوكم     

بچم بۆ ئوسترالیا. بەاڵم لەوەیە من ئەو توانایەم 
دیپلۆمم  كە  هەر  هاوین  كۆتاییەكانی  نەبووبێت. 
جەنگ  كرا.  بۆردومان  تاران  فڕگەی  وەرگرت، 
ماڵەوە  لە  مانگ  نۆ  دایكم  پێكردبوو.  دەستی 
جارجار  و  رۆژنامە  رۆژێ  هەموو  كردم.  زیندانی 
ماندوو  رۆژێك  دواجار  دەكڕیم.  بۆ  كتێبیشی 
دانا.  ژوانمان  پاركێك  لە  پەروانە  لەگەڵ  و  بووم 
دەناسی  ناوەندییەوە  دووەمی  ساڵی  لە  پەروانەم 
بۆ  هەمیشە  بۆ  دابوو  بەڵێنمان  چوارەم  ساڵی  و 
و جوان  نارنجی  قژی  پەروانە  بین.  وەفادار  یەك 
بوو هەمیشە سووراوێكی رەنگ مسی بریقاوەی لە 
بۆ  كاتێك  ناوەندی  سێیەمی  ساڵی  دەدا.  لێوی 
ئەسپایی  بە  دوانیوەڕۆ  جار  دوایین  و  یەكەمجار 

بینی. قژیم  ماڵەكەیان،  چووبوومە 
   هێشتا ئەو شووشە بۆنە دیارییەم نەدابوو بە 
پەروانە، كە لەسەر رێگە كڕیبووم و ئەو نامەیەش 
كە لە نۆ مانگی زیندانی ماڵەوەدا مەشقم لەسەر 

م��ەح��م��ودی  رەزا  ع���ەل���ی 
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خۆبەخشەكان  گەڕۆكە  كە  كردبوو،  نووسینی 
دەخستە  ئێمەیان  كاتەی  ئەو  تا  گرت.  ئێمەیان 
تێنەگەیشتبووم  هێشتا  پیكابەكەوە،  دواوەی 
سەیری  تەنها  ئەوەیش  دوای  روویداوە.  چی 
پەروانە  چاوی  بە  چاوم  تا  دەكرد  نینۆكەكانمم 

نەكەوێت.
   بە هەراوزەناوە ئەویان رادەستی خێزانەكەی 
لە  كە  زیندانێك  بۆ  برد  منیشیان  و  كردەوە 
باشووری شار بوو، بەاڵم رێك نەمدەزانی كوێیە. 
كاتێك پەروانەیان لەبەر ماڵەوەیاندا لە پیكابەكە 
پەنجەرەكەی  هاوسێكان  لە  یەكێك  دابەزاند، 
ئەو  تا  دەكرد.  ئێمەی  سەیری  و  كردبووەوە 

كاتەی بەڕێكەوتین هێشتا لەوێ بوو.
دڵێكی  تاكەكەسییەكەمدا  ژوورە  لەناو     
گەورەیان بە شتێكی نووك تیژ لە سەر دیوارەكە 
دوو  بووبۆوە.  خوار  دڵەكە  الیەكی  هەڵكەندبوو. 
دەرگاكەم  سەیری  و  راكێشابوو  قاچەكانم  رۆژ 
بنكەكەی  بردە  منیان  و  هاتن  دواجار  دەكرد. 
درەوەی شار. رەبیەكە دیوارەكانی خشت بوون و 
سەرەوەیان تەلی دڕكاوی پێوە بوو. لەوێ لەگەڵ 
سواری  تاشیبوون،  سەریان  كە  زۆر  ژمارەیەكی 
فێركاری.  سەربازگەی  بۆ  چووین  و  بووین  پاس 
سەربازگەكەدا  لەبەر  كە  كاتژمێر  شازدە  دوای 
ئەوەندە  و  كرد  ریز  ئێمەی  عەریفێك  دابەزین، 
دوای  تا  راویناین  سەربازگەكەدا  چواردەوری  بە 
هەفتەیەكیش دەشەلین. هەموو سەربازی راكردوو 
گۆشتاوێكی  ئەوەی  دوای  دواتر  شەوی  بووین. 
و  كردین  ریزیان  دووبارە  داینێ،  روونیان 
جلوبەرگێكیان بەسەردا دابەشكردین وەك گوێنی 

بوو. فشوفۆڵ 

   دوایین جارێك كە دایك و باوكم بینی، ئەو ساتە 
گۆڕەپانی  چواردەوری  بە  ئێمە  پاسەكەی  بوو 
سەربازگەی  بەرەو  تا  دەخوالیەوە  ئازادیدا 
تەنیشت  لە  دووانەی  ئەو  بچین.  فێركاری 
گۆڕەپانەكە  چواردەوری  باخچەكانی  لە  یەكێك 
دەستیان  بینی  منیان  كاتێك  و  وەستابوون 
سەری  بە  دیش  سەربازەكانی  راوەشاندم.  بۆ 
دەستیان  پاسەكەوە  جامی  پشت  لە  تاشراوەوە 
پێكەنین  دایە  و  بابە  راوەشاند.  دووە  ئەو  بۆ 
هەموومان  بۆ  دەستیان  و  پێش  هاتنە  پتر  و 
راوەشاند. ئێمەیش لە جێگەكەی خۆمان كەمێك 
راوەشاند.  دایە  و  بابە  بۆ  دەستمان  و  هەستاین 
كاتژمێرە  ئەو  پاسەكەمان  دەیانزانی  چۆن  نازانم 
پێنج  دوای  تێدەپەڕێت.  ئازادییەوە  لە گۆڕەپانی 
هێشتا  كونكردم،  سنگیان  گوللەكان  كە  مانگ 
كە  بوو  پانتۆڵەكەمدا  گیرفانی  لە  نامەیە  ئەو 
ئەو  بیرم دەكردەوە. هەر  بۆ نووسینی  نۆ مانگ 
زیندانەكە  لە  دیارییەكەیان  بۆنە  شووشەی  كاتە 

هەڵگرتبوو.
دەوەنێكی  تەنیشت  لە  كاتژمێر  چەندین  من     
دەچوو  ئەسپ  سەری  لە  كە  گەورەوە،  وشكی 
سەیری  سەوزی  رەنگێكی  كە  تاشەبەردێكیش  و 
وردە  وردە  پەمەییەكە  هەورە  مامەوە.  هەبوو، 
نەما.  تەواو  پاشان  و  زەرد  و  نارنجی  بووە 
دوژمندا  خاكی  قوواڵیی  لە  ئێمە  ستوونەكەی 
دەستی  گوللە  رێژنە  كاتێك  كردبوو  ون  رێگەی 
خۆی  لەگەڵ  من  نەیتوانی  كەس  پێكرد، 
و  هاتن  عێراقییەكان  دوانیوەڕۆ  بكشێنێتەوە. 
رووتیان  ساردخانە.  بۆ  برد  منیان  پیكابێك  بە 
كردمەوە و هەموو جەستەمیان پشكنی. بێگومان 
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منیان لەگەڵ سیخوڕێك یا كەسێكی دی لێ تێك 
نەمنێژن. بڕیاریاندا  لەبەرئەوەی  چووبوو، 

   چوار هەفتە لە چەكمەجەیەكی كانزایی گەورەدا 
مامەوە كە گڵۆپێكی نیۆن بە ساپیتەكەیەوە بوو. 
گڵۆپەكە  رادەكێشا  چەكمەجەكەیان  جارێك  هەر 
تا  هێنا  كەسیان  چەند  چەندینجار  دادەگیرسا. 
و  كرابوون  كەلەپچە  هەندێكیان  ببینێت.  من 
بەاڵم  بوو.  ئازاد  دەستەكانیان  هەندێكیشیان 
سەریان  هەموو  نەناسییەوە.  منی  كەس  دواجار 
رادەوەشاند و دەڕۆیشتن. رۆژانی كۆتایی بوو كە 
دوو كەسی تریان هێنا و خستیاننە چەكمەجەكانی 
هەردووكیان  دەستەكانی  نینۆكی  منەوە.  پەنای 
پەڵەی  لە  بوو  پڕ  پێستەكەیان  و  دەركێشابوون 
هەرسێكمانیان  رۆژ  سێ  دوای  سووتاوی.  شینی 
بە ئامبۆالنسێكی جام تاریك برد بۆ گۆڕستانێكی 
نەبوو.  كێلیان  گۆڕەكان  لە  یەك  هیچ  چۆڵ. 
پێشتر جێگەی ئێمە ئامادە كرابوو، منیان خستە 
زەردیان  ئێرانی كە جلی  دیلی  دوو  و  گۆڕەكەوە 
لە بەردابوو خۆڵیان بە سەرما كرد. پاشان گردە 
خۆڵێكیان بە ئەندازەی بااڵم دروست كرد كە لە 

تەنیشت یەك دنیا گردی دییەوە بوو.
نەبوو.  ناویان  خۆڵەكان  گردە  لە  یەك  هیچ     
گردێك  هەر  لەسەر  سەوزیان  پالكێكی  تەنها 
لەسەر  سپییان  ژمارەی  كە  چەقاندبوو، 
ریزە  بێناوەكان،  گۆڕە  درێژایی  بە  هەڵكەندبوو. 
دارێكی كاڵپیتۆس سێبەریان كردبوو. ئەو برایەم 
ئوسترالیا  دەینووسی،  هەمیشە  نامەكانیدا  لە 
دی  ئێرانییەكی  هیچ  و  كاڵپیتۆس  داری  لە  پڕە 

نییە.  لێرە 
كاڵپیتۆسەكان،  ناسكە  دارە  ئەوبەری     

ئەو  هەبوو.  چیمەنتۆیی  نهۆمی  دوو  تەالرێكی 
تەالرەكەوە  پەنجەرەی  لە  جارجارێ  كەسانەی 
هەبوو  ئەگەری  دەرێ،  دەهێنایە  سەرێكیان 
گردێك  هەر  سەر  سەوزەكانی  پالكە  بیانتوانیبا 
مەزرایەكی  گۆڕستاكە  تری  بەرەی  ئەو  ببینن. 
گەورە بوو كە لە دوورەوە، هێڵی باریك و درێژ 
دەدا.  پیشان  سنوورەكەی  دڕكاوی  تەلی  لە 
بەیانیان ژمارەیەك خەڵكیان بە تڕێلە دەهێنا تا 
كە  پاشنیوەڕۆیان  و  بكەن  كار  مەزراكە  لەسەر 
تێدەپەڕین رستەگەلی  تەنیشت گۆڕستانەكەدا  بە 
و  هەشتا  خۆرئاوای  دەبیسترا.  پچڕپچڕ  فارسی 
تا  كاڵپیتۆسەكان  سێبەری  كە  رۆژ  حەوتەمین 
بۆ  كە  كەس  سێ  دەهات،  گۆڕستانەكە  كۆتایی 
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هاتنە  نەپندی  هاتبوون،  تازە  گۆڕی  هەڵكەندی 
اللەیەكیان  گوڵە  سەلكی  و  من  گۆڕەكەی  سەر 
دیار  ناشت.  منەوە  گۆڕەكەی  تەنیشت پالكی  لە 
نەبوو ئەو سەلكەیان لە كوێوە هێنابوو، بەاڵم بە 
تێك  لێ  دی  كەسێكی  لەگەڵ  منیان  دڵنیاییەوە 
چووبوو. مرۆڤێك كە بێگومان زۆر گرنگ بووە و 
بە ناشتنی گوڵی اللە لەسەر گۆڕەكەی هەستیان 
سبەیەوە  لە  دەكرد.  شانازی  و  بوون  رازی  بە 
بۆ  دەچوون  زەردەوە  جلی  بە  كە  دیالنەی  ئەو 
و  رادەمان  من  خۆڵەكەی  گردە  لە  مەزراكە، 
بەرەو  سەریان  تڕێلەكە  ئارامی  جووڵەی  لەگەڵ 

ئەمالوە دەسووڕا.
و  رەگاژۆبوو  هێدی  هێدی  اللەكە  سەلكە     
السكەكەی چەكەرەی كرد. دوای هەفتەیەك، سێ 
لە  پۆستاڵەكانیان  قەیتانی  كە  عێراقی  ئەفسەری 
هاتن  دابوو،  گرێ  پانتۆڵەكانیان  دەلنگی  دەوری 
و لەسەر گردە خۆڵەكەوە وەستان. ئەوان سەلكە 
هەڵكێشا.  سەوزەكەیشیان  پالكە  تەنانەت  و  اللە 
پەرستگای  شوێنەواری  سڕینەوەی  بۆ  رەنگە 
دیلەكان بووبێت كە فەرمانیان دا بلدۆزرەكان دارە 
بێڵی  هەڵكێشن.  رەگەوە  لە  كاڵپیتۆسەكانیش 
ئاسنی تەنانەت ئێمەیشی لە زەوییەكە هێنایە دەر 
لە هەموو ئەم ماوەیەدا  و بەسەر یەكیدا رشتین. 
هاواری  دەنگی  چیمەنتۆییەكەوە  تەالرە  الی  لە 
فارسی و عەرەبی دەبیسترا كە لە یەكتری بەرزتر 
ئێمەیان  میكانیكی  بێڵی  بە  دواجار  دەبوونەوە. 
رشتە دواوەی چەند لۆرییەكەوە. كاتێك لۆرییەكە 
بەڕێكەوت، هێشتا دەنگی جووڵەی ئەو ئۆتۆمبیالنە 
دەكرد.  تەخت  ئێمەیان  ئارامگاكەی  كە  دەبیسترا 
قامكەكانی دەستی چەپم بۆ هەمیشە لەوێ لە ژێر 

بەجێما. خۆڵەكەدا 

   لۆرییەكان تا دوانیوەڕۆ بەردەوام دەڕۆیشتن، 
شاخی  كە  جێگەیەك  گەیشتینە  خۆرئاوا  لە  بەر 
حەوشەی  لە  لۆرییەكانیان  لێبوو.  بەرزی 
دیوارەكانیان  وەستاند،  چەپەك  رەبییەیەكی 
خۆرئاوا  هەتاوی  كردبوو.  سپی  دۆخاو  بە 
ناوەوە  لە  دەیدا  رەبییەكەوە  دەروازەی  لە 
دیواری  لەسەر  سووری  چوارگۆشەیەكی  و 
جێگەیە  لەو  رۆژ  دوو  دروستكردبوو.  حەوشەكە 
چوارگۆشە  خۆرئاوایەك  هەموو  و  ماینەوە 
سوورەكە دەكەوتە سەر دیوارەكە. بەیانی رۆژی 
پڕ  جادەیەكی  بەرێكەوتین.  دووبارە  سێیەم 
جارجارێ  ئێمە  بوو  بەردەاڵن  و  چۆڵی  و  چاڵ 
قەراغی  لە  كە  دوادەكەوتین  بەرزانە  واڵخە  لەو 
گەیشتینە  دەمەونیوەڕۆ  تێدەپەڕین.  جادەكەوە 
دەربەندێكی قووڵ كە كەوتبووە ناوەندی كۆمەڵە 
رشتە  ئێمەیان  لەوێ  دارستاناوییەوە.  شاخێكی 
وابوو.  كەناڵ  وەك  كە  درێژەوە  چاڵێكی  ناو 
هەمان  عەسری  كرابوو.  ئامادە  پێشتر  چاڵەكە 
سەربازەیان  ژمارە  ئەو  و  هاتن  لۆریتریش  رۆژ 
رشتە سەر ئێمە كە تازە گوللە بارانیان كردبوون. 
و  بوو  كونكون  و  خوێناوی  فشوفۆڵەكانیان  جلە 
هێشتا هەندێكیان خوێنی تازەیان لەبەر دەڕۆی. 
پاشان بلدۆزەرەكان هاتن و چاڵەكەیان داپۆشی.
كە  ملم  سەر  كەوتبووە  ژنێك  سەری  رێك     
دەموچاوی  ئااڵبووە  درێژەكەی  خورماییە  قژە 
سپی  و  الواز  قاچی  دادەپۆشی.  چاوەكانی  و 
پیاوێك كەوتبووە سەر سەنگم و دەمی داچەقیوی 
لە  منیش  نووسابوو.  سكمەوە  بە  دی  یەكی 
كە  پیاوێك  سنگی  سەر  كەوتبوومە  ال  سەر 
زۆری  پەرێشانییە  ئەم  پەراسووەكانی شكابوون. 
گروپێك  رۆژ  پێنج  و  شەست  دوای  پێنەچوو. 
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خۆڵەكەیان  پرتاو  بە  و  هاتن  پلەدار  و  سەرباز 
الدا تا شوێنی ئێمە بدۆزنەوە. ئەوان دەسڕیان لە 
دەمیان پێچابوو، بە خێرایی هەموومانیان خستە 
شوێنەی  ئەو  كەسێك  رەنگە  لۆرییەكەوە.  دوای 
بە رێكخراوێك وتبێت و ئێستا دەبوو شوێنەواری 

بسڕێتەوە.
   كە بەڕێكەوتین سەربازەكان خەریكبوون چاڵی 
درێژ و خاڵییان بە تایەی كۆنە پڕ دەكردەوە و 

رووەكەیان بە خۆڵ دادەپۆشی.
جادە  لە  لۆرییەكان  كە  شەوەی  ئەو     
خۆش  بۆنێكی  تێدەپەڕین.  كوێستانییەكانەوە 
شاخێك  دامێنی  لە  شەوگەڕ  شوانێكی  دەهات. 
هەنگەاڵنی  رێزێك  پێشتر  لە  كردبۆوە،  ئاگرێكی 
ژێر  لە  تر  دامێنێكی  لە  دروستكراو  تەختە  لە 
تریفەی مانگدا بوون. هەوا پڕ بوو لە بۆنی گیای 

كێوی و مێروو.
بەیانی  تا  بوایە  لەوێ  پەروانە  گەر     
چەرچەفی  كە  سیسەمێك  لەسەر  نەدەنووستین. 
سەیری  و  رادەكشاین  هەبێت.  پاكوخاوێنی 
دواوەیان  كە  دەكرد  ئەستێرانەمان  گوڵ  ئەو 
دادەگیرسا و لە پەنجەرەی كراوەوە دێنە ژوورەوە 
دنیا  تۆزێك  دوای  دەكوژێنەوە.  و  هەڵدەبن  و 
ئەوانی  لە سەر  من  دایكرد.  باران  و  هەور  بووە 
دی بووم و ئێسكەكانم تەڕ بوون. بەیانی كاتێك 
شاخەكەوە  لووتكەی  دارەكانی  پشت  لە  گزنگ 
چاوەڕێمان  جێیەی  ئەو  گەیشتینە  سەردەكەوت 
بوون. لۆرییەكە لە تەپۆڵكەیەكی خوارەوە پێچی 
ئاسماندا  كزی  رووناكی  لە  دەشتەكە  و  كردەوە 
كە  ژمارانەی  بێ  كونە  بەو  دەشتەكە  دەركەوت. 

لێیان هەڵكەندبوون وەك شانەی هەنگ وابوو.
   كە هەتاو هەڵدەكشا، ئەو پیاوانەی دەمامكیان 

گۆڕەكانەوە.  خستە  ئێمەیان  و  هاتن  بەستبوو 
بێزیان نەدەهات دەستمان تێوەدەن. بێڵی درێژیان 
گۆڕێكەوە.  ناو  هەڵدەدایە  ئێمەیان  و  پێبوو 
كە  منەوە  گۆڕەكەی  خستە  دییان  دەستێكی 
ئەو  بوو.  پەنجەیدا  لە  ژەنگگرتوو  ئەڵقەیەكی 
لۆرییەكەدا  لە  كە  پیاوێك  دەستكردانەی  ددانە 
دەرێ.  هاتبووە  دەمی  لە  بوو  تەنیشتمەوە  لە 
تێدەپەڕی  خێرایی  بە  سەربازانەی  لەو  یەكێك 
گۆڕەكەوە.  دەدایەوە  فڕێی  شەقێك  نووكە  بە 
وشكەوە  خوێنی  و  بووبوونەوە  رەش  ددانەكان 
دەستەی  ئەو  نینۆكی  لكابوو.  پێوە  بوویان 
ئەڵقەكەی پێوەبوو، شین بووبۆوە. دوای تۆزێك 
فڕێدایە  تریان  كەسێكی  قاچی  درێژی  ئێسكی 
خوارێ. لە ناوەڕاستی قاچەكەدا، شتێكی بچووك 
پێكیانەوە  ناوەڕاستەوە  لە  چما  هەڵتۆقیبوو، 
بەاڵم  شكابوو،  قاچی  پێشتر  بێگومان  لكاندبوو. 
دایكم  لەبەرئەوەی  نەشكاوە،  جێیەكم  هیچ  من 
یارییەك  وریابوو  منداڵییەوە  لە  بوو  وەسواس 

هەبێت. مەترسی  نەكەم 
هەڵكەندووە.  پەلە  بە  گۆڕەكانیان  دیاربوو     
و  بوو  بوو  خوار  تەواو  من  گۆڕەكەی  دیواری 
زەوییەكەیش هەڵتۆقیبوو. گەر زەوییەكەیان دوو، 
سێ بێڵ قووڵتر هەڵكەندایە، بێگومان گۆڕستانە 
چەند  هەروا  كە  دەدۆزییەوە،  دێرینەكەیان 
گۆڕەكەی  ژێر  لە  رێك  بوو.  خوارتر  پەنجەیەك 
كە  هەبوو  ئاشووری  شازادەیەكی  گۆڕی  مندا، 
دەست  دوو  هەر  بە  بڕۆنزەكەی  درێژە  شمشێرە 
بەرزی  كەمێك  گەر  و  گرتبوو  سنگی  لەسەر 
رۆدەچووە  شمشێرەكەی  نووكی  بكردایەتەوە، 

نێو دوو ئێسكی سمتمەوە.
   وەك هەوەڵین جار كە نێژرام، لەسەر گۆڕەكەم 
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دروستكرد  بااڵم  هێندەی  بە  خۆڵێكیان  تەپۆڵكە 
لەسەر  سپی  ژمارەیەكی  چەند  بە  پالكێكیان  و 
دوو  دوای  و  دایكرد  باران  سبەی  بۆ  چەقاند. 
چەندین  كێوییەكان  گیا  سەوزبوو.  زەوی  هەفتە 
سەوز  دووبارە  و  رۆچوون  و  بوون  وشك  جار 
شەست  و  سەد  هەشت  و  هەزار  دوو  بوونەوە. 
گیاكێوییەكان  رەگی  مامەوە.  لەوێ  رۆژ  چوار  و 
شازادە  و  شۆڕبووبوونەوە  گۆڕەكەوە  دیواری  بە 
بە دوو دەست شمشێرەكەی  ئاشوورییەكە هەروا 
بە  ژمارەیەك  دیسان  رۆژێكیان  گرتبوو. 
و  كردەوە  گۆڕەكانیان  و  هاتن  بێڵەكانیانەوە 
ژمارەیان  سپییەوە.  كیسەی  ناو  خستە  ئێمەیان 
خستە  كیسەكانیان  دەدا.  كیسەیەك  هەر  لە 
ئێمە  دەیانئاژوو.  شەو  تا  و  زەردەوە  لۆرییەكی 
بووین،  دوژمندا  خاكی  لە  هێشتا  دەگەڕاینەوە. 
بەاڵم لە دوورەوە ئاسمانی ئێران دەبینرا. كاتێك 
لە  بووبوو.  تاریك  دنیا  سنوور،  گەیشتینەوە 
چەند  بوو،  ئێراندا  خاكی  ناو  لە  كە  رەبییەیەك 
بەرزدا  پڕۆجكتەری  ژێر  لە  گەورە  لۆرییەكی 

پەروانە  یا  بابە  و  دایە  گەر  بوون.  چاوەڕێمان 
چاوەڕێم  لەوێ  بێگومان  گەڕاومەتەوە،  دەیانزانی 
بوون. بەاڵم كەس دیار نەبوو. وەك چوارشەممە 
سوورەی ساڵێك وابوو كە لە دوو رۆژ پێشترەوە 
عەسر  بەاڵم  كۆدەكردەوە،  ئاگربازی  بۆ  دارمان 
هەموو  بوون.  تەڕ  دارەكان  و  باران  دایكردە 

گەڕانەوە ماڵێ و كەس نەمایەوە.
بردیانین  و  لۆریەكانەوە  ناو  خستە  ئێمەیان     
بۆ فڕگە، لەوێ منیان بەو هەموو بارە زیادەیەوە 
كە لە ئێسكی بێگانە هەمبوو، خستە فڕۆكەوە و 
فڕی. كاتێك لە تاران نیشتینەوە، دنیا هەور بوو. 
ئەوان ئێمەیان برد بۆ یەكێك لە كۆگا گەورەكانی 
كە  جێگەیەی  ئەو  هەمان  میهرئاباد.  فڕگەی 
كرا.  بۆردومان  دیپلۆمەكەم  وەرگرتنی  كاتی 
و  داخست  كۆگاكەیان  گەورەی  دەرگای  ئەوان 
پێوە  ژمارەیان  كە  دەرهێنا  لەو كیسانە  ئێمەیان 
یەك  تابووتگەلی  لە  بوو  پڕ  كۆگاكە  ناو  بوو. 
تابووتەكاندا  ناو  لە  ئێمەیان  وردی  بە  و  شێوە 
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دەگریان.  و  وەستابوون  دوورتر  هەندێك  دادەنا. 
كاتێك كارەكەیان تەواو بوو، ئااڵیەكی گەورەیان 
بە  وێنەیەكیان  و  دانا  تابووتێك  هەر  لەسەر 
لە  گەنجێكیان  وێنەی  لكاند.  پێشەكەوەیەوە 
باریكی  سمێڵێكی  كە  دابوو  من  تابووتەكەی 
هەبوو. من لە ژیانمدا سمێڵم نەبووە، دیار بوو لە 
جێیەكی خاكی دوژمن ژمارەكەی من هەڵە بووە.
نەبوو  دەڵب  جلەكانیان  كە  ئەو سەربازانەی     
خوارێ،  هاتبووە  شانیاندا  بە  سوور  قەیتانی  و 
لە  و  بەرزكردەوە  تابووتەكانیان  یەك  یەك 
كۆگاكە  دەرەوەی  گەورەكەی  و  كراوە  گۆڕەپانە 
دەوروبەری  لە  زۆر  ئاپۆرایەكی  رێكیانخستن. 
دەگریان  زۆریان  گردبووبوونەوە.  گۆڕەپانەكە 
گیراوی  چوارچێوە  لە  وێنەیەكی  هەندێكیش  و 
دایكمیان  و  باوك  بەرزكردبۆوە.  گەنجێكیان 
لەگەڵ نەبوو. ئاسەوارێكی پەروانەیش نەبوو. گەر 
پەیدابوایە  كەسێك  رەنگە  دەبوو،  دەموچاوێكم 
بمناسێت. كامێرامانی زۆر لە ناو ئەو گۆڕەپانەوە 
گرتبوو  چواردەوریان  سەربازەكان  كە  دەهاتن 
كەسێكیش  دەگرت.  شتێكان  هەموو  وێنەی  و 
بەرز  سەكۆیەكی  لەسەر  تابووتەكانەوە  لەودویو 

وەستابوو و وتاری بۆ خەڵكەكە دەخوێندەوە.
   لە نێو ئاپۆرەی خەڵكەكەدا رووخسارێكی ئاشنا 
و  خورمایی  قژی  كە  گەنجێك،  وێنەی  هەبوو. 
زەردەخەنەیەكی لەسەر لێو بوو. وێنەی خۆم بوو. 
ئەو پیرەژنەی لەچكی قاوەیی كردبوو ئەو وێنەیەی 
بوو.  بوو. خۆی  دایكم  گرتبوو.  بان سەرییەوە  بە 
كاتێك  ئەوان  نەهاتبوو،  باوكم  بووبوو.  پیر  زۆر 
دەكردم  بۆ  ساڵویان  ئازادی  گۆڕەپانی  دەوری  لە 
پێكەوە بوون. دایە چكۆلە بووبۆوە. بێگومان بابە 

مردووە، گەرنا نەیدەهێشت دایە بە تەنیا بێت.

