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تیرۆریزم و 
لەكەلتورخستن

بۆچونێكی جەماوەری لەنێو ڕۆژنامەنووسان و شارەزایاندا 
لە  دەربڕینێك  لە  بریتیە  ئیسالمی  تیرۆریزمی  كە  هەیە 
بۆچوونەبێت،  ئەم  گوێرەی  بە  موسوڵمان.  قینی  و  ڕق 
ماناگەلێكی   - –تیرۆرستەكان  پێشەنگ  كەمینەیەكی 
نەگونجاو بەكاردەهێنن بۆ سەرجەم سكااڵ و گلەییەكانی 
كە  كۆمەڵگە  بۆ  پەرچەكردارێكە  ئەمەش  كۆمەڵگە. 
وەاڵمدانەوەیەك  وەك  هەڕەشەدایە:  لەژێر  بكات  هەست 
بۆ دەستدرێژییەكانی خۆرئاوا لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا و 
سەپاندنی بەها خۆرئاواییەكان لەسەر ئەو موسوڵمانانەی 
كە لە خۆرئاوا دەژین. لەڕاستیدا، هەرچەندە ئەوە ڕوونە 
كە زۆرێك لە موسوڵمانان پەرچەكردارێكی نێگەتیڤانانەیان 
دوژمنكاری  لەبارەی  خۆیان  كە  ئەوەی  بەرامبەر  هەیە 
دیراسەیەكی  دەك��ەن،  ڕەفتار  كەلتورییەوە  و  سیاسی 
لە   2001 لە ساڵی  كە  ئیسالمی  تیرۆرستانی  لە  نزیكتر 
چاالكی  ئەنجامدانی  لەسەر  بەردەوامیشن  و  خۆرئاوادا 
تیرۆرستی، لە ئێستاشدا ناشرینیە گەورەكانیان سەبارەت 

وەك  ملمالنێیەكە  دەیكەن  ئ��ەوەی  كە  بۆچوونەی  بەو 
یان  شارستانیەتەكان  یان  كەلتورەكان،  بەیەكداكێشانی 
ئاینەكان دەردەكەوێت، تەنانەت وەك ئەوەی كە خۆیان 

هەندێ جار ئەم زاراوەگەلە بەكاردەهێنن.

ئەوان لەكوێوە هاتوون؟
گەر ئێمە ڕاڤەی میلیشیا ئیسالمیە توندڕەوەكان بكەین 
نەوەتەكانی  سەرەتای  تا  ئەوروپادا  خۆرئاوای  لە  كە 
سەدەی ڕابردوودا دەردەكەوتن، ئەوا مۆدێلێكی ڕوونمان 
بۆ دەردەكەوێت. ئەو كارەكتەرە تیرۆرستانە، هەرچەندە 
ناوەڕاستیان  خۆرهەاڵتی  خێزانی  باكگراوندێكی  ئەوان 
نەهاتبوون  ناوەڕاستەوە  خۆرهەاڵتی  لە  بەاڵم  هەبوو، 
هەروەها  خۆرئاوا،  لە  تیرۆرستی  كاری  ئەنجامدانی  بۆ 
لەالیەن گروپە تیرۆرستەكانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستیشەوە 
نەنێردرابوون، بەجۆرێك كە هەڵگری ئەجێندایەكی لۆكاڵی 
بن، وەك ئازادیخوازەكانی فەلەستین. ئەوان بەشێكن لە 

نووسینی: ئۆلیڤەر ڕوا
و. لە ئینگلیزییەوە: عەزیز ڕەئووف
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تۆڕگەلێكی ئیسالمی بەجیهانیكراوی سەروی سروشت 
سەرچاوەی  كە  بەجۆرێك   ،)super natural(
سەرهەڵدانیان خۆرهەاڵتی ناوەڕاستە، بەاڵم لە خۆرئاوا 
باكگراوندیان  پرۆژەكانیانن.  ئەنجامدانی  سەرگەرمی 
ناوەڕاستە،  بە ملمالنێكانی خۆرهەاڵتی  كەمێك سەر 
یان پەروەردەیەكی ئاینی نەریتیان هەبووە، جگە لە 
هەندێك سعودی و یەمەنی نەبێت، بەتایبەت ئەوانەی 
سەرپەرشتی ڕوخانی دوو تاوەرەكەی ئەمریكایان كرد 
ئەو  ل��ەوان،  بەجیاواز   .2001 سێپتەمبەری  11ی  لە 
كارەكتەرە تیرۆرستانە، لە ئەوروپا پەروەردە بوون و 
پەروەردەی  بە  دەزانن،  باش  زمانگەلێكی خۆرئاوایی 
خۆرئاوا پەروەردەكراون: بۆ نموونە، هیچ كام لەوانە 
ئەزموونی پرۆگرامی قوتابخانە ئیسالمیەكانیان نییە، 
یان هەر پەروەردەیەكی قوتابخانە ئاینیەكان. هەندێك 
بە  كە  هەندێكیشان  لەدایكبوون،  ئەوروپا  لە  لەوان 
منداڵی، یان خوێندكار یان پەنابەری سیاسی بوونە 
بە  بوون  هەندێكیان  تەنانەت  ئەوروپا،  هاتونەتە  كە 
ڕوداوەكەی  فڕۆكەوانەكانی  هەموو  ئەوروپی.  هاواڵتی 
11ی سێپتەمبەر و هاوەڵەكانیان، جگە لە یەكێكیان 
كە سعودی بوو، هەموویان واڵتی دایكیان جێهێشتبوو 
و  زانست  لەمەڕ  بابەتگەلی  خۆرئاوا  لە  ئ��ەوەی  بۆ 
باكگراوندێكی  ئەوانە  هەموو  بخوێنن.  تەكنەلۆجیا 
سێكوالریان هەیە لەگەڵ دانیشتوانی خۆرئاوادا، وەكو 
خواردنەوە و ژوان لەگەڵ كچان و گفتوگۆكردن لەمەڕ 
یان  تێكشکاو  خەڵكانێكی  هەموو  ئ��ەوان  ئیسالم. 

ناكۆمەاڵیەتین لە دەروەوەی خێزانەكانیان. 
هەرچەندە ئەوان دانیشتووی خۆرئاوان، 

بە  س��ەر  چیتر  ب��ەاڵم 

ژیانی كۆمەڵگەی لۆكاڵی ئیسالمی، یان بەشدار نین لە 
كۆبوونەوە ئاینیەكاندا. بە شێوەیەكی فراوانتر هیچ كام 
لەوان هاوسەرگیری نێوان خزم و ئامۆزا یان كچانی هاو 
گوندی خۆیان ئەنجام نەداوە. لەڕاستیدا زۆرێك لەوان 
هاوسەرگیرییان  ناموسوڵمانەكاندا  ئەوروپیە  لەگەڵ 
ئاینی  هاوسۆزی  بێت  جۆرێك  هەر  بە  كە  ك��ردووە 

ئیسالمن.
بڵێم،  تر  بەشێوەیەكی  گ��ەر 

ئەوان كەلتورێكی 
م����ەن����ف����ی 
)ex i le (
و  ه��ەی��ە  ان 
پەراوێزی  لە 
كۆمەڵگەدا 
دەژی���ی���ن، 
واڵتانی  لە 
بێت  خۆیان 

ی���ان ل��ە ه��ەر 
واڵتێكی تر ئەوان 
كارەكتەرگەلێكی 

ن����ام����ۆ و 
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پەراوێزخراون. سەرنجڕاكێشتر، هەموو ئەو كارەكتەرە 
موسوڵمانە تیرۆرستانە - سەرباری ئەوەی وەك ژیانی 
ئاسایی واڵتەكانیان یان لە ئەوروپای خۆرئاوا - بوون 
born- لەدایكبووەوە  دووبارە  موسوڵمانگەلێكی  بە 
مزگەوتەكانی  ئەوروپا.  لە   again Muslims
و  فێنسبێری  پاركی  لەندەن،  ق��ودس،  هامبۆرگ، 
قوتابخانە  لە  دەبینن  گ��ەورەت��ر  ڕۆڵ��ی  مارسێلس، 
بەئیسالمكردنی  پرۆسەی  لە  سعودیە  ئاینیەكانی 
ئێستا،  تا  2004ەوە  ساڵی  لە  پێشتریش  ڕادیكاڵدا. 
بەڕادیكاڵكردنی ئیسالم لە دەرەوەی مزگەوتدا ڕوودەدات، 
لەوانە لەناو گروپێكی لۆكاڵی هاوڕێدا، یان ڕەنگە لەناو 
هەرجۆرێك  بە  بدات.  ڕوو  پرۆسەیە  ئەو  زیندانیشدا 
بێت، گرنگترین خاڵ ئەوەیە كە ئیسالمیە ڕادیكاڵەكان 
بەخۆرئاوایی و بەجیهانیكراون، بەو مانایەی كە ئەوان 
ئەو  لەوانە  واڵتەكەیانەوە،  بە  نین  پەیوەست  چیتر 
واڵتەی كە بنەچەی خێزانەكەیانی لێیە. گروپەكانیان 
هەمیشە بارگاوین بە پەروەردەی ئەو سەركردانەی كە 
سەر بە چینی مامناوەندن و بەشێكن لەو كارەكتەرە 
ئەوروپیە ڕادیكااڵنەی سااڵنی 1970 و 1980كان. ئەو 
گروپانەش بریتین لە  گروپی چەكداری سوری ئەڵمانی 
و كەتیبە سورەكانی ئیتاڵیا و بزوتنەوەی ڕاستەوخۆ 

لە فەرەنسا.
ئەلقاعیدە  گروپی  ئەندامانی  زۆرینەی  دەزانین  ئێمە 
كەلتوریدان.  هەڵگەڕانەوەی  لەبەردەم  ئەوروپا،  لە 
كە  بەوەی  ئاسایی خەڵك  ژیانی  لە  بەشدارن  ئەوان 
ئەوان موسوڵمانگەلی دووبارە لەدایكبووەوەن. زۆرێك 
لەسەر  ئەمەش  مامناوەندن.  چینی  بە  سەر  ل��ەوان 
ئاستی كەلتوری خۆرئاواش هەر دروستە. بیست ساڵ 
بزوتنەوە  بە  پێش ئیستا چەندین كەس پەیوەندیان 
چەپڕەوە ڕادیكاڵەكانەوە كرد، بەاڵم ئەوان لە فەزای 
بۆرژوا  بە  بووبوون  یان  پەڕگیربوون  كۆمەاڵیەتیدا 
فەرەنسا،  لە  شۆڕشگێڕ  كۆمۆنیستی  گروپی  وەك 

سەرۆكایەتی  دەنگەكانی  پێنجی  لەسەدا  توانیان  كە 
بزوتنەوە  دوو  تەنها  ئێستا  ببەنەوە.  هەڵبژاردندا  لە 
وەك  خۆرئاوا  لە  پرۆتیستۆخوازەكان  ڕادیكاڵە  لە 
ئەوانیش  ڕاگەیاند:  خۆیان  ئینتەرناسیۆنالیست 
ڕادیكاڵ  ئیسالمیستی  و  جیهانگیری  دژە  بزوتنەوەی 
بوون. بۆ گۆڕینی ئیسالمی ئەوروپی ڕێگەی یاخیبوون 
دووەمی  نەوەی  كە  دێت  ئەوە  دوای  ئەوە  ئامانجە. 
 1992 ساڵی  دوای  لە  كە  ئەلقاعیدە  میلیشیاكانی 
بوژانەوە و پەیوەندی خۆیان بە جیهانی موسوڵمانی 
نیشاندا.  ڕەمز  وەك  خۆیان  و  پچڕاند  ڕاستەقینەوە 
ئیسالمییەكی  پ��ەروەردەی  زیاتر  ئەوان  بڵێم  ڕوونتر 
سیاسەتی  بە  س��ەر  كە  ل��ەوەی  بەخۆرئاوایكراون 
هەرچۆنێك  بن.  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  نەریتپارێزی 
ئێستا  ئەوان  كۆن«ی  »سەردەمی  ئاینناسی  بێت، 
پشت بە دەنگە خۆرئاواییەكان دەبەستێت، هەرچۆنێك 
ئەوان بیر لە خۆیان بكەنەوە، بەشێوەیەكی ڕوون و 
پۆستمۆدێرنن،  دیاردەیەكی  زیاتر  كە  دیارن  ئاشكرا 

لەوەی كە كارەكتەرگەلی پێش مۆدێرنە بن.
ئاینیەكانی  نەریتە  نواندنی  لە  دوور  لەبەرئەوە، 
كۆمەڵگە یان كەلتور، ئەو كارەكتەرە چەكدارانە، هیچ 
هیچ  و  نییە  خۆیانەوە  ڕاب��ردووی  بە  پەیوەندیەكیان 
و  نییە  ئیسالمەوە  ترادسیۆنی  بە  پەیوەندیەكیشیان 
هیچ ئەزمونێكی تاكەكەسیشیان لەگەڵ ئەو گروپ و 
كەسانەشدا نیە كە شوێنیان كەوتوون، بەمانایەكی تر: 
ئیسالمی  ترادسیۆنی  لەسەر  بەردەوامبوون  لە  ئەوان 
خۆیان شكستیان هێناوە. ئەمە وێناكردنێكی ڕوونە، 
بۆ نموونە، محەمەد عەتا ڕایگەیاند كە ئەو نایەوێت 
بە ترادسیۆنی مسری بنێژرێت و وەك كارەكتەرێكی 
نائیسالمی مامەڵەی لەگەڵ كرا. ئەو چەكدارە تیرۆرستانە 
بەناوبانگی  زانایەكی  یان  قوتابخانە  هیچ  دواكەوتەی 
نائیسالمی  ستانداردێكی  بە  هەمیشە  نین،  ئیسالم 
»تەقوا«  بۆچوونی  لەڕاستیدا،  دەگوزەرێنن.  ژیان 
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یان هەر بۆچوونگەلێكی شاراوەی كەسێك، بریتیە لە 
بۆچوونی گشتی بۆ ڕەفتارێكی لەوجۆرە. بۆنمونە ئەوە 
كارەكتەرێكی  چۆن  ببینیت  تۆ  نییە  ئاسان  كارێكی 
پارە  بە  هەوڵدەدات  یان چۆن  دەخواتەوە  تیرۆرست 
لەگەڵ سۆزانیەكدا بنوێت، ئەمەش لە شەوێكدا پێش 
ئەوەی كارێكی تیرۆرستی ئەنجام بدات - وەك ئەوەی 
ڕووداوی 11ی  تیرۆرستەكانی  كارەكتەرە  لە  هەندێك 
ئەنجامیاندا - كە ڕەنگە ڕێگەیەكی باش  سێپتەمبەر 

بێت بۆ فێڵكردن لە دوژمن.

ئەوان بۆ كێ  دەجەنگن؟
لەوەی  بچووكترە  تیرۆرستەكان  كاركردنی  بۆچوونی 
و  ڕاستەقینە  ئیسالمی  لە  بكات  بەرگری  بتوانێت 
هەرێمی نەریتی كە موسوڵمانەكان لەسایەی بڕیاردەر 
ئەوان  یەكەم:  دەژین.  موسوڵماندا  ئاینی  پیاوانی  و 
هەمیشە وا نابینن كە ئایەتواڵكانی ئێستا شەرعی بن، تا 
ئێستاش لەالیەن سەركردە ئیسالمیە ڕاستەقینەكانەوە 
شەڕیان لەگەڵ نەكراوە بۆ هەڵكەندنیان لە دەوڵەتە 
ئیسالمیەكاندا. ئەلقاعیدە - لە ئەفغانستان و بۆسنە 
شەڕدان،  لە   - فەلوجە  و  نیویۆرك  بۆ  چیچانەوە  و 
)بۆ  هاوپەیمانەكانیان  و  خۆرئاوا  بە  دژ  یەكەمجار 
ڕژێمە  بە  دژ  بەاڵم  شیعەكان(،  و  جولەكە  نموونە 
هەنوكەییەكان نین. ئەلقاعیدە ئارەزووی ئەوە دەكات 
بەاڵم  بوەشێنێت،  جولەكەییەكان  ئامانجە  لە  گورز 
هەرگیز گورز لە ئامانجە ئیسرائیلیەكان ناوەشێنێت. 
لە  گورز  قاعیدە  سعودی  عەرەبستانی  لە  تەنانەت 
حكومیە  بەرپرسە  لە  نەك  دەوەشێنێت  بیانیەكان 
لۆكاڵیەكان. لەڕاستیدا ئەوە بەتەواوی بەو مانایە دێت 
كە ئەوان وا لە ئیسالم دەڕوانن كە چەمكێكی جیهانی 
لەژێر  موسوڵمانان  هەرشوێنێك  لە  لۆكاڵییە:  دژە  و 
شەڕكردن  بۆ  گونجاوە  شوێنە  ئەو  ئەوا  گوشاردابن، 
لەگەڵ ناموسوڵمانەكاندا. شەڕی ئەلقاعیدە پێش بوونی 

و  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  لە  خۆرئاواییەكان  میلیشیا 
ئەفغانستان دەستی پێكرد. ئوسامە بنالدنی بەرپرسی 
موسوڵمانی  برایانی  لە  عەززام  عەبدواڵ   - ئەلقاعیدە 
فەلەستین - دەسبەرداری شەڕكردن بوون بۆ ئازادی 
فەلەستین، چونكە گەر ئەمەیان بكردایە ئەوا دەچوونە 
ناو ملمالنێیەكی ناسیۆنالیستیەوە لەوەی كە جیهادێكی 
نائەوروپییەكانی  ئەندامە  بكەن.  ئاینی  خاوێنی 
بۆئەوەی  جێهێشت  ئەمریكایان  و  ئەوروپا  ئەلقاعیدە 
یان  خۆیان  واڵت��ەك��ەی  بۆ  بكەن  ئیسالم  بۆ  ش��ەڕ 
فەلەستینیەكان.  هەندێ لە  لە  جگە  خێزانەكانیان، 
هەڵبژارد.  كشمیریان  و  ئەفغانستان  و  بۆسنە  ئەوان 
بۆ نموونە، هەموو جەزائیرییەكان بەتایبەت ئەوانەی 
كە لە ئەوروپاوە هاتوون، سەرسامن بە ئەلقاعیدە - 
یان وەكو ڕووسیەكان لە ئەوروپا بوون بە كارەكتەری 
بە  سەبارەت  یەمەن  لە  كە  بیانیانەی  ئەو  ڕادیكاڵ. 
دەستگیركردنی بارمتەكان لە كانونی دووەمی 1999 
دادگایی كران كە بریتی بوون لە شەش هاواڵتی بەریتانی 
كە بە ڕەگەز پاكستانی بوون، پێكهاتبوون لە كوڕەزای 
شێخ هەمزەی ئیمامی پێشوی بە ڕەگەز مسری و دوو 
جەزائیری. شێخ سەعید عومەر لە پاكستان دادگایكرا، 
ئەمەش لەبەرئەوەی دانێڵ پیرڵی بەریتانی ڕفاندبوو. 
ئەو دوو گەنجە موسوڵمانەی لە مەغریب دادگایكران 
سەبارەت بە سوتانی ئوتێلێكی گەشت و گوزاری لە 
بنەماڵەی  دوو  بە  سەر   1994 ساڵی  لە  مەراكیش  
فەرەنسی-جەزائیری بوون. بە مانایەكی تر، بە چەندین 
كەیسی توندوتیژی ئیسالمی لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست 
لەسەر دەستی موسوڵمانە خۆرئاواییەكان ئەنجامدراون. 
لەسەر  ئەوروپا  لەدایكبووەكانی  دووبارە  موسوڵمانە 
پەراوێزەكانی خەونی ئوممە شەڕ دەكەن، چ كێشەیەك 
بوو كە ئامانجی بەخۆرئاوایكردنیان زیاتر لە شوێنێك 
ناوەڕاستە.  خۆرهەاڵتی  ملمالنێ كە  لە  لێوانلێوە  كە 
بە  كە سەر  وێبسایتانەی  و  ئەدەبیات  ئەو  سەرجەم 
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لە  دەك��ەن  جیهاد  بانگێشتی  و  ئەلقاعیدەن  گروپی 
بۆسنەوە بۆ فلیپین، سەرباری ئەوەی كە ملمالنێكان 
لە فەلەستین و عێراق پەیوەندی بە كێشەی سەنتەری 
گرنگییەكە كە  ئەوە  بەڵكو   - نییە  واڵتەوە  دوو  ئەو 
ڕەخنەگرتنە لە زۆرێك لەو میلیشیا عەرەبانەی وەك 
بیردەكەنەوە.  سعودی  ئەلهیاللی  ئەییام  ئەبو  شێخ 
بێگومان زۆرترین ئەو وێبسایتانەی كە بانگێشتی جیهاد 
دەكەن، بنكەكانیان لە خۆرئاوا و باشوری ئەفریقایە. 
هەروەها  نییە،  كۆنترۆڵكردنەوە  بە  پەیوەندی  ئەمە 
بەشێوەیەكی زۆر گرنگ، لەبەرئەوەی  ئەو خەڵكانەی لە 
پشتەوەی ئەو وێبسایتانەوەن موسوڵمانی خۆرئاوایین.

چ جۆرێك لە ئیسالم؟
شێوەیەك  بەهیچ  تیرۆریستەكان  بەڕادیكاڵیزمبوونی 
هەرگیز  ئەوە  ناكەن.  ئیسالم  كۆمەكی  كەلتور  وەك 
كۆمەڵگەی  بۆ  نییە  گشتگیر  ناسنامەی  دەربڕینێكی 
دوو  بەتاكگەرایكردن  و  لەكەلتورخستن  ئیسالمی. 
و  بەڕادیكاڵكردنن  پ��رۆس��ەی  گرنگی  مەسەلەی 
خودە  بنیادنانەوەی  دەربڕینی  هەڵگری  ئیسالم 
ئەو  لەڕاستیدا  ئوممەوە.  فەزیلەتی  بە  پابەندە  كە 
ئیسالمەی كە خەڵكانی گەنج هەڵگری ناسنامەكەین 
و  خێزان  كە  ناچێت  ئیسالمیە  كەلتورە  لەو  هەرگیز 
لێدەكەن.  پەیڕەوی  گەنجانە  ئەو  واڵتانی  خەڵكانی 
سەلەفیستەكان  جیهادیستیەكانن.  و  سەلەفی  ئەوان 
ڕاستەقینەن  ئیسالمی  پاكڕاگرتنی  بە  سەرگەرمی 
بە  پشتبەستن  بە  دەرەك��ی،  كاریگەرییەكی  هەر  لە 
كەلتور و نەریتەكانی كۆمەڵگەی موسوڵمان و ئایەتە 
پێغەمبەر.  موحەمەدی  كردەوەكانی  و  قورئانیەكان 
فۆرمگەلی  بە  دژ  بنەڕەتی  بەشێوەیەكی  سەلەفیزم 
بەو  ئەمە  ئیسالمدا.  لە  بووە  نەتەوەیی  و  كەلتوری 
جییهادیستن.  سەلەفیستەكان  هەموو  كە  نیە  مانایە 
بەاڵم ئەوەی ئەمڕۆ تیرۆرستەكان دەیكەن بەشێكن لە 

كردەوەی جیهادیستەكان، تا ئەو كاتەی كە ئەوان بە 
ملمالنێی چەكداری دەستیان پێكرد، وەك ئەوەی كە 
حەفتاكاندا  سااڵنی  لە  بنەڕەتی  بەشێوەیەكی  ئەوان 
لە ئیمپریالیزمی ئەمریكا دەستیان پێكرد،  لێدان  بە 
بۆ  بن  سەرەكی  پاڵپشتێكی  كە  ئ��ەوەی  لەجیاتی 
بزوتنەوە لیبراڵە نەتەوەییە دیاریكراوەكان. لەڕاستیدا 
كە  ئەوانەی  بەتایبەت  ڕادیكاڵەكان،  لە  زۆرێ��ك  بۆ 
هەڵگری كەلتورێكی گۆڕاون، ئەكتیڤیزم وادەردەكەوێت 

كە شوێنی تۆمەتە ئاینیەكانی گرتبێ�تەوە.
وەكو ئەوەی ئاماژەم پێدا، بەڕادیكاڵكردن دەركەوتەی 
موسوڵمانە بەخۆرئاوایكراوەكانە، كە لە ئەوروپا لەدایك 
بوونەتەوە و ئێستاش لەوێ دەژین. ئەوە پەیوەندی بە 
بۆشایی نەوەكان و پایە كۆمەاڵیەتیە خەفەكراوەكانەوە 
پێش  ترادسیۆنێكی  كاریگەری  ئەمەش  ه��ەب��ووە، 
پێیاندەوترێت  كە  لەسەربووە،  چەپڕەوەكانی  بوونی 
كارەكتەرەكانی جیهانی سێیەم، یان گەنجە ناڕازییە دژ 
بە ئیمپریالیستەكان. سەرباری ئەوەی بەڕادیكاڵكردنی 
زۆرێك لە موسوڵمانە ئەوروپییەكان دۆخێكی بیروباوەڕی 
و  پراكتیك  لە  ناموسوڵمانیان  ژینگەی  و  ئاشتیانە 
ئ��اراوە.  دەهێنایە  ئەلتەرناتیڤدا  لە  جاریش  هەندێ 
كێشەكە لەوەدایە دیفاكتۆی لیبرالیزم تا ئێستا نەبۆتە 
بنەمایەك یان دەڕبڕینێك بۆ تێرمە ئایدۆلۆجییەكان. 
لیبرالیزم   لە  جۆرە  ئەم  كە  دێت  مانایە  بەو  ئەمە 
بەسۆسیالیزمكردن  میكانیزمی  بەرەو  نیە  هەنگاونان 
نەوەكان،  شوێنكەوتەی  ببێتە  بتوانێ بەئاسانی  كە 
بەشێوەیەكی  ئێستا  نەوەی  كە  ئەوەی  بەپێشنیاری 

كراوە لەقۆناغی بەڕادیكاڵكردندا دەمێننەوە.

ئاین یان كەلتور؟
فەندامێنتاڵە نوێیەكان، هەرگیز ئەو كۆمەڵگانە ناكەنە 
بە  كەلتورییان  و  بنەڕەتی  پەیوەندیەكی  كە  ئامانج 
لەجیاتی  بەڵكو  هەیە،  تیرۆرستەكانەوە  كارەكتەرە 
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ئەوە دەگەڕێن بەدوای ئەو تاكانەی كە لە ناسنامە و 
بیروباوەڕیاندا لە گومانێكی گەورەدا دەژیین. ئەمەش 
دەردەك��ەوێ��ت،  كەلتوری  لەڕیشەهەڵكێشانی  وەك 
بەگشتی لەناو گەنجان و خوێندەواراندا، بەاڵم ئەوان 
نیە  تێدا  گومانی  خەمۆكن.  و  دڵتەنگ  گەنجگەلێكی 
ڕادەكێشێت كە  ئەو كەسانە  كە سەلەفیزم سەرنجی 
دۆڕاندووە.  كۆمەڵگەیان  كەلتوری  و  لەكەلتور خراون 
زاراوەگەلی  لەبارەی  هیچ  لەكەلتورخراوەكان  بەاڵم 
ئابوورییەوە حاڵی نابن: الی ئەوان كێشە هەژاری نییە، 
بەڵكو ناسنامەی تاكەكەسییە. هەرچەندە سەلەفیزم 
گەشەی  مامناوەندەوە  چینی  خوێندەوارانی  لەنێو 
بەرپرسیاری  شۆڕشێكی  وەك  ئەوە  بەاڵم  ك��ردووە، 
تەماشا ناكرێت، هەرچەندە ئەوان ئەزموونێكیان لەگەڵ 
تێكەڵبوون بە كەلتورەكانی تردا هەیە. بۆ نمونە لە مسر 
و پاكستان، سەلەفیزم وایكردووە كە چەندین كرێكار  
لە واڵتانی كەنداو بكشێنەوە. چەندین تاكی لەكەلتور 
خۆرهەاڵتی  لە  یان  بێت  خۆرئاوا  لە   - هەڵكەندراو 
ناوەڕاست فەندامێنتالیزم لە بیابانەكانی ئەفغانستانەوە 
بۆ حەرەمی كۆلێژەكانی ئەمریكا، پێشنیاری ڕەفتاری 
سیستەماتیكراو دەكات، یەكسان بە ژینگە و بارودۆخی 
وەك   - ئیسالم  لەڕاستیدا  جیاوازانە.  كۆمەڵگە  ئەو 
و  سعودیە  لە  وەهابیەكان  و  تاڵیبان  خیتابەكانی 
گەنجە ڕادیكاڵەكانی بنالدن - سەرگەرمی دوژمنكارین، 
تەنانەت ئەگەر لەنێو ئەو كەلتورە موسوڵمانەشدا بێت 
كە خۆیانی لێ لەدایك بوون. هەرچۆنێك بێت مەبەست 
لە وێرانكردنە، لە گۆڕی محەمەدەوە بۆ پەیكەرەكانی 
بوودا لە ئەفغانستان، یان سەنتەری بازرگانی جیهانی، 
كەلتور  ڕەتكردنەوەی  لێی  مەبەست  ئەمانە  هەموو 
كەلتوری  ئەمەش  ماتەریاڵەكانە،  شارستانیەتە  و 
موسوڵمانان وەك ئامانجی یەكەم و كەلتوری خۆرئاوا 
وەك ئامانجی دووەم دەردەكەوێت. بۆ ئەم كردەوانە، 
كەلتورێكی  هەرجۆرە  بۆ  یارمەتییەكی  هیچ  خۆرئاوا 

ئیسالمی ڕەت نەكردۆتەوە. سەلەفییەكان هەرگیز وەك 
كەلتور پابەندی ئیسالم نین، بەاڵم وەك نموزەجێكی 
ئاینی كە ڕەهەندە شمولی و پاكێتیەكەی ونكردووە، 
پابەندی كەلتورێكی دیاریكراون. ئەمەیە كە دەبینین 
بۆچی نەوەی دووەمی گەنجان لە ئەوروپا پابەند نین 

بە كەلتورەوە.
و  كالسیك  بەها  خ��ەون��ی  سەلەفییەكان  خ��ەون��ی 
بۆ  نییە،  موسوڵمانان  شارستانیەتی  گەورەكانی 
نموونە ئومەوی یان ئیمپراتۆریەتی عوسمانی. ئەوان 
لەوانە  ئاینیە جیاوازەكان ڕەت دەكەنەوە،  قوتابخانە 
وەك  ئیسالمە  نیشاندانی  یارمەتیدەری  كە  سۆفیزم، 
لەسەر  دیراسە  دەتوانین  چۆن  نێگەتیڤ.  بوونێكی 
یەمەن بكەین بەبێ قسەكردن لەسەر ئەو بۆشاییەی 
كە لەنێوان زایدیزم و شافێیزمدا هەیە؟ یان قسەكردن 
ڕۆڵی  فەرامۆشكردنی  بە  ئاسیا  سەنتەری  لەسەر 
ئیسالمی  سەلەفیستەكان  سۆفیزم؟  و  حەنەفیزم 
لۆكاڵی ڕەت دەكاتەوە و شەڕێكی بەردەوام دەكەن دژ 
بە نەریتی لۆكاڵی و تەنانەت ئاین و نەریتە باوەكان و 
عەلمانیەتیش. بۆ نموونە ئەوان دژ بە هەر ئاینگەلێكی 
ئاسیا  ناوەڕاستی  لە  )زی��ارەت(  لەوانە  موقەدەسن، 
و)مەوسیم( لە باكوری ئەفریقیا، كە دوو حەجكردنی 
شوێنە  دەكەنە  ڕوو  نوێژكردن  بۆ  خەڵك  كە  ئاینین 
یادكردنەوەی  بە  دژ  ئ��ەوان  تەنانەت   - پیرۆزەكان 
لەدایكبوونی پێغەمبەری ئیسالمن، كە پێی دەوترێت 
مەولود. ئەوان دژ بە سۆفیزم و پراكتیزەی ڕۆحانین كە 
پێی دەوترێت )زیكر(، وە ئەوان دژ بە هەر فۆرمێكی 
نمایشكردنی هونەرین، كە باس لە پراكتیزەكردنی ئاین 
بە  پاكستان،  لە  )قاوالی(  مۆسیقای  لەوانە  بكات، 
هەندێك جیاكارییەوە لەوانە گۆرانی ئاینی تاكەكەسی 
بە كەرەستە مۆسیقییەكان. ئەوان دژ بە گۆڕستان و 
گۆڕی تایبەتن، )نموونەی تێكدانی گۆڕی نەقشبەندەكان 
عیراق  كوردستانی  لە  ئیسالمەوە  ئەنسار  لەالیەن 
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لەساڵی 2002(. بەشێوەیەكی ئاشكرا، ئەوان هەروەها 
بەشداری یادەوەرییە نائاینی و سێكوالرییەكان حەرام 
دەكەن. بۆنمونە، جەژنی نەورۆزی فارسەكان لە 21ی 
مارتی هەموو ساڵێكدا، لەالیەن تاڵیبانەوە قەدەغەكرا، 
نەریتی  ئاهەنگی  بە  دژ  فەتوای سعودی  ئەنجومەنی 
Grayqaan یان Quraiqa وەستایەوە، كە لەو 
ڤیستیڤاڵەدا مندااڵن لەسەر ڕۆخی كەنداو لە دەرگای 

ماڵەكان دەدەن و پارە و شتومەك كۆدەكەنەوە.
كەلتوری  بە  دژ  جدی  بە  زۆر  نموونە،  بۆ  تاڵیبان، 
نەریتی ئەفغانستان بوو. وەك پراكتیزەكردنی سەرجەم 
سەلەفییەكان، سەرەتا موسوڵمانە خراپەكانیان كردە 
ئامانج، هەرچەندە دوای ئەوان كەلتوری خۆرئاوا دەكرایە 
ئامانج. ئەوان تا پایزی 1997 پەیوەندیەكی باشیان 
لەگەڵ  كێشەیەكیشیان  هیچ  هەبوو،  ئەمریكا  لەگەڵ 
لەجیاتی  نەبوو،  خۆرئاواییەكان  ناحكومیە  ڕێكخراوە 
ئەوە ئەوان دژ بە نەریت و كەلتورە ئەفغانیەكان تەواو 
توند بوون. ئەوان مۆسیقا و ڤیدیۆ و سەما و هەڵدانی 
هەركەس  لەبەرئەوەی  دەك��رد،  قەدەغە  كۆالرەیان 
كۆالرەی هەڵبدایە بەدار و دیواردا هەڵدەگەڕا و مااڵنی 
لەماڵەكەی  حیجابی  بێ  ئافرەتی  ڕەنگە  و  دەبینی 
بوو،  قەدەغە  باڵندە  ڕاگرتنی  ببینێت.  هاوسێیان 
چونكە ئەو باڵندانە دەیانخوێند و وەك السایكردنەوەی 
نوێژكردن هەژمار دەكرا. تاڵیبان پەیكەرەكانی بودایان 
ڕوخاند، ئەمەش نەك لەبەرئەوەی دژ بە بودیزم بوون 
ئیسالمی  حەرامكراوی  سیمبوڵی  لە  بەشێك  وەك   -
لە فۆرمی مرۆڤدا - بەڵكو لەبەرئەوەی ئەو پەیكەرانە 
هیچ پەیوەندیەكیان بە ئاینی ئێستای ئەفغانستانەوە 
نەبوو. تەنانەت ئەو پەیكەرانە هیچ مانایەكی ئاینیان 
ئاینیان  نێگەتیڤی  مانایەكی  هیچ  یان  هەڵنەگرتبوو، 
نەبوو، بەاڵم دەبوو هەر بیڕوخێنن. الی تاڵیبان، ئاین 
پێویستە كێڵگەیەكی ڕەمزی مۆنۆپۆڵكراو بێت. تاك 
پێویستە ژیان بەتەواوی تەرخان بكات بۆ ژیانی دوایی، 

ئەمەش بەتەنها بە سیستەمێكی توندوتیژ و بەردەوام 
دژ بە ڕەفتارە كۆمەاڵیەتیەكان ئەنجام دەدرێت.

نمونەیەكی دیار بۆ دژایەتیكردنی نێوان سیستەم و كەلتور 
بریتیە لە خواردن دژ بە چێشتلێنان. سەلەفیستەكان 
ئەوان  نادەن، الی  و چێشتلێنان  مەتبەخ  بە  گرنگی 
هەر شتێك حەاڵڵ بێت ئەوا باشە - بە هەر میتۆد و 
شێوازێك بێت. كاتێك ئەوان لە خۆرئاوا چێشتخانەیەك 
دەكەنەوە، شێوازی چێشتخانەی سەردەمی عوسمانی 
و مەغریبی بەكار ناهێنن، لەجیاتی ئەوە ئەو خواردنانە 
ئامادە دەكەن كە حەاڵڵن و تەنانەت وەكو خۆرئاواش 
خواردنی خێرا ئامادە دەكەن. بەشێوەیەكی لێكچوو، 
جلی حەاڵڵ هەروەكو جلی باران و دەستكێش و لەچكی 
جوانی خۆرئاوا و شتی تر بەكار دەهێنن. بۆیە حەاڵڵ 
شتەكان  كەلتورێك.  هەر  بۆ  جێگیرە  سیستەمێكی 
مانایەكی  و  حەرامكردن  بۆ  هەیە  خۆیان  مێژووی 
خواردنە  جۆرە  ئەو  سەردەمێك  هەیە،  كەلتورییان 
هەڵبژێردراوە، ئەوانیش داواكارییەكی ڕێژەییان لەسەری 
هەبووە، بەاڵم پەیوەندی بە كەلتورێكی دیاریكراوەوە 
گەورە  جیاوازییەكی  ڕەنگە  بۆچونێكدا  لەوەها  نییە. 
ئەوروپیەكانی  دوژمنە  و  سەلەفییەكان  لەنێوان 
الی  هەبێت.  ئەمریكیدا  دەسەاڵتخوازی  كەلتوری 
كەلتوری  بەشێوەیەكی  هەمبەرگر  سەلەفییەكان 
خواردنە  ئەم  بوونی  بەدرێژایی  چونكە  قبوڵدەكرێت 
لەسەردەم و نۆرمە ئاینیەكاندا خواردنی ئاسایی بووە. 
بۆ نموونە لە ساڵی 2003 بزنسێكی تایبەتی موسوڵمان 
بەشێوەیەكی سەركەوتوو لە فەرەنسا خواردنەوەیەكی 
كە  كۆال،  مەككە  دەوت  پێیان  و  دروستكرد  سادەی 
وەك  تامیشدا  و  لەشێوە  هەبوو،  بەرزی  كوالیتیەكی 
كۆال  مەككە  كڕیارەكانی  زۆرینەی  وابوو،  كۆال  كۆكا 
بریتیبوون لە ئیسالمییەكان و ئەمەش ئامادەكردنێكی 
پشتیوانی بوو بۆ فەلەستینیەكان. هەروەها لەساڵی 
ماركێتەكانی  لە  بەرهەمهێنان  نوێی  ستایڵێكی   2004
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ئەوروپا دەركەوت كە پێیان دەوت »پۆشاكی دەعوا« 
كە لۆگۆیەكی ئیسالمی لەسەربوو كە ستایەڵی پیاوێك 
كەلتوری  لەگەڵ  جلە  ئەو  نوێژكردندا،  لەكاتی  بوو 

گەنجە مەدەنیەكاندا دەگونجا.
بوژانەوەی ئاینێك؟

خوڵقاندنی  بە  گرنگی  سەلەفیستەكان  لەبەرئەوە 
كەلتورێكی تایبەت بە موسوڵمان ناكەنەوە و لەسەری 
ناوەستن. ئەوان ئەو چەمكە ڕەت دەكەنەوە، تەنانەت 
ئەو  بەركارهێنانی  لە  واز  هەندێ جار  ئ��ەوان  ئەگەر 
زاراوەیە دێنن كە ڕێگە بۆ زمانێكی باو خۆش دەكات 
زمانی  ئەویش  خۆرئاواییەكاندا،  كۆمەڵگە  لەگەڵ 
فرەكەلتورە multiculturalism كە دەربڕینێكی 

سەرەكیە بۆ مامەڵەكردن لەگەل جیاوازییەكاندا. بۆیە 
مۆسیقار،  شاعیر،  ڕۆماننوس،  سەلەفیستێكی  ئێمە 
بەرهەمهێنی فیلم یان كارەكتەری كۆمیدی نابینین. بۆ 
جەختكردنەوە لە سپەیسی نێوان كەلتور و ئاین و بە 
هەوڵدان بۆ بنیادنانی ئاینێكی خاوێن كە جیاكرابێتەوە 
جیهانیەكان،  گشتیە  خەسڵەتە  و  عەلمانیەت  لە 
سەلەفیستەكان بەشدارن لە بەعەلمانیكردنێكی دژیەك 
لە كۆمەڵگەی مۆدێرندا، لەبەرئەوەی ئەوان ئاینیان لە 
هەر ڕەهەندگەلێكی ژیانی كۆمەاڵیەتی جیاكردۆتەوە كە 
حەز دەكەن - بەاڵم ناتوانن - كایەكانی حەیات بەجاهیل 
بكەن یاخود تێكبشكێنن. لە هەمانكاتدا فۆرمگەلێكی 
لەنێو   religiosity ئایندا لە  زیادەڕۆییكردن  كاتی 
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نەوەی دووەمی موسوڵماناندا بەكار دێنن لە دەرەوەی 
لە چاودێرە  زیاتر  ئەمەش  كە  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی 
نۆزدە  سەدەی  لە  نزیكە  ئەمریكیەكانەوە  كریستیانە 
و بیستدا وەك لە ئیسالم لە سەدەكانی ناوەڕاستدا. 
بەكورتی، ئەوان نموزەجگەلێكن لە بزوتنەوەی هەستی 
هەستی  بزوتنەوەی  دواجار   .revivalism ئاینی 
ئاینی ڕۆڵ نابینێت لە بەها نەریتی و خێزانییەكاندا، 
بەڵكو كار دەكات لەسەر ئەو تاكانەی كە لە ئەزمونی 
پەیوەندیە  و  خێزان  لە  داب��ڕاو  و  ناسانامە  قەیرانی 
لەگەڵ  ئەوەش  دەگوزەرێنن.  ژیان  كۆمەاڵیەتیەكاندا 
تاكگەرایی individualism هارمۆنییەك دروست 
كە  وێناكراو،  كۆمەڵگەیەكی  بنیادنانەوەی  دەك��ات، 
بریتیە لە كۆمەڵگەیەكی باوەڕدار یان ئوممە، كە لە 
قەیرانی دەسەاڵت و مەعریفە، یان لە ئازایەتیدا هەنگاو 
بەرەو شەریعەت دەنێن و هەڵگری مەعریفەی ئاینی و 
فێربوونی خودی و سوربوون لەسەر سیستەم و بەها 
و بیروباوەڕی بزاون، ئەمەش زیاتر لەوەی كە جەخت 
لەسەر فەلسەفە یان ئایدۆلۆجیای ڕەها بكەنەوە. لە 
سەردەمی ئێمەدا بزوتنەوەی هەستی ئاینی هەمیشە 
قامچی  لە  كۆنزێرڤاتیڤە،  كۆمەاڵیەتی  بەشێوەیەكی 
بایبڵی ئەمریكیەوە بۆ بزوتنەوەی Lubavitch و 
لەوێشەوە بۆ ئازارە جەستەییەكانی پاپا جانپۆڵی دووەم 
تەفسیرێكی  ئینجیل  هەروەكو  ئاین،  ئازادی  لەسەر 
ئاینیە  سەركردە  هەبووە.  چەپڕەویان  شۆڕشگێڕیی 
كۆنزێرڤاتیڤەكان دژ بە گەندەڵی و ونكردنی بەهاكان 
نەریتخوازی  ئیسالمی  ڕوانگەیەوە،  لەم  دەوەستنەوە. 
ئەوروپی بوونەتە بەشێكی لۆجیكی لە مشتومڕكردن 
لە  زۆرێك  ئەوروپییەكاندا.  لەگەڵ  بەهاكان  لەسەر 
دڵخۆشی  بە  پ��ەرەدان  لەبارەی  ئیمامەكان  گوتاری 
جەغتكردنەوەیە  و  خەڵك  دەرامەتی  چاكردنی  و  
 right and لەسەر جیاوازی ڕەهای چاكە و خراپە
ژیانێكی باش و هتد... كە  wrong و خوڵقاندنی 

نییە  جیاوازییەكی  هیچ  ڕۆحانیەتەوە  مەسەلەی  لە 
لە كریستیان و ئاراستەی ئۆرسۆدۆكسی جولەكە كە 
بانگەوازی خواپەرستی دەكەن. بەاڵم ئەو خەڵكەی كە 
گرنگی بە تیرۆریزمی جیهانی دەدەن موسوڵمانەكانن.

ئەمەی لێرەدا مشتومڕی لەبارەوە دەكەین ئەوە نیە كە 
ئاینەكانی تر بەهەمانشێوە توندوتیژی سیاسی بەرهەم 
دەهێنن. ئەوە ڕوونە كە لەنێو ئاینە خۆرهەاڵتیەكاندا 
بااڵنسێكی ڕاستەقینە نییە، لەوانە ئاینی ئیسالم، كە 
بۆ  ڕادیكالیزمەوە  ئاینی  لە  وەرگێڕان  بۆ  لەهەوڵدایە 
لە  ئیسالم  تایبەتمەندی  بەاڵم  سیاسی.  توندوتیژی 
قورئان و ترادسیۆنی كەلتوری سیاسی موسوڵمانەوە 
سەردەمەوە  موسوڵمانەكانی  لە  بەڵكو  نەهاتووە، 
هاتووە، ئەو فاكتەرانەی كە پەیوەندیان بە ئیسالمەوە 
بارودۆخە  بە  پەیوەندیان  ئاشكرا  بەشێوەیەكی  هەیە 
خۆرئاوای  لە  هەیە  موسوڵمانانەوە  كۆمەاڵیەتیەكانی 
ئەوروپا. بۆ نموونە كەم تا زۆر لەنێو نەوەی دووەمی 
نادۆزیتەوە.  تیرۆریست  ئەمریكادا  موسوڵمانانی 
نەبوونی ڕادیكاڵیزم بەشێوەیەكی ئاشكرا پەیوەندی بە 
دوو جۆر لە جەماوەری موسوڵمانی خۆرئاواوە هەیە، 
ئەوانیش بریتین لە سیمبوڵ و چاوەڕوانی. موسوڵمانان 
فراوانی  بزوتنەوەیەكی  لە  بەشێكن  ئەمریكا  لە 
ئەمریكا  لە  ئەوەن  خوازیاری  كە  خەڵك  كۆچبەرانی 
بژین، لەكاتێكدا نەوەی دووەمی موسوڵمانانی ئەوروپا 
منداڵی هەڵەیەكن: دایك و باوكی ئەو نەوەیە هەرگیز 
موسوڵمانانی  ئەوروپی.  بە  ببن  نین  ئەوە  خوازیاری 
ئەمریكا بەشێوەیەكی فراوان سەر بە چینی ناوەڕاست 
یان تەنانەت سەر بە چینی بااڵن - تەنانەت هەندێكیان 
داهاتیشیان زۆرترە لە دانیشتوانی ئەمریكا - لەكاتێكدا 
دووەم��ی  ن��ەوەی  لەنێو  بێكاری  ڕێ��ژەی  ئەوروپا  لە 
موسوڵماناندا زیاترە لە دۆخی قەبڵێنراو لە ئەوروپادا. 
هەمان نیشانەی خەڵك لەگەڵ باكگراوندی موسوڵمان 
لە دەربڕینی زیندانیكراوەكانیشدا دەردەكەوێت. زۆرێك 
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هەڵگەڕاوەكان،  لە  بریتین  ئەمریكیەكان  ڕادیكاڵە  لە 
ئەمریكی  هەڵگەڕاوەیەكی  كە  پادیال،  جۆس  لەوانە 
گروپی  لە  پشتیوانیكردن  بە  تاوانباركرابوو  كە  بوو 
ئەلقاعیدە لەساڵی 2005 وە ئەو هەڵگەڕاوانە لە هەمان 
جۆری هەڵگەڕاوە ئەوروپییەكان دەچن كە بریتین لە 

كەمینە ڕادیكاڵەكان و مەنفییەكان.
ملمالنێی شارستانیەتەكان؟

ئامانج ئەوەیە كە ئێمە نە لەبارەی ملمالنێ و نە لەبارەی 
لەبەرئەوەی  ناكەین،  قسە  كەلتورەكانەوە  دیالۆگی 
قەیراندایە.  لە  كەلتور  چەمكەكان  لە  زۆرێ��ك  بە 
لەبەرئەوە، بوونی مشتومڕ لەسەر ئیسالم - لەڕاستیدا 
بەشێوەیەكی فراوان بارگاوییە بە بیروبۆچونی لەمەڕ 
دیالۆگ  پارادیمی  لەژێر  ئێستاش  تا  كە   - ئاسایش 
- بەیەكداكێشانی شارستانیەتەكان، كەلتور یان ئاین 
خۆی دەبینێتەوە، كە بەشێوەیەكی فراوان پەیوەندی 
فراوانی بەو سێ چەمكەوە هەیە. كەم تا زۆر مشتومڕ 
لەسەر ئەوەیە كە چۆن شەڕی تیرۆریزم دوو بۆچوون 
لەسەر ململالنێكان پێشنیار دەكات، یەكەم: ئیسالم 
ملمالنێی  ب��ەرەو  ئێمە  و  سەرەكیەكەیە  مەسەلە 
شارستانیەتەكان دەچین بێ ئەوەی بەشێویەكی قووڵ 
ڕیفۆرم لە ئایندا ڕویدابێت، یان دووەم: ئیسالم مەسەلە 
سەرەكییەكە نیە و پێویستە ئاراستەی بەیەكداكێشان 
بگۆڕین بە دیالۆگ لەنێو شارستانیەتەكاندا، ئەمەش 
فراوانی  ڕەگوڕیشەگەلێكی  خاوەن  ئەدرێسێكی  وەك 
ڕقوقینە لەنێو موسوڵماناندا. هەردوو حاڵەتەكە بەندە 
بە بنەمای بونیادە گشتییەكانەوە: ئاین بارگاوییە بە 
دام��ەزراوە،  ئاین  بنەمای  لەسەر  كەلتوریش  كەلتور، 
ئەمەش بەو مانایە دێ�ت كە ڕەفتاری كۆمەاڵیەتی  و 
سیاسی باوەڕداران سوورن لەسەر بیروباوەڕی الهوتی 
ب��اوەڕداران  ئاینی  ڕیفۆرمی  بانگەوازی  ئاینەكانیان. 
والێدەكات گرنگی پێ نەدەن و بەخۆگونجان و ئەزموونی 
بیروباوەڕیان لەڕێی پراكتیزەكردنەوە بێت نەك لەڕێی 

مشتومڕگەلێكی ئاینزانییەوە. بانگەوازی سەركردەكانی 
كۆمەڵگە بۆ  كۆنترۆڵكردنی ڕەوە جاهیلەكان پرۆسەی 
خۆرهەاڵتی  كێشەكانی  ئەدرێسی  لەكەلتورخستنە. 
پۆزەتیڤە،  هەنگاوێكی  لەخۆیدا  كە خۆی  ناوەڕاست، 
هاوچەرخ.  ئیسالمی  بەتیرۆركردنی  بە  گرنگینەدانە 
بەڵكو  موسوڵمان،  كۆمەڵگەی  بەناوی  نیە  شتێك 
و  هەیە  موسوڵمانان  دانیشتوانێكی  ئەوە  لەجیاتی 
ئەزمونێكی جیاوازیان هەیە كە چۆن ببن بە موسوڵمان 

- تەنانەت ئەگەر بەشداری هەمان ڕێبازیش بن.
لە ئەوروپا بۆچونێكی گشتگیر هەیە بۆ دژایەتیكردنی 
ئەو دوو ڕێبازە، بەتایبەت لە بەریتانیای فرەكەلتور، كە 
موسوڵمانان لەالیەن ناسنامەیەكی لێوانلێو لە جیاوازی 
توانەوەی  یان  ك��راوە،  پێناسە  كەلتورییەوە  فرە  و 
ببنە  ڕەنگە  موسوڵمانان  كە  فەرەنسا،  لە  ڕەگ��ەزی 
ناسنامەی  توانەوەی  لەڕێی  فەرەنسی  هاواڵتیگەلێكی 
بنەڕەتی خۆیانەوە. ئێستا بەشێوەیەكی ئاڵۆز هەردوو 
ڕێگاكە بەشدارن لە هەمانی تیۆری: ئاین ڕەگوڕیشەی 
موسوڵمانان  لەبەرئەوە،  چەسپیوە،  كەلتوردا  لە 
ف��راوان،  بەشێویەكی  ج��ی��اوازن.  كەلتوری  بە  سەر 
هەرچەندە بااڵنسی ڕادیكاڵیزم بەشێوەیەكی زۆر كەم 
بكات:  ڕەفتار  حكومەتدا  سیاسەتی  دەتوانێ لەگەڵ 
هەڕەشەیەكی تیرۆریستی زۆر لەسەر بەریتانیای مەزن 
و فەرەنسا و ئیسپانیا و بەلجیكا و هۆڵەندە هەیە، 
هەرچەندە لە هەریەك لەو كەیسانەدا سیاسەتی ئەو 
واڵتانە بەرامبەر بە ئیسالم زۆر جیاوازە. مەبەستەكە 
سیاسەتێكی  بۆ  وەاڵمیان  ڕادیكاڵەكان  كە  ئەوەیە 
نەتەوەیی دیاریكراو نییە، بەاڵم بۆ وشیاری جیهانی 
شێوەیەك  هەر  بە  پێیە.  وەاڵمیان  ئوممە  دەوڵەتی 
بێت، فرەكەلتورگەرایی و توانەوەی ڕەگەزی بۆ هەمان 
مەبەست شكستی هێنا: موسوڵمانان لە خۆرئاوا بەرەو 
ناسنامەی ڕەگەزی و كەلتوری هەنگاو نانێن، بەڵكو 
دەیانەوێت تەنها وەك باوەڕدارێكی كۆمەڵگە بناسرێن. 
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لە بەریتانیای مەزن موسوڵمانە دووبارە لەدایكبووەكان 
گرنگی بە كەلتوری كۆمەاڵیەتی نادەن، بۆیە وەاڵمیان 
نییە.  پێ  كۆمەڵگە  نەریتپارێزەكانی  سەركردە  بۆ 
لەالیەكی ترەوە سێكوالریستی فەرەنسی زۆر سەرسامە 
موسوڵمانان،  نەریتی  كەلتوری  ونبوونی  بینینی  بە 
هاوشان لەگەڵ هێز و توانای ئاینیدا: بااڵپۆشی كتوپڕی 
هەندێك لە خوێندكارە كچەكانی فەرەنسا لە سااڵنی 
ناسراوە،  لەچكەكە«  »كێشەی  بە  كە  نەوەتەكان 
پەیوەندی بە گواستنەوەی كەلتورییەوە نییە، بەڵكو لە 
ئەنجامی بنیادنانی ناسنامەیەكی ئاینی خاوێندا ڕویدا 
لەنێو كچە ڕۆشنبیر و خوێندەوارەكانی قوتابخانەكانی 
فەرەنسا. بۆچونی كۆنترۆڵكراو لە ڕای گشتی فەرەنسادا 
بەرەو  هەنگاوە  كەلتوری  تێكەڵبوونی  كە  ئەوەبوو 
بەعەلمانیكردن. چەمكی ژیانەوەی ڕەگەزی و كەلتوری 
ئاینی وەك زاراوەیەكی بیرلێنەكراوە دەبینرێت، بەاڵم 
هەر ڕوویدا. بەهۆی دامەزراندنی ئەنجومەنی موسوڵمانە 
باوەڕدارەكانی فەرەنسا، حكومەت بە نابەدڵییەوە تەنها 
وەك ئاینێك  دانینا بە بوونی ئیسالم لە فەرەنسادا. 

---------------------------
لێرەوە چ واڵمێك بۆ ئەم هەموو قەیرانە هەنوكەییانە 
ناوەڕاستدا  خۆرهەاڵتی  لە  كێشەیە  ئ��ەو  هەیە؟ 
پرۆسەیەكی  ئەوە  بەڵكو  نییە،  چارەسەرێكی  هیچ 
تەنها  ئیسالمە  بانگەشەكردنی  و  لەكەلتورخستن 
وەك ئاینێك. بەو مانایەی كە دروستكردنی شوێنێك 
خۆرئاوایی  ئاینێكی  وەك  خۆرئاوا  لە  ئیسالم  بۆ 
لە  گوزارشتكردنێك  وەك  نەك   - تردا  ئەوانی  لەنێو 
ڕاستەقینەی  پرۆسەیەكی  ئەوە  كۆمەڵگە.  كەلتوری 
بەعەلمانیكردنە، كە هیچ لەگەڵ ڕیفۆرمی ئایندا ناكات، 
جگە لەوەی دەتوانێ پەرە بە مشتومڕی الهوتی بدات 
كیشوەری  لە  كاسۆلیكی  كەنیسەی  ئ��ەوەی  وەك 
بەجۆرێك  ئەنجامیدا  خۆرئاوادا  لە  بەتایبەت  ئەوروپا 
بەهێزی  پێگەیەكی  بەسێكوالركردن  پرۆسەی  كە 

ئەمەش   - مەسیحی  دیموكراتی  دەركەوتنی  هەبوو: 
وەك قبوڵكردنێكی تەواوەتی كەنیسە بۆ دیموكراسی 
پرۆسەی  بۆ  نیە  پێویستیەك  و  دەرئەنجامێكە   -
بەعەلمانیكردن. دەسەاڵتە سیاسییەكان لە خۆرهەاڵتی 
ناوەڕاستەوە بۆ خۆرئاوا پێویست ناكات نە چاودێری 
بیریارە مۆدێرنە ئاینیەكان بكەن و نە كۆمەكی سیڤیڵ 
و ئیسالمی لیبراڵ بكەن. ئەوان پێویستە جێیەك بۆ 
ئیسالم چێ بكەن بەبێ ئەوەی یاسا و پرینسیپەكان 
ڕێگەیە  باشترین  ڕاستەقینە  پلورالیزمی  بگۆڕن. 
دانیشتوانی  لەگەڵ  ملمالنێ  لە  خۆدەربازكردن  بۆ 
موسوڵماندا كە زۆر جیاوازن لە بونیان وەك هێزێك 
لەالیەن  خۆپیشاندانانەی  ئەو  وەك  كۆمەڵگەدا.  لە 
و جولەكەكانەوە  كاسۆلیك  و  پرۆتیستانت  خەڵكانی 
ئەنجام دەدرا، كۆنزێرڤاتیڤەكان و تەنانەت بۆچوونی 
فەندامێنتاڵیستەكانیش لەبارەی ئاینەوە بەشێوەیەكی 
دەستبەسەرداگیراو دەردەكەوێت لە ژینگەیەكی پلوراڵدا. 
لەڕاستیدا ڕێگەی پلورالیستی ڕێگەی كۆمەڵگەی مەدەنی 
دەدات كە گەنج بێتەوە و بتوانێ نموونەیەكی ئامانجدار 
بۆ گروپە ڕادیكاڵەكان و سەلەفیستەكان بخوڵقێنێت. 
بنەمای  لەسەر  بێت  هەرچۆنێك  دەوڵەت  سیاسەتی 
كۆمەڵگە  و سەركردەكانی  موسوڵمانەكان  تەواوكاری 
گرنگترین  پلورالیستی.  پایەیەكی  لەسەر  بنیادنراوە 
فەندەمێنتاڵە  پەیوەندی  پێویستە  كە  ئەوەیە  شت 
بیانیەكان بە بەنێگەتیڤكردنی ئیسالم الواز بكرێت و 
پابەندبوونی قوڵیان لەگەڵ ڕەفتاری ئاینەكانی تر ڕێگە 
و   Transparency بێت.  شەفافیەت  پێنەدراو 

دیموكراسی لە ئامانجە سەرەكیەكانن.

سەرچاوە:
 The Roots of Terrorism. Edited :كتێبی

 by Louise Richardson, Routledge
Publisher 2006
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فیكرو فەلسەفە77

ت��ی��ۆری  شکستی  خ��س��ت��ن��ه ڕووی  س���ه ره ت���ا: 
دادپه روه ری

»تیۆریه ک  کتێبه که یه وه  باڵوکردنه وه ی  له کاتی 
ڕاوڵز  ئێستا، جۆن  تا  دادپه روه ری«  ده رباره ی 
له سه ر  خۆیه تی  دیدی  مشتوماڵکردنی  خه ریکی 
ڕه وایی.  وه ک  خستنه ڕوویه تی  و  دادپ��ه روه ری 
له سه قامگیری  که جۆرێک  ده رکه وت  بۆی  ئه و 
پلورالیزمێکی  )که  دیموکراتدا  کۆمه ڵگای  له 
ئه خالقییه کانی(  دیده  چڕوپڕی  به اڵم  ماقووڵ 
له گه ڵ  نابێت  هه ماهه نگ  که  ده بێت،  پێویست 
ئ��ه ودا  تیۆرییه که ی  له  سه قامگیرییه ی  ئ��ه و 
ڕاوڵ��ز،  ک��راوه.  پێشنیار  دادپ���ه روه ری  له سه ر 
له مه ڕ  خۆی  پره نسیپه کانی  تیۆریه که یدا  له 
سیسته ماتیکی  دیدێکی  وه ک  دادپ����ه روه ری 
یوتیلیتاریانیزم  دیدی  به رامبه ر  له  ئه لته رناتیڤ 
ک��ردووه  وێنا  النفعیه(  )ب��ه رژه وه ن��دگ��ه رای��ی- 
)پێشه کی لیبراڵیزمی سیاسی، مارتین ل 737-
وه ک  دادپه روه ری  وێناکردنی  به   به اڵم   .)738
ئه ویش  ساده یی  به  زۆر  که  ده رکه وت  ڕه وایی 
ناهه ماهه نگ  که  بوو  تر  چڕوپڕی  دۆکترینێکی 
بوو له گه ڵ دۆکترینه ماقووڵه کانی تری له بابه ت 
ئه وه  کانت.  ئه خالقی  تیۆری  و  یوتیلیتاریانیزم 
باشڕێکخراوی  کۆمه ڵگای  که  بوو  ئه وه  مانای 
ناواقیعی  ئایدیالێکی  ڕه وایی  وه ک  دادپه روه ری 
بۆی  ڕاوڵ��ز  دی��م��وک��رات.  کۆمه ڵگای  ب��ۆ  ب��وو 
که  بوو  ئه وه  تیۆریه که  شکستی  که  ده رکه وت 
دیدگای  جۆر  دوو  لەنێوان  نه کردبوو  جیاوازی 
مۆراڵی  تیۆرێکی  ئه وانیش:  جیاواز،  مۆڕاڵی 
ڕوو،  خستۆته  دادپ��ه روه ری  گرفتی  که  چڕوپڕ 

که  دادپ���ه روه ری  بۆ  سیاسی  دیدێکی  له گه ڵ 
چڕوپڕ  تیۆرییه کی  هه موو  له  بوو  سه ربه خۆ 
)مارتین ل738(. ئه م جیاوازیدانانه و هه روه ها 
»لیبراڵیزمی  تریشی  کتێبه که ی  خوێندنه وه ی 
له و  تێگه یشتن  بۆ  گرنگه  یه کجار  سیاسی« 
گواستنه وه یه ی له تیۆری ڕاوڵز بۆ دادپه روه ری 
و  جیاوازیدانانه  ئه و  هه وڵده ده م  من  ڕوویداوه. 
ئه وه ی چۆن کارده کات و چۆن شکڵ وه رده گرێت 
و ت��ی��ۆری ت���ازه ی ئ��ه و ل��ه س��ه ر دادپ����ه روه ری 

ڕوونبکه مه وه.

چڕوپڕ  مۆراڵی  تیۆریه کی  مه رجه کانی 
سیاسی  دیدێکی  مه رجه کانی  هه روه ها 

بۆ دادپه روه ری

ڕاوڵز پێی وایه تیۆرێکی مۆراڵی بۆ ئه وه ی چڕوپڕ 
و کامڵ بێت ده بێت ئه م مه رجانه ی خوواره وه ی 
به  بێت  په یوه ندیدار  ده بێت  یه که م  بێت.  تێدا 
ژماره یه کی فراوان له خه ڵک. ئه مه ئه و خاڵه یه 
و  کامڵ  ده بێته  بێت.  گشتی  لێده کات  وای  که 
چڕوپڕ »کاتێک ئه و پرس و دیدگایانه ده گرێته 
خۆی که په یوه ندیداره به وه ی چی به نرخه له 
کاراکته ر  ئایدیاڵه کانی  هه روه ها  مرۆڤدا،  ژیانی 
نا- هه ڵسوڕانی  له  که  شه خسی،  فه زیله تی  و 
بکرێن...«.  تێبینی  ده بێت  ئێمه دا  سیاسی 
)لیبراڵیزمی سیاسی ل175( له الیه کی تره وه، 
گشتی  و  چڕوپڕ  تیۆریه کی  له  سیاسی  دیدێکی 
مۆراڵییه  »دیدێکی  چونکه  جیاده بێته وه 
گ��ه ڕ...«  خ��راوه ت��ه  دیاریکراو  خه ڵکێکی  بۆ 
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حاڵه ته دا  له م  ل175(  سیاسی  )لیبراڵیزمی 
سه ره کی  بونیادێکی  »بابه ته که«  خه ڵکه که 
سیاسی  دیدگای  به اڵم  دیموکراته.  کۆمه ڵگای 
هه یه.  دیکه ی  گرنگی  جیاکاری  خه سڵه تی  دوو 
دیدێکی  قبووڵکردنی  له  که  ئه وه یه  یه کێکیان 
هیچ  ب��ه  نییه  وابه سته  که سێک  سیاسیدا، 
قووڵتر.  چڕوپڕی  تیۆرییه کی  ی��ان  دۆکترین 
سیاسی  دی��دی  که  ئه وه یه  تریشیان  ئ��ه وه ی 
بنه ڕه تی  ئایدیای  هه ندێک  له ناو  هه یه  ڕیشه ی 
گشتی  سیاسی  کلتوری  »له ناو  دیاریکراودا 
)لیبراڵیزمی  په نهانه«.  دیموکراتدا  کۆمه ڵگای 

سیاسی ل175(

و  دادپ����ه روه ری  ب��ۆ  سیاسی  دی��دگ��ای 
سیاسی سه قامگیری  گرفتی 

 ئ���ه م خ��ه س��ڵ��ه ت��ان��ه ی دی��دێ��ک��ی س��ی��اس��ی بۆ 
ڕاوڵ��ز  چ��ۆن  که  بنه ڕه تگه لێکن  دادپ����ه روه ری، 
سه قامگیری  گرفتی  چاره سه رکردنی  پێشنیاری 
بۆ  سیاسی  دیدێکی  له کاتێکدا  ده دات.  سیاسی 
دادپه روه ری که ڕه گوڕیشه ی هه یه له و ئایدیایانه دا 
که »له کلتووری سیاسی گشتیدا په نهانن«، ئه وه 
هه ڵناگرێت.  مشتومڕ  سروشتدا  له  مه سه له یه که 
هاودژ،  دیدگه لی  به  که سانێک  بۆ  ڕێیتێده چێت 
که  به وه ی  بن  ڕازی  ماقووڵه وه،  چڕوپڕی  به اڵم 
باشتر وایه ڤێرژنی دادپه روه ری زۆر له گه ڵ دیدگای 
سیاسی  دیدگای  ئیتر  بێت.  هه ماهه نگ  ئه واندا 
به یه کداچوونی  بابه تی  ده بێته  خۆیدا  له  خۆی 
کۆده نگی یاخود یه کتربڕینی کۆده نگی ده رباره ی 

دادپه روه ری. )لیبراڵیزمی سیاسی ل15(

به اڵم ئه و ئایدیا په نهانانه چین؟ به پێی ڕاوڵز سێ 
دیموکراتیدا  کۆمه ڵگایه کی  له  بنه ڕه تی  ئایدیای 
ب��ه پ��ه ن��ه��ان��ی ه���ه ن. »ئ��ای��دی��ای ڕێ��ک��خ��ه ری 
سیستمێکی  »کۆمه ڵگا  که  ئه وه یه  ناوه ندی« 
ڕه وای هاوکاریه به دێژایی کات، له نه وه یه که وه 
بۆ نه وه ی دوواتر«. )لیبراڵیزمی سیاسی ل14( 
ئه وه  یاوه ری دوو ئایدیای تره له پاڵیا: ئایدیای 
ئه وه ی هاواڵتییان تاکه که سی یه کسان و ئازادن، 
وه هه روه ها ئایدیای ئه وه ی که »کۆمه ڵگایه کی 
سیاسی  دیدێکی  به  کۆمه ڵگایه که  باشڕێکخراو 
ڕێکخراوه«.  کاریگه رانه  به  دادپه روه ری  له مه ڕ 
ئه وانه  بۆ  ڕاوڵ��ز  ل14(  سیاسی  )لیبراڵیزمی 
سیاسی  دی��دێ��ک��ی  ک��ه  ده ک���ات  زی���اد  شتێک 
کۆمه ڵگادا.  ستراکتۆری  له  بنه ڕه تییه  بابه تێکی 
دوواج���ار،  ل14-11(  سیاسی  )لیبراڵیزمی 
به  خۆی  بنه ڕه تییه کانی  ئایدیا  ڕستی  ڕاوڵ��ز 
بنه ڕه تی«  »دۆخ��ی  ئایدیای  هێنانه ناوه وه ی 
له  به وه ی  ئایدیایه  ئه م  ئێستا  ده کات.  ته واو 
 - زه روره ت  به   – گشتیدا  سیاسی  کلتووری 
جودا  دی  ئایدیاکانی  ڕستی  له  نییه،  په نهان 
وه ک  له به رچاوگرتنی  ئه وه  له بری  ده بێته وه. 
ئاوێزانکردنی  بۆ  پێویسته،  میانگیر  مۆدێلێکی 
نه خشه یه کی  له ناو  تر  بنه ڕه تییه کانی  ئایدیا 

سازگار بۆ دادپه روه ری.

ده رباره ی  تیۆریه ک  له  گۆڕانکاریه کان 
دادپه روه ری

 ل��ێ��ره دا گ��ۆڕان��ێ��ک ب��ه س��ه ر ڕۆڵ���ی »دۆخ��ی 
بنه ڕه تی« وه ک ئه وه ی له تیۆریه که یدا هاتووه، 
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دادپ���ه روه ری،  ده رب���اره ی  تیۆریه ک  له  دێ��ت. 
به  ڕه وایه تی  داوه  هه ر  نه ک  بنه ڕه تی  دۆخی 
چوارچێوه یه کی  به ڵکو  دادپه روه ری.  پره نسیپی 
داموده زگا  بۆ  زه مینه  که  دیاریکردووه  سیاسی 
ده بن  پێویست  که  ده کات  ساز  دیموکراتیه کان 
دووی  ڕه وایی )چاپته ری  وه ک  دادپه روه ری  له 
ل  مارتین  دادپ���ه روه ری؛  ده رب��اره ی  تیۆریه ک 
»لیبرالیزمی  تریدا  نووسینه که ی  له   )750-749
خاکه ڕای  ئه رکێکی  بنه ڕه تی  دۆخی  سیاسی«، 
هه یه. له وێدا عه وداڵی ئه وه یه پیشانی بدات که 
ته نیا ئه و سێته دیاریکراوانه ی پره نسیپ که به 
سازگارن  نه خشێنراون،  ماقووڵ  پلورالیزمێکی 
کۆمه ڵگای  له  بنه ڕه تیانه ی  ئایدیا  ئه و  له گه ڵ 
سیاسی،  )لیبرالیزمی  په نهانن.  دیموکراتدا 

ل29-22(
مانای  بنه ڕه تی،  دۆخی  ڕۆڵی  له  گۆڕانه  ئه و 
به  ڕه وای��ه ت��ی��دان  پرۆسێسی  ل��ه  گۆڕانیشه 
ل��ێ��ره دا  ئیتر  ڕه وای����ی.  وه ک  دادپ�����ه روه ری 
ئ��ه وه  ه��ه ی��ه.  ق��ۆن��اغ��ی  دوو  پرۆسێسێکی 
بنه ڕه تی،  دۆخی  که  ئه وه ی  بۆ  سه رده کێشێت 
له  ه��ه ب��ێ��ت  ک��ه م��ت��ری  گرنگییه کی  ئێستا 
وه ک  دادپ����ه روه ری  ک��ه  ئ��ه وه ی  دیاریکردنی 
له گه ڵ  ته واو  که  بێت  دیده  تاکه  ئه و  ڕه وایی 
دیموکراتدا  کۆمه ڵگای  بنه ڕه تییه کانی  ئایدیا 
ئه رکێکی  ئ��ه وه ی  له گه ڵ  به اڵم  بێت.  سازگار 
گرنگه.  زۆر  هێشتا  ب��ه اڵم  هه یه،  خ��اک��ه ڕای 
وه ک  دادپ���ه روه ری  که  ئ��ه وه ی  نیشاندانی  بۆ 
نیشانیداوه  ڕاوڵز  دیدگایه،  سازگارترین  ڕه وایی 
که  پشتبه خۆبه ستوو«شه  »دیدگایه کی  که 
تیۆریه کی  یاخود  دۆکترین  هه ر  له  سه ربه خۆیه 

مۆڕاڵی چڕوپڕ )لیبرالیزمی سیاسی الپه ڕه کانی 
10، 40، 144(. ئه م سه ربه خۆییه مانای ئه وه یه 
له  به ژماره یه کی جیاواز  بلکێنرێت  که ده کرێت 

دیدگای چڕوپڕی ماقووڵ.

پێداویستی  و  سیاسی  سه قامگیری 
زیاتر بۆ »یه کتربڕینی کۆده نگییه کان«

چ��اره س��ه رک��ردن��ی   ب��ۆ  هێشتا  ئ��ه م��ه  ب���ه اڵم 
ئاماژه ی  پێشه وه  له  که  سه قامگیری  گرفتی 
هه نگاوێک  ده بێت  ڕاوڵ��ز   نییه.  کافی  پێدرا، 
ب��دات  نیشانی  و  پ��ێ��ش��ه وه  ب��ڕوات��ه  زی��ات��ر 
که سانی  ب��ۆ  ئ��ه و  سیاسییه که ی  دی��دگ��ا  ک��ه 
دیدگا  له چاو  یه که  ژم��اره  ب��ژاره ی  م��اق��ووڵ، 
بۆ  ڕاوڵز  ئه رگومێنتکردنی  تر.  سیاسییه کانی 
»یه کتربڕینی  ئایدیای  خستنه ڕووی  خاڵه،  ئه م 
ل15(  سیاسی  )لیبراڵیزمی  کۆده نگییه کانه«. 
سه رجه می  له  »پێکدێت  کۆده نگی  یه کتربڕینی 
دژه کان،  ماقووڵه  فه لسه فییه  ئاینییه،  دیده 
هه روه ها ئه و دۆکترینه ئه خالقیانه ی که توانای 
نه وه یه کی  بۆ  نه وه یه که وه  له  هه یه  مانه وه یان 
هه یه  شوێنکه وتووانی  له  زۆر  ژماره یه کی  و  تر 
ڕه وادا،  زۆر  و  که م   ده ستووری  ڕیژێمێکی  له 
دید  دادپ��ه روه ری  بۆ  پێوه ر  که  ڕیژێمێکدا  له 
سیاسی  )لیبراڵیزمی  سیاسییه«.  پێوه رێکی  و 
کۆده نگییه کان  پێکداچوونی  زه رووره تی  ل15( 
دیدێکی  خاوه نی  ئه وانه ی  چونکه  ئاراوه  دێته 
مۆڕاڵی تێروته واون ده بێت به دوای زه مینه یه کی 
ده رباره ی  کۆده نگی  ئه وه ی  بۆ  بگه ڕێن  گشتیدا 
بهێنن.  به ده ست  دادپ��ه روه ری  پره نسیپه کانی 



22

بارودۆخه ڕاسته قینه کانی ژیان له کۆمه ڵگایه کی 
ده نێت  تاکه که سه کانه وه  به  پاڵ  دیموکراتدا 
دیدێکی سیاسی قبووڵ بکه ن که له پێکداداندا 
ی��ه ک��ت��ردا.  چ��ڕوپ��ڕه ک��ان��ی  دی���ده  ل��ه گ��ه ڵ  نیه 
سیاسی  دیدگای  ل134(  سیاسی  )لیبڕاڵیزمی 
هۆ.  دوو  له به ر  نییه  مشتومڕهه ڵگر  ڕاوڵ��ز 
بنه ڕه تییه کانی  ئایدیا  له ناو  که  ئه وه یه  یه که م 
هه موو  که  هه یه  بنامه ی  دیموکراتدا  کۆمه ڵگای 
هاواڵتییان به شدارن تێیدا و له الیه ن ژماره یه کی 
تێروته واوه کانه وه  جیاوازه  دی��ده  له  ف��راوان 
دیده  که  ئ��ه وه ی��ه  تریان  هۆکه ی  په سه نده. 
مشتومڕئامێز  بانگه شه یه کی  هیچ  سیاسیه که 
ناکات.  ماقووڵه کان  تێروپڕه  دیده  ده رب��اره ی 
دی  دیده کانی  بانگه شه ی  له  به گومانه وه  نه 
ئه وه  له بری  به بێبایه خییه وه.  نه  ده ڕووانێت، 
عه وداڵی ڕه خساندنی زه مینه یه که بۆ هاواڵتییان 
بێته  بابه تێک  چی  ئه وه ی  له سه ر  بڕیاردان  بۆ 
بابه تێک  چی  و  سیاسییه وه  ئه جێندای  ن��او 
 )152-152 ل  سیاسی  )لیبراڵیزمی  الببردرێت. 
ئه وه   بانگه شه ی  ڕاوڵز  ئه مانه  به له به رچاوگرتنی 
بۆ دادپه روه ری،  ده کات که پره نسیپه کانی ئه و 
تێروته واوی  دی��دی  که  که سانێکه وه  له الیه ن 
به  ده بێت  هه یه،  ناسازگاریان  به اڵم  ماقووڵ، 

به یه کداچووه کان. کۆده نگییه  بۆ  بابه تێک 

یان  ب��ه ی��ه ک��داچ��ووه ک��ان  کۆده نگییه 
یه کتربڕه کان به رامبه ر »په سه ندکردنی 
ج���ی���اوازی ی��ه ک��ت��ر- ڕازی����ب����وون به 

ناڕازیبوون«

کۆده نگی  ئایدیای  ل��ه  تێگه یشتن  باشتر  ب��ۆ 
ده کاته وه  ڕووب��ه ڕوو  ئ��ه وه  ڕاوڵ��ز  به یه کداچوو، 
ڕێککه وتن  گه یشتنه  بۆ  تر  ڕێگایه کی  له گه ڵ 
»ڕازیبوون  ئه ویش  که  سیاسی،  دیدێکی  له سه ر 
به ناڕازیبوون«. ڕاوڵز، وای ده بینێت که یه کێک 
ئه و، کۆده نگییه که که  تیۆریه که ی  نه یاره کانی  له 
دروست  خودبه رژه وه ندی  له سه ر  واده رده که وێت 
دادپ��ه روه ری.  پره نسیپی  له سه ر  نه ک  بووبێت، 
له ڕاستیدا له گه ڵ ڕۆڵێکی ناکارای زیاتری »دۆخی 
ڕێیتێده چێت.  لێکدانه وه یه  ئ��ه و  ب��ن��ه ڕه ت��ی«، 
بنه مای  ل��ه س��ه ر  ک��ۆم��ه اڵی��ه ت��ی  کۆده نگییه کی 
که  دێته ئارا  کاتێک  ناڕازیبوون«  به  »ڕازیبوون 
قازانجی  له  که  وایده بینن  جیاوازه کان  الیه نه 
ڕێککه وتنێک  یان  گرێبه ستێک  وابه سته ی  خۆیانه 
واهی  ڕێککه وتنێکی  ئه وه یه  گرفته که  به اڵم  بن. 
الیه نه کانی  پره نسیپی.  بنه ماگه لی  له  خاڵییه 
بکه ن  وێڵ  ڕێککه وتنه که  ئاماده ن  ڕێککه وتنه که 
هه رکاتێک  بکه ون  خۆیان  به رژه وه ندی  دووای  و 
شوێنگه ی  ده تووانێت  وابوو  پێی  له وان  یه کێک 
بکات.  باشتر  دی  ئه وانی  حیسابی  له سه ر  خۆی 
دوو  له  به یه کداچوو  یاخود  یه کتربڕ  کۆده نگی 
ناڕازیبوون«  به  »ڕازیبوون  له  گرنگه وه  الیه نی 
کۆده نگییه که  بابه تی  یه که م،  ده بێته وه.  جیا 
یه کتربڕ  دیدێکی مۆڕاڵییه. دووه م، کۆده نگییه کی 
نه ک  لێکراوه،  مۆڕاڵییه کان جه ختی  بنه ما  له سه ر 
)لیبراڵیزمی  خودبه رژه وه ندی.  بنه ماکانی  له سه ر 
یه کتربڕ  سیاسی ل147( »که واته، کۆده نگییه کی 
بۆ  نییه  کۆده نگییه ک  به ته نیا  به یه کداچوو  و 
دیاریکراو،  ئۆتۆریتی  هه ندێک  په سه ندکردنی 
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ڕێکخستنی  هه ندێک  ل��ه گ��ه ڵ  گونجان  ی��اخ��ود 
سه ر  دادابێته  شانی  که  دیاریکراو  داموده زگایی 
خ��ود-ب��ه رژه وه ن��دی«.  یان  گ��رووپ-ب��ه رژه وه ن��دی 
گرفتی  چاره سه ری  ل147(  سیاسی  )لیبراڵیزمی 
ئاینی  دیدی  چه ندان  یه کگرتنی  له  سه قامگیری 
له  هه ریه که یان  که  دای��ه،  جیاواز  ئه خالقی  و 
دیدی  خۆیاندا  تێروته واوی  ڕوانگه ی  چوارچێوه ی 

سیاسی په سه ند ده که ن. )مارتین ل743(

گ�����ۆڕان ل���ه ه������ه ردوو پ��ره ن��س��ی��پ��ی 
دادپه روه ریدا

ڕه وایه تیبه خشین  پرۆسێسی  له  گۆڕان  له پاڵ 
گۆڕانی  هه ندێک  ڕه وایی،  وه ک  دادپه روه ری  به 
گرنگی تریش هه یه له دیدی ڕاوڵز سه باره ت به 
شێوه یه  به م  دادپ��ه روه ری.  پره نسیپی  هه ردوو 

هاتوون: له »لیبڕاڵیزمی سیاسی«دا 
مافی  ه��ه م��ان  خ��اوه ن��ی  که سێک  ه��ه م��وو  ی��ه ک��ه م: 
مافه  وردی  ت��ه واو  نه خشه یه کی  بۆ  بانگه شه کردنه 
بنه ڕه تییه یه کسانه کان و ئازادییه کان، که ئه و نه خشه یه 
سازگاره له گه ڵ هه مان نه خشه بۆ هه مووان؛ وه له و 
نه خشه یه دا ئازادییه بنه ڕه تییه یه کسانه کان، وه ته نیا 

ئه و ئازادییانه، ده بێت به هاکه یان زامن بکرێت.
کۆمه اڵیه تییه کان  و  ئابووری  نایه کسانییه  دووه م: 
ده بێت  یه که م،  بێت:  تێدا  مه رجییان  دوو  ده بێت 
هه موو  بۆ  که  شوێنگانه ی  و  جێوڕێ  به و  لکابن 
هه لومه رجه کانی  له ژێر  که  کراوه بن  که سانه  ئه و 
ده رفه تی یه کساندان؛ دووه م، ده بێت پتر له قازانجی 
مه حروومترین که سانی کۆمه ڵگادا بێت. )لیبڕالیزمی 

سیاسی، ل5-٦(

وه رب���گ���رم.  دووه م  پ��ره ن��س��ی��پ��ی  ب���اج���ارێ 
فۆرموله بوونی ئه وه له »لیبرالیزمی سیاسی«دا 
ئه وه یه  وه ک  هه ر  و  نه گۆڕاوه  هیچ  تاڕاده یه ک 
دادپ��ه روه ری«دا  ده رب��اره ی  »تیۆریه ک  له  که 
هاتبوو. به اڵم به درێژایی »لیبرالیزمی سیاسی« 
تا ڕاده یه ک هیچ وتووێژێک ده رباره ی پره نسیپی 
له کاتێکدا  ل745-744(  )مارتین  نییه.  دووه م 
ئه وه فه رامۆشکردنێکی گه وره یه وا ده رناکه وێت 
که کاریگه ری هه یه له سه ر سه رجه می ڕۆڵی ئه و 

پره نسیپه له تیۆری دادپه روه ری ڕاوڵزدا.
ناواخنی پره نسیپی  له  گرنگترین گۆڕانکاریه کان 
ده رب���اره ی  »ت��ی��ۆری��ه ک  ل��ه  ک���راون.  یه که مدا 
به م  یه که م  پره نسیپی  ڕاوڵز  دادپ��ه روه ری«دا 
ده بێت  که سێک  »هه موو  ده رده بڕێت:  شێوه یه 
سیستمی  فراوانترین  بۆ  هه بێت  یه کسانی  مافی 
که  یه کسانه کان  بنه ڕه تییه  ئازادییه  گشتی 
هاوشێوه ی  سیستمێکی  له گه ڵ  بێت  سازگار 
ده رب��اره ی  هه مووان.«)تیۆریه ک  بۆ  ئ��ازادی 
دادپه روه ری ل302( له »لیبرالیزمی سیاسی«دا 
ده گۆڕێت،  یه که م  پره نسیپی  سه ره تای  ڕاوڵز 
هه یه«  یه کسانی  مافێکی  که سێک  »هه موو 
بانگه شه یه کی  که سێک  »هه موو  بۆ  ده گۆڕێت 
»سیسته می  ده سته واژه ی  هه یه«،  یه کسانی 
ئ��ازادی��ی��ه ب��ن��ه ڕه ت��ی��ی��ه ک��ان« ده گ��ۆڕێ��ت بۆ 
ئازادییه  و  ماف  وردی  ت��ه واو  »نه خشه یه کی 
گۆڕانکاریانه دا  له م  »ئه وه ی  بنه ڕه تییه کان«. 
شکست  ڕاوڵ��ز  ئ��ه وه ی��ه،  نییه  قایلکه ر  هیچ 
و  گۆڕانکاریانه  ئه و  ڕوونکردنه وه ی  له  ده خوات 
دیدی  ده که نه سه ر  کاریگه ری  که چۆن  ئه وه ی 
ئایا  نموونه،  بۆ  دادپ��ه روه ری.  ده رب��اره ی  ئه و 
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ڕاوڵز، کاتێک بانگه شه ی ئه وه ده کات که ته نیا 
زامن  به هایان  ده بێت  سیاسییه کان  ئازادییه 
ماف  هه ندێک  که  ده نێت  به وه دا  دان  بکرێت، 
و ئازادی دیاریکراو هه ن بنه ڕه تی ترن له ماف 
پێ  بنه مایه ک  چی  له سه ر  تر؟  ئازادییه کانی  و 
له سه ر ئه وه داده گرێت که ئازادییه سیاسییه کان 

له پێشترن؟ )مارتین ل747-745(

ده ره نجام

لێکدانه وه یه کی  ڕاوڵ��ز  سیاسی  لیبراڵیزمی 
ڕه وایه تیبه خشین  چۆنیه تی  بۆ  ده وڵه مه نده 
ڕێکخستنی  ب��ۆ  پره نسیپه کان  میتۆدی  ب��ه 
ئاشکرایه  کۆمه ڵگا.  بنه مایی  ستراکتۆری 
به رهه منه هێناوه  کارێکی  تر  که سێکی  هیچ 
هێشتا  به اڵم  ڕاوڵز.  تیۆریه که ی  ئاستی  بگاته 
یه کێک  جێده هێڵێت.  ئێمه  بۆ  گرفت  هه ندێک 
بداته وه  وه اڵم��ی  ده بێت  ڕاوڵ��ز  گرفتانه ی  له و 
ڕه وایه تیبه خشینی  خستنه به رده ستی  گرفتی 
به  خۆی  سیاسییه که ی  دیده  ناونانی  گرنگه. 
وازی  ڕاوڵ��ز  ڕه وای���ی«،  وه ک  »دادپ����ه روه ری 
ئه و  به رده ستخستنی  بۆ  هێناوه  هه وڵدان  له 
به اڵم  گرنگ.  ڕه وایه تیپێبه خشینی  له  ج��ۆره 
دیده  هۆیه ک  به چی  دوواجار  نازانێت  ئینسان 
پراگماتی  دیدێکی  و  بکات  قبووڵ  سیاسییه که 
ڕووت قبووڵ نه کات. )مارتین ل7٦0( گرفتێکی 
ڕوون  زۆر  که  ئه وه یه  ڕاوڵ��ز  تیۆریه که ی  تری 
بتووانێت  ڕه وای���ی  وه ک  دادپ����ه روه ری  نییه 

تێروته واوه  دیده  بۆ  پێکداچوو  کۆده نگییه کی 
ڕوون  نموونه،  بۆ  بخات.  ده ست  ماقووڵه کان 
)به رژه وه ندگه راکان(  یوتیلیتاریانه کان  که  نییه 
قه ت بتوانن ئه وه قبووڵ بکه ن که ڕاوڵز فه زڵی 
دووه م��دا.  به سه ر  ده دات  یه که م  پره نسیپی 
تیۆره  کۆتاییدا،  له   )7٦0-757 )مارتین 
نوێکه ی ڕاوڵز ئێمه ی له چاره سه ری ئه و پرسانه 
و  بیست  ماوه ی  له  خۆی  که  نه کرده وه  نزیکتر 
پێنج ساڵی ڕابردوودا هێناونیه به ر باس. به اڵم 
کتێبه که ی  )مه به ستی  سیاسی«  »لیبراڵیزمی 
له  گرنگه  کارێکی  ئێستاش  تا  و.ک(  ڕاوڵ��زه، 
فه لسه فه ی سیاسی هاوچه رخدا - که ڕکابه رێکه 
ب��ۆ »ت��ی��ۆری��ه ک ده رب����اره ی دادپ�����ه روه ری« 

)مه به ستی کتێبه که ی تری ڕاوڵزه، و.ک(

سەرچاوەکان:

1 John Rawls, A Theory of Justice, 
Cambridge, MA: Harvard Press, 
1971. Cited in text as Theory. 
2 Rex Martin, »Rawls›s New 
Theory of Justice,« Chicago-Kent 
Law Review, Volume 69: 737,761- 
1994. Cited in text as Martin. 
3 John Rawls, Political Liberalism, 
New York, NY: Columbia University 
Press, 1993. Cited in text as PL. 
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لە پەراوێزی كتێبەكەی ئەمین مەعلوف دا:
شوناسە بكوژەكان
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و. لە عەرەبییەوە: هەورامان وریا قانع
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كێشە گشتییەكەی شوناس خستنەڕووی 
لە  بنچینەیی  شتێكی  بە  گەورەكان،  ڕۆشنبیرە 
ئەویش:  جیادەكرێنەوە،  بچووكەكان  ڕۆشنبیرە 
پاشان  ت��ازەك��ان��ە،  زاراوە  داهێنانی  ت��وان��ای 
و  دەك��ەن  زاراوان��ە  لەم  پێشوازی  دیكە  ئەوانی 
زۆرجار  ئەوەی  بەبێ  بەكاریدەهێنن،  و  دەیبەن 
زاراوانە  ئەو  لەمەوە  بێنن.  داهێنەرەكانی  ناوی 
بەشێوەیەكی بەرفراوان باڵودەبنەوە و گشتاندنێكی 
وایلێدێت دەبێتە موڵكی هەموان.  تا  بۆ دەكرێت، 
پانزە  پێش  تەنها  كە  چەمكانەی  ئ��ەو  نێو  لە 
)شوناسە  زاراوەی  دەرك���ەوت،  لەمەوبەر  ساڵ 
لەو  جگە  وەلێ  مەعلوف-ە،  ئەمین  بكوژەكان(ی 
زاراوەیە، دەكرێ ناوی زاراوەی )جەهلی پیرۆز(ی 
كەلتوورییەكان  )داخرانە  زاراوەی  و  ڕوا  ئۆلیڤییە 
محەمەد  داخ��راوەك��ان(ی  دۆگماییە  دی��وارە  یان 

بێنین. ئاركۆن...هتد 
كتێبەكەی ئەمین مەعلوف، ساڵی 1998 دەركەوت، 
وەاڵم��دان��ەوەی��ەك  وەك  كتێبە  ئ��ەم  دەرك��ەوت��ن��ی 
قەسباخانە  و  تیرۆرستییەكان  تەقینەوە  بۆ  وابوو، 
لە جیهانی عەرەبی و  تەنها  خوێناوییەكان كە نەك 
ئیسالمیدا ئەنجامدران، بەڵكو لە هەموو ئەو ناوچانەدا 
ئەنجامدران كە دەمارگیرییە كۆنەكان، وەك بۆمبێكی 
لەوانە  نموونە  بۆ  تەقینەوە.  تێیاندا  قورمیشككراو 
ناوچەی بەڵقان، بەتایبەت یۆگسالفیای كۆن، ڕواندا، 
تەنها  كوێرانە  توندوتیژی  كەواتە  هتد.  كەمبۆدیا.. 
تایبەت نییە بە ئیسالم و بە موسڵمانان! بەاڵم هیچ 
گومان لەوەدا نییە جیهانی ئیسالمی، بەهۆی ئەوەی 
بزوتنەوە توندڕەوەكان، ئیسالم وەك چەكێكی كاریگەر 
و چاالك بۆ ترساندنی خۆرئاوا و ئەو ڕژێمانەی گوایە 
زیاتر  لەوانی دیكە  بەكاردەهێنن،  بە خۆرئاوان  سەر 
چاوی لەسەرە و بووەتە شوێنی سەرنجدانی هەموان.

دروستی  و  ڕاستی  بۆ سەلماندنی  مەعلوف  ئەمین 

تیۆرەكەی، ئەم نموونەیەمان بۆ دەهێنێتەوە: گەر 
بكردایە  بۆسنییەك  لە  پرسیارت  هەشتاكاندا  لە 
بێ  و  متمانە  پەڕی  بەو  ئەوا  چییە؟  شوناست 
دوودڵی و ڕاڕایی دەیوت: پێش هەموو شتێك من 
یۆگسالفیم. بەاڵم گەر لە نەوەدەكاندا، واتە دوای 
لێكهەڵوەشاندنەوەی  و  ناوخۆ  جەنگی  بەرپابوونی 
بكردایەتەوە،  لێ  پرسیارت  هەمان  یۆگسالفیا، 
دوای  پاشان  بۆسنیم.  موسڵمانێكی  من  دەیوت: 
كۆتایی هاتنی جەنگ و هێوربوونەوەی بارودۆخەكە 
چەندین  بۆ  یۆگسالفیا  لێكهەڵوەشاندنەوەی  و 
دەوڵەت، هەمان پرسیات لێ بكردایەتەوە، دەیوت: 
یەكەمجار بۆسنیم، پاشان موسڵمانم. بۆچی؟  من 
چونكە ئەو هیوادارە واڵتەكەی لە یەكێتی ئەوروپا 
ئاینییەكەی  شوناسە  ئ��ەوە  لەبەر  وەربگیرێت، 
یەكێتی  لە  نەبادا  ئەوەی  لەترسی  ڕوو،  ناخەتە 

ڕەتبكرێتەوە. ئەوروپا وەرنەگیرێت و 
لێرەدا ئەو پرسیارەی لە پەراوێزی كتێبەكەی ئەمین 
مەعلوف-دا، دێتەپێشەوە ئەمەیە: ئایا دەوڵەتانی 
وەك  هەڵدەوەشێنرێنەوە،  عەرەبی  خۆرهەاڵتی 
ڕووی��دا؟  چیكسلۆفاكیا  و  یۆگسالفیا  لە  ئ��ەوەی 
ئێستادا  لە  كە  دۆزەخییەیە  سیناریۆ  ئەو  ئەمە 
تۆقاندووە.  ناوچەكەی  ت��ەواوی  و  سورییەكان 
دەوڵەتی:  سێ  بۆ  عێراق  ئایا  تر،  بەمانایەكی 
سونی  كوردی  عەرەبی،  سونی  عەرەبی،  شیعی 
هەڵدەوەشێنرێتەوە؟ ئایا سوریا بۆ چوار دەوڵەت 
عەلەوی  عەرەبی،  سونی  هەڵدەوەشێنرێتەوە: 
ئەی  سونی؟  كوردی  عەرەبی،  دورزی  عەرەبی، 
لوبنان  بەاڵم  چی؟  بڵێین  لوبنان  بە  سەربارەت 
خودی  لەبەر  دروست  هەیە،  بچوكی  ڕووبەرێكی 
ئەم فاكتەرەیە هەڵوەشاندنەوەی لوبنان زەحمەتە. 
توركیاش  خودی  یەخەی  هەڵوەشاندنەوە  ڕەنگە 
دەوڵەتێكی  وەك  توركیا  هەرچەندە  بگرێت، 
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لەوێش  دەردەكەوێت.  تۆكمە  و  بەهێز  مەركەزی 
هەیە،  سونی/عەلەوی  گەورەی  جیابوونەوەیەكی 
لە  گەورەیەی  جیابوونەوە  ئەو  س��ەرەڕای  ئەمە 
ئەمین  دوات��ر  هەیە.  دا  ت��ورك��ی/ك��وردی  نێوان 
و  كوردەكان  هەرچەندە  دەڵێ  پێمان  مەعلوف 
بەاڵم  مەزهەبن،  سونە  موسڵمانی  توركەكان 
ئەوان لە ڕێگەی ڕژاندنی خوێنەوە، ناكۆكییەكانی 
نێوانیان یەكالیی دەكەنەوە. ئەمە مانای وایە تەنها 
دەكات،  دروست  شوناس  كە  نییە  ئاین  ڕەگەزی 
نەتەوەیش  زمانی  ڕەگەزی  ئەوەشدا  لەپاڵ  بەڵكو 
لە  بگرە  دا.  شوناس  دروستكردنی  لە  بەشدارە 
نەتەوەیی  زمانی  ڕەگەزی  مۆدێرنەدا،  سەردەمی 
زاڵە بەسەر ڕەگەزەكانی دیكەدا، وەك لە كۆتایی 

دەیبینین. توێژینەوەیەدا  ئەم 
لە ڕابردودا ئاین گرنگترین ڕەگەز بوو كە شوناسی 
دیاریدەكرد، كەچی لە سەردەمی مۆدێرنەدا، ئەوە 
ڕەگەزی زمان یان نەتەوەیە، دیاریكردنی شوناس 
مەسەلەكە  ح��اڵ  ه��ەر  بە  دەك��ات��ەوە.  یەكالیی 
لە  نووستووەكان(  )شوناسە  بێت  هەرچۆنێك 
قورمیشكراوەكان  بۆمبە  وەك  شوێنێك،  هەموو 
ئێستادا  لە  و  دەبێتەوە  خەبەریان  وردە  وردە 
خوێناوییەكان،  ناوخۆییە  جەنگە  شێوەی  لەسەر 

بە ڕووماندا دەتەقنەوە.
خاوەنی  زۆرجار  مرۆڤ  پێیوایە،  مەعلوف  ئەمین 
خۆی  الیەنەوە  لەم  ئەو  ئاوێتەییە.  شوناسێكی 
خێزانێكی  لە  مەعلوف  دەهێنێتەوە.  نمونە  بە 
عەرەبییەوە  دورگ���ەی  ل��ە  و  ڕەس��ەن��ە  ع��ەرەب��ی 
خێزانەكەی  گیرساوەتەوە.  لوبنان  لە  و  هاتووە 
سەدەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  و  مەسیحییە  خێزانێكی 
دووەم یان سێیەمی پێش زاین، واتە بە ماوەیەكی 
پێش  تەنانەت  ئیسالم،  سەرهەڵدانی  پێش  زۆر 
ئەوەی خۆرئاوا مەسیحییەت وەربگرێت. ئەو لەبەر 

زمانی  )دایك(  زمانی  و  مەسیحییە  خۆی  ئەوەی 
عەرەبییە، واتە ئەو زمانەی الی زیاد لە ملیارێك 
)دژیەكە-  لە  یەكێكە  ئەمە  پیرۆزە،  موسڵمان 
شوناسەكەی.  و  ژی��ان��ی  گ��ەورەك��ان��ی  التناقظ( 
لەگەڵ  پەیوەندیم  دەڵێت:  بارەیەوە  لەم  مەعلوف 
عەرەبی،  زمانی  لە  بریتییە  موسڵمان،  ملیارێك 
لە  بریتییە  مەسیحی،  ملیارێك  لەگەڵ  پەیوەندیم 
شوناسێكی  خاوەنی  من  لێرەوە  مەسیحی.  ئاینی 
دژیەكم. بگرە سەرەڕای ئەوە مەعلوف شوناسێكی 
ئەوەی  دوای  ئەو  هەیە، چونكە  ئاڵۆزی  ئاوێتەیی 
زمانی  بە  ئیدی  فەرەنسا،  دێتە   197٦ ساڵی  لە 
پێشتر  ئەوەی  دوای  ئەمە  دەنووسێت،  فەرەنسی 
بە زمانی عەرەبی دەینووسی. كەواتە ئەو شوناسی 
كەسێتیەكەی.  باری  سەر  خستە  تازەی  زمانێكی 
ئاوێتەیی  شوناسێكی  بووە  شوناسی  جۆرە  بەم 
پێكهاتەیەك  چەند  لە  یان  ڕەگەزێك  چەند  لە  كە 

پێكهاتووە.
فەرەنسا  ل��ە  ئ���ەوەی  دوای  مەعلوف  ل��ێ��رەوە 
كاتێ  بەناوبانگ،  نووسەرێكی  بووە  و  گیرسایەوە 
دەكەی  ئایا هەست  دەپرسن:  لێی  فەرەنسییەكان 
فەرەنسیت یان لوبنانی؟ ئاوا وەاڵمیان دەداتەوە: 
لەیەككاتدا هەردوكیانم. من لوبنانی و فەرەنسیم، 
فەرەنسیم.  تەنها  بە  نە  و  لوبنانیم  تەنها  بە  نە 
من فەخر بە هەردوو شوناسەكەوە دەكەم و هیچ 
دووفاقی  نابینم:  فاقییەدا  دوو  لەم  كێشەیەك 
شوناس. ئەوە كەسێتی دەوڵەمەند دەكات و هەژاری 
ناكات، ئەمە سەرباری ئەوەی وامانلێدەكات زیاتر 
لێكبووردەبین و ئاسۆی بینینمان فراوانتر دەكات. 
یەك  بەسەر  م��رۆڤ  داخرانی  پێیوایە  مەعلوف 
شوناسە،  ئەو  بۆ  زۆری  دەمارگیری  و  شوناسدا 
جیاواز  دیكەی  ل��ەوی  ڕقمان  وادەك��ات  ئەوەیە 
ئاستەی  ئەو  دەگاتە  ڕقە  ئەم  زۆرجار  ببێتەوە. 
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شوناسە بكوژەكان دروست ببن. هەندێجار ناتوانی 
بەرگەی كەسێكی دیكە بگریت كە لە ڕووی ئاین و 
زمانەوە لە تۆ جیاوازە، بۆیە سەری دەبڕی، یان 

النی كەم ئاوات بە مردنی دەخوازیت.
حاڵەتی  تەنها  ئەو  دەنێت  بەوەدا  دان  مەعلوف 
لەم شێوەیە نییە، هەموو ئەو پەنابەرانەی واڵتانی 
نیشتەجێبوون،  ئەوروپا  لە  و  جێهێشتووە  خۆیان 
یان  ئاوێتەیی  شوناسێكی  بووەتە  شوناسیان 
یان  ئەڵمانیا  لە  توركێك  نموونە  بۆ  دووفاقی. 
ئەوانەی  زۆرب��ەی  فەرەنسا.  لە  جەزائیرییەك 
پەنابەر  واڵت��ان��ی  لە  درێ��ژە  و  دوور  سااڵنێكی 
لەدایكبوون،  لەوێ  ئەوانەی  زۆربەی  بگرە  دەژین، 
جەزائیرین  ئەوانە  ئایا  ئەڵمان؟  یان  توركن  ئایا 
یان فەرەنسی؟ گەر بڵێن ئەڵمانین، ئەوا متمانەی 
و  ل��ەدەس��ت��دەدەن  خۆیان  ئەسڵییەكەی  واڵت��ە 
توركیا وەك ناپاك یان وەك هەڵگەڕاوە لە ئیسالم 
و  جەزائیرییەكان  بۆ  شت  هەمان  دەبات.  ناویان 
ڕاستە  فەرەنسا  لە  تونسییەكان  و  مەغریبییەكان 
خۆیان  ئەسڵییەكەی  واڵتە  لە  لەوانە  زۆرێ��ك  و 
ئەوان  بڵێن  گەر  بەاڵم  گومان.  شوێنی  بوونەتە 
ئەوروپا  واڵتانی  ئ��ەوا  جەزائیرین،  یان  توركن 
نابن،  ڕازی  لێیان  و  س��ەر  دەخ��ەن��ە  گومانیان 
واڵتە  بۆ  وەالئیان  و  دڵسۆزی  وایە  پێیان  چونكە 
تێیدا  واڵتەی  ئەو  بۆ  نەك  خۆیانە،  ئەسڵییەكەی 
دەژین و لە خێروبێرەكەی دەخۆن، ئەوانە تابوری 

پێنجەمن.
دەرئەنجامەی  ئەو  دەگاتە  مەعلوف  ئەمین  لێرەوە 
ك��ە ش��ون��اس، ب��ە پ��ێ��چ��ەوان��ەی ئ����ەوەی لێی 
نییە،  حازربەدەست  پێدراوێكی  تێگەشتووین، 
شوناس  دراب��ێ��ت.  هەتاهەتایە  بۆ  و  ج��ار  ی��ەك 
شتێكە  شوناس  بەڵكو  نییە،  چەقبەستوو  شتێكی 
دەوڵەمەندتر  و  دەبێت  دروست  تازە  پێدراوی  بە 

وەرچەرخاندایە.  لە  بوون  درێژایی  بە  و  دەبێت 
ئەڵمانیا  ل��ە  ت��ورك��ەی  ئ��ەو  پێیوایە  مەعلوف 
پ��ەن��اب��ەرە، گ��ەر ب��ە ت���ەواوی ه���ەردوو ڕەگ��ەزە 
ڕەگەزی  واتە  وەربرگێت:  شوناسی  ئاوێتەییەكەی 
كەسێكی  نابێتە  ئەوا  ئەڵمانی،  ڕەگەزی  و  توركی 
بۆ  شت  هەمان  دەمارگیر.  فێندەمێنیتاڵیستی 
مەغریبییەكی  ی��ان  فەرەنسی  جەزائیرییەكی 
فەرەنسی...هتد  تونسییەكی  یاخود  فەرەنسی 
ڕاستە. تەنها گەنجە هەڵخڵەتاوەكان و فاشیلەكان، 
لە فەرەنسا، زۆر بە توندی ڕەگەزی دووەم، واتە 
پێكدەهێنێت،  شوناسیان  كە  ئەوروپی  ڕەگەزی 
بگرە  فێندەمینیتاڵیست،  دەبنە  و  ڕەتدەكەنەوە 
بەاڵم گەر واڵتانی  دەبنە جیهادییە خوێنڕێژەكان. 
ڕێزی  و  بڕەخسێنێت  بۆ  كاریان  هەلی  پەنابەر، 
خەڵكانی  دەبوونە  بگرێت،  مرۆڤانەیان  كەرامەتی 

توندڕەو؟
دەكرێ هەمان شت سەبارەت بە كرواتییەك بڵێن 
لە  ناتوانێت  ئەو  هێناوە،  سربی  ئافرەتێكی  كە 
لە  چونكە  بكات،  بەشداری  بڕینەكاندا  و  كوشت 
بەر  كوشتنەكە  لە  بەشێك  حاڵەتەكەدا  هەردوو 
خۆشی دەكەوێت. لەوانەیە بەر خێزانە تایبەتەكەی 
خۆی بكەوێت، یان بەر خێزانی ژنەكەی بكەوێت، 
كەواتە  دۆڕاوەكانە.  لە  حاڵەتەكەشدا  هەردوو  لە 
ئیدی بۆ بەشداری لە كوشت و بڕینەكاندا دەكات؟ 
و  مەسیحییە  كرواتی  بپرسن:  هەندێك  ڕەنگە 
بۆچی  كەواتە  ئەی  مەسیحیە،  هەر  سربی-ش 
چونكە  ئەمەیە:  وەاڵم��ەك��ەی  دەك���وژن؟  یەكتر 
جیادەكاتەوە.  لێكتر  ئەوان  مەزهەب  و  ڕەچەڵەك 
ڕەچەڵەكی كرواتی هەمان ڕەچەڵەكی سربی نییە، 
جگە  جیاوازە.  زمانیان  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای  ئەمە 
ئەرسەدۆكسە.  سربی  و  كاسۆلیكە  كرواتی  لەوە 
نێوانیان  لە  مەزهەبی  دوژمنایەتی  ئاشكرایە 
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و  سونە  نێوان  دوژمنایەتی  لە  هیچی  و  بەهێزە 
نییە. لە ئیسالمدا كەمتر  شیعە 

ڕوخسارێكی  چەند  شوناس  دەبینین  شێوەیە  بەم 
تێبینی  بەاڵم  ڕوخسار.  یەك  نەك  هەیە  جیاوازی 
كە  ڕەگ���ەزە س��ەرەك��ی��ی��ەی  دوو  ئ��ەو  دەك��ەی��ن 
هەیە،  شوناس  پێكهێنانی  لەسەر  كاریگەرییان 
سنور  دوا  تا  م��رۆڤ  ئاین.  و  زم��ان  لە:  بریتین 
پەیوەستە بە دینەكەی )مەزهەبەكەی( و هەروەها 
بە زمانەكەیەوە. مرۆڤ بە سروشتی خۆی حەزی 
ئەوە  لەبەر  جیاوازییە،  لە  ڕقی  و  لێكچوونە  لە 
لە دوورترین خاڵی سەر گۆی زەوی، شتێك  گەر 
بەسەر كەسێك لە مەزهەبەكەیدا بێت یان بەسەر 
كەسێكدا بێت كە بە هەمان زمانی ئەم دەدوێت، 
ڕاستەوخۆ هەست بە نزیكایەتی دەكات لەگەڵیدا. 

ئاینی  ئ��ی��س��الم  ت��ەن��ه��ا  ڕاس��ت��ە  ئ��ای��ا 
دەمارگیرییە؟

بەشی دووەمی كتێبەكەی ئەمین مەعلوف تەرخانە بۆ 
ئەم پرسیارە، بگرە دەتوانین بڵێین تەواوی كتێبەكەی، 
بگرە  ك��راوە.  تەرخان  بۆ  كۆتایی،  تا  سەرەتاوە  لە 
هەموو  خەمی  بووەتە  پرسیارە  ئەو  زیاتر  ل��ەوەش 
خۆرئاوا و تەواوی جیهان، لە ئەمریكای باكورەوە بۆ 
ئەوروپای خۆرئاوا بۆ ڕووسیا و چین و هندستان... 
بەو  مەعلوف  ئەمین  بڕوایەدابووین  لەو  ئێمە  هتد. 
پێیەی مەسیحییەكی لوبنانییە و بە دەست هەیمەنەی 
ڕەهای ئیسالم بەسەر جیهانی عەرەبیدا دەناڵێنێت، 
دەداتەوە  پرسیارە  ئەو  وەاڵمی  بەڵێ  بە  ڕاستەوخۆ 
یەكالیی  محەمەد  دینی  لەگەڵ  خۆی  حساباتی  و 
بكەوێتە  زیرەكترە  لەوە  پیاوە  ئەو  بەاڵم  دەكاتەوە! 
پێچەوانەی  ڕاستیدا  لە  شێوەیە.  لەم  قۆرتێكی  نێو 

ئەوە ڕویدا.

