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كَوشكى  لة   ،)1( ثَيدا  ئاماذةمان  ثَيشرت  وةك  بِرواية،  ئةم 
لةوَيش  هةر  ِراطةيةنرا،  مةراكيش  ئةملووةحيدينةكانى 
كة  بيستى  طةنج  ثياوَيكى  ديكةدا  كةسى  هةندَيك  لةثاَل 
طرنطيى بة سةرجةم ثرسيارةكانى زانست دةدا: ئةبولوةليد 
ئينب روشد، كة لة ئةوروثا بةزَوريى بة ئاظَيوَيس ناسراوة 
)1198 مردووة(. رَيطةى ذيانى ئينب روشد هةندَيك تةريبى 
بَو ِرةوتى ثَيطةيشتنةكةى ئينب توفةيل هةبوو: ئةميش لة 
باكورى  بَو  هاتبوو  كَوردَوباوة(  لة  ئةم  )بةآلم  ئيسثانياوة 
ثَيطةيةنرابوو   ثزيشكيدا  لة  هةروةها  ئةميش  ئةفريقا، 
ديراسةى  بة  خَوى  و  بوو  و(   – )قازى  دادوةر  هاوكات  و 
فةلسةفةوة خةريك كردبوو. جطة لةمة ئينب روشد دةستى 

كة  ئةوة  بَو  توفةيلة  ئينب  ثَيشنيارةكةى  نووسةر  مةبةستى   )1
ثةرضةكردار بةرانبةر بة فةلسةفةى ئينب سينا بنوَينرَيت: ئينب توفةيل 
نةيدةويست وةك غةزاىل ِرةخنة لة فةلسةفةى ئينب سينا بطرَيت، ئةو 
هةروةها نةيدةويست وةك ئينب باجة بطةِرَيتةوة بَو فةلسةفةى فارابى، بة 
ثَيضةوانةوة ئينب توفةيل لةو بِروايةدا بوو كة دةشَيت كَوتَيزَيك لةنَيوان 
بِروانة: سةرضاوة، ال  مةبةستةكانى ئينب سينا و غةزاليدا ضَيبكرَيت، 

.69

فةلسةفةى  )راظ��ة/ش��ةرح(ى  كَومَينتار  نووسينى  داي��ة 
ئةِريستَوتَيليس - ثَيدةضَيت ئينب توفةيل ئامادة نةبووبَيت 
ئةم ئةركة وةربطرَيت و بَوية ثَيشنيارى بَو سولَتان كردبَيت، 
ئةمة  طةجنةكةى. سةربارى  هاوثيشة  بة  بدات  ئةركة  ئةو 
بةدةطمةن دةشَيت ئةم دوو هزرظانة لةتةك يةكرتيدا بةراورد 
بكرَين، ضونكة تَيِوانينى ئينب روشد  تةواو جياواز بوو لة 
فةلسةفة،  مَيذووى  و  فةلسةفة  بَو  توفةيل  ئينب  تَيِوانينى 
بَوية بَو ِرَيطةيةكى ديكة دةطةِرا تاكو زانستى فةلسةفةيى 
دانوستاندنةكانى  بةِرَيى  كة  دةربهَينَيت  طَيذةلَووكانة  لةو 

سةدةى يازدةيةم و دوازدةيةمةوة خزابووة نَيويانةوة.
بة  ِرَي  داخَو  كة  دةردةكةون  ثرسيارةدا  لةو  جياوازييةكان 
مرَوظ درابَيت بفةلسةفَينَيت؟ ئةم ثرسيارة واديارة بة هيض 
شَيوةيةك ئينب توفةيلى بة خَويةوة خةريك نةكردبوو، بةآلم 
ئينب روشد بة جيددى وةريطرت و تةنانةت ئيشَيكى خَوى 
بِرياردةر(  )لَيكَولَينةوةى  ئةملةقال«  »فةسَل  ناونيشانى  بة 
بَو تةرخان كرد. ئَيمة طةرةكة ئةم ناونيشانة بة واتاى وشة 
وةربطرين، ضونكة ئينب روشد نايةوَيت خَوى لةم تَيكستةدا 

نووسینی: ئولریش رودۆلف
و. لە ئەڵمانییەوە:  كاوە جەالل

ئيبن روشد
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فةلسةفةيى  ئةرطومَينتى  بة  ئةوةى  بَو  بكات  تةرخان 
بةرطرى لة ئيدَيكانى بكات، ئةو بة ثَيضةوانةوة دةيةوَيت 
بةوة بضةسثَينَيت  بِريارَيكى ياسايى )شةرعى( سةبارةت 
ياساى  لة  لَوجيك  و  فةلسةفة  دي��راس��ةى  داخ��َو  »ك��ة 
ثَيشنيار  كرابَيت،  ياساغ  بَيت،  ثَيدرا  ِرَيى  )ئايينيية(وة 

كرابَيت يان زةروورى بَيت«.
كة  قورئان  بَو  دةطةِرَيتةوة  مةبةستة  ئةم  بَو  روشد  ئينب 
قورئاندا  لة  و  ئيسالميية  ياساى  سةرضاوةى  طرنطرتين 
تَيِوانينتان  كة  »ئَيوة  دةبينَيتةوة:  ضةشنة  بةم  طَوتةى 
 ،)2 ئايةتى   ،59 )سورةتى  بهزرَين«  هةروةها  هةية، 
)خودا(  دةسةآلتداريى  لة  نةيانِروانى  ئةوان  »ئايا  يان: 
سةراثا  خودا  كة  ئةوةش  لة  و  زةوي��دا  و  ئامسان  بةسةر 
ئةم   .)2()185 ئايةتى   ،7 )سورةتى  خولقاندوويةتى؟« 
وما خلق اهلل من  واالرض  السموات  ينظروا  فى ملكوت  مل   أو   )2
شىء ... )بة كوردى: »ئايا بَو سةرجنيان نةداوة لةو هةموو دةسةآلتة 
طةورةيةى خودا لة ئامسانةكان و زةويدا و ئةو هةموو شتانةى كة خودا 

بةديهَيناون؟«. بِروانة: بورهان حمةمةد ئةمني، تةفسريى ئاسان.

طَوتانة لة ِروانطةى ئينب روشد بةلَطةن بَو ئةوة، كة ثَيوستة 
مرَوظان لةبارةى ِرَيكخراوى جيهان و بنةِرةتى خودى خَويان 
بهزرَين، بةلََي زَورتر لةمةش، ئةوان طةرةكة ئةم لَيهزرينة 
هةروةها  قورئان  ضونكة  بدةن،  ئةجنام  شَيوة  ضاكرتين  بة 
بكة  بانطةواز  ئيماندار(  ئةى  حمةمةد،  »)ئةى  دةبَيذَيت: 
و  حيكمةت  بة  ثةروةردطارت  رَيبازى  و  بةرنامة  بَو الى 
)بَو  بةجَي  و  جوان  ئامَوذطارى  و  هةندَيك(  )بَو  دانايى 
بة جوانرتين شَيوة  تر( و طفتوطَو و موجادةلة  هةندَيكى 
كتَيبةكان(،  خاوةن  بةتايبةتى  تردا  هةندَيكى  )لةطةَل 
 »... زاناية  خَوى  هةر  ثةروةردطارت  بةِراستى  ضونكة 
ضاكرتين  لَيةدا  بةآلم   .)3()125 ئايةتى   ،16 )سورةتى 
جَورى هزرين ئةوةية كة سةرةجنامةكةى شياوى سةملاندنة، 

بة  قورئان  دةربِرينةكةى  ثَيشوو.  سةرضاوةى  هةمان  لة  سيتات   )3
عةرةبى:

هى  بالتى  وجادهلم  احلسنة  واملوعظة   باحلكمة  ربك  سبيل  اىل  »ادع 
احسن ...«.

ئةرطومَينتةكانى ئينب روشد كة 
لةم نووسينةدا دةردةبِررَين، 
شايانى سةرجنن، ضونكة لةسةر 
ضةند ئاستَيكى جياواز دةبزوَين. 
ئةو لة اليةك هَيشةكانى غةزاىل 
ِرةت دةكاتةوة، بةآلم لة اليةكى 
دى ِرةخنة لة فةيلةسوفانى 
ثَيش خَوى دةطرَيت )لة ثَيش 
هةموويانةوة لة ئينب سينا(. 
بة ديدى ئينب روشد طرميانة 
سادةكانى ئةو فةيلةسوفانة بوون 
بة هَويةك بَو ئةوة كة فةلسةفة 
نةسازى )تناقض( لة خَو بطرَيت 
و لَيةشةوة شياو بَيت هَيشى 
بكرَيتة سةر

ئولریش رودۆلف
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ئةمة هزرينةش فةلسةفةية كة بة ثَيضةوانةى زانستةكانى 
ديكةوة بةتايبةتى ِروو لة زانستى ثَيوةرى )ئةِريستَوتَيلى( 
ئينب  لَيهزرينةكانى  سةرةجنامى  يةكةم  كةواتة  دةكات. 
روشد ئةوةية، كة قورئان )و بةمةش شةريعةت( نةك تةنيا 
)واجب(  فرمان  وةك  هةروةها  بةلَكو  دةكات،  ثَيشنيار 
ِرَينوما بَو ئةوة دادةنَيت، كة مرَوظان خَويان بة فةلسةفةوة 

خةريك بكةن.
بَيطومان ئةم فرمانة هةموو مرَوظان لة هةمان شَيوازدا 
ناطرَيتةوة، واتا ئينب روشديش بة هةمان شَيوةى هزرظانانى 
مرَوظاندا  جوداى  طرووثى  نَيوان  لة  جياوازى  خَوى  ثَيش 
دةكات. هةندَيك مرَوظ لة بورهانةكانى فةلسةفة تَيدةطةن، 
ديالَيكتيكى  ئةرطومَينتة  لة  تةنيا  ديكة  هةندَيكى 
لة  هَوية  ئةم  لةبةر  و  تَيدةطةن  ِرةوانبَيذييةكان  يان 
بةدةركراون.  فةلسةفاندن  بَو  قورئان  داواكارييةكةى 
سةربارى ئةمة دةربِرينةكةى ئينب روشد وةك تةحةدايةك 
واتايةكى  هةروةها  دةربِرينة  ئةم  ضونكة  دةمَينَيتةوة، 
ئةوتَو دةطةيةنَيت، كة فةلسةفة فرمانَيكة )واجبَيكة( بَو 
هةموو ئةو كةسانة كة زةينَيكى شكَوفةكردوويان هةية. 
بةآلم طةر ئينب روشد بةِراستى بييةوَيت ئةم فرمانة وةك 
دةرةجنام لة قورئانةوة بباتةوة، ئةوا دةبَيت ِروونيبكاتةوة 
تَومةتى  منوونة غةزاىل(  )بَو  ديكة  نووسةرانى  بَوضى  كة 
لةم  نووسةرانةش  ئةو  و  فةيلةسوفةكان  ثاَل  دةدةنة  كوفر 

تَومةتةدا بة هةمان شَيوة ثشت بة قورئان دةبةسنت.
»فةسَل ئةملةقال« لةسةر ئةمةش وةآلمَيكمان ثَيدةدات، 
بةآلم ئةم وةآلمة ئَيستا ضيدى لة لَيهزرينَيكى ياساييةوة 
بة  س��ةب��ارةت  تَيِوانينَيكةوة  لة  بةلَكو  دةرناضَيت، 
روشد  ئينب  قورئان.  )تةفسيى(  ِراظ��ةى  ثرنسيثةكانى 
ناتوانَيت  )امل��رء(  مرَو  كة  ِرايدةطةيةنَيت،  بةجةختى 
تَيبطات،  ثيَوز  نووسراوى  لة  شَيواز  تاكة  يةك  لةسةر 
لة خَو  بةلَكو نووسراوى ثيَوز سَي جَورى جياوازى طَوتة 
راظةكارييانة  دةرضةيةكى  داواى  يةكةيان  هةر  و  دةطرَيت 

دةكات: 1( كَومةلََيك ئايةت هةية كة لةنَيو خَويةوة ِروون 
و ئاشكراية و مرَو دةتوانَيت ض بة دةسوَيذةكانى بورهان 
بةِروونى  ِرةوانبَيذى  و  ديالَيكتيك  دةسوَيذةكانى  بة  ض  و 
لَييتَيبطات؛ منوونةيةك بَو ئةم كَومةلَة ئايةتة بريتيية لةم 
ِرستةية: »هيض خودايةك جطة لة ئةلاَل نيية«؛ ئةم ِرستةية 
مةجازي  ِراظةى  نابَيت  بَوية  ِرَوشنة،  يةكَيك  هةموو  بَو 
دوورخبرَيتةوة.  واتاكةى  لة  بةزَور  رَييةوة  بةو  و  بكرَيت 
بةطوَيرةى  كة  هةية  ئايةت  ديكةى  كَومةلََيكى   )2
فَورمولةكردنى روالَةتى بة هةمان شَيوةى كَومةىَل يةكةم 
ِروون و ئاشكراية، بةآلم ثَيويستة مرَوظانى سادةش بة واتاى 
منوونة  بَو  تَيِوانينة  ئةم  لَييتَيبطةن؛   )wörtlich( وشة 
ئةم ِرستةية دةطرَيتةوة: „خوداى ميهرةبان بةسةر تةختى 
ئايةتى   ،20 )سورةتى  وةستاوة“  خَويةوة  فةرمانِرةوايى 
5(4(. ئةم ِرستةية وا ثيشانى زَورينةى ئيماندارانى دةدات 
كة هةروةك خودا وةك ثاشايةك لةسةر تةخت دانيشتبَيت، 
دةربِرينَيكى بةم ضةشنةش لةتةك تَيطةيشتنى ئةواندا بَو 
مةعريفةى  خاوةنى  كَي  بةآلم  يةكدةطرَيتةوة،  دةسةآلت 
ناجةستةيية،  خودا  كة  دةزانَيت  كةسة  ئةو  بَيت،  باآلتر 
ئةو  بَوية  بكرَيت،  ثابةند  شوَينَيكةوة  بة  ناشَيت  كةواتة 
كة  دةزانن  هةية،  زةينَيكى شكَوفةكردوويان  كة  كةسانة 
شَيوةيةكى  بة  قورئان  ضةشنةى  بةم  ئايةتَيكى  دةبَيت 
مةجازى ِراظة بكرَيت. 3( لة كَوتاييدا كَومةلََيكى ديكةى 
ئايةتى قورئان هةية، بةآلم لة حالَةتى ئةم جَورة ئايةتانةدا 
ديار نيية كة داخَو مرَو بة واتاى وشة يان لة مةغزايةكى 
جَورة  ئةم  منوونةى  ناسراوترين  تَيبطات.  لَييان  مةجازيدا 
ئايةتانة طَوتةكانن لةبارةى زيندووبوونةوة. ئَيمة ناتوانني 
ئَيمة  ضونكة  بثشكنني،  سةملاندندا  واتاى  لة  طَوتانة  ئةم 
سووك و ئاسان نازانني كة بة ض شَيوةيةك زيندووبوونةوةكة 
ِرَوذان  لة  ِرَوذَيك  تاكةكةسيى؟(  هَوشةكيي؟  )جةستةيي؟ 
العرش  على  »الرمحن  عةرةبى:  بة  ثَيشوو.  سةرضاوةى  هةمان   )4

استوى«.
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ئايةتانةدا  جَورة  ئةم  حالَةتى  لة  روشد  ئينب  دةدات.  ِروو 
جةخت لةوة دةكات، كة زانايان دةتوانن ثابةندبن ثَييانةوة 
كام  هيض  ضونكة  بكةن،  جياواز  بَوضوونى  نوَينةرايةتيى 
بة ئةرطومَينتى  تيَورييةكةى خَوى  ناتوانَيت  زانايانة  لةو 
كةس  هيض  نابَيت  بَوية  و  بكات  مسَوطةر  بورهانى 
زانايةك  طةر   – بكرَيت  تةكفي  بَوضوونةكانييةوة  بةهَوى 
كارةيدا  لةو  ئةوا  وةربطرَيت،  ضةشنة  بةو  هةلَوَيستَيكى 
نكَوىَل لة خودى بنةماكةى ئيمان دةكات )واتا لة حالَةتى 
ئةم منوونةيةدا نكَوىَل لة هةقيقةتى زيندووبوونةوة دةكات( 
و بةمةش دذبَيذيى يةكَيك لة بنةماكانى ئيسالم دةكات.

ثَيويست  بةقةد  قورئانيش  ِراظةى  بَو  روشد  ئينب  كةواتة 
خَوى  ئةو  كة  ئةوةندة  هةر   - دادةنَيت  كاركردن  فةزاى 
تةنانةت  ق��ورئ��ان  ِراظ���ةى  ب��ةلَ��َي  ثَييةتى.  ثَيويستى 
و(  ياساييةكانى )شةرعييةكانى -  لَيهزرينة  سةرةجنامى 
كة  دةِراستَينَيت،  بِروايةش  ئةو  و  دةكات  مسَوطةر  ئةو 
طةر هاتوو طَوتةكانى نووسراوى ثيَوز ِراست ِراظة بكرَين، 
بةآلم  يةكدةطرنةوة،  فةلسةفةييةكاندا  تَيزة  لةتةك  ئةوسا 
نابَيت  هَويةك  هيض  ئيرت  ئةوسا  بَيت،  ئاوها  ئةمة  طةر 
كةسَيكيش  طةر  بكرَين،  لَومة  فةيلةسوفةكان  ئةوةى  بَو 
بَيطومان  ئةم كارة بكات، ئةوا بةسةهوودا ضووة. ئةمة 
غةزاليش دةطرَيتةوة، كة لة نووسينةكةيدا بة ناونيشانى 
»تةهافوت ئةلفالسفة« طوتبووى، طواية فةيلةسوفةكان لة 

بيست ثنتدا بةهةلَةداضوون.
ثيشاندانى ئةم سةهووة دووةم ئةركى طرنطة و ئينب روشد 
دةيةوَيت ئةميش بةجَيبطةيةنَيت. ئةو لة بنةِرةتدا دةبوو 
كة  تانوتانة  ئةو  لةسةر  ضونكة  بدات،  ئةجنام  ئةركة  ئةم 
لة » تةهافوت ئةلفالسفة«دا درابوون، نة ئينب باجة )كة 
ثَيدةضَيت تَيكستةكةى نةناسيبَيت( و نة ئينب توفةيل )كة 
بة  طرنطيى  هارمَونيدا  ِراطرتنى  ثَيناوى  لة  بَو  ثَيدةضَيت 
شَيوةيةكى  بة  ثةرضةكرداريان  نةدابَيت(،  تَيكستةكة 
طوجناو ثيشاندابوو. بةآلم ئينب روشد جياواز بوو لة ئةوان، 

لةدذى  ضةشنة  بةو  هَيشَيكى  ناشَيت  كة  دةيزانى  ئةو 
فةلسةفة ثشتطوَي خبرَيت و ِراظة نةكرَيت، بَوية سةبارةت 
نووسى  وةآلمَيكى  و  وةرطرت  هةلَوَيستى  تَومةتانة  بةو 
لةم  روشد  ئينب  ئةلتةهافوت«.  »تةهافوت  ناونيشانى  بة 
و  غةزاىل  تانوتةكانى  سةرجةم  دةكاتة  ِروو  نووسينةدا 

هةوَل دةدات هةلَيانبووةشَينَيتةوة.
نووسينةدا  ل��ةم  ك��ة  روش��د  ئينب  ئةرطومَينتةكانى 
ضةند  لةسةر  ضونكة  سةرجنن،  شايانى  دةردةب��ِررَي��ن، 
هَيشةكانى  اليةك  لة  ئةو  دةبزوَين.  جياواز  ئاستَيكى 
لة  ِرةخنة  دى  اليةكى  لة  بةآلم  دةكاتةوة،  ِرةت  غةزاىل 
فةيلةسوفانى ثَيش خَوى دةطرَيت )لة ثَيش هةموويانةوة 
سادةكانى  طرميانة  روشد  ئينب  ديدى  بة  سينا(.  ئينب  لة 
فةلسةفة  كة  ئةوة  بَو  هَويةك  بة  بوون  فةيلةسوفانة  ئةو 
بَيت  شياو  لَيةشةوة  و  بطرَيت  خَو  لة  )تناقض(  نةسازى 
دةيةوَيت  هاوكات  روش��د  ئينب  س��ةر.  بكرَيتة  هَيشى 
ِرةوايةتى بة تراديسيَونى فةلسةفةيى بداتةوة و بَوية زَور 
مةبةستَيتى فةلسةفة لةدذى هةموو تانوتةكانى غةزاىل 
تَيِوانينةية،  ئةو  تانوتةكانى غةزاىل  ثوختةى  بثارَيزَيت. 
كة طواية فةيلةسوفةكان بَيئيمانى )كوفر( بآلودةكةنةوة، 
ِرادةطةيةنن:  تَيِوانينانة  جَورة  ئةم  ئةوان  طواية  ضونكة 
»تةهافوت  يةكةمى  )بةشى  جيهان  ئةزةلييةتى   )1
تاكة  طشيت  شَيوةيةكى  بة  تةنيا  خوا   )2 ئةلفالسفة«(، 
لةش،  بة  نةك  مرَوظ  )بةشى 13(، 3(  دةناسَيت  شتةكان 

بةلَكو تةنيا بة دةروون زيندوو دةبَيتةوة )بةشى 20(.
دةطةِرَينَيتةوة،  تَومةتانة  ئةم  توندي  بة  زَور  روشد  ئينب 
جَييةكدا  هيض  لة  قورئان   )1 ئةرطومَينتانة:  بةم  ئةويش 
نابَيذَيت، كة جيهان لة هيضةوة )من العدم( خولَقَينراوة و لة 
ِرةوتى كاتدا هاتَوتة ئاراوة. طةر لة قورئاندا هةر طَوتةيةك 
طَوتانة  ئةو  ئةوا  هةبَيت،  جيهان  بنةِرةتى  بة  سةبارةت 
بةزَوريى ئاماذةن بَو ئةوة، كة مرَو ثَيويستة بَو هاتنةئاراى 
جيهان طرميانةى ئةستويةكى )مادةيةكى( ئةزةلي بكات؛ 
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هةر بةم شَيوةية لة سورةتى 11، ئايةتى 7، هاتووة: »هةر 
شةش  ماوةى  لة  زةويى  و  ئامسانةكان  كة  خودايةية  ئةو 
فةرمانِروايةتيةكةى  تةختى  كاتَيك  كرد،  دروست  ِرَوذدا 
بةسةر ئاوةوة بوو ...«)5(. بةآلم ئةم جَورة ئايةتانة ِرَوشن 
نني و فةزاى ِراظةكردن ض بَو فةيلةسوفان و ض بَو تيَولَوذان 
بةهَوى  اليةنَيكيان  هيض  ناشَيت  كةواتة  دةِرةخسَينن، 
قةناعةتةكانييةوة تَومةتى بَيئيمانيى )كوفر( خبرَيتة ثاَل. 
2( ئةمة بة هةمان شَيوة ئةو ثرسيارةش دةطرَيتةوة كة 
سةبارةت بة زانينى خودا دةكرَيت، بةآلم مرَو لة حالَةتى 
تَيدةطات،  فةيلةسوفةكان  لة  هةلَة  بة  ثرسيارةشدا  ئةم 
كة  ناكةن  لةوة  نكَوىَل  شَيوةيةك  هيض  بة  ئةوان  ضونكة 
لةوة  جةخت  تةنيا  بةلَكو  دةناسَيت،  تايبةتةكان  خودا 
دةكةن كة ثَيويستة شَيوةى زانينى خودا جيابكرَيتةوة لة 
هةر شَيوةيةكى زانينى مرَوظ. ئاخر مرَوظان هَيدى هَيدى 
بة زانينى خَويان دةطةن و مةعريفةيان بةِرَيى ِروانينةوة لة 
تاكة شتةكان سةرهةلَدةدات، بةآلم ئةم ِرةوشة لة الى خودا 
تةواو ثَيضةوانةية، ضونكة زانينى خودا هةر لة ئةزةلةوة 
سةرجةم شتةكان )بة زانينى مرَوظيشةوة( لة خَو دةطرَيت، 
ئةم زانينةى خودا بريتى بوو يان بريتيية لة ثَيشمةرجَيك 
بَو ئةوة، كة تايبةتةكان بةدووى يةكرتيدا دروست بوون يان 
دروست بنب. 3( لة كَوتاييدا لة ثرسيارى زيندووبوونةوةشدا 
هةلَوَيستى ناِرةوا بةرانبةر فةيلةسوفةكان وةرطياوة، ئاخر 
شَيوةيةك  هيض  بة  زيندووبوونةوة  لةمةِر  ئةوان  تَيِوانينى 
»فةسَل  لة  ثَيشرت  ئةمةش  هَوى  قورئان،  بة  نيية  نةساز 
ئةملةقال«دا باس كرا: مرَو ناتوانَيت ئةو جَييانةى قورئان، 
لة  يان  وشة  وات��اى  بة  دةدوَي��ن،  زيندووبوونةوة  لة  كة 
ناشَيت  كةواتة  بضةسثَينَيت،  مةجازيياندا  مةغزاى 

5( دةربِرينة عةرةبييةكة: »وهو الذى خلق السموت واالرض 
فى ستة أيام و كان عرشه على املاء ...«

تَومةتى بَيئيمانى بدرَيتة ثاَل هيض كةسَيك كة ثةيوةست 
بةم ثرسيارةوة ِراظةيةكى ديكة ئةجنام بدات.

ِروون  طرنطةكان  ثنتة  ه��ةم��وو  ثَيدةضَيت  ب��ةم��ةش 
لة  ض  دا  فةلسةفة  بة  ِرةوايةتيى  روشد  ئينب  كرابَيتنةوة، 
داواكاريية بنةماييةكةيةوة )فةسَل ئةملةقال( و ض لة تاكة 
تَيزةكانييةوة )تةهافوت ئةلتةهافوت(، كةواتة ئيرت ئينب 
روشد ِرةوايةتي وةردةطرَيت بَو ئةوةى ِروو بكاتة ثةرضاندنة 
نووسينانةدا  لةو  كارة  ئةم  بةآلم  خَوى.  فةلسةفةييةكانى 
ِروونادات كة هةتا ئَيستا لَييان دواين، بةلَكو لة ذانرَيكى 
لةذمارةنةهاتووةكان،  دةروازة  واتا:  تَيكستدا،  ديكةى 
لةبارةى  كة  كَومَينتارةكان  و  ِروونكةرةوة  ثارافرازطةىل 
سةرجةم بةرهةمةكةى ئةِريستَوتَيليس )هةروةها لةبارةى 
ئةنتيكة(  ديكةى  جياوازى  ئيشى  و  ثالتَون  ى  ‘كَومار‘ 

نووسيونى.
خودى  سيستةماتيكانةى  ه��زرى  نووسينانةدا  ل��ةم 
لةم  ئةو  مةبةستى  ب��ةآلم  دةبَيت،  ئ��اوةآل  روش��د  ئينب 
نوَي  طَوشةنيطايةكى  ثيشاندانى  ِرووناكاتة  نووسينانةدا 
ِراستى  بَو  دةيةوَيت سةرلةنوَي  بةلَكو  ضاوةِرواننةكراو،  و 
ناسراوة،  روشد  ئينب  تَيِوانينى  بة  ِراستى  بطةِرَيتةوة. 
ضونكة ثَيشرت لة اليةن ئةِريستَوتَيليس نوَينةرايةتى كراوة؛ 
ئاخر ئةوة ئةِريستَوتَيليس بوو كة فَيى كردين لة سروشتى 
دةرةجنامى  سروشتةوة  لة  و  تَيبطةين  خَومان  دةورى 
جةخت سةبارةت بة سةرجةم بوون دةربكَيشني، بةآلم ئةم 
ئينب  وةك  هزرظانانى  ضونكة  بوو،  بزر  درةنطرت  توانستة 
ئةريستَوتَيليزميان  )و  تيَولَوذييةوة  بة  فةلسةفةيان  سينا 
بة نوَيثالتَونيزمةوة( بةست و ئاستى بورهانيان تَيكةَل كرد 
بة ئاستةكانى ديالَيكتيك و ِرةوانبَيذى، هةر بةم شَيوةية 
فةلسةفة كَوهةرَينسة )تةماسوكة( سةرضاوةييةكةى خَوى 
وةك  ِرةخنةطرانى  بَو  دةرفةت  ئيرت  لَيةشةوة  و  كرد  بزر 

غةزالي ِرةخسا هَيش بكةنة سةرى.
هَيشانة  ئةو  ل��ةدذى  هةلَوَيست  ئ��ةوةى  بَو  روشد  ئينب 
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وةربطرَيت، سةرلةنوَى دةطةِرَيتةوة بَو ئةِريستَوتَيليس، ئةم 
دةخاتةوة  ئةوتَو  سةرةجنامَيكى  ئَيستا  هةلَوَيستوةرطرتنة 
كة ئينب روشد ئةو تَيزة »نوَي«يانة كة فةيلةسوفانى ثَيش 
خَوى بةتايبةتى طَوِرانيان ثَيدابوون ))بَو منوونة جياكردنةوةى 
اليةن  لة  )ئَيكزيستَينس(  لَيةبوون  و  )ئَيسَينس(  كرَوك 
بة  فارابى  طةردوونناسييةكةى  مَودَيلة  يان  سينا،  ئينب 
خوداوة وةك هَوكار لة لوتكةدا(( ِرةتبكاتةوة و بة تيَوريية 
»كالسيكي«ية ئةريستَوتَيلييةكان )واتا جةوهةرةكان وةك 
بةردى بناغةى بوون، خودا وةك هَوكارى بزووتن( جَييان 
هةر  هَيشتا  ئةوة  سةرةِراى  روشد  ئينب  بةآلم  بطرَيتةوة، 
ناتوانَيت وا ئاسان فةلسةفةى ئةِريستَوتَيليس بينابكاتةوة، 
ئةو خَويشى ئةمة دةزانَيت، ضونكة لة دةربِرينةكانييةوة 
بةو  سةبارةت  تةواوى  زانياريى  ئةو  كة  دةردةكةوَيت، 
بةرهةمةكةى  بة  سةبارةت  كة  هةبوو  جياوازانة  ِراظة 
)ئةلَيكساندةرى  بوون  بةردةستدا  لة  ئةِريستَوتَيليس 
يَوهانس  سيمثليكيَوس،  تَيميستيَوس،  ئةفرَوديسياس، 
فيليثَونَوس و هتد(. كةواتة ئينب روشديش لة اليةنى خَويةوة 
دانوستاندنى  ئَيستا  ئةو  دةكات،  ئةِريستَوتَيليس  ِراظةى 
بةرهةمةكةى  سةرجةم  لة  كة  دةخات،  بةر  كَيشانة  ئةو 
ئةو  بةراوردى  هةروةها  دةكةونةوة،  ئةِريستَوتَيليسةوة 
ِراظانة دةكات كة بَو بةرهةمةكةى ئةو طَوِران ثَيدرابوون، 
بةم شَيوةية ئينب روشد بةِرَيى خةريكبوونى بةويذدانانةوة 
لةتةك هةولَة تراديسيَونيةكانى ضارةسةركردندا دةطات بة 
ِريزَيك وةآلم كة لة تَيِوانينة بنةماييةكانياندا تةواو نوَي 

و ِرةسةنن.
ناسراوترين منوونة لَيةدا تيَوريى زةينة، كة لة لَيهزرينةكانى 
ئينب روشددا ِرَولََيكى طرنط دةطَيَِيت. بةآلم كَيشةى ئةو 
لةم تيَورييةدا ئةوة نيية كة بة شَيوةيةكى دى سةبارةت بة 
زةينى ضاالك بهزرَيت )واتا ئةو هةلَوَيستة وةربطرَيت كة 
لة الى ئينب باجة و ئينب توفةيل ثَيشينةيى بوو(، بةلَكو 
زةينى  ِرةوشى  داخَو  كة  بكاتةوة  ِروونى  باشرت  دةيةوَيت 

هَيزةكى / شيمانةيي )يان ئةستويي( ضَون بَيت. زَورينةى 
زةينى  لةبارةى  هاوشَيوةيان  بَوضوونى  نووسةران  كَونرتين 
سينا  ئينب  و  فارابى  ض  كندى،  ض  ئاخر  هةبوو،  هَيزةكى 
)هةروةها هزرظانانى ثاش ئةوان( طرميانةى زةينَيكى خَويى 
هَيزةكيان لة الى مرَوظ كردبوو بة بنةماى لَيوةدةرضوون، 
كردبوو:  تةرخان  بَو  طرنطيان  كاراييةكى  تةنانةت  بةلََي 
بَو تاكةكةس  واتا ئةو كارايية كة دةرفةتى بةختياربوون 
 – دانابوو(  بَو  سنوورى  فارابى  )بَيطومان  دةِرةخسَينَيت 
ئاخر، ئةمةش تَيِوانينة بنةِرةتييةكة بوو، طةر مرَوظ بَوى 
بلوَيت بة مةعريفة بطات، ئةوسا زةينى هَيزةكيى خَوى 
ِرياليزة دةكات و بةمةش لة جيهانى هَوشةكيى ئةزةليدا 

بةشدارى دةكات.
بةديدى  دةوةستَيتةوة،  تَيِوانينة  ئةم  دذى  روشد  ئينب 
هةقيقةتة  ئةو  بةلَطةى  وةك  هَويةك  ضةند  دةشَيت  ئةو 
هَيزةكي  طةردوونيي  زةينى  يةك  تةنيا  كة  وةربطيَين، 
هةية. مرَو دةبَيت لة اليةك ئاستةكانى تايبةتَيتى )واتا 
مةعريفةى  )واتا  طشتَيتى  و  م��رَوظ(  تاكة  ئاستةكانى 
ضاالكيى  تاكةكةس  جيابكاتةوة.  لةيةك  هَوشةكى( 
لَيةبوونى  بة  بةندن  ضاالكييةكانى  و  هةية  جياوازى 
سةجةم  ضاالكيانة  ئةم  ئ��ةوةوة،  سَينسيانةى  جةستةيى 
ضاثَينراوة  بة  ثةيوةندييان  كة  لةخَودةطرن  ئةكتانة  ئةو 
دةرككردن،  )وةك  هةية  سَينسييةكامنانةوة  )أنطباع( 
لة  ضاالكييانة  ئةو  بَوية  هتد(،  و  ثَيشبينى  ي��ادوةرى، 
لةتةك  كة  و(   - )خَوييةوة  تاكييةوة  دةروونَيكى  اليةن 
لةشدا لةناودةضَيت، ثَيكةوة دةطوجنَينرَين. بةآلم بة ديدى 
ئينب روشد مةئريفةى هَوشةكى سةر بة كايةى تاكةكةسى 
نيية، بةلَكو دةضَيتة سةرووى هةموو ئةو سةرةجنامانةوة 
دةطات،  ثَييان  دةرككردنةكانةوة  تاكة  لة  تاكةكةس  كة 
ئةو  )تةجريدكردنى(  دامالَينى  بة  تاكةكةس  ضونكة 
هَوشةكى  لَيوةيان مةئريفةى  و  هةلَدةستَيت  سةرةجنامانة 
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طَوِرَى،  دةهَينَيتة  تَيطةيةك  لَيوةيان  بةمةش  ضَيدةكات، 
بةآلم تَيطة طشتيية و زانينى تَيطة الى سةرجةم مرَوظان 
لَيةوة  مامتاتيكييةكان(.  ياسا  منوونة  )بَو  زانينة  هةمان 
ئينب روشد ئةم دةرئةجنامة دةباتةوة: دةبَيت ئةو سةنتةرةى 
لة الى سةرجةم مرَوظان  ناسني،  بة  تايبةتة  مرَوظيش كة 
لة  ديكة  ئةرطومَينتَيكى  بَيت. هةروةها  هةمان سةنتةر 
هَيزةكى،  زةينى  دةكةوَيتةوة:  هَيزةكييةوة  زةينى  خودى 
بةم  روشد  ئينب  ثةتيية.  توانستى  بهزرَيت،  ئةوةى  ثَيش 
لةو  بريتيية  هَيزةكى  زةينى  دةكات:  ثَيناسةى  ضةشنة 
سةرجةم  شيمانةى  لة  بريتيية  هَيزةكييانة  »كة  توانستة 
ئةو فَورمة )هَوشةكي(يانة كة سةر بة فَورمة طةردوونيية 
ئةستووييةكانن«، ئةو هةروةها جةخت دةكات، كة »ثَيش 
ئةوةى )زةينى هَيزةكى( لَييان )لة فَورمةكان( تَيبطات، 
خَوى بة هيض شَيوةيةك بوونةوةري كردةكى نيية«. بةآلم 
زةينى هَيزةكى وةك توانست ناجةستةيية، هةروةها وةك 
توانست هةميشة هةر هةية، ئةم تَيِوانينةش دةطوجنَيت 
بَو ئةوةى طرميانةى يةك تاكة زةينى هَيزةكى بكرَيت كة 
ئةزةليية و بةِرَيى ضاالكيية )فةلسةفيية(كةيةوة طةرةنتى 
بة  نةك  بَيطومان   - دةدات  مرَوظ  ِرةط��ةزى  نةمريى  بة 

نةمريى تاكة مرَوظ.

سةرضاوة:
Ulrich Rudolph, Islamische Philosophie, 
München 2004

فةرهةنطَوك
تَيكستَيكى  منوونة  بَو  دةربِرراوَيك،  لةسةر  دةربِرين  ثارافراز: 

تايبةتى بة وشةى ديكة بدرَيتةوة.
زانستى ثَيوةر: )علم القياس / سيلَوطيزم( كة ئةِريستَوتَيليس 
طَوِرانى ثَيدا. ثَيناسةكةى بةثوختى بةم ضةشنةية: دةركَيشانى 
نَيوانة  بة مةرجَيك  بِريارةوة/ثَيشدانراوةوة  لة دوو  درةجنامَيك 
)بِريارى  مرَوظة  سَوكرات  منوونة:  بَو  هةبَيت.  تَيطةيةكيان 

مبرة  سَوكرات  كةواتة  دووةم(،  )بِريارى  مبرة  مرَوظ  يةكةم(، 
)دةرةجنام(؛ لَيةدا مرَوظ نَيوانة تَيطةية.

مةعريفةدا  ثرَوسةى  لة  ئةِريستَوتَيليس  هَيزةكى/كردةكى: 
زةينى  يةكةم  دةك��ات:  زةيندا  جَور  دوو  نَيوان  لة  جياوازى 
هَيزةكى كة تةنيا توانست لة خَو دةطرَيت و مبرة، ئةم زةينة 
)بَو  دةكات  دةرةكى  جيهانى  شتةكانى  دةركى  توانست  وةك 
منوونة ِروانني(، بةآلم توانستةكان تةنيا بةِرَيى زةينى ضاالكةوة 
كردةكَيتى وةردةطرن. زةينى ضاالك ثَيش ذيان هةبووة و ثاش 
نةمريى  لة  مةبةست  بَيطومان  لَيةدا   - دةمَينَيت  ذيانيش 

تاكةكةس نيية.
بةِرَيى  ضةشنةية:  بةم  ئةِريستَوتَيليس  الى  مةعريفة  ثرَوسةى 
دةرككردنةوة ثَيشبينييةك ضَيدةبَيت كة ثَيشبينييةكى طشتيية، 
ئةوجا دواى ئةوة كة ضةند ثَيشبينييةك لةنَيو زاكيةدا كَودةبنةوة، 
مرَوظ دةتوانَيت لَيوةيان ثَيشبينيى ديكة ضَيبكات و ئةم ثَيشبينيانة 
طشتيرتن لة ئةوانةى ثَيشوو. بَو منوونة مرَوظ ثَيشبينيى درةختَيكى 
طشتَيتييةكة،  ثَيشبينيية  ئةم  سنةوبةرَيكة،  كة  هةية  تايبةتيى 
ثاشان لة كَومةلََيك ثَيشبينيى ديكةى لةم جَورةوة، وةك دارسَيو، 
دَيتة  بةطشتى  درةخت  ثَيشبينيى  هتد،  و  دارهةرمَى  دارطوَيز، 
ئاراوة. بةآلم ئةم ثَيشبينيية جارَى سَينسيية )مةحسوسية( و لةنَيو 
دةروونى مبرداية. ئةم زةينة ناضاالكة. ثاشان زةينى ضاالك )نووس( 
دةستى بةسةردا دةطرَيت و لَيوةى كرَوكى تَيطةيى دةردةكَيشَيت. 
ئةم كرَوكة هَيزةكيانة يان بة شيمانةيى لةنَيو ئةندَيشةدا هةية، 
بةآلم )نووس( بةِرَيى ضاالكيي هزرينةوة كردةكَيتيى ثَيدةدات يان 

تَيطةى ثةتى ضَيدةكات.

بريتيية  رودَول��ف  ئولريش  ئيشةى  ئةم  ناونيشانى  تَيبينى: 
ذَيرناونيشان  وةك  ثاشان  ئةِريستَوتَيليس«،  بَو  لة: »طةِرانةوة 
هاتووة: »ئينب روشد«. كةواتة ئةو ثرت لة كَيشةكانةوة ِروو لة 
فةيلةسوفةكان دةكات. بةآلم دانانى ناونيشانى »ئينب روشد« 
كة  كَونتَيكستةكةى  لة  ضونكة  شيا،  بَوية  وةرطَيِانة  ئةم  بَو 

مَيذووى فةلسةفةى ئيسالميية، دةركَيشراوة. )ك.ج(
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ئایدۆلۆژیای عەرەبی باو پێت دەڵێ ڕەگەزپەرستی 
تەنها تایبەتە بە خۆرئا وا، عەرەب  و موسڵمانەكان 
پێوەی  پەیوەندییەكیان  هیچ  و  بێبەرین   لێی 
و  تایفەگەری   بۆ  هەمان شت  نایناسن.  و  نییە  
خوا  لە  ڕاستە.  دیكەش  كۆمەاڵیەتیەكانی  پەتا 
بەزیادبێت میللەتەكەمان میللەتێكی باشە  و نە 
خێڵەكییە  و نە ڕەگەزپەرست. پەنا بەخوا ئەم 
ئافاتانە تەنها تایبەتە بەوانی دیكە  و لە دەرەوە 
ئەوەی  پێش  ئیمپریالیزم  بگرە  هاوردەكراون. 
بڕوات  و بەجێمانبێڵێ، ئەو پەتایانەی لەناوماندا 
شۆڤێنیەتی  بوونی  لە  باس  هەركەسێ  چاند. 
عەرەبی دژ بە نەتەوەكانی دیكە بكات، یاخود 
بە  دژ  ئیسالم  تایفەگەری  و  خێڵەكی   لە  باس 
ئاینەكانی دیكە بكات، بە مازۆشیەت  و شەیدای 
ئەگەر  ئەمە  دەكرێت،  تۆمەتبار  خود  ئازاردانی 
سیخوڕ و بەكرێگیراوی دوژمنانی نەتەوە نەبێت  
و ژێر بەژێر دەستی لەگەڵیاندا تێكەڵ نەكردبن.
دۆماگۆییەوە،  عەقڵیەتە  بەم  كەلتوورێك  چ 

دیوارە نەبینراوەكان... ئایا ئێمە 
ڕەگەزپەرست  و خێڵەكین یان نا؟

نووسینی: هاشم ساڵح
و. لە عەرەبییەوە: هەورامان وریا قانع
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ئەی  بڕوات؟  پێشەوە  بەرە و  هەنگاو  یەك  دەتوانێ 
كێ بڕوا بەم گوتارە بۆشانە یان بەم گوتارە سواو و 
تەختەییانەی دەسەاڵت  و ئۆپۆزسیۆن دەكات؟ ئەی 
گوتاری ڕاستەقینە لە كوێی هەمو ئەم شتانەدایە؟ 
مەسەلەكان  دەتوانێ  ڕەخنەییە  فیكری  تەنها  ئەوە 
فیكری  ن��ەك  بیانجوڵێنێت،  و  بكات   چ��ارەس��ەر 
هەمیشە  و  ڕازییە  خود  لە  ب��ەردەوام  كە  گوێڕایەڵ 
دیكەدا  ئەوانی  عەالگەی  بە  گرفتەكانمان  و  كێشە  

هەڵدەواسێت.
بۆ ئەوەی زوڵم لە كەس نەكەم یان بۆ ئەوەی هەروا لە 
خۆڕا قسە نەكەم، سەرەتا مەسەلەكان بەسەر خۆمدا 
پراكتیك دەكەم  و دەپرسم: ئایا لە قواڵیی ناخمدا 
ڕەشپێستەكان  بە  دژ  ڕەگەزپەرستی  پاشماوەی 
دەڵێم  دوودڵییەك  هیچ  بێ  و  ڕاستەوخۆ   هەبوو؟ 
بەڵێ. بەڵگەش بۆ ئەوە، ئەوەیە كاتێ من گەشتمە 
دابەزیم،  )لۆبۆرجی(  فڕۆكەخانەی  لە  فەرەنسا  و 
ڕەشپێست  پیاوانی  لە  هەندێ  لەوەی  سەرمسوڕما 
پۆلیس بوون. ئەوە یەكەم شت بوو لە فەرەنسا بینیم  

و بە ڕاستی سەرنجی ڕاكێشام. سەرمسوڕما  و لە دڵی 
خۆمدا وتم: ئایا لە فەرەنسا ڕەشپێست هەیە؟ ئایا 
بێت؟  ڕەشپێست  دەكرێ  شارستانی  فەرەنسییەكی 
چۆن دەكرێ ڕەشپێستێك فەرمانبەری دەوڵەت بێت  
و جورئەتی ئەوەی هەبێت لێپرسینەوە لەگەڵ ئەوانی 
هەبێت؟  لە سەریدا  عەقڵ  بڵێی  تۆ  بكات؟  دیكەدا 
ئاخۆ دەكرێ ڕەشپێستێك ڕۆشنبیر بێت یان تەنانەت 
خوێندەوار بێت؟ ئەو كێیە تا سپیپێست ڕاوەستێنێت  

و ڕوبەر و قسەی لەگەڵدا بكات؟
ئەوە یەكەم بیرەوەریمە كاتێ لە بەرواری 8 -10- 1976 
گەشتمە واڵتی فیكتۆر هیگۆ. بەاڵم سەرسوڕمانم لەم 
ئاستەدا نەوەستا، بەڵكو ئەو كاتەی بۆ فێربوونی زمان 
گەشتمە شارە شۆخ  و شەنگەكەی)بیزانسون( كە لە 
سنوری سویسراوە نزیك بوو، بینیم مامۆستاكەمان 
بوو،  زەرد  قژ  شەنگی  و  ش��ۆخ   تابڵێی  كچێكی 
ئێمە،  بۆ  بوو  كامەرانی  گەورەترین خۆشی  و  ئەوە 
بێ  ئێمە  بووین.  عەرەب  خوێندكاری  كۆمەڵێ  كە 
ئەوەی تێبگەین مامۆستاكەمان دەڵێ چی، زۆربەی 

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

هاشم ساڵح
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كاتمان بە حەپەسان  و سەرسامییەوە لە لەنجەوالر  
و بەرزیونزمی جەستە ئارەزوو بزوێنەكەیەوە دەبردە 
تێنەگەشتنە  لەو  هەرگیز  ئەوەی  بەبێ  ئەمە  سەر. 
بوو  بەس  هێندەمان  ئێمە  ببین.  بێتاقەت  بێزار  و 
لە  لەزەت  دانیشین  و  لە پۆلەكەدا  وەك دەبەنگێك 
بینینی ئەو وەربگرین. من ئەمە دەڵێم بە تایبەتی 
دەكرد  لەبەر  جۆب(ی  )مینی  مامۆستاكەمان  كاتێ 
یان تەنانەت كە پانتۆڵكی زۆر تەسكی لەبەر دەكرد 

كە خەریكبوو لە تەسكیدا دەتەقی.
مەسەلەكان هەرچۆنێك بێت ئێمە لە حاڵەتێكدابووین 
كە  كارەساتەی  ئەو  بەاڵم  بووین.  بەزەیی  شایانی 
چاوەڕوانمان نەدەكرد ڕویدا، ئێمە كاتێ بە ڕێكەوت 
مامۆستاكەمان  دەڕۆشتین،  شاردا  شەقامەكانی  بە 
لەئامێزی  ڕەشپێستدا  گەنجێكی  ل��ەگ��ەڵ  بینی 
هەندێ  لە  من  ماچدەكرد!  یەكتریان  و  یەكتربوون  
ئابڕوچوون،  ترسی  لە  دڵدارییەكانمدا،  تێكستە  لە 
تا ئێستا جورئەتی ئەوەم نەكردووە باڵویانبكەمەوە، 
باسی ئەوەم كردووە. دروست ئالێرەدا دەستمان لەو 

مامۆستایەمان بەردا و كەوتینە قسە وتن بە مامۆستاكە  
و بەم ڕەشپێستە ناشرین  و دزێوە، چونكە ئەوەی 
نەماندەتوانی  تەنانەت  ئێمە  بەدەستیهێناوە،  ئەو 
ببینین! زۆر بە زەحمەت توانیمان  خەونیشی پێوە 
لە ترسناكی ئەم شۆكە ڕزگارمان بێت، ئەمە ئەگەر 
و  پێناخۆشبوون   لەبەر  كات  ئەو  بوبێت.  ڕزگارمان 
بكوژین،  خۆمان  خەریكبوو  خەمباری،  و  ئیرەیی  

قەیدیناكا خۆكوشتنەكەمان دواخست.
میللەتی  لە  زۆر  ئێمە  بۆمدەركەوت  كاتەدا  ل��ەو 
میللەتێكی  بەوەی  دەكرا  تۆمەتبار  كە  فەرەنسی، 
ڕەگەزپەرستی لووتبەرزی ئیمریالیزمن، ڕەگەزپەرست 
دەكەم  ع��ەرەب  كچێكی  هەر  تەحەدای  من  ترین. 
گەنجە  ئەم  لەگەڵ  شەقامەدا،  لەم  بتوانێت  كە 
ڕەشپێستەدا، تەنها بڕوات، چ جای ئەوەی ماچی بكات 
یان خۆی وا پیشانبدات كە ئەو گەنجە ڕەشپێستە 
خۆشەویستەكەیەتی. من ئەوە دەڵێم  و ئەو گەنجە 
ڕەشپێستەكانی  لەناو  تەنانەت  داماوە،  ڕەشپێستە 
ڕەشپێست  هەندێ  چونكە  نەبوو.  جوان  دیكەشدا 
هەیە جوانە  و هەندێكی دیكەیان هەیە كەمتر جوانن. 
بەاڵم ئەو كچە فەرەنسییە گەر خۆشەویستی كرد، 
ئەوا بێ هیچ ترس  و بەربەستێك دەیكات  و ئەوەش 
بە ئاشكرا و بە بەرچاوی هەموانەوە ڕادەگەیەنێت  و 
شۆڕشی  دوای  ئەوە  بزانین  پێویستە  نایشارێتەوە. 
خوێندكارانی مایس ساڵی 1968 ڕویدا، كە دەروازە 
داخراوەكانی كۆمەڵگای فەرەنسی خستە سەرپشت  و 

لە بەشێكیدا داوای ئازادی سێكسی دەكرد.
بەاڵم لە سەردەمی »بۆدلێر«دا، واتە لە ناوەڕاستی 
پێچەوانە  تەواو  مەسەلەكان  نۆزدەهەمدا،  سەدەی 
بووە. لەوە دەچوو كە ئەمڕۆكە الی ئێمەی عەرەب 
باوە. مەسەلەكان لەو سەردەمەدا پڕ بووە لە حوكمی 
ئاشكرایە دۆستە  بە ڕەشپێستەكان.  پێشوەخت دژ 

 ڤیكتۆر هیگۆ
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سەرەكییەكەی »بۆدلێر« خانمێكی ڕەشپێست بووە  
بتانەوێ  ئەگەر  یان  بوو،  دۆڤ��ال«  »جان  ناوی  و 
ن��اوی »حنە  ئ��ەوا  ب��ە ع��ەرەب��ی  ن��اوەك��ەی بكەن 
خێزانە  ئەندامانی  و سەرجەم  دایكی   بوو.  دوفال« 
بۆرجوازییەكەی »بۆدلێر« بەو مەسەلەیە دووچاری 
شۆك بوون، دایكی ڕازی نەبوو بیبینێت یان لە ماڵەوە 
پێشوازی لێ بكات، دایكی هەستی بە ترسناكی  و 
دەترسان  لەوە  هەموان  دەكرد.  ڕشانەوە  و  بێزاری  
كۆمەڵگا بەوە بزانێت كە دۆستی كوڕەكەیان كچێكی 
سومعەی  ئ��ەوە  چونكە  ڕەشپێستە،  قولەڕەشی 
خێزانەكەی لەكەدار دەكرد  و لە بەهای خێزانەكەی 

كەمدەكردەوە.
بەاڵم »بۆدلێر«، بە دەستی ئەنقەست لە ناوەڕاستی 
قینی  و  ڕق   تاكو  دەگرت،  ئامێزی  لە  شەقامەكاندا 
كارەش  بەم  بوروژێنێت،  فەرەنسی  بۆرجوازیەتی 
خۆشی  و  وەردەگ��رت   لەزەتی  سنور  پەڕی  ئەو  تا 
لێدەبینی. ئاشكرایە »بۆدلێر« چەند ڕقی گەورەی 
بووە.  كۆمەاڵیەتییەكان  پابەندە  و  پایە   و  پلە   لە 
»بۆدلێر« بەشێك لە جوانترین شیعرەكانی، لەوانە 
بەو  پێشكەش  »بەلەكۆنە«  بەناوبانگەكەی  شیعرە 
هەمویان  خەڵكی  وەلێ  ك��ردووە.  ڕەشپێستە  كچە 
»بۆدلێر« نین! خەڵكی هەمویان شێت یان شاعیرە 
هەركۆت   دەرەوەی  لە  كە  نین  نەفرەتلێكراوەكان 
هەر  دژی  لە  یان  دەژی��ن،  كۆمەاڵیەتی  بەندێكی  و 
پێش  و  ڕادەوەستن   كۆمەاڵیەتی  بەندێكی  و  كۆت  

سەردەمەكەی خۆیان دەكەون.
نهێنی ئەم حوكمە پێشوەختانە دژ بە  ئاخۆ دەبێ 
ڕەشپێستەكان لە چیدا بێت؟ بە تەواوی نازانم. بە 
دەگەڕێتەوە  و  هەیە   كۆنی  مێژویەكی  دڵنیاییەوە 
من  ئەوەی  هەموو  دێرینەكان.  هەرە  سەردەمە  بۆ 
دەیزانم ئەمەیە: من پێش ئەوەی بڕۆم بۆ فەرەنسا، 

ئایا  نەبینیبوو،  ڕەشپێستێكم  ژیانمدا  ت��ەواوی  لە 
سودانییەكانماندا  برا  لەنێو  و  دیمەشق   زانكۆی  لە 
بیرم.  نایەتەوە  لەوانەیە،  بوو؟  بینی  ڕەشپێستێكم 
و  سپییە   سپی  دەڵێ:  هەیە  نوسراو  نە  یاسایەكی 
ڕەش ڕەشە، ڕەنگی سپی هەمیشە لە ڕەنگی ڕەش 
كەواتە  نییە؟  جوانتر  شەو  لە  ڕۆژ  ئایا  باشترە. 
مەسەلەكە سروشتییە، ئەبەدییە، سەرمەدییە  و ئێمە 
)ئەمەیە  نییە.  خەتایەكمان  هیچ  مەسەلەیەدا  لەم 
ڕەگەزپەرست لە قواڵیی ناخی خۆیدا دەیڵێت، چونكە 
چیتر ناتوانێت بە ئاشكرا باسی ڕەگەزپەرستیەكەی 
سزادانی  یاسای  دەرچونی  دوای  بەتایبەتی  بكات، 
هەر كەسێك كە تۆمەتبار بكرێت بە ڕەگەزپەرستی  

بۆدلێر
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دیكەی  واڵتانی  هەمو  و  فەرەنسا   لە  تایفەگەری  و 
پێشكەوتوو(.

بەڕێزەكانی  ڕەشپێستە  نوسەرە  لە  یەكێك  بەاڵم 
)ئەگەر  دەڵێت:  جوانە  پەرەگرافە  ئەم  فەرەنسا، 
بەڕێزان  سپییە.  ڕۆحەكە  ئەوا  ڕەشبێت،  پێستەكە 
ڕەشپێست  مرۆڤێكی  ڕۆح��ی  نییە.  ڕەنگی  ڕۆح 
لەوانەیە ڕۆحێكی باش  و ڕوون  و پڕ بەزەیی بێت  و 
تەواو لە ڕۆحێكی سپی بچێت، یان لەویش زیاتربێت. 
بۆ نا؟ بۆیە تكایە چیتر لەسەر بنەمای ڕەنگی قژ 
یان ڕەنگی پێستی دەموچاومان دادگایمان مەكەن(.

ئەوە بەسە  تەنها  واقیعدا قسەكانی ڕاستن،  لە     
یەكەمی  تەماشایەكی ڕوخساری خانمی  ئێستادا  لە 
لەو  تاكو  بكەین،  ئۆباما«  »میشێل  ئەمریكا: 
قسانەی سەرەوە دڵنیابین. ئەوەندە بەسە لە سیما و 
لە جوانیە ڕەشەكەی  و لە مانا مرۆڤانەییەكەی  و لە 
خەندە تاڕادەیەك شەرمئامێزەكەی وردبینەوە، تاكو 
هەست بكەین ئەو بەڕاستی خانمێكی شكۆمەندە  و 
جوانترە.  ساردوسڕ  زەردی  قژ  بۆش«ی  »لۆرا  لە 
ڕەگەزپەرستییەكان،  حوكمە  ئەوەیە  كێشەكە  بەاڵم 
دەرونەكاندا  و  دڵ   لە  و  كەللەرەقانەیە   حوكمێكی 
جێگیرە  و ڕەگی داكوتاوە، ئاسان نییە بە تەواوی 
لە  ڕێك  لەمەشدا  هەڵیكێشیت،  ڕیشەوە  و  ڕەگ   لە 
تایفەگەری یان لە خێڵەكی دەچێت، بگرە لەوانیش 
چاو  بە  و  دی��ارە   ڕەگەزپەرستی  چونكە  زیاترە، 
ڕۆشنبیری  پێویستە  هۆیەیە  ئەم  لەبەر  دەبینرێت. 
ڕۆڵی خۆی ببینێت تاكو سنورێك بۆ مەترسییەكانی 
ف��راوان  و  گ��ەورە   جیاوازییەكی  ئالێرەدا  دابنێت. 
لەنێوان ڕۆشنبیری عەرەبی  و رۆشنبیری خۆرئاوادا 
ڕەخنەیەكی  ئێستا  تا  یەكەمیان  ئەوەی  دەبینین. 
لە  یاخود  ڕەگەزپەرستییەكان  بیروڕا  لە  ڕادیكاڵی 
بیروڕا خێڵەكی  و تایفەگەرییەكان نەگرتووە كە تێدا 

باڵوبوەتەوە، وەك ئەوەی لە ئەوروپا  و لەسەرەتای 
سەدەی ڕۆشنگەرییەوە تاكو ڕۆژی ئەمڕۆ ڕویداوە.

ب��ەردەم  هێشتا  دەڵێن  وەك  عەرەبی  ڕۆشنبیری 
ماڵەكەی خۆی پاكنەكردوەتەوە، سەرجەم ڕۆشنبیری 
پێشوەختی  حوكمی  لە  پڕە  ئێستامان،  ڕاب��ردو و 
ڕەگەزپەرستی  و تایفەگەری  و خێڵەكی، بەبێ ئەوەی 
بەشێوەیەكی  هەبێت  ئ��ەوەی  جورئەتی  كەسێك 
جدیی لێپرسینەوەی لەگەڵدا بكات. بگرە ئەو حوكمە 
سروشتی  و  ئاسایی   شتێكی  وەك  پێشوەختانە 
لێهاتووە، وەك ئەوەی تەحسیڵ حاسڵێك بێت  و هیچ 
ئەگەر  نەوروژێنێت.  هەڵچونێك  یان  سەرسوڕمانێك 
یاسا فەرەنسییەكە یان ئەوروپییە شارستانیەتەكە، 
كەناڵە  و  میدیاكەمان   و  ڕۆشنبیرییەكەمان   بەسەر 
خوێندنماندا  پرۆگرامەكانی  و  ئاسمانیەكانمان  
پیادەكرا، ئەوا ڕۆژانە بە دەیان بێژەر  و ڕۆژنامەنوس، 
و  زانكۆ   مامۆستایانی  و  ڕۆشنبیر   دەیان  بە  بگرە 
دەكرێن.  دادگ��ا  ڕاپێچی  ناسراوەكان،  بیرمەندە 
حوكمە  بكەین،  هەست  ئەوەی  بێ  هەندێجار  ئێمە 
خێڵەكییەكان  و  تایفەگەری   و  ڕەگەزپەرستی  
ئەوەیە  ئەویش  ئاسانە:  هۆكارەكەشی  دەردەبڕین. 

میشێل ئۆباما
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بە  ئیسالمی،  عەرەبی  كەلتووری  ڕۆشنبیری  و 
ئەوروپییەوە،  كەلتووری  و  ڕۆشنبیری   پێچەوانەی 
نەبوەتەوە،  توند  ڕەخنەیەكی  دووچ��اری  هێشتا 
بێژنگ  لە  كەلتوورەكەمان  سەرجەمی  ڕەخنەیەك 
لەمەوبەر  سەدە  دوو  نزیكەی  ئەوروپا،  لە  ب��دات. 
بچوك،  و  گەورە   شتێكی  هیچ  ئەمڕۆمان،  ڕۆژی  تا 
و  نەكەن   لەسەر  قسەی  نەماوە  مەسیحییەدا  لە 

لێكیهەڵنەوەشێننەوە.
ئێمە  بكات؟  ئیسالمدا  لەگەڵ  ئ��ەوە  دەوێ��رێ  كێ 
نزیكەی بیست ساڵ نەمانوێرا كتێبێكی وەرگێڕدرا و بە 
ناونیشانی: ڕەخنە لە عەقڵی ئیسالمی باڵوبكەینەوە، 
پەنا بەخوا، ئایا دەكرێ ڕەخنە لە عەقڵی خودایانە 
بگیرێت؟ تۆ شێت بویت، دۆزەخ بەحاڵت، تۆ چیت 
سەربڕین  دووچ��اری  خۆت  تۆ  هاتووە؟  بەسەر  لێ 
دەكەیت.  گەورەكە  مەترسییە  دووچاری  دەكەیەت، 
ئەمە لە كاتێكدایە ڕەخنەگرتن لە عەقڵی مەسیحی 
یان لە ئوسوڵییەتی مەسیحی یاخود لە دەمارگیری 
كوێرانەی مەسیحی، دەیان ساڵە لە هەمو ناوچەكانی 
ئەوروپا بووەتە شتێكی سادە  و ئاسان، بگرە خەڵكی 

لێی بێزاربوون.

»محەمەد عابد جابری« بە قسەكردن لەسەر ڕەخنە 
لە عەقڵی عەرەبی، توانی فێڵ لە مەسەلەكە بكات  و 
خۆی ڕزگار بكات. بەاڵم ئێمە دەزانین ڕەخنە لە عەقڵی 
عەرەبی هیچ مانایەكی نییە، ئەگەر ڕەخنە لە عەقڵی 
الهوتی ئاینی نەگرین كە تا ئاستێكی زۆر كۆنترۆڵی 
ڕەگەزپەرستیش  بۆ  شت  هەمان  ك��ردووە.  عەقڵی 
ڕاستە. لە فەرەنسا دەیان یان سەدان كتێب هەیە 
ڕەگەزپەرستی  دەركەوتنی  چۆنیەتی  لەسەر  قسە 
فەرەنسی دەكات. باس لەوە دەكات ڕەگەزپەرستی 
فەرەنسی كەی بووە ڕەوتێكی ئایدۆلۆژی سیاسی لە 
سەدەی نۆزدەهەمدا  و تێزە سەرەكییەكەی چییە  و 
چۆن  و بە چ شێوەیەك دەكرێ بەری پێبگیرێت  و 

ڕەتبكرێتەوە...هتد.
ڕاب���ردودا،  س���ەدەی  هەشتاكانی  ن��اوەڕاس��ت��ی  ل��ە 
ماری  »جان  دی��اردەی  فەرەنسا  لە  سەیربوو  پێم 
ڕۆشنبیرە  هەڵوێستی  ئاخۆ  بوو.  بەهێز  لۆپین« 
چۆن  دیاردەیە  ئەو  بەهێزبونی  لە  فەرەنسییەكان 
ڕۆشنبیرە  هەڵوێستی  پێچەوانەی  ت��ەواو  ب��ووە؟ 
سورییەكان یان بەشێوەیەكی گشتی عەرەبەكان بوو 
هەمان  لە  تاڕادەیەك  كە  تایفەگەری،  دیاردەی  لە 
گەشەكردنی  و  هەڵكشان   بە هۆی  و  و ساتدا   كات  
دی���اردەی  ئیخوانەكانەوە،  و  خومەینی   ڕەوت���ە 
فەرەنسییەكان  ڕۆشنبیرە  بەهێزببوو.  تایفەگەری 
هیچ  كە  ن��ەوت  گێلەیان  و  دەبەنگ   گوتارە  ئ��ەم 
باشی  میللەتێكی  میللەتەكەمان  نییە:  مانایەكی 
نازانێت،  ڕەگەزپەرستی  دەرب��ارەی  هیچ  و  نایابە  
هەڵبەستراون   یان  هێنراون  دەرەوە  لە  شتانە  ئەم 
میللەتی  لەكەداركردنی  و  شێواندن   ئامانجیشی  و 
لەو  شتێكی  هەرگیز  نەخێر،  فەرەنسایە!  مەزنی 
وتیان  فەرەنسییەكان  ڕۆشنبیرە  نەوت.  شێوەیەیان 
ڕاستەقینەیە  و كۆمەڵێ  دیاردەیەكی  ڕەگەزپەرستی 

لۆرا بۆش
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دەگرێتەوە  دانیشتوان  لە  دیاریكراو  توێژی  و  چین  
و  فیكری   هۆكاری  هەیە،  هۆكاریشی  چەندین   و 
سیاسی  و كۆمەاڵیەتی  و دەروونی...هتد. بگرە ڕەگ  
و ڕیشەی بە قوواڵیی مێژودا ڕۆچووە. بۆیە پێویستە 
قسەوباسی لەسەر بكرێت، لێكبدرێتەوە  و توێكاری 
بۆ بكرێت  و بەشێوەیەكی جدیی  و بە توندی  و بێ 
ڕەحمانە ڕوبەڕوی ڕاستڕەوی پەڕگیر كە دنەی دەدا 

ڕاوەستین.
ڕۆشنبیرانی  زۆری  هەرە  بەشی  هەڵوێستی  ئەمە 
هەڵوێستی  ل��ە  جگە  بێگومان  ب��وو،  ف��ەرەن��س��ا 
ڕۆشنبیرانی گروپی ڕاستڕەوی پەڕگیر  و فاشی. بەاڵم 
لەگەڵ ئەوەشدا هەندێ لە ڕۆشنبیرە پێشكەوتوخوازە 
ئەوانە  وەلێ  داوەك��ەوە،  كەوتنە  لەرزۆكەكانیش، 
كەمینەیەكی زۆر كەم بوون. دواتر جەنگەكە لەنێوان 
ئەو  تا  سەند،  تاوی  ئاشكرا  بە  بەرەكەدا  هەردوو 

ڕوون  و  دەركەوت   كێشەكە  الیەكانی  هەموو  كاتەی 
بوەوە، ئیدی ڕەگەزپەرستی لە چوارچێوەی سنورە 

بەرتەسكەكەیدا مایەوە  و توانیان كۆنترۆڵی بكەن.
بە  ژیام.  تێیدا  و  بینی   خۆم  چاوی  بە  ئەمەم  من 
دەكرێ  چۆن  بینیم  سەرسامییەوە،  و  سەرسوڕمان  
فیكری مرۆڤانەی ڕۆشنگەر، لەگەڵ فیكری شۆڤێنی 
خێڵەكییە  و  تایفی   غەریزە  ژێی  لەسەر  كە  فاشی 
وەحشێكی  دەبێتە  و  ئیشدەكات   بەرتەسكەكان 
ئایدۆلۆژی تێكدەر  و بە مەالین كەس لە دەوری خۆی 

كۆدەكاتەوە، بچێتە جەنگەوە.
بیرمە لەو كات  و سەردەمەدا من كچێكی فەرەنسی 
ه��اوڕێ��م ب��وو، ن��اوی »ن��ات��ال��ی« ب��وو، ب��اوك��ی  و 
ڕاستڕەوە  ڕەوت��ە  لەو  ت��اڕادەی��ەك  دەورب��ەرەك��ەی 
تەوقەم  نەدەبوو  ڕازی  یەكێكیان  بگرە  نزیكبوون. 
لەگەڵدا بكات  و كەمەكێك پێش ئەوەی من بگەمە 

محەمەد عابد الجابری لیۆنێل جۆسپان
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ماڵەكەی  و  دەه��ات��ەدەرەوە   ئ��ەو  كچەكە،  ماڵی 
بێزار  كەسە  لەو  زۆر  »ناتالی«  بەجێدەهێشت. 
بوو، چەندینجار دەمەقاڵێیان بووە، تا ئەو ئاستەی 
وت  پێم  و  هێوربكەمەوە   »ناتالی«  ناچاربووم  من 
سەالم  و تەوقەنەكردنی ئەو، هەرگیز بێزارم ناكات. 
ڕاستەوخۆ جوێنم پێ  یان  لێمنادات!  ئەوەیە  گرنگ 
نادات. پێم وت: ئەم شتە )ڕەگەزپەرستی-و-( لەو 
ئیدی  بكات.  زیاتر  لەوە  ناتوانێت  ئەو  و  بەهێزترە  
مرۆڤی  نەفسیەتی  باسكردنی  لێكدانەوە  و  كەوتمە 
دەمارگیر  و چۆن ناچارە ئەو كارە بكات كە دەیكات. 
الی ئەو  مرۆڤی عەرەب، هەر لە ڕۆژگاری »شارل 
زاینی،  و جەنگی )بواتییە(ی ساڵی 723  مارتل«  
فەرەنسای  زیانی  و  زەرە ر  و  هەمەجییە   كەسێكی 
دەیانەوێت  مەغریبییەكان  بەتایبەتی  دەوێ���ت. 
فەرەنسا داگیربكەن، وەك ئەوەی »لۆپێن« دەیڵێت  
دەكات،  بۆ  بانگەشەی  و  ناوەتەوە   قیڕەقیڕێكی  و 
تاكو لە هەڵبژاردنەكاندا دەنگی زیاتر بەدەستبێنێت.

كورتییەكەی  بە 
ناچاربووم بەرگری لەو كەسە بكەم، تاكو بە هۆی 
ئەمە  من  نەبێت.  دروست  كێشە  ماڵەوە  لە  منەوە 
دەڵێم هەرچەندە ڕقەبەرایەتی  و دوژمنایەتی ئەو پیاوە 
بۆ من، ڕقەبەرایەتی  و دوژمنایەتیەكی شارستانیانە 
بەو  گونجاوبێت.  دەربڕینە  ئەو  ئەگەر  ئەمە  بوو، 
مانایەی ئەو تەنها بەوەندە وازیدەهێنا پێش ئەوەی 
من بگەم، دانیشتنەكەی بەجێدەهێشت، تاكو ناچار 
نەبێت تەوقەم لەگەڵدا بكات. ئەمە هەموو مەسەلەكە 
بوو. بەاڵم لە هەندێ چركەساتدا مەسەلەكان لەگەڵ 
لەخۆدەگرت.  شەرمەزای  لە  جۆرێك  ڕەوتەدا،  ئەم 
)فۆنتنبلۆ(  ل��ەش��اری  ئێمە  كاتێ  ڕادەی���ەك  ب��ە 
لە  »لۆپێن«  وێنەی  و  بووین   ئۆتۆمۆبێلدا  لەناو 
هەموالیەكەوە دەورەی دابووین، دوای ئەوەی چوینە 
بینی  كچەكەم  باوكی  ڕاستڕەوەكانەوە،  ناوجەرگەی 
سەر  خستە  دەستی  گۆڕا،  من  ڕوخساری  لەناكاو 

شانم  و پێی وتم: مەترسە كاكە هاشم، مەترسە..

ڕێنیە دیكارتجان ماری لۆپین
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ب��������ەاڵم ئ���اخ���ۆ 
ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی 
نی  ا شنبیر ۆ ڕ
ع���ەرەب، لە 
ئەو  هەمان 
ك������ات  و 

س��ات��ەدا، 
ر  مبە ا ر بە
ب�������������ە 
ئ��اراس��ت��ەی 
ب��وژان��ەوە  و 
گ��ەش��ەك��ردن  
هەڵكشانی  و 
بزاوتە ئیخوانی  
و  خومەینی   و 
كی  یە ە شێو بە
ب��زاوت��ە  گشتی 

فێندەمێنیتاڵیزمەكان چی بوو؟ تەواو پێچەوانە بوو. 
ڕۆشنبیرانی عەرەب سواری پشتی شەپۆلەكە بوون  
و شانازییان بەوەوە دەكرد كە ئەوان چوونەتە پاڵ 
ئەمە  بگەن:  قسەكانم  لە  باش  لێرەدا  با  میللەت! 
كەساس  پۆلیسییە  سیستمە  لە  نییە  بەرگریكردن 
چاودێری  ئەوەیە  خەمیان  تاقە  كە  فشۆڵەكان   و 
خەڵكی بكەن  و هەناسەكانیان بژمێرن، بگرە لەسەر 
جیاوازی بیروڕا زیندانییان بكەن.. بەاڵم هیچ كەسێ 
ناتوانێ قەناعەتم پێ بكات ڕۆشنبیرێك باوەڕی بە 
و  مۆدێرن   فەلسەفەی  و  پێشكەوتن   و  گەشەكردن  
ڕۆشنگەری هەبێت، دەتوانێ بەو ئاسانییە گوێڕایەڵی 
ڕێخراوە تێرۆرستییەكان بێت كە لە بنەڕەتدا لەسەر 
فیكرەی جیاوازی تایفیی نێوان هاواڵتیان ڕاوەستاوە. 

ئەم شتە ناچێتە عەقڵمەوە.
ئایا لەو بڕوایەدان هەندێك لە ڕۆشنبیرانی فەرەنسا، 
لەژێر كاریگەری تێزەكانی ڕاستڕەوی پەڕگیر نەبوون 
ئیمپراتۆریەت  و  مەزنی  ژێ��ی  لەسەر  ئیشی  كە 
لۆپێن  بڕوایەدان  لەو  ئایا  دەكرد؟  فەرەنسا  نەمری 
گوتارەكانی  بە  بوو،  زل  دەنگ  گوتاربێژێكی  كە 
دەكرد،  هەستیارانە  ژێیە  ئەم  لەسەر  ئیشی  كاتێ 
لەناوەوە هەژانێكی گەورە دەیهەژاندن،  ڕۆشنبیرانی 
وەلێ ئەوان لەقواڵیی ناخی خۆیاندا بەرەنگاری ئەم 
مەیلە دەمارگیرە بونەوە  و خۆیان نەدا بەدەستییەوە. 
نەوەكانی  ل��ە  ك��ە  ج��ۆس��پ��ان«  »لیۆنێل  بیرمە 
بزوتنەوە  هەمو  و  جۆریس«   »جان  »ڤۆڵتێر«  و 
مونازەرەیەكی  لە  فەرەنسایە،  پێشكەوتوخوازەكانی 
فیكری  و سیاسی نایابدا، هاتە ناو گۆڕەپانەكەوە. ئەو 
هەموو  بوو،  لەوپەڕی سەركەوتنیدا  كات »لۆپێن« 
شاشەی  لە  دەترساند  و  فەرەنسای  سەركردەكانی 

تەلەفزیۆنەكانەوە بەسەر هەمویاندا سەركەوتبوو.
هەر  ڕاستەقینەی  مەحەكی  سەنگی  ئ��ال��ێ��رەدا 
ئەو  لەسەر  پێویستە  كە  دەردەكەوێت  ڕۆشنبیرێك 

ڤۆڵتێر
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سپینۆزا

ئایا ئەو ڕۆشنبیرە  سەنگی مەحەكەی دادگایی بكرێت: 
بەرامبەر  گونجاودا،  ساتی  لەكات  و  هەیە  توانایدا  لە 
ڕاوەستێت؟  ناخی خۆی  شاراوەكەی  ڕەگەزپەرستیە  بە 
هەمومان لە ناخی خۆماندا هەڵگری هەندێ لەو ڕەگەزە 
ڕۆشنبیر  نێوان  جیاوازی  بەاڵم  مەزهەبیانەین.  و  تایفی  
لەوەدایە  شەقام،  س��ەر  س��ادەی  و  ب��اش   پیاوێكی   و 
بكات،  خ��ۆی  خ��ودی  لەسەر  ك��ار  دەت��وان��ێ  ڕۆشنبیر 
دەتوانێ چاودێری پەرچەكردارەكانی بكات، بارودۆخەكە 
لە هەموو الیەكیەوە شیبكاتەوە  و هەڵیسەنگێنێت. زۆر 
بە كورتی ڕۆشنبیر دەتوانێ بە ئاسانی خۆی ڕادەستی 
ڕەگەزپەرستییە شاراوەكانی نەكات، ئەگەرنا ئەوا نابێت 
بە ڕۆشنبیر. لە هەندێ لە دەربڕینەكانمدا كە تاڕادەیەك 
پەڕگیرە وتومە: یەكەم سیفەتی ڕۆشنبیر بریتییە لەوەی 
پێش  ئەو  یاخییە!  خۆی  خودی  لە  كەسێكە  ڕۆشنبیر 
ئەوەی موحاسەبەی خەڵكانی دیكە بكات، موحاسەبەی 

خۆی دەكات، چاودێری خۆی دەكات.
دەبەستم  دیكارت  دەقێكی  بە  پشت  هەمیشە  لێرەدا 
بیروڕا   هەموو  بە  بڕیارمدا  دەڵ��ێ:  ئ��اوا  شتێكی  كە 
تەنانەت  بگرە  ب��چ��م��ەوە،  پێشومدا  فیكرەكانی  و 
كە  فیكرانەیە  و  بیروڕا   ئەو  مەبەستی  لەناویانبەرم! 
تەمەنە  لەو  و  قوتابخانە   لە  و  منداڵی   لە  ماڵەوە و  لە 
لە  ڕاست  نەیتوانیوە  تەمەنێك  وەریگرتبوون،  بچوكەیدا 
هەڵە، حەق لە ناحەق جیابكاتەوە. بەاڵم دوای ئەوەی 
دۆزییەوە،  حەقیقەتی  ڕێگای  ئەوەی  دوای  بوو،  گەورە 
و  سەختەوە   ملمالنێیەكی  كەوتە  خۆیدا  خودی  لەگەڵ 
بڕیاریدا هەموو بەڵگەنەویستەكانی پێشوو، هەمو خەڵتە 
كەڵەكەبووەكانی ناو قواڵیی ناخی وێران بكات  و تێكیان 
بشكێنێت. ئەوە پرۆسەیەكی زۆر دژوارە  و دەبێتە هۆی 
لەو ساتەوەختەدا  تۆ  توند. چونكە  ناوخۆیی  نەزیفێكی 
بەرەنگاری  ئازیزترین شتی خۆت دەبیتەوە،  بەرەنگاری 
لە  و  ژینگەكەت   لە  یان  ماڵەكەت  لە  زانیارییەی  ئەو 
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تەمەنی منداڵیدا، فێری بویت.
و  تایفی   ئەحكامە  ئەم  گوێبیستی  ئێمە  لە  كێ 
نەبووە  خ��وارەوە  پێشوەختانەی  ڕەگەزپەرستییە 
ئەحكامانەی  ئەم  ئێمە  لە  كێ  دیكە؟  بەوانی  دژ 
ئێمە  تەنها  لێی:  نەبووە  تێر  و  ن��ەخ��واردوەت��ەوە  
لەسەر حەقین  و ئەوانی دیكە، هەمو ئەوانی دیكە، 
فریادڕەسین  گروپی  تاقە  ئێمە  ناحەقن.  لەسەر 
میللەتێكین  تەنها  ئێمە  پشت وپەنامانە!  یەزدان  كە 
میللەتین  باشترین  یان  هەڵیبژاردوین،  یەزدان  كە 
ئێمە  ڕاستە  بەڵێ  خەڵكی.  بۆ  دەرەوە  هاتوینەتە 
بووین،  میللەت  باشترین  ساتەكاندا  لە  ساتێك  لە 
ئەوە ڕەتناكەمەوە. بەاڵم ئایا تا ئێستاش هەر واین؟ 
ڕەشپێستی  »ئۆباما«ی  ئەوەی  دوای  ئەمریكا  ئایا 
هەڵبژارد  و لەسەر عەرشی ئەمریكا داینا، باشترین 
خۆیدا   خودی  بەسەر  ئەمریكا  ئایا  نییە؟  میللەت 
كە  سەرنەكەوت  ڕەگەزپەرستیەكەیدا  بەسەر  و 
ئایا  دەبوو؟  پ��ەرەوەردە  لەسەری  نەوە  دوای  نەوە 

وانەیەكیان فێرنەكردین كە هەرگیز لەبیرناچێتەوە؟
ئاشكرایە ئەو زانستەی لە منداڵیدا وەریدەگریت، وەك 
نەخشی سەر بەرد وایە  و بەزەحمەت دەسڕێتەوە یان 
دواتر بە زەحمەت دەتوانی خۆتی لێ ڕزگار بكەیت. 
بەاڵم »ڕێنیە دیكارت« لەگەڵ ئەو جیهانە جێگیرە 
قواڵیی  ناو  كەڵەكەبووەی  پاشماوە  ئەو  لەگەڵ  یان 
لێیهاتەدەرەوە.  سەركەوتوویی  بە  جەنگا و  ناخی 
لە ڕاستیدا ئەگەر ئەو جەنگە نەبوایە، ئەوا شتێك 
نەیدەتوانی  و  دیكارت«بێت   »ڕێنیە  ناوی  نەدەبوو 
دژ  كە  سەركەوتوبێت  گ��ەورەی��ەدا  ك��ودەت��ا  ل��ەو 
سەردەمەكەی  بەستووەكەی  چەق  كەلتوورە  بە 
ئەنجامیدا، نەیدەتوانی فەلسەفەی سكوالئیی البەرێت  
و لە شوێنیدا فەلسەفەی مۆدرێن دانێت. لەبەر ئەو 
هۆیەیە »هیگڵ« لەبارەیەوە دەڵێت: ئەو پاڵەوانی 

سەركەوتوی فیكرە.
چاو  نییە  وا  مانای  دەڵێم،  قسانە  ئەو  كاتێ  من 

لە خراپەكارییەكانی ئەمریكا لە ناوچەكەماندا  و لە 
كێشەكەماندا دەپۆشم، بەاڵم من لە هەموو الكانەوە 
لە وێنەكە دەڕوانم، نەك تەنها لە یەك الوە. ئەگەر 
بۆ تەنها ساتێكیش بێت با كێشەكەمان لەبیر بكەن. 
پێناو  لە  و  م��ڕۆدا   لە  ئێمە  هەستدەكەم  دواج��ار 
فیكرە  هەموو  ڕوتكردنەوەی  و  لێكهەڵوەشاندنەوە  
قواڵیی  لە  كە  تایفەگەرییەكان  و  ڕەگەزپەرستی  
پێویستمان  داكوتاوە،  ڕەگی  دەرونماندا  و  كەلتوور  
»سپینۆزا«   و  »دیكارت«   جۆری  لە  كەسێتی  بە 
و »ڤۆڵتێر«  و ئەوانی دیكە هەیە. بۆچی جولەكە 
بكوژن؟  »سپینۆزا«  هەوڵیاندا  دەمارگیرەكان 
پێش  ئەمە  ه��ات��ەدەرەوە،  تایفەكەیان  لە  چونكە 
بێتەدەرەوە.  دیكەش  تایفەكانی  هەموو  لە  ئەوەی 
هەروەها »سپینۆزا« ویستی بنەما قووڵەكانی ئاینی 
جوولەكە دەرخات  و ڕووتی بكاتەوە كە بە درێژایی 
گۆشكرابوو،  پێی  هەرزەكاری،  و  منداڵی   قۆناغی 
لەسەری پەروەردە كرابوو. لێرەوە ئەو یاخیبونی لە 
لەگەڵ  ئەوەی  و پێش  بەرپاكرد   دژی خودی خۆی 
ئەوانی دیكەدا بجەنگێت، لەگەڵ خودی خۆیدا كەوتە 
گەر  ئەو  ئالێرەدایە.  »سپینۆزا«  مەزنی  جەنگ. 
بەوە  تەنها  و  بوایە   تایفەگەری  ویستی  تەسلیمی 
مەسیحی  زۆرینەی  تایفەی  ئیدانەی  كە  وازیبهێنایە 
لێ  ئەوتۆی  شتێكی  ئ��ەوا  بكردایە،  دەوروب���ەری 
جەنگ  بەاڵم  بێت.  باسكردن  شایەنی  نەدەمایەوە 
و  دیكە سەخت   لە هەمو جەنگەكانی  لەگەڵ خود، 
دژوارترە. لەبەر ئەم هۆیەیە لە هەموو سەردەمەكاندا 
هەیە،  نووسەر  چەندین  نەوەكاندا،  هەموو  لە  یان 
مامۆستای  و  ئەكادیمی   توێژەری  چەندین  بگرە 
بەڕێزی زانكۆ هەیە، بەاڵم تەنها ژمارەیەكی زۆر كەم  
و دەگمەن لە فەیلەسوفی گەورە هەیە كە ڕێڕەوی 

مێژوویان گۆڕیوە.

سەرچاوە: االوان، 7- شوبات - 2009
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ئوبلۆمۆڤیزم چیه ؟

نووسینی: نیکۆاڵی دۆبرۆلیۆبۆڤ
و. له  ئینگلیزیه وه : سیامه ند شاسواری

تێبینی وه رگێڕ

ناونیشانی  به   نووسی  درێ��ژم  وتارێکی   1993 ساڵی 
»په تای ئوبلۆمۆڤیزم، کورد و رێکخراوه  سیاسیه کان «. 
ئه و وتاره  به  بیانووی ئه وه ی زمانه که ی قورسه ، به اڵم 
له ڕاستی دا له به ر ئه وه ی زمانه که ی توند بوو، له الیه ن ئه و 
الیه نه وه  که  کارم له گه ڵ ئه کرد، باڵو نه کرایه وه ؛ هه رچه ند 
ده ستاوده ست گه ڕا. ئه و وتاره  بۆچوون و تێگه یشتنی خۆم 
بوو له  په تای ئوبلۆمۆڤیزم و باڵوبوونه وه ی له ناو کورددا 
سیاسیه کانه وه ...  رێکخراوه   له الیه ن  باڵوکردنه وه ی  و 
به ڵکوو  پاسیفیسم،  ه��ه ر  ن��ه ک  ئوبلۆمۆڤیزم  ک��ه  
سایکۆلۆجی  روانگه ی  له   نه ته وه ی  ویژدانی  په تایه که  
کۆمه اڵیه تیه وه  هاڕیوه  و وای کردووه  که  نه ته وه  متمانه ی 
به  خۆی نه مێنێ، به اڵم ئه مه یان، پوخته ی ئه و یه که م 
وتاره یه  که  ساڵی 1859 واته  ده سبه جێ له  پاش چاپ 
گه نچارۆڤ  ئیڤان  »ئوبلۆمۆڤ«ی  رۆمانی  په خشی  و 
له الیه ن  رۆمانه،   ئه و  هه ڵسه نگاندنی  و  ره خنه   وه کوو 
نیکۆاڵی دۆبرلیۆبۆڤه وه  نووسرا  و له  گۆڤاری رادیکاڵی 
کرایه وه .  باڵو  وات��ه )ه��اوده م(   Sovremennik
ئوبلۆمۆڤ  یه که م  به شی  ئه مه یه :   رۆمانه که   کورته ی 
بۆ  ئه چێ  دووه م  به شی  راکشاوه ،  قه نه فه که ی  له سه ر 

میوانی و دڵی ئه چێته  سه ر ئۆڵگا و ئه ویش عاشقی ئه م 
ئه بێ، به شی سێیه م ئۆڵگا هه ست ئه کا هه ڵه ی کردووه  
به   شوو  ئوڵگا  چ��واره م  به شی  ئه بێته وه ،  جیا  لێی  و 
قوتار!...  و  ئه هێنێ  بێوه ژنێک  ئه ویش  و  ئه کا  شوڵتز 
به اڵم هه ر ئه مه  بوو به  یه کێک له  ئه ستێره  گه شه کانی 
ناوی  مه زن  شاکارێکی  به   تۆلستۆی  رووسی؛  ئه ده بی 
داهێنه ری  بیرێکی  به رهه می  به   دۆستۆیڤسکی  و  ئه با 
وه رگێڕاوه   زمانه کان  زۆربه ی  به   رۆمانه    ئه م  ئه زانێ... 
و  که سان  و  ئۆپرا  و  شانۆگه ری  و  فیلم  به   ک��راوه   و 
و  فه لسه فه   و  هونه ر  بواره کانی  هه موو  له   توخمه کانی 
سیاست و سایکۆلۆجی کۆمه اڵیه تی و تاد... ره نگدانه وه ی 
کاریگه ریان هه بووه  و تا ئێسته ش به رده وامه   و له  توویتر 
و فه یسبووکیش  هه یه . لنین له  چه نده ها بۆنه دا ئه ماژه ی 
ئه م  ئه ڵێ  مردنی  پێش  که م  ماوه یه کی  به   و  پێ ئه کا 
ئه بێ  ئۆبلۆمۆڤه   کۆنه   »ئه م  ماوه:  هێشتا  نه خۆشیه  
بیشۆی، خاوێنی که یته وه ، بیکوتی و رایوه شێنی، ئه گه ر 
شتێکی لێ مایه وه ...« دۆبرۆلیۆبۆڤ که  ته نها بیست و 
پێنج ساڵ ژیا)1836-61(، کاتی نووسینی ئه م وتاره  
بیست و سێ ساڵ ته مه نی بوو، به اڵم له هه مان کات دا به  
یه کێک له  پێشڕه وانی ره خنه ی ئه ده بی رووسی ئه ژمێردرا 
و ئه م وتاره ی بۆۆ به  خۆلقێنه ری ئوبلۆمۆڤیزم و یه کێک 

له  پرشنگدارترین به رهه مه کانی.
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شێوه یه ک  هیچ  به   رووس��ی دا  ئه ده بی  له   ئوبلۆمۆڤ 
که سایه تیه کی تازه  نییه . به اڵم هه رگیز به و ساده یی و 
ره سه نیه ی له  رۆمانه که ی گه نجارۆڤ دا ئه بینرێ، پیشان 
نه دراوه  . به  بێ ئه وه ی پێویست بکا زۆر بۆ رابردوو 
که سایه تی  بنه ڕه تیه کانی  تایبه تمه ندییه   بگه ڕینه وه ، 
چه ندین  له   و  ئه بینین  ئونه گین دا1  له   ئوبلۆمۆڤ 
ئه ده بیه کانی  سه رچاوه   باشترین  له   تریش  شوێنی 
روسی دا چاومان پێی ئه که وێ. گرنگ ئه وه یه  نموونه ی 
ئوبلۆمۆڤ، ئه و نموونه  بوومی و نه ته وه ییه یه  که  هیچکام 
له و هونه رمه ندانه ی که  به ڕاستی حه زیان له  کاره که یان 
له گه ڵ  به اڵم  بخه ن.   گوێی  پشت  نه یانتوانیوه   بووه ، 
ره وتی کات و له گه ڵ گۆڕانی تێگه یشتنی کۆمه اڵیه تی 
په یوه ندییه کی  و  گۆڕاوه   روخساره ش  ئه م  جه ماوه ر، 
تازه ی  چه مکێکی  و  هێناوه   پێک  ژیان  له گه ڵ  نوێی 
وه رگرتووه . سه رنجدان له م قۆناغه  تازانه ی بوونی ئه م 
نمووده  و لێکۆڵینه وه ی ماهه کی ئه و چه مکه  نوێیه ی ، 
هونه رمه نده   ئ��ه و  و  ب��ووه   دژوار  کارێکی  هه میشه  
ئه نجام  کاره ی  ئه و  سه رکه وتوانه   که   به هره مه نده ی 

.»Eugene Onegin« 1 - پاڵه وانی رۆمانه  شیعری پوشکین

داوه ، خزمه تێکی مه زنی له  پێشخستنی ئه ده بی ئێمه دا 
هه لگرتووه  و؛ گه نجاڕۆڤ به  رۆمانی ئوبلۆمۆڤ چووه ته  
ریزی ئه و به هره دارانه وه . ئێمه،  لێره دا له  تایبه تمه ندییه  
گرنگه کانی که سایه تی ئوبلۆمۆڤ ئه کۆڵینه وه  و پاشان 
الیه نه  لێکچووه کانی نێوان ئوبلۆمۆڤ و که سانی چوون 
ئه و که  له  سه رده مه  جۆراوجۆره کان له  ئه ده بی ئێمه دا 

ده رکه وتوون، به کورتی ئه خه ینه  روو. 
ئوبلۆمۆڤ  که سایه تی  گرنگه کانی  تایبه تمه ندییه  
کامانه ن؟ سستی و بێوازی له  ڕاده به ده ر، که  ئه  نجامی 
ئه م  دیارده کانی  هه موو  به   به رامبه ر  ئه وه   بێالیه نی 
جیهانه . ئه م بێخه یاڵبوونه،  به شێکی هۆکاری ده ره کی 
پێگه یشتنی  چۆنێتی  به ره نجامی  به شێکی  و  هه یه  
باری  واته   ده ره کی  هۆکاری  ئه وه .  ره وشتی  و  ئاوه ز 
کۆمه اڵیه تی ئه و. نووسه ر ئه نووسێ: »ئه و زاخارێکی2 
ئیلیا  تریش«.  زاخاری  سێسه د  و  دایه   له به رده ست 
ئیلیچ )ئوبلۆمۆڤ( تازیاری3 باری کۆمه اڵیه تی خۆی 

به مجۆره  بۆ زاخار به یان ئه کات:
2 - زاخار، جووتبه نده یه کی خزمه تکاری ئوبلۆمۆڤه  و سێسه د زاخاره که ی تریش 

ئه و به ندانه ن که  هی ئه ون و به شێکن له  زه وی و داراییه که ی. 

3 - ئیمتیاز.

له  کوێیه  ئه و که سه ی 
دروشمی پیرۆزی »بۆ 
پێشه وه « به  زمانێک هاوار 
بکات که  کار بکاته  سه ر 
گیانی رووسه کان. سه ده کان 
به دوای یه کدا تێئه په ڕن و 
ملیۆنه ها له  ماڵ خزاوی بێ 
مێشک و ده ست قورس له  
سستیه کی قووڵدا خنکاون 
و تۆ بڵێی که س هه بێ له م 
رووسیه دا که  ئه و هاواره  
پیرۆزه  به رز بکاته وه ...

گۆگۆڵ
نیکۆاڵی دۆبرۆلیۆبۆڤ
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ئه که م؟  کار  من  نیگه رانم؟  و  هه ڵپه مه   من  »ئایه  
من که م ئه خۆم؟ من له ڕ و الوازم؟ مرۆڤ دڵی بۆم 
پێویست  ئه ندازه ی  به   که مه ؟  هیچم  له   ئه سووتێ؟ 
هه رگیز  خوا،  شوکری  بکه ن؟  خزمه تم  نییه   مرۆڤم 
گۆره ویه کانیشم خۆم له  پێم نه کردووه . تۆ پێت وایه  
له  داهاتوودا کێشه م ئه بێ؟ بۆ ئه بێ کێشه م هه بێ؟ 
ئه م قسانه  بۆ کێ ئه که م؟ مه گه ر تۆ خۆت هه ر له  
مناڵییه وه  خزمه تکاری من نه بوویت؟ تۆ خۆت هه موو 
و  ناز  چ  له   بینیوته   تۆ  ئه زانی.  باش  شتانه   ئه م 
خۆشگوزه رانیه ک دا گه وره  بووم. تۆ ئه زانی هه رگیز 
ده ستم  هه رگیز  نه چه شتووه .  برسیه تیم  و  سه رما 
نانێک کارم نه کردوه  و  ته نگ نه بووه  و بۆ پاروه  

به گشتی هه رگیز کارم نه کرددوه .
ئه وه ی ئوبلۆمۆڤ ئه یڵێ راستیه کی ته واوه . تێکڕای 
مێژووی په روه رده  بوونی ئه م راستیه  ئه سه لمێنن. 
به   ڕاه��ات��ووه   مناڵیه وه   س��ه ره ت��ای  هه مان  له  
ته وه زه لی و کارنه کردن و ته مه ڵی. چونکه  هه میشه  
که سانێکی هه بوو که  هه موو کاره کانی بۆ بکه ن. 
به مجۆره  ئه گه ر نه شیویستایه ، ناچاری ئه و ژیانه  
بوو. جا خۆت سه رپشک  بێخه یاڵه   ته وه زه ل و 
باس  خواره وه   له   به وجۆره ی  که   که سێک  به ، 

ئه کرێ، گه وه ره  بووبێ، چی لێ چاوه ڕوان ئه کرێ: 
زاخار، دایه نه که ی )دایه نی ئوبلۆمۆڤ(، هه روه ک له  
ڕابردوودا، گۆره وی و پێاڵوی له  پێ ئه کا و ئیلیۆشا که  
ئێسته  چوارده سااڵنه ، خۆی ئه ڕه نجێنێ و له  کاتێکا 
راکشاوه ، سه ره تا قاچێک و پاشان ئه وی تری بۆ الی 
زاخار رائه کێشێ و ئه گه ر شتێکی به دڵ نه بێ، له قه یه ک 
ئه کێشێ به  که پۆی زاخاردا. ئه گه ر بێت و زاخار له و 
کرده وه یه  بڕه نجێ و سکااڵ ببا بۆ الی گه وره ی ماڵ، 
خۆی تووشی گوێ بادان کردووه . پاشان زاخارکا قژی 
ئیلیا ئیلیچ شانه  ئه کا و ئێله که که ی بۆ رائه گرێ و به  
پارێزه وه  ده سته کانی ئه کا به  قۆڵی ئێله که که دا، بۆ 
ئه یخاته وه   پاشان  نه ڕه نجێنێ.  ئه وه ی جه نابی خۆی 
وێنه   بۆ  بکا:  وا  و  بکا  وا  و  بکا  وا  ئه بێ  که   بیری 

که   به یانیان 
له م  و  بشوا  چاوی  و  ده ست  هه ڵئه سێ،  خه و  له  

بابه ته .
هه بێ،  شتێک  به   پێویستی  ئیلیچ  ئیلیا  ئه گه ر 
ئه ماژه یه ک به سه  بۆ ئه وه ی سێ چوار خزمه تکار فڕکه  
بکه ن بۆ ڕاپه ڕاندنی داخوازییه که ی. یان ئه گه ر شتێک 
دوای  به   ئه گه ر  یان  خ��واره وه ،  بکه وێته   ده ستی  له  
شتێکه وه  بێ و ده ستی نه که وێ، یان بۆ به ده ستهێنانی 
شتێک هه وڵ بدا: چونکه  مناڵێکی بزۆزه  و هه ندێجار 
هه وڵ ئه دا خۆی کاره که ی راپه ڕێنێ، باوک یان دایک 

و سێ پووره که ی یه ک له وی تر به رزتر ئه قیژێنن:
-»بۆ کوێ ئه چی؟ بۆچی ئه چی؟ ئه ی ڤاسکا و ڤانکا 
و زاخارکا چی ئه که ن؟ هۆی ڤاسکا و ڤانکا و زاخارکا 
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چی ئه که ن له وێ خڕبوونه ته وه ؟ راوه ستن تا ده ستم 
پێتان ئه گا.«

هیچ  خۆی  نادرێ  رێگه   ئیلیچ  ئیلیا  که   به مجۆره یه  
کارێک بکات. به اڵم پاشتر حه ز له و داره ته  ئه کات و 
فێر ئه بێ که  ئه ویش له  ئاستی خۆیه وه  ده نگ هه ڵێنێ 
و هاوار بکا: »هۆی، ڤاسکا، ڤانکا ئه و شته م به رێ، 
به رێ،  ئه وه م  ناوێ،  ئه مه م  نا،  بێنه !  بۆ  ئه و شته م 

خێرابه ، زووکه !...«
کارتێکردنی ئه و بارودۆخه ی ژینگه ی مناڵه که  له سه ر 
په روه رده ی داهاتووی ئاوه ز و ره وشتی ئه و، پێویستی 
به  شرۆڤه کردن نییه . وزه ی ده روون و شۆری جه وانی 
ئه گه ر  ته نانه ت  دائه مرکێ.«  و  ئه بێ  مناڵ »سست 
به   بکاته وه ،  تاقی  مناڵه که  هه ندێجار وزه ی خۆیشی 
هه وه س ئه و کاره  ئه کا و له وپه ڕی دفره  و خۆبه زل 
کاره کانی  پێوه ن  و  ده ست  ئه وه یه   چاوه ڕێی  زانین 
بۆ راپه ڕێنن. ئاشکرایه  که  جێبه جێکردنی حه زه کانی 
مناڵ ئه بێته  هۆی الوازی که سایه تی و، له  ڕاستی دا 
دڵفراوانی  و  له گه ڵ  گه وره یی  زانین  و خۆبه زل  دفره  
نابه جێی  داواکاری  رادێت  که   مناڵه ی  ئه و  ناگونجێ. 
ده سه اڵتی  هه بێ،  خۆی  ف��ه راگ��ه ردی  خه ڵکانی  له  
له ده ست ئه دا و  ئاره زووه کانی خۆی  سنووردانان بۆ 
ئامانجه کانی  به   گه یشتن  بۆ  نامێنێ  ئه وه ی  توانای 
که ڵک له و ئامێرانه  وه ربگرێ له به رده ستی دایه  و، هه ر 
ئه وه نده ی تووشی له مپه رێک بوو که  البردنی پێویستی 
به  تێکۆشان هه بێ ، تێدا ئه مێنێته وه  و ده سته وه سان 
که موزۆر  ئه بێ  گه وره   کاتێکه   وه ها  مناڵێکی  ئه بێ. 
ئوبلۆمۆڤێکی لێ ده رئه چێ که  سستی و الوازی ئه وی 
هه یه  و هه رچه ند بتوانێ تا راده یه کیش بیشارێته وه ، 
و سه ربه خۆ  راسته قینه   هه وڵدانی  له   هه میشه   به اڵم 

بێزاره  و ئه ترسێ.
هۆکارێکی گرنگ لێراه دا خه مڵین و گه شه کردنی بیر و 
بۆچوونی که سانی وه کوو ئوبلۆمۆڤه  که  دیاره  ئه ویش 
له  ژێر کاریگه ری ژینگه ی ده ره وه دا ئه خه مڵێ  و فۆرم 
له  هه مان  بابه تی ئوبلۆمۆڤ  له   وه رئه گرێ. که سانی 

ئ��اوه ژوو  به   خۆیان  ف��ه راگ��ه ردی  جیهانی  مناڵیه وه  
ئه بینن و تا کۆتایی ژیان له وه  تێناگه ن که  په یوه ندی 
ئه بێ  مرۆڤه کانی  و  ده وروبه ر  جیهانی  له گه ڵ  ئه وان 
به  چ شێوه یه ک بێ. پاشان زۆر له  دیارده کانیان بۆ 
روون ئه کرێته وه  و تازه  ئه گه ن به وه ی که  شتێکی لێ 
تێبگه ن. به اڵم ئه وه ی له  سه ره تای مناڵیه وه  فێریان 
کراوه  و ئاخنراوه  به  مێشکیان دا، له  سووچێکا خۆی 
مه اڵس ئه دا و به رده وام سه ره تاتکێیه تی و رێگه  له وه  
ره گ  دڵدا  له   و  ببێ  دروست  تازه   بۆچوونی  ئه گرێ 
و  له  پشێوی  پڕه   ئه نجام دا مێشکیان  له   داکوتێ... 
غه ڵبه غه ڵب . هه ندێجار ئه یانه وێ هه نگاوێک هه ڵبگرن، 
له  کوێوه  ده ست پێبکه ن و...  نازانن چۆن و  به اڵم 
ئه مه ش سه یر نییه . مرۆڤێکی ئاسایی هه میشه  ئه یه وێ 
کارێک بکات که  ئه توانێت. بۆیه شه  ده سبه جێ ئه وه ی 
رانه هاتووه   ئوبلۆمۆڤ  به اڵم  ئه یکات...  ئه یه وێ،  که  
هیچ کارێک بکات. بۆیه  له ڕاستی دا ناتوانێ ئه وه  بزانێ 
کارێکی  چ  و  ئه کرێ  پێ  لێبڕاوی  به   کارێکی  چ  که  
پێ ناکرێ - ئه نجام ئه وه یه  که  هیچ شتێکی هه ته ر 
ئه م  هه میشه   ئه و  ویسته کانی  ن��اوێ...  چاالکی   و 
بکرایه .«  کاره   ئه و  »خۆزگه   هه ڵئه بژێرن:  شێوازه  
جێبه جێ  رێگه یه که وه   چ  له   کاره   ئه م  نازانێ  به اڵم 
له  خه یاڵ و  له م سونگه یه وه  هه میشه  حه زی  ئه بێ. 
زینده خه ونه  و له و کاته  ئه ترسێ که  خه یاڵی له گه ڵ 
رۆژه ڤی ژیان  یه کانگیر ئه بێ. له م ساتانه دا هه وڵ ئه دا 
و  تر  یه کێکی  ئه ستۆی  سه ر  بخاته   خۆی  باره که ی 
ئه گه ر ئه و که س و ئه ستۆیه  له  ئارادا نه بێ، جا چییه ، 

خوا گه وره یه ، ره نگه  رێگه یه ک په یدا ببێ ...
هه موو ئه م ئه دگار و تایبه تمه ندییانه  له  نه خشاندنی 
و  لێوه رگیراوه   سوودیان  ئوبلۆمۆڤ دا،  که سایه تی 
به وپه ڕی تواناوه  جه ختیان له سه ر کراوه . نابێ هه رگیز 
وا بیربکه ینه وه  که  ئیلیا ئیلیچ له  ره گه زێکی تایبه ته  و 
سستی و بێزاری له  جوواڵن له  تایبه تمه ندییه  سه ره کی 
و بنه ڕه تیه کانی ئه وه . هه رگیز نابێ وای دابنێین که  
سروشت، گه وهه ری ئه وی له  توانای جوواڵن به  ویستی 
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خۆی بێوه ری کردووه . هیچ شتی وا نییه . سروشت، 
داوه،   مرۆڤێکی  هه موو  به   به هرانه ی  ئه و  تێکڕای 
ئه یویست  بوو  مناڵ  که   ئه وسا  به خشیوه .  به ویشی 
و  شه ڕه تۆپه ڵ  تر  منااڵنی  له گه ڵ  و  بکات  راکه ڕاکه  
خلیسکێن بکات و یان ئه و شتانه ی که  ئه یویست خۆی 
به ده ستیان بهێنێ. هه ڵێ بۆ ناو شیو و گه لیی و خۆی 
بکا به ناو سپینداره کان دا و به سه ر په رژینه کان دا خۆی 
هه ڵدا و له  ئاودڕه کان بپه ڕێته وه . له  ماڵی ئوبلۆمۆڤ، 
وه ک  و  ئه گرت  سووچێکی  و  هه رکه سه   که   کاتێک 
هه میشه  لێی ڕائه کشا تا وه نه وزێک بدات، ئه و به  هه لی 
ئه زانی و هه ڵئه سا، »... به  ترس و له رزه وه   چووه  
به رهه یوان )که  که س بۆی نه بوو بچێته  ئه وێ، چونکه  
بۆی هه بوو له پڕ داڕمێ.( و ته خته  ڕزیوه کان له  ژێر 
پێی دا جیڕه یان لێوه  ئه هات، ده وری دایه وه  و چووه  
کۆترخانه که ی سه ر و به  دزیکه وه  چوو بۆ ئه وبه ری 
راگرت  زه رگه ته یه ک  ویزه ویزی  له   گوێی  و  باخه که  
هه ندێجار  ونبوو.«  له چاو  تا  کرد  فڕینی  سه یری  و 
»خزایه  خواره وه  بۆ ناو گه لییه که . له وێ که وته  گه ڕان 
و ره گی هه ندێ گیای له  خاک ده رئه کێشا، پێسته که ی 
لێ ئه کرده وه  و به  تامه زرۆییه وه  ئه یخوارد و له و سێو 
و مره بایه ی دایکی پێی ئه دا له الی خۆشتر بوو.« ئه م 
ره فتارانه  ئه بوایه  ببن به  هۆی رسکانی ئاکارێکی ئارام 
سستی  هۆی  نه ئه بوونه   هه رگیز  به اڵم  له سه رخۆ،  و 
ره نگه   که   بوون  ئ��ارام  له مه ش  جگه   ته وه زه لی.  و 
بگۆڕێ به  که مڕوو بوون و خووگرتن به وه ی که  شان 
هه رگیز  دانه وێنی،  خه ڵکی  کاروبای  راپه ڕاندنی  بۆ 
ئه دگارێکی خۆڕسک و سروشتی نییه، هه روه کوو دفره  
و رووداماڵراوی و که ڵه گایی کردن، خوو و ره وشتی 
به ده ست هاتوون و نێوانی ئه م دو ئه دگاره  ئه وه نده  
زۆر نییه  که  به ڕواڵه ت به رچاو ئه که وێ. که س ناتوانێ 
به  ئه ندازه ی نۆکه رێک لووتی به رز رابگرێ و که سیش 
ناتوانێ  نه بێ  مه راییکه ر  و  کوڕنشبه ر  خۆی  ئه گه ر  
هه ڵسووکه وت  ره قی  به   خۆی  بنده سیه کانی  له گه ڵ 
ببه ن  بۆ  کوڕنشی  که   بێ  ئه وه   چاوه ڕوانی  و  بکات 

هه موو  سه ره ڕای  ئیلیچ  ئیلیا  بکه ن.  بۆ  ماستاوی  و 
ئارامی و خانه دان بوونی، هیچ له وه  ناپرنگێته وه  که  
له  خوله کانی  ئه گه ریش  بدات،  زاخار  له  که پۆی  لقه  
دواتری ژیانی دا ئه و کاره  ناکات ته نها له به ر ئه وه یه  
که  ئه ترسێ به ره نگاری ببنه وه  و ئه ویش ناچار ببێ 
بۆ داکۆکی کردن له  خۆی کۆششێک بکات. هه رچی 
چۆن بێ ئه و چاالکیه کانی خۆی به و سێسه د زاخاره وه  
گرێ ئه دا که  هه یبوو و، ئه گه ر ژماره ی زاخاره کانی 
له گه ڵیان تووشی  بوایه ت،  زیاتر  یان هه زاریش  سه د 
کێشه ی به ره نگاربوونه وه  نه ئه بوو و په یوه ندی له گه ڵ 
له گه ڵی  جۆره   به و  هه ر  بوو،  هه رجۆرێک  هه رکه س 
ره فتارکردنه   شێوه   ئه م  ناکرێ  به اڵم  ئه جوواڵیه وه . 
دابنرێ.  دڵڕه قانه   و  تووڕه   ره وشتێکی  به ڵگه ی  به  
خودی ئوبلۆمۆڤ و که سانی ده وروبه ریشی ئه مجۆره  
پێویست  و  سروشتی  شێوازێکی  به   ره ف��ت��اره ی��ان 
ئه زانی... به  بیری هیچکامیان دا نه ئه هات که  ئه کرێ 
شێوه  ره فتارێکی تر به کار بهێنن. به اڵم خوشبه ختانه  
له دایک  ورده مالیک  به   ئیلیچ  ئیلیا  به دبه ختانه   یان 
روبلی  هه زار  ده   له   زه ویوزاره که شی  داهاتی  و  ببوو 
ئه سکه ناس4 تێپه ڕی نه ئه کرد. له  ئه نجام دا ته نها له  
به ده سته وه   جیهانی  چاره نووسی  ته وه ری  خه یاڵ دا 
ئه گرت و، له و زینده خه ونه شی دا حه زی ئه کرد  نه به رد 
و جه نگاوه ر بێ و، ویستی به رزه فڕی و شه ڕخوازانه ی 

هه بوو.
سه ردارێکی  به   خۆی  هه بوو  ئه وه ی  وازی  هه ندێجار 
هه میشه  براوه  بزانێ که  نه ک هه ر سپای ناپلیۆن، به ڵکوو 
ته نانه ت یارۆساڵن الزارۆڤیچیش5 له  به رامبه ری دا خۆی 
رانه گرێ. ئه و خۆی به  سه رداری ئه م سپا جه نگاوه ره  
ئه زانێ. ئه و سپایه ی  دژی هۆزه کانی باکووری ئه فریقا 
ئه وه ی  یان  داگیرکردووه .  ئورووپایان  که   سازدراوه  
4 - روبلی کاغه ز یان به  فه رانسی Assignat و به  ڕووسی Assignatsia پاره یه ک 

که  خڕیان  تا ساڵی 1843  له  1769  و   بوو  که مرت  زیو  روبلی  له   نرخی  که   بوو 

کرده وه  و له  بازاڕ ده ریان هاویشت، له  رووسیه  باو بوو. هه رچه ند تا ئێستاش 

له  هه ندێ واڵتی وه کوو ئێران به  پاره ی کاغه ز ئه وترێ ئه سکه ناس.

5 - گوایه  هه مان ئه میر ئه رسه الن بێ.
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فیكرو فەلسەفە70

و  ئه کرده وه   به رپا  خاچپه رستانی  نوێی  جه نگی  که  
ئه که وته  داگیرکردنی واڵتان و یاخیه کانی سزا ئه دا یان 
مه زنی دا  و  له  جوامێری  و  ئه به خشی  گوناهه کانیانی 

هاوتای نه بوو. 
یان  پیتۆڵ  بیرمه ندێکی  ب��ه   خ��ۆی  ه��ه ن��دێ��ج��ار 
الیه نگران  که  شه پۆلی  ئه زانی  گه وره   هونه رمه ندێکی 
پیاوێکی  ئوبلۆمۆڤ  که   دیاره   به ڕێوه ن.  دوای دا  به  
و  خودپه رستی  هه ستی  و  نییه   دڵمردوو  و  ده به نگ 
به رزه فڕی تێدایه . ته نانه ت ئه ویش له  ژیان دا به دوای 
شتێک دا ئه گه ڕا و بیری له  شتێک ئه کرده وه . به اڵم ئه و 
خووه  ناپه سه نده ی که  هه رچی پێویست بێ، نه ک به  
وزه  و توانای خۆی، به ڵکوو به  هێزی بازووی ئه وانی 
تر به ده ستی بهێنێ، سستی و ته مه ڵیه کی له ودا به دی 
هێنابوو، ئه وی له  گێژه نی ملکه چیی ره وان و ره وشت دا 
نوقم کردبوو. ئه م ملکه چ بوونه  وه ها له گه ڵ خوو و 
خده ی خانه دانبوونی ئوبلۆمۆڤ دا لێک ئااڵبوون، که  به  
شێوازێکی دووالیه نه  دزه یان ئه کرده  ناو یه ک و کاریان 
ئه کرده  سه ریه ک، که  جیاکردنه وه  و سنووردانان بۆ 

ئه و دوو دیارده یه  دژوار و ره نگه  نه گونجاو بوو. ئه م 
سه رنج  ره نگه   ئوبلۆمۆڤ  ده روونیه ی  به نده   و  کۆت 
ڕاکێشترین رواڵه تی که سایه تی و سه رتاپای ژیانی ئه و 
ئیلیا  سه ربه خۆیی  که سێک  ئه بێ  چۆن  به اڵم  بێ... 
ئیلیچی هه بێ، که چی بکه وێته  گه رداوی کۆیله تیه وه؟ 
ئه گا.  پێی  هه ر  وه ربگرێ  ئازادی  له   چێژ  هه رکه س 
له گه ڵ  نییه   ناچار  و  نییه   میری  فه رمانبه ری  ئه و 
داهاتێکی  و  بکات  هاتوچۆ  و  هه ڵسوکه وت  خه ڵکی 
بۆ  کوڕنش  که   دفره یه   به وه   هه یه ...  مسۆگه ریشی 
که س نابا و سووکایه تی له  که س قبووڵ ناکا و وه کوو 
تا  به یانی  و  بکات  کار  به رده وام  نییه   »ئه وانی تر« 
شه و  نه کات،  کار  رۆژێک  و  بێت  راکه ڕاکه ی  ئێواره  
رێز  ئامێته ی  ئه وینێکی  گڕی  ئه و  بیخوات...  نه یبێ 
دائه گیرسێنێ،  پشه نتیسینادا  بێوه ژنه که ی  ناخی  له  
چونکه  ئه و خانه دانه ، چونکه  ئه و پۆشته  و په رداخه  
بۆ  سه ربه ست  و  ئ��ازاد  چونکه   ئه دره وشێته وه ،  و 
»چونکه   ئه یڵێ:  بوێ  چێ  و  ئه چێ  شوێن  هه موو 
نییه ؛  سکااڵ  و  نامه  کۆپیکردنی  خه ریکی  ب��ه رده وام 

ئیڤان تۆرگینۆف
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له وه  ناترسێ دره نگ بگاته  سه ر کار؛ نیگای پڕ نییه  
و  بکه ن  کورتانی  نییه   ئه وه ی  و خه می  پاڕانه وه   له  
ئه ڕوانێته   بوێرییه وه   به وپه ڕی  به ڵکوو  ببن.  سواری 
هه موو شتێک و ئه یه وێ هه موان کوڕنشی بۆ ببه ن.« 
پیاوه   ئه م  ژیانی  تێکڕای  ئه مه ش  س��ه ره ڕای  به اڵم 
تره   ویستێکی  به نده ی  هه میشه   چونکه   بووه   نقوم 
و هه رگیز رانابێ و بچووکترین نیشانه ی سه ربه ستی 
تازه   هه موو  و  ژنێک  هه موو  کۆیله ی  ئه و  ده رنابڕێ. 
فێڵه بازانه یه   ئه   هه موو  کۆیله ی  پێگه یشتوویه که ؛ 
کۆیله ی  رکێفی خۆیانه وه .  ژێر  بیخه نه   ئه یانه وێ  که  
نازانرێ  که   به ڕاده یه ک  خۆیه تی؛  نۆکه ر ی  زاخ��اری 
بێ،  چۆن  هه رچی  ئه ویتره ؟  فه رمانبه ری  زیاتر  کێ 
ئه گه ر زاخار نه یه وێ کارێک بکات، ئیلیا ئیلیچ ناتوانێ 
ناچاری بکات؛ ئه گه ریش زاخار بیه وێ کارێک بکات، 
ئه یکات، هه رچه ن ئاغه ی دژی ئه و کاره  بێ و -ئاغه  
هه رچی  ئاساییه :  دیارده یه کی  ئه مه ش  ئه دا...  کۆڵ 
چۆن بێ زاخا توانای ئه وه ی هه یه  کارێک ئه نجام بدا، 
پێویست  بکات.  هیچکارێک  ناتوانێ  ئوبلۆمۆڤ  به اڵم 
بکه ین  ماتڤه یچ  ئیڤان  و  تارانتیه ڤ  باسی  ناکا  به وه  
که  له  روانگه ی توانایی بیر و تێگه یشتن و هه روه ها 
هه ر  و  له خوارترن  له و  زۆر  ره وش��ت��ه وه   چۆنیه تی 
ئه بێ چی  ئه مه   هۆی  ئه یکه ن...  بیانه وێ  کارێکیش 
ئوبلۆمۆڤ  چونکه   ئه مه یه ،  دیسانه وه ش  وه اڵم  بێ؟ 
بیکا  ناتوانێ  بکات.  کار  ناکا  حه ز  و  »خانه دانه « 
نێوان  په یوه ندی  له   ناتوانی  واته   بشیه وێ؛  ئه گه ر 
جوواڵن  ئه گه ر  تێبگات.  ده وروب��ه ره ک��ه ی  و  خۆی 
لێی  تێنه په ڕێ  خه یاڵ  که وشه نی  له   هه ڵسووڕان  و 
بێزار نییه : که وابوو گه اڵڵه یه ک بۆ هه ندێ چاککاری 
له  زه ویوزاره که ی دا دائه ڕێژێ و زۆر ئازایانه ، هه ڵبه ت 
به س  ئه کات.  ته رخان  بۆ  دنیای خه یاڵ دا، خۆی  له  
»ورده کاری و قرساندنی تێچوو و ژماره کان« تووشی 
ترس و خۆفی ئه کا و به رده وام ئه م تێبینیانه  پشت 
گوێ ئه خا، چونکه  ئه و کاره  به و هه ڵناسووڕێ... ئه و 
بۆ  خۆی  وه ک  و،  نه رمونیانه   و  خانه دان  مرۆڤێکی 

ئیڤان ماتڤه یچی روون ئه کاته وه :
له   بڕۆن  بزانن؟...  ئه تانه وێ  چیم؟  من  کێم؟  -من 
»پیاوێکی  من  که   ئه ڵێ  پێتان  ئه و  بپرسن.  زاخار 
پیاوانه م«. به ڵێ »پیاو«م و جگه  له وه ش نابم و هیچ 
کارێکیش به  من ناکرێ. ئه گه ر ئێوه  ئه توانن یارمه تیم 
خۆشتان  هه قده ستی  و  بکه ن  بۆ  کاره که م  ب��ده ن، 

هه ڵگرن -شاره زایی و کارزانی نرخی خۆی هه یه .
خۆی  شێوه یه   به م  ته نها  ئه و  که   وایه   پێتان  ئایه  
له   ته وه زه لی خۆی  و  ته مه ڵی  و،  ئه دزێته وه   کار  له  
ئه و  نه خێر،  ئه شارێته وه ؟  نه زانی دا  سه رپۆشی  بن 
به ڕاستی نازانێ هیچ کارێکی سوودمه ند ئه نجام بدا و 
به ڕاستی ناتوانێ هیچ کارێکی به که ڵک بکات؛ به ڕاستی 
توانای ئه وه ی نییه  له  هیچ پالنێکی به که ڵک سه رده ر 
نه خشه یه کی  )که   زه ویوزاره که ی  به   سه باره ت  بکا. 
بۆ چاککاری و نۆژه نکردنی داڕشتووه ( به م شێوه یه  

له الی ئیڤان ماتڤه یچ دان به  نه زانی خۆی دا ئه نێ:
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-ئه وه تا من نازانم جووتبه نده6  چییه ؟ جووت و بێگار 
چییه ؟ جیاوازی نێوان جووتیاری هه ژار و ده وڵه مه ند 
کامه یه ؟ نازانم کیلێک جۆ چه نده  و گیشه یه ک وێنجه  
بایی چه نده . نازانم تۆوی ئه و به رهه مه  که ی ئه چێنن 
و که ی ئه یدوورن و هه ڵی ئه گرن و چ کات ئه یفرۆشن! 
تر  ساڵێکی  و  هه ژارم  یان  ده وڵه مه ندم  خۆم  نازانم 
ئه مکاتانه  هیچم ئه بێ بیخۆم یان که وتوومه ته  گه دایی. 
بکه   ئامۆژگاریم  بکه ،  قسه   تۆ  جا  نازانم!...  هیچ 

به وجۆره ی مناڵێک ئامۆژگاری ئه که ی...
ئه و  ژی��ان.  ئه یڕوانیه   شێوه یه   ب��ه م  ئیلیچ  ئیلیا 
بریتی  ئه کا  باس  شوڵتزی  بۆ  ئه و  به خته وه رییه ی 
نێوان  له   ئاسایش و خۆشی،  له وپه ڕی  ژیان  له   بوو 
نانخواردن  و  گوڵخانه کان و سه یران  و  گه رمخانه  کان 
سارغی  هتد؛  و  سه ماوه ر  ده وری  به   و  جه نگه ڵ  له  
له به ردا، خه وی قووڵ و ئارام و له  به ینیشیان دا، هه ر 
بۆ خۆشی و رابواردن، پیاسه یه ک له گه ڵ هاوسه رێکی 
خرپن و ژیکه ڵه  و سه یرکردنی جووتیاره کان له  کاتی 
سه رده می  له   ئوبلۆمۆڤ  هۆشی  و  بیر  کارکردن دا. 
ئه توانێ،  که   گرتووه   ده ق��ی  جۆرێک  به   مناڵیه وه  
و،  مشتومڕه کان  ئه بستره ترین  کاتی  له   ته نانه ت 
له   ده سبه جێ  تیۆریه کان ،  ترین  ئارمانی  له کاتی 
کاتی ئێسته دا بچه قێ و سه ره ڕای هه موو دوانێک له  
کاتی  له   ئیلیچ  ئیلیا  بکه وێته وه .  دوور  ئێستا  کاتی 
وێناکردنی خۆشبه ختی ئارمانی خۆی دا هه رگیز بیری 
ئه و  خودی  چه مکی  به   سه باره ت  نه ئه کرده وه   له وه  
گومان  یان  بکا،  خۆی  له   پرسیار  خوشبه ختیه ، 
خۆی  له   هه رگیز  بکات.  ره وابوونی  یان  راستی  له  
کوێوه   له   و جامخانه یه   گوڵخانه   ئه م  که   نه ئه پرسی 
و  ئه بێ  لێیان  ئاگای  کێ  ئه هێنرێ،  پێک  چۆن  و 
ئه وه  چۆنه  که  ئه و بۆی هه یه  چێژیان لێوه رگرێت؟... 
نه ی  و  بکات  پرسیاره   ئه م  ئه توانی  نه ی  چونکه  
ژینگه   ئه و  له گه ڵ  خۆی  په یه ندی  جۆری  ئه توانی 
زه وی  له سه ر  جووتبه نده   یان  سیرڤ  بێگاری  واته    Barshchina بارشچینا   - 6

ئاغه ، که  له  نیوه ی یه که می سه ده ی نۆزده ، سێ رۆژ بوو له  حه فته دا.