   دوای ئەوەی وتار و وێنەگرتن تەواو بوو. هەر 
گۆڕەپانەكە  لە  و  پیكابێكەوە  وێنەیەكیان خستە 
گۆڕەپانی  چواردەوری  بە  گاڤێك  دەرێ.  چوونە 
جارجارێ  خەڵكەكە  دەسووڕاینەوە،  ئازادیدا 
سەیری  و  دەوەستان  باخچەكانەوە  تەنیشت  لە 
بۆ  برد  منیان  دەكرد.  پیكابەكانیان  كاروانی 
ماڵێكی كۆنە كە حەوشە و حەوزی هەبوو. لەوێ 
لە پێشترەوە قەرەوێڵەیەكیان بۆ ئامادە كردبووم 
دانابوو  مۆم  لە  پڕ  گوڵدانی  ئەوەندەیان  و 
ژمارەیەك  شەو  تا  دەكرد.  گێژ  هەنگەكانی 
دەهاتن، ناوچەوانیان بە تابووتەكەوە دەنووساند، 
دەگریان و دەڕۆیشتن. بە درێژایی ماوەكە تەنها 
لە  پیرەژن  گەورەكەی  لووتە  مابۆوە.  پیرەژنێك 
لە  زۆر  دەگریا  كاتێك  سووربووبۆوە.  گریاندا 
دایكم دەچوو. رەنگیشە هەموو مرۆڤەكان کاتێك 
دەگرین وەك یەكیان لێ بێت. هەر پێنج خولەك 
تابووتەكەمی  گۆشەیەكی  و  هەڵدەستا  جارێك 
بەاڵم هەر جارێك دەیویست سەری  ماچ دەكرد. 
و  گرت  دەیان  كەسێك  چەند  البدات،  تابووتەكە 
دووبارە لە سەر كورسییە رەشە چەرمەكە دایان 

دەنیشاندەوە.
   بۆ سبەی تابووتەكەی منیان خستە ناو هەمان 
پیكابەوە و بردیان بۆ سەر تەپۆڵكەیەكی دەرەوەی 
و  دار  لە  بوو  پڕ  تەپۆڵكەكە  چواردەوری  شار. 
بە  و  گەورە  گۆڕێكی  چەند  لەوێ  كۆن،  درەختی 
كاتێك دەیانویست  ئێمە هەڵكەندبوو.  بۆ  شكۆیان 
تابووتەكیان الدا.  من بخەنە شوێنی خۆم، سەری 
گرتبوو،  پیرەژنەكەیان  كەسێك  چەند  هێشتایش 
جووڵەی  هەرگیز  ئەو  نەدەكرد،  پێویستی  بەاڵم 
نەدەكرد. حەپەساو سەیری ئەڵقەیەكی ژەنگگرتووی 
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دەكرد كە بە دەوری ئێسكی ئەو دەستەی دییەوە 
بوو. ئەو تەنانەت نەش دەگریا.

   ئەوان منیان بە باشی ناشت، بەردێكی رەشیان 
خستە سەر گۆڕەكەم كە هێندەی خۆم دەبوو و 
دانا.  لەسەر  باریكیان  سمێڵ  گەنجێكی  وێنەی 
هێشتا پیرەژن لە بەردەكە رامابوو. كورسییەكیان 
بۆ دانابوو تا دابنیشێت، بێگومان باداری هەبوو. 
و  گردبووبوونەوە  زۆر  ژمارەیەكی  دوێنێ  وەك 
دەگرت.  شتێكیان  هەموو  وێنەی  كامێرامانەكان 
وتاری  كەسێك  و  دانابوو  بڵندگۆیەكیان  لەوێیش 
وەك  كامێراكە  فالشی  و  بوو  هەور  دنیا  دەدا. 
پاشان  دەدرەوشایەوە.  ئاسماندا  لە  بروسكە 
خۆیان  لەگەڵ  پیرەژنیشیان  و  رۆیشتن  هەموان 

برد.
دەكات  هەتەر  چاو  تا  تاران  بەرزییەوە  لەم     
پەروانە  ماڵی  ناتوانم  دوورە  ئەوەندە  دیارە. 
مانگ  نۆ  كە  نامەیەی  ئەو  رەنگە  بدۆزمەوە. 
مەشقم بۆ نووسینی دەكرد، هێشتا لە جێگەیەك 
لە ئەرشیفەكانی عێراق. بێگومان شووشەی  بێت 
ژێر  خراوەتە  خاشاك  و  خۆڵ  لەگەڵ  بۆنەكەیش 
بێتە  گۆڕین  هەوا  بۆ  رۆژێك  پەروانە  گەر  گڵ. 
سووراوێكی  هێشتایش  تێدەگەم  دەوروبەرە،  ئەم 
كاڵی بریقاوە دەكات یا نا. وەرزێكی خۆشە. دنیا 
جارجار هەتاوە و جارجاریش دەبێتە باران. پەڵە 
سەرەوەی  كە  ئاسمانەوەیە  بە  گەورە  هەورێكی 
نارنجی  پەپولەیەكی  گرتووە.  پەمەیی  رەنگی 
گوڵی  كە  نیشتۆتەوە  گیایانەوە  ئەو  بەسەر 
بەرەو  و  هەڵدەستێت  ئێستا  گرتووە.  زەردیان 

دارە كۆنەكان دەچێت.
  

سەرچاوە:
http://kawac.blogfa.com/post-38.aspx
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ڕێکخراوی  بە  سەر  خێرخوایەی   خانمە  ئەو  که   
سەرپەرشتیکردنی مندااڵنه  هاتەسەردانمان، یەکسەر 
ئەو پرسیارەی  کردەوە  کە هەمویان  دەیانپرسی 
ئەو  هەموو منداڵە  بۆ دەخەنەوە ؟  ژنەکەشم  کە 
ئەو ڕۆژە  هەستی بە دڵتەنگی دەکرد لەوالوە لێی 

ڕاپەڕی  و ڕاستوڕەوان  گوتی:
)ئەگەر  لەتواناماندا بوایە  دیارە ئێواران  ئێمەش  
نیە   پارەمان  لەبەرئەوەی    ، سینەما  بۆ   دەچوین 
،هەر سەرلەئێواران  زوو دەچینە  بن  جێگە ، ئیتر 

ئابەوجۆرە  بۆ خۆی  منداڵ  دروست دەبێت (
دیار  بو خانمەکە  بەم قسەیە  زۆر بێزار  بوو، هیچی 
نەگوت  و چوە  ئەوالوە، بەاڵم  من  بە ژنەکەمدا 
هەڵشاخام  و  پێمگوت کە پێویست ناکات هەمیشە 
ئینسان ڕاستیەکە  بڵێت،  دوای ئەوەش   پێویستە  
بزانێت  ڕاستیەک   هەر  درکاندنی  پێش   ئینسان 
هەڵسوکەوت   کێ   لەگەڵ    ، کێیە  بەرانبەرەکەی 
دەکەیت. لە تەمەنی گەنجیمدا  ، پێش ئەوەی ژن 
بێنم ، زۆرجار خۆمم  بەخوێندنەوەی  ئەو  هەوااڵنەوە 
ناوخۆییەکاندا  ڕۆژن��ام��ە   لە  کە  دەک��رد  سەرقاڵ  
جۆرە  ئەو  هەموو   باسی  لەوێدا    ، باڵودەبونەوە 
بێت  مرۆڤ  توشی  ڕەنگە  کە  دەک��را   کارەساتانە 
،ڕوداوی  خۆکوژی  ڕوداوەکانی دزی ،کوشتن  وەکو 
ئەو  نێوان  ،لە  ڕێگاوبان  و  هاتوچۆ  ڕوداوەکانی   ،
هەموو کارەساتانەدا ، کارەساتێک هەبوو کە هەرگیز  
بەخەیاڵمدا نەدەهات کە توشی  من ببێت ، ئەویش 
)ببمە  جێگای بەزەیی( ، بە مانای کەسێک  سۆز  
و بەزەیی ئەوانی تر بجوڵێنێت بەهۆی چارەڕەشی و 
بێئەوەی  پەیوەندی هەبێت  ژیاندا  لە  بەدبەختیەوە 
بە کارەساتێک یان ڕوداوێکی تایبەتیەوە کە توشی 
هاتبێت ، بەڵکە  هەموو  گرفتەکەی ئەوەیە کە دەژی 

و لە ژیاندا  ماوەتەوە و  هیچی تر .

وەکو باسم کرد ، ئەوکات من کوڕێکی گەنج  بووم ، 
نەمدەزانی بەخێوکردنی خێزانیكی گەورە مانای چیە 
، بەاڵم   دەبینم  ئێستا هێواش هێواش   بەتەواوی 
جێگای  کەسێکی   ( بە  کە  ئ��ەوەی   گەیشتومەته  
بەزەیی( دەتوانرێت گوزارشتی لێبکرێت ، ئەوە  بۆتە 
جێگای سەرسوڕمانم ، بۆ نمونە جاران دەمخوێندەوە  
 ) دەژین  کولەمەرگیدا  هەژاریەکی  )لە   نوسرابوو 
کولەمەرگیدا  هەژاریەکی   لە  ئێمە  ئەوەتا  بەڵی    ،
هەر  دەژی��ن   ماڵێکدا  )لە  دەیانگوت  ،یان   دەژین 
بەناو ماڵە ئەگینا داری بەسەر بەردەوە نیە( ، ئێ 
ئەوەتە  ئێستا  منیش  لە )توورمارئانشیۆ( دەژیم  
، خۆم و ژنەکەم  و شەش  منداڵەکەم لە ژورێکی 
خاڵیداین  کە  لە  ژمارەیەک  دۆشەکی  زۆر زیاتر 
تێدا  تری  هیچی  ڕاخ��راون   زەویەکە   لەسەر   کە 
نیە  ، وەختێکیش  باران دەبارێت  ، ئاوەکە وەها 
بەسەر   چۆن  وەکو   ، دێتەخوارەوە  بەسەرسەرمانا  
شەقامی  لەسەر  کە  دێتەخوارەوە  کورسیانەدا  ئەو  
یان ڕەنگە  خوێندبێتمەوە )هەرکە    )ڕێبیتا( ن ،  
ژنە  هەژارەکە  بۆی دەرکەوت کە  دووگیانە بڕیاری 
دا کە  خۆی  لەو  بەرهەمی  خۆشەویستیە  ڕزگار 
بکات( ئێ باشە ژنەکەی منیش بڕیارێکی  لەوجۆرەی 
داوە کە هەردووکمان لەسەری ڕێیکەوتوین، ئەوکاتەی 
بۆمان دەرکەوت کە بۆ جاری حەوتەمین دووگیانە ، 
لە ڕاستیدا  بڕیارماندا  وەختێک  ئاووهەوا خۆشتر و 
، کەمێک گەرمتر بێت لە ئێستا  منداڵەکە لە یەکێک 
لە کڵێساکاندا بە جێبهێڵێن ، واتە  بە جێی بێڵین  
بە هیوای   چاودێری  و خێرەومەندی ئەو کەسەی 
کە یەکەمین کەس  ڕێکەوتی  دۆزینەوەی  دەکات .

بە  هەوڵ  و یارمەتی ئەو خانمە  خێرخوازانە ژنەکەم  
داخڵی نەخۆشخانەی  منداڵبوون  کرا هەتا منداڵەکەی 
خۆی   بو   باشتر  تەندروستی  باری  هەرکە   ، ببێت 
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وکۆرپەکەی گەڕانەوە  بۆ )توورمارئانشیۆ( ، کە هاتە 
ژورەکەوە گوتی: )ئەزانیت، هەرچەندە خەستەخانە 
بوایە  هەر خەستەخانەیە ، بەاڵم  بەدەست  خۆم 
نەگەڕامایەتەوە  و  بمامایەتەوە  لەوێ  دەکرد  حەزم 
ئێرە( . هەر که  ئەم قسانە لە دەمی هاتنە دەرەوە  
ناکەیت ،  باوەڕ  وا قیژاندی که    یەکسەر ساواکە  
وەکو ئەوەی لە مانای قسەکانی ژنەکەم حاڵی بوبێت 
دەنگێکی  بوو   بەرداڵن  و  زۆر شیرین  منداڵێکی   ،
وەها بەرزی پێوەبوو  کە شەوانە  بەخەبەردەهات 

دەیکردە  گریان و خەوی لە هەموومان دەزڕاند . 
کە مانگی نیسان هات وهەوا بە جۆرێک خۆش ببو 
ده تتوانی  بێ پاڵتۆش بچیتە دەرەوە ، من و ژنەکەم 
دەرکەوتین.  ڕۆم��ا  ب��ەرەوە  )توورمارئانشیۆ(  لە 
ئەوەندەی  ب��اوەش��ی،  گرتبوە  س��اواک��ەی  ژنەکەم 
لە  نیازبێت  بە  ئ��ەوەی  وەکو  تێوەپێچابوو   جل  
ئ��ازاری  بێئەوەی  بێڵێت  جێی  بە  چاڵەبەفرێکدا 

پێبگات .
ئ��ەوەی  وەک   ، ش��ار   گەشتینە  ئ��ەوەن��دە  ه��ەر 
بیەوێت ڕاستی  ئەو  بێزاریەی  خۆی   بشارێتەوە   
سەبارەت بەم  شتەی کە  بە نیازە  بیکات ، بە بێ 
پچران کەوتە قسەکردن ، هەناسەی  توند بوبوو ، 
نیشانەی  شەکەتی زۆر بەسەر ڕوخساریەوە دیاربوو 
، سەروپرچەکەی  پەشێو  و بەهەموو الیەکدا  بژ 
بوبۆوە  چاوەکانی  بە جۆرێک دەرپەڕیبون ، دەمێک  
باسی  ئەو کڵێسایانەی دەکرد کە  ڕەنگە منداڵەکەی 
تێدا بە جێبێڵین،  زۆر جەختی لەسەر ئەوە دەکرد 
لە کڵێسایەکدا بە جێیبێڵین  کە خەڵکی دەوڵەمەند 
ڕووی تێدەکەن ،  ئەگەر ئەوانەی  هەڵیدەگرنەوە هەر 
وه ک خۆمان هەژار بن باشتر وایە هەر لەبەردەستی 
خۆماندا بمێنێتەوە . دەمێکی  تر  ڕای  دەگۆڕی 
نەزری   بێت  کڵێسایەک  کە  باشترە  نا  دەیگوت  و 

خۆشی  مەریەم  چونکە   ، کرابێت  پاکیزە  مەریەمی 
کوڕێکی هەبوە  لەبەرئەوە لەوانەیە لەم جۆرە شتانە 
و  ڕەحمەت  بەر  بخاتە  کوڕەکەش  و  بمانبەخشێت 
بەزەیی  خۆیەوە. ئەمجۆرە  قسەکردنە شەکەتیان 
زۆر  کە  بەتایبەتی   تەقاندم،  مێشکیان  و   کردم 
هەستم  بە زەلیلی خۆم دەکرد ، ڕقم  لەم کردەوەیەی 
خۆم بو کە بەنیاز بوم بیکه م ، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 
هەوڵم دەدا  قەناعەت بە خۆم بێنم کە دەبێت  زاڵ 
بم بەسەر هەستی خۆمدا و خۆم هێمن نیشان بدەم 
ڕابگرێت ،  یارمەتی ئەویش بدەم کە خۆی  ، هەتا 
هەندێک  بۆڵەبۆڵی کرد.  بۆ ئەوەی ڕێگە لە قسەی 
زیاتری بگرم  پێمگوت  : ) من بیرۆکه کم  هەیە ، 
بۆچی  لە کەنیسەی  پەترۆسی پیاوچاک بە جێی 

نەهێڵین(
ژنەکەم  تۆزیك دوودڵ  بوو ئینجا گوتی )نا ، ئەوێ  
زۆر گەورەیە و کەس   ئەو  منداڵە نایبینێت ،  ئەو 
کڵێسا  بچکۆلەیەم  پێ باشترە کە دەکەوێتە کۆتایی 
شەقامی )کوندوقی( ئەوێ پڕە لەو دوکان و بازاڕە 
تێدەکەن  ڕووی  زۆر  دەوڵەمەندێکی  کە  کەشخانەی 

،من ئەوێم بەالوە گونجاوترە.(
سواری پاس  بوین  و لەناو خەڵکەکه دا  بە بێدەنگی  
دانیشتم ، ژنەکەشم  خەریکی  چاککردنی   قوماتە  
خوریەکە  بو کە هەرجار ناجارێک   توندتری دەکردەوە، 
منداڵەکەش  خەوی لێکەوتبوو ، ڕوخساری لەناو ئەو 
هەموو  قوماشەی تێوەی پێچرابو  سوری دەکرده وە 
، جلەکانی وەکو جلوبەرگەکەی ئێمە  شڕ بوو ، تاقە 
شتێکی جوان لەبەریدا ئەو جوتە دەستکێشە  شینە 
بوو کە  بە خوری چنرابوو ، لە ڕاستیدا دەستەکانی  
تا ئەوپەڕی وااڵ کردبۆوە وەکو ئەوەی شانازی بەو 

دەستکێشانەوە بکات .
ژنەکەم  دیسانەوە   ، دابەزین  گۆڵدنی(  )الرجۆ  لە 
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دەستی کردەوە به  درێژدادڕی ، ئینجا لەبەر  دوکانی 
یەکێک لە زەرەنگەرەکاندا  وەستا ، کاتێک سەیری  
ئەو خشاڵنەی دەکرد کەلەناو جامخانەکەدا و لەسەر 
پیشاندرابون  داپۆشراو  سوور  قەدیفەی  بە  ڕەفەی 
گوتی: )  دەبینیت  چەند  جوانە ! خەڵک ڕودەکەنە 
 ، بکڕن  ج��وان  شتی  و  خشڵ   تا   دوکانانە  ئەم 
 ، نیە  ب��ەم   جێگایە  ئیشی  ه��ەژار  بەالم خەڵکی 
لە کاتێکدا لەم دوکانەوە دەچنە یەکێکی تر ،  لە  
بۆ  کڵێساکەدا  بە  دەکەن  خۆیان  ساتەوەختێکیشدا 
نوێژکردن ، دوای ئەوە ،  کە  میزاجیان هێمن و 

سەرحاڵن ، منداڵەکە دەدۆزنەوە  و دەیبەن(
وەستابوو   لەکاتێکدا    ، کرد   قسانەی  هەموو  ئەم 
بە  منداڵەکەی  توند   و  دەدا  خشڵەکانی  سەرنجی 
سنگی خۆیەوە نوساندبوو  ، چاوەکانی  بەتەواوی 

کرابونه وه  .
لەبەر خۆیەوە  وابو  ئەوە  وەکو  دەکرد   قسەی  کە 
هەر  من  ب��ەاڵم    ، بکات  قسە  خ��ۆی  ل��ەگ��ەڵ    ،
نەمدەتوانی  چه ندوچونی لەگەڵ بکەم . ڕومان کردە  
وا   هەمووی   ، بوو  بچوک  کڵێسایەکی    ، کڵێساکە 
بۆیە کرابوو  لەوەی دەکرد سەراپا مەرمەڕی زەرد 
بێت ، ژمارەیەک  میحراب  و مینبەرێکی  گەورەی 
هەبوو، ژنەکەم گوتی  : )من  شێوەیەکی ترم لە 
خەیاڵدا بوو ، ئابەم حاڵەوە هیچ  بە دڵم  نیە ، 
لەگەڵ ئەوەشدا پەنجەی  لە ئاوی پیرۆز  هەڵکێشا 
و نوێژی  کرد و  پاشان  بە  دەوری  شوێنەکەدا  
و بە  هەنگاوی کورت کورت  لە ڕۆشتندا بەردەوام  
گوماناوی  و  ترس   پڕ   چاوێکی   بە  زۆر   بوو.  
سەرنجی شوێنەکەی دەدا  و منداڵەکەی  بە سنگی  

خۆیەوە دەنوساند.
ڕوناکیەکی  سارد  و پرشنگدار لەو  گڵۆپەوە  پەرش  
دەبۆوە کە  بە قوببەی  کڵێساکەدا  هاتبوه   خوارێ  

، ژنەکەشم لە میحرابێکەوە  دەچوە  یەکێکی تر و 
لە  هەموو شتەکان  وورد  دەبۆوە  ،کورسیەکان  
بڕیاری  بتوانێت  هەتا   وێنەکان    ، میحرابەکان   ،
منداڵەکەی  گونجاوە  شوێنە  ئەم  ئاخۆ  بدات  ئەوە 
تێدا بە جێ بێڵین یان نا . بەاڵم  من لە دوایەوە و  
لە دووری  مەسافەیەکەوە دەڕۆیشتم بە دوایدا  و 
بوو  دەرگاکە  لەسەر  کاتەکه ش چاوێکم  درێژایی  بە 

چاودێریم  دەکرد .
ژورەوە  هاتە  ڕێک  ب��ەژن  گەنجی   کچێکی  پڕ  لە 
،کراسێکی سووری لەبەردا بوو، قژە  زەردەکەی وەکو 
ئاڵتون هاتبوه  خوارەوە . کچەکە  سوژدەی  برد ، 
لەو کاتەدا تەنورەکەی زیاتر بە لەشیەوە چەسپ بوو 
، بۆماوەی  دەوروبەری خولەکێک  نوێژی کرد  و 

بێئەوەی سەیری ئێمە  بکات   چوە دەرەوە .
ژنەکەم  کە  بە ووردی چاودێری کچەکەی دەکرد  لە 
پڕ گوتی:ئەم شوێنە گونجاو نیە ، ئەو  خەڵکانەی 
هاتوچۆی ئێرە دەکەن وەکو ئەو کچە پێدەچێت  زۆر 
بە پەلە  بن بۆ ئەوەی خێرا  دەرچنە دەرەوە بۆ 

سەیری ئەو  دوکان و بازاڕانە ، با بڕۆین .
ئیتر  بە پەلە  چوە  دەرەوە .

هاتینەوە سەر جادەکە ماوەیەک ڕۆشتین بە هەنگاوی 
لە  ژنەکەم  شەقامی)کورسۆ(   بەدرێژایی  و  خێرا  
پێشەوە و  منیش بە دوایدا ، هێندەی نەبرد نزیکی 
)پیازیا ڤێنیسیا ( خۆمان کرد بە کڵێسایەکی تردا 
، ئەمەیان فراوانتر  دیار بوو ، نیمچە تاریک  بوو 
، پڕ  بوو  لە وێنەو  تابلۆی  بە ئاڵتون ڕوکەش 
کراو ، دۆاڵبی شوشەیی کە پر بوون لە دڵی زیوین 
تاڕاده یه ک    ، دەبریقانەوە  کزه که دا   ڕوناکیە  لەبەر 
ژمارەیەک  خەڵکی زۆر لەناو کڵێساکەدا  بوون ،هەر  
بە چاوخشاندنێکی خێرا  بۆم دەرکەوت ئەمانە لەو 
ژنەکان    ، خۆشگوزەرانن  خەڵکێکی  کە  کەسانەن 
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هەر هەموویان شەپقەیان لەسەر کردبوو لە  کاتێکدا  
ڕێکوپێکیان  و   پۆشتە  جلوبەرگی   پیاوەکانیش  

لەبەردا بوو.
 ، وەس��ت��اب��وو  واع��ی��زێ��ک  مینبەرەکەوە   ل��ەس��ەر 
ده خوێند  وەعزی  و  بادەدا  ڕاستوچەپدا  بە  دەستی 
دۆخەکەم   ، کردبوو  ئەو  لەدەمی  ڕویان  هەموو   ،
بەالوە گونجاو  بوو. لە کاتێکی وادا  پێموابو کەس 
هەستمان پێناکات ،  بە گوێی  ژنەکەمدا چرپاندم 
: لێرە جێی بهێڵین ؟  ژنەکەم  بە جۆرێک سەری 
،ڕومانکردە  بوو  بوون   ڕازی   مانای  کە  دانەواند 
قوژبنێکی التەنیشتەوە کە ئه وه نده   تاریک  بوو بە 
زەحمەت چواردەوەری خۆتت دەبینی ، کەس دیار 
نەبوو ، ژنەکەم  بە سوچێکی قوماتەکە دەموچاوی 
منداڵەکەی  داپۆشی  و لەسەر یەکێک لە کورسیەکان 
داینا،  وەکو  ئەوەی  خۆی لە  بوخچه یه ک ڕزگار 
بکات کە دەستی گرتوە  ،ئینجا کەوتە سەر ئەژنۆ  
بە  و  نوێژکردن  کردە  دەستی  درێژ  ماوەیەکی  بۆ 
هەردوو  لەپی  دەموچاوی خۆی شاردبۆوە ، بەاڵم  
کردنی  بەسەیر  خۆم  بکەم  چی  نەمدەزانی  کە  من 
کە  کردبوو  سەرقاڵ  زیوینەوە   دڵە   س��ەدان  ئەو 
بە چەندەها  قەبارەی جیاواز دیواری نوێژخانەکەی 
داپۆشیبوو ، له  کۆتاییدا ژنەکەم هەستایە سەرپێ و 
نیشانەی سووربون  ڕوخساریەوە دیاربوو  له سه رخۆ 
دوورکەوتەوە  جێگاکە  لە  و  ڕۆشتن  کردە   دەستی 
،منیش لە دوایەوە بە مەسافەیەکی کەم دەڕۆیشتم 
دەنگێکی  بە  واعیز   کابرای  ساتەوەختەدا  ئالەو   ،
بەرز  قیژاندی:) بۆ  کوێ  دەچیت ئەی پەترۆس 
؟؟( لەمکاتەدا  وا  شپرزە  بووم  وەکو ئەوە   بوو   
پرسیارەکە ئاڕاستەی من بکات ، ئالەو کاتەدا  کە 
کە  بەرزکردەوە  دەرگاکەی  پەردەی  پشت  ژنەکەم 
زەندەقی   پشتەوە   لە  دەنگێک    دەرەوە  بڕواتە 

بردین   و گوتی: خانمەکەم  بوخچه که ت لەسەر ئەو 
کورسیەی ئەوێ لە بیر چوو .