كەمینەییەكەی  و  برینەكانی  بە  گوێی  مەعلوف 
و  س��ەرس��وڕم��ان  دووچ���اری  هەمومانی  و  ن��ەدا 
و  جەوهەر  لە  ئیسالم  وتی  كاتی  كرد  دەهشە 
لە  زی��اد  نییە،  دەمارگیر  ئاینێكی  ئەسڵیدا  لە 
كە  ڕۆش��ت  ئاستە  ئەو  تا  بگرە  تر.  ئاینەكانی 
ناوەڕاستی  سەدەكانی  درێژایی  بە  ئیسالم  بڵێ 
و  ب��ووە  لێکبوردەتر  زیاتر  مەسیحی  لە  ك��ۆن، 
و  جوولەكە  كەمینەكانی  سەدەكان  بەدرێژایی 
مەسیحی لە ئامێزی ئیسالمدا ژیاون. ڕاستە ئەوان 
موسڵمانەكان  كە  نەبووە  مافانەیان  ئەو  هەمان 
نەكراون.  بێبەش  ماف  زۆر  لە  بەاڵم  هەیانبووە، 
بە پێچەوانەی كەمینە ئیسالمییەكانی ئەوروپا كە 
لە ڕەگ و ڕیشەوە تەفروتونا كران، وەك ئەوەی 
ڕویدا.  ئیتالیا  خواروی  سقلییەی  و  ئیسپانیا  لە 
چیتر  الذمي(  )زیمە-  سەردەمەدا  لەم  بێگومان 
سەردەمانی  لە  بەاڵم  نییە،  قبوڵكردن  شوێنی 
پێشودا، متمانە و دڵنییاییەك بووە بۆ پاراستنی 
لە  ڕاستە خۆرئاوا  و جوولەكەكان.  مەسیحییەكان 
پاش  واتە  بیستەمەوە،  سەدەی  ناوەڕاستی  دوای 
ئەوەی مۆدێرنەی ڕۆشنگەری هەزمكرد و مافەكانی 
ئ��ەوەی  دوای  تایبەتی  بە  گەاڵڵەكرد،  مرۆڤی 
دووەم  ڤاتیكانی  میانەی  لە  كاسۆلیكی  كڵێسای 
شۆڕشێكی   19٦5 بۆ   19٦2 نێوان  سااڵنی  لە  و 
الهوتی گەورەی بەرپاكرد، لە ئێستادا لە جیهانی 

لێکبوردە ترە. ئیسالم زیاتر 
باڵیگرت  شارستانییەوە  ڕووی  لە  خۆرئاوا  لێرەوە 
و بۆڕێكی گەورەی جیهانی ئیسالمی دایەوە، هەر 
بەراورد  بە  ئیسالمی،  جیهانی  دواكەوتنی  لێرەوە 
حاڵەتێكی  ئەمە  بەاڵم  دەرك��ەوت.  خۆرئاوا،  بە 
ئ��ەوەی  وەك  نییە،  هەتاهەتایی  س��ەرم��ەدی 
واقیعە  ئەم  تێیگەیشتوون.  خۆرئاوا  ڕاستڕەوی 
دواكەوتووە گوزارشت لە سروشتی ئیسالم یان لە 
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جەوهەرەكەی ناكات. ئیسالم لە تێڕوانینی ئەمین 
تەواو  نییە،  چەقبەستوو  ئاینێكی  دا،  مەعلوف 
پێیانوایە  زۆر  زۆرینەیەكی  ئەوەی  پێچەوانەی  بە 
ئیسالمیش  چەقبەستووە.  ئاینێكی  ئیسالم 
شۆڕشی  و  گەشەبكات  و  پێشكەوێت  دەتوانێ 
مەسیحیەتی  ئەوەی  وەك  بكات،  قبووڵ  مۆدێرنە 
ئەنجامیدا.  دووەم  ڤاتیكانی  دوای  كاسۆلیكی، 
لە  و  كراوەیە  ئیسالمدا  لەبەردەم  ئایندە  لێرەوە 
ڕۆژانی داهاتودا دووچاری سەرسوڕمانمان دەكات.
بەاڵم مەسەلەكان لە حاڵی حازردا، ئەوە دەخوازێت 
دان بەوەدا بنێن كە بارودۆخی واڵتانی ئیسالمی، 
ڕاستی  بە  بگرە  نییە،  دڵخۆشی  جێگای  هەرگیز 
مەعلوف  ئەمین  لێرەدایە  ئا  نیگەرانییە.  جێگای 
دەخاتەڕوو:  یەكانە  دوای  لە  یەك  پرسیارە  ئەم 
هەمو  ئەم  بۆ؟  بااڵپۆشییە  و  حیجاب  هەموو  ئەم 
بۆ؟  ترسناكە  و  پڕ  هەندێجار  و  غەمبارە  ڕیشە 
بانگەشە توندانە بۆ  ئاگراوی و  ئەم هەموو وتارە 
كوشتن و سەربڕین لەپای چی؟ بۆچی لە مینبەری 
هەینیدا،  ڕۆژان��ی  وتارەكانی  لە  و  مزگەوتەكان 
هەموو مرۆڤایەتی تەكفیر دەكرێت؟ ئایا بە ڕاست 
ئاینێكە  مەسیحی،  ئاینی  پێچەوانەی  بە  ئیسالم، 
بە  ئایا  ئاشتبێتەوە؟  مۆدێرنەدا  لەگەڵ  ناتوانێت 
ڕاست ئیسالم بە سروشتی خۆی و لە جەوهەریدا، 
دژ بە ئازادی و دیموكراسی و مافەكانی مرۆڤ و 

مافەكانی ژنان و ڕۆحی سەدەكانی مۆدێرنەیە؟
)نەخێر( بە  مەعلوف،  ئەمین  مەسیحی  نووسەری 
پرسیارانە  ئ��ەو  ه��ەم��وو  وەاڵم���ی  گ���ەورە  ێكی 
پێچەوانە  پرسیاری  كۆمەڵێ  بگرە  دەدات���ەوە. 
دەخاتە ڕوو: ئایا مەسیحییەت لە جەوهەردا ئاینی 
ئازادییە  ڕێزگرتنی  و  دیموكراسی  و  لێكبوردەیی 
ئاشكرا  و  ڕوون  )نەخێر(ێكی  بە  فەردییەكانە؟ 
وەاڵمدەداتەوە. بۆچی بەو شێوەیە وەاڵمدەداتەوە؟ 

لەبەر ئەوەی هێندە بەسە پەنا بەرینە بەر كتێبە 
بە  مەسیحییەكان  تێبگەین  لەوە  تا  مێژووییەكان 
درێژایی بیست سەدەی ڕابردوو، بە ناوی ئاینەوە 
ئەشكەنجە و چەوسانەوە و كوشتارگای گەورەیان 
بااڵترین  ئەنجامداوە. هەروەها بۆ ئەوەی تێبگەین 
زۆری  هەرە  بەشی  لەگەڵ  كڵێسا،  دەسەاڵتەكانی 
نەبوون  ن��اڕازی  هەرگیز  دیندارەكان،  ئیماندارە 
سوك  بە  و  ڕەشەكان  كۆیلە  بە  بازرگانیكردن  لە 
تەماشاكردنی ئافرەت. بگرە بە تەواوی ڕاهاتبوون 
وەك  دیكتاتۆرییەكان،  ڕژێمە  دزێوترین  لەگەڵ 
ڕژێمی فرانكۆ و ساالزار و بینۆشییە. هەروەها بە 
دادگاكانی  جۆری  دزێوترین  مەسیحییەتەوە  ناوی 
پشكنینیان دامەزراند و ئازادی بیروڕا و ویژدانیان 
ناوخۆیی  جەنگی  چەندین  هەروەها  كرد.  قەدەغە 

خوێناویان بەرپاكرد و یەكتریان تەكفیر دەكرد.
لە  كە  كاسۆلیك/پرۆستانت  جەنگەكانی  بڕوانە 
حەڤدەهەم،  تایبەت  بە  و  شانزەهەم  سەدەكانی 
هەموو  ئایا  بەاڵم  گرتبوەوە.  ئەوروپای  سەرتاپای 
جەوهەردا  لە  مەسیحییەت  وای��ە  مانای  ئەوانە 
ڕەگەزپەرستە  ڕەشپێستەكان  بە  دژ  و  ستمگەرە 
هەرگیز.  نەخێر  دەمارگیرە؟  و  دواك��ەوت��ووە  و 
خۆمان  دەوری  چوار  تەماشایەكی  بەسە  هێندە 
دەوڵ��ەت��ە  ل��ە  مەسیحییەت  ببینین  ت��ا  بكەین، 
ئ��ازادی  ل��ەگ��ەڵ  ت���ەواوی  ب��ە  پێشكەوتووەكاندا 
و  مرۆڤ  مافەكانی  و  گوزارشتكردن  و  بیركردنەوە 
ڕەگەزپەرستی  بە  دژ  و  ئاشتبووەتەوە  دیموكراتی 
ئەنجامگیری  لەوەوە  پێویستە  ئایا  تایفەگەرییە.  و 
بكەین و بڵێین جەوهەری مەسیحییەت بەم دواییانە 
)ڕۆحی  بڵێین  یان  ڕاستكراوەتەوە؟  یان  گۆڕاوە 
دیموكراتی( كە لە مەسیحییەتدا هەیە، بە درێژایی 
نۆزدە سەدە كرابوو بە ژێرەوە و داپۆشرابوو، تەنها 

لە ناوەڕاستی سەدەی بیستەمەوە دەركەوت؟
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دەڵێ:  و  دەبێت  ب��ەردەوام  مەعلوف  ئەمین  دواتر 
لەوانەیە پرسیارەكە بە شێوەیەكی هەڵە خرابێتە ڕوو، 
باشترە بەم شێوەیە بیخەینە ڕوو: ئایا دیموكراتی 
بە درێژایی مێژووی جیهانی مەسیحی، داواكارییەكی 
وەاڵمەكە  بێگومان  بووە؟  لەڕادەبەدەر  هەنووكەیی 
دیموكراتی  ئ��ەوە،  س��ەرەڕای  ئایا  بەاڵم  نەخێرە. 
مەسیحییە،  كەلتوورەكەی  كە  جیهانەدا  لەو  توانی 

وەاڵمەكە  بێگومان  ڕەگداكوتێ؟  و  جێگیرببێت 
بەڵێیە. ئەم پێشكەوتنە چۆن ڕوویدا؟ وەاڵمدانەوەی 
ئەم پرسیارە پێویستی بە چەندین كتێبە! من تەنها 
تەماشای  گشتی  شێوەیەكی  بە  گەر  دەڵێم:  ئەمە 
دەبینین  بكەین،  ئەوروپا  كۆمەڵگاكانی  مێژووی 
دروستبوونی كۆمەڵگایەكی ئەورپی ڕێز لە ئازادییە 
ئارا  هاتووەتە  وردە  وردە  بگرێت،  دیموكراتییەكان 
و بە تەواوی و بە یەكجار نەهاتووە، 
هەروەها  هاتووە.  درەنگ  زۆر  بەڵكو 
مەسیحی  كڵێساكانی  گ��ەر  دەڵێم: 
ئ��ەوا  ڕازی��ب��ون،  پێشكەوتنە  ب��ەم 
بێ  كڵێساكان  گشتی  بەشێوەیەكی 
حەز و ویستی خۆیان پەیوەندیان بە 
كردووە  ڕزگاریخوازەكانەوە  بزوتنەوە 
لە  نەبووە  دەستیان  كڵێساكان  و 
بەڵكو  بزوتنەوانەدا،  ئەو  بەرپاكردنی 
بە ناچاری دوایان كەوتبوون. تەماشا 
درێژایی  بە  كاسۆلیكی  كڵێسای  بكە 
مۆدێرنەی  تەكفیری  سەدە،  چەندین 
لیبرالیزمی كردووە. ئەو تەكفیركردنە 
یان  بیستەم،  سەدەی  ناوەڕاستی  تا 
سەرەتای  تا  وردتربین  ئ��ەوەی  بۆ 
بیستەمی  س���ەدەی  شەستەكانی 
خایاندووە. سەرەڕای ئەوە مەشخەڵی 
خەڵكانێكەوە  لەالیەن  ڕزگاریخوازی 
بەرزكرابوەوە كە دیندار نەبوون، یان 
چوارچێوەی  دەرەوەی  لە  زۆرج��ار 
هەرە  بەشی  ب��وون.  دینی  فیكری 
دیندار  مۆدێرنە  فەیلەسوفانی  زۆری 
تەقلیدییەكەی  مانا  ب��ە  ن��ەب��وون، 

وشەكە.
دەڵ��ێ:  م��ەع��ل��وف  ئەمین  پ��اش��ان 

مەعلوف ئەمین 
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كە  بێت  ئەوانە  دڵی  بە  قسانەم  ئەم  لەوانەیە 
بەاڵم  ئاینەكانە.  لە  ڕقیان  گشتی  شێوەیەكی  بە 
سەدەی  لە  بخەمەوە،  بیریان  لەسەرم  پێویستە 
بیستەمدا، گەورەترین كارەسات و دەرد و بەاڵكان، 
لە  بەڵكو  نەهات،  ئاینییەوە  دەمارگیری  لەالیەن 
ئاینەوە  بە  پەیوەندی  كە  هات  دیكەوە  الیەنێكی 
هات  ئایدۆلۆژیایانەوە  و  كەس  ئەو  لەالیەن  نییە. 
مەبەستمان  بوون.  ئاین  نەیاری  ت��ەواوی  بە  كە 
لەوە هێتلەر و ستالین-ە: واتە نازیزم و كۆمۆنیزم. 
دەكرێ مۆسۆلۆنی و فاشییەكانی دیكەشی بخەینە 
سەر. ئەو تاوانانە دەیان ملیۆن مرۆڤیان لەناوبرد. 
لە سەرەتای  بەوەدابنێین  دان  دەبێ  لێرەدا  بەاڵم 
دەمارگیر  بیستەمەوە،  س���ەدەی  حەفتاكانی 
كوێرانەی ئاین، ئەوە لە جیهانی هاوچەرخماندا تا 

ئێستاش، بەرباڵو و بااڵدەستە.

ئیسالم  لە  مەسیحییەت  بەڕاست  ئایا 
باشترە؟

پێیان  خ��ۆرئ��اوای��ی��ەك��ان  گشتی  بەشێوەیەكی 
بگرە  باشترە،  ئیسالم  لە  مەسیحییەت  وای��ە 
پرسیاری  بنەڕەتەوە  لە  سەیرە  پێیان  ئ��ەوان 
ئەو  وەاڵم��ی  وای��ە  پێیان  و  بكرێت  ج��ۆرە  ل��ەو 
بگرە  ناكات.  چەندوچوون  بە  پێویست  پرسیارە 
ئەوانەیان  ع��ەرەب،  ڕۆشنبیرانی  زۆری  بەشێكی 
مۆدێرنیستن،  فشۆڵ  و  ڕوك��ەش  بەشێوەیەكی 
وا  مەعلوف  ئەمین  بەاڵم  هەیە.  بیروڕایان  هەمان 
كتێبەكەشی  تایبەتمەندی  و  بلیمەتییەكەی  نییە، 
ئا لێرەدایە. ئەو بۆ سەلماندنی تێزەكەی كە دەڵێ 
دەمارگیری  ڕێگای  بە  دەك��رێ  ئاینەكان  هەموو 
بە  ئەمەش  بڕۆن،  دا  لێكبوردەیی  ڕێگای  بە  یان 
بینیمان  وەك  وەرچەرخانەكان،  و  بارودۆخ  پێی 

مەعلوف بۆ سەلماندنی ئەو تێزە، توێژینەوەیەكی 
مەسیحییەتدا  و  ئیسالم  نێوان  لە  بەراوردكاری 
سەدەكانی  لە  مەسیحییەت  پێیوایە  ئەو  دەكات. 
ئەمە  جەالد،  بۆ  گۆڕا  قوربانییەوە  لە  یەكەمەوە، 
قوستەنتین  لە سەردەمی حوكمڕانی  ئەوەی  دوای 
ئیمپراتۆریەتی  فەرمی  ئاینی  بە  بوو  دوات��ر،  و 
بوونە  ئەوەی  دوای  مەسیحییەكان  بەڵێ  ڕۆمانی. 
خاوەنی دەسەاڵت و هێز، لە قوربانییەوە بوون بە 
جەالد. بە بیانوی بتپەرستی ئاینی كۆنی ڕۆمانی-
شوێنكەوتوانی  دوای  كەوتنە  و  قەدەغەكرد  یان 

ئەو ئاینە و كەسیان لێ نەهێشتەوە.
كەچی ئیسالم لە سەردەمی زێڕینی خۆی، واتە ئەو 
كاتەی بەغداد دواتر قورتوبە، بە ڕووناكی زانست 
ڕووناك  جیهانیان  ئەدەبەكەیان،  و  فەلسەفە  و 
بە چی  بەاڵم  بوو.  لێكبوردە  ئاینێكی  دەكردەوە، 
دەچێ ئێمە گۆرانی بە شان و باڵی باو و باپیران 
ئێستامان  كەچی  هەڵدەین،  كۆنەكاندا  نەمرییە  و 
پێدەكات  باوەڕمان  كێ  بێت؟  نووتەك  و  تاریك 
ڕاهیبەكان  گەر  لێكبوردەیە،  ئاینێكی  ئیسالم 
گۆشاوگۆش  فێندەمێنیتاڵیستەكانەوە  لەالیەن 
ڕۆشنبیرانی  خ��ودی  بینیمان  بگرە  سەرببڕێن؟ 
منداڵەكانیان،  چاوی  لەبەر  هەندێجار  جەزائیر 
بەو وێنە نەمرەی  باوەڕ  دراونەتە بەر چەقۆ! كێ 
ئیسالم دەكات، گەر گەشتیارەكان لە میسر و لە 
غەیری میسر، بدرێنە بەر دەستڕێژی كاڵشینكۆف 
دواییانە  بەم  هۆكارەیە،  ئەم  لەبەر  بكوژرێن؟  و 
چەمكی دەمارگیری كوێرانە، تەنها پەیوەست بووە 
بە ئیسالمەوە و خەڵكی ئەوەیان لەبیركردووە كە 
گەر  لێرەوە  كردووە.  چی  ڕابردوودا  لە  مەسیحی 
بەر  مێژوویی  چوارچێوەیەكی  نێو  لە  كێشەكە 
مەسەلەكان  حەقیقەتی  لە  ئەوا  نەبینین،  فراواندا 

تێناگەین.
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ئەمەیان  عەرەب  ڕۆشنبیرانی  گشتی  بەشێوەیەكی 
ع��ەرەب  ڕۆشنبیرانی  مێژوویی.  هەستی  نییە: 
دەدەن  مەسەلەكاندا  بەسەر  حوكم  خێرایی  بە 
نێو  بخەنە  مەسەلەكان  نییە  ئەوەیان  توانای  و 
دیدگایەكی بەراوردكاری دوور مەودا. بەاڵم ئەمین 
مەعلوف، لەگەڵ ئەو هەموو هەڵچوون و تەقینەوە 
تەسلیم  كەچی  هاوچەرخە،  ئیسالمییە  و  ئوسوڵی 
پێمان  بەڵكو  نابێت،  خێڵەكییەكانی  غەریزە  بە 
بیرۆكەیە  بەو  ژیانم دژ  درێژایی هەموو  بە  دەڵێ: 
لێكبوردەییە  ئاینی  مەسیحی  دەڵێ  كە  تێدەكۆشم 
ئەوە  هەرگیز  دەمارگیرییە.  ئاینی  ئیسالم  و 
ئازادی  و  مۆدێرنە  ئاینی  نییە مەسیحییەت  ڕاست 
و  كۆیالیەتی  ئاینی  ئیسالم  و  دیموكراتییە  و 
ستمگەری و تاریكبینییە، ئەمە بە هیچ شێوەیەك 
ڕاست نییە. ئەم بیرۆكەیە هەڵەیە و مەترسیدارە، 
ل��ەب��ەردەم  ك��ەم،  الن��ی  ئایندە  دەرگ��ای  چونكە 

دادەخات. موسڵماندا  ملیارێك 
بە مانایەكی تر مەعلوف خۆی لە نێو ئەم قەفەزە 
بەند  ئیسالم،  بە  نەیار  ئەزەلییەی  ئایدۆلۆژییە 
ناكات، وەك ئەوەی كۆنزەرڤاتیڤە تازەكانی خۆرئاوا 
دەیكەن. تایبەتمەندی كەسێتی ئەمین مەعلوف ئا 
لێرەدایە، بۆچی؟ لەبەر ئەوەی خۆرئاوا لە میانەی 
پاریسەوە، هەموو دەرگاكانی خۆی بۆ كردووەتەوە، 
سەر  هێرشكردنە  مەیلی  تەسلیمی  مەعلوف  دەكرا 
ئیسالم ببێت كە لە خۆرئاوادا بەرباڵوە، بە تایبەت 
لە دوای 11 سێپتێمبەرەوە، بەاڵم مەعلوف ئەوەی 
ئەدەبییەكەی  خەاڵتە  بەرزترین  فەرەنسا  نەكرد. 
بەم  بگرە  گۆنگۆر.  خەاڵتی  پێبەخشی:  خ��ۆی 
واتە  نەمرەكان،  كۆڕبەندی  ئەندامی  بووە  دواییانە 
بووە ئەندامی ئەكادیمیای فەرەنسا. كەچی لەگەڵ 
چ  وای  بڵێت.  ئیسالم  بە  قسە  نییە  ڕازی  ئەوشدا 

كوڕێكی یاخییە.

بە  و  خۆشدەوێت  فەرەنسای  ڕاستی  بە  ئ��ەو 
بەشێكی دانەبڕاو لە شوناسی دادەنێت، ئەی چۆن 
ئەوە نییە بە زمانەكەی، )واتە زمانی فەرنسی(، 
دەنووسێت؟  فیكرییەكانی  و  ئەدەبی  شاكارە 
كۆنەكەی  شەرابە  و  ئاو  نییە  ئ��ەوە  چۆن  ئەی 
و  كەلتوور  لە  خ��ۆی  نییە  ئ��ەوە  دەخ��وات��ەوە؟ 
بەاڵم  هەڵهێنجاوە.  فەلسەفەكەی  و  ئەدەبەكەی 
نەكردووە،  لەبیر  خۆی  عەرەبییەكەی  ڕەچەڵەكە 
چونكە عەرەبی زمانی دایكە و جیهانی عەرەبیش 
تەنها  بە  نەك  دیكەی شوناسەكەیەتی،  بەشەكەی 
ئەو  عەرەبییە.  فەرەنسی،  لوبنانی،  ئەو  لوبنان. 
و  زمان  دوو  بە  ئەو  ئەوانەیە.  هەموو  یەكجار  بە 
دوو كەلتور خۆی دەوڵەمەند دەكات و هەست بە 
هیچ كێشەیەكیش ناكات. ئەو دوو كەسە لە یەك 

كەسدا.
بە  نابێت  ڕازی  مەعلوف  ئەمین  ڕاستیدا  لە 
ئەوەی  وەك  بكرێت،  ئیسالم  سەركۆنەی  ڕەهایی 
ئەو  دەیكەن.  خۆرئاوا  ڕۆشنبیرانی  زۆری  بەشی 
ویژدان  خۆشدەوێت.  دادپەروەری  و  ویژدانە  بە 
خۆیدا  لە  خۆی  نییە  عەقیدەیەك  دەڵێت  پێمان 
خۆیدا  لە  خۆی  دیكە  عەقیدەیەكی  و  بێت  باش 
لە  ساتێك  لە  عەقیدەیەك  هەموو  بێت.  خراپ 
الیداوە  ڕاست  ڕێگای  لە  مێژووییەكانیدا،  ساتە 
توندوتیژی  ك���ردەوەی  و  ت��اوان  خراپترین  و 
ئەنجامداوە. یان بڵێ شوێنكەوتوانی ئەو كارانەیان 
ئیسالمدا  بەسەر  چۆن  وەك  ئەمە  ئەنجامداوە. 
مەسیحییەتدا  بەسەر  ئاواش  دەكرێت،  جێبەجێ 
جێبەجێ دەكرێت، بگرە بەسەر ئەوانەی كە پێیان 
و  كۆمۆنیزم  وەك  عەلمانییەكان،  ئاینە  دەوترێت 
لیبرالیزمیش،  تەنانەت  بگرە  فاشیزم،  و  نازیزم 
بە  چیان  ئەتۆمییەكان  بۆمبە  دەكرێت.  جێبەجێ 
ئەمریكییەكان  بۆمبە  ناكازاكی كرد؟  و  هێرۆشیما 
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نێوان  جیاوازی  كرد؟...هتد.  ڤێتنام  بە  چیان 
مەسیحییەت  ئ��ەوەی��ە  مەسیحییەت  و  ئیسالم 
ئاشتبووەتەوە،  مۆدێرنەدا  لەگەڵ  دواییانە  بەم 
ئاشتنەبووەتەوە.  هێشتا  جارێ  ئیسالم  كەچی 
ڕێگای  لەسەر  دەڵێ  مەعلوف  ئەمین  وەك  بەاڵم 
پێدەڵێ:  ئاوامان  شتێكی  ئەو  ئاشتبوونەوەدایە. 
مۆدێرنەدا  لەگەڵ  ئیسالم  دێت  ڕۆژێك  مەترسن، 

ئاشتدەبێتەوە.
ئەم  لەسەر  پێداگری  كتێبەكە  دان��ەری  دوات��ر 
نییە  بەرپرس  تەنها  بە  ئیسالم  دەكات:  بیرۆكەیە 
لەو توندوتیژی و تیرۆر و كارەساتانەی لە ئێستادا 
و  پشكنین  دادگاكانی  سەردەمانی  لە  ڕوودەدەن. 
شتیان  هەمان  ئامانەكان،  بێ  ناوخۆییە  جەنگە 
چەندین  دین  لە  جگە  دەووت.  مەسیحییەت  بە 
فاكتەری  لەوانە  هەیە.  ڕۆڵیان  دیكە  فاكتەری 
گەالنی  لەوانە  دیمۆگرافی.  و  ئابوری  و  سیاسی 
بچووك  بە  خۆیان  خۆرئاوا  بە  بەرامبەر  عەرەب 
دادەنێن. لەوانە خراپی گەشەكردن و هەژارییەكی 
كوشندە كە گەالنی عەرەبی و بەشێوەیەكی گشتی 

دەناڵێنن. دەستیانەوە  بە  ئیسالمی 
زۆرج��ار  دەڵ��ێ:  پێمان  مەعلوف  ئەمین  پاشان 
ڕۆشنبیران بایەخ بە كاریگەری ئاین لەسەر میللەتان 
و مێژووەكەیان و ژیانە كۆمەاڵیەتییەكەیان دەدەن، 
میللەتان  كاریگەری  بە  بایەخ  پێویست  وەك  بەاڵم 
كۆمەڵگا  دین  ڕاستە  نادەن.  ئاین  لەسەر  مێژوو  و 
ڕەنگڕێژ  دین  كۆمەڵگاش  بەاڵم  دەك��ات،  ڕەنگڕێژ 
دەكات. ئەم بیرۆكەیە لە ڕۆژگاری زانای كۆمەڵناسی 
سەلمێنراوە.  دۆركهایم«ەوە  »ئەمیل  فەرەنسی 
مەسەلەكە گەشتووەتە ئەو ئاستەی دۆركهایم بڵێ: 
دین كۆمەڵگایە. بە مانای ئەوەی گەر كۆمەڵگایەك 
لە  فیكرەیە  ئەو  ئەوا  هێنا،  فیكرەیەك  بە  بڕوای 

دەسەپێنێت،  خۆی  ڕەهاوە  ڕەزامەندییەكی  ڕێگەی 
گفتوگۆی  بێت  دینێك  فیكرەیە  ئەو  ئەوەی  وەك 
هەموو  لە  لێوەنادرێت.  دەستی  و  ناكرێت  لەسەر 
ئەوانەوە دەگەینە ئەو دەرئەنجامەی كە كۆمەڵگای 
و  زان��س��ت  ڕوون��اك��ی  ب��ە  ڕۆش���ن،  پێشكەوتووی 
فەلسەفە، بە شێوازێكی میهرەبان و لێكبوردەیی لە 
دین تێدەگات. كۆمەڵگایەكی دواكەوتووی نقوومبوو 
نەهامەتی و  ناوەڕاست و  لە عەقڵیەتی سەدەكانی 
دانیشتوان،  گەورەی  زۆربوونی  و  كوشندە  هەژاری 
تێدەگات.  دین  لە  ترسناك،  تاریكی  بە شێوازێكی 

نوقتە سەری دێڕ.
ئایا لە پێكهێنانی شوناسدا دین گرنگترە 

لە زمان یا بە پێچەوانەوە؟

مەعلوف  ئەمین  پرسیارە،  ئەو  وەاڵمدانەوی  بۆ 
لە پێكهێنانی شوناسدا،  ئاوامان پێدەڵێ:  شتێكی 
یەكتر  كێبڕكێی  كە  هەیە  سەرەكی  ڕەگەزی  دوو 
بێگومان  دی��ن-ە.  و  زم��ان  ئەوانیش:  دەك��ەن، 
ئەوا  كۆبوونەوە،  پێكەوە  ڕەگەزە  دوو  ئەو  گەر 
ملمالنێ  یان  كێبڕكی  و  دەبێت  بەهێز  شوناسەكە 
نابێت لە نێوانیاندا. بەاڵم لە زۆربەی حاڵەتەكاندا 
كێشەكان  كاتەوە  لەو  ئیدی  كۆنابنەوە.  پێكەوە 

دەستپێدەكات.
نییە  بەس  تەنها  بە  دین  ئەوەی  سەلماندنی  بۆ 
دێنینەوە:  نموونەیە  ئەم  شوناس،  پێكهێنانی  بۆ 
ئێمە هەموومان دەزانین بەشی هەرە زۆری عەرەب 
یەك  بە  سەر  ئێرانییەكان،  و  كورد  و  تورك  و 
ئاینن، ئەویش ئاینی ئیسالم-ە. بەاڵم ئایا هەمان 
شوناسیان هەیە؟ بێگومان نەخێر. بۆچی؟ چونكە 
جیادەكاتەوە،  لێكیان  زمان  و  نییە  یەك  زمانیان 
لێكیان  نەتەوەییەكانیش  ناكۆكییە  ه��ەروەه��ا 
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نموونە  بۆ  ئەوا  نەبوایە،  ئەوە  جیادەكاتەوە. گەر 
ڕوباری خوێن لە نێوان توركەكان و كوردەكان دا 
نەدەڕژا. ئەوانە هەمویان سەر بە ئاینی ئیسالمن، 
بەاڵم  سونی-ین،  ئیسالمی  زۆریان  زۆربەی  بگرە 
وەك  كوردەكان  لەیەكە.  ڕقیان  زمانەوە  هۆی  بە 
خۆیان  دایكی  زمانی  خودا  بونەوەرەكانی  هەموو 
خۆشدەوێت و دەیانەوێت توركیا ددانی پێدا بنێت 
و وەك زمانی توركی لە قوتابخانەكاندا بخوێنرێت 
كوردی  زمانی  نایەوێت  توركیا  بەاڵم  فێریببن.  و 
بۆ  شت  هەمان  دابنێت.  توركی  زمانی  هاوشانی 
كێشەی  گەورەیی  ڕاستە،  ئێرانییەكان  و  عەرەب 

كورد ئا لێرەدایە.
لە بەرامبەردا زمان هەرچەندە گرنگ و بایەخدارە، 
بەاڵم بەس نییە بۆ پێكهێنانی شوناس. بۆ نموونە 
دەكەن،  قسە  زمان  هەمان  بە  هەموان  بۆسنا  لە 
كرواتییە  ی��ان  ئەردەدۆكسییەكان  سربییە  چ 
كاسۆلیكییەكان یاخود موسڵمانەكان. بەاڵم هەست 
لەبەر  بۆچی؟  پێكدەهێنن.  نەتەوە  یەك  ناكەن 
جیادەكاتەوە.  لێكیان  مەزهەب  یان  ئاین  ئەوەی 
گەرچی  ڕاستە،  عەرەبەكانیش  بۆ  شت  هەمان 

مەسەلەكە الی عەرەب تۆزێك سوكترە.
عەرەبەكان هەمویان بە زمانی عەرەبی قسە دەكەن 
كێشە  بەاڵم  خۆشیاندەوێت.  دایك  زمانی  وەك  و 
جیادەكاتەوە.  لێكیان  مەزهەبییەكان  یان  ئاینی 
بێ  ناوخۆیی  نێوانیاندا جەنگی  لە  بگرە هەندێجار 
ناوخۆی  جەنگی  تەماشای  دەبێت.  بەرپا  ئامان 
عەرەبەكان  موسڵمانە  نێوان  كوشتوبڕی  و  لوبنان 
حازر  حاڵی  یان  بكە.  عەرەبەكان  مەسیحییە  و 
كە  بكە  شیعە  و  سونە  نێوان  ملمالنێی  تەماشای 
گەرچی  دەسوتێنێت.  ناوچەكە  تەواوی  خەریكە 
هەمان  و  زمان  هەمان  بە  سەر  هەمویان  ئەوانە 
ئەدەبی  هەمان  و  پێغەمبەر  هەمان  و  قورئان 

ئەمڕۆن،  تا  جاهیلییەوە  سەردەمی  لە  عەرەبی 
ڕێگرە  ئێستا  تا  مەزهەبییەكانیان  ناكۆكییە  بەاڵم 
و  تۆكمە  نەتەوەیی  یەكێتییەكی  دروستكردنی  لە 
یا  لوبنان  یاخود  سوریا  یان  عێراق  لە  چ  پتەو، 

یا بەحرێن...هتد یا كوێت  سعودییە 
گرفتئامێز  خەسڵەتی  دەرخستنی  بۆ  دواج��ار 
خ��وارەوە  چیرۆكەی  ئ��ەم  ش��ون��اس،  دژی��ەك��ی  و 
لە  پەنجاكاندا،  سااڵنی  لە  دەڵێن  دەگێڕینەوە: 
ناوەندی ئیخوان موسلمین، ئەم دروشمە باوبووە: 
موسڵمانێكی پاكستان نەك مەسیحییەكی لوبنان!، 
نزیكترە  لێمانەوە  پاكستانی  موسڵمانێكی  واتە 
لەسەر  دەك��را  بەاڵم  لوبنانی.  مەسیحییەكی  تا 
دەستی موسڵمانە مۆدێرنەكان یان لەسەر دەستی 
پێچەوانە  دروشمێكی  ع���ەرەب،  قەومییەكانی 
باوبوایە: مەسیحییەكی لوبنانی نەك موسڵمانێكی 
لوبنانی  مەسیحییەكی  چونكە  بۆچی؟  پاكستانی! 
مەیلی  هەمان  و  هەیە  دای��ك-ی  زمانی  هەمان 
موسڵمانە  كەچی  هەیە.  ع��ەرەب��ی  قەومیانەی 
پاكستانییەكە، بۆ ئەوەی لێی تێبگەین یان قسەی 
بەم  وەرگێڕە.  بە  پێویستمان  بكەین،  لەگەڵدا 
لە  زیاد  شوناس  مەسەلەی  دەبینن  وەك  شێوەیە 
سەردەمی  لە  ئێمە  گەر  پاشان  ئاڵۆزە.  پێویست 
ناوەڕاستدا  سەدەكانی  عەقڵیەتی  لە  یان  مۆدێرنە 
جیاواز  شێوەی  بە  شوناس  مەسەلەی  ئەوا  بژین، 

دەخرێتە ڕوو.

سەرچاوە: 
االوان، ٦/2014/2
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فیكرو فەلسەفە77

گرامشی
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میر و میری مۆدێرن

نووسینی: حمید عضدانلو
و. لە فارسییەوە: ب. ئاژان

خوێندنەوەیەکی پراکتیکی
لەبارەی بیروڕاکانی مەکیاڤیلی و گرامشی

حکومەتەکان  هەموو  »لێگەڕێن 
هەمیشە  ب��ۆ   ناتوانن  کە  بزانن 
جێی  سیاسەتێکی  ل��ە  پ��ەی��رەوی 
ئاوارتن ئەبێت  متمانە بکەن و بی 

گومان لە هەمویان بکرێت«

مەکیاڤیلی

مەکیاڤیلی
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فیكرو فەلسەفە77

بیروڕاکانی مەکیاڤیلی و گرامشی  بەراوردی گشتی 
لەم  و  هەیە  تر  شوێنیکی  و  بەکات  پێویستی 
تەنها  لێرەدا  لەبەرئەوە  نابێتەوە.  جێی  کورتەیەدا 
واتە  مەکیاڤیلی  بەناوبانگەکەی  نووسینە  بەراوردی 
نوسینە  لە  یەکێک  و   )The prince( میر 
مۆدێرن(  )میری  وات��ە  گرامشی  بەناوبانگەکانی 

)The Modern Prince( ئەکەین.
سیما  ل��ە  زۆرێ��ک  وەک  گرامشی  و  مەکیاڤیلی 
زۆریان  وتوێژی  سیاسی،  بیری  بەناوبانگەکانی 
وروژاند. هەندێک بڕوایان وایە مەکیاڤیلی شۆڕشێکی 
لە بیری سیاسیدا بەرپا کردووە، هەندێکی دی تەنیا 
بە دووبارەکەرەوەی ڕوانینە سیاسیەکانی سەردەمی 
هەندێکی  تر،  زمانێکی  بە  بەاڵم  ئەزانن،  دێرینی 
بەکارهێنانی  لەبەر  مەکیاڤیلی  وایە  بڕوایان  تریش 
چەمکەکان و میتۆدی تازە لە باسەکانیدا، نەک هەر 
سیمایەکی شۆڕشگێڕانەیە، بەڵکو شۆڕشێکیشی لە 
مێژووی فکری سیاسی و ئەخالقیدا بەرپا کردووە.

سەرەکی  مەسەلەی  وای��ە  ب��ڕوای  برنهام  جیمز 
سەردەمی  تا  دێرینەوە  یۆنانی  س��ەردەم��ی  لە 
لە  سیاسیەکان  تیورە  جیانەبونەوەی  مەکیاڤیلی، 
تەفسیرەکان  لە  یەکێک  بووە.  ئەخالقیەکان  تیورە 
ئەوەیە مەکیاڤیلی هەوڵی جیاکردنەوەی ئەم دوانەی 
لێکۆڵینەوە  داوە. الی ڤیالری »ئامانجی سەرەکی 
پیشاندانی  مەکیاڤیلی  زانستیەکانی  باسە  و 
و  کار  بە  پەیوەندیان  کە  ڕیسایانەیە  و  ڕێ  ئەو 
ڕەفتارە سیاسیەکانەوە هەیە... ماهیەتی تێزەکانی 
زانستی  باڵوکردنەوەی  و  پەرەپێدان  مەکیاڤیلی 
گوڕانکاریەکی  دروستکردنی  بۆ  بووە  دەوڵەتداری 
سەردەمی  سیاسیەکانی  ک��ردارە  لە  ڕاستەقینە 

خۆیدا« .
خۆی  سەردەمی  دەوڵەتداری  شێوەی  مەکیاڤیلی 
تەماشاکردنە،  بەکەم  ئەم  هۆی  ئەکرد.  ڕیسوا 

خراپی  و  سەروبەر  بێ  بارودۆخی  بۆ  ئەگەڕێتەوە 
ڕوانینی  لە  گەرچی  س��ەردەم��ە.  ئ��ەو  ئیتاڵیای 
فەرمانڕەوای  چارەنوس  و  »بەخت  مەکیاڤیلیدا 
لەو  بەاڵم »زۆرێک   . ئێمەیە«  نیوەی کردارەکانی 
بەرهەمی  ئەبێتەوە،  جیهان  ڕوبەڕوی  کارەساتانەی 
بەڕێوبردنی  خ��راپ��ی  و  بێهودەی  و  وری��ای��ی  ن��ا 

شتەکانە« .
جیاوازیەکی  گرامشیدا  و  مەکیاڤیلی  لەنێوان 
سەرەکی و بنەڕەتی لە هەڵسەنگاندن و ڕوانینیاندا 
ئەم  سەرەکیترین  هەیە.  مۆدێرن  کۆمەڵگای  بۆ 
لێکۆڵینەوەی  شیوازی  و  جیهانبینی  لە  جیاوازیانە 
هەردووکیاندا بەدی ئەکرێت. گرامشی کە بیروڕاکانی 
سەرچاوەیەکی مارکسیان هەیە، لە لێکۆڵینەوەکانی 
خۆیدا میتۆدی دیالکتیکی مارکس، واتە پەیوەندی 
چینایەتی،  ناکۆکی  بابەت،  و  خود  دیالەکتیکی 
نەک  کە  ئەهێنێت،  بەکار  پراگماتیزم  و  دترمنیزم 
قوتابخانەیەکی  بەڵکو  فکریە،  قوتابخانەیەکی  هەر 
بونیادی  گۆڕینی  بۆ  »پراکتیک  پراکتیکیشە. 
ئازادی  بۆ  هەروەها  و  سەرمایەداری  کۆمەڵگای 
نامۆبوون...  و  وەبەرهێنان  کۆتوبەندی  لە  مرۆڤ 
ئاشنایەتیەکی  هیچ  مەکیاڤیلی  پێئەچێت  بەاڵم 
)ناکۆکی  و  )وەبەرهێنان(  وەک  چەمکی  لەگەڵ 
سیاسی  ئامانجی  مەکیاڤیلی  نەبێت.  چینایەتی( 
بەم  ب��وو  ئ��ەوە  ب��ۆ  هەوڵیشی  ه��ەم��وو  ه��ەب��وو، 
مەکیاڤیلی  سەرەکی  پایەوپلەی  بگات.  ئامانجانە 
هەوڵیداوە  ئەوەیە،  سیاسیدا  بیرکردنەوەی  لە 
لێکۆڵینەوە لە  سیاسەت بۆ خودی سیاسەت بکات. 
)میر( کتێبی  لە  مەکیاڤیلی  دەرچ��ون��ی  خاڵی 
میر.  جێگەی  لە  پارێزگاریکردنە  و  پاراستن  دا 
دەرهێنانی  ئەگەڕێت  دوایدا  بە  مەکیاڤیلی  ئەوەی 
ئەتوانێت  کە  ڕۆم  مێژووی  لە  بنەمایانەیە  ئەو 
بواری سیاسەت  لە  تێگەیشتن  بۆ  بکات  ڕێنمایمان 
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تر.  زەمەنێکی  لەهەر  ی��ان  خۆمان  زەمەنی  لە 
لە  سەرنج  ئامانجە  بەم  گەیشتن  بۆ  مەکیاڤیلی 
و  تاوتوێکردن  ب��ەدوای  و  ن��ادات  گشتی  ئ��ازادی 
بە  نیە.  ت��ردا  کەسانی  ب��ی��روڕای  لێکۆڵینەوەی 
هەڵگری  مەکیاڤیلی  »میتودەکەی  تر  دەربڕینێکی 
ڕەفتارگەری  کۆمەڵناسانی  کە  نیە  میتودانە  ئەو 
مەکیاڤیلی  ک��ردووە.  پێناسیان  وردی  بە  مۆدێرن 
لێکۆڵینەوەکانی خۆی دروست  بۆ  تاقیگەیەک  هیچ 
نەکردووە،  ئامادە  پرسیارنامەیەکی  هیچ  ناکات، 
هیچ  لەگەڵ  وتوێژی  سیستماتیک  شێوەیەکی  بە 
سیاسەتمەدارێکدا نەکردووە« . لێرەوە ئەکرێت ئەو 
ئەنجامگیریە بکرێت کە مەکیاڤیلی بەمانای وشەی 
ئەمرۆ، زانا یان بیریارێک نیە کە سودی لە میتۆدە 

وەرگرتبێت.  »زانستیەکان« 
)ئەخالقی  ئ��ەوەی��ە  مەکیاڤیلی  هەوڵی  هەموو 
لە   )general ,morality( گ��ش��ت��ی( 
 morality( حکومەت(  یان  دەوڵەت  )ئەخالقی 
زۆربەی  لە  مەکیاڤیلی  جیابکاتەوە.   )of state
باسی  میردا  لە  بەتایبەتی  لێکۆڵینەوەکانیدا 
)ئەخالقی  ن��ەک  ئەکات  دەوڵ��ەت��ی(  )ئەخالقی 
سیاسەت  بواری  هەوڵئەدات  لەالیەکەوە  گشتی(. 
بە  پەیوەندی  کە  جیابکاتەوە  تر  بوارانەی  لەو 
مرۆڤەوە هەیە، و لەالیەکی ترەوە هەوڵئەدات یاسا 
بە  کە  بدۆزێتەوە  سیاسەت  دەرونیەکانی  ڕێسا  و 
ئەخالق  مەزهەب،  هونەر،  لە  جیاوازە  ئەو  بڕوای 
کە  شتێکەوەیە  ب��ەدوای  »مەکیاڤیلی  ئابوری.  و 
ئەیەوێت  و  پەتی،  سیاسەتی  ئەنێن  ناوی  ئەمڕۆ 
دەرونی  لە  ئەکرێت،  شوێنەی  ئەو  تا  بنەماکانی 
خودی سیاسەتەوە دەربهێنێت« . ئەگەر مەبەستی 
ئێمە لە ڕێبازی زانستی ئەمە بێت، ئەوا بەڕاستی 
گەورەترین  لە  یەکێک  بە  مەکیاڤیلی  ئەکرێت 
زانستی  میتۆدی  لە  سودیان  کە  دابنیین  بیریاران 

وەرگرتووە.
بە  تایبەت  ئەخالقی  سیاسەت  مەکیاڤیلی  الی 
گشتی(  ئەخالقی  )سیستەمی  ئەو  هەیە.  خۆی 
سیاسی  ئەخالقی  وایە  بڕوای  بەاڵم  ڕەدناکاتەوە، 
خاوەنی خەسڵەتی تایبەت بە خۆیەتی. ئەوەی بۆ 
پێویستە،  دەوڵەت  لە  پاریزگاریکردن  و  پاراستن 
مەبەستی  پێئەچێت  ئەخالقە سیاسیەیە.  ئەم  هەر 
مەکیاڤیلی لە نووسینی )میر( جیاکردنەوەی بواری 

سیاسەت بێت لە سیماکانی تری ژیانی مرۆڤ. 
خۆیدا  سیاسیەکانی  شیکردنەوە  لە  مەکیاڤیلی 
یەکەم  پێشێ:  ئەهێنێتە  سەرەکی  پرسیاری  دوو 
کاریگەرە؟  میر  پاراستنی جێگەی  بۆ  چ شێوازێک 
سیاسەتدا  لە  بنەمایانە  ئەم  چۆن  ئەبێت  دووهەم 
مەکیاڤیلی  بەکاربهێنین؟.  گشتی  بەشێوەیەکی 
پرسیارە  لە  ئەمڕۆ  کە  ناکات  پرسیارانەش  ئەو 
حکومەتێک  ج��ۆرە  چ  سیاسەتن:  سەرکیەکانی 
نێوان  لە  پەیوەندیەک  چ  گونجاوترە؟  گشتی  بە 
ئەبێت  حکومەتەکان  هەیە؟  سیاسەتدا  و  ئەخالق 
کۆمەاڵیەتی  خ��ۆش��گ��وزەران��ی  ب��ۆ  ش��ێ��وازێ��ک  چ 
بگرنەبەر؟ لە ناوەڕۆکی نووسینەکانی مەکیاڤیلیەوە 
بەدەست دێنین کە ئەو ئارەزوی وەاڵمدانەوەی ئەم 
پرسیارانەی دوای نەبووە، تەنیا بەدوای دۆزینەوەی 
دنیای  لە  تێگەیشتن  و  پەتیەکانی سیاسەت  بنەما 

سیاسەت بۆ خودی سیاسەت بووە.
و  بیروڕا  خاوەنی  مرۆڤ،  مێژووی  قوناغێکی  هەر 
نێوان  پەیوەندی  ب��ووە:  خۆی  گشتی  تێڕوانینی 
بەدرێژایی  مرۆڤ  گشتیەکانی  تێڕوانینە  و  بیروڕا 
مێژوو، باس و وتووێژەکانی هەر قۆناغێک، بەشێک 
سیاسیەکانی  بیرکردنەوە  مێژووی  دیبەیتی  لە 

پیکهێناوە.
لەم چەند دەیەی دواییدا دیبەیتی زۆر لەسەر ئەو 
مەسەلەیە بووە کە ئایا ئەبێت تیورەیەکی سیاسی 
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بەشێوەیەکی سەربەخۆ و لە چوارچێوەی شوێن و 
کاتی خۆیدا بخوێنینەوە، یان ئەبێت لە چوارچێوەی 
هەنوکەدا  کاتی  و  بەرجەستەکانی شوێن  تێڕوانینە 
هەڵسەنگاندنی  لێرەدا  من  مەبەستی  بخوێنینەوە. 
تەنیا  بەڵکو  نیە،  ڕوانینە  دوو  ل��ەم  ی��ەک  هیچ 
)میر( کتێبی  گرامشی  کە  ئەکەم  ئەوە  بۆ  ئاماژە 
خۆیدا  تێڕوانینەکانی  و  بیروڕا  لەچوارچێوەی  ی 

خوێندۆتەوە. 
لە  زیندووە  وتارێکی  )میر(  گرامشی  ب��ڕوای  بە 
و  سیاسی  ئ��ای��دۆل��ۆژی��ای  »تیایدا  ک��ە  زەم��ەن��دا 
ئاوێزان  دراماتیک  بەشێوەیەکی  سیاسەت  زانستی 
ڕەگەزی  دروستکردووە...  ئەفسانەیەکیان  و  بوون 
لە کەسایەتی سەرکردەی  ئەفسانەیە  ئەم  عەقاڵنی 
سوپادا )condottiere( بەرجەستە ئەبێت کە 
مرۆیی  نیمچە  و  قاڵبی  شێوەیەکی  وەک  ئەویش 
خواستی  سمبولی   .)anthropomorphic(
ئەم )خواستە   . گشتی)collective will(ە« 
گشتیە( هەمان ئەو هۆکارەیە کە گرامشی بوونی بۆ 
زەمەنی خۆی بە پێویست ئەزانێت. بەاڵم جیاوازی 
ئەم  مەکیاڤیلی  کە  ئەوەیە  مەکیاڤیلیدا  لەگەڵ 
هۆکارەی بۆ یەکگرتنی ئیتاڵیا بە پێویست ئەزانێت 
و گرامشیش بۆ یەکگرتنی )چینی ڕەوا(، واتە چینی 
لەسەر  هەر  نەک  گرامشی  »جەختکردنی  کرێکار. 
بەدەستهێنانی دەسەاڵت، بەمانا لینینیەکەی، بەڵکو 
ڕەوایەتی  پەیوەندی  لەسەر  بەشێوەیەکی سەرەکی 
ئەرکی  کە  ئامانجێک  ئەخالقیەوە،  ئامانجێکی  بە 
مێژوویەوە  ڕووی  لە  باڵوکردنەوەی  و  پەرەپێدان 
کە  چینێک  واتە  کرێکاردایە.  چینی  ئەستۆی  لە 
نیە،  گەردونی  کۆمەڵناسیەوە  ڕووی  لە  ئەگەرچی 

بەاڵم بۆ بەها گەردونیەکان تێئەکوشێت« .
تەفسیری گرامشی بۆ میری مەکیاڤیلی لەو تەفسیرە 
بڕوای  ویتفیڵد  ئەکات.  بۆی  ویتفیڵد  کە  ئەچێت 

وتاری  سەرەکی  کلیلی  )زەرورەت(  چەمکی  وایە 
ڕێکەوت  ئەوە  ویتفڵدا  دیدی  لە  پێکئەهێنێت.  میر 
لە  زەرورەت��ی  چەمکی  نۆجار  مەکیاڤیلی  کە  نیە 
ناونیشانی  لەژێر  دوا سێ پەڕەی فەسڵی هەژدەدا 
ئەپارێزن؟«  خۆیان  بەڵێنەکانی  میرەکان  »چۆن 
خەسڵەتە  ئەو  وایە  بڕوای  ویتفیڵد  بەکارهێناوە. 
ئەو  بێت،  خاوەنی  ئەبێت  میرێک  کە  زەروران��ەی 
ئامانجی  بە  گەیشتن  بۆ  مەکیاڤیلی  کە  ئامرازانەن 

خۆی، واتە یەکێتی ئیتاڵیا، بەکاری ئەهێنێت.
»وتاری میر دابەشبەکەن بۆ دوو بابەتی دەرەکی و 
ناوخۆی، ئەوکاتە ئەبینن ئەوەی لە هەموو شتیک 
زیاتر شایستەی سەرزەنشتە، پەیوەندی بە مەسەلە 
کە  نیە  مانایە  بەو  ئەمە  هەیە.  دەرەکیەکانەوە 
مەکیاڤیلی پێویستی ئەمەی بە دیدێکی شەیتانیانە 
مەبەستی  لە  ئەمانەوێت  ئەگەر  دەرک��ک��ردووە. 
ڕاستەقینەی میر بگەین، ئەبێت وەک بانگەشەیەک 
بۆ  ئیتاڵیا  ناوچەیی  میرێکی  بۆ  بکەین  تەماشای 

ڕزگارکردنی« .
مەکیاڤیلی شکات لە نایەکبوون و پارچە پارچەیی 
لەبەردەم  ئەو  سەردەمی  ئیتاڵیای  ئەکات.  ئیتاڵیا 
مەترسی یاخیبون و شۆرش و گۆڕانکاری بونیادی 
و خاوەن سوپایەکی الواز بوو. »ئێوە ئەبێ لەوە 
تێبگەن کە لەم سەردەمانەی دواییدا پاش ئەوەی 
کرد  ئیمپڕاتۆری  لە  نکوڵیان  خەڵکی  ئیتاڵیادا  لە 
دنیایەکاندا  مەسەلە  لە  زیاتری  جێگەیەکی  پاپا  و 
چەندان  ب��ۆ  داب��ەش��ب��وو  ئیتاڵیا  بەدەستهێنا، 
دەوڵەت« . الی وتفیڵد »دەوڵەتی ئیتاڵیا لەبەردەم 
مەترسی هێرشێکدا بوو کە توانای ڕوبەڕوبونەوەی 
یەکبگرێت.  بەرامبەریدا  لە  نەیئەتوانی  نەبوو، 
ڕوبەڕوبونەوە  توانای  کە  نەبوو  فەرمانڕەوایەک 
پاشای ئیسپانیا یا ئیمپڕاتۆر یان تەنانەت پاشای 

فەڕەنسای هەبێت...« .
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زەمەنی  واقعی  ڕوون��ک��ردن��ەوەی  بە  مەکیاڤیلی 
بە  کە  دروستئەکات  سەرکردەیەک  وێنەی  خۆی، 
ڕوبەڕوبونەوەی  توانای  پێویستەوە  دەسەاڵتی  بە 
هەبێت.  ئیتاڵیای  یەکخستنی  و  دەرەکی  دوژمنانی 
مەکیاڤیلی  ئ��ەوک��ارەی  لرنر  ماکس  ب���ڕوای  ب��ە 
ئەنجامیدا »بەکارهێنانی واقعبینانەی دەسەاڵتە لە 
ناوەندەوە، شیوازێک کە بەهۆیەوە ئیتاڵیا ئەیتوانی 

یەکێتی خۆی بەدەست بێنێتەوە« .
مەکیاڤیلی  تەفسیرکار  هەندێک  الی  ئەگەرچی 
گرامشی  »تێڕوانینی  بەاڵم  گەندەڵیە،  مامۆستای 
بۆ هەمان کتێب لە چوارچێوەی دیارکراوی مێژوویی 
بناغەی  کە  ڕاستیەیە  ئەو  ئاشکراکەری  خۆیدا، 
مەکیاڤیلی،  نائەخالقیانەی  ڕوک��ەش  بە  شێوازی 
ماهیەتی  لەسەر  سیاسی،  واقعی  خوێندنەوەی  بۆ 
لەپێناوی  ڕاوەس��ت��اوە  مەکیاڤیلی  ڕەوای  هەوڵی 

یەکیتی ئیتاڵیادا« .

بە پێچەوانەی هەندێک تەفسیرەوە کە بڕوایان وایە 
دوا بەشی میر، بەشێک نەبووە لە بینای سەرەکی 
کتێبەکە و پاشان بۆی زیادکراوە،  گرامشی بڕوای 
الوەکی،  شتێکی  میر  قسەی  دوا   ...« کە  وایە 
پەراوێزی یان جۆرێک درێژدادڕی نیە کە لە دەرەوە 
بەشێکی  بە  ئەبێت  بەڵکو  پێوەی،  بێت  پەیوەست 
تیشک  کە  بەشێک  دابنرێت...  کتێبەکە  پێویستی 
وەک  وائەکات  و  کتێبەکە  هەموو  سەر  ئەخاتە 

)مانیفێستێکی سیاسی( دەرکەوێت« .
گرامشی وتاری میری مەکیاڤیلی وەک )ئەفسانەیەک( 
ئەخوێنێتەوە نەک وەک یۆتۆپیایەکی بێ رۆح یان 
تیزێکی عەقاڵنی، بەڵکو وەک فانتازیایەکی واقعی و 
نا ئەبستراکت پێشکەش کراوە کە ئامانجی بریتیە 
وروژاندنی  و  گشتی(  )خواستی  رێکخستنی  لە 

خەڵکێکی پەرشوباڵو و دابڕاو« .
)واقعێکی  وەک  مەکیاڤیلی  م��ی��ری  گ��ەرچ��ی 

گرامشی
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مێژوویی( بوونی نەبووە، بەاڵم مەکیاڤیلی لە دیدی 
ڕابەرێک،  سیمای  زیهنی،  »فێرکارێکی  گرامشیدا 
ئەو  کۆتایدا  لە  بەاڵم  ئایدیالە،  سەرکردەیەکی  و 
لە سەرتاسەری  ئەفسانەیانەی  و  ڕەگەزە هەستیار 
لەگەڵ  ه��اوک��ات  ه��ەی��ە،  ب��چ��وک��ەدا  کتێبە  ئ��ەم 
سەرلەنوێ  وروژێنەردا،  و  بزوێنەر  کاریگەریەکی 
بە  ژیان  )واقعی(  میرێکی  وەک  و  ئەکەن  گەشە 

بەرگیاندا ئەچێت« .
کتێبی  بۆ  تەفسیرەوە  بەم  هەوڵئەدات  گرامشی 
مێژوویی  هەلومەرجێکی  لەناو  مەکیاڤیلی  میر، 
دیاریکراودا دەربهێنێت و بیگوێزێتەوە بۆ سەردەمی 
ڕەچاونەکردنی  بە  ئەدات  هەوڵ  گرامشی  ئێستا. 
ئامانجی سەرەکی مەکیاڤیلی،  هەمان )ئایدۆلۆژی � 
ئەفسانە( بۆ ئامانجێکی تەواو جیاواز بەکاربهێنێت.
هەلومەرجی  بە  زۆر  گرنگیەکی  گرامشی  هەرچەند 
مێژوویی زەمەنی مەکیاڤیلی نادات. بەاڵم ناتوانێت 
نەئەوەی  بکاتەوە. مەگەر  لە کۆڵ خۆی  بەتەواوی 
کاریگەری  مەکیاڤیلی  مێژوویی  هەلومەرجی 
پێویستی  بە  باوەڕ  و  داناوە  بیرکردنەوەی  لەسەر 
لە  گشتی  »خواستی  یەکگرتووی  ئیتاڵیایەکی 
تەفسیری گرامشیدا« لە دەرونی مەکیاڤیلیدا گەورە 
یەکگرتوو  سەردەمەدا  لەو  ئیتاڵیا  ئەگەر  کردووە؟ 
بوو، پێویستی بە نووسینی کتێبی )میر( نەئەکرد 
و هەروەها پێویستی بە بانگهێشتکردن بۆ )میرێکی 
واقعی( کە ڕەمزی خواستی گشتی بێت، نە ئەبینرا. 
بۆ بەدەستهێنانی پیناسێکی گشتی بەمانای ئەمرۆیی 
و )خواستی سیاسی(  گشتی(  لە )خواستی  وشە 
»خواست وەک هوشیاریەک بەرامبەر بە زەرورەتی 
شانۆگەریەکی  سەرەکی  دیاریکەری  وەک  مێژوویی 
چەندان  گرامشی   ،« مێژووی  کاریگەری  و  واقعی 
کاتێک  »چ  ئاراوە:  ئەهێنێتە  مێژوویی  پرسیاری 
ئەتوانرێت بگوترێت هەلومەرجێک بۆ گەشەکردن و 

نەتەوەیی   � خەڵکی  گشتی  خواستی  پەرەسەندنی 
بونی هەیە؟« یان »بۆچی لەسەردەمی مەکیاڤیلیدا 
بۆ  ن��ەب��ووە؟«  ئیتاڵیادا  لە  رەه��ا  دەسەاڵتیکی 
ئەگەڕێتەوە  گرامشی  پرسیارانە  ئەم  وەاڵمدانەوەی 
بۆ خوێندنەوەی هەلومەرجی مێژوویی. »لەمڕوەوە 
لە  )ئابوری(  مێژوویی  شیکردنەوەیەکی  ئەبێت 
بونیادی ئەو واڵتەی جێی باسە، لەگەڵ پیشاندانی 
ئەو هەواڵنەی کە بەدرێژایی سەدەکان بۆ وروژاندنی 
ئەم خواستە ئەنجامدراوە و هەروەها ئەو هۆیانەی 

کە بۆتە هۆی تێکشکانی، بەدەستەوە بدرێت« .
بە  ئەکات  سنوردار  خۆی  گرامشی  ئەبینین  وەک 
سەرەکی  جیاوازی  بەاڵم  مێژوویی.  هەلومەرجی 
گرامشی لەگەڵ زۆرێکی تردا ئەوەیە کە هەوڵئەدات 
خۆی  ئ���ازادی  و  بپچڕێنێت  خ��ۆی  زنجیرەکانی 
بکات.  بێسنور  مێژوویدا  هەلومەرجی  لەبەرامبەر 
فەرامۆشبکات،  مێژوویەکان  ئازارە  هەوڵئەدات  ئەو 
تردا  جێگەیەکی  لە  تازە  بونیادێکی  ئەیەوێت  و 
خۆیدا(  هەلومەرجی  لەگەڵ  و  خۆیدا  لەزەمەنی   (
بونیاد بنێت و ئازادانە لەناویدا بژی. تەنیا شتێک 
کە گرامشی هوشیارانە هەوڵنادات خۆی لێ رزگار 
بووە:  فێری  مێژووەوە  لە  کە  وانەیەیە  ئەو  بکات، 
هەوڵی  کە  ت��ازەوە  بونیادی  ل��ەب��ارەی  ب��ڕی��اردان 
مۆدێرن  میری  ئەستۆی  لە  ئەدات،  دروستکردنی 
گرامشی  کە  حیزبێک  شۆرشگێڕە،  حیزبی  وات��ە 
دروستکەرانی  و  داڕێ����ژەران  کە  یەکێکە  خ��ۆی 
و  داڕێژەر  تەنها  کە  مەکیاڤیلیەوە  )بەپێچەوانەی 

دروستکەری بیناکەی بوو(.
تەنیا  گرامشی  الی  کە  مەکیاڤیلیەوە  بەپێچەوانەی 
ئەزانێت  خەڵک  لە  بەشیک  بە  خۆی  »دواج��ار... 
هەر  گرامشی   ، یەک...«  بە  ئەبێت  لەگەڵیاندا  و 
کرێکار  چینی  لە  بەشیک  بە  خۆی  لەسەرەتاوە 
تا  و  یەکێک  بە  ئەبێت  لەگەڵیاندا  و  ئەزانێت، 
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کرێکارێک  )چینی  ئەمێنێتەوە  لەگەڵیاندا  دواسات 
کۆمەاڵیەتی  گروپێکی  تاکە  بە  گرامشی  الی  کە 
ئەو  بەپێچەوانەی  ه��ەروەه��ا  ئەژمێرێت(.  ڕەوا 
ڕێکخستنی  بۆ  هەڵیئەبژێرێت  مەکیاڤیلی  شیوازەی 
کۆتاییەکی  پیشاندانی  و  گشتیە(  )خواستە  ئەم 
شێوازی  ئ��ەوا  سیاسی،  دیاریکراوی  لەپێشەوە 
بناغەی  لەسەر  لێکۆڵینەوەیە  شیوازێکی  گرامشی 
و  پۆلێنکردن  پێوەرەکانی  بنەماکان،  و  ڕێسا 
بناغەکەی  کە  )کارێک  دام���ەزراوە  کار  شێوەی 
لەسەر خەسڵەت و ئەرک و پێداویستیەکانی تاکێک 
دامەزراوە(. گرامشی کارەکەی خۆی لەسەر بناغەی 
خەسڵەت و ئەرک و پێداویستیەکانی چینی کرێکار 

ئەباتە پێشەوە.
)خواستی  بەپێچەوانەوەی  مۆدیرن  میری  بناغەی 
تاکێکی  بناغەی  لەسەر  کە  مەکیاڤیلیەوە  گشتی( 
واقعی بونیادنراوە، چینی کرێکارە. لەالی گرامشی 
چۆنایەتیەوە،  ڕووی  لە  تەنها  ن��ەک  چینە  ئ��ەم 
بەڵکو لە ڕووی چەندیاتیشەوە تەنیا چینی ڕەوای 
ڕەوتی  لە  بەشداری  چاالکانە  چونکە  کۆمەڵگایە، 
ناتوانێت  مۆدێرن  میری  ئەکات.  بەرهەمهێناندا 
ئەو  بێت.  واقعی  کەسێکی  یان  هەقیقی  کەسێکی 
ئۆرگانیزمێکە، ڕەگەزیکی ئاڵۆزی کۆمەڵگایە.«ئەم 
ژێر  لە  کە  سیاسیە  حیزبی  هەمان  ئۆرگانیزمە 
تیشکی پەرەسەندن و گەشەکردنی مێژوویدا ئامادە 
ئەفسانەی  جیاوازی  بووە«   پەرداخ  و  پۆشتە  و 
گرامشی و ئەفسانەی سورێل لەوەدایە کە گرامشی 
کرێکاری  چینی  مۆدیرن،  میری  خولقاندنی  بە 
ناکات بە مانگرتنێکی گشتی بۆ گەیشتن  سنوردار 
میری  بەڵکو  هەنوکەیی،  گشتی(  )خواستێکی  بە 
چینی  بەردەم  ئەیخاتە  ئەو  کە  ئامرازێکە  مۆدێرن 
بەدەستهێنانی  بۆ   کە  ئەکات  ڕێنماییان  و  کرێکار 
بااڵدەستی ئابوری و کۆمەاڵیەتی سودی لێوەربگرن. 

ئەفسانەی  لە  ج��ی��اواز  ئەفسانەیەکی  گرامشی 
دروستکردنی  ئامانجی  دروستئەکات.  مەکیاڤیلی 
ئەم ئەفسانەیە نەک یەکێتی ئیتاڵیا، و نە یەکێتی 
چینێکی  یەکگرتنی  بەڵکو  ترە،  نەتەوەیەکی  هیچ 
»ڕەوا و گەردونیە«، واتە چینی کرێکار. گرامشی 
و  هوشیاری  ئ��ام��رازی  ب��ە  ک��ارەک��ە  ه��ەوڵ��ئ��ەدات 
و  »سۆز  ئەنجامبدات.  هەژان  و  سۆز  وروژاندنی 
هەژان کە بەرهەمی بیرکردنەوەیە لەبارەی خودەوە، 
بۆ  دەمارگیری  و  ئەنگێزە  و  هەست  بۆ  ئەگۆڕێت 
پاش  کە  مەکیاڤیلی  گشتی(  )خواستی   . کار« 
ئەچێت،  لەناو  یەکسەر  سەرەتایی  شکڵوەرگرتنی 
و  دامەزراوە،  کەس  یەک  خواستی  بناغەی  لەسەر 
لەو شیکردنەوەیە دورە کە بناغەکەی چینە. بەاڵم 
پەیمان  بەستنی  بە  گرامشی  گشتی(  )خواستی 
لە  دروستبووە.  هاوبەشەکاندا  خواستە  لەنێوان 
دیدی گرامشیەوە پەیمانێکی وا »خواستی گشتی لە 
قۆناغە سەرەتایەکانی دروستبونیدا بەجێناهێڵێت« 

 .
خێرایە،  بیناکەی  کە  دەوڵەتێک  مەکیاڤیلی  الی 
»وەک هەموو ئەو شتانەی کە بە خێرایی گەشەیان 
و  دابکوتێت  ڕەگ  قوڵی  بە  ناتوانێت  ک��ردووە، 
تۆفان  یەکەم  بە  لەمڕوەوە  لێبێتەوە.  لقوپۆپی 
بۆ  مەکیاڤیلی   . ئەبێت«  خراپ  و  ئەچێت  لەناو 
بە  پشت  چەشنە  ل��ەم  دەوڵەتێکی  پاراستنی 
لێهاتوویی میرێک ئەبەستێت کە بتوانێت هەنگاوی 
هەڵهێنێت  شتێک  لە  پارێزگاریکردن  بۆ  پێویست 
کە بەخت و چارەنوس خستوێتیە بەردەمی. بەاڵم 
گرامشی لەبری پەنابردن بۆ یەک کەس و دەسەاڵتی 
ئۆرگانیزمێک،  بە  پشت  چ��ارەن��وس،  و  بەخت 
بەم  هەوڵئەدات  گرامشی  ئەبەستێت.  حیزب  واتە 
بەخت  ڕێگەی  لەبەردەم  ڕێگر  و  بەربەست  ئامرازە 
نفوزی  و  دەس��ەاڵت  و  دروستبکات  چارەنوسدا  و 
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کەمبکاتەوە. گرامشی بە دامەزراندنی حیزبێکی لەم 
کەسێک  تاکە  بە  ئێمە  سپاردنی  لەبری  چەشنە، 
هوشیارمان  هەوڵئەدات  چارەنوس،  و  بەخت  یان 
کە  تێمانبگەیەنێت  هەوڵئەدات  گرامشی  بکاتەوە. 
لە  خۆمان،  چارەنوسی  کۆنتڕۆلێ  ئەتوانین  ئێمە 
بە  پێویستمان  ئەوەی  بێ  و  عەقاڵنیەوە  ڕێگەی 
بگرین.  بەدەستەوە  هەبێت،  چارەنوس  و  بەخت 
ئەمە بەو مانایە نیە کە مەکیاڤیلی چارەنوسی ئێمە 
بە بەخت و چارەنوس ئەسپیرێت، ئەو بڕوای وایە 
کە »ئەو میرەی هەموو شتێکی خۆی بۆ بەخت و 
چارەنوس  و  بەخت  ئەوکاتەی  دابنیت،  چارەنوس 

گۆڕڕا، گەندەڵ ئەبێت و لەناو ئەچێت« .
مێژوو شایەتی زۆر نمونەی ئەو )خواستی گشتی(
نەتەوەکان  بوو.  مەبەستی  ماکیاڤیلی  کە  بووە  ە 
لەبەر هەر هۆیەک، هەست  پەرشوباڵوبونەوە  پاش 
بەو پێوستیە ئەکەن کە ئەبێت یەکسەر یەکبگرن. 
کە  داوە  پیشانیان  مێژوویەکانی  ئەزمونە  بەاڵم 
نەبووە  ب���ەردەوام  ئەوەندە  یەکێتیانە  ئەمجۆرە 
دەسەاڵتیان  بااڵترەکان  چینە  ئەوەندەی  هەر  و 
گرامشی  ب��ڕوای  بە  لەناوئەچێت.  دەس��ت،  گرتە 
یەکەکانی  لەدوای  یەک  هۆی شکستە  بۆ  ئەبێ   «
گشتی(  )خواستێکی  دروستکردنی  بۆ  هەوڵدان 
جیاوازی  چینی  بونی  لە  نەتەوەیی�جەماوەی، 
لە  ڕێگری  بۆ   . ب��دۆزی��ن��ەوە...«  کۆمەاڵیەتیدا 
وەک  گرامشیش  یەکێتیانە،  ئەم  ناسەقامگیری 
دەست  لە  کۆمەڵگا  هەوڵئەدات  تر  مارکسیەکانی 
ناچونیەکەکان  و  نەگونجاو  کۆمەاڵیەتیە  گروپە 
ڕێکبخات  چین  بێ  کۆمەڵگایەکی  و  بکات  ڕزگ��ار 
کە تیاییدا هەموان یەکسانن. گرامشی بۆ گەیشتن 
کە  ئەکات  ڕێگە  چەندان  پێشنیاری  ئامانجە  بەم 
ئامانجدا  لەگەڵ  تریش  مارکسیەکانی  و  ئەو  الی 
ڕێگایانەی  ل��ەو  یەکێک  لێکچووە.  و  گونجاو 

لە  دەس��ەاڵت��ە  گواستنەوەی  ئەکات  پێشنیاری 
بۆ  )ناڕەواکانەوە(،  گروپە  یان  تاک  دەستەکانی 
لە  کرێکار.  چینی  ڕەواکانی(  و  بەهێز  )دەستە 
دیدی گرامشیەوە ئەم گواستنەوەی دەسەاڵتە تەنها 
واتە  مۆدێرن،  میری  ڕێکخستنەکانی  ڕێگەی  لە 
حیزبی شۆرشگێڕەوە مومکینە. لەڕاستیدا گرامشی 
هەمان  شۆرشگێر(  )حیزبی  کە  بڵێت  ئەیەوێت 

میری مەکیاڤیلیە لەسەردەمی مۆدێرندا.
گرامشی بە پێچەوانەی مەکیاڤیلیەوە کە النیکەم لە 
وتاری میردا چەندان ئامراز ئەخاتە بەردەست میر 
دروستکردنی  بۆ  هەوڵ  دەسەاڵتی،  و  پاراستن  بۆ 
کە  ئ��ەدات  کرێکاری  ڕێکخستنیکی  و  سیستەم 

ڕەگوڕیشەی لە هوشیاری چینی کرێکاردایە. 
شیکردنەوەی  شیوازی  لە  باشتر  تێگەیشتنی  بۆ 
و  مەسەلە  لەو  لێکۆڵینەوە  ئەبێت  مەکیاڤیلی، 
هەبوون.  ئ��ەودا  لەسەردەمی  کە  بکەین  گرفتانە 
لەسەردەمی مەکیاڤیلیدا پێکدادان و دوژمنایەتیەکی 
هەبوو.  کەنیسادا  گروپە جیاوازەکانی  لەنێوان  زۆر 
لەنێوان ساڵەکانی 1498 تا 1512 میالدی خێزانی 
ئەم  بوون.  دەسەاڵت  سنوری  لەدەرەوەی  میدچی 
شێوەی  لەسەر  گرنگیان  کاریگەریەکی  سااڵنە 
بیرکردنەوەی مەکیاڤیلی دانا. لەم قۆناغەدا بەهۆی 
ئیتاڵیادا،  کۆمەڵگای  لە  توندوتیژی  زیادبونی 
کەسایەتی  پەرەسەندنی  بەهێزبوو.  زۆر  تاکگەری 
گەیشتن  بۆ  هەوڵدان  دەربڕین،  ئازادی  تاکەکان، 
زۆرێک  بەکورتی  و  تاکەکەسیەکان  خواستە  بە 
ئایدیالەکانی  لە  تاکگەری،  خەسڵەتەکانی  لە 
ئەمجۆرە  ب��وو.  ڕێنسانس  س��ەردەم��ی  ئیتاڵیای 
هەیە  بەوەوە  نزیکی  پەیوەندیەکی  باوە  سروشتە 
لەدیدی  فەزیڵەت.  ئەنێت  ن��اوی  مەکیاڤیلی  کە 
ڕادەیەک  تا  کەسێک  هەر  فەزیڵەتی  مەکیاڤیلیەوە 
هەستی  لە  جیاکاریدا،  و  دیاریکردن  دەسەاڵتی  لە 
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دەسەاڵتی  لە  دواجار  و  کارکردن  بەرپرسیارێتی، 
لێرەوە  دەرخستنی خواستەکانی خوددا شاراوەیە. 
لە ڕێنسانی ئیتاڵیادا و لە پەیوەندیدا بە مەسەلەی 
تاکگەریەوە، ڕۆحێکی شاراوە هەیە کە لە مێژووی 
الی  النیکەم  مەزن  تامەزرۆیەکی  بێوێنەیە:  مرۆڤدا 
خواستە  دەرخستنی  ئارەزوی  ژیان،  بۆ  ژمارەیەک 
بە  پەیوەندی  پچڕانی  تاڕادەیەک  و  تاکگەریەکان، 
ئەو  نابێت  دیارە  پەتی.  نەریتی  واتە  ڕابردووەوە، 
ئەم  تری  ڕوویەکی  لە  کە  فەرامۆشبکەین  خاڵەش 
دوودڵ��ی،  توندوتیژی،  شایەتی  ئێمە  دیمەنەدا، 

چاوەروانی نەریتی و ئەم شتانەین.
ئارەزوو  ئیتاڵیا،  لە  ڕێنسانس  دەستپیکردنی  بە 
تایبەتی  و  گشتی  ب���واری  ج��ی��اک��ردن��ەوەی  ب��ۆ 
سیاسیە  تیورە  یەکەم  لە  ئەخالقیەکان،  مەسەلە 
خۆی  ئەمە  پێئەکات.  دەس��ت  مۆدێرنەکانیشدا 
دیاریکراو  مێژوویی  هەلومەرجی  کە  دەریئەخات 
سەردەمی  ئیتاڵیای  لە  ڕوداوانەی  ئەو  هەروەها  و 
کردۆتە  زۆری  کاریگەریەکی  ڕویدابوو،  ڕێنسانسدا 

سەر بیروڕا و تیورە سیاسیەکانی مەکیاڤیلی.
و  ت��اوت��وێ  ل��ە  تێگەیشتن  ب��ۆ  ک��ە  ت��ر  خاڵێکی 
تێگەیشتنە  پێویستە،  مەکیاڤلی  شیکردنەوەکانی 
لە تێڕوانینی ئەو بۆ چەمکی »بەخت«. مەکیاڤیلی 
پ��ەروا«  بێ  »ڕوبارێکی  بە  چارەنوس  و  بەخت 
هەموو  ئ��ەدات  شەپۆل  »کاتێک  کە  ئەچوێنێت 
و  درەخ��ت  ئەپۆشێت،  ئ��او  بە  سافەکان  زەوی��ە 
ئەهینیت  خاکوخۆل  زەوی  و  ئەبات  لەناو  بیناکان 
بێدەنگ  کاتێک  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  ئەبات...  و 
بەنداو  بە دروستکردنی  ئەتوانێت  ئارامە، مرۆڤ  و 
بکات.  ئامادە  ڕوبەڕوبونەوەی  بۆ  خۆی  دیوار،  و 
بۆ  ئاوەکەی  بخرۆشێت،  ڕوبارەکە  ئەگەر  کەوابوو 
یان  ئامادەکراوە  بۆی  کە  ئ��ەڕوات  کەنااڵنە  ئەو 
کەوابوو   . نابێت«  مەترسیدار  هێندە  هێرشەکەی 

کردار  لە  پێکهاتووە  مرۆڤ  بوونی  مەکیاڤیلی  الی 
و هەڵچون لە نێوان فەزیڵەت و بەخت و ئارەزودا. 
بە خوێندنەوەی نوسینەکانی مەکیاڤیلی بەتایبەتی 
کە  بگەین  ئەنجامە  ب��ەو  ئەکرێت  میر،  وت��اری 
و  کردار  ئەمجۆرە  کارکردنی  پیشاندانی  مەبەستی 

هەڵچونانەیە )فعل و ئینفعال(.
زەمەنی  بەپێچەوانەی  گرامشیدا  ل��ەس��ەردەم��ی 
مەکیاڤیلی و سەرەتای سەردەمی ڕێنسانس ئیتاڵیا، 
چینایەتیەکان  سروشتە  لەسەر  زۆر  جەختێکی 
بوو  سروشتانەدا  ئ��ەم  کاریگەری  لەژێر  ئەکرا. 
پەرەپێدا  خۆی  سیاسیەکەی  تیورە  گرامشی  کە 
»تاکگەری،  گرامشی  ب��ڕوای  بە  کرد.  فراوانی  و 
دژی  گروپگەری،  و  ئاژەڵی،  بوونی  سیاسی  دژی 
سیاسەتە، و ئەگەر ڕاستیش سەرنج بدەین ئەبینین 
کە گروپگەری شێوەیەکی سەرپەرشتیاری تایبەتیە 
و لەڕاستیدا بێ بوونی ڕۆحی حیزبە، واتە بێ بوونی 
لەم   . گشتیە«  ڕۆحی  سەرەکی  ڕەگ��ەزی  هەمان 
سەردەمەدا بە پێچەوانەی سەردەمی مەکیاڤیلیەوە 
ئەبەسترا،  تاکەکەسی  فەزیلەتی  بە  پشت  کە 
پەیداکرد  گرنگی  چینایەتی  فەزیڵەتی  تاڕادەیەک 
بەپرسیاری  هەستی  چینایەتی،  جیاوازی   � بوو 
چینایەتی، کارکردنی چینایەتیانە و دواجار ئەوەی 
ئەکات.  بەرجەستە  خۆی  ت��اک،  نەک  چین،  کە 
پەردەسەندنی  ب��ە  )چ��ی��ن(  ئۆرگانیزمە  »ئ��ەم 
مێژوویی دروستبووە و نوێنەرەکەی هەمان حیزبی 
ڕەگوریشەی  لە  بریتیە  خانەی  یەکەم  سیاسیە: 
و  گەردونی  هەوڵئەدات  کە  گشتیەکان  خواستە 
جەختێکی  گرامشیدا  سەردەمی  لە   . بێت«  ڕەها 
خەسڵەتە  پەرەسەندنی  و  گەشەکردن  لەسەر  زۆر 
مارکسیەکان(،  الی  زۆرتر  )دیارە  چینایەتیەکان 
بۆ  هەوڵدان  چینایەتی،  هوشیاری  گەشەکردنی 
بەکورتی  و  چینایەتیەکان،  خواستە  بە  گەیشتن 
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زۆرێکی تر لە خەسڵەتە چینایەتیەکان ئەکرا.
بکەین  قەبوڵی  ئەبێت  واب��وو  ب��ڕوای  مەکیاڤیلی 
الی  خراپن.  لەناوەڕۆکدا  مرۆڤەکان  هەموو  کە 
مەکیاڤیلی هەموو حکومەتەکان، تەنانەت حکومەتە 
)باشەکانیش( درەنگ یان زوو ڕوو لە داڕمان ئەکەن 
بزانن  حکومەتەکان  هەموو  »لێگەڕێ  ئەڕوخێن.  و 
کە ناتوانن بۆ هەمیشە سیاسەتێکی جێی دڵنیایی 
لە  گومان  ئەبێت  ئاوارتن  بێ  و  بکەن  پەیڕەوی 
هەمووان بکرێت« . پێدەچێت ئامانجی مەکیاڤیلی 
لە دواخستنی  بریتی بێت  لە نووسینی وتاری میر 
ناڕەوا(کان.  یان  ڕەوا  )چ  ڕژێمە  هەموو  ڕوخانی 
و  کە سەقامگیر  ڕژێمێکەوەیە  دوای  بە  مەکیاڤیلی 
ئەبێتە  سەقامگیری  ئەو  بڕوای  بە  بێت.  خۆڕاگر 
هۆی دروستبونی ڕێکخستن و یەکێتی لە کۆمەڵگادا 
و ئەرکناسی و ئاشتی لەگەڵ خۆیدا دێنێت. ماکس 
لرنەر بڕوای وایە »سەردەمێک کە مەکیاڤیلی میری 
ئەنووسی، ئەبوو ئەو هەستەی هەبێت کە یەکیتی، 

دیموکراسیش بەدوا خۆیدا دێنێت« .
مەسیحیەتی  دیدی  پێچەوانەی  بە  گرامشی  الی 
مرۆڤ  سروشتی   ...« مەکیاڤیلیەوە،  و  کالسیکی 
مێژوویەکانەوە  و  کۆمەاڵیەتی  پەیوەندیە  هۆی  بە 

دروست بووە« .
وەک ئەبینین خاڵی دەرچونی مەکیاڤیلی و گرامشی 
بۆ لێکۆڵینەوە و تێگەیشتن لە سیاسەت، جیاوازیەکی 
بە  سیاسەت  زانستی  گرامشی  هەیە.  بنەرەتی 
ئەزانێت.  پەرەسەندن«   لە  ڕوو  »سروشتیکی 
کەموکوڕیەکانی  لە  یەکێک  گرامشی  ب��ڕوای  بە 
وەک  سیاسەت  ئەوەیە  مەکیاڤیلی  لێکۆڵینەوەکانی 
مەسەلە  ڕەچاوکردنی  بێ  بە  سەربەخۆ  کردارێکی 
بەاڵم  ئەکات.  تاوتوێ  مەزهەبیەکان  و  ئەخالقی 
گرنگەکانی  لەکارە  »یەکێک  وایە  بڕوای  گرامشی 
مەکیاڤیلیمیری مۆدێرن ئەبێت ئەوە بێت سەرقاڵی مەسەلە 
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مەسەلە  یان  ئەخالقی  پاكژی  و  ڕۆشنبیریەکان 
مەزهەبی یان جیهانبینیەکان بێت... میری مۆدێرن 
نە ئەتوانێت و نە ئەبێت شتێکی تر بێت جگە لە 
و  ڕۆشنبیری  ڕیفۆرمی  ڕێکخەری  و  ئاموژگاریکەر 

ئەخالقی« . 
بۆ  کە  مەکیاڤیلیەوە  پێچەوانەی  بە  گرامشی 
یەکیتی  وات��ە  گشتی(   )خواستی  بە  گەیشتن 
بە  میرێکی  بریارەکانی  بە  پشت  تەنها  ئیتاڵیا، 
خواستی  کە  وای��ە  ب��ڕوای  ئەبەستێت،  فەزیلەت 
گشتی � نەتەوەیی � جەماوەری و پاکژی ئەخالقی 
و ڕۆشنبیری، »ئەبێت بەشێوەیەکی دراماتیکی لە 
دەربڕینیکی  تەنها  و  بگرێت  سەرچاوە  گوتارەوە 
لۆژیکی خۆبادان نەبێت« . لەو ڕووەوە کە تاکەکانی 
توانایەکیان  مەکیاڤیلی  میری  کۆنتڕۆڵی  ژێ��ر 
نەیارێتی  بۆ  یان  میر  دەسەاڵتی  زیادکردنی  بۆ 
لەگەڵیدا نیە، گرامشی ئەم دەسەاڵتەی )هەرچەند 
)رەوا(وە،  چینێکی  دەست  ئەخاتە  ئەفسانەئامیز( 
بۆ ئەوەی بتوانێت هەم دەسەاڵتی میر زیاد بکات و 

هەم لەکاتی پێویستدا بە گژیدا بچێتەوە.
مەکیاڤیلی  بیرکردنەوەی  بۆ  گرامشی  تەفسیری 
ئەوەیە کە ڕێگەیەک ناخاتە بەردەم ئەو کەسانەی لە 
پێشەوە ئەزانن چۆن دۆخی خۆیان بپارێزن، بەڵکو بە 
پێچەوانەوە ڕێگە بە کەسانێک پیشان ئەدات کە نازانن 
و ئەبێت هەندێک ئامرازی پێویست بۆ دەستگەیشتن 
بە هەندێک ئامانج بناسنەوە. لە دیدی گرامشیدا ئەم 
دووبارە  مارکسیزمیشدا  لە  مەکیاڤیلی  هەڵوێستەی 
بۆتەوە. لێرەوە وەک مارکسیەک )تیورە و شێوەیەکی 
یارمەتی  »ئەتوانێت  کە  پەرەپێئەدات  سیاسەت( 
زۆرتر  دواج��ار  ب��ەاڵم  ب��دات،  ملمالنێکە  ه��ەردوالی 
چونکە  نەیزانیووە،  کە  ئەدات  الیەنە  ئەو  یارمەتی 
الیەکەی تری ملمالنێکە، هێزەکانی پێشەڕەوی مێژوو 

)واتە چینی کرێکار( هەیە« . 

کە  مەکیاڤیلیەوە  س��ەردەم��ی  پێچەوانەی  ب��ە 
و  ئەزانرا  پێشڕەو  ئایدۆلۆژیای  بە  ناسیۆنالیزم 
مەکیاڤیلیش هەوڵی گەشەکردنی ئەدا، لەسەردەمی 
پرۆلیتاریا  مێژوو  پێشرەوی  هێزی  گرامشیدا 
ئامادەکردنی  سەرقاڵی  مەکیاڤیلی  ئەگەر  ب��وو. 
هێزەکانی  هوشیارکردنەوەی  بۆ  بوو  ئامرازێک 
هەر  نەک  ئامرازێک  هەوڵیئەدا  گرامشی  ڕێنسانس، 
بەڵکو  پێشرەوەکان،  هێزە  هوشیارکردنەوەی  بۆ 
بۆ  لەکاتێکدا  بکات.  دەستەبەر  مێژوو  پرۆژەی  بۆ 
پرۆسەی  و  حکومەت  بەدەستهێنانی  مەکیاڤیلی 
نرخێک(  هەر  )بە  لێی  پاریزگاریکردن  و  پاراستن 
گرامشی  بۆ  ئ��ەوا  ب��وون،  شت  ی��ەک  ڕووی  دوو 
ڕەوای��ەت��ی  پ��روس��ەی  و  دەس��ت  دەسەاڵتگرتنە 
واقعیەتی  یەک  سیمای  دوو  بە  پێی،  بەخشین 

ئاشکرا ئەژمێران. 
ئەزانن  باشی  بە  گرامشی  هەم  و  مەکیاڤیلی  هەم 
و  فەرمانبەران  و  فەرمانڕەوایان  لەنێوان  کە 
ڕابەران و پەیڕەویکەراندا ماوەیەک هەیە. گرامشی 
کە  ئ���اراوە  بێتە  »هەلومەرجێک  ه��ەوڵ��ئ��ەدات 
گرامشی  بۆ  لەناوبچێت«.  ماوەیە  ئەم  پێویستی 
هەقیقەتێکی  »تەنها  لەمچەشنە  م��اوەی��ەک��ی 
مێژووییە کە وەاڵمدەرەوەی هەندێک هەلومەرجە« 
. پێدەچێت مەکیاڤیلی نە ئارەزوی ئەوەی هەبوو 
نە  و  بدۆزێتەوە  ماوەیە  ئەم  ڕەگوڕیشەی  بێت 
بەئارستەی دۆزینەوەی نهێنیەکانی هیچ جوڵەیەکی 
ماوەیە  »...ئ��ەم  گرامشی  الی  ب��ەاڵم  ک��ردووە. 
هەقیقەتێکی  واتە  ک��ارە،  دابەشبونی  بەرهەمی 
بەشداری  کە  وایە  بڕوای  گرامشی  تەکنیکیە«  
بەستراوە  بەرهەمهێناندا  پرۆسەی  لە  خەڵک 
ئامرازەکانی  گەشەکردنی  و  پ��ەرەس��ەن��دن  ب��ە 
گەشەکردنە  و  پەرەسەندن  ئەم  بەرهەمهێنانەوە. 
خۆی لەو هۆکارانەیە کە خەڵک ناچار بە بەشداری 
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ئەم  تر  دەربڕینێکی  بە  ئەکەن.  پرۆسەیەدا  لەم 
پرۆسەیە بەشێکە لە ژێرخانی ئابوری.

هەیە  ب��ەوە  ب���ڕوای  مارکسیەک  وەک  گرامشی 
دەربڕی  شاراوە  بەشێوەیەکی  کار  »دابەشکردنی 
مادیەکان  و  فکری  چاالکیە  کە  ڕاستیەیە  ئ��ەو 
مەسرەف(  و  بەرهەمهێنان  گەمەکردن،  و  )ک��ار 
شیاو  کارێکی  تەنها  و  سپێراوە  جیاواز  تاکی  بە 
لەنێوانیاندا،  دژایەتی  دروستبونی  لە  ڕێگرتن  بۆ 
نەفیکردنی گۆڕانی دابەشکردنی کارە« . بە بڕوای 
موڵکایەتیش  تەنانەت شێوە جیاوازەکانی  گرامشی 
دابەشکردنی  گەشەکردنی  و  باڵوبوونەوە  لەڕێگەی 
دۆزینەوەی  بۆ  نموونە  بۆ  دروستئەبن.  ک��ارەوە 
بەرهەمهێنانی  هێزەکانی  گەشەکردنی  سنوری 
لەو  داب��ەش��ک��ردن  پ��ل��ەی  ئەبێت  ن��ەت��ەوەی��ەک، 
پەیوەندی  گرامشی  الی  بدۆزینەوە.  کۆمەڵگایەدا 
مرۆڤ  پەیوەندی  هەروەها  و  سروشت  و  م��رۆڤ 
ک��ارەوە  دابەشکردنی  هۆی  بە  بەرهەمهێنان،  و 
وابوو  بڕوای  مارکس  وەک  ئەویش  دیاریئەکرێت. 
کە  دەستپیئەکات  ساتەوە  لەو  کار  »دابەشکردنی 
ئەبێت«  پەیدا  مادی  و  فکری  کاری  دابەشکردنی 
ئەو  بیدۆزێتەوە  ئەدات  هەوڵ  گرامشی  ئەوەی   .
هۆیانەیە کە ئەبنە هۆی دروستبونی ماوە لە نێوان 
فەرمانڕەوایان و فەرمانبەران، و لەنێوان ڕابەران و 
پەیڕەوانیاندا. بە پێچەوانەی زۆرێک لە بیریاران و 
ڕەنگە بە پێچەوانەی مەکیاڤیلیەوە، گرامشی بڕوای 
بەوە نیە »لەگەڵ دروستبونی گروپ و یاساکانیدا، 
بە  پێویست  ئەوەی  بێ  بە  و  خۆبەخۆ  ملکەچیش 
زەرورەت و عەقاڵنیەتی هەبێت، یان بە بێ ئەوەی 
لێکۆڵینەوە و وتوێژ هەبێت، دروست  پێویستی بە 

ئەبێت« .
گرامشی بە پێچەوانەی مەکیاڤیلیەوە کە تاڕادەیەک 
دروستبونی  بۆ  چارەنوس  و  بەخت  سەرزەنشتی 

دەور  و  هەوڵئەدات سەرچاوە  ئەکات،  ماوەیە  ئەم 
 � ئابوری  گوڕانە  پێی  بە  ماوەیە،  ئەم  گرنگی  و 
گرامشی  سیستەمەی  ئەو  بدۆزێتەوە.  مێژووییەکان 
ئەیەوێت بیناسێنێت، سیستەمێکی یەکپارچەیە کە 
جیابکرێتەوە.  تر  بەشەکانی  لە  بەشێکی  ناکریت 
بۆ نموونە چەمکەکانی وەک وەبەرهێنان، خواستە 
مەکیاڤیلی  بۆ  )کە  زێدەبایی  و  چینایەتیەکان 
و  کار  دابەشکردنی  لە  جیا  بە  نیە(،  هەستپێکراو 
ماوەی نێوان فەرمانڕەوایان و فەرمانبەران نیە. لەو 
ڕووەوە کە گرامشی سەبارەت بە شێوەی مەسەلەکە 
و نەخشەکەی، هوشیاریەکی زیاتری هەیە، ئەکرێت 
چارەسەرکردنی،  بۆ  کە  بکرێت  چ���اوەڕوان  وا 
هوشیارانەتر هەنگاو بنێت. لە دیدی گرامشیدا مرۆڤ 
بونەوەرێکی مێژوویە و لە پروسەی دروستبوندایە. 
لەبەرئەوە زانین، واقعیەت و بابەتیبونی ئەم ماوە 
نامێنێتەوە.  یەکسان  هەمیشە  کارە،  دابەشبونی  و 
ئەمە بە ناچار بەو مانایە نیە کە گرامشی چاوەڕی 
ڕوداوە  سروشتی  دەرئەنجامی  گۆڕانە  ئەم  ئەکات 
سروشتیەکان بێت، بە پێچەوانەوە، گرامشی بڕوای 
و  هەوڵ  بەرهەمی  ماوەیە،  ئەم  لەناوبردنی  وایە 
ڕەنگە  گەرچی  مرۆڤە.  هوشیارانەی  بەرنامەڕێژی 
تر  کەسانی  لە  کردن  »پەیڕەوی  کە  بێت  ڕاست 
فەرمانرەوایەتی  بەاڵم  ئاسانە،  و  سادە  کاریکی 
بەسەر چارەنوسی خوددا کارێکی زەحمەتە« . بەاڵم 
الی گرامشی ئەم شتە پەیوەندی بە هوشیاربوونی 
خەڵکەوە هەیە بەرامبەر ئەو هەلومەرجەی لەناویدا 
وەک  مۆدێرن  میری  ناساندنی  بە  گرامشی  ئەژین. 
لەزەت  پرۆسەی  ستایشکردنی  بە  ڕێگەچارەیەک 
خ��وددا،  بەسەر  فەرمانرەوایەتیکردن  بەخشی 
هوشیارکردنەوەی  بۆ  هەوڵ  بەگران(  )هەرچەند 

چێنێک ئەدات کە بە بڕوای ئەو ڕەوایە.
پێشنیارەکەی گرامشی بەپێچەوانەوە مەکیاڤیلیەوە 
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حکومەت  هەموو  بۆ  پێشنیارەکانی  پێئەچێت  کە 
میری  »کە  ئەوەیە  بێت،  شت  یەک  دەوڵەتێک  و 
ئەبێت  بەڵکو  بێت،  کەس  یەک  ناتوانێت  مۆدێرن 
تایبەت  حیزبێکی  واتە  بێت،  سیاسی  حیزبێکی 
دەرونیە  پەیوەندیە  لە  و  جیاواز  لەسەردەمی  کە 
)کە  ئامانجی  جیاوازەکاندا،  نەتەوە  جیاوازەکانی 
بەم  گەیشتن  بۆ  عەقاڵنیەوە  و  مێژوویی  ل��ەڕووی 
دەوڵەتیکی  دۆزینەوەی  ب��ووە(،  دروست  ئامانجە 
لە  کە  مەکیاڤیلیەوە  پێچەوانەی  بە   . بێت«  تازە 
ئامرازانە  ئەو  دەوڵەتیکدا  دامەزراندنی  پرۆسەی 
پەیوەندیدا  لە  زەرورەت  بە  کە  بەردەست  ئەخاتە 
و  ئامرازەکان  گرامشی  الی  ئامانجەوە،  بە  نین 
ئامانج،  بە  گەیشتن  بۆ  هەڵبژاردنیان  ڕێگەکانی 
ئامانجن.  پێکەری  گۆڕانکاری  و  دەستنیشانکەر 
ئەرستۆکراتەکان،  خەڵک،  مەکیاڤیلیەوە  دیدی  لە 
هۆی  بە  کە  ئامرازێکن  تەنها  دی  ئەوانی  و  سوپا 
میرەوە بۆ پاراستن و پارێزگاریکردن لە حکومەت 
ئامرازانە  ئەم  لەبەرئەوەی  و  ئەهێنرێن،  بەکار 
پێشنیارەکانی  ه��ەی��ە،  ج��ی��اوازی��ان  خەسڵەتی 
تەنها  ئامرازانە  ئەم  بەکارهێنانی  بۆ  مەکیاڤیلی 
بە  کە  »میرێک  جیاوازە:  تەکنیکەیەوە  ڕووی  لە 
بۆ  بگات،  میری  بە  ئەرستۆکراتەکانەوە  یارمەتی 
خۆی  دەسەاڵتی  لە  پارێزگاریکردن  و  پاراستن 
هۆی  بە  میرەی  ئەو  تا  ئەبێت،  زۆرت��ری  کێشەی 
خەڵکەوە بە دەسەاڵت گەیشتبێت« . خەڵک هەم 
هەیە.  گرنگیان  گرامشی  بۆ  هەم  و  مەکیاڤلی  بۆ 
بەاڵم ئەم گرنگیە الی مەکیاڤیلی زۆرتر ڕەهەندێکی 
چەندایەتی هەیە. »بە هۆی گرنگی چەندایەتیانەوە 
ئاپۆرەی خەڵکدا  لەبەرامبەر  ناتوانێت  میر  هەرگیز 
کە دژی ئەون، خۆی زامن بکات« . بە پێچەوانەوە 
ئەو گرنگیەی گرامشی بە خەڵك )بەتایبەتی چینی 
چەندایەتی،  ڕەهەندی  لە  جگە  ئەدات  کرێکار(ی 

لەبەر  تەنها  ئەمەش  هەیە،  چۆنایەتیشی  ڕەهەندی 
بەرهەمهیناندا.  پرۆسەی  لە  چاالکانەیانە  بەشداری 
بە دەربڕینیکی تر ئەو ڕەوایەتیە بااڵیەی مەکیاڤیلی 
بونیاد  لەسەر  دەوڵەتی  و  ئەدات  میری  خودی  بە 
ئەنێت، گرامشی ئەیخاتە ئەستۆی حیزبی شۆڕشگێڕ.
ئامانجی  ک��رد،  بۆ  ئ��ام��اژەم��ان  ل��ەس��ەرەوە  وەک 
پارێزگاریکردنە  و  پاراستن  مەکیاڤیلی  سەرەکی 
لە میر. مەکیاڤیلی بناغەی دەوڵەت لەسەر خودی 
میر دائەمەزرێنێت و هەموو ئامرازەکان بۆ ئامانجی 
هەرشتێک  مەکیاڤیلی  الی  ئەهێنێت.  بەکار  خۆی 
پاساوی  و  ڕەوایە  بێت،  زەمینەیەدا سودمەند  لەم 
هەیە. میری مەکیاڤیلی بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی 
خۆی، ئەبێت سوپایەکی زۆر دیسپلینکراو و وەفادار 
کاریگەرترین  لە  یەکێکە  ئەمە  بکات.  دروس��ت 
ئامرازەکان کە مەکیاڤیلی ئەیخاتە بەردەست میر. 
یاسا  کە  وایە  سوپایەکی  دامەزراندنی  پاش  تەنها 
)باشەکان( وردە وردە دروست ئەبن، چونکە »لە 
نەبێت،  باش  سەربازی  تەجیهیزاتی  کە  جێگەیەک 
کە  شوێنەشدا  لەو  و  نابێت  بوونی  باش  یاسای 
یاسای  ناچار  بە  هەیە،  باش  تەجهیزاتی سەربازی 
مەکیاڤیلی  الی   . ئەهێنێت«  خۆیدا  بەدوای  باش 
یاسا و زۆر دوو شێوەی جەنگکردنن کە »یەکەمیان 
شێوەی مرۆیی و دوهەمیان شێوەی ئاژەڵی هەیە. 
شێوەیەکی  بە  یەکەم  شێوەی  لەبەرئەوەی  بەاڵم 
ئەبێت  پێویستیدا  لە  و  ناچار  ناکاریگەرە،  ئاسایی 
بۆ  لێرەوە  ببەسترێت.  دوه��ەم  شێوەی  بە  پشت 
هەردوو شێوەکە  بەکارهێنانی  کە  پێویستە  میرێک 
هەم  و  مرۆیی  شێوەی  ه��ەم  بزانێت،  باشی  بە 

شێوەی ئاژەڵی« .
مەکیاڤیلی  میری  کە  تر  کاریگەرانەی  ئامرازە  لەو 
دێنێت،  بەکاری  ئامانجەکانی خۆی  بە  بۆ گەیشتن 
فێڵە. بۆ میری مەکیاڤیلی پێویستە کە »فێر بێت 
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چۆن باش نەبێت« . ئەو ئەبێت بزانێت کە چۆن 
ئەتوانرێت ببێت بە ئاژەڵێک، کرادر و ڕەفتارەکانی 
وەک  ئەبێت  هەلومەرجەکاندا،  بە  پەیوەندیدا  لە 
ڕێوی یان شێرێک بێت. کەوابوو بۆ میر، زۆر و فیڵ 
یەکێکیانی  ناتوانێت  ئەو  کردارن.  یەک  ڕووی  دوو 

بێ ئەوی تر هەبێت.
کە  ئامرازیکن  فێڵ  و  زۆر  یاسای  ئەبینین  وەک 
لەالیەن میرەوە بەکار ئەهێنرێن بۆ سەقامگیرکردنی 
ئەبێت  بەاڵم  کۆمەڵگادا.  لە  ئاشتی  و  ڕێکخستن 
ڕێکخستن  ئەمجۆرە  کە  بێت  لەبەرچاو  ئەوەمان 
تەنها  و  خەڵک  بەختیاری  هۆی  نابێتە  ئاشتیە  و 
ڕێگەپێدراوە  میر  میر.  بەختیاری  هۆی  ئەبێتە 
یاساکان بە ئارەزوی خۆی بگۆڕێت. ئەو ئەتوانێت 
حکومەتیەکان  فەرمیە  بەرپرسیارە  ویستی  گەر 
لەسەر کار الببات و کەسی تر لەبریان دابنێت. میر 
و  خۆی  لە  پارێزگاریکردن  بۆ  ئەتوانێت  تەنانەت 
ناچار  بکوژێت. »...کاتێک  حکومەتەکەی، خەڵک 
ئەبێت کەسێک بکوژێت، وازی لی بێنن، بە مەرجێک 
هۆیەکی ڕوونی بۆ ئەنجامدانی ئەمکارە هەبێت« . 
یەکێک لە گرنگترین ئەو هۆکارانەی میری مەکیاڤیلی 
ئەبێت ڕەچاوی بکات، بەدەستهێنانی خۆشەویستی 
خەڵک  خۆشەویستی  گرنگە  میر  »ب��ۆ  خەڵکە. 
ناتوانێت  لەمە  جگە  چونکە  بهێنێت،  بەدەست 
پەنایان  بەدبەختیدا  و  گرفتئامێز  هەلومەرجی  لە 
خۆشەویستیە  ئەم  بەدەستهینانی   . بەرێت«  بۆ 
یان  خەڵک  بۆ  وەف��ادارە  میر  نیە  ئەوە  بەمانای 
تەنیا  ئەو  بەپێچەوانەوە  بێت،  وەف��ادار  ئەبێت 
بۆ  وەرئەگرێت،  ئامرازێک  وەک  خەڵکی  لە  سود 
بە خواستەکانی خۆی. »فەرمانڕەوایەکی  گەیشتن 
بە  گەیشتن  ئاراستەی  بە  خەڵکەکەی  کاتێک  وریا 
بە  بێت  وەفادار  نابیت  ناجوڵێنەوە،  ئامانجەکانی 

بەڵێنەکانی« .

خەڵک  دەسەاڵتی  لە  ئاگای  زۆر  مەکیاڤیلی  میری 
دەسەاڵتی  بە  هەست  خەڵک  گەر  ئەزانیت  هەیە. 
ڕێگەیان  ناتوانێت  شتێک  هیچ  بکەن،  خۆیان 
پاراستنی  بۆ  ئومێدێکیش  هیچ  لێرەوە  لێبگرێت، 
لەبەرئەوە  نامێنێتەوە.  میر  ب��ەرزت��ری  پێگەی 
لە  خەڵکە  ئاگاکردنی  بێ  مەکیاڤیلی  میری  ئەرکی 
هەموو  لە  سود  میر  ئەمکارە  بۆ  دەسەاڵتەکەیان. 
سەربازی  هێزی  بەتایبەتی  و  هەبوەکان  ئامرازە 
وەرئەگرێت، بۆئەوەی خۆی بە ڕەوا پیشان بدات. 
وەک ئەبینین الی مەکیاڤیلی خەڵک تەنها کۆمەڵێک 
و  میر  لە  پارێزگاریکردن  و  پاراستن  بۆ  ئامرازێک 
بۆ   مەکیاڤیلی  بڕوای  بە  سودبەخشن.  پێگەکەی، 
ڕێگەپێدراوە  کاریک  هەموو  میر  پێگەی  پاراستنی 
چونکە »...ئامانج پاساو بۆ ئامراز ئەهێنیتەوە« .
دەوڵەت  کە  مەکیاڤیلیەوە  پێچەوانەی  بە  گرامشی 
بە  دەوڵ���ەت  دائ��ەن��ێ��ت،  ئامانج  ب��ە  حکومەت  و 
ئامرازێک زیاتر نابینێت. گرامشی بناغەی حکومەت 
کە  وایە  بڕوای  و  دائەنیت  کریکار  چینی  لەسەر 
ئەو   . پاساوهێنانەوە«  بۆ  ئامرازێکە  »دەوڵ��ەت 
حیزبی  ئەهێنیت  ب��ەک��اری  گرامشی  ئ��ام��رازەی 
تر  حیزبەکانی  وەک  مۆدێرن  میری  شۆڕشگێڕە. 
کۆمەاڵیەتین،  گروپی  ی��ەک  نوێنەری  تەنیا  کە 
»ڕەواترین  واتە  پرۆلیتاریا  خواستەکانی  نوێنەری 
بە  کۆمەڵگاکان«ە.  هەموو  لە  کۆمەاڵیەتی  گروپی 
سەرەکی  ئەرکی  مەکیاڤیلیەوە،  میری  پێچەوانەی 
میری مۆدێرن »...لەناوبردن و سڕینەوەی ماوەی 
چینایەتیە« لەبەرئەوە »ئەنجام و خاڵی کامڵبونی 
)واتە دەوڵەت( لەوەدایە کە بوونی خۆی لەدەست 
نوێنەرەکانیان  و  چینەکان  چیتر  چونکە  ب��دات، 

بوونی نابێت« .
جیاوازەی سەرەکی گرامشی و مەکیاڤیلی لەوەدایە 
لە  ئاڵۆز  و  تەنگاوتەنگ  پەیوەندیەکی  گرامشی  کە 
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نێوان ئامراز و ئامانج )حیزبی شۆڕشگێڕ و خەڵکی 
هەم  و  ئامراز  هەم  ئەکات.  دروس��ت  کرێکار(دا 
ئامانجی گرامشی لە خەڵکی )ڕەوا -چینی کرێکار( 
شۆڕشگێڕ  حیزبی  لەالیەکەوە،  گرامشی  پێکدێت. 
کە نوێنەری ئەم چینەیە وەک ئامرازێک بۆ گەیشتن 
بە ئامانجی خۆی هەڵئەبژێرێت، و لەالیەکی ترەوە 
ئەم ئامرازە بەئاراستەی ئامانجێک پەیوەندیدار بە 
خۆیەوە، واتە بەدەستهینانی سەرکەوتنیکی )ڕەوا( 
دەربڕینێکی  بە  ئەجوڵێنێت.  )ڕەوا(  خەڵکێکی  بۆ 
تر میری مۆدێرنی گرامشی ئەگەرچی بە شێوەیەکی 
ئەفسانە ئامیز، لە خەڵکی کرێکار پێکدێت. لێرەوە 
ئەفسانەی   � ئایدۆلۆژیا  بە  هەوڵئەدات  گرامشی 
بەریت.  لەناو  ئامراز  و  ئامانج  نێوان  ماوەی  خۆی 
ئامانجەش  بەم  گەیشتن  ئامرازی  و  خەڵکە  ئامانج 
ئەم  مێژووییەوە  ل��ەڕووی  گەرچی  خەڵکە.  هەر 
گرامشی  الی  بەاڵم  نەچووە،  لەناو  هەرگیز  ماوەیە 
و  »حەماسەت  پێکرد  ئاماژەمان  لەسەرەوە  وەک 
هەژانی بەرهەمهاتوی بیرکردنەوە لەبارەی خودەوە، 
بۆ  دەمارگیری  و  پاڵنەر  و  هەست  بۆ  ئەگۆڕێت 

کارکردن« 
دیکتاتۆری  نیە  نیازی  شێوەیەک  بەهیچ  گرامشی 
میری  دیکتاتۆری  جێنشینی  بکاتە  پرۆلیتاریا، 
گرامشی  الی  پرۆلیتاریا  دیکتاتۆری  مەکیاڤیلی. 
چینایەتی.  ماوەی  لەناوبردنی  بۆ  ئامرازێکە  تەنها 
هەم  و  هەیە  خاڵە  ل��ەو  ئاگای  ه��ەم  گرامشیش 
مەترسی ئەوەی هەیە »... بە شۆرشی پرۆلیتاریا 
پێشێ  بێتە  مەترسیە  ئەو  سەرمایەداریدا،  بەسەر 
ناوی  لەژیر  ئولیگارشی  بیرۆکراتی  چینێکی  کە 
لەبەرئەمەشە  هەر   . ببێت«  دروست  پرۆلیتاریادا 
مۆدێرن  میری  ئەکات  لەوە  جەخت  زۆر  گرامشی 
تەرخان  خۆی  خۆیدا،  پەرەسەندنی  پرۆسەی  لە 
هوشیارکردنەوەیان  و  خەڵک  ڕێکخستنی  بۆ  بکات 

کرێکار  چینی  ئەگەر  هەیانە.  کە  دەسەاڵتەی  بەو 
خۆی  ڕەوای  و  بەهێز  دەسەاڵتی  بە  بێت  هوشیار 
تێبگات،  لەزەتی کۆنتڕۆڵی چارەنوسی خۆی  لە  و 
هیچ میرێک ناتوانێت فەرامۆشیان بکات. ئەمە ڕێک 
بڕوای  کە  مەکیاڤیلیەوەیە  تێڕوانینی  بەپێچەوانەی 
هەمیشە  ئەکات،  فەرامۆش  کە  »...کەسێک  وایە 
پێئەدەن  ڕێگەی  کە  ئەدۆزێتەوە  کەسانە  ئ��ەو 
فەرامۆشیان بکات« . ئەگەر چینی کرێکار هوشیار 
دەوڵ��ەت  بە  ڕێگە  نە  خ��ۆی،  دەسەاڵتی  بە  بێت 
ئەدات کە خۆی لێی جیا بکاتەوە و نە ڕێگە ئەدات 
چینێکی بیرۆکراتی ئۆلیگارشی بەسەریدا زال بێت. 
»مرۆڤ  کە  وایە  بڕوای  مارکسیەک  وەک  گرامشی 
خۆی  بۆ  مەسەالنە  ئەو  ناچاریانە  بەشێوەیەکی 
چارەسەرکردنیانی  توانای  کە  پێشێ،  ئەهێنێتە 
پێش  ئەیخاتە  گرامشی  مەسەلەیەی  ئەو   . هەیە« 
بۆ  شۆڕشگێڕە  حیزبێکی  دروستکردنی  خ��ۆی، 
گرامشی  الی  پرۆلیتاری.  دەوڵەتێکی  دامەزراندنی 
موعجیزە  نەک  لەمچەشنە  حیزبێکی  دروستکردنی 
نیە، بەڵکو پرۆسەیەکی گەشەکردن و پەرەسەندنە. 
»ئەمە خۆی هەڵگری سەردەمێکی ئامادەکاریە کە 

ڕێکخستن و پڕوپاگەندە لەخۆ ئەگرێت« 
الی گرامشی ڕیفۆرمی کلتوری و فکری بێ نرخترین 
گروپی کۆمەاڵیەتی، ناتوانێت »بێ ریفۆرمی ئابوری«  
فکری  و  کلتوری  ڕیفۆرمی  گەرچی  ئەنجامبدرێت. 
گرتووە،  سەرچاوەی  ئابوریەوە  ڕیفۆرمی  لە  خۆی 
هەیە،  لەنێوانیاندا  دیالەکتیکی  پەیوەندیەکی  بەاڵم 
لە شوێنێکدا کە یەکسانی هەلەکان نیە، چۆن چینی 
گەشە  خۆی  کلتوری  ئەتوانێت  کرێکار  )رەوا(ی 
پێبدات؟ لە جێگەیەکدا کە تەنها ژمارەیەکی کەمی 
خەڵک هەموو ئامرازەکانی بەرهەمهێنانیان کۆنتڕۆڵ 
کردبێت و موڵکایەتی تایبەتی لەدەست ژمارەیەکی 
کەمدا بێت کە بە پەنجەی دەست ئەژمێرێن، کارێکی 
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گومڕاهکەرانەیە کە بڵێین ئەتوانین بە )خواستێکی 
گشتی( هەمیشەیی بگەین. ئایا ئەکرێت گەشەکردنی 
کلتوری و ڕۆشنبیری چینی کرێکار، بە بێ بوونی 
دادی کۆمەاڵیەتی و یەکسانی ئابوری وێنا بکریت؟ 
بەسەر  بچوک  کەمایەتیەکی  کە  جێگەیەکدا  لە 
ئەکرێت  ئایا  بااڵدەستە،  )ڕەوا(دا  زۆرینەیەکی 
بکرێت؟  بنەرەتی  گشتی(  )خواستیکی  چاوەڕێی 
لەمجۆرە،  پرسیاری  ئ��ارای  هێنانە  بە  گرامشی 
گروپی  شارستانێتی  ڕوک��ەش��ان��ەی  ب��ااڵب��وون��ی 
لەو  سەرنجدان  ئەکاتەوە.  ڕەد  کۆمەڵگا  بێنرخی 
هەر  نەک  مۆدێرن  میری  ئامانجی  کە  گرنگە  خاڵە 
 � سیاسی  »بااڵدەستی  بەڵکو  ئابوری،  بااڵدەستی 
ئەخالقی چینی کرێکارە لە کۆمەڵگای مەدەنیدا و 

دەسەاڵتگرتن بەسەر دەوڵەتدا« .
مەکیاڤیلی  میری  وەک  گرامشی  مۆدێرنی  میری 
دەستبکات  ئەبێت  گەشەکردنیدا  پ��رۆس��ەی  لە 
بە  ب��ەاڵم  س��ەرب��ازی.  هێزێکی  دروستکردنی  بە 
پێچەوانەی سوپای میری مەکیاڤیلیەوە کە ئامانجی 
بۆ  کۆمەڵگایە  زیندوەکانی  هێزە  سەرکوتکردنی 
سوپای  ئامانجی  دەوڵەتەکەی،  و  میر  پاراستنی 
کۆنەپەرستەکانە  هێزە  »ڕاگرتنی  مۆدێرن  میری 
جەماوەرە  پێشخستنی  و  یاسادا  چوارچێوەی  لە 
دواکەتووەکە بۆ ئاستیکی یاسایی تازە« . پۆلیسی 
هەیە،  جێبەجێکاری  بەکارهێنانێکی  تەنیا  میر 
و  ئیداری  مۆدێرن  میری  پۆلیسی  کارکردنی  بەاڵم 

بیرمەندانەیە.
ئ��ەزان��ێ��ت »ه��ەر  م��ارک��س��ی��ەک  وەک  گ��رام��ش��ی 
چینەکانی  بەسەر  چینێکە  دیکتاتۆری  حکومەتێک 
بوونی  ئەوکاتەی  تا  ئەزانێت  گرامشی  ت��ردا«. 
حکومەتێک پێویست دەرکەوێت، کۆنتڕۆلی مرۆڤیش 
ئەوکاتەی  تا  و  پێویستە،  مێژووییەوە  ل��ەڕووی 
ئەو  بکرێت،  کۆنتڕۆڵ  بەوەیە  پێویستی  م��رۆڤ 

هەبن.  ڕابەرانێک  یان  ڕابەر  کە  هەیە  پێویستیەش 
بەرجەستەکردنی  گرامشی  الی  سەرەکی  مەسەلەی 
بە  بەڵکو  نیە،  فەرمانڕەوایەتی  ک��اری  فیزیایی 
نێوان  پەیوەندی  سروشتی  لە  بیر  پێچەوانەوە 
ڕابەران و حیزبی کرێکاری ئەکاتەوە. بەپێچەوانەی 
بە  کە  مەکیاڤیلیەوە  میری  فەرمانڕەوایەتی  کاری 
میری  کاری  ئەناسرێتەوە،  سەربازیانە  سروشتێکی 
هەیە.  ئۆرگانی  و  مێژوویی  سروشتێکی  مۆدێرن 
ئەبێت گروپی ڕابەرایەتی میری مۆدێرن لە بەشیکی 
چینی کرێکار دروست ببێت. ئەوان ئەبێت نوێنەری 

قوڵترین خواستەکانی ئەم چینە بن.
لە کۆتایدا و بەکورتی ئەکریت ئەو ئەنجامە وەرگرین 
میری  ئەفسانەی  لە  سودوەرگرتن  بە  گرامشی  کە 
مەکیاڤیلی و تەفسیرکردنی، هەوڵیدا ئەفسانەیەکی 
مێژووی  هەلومەرجی  لەگەڵ  کە  دروستبکات  تر 
بگونجێت.  و  بێت  هاوئاهەنگ  مۆدێرندا  سەردەمی 
وەک  میر  وت��اری  لەالیەک  ئەمکارە  بۆ  گرامشی 
ئامرازێک بەکار ئەهێنێت، و لەالیەکی ترەوە هەوڵ 
گرامشیەوە  دیدی  لە  ئەدات.  ئاوەژووکردنەوەی  بۆ 
مەکیاڤیلی  سیاسی  تیورەی  ئ��اوەژووک��ردن��ەوەی 
پێویستی بە لەناوبردنی هەلومەرجی زیهنی و بابەتی 
لەڕێگەی  گۆڕینی  و  دروستکراوەکەیەتی  دەوڵەتە 
دروستکردنی هەلومەرجی زیهنی و بابەتی تازەوە، 
بۆ  راستەقینە(  )مێژووی  دەستپێکردنی  خاڵی  بۆ 

مرۆڤ.

��������������������
سەرچاوە:

حمید عضدانلو: گفتمان و جامعە. تهران. نشر نی، 
چاپ اول 1380
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شیعر و لەدایکبوون و 
مەرگی زمان

مەرگی زمانەکان مەرگێکی ڕەمزی و لەدایکبوونیشیان، 
لەدایکبوونێکی سەرسووڕهێنەرە. زاوزێی زمانەکان بە 
چەشنێک  بە  ڕووئەدات  لەناکاو  و  خێرا  و  ئاشکرا 
چاوتروکانێکدا،  لە  و  سووڕئەمێنێ  سەریان  هەموان 
لێژ  تر  بە زمانێکی  ئەبێت و جێگە  لەدایک  زمانێک 
چارێکی  مردن  لە  جگە  چیتر  کە  زمانێک  ئەکات، 
دیکەی نیە. بە پێچەوانەوە مردنی زمانەکان بە نهێنی 
و درێژخایەنە و سەدان ساڵ پێش لەدایکبوونی زمانی 
تازە، هێشتا هەر گیان بە دەستەوە نادات و پەلەقاژە 
ئەکات. کاتێکیش کە ئەمرێ، دوای تێپەڕبوونی دەیان 
مەرگە  ئەم  و  ئەبن  ئاگادار  مردنی  لە  خەڵک  ساڵ 
هەموویان ئەفسون ئەکا و ئەیانکاتە خەو و کاتێکیش 
چاو هەڵدێنن کە کار لە کار ترازاوە و زمانەکە مردووە. 
بەڕاستیی کێ ئەزانێ زمانی التین کەی مرد؟ زمانی 
سانسکریت و فارسی کۆن و پەهلەوی و هاوەڵەکانیان 

کەی ئاخر هەناسەیان هەڵکێشا و سەریان نایەوە؟
هەرچەند نەتوانین ساڵی مەرگی زمانەکان دیاری بکەین 
لەدایکبوونیان  نهێنی  و  مەرگ  ڕازی  ئەتوانین  بەاڵم 
ڕوون بکەینەوە. من الم وایە ڕازی مەرگی زمانەکان 
بە  و  زمانەدا  ئەو  شیعری  نەزۆکی  و  ڕۆچوون  لە 
کورتیی لە مەرگی شیعردایە. زمان ئەوکاتەی ئەمرێ 
شاعیر  و  شیعر  مردنی  و  مردبێ  شاعیرەکەی  کە 
پێکەوە ئەوکاتەی لە زمانێکدا ڕووئەدات کە ئەم دوانە 
خۆیان  سەردەمی  ژیانی  لە  بێ،  هۆیەک  هەر  لەبەر 
دابڕابێتن. لە خۆشی و ناخۆشی خەڵکەکەی خۆیان 
سەرگەرم  شتێکەوە  بە  خۆیان  یا  دوورکەوتبێتنەوە 
نەبووبێ  ژیانی خەڵکەوە  بە  کردبێ کە هیچ فڕێکی 
لەدایکبوونی  لەگەڵ  هاوکاتە  خۆی  ڕووداوە  ئەم  و 
شیعرێکی دیکە بە دەستی شاعیرێکی نوێ لە زمانێکی 
بەستراوە  زمانێک  هەر  بوونی  ڕازی  کەوابوو  نوێدا. 