هه ڵبه ت  بکاته وه .  روون  ئه ژیا  تێتدا  کۆمه ڵه ی  و 
له   و  بگات  ژیانی خۆیشی  له  چه مکی  ئه توانی  نه ی 
ئه نجام دا هه موو ئه و کارانه ی که  ئه بوایه  بیکات له الی 
فه رمانبه ری  کاتێکه   ئه ینواند.  بێزارکه ر  و  ماندووکه ر 
میری بوو نه ی ئه توانی له وه  تێبگات که  ئه و هه موو 
نه ئه گه یشت  له وه   که   بنووسرێ؛  ئه بێ  بۆ  کاغه زه  
بیری له  هیچ نه ئه کرده وه  جگه  له وه ی خۆی کارکه نار 
بکا و له  نووسینی نامه رزگاری ببێ. خرابوویه  به ر 
ئه وه ی  س��وودی  له   ئه توانی  نه ی  ب��ه اڵم  خوێندن، 
له وه   ئه توانی  نه ی  که   و؛  تێبگات  خوێندبووی  که  
بگات، هه موو په رتووکه کانی له  سووچێکا هه ڵچنیبوو 
ناو  ئه پۆشێ. چووه   دایان  تۆز  نه بوو  له وه   گوێی  و  
که   نه ئه گه یشت  تێ  له وه   به اڵم  جه ماوه ر،  و  کۆمه ڵ 
له وه   که   و؛  ئه که ن  یه کدی  بۆچی سه ردانی  خه ڵکی 
تێ نه ئه گه یشت له  هاوڕێکانی دوورکه وته وه  و رۆژانی 
قه نه فه که ی  له سه ر  ب��ه رده وام��ی  به   یه ک  دوای  له  
به اڵم  ببێ،  تێکه ڵ  ژن  له گه ڵ  دا  هه وڵی  راکشابوو. 
ئه وێ، مرۆڤ چی  ژنان  له   له  خۆی پرسی چی  که  
له  ژن ئه وێ؟ کاتێکه  زۆری بیر لێکرده وه  و وه اڵمی 
هه موو  دوورک��ه وت��ه وه ...  ژنان  له   ن��ه دۆزرای��ه وه ؛  بۆ 
شتێک ماندووی ئه کرد و ئه بوویه  هۆی وه ڕه سبوونی. 
و  سووکایه تی  به   و  قه نه فه که یدا  به سه ر  ئه دا  خۆی 
ئینسانه  ی  مێروه   مۆڵگه ی  ئه و  ئه یڕوانیه   بێزارییه وه  
لێک ئااڵبوون و  به  هه موو الیه ک دا فڕکه یان ئه هات و 

خوا ئه یزانی به  دوای چی دا ئه گه ڕێن...
گه یشتینه   ئوبلۆمۆڤ دا  که سایه تی  وێناکردنی  له   که  
سه ر  بگه ڕینه وه   ئه زانین  پێویستی  به   قۆناغه ،  ئه م 
ئوبلۆمۆڤ  نێوان  لێکچووانه ی   و  هاوبه ش  خاڵه   ئه و 
رووس��ی دا  ئ��ه ده ب��ی  له   که   تر  ن��م��وودان��ه ی  ئ��ه و  و 
ئه وه ی  پێکرد.  ئه ماژه مان  پیشتر  و  نه خشێنراون 
ئوبلۆمۆڤ  که   ده رئ��ه خ��ات  بۆمان  وت��را  ل��ه س��ه ره وه  
خۆی دا  سروشتی  و  ناخ  له   که   نییه   بوونه وه رێک 
توانای جوواڵن و تێکۆشانی به  ویستی خۆی نه بێ. 
سستی و که مته رخه میه که ی ئه و به ره نجامی شێوازی 
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ئه وه ی  ئه وه .  فه راگه ردی  ژینگه ی  و  په روه رده بوون 
ئوبلۆمۆڤ  پێبکرێ،  ئه ماژه ی  ئه بێ  لێره دا  و  گرنگه  
ئوبلۆمۆڤیزمه .  واته   ئه و  نه خۆشیه که ی  به ڵکو  نییه ، 
چما ئه گه ر ئوبلۆمۆڤ کارێکی دڵخوازی خۆی په یدا 
بکردایه ت، ده ستی ئه کرد به  کارکردن. به اڵم ئه مه ش 
پ��ه روه رده   تردا  هه لومه رجێکی  له   که   ئه لوا  کاتێک 
ببوایه ت. له م هه لومه رجه ی ئێستای دا ناتوانێ کارێکی 
گونجاو و دڵخوازی خۆی بدۆزێته وه ، چونکه  به گشتی 
ناتوانێ  نادۆزێته وه  و  له  ژیان دا  ئامانجێک  چه مک و 
په یوه ندی نێوان خۆی و ده وروبه ره که ی دیاری بکات. 
ئه که وێ  ده ست  هه لمان  باشترین  ئێمه   که   لێره دایه  
بۆ به راوردکردنی ئه و و هه موو ئه و نموودانه ی تر که  
مه زنترین نووسه رانی ئێمه  نه خشاندوویانن. له  زووه وه  
و  باشترین  پاڵه وانانی  تێکڕای  که   بینیوه   ئه وه مان 
جوانترین چیرۆکه  رووسیه کان ئه و دیارده یه  ئازاریان 
ئه دا که  هیچ چه مک و ئارمانجێک له  ژیان دا نادۆزنه وه  
و ناتوانن کار و پیشه یه کی دڵخوازی خۆیان بدۆزنه وه . 
له  ئه نجام دا هه موو پیشه کان به  وه ڕه زکه ر و ناله بار 
ئه زانن و له م روانگه یه وه  به  شێوه یه کی زۆر سه مه ره  
له  ئوبلۆمۆڤ ئه چن. وه رن »ئونه گین«، »پاڵه وانێکی 
سه رده می مه «7، »کێ تاوانباره ؟«8، »روودین«9، 
»نه ویستراو«10 یان زۆری تر بکه نه وه و لێی بڕوانن ، 
وه کوو  ده قاوده ق  که سایه تیه کی  له مانه دا  هه رکام  له  
ئوبلۆمۆڤ ئه دۆزنه وه  . ئونه گین وه کوو ئوبلۆمۆڤ له  

کۆمه ڵ کال ئه گرێ، چونکه :
له  ناسازگاری که سان بێزار بوو و
له  هاوڕێیان و هاوڕێیه تی کردنیان

جا به مجۆره  ده ستی ئه کرد به  نووسین:
رابواردنی خسته  الوه 

ئونه گین له  ماڵ خزی
به  ده م باوێشکه وه  پێنووسی هه ڵگرت

A Hero of Our Times: a novel by Lermontov - 7

Who Is To Blame: a novel by Herzen - 8

 Rudin: a novel by Turgenev - 9

Unwanted: a novel by Turgenev - 10

ئه وه ی له  دڵی دایه  هه ڵێڕێژێ
به اڵم تێکۆشان  الی سووکایه تی بوو
جا ئه و پێنووسه  که ی بێ بنووسێ

مه یدانه دا  ل��ه م  ب��وو  ل��ه وه   ح��ه زی  زۆر  روودینیش 
ئه سپی خۆی تاو دا و ئاره زووی ئه وه  بوو »یه که م 
بۆ  ئه ینووسێ  بابه تانه ی  و  وت��ار  ئه و  الپه ڕه کانی 
ته نتێتنیکۆڤیش  بخوێنێته وه .  هه ڵبژێراوان  ده سته ی 
هه وڵی  خ��ۆی دا  خه یاڵی  له   دوورودرێ���ژ  سااڵنێکی 
بوو  بڕیار  که   بهێنێ  به دی  »به رهه مێک  دا  ئه وه ی 
له   رووسیه   و سه رانسه ری  مه زن  شاکارێکی  به   ببێ 
لێره ش دا  به اڵم  بگرێته وه .«  روانگه یه که وه   هه موو 
تێنه په ڕی.  خه یاڵکردن  قۆناغی  له   هه وڵدانه   »ئه و 
هه ندێ  بوو،  چاڵ  چاڵ  ددانی دا  له بن  پێنووسه که ی 
له   و  نه خشێنران  کاغه ز  له سه ر  نیگار  و  نه خش 
کۆتایی دا هه موو شت له بیر برایه وه «. ئیلیا ئیلیچیش 
له م رووه وه  له  براکانی دواناکه وێ. ئه ویش ئه نووسێ 
و وه رئه گێڕێ، ته نانه ت به رهه مێکی سه ی11 وه رگێڕا. 
کوا  کوانێ؟  »به رهه مه کانت  ئه پرسێ:  لێی  شوڵتز 
ره نگه   »نازانم.  ئه داته وه :  وه اڵم  وه رگێڕانه که ت؟« 
زاخار فڕێی داوه ته  سووچێکه وه . ئه بێ هه ر له م ناوه  
بێ.« به مجۆره  وا پێ ئه چێ که  ئیلیا ئیلیچ ته نانه ت 
له وانی که ش پێش که وتووه  که  وه کوو ئه و به گوڕ  و 
لێبڕاوی ده ستیان دابوویه  کارکردن... که موزۆر هه موو 
ده سته براکانی ئوبلۆمۆڤ، سه ره ڕای جیاوازی له  باری 
ژیان و گه شه کردنی بیر و بۆچوونیان، له م زه مینه یه دا 
سووکایه تیه وه   به   پچوورین12  ته نها  داوه .  هه وڵیان 
ب��ورژوا«  درام��ان��ووس��ان��ی  و  »چیرۆکبێژ  سه یری 
ئه کات. به اڵم ته نانه ت ئه ویش بیره وه رییه کانی خۆی 
ئه بێ  ئه ویش  بلتۆڤ13  به   سه باره ت  ئه نووسێته وه . 
هونه رمه ند  ئه و  له مه   جگه   نووسیبێ.  هه ر  شتێکی 
به رده م  له   و  هه رمیتاژ  مۆزه خانه ی  بۆ  ئه چوو  بوو. 
سێپایه یه ک دا دائه نیشت و نه خشه ی ئه وه ی ئه کێشا 

Say - 11
Pechorin - 12 که سایه تی سه ره کی »پاڵه وانێکی سه رده می مه «ی لرمانتۆڤ.

Beltov - 13 پاڵه وانی رۆمانی »کێ تاوانباره «ی هرزن.
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که   بێرن  پێکگه یشتنی  ده رباره ی  گه وره   تابلۆیه کی 
بۆ  ئه گه ڕایه وه   که   موونیچ  و  ئه گه ڕایه وه   سیبری  له  
ئه و  ئه زانێ  به اڵم خوێنه ر خۆی  بکێشێ...  سیبری، 
ئه م خێزانه    هه موو  هه ر  ده رچوو...  لێ  تابلۆیه  چی 

به جارێ تووشی په تای ئوبلۆمۆڤیزم بوون...
فێرگه ی  ت��ازه   ئه مه   نییه .  ژی��ان  ئه مانه   »ت��ازه  
سه ره تایی ژیانه .« ئاندره ی ئێڤابۆڤیچ ته نتێتنیکۆڤ 
کاتێکه  وه کوو ئوبلۆمۆڤ و هه موو ئوبلۆمۆڤه کانی تر 
بابه ته  بێ سووده کان دا سه رگه ردان ئه بێ،  نێوان  له  
هه ڵیان  و  ئه کا  خه ریک  له گه ڵیان  خۆی  مێشکی 
ئه کڕێنێ، ناتوانێ تۆزقاڵێکیشی له  ژیانی راسته قینه دا 

ئه دا:  درێژه ی  و  ئه ڵێ  به  خۆی  ئه مه   بهێنێ،  به کار 
به  فه رمانبه ری  ئه بی  ئه وه یه  که   راسته قینه   »ژیانی 
له   جگه   پاڵه وانه کانمان  هه موو  به مجۆره   میری.« 
ئونه گین و پچوورین هه موویان ئه بن به  فه رمانبه ری 
حکوومه ت و؛ هه ر هه مووشیان کاره که یان به  بێ که ڵک 
و  ک��ات  پێش  هه مووشیان  و  ئ��ه زان��ن  ب��ێ س��وود  و 
ئابڕوومه ندانه  ئه کشێنه وه  و خۆیان کار که نار ئه که ن. 
بۆ  مابوو  مانگی  شه ش  و  ساڵ  چ��وارده   که   بلتۆڤ 
ئه وه ی خانه نشین ببێ، له  سه ره تاوه  زۆر به  جۆش و 
په رۆشه وه  کاری ئه کرد به اڵم هه ر زوو دڵی له  کاری 
بوو،  تووشی ده مارگرژی  و  بوویه وه   فه رمانگه  سارد  
به خێرایی تووڕه  ئه بوو و گوێی نه ئه دایه  کاره که ی... 
لێی  و  هه ڵگه ڕایه وه   به رپرسه که ی  له   ته نتێتنیکۆڤ 
تووڕه  بوو و جگه  له وه ش ئه یویست خۆی کاروباری 
زه ویوزاره که ی بگرێته  ئه ستۆ و له م رێگه یه وه  خزمه ت 
به ڕێوه به ری  له گه ڵ  روودی��ن  بکات.  واڵته که ی  به  
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کردی  بوو  مامۆستا  له وێ  ئاماده ییه ی  فێرگه ی  ئه و 
که   ب��وو  وه ڕه س  ل��ه وه   ئوبلۆمۆڤ  ده مه قاڵه .  به  
ئاسایی  شێوازێکی  به   فه رمانگه که ی  فه رمانبه رانی 
له گه ڵ سه رۆکی فه رمانگه  قسه  ناکه ن »ده نگی خۆیان 
قێزه ونی  و  جیکه جیک  وه کوو  ئاوازێکی  و  ئه گۆڕن 
ئه ده نێ« که  ئه و لێی بێزار بوو. بیرکردنه وه  له وه ی 
که  ئه ویش به و ده نگه  ناحه زه  بۆ به رپرسه که ی روون 
بکاته وه  »ئه و نامه یه ی که  ئه بوایه  بچێ بۆ ئاستراخان 
بۆچی گه یشتۆته  ئارخانگلسک« وه ڕه زی ئه کرد، بۆیه  
له   کرد...  کارکه نار  و خۆی  هه ڵگرت  له کار  ده ستی 

هه موو شوێنێک هه مان ئوبلۆمۆڤیزم ئه بینین...
ئوبلۆمۆڤه کان له  ژیانی تایبه تیش دا زۆر له یه ک ئه چن:

خه وێکی خۆش و سه یرانێک و په رتووکێکی سه رگه رمی
مێرگێک له  لێڕه وار و خوڕه ی جۆگه یه ک

چاوڕه شێکی شه نگ و شۆخ،
گه نج و ته رچک، جارجار ماچی لێو

ئه سپی سه رکه شی رامکراو
خوانچه ی خواردنی خۆش و به له زه ت

قاپێک شه رابی سازگار
ته نها و ئاسووده 

ئه ی که  ژیانی ئونه گین ئاسمانییه 
ئه و  ئه مه   وشه ،  به   وشه   ده ربکه ین،  لێ  ئه سپه که ی 
ئارمانجی به خته وه ریه یه  که  ئیلیا ئیلیچ وه کوو ژیانی 
ماچی  ته نانه ت  ئوبلۆمۆڤ  لێیه تی.  حه زی  ناوخۆ 

چاوڕه شه  شه نگ و شۆخه که ش له بیر ناکا:
ئه ورووژێنێ  ئیلیچ  ئیلیا  گوند،«  ژنانی  له   »یه کێک 
»گه ردنێکی سووتاو، قۆڵی هه ڵکراو تا الی ئانیشک، 
چاوانی له  شه رمان داخستوو به اڵم پڕ  له  چه توونی، 
به   ئه ربابه که ی،  میهری  له   پڕ  نه وازشی  له   حه زی 
بۆ  ئه ویش  الئ��ه دا،  خۆی  تۆزقاڵێک  به س  ن��ازه وه  
خوا  بیبینێ،  نابێ  به اڵم-هاوسه ره که ی  ڕواڵ��ه ت... 
خۆی دا  خه یاڵی  له   )ئوبلۆمۆڤ  نییه «  خۆش  پێی 

هاوسه ری هه یه (...
ئه و روخسارانه ی که  هه رکام له  نووسه ره  گه وره کان 
ماونه ته وه؛  دوورودرێ���ژ  ماوه یه کی  خولقاندوویانه  
ته نانه ت ئه مڕۆ هی وا ئه بینین که  که  ئه ڵێی کتومت 
روخساری ئونه گین یان پچوورین یان روودین و ئه وانی 
ترن، ئه ویش نه ک بڵێی له  هه لومه رجێکی تردا سه ریان 
هه ڵدابێ، به ڵکوو ده قاوده ق به و شێوه یه ی که  پووشکین 
یان لرمانتۆڤ یان تورگنیێڤ نه خشاندوویانن. ئه وانه  
به س له  بیر و مێشکی جه ماوه ردا زیاتر و زیاتر ئه بن 
ئه و  که   بگوترێ  ناتوانرێ  هه ڵبه ت  ئوبلۆمۆڤ.  به  
ئه وه تا  نهء!  بووه .  جێبه جێ  ئێسته   هه ر  دۆنادۆنه  
له   جگه   که   هه ن  که س  ه��ه زاران  ئه مڕۆش  ته نانه ت 
قسه کردن، کارێکی تر ناکه ن و هه زارانی تریش هه ن 
هه ر  به اڵم  دائه نێن.  کرده وه   به   ئه وان  قسه کانی  که  

ئەلکساندەر هرزن
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خولقاندووه ،  ئوبلۆمۆڤی  گه نچارۆڤ،  که   ئه وه نده ی 
ئه مه  نیشانه ی ئه وه یه  که  ئه م فورم گۆڕان و دۆنادۆنه  
النیکه م  ی��ان  کۆمه ڵ  ئه گه ر  پ��ێ��ک��ردووه .  ده ستی 
به شێکی له وه  تێ بگه یشتایه ت که  تێکڕای ئه و به هره  
خاو و خلیچکانه ی له  رابردوودا په سن و ستایشیان 
روخساری  سه رهه ڵدانی  الوازن،  راده    چ  تا  کردوون، 
خۆیان  ئه وانه   راب��ردوودا  له   نه ئه گونجا.  ئوبلۆمۆڤ 
جۆراجۆر  شێوازی  به   بارۆکه دا  و  ب��ه ره ک14  بن  له  
جیاوازه کانیانه وه   هونه ره   هۆی  به   و  ئ��ه ڕازان��ده وه  
ئه مڕۆی  ئوبلۆمۆڤی  کاتێکا  له   رائه کێشا،  سه رنجیان 
ئێمه  به  ره نگه  راسته قینه کانی خۆیه وه ، له  به رچاومان 
پشت  له    ئ��ه وه ی  له بری  و  دووه   که م  ده رئه که وێ. 
گه وره   به ره کێکی  و  وه ستابێ  تریبوونێکی شکۆداردا 
و گرانی له به ردا بێ، پێجامه یه کی له به ردایه  و له سه ر 
»خه ریک  پرسیاره کان:  ڕاکشاوه .  لێی  قه نه فه یه ک 
چییه ؟ چه مک و مه به ستی ژیانی چییه ؟« به ڕاشکاوی 
دێنه  ئاراوه  و هیچ پرسیارێکی الوه کیش له  روونی و 
ره وانی ئه وانه  که م ناکاته وه . هۆی ئه مه ش ئه وه یه  که  
به مزووانه   یان  گه یشتووه   کۆمه اڵیه تی  چاالکی  کاتی 
سه ره تای  له   که   بوو  ئه مه ش  له به ر  هه ر  ئه گات... 
نیشانه ی  گه نچارۆڤ  رۆمانی  که   وتمان  وتاره که دا 

گیانی سه رده می ئێمه یه . 
و  بیر  له   که   بده ن  گۆڕانه   ئه و  راسته که ی سه رنجی 
بۆچوونی گشتی دا به دیهاتووه ، سه باره ت به و بیکاره  
رابه رانی  به   رابردوودا  له   خوێنده وارانه ی   زمانلووسه  

ره سه نی کۆمه ڵ ئه ژمێردران.
گه نجێکی زۆر قۆز و خوێنده وار و زیره ک له  به رده ممان 
راوه ستاوه ، هاتوچۆی میوانیه  گه وره کانی ئاستی بااڵی 
کۆمه ڵ ئه کا و له  هه موو شوێن ئه دره وشێته وه . ئه چێ 
زۆر  باڵماسکه15 .  و  سه ما  به زمی  و  شانۆگه ری  بۆ 
په رتووک  شاره زایه .  خۆشخۆری  و  جلوبه رگه   خۆش 
ئه خوێنێته وه  و جوان ئه نووسێ... مه گه ر  رووداوه کانی 

14 - جبه ، عابا، رۆب.
15 - میوانی سه ماکردنی ئاریستۆکراتی به  ده مامک و جلی رازاوه ی تایبه ته وه .

میوانیه  مه زنه کان، ئه گینا هیچ شتێک خورپه  له  دڵی 
بێگانه   گرنگه کانیش  رووداوه   له گه ڵ  به اڵم  ناهێنێ، 
نییه . حه زی له وه یه  ده رباره ی خولیا و دڵداری بدوێ،

ده رباره ی ده مارگیری و ئازاری سه ده کان و
ده رباره ی رازه  ترسناکه کانی گۆڕ...

ئه و هه ندێ قانوونی جوامێرانه ی هه یه : ئه و ئه توانێ
بێگارییه کی سووکتریان پێ بکا

له بری ته وقی کۆنینه ی بارشچینا
و  ک��راوه   ژنێکی  چاوداگرتنی  ئه توانێ  هه ندێجار 
ئازادکردار پشت گوێ بخات و چون عاشقی نییه ، خۆی 
لێ الئه دا و ده س له  روویه وه  ئه نێ. پێشکه وتنی خۆی 
له  کۆمه ڵ و کۆڕی گه وره کان دا له و راده ی که  گرنگیان 
هه یه  به  گرنگتر ناگرێ. ئه وه نده  له و کۆمه ڵه ی  تێیدایه  
به رزتره ، که  هه ست به  بێ نرخی و نزمیه که ی ناکات. 
و  هه ڵبگرێت  کۆمه ڵه   له م  ده ست  ئه توانێ  ته نانه ت 
بچێ بۆ گوند و له  خانووه که ی خۆی دابنێشێ. به اڵم 
ئه مکاره ش وه ڕه زی ئه کا و نازانێ چی بکات و خۆی 
به  چ کارێکه وه  خه ریک بکات... له  بێکاری و بێوازی 
له وپه ڕی  و  به  شه ڕ  ئه یکا  له گه ڵ هاوڕێکه ی  خۆی دا 
گه وجیه تی خۆی ، له  دوێلێک دا16 ئه یکوژێ... پاشی 
چه ند سااڵن ئه گه ڕێته وه  ناو جه ماوه ر و عاشقی ئه و 
ژنه  ئه بێ که  پێشتر ده ستی له  روویه وه  نابوو، چونکه  
وه اڵمدانه وه  به و ئه وینه  بریتی بوو له وه ی که  ده ست 
له  ئازادی خۆی هه ڵبگرێ و بکه وێته  گه شت و گه ڕان 
زیندووی  روخساری  که سایه تیه   ئه م  جیهان دا.  به  
ئونه گینه . به اڵم ئه گه ر باشتر و وردتر لێی بڕوانین، 

ئه بینین ئه مه  هه مان ئوبلۆمۆڤه . 
پیاوێکی تر ئه بینین به  گیانێکی به جۆشتر و به ره گه ی 
به رزه فڕیی فراوانتر. وا پێئه چێ سروشت به هره ی وای 
پێ به خشیوه  که  له الی ئونه گین نرخێکی زۆریان هه بوو. 
ئه و پێویستی به وه  نییه  خۆی بڕازێنێته وه  و جلی باش 
له به ر بکات. چونکه  به بێ کردنی ئه مکارانه ش له ناو 
کۆمه ڵ دا سه رکه وتووه . بۆ هه ڵبژاردنی وشه  پێویستی 

Duel - 16 جه نگی ته ن به  ته ن.
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نییه   ب����ه وه  
خۆی زۆر خۆی 

و  بکات  ماندوو 
نوکته   گوتنی  به  

خ��ۆی  ج��ه ف��ه ن��گ  و 
ده ربخات. چونکه  زمانی 

تیژه .  گوێزان  وه ک  خۆڕا  له  
به ڕاستی سووکایه تی به  هه موان 

الوازه ک��ان��ی��ان  خاڵه   چه نکه   ئ��ه ک��ا، 
الی  بۆ  ژنان  دڵی  به ڕاستی  ئه توانێ  ئه   ئه ناسێ. 
کورت،  ماوه یه کی  بۆ  نه ک  ئه ویش  رابکێشێ،  خۆی 
ئه و  هه میشه .  بۆ  ره نگه   و  درێژخایه ن  بۆ  به ڵکوو 
هه موو کۆسپێک له سه ر رێگه ی الئه دا یان ئه یهاڕێت و 
به سه ری دا تێئه په ڕێ. ته نها له  یه ک روانگه وه  به خت 
رێگایه ک  چ  نازانێ  که   ئه وه یه   ئه ویش  نییه ،  یاری 
هه موو شت  به   سه باره ت  و  به تاڵه   دڵی  هه ڵبژێرێ. 
ساردوسڕه . ئه و هه موو کارێکی کردووه  و به  گه نجێتی 
تێر  ئه کڕدرێ،  پاره   به   خۆشیانه ی  ئه و  هه موو  له  
بووه . له  ئه وینی ژنه  شۆخه کانی میوانیه کان ماندوو 
دڵی  به   ئارامیه ک  هیچ  عه شقانه   ئه م  چونکه   بووه ، 
چونکه   ب��ووه   وه ڕه ز  فێربوونیش  له   نابه خشێ. 
تێگه یشتووه  ئه م رێگه یه ش نه  ناوبانگی به دواوه یه  و 
نه  به خته وه ری. گه مژه کان له  هه موان به خته وه رترن و 
ناوبانگیش کاری به خت و ناوچاوه  . مه ترسی مه یدانی 
ئه مجۆره   چونکه   کرد،  جاڕسی  به خێرایی  جه نگیش 

جه ربه زه کردنه ی 
هاته   ب��ێ وات��ا  ب��ه  
زۆر  و  ب����ه رچ����اوی 
راه���ات.  ل��ه گ��ه ڵ��ی  زوو 
ته نانه ت  ک��ۆت��ای��ی��ش دا،  ل��ه  
و  ساده دڵ  کچێکی  خۆشه ویستی 
پاک و سه رکه ش که  دڵی رفاندبوو، ماندووی 
کرد، چونکه  وا تێگه یشتبوو که  ته نانه ت ئه و عه شقه ش 
ناتوانێ به دیهێنه ری حه ز و ئاره زووه کانی بێ. به اڵم 
به   بۆ  ئه کێشن؟  په ل  کوێ  بۆ  چین؟  حه زانه   ئه م 
ناکات؟  راده ستی  خۆی  نه ستیه وه   و  هه ست  هه موو 
چونکه  خۆیشی لێیان تێناگات و خۆی ماندوو ناکات 
بیر له وه  بکاته وه  ئه بێ چی له گه ڵ ویستی ده روونی 
و  نه زان  پێکردنی  گاڵته   به   ژیانی  به مجۆره   بکات. 
ساویلکه   ژنانی  شه نگه   دڵی  تێئه په ڕێنێ،  ره به نان 
ئه هه ژێنێ، خۆی له  کاروباری عاشقانه ی ئه وانی تردا 
له   خۆی  دالوه ری  هه اڵیسێنێ،  شه ڕ  هه ڵئه قورتێنێ، 
دوێل  ئه داته   ده ست  و  ئه دا  پیشان  بێ نرخ دا  بابه تی 
ئه مه   که   له بیرته   خۆڕایی...  و  هیچ  له سه ر  کردن 
سه ربرده ی پچوورینه ، به وجۆره ی که  خۆی که سایه تی 
ئه کاته وه  وه ،  روون  ماکسیمۆڤیچ  ماکسیم  بۆ  خۆی 
وه ک  هه مووی  ئه گینا  کراوه ته وه ،  کورت  تۆزێ  که  
ئه وه تا  بڕوانن:  لێی  وردتر  تۆزێ  تکایه   خۆیه تی... 

ۆل
گۆگ

ی 
ۆاڵ

نیک
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ئێوه ش ئوبلۆمۆڤ ئه بینن...
به اڵم لێره دا سه رنجی پیاوێکی تر بده ن که  شاره زای 
ئه و رێگه ئه ، پێیدا ئه ڕوا. ئه و نه ک هه ر توانای به توانای 
ئارمانجێکی  که   ئه شزانێ  به ڵکوو  ئه ناسێ،  خۆی 
مه زنی له به ره ... ته نانه ت وا پێئه چێ چه ند و چوونی 
ئارمانجه که شی ئه ناسێ و که م تا کورتێک ئه زانێ له  
کوێ له نگه ری گرتووه . ئه و پیاوێکی به ڕێز و راستگۆیه  
قه رزه کانی  ئه چێ  له بیری  هه ندێجار  )هه رچه ند 
له سه ر  به ڵکوو  رۆتین،  شتێ  له سه ر  نه ک  بداته وه .( 
بابه ته  گرنگه کان به  جۆش و خرۆشه وه  ئه دوێ و، زۆر 
به  جه خته وه  رای ئه گه یه نێ ئاماده یه  گیانی له پێناوی 
جه ماوه ردا به خت بکات. هه موو دیارده کان له  مێشکی 
زنجیرێکی  به   شت  هه موو  و  کراون  چاره سه ر  ئه ودا 
زیندوو و هه ماهه نگ لێک گرێ دراون. ئه و به  گوتاره  
ئاگراوییه کانی خۆی گه نجانی ساویلکه  ئه کا به  خولیای 
خۆی و ئه وانیش به  بیستنی ئه و وتارانه ی ئه و هه ست 
ئه که ن که  چاره نووس ئه وانی بۆ به دیهێنانی ئامانجه  
ژیان  به اڵم خۆی چۆن  ک��ردووه ...  دیاری  مه زنه کان 
ئه باته سه ر. ده ست بۆ هه موو کارێک ئه با، به اڵم هیچ 
کارێک ناگه یه نێته  کۆتایی. به وپه ڕی وازه وه  چاودێری 
هه موو کارێک ئه کا و هه موو هه وڵی خۆی ئه دا، به اڵم 
نابێ... عاشقی کچێک  له  هیچ کارێک دا سه رکه وتوو 
ئه بێ و له  کۆتایی دا کچه  پێی ئه ڵێ ئاماده یه  خۆی 
نابێ  وتووه   پێی  دایکی  هه رچه ند  به ده سته وه ،  بدا 
ئه داته وه :  وه اڵم��ی  به مجۆره   ئه و  بکات.  کاره   ئه و 
نییه ؟  لێ  رای  دایکت  بم،  خوا  قوربانی  به   »ده ک 
ده ک له و زه بره  گورچووبڕه ! چه نده  زوو!... که وابوو 
به ده ست  بده ین  خۆمان  ئه بێ  نییه ،  چاره مان  هیچ 
به مجۆره یه ...  ژیانی  تێکڕای  چاره نووسه وه !...« 
که وابوو زانیتان که  ئه م پیاوه  روودینه ... به اڵم نه ء، 
ته نانه ت ئه ویش ئێسته  ئیتر ئوبلۆمۆڤه . ئه گه ر ئێوه  
و  تاقیکردنه وه   به ر  بخه نه   که سایه تیه   ئه م  به وردی 
ب��ه راوردی  ئه مڕۆدا  ژیانی  هه لوومه رجه کانی  له گه ڵ 

بکه ن، بۆتان ده رئه که وێ به ڕاستی ئوبلۆمۆڤه .

تایبه تمه ندی هاوبه شی هه موو ئه م که سایه تیانه  ئه وه یه  
ژیانی  پێداویستی  ئه وان  بۆ  ژیان دا  له   که  هیچ شتێک 
وه کوو  نییه ،  دڵیان دا  له   پیرۆز  شتێکی  هیچ  نییه . 
تێکه ڵ  ناخیان  له گه ڵ  و  بێ  به ڕێز  له الیان  ئایینێک 
ببێ و له  نه بوونی دا هه ست بکه ن له  سه رچاوه ی ژیان 
ئ��ه وان هه موو شت رووک��ه ش��ه . هیچ  ل��ه الی  داب���ڕاون. 
ره نگه   دانه کوتاوه .  ره گی  ئه وان دا  له  سروشتی  شتێک 
بۆ  بکات، ده س  ناچاریان  ده ره کی  ئه گه ر سونگه یه کی 
کار ئه به ن، هه ر به وجۆره ی که  ئوبلۆمۆڤیش به  ناچار 
نۆته ی  میوانی،  بۆ  ئه چوو  و  شوڵتز  شوێن  ئه که وته  
ئه وه ی  و  ئه کڕی  ئۆڵگا  بۆ  په رتووکێکی  یان  مووسیقا 
به اڵم  ئه یخوێنده وه .  ئه کرد،  ناچاری  و  ئه یوست  ئه و 
دڵیان الی ئه و کاره  نییه  که  هۆکارێکی ده ره کی ناچاری 
هه موو  و  بێت  ئه گه ر  له مانه،   هه رکام  بیکه ن.  کردوون 
ئه و ده سکه وته  ده ره کیانه ی که  له  رێگه ی کارکردنه وه  
ماندووبوون  بێ  و  خۆڕایی  به   ئه هێنن،  به ده ستی 
ده ست  پێخۆشحاڵیه وه   به   زۆر  به رده ستیان،  بخرێته  
ئوبلۆمۆڤیزم،  گوێره ی  به   هه ڵئه گرن.  کارکردن  له  
فه رمانبه رێکی ره وشت ئوبلۆمۆڤ ئه گه ر بۆی بلوایه ت، 
له بری ئه وه ی هه موو رۆژێک بچێته  سه رکار، مووچه که ی 
بکرێته وه ،  به رز  پله ی  خۆیشی دا  کاتی  له   و  وه ربگرێ 
سه رباز  ئوبلۆمۆڤێکی  فه رمانگه .  بۆ  نه ئه چوو  هه رگیز 
ئه گه ر بیتوانیایه ت به بێ ئه وه ی بچێ بۆ جه نگ مووچه  
هه ندێ  له   که   سه ربازییه که ی،  جلوبه رگی  و  وه ربگرێ 
شوێن به کاری دێت، له الی خۆی رابگرێ و له به ر بکات، 
وانه ی  ئوستاد  نه ئه برد.  چه ک  بۆ  ده ستی  هه رگیز 
نووسه ر  و  نه ئه کرد  راهێنانی  خوێندکار  و  ئه ئه وته وه  
شانۆ  سه ر  نه ئه چوویه   هونه رپیشه   و  ئه نووسی  نه ی 
ئه دا  فڕێ  ته خته ره نگه که ی  و  ئه سکه نه   هونه رمه ند  و 
بۆ  بدۆزێته وه   رێگه یه ک  ئه گه ر  گشتی  شێوه ی  به   و؛ 
که   بکه وێ،  ده ست  شتانه ی  ئه و  خۆڕایی  به   ئ��ه وه ی 
ئێسته  به  کارکردن به ده ستی ئه هێنێ. ئه مانه  هه موویان 
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بۆ  پڕۆپاگه نده   و  ئه که ن  راستگۆیانه   هه وڵدانی  باسی 
گشتی  به رژه وه ندی  و  ویژدان  ئه رکی  له   شاره زابوون 
ئه وسا  تاقیکردنه وه ،  کاتی  گه یشته   که   به اڵم  ئه که ن، 
ده رئه که وێ که  ئه مانه  هه مووی هه ر قسه  بووه ، ته نها 
پێناوی  له   هه وڵیان  دڵسۆزانه ترین  و  پاکترین  قسه. 
ئاسووده یی و رۆبه که یان دایه  و هه موو ئه و هه واڵنه یان 
هیچ نییه  جگه  له  رۆب و پێجامه یه کی به ڕێزانه  )ئه مه  
ئه وه ی  بۆ  هێناوه (،  به کارمان  و  گشتیه   ده سته واژه ی 
نزمی و شکست و بێ که ڵکی خۆیانی له بن دا بشارنه وه . 
ته نانه ت راستگۆترین و رووناکبیرترین که سان ، که سانێک 
که  سروشتێکی پڕ خرۆش و دڵێکی به جۆشیان هه یه ، 
کاتێکه  دێته  سه ر کرده وه  زۆر حه زی ئه وه یان تێدایه  که  
پالن و بۆچوونه کانی خۆیان بخه نه  الوه  و به  ئاسانی مل 
بۆ رۆژه ڤی ژیان دانه وێنن، ئه و رۆژه ڤانه ی که  راده ستی 
ناشیرین  و  دزێو  کارێکی  به   ئه وانه   بۆ  ملکه چکردن  و 
ئه زانن. ئه مه  ده ری ئه خا هه موو ئه و شتانه ی ده رباره ی 
ئه دوێن هیچ په یوه ندی به  قوواڵیی ناخیانه وه  نییه . له  
ته نها یه ک خه یاڵ، خۆشخه یاڵه   ئه وانه دا  قوواڵیی دڵی 
ئه یش  و  نییه   تریان  ئارمانجێکی  هیچ  له وه   جگه   و 
ئوبلۆمۆڤیزمه .  و  ئاسوودییه   بێخه وشه ،  ئارامیه کی 
هه ندێکیان ته نانه ت ئه گه نه  ئاستێک ناتوانن بڕوا به وه  
بکه ن که  مرۆڤ ئه توانی به دڵخوازی خۆی و به  په رۆشه وه  
رابه ری  رۆژنامه ی  ئه م سه لماندنه ی  بڕواننه   بکات.  کار 
ئابووری که  ئه ڵێ: ئه گه ر سامان به  شێوه ی یه کسان له  
نێوان جه ماوه ردا دابه ش بکرێ، ئه وسا خه ڵکی هانده ری 
نامێنێ که  سامان و دارایی کۆ بکاته وه  و کار ناکات و 

له  ئه نجام دا هه موو له  برسان ئه مرن!...17 
ئه وا مه ته ڵه که  هه ڵهێنرا،

ئه و وشه ی که  پێویست بوو، دۆزرایه وه .
ئه و وشه ش ئه مه یه : ئوبلۆمۆڤیزم .

سه نت  له   ئابووری  رابه ری  رۆژنامه ی   Ekonomicheskii UkazateY  - 17

پتزبۆرگ ده رئه چوو.

ئه مڕۆ، کاتێک که  ئاغه یه کی گوندی ئه بینم باسی مافی 
مرۆڤ و پێداویستی گه شه کردنی که سایه تی ئه کا، له  
یه که م وشه کانیه وه  بۆم ده رئه که وێ ئه و مرۆڤه  یه ک 

ئوبلۆمۆڤه .
ئاڵۆزی  له   که   ئه بینم  پایه به رز  کارمه ندێکی  کاتێکه  
ئه وه   ده رئه که وێ  بۆم  ئه دوێ،  و کێشه کانی  سیستم 

ئوبلۆمۆڤه .
کاتێکه  ئه فسه رێکی سپا ئه بینم سکااڵی له وه  ده رئه بڕێ 
که  سانی سه ربازی کارێکی بێ سووده   و زۆر بوێرانه  
ئه یسه لمێنێ که  پیاسه ی سه رباز کارێکی بێهووده یه  
و له و بابه تانه ... هیچ گومانم له وه دا نامێنێ که  ئه وه  

ئوبلۆمۆڤێکی ته واوه .
کاتێکه  له  گۆڤاره کان دا ئه خوێنمه وه ، لیبڕاڵه کان  دژی 
هه ڵه خه رجی و به فیڕۆدان ئه نووسن و له  هه مان کات دا 
شادمانی خۆیان ده ئه بڕن له وه ی النیکه م کارێک کراوه  
بووین، الی  جێبه جێکردنی  چاوه ڕانی  زووه وه   له   که  
خۆم ئه ڵێم ئه مانه  هه مووی به  ئوبلۆمۆڤکا نووسراوه .
و  گوڕ  به   که   خوێنده وارانه م  ئه و  له گه ڵ  کاتێکه  
تینه وه  الیه نگری دابینکردنی پێداویستیه کانی مرۆڤن 
رووداوی  )به   کۆنه که   چیرۆکه   هه مان  ساڵه هایه   و 
تازه وه ( سه باره ت به  به رتیلخۆری و ره فتاری دڕندانه  
به   قانوون،  پێشێلکردنی  تری  جۆره کانی  هه موو  و 
سه ره ڕای  ئه گێڕنه وه ،  بێپایانه وه   خرۆشی  و  جۆش 
حه زی خۆم، وا هه ست ئه که م بۆ ئوبلۆمۆڤکا په لکێش 

کراوم...
پێشه وه «  »بۆ  پیرۆزی  هاوارێ  کێ  سه ره نجام  جا 
هه لئه هێنێ، که  گۆگۆڵ ئاره زووی لێ بوو و رووسه کان 
له و  تا  بیستنین  چاوه ڕوانی  دوورودرێ��ژه   ماوه یه کی 
شوێنه  هه ڵیانکه نێ که  ره گیان لێ داکووتاوه ؟ هه تا 
ئێسته ش نه  له  کۆمه ڵگه دا وه اڵمێکمان بۆ ئه م پرسیاره  
هه بووه  و نه  له  ئه ده ب دا. ته نه نه ت گه نچارۆڤیش که  
ئاشنای ده ردی بێده رمانی ئوبلۆمۆڤیزمه ، نه یتوانیوه  
په سن  له   نه یتوانیوه   ب��دات��ه وه .  پێ  وه اڵمێکمان 
هه موو  له   ئێسته ش  تا  که   هه ڵه یه ی  ئه و  کردنی 
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ببوێرێ.  خۆی  هه یه ،  ئێمه دا  کۆمه ڵگه ی  شوێنێکی 
شین  گۆڕه که ی  له سه ر  و  ئه نێژێ  ئوبلۆمۆڤیزم  ئه و 
»مااڵوا  ئه ڵێ:  شوڵتزه وه   زمانی  له   ئه و  ئه گێڕێ. 
ئوبلۆمۆڤکای دێرین، سه رده می تۆ وا تێپه ڕی.« به اڵم 
ئه وه ی ئه و ئه یڵێ راست نییه . هه موو ئه و رووسانه ی 
که  ئوبلۆمۆڤیان خوندۆته وه  یان ئه خوێننه وه  ئه زانن 
که  ئه و هه ڵه  ئه کا. ئوبلۆمۆڤکا نیشتمانی هه موومانه  
زاخاره که ی  مامۆستاکانمانن، سێسه د  خاوه نه کانی  و 
بۆ هه میشه  وان له  خزمه تمان دا. یه که  یه که ی ئێمه  
بڕێکی باش ئوبلۆمۆڤی تێدایه ، جارێ هێشتا زۆر زووه  
بۆ ئه وه ی سه ردۆلکه ی بۆ بچڕین، ئێمه  و ئیلیا ئیلیچ 
شایانی ئه و پیاهه ڵگوتنه  نین که  له  خواره وه  هاتووه : 
»ئه و خاوه نی شتێکی به نرختر له  وشیارییه : دڵێکی 
پاک و به وه فا! خوویه کی زێڕین که  هه موو ژیانی خۆی 
پاراستوویه تی و لێی جیانه بۆته وه . ئه و له ژێر زه بری 
قورس دا که وتووه ، تاساوه ، شکستی هێناوه ، هیوابڕاو 
به اڵم وه فاداری  داوه ،  له ده ست  ژیانی  بووه  و وزه ی 
و راستگۆیی خۆی نه دۆڕاندووه . هیچ ئاوازێکی ناله بار 
چه قیوه   لێی  زه لکاوه ی  ئه و  نکردووه ،  ره ش  دڵی 
چه په ڵی نه کردووه ، هیچ درۆیه کی گاڵو فریوی نه داوه  
و هیچ هێزێک ناتوانی به الڕێی دا به رێ. ده با له  ده ریای 
پێسی دا نوقم ببێ، ده با ته واوی دنیا ژه هراوێ بێ و 
بۆ  نابات  کوڕنش  هه رگیز  ئوبلۆمۆڤ  بێ؛  ژێره وژوور 
بتی درۆ... ئه و گیانێکی روون و په رداخه  وه ک بلوور. 
مرۆڤی وه ک ئه و  یه کجار که من، مرواری ناو جه ماوه ره ! 
به  هیچ به رتیلێک ناتوانی هه ڵیخڕێنی، ئه توانی پشتی 

پێ ببه ستی بۆ هه میشه  و تاهه تایه .«
هه موو  به اڵم  ناڕۆین،  بابه ته   ئه م  له سه ر  زۆر  لێره دا 
ڕاست  هات،  سه ره وه   له   ئه وه ی  ئه زانێ  خوێنه رێک 
ئاکارێکی باشه  و  نییه . هه ڵبه ت ئوبلۆمۆڤ خاوه نی 
فریو  که س  نه یویستووه   هه رگیز  که   ئه وه یه   ئه ویش 
ئه دات که  هه یه :  وا خۆی پیشان  و، هه میشه   بدات 
واته  ته وه زه لێکی بێکار. به اڵم بزانه  چ کات ئه توانی 
که   کاته ی  ئه و  ته نها  ره نگه   ببه ستی؟  پێ  پشتی 

کاتی  له   ب��درێ؛  ئه نجام  نییه   پێویست  هیچکارێک 
ئه وسا که   به اڵم  له باره .  دیاره  که سێکی زۆر  وه هادا 
پێویست به  کارکردن نییه ، چ پێویستمان به و هه یه . 
ئه و له به رده م خوداوه ندی خراپه دا کوڕنش نابا و چۆک 
به وه   پێویستی  ئه مه   چونکه   بۆچی؟  به اڵم  دان��ادا. 
به زۆر  ئه گه ر  به اڵم  رابێ.  قه نه فه که ی  له سه ر  هه یه  
به رزی بکه نه وه  و ناچاری بکه ن له  به رامبه ر ئه م بته دا 
چۆک دابدا، ئه وسا هێزی هه ڵسانه وه ی نییه . ناتوانرێ 
له به ر  هه یه   له وێدا  چی  به اڵم  بکرێ.  به رتیلخۆر  به  
ئه وه  به رتیلی بده نێ؟ بۆ ئه وه ی بجووڵێ؟ وایه ، ئه مه  
کارێکی دژواره . چه په ڵی پێوه  نالکێ.  به ڵێ، ئه مه  
راسته . به اڵم ته نها تا ئه و کاته ی له سه ر قه نه فه که ی 
راکشاوه ، هه موو شت ته واوه . که چی هه ر ئه وه نده ی 
تارانتیێڤ، زاترتی و ئیڤان ماتڤه یچ بگه ن، یه ع! چیها 
روو  ئوبلۆمۆڤ  ده روبه ری  له   قێزه ون  و  سه یر  شتی 
ئه دا. تااڵنی ئه که ن، شه رابه که ی ئه خۆنه وه  و شه رابی 
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ده رخوارد ئه ده ن، به ڵگه یه کی به  زیانی خۆی پێ واژۆ 
ئه که ن )که  شولتز به  ئاسانی و به  شێوازی رووسی، 
وه رئه گرێته وه  .(  بۆی  لێکۆڵینه وه ،  و  دادگ��ا  به بێ 
کۆڵه ی ئه کوتن و ئه ڵێن سووچی جووتیاره کانیه تی. 
بڕێکی باش پاره ی لێ ده رئه کێشن به  خوت و خۆڕایی 
و ئه و له به رامبه ر ئه م هه مووه دا بێده نگه  و دیاره  له به ر 

ئه وه ی جارێکی تر به ڵگه ی ساخته  نه نووسێ... 
جه نابی  خۆی،  سه رده می  بۆ  رێزدانان  به   سه باره ت 
ئافراندووه   ئوبلۆمۆڤ  بۆ  دژه ژه هرێکی  گه نچارۆڤ، 
له  روخساری شوڵتزدا؛ به اڵم سه باره ت به و کاراکتره  
ناچارین ئه و بۆچوونه  دووپات بکه ینه وه  که  له  ئه ده ب دا 
نابێ له ڕاده به ده ر له  سه رده می خۆمان پێش بکه وین. 
شوڵتز، واته  ئه و کاراکتره  پڕ جۆش و چاالکه ی که  
هه موو بیرۆکه یه ک هه ر له  سه ره تای سه رهه ڵدانیه وه  
هێشتا  ئه په ڕێنێ،  رای  ده سبه جێ  و  بڕیار  به   ئه کا 
زیاتر  )لێره دا  نه بووه .  له دایک  ئێمه دا  کۆمه ڵی  له  
خه ماڵندنی  توانای  که   رۆشنبیرانه   توێژی  مه به ست 
له ناو کۆمه اڵنی  ئه گینا  بااڵیان هه یه .  ئایدیای  و  بیر 
به کرده وه   شتی  بڕیاره کان  و  بۆچوون  که   خه ڵکی 
نووسه ر،  خودی  زۆرن(.  ئه و  نموونه ی  پڕاکتیکن،  و 
به و  دان  ئه دوێ،  ئێمه   کاتێکه  ده رباره ی کۆمه ڵگه ی 

راستیه دا ئه نێ: 
»ئه وه تا! چاوه کان له  پاش سستی خه و کراونه ته وه  و 
هه نگاوی بڵند و خێرا هه ڵئه گیرێ، ده نگی به  جۆش و 
به تین به ر گوێ ئه که وێ... چه نده ها شوڵتز به  ناوی 

رووسیه وه  ئه بێ سه رهه ڵده ن...«
شوڵتز  وه کوو  زۆران��ی  ئه بێ  که   نییه   تێدا  گومانی 
به دی بێن. به اڵم له مکاته ی ئێستادا هێشتا زه مینه ی  
په روه رده کرنیان به دی نه هاتووه . بۆیه شه  ئه وه ی ئێمه  
که   ئه وه یه   هه ڵئه هێنجین  گه نچارۆڤ  رۆمانه که ی  له  
شوڵتز پیاوی کاره ، به رده وام به  کارێکه وه  خه ریکه ، له  
هه ڵسووڕان دایه ، له  بیری به ده سهێنانی شتی تازه دایه  
و پێی وایه  ژیان واته  کارکردن و له م بابه تانه . به اڵم 
به نرخ  کاری  ئه توانێ  چۆن  و  ئه کا  چی  که   ئه وه ی 

ئه وه   ناکری  بۆ  هیچیان  تر  ئه وانی  کاتێکا  له   بکا، 
به   ئه و  ماوه ته وه .  وه اڵم  بێ  به   رازێک  وه کوو  خۆی 
چاوترووکانێک کاروباری زه ویوزاره که ی ئوبلۆمۆڤ بۆ 
ئێمه   ئه مه یان  به اڵم چۆن؟  رائه په ڕێنێ.  ئیلیچ  ئیلیا 
واژۆی  نه زانی  به   ئیلیچ  ئیلیا  به ڵگه که ی  نایزانین. 
کردووه ، ئه و به  که مترین دژواری وه رئه گرێته وه . به اڵم 
چۆن؟ ئه مه  ئه زانین که  به رپرسه که ی ئیڤان ماتڤه یچ 
ئه بینێ و پاش ئاخاوتنێکی دۆستانه ، ئیڤان ماتڤه یچ 
به ڵکوو  ئه داته وه   به ڵگه که   بانگ ئه کرێ و نه ک هه ر 
به جێ  کاره که ی  و  ئه نووسێ  کارکه ناری  خۆیشی 
ئه هێڵێ. به اڵم به گوێره ی ئه م بابه ته ، شوڵتز هێشتا 
ئاڕمانی  کۆمه ڵگه ی  سه رکرده ی  پله ی  نه گه یشتۆته  
کاتی  هێشتا  بگات.  پله یه   به و  ناشتوانێ  رووسیه . 
نه هاتووه . له م کاته ی ئێستادا، ئه گه ر یه کێک زانایی 
سلێمانیشی هه بێ سه باره ت به  کاروباری کۆمه اڵیه تی 
که   مورازۆڤ  وه کوو  ئه وه ی  مه گه ر  پێناکرێ.  هیچی 
ئه کرد  چاکه ی  کاری  خۆیه وه   ده ملیۆنی  سامانی  به  
زه ویداره که ی  پیاوچاکه   یان  ئه دا  خه ڵکی  نانی  و 
ناکرێ  زیاتر  له مه   به اڵم  کۆستانژۆگلۆ18.  وه کوو  تر 
که   تێبگه ین  له وه   ناتوانین  هه روه ها  ناگونجێ...  و 
ئه یتوانی  چۆن  خۆی دا  هه ڵسووڕانه کانی  له   شوڵتز 
خۆی له و حه ز و نیازانه ی ئوبلۆمۆڤ گیرۆده یان بوو 
رزگار بکات. هه وه ها نازانین چۆن ئه یتوانی به و پله ی 
خۆی رازی بێ، به  به خته وه ری که سی و گۆشه گیرانه  
له بیر  ئ��ه وه ش  نابێ  بێ؟  قانع  خۆی  به   تایبه ت  و 
ئوبلۆمۆڤکا  و  بوو  پێی  بن  له   زه لکاوێک  که   بکه ین 
زۆر لێی دوور نه بوو. بۆ گه یشتن به  شاڕێ و هه اڵتن 
پاک  رێی  له سه ر  جه نگڵ  ئه بوایه   ئوبلۆمۆڤیزم  له  
هیچی  بواره دا  له م  ئایه  شوڵتز  که   ئه وه ی  بکاته وه . 
تا  نییه  و  کردووه  و ئه وه ی کردوویه تی المان روون 
ئه و کاته ی ئه وه  نه زانین ناتوانین له  که سایه تیه که ی 
رازی  نه خشاندوویه تی،  گه نچاڕۆڤ  که   به وجۆره ی 
مردووی  گیانی  رۆمانی  که سایه تی  دوو   Kostanzhoglo و   Murazov  - 18

گۆگۆل.
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که سایه تیه ک  که   ئه وه یه   بیڵێین  شتێکه   ته نها  بین. 
»بۆ  به هێزی  دروشمی  ناتوانێ  تایبه تمه ندییه وه   به و 
پێشه وه « به  زمانێک که  رووسه کان تێی بگه ن و کار 

له  هه ست و هه ناویان بکات، به رز بکاته وه . 
شوڵتز  له   کاره   ئه م  بۆ  ئیلینسکایا  ئۆڵگا  ره نگه    
ئێمه   تازه ی  ژیانی  له   ئه و  چونکه   بێت.  به تواناتر 
نزیکتره . ده رباره ی ئه و ژنانه ی گه نچاڕۆڤ ئافراندوونی 
هیچمان نه وت. ده رباره ی ئۆڵگا یان ئاگافیا ماتیه یێڤنا 
یان  ئانسیا  ده رب��اره ی  ته نانه ت  )یان  پشه نیتسینا 
ئاکۆلینا، که  هه ر کام که سایه تیه کی تایبه تی ژنانه ن(. 
چونکه  بینیمان ناتوانین شتێکی گونجاو و هه ماهه نگ 
ژنانی  بده ین  ئه وه   هه وڵی  ئه گه ر  بڵێین.  ده رباره یان 
لێکۆڵینه وه،   ژێر  بخه ینه   گه نچاڕۆڤ  خولقێنراوی 
ژنان  دڵی  رازی  له   ئێمه   بڵێین  وای��ه   ئ��ه وه   وه ک��وو 
ئاگادارین. به اڵم چون ئه و شاره زاییه مان نییه ، به س 
گه نچاڕۆڤ  خولقێنراوی  ژنه کانی  که سایه تیه   په سنی 
ئه که ین. خاتوونه کان ئه ڵێن لێکدانه وه ی سایکۆلۆجی 
هه مووی  چونکه   نموونه یه،   ژنان  له سه ر  گه نچاڕۆڤ 
راسته  و زۆر وردبینانه یه . جا ئالێره دا ئه بێ بۆچوونی 
خاتوونه کان بسه لمێنین... هه روه ها رێگه  به  خۆمان 
ناده ین هیچ له مه  زیاد بکه ین چونکه  وه کوو ئه وه  وایه  

پێ بخه ینه  که وشه نێکه وه  که  به ته واوه تی تێیدا 
به   رێگه   وت��اره دا  ئه م  کۆتایی  له   به اڵم  غه واره ین. 
و  ئۆڵگا  ده رب��اره ی  وشه یه ک  چه ند  ئه ده ین  خۆمان 

تێڕوانینی بۆ ئوبلۆمۆڤیزم بدوێین. 
ئۆڵگا  بۆچوونه وه ،  و  بیر  گه شه کردنی  روانگه ی  له  
رووسی  هونه رمه ندێکی  هه ر  که   ئاڕمانجێکه   بااڵترین 
ئه توانی له  ژیانی ئه مڕۆی کۆمه ڵی ئێمه دا بیدۆزێته وه . 
و  لۆجیک  س��اده ی��ی  و  راده ب����ه ده ر  ل��ه   پاکیزه یی 
وه ها  مێشکی  و  دڵ  سه رسووڕهێنه ری  هه ماگه نگی 
تووشی سه رساممان ئه کات که  گومان له وه  ئه که ین 
ته نانه ت له  خه یاڵیش دا گوڵخه نده رانێکی وه ها هه بێ 
و ئه ڵێین: »پێم وانییه  ژنی وا بوونی هه بێ.« به اڵم 
چیرۆکه که دا  به سته ری  له   و  ئه گرین  شۆپی  کاتێکه  

له گه ڵی ئه ڕۆین، بۆمان ده رئه که وێ له  هه موو شوێن 
راستگۆیه ،  خۆی دا  گۆڕانگارییه کانی  و  خۆی  له گه ڵ 
نییه ،  نووسه ر  خولقێنراوی  که سایه تیه کی  که وابوو 
به   هێشتا  ئێمه   به اڵم  زیندووه ،  مرۆڤێکی  به ڵکوو 
دیداری نه گه یشتووین. ئه و زیاتر له  شوڵتز ژیانی نوێی 
ئه وه ی  چاوه ڕوانی  ئه کرێ  جا  ئه دا؛  پیشان  رووسی 
لێبکه ین ئه و وشه یه ی که  ئوبلۆمۆڤیزم ئه سووتێنێ و 
ئه یکا به  خۆڵه مێش، له  زاری ئه وه  بێته ده ر... سه ره تا 
ئه توانێ  که   بڕوایه وه   به و  ئه بێ،  ئوبلۆمۆڤ  عاشقی 
روشت و خووی ئه و بگۆڕێ... هه وڵێکی درێژخایه ن 
و سه رسه ختانه  ئه دا بۆ ئه وه ی پریشکی ژیان بدا له  
ناخی ئه م پیاوه  و هانی بدا بۆ چاالکی و کارکردن. له م 
بواره دا زۆر ئازار ئه چێژی و ئاماده  نییه  دان به وه دا بنێ 
که  نه خۆشیه که ی ئوبلۆمۆڤ تا ئه م راده یه  تووش و 
بێ چاره سه ره . به اڵم هێشتاش هیوای گه ش له  دڵی دا 
ئه ڕوێنێ و به  خولقێنراوی داهاتووی خۆی ئه زانێ و 
له  هیچ تێکۆشانێک له م رێگه یه دا ناپرنگێته وه . ئۆڵگا 
الوه ،  ئه خاته   خۆپه رێزی  باوه کانی  نه ریته   ته نانه ت 
تاقی ته نها و به بێ ئه وه ی به که س بڵێ ئه چێ بۆالی 
نییه   له وه   باکی  ئه م  ئوبلۆمۆڤ،  به پێچه وانه ی  و، 
وردبینیه کی سه مه ره وه   به   هه روه ها  بزڕێ.  ناوبانگی 
هه موو خاڵه  ناڕاسته کانی که سایه تی ئه و ده ستنیشان 
ئه کا و زۆر به  ساده یی بۆی روون ئه کاته وه  که  بۆچی 
هه ڵه ن. بۆ نموونه  ئوبلۆمۆڤ نامه یه کی بۆ ئه نووسێ 
و  دڵسۆزی  رووی  له   ته نها  نامه یه ی  ئه م  ئه ڵێ  و 
نیگه رانیه  بۆ نوسیوه  و خۆی فه رامۆش کردووه  و له  

پێناوی ئه ودا به خت کردووه  و له م بابه ته ...
ئۆڵگا وه اڵمی ئه داته وه :

نه خێر، ئه مه  راست نییه ، ئه گه ر تۆ بیرت له  به خته وه ری 
من بکردایه ته وه  و بڕوات به وه  هه بوایه  بۆ دابین بوونی 
به   زۆر  جیاببینه وه ،  لێک  پێویسته   من  به خته وه ری 

ئاسانی ئه ڕۆیشتی به بێ ئه وه ی نامه م بۆ بنێری. 
ئوبلۆمۆڤ ئه ڵێ له وه  ئه ترسێ کاتێکه  ئه و له وه تێگه یشت 
که  سه باره ت به م هه ڵه ی کردووه ، دڵی له م داچڵه کێ 
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و 
ئیتر 

و عاشقی خ��ۆش��ی ن��ه وێ 
وه اڵم����ی یه کێکی تر ببێ. له  

لێی  ئۆڵگا  ئه پرسێ:ئ��ه م��ه دا 
بێبه ختی و غه مباری من له  چی دا ئه بینی؟ من ئه مڕۆ 
تۆم خۆش ئه وێ و خۆم به  به خته وه ر ئه زانم. ئه گه ر 
به یانی رۆژ یه کێکی ترم خۆش ویست، ئه وه  له گه ڵ 
تۆ  ناکا  پێویست  ئه زانم.  خۆشبه خت  به   خۆم  ئه و 

نیگه رانی من بی.
دیارده کانی  له   بیرکردنه وه   رونییه ی  و  ساده یی  ئه م 

ژیانی نوێن و له و رابردووه دا نه بوون 
بناغه ی  له سه ر  ئه مڕۆ  کۆمه ڵگای  که  
که   ب��ده ن  سه رنج  جا  دام����ه زراوه ... 
پابه ندی  راده ی��ه ک  چ  تا  ئۆڵگا  ویستی 
و  ته وس  و  لۆمه   س��ه ره ڕای  ئه و  دڵیه تی. 
ته شه ری ئه م و ئه و کۆڵ نادات و له  عه شقی 
و  له  سستی  کاته ی  ئه و  تا  ئه بێ،  ب��ه رده ام  خۆی دا 
بێ ئه نجامی  به   په ی  و   تێئه گا  ئوبلۆمۆڤ  بێ که ڵکی 
هه وڵدانه که ی خۆی ئه بات. ئه وسایه که  به  راشکاوی 
ناتوانێ  و  ک��ردووه   هه ڵه ی  که   رائه گه یه نێ  پێی 
ده ست  پاش  بدا.  گرێ  ب��ه وه وه   خۆی  چاره نووسی 
له ڕوونانیشی به رده وام ئه بێ له  په سن و ستایشی و 
به کرده وه ی خۆی  هه ڵوێستی  به   پاشتریش  ته نانه ت 
هیچ  ژنێک  هیچ  که   ئه کاته وه   ره ت  ئوبلۆمۆڤ  وه ها 
له   تاتیانا  نه کردۆته وه .  ره ت  به وجۆره   ئوبلۆمۆڤێکی 

کۆتایی رووداوی دڵدارییه که ی به  ئونه گین ئه ڵێ:
خۆشم ئه وێی )چ سوود گه ر  بیشارمه وه ؟(

به اڵم، په یمانم له گه ڵ یه کی دی په یوه ندم ئه دا و
تاسه ر پێی وه فادار ئه بم.

له   ئه و  ره وشت  رواڵه تی  ئه رکێکی  ته نها  به مجۆره  
دڵداره  گه مژه که ی جیای ئه کاته وه  و ئه گه ر ئه م تاقه  
ئه گرت.  ئامێزی  له   ده سته وله مالن  نه بوایه ،  به رگره  
بوویه وه  که  روودین  له  روودین جیا  ئه وه   بۆ  ناتالیا 
هه ر له  سه ره تاوه  دڵڕه ق بوو و کاتێکه  به جێی هێشت، 
ناتالیا بۆی ده رکه وت دڵبه ره که ی خۆشی ناوێ و ئه مه  
تووشی په ژاره یه کی زۆری کرد. سه باره ت به  پچوورین 
وای کرد که  شازاده   ئه و  بڵێین.  ناکا هیچ  پێویست 
ناکا.  وا  ئۆڵگا  نه خێر،  به اڵم  لێبکا.  نه فره تی  ماری 

به ڵکوو زۆر به  ژیری و ساده یی پێی ئه ڵێ:
-ماوه یه که  هه ستم به وه  کردووه  شتێکم له  تۆدا خۆش 
ئه ویست، که  حه زم ئه کرد ئه و شته  له  تۆدا هه بێ. 
ئه وه ی که  شوڵتز پیشانی دابووم و ئه وه ی که  پێکه وه  
بیرمان لێکردبوویه وه . من ئوبلۆمۆڤی داهاتووم خۆش 
ئه ویست. تۆ پاک و بێ فیزی ئیلیا؛ تۆ نه رمونیانی... 



45

فیكرو فەلسەفە70

وه ک کۆترێک؛ سه رت له بن باڵت دا ئه شاریته وه  و چی 
هه وره بان  له   ژیانت  هه موو  ئه توانی  تۆ  ناوێ؛  ترت 
به س  من  بۆ  ژیانه   ئه م  وانیم.  من  به اڵم  بگمێنی... 
نییه . من زیاترم ئه وێ. چییه  ئه و شته ؟ خۆشم نازانم!
به مجۆره  له  ئوبلۆمۆڤ جیا ئه بێته وه  و ئه که وێته  دوای 
نازانێ چییه ! که   نییه تی و خۆیشی  ئه و شته ی که  
سه ه رنجام له  شوڵتزدا ئه یدۆزێته وه . له گه ڵی ئه که وێ 
ناگاته   و  ناوه ستێ  لێره ش  به اڵم  شادمانه .  له مه   و 
گوماناوی  و  پێوار19  دی��ارده ی  زۆر  کۆتایی.  خاڵی 
تێیان  ئه یه وێ  که   هه یه   شت  زۆر  ئ��ه ده ن.  ئ��ازاری 
ئێمه   بۆ  ئه و  ده روونیه کانی  هه سته   نووسه ر  بگات. 
روون ناکاته وه  و ئێمه  هه رجۆر لێکی ده ینه وه ، ره نگه  
به هه ڵه دا بچین. به اڵم وا پێئه چێ دڵ و بیری به  گیانی 
زیندووی ژیانی نوێوه  تووشی هه ڵچوون بووه  که  ئه و 
زۆر لێی نزیکتره  تا شوڵتز. ئێمه  وای بۆ ئه چین له به ر  

هه ندێ ئه ماژه  که  له م وتووێژه دا هاتووه : 
»ئه ی من چی بکه م؟ به س خۆبه ده سته وه دان و ئازار 

چه شتن؟« ئۆڵگا ئه پرسێ.
»نه ء! خۆت ته یار بکه  به  جه ربه زه  و خۆڕاگری. ئێمه  
به   ئه یگووشا  کاتێکا  له   و  نین.«  تایتن20  جووتێک 
سینگی دا: »ئێمه  شوێن مانفرێد و فاوست ناکه وین تا 
به رنگاری گه ورترین کێشه کانی ئاڵۆزه کانی مرۆڤایه تی 
ئه و  بۆ  بانگێشتنیانه وه   ب��ه ده م  ته نانه ت  ببینه وه . 
شه ڕه  ناچین. ئێمه  سه رمان دائه خه ین و مل به کوێن 
له   ئه که ین؛  دژواره ک��ان  کاته   تێپه ڕینی  چاوه ڕوانی 
دوای ئه وه یه  که  ژیان و به خته وه ری جارێکی تر به  

ده ممانه وه  پێئه که نێ...«
»ئه ی ئه گه ر هات و له کۆڵمان نه بوونه وه ؟ ئه ی ئه گه ر 

خه م و په ژاره  زیاتر لێمان ئااڵ؟«
»ئه وسا ئێمه ش وه کوو دیارده یه کی ژیانی نوێ قبووڵی 

Vague - 19 ون، نادیار؛ لێڵ. 

گایا  له  وه چه ی  و  ره گه زی خودایان  له   تایتنه کان  یۆنانی دا،  میتۆلۆژی  له    - 20

به   کردووه ؛  حوکمیان  زێڕین دا  خولی  ئه فسانه یی  سه رده می  له   ئۆڕانووس،  و 

بوونه وه ری زه به الح و ترسناک ئه وترێ.

ئه که ین... به اڵم نا، وای لێ نایه ت، ئێمه  تووشی نابین! 
ئه و په ژاره  و دڵه خورپه یه  به ته نها هی تۆ نییه . ئه وه  
دڵۆپێکت  ته نها  تۆ  مرۆڤایه تیه .  تێکڕای  نه خۆشینی 
مرۆڤ  که   ترسناکن  ئه وکاته   ئه مانه   به رکه وتووه ... 
ده ستی له  ژیان به رئه بێ و پاڵپشی نامێنێ. به اڵم له م 

هه لومه رجه ی ئێمه دا...«
روون  ئێمه «  »هه لومه رجی  له   خۆی  مه به ستی  ئه و 
ناکاته وه ، به اڵم دیاره  که  ئه وه  خۆیه تی که  »نایه وێ 
تووشی  و  ببێته وه   مه زنه کان  هێزه   ب��ه ره ن��گ��اری 
ئه یه وێ  که   ئه وه   ئه وه   ببێ.«  کوشنده   جه نگێکی 
سه ری داخا و...« به اڵم ژنه  ئاماده ی ئه و جه نگه یه ، 
ژیانی  ئه ترسێ  له وه   ته نها  به س  تامه زرۆییه وه .  به  
ئاسووده  و ئارامی له گه ڵ شوڵتز، ورده  ورده  وه کوو 
به   لێبێ.  ئوبلۆمۆڤی  الی  که مته رخه مه که ی  ژیانه  
روونی دیاره  ئه و نایه وێ سه ر دانه وێنێ و به ملکه چی 
چاوه ڕوانی تێپه ڕینی کاته  دژواره کان بێ، به و هیوایه ی 
که  ژیان جارێکی تر به  ده میه وه  پێبکه نێ. ئه وه نده ی 
ئه گه ر  و  هێشت  به جێی  نه ما  ئوبلۆمۆڤ  به   بڕوای 
رۆژێ له  رۆژان باوه ڕی به  شولتز سست ببێ، له  ویش 
جیا ئه بێته وه؛ ئه گه ر کێشه  ئاڵۆزه کان و گومانه کان 
به رده وام ئازاری بده ن و شوڵتزیش پێی بڵێ ئه وانه  
وه کوو دیارده کانی ژیانی تازه  چاو لێباکات و سه ری 
دابخات، دیسانه وه  چاره  هه ر جیابوونه وه  ئه بێ. ئۆڵگا 
زۆر باش ئوبلۆمۆڤیزم ئه ناسێ و له  هه موو شێوازێک 
ئه یناسێته وه ،  ده مامکێک دا  ج��ۆره   هه موو  له بن  و 
هه میشه ش ئه و توانا و جه ربه زه ی تیا ئه بێ به وپه ڕی 
بێ به زه ییه وه  دادگایی بکات و بڕیاری له سه ر بدات...

 سه رچاوه:
 Readings in Russian Civilization 1700-1917,Thomas Riha, 

The University of Chicago Press, Ltd., London, 

First published 1964.

https://www.amherst.edu/media/view/297815/original/Dobroli-

ubov.pdf
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چەپی نوێ  
)تیۆرە ڕەخنەیی- دیالێكتیكییەكان(

نوسینی: د.مەلیك یەحیا سەاڵحی
و. له  فارسییه وه : كارزان محەمەد

پێشەكی
جەنگی جیهانی یەكەم لە )11ی تشرینی 
پەسەندكردنی  لەگەڵ   )1918 دووەم��ی 
كردەوە  بە  ئەڵمانیاوە،  لەالیەن  ئاشتی 
ناچاریی  بە  ویلهلم  قەیسەر  هات.  كۆتایی 
ب��وون  نیشتەجێ  ب��ۆ  ه��ۆڵ��ەن��دای  واڵت��ی 
ئیمپراتۆرییەتی  سیستەمی  و  هەڵبژارد 
ئەڵمانیا، فۆرمی گۆڕا بۆ كۆماری وایمار. 

یەكەمین  ڕاستیدا  ل��ە  وای��م��ار  ك��ۆم��اری 
بوو  پەرلەمانتاریستی  زانستی  ئەزموونی 
دیموكراسییە  هەربۆیەشە  ئەڵمانیادا،  لە 
كۆمەڵێك  زیانلێكەوتووەكەی،  و  لەرزۆك 
كۆمەاڵیەتی  و  ئابوری  و  كێشەی سیاسی 
و  چەپڕەو  گروپە  ئایدۆلۆژیی  ملمالنێی  و 
ڕاستڕەو و میانڕەوەكانی لەگەڵ خۆی هێنا. 
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سەپاندنی  و  جەنگ  كۆتایهاتنی  دوای  واڵتە  ئەم 
كۆمەڵێك  بەردەم  كەوتبووە  بەسەریدا،  قەرەبوو 

قەیرانی ئابوری توندوتیژەوە.
چەپڕەوەكان  بزووتنەوە  جەنگ،  كۆتایهاتنی  دوای 
بەتایبەتی لە سااڵنی )1918ز - 1919ز( بە سەختی 
سەركوت كران و هێزە الیەنگرەكانی سەرمایەداریی 
دیموكراسیدا،  پروپاگەندەی  چ��وارچ��ێ��وەی  لە 

سەرقاڵی پتەوكردنی پێگه ی خۆیان بوون.
ل��ەم ه��ەل��وم��ەرج��ەدا روون��اك��ب��ی��ران��ی چ��ەپ��ڕەو و 
لە  بزانن چ الیەنێك  ئەوە  ماركسیست دەیانویست 
كۆمەاڵیەتییە  كێشە  لەگەڵ  ماركسیزم  فەلسەفەی 
لەو  كام  نییە،  تەبا  ئەڵمانیادا  هەنوكەییەكانی 
بەشانەی فەلسەفەی هیگڵ بە دروستی پیادە كراوە 

یاخود پێویستی بە لێكدانەوەی نوێ هەیە.
فەلسەفەی  ل��ە  بنچینەیی  كێشەی  ك��ورت��ی  ب��ە 

ماركسیزمی ئەرتۆدۆكس لەكوێدایە كە ئایدۆلۆژیای 
سەرمایەداری و تەنانەت فاشیستییەكانیش هەمیشە 
لە ساتی  و،  كردووە  پتەوتر  تێدا  پێگەی خۆیانی 
بردنەوەی گرەویشدان لە بزووتنەوە ماركسیستی و 

چه پڕه وانی الیه نگری کرێکاران.
)1922ز(  ساڵی  لە  كە  بوو  بارەیەشەوە  لەم  هەر 
)فلێكس وایل Flex Weil ( بیری لە دامەزراندنی 
هاریكاریی  بە  بتوانێ  كە  ك��ردەوە  ئەنجومەنێك 
خااڵنە  ئ��ەو  خ��ۆی،  ماركسیستەكانی  هاوبیرە 
هەلومەرجی  لەگەڵ  چیتر  كە  بكات  دەستنیشان 
ئێستادا ناگونجێت، كۆمەڵێك تیۆری نوێ دابهێنێ 
بۆ گۆڕانكاریكردن لە ئایدۆلۆژیای ماركسیزمدا كە بە 

پێویست دەزانرێت. 
وایل پێشتر لە )زانكۆی جینا( لە ژێر كاریگەری )كارل 
ئینتیمای  مامۆستایدا،  Karl korsch(ی  كورش 

كێشەی بنچینەیی لە 
فەلسەفەی ماركسیزمی 
ئەرتۆدۆكس لەكوێدایە كە 
ئایدۆلۆژیای سەرمایەداری 
و تەنانەت فاشیستییەكانیش 
هەمیشە پێگەی خۆیانی تێدا 
پتەوتر كردووە و، لە ساتی 
بردنەوەی گرەویشدان 
لە بزووتنەوە ماركسیستی 
و چه پڕه وانی الیه نگری 
کرێکاران
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لە  كە  میراتەی  بەو  كردبوو.  پەیدا  ماركسیزم  بۆ 
دایكی و ئەو سامانەی لە باوكە دەوڵەمەندەكەیەوە 
چاالكییە  لە  پشتگیری  بە  دەستی  مابۆوە،  بۆی 

ڕادیكاڵەكان لە ئەڵمانیادا كرد.
بنەڕەتدا  لە  كە  بدرێت  ل��ەوەش  سەرنج  دەب��ێ 
گرنگترین فاكتەر لەبارەی گومانكردن لە ئایدۆلۆژیای 
ماركسیزمی ئەرتۆدۆكسەوە لەالیەن چەپە نوێیەكان 
لە ئەڵمانیا، لەژێر كاریگەری ئاراستە دژە پۆزیڤیستی 
ماركسیزمدا  ئایدۆلۆژیای  پیشەسازییەكانی  دژە  و 
و  ئەفاڵتوونی  بیروباوەڕی  كاریگەری  چونكە  بوو، 
فرانكفۆرتییەكاندا  چەپە  لەنێو  ڕۆسۆیی  ژاك  ژان 
و كۆمۆنەی مرۆڤ  دونیای سروشتی  بە  سەبارەت 

زۆر بەهێز بوو.
وەگەڕخستنی  )وای��ل(،  گرنگی  چاالكی  یەكەمین 
كە  بوو  ماركسیستی(  ك��اری  هەفتەی  )یەكەمین 
ئەو  البردنی  ب��ەرەو  خۆی  هاوبیرەكانی  دا  هەوڵی 
بوو.  لەنێوانیاندا  كە  بدا  هان  ناكۆكانە  بۆچوونە 
ئەنجامەی  ئەو  گەیشتبوونە  سەرەتاییەكانی  هاوڕێ 
دروستكردنی كۆمەڵێك ناوەندی بەهێزتریان پێویستە 

تا بتوانێ كۆیان بكاتەوە. 
بەم شێوەیە دامەزراوەیەك بە هاریكاریی دارایی باوكی 
)فلێكس( واتا )هێرمان وایل( بە بڕی )120.000( 
ئەگەرچی  نرا.  بونیاد  مارك  هەزار  بیست  و  سەد 
هەوڵەكە لەپێناو ئەمەدا بوو دامەزراوەكە سەربەخۆیی 
دارایی و مەعنەوی هەبێت، بەاڵم سەرەنجام گەیشتنە 
دامەزراوەكە،  ئۆرگانیزەكردنی  بۆ  ئەنجامەی  ئەو 
واباشترە سەربە زانكۆی فرانكفۆرت بن. هەربۆیەشە 
داهێنانەكانی دامەزراوەكە، بە قوتابخانەی فرانكفۆرت 

ناوبانگی پەیدا كرد.
 )Friedrich Pollok لەم ڕووەوە )فرەدریك پۆلۆك
لە  دكتۆرا  پلەی  وەدەستهێنانی  تا  خوێندنی  كە 

و  ئاشنا  بووە  كردبوو،  تەواو  فرانكفۆرت  زانكۆی 
        Max Horkheimer هاوبیری )ماكس هۆركهایمەر
1895-1973 ( كە دواتر وەك یەكێك لە بەناوبانگترین 
تیۆرسێنەكانی قوتابخانەی فرانكفۆرت )چەپی نوێ( 

هاتە مەیدان. 
بە  )1922ز(  ساڵی  لە  دكتۆرای  پلەی  هۆركهایمەر 
فرانكفۆرت  زانكۆی  لە  )كانت(  دەرب��ارەی  تێزێك 
بەدەستهێنا  و بە پلەی یاریدەدەری ئوستاد مۆڵەتی 
وەرگرت، سێ  ئوستادەكەی خۆی  لەگەڵ  هاوكاریی 
دكتۆراكەی،  نامەی  لە  بەرگری  لەگەڵ  پاشتر  ساڵ 
مۆڵەتی وانەبێژی سەربەخۆی لە زانكۆی فرانكفۆرت 
لێكۆڵینەوەكەشی  بەدەستهێنا، بواری وانەوتنەوە و 

هەر كانت و هیگڵ بوو.
زۆرینەی  ه��ەروەك  وای��ل  و  هۆركهایمەر  پۆلۆك، 
لە  و  جولەكە  ڕەگەز  بە  نوێ،  چەپی  بونیادنەرانی 
خێزانە بۆرژوازی و دەوڵەمەندەكانی ئەڵمانیا بوون، 
ئەگەرچی دەیانتوانی لە بوارە ئابوری و بازرگانییەكان 
یاخود مەیدانە زانستییەكانی دیكەدا چاالكی بكەن، 

بەاڵم ڕوویان لە فەلسەفە كرد. 
ڕەشبینی  س��ەروەخ��ت��ەدا،  ل��ەو  گرنگیان  كێشەی 
هاوكارە ئەكادیمییەكانیان بوو لەهەمبەر بیروباوەڕە 
وایل  داراییەكەی  یارمەتییە  تەنها  و  چەپەكانیاندا 
بەناوی  لێدابوو  بڕیاری  دامەزراوەیەی  ئەو  كە  بوو 
تۆمار  كۆمەاڵیەتییەكان(  توێژینەوە  )دام��ەزراوەی 

بكات، دایبمەزرێنن و دەستبەكار ببن. 
)3(ی  لە  فەرمی  بە  دام��ەزراوەی��ە  ئەم  ئەگەرچی 
شوباتی )1933ز( بەپێی بڕیاری وەزارەتی ڕۆشنبیری 
دامەزرا، بەاڵم لە پراكتیكدا لە حوزەیرانی )1924( 
فرانكفۆرت  زانكۆی  لە  بیناكەی  تەواوبوونی  دوای 

دەستی بەكارەكانی كرد.
بۆ ئەوەی باشتر لە ئامانجی سەرەكی بونیادنەرانی 
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سەرەتا  پێویستە  بگەین،  فرانكفۆرت  قوتابخانەی 
ڕەخنەییەكانیان  تیۆرە  پاشان  و  تیۆری  چەمكی 
كاریان،  ئامرازی  گرنگترین  چونكە  بكەین،  شرۆڤە 

تیۆریزەكردنە ڕەخنەییەكانیان بوو. 

 ا( تیۆرە ڕۆژانەیی  و زانستییەكان

زمانی  لە  تیۆریی.  لە  پ��ڕە  ڕۆژان��ەم��ان  زمانی 
كە  ئەمەیە  تیۆریی  لە  مەبەست  خەڵكدا،  ب��اوی 
یاخود  ڕووداوێ����ك  ب��ۆ  شیاو  شیكردنەوەیەكی 
چەشنە  بەم  تا  ڕوو  بخرێتە  دیاریكراو  بابەتێكی 

وەاڵمی پرسیارەكان بدرێتەوە. 
دەبنە  چەشنێك  هەموو  بە  تیۆرەكان  ك��ەوات��ە 
ئەوەشدا  لەگەڵ  زانیارییەكان،  كردنی  زیاد  مایەی 
ئەم تیۆرانە تا چەند ڕەسەنن و تا چ ئەندازەیەك 
كاریگەرن، كاتێ دەسەلمێندرێت كە لە پراكتیكیشدا 
ئەو ساتەی  تا  تیۆرییانە  ئەم  بكرێن، بەاڵم  پیادە 
لە بۆتەی ئەزموون نەدراون، هەر بەهاكانی خۆیان 
دەپارێزن، دوای تاقیكردنەوە و ئەزموون كردنیان، 
یا  دەبێتەوە  كەم  لێی  یاخود  دەبێ  زیاد  بەهایان 

تەنانەت لەناودەچێت. 
لە تیۆرە رۆژانەییەكان  زانستییەكان دەشێ  تیۆرە 
زانستییەكان  تیۆرە  جۆرێك  بە  بكرێنەوە،  جودا 
مرۆڤانەن  ئەو  تایبەتیانەی  ڕەفتاری  دەرەنجامی 
مانایەكی  بە  هێناوە.  بەرهەم  تیۆرەیان  ئەو  كە 
تایبەتی  پەیوەندییەكی  زانستییەكان  تیۆرە  تر، 
)جیهان(  ژیانیان  ژینگەی  و  مرۆڤەكان  نێوان  لە 
دروست دەكات. واتا لەگەڵ داڕشتنی بەرنامەیەكی 
ورد و هۆشیار حكومڕانی بەسەر سروشتی ناوەكی 
)واتا یەكێتی زانست و توانستی مرۆڤ( و سروشتی 
لەگەڵ  مرۆڤەكان  ژیرانەی  ژیانی  )وات��ا  دەرەك��ی 

یەكتر(دا دەكات.
وێڕای ئەوەش دەبێ سەرنج لەوە بدەین كە تیۆرە 
زانستییەكان بەپێی ئەوەی دەچنە سنوری كام لە 
بەدڵنیاییەوە  زانستییەكانەوە،  ڕەفتارە  و  بابەت 
لە »پتەوی« و »نەگۆڕێتی«  كۆمەڵێك جیاوازی 
ئەم چەشنە كۆششانەی ناسینی مرۆیی دەهێنێتە 

ئاراوە. 

ب( تیۆرە دیالێكتیكییەكان

دا،  نۆزدەهەم  سەدەی  لە  دیالێكتیكییەكان  تیۆرە 
كاردانەوەیەك بوو بۆ ڕەوتە رۆشنگەرییەكانی ئەو 
لە  ئەخالقی مەسیحییەت  ناوەرۆكی  تا  سەروەختە 

فۆرمێكی فەلسەفی و شیاودا بپارێزێت. 
لەم  مۆدێرنەكان  پۆزەتیڤیستە  زانستی  فەلسەفەی 
نێوانەدا فەلسەفەی ڕۆشنگەرییان پەراوێز خست تا 
فەلسەفەی كۆمەاڵیەتی بتوانێ نۆرمەكانی كارنامەی 
و  بێالیەن(  و )مەعریفەیەكی  بكات  كامڵ  سیاسی 

نادەمارگیر وەدەست بهێنێت.
تیۆریستە  ل��ەالی��ەن  ت��ێ��ڕوان��ی��ن��ە  ج���ۆرە  ئ���ەم 
قۆناغی  بۆ  بوو  گەڕانەوەیەك  دیالەكتیكەكانەوە، 

ڕۆمانتیك.
تیۆریزانە  پ��ەی��ڕەوان��ی  ج��ەن��گ،  قۆناغی  دوای 
پۆزەتیڤیزمەوە،  پێچەوانەی  بە  دیالەكتیكەكان 
ڕۆشنگەرییان بەو چەشنە هەڵدەسەنگاند كە كانت 
سەلماندی، واتا مەعریفە تیۆرییەكان نابێتە مایەی 

بێبەش كردنی ئەقڵی ئەزموونگەریی. 
ئەڵمانیا  لە  زانستی  فەلسەفەی  ب��وژان��دن��ەوەی 
و  پێچاوپێچ  لە  پڕ  ڕێگایەكی  ئەمڕۆ،  دەگاتە  تا 
فرەالیەنی تەی كردووە، بەجۆرێك بەتەواوەتی خۆی 

لە ماركسیزمی ئەرتۆدۆكس جودا كردۆتەوە. 
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ج( تیۆرە ڕەخنەییەكان

پێویستە ماكس هۆركهایمەر بە بونیادنەری چەمكی 
چەمكە  ئەم  دابنێین.  ڕەخنەیی(  )تیۆری  زانستی 
ڕووناكبیرییەكاندا  گچكە  گروپە  لەنێو  سەرەتادا  لە 
بووبووە باو، بەاڵم دواتر ناوی قوتابخانەی فرانكفۆرتی 

لێنرا.  
 Theodor.  ( ئەدیرنۆ  تیۆدۆر  و  هۆركهایمەر 
هێربێرت  لەگەڵ   )1969-  1903  W. Aderno
 )Herbert Marcuse  1979  -1898( ماركۆزە 
ئەم  بونیادنەرانی  ناسراوترین  و  بەناوبانگترین 
بووە  دوات��ر  كە  تیۆرییەن  چەمكە  و  قوتابخانە 

بناغەیەك بۆ پرۆژە شۆڕشگێڕییەكان.
لە  ڕێبەرەكان  و  پێشڕەوان  دەڵێت:«  هۆركهایمەر 
خەباتە سیاسییەكاندا پێویستیان بە هۆش و زیرەكی 
هەیە، نەك ئه و ڕێنماییه  زانکۆییانه ی كە هەر بەناو 

پێگەیەكی تایبەتیان هەیە.«.
تیۆرە ڕەخنەییەكان لێكۆڵینەوە دەربارەی نێوان واقیع 
و توانستە بەردەستەكان یاخود بە مانایەكی باشتر 
لەنێوان ئەو شتەی هەیە و ئەو شتەی دەشێ هەبێت، 
دەدوێت  كە لە پڕۆسە مێژووییەكەیی خۆیدا مرۆڤ بە 
ڕەفتاری خۆی هەنگاو بۆ گۆڕینی دەنێت. فەلسەفە 
و تیۆری كۆمەڵگایەك تا ئەو شوێنە دەبنە هاوشانی 
ڕەخنەگرانەی  لێكۆڵینەوەیەكی  ڕێگای  لە  كە  یەكتر 
لەگەڵ  كۆمەڵگایە  ئەو  نێو  زاڵەكانی  پەیوەندییە 
توانستە بەردەستەكانیدا بەراورد بكات و بیانخاتەڕوو، 
لە  بەرهەڵستكارەكان  ئینتیما و هێزە  بەجۆرێك كە 

كۆمەڵگادا، ڕێگە لە وەدیهێنانی نەگرن.      
سەرچاوە: اندیشەهای سیاسی غرب در قرن بیستم، 
نشر قومس، چاپ اول، 1381، الپەڕە)131-127(
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میالن کوندێرا
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زۆرترین جۆراوجۆریی
لە بچووکترین پانتاییدا

لە  یان  ڕەگداکوتاو  گەردوونیی،  چ  نەتەوەیی  چ 
ڕەگهەڵکێشراو، ئەوروپی بە  قووڵیی لە پەیوەندی 
بە نیشتمانی دایکییەوە پێناسە دەکرێ؛ گیروگرفتی 
لە  ئاڵۆزتر،   - لەوانەیە   - ئەوروپا  لە  نەتەوەیی 
شوێنێکی تر گرنگتر بێ، بە هەر حاڵ بە جۆرێکی 
لە  سەر:  دەچێتە  تریشی  تایبەتمەندییەکی  ترە. 
هەن،  بچووك  نەتەوەی  گەورەکانەوە  نەتەوە  پاڵ 
دواییدا  س��ەدەی  دوو  ئەم  ڕەوت��ی  لە  زۆری��ان  کە 
هێناوە  وەدەس��ت  خۆیان  سیاسی  سەربەخۆیی 
لە  ڕێی  لە  لەوانەیە  دۆزییەوە(.  تر  )یان جارێکی 
ئاردابوونیانەوە بێ تێگەیشتم، کە فرەیی کولتوری 
بەهایەکی گەورەی ئەوروپییە. ئەو کاتەی جیهانی 
وێنەی  بە  بچکۆلەکەم  واڵت��ە  دەیویست  ڕووس��ی 
خۆی بگۆڕێ، ئیدیالم لە بارەی ئەوروپاوە بەمجۆرە 

بچووکترین  لە  هەمەجۆریی  زۆرت��ری��ن  داڕش���ت: 
نیشتمانەکەم  حوکمی  ئیتر  ڕووسەکان  پانتاییدا. 

ناکەن، بەاڵم ئەم ئیدیالە هێشتا لە مەترسیدایە.
چارەنووسی  هەمان  ئەوروپا  نەتەوەکانی  هەموو 
هاوبەش دەژین، بەاڵم هەریەکەیان بە هۆی ئەزمونی 
هەر  مێژووی  ئەوە  بەر  لە  دەژی.  جیاواز  خۆیەوە 
هونەرێکی ئەوروپی )تابلۆکێشان، ڕۆمان، مۆسیقا 
دەستگەیاندن  بە  دەست  پێشبڕکێی  وەکو  هتد.( 
وایە، کە تیایدا نەتەوە جیاوازەکان هەمان مەشخەڵ 
دەدەنە دەستی یەکترەوە. پۆلیفۆنی )فرەدەنگیی( 
سەرەتاکانی خۆی لە فەرەنسادا ئەزموون دەکا، لە 
ئیتالیا پەرە دەستێنی، لە هۆڵەندا بە ئاڵۆزییەکی 
بەرهەمی  لە  ئەڵمانیا،  لە  و  دەگا  باوەڕنەکردەنی 
باخدا بە چڵەپۆپە دەگا؛ قۆناغی ڕۆمانی فەرەنسی 
س��ەدەی  ئینگلیزی  ڕۆمانی  گەشەکردنی  دوای 
هەژدە دەکەوێ، ئەمجا ڕۆمانی ڕووسی، دوای ئەوە 

ئەدەبی جیهانی

نووسینی: میالن کوندێرا
و.لە ئەڵمانییەوە: کەریم پەڕەنگ
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هەناسەی  و  دینامیک  هتد.  سکاندناڤی  ڕۆمانی 
درێژی مێژووی هونەرە ئەوروپییەکان بە بێ بوونی 
نەتەوەکان مایەی بیرلێکردنەوە نییە، کە ئەزموونە 
جۆراوجۆرەکانیان کانییەکی لەبن نەهاتووی سرووش 

پێکدەهێنن.
   من بیر لە ئیسلەندا دەکەمەوە. لەوێ لە سەدەی 
13 و 14دا کارێکی ئەدەبی چەند هەزار الپەڕەیی 
سەرهەڵدەدا: داستانەکان. نە فەرەنسییەکان و نە 
ئینگلیزەکان لەو کاتەدا بە زمانی نەتەوەییان کارێکی 
دەبێ  مرۆڤ  تکایە  خوڵقاندبوو!  وایان  پەخشانی 
ئەمە هەتا کۆتایی ڕوونبکاتەوە: یەکەم گەنجینەی 
گەورەی پەخشانی ئەوروپی لە بچووکترین واڵتیدا 
خوڵقا، تەنانەت ئەمڕۆش سێسەد هەزار دانیشتووی 

نییە.
نایەکسانیی لەچاککرنەوە نەهاتوو

هیتلەر.  بەچۆکداهاتنی  ڕەمزی  بۆتە  میونیخ  ناوی 

پایزی  لە  میونیخ،  لە  بین:  کۆنکرێتتر  با  بەاڵم 
1938دا، چوار زلهێزەکە، ئەڵمانیا، ئیتالیا، فەرەنسا 
و بەریتانیای گەورە، سازشی چارەنووسی واڵتێکی 
قسەکردنیشیان  مافی  تەنانەت  دەکرد،  بچووكیان 
دەبوو  دوورەدەس��ت��دا  ژوورێکی  لە  لێسەندەوە. 
شەو  درێژایی  بە  چیکییەکە  دیپلۆماتە  ه��ەردوو 
چاوەڕوانی ئەوە بن، کە سەرلەبەیانی بە دااڵنێکی 
درێژدا بردرانە هۆڵێکەوە، کە چامبەرلەین و داالدیر 
شەکەت، لەخۆبایی، بە دەم باوێشكدانەوە حوکمی 

مەرگیان پێڕاگەیاندان.
»واڵتێکی دوور، کە ئێمە کەمی لەبارەوە دەزانین«. 
پاساوی  چامبەرلەین  کە  بەناوبانگانە،  وشە  ئەم 
بەقوربانیکردنی چیکوسڵۆڤاکیای دەدا، ئامانجپێک 
بوون. لە ئەوروپا لە الیەکەوە دەوڵەتە گەورەکان 
بچووکەکان؛  دەوڵەتە  ترەوە  الیەکەی  لە  و  هەن 
دانوستانەکاندان  هۆڵی  لە  کە  هەن  نەتەوانە  ئەو 

میالن کوندێرا
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و ئەوانەی بە درێژایی شەو لە ژووری چاوەڕوانیدا 
چاوەڕوانن.

جودا  بچووکەکان  لە  گەورەکان  نەتەوە  ئ��ەوەی 
ژم��ارەی  چەندێتی  پ��ێ��وەری  تەنیا  دەک��ات��ەوە، 
دانیشتووان نییە؛ شتێکی لەوە قووڵترە: بوونیان بۆ 
خۆیشیان یەقینێکی بێگومان نییە، بەڵکو هەمیشە 
بەرەنگاربوونەوەیەکە، سەرکێشییەکە؛  پرسیارێکە، 
لە بەرامبەر مێژوودا لە بەرگریدان، لە بەرامبەر ئەو 
هێزەدا، کە بەسەریاندا دەڕوا، کە ڕەچاویان ناکات، 
تەنانەت درکیشیان پێناکات. گومبرۆڤیچ دەنووسێ: 
دەبینەوە،  مێژوو  ڕووبەڕووی  ئێمە  بەوەی  »تەنیا 

دەتوانین ڕووبەڕووی مێژووی ئەمڕۆ ببینەوە.«
ئیسپانی هەیە.  ئەوەندە  پۆڵۆنیی هەیە     چەند 
لە  هەرگیز  کە  کۆنە،  هێزێکی  ئیسپانیا  ب��ەاڵم 
بوونیدا لە مەترسیدا نەبووە، بە پێچەوانەوە مێژوو 
پۆڵۆنییەکانی فێر کردووە، نەبوون چی دەگەیەنێ. 
سەدەیەک  لە  زیاتر  ک��را،  ل��ێ��زەوت  واڵت��ەک��ەی��ان 
لە  هێشتا  »پۆڵۆنیا  ژی��ان.  مەرگدا  مۆڵگەی  لە 
س��روودی  کڵۆڵی  کۆپلەی  یەکەم  ن��اون��ەچ��ووە« 
پەنجا ساڵ  نزیکەی  پێش  و  دەڵێ  وا  نیشتمانیان 
بۆ چیزاو میۆوژ  نامەیەکیدا  لە  ڤیتۆڵد گۆمبرۆڤیچ 
هیچ  زەینی  بە  نەدەتوانرا  کە  نووسی،  ڕستەیەکی 
ئیسپانییەکدا بێت: »ئەگەر زمانەکەمان سەد ساڵی 

تر هێشتا لەئارادا بێت ...«
با وێنای ئەوە بکەین، کە داستانەکانی ئیسلەندا بە 
پاڵەوانەکانیان  ناوی  ئەمڕۆ  نووسراوون.  ئینگلیزی 
وەکو ناوی پاڵەوانەکانی تریستان یان دۆن کیخۆتە 
بە ئێمە ئاشنا دەبوون؛ ئیستاتیکی دانسقەی لە نێوان 
ئەوبەرکەرەکەی  و  ئەمبەر  خەیاڵدا  و  کرۆنۆلۆلژیا 
لە  شەڕی  مرۆڤ  لێدەکەوتەوە؛  زۆری  تیۆرییەکی 
ئایا دەتوانرێ وەکو یەکەم  بارەی ئەوەوە دەکرد، 

من  نا.  یان  هەژماردن  بێنە  ئەوروپا  ڕۆمانەکانی 
بیری  لە  مرۆڤ  بکەم،  ئەوە  بانگاشەی  نامەوێ 
کردوون؛ پاش سەدان ساڵ بێپەروایی لە زانکۆکانی 
بە  سەر  بەاڵم  دەخوێندرێن؛  جیهاندا  سەرجەمی 
»ئارکیۆلۆژیای گێڕانەوە«ن، کاریگەرییان لە سەر 

ئەدەبی زیندوو نییە.
ڕانەهاتوون جیاوازیی  فەرەنسییەکان  ئەوەی  لەبەر 
جار  زۆر  بکەن،  دەوڵ��ەت��دا  و  نەتەوە  نێوان  لە 
چیکی  نووسەرێکی  وەکو  کافکا  باسی  دەبیستم 
هاوواڵتی  ڕاستی  بە  1918ەوە  ساڵی  )لە  دەکەن 
چیکوسڵۆڤاکیا بوو(. بێگومان ئەمە بێمانایە. دەبێ 
و  دەینووسی  ئەڵمانی  بە  تەنیا  کافکا،  بووترێ، 
ڕوون و ئاشکرا وەکو نووسەرێکی ئەڵمانی لە خۆی 
دەڕوانی. بەاڵم با چرکەساتێک وێنای ئەوە بکەین، 
کتێبەکانی بە چیکی نووسیبا. ئەمڕۆ کێ دەیناسی؟ 
جیهاندا  هۆشیاریی  لە  کافکا  بلوێ،  ئەوەی  پێش 
بیست  درێژایی  بە  برۆد  ماکس  دەبوو  بسەپێنرێ، 
ساڵ و بە یارمەتی گرنگترین نووسەرە ئەڵمانەکان 
پراگ  پەخشکارێکی  ئەگەر  بکا!  زۆر  کۆششێکی 
بیشیتوانیایە کتێبەکانی کافکایەکی گریمانەیی باڵو 
بکاتەوە، هیچ هاوواڵتییەک )واتە هیچ چیکییەک( 
ئەو دەستەاڵتەی نەبوو، ئەو دەقە ناوازانە بە جیهان 
بناسێنێ، بە زمانی واڵتێکی دوور نووسراو. نەخێر، 
بینووسیبا  بە چیکی  کافکا  ئەگەر  پێبکەن،  بڕوام 

ئەمڕۆ کەس نەیدەناسی.
1938دا  ساڵی  گۆمبرۆڤیچ  فێردەردەرکی  ڕۆمانی 
پازدە ساڵ چاوەڕوان  دەبوو  پۆڵۆنی دەرچوو.  بە 
بێ، بۆ ئەوەی لە کۆتاییدا لە الیەن پاخشکارێکی 
فەرەنسییەوە بخوێنرێتەوە و ڕەتبکرێتەوە. چەندان 
ساڵی درێژی تریشی خایاند، هەتا فەرەنسییەکان 

توانیان لە کتێبفرۆشییەکاندا بیدۆزنەوە.
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ئەدەبی جیهانی
هونەری  کارێکی  گشتی  شێوەیەکی  بە  دەتوانرێ 
لە دوو ناوکۆییدا خانەبەند بکرێ: یان لە مێژووی 
یان  بچووک(  ناوکۆیی  بنێین  ناوی  )با  گەلەکەیدا 
لە مێژووی سەرو نەتەوەوەی هونەرەکە خۆیدا )با 
ناوی بنێین ناوکۆیی گەورە(. ئێمە ڕاهاتووین زۆر 
بە بێ گومان مۆسیقا لە ناوکۆیی گەورەدا ببینین: 
بۆ مۆسیقازانێک زۆر گرنگ نییە بزانێ زمانی دایکی 
ئۆرالندۆ دی السۆ یان باخ چی بووە؛ بە پێچەوانەوە 
ڕۆمانێک، لە بەر ئەوەی وابەستەی زمانەکەیەتی، لە 
هەموو زانکۆکانی جیهاندا نزیکەی تەنیا لە ناوکۆیی 
نەیتوانی  ئەوروپا  دەخوێندرێ.  بچووکدا  نەتەوەیی 
وا بکا، ئەدەبەکەی وەکو یەکەیەکی مێژوویی وێنا 
ئەوە  دووبارەکردنەوەی  دەستبەرداری  من  و  بکا 

نابم، کە نسکۆی ڕۆشبنیریی لە چاککردن نەهاتووی 
ڕۆماندا  مێژووی  لە  ئەوەی  بۆ  چونکە  لەوەدایە. 
هەیە،  ڕابلی  بۆ  کاردانەوەی  ستێرن  بمێنینەوە: 
فیدلینگ  دەهەژێنرێ،  ستێرنەوە  الیەن  لە  دیدرۆ 
ستێندال  و  دەگەڕێتەوە  سێرڤانتس  بۆ  هەمیشە 
خۆی بە فیدلینگ دەپێوێ، نەریتی فالوبێر لە کاری 
جۆیسدا درێژەی پێدەدرێ و برۆخ لە تاودانەوەی لە 
بارەی جۆیسەوە پەرە بە شیعرییەتی ڕۆمانی خۆی 
دەدا، کافکا بۆ گارسیا مارکیزی ڕووندەکاتەوە، کە 
لە نەریت دەربچیتە دەرێ و »بەجۆرێکی  شیاوە، 

تر بنووسی«.
لە  یەکەمجار  بۆ  دەیڵێم،  من  ئێستا  ئ��ەوەی     
الیەن گوێتەوە داڕێژرا: »ئێستا ئەدەبی - نەتەوە 
جیهانی  ئەدەبی  قۆناغی  بڵێ،  شت  زۆر  نایەوێ 
هاتووە و ئێستا دەبێ هەموو کەسێک هەوڵبدا، ئەم 
قۆناغە خێراتر بکا.« ئەمە تا ڕادەیەک میراتنامەی 
گوێتەیە. میراتنامەیەکی ناپاکیلێکراوی تریش. ئێوە 
دەتوانن الپەڕەکانی هەر پەیڕەونامەیەکی بتانەوێ، 
ئەدەبی  هەڵبدەنەوە،  بتانەوێ  ئەنتۆلۆژییەکی  هەر 
لەتەنیشتیەکەوەی  وەکو  هەمیشە  تیایدا  جیهانی 
مێژوویەکی  وەکو  دان��راون.  نەتەوەییەکان  ئەدەبە 

ئەدەبەکان! ئەدەبەکان، بە کۆ!
لە  کەمتر  هەمیشە  هاونیشتمانەکانی  کە  ڕابلیش، 
لە ڕووسێک  باشتر  خۆی نرخیان دەگرت، هەرگیز 
لە  دۆستەیەڤسکی  باختین؛  تێنەگەیشتن:  لێی 
الیەن  لە  ئیبسن  جید؛  فەرەنسییەکەوە:  الی��ەن 
جۆیس  جەیمس  ش��او؛  گ.ب.  ئیرلەندییەکەوە: 
بایەخی  برۆخ.  هێرمان  نەمساوییەکەوە:  الیەن  لە 
باکور،  گەورەکانی  ئەمەریکییە  وەچەی  گەردوونی 
هەمێنگوەی، فۆکنەر، دۆس پاسۆس یەکەمجار لە 
الیەن نووسەرەوە فەرەنسییەکانەوە بەیانکرا )»من 



58

لە  ئەدەبیم«،  بزوتنەوەیەکی  باوکی  فەرەنسا  لە 
ساڵی 1946 فۆکنەر ئەمەی نووسی لە هەمان کاتدا 
گازاندە لەو کەڕییە دەکا، کە لە واڵتەکەی خۆیدا 
ڕووبەڕووی دەبێتەوە(. ئەم نموونە کەمانە ڕیزپەڕی 
ئەمەیە:  ڕیساکە  نەخێر،  نین،  ڕێسا  تایبەتی 
ناوچەیی  ناوکۆیی  لە  میانەیەکی جوگرافی چاودێر 
ناوکۆیی  سەر  بە  پێدەدا،  ڕێی  و  دەخاتەوە  دوور 
گەورەی ئەدەبی جیهانیدا بڕوانێ، کە تەنیا ئەو لە 
توانایدایە، بەهای ئیستاتیکی ڕۆمانێک بخاتە گەڕ، 
واتە: ڕەهەندی هەتا ئێستا نەناسراوی بوون، کە ئەم 
ڕۆمانە توانیویەتی زانیاری دەربارەی بە دەستەوە 

بدا؛ تازەیی شێواز، کە تێگەیشت بیدۆزێتەوە.
بتوانێ  ئەوەی مرۆڤ  بۆ  بڵێم،  بەمە  ئایا دەمەوێ 
زمانە  نییە  مەرج  بدات  ڕۆمانێکدا  سەر  بە  حوکم 
ئەسڵەکە بزانێ؟ بێگومان، بە تەواوی دەمەوێ ئەوە 
بڵێم! جید ڕووسی نەدەزانی، گ.ب. شاو نەرویژی 
نەدەزانی، سارتەر دۆن پاسۆسی بە زمانی ئەسڵی 
نەخوێندۆتەوە. ئەگەر کتێبەکانی ڤیتۆڵد گۆمبرۆڤیچ 
و دانیلۆ کیش تەنیا وابەستی حوکمی ئەوانە بوونایە، 
کە پۆڵۆنی و سێربۆکرواتیان دەزانی، ئەوا تازەیی 

توندڕەوی ئیستاتیکییان هەرگیز نەدەدۆزرایەوە.
بە  ئایا  بیانی؟  ئەدەبی  پرۆفیسۆرەکانی  )ئەی 
تەواوی ئەرکی سروشتییان نییە، لە ناوکۆیی ئەدەبی 
جیهانی لە کارەکان بکۆڵنەوە؟ نائومێد. بۆ ئەوەی 
شەڕەنگێزانە  بسەلمێنن،  پسپۆڕ  وەکو  شارەزاییان 
ناوکۆیی نەتەوەیی بچووکی ئەو  لەگەڵ  هاوسۆزیی 
ئەدەبانەدا دەکەن، کە دەیڵێنەوە! خۆیان دەکەنە 
بڵندگۆی ڕایەکان، حەز و حوکمە پێشوەختەکانیان! 
کارێکی  بیانییەکان  واڵتە  زانکۆی  لە  ئومێدبڕاو: 
هونەری بە قووڵترین شێوە لە دەڤەری واڵتەکەیدا 

قەتیس ماوە.(

ناوچەگەریی بچووکەکان
وەکو  دەک��ا؟  پێناسە  چۆن  ناوچەگەریی  م��رۆڤ 
لە  خ��ۆی  کەلتوری  ملنەدان(،  )ی��ان  بێتوانایی 
ناوچەگەریی  جۆری  دوو  ببینێ:  گەورەدا  ناوکۆیی 
هەیە: ناوچەگەریی نەتەوە گەورەکان و ناوچەگەریی 
نەتەوە بچووکەکان. نەتەوە گەورەکان بەرهەڵستی 
لەبەر  دەکەن،  جیهانی  ئەدەبی  گوێتەیی  بیرۆکەی 
بۆ  دەوڵەمەند  ئەوەندە  خۆیان  ئەدەبی  ئ��ەوەی 
دەردەکەوێ، وەکو پێویستیان بەوە بێ بایەخ بەوە 
بدەن، کە لە شوێنێکی تر دەنووسرێ. کازیمیرتس 
پاریس  دەنووسێ.  یاداشتنامەکانیدا  لە  براندیس 
کەلێنی  فەرەنسی  »خوێندکاری   :1987-1985
زانستیی لە کەلتوری جیهانیدا زۆرترە لە خوێندکاری 
ئەمە  ڕێی  دەتوانێ  فەرەنسیەکە  بەاڵم  پۆڵۆنی، 
بەخۆی بدا، چونکە کەلتورەکەی خۆی کەم تا زۆر 
و  ئەگەرەکان  سەرجەمی  ڕەهەندەکان،  سەرجەمی 
لە  جیهانی  سەرجەمی  گەشەکردنی  قۆناغەکانی 

خۆی گرتووە.«
نەتەوە بچووکەکان لەبەر هۆی بەتەواوی پێچەوانە لە 
هەمبەر ناوکۆییە گەورەکاندا دوورەپەرێزن: ڕێزێکی 
ئەمەیان  بەاڵم  هەیە،  جیهان  کولتوری  بۆ  زۆریان 
وەکو شتێکی نامۆ بۆ دەردەکەوێ، وەکو ئاسمانێک 
بە سەریانەوە، دوور و دەستپێنەگەیشتوو، واقیعێکی 
پەیوەندییەکی  نەتەوەییان  ئەدەبی  کە  ئیدیال، 
کەمی پێیەوە هەیە. نەتەوەی بچووک نووسەرەکانی 
خۆیەتی.  هی  تەنیا  گۆشکردووە،  قەناعەتە  بەو 
بکرێ،  ئاڕاستە  سنوورەکان  ئەودیوی  بۆ  نیگایەک 
خۆ پەیوستکردن لەگەڵ ئەو هەڤااڵنەی لە دەڤەری 
هونەری سەرووی نەتەوە وەکو لووتبەرزیی، قێزەون 
لەبەر  دەکرێ.  سەیر  خۆیدا  ئەوانەی  بەرامبەر  لە 
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ئەزموونی  جار  زۆر  بچووکەکان  نەتەوە  ئەوەیش 
بارودۆخی وا دەکەن، کە تیایدا مەسەلە مانەوەیە، 
بە بێ زەحمەت بۆیان دەلوێ، ئەم هەڵوێستە وەکو 

پاساودانی ئاکاری بخەنە ڕوو.
فرانتس کافکا لە یاداشتنامەکانیدا باسی ئەوە دەکا. 
لە دیدی ئەدەبێکی »گەورە«وە، واتە ئەڵمانییەوە، 
چاودێری ئەدەبی جوولەکە و چیکی دەکا. دەڵێ، 
نەتەوەیەکی بچووک، ڕێزێکی زۆر بۆ نووسەرەکانی 
ژینگەی  »بەرامبەر  فیزی  ئەوەی  بەر  لە  دادەنێ، 
کەمتر  »ئ���ەدەب  دەخوڵقێنێ؛  ال  ل��ە  ن��ەی��ار« 
کاروبارێکی مێژووی ئەدەبە وەکو کاروباری گەل«؛ 
و  ئ��ەدەب  نێوان  لە  ناوازەیە  دەاڵندنە  ئەم  هەر 
واڵتەدا،  ئاساندەکا »لەو  باڵوکردنەوەی  گەلەکەیدا 
کە خۆی بە دروشمی سیاسییەوە بەستووەتەوە«. 
چاوەڕواننەکراوە:  چاودێرییە  ئەم  دەگاتە  ئەمجا 
ڕوو  خ��وارەوە  لە  گەورە  ئەدەبی  ناو  لە  »ئ��ەوەی 
دەدا و ژێرزەمینێکی پێویستی بیناکە پێکدەهێنێ، 
ئەوەی  دەدا،  ڕوو  ت��ەواودا  تیشکی  بەر  لە  لێرەدا 
لەوێ تێکەڵبوونێکی شێوە چرکاساتیی پێکدەهێنێ، 
لێرەدا هیچ شتێک لە بڕیاری ژیان و مردنی هەمووان 

کەمتر ناهێنێتە ئاراوە.«
 1864 )ساڵی  سمێتانا  کۆراڵێکی  سەرنج  دوا 
نووسراوە( بەم شیعرانەوە بیرمان دەخاتەوە: »دڵت 
خۆش بێ، دڵت خۆش بێ، قەلەڕەشکەی چڵێس، 
خواردنێکی خۆشت بۆ ئامادە دەکرێ: تۆ دەتوانی 
لەزەت لە خواردنی ناپاکەکانی نیشتمان ببینی ...« 
مۆسیقاژەنێکی وا گەورە چۆن توانی قەشمەرییەکی 
بکا؟ گوناهێکی گەنجێتی؟  وا خوێناوی پێشکەش 
ساڵ  چل  تەمەنی  کاتە  ئەو  نییە،  بەهانە  ئەمە 
دەگەیاند،  چی  ئەمە  کاتە  ئەو  لەوە،  جگە  بوو. 
هاوواڵتییەکانیان  ئەوانەی  نیشتمان«؟  »ناپاکێکی 

سەر بڕی لە مەفرەزەدا ڕیز ببەستن؟ زۆر هەڵەیە: 
ناپاک هەموو چیکییەک بوو، کە پێی خۆشتر بوو 
بە  ئ��ەوەی  بۆ  ڤێنا،  بۆ  بگوازێتەوە  پراگەوە  لە 
ئاسوودەیی ئاوێتەی ژیانی ئەڵمانی بێ. وەکو کافکا 
تێکەڵبوونێکی شێوە چرکاساتیی  لەوێ  دەڵێ، » 
پێکدەهێنێ، لێرەدا هیچ شتێک لە بڕیاری ژیان و 

مردنی هەمووان کەمتر ناهێنێتە ئاراوە«.
دەستبەسەرداگرتنی هونەرمەندان لە الیەن نەتەوەوە 
گوزارشتی  بچووک  ناوکۆیی  تیرۆریزمێکی  وەکو 
لێدەکرێ، کە هەموو مانای کارێک بۆ ئەو ڕۆڵە کورت 
دەکاتەوە، لە واڵتی خۆیدا ڕوو دەیگێڕێ. مەلزەمە 
کۆنەکەی ڤینتسێنت دئندی کۆرسەکانی ئاوازدانان 
هەڵدەدەمەوە،  پاریس  لە  گۆرانی  قوتابخانەی  لە 
کە سەرەتای سەدەی بیستەم وەچەیەکی سەرومڕی 
پشت  هەندێکی  پێگەیاند.  فەرەنسی  مۆسیقاری 
بە سمێتانا و دڤۆراک دەبەستێ، بە تایبەتی دوو 
ئاوازەکەی سمێتانا بۆ چوار ژەنەری ئامێری ژێدار. 
چی فێر دەبین؟ بانگەشەیەکی لە شێوەی جیاوازی 
چەندان جار دووبارە بووەوەدا: ئەومۆسیقایەی کە 
لە »شێوازی فۆلکلۆردا«دایە، گوایە »سروشی لە 
وەرگرتووە«.  فۆلکلۆر  سەمای  و  فولکلۆر  گۆرانی 
ئەگینا هیچی تر؟ هیچ. قسەی هیچوپووچ و بێ مانا؟ 
قسەی هیچوپووچ لە بەر ئەوەی مرۆڤ جێپەنجەی 
دەدۆزێتەوە،  شوێنێک  هەموو  لە  فۆلکلۆر  گۆرانی 
لە  لیست،  الی  لە  شۆپا،  الی  لە  هایدن،  الی  لە 
ئاوازەکەی  دوو  ئەوەی  لەبەر  مانا  بێ  برامز؛  الی 
هەتا  ژێ��دار  ئامێری  ژەن��ەری  چ��وار  بۆ  سمێتانا 
بڵێی ددانپیدانانێکی ناوەکین، لە ژێر دڵەخورپەی 
تراژیدیایەکدا نووسراون: سمێتانا هەستی بیستنی 
لە دەست دابوو؛ ئاوازە )نایاب!(ەکانی چوار ئامێر، 
وەکو خۆی وتوویەتی، »کڕێوەی مۆسیقان لە سەری 
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پیاوێکی کەڕدا«. ڤینتسێنت دئندی چۆن توانی وا 
بە هەڵەدا بچێ؟ زۆر ڕێی تێدەچێ ئەم مۆسیقایەی 
ک��ردووەت��ەوە  دووب��ارە  ئ��ەوەی  هەر  و  نەناسیبێ 
ئەو  گەڵ  لە  دادوەرییەکەی  بووە.  لێی  گوێی  کە 
ئەم  بۆ  چیکی  کۆمەڵگەی  کە  دەگونجا،  وێنایەدا 
بۆ  ناوبانگیان  ئەوەی  بۆ  دەیکرد.  ئاوازدانەرە  دوو 
سوودی سیاسی بەکار بهێنرێ )بۆ ئەوەی بتوانرێ 
فیزیان »بەرامبەر دەوروبەری نەیار« پیشان بدرێ(، 
کۆ  ناو مۆسیقاکانیان  دۆزراوەکانی  بچووکە  پارچە 
کردەوە و ئااڵیەکی نەتەوەییان پێ درووی، کە بە 
جیهان  شەکایەوە.  کارەکانیانەوە  سەرجەمی  سەر 
سووکوسانا تەنیا بە نەزاکەتەوە )یان بەدخوازنە( 

ئەو شرۆڤەیەی قبووڵکرد کە خرابووە بەردەستی.