ژنە  جۆرە  ،لەو   پۆشیبوو  ڕەشی  سەرتاپا  ژنێک  
نێوان  هاتوچۆی  لە  ڕۆژەکەی   ئیماندارانەی هەموو 
کڵێسە وژووری  پیرۆزیەکاندا دەباتەسەر ، ژنەکەم  
وەاڵمی دایەوە »   ڕاست  دەکەیت ، ئای خوایە  
چوو«  بیرم  ،ئ��ەوە  دەک��ەم  سوپاست  زۆر   ، گیان 
و  هەڵگرتەوەو  دیسانە  بوخچه که مان  لەبەرئەوە  
هاتینەدەرەوە  هەستمان دەکرد نیوە  مردوو  بوین .
گوتی  ژن��ەک��ەم  دەرەوە  هاتینە  ئ���ەوەی  دوای  
»لەوەدەچێت کەس  ئەم منداڵەی  نەوێت« قسەکە 
وا لەدەمی هاتە دەرەوە ، وەک ئەوەی کەسێک بێت 
کەلوپەلێکی هێنابێتە بازار  و پێی وا بێت  بە زویی 
دەیفرۆشێت  و ساغی دەکاتەوە،  بەاڵم   ڕێک   بە 
پێچەوانەوە  کەسی دەست نەکەوێت لێی بکڕێت ، 
سەرلەنوێ  بە خێرایی هەنگاوی دەنا  ،  وەها پێی 
 ، بوو  بوو  توند  هەناسەی  گیردەکرد  زەویەکە   لە 

دەتگوت  پێی ناکەوێتە سەر  زەوی .
 ) ئەبوستولی  سانتی  کڵێسای)پیازا   گەشتینە 
ژورەوە  چوە  ژنەکەم   کە  ،هەر  کرابۆوە  کڵێساکه  
یەکسەر  پەنهانە  و  کراوە  و  فراوان  بینی  چەند  و 

چرپاندی »ئەمە  ئەوەیە  کە دەمانەوێت« 
ڕۆشت و ته واو سوور داگه ڕابوو ، بەرەو  سوچێکی 
التەنیشت  ڕۆشت  و منداڵەکەی لەسەر یەکێک لە 
کورسیەکان دانا و بە خێرایی  بێئەوەی  نوێژێکی  
کورت یان تەنانەت ناوچەوانی منداڵەکەش ماچ بکات  
، وەکو  ئەوەی  زەوی لە ژێر پێیەکانیدا  ئاگری  
گرتبێت  بەرەو  دەرگای  دەرەوە  بە خێرایی  ملی 
نا  ، بەاڵم  هەر لەگەڵ چەند هەنگاوێکی هەڵهێنا ، 
لە پڕ کڵێساکە  بە دەنگی گریانێکی بەکوڵ  هاتە  
لەرزین  ، وادیارە  کاتی شیرپێدانی منداڵەکە  بوو 
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، لەبەرئەوەش  منداڵێک بوو ڕێک وەخت وسەعاتی 
خۆی  باش  دەزانی ، لەبەر برسێتی دەستی کردبوە 
لەوەدەچوو  ژنەکەم  دەقیقەیەدا  لەو  ئا   ، گریان 
عەقڵی لەدەست دابێت ، یەکەمجار   ڕوەو  دەرگای 
دەرەوە ڕایدەکرد ، ئینجا ئاوڕی دایەوە و هێشتا هەر 

ڕایدەکرد .
وبێ  دانیشت   کورسیەکان  ل��ە  یەکێک  ل��ەس��ەر 
بیرکردنەوە  قۆپچەی  کراسەکەی ترازان بۆ ئه وه ی 
مەمکی بداتێ ، هەر کە  مەمکی  دەرهێنا  ، ساواکە   
کردە  دەستی   ، دا   پەالماری  هار  گورگی  وەک  
شیرخواردن ، بەهەردوو دەستی  مەمکەکانی توند 

گرتبوون و لە گریان  که وت .
بەاڵم  هەر هێندەی نەبرد  گوێمان لە یەکێکیان بوو 
هاواری  دەکردە سەر ژنەکەم »نابێت شتی وابکەیت 
لەم شوێنە ، بڕۆدەرەوە  لێرە ، بڕۆ  سەرجادەکە«
ئەوە دەنگی سەرپەرشتی کەری  ژوری  پیرۆزیەکان  
بچوکەوە   لەشوالرێکی  بە   پیر   پیاوێکی   ، بوو 
 ، خ��وارێ  هاتبوە  چەناگەیدا  بە  سپی   ڕیشێکی 
 ، بوو  گ��ەورە   لەشوالریدا  زۆر    لە چاو  دەنگی 
ژنەکەم هەستایە سەرپێ ،چەندێ توانی سنگی خۆی  

وسەری منداڵەکەی داپۆشی  ئینجا  گوتی:
» بەاڵم  خۆت  دەزانیت   پاکیزەش  منداڵەکەی 
وێنانەدا  هەموو   لەو  چۆن   وەک  لەباوەشگرتوە  

دیارە« کابرا  زۆر بە توڕەیی وەاڵمی دایەوە:
»جا  تۆ خۆت بە  پاکیزە  دەشوبهێنیت  ئەی ژنی  

بێ ئه سڵ و فه سڵ«
چاکە ، ئەو کڵێسایەشمان بە جێهێشت  وچوینە ناو  
ژنەکەم  لەوێ   ، دانیشتین  ڤێنیسیا(  باخی)پیازیا 
هەردوو مەمکی دایە منداڵەکە تا تێری خوارد ئیتر 

خەوی لێکەوتەوە .
دەرگاکانیان  کڵێساکان  ئیتر   ، داهاتبو  ئێوارە  

بڕستیان  ش��پ��رزەی��ی   و  ماندویی   ، دادەخ��س��ت 
هەگبەکەماندا   لە  بیرۆکه یه ک   هیچ    ، لێبڕیبوین 
نەمابوو تابیر لە جێبەجێکردنی بکەینەوە ، هەستم 
لەو  بیرم  وەختێک  دەک��رد،  زۆر  نائومێدیەکی   بە 
هەموو شتە دەکردەوه  کە بەسەرماندا هات ، لەوەی 
کە ئێمە خەریکی کارێکین   نەدەبو  هەرگیز  بیکەین  
لەبەرئەوە  بە ژنەکەمم گوت: » گوێ  بگرە ، زۆر 
دواکەوتین و من ناتوانم ئاوا  بەردەوام بم ، دەبێت 

بڕیارێک بدەین «
بە هەندێک  بێزاریەوە  وەاڵمی دایەوە: » بەاڵم  خۆ 
ئەوە گۆشت و خوێنی خۆتە ، دەبێت  لە هەر  کوێ 
بۆمان  هەڵکەوت  جێی بێڵین ، لە هەر سوچێکدا 
وەکو چۆن خەڵکی تۆپەڵێک ناوسک  فڕی دەدات  
پشیلە بیخوات ؟«  گوتم: » نا  ، وا  ناڵێم ، بەاڵم 
هەندێک  شت  هەیە  مرۆڤ  دەبێت یەکسەر و بێ 
بیرکردنەوە  بیکات و تەواو، ئەگینا  هەرگیز دەستی  

تێناچێت«
ئەویش وەاڵمی دایەوە » ڕاستی مەسەلەکە ئەوەیە  
و   بگۆڕم  خ��ۆم  ڕای   من  ل��ەوەی  دەترسیت  تۆ 
پیاوان   ئێوەی    ، بەڵی   ، ماڵەوە  بیگەڕێنمەوە  

هەمووتان  ترسنۆکن«
کاتەدا   ل��ەم  شیوەیەک  بەهیچ  ک��ە  تێگەیشتم  
چه ندوچونی لەگەڵ نەکەم ، لەبەرئەوە بە زمانێکی 
نەرم  پێمگوت : » توڕە  مەبە ، من لە  هەستی  تۆ  
لێبێت   بیرت  نەچێت هەرچیەکی  بەاڵم   ، تێدەگەم 
لەوە باشترە  لە ) توورمارئانشیۆ( گەورە بێت، لە 
تاقە ژورێکدا کە ئاودەست و چێشتخانەی تیا نیە ، 
لەهاوینیشدا  لە مارومێروو  و  ژورێک زستانان پڕە 

مێشو مەگەز«
بێدەنگ بوو و  وەاڵمی نەدایەوە .

دەستمان کردەوە  بە ڕۆشتن بێئەوەی بزانین بەرەو 
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کوێوە دەڕۆین ، شەقامێکی تەسک و بچوکم بینی 
ت��ەواوی  چۆڵ و هۆڵ  بوو   لە خوارمانەوە ،  بە 
لەم شەقامە جیادەبۆوە   کە بەسەریدا دەڕۆشتین ، 
ئۆتۆمۆبیلێکی خۆڵەمێشم بینی لە بەردەم یەکێک لە 
دەرگاکاندا  وەستابوو ، یەکسەر بیرێک بە  مێشکمدا 
دایە  ،دەس��ت��م  ئۆتۆمۆبیلەکە  الی  ،چومە  ه��ات 
دەرگاکەی کرایەوە ،بە ژنەکەمم  گوت : »خێراکە 
کورسیەکەی  لەسەر   ، ئێمەیە  فرسەتی   ئەمە   ،
دواوە داینێ« ئەویش وایکرد ،  منداڵەکەی  لەسەر 
 ، داخست   دەرگاکەی  و  دانا  دواوە  کورسیەکەی 
کەس  بێئەوەی  کرد  ئەوەمان  چاوتروکانێکدا  لە 
بەرەو  و  گرت  قۆڵیم   ،ئینجا  بکات  پێ  هەستمان 

)پیازا دیکوری (   بە پەلە  ڕێگامان  گرتە بەر.
مەیدانەکە  چۆڵ  ونیمچە تاریکیش  بوو ،  تەنها 
دەسوتان  بیناکان  خ��وارەوەی   چرایەکی   چەند  
،باقی چراکانی تر  کوژابونەوە ،ڕۆما لە خوارمانەوە  
بەرەو  ،ژنەکەم   دەبریقایەوە  لە خوار شوراکەوە   ،
نافورەکە ڕۆشت و لەسەر یەکێک  لەو کورسیانەی 
لەوێدا بوو دانیشت ،پشتی کردە من و یەکسەر  دایە 
پڕمەی گریان ، پێمگوت : »ئەرێ ئێستا چیتە؟ « 
ئەویش  گوتی» هەست دەکەم  زۆر بیری دەکەم 
دوای ئەوەی لەوێدا جێمهێشت  ،هەست دەکەم زۆر 
لەوێدا  وون  بیری دەکەم ، هەست دەکەم شتێکم 

کردوە ، خۆی بە سنگمەوە نوساندبوو«
هەوڵم دا هێوری بکەمەوە  بۆیە گوتم : » بێگومان 
ڕادێیت »  شانی  تر    ماوەیەکی  بەاڵم   ، وای��ە  

هەڵتەکاند و  بەردەوام بوو لە گریان .
لە پڕێکا فرمێسکەکانی ووشک کردەوە ،وەکو چۆن 
ئاوی باران  بە هەڵکردنی ڕەشەبا  لەسەر شەقامەکە 
ووشک دەبێتەوە ، لە شوێنەکەی خۆی ڕاست بۆوە و  
توڕەیی لێدەباری ، پەنجەی بۆ یەکێک لەو بینایانە 

مەیدانەکەدا دەیڕوانی  : »هەر  ڕاکێشا کە بەسەر 
ئێستا دەچم  بۆ ئەوێ و داوای بینینی پاشا دەکەم 

و هەموو شتێکی تێدەگەیەنم .«
ئا     «  : قیژانم  بەسەریدا  و  گرت  قۆڵیم   توند 
ئێستا   کوا  نازانیت    ، بویت  شێت  ،تۆ  ڕاوەستە  

پاشا ماوە «
گوتی : » گرنگ نیە بەالمەوە ، لەگەڵ ئەو که سه  

قسە دەکەم کە هاتۆتە جێگای ئەو«
بە ڕاکردن  بەرەو دەروازەی  کۆشکەکە تێیتەقاند ، 
هەر خوا   بۆخۆی دەزانێت کە ڕەنگە چی ڕویدابا 
 : پێمنەگوتبا  نائومێدیدا  ساتەوەختێکی  لە  ئەگەر 
»باشە  ،گوێم لێبگرە ، من جارێکی تر بیرم لەم 
شتە کردەوە ، وەرە بچینەوه  الی ئۆتۆمبیلەکە  و 
منداڵەکە بهێنینەوە  ، مەبەستم  خۆمان  بەخێوی  
کەین ، فەرقی  چیە ، خۆ منداڵیکە وەکو ئەوانی 

تر «
ئەم  قسەیە  خاڵی یەکالیی کەرەوە بوو کە ئیتر ئەم 
بیرۆکه یه   بەسەر بیرۆکه ی بینینی پاشادا زاڵ بوو 
ئۆتۆمبیلە  بچوکەی   شەقامە  ئەو  بەرەو  ،وەختێک 
ده ڕۆیشت  به په له   لێوەستابوو   خۆڵەمیشیەکەی 
مابێت  لەوێدا  هەر  هێشتا  بڵێی  تۆ   «  : گوتی   ،
لەوێیە ، خۆ  بێگومان هەر  دایەوە : »  « وەاڵمم 

هەمووی پێنج  خولەکی  بەسەردا تێپەڕیوە «
جێگای  لە  ئۆتۆمبیلەکە  ،هێشتا  بو  به وجۆرە  هەر 
ژنەکەم  کە  لەوساتەوەختەی  ئا  بەاڵم  بوو،  خۆیدا 
کە  کورتەبااڵ   پیاوێکی    ، ک��ردەوە   دەرگاکەی 
پێدەچوو لە ناوەڕاستەکانی تەمەنیدا بێت ، پیاوێک 
سەروسیمای لە کابرایەکی گرنگ دەچو لە دەرگای 
ماڵەکە هاتە دەرەوە ، هاواری لە ژنەکەم کرد :» 
ئا راوەستە ... ڕاوەستە چیدەکەی لە ئۆتۆمبیلەکەم 
لە  بکات  تەماشاشی  هەر  بێئەوەی  ژنەکەم   ؟« 
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لەسەر کورسیەکە  قوماتەکە  تا  دانەویبۆوە  کاتێکدا 
هه ڵگرێت  وەاڵمی کابرای دایەوە  :

»هەر ئەوەم دەوێت کە هی خۆمە «
بەاڵم پیاوەکە دیسان جەختی کردەوە :«بەاڵم چیت 
هەیە لەوێدا ، ئەوە ئۆتۆمبیلی منە ؟ تێدەگەیت ؟ 

ئۆتۆمبیلی من!«
خۆی   ، دەبینی  ژنەکەمت  کاتەدا  ل��ەو  خۆزگە  
ڕاپسکان و بەرەو کابرا  ڕۆشت وهاواری دەکرد: » 
کێ هیچی  تۆی بردوە ، مەترسە ، کەس لێرە نیە 
شت لە تۆ بەرێت ،بەاڵم ئۆتۆمبیلەکەت ، ئەوە من 

تفی تێدەکەم .. سەیر کە «
ئۆتۆمبیلەکە   دەرگ��ای  کردە  تفێکی   هەربەڕاستی 
گوتی  زۆرەوە  سەرسوڕمانێکی  بە  پیاوەکەش    ،

:«بەاڵم ئەو تۆپەڵە پێچراوەیە چیه  !«
نیە  تۆپەڵ   « : دایەوە  وەاڵمی  توندی  بە  ژنەکەم 
ئەگەر  بیبینیت  ،دەتوانیت  منە  منداڵی   ئەوە   ،

دەتەوێت .«
ڕوخساری منداڵەکەی دەرخست تا پیاوەکە بیبینیت 
، بەردەوام بوو لە قسەکردن گوتی:« بەحەیاتی  تۆ و 
ژنەکەت منداڵی وا جوان ناخەنەوە ئەگەر  سەرلەنوێ 
لە دایکیش ببنەوە ، نزیک  نەکەویتەوە لێم ، ئەگینا 
هەر ئێستا هاواری پۆلیس دەکەم  و پێیان دەڵێم کە 

تۆ هەوڵت داوە منداڵەکەم لێ بدزیت .«
هەڕەشەکردن،  و  جنێودان  بە  کرد  دەستی  ئینجا 
پیاوە  داماوەکه  خەریک بوو لە هۆش خۆی بچێت 
 ، داپچڕیبو   ده می  کابرا    ، بکەوێتەسەرزەوی  و 
و  هێمن  هەنگاوی  بە  کۆتایدا  لە   ، بوبۆوە   سوور 
لەسەرخۆ کەوتەوە ڕۆشتن تا له  سووچی شه قامه که دا 

گه یشته وه  به  من..

سه رچاوه :
http://www.al-maseera.com/201210//
Alberto-Moravia.html
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 واڵت ویتمان
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و  گ��ەورە  شاعیری   ،)Walt Whitman( ویتمان  واڵ��ت 
ئەمریکایی  نوێی  شیعری  باوکی  بە  کە  ئەمریکایی  ئازادیخوازی 
دەژمێردرێ؛ لە ساڵی ١٨١٩ دا هاتۆتە دونیاوە. لە سەرەتای ژیانیدا 
لە چاپخانە کاری کردووە و خوێنەرێکی باش بووە، هەر لە ئینجیل 
و شەکسپیر و هۆمیرۆسەوە تا شاعیرانی هیندستان و ئەڵمانیا و 
دانتێ و بێگومان ئەم خوێندنەوانەشی کاریگەرییان لەسەر دونیای 

شیعری هەبووە.
   هەروەها ویتمان بە چاالکیی سیاسیشەوە خەریک بووە و لە 

بنیاتنەرانی دیموکراسیی ئەمریکایی بووە.
کە  ئیگڵ«بووە  »برۆکلین  گۆڤاری  سەرنووسەری  ماوەیەک     
ئۆرگانی پارتی دیموکرات بووە لە ئەمریکادا و تیایدا هێرشی توندی 
کردۆتە سەر فاشیزم و دیکتاتۆری و هەموو جۆرەکانی دەمارگیری 

و بەرگرییەکی سەختی لە دیموکراسی کردووە.
   ویتمان باوەڕی بە ئازادیی تاکەکەس هەبووە و ئەو ئازادییەشی 
لە خۆشەویستیدا بینیوەتەوە. ئەو خۆشەویستی و دیموکراسیشی 

پێکەوە گرێداوە.
   واڵت ویتمان جگە لە دیوانە بەناوبانگەکەی، واتە )پەلکەگیا(، 

کۆمەڵێک کتێبی تریشی نووسیوە.
   ساڵی ١٨٩٢ لە شاری »نیو جیرسی« کۆچی دوایی کردووە.

شیعر

ەرزنجی
زاد ب

ە: ئا
ییەو

نگلیز
لە ئی

و. 
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ماڵئاوا، ئەی خەیاڵم!
ماڵئاوا، ئەی هاودەمم، ئەی خۆشەویستیی شیرینم

من ئەڕۆم، بۆکوێ، نازانم.
یان بەرەو چ چارەنووسێ، ناشزانم ئاخۆ جارێ دی

دەتبینمەوە!
کەواتە ماڵئاوا، ئەی خەیاڵم

ئێستا لێگەڕێ با بۆ دواجار و بۆ تاوێ
ئاوڕێ لە دواوە بدەمەوە

سەعاتەکەی ناو دەروونم هێواشتر و الوازترە
ڕۆیشتن، و کەوتنی شەوانە، و پاشان وەستانی ترپەی دڵ

لەمێژە ئێمە پێکەوەین، خۆشیمان دی، نازی یەکتریمان ڕاگرت
شادمان بووین - ئێستاش دابڕان بەڕێوەیە - ماڵئاوا، ئەی خەیاڵم

وێڕای ئەوەش، لێمگەڕێ با پەلەنەکەم
ئێمە زۆر پێکەوە ژیاین، خەوتین، یەکمان لەئامێزگرت و

هەر بەڕاستی یەکێک بووین
بۆیە گەر بمرین، پێکەوە ئەمرین )بەڵێ، ئەوساش هەر پێکەوە ئەبین(

گەر بۆ جێیەک بچین هەر پێکەوە ئەچین تا ڕووبەڕووی ئەو شتە بینەوە
کە ڕووئەدا 

لەوانەیە باشتر و شادمانتربین و 
شتێک فێربین

لەوانەیە ئەوە تۆ بیت کە من بەرەو سترانە ڕاستەقینەکان
ئەبەی )کێ ئەزانێ؟(

لەوانەیە ئەوەی دەسکی دەرگای دونیای فانی ئەکاتەوە
تۆ بیت

کەواتە دواجار هەر ئەبێ بڵێم:
ماڵئاوا و ماڵت ئاوا

ئەی خەیاڵم.
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تۆ.. ئەی ئەو ژنەی گەلێ جار
بە بێدەنگی دێمەالت

تا لەگەڵتابم...
وەختێ شان بە شانت ئەڕۆم

یان لە پاڵتا دائەنیشم
یان پێکەوەین لە ژوورێکا

تۆ نازانیت
چ ئاگرێک هێور هێور

لە ناخمدا
لە پێناوی تۆی ئازیزا

توند توند من ئەهێنێ و ئەبا

ئەی ڕۆح ئێستا کاتی تۆیە
کاتی فڕینی ئازادت

بەو شتانەدا کە بەدەرن لە وشەکان
دوور لە کتێب
دوور لە هونەر

ڕۆژ ئاوابوو
وانەش تەواو

تۆش وا بە بێدەنگ هەڵئەسی
نیگا ئەکەی



155

ئهدهبوهونهر73

لەو شتانە ڕائەمێنی کە خۆشتئەوێن:
شەو و

ڕاکشان و
مەرگ و

ئەستێرە.

»دوای خوێندنەوەی هیگڵ«
نوقمی ڕامان بووم لە گەردوون

شتێکی بچووکم بینی لە »چاکە«
سەقامگیرانە، هێدی هێدی

بەرەو نەمری هەنگاوی ئەنا. 
زۆریشم دی لە »خراپە« 

بە هەڵەداوان ڕێی تەی ئەکرد
ون ئەبوو

نەدەما و ئەمرد.

ئەی ئەو کەسەی، لەناو ئەم گۆڕەدا نوستووی 
چ دووعایەکت بۆ بکەین؟

چ لەوحێک و نووسینێکت بۆ هەڵواسین، ئەی ملیۆنێر؟
ئێمە نازانین چۆن ژیایت
ئەوەندە ئەزانین عومرت

لە سەودا و مامەڵە و ناو دەاڵڵەکاندا بەسەربرد
نە قارەمانییەکت جێهێشت، نە نەبەردێک و، نە فەخرێ.
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دانیشتووم و ئەڕوانم
دانیشتووم و ئەڕوانمە گشتە غەمەکانی دونیا و

گشت زوڵم و ڕیسواییەکان
دەنگی گریانی پەنهانی شپرزەی الوانێک ئەژنەوم 
کە ئەشکەنجە ئەچێژن و لە کردەی خۆ پەشیمانن

لەنێو کەمدەستەکانیشدا، دایکێ ئەبینم
کە بە دەست ستەمی مناڵەکانیەوە ئەتلێتەوە،

فەرامۆش کراوە، الواز و داڵەگۆشت بووە، 
وا خەریکە گیان ئەسپێرێ

ژنێ ئەبینم ستەمدیدەی دەست مێردەکەیەتی
پیاوێ ئەبینم کچانی الو فریوئەدا و غەدریان لێ ئەکا

گرێکانی ئیرەیی و عیشقی ناکام ئەبینم کە هەوڵی شاردنەوەیان ئەدرێن
ئەم دیمەنانە لەسەر ڕووی زەوی ئەبینم

ئاسەواری شەڕ و ئافات و بێدادی ئەبینم، 
شەهیدان و زیندانییان ئەبینم

قاتوقڕیی نێو دەریا ئەبینم، ئەو دەریاوانانەی کە تیروپشک ئەکەن
تا لەپێناوی مانەوەی ئەوانی تردا

یەکێک بکەنە قوربانی
ئەو سووکی و ڕیسواییانە ئەبینم کە کەسانی لەخۆبایی 

بەسەر خەڵکی زەحمەتکێش و نەدار و ڕەشپێست و هاوچەشنانیاندا ئەهێنن
دانیشتووم و لە هەموو ئەمانە - گشت ئەم دزێوی ومەینەتییە

بێکۆتاییانە - ئەڕوانم
ئەیانبینم و ئەیانبیستم و خامۆشم.
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ئەی کەشتییەوان، کەشتییەوانەکەم! گەشتە ترسناکەکەمان کۆتایی هات
کەشتییەکە نەهامەتییەکانی تێپەڕاند و ئێمەیش بە ئاکام گەیشتین

بەندەرەکە نزیکە، گوێم لە دەنگی زەنگەکانە، خەڵکی هەموو نوقمی شادین
لەکاتێکا گشت چاوەکان، نیگای سەری کەشتییەکە ئەکەن

چەند قایمە و سەرسەختانە بەرەو پێشەوە مل ئەنێ!
بەاڵم ئاخ دڵی من، دڵی من، دڵی من
ئاخ، ئەی ئەو دڵۆپە سوورە ڕژاوانەی 
کەوتوونەتە سەر تەختی کەشتییەکە

سەر ئەو جێیەی کەشتییەوانەکەم تیایدا
سارد و بێ گیان ڕاکشاوە.

ئەی کەشتییەوان! کەشتییەوانەکەم! هەڵسە و گوێ بۆ دەنگی زەنگەکان ڕادێرە

هەڵسە - بۆ تۆیە وا ئااڵ هەڵئەدرێ -
بۆ تۆیە شەیپوور لێئەدرێ

ئەو چەپکەگوڵ و تاجەگوڵینانە بۆ تۆیە
ئەو ئاپۆرەی کەنار دەریایە بۆ تۆیە

ئەو حەشاماتە بێئۆقرەیە تۆ بانگ ئەکەن و
ڕوخساری تامەزرۆیان ڕوولەتۆیە

ئەی کەشتییەوان! ئەی باوکە ئازیزەکە
با باسکم بالیفی سەرت بێت
ئەمە خەونە و هیچی تر نا
وا ئەتبینم، سارد و مردوو

لەسەر دەفەی ئەم کەشتییە وا پاڵکەوتووی

کەشتییەوانەکەم بێ وەاڵمە
لێوانی زەردهەڵگەڕاون و بێ جووڵەیە

باوکم هەست بە باسکم ناکا
بێ ترپەیە و بێ ئیرادە
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کەشتییەکە بە سەالمەتی لەنگەری دا و 
دەنگی لێ بەرز بووەوە
کۆتایی بە گەشتی هێنا

کەشتیی سەرفراز
لە سەفەری پڕترسی وا گەڕایەوە

ئەی ڕۆخەکان شادمان بن
ئەی زەنگەکان، بێنە دەنگ!

وەلێ من
بە دڵی پڕ ماتەمەوە

بەسەر تەختی کەشتییەکەدا دێم و دەچم
سەر ئەو جێیەی

کەشتییەوانەکەم تیایدا
سارد و بێ گیان، ڕاکشاوە.

ئەی ڕێبوارە غەریبەکە
تۆ نازانیت من چەند تامەزرۆی دیدارتم

تۆ ئەو پیاوەی یا ئەو ژنەی کە من بەدواتا ئەگەڕێم
)ئەمە وەک خەونێک دێتە الم(

بێ دوودڵی، من ڕۆژێک لە ڕۆژان
ژیانێکی شادمانم لەگەڵ تۆدا بردۆتەسەر

هەمووشتێکم دێتەوە یاد
کاتێ بەالی یەکتریدا گوزەر ئەکەین

بە ڕۆحسووکی، بە دڵنەرمی، بە پاکژی و پێگەیشتوویی.
تۆ لەگەڵ مندا گەورەبوویت
کوڕ بووبیت یاخود کچۆڵە

لەگەڵ تۆدا من خواردوومە و
لەگەڵ تۆدا من خەوتووم
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چیتر جەستەت
هەر بەتەنها هی خۆت نییە

جەستەی منیش
هەر بەتەنها هی خۆم نییە

تۆ ئۆخژنی چاو و ڕوخسار و هی پێستی بەدەنی خۆت
بە من ئەدەی
لەبری ئەوەش

ڕیش و سینە و دەستەکانم بۆ خۆت ئەبەی
من لەگەڵتا ناکەومە دوو
من بیرت لێ ئەکەمەوە
وەختێ تەنیا دائەنیشم

یاخود شەوێک
بەتەنیا لە خەو هەڵئەسم
هەر ئەبێ چاوەڕوانی بم

دوودڵ نیم لەوەی جارێ تر
هەر ئەتبینم

من نامەوێ لە دەستت بدەم.

جارێکیان بە شارێکی جەنجاڵدا گوزەرم کرد
لە پێناوی پاشەڕۆژا

وێنەی پێشانگا و ساختومان و دابونەریتەکانی
لە مێشکمدا چەسپاند

وەلێ ئێستا من لەو شارە
هیچم بیرناکەوێتەوە

ژنێ نەبێ
کە بەڕێکەوت یەکمان بینی و خۆشیویستم
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ڕۆژ بە ڕۆژ و
شەو بە شەو

لەگەڵ یەکدا بووین
هەر بۆیە جگە لەو من
هیچی ترم یاد نەماوە

ئەڵێم جگە لەو ژنەی کە
بە شەوقەوە عەوداڵم بوو

هیچی ترم یاد نەماوە
دووبارە پێکەوە ئەگەڕێین

دڵداری ئەکەین و 
لەیەک جودا ئەبینەوە.