نووسینی: عەلی محمد حەق شناس

و. لە فارسییەوە: کاوە گوڵکار



57

لێکۆڵینەوەوتارو77

بە بوونی شیعرەوە. هەربۆیە ئەتوانین بە ڕاشکاوی 
بڵێین: هەر زمانێک کاتێ لەدایک ئەبی کە یەکەمین 
شاعیرەکەی دێتە دونیا. لەم ڕەوتەدا، مەرگی شیعر 
و زمانی کۆن دەیان و سەدان ساڵ پاش لەدایکبوونی 

زمانی نوێ و شاعیرەکەی درێژە ئەکێشێت.
پێش هێنانی هەر چەشنە بەڵگەیەک بۆ سەلماندنی 
ئەم ڕاستیە ئەبێ بڵێم کە مەبەستی من لە شیعر لەم 
نامیلکەیەدا، هەموو شوێنەوار و بەرهەمە ئەدەبیەکانە 
لە زمانێکدا. واتە هەموو الیەنەکانی هونەری کەالمی 
چ  نەزم،  چ  و  پەخشان  چ  )verbal art(یە. 
حەماسە بێ و چ لە شێوەی تراژیدی و حیکایەت و 
ڕۆمان و... شانۆدا. مەبەست شتێکە کە لە شێوەی 
بوتیقای ئەرەستو )poetica( و هەموو ئەوانە کە 
لە گەوهەری هونەرن و بە زمان خۆیان نیشان ئەدەن 
و ئەگەر وشەی ئەدەب بەکارناهێنم لەو ڕوانگەوەیە کە 
ئەدەب بەشێکی بریتییە لە پیشەسازی و تەکنیکی 
ئەدەبی کە لە باسەکەی ئێمەدا ناگونجێن. هەروەها 
مەبەستی من لە شیعر، هەر بەرهەمێکە کە بە زمانی 
زیندووی خەڵکی سەردەمی شاعیر نووسرابێت و لە 
ژیانی ئەوان بدوێت و لە دڵی ئەوانەوە هەڵقوڵیبێت 

و ئاوێنەی دەرد و ڕەنجی خەڵکەکە بێت بە جۆرێک 
وەکو  خەڵک  پەژارەدا،  و  خەم  هێرشی  زامی  لە 
هەتوانێک چاویان لەو شیعرە کردبێ. مەبەست ئەو 
شیعرانە نیە کە چەند کەسێک بۆ تاقی کردنەوەی 
و  کۆن  زمانێکی  بناغەی  لەسەر  خۆیان  دەسەاڵتی 
بە زمانێکی مردوو - شتێکیان نووسیبێت کە بەری 
بێ لە ڕەنج و پەژارەی خەڵکەکە و تەنیا لەبەرئەوە 
لەناو  بکا سەرێکە  هەست  خاوەنەکەی  کە  گوتراوە 
شیعری  تەنیا  نەک  شیعرە،  چەشنە  ئەم  سەراندا. 
زمانی زیندووی خەڵک نیە بەڵکو شیعرێکە بە زمانی 
مردووەکان گوتراوە و خودی شیعرەکەش پای لە لێوار 
گۆڕدایە و ئەگەر بە تەواویی نەمردوە، لەبەرئەوەیە 
پێیان  هێشتا  نوێ  زمانێکی  و  نوێ  شیعرێکی  کە 
نەناوەتە دونیاوە. ئێستا کاتێ ئەوە هاتووە بە بەڵگە 
نیشانی بدەین کە شووشەی1 تەمەنی هەر زمانێک 
لە دەستی شاعیرانی ئەو زمانەدایە و هەر زمانێک 
ئاوی ژیان لە شووشەی شیعرێک ئەنۆشێ کە تەنیا 

لە دەستی شاعیرانی ئەو زمانەدایە.
بەشی  زمانی  التین  مرد؟  چۆن  التین  زمانی 

1- شووشە لێرەدا بە مانای گۆزە یان بتڵە.

ئەرستو
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ئەوکاتەی  تەنانەت  بوو.  ڕۆم  ئیمپراتۆری  ڕۆژئاوای 
التین  زمانی  کەرتەوە  دوو  بە  بوو  ئیمپراتۆریەکە 
بەردەوام  هەر  ڕۆژئاوایی  ڕۆمی  بەشی  زمانی  وەکو 
بوو و پێش هاتنی سەدەکانی تاریکی و سەدەکانی 
ناوەڕاست، ئەم زمانە سێ سەردەمی پڕ لە شانازی 
بردۆتە سەر. یەکەم دەورەی سەرەتایی کە دەورەی 
ناوی  بە  بوو  ئەدەبی التین  بوونی زمان و  دروست 
دەست  شاعیرەوە  نیکۆزی  ئاندرێ  یۆس  وی  لی 
ئەم   )Livius Andronicus( ئەکات  پێ 
ژیاوە  زاییندا  پێش  سێهەمی  سەدەی  لە  شاعیرە، 
بە دیل گیراوە. شاعیرانی دیکەی  ئێسپارتادا  لە  و 
 Scipio( بوو  الو  ئێسکیپیۆسی  ئەو  هاوچەرخی 
the younger( کە لە ساڵەکانی 1٨٥ - 1٣٩ 
 )Crates( پێش زاییندا ژیاوە، و هەروەها کراتیس

لە سەدەی دووهەمی پێش زاییندا، لە ڕۆمدا ژیاوە و 
ماوەیەکی درێژ بە وانەی ڕێزمانی التینەوە خەریک 
زمانی  زێڕینی  یادەوەری  دووهەم  سەردەمی  بووە. 
التین دەورەی پەرەسەندنی ئەم زمانەبوو. ئەوکاتەی 
کە سیسرۆن )1٠٦ - ٤٣ پ.ز( درەوشایەوە و ڤێرژیل 
)Virgil( )٧٠ - ٩پ.ز( شکۆ و جەاللی پێ دا و 
هۆراس )Horas( )٦٥ - ٨ پ.ز( و ئۆیلەر )٤٣ - 
1٧ پ.ز( و سێنێکا )Seneca( )٤ - ٦٥ زاینی( 
هەرکام بە جۆرێک بوونە هۆی گەشە و برەوی ئەم 
زمانە. زۆربەی ئەمانە شاعیر بوون و زمانی التین، لە 

شیرینی زمانی ئەمانەوە چێژی وەردەگرت.
زیوین  دەورانی  بە  کە  التین  سێهەمی  سەدەمی 
پێش  دەورەی  دەرکردوە  ناوی   )Silver age(
ئاوابوونی ئەم زمانە بوو. لەم دەورانەدا تاسیتۆس 
 )Invenal( و یۆوناڵ )٥٥ - 11٧ز( )Tacitus(
خەریکی  تر  ناودارێکی  چەن  و  1٤٠ز(   -  ٦٠(
هۆنینەوەی شیعر بوون و هێستا بازاری التین هەرا و 

هەنگامەیەکی تێدابوو.
داگیرکردنی  و  ژێرمەن  خێڵەکانی  هێرشی  پاش  لە 
لە جێگەی  پاپی گەورەیان  ژێرمەنەکان  ئەم واڵتە، 
ئیمپراتۆر دامەزراند و بە جۆرێک گەورە و پیرۆزیان 
مەسیحی  بە  کەسیان  پاپ  لە  جگە  کە  کردبوو 
)گاور( بڕوادار نەدەزانی و جگە لە کەنیسە و گوتار 
و بۆچوونی خۆیان، ڕیگەیان بە هیچ شتێکی دیکە 
نەدا. کەنیسەش هەموو ئاسەوار و بەرهەمی ئەدەبی 
و فەلسەفی یۆنان و ڕۆمی بە کفر دانا و بوو بە هۆی 
ئەوەی  خەڵک لێی دوورکەونەوە و کەس نەیدەوێرا 
ئەو کتێبە شەیتانیانە بخوێنێتەوە. تەنانەت کار بەو 
 )St.Jerome( جێگە گەیشت کە ژرۆمی ئاسمانی
لە کاتی خۆیدا تۆبەی کرد و داوای لێبوردنی لە خودا 
کرد، کە بەهۆی نەفامیەوە لەکاتی الویدا لە جێگەی 
ئینجیل کتێبی شیعری سیسرۆنی خوێندۆتەوە. سەیر 

ییتس
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ئەوەبوو کە ژرۆم بۆ خۆی مامۆستای ئەدەب و زمانی 
التین بوو. ئەمانە هەموو مشتێکن لەو خەروارەی کە 
و  زمانی التین  زمانی التین.  ئاوابوونی  بوونە هۆی 
شیعرەکەی ڕەش هەڵگەڕان و بەرەبەرە ساردبوونەوە 
و مردن. پاشان زمانی التین بوو بە زمانی کەنیسە 
و فەلسەفە لە چوارچێوەی قوتابخانەکاندا بە دیلی 
مایەوە و ئەگەر شیعرێکیش دواتر بەم زمانە گوترا،  
ئەوە شیعرێکی ڕەسمی بوو کە زمانی دەسەاڵت بوو 
نەک خەڵک، هەربۆیە خەڵک پشتیان تێکرد و ڕوویان 
کردە زمانە ناوچەییەکان و بە زمانی خۆیان شیعریان 
گوت. زمانی التین هێدی هێدی بەرەو مردن ئەچوو 
بەاڵم هێشتا کەس ئاگادارنەبوو و هەروەها دانتەش 
شیعر  ئیتاڵی  زمانی  بە  تا  مەیدانەوە  نەهاتبووە 
دواتر  لێبدات.  التین  زمانی  مەرگی  زەنگی  و  بڵێ 
سەرەڕای ئەوەی کە دەیان کتێبی فەلسەفە و ئایین 
بەم زمانە نووسرا، بەاڵم ئەمانە نەیانتوانی ئەو خوێن 
و هەستەی کە شیعر بەو زمانەی دابوو، بیدەنێ و 
نەیانتوانی تەپ و تۆزی مەرگ لە ڕووخساری زمانی 

التین دابماڵن.

مەرگی زمانی سانسکریت:

مرد.  التین  دەردەی  بەو  هەر  سانسکریتیش  زمانی 
هەرچەند کە ئەم مەرگە زۆر زووتر ڕوویدا و هەر بۆیە 
سانسکریت  بکەین.  لێ  باسی  ئاسانی  بە  ناتوانین 
هەزارەی  نیوەی  لە  کە  ئاریایانەبوو  ئەو  زمانی 
بۆ  بردیان  خۆیاندا  لەگەڵ  زایین،  پێش  دووهەمی 
هیند. ئەوان بەم زمانە قسەیان دەکرد و بەو زمانە 
ئەژیان و شیعریان دەگوت و هەزاران ساڵ درێژەی 
کێشا و گەلێ شاعیری هەڵکەوتوو شیعری حەماسیان 
 )Vedas( ڤێدا  بە  ئێستا  کە  داناوە  زمانە  بەم 
ناسراوون وەکو: ڕیگ ڤێدا )Rig-Veda(، یاجور 

ڤێرژیل
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Sama-( ڤێدا  ساما   ،)Yajur-Veda( ڤێدا 
 )Vayur-Veda( ڤێدا  ڤایێرۆ  و   )Veda

)Upanishads( هەروەها ئۆپانیشادەکان
لەناکاو کۆلکە  تا  گەڕاندابوو  لە  گەردونەی گەردون 
زمانی  کە  تێگەیین  زڕەـزاناکان  و  خوێندەوارەکان 
ئەم  ئیدی  و  هاتووە  بەسەردا  گۆڕانی  سانسکریت 
قسەی  خەڵکی  کە  نیە  زمانەی  ئەو  هەر  زمانە 
پێدەکەن. یاخود خەڵکەکە گۆڕانیان بەسەردا هاتبوو 
و بە زمانی ڤێداکان قسەیان نەدەکرد. ئەم ڕووداوە 
ترسی خستە دڵی زڕەـزاناکانەوە و بوە هۆی ئەوە 
بەاڵم  بکەن،  کارێک  و  هەڵبماڵن  لێ  باسکی  کە 
مەرگەکە.  لە  ڕوو  زمانە  بۆ  بەڵکو  خەڵکی،  بۆ  نە 
ئاخر ئەوان پەژارەی ڕابردوویان لە ئێستا زۆرتربوو 

خەڵکە  بۆ  تا  ئەدا  لێی  زۆرتر  مردوو  بۆ  دڵیان  و 
و  سڵسڵە  بە  ئەدا  هەوڵیان  بۆیە  هەر  زیندووەکە. 
پڵپڵە بیڕازێننەوە بە جۆرێک خەڵکی ڕووی تێبکەن 
دەستیان  بوارەدا  لەم  دواتر  نەکەن.  فەرامۆشی  و 
کرد بە نووسینی ڕێزمان بۆ سانسکریت و ویستیان 
خەڵک ناچاربکەن هەر بەو زمانە بدوێن و بنووسن. 
بەمجۆرە کەس بە زمانی زیندوو قسەی نەکرد و هەتا 
پێنجسەد ساڵ پێش زایین ئەم زمانە زمانی نووسین 
و ئاخافتنی زۆرەملێ بوو دواتر خەڵکی هیند ڕێگەی 
خۆیان لەو زمانە مردووە جیاکردەوە کە هەر شیاوی 
کتێب پێ نووسین بوو نەک ژیان. ئیدی هیچ منداڵێک 
بەو زمانە گڕوگاڵی نەکرد و هیچ دایکێک بەو زمانە 
گۆرانی بەر بیشکەی بۆ منداڵەکەی نەگوت. بەڵگەش 
بۆ ئەم ڕاستیە قسەکانی بوودایە )Buda( کە بە 
وریایی تێگەیشت سانسکریت پەلەقاژەی مەرگیەتی، 
هەربۆیە بە الیەنگرانی خۆی گوت کە وتەکانی ئەو 
بە سانسکریت نەنووسن، بەڵکو بەو زمانە زیندووەی 
و...  دەڵین  پێ  گۆرانی  و  دەکەن  پێ  قسەی  کە 
بنووسنەوە. بەمجۆرە هەزار ساڵی دیکە تێپەڕی کە 
ناسراوە  ئەدەبی سانسکریت  بە هەزارەی کالسیکی 
و لەم هەزارەدا تەنیا بوودا هەستی بە بۆنی کەالکی 
شاعیری  گەلێک  هەزارەدا  لەم  کرد.  سانسکریت 
هیندی بە سانسکریت شیعریان هۆنیەوە، بێ ئەوەی 
وشەیەکیش  تەنانەت  ئەواندا  سەردەمی  لە  کەس 
چاوەڕێبوون  هەموو  خەڵکی  تێبگەن.  شیعرانە  لەو 
دواتر  و  مەغۆلی  و  غەزنەوی  سوارەی  ڕۆژگار  تا 
ئینگلیزی ناردە سەریان و دوای کوژاندنەوەی ئاگری 
شەڕ و ماڵوێرانی، ئەو خەڵکە توانیان جارێکی دیکە 
بە زمانی هیندی و بەنگالی و ئاسامی و گەجراتی 
و... کە زمانی زگماک و دایکی خۆیان بوون شیعر 

بڵێن و سەرلەنوێ بژێنەوە.

تاسیتۆس
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زمانی فارسی چۆن لەدایکبوو
بۆچی نەمرد؟

ئەگەر هەر لەم ڕوانگەیەوە تەماشای زمانی فارسی 
بکەین،  گەشەسەندنی  و  بااڵکردن  و  لەدایکبوون  و 
لەدایکبوونەکەی  فارسیش  زمانی  دەبینین  ئەوا 
بەهۆی شیعری فارسییەوە بوو. ئەبینین کە دووسەد 
ساڵ دوای هێرشی عەرەبەکان ئەو دەمەی یاقووبی 
لەیسی سەفاری، تاریفی خۆی لە زمانی شاعیرێکەوە 
شاعیرەکە  کردە  ڕووی  بیست  عەرەبی  زمانی  بە 
ئەو شتەی  پێی گوت:  بوو  ناوی محمد وسیف  کە 
بە  بوو  ئەمە  هەر  دەیڵێی؟  بۆ  ناگەم  تێی  من  کە 
هۆی ئەوەی کە زمانی عەرەبی کە زمانی نووسین و 
بارگای شاهان بوو و تەنانەت خەڵکیش قسەیان پێ 
دەکرد و بەم زمانە نەزر و نیاز و عیبادەتیان دەکرد، 
بە ڕەوایەتی مێژووی سیستان،  پاشەکشەی کرد و 
محمد وسیف دەستی کرد بە فارسی شیعر دانان و 
لە  دەری  فارسی  بە  کە  بووە  کەس  یەکەم  دەڵێن 
ناوچەی عەجەماندا شیعری گوتوە. پێشتر شاعیران 
بە زمانی ڕود و بە شێوەی خوسرەوانی ئەدوان و 
دواتر بە عەرەبی. ئەم وتەی یاقووبی لەیسی وەکو 
چاوەزارێک بوو کە لە باسکی زمانی فارسی هەڵواسی 
و زمانی فارسی تا هەزاران ساڵ پاراست و ژیانیەوە. 
لەو سەردەمەدا تاک و تەرا نووسەرەکان  هەرچەند 
کتێبی مێژوو و فەلسەفە و... بابەتەکانی دیکەیان بە 
فارسی ئەنووسی بەاڵم تەنیا شاعیرانی فارسی زمان 
بوون کە لە سەردەمی کۆنەوە فارسیان پاراست. لە 
رودەکی و عونسۆری و فیردەوسی و خەیام و نیزامی 
و حافز و سەعدی و عارف و بەهار تا دەگاتە نیما، 
گوتوە  شیعریان  فارسی  بە  شاعیرانە  ئەم  تێکڕای 
نەک بە عەرەبی و ئێستا فارسی وا بااڵی کردووە کە 
و  ئەڵمانی  بە  ئێستەدا  لە  ئەگەر خوێندکارەکانمان 

ئینگلیزی و ڕووسی و... بنووسن دیسان هەر زمانی 
لەبەرئەوەی کە ئاخرین شاعیری  فارسی دەمێنێت، 

فارس هەر ماوە و نەمردووە.

زمانی سێڵتەکانی ئیرلەندا بۆ لەناوچوو؟

لەالیەن  ئەوەی  پێس  ئیرلەندا  کە  دەزانین  هەموان 
ئینگلیزەکانەوە داگیر بکرێ بە زمانی سێڵتی ئەدوان 
شیعری  زمانە  بەم  هەڵکەوتوو  شاعیری  دەیان  و 
حەماسیان داناوە. کاتێک )٨٠٠ ساڵ پێش ئێستا( 
ئەم واڵتە داگیر کرا، بەرەبەرە لەژێر زەبر و زەنگی 
تازەدا، زمانەکەیان کزبوو و لە زۆربەی شوێنەکاندا 

تروسکەی لێ بڕا و کوژایەوە.
ئەم  درێژایی  بە  ئیرلەندیەکان  هەروەها دەزانین کە 
هەشت سەد ساڵە لەگەڵ داگیرکەران بەشەڕهاتوون 
بوو.  ڕزگاریان  بیستەمدا  ناوەڕاستی سەدەی  لە  تا 
ڕزگاریان  کاتێک  کە  دەژیان  هیوایەوە  بەو  هەموو 
و  بکەنەوە  زیندوو  سێڵتی  زمانی  سەرلەنوێ  بوو، 
بیکەن بە زمانی شیعر و گۆرانی و ژیان و... ئەم 
شاعیری  کە  کرد  وەهای  کارێکی  ئارەزوانە  و  حەز 
لە   )Yeats( ییتس  ناوی  بە  ئیرلەندی  گەورەی 
سەدەی بیستەمدا بوو بە ئااڵهەڵگری ئەم جوواڵنەوە 
ییتس  سێڵتی.  زمانی  بوژاندنەوەی  بۆ  فەرهەنگیە 
لە شیعرەکانیدا بە زمانی ئینگلیزی باسی ئەفسانە 
دەیان  و  دەکرد  ئیرلەندا و حەماسەکانی  کۆنەکانی 
لەگەڵ  و  نووسی  بارەوە  لەم  چیرۆکی  و  شیعر 
ناوی  بە  نیشتمانی  تەماشاخانەیەکی  هاوڕێکانیاندا 
دامەزراند   )Abbey Theater( تیاتر  ئابی 
ئیرلەندی  زمانی  بوژاندنەوەی  نیازی  بە  دۆبلین،  لە 
کۆن و تەنانەت دەوڵەتی ئیرلەندیش زمانە کۆنەکەی 
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هەواڵنە  لەم  هیچکام  بەاڵم  فەرمی،  زمانی  بە  کرد 
زمانە  ئەو  نەیانتوانی  و  نەگەیشت  سەرەنجام  بە 
کۆنە زیندوو بکەنەوە. بەڕای من هۆی ئەم ناکامییە 
و  ئەفسانەکان  سەردەم  شاعیرانی  کە  ئەوەبوو 
حیکایەتە کۆنەکانیان لەبری زمانی سێڵتی بە زمانی 
ئینگلیزی نووسیەوە کە بەم کارە هەم یارمەتی زمانی 
لە  ناچارکرد  ئیرلەندیەکانیان  هەم  و  دا  ئینگلیزیان 
داهاتوودا بۆ ناسینی خۆیان، زیاتر لە جاران دەبێ 

دەستەوداوێنی زمانی ئینگلیزی ببن.

چەند نموونەیەکی دیکە:
ئەوەی باسکرا مشتێ بوو لە خەروارێ کە دەکرێت 
لێرەدا لە زمانی ئەرمەنی و عیبری ناوببەین کە لە 
مردن ڕزگاریان بووە و ئەمەش بەهۆی شاعیرانیان 
بووە کە هیچ کاتێک پەیوەندی خۆیان لەگەڵ خەڵک 

نەپچراندوە.
فارسی  زمانی  بە  کەس  گەلێک  سااڵنەدا  لەم  یان 
ڕۆحی  تا  نووسیویانە  ئازەری  زمانی  دەربارەی 
ئەو  هەموو  بەاڵم  زمانەدا،  ئەم  بەر  بە  بکەن  تازە 
»حیدەربابای«  ئەندازەی  بە  کۆششانە  و  هەوڵ 
و  تورکی  زمانی  بوژانەوەی  بە  خزمەتی  شاریار 
دیکە  نموونەی  دەیان  و  ئەمە  نەکردووە.  ئازەری 
سەرەتای  لە  ڕاستیەی  ئەو  بۆ  ئەمانگێڕێتەوە 
ئەوەبوو  ئەویش  پێکرد  ئاماژەمان  نامیلکەکەدا 
ئەو  مەرگی شیعری  لە  زمانەکان  مەرگی  ڕازی  کە: 
بااڵکردن و پەرەسەندنی  زمانەدایە و ڕازی بوون و 
و  ئاوداربوون  و  تازەگی  لە  نوێش،  زمانێکی  هەر 
زۆرجار  شیعرەکانیاندایە.  پەرەسەندنی  و  بااڵکردن 
ژیانی  ڕازی  میللەتێک،  هەر  زمانی  کە  بیستوومانە 
ئەو میللەتەیە و یەکیەتی میللی خەڵکەکە دەپارێزی. 
ژیانی  و  مانەوە  ڕازی  بەاڵم  ڕاستە  ئەگەرچی  ئەمە 

هەر زمانێک بەستراوە بە ڕازی شیعری ئەو زمانەوە. 
زمان ئەوکاتە دەمرێ کە ئاخرین شاعیری ئەو زمانە 
لەناوبچێت و ئەو شیعرەش کە هۆ و هەوێنی ژیانەوە 
ئەو شیعرەیە کە خەڵکی پێی  زمانێکە  مانەوەی  و 
ئەوان دەکا و  ژیان و بەسەرهاتی  باسی  ئەدوێن و 
دڵی  لە  و  ئەدا  باڵ  شەقەی  لە  ئەوانەوە  دڵی  لە 
ئەوانیشدا دەنیشێتەوە و بۆن و بەرامەی شەعب و 
بۆنی ژیانی لێ دێ. شیعرێک کە لە خەڵک دابڕابێت، 
مردووە و بێ گیانە و شیعری بێ گیانیش ناتوانێت 

گیان ببەخشێت.
--------------------------------

تاهیر  بابا  ئەگەر  بڵێم  پێویستە  کۆتاییدا  ))لە 
خانی  ئەگەر  و  نەگوتبایە  کوردی  بە  چوارینەکانی 
»مەم و زین«ی بە تورکی یان عەرەبی بهۆنیایەتەوە 
و ئەگەر حاجی قادر و مەحوی بە کوردی مەدحی 
باسی  بێکەس  شێرکۆ  ئەگەر  نەکردایە،  خوایان 
و  »بەردەقارەمان«  و  »مامەیارە«  حەماسەی 
و  بنووسیبا،  ئێمە  بۆ  عەرەبی  بە  »هەڵەبجە«ی 
ئەگەر مەولەوی و مەالی جزیری و گۆران و دەیان 
شیعریان  کوردی  بە  کورد  گەورەی  کەڵەشاعیری 
دانەڕشتایە، ئەوا ئێستا نە زمانی کوردی لە ئارادابوو 
نە کەس لە کوردەواریدا مامەیارە و شێخ مەحمود و 

مەم و ژین و... هتد ئەناسی (( وەرگێڕ 

سەرچاوە:
گۆڤاری ئادینە - ژمارە ٤٣ - ٤٤ )1٩٩1ز = 1٣٦٩ 

هـ(
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چارەسەركردنی  بۆ  كلیل  سێ 
قەیرانی تایفەگەری و ئاینی

نووسینی: مەحمود حسێن
و. لە عەرەبییەوە: بارین

كلیلی یەكەم
مافی بوون و ژیان

بەرچاوەكانی  و  دیار  ملمالنێ  ئیسالمیدا،  جیهانی  لە 
نێوان مەزهەبە ئیسالمییەكان، ملمالنێیەكی ئاینی نییە، 
گەرچی لە ڕووكەشدا وا دیارە. چونكە قورئانی پیرۆز 
كە یەكەم سەرچاوەی ئاینیی و پیرۆزترین سەرچاوەیە 
هیچ  شێوەیەك  بە  و  ڕاشكاوی  بە  مسوڵمانان،  الی 
گومان و دوودڵییەك و خراپ تێگەشتنێك هەڵناگرێت 
بە  بەخشیوە  باوەڕی  ئازادی  گەورە  خودای  دەڵێ: 
مرۆڤەكان، ئەوەی دەیەوێ ئیمانداربێت با ئیمانداربێت 
و ئەوەی دەیەوێ كافربێت با كافربێت. ئەم مانا ڕوون 
و ئاشكرایە لە زیاد لە ئایەتێكدا دەبینین كە لێرەدا 

هەندێكیان بە نموونە دەهێنینەوە:
يكفر  فمن  الغي  من  الرشد  تبين  قد  الدين  في  اكراه  )ال 

بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي ال 
انفصام لها والله سميع عليم- البقرة- 256(.

)انا هيدناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا- االنسان-3(.
)قل الحق من ربكم فمن شاء فيلؤمن و من شاء فليكفر 

انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم رادقها- الكهف- 29(.
و  بوون  ڕەوایەتی  قورئان،  ئایەتانەی  ئەم  نموونەی 
ژیان دەدات بە هەموو ئینتیما ئاینییەكانی جیهان، لە 
هەر جۆر و ڕەنگێك بێت و لە هەر پۆلێنبەندییەكدا 
ئاینی  ئاینانە  ئەو  دەكەین. سا  بۆیان  ئێمە  كە  بێت 
ئاسمانی یان زەمینی، یەكتاپەرستی یان فرە خودایی 
بە  قورئان  چونكە  نییە.  جیاوازییەكیان  هیچ  بێت، 
یەكسانی مافی بوونی بەخشیوەتە هەموان. ئەم مافی 
بوونە تەنانەت بێ باوەڕەكانیش دەگرێتەوە، ئەوانەی 
نییە.  میهرەبان  و  گەورە  بوونی خودای  بە  باوەڕیان 
ببەخشێتە  ژیان  بوون و  ئەگەر قورئان مافی  لێرەوە 
بێ باوەڕێك، ئاخۆ نایبەخشێتە ئەوانەی باوەڕیان بە 
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خودای تاك و تەنها هەیە؟ بەپێی زانیارییەكانی من 
لەسەر مەزهەبەكانی نێو ئیسالم، هیچ مەزهەبێكیان 
نییە باوەڕ بە تاك و تەنهایی خودای میهرەبان نەكات. 
دەڵێت:  فەرموودەكانیدا  لە  یەكێك  لە  پێغەمبەر 
)ئەوەی لە دڵەوە و بە ڕاستگۆیی وتی ال الله اال الله 

دەڕواتە بەهەشت(.
دیدە  لەم  كەواتە  ئیسالمە،  پشتی  بڕبڕەی  یەكڕیزی 
قورئانییەوە بۆ ئازادی ئاینی، هەموو مەزهەبەكانی نێو 
ئاشتی  بە  پێكەوە  دەتوانن  ئیسالمییەكان،  كۆمەڵگا 
بژین، بێ هەستكردن بە ترس و دڵەڕاوكێ. با گریمانی 
ئەوە دابنێین، كۆمەڵێك لەو مەزهەبانە، وەك ئەوەی 
هەندێك پێیانوایە، لە ئومەتی ئیسالم چوونەتە دەرەوە 
الدانەیان،  و  چوونەدەرەوە  ئەم  بەاڵم  الیانداوە،  و 
مافی بوون و ژیانیان لێ وەرناگرێتەوە. چونكە ئێمە 
ڕەگەزنامەی  مەزهەبەكان،  لە  مەزهەبێك  لە  ئەگەر 
ئیسالمیمان بە حەق یان بە ناحەق لێوەرگرتەوە، ئەوا 
مرۆڤبوونیان  ڕەگەزنامەی  ناكەین  ئەوە  بوێری  ئێمە 
لێ وەربگرینەوە كە خودای میهرەبان پێبەخشیوون. 
ئێمە لە ئیسالمدا گەر ئەم مەزهەبەمان بەدڵبوو یان 
ئەو مەزهەبەی دیكەمان بەدڵنەبوو، ئەوا لە هەردوو 
ژیانیان  و  بوون  مافی  مەزهەبانە  ئەو  حاڵەتەكەدا، 

هەیە و پێویستە پارێزراوبن.
كلیكی دووەم

سەرفرازی بۆ كێیە؟ كێ خاوەنی بەخشینی 
پاسپۆرتی ڕۆشتنە بۆ بەهەشت؟

الیەنگرانی هەر ئاینێك، پێیانوایە تەنها ئەوانن دەچنە 
و  دەمێننەوە  كە  دیكە  خەڵكانەی  ئەو  بەهەشت. 
لەسەر ئاینی ئەوان نین، ئەوا جێگایان ئاگری دۆزەخە 
و تێیدا تا هەتاهەتایە دەمێننەوە. ئەم جۆرە باوەڕە 
الی سەرجەم الیەنگرانی ئاینەكان هەیە، بە الیەنگرانی 
ئاینی ئیسالمیشەوە. بەاڵم خودای گەورە و میهرەبان 

قورئانی  نەوتووە.  شێوەیەی  لەو  شتێكی  هەرگیز 
پیرۆز لە چەندین ئایەتدا، جەخت لەوە دەكاتەوە كە 
سەرفرازی لە رۆژی قیامەتدا و ڕۆشتن بۆ بەهەشت، 

بەستراوە بە سێ مەرجەوە كە ئەمانەی خوارەوەیە:
بڕوابوون بە خودا و بە ڕۆژی قیامەت و ئەنجامدانی 

كاروكردەوەی باش
قسەكانی  لــە  ـــەی  الدان و  كــەوتــنــەوە  دوور  ــەو  ئ
هاتەئارا،  مــرۆڤــەوە  لەالیەن  كە  ــەورە  گ ــودای  خ
نەتەوەیەك  هەر  كە  گرتووە  سەرچاوەی  لەوێوە 
ئیمان  سیفەتی  زەوی،  گۆی  سەر  نەتەوەكانی  لە 
بۆ خۆی پاواندەكات و سیفەتی كافر بەوانی دیكە 
رۆژی  لە  وایدادەنێت  نەتەوەیەك  هەر  دەبەخشێت. 
قیامەتدا خۆی تەنها نەتەوەی سەرفرازە! بەاڵم ئەمە 
بیركردنەوەی خەڵكە و بیركردنەوەی خودای مەزن 
نییە. خودای گەورە لە قورئانی پیرۆزدا دەڵێ: )ان 
الذين امنوا و الذين هادوا و النصاري و الصابئين من امن 
بالله و اليوم االخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم 
و ال خوف عليهم و ال هم يحزنون. 62(. مانای ئەم 
ئایەتە زۆر ڕوون و ئاشكرایە و پێماندەڵێ سەرفرازی 
لە ڕۆژی قیامەتدا، تەنها موڵكی ئومەتێكی دیاریكراو 
نییە، بەڵكو موڵكی تەواوی میللەت و ئومەتەكانی 
سێ  بــەو  بوونەوەرەكانیشە،  سەرجەم  و  دیكە 
لێرەوە  پێدراوە.  ئاماژەی  ئایەتەكەدا  لە  مەرجەی 
فەزڵی میللەتێك بەسەر میللەتێكی دیكەدا نادرێت 
و ڕەچەڵەكێك لە ڕەچەڵەكێكی دیكە باشتر نییە، 
تەنها بە بڕی باوەڕهێنان بە خودا و بە كاروكردەوەی 
)القدسی( قودسی  وتەیەكی  لە  نەبێت.  بــاش 
خودان،  منداڵی  بوونەوەرەكان  )هەمو  هاتووە:  دا 
خۆشەویسترینیان الی خودا، ئەوەیە بۆ منداڵەكانی 
بۆ  پاڵپشتێكە  وتەیە  ئەم  مانای  باشبێت(،  خۆی 

مانای ئایەتەكەی سەرەوە.
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كلیلی سێیەم
جیاكردنەوەی دین لە سیاسەت

دین  لەنێوان جیاكردنەوەی  هەیە  لێرەدا جیاوازی 
سیاسەت.  لە  دین  جیاكردنەوەی  و  دەوڵــەت  لە 
و  سیاسەت  لە  جیاوازە  شتێكی  دەوڵەت  چونكە 
نابێت دەوڵەت و سیاسەت یەكسان بكەین بەیەك. 
بەپێی  كە  دەزگــا  كۆمەڵێ  لە  بریتییە  دەوڵــەت 
نوێنەری  دەستورێك  بەڕێوەدەچێت.  دەستورێك 
شارستانی  پێكهاتە  سەرجەم  بە  میللەتە  هەموو 
و  ئابوری  و  نەتەوەیی  و  مەزهەبی  و  ئاینی  و 
ڕۆشنبیرییەكەیەوە. دەوڵەت لە فەلسەفەی پەیمانی 
گەل  كە  دروستدەبێت  لەوێوە  كۆمەاڵیەتیدا، 
زۆرەكانی خۆی  فەردییە  دەستبەرداری دەسەاڵتە 
و  دیاریكراو  الیەنێكی  بە  دەیبەخشێت  و  دەبێت 
سەرجەم دەسەاڵتەكانی ڕادەستدەكات. ئەم الیەنە 
بەڵكو  حیزبێكە،  نە  دەزگایەكە  نە  كەسێكە  نە 
دەستبەرداربوونی  نییە  ڕاست  ئەوە  دەستورێكە. 
بەوە  دەستور،  بۆ  دەسەاڵتەكانیان  لە  خەڵك 
ئاینییەكان  مافە  دەستبەرداری  كە  لێكبدرێتەوە 
ئەم  ــوون.  ب خۆیان  نەتەوەییەكانی  مافە  یــان 
جۆرە لێكدانەوانە لە هیچ فەلسەفەیەكی پەیمانی 
نییە.  بوونی  و  پێنەدراوە  ئاماژەی  كۆمەاڵیەتیدا، 
سیاسی  و  ئابوری  دەزگــای  چۆن  وەك  دەوڵــەت 
میللەت  كاروبارەكانی  تێیدا  و  هەیە  ڕۆشنبیری  و 
ئاینیشی  دەزگــای  پێویستە  ئەوا  بەڕێوەدەبات، 
هەبێت و گرنگی بە مەسەلە ئاینییەكانی كۆمەڵگا 

بدات و ڕێكیانبخات.
ــەو الیــەنــەیــە كە  هــەرچــی ســیــاســەتــە، ئـــەوا ئ
دەوڵەت  دەزگاكانی  بەڕێوەبردنی  سەرپەرشتی 
دەكات و دەستور جێبەجێ دەكات. ئەم جیاكارییە 
لەنێوان دەوڵەت و سیاسەت، كارێكی پێویستە، تا 
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كەمینەیەكی  یان  زۆرینەیەك  هەر  یان  حیزبێك  هەر 
تێنەگەن  وا  لەكاتی وەرگرتنی دەسەاڵتدا،  كۆمەڵگا، 
لەسەر  دەوڵەت  و  دەوڵەت  خودی  خاوەنی  بوونەتە 
دەنگەكان  زۆرینەی  بردنەوەی  بكەن.  تاپۆ  خۆیان 
ئەو  نییە  وا  مانای  دیموكراسییەوە،  ڕێگەیەكی  لە 
بە دەوڵەت  مامەڵەكردنی  لە چۆنیەتی  ئازادە  الیەنە 
و دەزگاكانیی و دەستورەوە و دەتوانێ بە ئارەزوی 

خۆی و چۆنی بووێت ئاوا مامەڵەیان لەگەڵدا بكات.
لە  دیــن  جیاكردنەوەی  بۆ  بانگەشەكردن  لێرەوە 
بۆ  بگۆڕدرێت  و  ڕاستبكرێتەوە  پێویستە  دەوڵــەت، 
ئەگەر  سیاسەت.  لە  دین  جیاكردنەوەی  بانگەشەی 
توانیمان لەالیەكەوە هاوپەیمانی بۆ پەیوەندی نێوان 
دیكەوە  لەالیەكی  بگەڕێنینەوە،  ــەت  دەوڵ و  دیــن 
جیابكەینەوە،  سیاسەت  لە  دین  توانیمان  ئەگەر 
ئەوا ئێمە دەتوانین میللەتان والێبكەین ئینتیمایەكی 
بە  هەبێت.  كۆمەڵگاكانیان  و  دەوڵەت  بۆ  بەهێزیان 
و  تائیفی  و  كۆمەاڵیەتی  پێكهاتە  هەموو  شێوەیەك 
دەوڵەتە  ئەم  بكەن  هەست  نەتەوەییەكان،  و  دینی 
موڵكی ئەوانە، بێ ڕەچاوكردنی ئەوەی كەمینەن یان 
حوكم  ئەوەی  شوناسی  ڕەچاوكردنی  بێ  زۆرینەن، 
دەگرێتەدەست و دەچێتە سەر عەرشی فەرمانڕەوایی. 
فەرمانڕەوایی  بەاڵم  هەمووانە،  بۆ  دەوڵــەت  كەواتە 
لەنێوان  سیاسی  ملمالنێی  گۆڕەپانی  لە  بریتییە 

حیزبەكان و ڕەوتە سیاسییەكاندا.
یەكەم  پلەی  بە  سیاسەت،  لە  دین  جیاكردنەوەی 
پێكهاتە  لە  و  ئاین  لە  پارێزگاریكردنە  ئامانجی 
ئاینییەكان دوور لە گەمە سیاسییەكان. ئەوەی ڕوون 
جیهانی  واڵتانی  لە  زۆرێــك  لە  ئەوەیە  ئاشكرایە  و 
ئیسالمیدا، شوناسە ئاینییەكان و ئینتیما تایفییەكان، 
نەیارەكان  بە  دژ  سیاسی  جەنگی  بــردنــەوەی  بۆ 
ئیستیغالل دەكرێن. حیزبی براوە، یاری لەسەر ژێی 

یان  دۆڕاو  حیزبی  دەكات،  زۆرینە  ئاینی  ئینتیمای 
حیزبی ئۆپۆزسیۆن، یاری لەسەر ژێی هەستی ئاینی 
دینی،  موقەدەسی  شێوەیە  بەم  دەكات.  كەمینەكان 
سیاسەت  بەرژەوەندییەكانی  زەلكاوی  بە  تێكەڵ 
دەبێتە  حیزبەكان  سیاسی  بانگەشەی  و  دەبێت 
بانگەشەیەكی ئاینی و هانی باڵوكردنەوەی ڕق و ترس 
و تەكفیركردنی یەكتر دەدەن. هەر الیەنێك هەوڵدەدات 
بكات،  ڕكابەری  الیەنی  پیرۆزییەكانی  بە  سوكایەتی 
مێژووی  الپەڕەكانی  هەڵدانەوەی  ڕێگەی  لە  ئەمەش 
یەكتر و هێنانەوەی ئەو نموونانەی وێنەیەكی شەیتانی 

بەالیەنەكانی دیكە دەبەخشێت.
ویژدانییەوە  ڕووی  لە  كۆمەڵگا  دەرئەنجامیشدا  لە 
نێوان  كۆمەاڵیەتی  پەیمانی  و  دەبێت  هــەالهــەال 
پێكهاتەكانی كۆمەڵگا الوازدەبێت و یەكڕیزی میللەت 
تێكدەچێت و دەگۆڕێت بۆ یەكڕیزی تائیفی و ئاینی و 
نەتەوەیی. كێبڕكێی چوونە سەر حوكم و خزمەتكردنی 
لەسەر  پێشبڕكێكردن  بــۆ  ــت  ــۆڕێ دەگ كۆمەڵگا، 
زۆرینەی  بەناوی  دەوڵەت  قۆرخكردنی  و  داگیركردن 
كۆمەاڵیەتی  پەیمانێكی  گەر  ئێمە  دیموكراسییەوە! 
كۆمەاڵیەتی  پەیمانێكی  دروستكرد،  هاوسەنگمان 
دەستورێك بە كۆدەنگی نەك بە زۆرینە بێنێتەئاراوە و 
تێیدا دەوڵەت دایكی هەموو پێكهاتەكان بێت، لەسەرو 
چەمكی  لە  دوور  و  ئاینی  پێكهاتەی  هەموویانەوە 
زۆرینە و كەمینە و ئاین دوور ڕابگرێت و بیپارێزێت لە 
گەمەكانی سیاسەت، ئەوا یەكڕیزی تائیفی تاڕادەیەكی 
تەنگەنەفەسی  و  پەرتدەبێت  و  هەڵدەوەشێتەوە  زۆر 
ئاینیش نامێنێت. ئیدی خەڵكی بە جۆشوخرۆشێكی 
زۆرەوە باس لە پاساوەكانی تێكەڵكردن و كەلتووری 

پێكەوە ژیانی ڕابردوو و ئێستا و ئایندەیان دەكەن.

سەرچاوە:
االوان، 1٨/2٠1٣/٥
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ئایدۆلۆژیای ئیسالمییەكان و
چەمكی بەختەوەری

نووسینی: مستەفا ئەلقەلعی
و. لە عەرەبییەوە: سەردەم

مستەفا ئەلقەلعی
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ئیسالمی  ئەدەبیاتی  خوێندنەوەی  ڕاستیدا  لە 
لە  جۆراوجۆر  پرسیارگەلێكی  و  گرفت  سیاسی، 
پرسیاری  پرسیارانە  لەو  دەوروژێنێت.  هــزردا 
بزانین  بــا  ســەرەتــا  فەلسەفی.  بــەخــتــەوەری 
پێناسەیەكی  چییە؟  )السعادة(  بەختەوەری 
هەرە سادەی بەختەوەری ئەوەیە هەموو كەسێك 
دڵخۆش  و  بــەخــتــەوەر  ئـــەوەی  بــۆ  ــدەدا  ــەوڵ ه
بەختەوەری  دەردەكەوێت  وا  جۆرێك  بە  بێت، 
كارێكی  هەموو  پشت  لە  كە  هاندەرەیە  ئــەو 
ما  وت��اری:  )بڕوانە  ڕاوەســتــاوە،  مرۆڤەكانەوە 
منصف  نووسینی  لە  المر ء سعیدا،  یكون  ان  جدوی 

الوهایبی، االوان، كانونی دووەمی 2010(.
و  گشتییە  بابەتیانەی  پێناسەیەكی  ــەوە  ئ
باشترین  هــەیــە.  شــیــكــردنــەوە  بــە  پێویستی 
ئەو  شــیــكــردنــەوەی  ــاو  ن چــوونــە  بــۆ  دەروازە 
لە  كە  مرۆڤە(  گوزارشتی )كارەكانی  پێناسەیە، 
كشتوكاڵی  بەرهەمی  هاتووە.  ڕستەكەدا  كۆتایی 
باڵەخانە  دروســتــكــردنــی  مــرۆڤــەكــانــە،  ــاری  ك
البردنی  و  بڕین  مرۆڤەكانە،  كــاری  بــەرزەكــان 
خەڵك  جەستەی  لە  شێرپەنجەییەكان  گــرێ 
نەمرەكان  مۆسیقا  دانانی  مرۆڤەكانە،  كــاری 
و  خۆتەقاندنەوە  هەروەها  مرۆڤەكانە،  كــاری 
ڕەجمكردنی خەڵك و بڕینی ئەندامەكانی جەستە 
و  سەركردەكان  و  تێكۆشەرەكان  تیرۆركردنی  و 
كاركردن بۆ ناچاركردنی كۆمەڵگا تا بەرەو دواوە 
ئەوانەش هەمووی كاری مرۆڤەكانە!  بگەڕێتەوە، 
هەوڵی  كارانە  ئەو  هەموو  خاوەنی  مانایە  بەم 

دەدەن. بەختەوەری  بەدیهێنانی 
پێناسەی  وا  الوهایبی،  منصف  لێرەوە  باشە، 
هاندەرەی  لەو  بریتییە  كە  كردووە  بەختەوەری 
لــە پــشــت كــارەكــانــی مـــرۆڤـــەوەیـــە. بــەاڵم 
پێناسەی  سیاسی،  ئیسالمی  ئــایــدۆلــۆژیــای 

بەختەوەی بە كۆتاییەكەی و بەوەی جێیدەهێڵت 
چەمكی  دەرهێنانی  لەوەش  مەبەستی  دەكات. 
و  دونیاییەكەی  مرۆییە  كایە  لە  بەختەوەرییە 
واتە  غەیبی.  ئاخیرەتی  كایەی  بە  سپاردنیەتی 
بەیانی،  بە  سپاردنی  و  ئەمڕۆ  لە  دەرهێنانی 
دەرهێنانی لە ئێستا و سپاردنی بە نادیار. ئەم 
سیاسیدا،  ئیسالمی  ئایدۆلۆژیای  لە  پرۆسەیە 
ئەو  پرۆسەیە  ئەم  بنەڕەتییە.  بگرە  گرنگە، 
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ڕێگایەوە  لە  كە  پێویستەیە  مەنهەجییە  دەروازە 
دەستپێدەكات،  هــزر  ــەوەی  ــۆردن ش پــرۆســەی 
یان  كوشتن  بۆ  ئیسالمگەر  كەسی  لێیەوە  واتە 

دەكرێت. ئامادە  تەقینەوە 
بەختەوەری  ئایا  دەربــارەی  الوهایبی  منصف 
لەبەردەستدایە،  یان  یۆتۆپیایەكی دوورە دەستە 
لەو دوو ئەگەرە  هەروەها دەربارەی ئەوەی كام 
هەمان  مرۆڤە،  نەهامەتییەكانی  دروستكەری 

باسكاڵ-  »بالز  فەرەنسی  فەیلەسوفی  پرسیاری 
ئایا  ــێ:  دەڵ و  دەخــاتــەڕوو   »1٦٦2  -  1٦2٣
یۆتۆپیا بەو پێیەی هەرگیز مەیسەر نابێت و لە 
وامان  دەكەوێتەوە،  دوور  لێمان  تابێت  ئاسۆوە 
ئەوە  یان  بین،  بەدبەخت  و  نەگبەت  لێدەكات 
ناتوانین  چونكە  بەدبەختین  و  نەگبەت  ئێمەین 
لەبەردەستماندایە،  ــەوەی  ئ چــوارچــێــوەی  لە 

بێنین؟ بەدەستی  و  ببینین  بەختەوەری 
تێڕامان  و  بیركردنەوە  بە  پێویستی  ئەوە  بەڵێ، 
هەیە. ئایا تیۆرسازێكی ئیسالمگەر چۆن دەتوانێت 
قەناعەت بە موریدەكانی بكات بەوەی بەختەوەری 
نزیكە هەرچەند دوورە و دوورە هەرچەند نزیكە؟ 
قەناعەت  شێوەیەك  چ  بە  و  چۆن  واتایەی  بەو 
بە موریدێكی ئیسالمگەر دەكرێ، بەوەی دەتوانێ 
لەم  كاتێكدا  لە  بێنێت،  بەدەست  بەختەوەری 
و  نابینێت  بــەخــتــەوەری  فیعلی  بە  دونــیــایــەدا 
كە  بكرێ  پێ  قەناعەتی  دەبێ  واتە  ناژی؟  تێیدا 
و  خۆی  ژیانی  هێنانی  كۆتایی  بە  بەختەوەری 
مانایە  بەم  بەختەوەری  بەدیدێت.  دیكە  ئەوانی 
بەڵكو  ــان،  ژی لە  نییە  چێژوەرگرتن  و  ــەزەت  ل
پەرستنی مەرگە. كەواتە مەرگ یان مردن دەبێتە 
داواكارییە هەرە سەرەكییەكە. ئەم تێگەشتنە لە 
بەختەوەری، لە چەمكی جیهاد بەرفراوانترە، بگرە 
دوورتریشە و لەگەڵ ئەو چەمكەش ناكۆكە. چونكە 
ئامانجی جیهاد لە سەرەتاكانی دەوڵەتی ئیسالمی 
و لە سەردەمی فتوحاتدا، بریتی بوو لە تااڵنكردن 
پڕكردنی  و  سامان  و  ســەروەت  كۆكردنەوەی  و 
)بیت المال( بوو لە پارە. لەو سەردەمەدا كەسی 
موجاهید نەدەڕۆشت تا لە پێناو یەزداندا بمرێت، 
سامان  و  ســەروەت  و  بژی  تا  دەڕۆشــت  بەڵكو 
ئیسالم  بانگەوازی  هەمانكاتیشدا  لە  و  كۆكاتەوە 

باڵوبكاتەوە.
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سیاسیدا،  ئیسالمی  ئایدۆلۆژیای  لە  كەچی 
و  كوشتن  و  ــردن  م لە  بریتییە  بــەخــتــەوەری 
بیابانەكان  و  شاخ  نێو  وێڵی  و  سەرگەردانی 
ئاگری  ڕەحمەتی  لەژێر  ژیــان  بەسەربردنی  و 
سانایی  ــە  ب زۆر  ڕۆكــێــتــەكــان.  و  تــۆپــەكــان 
بەختەوەری لە ئایدۆلۆژیای ئیسالمگەردا بریتییە 
و  خۆكوشتن  لە  نەك  مردن(  )بەختەوەری  لە 
كوشتنی  بە  بەڵكو  تەنها،  بە  نەفس  كوشتنی 
كوشتنی  خۆیدا.  خودی  لەگەڵ  دیكەش  ئەوانی 
نەفس خۆی لە خۆیدا ئامانج نییە، بەڵكو شێواز 
لێرەدا  دیكە.  ئەوانی  كوشتنی  بۆ  ڕێگایەكە  و 
و  ئاساییە  مەسەلەیەكی  خۆت  نەفسی  كوشتنی 
یان  كاكڵەی مەسەلەكەیە  دیكە  ئەوانی  كوشتنی 
خۆكوشتن  ئەوان  الی  مەسەلەكەیە.  جەوهەری 
ئەوانی  كوشتنی  ئامانجی  بەدیهێنانی  پێناو  لە 

دیكە، هیچ زەرەر و زیانێكی نییە.
ئەوە  ئیسالمگەر چۆن  ئایدۆلۆژیای  ئایا شێوازی 
هەڕەتی  لە  گەنجێك  ــرێ  دەك چــۆن  دەكـــات؟ 
لە  خولیا،  و  خەون  لە  پڕە  كە  ژیانیدا  تەمەنی 
خشتەببرێت و مێشكی پڕ بكرێت لە ئایدۆلۆژیای 
كوشتنی  و  نەفس  كوشتنی  مــەرگ:  و  كوشتن 
شێوازەیە  ئەو  مێشكشۆردنەوە  دیكە؟  ئەوانی 
بەختەوەری  تەقینەوە  وادەكات  و  دەگیرێتەبەر 
لەتوپەتكردنی  بێت،  بەختەوەری  كوشتن  بێت، 
جەستە بەختەوەری بێت. پێویستە ئەو كەسەی 
خۆی  و  بێت  بەوە  بڕوای  شۆراوەتەوە،  مێشكی 
ــارە تــەرخــان بــكــات، بگرە لــەوەش  بــۆ ئــەو ك
دەبەخشێت  خۆی  جەستەی  كەسە  ئەو  زیاتر 
زۆربەیجارەكاندا  لە  چونكە  بەختەوەرییە،  بەم 
خودی  كوشتنی  بە  دیكە،  ئــەوانــی  كوشتنی 
ــردەوە  ك لــە  وەك  ئــەنــجــامــدەدرێــت،  كەسەكە 

دەیبینین. خۆكوژییەكاندا 

و  میدیایی  عورفی  لە  بەختەوەری،  مانایە  بەم 
سیاسیدا، هاومانای تیرۆرە. بەاڵم لە ئایدۆلۆژیای 
سەلەفییە  یان  ئیخوانەكان  چ  ئیسالمییەكاندا، 
پێناو  لە  شەهیدبوونە  مانای  بە  جیهادییەكان، 

یەزدان.
ئیخوانە  ئەدەبیاتی  لە  هەندێ  خوێندنەوەی 
ئیسالمییەكان، توانایەكی گەورە دەڕەخسێنێت بۆ 
تێگەشتن لە چەمكی )بەختەوەری مردن( الیان. 
)مذكرات  بەنا«  »حەسەن  كتێبەكەی  لەوانە 
التوزیع،  الداعیة، مكتبة افاق للنشر و  الدعوة و 
كویت، چاپی یەكەم 2٠12(. هەروەها كتێبەكەی 
»سەید قوتب« )معالم فی الطریق، دار الشروق، 
ئەم   .)1٩٧٩ شەرعی  شەشەمی  چاپی  بیروت، 
سەرەكییەكەی  دامەزرێنەرە  دوو  كتێبە  دوو 
ئیسالمی سیاسین و دوو سەرچاوە بنەڕەتییەكەی 
بەشێكی  لە  كتێبە  دوو  ئەم  سیاسین.  ئیسالمی 
زۆری جیهاندا، هۆكاری گیرۆدەبوونی جیهانن بە 
تیرۆری جیهادی. تێڕوانینێكی ڕەشبینانە بەسەر 
هەردوو كتێبەكەی سەید قوتب و حەسەن بەنادا 
زاڵە و وا تەماشای جیهان دەكەن كە بریتییە لە 
جێگای  و  بەدڕەوشتی  و  خراپەكاری  پارچەیەك 

نابێتەوە.  تێدا  داوێنپاكەكانی  و  پیاوچاكان 
بەڵكو  نییە،  گەندەڵ  و  پیس  ئەسڵدا  لە  جیهان 
گەندەڵ  و  پیس  جیهانیان  گەندەڵكارانن  ئەوە 
بەسەردا  كوشتنیان  حوكمی  بۆیە  هەر  كردووە، 
پاكبوونەوەیە.  ئەوان  الی  كوشتن  دەسەپێت. 
جیهان  پاكردنەوەی  بۆ  ئاساییە  پێناوەشدا  لەم 
پیسی  لە  نەفس  خودی  گەندەڵی،  و  پیسی  لە 
پیسبوونیش  و  گەندەڵی  هۆكاری  پاكبكرێتەوە. 
و  كافر  خــۆرئــاوای  لەوانە  فرەچەشنە،  و  زۆر 
ئیسالم.  خاكی  سەر  غەرەبزەدەكانی  عەلمانییە 
دیماگۆكییەوە،  ــەم  ئ میانەی  لــە  و  ــێــرەوە  ل



71

لێکۆڵینەوەوتارو77

ئایدۆلۆژیای كوشتن و تەقینەوە پێدزكە دەكات، 
سەید  كتێبەكەی  هــەردوو  ئەمەشە  لەبەر  هەر 
هەمان  لەیەككاتدا  بــەنــا،  حــەســەن  و  قوتب 
و  مۆدێرنە  و  خۆرئاوا  بە  بەرامبەر  هەڵوێستیان 
لەو  هاوبەشن  و  هەیە  و عەقاڵنییەت  ڕۆشنگەری 

هەڵوێستەیاندا.
الطریق(  فی  )معالم  كتێبی  كە  ڕستە  یەكەم 
لێیەوە دەستپێدەكات مژدەی خەرەندێك بە گوێی 
مرۆڤایەتی  )لەمڕۆدا  دەڵێ:  و  دەدات  خوێنەردا 
هۆكاری  ڕاوەستاوە(،  خەرەندێك  لێواری  لەسەر 
كەشوهەوایە  نە  زانستییە  نە  ڕاوەستانەش  ئەم 
هۆكاری  بەڵكو  نییە،  سیاسیش  تەنانەت  و 
نەمانی بەهایە. سەید قوتب درێژە بە قسەكانی 
داماڵینی  بەهۆی  خەرندە  ئەو  دەڵێ:  و  دەدات 
دەكرێ  كە  دەبێت  پەیدا  بەهاكان  لە  جیهان 
بەهایانەدا  ئەو  سێبەری  لە  مرۆڤایەتی  ژیانی 
شێوەیەكی  بە  و  بكات  تەندروست  گەشەیەكی 
قوتب  بەرزببێتەوە. سەرنجبدەن  ڕەوان  و  ڕاست 
قسەوباس لە بەهاكان دەكات. بەاڵم ئەو هەرگیز 
خۆرئاوا  مۆدێرنەی  دەستكەوتەكانی  بە  ئاماژە 
نادات، چونكە الی ئەو دەستكەوتەكانی مۆدێرنە 
و  كۆنەپارێز  بەها  لەگەڵ  بەهایانەی  لەو  پڕە 
كە  ناگونجێت  سەلەفییەت  دواكــەوتــووەكــانــی 
بەها  دژی  لە  دروشمێك  وەك  ئیسالمگەرەكان 

بەرزیانكردووەتەوە. هاوچەرخەكان 
سەردەمدا  شەپۆلی  لەگەڵ  هەڵنەكردن  بێگومان 
كۆنەپارێزیدا،  و  دواكــەوتــن  لە  نووقمبوون  و 
ــە دەســتــكــەوتــەكــان و  ــۆ قــســەوتــن ب بــەســە ب
بەهای  و  فەزیلەت  بیانوی  بە  ڕەتكردنەوەیان، 
فەتواكانیان  هەمانكاتدا  لە  كەچی  پیرۆز.  بەرزو 
دەربارەی )هاوسەرگیری عورفی و هاوسەرگیری 
كە  دیكە  ناشرینی  فەتوای  چەندان  و  سەرجێ( 

دەتكێ،  لێ  سێكسیان  چڵێسی  و  شەهوانییەت 
بە  پەیوەندییەكیان  هیچ  ئەوانە  دەریــدەخــات 
نییە.  پــیــرۆزەوە  و  ــەرز  ب بەهای  و  فەزیلەت 
ئیخوان  السید«  رفعت  »د.  كتێبەكەی  هەروەها 
كتێبەكەی  و  سیاسەتدا  گەمەی  لە  موسلمین 
ئەوەیان  ئیخوان،  دڵــی  الخرباوی«  »پ��روت 
ئاشكرا كردووە كە ئیخوان هیچ پەیوەندییەكیان 
ڕەوتێكی  ئەوانە  بەڵكو  نییە.  فەزیلەتەوە  بە 
بوون  مایكاڤیلییانە  پراگماتیكی  سیاسی  دینی 
بۆ  بوون،  دەسەاڵت  دەستی  گرتنە  پەرۆشی  و 
ئامرازێكیان  هەموو  ئامانجەش  ئەو  بەدیهێنانی 

بە گونجاو و شیاو دەزانی.
چارەسەری  ئیسالمگەرەكاندا،  ئایدۆلۆژیای  لە 
دەبینن.  ئیسالمدا  لە  هاوچەرخەكان،  بەها 
بەاڵم ئیسالمی هاوچەرخ نا وەك ئەو ئیسالمەی 
دەژی،  ناوماندا  لە  ئەویش  و  دەژیــن  تێیدا 
ئیسالمی  )سەلەف(،  پێشینان  ئیسالمی  بەڵكو 
بە دروستی دەستنیشانیشی  ناتوانن  سەرەتا كە 
ئایدۆلۆژیای  لە  بەختەوەری  لــێــرەوە  بكەن. 
كوشتن،  پەرستنی  لە  بریتییە  ئیسالمگەرەكاندا 
كۆ.  بە  یان  تاك  بە  چ  دیكە  ئەوانی  كوشتنی 
خۆیدا  نەفس  خودی  كوشتنی  بە  كە  كوشتنێك 
ئەو  لێوەردەگرێتەوە.  ژیانی  مافی  و  تێدەپەڕێت 
داوای  و  بەخشیوە  مرۆڤی  بە  ــەزدان  ی مافەی 
بكات.  لێ  پارێزگاری  و  ڕازیبێت  پێی  لێكردووە 
و  مەیل  ڕازیكردنی  خاتری  لەبەر  ئەوان  بەاڵم 
و  بەهاكانی  و  ســەردەم  بە  دژ  كینەیان  و  ڕق 
مافە  ئەم  بەختەوەرییەكەی،  و  مۆدێرنە  بە  دژ 

لەناویدەبەن. و  پێشێلدەكەن 

سەرچاوە:
االوان، 2٦ كانوونی دووەم، 2٠1٤
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دۆسێی تایبەت 
بەئازادی
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ئازادی77

ئیزایا بەرلین
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ناچاركردنی  مرۆڤ مانای  بێبه شكردنیەتی  له  ئازادی، به اڵم ئازادیی  له  چیدا؟ هه ر بیریارێكی  ئه خالقی  له  
مێژووی  مرۆڤایه تیدا ستایشی  ئازادیی  كردووه  و به رز ڕایگرتووه . ئازادی ، وه ك به خته وه ری  و پیاوچاكی ، 
سروشت و حه قیقه ت، زاراوه یه كه  چه ندین لێكدانه وه  هه ڵده گرێت. من نامه وێت باسی  مێژووی  ئه م زاراوه یه  
بكه م و مانا زۆره كانی  بخه مه ڕوو، كه  سه د دانه ی  تێپه ڕاندووه  و له الیه ن مێژووزانه كانی  فیكره وه  تۆماركراون، 
به ڵكو ده توانم ته نیا دوو مانای  ئه و زاراوه یه  تاوتوێ بكه م و گفتوگۆیان ده رباره  بكه م، كه  دوو دانه ی  
ناوه ندین و به  ناخی  زۆربه ی  مێژووی  مرۆڤایه تیدا چوونه ته  خواره وه . یه كه م ناوده نێم چه مكی  سیاسیی  
ئازادی ، واته  چه مكی  ئازادیی  نێگه تیڤ )هه ردوو وشه كه  به یه ك مانا به كاردێنم(، كه  وه اڵمدانه وه ی  ئه م 
پرسیاره  له خۆده گرێت: ئه و پانتاییه  كامه یه  كه  ده بێت تیایدا تاكێك )یان چه ند تاكێك(، به بێ  ده ستوه ردانی  
تاكه كانی  تر، ئه وه  بكات كه  ده یه وێت، یان ببێته  ئه و شته ی  خوازیاریه تی ؟ دووه میش ناوده نێم چه مكی  
ئازادیی  پۆزه تیڤ و وه اڵمدانه وه ی  ئه م پرسیاره  له خۆده گرێت: سه رچاوه ی  ئه و كۆنترۆڵكردن یان ده ستوه ردانه  
كامه یه ، كه  ده توانێت سنوور بۆ ئه وه  دابنێ  تاكێك چی  بكات یان ده یه وێت ببێت به  چی ؟ ئه م دوو پرسیاره  

به  ڕوونی  جیاوازن، ئه گه رچی  ده شێت وه اڵمه كانی  هه ردووكیان به ناویه كدا بچن.
چهمكیئازادیینێگهتیڤ:

هه میشه  ده وترێت، من به و ئه ندازه یه  ئازادم، كه  تاكێك یان گرووپێك ده ستوه رنه داته  چاالكی   و كاره كانم. 
به  ساده یی . ئازادیی  سیاسی  به م واتایه  مانای  ئه و پانتاییه یه ، كه  تاك ده توانێت به بێ  هیچ ئاسته نگ یان 
كۆتوبه ندێكی  سه پێنراو له الیه ن ئه وانی تره وه  كاری  تیادا بكات. چونكه  كاتێك ئه وانی تر ڕێگرده بن له وه ی  
كارێكی  دیاریكراو ئه نجامبده م، ئازاد نابم، كاتێكیش پانتایی  ئازادیم تا ئه وپه ڕی  سنوور ته سكده كرێته وه ، 

دوو چه مكی  ئازادی
نووسینی : ئیزایا به رلین

و. له  عه ره بییه وه : هه ڵكه وت عه بدوڵاڵ
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ناچاركردن هه موو  زاراوه ی   به كۆیله بكرێم.  له وانه یه   یان  ناكه م،  ناچارده كرێم كارێك بكه م كه  حه زی  پێ  
الیه نه كانی  بێتوانایی  له ئاست كارێكدا لێك ناداته وه ، چونكه  كاتێك ده ڵێم ناتوانم له  ده  پێ  به رزتر بازبده م، 
هیگڵ   نووسینه كانی   ئاڵۆزه كانی   الپه ڕه   له   ناتوانم  یاخود  بخوێنمه وه ،  ناتوانم  نابینام  له به رئه وه ی   یان 

تێبگه م، ئه وا سروشتی  نییه  بڵێم تا ئه و ئاسته  به كۆیله كراوم، یان ناچاركراوم. 
ناچاركردن ده ستوه ردانێكی  به  ئه نقه سته  له و پانتاییه ی  تیایدا ئازادیی  كاركردنم هه یه . تۆ ته نیا له و باره دا 
ئازادیی  سیاسی یان سه ربه خۆیی  خۆت له ده ستده ده یت، كه  له الیه ن كه سانی  تره وه  ڕێگری  له  هێنانه دیی  
ئامانجێكت لێ  بكرێت1. بێتوانایی  له ئاست هێنانه دیی  ئامانجێكدا به  ته نیا، مانای  له ده ستدان یان نه بوونی  
ئازادیی  سیاسی  نییه 2. ئه وه  به هۆی  به كارهێنانی  چه ند زاراوه  و ده سته واژه ی  نوێوه ، وه ك »سه ربه خۆیی  
قاییلكه ر  و  بڕواپێهێنه ر  به شێوه یه كی   ڕوونده كرێته وه .  ئابووری «،  »پاشكۆیه تیی   دژه كه ی   و  ئابووری « 
یاساییه وه   ڕووی   له   كه   به ده ستبهێنێ   شتێك  نه توانێت  هه ژاربێت،  ڕاده یه   به و  مرۆڤ  ئه گه ر  باسكراوه ، 
قه ده غه كراو نییه  - وه ك پارچه  نانێك، یان گه شتێك به ده وری  جیهاندا، یاخود به رزكردنه وه ی  داوایه كی  
دادوه ری  بۆ دادگاكان - وه ك ئه وه  وه هایه  به پێی  یاسا ئازادیی  به ده ستهێنانی  ئه و شته ی  لێ  قه ده غه كرابێت. 
جا ئه گه ر باری  هه ژاریم ڕێگربێت له وه ی  نانێك بكڕم، یان پاره ی  گه شتێك به  ده وری  جیهاندا بده م، یاخود 
داوایه كی  دادوه ری  بۆ دادگاكان به رزبكه مه وه  - وه ك چۆن ئیفلیجی  ڕێگرده بێت له به رده م ڕاكردنمدا - ئه وا 
ئازادیی  سیاسی  نییه . ئه وه ی  وام لێ   ئه م ده سته وسانه  مانای  نه بوونی  ئازادی ، یان النی  كه م نه بوونی  
ده كات هه ست بكه م قوربانیی  ناچاركردن یان به كۆیله كردنم، بڕوابوونمه  به وه ی  هۆكاری  بێتوانایم له ئاست 
به ده ستهێنانی  شتێكی  دیاریكراودا، ده گه ڕێته وه  بۆ ئه وه ی  ئه وانی تر كارێكیان كردووه  ڕێگره  له وه ی  من )من 
نه ك ئه وانی تر( پاره ی  پێویست به ده ستبهێنم بۆ به ده ستهێنانی  ئه و شته . به  ده ربڕینێكی  تر، به كارهێنانی  
و  هه ژاری   هۆكاره كانی   كه   دیاریكراو،  كۆمه اڵیه تیی   و  ئابووری   تیۆرێكی   به   پشتبه ستووه   زاراوه یه   ئه م 
ده ستده كه م  ئه وا  بێت،  جه سته ییه كانم  یان  ئه قڵی   توانا  نه بوونی   هۆكاره كه   ئه گه ر  دیاریده كات.  الوازیم 
كاته دا  له و  نییه (،  هه ژاری  ده رباره ی   مه سه له كه   )لێره دا  بێبه شكراوم  ئازادی   له   ئه وه ی   باسكردنی   به  
نادادپه روه رانه وه   یان  بارێكی  زۆردانه   نه بێت كه  تیۆره كه  قبوڵده كه م3. هه روه ها ئه گه ر پێموابوو به هۆی  
ڕێگریم لێ  كراوه  ئه وه  به ده ستبێنم كه  ده مه وێت، ئه وساكه  باسی  به كۆیله كردن و چه وساندنه وه ی  ئابووری 
ده كه م. وه كو ڕوسۆ باسیكردووه : »ئه وه  سروشتی  شته كان نییه  وامان لێ  ده كات شێت بین، به ڵكو ته نیا 

1- بێگومان مه به ستم حه قیقه تی  ڕووداوه كه  نییه .
2- هه لڤیتیۆس به ڕوونی  باسی  ئه مه ی  كردووه ، كاتێك وتویه تی : مرۆڤی  ئازاد تاكێكه  به  ئاسن كۆتوبه ند نه كراوه  و زیندانییه ك نییه  له  
زیندانێكدا - وه ك كۆیله یه ك كه  له  سزا ده ترسێت ناچارناكرێت كارێك بكات... هه روه ها بێتوانایی  له ئاست فڕیندا )وه ك هه ڵۆ(، یان 

بێتوانایی  له ئاست مه له كردندا )وه ك نه هه نگ( مانای  له ده ستدانی  ئازادی  نییه .
3- بێگومان وێناكردنی  ماركسیستانه  بۆ یاسا كۆمه اڵیه تییه كان الیه نێكی  ناسراوی  ئه و تێوه ره یه ، به اڵم توخمێكی  گرنگه  له ناو هه ندێك 

بڕواخوازیی  مه سیحی و به كه ڵكایه تی  و گشت بڕوخوازییه  سۆسیالیستییه كاندا.
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تر  ئه وه یه ، كه  خه ڵكانی   پێوه ری  چه وساندنه وه   بین«4.  به و جۆره   لێ  ده كات  وامان  نییه ته  خراپه كانه  
ڕاسته وخۆ یان ناڕاسته وخۆ، به  مه به ست یان بێ  مه به ست، ئه نجامیده ده ن بۆ تێكشكاندنی  خواسته كانم. 
كه واته  سه ربه خۆیی  مانای  ده سته وه رنه دانی  ئه وانی تره  له  كاروباره  تایبه تییه كانم، هه تاكو ئه م پانتاییه ش 

)پانتایی  ده ستوه رنه دان( زیاتربێت، پانتایی  ئازادییه كه م فراوانترده بێت.
ئه مه  مه به ستی  فه یله سووفه  سیاسییه  كالسیكییه كانی  ئینگلته را بوو، كاتێك ئه و وشه یه یان به كارده هێنا5. 
پێیانوابوو،  و  یان ده بێت هه یبێت جیاوازبوون  تاك ده كرێت  ئازادییه ی   ئه و  پانتایی   به   ئه وان سه باره ت 
كه  نابێت ئازادی  بێسنوور بێت. چونكه  ئه گه ر بێسنوور بوو، ئه وا كه شێك ده خوڵقێنێ  تیایدا مرۆڤه كان 
له گه ڵ  یه كتردا بارێكی  ملمالنێی  بێسنوور ده گوزه رێنن. ئه م باری  ئازادییه  »سروشتی«یه  ده بێته  مایه ی  
پشێویی  كۆمه اڵیه تی  و مرۆڤه كان به هۆیه وه  ناتوانن النی  كه می  پێداویستییه كانی  خۆیان ده سته به ربكه ن و 
ئازادییه كانی  الواز له الیه ن به هێزه وه  زه وتده كرێت. بیریاره كانی  هه ڵگری  ئه م بیروڕایانه  درك به وه  ده كه ن، 
ئامانج و چاالكییه كانی  مرۆڤ خۆبه خۆ له گه ڵ  یه كتردا ته بانابن، )خه سڵه ته  بڕواخوازییه كانیان هه رچۆنێك 
بێت( بایه خی  زۆر به  چه ندین ئامانجی  دیكه ی  وه ك دادپه روه ری ، خۆشگوزه رانی ، ڕووناكبیری ، دڵنیایی  و 
ئاسته  جۆربه جۆره كانی  یه كسانی  ده ده ن. بۆیه  ئاماده ن بۆ به رته سككردنه وه ی  سنووری  ئازادی ، له پێناو 
چه ند به هایه كی  تردا، كه  ئازادی  یه كێكه  له وانه دا )واته  خنكاندنی  ئازادی  له پێناو ئازادیدا(، چونكه  به بێ  
بیریارانه   ئه و  سه ره نجام  بوون.  خوازیاری   كه   ده سته به ربكرێت،  سازانه   ته بایی   و  ئه و  نه ده توانرا  ئه مه  
پێیانوابوو، ده بێت سنووری  كاری  ئازادی  مرۆڤه كان به پێی  یاسا دیاریبكرێت. هه روه ها الیه نگرانی  ئازادی  - 
وه ك لوك و میل له  ئینگلته را و كۆنستانت و تۆكڤیل له  فه ڕه نسا - له و بڕوایه دا بوون، پێویسته  النی  كه می  
ئه و پانتاییه  هه بێت، كه  تیایدا ئازادیی  تاكه كه سیی  به ده ست بێت، به بێ  ئه وه ی  له به ر هیچ هۆیه ك زه وت 
بكرێت. ئه گه رنا، ئه وا تاك خۆی  له  پانتاییه كی  زۆر به رته سكدا ده بینێته وه ، كه  ده رفه ت ته نانه ت به النی  
كه می  گه شه پێدانی  توانا سروشتییه كانی  نادات. ئه مه ش به  ته نیا ڕێگرده بێت له به رده م ئه وه ی  تاك به رده وام 
بێت له سه ر گه ڕان به دوای  ئامانجه  جۆربه جۆره كانیدا، كه  به الیه وه  گرنگ، دادپه روه رانه ، سوودبه خش و 
پیرۆزن، یان ڕێگرده بێت له به رده م ئه وه ی  تاك درك به و ئامانجانه  بكات. كه واته  ده بێت سنوورێك له نێوان 
كایه ی  ژیانی  تاكه كه سی   و كایه ی  ده سه اڵتی  گشتیدا دابنرێت. ده ستنیشانكردنی  ئه م سنووره  مه سه له یه كه  
پێویستی  به  گفتوگۆ و ته نانه ت سازش هه یه ، چونكه  ئامانج و ئاره زووه كانی  تاكه كان به شێوه یه كی  گشتی  
تێكهه ڵكێشن و ئه وه ی  تاك ئه نجامیده دات، به و ڕاده یه  تایبه تی  نییه  كه  كاریگه ریی له سه ر ئه وانیتر نه بێت، 
ڕووباریی   ماسییه كی   )جۆره   كراكی   ماسیی   »ئازادیی   له به رئه وه ی   دانه نێت.  چاالكیان  بۆ  سنوور  یان 
4- Emil, book2: P.320. In Oeuvers copletes, ed. Bernard Gagnebin & others )Paris, 1959 -( , vol.4. 
5- هۆبز ده ڵێت: »مرۆڤی  ئازاد تاكێكه  ده توانێت بێ  هیچ كۆتوبه ندێك ئه وه  بكات، كه  ده یه وێت«. »یاساش كۆتوبه ندێكه ، ئه گه رچی  
بتپارێزێت له و كۆتوبه ندانه ی  قورسترن له  كۆتوبه ندی  یاسا، وه ك یاساكانی  هه ندێك دابونه ریتی  قورس كه  گه مارۆی  ئازادیی  ده ده ن و 

سه ركوتیده كه ن. هه روه ها یاساكانی  سته مكاریی  زۆردار یان پشێوی ». بینتام هه مان شتی  وتووه .
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»ئازادیی   و  بچووكه («6  زۆر  )ماسییه كی   منه یه   ماسیی   مردنی   مانای   كاژێرییه (،  باریكی   و  درێژ  لمۆز 
هه ندێك، مانای  زه وتكردنی  ئازادیی  ئه وانیتره ، یان فشارهێنانه  بۆ ئازادیی  ئه وانیتر«. به و پێیه ی  »ئازادی 
به الی  به ڕێوه به ری  قوتابخانه ، یان ڕاگری  كۆلیژێكی  زانكۆی  ئۆكسفۆرده وه ، جیاوازه  له گه ڵ  ئازادی  به الی  

جوتیارێكی  میسڕییه وه«.
ئه م گوته یه  هێزی  خۆی  له  شتێكه وه  به ده ستدێنێ  كه  ڕاسته قینه  و گرنگیشه ، به اڵم وه ك ده سته واژه یه كی  
سیاسیی  بۆش ده مێنێته وه . ڕاسته  ده سته به ركردنی  مافه  سیاسییه كان، یان دابینكردنی  ده ستوه رنه دانی  
ده سه اڵت، بۆ چه ند تاكێكی  نیمچه  ڕووت، یان نه خوێنده وار، یاخود ئه وانه ی  گیرۆده ی  ده ستی  خواردنی  
له خۆده گرێت،  تاكانه   ئه و  بژێوی   هه لومه رجی   به   سوكایه تیكردن  له   جۆرێك  نه خۆشییه كانن،  و  خراپ 
به اڵم ئه وانه  پێویستیان به  چاودێریی  ته ندروستیی  و خوێندن هه یه ، پێش ئه وه ی  له  ئازادی  و شێوازی  
سوودلێوه رگرتنی  تێبگه ن. كه واته  ئازادی  به الی  ئه وانه وه  مانای  چییه  كه  ناتوانن به كاری بێنن؟ ئازادی  چ 
به هایه كی  هه یه ، ئه گه ر هه لومه رجی  له بار بۆ سوودلێوه رگرتنی  به  كامڵترین شێوه  له ئارادا نه بێت؟ هه ندێك 
ئه وله وییه ت یان باری  گرنگ هه ن - وه ك ئه وه ی  یه كێك له  نه هلیسته كانی  ڕووس )دۆستۆیفسكی ( هێمای 
بۆ ده كات - تیایاندا پێاڵو له  به رهه مه كانی  پۆشكین گرنگتر ده بێت و ئازادیی  تاكه كه سی  پێداویستی  یان 
داخوازییه كی  بنچینه یی  گشت تاكه كان نابێت. له به رئه وه ی  ئازادی  مانای  نه بوونی  هیچ جۆره  په ستبوون 
ڕاسته قینه ی  خۆی   مانای   و چیتر  قه به بكات  مانای  وشه كه   ئه مه   له وانه یه   نییه ، چونكه   تێكشانێك  یان 
نه به خشێت، واته  مانای  زۆر یان مانای  كه م بگه یه نێت. جوتیاری  میسڕی  له  پێشدا پێویستی  به  پۆشاك 
و چاودێریی  ته ندروستی  هه یه ، زیاتر له وه ی  پێویستی  به  ئازادیی  تاكه كه سی  هه بێت، به اڵم النی  كه می  
ئه و ئازادییه ی  ئیمڕۆ پێویستی  پێیه تی  و ئه و الیه نه  زۆره ی  ئازادی  كه  سبه ینێ  ده شێت پێویستی  پێی  
هه بێت، هێما بۆ چه ند جۆرێكی  جیاواز ئازادی  ناكه ن كه  پێیان نامۆبێت، به ڵكو ئازادییه كه  هاوشێوه ی  ئه و 

ئازادییه یه  مامۆستا  و هونه رمه ندان و ملیۆنێره كان هه یانه .
ئه و  نییه  كه   بڕوایه   ئه و  لیبرالیسته  خۆرئاواییه كانی  تووشی  دڵه ڕاوكێ  كردووه ،  پێموایه  ئه وه ی  ویژدانی  
به ڵكو  ئابوورییان جیاوازه ،  ئازادییه ی  مرۆڤه كان كۆششی  بۆ ده كه ن، به پێی  هه لومه رجی  كۆمه اڵیه تی  و 
ئه وه یه  كه  ئه و كه مایه تییه ی  ئازادیی  هه یه ، ئه نجامی  به كاربردنی  زۆرینه ی  هه ره  زۆر به ده ستیهێناوه ، ئه و 
زۆرینه یه ی  بێبه شه  له  ئازادی . ئه وانه ، پشتئه ستوور به  به ڵگه ی  باش، پێیانوایه  ئه گه ر ئازادیی  تاكه كه سی  
ئامانجی  بنچینه یی  گشت مرۆڤه كان بێت، ئه وا نابێت هیچ مرۆڤێك له الیه ن ئه وانیتره وه  له  ئازادی  بێبه ش 
6- ئه مه  ڕوونكردنه وه یه كی  تری  مه یلی  سروشتیی  زۆرینه ی  ئه و بیریارانه یه  كه  بڕوایان به  پێویستیی  په یوه ندیی  توندوتۆڵی  نێوان شته  
جوانه كان، یان النی  كه م ته بایی  نێوانیان هه یه . مێژووی  فیكر - وه ك مێژووی  میلله تان - پڕییه تی  له  چه ندین نموونه ی  توخمگه لی  ناكۆك 
یان جیاواز، كه  به شێوه یه كی  ناسروشتی  و له  ژێر كاریگه ریی  حوكمڕانیی  سته مكاردا و له  ترسی  دوژمنێكی  هاوبه ش هاوپه یمانێتیی  یه كتر 
ده كه ن، به اڵم ملمالنێی  الیه نه  هاوپه یمانه كان پاش نه مانی  مه ترسی ده ستپێده كاته وه ، ئه مه ش ده بێته  هۆی  پارچه پارچه بوونی  ڕژێمه كه  و 

گه لێك جار ئه وه  له  به رژه وه ندیی  مرۆڤه كاندا ده بێت.
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بكرێت. ئازادیی  یه كسانیش مانای  ئه وه یه ، به  شێوازێك ما مه ڵه  له گه ڵ  ئه وانی تر نه كه م، كه  بۆ خۆم پێی  
ڕازی  نیم. هه روه ها قه رزی  ئه وانه  بده مه وه  كه  به ده ستهێنانی  ئازادی  یان خۆشگوزه رانیی  ئابوورییان بۆ 
ئاسانكردوم، یاخود ڕۆشنبیریانكردوم و به رچاوڕوونیانكردوم. ئه مه ش مانای  دادپه روه رییه  به  ساده ترین 
و گشتیترین ماناكانی  و بنچینه ی  ئه خالقی  لیبرالیستانه یه . ئازادی  تاقه  ئامانجی  مرۆڤ نییه ، من ده توانم 
به  براكانم  و  بێبه شكران  ئازادی   له   ئه وانیتر  ئه گه ر  بڵێم،  )بیلنسكی (  ڕووس  ڕه خنه گری   هاوشێوه ی  
 كۆتوبه ندكراوی  و له  باری  هه ژاری  و پیسوپۆخڵیدا مانه وه ، ئه وا ئازادیم بۆ خۆم ناوێت، به ڵكو به ته واوه تی  
ڕه تیده كه مه وه  و پێم باشتره  بۆ هه تاهه تایه  چاره نووسیان له گه ڵ دابه شبكه م. له گه ڵ  ئه وه شدا هیچ شتێك 
ئه نجامی  تێكه ڵكردنی  زاراوه كان به ده ست نایه ت. بۆ خۆبه دوورگرتن له  نابه رابه ری  یان نه هامه تی ، ئاماده م 
گشت یان به شێكی  ئازادیی  خۆم بكه مه  قوربانی : ئه و ئازادییه ی  به  ویستی  خۆم و ئازادانه  ده ستبه رداری  
ده بم، له پێناو دادپه روه ری  و یه كسانیدا و له به ر خۆشه ویستیم بۆ هاوڕێ  و مرۆڤه  هاوڕه گه زه كانم. لێره شدا 
ئه و  بۆ  ئاماده نه بم  هه لومه رجدا  هه ندێك  له   ئه گه ر  بكه م،  ویژدان  ئازاری   و  تاوانباری   به   هه ست  ده بێت 
قوربانیدانه . له گه ڵ  ئه وه دا قوربانیدان، زیادكردنی  قوربانیدانه كان نییه  - به تایبه تی  ئازادی  - جا پێویستیی  
مه عنه ویانه  بۆ ئه وه  یان قه رەبووكردنه وه ی  هه رچه ند گه وره بێت. چونكه  شته كان ئه وانه ن كه  هه ن: ئازادی  
ئازادییه  و مانای  یه كسانی ، دادپه روه ری ، ژیوار، به خته وه ری ، یان ویژدان نییه . بۆیه  ئه گه ر ئازادیی  من، 
یان ئازادیی  چینه  كۆمه اڵیه تییه كه م، یاخود ئازادیی  میلله ته كه م پێویستی  به  به دبه ختیی  ئه وانیتر هه بێت، 
ئه وا ئه و سیسته مه ی  ڕێگه  به مه  ده دات، سیسته مێكی  نادادپه روه ر و بێ  ئه خالقه ، به اڵم ئه گه ر ئازادیی  خۆم 
كه مكرده وه  یان له ده ستم دا بۆ كه مكردنه وه ی  شه رمه زاریی  ئه م نایه كسانییه ، كه  نابێته  مایه ی  زیادكردنی  
بكرێت  له وانه یه   ده بێت.  ئازادی   ته واوه تیی   له ده ستدانی   ئه نجامه كه   ئه وا  ئه وانیتر،  تاكه كه سیی   ئازادیی  
له ده ستدانه كه  به  ده ستكه وتێك له  بواری  دادپه روه ری، یان به خته وه ری ، یاخود ئاشتیدا قه ره بووبكرێته وه ، 
له گه ڵ   نایه ت.  یان »ئابووری «  هه ر ده مێنێته وه  و كۆتایی   ئازادیی »كۆمه اڵیه تی «  له ده ستدانی   به اڵم 
ئه وه شدا ئه و ڕاستییه  له ئاراداده بێت كه  ئازادیی  هه ندێك پێویستی  به  كه مكردنه وه ی  ئازادیی  ئه وانیتره ، 
قابیلی   بێت كه   پرنسیپێك  و  پیرۆز  ئازادی  شتێكی   ئه گه ر  ڕووده دات؟  ئه وه   پرنسیپێك  به پێی  چ  به اڵم 
ده ستكاریكردن نه بێت، ئه وا پرنسیپێكی  له و جۆره  له ئارادانابێت. ده بێت یه كێك یان هه ندێك له و ڕێسا 
و پرنسیپه  ناكۆكانه  له  پراكتیكدا ملكه چ بكه ن: نه ك هه میشه  له به ر ئه و هۆكارانه ی  ده كرێت به  ڕوونی  
ده بێت  ئه وه شدا  له گه ڵ   وه رده گ��رن.  گشتی  فه رمانی   و  ڕێسا  شێوه ی   ئه وانه ی   له به ر  به ڵكو  باسبكرێن، 

سازشكردنێكی  پراكتیكی  بدۆزرێته وه .
ئه و فه یله سووفانه ی  خاوه ن تێڕوانینی گه شبینانه  بوون سه باره ت به  سروشتی  مرۆڤ و توانای  پێكه وه  
گونجانی  خواسته  مرۆڤایه تییه كان - وه ك لوك و ئاده م سمس و له  هه ندێك باریشدا میل - له و بڕوایه دابوون، 
تایبه تیی   ئازادیی   پانتایی   فراوانیی   به   پشتبه ستووه   پێشكه وتن،  و  كۆمه اڵیه تی   گونجانی   پێكه وه   كه  
تاكه كه سی، كه  نابێت ده وڵه ت یان هیچ ده سه اڵتێك ده ستدرێژی بكاته  سه ری . هۆبز و ئه وانه ی  هاوڕایبوون، 
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به تایبه تی  بیریاره  موحافه زه كار و كۆنه په رستانه كان، بیانوی  ئه وه یان ده هێنایه وه ، كه  بۆ ڕێگه گرتن له وه ی  
یاسای   چه ندین  پێویسته   چۆڵه وانی ،  یان  جه نگه ڵ  نه بێته   كۆمه ڵگه   و  بشكێنن  تێك  یه كتری   مرۆڤه كان 
پارێزگاریكار دابنرێن، بۆ ئه وه ی  ناچاربكرێن له  شوێنی  خۆیان بمێننه وه  و سنووریان بۆ دابنرێت. هۆبز 
ئه وه شدا  له گه ڵ   كه مبكاته وه ،  تاك  ئازادیی   پانتایی   و  بكات  فراوان  ناوه ندیی   پانتایی  ده سه اڵتی   ویستی  
تاك  ئه وه ی   بۆ  بمێنێته وه ،  تاك  ژیانی   پێویسته  هه ندێك الیه نی   بوون، كه   ئه وه  كۆك  له سه ر  هه ردووال 
سه ربه خۆیانه  و له  ده ره وه ی  مه ودای  كۆنترۆڵی  كۆمه اڵیه تی  كاربكات. ده ستدرێژیكردنه  سه ر ئه مه  هه رچه ند 
كه میش بێت، هه ر جۆرێكه  له  سته مكاری . بنیامین كۆنستانت، كه  به په رۆشترینه  بۆ ئازادی  و تایبه تمه ندیی  
تاكه كه سی  و یه كێكه  له وانه ی  ڕاشكاوانه  و لێهاتوانه  به رگریی لێ  ده كردن، سه رباری  ئه وه ی  دیكتاتۆرییه تی  
له   موڵكایه تیی  مافی   و  ده ربڕین  بیروڕا،  ئایین،  ئازادیی   پاراستنی   پێویستیی   له یادنه كردبوو،  یه عقوبیی  
هه ر ده ستدرێژییه كی  زۆردانه  ڕاگه یاند. هه ریه كێك له  جیڤه رسۆن، بورك، په ین و میل لیستێك به  جۆر 
و شێوازه كانی  ئازادیی  تاكه كه سیی  خسته ڕوو، كه چی  بیانووی  پاراستنی  ده سه اڵت له  ڕووی  جه وهه ره وه  
نكۆڵی   و  له  »زه لیلكردنی  سروشتی  خۆمان  ڕێگه   بمانه وێ   ئه گه ر  بۆیه   ماوه ته وه .  وه ك خۆی   هه میشه  
ئازادیی   تیایدا  بپارێزین كه  تاك ده توانێت  لێ  كردن«ی  بگرین، ئه وا پێویسته  النی  كه می  ئه و پانتاییه  
تاكه كه سیی  خۆی  هه بێت. ئێمه  ناتوانین به  ته واوه تی  و یه كجاره كی  ئازادبین، به ڵكو ده بێت به شێك له  
ئازادیی  خۆمان بكه ینه  قوربانی  بۆ پاراستنی  ئه و به شه ی  بۆمان ماوه ته وه . خۆبه ده سته وه دانی  ته واوه تی ، 
تێكشكاندنی  خوده . كه واته  النی  كه می  ئازادی  ده بێت چۆن بێت؟ ئه وه ی  مرۆڤ ناتوانێت ده ستبه رداری  
بێت، به بێ  ئه وه ی  زیان به  ناوه ڕۆكی  سروشتی  مرۆڤ بگه یه نێت. ئه م ناوه ڕۆكه  چییه ؟ ئه و ستاندارتانه  
كامانه ن كه  پێویستیان ده كات؟ ئه مه  بابه تی  گفتوگۆیه كی  بێكۆتایی بووه  و له وانه یه  هه رواش بمێنێته وه . 
له گه ڵ  ئه وه شدا، ئه و پرنسیپ یان ڕێسایه ی  به هۆیه  ڕاده ی  ده ستوه ر دان دیاریده كرێت هه رچییه ك بێت، جا 
ئه و ده ستوه ردانه  له الیه ن یاسای  سروشتییه وه  بێت، یان ئه وه  بێت كه  یاسا سروشتییه كان، مافه  سروشتی 
یان سوودبه خشه كان، بڕیاره  پابه ندخوازه  ڕه هاكان، پابه ندییه  كۆمه اڵیه تییه كان، یان بیرۆكه یه كی  گشتی  
پێویستی  ده كات، یاخود هه ر تێگه یشتنێك كه  به هۆیه وه  تاكه كان به هانه  و به ڵگه كانی  خۆیان ڕوونده كه نه وه  
و پاساویان بۆ دێننه وه . به وپێیه ی  ئازادی  مانای  ڕزگاربوونه  له  »ده ستوه ردان« یان نه بوونی  ده ستوه ردانه ، 
مه سه له یه ك  هه ر  بێت،  به سه ردا  گۆڕانیان  هه رچه ند  سنوورانه ی   ئه و  بۆ  پێگه كانییه تی   گۆڕینی   یاخود 
ده بێت پێویسته  دركی  پێ  بكرێت و دانی  پیادا بنرێت. »تاقه  ئازادی ، كه  مانای  وشه ی  ئازادیی  به سه ردا 
جێبه جێده بێت، ئازادییه  بۆ كۆششكردن له پێناو هێنانه دیی  ئه وه ی  ئامانجمانه  و به كه ڵكه  بۆمان، به و ڕێگه  
و شێوازانه ی  به باشی  ده زانین بۆ خۆمان«. ئه مه  قسه ی  یه كێكه  له وانه ی  له  بواری  داكۆكیكردن له  ئازادی 
ناوبانگیان ده ركردووه . ئه گه ر مه سه له كه  به م شێوه یه  بێت، ئایا بیانوویه ك بۆ زۆربۆهێنان یان ناچاركردن 
به وه یه  هه ر  پێویستی   دادپه روه ری   له كاتێكدا  نه بوو.  به مه   به رامبه ر  له ئاراداده بێت؟ میل هیچ گومانێكی  
تاكێك النی  كه م ئازادیی  هه بێت، ئه وا ده بێت فشار بخرێته  سه ر ئه وانی تر - ئه گه ر پێویست بوو هێزیش 



80

به كاربهێنرێت - بۆ ڕێگه گرتن له وه ی  ئازادیی  هیچ تاكێك زه وت بكرێت. بێگومان ئه ركی  گشتیی  یاسا ئه وه یه  
ڕێگه  له م جۆره  پێكدادانانه  بگرێت، ئه گه رنا - وه ك السال به  سوكایه تیپێكردنه وه  هێمای  بۆ ده كات - ئه وا 

ئه ركی  ده وڵه ت و ده سه اڵته كه ی  كورت ده بێته وه  بۆ پاسه وانی  شه و یان پۆلیسی  هاتوچۆ.
چی  وای  كرد پاراستنی  ئازادیی  تاكه كه سی  به الی  میل-ه وه  پیرۆزبێت؟ ئه و له  وتاره  به ناوبانگه كه یدا ڕایگه یاند: 
»هیچ ده رفه تێك بۆ پێشكه وتنی  ژیواری  له ئارادانابێت، ئه گه ر تاكه كان به  ئازادی  و به و شێوه یه  نه ژین كه  
گونجاوه  بۆیان«، هه روه ها ده رفه ت بۆ ده ستكه وتی  داهێنه رانه  و خۆڕسك و بلیمه تیی  فیكری  یان بوێریی  
ئه خالقیش له گۆڕێ  نابێت. توانسته  ئاساییه  زۆر بچووكه كان كۆمه ڵگه  وێرانده كه ن و هه رگیز یارمه تیده ر 
نین بۆ پێشكه وتنی  كۆمه ڵگه ، هه روه ها بارگرانیی  دابونه ریته كان هه موو شتێك تێكده شكێنێ ، كه  به هادار 
و داهێنه رانه یه . ئه مه ش به رهه می  پابه ندبوونی  هه میشه ییه  به  دابونه ریته كانه وه  و ملكه چكردنه  بۆیان، یان 
بوونه وه ری  كه متوانا و چه ندین وزه ی  الوازی  كۆتوبه ندكراو و  سه رشۆڕكردنه  بۆ فرمانه كانیان، كه  ته نیا 
لێره دا ئه م وتانه  ده رده بڕرێت: »خۆسه لماندن به الی  بێدینه وه ، وه ك  بیركردنه وه ی  ته سك به رهه مدێنێ . 
و  وریاكردنه وه   سه رباری    - ده یانكات  مرۆڤ  هه اڵنه ی   »ئه و  گرنگه «.  مه سیحییه وه   به الی   خۆنه ویستیی  
له و زیانه  كه متره  ئه نجامی  ڕێگه دان به وانیتر فشاربخه نه  سه ری  و به ره و ئه و  ئامۆژگاری  - كاریگه رییان 
»نێگه تیڤه كان«ی   ئامانجه   ئه وه یه ،  ئازادی   له   به رگریكردن  ده زانن«.  به ڕاستی   كه   به رن  ئاڕاسته یه ی  
پاراستنی  تاك له  ده ستوه ردان له خۆی  ده گرێت. هه روه ها هه ڕه شه كردن له  تاك به  چه وساندنه وه ، ئه گه ر 
ڕازی  نه بێت به  ژیانێك كه  خۆی  ئامانجه كانی  دیاری  ناكات و ته نیا یه ك ده روازه ی  هه یه ، ته نانه ت ئه گه ر 
له  پشت ده روازه كه وه  شتی  چاوه ڕوانكراو و ئه گه ری  قازانجكردن و سه ركه وتنیش هه بێت - جا ئامانجی  ئه م 
سنووردانانه  هه رچه ندێك جوامێرانه  بێت - تاوانێكه  ده رهه ق به  مرۆڤبوونی  مرۆڤ و مافی  ژیانی  مرۆڤ به و 
شێوازه ی  خۆی  ده یه وێت. ئه مه  ئازادییه  به و جۆره ی  لیبرالیسته كان له  جیهاندا و له  ڕۆژگاری  )ئیراسمۆس(
ه وه  - یان هه ندێك له  ڕۆژگاری  )ئۆكامه وه ( - هه تاكو ئیمڕۆ تێی ده گه ن. داواكردنی  مافه  مه ده نییه كان و 
ئازادیی  تاكه كه سی  و ناڕه زایی  ده ربڕین به رامبه ر به  چه وساندنه وه ی  تاك و زه لیلكردنی  و ده ستدرێژیكردنه  
تێگه یشتنه وه   له م  ڕێكخراو  پڕوپاگه نده كردنی   و  كۆمه ڵ   به   بێهۆشكردنی   دژی   و  مافه  گشتییه كانی   سه ر 

سه رچاوه ده گرێت، كه  جه غتده كاته وه  له سه ر تاك و شتێك ده كاته وه  جێی  بایه خپێدانی  تاكه .

لێرهدادهكرێتسێڕاستیدهربارهیتاكوگرنگییهكهیڕهچاوبكرێن:
یه كه م: میل دوو بیرۆكه ی  ڕوون و جیاكاره  تێكه ڵ  به  یه كتری  ده كات. یه كه میان ده ڵێت ناچاركردن، كه  
ڕێگرتن  لێی   ئامانج  ئه گه رچی   خراپه ،  كارێكی   مرۆڤ،  ئاره زووه كانی   و چه پاندنی   بێزاری   مایه ی   ده بێته  
كه    - ده ستوه رنه دان  له كاتێكدا  ناچاركردنه كه .  پڕۆسه ی   خودی   له   گه وره تر  خراپه كارییه كی   له   بێت 
نێگه تیڤه   ئازادیی  چه مكی   ئه مه   نه بێت.  باشه ش  تاقه   ئه گه ر  ته نانه ت  باشه ،   - ناچاركردنه   پێچه وانه ی  
به شێوه  كالسیكییه كه ی . بیرۆكه ی  دووه م ده ڵێت پێویسته  تاكه كان هه وڵبده ن بۆ دۆزینه وه ی  حه قیقه ت، 
یان گه شه پێدانی  كه سایه تییه كی  خاوه ن چه ند سیفه تێك، كه  میل پێیان ڕازییه : كه سایه تییه كی  ڕه خنه گر، 
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ڕه سه ن، خه یاڵ  فراوان و سه ربه خۆ، كه  به ئاسانی  كۆنترۆڵ ناكرێت و ناسازێت، ته نانه ت ئه گه ر ئه وه  بگاته  
ڕاده ی  نامۆبوون  و ناوێزه بوون. ده كرێت ئه م حه قیقه تە بدۆزرێته وه  و ئه م جۆره  كه سایه تییه  به رهه م بێت، 
ئه وه ش ته نیا له  هه لومه رجی  ئازادیدا. ئه م دوو بیرۆكه یه  تێڕوانینی  لیبرالیستانه ن، به اڵم هاوشێوه  نین و 
هه وڵدان بۆ پێكه وه  به ستنیان له  باشترین باردا كارێكی  ئه زموونگه رانه یه  و پێویستی  به  سه لماندنه . هیچ 
كه سێك نییه  دژی  ئه و بیروڕایه  بێت كه  ده ڵێت، ناكرێت حه قیقه ت یان ئازادیی  بیروڕا و گوزارشتكردن 
له  خود له  شوێنێكدا په ره بستێنێ  و ببوژێته وه ، كه  دۆگماكان هه موو فیكرێك وردوخاش ده كه ن. له گه ڵ  
ئه وه شدا مێژوو ده ریده خات، وه ك جێمس ستیڤن له  هێرشكردنه  گه وره كه یدا بۆ سه ر میل و له  وتاره كه یدا 
»ئازادی ، یه كسانی   و برایه تی » ده ریبڕیوه ، ده شێت دادپه روه ری  و خۆشویستنی  حه قیقه ت و تاكگه رایی  
جۆشسه ندوو له و كۆمه ڵگانه دا په ره بستێنێ  كه  خاوه ن دیسپلینی  به  زه بروزه نگن، وه ك دیسپلینی  پیورتانی  
)پاكیزه خوا(ی  كاڵڤنی  له  سكۆتله ندا و نیوئینگالند لە ئه مریكا، یان خاوه نی  دیسپلینی  سه ربازین، تاوه كو 
ئه و كۆمه ڵگانه ی  لێبورده ترن یان خه مساردن. ئه گه ر مه سه له كه  به م جۆره  بێت، ئه وا تێزه كانی  میل كه  
ئازادی  مه رجێكه  بۆ پێشكه وتن و په ره سه ندنی  توانا مرۆییه كان و گه شانه وه یان،  هێما بۆ ئه وه  ده كه ن 
میل  له وانه یه   ئه وا  سه لما،  ئامانجه ش  دوو  ئه م  نه گونجانی   ئه گه ر  ده رده چن.  ناڕاست  و  شكستخواردوو 
دووچاری  میحنه تێكی  گه وره  ببێت. ئه مه  سه رباری  كێشه كانی  تر كه  ئه نجامی  ناكۆكیی  تیۆره كانی  له گه ڵ  

به كه ڵكایه تیی  توندوتیژدا )النفعیه  المتزمته ( سه رهه ڵده ده ن، ته نانه ت له  ڕووه  مرۆییه كه ی  خۆیه وه .
دووه م: ئه م تێوره  ڕێژه ییانه  نوێیه ، چونكه  وه ك ده رده كه وێت به ده گمه ن گفتوگۆ ده رباره ی  ئازادیی  تاك 
وه ك ئامانجێكی  سیاسی  )به راورد به  بوونی  ڕاسته قینه ی ( له  جیهانی  كۆندا هه بووه . كۆندورسیه  له وه وبه ر 
توانجی  له سه ر ئه وه  داوه  و هێمای  بۆ نه بوونی  بیرۆكه ی  مافه كانی  تاك له  یاسا گریكی   و ڕۆمانییه كاندا 
كردووه . ئه مه ش باری  ژیواره  كۆنه كانی  وه ك چینی  و جوله كه ش بووه7 . ته نانه ت له  مێژووی  نوێی  خۆرئاوادا 
هه ژموونی  ئه م بیرۆكه یه  و ده ستڕۆیشتنی  بارێكی  ڕیزپه ڕبووه ، نه ك ڕێسا. ئازادی  به م واتایه  به ده گمه ن 
جۆره   ئه و  به ده ستهێنانی   له پێناو  كاركردن  پێكه وه   به مه به ستی   مرۆڤایه تی ،  هاندانی   بۆ  بووه   ده نگێك 
مافه دا. ئاره زووی  تاك بۆ پیاده كردنی  ئازادیی  خۆی ، به بێ  ده ستدرێژیكردنه  سه ر ئه وانی تر و پێشێلكردنی  
مافه كانیان، نیشانه ی ژیوارێكی  پایه داره  له سه ر ئاستی  تاكه كه سی  و كۆمه ڵگه . هه ستی  تایبه تمه ندی  له  
بواری  په یوه ندییه  تاكه كه سییه كاندا و دانانی  به  شتێكی  پیرۆز له  چه مكی  ئازادییه وه  سه رچاوه ده گرێت، كه  
وێڕای  ڕه چه ڵه كه  ئایینییه كانی  به  ئه سته م له  ده وڵه ته  پێشكه وتووه كانیدا كۆنتره  له  سه رده می  ڕینیسانس 

یان سه رده می  ڕیفۆرم8، له گه ڵ  ئه وه شدا نه مانی  مانای  مردنی ژیوارێك و ته واوی  داهاتووی  ئه خالقییه .
سێیه مین خه سڵه تی  چه مكی  ئازادی گرنگییه كی  گه وره تری  هه یه ، چونكه  ئازادی  به م تێگه یشتنه  ناكۆك نییه  
 Lecons d›histoire( :« 7- بڕوانه  گفتوگۆ به نرخه كه ی  مایكڵ  ڤیل به ناونیشانی  »چه ند وانه یه ك له  مێژووی  فه لسه فه ی  هه قه وه

de la philosophie du droit(، كه  سه ره تاكانی  بیرۆكه ی  مافه  خودییه كان ده گێڕێته وه  بۆ ئوكام.
8- بڕوابوونی  مه سیحییه ت )جوله كه  و ئیسالمیش( به  ده سه اڵتی  ڕه وای  یاسا ئاسمانی  و سروشتییه كان، هه روه ها به  یه كسانی له به رده م 

خوڵقێنه ردا، جیاوازه  له گه ڵ  بڕوابوون به  ئازادی  كه  ژیان به و شێوه یه  بۆ تاك مسۆگه رده كات، كه  خۆی  ده یه وێت.
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كۆنترۆڵكردن  ناوچه ی   به   بایه خ  به تایبه تی   مانایه   به م  ئازادی   ئۆتۆنۆمی .  نه بوونی   یان  ئۆتۆكراسی ،  له گه ڵ  
ده دات، نه ك به  سه رچاوه كه ی . له وانه یه  دیموكراسی  هاواڵتی  له  گه لێك ئازادی  بێبه ش بكات، كه  ده شێت له  
سایه ی  كۆمه ڵگه ی  تردا هه یبێت. چونكه  ده كرێت وێنای  زۆردارێكی  لیبرالی  بكرێت، كه  ئازادییه كی  تاكه كه سیی  
زیاتر بداته  نه وه كانی  میلله ته كه ی . ئه و زۆرداره ی  پانتاییه كی  فراوانتری  ئازادی  بۆ میلله ته كه ی  ده سته به رده كات، 
له وانه یه  دادپه روه رنه بێت و هانی  نابه رابه ریی  توندڕه وانه  بدات و هیچ بایه خێك به  سیسته م، یان چاكه كاری ، 
یاخود زانین نه دات. ئه گه ر ئه وه شی  كرد، به بێ  ئه وه ی  ئازادیی  تاكه كان سه ركوت بكات، یان به  ڕاده یه كی  

كه متر له وه ی  ڕژێمه كانی  تر سه ركوتكردنی  ئه نجامدا، به وه  ته باده بێت له گه ڵ  وه سفكردنه كانی  میلدا9. 
ئازادی  به م تێگه یشتنه  له  ڕووی  لۆژیكییه وه  په یوه ندیی  به  دیموكراسی  یان ئۆتۆنۆمییه وه  نییه . له وانه یه  
و  مه ده نییه كان  ئازادییه   پاراستنی   بۆ  بخاته ڕوو  باشتر  گه ره نتییه كی   تر  ڕژێمه كانی   له   زیاتر  ئۆتۆنۆمی  
الیه نگرانی  ئازادیش )له  بیر و پراكتیكدا( داكۆكییان لێ  كردووه ، له گه ڵ  ئه وه شدا به  پێویست په یوه ندییه ك 
له نێوان ئازادیی  تاك و سیسته می  دیموكراتیدا نییه . وه اڵمدانه وه ی  پرسیاری : كی  فه رمانڕه واییم ده كات؟ 
كاروباره كانم  له   ڕاده ی  ده ستوه ردانی  حكومه ت  ئه م پرسیاره دا:  له گه ڵ  وه اڵمدانه وه ی   لۆژیكیانه  جیاوازه  
نێوان  جیاوازیی   “نێگه تیڤ”یشدا  و  “پۆزه تیڤ”  ئازادیی   چه مكی   هه ردوو  له نێوان  جیاوازیی   چه نده ؟ 
ناوه ڕۆكی  وه اڵمی  ئه م دوو پرسیاره یه10 . چه مكی  ئازادیی  “پۆزه تیڤ” كاتێك ڕوونده بێت، كه  هه وڵبده ین 
9- ئه مه  مه سه له یه كه  شایسته ی  گفتوگۆكردنه ، چونكه  گشت پۆله كانی  به هره مه ندان و داهێنه ران و كه مایه تییه كان له  بروسیای  سه رده می  
فردریكی  مه زن، یان نه مسای  سه رده می  جۆزیفی  دووه مدا كه متر دووچاری  چه وساندنه وه  ده بوون و فشاری  دامه زراوه كان و دابونه ریته كان 

نه ده كه وته  سه ریان، وه ك باری  دیموكراسییه كانی  كۆن یان نوێ .
10- هه ندێك جار و له  باری  دیاریكراودا سه خته  ڕاده ی  »ئازادیی  نێگه تیڤ« بخه مڵێنرێت، چونكه  سه ره تا وه ك شتێك ده رده كه وێت، 
كه  پشتبه ستووه  به  توانای  هه ڵبژاردنی  شتێك له نێوان دوو شتدا. له گه ڵ  ئه وه دا گشت هه ڵبژاردنه كان ئازاد نین، یان به هه مان ئه ندازه  
ئازاد نین. ئه گه ر له  سایه ی  حكومه تێكی  دیكتاتۆریدا - له  ژێر هه ڕه شه كردن و ئه شكه نجه داندا، یان به هۆی  ترسی  له ده ستدانی  كاره كه مدا 
- خیانه تم له  هاوڕێكه م كرد، ئه وا ده كرێت بوترێ  ئه وه م به ته واوی  ئازادیی  خۆم ئه نجام نه داوه  و هه ڵبژاردنم نه كردووه ، واته  كوشتن و 
ئه شكه نجه دان و زیندانم بۆ ئه وانی تر هه ڵنه بژاردووه . ته نیا له به ر بوونی  ئه گه ری  تر ناكرێت هه ڵبژاردنه كه م به واتای  ئاسایی  وشه كه  ئازادانه  
له به رده ستمدان  ده رفه تانه ی   ئه و  )ا(  به :  پشتبه ستووه   ئازادیم  ده رده كه وێت  وه ك  بووبێ (.  به خواستی  خۆم  كاره كه م  )ئه گه رچی   بێت 
ناژمێرێن، چونكه  خاوه ن قه واره ی   بێت(. ده رفه ته كان وه ك سێو  ئیمپرسیۆنیستانه ی  سۆزدارانه   پێیان  ئاشنابوون  )ئه گه رچی  شێوازی  
دابڕاو نین، هه تا به بێ  كۆششكردن بژمێررێن. )ب( ڕاده ی  ئاسانی  یان سه ختیی  گۆڕینی  ئه و ده رفه تانه  بۆ شتی  واقعی . )ج( گرنگیی  ئه م 
ده رفه تانه  له  شێوازی  ژیانم و له  هه موو هه لومه رجه كانیدا، كاتێك به یه كتری  به راورد ده كرێن. )د( ڕاده ی  توانای  كرانه وه ی  یان داخرانی  
به پێی  چاالكیی  مه به ستداری  مرۆڤ. )ه�( ئه و به هایه ی  به م ده رفه تانه  ده درێت، نه ك له الیه ن تاكه كانه وه  به ته نیا، به ڵكو له الیه ن ڕای  
گشتیی  ئه و كۆمه ڵگه یه ی  تیایدا ده ژین. پێویسته  گشت ئه و ده رفه تانه  یه كبخرێن بۆ به ده ستهێنانی  سه ره نجامێك، كه  به پێویست به جۆرێك 
وردبینانه ی  مشتومڕهه ڵنه گر نابێت. ده شێت چه ندین شێوازی  ناهاوسه نگی  ئازادی  هه بن، كه  سه خته  به  یه ك پێوانه  بپێورێن. هه روه ها 
ئێمه  ڕووبه ڕووی  چه ندین كێشه  ده بینه وه ، كه  له  ڕووی  لۆژیكییه وه  نامۆن به الی  كۆمه ڵگه كانه وه ، وه ك: ئایا ڕێكخستنێكی  وه ها واده كات 
ئازادیی  كه سی  )ا( زیاتربێت له  ئازادیی  كه سانی  )ب(و )ج( و )د( به یه كه وه ؟ ئه م كێشانه  له  كاتی  پیاده كردنی  پێوانه  به كه ڵكایه تیه كاندا 
كه   بدۆزینه وه ،  قسه یه مان  ئه و  بۆ  ڕه وا  بیانووی   ناتوانین  ناكه ین،  ورد  پێوانه كردنێكی   داوای   مادام  ئه وه شدا،  له گه ڵ   سه رهه ڵده ده ن. 
ئازادیی  هاواڵتیی  ئاسایی  له  ئیسپانیا یان  له   ئازادیی  ده ستوپێوه نده  ئاساییه كانی  شای  سوید به شێوه یه كی  گشتی  زۆر زیاتره   ده ڵێت 
ئه لبانیا. چونكه  پێویسته  كۆی  نموونه كان وه ك چه ند به شێكی  گشتی  به راوردبكرێن، ئه گه رچی  ئه و شێوازه ی  بۆ به راوردكردن و ڕاستیی  
سه ره نجامگیریی  پیاده كراومان سه خته ، یان شایسته ی  شرۆڤه كردن و ڕوونكردنه وه  نین. له گه ڵ  ئه وه شدا ئاڵۆزیی  چه مكه كان و فره یی  پێوانه  
و هاوسه نگییه كان سیفه تێكی  جیاكاره ی  هه مان بابه ته  و خه وشییه ك نییه  له و شێوازه ی  پیاده یده كه ین بۆ پێوانه كردن، یان ده سته پاچه یی  

نییه  له  فیكری  وردبیندا.
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وه اڵمی  پرسیاری : كێ  فه رمانڕه واییم ده كات؟ بده ینه وه ، نه ك وه اڵمی  پرسیاری : ده توانم ئازادانه  چی  بكه م 
یان ببم به چی ؟ په یوه ندیی  نێوان دیموكراسی  و ئازادیی  تاكه كه سی  له وه  ئاڵۆزتره  الیه نگرانی  هه ردووكیان 
ژیانم  پڕۆسه یه ی   له و  به شداریكردن  یان  به ڕێوه ببرێم،  خۆمه وه   له الیه ن  ئه وه ی   خواستی   ده گه ن.  تێی 
له و  ته نانه ت  و  قووڵه   ئازاد  به ده ستهێنانی  ده رفه تی  كاری   كۆنترۆڵده كات، خواستێكه  هێنده ی  خواستی  
كه   گه وره یه ،  به ڕاده یه ك  جیاوازییه كه   نییه .  هه مان شت  به ده ستهێنانی   به اڵم خواستی   كۆنتره ،  مێژووه  
ده بێته  هۆی  پێكدادانی  ئه و ئایدیۆلۆژیانه ی  له  جیهانه كه ماندا بااڵده ستن. چونكه  ئه م ئازادییه  - ئازادی  
به  تێگه یشتنه  پۆزه تیڤه كه ی  - مانای  ڕزگاربوون نییه  “له “، به ڵكو ڕزگاربوونه  “بۆ” - بۆ به ده ستهێنانی  
شێوازێكی  دیاریكراوی  ژیان، كه  الیه نگرانی  تێگه یشتنی  “نێگه تیڤانه “ دروستیده كه ن و هه ندێك جار ته نیا 

ده مامكی  سته مكارییه كی  دڕندانه یه .