ناوچەگەریی مەزنەکان
هاوشێوە  پێناسەکە  مەزنەکان؟  ناوچەگەریی  ئەی 
دەمێنێتەوە: بێتوانایی )یان ملنەدان(، کولتوری خۆ 

لە ناوکۆیی گەورەدا ببینی. پێش چەند 
ساڵێک، پێش کۆتایی سەدەی ڕابردوو، 
ڕاپرسییەکی  پ��اری��س  ڕۆژن��ام��ەی��ەک��ی 
ل��ە ن��او س��ی ک��ەس��ای��ەت��ی ک��اری��گ��ەری 
ڕۆژنامەوان،   - کرد  کاتە  ئەو  ڕۆشبیری 
پەخشکار  کۆمەڵناس،  مێژوونووس، 
کەسێک  هەموو  نووسەرێک.  چەند  و 
مێژووی  سەرجەمی  کتێبەکانی  دەب��وو 
فەرەنسا بە ڕیز بژمێرێ کە بە الیەوە زۆر 
دە  بە  لیستەیە  ئەم سی  دوای  گرنگن؛ 
سەد  لیستەی  باشترین  ئەمجا  کتێبەوە 
کتێب دروست کرا؛ ئەگەر پرسیارەکەش 
دروست  فەرەنسایان  کتێبانە  )»ک��ام 
کرد؟«( توانرا بە شێوەی جیاواز شرۆڤە 

ڕادەی��ەک  تا  وێنایەکی  ئەنجامەکە  ب��ەاڵم  بکرێ، 
تەواو بە دەستەوە دەدا، سەربژاردەیەکی ڕۆشبیری 
فەرەنسی ئەمڕۆ چی لە ئەدەبی واڵتەکەیدا بە گرنگ 

دەزانێ.
   لەم پێشبڕکێیەدا بێنەواکانی ڤیکتۆر هوگۆ وەکو 
بەرندە دەرکەوت. ئەمە نووسەرێکی بیانی تووشی 
خۆی  بۆ  نە  ئەوەی  بەر  لە  دەکا.  سەرسووڕمان 
ئەم  جارێک  لە  جارێک  ئ��ەدەب  مێژووی  بۆ  نە  و 
دەمودەست  زانیوە،  گرنگ  بە  تایبەت  بە  کتێبەی 
حەزی  ئەو  فەرەنسییەی  ئەدەبە  ئەو  کە  تێدەگا، 
لە فەرەنسا حەزی  نییە، کە  لێیە، هەمان ئەدەب 
لێدەکرێ. لە پلەی یازدەیەمدا یادەوەرییەکان 1939-
دەوڵەت،  پیاوێکی  کتێبی  دێت.  گۆل  دی  1942ی 
دەرەوەی  لە  زەحمەت  بە  دەتوانرێ  سوپاییەک 
بەاڵم  بدرێتێ.  ج��ۆرەی  بەو  بایەخێکی  فەرەنسا 
ئەمە سەرلێشێوێنەر نییە، بەڵکو ئەو حەقیقەتەی، 
سەرلێشێوێنەرە!  دێن  ئەمە  دوای  شاکارەکان  کە 
ڕابلی لە پلەی چواردەیەمدا دێت! ڕابلی دوای دی 
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گۆل! لەم بۆنەیەدا، دەقی پرۆفیسۆرێکی کاریگەری 
فەرەنسی دەخوێنمەوە، کە تیایدا ڕوونی دەکاتەوە، 
بۆ  دانتێ  وەکو  دامەزرێنەرێکی  واڵتەکەی  ئەدەبی 
هتد.  کەمە  ئینگلتەرای  بۆ  شەکسپیرێکی  ئیتالیا، 
مەحاڵە، ئای لەوە، ڕابلی لە دیدی هاوواڵتییانیەوە 
لە  ئەوەشدا  لەگەڵ  نییە!  دامەزرێنەری  پیرۆزیی 
مەزنەکانی  ڕۆماننووسە  هەموو  نزیکەی  چ��اوی 
سەردەمەکەمانەوە لە پاڵ سێرڤانتسدا دامەزرێنەری 

سەرجەمی هونەرێکە، هونەری ڕۆمان.
ڕووپەلی  ن��ۆزدە،  و  ه��ەژدە  س��ەدەی  ڕۆمانی  ئەی 
پلەی  بە  ڕەش  و  سوور  فەرەنسا؟  شكۆمەندیی 
بیست  و دوو، مەدام بۆڤاری پلەی بیست و پێنج، 
گێرمینال پلەی سی و دوو؛ کۆمیدیای مرۆڤانە تەنیا 
ئەمە شیاوە؟ کۆمیدیای  پلەی سی و چوار )ئایا 
وێنا  ئەوروپی  ئەدەبی  ئەو  بێ  بە  کە  مرۆڤانە، 
پلەی  مەترسیدارەکان  دۆستایەتییە  نەدەکرا!(؛ 
پەنجا؛ بوڤار و پیکوچی، ئەو داماوانە، وەکو دوو 
ڕادەک��ەن.  دواوە  دوای  لە  هەناسەسوار  قوتابی 
کتێبە  س��ەد  ن��او  لە  ڕۆمانیش  شاکارێکی  چەند 
پارما،  خەڵوەتگەی  نین:  هەر  هەڵبژێردراوەکاندا 
چارەنووسگەر  جاکی  هەستەکان؛  پەروەردەکردنی 
)بە ڕاستیش نۆژەنیی بێهاوتای ئەم ڕۆمانە تەنیا 
جیهانیدا  ئەدەبی  مەزنی  ناوکۆیی  لە  دەتوانرێ 

بنرخێندرێ(.
ئەی سەدەی بیستەم؟ گەڕان بە دوای کاتی ونبوودا 
لە پلەی حەوتەمدا. نامۆی کاموی پلەی بیست و 
هیچ  نزیکەی  هیچ.  نزیکەی  تر؟  چی  ئەی  دوو؟ 
لە  هیچ  پێدەگوترێ،  مۆدێرنی  ئەدەبی  کە  شتێک 
شیعری مۆدێرن. وەکو کاریگەریی گەورەی فەرەنسا 
بە سەر هونەری مۆدێرنەوە هەرگیز ڕووی نەدابێ! 
وەکو بۆ نموونە ئەپۆلۆنیر )کە لە سەر ئەم لیستەیە 

نییە( سەرجەم قۆناغێکی شیعری نەوروژاندبێ!
و  بێکێت  نەبوونی  سەرسووڕهێنەرتر:  لەمەش 
ئیۆنیسکۆ. چەند درامانووسی سەدەی ڕابردوو وزەی 
ئەوانی هەبوو، تیشکدانەوەیان؟ یەکێک؟ دوو؟ زیاتر 
کەلتوری  ژیانی  ئازادیی  بیرخستنەوەیەک:  نەء. 
سەرهەڵدانی  بە  کۆمۆنیستدا  چیکۆسڵۆڤاکیای  لە 
شەستەکاندا  س��ەرەت��ای  لە  بچووکەوە  شانۆی 
شانۆنامەیەکی  یەکەمجار  بۆ  ل��ەوێ  بەسترابوو. 
نەدەچووەوە؛  بیر  لە  ئەویش  بینی،  ئیۆنیسکۆم 
تەقینەوەی فەنتازیایەک، سەرهەڵدانی ئەقڵێکی بێ 
نەترس. من زۆر جار وتوومە: بەهاری پراگ هەشت 
شانۆنامەکانی  نمایشی  گەڵ  لە   1968 پێش  ساڵ 
زابرادلی دەستی  نا  بچووکی  لە شانۆی  ئیۆنیسکۆ 

پێکرد.
   دەت���وان���رێ ب��ەرپ��ەرچ��م ب��درێ��ت��ەوە، ئ��ەم 
گەواهیدەری  کەمتر  هێنا  ناوم  بەدوایەکداهاتنەی 
تازەتری  ئاقارچوونێکی  بەرەو  وەکو  ناوچەگەرییە 
ڕۆشبیری، کە بە پێی ئەوە پێوەرە ئیستاتیکیەکان 
بە  دەنگیان  ئەوانەی  کەمترە:  سەنگیان  هەمیشە 
لە  کتێبە  ئەم  گرنگیی  لە  بیریان  داوە  بێنەواکان 
بیریان  بەڵکو  ن��ەک��ردووەت��ەوە،  ڕۆماندا  مێژووی 
لە  کتێبە  ئەم  کۆمەاڵیەتی  گ��ەورەی  زایەڵەی  لە 
تەنیا  بەاڵم  ڕوونە،  ئەمە  کردووەتەوە.  فەرەنسادا 
بەهای  بەرامبەر  بێپەروایی  کە  دەسەلمێنێ،  ئەوە 
بۆ  کەلتور  سەرجەمی  حەتمی  بە  ئیستاتیکی 
ناوچەگەریی دەگەڕێنێتە دواوە. فەرەنسا تەنیا ئەو 
واڵتە نییە، هەر فەرەنسی تێدا بژی، فەرەنسا ئەو 
واڵتەشە، کە ئەوانی تر تێی دەنوارن و بەهرەی لێ 
وەردەگرن. بیانییەکیش ئەو کتێبانەی لە دەرەوەی 
واڵتەکەیدا سەریانهەڵداوە بە پێی بەها )ئیستاتیکی، 
تر  جارێکی  ڕێساکە  دەنرخێنێ.  فەلسەفی(یەکان 
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دەسەلمینرێ: ئەم بەهایانە لە گۆشەنیگای ناوکۆیی 
بچووکەوە خراپ دەناسرێنەوە، ئەگەر فیزی ناوکۆیی 

بچووکی نەتەوەیەکی گەورەش بێ.
پیاوەکەی ڕۆژهەاڵت

و  بەجێهێشت  واڵتەکەم  حەفتاکاندا  سااڵنی  لە 
چووم بۆ فەرەنسا، بە سەرسووڕمانەوە دەبوو بۆم 
ڕۆژهەاڵتی  لە  »کۆچبەرێکم  من  کە  دەربکەوێ، 
ڕاستی  ب��ە  فەرەنسییەکان  ب��ۆ  ئ���ەوروپ���اوە«. 
پەلەم  بوو.  ئەوروپا  ڕۆژهەاڵتی  بە  سەر  واڵتەکەم 
دەکرد، لە هەموو شوێنێک فەزیحەی ڕاستەقینەی 
سەربەخۆیی  ب��ک��ەم��ەوە:  ڕوون  ڕەوش��ەک��ەم��ان 
نەتەوەییمان زەوت کرابوو، تەنیا لە الیەن واڵتێکی 
ترەوە داگیر نەکرابووین، بەڵکو لە الیەن جیهانێکی 
ترەوە، جیهانی ڕۆژهەاڵتی ئەوروپا، ڕەگداکوتاو لە 
ڕابردووی بیزەنتیدا، لە گێرمە و کێشەی مێژوویی 
ئایینی  لە  خۆیدا،  بیناسازیی  سیمای  لە  خۆیدا، 
)کریلی  خۆی  ئەلفبای  )ئ��ۆرت��ۆدۆک��س(،  خۆیدا 
هەروەها  هەڵهێنجراو(  یۆنانییەوە  نووسینی  لە 
نازانێ کۆمۆنیزمی  کۆمۆنیزمی خۆی هەیە )کەس 
ئەوروپای ناوەڕاست بە بێ سەروەریی ڕووسیا چی 
لێدەردەچوو ، بەاڵم بە هیچ جۆرێک هاوشێوەیی لە 

گەڵ ئەوەدا نەدەبوو، کە ئێمە بینیمان(.
بەرە بەرە تێگەیشتم، کە من »لە واڵتێکی بچووکەوە 
دەزان��را«.  لەبارەوە  شتی  کەم  زۆر  کە  هاتووم 
خەڵکەکەی دەوروبەرم بایەخێکی زۆریان بە سیاسەت 
دەدا، بەاڵم زانیارییەکی کەمی جوگرافییان هەبوو: 
وەکو »بەکۆمۆنیستکراو« سەیریان دەکردین، نەک 
وەکو »داگیرکراو«. جگە لەوەش: ئایا چیکییەکان 
ساڵڤی«  »جیهانی  هەمان  بە  سەر  کەوناراوە  لە 
نەبوون وەکو ڕووسەکان؟ من ڕوونم کردەوە، کە لە 
گەڵ ئەوەشدا یەکەیەکی زمانی نەتەوە ساڵڤییەکان 

نەک  ساڵڤی،  کەلتورێکی  نەک  بەاڵم  ئارادایە،  لە 
هەروەکو  چیکەکان  مێژووی  ساڵڤی:  جیهانێکی 
کرواتەکان  سڵۆڤاکەکان،  پۆڵۆنییەکان،  مێژووی 
کە  هەنگارییەکانیش،  )بێگومان  سڵۆڤێنەکان  یان 
گۆتیک،  ڕووت��ە:  ڕۆژئاواییەکی  نین(  ساڵڤی  هەر 
لە  توندوتۆڵ  پێوەندییەکی  ب��ارۆک؛  ڕێنێسانس، 
و  کاتۆلیزم  تێکۆشانی  جێرمانیدا؛  جیهانی  گەڵ 
چاکسازیی. چ پەیوەندییەکیان بە ڕووسیاوە نەبوو، 
کە زۆر دوور بوو، هەروەکو جیهانێکی تر بوو. تەنیا 
پۆڵۆنییەکان لە دراوسێییەکی ڕاستەوخۆدا دەژیان، 

بەاڵم بە شەڕی مان و نەمان دەچوو.
»جیهانێکی  بیرۆکەی  ئاکام.  بێ  ماندووییەکی 
بننەهاتووی  ل��ە  هیچوپووچییەکی  س��اڵڤ��ی« 
مێژووگەرایی ئەم جیهانە دەمێنێتەوە. من مێژووی 
بەشی  لە  هەڵدەدەمەوە:  حەوتەوانە  چاپی  گشتی 
گەورەی  ئایینزانی  هوس،  یان  ساڵڤیدا  جیهانی 
قوتابی  )کە  ئینگلیز  ویکلیفی  لە  داماوانە  چیکی 
وی بوو( جیا دەکرێتەوە، هەروەکو چۆن لە لوتەری 
مامۆستای  و  دەستپێشکەر  ل��ەودا  )کە  ئەڵمانی 
دەبینی( جیا دەکرێتەوە و ناچارە، پاش سووتاندنی 
بە  نەگبەت  نەمرییەکی  تەحەمولی  کۆنستانس  لە 
هاوەڵی ئیڤانی دڵڕەق بکات، کە لە گەڵیدا ناتوانێ 

تەنیا وشەیەک قسە بکات.
هیچ بەڵگەیەک لە ئەزموونی کەسانی قەناعەتپێکەرتر 
نییە: لە کۆتایی حەفتاکاندا دەستنووسی پێشەکی 
ساڵڤیناسێکی  پێگەیشت،  ڕۆمانەکانم  لە  یەکێک 
ب��ەراوردی  هەمیشە  کە  نووسیبوی،  بەناوبانگ 
خراپەی  کەس  کاتە  ئەو  مەراییکارانە،  )بێگومان 
نەدەویستم( لە نیوان من و دۆستەیەڤسکی، گۆگۆل، 
بەرهەڵستکارە  و  ماندلستام  پاستەرناک،  بونین، 
ڕووسییەکان دەکرد. بە ترسەوە ڕێم لە باڵوکردنەوەی 
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ئەم  بەرامبەر  کینەیەکم  ئەوەی  لەبەر  نەک  گرت. 
ڕووسە گەورانە هەبێ، بە پێچەوانەوە بە هەموویان 
بوومە  ئەواندا  مەشرەبی  لە  بەاڵم  بووم،  سەرسام 
یەکێکی تر. هێشتا هەر ئەو دڵەخورپە سەیرەم بیر 
دەکەوێتەوە، کە ئەو دەقە بوو لە ناخمدا خوڵقاندی: 
خستنە ناو ناوکۆییەکەوە، کە هی من نەبوو، وەکو 

چۆن کۆچپێکردنن زۆرملێم ئەزموون کرد.
چەقی ئەوروپا

ناوکۆیی  و  گەردوونی  گەورەی  ناوکۆیی  نێوان  لە 
بچووکی نەتەوەوییدا مرۆڤ دەتوانێ وێنای پلەیەک 
بکا، با بڵێین ناوکۆیی ناوەڕاست. لە نێوان سوێد 
کۆلۆمبیا  بۆ  سکاندناڤیایە.  پلەیە  ئەم  جیهاندا  و 
ئەمریکای التینییە. ئەی بۆ هەنگاریا، بۆ پۆڵۆنیا؟ 
لە تاراوگەدا هەوڵم دا، وەاڵمی ئەم پرسیارە دابڕێژم 
بۆ  دەقەکانم  لە  یەکێک  کاتەی  ئەو  ناونیشانی  و 
گۆڤارەکان پوختەی دەکاتەوە: ڕۆژئاوایەکی ڕفێنرا 

و یان تراژیدیای چەقی ئەوروپا.
کۆی  چییە؟  ڕاستیدا  لە  ئەمە  ئەوروپا.  چەقی 
هێزدا،  دوو  نێوان  لە  کە  بچووکانەی،  نەتەوە  ئەو 
ڕووسیا و ئەڵمانیادان. پالێمی ڕۆژهەاڵتی ڕۆژئاوا. 
سێ  نەتەوانەن؟  کام  نەتەوانە  ئەم  بەاڵم  باشە، 
ڕۆمانیا،  ئەی  بەوانن؟  سەر  بالتیک  دەوڵەتەکەی 
ڕۆژه��ەاڵت،  ب��ەرەو  ئۆرتۆدۆکسییەوە  کلیسەی  لە 
کشاوە؟  ڕۆژئاوا  بەرەو  ڕۆمانییەکەیەوە  زمانە  لە 
سیاسی  چەقی  زۆر  ماوەیەکی  کە  نەمسا،  ئەی 
هەمووی پێکهێناوە؟ نووسەرە نەمساوییەکان تەنیا 
لە ناوکۆیی ئەڵمانیدا لێیان دەکۆڵرێتەوە و دڵیان 
دڵم  ئەوان  جیاتی  لە  بووام  )منیش  نابێ  خۆش 
پشێوییە  ئەو  ناو  بخرێنە  ببینن  نەدەبوو(،  خۆش 
هەموو  ئایا  ئەوروپایە.  چەقی  کە  فرەزمانییەوە، 
هەمیشەییەیان  و  ڕوون  ویستە  ئەو  نەتەوانە  ئەم 
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بەیان کردووە، گشتێکی هاوبەش پێک بهێنن؟ بە 
هیچ جۆرێک. بە درێژایی چەند سەدەیەک بەشێکی 
ب��وون،  گ��ەورە  دەوڵەتێکی  بە  س��ەر  گ��ەورەی��ان 
لە  کە  هابسبورگەکان،  قەیسەری  ئیمپراتۆریەتی 

دواییدا دیانویست تەنیا لێی هەڵبێن.
هەموو ئەم سەرنجانە مەودای چەمکی چەقی ئەوروپا 
نزیکییەکەی  و  نادیار  کاراکتەرە  دەکەن،  ڕێژەیی 
دەسەلمێنن، بەاڵم لە هەمان کاتدا ڕوونی دەکەنەوە. 
ئایا ئەوە ڕاستە، کە هەرگیز ناتوانرێ سنوورەکانی 
چەقی ئەوروپا بۆ هەمیشە و تەواو بکێشرێن؟ بێ 
گومان! ئەم نەتەوانە هەرگیز سەروەری چارەنووس 
یان سنوورەکانی خۆیان نەبوونە. کەمجار سوبژێکت 
بوونە.  مێژوو  بابەتی  هەمیشە  نزیکەی  بوونە، 
یەکێتییان بە مەبەست نەبوو. لە بەر ویستی خۆیان 
یان سۆزیان بۆ یەکتر یان خزمایەتی زمانەکانیانەوە 
ئەزموونی  بەر  لە  بەڵکو  نەبوون،  نزیک  یەکتر  لە 
هاوشێوە بووە، لە بەر بارودۆخی مێژوویی هاوبەش 
بووە، کە لە کاتی جیاوازدا لە پێکهاتەی جیاواز و 
لە ناو سنووری ناجێگیر و هەمیشە نایەکجارەکیدا 

کۆی کردوونەتەوە.
چەقی ئەوروپا بۆ »ئەوروپای ناوەند« )من هەرگیز 
ئەو چەمکەم بەکارنەهێناوە( سنووردار ناکرێ، وەکو 
دەکەن،  ن��اوزەدی  خۆشحاڵییەوە  بە  کەسانە  ئەو 
چەقی  دەیناسن؛  ڤێناوە  پەنجەرەی  لە  تەنیا  کە 

ئەوروپا فرە چەقە و لە وارشۆوە، لە بۆدابێستەوە 
یان زەگریبەوە لە تێشکێکی تردا دەردەکەوێ. بەاڵم 
گرنگ نییە لە چ گۆشەنیگایەکەوە لێی دەنوانرێ، 
لە  دەدرەوشێتەوە؛  هاوبەش  مێژوویەکی  هەمیشە 
پەنجەرەی چیکەوە یەکەم زانکۆی سێنتراڵی ئەوروپا 
لە سەدەی چواردەدا لە پراگ دەبینم؛ لە سەدەی 
چاککاریی  کە  دەبینم،  هوسی  شۆڕشی  پ��ازدەدا 
ئیمراتۆریەتی  شازدەدا  سەدەی  لە  دەکەن؛  بەیان 
کاوەخۆ  بە  کە  دەبینم  هابسبورگەکان  قەیسەری 
دادەم���ەزرێ؛  نەمساوە  هەنگاریا،  بۆهیمیا،  لە 
لە  بەرگریی  س��ەدە  دوو  کە  دەبینم،  جەنگەکان 
ڕۆژئاوا دەکەن دژی پەالماری تورک؛ من بزوتنەوەی 
هونەری  گەشانەوەی  بە  دەبینم  پەرچەچاکسازیی 
بە  بیناسازیی  یەکێتییەکی  مۆرکی  کە  بارۆکەوە، 
سەر سەرجەمی دەڤەرە گەورەکەدا هەتا واڵتەکانی 

بالتیک دەسەپێنێ.
ئەم  هەموو  نیشتمانپەروەریی  نۆزدەدا  سەدەی  لە 
خۆیان  کردەوە،  ڕەتیان  کە  ڕچەی شکان،  گەالنە 
تەنانەت  ئەڵمان.  بکەنە  خۆیان  واتە  بگونجێنن، 
لە  زاڵیاندا  پێگەی  گ��ەڵ  لە  نەمساوییەکانیش 
لە  هەڵبژاردن  لە  خۆیان  قەیسەردا  قەڵەمڕەوی 
نێوان شوناسنامەی نەمساوی و سەر بە قەوارەی 
گەورەی ئەڵمانی بووندا، کە گوایە خۆیانیان تێیدا 
ئەی  بدزنەوە.  خۆیان  نەیانتوانی  تواندووەتەوە 
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مرۆڤ چۆن دەتوانێ ئەو زایۆنیزمە لە بیر بکات، 
لە  هەڵدابوو،  ئەورپا سەری  لە چەقی  ئەویش  کە 
هەمان ئەو ویستەوە خۆ نەگونجێنن، هەمان ویستی 
خۆیاندا  زمانی  گەڵ  لە  نەتەوە،  وەکو  جووەکان، 
ئەوروپا،  بنەماییەکانی  گرفتە  لە  یەکێک  بژین! 
گرفتی نەتەوە بچووکەکان، لە هیچ شوێنێک هێندە 
ئاشکرا، ئاوها چڕ و نموونەیی خۆی بەیان نەکرد.

لە سەدەی بیستەمدا پاش جەنگی یەکەمی جیهانی 
وێرانییەکانی  لە  سەربەخۆ  دەوڵ��ەت��ی  چ��ەن��دان 
هەموو  و  سەریانهەڵدا  هابسبوگەوە  قەڵەمڕەوی 
جگە لە نەمسا سی ساڵ دواتر لە ژێر دەستەاڵتی 
لە  کە  ب��وو  بارودۆخێک  ئەمە  ب��وون:  ڕووس��ی��ادا 
مێژووی سەرجەمی چەقی ئەوروپادا هەرگیز ڕووی 
نەدابوو! قۆناغێکی درێژی بەرخۆدانی دژەسۆڤیەتی 
بە دوادا هات، لە پۆڵۆنیا، بە خوێنڕشتنێکی زۆرەوە 
دیسان،  و  چیکوسڵۆڤاکیا  لە  ئەمجا  هەنگاریا،  لە 
لە پۆڵۆنیا؛ من هیچ شتێکی  بەهێز،  دوورودرێژ و 
دووەمی  نیوەی  ئەوروپای  لە  سەرسامکەرتر  لەوە 
سەدەی بیستەمدا نابینم، وەکو ئەو زنجیرە زێڕینەی 
قەڵەمڕەوی  ساڵی  چل  ڕەوت��ی  لە  کە  ش��ۆڕش، 
ڕۆژهەاڵتی بنکەن کرد، وای لێکرد حوکم نەکرێ و 

زەنگی کۆتایی دەستەاڵتی خۆی لێدا.
ڕێگا پێچەوانەکانی شۆڕشی مۆدەرنیستی

من لەو بڕوایەدا نیم، مرۆڤ مێژووی چەقی ئەوروپا 
وەکو ڕشتەیەکی تایبەت لە زانکۆکان بڵێتەوە. لە 
هۆڵی نووستنی ئەو دنیادا یان هوس هەمان بۆنی 
ئارەقەی ساڵڤی هەڵمژێ وەکو ئیڤانی سامناک. ئایا 
من خۆم ئەم چەمکەم جارێک لە جاران بەو جەغدەوە 
چارەنووسی  بە  جۆرە  بەو  ئەگەر  دەهێنا،  بەکار 
نەبوومایە؟  پەرێشان  نیشتمانەکەمەوە  دراماتیکی 
خەواڵوو  وشەگەلی  تەمتوماندا  لە  نەء.  بێگومان 

فریامان  خێرا  پێویستدا  چرکەساتی  لە  کە  هەن، 
دەکەون. تەنیا لە ڕێی پێناسەکەیەوە بەرنامەڕێژیی 
ئەم  ک��ردەوە،  سپی  یاڵتای  درۆی  ئەوروپا  چەقی 
سەودا و مامەڵەیەی ئەم سێ براوەیەیەی جەنگ، کە 
سنووری هەزار ساڵەی نێوان ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوایان 

چەند سەد کیلۆمەتر بەرەو ڕۆژئاوا گواستەوە.
فریام  ب��ە  ت��ر  جارێکی  ئ��ەورپ��ا  چەقی  چەمکی 
پەیوەندییان  هیچ  کە  هۆکارێکی،  بەر  لە  کەوت، 
نەبوو. ئەمە ڕووی دا، کاتێک من  بە سیاسەتەوە 
دەستم بەوە کرد بەو حەقیقەتە سەرم سووڕ بمێنێ، 
مۆدێرن«،  »هونەری  »ڕۆم��ان«،  وشەگەلی  کە 
تریان هەبوو  مانایەکی  بۆ من  »ڕۆمانی مۆدێرن« 
جیاوازیی  ئەمە  فەرەنسییەکانم.  هاوڕێ  لە  وەکو 
بۆدەرکەوتنی  خاکەرا  زۆر  ئەمە  نەبوو،  بیروڕا 
جیاوازییەک بوو لە نێوان دوو نەریتدا، کە ئێمەیان 
خەماڵندبوو. لە ڕوانگەیەکی کورتی مێژووییدا دوو 
لە  هاوتەریب  پێچەوانەی  دوو  وەکو  کەلتورەکەمان 
بەردەممدا قووت بوونەوە. لە فەرەنسا: کالسیکی، 
سەدەی  لە  ئەمجا  ئ��ازاد،  عەقڵی  ئاوەزگەرایی، 
نۆزدەدا قۆناغی ڕۆمانی گەورە. لە چەقی ئەوروپا: 
دەستەاڵتی بارۆکێکی بە تایبەت جەزبەگەرا، ئەمجا 
لە سەدەی نۆزدەدا ئیدیلەی ئاکارگەری بیدەرمایەر، 
هونەری مەزنی شیعری ڕۆمانتیکی و چەند ڕۆمانێکی 
لە  ئەوروپا  چەقی  بێهاوتای  وزەی  کەم.  گەورەی 
مۆسیقاکەیدا بوو، کە لە هایدنەوە هەتا شوێنبێرگ، 
سەرجەمی  سەدە  دوو  بارتۆک  هەتا  لیستەوە  لە 
لە  ئەوروپی  مۆسیقای  جەوهەرییەکانی  ئاڕاستە 
ناوبانگی  ژێر  لە  ئەوروپا  چەقی  گرتبوو؛  خۆی 

مۆسیقاکەیدا چەمایەوە.
لێزمەبارانە  ئ��ەو  ب��ەر  لە  م��ۆدێ��رن«  »ه��ون��ەری 
سەدەی  سێی  سەر  لە  یەک  سەرسووڕهێنەرەی 
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دژی  ت��ون��دڕەو  شۆڕشێکی  ب��وو؟  چی  بیستەمدا 
بەاڵم  ڕوونە،  ئەمە  بێگومان  ڕابردوو؛  ئیستاتیکای 
ئاوەزگەرایی،  دژە  نەبوون.  هاوشێوە  ڕابردووەکان 
دژی سروشتگەرایی،  واقیعی،  دژە  کالسیکی،  دژە 
شیعریی  یاخیبوونی  فەرەنسا  لە  مۆدێرن  هونەری 
گەورەی بۆدلێر و ڕامبۆ درێژە پێدەدا. گوزارشتی 
هەموو  پێش  و  تابلۆکێشیی  لە  تازیاری)امتیاز( 
شتێک شیعردا دۆزییەوە، کە هونەری هەڵبژاردەی 
الیەن  تایبەتی  )بە  ڕۆم��ان  پێچەوانەوە  بە  بوو. 
وەک��و  لێکرا؛  ن��ەف��رەت��ی  سوریالیستەکانەوە( 
شێوازێکی  لە  هەمیشە  بۆ  وەک��و  ب��ەس��ەرچ��وو، 
تەقلیدیدا قەتیس سەیری کرا. لە چەقی ئەوروپادا 
بەرهەڵستیی  ب��وو؛  تر  جۆرێکی  بە  بارودۆخەکە 
مۆسیقایی  ڕۆمانتیکی،  جەزبەگەر،  نەریتی  دژی 
-ڕەسەنترینیان-  بلیمەتێکی  چەند  مۆدێرنیزمی 
بەرەو ئەو هونەرە برد، کە مەودای تازیاری ڕاڤە و 

ڕەوانی و تەوسە: واتە ڕۆمان.
هەسارە گەورەکەی من

ڕۆبێرت  )1930-1941(ی  بێخەسڵەتەکە  پیاوە  لە 
موزیلدا کالریسە و ڤاڵتەر وەکو »دوو شەمەندەفەری 
کە بە تەنیشت یەکەوە بن دەردەپەڕن« بە چوار 
»کە  لێدەدەن،  پیانۆ  توندوتۆڵ  هێندە  دەس��ت 
 ... کەوتبوونە سەما  مۆبیلەکان  باریکەکانی  قاچە 
تێکەڵبوون بوو، هاوشێوەی ناو زراوچوونێکی گەورە، 
جیاوازن،  شتێکدا  هەموو  لە  کە  م��رۆڤ،  س��ەدان 
هەمان بزوتنەوەی سەوڵلێدانی هەاڵتن بەجێدەهێنن، 
هەمان هاواری بێمانا دەکەن، بە هەمان شێوە دەم 
و چاو بەیەکدا دەدەن ... بە قیتی و دڵخۆش لە 
سەر کورسییە بچووکەکانیان دانیشتبوون، لە هیچ 
و لە هیچدا و لە بارەی هیچەوە تووڕە نەبوون یان 
هەموو  بارەی  لە  یان  ناو  لە  کەسێک،  هەموو  لە 

شتێکەوە تووڕە، عاشق و غەمگین بوون...« تەنیا 
...« »ئەم  کردبوون  ئاوێتەی  مۆسیقا  »فەرمانی 
سۆزئاساکانی  بزوتنەوە  و  شەپۆلدەرانە  جۆشە 
هەژاوی هەورئاسای  ژێرەوەی ڕوحی  واتە  ناخیان، 
کە  دەزانی،  جاویدانە  سانا  زمانە  بەو  جەستەیان 

هەموو مرۆڤەکان بەیەکەوە دەبەستێتەوە.«
   ئەم نیگا تەوساوییە تەنیا مۆسیقای نەکردووەتە 
ئامانج، قووڵتر دەڕوا، بۆ خوارەوە هەتا جەوهەری 
شیعریی مۆسیقا، بۆ ئەو ئەفسوونەی، کە ئاهەنگ 
بە هەمان شێوە کوشتوبڕ دەڕازێنێتەوە و تاکەکان 
دژە  تووڕەییە  بەم  شاگەشکە؛  مێگەلی  دەکاتە 
شیعرییەتەوە موزیل فرانتس کافکام بیر دەخاتەوە، 
لە هەموو هەستجوواڵنێک  قێز  ڕۆمانەکانیدا  لە  کە 
دەکاتەوە )ئەمە ڕادیکاالنە لە تەعبیرییە ئەڵمانەکانی 
جیا دەکاتەوە( بە ئەمەریکا، وەکو خۆی دەڵێ، دژی 
دەنووسێ؛  نغرۆ«  سۆزدا  و  هەست  لە  »ڕەفتاری 
کافکا بەمە هێرمان برۆخم بیر دەخاتەوە، کە ئەو 
بە تەواوی »دژی ڕۆحی ئۆپرا« هەستەوەر بوو، بە 
تایبەتی دژی ئۆپرای ڤاگنەر )ئەو ڤاگنەرەی، کە 
بۆدلێر و پرۆست دەیانپەرست(، کە ئەو بە نموونەی 
دەڵ��ێ، »کیچێکی  ئ��ەو  دەزان��ێ )وەک��و  کیچی  
بلیمەتانە«(؛ ئەمەی برۆخیش ڤیتۆلد گۆمبرۆڤیچم 
دژی  بەناوبانگەکەیدا  دەقە  لە  کە  دەخاتەوە،  بیر 
شاعیران کە پەرچەکردار لە بارەی ڕۆمانسییەتی لە 
ببنەهاتووی ئەدەبی پۆڵۆنی و هونەری شیعر وەکو 
ژنەخواوەندی پیرۆزی مۆدێرنیزمی ڕۆژئاوا دەنوێنێ.
   کافکا، موزیل، برۆخ، گۆمبرۆڤیچ ... گروهێک، 
نەخێر  پێکدەهێنا؟  بزوتنەوەکیان  قوتابخانەیەک، 
تاکڕەو بوون. زۆر جار وەکو »هەسارەی ڕۆماننووسە 
ناوزەدم  ناوەڕاست«  ئەوروپای  چەقی  گەورەکانی 
کردوون، بە ڕاستیش وەکو ئەستێرەیەکی کۆمەڵە 
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بەتاڵیی  بە  هەریەکێکیان  ب��وون،  ئەستێرەیەک 
دەورە دراو، هەر یەکە و لەوی ترەوە دوور. لەوە 
سەرنجڕاکێشتر ئەوەم بۆ دەردەکەوت، کە کارەکانیان 
گوزارشت  هاوشێوە  ئسیتاتیکی  ئاڕاستەیەکی 
لێدەکەن: هەموویان شاعیرانی ڕۆمان بوون، واتە: 
بۆ  بەهایان  تازەکردنەوەی؛  و  شێوە  بە  سەرسام 
دادەنا؛  ڕستەیەک  هەموو  وشەیەک،  هەموو  چڕیی 
ئەو فەنتازیایە فریوی دابوون، کە هەوڵی بەزاندنی 

هەمان سنووری »ڕیالیزم«  لە  بەاڵم  دەدا؛ 
ڕێ�����گ�����ا ک��ات��دا 

دوژمنی  نادات:  شیعریی  لەخشتەبردنێکی  هیچ  بە 
هەموو  بە  کەسانی؛  دانپێدانانی  بە  ڕۆمانە  کردنی 
سەرومڕ  هەستەوەرە؛  پەخشان  ڕازاندنەوەیەکی 
خۆی بۆ جیهانی واقیع چڕ کردووەتەوە. هەموویان 
لە ڕۆمان وەکو شیعرێکی گەورەی دژە شیعرییەت 

تێگەیشتبوون.

کیچ و بازاڕێتی
وشەی »کیچ« لە ناوەڕاستی سەدەی نۆزدەیەمدا 
شیلەئاسای  پاشماوەی  و  دایکبوو  لە  میونیخ  لە 
بەاڵم  دەکا.  ناوزەد  ڕۆمانتیکی  گەورەی  سەدەی 
نزیکتر  ڕاستییەوە  لە  ب��رۆخ  هێرمان  لەوانەیە 
کیچەوە  بە  ڕۆمانتیکی  پێوەندی  کاتێ  بووبێتەوە، 
بە  بینی:  پێچەوانەدا  چەندێتی  ڕێژەیەکی  لە 
نۆزدە )لە  زاڵی سەدەی  ڕای وی شێوازی 
بوو،  کیچ  ناوەڕاست(،  چەقی  و  ئەڵمانیا 
کارێکی  چەند  ناوازە،  دیاردەیەکی  وەکو 
دەرکەوتن.  تیایاندا  ڕۆمانتیکیی  گەورەی 
هەر کەسێک زەبروزەنگی کیچ )زوڵموزۆری 
هەست  ناسیبێ  ئ��ۆپ��را(ی  گۆرانیبێژەکانی 
پەردە  ئەو  دژی  دەکا  تایبەت  هەڵچوونێکی  بە 
نمایشی  دژی  دراوە،  واقیعدا  سەر  بە  پەمەییەی 
»نانی  دژی  ش��ک��او،  هەمیشە  دڵ��ی  شەرمنی 
بووەتە  مێژەوە  لە  کیچ  )موزیل(؛  بۆنخۆشکراو« 
بەرنامەڕێژییەکی زۆر تەواو لە چەقی ئەوروپا، لەو 
شوێنەدا کە وەکو خراپترین ناپەسەندیی ئیستاتیکی 

سەیری دەکرێ.
من گومان ناخەمە سەر مۆدەرنیستە فەرەنسییەکان، 
کە ملیان بۆ شادی هەست و کەشوفش داوە، بەاڵم 
کیچدا  لەگەڵ  درێژ  ئەزموونێکی  نەبوونی  بەر  لە 
حەزنەکردنی حەساس نەیتوانی لە الیان سەرهەڵبدا 
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و گەشە بکا. لە ساڵی 1960دا، واتە سەد ساڵ دوای 
سەرهەڵدانی لە ئەڵمانیا، ئەم وشەیە بۆ یەکەمجار 
لە فەرەنسا بەکار هێنرا؛ لە ساڵی 1966دا وەرگێڕی 
فەرەنسی وتارەکانی برۆخ و ئەمجا 1974 وەرگێڕی 
دەقەکانی هانا ئارێنت خۆیان ناچار دەبینن، وشەی 
»کیچ« بە »هونەری شڕە« وەربگێڕن و بەمەش 
بیرکردنەوەکانی دانەرەکانیان پەی پێنەبراو دەکەن.
   جارێکی تر لوسیەن لۆیەنی ستێندال دەخوێنمەوە، 
گفتوگۆی ڕێکوپێک لە هۆڵەکەدا؛ من لە الی وشە 
سەرەکییەکان دەمێنمەوە، کە ڕەفتارە جیاوازەکانی 
بەشدارەکان پیشاندەدا: لووتبەرزیی؛ بازاڕیی؛ زرنگی 
دەتوێنێتەوە«(؛  شتێکی  هەموو  زاخەی  )»ئەو 
بێکۆتایی  )»نەزاکەتی  نەزاکەت  پێکەنین،  مایەی 
خۆم  لە  من  ڕەوشتجوانیی.  بێهەستیی«(؛  و 
دەپ��رس��م: چ��ی وش��ەی��ەک ب��ۆ م��ن گ��وزارش��ت لە 
وەکو  دەکا  ئیستاتیکی  پەسەندنەکردنی  بەرزترین 
چەمکی کیچ؟ لە دواییدا دەیدۆزمەوە؛ ئەوە وشەی 
پۆیریر  دو  »مسیۆ  »بازاڕیبوون«ە،  »بازاڕیی«، 
بە  بەوە دەچوو  کە  بوو،  بازاڕیی  ناوازە  مرۆڤێکی 
وەکو  بێ،  سەربەرز  نهێنییەکانی  و  نزم  ڕەفتارە 
بۆ  دەگەوزێنێتەوە  خۆی  ق��وڕاودا  لە  ب��ەراز  چۆن 

چاودێریکەر بە ئۆخژنێکی بێشەرمانەوە ...«
لە  ئێستا  وەکو  کاتە  ئەو  بوونەوە  بازاڕیی  لە  ڕق 
بیری  وشەناسیی  با  دەدا.  ڕووی  کۆمەڵگەکاندا 
خۆمان بهێنینەوە: بازاڕیی )ڤولگێر( لە ڤولگوسەوە 
هاتووە، واتە گەل، ڤولگێر ئەو شتەیە، کە بە دڵی 
خەباتگێڕێک  سۆسیالیستێک،  دیموکراتێک،  گەلە؛ 
بۆ مافی مرۆڤ دەبێ گەلی خۆش بوێ؛ بەاڵم ئازادە 
لەوەی، ڕقی لە هەموو ئەو شتانە ببێتەوە کە لە 

سەرەوە بۆ خوارەوە بە بازاڕییان دەزانێ.
   پاش نەفرەت و کردنە دەرەوەی سیاسییانەی 

سارتەر، دوای خەاڵتی نۆبڵ، کە ڕق و ئیرەیی بۆ 
هێنا، ئەلبێر کاموی لە ناو ڕۆشبیرە پاریسییەکاندا 
زۆر هەستی بە ناڕەحەتی دەکرد. بۆم دەگێڕنەوە، 
ئەوەی جگە لە گومانی بازاڕیی بوون زیانی لێی دا 
گوایە ئەوە بووە: بە ڕەچەڵەک لە دەوروبەرێکی زۆر 
بنووسێ  نەیزانیوە  کە  دایکی  هاتووە،  هەژارارەوە 
و بخوێنێتەوە؛ پێگەی وەکو فەرەنسی- جەزائیری 
کە لەگەڵ فەرەنسی- جەزائیرییەکانی تردا هاوسۆز 

کامۆ
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هێندە  »ڕەفتاری  بە  بوونە  جوتیار  تەنیا  بووە، 
فەلسەفی  سادەیی  »ن��زم«(ەوە؛  )واتە  نهێنی« 
ئەو  دەهێنم.  بابەتە  لەم  واز  منیش  وتارەکانی؛ 
کوشتنە  ئەم  پێیانەوە  کە  دەخوێنمەوە،  وتارانە 
کاموی  دەبەسترێمەوە:  وشانەوە  بەم  و  دا  ڕووی 
»»جوتیارێکە لە جلوبەرگی بۆنەدا، ... پیاوێکە لە 
ناو گەلەوە هاتووە، دەستکێشەکانی بە دەستەوەیە، 
شەپقەکەی هێشتا بە سەرەوەیە، بۆ یەکەمجار دێتە 
دەدەنەوە،  ئاوڕ  تر  میوانەکانی  ساڵۆنەکەوە.  ناو 
دەزانن سەروبەندیان لەگەڵ کێدا هەیە.« مەجازەکە 
خۆی دێتە زمان: کاموی نەک هەر نەیدەزانی، مرۆڤ 
نەبوو  پێشکەوتن  بە  )بڕوای  دەکاتەوە  بیر  چۆن 
-جەزایرییەکاندا  فەرەنسییە  گەڵ  لە  هاوسۆزیی  و 
لە  نەشیدەزانی  خراپتر،  لەوەش  بەڵکو،  دەکرد(، 
بە  یان  وشە  مانای  )بە  بکا  ڕەفتار  ساڵۆنێکدا 

مەجاز(؛ ئەو بازاڕیی بوو.
پەسەندنەکردنێکی ئیستاتیکی توندتر لە فەرەنسادا 
وەلێ  ڕەوا،  ناپەسنەکردنێکی  جار  هەندێ  نییە. 
ئەی  ڕابلی.  بپێکێ:  کەسیش  باشترین  بێ  ڕەنگ 
فلوبێر. باربەی دئۆرڤیل نووسیویەتی، »خەسڵەتی 
پلەی  بە  هەستەکان:  پەروەردەکردنی  سەرەکی 
بازاڕیی،  ڕۆحی  ئێمە  ڕای  بە  بازاڕاتییەتی.  یەکەم 
ئەقڵی بازاڕیی، شتی بازاڕیی لە دنیادا زۆرن، بە بێ 
ئەوەی پێویست بکات کە ژمارەی ئێجگار زۆری ئەم 

بازاڕێتییە قێزەونە گەورەتر بکرێ.«
یەکەم هەفتەکانی کۆچکرنم بیر دەکەوێتەوە. پاش 
کرابوو،  ئیدانە  یەکدەنگ  بە  ستالینیزم  ئ��ەوەی 
هەموو توانییان لەو تراژیدیایە تێبگەن، داگیرکاریی 
ڕووسی بۆ واڵتەکەم چێ دەگەیاند و دەیانبینم بە 
لە  خەرمانەیەکی غەمگینی سەنگین دەورە دراوم. 
ڕۆشبیریک  بەرامبەر  پاریسدا  باڕێکی  لە  بیرمە، 

زۆر  و  کردبووم  پشتگیریی  زۆر  کە  دانیشتبووم، 
لە پاریس  یارمەتی دابووم. یەکەم دیدەنیمان بوو 
و وشەگەلی گەورەم لە هەوادا دەبینی بە بە سەر 
ئازادیی،  گ��والگ،  ڕاون��ان،  دەفڕین:  سەرمانەوە 
بەرهەڵستی،  بوێریی،  واڵت،  لە  دوورخستنەوە 
کیچی  ئەوەی  بۆ  پۆلیس.  تیرۆری  تۆتالیتاریزم، 
دەستم  بڕەوێنمەوە،  ئاسوودانە  تارماییە  ئ��ەم 
ژێر  لە  ڕاستییەی،  ئەو  کە  کرد،  ڕوونکردنەوە  بە 
چاودێریدا بی، مایکرۆفۆنی پۆلیس لە ماڵەکەتدا بێ، 
هونەری پڕ لەزەتی چەواشەکردنی فێر کردووین. من 
و یەکێک لە هاوڕێکانم ناو و خانوەکانمان گۆڕییەوە؛ 
مەزنەوە  بێپەرواییەکی  بە  گەورە،  مێبازێکی  ئەو، 
ئەپارتمانەکەمدا  لە  مایکرۆفۆنەکان  هەمبەر  لە 
بەر  لە  جێدەهێنا.  بە  سەرنجڕاکێشەکانی  شاکارە 
ئەڤین  چیرۆکی  چرکەساتی  سەختترین  ئ��ەوەی 
گونجاو  زۆر  ئەو  بۆ  کۆچکردنم  جودابوونەوەیە، 
پیرەکانی  ژن��ە  و  گەنجەکان  ژن��ە  ڕۆژێ��ک  ب��وو. 
من  ناوی  بێ  بە  داخراوی،  بە  ئەپارتێمێنەکەمیان 
خەریکی  لەپاریسەوە  من  کاتێکدا  لە  دۆزیبووەوە، 
ئەوە بووم، کارتی ماڵئاوایی بە ئیمزای خۆمەوە بۆ 

حەوت ژن بنێرم، کە هەرگیز نەمبینبوون.
دەمویست ئەو پیاوەی ڕێزی لە الم هەبوو دڵخۆش 
بکەم، بەاڵم ڕوخساری هەمیشە تاریکتر دەبوو و لە 
دواییدا بە دەنگی وەکو تەوری ئامێری سەرپەڕاندنەوە 

وتی: »من ئەمە بە کۆمیدی نازانم.«
حەزمان  هەرگیز  ئەوەی  بێ  بە  ماینەوە،  هاوڕێ 
من  بۆ  دیدارمان  یەکەم  بیرەوەری  بێت.  یەکتر  لە 
هەرگیز  درێژە،  جیاوازییە  لە  ئەوەی  بۆ  کلیلێک، 
ددان پیدانەنراوەکەمان تێبگەین: بەیەکدادانی دوو 
هەڵوێستی ئیستاتیکی لە یەکترمان جودا دەکاتەوە: 
بینی، کە  پیاوەی  ئەو  بە کیچ حەساسەکە  پیاوە 
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حەساسیەتی بە بازاڕێتی هەبوو.
مۆدێرنیزمی دژە مۆدێرنە

ئارتور ڕامبۆ نووسی: »مرۆڤ دەبێ ڕەها مۆدێرن 
بێ«. نزیکەی شەست ساڵ دواتر گۆمرۆڤیچ دڵنیا 
بێ.  مۆدێرن  دەبێ  مرۆڤ  ڕاستی  بە  ئایا  نەبوو، 
بووەوە(  باڵو  پۆڵۆنیا  لە   1938( فێردیدەرکدا  لە 
دەک��ا،  یونگمان  خێزانی  جڵەوگیریی  کچەکە 
شەیدای  و  شێت  مۆدێرن«.  »کچەخوێندکارێکی 
لە کالسیکییەکان دەبێتەوە؛  تەلەفۆنکردنە و ڕقی 
هاتووە،  س��ەردان  بۆ  کە  بەڕێزێک،  ئامادەیی  بە 
بڕوانێ  لێی  دەکا،  خەریک  بەوەوە  خۆی  »تەنیا 
ددانەکانیدا  نێوان  لە  دەڕنەفیزێک  کاتێکدا  لە  و 
توند دەکا، کە بە دەستی ڕاستییەوە گرتبوو، بێ 
کەشوفش بە دەستی چەپ تەوقە لە گەڵ پیاوەکە 

دەکا«.
پاراستنی  ئەندامی »کۆمیتەی  مۆدێرنە؛  دایکیشی 
بۆ  و  کوشتن  س��زای  دژی  کۆرپە«یە؛  منداڵی 
تێدەکۆشێ«، »خاکییانە  ئازادیی ڕەوشت و خوو 
ئەوەی  بۆ  ئ��اودەس��ت«،  بۆ  دەچ��ێ  خۆبادان  بە 
جارێکی  ژوورەوە«  چووە  کاتێ  لەوەی  »بەفیزتر 
مۆدێرنێتی  پیربوونیدا  گەڵ  لە  دەرەوە؛  بێتە  تر 
دەبێتە تاقە »جێگرەوەی گەنجایەتی« کە بۆ ئەو 

زۆر پێویستە.
بیر  هیچ  مۆدێرنە؛  ئەویش  باوکەکە؟  ئ��ەی     
ناکاتەوە، بەاڵم هەموو شتێک دەکا، بۆ ئەوەی بە 

دڵی کچەکەی و ژنەکەی بێ.
وەرچەرخانە  ئ��ەو  فێردیدەرکدا  لە  گۆمبرۆڤیچ 
بنەماییەی داڕشت، کە لە ڕەوتی سەدەی بیستەمدا 
هاتە ئاراوە: هەتا ئەو کاتە مرۆڤ دابەش بووبووە 
سەر ئەوانەی، کە بەرگرییان لە بارودۆخی سەروەر 
واتە  بیگۆڕن.  دەیانویست  ئ��ەوان��ەی  و  دەک��رد 

خێراکردنی مێژوو ئەنجامی خۆی هەبوو: لە کاتێکدا 
پێشووتر مرۆڤ لە هەمان ئەو شوێنەی کۆمەڵگەدا 
ئەو  ئێستا  دەگ���ۆڕا،  لەسەرخۆ  زۆر  کە  دەژی��ا، 
چرکەساتە هاتووە، لە پڕ هەستی بەوە کرد، چۆن 
دەخووالیەوە:  پێیدا  ژێر  لە  چەرخە  وەکو  مێژوو 
باری ئێستا لە جوواڵنەوەدا بوو! لە پڕ ڕازیبوون بە 
باری ئێستا هەمان ڕازیبوونی بەو مێژووە دەگەیاند 
حاڵ  ه��ەر  بە  دەس��ووڕێ��ت��ەوە!  خۆیدا  لەگەڵ  کە 
مرۆڤ دەیتوانی لە هەمان کاتدا پێشکەوتنخواز و 

نەریتگەر، گوێڕایەڵ و یاخی بێ!
کاموی  هەوادارەکانییەوە  و  سارتەر  الی��ەن  لە 
ئەو  کاموی  سەر،  کرایە  هێرشی  کۆنەخواز  وەکو 
وەاڵمە بەناوبانگەی لە بارەی ئەوانەوە دایەوە، کە 
دان��اوە«؛  مێژوو  ئاڕاستەی  بە  »کورسییەکانیان 
کاموی ڕاستی دەکرد، تەنیا بۆی ڕوون نەبوو، کە 
ئەو کورسییە بە نرخە چەرخەی هەیە و ماوەیەک 
دەنا،  پێوە  پاڵیان  پێشەوە  ب��ەرەو  هەموو  بوو 
خوێندکارە مۆدێرنەکان، دایکەکانیان، باوکەکانیان، 
ئەندامەکانی  ه��ەم��وو  وەک��و  شێوە  ه��ەم��ان  ب��ە 
کۆمیتەکانی پاراستنی کۆرپەکان و بێگومان هەموو 
بە  پاڵیان  کاتێکدا  لە  ک��ە،  سیاسییانەی،  ئ��ەو 
کورسییەکانەوە دەنا، ڕووی ڕوخساری بەخەندەیان 
کردە خەڵکی، ئەو خەڵکەی بە دوایاندا دەڕۆیشتن 
و پێشدەکەنین، چونکە باش دەیانزانی، تەنیا ئەو 
کەسەی پێخۆشحاڵ دەبێ مۆدێرن بێ، بە ڕاستی و 

لە ڕاستیدا مۆدێرنە.
ڕامبۆ  میراتگرانی  دی��اری��ک��راوی  بەشێکی  بۆ    
سامناکییەک ڕوون بووەوە: ئەمڕۆ تاقە مۆدێرنیزمێک، 
دژی  مۆدێرنیزمی  بێ،  ن��اوە  ئەم  شایستەی  کە 

مۆدێرنەیە.
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    فمینیستی
گەی     

ڕوان
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گۆڕانكارییەكان  فمینیستی،  ڕوان��گ��ەی  لە 
تەنگژە  بە  واڵم��دان��ەوە  بۆ  م��رۆڤ  مافی  لە 
چەرخی  لە  باسكراو  مافی  گشتگیرەكانی 
بیست و یەكەم گرنگی تایبەت بەخۆی هەیە. 
و  گەشەكردن  چەمكی  لە  دەبێ  كارێك  وەها 
لە  ژنان  جیهانیەكانی  بزوتنەوە  گۆڕانكاری 
دوو دەیەی ڕابردوو تاوتووێ بكرێت. ژنان لە 
بە  تایبەت  پرسەكانی  ماناكردنەوەی  دووبارە 
جیهانگیرەكانی  رێبازە  و  كۆمەاڵیەتی  چەمكی 
مرۆڤ،  مافی  دیموكراسی،  گەشەپێدان،  وەك 
ئاسایشی جیهانی و پاراستنی ژینگە، خەریكن 
دەسەاڵت دەگرنەدەست. واتا سنووری بابەتەكە 
لەبارەی "پرسی ژنان" كە پرسێكی جیاواز لە 
فراوانتر  بەبیردێنێتەوە،  كۆمەڵگا  پەراوێزی 
سەرەكیترین  لەبارەی  بۆچی  و  چۆن  ب��ووە. 
چەمكی زاڵ لەسەر سامانی كۆمەاڵیەتی، ژنانی 

گۆڕانكاری لەمافی مرۆڤدا
لەڕوانگەی فمینیستیەوە

نوسینی: شارلۆت بەنچ
و. لە فارسییەوە: عەزیز مورادی
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تا  ڕووداوەك���ان  چەقی  هێناوەتە  لەپەراوێزەوە 
چەندایەتی و چۆنایەتی ژیانی خۆیان بۆ پێگەیەكی 

شیاوتر بەرز بكەنەوە. 
گەشەپێدان  وەك  كاروباری  لە  گۆڕانكاری  ئەگەر 
و مافی مرۆڤ بەشیوەیەكی باشتر كاریگەری لە 
ئەوەمان  گەرەنتی  هەبێت،  ئافرەتان  ژیانی  سەر 
پێدەدات پرسی ژنان بەشتێكی جیا لە گەاڵڵەڕێژییە 
پرسانە  ئەم  پێمانوابێ   و  نەزانین  جیهانیەكان 
بێخەبەری  بە  كە  گەاڵڵەرێژییانە  لەم  ڕەهەندێكە 
و  ئەزمون  لە  بێخەبەری  ڕاستیدا  لە  تێپەڕیوە. 
چارەسەركردنی  بۆ  كۆمەڵگا  كە  ژنان،  داواكاری 
هەیە،  پێی  پێویستی  گەلێك  كێشەگشتیەكان 

گەیشتن بە سەركەوتنی سەختتر کردووە.
بەم  دانپێنان  لە  فمینیستی،  هەڵسەنگاندنی 
ئێمە،  لە  هەركام  كە  دەستپێدەكات  بابەتەوە 
بەدیدێكی  كۆمەاڵیەتیەكان  چەمكە  و  ڕێكخراو 

لەم  ئێمە  تێگەیشتوویی  و  پێگە  لە  كە  جیاواز، 
بەاڵم  ببینین.  گرتوە،  سەرچاوەی  كۆمەڵگایە 
ئەزمونەكانی  سۆنگەی  لە  م��رۆڤ  مافی  ئەگەر 
پرسی  ژم��ارەی��ەك  هەڵبسەنگێنین،  ژنێكەوە 
لە  كەسگەلێك  چ  دەردەخ��ەن:  بەخۆیان  تایبەت 
دیموكراسی  بوون؟  بێبەش  هاوواڵتیبونیان  مافی 
لە شكڵی سنوورداركراوی چۆن كاریگەری لەسەر 
چ  دیموكراسی  لە  سەقەت  واتای  دان��اوە؟  ژنان 
زیانێكی بۆ سەر ژیانی ژنان بووە؟  بۆچی الیەنە 
قێزەونەكانی ژیانی ژنان، جێی خۆی لە تێگەیشتنی 

ئێمە لە پرسەكانی مافی مرۆڤ نەكردۆتەوە؟
ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��ی  شكڵە  ل��ە  تێگەیشتن  ب��ۆ 
پێشێلكردنی مافی مرۆڤ كە لەسەر ژنان پەیڕەو 
نەتەوە  وەك  هۆكاری  لەگەڵ  دەبێت  دەكرێت، 
و  هەڵسەنگاندن  كۆمەڵگا،  چینی  و  ن��ەژاد  و 
شرۆڤە لەسەر ڕەگەزیشی بكرێت. ژنان دەیانەوێ 

بۆ تێگەیشتن لە شكڵە 
جۆراوجۆرەكانی 
پێشێلكردنی مافی مرۆڤ 
كە لەسەر ژنان پەیڕەو 
دەكرێت، دەبێت لەگەڵ 
هۆكاری وەك نەتەوە و 
نەژاد و چینی كۆمەڵگا، 
هەڵسەنگاندن و شرۆڤە 
لەسەر ڕەگەزیشی بكرێت
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بواری  لە  گۆڕانكارییەك  جۆرە  چ  دەبێت  بزانن 
كۆمەاڵیەتیەكان  سیستەمە  و  خەڵك  پەیوەندی 
بێتە ئاراوە، تا نەك تەنیا دەنگی ئەوان بەڵكوو 
دەنگی سەرجەم كەسانێك كە لە مافی مرۆڤ و 
بێبەشن،  كۆمەاڵیەتی  گەشەكردنی  و  دیموكراسی 
ڕیزبەندیكردنی  لێبدرێتەوە.  ئاوڕی  و  ببیسترێ 
لە  دەكات  بێبەشیان  و  ماناهەڵگرە  گرووپەكان 
ئەم  نیە  جیاوازی  و  ڕەه��ا  و  ت��ەواو  مرۆڤایەتی 
و  چینایەتی  یان  ڕەگەزی  پاساوی  لەسەر  واتایە 
یان خواستی جنسی و یان باوەڕی ئاینی و یان 
واتابەخشی  هەرچەشنە  نەتەوەیەكن.  چ  بە  سەر 
بۆ ژمارەیەك مرۆڤی تایبەت كە بێبەشی بكات لە 
مافی تەواو و ڕەهای مرۆڤایەتی و هەلی تەواویان 
دەبێتە  نەڕەخسێت،  بۆ  كۆمەڵگادا  كاروباری  لە 
دژی  توندوتیژی  لە  چاوپۆشیكردن  بۆ  بنەمایەك 
كە  دەبێ  ب��ەردەوام  شوێنێك  تا  و  گرووپە  ئەو 
ئەو  پاڵپشتی  تەنانەت حكوومەتەكانیش جاروبار 
بڕیاربێ  ئەگەر  هەروەها  دەكەن.  توندوتیژییانە 
بێبەش  خۆیان   مافی  لە  خەڵك  لە  گرووپێك 
بۆ  مرۆڤ  مافی  پێشێلبوونی  هەڕەشەی  بكرێن، 

هەموان دێتەئاراوە.
                        

مافی ژن وەك مافی مرۆڤە

ئەم ڕاستیە كە مافی ژنان بەمافی مرۆڤ نازانن 
وەختێك خۆی دەرئەخات كە تەنها ژمارەیەكی كەم 
ناوخۆیی  لە سیاسەتە  لە حكوومەتەكانی جیهان 
و دەرەكیەكانیاندا یەكسانی ژن و پیاوانیان وەك 
یەكێك لە بنەماكانی مافی مرۆڤ ڕەچاو كردوە. 
بازرگانی  سیاسەتی  دەگوترێ  كاتێك  تەنانەت 
لەبەرچاوگرتنی  بە  تر  حكوومەتەكانی  لەگەڵ 

دۆسیەی مافی مرۆڤی ئەو واڵتە پەیڕەو دەكرێت، 
هیچ واڵتێك پێشێلكردنی مافی ژنان لەالیان ئەو 
مافی  هەڵسەنگاندنی  پێوەری  ناكاتە  حكوومەتە 
لەگەڵ  بازرگانی  حكوومەتەی  ئ��ەو  بۆ  م��رۆڤ 
مافی  ناحوكمیەكانی  ڕێكخراوە  لەنێو  دەك��ات. 
و   شازە  ژنان  مافی  بە  ئەولەوێتدان  مرۆڤیش، 
ناوەرۆكی خواستی تایبەتی بەخۆگرتوە لەحاڵێكدا 
كە  مرۆڤ  مافی  خاڵەكانیتری  پێشێلكردنی  كە 
گرووپە سنووردارەكان دەگرێتەوە، بۆتە بابەتێكی 
ژنان  مافی  ناهاوسەنگی   واتا  ئاسایی)گشتی(: 
لە گەڵ مافی مرۆڤ، هاوواڵتیبوونی پلە دووەمی 
بۆ  پێویستیەكمان  و  درێ��ژك��ردۆت��ەوە  ژن��ان  بۆ 
ژنان  مافی  بۆ  خەمەكانمان  لە  كە  ئاشكرادەكات 

دەبێ لەبەرچاو بگیردرێت.
مافی ژنان بە شێوازی جۆراوجۆر پێشێل دەكرێت. 
بێگومان جاروبار  ستەمی سەر ژنان )بۆ نموونە 
بەهەمان  سیاسیەكان(  سەركوتكردنە  لەكاتی 
شێوازی سەركوتكردنی پیاوانە. بەاڵم چونكوو لە 
خەیاڵدانماندا وێنای زاڵ بۆ توخمی سەركوتگەری 
نزیكی  سەركوتكەر  نێرینەبوونی  لەگەڵ  سیاسی 
هەیە، كێشەی ژنان لە ژن بوونیانەوە ڕوودەدا. ئەو 
زیندانیانی  دەكرێت)وەك  پێشێل  مافیان  ژنانەی 
سیاسی و یان پەیوەندییان لەگەڵ ئەو گرووپانەی 
سەر بە گەلێكی تایبەتن( زۆرجار بەهۆی ژنبوونیان 
دەستدرێژی  وەك  تر  دەستدرێژیی  بەر  دەكەونە 
خۆی  سەرەتا  ژنان  مافی  بزوتنەوەی  سێكسی. 
بەو پێشێلكارییانە ماندوو دەكات كە هۆكارەكانی 
هۆكارەكەی  دەگەڕێتەوە.  ژن  مێینەبوونی  بۆ 
پێشێلكردنی  كە  سەرچاوەدەگرێ  ڕاستیەوە  لەم 
گەوەرترین  بۆیە  نیە  دیار  بەتەواوی  مافانە  ئەم 

كێشەكان دەخاتە بەردەم بزوتنەوەی ژنان.
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جاڕنامەی جیهانی مافی مرۆڤی نەتەوەیەكگرتوەكان 
گشتی  واتایەكی  پەسەندكرا،   1948 كەلەساڵی 
پاراستنی  مەبەستی  و  هەیە  م��رۆڤ  مافی  بۆ 
مادەی  جیهان.  سەرانسەری  لە  خەڵكە  مافی 
بكات  ژنان  مافی  باسی  ئەوە  بەبێ  2ی جاڕنامە 
تەئكیدی سەرەكی كردوەتە سەر ماف و ئازادییە 
باسكراوەكانی ناو جاڕنامەكە و باسی هیچ جۆرە 
نەكردوە.  بەتایبەت جیاوازی جنسی  جیاوازییەك 
ئەم  سەیری  ژنانەوە  دیدی  لە  ئەگەر  بەتایبەت 
مافی  لە  ف��راوان  پێشێلكاری  بكرێ،  جاڕنامەیە 
توندوتیژی و جوێندان  و  ژنان وەك دەستدرێژی 
ئاسانی  بە  جاڕنامەیە  ئ��ەم  خاڵەكانی  لەنێو 
دەبینرێ. بەمجۆرەیە بۆ نموونە " ناتوانی كەس 
كەوتی  و  هەڵس  یان  ئەشكەنجە  بەردەم  بخەیتە 
پێكردن".  سووكایەتی  یان  و  نامرۆڤانە  زاڵمانە، 
مەسەلەكە ئەمەیە لە كاروباری تایبەت بە ژنان، 
شرۆڤە و جێبەجێكردنی ئەم مافانە بە شێوەیەكی  
ڕێكخراوێكی  هیچ  بۆیە  نەكراوە  ڕەچ��او  ئەوتۆ 
ناسراوی نێونەتەوەیی مافی مرۆڤ نیە چاودێری 
بكات.  یاساكە  ڕەچاوكردنی  و  جێبەجێكردن 
شێوازەكانی  و  مرۆڤ  مافی  واتاكانی  و  چەمك 
ئەو  لەگەڵ  ئەمڕۆدا،  جیهانی  لە  جێبەجێبوونی 
جاڕنامەكەی  دانەرانی  كە  هاوڕێیە  پێشێلكارییانە 
زیاتر لە هەمووان نیگەران كردوە. چونكوو ژنان 
لە دانیشتن و شرۆڤەكانی تایبەت بە مافی مرۆڤ 
نوێنەرایەتی تەواویان نەبووە، حەقی ژنانیش لەو 
پێناسانەدا کەوتۆتە ناو هەمان ئەو غەفڵەتەی کە 

بەرامبەر پیاوە پێست ڕەنگینەکانیش کراوە.
وەك  مرۆڤیش  مافی  نەچێت  لەبیرمان  هەڵبەت 
دیموكراسی و ئایدیاڵەكانی تر، نە چەق دەبەستێ و 
نە دەكەوێتە ژێر ڕكێفی گرووپێكی تایبەت. ڕاستە 

تایبەت  میژوویی  چركەساتێكی  لە  چەمكانە  ئەم 
سەریان هەڵداوە و لە سنووری خواستی ژمارەیەكی 
دیاریكراو لە مرۆڤەكان مانایان پێبەخشراوە، بەاڵم 
سەرچاوە  ڕاستیەوە  لەم  گونجاو  دەرونی  بزاوتی 
خەڵكی  لە  ب��ەرف��راوان  ژمارەیەكی  كە  دەگ��رێ 
 " مانای  زەمەن  تێپەربوونی  بە  و  لێیە  حەزیان 
ماف" بەرباڵوتر دەبێ تابتوانن هیوا و خواستەكانی 
تێدا جێبكەنەوە. لە ماوەی چل ساڵی ڕابردوودا 
زۆرینەی ئافراندنەكانی بزوتنەوەی پاراستنی مافی 
كە  گرتوە  بەخۆوە  بەرباڵوتریان  مانای  م��رۆڤ 
بتوانن لە كاروباری وەك جیاكردنەوەی ڕەگەزی، 
بێسەروشوێنكردنی مرۆڤەكان، مافی كۆمەاڵیەتی و 
ئابووری و مافی هەموان بۆ پاراستنی ژینگە باس 
لە كێشەكانیان بكەن. بە هەمان شێوە ژنانیش بە 
جۆرێك چەمكی مافی مرۆڤیان گۆڕیوە كە بتوانن 
بەرەنگاری بكەن لە بەرامبەر سوكایەتیپێكردن و  
توندوتیژی كە زیانی هەیە بۆ مرۆڤایەتی و مافی 

ژیان و ئازادی و ئاسایش.
مافی  خ��اوەن  و  خوێندەوار  پیاوانی  چونكوو 
موڵكداری لە ڕۆژئاوا، واتا پێشەنگەكانی ئارمانی 
مافی مرۆڤ، زیاتر لە هەرشتێك ترسی ئەوەیان 
بوارە  لە  سیاسیان  و  تاكەكەسی  مافی  هەبوو 
نووسینی  لە  هەڕەشە،  بەر  بكەوێتە  گشتیەكاندا 
لەبەرچاو  خااڵنەیان  ئەو  مرۆڤ  مافی  جاڕنامەی 
خۆیان  ماڵی  ئاغای  كە  پیاوانە  ئەو  بەاڵم  گرت. 
مافی  پێشێلكردنی  بۆ  هۆكارێكیان  هیچ  بوون، 
نێوماڵی خۆیان نەدەبینی. بێگومان مافی مەدەنی 
لە بوارە گشتیەكاندا لە سۆنگەی ژنانەوە گەلێك 
گرنگە چونكوو ئەوان لە بەهرەمەندی لە مافەكانی 
زیاتر  پیاوان  لەگەڵ  ب��ەراورد  بە  كۆمەڵگا  ناو 
تووشی تەنگژە دەبنەوە. لە دیدی ژنان و زۆرینەی 
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پێشێلكردنی  لەگەڵ  كاروبارەی  ئەو  پیاوانیش 
مافی مرۆڤ هاوڕێیە مانا و سنووری دیاریكراوی 
بۆ دەستنیشان ناكرێت. دەستدرێژی بە زۆرینەی 
تۆڕی  لە  دەستدرێژییە  هەمان  ژنان  مافەكانی 
و  كۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  پەیوەندییە  بەرباڵوی 

كەلتوورییەكان دەبینرێت. 
و  چەوساندۆتەوە  ژنانی  كە  ب��ارودۆخ��ەی  ئەو   
هەرەشەیە بۆ سەریان، تەنیا هۆكاری سیاسی یان 
لێرەدا جیانەكردنەوەی مافەكان  نیە.  حكوومەتی 
كاروباری  لە  گشتی  وێنایەكی  بە  گەیشتن  بۆ 
واتا  دەبێت،  بنچینەیی  گرنگی  ژنان،  بە  تایبەت 
خۆراك  وەك  بوارەكانی  لە  ماف  بەدەستهێنانی 
)كە  كاركردن  هەلی  و  ژیان  بۆ  شیاو  و شوێنی 
ئاماژەی  بەڕاشكاوی  مرۆڤ  مافی  جاڕنامەی  لە 
دەبێ  ئابووری  و  كۆمەاڵیەتی  مافی  و  پێدراوە( 
ئەم  گرنگی  لە  تەئكید  و  پێبدرێت  شەرعیەتی 

مەسەلەیە بكرێتەوە. 
تایبەت  ب��واری  لە  حكوومەت  كە  ئیدعایە  ئەم 
ئاست  لە  بەرپرسایەتیەكی  هیچ  كەلتووری  و 
پێشێلكارییەكانی ژنان نیە، هێمایە بۆ ئەم ڕاستیە 
كە ئەم جۆرە پڕوپاگەندانە _ ئەگەر هۆكارەكەی 
لەگەڵ  زۆرج���ار   _ ب��ێ  هاوواڵتیەكیش  تەنها 
كەمتەرخەمی و تەنانەت پشتیوانی حكومەتەكان 
دەبێت.  ڕووب��ەڕوو  پروپاگەندانە  چەشنە  ئەو  بۆ 
بڕواهەبوون بە جیاوازی نێوان بابەتی شەخسی و 
بەشێوەی  هەڵگرتوەكە  لەخۆ  دژایەتیەكی  گشتی 
و  دەدا  ژنان  چەوساندنەوەی  پاساوی  بەرفراوان 
لە  جیادەكاتەوە  نێوماڵ  مافەكانی  پێشێلكردنی 
ئەمەشدا  لەگەڵ  كۆمەڵگا.  نێو  گشتی  ئاسایشی 
گوشارەكانیان  مرۆڤ،  مافی  بواری  چاالكڤانانی 
بكەن  ڕێگری  تا  حكومەتەكان  سەر  خستۆتە 

لەبەردەم جۆرەكانی تری پێشێلكردنی ماف وەك 
كۆیالیەتی و جیاوازی ڕەگەزی. شیاوی وتنە ئەم 
ژیانی  لە  تاكەكەسەكان  لەالیان  دەستدرێژییانە 
نەریتە  بۆ  ب��ەزۆری  و  دەدرێ  ئەنجام  تایبەتیان 
بەدەسەاڵتی  تایبەت  كاروبارەكانی  و  كەلتووری 

میلی دەگەرێتەوە.
چونكوو ڕووداوەكانی تایبەت بە" ژیانی تایبەتی" 
توانایی هاوسەنگی  ژنانە بۆ بەشداری تەواو لە 
دیموكراسی  لە  بێبەشكردنیان  گشتیەكان،  بوارە 
 ، وتایبەتیان  شەخسی  ژیانی  لە  مرۆڤ  مافی  و 
بەستێنە  لە  مرۆڤ  مافی  لە  ژنانی  بێبەشكردنی 
بەپێی  نموونە  بۆ  لێدەكەوێتەوە.  گشتیەكان 
مافی  ژن��ان  واڵت���ان،  لە  ژم��ارەی��ەك  سیاسەتی 
گەشت و بەجێهێشتنی واڵت بەبێ مۆڵەتی باوك 
نیە.  تەنانەت كوڕی خۆیان  و  برا  یان  یان شوو 
لەگەڵ ئەوەشدا تەنیا ژمارەیەكی كەم لە ژنان ئەو 
جۆرە ستەمە بە دەستدرێژی بۆ سەر مافی خۆیان 
دەزانن و پرۆتستۆی حكوومەتەكانیان دەكەن كە 
هاوواڵتیانیان لەمافی گەشتكردن بۆ دەرەوەی واڵت 
بێبەش دەكەن و ئەو هەڵسوكەوتە بەجۆرێك لە 
چەوساندەوە دەزانن. هەم لە كۆمەڵگا كراوەكان و 
هەم لەكۆمەڵگا داخراوەكاندا، ژمارەیەك لە ژنان 
لەگەڵدا  توندوتیژیان  هاوسەرەكانیانەوە  لەالیان 
و  دەكرێن  زیندانی  ماڵەكانیاندا  لە  و  دەكرێت 
لە  بەشداری  یان  سیاسی  كۆبوونەوە  بۆ  مافیان 

گەاڵڵەكانی گەشەپێدان پێشێل دەكرێت.
مافی  نەگرتنی  لەبەرچاو  هۆكارەكانی  لە  یەكێك 
ژن لە جاڕنامەی مافی مرۆڤ كە جیاوازی ڕەگەزی 
كە  سەرچاوەدەگرێت  لەوێوە  توندوتیژییە  و 
سەركوتكردنی ژنان بە بابەتێكی سیاسی لە قەڵەم 
تاڕادەیەكە  ژنان  چەوساندنەوەی  قواڵیی  نادەن. 
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كە هەنوكەش بەجێی ئەوە بە دیاردەیەكی خاوەن 
بنەمای سیاسی و لەسەر خواستی باوكساالرانە و 
ئیدیۆلۆژیك و رێكخراوە كۆمەاڵیەتیەكانی بزانین، 
بە كارێكی سروشتی و ئاسایی دەزانن. گۆڕەپانی 
ئەم مشتومڕە سیاسیە، جەستەی ژنانە. گرنگیەك 
كە كونترۆڵكردنی ژن هەیەتی بۆ بەرەنگاری توند 
لە بەرامبەر گۆڕانكارییەكانی كۆمەاڵیەتی و یاسایی 
دەگەڕێتەوە و ناهێڵێ ژن خاوەن جەستەی خۆی 
بێت و بە ئازادی زاوزێ بكا و بەكەیفی خۆی لەگەڵ 
سێكسی  پەیوەندی  جیا  ڕەگەزی  یان  هاوڕەگەز 
هەبێت و لە ژیانی هاوسەرێتی بەزۆر دەستدرێژی 
لەمبارەیەوە دەستدرێژی سێكسی  نەكرێتە سەر. 
لێرەولەوێ  و  لەفراوانبووندایە  ژن��ان  س��ەر  بۆ 
پێشێلكردنی  لە  تر  جۆرەكانی  لەگەڵ  هاوڕێیە 
بە  كۆیالیەتی)لەشفرۆشی  وەك  م��رۆڤ  مافی 
زۆرەملێ( و تیرۆریسمی سێكسی)دەستدرێژیكردن 
بە  زیندانیكردن)مۆڵەتنەدان  یان  زۆرەملێ(  بە 

هاتنەدەر لە ماڵ(.
پرسگریەكانی  كێ  ئەمەیە:  سەرەكی  پرسیاری 
كاروباری  لە  كێ  و  مانادەكاتەوە  مرۆڤ  مافی 
مەبەستێك  چ  بە  و  حكومەت  دەستێوەردانی 
ژنان  حەقخوازانەی  هاواری  لەمێژە  دەدا؟  بڕیار 
ناگرن و جێی خۆیەتی  لەبەرچاو  بڕیاردانانە  لەم 
بارەی  لە  ژنان  جیاوازەكانی  گرووپە  داواك��اری 
بارەی  لە  سیاسەتەكان  باشكردنی  لە  بەشداری 
حكومەتەكان  بگیردرێ.  لەبەرچاو  خۆیانەوە 
مافی  الیەنگری  كۆمەڵگایانەی  ئەو  هەروەها  و 
پێشێلكاریە  بەرامبەر  لە  بەرەنگاری  بۆ  مرۆڤن 
بە  دژ  داڕێژراوەكانی  بۆ  گەاڵڵە  و  ستەمكارانە 
مافی ژنان لە سەرانسەری جیهان، دەبێ نەریتە 
الوە  بخەنە  پیاوساالرییەكان  واتا  سەر  زاڵەكانی 

خواستە  سەرلەنوێ  مەگەر  نایەتەدی  ئەمە  و 
وەك  ژن  مافی  و  هەڵبسەنگێنرێتەوە  جنسیەكان 
مافی مرۆڤ پەسەند بكرێت. حكومەتەكان دەبێ 
بارودۆخە،  ئەم  لەسەر  بەردەوامبوون  بەجێی 
سیاسیە.  و  كەلتووری  شەڕە  بەم  بێنن  كۆتایی 
حكومەتەكان لەسەریانە لەناو سنووری واڵتەكەیان 
مافی  بەپێشێلكردنی  كۆتاییهێنان  بەرپرسایەتی 
ژنان لەئەستۆ بگرن و پەیوەندییان بپچرێنن لەگەڵ 
ئەو هێزانەی لە واڵتانی ترەوە بەردەوامن لەسەر 

ئەو پێشێلكاریانە.

توندوتیژی سێكسیانە – ناوەرۆكی 
شرۆڤەكارانەی مافی مرۆڤ

جۆری  تەنها  ڕەگ��ەز،  لەسەر  ماف  پێشێلكردنی 
پێشێلكردنی مافی ژنان نیە، بەاڵم ئەو الیەنانەی 
پەیوەندیان بە ڕەگەزەوە هەیە بە ئاشكراترین شێوە 
توندوتیژیەكان  زۆرینەی  ئەگەرچی  دەرئەكەون. 
لەسەر ڕەگەز )مێینەبوون( لەڕاستیدا پێشێلكردنی 
مافی مرۆڤە بە مانا گشتیەكەی، دەمارگیری پیاوانە 
هەندێجار بەالی الیەنە جنسیەكەیدا دەیشكێنێتەوە 
بۆیە لە ئەنجامدا بە پێشێلكردنی مافی مرۆڤ كە 
پیاوانیش لە قوربانیەكانین نایناسێت. بۆ نموونە 
لێدانی ژنان كە جۆرێكە لە توندوتیژی و لەڕێی ترس 
و تۆقاندنی ڕۆحی و جەستەیی یان بەندكردن لە 
ماڵدا ئەنجام دەدرێ. زیندانیكردنی ژن لە ماڵ بۆ 
ئەوەی پەیوەندی لەگەڵ پیاوان نەبێ لە حاڵێكدا 
بكات  گەشت  ئەتوانێ  ئازادای  بە  هاوسەرەكەی 
تەنیا ژمارەیەكی زۆر كەم لە واڵتانی خستۆتە ئەو 
بە سزا  یاسا  بەپێی  كردارە  ئەم جۆرە  كە  بیرە 
ڕەزامەندی خۆیان  بەبێ  ژنان  دەدرێ.  قەڵەم  لە 
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بەكاری سۆزانیەت و كاری ناشایست لە حاڵەتی 
هەندێجار  تەنانەت  دەكەن.  ناچار  چەوساندنەوە 
ژنانی كرێكار لێیاندەدرێ و كاری سێكسیان لەگەڵ 
دەكرێت و دەرگای ماڵیان لێدادەخەن كە نەتوانن 
ژنانی  بارودۆخی  نموونە  بچنەدەر)وەك  لەماڵ 
ڕەگەزی  ئەمریكیانەی  ئەو  و  كوێت  لە  ئاسیایی 
مەكسیكیان هەیە و دانیشتووی لۆس ئەنجلیسن(.
دووگیان بوونی نەخوازراو، هەم ژنان دەستەویەخەی 
زۆرەملێیان  كاری  بە  ناچار  هەم  و  دەكا  مردن 
دەكا. هاوسەرگیریگەلێك كە كەسانی تر بڕیاریان 
لەسەر داوە و ژن ناچار بەكاری سێكسی لەگەڵ 
ڕەگەزی نەیاری خۆی دەكەن بە مانای بێ ڕێزی 
كردن بە جەستەی ژن و بێبەریكردنیەتی لە مافی 
لەم  ڕزگاربوون  بۆ  بنەماڵە. ژن هەیە  بونیادنانی 
كۆیالیەتیە دەستی داوەتە خۆكوشتن یان پەنای 
بردۆتە بەر سۆزانیەتی. ژنان لەسەر شەقامەكان و 
شوێنی كار و بە بیانووی پێدانی موچە هەڕەشەی 

دەستدرێژی سێكسیان لەسەرە.
سێكسی  دەس��ت��درێ��ژی  یەكگرتوەكان  ن��ەت��ەوە 
وەك  حكوومەتی  فەرمابەرانی  و  پۆلیس  لەالیان 
سزا پێناسەكردوە. هەندێجار )بۆنموونە بۆسنیا( 
وەك  كراوەتەسەر،  دەستدرێژییان  ئەوكەسانەی 
بۆ  هەنگاوێكە  ئەمە  ناسراون.  جەنگ  قوربانی 
تەنانەت  سێكسیانە  دەستدرێژی  بەاڵم  پێشەوە، 
كردبێ،  كارەی  ئەو  ئاسایی  كە كەسێكی  كاتێك 
سێكسی  دەستدرێژی  مرۆڤە.  مافی  پێشێلكردنی 
تیرۆریسم  و  ئەشكەنجە  تری  جۆرەكانی  وەك 
شوێنە  لە  ژنان  بەرگریكردنی  بۆ  كەرەسەیەكە 
تایبەتەكان وەك دەستدرێژی گەلەكۆمەیی)گروپی( 
 - مەیخانە  بچێتەناو  ژنێك  كە  ڕوودەدا  وەختێك 
شوێنێك كە پیاوان تێیدابااڵدەستن -. ئەگەر ژنێك 

بچێتەناو  بیرە  بۆ خواردنەوەی  مافی خۆی  وەك 
پێیهەستاوە  تر  پیاوێكی  كارەی  ئەو  مەیخانە _ 
سێكسی.  تیرۆریسمی  بەر  بكەوێتە  پێدەچێت   -
ژنان  مافی  پێشێلكارییانەی  لەمجۆرە  مەبەست 
بچنە  نەهێڵن  ژنان  تۆقاندنی  و  ترس  بە  ئەوەیە 
لە  ئەكەوێ  ئەو شوێنانە. كەم ژنێك دەست  ناو 
كەوتنەبەر  تۆقاندنی  و  ترس  خۆیدا  بیرەوەری 
هەیە  ژن  كەم  بۆیە  نەبێ،  سێكسی  دەستدرێژی 
خۆی  تیرۆریسمە  ج��ۆرە  لەم  دووركەتنەوە  بۆ 

نەخستبێتە تەنگانەوە. 
كوشتنی كۆرپەی كچ و گەنەخۆری كچان، جۆرێكە 
ڕێكخراوی  ڕاپۆرتی  بەپێی  كچان.  قڕكردنی  لە 
تەندروستی جیهانی، كچان لە واڵتانی گەشەنەكردوو 
بە بەراورد لەگەڵ كوڕان گەنەخۆرترن و كەمتر لە 
پزیشكان.  الی  دەیانبەنە  نەخۆشی  كاتی  كوڕان 
كچان لەكاتی لە دایكبوونیانەوە بەهۆی نادادگەری 
جەستەیی  ئیفلیجی  ی��ان  دەم��رن  سەرچاوەكان 
خوشكێكی  و  برا  لە  وێنەیەك  دەب��ن.  ڕۆح��ی  و 
كە  دەكات  ئاشكرای  بەنگالدش  واڵتی  لە  دووانە 
خوشكێكی  پاڵ  لە  تەندروست  قەڵەوی  برایەكی 
الواز و نەخۆشەدایە. "ئاماریتا سەن" ئابووریناسی 
هیندی لە زانكۆی هاروارد بە توێژینەوەی ڕێژەیی 
لە  ژن  ملیۆن   100 تا   80 كردوە  ئاشكرای  خۆی 
سەرانسەری جیهانی ئەمڕۆدا بێسەروشوێنن. ناوبراو 
بە هەڵسەنگاندنی ڕێژەی ژنان و پیاوان لە شوێنە 
ژمارەیە  ئەم  النیكەم  پێیوایە  جیهان  جیاجیاكانی 
لە  بەتایبەت  و  جیهان  سەرانسەری  لە  ژنان  لە 
ئاسیا لە ژیاندان. ئەمانە " بزربوان"ی بزوتنەوەی 
مافی ژنانن. كێ دەیەوێ حكوومەتەكان بە تاوانی 

كوشتنی ئەم سەد ملیۆن ژنە دادگایی بكات.
مافی  پێشێلكردنی  بۆ  خەروار  لە  مشتێكە  ئەمە 
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ئافرەتان كە دەكرێ لەبەر ڕۆشنایی پەیماننامەكانی 
تایبەت بە ئەشكەنجە و كۆیالیەتی و الیەنەكانیتری 
پێشێلكردنی مافی مرۆڤ شرۆڤە و تاوتوێ بكرێ. 
جۆرەكانی  سەرجەمیان،  هاوبەشی  تایبەتمەندی 
ئەشكەنجەیەكە لەسەر ژنانی سەرانسەری جیهان. 
لە هەوڵدان بۆ وشیاركردنەوەی جیهان لە بارەی 
پێهێنانیان،  كۆتایی  لەئەنجامدا  و  تاوانانەوە  ئەم 
ڕێكخراوی  جیهانی  كۆنفرانسی  ل��ە  هەوڵێك 
مرۆڤ  مافی  ب��ارەی  لە  یەكگرتوەكان  نەتەوە 
دەستیپێكرد. لەم كونفرانسە كە لە ساڵی 1993 
لە شاری ڤیەنا بەڕێوەچوو، شاندی ژنانی چاودێر 
"ئەنجوومەنی  داهاتووی  دانیشتنی  لە  كرد  داوای 
بارەی  لە  كە  ڕێكخراوەیە  ئەو  پەیماننامەكان"ی 
چاودێریكردن لەسەر جێبەجێكردن و پتەوكاری لە 
پرسی  دادەڕشێت،  پەیماننامەكان  ناو  بنەماكانی 
ڕەگەزناوەندی)بااڵدەستی جنسی( بەوجۆرە باسی 

لێوەكرا، بچێتە ناو دانیشتنەكان. 
لەگەڵ ئەوەشدا نابێت ژنانی شۆرشگێڕ بۆ ژیانی 
لە  ڕێزگرتن  ئاستی  بەرزكردنەوەی  لەڕێی  باشتر 
مافەكانیان دەستەوەستاو بمێننەوە و چاوەڕوانی 
و  دایكان  كاتێك  بااڵبن.  بەرپرسانی  مۆڵەتی 
لە  لەبەرامبەر یەكێك  دایەگەورەكانی ئەرژەنتینی 
زاڵمترین دیكتاتۆرەكان هاتنە ناو گۆرەپانی مایۆ 
)Plaza de Mayo( بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین 
دژی ونبوونی منداڵەكانیان، هەرگیز لە جاڕنامەكانی 
مافی مرۆڤدا باسی بزركردن و ونبوون نەهاتبوو. 
ئەو كاتە ئەو ژنانە لەو گۆرەپانەدا هاواریان دەكرد 
" ئاشكرایە المان مافی ئەم ونبوانە پێشێلكراوە 
و دانانیشین تا چارەنوسیان بۆمان ئاشكرادەبێت" 
پاراستنی  كۆمەڵگای  چاوەڕوانی  نابێ  دەیانزانی 
ڕۆڵەكانیان  ونبوونی  تا  بمێننەوە  مرۆڤ  مافی 

بدەن.  قەڵەم  لە  مرۆڤ  مافی  پێشێلكردنی  بە 
دەستدرێژی  دژی  لە  ئێمەیە  لەسەر  هەنووكەش 
بۆ سەر ژنان كە لە مێژە بەشاراوەیی ماوەتەوە، 

هەستینەسەرپێ.
ناو  چەمكەكانی  ل��ەگ��ەڵ  ب��وون��ەوە  ڕووب����ەڕوو 
بزوتنەوەی مافی مرۆڤ و سەرلەنوێ ماناكردنەوەی 
لەناو  تەنیا  نیە  شتێك  فمینیستی  ڕوانگەی  لە 
پرسی  لەمبارەیەوە  بێت.  واتاناسیدا  سنووری 
جیهان،  لە سەرانسەری  ژنان  لە  زۆر  ژمارەیەكی 
كونفرانسی  لە  نەمانیانە.  و  مان  ڕۆژانەی  پرسی 
باسی  ڕاشكاوی  بە  ژنان  مرۆڤ  مافی  جیهانی 
كۆمەڵگای  كە  حاڵێكدا  لە  كرد.  كێشانەیان  ئەم 
بۆ  دەستدرێژی  مرۆڤ،  مافی  پاراستنی  جیهانی 
سەر ڕەگەزی مێ بە جۆرێكی شاراوە و گشتگیری 
پێشێلكردنی مافی مرۆڤ لە قەڵەم داوە، پێویستە 
لەسەرمان بۆ ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ ئەم كردەوانە 
ڕێوشوێنی دیار بگیرێتەبەر. یاساكانی مافی مرۆڤ 
لەبەردەم  ڕێگەی  جاڕنامەیە  ئەو  بەندەكانی  و 
بۆ  گەاڵڵە  بەفیڕۆدانی  لەگەڵ  بوونەوە  ڕووبەڕوو 
كردۆتەوە.  ژنانی  مافی  بەردەوامی  و  و  دارێ��ژرا 
تا  ناچاربكرێن  حكوومەتەكان  ئەكرێ  ئیستا 
پاپەندی بەرپرسایەتیان بن لەبارەی یاساكانی دژ 
بە جیاكاری جنسی و ئەو هەستیارییەی دەكەوێتە 
لەڕێی  تەنها  ئیدارییەكانیان.  رێكخراوە  سەرشانی 
و  جیهانی  كۆمەڵگای  بەرپرسایەتی  ڕاگەیاندنی 
ئەركی حكومەتەكانە دەتوانین لەگەڵ پێشێلكردنی 
لە  جیهان  سەرانسەری  لە  ژنان  مافی  گ��ەورەی 

هەموو شوێنێك و بەردەوام ڕووبەڕوو ببینەوە .
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دەوڵەتە  سەرۆكی  بەڕێزتان  كە  بكەن  پێشبینی 
یەكگرتووەكانی ئەمەریكان. لە دەوڵەتێكی عەرەبی 
ئەمەریكیان  ه��اواڵت��ی  ژم��ارەی��ەك  تێرۆریستان 
لە  یەكێك  تێرۆریستەكان  گ��رت��ووە.  بارمتە  بە 
بەهۆی  ئ��ەوەی  پێش  كوشتووە،  بارمتەكانیان 
ناوەندیاریی سەرۆكی دەوڵەتێكی عەرەبییەوە كۆڵ 
بەدووی  بكەن.  ئ��ازاد  دیكە  بارمتەكانی  و  بدەن 
ئەمەدا تێرۆریستەكان لە الیەن دەزگاكانی ئەو والتە 
عەرەبییەوە بەدیل گیراون، بەاڵم گەرەكە بە فڕۆكە 
لەوێش  خۆیان،  عەرەبییەكەی  واڵتە  بۆ  ببرێنەوە 
نادرێن،  سزا  تەنیا  نەك  دەكرێت  چ��اوەڕوان  وەك 
لە  كە  بكەن  پێشبینی  دەتوانن  تەنانەت  بەڵكو 
واڵتەكەی خۆیان هاوسۆزی، هەروەها كەم یان زۆر 
ناساندن و سەرسامبوونی دەرنەبڕراویان پێدەبڕێت.
بە  سەبارەت  ت��ووڕەن  زۆر  ئەمەریكی  هاواڵتیانی 
كاریگەری  خاوەن  كەسانی  تەنانەت  ڕووداوەك��ان، 

مۆراڵ چییە؟
نووسینی: هۆرست هایدبرینك

و. لە ئەڵمانییەوە: كاوە جەالل 
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دەنگ بەرزدەكەنەوە و ڕایدەگەیەنن كە دەبێت پابەند 
بەتوندی  پێویستە  ڕووبدات،  كێشەیەوە شتێك  بەو 
هەواڵگری  دەزگ��ای  ئەوجا  وەربگیرێت.  هەڵوێست 
بەڕێزتان )وەك سەرۆك(:  بەردەم  دەخاتە  پالنێك 
سپی  دەری��ای  لە  كە  ئەمەریكی  جەنگیی  فڕۆكەی 
بگرن كە  فڕۆكەیە  ئەو  لە ڕێ   دام��ەزراون، گەرەكە 
واڵتەكەیان،  بۆ  بباتەوە  بارمتەگرەكان  بڕیارە  وەك 
بەم  بنیشێتەوە؛  ئیتالیا  لە  بكەن  ناچاری  ئەوجا 
و  دەستگیربكرێن  بارمتەگەرەكان  دەشێت  شێوەیە 
ویالیەتە  بۆ  بگوازرێنەوە  ئیتالیاوە  لە  بشێت  گەر 

یەكگرتووەكان، تاكو لەوێ  بیاندەن بە دادگا.
كە  چیرۆكەكەمان  لە  ب��وو  بریتی  ئێرە  تا  ئەمە 
ویستومانە هاوشێوەیی لەتەك روداوی ریالدا هەبێت. 
ئایا چۆن ئێوە بڕیار دەدەن؟ گەرچی بەڕێزتان كاتی 
زۆرتان نییە، بەاڵم پرسیار بە ڕاوێژكارانتان دەكەن، 
بۆچوونی  دەك��رێ��ت،  چ���اوەڕوان  وەك  ئەوانیش، 

دەنێین  )ن��اوی��ان  هەندێكیان  هەیە.  جیاوازیان 
)ناویان  ئەوانیدی  پالنەكەدان،  لەتەك  هەڵۆکان( 

دەنێین كۆترەكان( تەواو دژی ئەو پالنەن:
یەكەم هەڵۆ: گەر پالنەكە چاك ئامادەكرابێت، واتا 
گەرەكە  ئەوا  نەهێنێت،  شكست  هەنگاوێكی  هیچ 
پیشانی  ج��ار  دوا  بۆ  ئیتر  با  بخەین.  ب��ەگ��ەڕی 
هەموو  لە  دەتوانین  ئێمە  كە  بدەین  تێرۆریستانی 

جێیەكی جیهاندا لەدژیان بجەنگێین.
گەورە  زۆر  ڕیسكێكی  حاڵەتەدا  لەم  كۆتر:  یەكەم 

هەیە، با چاوەڕوانی هەلێكی باشتر بكەین.
لە  ئ��ەوە  چ��اوەڕوان��ی  هاواڵتیانمان  هەڵۆ:  دووەم 
ئەنجام  كارێك  هەموو  كە  دەكەن  حكومەتەكەیان 

بدات بۆ ئەوەی لە تێرۆریستان بییان پارێزێت.
دووەم كۆتر: حكومەتێك بۆی نییە بەم شێوەیە كردار 
بنوێنێت، ئاخر ئەوسا تانوتی ئەوەمان لێدەدرێت كە 

ئێمە هاوشێوەی تێرۆریستان هەڵوێست دەنوێنین.

توێژینەوەكان، وەك ئەوانە 
كە ئادلسن ئەنجامی داون، 
سەرنجمان ڕووەو پنتێكی 
زۆر گرنگتر ڕادەكێشن: 
ئاشكرایە كە ئاستی جیاوازی 
ڕاڤەكردن هەیە، بەمەش 
ئاستی جیاوازی تێگەیشتن لە 
هەڵوێست بەرانبەر حاڵەت و 
كێشە مۆراڵی و سۆسیال و 
سیاسییەكان هەیە

هۆرست هایدبرینك
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ڕووی��داوە،  گ��ەورە  تاوانێكی  لێرەدا  هەڵۆ:  سێیەم 
بە  دەبێت  گاڵەتەجاڕی  ئ��ەوە  ك��وژراوە،  مرۆڤێك 
هەموو مافێك گەر ڕێبدرێت تاوانبارەكان بەبێ  سزا 

دەرباز ببن.
سێیەم كۆتر: بێگومان پێویستە تێرۆریستەكان سزا 
بدرێن، بەاڵم یاسای نێودەوڵەتی كارێكی جەردەیی 
)پایراتیی( بەو چەشنە یاساغ دەكات. ئەرك و مافی 
دەوڵەت ئەوەیە كە خۆی لە تێرۆریستان بپارێزێت، 
ئەمەش بێگومان تەنیا لەنێو چێوەی ئەو سنوورەدا 

كە یاسا ڕێی پێداوە.

كۆمەڵێك  س����ەرۆك  وەك  ب��ەڕێ��زت��ان  ئێستا 
ئەرگومێنتتان بیست، بەاڵم ئێوە خۆتان سەرپشكی 
بە  پەیوەندییەكی  چ  ئەمە  سەرجەمی  ئایا  بڕیارن. 
قەرارێكی  ڕوودەكاتە  مەسەلەكە  هەیە؟  مۆراڵەوە 
مۆراڵیشی  ڕەهەندێكی  ئاشكرایە  بەاڵم  سیاسی، 
ڕاستەقینە  »سیاسەتی  دەبێژێت:  كانت  هەیە. 
ڕەچاوی  ئەوەی  پێش  بنێت  هەنگاو  یەك  ناتوانێت 
مۆراڵی نەكردبێت« . بەاڵم پێدەچێت ئەم پرسە لە 
دیكە  بە جۆرێكی  كەسدا  زۆر  ڕۆژانەی  تێگەیشتنی 
بێت – بە دیدی ئەوان مۆركێكی بناغەیی سیاسەت 
نییە.  مۆراڵەوە  بە  پەیوەندییەكی  هیچ  كە  ئەوەیە 
بەاڵم گەر وردتر لەم كێشەیە بڕوانین، دەبینین كە 
ئەم تێڕوانینە هێندە جیاواز نییە لە داواكارییەكەی 
گوایە  كە  بكات  سكااڵ  كەسێك  گەر  ئاخر  كانت. 
لە  كەسە  ئ��ەو  ئ��ەوا  نییە،  م��ۆراڵ  سیاسەتدا  لە 
سكااڵكەیدا گریمانە دەكات، كە پێویستە مۆراڵ لە 
سیاسەتیشدا هەبێت، كەواتە ئەو كەسە لە مەغزای 
كانتدا سكااڵ دەكات سەبارەت بە نەبوونی سیاسەتی 

»ڕاستەقینە«.
ئەندێشەیی  هێندە  كە  س��ەرەوەدا  چیرۆكەی  لەو 
لە  چ  كە  هەیە  مۆراڵی  ئەرگومێنتی  ڕیزێك  نییە، 
الیەن »كۆترەكان« و چ لە الیەن »داڵەكان«�ەوە 

حەدەسیانە  خوێنەر  پێدەچێت  بەاڵم  دەهێنرێنەوە، 
ئەرگومێنتانە  ئەو  كە  بكات  هەست  )ئینتوئیتیڤ( 
»چۆنێتی« مۆراڵیانەی تەواو جیاوازیان هەیە )...(.
مۆراڵەوە  بە  پەیوەندییەكی  سیاسەت  كە  ئاشكرایە 
هەیە، بەاڵم ئەم تێڕوانینە هێشتا هەر ڕوونی ناكاتەوە 
كە داخۆ مۆراڵ چی بێت. تێگەی مۆراڵ دەگەڕێتەوە 
و  التینی  moris(ی   = )مۆریس  »م��ۆس«  بۆ 
واتاكەی بریتییە لە: ئاكار، نەریت، خوو، كارەكتەر، 
ئەوجا ئەم تێگەیە لە سەدەی شازدەیەمەوە لە واتای 
بەگەڕخستنی نەریتیانەی سوودوەرگرتن لە شتێك یان 
لە واتای »نەریت«دا بەكاردەهێنرێت، جگە لەوە لە 
سەدەی حەڤدەیەمەوە وەك مورادیف بۆ »فەلسەفەی 
ئاكار« )philosophia moralis( دادەنرێت. 
ئێتیمۆلۆژیانەی  نزیكییەكی  مۆراڵ  تێگەی  هەروەها 
لە تێگەی »غیرەت« هەیە. ئەمڕۆ فەرهەنگی دودن 
پێنج بەكارهێنانی تێگەیی جیاوازی وشەی »مۆراڵ« 

جیادەكاتەوە:
پابەندەكان  ئاكارییە  نۆرمە  و  بنەما  سیستەمی   )1
ئاینییەوە  و  كۆمەاڵیەتی  فۆرمی  و  ترادیسیۆن  بە 
كە لە سەردەمێكی تایبەتیدا ڕەفتارە نێومرۆڤییەكان 
هۆشی  میزاج،  كۆ/پلوراڵ(  )بەبێ    )2 ڕێكدەخات. 
 )4 ئاكار.  فەلسەفەی  رێبازی   )3 خەباتگێڕی. 
ڕەفتاری ئاكاریانەی تاكەكەسێك یان گرووپێك. 5( 
بۆ  شتێك  سوودمەندی  بەگەڕخستنی  كۆ(  )بەبێ  
لێفێربوون ) ... بۆ نموونە وەك دەگوترێت: مۆراڵی 

چیرۆكەكە بریتی بوو لە ...(.
لە  بەتایبەتی  سایكۆلۆژییەوە  ڕووی  لە  م��ۆراڵ 
لەبەر  بەاڵم  بەواتایە.  مۆراڵیدا  ڕەفتاری  مەغزای 
نۆرمە  لە  نییە  سەربەخۆ  مۆراڵی  رەفتاری  ئەوەی 
مۆراڵییەكانی كۆمەڵگەیەك، ئەوا ئەم نۆرمانەش لە 
حاڵەتی  لە  ئێمە  بەبایەخن.  سایكۆلۆژییەوە  دیدی 
تاكەكەسدا  الیەنی  لە  خۆمان  مۆراڵیدا  ڕەفتاری 
دەبینینەوە، سیستەمی مۆراڵیانەی نۆرمەكانیش تا 
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ڕادەیەك سەر بە شوێنەواری تاكەكەسە. بەاڵم لێرەدا 
مۆراڵی  دودن  پێناسەكەی  هاوشێوەی  نامانەوێت 
ڕەفتارەوە،  بە  بكەین  پەیوەست  تەنیا  تاكەكەس 
پرۆسە  هەروەها  تاكەكەس  مۆراڵی  ئێمە  دیدی  بە 
دەگرێت،  لەخۆ  ئاگایی  یان  هزرین  مۆراڵییەكانی 
گرووپێكیش وەك  مۆراڵی  ئەم هۆیە گەرەكە  لەبەر 
چونكە  دابنرێت،  كۆمەاڵیەتی  م��ۆراڵ��ی  بە  س��ەر 
بڕوانین( سەر  تاكەكەسەوە  دیدی  لە  )گەر  گرووپ 
لە  مۆراڵ  كەواتە  شوێنەوارە.  كاریگەرییەكانی  بە 
لە  بریتییە  مۆراڵیدا  ڕەفتاری  و  ئاگایی  مەغزای 
بنیاتنانەوەی )رێكۆنستروكسیۆنی( تاكەكەسییانەی 
ئەو  هاوكات  تێڕوانینەدا  لەم  كۆمەاڵیەتی.  مۆراڵی 
گریمانەیەش هەیە كە ئاگایی مۆراڵی و كرداری مۆراڵی 
تاكەكەس  لەنێوان  كە  نێوچاالكیدا  پرۆسەیەكی  لە 
پرۆسەیەی  ئەم  دەگۆڕرێن.  هەیە،  شوێنەواردا  و 
نێویەكی باشتر شیاوی ڕوونكردنەوە  كاریگەرییەكی 
بەشدارن،  تێیدا  كە  »الیەنانە«  ئەو  گەر  دەبێت 
هەتا ڕادەی شیان بەڕوونی جیابكرێنەوە لە یەكتری. 
لەبەر ئەوەی تێگەی مۆراڵ چ بۆ مۆراڵی تاكەكەس 
كۆمەڵگەیەك  مۆراڵییەكانی  بەها  و  نۆرم  بۆ  چ  و 
بەم  پابەند  دەشێت  زۆر  ئ��ەوا  بەكاردەهێنرێت، 

مەسەلەیەوە بەهەڵەتێگەیشتن سەرهەڵبدات.
ئێمە لە ژیانی ڕۆژانەدا فرە زۆرتر لەوەی لێی بەئاگاین 
ئەمە  هۆی  دەبینەوە،  مۆراڵی  كێشەی  بەرەنگاری 
لەوەدایە كە ئێمە لە ڕەفتارماندا زۆر جار دەتوانین 
لەسەر ڕێساگەلی ئەوتۆ بڕۆین كە ئێمە وەك چواندوو 
گومانێك  هیچ  بەبێ   دەڕوانین.  لێیان  خۆمان  بۆ 
كێشەی  بە  پەیوەند  ڕەفتار  ڕێساكانی  ناسراوترین 
مۆراڵییەوە بریتین لە دە ڕێساكەی بیبل. گرووپێك 
كە لە كیژانی دە سااڵن پێكهاتبوو، ئەم دە ڕێسایەی 

لە دانانی »ڕێسای یانە«كەیاندا فۆرمولەكردەوە:
پێویست  گەر   - مەكە  قوتاركەر  درۆیەكی  هیچ   -1

نەبێت.

2- لە هیچ كەس مەدە – لە رۆنی نەبێت.
3- هیچ وشەیەكی جنێو بەكارمەهێنە كە بەدتر بێت 

لە جنێوی »دەستبڕ«.
4- ڕوخسارت بە یەكدا مەدە – بەرانبەر رۆنی نەبێت.

5- ڕەفتار مەنوێنە وەك كەر یان بەراز.
6- خیانەت لە كەس مەكە – لە رۆنی نەبێت.

7- لە هیچ كەس دزی مەكە – لە رۆنی نەبێت.
8- خشۆك مەبە.

9- موڵكی هیچ كەس تێكمەشكێنە – موڵكی رۆنی 
نەبێت.

رۆنی  لەگەڵ   – مەبە  زبر  كەس  هیچ  لەگەڵ   -10
نەبێت.

كە  دەدەن  پیشانی  ی��ان��ەك��ە  ڕێ��س��ای��ان��ەی  ئ��ەم 
ب��ەاڵم  ه��ەی��ە،  ڕەوش���ت«  )ج��ی��ای(  »كەتەلۆگی 
پێویستە لەم حاڵەتەدا ڕەچاوی تەمەنی ئەو كیژانە 
بكەین كە ڕێساكانیان داناوە، ئاخر دەشێت كەسانی 
لە  دەخوێننەوە،  یانەكە  ڕێسایانەی  ئەو  كە  كامڵ 
الیان بەزۆریی چاوپۆشییەكی خەنیو بێتە ئاراوە، جا 
گەرچی دەشێت كەسێك هەوڵ بدات بڕوا بە كچەكەی 
خۆی بهێنێت كە بەو شێوە تایبەتییە مامەڵە لەگەڵ 
بۆ  ئ��ام��اژەدان  بە  رەنگە  ئەمەش  نەكات،  رۆنیدا 
ناتەوێت  كە  »ئەوە  دەڵێت:  كە  زێڕین«  »رێسای 

لەگەڵت بكرێت، تۆش لەگەڵ هیچ كەسدا مەیكە«.
با سەرەتا ئەوە بە كراوەیی بمێنێتەوە كە هەتا چەند 
بڕواپێهێنانێكی بەو چەشنە سەردەگرێت، بەاڵم هەر 
چۆنێك بێت لێرەدا ڕووكراوەتە ئەو پرسیارە كە هەتا 
چەند »مۆراڵ« شیاوی فێربوون یان فێركردنە. لە 
بنەڕەتدا هیچ كەس بەجدی گومان لەوە ناكات كە 
لە  دەڕۆین،  لەسەریان  ئێمە  مۆراڵیانەی  ڕێسا  ئەو 
ڕەوتی گۆڕانی خۆماندا گۆڕانیان بەسەردا دێت، بەاڵم 
زۆرتر لەم تێڕوانینە پرسیارێكی دی جێی مشتومڕە: 
داخۆ بتوانین وایدابنێین لەم گۆڕانەدا پێشكەوتنێك 
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وەك  كە  شێوەیەدا  لەو  نزیكەی  ئەمەش  ببینین، 
»چاكتر«ە  كامڵ  كەسی  مۆراڵی  گوایە  دەگۆترێت 
لە مۆراڵی منداڵ. ئایا كێ  دەیەوێت بڕیار بدات كە 
چ مۆراڵێك »چاكتر«ە و چ مۆراڵێك »خراپتر«ە؟ 
ئەوتۆ  ڕادەیەكی  تا  كەسێك  بەدەگمەن  ئاشكرایە 
ڕەفتار  ڕێسایەكی  هەموو  وایدابنێت،  كە  دەڕوات 
قبووڵكردنە،  مۆراڵیشدا شیاوی  كایەی  لە  هەروەها 
هەیە  ئەوە  بۆ  مەیلیان  كەس  زۆر  ئەمە  س��ەرەڕای 
هەڵوێستێكی  مۆراڵییەكانەوە  بەها  بە  پەیوەند  كە 
ڕێژەگەرایی وەربگرن. لەم هەڵوێستە ڕێژەگەراییەدا 
وادادەنرێت كە نرخاندنە مۆراڵییەكانی تاكەكەسێك 
ئەو  پێچەوانەوە  بە  بەاڵ  بن،  هەوەسئاسا  دەشێت 
نرخاندنانە كە لە الیەن گرووپێكەوە بە شێوەیەكی 
بنەمایی  بە  دراوە،  لەسەر  بڕیاریان  دیموكراتیانە 
چواندنیان هەیە، چونكە بە كۆ بەرپرسیاری بۆ ئەو 

نرخاندنانە وەردەگیرێت.
ئەم هەڵوێستە كە ناودەنرێت ڕێژەیەتیی بەهاكان، لەو 
گریمانەیەوە دەردەچێت كە هیچ پرنسیپێكی گشتگیر 
)یونیڤێرساڵی( و ناهەوەسئاسای مۆراڵ نییە. گەر 
جیاوازی  پەیوەندیگەلی  كە  وادابنرێت  تەنانەت 
هاتنەئارای  بەهۆی  دەبن  كۆمەاڵیەتی  و  كولتووری 
ناشێت  هەر  هێشتا  ئەوا  مۆراڵی،  جیاوازی  فۆرمی 
كۆتاییدا »چاك«�ە  لە  داخۆ چی  بدرێت كە  بڕیار 
لیبراڵ  چەند  تێڕوانینە  ئ��ەم  »خ��راپ«���ە.  ی��ان 
بنوێنێت، سەرەڕای ئەمە پێدەچێت خێرا بە سنووری 
خۆی بگات. بۆ نموونە پێدەچێت ڕێزگرتن لە نەریتی 
تایبەتیی خواردن كە مەرجی كولتووری یان ئایینیی 
هەیە )وەك یاساغكردنی گۆشتی بەراز(، كێشەی كەم 
بخاتەوە، هاوكات سزای تایبەتی هەیە كە الی ئێمە 
وەك  دەهێنێتەگۆڕێ ،  سانا  ڕەتكردنەوەی  لە  زۆرتر 
ئەو سزایانە كە لە شەریعەتی ئیسالمیدا باون، بەاڵم 
لە الیەكی دیكەوە الی ئێمەش زۆر كەس الیەنگری 
الوەكی  سەرپێچییەكی  بۆ  تەنانەت  مرۆ  كە  ئەوەن 

 )1980( ئادلسن  نموونە  بۆ  بدرێت.  توند  سزای 
گەنجاندا  سیاسییەكانی  پێشبینییە  توێژینەوەی  لە 
بۆیدەركەوت كە بەتایبەتی گەنجان )ی نێوان 17 بۆ 

20 سااڵن( دەشێت »تینووی خوێن« بن:
»سەبارەت بە یاسایەكی قەدەغەكردنی جگەرەكێشان 
پرسیار لە ژمارەیەك گەنج كرا كە بۆ توێژینەوەكە 
تەخانكرابوون: ئایا چی بكرێت گەر مرۆ سەرپێچیی 
لەپاڵ  گەنجەكان،  لە  هەندێك  كرد؟  یاسایەی  ئەو 
هەندێك مێتۆددا، پێشنیاری چەند مێتۆدێكیان كرد، 
وەك پەیداكردنی سیخوڕ، شاردنەوەی سیخوڕ لەنێو 
دامەزراندنی  تەنانەت  كەسەكاندا،  ماڵی  كەنتۆری 
شوێنە  لە  تەلەڤیزیۆن  شاشەی  وردی  تۆڕێكی 
تایبەتییەكاندا كە تەنیا بۆ ئەو مەبەستە  گشتی و 
بەدیهێنانی  پێناوی  لە  هەرزەكاران  تەرخانكرابێت. 
ڕێكخستنی گشتیدا مەیلیان بۆ ئەوە هەیە كە ئیجراكان 
زیادبكرێن: پۆلیسی زۆرتر، سزای  سووك و ئاسان 
زۆرتری پارە، سزادانی درێژخایەنی زیندان، هەروەها 
گەر پێویست بێت لەناوبردنی سەرپێچیكەران. ئەوان 
بۆ كایەیەكی فراوان و هەمەالیەنیی پرسیار لەبارەی 
چارەسەرێك  پێشنیاری  هەمیشە  س��زا  و  ت��اوان 
نەبوو،  س��وودی  ئەمەش  گەر  دەك��ەن: »س��زادان، 

سزای توندتر«.
ئادلسن تێبینیی كرد كە ئەم ڕەهەندە بۆ هەڵوێستی 
بۆ  كە  هەرزەكارانە  ئەو  هەموو  الی  لە  ئۆتۆریتێر 
توێژینەوەكە تەرخانكرابوون، بەدیدەكرا: لە ویالیەتە 
و  مەزن  بەریتانیای  لە  ئەمەریكا،  یەكگرتووەكانی 
ئەم  پێدەچێت  كەواتە  فیدراڵی.  ئەڵمانیای  كۆماری 
مەسەلەیە بە هیچ شێوەیەك دیاردەیەكی نەتەوەیی 

نەبێت:
»بێگومان جیاوازیی نەتەوەیی لە هزرینی سیاسیدا 
جیاوازیانە  ئەو  هێندەی  جیاوازیەكان  بەاڵم  هەیە، 
هەیە.  تەمەنیان  جیای  پێشمەرجی  كە  نین  گەورە 
سااڵنی  دوازدە  گەنجێكی  سیاسییەكانی  پێشبینییە 
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ئەڵمانی زۆرتر لە پێشبینییە سیاسییەكانی دوازدە 
سااڵنێكی ئەمەریكی دەچن وەك لە هینی برا پازدە 

سااڵنەكەی«.
ئەنجامی  ئادلسن  كە  ئەوانە  وەك  توێژینەوەكان، 
گرنگتر  زۆر  پنتێكی  ڕووەو  سەرنجمان  داون، 
ڕادەكێشن: ئاشكرایە كە ئاستی جیاوازی ڕاڤەكردن 
لە  تێگەیشتن  ج��ی��اوازی  ئاستی  بەمەش  هەیە، 
و  م��ۆراڵ��ی  كێشە  و  حاڵەت  بەرانبەر  هەڵوێست 
لەو  گەنجێك  گەر  هەیە.  سیاسییەكان  و  سۆسیال 
بڕوایەدا بێت كە باشترین فۆرمی حوكمداری بریتییە 
كەس  یەك  تێیدا  كە  ئۆتۆكرات  دیكتاتۆرییەكی  لە 
شوێن  ئەوانیدی  و  دەك��ات  دی��اری  شتێك  هەموو 
ڕێنوماكانی ئەو دەكەون، ئەوا دەشێت ئەم بڕوایە لە 
ڕووی ناوەرۆكەوە نزیكییەكی تایبەتیی لە جیهانبینیی 
نیۆفاشیستی هەبێت، بەاڵم ڕەنگە باشتر بێت خۆمان 
لە ڕاڤەیەكی بەم چەشنەی ئەو بڕوایە بەدووربگرین. 
ئەوا  بكەنەوە،  شت  هەمان  لە  بیر  كەس  دوو  گەر 
بیركردنەوە  هەمان  هەر  هێشتا  بیركردنەوەیە  ئەم 
نییە، ئەمەش بەتایبەتی كاتێك ئاوهایە، گەر تەمەنی 
یەكێكیان دوازدە و تەمەنی ئەویدیكەیان سیی سااڵن 
هەڕەمەكی  وەك  ڕواڵ��ەت  بە  مەعریفەیە  ئەم  بێت. 
دوازدە  نییە.  وا  بنەڕەتدا  لە  بەاڵم  دەردەكەوێت، 
 Law and« جەختی  نەریتێكی  كە  سااڵنێك 
Order« )یاسا و رێكخستن(ی هەیە، هیچ مەرج 
نییە خۆی لە سەرەتای ڕێگەیەكی چەوتی سیاسیدا 
ببینێتەوە، جا گەرچی لەم تەمەنەی ئێستایدا مەیلی 
بدات  سیاسی  دەسەاڵتی  سەرجەم  هەبێت  ئەوە  بۆ 
دە  پاش  كەسە  ئەو  گەر  »بەتوانا«.  ڕابەرێكی  بە 
تێڕوانین سووربێت،  هەمان  لەسەر  بیست ساڵ  یان 
حاڵەتەدا  لەم  كە  وایدابنێین  دەشێت  ئێستا  ئەوا 
ئەوە  واتا  هەیە،  كەسێتی  گەشەی  كەمایەتییەكی 
كە لە ئەدەبیاتدا بە شێوەیەكی ڕازێنراوە ناودەنرێت 

»هەڵوێستی سیاسی«.