جارێکی تر دەستم ئەگرێ، نابێ بڕۆم
وا لە پەنامدا

لێوەکانیشی بێدەنگ و
غەم لێنیشتوو و

هەڵلەرزیون. 

من لە تۆدا ئەو ڕێژگەیە بەدی ئەکەم
کە تابێ بەرینتر ئەبێ و

بااڵیانە پەرش ئەبێ
وەختێ تێکەڵ

بە دەریای گەورە و مەزن ئەبێ
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لەسەرخۆبە
لەگەڵ منا ئاسوودە بە

من واڵت ویتمانم
وەکو سروشت ئازاد و پڕ لە ئارەزووم

کەی خۆر دەسبەرداری تۆ بوو
هەنگینێ منیش دەسبەردارت ئەبم

کەی ئاو وەستا
هەنگینێ وشەکانیشم

لە درەوشانەوە و
وژەوژی خۆیان بۆ تۆ ئەوەستن.

ئەی غەریبەکە
کاتێ بەالمدا ئەگوزەری و

ئەتەوێ لەگەڵما بدوێی
بۆچی لەگەڵمدا نادوێی؟
بۆچی لەگەڵتدا نەدوێم؟

سەرچاوە:
Walt Whitman, Leaves of Grass, Oxford, New York, 1990
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   بەردەوام ئەو پرسیارە لە خۆم دەکەم تۆبڵێی تۆ 
لەوە گەیشتبیت کە بەهۆی چوارچێوەی بیرکردنەوەی 
کە  ئەوەبن  وەاڵمەکانم  بەناچاری  دەبێت  منەوە 
لەڕادەبەدەر لەسەرخۆ،  ئێستا هەن. بەڵێ وەاڵمێکە 
خۆنواندنیشی  و  تەبا  و،  فریودەرانە  ل��ەڕادەب��ەدەر 
تیابێت )بەناچاریی وابوو( هەمووکاتێک، شەووڕۆژ لە 
پرسیارە  ئەم  و  دێت  لێ  لەرزم  تۆدا  وەاڵمدانەوەی 
بەجۆرێک  پرسیارە  ئەم  نائومێدانە  لە خۆم دەکەم. 
لە خۆم دەکەم کە وادەزانیت بۆ ماوەی هەفتەیەکی 
تەواو، بێ ئەوەی هیچ شەوێکی لێ ببوێریت، فەرمانم 
پێ دەکرێت مێخێک بە بەردێکدا دابکوتم، کە لەیەک 
کاتدا هەم چەکوش وەشێنەکەم و هەم خودی مێخەکە. 
میلنا! ئەوە پڕوپاگەندەیە، باوەڕناکەم ئەمشەو بەهۆی 
مان گرتنەوە پەیوەندیی ڕێگای ئاسن لەگەڵ تیرولدا 

ببڕێت. 

- ف -

زیاد  لێ دەکەم.  پیرۆزباییت  نامەکەت گەیشت.     
لە هەرشتێکی ئەم نامەیە ئەوەیە کە ڕەنگە لەمەودوا 
کاتێک من لە پراگ بم نەتوانیت نامەم بۆ بنووسیت.

   پێش هەرشتێک دەمەوێت جەخت لەوە بکەم بۆ 
لەوانە خۆیشت میلنا، شتەکان  ئەوەی هەموو دنیا، 
لە یەکتری جیابکەنەوە. کەواتە لەوەدەچێت یەکێک 
تر بکات، هەڕەشەکەرەکە هەر  یەکێکی  لە  هەڕەشە 
هیچ نەبێت دوراودوور لە هۆکاری هەڕەشەکە ئاگادارە 
پەیوەندیەکی  هیچ  کە  دەربخات  خۆی  وا  کەچی  و 

بەوەوە نیە.

بۆ  نامەم  ئیتر  کە  بیت  هەق  لەسەر  تۆ  ڕەنگە     
نەنووسیت. لە نامەکەتدا چەند شتێک هەیە بەڵگەی 
ئەو ڕاستیەن. من ناتوانم دژی ئەو شتانە هیچ بڵێم. 
بەڕاستییش ئەوانە هەمان ئەو مەسەالنەن کە من بە 
نیشانیان  دەست  جیدیی  بە  زۆر  و  دەیانزانم  وردی 
دەکەم. لەو چوارچێوەیەشدا من زۆر دەزانم. بەاڵم هەر 
لەبەر ئەوەی هەوا لەوێ ئەوەندە کەم دەبێتەوە ناتوانم 
هەناسە بدەم و دەبێت بحەسێمەوە. سبەی نامەت بۆ 

دەنووسم. 

- ف -

   دەمەوێت ئەمڕۆ شتێک بڵێم لەوانەیە چەند شتێکی 
تر ڕوون بکاتەوە، میلنا )ئای چ ناوێکی دەوڵەمەند و 
گرانە! تەنانەت لەوە گرانترە بتوانیت بەرزی بکەیتەوە. 
لەسەرەتادا زۆر حەزم بەو ناوە نەدەکرد. وەک ڕۆمیەک 
یان یونانیەکم دەهاتە بەرچاو کە لە بوهێمیادا گیری 
خواردبێت و کەوتبێتە ژێر زۆر و ستەمی چیکەکانەوە. 
هێزی دەنگەکەی فریودەرە. لە ڕووی شێوە و ڕەنگەوە 
سەیر ئەوەیە کە ژنێکە. ژنێک کە دەتوانیت لە دنیا، 
لە ئاگر، -نازانم لە کامیان - هەڵیبژێریت و لە ئامیزی 
بگریت و ئەوییش بە ویست و دڵنییاییەوە خۆی بە 
ئامێزتەوە بقرسێنێت. ئەم دەنگی )ئای(ە باش نیە، 
ئاخۆ ئەم ناوە لە کۆڵتان نابێتەوە؟ یان لەوانەیە خۆت 
بە خۆشی و شادیەوە بارەکە لەسەر شانت البدەیت؟

   تۆ دوو جۆرە نامە دەنووسیت، مەبەستم ئەوە نیە 
بە قەڵەم دەنووسیت یان بە مەرەکەب. هەرچەندە بە 
قەڵەم نووسین زۆر شت دەگەیەنێت و هۆکارە بۆئەوەی 
خوێنەر بە پەرۆشەوە دوای بکەوێت. بەاڵم بەڕاستیی 
دوا  نموونە  بۆ  نیە.  کەرەوە  یەکالیی  جیاوازیە  ئەم 
بە  ئەگەرچی  ئاپارتمانەکەوە،  نەخشەی  بە  نامەت 
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قەڵەم نووسیبووت بەاڵم دڵخۆشی کردم. میلنا ئەوەی 
دڵخۆشم دەکات ئەو نامانەن کە ئارامیی و ئاسوودەییم 
تەمەنم  من  کە  بزانە  ئەوە  )میلنا،  دەبەخشن.  پێ 
هەمووی  لە  بکە.  تواناییم  بێ  دەرکی  ساڵە،  چەند 
گرنگتر ترس و بێزاریی من و گەنجیی خۆتە. هەست 
بە تەڕوبڕی و بوێریی خۆیشت بکە. دەزانیت بێزاریی 
من ڕوو لە زیادیە، لەبەرئەوەی لە دنیا دواکەوتووم. 

لەالیەک گوشارم زۆر لەسەرە و لەالیەکی ترەوە گەلێک 
بێزارم. لەم الیشەوە بوێریی تۆ واتا پێشڕەویی کردن، 

واتا کەم بوونەوەی گوشار و باڵ گرتنی ئازایەتی(
   من لەپاڵ نامەکاندا دادەنیشم و شادمانیم لەڕادەبەدەرە. 
نامەکان وەک باران وان بەسەر ئاگردا ببارێن. لێ، میلنا 
کاتێک نامەکانی دی دەگەن، تەنانەت ئەگەر لەوانەی 
بێ  بەهۆی  من  )هەرچەندە  بن  چاکترییش  پێشوو 
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تواناییمەوە دوای چەندڕۆژێک دەزانم کامەیان چاکە(. 
ئەو نامانەی بە هاوار و سەرسووڕمانەوە دەست پێ 
چ  بە  نازانم  و  دوورم(  زۆر  من  )ئەگەرچی  دەکەن 
ترسێکەوە کۆتاییان دێت. ئەوکاتە میلنا، دەڵێی لەژێر 
ئەو  ناتوانم  دێت،  لێ  لەرزم  و  سامناکدام  زەنگێکی 
نامانە بخوێنمەوە و ناچارییشم بیان خوێنمەوە، تەواو 
وەک گیاندارێکی زۆر تینوو. هەروەها بە ترسێکی زۆر 
گەورەوە بەدوای قەنەفەیەکدا دەگەڕێم خۆمی لەژێردا 
لە خۆم  ئاگام  بشارمەوە. هەڵدەلەرزم و بێ ئەوەی 
نەکا  بەرزدەکەمەوە  نزا  دەستی  سووچەدا  لەو  بێت 
تۆ، وەک چۆن بە شێوازی نامەکەت هێرشت هێناوە و 
هاتوویتە ژوورەوە هەر ئاواییش لە پەنجەرەکەوە باڵ 
بەیەکدا بدەیت و بفڕیت. من ئیدی بەرگەی ئەو زریانە 
ئەم  بۆ  داگیرکردوە.  ژوورەکەمی  هەموو  کە  ناگرم 
جۆرە نامانە دەبێت تۆ سەرێکی شکۆمەندانەی وەک 
ترسناکەکان  مارە  چونکە  هەبێت،  میدۆزات  سەری 
مارە  لەڕاستیا  فیشکەفیشکیانە،  سەرتا  دەوری  بە 
دەوری  بە  تۆ  لەوانەی  ترسناکتر  بێزارکەرەکانیش 

سەرمدا فیشکەیان دێت.
   ئەو نامەیەی چوارشەممە نووسیبووت ڕۆژی پێنج 
شەممە پێم گەیشت. هۆ منداڵ، هۆ منداڵە گچکەکە 
)ئەوە منم هەر بەم شێوازە لەگەڵ میدۆزادا دەدوێم( 
پێ دەچێت تۆ هەموو گەمە گەوجەکانی من )دەربارەی 
Zid nechapo( بە جیدیی وەربگریت. بەهەرحاڵ 
بەدحاڵی  پێکەنین.  بتخەمە  کەمێک  دەمویست  من 
بوونی نێوان من و تۆ لە ئەنجامی ترسێکی زۆرەوەیە. 
تکات لێ دەکەم ناچارم مەکە بە زمانی چیکی نامەت 
بۆ بنووسم. ئەو نامەیەی من سەرکۆنەکردنی تیا نەبوو. 
دەبوو من سەرزەنشتی ئەوەت بکەم کە دیدێکی گەلێک 
جوانت بەرانبەر بەو جوولەکانە هەیە کە دەیانناسیت 
)لەوانە خۆیشم( جوولەکەی تریش هەن! هەندێک جار 
حەزدەکەم هەموو ئەو جوولەکانە، بەخۆیشمەوە، فڕێ 
بدەمە ناو کەنتۆری جلەکانەوە. ماوەیەک بوەستم و 

بزانم  بۆئەوەی  بکەمەوە  کەنتۆرەکە  دەرگای  پاشان 
هەموویان خنکاون یان نا، ئەگەر خنکابن جارێکی تر 
دەرگای کەنتۆرەکە دابخەمەوە و لەسەر ئەم کارە هەر 

بەردەوام بم.
   ئەوەی لەبارەی وتاربێژیەکەتەوە وتم زۆر بەڕاستم 
بوو. )ئەم جەنابی ئیرنستە زۆر خۆی هەڵدەقورتێنێتە 
نامەی نێوان من و تۆوە( ڕەنگە منییش نادادپەروەریی 
بڵێم(  چی  ب��ارەی��ەوە  ل��ەم  )ن��ازان��م  بکەم  لەگەڵدا 
نادادپەروەریەکی ترسناکییش. بەاڵم ئەو هەستەی من 
و تۆ بەوەوە دەبەستێتەوە زۆرە و تابێت پتەوتریش 
دەربارەی  بمتوانیایە  خۆزگا  وتم:  بەکورتی  دەبێت. 
لێی  من  لێ  بکردایە!  لەگەڵدا  قسەم  مردن  و  ژیان 
میلنا،  دەزانیت  چاکترە.  من  لە  زۆر  ئەو  دەترسم، 
کە تۆ چوویت بۆالی ئەو هەنگاوێکی گەورەت نا کە 
تۆی لە ئاستی خۆت هێنایە خوارێ. لێ ئەگەر بێیت 
بۆالی من ئەوە یەکسەر دەکەویتە ناو چاڵەکەوە. ئاخۆ 
ئاگات لەمە هەیە؟ نا، لەو نامەیەدا من مەزن نەبووم 
وتاربێژیەوە  لەبارەی  دەمویست  بوویت(  تۆ  بەڵکوو 
بدوێم، بەالی تۆیشەوە هەر جیدیی بوو. بڕوام وایە 

هەڵەی تیا نەکەم.
   دیسان بیستوومە کە نەخۆشیت، میلنا، کاتێک 
ئەم نامەیە دەنووسم ڕەنگە تۆ ناچاربیت بڕۆیتە ناو 
جێگا، یان بەتەمای چوون بیت. یان ڕاکشابیت. ئایا 
مانگێک لەمەوبەر من پیاوێکی باشتر نەبووم. من دڵم 
الت بوو )ئەگەرچی ئەمە هەر الی خۆم بوو( دەمزانی 
بیر لە  تۆ نەخۆشیت. هەنووکە ماوەیەکە من تەنیا 
نەخۆشی و چاکبوونەوەی خۆم دەکەمەوە. ئەگەرچی 

هیچیان پەیوەندیان بە تۆوە نیە.
   ئەمڕۆ کەمێک پێش نەخۆش کەوتنم )هەروەها 
نەفرەتیی،  کەمێک دوای خەو لێ کەوتنم( خەوێکی 
ئەگەر نەڵێم زۆر ترسناکم بینی. )باشبوو کاریگەریەکەی 
زۆر نەمایەوە( ئەو خەوە قێزەونە، دەبوو بەڕاستیی لە 
باجی خەونێکی کورتا بیدەم. چونکە مرۆڤ کاتێک 
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لە خەوێکی وا هەڵدەسێت کە خەوەکە سووڕی خۆی 
تەواو کردبێت، پێش ئەوە ناتوانێت خۆی لە خەوێکی 
وا بدزێتەوە. خەو بە مەاڵشووی مرۆڤەوە دەنووسێت.

   لە ڤیەنا بووم. تاڕادەیەکی زۆر وەک خۆم لەکاتی 
خەیاڵ  )بەپێی  کردبوو  وێنام  ئەوێ  بۆ  گەیشتنمدا 
بچووک  گۆڕەپانێکی  تەنیا  ڤیەنا  کردنەکەم  وێنا  و 
تری  الیەکەی  و  تۆیە  ماڵەکەی  الیەکی  ئارامە،  و 
چەپی  الی  تیادابەزم.  من  بڕیارە  کە  ئوتێلەیە  ئەو 
وێستگەی شەمەندەفەری ویستە واتا ئەو شوێنەی لێی 
دادەبەزم. وێستگەی شەمەندەفەری فرانتز جوزیفیش 
ئەو شوێنەیە کە لەوێوە دەڕۆمە دەرێ. بەڵێ، لەپاڵ 
بۆ  هەیە  تایبەتی  ڕیستۆرانتێکی  ساختمانەکەمدا 
ئەوکەسانەی ڕوەکین و منیش لەوێ نان دەخۆم. نەک 
بۆ  بارقورسی  بۆئەوەی هەندێک  بەڵکوو  بۆ خواردن 
پراگ بێنمەوە. بۆ ئەمە دەڵێم؟ لەڕاستیا ئەمە بەشێک 
نیە لە خەونی من، چونکە من تائێستا شپرزەی ئەو 
خەونەم( دەی. ڤیەنا هەرگیز وا دەرنەچوو کە وتم، 
بەڵکوو شارێکی گەورە و ڕاستیی بوو. سەرلەئێوارە 
بوو، دنیا تاریک و شێدار بوو. هەستم بە هاتوچۆیەکی 
درێژ  و  چوارگۆشە  میللی  باخێکی  دەک��رد.  سەیر 
کەوتبوە نێوان ئەو خانوەی من تیا نیشتەجێ بووم و 

خانوەکەی تۆوە.
   لەپڕێکدا و پێش ئەوەی نامەکانی منت پێ بگات 

من گەیشتبوومە ڤیەنا )ئەم مەسەلەیە دوایی 
تۆ  ئەوەیشدا  لەگەڵ  ماندوی کردم(  زۆر 

بت  بوو  بڕیار  وا  و  ئاگادارکرابوویت 
)ئەگەرچی  خۆشبەختانە  بینم. 

گوناه�  بە  هەستم  لەوساتەدا 
نەبووم.  تەنیا  من  دەکرد( 
وابزانم ئەوانەی لەوێ بوون 
گچکەیان  میوانداریەکی 
کچێکم  منیش  سازدابوو 
ل��ەگ��ەڵ��داب��وو. ب��ەاڵم لە 

وادەزانم  نیە.  لەیاد  وردەکاریەکم  چ  من  بارەیانەوە 
بەجۆرێک لە جۆرەکان ئەوان هاوڕێی من بوون. پێم 
خۆشبوو بێدەنگبن، بەاڵم پێ دەچوو بەردەوام باس 
لە شتی تایبەتی من بکەن. من تەنیا گوێم لە هەرا 
لێ  هیچی  دەبوو  ئەوان  پڕوکێنی  تاقەت  هوریای  و 
من  بگەم.  تێی  دەویست  نەیشم  نەدەگەیشتم،  تێ 
الی ڕاستی ماڵەکەمەوە لە کەنار شۆستەکە وەستام 
بەڵەخانەیەکی  دەکرد.  تۆم  خانوەکەی  تەماشای  و 
نزم بوو. ژوورێکی میوانی جوان و سادەی لە بەرد 
دروستکراوی لە بەردەمدا بوو کە دەچوەوە سەر قاتی 

دوەم.
لە  مێزەکە  بەیانیە.  کاتی خواردنی  هەرئێستا  وا    

دوورەوە  لە  بوو.  میوان  ژووری 
هاتەژوورێ  بینی  مێردەکەتم 
و ل���ەالی ڕاس���ت���ەوە ل��ەس��ەر 
هێشتا  دانیشت.  کورسیەک 
کردبوەوە  باڵی  بوو،  خەواڵوو 
پاشان  دەکێشایەوە.  خۆی  و 
تۆ هاتیت و بەجۆرێک لە پشت 
ڕێک  کە  دانیشتیت  مێزەکەوە 
نەک  بوویت.  من  بە  بەرانبەر 

بەوجۆرەی 
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بوویت.  دوور  زۆر  دیاربێت،  ڕووت  الیەکی  هەموو 
سیمای مێردەکەت گەلێک باشتر دیاربوو. نازانم بۆ، 
تۆ وەک شتێکی مەیلەو شین کە بە سپیدا بڕوانێت، 
وەک ڕۆحێک مابوویتەوە. تۆیش باڵت کردەوە بەاڵم 
نەک بۆ حەسانەوە و خۆکێشانەوە. ئەمەیان بۆ تۆ 

زیاتر کارێک بوو بۆ خۆنواندن.
   زۆری بەسەردا تێپەڕنەبوو - لێ هێشتا هەر ئێوارە 
وەختەکەی دوێنێ بوو. من و تۆ لەسەر شەقامەکە 
بەیەکەوە بووین. تۆ لەسەر شۆستەکە وەستابوویت. 
لەوکاتەدا من پێیەکم لە سەر شەقامەکە و دەستی 
تۆم گرتبوو. بە ڕستەی کورت کورت و خێرا قسەمان 
دیمەنە  ئەم  دەچوو.  گلەیی  و  ڕاز  لە  زیاتر  دەکرد، 

نزیکەی تا کۆتایی خەونەکانم بەردەوامبوو.
دوو  تەنیا  بێنمەوە.  بەیاد  هەمووی  ناتوانم  من     
لەیادماوە.  کۆتاییم  ڕستەی  دوو  و  سەرەتا  ڕستەی 
گفتوگۆی نێوان ئەو دوو بەشە ئازارێکی هێند ناخۆشە 

مەحاڵە باس بکرێت.
   حاڵەتێک لەڕووی تێدا کاری تێ کردبووم، لەباتی 
ساڵو خێرا وتم: ))تۆ بەجۆرێکی تر وێنای منت الی 
))ڕاست  کە:  دایەوە  وەاڵمت  تۆ  کردبوو؟((  خۆت 
و ڕەوان من وێنای تۆم واکردبوو کە مۆدەتر بیت(( 
)ئەگەر ڕاستت دەوێت فۆنەتێکی ئەو وشەیەی وتت 

لەمە ڤیەنانەتر بوو بەاڵم من لەبیرم نەماوە(
   ئەمە ئەو دوو ڕستەیەی یەکەمە کە وتم )من وام 
بیر لێ کردۆتەوە. ئایا تۆ دەتوانیت بەتەواوی ئەوەم 
بۆ بەرجەستە بکەیت کە من لە مۆزیکدا بەتەواویی بێ 
بەهرە و توانام، بەجۆرێک کە لە شوێنێکی تردا ئەو 
بێ بەهرەییە نەبینیت؟( لەڕاستیدا ئەم دوو ڕستەیە 
زیاتر دەبێت  لەمە  هەموو شتێکی یەکالیی کردەوە. 
چی بێت؟ بەاڵم لەم بێنە و بەردەیەدا دەمەقاڵێیەک 
دروست بوو. الی تۆوە وشەگەلێکی هەرە نادیار و الی 

منەوە پرسیارە سەرکون کەرەکان.
   لەم کاتەدا ئەوانەی دەوروبەرمان سەریان کێشایە 

ناو باسەکەوە. بەپێی بۆچوونەکان من بۆیە هاتبووم 
بۆ ڤیەنا تا سەردانی قوتابخانەیەکی کشتوکاڵی بکەم 
کە لە دەوروبەری شاردا بوو. پێ دەچوو لەوکاتەدا من 
دەرفەتی ئەو کارەم هەبێت. دیارە ئەوان لە دڵسۆزیەوە 
من  ئەگەرچی  بێت.  ڕزگاریان  دەستم  لە  هەوڵیاندا 
وێستگەکە.  بۆ  هەر چووم  بەاڵم  بەمەکردبوو  دەرکم 
بێگومان بەو هیوایەی ئەم بڕیارە جیدیانە کاریگەریان 
لەسەر توانای تۆ هەبێت. هەموومان چووین بۆ ئەو 
وێستگەیەی لەونزیکانە بوو. لێ لەوەی دەکرد ناوی 
ئەو شوێنەم لەبیرچووبێتەوە کە قوتابخانەکەی تیایە. 
کە  وەستابووین  گەورەدا  تابلۆیەکی  لەبەردەم  ئێمە 
ڕێنمایی کات و گەیشتن و ڕۆیشتنی شەمەندەفەری 
لەسەر نووسرابوو. یەکێک کە ئەمووستی بەسەر ناوی 
وێستگەکاندا دەگێڕا لێی پرسیم بۆ کوێ دەچم. لێ من 
نیازی هیچ وێستگەیەکم نەبوو. لەوساتەدا دەرفەتێک 
هەڵکەوت تۆزێک چاودێریت بکەم. لەڕاستیا تۆ هەر 
چۆن بویتایە بۆ من جیاوازیی نەبوو. تاقە شتی گرنگ 
الی من قسەی تۆ بوو، تۆ زۆر لە خۆت نەدەچوویت. 
کەس  الواز.  داگەڕابوویت.  ڕەش  گەلێک  بەهەرحاڵ 
نەیدەزانی بەرانبەر بەو کوڵمە گۆشتنانەت هێند بێ 
و  دەم  ڕادەیە  ئەو  تا  بەڕاست  )ئەرێ  بێت  بەزەیی 
بەرت  جلەکانی  ئەوەبوو  سەیر  دڵڕەقە؟(  تۆ  چاوی 
لە هەمان جل و بەرگی من و گەلێک پیاوانەبوو کە 
بەڕاستیی من پێم خۆش نەبوو. بەاڵم دوایی کۆپلەیەک 
بوو  شیعرێک  )کۆپلەی  بیرکەوتەوە  نامەیەکم  لە 
 dvoje saty manaprece slusne((
کاریگەریان  قسەکانت  ئەوەندە   ))vgpadam
بە هەواداری  بووم  لەو چرکەساتەوە  لەسەردانام کە 

جلەکانت.
بێت.  پێ  کۆتایی  هاتووە  ئ��ەوە  کاتی  ئێستا     
ڕێنماییەکەوەبوون  تابلۆی  بەسەر  هێشتا  هاوڕێکانم 
بوو:  بابەتە  لەم  شتێکی  باسمان  دوا  دەگ��ەڕان.  و 
سبەی یەکشەممە بوو. بە بۆچوونی من تۆ لە ڕۆژی 
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یەکشەمواندا کاتت بۆ من هەیە. تۆ شتی ناپەسەندت 
پێ قبووڵ ناکرێت. ئەگەرچی وەک ئەنجام پێ دەچوو 
خۆت بەدەستەوە دابێت، وتت دەبێت هەوڵ بدەیت چل 
دەقیقە بۆ من تەرخان بکەیت. )بێگومان ترسناکترین 
بەشی ئەم گفتوگۆیە خودی وشەکان نەبوون، بەڵکوو 
شێوازی وتنەکە و بێ هوودەیی شەڕە بێ دەنگ و 
ڤیەنا،  بۆ  بێم  نامەوێت  ))من  بوو.  بەردەوامەکەت 
کێشەکەم ئەوەیە ئەگەر بە هەموو ئەو شتانەوە بێم بۆ 
تۆ ج سوودێکی هەیە؟(( لێ ئەگەر تۆ بۆ ماوەی چل 
دەقیقە ئازادیت هەبوایە ئیتر من لە دەستت ڕزگارم 
ڕووک��ەش  بە  تۆ  ئەگەرچی  نازانیت.  تۆ  نەدەبوو. 
هەموو بیری خۆت لەسەر ئەو مەسەلەیە چڕکردۆتەوە 
بەاڵم توانای بڕیاردانت نیە. پاشان من لێم پرسیت: 
))دەکرێت من هەموو ڕۆژەکە لە چاوەڕوانیدابم؟(( تۆ 
بە بەڵی وەاڵمت دایەوە و ڕووت بەالی ئەو کەسانەدا 
وەرگێڕا کە چاوەڕێت بوون. وەاڵمەکە بەو مانایەبوو 
کە ئیتر تۆ هەرگیز نایەیت و تەنیا دەتەوێت من لە 
چاوەڕوانیدا بژیم. بە دەنگێکی الوازەوە وتم: ))من 
چاوەڕێ ناکەم(( کە زانیم گوێت لە دەنگم نەبوە هیچ 
چارێکم نەما ئەوە نەبێت نائومێدانە لەپشتتەوە هاوارم 
کرد. بەاڵم تۆ نە مەبەستت بوو نە بایەخت پێدام. 
وێڵ  وێڵ  شاردا  بەناو  و  گەڕامەوە  الرەالرە  بە  بۆیە 

دەستم بە سووڕانەوە کرد.
   بەاڵم دوای دوو سەعات نامە و گوڵ و خۆشەویستی 

و دڵدانەوەکان گەیشتن.