چهمكیئازادییپۆزهتیڤ:
خۆی   سه رگه وره ی   ئه وه ی   بۆ  مرۆڤه   خواستی   به رهه می   “ئازادی “  وشه ی   “پۆزه تیڤانه “ی   تێگه یشتنی  
بێت. من حه زده كه م له  ژیان و بڕیاردانه كانمدا پشت به  خۆم ببه ستم، نه ك به  چه ند هێزێكی  ده ره كی ، 
ئه وانیتر كۆنترۆڵی   ئامڕازێك كه   نه ك  بم،  ئامڕازی  ده ستی  خۆم  بن. من حه زده كه م  جا هه ر جۆرێك 
ئامانجێكی   چه ند  به پێی   و  بیركردنه وه    به هۆی   و  كارلێكراو  نه ك  بكه ربم،  حه زده كه م  من  ده كه ن. 
هوشیارانه  ڕێبكه م كه  هی  خۆمن، نه ك به پێی  ئه و هۆكارانه ی  له  ده ره وه ڕا ده سه پێنرێن به سه رمدا. من 
حه زده كه م كه سێك بم نه ك هیچ، خۆم دیاریی  ئه وه  بكه م حه ز به  ئه نجامدانی  چ كارێك ده كه م، نه ك 
به پێی  فرمانی  ئه وانی تر كاربكه م، خۆم ئاڕاسته كه ر بم، نه ك ئه وانیتر ئاڕاسته م بكه ن، وه ك ئه وه ی  
شتێك یان گیانله به رێك یاخود كۆیله یه ك بم و نه توانم ڕۆڵی  مرۆڤێك ببینم، كه  درك به  ئامانجه كانی  
خۆی  ده كات و بیریان لێ  ده كاته وه  و ئه و شێواز و میتۆده  تاكه كه سیانه  هه ڵده بژێرێت، كه  ده یه وێت 
بیركردنه وه یه كی   خاوه ن  من  ده ڵێم  كاتێك  مه به سته كه م،  له   به شێكه   ئه مه   كه م  النی   بیانهێنێته دی . 
ئه قاڵنیم و هه ر ئه مه شه  وه ك مرۆڤ له  بوونه وه ره كانی  تری  جیهان جیام ده كاته وه . سه رباری  هه موو 
ئه وانه  حه زده كه م، وه ك بوونه وه رێكی  بیركه ره وه  و خوازیار و چاالك، درك به  بوونی  خۆم بكه م. ئه و 
به   هه یه ،  ڕوونكردنه وه یانی   توانای   و  ئه ستۆ  ده گرێته   خۆی   بژاره كانی   به رپرسیارێتیی   بوونه وه ره ی  
گه ڕانه وه  بۆ بیروڕا و ئامانجه  تایبه تییه كانی  خۆی . من به و ڕاده یه  هه ستده كه م ئازادم، بڕوام به وه بێ  
ئه مه  ڕاستییه  و به و ڕاده یه ش هه ستده كه م كۆیله كراوم، كه  وام لێ  ده كات درك به وه  بكه م له  بارێكدام 

هیچ په یوه ندییه كی  به  ڕاستییه وه  نییه .
ئه و ئازادییه ی  وا له  تاك ده كات سه رگه وره ی  خۆی  بێت و ئه و ئازادییه ی  وا ده كات له الیه ن ئه وانی تره وه  
ڕێگه  له وه  نه گیرێت كه  ده مه وێت بیكه م، دوو تێگه یشتنن له  ڕواڵه تدا جیاوازییان له گه ڵ  یه كتر نییه ، وه ك 
ئه وه ی  له نێوان تێگه یشتنی  “نێگه تیڤ” و “پۆزه تیڤ”ی  ئازادیدا هه یه . له گه ڵ  ئه وه شدا هه ردوو چه مكی  
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هه نگاوی   به   هه میشه   و  گه شه یانكردووه   پێچه وانه   ئاڕاسته ی   به   مێژوودا  له   “پۆزه تیڤ”  و  “نێگه تیڤ” 
لۆژیكیی  ماقوڵ  گه شه یانكردووه  و له كۆتاییشدا ئه وانه  كه وتوونه ته  ناكۆكییه وه  له گه ڵ  یه كدا.

خۆیی  سه رگه وره ی   زاراوه ی   كه   سه ربه خۆیه یه   چاالكییه   ئه و  ئه وه ،  ڕوونكردنه وه ی   ڕێگه كانی   له   یه كێك 
هه نگاوی  لێوه  هه ڵهێناوه  و به كارهێنانی  هیچ زیانێكی  نییه : “من سه رگه وره ی  خۆمم” و “من كۆیله ی  كه س 
نیم”، به اڵم )وه ك پێڕه وكارانی  ئه فاڵتون و هیگڵ  هێمایان بۆ كردووه ( ئایا ناشێت من كۆیله ی  سروشت یان 
ئاره زووه كانم بم، كه  كۆنترۆڵ  ناكرێن؟ ئایا ئه مانه  چه ند جۆرێكی  “كۆیله “ی  هاوشێوه ی  كۆیالیه تیی  بنه ڕه تی  
نین، كه  هه ندێكیان سیاسین و هه نده كه ی  تر یاسایی ، یان ئه خالقی ، یاخود ڕۆحی؟ ئایا مرۆڤ ئه زموونی  
ڕزگاربوون له  كۆیالیه تیی  ئه خالقی  یان سروشتی )كۆیالیه تیی  خۆماكه  سروشتییه كان( نه بووه  و ئه نجامی  
ئه م ئه زموونه  بۆی  ده رنه كه وتووه  له ناو ناخیدا الیه نێكی  زاڵی  پایه به رز و الیه نێكی  بێكه ڵكی  وه ها هه یه  
كه  ده بێت كۆنترۆڵ بكرێت؟ خودی  زاڵ له  زۆر ڕووه وه  به  لۆژیك و “سروشتی  پایه به رز”ی  مرۆڤ ده چێت، 
ئه وه یه  كه  تاقیده كاته وه  و هه ڵده سه نگێنێ  و بیر له  سه ره نجامه كان ده كاته وه  و ئامانجی  هێنانه دیی  ئه وه یه  
كه  له سه ر ئاستی  دوورمه ودا ته بایه  له گه ڵ  خودی  “ڕاسته قینه “، یان “نموونه یی “، یاخود “سه ربه خۆ”. ئه و 
خوده ی  جیاوازه  له گه ڵ  مه یله  نائه قاڵنییه كان و ئاره زووه  سه ركێشه كان و خودی  “ژێره وه “ كه  كۆششده كات 
بۆ ئه وه ی  ئاره زووی  ده ستوبرد به ده ستبێنێ . هه روه ها ئه و خوده ی  ملكه چی  ئاره زوو و هه ستی وه هایه  كه  
پێویستیان به  ته مێكردنی  توند و دڵڕه قانه  هه یه ، ئه گه ر مه به ست به رزكردنه وه ی بێت بۆ ئاستی  سروشتی  
گه وره تر  ڕاسته قینه   خودی   بكه ونه ڕوو:  لێكدابڕاو  وه ك  خوده   دوو  ئه م  ده كرێت  خۆی .  “ڕاسته قینه “ی  
هۆزێك،  پێكهاته ی   ده بێته   تیایدا  تاك  كه   چڕبكرێته وه ،  كۆمه اڵیه تیدا  “گشتێكی “  و  تاك  له   فراوانتر  و 
ڕه گه زێك، كڵێسایه ك، ده وڵه تێك، یان كۆمه ڵگه یه كی  گه وره ی  بوونه وه ره  زیندوو و مردووه كان و ئه وانه ی  
له دایكیش نه بوون. كه واته  ئه م قه واره یه  ئه و خوده  “ڕاسته قینه “یه یه ، كه  ده توانێت ئازادی  بۆ خۆی  و 
هه موو ئه و پێكهاتانه  بهێنێته دی ، ئه مه ش ئه گه ر توانیی  ویستی  به كۆمه ڵ یان “ڕێكخراوه یی “ خۆی  بسه پێنێ  
ئه و  مه جازیی   به كارهێنانی   مه ترسیی   “بااڵ”دا.  ئازادیی   به سه ر  سه ره نجام  و  یاخییه كان  توخمه   به سه ر 
زاراوه  ڕێكخراوه ییانه ، به مه به ستی  پاساوهێنانه وه  بۆ فشارهێنانی  هه ندێك مرۆڤ بۆ هه ندێكی  تر، له پێناو 
به رزكردنه وه یاندا بۆ ئاستێكی  “بااڵتر”، هه میشه  هێمای  بۆ كراو، به اڵم ئه وه ی  واده كات ئه م زمانه  مه جازییه  
قبوڵكراوبێت ئه وه یه ، ئه و باره  ڕوونده كاته وه  كه  ئێمه  تاوتوێیده كه ین. چونكه  ده كرێت پاساوبهێنرێته وه  بۆ 
فشارخستنه  سه ر مرۆڤه كان و ناچاربكرێن كارێك بكه ن له پێناو هێنانه دیی  چه ند ئامانجێكدا )بۆ نموونه ، 
دادپه روه ری  و ته ندروستیی  گشتی (. تاكه كان كاتێك ده توانن به بێ  فشار و ناچاركردن ئه مه  بكه ن، كه  
ئاستێكی  باشی  ڕۆشنبیری  و زانستییان هه بێت، به اڵم له به رئه وه ی  نابینان، یان نه زانن، یاخود ئاست نزمن 
ئه وه  ناكه ن. بۆیه  ده كرێت درك به و هۆیه  بكرێت، كه  وام لێ  ده كات فشار بۆ ئه وانیتر بهێنم و ناچاریان 
بكه م كارێك بكه ن سوود به وان بگه یه نێت، نه ك به  من. به و جۆره ش الفی  ئه وه  لێ  ده ده م له وان زیاتر 
ئاشنام به  پێداویستییه  ڕاسته قینه كانی ئه وان. ئه مه ش وایان لێ  ده كات چۆك دابده ن و یاخی  نه بن، ئه گه ر 
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ئاقڵیش بن درك به وه  بكه ن كه  بۆیان باشه ، وه ك چۆن من دركی  پێ  ده كه م. له گه ڵ  ئه وه شدا ده شێت 
له باری  نه زانیدا شتێك  ئه و سنووره ی  فشارهێنان و ناچاركردنه  تێپه ڕێنم و الفی  ئه وه  لێ  بده م، ئه وان 
ده كه ن كه  له  كاتی  هۆشمه ندبووندا نایكه ن، چونكه  له وانه یه  هه ندێك جار باری  هۆشمه ندی  و درككردن 
ئاڵۆز و داپۆشراو بێت، ئه وه ش ویستی  ئه قاڵنی  و خودی  “ڕاسته قینه “یه . هه روه ها خودی  “نه زان” شتێك 
ده رباره ی  خودی  ئه قاڵنیی  “ڕاسته قینه “ نازانێت و ناكۆكه  به وه ی  هه ستی  پێده كات و ده یكات و به ئاشكرا 
بایه خپێدانن)10(.  شایانی   ئاره زووه كانی   كه   خوده   تاقه   خوده   ئه م  جۆره   به م  ده كات.  ده رباره ی   قسه  
كاتێك له م گۆشه نیگایه وه  سه یرده كه م، ده ستده كه م به  فه رامۆشكردنی  خواسته  ڕاسته قینه كانی  مرۆڤه كان 
و كۆمه ڵگه كان و به ناوی  خودی  “ڕاسته قینه یانه وه “ ده یان چه وسێنمه وه  و ئه شكه نجه یان ده ده م، چونكه  
ته واو ئاشنام به وه ی  هه ر ئامانجێكی  ڕاسته قینه ی  مرۆڤ )وه ك به خته وه ری ، ڕاییكردنی  ئه ركی  سه رشان، 
دانایی ، كۆمه ڵگه ی  دادپه روه ر و هێنانه دیی  ئاره زووه كانی  خود( ده بێت ته بابێت له گه ڵ  ئازادیی  ئه ودا - واته  

سه رباری  ئه وه ی  الڵ  و ئاڵۆز بێت، هه ڵبژاردنی  ئازادانه  بۆ خودی  ڕاسته قینه ی  بۆ ڕه خسابێت.
گه لێك جار په رده  له  ڕووی  ئه م ناكۆكییه  ڕواڵه تییه  هه ڵماڵراوه ، چونكه  جیاوازی  له نێوان دوو ده ربڕیندا 
هه یه : یه كه م بڵێم ده زانم چی  باشه  بۆ فاڵنه  كه س كه  خۆی  نازانێت و له پێناو سوودی  ئه ودا خواسته كانی  
فه رامۆش بكه م. دوه م بڵێم فاڵنه  كه س هه ڵبژاردنه كه ی  به پێی  سروشتی  خۆی  بووه ، نه ك وه ك له  ژیانی  
ئه زموون  و  بینین  به   پشت  كه   “تر”  خوده كه ی   ئه قاڵنی   خودێكی   وه ك  به ڵكو  ده رده كه وێت،  ڕۆژانه یدا 
ده به ستێت، یان خودێكی  “ڕاسته قینه “یه  درك به وه  ده كات كه  باشه  و ده بێت هه ڵبژێرێت. ئه م زیندانه  
دڕنده یه ی  واده كات ئه وه ی  فاڵن ده شێت هه ڵیبژێرێت، ئه گه ر بووه  شتێكی  ناكۆك به  سروشتی  خۆی ، له گه ڵ  
ئه وه ی  “فاڵن” به ڕاستی  ئامانجییه تی  حه ز به  هه ڵبژاردنی  ده كات، ناوكی  گشت ئه و تیۆره  سیاسیانه یه  كه  
په یوه ندییان به  درك به خۆ كردنه وه  هه یه . ئه گه ر وتم له وانه یه  ناچاربكرێم به شتێك كه  له  به رژه وه ندیی  
خۆمدایه  و به هۆی  ده سته وستانی  خۆمه وه  دركی  پێ  ناكه م - واته  ئه م ناچاركردنه  سوودبه خشه  بۆ من - 
ئه وا ئه م وته یه  ته واو جیاوازه  له گه ڵ  ئه م وته یه مدا: ئه گه ر ناچاركردنه كه  له  به رژه وه ندیی  مندا بێت، ئه وا 
زۆره ملێیانه  ئه و كاره م ئه نجام نه داوه ، چونكه  به ویستی  خۆم بووه ، جا هۆشمه ندانه  بووبێت یان نا. له  
“ڕاستیدا” من ئازادم، ته نانه ت له و كاته ی  جه سته ی  الوازم و ئه قڵی  گه مژه م ئه وه  ڕه تده كاته وه  و به توندی  
به ره نگاری  ئه وانه  ده بمه وه  كه  ئه و زۆره ملێیه  به سه رمدا ده سه پێنن، ئه گه ر مه به ست له  پشت ئه و ناچاركردن 

و زۆره ملێیه شه وه  سوودی  گشتی  بێت.
ده شێت ئه م گۆڕانكارییه  ته لیسماوییه  یان فریودانه ی  ولیه م جێمس به هۆیه وه  گاڵته ی  به  هیگڵیسته كان 
دێت - كه  ته واو هه قی  خۆیه تی  - به شێوه یه كی  خراپ و به  ئاسانی  له گه ڵ  چه مكی  ئازادیی  “نێگه تیڤ”دا 
به كاربهێنریت، كه  تیایدا ئه و خوده ی  نابێت ده ستوه ردرێته  كاروباره كانی ، چیدی  تاكێكی  خاوه ن خواست 
و پێداویستییه  ڕاسته قینه كانی  خۆی  نابێت، ئه وه ی  به شێوه یه كی  سروشتی  دركیان پێ  ده كات، به ڵكو ئه و 
نموونه ییانه ی  خوده كه ی   ئامانجه   ئه و  بۆ  و كۆششده كات  ناخیدایه   له   كه   ده بێت  “ڕاسته قینه “یه   مرۆڤه  
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ده كرێت  ئازاد،  خودی   باری   وه ك  دووره ده ستن.  ئامانجێكی   چه ند  چونكه   نابینێت،  پێوه   خه ونی   تری  
ئه و بوونه وه ره  بگۆڕێت بۆ بوونه وه رێكی  گه وره تر له وه ی  هه یه ، هه تاكو قه باره یه كی  هه بێت كه  قه باره ی  
تاكه كه سی  تێده په ڕێنێ ، وه ك ده وڵه ت، چینی  كۆمه اڵیه تی ، میلله ت، یان خودی  مێژوو. ئه مه ش واقعیتره  
“پۆزه تیڤانه “ی   تێگه یشتنی   به اڵم  ئه زموونگه ردا...  خودی   له گه ڵ   جیاوازه   خه سڵه تێكی   چه ند  خاوه ن  و 
كۆتایی   كه رتبووه ،  كه  دژی  خۆی   مرۆڤێك  ده رباره ی   پێشنیاره كه ی   له گه ڵ   وه ك خودسه روه ری ،  ئازادی  
پێ  هاتووه  و به ئاسانی  وه ك سه ره نجامێكی  مێژوویی  یان پراكتیكی  كه رت ده بێت بۆ دوو به ش: خودی  
پایه به رزی  ئاڕاسته كاری  بااڵده ست و ئه و خوده ی  بریتییه  له  ته نێك هه ستوسۆز و خواست كه  پێویستی  
به  په روه رده كردنه . ئه مه  ئه و حه قیقه ته  مێژووییه یه  كه  كاریگه ریی  گه وره ی  هه یه  و ئه وه  ڕوونده كاته وه  
)ئه گه ر مه سه له كه  پێویستی  به  ڕوونكردنه وه  هه بێت( وێناكردنه كانی  ئازادی  ڕاسته وخۆ له و بیروڕایانه وه  
سه رچاوه ده گرن كه  وێڵن به دوای  ئه وه ی  بزانن خود مانای  چییه ، تاك یان مرۆڤ چ واتایه كی  هه یه . به  
جۆرێك گه مه كردن به  پێناسه ی  مرۆڤی  گه مه كار ده توانێت وابكات ئازادی  ئه و مانایه ی  هه بێت كه  خۆی  
ده یه وێت و بیخاته  ناو ئه و چوارچێوه یه ی  خواستییه تی . مێژووی  نوێش ئه وه ی  ڕوونكردۆته وه  كه  ئه مه  ته نیا 

مه سه له یه كی  ئه كادیمی  نییه .
شێوه   دوو  ئه و  ڕوانیمانه   ئه گه ر  ڕوونترده بێته وه ،  خوده كه   هه ردوو  جیاكردنه وه ی   لێك  سه ره نجامه كانی  
بنچینه ییه  كه  خواستی  ئاڕاسته كردنی  خۆیی  - واته  ئاڕاسته كردنی  تاك له الیه ن خودی  “ڕاسته قینه “كه یه وه  
- له  مێژوودا به خۆوه ی  دیوه : یه كه میان خۆنه ویستی  له پێناو سه ربه خۆییدا، دووه میان درككردنی  خود یان 
ته ماهیكردنی  خود له گه ڵ  پرنسیپێك یان ئایدیالیزمێكی  دیاریكراودا، له پێناو هێنانه دیی  هه مان ئامانجدا، 

واته  سه ربه خۆیی .

سه رچاوه :
كتێبی  “سنووره كانی  ئازادی “، نووسینی  ئیزایا به رلین، وه رگێڕانی  له  ئینگلیزییه وه  جومانه  تالیب، باڵوكراوه ی  

)دار الساقی (، چاپی  یه كه م 1992.
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مەکیاڤیلی
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پاش کۆتایی هێنان بە نووسینی کتێبی »میر« سەرلەنوێ، مەکیاڤیلی بۆ گەڕانەوە بۆ ئیش و کاری 
حکوومی، خۆشی کەوتە دڵیەوە. لە دێسامبەری 1513 لە نامەیەکدا کە بۆ ڤیتۆری نارد نووسیبووی: 
 Giuliano de( مێدیچی بنەماڵەی  خاوەن شکۆکانی  خزمەتی  ئەوەیە  من  ئارەزووی  »گەورەترین 
Medici( بکەم هەرچەندە لە سەرەتادا تەنانەت تاشە بەردێکم پێ بسپێرن تا بیتلێنمەوە«. ئەو پێی 
وابوو باشترین ڕێگەی گەیشتن بەم ئاواتە، ڕۆیشتن بۆ ڕۆما و پێدانی ئەو )نامیلەکە بچووکەی خۆی(
یەتی بە جولیانۆ مێدیچی، تا بەو جۆرە پێی بسەلمێنێ »ئەبێ دڵخۆش بێ لەوەی کە کەسێکی وەکو 

مەکیاڤیلی الی ئەو کاربکات«.
ڤیتۆری وەکو ئەوەی حەزی لە جێبەجێکردنی ئەم ئەرکە بێت لە وەاڵمی مەکیاڤیلیدا، داوای لێکرد تا 
کتێبەکەی بۆ بنێرێت تا بزانێت شیاوی ئەوە هەیە باڵوبکرێتەوە یان نا؟ مەکیاڤیلی بەشە ئامادەکراوەکەی 
نارد و ڤیتۆری بۆی نووسی: »زۆر بەالمەوە جوان بوو لێ چونکا هەموو بەشەکانی کتێبەکەم بەتەواویی 
النیە ناتوانم حوکم بدەم«. دڵخۆشیەکەی مەکیاڤیلی زۆری نەخایاند، ڤیتۆری لە سەرەتای 1514 کتێبی 
وەاڵمدا،  لە  نامەکانیاندا  لە  و  نەکرد  کتێبەکەیان  باسی  بوو. چیتر  بێدەنگ  لێی  و  )میر(ی خوێندەوە 

باسی خۆشەویستی و شتی سەیر و سەمەرەیان ئەکرد.
مەکیاڤیلی ئەیویست وەکو ئەوان کەمتەرخەم خۆی پیشانبدات بەاڵم ئاشکرابوو نەیدەتوانی دڵەڕاوکەی 
لە  دڵشکاو،  و  نائومێدانە  ساڵدا،  ناوەڕاستی  لە  و  ئاکامدا  لە  بشارێتەوە.  خۆی  بوونی  زیاد  لە  ڕوو 

فەیلەسووفی ئازادی

نووسینی: ک. ئێسکێنێر
و. لە فارسییەوە: کاوە گوڵکار
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نامەیەکدا بۆ ڤیتۆری نووسی: »نامەوێ چیدی هەوڵ بدەم وادیارە جگە لە درێژەدان ئەم ژیانە سووک و 
بێ نرخە، چارەیەکم نیە تەنانەت کەسێک نابینم خزمەتەکانی من وەبیربێنێتەوە یان بڕوای بەوە هەبێ 

کە ئەز دەتوانم کارێکی بەسوود بکەم«.
پاش ئەم نائومێدیە، ژیانی مەکیاڤیلی بەرەوڕووی گۆڕانکارییەکی بەردەوام بووەوە، بە چەشنێک چاالکی 
بێ  دەبینیەوە هەربۆیە پاش ساڵێک  و هونەرمەند  نووسەر  و هێدی هێدی خۆی وەکو  وەالنا  سیاسی 
مەبەستی  بە  بەردەوام  و  هیومانیستەکان  نووسەرە  گرووپە  لە  یەکێک  کارای  ئەندامی  بە  بوو  کاری، 
کات بەسەربردن و وتوێژی زانستی، لە باخی کۆزیمۆ ڕووچەالی )Cosimo Rucellai( لە نزیکی 
تایبەتمەندی  ئەدەب،  باسی  زۆری  بە  دانیشتنانە،  لەم  کۆدەبووەوە.  ئەواندا  لەگەڵ  فلۆرانس  شاری 
زمانی التین و ئیتاڵی، خوێندنەوەی دەقی ئەدەبی و شانۆیی دەکرا بەاڵم وزە و توانای داهێنەرانەی 
مەکیاڤیلیی بەرەو ئاراستەیەکی تازە برد و وای لێکرد هەوڵبدات دەقێکی شانۆیی بنووسێت. بەرهەمی 
بوو.   Mandragola ماندراگۆال بەزەییانەی  بێ  و  زبر  زمان  درەوشاوەی،  ئەم فکرەش، کۆمێدیای 
لەم شانۆنامە کە ڕەنگە لە 1518 نووسراوبێت، باسی تەفرەدانی ژنێکی جوان و دڵڕفێن دەکرێت کە 
نمایش  فلۆرانسدا  و  ڕۆما  لە  ئەوەی  دڵنیاییەوە پێش  بە  و  بەسااڵچووە  هاوسەری حاکم )قازی(یەکی 
بکرێت دۆستەکانی مەکیاڤیلی دەقەکەیان خوێندبۆوە. ئاشکرایە لەم دانیشیتنەدا بەپێی نووسراوەکەی 
ئانتۆنیۆ برۆچێلی Antonio Bruciali، لە ژێر ناوی )وتووێژ Dialogues( بۆمان دەردەکەوێت 
کە باسی سیاسەت و بەتایبەت چارەنووسی دەستەاڵتی کۆماری و چۆنیەتی گەورەبوون و پارێزگاریان 
باسانە  ئەم  فەوتانیان دەکرا. هەرچەندە  و  لە گەندەڵی و هەروەها ڕووخان  تێوەگالنیان  و  ئازادی  لە 
دەربارەی ئازادی مەدەنی لە قسە تێنەدەپەڕی بەاڵم هەندێک لە ئەندامانی ئەم گرووپە ئەوەندە دژی 
گەڕانەوەی دەستەاڵتی ستەمکاری بنەماڵەی مێدیچی بوون کە لە 1522دا لە پیالنێکی سەرنەکەوتوودا، 
هەولێ کوشتنی کاردینال جولیۆ مێدیچی Giulio Medici یان دا و دواتر لەسەر ئەم تاوانە یاکوپۆ 
و  دوورخرانەوە  گرووپەکە  چاالکی  ئەندامی  سێ  و  کوژرا   Jacopo da Diacceto تیچتۆ  دیا 
کۆبوونەوەکانی گرووپ کۆتایی پێ هات لێ لەبەرئەوەی مەکیاڤیلی ئەوەندە الیەنگری ئازادی لە شێوەی 
کۆماریدا نەبوو نەیدەویست لە هیچ پیالنێکی هاوشێوە دژ بە مێدیچی بەشداری بکات، هەرچەندە لەژێر 
الیەنگرانی  تەئسیری  ئەم  لەژێر  دواتریش  و  نووسی  شەڕ(ی  )نامیلکەی   1521 لە  ئەواندا،  تەئسیری 
کۆماری، وتارەکانی لەژێر ناوی )دە بەرگی یەکەمی مێژووی لی وێوس(دا نووسیەوە کە بە درێژترین 
ئەوەش  دەبێ  دەکرێت.  ئەژمار  فەلسەفەی سیاسیدا  لە  مەکیاڤیلی  نووسراوی  تازەترین  و  و جوانترین 
هەروەها  و  کۆن  مێژووی  خوێندنەوەی  نوقمی   1513 هاوینی  سەرەتای  لە  هەر  مەکیاڤیلی  کە  بزانین 
نووسراوەکانی لی وێوس بوو لە سەرەتای نووسینەکانیشیدا ئەم خوێندنەوەی مێژوو بە سەربەرزی بۆ 
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خۆی دادەنێت بەاڵم پاڵنەری ئەو بۆ نووسینەوەی ئەندێشەکانی، ئەندامانی گروپی )ئۆرتی ئۆریچەالر( 
ناوی  لەژێر  زۆرتر  ئەو سەردەمە،  هیومانیستەکانی  باوی  بە شیوەی  نووسراوەکانی  بۆیە  هەر  و  بوون 
لێکدانەوە و شرۆڤەی دەقە کۆنەکاندا باڵودەکردەوە و گوتارەکانی پێشکەش بە )ڕۆچەالیی( و )بویۆن 
دێلمۆنتی( کردووە و نووسیویەتی: »هاوڕێکانم ناچاریان نەکردایەم خۆم هەرگیز بە خەیاڵمدا نەدەهات 

ئەم بیرۆکانە بنووسم«.
ئامرازیگەورەیی

لە  بەاڵم  دەدوێ��ت،  کۆن  ڕۆمی  واڵتی  کێشەکانی  و  سوپا  کاروباری  لە  گوتارەکانیدا،  لە  مەکیاڤیلی 
توێژینەوەی لە مێژووی سەرەتای ڕۆم کێشەیەک سەرقاڵی دەکات، ئەم کێشە هەرچەندە لە سەرەتای 
گوتاری یەکەمدا باسی لێکراوە بەاڵم لە حەقیقەتدا، لە زۆربەی الپەڕەکانی کتێبەکەیدا، دیار و ئاشکرایە، 

ئەو دەڵێت: »حەزدەکەم بزانم هۆکارەکانی زاڵ بوونی کۆماری ڕۆم چی بوون؟«.
بابەتە و کتێبی )میر( پەیوەندیەک بەدی دەکرێت. ڕاستە کە مەکیاڤیلی لە  ئاشکرایە لە نێوانی ئەم 
میردا، بەالی حکوومەتی کۆماریدا ناچێت و لە گوتارەکانیدا، زۆربەی بەڵگە و نموونەکانی لە دەسەاڵتی 
کۆماری وەرگرتووە. بەاڵم ئەمە هەڵەیەکە وابزانین لە گوتارەکانیدا بەتەنیا باس لە کۆمارەکان دەکات 
بەبێ ئاوڕدانەوە لە پاشایەتی. لە بەشی دووەمدا، دڵنیامان دەکاتەوە لەوەی کە سەرەڕای کۆمارەکان، 
ئاوڕێ لە دەستەاڵتی شارەکانیش داوەتەوە چ ئەم شارانە لەژێر دەسەاڵتی کۆماریدا بن یان دەسەاڵتی 
ئامۆژگاری پاشاکان دەکات بۆئەوەی  لە )میر(دا، مەکیاڤیلی  پاشایەتیدا. خاڵی تری هاوبەش ئەوەیە 
ئارەزووە  ئەم  وتارەکانیدا  لە  و  بکەن  دەستەبەر  خۆیان  بۆ  سەربەرزی  مەزن،  کاری  ئەنجامدانی  بە 
لەوەدا دەنگدەداتەوە کە چۆن هەندێک واڵت و شار توانیویانە پلەی گەورەیی ببڕن بەتایبەت ڕۆم کە 
کە »هۆکارەکان  پرسیارە  ئەم   . وەرگرت  گەورەیان(  و )دەسکەوتی  گەیشت  گەورەیی(  )ترۆپکی  بە 
لەبەرئەوەی  ڕاکێشابوو  بەتەواوی  مەکیاڤیلیی  سەرنجی  چین؟«  گەورەیی  بە  گەیشتن  ڕێگەکانی  و 
ئێستا  کێشەکانی  دەیانگوت: »هەرکەس،  کە  هیومانستەکانی دەسەلماند  بەجۆرێک قسەی  وەاڵمەکەی 
بە  لێکدەچن«  زۆر  مرۆڤەکان  تایبەتمەندیەکانی  و  داواکاریەکان  کە  تێدەگات  بکات  تاوتوێ  ڕابردوو  و 
واتایەکی تر »ئەو کەسەی بە هەوڵی بەردەوام و بە جیدی ڕووداوەکانی ڕابردوو بخوێنێتەوە، داهاتوو 
پێشبینی دەکات و هەر ئەو ڕێگە چارەسەریە کە لە کۆندا بەکارهێنراوە، بەکاری دەهێنێت بە شێوازێکی 
تازە و گونجاو بۆ ڕووداوی هاوشێوە لە داهاتوودا«  هەر لێرەوە دیارە بنەما و ڕۆحی کۆی گوتارەکان، 
ئەم ئومێدە دڵخۆشکەرەیە ئەگەر بتوانین هۆکارەکانی سەرکەوتنی ڕۆم لە کۆندا بزانین ڕەنگە ئێمەش 
سەرکەوتنەی  ئەم  تێگەیشتنی  کلیلی  مەکیاڤیلی،  بەڕای  بکەینەوە.  دووپات  سەرکەوتنە  ئەو  بتوانین 
ڕۆم بە کورتی ئەم دێڕەیە »ئەزموون پیشانی داوە کە واڵتەکان بە فراوانکردنی سنوور و سەروەت و 

یلی
کیاڤ

مە



91

ئازادی77

سامان ناتوانن بەختەوەر ببن مەگەر ئەوەی بە ئازادی بژین«. بۆ سەلماندنی ئەم حەقیقەتە گشتیە، 
جیهانی کۆن دوو نموونەی سەرنجڕاکێشمان پێشکەش دەکات. یەکەم: »سەرسوڕهێنەرە کاتێک دەبینین 
ئەسینا، پاش سەدساڵ لە سەرکەوتنیدا بەسەر حکومەتی پیسیستراتۆس )Pisistratus - 527 پ.ز 
- دیکتاتۆری ئەسینا( بەو پلە لە گەورەیی دەگات« لەوەش گرنگتر ئەمەیە کە »ڕۆما پاش شەڕ دژی 
دەسەاڵتی پاشاکانی خۆیان، بەو گەورەییە دەگەن« . لە الیەکی دیکەشەوە، پێچەوانەی ئەم شتانە، 
دەسەاڵتی  ستەمکارێک  کە  »هەر  بۆیە   . ژیاون  کۆیلە  وەکو  خەڵکەکەی  کە  ئاراوە  دێنە  واڵتانە  لەو 
کۆمەڵگایەکی حوڕی گرتە دەست یەکەم نەگبەتی ئەوەیە چیدی نە بەرەوپێش دەچن و نە دەسەاڵت 
و سامانیان زیاد دەکات بەڵکو بەرەو دوا دەگەڕێنەوە« . مەبەستی سەرەکی لە ئەوەی کە مەکیاڤیلی 
بسەلمێنێت  خۆی  گەورەیی  بیەوێت  شارێک  هەر  بڵێت،  پێمان  ئەوەیە  دەکات  ئازادی  باسی  بەردەوام 
دەبێت لەهەر چەشنە کۆیلەیەتی سیاسی ئازادبێت چ ئەم کۆیلەیەتیەتی هۆکاری ناوەکی )دەسەاڵتدارانی 

ستەمکار( یان هۆکاری دەرەکی واتە )داگیرکردن لەالیەن ئیمپراتۆری بێگانەوە( بێت .
بە واتایەکی تر کاتێک شارێک لە ئازادی بەهرەمەندە کە بتوانێت سەربەخۆیی خۆی لە تەئسیری هەر 
دیاری  چارەنووسی خۆ  واتە  ئازادی  یانی  ئەمە  بپارێزێت  کۆمەڵگا،  دەسەاڵتی  لە  بێجگە  دەسەاڵتێک، 
»لەو  دەڵێت:  و  دەکاتەوە  ڕوون  چەمکە  ئەم  یەکەمدا،  گوتاری  دووەمی  بەشی  لە  مەکیاڤیلی  کردن. 
ئەو  سەر  دەخەمە  پەنجە  زۆرتر  بوون،  کەسێکدا  دەسەاڵتی  لەژێر  سەرەتا  کە  دەبوێرم  خۆ  شارانەی 
شارانەی کە هەر لە بیدایەتەوە ئازادبوون. مەبەست ئەو کەسانەیە خۆیان بەپێی بەرژەوەندی خۆیان 
حوکمیان کردووە« . دواتر ئەم قسە، لە باس لە )یاساکانی سۆلۆن Solon - 599 - 638 پ.ز. 
یاسادانەری ئەسینا(دا لەبەرئەوەی توانیبووی »شێوەیەک لە دەسەاڵت بە حەزی خەڵک دابمەزرێنێت و 

ئازادی ژیانیان بۆ دابین بکات« دووپات دەکاتەوە . 
بەمجۆرە نەتیجەی یەکەمی ئەم گوتارانە پێمان دەڵێت: »شارەکان بەو مەرجەی خەڵک خۆی بەڕیوەی 
کە  ناگەیەنێت  ئەوە  ئەمە  پەرەبستێنن«   و  بگەن  سەربەرزی  بە  کورتدا  ماوەیەکی  لە  دەتوانن  ببات 
مەکیاڤیلی بەتەواوی بێبڕوا بێت بە پاشاکان لەبەرئەوەی جارناجار دەڵێت ماندنەوەی دەسەاڵتی خەڵک 
هەرچەند هاوبەرژەوەندی نین لەگەڵ حکومەتی پاشایەتیدا، بەاڵم لە زۆر شوێندا دەسەاڵتی کۆماری لە 
پاشایەتی پێ باشترە . بەڵگەشی بۆ ئەم بۆچوونەی لە سەرەتای گوتاری دووەمدا ئەوەیە کە دەڵێت: 
ئەم  تاکەکەسی،  خێری  نەک  بڕۆن  سەربەرزی  بەرەو  دەنێت  شارەکانەوە  لە  پاڵ  هاوبەش  »قازانجی 
بەرژەوەندیە هاوبەشەش تەنیا لە دەسەاڵتی کۆماریدا گرینگی پێدراوە« لە دەسەاڵتی پاشایەتیدا، ئەمە 
ئاوژوو دەبێت لەبەرئەوەی »ئەو شتەی خێری پاشای تێدایە لە زەرەری خەڵکدایە و ئەوەی بە قازانجی 
پاشایەتی  واڵتانەی دەسەاڵتی  ئەو  دەردەکەوێت  لێرەوە  تێدایە.  پاشا  بەرژەوەندی  بۆ  زەرەری  خەڵکە 
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بەڕیوەی دەبات بە ئاستەم پێش کەوتن بەخۆوە دەبینن و چەواشەش، ئەو شار و ناوچانەی ئازادن، 
خێر و سوودی زۆرتریان دەست دەکەوێت« . 

پرسیار ئەمەیە ئەگەر ئازادی ڕەمزی گەورەییە، خودی ئەم ئازادیە چۆن بە دەستی بهێنین و بیپارێزین؟ 
مەکیاڤیلی دەڵێت: »فاکتەری بەختەوەری پێویستە بۆ ئەوەی شارێک بە گەورەیی و سەربەرزی بگات 
لە سەرەتاوە  شارانەی  وەربگرن«  »ئەو  کەڵک  ئازادی  لە  الیەک،  پاڵپشتی  بەبێ  پێویستە  هەروەها 
بە دیلی ژیاون، ناتوانن یاسایەک ببیننەوە بۆ ژیانێکی ئازاد و سەربەرزانە، ئەم ئەرکە الی ئەوان نەک 

زەحمەت، بەڵکو نامومکینە« .
 Plutarchus( دەڵێت هەڵەیەکی کوشندەیە ئەگەر وەکو پلۆتارخۆس )لێرەشدا، وەکو کتێبی )میر
- پلۆتارک 46 - 120ز( یان وی لیویۆس گەورەیی و بەختەوەری و شکۆیی ڕۆما بدەینە پاڵ شانس. من 
کە ناتوانم ئەم ئیدعایە قەبووڵ بکەم  من الم وایە ڕۆمیەکان لە الیەکەوە لە بەخت سوودیان وەرگرت 
بەاڵم گیرۆدەی دەیان بەاڵ و کێشەی جۆراوجۆر بوونەوە لەالیەن ماخواکانەوە. بەم جۆرە بوو توانیان 

»ڕۆما بەهێز و گەورە و بەختەوەر بکەن« 
و سفەتی  هاوبەشی شانس  بەرهەمی  ئەم سەرکەوتنە  کە  دەکاتەوە  تەئکید  )میر(  وەکو  دیسانەوەش 
و  بکەین  تەحەمولی  هێوری  بە  والێدەکات  نەهامەتیەکان  سفەتەی  ئەو  هەر  بووە.  )ڤێرتو(  زەروری 
هاوکات دڵە بەخشندەیەکەی خواژنەکانیش بۆ الی خۆمان ڕابکێشین. ئەگەر بمانەوێت بزانین چی وای 
لە ڕۆما کرد زاڵ ببن بەسەر وەزعیەتەکەدا، وەاڵمەکەی لەم واقعیەتەدایە ڕۆما خاوەن ڤێرتوی بەرز بوو 
و ئەم خەسڵەتەی تا چەند سەدە پاراست. ئەوان هەم ئازادی خۆیان پاراست و هەم بەسەر جیهاندا 
زاڵ بوون و ئەمەش هۆکارەکەی ئەوەبوو کە بەختی خۆیان و بەرزترین پلەی ڤێرتویان ئاوێتە کرد . لە 
لە »گوتارەکان«یشدا، ئەم  لە کتێبی »میر« و  شرۆڤەکردنی چەمکی سەرەکی »ڤێرتو« مەکیاڤیلی 
وشەیە وەکو یەک بەکاردەهێنێت بەو جیاوازیەوە کە لە )میر(دا دەڵێت ڤێرتو وەکو سفەتی پێویستە 
دەڵێت  ئاشکرا  بە  گوتارەکانیدا  لە  بەاڵم  هەبێت  بوونی  سوپاییدا  و  سیاسی  سەرکردەی  هەموو  لە 
بۆئەوەی شارێک بە پلەی ڕێز و گەورەیی بگات دەبێت هەموو دانیشتوان )یان هاواڵتی( خاوەنی ئەم 
دەبێت  کەسە  ئەو  ئەوەیە  پیشاندەری  تاکێک  هەموو  )ڤێرتو( الی  هەبوونی   . بن  تایبەتمەندییە  بەها 
بۆ گەیشتن بە ڕێز و گەورەیی و سەربەرزی ژیانی شارەکەی ئامادەگی هەر کارێکی تێدابێت چ باش و 
چ خراپ، بۆیە ئەم مەرجە پێویستە لە هەموو کەسێک و بەتایبەت الی سەرکردە سیاسیەکان هەبێت. 
سیسرۆندا  هیومانیزمی  لە  کە  ئەخالقیە  بەها  ئەو  سەر  هێرشدەکاتە  توانج  بە  مەکیاڤیلی  لێرەشەوە 
خۆی  واباشترە  زانی  کاتێ  ڕۆمۆلۆس  کە  کردووە  ئاماژەی  ئەخالقی(  )تەکلیفی  لە  سیسرۆن  هاتووە. 

یلی
کیاڤ

مە
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ئازادی77

دەسەاڵتی یەکەم بێت، بەو قەناعەتە گەیشت کە براکەی خۆی بکوژێت و ئەم کارەشی کرد تاوانێکی 
نە  و  نە عاقاڵنەیە  هێناویەتەوە  براکوژیە  ئەم  بۆ  پاساوانەش  نیە و »ئەو  کرد کە جێگەی چاوپۆشی 
دەوامی  بۆ  کە  کەسەی  ئەو  هەرگیز  دووربین  دەڵێت: »عەقڵی  پێچەوانەوە  بە  مەکیاڤیلی  تەواوە«1  
دەسەاڵتی پاشایەتی یان کۆماری، دەستی داوەتە کردەوەیەکی نایاسایی، لۆمە و سەرزەنشت ناکات« 
بەاڵم  پێدەناسێنێت  تاوانبار  وەکو  ڕۆمۆلۆسمان  کردەوە،  ئەم  نەفسی  »ئەگەر  دەڵێت:  ئیدامەدا  لە  و 
دەرەنجامی باشی کارەکە بەری بوونی ئەومان ال دەسەلمێنێت. لەبەرئەوەی، ئەو کەسەی بە مەبەستی 
وێرانکردن و ڕووخاندن پەنا دەباتە بەر توندوتیژی شیاوی لۆمەیە نە کەسێکی کە بە نیازی چاکە و 
چاکسازی پەنا دەباتە بەر بەکارهێنانی زۆر و هێز«  هاوشێوەی سەرکردە سیاسیەکان، دەبێت هاواڵتی 
لێرەدا  بێت.  ئەخالقیەکان  بەها  و  تاک  بەرژەوەندی  لە  گرنگتر  لەالی  گشتی  بەرژەوەندی  ئاسایی، 
ئەخالقدا  ئەرکەکانی  لە  سیسرۆن  دەکات.  کۆن  ڕۆمای  لە  هیومانیزم  بەهاکانی  بە  تیتاڵی  مەکیاڤیلی 
گوتبووی: »هەندێ ئەرک ئەوەندە قێزەون و پیسن کە هیچ ئینسانێکی عاقڵ، تەنانەت بۆ ڕزگارکردنی 
واڵتەکەشی، ئامادە نیە جێبەجێی بکات« مەکیاڤیلی لە وەاڵمدا دەڵێت: »کاتێک بە شێوەیەکی ڕەها، 
نابێت ڕەچاوی داد و  ئاسایشی واڵت دەکەوێتە مەترسیەوە، ئەرکی هەر هاواڵتیەک ئەوەیە کە چیدی 
ستەم و بەزەیی و دڵڕەقی و سەربەرزی و سەرشۆڕی بکات، بەڵکو دەبێت هەرچەشنە شەرمێک وەالبنێت 

و بەردەوام تەنیا، بیر لە ڕزگاری واڵت و پاراستنی ئازادی بکاتەوە« 
هەموو  کە  ئەوەیە  هاواڵتیەک،  هەر  الی  چ  و  سەرکردەکان  ئاستی  لە  چ  )ڤێرتو(  نیشانەکانی  کەوابو 
کەسێک دەبێت ئامادەگی ئەوەی تێدابێت کە »چاکەی گشتی بخاتە پێش بەرژەوەندی خۆیەوە و واڵتی 
ڕۆما،  کۆماری  وایە،  پێی  مەکیاڤیلی  هەربۆیە  باووباپیرانی«   و  منداڵ  لە  بێت  خۆشەویستر  بەالوە 
گەنجینەی ڤێرتو بوو. لەوێدا خۆشەویستی واڵت سەرتر لە هەمووشتێک بوو، »زۆربەی خەڵکی ڕەشۆکی 
سەرەڕای رق و قینیان بەرامبەر بە ناوی پاشاکان، بەدرێژایی چوار سەدە، عاشقی گەورەیی و سەربەرزی 

و بەرژەوەندی گشتی زید و واڵتەکەیان بوون«  
ڕەمزی پاراستنی ئازادی و بەستنەوەی بە سیفەتی )ڤێرتو( لەالی تێکڕای هاواڵتیان، کێشە و پرسیارێکی 
بنەڕەتی هێنایە ئاراوە کە چۆن دەتوانین ئەم سیفەتە پەرەپێبدەین و لە دڵی هەمواندا جێگیری بکەین 
کە بۆ هەتاهەتایە بۆ وەدەست هێنانی سەربەرزی و مەزنی لە ژیانی شارستانیدا، گومانمان ال نەمێنێت 
و دڵنیاببن؟ مەکیاڤیلی دەڵێت: »کە فاکتەری بەخت و شانس لەم ئەرکەدا، دەور دەبینێت. هیچ شارێک 
بە سەرفرازی ناگات جگە لەوەی کە کەسێکی بەڕیز و مەزن بەرەو ئەو ئاراستەیەی ببات و دانیشتوانی 
گەورەیە  باوکە  ئەو  کچی  وەکو  شارەکەیان(  سەربەرزی  و  )شکۆ  نوێیە  بوونە  لەدایک  ئەم  شارەکە، 
1- Cicero - On moral obligations, P 163
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سەیربکەن« . ئەو شارەی کە لە بێبەختیدا، بناغە دانەرەکەی دووربین و زیرەک نەبووبێت بەردەوام 
خۆی لە وەزعێکی شوومدا دەبینێت، بە عەکسەوە، ئەو شارەی کە لە ئاوڕدانەوە لە ڕابردووی، )ڤێرتو( 
دەزانن  ڕۆمۆلۆسەوە(،  بەنیسبەت  ڕۆما  )وەکو  ببینێتەوە  دامەزرێنەرەکەی  ژیرانەی  ڕێگەچارەسەری  و 

شانس و بەخت یارمەتیداون کە چاکترین کەس )وەکو دامەزرێنەر( هاتۆتە سەر ڕێگایان .
)بەختە  ئەم  بەبێ  واڵتێکدا،  هەر  لە  پاشایەتی  یان  کۆماری  دەسەاڵتی  چەسپاندنی  و  دامەزراندن 
خەڵک،  جیاوازی  ڕای  لەبەرئەوەی  نامومکینە  هاواڵتیان  )ڤێرتوی(  پاڵپشتی  بە  تەنیا  و  سەرەتاییە( 
بۆمان  لێرەوە  واڵتەکەیان   شیاوی  و  باش  دەسەاڵتێکی  دامەزراندنی  ئاستی  لە  لەمپەرێک  دەبێتە 
دەردەکەوێت بۆ دامەزراندنی دەسەاڵتی کۆماری. دەبێت یەک نەفەر بەم ئەرکە هەڵسێت . بۆ گەڕانەوەی 
سەربەرزی بۆ واڵتێک، کە گەندەڵی تەنیویەتی، )ڤێرتوی( کەسێکی مەزن و زیندوو پێویستە نەوەک 
ڤێرتوی خەڵکی ڕەشۆکی . لێرەوە مەکیاڤیلی وای بۆ دەچێت کە »بەبێ ڕەچاوکردنی ئەم یاسا گشتیە، 
هیچ واڵتێک - کۆماری یان پاشایەتی - بە ڕێکوپێکی، دانامەزرێت یان چاکسازی و گۆڕانکاری بەخۆوە 

نابینێت مەگەر ئەوەی یەک کەس، بناغەدانەر یان فەرمانڕەوای بێت .
ببەستێتەوە و دووربینی و  بە بەختەوە  مەکیاڤیلی ئەوەشمان پیدەڵێت کە ئەگەر واڵتێک تەنیا خۆی 
عەقڵیەتی نابێتە الوە ئەمە خۆفریودان و خۆ بێبەش کردنە لە کەسێکی مەزن و وێرانبوونە لە ماوەیەکی 
کەس  یەک  ڕەهای  دەسەاڵتی  بەاڵم  بێت،  کەسەوە  یەک  دەس  بە  دەبێ  دەسەاڵت  کە  ڕاستە  کورتدا. 
)ڤێرتو( ئەو  دەسەاڵتدار،  کەسی  مردنی  بە  کە  ئەوەیە  دەسەاڵتە  جۆرە  ئەو  الوازی  نابێت   دەوامی 
یەش دەمرێت و چیتر زۆر زەحمەتە بگەڕێتەوە . کەوابوو ئەوەی بۆ ڕزگارکردنی واڵت )چ کۆماری یان 
پاشایەتی( زەروور هەبوونی پاشایەک نیە کە تاکو دواپشوو بە عەقڵ و دووربینیەوە حوکم بکات بەڵکو 
بوونی کەسێکە کە بەجۆرێک دەسەاڵت ڕێکبخات کە دواتر قەدەری واڵت پشت گەرم بێت بە )ڤێرتوی( 
ئەم  جێبەجێکردنی  چۆنیەتی  بۆ  دەگەڕێتەوە  دەسەاڵتداریەش  ئەو  قووڵی  نهێنی  خەڵکەوە   زۆرینەی 

کارە.
بەڕای مەکیاڤیلی، ئاڵۆزی ئەم کێشەیە لەوەدایە کە لە باوباپیرانی دامەزرێنەرەکانی شارێکدا، هەرچەند 
چونکا  نیە  بوونی  ئاسایی  هاواڵتیانی  الی  ڕێژەیە  بە  هەر  بەاڵم  هەبێت  )ڤێرتو(  زۆر  ڕێژەیەکی  بە 
»زۆربەی مرۆڤەکان حەزیان لە خراپەیە تا چاکە و کاتێک دەسەاڵتیان بکەوێتە دەست بەپێی خراپە 
و پیسی ناخیان ئەجووڵێن و بەرژەوەندی گشتی کۆمەڵگە ڕەچاوناکەن . واتە دانیشتوانی هەر واڵتێک 
باشترین  کورتی  بە  ببەن  خراپتر  وەزعێکی  بەرەو  واڵت  و  دووربکەونەوە  دامەزرێنەران  )ڤێرتو(ی  لە 
لە سەرچاوەی  تێدایە . سەرچاوەی ئەم خوازە و ئەم شرۆڤەکاریە  کۆمەڵگەش ئیستیعدادی گەندەڵی 
پەیکەرەیەکی  لە شێوەی  کۆمەڵگە  ڕێکخراوە سیاسیەکانی  وێناکردنی  واتە  هاتووە.  ئەرەستۆوە  فکری 
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سروشتیدا کە »بە تێپەڕبوونی زەمەن وەکو هەر دروستکراوەیەکی تر زەرەرمەند دەبێت« .
مەکیاڤیلی لە سەرەتای گوتاری سێهەمدا دەڵێت: »وەکو ڕۆژ ئاشکرایە کە ئەم پەیکەرانە، ئەگەر نوێ 
نەبنەوە لەناودەچن« لەبەرئەوەی ڤێرتوی ئەوان خەساردەبێت و ئەم کرمۆڵییە ئەگەر دەرمان نەکرێت 
دەبێتە هۆی تیاچوونی ئەو ئەشیایە« . بە ڕای ئەو، ئەم گەندەڵی و لەناوچوونی ڤێرتویە بە دوو شێوە 
لە  نسبەت سیاسەتەوە، چاالکی  بە  کەمتەرخەمی  و  تەمەڵی  بەهۆی  هاواڵتیان  ئەوەیە  یان  ڕووئەدات، 

دەست دەدەن و بەم جۆرە بەبێ )ڤێرتو( دەمێننەوە .
مەترسی دووەم ئەوەیە کە خەڵک چاالک دەمێننەوە و بەاڵم هێدی هێدی حەز و ئارەزو و بەرزەفڕی 
خراپ  و  گەندەڵی  وایە  پێی  وە  گشتی.  بەرژەوەندی  تاکو  پێدەدرێت  زۆرتری  گرنگی  گروپێک  و  تاک 
بوون سیاسەتی ئەوانەیە کە خێری خەڵکیان ناوێت و پتر بیر لەوە دەکەنەوە چەند خەڵک سوودیان 

پێدەگەیەنن.  
بۆ  پێشنیارەش  ئەو  و  دەدەن  پێشنیار  بەهێزەکان  کە  ئەوەیە  سیاسی،  گەندەڵی  ڕێکخراوی  هەروەها 
ئازادی گشتی نیە بەڵکو بۆ مانەوەی دەسەاڵت و هێزی خۆیانە . لێرەوە واڵتی گەندەڵیش بەو شێوەیە، 
واڵتێکە کە بە پێچەوانەی ڕابردووەوە، نە کەسانی شیاو و خاوەن ڤێرتو بەڵکو ئەوانە دەیبەن بەڕێوە و 

زۆرترین پلەوپایە و ئیمکانیاتیان هەیە کە حەز و ویست و خۆویستی خۆیان لەبەرچاوە .
»بەگشتی  مرۆڤەکان  کە  دەڵێت  لەالیەکەوە  دەکاتەوە.  کێشە  بەرەوڕووی  مەکیاڤیلی  لێکدانەوەیە  ئەم 
دڵنیامان  لەوالشەوە   . ناکەن«  چاکە  کاری  ناچارنەکرێن  تا  و  پلەوپایەیە  لە  حەزیان  و  بەدگومانن 
دەکاتەوە ئەگەر »ڕێگە بە مرۆڤ بدرێت کە بە پەیژەی بەرزەفڕێدا سەربکەون ئەوا ئەم حەزە پشێوی 

و وێرانی واڵتەکەی لێدەکەوێتەوە بەجۆرێک گەیشتن بە سەربەرزی و مەزنی نامومکین دەکات« .
لەبەرئەوەی پاراستنی ئازادی مەرجی گەیشتن بە سەربڵندیە و پەرەسەندنی گەندەڵی ئازادیی دەکوژێت، 
بەتایبەت کاتێک خەڵک قازانجی خۆیان بوێت و گروپێک پشتگیری لەم ویستە بکات کوڵ و کۆی خەڵک، 
چەند  دەست  دەکەوێتە  دەسەاڵت  و  دادەمرکێت  بکات،  ئازادی  لە  پارێزگاری  کە  یاسایەک  دانانی  بۆ 
تاقمێک و ئازادی جێگە خۆی بە ستەمکاری و ملهۆڕی دەدات . واتە هەرکاتێک گەندەڵی تان و پۆی 
ئازادانە  ماوەیەکی کورتیش،  بۆ  تەنانەت  ناتوانن  ئەوا چیتر شارۆوەندان  گرتەوە  بەتەواوی  کۆمەڵگەی 
بژین . کێشەی مەکیاڤیلی ئەمەیە: چۆن دەتوانین لە ناخی گشتی مرۆڤدا، سیفەتی ڤێرتویان تێدا زیندوو 
بکەینەوە کە لە سروشتیاندا نیە؟ چۆن دەتوانین ڕێگە لە گەندەڵی خەڵک بگرین تا پشت لە سوودی 
خۆیان بکەن و بەرژەوەندی گشتی لەبەرچاو بگرن تا سەربەرزی دەستەبەر بکەن؟ تێکڕای گوتارەکان، 

ملمالنێیەکە بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم کێشە.
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ڕیبەرایەتیویاساکان
کە  مادام  واتە  لێبدەینەوە  دەوری  ناچارین  کۆسپە،  ئەم  البردنی  بۆ  هەوڵ  لەبری  دەڵێت  مەکیاڤیلی 
ببین  هیوا  بێ  نابێت  بکەین  هاواڵتیان  لە  وەها  )ڤێرتو(یەکی  چاوەڕێی  سروشتی  شێوەی  بە  ناتوانین 
چون ڕەنگە لە بەختی باش، ئەو واڵتە ڕێبەرێک ببینێتەوە کە کردار و ڕەوشتی وەکو بناغەدانەرەکەی 

بەرزبێت و »ڤێرتوی« بە ڕێژەیەکی زۆر تێدابێت. ئەمەش هیوایەکی بێهوودە نیە .
شارێک  گەیشتنی  لە  دەگێڕێت  حاشاهەڵنەگر  دەورێکی  بەرز  ڕەوشت  شارۆمەندی  مەکیاڤیلی  ڕای  بە 
بە سەربەرزی، النی کەم ئەگەر دە ساڵ جارێک، لە مێژووی ڕۆمدا، کەسایەتی وەها دەرکەوتایە ئەوا 

هەرگیزا و هەرگیز ئەو شارە نوقمی گەندەڵی نەدەبوو .
هەروەها دەڵێت: ئەگەر کۆمەڵگەیەک ئەوەندە بەختەوەربێت کە لە هەر بەرەیەکدا، سەرکردەیەکی وەهای 
تێدا هەڵکەوێت کە ڕێگە بە گەندەڵی نەدات و کۆمەڵگە بپارێزێت و نەهێڵێت لە هەلدێران بەربێتەوە، 
ئەوا پەرجووی سەرهەڵدانی )کۆماری هەتاهەتایی( دەبینرێت واتە ئەو پەیکەرە سیاسیە کە خۆی ناداتە 
دەستی مەرگ . با بزانین دەماندی ڕۆحی )ڤێرتو( لە جەستەی تاکەکاندا، چۆن و لە چ ڕێگەیەکەوە 
دەتوانێت یارمەتیدەری شارێک بێت بۆ گەیشتن بە سەربەرزی؟ لێرەوە لە گوتاری سێهەمدا مەکیاڤیلی 
هەوڵدەدات چەند نموونەیەک بهێنێتەوە کە چۆن ڕۆم بە یارمەتی ئەو تاکەکەسانە بە سەربەرزی گەیشت 

و چۆن شوێنەواری چاکەیان لە پاش خۆ، لەو شارەدا، بەجێهێشتووە .
بابەتەدا، زۆر لە کتێبی میرەوە نزیکە. هەم لەم گوتارانەدا و  بیرکردنەوە و بۆچوونی مەکیاڤیلی لەم 
هەم لە میریشدا، پێمان دەڵێت کە سیاسەتوان و سەرکردەی لێهاتووی خاوەن ڤێرتوی زۆر، بە دوو جۆر 
دەبێتە سەرچاوەی خزمەتکردنی گەورە. یەکەمیان لە ڕێگەی تەئسیردانان لەسەر هاواڵتی. ئەو دەڵێت: 
هەندێ جار ناوبانگی ئەم پیاوە مەزنانە و ئاکار و ڕەوشتیان، ڕاستەوخۆ دەبێتە ئیلهامبەخشی ئەو مرۆڤە 
باشانە و وایان لێدەکات السایی ئەوان بکەنەوە. هەروەها مرۆڤە ناخڕەشەکانیش شەرمدەکەنەوە لەوەی 

بە پێچەوانەی ڕەوشتی بەرزی ئەوانەوە بژین .
)ڤێرتو(  ئەم  بتوانێت  کە  لەوەدایە  مەزن  گەورەیی سەرکردەیەکی  ئەمەیە  مەکیاڤیلی  قسەی سەرەکی 
و ڕەوشت بەرزیە لەنێو جەماوەردا پتەو بکات هەرچەندە ئەو جەماوەرەش بەشێوەی سروستی خاوەن 
لە گوتارەکانیشیدا ئەوە دووپات  ئەو سیفەتەش نەبن. مەکیاڤیلی لە )میر( و لە )تەکنیکی شەڕ( و 
لە  کە  ئەوەیە  بەرزیدا  ڕەوشت  پەیڕەوکردنی  لە  ناچارکردنی جەماوەر  بۆ  ڕێگە  باشترین  کە  دەکاتەوە 
هەڵسوکەوتی تر بیانترسێنێت. ئەو ستایشی )هانیباڵ( دەکات کاتێک بە شێوەی خۆی، بۆ هێورکردنەوە 
و یەکگرتوویی ڕیزەکانی سوپاکەی، پەنادەباتە بەر تۆقاندن . سەرەڕای ئەمەش، خۆشەویسترین کەس 
الی مەکیاڤیلی، مانیلۆس تۆرالڤۆسە )Manilius Torquatus - سەرکردەی ملهۆڕی ڕۆم. 202 
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پ.ز( کە بە ورەیەکی بەرز و لە ڕێگەی زەبر و زەنگەوە، ئەو هاواڵتیانەی کە پشتیان لە ڕەوشت بەرزی 
کردبوو، ناچاریانی کرد بگەڕێنەوە بۆ ڤێرتوی پێشین . 

ڕای  بە  ببەن  عێزەت  و  سەربەرزی  بەرەو  واڵتەکەیان  مەزنانە  ئەوکەسە  بۆئەوەی  کورتتر  ڕێگەیەکی 
مەکیاڤیلی ئەوەیە کە هەبوونی ڕێژەیەکی زۆری ڤێرتو لەواندا، واڵت لە گەندەڵی و وێرانی دووردەخاتەوە. 
لە بەشی بیست و سێهەمدا، بە وردی باس لە ژیان و کارەکانی )کامیلۆس Camilus سەرکردە و 
و چاونەترسی  بەرز  کردەوەی  بە  و  بووە  دووربین  کە چەندە  دەکات  365 پ.ز(  ڕۆمی.  سیاسەتوانی 
دەڵێت  و  دەکات  بابەتە  لەم  باس  کامڵی  بە  دواتر  ک��ردووە   سوپاکەی  فەرماندەیی  و  بەڕیوەبەری 
لە مرۆڤی  ڕێگەگرە  بردن  لەبەرئەوەی )ئیرەیی  بزانن چۆن بەخیالن چەک دەکەن  سەرکردەکان دەبێ 
لێهاتوو بۆئەوەی ئەرکە گرینگەکانی جێ بەجێ بکات(  سەرکردە ئەگەر ئەرکی سوپای لە ئەستۆبێت 
ئەوا دەبێت بوێر و چاونەترس بێت چونە بە گوتەی )لی ڤیۆس( لەو شوێنانەی کە بەرەوڕووی شەڕێکی 
قورس دەبنەوە سەرکردە پێویستە چاالک و گورج بێت . پێویستە سەرکردە عاقڵ و دووربین بێت و 
شارەزایی تەواوی لە مێژووی کۆن و هەروەها ئەرکە هەنووکەییەکاندا هەبێت  دەبێ هۆشیار و ئاگاداربێت 

و فریوی دوژمنەکانی نەخوات .
تێکڕای ئەم قسە و باسانە پیشاندەدات کە مەکیاڤیلی داڵغەی ئەو ڕووداوانەیەتی کە زێدەکەی )فلۆرانس( 
ڤێرتو دەکات دەیهەوێت  لە سەرکردەی مەزن و خاوەن  باس  ئەوکاتەی  ڕابردوودا بەخۆوەی دیوە.  لە 
پێمان بڵێت کە خۆبەدەستەوەدان و وێرانی فلۆرانس لە 1512دا، دەرەنجامی نەبوونی ئەو سیفەتە بوو 
لە دوو سەرکردەکەیدا، واتا )ساونۆراال( و )سۆدرێن(. ئەوان نەیانتوانی بەسەر بەخیلی و ئیرەیی بردندا 
زاڵ ببن هەربۆیە هەردووکیان شکەستیان خوارد . سەرکردەی باش دەبێت لە مێژوو دەرس وەربگرێت. 
ئاکاری بەربەرەکان نەبوون و هیچ هەوڵێکیان لەم ڕێگەدا نەدا  ڕاستە دانیشتوانی فلۆرانس، شارەزای 
و تەفرەیان خوارد و بوونە قوربانی ڕاووڕووتی بەربەرەکان . بەاڵم سەرکردەکانیان ئاگادار و هۆشیار 
و  سەرشۆڕی  بەرەو  شارەیان  ئەو  )پیزا(دا،  لەگەڵ  شەڕ  پاش  کە  بوون  دڵساف  ئەوەندە  و  نەبوون 

ڕیسوایی برد . لێرەدا مەکیاڤیلی بەم سکااڵ تاڵە کۆتایی بە گوتاری سێهەمی دەهێنێت.
**

ئاشکرا  بە  ئاراوە،  لە گوتاری سێهەمیدا، هێناویەتە  بگەڕێینەوە کە مەکیاڤیلی  ئەو کێشەیە  بۆ  ئەگەر 
دەبینین کە ئەم کێشەیە بێ چارەسەر ماوەتەوە. هەرچەند ئەو ڕوونیدەکاتەوە کە چۆن بە هێنانەوەی 
سیفەتی بەرزی سەرکردەکان وەکو نموونە، دەکرێت هاواڵتی ناچاربکەیت لەو کردانە پێڕەوی بکات بەاڵم 
ناکرێت  و  هەیە  بەختەوە  بە  پەیوەندی  باش  سەرکردەی  دەرکەوتنی  کە  دووپاتیدەکاتەوە  خۆی  هەر 
کێشەکە  لێرەدا  بکەین.  پێ  متمانەی  و  ببەستن  بەخت  بە  بە سەربەرزی، پشت  گەیشتنی شارێک  بۆ 
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وەک خۆی دەمێنێتەوە و ئەویش ئەمەیە: چۆن لە خەڵکی ڕەشۆکی بەرزەفڕ و تەمبەڵ، کە ئامادەگی 
گەندەڵیان تێدایە و ڤێرتو و ڕەوشت بەرزی لە ناخیاندا بۆ درێژخایەن جێگیر بکەین بۆئەوەی واڵت بە 

سەربەرزی و گەورەیی بگات؟
بەرەوپێش  هەنگاوێک  خۆیدا،  سیاسی  ڕوانگەی  لە  مەکیاڤیلی  )میر(ەوە،  کتێبی  بەنیسبەت  لێرەدا، 
هەڵدەگرێت. بەڕای ئەو، چارەسەری ئەم کێشە بەستراوە بەوەی کە دڵنیابین کە نەزم لەنێو هاواڵتیاندا 
هەیە و ئەوان وافێرکراون کە بۆ پاراستنی ئازادی و ڤێرتوی خۆیان هەوڵبدەن. لە بەشی یەکەمی گوتاری 
ڕەوشتە  و  سیفەت  ئەو  هەڵگری  سەدە  چەندین  ڕۆم  چۆن  بزانین  بمانەوێت  ئەگەر  دەڵێت:  یەکەمیدا، 

بەرزانە بوو، دەبێت توێژینەوە لەوەدا بکەین کە چۆن ڕۆم لە سەرەتاوە ڕێکخرابوو؟ 
و  بدۆزێتەوە  ڕاست  ڕێگەی  توانی  چۆن  ڕۆم  کە  باسە  ئەم  سەر  دێتەوە  دووەم��دا  بەشی  لە  پاشان 
لە پێش هەموو شتێکا،  ئەم پرسیارە، دەبێت  بۆ وەاڵمی  و دەڵێت:  بگات  ئامانجەکانی  بە  بەتەواویی 
یاساکانی  و  ڕێکخراو  و  دامەزراوە  و  شارە  ئەو  فرمان(  و  نەزم  و  )ئەرک   )Ordini  - )ئۆردینی  لە 
ڕێکخستنی ڕۆما، ئاوڕبدەینەوە . بۆ گەیشتن بەم مەبەستەش دەبێت بزانین کە هەر واڵتێک پێویستی بە 
چ جۆرە ڕێکخراوەیەک هەیە بۆ ئەوەی پەرەی پێبدات تا لە کاروباری ناوخۆیدا، لە گەندەڵی پێشگیری 
بکات. لێرەدا مەبەستی مەکیاڤیلی ئەرکە سیاسی و حکومەتیەکانە . لێرەوە بەشی زۆری گوتاری یەکەم 
تایبەتە بەم بابەتەوە و نموونە بەرچاوەکانی لە مێژووی ڕۆم وەرگیراوە بۆئەوەی بزانین »ڕێکخراوەکانی 

ڕۆم چ دەورێکیان لە گەیشتن بە سەربەرزی و گەورەیی ئەو واڵتەدا گێڕاوە« 
ئەوانە  یارمەتی  بە  کە  دەکات  دەستنیشان  زەرووری  و  بنەڕەتی  چارەسەری  ڕێگەی  دوو  مەکیاڤیلی 
لە  جێگیربکرێت  خەڵکدا  ناخی  لە  ڤێرتو  سیفەتی  و  بەڕیوەببرێت  چاکی  بە  ناوخۆ  کاروباری  دەکرێت 
پێویستە  دینیەکانە،  ڕێکخراوە  واڵتێكدا،  هەر  لە  ڕێکخراو  گرنگترین  دەڵێت:  پانزەدا  تا  یازدە  بەشی 
دڵنیابین کە عیبادەت لەم شوێنانەدا بە ڕێکوپێکی بەڕیوەبچێت . هەروەها دەڵێت: ڕێزگرتن لە داب و 
نەریتە دینیەکان سەربەرزی و گەورەیی کۆمارەکانی لێدەکەوێتەوە . بە پێچەوانەشەوە لە هەرکوێ بەها 

دینیەکان و خواپەرستی دابەزی ئەوە نیشانەی گەندەڵی و وێرانی ئەو شوێنەیە .
واڵتەکەیان  بەختەوەری  بۆ  دین  کە  گەیشتبوون  لەوە  شێوە  باشترین  بە  ڕۆمیەکان  دەڵێت:  ئەو 
»بۆ  کە  گەیشتبوو  لەوە  ڕۆمۆلۆس،  جێگری  پ.ز(   673  -  715  Numa )نۆما  شا  بەکاربهێنن. 
گەیشتن بە کۆمەڵگەیەکی پێشکەوتوو، پێویستە ڕێ و ڕەسمی دینی بەجێ بهێنرێت« . بە عەکسەوە، 
دەسەاڵتدارانی ئیتاڵی لە سەردەمی تازەدا، هەرگیز گرنگیان بەم الیەنە نەداوە. هەرچەند لە ڕواڵەتدا 
بەناو ڕۆم، ناوەندی دینی مەسیحیەتە، حەقیقەت ئەوەیە کە بەهۆی هەڵەی خراپی کڵێسەی ڕۆم، ئەم 
واڵتە لە تەقوا و دینداری بەتەواوی دوورکەوتۆتەوە . دەرەنجامی ئەم ڕسوایەش ئەوەبوو کە ئەمڕۆکە، لە 
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ئەوروپا، لەبەر بێدینی، خەڵک ڕوویان لە گەندەڵی کردووە بەم بۆنەشەوە ئازادی خۆیان لەدەست داوە 
و فەرامۆشیان کردووە چۆن لە خۆیان پارێزگاری بکەن و واڵتەکەیان بۆتە نێچیری بەربەرە بەهێزەکان 

یان ئامادەن واڵتەکەیان ببێتە قوربانی لە بەرامبەر هەر واڵتێکدا کە هێرش بکاتە سەریان . 
ئەو نهێنیە کە ڕۆم لە کۆندا دەیزانی و لە جیهانی ئەمرۆدا لەبیرکراوە ئەوەیە کە ڕێکخراوە دینیەکانیش 
وەکو سەرکردە مەزنەکان دەورێکی باش ببینن لە سەربەرزی و گەورەیی واڵتەکەیاندا. واتە بە ئیلهام 
ناچار  دەکرێت خەڵک  دینەوە  ڕێگەی  لە  تۆقاندنیان  و  ترساندن  یان  دڵخۆشکردنی خەڵک  و  بەخشین 
بکرێن بۆ ئەوەی بەرژەوەندی گشتی ڕەچاوبکەن. مەکیاڤیلی دەڵێت لە ڕێگەی فاڵگرتنەوە و ئەستێرەی 
کاتی  ڕۆمیەکانیش،  سەرکردە  بوێت.  خۆش  واڵتەکەیان  هاندەدران  خەڵک  کۆندا،  ڕۆمای  لە  بەختەوە 
شەڕانەدا  لەو  کە  هەبوو  تەواویان  ب��ڕوای  سوپا  و  دەک��رد  تەیار  شەڕ  بۆ  خۆیان  چاکبوایە  فاڵەکە 
سەرکەوتوویی دەستبەر دەکەن و لەسەر بنەمای بڕوا بەم ڤێرتو، زۆربەی جارەکان سەرکەوتوو دەبوون 
هاواڵتیدا  دڵی  لە  ترسیان  دینەوە  ڕێگەی  لە  چۆن  ڕۆمیەکان  کە  دەکردەوە  لەوە  بیری  مەکیاڤیلی   .
دەچاند و ڤێرتوی ئەوانیان بە کردەوە تا ئەو ڕادە بەرز دەکردەوە کە بە شێوەیەکی تر نامومکین بوو. 
مەکیاڤیلی بەرچاوترینی ئەم نموونە لە بەشی یازدەدا باسی لێدەکات و دەڵێت: پاش شکستی ڕۆم لە 
شەڕی )کانای Cannae( لە بەرامبەر هانیباڵدا، هاواڵتیەکی زۆر کە لە چارەنووسی واڵت ناهومێد 
ئەمەی  کە  )ئیسکیپۆی( سەرکردە  بەاڵم  بەجێبهێڵن  ئیتاڵیا  هاتنە سەرئەوەی  و  کۆبوونەوە  بووبوون، 
بەرگری  و  بمێننەوە  کرد  ناچاریانی  بە سوێنددانیان  و  وەستا  بەرامبەریان  لە  تیژ  بە شمشێری  زانی، 
بکەن. هەرچەند عەشق بە واڵت و یاساکانی نەیانتوانیبوو ئەوان بهێڵێتەوە بەاڵم لە ترسی ئەو سوێندەی 
کە خواردبوویان، بە ناچاری مانەوە . ئەم بیرۆکە کە کۆمەڵگەی لەخواترس و دیندار بە شێوەیەکی 
سروشتی ئەجر و پاداشتی خۆیان وەردەگرن و ئەم پاداشتەش شتێک نیە جگە لە سەربەرزی و گەورەیی 

لە ژیانی مەدەنیاندا، الی دۆستانی مەکیاڤیلی لەو سەردەمەدا باوبوو.
مەکیاڤیلی دەڵێت: لە 1490 لە فلۆرانس، )ساونارۆال( سیاسەتەکانی لەسەر ئەم بنەما دانابوو. خەڵک 
کە  دەدا  فلۆرانسیەکاندا  بەگوێی  خودا  پەیامی  ئەویش  قسەدەکات.  خودا  لەگەڵ  ئەو  کە  وابوو  الیان 
بۆ  و سەربەرزیمان  گەورەیی  ڕابردوو،  وەکو  ئەوا خوداش  پیشە،  بە  بکەن  خواناسی  و  تاعەت  ئەگەر 
دەگەڕێنێتەوە . سەرەڕای ئەمانە، بەهۆی بڕوا بە بەهای دین لە دووالوە مەکیاڤیلی نیسبەت بە پێشینیان 
ڕای جیاوازی بووە. الیەنگرانی ساونارۆال حەزیان دەکرد دین لە ژیانی سیاسیدا بە بەردەوامی بوونی 
هەبێت بەاڵم مەکیاڤیلی بەالیەوە حەقیقەتی دینی گرینگ نەبوو. ئەو بڕوای بە دەورێک بوو کە دین لە 
ڕێگەی ئیلهام بەخشین بە خەڵک دەیگێڕێت بۆئەوەی ڕێگای چاکە بە بەردەوامی بگرنەبەر و خراپەکان 
ڕیسوابکەن بۆیە هەر دینێک چەند توانایی بۆ جێ بەجێ کردنی ئەم ئەرکە ببوایە و چەندە سوودی 
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بە بەرژەوەندی گشتی بگەیێنابا، ئەوەندە ڕێزی دەگرت . لێرەشەوە دەڵێت ڕێبەرانی هەر کۆمەڵگەیەک 
ناچارن بە بەردەوامی »ئەو شتەی کە بە قازانجی دینە قەبووڵی بکەن و گرنگی پێ بدەن، هەرچەندە 

ئەو شتانەش الیان درۆبێت«  
جیاوازی دووەمی مەکیاڤیلی لەگەڵ پێشینانیدا ئەوەیە کە قازانجی ئومور بە کردەوە الی گرینگترە هەر 
بەم پێوەرە ئەو دەڵێت دینی ڕۆمیەکان کە لە کۆندا باشتر لە دینی مەسیحیەت بووە. دەکرێت یاسا و 
ڕێسا و ئامۆژگاریەکانی مەسیحیەت، بەرگی ڤێرتو بکەی بە بەریدا و لەسەر ئەو بنەما و بە مەبەستی 
بەاڵم  وەربگیردرێت.  لێ  سوودی  و  بکرێت  تەفسیر  مەسیحی،  کۆمەڵگەی  لە  پارێزگاری  و  چاکسازی 
حەقیقەت ئەوەیە ئامۆژکاریەکانی مەسیحیەت بە شێوەی غەڵەت لێکدانەوە و شرۆڤەی بۆ کراوە بۆیە 
ناتوانێت ژیانێکی ئازاد و تەندروست و بەهێز بۆ کۆمەڵگە دابین بکات. مەسیحیەت باسی مرۆڤی خاکی 
و موفەکیر دەکات لە باشترین شێوەشدا بە بەکەم زانینی مرۆڤ و بە سووکایەتی بە ئوموراتی مرۆڤ 
دانانێت. مەسیحیەت  توانایی جەستە و سفەتە چاکەکانی هاواڵتی  و  بۆ گەورەیی فیکر  بەهایەک  هیچ 
لە فەزل و گەورەیی مرۆڤ تەسەورێکی متافیزیکی هەڵەی هەیە و بە سەپاندنی ئەم تەسەورە نە تەنیا 
سەربەرزی و فەخری لە ژیانی شاریدا بەرەوپێش نەبردووە بەڵکو لە حەقیقەتدا ژیانی کۆمەاڵیەتی نەتەوە 
گەورەکانی بەرەو هەڵدێر و گەندەڵی و نەمان بردووە. لێرەدا مەکیاڤیلی بە لۆمە و تەنز، وەکو ئەدوارد 
گیبۆنی )E. Gibbon( مێژوونووسی بەریتانی، پێمان دەڵێت: هەرچەندە مەسیحیەت حەقیقەت و 
ڕێگای ڕاستی پێ نیشان داوین، بەاڵم بە هەرزان پێی نەبەخشیوین. لەبەرئەوەی جیهانی بەرەو الوازی 

و سستی برد و لە کۆتاییشدا ڕادەستی خراپکارانی کرد .
**

مەکیاڤیلی لە کۆتایی گوتاری یەکەمدا، باس لە ڕێگەی دووەم دەکات کە ئەویش ناچارکردنی خەڵکە 
بۆ وەرگرتنی ڤێرتو. ئەو پێی وایە کە دەکرێت لە ڕێگەی دەسەاڵتی یاساییەوە جەماوەر ناچاربکەیت 
بەرژەوەندی گشتی بخەنە پێش سوودی تاکەکەسیەوە. دەڵێت باشترین نموونەی ڤێرتو لە شارستانیەتدا، 
دەرەنجامی فێرکردن و پەروەردەی باشە . ئەگەر دەپرسن هەندێ شار بۆ ماوەیەکی درێژ ئەم ڕەوشت 
بەرزیەیان ال ماوەتەوە و وەاڵمەکەی ئەمەیە کە »ناوی چاکەی ئەم شارانە دەرەنجامی یاسای باش و 
ڕێک و پێکەکەیانە« . دواتر ئەم تەوەرە لە سەرەتای گوتاری سێهەمدا دێتە ئاراوە و دەڵێت: ئەگەر 
ڕێگەی  لە  تەنیا  ئەرکە  ئەم  بەر،  بگرێتە  سەربڵندی  ڕێگەی  و  بژێتەوە  سەرلەنوێ  بیهەوێت  شارێک 

کەسێکی نەفس بەرزەوە جێبەجێ دەبێت یان بە کەڵک وەرگرتن لە یاسایەکی ڕێک و پێك .
لێرەوە بۆمان دەردەکەوێت کە بۆچی مەکیاڤیلی ئەوەندە گرنگی بەو پیاوە مەزنانە دەدات کە بناغەی 
ڕێسای  و  یاسا  دانانی  توانایی  بەرزی  ڕەوشت  لەبەر  کەسایەتیانە  ئەم  دان��اوە.  گەورەکانیان  شارە 
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مەکیاڤیلیەوە،  بەالی  کەسانەش،  ئەم  بەرچاوترین  بکەن.  کۆنترۆڵ  گەندەڵی  ئەوەی  بۆ  هەیە  باشیان 
ئەو  کامڵە  یاسا  ئەو  بەپێی  ئیسپارتە.  بناغەدانەری  پ.ز(  نۆی  سەدەی   Lycurgus( لیکۆرگۆس 
داینابوو »ئیسپارت توانی هەشت سەد ساڵ بەدوور لە سووکایەتی بە سەربەرزیەوە بژی« بێ ئەوەی 
بایەخ  لە ڕۆم، شیاوی  لە سەرەتادا  نۆما و ڕۆمۆلۆسیش  بدات . سەرکەوتنی  لە دەست  ئازادی خۆی 
بەزۆر  توانیان  دایاننابوو،  کە  پێکەی  و  ڕێک  یاسا  کۆمەڵە  ئەو  ڕێگەی  لە  جووتە  ئەم  سەرنجدانە.  و 
و  فراوانخوازی  تەنانەت  و  بکەن  جێگیر  ڕۆما  خەڵکی  ناخی  لە  باشەکان  سیفەتە  دڵنیاییەوە،  بە  و 
ڤێرتویەک  لە  تەژی  شارە  ئەو  ڕۆم.  گەندەڵی  بۆ  نەبوو  ڕێگەخۆشکەر  ئیمپراتۆریەتیش،  پەرەسەندنی 
بوو کە بە نیسبەت شار و کۆمارەکانی ترەوە، کەم نەبوو . بەڕای مەکیاڤیلی، ئەم تێبینیە گەورەترین 
پەندمان لە مێژوو پێدەبەخشێت. ئەو دەڵێت من پێتانم پیشاندان کە یاسادانەری گەورە ئەو کەسانەن 
کە لە چۆنیەتی بەکارهێنانی یاسا بۆ پێشکەوتنی کۆمەڵگە لە ژیاندا بە باشی تێگەیشتوون کەوابوو بە 
وردبوونەوە لەم یاسانەدا کە بۆ چۆنیەتی دەسەاڵت دانراون دەتوانین ڕازی سەرکەوتنەکەیان بدۆزینەوە 
هەرە  نوکتەی  ئەمڕۆ.  دەستی سەرکردەکانی  بگەیەنینە  ڕاستەوخۆ  پێشینیانە  حیکمەتی  ئەم  نهێنی  و 
گرنگ لە یاساکانی ئەم پیاوە ژیرانە لە سەردەمی کۆندا، بە زمانی سادە ئەوەیە کە هیچ حکومەتێک، چ 
پاشایەتی و چ ئاریستۆکراسی و چ دیمۆکراسی، بەشێوەیەکی پەتی و بێخەوش بەردەوام نابن و خۆیان 

بەپێی زەمەن دەبنە هۆکاری گەندەڵی و فەوتانیان.
کەوابوو ئەو بیرمەندانە الیان وایە ڕازی سەرکەوتن لە ڕێگەی یاساوە بۆ جێگیرکردنی ڤێرتو بەزۆر لە 
دامەزراندنی حکومەتی جۆراوجۆرە کە لەوێدا ناپایەداری بێخەوشی دەسەاڵت وەال دەنرێت و تەنیا هێز 
تەواوی  کۆمارێکی  بۆیە  ڕۆم  دەڵێت:  و  ڕۆم  بۆ  دەمانباتەوە  مەکیاڤیلی  کۆدەکرێنەوە.  ئیستحکامات  و 

پێکهێنا چون وردە وردە توانی حکومەتی بنکە فراوان دابمەزرێنێت .
لە زانستی سیاسیدا لە ڕۆمای کۆن، ئەمە باوبوو کە جوانیەکانی حکومەتی بنکە فراوانیان وەبیر خەڵک 
بخەنەوە و پارێزگاری لێبکەن. ئەم باسە، تەوەری مێژووی پۆلۆبیوس و نامیلکەکەی سیسرۆنە و پاشان 
مەکیاڤیلی خوێندنەوەیەکی  بەاڵم  بوو.  پازدە، خۆشەویست  لە سەدەی  فلۆرانس  هیومانیستەکانی  الی 
واتە خەڵک و  دژ  لە هەر کۆمارێکدا، دوو گروپی  ئەو دەڵێت:  فراوان هەیە.  بنکە  بۆ حکومەتی  تری 
دەوڵەمەندەکان بوونیان هەیە . ئەگەر بە شێوەیەکی یاسایی حکومەت ڕێگە بە یەکێک لەم دوانە بدات 
ئەگەر   . دەبێت  گەندەڵی  تووشی  ئاسانی  بە  کۆماری  حکومەتی  ئەوە  هەبێت  ڕەهایان  دەسەاڵتی  کە 
دەوڵەمەندێک ببێتە میر، ئەوا ستەمکاری سەرهەڵدەدات. ئەگەر دەوڵەمەندەکان حکومەتی ئاریستۆکرات 
ئەم  هەر  دابمەزرێت  دیموکراسیش  ئەگەر  خۆ  بکەن.  ئیش  خۆیان  بەرژەوەندی  لە  ڕەنگە  دابمەزرێنن 
شتە دەربارەی خەڵک ڕاستە. کەوابوو ڕەوشت بەرزی و ڤێرتوی خەڵک لە بەرژەوەندی تاقمێکدا کاری 
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پێدەکرێت و لێرەشەوە کۆمار ئازادی خۆی لە دەست دەدات . مەکیاڤیلی چارەسەری ئەم کێشەیە لە 
دانانی یاسای بنەڕەتیدا دەبینێتەوە بە چەشنێک کە ئەو یاسا بتوانێت تەوازن و پارسەنگییەک لەناو 
لە  خۆیان  ئەرکی  بە  تاقمەکان  هەموو  دەبێت  بکات.  دروست  کۆمەڵگەدا  جیاوازەکانی  توێژە  و  چین 
دەسەاڵتدا هەڵسن و چاودێری یەکتر بن. یاسا تا ڕێگربێ لە بێ شەرمی و خۆبەزلزانی دەوڵەمەندەکان و 
کەمتەرخەمی و بێ دەربەستی جەماوەریش. گروپە ڕەقیبەکان دەبێت بە وردی ئاگایان لە یەکتر بێت بۆ 
ئەوەی بە دیتنی هەر شتێک کە نیشاندەری ئەوەبێت کە الیەنێک بیهەوێت دەسەاڵت بەتەواوی قۆرخبکات 
و  »یاساکان  تەنیا  بزانن  دەبێت  فشارەکان  کردنەوەی  کەم  و  ڕەوتە  ئەو  لەگەڵ  بەرەوڕووبوونەوە  بۆ 
ئەو ڕێکخراوانەی لەسەر بنەمای ئازادی گشتی« دانراون یارمەتیدەریانە و بە فریایان دەگات. گروپ و 
تاقمە جیاوازەکان، هەرچەند بیر لە بەرژەوەندی تەسکی خۆیان بکەنەوە بەاڵم لەوەدەچێت دەستێکی 
بەرژەوەندی  یاسا،  دانانی  بۆ  چاالکییەکانیاندا  هەموو  لە  کە  دەبات  ئاراستەیەک  بەرەو  ئەوان  نادیار 
گشتی لەبەرچاوبگرن. لێرەوە ئاشکرایە »هەر یاسایەک بە مەبەستی الیەنگری لە ئازادی دابنرێت خۆی 

دەسکەوت و دەرەنجامی دووبەرەکی ئەوانە« ....
لە کۆتایی سەدەی سێزدەهەمی زاینی بەدواوە، )رمیجۆ Remigo( و )التینی B. Latini( و )دینۆ 
لۆمە  لەوانەش گرنگتر )دانتە( هاواڵتیانی خۆیانیان  کامپانی Dino Compagni( مێژوونووس و 
دەکرد کە گوایە نایانەوێت بە ئاشتی بژین بۆیە ئازادیان خستۆتە مەترسیەوە. ئەوان لەو سەردەمەدا 
وای بۆ دەچوون کە ناتەبایی و کێشە کۆمەڵە و تاقمی لێدەکەوێتەوە و ئەم چەنە بەرەکیە، پڕ مەترسین 
بۆ لە دەست دانی ئازادیە مەدەنیەکان. بەاڵم مەکیاڤیلی سووربوو لەسەر قسە سەرسوڕهێنەرەکەی و 
دەیگوت ئەو پەرێشانی و نابەسامانیە لە کۆندا شیاوی زۆرترین مەدحە. ئەمەش دژایەتی لەگەڵ بنەمای 
فیکری هیومانیستەکانی فلۆرانس بوو. مەکیاڤیلی دەڵێت ئەو شەڕ و شۆڕ و پەرێشانیە بەسەر ڕۆمدا 
و  تاقم  بەرژەوەندی  نەدا  ڕێگەی  بەاڵم  لێبنێین  بەاڵی  و  ناوی شەڕ  نەفسی خۆیدا  لە  ئەگەر  تێپەڕی، 

فرقەیەک زاڵ بێت ئەمەش بۆ پاراستنی مەزنی ڕۆم، خراپە و بەاڵیەکی زەروور بوو .

پێشگریلەگەندەڵی
مەکیاڤیلی بە بەڵگەوە پێمان دەڵێت کە بوونی حکومەتی بنکە فراوان بۆ پاراستنی ئازادی زەرورە بەاڵم 
کافی نیە چون خەڵک زۆرتر بیر لە سوودی خۆیان دەکەنەوە تاکو بەرژەوەندی گشتی و کاری چاکە 
ناکەن مەگەر ئەوەی ناچاربکرێن. شارۆمەندی بەهێز و ئەو تاقمانەی خاوەنی قازانجی تایبەتن بەردەوام 
لە هەوڵدان تەوازونی دەسەاڵت بۆ ئامانجی بەرزەفڕانەی خۆیان و گروپەکەیان، بەالی خۆیاندا دابشکێنن 
و بەم کارە واڵت بەرەو گەندەڵی دەبەن و ئازادی دەکەوێتە مەترسیەوە. ئەم مەترسیە، وەکو مێژووی 
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ڕۆم پێمان دەڵێت لەالیەن ئەو کەسانەوە دروست دەبێت کە لە حکومەتی پێشوو سوودیان پێگەیشتووە. 
مەکیاڤیلی لێرەدا زاراوەی مەترسی )کوڕانی برۆتۆس( بەکاردێنێت. )برۆتۆس J. Brutus سەدەی 
شەشی پ.ز( ڕۆمی لە شەڕی حکومەتی ملهوڕانەی )تارکینیۆس سۆپێریۆس 510 پ.ز( ڕزگارکرد بەاڵم 
کوڕەکانی ئەم دیکتاتۆرە ئازادی خەڵکیان بە کۆیلەیەتی خۆیان دەزانی و لەبەرئەوەی وەکو حکومەتی 

پاشایەتی، دەستڕۆیشتووبن و سوودوەربگرن دژی زێدی خۆیان کەوتنە پیالن و ئاژاوە نانەوە .
کوڕەکانی  کوشتنی  ڕێگەحەل،  باشترین  وەهادا،  مەترسیەکی  سەرهەڵدانی  لەکاتی  دەڵێت  مەکیاڤیلی 
برۆتۆسە . ڕاستە برۆتۆس دەسەاڵتی گرتەدەست و بە دڵڕەقیەوە لەبەرچاوی خۆی ئەمری کرد کوڕەکانی 
بکوژن. ئەم ڕووداوە سەرنجڕاکێشە . ئەو توند و تیژییەی پێویستە ببێت. ئەو کەسەی دەبێتە دەسەاڵتی 
یەکەم و واڵتێک ڕزگاردەکات ئەگەر کوڕەکانی برۆتۆس نەکوژێت حکومەتەکەی ناتوانێت بەردەوام بێت .
مەترسیەکی تر کە هەڕەشە لە بەردەوامی سیاسی دەکات حەزی دەسەاڵتە بۆ ناوزڕاندن و سووکایەتی 

کردنە بە هاواڵتی کە بەدناوی حكومەتی لیدەکەوێتەوە.
مەکیاڤیلی دەڵێت: هەندێ شار )دەسەاڵت( تووشی هەڵەیەکی کوشندە دەبن ئەویش ئەمەیە بۆ پاراستنی 
ئازادی خۆیان، زەرەر بە هاواڵتیانێک دەگەنن لەبری ئەوەی پاداشتیان پێ بدەن. دەیانڕەنجێنن. ئەمە 
نەخۆشیەکی مەترسیدارە چون ئەو کەسانەی بە ناحەق ستەمیان لێکراوە، بیر لە تۆڵە ئەکەنەوە و لە 
نەتیجەدا واڵت زووتر دەکەوێتە دەست حکومەتێکی ستەمکار. دەبینین لە ڕۆمدا، بەهۆی ئەو ناسپاسی 

و بێ ڕێزیانە دەرحەقی کرابوو ناچاربوو شارەکە بە زەبری زەنگ و زۆر داگیربکات . 
ڕێگەچارەی ئەم کێشە ئەوەیە ڕێکخراوگەلێکی تایبەت بۆ سکااڵی خەڵک دابنرێت تا چیدی ناسپاسەکان 
و ئیرەیی بەرەکان نەتوانن ناوی کەسە باشەکان بزڕێنن و ناشیرینیان بکەن. دەبێ ڕێگە بدرێتە هەر 
هاواڵتیەک تا بەبێ ترس و دڵەڕاوکە هەرکەس بە ناحەق تۆمەتی دا پاڵی ڕادەستی حکومەت بکرێت 
و بە سزای خۆی بگەیەندرێت . لێرە مەکیاڤیلی باس لە مەترسیەکی گەورەتر دەکات کە هاوسەنگی و 
بەرژەوەندی  لە  بەرزەفڕ،  ئەوەیە کە هاواڵتیەکی  ئەوەش  بنکەفراوان دەشێوێنێت.  تەوازونی حکومەتی 
خۆی )نەک بەرژەوەندی گشتی( وەفاداری و ڕێزی خەڵک ئیستیغالل بکات و حیزبێک دروست بکات. 
ئەمە جۆرێکە لە گەندەڵی و حکومەت بەرەو ستەمکاری دەبات. هەروەها مانەوەی سەرکردەکانی سوپا 
لە شوێنی خۆیاندا، لە درێژخایەندا دووبەرەکی و شەڕ و ناکۆکی لێدەکەوێتەوە. مەکیاڤیلی ئاماژەدەکات 
کە مانەوەی سەرکردەکانی سوپا لە پلەی خۆیاندا، هێزێکی گەورەی بۆ دەستەبەرکردن و هەر ئەمەش 
ڕۆمی بەرەو کۆیالیەتی برد . کاتێک دەسەاڵتێکی ڕەها بەبێ کۆت و بەند و چاودێری بە کەسێک بدرێت 

لە دەوری کۆدەبنەوە و خاوەن دەسەاڵت بەرەو گەندەڵی دەبەن لێرەدا ئازادی زیان دەبینێت . 
لەکاتی  ترس  بەبێ  تا  بدرێت  دەسپاک  کەسێک  بە  ڕەها  دەسەاڵتێکی  پێویستە  وەزعیەتێکدا  وەها  لە 
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و  یاسا  دەبێت  هەروەها  ببێتەوە.  گەندەڵکاران  ڕووی  بەرەو  ئازادی  و  واڵت  پاراستنی  بۆ  تەنگژەدا، 
ڕێسایەک هەبێت تا ئەم هەوڵە بەرەو الڕێ نەچێت. باشتر وایە سەرکردەکانی سوپا بۆ ماوەیەکی کورت 
دابنرێن نەک بۆ هتاهەتایە وە هەروەها چاودێریان لەسەربێت کە ڕێکخراوەکەیان بۆ ئەو ئەرکە بەکاربهێنن 
کە لە سەرەتاوە بەو مەبەستە دامەزرێندراوە. بەم شێوە، مەترسی دەسەاڵتی ڕەها و گەندەڵی ڕەها و 

حکومەتی بێ دەسەاڵت چارەسەر دەکرێت .
سەرچاوەیەکی دیکەی شەڕ و دووبەرەکی تەئسیری خراپ دەوڵەمەندە گەورەکانە. ئەوان بە لەبەرچاوگرتنی 
پلەوپایە و سەروەت و سامانیان، هەندێجار بە قەرزدانی پارە بە خەڵک بۆ زەواج یان یارمەتیدانیان، 
سوودێک بە جەماوەر دەگەیەنن. ئەم دەسگرۆییە حەزێک الی خەڵک دروست دەکات ئەوان خۆیان بە 
قەرزداری دەوڵەمەندەکان دەزانن و پشتگیریان لێدەکەن ئەم کارە پاڵ لە پارەدارەکانەوە دەنێت تا بە 
حەزی خۆیان یاسا پێشێل بکەن و بەو قەناعەتە بگەن کە دەتوانن بە پارە پەرە بە گەندەڵی بدەن 
واڵتدا.  لە  نابەرابەرییە  پیشاندەری  ئازاد  ژیانێکی  بۆ  هەژاران  نزمی  نەفس  و  گەندەڵی  لەبەرامبەردا   .
مەکیاڤیلی دەڵێت: ئەگەر شارێک لە بەرامبەر حەز و بەرزەفڕی پارەدارەکانیدا، بە شێوەگەلێکی جیاواز 

نەوەستێتەوە و ئەو حەزەیان سەرکوت نەکات ئەوا شار ڕێگەی گەندەڵی و وێرانی دەگرێتە بەر.
بۆ چارەسەری ئەم کێشە مەکیاڤیلی دەڵێت: حکومەت دەبێ سەروەت و پارەی زۆر و زەوەندی هەبێت 
و خەڵک تاڕادەیەک لە هەژاریدا بهێڵێتەوە. هەژاربوونی خەڵک ڕێکارێکە کە چیدی خەڵک نەتوانن بە 

پارەی زۆر کەسانێکی تر بەرەو گەندەڵی پەلکێش بکەن. بەمجۆرەش گەندەڵی کەم دەبێتەوە .
ئەگەر پارە و سامان الی خودی حکومەت بێت ئەوا دەتوانێت لە هەر بەرنامەیەکدا بۆ ڕاکێشانی سەرنج و 
خۆشەویستی خەڵک بەرامبەر بە حکومەت، بە ئەرکی خۆی هەڵبستێت و مەجال نەدات دەوڵەمەندەکان 
کەسانە  بەو  زۆرتر  خزمەتی  لێرەدا  دەبێ  دەوڵەت  بکەون.  حکومەت  پێش  خێرخوازیەدا  ئەرکە  لەم 
دەڵێت  مەکیاڤیلی  تاکەکان.  تا سوودی  لەبەرچاودەگرن  بەرژەوەندی گشتی  کاروباریاندا،  لە  کە  بکات 
»ڕاگرتنی کۆمەڵگە لە هەژاریدا بەسوودترین ئەرکێکە کە کۆمەڵگەی ئازاد دەتوانێت جێبەجێی بکات«  

لەکۆتاییشدا دەڵێت: داری هەژاری بەری شیرینترە لە داری دەوڵەمەندی.
چارەنووسی  بە  نزیکی  پەیوەندی  مەکیاڤیلی  داڵغەی  و  بیرەوەری  کە  ئاشکرادەبێت  بۆمان  لێرەوە 
فلۆرانسی زێدی ئەوەوە هەیە. مەکیاڤیلی دەڵێت ئەگەر شارێک بیەوێت ئازادی خۆی بپارێزێت پێویستە 
کۆمەڵە یاسایەک هەبێت بۆ پشتگیری لە تۆمەت دانە پاڵ یەکتر و ڕەواجی بێ متمانەیی، بە نیسبەت 
کەسە باشەکانەوە. ئەو دەڵێت لە فلۆرانسدا یاسا و ڕێسایەکی وا بوونی نەبووە. ئەوەی مێژووی ئەم 
ناڕەوا دراونەتە پاڵ ئەو هاوشاریانەی کە کاری  بە  شارەی خوێندبێتەوە دیویەتی کە چ تۆمەتگەلێک 
ئازادی  پایەی  کە  زۆر  کێشەگەلێکی  سەرهەڵدانی  بۆ  هۆکاربوو  ئەمەش  بووە  دەستەوە  بە  گرینگیان 

یلی
کیاڤ

مە



105

ئازادی77

شارەکەیان سست کرد لەکاتێکدا بە ئاسانی دەکرا لە ڕێگەی یاساییەوە ڕێکخراوێکیان دانابا بۆ سکااڵی 
تۆمەت لێدراوان و سزادانی ئەوانەی بە ناحەق تۆمەتیان داوەتە پاڵ مرۆڤە باشەکان.

عائیلەکەیان  بەرژەوەندی  پاراستنی  بە مەبەستی  تاقمێک  مێدیچی(  تاکو )کۆزیمۆ  دا  ڕێگەی  فلۆرانس 
کۆبکاتەوە و بەمجۆرەش بەرەو کۆیلەیی و دیلی هەنگاوی نا. کاتێک ڕەقیبەکانی )کۆزیمۆ(یان عاجز و 
تۆمەتبار کرد لەبری دڵنەوایی بکەن و پاداشتی پێبدەن، بە شێوەیەکی ناشیرین لە فلۆرانس دەریان 
کرد بەم ئەرکەش جەماوەرێکی زۆر ئەویان ڕەنجاند و تووڕەکرد تا لە کۆتاییدا ناچاربوون هێنایانەوە 
فلۆرانس و کردیانە پاشا. پلەیەکی بەرز کە بەبێ ئەو دوژمنکاریەی بە ناحەق لە بەرامبەریدا گرتبوویانە 

بەر، هەرگیز مومکین نەبوو خۆی پێی بگات .
نیزامی کۆماری  و  کران  نەفی  مێدیچیەکان  فلۆرانس ڕەخسا.  ئازادی  بۆ  1494 هەلێک  لە ساڵی  تەنیا 
سیاسەتێکی  بەری  نەگرتنە  بە  سۆدرینی(  )پیرۆ  ڕێبەری  بە  سەرکردەکان  لێرەدا  بەاڵم  دامەزرایەوە. 
لە  پێشتر  کە  هەڵەیە  ئەو  هەر  کرد.  کوشندەیان  هەڵەیەکی  دەسەاڵتدا،  گۆڕانکاری  لەکاتی  دروست 
مێژووی ڕۆمدا، ناوی لێنابوو کوشتنی کوڕەکانی )برۆتۆس(. سودرینی ڕای وابوو بە دلپاکی و سەبوری 
بۆدەچوو  وای  ئەو  بگیرێت.  دەسەاڵت  وەرگرتنەوەی  بۆ  برۆتۆس  کوڕەکانی  حەزی  لە  ڕێگە  دەکرێت 
لە دەسەاڵت  ئەوان  نواندن دەکرێت  نەرمی  ڕێز و  لە ڕێگەی  و  تاقمە پیسەکان  و  بەبێ کوشتنی تیپ 
 - مێدیچی  بنەماڵەی  الیەنگرانی   - برۆتۆس  کوڕەکانی  ئەوەبوو  دڵسافیە  ئەم  نەتیجەی  دووربخاتەوە. 
نەمردن و )سوردینی(یان کوشت و پاش ڕوخانی حکومەت دەسەالتی ستەمکارانەی مێدیچی گەڕایەوە. 
سوردینی نەیدەزانی کاتێک ئازادی شارەکەی لەژێر هەڕەشەدایە، پابەندبوون بە ئەخالق و هەڵنەسان 
بە ئەرکەکانی خۆی، گەمژەیی و نەزانینە. ئەو نەیدەزانی کردەوە بەپێی دەرەنجامەکەی هەڵدەسەنگێت. 
و  کوشتن  ئەو  کە  بکات  بە جەماوەرەکەی  قەناعەت  دەیتوانی  دواتر  بوایە  یارمەتیدەری  بەخت  ئەگەر 
بێ بەزەیی نواندنە خڕ هەمووی لە پێناوی والتەکەیدابوو نەک بۆ پلەوپایە و بەرژەوەندی تاکی خۆی . 
سوردینی زیرەکی برۆتۆسی نەبوو بۆیە هەم پلە و ناوی چاکی خۆی دۆڕاند و هەمیش شارەکەی خۆی 

بەرەو وێرانی برد. ئازادی خستە مەترسیەوە و هاواڵتیەکانیشی بەرەو کۆیلەیی و دیلی برد .
لۆمە و مەحکوم کردنی ڕێبەر و حکومەتێک  لێرەشدا، وەکو گوتاری سێهەمی، باسەکە بە  بەم جۆرە 

کۆتایی پێدێت کە تەمەنەێکی زۆر، مەکیاڤیلی خۆی خزمەتی کردبوون.   

ئیمپراتۆری دامەزراندنی
لە سەرەتای دووەمین گوتاریدا، باس لە )ئۆردینی( لەالیەن مەکیاڤیلیەوە کۆتایی پێ ناهێنرێت. ئەو 
ببن  یاسایی  ڕێکخراوەگەلی  پێویستە  بگات  تەواو  و سەربەرزی  گەورەیی  بە  واڵتێک  ئەوەی  بۆ  دەڵێت 
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تا هاواڵتیان چ لە پەیوەندی لەگەڵ خۆیاندا و چ لەگەڵ دەرەوەی واڵتدا »واتە پەیوەندی سیاسی و 
سوپایی لەگەڵ حکومەتە کۆماری و پاشایەتیەکاندا« بەپێی ئەو یاسایانە هەڵسووکەوتی باش بنوێنن 
و فێری ڕەوشت بەرزی ببن و ڕێژەی )ڤێرتو(ی خۆیان بەرز بکەنەوە. زەروورەتی بوونی ئەم ڕێکخراو 
لەگەڵ  بەردەوام  یا کۆماری(  لەمەوە دێت کە واڵتەکان )میرنشین  بەڕای مەکیاڤیلیەوە  یاساگەلەش  و 
یەکتر کێشە و ناکۆکیان هەیە. »مرۆڤەکان بە سەروەت و سامانی خۆیان ڕازی نین« و هەوڵ دەدەن 
لە  چێژ  کە  ناوەستێ  بەوە  والتێک  هیچ  کە  وادەکات  ئەمەش   . بکەن«  حوکم  تردا  گەالنی  »بەسەر 
ئازادیەکانی خۆی وەربگرێت. هەر شارێکیش عەدالەت و تەبایی و ئاشتی پەیڕەوبکات پاش ماوەیەک 
دەبێتە قوربانی ڕەوتی ژیانی سیاسی و لێرەشەوە یان ئەستێرەی بەختی هەڵدێت یان ئاوادەبێت بەاڵم 

بە جێگیری نامێنێتەوە .
کە  دەکاتەوە  دڵنیامان  ئەمەش  ببینین  هێرشکردندا  لە  پارێزگاری  جۆری  باشترین  ئەوەیە  ڕێگا  تاقە 
شارەکەمان  سەربەرزی  بە  دژ  کە  ئەوانەی  هەم  و  بکات  دیفاع  خۆی  لە  دەتوانێت  هەم  زێدەکەمان 
دەوەستنەوە، تێکیان بشکێنین و سیاسەتی فراوانخوازی بگرینەبەر . لێرەوە ئاشکرادەبێت کە مەرجی 
فراوانخوازی لە دەرەوە، هەبوونی ئازادی لە ناوخۆدایە. لێرەدا مەکیاڤیلی دەگەڕێتەوە بۆ مێژووی ڕۆم و 
دەڵێت: ڕۆم قەرزداری یەکەم یاسادانەری خۆیەتی واتە )ڕۆمۆلۆسە(. ئەوبوو کە بە زیرەکی و چاوکراوەیی، 
بە دانانی ڕێکخراوگەلی تایبەت، سوپاکەی بە شێوەیەکی ڕێک و پێک و چاالک پەروەردەکرد و ڕەوشت 
بەرزی تێدا جێگیرکردن. ئەمانە و بەختی باش دەستیان دایە دەستی یەکتر و پاش چەند سەرکەوتنی 
گەورە لە شەڕدا، ڕۆمای بە لوتکەی بەرزی و سەربڵندی گەیاند و کردیە گەورەترین هێز . ڕۆمۆلۆس بە 
باشی دەیزانی بۆئەوەی کاروباری دەرەوەی واڵتێک بە باشی ڕێک و پێک بکرێت دەبێت هاواڵتیەکی زۆر 
بۆ فراوانکردنی واڵت و هەروەها دیفاع لە واڵت ئامادەبکرێن. ئەمەش لە دوو ڕێگەوە دەستەبەر دەکرێت. 
هاندانی خەڵک و دانیشتوانی واڵتانی تر بۆ کۆچ کردن بۆ واڵتی خۆ و ئاسانکاری بۆ ئەم مەبەستە. 
چونکا ئەگەر ڕێگەکان بەڕووی خەڵکدا کراوە و ئەمن بن، بێگانەکان بۆ ژیان دێنە واڵتەکەمان و ئەمەش 
بە سوودی ئێمەیە . ڕێگەی دووەم ئەوەیە کە دۆستان و هاوپەیمانگەلێک بدۆزیتەوە تا ئەوان پەیڕەویت 
لێ بکەن و لەگەڵ ئەوەشدا بەپێی یاسا ڕێزیان لێبگریت و بیانپارێزیت تا لەکاتی پێویستدا، کۆمەکی و 
یارمەتی سوپاییان لێ وەربگریت . بەاڵم مەکیاڤیلی لەگەڵ ڕێگەی سێهەمدایە کە پڕ مەترسیترە. ئەویش 
کۆکردنەوەی زۆرترین هێزی چەکدارە بۆ خزمەتکردنی باشتری بەرژەوەندیەکانی واڵت. باشترین تەکتیک 
لە شەڕدا بەڕای مەکیاڤیلیەوە ئەوەیە بە شێوەی سوپای ڕۆم شەڕی »کورت خایەن و بە زەبر و زەنگ« 
بەبێ دوودڵی شەڕێکی  بە پێشوازیەوە دەچوون و  بکەیت. ڕۆمیەکان هەر کە شەڕ هەڵدەگیرسا خێرا 
قورسیان دەکرد. ئەمەش قازانج و بڕوابەخۆبوونی تێدایە و ڕێگە دەدات لە پێگەیەکی بەهێزەوە و بە 
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کەمترین هەزنیە بەرەوڕووی دوژمن ببیتەوە .
لە  پاشتر  کە  دەکات  شەڕ  تەلتیکەکانی  و  سوپایی  ڕێکخراوی  لە  باس  بەکورتی  مەکیاڤیلی  لێرەوە 

)نامیلکەی شەڕ(دا بە درێژیی و بە چڕوپڕی قسەی لێدەکات.
ئەمەش  ڕەشبینە.  تاڕادەیەک  لەئێستادا،  ژیاندنەوەی  و  عەسکەری  )ڤێرتو(ی  نیسبەت  بە  مەکیاڤیلی 
لەو نەتیجە نەرێنیانەوە دەردەکەوێت کە دەربارەی شەڕەوە نووسراوە. لەبری ئەوەی بیر لەوە بکەنەوە 
بە چ شێوەیەک دەتوانین ورە و ڤێرتوی سوپا بەرز بکەنەوە زۆرتر داڵغەیان الی تاکتیک و ئیستاتیژی 
شەڕە کە دەرەنجامێکی جگە لە مەرگ و وێرانی نیە. بەرهەمی ئەم خوێندنەوەیەش لە چەند ئامۆفگاری 
و ئاگادارکردنەوە زیاتر شتێکی تر نیە. وەکو ئەوەی گوتراوە: »کۆڵەکەی بنەڕەتی و سەرەکی شەڕ، 
کات  بەفیڕۆدانی  پاش  و  خاوی  بە  یان  دوودڵیەوە  و  گومان  بە  »بڕیاردان  یان  سامانە«  و  سەروەت 
هەڵەیە«  »بەکارهێنانی هێزی چریکی و سوپای بەکرێگیراو لە شەڕدا، بێهوودەیە«. »ڕێگەنەدان بە 
هاواڵتیەک کە تۆمەت دراوە پاڵی و سووکایەتی پێکراوە بۆ سەندنەوەی تۆڵە مەترسیدارە« . »پشت 
لیدەکەوێتەوە«. »کاتێک  فایدە و زەرەری  بێ  لە شەڕدا  دیفاعی  بینای  و  بە قەاڵ و سەنگەر  بەستن 
سازش  لەبری  دۆڕانمان  لە  دڵنیابین  هەرچەند  سەرمان  کرایە  هێرش  بەهێزەوە  سوپایەکی  لەالیەن 
لەگەڵ دوژمندا، باشتر وایە بیر لەوەبکەینەوە کە شکستیان پێبهێنین« . مەکیاڤیلی دژ بە هەموو ئەو 
گوزارشتانەی سەرەوە دەوەستێت و قسەشی ئەمەیە: لە تواوی ئەم دێڕانەدا، ئەوەی کە پەراوێزخراوە بۆ 
سەربەرزی واڵت زەروورە، ڤێرتویە ئەمەش یانی بۆ دیفاع لە ئازادی واڵت دەبێت چاوپۆشی لە مالحەزەی 
ئەمنی و بەرژەوەندی تاک بکرێت. بۆ وێنە ئەگەر هاواڵتیەک سووکایەتی پێبکرێت، ڕەنگە ئەو تووڕەیی 
و ستەمە پەنگ خواردووە، بگاتە گیانی و بەبێ ڕەچاوکردنی دەرەنجامی کارەکەی، شێتانە زەرەر لە 
بەرامبەرەکەی بدات، هەروا کە )پاوسانیاس Pausanias(ی گەنج کاتێک بینی بە ناحەق ناوی زڕاوە 

و ڕیسوابووە، فیلیپی مەکەدۆنی باوکی ئەسکەندەری لە 336 پ.زدا کوشت . 
خڕ  ئەوان  چوون  هەڵەیە،  بەکرێگیراو  و  چریکی  هێزی  »بەکارهێنانی  دەڵێت:  مەکیاڤیلی  هەروەها 

هەموویان گەندەلن و لە شەڕدا گەر بۆیان دەست بدات ڕاووڕووت لە هەردوو بەرەی شەڕ دەکەن« .
هەبوونی سیفەتی ڤێرتو چ لە کاروباری سوپا و چ لە ئوموراتی حکومەتدا، لە هەمووشتێک گرینگترە. 
پێویستە  کە  ئەوەی  لەدوایە.  ماڵوێرانی  سەروەت  و  ماڵ  بنەمای  لەسەر  دوژمن  هێزی  هەڵسەنگاندنی 
لەگەڵ  نەک  بەشەڕدێن  »پۆاڵیین  ورەی  لەگەڵ  ئێوە  چون  دوژمنە،  بەرزی  ڕەوشت  هەڵبسەنگێنرێت 
زێڕ« . هەروەهاش، خۆبواردن لە وتووێژ لەگەڵ دوژمنی بەهێز، هەڵەیە لەبەرئەوەی ئەوە چاوەڕێکردنی 
غەڵەت لە سوپایەکە و هیچ پیاوێکی ژیر و دووربین، ئەم ڕێگە پڕ مەترسیە هەڵنابژێرێت و چارەنووسی 

سوپاکەی ناداتە دەستی قەدەر .
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و  چەک  لە  فلۆرەنسیەکان  وایە  ڕای  و  ڕۆمدا  لەبەرامبەر  فلۆرانس  شکستی  بۆ  دەگەڕێتەوە  لێرەوە 
دەیانزانی  ڕۆمیەکان  داویانەوە.  کەوتنە  و  وەرنەگرت  پەندیان  ڕۆما  تەکنیکی  و...  جەنگی  کەرەستەی 
بێ ئیرادەیی و دوودڵی شکستی لێدەکەوێتەوە بەاڵم فلۆرانسیەکان بەهۆی وەرنەگرتنی ئەم دەرسە لە 
مێژوو، زەرەر و زیان و سەرشۆڕیان بۆ کۆمارەکەیان بە دیاری هێنا . ئەمان بە پێچەوانەی ڕۆمیەکان، 
بە قەاڵ و سەنگەر پشت گەرم بوون و ڕێزی سوپا و هاوپەیمانەکانیان نەگرت. هەروەها مەکیاڤیلی بە 
توندی هێرشدەکاتە سەر ئەو بۆچوونە کە نابێت لەگەڵ دوژمن، هەرچەندە بەهێزیش بێت وت و وێژ و 
سازش بکرێت. مەکیاڤیلی بیرمان دەخاتەوە کاتێک لە )1512(دا سوپای )فێردیناند( هێرشی کردە سەر 
فلۆرانس بەهۆی کەمی خواردن و زەخیرەی شەڕ ویستیان شەڕ ڕابگرن بەاڵم فلۆرانسی بوغرا، قەبووڵی 
نەکرد و لە دەرەنجامدا، فلۆرانس و پراتۆ داگیرکران و کەوتنە بەر ڕاوڕووت، دەسەاڵتی کۆماری تێکشکا 
و بنەماڵەی ستەمکاری مێدیچی گەڕانەوە بۆ دەسەاڵت، مەکیاڤیلی لێرەشدا بە نائومێدی و تووڕەییەوە 

باس لەو خزمەتانەی خۆی دەکات کە بەو دەسەاڵتە نەزان و بێ ئەزموونەی کردووە.