)...(
لە  »مۆراڵیتر«  كەس  هەندێك  كە  دەزانین  ئێمە 
كەسانی دی بیردەكەنەوە و كردار دەنوێنن، هەروەها 
ئەوەش دەزانین كە كەسان هەندێك جار مۆراڵیانە 
بەواتادا  ڕووداوی  حاڵەتی  لە  بەاڵم  بیردەكەنەوە، 
دەتوانین  ئێمە  دەنوێنن.  كردار  مۆراڵیانە  كەمتر 
بسەلمێنین،  ئەمپیری  شێوەیەكی  بە  حاڵەتە  ئەم 
بەاڵم لە بنەڕەتدا گرنگتر لەم سەلماندنە ئەوەیە كە 
بزانین بۆچی ئەمە ئاوهایە، بۆ نموونە بمناتوانیایە 
ئەو  ناخی  ل��ە  چ��ی  داخ��ۆ  ك��ە  بكەینەوە  ڕوون���ی 
كۆیلەی  بە  بكرێن  ڕێدەدەن  كە  ڕووبدات  مرۆڤانەدا 
ئەشكەنجەدانی دەوڵەتی و لێرەشدا هەست بە هیچ 
ئازارێكی وێژدان ناكەن، یان داخۆ چی كەسانی دی 
وەك  بكوژن  خۆیان  خودی  ئامادەبن  كە  ببزوێنێت 
بكەن. گەر  ئاڕاستەی كەسانی دی  لەوەی چەكێك 
پێویستمان  نەبووایە،  مرۆڤاندا  مۆراڵی  لە  جیاوازی 
ئەوەی  لەبەر  بەاڵم  نەدەبوو،  دیاریكردنی مۆراڵ  بە 
جیاوازی هەیە، ئەوا دیاریكردنی مۆراڵ بەتەنیا بەس 
نییە، بەڵكو گرنگتر لەو دیاریكردنە ئەوەیە كە ئێمە 

لە مۆراڵ تێبگەین و ڕوونیبكەینەوە.
تیۆرییەوە  پێشبینییەكی  پاشخانی  لە  بەتایبەتی 
كایەیەك  وەك  م��ۆراڵ  چ��ۆن  كە  ب��ەوە  س��ەب��ارەت 
تاكەكەس  لەالی  مۆراڵ  چۆن  دیاریكردنە،  شیاوی 
مۆراڵی  لە  جیاوازییەكان  چۆن  دەبینێت،  گ��ۆڕان 
تاكەكەس  ك��رداری  لەسەر  كاریگەری  تاكەكەسیدا 
دەنوێنن، دەشێت دیاریكردنێكی ئەمپیریانەی مۆراڵ 
سەركەوتن بەدەست بهێنێت. لە الیەكی دیكەوە مرۆ 
ناتوانێت گۆڕان بە هیچ تیۆرییەكی مۆراڵ بدات گەر 
پێشبینییەكی سەبارەت بەوە نەبێت كە داخۆ مۆراڵ 
چی بێت. بەاڵم ئێمە خۆشبەختانە پێشبینییەكمان 
سەبارەت بە مۆراڵ هەیە. تەنانەت گەر بۆ ئێمە گران 
بێت پێناسەیەكی بەگشتی چواندووی مۆراڵ بكەین، 
بەڕێیەوە  و  هەیە  كافیمان  ڕاهێنانی  هەر  هێشتا 
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ڕوونیبكەینەوە چی ڕاستە و چی خراپە،  دەتوانین 
ئەم ڕاهێنانەش پێكەوە لەتەك ئەو ئەزموونەدایە كە 
كەسانی دیكە لەتەك پێشبینییەكانماندا سەبارەت بە 

چاك و خراپ یەكدەگرینەوە.
بالزی ئاماژەی بۆ ئەوە دا كە سایكۆلۆژی پێویستە لە 
شرۆڤەی زانستیانەی مۆراڵدا ڕووبەڕووی مەترسییەك 
ببێتەوە كە ئەو ناوی نا »لەكەسخستن«. گەر مرۆ 
لە گۆڕانی مۆراڵ بتوێژێتەوە، یان هەوڵ بدات لەالی 
بەئاگا  پێویستە  ئەوا  پێبدات،  شكۆفەی  فێرخوازان 
مۆراڵی  لە  نییە  بریتی  لێرەدا  مەسەلەكە  كە  بێت 
كەسە  ئەو  خ��ودی  هەمیشە  بەڵكو  دی،  كەسانی 
تیۆرییەكی  لەتەك  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوە  دەگرێتەوە. 
گۆڕانی مۆراڵیانەی بڕیاردا )حوكمدا( گەرەكە دەرفەت 
ئاڕاستەوەرگرتنی  بە  خەریكبوون  بۆ  بڕەخسێنێت 
مۆراڵیانەی خودی خۆوە. گەر ئەو تیۆرییە نەتوانێت 
ئەمە بەدیبهێنێت، ئەوا دەتوانین بەڕاستی گومان لە 
بایەخی پراكتیكیانەی بكەین. گەر ڕەچاوی حاڵەتی 
دەبێت  داخ  زۆر جێی  لێرەدا  ئەوا  بكەین،  پۆزەتیڤ 
مۆراڵی  بابەتیانەی  شرۆڤەی  بدات  هەوڵ  مرۆ  گەر 
بەڕێیەوە  ئەوەی  بۆ  بەگەڕبخات  »پراكتیكی«ی خۆ 
»تیۆریانە«ی  مۆراڵی  ئەبستراكتی  شرۆڤەیەكی 

كەسانی دی ئەنجام بدات.
بەوە  سەبارەت  سایكۆلۆژیانە  پرسیاری  كەواتە 
چۆن  داخۆ  بێت،  راستیدا چی  لە  مۆراڵ  داخۆ  كە 
هزرین و كرداری مۆراڵیانەی مرۆڤان بەڕاستی كارا 
كە  دەكەوێت  پرسیارە  ئەو  بەر  ب��ەزەرووری  دەبن، 
لە بنەڕەتدا پرسیارێكی فەلسەفەییە: چۆن گەرەكە 
)soll( مۆراڵ پێكهاتبێت. بەاڵم پێویستە بەئاگابین 
كە ئەم دوو پرسیارە بە یەك تێكەڵ نەكەین، چونكە 
 )Soll( گەرەك  و   )Sein( بوون  تێكەڵكردنی 

دەشێت كێشەیەكی تیۆرییانەی جیدی بخاتەوە.

سەرچاوە:
Horst Heidbrink: Stufen der 
Moral. München 1991.

فەرهەنگۆك
بوون )Sein( و گەرەك )Soll(: لە فەلسەفەی 
مۆراڵدا جیاوازی دەكرێت لە نێوان ئەم دوو تێگەیەدا. 
بوون بەندە بەو پرسیارەوە كە داخۆ شتێك خۆی 
بەڕاستی چۆن بێت، بەاڵم گەرەك ڕوو دەكاتە كرداری 
تۆ  دەگوترێت:  وەك  ئامانجێكەوە،  بە  تاكەكەس 
گەرەكە ئاوها نەك بە جۆرێكی دی كردار بنوێنیت. 
لە فەلسەفەدا بە شێوەی جیا ئەو پرسیارە دەكرێت 
گەرەك  ڕووەو  بوونەوە  لە  بتوانێت  مرۆ  داخۆ  كە 

دەرئەنجام بباتەوە.
نۆرم: پێوەر )معیار(

نیۆفاشیست: بیركردنەوە و كرداری فاشیستی دوای 
لەو واڵتانەدا كە  بەتایبەتی  دووەم جەنگی جیهانی 
فاشیزمیان تێدا بوو. ئەمڕۆ هەروەها بۆ بزووتنەوەی 
ڕاستی توندڕەو بەكاردەهێنرێت. لەم جیهانبینییەدا 
پێناسە دەكرێت،  ڕەگەزگەرایی  بە شێوەیەكی  گەل 
دەسەاڵتی  لە  جەخت  دیموكراتی  لەدژی  هەروەها 

تاكەكەسێك )ڕابەر( دەكرێت.
بەبێ   و  بێسنوور  كە  دەسەاڵتدارێك  ئۆتۆكرات: 

جڵەوی یاسا حوكم دەكات.
بەڕێوەبەرێك  )دەسەاڵتدارێك،  كەسێك  ئۆتۆریتێر: 
یان باوكێك( كە توانست و خواستی خۆسەپاندنی 
هەیە و ئەو كردارەی بەهۆی سومعەی و ترسەوە لێی 

وەردەگیرێت.
ئێتیمۆلۆژی: زانستی سەرچاوە و مێژووی وشە.
وەرگێڕ
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نیکوس کازانتزاکیس
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ئه رکی یه که م
1. ڕوون و ئارام له  دنیا ده ڕوانم و ده ڵێم: هه موو ئه و شتانه  که  
ده یبینم، ده یبیسم، ده یچێژم، هه ستی ده که م و بۆنی ده که م، 

به رهه می زه ینی منن،
2. هه تاو له  کاسه سه رم دا هه ڵدێ و ئاوا ده بێ، له  په رسگه یه کم 

دا هه ڵدێ و له وی دی دا ئاوا ده بێ.
3. ئه ستێره کان له نێو مێشکم دا ئه دره وشێنه وه : له  مێشکی 
ناسه قامگیری من دا، ئه ندێشه کان، مرۆڤه کان، ئاژه اڵن ده گه ڕێن 
و ده له وه ڕێن؛ گۆرانی و گریان سه ده فی پێچاوپێچی گوێچکه م 

ده ئاخنێ و بۆ ساتێک تۆفان به رپا ده کات.
4. هه ر که  مێشکی من ده فه وتێ، هه موو زه مین و ئاسمانه کان 

ده فه وتێن. 
5. بیرم ده قیژێنێ: »ته نیا من هه م!«

6. له  قوواڵیی شانه  نادیاره کانی من دا، هه ر پێنج هه ستەکەم 
خه ریکی کارن، ئه وان تان و پۆی شوێن و زه مه ن، خه م و شادی، 

ماده  و ڕۆح لێک ده ته نن و پاشان هه ڵیشان ده وه شێننه وه .
7. له  ده ور و به رم دا هه موو شتێک وه کوو ڕوبارێک له  چه رخ 
ئاشووبی  و  ده خزێن  ئاو  وه کوو  ڕوخساره کان  دایه ؛  خول  و 

ئه زه لی ئه نووزێنێ.

سێ ئه رکی مرۆڤ

نووسینی: نیکوس کازانتزاکیس
و. لە ئینگلیزییەوە: هادی محه مه دی
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8. به اڵم  من، یانی زه ین، هێمن و خۆڕاگر و بوێر و 
بە ئاگام لەم گێژیەدا، بۆوه ی نه خلیسکێم و دانه که وم، 
دیاری  دروست  زه ینم چه ند  بازنه یی  که وانه ی  له سه ر 
ڕێگای  و  ده به ستم  پرد  گێژییە  ئه م  له سه ر  ده که م، 

خۆم ده که مه وه .
9. به  ئارامی تێده کۆشم، له نێوان ئه و دیاردانه ی خۆم 
دروستم کردوون هه نگاو ده نێم، بۆوه ی خۆم ئاسووده  
بم سنووربه ندییان ده که م ، به  چه مکی قانوون یه کیان 
گرێیان  پێویستییه کانم  و  خواست  له گه ڵ  و  ده خه م 

ده ده م.
10.  ئه مه  منم که  نه زم به سه ر ئاشووب دا ده سه پێنم 
ئه زه لی  ئاشووبی  فۆرمی  خۆم،  ڕوخساری  به پێی  و 

دیاری ده که م.
11. من نازانم ئایا ڕاستیه کی شاراوه ی بەرزتر له  من 
له ودیوی ڕواڵه تی دیارده کان دا هه یه  یان نا، ناشمه وێ 
بزانم، گرنگ نییه . من ئاپوره ی دیارده کان ده سازم و 
به  تێکه ڵێکی تۆخ له  ڕه نگه کان، له ئاست ئه م زه ندۆڵه  
نه خشی په رده یه کی مه زن و پڕ زرق و برق ده کێشم. 
مه ڵێ ئه م په رده  الده،  من ده مه وێ ئه و نیگاره  ببینم، 

نیگار هه مان په رده که یه .  
به رهه می  و  کاتییه   منه ،  مناڵی  هه رێمه   ئه م   .12
مرۆڤه . به اڵم شتێکی په تی و پڕبایه خه ، هیچ شتێک 
له  وێ په تی تر نییه . هه ر له م ده ڤه ره دایه  که  من شاد 

و به که ڵک و ئه کتیڤ ده مێنمه وه .
13. من تێکۆشه ری زه ندۆڵم. من چاودێری زه ندۆڵم. 
هه م تیۆریم و هه م پراتیک. من یاسام، شتێکی بەرزتر 

له  من بوونی نییه .
14. یه که م ئه رکی مرۆڤ لێره وه  ده ست پێده کات: به  
بێ سه رهه ڵدانێکی بێهووده  سنووره کانی زه ینی خۆی 
ببینێ و قه بووڵی بکا و به  بێ گله یی و گازنده  له م 

ده ڤه ره  دژواره دا بێ وچان کار بکات.
و  بوێرانه   کاتییه ،  زه ندۆڵه   ئه م  س��ه ره وه ی  له    .15
خۆنه ویستانه ، ده ڤه رێک بۆ زه ین بسازێنە ، تا بتوانی 
و  بکوتی  هه ستت  خه رمانی  زه مینداران  وه ک  له ودا 

شه نی بکه ی.
16. وردبینانه  و قاره مانانه  ئه م ڕاستییه ئینسانیانه  
که  له  خوێنی ئێمه  دان  بناسه : ئه لف. زه ینی مرۆڤ 
و  گه وهه ر  نه ک  ده ناسێت،  شته کان  ڕواڵه تی  ته نیا 

نیکوس کازانتزاکیس

به  ئارامی تێده کۆشم، 
له نێوان ئه و دیاردانه ی 
خۆم دروستم کردوون 
هه نگاو ده نێم، بۆوه ی خۆم 
ئاسووده  بم سنووربه ندییان 
ده که م ، به  چه مکی قانوون 
یه کیان ده خه م و له گه ڵ 
خواست و پێویستییه کانم 
گرێیان ده ده م.
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شته کانیش  هه موو  ڕواڵه تی  ناتوانێ  ب.  ناوه رۆکیان؛ 
پ.  ده ناسێ؛  ماده   ڕواڵه تی  ته نیا  به ڵکوو  بناسێ، 
پێوه ندی  به ڵکوو  ناناسێت،  ماده ش  په تی  ڕواڵه تی 
پێوه ندییانه ش  ئه م  ده ناسێت؛ ت.  ڕواڵه ته کان  نێوان 
نین،  م��رۆڤ  له   سه ربه خۆ  و  نین  ڕاستیی  شتێکی 
ئه و  هه موو  ئه مانه ش  ج.  مرۆڤن؛  ده سکردی  به ڵکوو 
پێوه ندییانه  نین که  زه ینی مرۆڤ ده توانێ دروستیان 
و  ک��ردار  بۆ  که   به شه ن  ئه و  ته نیا  به ڵکوو  بکات، 

تێگه یشتنی مرۆڤ پێویستن.
ڕه هایه   و  ڕه وا  ده سه اڵتی  خاوه ن  مرۆڤ  زه ینی   .17
ئه م  به سه ر  تر  هێزێکی  هیچ  ده ڤ��ه ره دا،  ئه م  به سه ر 

ده ڤه ره دا زاڵ نییه .
18. من به  ئه ڤین و به  دڵخواز  ئه م ده ڤه ره م قه بووڵ 
کردووه  و هێنده  به سه ربه ستی  له م ئاقاره دا تێده کۆشم 

که  پێم وایه  ئازادم.
19. من به سه ر ماده دا زاڵ ده بم و ناچاری ده که م که  
گیا  له گه ڵ  زه ینم. من  بۆ  باش  ماتریاڵێکی  به   ببێت 
و ئاژه ڵ و مرۆڤ و خودا شاد و شه یدا ده بم، ده ڵێی 
هه موو  که   ده که م  هه ست  وا  منن؛  مناڵی  هه مویان 
گەردوون لە باوەشی مندایە و به جۆرێک به دوام دا دێت 

که  ده ڵێی به شێکه  له  جه سته م.
به   بیرێک  دا،  سامناک  و  له ناکاو  ساتێکی  له    .20
مێشکم دا دێت: »هه موو ئه م شتانه  یارییه کی دژوار 
و بێ هووده یه  ؛ نه  سه ره تای دیاره  و نه  کۆتایی، نه  
له گه ڵ  خۆم  به ئارامی  دیسان  به اڵم  هه یه .«  ماناشی 
چه رخی پێویستیدا گرێ ده ده م و دیسانه وه  تێکڕای 

گه ردوون به ده وری من دا ده سووڕیته وه .
21. نه زم و دیسیپلین بەرزترین شته . ته نیا به مجۆره  
له نێوان هاوسه نگی و ئاره زوودا جۆرێک بااڵنس به دیدێ 

و هه وڵی مرۆڤ بەرهەم ده دات.
تۆ  به  خۆنه ویستی،  و  ڕۆشنی  به  به مجۆره ،   .22
بگریته به ر،  ڕزگاری  ڕێگه ی  که   له وه ی  به ر  ده توانی 

دا و، الوازی  دیارده کان  له نێوان  به رینی زه ین  هێزی 
وی له  سه ره وه ی دیارده کان بناسیت. بۆ ڕزگاری هیچ 

ڕێگایه کی ترت نییه .

 ئه رکی دووهه م
دیارده کان  ناکه م:  قه بووڵ  سنوورێک  هیچ  من   .1
خوێنی  ده بم!  خه فه   ئه گینا  به ن؛  گه مارۆم  ناتوانن 
ئه مه یه   ژییان،  گیان  و  دڵ  به   و  خ��واردن  جگه ر 

دووهه مین ئه رک.
له   حه زی  ده خات،  ڕێک  خۆی  و  خۆڕاگره   زه ین   .2
یارییه ، به اڵم دڵ وه حشی ده بێت و مل به  یاری نادات، 
دڵ وا هه ست ده کات خه ریکه  ده خنکێ و هێرش ده بات 

تا تۆڕه کانی جه بر و پێویستی بدڕێ.
3. چ سودێکی هه یه  که  به سه ر خاک و ئاو و هه وادا 
زاڵ بیت، به سه ر کات و شوێن دا زاڵ بیت، یان بزانی 
چ یاسایه ک به سه ر ئه و سه رابانه دا زاڵه  که  له  هااڵوی 

سووتێنه ری بیابانی زه ین دا ده رده که ون.
چی  بزانم  که   ئه وه   هه یه :  ئ��اره زووم  یه ک  ته نیا   .4
نهێنیە تێبگه م که  منی  له و  له ودیو دیارده کان دایه ، 
به دیهێناوه  و دوای ده مکوژێت، ئه وه  که  بزانم ئایا له  
سه رووی ئه م دنیایه  که  دیاره  و به رده وام ده گۆڕێت، 

شتێک، گه وهه رێکی نادیار و نه گۆڕ هه یه، یان نا ؟
5. ئه گه ر زه ین بێ هێزه ، ئه گه ر زه ین بۆ ئه وه  دروست 
ده ڤه ره کان  هه موو  قاره مانانه   و  لێبڕاوانه   که   نه بووه  

بپشکنێ، ئه ی بریا که  دڵ بیتوانیایە!
له  مرۆڤ بۆ  6. واوه تر، واوه تر، واوه تر، من واوه تر 
تاژانگێ ده گه ڕێم که  جه سته ی مرۆڤ ده کوتێ و به ره و 
هه وڵ و تێکۆشان ده یبزوێنێ. من که مین ده که م تا بزانم 
کام ڕوخساری ئه زه لی واوه تر له  ئاژه اڵن تێده کۆشێ 
تا به  به دیهێنان و تێکدان و دیسان ئافراندنه وه ی ئه م 
ئه م  له سه ر  خۆی  نه خشی  ئه ژمارانه ،  بێ  ڕوخساره  
جه سته  ڕووله فه وتانه  بکوتێ، من تێده کۆشم تا واوه تر 
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له  بژوێن و گیا، له نێوان قوڕ و گاڵ، شوێن پێی یه که م 
هه نگاوی له رزۆکی ئه و ]هێزه [ نادیاره  بدۆزمه وه .

7. فه رمانێک له  ناخم دا ده نگ هه ڵدێنێ: »هه ڵکه نه ! 
و  ئاو  باڵنده کان،  و  »مرۆڤه کان  ده بینی؟«  چی 

گاشه به ردان.«
»قووڵتر هەڵیکەنە ! چی ده بینی؟«

بروسکه ی  و  فانتازیا  خولیا،  و  خه ون  و  ڕا  و  »بیر 
سه رسوڕهێنه ر!؟

»قووڵتر هەڵیکەنە ! چی ده بینی«؟
»هیچ نابینم! جگه له  شه وێکی الڵ و خامۆش، شه وێک 

له  شێوه ی مه رگ، یان خودی مه رگ.«
»قووڵتر هەڵیکەنە !«

هه ڵکه نم!  تاریکه   ده ڤ��ه ره   ناتوانم  ئه م  ئیتر  »ئاخ! 
ده نگی بانگ و شیوه ن ده بیسم. له وبه ری به ستێنه وه  

ده نگی شه قه ی باڵ دێت.«
»مه گری، شیوه ن مه گێڕه ! به ستێنی تر له ئارادا نییه . 
ئه و ده نگی بانگ و شیوه ن  و شه قژن و باڵ لێکدانه ، 

ده نگی دڵی خۆته .«
8. واوه تر له  زه ین، له سه ر لێواری هه ڵدێری پیرۆزی 
له رز ده ڕۆمه  پێش، قاچێکم قورس و  به  له رزه   دڵ، 
به ره و  کوێر  کوێره   به   ئه ویدی  ده گرێت،  خاک  قایم 

هه ڵدێری تاریکی زه ندۆڵ ده چێت.
9. له ودیو هه موو دیارده کان، من هه ست به  تێکۆشانی 
گه وهه رێک ده که م که  ده مه وێ له گه ڵ وی یه ک بگرم.

ئه و  دیارده کان،  له ودیوی  10. من هه ست ده که م که  
گه وهه ره ی که  له  تێکۆشان دایه ، هه وڵ ده دات له گه ڵ 
دڵی من یه ک بگرێت. به اڵم جه سته  ده بێته  په رژین و 
ئێمه  لێک داده بڕێ، زه ین ده بێته  په رژین و ئێمه  لێک 

داده بڕێ.
11. ئه رکی من چییه ؟ ئه وه یه  که  جه سته  تێکبشکێنم 
و به ره و ئه و هێزه  نادیاره  بفڕم، زه ین خامۆش بکه م 

تا ده نگی ئه و هێزه  نادیاره  ببیستم.

12. من به سه ر لێواری زه ندۆڵ دا ده ڕۆم و ده له رزێم، 
دوو ده نگ له  ناخم دا له شه ڕ دان.

13. زه ین ده ڵێ: »بۆچی کاتی خۆمان به فیڕۆ بده ین 
حه ساری  له   ده ب��ێ  بڕۆین؟  دا  مه حاڵ  به شوێن  و 
که   تێبگه ین  و  بوه ستین  هه سته که دا  پێنج  پیرۆزی 

توانای مرۆڤ هه ر ئه وه نده یه .«
شه شم،  هه ستی  دا-  له ناخم  تر  ده نگێکی  به اڵم   .14
ده نگی دڵ- دژایه تی و هاوار ده کا: »نا! نا! هه رگیز 
مه ڵێ توانای مرۆڤ هه ر ئه وه نده یه  و ته سلیم مه به ، 
هه موو سنووره کان تێکبشکێنه ، چی ده بینی حاشای 
لێ بکه ، هه موو ساتێک بمره ، به اڵم بڵێ: مردن قه ت 

له ئارادا نییه .«
15. زه ین ده ڵێ: »چاوی من واوه تر له  وه هم و ئومێد 
ژیان  ده بینم.  ڕووناکی  به   هه موو شتێ  من  ده بینێ، 
جۆرێک یاری یه  و هه ر پێنج هه ستی من ئه کته ری ئه م 

یارییه ن. 
16. من به  حه زه وه ، به وپه ڕی شه وقه وه ، له  دیمه نی 
ئه م شانۆیه  ده ڕوانم، به اڵم وه ک که سێکی گوندی نیم 
تێکۆشان  و  ه��ه وڵ  به   و  بکه م  ب��ڕوا  ببینم  چی  که  
خۆم له م دۆخه  ده رباز بکه م و خۆم بخه مه  ناو ئه م 

کۆمێدییه  خوێنینه وه .
له   ب��زاڤ  بێ  که   س��ه ی��رەم  سۆفییه   ئ��ه و  من   .17
دنیا  سه یری  و  داده نیشم  دا  هه سته کان  چوارڕێیانی 
ئاپوره ی  سه یری  ده فه وتێ؛  و  به دیدێ  که   ده ک��ه م 
خه ڵک ده که م که  شه پۆل ده ده ن و ده ڕۆنه  پێش به  

ڕێگای ڕه نگاوڕه نگی پووچی دا ده قیڕێنن.
به ،  ده نگ  بێ  ساویلکه ،  دڵی  ئه ی  دڵ،  ئه ی   .18

ته سلیم به .
هه ر  »من  ده چریکێنێ:  و  هه ڵده فڕێ  دڵ  به اڵم   .19
ئه و گوندییه م که  باز ده داته  نێو گۆڕه پان و له  شانۆی 

دنیادا به شدار ده بێ.«
20. من بێ ئوقره م، ئارام ناگرم، من نامه وێ ]له گه ڵ 
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ترپه   ب��ه دوای  من  بخه م.  ڕێ��ک  خ��ۆم  دنیا[  دۆخ��ی 
قووڵه کانی دڵم دا ده ڕۆم.

21. من ده پرسم و ده پرسم و ده رگای دۆزه خ ده کوتم: 
پرسمان  ئه وه ی  بێ  چا ند  خاکه دا  له م  ئێمه ی  »کێ 
پێ بکات؟ کێ له  ڕیشه وه  هه ڵمانده کێشێ بێ ئەوه ی 

پرسمان پێ بکات؟«
22. من بوونه وه رێکی کاتی و الوازم، له  گڵ و خه ون 
چێکراوم، به اڵم وا هه ست ئه که م که  هه موو هێزه کانی 

گەردوون له  ناخی من دا ده سوڕێنه وه .
23. به ر له وه ی پێشێلم بکه ن، من ده مه وێ بۆ ساتێک 
بیانبینم. بێجگه  له  مه ، هیچی  چاوه کانم بکه مه وه  و 

ترم ناوێ.
24. ده مه وێ بیانوویه ک بدۆزمه وه  بۆ ئەوەی بژییم بۆ 
دیتنی دیمه نی پڕژانی نه خۆشی، دزێوی، بێ دادی و 

مه رگ.
زێ،  ده رێ:  هاتمه   تاریک  شوێنێکی  له   ڕۆژێک   .25
گۆڕ.  ده چم:  تر  تاریکی  شوێنێکی  به ره و  ئێستاش 
هێزێک منی له  زه ندۆڵێکی تاریک فڕێ داوه تە ده ره وه  
و هێزێکی تر به ره و زه ندۆڵێکی تاریک و بێ گه ڕانه وه م 

ده بات.
26. من وه ک مرۆڤێکی  مه ست نیم که  مه ی هۆشی لێ 
ستاندووه ، من ئێجگار وریا و وشیارم، بیر و به رچاوم 
ڕوونه  و به  هه نگاوی دڵنیایی به  لێواری دوو هه ڵدێردا 

ڕاده بوورم.
ڕێگه یه ک  بمرم  له وه ی  به ر  تێده کۆشم  هه روه ها   .27
یارمه تییان  بکه مه وه ،  وشیار  هاوڕێیانم  که   بدۆزمه وه  
هه روه ها  ببێژمەوە،  بۆ  وشەیەکیان  وردی  بە  بده م، 
پێیان بێژم ئه م ڕه وته  چۆن ده بینم که  ئاوا به خێرایی 
ده ڕوات، ئه ی ئێمه  بۆ کوێ ده ڕۆین، چه ندیش گرنگه  

له م ڕێگه یه دا دڵ و هه نگاومان یه ک بگرن.
هاوڕێیانم  به   وشه یه ک  ده رفه ته دا  له م  ده مه وێ   .28

بڵێم، ناوێکی نهێنی، شتێک وه ک ڕه مزی گوزه ر.

29. ئه رێ، ئه رێ، ئامانجی زه وی، ژیان نییه ، مرۆڤ 
نییه . زه وی به  بێ ئه وانیش هه بووه ، له دواییشدا به  بێ 
ئه وان ده بێت، مرۆڤ و ژیان دوو برووسکه ن که  به هۆی 

سووڕانه وه ی خێرای زه وی تووڕ دراون.
سۆڵ  و  سفت  با  وه رن  بگرین،  یه ک  با  وه رن    .30
ده ستی یه کتر بگرین، وه رن با یه ک دڵ بین، وه رن با 
بخولقێنین- تا کاتێ که  هێشتا زه وی گه رمه ، تا کاتێ 
سه هۆڵبه ندانی  کاره سات،  بوومه له رزه ،  هێشتا  که  
سامناک، یان ئەستێرەیەکی کلکدار وێرانی نه کردووین-
-وه رن با دڵ و مێشکێ بۆ زه مین به دیبێنین، وه رن با 
مانایه کی مرۆڤی به م تێکۆشانه  بان مرۆڤییه  ببه خشین.

31. ئه م دڵه ڕاوکه یە دووهه مین ئه رکی ئێمه یه .

ئه رکی سێهه م
ده ی��ه وێ  مێشک  ده خ���ات.  ڕێ��ک  خ��ۆی  مێشک   .1
سیاچاڵه  کانی کاسه سه ر به  کاری مه زن پڕ بکاته وه ، 
و  هه ڵکۆڵێ  قاره مانی  دروشمی  دیواره کانی  له سه ر 
له سه ر کۆت و زنجیره کانی نه خشی باڵ و په ڕی ئازادی 

بکێشێ.
2. دڵ ناتوانێ خۆی ڕێک بخات. به  ده ستانی ماندوو 
دیواره کانی سیاچاڵ ده کوتێ و گوێ له  ده نگی عیشق 
ئه وجار  پڕ کردووه .  و شه هوەت ده گرێ که  هه وایان 
دڵ، ته ژی له  ئۆمێد، ده نگی زڕه ی زه نگی زنجیره کانی 
بۆ  ده دات��ه وه ؛  ده نگانه   ئه و  وه اڵمی  و  هه ڵده ستێنێ 
بوون  زنجیره کانی  که   ده کات  هه ست  وا  دڵ  ساتێک 

به  باڵ و په ڕ.
خاک،  ده که وێته  سه ر  دیسان  بریندار  دڵی  به اڵم   .3
هه موو هیواکانی ئه دۆڕێنێ و دیسان له  چنگی ترس و 

سام دا یه خسیر ده بێ.
بچۆ  بێڵه ،  به جێ  مێشک  و  دڵ  هاتووه :  کاتی   .4

پێشێ، هه نگاوی سێهه م هه ڵگره .
ئه و  که ،  ڕزگار  مێشک  له  خۆشی ساکاری  5. خۆت 
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ده یه وێ هه موو شتێک به  یاسا به ڕێوه  ببا و به سه ر 
ڕزگار  دڵ  ترسی  له   خۆت  بێت.  زاڵ  دا  دیارده کان 
که ، ئه و ده یه وێ و هیوای وایه  که  ڕۆژێک گه وهه ری 

شته کان بناسێ.
6. به سه ر مه زنترین و دواین که ڵکه ڵه دا زاڵ به : ئۆمێد. 

ئه مه  ئه رکی سێهه مه .
7. ئێمه  جەنگدەکەین چونکە جەنگمان خۆش ده وێ، 
نه بێ  که سێ  ئه گه ر  ته نانه ت  ده چڕین،  گۆرانی  ئێمه  
ته نانه ت  ده که ین  کار  ئێمه   بگرێ،  لێ  گوێمان  که  
ئه گه ر ئاغایه ک نه بێ له  ئێواره دا پاره مان بداتێ، ئێمه  
خۆمانین.  ئاغای  ئێمه   ناکه ین،  کار  تر  خه ڵکی  بۆ 
باخه ره زی زه مین هی ئێمه یه ، گۆشت و خوێنی ئێمه یه .
زیادی  و پۆی  ڕه ز ده چێنین، په ل  نه مامی  ئێمه    .8
ده یفلیقێنین،  ده چنین،  ترێ  هێشووه کانی  ده بڕین، 
ده چڕین  گۆرانی  ده ینۆشین،  و  شه راب  به   ده یکه ین 
و ده گرین، بیر و خه یاڵ له  سه رمان دا باڵ ده گر ن و 

هه ڵده فڕن.
9. له  کام وه رزی ئه م ڕه زستانه دا نۆره ی کارکردنت 
گه یشتووه ؟ وه رزی چاندن؟ وه رزی چنین؟ یان وه رزی 

شادی و نۆشین؟ هه موویان یه کێکن.
10. من زه مین ده چێنم و له  چه رخ و خولی چاره نووسی 
هه نگور شاد ده بم. من گۆرانی ده چڕم، تینوو ده بم، 
کار ده که م و ئارەقە ده ڕێژم و له  شه وقی باده یه ک که  

ساز ده بێ، سه رخۆش ده بم.
11. من ئه م په رداخه  پڕه  له ئاست ڕوخسارم ڕاده گرم 
و له  مێشکم دا هه موو ڕه نج و کوێره وه ری باوباپیرانم 
له   کانی،  ئاوی  وه ک  تەوێڵم،  ئاره قی  دێت.  به بیردا 

ته وێڵی به رز و مه ستم داده چۆڕێ.
12. من کیسه یه کم پڕ له  گۆشت و ئێسقان، خوێن و 

ئاره ق، ئه سرین و ئاره زوو، ده رک و تێگه یشتن.
هه ناسه   ده خولێمه وه ،  ه��ه وادا  له   ساتێک  بۆ   .13
ده هاوێ،  تیشک  مێشکم  دێت،  ترپه ی  دڵم  ده ده م، 

له ناکاو زه وی درز ده بات و من نامێنم.  
و  ڕێده که ون  ڕووب��ار  دوو  دا،  پشتم  بڕبڕه ی  له    .14
ده وه ستن، له  ئه ندامه کانی ژیانیی من دا ژن و پیاوێک 
یه کتر له  باوه ش ده گرن. ئه وان یه کتریان خۆش ده وێ 

و له  یه کتر بێزارن، پێکه وه  شه ڕ ده که ن.
15. پیاو تووشی خه فه قان بووه  و ده قیڕێنێ: »من 
ماسوره م ده مه وێ تان و پۆکان له به ر یه ک هه ڵوه شێنم 
ڕزگار  پێویستی  و  جه بر  چنینی  ده زگای  له   خۆم  و 

که م.
16. »له  یاسا واوه تر بڕۆم و جه سته کان تێکبشکێنم 

و به سه ر مه رگ دا زاڵ ببم، من تۆوم!«
17. به اڵم ده نگی دیکه ، که  ده نگێکی ئه فسوونگه ر و 
ژنانه یه ، به  ئارامی و دڵنیایی وەاڵم ده داته وه : »من 
له سه ر خاک چوارمشقی داده نیشم و ڕیشه کانم به ره و 
ناخی زه مین، به ره و گۆڕه کان ده نێرم، بێ هیچ بزاڤێک 
تۆو هه ست پێ ده که م و خۆراکی پێ ده ده م، من شیر 

و پێویستیم.
ئاژه ڵ،  به   ببمه وه   بگه ڕێمه وه ،  خۆشه   پێم  من   .18
ته نانه ت له مه ش خوارتر بڕۆم، ببم به  دره خت، له ناخی 

خاک و ڕیشه دا جێ بگرم و قه ت نه بزووم.
19. من پێش به  ڕۆحم ده گرم و ده یکه م به  کۆیله ، 
نایه ڵم له  چنگم ده رباز بێت، ئاخر من له و بروسکه یە 

بێزارم که  به ره و سه رەوه  ده چێ. ئه من زێم!«
ئه مانه   ده گرم؛  ده نگه   دوو  له م  گوێ  من  به اڵم   .20
هه ر دوویان ده نگی منن، من به  بیستنی هه ر دوویان 
من  دڵی  ناکه م.  کامیان  هیچ  له   حاشا  و  ده بم  شاد 
ڕه قس و سه مای هه ر پێنج هه سته ؛ دڵی من ڕه قسی 

دووالیه نه یه  تا حاشا له  هه ر پێنج هه ست بکات.
له   نادیار،  و  دیار  ئه ژماری  بێ  هێزی  چه ندین   .21
خه باتی من له  دژی ئه م ڕه وته  زاڵه  و، له  هه ڵکشانی 

پڕژانم، شاد ده بن و به دوام دا دێن.
22. چه ندین هێزی بێ ئه ژماری دیار و نادیار، ئاسووده  
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ده بن و دوباره  ئارام ده گرن کاتێ که  من داده کشێم و 
ده گه ڕێمه وه  ناو خاک.

23. دڵی من به ڕێوه یه . من به دوای سه ره تا و کۆتایی 
جیهان دا ناگه ڕێم. من به  دوای ڕیتمی سامناکی دڵم 

دا ده ڕۆم و به هه نگاوی قورس ده ڕۆمه  پێش.
24. هه موو ساتێک مااڵوایی له  هه موو شته کان بکه ، 
ئارام و پڕشه وق چاو له  هه موو شتێک، له  هه ست و 

نیست ببڕه  و بڵێ: »ئیدی هه رگیز!«
25. سه یرێکی ده وروبه رت بکه : هه موو ئه م جه ستانه  
ڕزگاری  ده فه وتێن،  و  ده ڕزێن  ڕۆژێک  ده یبینی  که  

له ئارادا نییه .
ده ک��ه ن،  کار  ده ژی��ن،  ئ��ه وان  بیانبینه :  ورد   .26
ئه ڤیندار ده بن، هیوادارن: دیسان بڕوانه : هیچ شتێک 

بوونی نییه !
و  سه رهه ڵدێنن  خاک  له   مرۆڤ  پشتاوپشت   .27

دیسان ده بنه وه  خاک.
مرۆڤ  ب��ه رزی  خه سڵه تی  و  کۆشش  و  هه وڵ   .28

سه رڕێژ ده بێ و سه ر له  ئاسمان ده سوێ.
29. ئێمه  به ره و کوێ ده ڕۆین؟ مه پرسه ! هه ڵکشێ، 
داکشێ، نه  سه ره تاییه ک هه یه  و نه  کۆتایی، ته نیا 
له   پڕاوپڕ  تاڵی،  له   پڕاوپڕ  دایه ،  له ئارا  ساته   ئه م 

شیرینی، به اڵم من له  هه ردوویان چێژ وه رده گرم.
له نێو  زه وی  خۆشه ؛  مه رگیش  خۆشه ،  ژیان   .30
ده ستی پڕ ئه زموونی من دا، وه ک مه مکی ژنان، خڕ 

و سفته . 
ده بم،  ئه ڤیندار  ڕازی��م،  شتێک  هه موو  له   من   .31
ئازار ده چێژم، تێده کۆشم. له به ر چاوی من دا دنیا 

له  زه ین مه زنتره ، دڵی من ڕازێکی مه زن و ئاڵۆزه .
بەسەر  بەرزدەبێتەوە  ڕۆح  بته وێ،  تۆ  گه ر   .32
خۆی  گشتگیری  نیگای  به   و  خرۆشان  شه پۆالنی 
بگره ،  زه ینت  سفت  هه ڵده لووشێ.  ده ری��ا  هه موو 
بازێکی  به   دی،  جارێکی  ئه وکات  بله رزێ.  مه هێڵه  

له ناکاو، خۆت له  گێژه نی شه پۆالن بده  و تێکۆشان 
ده ست پێ بکه وە.

ئاوی  به سه ر  که   که شتییه که   ئێمه   جه سته ی   .33
شین و قووڵ دا سه وڵ ده کوتێ، ئامانجی ئێمه  چییه ؟ 

ئه وه یه  که  سه رئه نجام ئه م که شتییه  تێکبشکێ. 
ته نیا  ئاتالنتیک  ئۆقیانووسی  که   ب��ۆوه ی   .34
ته نیا  نوێ  دنیای  که وابوو  هیچی دی،  و  سێاڵوێکه  
له  دڵی مرۆڤ دایه . ڕۆژێک، له ناکاو، تۆ و که شتی 
مه نددا  و  کپ  گێژه نێکی  به   دنیا  هه موو  بایه وانی 

ڕۆده چن و سێاڵوی مه رگ ده تانباته وه .
سینگی  بوێرانه   و  هه ڵگره   ئومێد  له   ده س   .35
و  بسووڕێنه   تاریک  زه ندۆڵی  به ره و  که شتییه که ت 

بڵێ: »هیچ شتێک بوونی نییه! »
36. هیچ شتێک بوونی نییه ! نه  ژیان، نه  مه رگ. من 
ده بینم که  مێشک و ماده  وه کوو دوو شتی ئه ڤینداری 
یه ک، جیا  به   دا ده ڕۆن، ده بن  یه ک  به دوای  وه همی 
ده بنه وه  و مه حو ده بن، ئه وجار من دبێژم: »ئه مه  هه ر 

ئه و شته یه  که  من ده مه وێ!«
37. ئێستا  ئیتر ده زانم که : هیچ ئاره زوویه کم نییه  . 
له  هیچ شتێ ناترسێم. خۆم له  ده ست هه ر دوویان، 
مێشک و دڵ، ڕزگار کردووه . ئێسته  به  لووتکه ی بڵند 
که   شته یه   ئه و  هه ر  ئه مه   بووم.  ئازاد  و  گه یشتووم 
به رده وام هه ڵوه دای بووم، ئیدی هیچی ترم ناوێ. من 

به رده وام عه وداڵی ئازادی بووم.

سه رچاوه :

THE SAVIOURS OF GOD، Spiritual 
Exercises، by Nikos Kazantzakis، Translated 
by Kimon Friar، Greetings for
Pandelis Prevelakis
from the author in Greek
and the translator in English
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نووسینی: اكرم البنی
و. لە عەرەبییەوە: هەورامان وریا قانع

بە  لەو كەشوهەوایەی سیخناخە  لەمڕۆدا  و 
وێنەی توندوتیژیی  و كوشتن  و گەشەكردنی 
زمانی هەڕەشە  و گوڕەشە  و لۆژیكی هێز  و 
تێكشكاندن كە ڕێڕەوی ژیانمان دیاردەكات، 
نەمانی  گەشەكردنی  ئەوەدا  لەگەڵ  هاوكات 
ئەخالقییەكان  و  بەها  نەمانی  دیسپلین  و 
شێواز  و  هەموو  بەكارهێنانی  بە  ڕێگەدان 
ئامانجە  مەرام  و  بەدیهێنانی  بۆ  ئامرازێك 
سیاسەت  نێوان  پەیوەندی  سیاسییەكان، 
بەرباس  و  دێتەوە  جارێكیتر  ئەخالق   و 

دەوروژێنرێت  و قسەی لەسەر دەكرێت.
پێناسەیدا  سادەترین  لە  سیاسەت  ئەگەر 
بەڕێوەبردنی  شێوازەكانی  لە  بریتیبێت 
جێبەجێكردن  و  خ��ەڵ��ك  و  كۆمەڵێك 
سودی  چاكە  و  كە  كاروبارەكان  ڕایكردنی 
ئەو كۆمەڵە خەڵكەی تێدابێت، ئەوا ئەخالق 
بریتییە لەو كۆمەڵە بەها  و ئایدیایانەی كە 
ئاراستەی هەڵسوكەوتی مرۆڤ دەكرێت، بە 
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باش  هەڵسوكەوتێكی  هەڵسوكەوتانە  ئەو  كە  جۆرێك 
بێت  و دووربێت لە خراپەكارییەوە. لێرەوە هەردوكیان، 
خەڵكی  ئ��ەوەی��ە  ئامانجیان  ئ��ەخ��الق،  سیاسەت  و 
تێڕوانینە  ئەم  هەبێت،  پێشوەختیان  تێڕوانینێكی 
مانایەكی  ئامانج  و  ژیانیان  وادەك���ات  پێشوەختە 
هەبێت. كەواتە ئەم دوانە لەو بانگەشەیەدا پێكدەگەن 
پرنسیپ  و  لە  تایبەت  بونیادنانی جۆرێكی  داوای  كە 
پەیوەندی مرۆڤانە دەكات  و بەرگریش لەو پرنسیپ  و 
پەیوەندییە مرۆڤانەیە بكات. بەاڵم سیاسەت  و ئەخالق 
ئەو پرنسیپ  و پەیوەندییە  لێكجیادەبنەوە كە  لەوێدا 
ڕووی  لە  دەكات،  چارەسەری  سیاسەت  مرۆڤانەیەی 
مرۆڤانەییە  پەیوەندییە  پرنسیپ  و  لەو  جۆرایەتییەوە 
ڕۆشنبیری  لە  سەرقاڵە.  پێیەوە  ئەخالق  كە  جیاوازە 
ئەخالق  نێوان سیاسەت  و  پەیوەندی  ئێمەدا  سیاسی 
گەشتوەتە ئاستی دژایەتی  و بەریەككەوتن، مەسەلەكە 
گەشتوەتە ئاستێك هەر تێكۆشەرێكی سیاسی دەتوانێ 
بۆی  ئامانجەی  ئەو  پیرۆزی  ڕەوایەتی  و  بیانوی  بە 
ئەخالقییەكاندا  بەها  هەموو  بەسەر  پێ  تێدەكۆشێ، 

بنێت  و ڕەتیانبكاتەوە.
بێگومان ئەخالق لە كایەی سیاسیدا، تەنها بریتی نییە 
ڕاستگۆیی  و  دەربارەی  بەرباڵ  و  بەهای  كۆمەڵێك  لە 
لەكاری  بەهایانە  ئەو  گەرچی  جوامێری،  وەفادرای  و 
سیاسی خاوێندا، زۆر گرنگ  و پێویستن، بەڵكو بریتییە 
كردارەكان،  گوفتار  و  نێوان  دروستی  ڕاستی  و  لە 
بریتییە لەو پەیوەندییە ئاڵۆزەی نێوان ئامانجی سیاسی 
 و ئامرازەكانی بەدەستهێنانی ئەو ئامانجە سیاسییە. بە 
مانایەكیتر بریتییە لەو تەحەدیی  و پێوەرە ئەخالقیانەی 
كەلێنە  ئەو  تاكو  دادەنرێن،  سیاسییەكاندا  لەبەردەم 
دروستدەبێت،  سیاسییەكاندا  لەكاری  كە  پڕكاتەوە 
ئەوەی  لەگەڵ  ڕایدەگەیەنن  دەیڵێن  و  ئەوەی  كەلێنی 
پێیهەڵدەسن  و جێبەجێی دەكەن  و بە چاو دەبینرێت. 
هەروەها كەلێنی ئەوەی شێوازێكی خەبات  و تێكۆشان 
هەڵدەبژێرن  و دەستبەرداری شێوازێكی دیكەی خەبات 
ئەخالقیانەی  پێوەرە  ئەو  ئایا  دەب��ن.  تێكۆشان   و 
ویست  و  بنەمای  لەسەر  هەڵیدەبژێرن،  سیاسییەكان 
بنەمای  لەسەر  یان  سیاسییەكانە،  مەبەستی  حەز  و 

ستمگەری تەواوی نمونە باشەكان 
 و تەواوی بەها مرۆڤانەییەكان 
هەڵدەگێڕێتەوە  و ئاوەژویان 
دەكات، ئەمەش بۆ ئەوەیە ئیمتیازات 
 و بەرژەوەندییەكانی خۆی 
بەردەوامبێت  و دەستكەوتەكانی 
بپارێزێت  و ئەخالقی ملكەچی  و 
گوێڕایەڵی  و فڕوفێڵ  و دووزمانی 
گشتگیر بكرێت  و باڵوببێتەوە. 
لەم پێناوەشدا هەموو ئەو شتانە 
دێنێتە ئاراوە كە پارێزگاری لە 
دەسەاڵتەكەی دەكەن  و بەرپەچی 
ئەو هەڕەشانە دەداتەوە كە گوایە 
ڕوبەڕوی دەبێتەوە

اكرم البنی
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بەها مرۆڤانەییە گشتییەكانە؟ ئایا الی سیاسییەكان بۆ 
بەدیهێنانی ئامانجەكانیان، تا چ ئاستێك ڕەوایەتی یان 
بە  پێدەدا  ڕێگایان  سیاسییەكەی،  ئامانجە  عەدالەتی 
ئارەزوی خۆیان  و چۆنیان بوێت  و چۆنیان پێخۆشبێت 
یان  بەكاربهێنن؟  شەریف  نا  ئەخالقی  و  نا  ئامرازی 
ئامانجە سیاسییەكانیان تا چ ڕادەیەك هانیاندەدا پێ 
بەسەر هەموو ئەو بەها  و ئایدیا ئەخالقی  و مرۆیانەدا 
هێناویەتییە  تەمەنی  درێژایی  بە  مرۆڤایەتی  كە  بنێن 
ئارا  و بەسەریەكدا كەڵەكەی كردوون؟! كاتێ جیاكاری 
هەڵپەی  كە  تاكێك  ئەخالقی  بونیادی  نێوان  لە 
بەدیهێنانی پێداویستییەكانی  و حەز  و ئارەزوەكانیەتی 
لەگەڵ تاكێكی دیكە كە هەوڵی بەدیهێنانی بەهاكانی 
دەدات،  یەكسانخوازی  دادپ��ەروەری  و  چاكەكاری  و 
جەنگی  قورسی  سەختی  و  لە  دەتوانین  دەكەین. 
سەرخستنی ئەخالق الی تێكۆشەر یان الی ئەوانەی لە 
بواری كاروباری گشتیدا كاردەكەن تێبگەین. هەروەها 
خراپانە  نێگەتیڤ  و  بەها  ئەو  گۆڕینی  سەختی  لە 
تێدەگەین كە ڕۆشنبیری باو و باڵویكردۆتەوە، بەهایەك 
پێیوایە دووڕویی  و دووزمانی  و ترسنۆكی  و غەدركردن، 
شێوازی سەركەوتون  و ڕوویەكە لە ڕووكاری لێزانی  و 

شارەزایی سیاسییەكان.
هەرچەندە سیاسەت  و ئەخالق دوو ماهیەتی جیاوازن 
 و زەحمەتە یەكێكیان دەست بەسەری ئەوی دیكەیاندا 

نییە  زەحمەت  زۆرجار  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  بگرێت، 
ئ��ازاد  و  كەشوهەوایەكی  لە  بكەن  و  ت��ەواو  یەكتر 
لێرەدا پێویستە  هاوسەنگدا لەگەڵ یەك كارلێكبكەن. 
ئەوە بڵێین كە فەزیلەت لە سیاسەتدا یان ئەخالق لە 
سیاسەتدا، ناكرێ  و ناشێ لە كەشوهەوایەكی سیخناخ 
بە چەوساندنەوە  و توندوتیژی یان لە كەشوهەوایەكی 
هاواڵتیبوون  و  مافی  ئامادەنەبونی  لە  لێو  لێوان 
دادپەروەری  و یەكسانی  و بەشداریكردن، گەشەبكات. 
تەنها ئەگەرێك  وا دەكات دیموكراسی  ئەوەیە  لێرەوە 
بێت لەبەردەستدا، بۆ جێگیركردنی بنەماكانی ڕەفتاری 
بە  دژ  ئەخالقییەكان  بەها  بنەمای  لەسەر  سیاسی 
ئەخالقی توندوتیژی  و دژ بە باڵوبونەوەی شێوازەكانی 
یەكالییكردنەوەی  بۆ  كوشتن،  سوكایەتیپێكردن  و 

ملمالنێی بەرژەوەندییە سیاسییەكان.
ئەوەی وادەكات زیاتر بەدەم ئەم مەسەلەیەوە بڕۆین، 
خێرایی  پەیوەندیكردن  و  ب��واری  شۆڕشی  ئەوەیە 
گۆڕینەوەی زیانیارییەكان، بەشێوەیەكی گشتی خەڵكی 
كارلێكبكەن  و  هەنوكەییەكاندا  ڕوداوە  لەگەڵ  هاندا 
ئاگاداری روداوەكان بن  و هەستی هاریكاری هاوبەش 
دەربارەی بەها مرۆڤایەتییەكان، بە شێوەیەكی بەرچاو 
كە  بوژاندەوە  متمانەیەی  ئەو  ئەمەش  گەشەبكات. 
بۆ  سنورێك  بێتەئاراوە  و  گشتی  ڕۆڵێكی  دەك��رێ 
شێوازە نا ئەخالقییەكان  و دەستبردن بۆ توندوتیژی 
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 و جەنگ دابنێت. لەوانەیە ئەو رۆڵە گشتییە یاسایەكی 
دەزگاكان  كە  بكەوێتەوە  لێ  جیهانی  دادپەروەرانەی 
پشتگیری  كۆمەك  و  گونجاوەكان،  میكانیزمە   و 
بكەن، ئەمەش بۆ سەرخستنی مافەكانی مرۆڤ  و بۆ 
چاودێریكردنی پەیوەندییەكانی نێوان كۆمەاڵنی خەڵك 
ڕێزگرتنی  ئاشتیخوازانە  و  ملمالنێی  بنەمای  لەسەر 

دووالیەنە  و جڵەوكردنی توندوتیژی  و كوشتن.
زەوتكردنی ئازادییەكانی مرۆڤ  و پێشێلكردنی مافەكانی، 
سەرەتایەكی پێویستە بۆ كوشتن  و سڕینەوەی بونیادە 
دامەزراندنی  بەرامبەردا  لە  مرۆییەكان.  ئەخالقییە 
دیموكراسی  بنەمای  لەسەر  كۆمەاڵیەتی  پەیمانێكی 
ئەو  مرۆڤ،  مافەكانی  ڕێزگرتنی  یاسا  و   و سەروەری 
كەشوهەوا نمونەیەیە بۆ بنیادنانی پەیوەندییەكی ڕاست 
 و تەندروست لەنێوان سیاسەت  و ئەخالقدا، كە تێیدا 
هەردووكیان، سیاسەت  و ئەخالق، پەنا بۆ سیستمێكی 
هاوبەش دەبەن كە هەردوكیان لەخۆبگرێت، لەوانەشە 
هەردووكیان تێپەڕێنێت. دەستبەسەراگرتنی دەسەاڵت 
بەرژەوەندی  لەپێناو  بەكارهێنانی  قۆرخكردنی  و   و 
لەسەر  دیاریكرا و  سیاسی  گروپێكی  ی��ان  توێژێك 
بەكارهێنانی  بە  پێویستی  خەڵك،  كۆمەاڵنی  حسابی 
چەوساندنەوە  و ستمگەری  و توندوتیژی هەیە، ئەمەش 
بۆ  لەسەرەوە  سیاسییە  ئیرادەیەكی  سەپاندنی  بۆ 
خوارەوە، گوایە ئەو ئیرادە سیاسییە خێر  و چاكەی 
شێوەیەدا،  لەم  كەشوهەوایەكی  لە  تێدایە.  گشتی 
ناولێنانەكان  سەرجەم  ئەخالقییەكان  و  بەها  هەمو 
هەر  كە  دادەڕێژرێن  جۆرێك  بە  وەسفكردنەكان،   و 
سیستمەی  ئەو  یان  سیستمە  ئەم  بەرهەڵستكارێكی 
بەرژەوەندییەكانی  دژایەتییەكی  ه��ەر  ی��ان  دیكە، 
ڕەها  شەڕێكی  وەك  دیكەیان،  ئەوی  یان  ڕژێمە  ئەم 
وێنادەكرێت  و شایەنی ئەوە نییە بە زیندویی لە ژیاندا 

بمێنێتەوە.
بە مانایەكیتر ستمگەری تەواوی نمونە باشەكان  و تەواوی 
بەها مرۆڤانەییەكان هەڵدەگێڕێتەوە  و ئاوەژویان دەكات، 

ئەمەش بۆ ئەوەیە ئیمتیازات  و بەرژەوەندییەكانی خۆی 
بەردەوامبێت  و دەستكەوتەكانی بپارێزێت  و ئەخالقی 
ملكەچی  و گوێڕایەڵی  و فڕوفێڵ  و دووزمانی گشتگیر 
ئەو  هەموو  پێناوەشدا  لەم  باڵوببێتەوە.  بكرێت  و 
لە دەسەاڵتەكەی  پارێزگاری  ئاراوە كە  دێنێتە  شتانە 
دەكەن  و بەرپەچی ئەو هەڕەشانە دەداتەوە كە گوایە 
ڕوبەڕوی دەبێتەوە. ئەمە وادەكات جڵەوی حوكمڕانی 
بێ ترس  و سڵكردنەوە لە هەر سزا  و لێپرسینەوەیەك 
مرۆڤەكان،  كەرامەتی  ژیان  و  ئیدی  بگرێتەدەست، 

دەبنە شتێكی هەرزان  و بە ئاسانی پێشێلدەكرێن.
لە  لەمەوبەر  س��اڵ  س��ەد  لە  زی��اد  پێش  كەواكبی 
تێكستەی  ئەو  حاڵەتەداوە،  بەو  ئاماژەی  تێكستێكدا 
زیندویەتی  و  ئێستاش  چركەساتەی  ئەم  تا  كەواكبی 
گەرموگوڕی خۆی پاراستووە  و دەڵێ: )ستمگەری كار 
لەسەر شتە خۆڕسك  و سروشتی  و ئەخالقە باشەكان 
دەكات، ئیدی یان نایانهێڵێت یاخود خراپیان دەكات.. 
سەرەوژێر  بەجۆرێك  ئەخالقییەكان  بەها  ستمگەری 
دەكات، ئەوەی داوای حەقی خۆی بكات بەد ئەخالقە، 
ناڕازییە  و  ئەوەی  گوێڕایەڵە.  نەكات  داوای  ئەوەشی 
گلەیی دەكات گەندەڵە، ئەوەی هوشیار  و زرنگە كافرە، 
ئەوەی گێل  و دەبەنگ  و نەفامە ساڵحێكی ڕاستگۆیە. 
دەبێتە  غیرە  خۆتێهەڵقورتاندن،  دەبێتە  ئامۆژگاری 
دوژمنایەتی، شەهامەت دەبێتە لەخۆباییبوون. هەروەها 
دەبێتە  درۆكردن  فڕوفێڵ  و  سیاسەت،  دەبێتە  نیفاق 
لێزانی، نەفسنزمی دەبێتە چاكەكاری، ڕیسوایی دەبێتە 
ڕوخۆشی. ئیدی ستمگەرەكان خۆیان فریودەدەن گوایە 
لە هەمو شتێك دڵنیان  و چیتر هیچ ناڕەزایەتییەك  و 

هیچ ڕەخنەیەك  و هیچ ئابڕوچونێك لە ئارادا نییە(.
فراوانی  لێكدانەوەیەكی  وشانەی سەرەوە،  ئەو  ڕەنگە 
ئەو قسانە بێت كە ئەرستۆ لە كتێبەكەیدا )سیاسەت( 
لەو  باس  كتێبەیدا  لەو  ئەرستۆ  باسیلێوەدەكات. 
ستمگەرانە دەكات كە بەپێی حەز و ویست  و ئەنگێزەكانی 
خۆی، دوور لە یاسا  و بنەماكان حوكمدەكات. حوكمی 
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بەرژەوەندی  چەواشەكاری  و  حوكمی  كەمینەیەك  و 
بە  پەیوەندییەكی  هیچ  نزیك  و  دوور  كە  تایبەتی 

بەرژەوەندییەك لە بەرژەوەندییە گشتییەكانەوە نییە.
بە تەریبی لەگەڵ ئەوەی سەرەوەدا، خراپ نییە باس 
لە موفارەقەیەكی گەورە بكەین لەنێوان ئەوەی  لەسەر 
بەناوبانگەكەی  وتەزا  لەگەڵ  دەگێڕدرێتەوە  هێتلەر 
سەریناكەیدا  لەژێر  هێتلەر  دەگوترێ  تۆڵستۆیدا، 
ئەوەی  مایكافیلی شاردوەتەوە، وەك  كتێبی )میر(ی 
وەسیەتە  لەسەر  خۆشحاڵییەوە  دڵنایی  و  پەڕی  بەو 
بەناوبانگەكەی مایكافیلی بنوێ: )الغایە تبرر الوسیلە( و 
ڕێگا بەخۆی دەدات هەموو جۆرە ئامرازێكی ناشرین  و 
قێزەون بۆ سوكایەتیكردن بە مرۆڤەكان  و ترساندنیان 
دیكتاتۆرەكانی  چیرۆكی  هەمان  ئەمە  بەكاربهێنێ. 
فرانكۆ  و  نمونەی ستالین  و مۆسۆلۆنی  و  لە  دیكەیە 
بەناوبانگەكەیدا  وتە  لە  تۆڵستۆی  كەچی  تر.  ئەوانی 
دەڵێ: )خراپەكاری خراپەكاری ناكوژێت، وەك چۆن 

ئاگر بە ئاگر ناكوژێتەوە(. 
خەباتی  ڕابەرانی  لە  هەندێ  هەڵسوكەوتی  ڕەفتار  و 
غاندی  و  نمونەی  لە  مرۆڤدۆستانە،  ئاشتیخوازانەی 
بە  كە  سەركەوتوبوون  لەوەدا  كینگ،  لۆسەر  مارتن 
دەوڵەمەندی بەها ئەخالقییەكانیان، ویژدانی خەڵكیان 
تواناكانیان  هیمەت  و  وایانلێكردن  بەئاگاهێنایەوە  و 
ستمكاری  چەوساندنەوە  و  زوڵ��م  و  بەرەنگاری  بۆ 
بخەنەگەڕ. هەر ئەمەشە وای لە زۆر كەس كردووە بڵێ 
لە  كە  نەبوایە  گاندی  ئاشتیخوازانەی  شێوازی  ئەگەر 
پێناو ڕزگاری نیشتیمانی گرتیەبەر، ئەوا میللەتی هیند 

نەدەبووە خاوەنی واڵتێكی دیموكراسی ڕزگاركراو.
یەكێتی  نمونەی  هەرەسهێنانی  نزیكدا  ڕابردویەكی  لە 
پاشكۆیەتی  ڕۆڵ��ی  بەرتەسكبونەوەی  سۆڤیەت  و 
دیموكراسی  و  فیكری  باڵوبونەوەی  ئایدۆلۆژی  و 
هۆی  بوونە  م��رۆڤ،  مافەكانی  ئ��ازادی  و  بەهاكانی 
هەستێك  گشتی،  مرۆڤانەی  هەستێكی  گەشەكردنی 
سیاسی  ملمالنێی  شێوازەكانی  دادگایی  دەكات  حەز 

پێناو  لە  چیتر  بكات.  ئەخالقییەكانی  پێودانگە   و 
بەدەستهێنانی  پێناو  لە  یان  ئامانجێك  بەدیهێنانی 
مەبەست  و مەرامێكی سیاسی، پەنابردن بۆ ئامرازگەلێك 
كە مرۆڤانە نییە یان نا دیموكراسییە، قبوڵ ناكرێت. 
پێكهێنانی  یان  دروستكردن  یارمەتی  مەسەلەیە  ئەم 
هەڵوێستێك  دا،  كاریگەری  جیهانی  هەڵوێستێكی 
توندوتیژی ڕەتدەكاتەوە  و ژیانی مرۆڤ  و ئازادییەكانی 

لە چەقی هەموو بایەخدانەكاندا دادەنێت.
بە  ئەوەی  پێش  شارستانییە،  هۆشیارییە  ئەم  بەاڵم 
كوشندەی  زەبرێكی  جێگیرببێت،  پێبگات  و  تەواوی 
ل��ەوەدا  هێز  توندوتیژی  و  عەقڵیەتی  ب��ەرك��ەوت، 
مرۆڤایەتی  دیكە  جارێكی  توانی  كە  سەركەوتوبوو 
ئازارەكەی بكاتەوە، پەلكێشی  پەلكێشی ڕابردووە پڕ 
بیباتەوە  كوشتن،  جەنگ  و  پڕ  ئەخالقی  بۆ  بكاتەوە 
الیەنەكان  سەرجەم  بە  ڕێگە  كەشوهەوایەی  ئەو  بۆ 
یەكتر  دژی  لە  تاوانكاری  شێوازەكانی  هەموو  دەكات 
كە  بااڵدەستكرا  لۆژیكە  ئەو  سەرلەنوێ  بەكاربهێنن. 
دەڵێ لەناوبردنی خراپەكاری )الشر(-هەر الیەنێك ئەوی 
دیكە بە خراپەكار ناودەبات- نایەتەدی تەنها لە ڕێگەی 
بەكارهێنانی هێز  و توندوتیژی  و بە هەمان شێوازەكانی 
خودی خراپەكاری نەبێت. هەر پراكتیككردنێك چەند 
نا ئەخالقی  و قێزەون  و نەگریس بێت، رێگا پێدراوە، 
مادام سەركەوتن بەدیدێنێت. ئەوەی جیهان دەریخست، 
وەك ئەوە وایە جیهان گەڕابێتەوە بۆ خاڵی سفر  و بۆ 
وەك  دەردەكەوێت  وا  مەسەلەكە  جەنگەڵ،  یاساكانی 
ئەوەی ڕزگاربوون لەو نەفرەتە ئەبەدییە مەحاڵ بێت 
كە ئەخالق لە سیاسەت جیادەكاتەوە  و ڕێگە بەمەی 
ویژدانێك  ئەخالقێك  و  هیچ  پابەندی  دەدات  دواییانە 

نەبێت.
ئەو  بەوەبێت  باوەڕی  گروپەكان،  لە  گروپێك  ڕەنگە 
ئامرازانەی خەبات  و تێكۆشان كە دژ بە دوژمنەكەی 
زاڵم  خوێڕێژ  و  پێیوایە  دوژمنێك  بەكاریاندەهێنێت، 
لەمڕۆدا  بەاڵم  خۆیەتی.  ڕەوای  مافێكی  ستمگەرە،   و 
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زوڵ��م  و  نەهێشتنی  ئامانجی  گەرچی  مەسەلەكە 
ببێ  نابێت  بێت،  مافەكان  زامنكردنی  چەوسانەوە  و 
بە مەسەلەی تۆڵەكردنەوە یان پەرچەكردار یان ببێت 
ئاینێك،  یان  گروپێك  بە  تایبەت  مەسەلەیەكی  بە 
ئەخالقییە  بنەما  بە  پشت  مەسەلەكە  دەبێت  بەڵكو 
پابەندبوون  كە  ببەستێت  گشتییەكان  مرۆڤانەییە 
پێیانەوە، لە بەرژەوەندی ئەوانەیە زوڵمیان لێكراوە  و 
چەوسێنراونەتەوە، لە بەرژەوەندی هەموو مرۆڤایەتیە 
قەدەری  ئەوە  لەوانەیە  مافەكانیان.  بەدیهێنانی  بۆ 
ئەو  پابەندی  كە  دواكەوتوبێت  الواز  و  میللەتانی 
ئازادیدا  ڕزگاری  و  پێناو  لە  ئەخالقییانەبن  و  بنەما 
پەنا بۆ شێوازە ڕاست  و دروستەكان ببەن كە لەگەڵ 
ئەوەیە  بۆ  ئەمەش  یەكدەگرێتەوە.  ئامانجەكانیاندا 
یەكەمجار ئینسانیبوونی خۆی بباتەوە  و بەشێوەیەكی 
جەنگە  دوات��ر  تا  بكات،  توندوتۆڵ  ماڵەكەی  باش 
سیاسییەكەی بباتەوە، جەنگێك لە دژی دوژمنێك كە 
پڕچەك  خۆی  چەك  جۆرەكانی  باشترین  بە  زۆرجار 
بڵند  بەرز  و  چەند  ئامانجێك  هیچ  كەواتە  ك��ردووە. 
لە  مرۆڤ  مافەكانی  سەرە وەی  ناچێتە  پیرۆزبێت،   و 

یەكسانی لە ژیاندا و لە ئازادی  و لە كەرامەتدا.

لە  تێكۆشان  خەبات  و  ئامرازەكانی  هەڵەیە  لێرەوە 
بەها ئەخالقییەكانی خاڵیبكەینەوە  و تەنها بە پێوانەی 
چینایەتیەكان  یان  نیشتیمانیەكان  بەرژەوەندییە 
ئەو  ئەگەرچی  بیپێوین،  تەسكەكان  خێڵەكییە  یاخود 
بەرژەوەندیانە بەرژەوەندی زۆر ڕەوا  و دادپەروەرانەش 
پێكەوە  ئەڵقەی  دوو  ئامانجەكان  ئامرازەكان  و  بێت. 
دیكەیانە.  ئەوی  مەرجی  یەكێكیان  هەر  بەستراون  و 
بە  پێویستی  دادپ��ەروەران��ە،  ئامانجێكی  بەدیهێنانی 
خزمەت  كە  دروستە  ڕاست  و  ئامرازێكی  هەڵبژاردنی 
بەدەر  گونجاوە.  لەگەڵیدا  دەك��ات  و  ئامانجەكە  بە 
كە  دەكەونەوە  بەشێوەیەك  مەسەلەكان  ئەوا  لەوە، 
ئامانجەكە دەشێوێنرێت  و دواجار بە شكستی خاوەن 
ئەو  ئەوە  بۆ  بەڵگەش  پێدێت.  كۆتایی  ئامانجەكان 
هەرسهێنان  و شكستە مەترسیدارانەیە كە لە زیاد لە 
ڕێگەی  لە  دەیانەوێ  واڵتانە  ئەو  دەبینرێت،  واڵتێكدا 
بە  بگەن  تیرۆرەوە،  سەركوتكردن  و  بە  پشتبەستن 

ئازادی  و پرۆسەی بونیاتنانەوە.
تێكۆشان،  خەبات  و  ئامرازەكانی  مانایەكیتر  بە 
جیهانی  لە  ئەخالقییە،  بەهایەكی  خۆیدا  لە  خۆی 
بەها  هەڵگرانی  بچوكەكە،  گوندە  جیهانی  ئەمڕۆدا، 



104

سەركەوتنیان  زۆری  دەرفەتێكی  مرۆڤایەتیەكان، 
ملكەچی  بكەن  ناچار  دوژم��ن  تا  لەبەردەستدایە، 
وایلێبكەن  ببێت  و  یاساكان  ئەخالق  و  بنەماكانی 
كوشتن  ئامرازەكانی  بەكارهێنانی  بەر  نەباتە  پەنا 
بخاتەالوە.  وێرانكردن  توندوتیژی  و  شێوازەكانی   و 
ئەوەیە  بیكەن،  پێویستە  ئازادیخوازان  لەسەر  ئەوەی 
لە  جەنگەكە  تاكو  زیاتربێت،  بەرخودانیان  سەبر  و 
مەیدانی ئەخالقیدا ببنەوە. ئەو سەبر  و بەرخودانەیان 
ئامرازە  شێوەكانی  شێواز  و  هەموو  بە  ببەستنەوە 
دیموكراسییەكانی خەبات  و تێكۆشان، وەك ڕێگایەكی 
سەرەكی بۆ دەرخستنی ئیرادەی گەل  و پێداگیرییان 
چەوساندنەوە  و  زوڵ��م  و  بەرەنگاربونەوەی  لەسەر 

ستەمگەری.
هیومانیستی  و  ئەخالقی  و  دەستكەوتە  ئەو  لێرەدا 
بەرد  ڕاپەڕینی  كە  بیردێتەوە  سیاسیانەمان  پاشان 
بۆ  ئەمەش  هێنایانەدی.  بەرخودانیان  بە  و  سەبر  بە 
پێیانوایە  كە  بداتەوە  ئەوانە  هەموو  وەاڵمی  ئەوەی 
ئەم شێوازە لە خەبات  و تێكۆشان، بەفیڕۆدانی كات 
ملكەچكردن  و  بۆ  بانگەشەیەكە  یان  قوربانییەكانە   و 
سیاسیدا  ملمالنێی  لە  كۆمەڵگاكانمان  تەسلیمبوون. 
ئەو  لۆژیكی  كە  بوون  تایبەت  لۆژیكێكی  گیرۆدەی 
كەسانەیە خۆیان بە وەصی بەسەر خەڵك  و نیشتیماندا 
كێبڕكێیەكی  لۆژیكەكەشیان  جەوهەری  دادەن��ێ��ن. 
كەسەكان  باشترین  هەڵبژاردنی  بۆ  نییە  تەندروست 
ئەوە  بۆ  هەروەها  كۆمەڵگادا،  بەڕێوەبردنی  لەپێناو 
هەموو  بەرژەوەندی  لە  تەواوەتی  گوزارشتێكی  نییە 
چین  و توێژ  و پێكهاتە جیاواز جیاوازەكانی كۆمەڵگا 
بكات، بەڵكو لۆژیكەكەیان بۆ سەپاندی پرنسیپی هێز 

 و كەڵەگایی  و ئامرازەكانی سەركوتكردن  و تیرۆرە. تا 
وایلێهاتووە هاوكێشەی باو لە پیادەكردنی سیاسەتدا، 
بریتییە لە پەنابردن بۆ چارەسەری ئەمنی  و پێكدادان 
لەكاتی بوونی هەر حاڵەتێكی جیاوازی  و ناكۆكی لەگەڵ 
كەسێك یان گروپێك لە گروپەكاندا  و نە هێشتی ڕۆڵی 
ئەو كەسە لە ڕێگەی درۆودەلەسە  و سوكایەتیپێكردن 
زیندانیكردنەوە،  سەركوتكردن  و  ڕێگەی  لە  یاخود 
تەنانەت لە ڕێگەی دەركردن  و سڕینەوەی  و هەندێجار 

كوشتنی.
گەشەكردنی  بە  ئاماژە  هەیە  مژدە  هەندێ  هەرچەند 
باو،  لۆژیكی  بە  دژ  دەك��ات  دەستەجەمی  ڕۆحێكی 
هەروەها ئاماژە بە دەركەوتنی هەندێ پێودانگی تازە 
دەكات كە نەمانی ئەخالق لە سیاسەت  و شێوازەكانی 
سەركوتكردن  و سڕینەوە ڕیسوادەكات. لە بەڕێوەبردنی 
بەها  بە  پابەندبوون  هانی  جیاوازییەكاندا،  ناكۆكی  و 
بەكارهێنانی  دی  و  ئ��ەوی  ڕێزگرتنی  مرۆییەكان  و 
ئامرازەكانی گوزارشتكردنی ئاشتیخوازانە  و مەدەنیانە 
دەدا. كەچی لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە هێشتا پێویستمان 
هەیە،  گ��ەورە  ڕۆشنبیری  سیاسی و  پرۆسەیەكی  بە 
ژی��ان  و  ب��ەرژەوەن��دی  بۆ  ت��ازە  ئاسۆی  پرۆسەیەك 
بەرژەوەندییە  لوتبەرزی  لەبەرامبەر  مرۆڤ،  مافەكانی 
تەسكەكان  و حەماقەتی هێزدا بكاتەوە. پرۆسەیەك كار 
بۆ كردنەوەی پرۆژەیەكی ڕێنیسانسی تازە بكات تێیدا 
جێگای جیاكردنەوەی سیاسەت لە ئەخالق نەبێتەوە. 
عەرەبییەكانمان  كۆمەڵگا  زەحمەتە  پرۆسەیە  ئەو  بێ 

لەو حاڵەتە خراپە دەربێنین كە پێیگەیشتوون.

سەرچاوە: االوان، 23 تەموز، 2011
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قۆناغە سەرەتاییەکانی
ئەخالقی سەردەمی نوێ
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پێدەچێت باشترین سەردەمانی دەرکەوتن و گەشەی 
گۆڕانکارییە  بووبێت  سەردەمانە  ئەو  فەلسەفە، 
ڕوودان،  دەهاتنە  بەخێرایی  تێیدا  کۆمەاڵیەتییەکان 
پێویستیی  و  دادەڕوخ���ێ  کولتوور  فیکریی  بینای 
پێداچوونەوە بە چەمک و پرەنسیپە بنەڕەتییەکان و 
پێوەری بەهاکان هەستی پێدەکرێ. سەدەی شازدە و 
حەڤدە کە سەردەمی هەرەسهێنانی فیۆدالیزمی سەدە 
ناوەڕاستییەکانە و بە ئازادیی پیشەسازیی سەردەمی 
نوێ گەشتە کۆتایی، چەشنی سەدەی چوار و پێنجی 
لە  بوو،  فەلسەفی  هەڵچوونی  خولی  زایین،  پێش 
و  بیر  نەمانی  بینەری  پێشوو  سەدەی  هەردوویاندا 
باوەڕی سوننەتییە و سەدەی دوایی، کات و ساتی 
بونیاندنانەوە و نۆژەنکردنەوەی ڕێک و بە دەستوورە. 
بینینەوەی  پیشەسازی،  و  ب��ازرگ��ان��ی  گ��ەش��ەی 
کۆمەاڵیەتی  چاکسازیی  ت��ازە،  شوێنی  و  ناوچە 
گالیلەیی  و  کۆپرنیکی  شۆڕشی  )ڕیفۆرماسیۆن(، 
بەهێزی  دەسەاڵتی  و سەرهەڵدانی  زانست  بواری  لە 
بۆ  نوێن  پرەنسیپی  کۆمەڵێک  خوازیاری  دنیایی، 

قۆناغە سەرەتاییەکانی
ئەخالقی سەردەمی نوێ

نووسینی: ڕازێل ئابیلسۆن
و. لە ئینگلیزییە چنوور فەتحی
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ئاکاری تاکەکەسی و ڕێکخستنی کۆمەاڵیەتی. سەدەی 
شازدەهەم )فرانسیس بەیکن( لۆژیک و مێتۆدولۆژیای 
تێکشکاند.  ناوەڕاستییەکانی  سەدە  ئێسکۆالستیکی 
کە  هاوکات  )کالڤین(  و  )لۆتەر(  )ئیراسمووس(، 
ئەخالق  و  ئایین  نێوان  پەیوەندیی  دەدا  هەوڵیان 
قایمتر بکەن، بونیادی ماسوولکەی یاسا شەرعییەکانی 
وەستاو لەسەر شەرعییەتی ئەخالقیی کڵێسەی سەدە 
نەمان دەبرد. )ماکیاڤیلی(  بەرەو  ناوەڕاستییەکانیان 
سیاسەتی  زانستی  و  ئایینی  ئەخالقی  نێوان  پردی 
بونیادنانەوەی  ئەرکی  حەڤدەهەم  سەدەی  داڕم��ان. 
الیبنیتز،  هۆبز،  دیکارت،  سەرشانی  کەوتە  فەلسەفە 

سپینۆزا و لۆک.
هۆبز

دەستپێدەکات.  هۆبزەوە  بە  نوێ  ئەخالقیی  تیۆریی 
ملمالنێی  ک��ەوت��ب��ووە  گالیلۆیی،  سروشتناسیی 
بەهای  و  گەاڵڵە  و  ئاکام  سوننەتییەکانی  چەمکە 
کڵێسەوە  دەسەاڵتی  لەالیەن  کە  بەرهەست  جیهانی 
پشتیوانی دەکرا. ئەم زانستە تازەیە دوودڵیی خۆی 

گریمانە  و  دەردەب��ڕی  سروشت  یاسای  بە  بەرامبەر 
بە  الهووتی  )ئەنترۆپۆمۆرفیک(  تەوەرەکانی  مرۆڤ 
فرمانە  نوێی  پێوەری  وەردەگ��رت.  بێبایەخ  و  پووچ 
ئەخالقییەکان، لەباتی ئەوەی بە پێی گەاڵڵەی جیهانی 
دەربڕی  کە  پیرۆز  کتێبی  ناوەڕۆکی  یان  و  سروشتی 
ئیرادەی خواوەندە، بە پشتبەستن بە مرۆڤ خۆیەوە 
سروشتیی  بونیادی  لە  یان  بنەڕەتەکەی  کە  ڕۆن��را، 
ئەودایە و یاخود لە ڕێککەوتن لەگەڵ هاوڕەگەزەکان 
سیاسییانەی  و  کۆمەاڵیەتی  دامەزراوە  لەو  یانیش  و 
خۆی بەدیهێناون. بەم چەشنە فەلسەفەی ئەخالقیی 
زینەگەرایی  و  کولتووری  ڕێژەگەرایی  سروشتگەرایی 

هاوکات و لەیەک پشت لەدایک بوون.
هۆبز کە سەروبەندی جەنگی نیشتیمانی و نێونەتەوەیی 
لەدایک ببوو، پاراستنی ژیان بە ئامانجێکی بەرز و بااڵ 
بەرگری  و  دادەنێ  مرۆییەکان  کردە  دوامەبەستی  و 
ئەخالقی  سیستمی  بناغەی  بەردی  دەکاتە  خود  لە 
لۆیاتان.  واتە  خۆی  گ��ەورەی  بەرهەمی  سیاسیی  و 
کە  بەوەی  بڕوای  و  گالیلۆ  فیزیکی  بۆ  ئەو  هۆگریی 

ڕای هۆبز سەبارەت بە مەیل و 
ئیرادە ڕێگەیەکە بۆ ڕەخساندنی 
پەیوەندی نێوان ڕێنوێنییە 
عەقڵییەکان و یاسا سروشتییەکان. 
ئەو خێر وەکوو )شتی دڵخواز( 
پێناسە دەکات و خواست یان 
مەیل وەکوو جوواڵن بەرەو 
ئەو شتەی دەرەنجامی ڕەوتی 
ئاناتۆمیکاڵ یان هەوڵ و کارەکانی 
جەستەیە پێناسە دەکات
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ئەم  بەپێی  دەتوانن  مەعریفە  بوارەکانی  سەرجەم 
میتۆدی  پەیڕەویکردنی  دابڕێژن )بە  زانستە گشتییە 
ئەو  گەیاندبێتیە  ڕەنگە  ئۆقلیدۆسی(  هەندەسەی 
قەناعەتەی کە دەستڕاگەیشتن بە یاسای بەرگری لە 
خود لە بایۆلۆژیا لە یاسای ئینرسی دەکات لە فیزیکی 
لە  پێکهاتوو  ئامێرێکی  وەکوو  مرۆڤی  هۆبز  گالیلۆدا. 
بەش و پاژی زۆر و لە حاڵی جووڵەدا وێنا دەکرد و 
لە  یاسای بەرگری  لە  یاسا ئەخالقییەکان  هەوڵیدەدا 
خود هەڵێنجێنێ. بەهەرحاڵ هۆبز ئەم یاسای بە دوو 
بنچینەی  لە  بریتییە  یەکەمیان  کە  داڕشتووە،  شێوە 
زانستی ئەخالق و دووهەمیان لە ڕاستیدا ڕەتکردنەوەی 

زانستی ئەخالقە.
بە بڕوای هۆبز یاسای بەرگری لە زات، خۆی لە خەبتین 
و  دام��ەزراوە  ڕیگەی  لە  کۆمەاڵیەتی  دەستووری  بۆ 
بەم  بەرامبەر  یان  و  خوازانەکان  ئاشتی  چالۆکیە 
ڕەوشتەش لە دۆخی گرژی و القەبەرانەدا کە دەبێتە 
سەپاندنی هێزی تاک بەسەر هاوڕەگەزەکانیدا، نیشان 
بنەڕەتیی  و  یەکەم  پرەنسیپی  ئەو  کەوابوو  دەدات. 
یاسای  یەکەم  ک��رد:  ئاراستە  بەشدا  دوو  لە  خۆی 
تا  هەر کەس  کە )دەبێ  ناوەرۆکەوە  بەم  سروشت  

بۆ  ئارادایە، هەوڵی  لە  ئاشتی  بۆ  هیوا  ئاستەی  ئەو 
یان  سروشت  ڕاستیی  دووهەم:  تێبکۆشێ(.  و  بدات 
نەیتوانی  کەسێک  )ئەگەر  واتە  سروشتی(  )مافی 
و  ک��ەرەس��ە  تێکڕای  دەب��ێ  بخات  دەس��ت  ئاشتی 
پێداویستییەکانی جەنگ بەکار بهێنێ(. بەاڵم ئەوەی 
کە دەبێ کام یەک لەم دوو شێوازە لە بەرگری لە زات 
بڕوای هۆبز دەگەڕێتەوە بۆ  لێوەرگیرێت بە  کەڵکیان 
-دامەزراودا  باش  کۆمەڵگایەکی  لە  مرۆڤ  کە  ئەوەی 
بژی یان لە دۆخی سروشتیدا. کە لە حاڵەتی دووهەمدا 
بۆی نیە چاوەڕوانیی هاوکاریی هاوڕەگەزەکانی بکات. 
کەواتە چەمکی یاسای ئەخالقی لە ڕێککەوتن و بەڵێن 
و بەرپرسیارێتییە کۆمەاڵیەتییەکاندا دێتە بەرکار. لە 
دۆخی سروشتیدا مرۆڤ مافی خۆیەتی هێزی بەسەر 

چ کارێکدا دەشکێتەوە ئەوە بکات.
یاسایەکی  وەکوو  خۆی  سروشتیی  یاسای  لە  هۆبز 
دەردەهاوێژێ  دیکە  الوەکیی  ڕێسای  چەن  بنەڕەتی، 
کە کەرەسەکانی پێکهاتن و بەردەوامیی کۆمەڵگایەکی 
ئاشتیخواز دەستەبەر دەکەن. یەکەم کەرەسە بریتییە 
پاراستنی  بە  تاکەکان  ڕازیبوونی  و  ڕێککەوتن  لە 
و  ماف  تێیدا  کە  کۆمەاڵیەتی  )پەیمان(ی  گرێبەست 

ماکیاڤیلی
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دەسپێردرێت  بااڵتر  هێزێکی  بە  تاکەکان  دەسەاڵتی 
تاکەکان  هێمنی  و  ئاسایش  ئەنجام  سپاردنە  ئەم  و 
لەوەی  بریتییە  دەوڵ��ەت  کەواتە  دەک��ات.  گەرەنتی 
خۆیان  دەستی  بە  خۆیان  کۆمەڵگا  ئەندامانی  کە 
و  ئاشتی  تاکوو  بکەن  ساز  دەستکرد  لۆیاتانێکی 
پێیان  هاواڵتیان  دەس��ەاڵت��ەی  ئ��ەو  بەهۆی  هێمنی 
داوە، دابین بکات. کە یەکجار ئاشتی و ئۆقرەییەکی 
زاڵێتییەوە  یان  گرێبەست  ڕێگەی  لە  وەها  گشتیی 
ئەخالقییەکانی  ڕێسا  کێشا،  واڵتەکەدا  بەسەر  باڵی 
دێنە  دەروونناسیدا،  لە  هۆبز  تیۆریی  بەپێی  دی، 
وەک  چاکەی  کۆمەڵێک  ئ��ەوەی  بۆ  هۆبز  ب��ەرک��ار. 
سازگاری و ڕێککەوتن، سوپاس و پێزانین، میانڕەوی، 
بەخشندەیی، گوێڕایەڵی و ڕێزگرتن لە مافی یەکسان 
ئیرەیی  وەک  خراپەکارییەکانی  جێگەی  هەمووان  بۆ 
دەستدرێژی  و  لووتبەرزی  و  فیز  بەدگومانی،  بردن، 
گەرەنتیکەری  وەکوو  سروشتییەکان  یاسا  بگرنەوە، 

دەستووری کۆمەاڵیەتی دەستنیشان دەکات.
)یاساکانی  زاراوەی  ئەخالقیەکان:  یاسا  و  عەقڵ 
لە چەمکی سەدە  دەبێ  هۆبز  سروشت(ی سەردەمی 
بەرپەرچی  هۆبز  کە  سروشتی(  )یاسای  ناوەڕاستیی 
دەدایەوە، بە توندی جیا بکرێتەوە. بە ڕای هۆبز چ 
سیستمێکی ئەخالقی لە جیهاندا بوونی نیە و وەکیتر 
و  دادوەری  سروشتیی  هاندەرێکی  چ  خاوەنی  مرۆڤ 
چەشنی  مرۆڤ  و  نیە  بوونی  دیترانەوە  پەرۆشی  بە 
چەندین  لە  پێکهاتوو  ئامێرێکە  بوونەوەران  دیکەی 
کەرەسەکان  فیزیکیی  یاسای  بەپێی  کە  پاژ  و  بەش 
ڕووگە  و  بەریەککەوتندان  و  جووڵە  لە  ب���ەردەوام 
بوونی  لەپێش  بە  تەنیا  جوواڵنەش  ئەم  خێرایی  و 
مرۆڤدا  لە  عەقڵ  کەواتە  دەک��رێ.  دی��اری  هێزەکان 
ئەرکێکی پێسپێردراوە. یاسا ئەخالقییەکان بەرهەمی 
عەقڵن و مرۆڤ بەهۆیانەوە لە ئەنجامدانی ئەو کارانەی 
زەرەر و زیانی بۆ ژیانی خۆی هەیە و یان هەڕەشەی 
لەناوچوون لە کەرەسەکانی پاراستنی ژیانی دەکات، 

ماشێنیی  زیندەوەرناسیی  لە  هۆبز  دەخرێنەوە.  دوور 
خۆیدا، عەقڵ وەکوو ڕەوتی میکانیکیی مێشک پێناسە 
دەکات کە بریتییە لە پچڕان و پەیوەست بوون یان 
و  نوێنەری شتەکان  بەشانەی  ئەو  دابڕانی  و  گرێدان 
مەعریفە  پڕۆسێسەکانی  شیوە،  بەم  چۆنێتییەکانن. 
جۆرێکی تایبەتن لە پڕۆسێسە فیزیکییەکان و لە ژێر 
کاریگەریی هەمان ئەو یاسایانەشدان. بەاڵم لەم ڕوانینە 
میکانیکییەدا بۆ مرۆڤ هۆبز ناتوانێ )یان گران بتوانێ( 
تێبینی بۆ ئەو تایبەتمەندییە دەستوورییانە بێنێتەوە 
جیا  سروشتییەکان  یاسا  لە  ئەخالقییەکان  یاسا  کە 
دەکاتەوە. ئەو لە سەرتاسەری باسەکەیدا، لە نێوان 
کە  زانستی سروشتی  لقێکی  وەکوو  ئەخالق  چەمکی 
چەمکی  و  دەکات  وەسف  مرۆڤ  میکانیکیی  ئاکاری 
لەسەر  عەقاڵنی  ڕای  وەکوو  ئەخالق  پڕاوپڕ جیاوازی 
ئەوەی کە مرۆڤ چۆناوچۆن لەگەڵ دیتران هەڵس و 
کەوت بکات کە وشیارانە بەر بە هاندەری دڕندەیی و 
بە گومانە. هەردوو  و  بگرێت، دوودڵ  بردنەکان  القە 
لەنێوان  سروشت  و  عەقڵ  نێوان  ملمالنێی  ڕەهەندی 
هۆبزدا  ئەندێشەکانی  لە  سوفستەکان،  و  ئەفالتوون 
بەدیدەکرێ و ئەویش شەرعییەتی کۆمەاڵیەتی و هەم 
عەقڵی ژیر و دووربین وەکوو سەرچاوەی پێویستییە 
ئەخالقییەکان ناو دەبات. چاکەی ئەخالقی بریتییە لە 
پێڕەوی کردن لە عورف و یاسا، بەرامبەر بە القەبردنە 
سروشتییەکان کە مرۆڤ بۆ مانەوە لە دۆخی سروشتی 
بە  یاساکان  و  عورف  بەدیهێنانی  و  دامەزراندن  بۆ 

دەستەوە دەدەن.
مەیل و ئیرادە: ڕای هۆبز سەبارەت بە مەیل و ئیرادە 
ڕێگەیەکە بۆ ڕەخساندنی پەیوەندی نێوان ڕێنوێنییە 
ئەو خێر وەکوو  یاسا سروشتییەکان.  و  عەقڵییەکان 
یان  خواست  و  دەک��ات  پێناسە  دڵ��خ��واز(  )شتی 
دەرەنجامی  شتەی  ئەو  بەرەو  جوواڵن  وەکوو  مەیل 
ئاناتۆمیکاڵ یان هەوڵ و کارەکانی جەستەیە  ڕەوتی 
پێناسە دەکات. کاری عەقاڵنی پێویستی بە ئیختیار 
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بە خواستە  دژ  کارەکان  ئەنجامدانی  بۆ  ئازادیی  یان 
ڕامان  یان  عەقاڵنێتی  چونکوو  نیە،  جەستەییەکان 
سیستەمی  ناوینی  پرۆسێسی  تاقە  هەڵسانگاندن 
دەماریی سەرەکین. ئیرادە هێزێکی بان سروشتی بۆ 
جڵەوکردنی خواست و مەیلەکان نییە بەڵکوو تەنیا دوا 
قۆناغی هەڵسەنگاندنە کە دەبێتە هۆی ڕوودانی کارە 
ئاشکرا و لە ڕووەکان و کەوابوو ڕەوتێکی دەمارییە کە 
لەژێر ڕکێفی یاسا سروشتییەکاندایە. الی هۆبز ئازادیی 
ئیرادە لە کاریگەریی هۆکار و هۆکردەیی، تێکەڵێکی 
نەبوونی  لە  بریتییە  ئازادیی  لە چەمکەکان.  بێمانایە 
تاک  ئەوە  ئیرادەدا.  بەردەم  لە  دەرەکی  بەربەستی 
خۆیەتی کە ئازاد یان نائازادە نەک ئیرادەکەی. چونکە 
ئازادیی کەسەکان بریتیە لە دیاریکردنی کارە ئاشکرا و 
لە ڕووەکانی لەالیەن ئیرادەوە نەک )لەالیەن( هۆکاری 
میکانیکییە  شرۆڤە  ئەم  بۆیە،  هەر  دەرەکییەوە. 
ئەودا  زەینگەرایانەی  شرۆڤە  ئەو  لەگەڵ  ئیرادە،  لە 
)هۆبز( لەمەڕ یاسای مەدەنی، کە هێزی ناچارکەری 
خۆی بەهۆی ئیرادەی سەپێنراوی هێزی بااڵتر )حاکم( 
وەردەگرێ. دژوار دەکەوێتەوە، شرۆڤەیەک کە گرژ لە 
بە  سەبارەت  ئاوگۆستینیەکان  و  ئەرستۆیی  چەمکە 

ئیرادە وەکوو )هۆی یەکەم( نزیکی دەکاتەوە.
هۆبز  ڕامانی  ناسروشتگەرایی:  و  سروشتگەرایی 
بۆ  هۆبز  گرنگە.  ئێجگار  نوێدا  ئەخالقی  تیۆریی  لە 
ئاستەنگییەکانی  لە  ئەخالق  زانستی  ڕزگارکردنی 
سروشت،  لەمەڕ  مرۆڤخوازانەی  ڕوانگەی  و  الهووتی 
بووە هۆی ئەوەی فەلسەفە ئاوڕ لەو بابەتانە بداتەوە 
لە  سووفستەکاندا  و  س��وک��رات  س��ەردەم��ی  لە  کە 
ئەو  دەبوو  هەزار ساڵێک  و  لەگەڵیاندا  بوو  ملمالنیدا 
برەو و ڕواڵەتەی پێشووی نەمابوو. ئەو هاوکات ئاستی 
پلە  بەرزترین  ئەخالقییەکانی گەیاندە  دەرکیی پرسە 
چونکە هەم سوودی لەو باوەڕەی مەسیحییەت دەبینی 
ناچارکەریان  هێزێکی  ئەخالقییەکان  پرەنسیپە  کە 
هەیە و هەم چاکسازیی مێتۆد مەندی زانستیی بەیکین 

و گالیلۆ و دیکارت.
   ئەگەر دەبوو زانستی ئەخالق بکریتە پەیکەرێک لە 
مەعریفەی دڵنیا، پێویست بوو پشت بە یاسا عەینییە 
دەروونناسینەکان و بایۆلۆژیا ببەستێت نەک بە نەریت 
لەالیەکی  ئایینی)کڵێسە(.  شەرعییەتی  و  هەست  و 
زانستیی  وەسفی  و  سروشت  ئەگەر  دیکەشەوە، 
دەبێ  بێت،  بێالیەن  ئەخالقییەوە  ڕووی  لە  سروشت 
ئەخالق بەرامبەر بە زانست و دوور لە هاوئاسۆیەتی 
زانستی  شێوەی  بە  ڕێک  دابنرێت.  سروشت  لەگەڵ 
لەگەڵ  هاوئاسۆیەتی  لە  دوور  دەب��ێ  کە  سروشتی 
پێویستە  ڕووەوە  ل��ەم  بێت.  ئەخالقییەکان  بەها 
و  زەینی  شرۆڤەی  وەکوو  ئەخالقییەکان  پرەنسیپە 
نەک  وەربگیرێت  خواستەکان(  و  )س��ۆزداری  مەیل 
وەکوو یاسای توێژینەوەی عەینی. ئەم بەراوردکارییە 
فەلسەفە  ب��ە  تەنگی  هەنووکە  ت��اک��وو  دووالی��ەن��ە 
بکات  چارەسەری  نەیتوانی  هۆبز  ئەگەر  هەڵچنیوە. 
و لەنێوی ببات النیکەم وانەبوو کە بەردەوام بکەوێتە 
کاریگەریی  کەمێک  بەلکوو  یەکێکیانەوە  تەڵەی 

هەردووالی لەسەر بوو.

شهوودگەرایانی سەرەتایی 
ئەو کاردانەوەی دژ بە گەڕانەوەی هۆبز بۆ عەینییەتی 
بڕیار و حوکمە ئەخالقییەکان هاتە ئارا کاردانەوەیەکی 
و  ئەخالقی  یاسای  تیۆریی  بوو.  کتوپڕ  و  بێناوکۆ 
تیگەیشتنی بۆ سروشت وەکوو سیستەمێکی ئەخالقی 
توێژەری  کۆمەڵێک  لەالیەن  ت��ازەدا،  فۆڕمێکی  لە 
بەنێوی  کۆمەڵە  ئەم  لێکرا.  پشتیوانی  کامبریجیەوە 
کە  دەرکردبوو  نێویان  کامبریجەوە  ئەفالتوونیانی 
گرنگترینیان ڕاڵف کۆدوێرس و هێنری مۆر بوون. ئەمان 
الیان وابوو پرەنسیپی ئەخالقیی کۆمەڵێک حەقیقەتی 
ڕوون و ڕاشکاوە و هێندەی یاساکانی بیرکاری دڵنیا 
هەموو  هەوڵیدا  کامبیرالند  ڕیچارد  جێمتمانەن.  و 
لە یاسایەکی سادەی  پرەنسیپە ئەخالقییەکان پێکڕا 



111

سیاسەت و ئەخالق70

ئەخالقی  بناغەی  بە  بوو  دوات��ر  کە  سروشتییەوە، 
هەر  دەڵێ:  یاسایە  ئەو  هەڵێنجێنێ،  سوودگەرایی، 
بپارێزێ.  گشتی  چاکەی  و  خێر  دەبێ  کردەوەیەک 
نیکۆال مالبرانش ئەخالقی دیکارتی وەکوو سیستەمی 
ئاۆگۆستینی  چێژی  و  تام  بەاڵم  پەرەپێدا  هەڵینجان 
گۆڕانی  ده سه اڵتی  خاوه نی  به   خودای  و  پێبه خشی 
مه عریفه ی حه قیقه ته  ئه خالقییه کان بۆ کرده وه  ده زانێ. 
مالبرانش تێگه یشت که  شوبهاندنی ئه خالق به  بیرکاری 
ناتوانێ پێوه ندی نێوان ئه خالق و کرده وه کان شرۆڤه  
بکات که وابوو ئه م بۆشاییه ی به  بڕوا به  )ڕه سه نێتیی 
کرده وه . سامۆئێل  پڕ  ده ستێوه ردانی خودا  و  پێگه ( 
)ئایینی  له سه ر  شهوودگه رایانه ی  تیۆرییه کی  کالرک 
کار  زات  تایبه تمه ندییه کی  )گونجان(  و  سروشتی( 
په یوه ندییه   وه ک  ده توانێ  زه ین  که   کرده وه کانه   و 

هه نده سیه کان ڕاسته وخۆ بێناوکۆ ده رکی بکات.

سپینۆزا
به نه دیکت سپینۆزا ئه ندامی بنه ماڵه یه ک له  په نابه ره  
جووله که کان بوو که  به هۆی جه ور و سته می پشکنینی 
ئیسپانیا،  کردبووه   ڕووی��ان  کڵێسه وه   بیروڕاکانی 
بۆ  عه قڵ  ت��وان��ای  و  ب��ووب��وو  ل��ه دای��ک  هۆڵه ندا  له  
بوو،  دیکارت  باوه ڕی  که   کرده وه کان  ده سه اڵتداریی 
ده روونناسی  له مه ڕ  هۆبز  میکانیکیی  تیۆریی  له گه ڵ 
ئاوێته ی یه کدی کرد و ڕوانگه یه کی کرده وه یی به  نێوی 
سروشت(ی  له مه ڕ  یاساکان  یه کگرتووی  )سیسته می 
ئه خالقی  نێوی  به   کتێبه که یدا  له   ئه و  کرد،  گه اڵڵه  
به اڵم  هۆبز  وه ک  هه نده سه یی،  میتۆدی  له سه ر  ڕوون 
پره نسیپه   زی��ات��ره وه   ڕاشکاوییه کی  و  وردبینی  به  
پره نسیپه   له   ئه خالقییه کان  و  ده روونناسی  فیزیکی، 
چه سپاوه کانی مێتافیزیک وه رگرتوون. یه که م ته وه ری 
ده روونناسی الی سپینۆزا چه شنی هۆبز، وه ک ته وه ری 
فیزیکیی بریتییه  له  به رگری له  خود یان به رگری له  
ناوازه ی  ده سکه وتی  به اڵم  لووتبه رزی.  و  فیز  و  زات 

و  عه قاڵنی  ژیانی  شێوازێکی  که   بوو  ئه وه   سپینۆزا 
ئه م  لۆژیکیی  ده ره نجامی  وه ک��وو  بێگه رد  و  مرۆیی 
سپینۆزا  که   ڕووه وه   له و  بکات.  گه اڵڵه   ده روونناسیه  
له  مێتافیزیکدا پێڕه وی بێ ئه مال و ئه والی پێویستی 
زانستی یان ته وه ری بنه ڕه تی و له  ئه خالقدا پێڕه وی 
سروشتگه رایی بوو، له سه ر ئه و باوه ڕه  بوو که  ده کرێ 
پێشووییه کانیه وه   هۆکاره   ڕووی  له   ڕووداوێ��ک  هه ر 
و  ئه خالقی  ڕاستیی  ده یگوت  ئه نجام  و  هه ڵهێنجرێ 
پێویستیی هۆیه کەی یه کێکن. به م چه شنه  ڕێساکانی 
یاساکانی سروشتی مرۆڤه  که  هه مووان  ئاکار هه مان 
بێ  کۆیله ی  که   خۆخواز  مرۆڤی  به اڵم  گوێڕایه ڵین. 
کرده ییه کانی خۆیه تی کوێرانه  گوێڕایه ڵیانه ، له  حاڵێکدا 
په سه ندی  و  ده ک��ات  ده رک  یاساکان  ئ��ازاد  مرۆڤی 
ده کات. مرۆڤی ئازاد ئه و که سه یه  که  عه شقی عه قاڵنی 
بۆ خواوه ند که  پارێزه ری به خته وه ری و چاکه یه ، له  
پێگه ی به ده ستهێنانی بینایی بۆ ده ستووری پێویستی 

هه موو شته کان، ئه زموون ده کات.
   له  حاڵێکدا که  سپینۆزا زۆر زیاتر و ڕێک و پێکتر 
له  هۆبز هه وڵیدا ئه خالق بگه ڕێنێته وه  بۆ ده روونناسی 
سرووشتی،  زانستی  له   لقێک  بۆ  بیگۆڕی  ئه نجام  و 
و  کرا  گه اڵڵه   ئه و  باوه ڕه که ی  به   دژ  دیکه   بیروڕای 
گوتراوه   کات  زۆربه ی  هێنا.  شکستی  سیسته مه که ی 
ئه و خۆی هه ڵده وه شێنێته وه . چونکه   باوه ڕه که ی  که  
ویسته کانی  و  خواست  به پێی  نه توانێ  مرۆڤ  ئه گه ر 
شێوه ی  به   شتێک  چ  ئه گه ر  و  بنوێنێ  کرده   خۆی 
به رهه ست نه  باشه  و نه  خراپ به ڵکوو ته نیا له  پێش 
ده رک  ڕووداوه ک��ان  پێویستیی  که سانه ی  ئه و  چاوی 
له م  ده ده ن  نیشان  خۆیان  وا  ڕواڵه تدا  له   و  ناکه ن 
مانایه کیان  چ  ئه خالقیه کان  ڕێسا  و  پارێز  حاڵه ته دا 
ده بێت؟ ئه گه ر سپینۆزا وه ک هۆبز به ها ئه خالقییه کان 
له  سروشت جیا بکاته وه ، ده بێ دووباره  بیگه ڕێنیته وه  
خۆوشیاریی  و  فام  به اڵم  مرۆیی.  فامی  و  ئاوه ز  بۆ 
مرۆڤ له م حاڵه ته دا یان ده بێ هێزێکی بان سروشتی 
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بێت و هه ر وه ک دیکارت ڕای له سه ر بوو ده ستوور 
و ڕێکیی هۆکار و هۆکرد بشێوێنێت و یان به شێک 
له  سروشت و له  ڕووی ئه خالقییه وه  بێ الیه ن بێت 
که وا بێت زانستی ئه خالق بێمانا ده که وێته وه . یاخود 
زایه ڵه یه کی  و  ڕه نگدانه وه   مرۆیی  ئ��اوه زی  ئه نجام 
وه هماوی و ناواقیعییه . سپینۆزا و هۆبز هه ردووکیان 
له  نێوان ئه و به رامبه رکێییه ی ئاماژه ی پێدرا، ڕاڕایی 
مافی  به   هۆبز  ب��اوه ڕی  هه رچه ن  ب��وون،  دوودڵ  و 
ئه خالقیی ئیراده یه کی بااڵ و سه رچاوه ، له وانه یه  ئه م 
وه همه  هه ڵه  دروست بکات که  ئه و بۆ هۆکارێکی بان 

سروشتی ده گه ڕێته وه .
ه��ۆب��ز و س��پ��ی��ن��ۆزا، ل��ه  ب��ی��روڕا ک��ۆم��ه اڵی��ه ت��ی و 
بوونی  جێبه جێ  ب��ۆ  زی��ات��ر  سیاسییه کانیاندا، 
ڕێ��ب��ازی  ل��ه   که متر  و  م���رۆڤ  پێداویستیه کانی 
دامه زراوه   ئایینیه کاندا،  نه ریته   له گه ڵ  هاوئاسۆبوون 
کۆمه اڵیه تی و سیاسییه کانیان هه ڵده سه نگاند. به اڵم 
یاسا،  بنه ڕه تی  وه کوو  هۆبز  الی  ده سه اڵت  چه مکی 
و  زاڵێتی  له   ک��ردن  الیه نگری  و  پشتیوانی  ب��ه ره و 
ده سه اڵتداریی ڕه ها پاڵی ده نا، که چی ڕای سپینۆزا 
سه باره ت به  یه کگرتوویه تی و یه کبوونی به ها و ماف 
و خۆخوازیی عه قاڵنی ناچاری کرد چه شنی جۆن لۆک 
پشتیوانی له  حکوومه تی وه ستاو له سه ر نوێنه رایه تی 

و زۆرینه ی ئازادیی تاکه که سی بکات.

جۆن لۆک
فه لسه فه ی  دام��ه زرێ��ن��ه ری  به   ب��ه زۆری  ل��ۆک  ج��ۆن 
سوودگه رایی دێته ناسین. چونکه  به کارهێنانی ئه خالقی 
سوودگه رایانه  له  بیروڕا کۆمه اڵیه تی و سیاسییه کانیدا 
به  بڕشتتر و کاریگه رتر له  شیکارییه کانی بوو له سه ر 
پێوه ری ئاکاری تاکه که سی. ئه و مۆدێلی بیرکارییه ی 
ئه خالق که  له  الیه ن دیکارته وه  پێشنیار درا و بیر 
جۆن  الیه ن  له   که مبریج  ئه فالتوونیانی  ب��اوه ڕی  و 

لۆکه وه  تێکه ڵ به  تیۆریی چێژگه رایی له  ده روونناسی 
ئامانجی سه ره کیی  ئه و چێژوه رگرتن  به پێی  که   کرا 
سه رجه م کار و کرده  مرۆییه کان و ئه نجام پێوه ری 
توێژینه وه   کتێبی  له   ئه و  به هادانانه دانه .  سه ره کیی 
فامی مرۆڤدا ته وه ری چه مکی خوو و خده یی دیکارت 
نیتز ده خاته  به ر ڕه خنه  و ده ڵێ سه رپاکی  و الیب 
دام��ه زراوه .  ئه زموون  له سه ر  مرۆییه کان  مه عریفه  
پاشان به  شێوه یه کی شپرز و دژوار ڕونکردنه وه یه ک 
له مه ڕ زانستی ئه خالق وه کوو زانستێکی به راوردکارانه  
که  به پێی ئه و ڕێسا پاڵه کییه کانی ئاکار له  )ڕسته  
وه ک  پێویست  ده ره نجامی  ڕێگه ی  له   ڕوون��ه ک��ان، 
وه رده گ��رێ،  بیرکاری(  ده ره نجامه کانی  بنه بڕێتی 
پارادۆکسی  هه وڵیداوه   ئه و  ده درێ.  ده سته وه   به  
که   بکات  به م شێوه یە چاره سه ر  باوه ڕه کانی  و  بیر 
چه مکی  به دیهاتنی  نه کراوه .  چاره سه ریش  هه ڵبه ت 
خێر و دادوه ری به هۆی هه ستی چێژ و ناخۆشییه وه  
ده رده که وێ و که وابوو چه مکه  ئه خالقییه کان ئاکامی 
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ئه م  نێوان  لۆژیکیی  په یوه ندیی  ب��ه اڵم  ئه زموونن 
چه مکانه  ده کرێ به  شیکاریی تیۆریک بخرێته ڕوو.

تایبه ت  شتێکی  وه ک��وو  خێر  هۆبز  وه ک  ل��ۆک     
گریمانی  به   دوای��ی  به اڵم  ده ک��ات  پێناسه   مه یل  به  
و  مه یل  ئه و شتانه ی  تایبه تمه ندیی  ته نیا  که   ئه وه ی 
ڕاکێشه ربوونیان  له   بریتییه   ده ورووژێنن  خواسته کان 
و  تاڵی  کردنه وه ی  که م  یان  چێژ  به رهه مهێنانی  بۆ 
ده توانێ  شته ی  )ئه و  وه ک��وو  خێر  ناخۆشییه کان، 
ئه و  ده ک��ات.  پێناسه   بکات(  دروس��ت  تێدا  چێژمان 
وه ک��وو  ئه خالقی  چاکه ی  هۆبز  چه شنی  دووب���اره  
ده ناسێنێ.  یاسا  و  نه ریت  له گه ڵ  بوون  ده ق��اوده ق 
یاساکان  و  نه ریت  به های  که   به وه ی  بڕوای  له   به اڵم 
ئه خالق  بنه ڕه تیتری  هۆکاری  دوو  ناوکۆی  به   خۆیان 
ده کرێن  دیاری  سروشتی  مافی  و  سوودگه رایی  واته  
پێوه ره   ئه م  به هۆی  لۆک  ده وه ستێ.  هۆبز  به   دژ 
ئازادیی  و  نوێنه رایه تی  حکوومه تی  بنچینه ییانه وه ، 

تاکه که سی ڕوون ده کاته وه .
مانای  شرۆڤه ی  و  لێکدانه وه   لۆک  سه ره کیی  کاری 
له نێوان  جیاکارییه ی  له و  ئه خالقییه کانه ،  پره نسیپه  
دایده نێ.  )تیۆریک(دا  و  )ک��رده وه ی��ی(  پره نسیپی 
مه عریفه ی تیۆریک سه ربه خۆیه  له  کرده وه ، له  حاڵێکدا 
پره نسیپه  کرده وه ییه کان )بۆ نموونه  له وانه ، پره نسیپی 
ئه خالقی( ته نیا ئه و کاته ی مرۆڤ به پێی ئه وان کرده  
ڕاسته قینه   پره نسیپی  وه کوو  هه یه   بۆیان  ده نوێنێ، 
بڕوایان پێ بکرێت و بناسرێن. ئه م جیاکارییه ، هێزی 
بێ ئه مال و ئه وال و ناچارکه ری پره نسیپه  ئه خالقییه کان 
ڕوون ده کاته وه  و پێویستی هۆکارێکی بان سروشتی 
به  نێوی )ئیراده ی ئازاد( که  بتوانێ باوه ڕ بگۆڕێ بۆ 
کرده وه ، ده سڕێته وه . هه رچه ن ئه م کێشه ی له گه ڵدایه  
که  ئه گه ر پره نسیپه  کرده وه ییه کان، ڕسته ی ڕوون و 
ئاشکران، چۆنه  که  ڕه فتار و ئاکاری هه موو که س بێ 
گیروگرفت بێ هه ڵه  نیه . لۆک وه ک هۆبز گاڵته جاڕانه  
چه مکی )ئیراده ی ئازاد( وه کوو چه مکێکی ته مومژاوی 

که  خاوه نی مانایه کی دیار و ڕوون نیه ، باس ده کات و 
به م پرسیاره  ده یشوبهێنێ که  :)ئاخۆ خه ون خێرایه  
یان چاکه  چوارگۆشه ؟( به  بڕوای ئه و ئیراده  بریتییه  
له  هێزی بڕیاردانی زه ین بۆ ئه نجامدانی کاروباره کان 
بڕیاره کان  له   وه رگرتن  که ڵک  له   بریتییه   ئیختیار  و 
به   ده ستڕاگه یشتن  مه به ستی  به   به کارهێنانیان  و 

خواسته کان.

تیۆری ویژدان )هه ستی ئه خالقی(
په یوه ندی  ح��ه ڤ��ده ه��ه م  س���ه ده ی  فه یله سووفانی 
ئه خالق  )به پێی  بوون  ئه خالقی  و  خۆخوازی  نێوان 
دیکه   جیهانی  )له   سزادان  له   ترس  له   کرده نواندن( 
ده بێته   که   ده بینن  یاسایی(دا  یان  سروشتیی  یان 
هانده ری تاکه کان بۆ پاراستنی خود و له به ر ته وه ری 
به اڵم  به سه ربه رن.  ژیان  ئه خالق  به پێی  خۆخوازی، 
له  ماوه یه کی که متردا ده رکه وت که  ئه م په یوه ندییه ، 
بایه خی چاوه ڕوانکراوی که سێک  ئه و کاته ی سوود و 
که  دژ به  )پره نسیپه ( ئه خالقییه کان کرده  ده نوێنێ، 
له  سزادانی شیمانه کراوی زیاتر بێت، تێکده شکێت و، 
ئه گه ر ئه خالق به پێی ده روونناسی بێت له م حاڵه ته دا 
سروشتی مرۆڤ ناتوانێ ئه وه نده ی الیه نگرانی ته وه ری 
ب��ه رگ��ری له  خ��ود ده ڵ��ێ��ن، الق���ه ده ر و خ��ۆت��ه وه ر و 

خوازیاری چێژ بێت.
ئێرلی سێهه می شافتزبێری و فرانسیز هه چسن الیان 
وابوو که  به رپرسیارێتی و ئه رکی ئه خالقی ڕه گی له  
حاڵه تی خێرخوازانه ی وه ک عه شق و مێهره بانیدا هه یه  
ویسته کانی  یان  خواست  القه به رترین  هێنده ی  که  
و  چاوچنۆکی  و  ب��ردن  ئیره یی  وه ک  خۆخوازیی 
هانه ی به رگری له  خود، سروشتی و گشتین. وه کیتر 
که   هه یه   بوونی  مرۆڤدا  له   ئه خالقی(  )هه ستێکی 
په یوه ستن  بارانه ی  و  کار  ئه و  به پێی  ده کرێ  ته نیا 
بکرێن.  تێبینی  و چاکه ی گشتییه وه   به رژه وه ندی  به  
دوای  چیدی  لێده کات  وامان  ئه خالقییه   هه سته   ئه م 
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چێژه کان نه که وین و به ره و به جێهێنانی ئه رکه کانمان 
بۆ دیتران په لکێشمان ده کات و ئه و ساتانه ی فیداکاریی 
دوور له  خه اڵت و پێزانینی ڕواڵه تیانه  به رز ده نرخێنن، 
بێرنارد  ده کات.  ڕاڤه   و  شرۆڤه   نرخاندنه   به رز  ئه م 
به   به رامبه ر  له  کتێبی چیرۆکی زه رده واڵه دا  ماندوێل 
بوو  ده روونناسیی سه قامگرتوو  له   ئه خالق،  ڕوانگه ی 
و  ده کات  به رگری  خۆته وه ره یی  و  خۆخوازی  له سه ر 
چه مکی ئاوه زی ئه خالقی وه کوو شێوه یه کی ڕیاکارانه  
به ر  ده داته   کۆمه اڵیه تییه کان  جیاوه که   پاراستنی  بۆ 

تانه  و گاڵته پێکردن.
)هۆڵباخ(،  الی  زای��ه ڵ��ه ی  دوات��ر  که   تیۆرییه   ئ��ه م 
جۆزه ف  ئۆسقف  به دیده کرێ.  )نیچه (  و  )مارکس( 
به رگری  به   وته کانی سه باره ت  و  بانگه واز  که   باتله ر 
فه لسه فه ی  به رامبه ر  مه سیحی  ئه خالقی  له   ک��ردن 
کلیبی هۆبز و ماندویل، هێزی شیکاریی سه یری ئه و 
ده نوێنێ، به ڵگه ی ده هێناوه  که  خێرخوازی و ئاوه زی 
ئه خالقی به  قه د خۆخوازی له  سروشتی مرۆڤدا ڕه گیان 
ئه فسانه یی  سه رچاوه یه کی  وه کوو  باتله ر  داکوتاوه . 
به رپرسیارێتی ئه خالقی، هه ستی ئه رکی خسته  سه ر 
بارستاییه ی  ئه و  چه شنه   به م  و  خێرخوازی  ته وه ری 
زانایانی سه ره تایی هه ستی ئه خالقی خستبوویانه  سه ر 
گرنگیی سۆزداری له سه ر ده ستی ئه و که م کرایه وه  و 
قورساییه کی زیاتر که وته  سه ر گرنگیی حوکم و بڕیاری 
ئه خالقی. تیۆریی هه ستی ئه خالقی ئه وساته وه خته ی 
ئه خالقی  سمیته وه   ئاده م  و  هارتلی  ده یڤید  به هۆی 
دیسانه وه   و  به رکار  هاته   ئابووریدا  له   سوودگه رایانه  
گه اڵڵه  کرایه وه ، له  نووسینه کانی )ده یڤید هیووم( له  

ته واوترین شێوازی خۆیدا ئاڕاسته  کرا.

هیووم
ده یڤید هیووم چه شنی ده یڤید هارتلی و ئادام سمیت 
سوودگه رایی  تیۆریی  ئاوێته ی  سۆزدارانه ی  ئه خالقی 
له   هیووم  ئه خالقیی  باسی  کرد.  خێر،  به   سه باره ت 

کامڵتر  و  نامیلکه ی سروشتی مرۆڤ  به شی سێهه می 
ئه خالقیدا  پره نسیپی  له مه ڕ  توێژینه وه   له   له ویش 
هه وڵێکه  بۆ دۆزینه وه ی پرسیاره  بان ئه خالقییه کان، 
چاکه .  و  دادوه ری  ماف،  خێر،  مانای  به   سه باره ت 
به   پێوه رێکه وه   چ  به   و  چۆناوچۆن  چه مکانه   ئه م 
ڕووی  له   ده به سترێنه وه ؟  کرده وه یان  و  که سه کان 
سه ره ڕای  ئه خالق  ده توانێ  چۆن  مرۆڤ  نه فسییه وه  
خۆخوازی و به  به رپه رچدانه وه  و نه هێشتنی په سه ن و 
په روه رده  بکات؟ و به  چ جۆره  ڕێسایه که وه  ملمالنێ 
ئه خالقییه کان پێچه وانه ی حوکمێک و دژ به  حوکمێکی 
ڕاشکاوی  ئ��ه و  ده ک���رێ؟ س���ه ره ڕای  چ��اره س��ه ر  دی 
به رچاو  هیوومدا  لێکدانه وه که ی  له   وردبینییه ی  و 
و  ناخۆوشیار  به شێوه ی  ئه و  لێکدانه وه ی  ده که وێت، 
پرسیارێکی  بۆ  گۆڕاوه   پرسیارێکه وه   له   نائه نقه ست 
دی، واته  له  پرسیار سه باره ت به  مانای چه مکه کانه وه  
بووه  به  پرسیار له  هانه  و هانده رانی ئه م چه مکانه ، 
گۆڕان و گواستنه وه  یه ک له  تایبه تمه ندییه کانی تیۆریی 

هه ستی ئه خالقییه .
حوکمه   و  بڕیار  له مه ڕ  خۆی  لێکۆڵینه وه ی  هیووم 
زاراوه   وات���ای  ت��وێ��ژی��ن��ه وه ی  ب��ه   ئه خالقییه کان 
ئه خالقییه کانه وه  ده ستپێکرد. که  چ واقیعێکی بینراو 
یان پێوه ندی لۆژیکی بۆ وه اڵمی چه مکه کانی خێر و 
دادوه ری و چاکه ی ئه خالقی نه دۆزییه وه  گه یشته  ئه و 
ئه نجامه ی که  ئاکام و ده ستکه وتی زاراوه  ئه خالقییه کان 
ده الله تی چۆنێتی یان پێوه ندییه کان نیه  به ڵکوو تیشک 
ده خاته  سه ر ئه و هه ستانه ی به  به رزنرخاندن و جه خت 
له   ده بێ  که   به شێوه یه ک  سه رهه ڵده ده ن.  لێکردنه وه  
له   نه ک  بگه ڕێین  زاراوانه   ئه م  واتای  بۆ  هه سته کاندا 
شت و که ره سه  ده ره کییه کاندا. ئێمه  هه ر به و هۆوه  
)باش(  به   هه رواش  ده زانین  )جوان(  به   شتێک  که  
دایده نێین و هۆی جوانی و باشیی شته کان ئه وه یه  که  
به   قایلین. ئه گه ر  له سه ری کۆکین و پێی  هه موومان 
شێوه ی ڕاسته وخۆ شتێک په سه ند بکه ین و یان ئه گه ر 
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شتێکی  بەدەستهێنانی  بۆ  بێت  کارا  که ره سه یه کی 
په سه ندکراو به  شتێکی باش له  قه ڵه م ده درێت. چاکه  
ئه خالقییه کان، ئه و چۆنێتییانه ن که  مرۆڤ بۆ خۆی 
یاخود بۆ دیتران به  بایه خ و کارا ده که ن، چ چاکه ی 
سروشتی بن وه ک خێرخوازی و زه وق و به هره  و وریایی و 
هزر و چ چاکه ی ده ستکردی وه ک ڕاستیی و ڕاستگۆیی 
و دادپه روه ری. له  حاڵێکدا ده رکردنی بڕیار سه باره ت 
به که ڵکن،  چێژدا  به دیهاتنی  له   بابه تانه ی  ئه و  به  
چونکە به  پێی ناسینی واقیعه  هۆیه کییه کانه ، له سه ر 
ده ستی عه قڵ دێته  ئه نجام. به م حاڵه وه ش، ده رکردنی 
ئه م حوکمانه  به هۆی ناوه رۆکی ئه خالقییانه وه ، له سه ر 
هه ست و زه وق وه ستاوه ، چونکه  ناسین و مه عریفه ی 
سه رکۆنه کردنی  و  به رزنرخاندن  بۆ  ته نیا  به   عه قڵی 
ته نیا  به   خۆی  )سوودمه ندی  نیه .  ته واو  ئه خالقی، 
بریتییه  له  هۆگری به  ئاکامێکی تایبه ت و ئه گه ر ئاکام 
که م  و  بێالیه ن  ئێمه   بۆ  گشتی  به   دواده ره ن��ج��ام  و 
ته رخه م بێت، ئێمه  هه مان بێالیه نبوون و خه مساردیی 
بۆ که ره سه کانیش هه ست پێده که ین. لێره دا کۆمه ڵێک 
هه ستی دیاریکراو و تایبه ت پێویسته  بۆ ئه وه ی خۆ 

ده ربخه ن(.
پێوه ری  دوو  یان  بوار  دوو  هیووم  ڕای  به   که وابوو 
به هادانان بوونیان هه یه : سوود و هه ست که  یه کێکیان 
به رهه ست و ده ره کییه  و ده که وێته  به ر هه ڵسه نگاندن 
و  زه ینی  ئه ویدی  و  عه قاڵنی  کردنه وه ی  جه خت  و 
به رهه ست، مه خابن  و  ده ره کی  پێوه ری  تاکه که سین. 
که ره سییه کانه وه   و  ناوکۆیی  به ها  نیسبه ت  به   ته نیا 
دێنه  به رکار نه ک په یوه ست به  ئاکام و ده ره نجامه کان. 
به  هه ر چه شنه  زه ینی بوونی هه سته کان نابێته  هۆی 
ئه خالقییه کان  بڕیاره   به   ده ستڕاگه یشتن  له   ئه وه ی 
ئه م  سۆزانه ی  و  بێکرده یی  ئه و  چونکه   بین  بێهیوا 
و  ناکاوەکیە کان  چێژه   و  ده ورووژێ��ن��ن  هه ستانه  
جه ختکردنه وه مان له  کرده  زه ینییه کان و ئه و بیرانه ی 
دیترانه وه  په سه ند ده کرێ، الی هیووم وه ک  له الیه ن 

له   گشتییه   خواستێکی  بوو،  له سه ر  ڕای  باتله ریش 
سروشتی مرۆییدا.