- ف -

کارمەندانی  نین،  ڕوون  ناونیشانەکان  دیسان  میلنا، 
پۆست دووبارە دەیان نووسنەوە و چاکیان دەکەن. 
دوای ئەوەی یەکەمجار داوام لێ کردبوویت ناونیشانەکان 
زۆر چاک بوون. نموونەیەکی زۆر لەو دەست خەتانەی 
هەرچەند، هەندێک جار ناخوێنرێنەوە بەاڵم جوان و 

چاوی  پۆست  بەڕێوەبەرایەتی  ئەگەر  جۆراوجۆرن. 
منی ببوایە تاڕادەیەک دەیتوانی تەنیا ناونیشانەکانی 
تۆ بخوێنێتەوە نەک ناونیشانی تر. بەاڵم ئیتر ئەوە 

بەڕیوەبەرایەتی پۆستە )....(

   دیسانەوە ئەم بەیانیە زوو خەوم بە تۆوە بینیەوە. 
ڕووت  تۆ  و  دانیشتبووین  یەکتردا  لەپاڵ  جووتە  بە 
تووڕەیی  لەبەر  نەک  ڕوو وەرگێڕانەکەت  وەرگێڕابوو. 
بووم.  بوویت. من گەلێک خەفەتبار  بەڵکوو دلۆڤان 
نەک لەبەر ڕوو وەرگێڕانەکەت بەڵکوو لە دەست خۆم 
وەک  کردبوویت  لەگەڵدا  ڕەفتارم  بەشێوەیەک  کە 
کە  لەبەرئەوەی  تردا.  خامۆشی  ژنێکی  هەر  لەگەڵ 
گوێم لە قسەیەکی ناخی تۆ نەبووبوو، یان ڕاشکاوانەتر 
لەوانەیە  یان  دەدوا.  مندا  لەگەڵ  کە  دەنگەی  ئەو 
لەبەرئەوە نەبێت کە گوێم لە دەنگەکە نەبوە بەڵکوو 
نائومێدتر  لەوە  من  نەدابوەوە.  وەاڵمیم  لەبەرئەوەی 
بووم کە لە خەونەکەی پێشووتردا بەسەرما تێپەڕی، 

دوورکەوتمەوە.
   لە شوێنێکدا شتێکم خوێندەوە لەگەڵ ئەم باسەدا 
دەگونجێت. چەند بتوانم هەوڵ دەدەم بیرم بکەوێتەوە. 
شتێک بوو لەم بابەتە: خۆشەویستەکەم ئەستوونێکی 
ئاگرینە بە هەموو زەویدا دەگەڕێت، وائێستا گەمارۆی 
کە  ناکات  کەسانە  ئەو  ڕێنمایی  بەاڵم  داوە.  منی 
گەمارۆی داون، بەڵکوو ڕێنمای کەسانێکە کە دەبینن.

   
دڵسۆزت 

)من تەنانەت ناوی خۆیشم ون کردوە. تابێت کورت 
ماوەتەوە:  لێ  ئەمەی  وائێستا  دەبێتەوە،  کورتر  و 

دڵسۆزەکەت(
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لۆمەکەت  کە  ئێستا  هەر  دەکەیت،  ڕاس��ت  تۆ     
دەخوێنمەوە،  گچکە«  »منداڵی  وشەی  دەرب��ارەی 
بەداخەوە نامەکانت لە ئێوارەیەکی درەنگدا گەیشتن. 
من دەمەوێت بەیانیی زوو لەگەڵ ئەندازیار بولزانودا 
دەڵێم:  بەخۆم  بەڕاستیی  بکەم.  کورت  گەڕانێکی 
بەسە، تۆ ناتوانیت ئەمشەو ئەم نامانە بخوێنیتەوە. 
دەرەوە  بچیتە  گ��ەڕان  بۆ  بەیانی  بەتەمایت  ئەگەر 
خەریکی  ئەوە  پێش  من  بخەویت.  کەمێک  دەبێت 
خوێندنەوە بووم و تێگەیشتم و بێزاریم نەما. ئەگەر 
لێرەبوویتایە )مەبەستم تەنیا لە نزیکییەکی فیزیکی 
سەر  و  بدەم  ئاسوودە  هەناسەیەکی  دەمتوانی  نیە( 
نەخۆشیە.  نیشانەی  ئەمە  دیارە  داوێنتەوە.  بخەمە 
وانیە؟ هەرچۆنێک بێت من تۆ دەناسم و دەزانم وتەی 
»منداڵی گچکە« ئەوەندە ترسناک نیە. دەشێت تەنیا 
گاڵتەیەک بێت. بەاڵم هەمووشتێک بۆ من دەبێت بە 
هەڕەشە. ئەگەر ناچاربوویت نامەم بۆ بنووسیت ))لە 
نامەکەی دوێنێتدا پیتی )و( زۆر بوون. چۆن وێرات 
ئەو هەموو )و( بۆ من بنووسیت؟ ئەوکاتە، ئەگەر تۆ 
هەروا بە جیدی بمایتایەتەوە، بڕوام بەخۆم دەهێنا کە 
سووکایەتیم پێ کردوویت و بەوەیش تەواو دڵتەنگ 

دەبووم. سەلماندنی ئەمە کارێکی دژوارە.((
هەرچەندە  کە  لەبیرنەکەین  ئ��ەوە  پێویستە     
ئاسانە،  لەخۆیدا  کۆمیدیا  لە  تراژیدیا  جیاکردنەوەی 
کاتێکیش پەیوەندیی بە کەسانێکەوە هەبێت ئەوەندە 
ئەوسا  بەسترابێت  پێوە  ئێمەی  ژیانی  کە  گرنگبن 
هێند  مەترسیەکی  ئەوە  لەڕاستیا  دەبێت.  ئاسانتر 
گەورەیە کە چاوی میکرۆسکۆبی و وردبینی بە مرۆڤ 
دەبەخشێت. تاقە جارێکیش بەسە ئەو چاوەت هەبێت 
بۆئەوەی ئیتر هەر بەتەواویی مەحاڵ بێت جیاکاری 
بکەیت. لەم الیەنەوە من هەرگیز بەهێز نەبووم، تەنانەت 
لەکاتێکدا کە لەوپەڕی بەتواناییدا بووبێتم. بۆ نموونە 
کاتێک لە پۆلی یەکی سەرەتایی بووم، چێشت لێنەری 

ماڵەوەمان 
وشک و باریکەلەی پ��ی��اوێ��ک��ی 

زەرد  ڕەنگی  بوو.  قوپاو  تێک  گۆنا  و  درێژ  لووت 
بەاڵم پتەو، زۆریش بەتوانا و چاالکبوو. ئەو هەموو 
ڕۆژێک ئێمەی دەگەیاندە قوتابخانە. ئێمە لە ماڵێکدا 
نێوان کالینەرینگ و گروسەرینگ.  دەژیاین کەوتبوە 
دەپەڕین  تێ  گۆڕەپانێکدا  بە  یەکەمجار  لەڕۆیشتندا 
تا دەگەیشتینە تاین گاسە ئینجا بەناو گوزەرگایەکدا 
بۆ  لەوێشەوە  و  گاسە  م��ارک  فالیش  دەگەیشتینە 
فالیش مارک. هەموو بەیانیەک ئەمە کارمان بوو. کە 
لە ماڵ دەهاتینە دەرەوە چێشت لێنەرەکە دەیوت بە 
بوویت،  السار  چەند  ڕۆژە  ئەو  دەڵێم  مامۆستاکەت 
لەڕاستیا ڕەنگە من ئەوەندە السار نەبووبێتم. بەڵکوو 
تاڕادەیەک کەلەڕەق، بێ کەڵک، خەمبار و بێ تاقەت 
بۆ  جوان  شتێکی  ئەمانە  هەموو  لە  دەک��را  بووبم. 
بۆیە  دەزان��ی.  ئەمەم  من  بکرایە.  دروست  مامۆستا 
هەڕەشەی چێشت لێنەرەکەم بە گاڵتە وەرنەدەگرت. 
لەبەرئەوەیش کە ڕێگای قوتابخانە گەلێک دوورودرێژ 
بوو لەسەرەتاوە وام بەبیرداهات کە دەشێت لە ڕێگادا 
هەمووشتێک ڕووبدات. )ئەمە لەو منداڵبازاڕیە دەچێت 
و  پەشۆکان  ئەم  ناکێشن.  درێژە  ڕێگاکان  وەک  کە 
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دەک��ەن(  گەشە  وردەوردە  م��ردوە  ڕەن��گ  جیدیەتە 
بڵێت.  مامۆستاکەم  بە  بووم  بەگومان  زۆر  هەر  من 
لەوە  بووم  ئاڵتشاتررینگ  لە  هێشتا  کە  بەتایبەتیی 
ئەگەرچی  لێنەرەکە،  ئایا چێشت  بووم کە  بەگومان 
تەنیا لە سنووری ماڵەکەی ئێمەدا قسەی دەیخوارد. 
بەاڵم بۆ مامۆستایەکی بەڕێز کە فەرماندەیەکە و لە 
هەموو دنیادا قسەی دەخوات هیچ دەڵێت یان نا؟ من 
شتێکی لەو بابەتەم دەوت و چێشت لێنەرەکە بە لێوە 
باریک و بێ بەزەییەکانی زۆرجار وەاڵمی دەدامەوە. 
لێ مەرج نەبوو بڕوای پێ بکەم. بەاڵم ئەو هەر دەیوت 
و دەیوتەوە. لە شوێنێکی نزیک بە دەرگای چوونە 
دوانە  ئەم  )هێشتا  گاسە  مارک  فالیش  ژوورەوەی 
مێژوویەکی کەمێک سەرنج ڕاکێشیان الی من هەیە. 
تۆ کە منداڵ بوویت لە چ کۆاڵنێکدا دەژیایت؟( ترسی 
هەڕەشەکە گەیشتە ئەوپەڕی. قوتابخانە بێ لەم قسانە 
لێنەرەکەیش  چێشت  بوو.  کابووسێک  بۆخۆی  هەر 
دەیویست لەوە خراپتری بکات. من دەپاڕامەوە و ئەو 
زیاتربوایە،  پاڕانەوەکەم  چەند  ڕادەوەشاند.  سەری 
بەهادارتر  بەالی خۆمەوە  و  دەپاڕامەوە  بۆی  ئەوەی 
جووڵە  بێ  من  دەبوو.  زیاتر  مەترسیەکە  بەاڵم  بوو 
ڕادەوەستام و داوای لێبوردنم دەکرد. بەاڵم ئەو بەدوای 
خۆیدا کێشی دەکردم. من هەڕەشەم لێ دەکرد کە بە 
باوک و دایک دەڵێم. ئەو بە قسەکانم پێدەکەنی. ئەو 
لەو چرکەساتەدا بەتواناترین کەس بوو. من خۆم بە 
دووکان و کۆڵەکەکانەوە دەنووساند و هەنگاوم نەدەنا 
داوێنیم  ل��ەدواوە  یان  نەبێت.  لێم خۆش  ئەو  ئەگەر 
ڕادەکێشا )بۆ ئەوییش ئەمە ئاسان نەبوو( بەاڵم ئەو 
هەر منی بەدوای خۆیدا کێش دەکرد و پێی دەگوتم 
درەنگتر  تادەهات  دەڵێت.  مامۆستا  بە  ئەوەیش  کە 
دەبوو، سەعاتی کڵێسەی یاقوب زەنگی هەشتی لێ 
دەدا. گوێم لە دەنگی سەعاتەکە دەبوو. منداڵەکانی 
درەنگ  لە  زۆر  بەردەوام  ڕاکردن. من  دەکەوتنە  دی 
ناچاربووین  هەردووکمان  ئیدی  دەترسام.  کەوتن 

ڕابکەین. بەدەم ڕاکردنەوە هەر بیرم لەوە دەکردەوە 
کە ئەو قسەکان بە مامۆستا دەڵێت یان نا. چاکە، 
بەاڵم ئەو هیچ کاتێک پێی نەدەوت لێ من هەمیشە 
چاوەڕێم دەکرد بیکات. تەنانەت شیمانەی )وتنەکەی( 
زیاتر دەبوو، دەیوت )دوێنێ پێم نەوت بەاڵم ئەمڕۆ 
پێی دەڵێم( هەرگیز لەمە زیاتری نەدەکرد. هەندێک 
جاریش ڕوویدەدا - بیری لێ بکەرەوە میلنا - لە ڕێگای 
بە  پێی  دەبوو  تووڕە  لە دەستم  ئەوەندە  قوتابخانە 
زەویەکەدا دەکوتا، هەندێک جار ژنی بازرگانی بەردی 
دەکردین.  تەماشای  وەستابوو  لەوێ  کە  خەڵوزەکە 
چێشت  هەموو  ئەم  لەگەڵ  من  شێتیەکە!  چ  میلنا! 
لێنەر و هەڕەشە و تۆز و خۆڵە دێوئاسایەدا کە ٣٨ 
ساڵ منیان پێ شێل کردوە و سیەکانمیان گەستوە، 

تا چ ڕادەیەک من تۆم خۆش دەوێت.
   لێ بەڕاستی من نیازی ئەوەم نەبوو هەموو ئەم 
تر  جۆرێکی  بە  نەبێت  هیچ  یان  بڵێم  پێ  شتانەت 
پێت بڵێم، ئیتر کات درەنگە. دەبێت تەواوی بکەم و 
بچمە ناو جێگا، من توانای خەوتنم نیە چونکە دەستم 
لە نووسینێک هەڵگرتوە کە بۆ تۆ بوو. بەڵێ ئەگەر 
دەتەوێت ئاگاداریت لەسەر ژیانی من هەبێت ئەو نامە 
مانگ  شەش  کە  دەنێرم  بۆ  پراگەوە  لە  ترسناکەت 

لەمەوبەر بۆ باوکمم نووسیوە و هێشتا نەمداوەتێ.
   سبەی، یان ئەگەر کەوتە شەوێکی درەنگ دووسبەی 
نامەکەت دەدەمەوە. من چەند ڕۆژێک زیاتر  وەاڵمی 
دایکم  و  باوکم  داوە  بڕیارم  چونکە  دەمێنمەوە  لێرە 
لە فرانژباد نەبینم. هەرچەندە ئەم کەوتنەی من لە 
جارێکی  بدرێت.  لەسەر  بڕیاری  زەحمەتە  باڵکۆندا 

ترییش سوپاس گوزاری نامەکەتم.

- ف -

سەرچاوە:
نامەهای بە میلنا
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و  مەچادۆ  ئەنتۆنیۆ  لەگەڵ  هاوڕێ  خیمەنێز، 
و  مەزن  ژیانەوەیەکی  پێشڕەویی  ئونامونۆ، 
گەشیان کرد لە شیعری ئیسپانی سااڵنی 1910. 
ئەو شاعیرانە پێکڕا خەونیان بە پشکوتنێکی 
و  بەهێز  خیمەنێز  دەبینی.  ئیسپانیاوە  نوێی 
هەستیار  و  الواز  جەستەیەکی  نەبوو،  پتەو 
نەخۆشخانەی  لە  جارێک  لە  زی��اد  کە  ب��وو 
کرابوویەوە  ڕووت   sanatorium بوژانەوە 
بۆ چارەسەر. سەرباری ئەمەش دڵسۆزی و خۆ 
تەرخانکردنی بۆ شیعر لەوپەڕی تەندروستی و 
بە سەرنووسەریی  وردییدابوو. چەند ساڵێکی 
گۆڤارە شیعرییەکانەوە بەسەر برد و کۆمەڵێ 
باڵوکراوەی گرتە ئەستۆ بۆ بە چاپ گەیاندنی 
بێ  پاشنیوەڕۆی  چەندین  ن��وێ.  شیعری 
تاووتوێکردنی  و  وردبوونەوە  لێ  لە  بڕانەوەی 
کرد.  ب��ەڕێ  گەنجدا  شاعیرانی  دەستنوسی 

ت بلیی
ۆبەر

نووسینی: ڕ

ەوە: هێرش سەعید
لیزیی

 ئینگ
و. لە
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بۆ  مەچادۆ  درێژیی  نەفەس  و  ئەم  پەرۆشیی 
کارکردن، بوونە ڕێ خۆشکەریی بۆ نەوەی مەزنی 
28: )لۆرکا، ئەلیکساندرێ، سالیناس، گیلێن(. 
الساییکردنەوەی  لۆرکا  بەراییەکانی  شیعرە 
خیمەنێزە. شیعرەکانی وی خانووگەلێکی ڕۆشن 
و پڕ لە هەوای کراوە بوون لە پێکهاتەی درەختی 
هەموو  کە  نوێوە  دیزاینێکی  چەند  بە  و  بی 
یەکێک  لە  خۆیان  ئیسپانیا  نوێیەکانی  شاعیرە 
بەرلەوەی  دەبینییەوە  ئ��ەودا  خانووەکانی  لە 

بگوێزنەوە بۆ خانووەکانی خۆیان.  
ئەو دەیگوت کە شیعر بااڵترین شێوەی پەیڤینە. 
کرۆکەکەی ژیانێکی ناوەکیی پەنهانە. خیمەنێز، 
هونەری  بۆ  دژوار  و  سەخت  خۆتەرخانکردنێکی 
وەک  نووسراو  “شیعری  دەکات:  سەربار  شیعر 
الی  ب��ەردەوام  دەربڕین،  شێوەکانی  لە  یەکێک 
نەدات.”  وتن دەست  بۆ  کە  دەرکەوتووە  وا  من 
ئەو دەپرسێت، دەبێ چ جۆرە ژیانێکمان هەبێت 

تاکوو بە قووڵی هەست بە شیعر بکەین؟ هەر لە 
وەاڵمدا دەڵێت ئەو )خۆی( پێویستی بە کەمێک 
خەڵکی  کاتێک  دوورەپەرێزییە.  و  گۆشەگیری 
بڵێت،  سادەیی  بە  زۆر  بتوانێ  کرد،  بانگیان 
“ئەمڕۆ خوان ڕامۆن خیمەنێز لە ماڵ نییە.” کەچی 
گەرموگوڕی و خۆشڕوییەکەشی یەکەم شت بوو 
کە خەڵکی بەالی خۆیدا ڕادەکێشا. لە 1903 دا، 
ستایشی  بۆ  دەنوسێت  ئەدەبی  خوێندنەوەیەکی 
کتێبی  یەکەم  کە  )خ��ەڵ��وەت(،  سۆلێدادێس 
شیعریی  پەخشانە  کتێبی  مەچادۆیە.  ئەنتۆنیۆ 
کە  پالتیرۆ، 1917”  و  “خۆم  یۆ(  یی  )پالتیرۆ 
تێیدا وتووێژ لەگەڵ گوێدرێژێکا دەکات، ئێجگار 
بەرباڵو بوو، ئەمێستاش وەک کتێبی عەشقە بۆ 

ئەندەلوسیا. 
       لە 1916 دا. گەشتێک دەکات بۆ نیویۆرک، 
تاکو هاوسەریی لەگەڵ زینۆبیا کامپروبی بکات، 
 - ئیسپانی  ڕۆژنامەیەکی  خاوەنی  براکەی  کە 

خوان ڕامۆن خیمەنێز
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لەبارەی  شیعرەکانی  کتێبی  نیویۆرک.  لە  زمانە 
“یادنامەی  بەناوی  شاکارێکە  گەشتەیەوە  ئەو 
ئەو  ک��ردووە.”  هاوسەریی  ت��ازە  کە  شاعیرێک 
زۆر  شیعری  پەخشانە  کۆمەڵێک  کتێبەی 
سەرنجڕاکێش لەخۆدەگرێ لەبارەی نیویۆرکەوە: 
واڵت  بچوکەکەی  خانووە  سەردانیی  وەسفی 
ویتمان دەکات لە لۆنگ ئایلەند، وە لەبارەی ئەو 
سەعاتەی کە لە یانەی نووسەران ماوەتەوە )ئەو 
دەبینی؛  سوتاندنیەوە  بە  خەونی  کە  شوێنەی 
بەسەربردنی  ک��ات  بۆ  ب��وو  شوێنێک  یانەکە 
پاشان  نیویۆرک(.  نزمەکانی  ئاست  نووسەرە 
گەشتێک دەکات بەرەو بۆستن، بۆ ستایشکردنی 

پەنجەرە ئەرخەوانییەکانی بییکن هیڵ.
دەکرد  شیعرەکانیدا  لە  گۆڕانکاریی  ب��ەردەوام 
بەرەو ستاییلە نوێکان. زۆرجار وەک ژن شیعری 
ئەو  هەموو  چیرۆکی  جارێکیان  دەکرد.  ناوزەد 
ک��ردەوە،  پوخت  شیعرێکا  لە  گۆڕانکارییانەی 
“سەرەتا  پێدەکات  دەس��ت  ئاواهی  شیعرەکە 
بەرائەتی  دەی��وت،  پاکیزەیە.”  الم  دێتە  کە 
دواتر  خۆشدەویست.  خۆمم  بەراییەکانی  شیعرە 
و  نمایشکردن  خۆ  بە  دەستیانکرد  شیعرەکانم 
سنگ دەرپەڕاندن و خۆ نوواندن، ئیتر ڕقم لێیان 
جارێکی  شیعرەکانم  مودەتێک،  پاش  هەستا. 
و  ڕاش��ک��اوی  و  دڵسافیی  ب��ەرەو  گ��ەڕان��ەوە  تر 
سادەگۆیی. جارێکی تر بەرائەتیان بۆ گەڕایەوە و 
دووبارە عاشق بوونەوە. لە دوواجارا ڕوژد و ڕووت 
هەموو  لە  کە  ئەوەی  ڕووت،  “شیعری  بوونەوە. 

ژیانما خۆشم ویستووە.”
لە   1881 ساڵی  ل��ە  خیمەنێز  ڕام���ۆن  خ��وان 
مۆرگ ی باشوری ئەندەلوسیا لەدایک بووە. لە 

خۆی  سەرەتاییەکانی  شیعرە  شارۆچکەکەیەوە 
ناردووە بۆ ڕۆژنامەکان لە سەڤیل، نووسەرەکانی 
گۆڤارەکانی  و  ناسیوەتەوە  بەهرەکەیان  ئەوێ 
تا  ک���ردۆت���ەوە.  ب��اڵو  شیعرەکانیان  م��ەدری��د 
ئەوکاتەی داوەتنامەیەکی پێ دەگات بە ئیمزای 
چەند نووسەرێکەوە، ئیتر لە 1900 دا کە تەمەنی 
هەژدە ساڵە، دەگاتە مەدرید بۆ بەشداریی کردن 

لە ژیانی ئەدەبی ئیسپانییدا.
سەرەتا بە باڵوکردنەوەی کتێبی شیعریی دەست 
پێدەکا و دواتر لە 1906 دا خوێندنەوەیەکی ئەدەبی 
)ڕێنیسانس(  ڕێناسیمێنتۆ  بەناوی  باڵودەکاتەوە 
بۆ بەرز ڕاگرتنی شیعری نوێی ئیسپانی. لە 1905 
دا، دەگەڕێتەوە بۆ مۆرگ و حەوت ساڵی تر لەوێ 
کتێبە  نوسینی  بە  دەکات  دەست  دەمێنێتەوە. 

سەرنجڕاکێشەکەی “پالتیرۆ یی یۆ”. 
کۆبەرهەمی  بە  مەدرید،  بۆ  دەگەڕێتەوە  کاتێک 
ڕابیندرانات تاگوورەوە دێتەوە کە خۆی و ژنەکەی 
گەنجەکاندا  شاعیرە  لەگەڵ  لەوێ  وەریانگێڕاوە. 
ئێستودیانتێس  و  کارکردن  بە  دەدات  درێ��ژە 
بەیتە  لە  کە  ب��اڵودەک��ات��ەوە،  )خوێندکاران( 
شاعیرانی  پێکهاتووە.  بڕگەیی  هەشت  شیعری 
ئینگلیز دەخوێنێتەوە و ییتس تەرجەمە دەکات، 
کتێبە  ب��اڵوک��ردن��ەوەی  لە  دەبێت  ب���ەردەوام  و 

شیعرییەکانی.
ئیسپانیا  ن��اوخ��ۆی  ش���ەڕی  دا   1936 ل��ە 
بە  نایبەستێتەوە  شتێک  هیچ  هەڵدەگیرسێ. 
دیکتاتۆری  فرانکۆ  )فرانسیسکۆ  وە  فرانکۆ 
ئیسپانیا، و.کوردی(، بۆیە ڕوو دەکاتە تاراوگە. 
لۆرکا  دەبێت،  تەواو  ئیسپانیا  شەڕی  ئەوکاتەی 
مردووە و ڕافائێل ئەلبێتی، خۆرخێ گیلێن، پێدرۆ 
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سالیناس، ئێمیلیۆ پرادۆس، مانوێل ئەلتۆراگیلێ 
و لوییس سێرنوزا لە تاراوگەن. 

بۆ  سەرەتا  ئەمریکا،  دێتە  کە  ڕام��ۆن  خ��وان 
دەژی،  ماریالند(  چەیس،  )چێڤی  لە  ماوەیەک 
پشتگوێی  ئەمریکا  ئەدەبیی  کۆمەڵەی  ب��ەاڵم 
دەخەن. دوواتر دەگوێزێتەوە بۆ پویێرتۆ ریکۆ، 
ریکۆ  پویێرتۆ  زانکۆی  لە  تا کاتی مردنی  لەوێ 

وانە دەڵێتەوە. 
لە  دەبێت  یەکێک  ژنەکەی  بۆ  خۆشەویستیی 
زۆرینەی  وە  ژیانی،  دڵسۆزییەکانی  مەزنترین 

لە  کاتێک  دەن��ووس��ێ��ت.  ئ��ەو  بۆ  شیعرەکانی 
1956 دا خەاڵتی نۆبڵ وەردەگرێت، ژنەکەی لە 
دەڵێت  پەیامنێرەکان  بە  دەبێت،  سەرەمەرگدا 
کە لێی دوورکەونەوە، ئەو ناڕوات بۆ ستۆکهۆڵم، 
ئەو  وەرگرتایە،  نۆبڵی  خەاڵتی  ژنەکەی  دەبایە 
هیچ ئارەزوویەکی نییە بۆ وەرگرتنی. دوای ئەوەی 
ژنەکەی دەمرێت، هیچ شیعرێکی تر نانووسێت و 
دا   1958 بەهاری  لە  ئەو  دوای  مانگێک  چەند 

دەمرێت.  
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سەرەتا کە دێتە الم پاکیزەیە،
تەنها جلی بەرائەتی لەبەرایە؛

منیش خۆشمەوێ وەک چۆن مناڵمان خۆشەوێ.

پاشان دەست دەکات بە لەبەرکردنی
ئەو جالنەی کە لە شوێنێکا هەڵیگرتوونەتەوە؛

ئیتر ڕقم لێی دەبێت، بەبێ ئەوەی بەخۆم بزانم.

وردەوردە دەبێتە شاژنێک،
خشڵەکانی دەدرەوشێنەوە...

چ داخ و کەسەرێکە!

... دیسان ئەگەڕێتەوە بەرەو ڕووتی.
منیش زەردە ئەمگرێ.

خێرا لەوێوە دەگەڕێتەوە بۆ 
بەرائەتی جارانی.

دووەمجار بڕوام پێکرد.

پاشان جلەکانی دائەکەنێ و
بەتەواوی ڕووت دەبێتەوە...

شیعری ڕووت، هەمووکاتێ هی من بووە،
کە لە هەموو ژیانما خۆشم ویستووە!

دەرگا بازە،
دەنگی زیکزیکەکان دێ.

ئەرێ بەو ڕووتییەوە دەسوڕێیتەوە
لە دەشتا؟

وەک ئاوێکی جاویدانی،
کە بەناو هەموو شتیکا دەڕوات و دێت.

ئەرێ بەو ڕووتییەوە دەسوڕێیتەوە
لە هەوایا؟

ڕەیحانە نەنوستووە،
مێروولە سەرقاڵە.

ئەرێ بەو ڕووتییەوە دەسوڕێیتەوە
لە مااڵ؟

هەموو لە خوارەوە نوستوون.
لەسەرەوە من و ڕانەر* بەخەبەرین. 