سەرچاوە:
 Quentin, Skinner - Machiavelli - Oxford university press - London 1983  

تێبینی:
لە زمانی  بۆئەوەی  بەریتانی و نووسەری ئەم کتێبە دەڵێت: هەوڵێکی زۆرمدا  ئێسکێنێر، پرۆفیسۆری 
ئینگلیزیدا، هاوتایەک بۆ وشەی )ڤێرتو(ی ئیتاڵی ببینمەوە چون لە زۆر شوێندا مەکیاڤیلی بەکاریهێناوە 
 )Viritus - بەاڵم سەرکەوتوو نەبووم چون ئەم وشە چەند مانا لە خۆی دەگرێت. وشەی )ڤێرتوس
Aretê(ی   - )ئارەتێ  وشەی  هاوتای  کە  وەرگیراوە.  لەوە  ئیتاڵی  Virtu(ی   - )ڤێرتو  و  التینیە 
یۆنانیە. لە وشەی )ڤێر - Vir( وەرگیراوە کە بە مانای )پیاو(ە. لە ئەدەبی التیندا بە مانای )مێرد( 
هاتووە.  و شەڕکەر  گەریال  مانای  بە  مێژوونووس  و الی سیسرۆنی  و )شێرەپیاو(  پیاوان(  و )پیاوی 
بە لەبەرچاوگرتنی ڕەگی وشەکە مانای )کەماڵ( و )هونەر( و )گەورەیی( و )هێز(یش لەخۆدەگرێت. 
لەفارسیدا هەندێجار بە مانای )فەزڵ( و )پاکی( و )لەخواترسی( و )ڕەوشت بەرزی( و )لێهاتوویی( و 
)پاکداوێنی( و )چاونەترسی( و... هاتووە. بە لەبەرچاوگرتنی ئەم هەموو مانایە دەبێ بڵێین حەق بە 

ئێسکێنەرە کە هەر خودی وشە ئیتاڵیەکەی بەکارهێناوە. )و. ک(
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جۆن ستیوارت میل
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هیوادارم ئیتر ئەو سەردەمەمان بەجێهێشتبێت کە پێویست بوو بەرگری لە ئازادی ڕاگەیاندن بکەین، وەک 
چیدی  ئیمرۆ  ستەمکارەکاندا.  و  گەندەڵ  حکومەتە  لەبەرامبەر  کۆمەڵگا  گەورەکانی  زەمانەتە  لە  یەکێک 
پێویست بە ڕونکردنەوە و سەلماندنی ئەو بۆچونە نیە کە ئێمە نابێت ڕێگە بە ئەنجومەنی یاسادانان یان 
جێبەجێکردن بدەین کە بەرژەوەندیان جیاوازە لە بەرژەوندی خەڵکی، ڕەچەتەی بیروڕا بۆ خەڵكی بنوسێت 
یان بڕیار بدات کە چ جۆرە بۆچون و ئەرگۆمێنتێک بە گوێی خەڵکی بگات. جگە لەمە الیەنە پسپۆریەکانی 
ئەم مەسەلەیە بەڕادەیەک لەالیەن نووسەرانی پێش ئێمەوە دووبارە کراوەتەوە و بە سەرکەوتوانە جێگەی 
خۆی لە بیرکردنەوەی خەڵکدا داگیرکردوە، کە چیدی پێویست بەوە نەکات جارێکی تر پێداگری لەسەر بکەین. 
گەرچی یاسای هەنوکەی چاپەمەنی ئینگلتەرا هێشتا نەگەیشتۆتە ئەو ئاستە کامڵەی ئازادی ڕەهای زمان 
و قەڵەم زامن بکات و بەهەمان ئەندازە ئامرازی بێویژدانیە کە لە سەردەمی سەڵتەنەتی »تۆدۆرۆکان«1دا 
1-( تۆدۆرەکان زنجیرەیەکی پاشایی بون کە لەالیەن هانری حەوتەهەمەوە دامەزرا کە ناوی هانری تۆدۆرۆ بوو. کە یەکێک بوو لە سەرانی 

شەڕی ناوخۆی ئینگلتەرا. )و.ک(

ئازادی
بیروڕا و وتووێژ

نووسینی: جۆن ستیوارت میل
و. لە فارسییەوە: رێبین هەردی
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هەبوو، بەاڵم چیدی مەترسی ئەوەی یاسایەک بە کردەوە دژی وتوێژی سیاسی بەکاربهێنرێت، زۆر کەم 
بۆتەوە، مەگەر تەنها لەکاتی قۆناغەکانی ترس و تۆقاندنی کاتیدا کە ترسی یاخیبون و سەرکێشی، ڕێگە لە 

وەزیر و دادوەران ئەگرێت ڕەفتاری ڕاست ئەنجامبدەن2.
بە گشتی ئەکرێت بگوترێت لەو واڵتانەی خاوەن حکومەتی یاسایین، چیدی ئەم مەترسیە لە ئارادا نیە 
کە دەوڵەتی وەخت چ بگات بەوەی بەرپرسیاری خەڵک بێت یان نا، دەست بۆ حەرەمی بیروڕای خەڵکی 
ببات، مەگەر ئەوکاتەی دڵنیا بێت کە لەم کارەدا داواکاری خەڵک جێبەجی ئەکات کە لە دەست بیروڕایەک 
بێزار بوون و چیدی ناتوانن لەبەرامبەریدا لێبوردوو بن. لەبەرەئەوە با گریمانەی ئەوە بکەین کە حکومەت 
بەتەواویی لەگەڵ خەڵکدا یەکە و هەرگیز ئەو بیرە بە خەیاڵیدا نایەت کە ڕێگە لە باڵوبوونەوەی بیروڕایەک 
بە زۆر بگرێت، مەگەر ئەوەی بەڕاستی بڕوای بەوە هەبێت کە کارەکەی ئەنجامدانی خواستی خەڵکیە و ئەو 
هەراوهوریایەی دژی بیروڕایەک بەرزبۆتەوە، دەنگی ڕاستەقینەی خەڵکە. بەاڵم ئەوەی هەیە من  دژی خودی 
ئەم ڕوانینەم کە خەڵک مافی خۆیانە بیروڕایەک ڕاستەوخۆ )بەدەستی خۆیان( یان ناڕاستەوخۆ )بەدەستی 
حکومەت( بخنکێنن. ئەمجۆرە دەسەاڵتە لە ڕەگوڕیشەوە ناپاکە و هیچ فەرق ناکات کە جێبەجێکەری چ 
2-( هێشتا مورەکەبی ئەم قسانە وشک نەبوو بووە کە لەناکاو ڕوداوی دادگایکردنی چاپەمەنیەکان لە الیەن دەوڵەتەوە )1858( هاتە 
ئەو  بەهەرحاڵ  بەاڵم  پێشێ.  بهێنێتە  قسەکانم  ڕەدکردنەوەی  بۆ  بەرجەستە  بەڵگەیەکی  ویستبێتی  چارەنوس  ئەوەی  وەک  و  پێشەوە 
تێوەردانەی لە الیەن دەوڵەتەوە لە ئازادی وتوێژی گشتیدا کرا، لەسەر بنەمای خراپ هەڵسەنگاندن بوو و هیچ پیویستی نەئەکرد کە لە یەک 
وشە لە بابەتەکانی ئەم کتێبە بگۆڕم. هەروەها یەک تۆز لەو بڕوا بەهێزەم کەم نەبۆتەوە کە سەردەمی سزادانی نووسەران و پەخشکەران 
)بەتاوانی ئەو شتانەی کە نوسیویانە و ئەو بیروڕایانە باڵویان کردۆتەوە( بەشێوەیەکی گشتی لەم واڵتەدا )ئینگلتەرا( کۆتای پێهاتووە و 

هاوشێوەکانی ئەم سزادانانە لە ساتەوەختی ترس و تۆقینی گشتیدا نەبێت، دوبارە نابێتەوە،
لە پلەی یەکەمدا نابیت ئەوە فەرامۆش بکەین کە دەوڵەت بە دەستپیشخەری خۆی وازی لە بەدواداچونی ئەو رۆژنامانە هێنا.

لە پلەی دوهەمدا گەر ڕاستی مەسەلەکەمان بوێت  هیچ یەک لەو دادگایانە ڕەهەندی سیاسی نەبوو، چونکە بەڵگەکانی داواکاری گشتی 
لەسەر تۆمەتباران لەسەر ئەوە نەبوو کە ئەم ڕۆژنامانە ڕەخنەیان لە دەزگا سەرەکیەکانی واڵت، لە کرداری دەسەاڵتداران یان ڕەخنەیان 
لە خودی دەسەاڵتداران گرتووە، بەڵکو لەسەر ئەوە بوو کە ئەم ڕۆژنامانە بۆچون و بیروڕایەکیان باڵو کردبووە کە ئەنجومەنی حوکمڕانی 
ئەوکاتە بە ناکۆک لەگەڵ ئەخالق و دابونەریتی گشتی دانابوو. بە دەربڕینێکی تر ئەمانە تۆمەتبار بون کە  بیرۆکەی »رەوایەتی کوشتنی 

دەسەاڵتدارانی ستەمەکار«یان لە ستونی رۆژنامەکانی خۆیاندا بالوکردۆتەوە.
ئەگەر ئەرگۆمێنتەکانی لەم فەسلەدا هێنراوەتەوە. لەالیەن خوێنەرەوە بایەخ و بەهیز بێت، ئەوا لەم حاڵەتەدا وتوێژ و گفتوگۆی ئازاد 
لەبارەی هەر مەسەلەیەکەوە یان هەر بیرۆکەیەکەوە -چەند ئەو بیرۆکەیە ناکۆک بە ئەخالقیش بژمێرێت - ئەبێت ڕێگەپێدراو بێت و دوور 
بێت لە مەترسی سزادانەوە. لەبەرئەوە باسکردن لەوەی ئایا بیرۆکەی »ڕەوابوونی کوشتنی ستەمکاران« ئەتوانریت بە ناکۆک بە ئەخالق 
بژمێرێت یان نا، بەدەرە لە بابەتی ئەم نامەیە و من تەنها لێرەدا بە وتنی ئەو خاڵە واز ئەهینم کە ئەم مەسەلە هەستیارە -واتە ڕێگەدان بە 
کوشتنی فەرمانڕەوای ستەمکار- لەهەر سەردەمێکدا بەشیک بووە لە مەسەلە گرنگەکانی فەلسەفەی ئەخالق کە باس و وتوێژی ئازادانەی 

لە دەور کراوە.
)چونکە  بدرێت  یاسایی  سزای  نەتوانراوە  کە  لەناوبردوە  دەسەاڵتداری  تاوانبارێکی  تۆڵەکەر،  کەسێکی  کاتێک  هەر  تر  دەربڕینێکی  بە 
جێبەجێکەرانی یاسا لە دەسەاڵتی ترساون(، کارەکەی لە ڕوانگەی هەندێک لە باشترین و عاقڵترین پیاوانی جیهانەوە نەک بە تاوان ئەژمار 
نەکراوە، بەڵکو بەجۆریک لە فەزیلەت و دلێری ئەخالقی ئەژمار کراوە. ئیستا بەدەر لەوەی بنەمای کارەکە ڕاست بێت یان هەڵە، بەهەرحاڵ 
ناکرێت بە پیاوکوژی دابنرێت، بەڵكو کوشتنێکە کە حوکمی یەکێک لە زیانەکانی شەڕی ناوخۆی هەیە. لێرەوە بڕوام وایە کە هاندانی 
کەسێک بۆ ئەنجامدانی ئەم کارە، لە دۆخێکدا کە نیەتی خراپی ئەوانەی نەخشەیان بۆ کێشاوە بسەلمێنرێت، بەڕاستی ئەبێت مەحکوم 
بکرێت و شایەنی تەمێکردنە. بەاڵم ئەم تەمێکردنە تەنها کاتێک ڕێگە پێدراوە کە هاندانی تاوانبار یان تاوانباران بووبێتە هۆی تاوانێک، 
واتە بە کردەوە کوشتنێک ڕویدابێت یان النیکەم جۆریک پەیوەندی شێمانەیی لە نیوان کردار و ئەو هاندانانەدا بدۆزرێتەوە کە بۆتە هۆی 
ئەنجامدانی تاوانەکە. تازە لەم حاڵەتەشدا تەنها ئەو حکومەتەی هێرشی کراوەتە سەر )نەک حکومەتیکی دەرەکی( مافی ئەوەی هەیە 

لەسەر بنەمای »پاراستنی خود« ئەو هێرشانەی دژی مانەوە و بونی کراوە، سزا بدات.
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جۆرە حکومەتێکە. باشترین و خراپترین حکومەتەکان هیچ کامیان مافی ئەوەیان نیە بیروڕایەک بە زۆر 
خامۆش بکەن. کارێکی وا لەبەرئەوەی خۆبەخۆ وێرانکارانە و زیانبەخشە، کاتێک بە ڕەزامەندی ڕای گشتی 
ئەنجام بدرێت، زیانەکەی نەک هیچ کەمتر نیە لەوەی بە پێچەوانەوەی هەمان ڕای گشتیەوە ئەنجامبدرێت، 
بەڵکو زیاترە. ئەگەر هەموو تاکەکانی مرۆڤ - جگە لە یەک کەس - یەک بیروڕایان هەبوو، و تەنها یەک 
کەس بیروڕای لەگەڵ هەموو مرۆڤەکانی تردا جیاواز بوو، ئەوا هەوڵدان بۆ سەرکوتکردنی ئەم دەنگە، هەر 
بە ئەندازەی ئەوە ناڕەوایە کە گەر گریمان ئەو کەسە دەسەاڵتی ئەوەی هەبوایە دەنگی ئەو هەموو خەڵکە 
بە زۆر سەرکوتبکات. ئەگەر بیروڕای مرۆڤ بەڕێکەوت شتێکی وەک سامانی تایبەتی خۆی بێت کە جگە لە 
خاوەنەکەی بۆ کەس نرخی نیە و ئەگەر بێبەشکردنی لە تێگەیشتن لە لەزەت و خۆشیەکانی ئەو سامانە 
زیانێک دروستبکات کە تەنها پەیوەندیی بە چەند کەسێکەوە هەیە، ئەوا مەسەلەکە جیاواز ئەبوو. چونکە 
لەم حاڵەتدا ئەکرا بگوترێت کە زیانی ئەمکارە لەبری ئەوەی زیان بە ژمارەیەکی زۆر بگەیەنێت، تەنها تووشی 
زیانەکەی  کە  لەوەدایە  بیروڕایەک  بێدەنگکردنی  بەاڵم مەترسی گەورەی  ئەبێت.  یان چەند کەسێک  یەک 
سەرجەم ڕەگەزی مرۆڤ ئەگرێتەوە، و ئەوەی نەوەکانی داهاتوو لەمڕوەوە لە دەستی ئەدەن، کەمتر نیە 
لەو زیانەی کە توشی نەوەی هاوچەرخ ئەبێت. جگە لەمە کاتێک ڕێگە لە باڵوبوونەوەی بیروڕایەک بە زۆر 
ئەگیرێت، ناڕازیەکان زۆر زیاتر لە خاوەنەکانی ئەو بیروڕایە زیانیان پێئەگات. چونکە ئەو بیروڕایەی بە زۆر 
بێدەنگ ئەکرێت، ئەگەر ڕاست بێت، لەم حاڵەتەدا هەمان ئەو کەسانەی لەم بیروڕایە ناڕازین، ئەو هەڵە 
بێت، سەرکوتکەرانی  بیروڕایەک هەڵە  بەاڵم گەر  بکەنەوە.  ڕاست  لە دەستئەدەن کە هەڵەکەیان  بەنرخە 
بکردایە،  ئازاد  بیروڕاکانیان  بەریەک کەوتنی  پێئەگات، چونکە گەر  زیانیان  بووە  بەهەرشێوەیەک  دیسان 

لەبەرکەوتنی ڕاستی و هەڵەدا، سیمای هەقیقەت زیندوتر و ڕوونتر ئەبینرا.
لێرەوە پێویستە بەشێوەیەکی ورد تاوتوێی ئەم دوو گریمانەیە بکەین کە هەریەکەیان ئەرگۆمێنتی تایبەت و 
گونجاو لەگەڵ زەمینەکەیدا خۆیدا هەیە. یەکەم بە چیدا دیارە ئەو بیروڕایەی هەوڵئەدەین خامۆشی بکەین، 
بێ بناغە و هەڵەیە. تەنانەت گریمان دڵنیابوین کە هەڵەیە، دیسان خنکاندنی کارێکی ناشرین و زیانبەخش 

ئەبوو.
سەرەتا با گریمان ئەو بیروڕایەی سەردارانی کۆمەڵگا ئەیانەوێت بیخنکێنن، بیروڕایەکی ڕاستە و بایەخی 
خۆی هەیە. دیارە ئەو کەسانەی ئەیانەوێت ئەم بیروڕایە بێدەنگبکەن، نکوڵی لەڕاستیبوونیشی ئەکەن. بەاڵم 
دواجار خودی ئەمانیش ئەوەندە دوور نین لە هەڵەوە کە مافی ئەوەیان هەبێت بەناوی سەرجەم مرۆڤەوە 
لەبارەی مەسەلەیەکەوە بڕیار بدەن و ئەوانی تر لە ئامرازەکانی هەڵسەنگاندن بێبەش بکەن. گوێنەگرتن 
لە بیروڕایەک بە بیانوی ئەوەی کە نەیارەکانی بڕوایان بە هەڵەبوونی هەیە، مانایەکی نیە جگە لەوەی کە 
گروپی نەیار دڵنیای خۆیان بە دڵنیایەکی ڕەها ئەزانن. کەسانێک کە وتوێژی ئازاد بە زۆر بێدەنگ ئەکەن، 
ئەو گریمانە بێهودەیەیان لە سەرەتاوە قەبوڵکردوە کە خۆیان قابیلی هەڵەکردن نین. بەاڵم ئەکرێت ئەم 
لە  دنیادا  لە  بدرێتەوە کە هیچکەس  ئەرگۆمێنتە سادە و ساکارە وەاڵم  بەو  ئەوان  کارە ستەمکارانەیەی 
ئەگەری هەڵەکردن دوور نیە، بە بێ ئەوەی ئەم سادە و ساکاریە هیچ لە بەهێزی ئەرگۆمینتەکە کەمبکاتەوە. 
بەدبەختانە هێزی هەڵسەنگاندنی مرۆیی لەو ڕووەوە زۆر بەختی کەمە کە تەنها بەشێوەیەکی ڕوکەشی ڕاستی 
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وەک ئەم هەقیقەتە ئەسەلمێنێت کە مرۆڤ قابیلی هەڵەکردنە، بەاڵم لەکاتی هەڵسەنگاندنی پراکتیکیدا، ئەو 
رێزەی لێ ناگیرێت کە شایستەی ئەمجۆرە ڕاستیانەیە. لەگەڵ ئەوەشدا کە هەموان ئەزانن کەس لە هەڵە 
پارێزراو نیە، بەاڵم لە کرداردا زۆر کەم ئەبینرێت کە هەر ئەم »کەسانەی ئەو ڕاستیە ئەزانن« بۆ ڕێگرتن 
لە هەڵەکانی خۆیان، بەشێوەیەکی کاریگەرانە هەنگاو بنێن، یان ئەو گریمانەیە قەبوڵبکەن کە ئەو بڕوایەی 
دڵنیان لە ڕاستی بوونی، هیچ دوور نیە یەکێک لەو هەاڵنە بێت کە مرۆڤ زۆرجار ئەیانکات. بەاڵم ئەو 
گروپەی خەڵک کە بەختەوەریان لەمجۆرە پاشایانە زیاترە، و هەندێکجار قسە و بیروڕای نەیارەکانیان بە 
گوێیان ئەگات، ئەوانیش بۆ بەدبەختی دڵنیایەکی سەرسوڕهێنەریان بەرامبەر بە هەڵسەنگاندنی هاوڕێکانی 
خۆیان هەیە و تەنها ئەو بیروڕایانە بەڕاست ئەزانن کە ئەم گروپە ئەیسەلمێنێت. هەروەها دڵنیایی خۆیان 
بەرامبەر بیروڕای کەسانێک پیشانئەدەن کە بە مەرجەعی خۆیانی ئەزانن، چونکە بە هەمان رێژە کە دڵنیایی 
مرۆڤ بەرامبەر هەڵسانگاندنی ڕاست و پتەوی خۆی بلەرزێت، بەهەمان ئەندازە پشت بە هەڵسەنگاندنی 
گشتی جیهان ئەبەستێت و بە دوور لەهەڵەی دائەنێت. بەاڵم »جیهانی« تاکەکەسێک بەگشتی بەشێکە لەو 
دنیایەی سەروکاری لەگەڵدایە: واتە حیزبەکەی، مەزهەبەکەی، گروپە مەزهەبیەکەی، چینە کۆمەاڵیەتیەکەی، 
و ئەگەر هەندێکجار پیاوێکی ئاسۆ فراوان پەیدا بێت کە مەبەستی لە دنیا، سەرتاسەری واڵت یان سەدەیەک 
بێت کە تیایدا ژیاوە، ئەوا ئەکرێت پیاوێکی وا بە بەراورد بەوانی تر بە لیبراڵ و خاوەن بیر دابنێین. هەروەها 
هوشیاربوونی کەسێکی وا بەوەی کە سەدەکانی تر، واڵتەکانی تر، گروپەکانی تر، چینەکانی تر، حیزبەکانی 
تر، ڕێک پێچەوانەی ئەو بیریان کردۆتەوە )و ئیستاش هەروا بیرئەکەنەوە(، بچوکترین لەرزین لە بناغەی 
ئەو بڕوایەدا دروست ناکات کە مەرجەعی ئەو بریتیە لە هەڵسەنگاندنی دەستەجەمعی )دنیاکەی خۆی(. 
ئەو بەرپرسیارێتیەک بۆ دنیای تایبەتی خۆی دائەنێت کە بیروڕای ئەندامانی ئەم دنیایە، ئەبێت لەبەرامبەر 
بیروڕای کەسانێکدا ڕاست بێت کە سەر بە دنیای تر و جیاوازن، و هەرگیز زەحمەتی ئەو بیرکردنەوەیە 
بە خۆی نادات کە تەنها ڕێکەوتێکی پەتی بۆتە هۆی ئەوەی کە ئەو نەبێت بە ئەندامی یەکێک لەو« دنیا 
ئەیتوانی  لەندەن،  لە  بێت  مەسیحی  کەسێکی  لێکردووە  وای  کە  هۆیانەی  ئەو  هەمان  ئەگینا  نەیارانە«، 
چینی  کەسیکی  یان  بودا«  »پەیڕەوی  هندی  کەسێکی  نمونە  بۆ  ئەو  کە  پێشێ  بێنێتە  وا  بارودۆخەکە 

»الیەنگری کنفشیۆس« بێت. 
ئەوەی لەم مەسەلەیدا بەڵگەنەویستە ئەوەیە کە »سەدەکان«یش وەک »تاکەکان« تووشی هەڵە ئەبن و 
ئەو بیروڕا زۆرانەی کە لەالیەن خەڵکانی یەک سەدەوە قەبوڵکراون، نەک هەر لەسەدەی دواییدا بەها و نرخی 
خۆیان لەدەستداوە، بەڵکو پوچ بونیشیان سەلمێنراوە. هەر لەبەر ئەمە بەگشتی بەڵگە نەویستە کە زۆرێک 
لەو بیروڕایانەی ئێمە کە ڕەهەندی گشتی هەیە لەالیەن سەدەکانی داهاتوەوە رەد ئەکرێتەوە، وەک چۆن 

سەدەی ئێمە ئەو بیروڕایانەی رەد کردۆتەوە کە ڕۆژگارێک ڕەهەندی گشتی هەبووە.
ئەڵین:  بیروڕا  ئازادی  نەیارانی  بێت.  بەمشێوەیە  ئەکرێت،  ڕایە  ئەم  ئاراستەی  ڕەخنەیەی  ئەو  پێئەچێت 
نازانین،  هەڵە  لە  پارێزراو  بە  خۆمان  ئەکەین،  هەڵە  بیروڕایەکی  باڵوبوونەوەی  لە  ڕێگری  ئێمە  »کاتێك 
بەاڵم ئەگەری هەڵەکردن هەر تایبەت نیە بە ئێمە، بەڵکو هەر کەسێک بەرپرسیارێتیەکی گشتی هەبێت 
بکات. هەستی  ئەنجامبدات، ئەشێت هەڵە  کارێک  بەرپرسیارێتی خۆی  بناغەی هەڵسانگاندن و  لەسەر  و 
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هەڵسەنگاندن بە خەڵک بەخشراوە بۆ ئەوەی سودی لێ وەربگرن و ناکرێت لەبەرئەوەی کە ڕەنگە هەڵە 
لەم هەڵسەنگاندنەدا بکەن، بەخەڵک بگوترێت کە نابێت سود لە هەستی هەڵسەنگاندنی خۆتان وەربگرن. 
ئەوانەوە  دیدی  لە  کە  ئەکەن  قەدەغە  شتێک  باڵوبوونەوەی  کۆمەڵگا  بەرژەوەندی  بەرپرسیارانی  کاتێک 
بێئەندازە زیانبەخشە، مانای کارەکەیان ئەوە نیە کە خۆیان لە هەڵە بەدوور ئەزانن، بەڵکو بە ڕەچاوکردنی 
ئەو ئەگەرە کە ڕەنگە هەڵە بکەن، ئەو ئەرکە بەسەر بیروڕا ویژدانیەکانی خۆیاندا جێبەجی ئەکەن کە لە 
ئەستۆیان گرتووە. ئەگەر بڕیار بێت ئێمە لەبەرئەوەی ڕەنگە بیروڕاکانمان هەڵە بێت، بترسین لەوەی بەپێی 
ئەو بیروڕایانە کاربکەین، ئەوا لەو حاڵەتەدا ناچار ئەبین ڕاستەوخۆ چاو لە ئەنجامدانی ئەرکە سەرەکی و 

بەرژەوەندیە بنەڕەتیەکانمان بپۆشین.
 ئەو ڕەخنەیەی ئەکرێت ئاراستەی هەموو جۆرە ڕەفتارێکی مرۆیی بکرێت، بەڵگەیەکی بەهێز نیە بۆ بە هەڵە 
تەماشاکردنی ڕەفتارێکی تایبەت. ئەرکی حکومەت و تاکەکان شتێکی لەوە زیاتر نیە کە ڕاسترین بیروڕا 
کە بۆیان ڕێک ئەکەوێت بەوپەڕی وردی و وردبونەوەوە هەڵبژێرن و تا ئەوکاتەی لە دەرئەنجامی کردەوەیی 
کارەکەی خۆیان دڵنیا نەبن، هەرگیز بەسەر ئەوانی تردا نەیسەپێنن. بەاڵم کاتێک بەرپرسیارانی کۆمەڵگا 
لە زیان و دەرئەنجامە خراپەکانی بیروڕایەک دڵنیا بوون، ئەگەر ئەو بیروڕایە لەکۆمەڵگادا بێدەنگ نەکەن، 
بەڕاستیی ترسنۆکی خۆیان پیشانداوە و ئەرکەکانی خۆیان جێبەجێ نەکردووە. هیچ ڕابەرێکی بەرپرسیار 
مافی ئەوەی نیە و نابێت خۆی لە خامۆشکردنی بۆچون و ئەو بیروڕایانە بدزێتەوە کە بەڕاستیی هەستئەکات 
بۆ خۆشبەختی مرۆڤ لەم دنیایە یان لەو دنیای تردا ترسناکە، و بەڵگەشی بۆ ئەم خۆدزینەوەیە ئەوە 
بێت کە کەسانی تر لە سەداکانی پێشوتردا کە کەمتر لەسەدەی ئێمە دروەشاوە بووە، ئەو بیروڕایانەیان 
تەکفیر کردووە کە ئەمڕۆ سەلمێنراوە کە ڕاست بوون. ئەم نەیارانەی ئازادی بیروڕا ڕەنگە بڵێن: »گرنگترین 
زۆر  لە  نەتەوەکان  و  حکومەت  نەبنەوە.  دووبارە  ڕابردوو  هەڵەکانی  ئەوەیە  چاودێریکردنی  ئێمە  ئەرکی 
حاڵەتدا کە بۆ بەکارهێنانی دەسەاڵت گونجاو بووە، توشی چەندان هەڵە بوون: بۆ نمونە باجی خراپیان 
داناوە و جەنگی نادادپەروەرانەیان ڕاگەیاندووە. کەوابوو ئەبێت ئێمەش هەرگیز باج دانەنێن یان لەبەرامبەر 
هەر شەڕفرۆشیەکدا کە کرا، هیچ کاتێک نابێت شەر ڕاگەیەنین؟ تاکەکان و حکومەتەکان لەسەرشانیانە کە 
بەوپەری توانای خۆیانەوە کاربکەن. لە دنیادا هیچکات شتیک نەبووە ناوی  »دڵنیایی ڕەها« بێت، بەاڵم بۆ 
ئەنجامدانی مەبەستەکانی مرۆڤ، چەندان زەمانەتی پێویست هەیە. ئێمە ئەتوانین )و ئەرکی سەرشانمانە( 
و  بونیان،  ڕاستی  لە  دڵنیاین  کە  ڕێکبخەین  بیروڕایانە  ئەو  ڕۆناکی  لەژێر  کۆمەڵگا  ڕەفتاری  شێوەی  کە 
لە ئەنجامدانی ئەوکارەش مافێکی زیاتر لەوەمان نیە کە ڕێگەنەدەین خەڵکانی گەندەڵ بیروڕایەک کە لە 

ڕوانگەی ئێمەوە هەڵەیە و زیانبەخشە بەئازادانە باڵوبکەنەوە و کۆمەڵگا گومڕا بکەن ».
وەاڵمی من ئەوەیە ئەم ئەرگۆمێنتە مافێکی زیاتر لەوەی ڕوکەشی قسەکان دەریئەخات، بە خۆی ئەدات. 
ئاسمان تا ڕێسمان جیاوازی هەیە لەنێوان بیروڕایەکدا کە ڕاستیەکەی قەبوڵکراوە، لەبەرئەوەی هەر هەلێک 
بسەلمێنێت،  بوونی  نەیتوانییوە هەڵە  بووە کەسێک  پەیدا  بیروڕایە  ئەو  ڕەدکردنەوەی  و  تاقیکردنەوە  بۆ 
لەگەڵ ئەو بیروڕایانەی کە پەیڕەوانی پێشوەخت ڕاستیبونیان سەلماندووە، تەنها بە مەبەستی ئەوەی ڕێگە 
نەدەن هەڵەبونی دەرکەوێت. تەنها مەرجێکی بایەخدار کە ئەکریت لە ژیر ڕۆشنایی ئەودا بیروڕایەک بەڕاست 
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دابنرێت، ئەوەیە مرۆڤ بتوانێت ئەو بیروڕایە لەگەڵ بیروڕای کەسانی دیدا بەراورد بکات و هەڵەی بەڵگەکانی 
ئەو  لۆژیکی  ناتوانێت بەشێوەی  لەمە  بوون، بسەلمێنێت. هیچ مەرجێک جگە  ئەگەر پوچ  بەرامبەرەکانی 

هەستە بە بونەوەرێکی عاقڵ و هۆشیار بدات کە بیروڕاکەی ڕاست و سەقامگیرە.
کاتێک تاوتوێی مێژووی بیروڕاکانی مرۆڤ یان سەرگوزەشتەی ڕەفتاری ئاسایی مرۆڤ ئەکەین و ئەبینین 
کە هەمیشە ئەگەری ئەوە هەبووە کە ئەو بیروڕا یان ڕەفتارە زۆر خراپتر بووبێت لە دۆخی ئێستای و بەاڵم 

خراپتر نەبووە، بە ناچار ئەبێت بپرسین هۆی ئەم ڕێکەوتە بەختیارە چیە؟
بێگومان ناکرێت )ئەم ڕێکەوتە( بگەڕێنینەوە بۆ هێز و توانایەکی تایبەت کە لە تێگەیشتنی مرۆڤدا هەیە، 
یەکێکدا کە  لەبەرامبەر هەر  نین،  ئاشکرا  و  بەڵگەنەویست  ئەو مەسەالنەدا کە خۆبەخۆ  لەهەموو  چونکە 
بتوانێت توانای هەڵسەنگاندنی ڕەسەنی خۆی بکاتە پێوەری دیاریکردن، نەوەدونۆ کەسی تر هەن کە توانای 
هەڵسەنگاندی لەمچەشنەیان بەهیچ شێوەیەک نیە. تازە توانای ئەو یەک کەسەش ڕێژەییە، چونکە زۆربەی 
زانایان و بیریارانی هەر یەک لە نەوەکانی ڕابردوو، بیروڕای زۆریان هەبووە کە دواتر دەرکەوتووە هەڵە بووە، 
و کاری زۆر یان بڕیاری زۆریان داوە کە هیچ کەسێک ئەمڕۆ بە پاساوداریان نازانێت. کەوابوو لەگەڵ هەموو 
ئەم وردەکاریانەدا بۆچی بەگشتی لەنێوان تاکەکانی مرۆڤدا بیروڕا و ڕەفتاری لۆژیکی لەسەرترە؟ ئەگەر ڕێز 
و بەهایەک بۆ ئەمجۆرە بیروڕایانە هەیە -ئەشبێت هەبێت- ئەوا بەناچاری قەرزاری چۆنایەتیەکە لە بیری 
مرۆڤدا کە سەرجەم ئەو کار و بیرانەی شایستەی ڕێزین )وەک بونەوەرێک کە خاوەن بەهرەی ئەخالقی 
و عەقاڵنیە( سەرچاوەی لێوە وەرئەگرن: )ئەو چۆنایەتیەش بریتیە لەوەی مرۆڤ بونەوەرێکە( هەڵەکانی 
قابیلی چاککردنن. مرۆڤ توانای ئەوەی هەیە هەڵەکانی خۆی بە یارمەتی گەڕان و ئەزمون چاکبکاتەوە. 
بەاڵم ئەزمون بەتەنیا بەس نیە. بەڵکو وتوێژیش ئەبێت هەبێت کە مرۆڤ بتوانێت بەشێوەیەکی دروست 
تەعبیر لە ئەزمون بکات. کار و بیروڕای هەڵە کەم کەم جێی خۆی بە هەقیقەت و ئەرگۆمێنت ئەدات. بەاڵم 
گەر بڕیار بێت هەقیقەت و ئەرگۆمێنت کار لە فکری مرۆڤ بکەن، ئەوکاتە هەردووکیان ئەبێت لەبەردەم 
بێ  بە  خۆیان  بەسەرهاتی  ئەتوانن  کە  کەمن  زۆر  ڕاستیانە  ئەو  ئامادەبن.  مرۆڤدا  بیرکردنەوەی  و  عەقڵ 
یارمەتی ئەو تەفسیرانەی کە بۆ ڕونکردنەوەیان پێویستە دەربڕن. کەوابوو کاتێک سەرجەم هێز و بەهای 
هەڵسەنگاندنی مرۆڤ بەسترابێت بەم ئیمتیازەوە کە ئەو هەڵسەنگاندنەی کاتێک ڕاست نیە، ئەکرێت چاک 
بکرێت، لەم حاڵەتەدا تەنها ئامرازی دڵنیابون لەمجۆرە هەڵسەنگاندنە هەر ئەوەیە کە مەحەکی تاقیکردنەوە 
بەڕاستی  هەڵسەنگاندنی  کە  مرۆڤێکەوە  هەر  لەبارەی  بن.  لەبەردەستدا  هەمیشە  چاککردن  ئامرازی  و 
شایستەی متمانەپێکردنە، ئەو پرسیارە دیتە پێشێ کە چۆن بووە بیروڕای ئەم مرۆفە ئەوەندە جێگەی 
متمانەپێکردن بووە؟ لەبەرئەوەی بیری بۆ بیستنی هەرجۆرە ڕەخنەیەک لە ڕەفتار و کارەکانی کراوە بووە. 
بۆ  کراون،  بیروڕاکانی  دژی  کە  بێت  قسانە  ئەو  هەموو  لە  گوێی  کە  گرتووە  بەوەوە  ئەوە خوی  چونکە 
ئەوەی بتوانێت سود لە قسەی نەیارەکانی وەربگرێت و لە هەمانکاتدا خۆی ببینێت کە چ بەشێک لە وتە 
و ئەرگۆمێنتەکانی هەڵەیە و هەڵەکەش لە دەرفەتێکدا پیشانی ئەوانی تر بدات. چونکە هەستی کردوە کە 
تەنیا ڕێگەیەک مرۆڤ بتوانێت بە هۆیەوە تاڕادەیەک »سەرتاپای بابەتێک« بناسێت، ئەوەیە گوێ لە هەموو 
ئەو قسە و بۆچونانە بگرێت کە نەیارەکانی بە بیروڕای ناکۆکەوە لەبارەی ئەو بابەتەوە هەیانە، سەرجەم 
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ئەو شیوازانەش تاوتوێ بکات کە ئەو بابەتە لە بیروڕای جیاوازدا وەریئەگرێت و لە دیدی ئەوانەوە تەماشای 
بکات. هیچ کەسێکی عاقڵ لەم ڕێگەیەوە نەبێت عاقڵ نەبووە و لەبنەڕەتدا هێزی داهێنەرانەی تێگەیشتنی 

مرۆڤ بەجۆرێک خوڵقاوە کە بتوانێت لە ڕێگەیەکی ترەوە عاقڵ بێت.   
ئەو نەریتە ڕێکخراوە کە مرۆڤ بیروڕاکانی خۆی بەبەرکەوتن لەگەڵ بیروڕای کەسانی دی چاک و کامڵ 
ئەکات، نەک هەر گومان ناخاتە سەر ئەو بیروڕایە لە قۆناغی پراکتیکدا، بەڵکو تەنها بناغەیەکی پتەوە 
بیروڕایەکی  ببەسترێت، چونکە ئەو کەسەی گوێی بۆ هەموو جۆرە  بەدڵنیایەوە پشتی پێ  ئەتوانرێ  کە 
نەیار گرتووە و هەر چیەک کە النیکەم توانراوە بە ئاشکرا دژی بیروڕاکەی بگوترێت، بیستویەتی، و لەگەڵ 
ئەوەشدا پێگەی خۆی لە بەرامبەر هەموو نەیارەکان و دژەکانیدا پاراستووە و ویژدانی ئاسودەیە کە لەبری 
دوورکەوتنەوە لە گرفت و دژایەتیەکان، بە مەیل و ئارەزوو و ڕەزامەندی لەو شتانە کۆڵیوەتەوە. و بەکورتی 
هیچ درزێکی نەهێشتۆتەوە کە ڕەنگە تیشکی هەقیقەت لێوەی بەسەر بابەتەکەدا بدرەوشێتەوە، کەسێکی 
لەمجۆرە مافی خۆیەتی هەڵسەنگاندنی خۆی لە هەڵسەنگاندنی هەر کەسێکی تر )یان هەر گروپێک( کە ئەم 

ڕێوڕەسمەی بۆ بیروڕاکانی نەگرتۆتە بەر، باشتر و بەهێزترە.
ئەگەر ئێمە لەو کۆمەڵە ناجۆرەی مرۆڤ کە لە مشتێك دانا و ئاپورایەکی بێئەژماری نەزان دروستبووە )و 
بە زاراوە بە ناوی کۆمەڵگاوە ناوئەنرێت( داوا بکەین کە بۆ دڵنیابون لە ڕاستی بیروڕایەک کە ئەیانەوێت 
لە کۆمەڵگادا بااڵدەست بکەن، النیکەم هەمان شێواز بگرنە بەر کە داناترین گروپە مەسیحیەکان لەمجۆرە 
گروپە  لەنێوان  نەکردووە.  نەیارەکانمان  لە  زۆرمان  چاوەڕوانیەکی  بێگومان  ئەوا  بەر،  ئەیگرێتە  دۆخانەدا 
نالێبوردەیە  گروپە  ئەم  هەر  بەاڵم  نالێبوردەترن.  هەموویان  لە  کاسۆلیکەکان  ئەزانین  وەک  عیسایەکاندا 
بەرلەوەی بەندەیەکی نزیک بۆ پێگەی پێغەمبەر بەرز بکاتەوە، ئەو ئەگەرە لەبەرچاو ئەگرێت کە ڕەنگە 
ئەرگومێنتێک دژی  پێدانی ئەم پێگەیە هەبێت، بە سەبر و تەحەمولەوە گوێ لە »پارێزەری شەیتان« 
ئەگرێت. خودی ئەم ڕێوڕەسمە دەریئەخات کە تا ئەوکاتەی شەیتان هەموو قسەکانی دژی کەسی نزیک نەکات 
و ئەو قسانە نەخرێتە تەرازوی کارە خراپەکانی هەمان کەسەوە، تەنانەت پاکترین ڕۆحە مەسیحیەکانیش 
ناتوانن شانازیەکانی پاش مەرگ بەدەست بێنن3. ئەوەش دیارە کە ئەگەر فەلسەفەی نیوتن بێ چەندوچون 
قەبوڵبکرایە و ڕێگەیان بە کەس نەدایە کە ڕەخنەی ئاراستە بکات، ئەوا هەرگیز ڕەگەزی مرۆڤ نەیئەتوانی 
ڕاستی ئەو فەلسەفەیە بەو دڵنیایەوە کە ئەمڕۆ بەرامبەری هەیەتی، قەبوڵبکات. ئەو بیروڕایانەی ئەمڕۆ 
لەسەر پتەوترین بناغە دامەزراون، زەمانەتێکی زیاتر لەوەیان نیە کە هەمیشە ئامادەن خۆیان لەبەردەم 
ڕەخنەکاری و وردبونەوەی زانایاندا دانێن و داوا لە ناڕازی و نەیاران بکەن کە هەڵەی هەریەک لەو بیروڕایانە، 
)ئەگەر توانیان( بە بەڵگە و ئەرگۆمێنتەوە پیشانبدەن. ئەگەر ئەم داوایە قەبوڵنەکرا یان قەبوڵکرا بەاڵم 
هەوڵی نەیاران بەهیچ نەگەیشت، ئەوا ئێمە هێشتا لە لوتکەی دڵنیایەوە زۆر دورین، بەاڵم النیکەم ئەزانین 
3-( بۆ پێدانی ناونیشانی ساینت »saint« بە بەندەیەکی مەسیحی نزیک پاش مردن، ڕێوڕەسمێکی دوورودرێژ هەیە کە لە سیانزە 
یان چواردە قۆناغ پێکدێت. لە یەکێک لەم قۆناغانەدا )قۆناغی چوارهەم( پارێزەری شەیتان دیاری ئەکرێت و ئەرکی ئەوەیە هەموو ئەو 
ناڕەزایەتیانەی دژی ئەو بەندە نزیکە هەیە، بێ هیچ تێبینی و دەستپاراستنێک بهێنێتە پێشی و دادوەرەکان لە چەند و چونیان ئاگادار 
بکاتەوە. ئەم کەسە هەموو بەرهەمە چاپکراو و دەستنوسەکانی ئەو کەسەی پاڵێوراوە بۆ وەرگرتنی ناونیشان لەدوای مردنەوە بە وردی 

تاقیئەکاتەوە و ڕاپۆرتی خۆی بۆ کونگرەی کاردینالەکان پیشکەش ئەکات. کۆی ئەم ریورەسمە ناو ئەنێنCanonisation )و.ف(
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بووە،  مومکین  مرۆڤایەتیدا  لۆژیکی  ئێستای  هەلومەرجی  و  بارودۆخ  ڕۆشنایی  لەژێر  شتانەی  ئەو  هەموو 
گرتوماننەتە بەر و هیچ شتیکمان فەرامۆش نەکردووە کە ڕێگرە لە گەیشتنی ئێمە بەڕاستیی. ئێستا ئەگەر 
پەروەندەکانی وتێژ هەروا بەکراوەیی بمێنەوە، ئەکرێت هیوامان بەوە هەبێت کە فکری مرۆڤ کاتێک بۆ 
ڕاکێشان و قەبوڵکردنی ڕاستیە تازەکان ئامادە بێت، ئەوا بێگومان ئەیاندۆزێتەوە و ئەیانخاتە جێی بیروڕا 
کۆنەکان. لەم ناوەدا ڕەنگە خودی خۆشمان لەسەر ئەو دڵنیاییە کاربکەین کە لەسەردەمی خۆماندا تا ئەو 
-وەک  ئەتوانێت  دڵنیایی کە مرۆڤ  ئاستی  بەرزترین  بوینەتەوە.  نزیک  لە هەقیقەت  جێگەیەی مومکینە، 
بونەوەرێک کە ئەشێت هەڵە بکات- بەدەستی بێنێت. هەر ئەمەیە و ڕێگەی بەدەستهێنانیشی هەر ئەوەیە.

خاڵی سەرسووڕهێنەر ئەوەیە کە خەڵکی بەگشتی بایەخ و ڕاستی ئەو هۆیانەی کە بە قازانجی وتوێژی 
زیادەڕەوی«  تا »جەمسەری  وتوێژانە  ئەم  دامێنی  ئەوەن  دژی  بەاڵم  ئەکەن،  قەبوڵ  ئەهێنرێتەوە  ئازاد 
بکێشرێت. ئەوان لە تێگەیشتنی ئەو خاڵە هەستیارە غافڵن کە تا ئەوکاتەی ئەرگۆمێنتەکانی مرۆڤێک بۆ 
لەکاتێکدا خۆیان دان  نیە. هەرەوەها سەیرە  نەبێت، بۆ هیچ حاڵەتێک باش  حاڵەتێکی زیادەڕەوی باش 
بەوەدا ئەنێن کە هیچ چارەیەک نیە بۆ نەهێشتنی گومان لەسەر ئەو بیروڕایانەی جێی گومانن، جگە لە 
ئەنجامدانی وتوێژی ئازاد لەبارەی ئەو بیروڕایانەوە، کەچی بە هیچ شێوەیەک ڕێگە بە هیچ چەندوچونێک 
لەبارەی هەندێک بنەما و بیروڕای بونیادیەوە نادەن، چونکە بڕوایان وایە ئەو بنەما و بیروڕایانە بێئەندازە 
بەڵگەنەویستن. واتە بەڕاستیی »بەڵگەنەویستن« لەبەرئەوەی »خۆیان« لە بەڵگەنەویست بوونیان دڵنیان 
و ئەگینا بە بەڵگەنەویست دانانی بابەتێک کە نەیاری بێئەژماری هەیە )بەاڵم ڕێگەی دەرخستنی نەیارێتی لە 
هەموویان گیراوە( مانای ژێرەوەی ئەوەیە کە ئێمە و ئەو کەسانەی هاوڕامانن، بوین بە دادوەری دیاریکردنی 
»بەڵگەنەویستەکان«، دادوەرانێک کە بە بێ سەرنجدان لە بەرگری پارێزەر و بێ ئەوەی ڕێگە بدەین گوێ 

لە ئەرگۆمێنتەکانی بگیرێت، حوکمی خۆمان دەرکردووە.
لە سەدەی هەنوکەدا کە خەڵکەکەیان »بە نەبوونی باوەڕ، بەاڵم ترساو لە نەبوونی بیروباوەڕ« وەسفکردووە 
- لە سەدەیەکدا کە خەڵکەکەی دڵنیا نین لە ڕاستی ئەو بیروڕایانەی هەیانە، بەاڵم نازانن بە بێ ئەو بیروڕایانە 
چی بکەن، لە سەدەیەکی وادا ئەو بەڵگانەی بەشێوەی ئاسایی بۆ پاراستنی بیروڕایەک لەبەرامبەر هێرشی 
گشتیدا ئەهێنرێنەوە، ئەوەندەی پابەندە بە دەرخستنی گرنگی ئەو بیروڕایە بۆ کۆمەڵگا، ئەوەندە پابەند نیە 
بە سەلماندنی ڕاستی بیروڕاکە. ئەوانەی ئەم بۆچونەیان هەیە ئەڵێن هەندێک لە بیروڕا و بنەما مەزهەبیەکان 
ئەگەرچی زۆر پێویستیش نەبن یان لە پێویستیە سەرەکیەکان نەبن، بەاڵم لەبەرئەوەی بۆ خۆشبەختی مرۆڤ 
سودمەندن، ئەوا ئەرکی سەرشانی حکومەتەکانە وەك چۆن پاریزگاری لە سود و بەرژەوەندیەکانی تری 
کۆمەڵگا ئەکەن، ئەمجۆرە بیروڕایانەش بپارێزن. کاتێکیش پێی ئەم ناچاریە لە ئارادا بێت کە بەشێوەیەکی 
ڕاستەوخۆ بەشێکە لە ئەرکەکانی حکومەت، ئەو هەستی بەرپرسیارتیەی کە حکومەتەکان ڕێگەپێدراو ئەکات 
)بەاڵم ناچاریان ناکات(، کار لەسەر بیروڕایەک بکەن کە نەریت و بیروڕای دێرینی مرۆڤایەتی ئەیسەلمێنێت، 
هەڵە  قابیلی  بە  خۆیان  هەڵسەنگاندنی  کۆمەڵگا  بەرژەوەندیەکانی  پارێزەرانی  نیە  ئەوە  بەمانای  هەرگیز 
کە  کردۆتەوە  بیریان  هەروا  خەڵکی  لە  زۆرێکیش  و  ئەهێنرێتەوە  ئەرگومێنت  زۆرجار  هەروەها  نەزانن.  
هیچکەس جگە لە خەڵکی بەد ئارەزوو ناکات ئەم بیروڕا تەندروست و سودبەخشانە الواز بێت، مادام واشە 
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هیچ زیانێکی تیا نیە کە ئێمە ئەم خەڵكە بەدە لە جێی خۆیان دانیشێنین و قەدەغەی ئەو شتانە بکەین 
کە تەنها ئەمجۆرە خەڵكە ئارەزووی هاتنە دی ئەکەن. ئەمجۆرە بیرکردنەوەیە سیمای وتوێژەکە ئەگۆڕێت و 
پاساو بۆ ڕێگرتن لە وتوێژی ئازاد نەک لەسەر بناغەی »دروستی« ئەو ڕوانینانەی کە وتوێژەکە لە دەوریان 
ئەسوڕێتەوە، بەڵکو لەسەر بناغەی »سودمەندی« ئەهێنێتەوە. ئەو کەسانەی ئەم ئەرگومێنتە ئەهێننەوە 
دڵیان بەوە خۆشە کە بەرپرسیاری ئەو تۆمەتەیان لە خۆیان دوورخستۆتەوە کە بونەتە دادوەری بیروڕای 
ئەوانی تر و خۆیان لە هەڵە بە دوور ئەزانن، بەاڵم لەوە ئەچێت ئەمانە ئەوە نەبینن کە لەژێر تیشکی ئەم 
ئەرگۆمێنتەدا تۆمەتی »قابیلی هەڵەنەکردن« تەنها جێگەی خۆی گۆڕیوە و چرای وتوێژ لەم خانەیەوە بۆ 
ئەوی تر براوە، چونکە »سودمەندی« بیروڕایەک، خۆی بیروڕایەکە و بەهەمان ئەندازەی بیروڕاکە خۆی 
جێگەی وتوێژە. لە ڕووی بنەماییەوە سەلماندنی ئەوەی فاڵن بیروڕا بۆ کۆمەڵگا زیانبەخشە، هیچ جیاوازی 
نیە لەگەڵ سەلماندنی هەڵەی ئەو بیروڕایەدا و لە هەردوو حاڵەتەکەدا مادام ڕێگە بە بیروڕای قەدەغەکراو 
نەدرێت کە بەرگری لە خۆی بکات، هەرجۆرە بڕیارێکی نەگونجاو لەبارەیەوە بگیرێت، بێهودەیە و ناکۆکە بە 
بنەماکانی ئازادی. ڕاستیی هەر بیروڕایەک بەشێکە لە سودمەندی ئەو بیروڕایە و ئەگەر کەسێک بەڕاستیی 
ویستبێتی بزانێت کە ئایا باوەڕکردن بە بیروڕایەک باشە یان نا، چۆن ئەکرێت باسکردنی ڕاستیی یان هەڵەی 

ئەو بیروڕایە بکرێتە دەرەوە؟
ناتوانێت  بەڕاستیی  بێت،  هەقیقەت  پێچەوانەی  بیروڕایەک  هەر  ئەڵێن  ئێمە  بە  جیهان  پیاوانی  باشترین 
کاتێک  بگیرێت  کەسانە  لەو  لە شکاتکردن  ڕێگە  ئەکرێت  ئایا  قسەیەدا  ئەم  بەرامبەر  لە  بێت.  سودمەند 
سەرزەنشت باران ئەکرێن کە بۆچی فاڵن بیرکردنەوەیان بە درۆ داناوە کە لە ڕوانگەی کەسانێکەوە سودمەند 
بووە؟ ئاخر چۆن ئەکرێت چاوەڕوانی ئەوە لەمانە بکرێت کە بیرکردنەوە یان بیروڕایەک کە خۆیان بە هەڵەی 
ئەزانن، بە سودمەند بژمێرن؟ کەسانێک کە بیروڕای باویان قەبوڵکردووە، هەرگیز لەوە غافڵ نین کە لە 
شکاتی داواکاران زۆرترین سود بە قازانجی خۆیان وەربگرن. کاتێک ڕووبەڕووی ئەم گروپە ئەبیتەوە ئەبینیت 
کە مەسەلەی »سودمەندی« بەشێوەیەکی تەواو جیاواز لە مەسەلەی »هەقیقەت« دانانێن. بەپێچەوانەوە 
لەسەر ئەو ئەرگۆمێنتە ئەڕۆنە پێشێ کە لەبەرئەوەی دیدی »ئەوان« خودی هەقیقەتە، ئەوا زانین یان 
بڕوابوون پێی ئەوەندە پێویستە. بەاڵم کاتێک ئەرگۆمێنتێکی وا تەنها یەک الیەنی مەسەلەکە بەکاری بهێنێت 
و الیەنەکی تر مافی بەکارهێنانی نەبێت، چۆن ئەکرێت بە ویژدانەوە تاوتوێی مەسەلەی سودمەندی بکەین؟ 
ئەگەر ڕاستیی مەسەلەکەمان بوێت، کاتێک یاسا یان هەستی گشتی ڕێگە نادات چەندوچون لەسەر ڕاستیی 
بیروڕایەک بکرێت، هەمان ئەو یاسا و هەستە ڕێگە بەوەش نادەن کە کەس سودمەندی ئەم بیروڕایە بە درۆ 
بخاتەوە. ئەوپەڕی ڕێگەدان کە ئەشێت لەم دۆخەدا بە نەیاران بدرێت، ئەوەیە کە گومان لەبارەی پێویستی 

ڕەهای ئەو بیروڕایەوە بکەن یان ئەوەی توشی تاوانی ڕەدکردنەوەی ئەو بیروڕایە بن.
بۆ ئەوەی زیانی ئەم مەسەلەیە واتە ڕێگرتن لە باڵوبونەوە و دەربڕینی بیروڕا )تەنها لەبەرئەوەی ئێمە بە 
هەڵسەنگاندنی خۆمان بە هەڵەمان زانییوە( بەشێوەیەکی بەرجەستەتر دەرکەوێت، وا باشە کە باسکردن 
لەبارەی ئەم مەسەلەیەوە سنوردار بکەین بە مەسەلەیەکی تایبەت و واقعی. من وای بە باش ئەزانم کە 
بۆ ئەم مەسەلەیە حاڵەتێکی تایبەت کە ئەوەندەش لە قازانجی من نیە هەڵبژێرم. کەوابوو ڕێگە بدەن وای 
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دابنێن ئەو بیروڕایەی ئەمانەوێت رەدی بکەینەوە بەشێک بێت لە بنەما سەرەکیەکانی دین )وەک بڕوابوون 
بە خودا، بڕوابوون بەو دنیا( یان یەکێک لەو بنەما ئەخالقیانە بێت کە لەالیەن هەموانەوە قەبوڵکراوە. لەسەر 
ئەم جۆرە بابەتانە جەنگکردن لەگەڵ نەیاراندا هەر لە سەرەتاوە ئیمتیازێکی گەورە بە حەریفێکی بێویژدان 
ئەدات. چونکە بێگومان ئەڵیت )زۆرێکیش کە بەگشتی بێ ویژدان نین، لەناوەڕۆکدا هەمان قسەی ئەو دوبارە 
ئەکەنەوە(: »واتە ئەو بیروڕایانەی کە بە پێی پێویست لە ڕاستیبونی دڵنیان و ئەتانەوێت لەژیر پەردەی 
یاسادا بپارێزرێت هەر ئەمانەن؟ نکوڵیکردن لە خودا و ئەو دنیا؟ ئایا بڕوابوون بە خودا و دڵنیابوون لە 
باوەڕ، ماناکەی الی ئێوە ئەوەیە کە باوەڕدارانی خوداناس و ئەوانەی لە دۆزەخ و بەهەشت ئەترسن، خۆیان 
لەسەرو هەڵەکردنەوە ئەبینن؟« ئەمجۆرە وەاڵمدانەوانە بەئاشکرا ئەوە ئەگەیەنێت کە مەبەستی باسەکەی 

من بە باشی دەرک نەکراوە یان نەیاران ئەیانەوێت خراپ تەفسیری بکەن.
کاتێک ئەڵێین خاوەنانی فاڵن بیروڕا خۆیان بە دوور لە هەڵە ئەبینن، مەبەستم دڵنیابونیان نیە لە ڕاستی 
بە  ئەوە  ئەوەیە کە مافی  بەڵکو  بێت(  بڕوایە هەرچیەک  ئەو  قەبوڵیان کردووە )ئێستا  بڕوایەی کە  ئەو 
خۆیان ئەدەن بڕیاری سەپاندنی بەسەر خەڵكانی دیدا بدەن، بێ ئەوەی ڕێگە بەو خەڵکە بدەن گوێیان لەو 
ئەرگۆمێنەتانە بێت کە دژی بەو بیروڕایانە ئەهێنرێتەوە. منیش ئەمجۆرە کارە چەند بە قازانجی پیرۆزترین 

بیروڕاکانی خۆشم بێت، هەر بەهەمان توندی بەهەڵە ئەزانم.
هەرچەند تاکێکی دەسەاڵتداریان بەشێوەیەکی پۆزەتیڤ قەناعەت پێکردبێت کە نەک هەر بیروڕایەک هەڵەیە، 
بەڕاست  و  ڕۆیشتبن  زیاتر  لەمەش  تەنانەت  و  زیانبەخشە،  و  وێرانکارانە  زۆر  دەرئەنجامەکانیشی  بەڵکو 
کەسێکی  لێدێت،  بێ خودایی  و  یاخیبون  بۆنی  و  ئەخالقە«  بیروڕایە »دژی  ئەو  کە  پێهێنابێت  بڕوایان 
لەمچەشنە تەنانەت گریمان لەالیەن ڕای گشتیشەوە پشتگیری بکرێت، مافی ئەوەی نیە لەسەر بنەمای بڕیار 
و هەڵسەنگاندنی خۆی، بەرگریکردن لەبیروڕایەک قەدەغە بکات و ئەگەر توشی ئەم بێویژدانیە بوو، تۆمەتی 
»هەڵەنەکردنی« خۆی بە کردەوە پیشانداوە، و منیش دژی ئەم کارەم، نەک هەر سەبارەت بەم حاڵەتە 
هەاڵنەی  ئەو  کە سەرجەم  پیشانیداوە  مێژوویی  ئەزمونی  لەهەموو حاڵەتەکاندا. چونکە  بەڵکو  تایبەتیە، 
پیاوانی دەسەاڵتدارانی یەک نەوە ئەیکەن و سەرسووڕمان و ترسی نەوەکانی ئایندە ئەوروژێنێت، ڕێک لەم 
ساتەوەختانەدا ڕووئەدەن. بەسەرهاتی ژیانی مرۆڤ پڕە لەم یادەوەریە تااڵنە، و زۆر لەو حاڵەتانە پیشان 
ئەدات کە قامچی یاسایان بەکارهێناوە بۆئەوەی باشترین پیاوەکان و شەریفترین بنەما و بیروڕای سەردەمێک 
لە ڕەگەوە هەڵکێشن. سەرکەوتنی ئەمجۆرە کارانە )تا ئەو جێگەیەی پەیوەندی بە چارەنووسی ئەوجۆرە 
پیاوانەوە هەیە( هەمیشە جێی ئەسەف بووە. گەرچی بەشیک لەو بنەما و ڕوانینانە هەروا بەجێماون بۆ ئەوەی 
ئەمڕۆ )وەک ئەوەی خەیاڵێکی گاڵتەپێکردن لەئارادا بووبێت( بۆ بەرگریکردن لەڕەفتارە هاوشێوەکانی ئەو 
کەسانەی بە هەمان بنەما و ڕوانین یان لە تەفسیری قەبوڵکراوی ئەوان یاخی ئەبن، سودی لێوەربگیرێت.

گێڕانەوەی ئەو بەسەرهاتە خەمناکە هەرگیز بێ سود نیە کە سەردەمێک پیاوێک هەبوو بەناوی سوقراتەوە 
کە لەنێوان ئەو و بەرپرسیارە یاساییەکانی واڵتدا کە لەالیەن ڕای گشتیەوە پشتگیری ئەکران، پێکدادانێک 
ڕویدا کە فەرامۆش ناکرێت. ئەم پیاوە لە واڵتێکدا ژیا و لەسەدەیەکدا لەدایک بوو کە هەردووکیان شکۆیەکی 
باشتر  لەهەموو کەس  بیران کە سوقرات و سەدەی سوقراتیان  لە خاوەن  ژمارەیەک  و  تایبەتیان هەبوو 
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ئەناسی، هەموویان وەک کەسێک ناساندیان کە خاوەن باشترین فەزیلەتەکانی مرۆڤە. ئێمەش وەک مامۆستا 
و فێرکارێکی مەزنی ئەو سەردەمە ئەیناسین کە پەروەردەکەری باشترین فێرکارانی مرۆڤ و سەرچاوەی 
ئیلهامە گەورەکانی ئەفاڵتۆن و ئەرستۆ بووە، کە ئەم دوو فەیلەسوفەی دوایی بە سەرچاوەی پرشنگداری 
هەموو جۆرە فەلسەفەیەک ئەژمێرێن کە لە کۆنەوە بە ئێمە گەیشتووە. ئەم پیاوە مەزنە، ئەم فەیلەسوفە 
کە مامۆستا و ئیلهامدەری بیروڕا فەلسەفیەکان بووە لە سەردەمی خۆیەوە تا هەنوکە، و ناوبانگی پاش 
دوو هەزار و چەندێک ساڵ ڕۆژبەڕۆژ زیاتر ئەبێت، لە سەردەمێکدا کە بە لوتکەی کامڵبونی فکری خۆی 
هاواڵتیەکانی  هەبوو.  بەهێزی  زۆر  کە پشتیوانی  بووبۆوە  واڵتەکەی  فەرمی  بڕوای  ڕووبەڕووی  گەیشتبوو، 
بە  بڕوابوون  نەبوونی  و  بە ئەخالق  ناکۆک  بیروڕای  تاوانی خاوەندارێتی  بە  دادگایکردن سوقراتیان  پاش 
نەبوو ئەو خوایانە بە فەرمی  ئامادە  خودا مەحکومکرد و بە مەرگیان سپارد. وتیان خوانەناسە چونکە 
بناسێت کە ئەنجومەنی فەرمانڕەوای ئەوکاتە قەبوڵیان کردبوو. ئەوانەی دادگاییان کرد بەڕاستی پیشانیاندا 
)بگەڕێنەوە بۆ نامەی بەرگری سوقرات( کە ئەو بڕوای بە هیچ خوایەک نیە. بەاڵم بە خاوەنی بیروڕای ناکۆک 
بە ئەخالقیان دانا لەبەرئەوەی »بە تێز و بیروڕاکانی الوەکان گەندەڵ ئەکات«. ئەو دادگایەی سوقراتی 
دادگایی کرد هەر دوو ئەم تۆمەتەی ڕووبەڕوو کردەوە، و ئێمە بچوکترین بەڵگەمان لەبەردەستدا نیە کە 
بیسەلمێنێت دادوەرانی ئەو دادگایە مەبەستیان بوو یان بە ئەنقەست ویستویانە سوقرات بکوژن. ئەوان لە 
ڕووی بڕوا و بیروڕای پەتی خۆیانەوە )کە ئەمڕۆ ئەزانین سەرتاپا هەڵە بووە( سوقراتیان بە تاوانبار دانا و 
بەم دیاریکردنەش ژەهری مەرگیان بە پیاوێک نۆشی کە نەک هەر شایستەی مەرگ نەبوو، بەڵکو لە هەموو 

کەسە عاقڵەکانی تر زیاتر کە لەو سەدەیەدا ئەژیان، شایستەی وەرگرتنی تاجی شانازی بوو.
هەنوکە با واز لەم ڕوداوە بهێنین و باسی نمونەیەکی گرنگی تر بکەین کە دیسان هەڵەی دادوەرانی سەردەم 
پیشان ئەدات. ئەم ڕوداوە گەرچی دوای ڕوداوی تاوانبارکردنی سوقرات ڕویدا، بەاڵم باسکردنی ئەسەفێکی 
کەمتر دروست ناکات. مەبەستم ئەو ڕوداوەیە کە نزیک هەزار و هەشت سەد ساڵ لەمەوپێش لە »کالڤەری«4 
ڕویدا. لەوێ پیاوێکیان لە خاچدا کە مەزنێتی ئەخالقی کارێگەریەکی ئەوەندە سەقامگیری لە یادەوەری ئەو 
کەسانەدا بەجێهێشتووە کە شایەتی ژیان و قسەکانی بوون، کە هەنوکە هەژدە سەدەیە جیهانی مەسیحیەت 
بوو؟  چی  گوناهەکەی  دائەنوێنن.  کەسایەتیدا  لەبەردەم  سەر  و  قەبوڵیانکردووە  بااڵ«  »خوایەکی  وەک 
سوکایەتی بە پێگەی خوداوەندێتی! خەڵک لەو مێژووەدا نەک هەر خێرخوازەکەی )واتە مەسیح( خۆیان 
نەناسی، بەڵکو ئەویان ڕێک بە پێچەوانەی ئەوەی کە وتبووی وەرگرت، وەک کافرێکی کاریگەر ڕەفتاریان 
لەگەڵ کرد، لەکاتێکدا ئەمڕۆ خودی ئەو کەسانەی ئەو تۆمەتانەیان خستە پاڵ، بە کافر دائەنرێن. شێوەی 
هەستی مرۆڤایەتی لەبەرامبەر ئەم دوو کارەدا، بەتایبەتی لەبەردەم کارەساتی دووهەمدا، بۆتە هۆی ئەوەی 
باوەڕدارە بێئاگاکان. هەڵسەنگاندنێکی نادادپەروەرانە لەبارەی ئەو کەسانەوە بکەن کە دادوەری ئەو دادگایە 
بوون و حوکمی لە سێدارەدانی مەسیحیان دەرکرد. بەاڵم پێئەچێت ئەم دادوەرە بەدبەختانە خەڵکی خراپ 
نەبووبن یان النیکەم خراپتر نەبووبن لە خەڵکی ئاسایی تری دنیا. تەنانەت ئەکرێت بگوترێت کە لە زۆربەی 
Calvary )-4 ناوی گردێکی نزیک ئۆرشەلیمە کە لەسەردەمی کۆندا جێگەی لە سێدارەدانی گشتی یەهودیەکان بوو بە پێی یاساکانی 

گەلی یەهود. لەم جێگەیەدا بوو کە عیسایان لە خاچدا.
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خەڵكانی دوایی باشتر بوون. پیاوانێک بوون کە خاوەن هەستی مەزهەبی ئەخالقی و نیشتیمان پەروەری 
لەوانە  سەردەمی خۆیان بوون و ڕێک نمونەی کەسانێک بوون کە لە هەموو سەردەمەکانی مرۆڤایەتیدا، 

سەردەمی خۆمان، هەلی ئەوەیان بۆ ڕەخسا کە تەمەنێک بە حورمەت و ناوی باشەوە بەسەر بەرن. 
لە کاتی بیستنی وشەکانی مەسیحدا یەخەی خۆی دادڕی -چونکە گوێی  قەشەی گەورەی ئۆرشەلیم کە 
لەو قسانە بوو کە بە بەراورد بە بیروڕای باوی واڵتەکەی بە ڕەشترین تاوانەکان ئەژمێرا- هیچ مەبەستی 
نمایشکردن نەبوو و وە لەم حاڵەتی ترس و توڕەییەدا کە لە بیستنی ئەو قسانە توشی بوو، ڕەنگە زۆر پاک 
و بێ ڕیا بووبێت، وەک زۆرینەی خەڵکی شەریف و پاکی ئەمڕۆ هەمان هەستیان بەرامبەر ئایین و ئەو یاسا 
ئەخالقیانە هەیە کە قەبوڵیان کردووە. زۆریک لە مەسیحیەکان کە ئەمرۆ کاتێک بیر لە ڕەفتاری ئەو قەشەیە 
ئەکەنەوە پشتیان ئەلەرزێ، ئەگەر خۆیان لەو سەردەمەدا بژیانایە و وەک یەهودی بهاتنایە دنیاوە، بێگومان 
بەهەمان ئەوشێوەیە ڕەفتاریان ئەکرد کە ئەو قەشە بەدبەختە کردی. ئەو ژمارە مەسیحیە ئەرسۆزکسەی 
کە فکریان تووشی ئەو وەسوەسەیە بووە کە بەردبارانکەرانی شەهیدەکانی سەرەتای مەسیحیەت، بێگومان 
خەڵكانی بودەڵە بوون، وا باشە ئەوە بە بیر بهێنینەوە کە خودی ئەو حواریە مەزنە -واتە سن پۆل-یش 
لەسەرەتادا هاوبیر و هاوکاری ئەو دەمارگیرانە بوو کە مەسیحیەکانیان ئازار ئەدا، و هەوڵیئەدا ئەم مەزهەبە 

تازەیە لە ڕەگەوە هەڵکێشێت.
هەنوکە ڕێگەم بدەن نمونەیەکی تر لێرەدا بهێنمەوە کە لە هەموو هەڵە مێژووییەکانی تر بەرجەستەترە، 
کە  پیاوەی  ئەو  فەزیلەتی  و  عەقڵ  بە  ئەکەین  بەراورد  هەڵەیە  ئەو  قووڵی  کارێگەری  کاتێک  بەتایبەتی 
هەڵەکەی کردووە. ئەگەر بڕیار بێت لەنێوان پیاوانی بەدەسەاڵتی سەردەمی دێریندا پیاوێک هەڵبژێرین کە 
لە هەموویان باشتر و ڕۆشنبیرترە، ئەوا ئەو کەسە جگە لە مارکۆس ئۆرۆلیوسی ئیمپراتۆری ڕۆمی کۆن 

کەسی تر نیە. 
مارکۆس کە فەرمانڕەوای ڕەهای دنیای شارستانی ئەو سەردەمە بوو، لە ژیانیدا نەک هەر دادپەروەرانە 
و بە ویژدانەوە کە جێگەی بچوکترین ڕەخنە نیە حکومەتی کرد، بەڵکو دروستکەری سیفەتی وا بوو کە 
بە تێبینیکردنی ئەو پەروەردە وشکە ڕواقیەی لە مناڵیەوە وەریگرتبوو، کەمتر چاوەڕوانی ئەو سیفەتانە 
لە کەسانی وەک ئەو ئەکرێت. مارکۆس ئۆرۆلیوس یەکێک لە نەرمترین و هەستیارترین دڵەکانی هەبوو، و 
ئەو یەک دوو کەموکوڕیەی ئەیانگەڕانەوە بۆ ئەو، هەر پەیوەندی بەم سەبر و هەستیاریەوە هەبوو. بەاڵم 
نووسینەکانی کە ناوەڕۆکی بەرزترین بیروڕا ئەخالقیەکانی سەردەمی دێرینە، بە دەگمەن لەگەڵ ئەو تێزانەدا 
جیاوازە کە تایبەتە بە ئاینی مەسیحی، ئەویش بە گریمانەی ئەوەی کە لەبنەڕەتدا جیاوازیەکی هەبێت. 
ئەوەوە  لەسەردەمی  زیاتر کە  پاشایەکی مەسیحی  لەهەر  ئەخالقیەکانەوە  بیروڕا  ڕووی  لە  پیاوە کە  ئەم 
تا هەنوکە فەرمانرەوای کردووە، مەسیحی تر بوو - جگە لەوەی کە نەبوو بوو بە مەسیحی، باڵوبونەوەی 
بیروڕاکانی مەسیحیەتی قەدەغەکرد و الیەنگرانی ئەم دینەی سزادا. لەگەڵ ئەوەشدا لەسەر لوتکەی سەرجەم 
ئەو گەنجینانە ڕاوەستابوو کە تا ئەو رۆژە بەردەستی مرۆڤ کەوتووە، و فکری کراوە و ڕوون و ئازاد بوو، 
هەروەها خەسڵەتێکی سەغی و مرۆڤپەروەری هەبوو کە بووە هۆی ئەوەی هەمان ئەو ئامانجە مەزنانەی 
مەسیحیەت لە نووسینەکانیدا بهێنیتەوە، بەاڵم بەدبەختانە بوونی ئەم هەموو خەسڵەتە باشانە، ڕێگەی بۆ 
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خۆشنەکرد لەوە تێبگات دینی مەسیحیەت بۆ ڕێکخستنی ئەو دنیایەی کە ئەو لێی بەرپرسیار بوو، نەک هەر 
زیانی نیە، بەڵکو بە قازانج و چاکەی هەمان ئەو دنیایەیە. 

ئەسەفباردایە،  دۆخێکی  لە  خۆی  فەرمانڕەوای  ژێر  کۆمەڵگای  کە  کردبوو  دەستنیشان  ئەوەی  مارکۆس 
بەاڵم لەگەڵ ئەم وەسفەدا لەڕووی باوەڕ یان بەهۆی سیاسیەوە، تەسلیمی ئەو بڕوایە بوو کە ئەوەی ئەم 
کۆمەڵگایەی پێکەوە گرێداوە، باوەڕ و ڕێزگرتنە لەو پیرۆزیانەی خەڵک قەبوڵی کردون و ڕێگە نادات کە 
دۆخەکە لەوەی کە هەیە خراپتر بێت. مارکۆس ئۆرۆلیوس وەک یەکێک لە فەرمانڕەوایانی ڕەگەزی مرۆڤ 
خۆی بە بەرپرسیار ئەزانی کە نەهێڵێت چوارچێوەی کۆمەڵگا تێکبچێت. ئێستا ئەگەر ڕێگە بدرێت ئەو 
زنجیرانەی کۆمەڵگای پێکەوە گرێداوە بپچڕێت، ئیتر چۆن ئەشێت بەشە دابڕاوەکانی جارێکی تر پێکەوە 
گرێ بدرێت. مەزهەبی تازە بە ئاشکرا ئەیویست ئەم زنجیرانە بپچڕێنێت و ئەرکی ئیمپراتۆریش لەم دۆخەدا 
هیچ نەبوو جگە لەوەی یان خۆی ئەو مەزهەبە هەڵبژێرێت یان ئەوەی باڵوبوونەوەی ئەم مەزهەبە تازەیە 
قەدەغە بکات. لەبەرئەوەی فەلسەفەی ئیالهی مەسیحیەت بە بڕوای ئەم فەرمانڕەوا حەکیمە بەڕاست یان 
بەوە نەئەزانرا کە لە بنەمایەکی ئاسمانیەوە هاتبێت، و عەقڵیشی باوەڕی بە چیرۆکی خودایەک نەئەکرد 
بناغەکەی  کە  مەزهەبیە  ئەم سیستەمە  هەر  کە  بکات  ئەوە  پێشبینی  نەیئەتوانی  و  دراوە،  خاچ  لە  کە 
لەسەر ئەفسانەیەکی باوەڕپێنەکراو دامەزرابوو، ڕەنگە دواجار وەک هۆکاری تازەبوونەوە بەکار بهێنرێت کە 
زۆر پێویستی سەردەمەکەی بوو. هوشیارانە یان ناهوشیارانە فەرمانیدا دینی مەسیحیەت خامۆش بکەن 
لە  یەکێکە  من  بڕوای  بە  ئەنجامیدا،  تاجدارە  فەیلەسوفە  ئەم  هەڵەیەی  ئەو  بدەن.  سزا  پەیڕەوەکانی  و 
خەمناکترین ڕوداوەکانی مێژوو، مرۆڤ لە وێنای ئەم بابەتە بەڕاستی بەداخە کە ئەگەر مەزهەبی مەسیحیەت 
لەبری ئەوەی قوستەنتین قەبوڵیبکات و باڵوی بکاتەوە، مارکۆس ئۆرۆلیوس قەبوڵی بکردایە و بیکردایە بە 
مەزهەبی فەرمی ئیمپراتۆرەکەی، ئەوا تێز و نەریتەکانی ئەم مەزهەبە تاچەند لەگەڵ دۆخی جێی ئەسەفی 
ئێستایدا جیاواز ئەبوو. بەاڵم لەبەرئەوەی هەقیقەت نەشێوێت و مەرجی ویژدان لە بەرامبەر ئەم پیاوەدا 
ڕەچاو بکرێت، وتنی ئەو ڕاسیتە پێویستە کە خەڵکی ئەو سەردەمە بەهەمان توندی داوایان لە ئیمپڕاتۆری 
خۆیان ئەکرد رێکخستنەکانی مەسیحیەت تێکبشکێنیت و مەسیحیەکان سزا بدات کە هەنوکە مەسیحیەکان 

هەمان شت بەرامبەر ئەوانە ئەکەن بۆ ئەوەی ڕێگری لە باڵوبونەوەی تێزەکانی دژ بە مەسیحیەت بکەن.
باوەڕی هیچ بەندەیەکی مەسیحی بەوەی کە بێ خودایی هەڵەیە و ئامانجی هەڵوەشاندنەوەی کۆمەڵگایە، 
لەو بڕوایە بەهێزتر نەبوو کە خودی مارکۆس ئۆرۆلیوس لەبارەی هەڵەی دینی مەسیحیەوە هەیبوو، ئەویش 
ئامانجی دینی مەسیحی بە هەڵوەشاندنی زنجیرەکانی مانەوەی کۆمەڵگا ئەزانی. مارکۆس کە لەناو هەموو 
خەڵکانی دەسەاڵتداری سەردەمی خۆیدا زیاد لە هەموویان مومکین بوو ئاینی مەسیحیەت قەبوڵبکات، بەو 
ئەندازەیە لەڕووی هەڵەوە دژی ئەم دینە کاری کرد. کاری ئەم ئیمپراتۆرە و ئەو دەرئەنجامە خەمناکەی لێی 
کەوتەوە، ئاوێنەی پەندێکە بۆ هەموو ئەو کەسانەی دەسەاڵتیان بەدەستەوەیە و ئەیانەوێت بە دوای جێ 
پێی مارکۆس ئۆرۆلیوسدا بڕۆن. گەرچی زەحمەتە وێنای ئەوە بکەین لە سەردەمی هاوچەرخدا یان تەنانەت 
لە سەردەمەکانی داهاتوودا کەسێک هەبێت لێزانی لەڕووی عەقڵ، زانین و ئاشنابوون بە ڕەمزەکانی حیکمەت 
و فەلسەفە بگات بەئاستی ئەم حوکمڕانە حەکیمە، بەاڵم بەهەرحاڵ گەر کەسێکی واش پەیدا بێت، لێگەڕێ 
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لە هەڵەی ئانتۆنیۆسی مەزنەوە پەند وەربگرێت و ئەو بیرۆکە بێهودەیە بخاتە الوە کە فەرمانڕەوا و خەڵکی 
ئاسایی لە هەڵەکردن دوورن.

دوژمنانی ئازادی مەزهەب لەو ڕووەوە کە ئەزانن شێوازی بەکارهێنانی سزادان بۆ ڕێگری لە باڵوبوونەوەی 
ئەولیای  کاری  هەمانکاتدا  لە  ناکرێت  حاڵەتدا  لەم  چونکە   - نیە  بەرگریکردن  شایەنی  مەزهەبی  بیروڕای 
مەسیحی بسەلمێنرێت و کاری مارکۆس ئۆرۆلیوس ئەفەرۆزە بکرێت - هەر کاتێک فشاریان لێبکرێت لەگەڵ 

دوکتۆر جۆنسۆندا هاودەنگ ئەبن و ئەڵێن:
»ئەوانەی مەسیحیەکانیان سزا دا ڕاستیان کرد. سزادانی بیروڕایەک قۆناغێکی ناچاریە کە کاروانی هەقیقەت 
ئەڕوات. سزا  پیاییدا  بەو پەڕی سەرکەوتنەوە  بڕوات و هەمیشەش  پیایدا  ئەبێت  ناویست  یان  بە ویست 
یاساییەکان لەبەرامبەر هەقیقەتدا، بێ توانان و دواجار پەکیان ئەکەوێت، بەاڵم سودی گەورەیان ئەوەیە کە 

هەندێکجار بە سەرکەوتویی ڕێگە لە هەڵەی زیانبەخش ئەگرن«.
مەزهەبی  بیروڕای  کوشتنی  لە  دەمارگیر  کەسانی  کاری  بۆ  پاساوهێنانەوە  بۆ  کە  ئەرگومێنتە  ئەمجۆرە 
کەسانی تردا بەکار ئەهێنرێت، بەرادەیەک گرنگە کە ناتوانرێت بێ وەاڵم بەجێ بهێڵرێت. ئەو بیرۆکەیەی 
کۆتایی  لە سەرکەوتنی  ڕێگە  ئەم سزادانە  مەحاڵە  دادپەروەرانەیە )چونکە  بیروڕا  ئەڵێت سەرکوتکردنی 
ئەم هەقیقەتە بگرێت( ناکرێت تاوانبار بکرێت کە دوژمنی ڕاستیە تازەکانە. بەاڵم ئەو شتەی هەیە ئەوەیە 
ئەو  دۆزەرەوەی  و  ئەکەنەوە  بیر  بەمشێوەیە  کە  بگرین،  کەسانە  ئەو  ناباوی  کەرامەتی  لە  ڕێز  ناتوانین 
ڕاستیانە دووچاری ئەو چارەنوسانە ئەکەن کە ناومان هێنان. شتێک کە بێئەندازە کاریگەریی لەسەر  ژیانی 
خەڵكی جیهان دائەنێت، بریتیە لە دۆزینەوە و دەرخستنی ئەوەی کە ڕوانینیان بۆ بابەتێک کە پەیوەندی بە 
بەرژەوەندی دنیایی و ئەو دنیاوە هەیە هەڵە بووە. ئەمانە خزمەتی بچوک نین کە تاک بۆ هاوڕەگەزەکانی 
بیر  جۆنسۆن  دکتۆر  وەک  کە  ئەوانەی  بڕوای  بە  حاڵەتدا  هەندێک  لە  تەنانەت  و  بدات،  ئەنجامی  خۆی 
ئەکەنەوە، گرانبەهاترین دیاریە کە دۆزەرەوەیەکی بلیمەت ئەتوانێت بە هاوڕەگەزەکانی ببەخشێت. بەاڵم 
بەپێی بیرکردنەوەی سەرەوە شەهیدکردنی کەسانێک کە ئەمجۆرە بەرژەوەندیە مەزنە بۆ مرۆڤایەتی بەدەست 
دێنن، و ڕەفتار کردن لەگەڵیاندا وەک ترسناکترین تاوانباران، بەدبەختی یان هەڵەیەکی جێی داخ نیە کە 
کومەڵگای مرۆڤایەتی پرسەدار بکات، بەڵکو دۆخی ئاسایی سەردەمەکەیە! لەسەر بنەمای ئەم بیرکردنەوەیە 
ئەنجومەنی  لە  تازە  یاسایەکی  پێشنیارکەری  وەک  ڕێک  تازە،  هەقیقەتێکی  ڕاگەیاندکاری  یان  دۆزەرەوە 
یاسادانانی )لۆکرین(ەکان5، ئەبێت بە پەتێکەوە کە بە توندی لە گەردنی بەستراوە بوەستێت، بۆ ئەوەی گەر 
ئەنجومەنی گشتی خەڵک پاش گوێگرتن لە ئەرگۆمێنتەکانی، لەهەمان سات و هەمان جێدا، پیشنیارەکەی 
قەبوڵنەکرد، لە سێدارەی بدات. خەڵکێک کە بەرگری لەمجۆرە ڕەفتارە دڕندانە بەرامبەر بە خزمەتکارانی 
مرۆڤایەتی ئەکەن، مومکین نیە کە بەهایەکی زۆر بۆ ئەو خزمەتانە دابنێن و بڕوای خۆشم وایە کە ئەم 
بیرکردنەوانە تایبەتە بەو کەسانەی وا بیر ئەکەنەوە ڕاستیە تازەکان سەردەمێک خوازراو بوون، بەاڵم هەنوکە 

بەپێی پێویست ئەو ڕاستیانەمان هەیە.
بەاڵم بەدەر لەمانەش ئەو بیرۆکەیەی کە وەک بنەمایەکی پۆزەتیڤ سەلمێنراوە و پێمان ئەڵیت کە هەقیقەت 

Locri )-5 ناوی بەشێکی یۆنانی دێرینە کە دانیشتوانی بە کۆنترین خەڵکی یۆنان ئەژمێرێن.
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هەمیشە لە وتوێژ و ناکۆکی بە سەرکەوتووی دێتە دەرێ، یەکێکە لەو ئەفسانە دڵپەسەندانەی کە خەڵکی 
دنیا یەک لە دوای یەک ئەوەندە دوبارەی ئەکەنەوە کە دواجار بووە بە قسەیەکی ڕوون و بێکەڵک، لەکاتێکدا 
ئەزمونەکانی مرۆڤ بەتەواوی پێچەوانەی ئەم بیرۆکەیە ئەسەلمێنێت. مێژووی جیهان پڕە لەو حااڵتانەی 
کە تیایدا هەقیقەتیان بە فشار و سزادان خامۆش کردووە. لەم دۆخانەدا ئەگەر هەقیقەت بۆ هەمیشەش 
ئەهێنمەوە:  مەزهەبیەکان  بیروڕا  بۆ  نمونە  تەنها  کەوتبێت.  دوا  سەدە  چەندان  ڕەنگە  ئەوا  نەخنکابێت، 
بزوتنەوەی ڕیفۆرمی دینی النیکەم بیستجار پێش لۆسەر سەریهەڵدا و هەموو جارێک خنکاندیان. »ئارنۆڵدی 
برشیا«6یان لە سێدارەدا. »فرادۆلچینۆ«7 یان لەناوبرد. »ساوناروال«8یان ئەشکەنجەکرد و لەسێدارەیاندا. 
»ئالبی ژنس«ەکانیان خامۆش کرد و لەناویان بردن. »ڤاڵدۆیس«9ەکانیان خامۆش کرد. »لۆالرد«10ەکانیان 
توندی  بە  لە کوێ  لۆسەریش  تەنانەت پاش سەردەمی  بێدەنگ کرد. »هوسیت«11ەکانیان خامۆشکرد و 
سزای بیروڕایاندا، کاریگەری و ئەنجامی هەبوو. لە ئیسپانیا، ئیتاڵیا، لە فیالندا، لە ئیمپراتۆری نەمسا، 
بزوتنەوە ناڕازیەکانیان لە ڕەگەوە هەڵکێشا و لە ئینگلتەراش ئەگەر ماشا)مەلیکە( ماری زیندوو بوایە یان 
ئەگەر ماشا ئەلیزابیت مردبوایە، ڕەنگە چارەنوسیان وەک چارەنوسی شوێنەکانی تر بوایە. سزادانی بیروڕا 
هەمیشە سەرکەوتوو بووە، مەگەر لەو جێگە و واڵتانەی کە ژمارەی یاخیبوان زۆرتر بووە لەوەی بتوانرێت 
بە شێوەیەکی کاریگەر سزا بدرێن. هیچ مرۆڤێکی بە ویژدان ناتوانێت گومان لەو خاڵە بکات کە تەنانەت 
ئەکرا مەسیحیەتیش بەتەواوی لە پەڕەکانی )مێژووی( ڕۆمای کۆن بسڕێتەوە. مەزهەبی مەسیحیەت لەبەر 
بەردەوام  و  هەمیشەیی  بەشێوەیکی  مەسیحەیەکان  سزادانی  چونکە  سەرکەوت،  دواجار  و  باڵوبۆوە  ئەوە 
ڕوینەدا، بەڵکو هەرجارێک کە سزایان ئەدرا، قۆناغی سزادانیان کورت و لە دوای ئەوەوە قوناغێکی ئاسایشی 
بەاڵم خودی  ئەوەستا.  نە  پڕوپاگەندەکانیان  دژی  بە گشتی کەس  تیایدا  کە  پێئەکرد  دەستی  بەردەوام 
6-( Arnold of Brescia )1100-1155(چاکسازێکی دینی ئیتاڵی کە لە برشیا ئەژیا و داوای البردنی هەندێک نەریتی دینی ئەکرد و 
دژی ئەوەبوو کەنیسە موڵکی هەبێت و داوای ئەکرد قەشەکان وەک سەرەتای مەسیحەیەت بە هەژاری بژین و چاو لە ماڵی دنیا نەکەن.)و.ک(
7-( Fra Dolcino )1250-1307( ڕابەری یەکیک لە گروپە دینیە ڕیفۆرمخوازە ڕادیکاڵەکان کە هێرشی ئەکردە سەر دەسەاڵتەکانی 
قەشەکان و بانگەشەی گەڕانەوەی بۆ نەریتی سنت پۆل ئەکرد. لە سەردەمی پشکینی بیروڕادا وەک زەندیق مەحکوم کرا و لە سێدارە 

درا.)و.ک(
8-( Savonarola )1454-1498( قەشەی ئیتاڵی و ڕابەری فلۆرانس کە لەدوای خێزانی میدچیەوە ڕابەرایەتی فلۆرانسای گرتە دەست. 
سەرسەختانە دژی رێنسانس بوو کە بەردەوام خەڵکی لە ئاگری دۆزەخ و شەیتانەکان ئەترسان، ئەو قەشەیە هەموو جەژن و کەرناڤاڵ و 
سەماکردنیکی قەدەغەکرد و سەرجەم قومارخانە و کۆفیەکانی داخست و هەموو ئەمانەی کرد بە ناوەندی فێرکردنی زانستە دینیەکان. لە 
ساڵی 1497دا لەگەڵ پەیڕەواکنی خانوو بە خانوو گەڕان و هەموو ئامێرەکانی ئارایش و تابلۆ و وێنە و پەیکەر و کااڵوی ژنانە و کتیب و 
ئامێرەکانی مۆسیقا و شەترەنجی کۆکردەوە و هەمویانی لەناوەرستی شاردا گڕ تێبەردا. ئەگوترێت زۆریک لە تابلۆ گرنگەکانی رینسانس 
لەم ئاگرەدا سوتان. بەاڵم لەگەڵ سەرانی کەنیسەدا کەوتە ملمالنێ و ڕەخەنەی ئەو گەندەڵیانەی ئەکرد کە لەناو پیاوانی کەنیسە دا هەیە. 

لە ساڵی 1497دا حوکمدرا و ساڵیک دوای ئەوە وەک مورتەد ناسرا. )و.ک(
Les Vaudis )-9 گروپیکی مەسیحی کە لەگەڵ کەنیسەی کاسۆلیکیدا کێشەیان هەبوو.

Lollards )-10 گروپیکی سیاسی و دینی کە لەناوەڕاستی سەدەی چواردەدا دروستبوو. ئەم گروپە ڕەخنەیان لە کەنیسەی کاسۆلیکی 
هەبوو و بڕواین وابوو سەرچاوەی دین کتێبی پیرۆزە نەک مەرجەعە دینیەکان. 

hussites )-11 سزادراوەکان هەموویان تاک و گروپی  ناڕازی بوون کە لە قۆناغی جیاوازدا دژی ستەمی مەزهەبی پاپەکان ڕاپەڕین و 
هەموویان بە فەرمانی ڤاتیکان لە سێدارە دران یان ناچارکران مەزهەبەکەیان بگۆڕن )و.ف(
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ئەو قسەیە کە هەقیقەت لەبەرئەوەی کە هەقیقەتە، خاوەنی هێزێکی ناوەکیە کە بە هەڵە نەبەخشراوە، و 
دواجار ئەم هەقیقەتە بەسەر تەلی دڕکاوی زیندان و دەهلیزە تاریکەکانیدا سەرئەکەوێت، لە خەیاڵێک زیاتر 
نیە. دەمارگیری خەڵک بۆ ڕێبازی هەڵە لە دەمارگیریان بۆ هەقیقەت کەمتر نیە و ئەگەر بە پێی پێویست 
بە  هەردوکیان  باڵوبونەوەی  بهێنرێت،  بەکار  بەرامبەریان  کۆمەاڵیەتی  تەنانەت سزادانی  یاسایی،  سزادانی 
تەواوی ڕائەوەستێنێت. بەاڵم ئیمتیازی ڕاستەقینەی هەقیقەت لەوەدایە کە بیروڕای ڕاست ئەگەر یەکجار یان 
دووجار یان چەندین جار خامۆش بکرێت، ئەوا بە درێژای سەدەکانی دوایی کەسانێک پەیدا ئەبن کە دوبارە 
بیدۆزنەوە و ئەم دۆخە هەروا بەردەوام ئەبێت تا ئەوکاتەی یەکێک لە دەرکەوتە تازەکانی ئەو بیروڕایە لە 
سەردەمێکی گونجاودا جێی خۆی ئەکاتەوە کە تیاییدا بەهۆی بارودۆخی گونجاوەوە، بیروڕای زیندوو بوەوە 
لە سزادان ڕزگاری ئەبێت و ئەوەندە لە گەزەندی بیروڕا کوژان ئەپاریزرێت، تا بناغەکانی بەهێز و پتەو 

ئەکات و هێرشی نەیارەکانی بە سەرکەوتویی بەرپەرچئەداتەوە.
ناڕازیەکان ئەڵێن: »ئێمە ئێستا ئەو کەسانە ڕەوانەی مەرگ ناکەین کە خەڵک بە بیروڕای تازە ئاشنا ئەکەن، 
و وەک باوانمان نین کە پێغەمبەرەکانیان ئەکوشت. بەپێچەوانەوە مەرقەد و ئارامگایان بۆ دروستئەکەین«. 
ناکوژین، چونکە خۆشبەختانە ئەمرۆ ئەو  بیروڕا  نەیارەکانی  ئیتر ئێمە یاخیبوانی مەزهەبی و  ڕاستە کە 
بەکار  کەسیان-  دزێوترین  دژی  -تەنانەت  بیروڕایانە  ئەمجۆرە  دژی  گشتی  ڕای  پاڵپشتی  بە  سزایانەی 
ئەهێنرێت، ئەوەندە توند نیە کە بتوانێت خاوەنانی ئەو بڕوایانە لەناو ببات یان بفەوتێنێت. بەاڵم لەگەڵ 
سەرجەم ئەم وردەکاریانەدا وا باشترە خۆمان هەڵنەخەڵەتێنین، چونکە هەقیقەتی مەسەلەکە ئەوەیە ئێمە 
هێشتا خۆمان لە ئالودەبون بە سزادانی یاسایی ڕزگار نەکردووە. هێشتا بە پێی یاساکانی ئینگلتەرا ئەشێت  
بە تۆمەتی بوونی بیروڕا یان النیکەم دەربڕینی ئەم بیروڕایە سزای خەلک بدرێت، و جێبەجێکردنی ئەم 
سزایەش لە کرداردا تەنانەت لەم ڕۆژگارانەی خۆماندا بێ پێشینە نیە کە بتوانریت بگوترێت هاوشێوەکانی 

بەهامان توندی و دڵرەقی سەردەمی دێرینەوە لە هەلێکدا سەرلەنوێ دەست پێئەکاتەوە.
لە ساڵی 1857 دا لە دادگای شارۆچکەی کۆرنڤال پیاوێکی بەدبەخت و بێدەسەاڵت12 کە ڕەفتارەکانی لە 
هەموو مەسەلەکانی ژیاندا ڕاست و ئاسایی بووە، بە تاوانی ئەوەی قسەی سوکایەتیئامێزی دژی مەسیحیەت 
کردووە و هەروەها لەسەر هەمان بابەت نووسینی توانجئامێزی لەسەر دەرگایەکی ئاسنی نووسیوە، بە بیست 
و یەک مانگ زیندانیکردن مەحکوم کرا. مانگێک پاش ئەم مەسەلەیە، لە دوو بۆنەی جیاوازدا سەالحیەتی 
دوو پیاوی تر13 بۆ قەبوڵکردن لە ئەنجومەنی داددا ڕەد کرایەوە و یەکێکیان بە توندی لە الیەن دادوەر و 
پارێزانەوە سوکایەتی پێکرا. بۆچی؟ چونکە هەردوکیان بەوپەڕی ڕاستگۆییەوە لەبەردەم دادگادا ڕایانگەیاند 
کە بڕوایان بە هیچ باوەڕ و بیروڕایەکی دینی نیە. دواجار کەسی سێهەم14 کە بێگانە بوو هەر لەبەر هەمان 
12-( تۆماس پۆلی ) Thomas pooley( مێژووی حوکمدان سی و یەکی تەموزی 1857 لە کانونی یەکەمی هەمان ساڵدا لیبوردنی 

سەڵتەنەتی گرتیەوە.
Ed-( مێژووی حوکمدان حەڤدەی ئابی 1859 و ئیدوارد تروالو )George Jacob  Holyoake(  ژۆرژ ژاکۆب هالی ئۆک )-13

ward Truelove( مێژژوی حوکمدان تەموز 1857.
14-( بارۆن دۆ گالیشن )Baron de Gleischem( مێژوو و شوینی حوکمدان دادگای بنکەی پاسەوانی شەقامی مال بۆرۆ -چواری 

ئابی 1857.
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هۆ کە بڕوای بە مەزهەب نەبوو، لەو شکاتە نەکۆڵرایەوە کە دزیان لێکردووە. لێنەکۆڵینەوە لە شکاتی ئەم 
پیاوە بەو بنەما دادوەریە ئەنجامدرا کە ئەڵێت کەسێک کە بڕوای بە خوا نیە )جا هەر خوایەک بێت کێشە 
نیە( و بڕوای بەدنیای دوایی نیە، ڕێگەی نیە شایەتی لە دادگادا بدات. ناوەڕۆکی ئەم بنەمایە لە کرداردا 
جیاوازی لەگەڵ ئەوەدا نیە کە ئێمە ئەمجۆرە کەسانە لە مافە مەدەنیەکانیان بێبەش بکەین و داوا لە دادگا 
یاساییەکانی واڵت بکەین کە پاریزگاریان لێنەکەن. بە دەربڕینێکی تر نەک هەر ئەکرێت دەست بەسەر ماڵ 
و سامانی ئەمجۆرە کەسانەدا بێ هیچ دوودڵیەک بگیرێت یان زیانیان پی بگەیەنرێت )ئەگەر بەڕێکەوت 
کەسێکی جگە لە خودی زیانلێکراو یان کەسانێک کە بیروڕای هاوشێوەیان هەیە لە شوێنی ڕوداوەکاندا 
ئامادە نەبن( بەڵکو لە دۆخی هاوشێوەدا ئەکرێت دەستدرێژی بۆ سەر گیان و ماڵی هەر کەسێک بکرێت و 
دڵنیا بین کە شکاتەکەی بە هیچ شتێک ناگات، چونکە هەر بەڵگەیەک دژی دەستدرێژیکەران بهێنرێتەوە، 

لە دادگادا رەد ئەکرێتەوە.
لێنەکۆڵینەوە لە شایەتی ئەمجۆرە کەسانە لەسەر ئەو گریمانەیە دامەزراوە کە سوێند خواردنی کەسێک کە 
بڕوای بەو دنیا نیە، بی نرخە. ئەم بانگەشەیە دەریئەخات ئەوانەی قەبوڵیان کردووە زۆر لە مێژووی جیهان 
بی ئاگان، چونکە لە ڕووی مێژوویەوە هیچ گومان لەوەدا نیە کە ژمارەیەکی زۆری کافر و بێ دینەکانی 
سەدەکانی ڕابردوو، بە شەریفی و پاکیەتی بەناوبانگ بوون و هەرکەسێک کە کەمێک ئاگاداری مێژووی ژیانی 
کەسانی مەزن بێت، بێگومان ئەزانیت کە زۆرێک لە ناودارانی جیهان کە هەم لە ڕووی فەزیلەتی شەخسیەوە 
و هەم لە ڕووی ئەو ئامانجانەوە کە لە ژیاندا بەدوایەوەن، ناسراو بوون و بە ئاشکرا بەوە بەناوبانگ بوون کە 
بڕوایان بە خوا و دین نەبووە و النیکەم هاوڕێ نزیکەکانیان ئاگایان لەم نهێنیە هەبووە. بەدەر لەمەش ئەم 
بنەما دادوەریە خەسڵەتێکی خۆشکێنی هەیە و ئامانجی خۆی بە کردەوە پیشێل ئەکات، چونکە لە الیەک 
وا دەریئەخات کە ئەو کەسانەی بڕوایان بە خوا نیە، بێگومان درۆزنن و لەالیەکی ترەوە شایەتی کەسانێک 
کە لەدەروندا بڕوایان بە خودا نیە، بەاڵم ئامادەن درۆ بکەن و خۆیان وەک خواناس بناسێنن قەبوڵئەکات. 
بە دەربڕینیکی تر لە دادگاکانی ئێمەدا شایەتی ئەو ژمارە لە شایەتە ڕەد ئەکرێتەوە کە لەبەر شەهامەتی 
ئەخالقی لە بەرپرسیارێتی قەبوڵکردنی پێشهاتەکانی کاری خۆیان و گوێ لێبوون لە سەرزەنشتی کۆمەڵگا 

ڕاناکەن و ئەمە لەوە بە باشتر ئەزانن کە بڕوا یان مەسەلەیەک بسەلمێنن کە بڕوایان پێ نیە.
لێرەوە پاراستنی بنەمایەک کە ئەوەندە نالۆژیکی و بۆگەن و بی بناغەیی خۆی )تا ئەو جێگەیە پەیوەندی 
بە مەبەستە ڕاگەیەنراوەکانیەوە هەیە( بە ئاشکرا سەلماندووە، مانایەکی نیە جگە لەوەی کە میراتێکی 
دزێوی دادوەری کە یادگاری سەردەمی سزادانی بیروڕایە، هەروا لە ناوەخنی یاساکانی ئینگلتەرەدا ماوە. 
بۆ  بەڵکو  بۆ بێ دینەکان،  ڕائەوەستێت، نەک هەر  لە پشتیەوە  ئەو فەلسەفەی  دادوەریە و  بنەما  ئەم 
باوەڕدارانیش سوکایەتی پێکەرە، چونکە گەر گریمانەکە لەسەر ئەوە بێت کە ئەو کەسانەی بڕوایان بە 
ئەو دنیا نیە بێگومان درۆ ئەکەن، ئەنجامی لۆژیکی ئەمە ئەوەیە کە ئەوانەی بڕوایان بەو دنیا هەیە ئەگەر 
لە  تەنها  ڕاستگۆییان  ناکەن(  درۆ  کە  ئەوەی  گریمانەی  بە  )ئەویش  ناکەن  درۆ  بیروڕایە  وتنی  لەکاتی 
ترسی ئاگری دۆزەخە. لێرەوە ئەگەر وابزانین کە ئەو تیۆرەیەی داهێنەران و پشتیوانانی ئەم بنەمایە بۆ 
فەزیەلەتە مەسیحیەکان دایان ناوە، دەرئەنجامی ویژدانی ڕەنجاوی خۆیانە، هیچ زیانێکمان لە بەهای ئەم 
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بنەمایە نەداوە. ئەمجۆرە بنەمایانە ئەگەر بە وردی سەیر بکرێت، پاشماوەی زیندووی کۆمەڵێک بیروڕای 
بیروڕا بگەیەنێت،  ئارەزووی سزادانی  بەرلەوەی  مردووە و بەڕاستی ئەتوانرێت بگوترێت کە پاراستنیان 
ئەو الوازی و نەخۆشیە فکریە ئەگەیەنێت کە لەناو ئینگلیزەکاندا باڵوە: الوازیەک کە ئەبێتە هۆی ئەوەی 
چیدی  ئەبینن  کە  )کاتێک  هەڵە  نەریتێکی  یان  بیروڕایەک  پارچەکانی  پاراستنی  لە  لەزەت  خەڵکی 
زەمانەتێک  هیچجۆرە  بەدبەختانە  بەاڵم  وەرئەگرن.  نیە(  مومکین  بیروڕایە  و  نەریت  ئەو  جێبەجێکردنی 
لەم واڵتەدا نیە کە وەستانی ئەمجۆرە داب و نەریتە ناشرینەی سزادان کە بە ئەندازەی تەمەنی نەوەیەک 
نەریتە  زیندووکردنەوەی  بۆ  هەواڵنەی  ئەو  ئێستادا  سەدەی  لە  بێت.  بەردەوام  هەروا  بووە،  بەردەوام 
زیانبەخشەکانی ڕابردوو، بەهەمان ئەندازە ڕوکەشی ئارامی ژیان ئەشڵەژێنێت کە هەوڵدان بۆ ئاشناکردنی 

خەڵك بە شتە تازەکان کە هەڵگری خێر و بەرژەوەندیانە.
بۆ نمونە ئەو دۆخەی ئەمرۆ خەڵک شانازی پێوە ئەکەن و ناویان ناوە ڕاچەنینی مەزهەبی، بەگشتی لە 
هوشیاری خەڵکی نەخوێندەواردا مانای دەمارگیری مەزهەبی هەیە و لەبەرئەوەش کە پاڵنەری نالێبوردن 
بەشێوەیەکی هەمیشەیی لە ئینگلتەرادا هەیە -چونکە بناغەی ئەم پاڵنەرە لە ناوەخنی چینی دووهەمی ئەم 
واڵتەدا هەمیشە هەیە - بە کەمێک وروژاندن ئەکرێت بوروژینرێن بۆ ئەوەی ئەو کەس و بیروڕایانەی هەمیشە 

لە ڕوانگەی ئەواندا ئامانجیکی گونجاون بۆ سزادان، بەکردەوە سزا بدەن15.
15- (بۆ دیاریکردنی ئەم مەترسیە ئەکریت پەند لەو هەستانە وەربگیرێت کە لەکاتی شۆرشی هنددا لەم واڵتە وروژا و ئەم هەستانەش بوو کە 
خراپترین خەسلەتەکانی ئیمەی ئاشکرا کرد، ئەکرێت توندڕەوی کەسانی دەمارگیر و شارالتانەکان وەک کۆمەڵێک دەرکەوتە کە زۆر گرنگ نین 
فەرمۆش بکرێن. بەاڵم سەرانی گروپی عیساوی ئەم واڵتە ئەو بنەمایەی کە بە ڕوکەش ئەبێت بناغەی حکومەتی ئێمە بێت بەسەر هندۆس و 
موسوڵمانەکاندا بەم ناوەڕۆکە ڕاگەیاند کە هەر قوتابخانیەک ئەنجیلی تیا نەخوێنرێت، نابێت لەالیەن دەوڵەتەوە یارمەتی دارایی بدرێت. ئەنجامی 
زۆردارانە و ناچارانەی ئەم حوکمە ئەوەیە کە لە ئایندەدا دەوڵەت هیچ کار و بەرپرسیارێتیەکی بەرانبەر بە هیچ کەس جگە لەوانە نیە کە 
مەسیحین یان ئامادەیی ئەوەیان تیایە ببنە مەسیحی. بەپێی ڕاپۆرتێک کە لەبەردەستدایە یەکێک لە هاوکارانی وەزارەتێکی ئێمە لە وتەیەکدا 
کە لە بازنەی هەڵبژاردنی خۆیدا لە 12 تەموزی 1857 دا پێشکەشی کردووە لەبارەی مەزهەبی سەدملیۆن موسڵمان و هندیەوە کە سەر بە 
ئینگلەتەران وتوێتی: »ئەو ئەنجامەی دەوڵەتی ئینگلتەرا لە تەحەمولی دین و مەزهەبی ئەمانە وەرگرتووە )کە شتێکی جیا لە خورافات نیە 
کە ناویان ناوە مەزهەب(، بەرهەمهێنانی بەدناو و شکانی شکۆی ئینگلتەرا و ڕێگرتن بووە لە نەشونمای تەندروستی مەسیحیەت لە هندستاندا. 
تەحەمولی باوەڕ و بیروڕای مەزهەبی ئەوانی تر پتەوترین بناغەی ئازادیە مەزهەبیەکان لەم واڵتدا پیک ئەهێنێت، بەاڵم ئەبێ چاودێری بکەین 

و ڕێگە نەدەین کە ئەم هندی و موسڵمانانە کەڵکی خراپ لە ناوی پڕ بەهای »تەحەمول« وەربگرن..«
مانای تەحەمول و لیبوردن بەرامبەر دین و مەزهەبەکانی تر )بەپێی تیگەیشتنی ئەم پیاوە سیاسیە( ئازادی کامڵی ستایش و پەرەستنە 

بۆ هەموو کەسێک، بەو مەرجەی ئەوانەی ئەپەرستن هەمویان مەسیحی بن و سەرەڕای جیاوازیەکانیان بنەمایەکی هاوبەش بپەرستن.
مەبەستم لە هینانەوەی ئەم نمونەیە ڕاکێشانی سەرنجی خوێنەرە بۆ ئەو ڕاستیە کە پیاویک کە دەوڵەتی ئەو کاتە)ئەویش دەوڵەتیکی 
لیبرال( وەک کەسێکی شایستە بۆ یەکێک لە گرنگترین پۆستە دەوڵەتیەکانی ئەم واڵتە پااڵوتووە، لە ناوەخنی قسەکانیدا ئەو بیروڕایە 
هەیە کە باوەڕ و مەزهەبی هەموو ئەانەی بڕوایان بە )خوداوەندێتی مەسیح نیە( هەڵەیە و قابیلی تەحەمولکردن نیە. هەنوکە ئەبێت 
پاش ئەم دیمەنە دزێوە ئایا دیسان کەسێک هەیە زیادەڕەوی لەو خەیاڵە هەڵەیەدا بکات کە نەریتی سزادانی مەزهەبیی لەنیوان ئێمەی 

ئینگلیزیەکاندا نەماوە و هەرگیزیش ناگەڕێتەوە

بەشێک لە فەسڵی دووهەمی ئەم کتێبەی خوارەوە:
جان ستیوارت میل: رسالە دربارە ازادی. ترجمە: جواد شیخ االسالمی. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 
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جۆن لۆک
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جۆنلوكباوكیلیبرالیزم

نووسینی : یۆهان نۆربێری 
و. له سویدییه وه : ئه ژین عبدالخالق

جۆن لوك )1632-1704( به  باوكی  لیبرالیزم ناو ده برێت، كاره  سیاسییه  سه ره كییه كانیشی هه ندێكجار به  
»كتێبی  پیرۆزی  لیبرالیزم« ناوده برێت. بێگومان ڕاستیه كیش له پشت ئه و ناوزه ندكردنه وه  هه یه . بێگومان 
به   پێویستی   مرۆڤ  بۆچی   ڕوونیكرده وه ،  سیسته ماتیك  به شێوه یه كی   یه كه مجار  بۆ  بوو  لوك  جۆن  ئه وه  
ئازادی   پاراستنی   ده وڵه ت،  ئه ركی   تاكه   بۆچی   سروشتییه ؟  مافێكی   خاوه ندارێتی   مافی   بۆچی   ئازادییه ؟ 

ئێمه یه ؟ له كاتێكیشدا ده بێت ده وڵه ت ئه م پارێزگاری  و پاراستنه  بۆ هاواڵتیان دابین بكات، كه چی  نایكات.
كه   هه بوو،  وه رچه رخانێك  له سه ر  گه وره ی   فره   كاریگه رییه كی  لوك،  جۆن  شیكردنه وانه ی   نووسین  و  ئه م 
ئه نجامه كه شی  بریتی  بوو له  له دایكبوونی  بزوتنه وه ی  لیبرالیزمی  مۆدێرن و دواتریش سه رهه ڵدانی  شۆڕشی  

ئه مریكی  به دوای  خۆیدا  هێنا. ئینجا له قۆناغی  دواتریشدا، سه رهه ڵدانی  شۆڕشی  فه ره نسیی لێكه وته وه .