به ڵگه ی ئه خالقی و هانده ره  نه فسانییه کان
هیووم هاوده نگ له گه ڵ هۆبز و لۆک، که  بۆ ئاکاری 
ئاراسته   تێبینییان  س��زادان  له   ترس  به   ئه خالقی 
ئه خالقی،  هه ستی  سه ره تایی  تیۆرڤانانی  و  ده کرد 
ویستی  و  مه یل  به   ئه خالقییان  به رپرسیارێتیی  که  
ده روونناسانه ،  هانده ری  ده کرد،  شرۆڤه   خێرخوازانه  
که  کاریگه ریی له سه ر حوکمه  ئه خالقییه کان داده نێت و 
زۆربه ی کات به  ده مارگرژییه وه  دیارییان ده کات و له گه ڵ 
ئه خالقییه کان  حوکمه   به ڵگه ی  یان  لۆژیکی  بنه مای 
به  یه ک ده گرت. هیووم له م پێشه کییه وه  که : ئه گه ر 
به هۆی خێرخوازیی سروشتییه وه  نه بایه  ئێمه  هێند به  
په رۆشی بابه ته  ئه خالقییه کانه وه  نه ده بووین بۆ ئه وه ی 
ئه م  گه شته   ده ربکه ین،  ئه خالقی  حوکمی  و  بڕیار 
ئه نجامه  هه ڵه ی که  تاقه  شتێک ئه م حوکمانه  ده پارێزی 
له  هه ستی په سه ند کردن یان په سه ند نه کردنی ئه م 
ئه خالقی  چاکه ی  ده یهه وێ  هیووم  حوکمانه دایه . 
یه کسان و هاوکێشی چۆنێتیی ده ستکردی دادپه روه ری 
دادپ���ه روه ری  که   ئ��ه وه ی  له به ر  ده ستکرد  بزانێت. 
له   تایبه ت  خاوه ندارێتیی  مافی  پاراستنی  بۆ  ته نیا 
کۆمه ڵگایه کدا که ڵکی لێ وه رده گیرێ که  خێره کان نه  
به  ته واویش زۆرن. گرنگیی پێڕه وکردنی  نه   که من و 
کۆمه اڵیه تی  یه کڕیزیی  بۆ  یاساکان  ته سه لی  و  تێر 
به   ڕیزپه ڕدانێک  چه شنه   هه ر  ئ��ه وه ی  هۆی  ده بێته  
نێوی داواکارییه وه ، مه ترسیدار و نابه جێ بکه وێته وه . 
له  سوودی  ت��ه واو و چڕ  دادوه ری��ی  ئه نجام س��وودی 
ئه م  که   تێگه یشت  هیووم  به اڵم  زیاتره .  ڕیزپه ڕه کان 
زۆر ده رهه سته  گران  تا  تێبینییه  سوودگه رایانه  که م 
بتوانێ هه ستی به رپرسیارێتیی ئه خالقی لێکبداته وه  و 
به رزنرخاندنمان بۆ ئه و که سانه ی خاوه نی که سایه تیی 
ئه خالقی هه ره باشن ڕوون بکاته وه . که وابوو ئه و ئه م 
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گه اڵڵه ی به  یارمه تیی چه مکی )هۆگریی بێالیه ن( که  
باتله ر،  عه قاڵنی(ی  ئه خالقیی  )هه ستی  هاوشێوه ی 

پرایس و ڕید، ته واو کرد. 
یان  وزه   بوونی  به   ب��اوه ڕی  هیووم  چه شنه   هه ر  به  
به هره یه کی شاراوه  نیه ، چون به رزنرخاندنی ئه خالقی 
بێالیه ن الی ئه و وه کوو ئاوێته یه که  له  چۆنێتی سروشتیی 
ڕه نجان  به   )هه ست  دیتران  له گه ڵ  کردن  هاوخه می 
کاتی بینینی ڕه نجی دیتران( و خووگرتن به  قایلبوون 
به  یاساکان له به ر ئه وه ی ته نیا هاوده ردی کردنی ڕووت 
و  ببات  نادادوه ریمان  به ره و  له وانه یه   دیتران  له گه ڵ 
به  سوودگه رایی ڕووت  تایبه ت  بینین و خوێندنه وه ی 
ڕه نگه  تێکشکانی ڕێسا گشتییه کانی به دواوه  بێت. ئێمه  
له سه ر پره نسیپی گشتیی ئاکار کۆکین و ئه و هه ستی 
ڕه نج  له   ڕزگاربوون  بۆ  سه ره تاوه   له   کردنه   داکۆکی 
ئه نجامی  کامه رانیی  و  به خته وه ری  ده ستکه وتنی  یان 
پێڕه وکردنی ئه م پره نسیپانه  هه مانه ، ده یگوێزنه وه  بۆ 
به رپرسیارێتی  مانای  چه شنه   به م  پره نسیپانه .  ئه م 
و ئه رکی ئه خالقی و وزه  یان به هره ی جه ختکردن و 
لێره دا  سه رهه ڵده ده ن.  بێالیه ن  کردنه وه ی  پشتڕاست 
هیووم دیسان له و ڕه وته  هانده ره ی ده بنه  هۆی ئه وه ی 
سه باره ت  پرسیار  وه اڵمی  وه کوو  ئه خالقی  چاکه ی 
نه فسانی  وه سفێکی  بکه ین،  په سه ند  پێوه ری  به  
به ده سته وه  ده دات و ئه و پرسیاره  ئه وه یه  که  به پێی چ 
پێوه رێک ده ڵێین تاکه کان و کرده وه کان به های جه خت 
یه کگرتوویی  ئه گه ر  هه یه ؟  ئه خالقییان  کردنه وه ی 
هانده ری نه فسانی و بواری لۆژیکی به  حه تمی گریمان 
بکه ین ئه سته مه  بتوانین له  نێوان حوکمی ئه خالقیی 
ورد و ڕێک و پێک له گه ڵ )حوکمی ئه خالقی( شپرز و 
شێواو جیاواز بکه ین. هه نووکه  چیدی ئه و پرسیاره ی 
که  ئاخۆ ئه و کرده وه ی له  الیه ن ڕای گشتییه وه  په سه ند 
کراوه ، به  ڕاستی شیاوی ئه م په سه ند کردنه یه  یان نا، 
ته نانه ت گه اڵڵه ش ناکرێ چونکه  شیاوبوون پێشوه خت 

به  هه مان کرده وه ی جه خت کردن دانراوه .

به رپرسیارێتیی  و  ئێختیار  له مه ڕ  هیووم  ئێختیار: 
به ڵگاندن  قه ناعه تهێنه ر  شێوه یه کی  به   ئه خالقی 
به   پێویستی  ئه خالقی  به رپرسیارێتیی  که   ده ک��ات 
کاریگه رێتیی و هۆیه کیی هه ڕه شه ی سزادانه . هه روه ها 
بریتی  ک��رده وه   پته و  لۆکی  و  هۆبز  به ڵگاندنه کانی 
ئیراده   به   تایبه ت  چۆنێتییه کی  ئێختیار  که   له وه ی 
نیه ، به ڵکوو په یوه ندییه که  له  نێوان خواست، کرده وه  
کرده کانی  و  کار  کاته ی  ئه و  ئ��ازاده   مرۆڤ  ئاقار  و 
هۆکردی ویست و خواسته کانی خۆی بن و ڕووبه ڕووی 
به ربه ستی ده ره کی نه بنه وه ، ئه مه  تیۆرییه که  که  دواتر 
له  الیه ن ویلیام جیمزه وه  به  نێوی )جه برگه رایی نه رم 

و کاڵ(ه وه  ئاراسته  کرا.

شهوودگه رایی ئاوه زی گشتی
شرۆڤه ی زه ینیی هیووم له  حوکمه  ئه خالقییه کان، که  
و  ڕید  تۆماس  گشتیی  ئاوه زی  شهوودگه رایی  له گه ڵ 
ڕیچارد پرایس ڕووبه ڕوو بۆوه  و که وتنه  دژایه تی کردنی 
به   ڕێگه   که   ئاوه ز،  یان  ئه خالقی  هه ستی  گوایه   که  
جیاکاری  ناڕاستیدا  و  ڕاستی  نێوان  له   ده دا  مرۆڤ 
و  خێرخوازانه   سۆزداریی  له   تێکه ڵێک  وه کوو  بکات، 
دووانه  چه شنی  ئه م  لێکداوه ته وه .  عه قاڵنی  شهوودی 
ئه خالقی  پره نسیپی  که   ده کرد  به ڵگاندنیان  باتله ر 
به ڵکوو  نیه ،  سوودگه رایانه   تێبینی  به   پێویستی 
وه ها له  مرۆڤدا و به ناوه ندن که  هێنده ی خۆخوازی و 
چێژگه رایی سروشتن. تۆماس ڕید به ڵگه ی ده هێنایه وه  
تایبه تمه ندییه   وه ک  ئه خالقییه کان  چۆنێتییه   که  
سروشتی )فیزیکی(یه کان ڕاسته وخۆ و ڕاشکاوانه  ده رک 
ده کرێن و که وابوو له  که ره سه ی ده ره کیدا هاتوونه ته  
حوکمه کان  زه ینه ی  ئه و  هه سته کانی  له   نه ک  دی 
خاوه نی  زانست  چه شنی  ئه خالقیش  ده رده ک���ات. 
چاوداخستن  به   ده ره کییه ،  و  به رهه ست  بابه تێکی 
ڕوون  ئه خالق  فه لسه فه ی  پره نسیپه کانی  که   له وه ی 
به   گشتی(  )ئ��اوه زی  ناوکۆی  به   ده کرێ  و  دیارن  و 
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خراپه وه   فه لسه فه ی  به هۆی  مه رجه ی  به و  ته نیایی، 
له   وه کیتر  ڕید  بکرێن.  که شف  نه بووبێتن،  گه نده ڵ 
بنه ڕه تی  وه ک��وو  ئیراده   ئازادیی  له   کردن  به رگری 
به رپرسیارێتیی ئه خالقی، به ڵگاندنی کردووه  که  ئێمه  
به  شێوه ی ده روونی ئاگامان له  توانای خۆمان هه یه  بۆ 
هه ڵبژاردن له  نێوان باش و خراپه  و هه ڵبه ت سه ربه خۆ 

له  مه یل و خواسته کانمان.

ڕۆشنگه ری فه ڕه نسی
ئه خالقی  ڕامانی  هه ژده هه م  سه ده ی  فه ڕه نسای  له  
هاوته ریبی زانست ئه خالق له  به ریتانیای مه زن په ره ی 
ئه م  فه ڕه نسیی  فه یله سووفانی  هه رچه نده   ده سه ند، 
وه ک  بمێنی  و  سه قام  به   نه ریتی  نه یانتوانی  خوله  
نه ریته کانی هاوچه رخه  ئینگلیزه کانیان بێننه  ئارا. هزر 

و ڕامانی فه ڕه نسیی پاش سه ده ی هه ژده هه م به راورد 
به  ڕامانی ئه ڵمانی و ئینگلیزی، نه ختێ له  فه لسه فه ی 
ئه خالقدا ده وڵه مه ند بوو. نووسه رانی فه ڕه نسی به هۆی 
کاریگه ریی  سیاسییه کان،  پرسه   به   تێکه ڵبوونیان 
وته بێژی و بانگه وازیان وه کوو پێوه ری به های فه لسه فی 

له  ئاستی بااڵی ڕاشکاوی و به  بنه ما داده نا.
   ڤۆڵته ر و ڕۆسۆ ڕێبه رایه تی ئه و شۆڕشه یان ده کرد 
گرژییه ش  هه ربه و  و  دیکارتی  عه قڵگه رایی  به   دژ  که  
هه ڵده گیرسان  ئاینییه کان  و  سیاسی  خورافه   به   دژ 
)ئایدیۆلۆژیا(  باوه ڕ  و  بیر  بۆ  گۆڕی  فه لسه فه یان  و 
ئایدیالۆگ  فه ڕه نسیدا  زمانی  له   که   شێوه یه ک  به  
ڤۆڵته ر  ده درێ.  قه ڵه م  له   فه یله سووف  هاوواتای  به  
له   کۆنه په رستیدا  و  ئایینگه رایی  دژی  خه بات  له  
قه شمه ری  و  گاڵته   چه کی  له   که ڵکی  نووسینه کانیدا 
ده توانین  به رهه مانه   و  نووسین  ل��ه و  وه رده گ���رت. 
بێنین.  فه لسه فی  کولتووری  و  زادیگ  کاندید،  نێوی 
ورووژاندن و خه ست  هاندان و  بۆ  له  حاڵێکدا ڕۆسۆ 
کردنه وه ی سۆزدارییه  نه فسانییه کان له بات به ڵگاندنی 
بنه بڕ و شیکاریی بێده ستوور له سه ر میتۆدی ڕۆمانێک 
ئه ده بیی  ئاستی  دیدرۆ  ده نووسیه وه ،  به رهه مه کانی 
نووسینه  فه لسه فییه کانی گه یانده  بااڵترین و نه رمترین 
ئاست له  سه رده می ئه فالتوون به والوه  و له  ڕۆمانه کانی 
ئایینی و ئه خالقی  خۆیدا ڕه خنه ی له  بیر و باوه ڕی 
گرێبه ستی ده گرت. به م حاڵه وه ش سه ره ڕای چۆنێتیی 
نووسینه کانی  پێگه ی  بااڵی  و  به رز  هه ره   عه قاڵنیی 
ئه و  که   بگوترێ  پێویسته   ڕۆژئاواییدا،  کولتووری  له  
له به رچاویان  و  تازه   پره نسیپی  و  چه مک  به رهه مانه  
بتوانن  ئه خالق  دوایی  فه یله سووفانی  که   نه بوو  تێدا 

بیروڕاکانی خۆیانی له سه ر دامه زرێنن.

ڕۆسۆ
به رزنرخاندنی ڕۆسۆ بۆ خوو و خده ی ساده  و سه ره تایی 
مرۆیی له  دوو توێی دوو وتاریدا که  )تێیاندا(، هۆگریی 
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دۆستانه  و ڕۆحی هاوکاری و په یوه ندی ده گه ڕانده وه  
بۆ سروشتی خوو و خده یی مرۆڤ و خواسته  زیاڕۆییه  
تاکه که سییه کانی به  کاریگه ریی پڕ مه ترسیی ژیاره وه  
گرێده دا، ئه م تێبینیانه  ده قاوده قی هێرشی الیه نگرانی 
ڕۆسۆ  ب��وون.  هۆبز  ئه خالقی(  )هه ستی  به ریتانی 
پێچه وانه ی هیووم )که  هاوڕێی بوو و له ویش زیاتر و 
گرژتر دژ به  بیروڕای گشتی ده وه ستاوه ( یاسا و نه ریت 
سروشتییه ک  هانده ره   به رده م  قورسی  له مپه ڕی  به  
کردنی  ڕێنوێنی  عه قاڵنیی  میتۆدی  نه ک  و  ده زانێت 
هه ستی خۆخوازی به ره و چاکه ی گشتی. به ڕای ڕۆسۆ 
هه ر تێبینیه ک بۆ کۆنترۆڵی تاکه کان له سه ر ده ستی 
ڕێکخراوه  کۆمه اڵیه تیه کان هه بێت، ئه م ڕوونکردنه وه  و 
تێبینییه  هه مان بانگه شه ی ڕێکخراوه  کۆمه اڵیه تییه کانه  
کا ئامانجیان به جێهێنان و ده سته به رکردنی چاکه  یان 
بێ  زۆرینه   خواستی  و  مه یل  واته   گشتییه   خواستی 
له به رچاوگرتنی ئه وه ی که  ئاخۆ ئه م خواستانه  خێرن 
یان نا. له  حاڵێکدا ڕۆسۆ له  )په یمانی کۆمه اڵیه تی(
دا به  سوودی ده سه اڵتی هه مه کی و ڕاستێتیی شۆڕش 
به   ڕێگه ی  ده هێناوه ،  به ڵگه ی  بڕشته وه   و  هێز  به  
به کارهێنانی ئاکاری سه رکوتکه رانه ی وه ک سزای مه رگ 
بۆ بێباوه ڕان داوه  که  ده وڵه ت ده بێ جێبه چێی بکات. 
چه مکی که م تا زۆر سۆفیانه ی )عیرفانی( سه باره ت به  
ده وڵه ت الی ڕۆسۆ، وه کوو سه رچاوه ی ئراده ی گشتی، 
له  الیه که وه  ئیلهامی هه وڵ و خه بتینێکی زۆر بوو بۆ 
ڕووخاندنی سه ڵته نه تی ڕه ها له  فه ڕه نسا و هاتنه  ئارای 
حکوومه تی نوێنه رایه تی، و له  الیه کی دیکه شه وه  نیو 
سه ده  دواتر له سه ر ده ستی فیخته  و سه ده یه ک دوایی 
دانه وه ی حکوومه تی  بۆ پاساو  لێنین  له سه ر ده ستی 

ڕه ها و دیکتاتۆری گه اڵڵه  کرایه وه .
هه رچه ن عیرفانی ئایینی و ئایینی عیرفانی ڕۆسۆ و له  
پێش بوونی هه سته کانی له  دوورئه ندێشیی عه قاڵنی له  
ئه ودا پێچه وانه ی جه ووی ڕۆشنبیریی گشتیی  ڕامانی 
بریتییه   ئه خالقدا  فه لسه فه ی  له   ڕۆسۆ  به شی  بوو، 
مه یلی  و  خواست  که   ئ��ه وه ی  له سه ر  پێداگرتنی  له  

خێر و شه ڕ هۆکردی هۆکاره  کۆمه اڵیه تییه کانن. ئه و 
له م ته وه ره دا هاوڕای مۆنتسکیو، ڤۆڵته ر و نووسه رانی 
بوونی  درووس��ت  و  ڕاست  که وتبوو.  ئینسایکلۆپدیا 
ئه م ته وه ره  خۆی جێگای پرسیاره  به اڵم بێگومان له  
چاکسازیی دامه زراوه  کۆمه اڵیه تیه کاندا کاریگه ر بووه .

مۆنتسکیوو
چه مکی  یاساکاندا  ڕۆح��ی  کتێبی  له   مۆنتسکیوو 
ڕێژه یی ئه خالق و کۆمه ڵێک پره نسیپی سیاسی وه کوو 
و  سوننه ت  له سه ر  دام��ه زراوه   پره نسیپی  و  چه مک 
نه ریته  گشتییه کانی کۆمه ڵگا جۆراوجۆره کان پێناسه  
و  چالۆکی  له   کۆمه ڵێکه   یاساکان  ڕۆح��ی  ده ک��ات. 
به   نوێ  یاسای  ده بێ  که   کۆمه اڵیه تییه کان  کرده وه  
ده وڵه تانی  هه ڵبسه نگێندرێن.  چالۆکییانه   ئه م  پێی 
و  پێوه ندی  و  کاروبار  پویسته   ڕۆژئ��اوا  ئه وروپای 
بتوانن  ئه وه ی  بۆ  بکه ن  دابه ش  دانووستاندنه کانیان 
له  هه ندێ  له  هه ندێ ڕووه وه  به هاکانی سه ڵته نه ت و 
کۆمه ڵگای  له   کۆماری  به هاکانی  دیکه وه   ڕووگ��ه ی 
ڕه چاوکردنی  به   مۆنتسکیوو  بکه ن.  ته واو  ئه وروپیدا 
به هاکان وه کوو به های مێژوویی و واقیعی کۆمه اڵیه تی 
له  باتی پره نسیپی الهووتی یان یاسای سروشتی، به  
که   سیاسه ت  و  ئه خالق  فه لسه فه ی  دانانی  زانستی 
پته وتر  پێکردبوو،  ده ستی  هۆبز  و  ماکیاڤیلی  له گه ڵ 

کرد.
کلوود  و  دی���درۆ  ئینسایکلۆپیدیا:  ن��ووس��ه ران��ی 
له   ئه خالقییان  تیۆرییه کانی  هۆلباخ  و  هلووسیووس 
له سه ر  که   هه ڵێنجان  سروشت  مادده گه رایی  بینینی 
ته نیا  وه ک��وو  ب��ه دواداچ��وون��ی خ��ۆدت��ه وه ران��ه ی چێژ 
به   بوو.  وه ستا  کرده کان  و  کار  عه قڵیی  هانده ری 
پێک  و  ڕێک  و  یه کڕیز  کۆمه ڵگایه کی  ئ��ه وان  ب��ڕوای 
یان به  ده ستوور کۆمه ڵگایه که  دابین کردنی خۆشیی 
بێت.  پێدراو  ڕێگه   کۆمه ڵگاوه   الیه ن  له   تاکه که سی 
که  ئه خالق به ره وڕووی خۆخوازی ده بێت کێشه که  بۆ 
کۆمه اڵیه تییه کان  ڕێکخراوه   و  دامه زراو  خه ساره کانی 
که م  بۆ  نه ک  ده گه ڕێته وه   پ��ه روه رده   گه نده ڵیی  و 
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کوڕیی ئه خالقیی که سه کان. )واته  کۆمه ڵگا ده بێ به  
بکێشێته وه   ئه خالقییه کان  به ها  نه خشه ی  شێوه یه ک 
که  پێچه وانه ی ته وه ری خۆخوازی نه بێت( نووسه رانی 
ئینسا یکلۆپیدیا و هاوکارانان له  واڵتانی دیکه ، له وانه ، 
ئه خالقی  تیۆریی  ئیتالیایی،  فه یله سووفی  بێکاریای 
بۆ  سیاسیدا  ملمالنێی  و  شه ڕ  له   سوودگه رایانه یان 
)ده سته به رکردنی( حکوومه تی نوێنه رایه تی و یاسا و 

سزادانه کان گه اڵڵه  ده کرد.

کانت و ڕۆشنگه ریی ئه ڵمانی
ه��ێ��رش��ی ڕۆش��ن��ب��ی��ری ب��ۆ ن��ه ری��ت و 
عه قڵی  به رژه وه ندیی  له به ر  شه رعییه ت 
تاکه که سی له  فه لسه فه ی کانتدا شێوه  
له   سوودگه رایانه ی  دژه   شێوازێکی  و 
خۆ گرت. سوودگه راکان عه قڵ و وریایی 
به ده ستهێنانی  به دوای  که   کرده وه ییان 
ده زانی.  یه ک  به   بوو،  به خته وه رییه وه  
کانت به  هه ر چه شنه  مانای دیکارتی و 
الیب نیتسبی عه قڵی وه کوو مه عریفه ی 
عه قاڵنیی ڕاستییه  ڕووته کان به  میرات 
بۆ مایه وه . کانت له  داڕشتنی تیۆرییه کی 
ئه خالقیدا که  بتوانێ ڕکابه ری سه ره کی 
بێت،  س��وودگ��ه رای��ی  ڕاسته قینه ی  و 
وات��ای  له سه ر  ئاوگۆستین  داکۆکیی 
ناڤۆکیی به رپرسیارێتیی ئه خالقیی، که  

له سه ر ده ستی باتله ر و پرایس و ڕید زیندوو کرابۆوه ، 
تێکه ڵ به  چه مکی عه قڵگه رایی مه عریفه  کرد وه کوو 
ئه نجامگیری.  و  هه ڵێنجان  سیسته مێکی  و  ده زگا 
هه وڵیداوه   په تیدا  عه قڵی  ڕه خنه ی  کتێبی  له   ئه و 
زانست  یاساکانی  زه ی��ن  که   بکات  ده ستنیشانی 
هاوته ریبی که ره سه کانی په یوه ست به  ئیدراک ده کات 
و به م شێوه  ئه م یاسا باسکراوانه  به هۆی قووڵبوونه وه  
و ڕامان له  بونیادی پێشووی مه عریفه ، به  دڵنیاییه وه  

دێنه  ناسین. له  ڕه خنه ی عه قڵی کرده وه ییدا هه مان 
شیکردنه وه ی بۆ فه لسه فه ی ئه خالق به کارهێناوه  واته  
دامه زرابدوه   پێشووییانه   یاسا  ئه و  له سه ر  ئه خالقی 
که  عه قڵی کرده وه یی به  هۆیانه وه ، کار و کرده وه کان 
ڕێک و پێک ده کات. کانت له  حاڵێکدا که  به رامبه ر 
له   به رگری  سوودگه را،  ئازادئه ندێشی  بیریارانی  به  
که   بوو  هاوباوه ڕ  له گه ڵیان  ده کرد،  ئایینی  ئیمانی 

ئه و  پێڕه وی  و  تیۆلۆژیایه   له   سه ربه خۆ  ئه خالق 
نه ریته  خوداباوه ڕه  بوو که  خودای وه کوو ئارمانج یان 
ته واوێتیی دڵخوازی زانست و ئه خالق شرۆڤه  ده کرد 
و نه ک وه کوو سه رچاوه یه کی بان سروشتیی سروش 
و شه رعییه تی ئایینی. کانت له  گرنگترین به رهه می 
ئه خالقی خۆی واته  کتێبی )بنه ما میتافیزیکییه کانی 
هه وڵی  ئه وپه ڕی  فه یله سووفێک  وه کوو  ئه خالق(دا 
پره نسیپه   نێوان  جیاوازیی  نواندنه وه ی  بۆ  خۆی 
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ئه خالقییه کان و یاسا سروشتیه کان، خستۆته  گه ڕ. 
ئه م جیاوازییه  دوو حاڵه ته : هه م له  مانای زه ینیی 
ناچاریی پێمل بوون به  یاسا ئه خالقییه کان، وه کوو 
که   سروشتییه کان  یاسا  به   دژ  یاسای  کۆمه ڵێک 
به رپرسیارێتی  به   هه ست  به رامبه ریاندا  له   هه رگیز 
ناکه ین، و هه م له  مانای کرده وه ییدا – واته  مانای 
ڕاسپاردن – یاسا ئه خالقییه کان به راورد به  مانای 
تیۆرک – واته  وه سفیی – یاسای سروشتین. هه ر 
یاسای  و  فرمان  شێوه ی  به   ئه خالقی  ڕێسای  بۆیه  
ده کرێن.  به یان  )اخباری(  شێوه ی  به   سروشتی 
کانت بۆ ڕوونکردنه وه ی ئه م جیاوازییه  دوو ئاقاری 
مه عریفه یی دیاری ده کات که  له گه ڵ دوو بابه تی له  
هه یه .  سه روکاریان  جیاواز،  میتافیزیکییه وه   ڕووی 
زانستی،  ده روونناسی  نموونه   بۆ  زانستی سروشتی 
ئه و به شه  له  یاساکانی سروشت داده ڕێژێته وه  که  زه ین 
به  پێی ته وه ری بنه بڕێتی هۆیه کی به سه ر ئیدراکدا 
ئێختیار(  )یاساکانی  ئه خالق  زانستی  ده یسه پێنێ. 
ده خاته   کرده وه کانی  و  کار  عاقڵ  بوونه وه رێکی  که  
عاقڵی  بوونه وه رانی  ده خوازێ  و  چوارچێوه یه که وه  
ده کات.  دیاری  بن،  گوێڕایه ڵی  و  بیناسن  دیکه ش 
تێبینی هێنانه وه  و ڕوونکردنه وه ی ئه م ڕێساگه له  له و 
ڕاستییه  لۆژیکییه دا شاراوه یه  که  عاقڵ بوون بریتییه  
له  کرده نواندن به  پێی ڕێسا گشتییه کان و ئه وه ی 
سه رجه م  ده کرێ  که   ئه وه یه   ئه خالقی  ڕێسای  که  
و  ڕێک  و  یه کگرتوو  شێوه ی  به   عاقڵ  بوونه وه رانی 
که   مادام  مرۆڤ  که وابوو  بن.  کۆک  له گه ڵی  پێک 
له م  بوونه وه رێکی عاقڵه  و  بوونه وه رێکی ئه خالقییه  
مانادا ئازاد و خاوه ن ئێختیاره  و که  نائه خالقی بێت 
سروشتییه کانی.  خواسته   و  مه یل  کۆیله ی  ده بێت 
و  شکۆ  به ڵکوو  نا  به خته وه ری  چاکه ،  پاداشتی 

ئیختیاره .
ئه خالقیی  سیسته می  بااڵ:  خێری  ئه خالقی:  چاکه ی 
تاقیکرنه وه ی  دان���راوه :  کۆڵه که   سێ  له سه ر  کانت 

واقیعه کانی ئه زموونی ئه خالقی، شیکردنه وه ی لۆژیکی 
میتافیزیکی  داڕشتنی پره نسیپی  ئه خالقی و  حوکمی 
وه کوو  ئه خالقییه کانن،  حوکمه   گریمانی  پێش  که  
زانستی.  گشتاندنی  له   جیاواز  پره نسیپی  کۆمه ڵێک 
کانت وه ک ڕید له  به شی یه که می کتێبی کۆڵه که کاندا 
به ڵگاندن ده کات که  هزر و ڕامانه کانی فامی گشتی، 
ئه گه ر به هۆی مشت و مڕی فه یله سووفانه وه  گه نده ڵ 
نه بووبێت به  دڵنیاییه کی ته واوه وه  پێمان ده ڵێ ئه رک 
و  سوود،  و  چێژ  له   جگه   شتێکه   به رپرسیارێتی  و 
چاکه ی ئه خالقی یان )ئیراده ی خێر( خێرێکی بااڵیه  
به های  و  ئ��ه ون  ملکه چی  دی  به هاکانی  سه رپاکی 
یان  تاکه که سی  کرده ی  و  کار  ئه نجامی  به   ئه خالقی 
به ڵکوو  هه ڵناسه نگێندرێ  سروشتی  خێرخوازیی  به  
نییه تی بکه ره  له   نیاز و  پێوه ری ئه و هه ڵسه نگاندنه  

پێمل بوونی به  یاسا ئه خالقییه کان.
   حوکم یان فرمانه  ڕه هاکان: کانت له  به شی دووی 
وێڕای  هه وڵده دا  میتافیزیکدا  کۆڵه که کانی  کتێبی 
نێوان  لۆژیکیی  جیاوازیی  جیاکردنه وه ی  و  لێکدانه وه  
سێ جۆر ڕێسا یان فرمان، تایبه تمه ندیی فرمانگه رای 
سێ  )ئه م  بکات.  ده ستنیشان  ئه خالقییه کان  یاسا 
جۆر فه رمانه  بریتین له :( ڕێسای ته کنیکیی پسپۆڕی، 
بۆ  ئه ندێشی  دوور  به   تایبه ت  ئامۆژگاریی  و  په ند 
به ده ستهێنانی به خته وه ری و ئه رکی ئه خالقی. کانت 
یه که م  جۆری  دوو  به   تایبه ت  که   دێنێته وه   به ڵگه  
ڕاسپارده کانیان  و  ڕێنوێنی  که   مه رجداران  حوکمی 
ئه خالقی  بکه ره .  ئاره زووه کانی  و  خواست  گرێدراوی 
سروشتگه رایانه ، په ند و ڕاسپارده کانی په یوه ست به  
یاسای  باتی  له   هه ڵه   به   دوورئه ندێشی  و  هۆشداری 
به خته وه ری  ئ��اره زووی  چونکە  ده گرێت،  ئه خالقی 
تایبه تن  بڕگانه ی  و  فرمان  ئه و  که   گشتییه   هێند 
له   ڕواڵ��ه ت  به   به خته وه ری  به   ده ستڕاگه یشتن  به  
کۆمه ڵێک یاسای ڕه ها ده چن. به اڵم ئه م ڕێسا گشتییه  
یاسایه کی  به خته وه رییه (  خوازیاری  )هه رکه س  که  
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به سه ر  سه پێنراو  ڕێسایه کی  ن��ه ک  و  سروشتییه  
کاروکرده وه کاندا و ئه گه ری کۆمه ڵێک یاسای ئه خالقی 
پێویستی به وه  هه یه  که  ئه م گشتاندنه  ده روونناسانه  
به رپرسیارێتی  ئه وه ی  له به ر  بێت.  ڕیزپه ڕ  هه ڵگری 
تایبه تی  به خته وه ریی  مرۆڤ  ده کات  داوا  ئه خالقی 
خۆی و ته نانه ت دڵخوازی کۆمه ڵگاکه ی خۆی به خت 

بکات چ جای ئه وه ی )بابه تی ڕه ها( ڕه چاو نه کات.
   بابه تێکی ئه خالقی یاخود بابه تێکی ڕه ها ڕێسایه که  
دڵخواز،  دواده ره نجامێکی  چ  له به رچاوگرتنی  بێ 
کارێک  ئه نجامدانی  فرمانی  به خته وه ری،  نموونه   بۆ 
مه رجدار  بابه تی  که   به وه ی  قایله   کانت  ده رده ک��ات. 
که   ده کات  به ڵگاندن  به اڵم  سوودگه راییه   گرێدراوی 
پێویستییه  تایبه تیه کانی پره نسیپگه لی ئه خالقی ته نیا 
به   که وابوو  و  بێسنووریانه وه   و  پڕاوپڕ  گشتێتیی  به  
سه ربه خۆییان له هه ر واقیعێکی په یوه ست به  سروشتی 
به هۆی  کاره کانمان  ده ب��ێ  لێکده درێنه وه .  م��رۆڤ، 
خواستی عه قڵ و نه ک به هۆی ئه وه ی پێداویستییه کانی 
بێت  گشتی  یاسای  به پێی  ده کات،  جێبه جێ  مرۆڤ 
پره نسیپگه لی  له   گوێڕایه ڵیی  به   به رامبه ر  خۆمان  و 

ئه خالقی به رپرس دابنێین.
پێوه ره  ئه خالقییه کان تا چه ند گشتی ده بن: وه اڵمی 
ڕێسا  ده ک���رێ  ئاخۆ  ک��ه   پرسیاره   ئ��ه م  ب��ۆ  کانت 
ئاکارییه کان وه کوو پره نسیپی ئه خالقی ڕه چاو بکرێن؟ 
)نا(یه . ئه و الی وابوو که  بابه تێکی ڕه های گشتی یان 
به رپرسیارێتیی  هه موو  ده کرێ  هه یه   بوونی  بنه ڕه تی 
و  )ته نیا  هه ڵهێنجرێ.  لێ  ئه خالقییه کانی  ئه رکه   و 
ده توانی  که   بنوێنه   کرده   ته وه ره   ئه و  به پێی  ته نیا 
بیخه یته  چوارچێوه ی یاسایه کی گشتییه وه (. سه رپاکی 
هه یه   بۆیان  ئاکارییه کان  تایبه ته   ڕێسا  یان  فرمان 
ناڕاست  یان  ڕاست  به   گشتییه   پێوه ره   ئه م  به پێی 
بژمێردرێن. ئه گه ر گوێڕایه ڵیی چڕ و پڕ له  ڕێسایه کی 
گه اڵڵه کردنی  له   سه ره کیی  مه به ستی  یان  دیاریکراو 
ئه و ڕێسا دژوار بن، وه ک چۆن هه ندێ جار له مه ڕ ئه و 

ڕێگه   مه رجدا،  و  هه ل  هه ندێ  له   تایبه تیانه ی  ڕێسا 
به  دزی و درۆ و کوشتن ده ده ن، )کانت تاڕاده یه ک 
به  شێوه ی بێده ستوور له سێداره دانی به رز نرخاندوه ( 
له م حاڵه ته دا، ئه و ڕێسا باسکراوه  ناتوانێ به شێک له  
کۆمه ڵه ی ڕێسا ئه خالقییه  ڕاسته قینه کان بێت. به رامبه ر 
به مه ش، ڕێسایه کی وه ک )له سه ر په یمان و به ڵێنه که ت 
بمێنه ( بۆی هه یه  له  بنه ڕه تدا و بێگومان پێڕه و بکرێت 
وه رده گیرێت.  ئه خالقی  ڕێسایه کی  وه کوو  که واته   و 
که   ئه خالقی  پێوه ری  به رباڵوییه ی  یان  گشتێتی  ئه م 
بریتییه  له  ئه گه ری ده روونی یان لۆژیکیی پێویستیی 
پێڕه وکردنی ڕێسایه ک به  کرده وه ، )لۆژیکی بۆ ئه رکه  
بنه بڕه کان و ده روونی له مه ڕ ئه رکی گو نجاو و شیاوی 
ڕێز( بێگومان گرنگترین و سه ره کیترینی ئه وه یه  کانت 
پێشکه ش به  تیۆریی ئه خالقی کردووه . ئه م پێوه ره ، 
هاتووه ،  مه زنه کاندا  ئایینه   له   که   زێڕین(  )ڕێسای 
وردتر و ڕاشکاوانه تر خستۆته  به ر باس و له  سیسته مه  
جۆراوجۆر  شێوه ی  به   ئه خالقیدا  تیۆریی  تازه کانی 
گه لێک  به مالوه   کانت  سه رده می  له   ڕوو.  که وتۆته  
نووسه ر هه وڵیان داوه  پێوه ری گشتێتی یان گشتاندن 
هه ڵگربوون به  شێوه یه ک سه ر له نوێ دابڕێژرێنه وه  که  
به  ته واوی گونجاو و دوور له  ناڕه زایه تیی لۆژیکیی بێت 

به اڵم زۆر سه رکه وتوو نه بوون.
ڕیسای  بەم  بەرامبەر  کە  دیکە  زەقی  ڕەخنەیەکی 
کەس  هیچ  کە  لەوەی  بریتییە  ئارا  هاتووەتە  کانت 
نایهەوێ هەموو ڕیساکانی تایبەتی کارێکی دیاریکراو 
کەس  کردن.  جێبەجێ  بێتە  ڕیزپەڕیک  چ  بوونی  بێ 
نایهەوێ حەقیقەت بە تەواوی باس بکرێت تەنانەت لەو 
کاتانەشدا کە زیانێکی قورس لە حاڵی ڕووداندایە. بۆ 
نموونە ئەو ساتەوەختەی بکوژێک لە شوێنی قوربانی 
دەپرسێ بۆ ئەوەی بیکوژێت )چۆن ڕاستییەکەی پێ 
بڵێین؟( وەاڵمی کانت خۆی بۆ ئەم ڕەخنەیە ئەوەیە 
کە لە حاڵێکدا کە ڕەنگە مرۆڤ لە ڕووی دەروونیەوە 
حەز ناکات لەم کاتانەدا ڕاستییەکان بدرکێنێ بەاڵم بۆ 
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ئەوەی ئیرادە بکات واتە بخوازی ڕاستیی شتەکە باس 
پارادۆکسێکی  ببێ، چ  ئەنجام چی دەبێ  با  و  بکات 

لۆژیکی بوونی نیە.
ئەوەیە  دەگیرێ  کانت  لە  کە  دیکە  ڕەخنەیەکی     
یان  ئاکاری  ڕێسایەکی  هەر  دەکات  گریمان  کانت  کە 
و  بێت  ئەخالقی  یاسایەکی  دەبێ  پێچەوانەکەی  ڕێسا 
ئەگەر  ڕێساکان،  لە  کەم  ژمارەیەکی  حاڵەوەش  بەم 
کە  هەن  ببێت،  بوونی  ڕێسایەک  بنەڕەتەوە  لە  هەر 
ئەوە دێنن بە گشتی لە شێوازی نەرێنی یان ئەرێنی 
وەک چۆن  کە  دەکات  بەڵگاندن  کانت  بکرێن.  پێڕەو 
ئامانجی خۆیەوەیە ئەگەر داوای  ئەو کەسەی بەدوای 
لێ بکەین پەیمان بشکێنێ یان درۆ بکات ئەمە دەبێتە 
دەبێ  کەوابوو  خۆمان  مەبەستی  پێچەوانەی  کارێکی 
بخوازین  دەبێ  واتە  نەشکێنێ  پەیمان  لێبکەین  داوای 
قەت پێچەوانەی مەبەستکردە نەنوێنێ. بەاڵم هەر لەبەر 
ئەوەی مرۆڤ دەتوانێ یاسا و تێبینی بۆ هەموو یاسا 
کە  ئەوەی  وەک  یاسای  بێنێتەوە  بێبەهاکان  و  پووچ 
هەرکەس بۆی دەکرێ جل و بەرگی گران لەبەر بکات، 
لەبەرکردنی  گشتی  بە  نابێ  و  ناتوانین  ئێمە  چونکە 
خەساری  و  ڕەخنە  بکەین.  یاساخ  گ��ران  پۆشاکی 
کە  حاڵەتەدا  لەو  کە  ئەوەیە  کانت  تیۆریی  سێهەمی 
و  کێشە  تووشی  ئاشکرا  بە  ئەخالقییەکان  ئەرکە 
خەسار دەبن و مرۆڤ دەبێ لەبەر قازانجی دیتران فیدا 
بێت، بۆ ئەوەی کە دەرکەوێ حەق و حەقیقەت چیە، چ 
بوارێک ناڕەخسێنێ. لەم ڕووەوە ئەخالقی سوودگەرایی 

بە ئاشکرا لە پێش ئەخالقی کانتەوەیە.
سەربەخۆیی ئیرادە: سێهەم بەشی تیۆریی ئەخالقیی 
کانت بریتییە لە گوزارشتی میتافیزیکی پێوەندیدار 
لەگەڵ ئیرادەی عەقاڵنی وەکوو سەرچاوەی کارێکی 
لێرەشەوە  و  هۆیەکی  پێویستیی  هەرێمی  لە  بەدەر 
دەڵێ  کانت  زانستی.  توێژینەوەی  لە  بوونی  چۆڵ 
واتە بەهرەی پێمل بوون بۆ  ئیرادە -  سەربەخۆیی 
بەدیهاتوون،  خۆیەوە  مانای  بەهۆی  یاسایانەی  ئەو 

پێویستییەکی   - سروشت  یاساکانی  بە  بەرامبەر 
ئەخالقی.  سیستەمێکی  هەرچەشنە  بۆ  زەروورە 
چونکە ئەگەر کار و کردەی ئێمە ئەنجامی پێویستی 
ئەخالقی  بەهادانانی  بایە،  سروشتییەکان  هۆکارە 
سەر  دەکاتە  دەالل��ەت  )دەب��ێ(  دەب��وو.  بێسوود 
ئەوەی  ئەنجامدانی  بۆ  ناچاربوون  واتە  )توانین(، 
توانایی  سەر  دەکاتە  دەاللەت  کە  ڕاستە،  و  حەق 
زانست  ئەوەی  لەبەر  نەدانی.  ئەنجام  و  ئەنجامدان 
لەسەر تەوەری ڕێکخەری بنەبڕێتی گشتی وەستاوە، 
ئازادیی  بانگەشەی  ناتوانێ  زانستی  هۆیەکی  چ 
ئیرادە بکات. بەاڵم ئەمە تەنیا جیاوازیی بنچینەیی 
ئێوان زانست و ئەخالق و بێسوودبوونی هەوڵدان بۆ 
دەکات.  دیاری  دەروونناسی  لە  ئەخالق  هەڵێنجانی 
زانستی  توێژینەوەی  لە  بابەتێک  وەک��وو  م��رۆڤ 
دیاردەیەکی ئۆرگانێکە کە لە یاساکانی زیندەوەرزانی 
و دەروونناسی پێڕەوی دەکات. بەاڵم مرۆڤ وەکوو 
زاتییە  بوونەوەرێکی  ئەخالقی  بەهادانانی  بابەتی 
حوکمەکانی  گوێڕایەڵی  ئێختیار،  بە  دەتوانێ  کە 
عەقڵی کردەوەیی بێت یان گوێڕایەڵیان نەبێت. کانت 
واتا دوو الیەنەی مرۆڤەوە، وەکوو دوو الیەنی  لەم 
ناوەکی و دەرەکیی سروشتی ئەو، ڕێبازی دڵخوازی 
ژیانی مرۆڤ، کە پاکی و ئیمانی بۆ )گەیشتن( بە 
تەواوێتی دەورووژێنێ، دیاری دەکات. مرۆڤ وەکوو 
)هەرێمی  لە  ئەندامێکە  عاقڵ  بکەری  بوونەوەرێکی 
دەرەنجامەکان( کە لەم هەرێمەدا هەم حاکمە و هەم 
دیتران  و  بۆ خۆی  و  بەسەردا دەکرێت  حکوومەتی 
یاسا دادەنێ. بااڵترین ئامانجی ژیانی مرۆڤ ئەوەیە 
ئەم )هەرێمە( دڵخوازە لە کار و کردە تاکەکەسی و 

کۆمەاڵیەتییەکانیدا بێنێتە بوون. 

سەرچاوە: مێژووی فەلسەفەی ئەخالق، کۆمەڵێک 
نووسەر، وەرگێڕانی چنوور فەتحی، دەزگای توێژینەوەی 

موکریانی - ٢٠١٠
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مرۆڤی ئەم سەردەمە لە تاریكێكی ڕەهادا نوقم بووە، 
وەك ئەو ماڵەی لێهاتووە لە شەوێكی تاریك دا چراكەیان 
كوژاندبێتەوە و تاریكی باڵی بەسەردا كێشابێت، هەڵبەت 
دەكرێت جارێكی تر چراكە داگیرسێندرێتەوە. مرۆڤی 
ناو  لە  كە  لێهاتووە  كەشتییەكی  وەك  ئەم سەردەمە 
دەریایەكی پان و بەرین و بەرباڵودا سەری لێشێوابێت 
و ڕێگای لێ ون بووبێت، مرۆڤی ئەم سەردەمە هەموو 
و  بووە  بزر  لێ  ڕزگاربوونی  و  خۆشبەختی  ڕێگاكانی 
نازانێت چی دەوێت و بەرەو كوێ هەنگاو دەنێت، بەاڵم 
و  بیدۆزیتەوە  دووبارە  كردووە  ونی  ئەوەی  دەتوانێت 
لە  و  كردووە  فەرامۆشی  ئەوەی  و  هەستێت  خەو  لە 
بیریچۆتەوە دووبارە لە مێشك و زەینی خۆیدا بێداری 

كاتەوە و بەدەستی بهێنێتەوە.
من بۆیە بانگی ئێوە دەكەم بۆ ئەوەی ئێوە لەو خەوە 
نابینن و نازانن كە ژیان چۆن بێتام  هەستێنم، ئێوە 
نابینن كەچەند هیوابڕاو  و بێسوود و بێكەڵك بووە؟ 

بە گوێی دڵ ببیستن،
بەچاوی دڵ ببینن

نووسینی: ئۆشۆ
و. لە فارسییەوە/ جەواد حەیدەری 
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و بێتاقەت، ماندوو وهیالكن؟ ژیان ئامانج و واتا و 
چەمكی خۆی لەدەستداوە.

ڕوون و ئاشكرایە ئەگەر لە دڵی مرۆڤەكان ڕووناكی 
هیوایی  بێ  و  نائومێدی  گومان  بێ  نەبێت،  نوور  و 
داوێنی هەموو الیەك دەگرێت و باڵ بەسەر هەموو 
مرۆڤەكاندا دەكێشێت. وەختێكیش لەناو دڵی مرۆڤدا 
ڕووناكی نەبێت هیچ شادی و خۆشییەك ژیانی ئەو 

داگیرناكات و ژیانێكی ساردوسڕی دەبێت. 
زیاد  شتێكی  بە  خۆمان  ئێمە  ئێستا  ڕاستیدا  لە 
دەزانین.  تر  ئەوانی  بەسەرباری  و خۆمان  دەبینین 
پێمان وانەبێت كە ژیان شتێكی بێسوود و بێكەڵكە 
و بە كاری هیچ نایە، كامیل بوونی ژیان قەت كۆتایی 
ئامانج  بە  ئێمە  كە  رێگایەی  ئەو  بەداخەوە  نایە. 
دەگەیەنێت لێمان بزر بووە، ئەو رێگایەی كە دەبێ 
ئێمە بەرەو كامیل بوون ببات لە بیرمان چۆتەوە و 
فەرامۆشمان كردووە. ئێمە تەنها هەین دەنا كارێكی 

ئەوتۆمان بە ژیان نییە، لە ڕاستیدا كارمان بە ژیانی 
ئەوەندە.  هەر  هەین  تەنها  ئێمە  نییە،  ڕاستەقینە 
ئێمە زۆر بە سادەیی ژیان لە كیس خۆمان دەدەین، 
ژیان زۆر بە سادەیی و سانایی دەسوتێنین و لەناویی 
و  مردن  بیری  لە  نییە  ئەوە  تەنها  ژیان  دەبەین، 
چاوەڕوانی لەناوچوون بین. كە واتە چۆن دەبێ لە 
ئومێد  نا  و  هیوابڕاو  هاوكاتیش  و  مردندابین  بیری 
نەبین و ورە لە دەست نەدەین و نیگەران و پەشۆكاو 
خێرایی  بە  زۆر  كە  ژیانێك  وەها  لە  چۆن  نەبین؟ 

تێدەپەڕێت چاوەڕوانی خۆشی و شادی لێبكەین؟
مزگێنیتان دەدەمێ كە ڕێگایەك بۆ وشیاربوونەوە و 
دەربازبوون لەو دڵەڕاوكێ و نیگەرانی و پەشێوییە 
هەیە. ئێوە دەتوانن لەو خەوە بێزاركەر و هیوابڕە 
ڕزگارتان بێت، دەبێ دەتوانن لەو ژیانە پڕ لە هەڵەیە 
دەربازتان بێ. ئەو ڕێگایەی كە ئێوە لە تاریكییەوە 
كە  هەمیشەییە  رێگەیەكی  دەبات،  ڕووناكی  بەرەو 

لە ڕاستیدا ئێستا ئێمە 
خۆمان بە شتێكی زیاد 
دەبینین و خۆمان 
بەسەرباری ئەوانی تر 
دەزانین. پێمان وانەبێت 
كە ژیان شتێكی بێسوود و 
بێكەڵكە و بە كاری هیچ 
نایە، كامیل بوونی ژیان 
قەت كۆتایی نایە. 

ئۆشۆ
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قەت لەناو ناچێت. ئەو ڕێگایە  هەمیشە هەبووە و 
و  لێوەرگێڕاوە  خۆمان  ڕووی  كە  بووین  ئێمە  ئەوە 
پشتمان لێ كردووە و چاومان لێنەكردووە. ئەخالق 
گەراییەكی پاك و بێگەرد و دیانەتێكی پاكی دەروونی 
كە  مرۆڤەی  ئەو  مرۆڤە،  ڕزگاركردنی  ڕێگای  تەنها 

دووركەوتۆتەوە لە ڕەوتی سروشتی ژیان.
و  ڕەوش��ت  شتێك  چ  كە  بزانن  گەرەكتانە  ئەگەر 
الڕێدا  بە  مرۆڤەكانی  دەروون��ی  دیانەتی  و  ئەخالق 
و  ژیان  ڕووناكی  بینینی  تامەزرۆی  ئەگەر  بردووە، 
قەبوڵ  من  بانگهێشتەكەی  ژیانیت،  خۆشییەكانی 
بكەن. بۆ ئەوەی ژیانێكی پڕ لە ڕووناكی و خۆشیی 
ببینن چاوەكانتان بكەنەوە. پێویست ناكات كەسی 
تر زەحمەت بدەن و باری خۆتان بخەنە سەر شانی 
كەسێكی تر ، بەڵكو تەنها لە خەو هەستن و سەیر 
بكەن. لە ڕاستیدا ئەگەر چاوەكانتان لەبەرامبەر ئەو 
ڕووناكی و خۆشیانە داخەن، ئەوا تاریكی سەرتاپای 

ئێوە دادەگرێت و لە تاریكی دا نوقم دەبن. 
نوێ  قەڵەمڕەوێكی  لە  پێ  و  بكەنەوە  چاوەكانتان 
بە  بگۆڕنەوە  سەرنەكەوتن  و  شكست  و  بنێین 
مردن  و  ڕووناكی  بە  بگۆڕنەوە  تاریكی  سەركەوتن، 
و  هاوسەفەر  و  ه��اوڕێ  وەرن  نەمریی.  بە  بكەن 
هاوگەشتی من بن، من دەمەوێ لەو عەشقە خواییە 
ئەو  ئەندازەی  هەر  بم.  ئێوە  بەشی  برا  و  شەریك 
عەشق و خۆشەویستییە پەرە پێبدەین زیاتر گەشە 
كاتێك  ڕاستەقینەكان  سامانە  و  دەكەین. سەروەت 
دابەشبكرێن، ڕێژەكەی زیاتر و زۆرتر دەبێت و كەم 

ناكات و بە پێچەوانەوە زیاد دەكات. 
عەشق، عەشق دێنێت و خۆشەویستی خۆشەویستی 
لێدەكەوێتەوە و  نەفرەتیش نەفرەتی لێ شین دەبێ. 
هەر شتێك بدەین هەر هەمان شت وەردەگرینەوە و 
دەدوورینەوە،  شتیش  هەمان  هەر  بكێڵین  هەرچی 
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ئەگەر  تۆ  نەگۆڕە.  و  هەمیشەیی  یاساییەكی  ئەمە 
ناتوانی  بەكەسێك،  دا  دی��اری  بە  داڵ��ت  و  دڕك 
بە  بدەی  شتێك  هەر  لێبكەی،  گوڵی  چاوەڕەوانی 

كەسێك هەمان شت وەردەگریەوە. 
من لە چاوەكانی ئێوەدا چرۆكردنی گوڵەكانی عەشق 
و خۆشەویستی و ئاشتی و ئارامی دەبینم. عەشق 
بە  دەیانكات  و  گرێدەدات  پێكەوە  دڵەكان  هەموو 
یەك،  عەشق یەكڕیزی و یەكگرتوویی بنیات دەنێت. 
جەستەی فیزیكی لە یەكتر جیادەكاتەوە بەاڵم عەشق 
و خۆشەویستی و یەكبوون پێكەوە دەلكێنێت. كاتێك 
گڕ و تینی یەكبوون و یەكگرتوویی هاتە گۆڕێ، ئەو 
كات مرۆڤ لە هەمووشتەكان تێدەگات و دەتوانێت 
لەسەر هەموو شتێك قسە بكات. پەیوەندی ڕوحی 
و گیانی تەنها لە ڕێگای عەشقەوە مسۆگەر دەبێت 
و سەر دەگرێت. ئەوەی من باسی دەكەم و ئەوەی 
عەشقەوەیە.  ڕێگەی  لە  هەمووی  دەبیستن،  ئێوە 
هەمیشە دەرگاكانی دڵ بۆ عەشق كراوەیە. لەبیرتان 
گوێ،  ن��ەك  دەبیستێت  شتەكان  دڵ��ە  ئ��ەوە  بێت 
كەبەدڵ  دەبیستی  باشی  بە  شتەكان  تۆ  كاتە  ئەو 
گوێت لێ گرتیبێت. ڕەنگە بە التانەوە سەیر بێت و 
پرسیار بكەن جا شتی وا چۆن دەبێت؟ مرۆڤ بە 
دڵ ببیستێت؟ بەڵێ من دەڵێم ئەگەر شتێك هەبێ 
بۆ بیستن ئەوە دڵە دەبیستێت نەك گوێ، چونكە 
سەرەكان )بەرد(ن و گوێچكەكان هەموویان كەڕن. 
باشی شتەكان دەبیستێت.  بە  تەنها گوێچكەی دڵ 
هەر لە كۆنەوە وتوویانە: ئەو قسەیەی لە دڵەوە بێ 
لەسەر دڵیش دەنیشێت. ئەو قسەیەی كە لە ناخی 
وەك  بێت،  دڵیش  قسەی  بەڕاستی  و  بێت  دڵەوە 
گوڵێك وایە كە بۆن و بەرامەی خۆی باڵودەكاتەوە. 
ئەگەر دەرگاكانی دڵتان بخەنە سەر گازەرەی پشت، 
پەیوەندی  ئەوكات  بكەنەوە،  دڵتان  دەرگای  ئەگەر 

دروست دەبێت كە پەیوەندییەكی ڕوحی و گیانییە 
كە تێیدا وشەكان كەمترین دەسەاڵت و هێز و توانا 
و ڕۆڵیان هەیە، لەو كاتەدا زۆر شت هەیە بێ ئەوەی 
وشە تێیدا بە كاربهێنرێت و بە زمان بوترێت قابیلی 
مانا  و  واتا  عەشقە  ئەوە  ڕاستیدا  لە  تێگەیشتنە. 
بە وشەكان دەبەخشێت. وشەكان خۆیان سیمبولی 
بێهێزی و بێ توانایین، ئەوە عەشقە گوڕ و تینیان 
پێدەبەخشێت . ئەگەر بە مێشكێكی ئارام و لەسەرخۆ 
هێزی  عەشق  كە  بگری  وشانە  لەو  گوێ  هێدی  و 
دڵنشینەكانیان  مانا  و  واتا  لە  ئەوە  پێبەخشیون، 
بیستنی  پێدەڵین   بیستن  لە  ئەوجۆرە  تێدەگەین. 

دڵ، یانی تەنها دڵ دەیبیستێت.    
كەسێك  لە  گوێ  كاتێك  مرۆڤ  ئێمەی  بەداخەوە 
لە  هاوكات  و  نییە  ئاسودە  مێشكمان  دەگ��ری��ن، 
ڕاستیدا  لە  و  خۆمانداین  بۆچوونەكانی  بیروهۆشی 
گوێگرێكی  ئ��ەوەی  بۆ  درۆزنین.  گوێگرێكی  ئێمە 
مێشك  شتێك  هەر  لە  بەر  دەبێ  بین  ڕاستەقینە 
بێدەنگ  و  ئارام  كەشوهەوایەكی  لە  ئێمە  زەینی  و 
دا بێت. دەبێ زۆر بە سادەیی گوێبگرین و خۆمان 
كە  كاتەدایە  لەو  ئەوە  بگرین،  دوور  تر  شتی  لە 
دەبیستین و تێدەگەین و باش تێگەیشتن نیشانەی 
ئەوەیە كە باش گوێمان داوەتێ و باش بیستوومانە، 
ئەو كاتەیە تێگەیشتن و گۆڕانكارییەكان لە هەست و 
بیری ئێمەدا، دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە بە تەواوی 
گوێمان گرتووە و بیستومانە و تێگەیشتووین. ئەگەر 
وەها كارێك ئەنجام نەدەین، ئەوە تەنها هەر گوێمان 
لە خۆمان گرتووە و گوێمان نەداوە بەكەس و هەر 
و  دەنگ  دەنگە  و  هەراوزەنا  كە  دەكات  وا  ئەوەش 
الیەك  هەموو  دەروون��ی  ئاشوب  و  فەرتەنە  و  هەرا 
داگیر بكات و ئەو سەرقاڵبوونە ڕێگە نادات لەوەی 
كە پەیوەندییەكی ڕاستەقینە و پەیوەندییەكی ڕۆحی 
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دروست ببێت، هەرچەند بە ڕواڵەت گوێت گرتووە، 
هیچ  و  نەگرتووە  هیچ  لە  گوێت  ڕاستیدا  لە  بەاڵم 

شتێك نابیستی.
حەزرەتی مەسیح دەڵی: " ئەوانەی كە چاویان هەیە 
لێیان گەڕێن با ببینن و ئەوانەی كە گوێیان هەیە بۆ 

بیستن، لێیان گەڕێن با ببیستن".
مەبەستی حەزرەتی عیسا ئەوەیە چاو و گوێ تەنها 
بۆ بینین و بیستن بەس نییە بەڵكو شتێكی تریش 
هەیە كە پێویستی بە بینین و بیستن هەیە، ئەویش 
دەروونێكی ئارام و گوێگر و وشیار و زیرەكە، كاتێك 
بوونی  مێشكدا  لە  تایبەتمەندیانە  و  خەسڵەت  ئەو 
هەبێ، ئەوكاتە دەرگاكان كراوەن و بیستن و بیستراو 

زۆر بە ئاسانی و سانایی ئەنجام دەگرێت.
هەركاتێك خوت لەسەر ئەو شێوازە لە بیستن ڕابهێنی، 
ئەوا بۆ هەموو تەمەنەت دەحەسێتەوە و ئەو هونەرە 
)گوێگرتنە( وات لێدەكات  مێشك و زەین و دڵ و 
سەرقاڵبوونێكی  جۆرە  هەموو  دەست  لە  دەروونت 
بێسوود و بێكەڵك ڕزگاری بێت و ئەوە یارمەتیتان 
جیهانی  نهێنییەكانی  و  ڕاز  ئاگاداری  كە  دەدات 
لەو  بی  بەهرەمەند  وردە  وردە  و  بی  دەورووب��ەرت 

ڕووناكی و ڕازانەی كە لە دەروونتدایە .
ئەساس و بناغەی ژیانێكی باش لە بیستن و بینینی 
باش دایە، یانی باش بیستن و باش بینین بناغەیەكی 
پتەو و قایم و بەهیزە بۆ ژیانێكی باش. هەر وەك 
هەمووشت  دەریادا  پاكی  و  ئارام  ئاوێكی  لە  چۆن 
بێگەردی  و  پاك  زەینێكی  و  مێشك  لەناو  دی��ارە، 
مرۆڤیش حەقیقەت كە هەمان )خواوەندە( بە جوانی 
و  تێبگەین  حەقیقەت  لە  ئ��ەوەی  بۆ  دەبیندرێت. 
هەستی پێبكەین، دەبێ ئامادەكاری و زەمینەسازی 
بەرهەم  بتەوێت  ئەگەر  چۆن  وەك  هەر  بكرێت،  بۆ 

زەوی  دەب��ێ  هەبێ،  كشتوكاڵیت  دەستكەوتی  و 
بكێڵی و ئاوی بدەی و خزمەتی بكەی هەتا بەرهەم 
دێت، هەر بە هەمان شێوەش دەبێ مێشك و زەینی 
چەند  دەب��ێ  ئ��ەوەش  بۆ  و  بكرێت  ئامادە  م��رۆڤ 
گوێت  ئەلّقەی  بە  بكەی  ئامۆژگارییەك  و  پەند 
و لەبەرچاوی بگری تا بەدەستهێنانی حەقیقەتت بۆ 

ئاسان ببێتەوە.  
جۆرە  ه��ەر  لە  دوور  بە  و  سروشتی  بەشێوەی 
ژیانی  زۆرج��ار  گشتی  بە  بژین،  ساختەچێتییەك 
بە  و  ناسروشتییە  و  بە شێوەی ساختە  مرۆڤەكان 
پێی  بە  هەندێ  درۆینەیە،  بارودۆخی  هەندێ  پێی 
كۆمەڵگایە.  بەسەر  زاڵ  درۆی��ن��ەی  هەلومەرجی 
جلوبەرگێكی  ناو  لە  خۆیان  هەمیشە  مرۆڤەكان 
ئەوەش  هەر  و  و ساختەچێتیدا شاردۆتەوە  درۆینە 
وای كردووە لە " وجود" و "بوون"ی  ڕاستەقینەی 
خۆیان دوور بكەونەوە و سیمای ڕاستەقینەی خۆیان 
خۆیان  تەنها  بن  شت  هەموو  و  ب��دەن  دەس��ت  لە 
درۆینەی كە  ئەو دەمامكە  بۆیە دەبێ  نەبن.  هەر 
بە روخساری خۆیانەوە  ناوە بخەنە الوە و سیمای 
چۆن  وەك  هەر  دەرب��خ��ەن،  خۆیان  راستەقینەی 
رۆڵەكەی  كە  ئەوەی  پاش  شانۆكار  هونەرمەندێكی 
گێرا،  دەست و دەموچاوی لەو رەنگ و دەرمانەی 
كە بۆی كراوە دەشوات و جلوبەرگی خۆی دەگۆڕێ 
ئێوەش  خۆی،  شەخسی  ژیانی  بۆ  دەگەڕێتەوە  و 
وابكەن خۆتان لە دەست ئەو دەمامك و جلوبەرگە 
ڕاستەقینەی  شەخسییەتی  و  بكەن  ڕزگار  درۆینانە 
خۆتان دەرخەن و بە شێوەیەكی سروشتی و ئاسایی 

بژین. 

سەرچاوە/ كتاب راە كمال 
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ستوارت ڕەیچڵجەیمس ڕەیچڵ
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بۆ  )جیگس(مان  ئەڵقەكەی  چیرۆكی  كۆن  داستانێكی 
ئەڵقەیەكی   ه��ەژارە،  شوانێكی  جیگس  دەگێڕێتەوە، 
سیحری دەدۆزێتەوە كە لە پاشماوەی بوومەلەرزەیەكەوە 
دەردەكەوێت. ئەڵقەكە تایبەتمەندییەكی هەیە، ئەو كەسەی 
لە دەستی دەكات نادیار دەبێت، واتە كەس توانای بینینی 
دەتوانێت  بەكارهێنەكەی  بۆیە  نامێنێت.  بەكارهێنەكەی 
هەر كارێك و بۆ هەر شوێنێك بڕوات كە ئارەزووی دەكات. 
شوانەكە مرۆڤێكی خراپە و خێرا ئەوەی بەیاددا دێت كە 
بەكاربهێنێت.  خۆیدا  بەرژەوەندی  لە  ئەڵقەكە  دەتوانێت 
بەهۆی ئەڵقەكەوە دەچێتە ناو كۆشكەوە و دەستدرێژی 
دەكاتە سەر شاژن و دەست بەسەر دەسەاڵتی شایەتیدا 

دەگرێت. لە شوانەوە دەبێتە بە پاشای واڵت.
ئەم چیرۆكە لە كتێبی دووی كۆماری ئەفاڵتۆندا هاتووە، 
كە لەالیەن "گاڵوكۆن"ەوە وەک ئارگومێنتێك بەكاردێت، 
دەڵێت: دوو ئەڵقەی سیحری دەستی دوو مرۆڤ دەكەون، 
بەكاریدەهێنێت،  باش  و  ئەخالقی  كاری  بۆ  یەكێكیان 
نائەخالقی  و  خراپ  كاری  بۆ  دووەم  كەسی  كاتێكدا  لە 
بەكاریدەهێنێت. گاڵوكۆن پێیوایە هیچ یەكێك لەوان لە 
هەردووكیان  پێیوایە  نیە، چونكە  باشتر  دیكەیان  ئەوی 

تیۆریاكانی سروشتی ئەخالق
نووسینی: جەیمس ڕەیچڵ و ستوارت ڕەیچڵ

و. لە ئینگلیزییەوە: كارزان عزیز
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ب��ەب��ێ  ت��رس��ی ت��ۆڵ��ە س��ەن��دن��ەوە ئ��ەو ك��اران��ەی��ان 
كە  ئەوەیە  لێرەدا  گاڵوكۆن  مەبەستی  ئەنجامداوە. 
دەبێت هەمیشە ترسێك لە ئەنجامدانی كارەكانماندا 
مەرجدانانی  بە   مەبەستی  تر  بەمانایەكی  هەبێت، 
چاودێری و ترسی تۆڵە سەندنەوەیە لەهەمبەر هەر 

كارێكدا ئەنجامی دەدەین.
بەدەستخستنی  بۆ  هەوڵدانێكە  ئەخالق  فەلسەفەی 
ئەوەی  لەئەخالق،  سیستیماتیکیانە  تێگەیشتنێكی 
كە ئەخالق لێمان دەخوازێت، بە پێویستی دانان و 
دیاریكردنی چۆن دەبێت بژین، هەروەها لێكۆڵینەوە 
و پرسیاركردن لە بۆچی دەبێت بەم شێوەیە بژین؟ 
پرسیار گەلێكن كە فەلسەفەی ئەخالق زیاد لە دوو 

هەزار ساڵە بەدوای وەاڵمەكانیاندا دەگەڕێت.
تیۆرەی  كۆنترین  لەوانەیە  رێژەگەرایی:  تیۆری 
خراپ(  و  )باش  كە  ئەوەبێت  ئەخالق  فەلسەفەی 
هەر  نەریتەكانی  و  داب  بە  ب��ەراوورد  بە  ڕێژەیبن 
كۆمەڵگایەك، لەم تێروانینەوە، ئەخالق هیچ شتێك 

نیە جگە لە داب و نەریتەكانی كۆمەڵگا.
"هێرۆدۆتس" بە یەكەمین و گەورەترین مێژوونوسی 
دەژیا  دا  سۆكرات  سەردەمی  لە  دادەنرێت،  یۆنان 
بۆ  گرنگ  چیرۆكی  چەندین  بە  دەكات  ئاشنامان  و 
لە  یەكێك  لە  تیۆریە،  ئەم  ڕوونكردنەوەی  زیاتر 
چیرۆكەكانیدا باس لە هۆزی )مەسەگێتەی( دەكات 
شێوەیە  بەم  دەژی��ن،  ئاسیادا  ناوەراستی  لە  كە 

هەندێك لە نەریتەكانیان وەسفدەكات و دەڵێت:
كۆتای  خۆی  سروشتییەكەی  بەشێوە  مرۆڤ  ژیانی 
نایەت)كە مەبەستی لە مردنی سروشتییە(، كاتێك 
و  ك��ەس  و  خ��زم  هەموو  پیردەبێت  زۆر  كەسێك 
لەگەڵ  قوربانی  دەیكەنە  و  كۆدەبنەوە  كارەكەی 
گۆشتەكەی  قوربانیكردنەكە  بە  پاش  )گا(ێكدا. 
هەروەها  دەگێڕن،  لەسەر  ئاهەنگی  و  دەكوڵێنن 
ئەوانەی بەهۆی ئەم نەریتەوە دەگەنە كۆتای ژیانیان 
بە )خۆشبەختترین( كەسەكان دادەنرێن، بەاڵم گەر 
كەسێك بە نەخۆشی بمرێت ئەوا گۆشتەكەی ناخۆن، 

فەلسەفەی ئەخالق 
هەوڵدانێكە بۆ بەدەستخستنی 
تێگەیشتنێكی سیستیماتیکیانە 
لەئەخالق، ئەوەی كە 
ئەخالق لێمان دەخوازێت، 
بە پێویستی دانان و 
دیاریكردنی چۆن دەبێت 
بژین، هەروەها لێكۆڵینەوە 
و پرسیاركردن لە بۆچی 
دەبێت بەم شێوەیە 
بژین؟ پرسیار گەلێكن كە 
فەلسەفەی ئەخالق زیاد لە 
دوو هەزار ساڵە بەدوای 
وەاڵمەكانیاندا دەگەڕێت

جەیمس ڕەیچڵ ستوارت ڕەیچڵ
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بەڵكو بەخاكی دەسپێرن و نیگەراندەبن بە )خراپ 
-بەختی(ێكەی، چونكە نەكرایە قوربانی.

لەسەر  ژیانیان  س��ەرچ��اوەی  و  ناچێنن  دانەوێڵە 
ئاژەڵداری و ڕاوەماسی و خواردنەوەی سەرەكیشیان 
)خ��ۆر(ە  دەیپەرستن  كە  خودایەك  تاكە  شیرە. 

هەروەها ئەسپ دەكەنە قوربانی خوداكانیان.
"هێرۆدۆتس" پێی وایە كە ناكرێت ئەم هۆزە بخەینە 
پەیڕەوكردنی  لە  ئەم چۆنیەتیە  بەهۆی  ڕەخنە  بەر 
و  نەخراپترن  نەریتەكان  دەڵێت  نەریتەكانیان. 
نەباشترن لە نەریتی كۆمەڵگاكان و خەڵكانی دیكە، 
كلتورییان  جیاوازی  هۆزانە  ئەم  كە  نەبێت  هێندە 
هەیە. یۆنانییەكان وایاندادەنا كە ئەوان مەدەنیتر و 
نەریتەكانی  كە  بنەمایەی  ئەو  لەسەر  شارستانیترن 
ئەوان لە نەریتەكانی تر باشترن، بەاڵم هێرۆدۆتس 
هەركەسێك  كە  لەبەرئەوەیە  تەنها  ئەمە  دەڵێت 
واتێدەگات نەریتەكانی خۆی باشترینن، كەواتە لێرەدا 
هەقیقەت لە زیهن و تێڕوانینەكانی ئێمەدایە، ئەمەش 
لەسەر ئەوە دەوەستێت كە ئێمە لە چ كۆمەڵگایەكدا 

گەورە پەروەردە دەبین.
ڕێژەگەراكان پێیان وایە كە هێرۆدۆتس ڕوونە لەوەی  
خراپی  و  هەڵە  بە  ب��ڕوای��ان  ئ��ەوان��ەی  دەڵێت  كە 
بەاڵم  ساویلكەن،  هەیە  )بابەتیانە(  ئۆبجێكتیڤ 
هێشتا ڕەخنەگران ڕەخنەیان لەسەر ئەم تیۆرە هەیە، 
كۆمەڵگا  زۆرینەی  كە  تێڕوانینەی  ئەو  نموونە  بۆ 
هەیەتی لەسەر پرسێك، ئایا دەبێت هەمیشە ڕاست و 
دروست و تێڕوانینێكی ئەخالقیانە بێت؟ بەمانایەكی 
لەسەر  ڕەزام��ەن��دی  زۆری��ن��ە  هەرچییەك  ئایا  تر 
بۆچوونی  و  دروستە  كۆمەڵگەیەكدا  لە  دەرببڕێت 
كەمینەش نادروست و هەڵەیە، چونكە وەك پێشتر 
ئاماژەمان پێكرد ئەم تیۆرە پشت بە تێڕوانینەكانی 
بۆخۆیان خاوەن و  واتە شتەكان  ئێمە دەبەستێت، 
ئەخالقی  و خراپی  باش  و  و هەڵە  ڕاست  هەڵگری 
نین، هەربۆیە گۆڕانكاری لە بەهاكاندا گران دەبێت، 

چونكە زۆر كات دژی بۆچونی زۆرینە دێنەوە.
قوڵتری  كێشەیەكی  لەسەر  جەخت  "س��وق��رات" 
نەریتی  هەندێك  دەڵێت  و  دەكاتەوە  تیۆرەیە  ئەم 
هیچ  هەڵگری  و  هەڕەمەكین  ه��ەن  كۆمەاڵیەتی 
بنەچە و بنەمایەكی پشتبەست بە عەقڵ و لۆجیك 
یۆنانییەكان  مردندا  ڕێوڕەسمی  لە  نموونە  بۆ  نین، 
كاتێكدا  لە  دەس��پ��ارد،  خ��اك  بە  م��ردووەك��ان��ی��ان 
بۆیە دەڵێت  مردووەكانیان دەخوارد،  "گااڵشیەكان" 
هیچ یەكێكیان لە ئەویتریان باشتر نییە، هەرچەند 
نەریتێكی  هەموو  كە  نایەت  ئ��ەوە  بەمانای  ئەمە 

كۆمەاڵیەتی بەم شێوەیە بێت.
لە  ئ���ازادب���وون  كۆمەڵگاكە  ه����ەردوو  ه��ەروەه��ا 
بۆیە  مردندا،  ڕێوڕەسمێكی  جۆرە  هەر  هەڵبژاردنی 
دونیای  دەرەوەی  لە  چەمكن  دوو  خراپتر  و  باشتر 
هەر جۆرە نەریتێكی لەم شێوەیەدا. لە پاڵ ئەوەشدا 
هەردوو چەمكی  دەتوانین  عەقڵ  بە  پشتبەستن  بە 
نەریتەكاندا  لە  هەندێك  بەسەر  خراپتر  و  باشتر 
گەر  دەبێت  ئاسان  كارێكی  بۆنموونە  بسەپێنین، 
باشن  كاری  مرۆڤ  بۆ  ڕێزگرتن  و  ڕاستگۆی  بڵێین 
و كۆیالیەتی و جیاوازی ڕەگەزی خراپن، چونكە بە 
گەڕانەوە و پشتگیری عەقڵ دەتوانین بۆ سەلماندنیان 

ئارگومێنتی عەقڵیانە بخەینەڕوو.

تیۆری فەرمانە ئاسمانیەكان
بیرۆكەی  دووەمین  ئاسمانیەكان  فەرمانە  تیۆری 
پێیوابوو   و  تیۆریە  بەم  ئاشنابوو  "سوقرات"  كۆنە، 
ژیانێكی ئەخالقیانە بریتییە لە گوێڕایەڵی بۆ فەرمانە 
"چیرۆكی  وەاڵمی  دەتوانین  لێرەشدا  ئاسمانیەكان، 
ئەڵقەكە" بدەینەوە كە لە كتێبی كۆماری ئەفاڵتۆندا 
هاتووە و لەسەرەوە ئاماژەمان پێداوە، بۆیە ناتوانین 
هەرشتێك ئەنجامبدەین كە ئارەزووی لێدەكەین، لە 
هەمانكاتدا سوقرات پێیوابوو كە ژیانێكی ئەخالقیانە 
بریتی نییە لە هەوڵدان بۆ خۆشبەختكردنی خوداكان و 
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هەمیشە و هەردەم گۆێڕایەڵی نواندن بۆیان.
پرسیارێك  "سوقرات"  دیالۆگەكانیدا  لە  لەیەكێك 
فەرمانی  خوداكان  هەرچییەك  ئایا  كە  دەوروژێنێت 
تێبینی  لەوانەیە  لێرەدا  و  ئێستا  ڕاستن؟  لێدەدەن 
ئەوە بكەین كە ڕووبەڕووی هەندێك كێشە و ئاڵۆزی 
بە  سەبارەت  گشتی  تیۆرەیەكی  وەك  دەبینەوە، 
ئەخالق, چۆن؟ بۆ نموونە, ئایا ئێمە ئەوانە بە ڕاست 
هەندێك  لێدەدەدن؟  فەرمانی  كە خوداكان  دەزانین 
و  ڕێنمایەكان  كە  دەكەن  ئەوە  بانگەشەی  لەوانەی 
فەرمانی خوداكان بە ڕێگەی گواستنەوە ڕادەگەیەنن 
نین،  كەسەكان  ڕاستگۆترین  و  متمانەپێكراوترین 
ئیتر چۆن بڕوایان پێبكرێت، یان بیستنی دەنگ "كە 
بە  شیزۆفرینیایە"  نەخۆشی  نیشانەكانی  لە  یەكێك 
ئەو  كە  ئەوەی  وەك  ناودەبرێت،  خودای  فەرمانی 
بۆ  هەبێت،  خ��ودادا  لەگەڵ  پەیوەندییەكی  كەسە 
لەناو  دژبەیەكانەی كە  و  ناڕوون  ئەو شتە  نموونە: 
كەنیسەدا هەیە؟ دەكرێت بڵێین هەموو ئەو كتێب و 
دەستنووسە مێژوویانەی كە هەیە فەرمانی خوداین؟ 
یان ئەو دەستنوسانەی كە لە سەردەمێكی مێژوویدا 
هاتوونەتە خوارەوە تا چەند دەتوانن پرسە نوێكانی 
بكەنەوە،  یەكالیی  و  ڕوون  ئەخالق  بە  سەبارەت 
ژینگە  پاراستنی  بە  پەیوەندی  كە  ئ��ەوەی  وەك 
دەبێت  یان  هەیە؟  زەوییەوە  گۆی  گەرمبوونی  و 
چەندێك لە بڕی سەرچاوەكانمان ببەخشین لە پێناو 
نەخۆشی ئایدزدا؟ لەوانەیە تائێستاش وابڕوانین كە 
فەرمانەكانی خودا دوا بڕیار و دەسەاڵتن بۆ ئەخالق، 
ڕایگەیاند. سوقرات  كە سوقرات  پرسەیە  ئەو  ئەمە 
بڕوای وابوو كە خودا بوونی هەیە و لەوانەیە ڕێنمای 
ناتوانن  فەرمانانە  ئەم  بەاڵم  ڕابگەیەنێ ،  فەرمان  و 
لەمەڕ ئەخالق، سوقرات دەڵێت  بنەماكان  ببنە دوا 
دەبێت دوو پێشگریمانە لە بەرچاوبگرین بۆ ئەخالق, 
ئایا خوداكان بنەمایەكی عەقڵییان لە فەرمانەكانیاندا 
هەیە، ئەگەر نا ئەوا ئەو فرمانانە فرمانی هەڕەمەكین و 
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خوداكانیش وەكو ستەمكارەكانن كە داوامان لێدەكەن 
چیبكەین و چینەكەین بەبێ  بوونی بنەمایەك, بەاڵم 
دەڵێن  دینیەكان  كە  نادینیانەیە  تێڕوانینێكی  ئەمە 
بۆ  بەڵێ  شایەنی  شێوەیە  لەم  بۆچونێكی  جۆرە 
كردن نییە، لەالیەكی تریشەوە گەر بڵێین خوداكان 
ڕێنماییەكان  و  فەرمان  بۆ  هەیە  عەقڵییان  بنەمای 
و  پێوەدانگ  خوداكان  كە  دەنێین  دانبەوەدا  ئەوا 
ئەم  كە  خراپێتی  و  باشێتی  بۆ  هەیە  ستانداردیان 
پێودانگانە سەربەخۆن لە فەرمانەكانیان بەناوی ئەو 
پێودانگانەی كە خوداكان پشتی پێدەبەستن بۆ ئەو 

شتانەی كە لێمانی دەخوازن.
باسەكە درێژەی هەیە, تەنانەت گەر كەسێك دنیا 
لە وێنایەكی دینیانەوە ببینێت ناتوانێت لە باشێتی 
لەبەر  تەنها  تێبگات،  كردارەكانمان  خراپێتی  و 
پەیوەستبوونی بە فەرمانە ئاسمانییەكانەوە، لەوانەیە 
هەمیشە پرسیاری ئەوە بكەین بۆ خوداكان فەرمانی 
پرسیارەمان  ئەو  ئەمە  دەیكەن؟  كە  دەكەن  ئەوە 
باش  دروستەكان  و  باش  كردارە  بۆ  دەردەخات  بۆ 
و  خ��راپ  خراپەكانیش  ك��ردارە  بۆ  و  دروستن  و 

نادروستن؟

تیۆری فەزیلەتی ئەرستۆ
فەرمانی  و  ڕێژەیی  تیۆرەی  ه��ەردوو  هەرچەندە 
جێگەی  نەبوونە  بەاڵم  هەبوو،  پاڵپشتیان  ئاسمانی 
فەلسەفەی  جدییەكانی  قوتابییە  زۆری  بایەخی 

ئەخالق.
نوسراو  سیستیماتیكترین  و  درێژترین  و  یەكەمین 
لەسەر فەلسەفەی ئەخالق بە دوو سەدە پاش سوقرات 
 nicomachean(ن��وس��را ئەرستۆوە  لەالیەن 
لە  ب��اس  كە   ، ز(  )330پ  ساڵی  لە   )ethics
یان  دەك��ات   )goodness )باشێتی  فەزیلەت 
هەیبێت  پێویستە  مرۆڤ  كە  تایبەتمەندییانەی  ئەو 
لە  پێكدێت  كە  بژی  باش  و  بەختەوەر  ئەوەی  بۆ 

)ئازایەتی, بەخشندەی, ڕاستگۆی....هتد( هەروەها 
گرنگییەكەیدا،  و  مانا  دۆزینەوەی  هەوڵی  ئەرستۆ 
كتێبی  نێو  ئەڵقەكەی  چیرۆكی  بۆ  ئەرستۆ  وەاڵمی 
ك��ۆم��ار ك��ە ف��ەزی��ل��ەت گرنگە ب��ۆ ئ���ەوەی م��رۆڤ 
خۆشبەختی بەدەست بهێنێت، بەهۆی ئەمەوە مرۆڤی 

باش دواجار بەهۆی باشێتییەكەیەوە خۆشبەختە.
بوو  پەیوەست  باش  ژیانێكی  بۆ  ئەرستۆ  بۆچوونی 
بەجیهانبینییەكەیەوە و هەروەها جێگەی ئێمە لە نێو 
جیهاندا، تێگەیشتنی ئەرستۆ لە چییەتی و چۆنێتی 
بوونی جیهان زۆر كاریگەری هەبوو, تەنانەت بەسەر 
بیری خۆرئاوادا بۆ زیاتر لە 1700ساڵ زاڵبوو، خاڵی 
سەرەكی لە جیهانبینییەكەیدا دەڵێت )هەر شتێك 
دەڵێت  هەروەها  هەیە(،  مەبەستێكی  سروشتدا  لە 
سروشت سەر بە گرووپی هۆكانە كە كار دەكات لە 

پێناو شتێكدا.
ئەوە لەالی ئێمە ڕوونە كە ئەو شتانەی ئێمە دروستیان 
دەكەین مەبەستەكانیان لە ناو مێشكی ئێمەدایە، وەك 
چەقۆ بۆ بڕین و گالیسكە بۆ گواستنەوە و جەنگ، 
درووستكەری  دەبێتە  لێرەدا  مرۆڤە  ئەوە  چونكە 
سروشتیانەی  دروستكراوە  ئەو  ئایا  بەاڵم  ئ��ەوان. 
بۆ  شێوە  بەهەمان  نەكردوون،  دروستمان  ئێمە  كە 
مەبەستی جیاجیا و دیاریكراو دروستكراون؟ ئەرستۆ 
ژیاندا  لە  دیاریكراو  مەبەستی  بۆ  ئەوانیش  دەڵێت 

دروستكراون.
بۆ ڕوونكردنەوەی ئەم پرسیارە نموونەی جۆراوجۆر 
لەم  مەبەست  ن��م��وون��ە)ددان(،  بۆ  بەكارهاتووە, 
وردكرنی خواردنە  و  دروستكراوە سروشتییە جوین 
یان چاو و گوێ  و لووت كە مەبەستەكانیان بینین و 
بیستن و بۆنكردنە، بەاڵم باسەكەی ئەرستۆ تەنها بە 
ئەندامە بایۆلۆجییەكانەوە پەیوەست نیە و مەبەستی 
لەمە قووڵتر دەبێتەوە، نموونەی  نووسینەكەی زۆر 
دەڵێت  ئەرستۆ  كاریگەرە,  نمونەیەكی  )ب��اران( 
ڕووەكە هەرچەند  بارین گەشەی  باران  لە  مەبەست 
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و  سەیر  تاڕادەیەك  مۆدێرن  خوێنەرێكی  بۆ  ئەمە 
سوربوو  زۆر  ئەرستۆ  كاتێكدا  لە  بڕواپێنەكراوە، 

لەسەر ئەم تێڕوانینەی.
لە  )جیهان(  دەڵێین  تێڕوانینەوەیە  ئەم  هۆی  بە 
كە  دروستكراوە  عەقاڵنیدا  و  ڕێكخراو  سیستمێكی 
و  خۆیدایە  گونجاوی  شوێنی  لە  شتێك  هەر  تێیدا 
هەروەها  دەك��ات،  خۆی  مەبەستەكەی  بە  خزمەت 
بۆ  ب���اران  پێكهێناوە.  ڕێكوپێكی  شێوەیەكی 
گەشەدەكەن  ڕووەك��ەك��ان  و  دەبارێت  ڕووەك��ەك��ان 
لەپێناو ئاژەڵەكاندا و ئاژەڵكانیش بوونیان هەیە لە 
مرۆڤ  بوونی  وادەكات  ئەمەشە  هەر  مرۆڤدا،  پێناو 
ببێتە چەق و سەنتەر لەم پێكهاتەیەدا وەك چۆن لە 
)سیاسەت (دا دەنووسێت: ئێمە پێویستە بڕوا بەوە 
بكەین كە سەرەتا ڕووەكەكان لەپێناو ئاژەڵدا هەن 
مرۆڤدا,  لەپێناو  هەن  ئاژەڵەكان  هەموو  پاشان  و 
ئاژەڵە ماڵییەكان بۆ خواردن و ئاژەڵ كێوییەكانیش 
و چەندین  بەرگ  و  بەاڵم جل  ناخورێن،  هەرچەندە 
وابێت  ئەگەر  دەكرێن،  دروست  لێ  ئامرازیان  جۆر 
ئەوا سروشت هیچ شتێك ناخوڵقێنێت بەبێ  بوونی 
سروشت  بۆیە  مەبەستێك،  و  كۆتای  تێڕواننێكی 
خاوەنی مەبەستی دیاریكراوە لە هەر دروستكراوێكدا.

--تیۆری یاسای سروشتی--
دوواییانەدا  لەم  كە  مەسیحی  دینی  بیریارەكانی 
فەزیلەتی  تیۆری  لەگەڵ  كۆكبوون  زۆر  دەركەوتن، 
ئەرستۆدا  تیۆریەكەی  لە  هەمیشە  بەاڵم  ئەرستۆدا، 
ئەویش  دەك���ردەوە  خاڵێك  س��ەر  لە  جەختییان 
و  نادیار  و  وونبوو  بوونێك  كەدەیانگووت  ئەوەبوو 
ئاماژەپێنەكراوە، یان وێنەكە تەواونەكراوە، كە ئەویش 
بوونی خودایە لە وێنەكەدا، پێیان وابوو بوونی خودا 
چونكە  تەواوبكات،  وێنەكە  ئەوەی  بۆ  گرنگە  زۆر 
بەهۆی  پرسە.  لەم  نەیدەڕوانی  دینییانە  ئەرستۆ 
باران  وابوو  پێیان  مەسیحییەكان  بیریارە  ئەمەوە 
ئەمە  لەبەرئەوەی  ڕووەكەكان  گەشەی  بۆ  دەبارێت 

ئاژەڵەكانیش  هەروەها  دەیەوێت،  خودا  كە  ئەوەیە 
لەبەرئەوەیە كە خودا  لەپێناو مرۆڤدا ئەمەش  هەن 
و  بەهاكان  بۆیە  درووستكردووە،  ئەوە  بۆ  ئەوانی 
سرووشتی  ل��ە  ج��ەوه��ەری��ن  خاڵی  مەبەستەكان 
شتەكاندا، لەبەرئەوەی بڕوا وابوو كەجیهان بەگوێرەی 

پالنێكی ئاسمانی دروستكراوە.
ئەم جیهانبینییە بۆ بابەتی ئەخالق چەند دەرئەنجامێكی 
بەدوای خۆیدا هێنا. لە ئاستی یەكەمدا دڵنییایی لە 
بەخشینی بااڵترین بەها بە ژیانی مرۆڤ و زاڵبوونیان 
بەسەر جیهاندا. یەكێكی تر لە دەرئەنجامەكانی ئەم 
تیۆریە ئەوەیە كە یاساكانی سروشت پێمان دەڵێن 
چۆنێتی  پێویستی  و  ببن  شتەكان  دەبێت  چۆن 
پێناسی  ه��ەروەه��ا  پێدەڵێن،  شتەكانمان  بوونی 
چۆنێتی بوونی شتەكانمان بۆ دەكەن، لە بەرامبەردا 
پێدەبەخشن  توانایەكمان  شتەكان  بوونی  پێویستی 
بۆ هەڵسەنگاندنی ئۆبجێكتیڤانە بۆ هەردوو چەمكی 

)باش یان خراپ( لە دۆخە جیاوازەكاندا.
لەم تیۆریەدا دەبێت و پێویستە شتەكان بەو شێوەبن 
كە خزمەت بە مەبەستە سروشتییەكانی خۆیان بكەن 
لە پێناویاندا دروستكراون، كاتێك لە مەبەستە  کە 
هۆی  دەبنە  و  الدەدەن  خۆیان  سروشتییەكانی 
خراپ  هەربۆیە  سروشتییەكان،  یاسا  پێشێلكردنی 
نا  و  خراپ  كارێكی  بە  دروستكراوێك  بەكارهێنانی 
ئەخالقی ئەژماردەكرێت وەكو ئەوەی الیەنگرانی ئەم 
هاوڕەگەزبازی)هۆمۆسێكشواڵێتی(  دەڵێن  تیۆرییە 
ددانەكان  خراپبوونی  یان  نائەخالقییە،  كارێكی 
مەبەستە  لە  الدان  هۆی  دەبنە  ساڵی  ووشكە  و 
لەناوبردنی  سرووشتییەكانیان، چونكە دەبێتە هۆی 
پەیڕەو  شێوە  بەهەمان  ئەمە  كە  ڕووەك��ەك��ان، 
لەم  مرۆڤدا،  ڕەفتارەكانی  و  كردار  بەسەر  دەكرێت 
بۆچوونەوە یاسا ئەخالقیەكان یەكجۆرن لە یاساكانی 
هەندێ   كە  ئەوەیە  لێرەدا  گرنگ  خاڵی  سروشت. 
تریان  هەندێكی  و  مرۆڤ سروشتین  كردارەكانی  لە 
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ناسروشتین، بۆ سوود گەیاندن كارێكی سروشتییە 
بوونەوەرێكی  وەك��و  مرۆڤی  خ��وودا  لەبەرئەوەی 
دەمانەوێت  ئێمە  درووس��ت��ك��ردووە.  كۆمەاڵیەتی 
بۆیە  دییە،  ئەوانی  هاوڕێیەتی  بە  پێویستمان  و 
دڕندانە  و  توندوتیژی  هەڵسوكەوتێكی  هەرجۆرە 
نموونەیەكی  ئەگەر  ناسرووشتی.  كارێكی  دەبێتە 
گوێرەی  بە  سێكس  ئەندامەكانی  وەربگرین،  تر 
ئەم تیۆریە بۆ منداڵبوون و وەچەخستنەوەیە بۆیە 
كارێكی  دەبیتە  مەبەستە،  جگەلەم  بەكارهێنانیان، 
دژ بە یاسای سروشتی، بۆیە كەنیسە ڕێگەی گرت لە 
هاوڕەگەزبازێتی و بەكارهێنانی دەرمانی بەرگری دژی 
سێكسی  تری  چاالكییەكی  هەرجۆرە  و  منداڵبوون 
ئەم  پێكهاتەی  وەچەخستنەوە.  نەبێتەهۆی  كە 
بیرۆكانە و هاوشێوەكانیان بوونە هۆی درووستبوونی 
"ئەخالقی یاسای سروشتی". ئەم تیۆریە بە تەواوی 
لەسەر دەستی سەینت تۆماس ئەكوینس لە ساڵی 
)1225-1274(  گەشەی كرد، لە كاتێكدا كە تا ئەو 
كات جیهانبینی و تیۆریەكەی ئەرستۆ بێڕكابەربوو, 
خاوەنی  سروشتی  یاسای  تیۆریەی  تائێستاش 
كاسۆلیكدا،  كەنیسەكانی  لەنێو  خۆیەتی  الیەنگرانی 
بەاڵم خاوەنی الیەنگری كەمە لەدەرەوەی كەنیسەدا 
ئەم  ئەڵتەرناتیڤی  بووە  س��ەردەم  زانستی  چونكە 

تیۆریە.
هەندێك  و  داروین  و  نیوتن  و  گالیلۆ  بەدەركەوتنی 
جیهانبینی  و  خوێندنەوە  تر،  فەیلەسووفی  و  زانا 
بۆ دیاردەی سروشتی گۆڕانی بەسەرداهات. چونكە 
ئاوەی  بڕە  ئەو  لەڕێگەی  گەشەدەكەن  ڕووەكەكان 
لەڕێگەی  و  دەكەوێت  دەستیان  و  كەپێویستیانە 
هەڵبژاردنی سروشتییەوە، چونكە ژینگەكە خۆی ئەو 
ئاوەی تێدایە و ڕووەكەكەش هەر لەوەوە پێویستی 
لە  تەنانەت  بەاڵم  دەمێنێتەوە،  و  دابینداكات  خۆی 
هەڵبژاردنی سروشتیدا نەخشەیەكی پالن بۆ داڕێژراو 
پێیان  كەس  زۆر  بۆیە  جۆرەكان  گەشەی  بۆ  هەیە 

وایە هەڵبژاردنی سروشتی هیچ نیە جگە لە وەهمێك، 
تیۆریە  ئەم  بۆ  كەنیسە  وەاڵم��ی  یەكەم  هەروەها 
گۆڕانی  هۆی  بووە  نوێ   زانستی  بوو.  ئیدانەكردنی 
بوونی  چۆنێتی  دەرب��ارەی  خەڵك  تێڕوانینەكانی 
جیهان، بەاڵم بەشێك لەو چاكسازییە جیانەكراوەیە 
نوێكەدا  بۆچوونە  لە  كە  ئەخالق  داه��ات��ووی  لە 

خۆیدەبینێتەوە لەمەڕ سروشتی ئەخالق.
 بۆیە دەڵێن چیتر ناكرێت و نابێت ڕاست و هەڵەمان لە 
سروشتی شتەكانەوە دەست بكەوێت، لەم بۆچونەوە 
مەبەستەكانمان  و  بەهاكان  سروشتی  جیهانی 
ئ����ارەزووی  و  پێویستی  ئ���ەوە  پ��ی��ش��ان��ن��ادەن، 
پێش  دیاریدەكەن.  بۆ  بەهاكانمان  كە  دانیشتووانە 
150ساڵ "نیچە" ڕایگەیاند كە "حەقیقەتی ئەخالقی" 
"دەیڤد  سكۆتلەندی  فەیلەسوفی  نییە،  بوونی 
دەرئەنجامەی  ئەو  گەشتە  شێوە  بەهەمان   " هیوم 
دەربارەی  نامەكەیدا  لە  كە  ڕایگەیاندبوو  نیچە  كە 
"هیوم"  هەروەها  لێدەكات،  باسی  مرۆڤ  سروشتی 
سروشت  دەڵێت  كە  ئەرستۆیە  بەتێڕوانینەكەی  دژ 
و  مرۆڤدا  پێناو  لە  دروستكردووە  شتێكی  هەموو 
بە  و  گەورەتر  لە گەردووندا  مرۆڤێك  ژیانی  دەڵێت 
بایەختر نییە تەنانەت لە ژیانی گوێچكەماسییەكیش.

تیۆری پەیمانی كۆمەاڵیەتی
نییە"  "هیچ حەقیقەتێكی ئەخالقی و خوودا بوونی 
بۆ  نوێدا  تیۆری  لە  بوو  جەوهەری  خاڵێكی  ئەمە 
ئەخالق، بەاڵم ئایا گەر حەقیقەتی ئەخالقی و خوودا 
بەسەردێت؟  لێ  چی  ئەخالق  ئەوا  نەبێت،  بوونی 
پەتی  مرۆڤی  دیاردەیەكی  وەك  ئەخالق  پێویستە 
بخرێتە بەر باس و تێگەیشتن لە پاش دەركەوتنی 
پێداویستی و بەرژەوەندی و ئارەزووەكانمانەوە، نەك 

هەر شتێكی تر.
ئینگلیزی  فەیلەسووفی  باشترین  بە  هۆبز"  "تۆماس 
نوێی  تێڕوانینێكی  دادەنرێت،  حەڤدەهەم  سەدەی 
ئەخالق،  بابەتی  لە  تێگەیشتن  بۆ  پێشكەشكرد 
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مرۆیی(.  پەتی  )زاراوەیەكی  وەكو  ئەخالق  ئەویش 
مرۆڤ  چەمكن  دوو  خراپ  و  باش  دەڵێت  "هۆبز" 
دەیبەخشێت بەو شتانەی حەزی لێیەتی یان حەزی 
شتی  لە  حەزمان  لەبەرئەوەی  هەروەها  نییە،  لێی 
هەردوو  لەمەڕ  ناڕازیبین  لەوانەیە  بۆیە  جۆراوجۆرە 
دەڵێت  هۆبز  هەرچەندە  خ��راپ،  و  باش  چەمكی 
لە  نزیكن  زۆر  مرۆڤ  سایكۆلۆجییەكانی  پێكهاتە 
بەرژەوەند  مرۆڤی  ئێمە  و  یەكن  وەك  و  یەكەوە 
لە  تێگەیشتن  بۆ  سەرەكییە  خاڵی  ئەمە  خوازین. 
و  سەرهەڵدەدات  كاتەوە  لەو  ئەخالقیات  ئەخالق، 
كە  دەردەكەوێت  بۆی  مرۆڤ  كاتێك  دەردەكەوێت 

چی بكات بۆ ئەوەی باش بژی.
توانی  كە  مۆدێرنەبوو  بیریاری  گرنگترین  هۆبز 
ئەخالق  بۆ  سروشتی  و  سێكیوالری  بنەمایەكی 
دابنێ. ئەوەی دەرخست كە هەریەكێك لە ئێمە لە 
گەر  دەژین  گونجاوتردا  دۆخێكی  و  باشتر  ژیانێكی 
لە كۆمەڵگایەكی پێكەوەیی و هاریكاری دووالیەنەدا 
لەوە  زۆر  ژیان  كۆمەڵ  بە  سوودی  هەروەها  بژین، 
هاوەڵ  هەلی  تەنها  پێمانوابێت  كەئێمە  گەورەترە 
ئاسان  بۆ  كۆمەڵگایەدا  ج��ۆرە  لەم  دۆزینەوەمان 
نەخۆشخانەكان  و  قوتابخانەكان  بەڵكو  دەبێت، 
فڕۆكەخانە  و  كارەبا  و  سەرەكییەكان  شەقامە  و 
سینەمای  فیلمی  و  كتێب  و  رۆژنامە  و  تەلەفۆن  و 
بە  ب��وون  ژیانەوە  بەكۆمەڵ  لەڕێگەی  ....هتد  و 
بەبێ   بڵێین  گەر  ڕاستە  بەپێچەوانەوە  حەقیقەت، 
هاوكۆمەكی و پێكەوە ژیان، یان بەدەستیان ناخەین 
لە  ئەوە  ئەمەوە  بەهۆی  لە دەستیان دەدەین،  یان 
كارێكی  هەر  ئێمەدایە  لە  هەریەكێك  بەرژەوەندی 
پێویست ئەنجامبدەین لە پێناو دروستكردنی پێكەوە 

ژیاندا.
و  كۆمەڵ  بە  ژیانێكی  هەر  مانەوەی  هەردەم  بەاڵم 
هەندێك  پەیڕەوكردنی  بە  پێویستی  گەشەسەندنی، 
ڕێسای ڕەفتاركردن هەیە، بۆ نموونە: ڕاستی گووتن، 

و  لەژیان و سەروەت  ڕێزگرتن  بردنە سەر،  پەیمان 
سامانی یەكتر.

حەقیقەت  و  ڕاستی  بۆ  پێشگریمانەیەك  -بەبێ  
سەرنج  باری  خەڵك  ئەوەی  بۆ  نامێنێت  هۆكارێك 
درووستكردنی  بۆیە  بەیەكتری،  ب��دەن  گرنگی  و 
مەحاڵ  حەقیقەت  و  ڕاستی  وتنی  بەبێ   پەیوەندی 
تاكەكانی  نێوان  لە  پەیوەندی  نەبوونی  دەبێت، 
و  لێكترازان  ه��ۆی  دەبێتە  كۆمەڵگایەكدا  ه��ەر 

هەڵوەشاندنەوەی ئەو كۆمەڵگایە.
پەیمانەكانی  هەركۆمەڵگایەك  تاكەكانی  -ئەگەر 
نەیپارێزن ئەوا دابەشبوونی  یەكتری نەبەنە سەر و 
ناتوانن  چیتر  كاركەرەكانیش  و  دەبێت  مەحاڵ  كار 
بەرپرسەكانیان  و  بەڕێوەبەر  پەیمانی  بە  پشت 
دواج��ار  و  پاداشتەكانیان  وەرگرتنی  بۆ  ببەستن 

داڕووخانی ئابووری دێتە ئاراوە.
و  ژیان  پاراستنی  بۆ  گەرەنتییەك  بوونی  -بەبێ  
سەروەت و سامان لە كوشتن و بڕین،  ئەوا ناچارین 
هەموومان ببین بە پاسەوانی گیان و سامانمان لە 
ترس و دژی ئەوانی دیكە، بۆیە ئەو كاتەی ڕێزگرتن 
نەما بەكۆمەڵ ژیان و پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان 

دەكەونە مەترسی لەناوچوونەوە.
پێكەوە  بەدەستخستنی  ب��ۆ  ئ��ەم��ەوە  ب��ەه��ۆی 
ڕێسای  هەندێك  بە  پەیوەستبین  پێویستە  ژیان، 
مامەڵەكردنەوە و دەبێت هەر یەكێكمان ڕەزامەندبین 
تری  یاساكانی  و  یاسایانە  ئەم  بۆ  گوێڕایەڵی  بە 
بۆ  هەوڵدان  هەروەها  ڕەفتاركردن،   بە  پەیوەست 
بەهێزكردنی  بۆ  جۆراوجۆر  میكانیزمی  دۆزینەوەی 
ئەم یاسایانە. كۆی ئەم یاسایانە لەكۆتاییدا پەیمانی 
دەبێتە  لێرەشەوە  هەر  پێكدەهێنن،  كۆمەاڵیەتی 
بنەمای ئەخالقیات. لە ڕاستیدا دەكرێت ئەخالق بە 
خەڵكی  كە  پێناسەبكرێت  یاسا  و  ڕێسا  كۆمەڵێك 
عاقڵ و ژیر كۆكن لە گوێڕایەڵیكردن پێیانەوە لەپێناو 
سوود و بەرژەوەندی دووالیەنە، لەكاتێكدا كە ئەوانی 
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دیش بەهان شێوە گوێڕایەڵی ئەو یاسایانە بن.
ئەم شێوە بۆچوون و تێگەیشتنە لە ئەخالق، هەندێ  

تایبەتمەندی گرنگ و سەرنجڕاكێشی هەیە:
و  ن���اڕوون  بەشە  ئاشكراكردنی  ه��ۆی  1-دەبێتە 
نهێنییەكانی ئەخالق و سەرئەنجام دەبێتە بابەتێكی 
كرداری و پراكتیكی بۆ ژیانێكی ئەخالقیانە، مانای 
گوێڕایەڵیكردنی كوێرانە نیە بۆ فەرمانەكانی سروشت 

و ئاسمان و خووداكان.
ئۆبجێكتڤیەكانی  و  عەقاڵنی  الیەنە  تیۆریە  2-ئەم 
پرسی ئەخالقمان بۆ ڕووندەكاتەوە، ئەگەر حەقیقەتی 
كووشتنی  دژی  یاسای  نەبێت،  بوونی  ئەخالقیش 
بەبیروڕای  نیە  پەیوەست  نموونە  بۆ  بەئەنقەست 
ئۆبجێكتیڤانەیە،  حەقیقەتێكی  ئ��ەوە  ئێمەوە، 
كوشتنی  كرداری  خودی  لە  كە  حەقیقەتێكە  واتە 
نەك  دەكەوێت  دەستمان  خۆیەوە  بەئەنقەستەكە 

لەبیروڕاكانی خۆمانەوە.
بایەخدانی  گرنگی  كۆمەاڵیەتی  پەیمانی  3-تیۆری 
تیۆرییە  ئ��ەم  ڕوون��دەك��ات��ەوە،  ئەخالق  بە  ئێمە 
هەندەكی  یان  بەشەكی  وەاڵمێكی  كەمەوە  بەالیەنی 
)جزئی( مان دەداتەوە دەربارەی چیرۆكی ئەڵقەكە. 
كاری  هەمیشە  دەبێت  بۆ  نەبێت  خوودایەك  گەر 
لە  ئەگەر  كاتێكدا  لە  بكەم؟  بەئەخالقی  و  باش 
ب��ەرژەوەن��دی  لە  و  نەبێت  خۆمدا  ب��ەرژەوەن��دی 
كە  ئەوەیە  پرسیارە  ئەم  وەاڵمی  بێت.  ئەوانیتردا 
ژیانێكی ئەخالقیانە بە سوود و قازانجی هەموومان 
لۆجیكی  كارێكی  هەربۆیە  دەكەوێتەوە،  كۆمەڵدا  و 
ڕەوشتەكانمان  و  ئارەزوو  هاتوو  ئەگەر  پەسەندە  و 
سنوورداربكەین، بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆ هەر یەكێك 
لە ئێمە سوودمەندە لەهەر ڕەفتارێكی ئەخالقیانەی 

ئەوی دی و بەپێچەوانەشەوە.
4-یەكێكی تر لە خاڵە گرنگەكانی ئەم تیۆریە ئەوەیە 
ئەخالقیەكانی  ئەركە  درووستی  بە  دەتوانین  كە 
بزانین، بەداخەوە كاتێك پرسی ئەخالقمان  خۆمان 

چاالكییە  تەنها  و  یەكسەر  ب��ەرگ��وێ��دەك��ەوێ��ت، 
سێكسیەكانمانمان بیردەكەوێتەوە، لە كاتێكدا ئەمە 
بەشێكی زۆر بچووكی پرسی ئەخالق پێكدەهێنێت، 
بەخشینەوەی  تیۆریە  ل��ەم  س��ەرەك��ی  مەبەستی 
بەختەوەری و سەروەرییە بە تاك لە پەیڕەوكردنی 
ژیانێكی ئەخالقیانە بۆی، بایەخدانی زۆر بە ژیانی بە 
كۆمەڵ، لەپێناو گەڕانەوەیە بۆ تاك و خۆشبەختی 
و ئارامی تاك، هەروەها دوورخستنەوەی كۆمەڵگا لە 

جەنگی هەمووان دژی هەمووان.
بوونەوەرێكی  تیۆریە سرووشتی مرۆڤ وەك  5-ئەم 
ئەم  بۆیە  پێناسەدەكات،  "ب��ەرژەوەن��دی��خ��واز" 
و  كۆمەڵەوە  بە  ژیانی  بنیاتنانی  بەهۆی  تیۆریە 
و  ئەخالقی  یاسای  هەندێك  بۆ  گوێڕایەیەڵیمان 
ژیانی  كە  تێڕوانینەی  ئەو  دەمانگەیەنێتە  عەقاڵنی، 
ئەوانی دیش وەكو ژیانی ئێمە گرنگن، بۆیە دەبێت 

ڕێز لە گیان و سەروت و سامانیان بگرین.
بەرژەوەندیخوازی و چاكەخوازی

تیۆری  هەرچەندە  خوازە؟  بەرژەوەندی  مرۆڤ  ئایا 
خۆی  الیەنگرانی  هەمیشە  كۆمەاڵیەتی  پەیمانی 
دەروونناسانێكی  و  فەیلەسووفان  بەاڵم  زیاددەكات، 
و  قبوڵناكەن  هۆبز  بۆچوونەی  ئەو  كە  هەن  زۆر 
ڕەتیدەكەنەوە كە پێیوایە مرۆڤ بەرژەوەندی خوازە. 
لە ڕاستیدا ئەوە ڕوونە كە هەر مرۆڤێك بەالیەنی كەمەوە 
خاوەنی هەستێكە كە وایلێدەكات بایەخ بە هەندێك 
كەس بدات وەك خێزان و هاوڕێ . مرۆڤ هەرچۆن بە 
بە هەمان شێوەش وەك  قاچدارێتی پەرەیسەندووە 
بوونەوەرێكی كۆمەاڵیەتی پەرەیسەندووە، بۆیە هەم 
و  كار  و  بە كەس  بایەخدانیش  پیاسەكردن و هەم 

هاوڕێكانمان سروشتین.
بایەخدانی  هەستی  هەندێك  كەسێك  ئەگەر  ئایا 
دەبێت  كاریگەرییەكی  هیچ  هەبێت،  دی  ئەوانی  بە 
بە بەڵێ  وەاڵمی ئەم  لەسەر ئەخالق؟ دەیڤد هیوم 
هۆبزدا  لەگەڵ  كۆكبوو  هیوم  دای��ەوە،  پرسیارەی 
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هەست  لە  گوزارشتن  ئەخالقییەكانمان  بیڕوڕا  كە 
)پێكهاتەی  لە  ب��اس  كە  هیوم  سۆزەكانمان،  و 
دڵنییاییەوە  بە  دەڵێت  دەك��ات  م��رۆڤ(  سروشتی 
بەشێك لە سروشتی ئێمە بایەخدانێكی خۆخوازانەیە 
و بەرژەوەندی خوازانەیە، بەاڵم مرۆڤ لە هەمانكاتدا 
خاوەن هەستی هاوخەمی و بە كۆمەاڵیەتیبوونە ئەم 
هەستانە وامانلێدەكەن كە پەیوەست بین و نیگەرانی 
ئەوانی دی بین، هەرچەند لە بازنەیەكی بچووكیشدا 
باش  پێوانكردنێكی  هەر  دەڵێت  هیوم  بۆیە  بێت. 
بەرژەوەندییە  پێودانگی  بە  پەیوەستە  خ��راپ،  و 
هۆی  بووە  ئارگومێنتە  ئەم  ڕاستەقینەكانمانەوە، 
سوودگەرایی  بە  كە  نوێ   بیرۆكەیەكی  سەرهەڵدنی 
ئەم  هەروەها   ،)UTILITARIANISM( ناودەبرێت 
بیرۆكە نوێیە دەبێتە فەلسەفەی ئەخالقی مۆدێرن و 

بوو بە تیۆری جێگرەوەی پەیمانی كۆمەاڵتی.

تیۆری سوودگەرایی
ئەركە  بۆ  بنەمایەكیان  تیۆریە  ئ��ەم  الیەنگرانی 
الی  ئەخالق  بۆ  گرنگ  بنەمای  دانا،  ئەخالقیەكان 
ئەم تیۆریە ئەوەیە كە دەبێت هەمیشە كارێك بكەین 
كە دەبێتە هۆی فەراهەمكردنی زۆرترین خۆشبەختی 
بەر  ئەو كەسانەی كە دەكەونە  بۆ هەموو  یەكسان 
كاریگەرییەكانی ئەم كردارە، ئەم بنەمای خۆشبەختی 
لە سێ   پێكهاتووە  بەرژەوەندی گشتییە  یەكسان و 

بیرۆكە:
1-بڕیاردان لەوەی كە چی بكرێت؟ دەبێت دەرئەنجامە 
بە  بن  كردارەكانمان  پێشڕەوی  پێشبینیكراوەكان 
تایبەتی ئەو دەرئەنجامانەی كە پێمانوایە باشترینن.
2-بۆ بڕیاردان لەسەر باشترین دەرئەنجامەكان، دەبێت 
بایەخێكی زۆر بە خۆشبەختی و ناخۆشبەختی بدرێت 
دەبێت  دەگرن،  دەرئەنجامەكانەوە سەرچاوە  لە  كە 
هەمیشە بەو كارانە هەستین كە دەبنە هۆی زۆرترین 
خۆشبەختی و كەمترین ناخۆشبەختی، لە كۆتاییدا 

خۆشبەختی  و  بەرژەوەندی  بنەمای  دەردەكەوێت 
یەكسانی گشتی بۆ هەر تاكێك گرنگییەكی یەكسانی 

دەبێت وەك بۆ هەر تاكێكی تر.
تیۆرەی  ئەم  سەرەكی  بیرۆكەی  "هیوم"  هەرچەندە 
بابەتەیان  ئەم  تر  فەیلەسووفی  دوو  ب��ەاڵم  دان��ا، 
كە  بێنتام"  "جێمی  كرد.  دەوڵەمەندتر  و  فراوانتر 
هەژدە  سەدەی  كۆتای  لە  ئینگلیزە  فەیلەسوفێكی 
پێشڕەوی  ژی��اوە،  ن��ۆزدەدا  س��ەدەی  سەرەتای  و 
ڕێگەی  لە  كە  بوو  ڕادیكاڵ  فەلسەفی  گروپێكی 
لە  بوو  چاكسازیكردن  ئامانجیان  تیۆرییەوە  ئەم 
سەركەوتووبوون  لەكۆتاییشدا  بریتانیا،  یاساكانی 
ڕێگرتن  و  زیندان  چاكسازییەكانی  لە  بەتایبەتی 
میل"  ستیوارت  "جۆن  مندااڵن.  بە  كارپێكردن  لە 
یەكەمەكانی  و  سەرەتایی  شوێنكەوتووە  لە  یەكێك 
و  بەناوبانگترین  بێنتام  جێرمی  بوو.  تیۆرییە  ئەم 
ڕێگەی  لە  تیۆریە  لەم  بەرگریكرد  كاریگەرترین 
بەناوی  باڵویكردەوە   1861 ساڵی  لە  كتێبەی  ئەو 

.)UTILITARIANIM(
هەر لەگەڵ دەركەوتنی تیۆریەكەدا هەندێك ڕەخنەگر 
نیشانێكە  تیۆریە  ئ��ەم  پێیانوابوو  و  دەرك��ەوت��ن 
و  ك��ۆن  بیرۆكە  چونكە  دەپێكرێت،  ئاسانی  بە 
لە  پشتگوێخستووە،  ئاین  لەمەڕ  تەقلیدییەكانی 
تیۆریەوە  ئەم  الیەنگرانی  و  فەیلەسوفان  تێڕوانینی 
ئەخالق هیچ پەیوەنییەكی بە گوێڕایەڵی خوداوە نییە، 
چونكە ئەم تیۆریە پەیوەست بوو بە ئاسوودەیی و 
لە  بۆیە هەندێك  دنیادا،  لەم  مرۆڤەوە  خۆشبەختی 
ڕەخنەگران ڕەخنەكانیان لەوەدابوو كە ئەم بیرۆكەیە 
بێ  خوودایە و خوودایەكی نییە، بەاڵم جۆن ستیوارت 
میل لە وەاڵمی ئەم ڕەخنەیەدا دەڵێت: ئەم تیۆریە بێ  
خودا نییە و بگرە لە تیۆریەكانی تر دینی ترە، گەر 
ئەوە ڕاست بێت كە خودا خۆشبەختی و ئاسوودەی 
بوونەوەرەكانی خۆی لە سەرووی هەموو شتێكەوەیە، 
هەروەها  دروستكردنیان،  لە  مەبەست  هەرئەوەشە 
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خاڵی سەرەكی ئەم تیۆریە خۆشبەختی مرۆڤە. 
بۆ  ئاسانە  نێچیرێكی  هێشتا  سوودگەرایی  تیۆری 
ڕەخنەگران، چونكە بە تیۆریەیەكی الواز دادەنرێت، 
تەقلیدی  ئەخالقی  بیرۆكەی  زۆر  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
ئاوەژووكردەوە و دژیان وەستا و چاكسازی تێیاندا 
بۆچوونە  لە  تیۆرییە  ئەم  بۆنموونە:  ئەنجامدا. 
تاوانكار،  دادپەروەرێتی  ناڕوانێتە  تەقلیدییەكەوە 
لێسەندنەوە  حەق  بیرۆكەی  پێشتردا  لە  چونكە 
هەبووە، بۆ نموونە گەر كەسێك كەسێكی بكوشتایە، 
تاوانكارەكەدا  لەگەڵ  دادپ��ەروەران��ە  مامەڵەیەكی 
بەاڵم  لێدەسەندرایەوە،  حەقی  ه��ەرزوو  و  نەدەكرا 
هەڵە  ئەمە  كە  دەیانگووت  تیۆریە  ئەم  الیەنگرانی 
زیادكردنی  لە  جگە  و  چارەسەركردنە  هەڵە  بە 
بەدەستناهێنرێت.  لێوە  تری  هیچی  مەینەتییەكان 
و  وەاڵم  پێشكەشكردنی  ه��ەوڵ��ی  تیۆریە  ئ��ەم 
كێشەكان  بۆ  كۆمەاڵیەتیانەیان  چارەسەركردنێكی 
دەدا، كە لە سێ خاڵدا خۆیدەبینێتەوە: دیاریكردن 
سەرهەڵدانی  هۆكارەكانی  لەگەڵ  مامەڵەكردن  و 
چاكسازی  بۆ  هەوڵدان  و  تاوانكارییەكە  ڕەفتارە 
الی یاسا پێشێلكەر كە كەسی تاوانكارە و كردنیان 
كۆتایدا  لە  و  كۆمەڵگا  بەرهەمهێنەری  هاواڵتی  بە 
و  پێویست  زۆر  كاتی  لە  ئەویش  تاوانكار  سزادانی 
ناچاریدا بۆ ڕێگرتن لە دووبارەكردنەوەی هەر جۆرە 
هەر  لەالیەن  شێوەیە  لەو  تاوانكاریانەی  ڕەفتارێكی 
كەسێكی ترەوە. لەبەر ئەمەیە ئەمڕۆ لە كۆمەڵگاكاندا 
ئەم بیرۆكەیە و هاوشێوەكانی زۆر باون. نموونەیەكی 
تر: لەم تیۆریەدا جەخت لەسەر خاڵێك دەكرێتەوە 
)خۆشبەختی  تیۆریەكەیە  سەرەكی  بناغەیەكی  كە 
یەكسان(، ئەمە مانای ئەوەیە كە دەبێت خۆشبەختی 
بۆ  خۆشبەختی  و  كۆمەڵگادا  بەسەر  یەكسانبێت 
هەمووان بێت، ئەم تیۆریە دژی بیرۆكەی نوخبەكان 
باشتری  و  پێشینەتر  لە  بە  گرنگی  كە  دەبوویەوە 
كۆمەڵگایەك بەسەر كۆمەڵگایەكی تردا یان گرووپێك 

بەسەر گرووپێكی تردا دەسەپاند، بۆیە ئەم تیۆریە 
دەڵێت دەبێت خۆشبەختی یەكسان بێت بۆ هەمووان 
بەبێ  گویدان و گەڕانەوە بۆ ئاین و نەتەوە و ڕەگەز 
ئەم  لەئەنجامدا  چونكە  تر،  پێودانگێكی  هەر  و 
جیاوازیانە دەبنە هۆی دروستكردنی جیاوازی لە پایە 

ئەخالقیەكاندا.
مشتوومڕ  بابەتێكی  سوودگەرایی  تیۆری  كۆتاییدا  لە 
ئەخالقییە  یاسا  لە  نەبوو  سوودی  چونكە  هەڵگرە، 
یاسا  پێیانوایە  تیۆریە  ئەم  الیەنگرانی  ڕەهاكاندا، 
نموونە:  بۆ  گۆڕانن،  شیاوی  ئەخالقیەكان  تەقلیدییە 
یاسای دژی كوشتن لە تاو ئازار )ئەو كاتەی كەسێك 
كە  دەكوژرێت(  دەرم��ان  بە  زۆردا  ئازارێكی  تاو  لە 
هەڵواسراوی  بە  ئارەزوومەندانەیە  كوشتنێكی  زۆرجار 
لێیەوە  ت��ەواوم��ان  ئەخالقی  وەاڵمێكی  و  م��اوەت��ەوە 
دەستنەكەوتووە، كەسێك ئازارێكی زۆری هەیە بڕیاری 
هەڵبژاردنی مردن دەدات بەسەر ژیانێكی پڕ لەئازار و 
تالنەوەدا، ئایا ئەم جۆرە لە مردن یان كوشتنە كارێكی 
ئەخالقی ڕێگە پێدراوە؟ هەروەها الیەنگران دەڵێن یاسا 
تەقلیدییەكان گومان هەڵگرن، بۆ نموونە: تیۆرزانانی 
پێیانوابوو  ئەخالق  فەلسەفەی  لەمەڕ  مەسیحی  دینی 
جگە  سێكسییەكان  ئەندامە  بەكارهێنانێكی  هەرجۆرە 
نا  كارێكی  دەبێتە  وەچەخستنەوە،  مەبەستی  لە 
ئەخالقی، چونكە دژی یاسای سروشتی دێتەوە، بەاڵم 
نا  كارێكی  بە  تیۆریەوە  ئەم  تێڕوانینی الیەنگرانی  لە 
كەس  هیچ  بۆ  ئازاری  چونكە  ناژمێردرێت،  ئەخالقی 
نیە. ئەم ئیدانەكردن و چاكسازییەی بیرۆكە ئەخالقییە 
كۆن و تەقلیدییەكان، بووە هۆی بیزاركردنی ژمارەیەكی 
زۆری خەڵك كە هەڵگری تێڕوانینە پێشینەكان بوون 
بۆ ئەخالق. بنەمایەك كە بووە پێودانگێكی زۆر گرنگ 
بۆ ئەخالق لەم تیۆریەدا ئەوەبوو كە كار و چاالكییەك 
گەر بووە هۆی خۆشبەختكردنی خەڵك و نەبێتە مایەی 
ئازار دروستكردن بۆ هیچ كەس، ئەوە نابێت ئەم كارە 
بە كارێكی خراپ و نادروست و نائەخالقی سەیربكرێت.