لە  پڕ  دەستی  بە  جەستەکان،  ئافەریدەی  ئەو، 
کلیلی 

ئاراستەی  سەیری  قوفڵەکانەوە،  نێو  ب��ادراوی 
قیبلەنماکە دەکات.

منیش، کە چاوم بڕیوەتەوە ئەبەدیەت،
ڕێبەریی گەنجینەی ئاوەاڵی ڕووحەکان دەکەم. 

-----------
*ڕانەر: سوکان بەدەستی کەشتی
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من، من نیم.
من ئەوەم کە 

لە تەنیشتمەوە دەڕوا و من نای بینم.
ئەوەی کە ڕێدەکەوێ جاروبار سەردانێکی بکەم و

جارانی تریش بەتەواوی لەیادی کەم.
ئەوەم کە بێدەنگ دەبێت، هەرکاتێک من دەپەیڤم،
دەنوێنێ،  ڕووی��ی  خۆش  و  دەبورێت  کە  ئ��ەوەم 

وەختێک کە من ڕق هەڵدەگرم،
لە  من  کاتێک  پیاسە،  بۆ  دەچێت  کە  ئ��ەوەم 

ماڵەوەم،
ئەوەم کە بە ڕاوەستاوی دەمێنێتەوە، کاتێک من 

دەمرم و بەالدا دەکەوم.

سەرچاوە:
 The Winged Energy of Delight,
 Selected Translations by Robert

Bly
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جەمال بەنا لە 15ی كانونی یەكەم لە شاری 
البحیرە  پارێزگای  بە  س��ەر  مەحمودییەی 
ب��ەرواری  چوارشەمە  رۆژی  لە  و  لەدایكبووە 
30ی كانونی یەكەمی ئەم ساڵدا، واتە 2013، 
بەهۆی  و  میسر  پایتەختی  ق��اه��ی��رەی  ل��ە 
نەخۆشخانەكانی  لە  یەكێك  لە  نەخۆشییەوە، 
قاهیرە و لە تەمەنی 93 ساڵیدا كۆچی دوایی 
ئیسالمی  بیرمەندێكی  بەنا  جەمال  دەك��ات. 
برا بچوكی حەسەن بەنایە كە لە  میانڕەوە و 
لە  موسلمینی  ئیخوان  ڕێخراوی   1928 ساڵی 
میسر دامەزراندووە. بەاڵم جەمال بەنا لەگەڵ 
بیروڕای ئەو ڕێخراوەدا ناكۆك و ناتەبابووە و 
هەبووە.  لەنێوانیاندا  قووڵ  فیكری  خیالفێكی 
ئیسالمییەكان،  زان��ا  لە  هەندێ  بەجۆرێك 
و  الدان  بەنا  جەمال  بیروڕاكانی  پێیانوایە 
دەرچوونە لە ئیجماعی ئەهلی كتێب و سوننە.

ردەم
كردنی: سە

امادە
ئ
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جەمال بەنا پێیوایە ئافرەت ئەگەر شارەزایی لە قورئاندا 
هەبێت، ئەوا مافی ئەوەی هەیە پێشنوێژی بۆ پیاوان بكات. 
و  ئافرەتدا  بەسەر  نییە  فەرز  حیجاب  پێیوایە  هەروەها 
ئافرەت ئازادە لەوەی حیجاب دەپۆشێ یان نا. باسكردنی 
حیجاب لە قورئاندا تەنها تایبەت بووە بە ژنەكانی پێغەمبەر. 
جگە لەوانە پێیوابووە جگەرە كێشان لەكاتی رۆژوگرتندا، 
رۆژووەكە ناشكێنێت، بەتایبەت بۆ ئەو كەسانەی لەكاتی 
رۆژوگرتنیاندا، ناتوانن واز لە جگەرەكێشان بێنن. لەسەرو 
هەموو ئەو شتانەوە ئەم بیرمەندە ئیسالمییە لەو باوەڕەدایە 
نابێت پیاو بە تەنها مافی تەاڵقدانی هاوسەرەكەی هەبێت. 
چونكە ئەو دووانە بە ڕەزامەندی هەردووال بوونەتە هاوسەری 
هەردووال  پێویستە  جیابوونەوەشدا،  لەكاتی  بۆیە  یەكتر، 

ڕازیبن و لەسەر مەسەلەی جیابونەوەكە ڕێكەوتبن.
بۆ  زۆری  خۆشەویستیەكی  هەرچەندە  بەنا  جەمال     
حەسەن بەنای برای هەبوو، وەك باوك لێیدەڕوانی، چونكە 
لەگەڵ  كەچی  گەورەتربوو،  لەخۆی  ساڵ  بیست  نزیكەی 
ئەوەشدا، لەالیەنی فیكرییەوە، زۆر زوو لە حەسەن بەنا 
ڕێڕەوێكی  و  دووركەوتەوە  موسلمین  ئیخوان  ڕێخراوی  و 
دیكەی هەڵبژارد، بگرە جەمال بەنا یەكێكە لەوانەی زۆرترین 
ڕەخنەی لەو ڕێخراوە و لە ڕێخراوە ئیسالمییە تەقلیدییەكانی 
موسلمین  ئیخوان  ڕێخراوی  لەبەرئەوەیە  گرتووە.  دیكە 

كەیفیان پێینەدەهات و چارەیان نەدەویست. هۆكاری هەرە 
كە  دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ  چارەنەویستنە،  ئەو  سەرەكی 
جەمال بەنا ڕەخنەی توندی ئاراستەی شێوازی ڕێخستنی 
ئیخوان موسلمین دەگرت كە لە شێوازی ڕێخستنی حیزبی 
شیوعی دەچوو. ئەمە جگە لەوەی جەمال بەنا نووسەرێكی 
و  تازەبكاتەوە  ئیسالمی  فیكری  هەوڵیدەدا  بوو،  كراوەتر 
دوریبخاتەوە لە توندڕەوی و دەمارگیری. هەربۆیە بە یەكێك 
لە بیرمەندە پێشەنگەكانی ڕۆشنگەری ئیسالمی دادەنرێت 
و بیروڕاكانی هەم الیەنگری هەبوو هەم نەیار، خەڵكانێك 
خەڵكانێكیش  و  بیروڕاكانیدابوون  لەگەڵ  تەواو  هەبوون 

هەبوون، بەپێچەوانەوە، تەواو دژی بیروڕاكانی بوون.
   هەندێ لە نووسەرە عەرەبەكان هیواداری ئەوەبوون حەسەن 
بەنای برا گەورە، بیروڕاكانی جەمال بەنا تەبەنی بكات و 
ڕێخراوەكەی،  باشتری  و گەشەكردنی  لەپێناو پێشخستن 
ئەم  گەشی  الیەنێكی  بیانخاتەگەڕ.  موسلمین،  ئیخوان 
بیرمەندە ئیسالمییە ڕیفۆرمخوازە، بریتییە لەو بەڵگەنامە 
مێژوییانەی لەسەر ڕێخراوی ئیخوان موسلمین نوسیویەتی و 
تێیدا باس لە ڕێڕەوە هەڵبەز و دابەزەكەی ئیخوان دەكات 
لە ژیانی سیاسی و كۆمەاڵیەتی میسر. ئاشكرایە ئەم پیاوە 
هەر لە منداڵییەوە بە چاوی خۆی بینیویەتی برا گەورەكەی 
و هاوڕێكانی، سەرقاڵی دروستكردنی ڕێخراوێكی ئیسالمی 

جەمال بەنا
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بوون كە دواتر لە كۆمەڵگا هاوچەرخەكاندا دەبێتە یەكێك لە 
ڕێخراوە مەترسیدارەكان بۆ سەر عەقڵی موسڵمان. جەمال 
بەنا لەو بارەیەوە كتێبێكی بە ناونیشانی )لە بەڵگەنامە 

نادیارەكانی ئیخوان موسلمین(
دەستكورت  و  ه��ەژار  خێزانێكی  لە  بیرمەندە  ئ��ەم     
هاتووەتە دونیاوە، باوكی بانگدەری مزگەوت و سەعاتچی 
بووە، چوار برای هەبوو، گەورەكەیان حەسەن بەنا بووە 
و خۆشی بچوكی هەموویان بووە. پەیوەندی نێوان باوك 
و برا گەورە و برا بچوك، پەیوەندییەكی باش و سۆزئامێز 
بەئاشكرا  لەنێویاندا  بیروڕا  جیاوازی  هەرچەندە  ب��ووە، 
ڕەنگیداوەتەوە. جەمال بەنا كەسێكی هێمن و لەسەرخۆ 
بووە و هەر لە تەمەنی گەنجییەوە حەزی لە خوێندنەوە 
بووە. نەفسبەرزی و خۆڕاگری لە باوكییەوە بۆ مابوەوە. 
جەمال بەنا ساڵی 1945، واتە لە تەمەنی بیست و پێنج 
بەربەست  )سێ  ناونیشانی  بە  كتێبی  یەكەم  ساڵیدا، 
واتە  ئەوە،  دوای  ساڵی  باڵودەكاتەوە.  نەمری(  لەبەردەم 
1946 كتێبی دووەمی بە ناونیشانی )دیموكراتییەكی تازە( 
باڵودەكاتەوە. لەم كتێبەیدا تێڕوانینێكی تازە بۆ ئیسالم 
دێنێتە ئاراوە، تێڕوانینێك تەواو جیاوازە، بگرە تەواو دژ بەو 
تێڕوانییە كۆنەیە كە لە عەقڵیەت و بیروڕای زۆرینەدا جێگیرو 
چەسپاوە. دواتر لەسەر نوسینی كتێب و كاری وەرگێڕان 
ب��ەردەوام دەبێت تاكو زیاد لە 150 كتێب باڵودەكاتەوە. 
سەرەڕای ئەو هەموو بەرهەمە، لەنێوان سااڵنی 1963 بۆ 
1993 لە زانكۆی )العمالیە( و هەندێ پەیمانگای تایبەتمەندا 

وانەی وتووەتەوە.
   ئەم بیرمەندە پێیوابووە مرۆڤ خۆی لەخۆیدا ئامانجە و 
ئیسالم وەسیلەیەكە لەپێناو خزمەتكردن بەو ئامانجەدا. لە 
میانەی پرۆژەكەیدا بانگەشەی بۆ ڕەتكردنەوەی سەلەفییەت 
و پەیڕەونەكردنی كردووە، چونكە بەپێی تێڕوانینی جەمال 
لە  ناتوانین  ڕاب��ردووی��ەك  لە  بریتییە  سەلەفییەت  بەنا 
ئێستاماندا تێیدا بژین. یەكێك لەو بیروڕایانەی جەمال بەنا 
كە مشتومڕ و قسەوباسێكی زۆری بەدوایخۆیدا هێناوەتەئارا، 
ئەوەیە كە پێیوایە هەڵگەڕانەوە لە ئیسالم و چوونە سەر 

ئاینی مەسیحی یان جوولەكە، نابێت هۆی كوشتنی كەسی 
هەڵگەڕاوەكە! هەروەها بەالی ئەم بیرمەندەوە ماچكردنی 

نێوان دوو ڕەگەزەكە ڕێگەپێدراو بووە.
   جەمال بەنا لە سااڵنی كۆتایی ژیانیدا، لەگەڵ كتێبخانە 
گەورەكەیدا، وەك ڕاهیبێك، لە میحرابی فیكری جیهانی بە 
گشتی و فقهی ئیسالمی بەتایبەتی دەژیا. ئەو هەرچەندە 
خوێندنێكی مامناوەندی خوێندبوو، وەلێ لەگەڵ ئەوەشدا 
توانی خۆی ڕۆشنبیر بكات و بەباشی فێری زمانی ئینگلیزی 
ببێت. ئەمەش دەرفەتی ئەوەی بۆ ڕەخساند سەرچاوەیەكی 
ئاشنایەتییەكی  بخوێنێتەوە،  جیهانی  فیكری  لە  زۆر 
گەورە لەگەڵ ڕێباز و قوتابخانە فەلسەفی و كۆمەاڵیەتی 
بە  خۆی  سەرسامبوونی  پەیدابكات.  ئابورییەكاندا  و 
بەریتانیا و سۆشیالیزمە میانڕەوەكەی  حیزبی كرێكارانی 
دوای��دا،  ساڵەی  سی  لەم  پیاوە  ئەم  ن��ەش��اردووەت��ەوە. 
چەندینجار لە ناوەندی )ئیبن خەلدون( وانەی وتووەتەوە و 
بە شێوازە سوك و ئاسانەكەی و بە تەوازوعە گەورەكەی و 
بە بیركردنەوە قووڵەكەی، هەمو ئەوانەی سەرسامكردووە كە 
لەو ناوەندەدا گوێیان لێگرتووە. لێرەوە وەك ئەندامێك بۆ 
ئەنجومەنی ناوەندی ئیبن خەلدون دەستنیشانكرا، ئەویش 

بەوپەڕی خۆشحاڵییەوە ڕازیبوو.
بۆ  ئەوەی  دەرفەتی  درێژەكەی  تەمەنە  بەنا،     جەمال 
زۆر  كتێبێكی  و  هەبێت  زۆری  بەرهەمێكی  ڕەخساند، 
لەبەردەم  بەربەست  سێ  الحیجاب،  لەوانە:  باڵوبكاتەوە. 
نەمریدا، دیموكراتیەكی تازە، پێشنوێژی ئافرەت بۆ پیاوان، 
ئیسالمدا، دوای  لە  باوەڕ  ئازادی  ئیسالم و عەقاڵنییەت، 
ئیخوان موسلمین، نەخێر پاشان نەخێر، ڕیبا، مەسەلەی 
ئازادی لە ئیسالمدا، ئایا دەكرێ شەریعەت جێبەجێ بكرێت؟ 
ئیسالم و ئازادی بیركردنەوە، جیهاد، رۆحی ئیسالم، ئیسالم 

دین و ئومەتە نەك دین و دەوڵەت... هتد

سەرچاوە:
الشرق االوسط، 1 شوبات، 2013

ماڵپەڕی ویكیبیدیا، المصری الیوم، الشرق
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ەمان
ورەك

برا گە

ضل السلطانی
ی: فا

نووسین

پایان
 باوكی 

یەوە:
ەرەبیی

و. لەع

چی ئەبوو ئەگەر “جۆرج ئۆرێل”ی ڕۆماننوس ساڵی 1950 
دوای  ساڵێك  نەكردایە،  دوایی  كۆچی  سیل  نەخۆشی  بە 
ڕۆمانە  ئەم   ،)1984( ڕۆمانی  بەناوبانگترین  باڵوبونەوەی 
دەناسرێتەوە.  گەورە(  )برا  سەرەكییەكەی  كارەكتەرە  بە 
بینراو و  لە میانەی دەزگا ترسناكە  برا گەورەیە كە  ئەم 
چاودێری  و  دەژمێرێت  هەناسەكانمان  نەبینراوەكانییەوە، 
تێڕامانە ناوەكییەكانیشمان دەكات؟ چی دەبوو گەر خۆڵ 
و تەپوتۆزی گۆڕەكەی لەخۆی بتەكاندایە و بگەڕایەتەوە بۆ 
ئەم سەردەمەمان؟ ئایا سەبارەت بە سەركوتكردنی مۆدێرن، 
بەشێكی دیكەی بۆ ڕۆمانە ترسناكەكەی زیاد دەكرد؟ ئایا 
ئەم جارەیان لە ڕۆژنامەی )گاردیان(ی بەریتانی سەبارەت 
بە برا گەورەی دەنووسی؟ ئەم رۆژنامەیە هەفتەی ڕابردوو، 
وەك زۆربەی دەزگاكانی دیكەی بەریتانیا، یادی تێپەڕبونی 

63 ساڵ بەسەر كۆچی “جۆرج ئۆرێل”ی كردەوە.
خاوەنی  ئەگەر  ئاخۆ  دەپرسێت  جیفریس"  "ستیوار     
بە سەالمەتی  لەوێوە  بۆ سوریا و  بڕۆشتایە  )برا گەورە( 
یان  دەهێنا،  وازی  نووسین  بە  تەنها  ئەوا  بگەڕایەتەوە، 

چۆن  وەك  دەك��رد؟  جەنگەكەدا  لە  بەشداری  ڕاستەوخۆ 
پێشتر لە چوارچێوەی دەستەیەكی نێونەتەوەیی كە دەیان 
نووسەری ناسراوی لە هەمو الیەكی جیهانەوە لەخۆگرتبوو، 
سااڵنی  نێوان  لە  و  ئیسپانیا  جەنگاوەرانی  بەشانی  شان 
1936 - 1939، دژ بە جەنەڕاڵ فرانكۆ بەشداری جەنگەكەی 
كرد. تۆ بڵێی وەك چۆن ساڵی 1937 كتێبێكی )لە پێناو 
كەتەلۆنیا( نووسی، كاتێ لە ماوەی چەند ڕۆژێكی زۆر كەمدا 
و لە ئەنجامی بۆردومانی فڕۆكەوە، زیاد لە پێنج هەزار كەس 
گیانیان لەدەستدا، ئاوا بە هەمان شێوە كتێبێك )لەپێناو 

حەڵەب( بنوسێت؟
ئەوە  ئۆرێل"  "جۆرج  بنوسێت،  كتێبێك  و  وابكات  ڕەنگە 
لەنێوان  جیاوازی  ژیانی  بەدرێژایی  ئەو  چونكە  دەك��ات. 
بەپێچەوانەی  ئەو  نەكردووە.  ناخی  مرۆڤەكەی  و  نووسەر 
زۆربەی نووسەرەكانەوە، نووسەرە جیهانی و عەرەبییەكان، 
بەتایبەتی نووسەرە عەرەبەكان كە تەواو پێچەوانەی ئەو شتە 
ڕەفتار دەكەن كە بانگەشەی بۆ دەكەن و ئەو شتانە دەڵێن 
كە خۆیان نایكەن. گرنگی ئەم پیاوە، واتە "جۆرج ئۆرێل"، 
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بەچاوپۆشین لەو گۆڕانكارییانەی كە دواتر بەسەریدا دێت، 
بەتایبەتی دوای ئەوەی دوچاری نەخۆشی سیل دەبێت، لە 
تێكۆشانە ڕاستەقینەكەیدایە دژ بە ستەم و سەركوتكردن، 
لە هەركوێیەكدا بێت. هەروەها گرنگی ئەم پیاوە لەوەدایە كە 
ئیمانێكی تەواوی بەوە هەبوو كە مرۆڤ بەشێوەیەكی ڕەها 
مافی هەبوونی حەقیقەتی هەیە. لێرەدا حەقیقەت ڕێژەیی 
نییە، بەڵكو حەقیقەت زۆر بە سادە و ساكاری، بریتییە لە 
)مافی ڕەهای هەڵبژاردن - الحق المطلق فی االختیار( بەبێ 

ترس و تۆقاندن.
   "جۆرج ئۆرێل" وەك پاڵەوانەكەی "وێنستۆن سمیپ" لە 
نائومێدانەی زۆر دەخاتەگەڕ  رۆمانی 1984 كە هەوڵێكی 
تاكو حەقیقەت، لە شێواندنی دوژمنەكانی یان لەوەی بە 
هەوا و هەوەسی خۆیان خوێندنەوەی بۆ بكەن، ڕزگار بكات. 
هەڵبكەن،  حەقیقەتدا  لەگەڵ  ناتوانن  بەاڵم ستمگەرەكان 
كوشتنی حەقیقەت یان چەواشەكردنی، دوو مەرجی بوون 
و مانەوەی ستمگەرەكانە، ئەم حاڵەتە لە ڕۆمانە نایابەكەی 
دیكەشیدا دەبینین، ڕۆمانی مەزرای ئاژەاڵن. "جۆرج ئۆرێل" 
هەرگیز لەوە نائومێد نەبووە كە حەقیقەت لە توانایدا هەیە 
لە   ،1984 ڕۆمانەكەی،  داب��دات.  دیكتاتۆریەت  بە  چۆك 
بنچینەدا ناوی )دواهەمین پیاو لە ئەوروپا(دا بووە. ئەمەش 
دیكتاتۆریەت،  بە  دژ  جەنگ  ئەوەی  بۆ  ئاماژەیەك  وەك 
شكستناخوات و سەردەكەوێت، مادام تاقە كەسێك هەیە 
دژ بەم دیكتاتۆریەتە دەجەنگێت. "جۆرج ئۆرێل" كاتێ لە 
نووسی،  ڕۆمانەی  ئەم  ڕابردوا  سەدەی  چلەكانی  كۆتایی 
هێشتا دیكتاتۆریەت وەك ئەوەی لە پەنجاكانی ئەو سەدەیەدا 
بینیمان، نەببوو بە مەنزومەیەكی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و 

لە هەردوو زەمەنی فاشییەت  كەلتوری كامڵ، هەرچەندە 
و نازییەتدا، سەركوتكردنێكی ناوخۆی ترسناك لەئارادابوو.

   هەروەها جیهان لە چاوەڕوانی كۆنگرەی بیستەمی حیزبی 
شیوعی یەكێتی سۆڤیەتی پێشودا بوو كە لە ساڵی 1956 ئەو 
كۆنگرەیەی بەست و قەسابخانە و كوشتوبڕەكانی ستالینی 
بۆ دەركەوت. مەزنی "جۆرج ئۆرێل" ئالێرەدایە، ئەوەی ئەو 
بینی، كەسی دیكە جگە لەو نەیبینی، "جۆرج ئۆرێل" وەك 
هەموو داهێنەرە گەورە و مەزنەكان، بەو هەستە قووڵەی كە 
وەك ڕۆماننوسێك هەیبوو، هەروەها بەو خوێندنەوە وردانەی 
بۆ جووڵەی واقیع و كۆمەڵگا ئەوروپییەكانی ئەو سەردەمە 

هەیبوو، دەركی بە هەموو ئەوەكرد كە دواتر ڕوودەدەن.
   وەلێ "جۆرج ئۆرێل" كەمەكێك خۆشبین بوو، بەوەی 
لە ساڵی  برا گەورە،  پێشبینی كرد سەردەمی ترسناكی 
1984وە دەستپێدەكات. ئەو پێویست بوو لەسەری هەندێك 
بۆ دواوە بگەڕایەتەوە، بە شێوەیەكی تایبەت بگەڕایەتەوە 
بۆ شەستەكانی ئەو سەدەیە، چونكە لەو كاتەدا برا گەورە، 
وەك حەقیقەتێك لە حەقیقەتە گەورەكانی ژیان، لە زیاد 
لە شوێنێكدا دەركەوت و تەمەنێكی درێژیشی هەیە و تا 
گەورە،  برا  ڕۆمانی  ژیاندایە.  لە  لەوێ  و  لێرە  ئێستاش 
بەداخەوە تاكو ئەم چركەساتەی ئێستاش كۆتایی نەهاتووە، 
النی كەم لە واڵتانی عەرەبیدا. لەوانەیە ئێمە لە دواهەمین 
بەشیدا بین، وەلێ ستەمگەرەكان بە درێژایی مێژوو، پەند و 

عیبرەت لەیەكتروە فێرنابن.

سەرچاوە: الشرق االوسط، 25 شوباتی 1013.

جۆرج ئۆرێل
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دیدییە شیرات، مامۆستای جوگرافیا و میژوو لە باكوری 
چیرۆكی  چەندین  ڕاهاتبوو  ئ��ەوە  لەسەر  فەرەنسا، 
ڕویانداوە،  مرۆڤایەتیدا  مێژووی  لە  كە  سەیروسەمەرە 
بۆ خوێندكارەكانی بگێڕێتەوە، تاكو سەرنج و بایەخی 
خوێندكارەكانی بۆ ئەو وانەیە ڕاكێشێت كە دەیڵێتەوە. 
بە  و  بەدەستهێنا  باشی  سەركەوتنێكی  لەمەشدا 
پشتبەستن بەو سەركەوتنە، بڕیاریدا ئەم ئەزمونەی بۆ 
ڕای گشتی بگوێزێتەوە، تاكو وەك دەوترێ )سودی بۆ 
هەموان هەبێت(. بەم جۆرە یەكەم كتێبی خۆی بەم 
باڵوكردەوە: )چیرۆكە سەیروسەرەمەرەكان  ناونیشانە 

لە مێژوی جیهاندا(.
هەموان ئەوە دەزانین مێژوی مرۆڤایەتی پڕە لە جەنگ 
-یان  مێژوو  ڕێ��ڕەوی  زۆر  ئاستێكی  تا  كە  ملمالنێ  و 
ڕوداوی  و  شت  هەندێ  بەاڵم  ك��ردووە.  دەستنیشان 
سەیروسەمەرەی دیكە هەیە، پەیوەندییان بە جەنگ و 
ملمالنێكانەوە نییە و پەیوەندییان بە )مەزنی مێژوو(
مرۆڤدا  خەیاڵدانی  لە  ب��ەردەوام  گەرچی  نییە،  وەوە 
میانەی  لە  مرۆڤ  دەكرێ  لێرەوە  هەیە.  ئامادەییان 
گێڕانەوەی ئەو ڕوداوانەوە، )لە مێژووەوە فێرببن( و لە 

هەمانكاتیشدا كاتێكی)خۆش( بەسەربەرن.