ئایدیاكانیجۆنلوكلهبارهیئازادییهوه
ده ستپێده كه ن  و  مرۆڤ(ه وه   )سروشتی   تێزی   له   ئازادییه وه ،  له باره ی   لوك  جۆن  لیبرالییه كانی   تێڕوانینه  
سه رچاوه  ده گرن. لوك پێیوایه  بنچینه ی  ئه رك و ماف له مرۆڤدا خۆپاراستنه ، بۆ ئه وه ی  به گونجاوترین شێوه  

بژی  و ژیانی  خۆی  به سه ر به رێت.
به بڕوای  جۆن لوك، مرۆڤه كان له بنه ڕەتدا هه مان مۆرك  و تایبه تمه ندییان هه یه ، بێگومان مه رجیش هه یه  بۆ 
ئه و مۆرك  و تایبه تمه ندییانه . ئێمه  له گه ڵ له دایكبوونماندا، هیچ ئایدیایه ك ناهێنێن تا ڕێگای  ڕاستمان نیشان 
بدات، به اڵم هزری  ئه وه مان هه یه ، كه  باش  و خراپ له  یه ك جیابكه ینه وه ، یان بریار له سه ر شێوه  ژیانێك 

بده ین. بۆ نموونه  وه ك ئه وه ی  له  پڕۆسه ی  به رهه مهێنان  و بازرگانیدا ده بینرێت.
هه ڵسوكه وتی  و  به كاربهێنێت   خۆی   هزری   در وستیشه   ئه وا  بپارێزێت  خۆی   خۆی ،  بتوانێت  مرۆڤ  ئه گه ر 
پێبكات. ئه مه ش به و مانایه  دێت، كه  ئێمه  ڕێگا له  كه سانێكی  تر ناگرین، ده یانه وێت هزری  خۆیان به كاربێنن. 
هیچ كه س بۆی  نییه  ناچارم بكات، یا زه بر و تووند وتیژی  به كاربهێنێت بۆ ئه وه ی  كردارێكم پێبكات، یا ناچارم 
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بكات من ئه م كاره  به رانبه ر كه سێكی  تر بكه م. من مافم هه یه  به  ئازادی  ژیانی  خۆم بكه م، ئه و ئازادی   و 
خاوه ندارێتییه ی  خۆم ده مه وێت  و هه ڵیده بژێرم، تا ئه و سنوره ی  كاریگه ری  نابێت له سه ر ئازادی   و ژیان  و 
نامه یه ك  له   لوك  تایبه تی  خۆیانه . هه روه ك  ئه وه  كێشه ی   تر چیده كه ن،  ئه وانی   تر.  ئه وانی   خاوه ندارێتی  

له باره ی  لێبوردن نوسیوێتی  :
A  Letter concerning Toleration »If any man err from the right way, it is his own 
misfortune, no injury to thee«
واتا: )هه ركه سێك هه ڵه  ده كات یان له سه ر ڕێگای  ڕاست الده دات, خۆی  باجه كه ی  ده دات  و زیانی  بۆ ئێمه  

نیه (

خاوهندارێتی
خاوه ندارێتی  یه كێكه  له  مافه  بنه ڕه تییه كانی  فه لسه فه ی  جۆن لوك. لوك پێیوایه  مافی  خۆمانه  خاوه ندارێتی  
 و نمایشی  جه سته ی  خۆمان بكه ین، به و شێوه یه ی  خۆمان ده یخوازین، نه وه كو به و شێوه یه ی  كه سێكی  تر 
گه ره كێتی ، ئێمه  له سه ر داخوازی  ئه و كه سانه ی  تر نمایشی  جه سته ی  خۆمان ناكه ین. به ڵكو ئازادین له م 
كاره ی  خۆماندا. هەروەها لوک باس لەو یەکەمین قوڵترین تیۆرییە ئەکات کە بۆچی ئێمە هەقی نیشاندانی 
خاوەندارێتیمان هەیە . مه به ستی  لوك به  شێوه یه كی  نه ریتخوازانه  بریتییه  له وه ی  خودا زه مینی  دروستكرد، 
به اڵم, له هه مان كاتدا لوك پێی  وایه  خودا جیهانی  به خشی  به  مرۆڤه كان. به و شێوه یه  نا كه  ئێمه  له ناوه ڕۆكدا 
مافی  ئه وه مان هه یه  بڕیاری  له سه ر بده ین، به ڵكو ده توانین سوودی لێوه رگرین. هه روه ها ئێمه  ده بێت سوودی  
لێوه رگرین  و بیپارێزین بۆ ئه وه ی  بتوانین جوان بژین. له گه ڵ ئه وه ی  جیهان سوود له م چاالكی   و ئه قاڵنیه ته  
وه رده گرێت، له  هه مانكاتیشدا له میانه ی  خاوه ندارێتیدا به رجه سته  ده بێت. له به رئه وه ی  ئێمه  هه موو مافێكمان 
هه یه  له  كاره كه ماندا، له  هه مان كاتدا ئه و مافانه ی  ئێمه  ده ستدرێژی  نییه  بۆ سه ر مافی  تاكه كه سی   و كه سانی  
تر، كه واته  ئێمه  خاوه نی  ئه و مافانه ین. بۆ نموونه  له  كاتی  ڕاوكردندا، مرۆڤ ده بێته  خاوه نی  ئه و ئاژه ڵه ی  
ڕاوی  ده كات. یا له  كاتی  كۆكردنه وه ی  مه تریاڵ  و كانزای  خاودا، یا وه ك ئه وه ی  له  كاتی  كشتوكاڵ  و خانو 
در وستكردندا، هه موو ئه و مافانه مان هه یه ، كه  كار نه كاته  سه ر مافی  كه سانی  تر. له گه ڵ ئه وه شدا ده بێت 

حیسابی  ئه وه  بكه ین، ئێمه  خاوه نی  به شێكی  دیاریكراوین له ڕووبه ری  زه ویدا.
ئه و بیروبۆچوونانه ی  لوكیش ته واو ناكۆكه  له گه ڵ باوه ڕ  و بۆچوونی  جان جاك ڕۆسودا، كه  پێیوایه  ته نیا 
ئه و په رژینه ی  له  ده وری  پارچه  زه وییه ك كێشراوه ، مافی  ئازادی  ئێمه  ده ستنیشان ده كات. له  ده ره وه ی  
ئه م په رژینه  مرۆڤ خاوه ندارێتی  هیچ ناكات. كه واته   تاك مافی خاوه ندارێتیكردنی  جه سته ی  خۆی   و كار و 

پیشه كه ی  هه یه .
ئەوە تاکە کە هەقی بەسەر جەستە و کارەکەیەوە هەیە، هەروەها تەنها تاکیشە کە مەرجی لەسەر ئەنجام و 
بەرهەمی کار هەیە. هەقی پەیداکردنی سەروەت و سامان، یان ئەو جۆرە سەروەت و سامانەی کە ئینسان 
ئازادانە چنگی کەوتووە یان ئەیانخاتە سەر خۆی لەڕێگەی خاوەنەکەیەوە، ئەمەش موڵکی کەسی بێت یان 

قابیلی تەسەروف پێکردنی نەبێت.
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ئهركیدهوڵهت
مەبەستی جۆن لۆک ئەوەیە کە هەقی ئێمە بۆ ژیان و ئازادی و سەروەت و سامان شتێکی »ئاسای«ییە. 
واتا  سروشتی  مرۆڤ داوای  ئه و مافانه  ده كات. ئێمه  ئه و مافانه مان بۆ ئه وه  نییه  تا له  كۆمه ڵگایه كی  دڵنیادا 
لەگەڵیدا بژین، یان چونكه  ئێمه  ئه ندامی  هه مان گرووپی  ئاینین یان هه مان ڕه گه ز  و زایه نده ی  هاوبه شمان 

هه یه ، بۆیه  ئه و مافانه مان هه یه ،  به ڵكو ئێمه  مافمان هه یه ، چونكه  ئێمه  مرۆڤین.
ئەم بۆچوونانەی لوک بە ڕوونی لە »تێزی دووهەم«دا هەیە، کاتێک ئەوە ڕوون ئەکاتەوە کە بۆچی ئێمە 
پێویستمان بە دەوڵەت هەیە. لەو خاڵەوە بۆچوونی »دۆخی ئاسایی« دێنێت، لە دەرەوەی دەوڵەتەکان و 
ئەرکەکانی سەرشان و ...هتد. سەرباری ئەوەی کە لوک مەبەستی ئەوەیە کە ئێمە هەقمان بەسەر خۆمان و 

سەروەت و سامانمانەوە هەیە، تەنها لەبەرئەوەی کە ئێمە بونەوەرێکین خاوەنی هزرین.
به   ئاره زوومه ندانه یه ،  ئاشتیخواز  و  دۆخێکی  سه ره كی   شێوه یه كی   به   لوك  جۆن  له الی   سروشتی   دۆخی  
هاوبه شی   و پێكه وه یی   و له  بازرگانیدا، دوور له  ئه نارشیست1،  بێ  ئه وه ی  هه ركه سێك بێ سه روبه رانه   و  
له  ڕاست خۆیه وه  بیكات به  شه ڕ لەگەڵ ئه وانی  تردا. به اڵم له گه ڵ ئه وه شدا یاساشكێنی   و تاوانكاری  له و 
كێشانه ن، كه  هه ر كۆتاییان نایه ت و به رده وام كه سانێك هه ن ڕێزی  مافی  به رانبه ره كه یان ناگرن، ئه وه ش 
بپارێزین، جێی   نائارامییه   له م  ئه وه ی  خۆمان  بۆ  ده كات.  دروست  كۆمه ڵگادا  نێو  له   مه ترسی   نائارامی   و 
خۆیه تی  ئاماژه  بۆ ئه و تێكسته ی  جۆن لوك بكه ین، كه  جه خت ده كاته  سه رئه وه ی  »پێكه وه  ژیان له نێو 
بەپێی  سروشتیه ».  مافێكی   ده گات  خۆی   سزای   به   تاوانبار  پارێزراوه  و  تێیدا  یاسا  كه   ده وڵه تدا،  یه ك 
تێڕوانینی لوک بێت تەنها ئەرکێکی دەوڵەت: ئەوەیە کە دادگای هەبێت، پۆلیس و بەرگری � ئەمەش ئەبێت 
بە دەوڵەتۆچەیەکی لیبرالیزمی کالسیکی. دەوڵەت ژیان و سەروەت و سامانمان ئەپارێزێت لە شەڕانگێزان. 
بۆ ئەوەی ئێمەش نەبینە شەڕانگێز ئەبێت ڕێ بەخۆمان نەدەین گوزارشت لە سەرنجی خۆمان بکەین، جوڵەی 
خۆمان سنورداربکەین، سەروەت و سامانمان »بەکاربهێنین لە کاتی پێویستا بۆ پارێزگاریکردن لە خۆمان«. 
له م حاڵه ته شدا، ده وڵه ت بۆی  نییه  خۆی  ببێته  به شێك له و تووندوتیژیه  و تووند وتیژی  به رانبه ر هاواڵتیانی  
ڕێگه   هه مانكاتیشدا,  له   ده كات،  ڕاده ربڕین  ئازادی  بۆ  بانگه شه   ده وڵه ت  كاتێكدا  له   به كاربهێنێت،  خۆی  
ئه و  له گه ڵ هه موو  بگرێت.  ماڵ  و سامانیاندا  به سه ر  هاواڵتیانی  و ده ست  كار  و چاالكی   له به رده م  بگرێت 
پێشێلكارییانه ، كه  ده وڵه ت نابێت به رانبه ر هاواڵتیانی بیانكات، بگره  ئه ركی ده وڵه ته  پارێزگاریشیان لێبكات.
ئێمه  وه ك هاواڵتی  بۆ ئه وه ی  بتوانین كۆنترۆڵی   تێكڕای  باری  ده وڵه ت بكه ین، نه ك به  ته نیا كۆنترۆڵی  تاوان،  
ده بێت جۆرێك له  دابه شكاری  هه بێت له  نێو ده وڵه تدا. هه روه ها ده بێت هاواڵتیان كۆنترۆڵی  ده سەاڵتی  یاسادانان 
بكه ن. ئه وه ش واتای  ئه وه  ناگه یه نێت كه  زۆرینه  ده بێت بڕیار له سه ر هه موو شتێك بدات كه  ده یه وێت. ده وڵه ت 
بپارێزێت، ئه گه ر ده وڵه ت له م ئه ركه ی  سه ركه وتوو نه بوو به رانبه ر به   بۆ ئه وه  دروست بووه  تا مافه كانمان 
هاواڵتیانی ، به ڵكو لەبری جێبه جێكردنی  ئه م ئه ركه   و سه ركه وتن تێیدا، ئه وا ده وڵه ت خۆی  بووه  به  به شێك 
له  سوكایه تی   و سه رپێچیكردن به رانبه ر به  مافی  هاواڵتیان، ئه وا  به  بڕوای  جۆن لوك له م جۆره  كۆمه ڵگایانه دا 
په یمانی  كۆمه اڵیه تی  داڕماوه  و تێكشكاوه   و هاواڵتیان مافی  خۆیانه  شۆڕش بكه ن  و یاخی  بن  و داوای  گۆڕینی  ئه و 
ده سه اڵته  بكه ن له  نوێوه . وه كو ئه وه ی  یاخیبووان و شۆرشگێڕانی  ئه مریكا له  سه ده ی  حه ڤده یه مدا ئه نجامیاندا.

1- ئه نارشیست: فه وزه وی , قانوننه ناس, نۆرمنه ناس, هه ركه س بۆ خۆی .

ۆک
ن ل

جۆ
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ئهفسانهلهبارهی)لوك(هوه
»لوك تێكڕای  سیسته می  لیبرالیه كه ی  له سه ر بنه مای  بروا ئایینییه كه ی  خۆی  بونیاد ده نێت«.

بێگومان ئه وه  ڕاسته ، كه  جۆن لوك پیاوێكی  دیندار بووه  و ئاین  و خودا له  هه موو ڕوویكه وه ، به  ڕێژه یه كی  
ژێر  ناكه وێته   لوك  له الی   سیسته م  به اڵم،  نووسینه كانی .  له سه ر  هه بووه   تێكەاڵویی  و  كاریگه ری   به رچاو 
كاریگه ری  خوداوه . لوك له  سیسته مه كه یدا زۆر به  وردی  به ڵگه  دێنێته وه  له سه ر هه موو خاڵێك له  دونیای  
مه تریاڵی   و ئه قالنیدا، لێره شدا خودا زۆر تر بۆ به هێزكردنی  بەڵگه كانی  خۆی  به كار دێنێت. هه روه ك خودا وه ك 

به ڵگه یه ك بۆ به هێزكردنی  نووسینه كانی  خۆی  دێنێته وه  و ده ڵێت: »جگه  له وه ش، خودا ئه وه ی  ده وێت«.
ئه گه ر مرۆڤ به راوردێك له نێوان ئه و گفتۆگۆیانه دا بكات، كه  له  تێكسته كانی  لوك  و پیاوانی  كۆنسێرڤاتیڤی  
دێته   و  ده بینێت   »نائاینی »  سیكۆالریزم  زۆر  پیاوێكی   به   لوك  جۆن  مرۆڤ  ئه وا  هه یه ،  سه رده مه دا  ئه و 
به رچاوی . تاكه  باس  و به ڵگه ی  ئاینپه رستی  كه  لوك له  نووسینه كانیدا ده یدات به ده سته وه ، بریتییه  له وه ی  

كه  »خودا ده زانێت تاكه كان ده بێت بژین  و ته ندر وستییان باشبێت«.
ئه گه ر ئێمه  به  جێگای  ئه م دێڕه  بنوسین »تاك ده بێت بژی  و ته ندروستی باش بێت« ئه وا ده توانین به  

شێوه یه كی  پراكتیكی ، تێكڕای  فه لسه فه ی  جۆن لوك له  فۆرمێكی  نائاینیدا دابنێین  و ته ماشاكه ین.
زۆرجار لوک لە ڕێی بیرکردنەوەی لەسەر مافەکان کە لەسەر تاکگەراییەکی بێ سنور بنیاتنراوە ئەناسێنرێت. 
ئەم جۆرە باسکردنانە لەگەڵ ئەو ڕاست نایەنەوە، یەکێک لە چەقی باسەکانی ئەو لەسەر دۆخی سروشتییە، 
و  یەکتری  پشتگیریکردنی  و  نیازپاکی  و  ئازادی  لە  چەندوچوونێک  هیچ  بێ  بۆچوونەش  ئەم  پێیە  بەو 
دەرەوەی  لە  باش  بەڵگەیەکی  هێنانەوەی  وەک  ئەمە  ئەکرێت  دیاریکردووە.  خۆی  مۆرکی  کۆمەکردنەوە 

گریمانەکانی لوکەوە سەیربکرێت. 
نەخێر ناکریت ئەمە بکرێت. لوک زۆر بە ڕوونی باس لەوە ئەکات ئەگەر ئێمە هەقی »ژیان«، ئازادی و 
سەروەت و سامانمان هەبێت، دەوڵەتیش تەنها ئەرکێکی هەبێت کە پارێزگاری ئەمانە بکات، نەک تەنگیان 
پێ هەڵبچنێت وەک لە ڕێگەی پێدانی باجەوە بە دەوڵەتی ڕەفا. لە پێشنیازە پراکتیکییە سیاسییەکەیدا لوک 
ئەمە بەئاشکرا ئەخاتە ڕوو. هەڵەی ناو کتێبی ئەم نووسەرە زۆر ئاسان و ناجۆر ئەبینرێت، ئەوان پێیانوایە 
ڕەفا  دەوڵەتی  بەپێچەوانەوە  بەاڵم  گرێنادرێنەوە،  نیازپاکی«دا  و  »ئازادی  لەگەڵ  تاکگەرایی  و  لیبرالیزم 

ئەتوانیت ئەمە دروستبکات.
 له  ده ره وه ی  گریمانه ی  ماركسیش, ئێمه ی  ئازادیخوازیش بانگه شه  و پێداگرتنمان له سه ر »به ڵگه  و پاساو 

هێنانه وه  بۆ بوونی  پاسه وانی  شه وانه ی  ده وڵه ت  و گریمانه كردنی » ته نیا گه مژانه  و نازانستیانه یه .
چونكه ، ئێمه  باوه ڕمان به وه  هێناوه ، كه  ته نیا ئازادییه  ده توانێت مرۆڤ به ره و پێش ببات  و سه ركه وتووی بكات 
وه كو ئه وه ی  ماركس ئاماژه ی  بۆ ده كات. لێكۆڵینه وه  له سه ر نووسینه كانی  جۆن لوك، نیشانی ده دات كه  لوك 
به داخه وه  پڕبوه  له  دژایه تی   و ده بڵ مۆڕالی  به  شێوه یه كی  زۆر ساویلكه   و ساده  و خۆشباوه ڕانه . به شێوه یه كی  
گشتیش زۆر به ئاشكرا ده توانین تێبینی  ئه وه  بكه ین كه  لوك سامانی  تایبه تی  به  مافی  سروشتی  ده زانێت  و 
هه روه ها بڕیاری  زۆرینه  به  شێوه یه كی  په سه ندكراو ده زانێت بۆ به ڕێوبردنی  واڵت. السلێت پێیوایه  لوك ده بێت 
قبوڵی  هه موو بڕیاره كانی  زۆرینه  بكات  و به رپرسیشه  له  كه موكوڕییه كانیان. ئه گه رچی  ئه م بڕیارانه ی  زۆرینه  
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ده یاندات، بریتی  بێت له  ناسیۆنالیزه  »خۆماڵیكردن« یان كۆنفیرماسیۆن2، بەاڵم له الی  لوك بڕیاری  زۆرینه  هه ر 
جێگای  قبوڵه .

السلێت له  ڕۆڵی  زۆرینه  له الی  لوك  و ئایدیا دیموكراتییه  لیبرالیزمه كانی  تر،  تێناگات كه  چۆن ده وڵه ت ده بێت 
كۆنترۆڵی  زۆرینه  بكات. ئه گه ر ده وڵه ت چه وتی  نه نواند  و هه وڵیشیدا هاواڵتیان بچه وسێنێته وه  له  ڕێگای  ده سه اڵت 
و حوكمی  پاشاكانه وه ، له به رانبه ر ئه وه شدا زۆرینه  مافی  ئه وه ی  نییه  بریار له سه ر زۆڵم  و سته مكاری  بدات، كه  
ده بێته  هۆی  سوكایه تی  پێكردن به  كه مایه تی  »كه مینه ». ئه وه ش ئه و خاڵه  مه زه نده  كراوه یه  »براوه »یه یه  
كه  له گه ڵ دابه شكردنی  ده سهاڵت، ده سه اڵت خۆشبه خت  و براوه  ده بێت تیایدا  و له  ڕێگایه وه  ده توانێت ده ست 
به سه ر  بنه ماكانی  ده ستور  و مافدا بگرێت. ماف بۆ ئێمه   و بۆ موڵك  و سامانمان بریتییه  له  مافی  سروشتی  
له الی  جۆن لوك و كه سیش بۆی  نییه  سوكاییه تی  به و مافه  سروشتیانه  بكات، به بێ  ڕه چاوكردنی  سیسته می  

حوكمی  پاشایه تی   و بنه مای  زۆرینه ی  ده سه اڵتدار.
به م شێوه یه  لوك مه به ستێتی  بڵێت »مرۆڤ مافی  خۆیه تی  خاوه ندارێتی  زه وی  بكات، ئه وه نده ی  ده یه وێت 
مۆنۆپۆڵ3  له نێوان  هه یه   پوچگه راییه ك  نێوه نده دا  له م  بەاڵم  بۆی ».  مانابه خشه   ده گرێت  و  به رگه ی   و 
»قۆرخكردن«  و تاكگه راییدا، كه  ده یه وێت زۆر شت له  ژێره وه  بشارێته وه ، بۆ ئه وه ی  به  شێوه یه ك بگاته  
فه رهه نگی   له   كه   به رچاوه ،  زۆر  دژایه تیه كی   ئه وه ش  دیسان  دیموكراسی .  بناغه ی   به بێ   ده سه اڵت  پێگەی 
ڕۆژانه ی  جۆن لوك به رچاو ده كه وێت, له  كاتی  قسه كردنی  له  باره ی  تێزی  خاوه ندارێتیدا. بەاڵم ئه وه  به  
شێوه یه كی  تێكه اڵو له  دۆخی  سروشتی   و فه لسه فه ی  سیاسی  له الی  لوكه وه  سه رچاوه  ده گرێت. لوك له  دۆخی  
سروشتیدا، مه به ستێتی  بڵێت مرۆڤ ته نیا مافی  هه یه  ئه وه نده  ببات كه  ده توانێت به كاریبهێنێت. بۆ نموونه  
مرۆڤ ناكرێت ئه وه نده  له  گۆشت  و به روبوومی   پێشكه ش بكرێت، كه  بۆی  به كارنه برێت  و بۆگه ن بكات. 
ئه وه ش ئه وه  ده گه ینێت له الی  لوك، كه  خودا هه موو ئه و به روبومانه ی  به  مرۆڤ به خشیوه ، بۆ ئه وه ی  كه ڵكیان 
لێورگرێت  و به خه سار نه چن. بەاڵم ئه وه  له الی  لوك ته نیا په یوه سته  به و ساده ییه ی  دۆخی  سروشتی  به پێی  
گلدانه وه  و پاراستنی  ئه و ده رماڵه ی  مرۆڤ ده یخوات، له به رئه وه ی  مرۆڤ له م دۆخه دا، ده توانێت داراییه كی  
زه به الح پێشكه ش بكات، له گه ڵ ئه وه شدا مرۆڤ ده توانێت گۆڕینه وه  و فرۆشتن به كاربهێنێت بۆ شتیكی  تر. 
پاره  بۆگه ن ناكات  و له ڕێگای  به شه كانی  كاره وه  ئێمه  ده توانین شته كانی  تر به  ده ست بهێنین  و كه ڵك له  
سامانمان وه رگرین. به م شێوه ش مرۆڤ ده توانێت گه لێك زه وی   و خاك به ده ست بهێنێت  و به كرێی  بداته وه ، 

یا كرێكار بگرێت بۆ به كاربردنی  زه وییه كه ی   و به رێوبردنی .

2- كۆنفیرماسیۆن: یه كێكه  له  حه وت ڕێو ڕه سمه  ئاینیه یه كه ی  كلێسای  كاتۆلیكی.  
3- مۆنۆپۆڵ: احتكار, مۆنۆپۆلی.  

سهرچاوه:
http://www.frihetsfronten.se/liberalismen/locke.shtml
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ئازادی77

ئایا دیموکراسی ئەوەندە نرخی هەیە کە هەوڵ بۆ زیندوکردنەوەی بدەین؟ پێش تاوتوێکردنی کێشەکانی 
دیموکراسی واباشترە باسی نرخەکەی بکەین، دیموکراسی پێناس بکەین و ببینین چ بنەمایەک ئیلهامبەخشی 

دیموکراسیە.
دیموکراسی بە ڕێگەی جیاواز پێناس ئەکەن کە هەندێکجار ناکۆکە بەیەک. هەندێک کەس بە چەمکێکی 
ئەزانن کە لەسەر بناغەی ڕێزگرتن لە ئیرادەی فەردی و کەرامەتی مرۆڤی دامەزراوە. هەندێکی تر بڕوایان وایە 
کە ئەبێت لە دیموکراسیدا کەسایەتی تاک تێکبشکێنین، واتە کۆمەڵگا بە بنەما دابنێن و بە دروستکردنی 
یەکسانی گشتی هەمووجۆرە بااڵتربونێکی تاکەکەسی لەناوبەرین. بۆ ئەوەی بزانین کام یەک لەم ڕوانینە 

ڕاستە، ئەبێ ببینین لە هەردوو بنەمای ئازادی و یەکسانی کە بنەمای دیموکراسین، کامیان بنەڕەتیترە. 
مەحاڵە بتوانین بەتەواویی دوو بیرۆکەی ئازادی و یەکسانی لەیەک جیا بکەینەوە. ئەو ئازادیەی دیموکراسی 
مەبەستێتی ئازادیەکە کە گشتی بێت، نەک تایبەت بێت بە ژمارەیەکی دیاریکراو و ئەم خاڵەش بە مانایەک 
لە ماناکان یەکسانی گشتی لە خۆیدا هەڵگرتووە. بە پێچەوانەوە هەر پێشکەوتنێک کە لە ڕێگەی دابینکردنی 
یەکسانیدا بێتەدی، لەو ڕووەوە کە هەڵگری سڕینەوەی ئیمتیازاتی تاکەکەسیە، بۆ ئەو کەسانەی کە لەم 

ئیمتیازاتانە بێبەشن، وەک ئازادی وایە. بەاڵم پەیوەندی ئەم دوانە لەمە وردترە:
دوو  ئەم  یەکسانیدا.  جێگیرکردنی  لەگەڵ  بووە  هاوکات  ئازادیخوازی  بزوتنەوەی  مێژووییەوە  ڕووی  لە 
ڕەخنەگرانەوە  ڕۆحێکی  بە  و  بوبێتەوە  کەم  نەریتەکان  لە  ڕێزگرتن  کە  گەشەئەکەن  کاتێک  بزوتنەوەیە 
ڕووبەڕووی مەسەلە سیاسیەکان ببینەوە. ئەوکاتە هوشیار ئەبین بە حەقیقەتی خود و ئەو بوونە تایبەتیەی 
لەبەرامبەر کۆمەڵگادا هەمانە و ئەمانەوێت کە کەسێتیمان جێگیر بکەین لە چنگی کۆنفورمیسم ڕزگارمان 
بێت و ئازادیی خۆمان بەدەست بێنین. لەمکاتەدا چینەکانی خوارەوەی کۆمەڵگا بیر لە هەلومەرجی ژیانی 
ئەم  لێرەوە خوازیاری الچونی  و  بگۆڕێت  ناهاوسەنگە  ئەم دۆخە  ئەکرێت  ئەبینن کە  و  ئەکەنەوە  خۆیان 

نایەکسانیە تاقەتپڕوکێنە ئەبن.

دووبنەمایئازادیویەکسانی
نوسینی: روژە الکۆمب

و. لە فارسییەوە: ئاران
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ئەخالقێکی  لە  هەردووکیان  و  هەیە  یەکسانیان  تیۆری  سەرچاوەی  یەکسانی  و  ئ��ازادی  ئامانجەکانی 
هیومانیستیەوە سەرچاوە ئەگرن. ئەگەر هەموو تاکەکانی مرۆڤ وەک یەک یەکە و یەک هەقیقەت لەبەرچاو 
بگرین، جیاوازی کۆمەاڵیەتی نێوانیان لەبەرچاومان ون ئەبێت و ئەبینی کە هەموان ئەبێت بە ڕادەیەکی 
ئەو  ئەگاتە  بیرۆکەیە  ئەم  هەبێت.  خۆشبەختیان  و  ئاسودە  ژیانێکی  ئیمکانی  و  بن  رێزلێگیراو  یەکسان 
شوێنەی کە هەر تاکێک بە بوونەوەرێکی سەربەخۆ دابنێن و بمانەوێت تاڕادەیەک ئیرادەی لە کۆتوبەندە 
دەرەکیەکان ئازاد بکەین. بەمشێوەیە چەمکی ئازادی کە مەرجی پێشکەوتنی کەسایەتی مرۆڤە، دێتە دی 

و گەشە ئەکات.
راستە کە دوو چەمکی »ئازادی« و »یەکسانی« پەیوەستن بەیەکەوە، بەاڵم یەک چەمک نین. ئەکرێت 
گریمانەی کۆمەڵگایەک بکەین کە تاکەکانی ئەگەرچی ئازادیان هەیە، لەڕووی پێداویستیەکانەوە نایەکسانن و 
بە پێچەوانەوە ئەکرێت گریمانەی کۆمەڵگایەک بکرێت کە تیایدا بە تەواویی ڕەچاوی بنەمای یەکسانی بکرێت 
و هیچ جیاوازیەکی چینایەتی و ئیمتیازێکی قووڵی کۆمەاڵیەتی لەنێوان خەڵکدا نەبێت، بەاڵم کۆنفرمیسیمێکی 
قورس بەسەریاندا بااڵدەست بێت و تاکەکان کۆتی »کۆمەڵگایان« لە ملدا بێت و لەسەربەخۆی ڕاستەقینە 

بێبەش بن.
پێشکەوتنی ڕۆژئاوا بەرەو ئازادی و یەکسانی دوو گوڕانی جیا بوو، بەاڵم ئەم دوو گۆڕانە هاوکاتی یەک بوون. 
لەسەدەی 18 و 19دا هێشتا ئەرستۆکراتیەت بەسەر ئینگلتەرادا بااڵدەست بوو و نایەکسانی هەبوو، بەاڵم 
لەو سەردەمەدا ئینگلتەرا توانی ئازادیەکانی تاکەکەس پەرەپێبدا. لە فەڕەنسا ڕژێمی دیکتاتۆری ئیمپراتۆری 
یەکەم )سەردەمی ناپلیۆن بۆناپارت( ئازادیەکانی تێکشکان، بەاڵم درێژەی بە پێشکەوتن بەرەو »یەکسانی 
کۆمەاڵیەتی« دا کە شۆڕشی مەزنی فەڕەنسی بەدیهێنابوو. لەبەر ئەمە ڕژێمی ناپلیۆن بۆ فەڕەنسیەکانی 
ئەو سەردەمە بە پێی ئەوەی سەبارەت بە کام یەک لە دوو چەمکی »ئازادی« یان »یەکسانی« هەستیار 

بوون، وەک تەواوکاری شۆڕش یان گەندەڵکردنی شۆڕش دەرئەکەوت.
لە شارستانیەتی رۆژئاوادا ڕۆیشتن بەرەو ئازادی و یەکسانی، بە ڕێگەی جیاواز ڕوویدا. بۆ نمونە لە بواری ئابوریدا 
پەرەسەندنی تەکنیک و دەرکەوتنی سەرمایەداری بووە هۆی نایەکسانی کۆمەاڵیەتی. ئەگەر چاو لە هەندێک 
ئاوارتە غافڵ بکەین، ئەبینی کە لەم کۆمەڵگایانەدا بزوتنەوە یەکسانیخوازەکان ڕەوتێکی ناچاری هەبووە و 
بەدیهاتنی پێویست بووە. هەندێکجار شۆڕشێكی سیاسی بزوتنەوەی یەکسانیخوازی خێرا ئەکرد و هەندێکجاریش 
دوای ئەخست، بەاڵم ئەم بزوتنەوەیە هیچکات ڕانەوەستا و هێواش هێواش یان بەشێوەیەکی لەناکاو پێشئەکەوت.
بەپێچەوانەوە لەم واڵتانەدا پێشکەوتن بەرەو ئازادی بەشێوەیەکی تر ڕوویدا و هەندێکجار نەک هەر وەستا 
بوو، بەڵکو بەجۆرێک گەڕایەوە دواوە کە گومانمان لەوە کرد بۆ هەمیشە سەرکەوتنی بەدەست هێنا بێت. 
ئێمە لە سەدەی بیستدا شایەتی ئەم دژایەتیە سەیرە بووین کە لە ناو دوو واڵتی دراوسێدا - تەنانەت لە 
یەک واڵتدا لە دوو قۆناغی جیاوازدا - دوو ڕژێمی سیاسی جێگیر بوون کە لە یەکێکیاندا ئازادی ئەوەندە 
گەشەیکرد کە لە مێژووی شارستانیتی مرۆڤدا بێوێنە بووە، لەوی تردا وا پاشەکشێی کرد کە وێنا نەئەکرا.
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ئەم دوو جوڵەیە بەرەو ئازادی و یەکسانی، نە یەک مانایان هەیە و نە پاڵنەرێکی دەرونی یەکسانیان هەیە. 
بزوتنەوەی یەکسانیخوازی، کاری بەسەر گۆڕانی رۆحی تاکەکانی مرۆڤەوە نیە و تەنها داوای دابەشکردنی 
دادپەروەرانەی سامان ئەکات. لەکاتێکدا بزوتنەوەی ئازادیخوازی، سەربەخۆیی بیرکردنەوە و پەرەسەندنی 
کەسایەتی تاکی ئەوێت. هەوڵێکی لەم چەشنە زۆر ئەستەم و بەرهەمیشی زۆر هەستیار و ناسکە. هەر 
کە  بزوتنەوەیدا  لەمجۆرە  کۆمەاڵیەتی.  یەکسانی  ئارەزووی  لە  الوازترە  زۆر  ئازادی،  ئارەزووی  لەبەرئەمە 
ئەگات،  تازە  سیاسی  بیرکردنەوەی  بە  دەستی  و  ئەبێت  ڕزگاری  ڕابردوو  کۆتوبەندی  لە  مرۆڤ  ڕەگەزی 
سەرەتا چینە کۆمەاڵیەتیەکان بە شوناسی خۆیان هوشیار ئەبن، ئەوکات هەر تاکێک هوشیار ئەبێت بە 
پێگەی چینایەتی خۆی و هەست بە نادادپەروەری ئەکات. بەاڵم تێگەیشتن لەبەهای ئازادی و دیاریکردنی 
هەلومەرجی گەشەکردنی کەسایەتی تاکەکەس، پێویستی بە ئاستێکی فکری بااڵتر هەیە. لێرەوە بزوتنەوەی 
ئەگرێت.  جەماوەرەوە سەرچاوە  لەئاپۆرەی  یەکسانیخوازی  بزوتنەوەی  و  ڕۆشنبیر  چینی  لە  ئازادیخوازی 
ئاپۆرەی جەماوەر هەمیشە سەرە ڕمی هێرشەکەیان ئاراستەی یەکسانی ئەکەن و تێگەیشتنیان بۆ ئازادی 
تەمومژاوییە و تەنانەت ڕەنگە بەتەواوی فەرامۆشی بکەن. بەاڵم ئەوە ڕۆشنبیرانن پشکۆی ئارەزووی ئازادی 

بە گەشاوەیی ئەهێڵنەوە.
کەوابوو بە پێی ئەوەی بڕوامان وایە دیموکراسی لەسەر بناغەی ئازادی یان یەکسانی دامەزراوە، ڕووبەڕووی 
دوو چەمکی تەواو جیاواز ئەبینەوە. ئەم تەمومژاوی و ناکۆکیە لە پێناس و تیگەیشتنی ئێمەدا بۆ دیموکراسی، 
مەسەلەیەکی کۆنە. جیاوازیەک کە ئەمڕۆ واڵتەکانی رۆژئاوا -بەتایبەتی ئینگلتەرا - لەگەڵ ڕوسیای بەلشەفی 

و واڵتەکانی ژێر دەسەاڵتیدا هەیانە بۆ تێگەیشتن لە دیموکراسی، هەر لێرەوە سەرچاوە ئەگرێت.
دیارە پێناسکردن مەسەلەیەکی ڕێکەوتنە و ناکرێت هیچیەک لە بەکارهێنانەکانی وشەی دیموکراسی قەدەغە 
بکرێت، بەاڵم بەبڕوای بەرجەستەترین بیریارانی ئەم قوتابخانەیە، چ یەکەم ئااڵهەڵگرانی وەک ڕۆسۆ و کانت 
و چ بەرگریکارانی ئەم دواییانەی، ناوەڕۆکی سەرەکی ئەم پێناسەیە چەمکی ئازادیە1 نەک یەکسانی. کاتێک 
1-( بێگومان رۆسۆ چەمکی »یەکسانی«ش لەبەرچاو ئەگرێت، بەاڵم لە کتێبی پەیمانی کۆمەاڵیەتیدا لە زۆر مەسەلەی هەستیاردا ئاماژە 
بۆ چەمکی ئازادی ئەکات و تەنانەت لە سەرەتای کتێبەکەدا ئەڵیت: »مرۆڤ ئازاد لەدایک ئەبێت، بەاڵم لەهەموو شوێنێکدا دیلە« )کتێبی 
یەکەم، فەسڵی یەکەم(. خاڵی سەرەکی کە بۆ پاساو هێنانەوە بۆ پەیمانی کۆمەاڵیەتی ئەیهێنێتەوە ئەمەیە »گەڕان بە دوای ڕەهەندیکی 
هاوبەشدا کە بە پێی ئەو هەر تاکێک لەگەڵ ئەوەشدا کە بەستراوە بەوانی ترەوە و بە پێچەوانەی ئارەزووی خۆیەوە پەیڕەوی ئەوانە، بتوانێت 
ئازاد بمێنێتەوە«)کتێبی یەکەم، فەسڵی شەشەم(. تیۆرەی کانت زۆر لە دیموکرسی واقعیەوە دوورە، بەاڵم بنەما فەلسەفیەکانی، لەڕووی 
لۆژیکیەوە بە دیموکراسی ئەگات. لەبەرئەوە ئەگەر کانت بە ئااڵ هەڵگرانی دیموکراسی نەزانین، هەڵەمان کردووە. بۆ کانت مەسەلەی ئازادی 
خاڵێکی سەرەکیە. لە »بنەماکانی میتافیزیکیانی مافدا« ئەنووسێت کە ئازادی مافی سەرەتایی هەموو مرۆڤێکە و لە خەسڵەتی مرۆڤەوە 
سەرچاوە ئەگرێت و یەکسانیش لەم مافەوە دیتە دەری. لەهەر کاتێکدا کە کانت ئاماژە بۆ پەیمانی کۆمەاڵیەتی ئەکات، پەنا بۆ چەمکی 
ئازادی ئەبات: »ئەوەی ئەبێتە هۆی ئەوەی گەلێک وەک واڵتیکی لێبێت... پەیمانی سەرەتاییە. بە پیی ئەم پەیمانە هەموان واز لە ئازادیە 
دەرەکیەکانی خۆیان ئەهێنن بۆ ئەوەی جارێکی تر وەک ئەندامی کۆمەڵگایەک بەدەستی بهێننەوە« )بەشی دوهەم، کتێبی حەوتەم(. لە 
کەسانی دوایش  هانری میشێل فەیلەسوفی فەرەنسی کە لە کۆتاییەکانی سەدەی ڕابردوودا ئەژیا ئەهێنینەوە. ئەو دەنووسێت: »یەکەم 
ئامانجی دیموکراسی ئازادیە )تیورەی سیاسی دیموکراسی( دیسان لە الپەرە 48 هەمان کتێبدا ڕەخنەی ئەو کەسانە ئەکات کە یەکسانی 
بە ئامانجی بنەڕەتیی دیموکراسی دائەنێن. کلسنیش کە یەکیکە لە گەورەترین تیۆریزانانی دیموکراسی لە سەدەی بیستدا ئەنووسێت: 

.)104 .La Demoocratie. P( )لە ئایدۆلۆژیای دیموکراسیدا ئەوە مەسەلەی ئازادیە کە لە پلەی یەکەمدا دێت نەک یەکسانی«
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ئاپۆرەی خەڵک بۆ ئامانجی دیموکراسی تێئەکۆشن، بیر لە ئازادی ئەکەنەوە، نەک یەکسانی. لە شۆڕشی 
مەزنی فەرەنسادا ئاپۆرەی خەڵک بۆ ئازادی خەباتیانکرد و گیانی خۆیان خستە مەترسیەوە و بە پێی 
وتەی خۆیان جگە لە ڕزگارکردنی ئازادی مەبەستێکی تریان نەبوو. هەر بەم ناوەوە بوو کە جەنگی جیهانی 

دوهەمیان -کە ڕزگارمان بوو لێی- بەرپاکرد.
دیموکراسیە.  ئامانجی  شکڵی  بااڵترین  »ئازادیخوازی«  و  سەرەتای  شکڵێکی  »یەکسانیخوازی«  لێرەوە 
ئامانجی دیموکراسی بەرهەمی فکری بژاردەکانی کۆمەڵگایە. کاتێک کۆمەڵگا ئامادەی بااڵبونی کلتوری بێت، 
لەبەرئەوەی  بەاڵم  ئەکات.  ئاساییەکان  تاکە  لەسەر  کاریگەری  هێواش  هێواش  بژاردانە  ئەم  بیرکردنەوەی 
»ئازدیخوازی« پێویستی بە ئاستێکی فکری بااڵ هەیە، ئازادیخوازان نابێت تەنها پشت بە هێزی خۆیان 
ئارەزووەکانی  بە  ئامانجی خۆیان بگەن، کە پشت  بە  ببەستن، ئەوان کاتێک ئەتوانن کۆمەڵگا بگۆڕن و 
یەکسانیخوازی، خەباتی خەڵکانی بێبەش لە دژی چینە بااڵکان ببەستن. تەنیا بزوتنەوەی یەکسانیخوازیە 
کە بۆ گۆڕانی کۆمەڵگایەک چ لە ڕێگەی شۆڕش و چ لە ڕێگەی گۆڕانی لەسەرخۆوە، هێزی پێویستی هەیە. 
هەر ئەم بزوتنەوەیە بوو کە شۆڕشی فەرەنسی دروستکرد. لەهەر کوێ دیموکراسی سەقامگیر بووە، پشتی 
بەم بزوتنەوەیە بەستووە. ئارەزووی ئازدیخوازی، ڕۆحی دیموکراسی و ماناکەیەتی، بەاڵم یەکسانیخوازی ئەو 

پاڵپشتەیە کە دیموکراسی بۆ گەیشتن بەئامانجی خۆی پشتی پێ ئەبەستێت.
کەوابوو لە دیموکراسیدا چەمکی ئازادی هاوڕێ لەگەڵ چەمکی یەکسانیدا گەشە ئەکەن. واتە ئەو ئازادیەی 
کە مەبەستی دیموکراسیە، ئازادیەکە بەشێوەیەکی یەکسان بۆ هەموان هەبێت. دیموکراسی ئەیەوێت ئیرادەی 
فەردی لەو بارانە ڕزگار بکات کە ئەسەپێنرێت بەسەریدا. دیموکراسی نەک تەنها ناکۆکە بە ڕژێمێکی سیاسی 
کە تیایدا تاکەکان یان چینە بااڵکان بەسەر کەسانی دیدا هەژمونیان هەیە، بەڵکو لەگەڵ ئەو ڕژێمانەشدا 
ناکۆکە کە تیایدا تاکەکەس لەژیر باری کۆمەڵگادا ورد ئەبێت، یان لەگەڵ کۆمەڵگایەکدا کە باری قورسی 
دابونەریت، هەلی هیچ داهێنانێک بە تاکەکان نادات. دیموکراسی بۆ لەناوبردنی ئەم سەپاندنانە، مەسەلە 
کۆمەاڵیەتیەکان، ئەکاتە ملکەچی ئیرادە فەردیەکان. ڕەهەندی دیاریکراوی دیموکراسی ئەوەیە کە تیاییدا 
لەهەموو  بەگشتی  خەڵکەوە.  ڕای  بە  پابەندە  ناڕاستەوخۆ  یان  ڕاستەوخۆ  بەشێوەی  بڕیارەکان  هەموو 
دیموکراسیەکاندا بەهۆی گرفتی پراکتیکیەوە، شێوەی ناڕاستەخۆ ئەگیرێتە بەر، بەاڵم ئەم ڕایانە ئەبێت بەو 
پەڕی ئازادیەوە ڕابگەیەنرێن. ئەگەر ئازادی بیروڕا زامن نەکرێت، چیدی دیموکراسیمان نابێت. نەک هەر 
بە بڕیاری پێویست و وەرگرتنی دەنگی نهێنیانە ئەم ئازادیە دابین بکرێت، بەڵکو ئەبێت ئازادی تەواو بۆ 
درووستکردن و گەشانەوەی بیروڕاکانیش دابین بکرێت: بەبێ ئازادی قەڵەم، دەربڕین، کۆبونەوە و حیزبە 

سیاسیەکان دیموکراسی بوونی نیە.
لە دیموکراسیدا هێزێکی سەرو تاکەکانمان نیە، ژیانی کۆمەاڵیەتی بەرهەمی بااڵتربونی ئیرادە هەندێک نیە، 
بەڵکو کۆمەڵگا لە هاوئاهەنگی تاکەکان دروست ئەبێت کە خوازیاری ئەم هاوئاهەنگیەن، دیموکراسی بە 

پشتبەستن بە رەهەندی هاوبەشی ئیرادەی تاکەکان، زامنی ئازادی ئەکات.
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پێدەچێت لە تیۆرەی دیموکراسیدا دژایەتی هەبێت، چونکە لەکوێ ئەم ڕەهەندی هاوبەشە هەیە، ئازادییش 
سنوردار بووە، چونکە بۆ بەدیهاتنی ئیرادەی گشتی، تاکەکان ناچارن بەشێک لە ئیرادەی خۆیان بکەنە 
قوربانی ئەم ئیرادە گشتیە. هەر تاکێک تەنها هیوادارە ئەو ئەندازەیە لە خواستەکانی کە هاوبەشە لەگەڵ 
خواستی ئەوانی تردا قەبوڵبکرێت. لەبەرئەوە ئەچێتە ناو حیزبێکەوە، و هەر حیزبێکیش تەنها بەشێک لە 
خواستەکانی دابین ئەکات. لەالیەکی ترەوە دیار نیە ئیرادەی گشتی کە ئەبێت هەر کەس ئیرادەی تاکەکەسی 
بێت، چونکە  واقع  ڕەنگدانەوەی سەرجەم  ئیرادەیە،  ئەم  قوربانی  بکاتە  تایبەتیەکانی خۆی  و خەسڵەتە 
بەسەر  زۆرینە،  ڕوانینی  دیموکراسی  واتە  زۆرینەیە،  ڕوانینی  دابینکردنی  دەوڵەت  هەنگاوەکانی  پاڵنەری 

کەمینەدا ئەسەپێنێت.
لەبەر هەموو ئەمانە ڕرژێمی دیموکراسی، ئازادی مرۆڤ بەشێوەیەکی کەموکوڕ دابین ئەکات، بەاڵم ئەبێت 
دان بەوەدا بنرێت کە ڕێگەیەکی باشتر لەمە نیە کە بکرێت بە سودوەرگرتن لێی، بە ئازادیەکی زیاتر بگەین. 
لەو ڕووە کە مرۆڤ بونەوەرێکی کۆمەاڵیەتیە، چاالکیەکانی بەستراوە بە هاوکاری ئەوانی دیەوە، کەوابوو 
ناتوانێت هەمیشە بە مەیلی شەخسی خۆی ڕەفتار بکات و پێویستە کە ڕەچاوی ئیرادەی گشتی بکات، 
تەنانەت گەر بەتەواویی ڕازیی نەکات. دیموکراسی لەبری ئەوەی تاکەکان بەشێوەیەکی دەربەست تەسلیمی 
ژیانێکی کۆمەاڵیەتیدا  لە  تاکەکەسی  ئازادی  زۆرترین  بکات،  تاکەکەسێک  ئیرادەی  و  نەتەوەیەکان  نەریتە 
بەرهەم دێنێت. دیموکراسی تاکەکەس ناچار ئەکات واز لە بەشێک لە خواستەکانی خۆی بێنێت، بۆئەوەی 
لەگەڵ زۆرینەی خەڵکدا هاوئاهەنگ بێت، ئەم وازهێنانە پێداوسیتی ژیانی کۆمەاڵیەتیە. بەمشێوەیە تاک بە 
بەشێک لە خواستەکانی خۆی ئەگات، دیموکراسی هەندیکجار تاکەکەس ناچار ئەکات بە تەواوی تەسلیمی 
ئیرادەی زۆریەن بێت، بەاڵم لە کۆمەڵگایەکدا کە ڕوداوی فکری ناهاوئاهەنگی تێدایە و خواستەکان ئەوەندە 
ناکۆکبن بەیەک کە ڕازیکردنی هەموویان مەحاڵ بێت، ئەم ناچارکردنە کەمترین زیانی هەیە. بە دەربڕینێکی 
تر لە دیموکراسیدا ئیرادەی زۆرینە فەرمانڕەوایە و ئەم کۆتوبەندەی کەمایەتی سەبارەت بە زۆرینە، کەمترین 
زۆر  ئەمەش  و  نیە  قەبوڵیان  کە  بکەن  یاسایانە  لەو  پەیڕەوی  ناچارن  کەم  ژمارەیەکی  تەنها  سەپاندنە. 
کێشە نیە، چونکە ئەزانن کە زۆرینەی ئەمرۆ هەمیشە لەسەر کار نابێت و ڕەنگە ئەوانیش ڕۆژیک ببن بە 
زۆرینە، لەبەرئەوە ئەم تەسلیمبوون و ناچاریە بە کاتی ئەزانن2. لەو ڕووەوە کە زۆرینەی هەنوکە، ڕەنگە لە 
هەڵبژاردنی دوایدا تێکبشکێت، ئەوا ئەم زۆرینەیە هەوڵئەدات نەیارەکانی خۆی زۆر ناڕازی نەکات و بەشێک 
بپاریزێت.  تایبەتیەکان  ئازادیە  سنوردارکردنی  لە  خۆی  بەمشێوەیە  و  بکات  جێبەجێ  داوکاریەکانیان  لە 
هەروەها زۆر بە دەگمەن بڕیار بۆ جێبەجێکردنی بەشە توندەکانی بەرنامەی حیزبی خۆی ئەدات و بەردەوام 
ئەو بەرنامانە جێبەجی ئەکات کە جێی سەرنجی حیزبە نەیارەکانیش بن. لێرەوە ئەبینین کە دیموکراسی 
2-( بە پێچەوانەوە ئەگەر زۆرینە هەمیشە تایبەت بە گروپێکی دیاریکراو بێت، قەبوڵکردنی ئەم ملکەچیە زۆر سەختە. بۆ نمونە ئەگەر 
لە  نەتەوەیەی  ئەو  یان  رەگەز  بکات،  دابەش  کۆمەڵگا  نەتەوەیی  یان  رەگەزی  هەمیشەیی  ملمالنێی  دینامیکی،  سیاسی  بیری  لەبری 

کەمایەتیدایە هەست ئەکات ئەبێت بۆ هەمیشە ئەم ناچاریە قەبوڵبکات.



140

ڕژێمی پێکەوەژیانە. ئەندامی کەمینە هیوادارە کە ڕۆژێک سەربکەوێت. کەوابوو بە ئاشکراکردنی بیروڕای 
خۆی و هەوڵدان بۆ قەناعەتپێکردنی ئەوانی تر، یارمەتی ئەوە ئەدات کە ئامانجەکانی سەرکەوتوو بن. لە 
ڕژێمی دیموکراسیدا هیوا بە بردنەوە لە هەڵبژاردنی داهاتوودا و توانای ئاشکراکردنی بیروڕا، ئەبێتە هۆی 
ئەوەی کە تاکەکەس خۆی بە بێ کارێگەر نەزانێت. بەمشێوەیە ئەزمون پیشانی ئەدات دیموکراسی سەرەڕای 

ئەو سنوردارێتیەی بۆ ئیرادەی تاکەکەسی دروستی ئەکات، فەزایەکی ئازاد دروست ئەکات.
قوتابخانەی دیموکراسی لەسەر بناغەی فەلسەفەیەکی ئەخالقی دامەزراوە کە ئەیەوێت ژیانی کۆمەاڵیەتی 
تا ئەو جێگەیەی کە شیاوە بە هاوئاهەنگی تاکەکان دابمەزرێنێت و بەمشێوەیە ڕێگەی ئیرادەی تاکەکان لە 
کۆمەڵگادا پڕ بەرهەمبکات. وەک هەندێک وتویانە قوتابخانەی دیموکراسی کۆمەڵگا بە دەرئەنجامی لۆژیکی 
هاوئاهەنگی خەیاڵی ئیرادەی تاکەکان نازانێت، بەڵکو بە تەواوی هوشیارە بەوەی کە هەر تاکێک پێش هەر 
پاڵنەرێکی لۆژیکی، لەژێر کارێگەری کۆمەڵێک دابونەریتی کۆمەاڵیەتیدایە کە زەمینەسازی هەستەکانێتی. 
دیموکراسی ئەیەوێت بەرهەمی ئیرادەی تاکەکان لە کون و قوژبنی کۆمەڵگادا نفوز بکات، و بە دروستکردنی 
پەیوەندی بەهێز لە نێوانیاندا و سودوەرگرتن لە تواناکانیان، کۆمەڵگایەک دروستبکات کە لەسەر بناغەی 

یەکسانی نەک فشار و ناچارکردن دامەزراوە.

 ------------
فەسڵی یەکەمی ئەم سەرچاوەیەی خوارەوە

روژە الکۆمب: بحران دیموکراسی. ترجمە: نور علی تابندە. تهران، باخ نو، 1382
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ئیزایا بەرلین
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دوو چەمکی ئازادی

ئایا ئەکەین، ئازادی باسی کە ئێستا *
و نێگەتیڤ ئازادی نێوان جیاوازی ئەکرێت

ئازادیپۆزەتیڤمانبۆباسبکەیت؟
- ئێمە لەبەردەم دوو پرسیاری جیاوازداین. یەکێکیان 
ئەوەیە کە چەند دەرگا بە ڕوومدا کراوەتەوە؟ ئەوی 
تر ئەوەی چ کەسێک پاسەوانی ئێرەیە؟ چ کەسێک 
یەک  بەاڵم  تێکئااڵون،  پرسیارانە  ئەم  چاودێرە؟ 
هەیە.  جیاواز  وەاڵمی  بە  پێویستیان  و  نین،  شت 
پرسیارێکە  ک��راوەت��ەوە؟  ڕووم��دا  بە  دەرگ��ا  چەند 
رێگرێک  چ   - نێگەتیڤەوە  ئازادی  سنوری  لەبارەی 
لەبەردەمایە؟ واتە ئەوەی کەسانی دی رێگە نادەن 
ئەنجامیبدەم – چ بە ئەنقەست، چ ناڕاستەوخۆ، چ 

سەرڕۆیانە و چ دەزگایانە.

پرسیارێکی تر ئەوەیە کە چ کەسێک فەرمانم بەسەردا 
ئەکات؟ ئایا کەسانی تر فەرمانڕەوای منن یان خۆم 
فەرمانرەوای خۆمم؟ ئەگەر کەسانی تر بە چ هەقێک 
هەبێت  ئەوەم  مافی  من  ئەگەر  پاساوێک؟  چ  بە  و 
ئەتوانم  ئایا  بم،  سەربەخۆ  بم،  خۆم  فەرمانرەوای 
لێبێنم؟  وازی  ئەتوانم  بدەم؟  دەست  لە  مافە  ئەم 
فەرامۆشی بکەم؟ یان بیدۆزمەوە؟ بە چ رێگەیەک؟ 
چ کەسێک یاساکان دائەنێت، و بەکاری ئەهێنێت؟ 
ئایا الیەنی راوێژکارم؟ ئایا زۆرینە حکومەت ئەکات، 
یان خوا؟ یان قەشەکان؟ یان حیزب؟ یان فشاری 
ڕای گشتی؟ یان نەریت؟ ئەمە پرسیارێکی جیاوازە. 
الوەکیەکانی  پرسیارە  و  پرسیارە  ئ��ەم  ه��ەردوو 
بدرێنەوە.  وەاڵم  ئەبێت  و  ڕاستن  و  بنەڕەتین  تر، 
ڕەنگە ڕەخنە لە من بگیرێت بۆ بەرگریم لە ئازادی 
ک��ردووە،  پۆزەتیڤدا  ئ��ازادی  لەبەرامبەر  نێگەتیڤ 

وتوێژیرامینجهانبگلو
لەگەڵئیزایابەرلین

وەرگێرانی: سەردەم
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شارستانیترە.  پۆزەتیڤ  ئ��ازادی  کە  بگوترێت  و 
ئازادی  وایە  بروام  بەڕاست  کە  ئەوەیە  ئەمە  هۆی 
پۆزەتیڤ کە بۆ ئاسایشی ژیان پێویستە، زۆربەیجار 
زیاتر لە ئازادی نێگەتیڤ توشی الدان و گەندەڵی 
و  بنەڕەتیە  پرسیارەکە  ه��ەردوو  بووە.  داڕم��ان  و 
ناکرێت چاو لە هیچیان بپۆشین، وەاڵمدانەوەی هەر 
یەکێکیان، خەسڵەتی ئەو کۆمەڵگایە دیاری ئەکات 
چ  دیکتاتۆری،  یان  بێت  ئازاد  کۆمەڵگایەکی  چ   -
یان  عەلمانی  چ  ستەمکاری،  یان  بێت  دیموکراتی 
دینی، چ تاکەکەسی یان سوشیالیستی و شێوەکانی 
تر. بەاڵم هەردوو ئەم چەمکانە لە ڕووی سیاسی و 
ئەخالقیەوە هەڵگەڕاونەتەوە بۆ چەمکە دژەکانیان. 
پیشان  باشی  بە  زۆر  خاڵەی  ئەم  ئۆرێل  ج��ۆرج 
ئ��ارەزووە  دەرب��ڕی  من  ئەڵێن:  کەسانێک  ئ��ەدا. 
چیتان  بزانن  ئێوە  ڕەنگە  ئێوەم.  ڕاستەقینەکانی 
ئەوێت، بەاڵم من، ڕابەر، یان ئێمە، کۆمیتەی حیزبی 
کۆمینیست ئێوە باشتر لە خۆتان ئەناسین، و ئێمە 
پێداویستیە ڕاستەقینەکانتان - کە ئەگەر ئەتانزانی 

ئەدەین.  ئێوە  بە   - ئەبوون  خوازیاری  بێگومان 
بڵێن  کە  ئەبێتەوە  قڵپ  کاتێک  نێگەتیڤ  ئ��ازادی 
ئازادی گورگ و مەڕ یەکسانە، و ئەگەر دەسەاڵتی 
ن��اچ��ارک��ەران��ەی دەوڵ���ەت ت��ێ��وەردان)ت��ەدەخ��ول( 
لەگەڵ  بەاڵم  ئەدزن.  مەڕەکان  گورگەکان،  نەکات، 
دیارە  بکرێت.  ئ��ازادی  لە  ڕێگری  نابێت  ئەمەشدا 
کرێکاران  ئازادی  سەرمایەداران،  بێسنوری  ئازادی 
یان  کارخانەداران،  بێسنوری  ئازادی  ئەبات،  لەناو 
باوکان و دایکان ئەبێتە هۆی بەکارهێنانی منااڵن لە 
کانەکانی خەڵوزدا. گومانی نیە کە ئەبێت بێهێزەکان 
ئ��ازادی  و  بپارێزرێن،  بەهێزەکاندا  بەرامبەر  لە 
بەهێزەکان تا ئەم ئاستە کەم بکرێتەوە. هەرکاتێک 
بێت،  بەدی  پێویست،  ب��ەڕادەی  پۆزەتیڤ  ئازادی 
ئەبێت  بکرێتەوە.  کەم  نێگەتیڤ  ئازادی  لە  ئەبێت 
بۆ  هەبێت،  هاوسەنگیەک  دوان��ەدا  ئەم  نێوان  لە 
ئەوەی نەکرێت هیچ بنەمایەکی سەلمێنراو بە الڕێدا 
هەردووکیان  نێگەتیڤ  و  پۆزەتیڤ  ئازادی  ببڕێت. 
بەتەواوی دوو چەمکی بایەخدارن. بەاڵم هەستئەکەم 
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لە ڕووی مێژوویەوە ئەو زیانەی لە ئازادی پۆزەتیڤی 
زۆرترە  کەوتۆتەوە،  ئێستادا  دنیای  لە  درۆزنانەوە 
لە ئازادی نێگەتیڤی درۆزنانە. دیارە ئەمە جێگەی 
زۆر  کە  بیریاریک   – کۆنستان  بنجامین  وتوێژە. 
ڕێزم بۆی هەیە، لە وتارێکدا بەناوی »ئازادی دێرین 
لەهەر  باشتر  مۆدێرنەکان«  ئازادی  بە  بەراورد  بە 
واتە  مەسەلەیە،  ئەم  باسی  ئەیناسم،  کە  کەسێک 

دوو جۆر ئازادی کردووە. 
*پرسیارەکەیمنڕێکئەمەبوو.هەڵوێستی
رۆسۆ و کۆنستان نێوان وتوێژی لە ئێوە
لەبارەیئازادیکۆنوئازادیتازەوەچیە؟

- من هاوڕای کۆنستانم. کۆنستان ئەڵێت دوو جۆر 
ئازادی هەیە. ئەو بەهای ئازادی بەو شێوەیەی کە لە 
ئەسینای دێریندا تێیئەگەیشتن، نەفی ناکات. ئازادی 
الی ئەسیناییەکان بەو مانایە بوو کە هەر کەسێک 
تر  لەوی  شکات  نوێنەراندا  ئەنجومەنی  لە  بتوانێت 
ئەوی  خانوی  بچێتە  ئەیتوانی  هەرکەسێک  بکات. 
ترەوە. هیچکەس ڕێگە نەئەدرا رێ لە شکاتی هیچ 
کەسێکی تر – چەند ئەو شکاتە هیچ و پوچ بوایە - 
لە ژن یان پیاوێکی تر لە دادگا یاساییەکان بگرێت، 
یان رێگە نەدات کە تاکەکەس لەبەردەم خەڵکدا بە 
ئازادانە قسە بکات یان ڕەخنە بگرێت، هەرچەند کە 
ناڕەحەتیش دروستبکات. بەاڵم چەمکی تازەی ئازادی 
ئەدات.  ئێوە  بە  تایبەتی  ژیانی  ڕێگەی  تاڕادەیەک 
ژیانی تایبەتی چەمکێکە کە لە سەردەمی دێرین یان 
لە بیرکردنەوەی سەدەکانی ناوەڕاستدا بوونی نەبوو. 
باسکاڵ ئەیگووت »هەموو بەاڵکانی دنیا دەرئەنجامی 
ئەوەیە کە مرۆڤ لە ژوورێکدا بە ئارامی دانانیشێت«. 

ئازادی تازە ئەگەڕێتەوە بۆ ئەم مافە.

ئازادی ئازادیتایبەتیەنەک *بەاڵمئەمە
گشتی؟

- بەڵێ. بەاڵم بەکارهێنانی بێ چەندچونی هەر یەکێک 
لەم دوو ئازادیە، ئەوی دی لەناو ئەبات. دیارە چەمکی 
لەوەی  تازەتر  تازەیە،  چەمکێکی  تایبەتی  ژیانی 
دەرئەکەوێت. چەمکی نوێ، ئامانجی نوێ دروستئەکات. 
بۆ نمونە چەمکی هاوڕێیەتی لەبەرچاو بگرن. تا ئەو 
شوێنەی من ئەزانم هاوڕێیەتی لە سەردەمی دێریندا 
فەزیڵەت  بە  ناوەراستدا  سەدەکانی  لە  تەنانەت  و 
زۆر  شایەتیدانیش  بەڵی.  هەقیقەت  بەاڵم  نەئەزانرا. 
بە نرخ ئەزانرا، بەاڵم شایەتی لە پێناوی هەقیقەتدا، 
نەک شایەتی لەسەر بناغەی بیروڕای درۆزنانە، یان 
مەسیحیەک  یان  یەهودی  هیچ  یەقینی.  نا  بیروڕای 
لە  ئەیپەرستن،  کافرەکان  ئ��ەوەی  کە  بیرناکاتەوە 
ڕاستیدا درۆیە، بەاڵم ناکریت ئافەرینی ئەو ڕاستگۆیە 
نەکرێت کە بناغەکەی بیروڕای درۆیە. هیچ یەک لە 
خاچپەرستان نەیانئەوت کە بیروڕای موسڵمانەکان بێ 
بناغەیە، بەاڵم لەو ڕاستگۆییەی کە ئەبێتە هۆی ئەم 
فیداکاریە نابەجێیە، بەناچار توشی هەژان ئەبیت. هیچ 
کاسۆلیکێک بە درێژایی جەنگە مەزهەبیەکان نەیگوت 
پرۆستانتەکان فێرکاری ترسناکی شەیتانن کە ڕۆحی 
مرۆڤەکان گەندەڵ ئەکات، و خەڵکانی ترسناکن کە 
ئەبێت لەبەرامبەریدا ڕابوەستین و ئەگەر پێویست بکات 
کەسانێک  ئەوەیە  مەسەلەکە  بەاڵم  بەرین،  لەناویان 
کە ئەمجۆرە بیروڕایانەیان باڵو ئەکردەوە، لەبەر پارە 
یان دەسەاڵت یان بێ هۆ نەبوو، بەڵکو تەنها لەبەر 
بڕوایەکی ڕاستەقینە بوو، لەبەرئەوە بوو کە بڕوایەکی 
پتەویان بەوە هەبوو کە ئەیانگوت و  ئامادەبوون لە 
پێناوی بیروڕا ترسناکەکانی خۆیاندا بمرن. ئەبێت ڕێز 
لەم ڕاستگۆییە بگیرێت. تەنها هەقیقەت گرنگ بوو. من 

ین
بەرل

ایا 
ئیز
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گومانم هەیە چەمکی ڕاستگۆیی تا پێش کۆتاییەکانی 
تەنانەت  بژمێرایە.  فەزیڵەت  بە  حەڤدە  س��ەدەی 
هەڵەیان لەسەر بناغەی ڕاستگۆیی بە مەترسی دائەنا 
دانەئەنا.  بۆ  ڕۆحیان  و  ئەخالقی  بەهایەکی  هیچ  و 
لە باشترین حاڵەتدا بەزەیی ئەوروژاند. هەمەڕەنگیش 
هەقیقەت  ئەوەیە  کۆن  وێنای  تازەیە.  چەمکێکی 
یەکێکە و هەڵەش زۆر. بۆ هەر پرسیارێکی ڕاستەقینە 
تر  وەاڵمەکانی  هەبێت،  ڕاست  وەاڵمی  یەک  ئەکرێت 
بەناچار ڕاست نین. ئەو بیرۆکەیەی کە هەر پرسیارێک 
چەند  یان  وەاڵم  دوو  ڕەنگە  و  هەیە  ڕەهەندی  دوو 
لەو  هەریەک  و  هەبێت،  یەکی  بە  نەگونجاو  وەاڵمی 
وەاڵمانەش ڕەنگە جێی ڕەزامەندی کەسانی شەریف 
و عاقڵ بێت، چەمکێکی زۆر تازەیە. هەندێک کەس 
وا ئەزانن کە پریکلیس لە وتاری بەناوبانگی ناشتندا 
قسەیەکی وای کردووە. پریکلیس لەم چەمکە نزیک 
بۆوە، بەاڵم پێی نەگەیشت. ئەگەر دیموکراسی ئەسینا 
باش بێت، کەوابوو سپارتا یان ئێران ناتوانن باش بن. 
یەکێک لە باشیەکانی کۆمەڵگای ئازاد ئەوەیە کە هەلی 
دەرکەوتن بە ژمارەیەکی زۆری بیروڕای ناکۆک بەیەک 
بە بێ فشار ئەدات. ئەمەش بێگومان تا ڕادەیەک لە 

ڕۆژئاوادا تازەیە.

یەکسانی و ئازدی

فەرەنسی شۆڕشی سەرەکی کێشەی *
دروشمی دوو بە شۆڕشە ئەم کە ئەوەبوو
ئازادیویەکسانیدەستیپێکردوپاشان
بەتیرۆروتۆقاندنگەیشت.ئایابەبڕوای
پێکەوە یەکسانی و ئازادی ئەکرێت ئێوە

کۆبکەینەوە؟

- بێگومان ئەکرێت پێکەوە کۆببنەوە. بەاڵم شێوە 
توندڕەوەکانی ناکرێت. ئەگەر ئازادی تا دوا سنور 
ئەگەر  ببات،  لەناو  بێهیز  ئەتوانێت  بەهێز  بێت، 
یەکسانیش ڕەها بێت، ئەوا ئازادی نامێنێت. چونکە 
ئەبێت  نەخۆن،  بتەوێت گورگەکان مەڕەکان  ئەگەر 

ڕێگە لە گورگەکان بگریت.
*منزۆرسەرساممبەوتاری»یەکسانی«
کە لیبراالنەی ئەو دەگمەنن چونکە ئێوە.

باسیئەمبابەتەیانکردبێت؟
- ئەزانم.

*تێڕوانینیئێوەبۆ»یەکسانی«چیە؟
- ئەم پرسیارە گشتیە. یەکسانی هەمیشە بابەتێکی 
مناڵتان  دە  ئەگەر  ئەهێنمەوە:  نمونەیەک  تایبەتە. 
پارچە  یەکێکیان  ه��ەر  بە  بتانەوێت  و  هەبێت 
پارچە  دوو  یەکێکیان  بە  ئەگەر  بدەن.  شیرینیەک 
بدەیت و بێ هیچ هۆیەک هیچ بە یەکێکی تر نەیەت، 
مانای  ک��ردووە.  پیشێل  یەکسانیتان  بنەمای  ئەوا 

»بێویژدانی« هەر ئەمەیە.
*واباوەکەلیبرالیسمویەکسانیپێکەوە

کۆناکرێنەوە
- لە ڕووی مێژوویەوە هەموو شتێک ڕوو ئەدات و 
ئەو  ئازادی  سڕینەوەی  بەمانای  ڕەهاش  یەکسانی 
تاکانەیە کە لەوانی تر لەسەرترن. پێمگوتی کە ئەو 
ئەنارشیسمە مەزنە - باکۆنین - بڕوای بە یەکسانی 
هەبوو و ئەیویست دەرگای زانکۆکان دابخات، چونکە 
بوون و  زانکۆکان ڕۆشنبیران  بەرهەمی  )پێیوابوو( 
لە کۆمەڵگادا لەسەرەوە بوون و ڕەنگە فەخر بەوانی 
تر بفرۆشن. یەکسانیخوازیش هاوڕێی ستەمکاریە. لە 
سەرەتاکانی حکومەتی یەکێتی سۆڤیەتدا، هەندێک 
لە ئۆرکستراکان ئەیانویست کە ڕابەرانی ئۆرکسترا 
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الببەن، چونکە دژی هەموو جۆرێکی دەسەاڵت بوون. 
یەکسانی  و  بێت  ترسناک  ئەتوانێت  ڕەها  ئ��ازادی 

ڕەهاش تۆقێنەر.
ئەم ئازادی کە بیرئەکەنەوە وا بۆچی *
و هەیە؟ پارادۆکسەی تایبەتە چۆنایەتیە
ئایاجیاکردنەوەیدووچەمکیئازادی،ئەم

پارادۆکسەلەناوئەبات؟
زیاد  بەاڵم  تاوتوێکرد.  ئازادیم  چەمکی  دوو  من   -
لە دوو چەمک هەیە. جگە لەمە من تەنها لەبارەی 
ئازادی سیاسیەوە نووسیومە، نەک ئازادی بەشێوەی 
گشتی. هەستئەکەم ئازادی شتێکە کە هەموو خەڵک 
ژێر  لە  داواکراو  هەموو شتێکی  لێرەوە  خوازیارین، 
ئازادی  هەوڵئەدەن  و  ئەهێننەوە  ناونیشانەدا  ئەم 
لێیە.  کە حەزیان  بێت  ئەو شتانە  هەموو  بەمانای 
ئاڵۆزیەکی  و  نیە  ورد  ئازادی  بۆ  تێگەیشتنە  ئەم 

ترسناک لە بیرکردنەوەدا دروست ئەکات.
*ئایالەبەرئەمەیەکەدووچەمکیئازادیت

لەیەکجیاکردەوە؟
ئابوری،  ئازادی  سیاسی،  ئازادی  باسی  خەڵک   -
ئ��ازادی  ئەخالقی،  ئ��ازادی  کۆمەاڵیەتی،  ئ��ازادی 
میتافیزیکی و لەم بابەتە شتانە ئەکەن. مەسەلەکە 
لەهەندێک  جیاوازن.  لەیەک  ئازادیانە  ئەم  ئەوەیە 
ترەوە  ڕووی  هەندێک  لە  و  ئەچن  لەیەک  ڕووەوە 
لەیەک جیاوازن. ئازادی لە سەدەی نۆزدەدا زۆرتر 
لە  بوو.  سیاسی  و  کۆمەاڵیەتی  ئ��ازادی  بەمانای 
ئابوری  لەبەرئەوەی  بوو،  ئاڵۆزتر  بیستدا  سەدەی 
مێژوو  بۆ  ئێمە  تێگەیشتنی  هەروەها  بوو،  ئاڵۆزتر 
گۆڕانی بەسەردا هات. ئێستا کەس نازانێت کە وشەی 
پەیوەندی  یان  هەیە.  مانایەکی  چ  بەوردی  ئازادی 
ئازادی A لەگەڵ ئازادی B و لەگەڵ ئازادی C و 

لەگەڵ ئازادی D دا بە وردی چیە؟ بە زیادبوونی 
کرد.  زیادی  ڕوون  وەاڵمدانەوەیەکی  گرفتی  زانین 
من جیاکاری لە نێوان دوو چەمکی ئازادیدا ئەکەم، 
من  بڕوای  بە  و  بەکارهێنراوە  هەردووکیان  چونکە 
لەیەک جیاوازن. پرسیاری جیاواز، وەاڵمی جیاوازی 
هەیە و خەڵک تێکەڵیان ئەکەن. لەگەڵ ئەوەدا کە 
الدان لە هەردوو ئازادیەکە دەرئەنجامی نەخوازراوی 
لە ڕووی مێژوویەوە یەکێک لەم دوو  هەبوو، بەاڵم 
بڕوای  بە  لێکەوتۆتەوە.  زیاتری  توندوتیژی  الدانە 
لە  کارەساتبارتری  الدانێکی  پۆزەتیڤ  ئازادی  من 
کە  نایشارمەوە  ب��ەاڵم  هەبوو.  نێگەتیڤ  ئ��ازادی 
ئازادی نێگەتیڤیش تا دوا سنوری »ئازاد هێشتن« 
ڕەنجی  و  ب��ێ��دادی  دەرئەنجامدا  لە  کە  الی���داوە 
ترسناکی بەرهەمهێناوە. دان بەوەدا ئەنێم کە خراپ 
واڵتە  لە  ئازادی،  وشەی  بەدکارانەی  بەکارهێنانی 
هەبووە.  لەسەرم  زۆری  کاریگەری  تۆتالیتارەکاندا 
ئازادی  نیشتمانی  بە  خۆیان  تۆتالیتارەکان  واڵتە 
کاریکاتۆری  ئەمەش  ئ��ەدا.  قەڵەم  لە  ڕاستەقینە 
وشەی ئازادیە. کەوابوو بە خۆم گوت ئەبێت کارێک 
لەم  حەزیان  هیچ  من  چەپی  ڕەخنەگرانی  بکرێت. 
هەنووکە  تا  ئەوەی  بەهەرحاڵ  نەبوو.  من  کارەی 
نووسیومە لە هەردوو ڕووەوە، لە چەپ و ڕاستەوە، 

بە توندیەکی یەکسان ڕەخنە کراوە.
لە ئازادی« چەمکی »دوو وتاری بەڵێ *
سەر. کرایە هێرشی ڕەخنەگرانەوە الیەن
لە »حەتمیەت ترتان وتارێکی هەروەها
هۆی بووە چی بەڕاستی بەاڵم مێژوودا«.

ئەوەیکەئەموتارەبنووسن؟
لە ساڵیادی ئۆگست کۆنتدا کە  بانگهێشت کرام   -
بەڕێوەچوو،  پۆزتڤیسمەکانەوە  کۆمەڵەی  لەالیەن 

ین
بەرل

ایا 
ئیز
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ئازادی77

لەوە کردەوە باسی  بیرم  وتارێک پێشکەش بکەم. 
کاتێک  من  بڕوای  بە  مێژوودا.  لە  بکەم  حەتمیەت 
کەسانێک ئەڵین: »من لە مێژوودا کار ئەکەم - یان 
ئەبێت ئەمە یان ئەوە بکەین لەبەرئەوەی مێژوو وای 
ئەوێت یان چین یان نەتەوە، چونکە ئەو شەقامەی 
پێشکەوتنە،  شاڕێگەی  جۆریک  ئەڕۆین  پیایدا 
ئەباتە  رێگەیەدا  لەم  ئێمە  کە  مێژووە  ئەوەش  و 
ڕێگەمان،  سەر  هاتە  هەرچیەک  کەوابوو  پێشەوە، 
زیهنیەدا  چوارچێوە  لەم  کاتێک  الببرێت«.  ئەبێت 
گرفتار بوون، مافی مرۆڤ و بەهاکانی، ئەخەنە ژێر 
لە مەسەلە سەرەکیەکانی  بەرگری  پێوە. پێویستە 
مرۆڤ لە بەرامبەر ئەم بیروڕا ئاژاوەگێڕ و زۆرجار 

دەمارگیرانەدا بکرێت.
*هەرلەبەرئەمەیەئێوەپێتانوایەپێوستی

لەگەڵبەرپرسیاریداکۆنابیتەوە؟
- بەڵی کۆ نابنەوە. ئەگەر هۆی ئەو کارەی ئەیکەن 
بیت؟  بەرپرسیار  ئەتوانیت  تۆ  چۆن  بێت،  مێژوو 
نیتچەیە.  ئەبەدی«  »عەشقی  ئەمە  من  بڕوای  بە 
ئێوە  و  ئ��ارادای��ە،  لە  ئەخالقی  ب���ژاردەی  کاتێک 
بە  کە  ڕاوەس��ت��اون  دینامیکی  پلەیەکی  لەسەر 
ئاستێکی دیاریکراو ئەجوڵێت و ڕووی ناگۆڕێت، و 
لەگەڵ  ئەخالقی خۆتان  و  ئامانج  و  عەقڵ  ئێوەش 
چ  بەرپرسیارێتی  ئیتر  گونجاندووە،  جوڵەیەدا  ئەم 
مانایەکی هەیە؟ بەاڵم من بڕواموایە کە ساتەوەختی 
وا لە مێژوودا دێتە پێشێ کە تاکەکان و گروپەکان 
نەک  بکەن،  دیاری  شتەکان(  ئاراستە)ی  ئەتوانن 
بکرێت،  پێشبینی  بتوانرێت  شتیک  هەموو  ئەوەی 
بەاڵم مرۆڤەکان لە سنورێکی تەسکدا بکەری ئازادن. 
سنوردارێتی هەیە، بەاڵم تەنانەت لە هەمان سنوردا 
نەبێت  هەڵبژاردن  تا  هەیە.  ب��ژاردن  بۆ  فەزایەک 

کاری مرۆیی نابێت. هەموو شتیک ڕەفتارە، ڕێگەم 
گەر  هەستئەکەم  بهێنمەوە؛  بۆ  نمونەیەکتان  بدەن 
چەرچل سەرەک وەزیرانی ئینگلتەرا نەبوایە، ڕەنگ 
لەم  بێگومان  بکەن.  داگیر  ئەوروپا  نازیەکان  بوو 
حاڵەتەدا مێژووی ئەوروپا زۆر جیاواز ئەبوو، لەگەڵ 
لینین  ئەگەر  یان  ئەکرد.  ئەوەی مارکس پێشبینی 
بەلشەفی  شۆڕشی  بکوژرایە،  1917دا  نیسانی  لە 
ڕوسیا  لە  ناوخۆ  شەڕی  ڕەنگە  نەبوو،  ئ��ارادا  لە 
ڕووبەڕووی  سوسیالیستەکان  و  لیبرال  و  ڕویبدایە 
بەلشەفی  ڕژێمی  بەاڵم  ببونایەوە.  سەڵتەنەتخوازان 
نەیئەتوانی  ترۆتسکی  نەئەنرا.  بونیاد  لینین  بێ 
و  بوو  یەهودی  ترۆتسکی  بکات، چونکە  کارە  ئەو 
شیوەیەک  بەهیچ  لەوکاتەدا  یەهودیش  دیکتاتۆری 
وێنا نەئەکرا. کەوابوو خاڵی وەرچەرخان لە مێژوودا 
هەیە و تاکەکان لەم خااڵنەدا هەندێکجار ئاراستەکە 

ئەگۆڕن. 
ئێوەدا بیرۆکەی لەنێوان هەستئەکەم *
مێژوو، بۆ ئێوەدا بیرۆکەی و ئازادی بۆ

پەیوەندیەکهەیە؟
بەداخەوە  ب��ەاڵم  ف��رەگ��ەرم،  من  گەرچی  باشە   -
هەیە.  مندا  بیرکردنەوەی  لە  یەکێتی  لە  جۆرێک 
هەموو ئایدیاکانم پەیوەندیان بەیەکەوە هەیە و هیچ 

کامیان لەوی تر جیا نین. 
ئامانجەکانی و هەڵبژاردنەکان لە ئەگەر *
خۆتاندائازادنەبونایە،ژیانبۆئێوەمانایەکی

نەئەبوو...
هەیە.  سنور  کە  نەچێت  لەبیرتان  بەاڵم  بەڵی.   -
سروشتی شتەکان سنوردارمان ئەکات. هەڵبژاردنێکی 
زۆرمان نیە. گریمان یەک لە سەد نەک زیاتر، بەاڵم 

هەمان یەک لە سەد ئەبێتە هۆی زۆر جیاوازی.
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*ئایاکاتێکباسیسنورئەکەنمەبەستان
تیۆرەییاساکانە؟

فیزیایەکان،  یاسا  سروشت،  یاساکانی  ئەڵبەتە   -
هەموو  هەوا،  و  ئاو  زەویناسی،  کیمیا،  یاساکانی 
یاسا  نەک  باسیکردون،  مۆنتیسیکۆ  شتانەی  ئەو 
مرۆییەکان. یاساکان ئەکریت بگۆڕدرێن. بەشێوەی 
کامانەن.  سنورانە  ئەم  بڵێم  پێتان  ناتوانم  گشتی 
هەلومەرجی  و  تایبەت  دۆخی  بتوانن  ئێوە  ئەگەر 
ڕەنگە  منیش  ئاراوە،  بهێننە   دۆخەدا  لەو  مومکین 

هۆکارە سنوردارکەرەکان پیشان بدەم.
بگەڕێینەوە ساتێک چەند بدەن ڕێگەم *
ئایاهەستئەکەنکە ئازادی. بۆچەمکی
پەیوەندیەکی هاواڵتیدا و ئازادی لەنێوان
بۆ کە ئەوەیە مەبەستم هەیە؟ زەروری
وەک بیت. هاواڵتی ئەبێت ئایا ئازادبوون

یۆنانیەکانبیریانئەکردەوە؟
- بەڵی ئەڵبەتە. بەمەرجێک ڕەواقیەکان و پاشان 
ئەنارشیسمەکان ئەژمێر نەکەین کە دەوڵەت و دوای 
ئەمیش هاواڵتیان ڕەد ئەکردەوە. یۆنانیەکان بڕوایان 
بە یاساکان هەبوو. هیرۆدۆت بڕوای بە »ئیزومنیا« 
واتە  یاسادا هەبوو -  لەبەرامبەر  بەمانای یەکسانی 
سەرەڕۆکان.  فەرمانڕەوا  دەستدرێژی  لە  ئازادبوون 
یەکی  سەدەی  لە  »ستەمکارکوژەکان«  تەنانەت 
منیش  ب��ڕوای  هەبوو.  بڕوایان  هەمان  میالدیشدا 
هەروایە. بێ رێسای گشتی، ناتوانرێت تاکەکان لە 
بێگومان  بپارێزرێت.  ئاژاوە  و  ستەمکاری  بەدکاری 
ڕەها.  ئاژاوەی  واتە  یاساکان  لە  ڕەها  ئازادبوونی 
هەروەها بڕواموایە ئازادی واتە نەبوونی ڕێگرەکان، 
ب��ەاڵم ج��ۆرێ��ک ل��ە چ��اودێ��ری ب��ەس��ەر ئ��ازادی��ەوە 
پێویستە، و ئەمەش خۆی دروستکردنی رێگرەکانە. 

کروپۆتکین  یان  باکۆنین  الیەنگری  من  بەهەرحاڵ 
ناکەم.  ئەنارشیستی  ئازادی  بۆ  پڕوپاگەندە  و  نیم 
لە  ئارامی  و  ئاشتی  رێگریلێکەر،  هێزی  بوونی  بێ 
ئارادا نابێت و ئێمە یەکتر لەناو ئەبەین. بۆ نمونە 
ڕۆبینسۆن  وەک  دورگ��ەدا  یەک  لە  تەنیا  مرۆڤێکی 
جومعە  کاتەی  ئەو  تا  ئ��ازادە،  بەتەواویی  ک��رۆزۆ 
ناوێک پەیدا ئەبێت. لەدوای ئەمەوە ئەرکی دووالیەنە 
دەست پێئەکات و مەسەلەی سەپاندن دێتە پێشێ. 
وەک زۆربەی دۆخەکان لێرەشدا کانت ڕاست ئەکات: 
ئازادانەتر  بۆشاییدا  لە  کە  وابزانێت  باڵندە  ڕەنگە 
ئەفڕێت، بەاڵم وا نیە، ئەکەوێتە خوارەوە. کۆمەڵگا 
سنوردار،  ئازادیەکی  و  ڕێژەیی  دەسەاڵتیکی  بەبێ 

بوونی نامێنێت.
*کەوابووئایالەگەڵئەوقسەیەیباکۆنیندا
ئازادبوونیئەوانی نیتکەئەڵێت:»منبە

تر،بەڕاستیئازادئەبم«؟
- زۆر کەس ئەم قسەیەیان کردووە. لە ڕوویەکەوە 
کەسانێک  ئەگەر  ئەوەیە  مانای  تەنها  نیە،  بێمانا 
ئازاد نەبن، ئازادی ئەوانی تر کەموکوڕ ئەبێت. لە 
کۆمەڵگای کۆیالیەتیدا خاوەن کۆیلەکان تا ئەوکاتەی 
کۆیالیەتی  چونکە  نین.  ئ��ازاد  هەیە،  کۆیلەیان 
ژیانیان گەندەڵ ئەکات. بە گشتی دەسەاڵت مرۆڤ 
ئەکرد  ڕاستی  »ئاکتن«  ڕائەکێشیت.  گەندەڵی  بۆ 
کە ئەیگوت: »ئازادی دیموکراتی، دابەش ناکرێت«.
*ئایاهاوڕانلەگەڵچارلزتایلەرکەئازادی
تەماشا هەل« »چەمکی وەک نێگەتیڤ

ئەکات؟
- لەهەندێک ڕووەوە بەڵێ. ڕادەی ئازادی نێگەتیڤ 
بەو مانایەیە کە چەند دەرگا بە ڕوومدا کراوەتەوە؟ 
ناو  نا؟. ئەگەر ئەمە  یان  تێپەڕم  لێیەوە  ئەمەوێت 
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ئەنێن »هەل« بەڵێ ڕاستە. بەاڵم ئازادی نێگەتیڤ 
بەتەنیا بەس نیە، چونکە بەهای تریش لەئارادایە، 
ئەو بەهایانەی کە بێ بوونیان، ڕەنگە ژیان شایستەی 
کە  ئەبم  کەس  دوا  من  بژین.  تیایدا  نەبێت  ئەوە 
نەفی ئەکەم. ئازادی لەبەرئەوەی پێویستی بە نیازە 
خۆشبەختی،  ئاسایش،  وەک  ترە،  بنەڕەتیەکانی 
دادپەروەری، رێکخستن، پەیوەستبونی کۆمەاڵیەتی 
لە  هەندێک  بێت.  سنوردار  ئەبێت  ئەوا  ئاشتی،  و 
شێوەکانی ئازادی ئەبێت سنوردار بێت، بۆ ئەوەی 
مرۆڤ  ت��ری  کۆتاییەکانی  ئامانجە  بۆ  ف��ەزای��ەک 
مەسەلەکانی  وەک  مەسەلەیەش  ئەم  بکرێتەوە. 
کۆمەڵگایەکی  کە  دانوستانەی  بەو  پەیوەستە  تر 

شایتەی مرۆڤ دروستی ئەکات.
ئەتوانێت نێگەتیڤچۆن ئازادی کەوابوو *

کاربکات؟
- ئەتوانێت کار بکات، چونکە نەبوونی پەشۆکاوی 
ئەهێنێت. ئازادی نێگەتیڤ واتە الدان یان نەبوونی ئەو 

ڕێگرانەی کە بۆ دەستگەیشتن بە بەها بنەڕەتیەکانی 
تری مرۆڤ پێویست نین. بێ ئەم ڕێگرانە و ئەگەری 
ڕای  پێچەوانەی  بە  پێویستدا،  لەکاتی  سەپاندنیان 
»گادوین« و »کرۆپوتکین« و »ئەلیزە رکلۆ«وە 
ناتوانرێت سود لە ئاسایشی کۆمەاڵیەتی و تایبەتی 
و لە دادپەروەری و بەختەوەری و زانین وەربگیرێت. 
بەاڵم ئازادی نێگەتیڤیش بەوشێوەیەیە کە نەبوونی، 
بەهاکانی تر ئەڕوخێنێت، چونکە ئیتر هەلێک دەست 
ئەنجامدا  لە  بهێنرێن.  بەکار  بەهاکان  کە  ناکەوێت 
ئەگەر هەلەکان نەبوون، کۆمەڵە بەهاکان هەمەڕەنگ 

نەبن، ئیتر ژیان نامێنێت.
0000

سەرچاوە:
ئیزایا برلین: در جست و جوی ازادی. مصاحبەهای 
رامین جهانبگلو با ئیزایا بەرلین. ترجمە: خجستە 

کیا. نشر گفتار. تهران 1371
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جەللون،  ب��ن  تاهیر  مەغریبی  ن��ووس��ەری 
بە  كە  مەغریبییە  نووسەری  بەناوبانگترین 
زمانی فەرەنسی دەنووسێ و لە هەمویان زیاتر 
بەرهەمی هەیە و لە هەمویان زیاتر لە ئەوروپا 
لە  هەروەها  دەخوێنرێتەوە.  مەغریبدا  لە  و 
هەمانكاتدا، لە هەموو نووسەرەكانی دیكە زیاتر 
بە  ئەمەش  ڕەخنەلێگرتنە،  و  مشتومڕ  جێگای 
لە ڕۆژنامە و  بیروڕاكانییەوە كە  هۆی دیدگا و 

باڵویاندەكاتەوە. فەرەنسییەكاندا  گۆڤارە 
بن  بە  چ��اوی  مەغریب  لە  االوس��ط(  )الشرق 
چیرۆكی  كۆمەڵە  هاتبوو  كە  ك��ەوت  جەللون 
ئەو  ب��ك��ات،  پێشكەش  س��اح��رة(  )غ��رام��ی��ات 
لەسەر  قسە  دوودڵی  بێ  چاوپێكەوتنەدا  لەم 
چەندین مەسەلەی رۆشنبیری و سیاسی دەكات 
كە لەگەڵیدا وروژاندمان، لەوانەش ڕووداوەكانی 

ئەم دواییەی )الدار البیضاء(
نووسەرە  ئەو  دووەم��ی  ن��ەوەی  بە  سەر  *تۆ 
مەغریبییانەی كە بە زمانی فەرەنسی دەنووسن 
و بەرهەمێكی زۆرت لە شیعر و ڕۆمان و چیرۆك 
هەیە. لە حاڵی حازردا دەتەوێ لەسەر نووسینی 

مەغریبی بە زمانی فەرەنسی چی بڵێیت؟
-من سەر بە نەوەی »عەبدولەتیف ئەللعیبی و 
ئەلنیسابوری«م،  محەمەد خیرالدین و مستەفا 
بە  دەستمانكرد  شەستەكاندا  لە  كاتێ  ئێمە 
بڕوایەدا  لەو  فەرەنسی،  زمانی  بە  نووسین 
ب���ەردەوام  فەرەنسی  بە  نووسین  نەبووین 
دەبێت. ئێمە وامان هەست دەكرد دیاردەیەكی 
دەكەین.  دروست  عەرەبی  جیهانی  بۆ  سەیر 
نەبوو  خۆش  پێیان  هەندێك  سەرەتا  چونكە 
زمانێكی  بە  دایك،  زمانی  لە  جگە  نووسەرێك 

پێ  قسەی  باوكی  و  دایك  كە  بنووسێت  دیكە 
ناكەن. ئەمە لەو سەردەمەدا مەسەلەیەكی سەیر 
بە  پێویستمان  ئێمە  هەمانكاتدا  لە  بەاڵم  بوو، 
تێیدا  زۆر  كە  ئامرازیش  باشترین  بوو،  گۆڕان 
بۆ  لێرەوە  بوو.  فەرەنسی  زمانی  شارەزابووین 
و  بكەین  عەرەبی  زمانی  لە  پارێزگاری  ئەوەی 
باش  پێمان  نەیشێوێنین،  و  لێنەكەین  زوڵمی 
بوو، یان من خودی خۆم پێم باش بوو، زیاتر 
فێری  و  ببمەوە  قووڵ  فەرەنسیدا  زمانی  لە 
پێشكەشی  داهێنەرانەیەی  كارە  ئەو  تا  ببم، 
سااڵنی  لە  بێت.  پێویستدا  ئاستی  لە  دەكەم، 
توێژ،  و  گروپ  هەندێ  حەفتاكاندا،  و  شەست 
زمانی  كە  زمانێك  بە  نووسین  هۆكاری  بە 
بكەن  لێ  وامان  هەوڵیاندا  نییە،  دایك  واڵتی 
لەم  سەرەكی  خاڵی  بكەین.  گوناه�  بە  هەست 
چی  ئەوەیە  بەڵكو  نییە،  زمان  مەسەلەیەدا، 
)انفاس(دا  كۆمەڵەی  لە  ئەوەی  دەنووسیت. 
نووسیم، بێ هیچ دوو دڵییەك ڕەگوڕیشەیەكی 
واقیعی  لە  گوزارشتمان  ئێمە  هەیە،  مەغریبی 
فەرەنسیش  زمانی  بە  گەرچی  دەكرد،  خۆمان 
لە  و  كردین  پشتگیریان  خوێنەرانیش  بوو، 
بە  سەبارەت  ئەمە  بووین،  بەردەوام  نووسین 

یەكەم. قۆناغی 
فەرەنسا  لە  كە  دووەم���دا  قۆناغی  لە  ب��ەاڵم 
نیشتەجێ بووم و پیشەی نووسین، بووە كاری 
سەرەكیم و بە شێوەیەكی بەردەوام دەمنووسی، 
لە  شتێكە  چاوەڕوانی  خۆرئاوا  جیهانی  بینیم 
فەرەنسی  بە  نووسین  عەرەبیمان،  جیهانی 
واڵتەكانمانی  ناسینی  و  ئێمە  ناسینی  پرۆسەی 
خەسڵەتێكی  ناسینەش  ئ��ەم  ك��رد.  ئاسانتر 
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ڕەخنەگرانەی هەبوو، ئێمە كۆمەڵگای خۆمان بە 
فۆلكلۆری  و  عەجایباتی  كۆمەڵگایەكی  شێوەی 
كێشە  لەو  قسەمان  بەڵكو  نەخستووەتەڕوو، 
بۆ  هەبوون،  مەغریبدا  لە  كە  كرد  گرفتانە  و 
ئەلشەرابی«  »ئیدریس  ئەوەی  وەك  نموونە 
)الماضي  پێشەنگەكەیدا  ڕۆمانە  لە  نووسەر 
پەنجاكاندا  لە  ئەو  داب��وو،  ئەنجامی  البيسط( 
نووسینەدا  ج��ۆرە  ئ��ەم  ب���ەردەم  ل��ە  ڕێ��گ��ای 
ئێمە  كرد  فەرەنسی هەستی  ڕەخنەی  كردەوە. 
باشمان  ئامادەییەكی  ئەدەبیدا،  گۆڕەپانی  لە 
ئاوڕدانەوە  بە  دەستیكرد  ئەوە  لەبەر  هەیە، 
لێمان و لە نووسینەكانمان. من وەك خۆم ئەم 
مەسەلەیەم زۆر بە جدیی وەرگرت و دەستمكرد 
بە نووسین لەسەر واڵتەكەم مەغریب. من گرنگی 
ڕەخنەیەكی  كە  دەدەم  پۆزەتیڤ  ڕەخنەی  بە 
كە  نێگەتیڤ  ڕەخنەی  بەاڵم  بێت،  بابەتیانە 
لەسەر سوكایەتی و قسە پێوتن بونیاد نرابێت، 
وەاڵمیشی  و  پێنادەم  گرنگییەكی  هیچ  ئەوا 

نادەمەوە.
و  ف��ۆل��ك��ل��ۆری  خەسڵەتە  ئ��ەم  *ب���ەاڵم 
ئەو  زۆری  بەشێكی  ل��ە  عەجایباتییە، 
بە  كە  دەرك��ەوت  ئەدەبییانەدا  نووسینە 
فەرەنسی نوسرابوون، لەگەڵ دەركەوتنی 
تایبەتی  بە  و  عەرەبی  ڕەخنەی  وایكرد 
سەر  بكاتە  هێرشێك  مەغریبی،  ڕەخنەی 
بە  و  نووسینانە  ج��ۆرە  ئ��ەو  هەڵگرنی 

نووسینی ناڕەسەن وەسفی كردن.
توێژەرێكی  ڕۆڵ��ی  ن��ووس��ەر،  ڕۆڵ��ی  -س��ەرەت��ا 
كۆمەاڵیەتی یان توێژەرێكی دەرونشیكاری نییە. 
بێت  هەرجۆرێك  بە  چیرۆكێك،  كاتێ  نووسەر 
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دەگێڕێتەوە، ئەوە كارێكی داهێنەرانەی خەیاڵی 
ئەنجامداوە. من نامەوێت خۆم وا پیشان بدەم 
واقعی  بە  سەبارەت  ڕاستەقینەم  وێنەیەكی  كە 
مەغریبی خستووەتەڕوو، چونكە واقع فرەڕەنگ 
بۆ  نییە  بەس  نووسەرێك  تەنها  و  ئاڵۆزە  و 
سۆز  لە  گ��وزارش��ت  من  لێی.  گوزارشتكردن 
خوێنەرانی  دەك��ەم.  خۆم  خودی  و  هەست  و 
پێیوایە  هەیانە  ج��ۆرن،  ف��رە  كتێبەكانیشم 
دەخاتەڕوو،  فۆلكلۆرییەكان  بابەتە  كتێبەكانم 
شتەی  ئەو  كتێبەكانمدا  لە  پێیوایە  هەشیانە 

دۆزیوەتەوە كە بە شوێندا دەگەڕێت.
و  دەك���ەم  پێشكەشی  وێنەیەی  ئ��ەو  ل��ێ��رەوە 
واقیعی  وێنەیەكی  ئ��ەوەی  پێش  دەیخەمەڕوو، 
هەمانكاتدا  لە  و  خەیاڵییە  وێنەیەكی  بێت، 
و  نووسەر  ڕۆڵ��ی  هەیە.  ڕەخنەیشی  ڕەهەندی 
واقیعێكی  نەمركردنی  لە  نییە  بریتی  شاعیر 
ڕەخنەگرتن  لە  بریتییە  ڕۆڵی  بەڵكو  دیاریكراو، 
خوێنەر  یارمەتی  كە  دیدگایەك  هێنانەئارای  و 
بدات بۆ هوشیاركردنەوەی كۆمەڵگا. خۆشبەختی 
داهێنان  ڕێگاكانی  دڵنەوایی،  و  بێدەنگی  و 
دەكاتەوە  داهێنان  ڕێگاكانی  ئەوەی  ناكەنەوە، 
واڵت  كە  نەخۆشییەكان  و  كێشەكان  لە  بریتییە 
بۆ  دەست  داهێنەر  دەناڵێنێت.  دەستییەوە  بە 
شتە ئاڵۆزەكان دەبات، سا سیاسی یان دەروونی 
یاخود كۆمەاڵیەتی بێت و بە شێوەیەكی باش لە 
كارەكانیدا دایدەڕێژێتەوە، تاكو چیرۆكێكی خەیاڵی 
پشت ئەستور بە واقعێكی زانراو و هەستپێكراو، 
ئەوە  بانگەشەی  بەاڵم  خوێنەر،  ب��ەردەم  بخاتە 
نەكات ئەمە لە سەدا سەد واقعێكی بابەتییە و بە 

تەواوی هاوشێوەی واقیعە گشتییەكەیە.

*ئ��ای��ا گ��رن��گ��ت��ری��ن ئ���ەو دەزگ��ای��ان��ەی 
كتێبەكانت  لێیانەوە  كە  ب��اوك��ردن��ەوە 
دەكەن  لێ  وات  ئەوانن  باودەكەیتەوە، 

ئەم جۆرە نووسینانە بنووسیت؟
داواك���اری  پێی  ب��ە  م��ن  ه��ەرگ��ی��ز،  -ن��ەخ��ێ��ر 
داواكاری  پێی  بە  تەنها جارەی  ئەو  نانووسم، 
زیندانی  دەرب��ارەی  بوو  كتێبەكەم  نووسیم، 
هاوڕێیەكم  داواك��اری  ئەوەش  )تازمامارات(، 
داواكارییەك  لەپای  گەرچی  كتێبە  ئەو  بوو. 
ن��ووس��ی��م، ب���ەاڵم ل��ەس��ەر ش��ێ��وەی ڕۆم���ان 
و  من  پەیوەندی  دیكۆمێنتاری.  نەك  نووسیم 
نییە  پەیوەندییەك  باڵوكردنەوە،  دەزگاكانی 
و  عرض   - خستنەڕوو  و  )داواك��اری  لەسەر 
بەوپەڕی  و  ئازادی  بەوپەڕی  منم  ئەوە  طلب(. 
نووسیوە و چی  دەدەم چیم  بڕیار  دڵنیاییەوە 
سااڵنە  من  باڵودەبێتەوە.  چی  و  دەنووسم 
مەغریب  واڵتەكەم  لە  مانگ  پێنج  ماوەی  بۆ 
ڕۆڵی  دەبیستم،  و  دەبینم  و  دەگەڕێم  دەژیم، 
دی��اردەك��ان هەست  ل��ێ��رەدای��ە:  ن��ووس��ەری��ش 
دەژی،  تێیدا  و  دەیبینی  ئەوەی  و  پێدەكات 
وتوومە،  زۆرج��ار  ئ��ەوەی  وەك  وەردەگ��رێ��ت. 
دروستكردنی  لە  ن��ووس��ەر،  ه��ون��ەری  ك��اری 
ساڵێك  چ��ەن��د  ك��ە  دەچ��ێ��ت  خ��ان��ووی��ەك 
دەخایەنێت و ناكرێت لە چەند مانگێكی كەمدا 
ئەو  ساڵە  سی  نزیكەی  من  بكرێت.  دروست 
خانووە دروست دەكەم و هەموو بەردێكی ئەو 
خودا  گەر  و  كارەكانم  لە  كارێكە  خانووە، 
تەواو  خانووە  ئەم  هەوڵدەدەم  ئەوا  بێت  یار 
دەنووسم،  مەغریب  لەسەر  هەمیشە  من  بكەم. 
تەنها لە دوو ڕۆماندا باسی ئیتالیا و مەغریبم 
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لە كارەكانمدا پەیوەستبوونم  پێكەوە كردووە. 
ئەوەی  دیارە.  ڕوونی  بە  زۆر  مەغریبەوە  بە 
فەرەنسییەكان  ڕۆژنامەنووسە  ئەوەیە  سەیرە 
مەغریب  لەسەر  بۆچی  دەپرسن  لێم  هەمیشە 
منیش  نانووسم.  فەرەنسا  لەسەر  و  دەنووسم 
لەسەر  زۆر  دەڵێم  و  دەدەم���ەوە  وەاڵم��ی��ان 
پێویستی  مەغریب  بەاڵم  نووسراوە،  فەرەنسا 

داهێنانەوە. ناو ئەدەب و  بڕواتە  بەوەیە 
تاهیر  وەك  ئ��اوەرت��ە،  هەندێ  لە  *جگە 
و  س��ەرح��ان  عەبدالحق  و  جەللون  ب��ن 
ئێستادا  لە  دیكە،  كەمی  ناوێكی  چەند 
ڕۆمانی مەغریبی كە بە زمانی فەرەنسی 
بە  خراپدایە،  حاڵەتێكی  لە  دەنووسرێت، 
پێشتردا  لە  زۆرەی  ژم��ارە  بەو  ب��ەراورد 
پاشەكشەیە  ئ���ەم  ه��ۆك��اری  ه��ەب��وو. 
فەرەنسی  زمانی  بە  نووسین  ئایا  چییە؟ 

كاتییە؟ دیاردەیەكی 
زمانی  ب��ە  مەغریبی  ئ��ەدەب��ی  -ن��ووس��ی��ن��ی 
مەغریب  لە  نییە.  كاتی  دیاردەیەكی  فەرەنسی 
تا ئێستاش هەندێ كتێب بە زمانی فەرەنسی، 
باڵوكردنەوەوە،  و  چاپ  دەزگاكانی  لەالیەن 
بەاڵم  هەیە،  ه��ەوڵ  هەندێ  باڵودەكرێنەوە. 
ناكرێ بڵێین نەوەیەكی تازە هەیە وەك نەوەی 
بەتایبەتی  دەنووسن،  هەیە  تاكە  تاك  پێشوو. 
میانەی  لە  و  دواییدا  سااڵنەی  لەم  كە  ژنان 
و  مەغریبی  كۆمەڵگای  لەسەر  نووسینەكانیان 
سەرنج  جێگای  بوونەتە  سەرەكییەكانی،  كێشە 
بارودۆخە  ئەو  لەسەر  بەڵگەیان  چەندین  و 
خستووەتەڕوو كە ژنانی مەغریب تێیدا دەژین. 
بەاڵم لە ئێستادا ناتوانین بڕیاری ئەوە بدەین ئەو 

لە  دەنووسرێت،  فەرەنسی  زمانی  بە  ئەدەبەی 
پاشەكشەدایە. چونكە دەزگاكانی باڵوكردنەوە، 
فەرەنسییەكان،  یان  مەغریبییەكان  دەزگا  چ 
مەغریبییەكان  ن��ووس��ەرە  خانمە  بەرهەمی 
بەرهەمانە  ئەو  جاریش  زۆربەی  باڵودەكەنەوە، 

هەیە. باشیان  ئاستێكی 
لە  كە  ژنان  نووسینەی  جۆرە  ئەم  *ئایا 
لێكۆڵینەوەی  و  یاداشت  و  ڕۆمان  نێوان 
ئایندەی  دەچێت،  و  دێت  كۆمەاڵیەتیدا، 
لە  فەرەنسی  ب��ە  ئەدەبییە  نووسینی 

مەغریب؟
ئەم  ب��ەس��ەر  ح��وك��م  پێشوەختە  -ن��ات��وان��م 
لێی  و  دەیزانم  ئ��ەوەی  ب��دەم،  نووسینانەدا 
ژنان  لە  زۆر  ژمارەیەكی  ئەوەیە  ئ��اگ��ادارم 
دەنووسن و لە ڕێگەی نووسینەوە هەناسەیەك 
دەدەن و گوزارشت لەو كێشە و نەهامەتییانە 
ئەمەش  ب��وون،  گرفتار  پێیەوە  كە  دەك��ەن 
و  مەترسیدار  كێشە  گرنگە.  زۆر  شتێكی 
نیگەرانەكە لە مەغریب، ئەوەیە خوێنەر تابڵێی 
كەمە. ئەوەی تایبەت بوو بە نەوەی من، ئەوە 
زۆر  مەسەلەیەكی  ئێمە  الی  خوێندنەوە  بوو، 
بە  نەدەكرد  پیاسەیەكمان  هەرگیز  بوو،  گرنگ 
لەمڕۆدا  نەبێت.  پێ  كتێبێكمان  ئ��ەوەی  بێ 
دووركەوتنەوەیەكی  ئێستادا  مەغریبی  لە  و 
ئەم  لەوانەیە  خوێندنەوە،  لە  هەیە  گ��ەورە 
بەاڵم  تێپەڕبێت.  دی��اردەی��ەك��ی  دی��اردەی��ە، 
زۆر  توانایەكی  پێویستە  ئ��ەوەش��دا  لەگەڵ 
قوتابخانە  و  پ�����ەروەردە  ئ��اس��ت��ی  ل��ەس��ەر 
تا خووی خوێندنەوە الی خەڵكی  بخەینەگەڕ، 
دەستیانكرد  گەنجەكان  ئەگەر  بەدەستبێنین. 
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كاریگەرییان  ئ��ەوا  كتێب،  خوێندنەوەی  بە 
باوكانیش دەبێت و ئەوانیش  لەسەر دایكان و 
واڵتێك  خوێندنەوە.  كتێب  بۆ  دەگەڕێنەوە 
ئاستی  لەسەر  نەخوێنێتەوە،  خەڵكەكەی 
هوشیاری سیاسی و كۆمەاڵیەتی و كەلتووری، 
خ��اوەن  زۆری  ژمارەیەكی  ناكەوێت.  پێش 
خەڵك  ئەوەیانە  دڵی  دەردە  كتێبخانەكان، 
كەمی  بەدەست  و  ناكەن  كتێب  لە  پێشوازی 
خوێنەرەوە دەناڵێنن، گەرچی نرخی كتێبەكان 
نییە،  كتێبەكاندا  نرخی  لە  كێشەكە  گونجاوە. 
نێو  بۆ  ئاسمانییەكانە  كەناڵە  هاتنی  لە  بەڵكو 

لەناوبرد. خوێندنەوەی  كە  ژوورەكان 
*ل���ە دواه��ەم��ی��ن ك��ۆم��ەڵ��ە چ��ی��رۆك��ت��دا 
)غرامیات ساحرە(، شانازی بە ئافرەت و بە 
دەكەیت.  مەغریبەوە  ئێستای  كۆمەڵگای 
گەڕانەوەی  وەك  كارەت  ئەم  دەكرێ  ئایا 
ماف بێت بۆ ئافرەتی مەغریبی كە لە كارە 
شێوەیەكی  بە  پێشترتدا  داهێنەرەكانی 

دەركەوتوون؟ نەرێنی 
سااڵنی  لە  كە  ڕۆماننووسینم  كاری  یەكەم  -لە 
حەفتاكاندا بە ناونیشانی )حرودە( باڵوكرایەوە، 
چل  سااڵنی  مەغریبی  ئافرەتی  لەسەر  قسەم 
ئافرەتەی  ئەو  نمونەی  ك��ردووە.  پەنجاكان  و 
ژیانی  بەستبوو،  پ��ێ  پشتم  ڕۆم��ان��ەدا  ل��ەو 
مەغریب  ئێستا  بوو.  دایكم  خوالێخۆشبووی 
بارودۆخی  هەرچەندە  گۆڕاوە،  و  پێشكەوتووە 
یاساییەكان  دەقە  ئاستی  لەسەر  ئافرەتان، 
لە كۆمەڵگای  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  نەگۆڕاوە، 
ئێستادا، بارودۆخی ئافرەت لە تێڕوانین و دید 
و ڕەفتار و هەڵسوكەوتی پیاوان و ئافرەتاندا، 

گۆڕانكاری بەسەردا هاتووە. ئافرەتی مەغریبی 
بەوپەڕی  ئەنجامداوە،  گرنگی  زۆر  تێكۆشانی 
بە  پشتی  و  بینیوە  خۆی  ڕۆڵی  لێهاتوییەوە 
نەبەستووە.  یاساكان  یان  دەوڵ��ەت  یارمەتی 
شەخسی  دەستپێشخەری  مەغریبی  ئافرەتی 
پێكهێنانی  لە  بەشداربووە  و  هەبووە  زۆری 
و  م��ەدەن��ی  كۆمەڵگای  پێیدەوترێت  ئ��ەوەی 

ڕۆڵێكی گرنگی تێدا گێڕاوە.
لە مەغریب تێبینی ئەوەمكردووە گەر ئازایەتی 
نەبوایە  ڕێخراوانە  لەو  هەندێ  بەرخودانی  و 
گۆڕینی  پێناو  لە  ئافرەتانەوە،  لەالیەن  كە 
بارودۆخی ئافرەتان دامەزرێنراون، ئەوا مەغریب 
ئەم پێشكەوتنە گرنگانەی بەخۆیەوە نەدەبینی 
مەغریبی  ئافرەتی  دەیبینێت.  ئێستادا  لە  كە 
خۆی  پێشكەوتنی  و  ت��ازەگ��ەری  ب���ژاردەی 
دەستە  و  گروپ  هەندێ  هەرچەندە  سەپاند، 
دەوترێت  پێیان  ئەوانەی  یان  ئاینی،  تاقمی  و 
ئیسالم  ناكەم  ب��ڕوا  من  ناڕازیبوون.  ئاینی، 
ئافرەت  بە  دژ  و  هەبێت  ئافرەت  بۆ  خراپەی 
هەندێ  تاقمانە،  و  دەستە  و  گروپ  ئەو  بێت. 
هەستانەوە  ئەم  تاكو  بەكاردەهێنن،  شێواز 
بەخۆیەوە  مەغریب  كە  بكوژن  پێشكەوتنە  و 

دەیبینێ.
و  خۆشەویستی  بابەتەكانی  پ��اڵ  *ل��ە 
كۆمەڵە  لەم  كە  ئافرەت  و  هاوڕێیەتی 
لە  باس  باستكردوون،  دوایتدا  چیرۆكەی 
لەم  ئایا  دەكەی.  خیانەت-یش  مەسەلەی 
بن  تاهیر  لە  شتێك  چیرۆكەتدا  كۆمەڵە 
جەللون-ی تێدا نییە كە بەم دواییانە لە 
هاتووە  كێشە  هەندێ  دووچاری  فەرەنسا 
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هاوڕێكانی  لە  هەندێ  مەغریبیش  لە  و 
خیانەتیان لێ كرد؟

-بەڵێ وایە، ئەم كتێبەم بۆیە نووسی تا وەاڵمی 
لە  كە  بدەمەوە  پێ  خیانەتانەی  لەو  هەندێ 
شەخسی  ئاستی  لەسەر  و  ئەدەبی  گۆڕەپانی 
نێوان  پەیوەندی  كاتێ  ب��ووم.  دووچ��اری��ان 
و  گەرموگوڕ  پەیوەندییەكی  پیاو،  و  ئافرەت 
خۆشەویستی بێت، لەو كاتەدا هاتنی خیانەت، 
شتێكی  گەرچی  نابێت  لەناكاو  مەسەلەیەكی 
پەیوەندییەكی  كاتێ  بەاڵم  بێزراوە.  و  ناخۆش 
هاوڕێیەتی باش و دوور لە هەر بەرژەوەندییەكی 
مادیی و شتی لەو بابەتە، لەگەڵ كەسێكدا هەیە 
و تەواوی متمانەی خۆتی پێدەبەخشیت، كەچی 
ئەو كەسە دێت و خیانەت لەو متمانەیە 

دەكات، ئەوا شۆكی ئەو خیانەتە زۆر گەورەیە. 
نووسین بۆ من بووەتە جۆرێك لە وەاڵمدانەوە 
نووسینەوە  میانەی  لە  خیانەتانە،  ب��ەو  دژ 
هەموو ئەو شتانە دەردەبڕم كە زۆر بە توندی 
دووچاری  ڕاستی  بە  بەڵێ  تێكردووم.  كاریان 
وای  شتگەلێكی  ه��ات��ووم،  خیانەت  كۆمەڵێ 
تێدابوو دووچاری شۆكی زۆر گەورەی كردم و 
شتگەلێكی دیكەشی تێدابووە كە بە شێوەیەك لە 
شێوەكان پێشبینی ڕوودانیم كردبوو. بۆ نموونە 
گەر لەو كۆمەڵەدا 



158

چیرۆكی )حەمام( وەربگرین، ئەوە بەسەرهاتی 
خاوێن  خۆی  ڕۆژانە  كە  دەگێڕێتەوە  كەسێك 
دەكاتەوە و خۆی پاكڕادەگرێت، كەچی هەست 
دەكات بۆنێكی پیسی لێ دێت. كاتێ لە شاری 
فاس دەڕوات بۆ حەمامی سەردەمی منداڵی، تا 
بە شێوەیەكی زۆرباش و قووڵ خۆی بشوات، بۆی 
دەردەكەوێت ئەو بۆنە بۆنێكی ڕەمزییە. چونكە 
تۆ  ناتری حەمامەكە پێی دەڵێ: )كوڕی خۆم 
تێكەڵی قەومێك بوویت و دووچاری ئەو پەتایە 

ه��ات��ووی��ت، 

ئاگادار  زۆر  ژیانەدا  لەم  پێویستە  ئەوە  لەبەر 
و وریا بیت(.