141

سیاسەت و ئەخالق70

لە  بریتییە  ئەخالقیمان  ئەركی  دەڵێت  تیۆریە  ئەم 
كارە  ئەم  دەبێت  بۆ  گشتی.  خۆشبەختی  هاندانی 
بكەین؟ چۆن وەاڵمی چیرۆكی ئەڵقەكە دەدرێتەوە؟ 
جۆن ستیوارت میل بەم شێوەیە وەاڵمی دەداتەوە:

كوشتن  و  دزیكرن  بە  ناچارنەكراوم  كە  هەستەكەم 
بۆ  بەاڵم  دی،  ئەوانی  هەڵخەڵتاندنی  و  خیانەت  و 
ئەخالقی  ئەركێكی  وەك  پەیوەستم  و  ناچاركراوم 
بە هاندانی خۆشبەختی گشتی؟ ئەگەر خۆشبەختی 
لەوانەیە  بۆ  ئەی  ببینمەوە  تردا  شتێكی  لە  خۆم 
ئابڵووقە  پێیوایە سەرەڕای  میل  نەكەم؟  پەسەندی 
تاكە  كە  گشتی،  ڕای  و  یاسا  وەكو  دەرەكییەكان 
یان  ئەمە  پەسەندكردنی  بۆ  لۆجیكین  هۆكارێكی 
هەر ستانداردێكی تری ئەخالقی. ئابڵووقەی ناوەكی 
ئەخالق پێویستە هەمیشە هەستێكی سەرچاوەگرتوو 
هەستە  ئەم  ئ��ەوەی  گوێدانە  بەبێ   بێت  عەقڵ  لە 

دەبێتە پاڵپشت بۆ چ ئەخالقیاتێك.
لەم ئابڵووقە ناوەكییەدا ئەخالقیات دەبێتە بابەتێكی 
دەرهاویشتەی  هەستێكە  چونكە  "سەبجێكتیڤانە" 
ئابڵووقە  ئەم  چییەتی  لە  پرسیار  نابێت  و  عەقڵ 
الیەنگرانی  الی  شەرمەزاری  مایەی  ببێتە  ناوەكییە 
ئەو  ناوەكیانە  ئابڵووقە  ئەو  چونكە  تیۆریەكە؟ 
بێ   مرۆڤەوە،  بەویژدانی  پەیوەستن  كە  هەستانەن 
گومان هەر كەسێك كە خاوەنی هەستە ویژدانییەكان 
نییە، نابێتە خاوەنی ئابڵووقەیەكی ناوەكی، هەروەها 
دەڵێت بنەمایەكی ئەخالقی تر نییە ئەوەندەی ئەم 
بنەمایە مرۆڤ پەیوەستبكات بە بڕیاری ئەخالقییەوە. 
بەهۆی ئەمەوە ئەو جۆرە ئەخالقیاتەی كە پەسەندی 
دەكەین پشتدەبەستێت بە سرووشتی هەستەكانمان، 
كۆمەاڵیەتیبوون  بە  هەستی  خاوەنی  م��رۆڤ  گەر 
تیۆریەدا  ل��ەم  دەڵ��ێ��ت:  میل  دۆخ���ەدا  ل��ەم  ب��وو، 
بۆ مرۆڤ. هەستی  دەبێت  ستانداردێكی سرووشتی 
بە كۆمەاڵیەتیبوون ئارەزووكردنە لە ژیانكردن لە نێو 

یەكەیەكدا لەگەڵ هاوبوونەوەرەكانماندا.

-بێالیەنی
تێڕوانین  هەندێك  لە  پەیڕەو  سوودگەرایی  تیۆری 
ئەخالقیاتی  لەگەڵ  و  سەیرن  بەڕاستی  كە  دەكات 
پەیمانی  بۆ  ئەمە  دەتوانرێت  نایەتەوە.  كۆندا 
زۆر  لە  پەیڕەو  چونكە  بوترێت،  كۆمەاڵیەتیش 
تێڕوانین و بنەمای هاوشێوە دەكەنەوە، وەك ئەوەی 
سزادان،  دەرب��ارەی  پێكردن  ئاماژەمان  پێشتر  كە 
جیاوازی ڕەگەزی، مافەكانی ژنان، كووشتن لە پێناو 
ڕزگاربوون لە ئازار و هاوڕەگەزبازێتی. بەاڵم لەیەك 
خاڵدا زۆر جیاوازییان هەیە، الیەنگرانی ئەم تیۆریە 
پێیانوایە كە ئەركێكی ئەخالقی گەورە و فراوانمان 
هەموو  هاوكاریكردنی  و  یارمەتیدان  بۆ  لەسەرشانە 
خەڵك بەاڵم الیەنگرانی تیۆری پەیمانی كۆمەاڵیەتی 

نكۆڵی لەم تیڕوانینە دەكەن.
دۆالر  ه��ەزار  دەتەوێت  تۆ  كە  وادابنێ  بۆنموونە, 
نوێی  ژووری  بۆ  ڕاخەرێك  كڕینی  بۆ  خەرجبكەیت 
میوانت, ئایا پێویستە ئەم كارە بكەیت؟ ئەی ئایا 
پارەیە  ئەو  گەر  چین  بەدیلەكان  و  ئەڵتەرناتیڤ 
ئەو  كە  ئەوەیە  لەبەدیلەكان  یەكێك  خەرجنەكرا؟ 
بڕە پارەیە ببەخشیت بە ڕێكخراوی پاڵپشتی دارای 
ساڵێكدا  هەر  لە  یەكگرتووەكان.  نەتەوە  منااڵنی 
10 تا 20 ملیۆن منداڵ لە وواڵتانی جیهانی سێهەم 
هەندێك  نەبوونی  لەبەر  تەنها  لەدەستدەدەن  گیان 
داوودەرمانی پزیشكی كە زۆر بە ئاسانی لە وواڵتانی 
كەمیشیان  زۆر  تێچوونێكی  و  دەستدەكەون  تردا 
هەیە. هەروەها ئەو نەخۆشیانەی كە تووشی دەبن 
بە چەند حەبێكی ساددە چارەسەربكرێن،  لەوانەیە 
بۆیە گەر كڕینی ڕاخەرەكە بۆ ماوەیەك دوابخات و 
لەسەر ڕاخەرە كۆنەكە دابنیشێت و پارەكە ببەخشێت 
بە ڕێكخراوێكی خێرخوازی، ئەوا دەتوانێت بەو بڕە 
پارەیە ژیانی زیاد لە 10 كەس لە مردن ڕزگاربكات. 
ئەخالقی  ئەركی  دەردەكەوێت  بۆمان  تیۆرەوە  لەم 
بریتیە لە گەڕان بە دوای تێكڕای دەرئەنجامێك كە لە 
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بەرژەوەندی هەموو كەسێكدایە، گوومانی تێدا نییە 
كە دەبێت ئەو بڕە پارەیە ببەخشرێت بە ڕێكخراوێكی 
لە  خەڵك  ژیانی  ڕزگاركردنی  چونكە  خێرخوازی 
مردن ئەركێكی گەورەتری ئەخالقییە لە چاو كڕینی 
ڕاخەرێكدا، هەروەها ئەو سوودەی كە لە بەخشینی 
پارەكە دەكەوێتەوە زۆر زیاترە لەوەی كە لە كڕینی 
تیۆری  بۆچوونی  ب��ەاڵم  دەكەوێتەوە.  ڕاخ��ەرەك��ە 
پەیمانی كۆمەاڵیەتی زۆر جیاوازە، چونكە پەیمانی 
كە  پەیمانەی  ئەو  بە  پشتدەبەستێت  كۆمەاڵیەتی 
لەنێوان خەڵكیدا دەبەسترێت، بەاڵم دەبێت ئەوەمان 
لە بیرنەچێت كە هۆكاری سەرەكی لە بەستنی ئەم 
بەرژەوەندییەكانمان،  لە  پارێزگاریكردنە  پەیمانە 
بەاڵم لە تیۆری سوودگەرایدا ئەركە ئەخالقیەكانمان 
دەكەونە پێش بەرژەوەندییەكانمانەوە و هەندێك كات 
دەوەستێتەوە.  خۆمان  بەرژەوەندییەكانی  دژی  لە 
لەڕاستیشدا ئەوە بە سوودی هەموومان دەشكێتەوە 
كە  لەوەدابێت  بەرژەوەندیمان  باشترین  لەوانەیە  و 
یارمەتیدانی  ئەم ئەركە دووالیەنە پەسەندبكەین بۆ 
ئەوانیتر لە هەر كاتێكدا كە توانامان هەبێت، بەاڵم 
ئایا خەڵكە ژیر و عاقڵەكان ئەركێكی گشتی پەسەند 
دەكەن كە پاڵپشتییەكی ناسنووردارە بۆ بیانییەكان 
لەبەرژەوەندی  و  زۆر  تێچوونی  لە  كە  تەنانەت  و 
كە  كارەی  ئەو  نیە  خۆیدا  بەخشەر  و  یارمەتیدەر 

دەیكات.
خاڵی جیاواز و گرنگ لە نێوان هەردوو تیۆریەكەدا 
ئەوەیە كە تیۆری پەیمانی كۆمەاڵیەتی لە نێو بازنە و 
چوارچێوەیەكی دیاریكراوی خەڵكیدا پەیڕەودەكرێت، 
پەیمانی  تیۆری  لە  ئەخالقی  ئەركی  تر  بەمانایەكی 
بۆ  دیاریكراودا  چوارچێوەیەكی  لە  كۆمەاڵیەتیدا 
پەیڕەودەكرێت،  بەرژەوەندییەكانمان  پاراستنی 
بەاڵم بە پێچەوانەوە لە تیۆری سوودگەرایدا مرۆڤ 
هەمیشە ئەركە ئەخالقییەكەی لە جیهاندا و لەودیو 
سنوورەكانەوە ڕەنگدەداتەوە، ئەمە لەالی تیۆریناس 

لەسەر  كتێبەكەیدا  لە  ڕوونی  بە  ناڤێرسون(  )جان 
ئەخالق دەردەكەوێت.

و  ڕاست  ئەخالق  بۆ  تێڕوانین  و  بۆچوون  كام  ئایا 
لەسەرە  ئەخالقیمان  ئەركێكی  ئایا  درووس��ت��ە؟ 
ناچارمان بكات بە دابینكردنی یارمەتی  بۆ كەسانی 
تێیاندا  خۆمان  كە  بازنانەی  لەو  دوور  و  بیانی 
دەژین یان ئەو ئەركە ئەخالقییە فراوانەمان لەسەر 
پەیوەستن  بۆچوونەكە  هەردوو  كۆتاییدا  لە  نییە؟ 
بە سۆزەكانمانەوە. یەكێك لە خاڵە جەوهەریەكانی 
ئارگومێنتی ناڤێرسون ئەو ڕاستیەیە كە ئێمە بایەخی 
ئەوانیتر، وەك  لە  دەدەین  هەندێك كەس  بە  زیاتر 
دەڵێت بایەخی زیاتر بە منداڵەكانی خۆمان دەدەین 
تا مندااڵنی بیانی و دوور لە خۆمان. ئایا دەكرێت 
لەبەر هەندێك سوودی الوەكی منداڵەكانی خۆمان، 
ژیانی مندااڵنی تر لە یادبكەین؟ وادابنێ دوو دووگمە 
دووگمەی  بە  دەستنان  بە  هەیە،  مێزەكەت  لەسەر 
كوڕەكەت  بۆ  جوان  ئاهەنگێكی  دەتوانیت  دا   )A(
دووگمەی )B(دا  بە  بەدەستنان  بەاڵم  سازبكەیت، 
ئایا  ڕزگاردەكەیت.  نائاشنا  و  بیانی  دەیان  ژیانی 
ئەوە كارێكی ڕاست و شیاو دەبێت گەر دەستبخەیتە 
سەر دووگمەی )A(؟ تەنها لەبەرئەوەی ئەو كوڕتە 
دەڵێت  میل  پێبدەیت,  زیاتری  بایەخی  دەبێت  و 
دەبێت لە بڕیارداندا پشت بە هەستەكانمان ببەستین 
كە مەبەست لێی هەستە ویژدانییەكانمانە، هەروەها 
ئەوا  بیربكەینەوە  و  هەبێت  ویژدانمان  گەر  دەڵێت 

ناتوانین دەستبنێین بە دووگممەی )A(دا.

 ،)The Right Thing to Do( سەرچاوە: لە كتێبی
لە نوسینی ) جەیمس ڕەیچڵ و ستوارت ڕەیچڵ(، 

دەزگای )McGraw-Hill(،پەڕەكانی 15-1
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ئەخالق لە سەردەمی نوێدا
نووسینی: مستەفا مەلەكیان

و. لە فارسییەوە: فاتیمە ئەدهەم

لە ڕۆژگارێكدا ژیان بەسەر دەبەین كە پێویستی مرۆڤ بۆ 
ژیانی ئەخالقیانە و ئەخالقیانەژیان لەبەر چەند هۆكارێك 
پێشوو  سەردەمەكانی  لە  زۆر  دەكەین  لێوە  باسیان  كە 
ژیانی  نیازمەندی  مرۆڤ  مێژوو  درێژایی  بە  پێویستترە، 
ئەخالقیانە بووە، هیچ كات پایەی ئەخالق و ئەخالقیانەژیان 
لە  بەاڵم  نەبووە.  جوانكاری  و  زی��ادە  شتێكی  مرۆڤ  بۆ 
ڕۆژگاری نوێدا واتە ڕۆژگاری پاش شەڕی جیهانی دووەم، 
پێویستی مرۆڤ بە ژیانی ئەخالقیانە پلە بە پلە بە بەراورد 

لەگەڵ ڕابردوودا زیاتر بووە. 
   ئێستا كە لە ڕۆژگارێكدا ژیان دەگوزەرێنین كە پێویستیمان 
ترەوە  لەالیەكی  و  گرنگتربووە  زۆر  ژیان  ئەخالقیانە  بە 
سەردەمەكانی  لەگەڵ  بەراورد  بە  پلەپلە  ژیان  ئەخالقیانە 
پێشوودا دژوارتر و پڕ كێشەدارتر بووە، هەم گەڕانەوە بۆ 
ئەخالق و هەم قوڵبوونەوە لە ئەخالقدا هەردووكیان دەبێت 
و  چاكسازان  و  بیرمەندان  الیەن  لە  زیاتر  ڕۆژگ��ارەدا  لەم 
دڵسۆزانی بارودۆخی مرۆییەوە جەختیان لەسەر بكرێتەوە. 
و  هۆكار  چ  بە  كە  دەك��ەم  قسە  ڕوەوە  لەو  لێرەدا  من 

بەڵگەیەك ئێمەی مرۆڤ ئەمرۆ نیاز و پێویستمان
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بە ئەخالقە زیاتر لە ڕۆژگارانی پێشوو و هەروەها بە 
ڕابردوو  لە  ئەخالقیانە  ژیانی  و هۆكارێك  بەڵگە  چ 
ئەخالق  بە  سەبارەت  ئێمە  بارودۆخی  دژوارت��رە. 
ش��ەودا  نیوەی  لە  كە  نەخۆشێكە  وەك��و  كتومت 
پێویستی بە پزیشكە، لە الیەكەوە زیاتر پێویستی 
پێیەتی لە هەر كاتێكی تر و لە الیەكیترەوە دەست 
گەیشتن بە پزیشك لە هەركاتێكی تر كەمترە. من 
دەكەم،  عەرز  یەك  دوای  لە  یەك  خاڵە  دوو  ئەم 
بەاڵم پێش ئەم دوو خاڵە دەبێت چوار خاڵ وەكو 
پێشەكی بڵێم و پاشان برۆمە نێو باسەكەوە. 1-1- 
لێرەدا كاتێك باس لە ئەخالق دەكەین ، مەبەست 
ئەخالق  ووش��ەی��ە،  ووردی  بەمانای  ئەخالق  لە 
لەگەڵ  كە  ئەخالقێك  واتە  ووردی وشەش  بەمانای 
ماف  و  دیاردەیەكە  ئەخالق  نەبێت،  تێكەڵ  مافدا 
ژیانی  ژیانی ئەخالقیانە شتێكە و  تر.  دیاردەیەكی 

یاساییانە شتێكە، شتێكی سێیەمیش هەیە كە نابێت 
تێكەڵ بە ئەخالق ببێت ئەویش بریتییە لە ئادابی 
هاوژیانی و مامەڵەكردن كە شتێكی جیا لە ئەخالقە.
لەم لێكۆڵینەوەیەدا كارمان بەسەر "فقە"یشەوە نیە، 
ئیسالمیدا  فەرهەنگی  لە  ئێمە  شتەی  ئەو  چونكە 
ناوی "فقە"ی لێ  دەنێین پێكهاتەیەكە لە ئەخالق، 

ماف، دابونەریت و ژیانی پێكەوەیی و هاوژیانی. 
هەبێت،  جێكەوتی  سێ   دەتوانێت  ئەخالق   -2-1
لەم ووتارەدا بە پێویست لەگەڵ جێكەوتی یەكەم 
سەروكاریمان هەیە، قسەكردن لەبارەی جێكەوتەكانی 
جێكەوتی  لێرەدا  پێویستە،  دیكەی  بواری  ترەوە 
یەكەم لە دووانەكەی پێشوو لێرەدا پێویسترە و لە 
هەمانكاتدا سەرەتایترە، دەبێت سەرەتا كار لەسەر 
ئەوە بكەین. ژیانی ئەخالقیانە سێ  جۆر ئەنجاممان 

بەدەستەوە دەدات. 

مستەفا مەلەكیان
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 ا - داخوازییە كۆمەاڵیەتیەكان دەستەبەر 
دەكات:

ئەخالقیان  كۆمەڵگەیەك،  هاواڵتیانی  ئەگەر 
ڕێگەیەكی  بە  كۆمەاڵیەتیەكان  داخوازییە  بژین، 
دی.  دێنە  كێشەتر  بێ   و  دڵنیاییتر  ئاسانتر، 
داخوازییە كۆمەاڵیەتییەكان واتای چیە؟ داخوازییە 
كۆمەاڵیەتییەكان گەلێك زۆرن بەاڵم هەمیشە پێنج 
داخوازی بە گرنگترین داخوازییە كۆمەاڵیەتییەكان 
دەژمێردرێن، ئەوانیش:1- ڕێكخستن. 2- ئاسایش. 

3 - خۆشگوزەرانی. 4- عەدالەت. 5- ئازادی.
   ب - داخوازییە دەروونناسیەكان فەراهەم 

دەكات: 
گەیشتنە  دەس��ت  ئەخالق:  دووەم��ی  جێكەوتی 
تاكێك  كاتێك  واتە  دەروونیەكان:  داخوازییە  بە 
ئەخالقیانە مامەڵە دەكات، لەگەڵ ئەوەی داخوازیە 
كۆمەاڵیەتیەكانیش فەراهەم دەبن، ئەوا داخوازییە 
دەكەوێت،  دەست  خۆشی  خودی  دەروونیەكانی 
مرۆڤێك كە ئەخالقیانە دەژی لەگەڵ كەسێك كە 
ئەخالقیانە ناژی  لە ڕووی دەروونیەوە جیاوازە، 
ژمارەی ئەم داخوازییە كۆمەاڵیەتیانە دیاریكراوە، 
هەرچەندە جیاوازی لە نێوان دەروونناساندا هەیە 
بەاڵم هەموویان بە الیەنی كەمەوە لەسەر ئەم چوار 
داخوازییە كۆكن: 1- ئارامی و ئارامش. 2- شادی 
دەروونی. 3- ڕازیبوونی دەروونی. 4- دۆزینەوەی 

مانای ژیان. 
ج - گۆڕانی رۆحی لە مرۆڤدا دروست 

دەكات:
كە  ئەوەیە  ئەخالقیانە  ژیانی  سێیەمی  جێكەوتی 
گۆڕان بەسەر ڕۆحی مرۆڤەكاندا دەهێنێت، گۆڕانی 
ڕۆحی مرۆڤ شتێكە لەسەرووی ئارامش و ئارامی، 

شادمانی، ڕازیبوونی ناوەكی و دۆزینەوەی مانایە، 
گۆڕانی ڕۆحی واتە مرۆڤ لەم دۆخەی كە تیایدایە 
دەگۆڕێت بۆ مرۆڤێكی تر. جۆرێك لە گۆڕانی حاڵ 
ووردە  كە  پێشەوە  دێتە  مرۆڤ  بۆ  ب��ارودۆخ   و 
ووردە پەیوەست بوونەكانی جیاواز دەبن. كاتێك 
ئەنجام  بەخشین  وەكو  ئەخالقی  كردارێكی  ئێوە 
كردارەتان  ئەو  كۆمەاڵیەتی  جێكەوتی  دەدەن، 
دیاریكراوە، بە دڵنیاییەوە بە بەخشین هەندێك لە 
جێكەوتی كۆمەاڵیەتی دەهێنێتە دی، بۆ نموونە لە 
بەرامبەرەكەتان  یارمەتی  خۆشگوزەرانیەوە  ڕووی 
داوە. بەخشینی ئێوە جێكەوتێكی تاكە كەسیشی 
هەیە، ئەویش ئەوەیە ئێوە بۆ ئەنجامدانی كارێك 
هەست بە ئارامیەك دەكەن، ئەگەر ئەو هەژارەتان 
لە  نەبوو  ئارامیەی  ئەم  هەستتان  بڕەنجاندایە 
جێگەیدا توشی دوودڵی و دڵەراوكێ  دەبوون. ئەم 
كردارە جۆرێك ڕەزامەندی ناوەكی دروست دەكات، 
ئەویش  هەیە  سێیەمیشی  جێكەوتێكی  ب��ەاڵم 
ئەوەیە پەیوەندی ئێوە ووردە ووردە لەگەڵ ماڵ و 
ساماندا كەم دەبێتەوە، ئەمە گۆڕانێكی ڕۆحیە كە 
ووردە ووردە تاك پەیوەندی لەگەڵ دونیا و شتە 
توانا،  سامان،  و  سەروەت  واتە   – دونیاییەكاندا 
ناوبانگ، خۆشویستن، جێگە و پلەی كۆمەاڵیەتی 
- كەمتر دەبێتەوە، كاتێك پەیوەندی مرۆڤ بەم 
گۆڕانێكی  ج��ۆرە  دەبێتەوە،  ك��ەم  شتە  ش��ەش 

مەعنەوی لە تاكدا دروست دەبێت.  
   ئەم گۆڕانە مەعنەویە مرۆڤ لە حاڵەتی پێشووی 
 - دووەم��دا  جێكەوتی  لە  دەك��ات،  گ��ەورە  زیاتر 
كەسەن  ئەو  هەر  ئێوە   - دەروونناسی  جێكەوتی 
هەبووە  دوودڵیتان  پێشتر  كە  جیاوازیەوە  بەم 
بەاڵم ئێستا ئارامن، بەاڵم لە گۆڕانی سێیەمدا ئێوە 
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دەكەن  پەیدا  مەعنەوی  گەشەی  دەبن،  گەورەتر 
بەو مانایەی كە زەرفیات بوونتان بە ساتی جیاواز 

زیاتر دەبێت. 
   ئەخالق ئەم سێ  جێكەوتەی هەیە، لەم باسەدا 
یەكەمی  جێكەوتی  لەسەر  جەخت  تەنها  من 
ئەخالق  كۆمەاڵیەتی  جێكەوتی  وات��ە  ئەخالق، 
دەكەمەوە. لێرەدا كاتێك كە دەڵێین ئەمڕۆ زیاتر 
ئەخالقیانە  ژیانی  بە  پێویستمان  كاتێك  هەر  لە 
هەیە ئەم پێویست بوونە تەنها لە ساتی جێكەوتی 
یەكەمدا باس دەكەم و جێكەوتی دووەم و سێیەم 
- ئەگەر چی زۆر بەڕێز و بەرباڵون - لە قۆناغەكانی 
جێكەوتە  ئێمە  دەبێت  سەرەتا  دێ��ن.  دوات���ردا 
كۆمەاڵیەتیەكانی ژیانی ئەخالقیانە فەراهەم بكەین 
تاكە  و  دەروونناسی  جێكەوتە  بە  دوات��ر  تاكو 
كەسی و دواتر باس لە جێكەوتە ڕۆحانی و بااڵكان 

"Transcendental" دەكەین.
1-3- بەاڵم خاڵی سێیەم ئەوەیە كە كاتێك باس 
لە دۆخی ئێستای مرۆڤ دەكەین و لە دڵی زانینی 
ژیانی  بە  ئەمڕۆ  مرۆڤی  زیاتری  نیازی  ئەمەشەوە 
ئەخالقیانە و قورس بوونی زیاتر وێنا دەكەین، ئەم 
ڕوویداوە،  كە  ئەو شتەیە  ڕاڤەی  زانینەش  هەواڵ 
لەبارەی  داوەری��ك��ردن  بەهای  مانای  بە  ب��ەاڵم 
ڕووی��داوە  كە  شتەی  ئەو  ناڵێن  نیە.  شتە  ئەو 
كاری  ڕووی��داوە.  دەڵێین  تەنها  یان خراپ،  چاكە 
نەك  نەخۆشە  خ��ودی  چارەسەركردنی  پزیشك 
سەرزەنشتكردن و سەركۆنەكردنی. پزیشك دەبێت 
واقیعیەتێك  ناونیشانی  بە  نەخش  دۆخەی  ئەم 
واقیعیەتەش  ئەم  قبوڵكردنی  بە  و  بكات  قبوڵ 

چارەسەری نەخۆشیەكە دەكات. 
ئەم  دوچاری  ئەمڕۆ  مرۆڤی  دەوترێت  كاتێك     

كە"  ئەوەنیە  مانای  بۆتەوە،  حاڵەتە  و  ب��ارودۆخ 
باش بووە دوچاری بووە" یان" خراپە كە دوچاری 
بووە" لە بنەرەتدا كارم بەسەر چاكە و خراپەیەوە 
لەمجۆرە  لە دۆخێكی  ئێمە  لەوەیە كە  باس  نیە. 
بەهای  بنەڕەتیشدا  لە  و  دەبەین  بەسەر  ژی��ان 

داوەری پۆزەتیف یان نێگەتیف مان نیە. 
كات  هیچ  نابێت  كە  ئەوەیە  چوراەم  خاڵی   -4-1
گوزەركردنی دەروونناسی لەگەڵ گوزەری لۆژیكی 
بە هەڵە تێكەڵ بكەین، هەندێجار داخوازییەك لە 
ڕووی لۆژیكیەوە داواكاریەكی دیكە دەبەخشێت و 
داخوازییەكی  لۆژیكی  داخوازییەكی  هەندێجاریش 
دەرونیەوە  ڕووی  لە  ڕەنگە  بەاڵم  دەدات،  دیكە 
بگوێزێتەوە.  داواكارییەتان  ئەو داخوازی و  بەرەو 
بۆ نموونە ئەگەر من بە ئێوە بڵێم "ئێستا شەوە" 
لەم گوزارەیەوە ئەو ئەنجامە دەگیرێت كە " ئێستا 
تەنها  دەتوانین  گوزارەیەوە  لەم  واتە  نیە".  ڕۆژ 
شتێكی  لەمەش  زیاد  و  وەربگرین  ئەنجامە  ئەم 
دیكە وەرناگیرێت "لە ڕووی لۆژیكیەوە گوزارەیەكی 
دیكەی لێ  دەرناهێنرێت"، ئەگەر ئێمە ئامێرێكمان 
پێ   گوزارەیەی  ئەم  و  بكاتەوە  بیر  كە  هەبێت 
بدەین، ئەوا تەنها ئەم ئەنجامەی لێوەر دەگیرێت 
كە " ئێستا ڕۆژ نیە". ئەمە گوزارەیەكی لۆژیكیە، 
بنەمای  لەسەر  گوزارەیەك  واتە  لۆژیكی  گوزارەی 
تەنها  لە  لۆژیكی  ئیستیداللی  یاسای  و  ڕێسا 
بەاڵم  دەردەهێنرێت.  لێ   شتی  گ��وزارەی��ەك��ەوە 
و  هزر  لە  و  دەڵێت  شتێك  كەسێك  زۆركاتدا  لە 
مێشك و دەروونی ئەو كەسانەی كە ئەم ڕستەیە 
دەبیستن، چەند گوزارەیەكی دەروونناسی دروست 
لەم  گوێگر  مومكینە  نموونەیەدا  لەم  هەر  دەبن، 
دیكە  ئەنجامێكی  ش��ەوە"  "ئێستا  من  گوتەیەی 
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الی  كەسێك  چ  ئێستا  نموونە:"  بۆ  وەربگرێت، 
سەیارەم  چۆن  من  "ئێستا  یان  منداڵەكانمە." 
دەستبكەوێت و بگەڕێمەوە بۆ ماڵەوە؟" . ئایا ئەم 
ئێوە  بەاڵم  نەخێر!  بوون؟  من  ووتەكانی  ڕستانە 
شتەكانی  لەگەڵ  من  ڕستەیەی  ئەم  بیستنی  بە 
دەروونتان زنجیرەیەك شتی دیكە دێتە نێو هزر و 

مێشكتانەوە.
   ئەم پێشەكیەم بۆیە عەرز كرد كە هەندێك لەو 
كارانەی بۆ مرۆڤی ئەمرۆ هاتونەتە پێشەوە، ئەنجامی 
بەاڵم  نین،  مرۆڤ  لۆژیكی  دۆزینەوەی  و  گەڕان 
دەبنە ئەنجامی دەرووناسی مرۆڤ. واتە بارودۆخی 
ئەمڕۆی مرۆڤ ئەنجامی لۆژیكی دۆزینەوەكانی نیە 
و نابێت لە ڕووی لۆژیكیەوە بەم دۆزینەوانە بگەین. 
مرۆڤ تەنها لۆژیك نیە، ئەگەر مرۆڤ تەنها و تەنها 
ئامێرێكی بیركەرەوە یان كۆمپیوتەرێك یان شتێكی 
دۆزینەوەكانی  لە  بوایە،  كۆمپیوتەر  هاوشێوەی 
نەك  دەكەوت  دەست  تایبەتی  دەرەنجامی  تەنها 
شتانی دیكە. بەاڵم مرۆڤ تەنها ئامێری بیركەرەوە 
دیكەی  بازنەی  بیركردنەوە  بازنەی  لە  جگە  نیە، 
بەناوی هەستەكان و سۆزەكان و هەڵچونەكانیشی 
بەناوی  دیكەی  بازنەی  بازنەیە  لەم  جگە  هەیە، 
پێكهاتەی  هەیە.  داخوازییەكانی  و  ویست  و  نیاز 
ئەندێشەكان،  بازنەی  وات��ەی  بازنەیە،  سێ   ئەم 
و  نیاز  بازنەی  لەگەڵ  زانیارییەكان  باوەڕەكان، 
ویست و داخوازییەكان، بەم بازنانەشە كە مرۆڤ 
بۆ  قسانەی  ئەو  كە  ڕوەش��ەوە  لەم  پێكدەهێنن، 
تێپەر  هەروا  تەنها  و  تەنها  دەگوێزرێنەوە  مرۆڤ 
بەدەست  لێ   لۆژیكیان  ئەنجامی  تەنها  و  نابن 
ناهێنرێت، بەڵكو لە بوارەكانی تریشدا تێدەپەڕێت 
و ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی گوزارەی " ئێستا 

مرۆڤەكاندا  لە  زۆرێك  مێشكی  و  هزر  لە  شەوە" 
وجوڵێنەر  دەروون��ی  س��ۆزاوی،  ئەنجامی  دەیەها 
دروست بكات كە دەرەنجامی لۆژیكی ئەم گوزارەیە 
نین. ئێستا بەم چوار پێشەكیە دەچینە سۆراغی 
بنەڕەتی باسەكە، ئەم پێشەكیانەتان لە هزردا بێت 

و لێیان بێئاگا نەبن.
ئەمڕۆ  كە  ئەوەیە  قسەم  یەكەمی  بانگەشەی   .2
هەر  لە  زیاتر  ئەخالق  بە  ئێمە  پێوستی  و  نیاز 
كاتێكی ترە، مرۆڤ هەمیشە پێویستی بە ئەخالق 
هەبووە، بەاڵم ئەمڕۆ زیاتر لە جاران پێویستی بە 
ئەخالقە. پاش شەڕی جیهانی دووەم، سەرەتا لە 
ئەوروپادا و ئەوروپای باكور و رۆژئاوادا و هەروەها 
لە ئەمریكای باكوردا و پاشتر هەموو جیهان كەم 
گۆڕانكاری  چەندین  جیاواز،  پلەی  بە  و  زۆر  تا 
لە جیهانی مرۆییدا ڕوویدا و ئەمەش بوویە هۆی 
ئەوەی كە ئێستا لە دۆخێكدا بین كە پێش شەڕی 
جیهانی دووەم و -بە ڕێگەی یەكەمیش لەسەدەی 
دۆخەدا  لەو   – پێشووتردا  سەدەكانی  و  نۆزدە 
ئەوەی  بەهۆی  بوو  بارودۆخەش  ئەم  و  نەبووین 
كە ئێمە ئەمڕۆ پێویستیمان بە ژیانی ئەخالقیانە 

زیاتر بێت.
2-1- لە ڕۆژگارانی پێشوودا ئەخالق بۆ چۆنیەتی 
چەندیەتی  مانەوەی  بەاڵم  بوو،  پێویست  ژیانمان 
كۆمەڵگە بە بێ  ئەخالق كەم تا زۆر شیمانەی بوونی 
دابینركردنی  ڕووی  لە  كۆنەكان  كۆمەڵگە  هەبوو، 
ئەو دۆخەی كە پێویست بوو، پێویستی بە ئەخالق 
بوو بەاڵم دەیتوانی خاوەنی چەند ڕێسا و یاسایەكی 
ئەخالقی كەمتر و كەمتر بێت و لەگەڵ ئەمەشدا 
ژیانی  بە  درێ��ژە  چەندیەتیەوە  ڕووی  لە  بتوانن 
چۆنیەتی  ئەخالق  ڕۆژگارانەدا  لەو  بدەن.  خۆیان 
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كەمتر  ژیانمان  چەندێتی  و  دەبەخشی  ژیان  بە 
پەیوەست بوو بە ئەخالقەوە، ناڵێم هیچ وابەستەی 
ئەخالق نەبوو، بەاڵم كەمتر پێوەی پەیوەست بوو. 
بەاڵم ئەمرۆ ئێمە ئەگەر مرۆڤەكان ئەخالقیانە ژیان 
بەسەر نەبەین لەم حاڵەتەدا هەر بەو جۆرەی لە 
نێودەوڵەتیەكاندا  نەتەوە  ڕاپۆرتەكانی  و  هەواڵ 
هاتووە، ژیانمان نەك تەنها لە ڕووی چۆنایەتیەوە 
زیانی پێدەگات بەڵكو لە ڕووی چەندێتیشەوە لە 

شەش ڕوەوە بە سەختی لە مەترسیدایە:
3.لە  ئ��او،  2.پیسبوونی  ه��ەوا،  1.پیسبوونی 
پاك  ژینگەكەمان  كە  دارستانەكان  دەستچوونی 
هەژارتربوونی  و  هەژارتر   .4 ڕادەگ��رن،  خاوێن  و 
نوێ ،  ڕۆژبەڕۆژی خاك، 5. سەرهەڵدانی نەخشی 

6. دەركەوتنی شەڕی ناوەكی.
   ئەم زیانانە كە ڕووبەڕووی چەندێتی ژیانمان واتە 
ژیانی بایۆلۆژیمانن، دەرەنجامی بەكارهێنانێكە كە 
یەكێكە لە گەورەترین رەزیلەتە ئەخالقیەكان. كە 
پیسبوون ڕوویدا نەخۆشی نوێ  لە دایك دەبن و 
ئەم نەخۆشیانەش تەنها چارەسەریان دروستكردن 
و دۆزینەوەی دەرمانی نوێیە، ئەمە خاڵێكە كە لە 
نەخۆشیانەی  ئەو  دەوترێت:  هەواڵە جیهانیەكاندا 
كە لەم بیست ساڵی دواییدا ڕووبەڕوویان بوینەتەوە 
ڕووب��ەڕوو  لەگەڵیاندا  مرۆڤایەتی  جارە  یەكەمین 

دەبێتەوە.
بەخشیوین  پێی  ناوەكی  جەنگی  كە  ئەوتوانایەی 
چەندایەتی  مانەوەی  كە  توانایەكە  ڕاستیدا  لە 
ئەگەر  جەنگیز  مەترسیەوە.  خستۆتە  مرۆڤایەتی 
لە سەردەمی خۆیدا تەواوی تەمەنی لەسەر پشتی 
ئەسپ بووە و كوشتن و بڕینی دەكرد، دەیتوانی 
لەناوبەرێت؟  و  بگوژێت  خەڵك  چەند  هێندەی 

ئەو ژمارەمرۆڤەی كە جەنگیز لە هەموو تەمەنیدا 
دەیتوانی بكوژێت، ئێستا لە دە دەقیقەدا دەتوانرێت 
بكوژرێن، بە فشار خستنە سەر دوگمەیەك تەواوی 
لە  ڕوویانداوە  مێژوو  درێژایی  بە  كوشتنانەی  ئەو 
نیوەی ڕۆژێكدا دەتوانرێت ئەنجام بدرێت. ئەمە واتە 
ئەگەر كەسێك ئەم توانا و لێهاتنەی بەدەستهێناوە 
زۆر  وێرانكردنی  توانای  نەبێت،  ئەخالقی  ئەگەر 
جیهانی  ڕۆژه��ەاڵت��ی  لە  جەنگیز  كاتێك  زۆرە، 
ئیسالم خەڵكی دەكوشت، خەڵكی لە ئەندەلوس و 
ئیسپانیا ژیانی خۆیان بەسەر دەبرد. بەاڵم ئێستا 
ببێت  وێران  ئەگەر  كە  هەیە  چ شوێنێكی جیهان 
خەڵكی لە شوێنەكانی دیكەی جیهانەوە بتوانن بە 
پێی ژیانی ئاسایییان بژین و درێژەی پێ  بدەن. 
تەنها  نائەخالقیانەژیان  بە  ڕاب��ردوودا  لە  كەواتە 
ئێستا  بەاڵم  مەترسیەوە  دەكەوتە  ژیان  چۆنیەتی 

چەندێیەتیشی دەكەوێتە مەترسیەوە.
2-2- بەاڵم پێویستی دووەم بە ژیانی ئەخالقیانە 
ئەوەیە كە پێشكەوتنی پیشەسازی و تەكنۆلۆژیا 
ژیانی  ناو  چوونە  توانای  كە  ئەوەی  هۆی  ببێتە 
ئەوانی ترەوە زیاتر لە جاران بێت. پێنج سەد ساڵ 
بە  زیان  بیویستایە  كەسێك  ئەگەر  ئێستا  پێش 
گیانتان بگەێنێت، بە دڵنیاییەوە دەبوو لە بیست 
لە  کاتێکیش  هەرچ  ئێوەوە  لە  بێت  نزكیتر  مەتر 
بیست مەتر زیاتر بووایە ئەوا ئێوە لە ئارامی و دوور 
لە مەترسیی بوون، لەبەرئەوە تاكو كاتێك كەسێك 
تەنانەت لە دوژمنانەترین ژینگەكان و بێگانەترین و 
دوورترین بیابانەكان و شارەكان، ئەگەر لە بیست 
ئاسودەیی  بە  كەسەوە  لەم  بوایە  دوورت��ر  مەتر 
كەسێكەوە  الیەن  لە  دەڕویشت چونكە  ڕێگادا  بە 
بوایە  كەسێ  هەر  ئیدی  مەترسیەوە،  نەدەكەوتە 
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كەمەوە  بەالیەنی  دی  كەسێكی  یان  هاوێژە  تیر 
دەبوو بیست مەتر لەو كەسەوە نزیكتر بوایە ئینجا 
دەیتوانی ئازاری پێ  بگەێنێت. بەاڵم ئێستا كە لە 
ژوورەكەی خۆتانەوە دانیشتوون دەتوانن لە چەند 
مەترێكی نزیكتانەوە لە مەترسی دڵنیابن؟ كتومت 
ئەگەر لە خاڵێكی بەرامبەرتانەوە لە الكەی دیكەی 
كورەی زەویەوە كەسێك دانیشتبێت توانای ئەوەی 
تەكنۆلۆژیا  بگەێنێت.  ئێوە  بە  مەترسی  هەیە 
ئەوەمان  ت��وان��ای  ئێمە  كە  ئ��ەوەی  ه��ۆی  بۆتە 
تەداخول  خەڵكیدا  كاروباری  لە  تاكو  بووە  زیاتر 
بكەین. لە كۆندا ئەگەر كەسێك بویستایە دەنگی 
زیاترەوە  مەتر  سەد  دووری  لە  ببیستێت،  ئێوە 
ئەگەر  لەبەرئەوە  ببیستێت.  دەنگتان  نەیدەتوانی 
لە سەد مەتر لە دووری منەوە كەسێك نەبوو تۆ 
دەتوانی قسە بكەیت و دڵنیا دەبوویت كە كەسێك 
نیە نابیستێت، بەاڵم ئەمرۆ ئێوە دەتوانن قسە بە 
گوێی چ كەسێكدا بكەن و دڵنیابن لەوەش كەسێك 
ئاسایش  بازنەی  ووردببنەوە  ئەگەر  نەیبیستووە. 
تان گەیشتۆتە سفر، واتە ئێوە لە هیچ ڕوویەكەوە 
ناتوانن بڕۆن بۆ جێگەیەك و هەست بە ئاسایش 
ئەنجامی  خوازیاریەتی  دڵتان  هەرچی  و  بكەن 
بدەن، لەبەرئەوەی كاری تەكنۆلۆژیا ئەوەیە كە ئەو 
شتەی دوورە بۆ تۆی نزیك دەكاتەوە و هەروەها 
تەكنۆلۆژیا  دەكاتەوە.  نزیك  دیكەشی  ئەوانی  بۆ 
لە  دەنگێك  دەتانوێت  ئەكەر  ناكات،  جیاوازی 
ئەمریكاوە ببیستن بۆتان نزیك دەكاتەوە، دەنكی 
ئەمریكا  لە  دەیەوێت  كە  هەركەسێك  بۆ  ئێوەش 
هەموو  تەكنۆلۆژیا  بخاتەوە،  نزیكی  لێبێت  گوێی 
و  شوێن  دووری  دەكاتەوە،  كەم  دووریەك  جۆرە 
كات و حاڵ و دۆخ كەم دەكاتەوە، تەكنۆلۆژیا لە 

پێناسەیەكدا واتە، كەمكردنەوەی دووری شوێن و 
بۆ  تەنها  كەمكردنەوەیەش  ئەم  و  ئێستا  و  كات 
من نایەتە دی بەڵكو بۆ دوژمنانیشم دێتە دی و 
لەبەردەستدایە و لەگەڵ ئەوەشدا بۆ چاودێرەكانم 
و تەنانەت بۆ ئەوانەش كە نایانەوێت من بن هەر 

دەست دەكەوێت.
ناو  چ��وون��ە  ت��وان��ای  ئێمە  ئێستا  ڕاستیدا  ل��ە 
پێشتر  كە  كردووە  پەیدا  ئەوانیترمان  بارودۆخی 
ئەمەمان نەبووە، دەستێكی درێژمان پەیدا كردووە 
كە دەتوانین بۆ هەر گۆشەیەك لە جیهان ئەكەر 
هەربەهەمان  و  بكەین  درێ��ژ  دەس��ت  بمانەوێت 
درێژە  ئێمە  بۆ  تر  ئەوانی  دەستەكانی  شێوەش 
و هیچ كەس بێ  توانا نیە لە ئەنجامدانی كارێكی 
و  كورت  ئێمە  "دەستی  ڕاب��ردوودا  لە  لەمجۆرە. 
بە  ئەمڕۆ  بەاڵم  بوو،  دارخورما"  لەسەر  خورما 
و  كورت  دەستمان   " ئیدی  تەكنۆلۆژیا  یارمەتی 
خورما لەسەر دارخورما: نیە. لەبەرئەوە لە كۆندا 
ئەكەر كەسێك ئەخالقیانە ژیانی بەسەر نەبردایە، 
جارێكی دی ئازار و زیانی كەمتر دەگەیشتە التان، 
ئەخالقیانە  نەیەوێت  كەسێك  ئەگەر  ئەمڕۆ  بەاڵم 
بژی ئازار و زیانی بە ئێوە دەگات، هەربەو جۆرەی 
ئەگەر ئێوە ئەخالقیانە ژیان بەسەر نەبەن زیان و 

ئازارتان بەوانی تر دەگات.
تەكنۆلۆژیا  كە  ئەوەیە  سێیەم  پێویستی   -3-2
سەرنجمان  كەمتر  و  هەیە  دیكەی  كاریگەرییەكی 
داوە، دەروونناسانی كۆمەاڵیەتی و ئەو كەسانەی 
فەلسەفەی  و  تەكنۆلۆژیا  دەروونناسی  لە  كە 
تەكنۆلۆژیادا كار دەكەن سەرنجیان بۆالی بابەتێك 
بیرمان  پێشتر  ئێمە  ئەوەیە:  ئەویش  ڕاكێشراوە 
ویستانەمان  بەو  تەنها  تەكنۆلۆژیا  كە  دەك��دەوە 
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دەگەێنێت كە هەمانن، بیری دیكەمان نەدەكردەوە 
كە خودی تەكنۆلۆژیا ویستێم دروست دەكات. واتە 
ناكۆتاكانمان  ئارەزووە  و  تەنها حەز  نەك  ئەوەی 
كە لەبەر نەبوونی تەكنۆلۆژیا نەدەگەیشتنە ئەنجام 
كردار،  دەبنە  بەشێكی كەمیان  ئێستا  و  كردار  و 
بەڵكو تەكنۆلۆژیا بەرامبەر بە خۆی دەمانجوڵێنێت 
بزوانمان تێدا دروست دەكات. تەنانەت كاتێك  و 
ڕووكەشدا  لە  كە  دەكەین  نینۆكگرێك  سەیری 
بێگوناهە، مومكینە مەیل و حەزی كورتكردنەوەی 
ئەم  ئەگەر  كە  ببێت  دروس��ت  تێدا  نینۆكامن 
ئ��ارەزووە  و  حەز  ئەم  نەبینیایە  نینۆكگرەمان 
تەلەفۆنتان  كە  كاتەی  ئەو  ئێوە  نەدەبوو.  پەیدا 
نەبوو، بەو جۆرە بوو كە دەتانویست دەنگی چەند 
ئێستا  نەبوو،  تواناتان  بەاڵم  ببیستن  كەسانێك 
هەندێ   دەنگی  تەنها  نەك  هەیە  تەلەفۆنتان  كە 
كەسی  هەنێ   دەنگی  دەتانەوێت  بەڵكو  ك��ەس، 
لێدەكەن  وامان  هۆكارەكان  واتە  ببیستن.  دیكە 
لەگەڵ  لێوەربگرن". هەر هۆكارێك  كە "سوودمان 
و  هەیە  بێتاوانیان  ئامادەگی  ڕووكەش  بە  ئەوەی 
دەڵێی بە زمانی حاڵ دەڵێن كە "ئەگەر كارێكتان 
لە  ئەمەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  خزمەتتاین"  لە  هەیە، 
هەر  دەب��ن،  دروس��ت  وەسوەسە  ه��ەزار  دڵماندا 
هۆكارێكی نوێی و مۆدێرن دێتە تەنیشت مرۆڤەوە، 
دروس��ت  مرۆڤدا  لە  ئ��ارەزووی��ەك  و  ح��ەز  چەند 
دەكەن كە ئەگەر بوونیان نەبوایە ئەم حەزانەش 
هۆكارەكان  ئەمڕۆ  نەدەبوون.  دروست  ئێمەدا  لە 
دێن بۆ یارمەتی مرۆڤ تاكو ئەو ئامانجانەی پێیان 
نەگەیشتووە پێیان بگات، بەاڵم هەڵبەتە ئامانجی 
و  دەكات  دروست  مرۆڤ  مێشكی  و  هزر  لە  نوێ  
گەشەیان پێ  دەكات. مرۆڤ لەگەڵ خۆیدا دەڵێت 

كاری  چاكە  زۆر  هەیە،  هۆكارەم  ئەم  كە  ئێستا 
هۆكارە،  مانای  ئەمە  دەدەم.  ئەنجام  دیكەش 
شتێكی خراپ نیە، تەكنۆلۆژیا شتێكی خراپ نیە، 
كەسانەی  ئەو  )ئەی  ناڵێت:  تەنها  تەكنۆلۆژیا 
پێداویستیەكانتان  بامن  وەرن  هەیە  پێویستیتان 
جێبەجێ  بكەم.( بەڵكو لە هەرشوێنێكی نوێ  كە 
دادەنیشێت چەند پێداویستیەكی تری نوێ  بەرهەم 
دەهێنێت. لە كۆندا هەر مرۆڤێك زەریایەك بوو لە 
زەریایە  لەم  تەمەنیدا  درێژایی  لە  بەاڵم  تواناكان 
دیكەدا  لە شتەكانی  و  دەبن  دروست  دە شەپۆل 
هیچ  نەبووە،  بوونیان  دیكە  شتانی  لەبەرئەوەی 
شتێكی دیكەی تێدا دروست نەدەبوو. ئێستا دەم 
بە  زیاتر  مرۆڤ  "بالقوە"كانی  ئۆقیانوسە  دەم  بە 
ڕەوی ڕووی "بالفعل" بوون دەڕۆن، واتە هەمیشە 
نیاز و پێداویستی نوێمان تێدا دروست دەبن. ئەمە 
شتێكە كە فەیلەسوفەكانی تەكنۆلۆژیا وەكو تیلۆر 
لە كەنەدا دەڵێت: ئێمە ڕۆژێك دەستمان درێژكرد 
ئێستا  پێداویستیەكانمان،  و  نیاز  البردنی  بۆ 
دەبینین كە تەكنۆلۆژیاش نیاز و پێداویستیەكانمان 
جێبەجێ  دەكات و هەروەها چەند پێداویستیەكی 
هۆی  بۆتە  ئەمەش  دەكات.  دروست  بۆ  دیكەمان 
ئێمە وەكو "تیتان" - وەكو بوونەوەرێكی پەیكەر 
تاڕادەیەك  كە  بوونەوەرێك  لێهاتووە،  مان  دێو- 

دەیەوێت هەموو كارێك بكات.
ڕابردوودا  لە  كە  ئەوەیە  چوارەم  پێویستی   -4-2
ب��ازن��ەی  ل��ە  هەمیشە  ڕێگەپێدانمان  ب��ازن��ەی 
تواناكانمان بچوكتر بوو. ئەگەر مرۆڤ بیتوانیبایە 
ئەنجامیان  دەیەویستن  كە  كارانەی  ئەو  هەموو 
پاشان  و  دەكێشان  وێنەی  خاڵێكدا  لە  ب��دات، 
توانایەدان  بازنەی  لەم  كە  كارانەی  ئەو  بازنەی 
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ئەوانیش  بدات  ئەنجامیان  دەدا  بەخۆی  ڕێگەی 
وێنەی ئەوانیشی دەكێشا لەم كاتەدا ئەم بازنەیە 
بازنەی  لە  بوو  بچوكتر  ڕێگەپێدان  بازنەی  واتە 
دەستەواژەیەكی  بە  ب��وون.  دڵیدا  و  تواناكانی 
دیكە مرۆڤی سوننەتی دەیتوانی زۆر لە كارەكان 
ئەنجام بدا بەاڵم ڕێگەی بە خۆی نەدەدا ئەنجامیان 
بدات، دەیگوت دەبێت ئێمە لە نێوان ئەو كارانەی 
ئەنجام  هەڵبژاردن  بدەین  ئەنجامیان  دەتوانین 
بدەین، هەندێكیان ئەنجام بدەین و ئەوانی تریش 
كە دەتوانین ئەنجامیان بدەین ئەنجامیان نەدەین، 
بۆچی؟ بە بەڵگەی ئەوەی باوەڕی وابوو كە ئەگەر 
هەموو تواناكانمان بگۆڕێن بە ڕێگەپێدان ئەوا بۆ 
خودی خۆمان و ئەوانی تریش ترسناكە. لەبەرئەوە 
ئەگەر بتوانیبایە دەست بۆ دە كار ببات، دەستی 
تری  ئەوانی  ئەنجامدانی  ڕێگەی  دەبرد  كارێك  بۆ 
بە خۆی نەدەدا، ئەو هەمیشە دەیوت، ڕێگە پێدانم 
كەمتر لە تواناكانم، بەاڵم مرۆڤ ووردە ووردە بۆ 
هەیە  توانایدا  لە  هەرچی  كە  ڕۆیشت  جێگەیەك 
ئەنجام بدات كە ڕێگە بە خۆیشی بدات بۆ ئەوەی 
ئەنجامیان بدات. بۆیە جۆرێك پوچگەرایی بەها بە 
مانای وردی وشە، واتە بەهاكان بێبەهان یاخود بە 
پێوانەیەك بەهایان هەیە، لە هزر و ویژدانی مرۆڤی 
نوێدا دروست بووە. بە دەستەواژەیەكی دیكە مرۆڤی 
كۆن پۆلیسێك و پاسەوانێكی دەروونی هەبوو كە 
دەیگوت: ) لە سەد كاردا، نەوەد كاریان ئەنجام 
لە  دەروونیە  پاسەوانە  ئەم  ئیدی  بەاڵم  م��ەدە.( 
ناو چووە. ئەمڕۆ ئەگەر دەبینیت كەسانێك هێشتا 
نەبونەتە  هێشتا  هەیە،  دەرونیان  پاسەوانێكی 
وەكو  دروست  ئەگەر  گەرنا  وە  ئەمڕۆیی  ئەمڕۆی 
دەكرد  هەستیان  ببردایە،  بەسەر  ژیانیان  ئەمڕۆ 

كە  لەبەرئەوەیە  نادەن  ئەنجامی  كە  هەركارێك 
ناتوانن ئەنجامی بدەن و هەركارێكیش كە دەتوانن 
ئەنجامی بدەن ڕێگە بە خۆیان بدەن كە ئەنجامی 
بەندی  بەها.  پوچگەرایی  دەڵێین  بەمە  ب��دەن، 
ئەرزشیم هێنا تاكو لە جۆرەكانی تری پوچگەرایی 

جیا ببێتەوە. 
پوچگەرایی بەها واتە هەركارێك دەتوانی ئەنجام 
بدە، ڕێگەی ئەنجامدانی ئەو كارە بە خۆت بدە، 
ناتوانی  كە  مانایەیە  بەو  نادەیت  ئەنجامی  ئەگەر 
لەم  دیكە  دەستەواژەیەكی  بە  بدەیت،  ئەنجامی 
پێدانەكانمان  ڕێگە  بازنەی  دەبێت  نوێیەدا  دیدگا 
بەاڵم  بن.  یەكسان  تواناكانمان  بازنەی  لەگەڵ 
ئەگەر بازنەی ڕێگە پێدانەكانەكانمان یەكسان بن 
لەگەڵ بازنەی تواناكانمان، لە ڕاستیدا بەرد لەسەر 
بەرد ناوەستێت و لەناو دەچین. تەنها ڕێگایەك كە 
بۆ ئەم بابەتە بیرمان لێكردۆتەوە بریتیە لە یاسا، 
مرۆڤەكان  نەهێڵین  كە  داناوە  ئەوە  بۆ  یاسامان 
هەركارێك كە بیانەوێت ئەنجامی بدەن، بەاڵم یاسا 

جێگەی ئەخالق ناكرێتەوە. 
ئەم چوار هۆكارە بونەتە هۆی ئەوەی كە بارودۆخ 
ئێستا زۆر لە جاران جیاوازتر بێت و هەر لەبەرئەمەش 
زیاتر پێویستمان بە ئەخالق هەیە، چونكە ئەگەر 
ئەم ئەخالقەمان نەبێت ترسناكتر لە باوباپیرانمان 
توشی نائەخالقی دەبین و لەبەرئەوەش ئەم چوار 
هۆكارە هەمیشە فراوان دەبن نەوەكانمان ئەگەر بێ  

ئەخالق بمێننەوە لە ئێمە ترسناكتر دەبن. 

سەرچاوە: سایتی فەرهەنگی نیلوفر.  
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ئه خالقی فه ردی و کۆمه اڵیه تی*

نووسینی: برتراند راسل
لەفارسییەوە: رێبین هه ردی

سه ره تا  بکه م:  کار  دوو  ئه مه وێت  وت��اره دا  له و 
وتاره کانی  له   ده رئه نجامانه ی  ئ��ه و  ئ��ه م��ه وێ 
دوب��اره   ک��ورت��ی  ب��ه   به ده ستهاتووه ،  پێشودا 
کۆمه اڵیه تی  تێزه   ئه مه وێت  دوهه میش  بکه مه وه ، 
و سیاسیه کان به  ئه خالقی فه ردیه وه  ببه ستمه وه  
ئه و  رێنمایه کانی  به   ئه بێت  که سێک  هه ر  که  
خراپیانه ی  ئه و  هه موو  له گه ڵ   پێشێ.  بڕواته  
به   دانمان  مه ترسیانه ی  ئه و  و  دیاریمانکرد  که  
به   به م  ئومێدگه لێک  ئه وه شدا  له گه ڵ  نا،  بونیدا 
ده رئه نجامی   که   نا،  مرۆڤ  دوری  زۆر  ئاینده ی 
به پێی  وایه   بڕوام  و من  ئێمه یه   لیکۆڵینه وه کانی 
پاساویان  ئه گه ره کان  به هێزی  هه ڵسه نگاندنی 

هه یه .
سه ردێری  به سه ر  خێرا  پیاچونه وه یه کی  سه ره تا 
دوو  گشتی  به شیوه یه کی  پێشودا:  بابه ته کانی 
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مه به ستی سه ره کیمان بۆ چاالکیه کۆمه اڵیه تیه کان 
و  ئاسایش  ل��ه الی��ه ک��ه وه   ک��رد:  ده ستنیشان 
کۆنتڕۆڵی  ناوه ندێتی  به   پێویستی  دادپه روه ری، 
حکومیه  که  ئه گه ر بڕیاره  کاریگه ر بێت، ئه بێت 
بۆ حکومه تی جیهانی گشتگیر بکرێت. پێشکه وتن 
داهێنانی  بۆ  مه یدانه   فراوانترین  به   پێویستی 
رێکخستنی  له گه ڵ  نه بێت  ناکۆک  که   ف��ه ردی 

کۆمه اڵیه تیدا.
شێوازی دابینکردنی هه رچی زیاتر ئه م دوو ئامانجه ، 
به خشینی ده سه اڵته  له  حکومه تی ناوه ندیه وه  بۆ 
حکومه تی  ناوچه ییه کان.  و  لۆکاڵی  به رپرسیاره  
جیهانی ئه بێت حکومه ته  نیشتیمانیه کان له  هه موو 
حکومه ته   بکات،  ئازاد  جه نگ  له   جگه   شتێکدا 
نیشتیمانیه کانیش ئه بێت به پێی خۆیان رێگا به  
پیشه سازیدا  له   بده ن.  لۆکاڵیه کان  به رپرسیاره  

به ته ئمینکردن  که   بکرێت  ته سه ور  وا  نابێت 
نمونه   بۆ  ئه بن.  چاره سه ر  کێشه کان  هه موو 
پیشه سازیه کی گه وره ی وه ک رێگای شه مه نه فه ر 
ئه بێت تاراده یه کی زۆر سه ربه خۆ بێت، په یوه ندی 
پیشه سازیه کانی  له   ده وڵه تدا  له گه ڵ  کارمه ندان 
بێت  نابێت السایکردنه وه ی په تی  ته ئمینکردندا، 
له گه ڵ کارمه ندانی تایبه تی پێشویان، هه ر شتێکی 
سیاسی  پڕوپاگه نده ی  و  کتێب  و  رۆژنامه   وه ک 
که  په یوه ندی به  بیروڕاوه  هه یه  ئه بێت ملکه چی 
ملمالنییه کی راسته قینه  بێت و به  وردی له  هه موو 
ده ست  له   هه روه ها  و  حکومه ت  کۆنتڕوڵێکی 
به اڵم  بپارێزرێت.  پاوانخوازی  شێوه یه کی  هه موو 
و  کلتوری  چونایه تیه کی  خاوه ن  ئه بێت  ملمالنێ 
ره هه ندێکی  نابێت  و  ئابوری.  نه ک  بێت،  فکری 
سه ربازی هه بێت یان له  رێگه ی یاسای سزدانه وه  

له  سه رتاسه ری 
مێژوودا تا ئه و 
جێگه یه ی به ڵگه  
له به رده ستدایه ، بڕوا 
ئه خالقیه کان دوو 
سه رچاوه ی یه کجار 
جیاوازیان هه بووه : 
یه کێکیان سیاسی و 
ئه وی تریان په یوه سته  
به  باوه ڕه  دینی و 
ئه خالقیه کانه وه

برتراند راسل
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ئه نجام بدرێت.
پێشکه وتن،  مه رجی  کلتوریه کاندا  مه سه له   له  
هه مه ڕه نگی و جیاوازیه . ده زگاکانی وه ک زانکۆ و 
ئه نجومه نه  زانستیه کان که  جۆرێک سه ربه خۆیان 
له  حکومه ت هه یه ، له م رووه  زۆر نرخیان هه یه . 
روسیا  له   نمونه   بۆ  ئه مڕۆ  که   داخ��ه   جێگه ی 
ئه و  فه رمانی  به   ئه بینین  سوڤێت(  )یه كێتی 
و  ئاماده ن  نازانن،  زانست  له   هیج  سیاسیانه ی 
ئه توانن بڕیاره  کۆمیدیه کانی خۆیان به  په نابردن 
بده ن،  ئه نجام  پۆلیسی  یان  ئابوری  هێزی  به  
زانایان ناچارن قسه  پڕوپوچه کانی تاریک بیران 
بسه لمێنن. ته نها به  شێوه یه ک رێگری له م دیمه نه  
سیاسیه کان  چاالکی  که   ئه کرێت  به زه یهێنه ره  
سه اڵحیه تیان  ب��واره ی  ئه و  بۆ  بکرێته وه   کورت 
بکه ن  ده ستنیشانی  ئه و ان  شه رمیه   بێ  تێدایه . 
یان  باش  بایه لۆجی  زانای  یان  باش  مۆسیقای 
فه لسه فه ی باش چیه . من هه رگیز نامه وێت له م 
واڵته دا ئه مجۆره  شتانه  ببینم که  به پێی سه لیقه ی 
یان  رابردوو  چ  وه زیرێکی  هیچ سه رۆک  تایبه تی 
گه ر  ته نانه ت  بکرێت،  دیاری  ئاینده   یان  ئێستا 
به  رێکه وت سه لیقه ی کامڵ و بی که موکوڕ بێت.

هه نوکه  دێینه  سه ر مه سه له ی ئه خالقی شه خسی به  
جیاکردنه وه  له  ده زگا کۆمه الیه تی و سیاسیه کان. 
هیچ که س نه  به ته واوی ئازاده  نه  به  ته واوی کۆیله . 
مرۆڤ تا ئه وکاته ی سود له  ئازادی وه رئه گرێت، 
ئه خالقی  به   پێویستی  خۆشی  رێنمادکردنی  بۆ 
شه خسی هه یه . که سانێک هه ن ئه ڵێن مرۆڤ ته نها 
پێویسته  په یڕوه ی له و  رێسا ئه خالقیانه بکات  که  
له الیه ن ئه و کۆمه ڵگایه وه   قه بوڵکراوه  که  به شێکه  
ئه نترۆپۆلۆگێک  هیچ  بڕوایه دام    له و  به اڵم  لێی. 
نابێت. کاری وه ک مرۆڤخۆری  رازی  به م وه اڵمه  

و  سه ربڕین  یان  مرۆڤه کان  قوربانیکردنی  یان 
به هۆی  ته نها  دوژمنان،  که له سه ری  نمایشکردنی 
که م  باوه کان،  بیروڕا  له   ئه خالقیه وه   ناڕه زایی 
که م که وتن. ئه گه ر که سێک به  جدی ویستی به  
باشترین شێوه ی شیاو بژی، ئه بێ فێربێت  ره خنه  
خێڵه کیانه   بیروباوه ڕی  و  خێڵه کی  له نه ریتی 

بگرێت که  له الیه ن هاوسێکانیه وه  قه بوڵکراوه .
به اڵم ره نگه  که سێک سه ر به  کۆمه ڵگایه ک بێت، 
ئه وه   نه بێت  ئاماده   ویژدانی  هۆی  له به ر  به اڵم 
ئه زانێت.  به راستی  کومه ڵگا  که   قه بوڵبکات 
لێره دا ئه بێت جیاوازی بکه ین له  نێوان به ڵگه ی 
بۆ  یاسا.  حوجیه تی  و  دابونه ریت  سه نه دبونی 
هۆی  نایاسایی،  کارێکی  بۆ  پاساوهێنانه وه  
پراکتیکی  پاساوێکی  تا  پێویسته   به هێزتر  زۆر 
یاسا  له   رێزگرتن  ئه شکێنێت.  باو  ئه خالقی  که  
بونی  لێنه کراوی  چاوپۆشی  و  پێویست  مه رجی 
قابیلی  کۆمه اڵیه تی  رێکخستنێکی  جۆره   هه موو 
ته حه موله . کاتێک یه کێک یاسایه ک به  خراپ و 
بگره   و  ئه وه ی هه یه   مافی  بزانێت،  پێویست  نا 
له زۆر  به اڵم  ب��دات،  گۆڕانی  بۆ  هه وڵ  ئه رکێتی 
حاڵه تی ده گمه ندا هه قی شکاندنی ئه و  یاسایه ی 
هه یه . من نکوڵی له  بونی ئه و دۆخانه  ناکه م که  
یاساشکێنی، وه ک ئه رکێکی لێدێت، هه ر کاتێک 
یاسا  ف��اڵن  بۆ  ملکه چی  هه ستبکات  که سێک 
گوناهه ، شکاندنی ئه و یاسایه  ئه رکی سه رشانێتی. 
ئه م حوکمه  ئه و ره خنه گرانه ش ئه گرێته وه  که  به  
هۆکاری ویژدانی ره خنه یان هه یه . ره نگه  که سێک 
له به ر  هه ندێک هۆی ویژدانی ره خنه ی له  شتێک 
هه بێت، و ئێوه  بڕواتان وا بێت که  ئه و که سه  زۆر 
به و  نابێت  ئه و  که   بڵێن  ناتوانن  به اڵم  هه ڵه یه  ، 
شێوه یه  ره فتار بکات که  ویژدانی داوای ئه کات. 
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ره نگه  یاسا به شێوه یه ک داڕێژرا بێت که  له  دوو 
نه هێڵێته وه :  ویژدان  به   بۆ که سێکی  زیاتر  رێگا 
به مشێوه یه  دوچاری  و  بکات  یاسا  یان ره چاوی 
گوناه بێت، یان بۆ خۆپاراستن له  گوناه، کارێک 
ئه نجامبدات که  له روی یاساوه  تاوانه . یاسادانه ری 
له   خۆی  هه وڵئه دات  توانا  ئه وپه ڕی  تا  عاقڵ 

دانانی ئه مجۆره  یاسایانه  به  دور بگرێت. 
هه ستئه که م هه روه ها ئه بێت ئه وه  قه بوڵبکرێت که  
له هه ندێک دۆخدا شۆڕش پاساوی هه یه . له هه ندێک 
سه رچاوه ی  یاسا  به   حکومه ت  حاڵه تاکاندا  له  
ئه وه   هێنده  خراپه ، که  سه رنگونکردنی  کارێکی 
به ڕاستی  مه ترسیه   ئه م  ببێت.  ئ��اژاوه   ئه هێنێ 
سه رکه وتوترین  که   سه رنجه   شایه نی  واقعیه . 
شۆڕشه کان _واته  شۆڕشی 1688ی ئینگلته را و 
شۆڕشی 1776 ئه مه ریکا_ به ده ستی ئه و پیاوانه  
به رپاکرا که  بونیان پڕ بوو له  رێز بۆ یاسا. له  
جێیه ک که  رێزگرتن بۆ یاسا نه بوو، ره نگه  شۆڕش 
به  ئاژاوه  یان دیکتاتۆری بگات. لێره وه  ئه گه رچی 
ملکه چی بۆ یاسا یه کێک له  بنه ما ره هاکان نیه ، 
به اڵم ئه بێت وه ک بنه مایه ک قورسایی بۆ دابنرێت 
و گرنگی پێبدرێت، و ته نها پاش بیرکردنه وه یه کی 
کامڵ و عاقاڵنه  ئه ویش له  زۆر کاتی ده گمه ندا، 

رێگه  به  ئاوارتنی ئه درێت.
ئه مجۆره  مه سه النه  ئێمه  به  دوالیزمێکی ئه خالقی 
سه رگه ردانکه ر  هه رچه ند  که   ئه گه یه نێت  قوڵ 

بێت، ئه بێ بناسرێت. 
جێگه یه ی  ئ��ه و  تا  م��ێ��ژوودا  س��ه رت��اس��ه ری  له  
دوو  ئه خالقیه کان  بڕوا  له به رده ستدایه ،  به ڵگه  
سه رچاوه ی یه کجار جیاوازیان هه بووه : یه کێکیان 
سیاسی و ئه وی تریان په یوه سته  به  باوه ڕه  دینی 
دێریندا  پیرۆزی  کتێنی  له   ئه خالقیه کانه وه .  و 

)ته ورات( ئه م دوانه  به  جیا له یه ک ده رئه که ون. 
تریان  ئه وی  و  شه ریعه ت  به شێوه ی  یه کێکیان 
جیاوازیه ش  ئه م  هه ر  پێغه مبه ران.  به شێوه ی 
له سه ده کانی ناوه ڕستدا هه بوو: له الیه ک ئه خالقی 
فه رمی که  به زۆرداری خاوه ن پله کان ئه سه پێنرا 
و له  الیه کی تر پیرۆزکردنی شه خسی که  عارفه  
مه زنه کان فێری خه لکی ئه که ن و کاریان پێئه کرد. 
ئه م  ئه بێت  پڕاوپڕ،  ئه خالقی  تیوره یه کی  هه ر 
دوالیزمه ی نێوان ئه خالقی مه ده نی و شه خسی که  
هێشتا ماوه  ئه ژمار بکات. به بێ ئه خالقی مه ده نی 
به بێ  نیه ،  ژیانی  به رده وامی  توانای  کۆمه ڵگا 
نابێت.  نرخێکی  مانه وه ی  شه خسیش  ئه خالقی 
له به رئه وه  بۆ ئه وه ی جیهان باش و خوازراو بیت، 

بونی ئه خالقی مه ده نی و شه خسی پێویسته . 
ئه خالق ته نها کورت ناکرێته وه  بۆ ئه و ئه رکانه ی 
به رامبه ر دراوسێکانم هه مه، چه ند وێنای من بۆ 
ته نها  ژیانیش  باش  بێت.  دروست  ئه رکانه   ئه و 
گشتیه کان  و  کۆمه اڵیه تی  ئه رکه   جێبه جێکردنی 
نیه . شتێکی تر به ناوی که ماڵی که سێتیه وه  هه یه  . 
مرۆڤ گه رچی که مێک بونه وه رێکی کۆمه اڵیه تیه ، 
و  هه ست  و  بیرکردنه وه   نیه .  هه مووی  ب��ه اڵم 
به رز  ناعه قاڵنه،  یان  عاقاڵنه   کردارگه لێکی هه یه  
کینه .  له   پڕ  یان  میهره بانی  له   پڕ  دزێو،  یان 
ئه گه ر بڕیاره  ژیانی مرۆڤ ته حه مول بکرێت، ئه بێ 
کرداره   و  هه سته کان  و  به بیرکردنه وه   ده رفه ت 
که س  که م  ره نگه   ئه گه رچی  بدرێت.  باشه کانی 
بیکه سه ،  و  ته نیا  به وه ی  بێت  به ختیار  هه بێت  
به   له ناو کۆمه ڵگادا  ئه توانێت  ئه وا که متر که س 
به ختیاری بگات که  ده رفه تێک بۆ ئازادی کرداری 

فه ردی نه هێڵێته وه .
بریتیه   سه ره کی  به شێوه یه کی  فه ردی  که ماڵی 
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ل��ه  ره ف��ت��اری دروس���ت ل��ه گ��ه ڵ ئ��ه وان��ی دی��دا، 
هۆی  به   ئه گه ر  هه یه .  تریشی  الیه نێکی  به اڵم 
خۆت  ئه رکه کانی  له   نرخه وه   بێ  خۆشگوزه رانی 
به اڵم  ئه بیت.  ویژدان  ئازاری  توشی  بیت،  غافل 
جوانی  دیمه نێکی  یا  مه زن  ئاهه نگێکی  ئه گه ر 
خۆرئاوابوو ن ئێوه ی به خۆیه وه  سه رقاڵ کردبێت، 
ئه وه ی  بێ  و  به  شه رمه زاری  ئه وه ی هه ست  بێ 
هه ست به وه  بکه ن کاتتان به  فیڕۆ داوه ، دوباره  
ئه گه ڕێنه وه  بۆ کاره کانتان. ترسناکه  گه ر بهێڵین 
به سه ر  کۆمه اڵیه تیه کان  ئه رکه   یان  سیاسه ت 
تاکه که سیدا  که ماڵی  ماهیه تی  بۆ  ئێمه دا  وێنای 
بیڵێم  ئه مه وێ  ئه وه ی  بێت.  زاڵ  سنور  له   زیاد 
دینیه وه ،  بڕوایه کی  هیچ  به   نه به ستراوه   گه رچی 
هاوئاهه نگیه کی نزیکی له گه ڵ مه سیحیه تدا هه یه . 
سوقرات و حواریه کان )ی حه زره تی مه سیح( وایان 
داناوه  که  ملکه چی   خوداوه ند بین نه ک مرۆڤ، 
عه شقی  له   جه خت  ئه وه نده ی  ئه نجیله کاندا  له  
پێشنیاری  هێنده ش  هه ر  کراوه ته وه ،  خوداوه ند 
رابه ره   هه موو  ئه کات.  دراوسێکان  خۆشه ویستی 
و  هونه رمه ندان  هه موو  و  گه وره کان  مه زهه بیه  
داهێنه ره  فکریه  مه زنه کان بۆ به  ئه نجام گه یاندنی 
بون  هه ڵبژاردن  بێ  خۆیان  داهێنه ره کانی  هێزه  
و کاتێک له م کاره دا سه رکه وتو بون، هه ستیان 
هه ژانه   ئه م  ک��ردووه .  سه رمه ستی  و  هه ژان  به  
بناغه ی ئه و شته یه  که  له  ئنجیله کاندا به  ئه رکی 
و )دوب��اره ی  ن��اون��راوه   خ��ودا  به رامبه ر  م��رۆڤ 
من  ئه رکی  جیایه  .  دینی  بڕوای  له   ئه که مه وه ( 
که   به وشێوه یه ی  به هه رحاڵ  دراوسێ،  به رامبه ر 
دراوسێ وێنای ئه کات، ره نگه  هه موو ئه رکی من 
نه گرێته وه . ئه گه ر به  ویژدانه وه  و به  قوڵی بڕوام 
ره فتار  دیاریکراو  به شێوه یه کی  ئه بێ  که   وابێت 

بکه م، ئه گه رچی ئه و ره فتاره  له  الیه ن حکومه ته وه  
ئیدانه کراو بێت، ئه بێت په یڕه وی له  بڕوای خۆم 
له   بکه م. به  پێچه وانه وه  کۆمه ڵگاش ئه بێت من 
په یڕه وکردنی بڕواکانمدا ئازاد بکات، مه گه ر ئه و 
کاته ی هۆی یه کجار به هێز بۆ راوه ستانم هه بێت. 
هه ستی  له   ئیلهامیان  ک��رداران��ه ی  ئ��ه و  ب��ه اڵم 
که   نین  کردارێک  ته نها  وه رگ��رت��ووه،   ئه رکه وه  
کۆمه اڵیه تی  سنوری  له   زیاد  فشاری  له   ئه بێت 
زانستیش  دۆزه ره وه ی  یان  هونه رمه ند  بن.  دور 
ره ن��گ��ه  س��ه رق��اڵ��ی ک��ارێ��ک بێت ک��ه  ل���ه رووی 
کۆمه اڵیه تیه وه زۆر سودمه ند بێت، به اڵم ناتوانێت 
ته نها به  پاڵنه ری هه ستی ئه رک، کاره که ی خۆی 
پاڵنه رێکی  ئه بێت  ئه نجامبدات.  دروستی  به  
دۆزینه وه ی  یان  وێنه کێشان  بۆ  خۆبه خۆیانه ش 
)ئیکتشاف(  تیا بێت، ئه گینا وێنه که ی بێ نرخ و 

دۆزینه وه یه که ی بێ به ها ئه بێت.
بواری کاری تاکه که سی نابێت له ڕوی ئه خالقیه وه ، 
بێت.  له خوارتر  کۆمه اڵیه تی  ئه رکی  ب��واری  له  
چاالکیه کانی  له باشترین  به شێک  به پێچه وانه وه  
الیه نی  زۆرتر  هه سته وه ،  له رووی  النیکه م  مرۆڤ 
پێغه مبه ران  کۆمه اڵیه تی.  تا  هه یه   تاکه که سی 
که سانێکن  زانستی،  دۆزه راوان��ی  و  شاعیران  و 
له بنه ڕه تدا دیدێکی تایبه ت به سه ر ژیانیاندا زاڵه . 
هه ست  بێت،  به  هێز  خۆبه خۆکه   پاڵنه ره   کاتێک 
ئه که ن ناتوانن مل بۆ هیچ مه رجه عێک دانه وێنن 
شته   ئ��ه و  به پێچه وانه ی  فه رمانه کانی  ئه گه ر 
بێت که  به  قوڵی بڕوایان به  باشیه تی. گه رچی 
خۆیدا  رۆژگ��اری  له   هۆیه   ئه م  له به ر  به گشتی 
ئاینده   که سانی  ره نگه   به اڵم  ئه چێژا،  ئازاریان 
به رزترین شانازیان پێببه خشن. نه ک ته نها له دین 
و هونه ر و زانستدا، به ڵکو له شێوه ی هه ستمان بۆ 



159

سیاسەت و ئەخالق70

دراوسێکانیش، به نرخترین شته کان ئه م که سانه  
هه ستی  باشبونی  چونکه   ئ��ه ده ن.  جیهانی  به  
تر،  شتێکی  هه ر  وه ک  کۆمه اڵیه تیش  ئه رکناسی 
و  بیر  که   ته نیایانه وه   تاکه که سه   به و  به ستراوه  

هه ستیان ملکه چی خه ڵکی نیه .
و  بگرێت  گه رد  مرۆڤ  ژیانی  نه مانه وێت  ئه گه ر 
وه ڕسکه ر بێت، ئه بێت تێبگه ین بایه خی هه ندێک 
شتێک  سودمه دنیاندایه.  له   سه ربه خۆ  شتی 
سودمه نده ، چونکه  ئامێرێکه  بۆ شتێکی تر. به اڵم 
ئه و شته ی تر ئه گه ر بڕیار بێت ته نها ئامێرێکی تر 
نه بێت، ئه بێت له به رخۆی به های هه بێت و ئه گینا 

سودمه ندی له  خه یاڵیکی پۆچ زیاتر نابێت. 
و  ئامانج  له نێوان  هاوسه نگیه ک  دروستکردنی 
گرنگ.  ه��ه م  و  زه حمه ته   ه��ه م  هۆکاره کاندا، 
هۆکار)وسیله (  له سه ر  جه خت  بتانه وێت  ئه گه ر 
مرۆڤی  نێوان  جیاوازی  که   بڵێن  ره نگه   بکه ن، 
یان  بچوک  و  گه وره   یان  دڕن��ده ،  و  شارستانی 
سه ره کی  به شێوه یه کی  ج��ان��ه وه ر،  و  م��رۆڤ 
له   هه ریه که یان  جیاوازه ی  گرنگیدانه   له و  بریتیه  
ره فتاریاندا به  ئامانج و هۆکاری ده ده ن. مرۆڤی 
وا  شتی  دڕنده   ئه کات،  بیمه   ژیانی  شارسیانی 
دانی  له کلۆربون،  رێگه گرتن  بۆ  گه وره   ناکات. 
بکرێت،  ناچار  مه گه ر  ناکه ت  وا  مناڵ  ئه شوات، 
مرۆڤ بۆ دابینکردنی ئازوقه ی زستان له  کێلگه دا 
وا  شتی  جانه وه ر  به اڵم  ئه کات،  ماندوو  خۆی 
به وه یه   پێویستی  له داهاتوو  بیرکردنه وه   ناکات. 
مل  هه نوکه   ئاینده ،  خۆشه کانی  شته   بۆ  که  
ئاینده   له   بیرکردنه وه   بده ین.  ناخۆش  شتی  بۆ 
پێشکه وتنی  نیشانه کانی  گرنگترین  له   یه کێک 
له به رئه وه ی زه حمه ته  و پێویستی  فکریه ، به اڵم 
به  کۆنتڕۆڵکردنی خواسته  هه نوکه ییه کان هه یه ، 

ئامۆژگاریکاران پێداگری له سه ر پێویستی ئه که ن 
پراکتیکی  له خۆبوردوی  له سه ر  جه خت  زۆرتر  و 
ئه که ن تا له سه ر خۆشی پاداشتی داهاتوو. ئه بێ 
کاری دروست له به ر دروستبونی بکه ن، نه ک له به ر 
ئه وه ی رێگه یه که  بۆ به هه شت. ئه بێ پاشه که وت 
بکه یت، چونکه  هه موو خه ڵکی عاقڵ پاشه که وت 
ئه کات، نه ک  له به ر ئه وه ی ده رامه تێکتان بۆ دابین 
له   له زه ت  ئه ڕه خسێنێت  ئه گه ره   ئه و  و  ئه کات 

ژیان وه ربگرن و به مشێوه یه .
هۆکار  له بری  بیه وێت  که سێک  ئه گه ر  ب��ه اڵم 
به ڵگه ی  ره نگه   بکاته وه ،  ئامانج  له   پتر جه خت 
پێچه وانه ی ئه وه ی بێنێته وه  که  وتمان و به هه مان 
کاتێک  به زه ییه   شایه نی  راستبکات.  ئه ندازه ش 
ده وڵه مه ند  و  پێره مێرد  بازرگانێکی  ئه بینین 
گه نجێتیدا،  له   زۆره وه   نیگه رانی  و  کار  به هۆی 
هه نوکه  توشی خراپ هه رسکردن بووه  که  جگه  
له  نانی وشک و ئاو هیچ شتێک ناتوانێ بخوات، 
تێر  دوودڵیه ک  هیچ  بێ  میوانه کانی  کاتێکدا  له  
به   ئه و  که   سامان  و  ماڵ  له زه تی  ئه خۆن.  نان 
درێژایی چه ندان ساڵ له  ره نج و زه حمه ت چاوی 
ئومێدی تی بڕیبوون، له  چنگی رائه که ن، و ته نها 
به سودوه رگرتن  که   ئه وه یه   ئێستا  خؤشیه کی 
به   بکات  ناچار  کۆڕانی  مادیه کانی،  توانا  له  
هه مانشێوه ی خۆیان ماندوو بکه ن. به گشتی ئه وه  
ئه سه لمێنرێت ره زیل که  به شێوه یه کی نه خۆشانه  
به اڵم  نیه ،  عه قاڵنی  ئ��ه دات،  هۆکار  به   گرنگی 
به گشتی  نه خۆشی  هه مان  سوکتره کانی  شێوه  
هوشیاری  جۆرێک  بێ  ژیان  ئه کرێت.  ستایش 
گیان  و  تین  بێ  و  س��ارد  به ئامانج،  به رامبه ر 
ئه بێت، و به داخه وه  پێویستی به هه ژان له رێگه ی 
خراپتری وه ک جه نگ و دڵڕه قی یان ده سیسه  یان 
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وێرانکاری تره وه  ده رئه که وێت. 
کارن«  »پیاوی  لیئه ده ن  ئه وه   الفی  که سانێک 
زوربه یجار بیریان به  هۆکاره وه  سه رقاڵه ، و لێره وه  
نیوه که ی  کاتێک  نیه .  زیاتریان  عه قڵ  نیوه   له  
په یوه ندی  که   بگرین  له به رچاو  عه قڵیش  تری 
به ئامانجه وه  هه یه ، پرۆسه ی ئابوری و سه رتاسه ری 
ژیانی مرۆڤ به ته واوی سیمایه کی تر وه رئه گرێت: 
به رهه مدێنن  چی  به رهه مهێنه ران  ناپرسین  ئیتر 
توانایداوه  چی  مه سره فکه ران  بۆ  مه سره فیش  و 
له ژیانی  ئه پرسین:  له به رامبه ردا  به رهه مبهێنن؟ 
به رهه مهێنه ران و مه سره فکه راندا چی بووه  که  بۆته  
هۆی ئه وه ی خۆشحال بن به وه ی  ئه ژین؟ هه ستیان 
به  چیکردووه  یان چیان زانیووه  یان ئه نجامداوه ، 
ئایا  هێنابێته وه ؟  بۆهه ڵسوکه وتیان  پاساوی   که  
له زه تیان  که   به ده ستهێناوه   تازه یان  زانینێکی 
لێ دیبێت؟ ئایا ده رکی عه شق و خۆشه ویستیان 
کردووه ؟ ئایا له ژێر تیشکی خۆر و له  به هاردا و 
له ژیر بۆنی خۆشی گوڵه کاندا به یه ک گه یشتون؟ 
ئایا چاالکی ژیانیان که  خه ڵکی ساده  به  سه ما و 
گۆرانیه وه  ده ریئه خه ن، هه ست پێکردووه ؟ رۆژێک 
گه ڕه کی  بینینی  بۆ  منیان  ئه نجلۆس  لۆس  له  
کۆمه ڵێک  ئه مانه   وتیان  و  برد  مه کسیکیه کان 
وا  من  بۆ  به اڵم  ته مه ڵن،  و  بێکار  و  سه رسه ری 
ڕاڕاکه یان  میوانداره   له   زیاتر  ئه وان  ده رئه که وت  
به ختی ئه وه یان هه بوو ده ستیان به وه  بگات که  
ژیان له بری له عنه ت، ئه کات به  به هره یه ک . به اڵم 
کاتێک ویستم ئه م هه سته ی خۆم رون بکه مه وه ، 

روبه ڕوی تێنه گه یشتنی ته واو بومه وه . 
خه ڵک هه میشه  بیریان ناکه وێته وه   که  سیاسه ت 
کۆمه اڵیه تی،  رێکخستنی  به گشتی  و  ئابوری  و 
سه ر به  بواری ئامێره  نه ک ئامانج. بیرکردنه وه ی 

سیاسی و کۆمه اڵیه تی ئێمه  توشی شتێک بووه  که  
به ڕێوبه رایه تی«،  بنێین »هه ڵه ی  ناوی  ده کرێت 
گشتێکی  وه ک  کۆمه ڵگا  بینینی  عاده تی  واته  
رێکخستن  نمونه ی  ئ��ه گ��ه ر  ک��ه   سیستماتیک 
که   بێت  ئۆرگانیزمی  ئه گه ر  و  بێت  ته رتیب  و 
به شه کانی به شێوه یه کی جوان به یه که وه  گونجابن 
و له  سه یرکردنیشی هه ستێکی خۆش به ده سته وه  
بدات، ئه وا ئه ڵێن باشه . به اڵم کۆمه ڵگا بۆ ئه وه  
دروستبووه یان النیکه م ئه بێت بۆ ئه وه  دروستبوو 
بێت  که  بۆ ئه و که سانه ی که  دروستیان کردووه ، 
بۆ  نه ک  بڕه خسێنێت،  خوازراو  و  باش  ژیانێکی 
ئه وه ی له  ده ره وه  دیمه نێکی جوانی هه بێت. ئه بێ 
له   نه ک  بدۆزینه وه ،  تاکدا  له   به هاکان  بااڵترین 
تاکه کانی  بۆ  ئامێرێکه   باش  کۆمه ڵگای  گشتدا. 
کۆمه ڵگا به  مه به ستی گه یشتن به  ژیانێکی باش، 
جۆرێک  بۆخۆی  که   جیا  شتێکی  وه ک  ن��ه ک 

که ماڵی هه یه . 
ئۆرگانیسمه ،  جۆرێک  نه ته وه   ئه ڵێن  کاتێک 
ته شبیهێک به کار ئه هێنن که  ئه گه ر سنورداریه کانی 
بێت.  مه ترسیدار  ره نگه   نه گرین،  له به رچاو 
ئورگانیسمن  بااڵترین  جانه وه ره کان  و  مرۆڤه کان 
به  مانای وردی وشه : هه ر باش یان خراپه یه ک 
که  به  مرۆڤێک بگات،  به خودی ئه و وه ک یه ک 
که س ئه گات، نه ک به  فاڵن و فیسار به شی ئه و. 
ئه گه ر من دانم یان په نجه ی پێم ئازاری هه بێت، 
منیش ئه و ئازاره م هه یه ، ئه گه ر ئه و به شه ی له شم 
نه به سترا  مێشکه وه   به   ده ماره کانه وه   به هۆی 
بۆوه ، ئازارێک نه بوو. به اڵم کاتێک فاڵن جوتیار 
له  فاڵن هه رێمی ئینگلته را له ناو به فر و بۆراندا 
گرفتار ئه بێت، حکومه تی له نده ن نیه  که  هه ست 
به  سه رما ئه کات. که وابوو که سی مرۆڤ بکه ری 
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له و  جیا  به شێکی  هیچ  نه ک  خراپه یه ،  و  خێر 
یان هیچ کۆمه ڵه یه کی مرۆڤه کان. هه ڵه یه  که سێک 
بڕوای وابێت سه ره ڕای چاکه  و خراپه ی الی تاکه  
جیاوازه کان هه یه ، چاکه  و خراپه ش له ناو کۆمه ڵه  
مرۆڤێکدا هه بێت-هه ڵه یه ک که  راسته وخۆ ئه بیته  

هۆی تۆتالیتاریسم، له به رئه وه  مه ترسیداره . 
له ناو فه یله سوفان و پیاوانی ده وڵه تدا که سانێک 
وه ک  نه ک  مومکینه   ده وڵه ت  پێیانوایه   که   هه ن 
ئامێری باشتربونی ژیانی هاواڵتین، به ڵکو خۆی 
له  خۆیدا خاوه ن که ماڵێک بێت. من هیچ هۆیه ک 
نابینم بۆ ئه وه ی له گه ڵ ئه م رایه  بم. »ده وڵه ت« 
له زه ت  به   هه ست  نه   که   ئه بستراکته   بابه تێکی 
ئه کات و نه  هه ست به  ئازار و نه  ئومێدی هه یه و نه  
ترس، ئه وه ی ئێمه  به  مه به ستی ده وڵه تی دائه نێین 
له راستیدا مه به ستی که سانێکه  که  هه ڵیئه سوڕێنن 
و به ڕێوه ی ئه به ن. کاتێک به شێوه یه کی دیاریکراو 
و هه ستپێکراو بیربکه ینه وه  نه ک به  ئه بستراکتی، 
ئه بینین  که س  کۆمه ڵێک  »ده وڵ���ه ت«  له بری 
ده سه اڵتیان  خه ڵک  زۆرینه ی  له به شی  زیاد  که  
به سه ر  پیاهه ڵدان  و  ستایشکردن  لێره وه   هه یه . 
»ده وڵه ت«دا، له راستیدا ئه بێت به  ستایشکردن 
و پیاهه ڵدانی که مینه ی فه رمانڕه وا. هیچ که سێکی 
تیوره یه کی  ته حه مولکردنی  توانای  دیموکرات 

له بنه ڕه تدا ناداپه روه رانه ی نیه . 
به   ئه ویش  که   هه یه   تر  ئه خالقی  تیوره یه کی 
به   ئه کرێت  و  نه گونجاوه   و  که موکوڕ  من  بروای 
)هه رچه ند  بنێین  ناوی  بایه لۆجی«  »تیوره ی 
مه به ست ئه وه  نیه  که  بایه لۆجیه کان بڕوایان پێی 
دێت.  به ده ست  په ره سه ندن  بینینی  له   و  بێت( 
ئه بێته   مانه وه   ملمالنێی  که   ئه وه یه   گریمانه که  
هۆی په یدابونی ئورگانیسمی ئاڵۆزتر و ئاڵۆزتر تا 

ئه وه ی بۆته  هۆی په یدابونی مرۆڤ. به پێی ئه م 
باشتر،  به ده ربڕینێکی  یان  ئامانج  بااڵترین  دیده  
دروست  تیوره یه   ئه م  ئه گه ر  ره گه زه .  مانه وه ی 
سه ر  بخاته   زی��اده   شتانه ی  ئه و  هه موو  بێت، 
ئاپۆڕه ی مرۆڤ له سه ر زه ویدا، ئه بێت به  »باش« 
بژمێرێت. هه رچیه کیش لێی که م بکاته وه ، ئه بێ 

به  »خراپ« بژمێرێت. 
من هیچ پاساوێک بۆ ئه مجۆره  تیوره  میکانیکی 
و ژماره ییه  نابینم، به ئاسانی ئه کرێت نیو هه کتار 
زه وی په یدا بکرێت که  ژماره ی مێروله کان تیاییدا 
له سه ر  مرۆڤه کان  هه موو  ژماره ی  له   بێت  زۆرتر 
زه وی، به اڵم له به رئه مه  ناڵێین مێروله  له  مرۆڤ 
بااڵتره . کام مرۆڤه،  ئاپوره یه کی زۆر که  له  فه قیر 
و به دبه ختیدا ئه ژین له الی باشتره  له  ئاپوره یه کی 

که متر که  له  خۆشحاڵی و ئاسایشدا ئه ژین؟
هه موو شتێکی  پێویستی  مه رجی  مانه وه   راسته  
تره ، به اڵم ته نها مه رجی بونی شتیکی به نرخه  و 
خۆی له خۆیدا ره نگه  نرخێکی نه بێت. مانه وه  له  
جیهانێکدا که  زانست و ته کنیکی تازه  دروستیان 
کردووه ، پێویستی به  راده یه کی زۆری کاری حکومی 
هه یه ، به اڵم ئه وه ی مانه وه  به نرخ ئه کات، ئه بێ 
ده ره وه ی  له سه رچاوه ی  سه ره کی  به شێوه یه کی 
حکومه ت سه رچاوه  بگرێت. ئاشتکردنه وه ی ئه م 
دوو مه رجه  دژ به  یه که ، کێشه ی سه ره کی ئیمه  

بووه  له م باسه دا.
و  باسه کان  کۆکردنه وه ی  به   ئه مه وێ  ئێستا 
ئێمه ،  رۆژگ��اری  مه ترسیه کانی  بیرهێنانه وه ی 
و  بکه م  ده رئه نجام  هه ندێک  له سه ر  جه خت 
بڕوام  که   پێشێ  بهێنمه   ئومێدگه لێک  به تایبه تی 
له به رچاوی  ئه توانین  عه قڵیه وه   به هۆی  وای��ه  

بگرین.
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دێرینه   جه نگێکی  کۆنه وه   یۆنانی  له سه رده می 
هه بووه  له  نێوان که سانێکدا که  زیاد له  هه موو 
په یوه ستی  و  رێ��ک��ه وت��ن  ب��ه   گرنگی  شتێک 
له پله ی  ک��ه   ئ��ه وان��ه ش  ئ���ه ده ن،  کۆمه اڵیه تی 
له   ئه ده ن.  فه ردی  داهێنانی  به   گرنگی  یه که مدا 
ملمالنێیه کی وا درێژخایه ندا، ئه کرێت دڵنیا بین 
که  هه ردوو ال راست ئه که ن، و به هێزترین ئه گه ر 
ئه وه یه  رێگه چاره یه کی نه ک بڕاوه  و رون، به ڵکو 
هه لگری هه ندێک گۆڕانکاری و سازشی جوراوجۆر 

په یدا بکرێت.
له   هه بووه   به رزونزمیه ک  مێژودا  له سه رتاسه ری 
نێوان قۆناغه کانی ئاژاوه ی زۆر و قۆناغی کۆنتڕۆڵی 
رۆژگ��اری  له خودی  حکومه تی.  له سنوری  زیاد 
ئێمه دا جگه  له و کاتانه ی باسی حکومه تی جیهانی 
ئه که ین، زیاد له وه ی ره وایه  ده سه اڵتگه ری هه بووه  
و که متر له وه ی پێویسته  که ڵکه ڵه  بۆ پاراستنی 
داهێنانی تاکه که سی. ئه و که سانه ی رکێفی ده زگا 
گه وره کانیان به ده ست بووه ، دیدیان زۆرتر له سه ر 
شته  ئه بستراکته کان بووه  و له  بیریان بردۆته وه  
که  مرۆڤه  واقعیه کان چۆنن، و ویستویانه  له بری 
بگونجێنن،  مرۆڤه کاندا  له گه ڵ  ده زگاکان  ئه وه ی 

مرۆڤه کان بخه نه  قاڵبی ده زگاکانه وه .
به   ئێمه   کۆمه ڵگاکانی  که   خۆهاندان  نه بونی 
کۆنتڕۆڵه   به و  په یوه ندی  بون،  گرفتاری  توندی 
ده سه اڵت  مه رجه عه کانی  که   هه یه   زی��اده ڕه وه وه  
له  رێگه ی دوره وه  به سه ر بواری فراواندا ئه نجامی 

ئه ده ن.
ئه و  ناوه ندگه ری،  داماڵینی  له باشیه کانی  یه کێک 
ئومیدواری  بۆ  ئه یڕه خسێنێت  که   تازانه یه   هه له  
ئه گه ر  ئومیدبه خشه کان.  فه ردیه   چاالکیه   بۆ  و 
کێشه   سه رقاڵی  ئێمه   سیاسی  بیرکردنه وه ی 

بێت،  جیهانیه کان  ک��اره س��ات��ه   و  گ��ه وره ک��ان 
نائومێدبون کارێکی زه حمه ت نابێت. به  پێی میزاج 
و ئاره زوی حیزبی، ره نگه  توشی ترس له  جه نگ 
یان ترس له  شۆڕش یان ترس له  کۆنه په رستی 
ئه م  له به رامبه ر  بکه ن  هه ست  وا  ره نگیشه   بن، 
نایه ت،  له ده ست  هیچتان  گ��ه وران��ه دا  مه سه له  
مه گه ر له  زومره ی تاکه  ده سه اڵتداره کان بن که  به  
په نجه ی ده ست ئه ژمێرێن. به اڵم سه باره ت به شته  
بچوکتره کان – وه ک مه سه له ی شار یا یه کێتیه  
کرێکاریه کان یان کۆمیته ی حیزبی ئه و ناوچه ی که  
تیایدا ئه ژیت- ئه توانن ئومێدوار بن که  کاریگه ریه ی 
پر  رۆحیه تێکی  ئه مه   به جێئه هێڵن.  پۆزه تیڤ 
رێگه یه کی  بڕیاره   ئه گه ر  دروستئه کات.  ئومێد 
مه سه له   له گه ڵ  مامه له کردن  بۆ  سه رکه وتوانه 
شتێک  هه موو  پێش  بدۆزرێته وه ،  گه وره تره کاندا 
رۆحیه تی ئومێد پێویسته . جه نگ و که موکوڕیه  
و  که سێک  له هه موو  پاره یی  بێ  و  جیاوازه کان 
و  دروستکردووه   ماندویه تی  جێگه یه کدا  هه موو 
به خشیوه .  ئومیدواران  به   روکه شی  سیمایه کی 
باشترین چاره ی ئه م حاڵه تت  هیالکیه ی هاوکاته  
به   ئه گه رچی  سه رکه وتنه   به دبینیدا،  له گه ڵ 
له خه ڵکی  زۆرێک  بۆ  و  بێت.  بچوکیش  پێوه ری 
کێسه کان  دابه شکردنی  به   یه کسانه   سه رکه وتن 
بۆ به شی بچوکتر و سه رقاڵی به و به شانه ی که  

ئه وه نده  گه وره  نین، نائومێدی دروستبکه ن. 
جیهان بووه  به  داوی مه رامه  سیاسیه  دۆگماکان، 
ئێمه دا  له سه رده می  مه رامانه   ئه م  به هێزترین 
هه ستناکه م  من  کۆمنیسمه .  و  سه رمایه داری 
دۆگمایی  به شێوه یه کی  دوانه   له م  یه کێک  هیچ 
پێشکه شبکات.  ئازاره کان  بۆ  ده رمانێک  توند  و 
سه رمایه داری هه لی داهێنان به  ژماره یه کی که م 
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ئه به خشێت،  ئه ژمێرێن  ده ست  په نجه ی  به   که  
هاوکات  ته ئمینی  جۆرێک  ئه توانێت  کۆمنیسم 
له گه ڵ نۆکه ری بۆ هه موان ئاماده  بکات )هه رچه ند 
له  روی عه مه لیه وه  واناکات(. به اڵم ئه گه ر خه ڵکی 
و  ساویلکه کان  تیوره   کاریگه ری  ژێر  نه که ونه  
یه خه ی خۆیان له  ملمالنێکانی ده رئه نجامی ئه م 
ئه ڕه خسێت  ئه گه ره   ئه و  بکه ن،  رزگار  تیورانه  
ته کنیکی  له   عه قڵیانه   سودوه رگرتنی  به   که  
زانستی، هه م هه ل بۆ هه موان بڕه خسێت و هه م 
هۆشمه ندی  له   راده یه   ئه و  به دبه ختانه   ته ئمین. 
تیوه ره   له   هاتووه ،  به کار  زانسته کاندا  له   که  
سیاسیه کانی ئێمه دا نابینرێت، هێشتا فێر نه بوین 
به شێوه یه ک  لێهاتووی  و  زانین  له   سود  چۆن 
وه ربگرین، که  ژیان نه ک هاوتای شادمانی به ڵکو 
په ریشان  ئێمه   ئه وه ی  بێت.  شانازیش  هاوتای 
ئه کات، له  الیه که وه  ئه زمونی جه نگ و ترس له  
جه نگه  که  ره نگه  هیچ خراپه یه ک له م سه رده مه دا 
له و گه وره تر نه بێت، له  الیه کی تره وه  ئه و هێزه  
ژیانی  حوکمڕانی  که   شوناسانه ی  بێ  و  بێناو 
رووی  له   گه رچی  ئێمه یان   ئێمه ن،  رۆژان���ه ی 
یاساوه  چیتر کۆیله ی که س نین، کردۆته  کۆیله ی 
بارودۆخه که   نیه   مه رج  به اڵم  هه لومه رجه کان. 
به مشێوه یه  بێت. بارودۆخه که  به هۆی په ره ستنی 
بزێو ،  پیاوانی  لێهاتووه .  وای  درۆزنه کانه وه   خوا 
ده سه اڵت له بری خۆشی و شادی و خۆشه ویستی 
بێده نگ  جوڵه تر  که م  خه ڵکانی  و  ئه په ره ستن 
له   که   که سانێکیان خواردووه   فریوی  یان  بوون 
دیاریکردنی سه رچاوه کانی خه م و ئازاردا هه ڵه یان 

کردووه .
داه��ێ��ن��اوه ،  کۆیله یه تی  م��رۆڤ  ل��ه وک��ات��ه وه ی 
ده سه اڵتداران بڕوایان وابووه  که  ئه توانن به هۆی 

ئامێرگه لێکه وه  که  ئه بێته  هۆی ره نج و به دبه ختی 
هێواش  بگه ن.  خۆشبه ختی  به   تر،  که سانی 
به   و  دیموکراسی  په ره سه ندنی  له گه ل  هێواش 
و  له سیاسه ت  مه سیحی  ئه خالقی  به کارهێنانی 
دروشمێکی  هه نوکه   تازه کان،  به شێوازه   ئابوری 
و  گرتوته وه   کۆیله دارانی  دروشمی  جێگه ی  تازه  
زیاد له  هه موو کاتێکی رابردوو باسی پێویستی 
داوای  به اڵم  ئه کرێت.  دادپ��ه روه ری  به دیهێنانی 
دادپه روه ری به هۆی رژێمه  پان و به رینه کانه وه،  
که   بکه ین  فه رامۆش  ئ��ه وه   ئ��ه وه ی  هۆی  بۆته  
و  رۆژانه   نیه . شادی  به س  به ته نیا  دادپه روه ری 
رزگاربون له  خه م و نیگه رانی و هه ل بۆ داهێنان 
شێوه یه ک  هیچ  به   داهێنه رانه ،  بیرکردنه وه ی  و 
هه ست  که   ژیانێکه وه   دروستکردنی  له ڕوانگه ی 
بکه یت نرخی ئه وه ی هه یه  تیایدا بژیت، گرنگیان 
له  دادپه روه ری که متر نیه . ژیانێکی یه ک ریتمی، 
ره نگه  کوشه نده تر بێت له  ژیانێک که  له نێوان 
خۆشی و ئازاردا دێت و ده چێت. نه خشه ی ریفۆرمی 
کۆمه اڵیه تی  بارودۆخی  باشترکردنی  و  ئیداری 
به گشتی که سانێک دایئه ڕێژن که  چیدی گه نج نین 
و به داخه وه  زورجار بیریان ئه چێت که  بۆ زۆرینه ی 
به خته وه ری  پێداویستیه کانی  له   یه کێک  خه ڵکی 
هه روه ها  به ڵکو  خۆهاندان،  هه ر  نه ک  شادی،  و 
غروری شه خسیه . دنیای ئه مڕۆ که  رێکخستن و 
رێگه   چیدی  ئه کات،  حوکمڕانی  به سه ریدا  رێسا 
نادات که سێک له  داگیرکردنی واڵتانی تر هه ست 
به غرور بکات، به اڵم هیچ عه یب نیه  هونه رمه ندان 
و دۆزه ره وان و که سانێک که  بیابانیان کردووه  به  
گوڵستان و شادی و خۆشیان بۆ ئه و جێگایانه  
بردووه  که  بێ ئه وانه  ته نها نه گبه تی و به دبه ختی 

هه بوو، هه ست به  غرور بکه ن.
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ئه و غه ریزانه ی که  ماوه یه کی زۆر باوانی دڕنده ی 
ئه مڕۆش  ئ���ه وروژان،  جه نگ  و  راو  بۆ  ئێمه ی 
تیا  بۆ ئه وه ی خۆی  هه ر پێویستی به شانۆیه که  
نه بێت،  تری  رێگه یه کی  ئه گه ریش  و  ده ربخات، 
ئه گۆڕێت بۆ به دنیازی و کینه خوازی سه رکوتکراو. 
خۆشبه ختانه  رێگه گه لێک بۆ ئه م غه ریزانه  هه یه  
که  خراپ و ئافه تیش نیه . ئه کرێت رکه به رایه تی 
راو  له بری  و  بکه ینه  جێگری جه نگ،  وه رزش  و 
روو له  له زه تی دۆزینه وه  و داهێنان بکرێت. ئه م 
غه ریزانه  نابێت نادیده  بگیرێن یان مایه ی ئه سه ف 
بن، چونکه  ئه توانن نه ک مایه ی خراپه  بن، به ڵکو 
باشترین  س��ه رچ��اوه ی  ببنه   ئه توانن  هه روه ها 
پاش  م��رۆڤ.  ده ستکه وته کانی  ره گ��ه زه ک��ان��ی 
به ده ستهێنانی ئاسایش، که سانێک که  باشتربونی 
له وه  گرنگتریان  کارێکی  ئه وێت،  ژیانی مرۆڤیان 
نیه  که  بۆ ئه م غه ریزه  دێرین و به  هێزانه ، نه ک 
وێرانکارانه ،  رێگه چاره ی  نه   و  رێگر  کۆتوبه ند و 
به ڵکو تا ئه وپه ڕی توانا بوارێکی زۆرتر بدۆزنه وه  
ژیانی  به   شکۆمه ندی  و  غرور  و  شادمانی  که  

مرۆڤ بدات. 
پشکوتن  به   مرۆڤ  که   سه رده مه کان  به درێژای 
و کامڵبوون گه یشتووه ، مرۆڤه کان روبه ڕوی دوو 
جۆر ئازار و گرفتاری بونه ته وه : یه کێکیان ئه وه ی 
تریان  ئه وی  سه پاندۆێتی،  به سه ریاندا  سروشت 
پێ  یه کتریان  نه زانیه وه   به هۆی  خۆیان  ئه وه ی 
به اڵکان  خراپترین  له سه ره تادا  ک��ردووه .  توش 
که سایه تیه کی  مرۆڤ  ئه هات.  ده وروب��ه ره وه   له  
زۆر  مانه وه ی  که   بوو  له به ران  گیان  ده گمه نی 
جێگه ی دڵنیای نه بوو، نه  خاوه ن چاالکی مه یمون 
به زه حمه ت  ئه وه   له به ر  پێستی سمۆره ،  نه   بوو 
زۆرترین  له   و  رابکات  دان  چنگی  له   ئه یتوانی 

نه   به رگه ی سه رمای زستانی  خاڵه کانی جیهاندا 
هه بوو:  سروشتی  خه سله تی  دوو  ته نها  ئه گرت. 
یه کێکیان بااڵی راست که  ده سته کانی ئازاد ئه کرد، 
دوهه میان عه قڵێک که  رێگه ی ئه دا ئه زمونه کانی 
بگۆێزێته وه . ئه م دوو خه سڵه ته  هێواش هێواش 
به  به رزترین پله یان گه یاند. ژماره ی تاکی مرۆڤ 
له هه ر گیانله به رێکی گه وره ی تر زیاتر بوو. به اڵم 
سروشت هێشتا ئه یتوانی به هۆی الفاو و برسێتی 
و نه خۆشیه کانه وه ، توانای خۆی ده ربخات و له  
به   رۆژانه یان،  له بری خواردنی  زورینه ی خه ڵکی 

بێ وه ستان کار بکێشێته وه .
گه شه کردنی  ئه نجامی  له   و  ئێمه دا  رۆژگاری  له  
سروشتی  له ده ست  ئێمه   دیلێتی  زانستی،  بیری 
و  برسێتی  که میه .  له   روی  به خێرایی  ده ره کی، 
پێشێ،  دێنه   هێشتا  هه مه گیره کان  نه خۆشیه  
به اڵم هه ر ساڵێک باشتر له  ساڵی پێش تێئه گه ین 
کاری  چیبکه ین.  ئه بێ  لێیان  پێشگرتن  بۆ  که  
ماندوکه رانه  هێشتا پێویسته،  به اڵم ته نها به هۆی 
هاوکاری  ئه گه ر  چونکه   ئێمه وه،  ناعه قاڵنی 
گونجاو،  و  نه رم  کارێکی  به   ئه توانین  هه بێت، 
گوزه ران بکه ین. به و ته کنیکانه ی هه یه،  ئه توانین 
هه رکاتێک عه قاڵنیانه  بیر بکه ینه وه ، له  زۆرێک له  
ده ره کی  سروشتی  بۆ  دێرین  دیلێتی  شێوه کانی 

رزگارمان بێت.
یه کدا  به سه ر  مرۆڤه کان  به اڵیانه ی  ئه و  ب��ه اڵم 
هێشتا  نه بۆته وه .  که م  راده   به هه مان  ئه یهێنن، 
جه نگ و سته مکاری و دڵڕه قی ترسناک هه یه  و 
که سانێک  سامانی  و  موڵک  ته ماعکاران،  هێشتا 
که   وه ک ئه وان لێزان و دڵڕه ق نین، له  چنگیان 
ب��واری  هێشتا  ده س���ه اڵت  ئ���اره زوی  ده ربێنن. 
سته مکاری فراوان ئه کات، له هه ر کۆێ سته مکاری 
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النیکه م  نه بێت،  مومکین  ترسناک  به شێوه یه کی 
قوڵ  ترسی   – ترس  ئه کات.  ئازادی  له   رێگری 
که  ته نانه ت مرۆڤ به زه حمه ت ئاگای له  بونێتی- 
له   زۆرێ��ک  ژیانی  له   زاڵ��ه   پاڵنه رێکی  هێشتا 

خه ڵکیدا.
له   شتێک  هیچ  نیه .  پێویست  ئه مانه   هه موو 
بکاته   خراپیانه   ئه م  که   نیه   مرۆڤدا  خه سڵه تی 
جه خته وه   به وپه ڕی  ئه مه وێت  ناچاری.  شتێکی 
بکه مه وه   دوباره   که سانه دا  ئه و  له به رامبه ر  ئه وه  
ئه نجامگیریه   ئه و  ئێمه وه   له ئاره زوی جه نگی  که  
و  جه نگ  خوازیاری  مرۆڤ  سروشتی  که   ئه که ن 
شێوازه کانی تری ناکۆکیه ، به  هیچ شێوه یه ک هاوڕا 
نیم. من بڕوای ته واوم به وه  هه یه  که  پێچه وانه ی 
جه نگیه کان  ئ��اره زووه   بڕواموایه   راسته .  ئه مه  
ئه کرێت  و  ببینین  سه ره کی  ده ورێکی  ئه توانن 

شێوه  زیانبه خشه کانی زۆر که م بکه ینه وه .
نه بێت،  نه وایی  بێ  و  نه زانی  له   ترس  ئه گه ر 
ده سه اڵت  حه زی  ئه بێت.  که متر  سامان  حه زی 
نه بێته   که   بکرێت  تێر  رێگه وه   زۆر  له   ره نگه  
له   نمونه   بۆ  تر:  که سانی  به   زیانگه یاندن  هۆی 
رێی  له   سروشتدا  به سه ر  ده سه اڵتکردن  رێگه ی 
دۆزینه وه  و داهێنانه وه ، یان به رهه مهێنانی کتێب 
و به رهه می هونه ری به رز و جێی په سه ند، یان 
قه بوڵکردنی  و  پێکردن  قه ناعه ت  له   سه رکه وتن 
کاریگه ری  ئ��اره زوی  و  جوڵه   و  هێز  بیروڕاکان. 
ئه توانێت سودمه ند بێت، ئه گه ر رێگه ی دروست 
په یدا بکات، ئه گینا زیانمه ند ئه بێت، وه ک هه ڵم 
که  ئه توانێت هه م شه مه نه فه ر بخاته  رێ و هه م 

مه نجه ڵ بته قێنێته وه .
رزگاربونی ئێمه  له  دیلێتی ده ره کی، باشتربونی 
که    ک��ردووه   مومکین  به جۆرێک  مرۆڤی  ژیانی 

بڕیاره   ئه گه ر  به اڵم  نه بووه .  پێشینه ی  هه رگیز 
ئه م ئه گه ره  رووبدات، ئه بێت به هه ر رێگه یه ک که  
به  دڵنیایی زیانبار نه بێت، ئازادی داهێنان بونی 
هه بێت و هانی ئه و داهێنانانه  بدرێت که  ژیان زیاتر 
ده وڵه مه ند ئه کات. رێگه ی دۆزینه وه ی جیهانێکی 
باشتر، هاندانی مرۆڤه  که  بێ په روا و نه ترس بن، 
نه ک ده سته مۆ و ترساو، مه گه ر ئه وکاته ی زیان 
به  که سانی تر بگه یه نرێت. له  جیهانێکدا که  ئێمه  
له ناویدا ئه ژین، هه م بۆ باشه  و هه م بۆ خراپی 
ئیمکانی بێسنور هه یه . سه رگه ردانی هه نوکه  پێش 
به شێوه یه کی  ئه وه یه   ده رئه نجامی  شتێک  هه ر 
ده ره کی  سروشتی  هێزه کانی  فێربووین  ترسناک 
به سه ر  ده سه اڵتمان  زۆر  به اڵم  کۆنتڕۆڵبکه ین، 
به سه ر  زاڵبون  نه بێت.  ده رونماندا  هێزه کانی 
زمانی  وێردی سه ر  هه میشه   خۆگرتن،  و  نه فس 
بووه ،  ئه خالق  مامۆستایانی  و  ئامۆژگاریکاران 
و  ده رککردن  بێ  زاڵبونێک  راب��ردوودا  له   به اڵم 
تێگه یشتن. ئامانجی من له م وتارانه  ده رککردنی 
پێداویستیه کانی مرۆڤه ، به  فراوانتر له وه ی زوربه ی 
سیاسه تمه داران و ئابوریزانان به  به ڵگه نه ویستیان 
ده رککردنه وه   ئه م  له رێی  ته نها  چونکه   زانییوه ، 
ئه توانین ئه و ئومێدانه  بهێنینه  دی که  تا هه نوکه  
به هۆی ناعه قاڵنیه ت و ساوێلکه یه تی ئێمه وه  به دی 
نه هاتوون، به اڵم به هۆی کارزانی و لێهاتویمانه وه  

له به رده ستدان.    فوالدوند. 
        