لە ڕاستیدا تێڕوانینی ئەو كەسانە ڕاستنییە كە پێیانوایە 
پەنجەی  جێگا  هەمیشە  و  دەنووسنەوە  میژوو  ئەوان 
خۆیانی لەسەر بەجێدەهێڵن، هەربۆیە مرۆڤایەتی تەنها 
واقیعدا هیچ  لە  مەزنی ئەوان بە نەمری دەهێڵێتەوە. 
گومانێك لەوەدانییە ئەوانە لە لیستی مرۆڤایەتیدا كە پڕە 
لەو مرۆڤە مەزنانەی تاكو ئێستا لەبیرنەكراون و باس لە 
كارە نایابەكانیان دەكرێت، پێگەیەكی گەورەیان هەیە. 
چیرۆكی  و  بەسەرهات  هەندێ  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 

سەیر هەیە كە لە خەیاڵدانی خەڵكیدا ماونەتەوە.
   دانەری ئەم كتێبە، لە ڕەوتی قسەكردنیدا باس لەو 
قسەیەی "سیوران"ی فەیلەسوف دەكات كە وتویەتی: 
چیرۆكە  و  بەسەرهات  بەاڵم  دەڕۆن،  )پرنسیپەكان 
سەیروسەمەرەكان دەمێننەوە(. دانەری كتێبەكەی بەو 
)پاشای  كە  دەستپێدەكات  سەیرە  مێژوییە  چیرۆكە 
فارس دەریا دەداتە بەر قامچی(. مەبەست لەو پاشایە 
"كیركزیسی یەكەم"ە، ئەم پاشایە تەنها حەز و ویستی 
لەو  لەناوببات كە  یۆنان  لوتبەرزەكانی  ئەوەبوو شارە 
و  حوكمڕانییەكەی  دەرەوەی  كەوتبوونە  سەردەمەدا 
لە دەریای سپی ناوەڕاستەوە تاكو هند درێژببوونەوە. 
هێنا،  فارس  پاشای  پالنی  بە  شكستی(  )سروشت 
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فارسەكان  ئ��ەوەی  و  هەڵیكرد  ڕەشەبایەك  چونكە 
فارسەكان  ب��ەاڵم  تێكیشكاند.  ك��ردب��وو،  ئامادەیان 
كۆڵیاننەدا و سەرلەنوێ و بەشێوەیەكی تۆكمەتر خۆیان 
ڕێكخستەوە. كەچی دەریا كە گوێ بە حەز و ویستی 
مرۆڤەكان نادات، جارێكی دیكە هەڵچووەوە و دەستیكرد 
پ��ردەی  ئ��ەو  سەرلەنوێ  و  داكشان  و  هەڵكشان  بە 
لەسەری دروستكرابوەوە، تێكیشكاندەوە. پاشای فارس 
لەو كاتەدا هیچی لەدەستنەدەهات ئەوەنەبێت فەرمانیدا 
وەك سزایەك )سێ سەد قامچی لە دەریا بدەن(. لەگەڵ 
پرۆسەی سزادانەكەدا چەندین قسە و پەرەگرافی توڕە 
زمانی  لەسەر  كتێبەكە  دانەری  ئەوەی  وەك  دەوتران، 
هێرودیۆت دەگوازێتەوە: )ئەی ئەو ئاوەی تامێكی تاڵت 
لێدێت، سەروەرەكەت بەم شێوەیە سزاتدەدا، چونكە تۆ 
بێ هیچ هۆیەك، بویتەتە بەربەست لەبەردەم ئیرادەی 
ئەودا. ئەی ئاوە تاڵەكە، تۆ هەرچییەك بكەیت و بەنیازی 

هەرچییەك بیت، ئەو هەر لێت دەپەڕێتەوە(.
   لە دەرئەنجامی كۆتاییدا، هەرچەند فارسەكان توانیان 
یۆنان،  بگەنە خاكی  لێیەوە  و  ببڕن  ئاوییە  زمانە  ئەو 
)دەریا  چونكە  سەركەوتن،  یۆنانییەكان  دواجار  وەلێ 
دان��ەری  ئ��ەوەی  وەك  لێبدرێت(،  قامچی  حەزناكات 

كتێبەكە دەیڵێت.
   لە بەشێكی دیكەی كتێبەكە و لەژێر ئەم ناونیشانەدا: 
)سواڵكەرێك ئەسكەندەری گەورە دەردەكات(، دانەری 
ئێوە  هەستدەكەن  )هەندێجار  دەنوسێت:  كتێبەكە 
پێچەوانەی بەها و نەریتە قبوڵكراوەكانی كۆمەڵگا ڕەفتار 
دەكەن(. لێرەوە دانەر دێتە سەر قسەكردن دەربارەی 
سەدەی  لە  فەیلەسوفە  ئەم  فەیلەسوف.  "دیوجین"ی 
چوارەمی پێش زایندا، شتێكی ئاوای وتووە: پێویستە لە 
ڕێگەی ئەو سیفەتانەی كە مرۆڤێك هەڵگریەتی، حوكم 
بەسەر ئەو مرۆڤەدا بدرێت، نەك لەڕێگەی ئەو سەروەت 
و سامانەی كە هەیەتی. ئەمەش لەسەر ئەو بنەمایەی كە 
دەڵێ سەروەت و سامانی )دەرەكی( شتێكی وەهمییە 
و  بكات  تەفروتونای  لێدانی  بەیەك  قەدەر  دەكرێ  و 
نەیهێڵێت. بەاڵم گرنگ )سەروەت و سامانی ناوەوە( و 
)زیرەكی(یە، بەو پێودانگەی ئەو دووانە لە قواڵیی ناخدا 
جێگیربوون و هیچ كەسێك ناتوانێ لە ڕەگ و ڕیشەوە 

دەریانبێنێت.
   لێرەیە "دیوجین"ی فەیلەسوف گرنگی و بایەخی بە 
دەوڵەمەندا  ئەسینای  لە  و  نەدەدا  ڕواڵەتییەكان  شتە 
لە  بریتیبوو  خۆراكی  و  دەژی��ا  )سواڵكەرێك(  وەك 
تۆزقاڵێك نان و كەمەكێك شۆربای نیسك. ڕۆژێكیان 
ئەم فەیلەسوفە كۆمەڵێ قەشە دەبینێ دزێكیان گرتووە 
بۆیە  دزیبوو.  ساكاری  و  سادە  زۆر  شتی  هەندێ  كە 
هاواردەكات و دەڵێ: )تەماشای ئەو دزە گەورانە بكەن 
ڕۆژێكی  لێیدەدەن(.  و  گرتووە  بچوكیان  دزێكی  كە 
دیكە داوای بینینی مرۆڤێك دەكات و بە دەنگی بەرز 
نەك  ببینم  مرۆڤێك  دەڵێ: )دەمەوێ  و  دەكات  هاوار 

پاشماوەی مرۆڤ(.
لەم  ج��ەخ��ت  س��ی��اق��ەدا  ل��ەم  كتێبەكە  دان���ەری     
كەسێك  هیچ  لە  دیوجین  دەك��ات:  خ��وارەوە  ڕوداوەی 
نەدەترسا، كاتێ ئەسكەندەری گەورە، كە سەركردەی 
ئەم  ن��اوی  ب��وو،  ب��ەرف��راوان  و  پان  ئیمپراتۆریەتێكی 
فەیلەسوفە دەبیسێت، دەیەوێ بیبینێت. دەڕوات بۆ الی 
و لە كوخەكەی خۆیدا دەیدۆزێتەوە و دەبینێ "دیوجین"ی 
خۆشۆردنە.  خەریكی  لەبەرخۆرەتاوەكەدا  فەیلەسوف 
كاتێ ئەسكەندەر گوێی لە قسەكانی دەگرێت، زۆر بەو 
ئازایەتی و حیكمەتەی لە قسەكانیدا دەریدەبڕێت، پێی 
كە  ئەو شتە چییە  دەڵێ:  پێی  بۆیە  سەرسامدەبێت. 
هەندێ خۆشی و كامەرانی پێدەبەخشێت. دیۆجین بە 
)تۆزێك  دەڵێ:  و  دەدات��ەوە  وەاڵمی  خوێنساردییەوە 
لێ  خۆرەكەت  تیشكی  بەری  چونكە  ئەوالترە،  بڕۆیتە 

گرتووم(.

مێژوی  لە  سەیروسەمەرەكان  چیرۆكە  كتێب:  ن��اوی 
جیهاندا

نووسینی: دیدییە شیرات
لە باڵوكراوەكانی دەزگای لیبریری فۆیبیر-پاریس- 2012

ژمارەی الپەڕە: 160 الپەڕەی بچوك

سەرچاوە: 
البیان، مسارات، 2012/9/30
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لە ساڵی 1258 زاینی، مەغۆلەكان بەغدادیان داگیركرد 
و 36 كتێبخانەیان ڕوخاند، لەوانە كتێبخانەی )بیت 
فیكری  گرانبەهای  كتێبی  لە  بوو  پڕ  كە  الحكمە( 
فقهی  كتێبی  بۆ  ئەدەبییەوە  كتێبی  لە  مرۆڤایەتی، 
و  دەستنوس  و  تەرجەمەكراو  كتێبی  و  فەلسەفی  و 
توێژینەوەی زانستی و گفتوگۆ، هەروەها ڕوانگەیەكی 

ئەستێرەناسیشی تێدابوو كە ئەویشان وردوخاشكرد.
لە  مەغۆلەكەكان،  واتە  داگیركەرانە،  ئەو  بەاڵم     
سەرسەختی  دوژمنێكی  داب��ڕاب��وون،  شارستانییەت 
ه��ەزاران كتێب و  ئەنقەست  بە دەستی  بوون،  فیكر 
دەفتەر و دەستنوسی دەگمەن و ناوازەیان كۆكردەوە 
و فڕێیاندانە ڕووباری دیجلەوە و ئاوی ڕووبارەكە بە 
گۆڕا  ئاوەكە  ڕەنگی  و  ڕەنگڕێژكرا  مورەكەب،  ڕەنگی 
بۆ ڕەنگێكی ڕەش. مەغۆل ئەو كارەیان ئەنجامدا بێ 
ئەوەی كەسێك هەبێت بتوانێ لێپرسینەوەیان لەگەڵدا 
بكات. وەلێ كاریگەری كوشندەی ئەو كارەیان، تا ڕۆژی 
ئەو  چونكە  نیشتووە.  عەرەب  سنگی  لەسەر  ئەمڕۆ 
كەلتورە مەزنەی، بەدرێژایی سەدەكان بونیاتیان نابوو، 
بووە خۆراكی ئاوی دیجلە، ئەمەش كەلێنێكی مەعریفی 

گەورەی لێكەوتەوە كە تائێستاش پڕنەكراوەتەوە.
بانگەشەی  سەردەمەدا،  لەو  مەغۆلەكان،  بەاڵم     
شارستانیەتن.  هەڵگری  ك��ە  ن��ەدەك��رد  ئ��ەوەی��ان 
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خۆشبەختانە دروشمەكانی ڕۆشنگەری و دادپەروەری و 
دیموكراسی و ڕزگاركردنی میللەتان لە ستمگەری -یان 
نوێنەرانی  نەدەگوت  بەخۆیان  یان  بەرزنەكردبوەوە. 
ئازادی بۆ میللەتە چەوساوە و ژێردەستەكان. كارەكەی 
ئەوان كارێكی هەمەجی وەحشیگەرانەی بێ پاساو بوو، 
دەمێنێتەوە،  تەوێڵیانەوە  بە  ڕەش  پەڵەیەكی  وەك 
گەرچی ئەو كارەی ئەوان، تەنها كارێك نەبووە. بەڵكو 
بە درێژایی سەدەكان، كۆمەڵێ تاریكبین هەبوون، چی 
توانا و لێهاوتیی خۆیان هەیە، ئاراستەی كوژاندنەوەی 
عەقڵ  كۆتوبەندكردنی  حەقیقەت،  كوشتنی  ڕوناكی، 

-یان كردووە.
   هەروەها مەغۆلەكان بانگەشەی ئەوەیان نەدەكرد 
گوایە ئەوان نوێنەرانی ڕێگای ڕاستن، سەربازی حەقن، 
موجاهیدەكانی سەرخستنی ڕێگای خودان، وەك ئەوەی 
ئەفریقا،  خۆرئاوای  مالی  كۆماری  لە  هاوشێوەكانیان 
ئیسالمییەكانی  چ��ەك��دارە  دەك��ەن.  بۆ  بانگەشەی 
باكوری مالی،  لە  مالی، دواجار لە شاری )تمبكتۆ( 
ئاگریان بەردایە یەكێك لە گەورەترین و بەهادارترین 
ئەوان  جەنگی  بیسەلمێنن  تا  فیكرییەكان.  گەنجینە 
و  ڕۆشنگەری  و  فیكر  بە  دژ  جەنگێكە  بنەڕەتدا  لە 
مالیدا  كۆماری  لە  جەنگەی  ئەو  گەرمەی  لە  كتێب. 
بەرپابووە كە فەرەنسا بە پاڵپشتی ئەوروپا و لەژێر 
سایەی چەترێكی نێودەوڵەتیدا سەركردایەتی دەكات، 
تاكو ڕێگە لەوە بگرن ئەم كۆمارە بكەوێتە ژێر چنگی 
ئیسالمییە توندڕەوەكانی نزیك لە قاعیدە. چەكدارە 
ئیسالمییەكان لە شاری تمبكتۆ )پەیمانگای ئەحمەد 
سوتاند  توێژینەوە(یان  و  بەدۆكیمێنتكردن  بۆ  بابا 
ڕۆشنبیرییەكانی  دەزگ��ا  گرنگترین  لە  یەكێكە  كە 
مالی و چەندین دۆكیمێنتی كۆنی تێدایە میژووەكەی 
دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی سیانزەهەمی زاینی. جگە لەوە 

هەزاران دەستنوسی كۆنی تێدابووە.
   ئەوەی لێرەدا جێگای ئاماژە پێدانە، ئەوەیە ئەو 
پەیمانگایەی چەكدارە ئیسالمییەكان گڕیان تێبەردا و 

سوتاندیان، دەوڵەتی باشوری ئەفریقا دروستیكردبوو، 
دەوڵەتێك لە كارەساتی ڕەگەزپەرستی ڕزگاری ببوو. 
بێگومان باشوری ئەفریقا دەوڵەتێكی فرە كەلتوورە، 
و  پاڵپشت  بۆ  نمونەیەك  وەك  پەیمانگایە  ئەو  بۆیە 
ڕۆشنگەری  باڵوكردنەوەی  و  مەعریفە  كۆمەككردنی 
دروستكرا. هێرش و پەالماردانی كتێبخانەكانی مالی 
و پێشتریش تێكشكاندنی گومەز و گۆڕی پیاوچاكان 
كە  دەكەن  ئاشكرا  ئەوە  مێژوییەكان،  شوێنەوارە  و 
ناگونجێت  سەردەمدا  لەگەڵ  پەالماردەرە  فیكرە  ئەم 
پێشكەوتنەكانی  و  گەشە  لەگەڵ  خۆی  ناتوانێت  و 
ئایندەدا بسازێنێت و بەدەمیانەوە بچێت، لەبەرئەوە لە 
حاڵەتێ ڕووبەڕووبوونەوە و پێكداداندایە لەگەڵ جیهان.
كتێب،  قەدەغەكردنی  كتێبخانەكان،  سوتاندنی     
بڕینی  ئینتەرنێت،  ت��ۆڕەك��ان��ی  ق��ەدەغ��ەك��ردن��ی 
زانیارییەكان،  گەیاندنی  لە  ڕێگری  پەیوەندییەكان، 
بۆ  ه��ەوڵ��دان  ب��ی��روڕاك��ان،  و  فیكر  چاودێریكردنی 
قەدەغەكردنی هونەرەكان، بەرتەسكردنەوەی دەرفەتی 
كۆمەڵێ  هەمووی  هەر  كچاندا،  لەبەردەم  خوێندن 
شارستانیەتی  زەوی  لەسەر  ناتوانێ  فیكرێكن  كااڵی 
ئێستادا، بە خۆڕاگری ڕاوەستێت و خۆشی ناتوانێت 
شارستانیەتێكی دیكە بونیادبنێت، ئەو فیكرە بەشێكە 
لە میراتی ڕابردوو نەك بەشێك بێت لە هیوا و ئاواتی 
كە  پێكردوین  فرمانی  مەزنمان  پێغەمبەری  دوارۆژ. 
داوای زانست بكەین ئەگەر لە چین -یش بێت. كەچی 
ئەو چەكدارە ئیسالمییانە هاتن تاكو زانست بسڕنەوە 
و كتێبە دەگمەن و ناوازەكان بسوتێنن، لە واڵتێكیشدا 
تروسكایی  بە  پێویستی  بڵێی  تا  دەك��ەن  كارە  ئەو 
لەو  بتوانێت  تاكو  هەیە،  زانست  ڕوناكی  و  مەعریفە 
هەژاری و پێویستییانەی كە بە دەستییەوە دەناڵێنێت، 

هەستێتەوە.

سەرچاوە: میرزا الخویلدی، الشرق االوسط، 2013/2/3
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ڕاب���ردودا، دەزگ��ای س��ەردەم وەك  لە م��اوەی دوو مانگی 
پیشەی هەمیشەیی، جگە لە گۆڤارە مانگانە و وەرزییەكانی، 
بچوكی  و  مامناوەندی  و  گ��ەورە  قەبارە  كتێبی  چەندین 
چاپ و باڵوكردووەتەوە و سوچێكی كتێبخانەی كوردی پێ 
جۆراوجۆر  مانگە  دوو  ئەو  كتێبەكانی  كردووە.  دەوڵەمەند 
بزوتنەوە  بۆ  مندااڵنەوە،  و چیرۆكی  ڕۆمان  لە  جیاوازن،  و 
كۆمەاڵیەتیەكان و نوسین لەسەر بواری پەروەردە، لە كتێبی 
كارەساتەكانی  لەسەر  كتێب  بۆ  چاوپێكەوتنەوە  و  گفتوگۆ 
و  ئەندێشە  مێژووی  بۆ  پۆگاوە  لە  ئۆتۆمۆبێل،  ڕوداوی 
قوتابخانە سیاسییەكان و لەوێشەوە بۆ مێژووی سەرهەڵدانی 

كتێبخانەكان و ناسینیان.
دەزگای  مانگەی  دوو  ئەم  كتێبەكانی  مانایەكیتر  بە     
سەردەم، گەلێك بواری جۆراوجۆری گرتووەتەوە، بێگومان 
هەنگاوە  لە  یەكێكە  كتێب،  چاپكردنی  جۆرییەی  فرە  ئەم 
باش و سەركەوتووەكانی ئەم دەزگایە كە لە مێژووی چواردە 
سەردەم  دەزگ��ای  واتە  گرتویەتییەبەر.  تەمەنیدا  ساڵەی 
و  ئەدەبی  و  ڕۆشنبیری  كایە  زۆری  زۆربەی  لە  هەوڵیداوە 
كەلێنێك  و  باڵوبكاتەوە  كتێب  فەلسەفییەكاندا،  و  هونەری 
پڕكاتەوە. ئێمە هەوڵدەدەین بە كورتی هەندێ لەو كتێبانە 

بخەینەڕوو تاكو بەخوێنەریان بناسێنین.
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بزوتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان

   

كەمانەی  و  دەگمەن  كتێبە  لەو  یەكێكە  كتێبە  ئەم 
كە بە زمانێكی زانستی و بەشێوەیەكی ئەكادیمی، 
باس لە سەرهەڵدان و چۆنیتەی كاركردنی بزوتنەوە 
ئاشكرایە  هەموان  الی  دەك��ات.  كۆمەاڵیەتییەكان 
لەمڕۆكەی جیهاندا، ڕۆڵی بزوتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان، 
ئەنجامدانی  بۆ  یان  سیاسی  دەسەاڵتی  گۆڕینی  بۆ 
و  بەرچاوە  و  گرنگ  ڕۆڵێكی  سیاسی،  ڕیفۆرمی 

ناكرێت پشتگوێبخرێت.
و  م��ەدەن��ی  هێزە  ئ��ەو  جیهاندا،  ئێستای  لە     
فشاریان  گ��ەورەی  توانایەكی  كە  ئاشتیخوازانەی 
بزوتنەوە  لە  بریتین  دەسەاڵتداران،  سەر  بۆ  هەیە 
كە  بزوتنەوانەی  ئەو  بەتایبەت  كۆمەاڵیەتییەكان. 
هەڵگری پەیامێكی ئاشتیانەی دوور لە توندوتیژین. 
لە  چاكسازی  و  گۆڕانكارییەكان  مەسەلەی  لەمڕۆدا 

تەواوی كایەكانی حوكمڕانیدا، هێندەی بە بزوتنەوە 
كۆمەاڵیەتییە مەدەنییەكان دەكرێت، هێندە بە چەك 
ڕێگەی  لە  هێندەی  ناكرێت.  جەنگ  بەرپاكردنی  و 
سەرتاسەری  مانگرتنی  و  ئاشتیانە  خۆپیشاندانی 
حكومییەكانەوە  دەزگ��ا  ك��اروب��اری  پەكخستنی  و 
دەكرێت، هێندە لەڕێگەی تەقە و پەالماردانی بنكە و 

بارەگا سەربازی و ئەمنییەكانەوە ناكرێت.
   لێرەوە ئەم كتێبە ئەو ڕاستیانەی سەرەوە دووبارە 
دەكاتەوە و پێمان دەڵێ، بزوتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان 
چەند كار لەسەر پەیامی ئاشتیانەی خۆیان بكەن، 
ڕێوشوێنی  ئامانجەكانیان  هێنانەدی  بۆ  چەند 
لە  بگرنەبەر و چەند دووربن  یاسایی و مەدەنییانە 
توندوتیژی و سوتاندن و نانەوەی پەشێوی، ئەوەندە 
پشتگیری  و  نزیكدەبن  سەردەمەكەوە  ڕۆح��ی  لە 
ناوخۆیی و دەرەكیشیان زۆرتر دەبێت. بەمانایەكیتر 
بزوتنەوەیەكی  كە  داواكارییانەی  ئەو  هەموو  ئەگەر 
كۆمەاڵیەتی بەرگری لێدەكات و دەیەوێت بەدەستیان 
چەند  بێت،  حەقانیش  چەند  و  ڕەوا  چەند  بێنێت، 
داوایەكی سروشتی و چەند مافێكی ڕەوا بێت، ئەوا 
مەدەنییەكانەوە  و  یاسایی  لەڕێگە  دەكات  پێویست 
هەوڵبدات  ڕێگایانەشەوە  لەو  هەر  و  بكات  داوایان 
بیانهێنێتەدی. چونكە هەرگیز داواكاری ڕەوا، مافە 
توندوتیژی  بەكارهێنانی  پاساوی  سروشتییەكان، 
ڕاستە  واتە  نادەنبەدەستەوە.  پەشێوی  نانەوەی  و 
زۆرجار داواكارییەكان داواكاری بەجێن، بەاڵم شێوازی 
داواكردنیان و چۆنیەتی مامەڵەكردن بۆ گەیشتن بەو 
داواكاریانە، شێواز و مامەڵەكردنێكی مەدەنیانە نییە 

و دوورە لە رۆح و پەیامی ئاشتیانە.
لە  كتێبەكە  وەرگێڕی  وەك  كتێبە  ئەم  لێرەوە     
مرۆڤ  پێویستییەكانی  دەڵ��ێ:  كورتدا  وتەیەكی 
ڕێگەی  لە  تا  خولقاندوە  كۆمەاڵیەتی  بزوتنەوەی 
داواكارییەكانیان  لەسەر  پێداگری  بزوتنەوانەوە  ئەو 
نەكەن،  خۆیان  مافەكانی  لەسەر  سازش  و  بكەن 

باڵوکراوەکانی دەزگای 
سەردەم
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كۆمەڵ  و  كەس  بزوتنەوانە  ئەو  بەرامبەریشدا  لە 
و  گردبونەوە  كاتی  لە  والێدەكەن  گروپەكان  و 
خۆپیشاندان و مانگرتن و ڕێپێوان و پێشكەشكردنی 
جەماوەریی  عەقڵیەتی  لە  واز  هیدی،  و  سكااڵنامە 
مەدەنیانە  شێوازێكی  بەرەو  و  بهێنن  حەشامات  و 
و  تااڵنكردن  و  وێرانكردن  بۆ  پەنا  و  هەنگاوبنێن 
و  واڵت  و  نەبن  دی  شتی  و  كوشتن  و  سوتاندن 

سەرچاوەكانی نیشتیمان بە هی خۆیان بزانن.
   بێگومان ئەم كتێبە بۆ ئەمڕۆی كوردستان، تابڵێی 
گرنگە و پێویستە هەموو ئەو كەسانەی كە بە جۆرێك 
لە جۆرەكان، لە یەكێك لە بزوتنەوە كۆمەاڵیەتییەكاندا 
كاردەكەن، یان ئەوانەی كە دەیانەوێ لە كۆمەڵگای 
بزوتنەوەیەكی  كاركردنی  چۆنیەتی  و  م��ەدەن��ی 
كۆمەاڵیەتی تێبگەن، ئەم كتێبە بخوێننەوە. چونكە 
سەرچاوەیەكی دەوڵەمەندە بۆ ئاشنابوون بە مێژووی 
دروستبوونی بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتییەوە لە كۆنەوە 
تا ئێستا. بە دیاریكراوی لە سەدەی هەژدەهەمەوە 
سەدەی  سەرەتای  و  بیست  سەدەی  كۆتایی  تاكو 

بیست و یەك.
   ئەم كتێبە لەالیەن بەڕێز كاك ئازاد بەرزنجییەوە 
لە  باس  تێیدا  و  نوسراوە  بۆ  كورتی  پێشەكییەكی 
ناوەرۆكی كتێبەكە دەكات. لە كۆتاییدا پێویستە ئەوە 
بڵێین ئەم كتێبە لەالیەن بەڕێز كاك )حەمەڕەشید(
كاری  جوان  كوردییەكی  بە  و  بەسەركەوتویی  ەوە 
وەرگێڕ  وایكردووە  ئەوەشی  كراوە.  بۆ  وەرگێڕانی 
لەم كارەیدا سەركەوتبێت، جگە لە حەزی خۆی بۆ 
وەرگێڕانی كتێبەكە، تەرجەمە كوردییەكەی لەالیەن 
لەگەڵ  بەراوردكردنی  كاری  دیكەوە  بەڕێزی  دوو 
هەردوو دەقە ئینگلیزی و عەرەبییەكەیدا بۆ كراوە. 
ئەو دوو بەڕێزە بریتین لە كاك سیامەند شاسواری 
كە دەقە كوردییەكە بە ئینگلیزییەكە بەراوردكردووە 
كوردییەكەی  دەقە  كە  ئەحمەد  شوان  كاك  لەگەڵ 
ئەم  ك��ردووە.  ب��ەراورد  عەرەبییەكەدا  دەقە  لەگەڵ 

كتێبەكە  دواجار  ئەوەی  هۆی  بوونەتە  هەوڵە  دوو 
بكەوێتە  كێشە  بێ  و  ج��وان  ك��وردی  زمانێكی  بە 

بەردەستی خوێنەر.
كتێبی بزوتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان، كتێبێكە ژمارەی 
تیراژی  گەورەیە،  قەبارە  الپەڕەی   424 الپەڕەكانی 

حەوت سەد دانەیە و نرخی 6500 دینارە.