من وەك خۆم، كەوتمە ناو تەڵەیەكی گەورەوە، 
چونكە هەندێ كەس هاوڕێیەتی و خۆشەویستی 
خەنجەرت  پشتەوە  لە  دوات��ر  تا  دەق��ۆزن��ەوە 
لێدەن. وەلێ لە دواجاردا بۆم ئاشكرا بوو ئەو 
جۆرە كەسانە، هیچ كارێكی دیكەیان نییە جگە 
لە خیانەت كردن، بەداخەوە ئەوە لە مەغریبدا 

هەیە.
دی��اری��ك��راو  خوێنەرێكی  ل��ە  ڕوو  *ئ��ای��ا 
ژان��رە  ن��ێ��وان  ل��ە  كاتێ  ئایا  دەك��ەی��ت؟ 
ڕۆم��ان،  چیرۆك،  شیعر،  ئەدەبییەكاندا: 
دێیت و دەچیت، بیر لە خوێنەرێكی جیاواز 

دەكەیتەوە؟
خوێنەرێكی  یان  خوێنەر  یەك  پێموانییە  -من 
دیاریكراو هەبێت، لە سەرەتادا بیر لە خوێنەر 
لەكاتی  ئەوانەی  بێگومان  ب��ەاڵم  ناكەمەوە. 
خوێنەری  تێدەكەم،  ڕوویان  شیعردا،  نووسینی 
ئەو  وەك  ئەوانە  چونكە  ج��ی��اوازن،  جیاواز 
دیكۆمێنتەكان  و  بەڵگەنامە  كە  نین  خوێنەرانە 
ی��ان چ��ی��رۆك و ڕۆم��ان دەخ��وێ��ن��ن��ەوە. جگە 
خوێنەرەكانم  هەرگیز  ن��ات��وان��م  شیعر،  ل��ە 
دوای  كردووە  تێبینیم  من  بكەم.  دەستنیشان 
جۆراو  خوێنەرەكانم  كتێبەكانم،  باڵوبونەوەی 
جۆرن. من ڕوو لە ئاپۆرەی خوێنەران دەكەم، 
بیروڕایان  و  بێت  چی  زمانیان  و  بن  چ��ۆن 
وەلێ  بێت.  هەرچییەك  نووسینەكانم  لەسەر 
خوێنەرەكانی  پێشوەخت  ن��ووس��ەرەی  ئ��ەو 
خوێنەرەكانی  ئەوا  دەكات،  دەستنیشان  خۆی 
چیرۆكی  ئ��ەوەی  نمونە  بۆ  دەب��ن.  دیاریكراو 
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هەیە  تایبەتی  خوێنەری  دەنووسێت،  پۆلیسی 
خوێندنەوەی  بە  حەز  كە  پێكدێت  لەوانە  و 
چیرۆكی پۆلیسی دەكەن. من ڕوو لە سەرجەم 

خوێنەران دەكەم لە هەر كوێیەك بن.
گەورە  كێشەیەكی  لە  قسە  دەم��ەوێ  لێرەدا 
دەستییەوە  بە  عەرەب  نووسەرانی  كە  بكەم 
دەنووسن  عەرەبی  بە  ئەوانەی  چ  دەناڵێنن، 
ئەویش  دەن��ووس��ن.  دیكە  زمانێكی  بە  ی��ان 
كە  دزینە  و  )قەرسەنە(  چەتەگەری  كێشەی 
لوبنان  و  میسر  و  سوریا  وەك  واڵتانی  لە 
هەندێ  لەگەڵ  هەوڵمداوە  جار  چەندین  هەیە. 
عەرەبی،  جیهانی  دیارەكانی  نووسەرە  لە 
كە  ببەین  ئەخالقییە  بەد  كارە  ئەم  ئابڕوی 
كاریگەری  مەترسیدار  و  گەورە  بە شێوەیەكی 
جێهێشتووە.  عەرەبی  ئەدەبی  لەسەر  خراپی 
منەوە هەیە،  كتێبەكانی  بە  پەیوەندی  ئەوەی 
بە  دەرچوونی  دوای  هەفتەیەك  چەند  ئەوەیە 
خراپ  زۆر  شێوەیەكی  بە  فەرەنسی،  زمانی 
باڵوكەرەوەكە  ڕەزام��ەن��دی  وەرگرتنی  بێ  و 
ی���ان ن��ووس��ەرەك��ە، ت��ەرج��ەم��ە دەك��رێ��ت، 
لە  تەنها  ئ���ەوان  س��وری��ا.  ل��ە  تایبەتی  ب��ە 
بەڵكو  ڕاناوەستن،  چەتەگەرییەكەدا  سنوری 
دەستكاری دەقە دەكەن و چۆنیان پێ خۆش 
دەیگۆڕن  گونجاوبێت  ئەوان  بۆ  چۆن  و  بێت 
بەد  كارێكی  ه��ەم  ئەمە  دەب��ەن.  ال  لێی  و 
كارەكەشدا  ڕەوشتی  لەگەڵ  هەم  و  ئەخالقییە 
و  ب��ێ��زار  زۆر  م��ن  ئ��ەوە  ل��ەب��ەر  ناگونجێت. 
عەرەبیدا.  جیهانی  لە  مانەوەم  لە  نائومێدم 
لە  زۆر  ژمارەیەكی  ب��ڕۆم  هەركوێیەكدا  بە 
بڕێك  دەڵێن  پێم  ئ��ەوان  دەبینم،  هاوڕێیان 

بەاڵم  خوێندووەتەوە،  منیان  كتێبەكانی  لە 
ئەو  ب��ڕوای��ەدان  ل��ەو  و  نەبووە  ب��اش  پێیان 
بە  كە  نییە  كتێبانەدا  ئەو  ئاست  لە  كتێبانەم 
فەرەنسی دەیانووسم. ئەم فەوزایە بە تایبەت 
لە سوریادا هەیە، چونكە سوریا واژۆی لەسەر 
لە  ب��اڵوك��ردن��ەوەی  و  چ��اپ  مافی  یاساكانی 
ڕەنگدانەوەیەكی  ئەمەش  نەكردووە.  جیهاندا 
باڵوكردنەوە  باشەكانی  دەزگا  لەسەر  خراپی 
لە  )توبقال(  دەزگ��ای  تایبەتی  بە  دەبێت، 
تەرجەمەكراوی  كتێبی  ژمارەیەك  كە  مەغریب 
ب��اڵوك��ردووەت��ەوە.  منی  جوانی  زۆر  و  ب��اش 
كێشە  دووچاری  باڵوكردنەوەیە  دەزگای  ئەم 
ئەو  كە  كتێبەی  ئەو  هەمان  چونكە  دەبێت، 
هەرزانتر  زۆر  بەنرخێكی  كردووە،  تەرجەمەی 

مەغریب.  دێتە  سوریاوە  لە 
نێوان  لە  ناكات  جیاوازی  خوێنەر  بێگومان 
كە  هەڵدەبژێرێت  ئ��ەوەی��ان  و  تەرجەمەكان 
لە  زۆر  ژم��ارەی��ەك��ی  هەرچەندە  ه��ەرزان��ت��رە. 
نووسەرانی عەرەب دژ بەم كارە بەد ئەخالقییە 
ڕاوەستاوون و ئیدانەیان كردووە، بەاڵم كەسیان 
نووسەر  مافەكانی  لە  بەرگری  نەدۆزیوەتەوە 
وایە.  مرۆڤ  مافەكانی  وەك  تەواو  كە  بكات 
قسە  عەرەبییەكاندا  ڕۆژنامە  لە  جارێ  هەمو 
كەچی  دەیوروژێنم،  و  دەكەم  مەسەلەیە  لەم 
هیچ سودێكی نییە. ئەمە سەرەڕای ئەوەی من 
نامەیەكی  باڵوكردنەوەكەدا،  دەزگ��ای  لەگەڵ 
بەاڵم  نووسی،  سورییەكە  دەزگا  بۆ  ناڕەزایم 
پڕ  جنێوئامێزی  نامەیەكی  م��اوەی��ەك  دوای 
ئەوان  دەڵێن  پێمان  و  پێگەیشت  سوكایەتیمان 
باڵوكردنەوەی  لە  بەشداربن  ئەوەیە  ئامانجیان 
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ئەم جۆرە ئەدەبەدا. ئایا ڕەوایە بەشداریكردن 
ل��ە ب���اڵوك���ردن���ەوەی ئ�����ەدەب، ل��ە ڕێ��گ��ەی 

بێت؟ چەتەگەرییەوە 
*الی تۆ چ ژانرێكی ئەدەبی لە هەموویان 

لەپێشترە؟
-من یەكەمجار بە شیعر دەستم پێكرد، چونكە 
شیعر دیوانی عەرەبە و یەكەم جۆری داهێنانە 
ئێستاش  ت��ا  م��ن  ناسیویەتی.  ع���ەرەب  ك��ە 
بەهۆی  ئەمە  لەوانەیە  دەنووسم،  شیعر  هەر 
ئیسالمی،  و  عەرەبی  شارستانیەتی  كاریگەری 
نییە،  گرنگ  ئەمە  بەاڵم  هاتبێت.  من،  لەسەر 
هەموو  لە  ئەوەیە  سەرەكییە  و  گرنگ  ئەوەی 
و  جوان  كەڵەكەكراوی  داهێنانێكی  بوارەكاندا، 

هەبێت. نایابمان 
بە خۆیەوە  جیهان  ئەو هەژانانەی  *دوای 
ڕووداوەك��ان��ی  دوای  تایبەت  ب��ە  بینی، 
تا  ئایا  عێراق،  جەنگی  و  سێپتێمبەر   11
ئێستاش پێتوایە ڕۆشنبیر توانای گۆڕینی 

واقیعی هەیە؟
-پێم وا نییە ڕۆشنبیر دەتوانێ واقیع بگۆڕێت، 
بەاڵم ڕۆڵی ڕۆشنبیر لەوەدایە لە كات و ساتێكی 
دیاریكراودا، قسەی خۆی بكات و گوزارشت لەو 
هەنووكە  وەلێ  بوترێن.  دەبێ  كە  بكات  شتانە 
دەنگی  لە  گوێ  ئەمریكا،  لە  یان  خۆرئاوا  لە 
ڕۆشنبیرانی عەرەب ناگرن و بایەخی پێنادەن. 
ئێمە پێشتر لەسەر ئەوە ڕاهاتووین و ئەمە لەگەڵ 
عەرەبی  سیاسەتی  ڕوویداوە.  سیاسییەكانیشدا 
ئەوروپا،  الی  یان  ئەمریكا  الی  چ  كاتێ  هیچ 
گوێی لێ نەگیراوە و بایەخی پێنەدراوە. ئێستا 
لە  بریتییە  كە  دووەم  قۆناغی  گەیشتوینەتە 

یان  ئەدیب  یان  لە قسەی ڕۆشنبیر  گوێنەگرتن 
بیرمەندی عەرەب، بگرە لەوەش خراپتر ئەوەیە 
كێشەدا،  فیسار  یان  فاڵن  لە  لێنەكراوە  داوای 
پێویستە  لێرەوە  دەربڕێت.  خۆی  هەڵوێستی 
هەمووان ئەم ڕاستییە بزانن، تا پرسیاری ئەوە 
ئەوروپا  لە  عەرەب  رۆشنبیرانی  بۆچی  نەكەن 
ئەوروپا،  لە  ع��ەرەب  ڕۆشنبیرانی  بێدەنگن. 
دەرفەتی ئەوەیان بۆ ناڕەخسێ لە هەر گۆڤارێك 
بنووسن،  ئەوروپیدا  گرنگی  ڕۆژنامەیەكی  یان 

ئەوانەشی دەرفەتیان بۆ دەڕەخسێت، 

ون
جەلل

ن 
ر ب

تاهی
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لەوەی  دەبنەوە  زۆر  ئاستەنگێكی  ڕووب��ەڕووی 
بیروڕاكانیان  لە  گوزارشت  ئازادانە  بە  بتوانن 

بكەن.
*ب��ە ئ��ەن��دازەی ئ��ەو پ��ێ��ش��وازی��ی��ەی لە 
الی���ەن خ��وێ��ن��ەران و ت��وێ��ژەران��ەوە، لە 
بە  دەك��رێ��ت،  ئەدەبییەكانت  داهێنانە 
ڕۆژنامە  لە  وتارەكانت  ئەندازە  هەمان 
گ��ەورە  مشتومڕێكی  گ��ۆڤ��ارەك��ان��دا  و 
و  مەغریبی  ڕۆشنبیری  گ��ۆڕەپ��ان��ی  ل��ە 
دواهەمینیان  دەوروژێ���ن���ن.  ع��ەرەب��ی��دا 
لەو  بوو  عەرەبییەكان  ڕۆژنامە  ڕەخنەی 
سەدام  من  )گەر  ناونیشانی  بە  نامەیەی 
)س���ەدام  ئ��اراس��ت��ەی  دەب����ووم،  حسێن( 
لەسەر  تۆ  تێڕوانینی  كردبوو.  حسێن(ت، 

ئەو مشتومڕە چییە؟
-بە بڕوای من ڕۆمان لە وتار گرنگترە، بەاڵم لە 
زۆر  پەرچەكرداری  وتار  نووسینی  هەندێجاردا 
وتاردا  لە  من  چونكە  دێنێت،  خۆیدا  دوای  بە 
عەرەبی  خوێنەری  دەك��ەم  ب��اس  شتگەلێك 
لەبەر  نییە.  ئاشنا  پێی  و  ڕانەهاتووە  لەسەری 
ئەوە لە جیهانی عەرەبیدا بیروڕایەكی جیاواز كە 
لێدەكەوێتەوە.  نیگەرانی  نەبێت،  بەرباڵو  و  باو 
دەبووم،  حسێن(  سەدام  )گەر  وتاری  هەرچی 
نەك  )استعاریە(  خوازەییە  وتارێكی  ئ��ەوە 
 1975 ساڵی  سیاسی.  شیكردنەوەی  وتارێكی 
سەردانی  حوكم،  سەر  بۆ  سەدام  هاتنی  پێش 
عێراقم كرد و چەند وتارێكم لەسەر كۆمەڵگای 
لەو كاتەدا زۆر دڵخۆش بووم  عێراقی نووسی، 
بایەخێكی  هەیە  عەرەبی  دەوڵەتێكی  بەوەی 
داهێنان  و  ئ��ەدەب  و  ڕۆشنبیری  بە  گ��ەورە 

دەدات و توانایەكی زۆری بۆ تەرخان كردووە.
عێراق پێش سەدام واڵتێكی فرە حیزب و فرە 
كە  سەدام  بوو.  بیركردنەوە  فرە  و  بیروباوەڕ 
هات گەلی عێراقی تێكشكاند، ئەویش لە ڕێگەی 
بەرپاكردنی دوو جەنگی تاوانكاری دژ بە ئێران 
و كوێت، لە هەمان كاتدا بە هاوكاری ئەمریكا 
كە  بینی  گەمارۆیە  ل��ەو  س��ودی  ئ��ەوروپ��ا  و 
بەرژەوەندی  لە  نەك  بوو  لەبەرژەوەندی خۆیدا 
جیهانی  بۆ  و  واڵتەكەی  بۆ  س��ەدام  میللەت. 
پێش  ب��وو.  ك��ارەس��ات  ئیسالمی  و  ع��ەرەب��ی 
بكات  پاشەكشە  لێكرد  داوام  كوێت،  جەنگی 
ناڕاستەوخۆ  یان  ڕاستەوخۆ  شێوەیەكی  بە  و 
دەقێكی  نامەیە  ئەو  بنێت.  تاوانەكەیدا  بە  دان 
نیمچە ئەدەبی بوو. لە هەمان كاتدا، ئەمە زۆر 
كەس نایزانێت، لە هەردوو ڕۆژنامەی )لۆمۆند(
ی فەرەنسی و )المسا ء(ی بەلجیكی و لە هەندێ 
داوامكرد  فەرەنسیدا،  تەلەفزیۆنی  بەرنامەی 
ئەو  لەسەر  بكرێت  ش��ارۆن  و  بۆش  دادگایی 
دابوو.  ئەنجامیان  مرۆڤایەتی  بە  دژ  تاوانانەی 
ئێستا دەرئەنجامی هەموو ئەوانە چییە؟ هێرش 
نازانین چەند  ئێستاش  تا  و  عێراق  كرایە سەر 
منداڵ و ئافرەت و پیاوی عێراقی لەم جەنگەدا 
دەستدرێژییەشمان  ئەم  حەقیقەتی  ك��وژراون، 
میللەتی  قوربانییەكەی  كە  دەرنەكەوتووە  بۆ 
نازانین سەدام حسین  ئێستاش  تا  بوو.  عێراق 
و كوڕەكانی لە كوێن )ئەم چاوپێكەوتنە پێش 
 - بووە  حسین  سەدام  لەسێدارەدانی  و  گرتن 
و.ك(. پێویستە ئەم شتانە بە شێوەیەكی تەواو 
لەهەر  دوور  ببینەوە،  ڕووب��ەڕووی  بابەتییانە 
من  خۆرئاوایی.  یان  عەرەبی  حەساسییەتێكی 
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ئەوەیە  تێبگەم  لێی  ڕاستی  بە  ناتوانم  ئەوەی 
خوێندنەوەی خراپ بۆ قسەكانم دەكرێت، چ لە 

ڕۆژنامەكان یان لە گۆڤارەكان.
الدار  دواییەی  ئەم  ڕووداوەكانی  *دوای 
ئایا  دەبینی،  چ��ۆن  مەغریب  البیضا ء، 
دەكرێ بەردەوام بێت لەسەر ئەو ڕێڕەوە 
و  پێكردووە  دەستی  كە  دیموكراسییەی 

پارێزگاری لێ بكات؟
-مەغریب پێویستە بەردەوام بێت لەسەر بەرنامە 
لەم  كە  ڕادەربڕین  ئازادی  و  دیموكراسییەكەی 
پێموایە  پێكردووە.  دەستی  دواییدا  سااڵنەی 
تاوانە، ئەوەیە مەغریب  ئەو  بۆ  باشترین وەاڵم 
دیموكراسییەكەی  بەرنامە  لەسەر  سووربێت 
خۆی و پاشەكشەی لێ نەكات. مەغریب ئەوەی 
هەڵبژاردووە ببێت بە واڵتێكی دیموكراسی، ئێمە 
تا ئێستا سەرقاڵی گەڕان و زانینین دەربارەی 
لەم  دی��م��وك��راس��ی  بەكارهێنانی  چۆنیەتی 
هەڵبژاردووە  ئەوەی  مەغریب  هەروەها  واڵتەدا. 
كە  فەراهەمبێت  بیروڕا  ئ��ازادی  دەرفەتی  كە 
هەندێجار لەالیەن هەندێ مینبەری ڕاگەیاندنەوە 
مینبەرانەی  ئەو  تایبەتی  بە  لێناگیرێت،  ڕێزی 

باڵودەكەنەوە. فەوزا 
بە  پشت  ڕۆژنامەكان  پێویستە  ئ��ەوە  لەبەر 
هەموان  بۆ  دەرف��ەت  و  ببەستن  بابەتیبوون 
خۆیان  بیروڕای  لە  گوزارشت  تا  بڕەخسێنن 

ڕووداوەكانی  یاسا.  لە  ڕێزگرتن  لەگەڵ  بكەن 
هەموو  ب��ۆ  ب��وو  شۆكێك  البیضاء(  )ال���دار 
خەیاڵماندا  بە  ئێمە  چونكە  مەغریبییەكان، 
نەدەهات مەغریب ڕۆژێ لە ڕۆژان ببێتە قوربانی 
و  ئامانج  هیچ  كە  تاوانكاری  و  تیرۆر  دەستی 
و  واڵتەكە  وێرانكردنی  تەنها  نییە  مەبەستێكی 
و  پێكەوەژیان  وەك  كۆمەاڵیەتییەكانی  بەها 
لكێبوردەیی و تێكدانی ئەمن و ئاسایشی واڵت 
لە  البیضا ء گوزارشتە  نەبێت. ڕێپێوانەكەی دار 
بۆ  مەغریبییەكان  ئیدانەكردنی  و  ڕەتكردنەوە 
پێویستە  وانەیەی  ئەو  تیرۆریستییە.  كارە  ئەو 
لە  دین  ئەوەیە  ببین،  فێری  ڕووداوان��ەوە  لەم 
پێویستە  بەكارنەهێنین.  دا  سیاسی  ملمالنێی 
و  بشێوێنرێت  نەهێڵین  و  بگرین  دین  ڕێ��زی 
سیاسەت  لە  دین  و  لەكەدارنەكەین  بەهاكانی 
چییە  چركەش  ی��ەك  بۆ  ئێمە  جیاكەینەوە. 
گومان لە ئیسالمبوونمان و عەقیدەمان ناكەین، 
پێویستمان بە توندڕەوی و ڕەتكردنەوەی یەكتر 
نییە  بەو ملمالنێ سیاسییانە  نییە، پێویستمان 
مەبەستی  بۆ  پەیژەیەك  وەك  ئیسالم  تێیدا 

بەكاردەهێنرێت. دیكە 

سەرچاوە: 
الشرق االوسط، 29 ئاب، 2003

ون
جەلل

ن 
ر ب

تاهی
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محەمەد ماغوت
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ماغوت،  محەمەد  شیعری  وایدەبینن  *هەندێك 
جیهانییە  ڕەوتە  گەورەی  كاریگەرییەكی  لەژێر 
ژێر  لە  دیاریكراویش  بە  هاوچەرخەكاندایە، 
كاریگەری قوتابخانەی سیمبولیزمی ڕۆمانسیدایە 

كە بۆدلێر نوێنەرایەتی دەكرد، تۆ دەڵێی چی؟

-ناتوانم و مافی ئەوەشم نییە دان بەوەدا بنێم من لەژێر 
كاریگەری بۆدلێر یان هەر شاعیرێكی تری بیانیدا بووم. 
بە هەندێ شیعری  لە سەرەتادا سەرسامبووبم  ڕەنگە 
وەرگێڕدراو یان بە هەندێ لە قوتابخانە ئەدەبییەكانی 
خۆرائاوا. بەاڵم ئەو ناوانە بەالی منەوە هیچ مانایەكیان 
نەدەگەیاند. ئەمە سەرباری ئەوەی من چ ئەوسا و چ 
ئێستاشی لەگەڵدا بێت، هیچ زمانێكی بیانی نازانم. لەو 
سەردەمەدا وەرگێڕانە عەرەبییەكان زۆر دەگمەن بوون، 
تەواوم  پارەی  من  بوونایە،  زۆریش  گەر  تەنانەت خۆ 
پێ نەبوو بۆ كڕینی كتێبەكان و خوێندنەوەیان. من بە 
ڕێكەوت كتێبەكانم دەخوێندەوە و ئاگاداریان دەبووم.

هەڵوێستی من دەربارەی ئەم شیعرە یان ئەو نموونانە، 

وەك هەڵوێستی ئەو كەسە وایە كە لە بازاڕی گەورەی 
شتگەلێكی  بۆ  دەگەڕێتەوە  یادەوەریدا  لە  و  شاردایە 
دەنگی  بووە:  سەیر  بەالیەوە  و  بینیونی  كە  زۆر 
دووكانەكان..  فرۆشیارەكان،  هاتوهاواری  و  سەیارە 
كااڵ باڵوكراوەكان. بەاڵم كاتێ دەگەڕێمەوە بۆ خانووە 
الدێییە سادە و ساكارەكەم، هیچ شتێك لە بەردەممدا 
یان لە یادەوەریمدا نەدەمایەوە، تەنها لوورەی ڕەشەبا 
و خەمناكی گوند نەبێت كە لەبەردەم ئاسۆی بینینمدا 
درێژ ببوەوە. لێرە من نازانم چۆن و بە چ شێوەیەك 
كاریگەری من بەم بۆدلێرە یان بەوانی دیكە لە كوێوە 

هاتووە.
تاكایەتییەك  ماغوتدا،  محەمەد  دەنگی  *لە 
قورساییەكی  كە  هەیە  تایبەتمەندییەك  و 
ڕۆشنبیریمان  ژی��ان��ی  ل��ەس��ەر  سەنگینییان 
لە  تاكایەتییە  ئەم  تۆ  دیدی  بە  جێهێشتووە. 

كوێوە هاتووە؟
یان  لێكدانەوە  ناتوانم  من  دەڵێم  پێت  ڕاشكاوانە  -بە 
ناتوانم  هەروەها  بێنمەوە،  بیروڕایانە  ئەو  بۆ  پاساو 

گفتوگۆ لەگەڵ
محەمەد ماغوت

سازدانی ڕۆژنامەی )الوطن(ی سعودی
و. لە عەرەبییەوە: هەورامان وریا قانع
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تێڕوانینی ئەو ڕەخنەگرانە ڕەتكەمەوە یان هاوڕابم لە 
گەڵیاندا. بەاڵم بڕوام وایە بەهرە یان شاعیری من لە 
هی ئەوانی دیكە زیاتر نییە، وەك ئەوەی هەندێك وا 
دەڵێن. وەلێ ڕەنگە من لەوانی تر ڕاستگۆتر و بوێرتر 
خۆمم  بۆ  تەمەنم  درێژایی  بە  من  دەیڵێم.  لەوەی  بم 
نووسیوە و بۆ جەماوەر یان خوێنەر یاخود ڕۆژنامە یان 
بۆ ڕەخنەگرێك یا بۆ ناوبانگ پەیداكردن نەمنووسیوە. 
تا ئێستاش نووسین بۆ من دڵدانەوەیەكی شەخسییە و 
قەرەبوو كردنەوەی هەموو ئەو شتانەیە باو و باپیرانم 
هەموو  قەرەبووكردنەوەی  هەروەها  دەستیانداوە،  لە 
لە  سەدەكان  درێژایی  بە  نەتەوەكەم  شتانەیە  ئەو 

دەستیداوە.
لێی  ئاگابن  بێ  زۆرێك  ڕەنگە  كە  دیكەوە  الیەكی  لە 
تەوقەكردندا  و  سەالم  لەكاتی  من  ئەوەیە  نەیزانن،  و 
ئەی  دەشڵەژێم،  و  دامدەگرێت  گەورە  زۆر  شەرمێكی 
دەبێ چۆن  نووسەراندا  و  ڕەخنەگران  لەبەردەم  ئاخۆ 
سیفەتی  شڵەژان،  و  شەرم  بە  هەستكردنە  ئەم  بم. 
شاعیرێكی تێكشكاوە كە ئیعتیرافی پێ نەكراوە. ئەم 
هەستە لە سەرەتاكاندا وای لێكردم شێوازێكی دیاریكراو 
وەربگرم.  جیهان  بە  بەرامبەر  دڕندانە  ڕەفتارێكی  و 
ڕەخنەگرەكان  وایكردبێت  ئەوە،  یان  ئەمە  لەوانەیە 
بگەنە ئەوەی پێیدەڵێن تاكایەتی الی محەمەد ماغوت.
شیعرەكانت  دیكەی  گۆشەیەكی  بەرەو  *ئەمە 
دەمانبات كە لێیەوە دەستت پێكردووە و پێتەوە 
ناونیشانی  غەمە،  مەسەلەی  ئەویش  لكاوە، 
بوو،  القمر(  ضوء  فی  )الحزن  دیوانت  یەكەم 
)شاعیری  نازناوی  ئەوەی  گەشتە  كار  تەنانەت 
ئەم  ئاخۆ  لێنرا،  غەمگینەكان(ت  یادەوەرییە 

غەمە لە كوێوە هەڵدەقووڵێت؟
شێوەیەك،  چ  بە  و  چۆن  غەم،  نازانم  ڕاستیدا  -لە 
ڕەگوڕیشەی لە شیعرەكانمدا داكوتیوە. هەموو ئەوەی 
یەكەم  نووسینی  ساتەوەختی  لە  ئەوەیە  یادمە،  لە 

دەیبینی،  یان  دەیخوێندەوە  كەسێ  هەر  ڕستەوە، 
)تۆو(ی غەمێكی قووڵی تێدا بەدی دەكرد. لە واقیعدا 
ئەدەبی  چونكە  بنووسم،  ئاراستەیە  بەو  نەمدەویست 
گاڵتەجاڕ نابێت غەمبار یان جدیی بێت، بەڵكو دەبێ 
هیچ  نە  و  دەزانم  من  نە  هەرحاڵ  بە  بێت.  هەزیل 
غەمگینی  بزانێ  هەیە  توانایدا  لە  دیكەش  كەسێكی 
كەی الی مرۆڤ دەستی پێكردووە. بەاڵم بە تەواوی 
هەست بەوە دەكەم غەمگینی لەگەڵ مرۆڤی عەرەبیدا 
لەدیك دەبێت و ستەم وەك ئەڵقەیەك بە گەردنییەوە 
ناو  چۆلەكەی  قەفەز.  ناو  چۆلەكەی  وەك  دەبێت، 
قەفەز لەسەریەتی لەناو قەفەزەكەیدا بجریوێنێ و بفڕێ 
و خەون ببینێ و قونەقوون بكات. هەندێك ئەو قەفەزە 
پڕ دەكەن لە گوڵ و گوڵزار، هەندێكی تر پڕی دەكەن 
لقی دووەمم كە قەفەزەكە  بە  لە فرمێسك. من سەر 
دەرەكی  خۆشییەكی  هیچ  فرمێسك.  لە  دەكەن  پڕ 
یان هیچ ڕەوتێك یان هیچ هەڵسوكەوت و ڕەفتارێكی 
الوەكی، ناتوانێ ئەوەم لەبیر بباتەوە كە قەفەزێك بە 
من  دروستكردووە؟  قەفەزەی  ئەم  كێ  گەردنمەوەیە. 
كردووە...  دروستی  مێژووە  ئەوە  نەكردووە،  دروستم 
ستمگەرەكان دروستیان كردووە... برسییەتی دروستی 

كردووە.
بڕوایەدا  لەو  شاعیر  -ی  ماغوت  محەمەد  *ئایا 
ببەخشێتە  ئایندەیی،  خۆشی  لە  جۆرێك  نییە 

ئەم غەمگینییە؟
كوێر  غەمگینییەكی  من  غەمگینی  نیم  بڕوایەدا  -لەو 
چاوساغە،  غەمگینییەكی  من  غەمگینی  بگرە  بێت، 
دیدگایەكی  دیكە،  ئەوانی  دیدگای  كاتێكدایە  لە  ئەمە 
كوێرانەیە. ئەوە دیدگای خۆشباوەڕییە كە دیدگایەكی 
تۆمەتبار  پێ  منی  كە  ڕەشبینی  دیدگای  كوێرانەیە. 
دەكرێت، دیدگایەكی چاوساغانەیە، بەڵگەش بۆ ئەوە 
ڕابردوودا  سەدەی  پەنجاكانی  لە  من  ئەوەی  ئەمەیە، 
نووسیومە، لە ئێستاشدا دەخوێنرێتەوە و وەك ئەوە 



166

نموونە  بۆ  هەر  نووسرابن.  چركەساتەدا  لەم  وایە 
عاجز  لێك  قەبانی،  نزار  كۆچكردوو  شاعیری  و  من 
ئەدەبی.  هۆكارێكی  چەند  لەبەر  بێگومان  ببووین، 
ئەم عاجزبوونە ماوەی دە ساڵی خایاند. دوای ئەوە 
لە  )تۆ  وتم:  پێی  و  ئاشتبووینەوە  و  الم  بۆ  هات 
هەمومان ڕاستگۆتر و ڕاستگۆترین شاعیری نەوەكەمان 
بوویت، هەنووكە خەونی من ئەوەیە بە هەمان دیدگا 
و بە هەمان دەروونە پاك و بێگەردە دوور مەوداكەی 
پێتدەنووسی.  پەنجاكاندا  لە  تۆ  كە  بنووسم  تۆ 
غەمگینی و خۆشبینیی تۆ ڕەسەن بوون، خۆشبینی و 

سەرسوڕمانی ئێمە بە جیهان خڵەتێنەرانە بوو(.
گریان  خوێندمەوە  بۆ  شیعری  دەقێكی  چەند  دواتر 
شیعرانەی  ئەو  پێموابێت  دەڕژا،  لێ  فرمێسكی  و 
ئەوا  بێت،  غەمگین  من  شیعری  گەر  باڵونەكردەوە. 
لەوانەیە خەسڵەتی ئەو مێژووەی تێیدا دەژین غەمگینی 
بێت. كەس بە غەمگینی یان بە كامەرانی یا میهرەبانی 
یاخود بە ڕەزیلی لەدایك نابێت. هەموو ئەو سیفەتانە 
پێیان  هەندێك  دروستدەبن.  مرۆڤەكەوە  ژینگەی  لە 
نووسین  بە  دەستمان  تێیدا  كە  كاروانەی  ئەو  وابوو 
كاروانێكی  پێموابوو  من  بەاڵم  بەخشە،  مژدە  كرد، 

غەمهێن و ڕەشبین و پڕ لە تێكشكاندن و دۆڕاندنە.
ب��ن��ووس��ێ��ت چ شتێك  ئ����ەوەی  ب��ۆ  *م��اغ��وت 
یان  خ��ۆی...  تایبەتی  غەمی  دەیوروژێنێت... 

غەمی گشتی... یاخود كاریگەرییەكانی دیكە؟
یا  وێنایان دەكەم  ئەوەی  یان شیعر، وەك  -نووسین 
پەرچەكرداری  دەكەم،  مومارەسەیان  ئەوەی  وەك 
لە  نییە  ئومێد  و  حەز  هەروەها  نین.  هەنووكەیی 
مێزێكەوە  پشتی  لە  یاخود  پەنجەرەیەكەوە  میانەی 
ناوەكییە  پێویستییەكی  من  بۆ  شیعر  بكەیت.  داوای 
بێ  خوێناوی  جەنگێكی  لەوانەیە  هەناسەدان.  وەك 
ئامان نەموروژێنێ و بە بای خەیاڵمدا نەیەت یا نەتوانم 
بیستنی  ئەمەدا  لەبەرامبەر  بنووسم.  بۆ  وشەی  یەك 

گۆرانییەك لە پەنجەرەیەكەوە یان كۆكەی مرۆڤێك لە 
كۆتاییەكانی شەودا، دەتوانێ ئەوەم تێدا بتەقێنێتەوە 
كە جەنگێكی خوێناوی نەیتوانیوە تێمدا بیتەقێنێتەوە. 
لە  مرۆڤێك  هەموو  دەكرێتەوە  لەوە  جەخت  ئێستا 
نە  نەخۆشی  چەندین  عەمباری  منداڵیدا  لە  ئێمە، 
دۆزراوە بووە، وەلێ دواتر دۆزراونەتەوە و نیشانەكانی 
دەركەوتوون. كێشەی من ئەوە بوو هەمیشە هەستم بە 
نیشانەكانی ئەو نەخۆشیانە كردووە و خستومنەتەڕوو، 
تەنها  و  پێنەكردووە  هەستیان  دیكە  ئەوانی  وەلێ 
و  زەردەكان  ڕەنگ  پێكەنینە  بینیوە،  ڕووكەشیان 
دوورتر  بینیوە. من  بریقەداریان  ئاڵووااڵی  جلوبەرگی 
و قووڵترم لەم دیكۆرە دەرەكییە دەبینی. غەمگینی 
ئەو  تەحەدای  من  ژیانمانە.  غەمگینی  نییە،  سیفەت 
كەسە دەكەم لە ئێستادا بێت و بڵێت ئێمە، چ نووسەران 
یان خوێنەران دڵخۆشین. ئەوەی دەموروژێنێ ئازارە، 

ئازاری مرۆڤ و غەمی هەموو مرۆڤایەتی.
*ه��ەن��دێ��ك ل��ە ڕەخ���ن���ەگ���ران پ��ێ��ی��ان وای��ە 
پێشكەوتنێكی بەرچاو لە نووسینە سیاسی یان 
شانۆنامەكان یاخود ڕەخنەییەكانتدا هەیە، ئەمە 
لە كاتێكدایە ئەم پێشكەوتنە لە شیعرەكانتدا 

بەدیناكرێت؟
بە  شاعیر  دەمەوێ  پرسیارە،  ئەم  وەاڵمدانەوەی  -بۆ 
بێژەری خوێندنەوەی هەواڵەكان بچوێنم، شیعر بریتییە 
لە كورتەی هەواڵەكان، كەچی شانۆ و ڕۆژنامە بریتییە 
لە درێژەی هەواڵەكان. شیعر وردەكارییە الوەكییەكان 
دارستانەكەدا  لە  شاعیر  وەك  من  لەخۆناگرێت. 
گەاڵ  درەختە  هەموو  و  دەبینم  زەرد  گەاڵیەكی  تەنها 
سەوزەكانی دیكە نابینم. چونكە زۆرباش دەزانم مادام 
گەاڵیەكی زەرد لەوێدا هەیە، ئەوا ڕۆژێك دێت هەموو 
گەاڵ سەوزەكانی دیكە زەرد هەڵدەگەڕێن. شیعر گەر 
شیعر  لە  دەبێت،  دیكە  وردەكارییەكانی  سەرقاڵی 
دەكەوێت و دەبێتە شتێكی دیكە. بەاڵم شانۆ بایەخ 
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بە دارستان و درەختەكان، بە هۆكارەكانی زەردبوونی 
گەاڵكان و پەین و ئەوانی دیكە دەدات.

بەشە  ل��ە  ڕەخ��ن��ەی��ی��ەك��ان��دا،  نووسینە  *ل��ە 
ئەوەی  بێ  پێدەكەیت،  دەست  بچووكەكانەوە 

ئاوڕ لە بارودۆخە گشتییەكە بدەیتەوە؟
-پەندێك هەیە دەڵێ بە قەد بەڕەی شیعریم پێی خۆم 
ڕادەكێشم. من هیچ تێزێك یان دیدگایەكم نییە لە تێز 
و دیدگا گشتی و زانراوەكان بچێت، تا لێیانەوە دەست 
پێبكەم و لە خۆماڵیبوونەوە بگوازمەوە بۆ جیهانیبوون. 
لەسەر  مرۆڤێك  هیچ  ئەوەیە  تێیدەگەم،  من  ئەوەی 
گۆی زەوی نییە، بتوانێ دوور لە هەر مرۆڤێكی دیكە 
بژی، بەاڵم تەواو باوەڕم بەوەیە هەر میللەتێك و هەر 
تایبەتمەندی جیاوازی  نەوەیەك،  و هەر  نیشتیمانێك 
خۆی هەیە. وەلێ سەبارەت بە شتە وردەكان و شتە 
ئەدەب  ئەوەم  دژی  دەڵێم  ڕاشكاوانە  بە  گەورەكان، 
باس لە كێشە گەورەكان بكات. زۆرجار ئەم كێشانە كە 
دەیانخوێنینەوە یان لەسەر شانۆ نمایشیان دەكەین، 
زۆر بچووك دەبنەوە. من لەم بەشە بچوكانەوە دەست 
ئاوڕیان  كە  ڕۆژانەوە  سادەی  ژیانی  لە  پێدەكەم، 
دەست  لەوانەوە  من  خراون،  پێ  ژێر  و  لێنادرێتەوە 
پێدەكەم تا دەگەمە كێشە و قەیرانە گەورەكان. لەو 
و  ئەدەبی  ئاوڕنەدانەوەی  و  پشتگوێخستن  بڕوایەدام 
وایكردووە  ئەوە  بچووكەكان،  بەشە  لە  كەلتووریمان 

كێشە و قەیرانە گەورەكان لەدەست بدەین.
*ئەوەی شیعری تۆ بخوێنێتەوە، تێبینی دەكات 
زیادەڕۆیی و هەمان كەوتنە ناو گێڕانەوەی تێدا 
نییە، كە هەندێ لە شاعیرانی پەخشانە شیعر 

یان شاعیرانی تەفعیلە تێیكەوتوون.
-من نووسەرێكم شەیدای زمانی عەرەبیم و كوشتەی 
ئەم زمانەم. وەك چۆن هەندێ خەڵك هەیە بەرامبەر 
وەسواسن،  گەرما  یا  سەرما  یان  پاكوخاوێنی  بە 
بریتییە  من  وەسواسی  بەاڵم  وەسواسم.  ئاوا  منیش 

لە گوزارشتكردنی )دەربڕینی( باش. شیعر و هونەر 
ئەم  هەموو  و  نیشتیمانپەروەری  و  پاڵەوانییەتی  و 
بەهایانە بریتییە لە گوزارشتكردن لە شتێك، تا ئەم 
وشە  ئەوا  بێت،  داهێنەرانە  یان  تازە  گوزارشتكردنە 
شیعرییەكان زیاتر ڕوونتر و نەمرتر دەبن. گوزارشتكردن 
پاڵەوان  تەنانەت  سەرسوڕهێنە.  و  سەیر  حاڵەتێكی 
پاڵەوانییەتییەكەی  لە  گوزارشت  چۆن  نەزانێ  گەر 
بكرێت  تۆمەتبار  ترسنۆك  بە  نییە  دوور  هیچ  بكات، 
كەسێك  ڕەنگە  ئەنجامبدات.  ترسنۆك  دەبەنگی  و 
هەبێت زۆر میهرەبان بێت، بەاڵم خراپ گوزارشتكردنی 
ئاكامی  لە  ئاكامەكەی  لەوانەیە  میهرەبانییەكەی،  لە 
وشە،  لەگەڵ  مامەڵەكردن  بێت.  خراپتر  ڕەزیلی 

جەوهەری داهێنانی شیعرییە. 
بەسەر  و  هەیە  الدین”  تەقی  “سەعید  قسەیەكی 
دێت  )كەسێك  دەڵێ:  كاتێ  دەچەسپێت  شاعیردا 
ڕاستی  بە  كە  دەگێڕێتەوە  بۆ  بچوكت  چیرۆكێكی 
بخەویت.  واتلێدەكات  كەچی  هاتووە،  خۆیدا  بەسەر 
بەاڵم كەسێكی دیكە دێت و هەمان چیرۆكت بە تەواوی 
وردەكارییەكانییەوە بۆ دەگێڕێتەوە، واتلێدەكات وریا 
بگریت.  لێ  گوێی  جارێك  لە  زیاد  ئامادەیت  و  بیت 

ئەمەیە جەوهەری ئەدەب(.
*هەندێ پێیان وایە كاریگەری شیعر ئاوابووە و شیعر 
شوێنی خۆی بۆ ژانرە ئەدەبییەكانی دیكە چۆڵكردووە، 

وەك ڕۆمان. ماغوت لەم بارەیەوە دەڵێ چی؟
ئەم سەردەمە سەردەمی دۆڕاندنی  نیم  بڕوایەدا  -لەو 
شیعر بێت. شیعر كۆتایی نایەت، مەگەر ئەو كاتەی 
ئازادی  بۆ  پەرۆشی  نەمێنێت،  دونیادا  لە  غەمگینی 
منداڵبوون  و دڵخۆشی  منداڵی  كاتەی  ئەو  نەمێنێت، 
نەمێنێت. تەنها ئەو كاتانە دەتوانین بڵێین سەردەمی 

شیعر بەسەرچووە.

سەرچاوە: رۆژنامەی )الوطن(ی سعودی
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ڕۆمەن گاری
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لە ١٩١٤ لە ڕووسیا لەدایکبوو. لە تەمەنی ١٢ ساڵیەوە 
لەگەڵ دایکیدا چوو بۆ باشووری فەرەنسا و لە شاری 
نیس Nice و دواتر لە پاریس Paris خوێندنی تەواو 
بەری »سوپای  لە  جیهانیدا  دوەمی  لە شەڕی  کرد. 
فەرەنسای ئازاد«دا تا ١٩٤٥ بەشداربوو. دواتر بە پلەی 
عەقید خانەنشین کرا. پاشان چووە وەزارەتی دەرەوەی 
فەرەنسی و پاشان لە ئەمریکا و ئەمریکای باشوور بوو 
ئەمانە  سەرەڕای  واڵتە.  ئەو  )باڵیۆز(ی  سەفیری  بە 

سەرقاڵی ڕۆماننووسی و ڕەخنەی ئەدەبیی بوو.
ئەم ڕۆمانانەی خوارەوە بەرهەمی ئەون:

- پەروەردەی ئەوروپی ١٩٤٥

- اللە ١٩٤٦
- ڕەنگی ڕۆژ ١٩٥٢

- ڕیشەی ئاسمان ١٩٥٦ )خەاڵتی گنکۆری وەرگرت(
- مزگێنی بەیان ١٩٦٢

- ئەستێرە خۆرەکان ١٩٦٦
- سەمای چەنگیزی کۆن ١٩٦٧

- لە بەرامبەر ژیاندا ١٩٧٥
»کۆنترین داستانەکانی دنیا« ١٩٦٢ لە کتێبی ساڵو لە 
پێشڕەوە بەناوبانگەکانمان و لەالیەن کاوە گوڵکارەوە 

کراوە بە کوردی.
مردن: ١٩٨٠

کچیرۆ

ڕۆمەن گاری
omain Gary

نووسەر: ڕۆمەن گاری
و. لە فارسییەوە: کاوە گوڵکار

R
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کۆنترین داستانەکانی دونیا
ئاستی  لە  مەتر  هەزار  پێنج  بەرزایی  لە  الپاز  شاری 
ناتوانێت  م��رۆڤ  ئیتر  بەرزتر،  لەمە  ب��وو.  دەری��ادا 
هەناسە بدات. لێرەدا تەنیا الماکان و سوورپێستەکان 
و دەشتی کاکی بەکاکی قاقڕ و بەفری ئەبەدی و شارە 
دۆڵەکانی  لە  دەبینرێت.  هەڵۆکان  و  وێرانکراوەکان 
بە  مرۆڤانەی  ئەو  و  گەورە  پەپوولەی  گەرمیانیشدا 

شوێن زێڕدا دەگەڕێن.
شۆنێنبام بەدرێژایی ئەو دوو ساڵەی کە لە ئۆردوگای 
تۆرێنبێرگی ئەڵمانیادا بوو النی کەم خەوی بە الپاز، 
پایتەختی پۆلیڤیاوە ئەدی. تەنانەت کاتێک هێزەکانی 
ئەوەی  سەرەڕای  گرت،  ئۆردوگایانەیان  ئەو  ئەمریکا 
چاوەڕێی نەدەکرد لە دۆزەخەکە ڕزگاری ببێت، لێ بە 
پێداگریەکی سەیر، وەکوو خەیاڵپەروەرێکی حەقیقی، 
ئەوەندەی هەوڵدا تا ناچاری کردن ڕێگای پێ بدەن لە 

واڵتی پۆلیڤیا نێشتەجێ بێت.
شۆنێنبام پێشتر لە شاری وەجی لە هێشتان )پۆڵۆنیا( 
پیشەیە،  ئەم  کە  بوو:  بەرگدوورین  ئیشی  خەریکی 
بەرگدووری  وەچ��ە  پێنج  کە  بوو  م��ەزن  سونەتێکی 
پاش  پێبەخشیبوو.  گەورەییان  و  جوانی  جوولەکە 
نیشتەجێبوونی لە الپاز و پاش هەوڵ و تێکۆشانێکی 
زۆر، لە ئاکامدا توانی بە بڕێ پارە دوکانێک بکاتەوە و 
ناوی نا »شۆنێنبام، بەرگدووری پاریسی« بەم جۆرە 
توانی ڕەونەقێک بە پیشەکەی بدات. مشتەری وردەوردە 
کردەوە  لەوە  بیری  ناچاری  بە  ئەو  و  تێکرد  ڕویان 
یارمەتیدەرێک ببینێتەوە. ئەمەش سووک و سانا نەبوو. 
لەبەرئەوەی سوورپێستەکانی پێ دەشتەکانی زنجیرە 
چیای ئاند زۆر کەم حەزیان لە بەرگدووری فەرەنسیی 
دەکرد و دەتگوت وردەکاری دەرزی و دوورمان و تەقەڵ 
بە  شۆنێنبام  تەبانەبوو.  ئەواندا  پەنجەکانی  لەگەڵ 

ناچار دەبوو کاتێکی زۆر تەرخان بکات بۆ فێرکردن و 
ڕاهێنانی ئەو کەسە تا چاوەرێی ئەوەبکات لە داهاتوودا، 

قازانجێکی باشی دەست بکەوێت.
ئاکام،  بێ  هەوڵی  و  تاقیکردنەوە  جار  چەند  پاش 
ئەم  تەنیا  بە  خۆی  زۆر،  کاری  س��ەرەڕای  ناچاربوو 
ئیشە بەڕێوەببات. بەاڵم ڕووداوێکی چاوەڕێنەکراو گرێی 
ئەم کێشەی بە ڕووی ئەودا بەجۆرێک کردەوە کە ئەو 
ئەمەی بە ئیرادەی خودا - کە بەردەوام خێر و چاکەی 
ئەوی ویستووە - دادەنا. چوون ئەوە بە تەنیا ئەو بوو 
کە لەناو سی هەزار جوولەکەی شاری وەج توانیبووی 

لە مردن دەربازبێت.
خانوەکەی شۆنێنبام لەسەر یەکێک لە گردە بەرزەکانی 
بەر  بە  الما  کاروانەکانی  بەیانییەک  هەموو  شاردابوو. 
یاسایەکی  بەپێی  تێئەپەڕین.  ئ��ەودا  پەنجەرەکەی 
شار،  جوانکاری  لەبەرچاوگرتنی  بە  و  ش��ارەوان��ی 
خاوەنی ئەم ئاژەاڵنە بۆیان نەبوو کە لە شەقامەکانی 
ڕێگا  لە  لەبەرئەوەی  بەاڵم  پێبکەن.  هاتوچۆیان  الپاز 
دوورەکان و کوێرە ڕێگاکانی کوێستانن، هیچ بەرنامەی 
چاکسازی لەئارادا نەبوو، لەالیەکی تریشەوە تەنیا ئەم 
ئاژەاڵنە توانایان بوو ئەم ڕێگایە ببڕن هیچ بەربەستێک 
لە  ئەم المایانە،  تێپەڕبوونی  دیمەنی  بۆیە  نەدەبینرا. 
باری سندووق  بە  چ��واردەوری شاردا،  لە  و  سپێدەدا 
واڵتەیان  ئەو  کەسانەی  ئەو  هەموو  بۆ  توورەکەوە،  و 
نابێت.  ئاشنایە و قەت کۆن  تا ساڵەهای ساڵ  دیوە 
بەم جۆرە هەموو بەیانیەک کە شۆنێنبام دووکانەکەی 
الماکانی  ئ��ەو  ئەبینی.  کاروانانەی  ئ��ەم  ئ��ەک��ردەوە 
خۆشئەویست و خۆشی هۆکارەکەی نەدەزانی، ڕەنگە 
ئەڵمانیا  لە  الما  کە  ئ��ەوەی  بۆ  بگەڕیتەوە  ئەمەیش 
سێ  دوو  جارێک،  وەخت  هەرچەند  عادەتەن  نەبوو. 
کەسی سوورپێست، بیست سی سەر لەم ئاژەاڵنەیان 
کۆدەکردەوە و باروبنەیەکی قورسیان لێ بار ئەکردن و 
بەرەو دێهاتە دوورەدەستەکانی زنجیرە چیای ئاند بەڕێ 

ئەکەوتن.
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ڕۆژێک، لەگەڵ گزنگی خۆر، شۆنێنبام لە ڕێگەی الپاز 
بزەیەک  و وەکوو عادەت  بینی  قافاڵنەی  لەم  یەکێک 
هێواش  هەنگاوەکانی  خێرا  هەر  لێوی.  سەر  کەوتە 
کردەوە و دەستی ڕاکێشا تا دەست بە پێستی یەکێک 
لەم ئاژەاڵنەدا بێنێ. ئەو هەرگیز لە ئەڵمانیا دەستی 
تەنانەت  و  نەدەهێنا  و سەگێکدا  پشیلە  هیچ  بەسەر 
گوێی لە دەنگی باڵندەکانی ئەوێش نەدەگرت. بێگومان 
ژیان لە ئۆردوگاکانی ئەڵمانیا وای لێ کردبوو دەست بە 

گۆچان ڕێ بکات.
تازە سەر پەنجەی گەیشتبووە القەدی ئاژەڵێک، بەاڵم 
لەناکاو چاوی بە سوورپێستێک کەوت کە بە تەنیشتیدا 
تێپەڕی. چاوی لێ هەڵنەدەگرت. کابرا بە گۆچانێکەوە 
شۆنێنبام  ئەکرد.  ڕێی  بەهێوریی  خاوسی  پێی  بە  و 
لەپێشدا زۆر سەرنجی نەدا. ڕێبوارانە سەیرێکی کرد و 
ئەوەندەی نەمابوو کە بۆ هەتاهەتایە ئەو ڕوخسارەی 
دەتگوت  کە  الواز  و  زەرد  ڕوخسارێکی  بزربوایە.  لێ 
لەژێر ئازار و هەروەها سووکایەتی چەندین سەدە بۆتە 
ئێسقانێکی ڕەق و تەق و سواو. لێ شتێکی ئاشنا، 
شتێکی پێشتر نەبینراو، شتێکی ترسهێنەر لە شێوەی 
داوەڵ، دڵی شۆنێنبامی خستە خورپە و هەڵچوونێکی 
نەیتوانی  لێ،  کرد.  دروست  ناخیدا  لە  سنووری  بێ 
وەبیری بێتەوە. ئەو دەمە بێ دانە و ئەو چاوە گەورە 
داکەوتوانە، کە لە چاوی مەڕی دەکرد و لە برینێکی 
ئەبەدی ئەچوو کە بە ڕووی جیهاندا کرابێتەوە و لەگەڵ 
ڕووی خەمناک و حاڵەتی ڕوخساری کە تژی لە پرسیار 
و لۆمەبوو و لە چاوانی کابرای ڕێبواردا شەپۆلی دەدا، بە 
جارێک دەڕژایە جەستەی بەرگدوورەکە، ئەمە سەرەڕای 
ئەوە کە ئەم پشتی لێکردبوو نیازی وابوو ڕێگای خۆی 
بە  و  وەرگ��ەڕان  سەری  هەژێندرا،  لەپڕ  بەر.  بگرێتە 

دەنگێکی نووساوەوە هاواری کرد:
- گڵۆکمان، تۆ لێرە چی دەکەی؟

بێ ئەوەی بزانێت بۆچی بە زمانی جوولەکەی ئەڵمانیا 

گڕیان  ئ��ەوەی  وەک  بەرامبەرەکەی  کردبوو.  بانگی 
دەستی  و  جادەکە  کەنار  چووە  جەستەی  بەردابێتە 
کرد بە ڕاکردن. شۆنێنبام، بەخێرایی و بەبێ ئەوەی 
لەکاتێکدا الماکان  ڕاببینێت کەوتە شوێنی،  لە خۆی 
لەسەرخۆ و مەغرور ڕێیان دەکرد، لە پێچی جادەکەدا 
شانی گرت و ناچاری کرد بوەستێ. خودی گلۆکمان 
بوو. گومانی نەبوو. تەنیا لێکچوونی ڕوخسار نەبوو. نا 
نا، ئەو ڕوخسار پڕ لە پرسیار و بێدەنگیە و خامۆشیە 

مەحاڵ بوو بیخاتە هەڵەوە.
چاوەکانی دەتگوت بە بەردەوامی دەیپرسین: ))چت 
دەوێ؟ لە گیانی من چیت گەرەکە؟(( لە سووچێکی بن 
بەستدا، پشت لە گابەردە سوورەکە، وەکوو ئاژەڵێک 
کەوتبێتە تەڵەوە، ڕاوەستابوو. زاری کردەوە و لێوی 

بەرزکردەوە و پووکەکانی دەرکەوتن.
شۆنێنبام هەمدیس بە زمانی جوولەکان هاواری کرد:

- خۆتی. ئەڵێم خۆتی!
گڵۆکمان، حەپەساو، سەری بە چەپ و ڕاستدا گێڕا و 

بە زمانی جوولەکە کەوتە ناڵین:
- من نیم. ناوی من پێدرۆیە. من تۆ ناناسم.

شۆنێنبام، سەرکەوتوانە قیژاندی:
- کەوابوو ئەم زمانە لەکوێ فێربوویت؟ لە دایەنگەی 

الپاز؟
گڵۆکمان زاری کردەوە. بە ترسەوە ئاوڕێکی لە الماکان 
دایەوە. ئەتوت داوای یارمەتیان لێ ئەکات. شۆنێنبام 

بە ئارامی لێی پرسی:
ناڵێی لە چی ئەترسی، بێ بەخت؟ من  - ئاخر پێم 

هاوڕێتم. نیازت هەیە کێ تەفرە بدەی؟ 
گڵۆکمان بە نووزە و پاڕانەوە، قریشکاندی:

- ناوی من پێدرۆیە.
شۆنێنبام بە بەزەییەوە گوتی:

- تەواو تێکچووی. باشە گریمان ناوت پێدرۆیە... ئەی 
بۆ ئەمەیان چی ئەڵێی؟
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کرد.  پەنجەکانی  سەیری  و  گرت  گڵۆکمانی  دەستی 
تەنانەت نینۆکێکیشیان پێوە نەمابوو.

- ئەی ئەمە چیە؟ ڕەنگە سوورپێستەکان نینۆکەکانتیان 
دەرهێنابێت؟

گلۆکمان خۆی بەتەواویی بە تاشەبەردەکەوە نووساند. 
بە ئارامی دەمی کەوتە جووڵە.

ئەیگرت.  زمانی  گۆنای.  سەر  ڕژای��ە  فرمێسک  لەپڕ 
سەرەنجام وتی:

- باشە نامدەی بە گرتن؟
- تۆ بدەم بە گرتن؟ بەکێ؟ بۆچی؟

جۆرێک زانینی ترسهێنەر لەناکاو بینی گرت. هەناسەی 
سواربوو. ئارەق بە ناوچەوانیا هاتەخوار. ترسێک هێرشی 
بۆ هێنا. ترسێکی پڕ لە شەرم، لەگەڵ بیرهێنانەوەی 
بیرەوەریی کۆنی قێزەون بە پانتایی زەوی. هێور بۆوە 

و هاواری کرد:
پێهات،  کۆتایی  بەڵێ  ساڵ،  پازدە  تەواوبوو.  لێ   -

کۆتایی!
گوێزەی ملی درێژ و باریکیی گڵۆکمان کەوتە جووڵە. 

پێکەنینێکی تاڵ کەوتە سەر لێوی و خێرا بزربوو.
- هەموان وائەڵێن. ئارەزوو، هیوا، لێ من بڕوام پێ نیە.
شۆنێنبام هەستی کرد هەناسەی بۆ نایەت. بە زەحمەت 
هەناسەیەکی هەڵكێشا: لە بەرزایی پێنج هەزار مەتردا 
بە  نەبوو.  بەرزاییەوە  بە  پەیوەندیی  ئەمە  لێ  بوون. 

لەحنێکی سەیرەوە گوتی:
بەاڵم  گێژبووی.  و  گێل  ب���ەردەوام  تۆ  گڵۆکمان،   -
هەوڵێک بدە. ئیتر کۆتایی پێهات. نە هیتلەر ماوە، نە 
ئاس ئاس و نە ژووری گاز. تەنانەت ئێمە واڵتێکمان 
هەیە نێوی ئیسرائیلە. ئیتر تەواو بوو. پێویست ناکات 

خۆمان حەشاربدەین.
گڵۆکمان بەبێ تۆزکاڵێک دڵخۆشی، کەوتە پێکەنین:

- ها... ها... ها... هەمووی کەشکە.
شۆنێنبام وەک بلوورێنێت وتی:

- چی کەشکە؟
گڵۆکمان بە دڵنیاییەوە گوتی:
ئیسرائیل. بوونی دەرەکی نیە!

شۆنێنبام پێی دا بە زەویدا و وەک هەور گرماندی:
ڕۆژنامە  مەگەر  هەیە!  بوونی  نیە؟  بوونی  چۆن   -

ناخوێنیتەوە؟
گڵۆکمان زیرەکانە خۆی دایە گێلی و گوتی:

- ها. کە چی؟
- ئاخر لە الپاز، ئیسرائیل کونسولگەری کردۆتەوە. هەر 

لەم شارە. دەکرێت ڤیزا بگری و بڕۆی بۆ ئەوێ.
گڵۆکمان بە دڵنیاییەوە گوتی:

- هەمووی درۆیە. ئەمەیش فرت و فێڵی ئەڵمانیەکانە.
هێدی هێدی مووی جەستەی شۆنێنبام سیخ دەبۆوە. 
ڕوخساری زیرەکانە و حاڵەتی گڵۆکمان ترسی خستە 
ئەگەر  ک��ردەوە:  بیری  لەناکاو  شۆنێنبامەوە.  دڵی 
حەق بەو بێت چی؟ ئەڵمانیەکان هەموو شتێکیان لێ 
دەوەشێتەوە. پێدەچێت فێڵێک لە ئارادابێت. شناسنامە 
و ئەو بەڵگەنامانەی کە دەیسەلمێنێت تۆ جوولەکەیت 
بیبە بۆ فاڵن شوێن تا ئەوان تۆ بە بەالش بنێرن بۆ 
ئیسرائیل. خۆت دەناسێنیت. سوار کەشتیت دەکەن و 
لەپڕ لە ئۆردوگای مردنەوە سەر هەڵدێنیت. خودایا، 
بیر لە چی دەکەمەوە؟ ناوچەوانی وشک ببوو. ویستی 
پێبکەنێت. لێ گوێی لە قسەکانی گڵۆکمان بوو کە بە 

زیرەکییەوە دەیگوت:
- ئیسرائیل فێڵێکە بۆ ئەوەی هەموومان خڕبکەنەوە. 
هەموو ئەوانەی توانیویانە خۆیان بشارنەوە. تا دواتر 
باشە؟  بیرۆکەیەکی  گاز.  ژووری  بۆ  بنێرن  هەموویان 
دەوەشێتەوە.  ئەڵمانیەکان  لە  کارانە  ئەم  وانیە؟ 
دەیانهەوێت هەموومان تا دواهەمین کەس کۆبکەنەوە 

و... دواتر... باشیان دەناسم.
شۆنێنبام، لەسەرخۆ، وەکو لەگەڵ منداڵێک قسەبکات 

گوتی:
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- تەواو بوو. پێت دەڵێم کۆتایی هات.
گڵۆکمان بە دڵنیاییەوە گوتی:
- هەمووی درۆ و فرت و فێڵە.

شۆنێنبام دەستی خستە دەور ملی و گوتی:
- وەرە بچینەوە بۆ ماڵی ئێمە. دەبێت دوکتۆر بتبینێت.
و  سەیر  قسە  لەنێوان  توانی  تا  خایاند  ڕۆژی  دوو 

سەمەرەکانی ئەودا بە شتێک بگات.
گڵۆکمان پاش دەربازبوون لە ئۆردوگا، کە هۆکارەکەی 
پێدەشتە  لە  بوو  دژەجوولەکەکان  نێوان  کێشەی 
چوون  حەشاردابوو.  خۆی  ئاند  چیای  بڵندەکانی 
دڵنیابوو وەزعەکە ناگۆڕێت. لێ ئەگەر بتوانێت فریویان 
بدات و بڵێ لە چیاکانی سیرا کاروانچیم، ڕەنگە بتوانێت 

لە دەست گشتاپۆ خۆی ڕزگاربکات.
ئەوەی  بۆ  شۆنێنبام  تەقەالیەکی  و  ه��ەوڵ  هەر  لێ 
تێیبگەیەنێت کە هیتلەر مردووە و گشتاپۆ بوونی نیە 
و ئەڵمان داگیرکراوە بێ سوود بوو. گڵۆکمان شانی 
هەڵدەتەکاند و قیافەیەکی زیارەکانەی بە خۆوە دەگرت: 
ئەو لێزانترە و نابێت بە تەڵەوە. شۆنێنبام کە قسەی 
پێ نەدەما، چەند وێنەیەکی ئیسرائیلی دەردەهێنا و 
پێی نیشان ئەدا. لێ گڵۆکمان دروودێکی دەخوێند و 
دواتر بۆ ئەو قوربانیە دڵسافانەی کە فریوی دوژمنیان 
خواردبوو و کۆببوونەوە تا ئاسانتر بیانکوژن، دەگریا.

چەندساڵ بوو شۆنێنبام دەیزانی کە تێکچووە. دەیزانی 
بە نیسبەت توانای عەقڵیەوە، هێشتا جەستە باشتر 
لە  گرتووە.  ئ��ازاران��ەی  و  ئەشکەنجە  ئەو  بەرگەی 
ئۆردوگا، هاوپتمان شۆلستە، فەرماندەی ئاس ئاس بە 
گڵۆکمانی ڕائەبوارد. ئەو پیاوکوژێک بوو کە فەرماندە 
و  بژاردبوو  هەڵیان  بەتایبەت  ئەڵمان  پلەبەرزەکانی 
متمانەی تەواویشیان پێبوو کە بە ڕێکوپێکی ئەرکەکانی 
جێ بەجێ دەکات. بە هۆکاری نادیار، گڵۆکمان سەرنجی 
ئەوی ڕاکێشابوو و ئەوەندە ئازاری ئەدا کە زیندانیەکان 
هیچ کامیان پێیان وانەبوو بتوانێت بە زیندوویی لەژێر 

دەستی ئەو ڕزگاری ببێت.
ئەویش وەکو شۆنێنبام پیشەی دروومان بوو. هەرچەند 
ئیش  دەرزی  بە  نەیاندەتوانی  بەتەواویی  پەنجەکانی 
بەرز  ئاستێکی  بە  خێرا  لێهاتوویی  بە  ئەو  لێ  بکات 
گەیشت و دوکانی »بەرگدووری پاریسی« لە ئاکامدا 

توانیبووی ئیشەکانی بە جوانی جێ بەجێ بکات.
گڵۆکمان لەگەڵ کەس قسەی نەدەکرد. لە سووچێکی 
لە چاوی  تاریک لەسەر زەوی هەڵدەنیشت و بەدوور 
تەنیا  و  دەب��وو  خۆی  ئیشی  سەرقاڵی  مشتەریەکان 
الماکانی  بیری  دەکرد،  دەرەوەی  سەردانێکی  شەوانە 
دەکرد. حەزی لێبوو دەست بەسەر پێستیاندا بهێنێت. 
هەمیشە لە ڕوانینیدا، بریسکەیەکی ئازاراوی دەبینرا. 
نوورێکی مەعریفە ئاوێتە لەگەڵ بزەیەکی فێاڵوی وەک 
بڵێی سەرترە و لە هەموو شتەکان تێدەگات بەخێرایی 
لە ڕوخساریدا دەردەکەوت. سەرلەنوێ ویستی ڕابکات. 
دووجار هەوڵی ڕاکردنی دابوو: ))یەکەم جار کاتێکبوو 
کە شۆنێنبام بەڕێکەوت پێی گوتبوو ئەمڕۆ سێزدەهەمین 
ساڵیادی ڕووخانی ئەڵمانی هیتلەریە و جاری دووهەم 
لە  س��ەرخ��ۆش  سوورپێستێکی  ک��ە  ب��وو  وەختێک 
کۆاڵنەکاندا هاواری دەکرد کە بەمزووانە سەرکردەیەکی 
ئەگرێتە  کارەکان  و  خوار  دێتە  شاخەکان  لە  گەورە 

دەستی خۆی((
لە  چاوپێکەوتنە،  ئ��ەم  پ��اش  مانگ  ش��ەش  تەنیا، 
لە  گۆڕانکاریەک  کە  بوو  التکفیر«دا  »یوم  حەفتەی 
هەڵسوکەوتی گڵۆکماندا بینرا. هەست دەکرا دڵنیایی 
و  ک��ۆت  لە  کەسێک  وەک��وو  و  زیاتربووە  خ��ۆی  بە 
ئاسوودەگی  و  ئارام  تاڕادەیەک  بووبێت  ڕزگاری  بەند 
خۆی  ئیشکردنیدا  وەختی  لە  ئیتر  دیاربوو.  پێوە 
دوکان  چووە  کە  بەیانیەک  شۆنێنبام  نەدەشاردەوە. 
دەڵێت.  گۆرانی  لەبەرخۆیەوە  گڵۆکمان  کرد  سەیری 
سەری سووڕمابوو، گۆرانی و ئەوییش یەکێک لە مەقامە 
پێدەشتەکانی  دانیشتووی  جوولەکەکانی  کۆنەکانی 
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ڕووسیا. سەری هەڵهێنا. بەخێرایی سەیرێکی هاوڕێکەی 
کرد. دەزوەکەی برد بە دەمدا و تەڕی کرد و دەرزیەکەی 
پێوەکرد و لەگەڵ ئەمەشدا هەروەها ئەو مەقامە کۆنە 

خەمناکەی دەگوتەوە.
شۆنێنبام خۆشی کەوتە دڵیەوە: ڕەنگە ئەمە سڕانەوەی 
ئەو بیرەوەریە پڕ لە ئازار و خەمانە بوو کە ساڵەها 
لە مێشکیدا مابوو. عادەتەن پاش شێوکردن، گڵۆکمان 
دوکانەکە  سووچی  دۆشەکی  لەسەر  دەچ��وو  خێرا 
بوو. چەندین سەعات  بەاڵم خەوی سووک  ئەخەوت. 
لەسەر پێخەفەکەی خۆی گرمۆڵە دەکرد، بە ترسەوە 
ژوورەکە  لە  هەرشتێک  دەک��رد.  دیوارەکانی  سەیری 
دەبوو  ئەو  الی  دەنگێکیش  هەر  تێدابوو  سامێکی 
دوای  بەاڵم شەوێک  مردن.  کاتی  قیژەی  و  هاوار  بە 
داخستنی دوکان شۆنێنبام لەپڕ گەڕایەوە بۆ کلیلێک کە 
بەجێی هێشتبوو. سەیری کرد هاوڕێکەی خەریکە بڕێک 
نان و خواردەمەنی دەخاتە ناو قرتاڵەکەیەوە. بەرگدوور 
کلیلەکەی هەڵگرت و چووە دەرەوە. لێ لەبری ئەوەی 
و  ش��اردەوە  خۆی  کۆاڵنێکدا  لە  ماڵەوە  بۆ  بڕواتەوە 
چاوەڕێ مایەوە. لەپڕ گڵۆکمانی بینی کە سەبەتەیەک 
خواردەمەنی بە دەستەوە و هاتە دەرەوە و لە تاریکی 

شەودا بزربوو.
شۆنێنبام زانی کە هاوڕێکەی هەموو شەوێک بەم سەبەتە 
خواردەمەنیەوە لە دوکان ئەچێتە دەرەوە و دواتر بە 
سەبەتەیەکی بەتاڵ و ڕوخسارێکی کراوە و گەش وەکوو 
کەوتە  بەرگدوور  دەگەڕایەوە.  کردبێت  باشی  کارێکی 
ئەم  کە  بپرسێت  یارمەتیدەرەکەی  لە  ویستی  گومان 
هاتوچۆیانە لە شەودا بۆچییە؟ بەاڵم چوون سروشتی 
ئەوی دەناسی و دەیزانی هیچ نادرکێنێت و تازە ڕەنگە 
سڵی لێ بکاتەوە هاتە سەر ئەو قەناعەتە پرسیاری لێ 
نەکات. پاش کاروباری ڕۆژانە، لە کۆاڵن بۆسەی بۆ دانا 
و هەر کە بینی تارماییەکە بە پێ دزە لە دوکان هاتە 
دەرەوە و بە دزیەوە بەرەو شوێنی مەبەست دەڕوات 

کەوتەشوێنی.
گڵۆکمان بە خێرایی بە تەنیشت دیوارەکاندا تێدەپەڕی 
و هەندێ جار ئاوڕێکی لە پاش خۆی دەدایەوە نەوەک 
کەسێک بە شوێنیەوە بێت. بەرگدوورەکە ئەم هەموو 
بەتەواویی  س��ەری  دەبینی  م��ۆی  و  م��وڵ  و  ح��ەزەر 
دەرگایەکی  بەر  بۆ  دەرگایەک  لەپشت  سووڕمابوو. 
کە  هەرجارێکیش  بوو  شوێنیەوە  بە  سێبەر  وەک  تر 

هاوڕێکەی ئاوڕی ئەدایەوە خۆی دەشاردەوە.
جارێک  چەند  شۆنێنبام  تاریکی،  لەبەر  و  بوو  شەو 
هەرجارێک  ل��ێ  دەب���وون.  ب��زر  ل��ێ  پێکانی  شوێن 
لێ  خۆی  خێرا  دڵی،  کێشەی  و  قەڵەوی  س��ەرەڕای 
نزیک دەکردەوە. لە کۆتاییدا، لە کۆاڵنی »شۆڕش« 
بەرگدوور  ماڵێکدا.  بە حەوشەی  کرد  گڵۆکمان خۆی 
ئیستێکی کرد و بەسەر پەنجە کەوتە شوێنی. چووە 
بازاڕ،  نزیک  گ��ەورەی  کاروانسەرایەکی  حەوشی  ناو 
ڕێی  و  باردەکران  لەوێوە  الماکان  ڕۆژێک  هەموو  کە 
لەناو  سوورپێستێک  چەند  بەر.  ئەگرتە  کوێستانیان 
بۆگەنی شیاکە، لەسەر کا نووستبوون. الماکان، ملی 
درێژیان دەرهێنابوو و سەریان ئەکرد بە ناو باروبنە و 
شتومەکی دوکانەکاندا. لەبەرامبەریدا کۆاڵنێکی تەسک 
و تاریکی لێبوو. گڵۆکمان دیارنەما. بەرگدوور نەختێک 

ڕاوەستا، شانێکی هەڵتەکاند و ویستی بگەڕێتەوە.
پێی  شوێن  نەتوانێت  کەس  لەبەرئەوەی  گڵۆکمان، 
ڕێگایەکی دوور و درێژی  بکەوێت  هەڵبگرێت و دوای 
بەرەو  ڕاستەوخۆ  ویستی  شۆنێنبام  ب��ەر.  گرتبوە 
کە  تەنگ  قەیسەریەکی  ناو  چووە  بگەڕێتەوە.  بازاڕ 
ئەیبردەوە سەر بازاڕ. لێ لەناکاو، تروسکەی چرایەکی 
ژێرزەمینەکەوە  لە  کە  هەواکێشی  کەلەکونی  نەوتی 
هاتبووە دەر، سەرنجی ڕاکێشا. سەیرێکی تیشکەکەی 
مێزێکدا  لەبەردەم  کەوت.  گڵۆکمان  بە  چاوی  و  کرد 
ڕاوەستابوو. خواردەمەنیەکانی لە سەویەکە دەرهێنا و 
نایە بەردەم زەالمێک کە لەسەر تەپڵەکێک دانیشتبوو 
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و پشتی بە کونی هەواکێشەکەوە بوو. سۆیسێک و بتڵە 
بیرەیەک و هەندێ نان و بیبەری لەسەر مێزەکە بۆ دانا. 
زەالمەکە کە شۆنێنبام نەیدەتوانی ڕوخساری ببینێت 
چەند قسەیەکی کرد. گڵۆکمان سەبەتەکەی پشکنی و 
جگەرەیەکی چەڵتووکی دەرهێنا و ئەویشی نایە سەر 
ڕوخساری  تا  دا  زۆری  هەوڵێکی  بەرگدوور  مێزەکە. 
برادەرەکەی نەبینێت. پێدەکەنی و ترس بە سیمایەوە 
و  زەالمەکە  بڕیبووە  دەرپەڕیوەکانی  چاوە  دیاربوو. 

ڕوخساری لە شتێکی سەرکەوتووی دەکرد.
شۆنێنبام  وەرچ��ەرخ��ان.  س��ەری  کابرا  ساتەدا  ل��ەو 
ناسیەوە. شۆلستە، فەرماندەی ئاس ئاس، پیاوکوژەکەی 
وایدەزانی  چرکەیەک  بۆ  بوو.  تۆرینبۆرگ  ئۆردوگای 
پێشکە  و  ڕێشکە  چ��اوی  یاخود  هەڵگیرتوە  خەیاڵ 
هەتاهەتایە  نەبوو  لەوانە  ڕوخسارە  ئەم  لێ  دەک��ات. 
لەبیر بچێتەوە. وەبیری هاتەوە کە شۆلستە پاش شەڕ 
پێیان  بڕێک  و  مردووە  دەیانگوت  هەندێک  بووە.  ون 
وابوو زیندووە و لە ئەمریکای باشوور خۆی شاردۆتەوە. 
ئێستە ئەوی لە بەرامبەر خۆیدا دەدی. دێوێکی کەتە و 
خۆبەزلزان بە موویەکی کورت و لوول و دەشە خەندەیە 
لەسەر لێوی. بەاڵم لەو ترسناکتر بوونی گڵۆکمان بوو. 
لەبەرامبەر  و  ئێرە  هاتۆتە  وا  تێكچووبێت  بشێ  ئایا 
هەڵبژاردەی  قوربانی  خۆی  کە  وەستاوە  زەالمێکدا 
دەستی ئەوبوو. هەر ئەو کەسەی کە ساڵێکی ڕەبەق 
هەموو جۆر ئەشکەنجەیەکی لەسەر جەستەی گڵۆکمان 
تاقی کردەوە. ئێستا ئەمە چ شێتیەکە کە وای لێکردوە 
هەموو شەوێک بێتە ئێرە و نان و خواردەمەنی بۆ بێنێت 
لەبری ئەوەی بیکوژێت یاخود ڕادەستی پۆلیسی بکات.
تێکدەچێت:  شۆنێنبام هەستی کرد مێشکی خەریکە 
ئەوەی دەبینی وەکوو کۆی ئازارەکان بۆی تەحەمول 
نەدەکرا. ویستی هاواربکات، خەڵک بێن بە یارمەتیەوە 
بکاتەوە  دەمی  توانی  تەنیا  بەاڵم  هەژێنێت.  بیان  و 
و پەنجەکانی بجووڵێنێت: دەتگوت دەنگی بە قسەی 

و  لەوێ  هەر  شۆنێنبام  دەکات.  سەرکێشی  و  ناکات 
بە چاوی دەرپەڕیوەوە سەیری مەزڵوومێکی دەکرد کە 
بیرەکەی هەڵدەچڕی و بە هێوریی  خەریکبوو سەری 
ئەشکەنجەگەرەکەی.  زاڵمە  پەرداخی  ئەکردە  بیرەی 
ببوو. ئەو دیمەنەی بەرچاوی  لە شوێن خۆیدا وشک 
ئەوەندە پیس و ناشرین بوو کە ئیحساسی واقیعیەتی 

لێ زەوت کرابوو.
تەنیا کاتێک دەنگی هاوارێک لە نزیکەوە هاتە گوێی، 
بە خۆیدا هاتەوە: لەژێر تیشکی مانگەشەودا گڵۆکمانی 
بینی. هەر دوو بۆ ماوەیەک چاویان بڕیە یەکتر: یەکیان 
تووڕە و سەرسووڕماو و ئەوی دی بە بزەیەکی پڕ لە 
فێڵ و بە دڵڕەقیەوە و بە دوو چاوەوە کە گڕی شێتی 
دەنگی  شۆنێنبام  کاتەدا  لەم  سەندبوو.  تێدا  کڵپەی 

خۆی هاتە گوێی و بە زەحمەت ناسیەوە:
- پێم بڵێ، ئەم کابرا ساڵێکی تەواو تۆی ئازار داوە، 
جەستەتی کوشتووە و بە قواڵپدا هەڵواسیوە ئێستاش 
لەبری ئەوەی پۆلیس ئاگاداربکەیتەوە هەموو شەوێک 
من  یان  مەحاڵە  ئەمە  دەبەیت؟  بۆ  خواردنی  و  نان 

خەودەبینم؟ تۆ چۆن دەتوانیت ئەم کارە بکەیت؟
مەکرێکی مەعنادار کەوتە سەر سیمای پیاوە قوربانیەکە 
و لە قوواڵیی سەدەکانەوە دەنگێکی هەزار ساڵە هاتە 
دەرەوە کە مووی لەشی بەرگدوورەکەی ڕاست کردەوە 

و دڵی لە لێدان و خورپە کەوت:
مندا  لەگەڵ  تر  جارێکی  داومەتێ  بەڵێنی  ئاخر   -

میهرەبان بێت!.

سەرچاوە:
٢١ داستان لە نووسەرانی سەردەمی فەرەنسا.

 چاپەمەنی نیلوفەر ٢٠١١ تاران. 
لە فەرەنسیەوە بۆ فارسی: ئەبولحەسەن نەجەفی.

ال ٢١٥ - ٢٢٦
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پراگ ٩ ژوالی ١٩٢٠ - هەینی
١٢( بە ڕای من نووسین هەرچۆنێک بێت هەر بێ هودەییە. بەڕاستیش وایە. لەوانەیە باشترین کار بۆ من 
ئەوەبێت بێم بۆ ڤیەنا و تۆیش لەگەڵ خۆمدا بەرم. ڕەنگە بەم کارەیش قایل نەبیت. بەاڵم من دەیکەم. 
لەڕاستیدا لێرەدا دوو گریمانە هەیە کە یەکێکیان لەوی تریان جوانترە. تۆ یان دێیت بۆ پراگ یان دەچیت 
بۆ لیبسیک١ لەکاتێکدا کە بڕوام بە ئاینی کۆنی جوولەکە نیە. دوێنێ بە دزیەوە چووم بۆ الی ژیولسکی٢. 
کەمێک پێش ئەوەی بڕوات بۆ لیبسیک بە گیرم هێنا. نامەکەی تۆی البوو بۆ ئوستازا. پیاوێکی بێ وێنەیە. 
چاالک و ڕاستگۆ و هۆشیارە. قسە دەکا و لە هەمووشتێک دەگات و تەنانەت کەمێک زیاتر )تێدەگات(. 
دەیویست لەگەڵ هاوسەرەکەیدا بڕوات بۆ الی فلورین3 کە لە نزیک بڕنەو دەژی. لەوێوە بێت بۆ ڤیەنا بۆ 
الی تۆ. بڕیارە پاش نیوەڕۆی ئەمڕۆ بگەڕێتەوە بۆ پراگ و وەاڵمەکەی ئوستازا لەگەڵ خۆیدا بێنێت. سەعات 
سێی دوای نیوەڕۆ من وادەم لەگەڵیدا هەیە دوای ئەوەیش تەلگورافت بۆ دەکەم. لەو قسە بێ سەرەوبەرانەی 
لە یانزە نامەی پێشوودا نووسیومن داوای لێبوردنت لێ دەکەم. نامەکان فڕێدە. هەنووکە نۆرەی ڕاستیە 
کە گەورەتر و چاکترە. لەم چرکەساتەدا من وای بیر لێ دەکەمەوە کە خۆشەویستیی تۆ بۆ مێردەکەت 
تاقە شتێکە دەبێت لێی بترسیت. تا ئەو شوێنەی باسەکە پەیوەندی بە شتێکی تازەی ترەوە هەیە و تۆ 
لەوبارەیەوە نووسیوتە، بێگومان کارێکی دژوارە. بەاڵم ئەو هێزە بە کەم مەگرە کە من بە تۆوە دەبەستێت. 
هەرچەندە هەر خەوم لێ ناکەوێت، بەاڵم دوای ئەوەی دوێنێ شەو دوو نامەی تۆم پێ گەیشت ئێستا زۆر 
لێرەبوو.  ماکس  گەیشتن  نامەکانت  ئەوکاتەی  ڕێکەوت  )بە  ئارامترم.  دەکردەوە  لێ  بیرم  جاران  لەوەی 
بێگومان دۆخەکە لەبار نەبوو. چونکە هەرچۆنێک بێت، ئەم کارە زیاتر تایبەتیە و پەیوەندیی بە شەخسی 
منەوە هەیە. ئاه�، میلنای داماو، دیسانەوە ئیرەیی کەسێک دەستی پێ کرد کە خۆی حەزی بە ئیرەیی نیە( 
هەروەها تەلگورافەکەی ئەمڕۆت کەمێک دڵنەوایی و هێوریم پێ دەبەخشێت. هیچ نەبێت لەم چرکەساتەدا، 
بەرانبەر بە مێردەکەت ئەوەندە دوودڵ نیم کە نەتوانم خۆم بگرم. ئەرکی گەورە لە ئەستۆی ئەودابوو، ڕەنگە 
تاڕادەیەک شەرافەتمەندانە ئەو ئەرکەی بە ئەنجام گەیاندبێت. لەوە دڵنیانیم بتوانێت تا سەر ئەو ئەرکە لە 
ئەستۆ بگرێت. نەک لەبەرئەوەی نەتوانێت )توانای من بەرانبەر بە توانای ئەو چی پێ دەکرێت؟( بەڵکوو 
لەبەرئەوە کە بەپێی ئەوەی تائێستا ڕوویداوە باری بەرپرسیاریەتی ئەو لەڕادەبەدەر قورسە و گوشارەکەی 
سەری گەلێک زۆرە. هەروەها لەو الیەنەیشەوە کە ئەو حەوسەڵەیەی بۆ ئەم کارە پێویستە لەوەوە زۆر 
دوورە. جگە لەوە دەکرێت ئەم مەسەلەیە کارەکەی ئەو ئاسانتر بکات؟٤ بۆ نابێت من نامەی بۆ بنووسم؟

- ف -
Libesic -١

٢- ڕوولفا ژیولسکی مێردی ئوستازای هاوڕێی میلنا.
Josef Florian -3 )١٨٧3 - ١٩٤١( نووسەر و خاوەن چاپخانەی دیاری کاسولیک کە یەکەم وەرگێڕ و باڵوکەری شیعری کاسولیک بوو. ساڵی 

١٩٢٩ یەکەم وەرگێڕانی ڕۆمانی )مەسخ(ی کافکای بە زمانی چیکی کرد.
٤- لە دەقە ئەسڵیەکەدا ڕستەکە خەبەریە بەاڵم بە نیشانەی پرسیار کۆتایی هاتوە.
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بۆ  شتەی  ئەو  چاوەڕێمە،  )مامم  دەنووسم  ئوستازاوە  نامەکەی  بارەی  لە  وشەیەک  چەند  تەنیا   )١3
گەلێک  ئوستازا  نامەکەی  دەی،  بێزارکەرە(  بەڕاستیی  چرکەساتەدا  لەم  و  ئێستا  بۆ  و  دڵگیر  تر  کاتی 
هاوڕێیانە و پڕ لە خۆشەویستیە، بەاڵم تاقە کەمایەسیەکی تیایە، لەوانەیە کەم و کووڕیەکی کەم یان 
ڕەنگە هەر ڕواڵەتی و تەشریفاتی بێت. )مەبەستم لەم قسەیە ئەوەنیە ئەو نامانەی ئەم کەمایەسیەیان 
و  کەم  نامەیە  ئەم  کە  هەیە  بەهەرحاڵ شتێک  بێت(  ڕاست  پێچەوانەکەی  ڕەنگە  بن،  دلۆڤانتر  نیە  تیا 
لە  کاریگەریەکەی  بێت  بیرکردنەوەیەک  توانای  شتە  ئەو  ڕەنگە  تیابێت.  زۆریشی  یان  تیابێت  کورتیی 
مێردەکەی ئوستازاوە هاتبێت. چونکە ئەوییش دوێنێ بەڕاستیی هەر بەو جۆرە لەگەڵ مندا دەدوا. بەاڵم 
بۆ دەبێت من لە بارەی مرۆڤگەلێکەوە کە بەڕاستیی چاکن بەو جۆرە بدوێم؟ ئیرەیی پێ بردن. لە ڕاستیا 
هۆکارەکەی ئیرەییە. بەاڵم میلنا، بەڵین دەدەم هەرگیز بە ئیرەیی خۆم ئازار بە تۆ نەگەیەنم. بەڵکوو 
بوونێک پێش  بەدحاڵی  نامەکەدا  لە  کە  وادەردەکەوێت  ئەوەیشدا  لەگەڵ  ئازاربدەم.  تەنیا خۆم  و  خۆم 
هاتبێت. ئاخر تۆ نە داوای ئامۆژگاریت لە ئوستازا کردوە و نە داوات لێ کردوە بچێتە الی مێردەکەت 
و قسەی لەگەڵدا بکات. ئەوەی لەوکاتەدا داوات لەو کردوە شتێکە هیچ شتێکی دی جێگای ناگرێتەوە: 
تەنیا ئامادەبوونی خودی ئەوە و بەس. النی کەم من وای دەبینم. هیوادارم ئەمڕۆیش هەواڵێکی تری تۆم 
پێ بگات. من سەرمایەدارێکم بێ ئاگام لە هەموو ئەو شتانەی کە هەمە. ئەم دوانیوەڕۆیە لە ئۆفیسەکە 
لە مرانەوە  نامەیەکیان دامێ کە کەمێک دوای دەرچوونی من  بێ هوودە چاوەڕێی هەواڵێکی تۆ بووم، 

گەیشتبوو. خوێندنەوەی نامەکە شتێکی سەیر و سەمەرەوە.
کافکاکەت 

پراگ ١٠ ژوالی ١٩٢٠ - شەممە
)ئەگەرچی  تەلگورافێک  تاقە  دوێنێیش  و  پێگەیشت  ناخۆشم  نامەی  دوو  پێرێ  خراپە،  ئەمە   )١٤
پینەوپەڕۆکرابێتن  کەمێک  لەوەدەچێت  تەلگورافەکان  جار  هەندێک  لەبەرئەوەی  بەاڵم  بوو،  دڵنیاکەر 
دڵخۆشکەر  بۆ من  الیەنێکەوە  هەموو  لە  نامەکان  تێکڕا  نەگەیشتوە.  پێ  نامەم  هیچ  هەر  ئەمڕۆ  وایە( 
نەبوون. لەو نامانەدا باست لەوە کردبوو کە نامەی تر دەنووسیت و تائێستا هیچ. دووشەو لەمەوبەر 
تەلگورافێکی خێرام بۆ ناردیت و پێشەکیی پارەی وەاڵمەکەیشم دا. دەبوو وەاڵمەکە دەمێک بوایە بە 
من بگەیشتایە. وا جارێکی تر دەقەکەیت بۆ دووبارە دەکەمەوە: ))ئەوە تاقە کارێک بوو دەبوو بکرایە. 
ڤیەنا.  بۆ  بێن  تر  هەفتەیەکی  هاوسەرەکەی  و  ژیلوسکی  لەوانەیە  ئێرەیە.  تۆ  ماڵەکەی  لەسەرخۆبە. 
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من چۆن بتوانم پارە بنێرم؟(( هیچ وەاڵمێکی 
خۆمم  بە  نەدراوەتەوە.  تەلگورافەم  ئەم 
میلنا حەزی  بەاڵم  ڤیەنا،  بۆ  وت: ))بڕۆ 
حەزی  کە  دڵنیام  تەواو  نیە.  کارە  بەم 
لەم کارە نیە. دەبێت تۆ بڕیارێک بدەیت. 
ئەو تۆی ناوێت. لە گومان و دوودڵیدایە. 
داواکردوە((  لەبەرئەوەیشە ئوستازای  هەر 

بجووڵێم،  دەمەوێت  من  ئەوەیشدا  لەگەڵ 
ئارامم،  هەرچەندە  نیە.  باش  حاڵم  ب��ەاڵم 
دواییدا  سااڵنەی  لەم  کە  ڕێژەیی  ئارامیەکی 

درێژایی  بە  بەاڵم  وابم.  نەبوە  ئەوەم  ئومێدی 
ڕۆژ و هەندێک جار شەوانییش، بۆ ماوەی چارەکە 

کە  لەبەرئەوەبێت  ڕەنگە  دەکۆکم.  خراپ  سەعاتێک 
ئەو  کۆتایی  دوای  ڕادێمەوە  پراگ  ه��ەوای  لەسەر  تازە 

ڕۆژانەی لە مران جڵەوم لە دەست دابوو هێشتا تۆم نەناسیبوو. 
تاریک  چەندە  ڤیەنا  شینەکانت.  چاوە  قواڵیی  نەبڕیبوە  چاویشم 
کاتێک  ڕووناکبوو.  چەند  ڕۆژ  چ��وار  م��اوەی  بۆ  ب��ەاڵم  و  بوە 
بۆ  هەڵدەگرم  نووسین  لە  دەست  کاتێک  دانیشتووم،  لێرە  من 
ئەوەی سەر بخەمە سەر دەستم. لەوێ، لە ڤیەنا چۆن بیرم لێ 

دەکەنەوە؟
- ف -

من هەر بەو جۆرەی لەسەر کورسیەکەم دانیشتووم و لە پشت 
پەنجەرە کراوەکەوە تەماشای باران دەکەم، گریمانەی جۆربەجۆرم 
بە بیردا دێت. ڕەنگە تۆ نەخۆش یان ماندووبیت. یان لەناو جێگادا 
کەوتبیت. یان خاتوو کوهلەر٥ ببێتە هۆکار و ئەوسا، ئای کە سەیر 
دەبوو، زۆر ئاسایی و بە شێوەیەکی سروشتی، دەرگا بکرێتەوە و تۆ 

لەوێ وەستابیت.

٥- Frau Kohler لە هاوڕێ نزیکەکانی میلنایە کە لە پانسیونێکی ڤیەنا الی ژن و مێردێک دەژیا.



182

پراگ ١٢ ژوالی ١٩٢٠ دووشەممە
١٥( بەکورتی، ئەم دوو ڕۆژەی تێپەڕی ڕۆژانێکی ترسناک بوون. لێ ئێستا لەوە تێدەگەم کە تۆ بەتەواویی 
هەینی  ڕۆژی  ڕاگرتوە.  تۆی  نامەکانی  شەمەوە  پێنج  ڕۆژی  لە  بەدفەڕ  شەیتانێکی  بوویت.  تاوان  بێ 
تەلگورافەکەتم بە دەست گەیشت. شەمە هیچ، یەکشەممە هیچ و ئەمڕۆ چوار نامە گەیشت کە مێژووی 
لەوە شەکەتتر  بنووسم.  بە چاکیی  لەوە شەکەتترم  من  پێوەبوو.  و شەممەیان  هەینی  و  پێنج شەممە 
کە ئەم چوار نامەیە، ئەم کێوی نائومێدیە، ئەم ئازار و عەشقە جیابکەمەوە. هیچ بۆ من نامێنێتەوە. 
هەرکاتێک کەسێک شەکەت بێت و دوو شەو و دوو ڕۆژ لە ترسناکترین بیرکردنەوەدابێت، گەلێک خۆویست 
دەردەچێت. بەاڵم لەگەڵ ئەوەیشدا - ئەمە ئەو شتەیە کە پەیوەندیی بە توانا بەخشینی ژیانی تۆوە هەیە 
دایکە میلنا - لەگەڵ ئەوەیشدا من، لە ماوەی حەوت ساڵی ڕابووردودا، کەمتر لە هەر کاتێکی دی، جگە 

لەو ساڵەی لە گوند بووم، هەست بە تێکشکان بکەم.
دوای  نەداوەتەوە.  منت  شەممەی  پێنج  شەوی  گرنگەکەی  تەلگورافە  وەاڵمی  بۆ  لەوەناگەم  تائێستا 
بۆ  نامە  من  کە  الیەنەوە  لەو  نەبوو.  وەاڵمی  ئەوییش  و  نارد  کوهلەر  خاتوو  بۆ  تەلگورافێکیشم  ئەوە 
بۆ  بێم  ئەوەیە  ئارەزووم  تاقە  نیە.  کارە  لەو  حەزم  من  لەڕاستیا  مەترسە.  هیچ  بنێرم  هاوسەرەکەت 
نەبێت،  سەفەرە  بەو  حەزت  تۆ  نموونە  بۆ  هەبێت،  ئەوەیش  بۆ  بەربەستێک  ئەگەر  تەنانەت  ڤیەنا. 
کێشەی گوزەرنامە، ئۆفیسەکە، کۆکین. شەکەتی و زەماوەندیی خوشکم )ڕۆژی پێنج شەممە( نەبوایە 
ئەو کارەم هەر نەدەکرد. لەگەڵ هەموو ئەمانەدا، گەشت و گەڕان بۆ ڤیەنا لە دوانیوەڕۆکانی ڕۆژانی 
لەگەڵ  لەگەڵ مامم و ماوەیەکیش  ڕابردوو چاکترە. ڕۆژی شەممە، ماوەیەک  شەممە و یەک شەممەی 
بەڵکوو  دا  پۆستە  بەڕێوەبەریەتی  لە  سەرم  جارێک  سەعات  دوو  هەر  کرد.  المان  و  ئەمال  ماکسا 
النەبوو.  تۆی  خراپی  هەواڵی  و  الورین  الی  بۆ  چووم  باشتربوو.  عەسرەکەی  هاتبێت.  بۆ  نەمەیەکم 
ئاماژەی بە نامەکەی تۆ کرد و من پێ خۆشحاڵ بووم. تەلەفونی بۆ کیش٦ کرد لە باڵوکراوەی )ئازادی 
هاوسەرەکەت  لە  پرسیارێک  هیچ  تۆوە  بارەی  لە  نەیدەویست  بەاڵم  النەبوو.  هەواڵی  ئەوییش  نوێ( 
بکات. بڕیاربوو ئەمشەو تەلەفون بکاتەوە، لەوێ لە پاڵ الورین دانیشتم. چەندجارێک ناوی تۆی هێنا 

و منی سوپاس گوزار کرد.
لە الیەکی ترەوە قسەکردن لەگەڵ ئەودا نە لەبەرداڵنە و نە ئاسانیشە. ئەو لە منداڵێک دەچێت، 
بەاڵم نەک منداڵێکی زۆر وریا. ئەو الف لێ دەدات، درۆ دەکات و وەک منداڵ گەپجاڕی دەکات. 
بە شتی  لەڕادەبەدەر هەست  لە قسەی دەگریت.  دانیشتوویت و گوێ  پاڵیا  لە  کاتێک  بەکورتی 
دەکەیت.  تەمسیل  و  بازی  ڕواڵ��ەت  بە  هەست  بێزارکەر  شێوازێکی  بە  دەکەیت،  پەنامەکیی 
بۆ  هاوکاریی  بۆ  باش،  شتێکی  هەر  دەرب��ارەی  بەڵکوو  نیە،  منداڵ  هەر  ئەو  کە  بەتایبەتیی 

Neue Freie Prees .هاوقوتابیەتی کۆنی کافکا و ئەندامی دەستەی نووسینی باڵوکراوەی )ئازادی نوێ( بوو Paul Kisch -٦
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نیازپاکی. ئامادەیی بۆ هەر هاوکاریەکی پێویست، ئەو گەورەیەکی بەخشندە و زۆرییش جیدیە. 
ئەم دوو هەستە جیاوازە و ڕیاکارانەیە هەرگیز پێکەوە ناگونجێن ئەگەر لە هەموو ئەو ماوەیەدا لە 
دڵی خۆمدا نەم وتایە: )ڤارێکی تر، تەنیا جارێکی تر دەمەوێت گوێم لە ناوەکەت٧ بێت( دەمێک 
لووسیەی  زمان  بەو  هەر  زەماوەندەکەی  شەممەی  سێ  ڕۆژی  دەربارەی  نەمابووم.  لەوێ  بوو 

خۆیەوە دەدوا.
ڕۆژی یەکشەممە خراپتربوو. لەڕاستیا من نیازی چوونە سەر گۆڕستانم هەبوو٨. ئەمەیش کارێکی باشبوو 
کە دەبوو بیکەم. بەاڵم هەموو ئەو پێش نیوەڕۆیەم لەناو جێگادا بەسەربرد و دەبوو پاش نیوەڕۆیش بچم 
بۆ ماڵی باوکی شووی خوشکەکەم کە پێشتر هەرگیز نەچووم: بوو بە سەعات ٦، گەڕامەوە بۆ ئۆفیس 
شانۆییەکان  تەماشایەکی  و  بڕۆ٩  ئێستا؟  ئەی  نەبوو.  هیچ  نا.  یان  هاتوە  تەلگورافێک  ئایا  بپرسم  تا 
ئەوەی کردبوو کە ئوستازا دەیویست ڕۆژی  یاداشتی  بە ڕێکەوت  بەپەلە و زۆر  ژیلوسکی  بکە. چونکە 
دووشەممە بڕوات بۆ بینینی ئۆپیرایەکی ڤاگنەر. من دەزانم ئۆپیراکە سەعات شەش دەست پێ دەکات 
تەماشای  و  بڕۆ  ئێستا؟  ئەی  بەدبەختیەکە؟  چ  ببینین.  یەکتر  تۆ  و  من  شەشییش  سەعات  بڕیارە  و 
خانوەکەی ئوبستاگاسە بکە. ماڵێکی هێور و بێدەنگ. هات و چۆی لەسەر نیە. بە ڕووتی لە سووچێکدا 
دەوەستیت، پاشان دەچیتە سووچیکی تر، هیچ. ئەم جۆرە مااڵنە لەو کەسانە ئاقڵترن کە تەماشایان 
دەکەن. ئەی ئێستا؟ سەرێک لە تەالری لوسرنا بدە کە زۆربەی کارە هونەریەکان لەوێ نمایش دەکرێن. 
گومان  بێ  ئاسانە، چونکە  بڕیارێکی  ئەمە  بدە.  ئوستازا  ماڵی  لە  کەواتە سەرێک  ئارادانیە،  لە  نمایش 
ئەو لەوێ نیە. ماڵەکەی بێدەنگ و جوان و باخچەیەکی لە پشتەوەیە. قفڵێک بە دەرگاکەوەیەتی، بۆیە 
دەتوانیت بە دڵنیایی و بێ هیچ ترسێک زەنگ لێ بدەیت. لە قاتی خوارەوەدا کەمێک قسەکردن لەگەڵ 
دەرفەتی  بەداخەوە  ژیلوفسکیە.  و  لیبسیک  وشەکانی  دەربڕینی  بۆ  تەنیا  تەالرەکە  سەرپەرشتیاری 
ئەوە نیە ناوی »میلنا« بێتە بەر گوێ. ئەی ئێستا؟ ئێستا کارێک دێتەپێش کە لە هەموو ئەوانی دی 
گەمژانەترە. دەڕۆم بۆ کافەی )ئارکۆ( کە ساڵەهایە پێم تێ نەکەوتوە. دەڕۆم بەڵکوو یەکێک بدۆزمەوە 
تۆ بناسێت. خۆشبەختانە کەسی لێ نەبوو. بۆیە خێرا ئەوێم بەجێ هێشت. لەم جۆرە یەکشەموانە زۆر 

دەست ناکەون، میلنا؟ 
)لە پەراوێزی الی چەپەوە( دوێنێ نەمتوانی بنووسم. لە ڤیەنا هەمووشتێک بۆ من تاریک و نووتەک بوو.

٧- مەبەست ناوی )میلنایە( لە زمانی الڤرینەوە.
٨- میلنا داوای لە کافکا کردبوو بچێتە سەر گۆڕی براکەی.

٩- لێرەدا کافکا لەگەڵ خۆیدا دەدوێت.

سەرچاوە: نامەهایی بە میلنا.
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سەردەمەمان  ئەم  بەرباڵوەكانی  قسە  لە  یەكێك 
ئەم  ئەمەیە:   - خۆرئاوا  بۆ  خۆرهەاڵتەوە  لە   -
ژانرە  و  ڕۆمانە  سەردەمی  ئێستامان  سەردەمەی 
دواوە  ب��ۆ  پاشەكشەیان  دیكە  ئەدەبییەكانی 
ئەوانەشدا كورتە چیرۆك. هۆكاری  لەناو  كردووە، 
توانایەك  دەگەڕێتەوە،  ڕۆمان  توانای  بۆ  ئەوەش 
ئەو سیفەتەی پێدەبەخشێت كە چ لە شوێن و چ 
لە زەمەن دا درێژببێتەوە و دەتوانێ تەواوی الیەنە 
جۆراوجۆرەكانی خیبرەی مرۆڤایەتی لە خۆبگرێت. 
هەروەها دەتوانێ شیعریەتی شیعر و درامای شانۆ 
و درەوشانەوەی كورتە چیرۆك و درێژداڕی وتار-

یش لەخۆبگرێت.
ئەو  بۆ  ڕەواجیان  عەرەبیدا  ڕەخنەی  لە  ئەوانەی 
جابر  الراعی،  "عەلی  لە  بریتین  پەیداكرد،  قسەیە 

عصفور، سامی خەشەبە" و ئەوانی دیكە، تەنانەت 
ئاوابوونی  بە  سەبارەت  قسانەی  ئەو  وایلێهاتووە 
ببێتە  خەریكە  دەیڵێن،  چیرۆك  كورتە  ئەستێرەی 

شتێكی ڕاستەقینەی بەڵگە نەویست.
ڕانانی  و  دەدوێین  لەبارەیەوە  لێرەدا  كتێبەی  ئەو 
و  ماف  گەڕاندنەوەی  بۆ  هەوڵێكە  دەكەین،  بۆ 
و  ق��ورس  هونەرە  ئ��ەم  چیرۆك،  كورتە  پێگەی 
و  پۆ"  ئ��االن  "ئەدگار  چیرۆكنووسان  كە  جوانە 
لە  دیكە،  چەندانی  و  "چیخۆف"  و  "مۆپاسان" 
زۆر  ئاستێكی  گەیاندیانە  نۆزدەهەمدا،  س��ەدەی 
بەرز. سەردەمی ئێستاشمان بێ بەش نییە لە ناوی 
و  مانسفێڵد"  "كاسرین  و  "جۆیس"  وەك  گەورەی 
)كورتە  ناونیشانی  بە  كتێبەكە  "هێمنگوای". 
نووسەرەكەی  و  ئینگلیزیدا(یە  زمانی  لە  چیرۆك 

کورتە چیرۆك...
 ئایا بووەتە بەشێك لە ڕابردوو؟

نووسینی: ماهر شفیق فرید
و. لە عەرەبییەوە: باوکی پایان
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)سترلنگی  زانكۆی  لە  كە  هنتەر"ە  "ئ��ەدری��ان 
كامبردج  چاپخانەی  دەزگای  وانەبێژە،  بەریتانی( 

چاپ و باڵویكردووەتەوە.
كتێبە،  ئەم  باشەكانی  تایبەتمەندییە  لە  یەكێك 
ئەوەیە تیۆرە و پراكتیكی پێكەوە كۆكردووەتەوە و 
لە چوارچێوەیەكی شارستانی بەر فراواندا باس لە 
شكڵ و شێواز و هونەركاری كورتە چیرۆك دەكات 

نزیكەی  سەر  دەخاتە  خۆی  بایەخدانی  چەقی  و 
بیست نووسەری ژن و پیاو كە هەریەكەیان سەر 
بە واڵت و مەملەكەتێكن، لەوانە )جۆزێف كۆندرا 
كە لە پۆڵەندە لەدایك بووە، كاسرین مانسفێڵدی 
لە  لە  كە  كەنەدی  مۆنرۆی  ئەلیس  نیوزلەندی، 
وەرگرت،  ئەدەب  بۆ  نۆبڵی  خەاڵتی   ٢٠١3 ساڵی 
ئەتشیبی  تشنوا  ئوستورالی،  برناردی  مارجۆری 

ئەدگار ئاالن پۆ



186

هاوبەشن  لەوەدا  ئەوانە  هەموو  نێجیری...هتد(. 
كە بە زمانی ئینگلیزی دەنووسن، هەر بۆیە ئەوانە 
گەرچی هەریەكەیان سەر بە واڵت و نەتەوەیەكی 
جیاوازن، بەاڵم ئەدەبەكەیان بە بەشێكی ڕەسەن 

لە ئەدەبی ئینگلیزی دادەنرێت.
ئەو بانگەشەیەی كتێبەكە دەیەوێت بیسەلمێنێت، 
ئەدەبییە  ژانرێكی  چیرۆك  كورتە  لەوەی  بریتییە 
و لە بەرامبەر هەر كێبڕكێیەكدا توانای مانەوە و 
ئەو  فیعلی  بە  چیرۆك  كورتە  و  هەیە  خۆڕاگری 
شتێك  چیرۆك  كورتە  سەلماندووە.  توانایەشی 
نییە لە پاشماوەی ڕابردوو، هەروەها هیچ ژانرێكی 
بگرێتەوە.  شوێنی  بتوانێ  نییە  ئەدەبی  دیكەی 
بەڵگەشمان بۆ ئەوە، دەرچوونی ژمارەیەك كتێبی 
هونەرە  ئەم  ئەسڵی  دەرب��ارەی  گرنگە  ڕەخنەیی 
كتێبی  هەمویانەوە  پێش  لە  گەشەكردنەكانی،  و 
)كورتە چیرۆك لە زمانی ئینگلیزیدا( لە نووسینی 
لواتر ئالن و كتێبی )كورتە چیرۆكی تازەگەری( لە 
نووسینی ه. ا. بیتیس و كتێبی )الصوت المنفرد( 
)كورتە  كتێبی  و  ئۆكۆنر  فرانك  نووسینی  لە 

چیرۆك( لە نووسینی اللن رید و چەندانی دیكە.
دانەری كتێبەكە لە پێشەكی كتێبەكەیدا، بیروڕای 
باون"  "ئەلیزابێس  ئیرلەندی  چیرۆكنووسی  خانمە 
كچی  چیرۆك  )كورتە  دەڵێت:  كە  دەهێنێتەوە 

سەردەمی خێراییە كە تێیدا دەژین و ڕەنگدانەوەی 
ڕیتمە تازەكانی ژیانە. كورتە چیرۆك وەك فیلمێك 
لە  بەاڵم  دەگێڕێتەوە،  خۆی  بەسەرهاتەكەی  وایە 
ئەوەی  وەك  نا-  درێژ  دوورو  نمایشێكی  میانەی 
هونەری ڕۆمان دەیكات- بەڵكو لە ڕێگەی زنجیرێك 
ڕێگەی  لە  خێرا،  و  كورت  و  نادیار  ئاماژەی  لە 
كۆمەڵێ دیمەنی خێرا و چركەساتیی هەنووكەیی. 
مۆركێكی  خاوەنی  لەبەرئەوەی  چیرۆك  كورتە 
هونەرێكی  تایبەتی  شێوەیەكی  بە  بۆیە  خێرایە، 
ئەمریكییە - خەڵكی ئەمریكی بەشێوەیەكی خێرا 
قسە دەكەن و بە خێرایی دەڕۆن و بە خێرایی بیر 

لەوە دەكەنەوە كە دەردەكەوێت(.
زەمەنییەوە  ڕووی  لە  نووسەرە  ئەم  كتێبەكەی 
دابەش دەكرێت بۆ پێشەكییەك و چوار بەش كە 
بریتین لەمانە: سەدەی نۆزدەهەم، كورتە چیرۆكی 
تازەگەری، كورتە چیرۆكی پاش تازەگەری، كورتە 
كۆمەڵێ  بە  كتێبەكە  كۆڵۆنیاڵیزم.  پاش  چیرۆكی 
كەسانەی  ئەو  بۆ  سەرچاوە  لیستێك  و  پەراوێز 
دانەری  پێدێت.  كۆتایی  بزانن،  زیاتر  دەیانەوێ 
كورتە  لەسەر  قسەكردنی  میانەی  لە  كتێبەكە 
چیرۆكی تازەگەری، الی ئەدیبی ئیرلەندی )جێمس 
چیرۆكی  كۆمەڵە  خاوەنی   )١٨٨٢-١٩٤١- جۆیس 
لە  ڕادەوەستێت.   ،١٩١٤ دەبلن(  لە  )خەڵكانێك 

جابر عصفور
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لەوەی  دڵە  دوو  كچێك  دا،  )ئیڤلین(  چیرۆكی 
بووەكەی  دووبارە  و  ناخۆش  ژیانە  دەستبەرداری 
دەی��ەوێ  كە  خۆشەویستەكەی،  لەگەڵ  و  ببێت 
واڵتێكی  بۆ  ڕابكات  بكات،  لەگەڵ  هاوسەرگیری 
دیكە. وەلێ لە دوا ساتدا، پێش ئەوەی كەشتییەكە 
دەست بە جووڵە بكات، بوێری و ئازایەتی ئەوەی 
بە  كە  داببڕێت  ڕیشەیە  و  ڕەگ  لەو  خۆی  نییە 
و  ڕاناكات  بۆیە  هەر  دەیبەستێتەوە،  ڕابردوویەوە 
دەمێنێتەوە. ئەمە نموونەیەكە دەربارەی ڕیالیزمی 
دەروونی، كە تێبینییەكی ماددیی ورد، ڕەگەزێكی 
تازەی بۆ زیاد كردووە، ئەو ڕەگەزەش بریتییە لە 
ئەمەش  كەسییەكان.  خەیااڵتە  بەداوایەكداهاتنی 
شێوازی  و  ن��اوەوە  مەنەلۆگی  لەبەردەم  ڕێگەی 

خۆشكردووە   )Impressionism( ئینتباعی 
شارەزا  زۆر  هەردووكیاندا  لە  جۆیس  جێمس  كە 
 ،١٩٢٢ )یۆلیسیس(  ڕۆمانەكەیدا  لە  و  ب��ووە 

لووتكە. گەیاندنییە 
ڕابەرانی  لە  دیكە  ڕابەرێكی  الی  كتێبەكە  دانەری 
خانمە  ئەویش  ڕادەوەستێت،  ن��اوەوە  مەنەلۆگی 
لە  ١٨٨٢-١٩٤١"ە.  وۆڵف  "فێرجینیا  چیرۆكنوس 
چیرۆكێكیدا بە ناونیشانی )ڕۆمانێكی نە نوسراو(، 
باس لە چاوپێكەوتنی نێوان گێڕەرەوەیەك دەكات 
لەگەڵ پیرێژنێكدا كە لە فارگۆنی شەمەندەفەرێكدا 
بۆ  ناوی  چیرۆكنووس  دانیشتووە.  بەردەمی  لە 
گیڕەرەوەی  دانەناوە.  چیرۆكەكەی  گێڕەرەوەی 
خۆیدا،  خەیاڵدانی  لە  ه��ەوڵ��دەدات  چیرۆكەكە 

مۆپاسان
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و  بكێشێت  پیرێژنە  ئەم  مێژووی  بۆ  وێنەیەك 
پیرێژنە  ئەو  ئ��ەوەی  وەك  هاتووە،  بەسەر  چی 
گێڕەرەوەكە  كە  بێت  ڕۆم��ان  نێو  كاراكتەرێكی 
خۆیەوە  الی  گێڕەرەوەكە  بینووسێت.  دەی��ەوێ 
دواتر  مارش.  مینی  دەنێت:  پیرێژنەكە  لە  ناوێك 
باس لە جلوبەرگ و شێوازی ڕەفتار و هەڵسوكەوت 
و سیمای و پێاڵوەكانی و دەمبوسەكانی كاڵوەكەی 
پێیوایە   - دڵنییاییەوە  بە   - دەكات. گێڕەرەوەكە 
دۆزیوەتەوە،  پیرێژنەی  ئەم  مەتەڵی  یان  ناڕوونی 
خۆیدا  خەیاڵی  لە  سیناریۆیەكی  چەند  لەمەشدا 
ئەم  پێدەچێت  نموونە  بۆ  لەوانە  داڕشتووە،  بۆ 
دەبێتە  بەمەش  و  ئەنجامدابێت  تاوانێكی  خانمە 
دەروون���ی.  ش��ی��ك��ردن��ەوەی  ب��ۆ  ب��اس  بابەتێكی 
شەمەندەفەرەكە  ل��ە  پیرێژنەكە  كاتێ  ب��ەاڵم 
ئەو  چاوەڕوانییەتی،  كوڕەكەی  و  خوارەوە  دێتە 
خۆیدا  خەیاڵدانی  لە  گێڕەرەوەكە  سیناریۆیەی 
كێشابووی هەرەسدێنێت. چیرۆكەكە بەمە كۆتایی 
كە  دەنێت  ب���ەوەدا  دان  گ��ێ��ڕەرەوەك��ە  پێدێت: 
نێو  بڕۆنە  ناتوانن  چیرۆك،  تەقلیدییەكانی  بابەتە 
نهێنیانە  بەو  پەی  و  مرۆڤەوە  دڵی  نهێنییەكانی 
بە شەقامەكاندا  بۆچی  كێیت؟  تۆ  )ئاخۆ  نابەن. 
پاشان  و  دەخەویت  كوێ  لە  شەو  ئەم  دەڕۆیت؟ 
كۆمەڵێ  ئەمانە  دەخ��ەوی��ت؟(  ك��وێ  لە  بەیانی 
مارش-ی  مینی  لە  گێڕەرەوەكە  كە  پرسیاربوون 
دەكرد و هیچ وەاڵمێكیشی دەست نەدەكەوت. ئەو 
خانمە پیرە وەك خانمێكی ناوازە و ئاڵۆز مایەوە، 
وردەكاری  باری  ژێر  بێتە  بوو  ئاڵۆزتر  لەوە  ئەو 
كۆمەاڵیەتی  ڕیالیزمی  یان  دەروونی  شیكردنەوەی 

یاخود چیرۆكی وروژێنەر و چاوەڕێكردن.
خانمە   "١٩٢3-١٨٨٨ مانسفێڵد  "ك��اس��ری��ن 

چیخۆف
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نووسەرێكی دیكەی تازەگەرە، بەوە وەسفدەكرێت 
كە قوتابییەكی نەجیبی "چیخۆف"ە. بەاڵم توانی 
تایبەت  دەنگی  خاوەنی  ببێتە  و  جیاببێتەوە  لەو 
بە خۆی. لە كورتە چیرۆكەكەی: )خۆشبەختی(، 
ینگ( )برسا  خانم  ن��اوی  چیرۆكەكە  پاڵەوانی 
لەگەڵ  هاوسەرگیرییەی  ب��ەو  خۆشبەختە  و  ە 
و  حەماسەت  ل��ە  پ��ڕە  ك��ە  قسەخۆش  "ه���اری" 
خۆشبەختییەكەی  وەلێ  ئەنجامیداوە.  چاالكی، 
هەرەسدێنێت كاتێ بۆی دەردەكەوێت هاوسەرەكەی 
"بیرل  ناوی  كە  شەنگ  و  شۆخ  خانمێكی  لەگەڵ 
سروشت-یش  دەك��ات.  لێ  خیانەتی  ڤۆڵتۆن"ە، 

كە لە ڕێگەی دار هەرمێیەكی 
گوزارشتی  پێگەیشتووەوە 
لێدەكرێت، بایەخ بە كارەسات 
م��رۆڤ  نەهامەتییەكانی  و 
مرۆڤ  نییە  لێ  گوێی  نادات، 

خۆشبەختە یان بەدبەخت.
 "١٩٠٦-١٩٨٩ بێكت  "ساموێل 
شانۆگەرییە  ب��ە  زی��ات��ر  ك��ە 
)لە  وەك  پوچگەراییەكانی 
)یاری  و  گۆدۆدا(  چاوەڕوانی 
دیكە،  ئ��ەوان��ی  و  ك��ۆت��ای��ی( 
ئەسپی  ئەویش  بەناوبانگە. 
خ��ۆی ل��ە م��ەی��دان��ی ك��ورت��ە 
لەژێر  و  داوە  ت��او  چیرۆكدا 
كاریگەری جۆیس بووە، بێكت 
بووە.  ئیرلەندی  جۆیس  وەك 
ڕەشبینەكەی  دیدگا  بە  بەاڵم 
ب��ۆ ب��وون��ی م��رۆڤ��ای��ەت��ی و 
بگرە  ت��اڵ��ەك��ەی،  ف��وك��اه��ە 

تەماشای  نموونە  بۆ  جیادەكرێتەوە.  تاریكەكەی 
چیرۆكی )دانتی و ڤرژاڵی دەریا( بكە كە یەكەم 
اكثر  )وخزات  چیرۆكی  كۆمەڵە  لە  چیرۆكییەتی 
مما هی ركالت(  و لە ساڵی ١٩٢٤ باڵوكراوەتەوە. 
"بالكوا"ی  كە  دەستپێدەكات  لەوێوە  چیرۆكەكە 
دێڕی  هەندێ  لە  هەوڵدەدا  چیرۆكەكە  پاڵەوانی 
لە  تێبگات،  دانتی  ئیالهی(  )كۆمیدیای  داستانی 
دێڕەكاندا "بیاتریش" لە سرودی دووەمی )فیردۆس( 
چەند  مانگ  بۆچی  ڕووندەكاتەوە  ئەوە  هۆكاری 
پەڵەیەكی تاریكی تێدایە. لەو پەرەگرافەدا وشەی 
ڕۆژدا  هەمان  لە  دوات��ر  هەیە.  )بەزەیی-شفقە( 

جۆیس



190

"بالكوا" پرسیار لە مامۆستاكەی دەكات كە زمانی 
لێكدانەوەی  مانای  داوای  و  پێدەڵێتەوە  ئیتاڵی 
پێی  مامۆستاكەی  لێدەكات.  پەرەگرافەی  ئەو 
و  جیاوازییە  و  مشتومڕ  جێگای  ئ��ەوە  دەڵ��ێ 
بكات  دیكەوە  سەرچاوەكانی  بە  پەیوەندی  دەبێ 
پێش  دەدات��ەوە.  پرسیارەكەی  وەاڵمی  پاشان  و 
ئەوەی چیرۆكەكە كۆتایی پێبێت، "بالكوا" دەڕوات 
دەبێت  دووچاری شۆك  لەوێ  مامۆژنی،  ماڵی  بۆ 
لێدەنێ و  قرژاڵێكی دەریا  كاتێ دەبینێ مامۆژنی 
لە  چركەی  سی  تەنها  و  دەیكوڵێنێ  زیندویی  بە 
ژیان ماوە. ئیدی چیرۆكەكە بەم شێوەیە كۆتایی 
ئەوە   - بیریكردەوە  ئاوا  بالكوا   - پێدێت: )باشە 
مەرگێكی خێرایە، دەبێ سوپاسی یەزدان بكەین، 
شێوەیە  بەم  نییە(.  جۆرە  بەو  ئەم  نییە  بەس 
لێ دەكردەوە،  بیری  بالكوا  كە  وشەی )بەزەیی( 

گاڵتەجاڕییەك  لە  و  وەردەگرێت  تازە  مانایەكی 
نییە،  بەزەییەك  هیچ  لێرەدا  چونكە  دەچێت. 
بگرە بوونی مرۆڤایەتی بەزەیی نازانێ. لە جیهانی 
بەهێز  ماسییەكان،  جیهانی  وەك  مرۆڤەكاندا، 

بێهێز دەخوات.
"ئەدریان  كتێبەی  لەم  ئەوەی  پوختەی  دواج��ار 
هنتەر" بەدەستی دەهێنین، ئەوەیە كورتە چیرۆك 
و  ئەدەبییە  ژانرێكی  ئەو  نامرێت.  و  نەمردووە 
پارێزگاری لە جەوهەری خۆی دەكات: چركەساتێك 
لە  بۆ ساتەوەختێكی كورت  كە دەاللەتێكی هەیە 
تاریكستانی هۆشدا، دەدروشێتەوە و بینینی زیاتر 

بە ئێمە و بە ئەوانی دیكە دەبەخشێت.
سەرچاوە:

 الشرق االوسط، الپەڕەی ڕۆشنبیری، 3٠ تشرینی 
دووەم، ٢٠١3

هێمنگوای
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سەرخەوێك بشكێنە یوسف!

نووسینی: رەسوڵ یۆنان
و. لە فارسییەوە: جەبار سابیر

شانۆنامەیەكی كورت
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مرۆڤەكان:
یوسف

پیرەمێرد
شانۆكە:

جێگەیەك لە رۆخی شەقامێكی الوەكی لە 
دەرەوەی شار.

كات:
پاییزیی ئێوارەیەكی 

خشانی  و  گرتن  ستۆپ  دەن��گ��ی  كتوپڕ      
تایەكانی ئۆتۆمبیلێك لە سەر قیرەكە دەبیسترێ 
و پاشان دەنگی بەركەوتنی هەمان ئۆتۆمبیل بە 
ماتۆڕسكیلێك دەگاتە گوێ. تۆزێك دواتر كاتێك 
شانۆكە  ڕاستی  بەشی  لە  هەڵدەدرێتەوە  پەردە 
دەبینرێت  ب��وو  س��ەرەون��گ��ووم  ماتۆڕسكیلێكی 
كاتی  لە  پاییز  وەری��وەك��ان��ی  گ��ەاڵ  لەسەر  كە 
دەبیسترێ  دەنگی چەخماخە  ئێستا  سووتاندایە. 
تاریك  و  ڕوون��اك  شانۆكە  ئەویشدا  دوای  بە  و 

دەبێت و پاشان دایدەكاتە باران.
    بێدەنگی.