* له م سه رچاوه یه ی خواره وه وه رگیراوه  :
خرد در سیاست. گزیده  و نوشته  و ترجمه : عزت 

الله فوالدوند. طرح نو.تهران.1376
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* گفتوگۆ لەگەڵ ئەدۆنیس        سازدانی: نینار ئەسبەر     و. لە سویدییەوە: هیوا قادر
* گفتوگۆ لەگەڵ هارۆکی مۆراکامی   سازدانی: لۆرا میلەر  و. لە فارسییەوە: جەبار سابیر

* گفتوگۆ لەگەڵ ئەمین مەعلوف   سازدانی: شاكر نوری  و. لە عەرەبییەوە: هەورامان وریا قانع
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بەشی نۆهەم لەکتێبی گفتوگۆیەک
لەگەڵ ئەدۆنیسی باوکمدا

پلیکانەیەک بۆ بەهەشت
Stairway to heaven

نینار: لەگەڵ دیندا نێوانت چۆنە؟
ئەدۆنیس: ئەگەرچی من لە ژینگەیەکی 
دینیدا گەورەبووم، بێ لەوەش عەشقێکی 
بێ ئەندازەم بۆ باوکم هەبوو، بەاڵم هیچ 
بەهیچ  نەبووە،  دیندا  لەگەڵ  بەینێکم 

شێوەیەک نیمە. 
بووندا؟  عەلەوی  لەگەڵ  ئەی  نینار: 
هەست ئەکەیت تۆ کەسێکی عەلەویت؟ 

ئایە عەلەوی بوون بۆ تۆ گرنگە؟
ئەدۆنیس: بەهیچ شێوەیەک. پەیوەندی 
تەنها  ع��ەل��ەوی��ەک��ان��دا  ل��ەگ��ەڵ  م��ن 
مێژووییە.  و  کۆمەاڵیەتی  پەیوندییەکی 

سازدانی: نینار ئەسبەر
و. له  سویدییه وه : هیوا قادر
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ڕووە  لەو  ئ��ەوان  بۆ  من  هاوسۆزی  لەڕاستیدا 
ڕاوەدوونراون،  هەمیشە  ئەوان  کە  مێژووییەوەیە 
قەاڵچۆکراون، ئەشکەنجەدراون و کوژراون. هەست 
ئەکەم هاوسۆزی من بۆ ئەوان لە پشتگوێخستن و 
حساب بۆنەکردنیانەوەیە لەالیەن خەڵکییەوە. من 
بیر لە بێرگسۆن ئەکەمەوە، ئەو پیاوێکی جولەکە 
بوو دینەکەی خۆی گۆڕی و بوو بە مەسیحییەکی 
کاسۆلیک، بەاڵم کاتێک نازییەکان هاتنەئاراوە و 
کەوتنە قەتڵوعامکردنی جولەکەکان، هەڵوێستی 
کرد.  جولەکەکانی  هاوپشتی  و  وەرگ��رت  خۆی 
ئەمەش لەبەر هۆکاری دینی نەبوو بەڵکە جۆرە 
بوو. پێموایە هەڵوێستی  هەڵوێستێکی ئەخالقی 

من  شێوەیە.  هەمان  عەلەوییەکان  بۆ  منیش 
باوەڕم بە هیچ دینێک نییە، هیچ کامێکیان، بەاڵم 
باوەڕیان پێیەتی،  ئەوانە هەیە کە  بۆ  حورمەتم 
من  ئینسان؛  بۆ  حورمەتگرتنمەوەیە  لە  ئەمەش 

حورمەتی ئازادی ئینسان ئەگرم.
هەڵوێستی  عەلەوییەکان  ئەڵێم  کاتێک  نینار: 
بەکارئەهێنن  ژناندا  لەگەڵ  ناوەڕاست  سەدەکانی 
ناکەن، تۆ بەم قسەیەی  بۆ  و هیچ حسابێکیان 
لە  بیر  ئەڵێم  واش  من  کە  بریندارئەبیت؟  من 
سیاسەت ناکەمەوە. مەبەستم عەلەوییەکانە وەک 
دین، نەک ئەو حیزبانەی کە دەسەاڵتی سیاسیان 

هەیە لە سوریا.

بیرمه ندان و شاعیران 
ئه یانه وێت ئازادبن له  
هه موو یاسا و ڕێسایه ک، 
له به ر ئه وه یه  به تایبه تی  
حه زیان له و شتانه یه  که  
حه رام و قه ده غه کراوه . 
سه رپێچیکردن نیشانه یه که  
بۆ ئازادبوون و 
دژایه تیکردنی ئه و یاسا 
دینیانه ی که  له به رامبه ردا 
وه ستاون. 

ئه دۆنیس



170

بیروباوەڕانەت  ئەم  ئەکرد  حەزم  من  ئەدۆنیس: 
ئەزمونی  و  زان��ی��اری  بە  بوونایە  قایم  پشت 
نەک  ئەواندا چۆنە،  لەگەڵ  ژیان  تابزانیت  خۆت 
قسەکانت تێکەڵەیەک بن لە سوک سەیرکردن و 

حەزلێنەکردن.  
و  دینداریی  لەگەڵ  کێشەیەکم  هیچ  من  نینار: 
قالۆنچەیان  خەڵکی  ئەکرد  خوای  نییە،  دیندا 
لەسەر  کێ  ن��ادەم  ب��ەوەش  گرنگی  ئەپەرست. 
ئیزعاجم  و  ئەکات  لەگەڵدا  شەڕم  قسەیەم  ئەم 
یاخود  خۆت  کە  ئەڵێم  ئەوە  تەنها  من  ئەکات. 
»ئەروەد« هەندێک جار سەبارەت بە دۆخی ژنان 
زۆر  بۆ من  ئەمە شتێکە  باستانکردووە. چونکە 

گرنگە.
دەنگۆیەکی  کە  بزانیت  ئەوە  ئەبێت  ئەدۆنیس: 
لەسەر  هەڵبەستراو  زۆروزەب��ەن��دی  لەمێژینەی 
الیەن  بێ  بنیادەم  پێویستە  بۆیە  هەیە،  ئەوان 
بێت. بەاڵم بۆ نموونە الی عەلەوییەکان ئافرەت 
پیویست ناکات لەچک بکات، هەرگیزیش نایکات. 
بەاڵم لە ڕوویەکی ترەوە ئافرەتان بۆیان نییە دین 

بخوێنن. 
نینار: ئەوها!

ئەدۆنیس: بەاڵم خەڵکانێکی زۆری تریش هەن کە 
پێویست ناکات دەرسی دینیان پێ بوترێت.

نینار: پیاوانیش؟
شتێک  نموونە  بۆ  پیاوانیش.  بەڵێ  ئەدۆنیس: 
هەیە ناویان ناوە نهێنییەکانە یان »زانینە هەرە 
بۆیان  عەلەوییەکانیش  زۆرینەی  گرنگەکانە«، 
هەر  ئ��ەوە  بۆیە  بزانن،  سەبارەت  هیچی  نییە 
ژنان نین خراونەتە دەرەوەی ئەو زانیاریانە. الی 
عەلەوییەکان ژنان تەواو ئاوێتەی ژیانی ڕۆژانەن. 
بۆیە شتێکی خراپ نییە ئەوان بەراوردبکرێن بە 

کۆمەڵگا عەرەبییەکانی تر!
ئەمە  ئەچێت  پێ  بەهەرحاڵێک  ئاوها!  نینار: 
ڕەنگبوو  خۆ  ب��ەاڵم  کرابێت.  بەئایدیال  ت��ەواو 
باشتربێت من لەگەڵ ژنێکی عەلەوی ئەم قسانە 
بێت  هەرچۆنێک  بەاڵم  ئەکەنێت«،  »پێ  بکەم 
ئەو شتانەی کە من  هەڵئەکڕێنم.  تۆ  لە  شتێک 
لە ناو دینی ئیسالمیدا هەن و  پێمخۆشن ئەوەیە 
ناکات  تیادا دروست  کە هەستکردن بە گوناهت 

لەبەرامبەر ڕەگەز و پارەدا.
لەڕێگای  ئینسان  ئیسالمدا  ل��ە  ئ��ەدۆن��ی��س: 
لەگەڵ  ڕاستەوخۆی  پەیوەندییەکی  باوەڕیەوە 
خودادا هەیە. هیچ دەاڵڵێک یان کەشیشێک نییە 
گوناه  بە  هەستکردن  بۆیە  هەستێت.  کارە  بەو 

لەالی ئیسالم نییە.
بێ  پێموایە  ت��رەوە،  لەالیەکی  ب��ەاڵم  نینار: 
هەموو  بە  دەره��ەق  لەئارادایە  زۆر  عەقڵییەکی 
ئەو شتانەی »نووسراون«، ئەمەوێت ئەوە بڵێم 
بەوەی  بکرێت  ژیان  گەورەی  مەبەستی  کەهەرە 
بەهەشت.  چوونە  بۆ  ئامادەبکەیت  ئینسان  کە 
هەرچی خۆشی و لەزەتبردنە لە ناو ژیاندا گرنگ 
چونە  بێت  گرنگ  کە  شتێک  تەنها  بەڵکو  نین 
حاڵەتیشدا  لەباشترین  ئەگەرچی  بەهەشتە. 
دڵنیانیت، ئەگەرچی ئەو ئینسانانە زۆر گەشبینن 
کە بگەن بەو جێگایە. خۆشحاڵی و سەرکەوتن 
لەبەهەشتدا  تەنها  کە  پاداشتێکە  ئ��ەوان  بۆ 
زۆر  هۆکارێکی  بۆتە  ئەمە  بۆیە  ئەگرن،  وەری 
چاککردنی  بۆ  هەوڵنەدەن  وایکردووە  کە  سادە 
ئەو  تا  خۆیان،  ڕۆژانەی  ژیانی  پەیوەندییەکانی 
داهێنانەوە  بە  و خەون  ناکەن  ڕادەیەی شۆڕش 
لەم  ڕوانگەیەکی  نیم  دڵنیا  زۆر  من  نابینن. 
چەشنە لە بودیزمدا هەبێت بۆ دەستبەرداربوون 
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و قبوڵکردنی شکست، چونکە ئەوان ئەڵێن ژیان 
هیچ  ناتوانێت  کەسیش  نایەکسانی،  لە  بریتییە 
شتێک بەرامبەر ئەو نایەکسانییە بکات، چونکە 
ئینسان  بە »کارما«�ەوە هەیە. گەر  پەیوەندی 
خۆی لەناو بارێکی نالەبار و غەمگیندا بینییەوە 
بۆتە  ئینسانە  ئەو  جۆرەکان  لە  بەجۆرێک  ئەوا 
هەیەتی،  کە  خراپەی  »کارما«  ئەو  قوربانی 
ئەوەشی کە ئەیچێژێت دانەوەی ئەو قەرزاریەیەتی.
ئەدۆنیس: لەو دۆڕاندنانەدا هەستکردن بەخۆشی 
و لەزەت هەیە. ئەوان ژیانی خۆیان لەناو نهێنیدا 

بەسەر ئەبەن.
بەهیچ  هەیە  واش  خەڵکی  بەاڵم  وایە،  نینار: 

شێوەیەک ناژی..
ئەدۆنیس: بۆ ئەوەی ئینسان بتوانێت دڵخۆشبێت 

و لەزەتبەرێت پێویستی بە سەرچاوەی ترە.
لەسەر  پرسیارە  ئەمە  ئایە  چی؟  یانی  نینار: 

سەرچاوەکان؟
لەسەر  پرسیارکردنە  بەدڵنیاییەوە  ئەدۆنیس: 
سەرچاوە! پیاو هەیە پارەی ئەوەی نییە خانمێک 
پارە  بە  بۆیە  ق��اوە.  کوپێک  بۆ  بکات  داوەت 

ئەتوانیت سەفەر بکەیت و شت بکڕێت.
بەلەزەتبردن کە  ئەگەیت  کاتە  ئەو  بەاڵم  نینار: 
خۆتت  جەستەی  و  خۆت  بە  بەرامبەر  ئازابیت 

خۆشبوێت.
ئەدۆنیس: لەزەتبردن جۆرێکە لە خۆشگوزەرانی.

نینار: مەبەستت لە خۆشگوزەرانی چییە؟
ئەو  پڕکردنەوەی  خۆشگوزەرانی  ئەدۆنیس: 
ئەو  توانیت  کاتێک  هەتن،  کە  پێداویستیانەیە 
وەک  بەدیبهێنیت  سەرەتاییانە  پێداویستییە 
تێربوون و جلوبەرگ و شتانی تر. بەاڵم ئینسانیش 
ئەو  ناتوانێت  لە جۆرەکان  بەهیچ جۆرێک  هەیە 

پێداویسییە بچوکانە فەراهەم بکات. 
نینار: پێداگیری مەکە لەسەر ئەوەی کە ئینسان 
ناتوانێت لەگەڵ ژنێکدا بخەوێت گەر هات و پارەی 

پێ نەبوو.
ئەدۆنیس: پێش هەرشت ئینسان ئەبێت ئەوە بە 

قەناعەتەوە بکات.
نینار: بە خۆشییەوە بیکات!

ئەدۆنیس: ئەگەر ئینسان قەناعەتیش بکات هێشتا 
هەر پێویستی بە پارە هەیە بۆ ئەوەی لەگەڵ ئەو 

کەسەدا بمێنێتەوە کە قەناعەتی پێکردووە. 
نینار: هەمیشە نا!

ئەدۆنیس: تا ڕادەیەکی زۆر.
نینار: من باوەڕم بەوە نییە.

ئەدۆنیس: ئینسانی وا هەیە پارەیەک چییە نیەتی 
تا کوپێک شەراب بکڕێت بۆ خۆی. بەهەرحاڵێک 
ئەو  حاڵی  و  وردەکاریەکان  بە  پەیوەندی  ئەمە 
خەڵکی  باسی  گشتی  بە  ئێمە  هەیە.  کەسەوە 

ئەکەین.
نینار: ئێمە خۆمان پێویستمان بەو بارە نییە! 
بەاڵم  ئەکەین،  قسە  گشتی  بە  ئێمە  بێگومان 
جۆرە  لەم  ئەتوانێت  ئینسان  ئەوەش  سەرباری 

پرسیارانە بکات، ئەی وانییە؟
بدەیت  حوکم  تۆ  نییە  ئاسان  هەروا  ئەدۆنیس: 
و سەرنجی خۆشت لەسەر ئەم شتانە دەربڕیت. 
ئینسان ئەبێت لەو جۆرە کۆمەڵگایانەدا ژیابێت کە 
قسەیان لەسەر ئەکات، ئەو کۆمەڵگەیە بناسێت و 
بزانێت خەڵکی چۆن تیایدا ئەژین. دیارە ئەزیزم 
تۆ خۆت ئەمە تێ ئەگەیت، ئینسان ئەبێت ئەو 
شتانە خۆیان چۆنن هەر ئاواش قسەیان لەسەر 
بکات. تەنها نابێت تۆ خۆت حەزت لەکام شتی 
ئەبێت  بەڵکە  باسبکەیت  ئەوانە  ئینسانەکانە 
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ڕاستییەکان بناسیت.
نینار: بەاڵم من هەندێک هاوڕێی پیاوم هەیە لە 
بەیروت و ئەشزانم چۆن ئەژین. هەمووشیان لە 
تەمەنی خۆمدان. حەزیان لە ڕابواردنە و باشترین 
شتێکیش کە بیزانن ڕابواردنیانە لەگەڵ سۆزانیدا! 
بووە  یاساغییەش  ئەم  و  یاساغە  ئەمە  دی��ارە 
بە بار بەسەر کۆمەڵگەوە. من دژ بەوە نیم کە 
بەاڵم من  ڕائەبوێرن،  لەگەڵ سۆزانیدا  هاورێکانم 
پرسیار ئەکەم کە بۆچی تەنها چارەیەک ئەبێت 

هەر ئەمە بێت. 
ئەدۆنیس: ئەها ئەبینیت! پارە پێویستە.

نینار: من سوورم لەسەر ئەوەی کە لە ئاسایترین 
حاڵەتدا ئینسان پێویستی بە پارە نییە بۆ ئەوەی 
سەرچڵییەکانی  و  خۆی  هەستەکانی  بتوانێت 
تر  هەرشتێکی  لە  ئینسان  ئ��ەوەی  بژی.  خۆی 
و  تایبەتی  تێگەیشتنی  پێیەتی  پێویستی  زیاتر 

جۆرێک لە کەسایەتی خۆیەتی.
دان  ئینسان  پێویستە  ه��ەروەه��ا  ئەدۆنیس: 
بوونیان  لەو جۆرە کەسایەتیانە  کە  بەوەدابنێت 
هەیە. ئەتوانیت لە »رەئس بەیروت« بیبینیت. 
یان  ب��ۆ »ب���ورج ح��ەم��ود«  بچیت  و  گ��ەره��ات 
»گەرەکی ئەلیجە« ناچاری لەخۆت بپرسیت کە 
و  حەز  بە  مامەڵە  گەنجانە  ئینسانە  ئەم  چۆن 
لەزەتەش  ئەو  ئەکەن و چۆن  ویستی خۆیانەوە 
وەرئەگرن. زۆرینەی ئەوانەشی کە لەوێن خەڵکانی 

هەژار و بێ کارن. 
خەتەرناکە!  زۆر  ئەیڵێیت  تۆ  ئ��ەوەی  نینار: 
مانای ئەوەیە لەزەتبردن و سەرحاڵبون جۆرێکە 
لە خۆشگوزەرانی و تەنها هی چینی مام ناوەند و 
دەوڵەمەندەکانە. ئەمە ناخۆشە! منێک کە باوەڕم 
وابووە لەزەتبردن و مەسەلەی سەرحاڵبوون تەنها 

تەمەنای ئینسانەکان خۆیانە بیهێننە دی � کاتێک 
کە ئەڵێت: »ئەمەوێت لەزەتبەرم« یاخود »من 
ڕازیم لەزەت بەرم«. پێموانەبووە ئەمە پەیوەندی 
بە باری کۆمەاڵیەتییەوە هەبێت، چونکە کاتێک 
کەسێک لەزەت ئەبات شتێکی زۆر تاکەکەسییە و 
تایبەتە بەو کەسە خۆی. ڕاستە ئەکرێت هەمووان 
ئەو سەرحاڵییەیان هەبێت، یاخود ئەکرێت حەزی 
لە جۆرە لەزەتێکی تر هەبێت. بەاڵم بۆ ئەوەی 
ئینسانەکانی  کە  بکڕیت  لەزەتبردنە  جۆرە  ئەو 
تر ئیرەیی پێ ئەبەن ئەوکات ئینسان پێویستی 
وەک  ئەتوانیت  نموونە  ب��ۆ  ه��ەی��ە.  پ��ارە  ب��ە 
هەمان  گوزار،  و  گەشت  بۆ  بچێت  دراوسێکانت 
مارکەی سەیارەی هاورێکانت لێ بخوڕیت، هەمان 
بۆ  هاوڕێکەت  کە  بکڕیت  ژنەکەت  بۆ  متومورو 
ژنەکەی کڕیوە، خانمێکی سپی وسۆڵی قژ زەرد 
جۆرە  ئەو  مۆدەی  ئەوەی  لەبەر  بکەیت  داوەت 
خانمانەیە، چەندان شتی تری لەم چەشنە. ئەم 
بۆ  بەاڵم  ئەوێت،  زۆریان  پارەی  ویستانە  جۆرە 
من لەزەتبردن پەیوەندی بە پارەوە نییە؛ چونکە 
لە  ژی��ان  لە  ترە  جۆرێکی  ئەکرێت  کە  ئ��ەوەی 
ئەو  چوونی  وەک  ئەمە  ڕاستەقینە.  ژیانی  بری 
لەگەڵ  زۆرانبازی  سەیرکردنی  بۆ  وایە  کەسانە 
وەک  ئەوانیش  بکەن  هەست  بۆئەوەی  دا  گا 
»ماتادۆرێک« ئازان. ئەمە وەک هەستکردن بە 
کەسێکی  ڕێگەی  لە  وەهایە  تر  ژیانێکی  جۆرە 
ترەوە. من ئەتوانم لە شەڕی نێوان زۆرانبازەکە 
و گا کە تێبگەم، ئەشتوانم ئەوە قبوڵبکەم کە 
ژیانی  ئەو  خەتەردایە،  لە  ژیانی  زۆرانبازەکە 
زۆر  ئەشکرێت  و  قومارێکەوە  ناو  ئەخاتە  خۆی 
خەتەرناکانە بریندارببێت. پەیوەندی هەوەسبازی 
لێ  حورمەتی  ئێستا  ئ��اژەڵ  و  ئینسان  نێوان 
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ئەگیرێت، هات و هاوار و گڕوگەرمی بینەرانیش 
داڵەکەرخۆرە  هەڵپەی  لە  هەر  کە  ئەگەم  تێ 
ئەچێت. زۆرانبازەکە هەر لەو پیاوە ئەچێت کە 
پەالماری  ئۆرگازم،  بە  گەیشتنە  بە  پێویستی 
یەکێک ئەدات و لەبەرچاوی ئەو خەڵکەدا لەگەڵی 
جوت ئەبێت بۆ ئەوەی ئەوانیش بەهۆی ئەوەوە 
شتەکە  کردنی  بۆخۆی  ئەمەش  ئۆرگازم،  بگەنە 
ئەکەم  تەمەنا  من  کردنە.  لەبری  بەڵکە  نییە 
ئەو  ناو  بچنە  هەڵپەکردنانە  جۆرە  ئەو  هەموو 
گۆڕەپانەوە بۆ ئەوەی خۆیان هەستی پێ بکەن و 

بزانن ئەوەی کە ئەکرێت مانای چییە.
سەرحاڵبوون  مەسەلەی  ڕاستە  ئەدۆنیس:ئەوە 
تا  کەسییە  تاکە  ت��ەواو  شتێکی  لەزەتبردن  و 
نەبێت.  ترەوە  کەسی  بەسەر  هەقی  ئەوکاتەی 
و  سەرحاڵی  بابەتێکی  ڕاستیدا  لە  ئایە  بەاڵم 
لەزەتبردن هەیە کە هەقی بەسەر کەسی ترەوە 
تر  کەسێکی  مەرجە  چونکە  نەخێر!  نەبێت؟ 
ناچاربکەن  کەسێک  بەشداربێت،  لەگەڵیاندا 
لەگەڵیانبێت. گەڕان بەدوای ئەوی تردا، ئەوەی کە 
سەرحاڵی و لەزەتبردنەکە بەشدەکات لەگەڵیدا، 
ئەم باسە ئێمە ناچارئەکات بچینە ناو ئەو تەونە 
و  نەریت  و  داب  ئەو  هەروەها  کۆمەاڵیەتییەوە، 
شێوە ژیانەوەی کە هەیە. هەربۆیە سەرحاڵی و 
لەزەتبردن پەیوەندی بە دەوروبەری کۆمەڵگە و 
لەوە  ئینسان  ئەوکاتەش  هەیە.  ڕێگەپێدانییەوە 
تێ ئەگات کە بۆچی لەزەتبردن لە دنیای ئێستادا 
لەزەتەکانی  هەموو  وەک  ئەفرۆشرێت  و  ئەکڕێت 

تر.  
نینار: من تەواو لەوەدا لەگەڵتم کە سەرحاڵبوون 
و لەزەتبردن پێویستی بە ئامادەبوونی کەسێکی 
تر هەیە. لەبەرئەوە بۆ من زەحمەتە لەو ئینسانانە 

لەزەتبردنێکیان  خۆشترین  ه��ەرە  کە  تێبگەم 
جارجارە  گەر  ئەگەم  تێ  دیارە  دەستپەڕکردنە. 
ئەوە بکەن، بەاڵم بەالی منەوە پێویستە کەسێک 
هەبێت کە ئەو لەزەتبردنەم لەگەڵدا بەشبکات. 

ڕۆژێکی تر

ئەو  لەسەر  سەرنجت  بزانم  پێمبڵێ  نینار: 
جۆرە خۆکوژییە چییە کە پەیوەندی بە شەڕی 
کەمیکازە  نموونە  بۆ  هەیە.  بەرەنگارییەوە 
فڕۆکەوانە یابانییەکان و چەکدارە جیهادییەکان. 
ئەوە  مانای  قورئاندا  لە  جیهاد  کە  ئەزانم  ئەوە 
نییە تۆ بچیت خۆکوژی بکەیت، بەڵکو مانایەکی 
بەرگریکردنم  لەگەڵ  من  بێگومان  هەیە.  تری 
و  ستەمکاران  و  کودەتاچی  و  دیکتاتۆر  بە  دژ 
ئەوانەی لەم جۆرەن. تەنانەت من زۆر کەمەرگیری 
منداڵییەوە  ل��ە  ه��ەر  ب��ەرەن��گ��اری��م.  بیرۆکەی 
ویستوومە بەشداری بەرەنگاری بکەم، بۆ نموونە 
ساڵی  بەتایبەت  لوبنان،  جەنگی  سەروەختی 

١٩٨٢ کە ئیسرائیل لوبنانی داگیرکرد.
لەپۆلی  بوو  سااڵن  یانزە  تەمەنم  کاتە  ئەو  من 
شەش بووم. ئەگەر باش بیرم بکەوێتەوە ڕۆژی 
پێکرد.  دەستی  داگیرکردنەکە   ١٩٨٢ یونی  ٦ی 
بە  دەستیانکرد  ئیسرائیل  جەنگییەکانی  فڕۆکە 
بۆردومانکردنی باشوری لوبنان و ئینسان ئەیتوانی 
گوێی لە تەقینەوەکانی ناو بەیروت بێت. نزیکەی 
سەعات سێ و چواری دوانیوەڕۆ بوو. تۆ و دایکم 
لە کۆرسەکانتان بوون لە زانکۆ. من هاتبوومەوە 

ماڵەوە و نانی نیوەڕۆم خواردبوو.
ترسام چونکە ئەمزانی ئەو گرمانە لە فڕۆکەکانەوە 
هەموو  و  من  بۆ  گرمەیەش  ج��ۆرە  ئەم  دێ��ت، 
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تەواو  جارە  ئەو  بەاڵم  ئاشنابوو،  لوبنانییەکان 
تەنها  ئێستا  ب��وو.  جیاوازتر  تر  جارەکانی  لە 
بەوەی  ناکەن  کەیف  ئیسرائیلییەکان  فڕۆکەوانە 
لوبناندا بڕۆن و دەنگی فڕۆکەکانیان  بەئاسمانی 
ئێستا  شپرزەبێت.  خەڵکی  ئەوەی  بۆ  بکەنەوە 
زیاتر گوێت لە ناڵەی فڕۆکەکان و گرمەی یەک 
بەدوای یەکی تەقینەوەکان ئەبێت کە لە دوورەوە 
شریخەی  دەمودەست  دواتریش  دێت.  دەنگیان 
بەدوایاندا  هەمووالیەکەوە  لە  کاڵشینکۆفەکان 
دژوار  تۆقاندنێکی  و  ترس  لە  شەپۆلێک  و  دێن 
باڵوئەبێتەوە.  شاردا  دانیشتوانی  هەموو  بەسەر 
هەموو شتێک سڕئەبێت: ماڵەکان، زرمەزرمی ناو 
باڵدارەکان،  ڕووەکەکان،  بەردەکان،  ماڵەکان، 
مێزەکان،  ئینسانەکان،  سەگەکان،  پشیلەکان، 
لمەکان.  دەنکە  ئۆتۆمبیلەکان،  کورسییەکان، 
دڵنیام تەنانەت دەریاش ڕۆئەچێت و ئەکشێتەوە 
بۆ ئەوەی پارێزگاری لە بوونەوەرەکانی ناو خۆی 

بکات.
ئەوە هاتنی شەپۆلێکی نوێ بوو لە توندوتیژی، 
بگرێت،  پێ  بەری  ئەتوانی  نەی  ناوخۆ  جەنگی 
شەپۆلێکی بێ هاوتا و بێ هەست و نابەخشندە 
بوو. ئێستا دوژمن جیاوازە، بەهێزتر و نائاسایی 
ترە. لە دەریا و ئەرد و بەتایبەت لە ئاسمانەوە 
دێت  هەورەکانەوە  لە  کاتیک  دێنێت.  هێرش 
ئیتر فڕین مەحاڵە. ئێمە وەک مشکێکی تاقیگە 
دەستکێشەوە  بە  دەستێک  کەنازانێت  وابووین 
کەی و لە کوێوە چنگی پیائەکات. ئەمە جۆرە 
ئەزمونێکی تۆقێنەر بوو بۆ من. بەاڵم دڵخۆشیش 
بمێنمەوە،  دا  لەبەیروت  توانیم  ب��ەوەی  ب��ووم 
بەرگریکردن  لە  جۆرێک  لەوێ  مانەوەم  چونکە 
بوو. ئەزمونێکی نوێ بوو بۆ من و دەنگی نوێم 

زۆر  چەکی  ئیسرائیلی  سوپای  ب��وو.  لێ  گوێ 
نوێی پێ بوو کە چەکدارە ترسنۆکە لوبنانیەکان 
کۆن  ئ��ەوان  چەکەکانی  چونکە  نەبوو،  پێیان 
بۆمبەکانی  ئیسرائیلیەکان  ئەوکاتانەی  بووبوون. 
خۆیان ئەتەقاندەوە: بۆمبی بەپارچەبوو، بۆمبی 
من  فسفۆڕی.  سوتێنەری  بۆمبی  فشارهێنەر، 
کرد؛  نوێیانەم  سوریالییە  دەنگە  ئەو  ئەزمونی 
لێ  گ��وێ  ج��ۆرەم  ل��ەو  دەنگی  هەرگیز  پێشتر 
پۆلیسی  فیلمی  باشترین  لە  تەنانەت  نەبووبوو، 

ئەمەریکیشدا نەم بینیبوو.
لەناکاو و  ئ��ەو س��ەردەم��ە س��ەردەم��ی ش��ااڵوی 
خۆیان  پشیلەکان  بوو.  تەمسیلکەر  پەالماری 
لەتاریکیدا ئەشاردەوە و سەدان تووتی بەڕەاڵکراو 
ئەو  ئەوەی  لەبەر  بەاڵم  هەڵئەفڕین.  بەوناوەدا 
ئەچوو  پێ  لەدایکبووبوون  قەفەزدا  لە  تووتیانە 
پێیان خۆشبێت ئاوا بفڕن و شوێنی تر بدۆزنەوە 
بەرەاڵکردنیان  لەڕاستیدا  بەاڵم  هێالنەکردن.  بۆ 

بەو جۆرە کوشتنیان بوو بە جۆرێکی تر. 
بۆ یەکەمجار ناچاربووین ماڵەکەمان بەجێبهێڵین 
الی  و  بەیروت  ناو  ئارامتری  بەشێکی  بچینە  و 
هاوڕێیانی  و  دراوسێکانمان  بژین.  تر  خەڵکانی 
ئەیانویست  هەمووان  بەجێهیشت.  منداڵیمان 
ڕابکەن بۆ جێگایەکی تر کە تیایدا هەست بکەن 
ئارامترن. ئەبوو دەستبەرداری ئاژەڵەکانی ماڵەوە 
ببین. من دەستبەرداری یەکەم پشیلەی خۆم بووم 
کە لە ژیانمدا هەمبوو، پشیلەیەکی بالنشێت بوو، 
پشیلەیەکی مێیەی کێوی توکن، دوو گوێچکەی 
درێژی لە ڕێوی چووی هەبوو. نەم ئەتوانی ئەم 
ماڵە و ماڵ لەگەڵ خۆمی بەرم بۆ الی خەڵکانی 
غەریبە، چونکە ناچاربووین هەمیشە شوێنەکانمان 
بەجێبهێڵین. بۆیە دامان بەکەسێک لەگەڵ خۆی 
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ساتێکی  زۆر  ساتە  ئەو  من  بۆ  الدێ.  بۆ  بردی 
سااڵن  یانزە  تەنها  کاتە  ئەو  من  بوو.  غەمگین 
گەورەیە،  ناهەقییەکی  ئەمە  پیشموابوو  و  بووم 

هەستم بە گوناهێکی گەورە ئەکرد بەرامبەری.
ئێمە لە شار ماینەوە. بۆ ماوەی دوو مانگ شار 
بە  کەوتبووە ژێر تۆپبارانێکی بێ ڕەحمانەوە و 
سوپای ئیسرائیلی گەمارۆ درابوو � هەزاران تۆپ 
لە سەعاتیکدا ئەتەقی! هێزی بەرگری پاڵەوانانە 
هەوڵی ئەدا بۆ ئەوەی نەهێڵیت بەیروت بکەوێتە 
ژێر دەستی ئیسرائیلیەکانەوە. بەاڵم لەیەکێک لەو 
ڕۆژانەدا سوپای ئیسرائیلی خۆی کرد بە شاردا 

و بەیروت ڕوخا. 
شەقامەکان  س��ەر  خوێناوی  شەڕێکی  دوای 
ئیسرائیل بەیروتی گرت »ئێمە لە شەو و ڕۆژێکدا 
خۆپارێزیدا  ژوری  لە  سەعات  بیست  نزیکەی 
توانیمان  یەکەمجار  بۆ  ڕۆژەدا  لەو  ئەماینەوە«. 
و  خۆیان  بە  ببینین.  دوژمنەکەمان  ڕووب��ەڕوو 
شەڕ  »بۆ  ئەڵێن  وەک  ڕوخساریانەوە  سەرتاپا 
هاتبوون« بە خودەی تۆڕپێوەبوو جلی سەربازی 
وردە  بەهەموو  بینیمانن.  پ��ێ��وەب��ووەوە  ئ��ااڵ 
گروپێک  بە  و  دە سەرباز  هەر  پێداویستیەکەوە 
ئەڕۆیشتن  کە  کاتێک  ئەکرد.  پاسەوانی شاریان 
بە زەحمەت گوێت لە دەنگیان بوو، زۆر جار لە 
پێچی کۆاڵنەکاندا بێ ئەوەی ئاگامان لێیان بێت 

لوتمان بە لوتیاندا ئەتەقی و ئەترساین.
ڕۆژێک سوپای ئیسرائیل فەرمانی پێکرا بەیروت 
گەورەترین  بۆ  چووم  دایکم  لەگەڵ  جێبهێڵێت. 
لەوێ  هەمرە،  لە  بەیروت  خۆرئاوای  لە  ب��ازاڕ 
چاومان بە سەربازێکی ئیسرائیلی کەوت کە لەناو 
بە  وەستابوو  بڵندگۆیەکەوە  و  بەخۆی  جێبێکدا 
بەیروت،  »دانیشتوانی  ئەکرد:  قسەی  عەرەبی 

وا  ئێستاش  هێنا،  پەالماردانتان  لە  وازم��ان 
بەم  ب��اوەڕم��ان  ب��ەزەح��م��ەت  ئەگەڕێینەوە«. 
قسەیە ئەکرد! ئیسرائیلیەکان لە کۆتایی مانگی 
سێپتەمبەری ١٩٨٢ بەیروتیان بەجێهێشت. بەاڵم 
بەتایبەتی  مانەوە  لوبنان  لە  زیاتر  لەبەرئەوەی 
ئ��ەوان��ەی  و  ئیسرائیل  س��وپ��ای  ب��اش��وور،  ل��ە 
بەر  ئەکەوتنە  ب��ەزۆری  هاوکاربوون  لەگەڵیاندا 
شااڵوی پەالماردان. پێموایە ساڵی ١٩٨٤ بوو بۆ 
کە  ڕویدا  نەکراو  چاوەڕوان  ڕوداوێکی  یەکەمجار 
منی تەواو گێژکرد: ژنێک ناوی »سانا محێدین« 
سوپای  سەر  ک��ردە  خۆکوژی  پەالمارێکی  بوو 
ئیسرائیل لە باکوری لوبنان. ئەو ژنە موسڵمانێکی 
کاریگەرییەکی  ڕووداوە  ئەو  نەبوو!  ئیمانداریش 
گەورەی لەسەر من دانا، زەحمەتبوو بۆ من لەمە 
تێبگەم. من سەبارەت بە فڕۆکەوانە »کامیکازە« 
لە  کە  خوێندبوومەوە  و  بیستبووم  یابانییەکان 
خۆیان  بە  دووهەمدا  جیهانی  جەنگی  کۆتایی 
ئەکێشا  خۆیان  بۆمبەکانیانەوە  لە  پڕ  فڕۆکە  و 
کە  سەیربوو  پێم  بەاڵم  ئەمەریکادا.  سوپای  بە 
ڕووبدات!  مندا  واڵتەکەی  لە  جۆرە  لەو  شتێکی 
گەنجەوە  ژنێکی  لەالیەن  هێرشە  ئەو  بەتایبەتی 
نەک  سەربازەکان  سەر  بەرێتە  هێرش  بکرێت. 
خەڵکە مەدەنییەکان، سەرباری ئەوەی کە ژنێکی 

ئیمانداریش نەبێت.
بۆ ئەوەی قبوڵی مردنی پاڵەوانێکی بێ ناونیشان 
هەستێکی  بەکارهێنانی  بە  پێویستی  بکەیت 
کەمێک  ک��ارە  ب��ەو  هەستان  ڕەنگە  کە  زۆرە. 
شێتیش بێت. من بیر لەو بەرگریکردنەی هیندییە 
سپی  بە  دژ  ئەکەمەوە  ئەمەریکا  سوورەکانی 
پێستە داگیرکەرەکان، هەروەها بیر لە بزوتنەوەی 
فەرەنسییەکان ئەکەمەوە لەکاتی جەنگی جیهانی 
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دووهەمدا. من لەگەڵ ئەو جۆرە پەالماردانانەدام 
حورمەتی  و  پشتەوەیە  لە  هۆشیارییەکی  کە 
ئەگرێت:  گ��ون��اه  ب��ێ  و  م��ەدەن��ی  هاواڵتیانی 
بانق  وەک  ئەدات  مەدەنی  ژێرخانی  پەالماردانی 
و پرد و سکەی قیتار و هتد. یاخود جەنگ دژ 
نموونە چەک  بۆ  ئەکات،  سەربازی  ژێرخانی  بە 
سەربازی.  زەخیرەی  و  تەقەمەنی  کارگەی  و 
بەاڵم من بۆخۆم تەواو دژ بە پەالماردانی شوێنە 
پەالماردانە  ئەو  ئەگەر  تەنانەت  مەدەنیەکانم، 
ئەو  بدرێت. من  ئەنجام  و دۆخێکدا  بار  لەهەرچ 
و  ئەگەرهات  دائەنێم.  ت��اوان  بە  کارانە  جۆرە 
دڕندایەتی دوژمن سنوربەزێنیش  لەبەرامبەریشدا 
وەربگیرێت.  وا  پەرچەکردارێکی  نابێت  بێت، 
کاتێک ئینسان توانای هیچی نەبوو لەبەرامبەردا 
بیکات جگە لە مەرگی خۆی دژ بەو نایەکسانییە 
لەبەرامبەر  خراپەکارییەک  لە  جگە  ناکات  هیچ 
ناهوشیارانەیە  کارێکی  ئەمەش  خراپەکارییەکدا. 
ناکاتەوە.  دواڕۆژ  لە  بیر  ئینسان  وایە  مانای  و 
کە  تر  چارانەی  و  سیاسی  ئەگەرە  ئەو  هەموو 
ئەکرێت لە دواڕۆژدا بێنەپێش بەهەند نایانگرێت. 
بە جۆرێک لە جۆرەکان نایەوێت ژیان قبوڵبکات. 
هەربۆیەشە هەمان کاری دوژمن ئەکاتەوە، ئیتر 

گرنگ نییە هەرچ دوژمنێک بێت.
من بۆیە فیلمی »دەستێوەردانی خودایی« ئیلیا 
دەنگە  لەو  حەزم  من  خۆشئەوێت.  سولەیمانم 
فیلمە  ئەم  ڕۆشنبیرەیە.  و  سەرڕاست  و  جوان 
بەرەنگاری  لە  باس  شۆخیکردنەوە  لەڕێگەی 
کردن ئەکات بەبێ فەرامۆشکردنی ئەوەی ڕەخنە 
فیلمەکە  گرنگە!  زۆر  ئەمەش  بگرێت،  خۆی  لە 
هەربۆیە  کاریگەریشە.  تەواو  و  واقعییە  تەواو 
چونکە  نییە،  فیلمە  لەم  حەزیان  عەرەبەکان 

و  قوربانین  خۆیان  کە  ڕاهاتوون  ب��ەوە  ئ��ەوان 
باخە  لەناو  عەرەبە  ژنی  لەسەیرکردنی  حەزیان 
و  دابنیشێت  میللیەوە  بە جلوبەرگی  زەیتونێکدا 
بگری. هەروەها حەزم زۆر لە فیلمە دۆکۆمێنتاریە 
میشێل  و  ئیال سیڤان  ١٨٠«ی  نوێکەی »ڕێگا 
پێویست  باشە  ئەوەندە  فیلمە  ئەم  خەلیفەیە. 
قسە  ئەوەشی  بکەیت،  لەسەر  قسەی  ناکات 
هەرە  دیمەنە  ئەکات!  قسە  بۆخۆی  هەر  ئەکات 
کۆتاییەتی.  دیمەنی  فیلمە  ئەم  کاریگەرەکەی 
لەبەرزترین  ئەکات  بەرگری  لە  باس  فیلمە  ئەم 
ئاستدا: باسی کەسێکی بەرەنگاریکەر ئەکات کە 
ئینسانەکانی تر بۆ ژیان ئەنێرێت نەک بۆ مردن. 
ئەو بە هەموو وەچە گەنجەکان ئەڵێت کە تەنها 
ئەڵێت  پێیان  لەبەردەمدایە،  ڕێگەچارەتان  یەک 
کە شێوازێکی تر هەیە بۆ بەرەنگاری و پێویست 

ناکات خۆیان بتەقێننەوە. 
دیارە ڕاستە بۆ من ئاسانە بەم جۆرە قسەبکەم. 
چونکە لەهەمان دۆخی ئەو گەنجە فەلەستینیانەدا 
ناژیم کە لە ژێر فشاری داگیرکردندان و شانسی 
هێمن  تا  ببینن،  فیلمانە  ئ��ەم  نییە  ئ��ەوەی��ان 
تەلەفزیۆنی  تەنها  ئەوان  بیربکەنەوە،  و  ببنەوە 
تێبگەن.  بدات  یارمەتیان  هەیە  ئەلجەزیرەیان 
تەلەفزیۆنیە  کەناڵە  هەموو  ئ��ەوەی  سەرباری 
پەیامی  فیلمانە  ئەو  بەپیشاندانی  عەرەبییەکان 
فیلمە  ب��ەو  ئەگەیەنن،  خ��ۆی��ان  »ک��ل��ت��وری« 
مێژوویانەی کە شانازییە ئیسالمی و عەرەبییەکان 
فیلمە  پیشاندانی  بە  یاخود  ئ��ەدات،  پیشان 
برەو  و  ئەکات  کەر  بینەران  کە  ئەمەریکییەکان 
بە داهاتی فرۆشی فیلمەکان ئەدات، ئەوەی کە 
هەیە تەنها هەنگاوێکی بچکۆلەیە بۆ چوونە سەر 

ڕێگای ڕاستەقینە.
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دڵرەقەکەم  ڕووە  هەڵگری  هەم  من  بەهەرحاڵ 
کاتێک  ه��ەرچ  ڕۆمانسییەکەش،  ڕووە  ه��ەم  و 
خۆی  دن��ی��ادا  بستێکی  ل��ەه��ەرچ  خ��ۆک��وژێ��ک 
بتەقێنێتەوە، لەویادا لەخۆم ئەپرسم کە خەڵکی 
پارچە هەالهەالبووەکانی ئەو کەسە کۆئەکەنەوە، 
ئیتر ژن بێت یان پیاو، ئەی ئەبێت دواتر چی لەو 
پارچانە بکەن. من پێموایە ئەمە تەواو شێتێتییە 
ئینسانێک بێت و بچێتە ناو سەدان ئینسانی ترەوە 
شتیش  سەیرترین  بەاڵم  بتەقێنێتەوە،  خۆی  و 
خۆکوژەکە  هەالهەالی  پارچەی  کە  ل��ەوەدای��ە 
ناناسرێتەوە.  قوربانییەکاندا  پارچەی  لەگەڵ 
جەستەکان پارچە پارچە ئەبن و خوێنی هەمووان 
تێکەڵ بەیەکتر ئەبێت. ئەمە چ کارێکی شێتانە 
خۆکوژەکان  سنووربەزێنی  پڕۆژەی  ترسناکە!  و 
لە کۆتایدا گەیشتنی خۆیانە بە قوربانییەکان لە 
جۆرە مەرگێکدا کە من بە »ماچی مەرگ« ناوی 

ئەبەم.
لەگەڵ  منیش  جوانە!  گوزارشتە  ئەم  ئەدۆنیس: 
بەو  ئەدات  ڕەوایی  تەنها  توندوتیژی  کە  تۆدام 
بە  دژ  بەرگریکردن  ئەوترێت  پێی  کە  شتەی 

داگیرکاری. 
نینار: بەهیچ شێوەیەک من مەبەستم الیانگری 

کردنی کەسی خۆکوژ نییە. 
ب��ەرگ��ری��دام کاتێک  ل��ەگ��ەڵ  ئ��ەدۆن��ی��س: م��ن 
پەالماربدرێیت، بەشێوەی هەڵکوتنەسەر بێت یان 
داگیرکردن بێت. من ئەزانم کە ئینسان پەنا بۆ 
ئەم جۆرە بەرگریکردنە نابات گەرهات و ئەوەی 
بە  من  نەبێت.  توندوتیژ  لەگەڵیدا  بەرامبەری 
بە  دژ  ڕیزپەڕییەش  ئەو  هەموو  لە  چاوپۆشین 
من  و  هات  گەر  توندوتیژییم.  هەموو شێوازێکی 
توانای قەناعەت پێکردنی بەرگریکەرانیشم نەبێت 

بە بیروڕاکانم، بە دانوسان و کارکردن لەگەڵیاندا، 
و  چەک  ڕێگەی  لە  ک��ارە  ئەو  هەرگیز  هێشتا 
بەندیخانە و زوڵم و ستەم و ڕاوەدونانەوە ناکەم. 
ئەو کاتەی کار ئەگات بەم ئاستە تاڕادەیەک من 

هەمان هەڵوێستی غاندیم ئەبێت. 
ئینسانێکی  غاندی  بێگومان!  وای��ە،  نینار: 
ئەندازە  بێ  ئەو  ژیانی  ناسینی  کاریگەربوو. 
یارمەتی منی دا. من بە بەهێزترین ئینسانی ناو 
چونکە  ئەگەم،  تێی  مرۆڤایەتی  مێژووی  هەموو 
ئەو پێیوایە ئینسان لە »شیرەوە« توانای چوون 

بەرەو توندوتیژی هەیە.
ب��ۆ خ��ۆم دژی هەموو  م��ن  وای���ە!  ئ��ەدۆن��ی��س: 
بنیاتنرابێت.  توندوتیژی  لەسەر  کە  پێکدادانێکم 
ئەیڵێیت  تۆ  کە  ئ��ەوەی  نایبوورم.  هەرگیزیش 
زۆر ڕاست و جوانە. لەکاتی داگیرکردندا ئینسان 
کە  ئەکات  شتانە  لەو  بەرگری  و  ئەدات  هەوڵ 
خۆشی ئەوێن، هەموو داگیرکردنێک جۆرێکە لە 
شەرەفی  لە  بەرگری  ئەبێت  ئینسان  شوورەیی. 

خۆی و خانەوەداکەی و ماڵەکەی بکات.
نینار: بەدەر لەوەی من ڕێزێکی زۆرم بۆ غاندی 
هەیە بەاڵم لەگەڵ پەالماردانی بنکەی سەربازیدام. 
کە  ئەگرم  سەربازانە  ئەو  حورمەتی  من  بۆیە 
سەربازێکی  هەڵدێن.  و  شەڕبکەن  نایانەوێت 
زۆری ئیسرائیلی هەن هەڵدێن. ئەمەش ئەوپەڕی 
توندوتیژ  سزای  ئ��ەوەی  سەرباری  ئازایەتییە. 
چاوەڕوانی ئەم سەربازانە ئەکات بەاڵم جورئەتیان 
هەیە و بە قسەی فەرمانی سەرۆکەکانیان ناکەن. 
سەربازانی ناوچە داگیرکراوەکان لەبەردەمی دوو 
هەڵبژاردندان هەڵهاتن یاخود ملدان. لەو کاتەشەوە 
کە گوێرایەڵ ئەبن و مل ئەدەن ئەبن بە ئامانجی 
ئەوانەی بەرامبەر، ئەمەش هەڵبژاردنی خۆیانە و 
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کارێکە خۆیان بەسەر خۆیانی دێنن. 
کاری  گرنگترین  وای��ە  مانای  ئەمە  ئەدۆنیس: 
لێدانی  بۆ  خۆتەرخانکردنە  بەرگریی  بزوتنەوەی 

شوێنە سەربازییەکان.
نینار: بەڵی وایە، سەربازەکان یان سیاسییەکان. 
لە ڕاستیدا ئەگەر بتەوێت لە واڵتێک بدەیت نابێت 
خۆت بە پەالماردانی پاس و قوتابخانە و شوێنە 
ئەبێت  بەڵکە  سەرقاڵبکەیت،  دینییەکانەوە 

بانکەکان و پردەکان بتەقێنیتەوە.
بۆ  خۆتەرخانبکرێت  ئەبێت  کەوایە  ئەدۆنیس: 
پێ  پشتی  سەربازەکان  ژێرخانەی  ئەو  لێدانی 

ئەبەستن.
نینار: با بگەڕێینەوە بۆ سەر دین و باس لەو 
ڕوانگە جوان و دڵخۆشە بکەین کە تیایەتی، من 
لە  زیاد  کە  کەسایەتیانەی  لەو  یەکێک  بۆخۆم 
خواییەکاندا  تاک  دینە  مێژووی  لەناو  پێویست 
ئەسیسە،  فرانسیسکۆس  ڕاکێشاوم  سەرنجی 
چونکە ئەو بێ ئەندازە جیاوازبووە و پەیوەندییەکی 
زۆریشی لەگەڵ ئاژەاڵندا هەبووە. کەسێکی تریش 
سیمۆنی  هەیە،  بەدەری  ڕادە  لە  سیحرێکی  کە 
پیرۆزە، خاوەن کۆڵەکەی پیرۆز. ئەم پیاوە بۆ 
ماوەی بیست ساڵ لە سەر کۆڵەکەیەکی بیست 
مەتری ژیاوە! من چوومەتە حەڵەب و لەسەر الی 
سیمۆن  دانیشتووم.  کۆڵەکەیە  ئەم  خ��وارەوەی 
چ  ئەمە  ئەبێت  بووە!  ناوازە  و  شێت  کەسێکی 
بۆ  بکات  سیمۆن  لە  وا  بێت  بیرکردنەوەیەک 
ماوەی بیست ساڵ لەسەر کۆڵەکەیەک دابنیشێت! 
لە  هونەرمەندانەیە  کردەیەکی  ئەمە  ڕاستیدا  لە 
بۆ  سیمبولێکە  مۆدێرنەوە.  هونەری  دیدگای 

کردنی  ژیان  و  ئەو  چەقینی  پیاوبوون،  مەزنی 
لەسەر کۆڵەکەیەک بۆ ماوەی بیست ساڵ. بەاڵم 
ئەم جوڵە ئیرۆتیکی و دڵەڕاوکێیە هێندەی ڕووی 
تۆ  ئینسانەکانە.  لە  ڕووی  هێندەش  خودایە  لە 
نەبووە  نموونە  لە  کەسایەتییە  بەم  سەبارەت 
ئەڵێی چی؟ ئایە لەم جۆرە شێتییە بێ هاوتایە 

لەناو کەسە پیرۆزەکانی ئیسالمیشدا هەبووە؟
سیمۆنی  ئەکەیت  ڕاست  تۆ  بەڵێ،  ئەدۆنیس: 
و  سەرسوڕهێنەر  کەسە  ل��ە  یەکێکە  پ��ی��رۆز 
چاوی  بەهەمان  منیش  بەهێزەکان،  کەسایەتییە 
تۆوە سەیری ئەکەم. لەم جۆرە کەسایەتیانە لە 
ئیسالمیشدا بوونیان هەبووە، ئەگەرچی هیچ کام 
لەوانە بۆ ماوەی بیست ساڵ لەسەر کۆڵەکەیەک 
دانەنیشتووە. بۆ نموونە ئێمە حەالجمان هەیە، 
ئەلعەدەویەمان  رابیعەی  وەک  تایبەتی  کەسێکی 
چۆن  شاعیرێک  وەک  دووهەمیان  ئەمەی  هەیە، 
ئەنووسێت و قسەی  بۆ خۆشەویستەکەی  شیعر 
لەگەڵدا ئەویش ئاوا شیعری بۆ خودا نووسیوە! 

باسیان  تۆ  کە  کەسایەتییەی  دوو  ئەم  نینار: 
ب����وون. م��ن ش��ەی��دای  ئ��ەک��ەی��ت زۆر ع��اش��ق 
هەردووکیانم. هەریەک لەوانە بۆ خۆیان داهێنەر 
گەیشتوون  دنیا  لە  خۆیان  شێوازی  بە  و  بوون 
وەک لەو هەستە ڕۆحییەی کە لە شیعرەکانیاندا 

پیشانیانداوە. 

سەرچاوە:
Samtal med min far, Adonis
Ninar Esber
Alhambra 2007
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گفتوگۆ لەگەڵ
هارۆكی مۆراكامی 

سازدانی: لۆرا میلەر
بۆ فارسی: فرشید عەتایی

لە فارسییەوە: جەبار سابیر

باڵندەی  )پانۆرامای  رۆمانی  نووسینی  بیرۆكەی   -
قوڕمیشی( لە كوێ هات بە زەینتدا؟

لە زەینمدا زۆر  بیرۆكەكە  نووسین كرد  بە  * كاتێك دەستم 
بچووك بوو، تەنها وێنەیەك بوو و لە ڕاستیدا ئەسڵەن بیرۆكە 
نەبوو. كابرایەكی سی ساڵە خەریكە لە چێشتخانەدا مەعكەرۆنی 
دروست دەكات و تەلەفۆن زەنگ لێدەدات. بەم سادەییە. بەاڵم 

هەستێك بە منی دەوت كە لەو شوێنەدا شتێک ڕوودەدات.
ڕۆمانەكە  ڕووداوی  لە  سەرت  خۆیشت  تۆ  ئایا   -
خەریكی  بڵێی  وەك  كە  جۆرێك  بە  دەسووڕمێت، 
چیرۆكی كەسێكی تر دەخوێنییەوە یا ئەمەی كە 
دیاریكراو چۆن  قۆناغێكی  دوای  ڕۆمان  دەزانی  خۆت 
من  نییە.  وا  هەرگیز  نا،   * دەكات؟  پەیدا  بەردەوامی 
لەزەت لە نووسین وەردەگرم. كاتێك دەگەمە بەشێكی تایبەت 
لە ڕۆمانەكە، نازانم قەرارە چ ڕووداوێك بقەومێ. ئەمەیش بۆ 
من وەك حاڵەتی مناڵێكە كە لە كاتی خوێندنەوەی ڕۆمانەكەدا 
بێت. زۆر هەیەجاناوییە كە نەزانی ڕووداوی دواتر لە ڕۆماندا 
چی دەبێت. من كاتێك خەریكم ڕۆمان دەنووسم حاڵەتێكی وام 

هەیە. سەرنجڕاكێشە.    
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بابەتگەلێك  باسی  ڕۆمانەدا  لەم  تۆ   -
دەكەیت كە بۆت تازەیە. كەسایەتییەك لە 
ڕۆمانەكەدا هەیە کە باس لە ئەزمونێکی 
جیهانی  جەنگی  ترسناکی  ڕاستەقینەی 
دووهەم دەکات. بۆچی بڕیارتدا بەدوای ئەم 

بابەتەدا بچی؟
* هەوڵمدا لە بارەی جەنگەوە بنووسم بەاڵم ئاسان 
تەكنیكێكی  خۆی  بۆ  نووسەرێك  هەر  بۆم.  نەبوو 
هەیە، واتا )توانا( یا )ناتوانایی( ئەو لە وەسفكردنی 
بارەی  لە  من  مێژوودا.  یا  جەنگ  وەك  شتێكی 
بەاڵم  بنووسم،  ناتوانم  باش  بابەتگەلێكەوە  وەها 
هەوڵی خۆم دەدەم، چونكە هەستەكەم نووسین لە 
بارەی بابەتی واوە پێویستە. هەندێک چەکمەجەی 
ناو ئەم چەكمەجانەدا  لە  زەینیم هەیە، دنیایەکە. 
یا چاوانەدا سەدان مادەی خامم هەیە. ئەوەی کە 
ئەگرم.  هەڵی  چاوانەدا  ئەم  لەناو  بێت  مەبەستم 
جەنگ بۆ من چەكمەجەیەكی گەورەیە، زۆر گەورە. 

ئەم  رۆژێ��ك  دواج��ار  كە  دەك��رد  هەستم  هەمیشە 
چەكمەجە یا چاوە دەكەمەوە، شتێكی لێدەردەهێنم 
و لە بارەیەوە دەنووسم. نازانم بۆ. ڕەنگە بەهۆی 
ئەمەوە بێت كە ئەمە چیرۆكی باوكمە. باوكم سەر بە 
نەوەیەكە كە لە جەنگی سااڵنی )١٩٤٠( بەشداری 
بۆ  چیرۆكگەلێكی  باوكم  بووم  مناڵ  كە  ك��ردووە. 
زۆر  چیرۆكانە  ئەم  ژمارەی  هەڵبەتە  دەگێڕامەوە، 
نەبوون، بەاڵم بۆ من زۆر پڕ مانا بوون. دەمویست 
بزانم دواتر چییان بەسەر دێت، مەبەستم نەوەكەی 
یادەوەرییەكەی  میراتێکە،  جۆرە  ئەمە  باوكمە. 
دەڵێم. بەاڵم شتانێك كە لەم ڕۆمانەدا نووسیومە، 
دروستكراوی خۆمە، هەر هەمووی لە هەوەڵەوە تا 

ئاخری خەیاڵی خۆمە.       
- ئایا بۆ نووسینی ئەم ڕۆمانە بەدواداچوونت 

زۆر كرد؟
كاتی  زۆرنا.  بەاڵم  كرد  بەدواداچوونم  هەڵبەتە   *
نووسینی ئەم ڕۆمانە من لە پرینستن بووم، لەوێ 

هارۆكی مۆراكامی 
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بۆ  ڕۆژان��ە  ئەو  من  هەیە.  گ��ەورە  کتێبخانەیەكی 
ئەنجامدانی هەر كارێك بە هێندەی پێویست كاتی 
دەچوومە  ڕۆژێك  هەموو  هەربۆیە  هەبوو.  ئازادم 
كتێبخانەكە و كتێبم دەخوێندەوە و زیاتریش كتێبی 
لە  هەیە  باش  كتێبی  كتێبخانەیەدا  لەو  مێژوویی. 
و  مەنگۆلستان  سنووری  سەر  ڕووداوەكانی  بارەی 
دەستم  لەوێ  كە  زانیارییەك  زۆرینەی  مەنچوری. 
ئەو  خوێندنەوەی  لە  من  بوو.  تازە  من  بۆ  كەوت 
هەموو گەمژەیی و بێڕەحمی و خوێنڕێژیە دەساكام. 
دوای ئەوەی نووسینی ڕۆمانەكەم تەواو كرد چووم 
سەیرە،  كارێكی  ئەمەیش  باشە  مەنگۆلستان،  بۆ 
چونكە زۆرینەی نووسەران بەر لە نووسینی كتێب 
بۆ بەدواداچوون دەچن بۆ جێگایەك، بەاڵم من بە 
دارایی  گرنگترین  خەیاڵ  كرد.  كارم  پێچەوانەوە 
منە، هەربۆیە بەر لە نووسینی ڕۆمانەكە نەچووم بۆ 

ئەوێ تا خەیاڵەكەم لە بار نەچێت.      
پێشتر  ڕۆمانەكانی  بە  ب��ەراورد  ڕۆمانەت  ئەم   -
خوێنەرانی  دیدی  لە  بەرچاو.  دێتە  تر(  )ژاپۆنی 
زۆرینەی  لە  هەندێك  كەسایەتی  خۆرئاواییەوە 

ڕۆمانەكانی تۆ خۆرئاوایی دێنە بەرچاو. 
* بە ڕاستی؟

- بەڵێ. ڕەنگە بە هۆی ئەوەوە بێت كە ڕۆمانەكانی 
تۆ زۆر ئارەزووی فەرهەنگی خۆرئاوایی بكەن. مرۆڤ 
هەستناكات  دەخوێنێتەوە  تۆ  ڕۆمانەكانی  گاڤێك 
هەڵبەتە  بەاڵم  دەقەومێن،  ژاپۆن  لە  ڕووداوەكانی 
باوەڕی  بە  خۆرئاواییە.  خوێنەرێكی  هەستی  ئەمە 
چڕكراوەتەوە.  ژاپۆن  لەسەر  ڕۆمانە  ئەم  تەواوەوە 

بۆچی بڕیاری ئەنجامدانی ئەم كارەت دا. 
لە  ئەو حەلە  من  كە  ئەوەیە  دەلیلەكەی  باشە   *
ئەمریكا دەژیام! من لە ساڵی )١٩٩١تا ١٩٩5( لە 
ئەمریكا دەژیام و هەر لەو حەلەشدا بوو كە خەریكی 
بوو  هۆیەشەوە  بەم  بووم.  ڕۆمانە  ئەم  نووسینی 

نیگایەكی تایبەتم بۆ واڵتەكەم و خەڵكەكەی هەبوو. 
لە ژاپۆن ڕۆمانم دەنووسی، دەمویست  من كاتێك 
دەر،  چوومە  خۆم  واڵتی  لە  كاتێكیش  هەڵبێم. 
وەك  من  چییە؟  من  ناسنامەی  خۆمدەپرسی:  لە 
نووسەرێك چ ناسنامەیەكم هەیە؟ بە زمانی ژاپۆنی 
نووسەرێكی  من  واتا  ئەمەیش  و  دەنووسم  ڕۆمان 
ژاپۆنیم، بەاڵم ناسنامەم چییە؟ کاتێک لە ئەمریكا 

بووم، هەمیشە بیرم لەم بابەتە دەكردەوە.
بە بۆچوونم ئەمە یەكێك لەو دەلیالنە بوو كە من 
ئێمەی  نووسی.  )جەنگ(ەوە  بارەی  لە  ڕۆمانێكم 
ژاپۆنی لە ڕوویەكەوە خۆمان ونكردبوو. ئێمە دوای 
دەوڵەمەند  خەریكبوو  كرد.  كارمان  توند  جەنگ 
دەبووین. گەیشتینە قۆناغێكی تایبەت. بەاڵم دوای 
گەیشتن بەو قۆناغە لە خۆمان پرسی: خەریكە بۆ 
كوێ دەچین؟ چیدەكەین؟ ئەمەیش واتا هەستکردن 
من  كە  بڵێم  ئەمەیش  دەبێت  هەڵبەت  دۆڕان.  بە 
نووسین.  بۆ  دەلیلێكیشەوەم  دۆزینەوەی  دوای  بە 
ڕوونكردنەوەی ئاسان نییە، زۆر بۆم گرفتە.        

- كاتێك لە ژاپۆن دوور بوویت، ژاپۆنت چۆن 
دەهاتە بەرچاو؟

* )دوای بێدەنگییەكی توواڵنی( وتنی زۆر دژوارە.  
- دەتەوێ بە زمانی ژاپۆنی قسە بكەیت؟

ژاپۆنیش  بە  تەنانەت  ژاپ��ۆن��ی(  زمانی  )ب��ە   *
ڕوونكردنەوەی زۆر سەختە.

لە  لە دوورەوە و  بڵێی كە كاتێك  ئایا دەتەوێ   -
واڵتێكی ترەوە سەیری واڵتی خۆت دەكەیت، مانای 
ژاپۆنی بوون و ئەمەی كە ژاپۆنی بوون واتای چی، 
خۆیەوە  بە  زەینت  زیاتر  و  دەبێت  تۆختر  بۆت 
سەرقاڵ دەكات، ئەمەی كە مرۆڤ گاڤێك لە ژاپۆنە 
ناكاتەوە،  و لە ژاپۆن دەژی بیر لە وەها پرسێك 
بەاڵم دواتر كاتێك كتوپڕ خۆی لە واڵتێكی بێگانە 
دەدۆزێتەوە، ژاپۆنی بوون بۆی مانایەكی تر پەیدا 
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دەكات.  
پرسەكە،  لە  بەشێكە  ئەمە  بەڵێ،   *
ئەوەندە  پرسەكە  ڕاستی  بە  ب��ەاڵم... 
و  بارەیەوە  لە  كردن  قسە  كە  گەورەیە 
بچینە  دەكرێت  دژوارە.  من  بۆ  دەربڕینی 

سەر بابەتێكی تر؟ 
لەگەڵ  تۆ  چیرۆكەكانی  پاڵەوانی  بێگومان   -
تایبەتمەندی ژاپۆنییە ماندوونەناسەکاندا نایەتەوە، 
هەر بە قسەی خۆت ئەم ماندوونەناسیە زۆر سەخت 
بوو. لە ڕوانگەی تۆوە خاڵی سەرنجكێش لە بارەی 
كەسێتییەكانی وەك )تورو( لە رۆمانی )پانۆرامای 
ماڵەوە  لە  زۆر  و  بێكارە  كە  قوڕمیشی(  باڵندەی 

دەمێنێتەوە، چییە؟
* من لەو كاتەوەی خوێندنم تەواو كرد لەسەر پێی 
پەیوەست  بووم.  تەواو سەربەخۆ  و  وەستام  خۆم 
نەبووم بە هیچ كۆمپانیا و ڕێكخراوێكیشەوە. ژیان 
بڕیاردان  لێرە  ئاسانە.  ژاپ��ۆن  لە  شێوەیە  بەم 
لەسەر خۆ لەو ڕوانگەیەوە کە لە چ کۆمپانیا یان 
بایەخی  ژاپۆنیەکان  ئەم شتە الی  ڕێکخراوێکداین، 
کەسێکی  ب���ەردەوام  من  ڕوانگەیەوە  لەم  زۆرە. 
نامۆبووم. تا ڕادەیەك سەخت بوو، بەاڵم من ئەم 
بە  ژیانەم خۆشدەوێت. ئەم رۆژانە الوەكان  شێوە 
لە هیچ كۆمپانیایەك  ئەوان  واوەن.  ژیانێکی  دوای 
)میتسۆبیشی(  لەمەوبەر  س��اڵ  دە  نین.  دڵنیا 
لە  و  پتەو  و  مەحكەم  زۆر  تر  كۆمپانیاكانی  یا 
لەرزەنەهاتوو بوون، بەاڵم ئێستا ئیتر بەمجۆرە نین. 
هیچ  لە  ئەمڕۆكە  گەنجانی  ئێستادا.  لە  بەتایبەت 
ئەوان  بن،  ئازاد  دەیانەوێ  نین.  ئەرخایەن  شتێك 
قبوڵ  هەڵسووڕێنەرەكانیان  و  ئێستاكە  كۆمەڵگەی 
تەواو  زانكۆ  گەر  گەنجانەیش  ئەم  هەربۆیە  نییە. 
بكەن و بۆ كاركردن نەبنە ئەندامی هیچ كۆمپانیایەك، 
ناچارن نامۆ بوون هەڵبژێرن. ئەمانە لە ئێستادا لە 
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گروپێكی  بۆ  دەگۆڕێن  خەریكە  ئێمەدا  كۆمەڵگەی 
هەستەكانیان  بە  درك  زۆرب��اش  دەتوانم  گ��ەورە. 
بكەم. ئەوانە لە دەیەی بیست یا سی تەمەنیاندان 
و من لەگەڵ ئەوان مەودایەكی تەمەنی زۆرم هەیە، 
بەاڵم پێگەیەكم لە تۆڕی ئینتەرنێت هەیە و پێكەوە 
بۆ  زۆرم  ئیمەیلی  ئەوان  دەكەین.  گۆڕینەوە  نامە 
سەیرە،  زۆر  دەکەن.  كتێبەكانم  باسی  و  دەنێرن 
جیاوازی نێوان نەوەی من و نەوەی ئەوان زۆر زۆرە، 
ئەمەی  بەیەكتر دەكەین.  ئاسایی دركی  زۆر  بەاڵم 
كە دەتوانین زۆر ئاسایی پەیوەندی لەگەڵ یەكتری 
چێبكەین بۆ من زۆر سەرنجڕاكێشە. من هەستەكەم 
كۆمەڵگەكەمان لە حاڵی گۆڕاندایە. ئێمە خەریكین 
دەكەین.  قسە  كتێبەكانمەوە  پاڵەوانی  بارەی  لە 
یا  هاودڵی  پاڵەوانانەدا  ئەم  لەگەڵ  خوێنەرانی من 
هاودەردی دەكەن. ڕەنگە چیرۆکەکانی من بۆ ئەو 
باکی  بێ  یان  ئازادی  هەستی  جۆرێک  خوێنەرانە 

تیابێت.
- پاڵەوانەكانی تۆ تاڕادیەك وەك نووسەران 
دەژین چونكە كارێكی سەربەخۆیان هەیە. 

ئایا نووسەر بوون لە ژاپۆن سەختە؟
* سەخت نییە. من ڕێزپەڕم. تەنانەت نووسەرانیش 
لە ژاپۆن بۆ خۆیان یەكێتییەكیان چێكردووە، بەاڵم 
بەڵگەكانی  لە  یەكێك  ئەمەیش  نیم.  ئەندامی  من 
ئەمەیش مافی  ژاپۆنە.  لە  بەردەوامی من  هەاڵتنی 
خۆمە. من دەتوانم بۆ هەركوێ بمەوێ بڕۆم. لە ژاپۆن 
بەڕێخستووە،  ئەدەبیان  كۆمەڵگەیەكی  نووسەران 
من  گومانی  بە  یەكێتییەك.  ئەدەبی،  ئەڵقەیەكی 
نەوەد لە سەدی نووسەرانی ژاپۆن لە تۆكیۆ دەژین. 
بە  پێكبهێنن.  كۆمەڵگەیەك  كە  ئاساییە  باشە، 
ئاراوە  هاتۆتە  نەریتێک  و  داب  دۆزەدا  ئەم  دوای 
بێت  نووسەر  م��رۆڤ  ئەگەر  پێکەنینهێنەرە.  کە 
بڕوات،  هەر جێیەك  بۆ  بكات،  كارێك  هەر  ئازادە 



185

گفتوگۆ70

مەسەلەیە.  گرنگترین  منەوە  ڕوانگەی  لە  ئەمەیش 
باشە ئاسایی زۆرینەی ئەو نووسەرانە منیان خۆش 
ناوێت. من حەزم لە نوخبەگەرایی نییە. گاڤێكیش 
لە ژاپۆن دەڕۆم كەس دڵی بۆم تەنگ نابێت       

ئ��ای��ا ئ����ەوان ک��ێ��ش��ەی��ان ل��ەگ��ەڵ    -
نووسینەكانی تۆ هەیە؟

کە  لەبەرئەوەشە  گشتیم  کلتوری  عاشقی  من   *
حەزم  من  نایەت.  نوخبەگەرایی  لە  خۆشیم  وتم 
ریمۆند  كینگ،  ستیڤن  ترسناكەكانە،  فیلمە  لە 
چندلەر، چیرۆكە پۆلیسییەكان. هەڵبەتە لە بارەی 
سەرنجڕاکێش  مەسەلەی  نانووسم.  بابەتگەلێكەوە 
شتانە  ئەو  بونیاتی  لە  سوود  کە  ئەوەیە  من  الی 
وەرگرم نەک ناوەرۆکیان. ئەمە شێوازی منە. ستایلی 
منە. هەربۆیە هەر دوو ئەمجۆرە نووسەرانە كەیفیان 
كەیفیان  نوێش  ڕۆمانی  نووسەرانی  نایەت،  من  بە 
بە من نایەت. من بە جۆرێك لەو نێوانەدا قەرارم 
گرتووە و خەریكم كارێكی تازە پێشكەش دەكەم. 
بەم دەلیلەیش نەمدەتوانی تا سااڵنێك جێگای خۆم 
دەكەم  هەست  ئێستا  بەاڵم  بدۆزمەوە.  ژاپۆن  لە 
ڕوو دەدات.  كە خەریكە گۆڕانكاری سەرسووڕهێن 
لەم  دەبێت.  فراوانتر  من  قەڵەمڕەوەكەی  خەریكە 
ئەوانە  هەبووە.  وەفادارم  خوێنەری  ساڵەدا  پازدە 
كتێبەكانی من دەكڕن و هەواداری منن. نووسەران 

و ڕەخنەگران هەواداری من نین.     
وەك  دەبێت  فراوانتر  قەڵەمڕەوەكەم  كاتێك  من 
نووسەرێكی ژاپۆنی هەستی بەرپرسیارێتیش زیاتر 
خەریكە  ئێستا  كە  شتێكە  ئەمە  دەبێت.  زیاتر  و 
بۆ من ڕوودەدات و بەم بەڵگەیەشە كە دوو ساڵ 
لەمەوپێش گەڕامەوە ژاپۆن. ساڵی بەرێ ڕۆمانێكم 
نووسی لە بارەی هێرش بە گازی سارین بۆ میترۆی 
تۆكیۆ لە مانگی ئازاری ساڵی )١٩٩5(دا. من لەگەڵ 
شەست و سێ كەس لە قوربانیان كە لەو ڕۆژەدا 

ئەم  من  كرد.  قسەم  بوون  شەمەندەفەرەكەدا  لە 
كارەم كرد چونكە دەمویست لەگەڵ خەڵكی ئاسایی 
ژاپۆندا قسە بكەم. رۆژێك بوو پشوو نەبوو، رۆژی 
نیو  و  هەشت  كاتژمێر  بەیانییەكەی  شەممە  دوو 
بەرەو  پێشوو  ڕۆژانی  یا كەمتر. خەریكبوون وەك 
كە  دەزانی  مووبڕبوو،  میترۆكە  دەچ��وون.  تۆكیۆ 
بجووڵێ،  ناتوانێ  مرۆڤ  و  قەرەباڵغە  كاتژمێرێكی 
یەك  بەرەو  )شانەكانی  لێدێت،  بەمجۆرەی  مرۆڤ 
وێكدێنێتەوە(. خەڵکانی ماندونەناسن، ئەم ژاپۆنییە 
ژاراوی  گ��ازی  بە  بەڵگەك  هیچ  بێ  ئاساییانە، 
هێرشیان كرایە سەر. مەسخەرە بوو. تەنیا بە شوێن 
ئەمەوە بووم تێبگەم چییان بەسەر هاتووەو كێن!. 
كرد.  گفتوگۆم  ئەوانە  یەكەیەكەی  لەگەڵ  هەربۆیە 
ساڵێكی پێچوو، بەاڵم كاتێك لە ڕەوتی گفتوگۆكاندا 
تێگەیشتم ئەو خەڵكانە كێن كاری تێكردم. من ڕقم 
لەو خەڵكانەی كۆمپانیاكە بوو، لەو مووچە وەرگر 
و بازرگانانە. بەاڵم دوای ئەنجامدانی ئەو گفتوگۆیە 
بۆچی  نازانم  من  ڕاستییەكەی  سووتا.  بۆیان  دڵم 
ئەوان بە بێ بیرکردنەوە كار دەكەن. هەندێك لەوان 
لە خەو هەڵدەستن  نیوی سپێدە  و  پێنج  كاتژمێر 
تا بڕۆن بۆ ناوەندی شاری تۆكیۆ. بە میترۆ زیاتر 
بەمجۆرە  هەموویان  پێدەچێ،  كاتژمێری  دوو  لە 
تێكترنجاون)خۆی گرمۆڵە دەكات( تەنانەت ناتوانی 
ساڵ  چل  یا  سی  ب��ەاڵم  بخوێنیتەوە.  كتێبێك 
جێی  من  بۆ  ئەمەیش  دەك��ەن.  كارە  ئەم  دەبێت 
سەرسوڕمانە. كاتژمێر دەی شەو دەگەڕێنەوە ماڵێ 
و لەو كاتەیشدا مناڵەكانیان نووستوون، ئەوان تەنها 
ئەمەیش  ببینن.  مناڵەكانیان  دەتوانن  یەكشەممان 
بۆچی  پرسین  لێم  ناكەن.  گلەیی  بەاڵم  ترسناكە، 
وەاڵمیان  ناكەن،  گلەیی  بارودۆخەوە  ئەم  لەمەڕ 
دایەوە، بێ سوودە. ئەمە كارێكە كە هەموو خەڵكی 
دەیكەن، هەربۆیە دەلیلێك بۆ گلەیی کردن نییە.          
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- ئایا ئەوان ئیرەیی بە ژیانی تۆ دەبەن؟
جۆرە  بەم  خوویان  ئەوانە  نابەن.  ئیرەیی  نا،   *
دەژی��ن.  بەمجۆرە  سااڵنێكە  گ��رت��ووە.  ژی��ان��ەوە 
ڕێگەیەكی تریان نییە. هەڵبەتە لە نێوان خەڵكانی 
گروپ و خەڵكانی ئاسایی وێكچوونێك هەیە. كاتێك 
بە  زەحمەتە.  باسکردنی  دەپشكنی.  گفتوگۆكانم 
بۆ  گوێم  خەڵكەم.  ئەو  عاشقی  من  تر،  جۆرێکی 
حیكایەتی مناڵییان ڕادەدێرا. دەمپرسی لە مناڵیدا 
دواناوەندی  قۆناغی  لە  بوویت؟  مرۆڤێك  جۆرە  چ 
چۆن؟ كاتێكیش هاوسەرگیریت كرد چۆن مرۆڤێك 
بوویت؟ لەگەڵ چ جۆرە كچێك هاوسەرگیریت كرد؟ 
ژیانیان پڕە لە چیرۆك. هەر یەكێك لەم خەڵكانە 
و  هەیە  سەرنجڕاكێشیان  چیرۆكگەلی  خۆیان  بۆ 
كاتێك  ئێستا  بوو.  وروژێنەر  زۆر  من  بۆ  ئەمەیش 
سواری میترۆ دەبم و خەڵکانێکی بەو جۆرە ئەبینم، 
زۆر  لەگەڵیان  ئێستا  بەاڵم  نایانناسم،  هەرچەندە 
بۆ  خەڵكانە  ئەم  كە  بزانم  دەتوانم  ئاسوودەترم. 
من  بۆ  گفتوگۆیانە  ئەو  هەیە.  چیرۆكیان  خۆیان 

سوودمەند بوون. پێموایە خەریكم دەگۆڕێم.   

- کاردانەوەی ئەو کتێبە چۆن بوو؟ 
پێگەیشت.  خ��وێ��ن��ەران��ەوە  ل��ە  زۆرم  ن��ام��ەی   *
هەندێكیان  كاریگەرییەوە.  ژێر  كەوتبوونە  زۆر 
جۆرە  لەم  ڕۆمانێکی  بۆ  ب��ووب��وون.  دڵگەرمیش 
بوو.  سەیر  ک��اردان��ەوەک��ە  نییە  پۆلیسیش  کە 
خوێنەران وتیان دڵگەرم بوون. خەڵكی بە توندی 
ڕۆمانەیش  ئەم  و  كاردەكەن  زۆرەوە  ڕاستگۆیی  و 
بۆ ئەوان وروژێنەر بوو. ئەمەیش لەگەڵ دیدگاكانی 
توندی  بە  كە  ئەمەی  وێكنەدەهاتەوە،  پێشوومان 

كاركردن شتێكی باشە. 
- ئایا لەگەڵ ئەندامانی گروپی ئانۆمیش 

گفتوگۆت كرد؟

بەداخم  زۆر  ك��ارەم.  ئەم  سەرقاڵی  هەنووكە   *
ساڵن.  بیست  زۆربەیان  جاحێڵن،  ئ��ەوان  بۆیان. 
ئەوان  ئامانجگەرا.  زۆری��ش  و  مكوڕن  زۆر  ئ��ەوان 
بەهاكان  ڕژێمی  و  جیهان  لە  بیر  مكوڕی  بە  زۆر 
دایكبووم  لە   )١٩٤٩( ساڵی  لە  من  دەك��ەن��ەوە. 
چاالكییە  دەوران��ی  كە  دا   )١٩٦٠( سااڵنی  لە  و 
شۆڕشگێڕی و دژە سوونەتییەكان بوو خوێندكاری 
زانكۆ بووم. ئێمەیش ئامانجگەرابووین، باسی نەوەی 
خۆمان دەكەم. بەاڵم ئێستا ئیتر شوێنەوارێك لەو 
گەیشت.  بلوری(  )ئابووری  و  نییە  ئامانجگەراییە 
ئەو الوانەیش تا ڕادەیەك وەك تافی الویی ئێمەن، 
ئامانجگەرا و ناتوانن خۆیان بە بەشێك لە ڕژێمی 
هەر  و  نییە  قبوڵ  ئەوانی  كەس  بزانن.  بەهاكان 
لە  گروپە.  ئەو  شوێن  چوونەتە  هۆیەشەوە  بەم 
دیدارەكانیاندا دەیانوت پارە بۆ ئەوان هیچ مانایەكی 
نییە و بە دوای شتێكی بە نرخ ترەوەن، شتێكی 
نییە،  خراپ  فكرێكی  ئەمەیش  باشە  مەعنەوی. 
هەڵەیش نییە. بەاڵم كەس ناتوانێ شتێك بۆ ئەوان 
تیمی  ئەندامانی  خودی  لە  جگە  بكات،  پێشنیاز 
تا  نییە  پشكنین  بۆ  سیستەمێکیان  ئەوان  ئانۆم. 
بتوانن حوكم بدەن چی دروستە و چیش نادروست. 
بەوان.  نەداوە  حوكمدانەمان  سیستەمی  ئەم  ئێمە 
پێموایە ئێمەی نووسەران لەم بارەیەوە بەرپرسین. 
ئەگەر من چیرۆكێكی دروست بدەمە تۆ، ئەو چیرۆكە 
سیستەمێکی حوكمدان دەداتە تۆ و بە تۆ دەڵێت 
کە چی ڕاستە و چی ڕاست نییە. بە بۆچوونی من 
پێاڵوی  پێكردنی  لە  وەك  چیرۆكێك  خوێندنەوەی 
كەسێكی تر وایە. لە دنیادا یەك دنیا پێاڵو هەیە و 
گاڤێك مرۆڤ پێی تێدەخات لە دیدی ئەوانیترەوە 
سەیری دنیا دەكات. بەشەر لە ڕێگەی خوێندنەوەی 
ڕۆمانی باش و مكوڕەوە شتانێك لە بارەی جیهانەوە 
نەدایە  باشی  ڕۆمانێكی  كەس  بەاڵم  دەبێت.  فێر 
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ئەندامانی ئەو گروپە. كاتێك )ئاساهارا( - گوروی 
گروپی ئانۆم - چیرۆكی خۆی دا بەوان، ئەوان بە 
توندی كەوتنە ژێر هێزی چیرۆكی ئەوەوە. ئاساهارا 
ئەنجامێكی شەیتانی  خاوەنی هێزێكە كە هەڵبەتە 
هەیە، بەاڵم پرسی گرنگ ئەمەیە كە دەبوو )ئێمە( 

چیرۆكی باشمان بدایە بەوان.                
- لە ڕۆمانی )پانۆرامای باڵندەی قوڕمیشی(، 
)نۆبۆرۆ( ژنبراكەی تۆرۆ كەسایەتییەكی زۆر 
پسپۆڕێكی  وەك  هەیە،  سەرنجڕاكێشی 

دەچێتە  كە  گروپییەكان  ڕاگەیاندنە 
و  سیاسەت  بارەی  لە  تا  تەلەڤزیۆن 
بەاڵم  بكات،  قسەوباس  ئابوورییەوە 
نییە،  شتێك  هیچ  بە  ب��اوەڕی  ئەو 
قازانجی  بە  كە  دەڵێت  ئەوە  تەنها 
هۆی  ب��ووە  سەرچاوەیەك  چ  بێت. 

هاتنە کایەی ئەو؟   
بە  من  هەڵبەتە  تەلەڤزیۆن)پێدەكەنێ(.   *
شێوەیەكی گشتی سەیری تیڤی ناكەم، بەاڵم 
ئێوارێ  تا  بەیانییەوە  لە  ڕۆژێ��ك  تەنها  گەر 

سەیری تیڤی بكەیت دەتوانی وەها كەسێتییەك 
بەاڵم  بكات،  ئەو دەتوانێ قسە  بكەیت.  دروست 
زۆر ڕووكار و تەنك. لە ناخی خۆیدا هیچ شتێكی 

زۆرە،  گەلێك  خەڵكانە  لەم  ژاپۆن  لە  نییە. 
بە  ئەمریكایش  یەكگرتووەكانی  والیەتە  لە 
نەتەوەپەرستان  لە  زۆرێ��ك  شێوە.  هەمان 
وەك نۆبۆرۆ خەڵكانی ڕووكار و ناو بۆشن. 
هەستەكەم بوونی وەها خەڵكانێك تاڕادەیەك 
دەتوانین  هەڵەبەتە  خوڵقێنە.  مەترسی 
بەوانە پێبكەنین، بەاڵم لە ڕاستیدا بوونی 

ئەوانە مەترسی خوڵقێنە. 

لەو  شتی  و  فاشیەت  لە  ئایا   -

بابەتە نیگەرانی؟
بتوتبا  دەبوو  نییە،  گونجاو  وشەیەكی  فاشیزم   *
ئەوان  خ��وازی.  پێداچوونەوە  و  نەتەوەپەرستی 
لینگ(  )نان  كۆمەڵكوژی  ناوی  بە  شتێك  دەڵێن 
لە گۆڕێ نییە و پرسێك بە ناو )ژنانی ئاسایش( 
ژنانی  ئاسایش  ژنانی  لە  نییە)مەبەست  بوونی 
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سوپای  الی��ەن  لە  زۆر  بە  كە  كۆریاییە  و  چینی 
ژاپۆنەوە ناچاری كۆیلەیی دەكرێن(. ئەوان خەریكن 
ئەمەیش  و  دەکەنەوە  دروست  مێژوو  سەرلەنوێ 
بۆ  لەمەوپێش چووم  ترسناكە. چەند ساڵێك  زۆر 
ئەو  خەڵكی  كرد.  گوندێكم  سەردانی  و  مەنچوری 
گوندە پێیانوتم سەربازە ژاپۆنییەكان پەنجا شەست 
كەسێكیان لە دانیشتوانی ئێرە كۆمەڵكوژ كردووە. 
گۆڕە بە كۆمەڵەكانیان پیشاندام، هێشتایش هەیە. 
بە ڕاستی شۆك بوو و كەس ناتوانێت نكۆڵی لەم 
ڕاستییە بكات، بەاڵم ئەمە كارێكە ئەوان خەریكن 
پێشەوە  بەرەو  دەتوانین  ئێمە  دەدەن.  ئەنجامی 
بڕۆین بەاڵم دەبێت ڕابردووشمان لە بیر بێت، ئەمە 

جیاوازە.  
-  تۆ دەڵێی خەیاڵ لە كارەكانتدا زۆر گرنگە. هەندێك 
كات ڕۆمانەكانت زۆر واقعگەرایانە )ریالیستی( دەبن 

و هەندێك كاتیش زۆر... میتافیزیكی.
دەن��ووس��م.  سەیروسەمەرە  چیرۆكگەلی  من   *
نووسینەكانم  حەزئەكەم  ئەوەندە  بۆچی  نازانم 
زۆر  مرۆڤێكی  خ��ۆم  م��ن  س��ەی��روس��ەم��ەرەب��ن. 
واقعگەراییم. متمانەم بە هیچ شتێكی )چەرخی نوێ( 
نییە، تا بە دەستهێنانی كەرەسەو خەون و تاروت 
شتانە  بەمجۆرە  باوەڕم  هەرگیز  ئەستێرەناسی.  و 
نییە. كاتژمێر شەشی بەیانی لە خەو هەڵدەستم و 
كاتژمێر دەی شەو دەنووم. هەموو ڕۆژێك لەسەرخۆ 
ڕادەكەم و مەلە دەكەم و خۆراكی ساغڵەم دەخۆم. 
و  دەنووسم  دەنووسم سەیروسەمەرە  گاڤێك  بەاڵم 
دەبم،  مكوڕ  زیاتر  هەرچی  سەیرە.  زۆر  ئەمەیش 
لە  دەم��ەوێ  كاتێك  دەنووسم.  سەیروسەمەرەتر 
بنووسم،  جیهانەوە  و  كۆمەڵگە  واقعییەتی  بارەی 
نووسینەكەم سەیروسەمەرە دەبێت. زۆرێك لە من 
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دەپرسن بۆچی و منیش وەاڵمێكم نییە بیدەمەوە. 
و  شەست  ئەو  لەگەڵ  خەریكبووم  كاتێك  ب��ەاڵم 
مەسەلەیە  بەم  پەیم  دەكرد،  گفتوگۆم  كەسە  سێ 
برد، ئەوانە مرۆڤی زۆر بێغەل و غەش بوون، زۆر 
هەندێكات  بەاڵم  بوون.  ئاسایی  زۆریش  و  سادە 
ئەمەیش  و  بوو  سەیروسەمەرە  زۆر  چیرۆكەكانیان 

بۆ من سەرنجڕاكێش بوو. 
پاڵەوانی  ت���ۆرۆی  وەك  ق��ەت  خۆیشت  ئایا   -
ڕۆمانەكەت، لە ناو چاڵێكی وشكدا دانیشتووی؟       
* نا، بەاڵم هەمیشە چاڵ بەالمەوە سەرنجڕاكێش 
دەبینم،  چاڵێك  كە  جارێك  هەر  زۆری��ش.  ب��ووە، 
ناوەوەی  سەیری  و  دەوەستم  و  تەنیشتی  دەڕۆمە 

دەكەم. 
ڕۆژێك  دادەنێیت  ئ��ەوە  ئەگەری  ئایا   -

بكەویتە چاڵێكەوە؟ 

* نا، نا .
- دەترسی؟ 

كەسانێكم  نووسینی  م��ن  دەت��رس��م.  ب��ەڵ��ێ،   *
چیرۆكێكی  چاڵەوە.  كەوتبووە  كە  خوێندۆتەوە 
)ریمۆند كارڤور(م خوێندبۆوە لە بارەی مناڵێكەوە 
لەناویا  تەواو  رۆژێكی  و  چاڵێكەوە  كەوتبووە  كە 

بووە. چیرۆكێكی چاك بوو.   
- ئەو نووسەرێكی زۆر واقعگەرابوو.

من  بۆ  ناخودئاگا  بەاڵم  واقعگەرا.  زۆر  بەڵێ،   *
نووسەرێكی زۆر گرنگە. من زۆر كارەكانی )یۆنگ( 
و  من  نووسینەكانی  نێوان  لە  بەاڵم  ناخوێنمەوە، 
نووسینەكانی ئەودا وێكچوونی زۆر هەیە. )ناخودئاگا( 
ئەوە  نامەوێ  نەناسراوە.  سەرزەوییەكی  من  بۆ 
شیبكەمەوە، بەاڵم یۆنگ و دەروونناسەكان هەمیشە 
سەرقاڵی شیكردنەوەی خەون و تەرازووی بایەخی 
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هەر شتێكن. من نامەوێ كارێكی وا بكەم. ناخودئاگا 
دیدگایە  ئەم  ڕەنگە  ئاگایە.  ناخود  تەنیا  من  بۆ 
بەاڵم هەستەكەم دەتوانم  بێت،  ڕادەیەك سەیر  تا 
مەبەستمە.  کە  ئەوەی  بگەمە  سەیرە  دیدگا  بەم 
مەترسیدارە.  زۆر  كۆنترۆڵكردنی  ج��ار  هەندێ 
من  بیرە؟  لە  ئوتێلەت  ئەو  ڕوداوی  نموونە  بۆ 
دابەزینەكەیشی،  خۆشدەوێ،  ئەرفۆسم  چیرۆكی 
نووسراوە،  دۆزە  ئەم  بنەمای  لەسەر  چیرۆكە  ئەم 
مەترسییەوە  دەخاتە  مرۆڤ خۆی  مەرگ(  )دنیای 
ناوی. بە گومانی خۆم من نووسەرێكم  و دەچێتە 
خەریكم  واتا  بدەم.  ئەنجام  كارە  ئەم  دەتوانم  و 
خۆم دەخەمە مەترسییەوە. ئەرخایەنم كە دەتوانم 
دەروەستی بێم. بەاڵم كات دەبات. كاتێك دەستم 
بە نووسنی ڕۆمانەكە كرد هەموو ڕۆژێك دەمنووسی 
و دەمنووسی کە تاریکی دائەهات ئامادەبووم بچمە 
ناوی. هەڵبەتە بەرلەمەیش كاتی دەگرت، گەیشتن 
دەست  ئەمڕۆ  ناتوانێ  مرۆڤ  دەڵێم.  قۆناغە  بەو 
دنیایەوە،  ئەو  بچێتە  سبەی  و  بكات  نووسین  بە 
دەبێت هەموو ڕۆژێك تەحەمول بكەیت و زەحمەت 
بە  هەبێت.  چڕبوونەوەت  توانای  دەبێت  بكێشی. 
نووسەرە.  كاری  بەشی  گرنگترین  ئەمە  بۆچوونم 
بۆ ئەمە مەبەستە من هەموو ڕۆژێ مەشق دەكەم. 
توانای جەستەیی زۆر پێویستە. زۆرێك لە نوسەران 
بایەخ بە هێزی جەستەیی نادەن )پێدەكەنێ( زۆر 
دەخۆنەوە و جگەرەیش زۆر دەكێشن. هەڵبەت من 
هێزی جەستەیی  بۆ من  بەاڵم  لێناگرم،  ڕەخنەیان 
زۆر گرنگە. خەڵكی باوەڕ ناكەن كە من نووسەرم 
بە  دەكەم.  مەلە  و  ڕادەكەم  ڕۆژێ  هەموو  چونکە 

سەرسامیەوە دەپرسن: )ئەو نووسەرە؟!(
و  بارەی ئەم شتە ڕەش  ئایا گاڤێك لە   -
دووچاری  خۆیشت  دەنووسی  تاریكانەوە 

ترس دەبیت؟                 

* نا هەرگیز.
ئەو  كە  چرکەساتەدا  لەو  تەنانەت   -
دەرگ��ای  ل��ە  شەیتانییەی  ب��وون��ەوەرە 
ئوتێلەكەوە دەچێتە ژووری تا )تورو( بگرێت، 
بەزیندووی  سەربازە  ئەو  كە  كاتێك  یا 
وەها  نووسینی  لە  ئایا  دەك��ەن؟  كەوڵی 

دیمەنگەلێك بێتاقەت نابیت؟ 
دەبم.  ترس  تووشی  بەڵێ،  ڕوانگەیەوە  لەم   *
لەوێ  خۆیشم  دەن��ووس��ی  دیمەنەم  ئ��ەو  گاڤێك 
بووم. ئەو شوێنە بەڵەد بووم. دەتوانم هەست بەو 
تاریكییە بكەم. دەتوانم ئەو بۆنە سەیروسەمەرانە 
هەڵمژم. ئەگەر نەتوانی ئەم كارانە بكەیت نووسەر 
نیت. ئەگەر نووسەر بیت دەتوانیت لەژێر پێستتدا 
ئەو  خەریكبووم  گاڤێك  بكەیت.  ب��ەوە  هەست 
سەربازەكەم  كەوڵكردنی  بە  پەیوەست  دیمەنانەی 
بوو،  ترسناك  بۆم  زۆر  ب��ۆم....  زۆر  دەنووسی، 
منیش زۆر ترسابووم. ڕاستییەكەی نەمدەویست ئەو 
دیمەنانە بنووسم، بەاڵم نووسیم. لە نووسینی وەها 
دیمەنێك ڕازی نەبووم، بەاڵم بوونی وەها دیمەنێك 
لێی  ناتوانێ  مرۆڤ  بوو.  پێویست  چیرۆكەدا  لەو 
هەڵبێت. بەشێكە لە بەرپرسیارێتییەكانی مرۆڤ.  

نووسینی  لە  كاتێك  بەرچاو  وادێتە   -
شتێك دەترسی بڕیار دەدەیت دوای بكەوی.

* ناتوانیت لەوە هەڵبێیت، پەندێکی ژاپۆنی هەیە 
دەڵێت: )کە تۆ بەچکە پڵینگت بوێت دەبێت بچیتە 

النەی پڵینگەوە(

سەرچاوە:
http://tarjome.blogsky.
com/?PostId=21
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ئەمین مەعلوف
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چونكە  هەیە،  خۆی  تایبەتی  تاموچێژی  مەعلوف"دا  "ئەمین  لەگەڵ  گفتوگۆ 
بۆ زەمەنەكانی  لە میانەی ڕۆمانەكانی  و كتێبەكانییەوە، دەتگەڕێنێتەوە  ئەو 
ڕابردوو: )لیۆنی ئەفریقی، سەمەرقەند، باخچەكانی ڕووناكی، سەدەی یەكەم 
بەندەرەكانی  یان  خۆرهەاڵت  پەیژەكانی  تانیۆس،  بەردی  بیاتریس،  دوای 
ڕوانگەی  لە  خاچپەرستییەكان  جەنگە  باڵداسار،  گەشتەكەی  خۆرهەاڵت، 
 - سەرەتاكان  بكوژەكان،  شوناسە  دوورەوە،  لە  خۆشەویستی  عەرەبەوە، 
ژیاننامەی خێزانی، دایكە دریانا، تێكچونی جیهان( و چەندین ڕۆمان  و كتێبی 
دیكە كە تیشك دەخەنە سەر ئەم زەمەنەی ئێستامان. هەموو ئەو بەرهەمانەی 
بۆ زۆربەی زمانەكانی جیهان وەرگێڕدراون، ڕووداوی ڕۆمانەكانی لە خۆرهەاڵتی 

ناوەڕاست  و ئەفریقا  و لە چوارچێوەی دەریای سپی ناوەڕاستدا ڕودەدەن.
بەم دواییانە لە دێرینترین دەزگای زانستی فەرەنسی كە بریتییە لە ئەكادیمیای 
"ئاسیا  لەگەڵ  عەرەبە،  ئەم  تەنها  وەرگرت،  شەرەفی  پۆستێكی  فەرەنسی، 
جەبار"، ئەو پۆستە زانستییە كاریگەرەیان وەرگرتووە. ئەمین مەعلوف دوای 
پاسەوانی  بووەتە  ئەنجامبدا،  داهێنان  فەرەنسیدا  زمانی  لە  توانی  ئەوەی 
لە  بۆیە  نەبوەوە،  تیا  داهێنانەكانی  جێگای  ڕۆژنامەوانی  فەرەنسی.  زمانی 
دەزگای  دوایانە  بەم  كرد.  ڕۆماننوسین  خەیاڵی  لە  ڕووی  ڕاب��ردووە  میانەی 
)سوڵتان عەویس(ی ڕۆشنبیری، خەاڵتی داهێنانی ڕۆشنبیری  و زانستی خولی 
دوانزەهەمی پێبەخشی، بەمەش چووە لیستی ئەو داهێنەرانەی ئەم خەاڵتەیان 
وەرگرتووە. وەرگرتنی ئەم خەاڵتە بەرزە دەرفەتێكی گونجاو بوو بۆ سازدانی 

ئەم چاوپێكەوتنە.
-بەم دواییانە هەڵبژێردرایت بۆ ئەندامێتی ئەكادیمیای فەرەنسی، 
ئایا ئەوە لە بایەخدانی تۆ بۆ ڕۆمان كەمدەكاتەوە، ئەركەكانی تۆ 

لەم پۆستەدا چین؟

گفتوگۆ لەگەڵ ئەمین مەعلوف

سازدانی: شاكر نوری
و. لە عەرەبییەوە: هەورامان وریا قانع
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*لەو بڕوایەدانیم ئەم پۆستە تازەیە كاریگەری لەسەر 
نوسینی ڕۆمانەكانم هەبێت، ئەندامانی ئەم ئەكادیمیایە 
و  و سیاسییەكان   زاناكان   نوسەران  و  لە  بریتین  كە 
چاالكییەكانی  و  كار  لەسەر  بەردەوامن  تر،  ئەوانی 
دیكەیان  و تەنها بەشێك لە كاتی خۆیان بۆ ئەكادیمیا 
تەرخاندەكەن. بەاڵم ئەركی ئەم ئەكادیمیایە بریتییە 
و  فەرەنسی   زمانی  سەالمەتی  لە  پارێزگاریكردن  لە 
و  زم��ان   فەرهەنگی  نوسینەوەی  لە  بەشداریكردنە 

پشكنینی ئەو وشانەی بەكارناهێنرێن.
-ئایا بیرت لەوە كردۆتەوە بە زمانی عەرەبی 

بنوسیت؟
*جار بەجار هەندێ دەق دەنوسم، بەاڵم هیچ كتێبێكی 
دوور  وەلێ  نەنوسیوە،  عەرەبی  زمانی  بە  تەواوەتیم 
نییە لە ئایندەدا شتێكی وا بكەم. هەڵبژاردنی زمانی 
هەم  و  هەیە   شارستانی  ڕەهەندێكی  هەم  نوسین، 
بە  نوسین  زمانی  هەیە،  گوێچكە  لەسەر  ڕیتمێكیشی 

تەنها ئامرازێك نییە بۆ داهێنان.
زمانی  ب��ە  نوسینەكانت  -ه��ەرچ��ەن��دە 
فەرەنسییە، كەچی لەگەڵ ئەوەشدا تۆ زۆر 
بە توندی پەیوەستی بە جیهانی عەرەبییەوە، 

ئەوە چۆن لێكدەدەیتەوە؟
خوێنەرانی  هەوڵمداوە  نوسینەكانمدا،  هەموو  *لە 
عەرەبی  كەلتوری  ڕوناكەكانی  الیەنە  بە  جیهان، 

ئیسالمیمان ئاشنا بكەم. لەو پێناوەدا، وەك دەزانیت، 
هەندێ لە كتێب  و لە ڕۆمانەكانم بۆ ئەو الیەنە تەرخان 
ئەفریقی،  لیۆنی  سەمەرقەند،  نمونە  بۆ  ك��ردووە، 
كتێبانەم  ئەو  دیكە،  ئەوانی  و  باڵداسار   گەشتەكەی 
عەرەب   الیەنانەی  ئەو  لێكدانەوەی  بۆ  تەرخانكردووە 
و موسڵمانەكان داهێنانیان تێدا ئەنجامداوە. بێگومان 
بەشێكی  و  بنچینەییە   و  سەرەكی   الیەنێكی  ئ��ەوە 
خێزانەكەم  شوناسی  لە  و  شوناسم   لە  جیانەكراوەیە 
كە شەیدای نوسینی شیعر بوون، بەاڵم من ڕومكردە 

نوسینی ڕۆمان.
لە  ڕۆمانەكانت  دەن��گ��دان��ەوەی  -ئێمە 
لە  بەتایبەتی  دەزانین،  دیكەوە  زمانەكانی 
زمانی عەرەبیدا، بەاڵم بە پێی زانین  و ئاگاداری 
بۆ  ئینگلیزی  خوێنەری  دەنگدانەوەی  خۆت، 

ڕۆمانەكانت چۆن بووە؟
*جیاوازی هەیە لەنێوان خوێنەری عەرەبی  و فەرەنسی  
و ئیسپانی  و ئینگلیزیدا، چونكە خوێنەری ئینگلیزی 
لە شوێنی جیاواز جیاوازەوە دێت، لە هندستان یان 
دێت،  ئەمریكاوە  لە  یان  بەریتانیا  یاخود  ئوستورالیا 
ناتوانیت  و  دابنێت   بۆ  چوارچێوەیەكی  ناكرێ  بۆیە 
كاتە  ئەو  تەنها  مەگەر  دەدات،  چی  بە  بایەخ  بزانی 
نەبێت كە قواڵیی ناخی ئەو خوێنەرە تاقیبكەیتەوە. 
وەلێ هەموو ڕۆمانەكانم كراون بە ئینگلیزی، ئەمەش 

ئەمین مەعلوف
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مانای وایە خوێنەرێك هەیە چێژ لەوە وەردەگرێت كە 
دەینوسم.

ئەدەبی  پۆلێنكردنی  بە  سەبارەت  -بیروڕات 
فرانكفۆنی چییە؟

فرانكفۆنی،  ئەدەبی  گوزارشتی  ب��ڕوای��ەدام  *ل��ەو 
زاراوەیەكی ورد نییە، باشتر وایە بوترێت )ئەدەبێك كە 
بە زمانی فەرەنسی نوسراوە(. لەو بڕوایەدام زاراوەی 
ڕەهەندی   لە  زۆر  تێكەڵییەكی  فرانكفۆنی،  ئەدەبی 
ڕۆشنبیری یان سیاسی یاخود تەكنیكەكاندا، دروست 
دەكات. من حەز بەو تێكەڵوپێكەڵییە ناكەم، بۆیە پێم 
باشە  پێم  بەكارنەهێنرێت.  فرانكفۆنی  زاراوەی  باشە 

كاروباری ڕۆشنبیری دووربێت لە سیاسەتەوە.
-نوسەری ئیسپانی "ئەنتۆنیۆ گاال" ڕۆمانی )دەستنوسە 
سورەكە - المخطوط القرمزی( نوسیوە، ئەم ڕۆمانە 
باس لە دوا ڕۆژەكانی "عبدللە الصغیر" دەكات، ڕات 
مێژویی  ڕۆمانی  ئەویش  چونكە  بەرامبەری،  چییە 
بە  پشت  كە  دەنوسێ  ڕۆمانە  ئەو  یاخود  دەنوسێت 

مێژوو دەبەستێ، ئەگەر ئەم دەربڕینە ڕاست بێت.
جوانە،  ڕۆمانێكی  سورەكە(  )دەستنوسە  -ڕۆمانی 
دۆڕاوەوە  كەسی  تێڕوانینی  لە  نوسەر  بەتایبەتی 
ڕۆمانەكەی نوسیوە، ئەمە لەالیەك. لەالیەكی دیكەوە 
بە  سەر  واتە  براوەیە،  الیەنی  بە  سەر  نوسەر خۆی 
ئیسپانیایە. ئەمەش ڕەوایەتیەكی ئەدەبی و فیكری  و 
سیاسی دەبەخشێتە نوسەری ئیسپانی ئەنتۆنیۆ گاال.

دیكەت،  ڕۆمانەكانی  باڵداسار  و  -گەشتی 
هەڵتهێنجاوە  لوبنانەوە  واقیعی  لە  ئایا 

یاخود لە ئەفسانەكانی دیكەوە؟
*هەندێ الیەنی هەیە پەیوەندی بە لوبنانەوە هەیە و 
هەندێ الیەنی دیكەی هەیە پەیوەندی بە شارستانیەتە 
ئێستایان  جیهانی  كە  هەیە  دیكەوە  جۆرا وجۆرەكانی 
پێكهێناوە. من لە میانەی خەیاڵەوە ڕۆمان دەنوسم، 

خەیاڵیش سنوری نییە.
دەچیتە  ڕۆمانەوە  نوسینی  لە  چۆنی  -چۆن 
وەك  لێكۆڵینەوە،  یان  وتار  نوسینی  سەر 
ئەوەی لە هەردوو كتێبەكەتدا ئەنجامداوە: 
)شوناسە بكوژەكان(  و )تێكچونی جیهان(؟

لە  بریتییە  سەرەكییەكان،  ڕەگ��ەزە  لە  *یەكێك 
ڕوداوەكانی دەوروبەر، ئەم ڕوداوانە هانمدەدەن بیروڕای 
خۆم بنوسم، چ بەشێوەی لێكۆڵینەوە یان بە شێوەی 
دەرخستنی بیروڕا. من نامەوێت رۆمان وەك مینبەرێك 
چونكە  بەكاربێنم،  بیروڕاكانم  لە  گوزارشتكردن  بۆ 
هەڵخلیسكێیتە  هەیە  ئەوەی  مەترسی  هەمیشە  ئەوە 
باشترە  پێم  بۆیە  تەبشیرییەوە.  ڕۆمانی  نوسینی  ناو 
لە  نەك  بخەمەڕو  وتاردا  و  لێكۆڵینەوە   لە  بیروڕاكانم 
و  بنەما   بە  زیان  ئەوەیە  بۆ  ئەمەش  ڕۆمانەوە،  ڕێی 
بە  ببێت  ڕۆمان  نابێت  نەگەیەنم.  ڕۆمان  بەهاكانی 
دەمامك یان ببێت بە ئامێرێك بە دەستی نوسەرەوە. 

پێویستە ڕۆمان هەر بە )ڕۆمان( بمێنێتەوە.
ڕوداوی  یان  مێژویی  كەسێتییەكی  -ئایا 
مێژویی هەیە تا ئێستا لەسەرت نەنوسیون؟
بیرۆكەیەی بە خەیاڵمدا  لەو پێنج سەد  *بەڵێ، من 
دێت، تەنها یەك بیرۆكەیان جێبەجێ دەكەم. ئاشكرایە 
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پرۆژەی نوسینی هەر كتێبێكم، كاتێكی هێجگار زۆرم 
دەخایەنێت.  ساڵ  بۆ سێ  ساڵەوە  دوو  لە  لێدەبات، 
مرۆڤیش  ژیانی  و  گرنگە   زۆر  تابڵێی  كات  ڕەگ��ەزی 
سنوردارە، هەروەها توانای مرۆڤ بۆ كاركردن  و بۆ 
جێبەجێكردنیشی سنوردارە. با نمونەیەكت بۆ بێنمەوە، 
بیرم كردەوە ڕۆمانێك دەربارەی "ئیبن بەتوتە" بنوسم، 
پێویستی  ناوچەكەمان  واقعی  پاشگەزبومەوە.  بەاڵم 
بەوەیە ڕۆمانی زیاتری لەسەر بنوسرێت، تاكو تیشك 
ئەو  هەموو  بە  پێشكەوتنی  قۆناغەكانی  بخرێتە سەر 

ناكۆكی  و ملمالنێ  و ئاڵۆزیانەی لەخۆیدەگرێت.
لە  زیاد  نێوان  لە  ڕاگوزەری  نوسەرێكی  -تۆ 
سنوری دەوڵەتێك  و زمانێكدا دێیت  و دەچیت، 
تێڕوانینی تۆ بۆ دیالۆگی نێوان كەلتورەكان 

چییە؟ ئەی پەیوەندیت بە خۆرئاواوە چۆنە؟
نێوان  ئاڵوگۆڕی  كەلتورەكان  نێوان  *دیالۆگی 
ئاڵوگۆڕێكە  هەمو شتێ  پێش  بەاڵم  نییە،  گروپەكان 
بەهایەك  تەنها  بە  كەلتورەكان  تاكەكاندا.  لەنێوان 
كەسانەوە  ئەو  میانەی  لە  تەنها  كەلتورەكان  نین. 
بونیان هەیە كە نوێنەرایەتی دەكەن، ئەم كەسانەش 
یان  گەڕەكێك  یاخود  شارێك  یان  واڵتێك  هەر  لە 
جیاواز  كەسانی  بن،  كۆمپانیایەكدا  یا  قوتابخانەیەك 
هەر  ناخی  لەناو  ڕاستەقینەی  دیالۆگی  جیاوازن. 
خۆرئاوا  جیهانی  لەوبڕوایەدام  ڕودەدات.  تاكێكدا 
بەشێكی زۆر ڕاستگۆیی ئەخالقی خۆی لەدەستداوە، 
هەروەها بەشێكی زۆر لە ئیمانی خۆی بە بیروڕاكانی 
هونەرمەندان  و  نوسەران   لەسەر  لەدەستداوە.  خۆی 

نێوان  نزیككردنەوەی  لە  ڕۆڵێكی سەرەكی  پێویستە، 
شارستانیەتی عەرەبی  و خۆرئاوایدا ببینن. لە باشترین 
دەریای  هونەرمەندانی  لەنێوان  پێویستە  حاڵەتەكاندا 
سپی ناوەڕاستدا )سازانێك( هەبێت، تاكو بەشداربن 
تەنها  ئەمە  ب��ەاڵم  كێشەكاندا،  چارەسەركردنی  لە 
ئەوە  ئاشكرایە  چونكە  دەمێنێتەوە،  هیوایەك  وەك 
لەمڕۆدا ڕونادات، ئەگەرچی كەسانێكی زۆر هەن بەم 

ئاراستەیەدا ئیشدەكەن.
كە  چین  سەرەكییانە  -ئەوبەربەستە 
واڵتانی  نێوان  دیالۆگی كەلتوری  لێناگەڕێت 
ناوەڕاستدا  سپی  دەری��ای  كەناری  ه��ەردوو 

دەركەوێت؟
لەو ڕوانگەیەوە تەماشای ئەو جۆرە  *من حەزناكەم 
دەبێ  هەیە  بەربەست  كۆمەڵێ  كە  بكەم  پرسیارانە 
تێپانپەڕێنین. من پێم وایە جیهانی عەرەبی سەبارەت 
پێگەی  دواڕۆژی  و  و  مێژووەكەی   و  بە خودی خۆی  
لە جیهاندا  و پەیوەندی بە مۆدێرنە  و ئاین  و ئازادی 
پێویستی  تایبەتەوە،  ژیانی  و  مەدەنییەكان   مافە   و 
بە بیركردنەوەیەكی قووڵ هەیە. هەروەها خۆرئاواش 
لە  و  جیهانگیری   لەسەردەمی  بەوەیە  پێویستی 
بەكارهێنانی هێزدا لە پەیوەندی بەوانی دیكەوە، بیر 
لە ڕۆڵی خۆی بكاتەوە. لەو بڕوایەدام ئێمە لە هەردوو 
كەناری دەریای سپی ناوەڕاستدا، پێویستمان بەوەیە 
سەرلەنوێ  و بەشێوەیەكی ڕادیكااڵنە بیر لە چەمكی 

شوناس بكەینەوە.
جیهانی  لە  ئ��ەوەی  دەرب��ارەی  تۆ  -بیروڕای 
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ڕودەدات  عەرەبیدا 
ئەوەی  یان  چییە، 
پێیدەوترێ بەهاری 

عەرەبی؟
*ل��������ەم س���اڵ���دا 
جیهانی  ب��ارودۆخ��ی 
ع��ەرەب��ی گ����ۆڕا، دەك���رێ 
بوترێت ئەم ڕوداوانە چەندین 
و  ق��ووڵ   مانای  و  ڕەهەند  
هەموو  لەخۆدەگرن.  زۆر 
ئەوەی ڕودەدات پەیوەندی 
جیهانی  م���ێ���ژووی  ب���ە 
عەرەبییەوە هەیە. بەهاری 
قۆناغێك   كۆتایی  عەرەبی 
قۆناغێكی  س��ەرەت��ای  و 
ت��ازەی��ە. ل��ەو ب��ڕوای��ەدام 
پێویست بوو ئەوەی ڕویدا 
جووڵەیەی  ئەو  ڕوب��دات، 
ڕویدا دەبوایە هەر بهاتایە، 
چونكە بارودۆخەكە گەشتبووە 
تەحەمول  چیتر  ئاستێك 
ن��ەدەك��را. ئ��ەم��ە س��ەرەت��ای 
قۆناغێكی دووردرێژ  و سەختە 
كە هەڵچون  و داچونی زۆری 
ت��ێ��دای��ە، ب���ەاڵم ل��ەم ج��ۆرە 
وەرچەرخانانەدا ئەو هەڵچون  
س��روش��ت��ی��ی��ە  داچ���ون���ە  و 
شتە  هەموو  ئ��ەم  روب���دات. 
هێمنی   پ��ەڕی  ب��ەو  ناكرێت 
ڕوب��دات،  ڕێكوپێكییەوە  و 
نوسینی  ل��ە  ئ���ەوەی  وەك 
ئامادەكراودا  سیناریۆیەكی 
ڕودەدات. چونكە ئەوە شۆڕشێكی ڕاستەقینەیە. ئێمە 
ئەو  هەر  پێویستە  بۆیە  دەدۆزینەوە،  تازە  ڕێگایەكی 

ڕێچكەیە بگرینەبەر.
-ئایا تۆ وەك خۆت پێشبینی ڕودانی بەهاری 

ئەوروپا  لە  تۆ  پێیەی  بەو  دەكرد؟  عەرەبیت 
عەرەبی  بەهاری  بڕوایەدای  لەو  ئایا  دەژیت، 

كاریگەری لەسەر ئەوروپا هەبێت؟
*لە ڕاستیدا، من هیواداربوم بەهاری عەرەبی ڕوبدات، 
دەبوایە  هەر  ئەوە  نەدەكرد.  ڕودانیم  پێشبینی  بەاڵم 
ڕوبدات، دەبوایە جیهانی عەرەبی ڕاپەڕێت  و لەو خەوە 
قووڵەی بێتەدەرەوە كە تێیدا نوقم بووە. هەمو شتێك 
بە خێراییەكی گەورە ڕویدا. بۆ من شتێكی چاوەڕوان 
بوو.  خۆش  نەكراوێكی  چاوەڕوان  بەاڵم  بوو،  نەكراو 
لەو بڕوایەدام ئەوروپا لە ئێستادا دووچاری قەیرانێكی 
لە  ئەوروپا  قەیرانەی  ئەم  ب��ووەت��ەوە،  ڕاستەقینە 
ئەوروپاوە  یەكێتی  ڕێ��ڕەوی  قەیرانی  لە  جەوهەریدا 
بە  و  گەورەیە   قەیرانێكی  ئەوە  گرتووە.  سەرچاوەی 
شێوەیەكی ڕاستەوخۆ پەیوەندی بەوەوە نییە كە لە 
لەیەك  ڕوداوەكان  بەاڵم  ڕودەدات.  عەرەبیدا  جیهانی 

كاتدا ڕودەدەن.
هەیە  ڕوداوان���ەوە  بەو  پەیوەندی  ئەوروپا  قەیرانی 
و  ئەمریكا   یەكگرتوەكانی  واڵتە  سەرچاوەكەیان  كە 
هەڵكشانی ئابورییە تازەكانە لە هەر یەك لە هند  و چین  
و واڵتانی باشور. بۆیە قەیرانی ئەوروپا لە سیاقێكی 
و  جوگرافیا   وەك  خۆرئاوا  بەاڵم  ڕودەدات.  دیكەدا 
بەناویەكداچونی جیهانی خۆرئاوا  و جیهانی عەرەبی، 
من  بەناویەكدابچن.  قەیرانەكانیشیان  وادەكەن  ئەوا 
گۆڕانكارییەكانی  و  ئەوروپی   قەیرانی  هەستدەكەم  وا 
لەیەكترەوە  ت��ازەدا  قۆناغێكی  لە  عەرەبی،  جیهانی 

ئااڵون  و بەناویەكداچوون.
ڕووەوە  لەم  كتێب  چەنیدن  ئەوروپا  -لە 
وێنەیەكی  كتیبانە  ئەو  ئایا  باڵوكرانەوە، 
ئایا  دەخەنەڕوو؟  ڕوداوانە  ئەم  ڕاستەقینەی 
ڕوداوانە  ئەم  لەسەر  كتێبێك  نییە  نیازت 

بنوسیت؟
هەواڵەكاندا  گواستەوەی  خێرا   قۆناغی  لە  *ئێمە 
دەژین، لەبەر ئەم هۆكارەیە لەم بوارەدا كتێبێكی زۆر 
كتێبی  كتێبانە  ئەو  بێت  هەرچۆنێك  باڵوكراونەتەوە. 
كتێبانە  ئەو  جیاوازیشبن.  ئەگەرچی  سودمەندن، 
واقعیان  ناوجەرگەی  ڕوداوەكانی  وەسفی  تاڕادەیەك 
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ئایندەن.  دۆكیمێنتی  كتێبانە  ئەو  هەروەها  كردووە، 
و  هێمنی   لە  حەزم  واملێدەكات  خۆم  سروشتی  من 
چاودێریكردنە، من هەندێ لەوانەی كە دەنوسرێن، زۆر 
بیر  نییە.  پەلەشم  هیچ  و  لێیاندەڕوانم   بایەخەوە  بە 
لەوە دەكەمە شتێك بنوسم پەیوەندی بەو ڕوداوانەوە 
بێت كە لەم ساڵدا ڕویاندا، بەاڵم من لەو نوسەرانەم كە 
لە ڕوداوی گەرما وگەرم دوور دەكەونەوە، ڕەنگە دوای 
تێپەڕبونی چەندین ساڵ بەسەر ئەو ڕوداوانەدا، شتێك 
ڕۆمان  كتێبێكدا  لە  زەحمەتە  وەربگرم.  ڕوداوانە  لەو 
پێش  بنوسیت،  عەرەبی  بەهاری  بۆ  شیكردنەوە  یان 
پێكهاتەكانی  و  سیماكانی   عەرەبی  بەهاری  ئەوەی 
دەركەوێت  و ئێمە نازانین ئەمە كەی كۆتایی پێدێت 
یاخود لە ئایندەدا دەرئەنجامەكانی چۆن دەبێت  و بە 

چ شێوەیەك دەكەوێتەوە.
-ئایا لەو باوەڕەدای بەهاری عەرەبی كاریگەریی 

لەسەر داهێنانی ئەدەبی هەبێت؟
ڕوداوان��ە  جۆرە  لەم  ئیلهام  ئەدیبەكان  *پێویستە 
وەربگرن، من وا هەستدەكەم كاریگەری ئەم ڕوداوانە 
دوای  لەوانەیە  دەرناكەون،  داهاتودا  مانگی  چەند  لە 
پانزە ساڵ دەركەون. هەستدەكەم ئەم قۆناغە لەگەڵ 
قەیرانە ئەوروپییەكەدا، لە ئایندەدا دەبنە هۆی ڕودانی 
ڕێنیسانسێكی ئەدەبی  و كەلتوریی. ئەمە بەو مانایەیە 
ئەوەی ڕویدا، بریتییە لە دەرهاویشتەكانی شۆڕشێكی 

ڕاستەقینە لە جیهانی عەرەبیدا. 
جیهانیت  خەاڵتی  زۆر  ژمارەیەكی  -ت��ۆ 
وەرگرتووە، خەاڵتی )العویس( بۆ تۆ چ تام  و 

لەزەتێكی هەیە؟
*من ئەم خەاڵتە زۆر گرنگی دەزانم، چونكە خەاڵتێكی 
وەك  هاتووە.  عەرەبییەوە  لە جیهانی  و  ڕۆشنبیرییە  
پێداگری  من  دی��ارە،  ڕۆمانەكانمدا  و  كارەكانم   لە 
دەكەم،  جیهانە  دوو  ئەو  نێوان  پەیوەندی  لەسەر 
و  عەرەبی   جیهانی  لەنێوان  پردەكان  ه��ەوڵ��دەدەم 
خۆرهەاڵت   كەلتورەكانی  نێوان  لە  خۆرئاوا،  جیهانی 
گرنگە  زۆر  بكەم.  دروست  خۆرئاوادا  كەلتورەكانی  و 
جدییەتیان  و  ب��ەردەوام��ی   ڕۆشنبیرییەكان  دەزگ��ا 
-سوڵتان  دەزگ��ای  لە  حاڵەتەی  ئەو  وەك  هەبێت، 
العویس-ی ڕۆشنبیریدا هەیە. ئەمە زۆر گرنگە، نەك 

تەنها بۆ كەسەكان، بەڵكو بۆ پێگەی ڕۆشنبیریی 
لە واڵتەكانماندا.