نهێنیی كریسمس
   

ڕۆمانەكانی  لە  یەكێكە  ن��اوی  كریسمس  نهێنیی 
ئاشكرایە  یۆستاین گاردەر، الی هەموان  ڕۆماننوس 
لەڕێگەی  و  ب��اش  تاڕادەیەكی  ڕۆماننوسە،  ئ��ەم 
الی  كوردی،  زمانی  بۆ  ڕۆمانەكانییەوە  وەرگێڕانی 
ڕۆمانێكی  چەند  پێشتر  ناسراوە.  كورد  خوێنەری 
گرنگ و بایەخداری كراوە بە كوردی، لەوانە جیهانی 
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سۆفیا كە تا ئێستا لەالیەن چەند وەرگێڕێكەوە كراوە 
یەكێكە  و  چاپكراوەتەوە  چەندینجار  و  كوردی  بە 
پرتەقاڵ  كچەی  ن��ووس��ەرە.  ئەم  شاكارەكانی  لە 
كە  نووسەرەیە  ئەم  دیكەی  ڕۆمانێكی  ناونیشانی 
لەكاتی دەرچونییەوە تا ئێستا، پێشوازییەكی باشی 
لێكراوە. ئەم ڕۆمانەی، واتە نهێنیی كریسمس، وەك 
ڕۆمانەكانی دیكەی، كارەكتەری سەرەكی تێیدا دوو 
دیكەیان  ئەوی  و  یۆكیم  یەكێكیان  بچوكن،  منداڵی 
زەمەنی  دوو  لە  منداڵە  دوو  ئەم  -ە.  ئێلیسابێت 
ئەفسوناوییەوە،  ڕۆژمێرێكی  میانەی  لە  و  جیاوازدا 
بەسەرهاتی ئەم ڕۆمانە دەگێڕنەوە. منداڵی یەكەمیان 
یۆكین كە كوڕە و لەدەرەوەی ڕۆژمێرەكە و لە زەمەنی 
ئێستادایە، منداڵی دووەمیان ئێلیسابێت كە كچە و 
كاراكتەری سەرەكی ناو ڕۆژمێرە ئەفسوناوییەكەیە و 

لە زەمەنی ڕابردودایە.
ڕۆمانە  ئ��ەم  خوێنەری  دی��ك��ە،  ب��ەوات��ای��ەك��ی     
بەیەك  جیاواز  ت��ەواو  زەمەنی  دوو  لەیەككاتدا، 
دەژی. زەمەنێكیان لەمڕۆوە و لەكاتی خوێندنەوەی 
رۆژ  چوار  و  بیست  و  دەستپێدەكات  ڕۆمانەكەوە 
دەخایەنێت. ئەم زەمەنەیان لەدەرەوەی الپەڕەكانی 
ڕۆژمێرەكە ڕوودەدات، زەمەنێكە بەیانی و دوو بەیانی 
واتە  دەخایەنێت.  رۆژ   24 دواجار  و  هەفتەیەك  و 
ناو  زەمەنی  هەرچی  ئایندەیە.  لە  ڕووی  زەمەنێكە 
رۆژمێرەكەیە، ئەوا زەمەنێكە بۆ دواوە، بۆ ڕابردوو، 
تەمەنی  ڕابردویەك  دوور،  زۆر  ڕابردویەكی  بەاڵم 
سەدان ساڵ زیاترە. هەندێ الپەڕەی ناو ڕۆژمێرەكە، 
دەكات،  سیان  و  دوان  و  سەدەیەك  لە  نەك  باس 
بەڵکو باس لە سەد یان سێ سەد یان چوارسەد ساڵ 
دەكات. لە زەمەنی ناو ڕۆژمێرەكەدا، زۆر بەخێرایی 
سەدەكان دەبڕین و لە میانەی ئەو 24 الپەڕەیەدا، 
وەك وتم زیاد لە هەزار و پێنج سەد ساڵ دەبڕین و 

دەگەڕێینەوە بۆ سەرەتای سەرەتاكان.
   هێڵی سەرەكی ئەم ڕۆمانە بریتییە لە گەڕانەوە بۆ 

ڕابردوو، گەشتێكە لە ئێستاوە دەستپێدەكات و بەرەو 
زەمەنێكی زۆر كۆن دەگەڕێتەوە. بەاڵم ئەم گەشتە 
یان ئەم گەڕانەوەیە، لە میانەی ڕۆژمێرێكەوەیە كە 
هەڵدانەوەی  پێكهاتووە.  الپەڕە  چوار  و  بیست  لە 
دیكە  ڕۆژمێرێكی  هیچ  هەڵدانەوەی  لە  الپەڕەكان 
ئەمە جگە  نییە،  ئاسایی  هەڵدانەوەیەكی  و  ناچێت 
دوانزە  لە  دیكە  ڕۆژمێری  وەك  ڕۆژمێرەكە  لەوەی 
بۆ  نییە  ڕۆژمێرێك  وات��ە  پێكنەهاتووە،  الپ��ەڕە 
وەك  بەڵكو  بەس.  و  مانگ  دوانزە  بۆ  یان  ساڵێك 
تێیدا  كە  پێكهاتووە  الپەڕە  چوار  و  بیست  لە  وتم 
مێژوی زیاد لە هەزار و پێنج سەد ساڵی مرۆڤایەتی 
لەخۆگرتووە. هەر الپەڕەیەكیش دەرگایەكی تایبەت 
دەرگایەكدا  هەر  كردنەوەی  لەگەڵ  هەیە،  خۆی  بە 
پارچە  و  دەردەك��ەوێ��ت  ڕۆژمێرەكە  الپەڕەیەكی 
كاغەزێك بە لوولیی دەكەوێتە خوارەوە، ئەم پارچە 
كاغەزە باس لە ناوەرۆكی ئەو الپەڕەیە و ئەو وێنانە 

دەكات كە لەو الپەڕەیەدا هەیە.
   خوێنەر لە میانەی خوێندنەوەی ئەو الپەڕانەوە، 
دەچێتە ناو جیهانی ئەفسوناوی ڕۆژمێرەكە و تێدەگات 
ئەم گەشتە بەرەو رۆژگارە دێرینەكان، گەشتێكە بۆ 
حەزرەتی  لەدایكبوونی  رۆژی  یەكەم  بە  ئاشنابوون 
ئەمڕۆوە  ئ��ەوروپ��ای  لە  گەشتەكە  وات��ە  مەسیح. 
دەستپێدەكات و بەناو دەیان شاری كۆنی ئەوروپای 
بۆ  لەوێشەوە دەپەڕێتەوە  و  رۆژگارەدا دەڕوات  ئەو 
سەر كەنارەكانی دەریای سپی ناوەڕاست و پاشان 
دێتە سوریا و دواتر دەگاتە سەر ئەو رۆژەی كە بۆ 
تەویلەیەكدا  لە  و  لەحم  بەیت  لە  یەكەمجار مەسیح 
لەدایكدەبێت. خوێنەر لە میانەی ئەم گەشتەدا گەلێك 
هەست  و  دەخوێنێتەوە  مێژووی  بەسەرهاتی  ڕوداو 
دەكات بەناو ئەو سەردەمە دێرینانەی مرۆڤایەتیدا، 
سەرەتاكان.  سەرەتای  بۆ  دەگەڕێتەوە  وردە  وردە 
بۆ ئەو كاتەی مەسیح بۆ یەكەمجار چاوی بە دونیا 

هەڵدەهێنێت.

باڵوکراوەکانی دەزگای 
سەردەم
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سۆپەرماركێتێكەوە  لە  ڕۆژمێرەكە  ناو  گەشتی     
دەستپێدەكات، كاتێ ئێلیسابێت لەو سۆپەرماركێتە 
بوكە شوشە  كۆمەڵێ  لە  و  دایكی جیادەبێتەوە  لە 
جۆراوجۆرن،  ئاژەڵی  شێوەی  لەسەر  كە  دەڕوانێت 
بەرخێكی  بوكەشوشانەوە  ئ��ەو  ل��ەن��او  لەناكاو 
و  زەوییە  دەداتە سەر  بازێك  و  دەردەپەڕێ  گچكە 
زەنگێكی لەملدایە. ئێلیسابێت بەم ڕوداوە دووچاری 
ڕاونانی  بە  دەستدەكات  و  دەبێت  سەرسوڕمان 
بچووك،  بەرخی  دەڵێ:  لەبەرخۆیەوە  و  بەرخەكە 
بەرخی بچووك. ئیدی هەر لەم ڕاكردنە ئاساییەوە ئەو 
گەشتە مەزنەی ناو مێژوو دەستپێدەكات. هەرچەندە 
دایكی بە دەنگی بەرز بانگی ئێلیسابێت دەكات تا 
بگەڕێتەوە، بەاڵم شەیدابونی ئێلیسابێت بە بەرخەكە 
بەرخە  ئەم  بۆچی  و  چۆن  لەوەی  سەرسوڕمانی  و 
زیندووە لەم كات و ساتەدا لەناو ئەو بوكەشوشانەوە 
و  سەرنجڕاكێشتر  لەوە  زۆر  خ��وارەوە،  بازیداوەتە 
بەهێزترن كە ئاوڕ لە دایكی بداتەوە و بگەڕێتەوە بۆ 
الی دایكی. ناچار وەك ئەوەی هێزێك لە غەیبەوە 
دوای  بكەوێتە  تاكو  بنێت  بچوكەوە  كچە  بەم  پاڵ 
ژێرەوەدا،  نهۆمی  بە  كردبوو  خۆی  كە  بەرخە  ئەو 
كەوتنەشوێنی  كە  دەبێت  ب���ەردەوام  ئێلیسابێت 
بەرخەكە و لەوێوە هەم خۆی و هەم خوێنەر تێكەڵ 
بەو جیهانە سەیر و پڕ ئەفسوناوییە دەبێت، جیهانێك 
لە ئێستاوە دەمانباتەوە بۆ ناو مێژوو. بۆ سەرەتاكانی 
سەرهەڵدانی شارستانیەت و دروستبوونی شارەكان. 
لێرەدا دەبێت ئەوە بڵێم ئەم گەشتە تەنها ئێلیسابێت 
و ئەو بەرخە ئەنجامینادەن، بەڵكو لەگەڵ كردنەوەی 
دەرگاكانی ڕۆژمێرەكە و خوێندنەوەی پارچە كاغەكە 
و  شوان  و  فریشتە  و  كەس  هەندێ  لووكراوەكاندا 
هەریەكەشیان  و  گەشتەكەوە  ناو  دێنە  دیكە  مەڕی 
سەرگوزشتەیەكی تایبەت بەخۆیان هەیە و لە میانەی 
رۆمانەكەدا دەیگێڕنەوە. لە كۆتایدا ئەوانەی دەگەنە 
بەیت لەحم و بینینی لەدایكبوونی مەسیح دەبینن، 

بریتیین لە چوار شوان و حەوت مەڕ و سێ زانا و 
چەند فریشتەیەك.

ئەم ڕۆمانە لەالیەن كاك سیروان مەحمودەوە كراوە 
بەكوردی، لە 268 الپەڕەی نیو ئەی فۆڕ پێكهاتووە، 
تیراژی 600 دانەیە و نرخی چوار هەزار و پێنج سەد 

دینارە.

گفتوگۆیەك لەگەڵ ئەدۆنیسی باوكم
   

لەنێوان  گفتوگۆ  گۆمەڵێ  لە  بریتییە  كتێبە  ئەم 
ئەدۆنیس،  ع��ەرەب  گ��ەورەی  نووسەری  و  شاعیر 
لەگەڵ كچەكەی خۆیدا، واتە گفتوگۆی نێوان باوك و 
كچێكە. بێگومان ئەم كتێبە پڕە لەو پرسیارە بوێر 
و ئازایانەی كە نینار، كچەكەی ئەدۆنیس، ئاراستەی 
پیشەی  وەك  ب��اوك،  ئەدۆنیسی  ك��ردووە.  باوكی 
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وەاڵمی  ڕاشكاوانەوە  و  بوێر  بەوپەڕی  هەمیشەیی 
پرسیارەكانی داوەتەوە. 

زۆر  كتێبەوە،  ئەم  خوێندنەوەی  لەمیانەی  ئێمە     
واتە  ناوەوە،  جیهانی  باشتر،  بەشێوەیەكی  و  زیاتر 
لە  باشتر  و  دەناسین  ئەدۆنیس  تایبەتەكەی  جیهانە 
فیكر و تێڕوانییەكانی ئەم پیاوە بۆ مرۆڤ و گەردون 
كتێبە،  ئەم  واتە  تێدەگەین.  باوكایەتی  مەسەلەی 
دووەمی  دیوی  ناساندنی  بۆ  هەوڵێكە  بەشێكیدا،  لە 
ئەدۆنیس. ئەو دیوەی كە لە شیعر و نووسینەكانیدا 
پرسیارەكان سەبارەت  نەیدۆزیتەوە. چونكە  لەوانەیە 
پرسیارەكان  بەڵكو  نییە،  نوسینەكانی  و  شیعر  بە 
ئاراستەی  شاعیرێك  وەك  و  باوك  و  ئینسان  وەك 
ئەدۆنیس كراوە. تەنانەت نینار لە پێشەكی كتێبەكەدا 
دەنوسێت: ئەوەی وای لە من كرد ئەم چاوپێكەوتنانە 
لەگەڵ ئەدۆنیسی باوكمدا بكەم پەیوەندی بەوەوە بوو 
كە خۆم پێویستم بەوە بوو بیناسم، هەروەها بە تایبەت 
پێویستیشم بەوە بوو هەردووكمان پێكەوە قسە بكەین 
وەك  پرسیارەكانم  من  دابنیشین.  یەكتریدا  لەگەڵ  و 
ڕۆژنامەنووسێك  وەك  نەك  لێكردووە،  خۆی  كچێكی 

یان ڕۆشنبیرێك یاخود وەك نووسەرێك.
بە  كتێبەكەی  ناساندنی  بۆ  كتێبەكە  وەرگێڕی     
پەیڤێكی  كتێبەكەدا  پشتەوەی  بەرگی  لە  خوێنەر، 
جوانی لەسەر كتێبەكە و ناوەڕۆكی كتێبەكە نوسیوە 
)خانمە  دەینوسینەوە:  خ��ۆی  وەك  ل��ێ��رەدا  كە 
هونەرمەند نینار ئیسبەر، كچی ئەدۆنیس، لەدایكبووی 
1971، لە دە بەشی یەك لە دوای یەك و پێكەوە 
گرێدراودا، نزیكەی سەد پرسیار وەك باوك و شاعیر 
لەسەر  سەرەتا  پرسیارەكانی  ئەكات،  ئەدۆنیس  لە 
دەستپێكردنی خوێندن و پەیوەندی ئەدۆنیس لەگەڵ 
ئیسالم، شیعر، سوریا وەك جێگای لەدایكبوونی و 
بەتایبەت  نیشتەجێبوون،  شوێنی  وەك  لوبنانیش 
لەو سااڵنەدا كە جەنگ هەموو شتێكی وێرانكردبوو. 
دواتر پرسیارەكانی نینار لە ئەدۆنیس ژن، لەچك، 

زۆر  ئەدۆنیسیش  تیرۆریزمە.  و  تاكخواییەكان  دینە 
بە كراوەیی و بێ چەندوچوون وەاڵمی پرسیارەكانی 
ئەداتەوە و باس لە وەفا، هاوڕێیەتی، هەوەسبازی و 
الیەنی داهێنان ئەكات. نیناریش وەك كچێكی گەنج 
كە خاوەن زمانێكی گوزارشتكەر و ئازادە ڕەخنەی 
توند لە تێڕوانینی پیاوەكان ئەگرێت لەسەر ژن لە 
واڵتە عەرەبییەكاندا. ئەم كتێبە وانەیەكی دووالیەنەی 

گرنگە لەسەر ئازادی(.
   كتێبی گفتوگۆ لەگەڵ ئەدۆنیسی باوكم، لەالیەن 
پوخت  ك��وردی  زمانێكی  بە  ق���ادرەوە  هیوا  ك��اك 
كراوە بە كوردی و لە 256 الپەڕەی قەبارە بچوك 
پێكهاتووە، تیراژی 1000 دانەیە و نرخی چوارهەزار 

و پێنج سەد دینارە.

لەبارەی یۆگا و ڕۆحانییەتەوە
   

باڵوکراوەکانی دەزگای 
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یۆگا یەكێكە لەو وەرزشە ڕۆحانییەی لە ئێستای 
خەڵكانێك  و  هەیە  برەوی  كوردستاندا،  هەرێمی 
و  ڕۆحییەن  وەرزش��ە  جۆرە  ئەم  ئ��ارەزوی  هەن 
كتێبە  ئەم  هەیە.  بەخۆیان  تایبەت  كۆمەڵەی 
لەالیەن بەڕێز هاوبیر كامەران -ەوە نوسراوەتەوە 
كە خۆی بۆ ماوەی 11 ساڵ مامۆستای یۆگا بووە 
و زیاتر لە 300 كتێبی لەسەر یۆگا خوێندوەتەوە 
و بۆ كۆكردنەوەی زانیاری دەیان واڵت و شار و 

گوند گەڕاوە.
و  گ��ەورە  دەروازەی��ەك��ی  كتێبە  ئەم  لێرەوە     
فراوانە بۆ ناسینی یۆگا و مەسەلە ڕۆحانییەكان 
پرسیارێكدا  وەاڵمی   لە  كتێبە  ئەم  نووسەری  و 
سەبارەت بەوەی یۆگا چییە، ئاوا وەاڵمدەداتەوە: 
ماددی  لە چوارچێوە  تۆ  كە  ڕێگەیەیە  ئەو  یۆگا 
دەكات  ئاشنات  و  دەردەهێنێت  زهنییەكان  و 
یۆگا  بڵێین  ناتوانین  هەربۆیە  ڕۆحانییەت.  بە 
فەلسەفەیەكی هیندییە، وەك ئەوەی كە زۆرینەی 
خەڵك دەیڵێن، بەڵكو یۆگا زادەی هەوڵی هەموو 
لەودا  كە  هەقیقەت  بە  گەیشتن  بۆ  مرۆڤایەتییە 

نەمریی هەیە.
بەشێكی  لە  كتێبە  ئەم  نووسەری  هەروەها     
دیكەی قسەكردنی لەسەر چییەتی یۆگا دەڵێت: 
نە  و  وەرزش  نە  دینە  نە  فەلسەفەیە  نە  یۆگا 
دەروونییەكانە،  نەخۆشییە  ڕێگەچارەسەرێكی 
-ك���رداری(  )زانستی  ڕێگایەكی  یۆگا  بەڵكو 
عیرفانییە، واتە ڕێگەیەكە بە تیۆری و بە كرداری 
وامان لێ دەكات خۆمان بناسین. ڕێبازێكە ئێمە 
بەرەو حەقیقەت دەبات و لە ڕاستەقینەی خۆمان 
نزیك  نەبوونمان  و  ب��وون  ڕاستەقینەی  لە  و 
گشتییەكەی  مانا  بە  یۆگا  هەربۆیە  دەكاتەوە. 
نزیك  هەقیقەت  لە  مرۆڤ  عیرفانییە  ڕێگەیەكی 

دەكاتەوە.
نووسەری  ڕۆشنایی قسەكانی  لەبەر  و  لێرەوە    

یۆگا  بڕوایەی  ئەو  دەگاتە  خوێنەر  كتێبەكەدا، 
هەوڵێكە بۆ تێگەشتن لە خود و لە دونیا، هەوڵێكە 
مرۆڤ  ناوەوەی  بینینی  مەودای  فراوانكردنی  بۆ 
و  سروشت  و  گەردون  لە  خۆی  كە  دەرەوەی  و 
تەواوی زیندەوەرەكانی دیكەدا دەبینێتەوە. یۆگا 
دێت تاكو هێزی خۆڕاگری و متمانە بەخۆكردنمان 
خاوەنی  مرۆڤ  دەڵێ  پێمان  و  دێت  زیادبكات. 
ناخیدا  لەقواڵیی  كە  ش��اراوەی��ە  هێزی  دەی��ان 
شاردراوەتەوە و لەناوەوەی دەرونیدا بەسەریەكدا 
كەڵەكەبووە. ئەم هێزە شاراوانە دەكرێ لە ڕێگەی 
ئەنجامدانی یۆگاوە بۆ سود و بەرژەوەندی گشتی 
بەكاربهێنرێن و مرۆڤایەتی بتوانێت كەڵكیان لێوە 

وەربگرێت.
   سەرەڕای ئەوە، یۆگا هەوڵێكە بۆ دووركەوتنەوە 
بۆ  هەوڵێكە  ب��ەرخ��ۆری،  و  م��ادی��ی  جیهانی  ل��ە 
كەمكردنەوەی ئەو هەڵپە نائاسایی و نا مرۆڤانەیەی 
كە لە ئێستادا ئادەمیزادی گیرۆدە كردووە و تەواوی 
ژیانی بۆ خستووەتە گەڕ و هیچ ڕەهەندێكی ڕۆحی 
و ناوەكی نەهێشتووە و ژیانی كردووە بە پارچەیەك 
كتێبە  ئەم  كااڵ.  كڕینی  و  مادییات  و  بەرخۆری  لە 
دێت تاكو پێمان بڵێت بۆ ئەوەی لەززەت لە جوانی 
مادییات  دونیای  لە  ساتێك  بۆ  بكەیت،  ژیان  لە  و 
و بەرخۆری دووركەوەرەوە و دەستوپەنجەت لەگەڵ 
لە  و  دەروون  لە  بزانیت چی  تا  بكە،  نەرم  یۆگادا 
لە  پڕە  شوێنەی  ئەو  دەگ��وزەرێ��ت،  ناخدا  قواڵیی 
جوانی و لێوانلێوە لە ڕۆح. واتە یۆگا دێت و الیەنی 
و  دەكات  دەوڵەمەند  مرۆڤەكان  عیرفانی  و  ڕۆحی 
دەرەوە  هەراوزەنایەی  و  جەنجاڵی  لەو  ساتێك  بۆ 

دووریاندەخاتەوە.
    کتێبی لەبارەی یۆگا و ڕۆحانیەتەوە، لە 388 
 750 تیراژی  هاتووە.  پێک  مامناوەندی  الپ��ەڕەی 

دانەیە و نرخی 6000 دینارە.
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وێستگەكان73

كتێبخانە.. لەنێوان سەرهەڵدانە و ناسینیدا
   

و  مێژووی سەرهەڵدان  لە  باس  كتێبە  ئەم 
دروستبوونی كتێبخانە دەكات. بێگومان الی هەموان 
ئاشكرایە چۆنیەتی ڕێكخستن و چۆنیەتی تۆماركردن 
و وەرگرتنی كتێب و باڵوكراوەكان لە كتێبخانەیەكدا، 
و  فێربوون  بە  پێویستی  و  سەربەخۆیە  زانستێكی 
كاری بەردەوامە. واتە كتێبخانە تەنها ئەوە نییە لە 
چەند رەفەیەكی پڕ كتێب پێكهاتبێت و تەواو، بەڵكو 
كتێبخانە لەمڕۆكەدا بووە بە زانست و پێویستی بە 
بەتایبەت  هەیە.  ڕاهێنان  و  شارەزایی  و  خوێندن 
و  كتێب  ه��ەزاران  بە  بە  گشتییەكان  كتێبخانە  بۆ 

باڵوكراوە و ناویشان لەخۆدەگرن.
لەسەر  زۆر  زانیارییەكی  كتێبەدا  ل��ەم  ئێمە     
بیرۆكەی  و  كتێبخانە  سەرهەڵدانی  چۆنیەتی 
و  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  لە  كتێبخانە  دروستبوونی 

لەوەی چەندین  ئەمە جگە  دەخوێنینەوە.  جیهاندا، 
ڕێنمایی سەبارەت بە چۆنیەتی مامەڵەكردن لەگەڵ 
كتێب و شێوازی وەرگرتنی و چۆنیەتی پۆلێنكردنی 
و دەیانی شتی دیكە دەخوێنینەوە كە هەر هەمویان 

پەیوەستن بە مەسەلەی كتێب و كتێبخانەوە.
پانۆرامایەكی  كتێبە  ئەم  بڵێین  دەتوانین  واتە     
گشتیە سەبارەت بە سەرهەڵدانی كتێبخانە لە كۆنەوە 
بۆ ئێستا و باس لە قۆناغەكانی گەشەكردنی كتێب و 
كتێبخانە دەكات، چ لە خۆرهەاڵت و چ لە خۆرئاوادا. 
نووسەری ئەم كتێبە یەكێكە لەو بەڕێزانەی چەندین 
نزیكەی  و  كتێبخانەدایە  لەگەڵ  سەروكاری  ساڵە 
بیست ساڵ زیاترە لە كتێبخانەی زانكۆدا كار دەكات. 
ئەم ماوە زۆرەی كاركردن لە كتێبخانەدا، دەرفەتێكی 
گەورەی بۆ ڕەخساندووە تا لە نزیكەوە لە تەواوی 
ئەو كێشە و كەموكوڕیانە تێبگات كە كتێبخانەكان 

بە دەستییەوە دەناڵێن.
لێرەوە نووسەری كتێبەكە بەڕێز جەزا ئەحمەد     
تا  كردووە  كتێبە  ئەم  نوسینەوەی  لە  بیری  قادر، 
و  زانستی  بەشێوەیەكی  و  ڕێگەیەوە  لەم  بتوانێت 
و  جۆرەكانی  و  كتێبخانە  لە  باس  عیلمێك  وەك 
كتێبەكە  ڕاستیدا  لە  بكات.  ڕێكخستنی  چۆنیەتی 
ئەو  هەموو  بۆ  گرنگە  و  دەوڵەمەند  سەرچاوەیەكی 
بەڕێزانەی لە كتێبخانەكاندا كاردەكەن، چ كتێبخانە 
تایبەتییەكانی  كتێبخانە  ی��ان  بێت  گشتییەكان 
لە  كتێبخانانەی  ئەو  چ  و  رۆشنبیران  و  نووسەران 

ماڵەكاندایە.
   نووسەر بۆ ئەوەی بە ئاسانی خوێنەر لە كتێبەكەی 
تێبگات، كتێبەكەی كردووە بە دە بەشەوە و لە هەر 
دەكات.  كتێبخانە  الیەنێكی  لەسەر  قسە  بەشێكدا، 
لە بەشی پێنجەمەوە بۆ بەشی دەیەم كە زۆرترین 
الپەڕەی كتێبەكەی لەخۆگرتووە، باس لە جۆرەكانی 

كتێبخانە دەكات و بەم شێوەیە پۆلێنی كردووە:
كتێبخانەی گشتی، كتێبخانەی مندااڵن، كتێبخانەی 

باڵوکراوەکانی دەزگای 
سەردەم
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كتێبخانەی  قوتابخانە،  كتێبخانەی  نەخۆشخانە، 
تایبەت، كتێبخانەی نیشتیمانی. لەپاڵ هەر یەكێك 
تایبەتمەندی  لە  باس  كتێبخانانەدا،  ج��ۆرە  لەو 
ڕێنمایی  و  ئامەنجەكانی  و  جۆرەكانی  قەبارەو  و 

خواستنی كتێب و چەندین بابەتی دیكە كراوە.
و  ڕۆڵ  لە  ب��اس  وردی  بە  زۆر  كتێبەدا  ل��ەم     
تەماشای  زانستێک  وەك  و  كراوە  كتێبخانە  كاری 
مندااڵندا  كتێبخانەی  لە  نمونە  بۆ  كراوە.  كتێبخانە 
باس لە كتێبخانەی گەڕۆك كراوە و باس لە مێژووی 
سەرهەڵدانی كتێبخانەی گەڕۆك و تایبەتمەندییەكانی 
پێش  گەڕۆكەكە  كتێبخانە  پالنی  و  ئامانجەكانی  و 
لە  هەروەها  دیكە.  جێگاكانی  بۆ  ب��ڕوات  ئ��ەوەی 
كتێبخانەی نەخۆشخانە باس لە ئەركەكانی كتێبخانە 
لە  باس  و  ك��راون  كتێبخانەكە  كارمەندەكانی  و 

ئامانجی كتێبخانەكە دەكات.
كوردی جوان  زمانێكی  بە  كتێبە  ئەم  دواج��ار     
لێیتێدەگات.  ئاسانی  بە  خوێنەر  و  نوسراوەتەوە 
كتێبەكە لە 478 الپەڕەی قەبارە گەورە پێكهاتووە، 

تیراژی 500 دانەیە و نرخی هەشت هەزار دینارە.

لەشم
ئەم كتێبە یەكێكە لەو كتێبە بەسود و پڕ زانیاریانەی 
بە  تایبەتە  كتێبە  ئەم  ڕاستە  نوسراوە.  منداڵ  بۆ 
گ��ەورەش  مرۆڤی  بۆ  لەهەمانكاتدا  ب��ەاڵم  منداڵ، 
سودێكی زۆری هەیە، بەتایبەت بۆ ئەو مامۆستایانەی 
لە قوتابخانەكاندا وانەی زانست بۆ هەموان دەڵێنەوە. 
پرسیارەوە،  چەندین  ڕێگەی  لە  كتێبەكە،  چونكە 
باس لە جەستەی مرۆڤ دەكات. پرسیارەكانی ناو 
ئەم كتێبە، دەكرێ هەموو منداڵێك و هەمو كەسێكی 

گەورەش بیكات و بەدوای وەاڵمەكانیدا بگەڕێت.
نوسراوە:  یەكەمیدا  بەرگی  لە  كتێبە وەك  ئەم     

د.  بەڕێز  لەالیەن  زانیارییەكانم(  كتێبی  )یەكەمین 
بەو  كوردی.  بە  كراوە  سویدییەوە  لە  عەلی،  ئارام 
هاوشێوەی  دیكەی  كتێبی  كتێبە  ئەم  مانایەبێت 
پڕ  و  گرنگ  هەوڵێكی  ئەمەش  بەدوادادێت.  ئەمەی 
بایەخە بۆ دەوڵەمەندكردنی كتێبخانەی مندااڵن لەم 
جۆرە كتێبانە. چونكە وەك الی هەموان ئاشكرایە، 
كتێبخانەی منداڵ یەكێكە لە هەژارترین كتێبخانەكانی 
ئێمە و زیادەڕۆیی نییە گەر بڵێم ڕەنگە كتێبی لەم 
بواری  لە  ئیشكردن  لەمڕۆدا  تێدانەبێت.  ج��ۆرەی 
كتێبی مندااڵن، كارێكی تابڵێی پێویستە و ناكرێت 
تەواوی  هیوادارین  لێرەوە  بخرێت.  پشتگوێ  چیتر 
ئەو  تەواوی  و  كەلتورییەكان  و  ڕۆشنبیریی  دەزگا 
كتێبە،  چاپكردنی  سەرەكییان  كاری  ناوەندانەی 
ئاوڕێكی جدیی لە كتێبی منداڵ بدەنەوە و تەكانێك 

بەم بوارەی كتێب بدەن. 
ئەم کتێبە نرخی 4000 دینارە
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