ئۆتۆمبیلەكە  هەڵكردنی  دەنگی  لەم ساتەدا      
ئاگرەكە  بڵێسەی  دەبیستین.  دووركەوتنەوەی  و 
بەشی  لە  ئێستا  دادەمركێتەوە.  وردە  وردە 
گەنج  پیاوێكی  ڕووناكییەكدا  لە  شانۆكە  چەپی 
نیوەی  تا  قوڕاوی  و  خوێناوی  سەروچاوێكی  بە 

چاڵەكە خۆی هەڵدەزنێ.
    یوسف. من ناوم یوسفە، یانی یوسف بوو، 
نازانم  هێشتا  بێت!  یوسف  دیسان  لەوەیشە 
دەگۆڕێت  ناوەكەی  دنیاوە  دێتە  مرۆڤ  كاتێك 
ئەسڵەن  و  نەناسیوە  دنیایەم  ئەم  هێشتا  نا.  یا 
دەكەن  بانگ  ناوەكەیەوە  بە  مرۆڤ  لێرە  نازانم 
یا بە ژمارە! لە سەردەمی  سەربازیدا كۆدەكەم 
نازانم  بدەنێ  كۆدم  لێرە  ئەگەر  بوو،  یازدە)١١( 
چەند ژمارە دەبێت! كاتێك ناوت نییە واتا بوونت 
نییە. هەندێك كات هەموو شتێك لە وشەیەكەوە 

پێدەكات!  دەست 

   )بارانەكە خۆش دەكاتەوە(
بووم.  واتا كرێكار      من كرێكاری چاپخانەم. 
چاپخانەكە لە شارە. ماڵەكەم لە گوندە. هەڵبەتە 
مەودای نێوان ئەم دووە زۆر نییە. هەموو ڕۆژێك 
و  ش��ار  بۆ  دەه��ات��م  ماتۆڕسكیل  بە  بەیانیان 
كاتژمێرێك  ئاوایی!  بۆ  دەگەڕامەوە  خۆرئاوایان 
ئۆتۆمبیلێكی  كە  ماڵەكەم  بۆ  پێشتریش دەچووم 
ئەوەی  هۆی  بووە  و  لەگەڵم  كرد  تامپۆنی  ڕەش 
سەرەتا  الب��دات.  جادەكە  لە  ماتۆڕسكیلەكەم 
هاتۆتەوە  هۆشم  كە  نها  بووە  چی  تێنەگەیشتم 
شكاوە  قاچەكانم   ڕوویداوە!  تێدەگەم چی  تازە 
لەژێر  لەشم  ئێدی  كەوتووە!  بەرد  بەر  سەرم  و 
چاڵێکی  خوارەوە،  لەو  نییە!  خۆمدا  كۆنترۆڵی 
خەماوی  نییە!  خەماوی  چاڵەوە  كەوتنە  قووڵە. 
بێیتە  چاڵەكە  لە  نەتوانی  ئیدی  كە  ئەمەیە 
یارمەتیت  نەتوانێ  كەسێك  هیچ  كاتێك  دەرێ! 

بدات، واتا مردوویت!
تۆزێك  كە  ترێلەیەك  ڕۆیشتنی  )دەنگی      

تێدەپەڕێت( لەوالتر 
    كاتێك ژنم هێنا تەمەنم بیست و پێنج ساڵ 
بووم،  مریەم  عاشقی  ساڵییەوە  حەڤدە  لە  بوو. 
واتا هێشتاش هەر عاشقم، بەاڵم ئیدی نازانم ئەم 
هەزار  بە  نا؟  یا  دێت  كەڵكی  بە  خۆشویستنە 

زەحمەت ئەوم بە دەستهێنا.
    ڕۆژانە كارم كرد و شەوانیش خوێندم. دواجار 
كرد  ڕازی  باوكیم  و  وەرگرت  دیبلۆمم  بڕوانامەی 
و ئەسڵەن تێشنەگەیشتم ئەم بڕوانامەی دیبلۆمە 
پێنج  نزیكەی  هات!؟  چی  كەڵكی  بە  باوكی  بۆ 
كە  تێدەگەیشتم  ژی��ان  مانای  لە  كە  بوو  ساڵ 
لێبهاتایە.  وای  دەبوو  بێگومان  لێهات!  ئاوهای 
مریەمم!  نیگەرانی  تۆزێك  تەنها  نییە  ناڕەزاییم 
خۆزێ زیاترم خۆشدەویست تا هەر لە سەرەتاوە 
بڕیارە  كە  بكردایە  فرمێسكانەم  ئەو  سوپاسی 

بۆم بڕێژێ.
    )دیسان بارانەكە دادەكاتەوە(
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    بە دڵنیاییەوە ئێستا زۆر نیگەران و شڵەژاوە 
و  پەنجەرەكە  پشت  هاتۆتە  هەمیشە  وەك  و 
كاتێك  دەك���ات.  شەقامەكە  سەیری  خەریكە 
بۆ  دەگ��ۆڕێ��ت  نەبێت  كۆتاییەكی  چ��اوەڕوان��ی 
چاوەڕێیە  هەمیشە  وەك  ئێستا  ئەو  كارەسات. 
دەبێت.  وێران  بزانێ،  ڕاستییەكە  ئەگەر  بەاڵم 
من  ئێستاوە  لە  ه��ەر  نامێنێ.  دڵیدا  لە  هێز 
ڕوومەتی  سەر  لە  فرمێسكەكانی  درەوشانەوەی 
بریسكەی  دەبیستم.  گریاناوی  دەنگی  دەبینم. 

چاوە جوانەكانی لە دەست دەچێت.
    )سەیری الی چەپی خۆی دەكات، واتا رووەو 

ئەو گوندەی كە بڕیار بوو بچێت(
    ماڵئاوا مریەمە شۆخەكەم!

    )سەر ڕووە و بینەران دەسووڕێنێ(
بەاڵم  نایە.  دەس��ت  لە  كارێكم  هیچ  من      
خۆزێ دەمتوانی تەنانەت بۆ ساتێكیش گەر بووە 
ڕاستییەكە  بكەم كە مردن  ڕازیی  ببینم و  مریەم 

و دەبێت قبووڵی بكەیت.
    )بە چرپە(

    خۆشویستن شتێكی سەیروسەمەرەیە. خودا 
بكات بتوانم لە بیری بكەم، هەروا ئەویش.

    )بێدەنگی(
    ژیان وەك چیرۆكێك وایە. هەوراز و نشێوی 
هەیە. تاڵی و شیرینی هەیە. ڕێك لەبەرئەمەیش 
نییە  چارەیەكم  هیچ  من  ئێستا  سەرنجڕاكێشە. 
مریەم  و  من  كە  بكەم  ڕازی  خۆم  لەوەی  جگە 

پاڵەوانی یەك چیرۆكین. بەم شێوەیە باشترە.
    )بارانەكە خۆش دەكاتەوە(

    كاتێك زیندوو بووم كتێبم زۆر دەخوێندەوە. 
نەتەوێ  و  بتەوێ  بیت  چاپخانە  كرێكاری  گەر 
زۆرب��ەی  دەدرێ���ت.  گ��رێ  كتێبەوە  ب��ە  ژی��ان��ت 
تا  بیگرە  سێرڤانتسەوە  لە  دەناسم  نووسەران 
ئەرنست هەمینگوای و ماركیز و هی تریش. هەروا 
لە  زۆرێك  بۆچوونی  و  بیروباوەڕ  ئاشنای  بێتەوە 
دنیا  لەو  كە  شتانەی  ئەو  نازانم  فەیلەسووفانم. 

خوێندم لێرە بە كەڵك دێت یا نا!
ئێرە  بیربكەیتەوە  هەر جۆرێك  لەبەرئەوەی      
ناوەڕاستەدا  لەم  دیوارێك  چما  لەوێ.  جیاوازە 
لە  كە  مرۆڤانەی  ئەو  یا  شتانەی  ئەو  هەیە. 
هەردوو بەر هەن ئایا دەتوانن پێكەوە پەیوەندی 
بێ  پرسیارێكی  خۆی  بۆ  ئەمە  بكەن؟  دروست 
پرسیارەكان  هەموو  پێموایە  من  بەاڵم  وەاڵمە. 

هەیە. وەاڵمیان 
پرسیارەكە  وەاڵمی  ئێمە  كاتێك  بەگشتی      
قوتار  خۆمان  و  نییە  وەاڵم��ی  دەڵێین  نازانین 
ئاسوودەیی  بۆ  ئێمە  كاتەكان  زۆربەی  دەكەین. 
خۆمان پرسیارەكان بێ وەاڵم دەهێڵینەوە. باشە 
و  سەختە  زۆر  وەاڵم  دۆزینەوەی  كات  هەندێك 
پڕكردنەوەی  وەك  كارێكە  خۆی  بۆ  ئەمەیش 
بنجە  ئاودانی  وەك  نازانم  یا  هەڵكەندراو  چاڵی 
گیایەك كە زۆر تینووە و ئەشێ هەر ساتێك لە 
ناو بچێت و تۆ هیچ ئاوێكت لە بەر دەستدا نییە. 
پرسیارەكەیە.  بەردەوامی  وەاڵم  كات  هەندێك 
خۆ وتم من كرێكاری چاپخانەم. دەزانم زۆر لەم 

بكەم. قسانە 
    )ئامبواڵنسێك بە هەراوزەناوە دێت و تۆزێك 

ئەوالتر لە جادەكەوە تێدەپەڕێت(
بوون  ب��ەردەوام  مێشكمدا.  بە  هات  شتێك      
شتێك  هەموو  پێموایە  من  شتێك.  نەبوونی  یا 
بیبڕنەوە.  ئ��ەوەی  مەگەر  هەیە،  ب��ەردەوام��ی 
بەردەوام  لە شتەكانیش ئەشێ  هەڵبەتە هەندێك 
هۆگۆ  ڤیكتۆر  بێنەوایان.  ڕۆمانی  وەك  نەبن، 
ڕۆمانەی  ئەم  دووەمی  بەرگی  دەیتوانی  ئەگەر 
دەنووسی. گەر نەینووسی تەنها وەاڵمێكی هەیە. 
لە  ئەو  نەیدەتوانی. هۆكارەكەیشی زۆر سادەیە. 
بەرگی دووەمدا دەیتوانی بەردەوامی بە بێنەوایی 
ڤاڵژان  ژان  لەبەرئەوەی  ڤاڵژان.  ژان  نەك  بدات 

لە كتێبی یەكەمدا مردووە.
ژیان  لە رۆمانەكاندا، ڕاستییەكان، مردن و      

ڕۆڵێكی شیاو دەگێڕن.
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لەبارەی  ناتوانم  دەبێت  كە  جۆرە  بەو  من      
واتا  دنیایە،  ئەو  بێتەوە  ه��ەروا  و  دنیایە  ئەم 
فۆكۆ  میشێل  ب��ك��ەم.  قسە  ژی��ان��ەوە  و  م��ردن 
باوەڕی وایە زمان، ڕاستینەی جیهان ناڵێ بەڵكو 

تایبەتی تاك. ئەزموونی  لە  ڕەنگدانەوەیەكە 
فۆكۆ  قسەیەی  لەم  جیهان  وشەی  ئەگەر      
كە  بڵێین  شێوەیە  ب��ەم  ڕستەكەی  و  البەین 
لە  ڕەنگدانەوەیەكە  بەڵكو  ناڵێ  ڕاستی  زمان، 
مەبەستەكەم  ئەوسا  تاك،  تایبەتی  ئەزموونی 
باش و تاڕادەیەك بە شێوەیەكی تەواو دەوترێ. 
لەم  دەزان��ن  ئاخر  نازانم.  نەوترێ.  ڕەنگیشە 

بارەیەوە تیۆرەكان زۆر زۆرن.
    )ڕۆدەچێتە فكرانەوە(

    بە وتەی ژاك دێریدا دەستەواژەكان هەڵگر 
تەنها  دەس��ت��ەواژەك��ان  نین.  مانا  بەرهەمی  و 
ئاماژەن بۆ دەستەواژەی دی. مانا پەیوەستە بە 

وەرگرەوە نەك تێكست.
    )دیسان دەکەوێتە بیرکردنەوەوە(

ڕاستییەكەی  بیركەمەوە.  زیاتر  من  دەبێت      
لەبەرئەوەی سەرم بەر بەرد كەوتووە بە جۆرێك 
مێشكم باش كار ناكات! سەرئێشەیەكی سووكیشم 
كاتێك  بێتەوە  قوت  پرسیارە  ئەم  ئەشێ  هەیە. 
تۆ لە جەستەت هاتییە دەرێ چۆن ئەشێ هەست 

بە ئازار بكەیت!
بڵێم  پرسیارەدا  ئەم  بەرسڤی  لە  دەبێت      
پێكیشەوە  ئ��ەگ��ەر  ت��ەن��ان��ەت  ڕۆح  و  جەستە 
ڕۆح  دادەنێن،  یەكتری  سەر  لە  كاریگەری  نەبن 
سەری  جەستەت  كاتێك  جەستەیە،  سێبەری 

نابێت. نەبێت ڕۆحیشت سەری 
    )وەڕزە و ماندوێتی لە سەروچاوی دەبارێت(
    چما خەریكم وڕێنە دەكەم. من دەبێت تۆزێك 

پشوو بدەم، زۆر هیالكم.
    )ڕووناكی سەر شانۆكە دەكوژێتەوە. ئیدی 

نابینرێت( كابرا 
ت��اڕادەی��ەك  و  پێشەوە  ل��ە  س��ات��ەدا  ل��ەم      

لە  پیرەمێردێك  ش��ان��ۆك��ەدا  ن��اوەڕاس��ت��ی  ل��ە 
تاریكوڕوونەكەدا تا ناوقەد خۆی لە چاڵەكە بەرز 
سەر  دەخاتە  جگەرەیەك  پاشان  و  دەكاتەوە 

لێوی و دایدەگیرسێنێ. گۆشەی 
جگەرە  نابێت  وتوێتی  دكتۆر  پیرەمێرد:      
ناتوانم  من  ب��ەاڵم  وت��ب��ووی،  هەڵبەتە  بكێشم، 
فكرەدام  لەم  بەردەوام  بكەم!  تەرك  خووە  ئەم 
دەكەم.  چی  جگەرە  دوایین  كێشانی  دوای  كە 
دەبێت،  تەواو  جگەرەكانم  خەریكە  لەبەرئەوەی 
تەنها دوو پاكەتی ترم پێیە! تاڕادەیەك هەفتەیەك 
لە  بیر  جدی  هێندە  ڕۆژێك  پێموانەبوو  لەمەوبەر 

شتێك بكەمەوە كە زۆر بایەخی نییە!
منیش  هەیە.  دنیایە  ئ��ەم  نازانن  زۆرێ��ك      
نەمدەزانی بەاڵم نها دەبینم هەیە! كاتێك بڕیارە 
واتا  دی  جێگەیەكی  بچیتە  جێگەیەكەوە  لە 
دی  جێگەیەی  ئەم  ئێستا  هەیە!  دی  جێگەیەكی 
كابینەی جگەرە فرۆشی هەیە یا نا ئەمە باسێكی 

جیاوازە.
    )دەكۆكێ(

بیهێڵێ قسەم زۆرە      ئەگەر ئەم كۆكە كۆكە 
دەمەوێ قسە  كاتێك  هەر  بۆچی  نازانم  وتن.  بۆ 

بكەم. كۆكە دەمگرێت.
    )دەكۆكێ(

    پێمباشە قسەیش نەكەم و نەیش كۆكم.
هێواش  با  خۆیەوە.  چاڵەكەی  )ڕۆدەچێتە      
هێواش هەڵدەكات. ئێستا گەاڵ وەریوەكانی پاییز 

لەنجەوالریانە( لە سەر شانۆكە 
    پەردە دادەدرێتەوە.

سەرچاوە:
شوكران، ٤٥،٤٦     

دوو ماهنامە ادبی
سال یازدهم، بهمن نودویك، ویژە نامە رسول یو

نان.                          
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ڕودیارد کیپلینگ
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بواری  لە  نۆبڵ  خەاڵتی  ١٩٠٧دا،  ساڵی  لە  کاتێک 
 Joseph کیپلینگ  ڕودیارد  بە  بەخشرا  ئەدەبدا 
گشتی  سکرتێری   ،Rudyard Kipling
ئەکادیمیای سویدی وتارێکی پێشکەش کرد و وتی: 
ئەم خەاڵتە ڕێزلێنانە لە کیپلینک و سێ سەدە لە 

ئەدەبی بەرزی ئینگلیزی.
لەڕاستیدا ئەم ئەدیبە، تاوەکو ئێستاش، لە مێژووی 
بەخشینی خەاڵتی نۆبڵ بۆ ئەدەب، گەنجترین ئەدیبە 
کە  ئەدیبیشە  یەکەم  و  پێبەخشراوە  خەاڵتەی  ئەو 
خەاڵتەی  ئەو  و  نووسیبێتی  ئینگلیزی  زمانی  بە 
وەرگرتبێت. بێگومان لە جیهاندا چەندین واڵت هەیە 
لە  )هەر  دەنووسن  و  دەیاننووسی  زمانە  بەم  کە 
تا  هیندستان  واڵتی  بۆ  ئوستورالیاوە  و  نیوزلەندە 
دەگاتە ئەمریکا و کەنەدا و بە هەر پێنج واڵتەکەی 
لە  ئەفریکاشمان  باشوری  نابێت  بەریتانیا خۆیەوە، 

یاد بچێت(
زەمەنیە  ماوە  لەو  زۆر  ئینگلیزی  ئەدەبی  بێگومان 

کۆنترە کە "کارل داڤید" ئەمینداری گستی ئەکادیمی 
سویدی باسی دەکات، ئەدەبی ئەنگلۆ -ساکسۆن بە 
زاینی  ٤٥٠ی  ساڵی  لە  زارەکی  هەڵبەستی  شێوەی 
بۆ ١١٠٠ بوونی هەبووە و بە قۆناغی کۆن ناسراوە. 
چونکە  -س��اک��ۆس��ۆن  ئەنگلۆ  وت���راوە  پێی  بۆیە 
لە  خەڵکی  و  کۆنە  ئینگلیزی  زمانی  هەوێنی  ئەمە 
ئەڵمانیاوە هاتوون بۆ ئینگلتەرە و شیعری ئەڵمانیان 
خوێندوەتەوە. "ساکسۆن بە واتای ئەڵمانی دێت".

لە  ساکسۆن   - ئەنگلۆ  ئەدەبی  دووەم��ی  قۆناغی 
ئەم  ئەدەبی  خایاندوە،  زاینی   ١٥٠٠ بۆ  ١١٠٠ەوە 
ئەدەبی  بە  ناسراوە.  ناسکەکەی  ئاستە  بە  قۆناغە 
بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەمەش  ناوبراوە.  ئەرستۆکراتیش 
کاریگەری زمان و داب و نەریت و ژیانی بۆرجوازیانەی 

فەرەنسیەکان.
مەسیحیەت  ئاینی  ئەدەبیاتی  قۆناغەشدا  لەم  هەر 
پەرەی سەندووە و تەورات و ئینجیل وەرگێڕدراون و 
سرودی ئاینیش دانراوە و لە بۆنەکاندا وتراونەتەوە. 

ئەدەبی ئینگلیزی و یەکەم 
خەاڵتی نۆبڵ

وەرگێران و ئامادەکردنی: عەبدولکەریم عوزێری
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لەم قۆناغەدا )ویلیام النگالند و چێفری چاوسەر( 
دەرکەوتن.

ئەگەر سەرنجی خەاڵتەکانی نۆبڵ بۆ ئەدەب بدەین، 
دەبینین:

پێش  فەرەنسا  و  ئەڵمانیا  ئیمپراتۆریەتی   .١
ئینگلتەرا کەوتوون.

)زم��ان  واڵت���ە  ه��ەم��وو  ب��ەو  ئینگلیزەکان   .٢
ئینگلیزیەوە(، شەش پاداشت دواکەوتن.

لەوەدەچوو  سەرەتادا  لە  بەخشێنەکە  خەاڵت   .3
تایبەت بێت بۆ ئەوروپیەکان.

خەاڵتەدا  ئەم  بەخشینی  بەسەر  زۆر  سااڵنێکی   .٤
ڕێزلێنانەی  ئەم  هیندی  تاغوری  ئەوساکە  تێپەڕی 
پرۆسەیە  ئ��ەم  ڕەخنەگرانی  ئەویش  ب��ەرک��ەوت. 
بوو  ئینگلیزیەکانی  نووسینە  خاتری  لەبەر  دەڵێن، 

نەک زمانی دایکی.
بەریتانی  ی��ەک��ەم  و  گەنجترین  وەک  کیپلینگ 
بە  ئ��ەوەی��ە  شایستەی  ن��ۆب��ڵ،  خ��ەاڵت��ی  خ���اوەن 
دوو  ئەم  وێ��ڕای  بناسرێ.  هاوچەرخ  خوێنەرانی 
لەم  دیکە  خەسڵەتی  چەندین  سەرەکییە  هۆکارە 
سەر  کردۆتە  کاریگەریان  کە  هەبووە  کەسایەتیەدا 
لە گەلێ واڵتانی  لەوانە:  فراوانکردنی ساباتەکانی، 
سەر ئەم زەویەدا ژیاوە و تام و چێژی هەمەڕەنگی 
تەالری  لە  بومبای  لە  نووسەرە  ئەم  چەشتوە. 
لەدایک   ١٨٦٥ ساڵی  لە  بەریتانیا،  سەرۆکایەتی 
لە  ژیانی  یەکەمی  پێنج ساڵی  ئەوەی  دوای  بووە. 
هندستان بەسەربردوە، کەسوکاری بردویانەتەوە بۆ 
ئینگلتەرا، لەوێ خستویانەتە بەر خوێندن. جارێکی 
بە  و  لەدایکبوونی  بۆ شوێنی  گەڕاوەتەوە  دیکەش 

بە منداڵی  بومبای کردوە. هەر  هەڵبەست وەسفی 
بۆ  کاتێک  ک��ردوە،  نووسین  و  ئ��ەدەب  لە  حەزی 
گەشت و گوزار سەردانی ئەمریکای باشور دەکات 
و  کاردەکات  ماگازین  گۆڤاری  پەیامنێری  وەک 

چەندساڵێک لەوێش دەمێنێتەوە. 
ئەمریکای  لە  ئەوروپا،  تری  واڵتی  هەندێ  وێڕای 
باکوریش ژیاوە. لەبەر شێوازی بەهێزی نووسینی، 
کە  واڵتانەی  ئەو  سیاسیەکانی  حیزبە  لە  گەلێک 
بۆ  هانایان  هەڵبژاردنەکاندا  لەکاتی  ژیاوە،  تێیدا 

بردوە و سوودیان لە بانگەوازەکانی وەرگرتووە.
کیپلینگ، وەک ئەبیسیک، بۆتە جێگەی ئیهتیمامی 
ئەهلی قەڵەم لە سەردەمی خۆیدا و لە ئێستاشدا. 
ئەمریکی  ئەدیبی  و  نووسەر  گەورە  هینری جێمس 
لە  سەر،  بردۆتە  بەریتانیا  لە  ژیانی  زۆرب��ەی  کە 
وەسفیدا  لە  ب��ووە،  نزیک  کیپلینگەوە  جوزیف 
نووسەرەم  ئەم  وەک  بلیمەتێکی  "تائێستا  دەڵێ: 
ڕەخنەگری  دەبزوێنێ".  ناخم  هەمیشە  نەبینیوە، 
دەڵێ   Douglas Kerr کیر  دۆگالس  ئەدەبی 
پێگەی ئەدەب و کولتوری ئەم ئەدیبە، هەمیشە لە 

هەڵچووندایە و ئارامی بە خۆیەوە نابینێ.
وەزیرانی  سەرەک  یەکەم  و  سیاسەتمەدار  گەورە 
هیندستان جواهیر الل نەهرۆ وتوویەتی کە هەمیشە 
ئەم  لەکاتێکدا  نەهرۆ  دەخوێنێتەوە.  کتێبەکانی 
هندی  ڕۆشنبیری  گەلێک  کە  داوە  گوزارشتەی 
وەسفکردوە،  ناسیونالیست  بە  "ڕودی��ارد"ی��ان 
شێوەیە  بەو  کە  خۆیانە  مافی  ئەمانیش  بێگومان 
تەماشای بکەن، چونکە زۆربەی زۆری شیعرەکانی 
ئەو  بووە،  سەربازەکانەوە  لەبارەی  شاعیرە  ئەم 
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سەربازانەی کە واڵتی هیندیان داگیر کردبوو. کەس 
ڕۆشنبیران.  بەتایبەتی  ناوێت،  داگیرکەری  چارەی 
بە  شاعیر  ه��ەواداران��ی  سۆنگەوە  هەمان  لە  هەر 

)پێغەمبەری ئیمپریالیەت وەسفیان کردووە(.
بۆ  ئەدیبە  پیاوە  ئەم  خۆشەویستی  پێدەچێت 
سەربازەکانی واڵتەکەی لەسەر حیسابی گەلی هیند 
هەیە.  بۆچوونە  ئەم  لەسەر  بەڵگەش  نەبووبێت. 
کیپلینگ بومبای خۆشویستوە و هەڵبەستی لەسەر 

داناوە. لە چەند دێڕێکدا دەڵێ:
دایکی شارەکانی بۆ من

چونکە من لە دەروازەکەیدا هاتوومەتە دنیاوە
لەنێوان دارخورما و دەریادا

لە هااڵوی کەناری کۆتایی جیهاندا

کیپلینگ هەروەکو باوک و دایکی، خۆی بە )ئەنگلۆ 
حەشەمی  و  خ��ەدەم  هۆگری  ناسیوە،  هیندی(   -
خۆشەکانیان  ئ��اوازە  لە  گوێی  بووە،  هیندیەکان 
گرتووە و چێژی لە خەوی پاش نیوەڕۆ گەرمەکانی 
لە  خۆشەویستیە  ئ��ەم  وەرگ���رت���وە.  ب��ۆم��ب��ای 
بەرهەمەکانی ئەم بلیمەتەدا بە ڕوونی دەردەکەوێ 
چیرۆکێک  کۆمەڵە  لە  باس  جەنگەڵ"  "داستانی 
سەرچاوەیان  هیندەوە  سروشتی  لە  کە  دەک��ات 
بە  ناسراوەکانی  هەڵبەستە  لە  یەکێک  گرتووە. 
هیندیەوەیە.  "Gungadin"ی  گەنگادین  ناوی 
ژیاوە،  دیکەدا  واڵتی  گەلێ  لە  کیپلینگ  هەرچەند 
کارەکانیدا  لە  هیندستان  وەک  هیچیان  ب��ەاڵم 

ڕەنگیان نەداوەتەوە.
ڕودیارد کیپلینگ سوارچاکی کورتە چیرۆکی ئینگلیزیە 

بە هەمان  دادەن��رێ.  بە پێشەوای کورتە چیرۆک  و 
شێوە توانای خۆی لە ڕۆمان نووسیندا نیشان داوە. لە 
دانانی شیعر و پەخشانیشدا زۆر دەست ڕەنگین بووە. 
ساباتی هۆنراوەی دەوڵەمەند بووە، وەکو: ماندەالی، 

گەنگادین و ئەرکی سەختی پیاوی سپی پێست.
کارەکانیدا  زۆربەی  لە  خۆی  بەهرەمەندی  کیپلینگ 
خستۆتە ڕوو. ئەزموونی ژیانی لە واڵتانی ڕۆژهەاڵت 
ئاوێتەی  ئەفریکا،  باشوری  و  ئەوروپا  و  ڕۆژئاوا  و 
بەرهەمەکانی کردوە. کاتێک کە لە هیندستانەوە لە 
ڕێگەی ڕۆژهەاڵتەوە بەرەو ئەمریکا دەکەوێتە ڕێ، بە 
لەم  شیعری  لێرەدا  و  تێپەڕدەبێ  دەریایەکدا  چەند 
 From sea to دادەنێ  دەریا  ئەو  بۆ  دەریاوە 

.""sea
گ��ەورە  ب��ە  چ��اوی  ئەمریکا،  دەگ��ات��ە  ک��ە  کاتێ 
ئەم  دەکەوێ.  توەین"  "مارک  ئەمریکی  نووسەری 
دەبێتە  و  دەک��ات  خۆشحاڵی  زۆر  چاوپێکەوتنە 

هاوڕێ و سەرچاوەی ئیلهام.
یەکێک لە شیعرەکانی جۆزێف رودیارد کیپلینگ بە 
ناوی If""وە هاتوە کە بە مانای ئەگەر دێت، ئەم 
هەڵبەستە بەناوبانگەی لە ساڵی ١٩١٠ نووسیوە. 

"ئەگەر"
ئەگەر هۆشت الی خۆت بێت

لەکاتێکدا هەموو کێشەکان ڕوودەکەنە تۆ
ئەوانی دیکە گللەیی لە تۆ دەکەن

ئەگەر تۆ باوەڕت بە خۆت بێت
دەکەونە  لێت  دیکە  پیاوەکانی  هەموو  کاتێک 

گومانەوە
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بەاڵم تۆ خۆت لە گومان بەدەر دەکەیت
ئەگەر تۆ بتوانیت ئارامگیر بیت و کۆڵ نەدەیت

کاتێک ناڕاستگۆیی یەخەت دەگرێ
بەاڵم تۆ مامەڵەی ناڕاستگۆییانە ناکەیت

دەتبوغزێنن...
وەلێ تۆ خۆت ڕادەست بوغزاندن ناکەیت

ڕەنگە زۆرباش نەدەیت بە چاوەوە
بەاڵم دانایی لە دەست مەدە

لە دەست  ئاوات و خواست و خەونەکانیان  ئەگەر 
دایت

ئامانج  بە  هێشت  نەیان  و  ک��ردەوە  بیرت  ئەگەر 
بگەیت

ئەگەر سەرکەوتنت بەدەستهێنا
یان ئەگەر تووشی کارەسات بوویت

ئەگەر ناپاکیان لەگەڵت کرد
بەاڵم تۆ مامەڵەی خۆتت نەگۆڕی

بەڕاستگۆیی مایتەوە و
لە ڕێگە الیان نەدایت

ئەگەر بەردەوام بویت لە بونیادنانی ژیاندا
ئەگەرچی ئامێرەکانت لەکارکەوتبوون

ئەگەر هەموو دەستکەوتەکانت کۆکردەوە و 
لەناکاو هەموویانت لە دەست چوو

و جارێکی دی سەرلەنوێ دەستت پێکردەوە
بە وشەیەکیش باسی زەرەرەکانت نەکەیت

ئەوە جارێکی ترییش ڕۆڵی تۆ دێتەوە

ئەوانە هەموو دەڕۆن لەناودەچن

ئینگلتەرە  لە  تەمەنیدا،  دواساڵەکانی  لە  ڕودیارد، 
لەگەڵ هاوسەر و منداڵەکانی جێگیر دەبێ و هەندێ 
خۆی  بۆ  خانوویەک  و  دەفرۆشێ  بەرهەمەکانی  لە 
و  سەر  دەباتە  هێمن   ژیانێکی  لەوێدا  دەک��ڕێ. 

بەردەوامی بە کاری نووسین دەدات.
ڕودیارد قسەکانی پڕ نەستەق بووە: جارێک گۆڤاری 
پشکداری  )ک��ە   London magazine
مانگانەی تێدا هەبووە( بە هەڵە و بە سەروتارێکی 
گەورە دەڵی: کیپلینگ کۆچی دوایی کرد! کیپلینگ 
بۆ  نامەیەکیان  دەخوێنێتەوە،  هەواڵە  ئەم  کە 
دواییم  لەبەرئەوەی من کۆچی  دەڵێ:  و  دەنووسێ 
کردوە... ئیدی زەحمەت مەکێشن مانگانە ژمارەی 

گۆڤارەکەتانم بۆ بنێرن.
سەرەتای  لە  بەناوبانگە  ئەدیبە  ئەم  بەهەرحاڵ 
ساڵی ١٩3٦دا کۆچی دوایی کردوە و تەمەنی ٧١ 

ساڵ بووە.

سەرچاوەکان
www.rudyardkipling.com

www.helium.com
www.tomasjames.com

کۆمەڵی سەرچاوەی خەاڵتەکانی نۆبڵ.
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كە لە خەو هەستام سەرتاپام لە ئارەق هەڵكشا 
بەرز  گۆڕەپانەوە  ل��ەو  گ��ەرم  هەڵمێكی  ب��وو, 
كرابوو.  دروس��ت  سور  خشتی  بە  كە  دەب��وەوە 
كە بەم دواییە ئاوڕشێن كرا بوو - پەپوولەیەكی 
خۆڵەمێشیی لە دەوری ڕووناكی گڵۆپە زەردەكە 
و  دا  بازم  جۆالنەكەمەوە  لەسەر  دەسوڕایەوە, 
بە پێی پەتی و بەهێوری بە ژوورەكەمدا ڕۆیشتم 
هەوا  بۆ  كە  بنێم  دووپشكەدا  ب��ەو  پێ  نەكا 
گۆڕكێ  لە كونەكەیەوە هاتبوە دەرەوە - چوومە 
هەوای  هەندێك  و  بچووكەكەوە  پەنجەرە  الی 
گوێبیستی  دەتوانێت  مرۆڤ  هەڵمژی,  دەرەوەم 

هەناسەی شەو, و خۆشی و ناخۆشیەكانی بێت, 
گۆزەیەك  و  ژوورەكە  ناوەڕاستی  بۆ  گەڕامەوە 
خاولیەكەم  و  تەشتێكەوە  ن��او  ڕۆك��ردە  ئ��اوم 
تۆزێك  دا,  قاچیشم  و  سنگ  لە   - تەڕكرد  پێ  
پاش  لەبەركرد  جلەكانم   - كردەوە  وشك  خۆم 
قەدەكانیا  لە  مێشوولە  كە  دڵنیابووم  ئ��ەوەی 
هاتمە  سەوزەكاندا  پلیكانە  بە  بەخێرایی  نییە, 
كوێرەكەی  پیاوە  بەر  دەرگاكە  لەبەر  خوارەوە, 
لەسەر  بێدەنگیی  بە  كە  كەوتم,  ماڵەكە  خاوەن 
لقی  لە  كە  دانیشتبوو  تەختەكەی  كورسیە 
دارخورما دروست كرا بوو, جگەرەی دەكێشا و 

نووسینی: پۆل سیرۆ
و. لە عەرەبییەوە: دڵنیا عەبدوڵاڵ

چاوە شینەكان
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حیلەی  لە  دەنگێك  بە  بوو,  نوقاو  نیوە  چاوی 
كرد:  پرسیاری  ئەسپ دەچوو 

-«بۆ كوێ  دەچیت؟«
زۆر  هەوا  و  كەش  دەكەم....  پیاسە  -«تۆزێك 

گەرمە« 
 - داخ���راوە  ئێستا  شتێك  ه��ەم��وو  -«ئممم, 
بمێنیتەوە«.  وایە  باشتر   - تاریكن  شەقامەكان 
وتم: بەگلەییەوە  هەڵتەكاند،  شانم  بایەخانە  بێ  
-«خ��ێ��را دەگ���ەڕێ���م���ەوە«. پ��اش��ان چ��ووم��ە 
شتێكم  هیچ  س��ەرەت��ادا  ل��ە  ت��اری��ك��ی��ەك��ەوە. 
ب��ەرد  و  چ��ەو  ش��ەق��ام��ە  بەنێو  ن��ەدەب��ی��ن��ی, 
جگەرەیەكم  بەر,  گرتە  ڕێگەم  ڕێژكراوەكەدا 
هەورێكی  پشت  لە  مانگ  لەناكاودا  داگیرساند, 
داخوراوەكە  سپیە  دیوارە  دەركەوت,  ڕەشەوە 
ك��ردەوە,  ڕۆش��ن  پەتەكانی  و  ل��ەت  بەشە  و 
بایەك  سروەی  بینی,  تروسكاییەكم  وەستام, 
دەهات كە بۆنی تەمر هیندی دەدا, هەراوزەنای 
دەنگی  و  درەخت  خشەخشی  لە  بوو  پڕ  شەو 
گژوگیاكەدا  لەنێو  سیسرك  دەنگی  مێرووەكان, 
كە  ه��ات  بەبیردا  وام  ش��اردب��وەوە,  خ��ۆی��ان 
مەزنی  سیستمێكی  لە  دەوروب���ەرم  دنیاكەی 
لەنێو  گفتوگۆ  و  قسە  هاتووە،  پێك  ئامەژەكان 
بونەوەرە زەبەالحەكاندا, هەڵچوونەكانم, نیگای 
نەبوو  چ  ئەستێرەكان,  بریقەی  سیسركەكان, 
بێجگە لە بڕگەی پەرت و باڵوی ئەو گفتوگۆیە, 
بڕگەیەكی  تەنها  تێیدا  من  كە  چییە  وشەیە  ئەو 
جگەرەكەم  وتوویەتی؟   كێ   ب��ووم,  بچووك 

ئاگرینی  وێنەیەكی  شۆستەكە,  سەر  فڕێدایە 
ئەستێرەیەكی  وەك  كرد,  دروست  درەوشاوەی 

لێكەوتەوە. پڕیشكی  هەندێك  كلكدار 
بە هێواشی دەڕۆیشتم. هەستم بە سەربەستیەكی 
لێوانەوە  ئەو  لەنێو  دڵنیاییەك  بە  دەكرد,  زۆر 

دەیدواندم. بە خۆشیەوە  لەو چركەساتەدا  كە 
لە  كە  هەر  چاو,  لە  باخچەیەك  بە  بوو  شەو 
شەقامەكە پەڕیمەوە گوێم لە تەپەی پێی یەكێك 
بوو بەدوامدا دەهات. ئاوڕم دایەوە هیچ شتێكم 
كەم  چركەساتێكی  پاش  ڕۆیشتم,  خێرا  نەدی, 
قورسی  بە  بوو  سۆلێك  هەنگاوەكانی  لە  گوێم 
شۆستەكە.  گەرمەكانی  ب��ەردە  سەر  دەخرایە 
لەگەڵ  دواوە.  بۆ  ئاوڕبدەمەوە  نەمدەویست 
هەر  لەگەڵ  سێبەرەكە  كرد  هەستم  ئەوەشدا 
ڕابكەم،  هەوڵمدا  دەبێتەوە.  نزیك  هەنگاوێكدا 
وەستام,  چركەساتێك  بۆ  لەناكاودا  نەمتوانی, 
هەستم  بكەم,  لەخۆم  بەرگری  ئ��ەوەی  پێش 
دەنگێكی  پشتمدا,  لە  كرد  چەقۆیەك  نوكە  بە 

وتی: ناسك 
دەكەم  چەقۆكە  ئەگینا  مەجوڵێرەوە،  -«بەڕێز 

پشتتدا«.  بە 
كرد:  پرسیارم  بدەمەوە  ئاوڕ  بێئەوەی 

دەوێت؟« -«چیت 
دای���ەوە:  وەاڵم���ی  هێمنەكە  ناسكە  دەن��گ��ە 

بەڕێز.  چاوەكانت 
پارەم  هەندێك  گوێبگرە  بۆچیتە؟  -«چاوەكانم، 
هەرچیم  دەكات،  شتێك  بەاڵم  نییە  زۆر  پێیە, 
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مەمكوژە«.  بڕۆم.  بیەڵیت  گەر  دەتدەمێ   هەیە 
چاوەكانت  تەنها  ناتكوژم,  بەڕێز  -«مەترسە 

دەردێنم«.
بۆچییە؟« منت  »چاوەكانی  كرد:  پرسیارم 

-«ب���ۆ ه����اوڕێ  ك��چ��ەك��ەم, ئ���ەو ح���ەزی لە 
لێرە  دۆزینەوەی  شینە,  چاوی  كۆكردنەوەی 

گرانە«. كارێكی 
شین  قاوەیین،  نایەن,  بەكەڵكت  -«چاوەكانم 

نین«. 
دەزانم  من  هەڵمخەڵەتێنیت.  هەوڵمەدە  -«بەڕێز 

شینن«. چاوەكانت 
دەرناهێنێت.  چاوەكانم  تۆ  وەك  -«پیاوێكی 

دەدەمێ ». ترت  شتێكی 
لەگەڵدا  قەشەم  »ڕۆڵ��ی  وت��ی:  بەڕەقییەوە 
مەبینە, ئاوڕ بدەرەوە«. ئاوڕم دایەوە. كوڕێكی 
نیوەی  پەرچەمەكەی  ب��وو،  ڕیوەڵە  بچووكی 
دەستی  بە  شقارتەیەك  داپۆشیبوو,  دەموچاوی 
بە  مانگەكەدا  ڕۆشنایی  لەبەر  بوو  ڕاستیەوە 

دەردەكەوت. چاكی 
شقارتەیەكم  دەن��ك��ە  ببینم«.  ڕووت  -«ب��ا 
ك��ردەوە.  نزیك  دەم��وچ��اوم  لە  و  داگیرساند 
چاوم  بەخێرایی  زۆر  لێكردم  وای  ئاگرەكە 
بكەمەوە.  چاوەكانم  بەزۆر  تەنانەت  و  بتروكێنم 
ك��ردم��ەوە,  پێڵوەكانی  بەهێز  دەستێكی  بە 
پەنجەی  لەسەر  ببینێت,  باشی  بە  نەیتوانی 
چاوەكانم  لە  بەشڵەژاویەوە  و  وەستا  قاچەكانی 
ورد بوەوە. ئاگرەكە پەنجەكانی سوتاندم, بۆیە 

چركەساتێك  چەند  فڕێدا,  شقارتەكەم  دەنكە 
تێپەڕی 

نین؟« بڕوات كرد كە شین  -«ئێستا 
دای��ەوە:  وەاڵم��ی  نییە؟«  وا  زیرەكی،  -«زۆر 
داگیرسێنە«.   شقارتەیەك  دەنكە  »باببینین. 

لە  و  داگیرساند  ت��رم  شقارتەیەكی  دەن��ك��ە 
كردەوە  نزیك  چاوەكانم 

قۆڵی ڕاكێشام و بە شێوازێكی فەرمانەوە وتی:
-«لەسەر ئەژنۆكانت چۆك دادە«. چۆكم دادا

بۆ  س��ەری  و  گرتم  بەقایمی  ق��ژی  دەستێك 
سەرمدا  بە  فزولی  بە  زۆر  ڕاكێشام.  دواوە 
لە  دەنكەشقارتەیەك  لەكاتێكدا  نوشتایەوە, 
چاوەكانمی  لە  هێواشی  بە  تریدابوو  دەستەكەی 
چاوەكانم  چزا.  پێڵومەوە  بە  دەكردەوە،  نزیك 
كردەوە,  وتی: »بیانكەرەوە«. چاوم  داخست. 
بە  لەناكاودا  سوتاندم.  برژانگەكانی  ئاگرەكە 

بەرەاڵی كردم. قایمی پاڵی پێوەنام و 
بە  پاڵم  دیارنەما,  بردتەوە«.  كەواتە  -«باشە 
بوو.  دەستەكانمدا  لەنێو  دا. سەرم  دیوارەكەوە 
خۆم  و  هەستام  زەوی.  سەر  كەوتە  جەستەم 
هەنگاوێكی  چەند  بە  شڵەژابووم,  كۆكردەوە, 
شێواو نزیكەی كاتژمێرێك بە شەقامە چۆڵەكانی 
شاردا  ڕام كرد. كاتێك گەیشتمە ئەو گۆڕەپانەی 
خاوەن  هێشتا  كرد  سەیرم  دەژی��ام.  تێیدا  كە 
چوومە  دانیشتووە,  دەرگاكە  لەبەر  ئوتێلەكە 
ڕۆژی  لە  بڵێم.  وشە  یەك  بێئەوەی  ژوورەوە 

جێهێشت. شارەكەم  دوایدا 
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پۆل سیرۆ
ماتساشوسیتس  لە   ١٩٤١ ساڵی  سیرۆ  پ��ۆل 
ل��ەدای��ك ب��ووە, ی��ەك��ەم ڕۆم��ان��ی )وال���دۆ( لە 
زۆر  ئ��ەوە  پاش  ب��اڵوك��ردەوە.  ١٩٦٧دا  ساڵی 
كۆگای  ڕەش,  )ماڵی  لەوانەش  تر,  ڕۆمانی 
دیكەم(  ژیانەكەی  مێشوولە,  كەناری  خێزان, 
)مێژووە  تریدا  كتێبەكەی  لەگەڵ  كتێبانە  ئەم 

لێفرۆشراوە. تیراژیان  زۆرترین  نهێنیەكەم( 
كاتێك  نامبینێت  كەس  هەرگیز  دەڵێت:  سیرۆ 
چیرۆك  سەركەوتنەكانی  لە  یەكێك  دەنووسم. 
بەرگێكی  بە  دەخوڵقێت.  تاریكیدا  لە  ئەوەیە 
ماڵەكەم  لە  نییە  خوێن  خەڵتانی  كە  سپیەوە 
نین,  من  وەك  چیرۆكەكانم  دەرەوە,  دەچێتە 

نین. لەناوچوون  قابیلی  و  تەندروستن 
ل��ە گشت  ن��ووس��ی��ن��ەك��ان��ی س��ی��رۆ  خ��وێ��ن��ەری 
دەبینێت. نووسەرەكە  جەوهەری  چیرۆكەكانیدا 

نووسیوە,  چیرۆكی  ساڵ  پێنج  و  بیست  ماوەی 
دەژین,  جیهاندا  سەرانسەری  لە  ئەكتەرەكانی 
دەكەن.  هەاڵتن  و  بەختیاری  لە  باس  گشتیان 
دەست  لەندەنەوە  لە  چیرۆكەكانی  زەمینەی 
لە  ئاسیا,  خۆرهەاڵتی  باشوری  بۆ  پێدەكات 
خۆرهەاڵتی  ئەفەریقیا,  پاریس,  بۆ  بۆستۆنەوە 
وێنای  یەكسانی,  هێڵی  بۆ  مۆسكۆ,  ئەوروپا, 
قوتابی,  دب��ل��ۆم��اس��ی,  ك��ۆچ��ەر,  س��ەرب��از, 
دەك��ەن,  م��ن��دااڵن  و  ئەكادیمیی  ن��ووس��ەر, 
یان  س��ەی��ر  هەڵوێستی  دەك��ەون��ە  زۆرب��ەی��ان 
بەركەوتنە  لەو  یان  وشكەكانەوە,  پەیوەندییە 

خۆیان  ل��ە  ك��ە  تێكدەشكێن  ڕۆشنبیریانەدا 
گومان  لە  پڕن  چیرۆكەكانی  بۆیە  گەورەترە, 
بەاڵم  ڕەقن,  و  توند  هەندێكیان  ئاگاداری,  و 

تێدایە. بااڵیان  خەمێكی  گشتیان 

سەرچاوە:
معاصرە عالمیە  قصص 

فازیل فدوا  بۆ عەرەبی:  وەرگێڕانی 
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دەربارەی توندڕەوی
نووسینی: علی سالم

و. لە عەرەبییەوە: فرمێسک

توندڕەوی لە گۆشەیەك لە گۆشەكانییەوە، بریتییە 
لەوەی واقیعی دەوروبەرت بە تەواوی ڕەتكەیتەوە، 
سەدە  چەندین  درێژایی  بە  خەڵكانێك  واقیعێك 
پێناو  لە  واقیعەشیان  ئەو  ك��ردووە.  دروستیان 
ئەوەدا دروست كردووە تا لەو واقیعە نەچێت كە 
تۆ دروستی دەكەیت، چونەكە ئەوان هیچ شتێكی 
دیاریكراو لەسەر ڕوخسار یان بنەماكانی ژیان لەو 

واقیعەی تۆ دەتەوێ دروستی بكەیت، نازانن. 
گەر هەموو بیرمەندە ڕیفۆرمخوازەكان، لە تەواوی 
قۆناغەكانی مێژوودا، كاریان لەسەر گۆڕینی واقیعی 
واقیعی  ئەوەی  هیوای  بە  كردبێت،  دەوروبەریان 
خۆیان بەرەو باشتر و چاكتر و دادپەروەرانەتری 
ببەن، ئەوا لە پێناو بەدیهێنانی ئەوەدا، ئیدانەی 
هەموو كۆمەڵگایان نەكردووە، بگرە تەنها ئیدانەی 
بەو  كردووە.  كۆمەڵگایەیان  ئەو  بەشێكی  چەند 

مانایەی ئەوان ئیشیان لەسەر فراوانكردنی پانتایی 
چاكە و كەمكردنەوەی پانتایی خراپە تا نزمترین 
ئاست كە دەكرێ پێی بگەیت، كردووە. واتە ئەوان 
تیشكی زیاتریان خستووەتە سەر ئەو بەشەی عەقڵ 
و دەرونی مرۆڤ كە چاكەخوازە، ئەمەش لەپێناو 
ڕازیكردنی خەڵك بەوەی ئەو بەشە چاكەخوازەی 
لەو  كەونەوە  دوور  و  بپارێزن  دەرونیان  و  عەقڵ 
ئەو بەشە  زیانبەخشانەی  فیكرە هەڵە و ڕەفتارە 
تەواوی  ئەوانە  دەبینین  لێرەوە  دەك��ات.  خراپ 
ڕەگوڕیشەوە  لە  نایانەوێت  و  ناكەن  ئیدانە  واقیع 
هەڵیكەنن، بەڵكو لە ڕێگەی البردن و بۆ زیادكرن، 
تا  دەك��ەن،  پاكڕاگرتنی  و  بەهێزكردن  بۆ  كار 

بەهێزتر و دادپەروەرتر و خۆشگوزەرانتر بێت.
پێكهاتە  ئاسمانی،  یان  زەمینی  توندڕەوی  بەاڵم 
وەك  واقع  تەواوی  لێدەكات  وای  دەروونییەكەی 



206

خراپەیەكی ڕەها ببینێت كە دەبێ لەناوببرێت و لە 
جێگایدا واقیعێكی ئایدیالی تازە بێتەئاراوە كە هیچ 
خراپەیەكی تێدانەێت و تەنها چاكە بەرهەمبێنێت، 
فریشتەییەكان  خەسڵەتە  مرۆڤەكان  واقیعەدا  لەم 
وەردەگرن. بەاڵم هەم لە ڕێگەی ئەزموون و هەم 
كاتێ  دەبینین  مێژووییەوە،  خیبرەی  ڕێگەی  لە 
توندڕەوێك لەو هەوڵەیدا سەركەوتوو دەبێت، ئەوا 
تەنها لەوەدا سەردەكەوێت كۆمەڵگا لەسەر زەوی 
نەك ناكاتە بەهەشت، بەڵكو دەیكاتە پارچەیەكی 

گڕگرتوو لە دۆزەخ.
توندڕەوەكان،  سەركردە  لە  سەركردەیەك  هەموو 
ئامرازی فیكری تایبەت بە خۆی هەیە كە كاریان 
پێدەكات و لە ڕێگەیەوە ئاپۆرایەكی زۆری جەماوەر 
كۆدەكاتەوە، بۆ بەدیهێنانی ئامانجە دیاریكراوەكەی 
كە بریتییە لە خێری ڕەها یان دادپەروەری ڕەها 
یان نەمری ڕەها، وەك ئەو حاڵەتەی لە حكومەتی 
ڕایخی سێیەم لە ئەڵمانیای نازی ڕوویدا. سەرۆك 
ئەفسوناوییەكانییەوە،  و  جوان  فیكرە  ڕێگەی  لە 
تۆ  لەوانە  داگیردەكات،  عەقڵت  و  دەب��ات  دڵت 
مەزنترین هاواڵتی سەر گۆی زەویت، تۆ سەر بە 
مەزنترین ڕەچەڵەكی مێژوویت، سەر بە مەزنترین 
هەموو  تا  دوام��ك��ەوە  دەی  كەواتە  نەتەوەیت، 
جیهانی  هەموو  بۆ  بسەلمێنین،  جیهان  بۆ  ئەوە 
هەموانەوەیە.  لەسەروی  ئەڵمانیا  دەسەلمێنین 
فیكرەی نازی بەم شێوەیە كەوتەڕێ و جەنگێكی 
كەس  ملیۆن  دەی��ان  تێیدا  بەرپاكرد  ترسناكی 
داگیركردنی  بە  خوێناوییە  جەنگە  ئەم  كوژران، 
لە  س��ەرب��ازەك��ان  پۆستاڵی  هاتنی  و  ئەڵمانیا 

هەمووالیەكی جیهانەوە بۆ سەر خاكی ئەڵمانیا و 
دابەشكردنی ئەڵمانیا بۆ دوو بەش و لەدەستدانی 
سەروەری واڵت بۆ نزیكەی نیو سەدە، كۆتاییهات.
ڕەگەز  ترسناكترین  لە  تێگەشتن  دەگەینە  لێرەدا 
ئەویش  توندڕەودا،  دەروونی كەسی  پێكهاتەی  لە 
بریتییە لە شپرزەیی هێستریائامێز،  ئەو شپرزەییە 
بە  هەست  ناتوانێت  توندڕەو  كەسی  دەك��ات  وا 
بە  هەست  ناتوانێت  بكات،  دڵنیایی  و  ئارامی 
لەناوبردنی  بۆ  ئارەزوی  لێرەوە  بكات.  ڕازیبوون 
واقیع، سەرچاوەكەی ترسە لە واقیع و هەستكردن 
بەوەی نامۆیە بەو واقیعە و ناتوانێت خۆی لەگەڵیدا 
ئەو  بەشداربێت.  دروستكردنیدا  لە  و  بگونجێنێت 
دەكات،  كاریگەر  ئازارێكی  بە  هەست  ب��ەردەوام 
بتوانێ  نییە  زەوی  لەسەر  شتێك  هیچ  ئازارێك 
كەمكاتەوە،  شپرزەییەی  ئ��ەو  ی��ان  ئ��ازارە  ئ��ەو 
دەڕوات  بەسەریدا  و  گرتووەتەبەر  ڕێگایەكی  ئەو 

كۆتایی نییە.
توندڕەوەكان،  شۆڕشگێڕە  گروپە  شێوەیە  بەم 
جیهانیش  ت��ەواوی  و  دەبینن  الی��ەك  لە  خۆیان 
و  زەمینی  فیكرە  خاوەن  مەحاڵە  تر،  الكەی  لە 
لەگەڵ  باشیان  پەیوەندییەكی  ئاسمانییەكان، 
ئەوانی دیكەدا هەبێت. لەوانەیە لەگەڵ الیەنەكانی 
دیكەدا هاوپەیمانی ببەستێت، بەاڵم ئەوە تەنها بە 

ئامانجی دەستدرێژیكردنە سەر الیەنی سێیەمە.

سەرچاوە:
 الشرق االوسط، 29/ 2014/1
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دوای  ڕاب����ردوودا،  س��ەدەی  سییەكانی  سااڵنی  لە 
سەركەوتنی نازیەت لە ئەڵمانیا، كۆچكردنی نووسەرانی 
ڕۆشنبیری  كۆچكردنی  گەورەترین  بە  ئەڵمانیا، 
دادەنرێت لەو سەدەیەدا. بەاڵم ئەم نووسەرانە: برتۆڵد 
برێشت، تۆماس مان، كالوس مان، ڕۆبەرت مۆسیل، 
ستیفان زفایج و دەیان نووسەری دیكە، لەو كات و 
ساتەدا ئەدەبێكیان بەرهەمهێنا، تا ڕۆژی ئەمڕۆمان بە 

گرنگترین ئەدەبی هیومانستی دادەنرێت.
تەنها  ئەدەبییە،  بەرهەمە  هەموو  لەو  ب��ەداخ��ەوە 
تەنانەت  دەستمان،  گەشتووەتە  كەمی  ژمارەیەكی 
ئەدەبی  خ��ودی  لەگەڵ  بكەین  ب���ەراوردی  ئەگەر 
پێویست  وەك  هێشتا  دەبینین  ئەڵمانی،  كالسیكی 
بڕێشت  شانۆگەرییەكانی  باشی  ژمارەیەكی  نییە. 
بە  ك��راون  زڤایج  ستیڤان  ڕۆمانەكانی  لە  هەندێ  و 
نەگەشتووەتە  ئەوتۆ  هیچی  زیاتر  ل��ەوە  عەرەبی، 
ئەزمونی  لەسەر  ئەوتۆ  شتێكی  ئێمە  و  دەستمان 
ئەدەبی ئەڵمانی لە تاراوگە نازانین. هەروەها هیچی 
ئەوتۆ لەسەر ئەدەبی ئەڵمانی لەناوەوە و پێش ئەو 
كۆچكردنە گەورەیە نازانین، بەتایبەتی ئەو بەرهەمە 

توندوتیژی دیكتاتۆریەت
نووسینی: فازل ئەلسوڵتانی

و. لە عەرەبییەوە: دیاكۆ

برتۆڵد برێشت
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ئەدەبییەی باس لە دیاردەی نازییەت و سەركەوتنی 
بە  شێوازێكی  كە  دەكات  سەركوتكردنی  شێوازی  و 
ئەدەبەی  ئەو  ئەمە سەرەڕای  بوو.  ڕێكخراو  بەرنامە 
باس لەو بارودۆخ و كەشوهەوا ناوخۆییانە دەكات كە 
یارمەتی گەشەكردن و سەركەوتنی دیاردەی نازییەتی 
لەوانە )غافڵبوونی- غفلە( جەماوەر كە هەرگیز  دا، 

لێخۆشبوونی نییە.
دیموكراسی  بەشێوەیەكی  هێتلەر  زان���راوە  وەك 

هەڵبژێردرا و هاتە سەر حوكم، ئەو لەسەر پشتی تانك 
و زرێپۆش نەهات. بەاڵم ئاخۆ غافڵبوونی جەماوەر چۆن 
و لە كوێوە دێت؟ تۆماس مان لە ڕۆمانی )ملكەچی(
دا ئەو میكانیزم و ئالییەتانە شیدەكاتەوە كە مرۆڤ 
دەگەیەننە ئەو ملكەچییە. یەكەم میكانیزمیش بریتییە 
لە دەستگرتن بەسەر عەقڵ و ویژدانی جەماوەردا لە 
ڕێگەی چەواشەكاری و درۆكردنەوە، خۆ ئەگەر ئەوە 
سودی نەبوو، ئەوا لە ڕێگەی هێزەوە ئەو كارە دەكەن. 
بە ملكەچی دەكەن و  ناچار  ئەو كاتەی خەڵكی  تا 
جێگیر  نەستیاندا  لە  رۆژگار  تێپەڕینی  بە  ملكەچی 

دەبێت.
بەاڵم هاوڕێ و هاوسەردەمەكەی تۆماس مان، “ستیڤان 
زڤایج” لە كتێبەكەیدا: )كاستیلۆ دژ بە كاڵفن، یان 
ویژدان دژ بە توندوتیژی( ئەم ملكەچییە لە ڕووكارە 
فیكرییەكەوە شیدەكاتەوە. ستیڤان ئەم كتێبەی دوای 
سێ ساڵ لە هاتنە سەر حوكمی نازییەكان نووسییوە. 
بەداخەوە ئەم كتێبە پێشەنگە تەنها ماوەیەكی كەمە 
گەشتووەتە دەست ئێمە، ئەویش لە ڕێگەی نووسەر و 
ڕۆژنامەنووس و وەرگێڕی لوبنانی “فارس یواكیم”ەوە، 
دواكەوتووە!  ساڵ  هەشتا  نزیكەی  كتێبە  ئەم  واتە 
فارس یواكیم بۆ وەرگێڕانە عەرەبییەكەی ناونیشانێكی 
)تووندوتیژی  ل��ە  بریتییە  ك��ە  دان���اوە  ج��ی��اوازی 

دیكتاتۆرییەت(.
لە  )نامەیەك  ڕۆم��ان��ی  خ��اوەن��ی  زڤایج  ستیڤان 
دەیان  و  شەترنج(  )یاری  و  نادیارەوە(  ئافرەتێكی 
كاری  و  شانۆگەری  و  چیرۆك  كورتە  و  ڕۆم��ان 
نووسی:  س��ەرەوەی  كتێبەی  ئەو  كاتێ  وەرگێڕان، 
)ویژدان دژ بە توندوتیژی( لە تەمەنی پەنجا و دوو 
نیشتیمانەكەی  لە  هەر  هێشتا  جارێ  بوو،  ساڵیدا 
خۆیدا بوو. ئەو لەو ساتەوەختەدا و لەبەرامبەر ئەو 
كە  نازییەكاندا  بەرنامەكراوەی  بە  سەركوتكردنە 
هەموو الیەنێكی ژیانی گرتبوووەوە، هیچی بۆ نەكرا 

هیتلەر
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ئەوە نەبێت خۆی بشارێتەوە و لەبەرچاو نەمێنێت.
دەردەكەوێت  وا  ڕووكاردا  لە  كتێبەیدا،  لەو  نووسەر 
كە دەگەڕێتەوە بۆ چوار سەدە لەوەوبەر و باس لە 
ژیانی كاڵفن دەكات. )كاڵفن كەسێكی ستمگەر بووە، 
خاوەنی مەزهەبی كاڵفینی بوو كە بە ناوی ئاینەوە 
وەك  كردبوو(.  تاڵ  واڵتەكەی  هاوواڵتیانی  لە  ژیانی 
لە كتێبەكەدا باسكراوە، ستمگەری كاڵفن دادگاكانی 
پشكنینی كاسۆلیكی تێپەڕاندووە، دادگاكانی پشكنین 
لە كەسێك  بارودۆخێكدا، كاتێ ستەمیان  لە هەموو 
بەركێگیراوەكانەوە  و  سیخوڕ  لەالیەن  كە  دەك��رد 
ڕاپۆرتیان لەسەر دەنووسی. بەاڵم لەسەردەمی كاڵفن 
دا، هەمو مرۆڤەكان وەك كەسێكی خراپەكار تەماشا 
گوناهبار  بە  پێشوەختە  كەسێك  هەموو  و  دەك��را 
تۆمەتبار دەكرا، ئەمە وایكرد خەڵكی و پیاوانی ئاینی 
تكایان  بگرە  كاڵفن كۆببنەوە!  لە دەورەی  هەمویان 

لێكرد بۆ هەتاهەتایە لە دەسەاڵتدا بمێنێتەوە.
لەبەرامبەر كاڵفن دا ڕانەوەستا، تەنها  هیچ كەسێك 
كاستیلۆ  ب��وو.  كاستیلۆ  ئەویش  نەبێت،  پیاوێك 
ڕۆشنبیریەكی گەورەی هەبوو، یەكێك بوو لە الیەنگران 
و هەوادارانی كاڵفن. بەاڵم دوای ئەوەی نەیتوانی چیتر 
بەرگەی زوڵم و ستەمی كاڵفن بگرێت، لە دژی ڕاپەڕی. 
لە كتێبەكەی ستیڤان زڤایج دا كاڵفن هیچ نییە جگە لە 
دەمامكێك، چونكە لە هەموو الپەڕەیەكی كتێبەكەدا 
لە پشتی ئەو دەمامكەوە هێتلەر دەبینین، هەروەها 
لەگەڵ  دەبینین،  تازەكان  و  كۆن  ستمگەرە  هەموو 
گۆڕانی دیكۆردا. ئەگەر كاڵفن بەرگێكی ئاینی كردبێت 
بە بەر ستمگەرییەكەیدا، ئەوا هێتلەر و ستەمگەرەكانی 

دواتر، بەرگێكی نەتەوەییان كرد بە بەریدا.
ستیڤان زڤایج، وەك تۆماس مان پێیوایە میللەت لە 
بارودۆخێكی تایبەتدا و لە دروستكردنی دیكتاتۆردا، 
بەرپرسیارییەتێكی گەورەی دەكەوێتە ئەستۆ. بەاڵم 

گەر لەناو ئەو میللەتەدا، تەنها یەك كەس بمێنێت، 
یان تەنها یەك ویژدانی زیندوو بمێنێت، ئەوا دیكتاتۆر 
ئەوەش  هەر  لێكبنێت.  چاو  ئاسودەیی  بە  ناتوانێت 
كاڵفن  دەستی  لەسەر  هات،  كاستیلۆدا  بەسەر  بوو 
ئازار و ئەشكەنجەدرا و پاشان دوورخرایەوە. لەسەر 
دەستی هێتلەر هەمان شت بەسەر ستیڤان زڤایج دا 
هات. تا ئێستاش هەر كەسێك بڵێ )نەخێر( هەمان 
شتی بەسەردا دێت، گەرچی ئەو كەسە بە تەنها هەر 

خۆشی بێت. 

سەرچاوە:
الشرق االوسط، 2013/9/9

تۆماس مان
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و  مردوو  )باوك(ی  بیرۆكەی  دەمەوێ  تەنها  لێرەدا 
لە  لە شكسپیر  یەكە  هەر  كە  نزیكبكەمەوە  زیندوو 
كتێبەكەی  هەردوو  لە  فرۆید  و  هاملێت  شانۆگەری 
و  شارستانیەت(  )نیگەرانی  و  تابۆ(  و  )تەوتەم 
دێریدا لە تێكستی )لەبەردەم یاسا(دا پێشكەشیان 

كردووین.
كەواتە سەرەتا لە شانۆگەری )هاملێت(ەوە دەست 
پێدەكەم كە تێیدا شەكسپیر وادەكات تارمایی باوك 
لە جیهانی مردووەكانەوە بگەڕێتەوە. باوكی هاملێت 
دوای كوشتنی، لە ڕێگەی تارماییەكەیەوە دەگەڕێتەوە 
بەردەوامییە  ئەم  دەدات.  ژیانی  بە  بەردەوامی  و 
دەبێت  بەرجەستە  كوڕیەوە  هاملێتی  میانەی  لە 
باوك  تارمایی  وەسیەتەكانی  شوێن  دەكەوێتە  كە 
لەم  قووڵی  بە  گەر  فەرمانەكانی.  و جێبەجێكردنی 
وێنەیەی تارمایی باوك بڕوانین، بۆمان دەردەكەوێت 
تارماییەكە  نەمردووە،  دروستی  و  ڕاستی  بە  كە 
ئامادەگییەكی  لە  جۆرێكە  یان  ژیان  لە  جۆرێكە 

زیندووانەی مردوویەك. )یان جۆرێكە لەو حاڵەتەی 
وەسفی  )ئۆبیك(  ڕۆمانەكەی  لە  دیك  ك.  ڤیلیپ. 

دەكات: نیوە ژیان و نیوە مردوو(.
باوك  هاملێتی  شكسپیردا،  شانۆگەریەكەی  لە 
پێهاتووە.  كۆتایی  و  ك��وژراوە  گەرچی  نەمردووە، 
چونكە ژیانی هاملێتی باوك، لە میانەی كوڕەكەیەوە 
بەردەوام دەبێت و كوڕەكەی ئەو كارانە تەواو دەكات 
كە ئەگەر باوكی زیندوو بوایە تەواوی دەكرد. كوڕ 
ژیانی  لێرەوە  دەكات،  جێبەجێ  باوك  فەرمانەكانی 
لە  تەواوكەر  بەشێكی  بۆ  دەگۆڕێت  كوڕ،  هاملێتی 
ژیانی هاملێتی باوك، باوكێكی زیندووی مردوو، یان 

مردووی زیندوو.
بكەم،  باسی  بەخێرایی  دەمەوێ  كە  بیرۆكە  دووەم 
بیرۆكەی فرۆیدە دەربارەی پەیدابوونی شارستانیەت 
هاتووەتە  باوكەوە  كوشتنی  دەرئەنجامی  لە  كە 
بەشێوەیەكی  فرۆید،  الی  بیرۆكەیە  ئەم  ئ��اراوە. 
لە  پاشان  تابۆ(  و  )تەوتەم  كتێبی  لە  سەرەكی 
كتێبی )نیگەرانی شارستانیەت( بەدیاركەوت. ئەم 

تارماییەكانی باوك
نووسینی: خەلدون ئەلنبوانی

و. لە عەرەبییەوە: سەردەم
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و  مردوو  )ب��اوك(ی  بیرۆكەی  دەمەوێ  تەنها  لێرەدا 
لە  شكسپیر  لە  یەكە  هەر  كە  نزیكبكەمەوە  زیندوو 
كتێبەكەی  ه��ەردوو  لە  فرۆید  و  هاملێت  شانۆگەری 
)تەوتەم و تابۆ( و )نیگەرانی شارستانیەت( و دێریدا 
لە تێكستی )لەبەردەم یاسا(دا پێشكەشیان كردووین.
دەست  )هاملێت(ەوە  شانۆگەری  لە  سەرەتا  كەواتە 
پێدەكەم كە تێیدا شەكسپیر وادەكات تارمایی باوك 
باوكی هاملێت  لە جیهانی مردووەكانەوە بگەڕێتەوە. 
دوای كوشتنی، لە ڕێگەی تارماییەكەیەوە دەگەڕێتەوە 
بەردەوامییە  ئەم  دەدات.  ژیانی  بە  ب��ەردەوام��ی  و 
دەبێت  بەرجەستە  كوڕیەوە  هاملێتی  میانەی  لە 
باوك  تارمایی  وەسیەتەكانی  شوێن  دەكەوێتە  كە 
لەم  قووڵی  بە  گەر  فەرمانەكانی.  جێبەجێكردنی  و 
وێنەیەی تارمایی باوك بڕوانین، بۆمان دەردەكەوێت 
كە بە ڕاستی و دروستی نەمردووە، تارماییەكە جۆرێكە 
زیندووانەی  ئامادەگییەكی  لە  جۆرێكە  یان  ژیان  لە 
مردوویەك. )یان جۆرێكە لەو حاڵەتەی ڤیلیپ. ك. 
نیوە  دەكات:  وەسفی  )ئۆبیك(  ڕۆمانەكەی  لە  دیك 

ژیان و نیوە مردوو(.
باوك  هاملێتی  شكسپیردا،  شانۆگەریەكەی  لە 
نەمردووە، گەرچی كوژراوە و كۆتایی پێهاتووە. چونكە 
ژیانی هاملێتی باوك، لە میانەی كوڕەكەیەوە بەردەوام 
دەبێت و كوڕەكەی ئەو كارانە تەواو دەكات كە ئەگەر 
باوكی زیندوو بوایە تەواوی دەكرد. كوڕ فەرمانەكانی 
لێرەوە ژیانی هاملێتی كوڕ،  باوك جێبەجێ دەكات، 
هاملێتی  ژیانی  لە  تەواوكەر  بەشێكی  بۆ  دەگۆڕێت 
باوك، باوكێكی زیندووی مردوو، یان مردووی زیندوو.
بكەم،  باسی  بەخێرایی  دەمەوێ  كە  بیرۆكە  دووەم 
پەیدابوونی شارستانیەت  دەربارەی  فرۆیدە  بیرۆكەی 
كە لە دەرئەنجامی كوشتنی باوكەوە هاتووەتە ئاراوە. 
لە  بەشێوەیەكی سەرەكی  فرۆید،  بیرۆكەیە الی  ئەم 
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كتێبی )تەوتەم و تابۆ( پاشان لە كتێبی )نیگەرانی 
شارستانیەت( بەدیاركەوت. ئەم بیرۆكەیە الی فرۆیدا 
بە كورتی و بە پوختی لەسەر ئەم فیكرەیە دامەزراوە: 
باوك لە شارستانەیتی كۆندا، سەرجەم ژنانی خێڵی 
تەنها بۆ خۆی دەبرد، بەمەش ڕێگەی نەدەدا هەموو 
نێرینەكانی خێڵ لە ژنەكان نزیكببنەوە، بەو پێیەی 
تەنها موڵكی خۆی بوون. بەپێی گێڕانەوەكەی فرۆیدا، 
حەز و ئارەزووە سێكسییەكانی كوڕەكان كە لەالیەن 
باوكی دەسەاڵتدار و بااڵدەستەوە كەبتكرابوون، گۆڕا 
بۆ ڕق و كینەی كوڕەكان بەرامبەر بە باوك. لێرەوە 
باوك  كوشتنی  بۆ  گ��ەورە  حەزێكی  كوڕەكان  الی 
بوو.  گەشەكردندا  لە  ب��ەردەوام  لێی،  ڕزگاربوون  و 
چونكە كوڕەكان پێیانوابوو باوك بەربەستە لەبەردەم 
ئەوەی چێژ لە ژنانی خێڵەكەیان وەربگرن، سا ئەو 
ژنانە دایكەكانیان یان خوشكەكانیان یان پورەكانیان 

یا مامۆژنەكانیان...هتد بن.
كوڕەكان  كینەی  و  ڕق  ڕووی��دا،  بوو  ئەمەش  هەر 
بوو،  لەزیادبووندا  ب��ەڕۆژ  ڕۆژ  ب��اوك  بە  بەرامبەر 
بەاڵم،  باوك.  كوشتنی  بە  هەستان  كاتەی  ئەو  تا 
بەپێی لێكدانەوەی فرۆید، كوڕەكان ڕاستەوخۆ دوای 
كوشتنی باوك، هەستیان بە پەشیمانی كرد لەوەی 
لەو  ئا  كوشتویانە.  بوو،  خێڵ  سیمبولی  كە  باوك 
كاتەدا كوڕەكان هەستیان بە گرێی تاوان كرد، بۆیە 
بڕیاریاندا خۆیان لە تاوانەكەیان پاكبكەنەوە، بەوەی 
خێڵەكەیان  ژنانی  لە  خۆیان  و  بدەن  خۆیان  سزای 
پشت  ڕاستەقینەی  هۆكاری  چونكە  بكەن،  بێبەش 
كوشتنی كوڕەكان بۆ باوك، ئارەزووە سێكسییەكانی 
گەڕان  كەوتەنە  كوڕەكان  لێرەوە  بوو.  خێڵ  ژنانی 
بە دوای ژنانی دەرەوەی خێڵ، ژنانێك لە دەرەوەی 
بەمەش چوارچێوەی خێڵ  چوارچێوەی خیڵەكەیان. 
تێكشكێنرا و مەسەلەی ژنهێنان هاتەئارەوە. )زۆرجار 
دیلكردنەوە  یان  فڕاندنەوە  ڕێگەی  لە  ژنهێنانە  ئەم 

ئەنجامدەدرا، ئەم حاڵەتە تا ئێستا لە گۆرانییەكانی 
ژنهێنانی الی ئێمە ئامادەیی هەیە(. لێرەوە كرانەوەی 
خێڵەكان بەسەر یەكتردا، بووە هۆكاری پەیدابوونی 

شارستانیەت.
یاسا(،  )لەبەردەم  قووڵەكەیدا  تێكستە  لە  دێریدا 
قسە لەسەر پەرەگرافێكی فرۆید دەكات كە لە كتێبی 
)تەوتەم و تابۆ(دا هاتووە، فرۆیدا لەو پەرەگرافەدا 
دەڵێ: )هیچ یەكێك لە كوڕەكان نەیتوانی ئارەزووە 
غەریزەییەكەی بێنێتەدی و شوێنی باوك بگرێتەوە(. 
دێریدا پێیوایە ئەم دەربڕینەی فرۆید، تەنها ئاماژەیەك 
نییە بە هەستی تاوانباربوون و حەزی ئەوەی كوڕەكان 
سزای خۆیان بدەن، وەك ئەوەی فرۆید پێیوابووە. 
لە  باوك  ئەوەی  بۆ  ئاماژەیە  پەرەگرافە  ئەو  بەڵكو 
بنەڕەتدا نەمردووە، هەر ئەم هۆكارەشە وادەكات هیچ 
بە  شوێنەكەی.  بڕۆنە  نەتوانن  كوڕەكان  لە  یەكێك 
مانایەكی دی، ئەو یاسایەی باوك لە )كاتی ژیانیدا( 
سەپاندبووی و بەپێی یاساكە كوڕەكانی بۆیان نەبوو 
دوای  یاساكە  وەربگرن،  خێڵەكەیان  ژنانی  لە  چێژ 
مردنی باوك، هەر مایەوە و لەكارنەكەوت و كوڕەكان 
هەر وەك جاران بێبەشبوون لە چێژوەرگرتن لە ژنانی 

خێڵ.
)هاملێت(یشدا،  شانۆگەری  لە  پێیوایە،  دێریدا 
دوای  ب��اوك  بگرە  ن��ەم��ردووە.  ب��اوك  دی��س��ان��ەوە 
بەكاردەهێنێت.  دەسەاڵتەكانی  تەواوی  )مردنیشی( 
ئەو مردوویەكی زیندووە یان زیندوویەكی مردووە و 
یاساكانی،  و  دیكتاتۆریەتەكەی  دەسەاڵتە  سەرجەم 
كوڕەكەیەوە،  میراتگرەكەی  دەسەاڵتە  میانەی  لە 
دەسەپێنێت. كوڕەكەی بە تەواوی ملكەچ و گوێڕایەڵی 
لە  كە  باوك،  تارمایی  لەالیەن  كە  فەرمانانەیە  ئەو 

مردن گەڕاوەتەوە، دەردەچێت.

سەرچاوە: االوان، 18 /9/ 2013
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كتێبی “ژنی سەركردەكان.. نسا ء 
الزعما ء” باس لە چی دەكات؟

و. لە عەرەبییەوە: سەردەم
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لە چیرۆكی خۆشەویستی سەرۆك  باس  كتێبە  ئەم 
هاوسەرەكانیان.  بۆ  دەكات  عەرەب  پادشاكانی  و 
دانەری كتێبەكە “موئمن ئەلمحەمەدی” لە سەرەتادا 
شوانی  ساڵح”  عەبدوڵاڵ  “عەلی  دەكات  لەوە  باس 
مەڕ بووە و حەزی لە كچێكی شوان كردووە و ساڵی 
شوانەی  كچە  ئەو  ساڵیدا   17 تەمەنی  لە   1964
هێناوە. بەاڵم ئەم هاوڕێی گەنجییەی لە ساڵی 1979 
بە ڕووداوی هاتوچۆ دەمرێت و پێنج كچ و دوو كوڕی 
بۆ بەجێدەهێڵێت. پاشان ساڵح دوو جاری دیكە ژن 
دەهێنێت، بێ ئەوەی دەموچاویان ببینێت، تەنها لە 

شەوی زاوایەتیدا نەبێت.
“جەمال  ژنهێنانی  چیرۆكی  لە  باس  دان��ەر  دوات��ر 
دەكات  ل��ەوە  باس  لێرەدا  دەك��ات،  عەبدولناسر” 
عەبدولناسر زوو زوو سەردانی ماڵی “عەبدولحەمید”ی 
هاوڕێی كردووە، كیژۆڵەیەكی ناسك و شۆخ و شەنگ 
كە ناوی “تحیە” بووە، هاتووەتە ژوورەوە و )چا(
ئەو  كە  یەكەمجار  بۆ  جەمال  داناوە.  لەبەردەم  ی 
كیژۆڵەیە دەبینێ، پێی سەرسام دەبێت، “تحیە” لەو 
كاتەدا كچۆڵەیەكی بچوك و هێمن و ناسك بووە، ئەم 
كچۆڵەیە كەس نەبووە تەنها كچی “عەبدولحەمید”ی 

هاوڕێی نەبێت.
دوای چەندین سەردانی دیكە، جەمال تا بێت زیاتر 
شەیدای ئەو كچە منداڵكارە دەبێت، بۆیە بە باوكی 
كیژۆڵەكە دەڵێت كە دەیەوێت بیخوازێت و ببێت بە 
هاوسەری. هەرچەندە باوكی كچەكە “عەبدولحەمید” 
جەمال  سەربازییەكەی  وەزیفە  لەبەر  براكانی،  و 
تەنها موچەیەكی زۆر كەمی هەیە،  عەبدولناسر كە 
“تەحیە”  وەل��ێ  ڕازیببن.  ل��ەوەی  دەب��ن  دڵ  دوو 
ك��ارەك��ەی ی��ەك��الی��ك��ردەوە و دەرگ����ای دوودڵ���ی 
لەسەر  دەكات  پێداگری  جەمال  كاتێ  داخستووە، 

ئەوەی بزانێ ئایا تەحیە ڕازییە یان نا، تەحیە بێ 
هیچ دوو دڵ و ڕاڕاییەك ڕازی بووە. ئیدی پرۆسەی 
مارە بڕین ئەنجامدەدرێت و دوای دوو مانگ كیژۆڵەی 
ئەوەی  پێش  چ  كچە  ئەم  گواستراوەتەوە.  ناسك 
عەبدولناسر ببێت بە سەرۆك و چ دوای ئەوەی بوو 
بە سەرۆك، وەك خانمێكی سادە و خاكی مایەوە و 
ژیانی تەرخانكردبوو بۆ خزمەتكردنی هاوسەرەكەی 
و مناڵەكانی: هدی و منی و خالد و عەبدولحەمید و 

عەبدولحەكیم.
پاشان نووسەری كتێبەكە دێتە سەر باسی چیرۆكی 
“ویداد”  لەگەڵ  ئەلبەشیر”  “عومەر  هاوسەرگیری 
داوی  دەكەوێتە  كاتێ  س��ودان،  سەرۆكی  دەڵێ  و 
خۆشەویستی خانمێكی سودانی خانەدان و ڕۆشنبیر 
“ویداد بابكر” ژنی هەبووە. ئەم خانمە توانیویەتی 
بە كەسایەتییە بەهێزەكەی دڵی عومەر بەشیر بەالی 
خۆیدا ڕاكێشێت. ئەم خانمە پێشتر هاوسەری لیوا 
“ابراهیم شمس الدین ئەحمەد” بووە كە لە ڕووداوی 
“ویداد”  كوژراوە.  هەلیكۆپتەردا  خوارەوەی  كەوتنە 
یەكەم  خانمی  نازناوی  توانی  خێرایی  بە  زۆر  خان 
و  یارمەتی  ئ��ەو  میانەی  لە  ئەمەش  وەربگرێت، 
كۆمەكانەوە بوو كە پێشكەشی ئاوارە و لێقەوماوانی 
دارفۆر-ی كرد. بەاڵم دوای ئەوەی ڕەخنەیەكی زۆر لە 
عومەر ئەلبەشیر گیرا، بەوەی ژنەكەی بۆ جوانكردنی 
وێنەی خۆی لەبەردەم جیهاندا بەكاردەهێنێت، ویداد 
نەما.  دی��ار  و  كرد  پاشەكشەی  گۆڕەپانەكەدا  لە 
هەرچی ژنی یەكەمی عومەر ئەلبەشیرە، كەس هیچ 

شتێكی لەبارەوە نازانێت.
لە بەشێكی دیكەی كتێبەكەدا، نووسەر قسە لەسەر 
و  عەرەفات”  “یاسر  نێوان  خۆشەویستی  چیرۆكی 
“سوها” دەكات. یەكەم ترپەی خۆشەویستی دڵی یاسر 
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عەرەفات بۆ سوها، ساڵی 1989 بووە لە پاریس كە بۆ 
یەكەمجار سوها-ی بینیوە. لەو كاتەدا سوها قسەزان 
و زمان پاراو بووە، ڕوخسارێكی گەشاوەی هەبووە، 
وەرگێڕی  و  خوارەوە  هاتبووە  شانیدا  بەسەر  قژی 
لە كۆبوونەوەكانی  بوو  یاسر عەرەفات  ڕاستەوخۆی 
لەگەڵ حكومەتی فەرەنسیدا. كاتێ عەرەفات داوای 
لێدەكات لەگەڵیدا بڕوات بۆ تونس، ئیدی بە تەواوی 
دەكەوێتە داوی خۆشەویستی ئەم خانمەوە. سەرەتا 
بە هۆی شارەزایی سوهاوە، عەرەفات لە بەڕێوەبردن 
ڕێخراوی  گشتییەكانی  پەیوەندییە  ئاراستەكردنی  و 
ئازادیخوازی فەلەستینی، پەنای بۆ بردووە و پرس و 
ڕای پێكردووە. دواتر هێندەی نەبرد بوو بە ڕاوێژكاری 
پێی  بە  بەاڵم  ئابورییەكان.  مەسەلە  بۆ  عەرەفات 
بە   1990 عەرەفات ساڵی  كتێبەكە،  دانەری  قسەی 
نهێنی هاوسەرگیری لەگەڵدا ئەنجامدابوو، دوای ئەوە 
و  كردووە  ئاشكرا  هاوسەرگیریەكەیان  ساڵ  دوو  بە 
 27 تەمەنی  كاتەدا  لەو  عەرەفات  ڕایانگەیاندووە، 
ساڵ بوو. سوها وەك ڕێزێك بۆ هاوسەرەكەی، پێش 
ئەنجامدانی پرۆسەی هاوسەرگیری ببوو بە ئیسالم.

دانەر سەبارەت بە “حوسنی موبارك و سۆزان” دەڵێ 
كۆلیژی  لە  موبارەك،  خوێندكارەكانی  لە  یەكێك 
خۆیان  ماڵی  لە  دەرچونییەوە،  هۆی  بە  سەربازی، 
خوانێك  ئێوارە  بانگهێشتی  موبارەك-ی  حوسنی 
كردووە، لەوێدا چاوی بە سۆزان دەكەوێت و لە ساڵی 
1985 پرۆسەی هاوسەرگیری لەگەڵدا ئەنجامدەدات. 
سۆزان  س��ۆزان-ەوە  برایەكی  ڕێگەی  لە  موبارەك 
كە  سابت”ە،  “مونیر  ناوی  برایەی  ئەم  دەناسێت، 
ئەكادیمیای  بە  پەیوەندی  فڕۆكەوانی،  خوێندنی  بۆ 
)ئاسمانی- جەوی( كردووە. ئەو كات موبارەك لەو 
موبارەك  جۆرە  بەم  بووە.  مامۆستا  ئەكادیمییەدا 

ئاشنایەتی لەگەڵ ئەندامانی ئەم خێزانە پەیدا دەكات 
و سۆزان دەناسێت. موبارەك لەكاتی مارە بڕیندا، لە 
ئاسمانیدا، موالزمی دوو نەجمەی فڕۆكەوانی  هێزی 
 17 تەنها  تەمەنی   1985 ساڵی  لە  سۆزان  بووە. 
ساڵ بووە و دەرچووی ئامادەیی بووە لە قوتابخانەی 

)سان كلێر(.
نووسەر دواتر سەبارەت بە “ئەنورە سادات و جیهان” 
دەڵێ ئەنوەر سادات دوو جار ژنیهێناوە، یەكەمیان 
)ئیقبال( كە سێ كچی لێی هەبووە: ڕوقیە، ڕاویە، 
كامیلیا، پاشان تەاڵقی داوە و ساڵی 1949 “جیهان 
ڕەووف صفوەت”ی هێناوە و سێ كچ و كوڕێكی لێی 
باس  دانەر  جەمال.  جیهان،  نهی،  لوبنی،  هەبووە: 
دەكەوێتە  یەكەمەوە  ساتی  لە  جیهان  دەكات  لەوە 
داوی خۆشەویستی ئەنورە سادات-ەوە، بەاڵم دایكە 
دەبێت  لەوە  گوێی  كە  هەر  جیهان  ئینگلیزەكەی 
ڕازینابێت. بەاڵم ئەوە هیچ لە ورە و پێداگری جیهان، 
بۆ بەرگریكردن لە خۆشەویستییەكەی، كەمناكاتەوە. 
بە دروستی هەر ئەوەش ڕوویدا، دوای تێپەڕینی چەند 
یەكەمی،  ژنی  بۆ  تەاڵقدانی سادات  بەسەر  مانگێك 

جیهان دەهێنێت.
بەسەرهاتی  و  چ��ی��رۆك  ل��ە  ب��اس  دان���ەر  دوات���ر 
“محەمەدی  نێوان  هاوسەرگیری  و  خۆشەویستی 
یەكەم  نهێنی  لە  باس  دەكات،  سەلما”  و  شەشەم 
كچێكی  لەگەڵ  مەغریبی  پاشای  كە  دەكات  بینین 
هەژاردا كۆكردووەتەوە. ئەو یەكتر بینییە لە ساڵی 
خێزانی  كە  بووە  كۆمپانیایەكدا  ئاهەنگی  لە   1999
و  ب��وون  كۆمپانیاكە  خاوەنی  مەغریب  پاشایەتی 
سەلما-ش وەك ئەندازیارێك كاری لەو كۆمپانیایەدا 

كردووە.
سەرچاوە: پاشكۆی ڕۆژنامەی المدی، 2014/2/11
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خۆی  سەرەكی  هەرە  كاری  وەك  سەردەم  دەزگای 
و  گۆڤارەكان  و  كتێب  چاپكردنی  لە  بریتییە  كە 
دەوڵەمەندكردنی كتێبخانەی كوردی، لە ماوەی دوو 
گۆڤارەكان  دەرچوونی  لە  جگە  ڕاب��ردوودا،  مانگی 
سەردەم،  منداڵی  مانگانەی  گۆڤاری  لە  بریتین  كە 
گۆڤاری سەردەم، گۆڤاری زانستی سەردەم، گۆڤاری 
ئەدەبی سەردەم، چەند كتێبێكی بە چاپ گەیاندووە 
و باڵویكردوونەتەوە. لە خوارەوە هەندێ لەو كتێبانە 
بەسەر دەكەینەوە و تاڕادەیەك ناوەرۆكی كتێبەكان 
دیكە  تەواوی خوێنەرانی  و  گۆڤارەكە  بە خوێنەری 

ئاشنادەكەین.

باڵوكراوەكانی دەزگای 
چاپ و پەخشی سەردەم

ئامادەكردنی: باوكی ڕەهەند



217

وێستگەكان77

تێكشكاو پیاوێكی  
ئەم كتێبە یەكێكە لە ڕۆمانە جوان و بە پێزەكانی 
نووسەری مەغریبی/ فەرەنسی تاهیر بن جەللون. 
فاس  شاری  لە   1944 ساڵی  كە  نووسەرە  ئەم 
لەدایكبووە، سەر بە نەوەی دووەمی ئەو نووسەرە 
دەنووسن.  فەرەنسی  زمانی  بە  كە  مەغریبیانەیە 
كە  ئەوەیە  نووسەرە  ئەم  كێشەكانی  لە  یەكێك 
نەك  دەزانێت  فەرەنسی  نووسەرێكی  بە  خۆی 
ئەدەبەكەی  فەرەنسییەكان  هەرچەندە  مەغریبی، 
ڤیستیڤاڵی  لە  دانانێن.  فەرەنسی  ئەدەبێكی  بە 
جیهانی )زمان و مەنفا( كە ساڵی 2010 لە لەندن 

دڵگران  بەوە  زۆر  جەللون  بن  تاهیر  سازكرابوو، 
كتێبخانەی  بەشی  لە  كتێبەكانی  بینی  كە  بوو 
فەرەنسیدا، لە خانەی )ئەدەبی بیانی( دانرابوون. 
فەرەنسی  زم��ان��ی  ب��ە  ن��ووس��ەرە  ئ��ەم  ڕاس��ت��ە 
دەنوسێت و خەاڵتی )كۆنگۆر(ی فەرەنسی لەسەر 
جیهانی  بەاڵم  وەرگرتووە.  قەدر  شەوی  ڕۆمانی 
لە  بەشێكن  كارەكتەرەكانی،  و  ڕۆمانەكانی  نێو 
دەكەن  كێشانە  لەو  گوزارشت  و  عەرەبی  جیهانی 
كە لە واڵتانی عەرەبیدا بەرقەرارن. هەر بۆ نموونە 
تێكشكاو،  پیاوێكی  ڕۆمانی  ڕووداوەكانی  تەواوی 
ڕۆمانەكە  ڕوودەدات.  دا  مەغریب  واڵتی  لەمڕۆی 
باس لە پەتای گەندەڵی دەكات كە وەك دەردێكی 
عەرەبی  واڵت��ان��ی  زۆری  بەشێكی  لە  كوشندە 
گشتی   بە  خۆرهەاڵتدا  واڵت��ان��ی  و  تایبەتی  بە 

باڵوبووەتەوە.
و  ئەندازیارە  كە  ڕۆمانەكە  سەرەكی  كارەكتەری 
مرۆڤێكی  وەك  دەیەوێ  سەرەتا  )موراد(ە،  ناوی 
كار  گەندەڵی،  پەتای  لە  دوور  و  بێگەرد  و  پاك 
خۆ  ئەم  وەل��ێ  بكات.  جێبەجێ  فرمانەكانی  و 
گەلێك  ڕێگەی  لە  و  نابێت  تاسەر  بەدوورگرتنە، 
گ��ەورەك��ەی  زەری��ا  نێو  دەكەوێتە  ف��اك��ت��ەرەوە، 
تێیدا  هەموان  و  هاتووە  زەریایەك  گەندەڵییەوە، 
ئەو  دەرەوەی  لە  نەماوە  كەسێك  و  مەلەدەكەن 
ئەم  بەاڵم  مابێتەوە.  پاكی  بە  و  بێت  زەریایەدا 
ئەو  بەرگەی  و  نییە  دیكە  ئەوانی  وەك  پیاوە، 
ئەو  نێو  كەوتووەتە  پێیناخۆشە  ناگرێت،  پەتایە 
یەكەم  لەگەڵ  بۆیە  هەر  گەندەڵییەوە،  زەری��ای 
دەروون��ی  ب��اری  گەندەڵیدا،  پ��ارەی  وەرگرتنی 

باڵوکراوەکانی دەزگای 
سەردەم
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سووربوونەوە  دووچ��اری  پێستی  و  تێكدەچێت 
دەبێت و لە هاوسەرەكەی جیادەبێتەوە و ماوەیەك 

لەگەڵ سۆزانییەكاندا كات بەسەر دەبات.
كاراكتەرەكە لە نێوان ئەوەی پاشگەزبێتەوە و لەو 
زەریایە بێتەدەرێ یان زیاتر ڕۆبچێتە ناوی و وەك 
دەوترێ گۆم تا قووڵ بێت مەلەی خۆشە، دێت و 
دەچێت. خوێنەری كورد هەست دەكات ئەم ڕۆمانە 
باس لە كۆمەڵگای كوردی دەكات، كۆمەڵگایەك لە 
ئێستادا یەكێك لە نەخۆشییە هەرە كوشندە و بێ 
چارەسەرەكانی، پەتای گەندەڵییە كە وەك تۆڕێ 
جاڵجاڵۆكە تەواوی جومگەكانی ژیانی تەنیوە. هەر 
بخوێنینەوە  پەرەگرافە  ئەم  پێكەوە  با  نموونە  بۆ 
وێرانەدا،  واڵتە  هاتووە: )لەم   204 لە الپەڕە  كە 
ئەوەی دز بێت، ژیانی پارێزراوە، ئەوەی گەندەڵ 
و بەرتیلخۆر بێت، دەستخۆشی لێ دەكرێ، ئەوەی 
و  دەكرێ  لێ  هەڕەشەی  بێت،  شەریفیش  و  پاك 
دەق  و  دەقا  تەماشا  دەكرێ(.  پێ  سووكایەتیی 
دەڵێی باسی ئەمڕۆی هەرێمی كوردستان دەكات!

لەو  بریتییە  ڕۆمانە،  ئەم  دیكەی  جوانی  خاڵێكی 
كاك  الی��ەن  لە  كە  جوانەی  و  نایاب  وەرگێڕانە 
وەرگێڕانێك  ئەنجامدراوە.  بەرزنجی-یەوە  ئازاد 
یاخود  تێنەگەیەشتن  یان  هەناسەبڕكێ  دووچاری 
گرێ  بێ  كوردی  زمانێكی  بە  و  ناكات  ناڕوونیت 
كتیبە  ئەم  ژمارەی الپەڕەكانی  داڕێژراوە.  و گۆڵ 
242 الپەڕەی قەبارە بچووكە، تیراژی 1000 دانەیە 

و نرخی 4000 دینارە.

تاراكۆڤسكی.. ئەندرێ 
یاداشتەكان ڕۆژانە 

یاداشتە  نووسینەوەی  لە  بریتییە  كتێبە  ئ��ەم 
نووسەر  و  ئەكتەر  و  دەره��ێ��ن��ەر  ڕۆژان��ەك��ان��ی 
و ت��ی��ۆرس��ازی س��ی��ن��ەم��ای ڕووس����ی “ئ��ەن��درێ 
ش��اری  ل��ە   1932 س��اڵ��ی  ت��اراك��ۆڤ��س��ك��ی”ی��ە. 
كوڕی  ب��ووە،  دای��ك  لە  ڕووس��ی��ا  )زفراجییە(ی 
شاعیری ڕووسی “ئارسینی تاراكۆڤسكی”یە. دوای 
ئەوەی دایك و باوكی لەیەكتر جیادەبنەوە، ئەدرێ 
بۆ  دایكی  دەمێننەوە،  دایكی  لەگەڵ  و خوشكێكی 
پەیداكردنی بژێوی ژیانی خۆی و دوو منداڵەكەی، 
هەڵەچنی  ك��اری  چاپخانەیەكدا  لە  ناچاری  بە 
دەكات. تاراكۆڤسكی بە هۆی هەڵگیرسانی جەنگی 
سەرەتایی  خوێندنی  لە  واز  جیهانییەوە،  دووەمی 
دێنێت و دەگەڕێتەوە بۆ گوندەكەی بۆ الی دایكی، 
بەاڵم لەكاتی جەنگەكەدا، ئەم خێزانە ناچار دەبن 
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الی  بۆ  بڕۆن  تاماوەیەك  و  جێبێڵن  بە  ماڵەكەیان 
خزمەكانیان.

ساڵی 1958، واتە لە تەمەنی 26 ساڵیدا، یەكەم 
بریتی  كە  كرد  پێشكەش  خۆی  سینەمایی  كاری 
ناونیشانی )بكوژەكان(  بوو لە فیلمێكی كورت بە 
هیمنگوای-یەوە  ئارنست  چیرۆكێكی  كورتە  لە  و 
وەریگرتبوو. ئەم دەرهێنەرە، لەم كتێبەیدا بە دوور 
سینەما  لە  كاركردنی  چۆنیەتی  لە  باس  درێژی  و 
و ئەو كێشانەی دەكات كە لە كاتی بەرهەمهێنانی 
باس  كتێبەكە  ڕێی.  سەر  هاتوونەتە  فیلمەكاندا 
دەرهێنەرە  ئەم  ساڵی  نۆ  ڕۆژان��ەی  یاداشتی  لە 
هەرە  دەرهێنەرە  لە  یەكێكە  كە  دەكات  ڕووسییە 
و  جیهانی  سینەمای  ب��واری  نایابەكانی  و  مەزن 
لەوانە  دەگمەنە،  و  جوان  فیلمی  چەندین  خاوەنی 
)ئەندرێ ڕۆبیلیف( و )منداڵی ئیڤان( و )ئاوێنە( 
فیلمێكی  دواییان  فیلمەی  ئەم  )سوالریس(،  و 
خەیاڵی زانستییە و لە ڕۆمانی ڕۆماننوسی ڕووسی 
هەمان  كە  وەریگرتووە  لیم”ەوە  “ستانیسالڤ 
كەشتییەوانێكی  لە  باس  و  ڕۆمانەكەیە  ناونیشانی 
لە  ب��ەاڵم  ون��ك��ردووە،  ژنەكەی  دەك��ات  ئاسمانی 
لەو  سەرنجڕاكێشدا  و  سەیر  ڕووداوی  كۆمەڵێ 

هەسارەیە دەیدۆزێتەوە كە بۆی ڕەوانە كراوە.
ئەوە  لەسەر  جەخت  هەمیشە  دەرهێنەرە  ئ��ەم 
دەكاتەوە كە )ڕیتم - ئیقاع - ڕەگەزی سەرەكییە 
كۆمەڵێ  لە  جگە  ئەمە  سینەما(.  دروستكردنی  بۆ 
لەسەر  ئ��ەوەی  و  زەم��ەن  لەوانە  دیكە،  ڕەگ��ەزی 
جێیدەهێڵت.  كارەكتەرەكان  ڕۆح��ی  و  شتەكان 
هێناوە،  بەرهەمی   1975 ساڵی  كە  ئاوێنە  فیلمی 

لە  كاركردنی  بواری  لە  دادەنرێت  وەرچەرخان  بە 
گێڕانەوەی )سرد( سینەمادا، لە الیەنی بیرۆكە و 
بونیادی درامییەوە، بە ئاڵۆزترین فیلمی دادەنرێت. 
لەسەر  “ئەلكسی”  فیلمەكە  پاڵەوانی  چونكە 
شاشەكە دەرناكەوێت، بەاڵم ئێمە دەنگی دەبیسین 
ژیان  لێرەدا  دەبینین.  دەستی  جار  یەك  تەنها  و 
تاریك و ناڕوونە، وەك ئەوەی ژیان كۆپلەیەك بێت 
ونبوودا(ی  زەمەنی  شوێن  بە  )گەڕان  ڕۆمانی  لە 
كاركردنی  ونبوون چەقی  لێرەوە  برۆست.  مارسێل 
فیلمەكانی  سەرەكی  تەوەرەی  و  تاراكۆڤسكی-یە 
و  لەدەستچووە  زەمەنی  گەڕاندنەوەی  دەوری  لە 

زەمەنەیە. ئەو  تۆماركردنی 
لە  باس  درێ��ژی  بە  كتێبەیدا  لەم  تاراكۆڤسكی 
ئەم  دەكات.  دیكەی  فیلمەكانی  و  ئاوێنە  فیلمی 
كتێبە بە زمانێكی كوردی جوان و ڕەوان، لەالیەن 
بە  كراوە  سویدییەوە  لە  قەرەداخی،  دالوەر  كاك 
سینەما  جیهانی  دەتباتە  خوێندنەوەی  و  كوردی 
لە  گرفتەكانی.  و  فیلم  بەرهەمهێنانی  چۆنیەتی  و 
دەردەكەوێت،  بۆمان  كتێبەوە  ئەم  خوێندنەوەی 
سینەمادا  هۆڵەكانی  لە  ئێمە  نییە  ئەوە  هەر  فیلم 
تەماشای  م��ان��دووب��وون  ب��ێ  و  ئیسراحەت  ب��ە 
كاتی  و  هۆڵەكان  دەگاتە  تا  فیلم  بەڵكو  دەكەین، 
بەربەست  و  گرفت  سەدان  و  دەیان  نمایشكردنی، 
و  تاقەپڕوكێنەرە  پیشەسازییەكی  و  دێنەڕێی 
كارێكی زەحمەتە. ئەم كتێبە 375 الپەڕەی قەبارە 
گەورەیە، تیراژی 500 دانەیە و نرخی شەش هەزار 

دینارە.

باڵوکراوەکانی دەزگای 
سەردەم
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جیهانی دووەم... دەسەاڵت و 
دەستڕۆیشتن لە سیستمی نوێی 

جیهانیدا
ئەم كتێبە هەر لە ناونیشانەكەیەوە، وادەكات حەز 
دووەم  جیهانی  بزانی  و  بكەیت  خوێندنەوەی  بە 
دەگرێتەوە.  واڵتگەلێك  چ  و  دەوترێت  كوێ  بە 
واڵتانی جیهانی  و سەرزەمینەكانی  مەملەكەت  ئایا 
دووەم چین و بۆچی ئەو ناوەیان بەسەردا بڕاوە؟ 
ئاخۆ جیاوازییەكانی نێوان جیهانی دووەم و جیهانی 
یەكەم و سێیەم لە چیدایە؟ ئایا خاڵی هاوبەش و 
جیاواز لە نێوان ئەو سێ جیهانەدا هەیە كە تەواوی 
واڵتانی دونیای بەسەردا دابەشكراون. باشە سنوری 
جیهانی دووەم لە كوێوە دەست پێدەكات و بە كوێدا 
تێدەپەڕێت و لە كوێدا كۆتایی پێدێت؟ ئایا جیهانی 
دووەم سەرزەمینێكی چەق بەستووی جێگیرە یان 

ئەو واڵتانەی دەكەونە  ئایا  واتە  لە گۆڕانكاریدایە. 
سنورەدا  لەو  هەر  دووەم���ەوە،  جیهانی  سنوری 
دەمێننەوە، یان دەكرێ پێشبكەون و گەشە بكەن 
و بڕۆنە ڕیزی واڵتانی جیهانی یەكەمەوە، یا ئەوەتا 
پاشەكشە دەكەن و دەدەنە دواوە و دەكەونە ڕیزی 

واڵتانی جیهانی سێیەمەوە.
كاتی  ل��ە  ك��ە  پرسیارانەیە  ل��ەو  كۆمەڵێ  ئ��ەوە 
دەست  وەاڵمەكانیمان  كتێبەكەدا،  خوێندنەوەی 
دەكرێ  و  زانیاری  لە  پڕە  كتێبە  ئەم  دەكەوێت. 
خوێنەر  بكرێت.  تەماشا  ئینسایكلۆپیدیایەك  وەك 
و  دانیشتووە  خۆیدا  ماڵەكەی  گۆشەیەكی  لە 
هەندێ  نێو  لە  زانیاری  پڕ  كۆتایی  بێ  گەشتێكی 
نزیكەوە  لە  و  دەكات  گەردونەدا  ئەم  واڵتانی  لە 
لە چۆنیەتی دروستبوون و كەلتوور و فەرهەنگیان 
وەك  واڵتانی  دەبێت  ئەوە  ئاشانی  شارەزادەبێت. 
و  ئۆزبەكستان  و  لیبیا  و  ڤێتنام  و  كازاخستان 
چ  بە  و  چۆن  دیكە،  واڵتی  چەندین  و  كۆڵۆمبیا 
ئابوری  و  واڵت  بەڕێوەبردنی  سیاسەتی  شێوەیەك 
و فەرهەنگیان دادەڕێژن. تا الپەڕەكانی ئەم كتێبە 
كێشانە  و  قەیران  لەو  زیاتر  هەڵبدەیتەوە،  زیاتر 
تێدەگەیت كە لە مڕۆدا بەرۆكی زۆرێك لەو واڵتانەی 
سێ  تێدەگەیت،  الپەڕەكاندا  دووتوێی  لە  گرتووە. 
ئەوروپای  و  ئەمریكا  وات��ە  جیهان،  زلهێزەكەی 
توانا  ڕێگایەك،  چ  بە  و  چۆن  چین،  و  خۆرئاوا 
ئابورییەكانی  و  سەربازی  و  ماددیی  زەبەالحە 
سێیەم،  جیهانی  واڵتانی  ڕاكێشانی  بۆ  خۆیان، 
ڕكێفی  ژێر  بیانهێننە  دەیانەوێ  و  گەڕ  خستووەتە 
خۆیانەوە. ئەگەر واڵتانی جیهانی یەكەم بریتیبێت 
كۆمپانیا  و  پێشكەوتوو  و  سەرمایەدار  واڵتانی  لە 
زەبەالحە فرە ڕەگەزەكان، هەروەها ئەگەر واڵتانی 
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جیهانی سێیەم بریتیبێت لە واڵتانی دواكەوتوو یان 
ئەو واڵتانەی تازە لەسەر ڕاستە ڕێگای گەشەكردن 
جیهانی  واڵتانی  دەبێ  ئاخۆ  ئەی  پێشكەوتنن،  و 
لەو  كام  لە  زیاتر  و  واڵتگەلێكبن  جۆرە  چ  دووەم 
دیدگای  پێی  بە  نزیكترن؟  دیكەوە  جیهانەی  دوو 
لە  دووەم  جیهانی  واڵتانی  كتێبەكە،  نووسەری 

نێوان ئەو دوو جیهانەی دیكەدا دێن و دەچن. 
لە هندستان  پاراگ خان كە  كتێبە  ئەم  نووسەری 
لەدایك بووە و یەكێكە لە نووسەرە گەنجەكانی ئەم 
پڕ   2008 ساڵی  لە  كتێبەی  ئەم  و  سەردەمەمان 
فرۆشترین كتێب بووە. گۆڤاری )Esquire( لە 
لیستێكدا ناوی 75 كەسی نووسیووە كە كاریگەریان 
لەسەر سەدەی بیست و یەك هەبووە، یەكێك لەو 
كاك  لەالیەن  كتێبە  ئەم  بووە.  خانا  پاراگ  ناوانە 
هەڵكەوت عەبدوڵاڵ سەركەوتووانە كراوە بە كوردی. 
لە 551 الپەڕەی قەبارە گەورە پێكهاتووە، تیراژی 

600 دانەیە و نرخی هەشت هەزار دینارە.

ڤیكۆنتی دوولەتبوو
نایابەكانی  و  دانسقە  كارە  لە  یەكێكە  ڕۆمانە  ئەم 
كالڤینۆ(،  )ئیتالۆ  ئیتالی  ن��اوداری  ڕۆماننوسی 
نووسەرەكانی  بەناوبانگترین  لە  یەكێكە  كالڤینیۆ 
سەدەی بیستەم، ساڵی 1923 لە كوبا و لە شاری 
لەگەڵ  منداڵی  بە  ه��ەر  و  لەدایكدەبێت  هاڤانا 
لە  گەنجییەتی  ماوەی  ئیتالیا.  دێنە  خێزانەكەیان 
شاری سان ریمۆی ئیتالی بەسەردەبات، لەو كاتەدا 
دژ  دەكات  ئیتالیا  ڕزگاركردنی  جەنگی  بەشداری 
بە فاشیزم و نازیزم. لە ژیانیدا چەنیدن سەفەر و 
گەشتی ئەنجامداوە و واڵتگەلێكی زۆری دیوە، بەاڵم 
هەمیشە دڵی بە ئیتالیا كراوەتەوە، ساڵی 1985 لە 

شاری سینای ئیتالیا كۆچی دوایی دەكات. بایەخ و 
گرنگی ئەم نووسەرە دوای جەنگی جیهانی دووەم 
دەردەكەوێت و دەبێتە ناوێكی پرشنگداری دونیای 

ئەدەب و نووسین.
دەگێڕێتەوە،  جەنگێك  بەسەرهاتی  ڕۆمانەی  ئەم 
و  بڕین  و  كوشت  لە  باس  گێڕانەوەیەدا  لەم  بەاڵم 
گرمەی  و  تۆپ  دەنگی  لە  باس  ناكات،  ماڵوێرانی 
لە  باس  ناكات،  چۆڵ  و  چەك  تەقەی  و  ناپاڵم 
كەوتنەوەی ئاگر و سوتاندن و ئاوارەبوونی دەیان 
لە جەنگەكانی  ناكات كە  و سەدان هەزاران كەس 
پاڵەوانی  ج��ەن��گ��ەدا  ل��ەم  ڕوودەدەن.  دی��ك��ەدا 
دەڕوات  تێرئالبا”  مێداریۆ  “قیكۆنت  ڕۆمانەكە 
توركەكان،  بە  دژ  جەنگی  لە  بەشداریكردن  بۆ 
هۆی  بە  جەنگەكە،  گۆڕەپانی  دەگاتە  كە  هەر 
موشەكێكەوە، بە درێژی، واتە لە تەوقی سەریەوە 

باڵوکراوەکانی دەزگای 
سەردەم
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و  یەكسانەوە  لەتی  دوو  بە  دەبێت  پێی،  بنی  بۆ 
زەمەنی  لێرەوە  دەڕوات.  بەالیەكدا  تەی  لە  هەر 
ڕۆمانەكە و ڕووداوەكانی، باس لە گەشتی ئەو دوو 
لەتە دەكەن، لەتێكیان گوزارشتە لە خێر و چاكە و 
ئەوی دیكەیان گوزارشتە لە خراپە و شەڕانگێزی. 
ئاخۆ ئەم دوو لەتە چۆن و بە چ شێوەیەك مامەڵە 
ئایا  دەك��ەن؟  دیكەدا  مرۆڤەكانی  لەگەڵ  لەگەڵە 
دەتوانن  دیكە،  مرۆڤەكانی  وات��ە  دیكە،  ئەوانی 
خۆیان لەگەڵ مرۆڤێكی لەتدا بگونجێنن؟ ئایا ئەم 
حاڵەتە فەنتازییەی لەتبوونی مرۆڤێك، دواجار چی 
نێوان  ملمالنێی  پێدێت؟  كۆتایی  چۆن  و  دێت  لێ 
تەواو  كوێدا  لە  و  دەگات  كوێ  بە  لەتە  دوو  ئەم 
دەبێت؟ ئایا ئەم دوو لەتە دواجار یەكدەگرنەوە و 
یان  دەكەنەوە،  دروست  پێشتر  تەواوەكەی  مرۆڤە 
بە  هەریەكەیان  و  دەمێننەوە  لەتكراوی  بە  وا  هەر 

جیا لەوی دیكەیان ژیانی دەگوزەرێنێ؟
لەكاتی  پرسیارن،  كۆمەڵێ  ئەوانە  ڕاستیدا  لە 
ڕۆمانەكەدا  الپەڕەكانی  هەڵدانەوەی  و  خوێندنەوە 
كۆتایی  لە  تەنها  بەاڵم  دەپەڕنە خەیاڵی خوێنەر، 
دێڕی  دواهەمین  خوێندنەوەی  لەگەڵ  و  ڕۆمانەدا 
دەستدەكەوێت.  تەواوەتیت  وەاڵمی  ڕۆمانەكەدا، 
هەست  دەب��ی��ت،  ت��ەواو  خوێندنەوەی  لە  كاتێ 
و  فەنتازیا  پڕ  واقیعێكی  و  دونیا  نێو  لە  دەكەیت 
خەیاڵدا بوویت، وەلێ فەنتازیا و خەیاڵێك كە هیچ 
دوور نییە لە واقیعی ژیانی ڕۆژانەی مرۆڤەكانەوە. 
ئەم  ئینسانی  لە  باس  ڕۆمانەكە  سەرەكی  كرۆكی 
سەردەمە دەكات كە لە ناوەوەی خۆیدا، لە قوواڵیی 
كە  كوشندە  دابەشبونێكی  بووە،  دابەش  ناخیدا، 
خۆیدا  تایبەتەكانی  بەرژەوەندییە  بەشوێن  تەنها 
ڕادەكات، لەم پێناوەشدا ئامادەیە نەك دوو لەت، 

بگرە خۆی بكات بە چەندین لەتەوە و هەر لەتەش 
بڵێن  ماوەتەوە  دواجار  بكات.  ڕەفتار  جۆرێك  بە 
لەالیەن  و  فەرەنسییەكەیەوە  دەقە  لە  كتێبە  ئەم 
وەرگێڕی بە توانا “ئەحمەدی مەال”وە سەركەوتوانە 
و بە بە زمانێكی پاراو كراوە بە كوردی. ژمارەی 
بچووكە،  الپ��ەڕەی   170 كتێبە  ئەم  الپەڕەكانی 

تیراژی 1000 دانەیە و نرخی سێ هەزار دینارە.

ڕوونبێژی لە شیعری )مەحوی(دا
ئەم كتێبە كە لە بنچینەدا نامەی ماستەرە لەسەر 
ڕەوانبێژی لە شیعری )مەحوی(دا. بێگومان مەحوی 
یەكێكە لە شاعیرە هەرە ناودارەكانی نەتەوەكەمان 
لە  دەگمەنانەی  لەو شاعیرە كالسیكییە  یەكێكە  و 
ئێستاشدا ئامادەییەكی گەورە و بەرچاوی هەیە و 
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جوانی  لە  پڕن  و  زیندوویەتی  لە  پڕن  شیعرەكانی 
و لە سەرسوڕمان. گەرچی زیاد لە دوو سەد ساڵ 
بەسەر شیعرەكانی ئەم كەڵە شاعیرەدا تێپەڕیووە، 
كەچی تا بێت گەشتر و جوانتر دەردەكەون و تابێت 
لە  زیاتر  تابێت  و  دەبێت  زیاتر  و  زیاتر  خوێنەری 

كاری گۆرانی و میلۆدیدا بەكاردێت.
ئەم زیندوومانەوەی شیعری مەحوی، ئەوە وایكردووە 
كاری  و  بدەنەوە  لێ  ئ��اوڕی  زانكۆ  خوێندكارانی 
دەرچونیان.  تێزی  بابەتی  بیكەنە  و  بكەن  لەسەر 
ئەم كتێبەی بەردەستمان هەوڵێكی هێجگار جوانی 
یەكێك  كە  حسێن”ە  سلێمان  فەقێ  “هەژار  بەڕێز 
مەحوی  شیعری  زەحمەتەكانی  و  قورس  الیەنە  لە 
دانەری  ڕەوانبێژییە.  مەسەلەی  ئەویش  گرتووە، 
ئەم كتێبە بۆ دەرخستنی ڕەوانبێژی الی مەحوی، 
گەشتێكی گەورەی بە نێو ئەو تیۆرە و چەمكانەدا 
كردووە كە پەیوەستن بە رەوانبێژییەوە، ئا لێرەوە 
بەشی یەكەمی كتێبەكەی بۆ مەسەلە تیرۆرییەكان 
بۆ  باشە  كارئاسانییەكی  ئەمەش  كردووە،  تەرخان 
خوێنەر تا سەرەتا لە زاراوەی ڕوانبێژی و مێژووی 

بیانیدا  و  عەرەبی  دونیای شیعری  لە  سەرهەڵدانی 
لە  ڕەوانبێژی  دونیای  نێو  بڕواتە  پاشان  تێبگات، 
شیعری كوردیدا بە گشتی و لە شیعری )مەحوی(

دا بە تایبەتی.
و  ش��ی��ك��ردن��ەوە  ب��ە  دەوڵ���ەم���ەن���دە  كتێبەكە 
لە  ڕەوانبێژی  مەسەلەی  وردی  لێكدانەوەیەكی 
شیعری ئەم شاعیرە كالسیكییە نەمرەماندا. لەگەڵ 
خوێندنەوەی كتێبەكە، تابێت گەورەیی و شارەزایی 
و  دەردەكەوێت  بۆ  مەحوی-مان  دەستڕەنگینی  و 
شیعری  بەرفراوانی  و  پان  جیهانی  ئاشنای  زیاتر 
مەحوی  باشتری  ناساندنی  دەبین.  شاعیرە  ئەم 
سەرەكی  ه��ەرە  خاڵی  كتێبەوە،  ئەم  ڕێگەی  لە 
كتێبەكەیە و دەرخستنی هونەری نووسینی شیعرە 
الی مەحوی. ئەم كتێبە دەروازەیەكی زۆر باشە بۆ 
ئاشنابوون بە جیهانی ئەم شاعیرەمان كە یەكێكە 

لە لووتكە بەرزەكانی شیعری كوردی.
الپ��ەڕەی   218 كتێبە  ئ��ەم  الپەڕەكانی  ژم��ارەی 
هەزار  سێ  نرخی  و  دانەیە   500 تیراژی  بچوكە، 

دینارە.


	1-53
	54-71
	72-149
	150-167
	168-203
	204-223