ڕۆمانێكی  نوسینی  بەنیازی  -ئایا 
ت����ازەی����ت؟ ئ����ەی ل���ە ك��وێ 

باڵویدەكەیتەوە؟
یان  ئەیلول  مانگی  ل��ە  *ل��ەوان��ەی��ە 

ت��ش��ری��ن��ی ی��ەك��ەم��ی داه���ات���ودا 
باڵوببێتەوە، من خەریكم دواهەمین 
بۆ  ب���ەاڵم  دەك���ەم.  پاكنوسی 
دەزگای باڵوكردنەوە، ئەوا هیچ 
ڕوی��ن��ەداوە،  گۆڕانكارییەك 
نوسەرانەم  لەو  من  چونكە 
باڵوكردنەوەكان  دەزگ���ای 
ناگۆڕن یان لە دەزگایەكەوە 

دەزگایەكی  بۆ  ن��اڕۆن 
دی��ك��ە. پ��ەی��وەن��دی 
م������ن ل����ەگ����ەڵ 
ب��اڵوك��ەرەوەك��ەم 
ل����ە دەزگ�������ای 
ب��اڵوك��ردن��ەوەی 

باشە   )گراسییە( 
بەشوێن  ن��اگ��ەڕێ��م  و 

دەزگایەكی دیكەدا.
-ئایا دەكرێ بابەتەكەی 
ناونیشانەكەیمان  یان 

پێ بڵێیت؟
قسە  ح���ەزن���اك���ەم  *م����ن 
جارێ  بكەم  ڕۆمانێك  لەسەر 
ب��اڵون��ەب��وەت��ەوە، ت��ەن��ان��ەت 
ناونیشانەكەشی جارێ یەكالیی 

ن��ەب��ووەت��ەوە. ب��ەاڵم دەت��وان��م 
ڕوداوەكانی  كە  بڵێم  ئەوەندە  هەر 

ڕۆمانەكە لەم سی یان لەم سی وپێنج 
ڕۆمانێكی  ئەوە  ڕودەدان،  دوایدا  ساڵەی 

مێژوویی نییە یان پشتی بە مێژوو نەبەستووە.
الشرق  رۆژنامەی  ڕۆشنبیری،  الپ��ەڕەی  سەرچاوە: 

االوسط، یەكشەمە، ٦/5/٢٠١٢
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* پشیلەیەک لە بەرباراندا    ئێرنست همنگوای    و. لە عەرەبییەوە: دڵنیا عەبدواڵ

*خەونەکانی باوکم           غواڵم حسێن        و. لە فارسییەوە: مەزهەر ئیبراهیمی
* سێ دەقی شیعری                          و. لە ئینگلیزییەوە: شێرزاد حەسەن
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ئارنست همنگوای
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پشیلەیەك لەبەر باراندا

نوسینی: ئارنست همنگوای   
و. له  عه ره بییه وه  : دڵنیا عەبدوڵاڵ

هێشتا  دابەزین،  ئوتێلەدا  لەو  بەتەنها  ئەمریكی  دوو 
كەسیان لە میوانی  ئەو ئوتێلە  نەناسیبوو، بەنێو پلیكانە 
بەرزەكاندا ڕێگەیان گرتەبەر، بە ڕاڕەوێكدا تێپەڕین بەرەو 
ژوورەكەیان كە لە قاتی دووەم بوو،  به رامبه ر به  ده ریا و 
بەسەر باخچەیەكی گشتیدا ده یڕوانی كە لە ناوەڕاستیدا 
پەیكەرێكی یادگاری جەنگ دانرابوو، هەندێك دارخورمای 
تێدا نێژرابوو لەگەڵ چەند سەكۆیەك كە بەڕەنگی سەوز 

بۆیە كرابوو.
له   یه کێک  خۆشدا،  هەوایەكی  و  لەكەش  هەمیشە 
لەگەڵ  تابلۆكانی  و  شوێنە  ئەو  دێتە  نیگارکێشه کان 
خۆیدا دێنێت، هونەرمەندەكان عاشقی ئەو شێوازە بوون 
كە دارخورما بەرزەكانی پێ  ڕوا بوو، هەروەها شه یدای 
ڕەنگە بریقەدارەكانی ئوتێله کان بوون که  بەرامبەر بە 

باخچەكان و دەریا بوون.
چەند ئیتالیەك لە شوێنی دوورەوە هاتبوون، بەمەبەستی 
بینینی ئەو پەیكەرە برۆنزیەی كەشێوەكەی دەبریقایەوە 
لەمیانەی  بارانەكە  دەدا.  لێی  ب��اران  ئ��ەوەی  پ��اش 
دارخورماكانەوە دای دەكرد و جۆگەلەیەك ئاوی لێڵی 
لەنێو ئەو ڕاڕەوانەدا پێك هێنابوو كە چەو ڕێژ كرابوون، 
دەریاكە لەژێر ڕێژنەی باراندا بەهێڵێكی خوارو خێچ دوو 
لەت دەبوو، بەرەو كەنارەكە دەخلیسكا و دەدرایەوە، 
دەبوەوە،  بەرز  دی  شكاوی  درێژی  بەهێڵێكی  پاشان 

پاش ئەوەی بارانەكە زۆر دەبوو پاشەكشێی دەكرد.
جێهێشت،  پەیكەرەكەیان  گۆڕەپانی  عەربانەكان 
لەقاوەخانەی نێو گۆڕەپانەكەدا، یەكێك لە شاگرده کان 

لەدااڵنەكەدا وەستا بوو تەماشای دەرەوەی دەكرد، كە 
شوێنەكە چۆڵ بوو.

ژنی پیاوە ئەمەریكیەكە لەبەرم پەنجەرەكەیدا وەستابوو، 
ته ماشای ده ره وه ی ده کرد، له  خواره وه  و  الی ڕاستی 
لەژێر  دانیشتبوو،   پشیلەیەك  بێچووە  پەنجەرەكەوە 
مێزێكی سەوزی تەڕدا گرمۆڵە ببوو، دەلەرزی، هەوڵی 
دەدا دڵۆپە بارانەكانی بەر نەكەوێت لەكاتی بارینیاندا، 

ژنەكە وتی:
- من دەچمە خوارەوە ئەو بێچووە پشیلەیە دێنم 

مێردەكەی لەجێگەكەیەوە ناڕازی بوو، وتی :
- من دەچم

تەڕنەبێت  هەوڵدەدات  داماوە  دەیهێنم،  من  نەخێر،   -
لەژێر مێزەكەدا.

كەلەسەر  خوێندنەوە،  بە  كردەوە  دەستی  مێردەكەی 
داب���وەوە،  پاڵی  جێگەكەیەوە  ل��ەخ��وار  دووس��ەری��ن 

بەژنەكەی وت:
ئاگاداربە تەڕ نەبیت ...

ژنەكە هاتە خوارەوە بۆ قاتی یەكەم، خاوەن ئوتێلەكە 
پیاوێكی پیری درێژ بوو، وەستا و بەسەر ڕاوەشاندنێك 
ساڵوی لە ژنەكە كرد كاتێك كە بەالی نوسینگەكەیدا 
تێپەڕی، مێزەكەی لەسوچێكی دووری ژووری كارگێڕیدا 
بوو، ژنەكە شێوەی پیرەمێردەكەی بەدڵ بوو، وتی:  - 

ئێوارەت باش
- بەڵی، بەڵی خانم، چ كەش و هەوایەكی نالەبارە .

دووری  سوچێكی  لە  و  خۆیدا  لەشوێنەكەی  پیاوەكە 

کچیرۆ
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بەر ڕووناكیەكی كزدا مایەوە، لەوە دەچوو ژنەكە ئەو 
دڵسۆزی  و  كردن  قسە  شێوازی  بێت،  بەدڵ  پیاوەی 
سكااڵی  یەكێك  كە  كاتێك  بەدڵبوو  كارەكەیدا  لە 
ئاراستە دەكرد، سەنگینی و شێوازی پێشكەش كردنی 
ڕێز  هەروەها  بوو،  دڵ  بە  ئەو  بۆ  خزمەتگوزاریەكانی 

گرتنی لەپلەو پایە كارگێڕییه که یدا .
هەروەها پیرێتی و پتەوی ڕووخسار و دەستە زلەكانی 

بە دڵبوو، هەستی بە مەیلێكی زۆر كرد بەالیدا.
دەرەوەی  سەیری  و  ك��ردەوە  دەرگاكەی  چوو  ژنەكە 
پیاوێك  بوو،  توند  بارانەكە  ڕێژنەی  لەوكاتەدا  كرد، 
بەبەردەمیدا بە گۆڕەپانە چۆڵەكەدا بەرەو قاوەخانەكە 
پێدەچێت  ب��وو،  لەبەردا  بارانی  قاپوتێكی  تێپەڕی، 
پشیلەكە شوێنێكی بۆ خۆی لەالی ڕاستەوە دۆزیبێتەوە، 
لەوانەشە تۆزێك دوور كەوتبێتەوە بەرەو هەیوانەكە، لەو 
كاتەدا  كە ژنەكە لە دااڵنەكەدا وەستا بوو، چەترێك لە 
تەنیشتیەوە لەالیەن كارگوزاری ژوورەكانەوە  كرایەوە، 
وتی: نابێت تەڕبیت، بەزەردەخەنەوە بە ئیتالی قسەی 
ئوتێلەكە  بەڕێوبەری  له وانه یه   بێگومان  كرد،  لەگەڵدا 
ناردبووی، ژنەكە بە ڕاڕەوە چەو ڕێژەكەدا خێرا دەڕۆیشت 
هەڵ  بۆ  چەترەكەی  و  كەوتبوو  دوای  كارگوزاره که    و 
كردبوو، تا ئەو شوێنەی بەتەواوەتی لەژێر پەنجەرەكەیدا 
بوو، بینی مێزە سەوزەكە لە شوێنی خۆیدا دەبریقێتەوە 

كە باران شتبوویەوە، بەاڵم پشیلەكە لەوێدا نەمابوو.
لەناكاو تووشی نائومێدی بوو، كارگوزاره که  سەیری كرد 

و پرسیاری كرد:
خانم، هیچت لێ  ون بووە ؟

ژنە ئەمەریكیەكە وەاڵمی دایەوە:
پشیلەیەك لێره دا بوو .

-پشیلە ؟
- بەڵێ  پشیلە.

لەبەر  پشیلەیەك   _  ) پێكەنی  -پشیلە)كارگوزاره که  
باراندا.

-وتی: بەڵێ  لەژێر ئەو مێزەدابوو. ئۆی، من دەمەوێت، 
من پڕ بەدڵ ئەو بێچووە پشیلەیەم دەوێت .

بەزمانی  كاتێك  بوو،  گرژ  كارگوزاره که   ڕووخساری 
ئینگلیزی قسەی لەگەڵدا كرد، وتی:

- خانم  وەرە بابچینە ژوورەوە، تەڕدەبیت.
ژنە ئەمەریكیەكە وەاڵمی دایەوە:

- وابزانم.
لە  ژنەكە  گ��ەڕان��ەوە،  ڕێ��ژەك��ەدا  چ��ەو  ڕاڕەوە  بەنێو 
لە  كارگوزاره که   لەكاتێكدا  ژوورەوە،  هاتە  دەرگاكەوە 
ژنە  كە  هەر  دابخات،  چەترەكە  تا  دواك��ەوت  دەرەوە 
تێپەڕی،  ئوتێلەكەدا  نوسینگەی  بە  ئەمەریكیەكە 
بەڕێوبەرەكە لەپشت مێزەكەوە سەرێكی تری بۆ لەقاند،
ژنەكە دڵی زۆر تەنگ بوو، هەستێكی ناخۆشی پێدا هات، 
سەر لەقاندنی پیاوەكە لەو كاتەدا دڵ تەنگ تری كرد، 
بەاڵم هاوكات هەستی بە گرنگی و نرخە ڕاستەقینەكەی 
بە  ناكۆتا  ساتی  كردنێكی  هەست  لە  كە  كرد،  خۆی 
پلیكانەكاندا  بەسەر  دەچوو،  بااڵیی  و  بەرزی  و  بوون 
سەركەوت، كاتێك دەرگای ژوورەكەی كردەوە، جۆرجی 
مێردی هێشتا لەسەر جێگاكە ڕاكشا بوو و بەردەوام بوو 

لەخوێندنەوەدا.

ئارنست هەمنگوای
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- كتێبەكەی خستە الوە و پرسیاری لێكرد، پشیلەكەت 
هێنا؟

- ڕۆیشتبوو.
پیاوەكە چاوەكانی هەڵگڵۆفی تا لەخوێندنەوە پشویان 

پێبدات، پرسیاری كرد: سەیرە بۆ كوێ  چووبێت؟
ژنەكە لەسەر لێواری جێگاكە دانیشت و وتی :

ئەوەندە  بۆچی  نازانم  بێت،  بۆ من  زۆر حەزم دەكرد 
بوونی  ئاخۆ  دام��اوە،  پشیلە  ئەو  ویستنی  لە  سورم 
شتێكی  باراندا  لەبەر  نەگبەت  پشیلەیەكی  بێچووە 

دڵخۆشكەرە؟.
جۆرج دەستی كردەوە بە خوێندنەوە، ژنەكەش چووە 
بەردەم مێزی خۆڕازاندنەوەكە و دانیشت، بەئاوێنەیەكی 
لە  لەالتەنیشتەوە  دەك���رد،  خ��ۆی  سەیری  بچووك 
الیەكەوە  لە  لەپێشدا  دەڕوان���ی،  خۆی  ڕووخ��س��اری 
دەستیپێكرد، پاشان الكەی تری، پاشان سەیری پشتە 

سەر و ملی دەكرد.
درێژ  قژم  گەر  دەزان��ی  باشی  بەبیرۆكەیەكی  ئایا   -

بكەمەوە ؟
ئەم پرسیارەی كرد لەو كاتەدا كە دووبارە سەیری دەم 
و چاوی خۆی کرده وه ، جۆرج ئاوڕی دایەوە تەماشای 
ل��ەدواوە، كە قژی وەك كوڕ  دیمەنی ملی ئەوی كرد 

بڕیبوو
- من ئاوا حەزم لێیە.

كوڕ  لە  لەوەی  بووم  ماندوو  لێی،  بووم  ماندوو  وتی: 
دەچم .

جۆرج ڕاست بوەوە و باری خۆی لەجێگەكەیدا گۆڕی، 
دەستی  كە  لەوكاتەوە  نەكردبوەوە  ژنەكەی  سەیری 

بەدواندنی كردبوو، وتی:
- بەاڵم ئاوا جوان و نازدار دیاریت،..... نەفرەت

ژنەكە ئاوێنەكەی خستەوه  ناو چەكمەجەكەوە، هەستا 
دەكرد،  دووری  تەماشای  پەنجەرەكە،  كردە  ڕووی  و 
لەدەرەوەی ژوورەكەدا تاریكی باڵی كێشا بوو، وتی :

بیبەستم،  بەتوندی  ببمە دواوە و   - حەزدەكەم قژم 
بێتە  ناوشانم  تا  بكەم  لێدروست  گ��ەورەی  پرچێكی 
خاوەن  ببمە  حەزدەكەم  هەستمە،  ئەوە  خ��وارەوە، 

هەركە  دایبنێم،  باوەشمدا  لە  و  پشیلەیەك  بێچووە 
دەستم بە سەریدا هێنا، بمیاوێنێت.

جۆرج لەسەر جێگەكەیەوە بۆڵە بۆڵێكی لێهات:
- بەڵێ ....

- هەروەها حەز دەكەم له سه ر مێزێک و لە قاپە زیویە 
تایبه تیه کاندا و لەبەر تیشكی مۆمدا نان بخۆم، حەز 
به  هاتنی به هار ده که م، لەبەر بادا و لەبەردەم ئاوێنەدا 
قژم دابێنم، پشیلەیەك و هەندێك كراسی نوێم دەوێت.
 -ئۆی، بێدەنگ بە، شتێك بەرەو بیخوێنەرەوە......

ج���ۆرج ئ��ەم��ەی وت و دووب����ارە دەس��ت��ی ك���ردەوە 
پەنجەرەكەوە  لە  دووب��ارە  ژنەكەش  بەخوێندنەوە، 
ببوو،  تر  تاریك  دنیا  دەك��رد،  دەرەوەی  تەماشای 
دەباری.  درەختەكاندا  بەسەر  بەردەوامی  بە  بارانیش 

وتی:
دەمەوێت،  ئێستا  دەوێت،  پشیلەیەكم  بەهەرحاڵ   -  
ئەگەر نەتوانم بەخۆشی بژیم و قژێكی درێژم نەبێت، 

ئەوا دەتوانم  ببمە خاوەن  بێچووە پشیلەیەك.
تەواوەتی  بە  نەگرتبوو،  قسەكانی  لە  گوێی  جۆرج 

سەرقاڵی خوێندنەوەی كتێبەكەی بوو، 
ژنەكەی هەر چاودێری پەنجەرەكەی دەكرد و تەماشای 
داپۆشیبوو،  گۆڕەپانەكەی  كە  دەكرد  ڕووناكیەی  ئەو 
لەسەر  ج��ۆرج  دا.  دەرگ��ای  لە  كەسێك  لەكاتێكدا 

كتێبەكەیەوە سەیری كرد و وتی:
- وەرە ژوورەوە .

وەستا  دەرگاكەوە  لەالی  ڕاڕەوەك��ەدا  لە  كارەكەرەكە 
بوو، پشیلەیەكی بە دەستەوە بوو توكەكەی لە ڕەنگی 
قاوغی كیسەڵ ده چوو، پشیلەكە بەزۆر لەچنگی هەاڵت، 
دەچوو،  و  دەهات  ئەوەوە  ئاراستەی  پێچەوانەی  بە 

دەیویست بچێتە خوارەوە، كارەكەرەكە وتی:
بۆ  پشیلەیە  ئەو  لێكردم  داوای  بەڕێوبەر  ببورە...   -

خانمەكە بێنم .  

وەرگێڕانی بۆ عەرەبی:
زەعیم ئەلتائی

WWW.adebogy.maktoobblog.com :سەرچاوە
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دانیشتووە و  لە دیوەخانەکە  باوکم  ئەمڕۆ هەینییە. 
خۆیدا  دەور  بە  کاغەزی  باوەشێ  و  پەڕاوێک  چند 
تێچوو  بەڵگەی  بە  سەرتاقەکان  باڵوکردووەتەوە. 
پ��ەڕاوی  و  مووچەخۆران  مووچەی  ڕەشنووسی  و 
مەزرینگەی  ژمێریاری  باوکم  ئاخنراون.  جۆراوجۆر 
و  دێتەدەر  ژوورەکە  لە  بۆڵەبۆڵ  بە  دایکم  داراییە. 
الی  بۆ  ئاماژە  بە  و  دادەنیشێ  پلیکانەکان  لەسەر 

خۆیم بانگدەکا:
_ "کارەکانی ئەبینی؟ بڕوانە چ قوڕێکم چووەتەسەر، 
لەم  نەمرم  تا  چیبکەم؟  جومعەکانمان.  لە  ئەمەش 
ژینە ڕزگارم نابێ. ئەزانم هەتا نیوەشەو ئەم بەزمەیە: 
داک��ەوت؟  بوو  چی  ئەوە  قسەمەکەن،  مەجووڵێن، 
لەکوێیە؟...  هێواشتر قسەکەن، پەڕاوە گشتییەکەم 
لێنەناوە،  چێشتم  ن��ەداوە.  گسک  دیوەکانم  هێشتا 
وەرە،  ئەبێ،  شێت  خەریکە  بجووڵێینەوە،  ناتوانین 

وەرە و سەیری کە".
دەالقەکە.  بن  دەچینە  دزی��ەوە  بە  ه��ەردووک��م��ان 

پێخەفێک  لەسەر  ژوورەک��ەوە،  س��ەرووی  لە  باوکم، 
ڕژاندووەتە  دانامەکەی*  قژە  پانکردووەتەوە،  خۆی 
کەپوی،  سەر  هێناوەتە  چاویلکەکەی  ناوچەوانی، 
دووگمەی کراسەکەی کراوەیە و دەفەی سینگی قوت 

و ڕەقتر لە هەمیشە دیارە.
چەند پەڕاوی گەورەی کەڵەکەکردووە، الی ڕاست و 
هیچ  بەاڵم  کاغەز.  زلی  زل  بەستەی  لە  پڕە  چەپی 
ناکات، میدادێکی ناوەتە الی ددان و چاوی بڕیوەتە 

سووچی ژوورەکە. دایکم دیسانەوە دەست پێدەکا:
گیان  خوا  ژیان؟  بووە  ئەمە  ماڵ،  بووە  "ئەمە   _
مەرگم هەزار جار پێ خۆشترە! یەکێ نییە بەم پیاوە 
خۆت  ئەوەنە  بۆ  نییە،  دایرە  خۆ  ماڵە  ئەمە  بڵێ، 
کتک**  وەک  کە،  سەیری  کە،  سەیری  ئەکوژی؟ 
دەس  ئێستا  زەقکردۆتەوە،  کوڵەسووچە  لەو  چاوی 
لە مێشکیا  ئاهێنێ، چەن ژمارە  پێ ئەکا، هەڵمەت 

تێکەڵ بوونە، بۆی ڕیز ناکرێن
   دیتنی ئەم دیمەنانە بێزاری کردووم، بە زۆر دایکم 

خەونەکانی باوکم

نووسینی: غواڵم حسێن ساعێدی
و. لە فارسییەوە: مەزهەر ئیبراهیمی

کچیرۆ
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ئەکێشمە ئەمالوە و بە ئارامی پێی دەڵێم:
_ "باشە دەی دایە گیان، ئاوایە ئیدی، ئەبێ تاقەت 
بگری، زۆری نەماوە، دوو ساڵی دی خانەنشین ئەبێ 

و ئەم گێچەاڵنە دوایی دێ و ڕزگارمان ئەبێ."
وەڕەز  تەواو  دێ،  بۆڵەی  هەر  ناهێنێ،  واز  دایکم 
دەرگ��ای  و  س��ەردەک��ەوم  پلیکانەکان  لە  ب��ووم، 
باڵەخانەکە دەکەمەوە و لەسەر زەویەکە ڕادەکشێم. 
وڕ بووم، خەریکم لەسەر خۆم ئەچم. لەسەر دیواری 
هەڵواسراوە.  باوکم  گەنجێتی  وێنەی  دەمما  بەر 
و  گوپن  ڕادەیەک  تا  گۆنای  ڕێکوپێک،  سیمایەکی 
قژی داهێنراو. بە بیرمدا دێ، ئەمن بەم الوازییە و 
بگەمە  کاتێ  گرتووم،  بەرۆکی  تاقەتییەی  بێ  بەم 
تەمەنی باوکم چیم لێ دێ. شتێک لە خەیاڵمدا جێی 
باوکم گیانی تێ دێ، بیچمی  دەگۆڕدرێ، وێنەکەی 
تێکدەچێ و لۆچ دەوردەمی دەگرێ، قژی ئەشێوێ، 
شانەکانی  دەق��وپ��ێ،  گ��ۆن��ای  ئ��ەب��ێ،  گ��رژ  ڕووی 
یەکجاری  بە  و  دادەچ��ەق��ێ  دەم��ی  بەرزئەبنەوە، 

ناخۆش  دڵەخورپەیەکی  بە  هەست  دەڕشێتەوە. 
دەکەم، ئەمەوێ هەڵسم. بۆنی شێم دێتە بەر لووت 
و بە شوێنیدا دەنگی هاواری باوکم لە دیوەخانەوە. 

هەڵمەت دەستیپێکردووە.
بە پەلە خۆم دەگەێنمە دیوەخانەکە. باوکم تەنیایە. 

بە شێوەیەکی سەیر دەلەرزێ.
_ چیتە باوکە؟ چی بووە؟

_ ڕاست نییە، ڕاست دەرنایێ. فێڵێک لە کارایە.
_ چ فێڵێ باوکە؟

_ هەموو شتێ لەم پەڕاوانە جێی ئەگۆڕدرێ.
_ چی جێی ئەگۆڕدرێ؟

_ ژمارەکان ئیتر. شتێ تری تیایە؟
_ چۆن جێیان ئەگۆڕدرێ؟

_ گشتیان وەکوو مێروولە ڕێدەکەن. تێکەڵ ئەبن، 
سەر ئەخەنە سەرم.

_ شتی وا نابێ باوکە.
_ چۆن نابێ؟ بەم چاوانەی خۆم بینیم، چەن دانە 

غواڵمحسێن ساعێدی
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چوار و پێنج و نۆ ئازا شوێنەکەیان گۆڕی.
_ ئەمە گرنگ نییە بابە گیان...

و  ئەخۆیت  مفت  کە  تۆوە  بەالی  نییە؟  گرنگ   _
خوێڕی ئەگەڕێی گرنگ نییە ئەرێ.
_ ماندوویت باوکە، ئەگەر تۆزێ...

ئەگەر حسابەکە ڕاست دەرنەیێ  ماندووی چی؟   _
ئەڵێم؟  چی  تێئەگەی  هەر  ڕووئ��ەدا،  چی  ئەزانی 
چی  ئەزانی  هەبێ،  جیاوازی  تۆزقاڵێکیش  ئەگەر 

ئەبێ؟ ئەزانی جیاوازی یانی چی؟
_ جیاوازی جیاوازییە ئیتر.

_ نا سەرزل، واتایەکی تری جیاوازی دزییە. جیاوازی 
یانی دزی.

_ یانی کێ دزی کردووە؟
_ یانی من. باوکە بێشەرەف و بێنامووسەکەی تۆ.

_ خۆ تۆ پارەت لە بەردەستا نییە.
_ ئەی ئەمانە چییە ئەیاننووسم. ئەمانە پارە نین!

_ ئاخر خۆ ژمارەی پارەکان نادزرێن.
_ ئەی چی ئەدزرێت؟

_ پارەکە خۆی.
چووزانی.  تۆ  گەوجە،  چاوم  لەبەر  ونبە  الچۆ   _

خوالێخۆشبوو "دەفتەری"ت لەبیر نییە؟
_ با، لەبیرمە.

_ بۆچی خۆی کوشت؟
_ نازانم.

_ بەڵێ نازانی. لەبەر ئائەم جیاوازییە خۆی کوشت.
_ کارێکی باشی نەکردووە.

بکوژم  خۆم  منیش  ئەرێ.  ئێوە  ڕای  بە  ئەرێ،   _
هەر وا ئەڵێن.

_ باشە خۆکوشتنی بۆچییە؟
_ ل��ەب��ەر ن���اوزڕاوی���ەک���ەی ب��ەق��ورب��ان، ل��ەب��ەر 
ئاوڕووچوونەکەی. پێت وایە من لە چی ئەترسم؟ لە 
پۆلیس یان سەرۆکی دادگا، یان بەندیخانە؟ نا، من 

تەنیا لە ناوزڕاوی، لە ناوزڕاویەکەی ئەترسم.
_ ناوزڕاو نابی باوکە، خەڵکی تۆ ئەناسن، دڵنیابە!
_ ئێستا خۆ بوومە، ئێستا خۆ ناوم زڕاوە. باشە بۆ 
وای لێ هاتووە؟ بۆ هەموو شتەکان تێکەڵ بوونە؟ 
بۆ هیچی لە جێی خۆیدا نەماوە؟ ها؟ ئەتوانی وەاڵم 
بەیتەوە یان نا؟ ها؟ بۆ الڵ بوویتە؟ زمانت گیراوە؟ 

دە بڵێ دەی چەپەڵەی بێشەرەفە.
دەستی هەڵدەسووڕێنێ و لەپ بۆ یەکێک لە پەڕاوەکان 
دەکوتێ. منیش بە هەاڵتن خۆم دەربازدەکەم و بە 
ئەماڵێتە  بەهێز  مستێکی  قورس،  شتێکی  شوێنمدا 

دەرگاکە.
کاتژمێر دووی دوانیوەڕۆ، من و دایکم لە هێشخاندا 
نانەکەمان دەخۆین و دێینە دەرەوە. نانەکەی باوکم 
لەسەر تاقەکە ساردبووەتەوە ، نە من و نە دایکم 
باوکم  وەبیربێنینەوە.  نانخواردنی  کاتی  ناوێرین 
سەری بەرزئەکاتەوە و سەیرێکی من و دایکم دەکات.

_ چیتانە؟ بۆ وا تەماشام ئەکەن؟
ورەی من لە دایکم زۆرترە، بە شێنەیی دەڵێم:

_ هیچ نییە.
_ با، زۆر شت هەیە. ئێوە ئاگاتان نییە.

_ ڕەنگە وابێ باوکە.
_ ئەرێ، هەروایە، تۆ وەرە پێشێ.

ئەڕۆمە پێشەوە و لە تەنیشتیەوە دادەنیشم. پەڕاوە 
ئاوەاڵکەی پاڵ دەستی پڕە لە ئەستوونگەلی تەژی 

لە ژمارە. باوکم بە قامک ژمارەیەکم پیشان ئەدا.
_ ئەمە چەنێکە؟

_ نۆ!
_ بەاڵم تا خولەکێک لەمەوبەر هەفت بوو.

_ ئەمەیان چەنێکە؟
_ سێ.

خۆی  لەجێی  ژم��ارەی��ەک��ە  تەنیا  ئەمە  وای��ە،   _
نەجوواڵوە.
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_ ئەمەیان؟
_ هەفتە.

بەرلەوەی  ئەمە  هەر  بێشەرەف!  چەپەڵی  ئەک   _
پێتی نیشاندەم هەشت بوو.

_ چۆن وائەبێ؟
_ پێت وایە درۆت لەگەاڵ ئەکەم؟ هەشت بوو ئیتر.

_ ئاخر شتی وا چۆن ئەبێ؟ ها؟
پاشان  و  ڕادەمێنێ  ژوورەک��ە  قوژبنی  لە  نەختێ 

شاگەشکەدەبێ!
ببا  سەرمەقوالتێک  ئەگەر  هەشت  ڕوون��ە،  زۆر   _

ئەبێتە هەفت. وانییە؟
بە هێواشی وەاڵم ئەدەمەوە:

_ ئەرێ، بە تەقلەیەک ئەکرێ ببێتە هەفت.
_ تەقلە نا، سەرمەقوالت.

_ وایە.
_ بەاڵم هەفت هەرچی بکا نابێتە نۆ، ئەبێ؟

_ بۆ نابێ، ئەتوانی ڕاکشێ و وەک یەکی لێ بێ، 
پاشان سەری گێڕکاتەوە و لوولی کا و ببێتە نۆ.

لەجێی  و  دەک��ەوێ  کەلەکەم  بەر  مستەکۆڵەیەک 
خۆمدا هەڵدەبەزم.

_ تیتاڵی بە خۆت کە هەتیوەی کەرە. شتی وا قەت 
نابێ. بەاڵم هەر ئەبێ سەر لەم فێڵە دەربێنم. ئەرێ، 

نهێنیەکی تیایە. سیحرێک لە ئارادایە.
ڕوو لە دایکم دەکا و چاوە دەرپەڕیوەکانی لێ زەق 
دەکاتەوە. بە هێواشی چاویلکەکەی الئەبا و لە نێوان 

پەڕاوەکەی دادەنێ.
_ ئەرێ ژنەکە، ئەمە کاری تۆ نەبێ؟

_ ئەوە چێ ئەڵێی پیاوەکە؟ تەواو لێت شێواوە.
_ ئەرێ گیانی خۆت، هەست ئەکەم هەمووی لە بن 

سەری تۆدایە. چیت کردووە؟
_ واز بێنە، بچۆ سەر ئیشەکەت. گەرەکتە بە منی 

ساغ کەیتەوە؟ بۆ وا بکەم؟

_ بۆ ئەوەی ئیتر ئیشی دایرە نەهێنمەوە ماڵ.
_ تۆبە خوایە! ئیتر چی ماوە بیڵێی؟!

نێو  بە  و  دایکما  قژ  ئەکاتە  و  هەڵدەبەزێ  خێرا 
ژوورەکەدا دەیسووڕێنێ و ناوەناوە مستێکی توندی 

بە ناوشاندا دەسرەوێنێ.
ڕاستییەکەم  بیڵێی،  ئەبێ  ئەتتۆپێنم!  ئەتکوژم!   _

پێ بڵێ.
بە تووڕەییەوە خۆم هەڵدەدەمە نێوانیان. دایکم لە 
ژێر چەپۆکی باوکم دەردەهێنم. دایکم بەخوڕ ئەسرین 

دەڕژێنێ و دوعای شەڕ دەکا.
دایکم چارشێوەکەی هەڵدەگرێ و دەرگاکە ئەکاتەوە 
دایکم  دەک��ەوم.  دوای  بەپەلە  دەرەوە.  ئەڕواتە  و 
لە  خۆی  کە  باوکم  بە  و  دێتەوە  گریانەوە  دەم  بە 

دەالقەکەی حەوشەکەوە شۆڕکردووتەوە، ئەڵێ:
_ لە خوام گەرەکە خۆشی نەیەتە ڕێت. زۆر باش 
لەم تەمەنا و بەم پیرییەوە وەاڵمی چاکەت دامەوە. 
وائەزانی دیلت دەس کەوتووە؟ ئەچم بۆ ماڵی کاکم.

باوکم ئەنەڕێنێ:
کرد  خ��وای  ب��ڕۆ،  ئ��ەڕۆی  گۆڕستانێ  ه��ەر  بۆ   _
کاروباری  نێو  بباتە  دەس  هەرکەس  نەهاتیتەوە، 

دایرە، ئەبێ هەر وای لێ کەی.
کاتژمێرەکە دوانزە جار زەنگ لێدەدا. مەلی کاتژمێر 
قووقەی  دایدەخات.  و  ئەکاتەوە  دەمی  جار  دوانزە 
کەڵەشێری دراوسێکەمان تێکەڵ بە دەنگی کاتژمێر 
جگەرە  و  دانیشتووم  باڵەخانەکە  لە  من  ئەبێ. 
دەکێشم، لەپڕ دەرگاکە دەکرێتەوە و باوکم شپرز و 
پەشۆکاو دێتەژوورەوە. دەست ئەنێتە سەر سینگ و 

لە بەردەمما چۆک دائەدا.
_ "بەڕێزی پایەبەرز! تکایە دوایین قسەکانم ببیسن، 
من تەنیا مووچەخۆرێکی کڵۆڵم. بە درێژایی تەمەنم 
بە خۆبەخشییەوە بەرپرسیارێتی حیساب و کیتابی 
بیزانێ  خ��وا  ب��ووە.  ئەستۆدا  لە  دارای��ی��م  دای��رەی 
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ئەم  ئێستا  تا  نەکردووە.  تاوانێکم  هیچ  ئێستا  تا 
شوێنانە نەهاتووم. من بە شەرەفەوە ژیاوم و ئەژیم. 
ئەزانم  باش  کەچی  بەسەرهات.  ئاوام  چۆن  نازانم 
سزا  بێ  تاوانبارێ  هیچ  و  نابوورێ  کەس  لە  یاسا 
ناهێڵێتەوە، بەاڵم ئەمجارە تاوانی ئەو ژنە سەڵیتە 
و ئەو کوڕە ملهوڕەم بوو. من ترسم لە سزا نییە. 
مناڵەکانتان  خێری  ئەترسم.  ئابڕووی  بێ  لە  تەنیا 
بەرمدەن و مەهێڵن لە نێو خەڵکا نێوم بزڕێ. ناوم 
هەزاران  کڵۆڵم،  من  باڵومەکەنەوە،  ڕۆژنامەکاندا  لە 
چەرمەسەریم دیوە، بەاڵم هەرگیز بی ئابڕوو نەبوومە. 
ئابڕووم مەکەن. تکاتان لێ ئەکەم، تکاتان لێ  بێ 

ئەکەم..." 
هەڵیدەسێنمەوە.  بکات،  قاچما  بە  باوەش  ئەیەوێ 
لە  من  تێخوڕینی  بە  تێکەڵ  و  بەرز  دەنگی  ئەمجا 

دیوەکەدا دەنگ ئەداتەوە:
_ تەنیا تاوانی تۆ ئەوەیە فەرمانەکانی ئێمە جێبەجێ 

ناکەیت.
ب��ەوردی  بفەرموون  هەرچی  ئەخۆم.  گوو  من   _

جێبەجێی دەکەم.
ئاسپرین  حەبێکی  ئەچی  ئێستا  هەر  کەوایە،   _

ئەخۆیت و بێخەم ئەخەویت.
   باوکم بە دەم دووپات کردنەوەی "باشە بەسەرچاو" 
بە  دەهێڵێ. پاش چەند چرکەیەک  بەجێ  ژوورەکە 
لە  باوکم  پرخەپرخی  خ��وارەوە.  دەڕۆم��ە  پێخشکە 
دیوەکەدا دەنگ ئەداتەوە و لە جێگایەکی نادیارەوە، 

جریوەی مەلی کاتژمێرێک وەبەرگوێ دەکەوێ.

سەرچاوە: ساعدی، غالمحسین. شب نشینی باشکوە. 
تهران. انتشارات نگاه. چاپ اول ١٣٨٨
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گیانی منداڵەكان دوورە و پڕ لە حیكمەت..
مەرجە ئازاد و سەرفراز بن

هەر وەك ماسییەكانی زەریا
یان ڕیشۆلەكانی ئاسمان..
تا ئەو حەلەی تۆ دەمێنیت

لە گوینە هەر بە ڕێكەوت دیسانەوە بێنەوە كەنار زەریا.
وەلێ لەوێدا كە سێبەری ستوونی ترس دەشكێت..
مەرجە لەناكاو تۆ هەر لەو دەوروبەرە و نزیك بیت..

تۆ كە ناجێگیریت.. مەرجە وەك درەخت لەوێدا سەوز بیت
چڕ و پڕ بە لق و پۆپی هەمیشە گەش و هەڵچوو بە ئاسماندا

سەنگین و داكەوتوو بە میوەی پێگەییو.. زەنگوڵەی زۆری زیوین..
كە لە باوەشیدا سیحری مەلی خۆشخوان دڵ دەبات
هەر هەمووشی وەك چیرۆكی پەرییان دێتە بەر گوێ ..

گەرچی هێشتا گەرەكە كە خودانی
ڕەگوڕیشەیەك بیت قووڵ و ڕەگاژۆ بە خاكێكی خاكەڕا ڕۆچوو بیت.. 

بەدەم ناڵینی دڵنەوایی زۆر گەرمەوە
تێر بە خۆشەویستی و ڕامووسان و نەوازشەوە.

فرانسز كۆنفۆرد
و. لەئینگلیزییه وه :شێرزاد حه سه ن

سترانێك لەمەڕ 
ئەركی باوان
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*
دوا جار..كە تاریك دادێت

سەرێكی نشین و نیان لەسەر سەرین.. دڵنیا
چاوانی پاكی هەڵدەبڕێت و وەك بتنۆشێت ڕادەمێنێت،

ئەوكاتەیە كە لە پشت ئەوانەوە پرسیارەكان چەكەرە دەكەن ..
بە سووربوونێكەوە و.. هەمیشە هەتەر

لەسەر هەموو ئەو شتانەی كە لە ژیانتا دركاندووتە 
سەبارەت بە خۆرەكان ومارەكان و التەریبەكان و مێشوولەكان..

پاشان بۆ ماوەیەك پێویستت بەوەیە كە چیدیكە..
تۆ پەناگا و كەنار نەبیت

یان درەختێكی ئەفسووناوی كە دڵنیایە لە پەلوپۆ هاوێشتنی 
نەخێر.. مەرجە دواتر تۆ بەرگ و سیپاڵی »سلێمان«  پێغەمبەر بپۆشیت..             

یان هەر زۆر بە سادەیی
ئاغای »ئیسحاق نیوتن« ئاسا لەسەر پێخەفەكەی خۆت دابنیشیت. 

***
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ئیلزابێت داریوش

ت�������������ۆ.. م������ەرج������ە 
جاروبار 
بێیتە دەرێ 

جار و بار.. پێویستە و.. وەرە دەرێ 
جێیبێڵە ئەو شوێنەی كە دڵسۆزانت كڕنووش دەبەن..

كوچەو كۆاڵنەكانی گومان... بەسەر بكەوە
ئەوە ببینە كە دۆڕاوەكان هەستی پێدەكەن..

گەرەكە هەندێكجار.. بەڕێ  بكەویت..
دوورتر لەو رێگایانەی هاوڕێكانت دەیكوتنەوە..

بڕۆ تا ئەو شوێنانەی ڕیسواكراوان و خۆبەهیچ ـ زانەكان ڕۆیشتن..
تێپەڕە دوورتر لەوەی گلەیی و ستایشەكان بتگەنێ ..

هەمدیس..تاو تاوە وا دەخوازێت فەرامۆشی بكەیت
) ئاە.. بەڵێ  ( ماڵی پراوپڕ لە هەتاوت..

گەرەكە بۆ تاوێك بە دڵێكی غەمینەوە ڕوونیشیت..
لە ژووری تاریكی گوناهبارێك.. هەتا..!

یان بۆ هەمیشە.. لەناكاو.. 
ئەوكاتەی بە خۆشنوودییەكی سادەوە شاگەشكەیت و فریو دەخۆیت..

وا چاوەڕێ  دەكرێت ناچار بیت بە قووچاندن
ناخۆشەویست.. تاك  و تەنیا.. زەندەقچوو..!
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ئاوێنە

من زیوین و ڕاست و دروستم. من هیچ وێنەیەكی پێشینم نیە.
هەر چییەكی كە دەیبینم.. دەستبەجێ  قووتی دەدەم
هەر وەكو خۆی، بێ  تەمومژی خۆشەویستی یان ڕق.

من دڵڕەق نیم، تەنها ئەوەیە ڕاستگۆم  ــ
چاوی خوداوەندێكی بچكۆلەم.. چوارگۆشەیی.
زۆرینەی وەختم تێڕامانە لەو دیوارەی بەرامبەرم.

پەمەیی و .. پڕ لە خاڵ و پەڵەدارە. من زۆر دەمێكە تێیدەڕوانم
وەلێ ترپە ترپییەتی. وا مەزەندە دەكەم كە پارچەیەكە لە دڵم… 
كەچی جار لەدوای جار تاریكی و ڕووخسارەكان لێكدیمان دەكەن.

*
من هەنووكە دەریاچەیەكم. ژنێك وا بەسەرمدا دەنوشتێتەوە..

لە قوواڵیی مندا دەگەڕێت بۆ ئەو شتەی كە ڕێك خۆیەتی.
پاشان ڕوو دەكاتە درۆزنەكان، مۆمەكان یان ئەو مانگە.

من لە پشتەوەڕا دەیبینم.. بە ئەمەكەوە وەك خۆی پیشانی دەدەمەوە.
ئەو بە فرمێسكەكانی و پەشۆكان و لەرزەی دەستەكانی..

پاداشتم دەداتەوە.
من بۆ ئەو مایەی بایەخم. هەردەم دێت و دەڕوات.

هەموو سپێدەیەك..ئەوە ڕووخساری هەمان ژنە كە تاریكی ڕاو دەنێت و ..
جێگەكەی ئەم دەگرێتەوە.

ئەو لە مندا كچێكی جوانی خنكاند، وێجا.. لەناو مندا پیرەژنێك...
ڕوو بە ڕووی ئەم بێدار دەبێتەوە، ڕۆژ دوای ڕۆژ، وەك ماسییەكی سامناك!
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 پەراوێز:
1.فرانسز كنفۆرد: ) 1886-1960( كچەزای 

»چارلز دارون« بووە،  حەوت كۆمەڵە 
شیعری باڵو كردۆتەوە. ئەم خولیای بووە 

كە لەسەر ژیانی خێزانداری مندااڵ و 
مناڵی بنووسێت، كارەساتی جەرگبڕی 

ئەو خانمە ئەوە بوو كە كوڕە گەورەكەی 
» جۆن« كە هەم شاعیر و هەم جەنگاوەر 
بووە و لە تەمەنی بیست و یەك ساڵیدا 
لەبەرەی كۆمارییەكاندا بووە ئەو كاتەی 

جەنگی ناوخۆی ئیسپانیا دەستی 
پێكردووە و كوژراوە لە ساڵی )1959( 

خەاڵتی شاژنی بۆ شیعر وەرگرتووە.

2.ئێلزابێت داریوش: )1887-1977(  كچی 
ڕۆبرت برچز – ی شاعیر بووە، لە ساڵی 

1911-ە بە دواوە دەیەها كۆمەڵە 
شیعری باڵو كردۆتەوە، لە 1926 شووی 

بە » عەلی ئەكبەر داریوش« كردووە 
و پێكەوە چوونەتە ئێران و پاشان لە 

1929 گەڕاونەتەوە بریتانیا، دوای مەرگی 
باوكی شیعرێكی زۆری نووسیوە. زۆرتر بە 
»تۆماس هاردی« شاعیر بەراورد دەكرێت، 
بە یەكێك لەو شاعیرە دەژمێردرێت كە 

پتر بایەخی بە بڕگە داوە تا كێش و 
سەروا، لەوەدا » ئۆدن« شاعیر السایی 

كردۆتەوە

3. سیلڤیا پالپ: )1932-1963( ئەم 
خانمە لە بۆستن لە دایك بووە. 

بێجگە لە ئەمریكا، لە ئینگلتەرەش 
خوێندوویەتی، لەتەك شاعیر » تێد 

هیوز«ی هاوسەری لە بەریتانیا نیشتەجێ  
بووە كە لە ساڵی -1956 -دا  زەماوەندیان 

ساز كرد و بەرهەمەكەی دوو بێچوو بوو. 
حەزی بەوە بوو ببێتە مۆدێل بۆ خانمانی 

دیكە لە بواری شیعردا كە دەیزانی 
بە ژمارە كەمن، گەرچی حەزیشی لە 

پێشبڕكێ  بوو لەگەاڵ هاوتوخمی خۆیدا، 
لەوەدا خۆی بە تاقانە دەزانی و بە فیز و 
هەوا بوو، لە » سافۆ« ی یۆنان –ییەوە 

دەیژمارد تا دوا شاعیرە ناودارەكانی 
هاوچەرخی خۆی وەك هاوشانی هەموویان 

خۆی دەبینی. بەاڵم شێوەی ژیانی پتر لە 
شیعرەكانی مایەی تێڕامان بوو.
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ژمێریاری بانک یۆنسۆن ده رگای ڕازاوه  و جوانی 
ده ستێکی  به   و  کرده وه   هۆتێله که ی  ئاسانسۆری 
پاڵێکی عاشقانه ی به که مه ری  گیانله به رێکی باریک 
و نازداره وه،  که  بۆنی فه رو و بۆدره ی لێده هات، 
نه رموشله که ی  جێنشینه    له سه ر  نا.  ژووره وه   بۆ 
یه که وه و  باخه ڵی  چوونه   ئاسانسۆره که   نێو 
ئاسانسۆره که  به ره و خواره وه  چوو. خانمی وردیله  
ده می نیوه کراوه ی به شه ڕاب ته ڕکراوی درێژکرد و 
تراسه که ،  له   له سه ره وه   ئه وان  ماچکردن.  دایانه  
به ڕێوه   ئێستا  کردبوو،  ئه ستێراندا شێویان  له ژێر 

بوون بچنه  ده رێ بۆ ڕابواردن. 

- خۆشه ویسته که م، چه ند دڵگیربوو له و سه ربانه ، 
له گه ڵ  له وێدا  چرپاندنی. چه ند شاعیرانه یه   خانم 
تۆدا دانیشتن، له وه  ده چێت به رز له ناو ئه ستێراندا 
تۆ  چییه .  عه شق  ده زانێت  مرۆڤ  ئه وده م  بیت. 

به ڕاست عاشیقی منی، وانییه ؟ 

که   وه اڵمیدایه وه   ماچێک  به   ژمێریار  ئینجا   -
گه لێک زیاتری خایاند، ئاسانسۆر ده چووه  خوارێ. 
ئه و  وردیله که م،  هاتیت،  تۆ  بوو  باش  چه ند   –
گوتی، ده نا ئۆقره م لێده بڕا – به ڵێ، بڕوات بێت 
له گه ڵ  هه ر  هه ڵبکه یت.  له گه ڵیدا  نییه   ئه وه   هی 
نیازی کوێم  خه ریکی خۆئاماده کردن بووم پرسی 
هه یه . ده چم بۆ هه ر شوێنێک دڵم بیبات، وابزانم، 
ئینجا  نییه.  زیندانی  مرۆڤ  ئاخر  خۆ  گوتم.  وا 
خه ریکی  که   ک��ات  به درێژایی  و  دانیشت  ب��ۆی 
خۆگۆڕین بووم ئه بڵه ق لێی ده ڕوانیم، ئیتر بێجیه  
لێمدێت،  وایێ  پێت  تۆ  له به رکرد،  ڕه نگباوه که م 
به ڕاستی باشترینیان که  لێم بێت کامه یه  ، ده رحاڵ، 
ره نگه  مه یله  و سووری کاڵ؟ - له تۆ هه موو شتێک 
دێت، خۆشه ویسته که م، ژمێریار گوتی، لێ وه کو 
نه مبینیووت.  هه رگیز  قه شه نگ  ئێواره یه   ئه م 
خه نده یه کی  ف��ه رول��ه ب��ه ر  به سوپاسگوزاریه وه  

زنجیره ی: - نــــۆبێــلیــســــــــــــــته کان
 }نوسه رانێک که  خه اڵتی نۆبێڵیان پێ به خشراوه  {

)1( Pär Lagerkvistواڵت: ســــویــد: پــــێڕ الگه رکــــــڤیــست
 Onda شه یتانیه کان  نۆڤێلی.”ئه فسانه   کۆمه ڵه   به رهه مه کانی،  سه رجه می 

“ 1924 sagor
وه رگێڕانی  : ده زگای مه ریوانی، به هاری 1985

 به  سه رپه رشتی گۆران مه ریوانی

ئاسانسورهکهیچووهخوارێبۆدۆزهخ
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هه ڵدایه  سه رلێوان  ، ماوه یه کی درێژتر ماچیانکرد، 
ئاسانسوریش ده چووه  خوارێ. – ئیتر که  ته واوبوم 
هێند  و  ده ستیگرتم  ئه وده م  بڕۆم،  ئاماده بووم  و 
فشاری لێکرد تا ئێساش ژانده کات، ده نا وشه یه ک 
چییه  له زاری نه هاته ده ر. هێند  دڕنده یه ، ناتوانیت 
بیری لێبکه یته وه ! ئاخ ده ی، من گوتم. له  وشه یه ک 
چییه  حاڵی نابێت. – هێنده   که لله ڕه قه ، بێسنور، 
ئاخر ئیتر له ته حه موول و توانای مرۆڤ ده رده چێت، 
– نه گبه ته  وردیله که م، ژمێریار یۆنسۆن گوتی. – 
و  ده رێ  بچمه   که مێک  نه بێت  بۆم  ئ��ه وه ی  وه ک 
کابرایه   ئه و  ده بینیت،  لێ،  به باده م.  خه می خۆم 
مه رگئاسا جیدیترین که س له سه ر رووی زه مین  به  
بیری که سێکدا بێت ئه وه . ئاخر هه رگیز نه یتوانیوه  
هیچ شتێک به  سروشت و ساده یی خۆی وه رگرێت. 

هه میشه  واده زنێت کێشه  کێشه ی ژیان و مه رگه  .
ئ��ازارت  چه ند  ده ب��ێ��ت  خ��ۆت،  به دبه خت   –   
چه شتووه .  ئازارم  بێئه ندازه   به ڵێ،  چه شتبێت.- 

نه چه شتووه .  ئ��ازاری  من  وه ک  که س  هیچ  زۆر. 
له   – خۆشه ویسته که م! یۆنسۆن گوتی و خانمی 
 – خ��وارێ.  ده چ��ووه   ئا سانسۆره که  ش  باخه ڵنا، 
بیربکه وه ، خانم گوتی پاش ئه وه ی ئاهێکی پاش 
یه کتر  ڕاموسان و ده ستبازی پێدا هاته وه ، چه ند 
سه یری  و  دانیشتن   تۆدا  له گه ڵ  له وبانه    خۆشه  
ئه ستێران و خه ون بینین – ئۆ ه� من هه رگیز ئه وه م 
له  بیرناچێته وه . ده بینیت، ئاخر شتی وا مه حاڵه  
هه میشه  ئه و  )ئارڤید(��ه دا،  ئه و   له گه ڵ  کردنی  
فڕی  نییه ،  تیایا  چیه   شیعر  زه ڕه ی��ه ک  جیدیه ، 
تێناگات. –   له شیعریش  نییه  و  به سه ر شیعره وه  
ئازیزه که م، له گه ڵ که سی وادا هه ڵکردن مه حاڵه . 
هه ڵناکرێت  .  له گه ڵیدا  وانییه ،  ئینجا  به ڵێ،    –
به اڵم، درێژه یدا به  وته کانی و به  زه رده خه نه یه که وه  
ده ستی خسته  ناوده ستی، باشه  بۆچی ئێمه لێره   
ئێستا  وابکه ینه وه . خۆ  له  شتی  بیر  دابنیشین و 
به ڕاست  تۆ  ئه رێ  ڕاده بوێرین!  و  ده رێ  ده چینه  

پــــێڕ الگه رکــــــڤیــست
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وای  ژمێریار  ئه گه ر!   - وایه ؟  خۆشده وێت،  منت 
گوت و خانمی که مێ به  پشتدا خست تا هه ناسه ی 
سواربوو، ئاسانسۆڕیش ده چووه  خوارێ. به سه ریدا 
له گه ڵیدا،  به ده ستبازی  ده ستیکرد  و  چه مایه وه  
ئه و سوورهه ڵگه ڕا. - ئه مشه و پێکه وه  عه شقبکه ین 
 ....... که  به هیچجۆرێک له وه وپێش نه کرابێت. تۆ 
ها......؟ ئه و چرپاندی. خانم ئه وی ڕاکێشا به ره و 
الی خۆی و چاوی لێکنا، ئاسانسۆڕه که ش ده چووه  

خوارێ. 
ده چوو،  خواره وه   به ره و  تاده هات  ئاسانسۆره که  

هه ر ته نیا به ره و خواره وه .
ڕوخساری  سه رپا،  هه ستایه   یۆنسۆن  ئاخری 

سوورهه ڵگه ڕابوو.
بۆ  هاواریکرد.  چیه تی!  ئاسانسۆره   ئه م   -ئه رێ 
و  دانیشتووین  لێره   ده مێکه   ئێمه   ڕاناوه ستێت؟ 

قسه ده که ین، وا نییه ؟  
- با، ئازیزه که م، وایه  ده مێکه  دانیشتوین، کات وا 

زوو گوزه رده کات.
- باشه ، له ڕێی خوادا، نابه جێیه ، ئێمه  ماوه یه کی 

زۆره   لێره  دانیشتووین! باشه  مه به ست چییه  !
ده رێ.  ڕوانییه   ئاسانسۆره که وه   شیشی  له   ئه و 
ئه وجا  ده  چ���ووه وه  .  ڕه ش  قه ترانی  وه ک  ته نیا 
و  خ��وارێ  ده چ���ووه   بێوچان  ئاسانسۆره که ش 
خوارێ، زۆر به  خێرایی، ڕاسته وڕێ قوڵترو قوڵتر 

ده چووه  خوارێ.
-خوای گه وره ، باشه  مه به ست چییه ! له وه ده چێت 
بچینه  خوارێ بۆ چاڵێکی بۆش. ئینجا زه مەنێکه  

خه ریکی  ئه مه ین.
-ده گه ڕان تا سه یری ئه  و هه زار به هه زاره ی خواره وه  
ئه وان  ده چووه وه .  ڕه ش  قه ترانی  وه ک  که   بکه ن 

ته نیا رۆده چوون و رۆده چوون به ره و ئه وێنده رێ.

- دۆزه خ لێیدات، یۆنسۆن گوتی.
به   خۆی  و  سکااڵیکرد  خانم  ئازیزه که م،  ئاخ   -
قۆڵیدا هه ڵواسی، من تۆقم چووه  . ده کرێت ستۆپی 

قه ومان ڕابکێشیت.
بوو  تێدا  هێزی  هه تا  پیاکردو  پ��ڕی  یۆنسۆن 
ئاسانسۆڕه که   نه بوو.  سوودێکی  هیچ  ڕایکێشا. 
تا ده هات په له ی بوو به ره و خواره وه  و خواره وه  

به ره و بێکۆتاییبوون. 
باشه   گ��وت��ی،  خانم  وه حشه تناکه ،  گه لێک    -

چیبکه ین!
    - له عنه ت، باشه  پیاو چیبکات، یۆنسۆن گوتی. 

ئه مه  شێتێتیه .
خانمی وردیله  نائومێدبوو، له پڕمه ی گریانیدا.

عه قڵی  ده بێت  وانابێت،  ئازیزه که م،  ن��ا،  -ن��ا، 
له گه ڵیدا  هیچمان  خۆ  ئاخر  به کاربێنین.  له گه ڵدا 
پێناکرێت. جا، دانیشه  ئێستا. ئاوها، ئێستا ئارام 
داده نیشین،   له ته نیشت  یه که وه   لێره   هه ردووکمان 
ئینجا با بزانین به  کوێ ده گات. ئاخر خۆ ده بێت 
له  کۆتاییدا له  شوێنێکدا ڕابوه ستێت هه ی له عنه تم 

لێدا.
بیربکه وه ،   – چاوه ڕێیانکرد.  و  دانیشتن  ئه وان 
به ته ما  که   ئێمه   لێبقه ومێت.  ئاوات  گوتی،  خانم 
بووین بچینه  ده رێ و خۆشی بگوزه رێنین. – ئا، 
تۆ  یۆنسۆن گوتی.  گاڵته بازاڕه ،  لێیدات،  له عنه ت 
وردیله که م،  ئازیزه    - منیت؟  عاشیقی  به ڕاست 
یۆنسۆن گوتی و ئه وی له  ئامێزنا، ئاسانسۆڕیش 

هه ر ده چووه  خوارێ . 
ده وروپشت  وه ستا.  ڕاسته وخۆ  له ناکاودا  دواجار 
هێند ڕوناک بوو چاو به ر شه واره  ده که وت. ئه وان 
شیشی  ئه ده به وه   به   شه یتان  بوون.  دۆزه خدا  له  

ئانسانسۆره که ی پاڵپێوه نا و ده رگا ئاوه ڵه بوو. 
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-ئێواره تان باش، ئه مه ی گوت و خۆی تا زه مین 
خۆی  شیک  شه یتان  نوشتایه وه.  ل��ه ح��وزوردا 
پۆشیبوو، رۆکێکی پارتی و که ره واتێکی قه یتان، 
توکنه که یه وه  پشته  بربڕه ی  بااڵترین  به   رۆکه که  
هه ڵواسرابوو،  وه ک ئه وه ی کردبێتت به  بزمارێکی 
ژه نگاویه  وه. یۆنسۆن و خانم به  له رزه له رزه  هاتنه   
که وتۆته   ڕێمان  ئێمه   خوا  خاتری  بۆ   – ده رێ . 
کوێ! هه ردوکیان هاواریانکرد و زه نده قیان چوبوو 
له  م ده عه جانه  ترسناکه ی به رده میان. شه یتان به   
پێدان . –  زانیاری  له وباره یه وه   شه رمه وه  که مێک 
لێ هێند ترسناک نییه  وه ک سه دا ی، به په له پڕۆزێ 
به ئومێدم  زانیاریه کان،  ب��ان  خسته   ئ��ه وه ش��ی 
ته نیا  وابزانم  بگوزه رێنن.  ته واو خۆشی  میوانگه ل 
بۆ ئه م شه وه ، وه ک حاڵیکراوم؟ - ئا، ئا! یۆنسۆن 
نیشاندا،  ڕه زام��ه ن��دی  و  هاواریکرد  به شه وقه وه  
نه کردۆته وه   بیرمان  ئه مشه وه.  بۆ  ته نیا  به ڵێ، 
و  به ترس  وردیله   خانمی  نا!  نه خێر  بمێنینه وه ، 
له رزه وه  توندوتۆڵ ته واو قۆڵی یۆنسۆنی گرتبوو. 
سه وزی- ڕووناکیه کی  ده ک��ردو  پرته پرتی  چراکه  
شتێکت  ئاسته م  به   ده په خشاند،  زه ردب���اوی 
چراکه   که   بۆچوون  وای  هه ردووکیان  ده بینی، 
ڕێک دوکه ڵیده کرد. دوای که مێک  چاویان ڕاهات، 
ده وروپشتی  مه یدانێکدا  له   ده چوو  له وه   بینیان 
ئاسماندا  تاریکی  به نێو  که   بڵند  باڵه خانه ی  به  
ڕۆشن  چ��را  به   دااڵنه کانیان  و  ڕاستب�بوونه وه  
مرۆڤ  به اڵم  دادراب��وون��ه وه   په رده کان  وێستابن . 
له   که   ببینێت  شه قه کانیه وه   و  درز  له   ده یتوانی 
وابزانم   ئه ڵبه ت   – هه ڵکرابوون .  چراکان  ناوه وه  
پرس  شه یتان  یه کترن؟  عاشیقی  میوانگه ل  وایه  
و وه اڵمێكی بۆ کرد. – ئا، له  سنوربه ده ر، خانم 
وه اڵمیدایه وه  و نیگایه کیشی له  چاوه  جوانه کانیه وه  

تێگرت. – ده ی وابێت ئا لێره وه، شه یتان گوتی 
و  که ره مکه ن  نه بێت  ئه رک  گه ر  لێکردن  تکای  و 
دوایبکه ون. ئه وان چه ند هه نگاوێکیان ناو که وتنه   
نێو الشه قامێکی تاریک و نوته کی که نار مه یدانه که . 
له به رده م دااڵنێکی پیس و گریساویدا که  چرایه کی 
ئه مه   فه رمون،    – هه ڵواسرابوو.  پێدا  شکاوی 
خۆیه تی. ئه و ده رگای کرده وه  و بێ ئه وه ی که س 

هه ستی پێبکات دیارنه ما.
نوێی،  شه یتانێکی  ده ڵه   وه ژوورکه وتن.  میوانگه ل 
زل   سینگومه مک  چه ورکه ر    ،  ده موله فز  قه ڵه وی 
ده وروپشتی  له   په مه یی  ب��ۆدره ی  گه ردیله   که  
ده ڵه   لێکردن.  پێشوازی  نیشتبوو  سه روسمێلی 
زه رده خه نه یه ک  س��واره وه   هه ناسه ی  به   شه یتان  
گرتی، به  دوو چاوی دۆستانه وه  که  به  جووتێک 
ده نکه  گه نمه شامی ده چوون حاڵی بوونی تێگه یاندن ، 
له  ده وروپشتی شاخه که ی نێوچه وانی چه پکه  موو 
روا بوو،  به  قردێله ی ئاوریشم به ستبوونی. – ئاها، 
ئه رێ ئه مه  کاک یۆنسۆن و خانمی ژنێتی،  ده ڵه  
هه شته.  ژماره   ژووری  بێت  که وا  گوتی،  شه یتان 
کێلونێکی گه وه ره شی دایه  ده ستیان. ئه وان به سه ر 
پێپلیکه ی گریساوی  تاریک و  نوته کدا سه رکه وتن. 
لێنیشتبوو  گریسی  هێند  پێپلیکه یه ک  شوێن  هه ر 
مرۆڤی له سه ر هه ڵده خلیسکا، دوو نهۆم  بااڵبوو. 
یۆنسۆن ژماره  هه شتی دۆزیه وه  و خۆیکرد به ژووردا. 
ژورێکی نیمچه  گه وره ، بۆن شێ و که ڕوو گرتوو.  
سه رچه فێکی  به   مێزێک  ژووره دا  له نێوه ڕاستی 
هه رزان به هاوه   ، له ته نیشت دیواره که وه  چه رپایه ک 
به سه رچه فێکی ئوتوکراوه وه . به الیانه وه  خۆشبوو. 
زۆر  ماوه یه کی  و  داکه ند  ده ره وه ی��ان  جلکه کانی 

یه کرتیان ڕاموسان. 
کابرایه ک له  ده رگایه کی تره وه  به بێ ئه وه ی که س 
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ئاگای لێبێت خۆیکرد به  ژووردا، پێده چوو  گارسۆن 
بێت،  کۆتی شێوه  که شخه و، کراسلێوانی سینگی 
هێند ته میز تاپۆئاسا له به ر  نیمچه  ڕوناکیه که  دا له  
بێده نگ  ده دره وشایه وه.  جوان  خاوێنیدا  و  پاک 
و  نه ده هات  پێی  ترپه ی  ده نگی  ده نا،  هه نگاوی 
ئه وه ی  وه ک  بوو،  میکانیکیانه  زۆر  جواڵنه وه ی 
سه روفه ساڵی  ڕه فتاربکات.  بێهۆشیه وه   ب��ه ده م 
قورس و گران، نیگای چاوی به ده ر له گشت جۆره   
خۆی  له به رده م  ڕه وان  و  ڕێک  ته نیا  تروکاندنێک 
ده ڕوانی. وه ک مردوو ڕه نگ و ڕووی پێوه  نه مابوو، 
ژووره ک��ه ی  بوو.  پێوه  فیشه کی  برینی  الجانگی 
خاوێنکرد،  ئارایشتی  سه رمێزی  کرد،  ڕێکوپێک 
ته شتۆلکه یه کی شه و و سه تڵی پاشه ڕۆیه کی دانا. 
بوو  خه ریک  که   ب��ه اڵم  ن��ه دا،  ب��ه و  گوێیان  زۆر 
که مێک   - گ��وت��ی:  یۆنسۆن  بێت  م��ه ره خ��ه س 
بۆ  نیو قاپ )مه دێریا(مان  شه رابیشمان گه ره که ، 

بێنه ! کابرا جوان نوشتایه وه  و ونبوو.
یۆنسۆن کراسه  قۆڵدرێژه که ی به ری داکه ند. خانم 
که مێک دوودڵ بوو. –  ئه و ئێستا دێته وه   ، خانم 
گوتی. – نا، له  شوێنی ئاوادا شه رم پێویست ناکات ، 
بلوسه که ی  نه شمیله که م .  ڕووتکه وه،   خۆت  ته نیا 
داکه ند، پانتۆڵه که شی به  نازه وه  داماڵی و له سه ر 
هه ردوو ئه ژنۆی ئه و دانیشت. خۆشبوو. بیرکه  وه ، 
خانم چرپاندی، پێکه وه  ئالێره  دانبیشین دوو به دوو، 
ئاوا سه رسامکه ر  جێیه کی  له   به ته نیا،  من،  و  تۆ 
له بیرم  هه رگیز  شاعیرانه یه ،  چه ند  ڕۆمانسیدا.  و 
ناچێته وه ........- دڵبه ره  وردیله که م، ئه وی تریان 

گوتی، ماوه یه کی زۆر یه کتریان ڕاموسان. 
    کابرا جارێکی تر، بێده نگ، خۆیکرد به  ژووردا. 
میکانیکی، گاڵسه کانی  به  شێوه یه کی  به ئارمه وه ، 
دانا، شه رابی کرده  نێویان. که مێک ڕووناکی چرای 

شتێکی  ئه و  ڕوخساری.  سه ر  که وته   سه رمێزه که  
تایبه تی وای پێوه  دیار نه بوو جگه  له  وه ی وه ک 
مردوان بێڕه نگ و ڕوو بوو هه روه ها الجانگی شوێن 

برینی فیشه کی پێوه  بوو. 
خانم به ده م قیژه وه  ڕاپه ڕی:

- خوای گه وره ! ئاڕڤید! ئه وه  تۆی ئاڕڤید! ئه وه  
تۆی ئاڕڤید!

ئۆی خوای گەو ره  و میهره بانی ئاسمان، ئه وه  خۆ 
مردوه ! به  فیشه ک خۆی کوشتووه ! 

نیگای  ئه وه ی  بێ  ته نیا  وێستابوو،  بێجوڵه   کابرا 
ڕوخساری  ده ڕوان��ی.  خۆی  له به رده م  بجوڵێنێت 
تا  ڕه قوته ق،  ته نیا  نه ده کرد،  ئازار  له   گوزارشی 

بڵێی جیدی.
چیت  ئه وه   ک��ردوه ،  چیت  ئه وه   ئاڕڤید،  ئاخر   -
ئۆه�� خۆشه ویسته که م،  کرد!  زاتت  چۆن  کردوه! 
ئاوا  شتێکی  بکردبا  هه ستم  ئه گه ر  بێت  ب��ڕوات 
ئاخر  به اڵم  ده رنه ده چووم.  ماڵه وه   له   ڕووده دات 
تۆ هه رگیز باسی هیچشتێک بۆ من ناکه یت. هیچت 
چییه !  وشه یه ک  ته نیا  له مباره یه وه   ،  نه درکاندوه  
هیچ  تۆ  که   بزانم،  چۆن  من  ئیتر  ئاخر  ده باشه  

نه ڵێی! ئای خوای گه وره ......!
خانم گشت گیانی ده له رزی. کابرا وه ک  غه ریبێک 
لێی ده ڕوانی، نیگای سارد و خۆڵه مێشیی، هه موو 
ئه ودیو ده سمی. ڕوخساری سپی  ئه مدیو  شتێکی 
برینه که یوه  له   خوێن  ده دره وشایه وه ،  زه ردب��اوی 
کوونێک  ته نیا  برینه که   شوێن  له   سه رینه ده کرد، 

 بوو.
خانم  وه حشه تناکه !  وه حشه تناکه ،  چ  ئ��ۆی   -
ده یقیژاند. من نامه وێت لێره  بمێنمه وه ! هه ر ئێستا 
ده بێت ئێره  به جێبێڵین! هێنده م به به ره وه  نه ماوه !
کرد  فه روکه یدا  و  شه بقه   بلوسه که ی،  به   پڕی   -
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له سه ر  ب��ه دووی��دا.  یۆنسۆن  ده رێ،  هه ڵهاته   و 
پێپلیکانه کان هه ڵخلیسکان، خانم دانیشت، به ڵغه م 
و تف و سووتوی سیگار پاشه ڵیانی سواخدا. له  
ڕاوه ستابوو،  شه یتان  ده ڵه   خ��واره وه   له   دامێندا 
ڕیشیه وه    و  خۆی  به   حاڵیبوونه وه  به   دۆستئاسا 
بوون  حاڵی  جێی  له   شاخه که ی  ده گه شایه وه ، 

ده له قاند.
سه ر  ب��ۆ  ده ره وه ی����ان  به هاتنه   دووک��ی��ان  ه��ه ر 
جله کانی  خانم  ئارامبوونه وه.  که مێک  شه قامه که  
له به رکرد، ته والێت و ته سریحه ی چێکرد، ماکیاجی 
ده ستی  بیپارێزی  ئ��ه وه ی  وه ک  یۆنسۆن  ک��رد. 
چاک  پیاوی  هێند  یۆنسۆن  ئااڵندبوو،  له که مه ری 
به   داک��ه ون  به ڕێوه بوون  فرمێسکانه ی  ئه و  بوو. 
لێوی ده یسڕینه وه ،  هه ردووکیان سه رکه وتن به ره و 

مه یدانه که .   
پیاسه یده کرد،  له وناوه دا  شه یتانه  کان  سه رۆکی 
هه ر  ئه ها،   – ب��وون��ه وه .  ڕووب���ه ڕی  تر  جاره کی 
به   هیوادارم  گوتی،  سه رۆک   ته واوبوون،  زوو  ئاوا 
ئاره زووی دڵی میونگه الن بووبێت. – ئۆه�� ترسناک 
وابێت،  ناشێت  وا مه ڵێ،  نا  بوو، خانم گوتی. – 
ئه گه ر خانم بیبینابا زه مانی زوو چۆن بوو، ئه وسا 
نییه   وا  شتێکی  دۆزه خ  ئێستا  بوو.  تر  جۆرێکی 
پیاو سکااڵ و گازنده ی ده ربار بکات. ئێمه  چیمان 
له ده ست بێت تا مرۆڤ تێبینی هیچ نه کات درێخی 
خۆشی  زۆر  ئێستا  مرۆڤ  پێچه وانه وه   به   ناکه ین، 
گوتی،  یۆنسۆن  کاک  به ڵێ،  ڕاده گوزه رێت. –  لێ 
ده بێت ئه وه ش بگوترێت که  که مێک مرۆڤانه تر بووه،  
به هه رحال، به ڕاستی وایه . – ئۆه��، شه یتان گوتی، 
چێکراوه ،  سه رله به ری  مۆدێرینکردۆته وه  ،  ئێره مان 
که  بۆخۆی کارێکی سروشتیه . – به ڵی، بێگومان 
ده بێت دوای پێشکه وتنی گشتی بکه وین. – به ڵی، 

ئێستاکونێ ته نیا هه ر عه زابی ڕۆحه  و هیچی تر. 
–  له وه دا شوکرانه بێژی خوداین، خانم گوتی.

شه یتان به  ئه ده به وه  بردنی به ره و ئاسانسۆره که . 
ئێواره تان شاد، ئه وه ی گوت و جوان نوشتایه وه ، 
له سه ریان  ئاسانۆره که ی  ده رک��ی  به خێربێنه وه . 

پێوه دا، ئاسانسۆر ڕووه و حه وا چوو. 
ئۆخه ی، چه ند خۆشه  کۆتاییهات، هه ردووکیان   -
نێو  جێنشینی  ل��ه س��ه ر  و  گوتیان  ب��ه ج��ووت��ه  
بێ   – خ��زان.  یه کتر  له باخه ڵی  ئاسانسۆره که  
کاره ساته دا  هه موو  به و  نه مده توانی  هه رگیز  تۆ 
گوزه ربکه م، خانم چرپاندی. ئه ویش خانمی به ره و 
نێو باخه ڵی خۆی ڕاکێشا، ماوه یه کی زۆر یه کتریان 
دوای  گوتی  خانم  بیرکه ره وه ،  تۆ   – ماچکرد. 
ئه وه ی ئاهێکی پاش یه کتر  ڕاموسان و ده ستبازی 
پێدا هاته وه ، که  زاتیکرد شتێکی ئاوها  بکات! به اڵم 
بۆچوونی سه یر و سه مه ره ی  و  بیر  ئه و هه میشه 
هه بووه . قه ت نه یتوانیوه  هیچ شتێک به  سروشت و 
ساده یی خۆی چۆنه  وه رگرێت. هه میشه  واده زنێت 

کێشه  کێشه ی ژیان و مه رگه  .
- گه مژه ییه ، یۆنسۆن گوتی. –  ئاخر ئه و ده یتوانی 
قسه بکات! ئه وسا ئیتر ده مامه وه . خۆ ده مانتوانی 
به ڵی  ئێواره یه کی تر بچینه  ده رێ. –  له  جیاتی 
حه تمه ن، یۆنسۆن گوتی، بێگومان ده مانتوانی هه ر 

وابکه ین. 
- به اڵم، خۆشه ویسته که م، با شه  ئێمه  له پای چی 
لێره  دانیشین و بیر له شتی ئاوها بکه ینه وه ، خانم 
ئااڵند، خۆ  له مل و گه ردنیه وه   قۆڵی  و  چرپاندی 

ئیتر هه موو شتێک کۆتاییهات.
ته واو  شتێک  هه موو  ئیتر  نه شمیله که م،  به ڵی،   -
ئاسانۆره که   نا،  له باوه ش  خانمی  ئه و  تازه .  بوو 

به ره و سه رێ خۆی کوتا.  
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 Pär الگه رک������ڤی��ست  پ����ێڕ  س����وی��د: 
)1( Lagerkvist

 بیۆگرافی: - پێر فابیان الگه رکڤیست، له  دایکبووی 23 
، Växjöمای 1981 له  شاری ڤێکشوێ

لیندینگئوێ له    1974 ج��واڵی   11 دوای��ی  کۆچدی   
.Lindingö

ئاکادیمیای  ئه ندامی  و  دراماتیکار  شاعیر،  نوسه ر،   
پیێتیستی*  دی��ن��دار،  بنه ماڵه یه کی  ل��ه   س��وی��دی. 

خوشکوبرا زۆر هاتۆته  دنیاوه،
 له  شاری ئۆپساال 1911-1912 خوێندنی بااڵی خوێندوه ،
وه ک   1920-1910 واڵت  ل��ه ده ره وه وی  زۆر  سااڵنێکی   
فره گه لێکی نوسه ر و هونه رمه ندانی سویدی و نه رویژی 
ژیاوه ، دانیمارک، فه ڕه نسا و ئیتالیا. به  منداڵی دیندار 
و دوایی داروینیزم، سۆسیالیزم، له وانه  ڕۆمانی، 1925، 
“میوان الی واقیع”، و کۆمه ڵه  نۆڤێلی، 1924 “ئه فسانه  
یه کێکه   باوکم”  و  “من  نۆڤێلی  که   شه یتانیه کان” 
پێده چێت  گرتووه .  بیۆگرافی  ڕه نگی  زیاتر  له وانه ی 
ی��ۆن��گC.G.Jung   ی  گ.  س.  به   الگه رکڤیست 
به رهه مه کانی  بووبێت،  ئاشنا  سایکۆلۆژ  زانستمه ندی 
ڕه نگی ژینگه ی بنه ماڵه یانی به  گه وره ییش پێوه دیاره ، 
گه وره ی  به شێکی  بایبڵ  ئه فسانه کانی  و  میتۆلۆگی 
ئه ون. پرسه کانی وجود، پرسه کانی جیهانێک که  تێیدا 
مۆڕاڵیه کان  پرسه   کۆمه ڵ  به   نییه ،  زۆردار  خوداوه ند 
دوور  ده بینه وه ،  خۆمان  رووب���ه ڕوی  خۆمان  کاتێک 
ته نانه ت  الگه رکڤیستن،  سه رئێشه ی  خ��وداوه ن��د،  له  
  Ulf-Bengtئولف-بێن وه ک  هاوده می  نوسه رێکی 
به ده ر  “کریستیانێک  به ،  ده بات  ناوی  شوێنێکدا  له  
له  ئیراده ی خۆی”، الگه رکڤیست یه که م سویدیشه  که  
هونه ری  ڕه خنه ی  خه ریکی  و  ئاشنابووه   پیکاسۆ  به  
شێوه کاری بووه ، به رهه مه کانی، که م یان زۆر ڕه نگی، 
پێوه  سۆسیالیستی  فه لسه فی،  سیاسی،  شاعیری ، 
دیار ن، هونه ری وشه سازی، وێناکێشانی هونه ری گرینگ 

بوون  الی . ڕۆمانی “پادشا 1932” ڕه نگی مارکسیزمی 
پێوه دیاره ، 

سویدی،  ئاکادیمیای  ئه ندامی  بۆ  هه ڵبژێراوه     1940
یۆتۆبۆری  زان��ک��ۆی  ل��ه   ش��ه ره ف��ی  1941دک���ت���ۆرای 
وه رگرتووه ، 1951 خه اڵتی نۆبێڵی پێبه خشراوه ، یه که م 
 1915 له   لێی،  بۆته وه   په شیمان  که دوایی  رۆمانی، 
په خشکردوه . کێشه  فه لسه فیه کانی الگه رکڤیست زیاتر 
لێره ،  بووه   فه لسه فه یه ش  ئه م  پێشڕه وی  وجودین، 
یان  خوداوه ند،  له   به ده ر  سیکوالر  دونیایه کی  خه می 
خه می بڕوایه ک به  خوداوه ندێک که  ئیتر حوزوری نییه ، 
به جێهێشتووه ،  ئه و  له کن  قوڵی  خه مێکی  و  نیگه رانی 
به   من”  میراتی  ئه ی  خه م  “خه م   :،1916 شیعری، 
له    ئه وانه ی  نین  زۆر  ده ژمێردرێت.  ئه و  شاکارێکی 
بووبێتن،  نازیزم  نه یاری سه رسه ختی  ئه م  وه ک  سوید 
فه لسه فه ی  به شێکی  که   سیبیال،  و  به راباس  ڕۆمانی 
ئێکسیستیانلیزمی، جودی، ئه و پێکدێنن له  دووتۆی ئه م 
به رهه مانه دان. ڕۆمانی جه الد 1933 له الیه ن نازیه کانه وه  
به   ئه و   ”Der Sturmer“ له   و  ده سووتێنرێت 
نێوده به ن.  جوله که   سه پانی   ”Judenknecht“
له سه رده می ئه مڕۆمانداو دوای چه نده ها ساڵ، ده کرێت 
وه ک  فه یله سوفێکی  الی  الگه رکڤیست  بیروباوه ڕی 
 La Violence کتێبی  له    René Girards
et le sacré، 1972، “توندوتیژی و موقه ده سات’ 
ده خاته   الگه رکڤیست  گیستاپۆ   1932 ببینینه وه . 
ناو لیستی کوشتنی ئه وانه وه . دووجار هاوسه رگیرکردوه ، 
سورێنسۆن،  کارێن  دانیمارکی  1916ل��ه گ��ه ڵ  یه که م 
ئێلین  له ته ک  دووه م  له وه ،  کچی2009-1918  ئلین-ی 
و  بێنگت  کوڕی  هه ردوو  هاڵبێری،  ئێلیانور  ناسراوبه  

ئه لف له ون. وه رگێڕ
* Pietism پیێتیسم: - بزوتنه وه یه کی پڕوتستانتیه  
له  کۆتایی چه رخی 16 وسه ره تای17 دا سه ریهه ڵداوه . 

وه رگێڕ
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ئه و ساڵه  زستانێکی توش و سه خت بوو. خه ڵکی له به ر 
بچکۆله   یه کتره وه و  باوه شی  خزابوونه   سه رماوسۆڵه  

ببوونه وه  ، جگه  له وانه ی که  فه رویان هه بوو.
قازی گوندان، ریکارد، فه رویه کی چاکی گه وره ی هه بوو. 
که  زیاتر ده شێت په یوه ندی به  کارو فرمانیه وه  هه بوو 
جێبه جێکاری  به ڕێوه به ری  کرابووه     ئه و  چو نکه   بێت، 
کۆمپانیه کی تازه  و نفت و نوێ. به اڵم هاوڕێ دێرینه که ی 
شک  فه رویه کی  هیچ  به پێچه وانه وه   هێنک  دکتۆر 
ژنێکی قه شه نگ و سێ منداڵی  له جێی فه رو  نه ده برد: 
بوو. هه ندێک  هه بوو. دکتۆر هێنک الغرو ڕه نگ په ڕیو 
مه ردوم هه ن ژنهێنانیان پێده که وێت و گۆشتی پێده گرن، 
تا  بوو؛  بووان  الغر  له   هێنک  دکتۆر  الغر.  هه ندێکیش 

ڕۆژێک  ئێواره  جه ژنی کریسمس هات.
خۆیی  به   هێنک  دکتۆر  نه هاتبوو،  من  بۆ  ئه مساڵ   -
گوت، سه عاتی سێی پاش نیوه ڕۆی ئه و  کریسمسه ، ڕێک 
ده می عه سرێک که  خۆر خه ریکه  ده نیشێت، به ڕێوه  بوو 
بۆ ماڵی دۆسته  دێرینه که ی، جۆن ریکارد، به و نیازه ی 
بوو  نه هات  زۆر  ساڵێکی  قه رزبکات.  لێ  پاره ی   بڕێک 
بۆم. ته ندروستیشم ته واو نییه ، ئه گه ر نه ڵێم تێکچووه . 
به اڵم نزیکه ی سه رله به ری نه خۆشه کانم به  پێچه وانه وه ی 
به نیازی  ده گمه نه   زۆر  ئێستا  چاکبوونه ته وه ؛  خۆمه وه  
ده مرم.  به مزووانه   وابزانم  لێده م.  سه ر یان  چاره سه ر 
ژنه که شم وای بۆ ده چێت،  له  ڕوخساریدا ده یبینم. ئه گه ر 
ژه نیوه ری  مانگی  ئه وه ی  پێش  ده که م،  وابێت  ته مه ننا 

ژیانی  بیمه   ی  ئه و ده م پێشه کی  به  الدابێم،  بگاته  کۆتا 
له عنه تیه م ده درێت. 

    - کاتێک  په تی بیرکردنه وه ی گه یاندبوویه  ئه م خاڵه ی 
رگێرینگس  شه قامی  گۆشه ی  سه ر  گه یشتبووه   ئێره، 
شه قامه کان  که   له وێدا  ئه وجا  -گاتان.  هامن  و  -گاتان  
بپه ڕێته وه  و ملی  ئه م  یه کتر ده بڕن ده بوو  ڕاستوچه پ 
رێگای به روخوار بگرتبا به ره و رگێرینگس -گاتان ڕێک 
له سه ر شوێن ته خته  خلیسکه ی درۆشکه یه کی به فر که  
لوس  و  ساف  جێگه که ی  ڕاماڵیبوو،  به فره که ی  ته واو 
ببوو، قاچی هه ڵخلیسکاو به سه ردا که وت، ڕاسته خۆ له و 
ده مه دا گالیسکه یکی ئه سپ زۆر به  خێرایی هات. کابرای 
عه ره بانچی چی به ده مدا هات گوتی و ئه سپه که ش هه ر 
له و  سه روبه نده دا و  هاوکات  غاریدایه  که نار،  خۆڕسکی 
هێنک  دکتۆر  شانێکی  له   خۆی  گالیسکه   ال ی  که مێک 
داو ئینجا، بورغویه ک، بزمارێک، شتێکی ئاله وجۆره  به ر 
پاڵتۆکه ی که و ت و قه ڵبه یه کی گه وره ی تێکرد. مه ردوم 
له ده روپشتی کۆبوونه وه . چاوه شێکی پۆلیس یارمتیدا تا 
لێته کاند،  به فری  نه وجه وان  کیژێکی  سه رپا،  بکه ێته وه  
ئیشاره تی  قامکی  و  ده ست  به   به ته مه نیش  خانمێکی 
ده کرد وه ک ئه وه ی بخوازێ بڵێت، ئه گه ر بۆی بکرابا هه ر 
پینه ده کرد ،  بۆ  قه ڵبه که ی  شوێن  ده موده ست  له وێدا، 
یه کێک له میرانی کۆشکی پاشا که  به ڕیکه وت به وێنده رێدا 
له سه ری  و  داگرت  سه ری  کلێته که ی  ده کرد،   گوزه ری 
خۆی  پێشوی  وه ک��و  شتێک  هه موو  ئیتر  ن��ا،  ئه می 

فـــــــــــــــهرو

)1(Hjalmar Söderberg نوسه ر: یه ڵمار سوێده ربێری
واڵت: سوید:2 جه اڵی 1869-14ئۆکتۆبه ری1941

سه رچاوه : سه رجه می به رهه مه کانی نوسه ر،        
وه رگێڕانی: - ده زگای مه ریوانی

به سه رپه رشتی گۆران مه ریوانی، ساڵی وه رگێڕان 1984
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لێهاته وه  ته نیا پاڵتۆکه ی نه بێت.
- له عنه ت له  شه یتان! ته ماشاکه ، چیت لێهاتووه ، قازی 
گوندان، ڕیکارد ئه مه ی گوت، کاتێک  هێنک گه یشته الی 

و خۆیکرد به   ژووری  ئۆفیسه که یدا.
- بووم به ژێر گالیسکه وه ، هێنک گوتی.

- پڕ به  پێستی خۆیه تی ، ڕیکارد وای گوت و پڕ به دڵ 
پێکه نی.

به اڵم خۆ ناکرێت ئاوا بچیته وه  ماڵێ. ده توانی فه روه که ی 
من قه رزبکه یت، من خۆم شاگردێک ده نێرم بۆ ماڵه وه  

تا پاڵتۆیه کم بۆ بێنێت.
-سوپاستده که م، دکتۆر هێنک گوتی.

دوای ئه وه ی ئه و سه د کڕۆنه ی پێویستی بوو قه رزیکرد، 
درێژه ی به  قسه کانیدا و گوتی:

به خێربێن ئه وجا بۆ قاوڵتی.
کریسمسی  الی  ئێواره ی  عاده ته ن  بوو،  ڕه به ن  ڕیکارد 

هێنک به سه ر ده برد.
له  مێژ بوو  هێنک که  به ره و ماڵ بۆوه هێنده  به که یف 

نه بوو. 
- ئه وه  له به رخاتری فه روکه یه ، به  خۆیی گوت. ئه گه ر 
عاقڵ بوومایه  له مێژ بوو سۆراخی فه رویه کم به   قه رز بۆ 
خۆم ده کرد. فه رویه ک بڕوای به خۆم قایمتر ده کرد و 
له به رچاوی خه ڵکیش ڕێزی به رز ده کردمه وه . ئاخر خۆ 
نا کرێت پوولێکی هێنده  که م بده یته  هه قی دکتۆرێکی 
ئاسایی  پاڵتۆیه کی  که    دکتۆرێک  له   وه ک  فه روله به ر 

له به ردایه  و شوێن کونه  قۆپچه کانیشی پووکاونه ته وه . 
گه لێک ناخۆشه ، ئه دی پێشتر بۆ بیرم بۆ ئه وه  نه چووه . 

تازه  ش دره نگه .
کۆنئونگس- پاشادا،  باخچه ی  به   خۆیکرد  تاوێک  بۆ 
ترێدگۆرد، ده مێک بوو تاریک داهاتبوو، سه رله نوێ به فر 
ده ستیکرده وه  به  بارین، ئه و ئاشنایانه ی لوتیان بوو به 

 لوتیه وه  نه یان ده ناسیه وه  .
هێنک  دره نگه ؟  تازه   بڵێت  تا  ئاخر  ده زانێت  کێ   -
نیم،  بوو. خۆ من هێشتا پیر  به رده وام  له گه ڵ خۆیدا 
و ڕه نگه  هه ڵه بم له باره ی ته ندروستیمه وه . من هه ژارم 
وه ک ڕێویەکی له ڕیله ی دارستان؛ به اڵم خۆ زۆر له  مێژ 
دوا  به م  ژنه که م  بوو.  وا  حاڵی  ڕیکاردیش  نییه  جۆن 
گه ڵدا  له   ڕه فتارم  نامیهره بانانه   ساردوسڕو  دواییه   به  
ئه گه ر  ده بێته وه ،  عاشقم  سه رله نوێ  دڵنیام  ده کات. 
بێت و بتوانم پاره ی زیاتر په یدابکه م و خۆم به  فه رو 
بپۆشم. وا تێده گم زیاتر حه زی له  )جۆن(�ه به  به راورد 
دروسته   کڕی.  فه رویه کی  ئه وه ی  دوای  پێش،  له وه و 
ئه وده مه ش که  کچ بوو زه ڕه یه ک دڵی به وه وه  بوو؛ به اڵم 
هه رگیز قایل نه بوو  زه ماوه ندی له گه ڵدا بکات، ئه و به  
پێچه وانه وه  به و و به  گشت مرۆڤێکی تری ده گوت، که 
بێت و که متر  بێنێت گه ر  ناکات ژن  هه رگیز جورئه ت 
له  ده  هه زاری له  ساڵێکدا ده ستبکه وێت. ئێ خۆ من 
وێرام، و ئێلێنیش کچه  هه ژارێک بوو لێ حه زی ده کرد 
شووبکات. بڕواناکه م به و شێوه یه  منی خۆشویستبێت، 
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به اڵم  فریوبده م.  دڵی  بمویستبایا،  ئه گه ر  بتوانم،  که  
چۆنی  چۆن  من  ئاخر  نه ده ویست؛  ئه وه م  منیش  خۆ 
بتوانم خه ون به  عه شقێکی واوه  ببینم؟ له  دوای شازده  
بینی  ئۆپێرا  به   فاوستم  یه که مجار  بۆ  که   ساڵیمه وه  
لێ من  نه بینیووه .  وام  تیابوو، شتی  ئاڕنۆڵدسۆن  که  
بوو  به منه وه   دڵی  ئه و  له وه ی   دڵنیام  شێوه   به هه مان 
یه که مجار که  به یه ک شادبووین؛ پیاو به  هه ڵه دا ناچێت 
له  پرسی وادا . داخۆ  نا کرێت جاره کی تر تێهه ڵچێته وه ؟ 
ماوه ی یه که م دوای ئه وه ی  به یه کتر شادبووین هه میشه ، 
توانج و پالری ڕه قی ده گرته  جۆن هه رده م ئه وی ببینابا،  
ئینجا جۆن هه ستا کۆمپانیه کی  نه ده کرد.  بوێری  جار 
تیاترو  بۆ  ده کرد  بانگهێشت  هه ندێکجار  ئێمه ی  دانا، 
ئیتر  ژنه که شم  جا  ده ی  په یداکرد.  بۆخۆی  فه رویه کی 
له وه ی  تاقه تیچوو  وه ختدا  گوزه رانی  له گه ڵ  که م  که م 

به رده وام دایشۆرێت و قسه ی ڕه قی پێ بڵێت. 
هێنک که مێ کاری هه بوو، ده بایه  پێشی قاوڵتی کریسمس 
ڕایپه ڕاندایه . سه عات خۆی دابوو له ده وروپشتی پێنجو 
نیو، که  گه ڕایه وه  ماڵێ بارێک پاکه تی پێبوو. ده فه ی 
شانی چه پی گه لێک ئێشی ده کرد؛ ده نا هیچ شتێکی وا 
له  گۆڕێدا نه بوو ئه و به دبه ختیه ی پێش نیوه ڕۆ تووشی 

ببوو وه بیری بهێنێته وه ، بێجگه  له  فه روه که. 
- خۆشده بێت ببینم بزانم خانمی ژنم چی له  سه روسیمای 
دێت، که  ده مبینێت فه روپۆشم، دکتۆر هێنک به  خۆیی 

گوت.
دااڵن قه ت ڕۆشن  بوو؛ چرای  تاریک  دااڵنه که  هێجگار 

نه ده کرا ته نیا له  پێشوازیکرنی میواناندا نه بێت.
هێنک  دک��ت��ۆر  ساڵۆنه که یه  ل��ه   ئێستا  لێیه   گوێم 
گچکه   باڵنده یه کی  وه ک  سووک  خانم  بیریکرده وه . 
ژوورێکی  له   که   ئێستا  تا  خۆیه تی،  ئه وه   ڕێده کات. 
گه رم  دڵم  ده بێت  پێی  ترپه ی  له ده نگی  گوێم  تره وه  

داده گیرسێت.
به وه ی  ده رچ��وو،  دروست  هێنک  دکتۆر  مه زه نده که ی 
ئێستا  لێبکات،  خۆشتری  پێشوازیه کی  ژنی  خانمی 

که  فه روی کردۆته   به ری، وه ک له جاری جاران. خانم 
تاریکترین  له   تا جوان  بۆ الی  به دزیه وه  خۆی کشان 
گۆشه ی دااڵنه کدا جووت بوو له گه ڵیدا، هه ردوو قۆڵی 
موحیبه تی  پڕ  و  گه رم  ماچێکی  و  ملوگه ردنی  ئااڵنده  
نه رموشلی  ملوانی  له   په رچه می  سه رو  ئینجا  کرد. 

فه روه که  گێڕاو سووک به  چرپه  درکاندی:
-گوستاڤ هێشتا نه گه ڕاوه ته وه  ماڵ.

پچر  پچڕ  زی��ات��ر  ده نگێکی  ب��ه   هێنک  دک��ت��ۆر  -ب��ا، 
به   یاری  ده ستی  هه ردوو  به   هاوکاتیش  وه اڵمیدایه وه ، 

قژی ده کرد، با، ئه و هاتۆته وه  ماڵ.    
ئاگرێکی  هێنکدا  دکتۆر  کاره که ی  ژووری  ئاگردانی  له  
ئاو  و  ویسکی  مێزه که ی  له سه ر  ده س��ووت��ا.  گ��ه وره  
له  سه ر قه نه فه یه کی  دانرابوو. قازی گوندان، ڕیکارد، 
چه رم پاڵی لێدابۆوه و سیگاری ده کێشا. دکتۆر هێنک 
هه ڵتروکابوو.  خۆیدا  قه نه فه که ی  گۆشه یه کی  له  
ده رگاش به ره و ساڵۆنه که  له سه ر گازی پشت بوو، له وێ 
خانم هێنک و مندااڵنیان سه رقاڵی به  چرا ڕازاندنه وه ی 

سنۆبه ری کریسمس بوون.
منداڵه کان  ده نگه   ته نیا  خورابوو.  بێده نگ  قاوڵتی   -

ده نگ و هه راو هوریایان بوو. دڵخۆشبوون.
گوتی.  ڕیکارد  باش،  کوڕی  ناڵێیت،  هیچ  تۆ  ئه رێ   -
ره نگه  دانیشتبیت و له  فیکری پاڵتۆ دڕاوه که تدا بیت؟

- نه خێر، هێنک هاته  وه اڵم، به  پێچه وانه وه  له  داڵغه ی 
فه روه که دام.

دوای قه یرێک بێده نگی شکاند و درێژه ی به  قسه کانیدا:
بیر  و  دانیشتووم  ده ک��ه م��ه وه .  تر  شتێکی  له   بیر   -
یه که وه   به   کریسمسه   دوا  ئه مه   که   ده که مه وه   له وه  
ڕۆژێکی  چه ند  ده زانم  دکتۆرم،  من  ده به ین.  به سه ری 
زۆرم له ته مه نم نه ماوه . له  ته واوی عه قڵمه وه  ده زانم. جا 
ده مه وێت سوپاسی گشت میهره بانیه کت بکه م که  به  و 

ئاخریه   نیشانی خۆم و ژنه که مت داوه .
له به ر  ڕیکارد  تێگه یشتوویت،  به هه ڵه   تۆ  ئۆه��،   -

خۆیه وه  ئه وه ی گوت و دوور ڕوانی.
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- نه خێر، هێنک وه اڵمیدایه وه ، نا به هیچ جۆرێک به  هه ڵه  
حاڵی نه بووم. ده موێت سوپاست بکه م بۆ فه روه که ی به 
 قه رزت داتمێ، ئه و چه ند دوا چرکه شادیه  که  له  ژیانمدا 

هه ستم پێکردبێت ئه و پێی به خشیم. 

 :Hjalmar Söderberg 1(. یه ڵمار سوێده ربێری(
-له  دایکبووی ستۆکهۆڵم، 2 جواڵی 1869.

 کۆچی دوایی له  شۆپنهامن 14 ئۆکتۆبه ری1941.
سوێده ربێری،1833-1900ستۆکهۆڵم،   فرێدریک  بابی   

ژمێریاری ژووری بازرگانی بووه ،
 دایکی ئێمیلیا 1832-1892 هه ر له  ستۆکهۆڵم، ساڵی 

هاوسه رگیریان 1865.
فه رمانبه ری   1896-1888 له   کوڕیان  سوێده ربێری   

ئه نجومه نی گو مرگی گشتی بووه .
ئ��اپ��ڕی��ل��ی1892 بۆته   ل��ه  دی��س��ه م��ب��ه ری1891ت��ا   
ئێمیل  دوای  فه رهنگی،  کولتوری،  ڕۆژن��ام��ه وان��ی 
ب��الدت س��ت��ادس  کریستینا  رۆژن��ام��ه ی  ل��ه   کلێێن 
گه  ڕاندنه وی  به    .  Kristinastadsbladet
له بواری  نوسین  به   ده س��ت��ده ک��ات   ستؤکهۆڵم  بۆ 
Ord&Bild و   DNرۆژن��ام��ه ی له   ره خنه گریدا 
 Verner ده سته ی  بۆ  بانگهێشتکراوه   دوایی1897 
دۆستانی  }ده سته یه ک   ،Von Heidenstam
ڕابه ری هایدنستامی  به   بوون  ئه و ده مه   ڕۆشنبیرانی 
 SVDشاعیر{، ئیتر ده ست به کاربووه  له  رۆژنامه ی
زۆرب��ه ی  وه ک   .1908 تا  ه��ه ب��ووه   گۆشه یه کی  و 
به جێدێڵێت  1906واڵت  سوید  مێژووی  هونه رمه ندانی 
به    1919 به اڵم  شوپێنهامن/دانیمارک،  ده چێته   و 

هێجگاری ئه وێ ده کاته  نشینگه ی خۆی.
 جگه  له  ڕۆژنامه وانی، ڕه خنه گری، ڕۆمان، شانۆنامه  
تیولۆگیدا،  ب��واری  له   توێژینه وه   نوسین،  نۆڤێل  و 
بووه ،  سه رقاڵی  ژیانیدا  دواساڵه کانی  که   اله��وت، 
وه رگێڕانێکی زۆریشی هه یه ، له وانه ، هێنریش هاینێ، 
موپاسان،  ج،د.  نانسێن،  پێترا  فه ڕانسێ،  ئاناتۆلێ 

رۆمانی ی��ه ک��ه م  ک��ه   ی��اک��ب��س��ۆن.......ت��اد.  ژ.پ. 
باڵوده بێته وه،1895،   گومڕایی،   ،Förvillelser
ناسراو  کولتور  بواری  ڕۆژنامه وانی  وه ک  بوو  ده مێک 
بوو، ئه م ڕۆمانه  سه دا یه کی خراپ له  ناو رۆشنبیران 
سنوری  له   به وه ی  ده دات��ه وه  ده مه دا  ئه و  خه ڵکی  و 
تێپه ڕاندوه  و هه رزه کاران گومڕاده کات،  باوی  مۆڕاڵی 
فرویده ر".  "نه وجه وان  به :  ناوزڕده که ن  سوێده ربێری 
و  ته نیایی  سوێده ربێری،  نووسینه کانی  خه سڵه تی 
نامۆیی مرۆڤه  له  دونیایه کدا که  مۆڕال پساوه  و بۆته  
زۆرداری.. مه قام  و  پایه   پاره،  و  پوول  له   جۆرێک 
ژی��ان��ی س���ه رده م وه ک خ��ۆی، بێ  ئ��ه و  یانی  ت��اد. 
ترس، هه ڵده بژێرێت و کونج و که له به ره شارا وه کانی 
ده پشکنێت کاتێک کۆمه ڵگای ئه وده م ژانی گۆڕانکاری 
نۆزده .  به ره و  هه ژده و  وه رگه ڕانی چه رخی  ده یگرێت، 
ده زانین  که   بین  ئه و  سوپاسگوزاری  ده بێت  ئ��ه وڕۆ 

کۆمه ڵگا ئه وده م چۆن بووه .
شاکاره   ه��ه ره   له   یه کێکه   گاڵس  دکتۆر  ڕۆمانی   
نایابه کانی ئه و. لێره دا کێشه ی کوشتن ده خاته  سه ر 
ئه وه ی پێ ڕه وا  خوانی وتووێژ: داخۆ مرۆڤ مافی 
له  هه چ  تر هه ڵوه رنێت،  گیانی مرۆڤێکی  ده بینرێت 
جێ وشوێنێکدا بێت به هه ر پاساوێک بێت. ئێستا و 
دوای مردنی، به داخه وه  وه ک الی خۆمان هه ستکردن 
سوێده ربێری  تیژی  بیر  ق��ه دری  لێ  ه��ه ژاری  به  
ده زانرێت. نووسینه کانی بۆ 20 زمانی زیندوی دونیا 
تیاتر.  فیلم،  کراونه ته   فرگه لێکیان  وه رگێڕدراوه ، 
هه یه .  درێ��ژه ی  ئه و  له سه ر  ئێستا  تا  لێکۆڵینه وه  
له وێنده رێش  هه ر  و  دانیمارکین   مندااڵنی  و  خێزان 
به  خاک سپێردراوه . سوێده ربێری یه کێکه  له  نه یاره  
سه رسه خته کانی بیری نازیزم و نازیه کان کتێبه کانی 
یاساخده که ن و له  ئاهه نگی کتێب سووتانی نازیه کاندا 
ده شێ  به رده که وێت.  سوێده ربێریش   bokball
کردبێت  ڕزگاری  ئه وان  له ده ستی  بێواده ی  مردنی 

کاتێک نازیه کان دانمارک داگیرده که ن.   وه رگێڕ



228

وێستگەکانی
 سەردەم

* نەوال سەعداوی       و. لە عەرەبییەوە: دیاکۆ
* خەاڵتی ئەسترید لینگرێن...     و. لە سویدییەوە: ڕێنوار

* لە ئەفغانستان ئافرەت لەسەر...     و. لە عەرەبییەوە: باوکی پایان
* یاسایەک ڕێگا بە کوشتن دەدا      و. لە عەرەبییەوە: سەردەم



229

وێستگەكان70

نەوال سەعداوی



230

سوید خەاڵتی ستیگ داگرمان-ی ئەدەبی بۆ 
چاالكوانی  و  نوسەر   بەخشییە   2012 ساڵی 
میسری ناسراو نەوال سەعداوی، ئەمە وەك 
شۆڕشی  لە  بەشداریكردنی  بۆ  ڕێزلێنانێك 
م��وب��ارەك،  حوسنی  الب��ردن��ی  و  میسریدا  
هەروەها وەك ڕێزلێنانێك بۆ بەرهەمەكانی  و 
كار  و چاالكییەكانی لەپێناو بەرگریكردن لە 
مافەكانی ئافرەتانی میسر  و واڵتانی عەرەبی.
   ئەم خەاڵتە بەشێوەیەكی گشتی، دەدرێت 
بەو نوسەر  و چاالكوانە دیارانەی لە بوارەكانی 
ك��اردەك��ەن،  جیهانیدا  ئاشتی  ئ��ەدەب  و 
بۆ  پێزانینێك  ڕێزلێنان  و  وەك  ئەمەش 
بەرهەمەكانیان   لە  مرۆییانەی  بەها  ئ��ەو 
ناوی  خەاڵتەكە  هەیە.  داهێنانەكانیاندا  و 
كە  ل��ەخ��ۆگ��رت��ووە  داگ���رم���ان”ی  “ستیگ 
نوسەرێكی سویدی بەناوبانگە  و لە تەمەنی 
31 ساڵیدا خۆی كوشتووە، بەاڵم داهێنانە 
فیكری  و ئەدەبییەكەی تا ئێستاش لە سوید 

و. لە عەرەبییەوە: دیاكۆ

سوید خەاڵتی “ستیگ داگرمان” بۆ ساڵی 2012 
دەدات بە نەوال سەعداوی
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 و تەواوی ئەوروپادا باڵودەبێتەوە.
   ئەم خەاڵتە لە ئاهەنگێكی تایبەت  و لە زێدی 
نەوال  بە  دەدرێت  ئەدیب،  داگرمان”ی  “ستیگ 
سەعداوی، ئەمەش لە چوارچێوەی ئەو سەردانەی 
نەوال سەعداوی-دایە كە لە ئێستادا لە واڵتی سویدە 
عەرەب  ڕەوەندی  بۆ  سیمینار  و  كۆڕ   چەندین  و 
ئەنجامدەدا. هەروەها بۆ بەیەكگەیشتنیەتی لەگەڵ 
دەزگا سویدییەكان  و ئەو ڕۆشنبیر  و بیرمەندانەی 

لەو دەزگایانەدا كار دەكەن.
   “ئەرنا رۆت” سەرۆكی لیژنەی خەاڵتی ستیگ 
داگرمان بە ڕادیۆی سویدی ڕاگەیاند: )لیژنەكەمان 
نەوال سەعداوی هەڵبژارد، وەك ڕێزلێنانێك بۆ ئەو 
میسریدا  شۆڕشی  لە  مەیدانییەی  بەشداریكردنە 
پێیهەستا كە حوسنی موبارك-ی ڕوخاند  و نەوال 
بارودۆخی  هەرچەندە  ساڵە  و   81 تەمەنی  كە 
بووتە سمبولی  كەچی  نیە،  باش  تەندروستیشی 
ئەو  بۆ  ڕێزلێنانێك  وەك  هەروەها  شۆڕشەكە. 
بەردەوامی  و كۆمەكەی لەگەڵ مەالین شۆڕشگێڕی 

میسری، لە شەقامەكانی میسردا هەیەتی(.
ن��ەوال  زاری  ل��ەس��ەر  سویدییەكە  ڕادی���ۆ     
دوای  میسر،  ئافرەتانی  دەڵ��ێ:  سەعداوییەوە 
ئەگەرچی  بوون،  زەرەرمەند  گەورەترین  شۆڕش، 
چونكە  هەبوو.  كاریگەریشیان  بەشدارییەكی 
شۆڕشێكی پێچەوانەی دژ بە ئافرەتان لە ئارادایە. 
تاقە دەستكەوتێكی شۆڕش بریتییە لە ناچاركردنی 
بە  م��وب��ارەك  حوسنی  پێشو  ڕژێمی  سەرۆكی 

دووركەوتنەوە لە دەسەاڵت  و حوكمڕانی.
نەوال  بە  خەاڵتەكە  بەخشینی  ڕاگەیاندنی     
عەرەب  ڕۆشنبیرانی  و  نوسەران   الی  سەعداوی، 
دڵخۆشی  و  ب��اش   پ��ەرچ��ەك��رداری  ت��اراوگ��ە،  لە 
سویدی  میدیای  كاتێكدایە  لە  ئەمە  لێكەوتەوە. 
دا،  ڕوداوە  بەم  باشیان  بایەخێكی  گرنگی  و 

ڕۆژنامەكان چەندین پانتاییان بۆ تەرخانكرد.

شەممە،  ای���اف،  عەسكەر،  ن��زار  س��ەرچ��اوە: 
2012/5/19

نەوال سەعداوی



232

 خەاڵتی ئەسترید لینگرێن بۆ ئەدەبی مندااڵن کە ئەمساڵ دەهەمین ساڵی بەخشینی ئەم خەاڵتەیە 
وەک  وەرئەگرێت  کڕۆن  ملیۆن  پێنج  کەییەر  گوس  کەییەر.  گوس  هۆڵەندی  نووسەری  بە  درا 
پاداشتێک بۆ هێنانەکایەی ئەو شێوازە تایبەتە بۆ گوزارشتکردن و خستنەڕووی پرسیارەکانی 
ژیان، بۆ خوێنەرانێک کە تەمەنیان لەنێوان منداڵ و مێردمنداڵیدایە. کاتێک سەرۆکی دادوەرانی 
خەاڵتی ئەسترید لینگرێن تەلەفوون بۆ گوس کەییەر ئەکات و هەواڵی پێدانی خەاڵتەکەی پێ 

ئەگەیەنێت، ئەڵێت: 
�� من توشی سەرسوڕمانێکی زۆربووم بەم هەواڵە، ئەمە ڕێزێکی گەورەیە بۆ من. بەاڵم لە ڕاستیدا 

ئێستا ئەبێت من بڕۆم بۆ الی دکتۆری دان.
گوس کەییەر لە ساڵی 19٤2 لەدایک بووە. بۆ مندااڵن و گەورە ئەنووسێت. لە ساڵی 19٧5 
�ەوە وەک نووسەرێکی مندااڵن ناسراوە و سی کتێبی مندااڵنی نووسیوە، زۆرینەی ئەم کتێبانە 
بۆ خوێنەرانێکی تەمەن منداڵ و مێردمنداڵن. کتێبە زۆر دیارەکانی ئەم نووسەرە “ئەیچۆن، ئێمە 
هەمیشە دوو کەسین” ساڵی 1999. “ئەوە بزانە کە من پۆلێکم” 2001. “کتێبێک لەسەر هەموو 
وەرگرتووە،  مندااڵن  ئەدەبی  بۆ  دۆیچی  خەاڵتی  دووجار  پێشتر  نووسەرە  ئەم   .200٤ شتێک” 

کتێبەکانی بۆ زیاد لە دە زمانی وەرگێڕدراون.
خەاڵتی ئەسترید لینگرێن گەورەترین خەاڵتی ئەدەبی مندااڵن و مێردمندااڵنە لە دنیادا. ئەمساڵ 
18٤ نووسەر لە ٦٦ واڵتی جیاواز هەڵبژێردرابوون بۆ ئەم خەاڵتە. مەبەست لەم خەاڵتە بەهێزکردنی 
حەزی خوێندنەوەیە لەالی منداڵ و پەرەپێدانی ئەدەبی مێردمندااڵن لە هەموو دنیادا. خەاڵتەکە 
لە 29ی مانگی پێنجی ئەمساڵدا لە کۆنسێرهوست لە شاری ستۆکهۆڵم بەخشرا بە گوس کەییەر.

 www.dn.se:سەرچاوە

لە سویدییەوە: ڕێنوار

خەاڵتی ئەسترید لینگرێن ساڵی ٢٠١٢
بۆ ئەدەبی مندااڵن بەخشرا

بە نووسەری هۆڵەندی گوس کەییەر
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ئێمە لە جیهانێكدا دەژین، چیتر چاوەكانمان بڕوا بەوە 
ناكات كە ڕوودەدات  و عەقڵیشمان وایلێهاتووە ئیدی 
هەرە  بەشی  نەگرێت.  جیهان  هەواڵەكانی  بەرگەی 
زۆری ئەو شتانەی لە دەوروبەرمان ڕوودەدەن، ناكرێ 
بە هەندێ وشە پاساوی بۆ بهێنرێتەوە، چونكە كارەكە 
دەدرێ��ت،  ئافرەت  لە  تاوانبارانەیە.  و  قێزەون   زۆر 
چونكە كتێبێكی شیعر دەخوێنێتەوە. ئافرەتێكی دیكە 

دەكوژرێت، چونكە شیعر دەنوسێت.
دەڵێن ئافرەتێك كاتێ نەیتوانیوە بگات بەو مرۆڤەی 
كە خۆشیدەویست، ئاگری لە جەستەی خۆی بەرداوە، 
و  ڕوداوەدا   ئەو  بەسەر  هەفتەیەك  تێپەڕبوونی  دوای 
تێیدا  كە  سۆزدارییەی  حاڵەتە  ئەو  شكستی  بەهۆی 
قەندەهاردا  نەخۆشخانەكانی  لە  یەكێك  لە  ژی��اوە، 
بۆ  كچێك  دەڵێن  هەروەها  ك��ردووە.  دوای��ی  كۆچی 
بەدبەختی، لە كاتی خوێندنەوەی ئەو شیعرانەی كە 
نوسیبووی، لەناكاو هەستدەكات براكانی لەسەر سەری 
خۆشەویستی  بابەتی  باسی  شیعرەكانی  ڕاوەستاون، 
كردووە  و وشەكانی بە نهێنی نوسراون، دوور لە چاوی 
جیهانێكەوە نوسراون كە پیاوان  و جەنگ  و ئەفیون 
هەیمەنەیان بەسەردا كردووە. ئەو كچە ناوی "زارمینا" 
بووە، ئەندامی دەستەیەكی نهێنی بووە لە چوارچێوەی 
گروپێكی ئەدەبیدا كە ماوە ماوە بەیەكگەیشتون تاكو 
قسە لەسەر شیعر بكەن. بەاڵم لەبەر ئەوەی ئەو كچە لە 
)كابول(ی پایتەخت نیشتەجێ نەبووە، پێویست بووە 
لەسەری شیعرەكانی بە نهێنی  و لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە 
بنێرێت، تەلەفۆنەكەشی هەر نهێنی بووە  و لە چاوی 
بە  شیعرەكانی  دەبوایە  شاردبوەوە.  دیكەی  ئەوانی 

نووسینی: یوسف یەڵدا
و. لە عەرەبییەوە: سەردەم

لە ئەفغانستان ئافرەت
لەسەر نووسینی شیعر دەكوژرێت
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ئەحداسیاتی  ئەوەی  وەك  بناردایە،  نزم  دەنگێكی 
شوێن  و جێگای دوژمن دیاری بكات. ئەو لە كاتێكدا 
براكانی  بە  هەست  لەناكاو  دەن��ارد،  شیعرەكانی 
تاوانەكەی  و  ڕاوەستاون   لە پشت سەریەوە  دەكات 
و  گیانی   بەردەبنە  براكانی  پاشان  دەكەن،  ئاشكرا 
تا دەتوانن لێیدەدەن. "زارمینا" دوای هەفتەیەك لە 

ئاشكرابوونی نهێنییەكەی، خۆی دەكوژێت.
لە ئەفغانستان سەدان حاڵەت هەیە كە لە حاڵەتی 
دەكرێ  لێیان  ئاگاداربوون  بۆ  دەچێت،  "زارمینا" 
بخوێنینەوە  تایمز(  )نیۆیۆرك  ڕۆژنامەی  ڕاپۆرتی 
نوسینی  هۆی  بە  دەك��ات  ئافرەتانە  لەو  باس  كە 
شیعرەوە، گەورەترین سزا دەدرێن، هەندێجار سزاكە 
دەگاتە ئاستی كوشتن. لە زۆربەی ئەو حاڵەتانەدا 
پاڵەوانی  دەنوسن،  شیعر  ئافرەتانەی  ئەو  مێردی 
لە  تاوانەكان ئەنجامدەدەن.  تاوانانەن  و ئەوان  ئەم 
هەندێ حاڵەتی دیكەدا براكان یان مامەكان یاخود 
تاوانەكان  و  پاڵەوان   دەبنە  نزیكەكان،  هەرە  خزمە 
هەواڵێك   2005 ساڵی  نمونە  بۆ  ئەنجامدەدەن. 
گەنج  كچێكی  ڕاگەیەنرابوو  ئەوە  تێیدا  باڵوكرایەوە 
لەبەر ئەوەی شیعر دەنوسێ  و بە نهێنی دەینێرێت، 

لەسەر دەستی مێردەكەی دەكوژرێت.
دەیانەوێ  ئەمریكی،  مارێنزی  هێزەكانی  هەرچەندە 
لە ڕێگەی بەكارهێنانی هێزی چەك  و تەقەمەنییەوە، 
كەچی  باڵوبكەنەوە،  دیموكراسی  ئەفغانستاندا  لە 
لەگەڵ ئەوەشدا لە هەر سەد ئافرەتێك تەنها پێنج 
سەرەتایی  قۆناغی  بڕوانەمەی  توانیویانە  ئافرەتیان 
بە  و  بە زۆری   لە چوار كچ سیانیان  بەدەستبێنن، 
شوودەدرێن.  بە  ساڵیدا  شانزە  تەمەنی  لە  ناچاری 
بەاڵم لە كابول  و لەژێر سایەی ئەو تۆزە ئازادییەی 
كە هەیە، گروپێكی ئەدەبی بەناوی )میرمان باهیر( 
و  چیرۆكنوس   كۆمەڵێ  گروپە  ئەم  بووە.  دروست 
تەنها  گروپەكە  لەخۆدەگرێت،  شاعیر  و  ڕۆماننوس  
ئەوانە لەخۆدەگرێت كە لەناو پایتەختی ئەفغانستاندا 
دەژین،  كابول  دەرەوەی  لە  ئەوانەی  بەاڵم  دەژین، 
موعاناتی  بەرگەی  خۆیان  لەسەریان  پێویستە  ئەوا 
ڕێگەی  لە  ئەدەبییەكانیان  بەرهەمە  گەیاندنی 

تەلەفۆنەكانیانەوە بگرن، ئەمەش هیچ دەرئەنجامێكی 
هۆی  دەبێتە  نەبێت  ئ��ەوە  تەنها  نابێت،  ئەوتۆی 
خنكاندنی دەنگە شیعرییەكان  و ژانرە ئەدەبییەكانی 

دیكە.
لە  یەكێك  كاتێ  نییە  سەیر  مەسەلەكە  لێرەوە 
بەشی  دەس��ەاڵت،  لوتكەی  دەگاتە  دیكتاتۆرەكان 
هەرە زۆری ئەوانەی تاراوگە وەك نیشتیمانی خۆیان 
هەڵدەبژێرن، لە ئەدیبان  و شاعیران  و هونەرمەندانی 
شێوەكاری پێكدێن، بەشێوەیەكی گشتی لە هەموو 
دنیای  لە  ئیشێكەوە  لەمیانەی  كە  پێكدێن  ئەوانە 
لە  دەس��ەاڵت،  مومارەسەكردنی  دەڕوان��ن.  دەرەوە 
بەشی هەرە زۆریدا، لە میانەی كەسێكەوە جێبەجێ 
دەكرێت هیچ چارەیەكی نییە ئەوە نەبێت هەمو ئەو 
بە  پیشاندەدەن  وێنانەی  ئەو  كە  بشكێنی  ئاوێنانە 
بەسەر  هەیمەنەكردنی  پانی  لەگەڵ  و  نییە   دڵی 
سەپاندنی  و  هەیمەنەكردن   ناگونجێت.  هەموواندا 
بۆیە  كەسدایە،  یەك  دەستی  لە  تەنها  بڕیارەكان، 
وەك  ه��ەرەوەزی،  كاری  ئەنجامدانی  بۆ  هەوڵدان 

خیانەتێك وایە لێخۆشبونی بۆ نییە.
لە دواجاردا كاتێ تەرمەكان، بێ جووڵە بەسەر یەكدا 
هۆی  بە  ئافرەتانەی  ئەو  خێزانی  ك��راون،  كەڵەكە 
ڕەتیدەكەنەوە  سەربڕاون،  شیعر  بۆ  خۆشەویستیان 
پەیوەندییەك  هیچ  شیعردا  و  كچەكانیان   لەنێوان 
هەبێت  و هەموو ئەوەی كە ڕویداوە بە قەزا وقەدەری 
بەاڵم  دەیڵێن.  باوكەكان  ئ��ەوەی  وەك  دادەنێن، 
لەالیەكی دیكەوە هەموو شتێ پاساوی خۆی هەبووە، 

وەك ئەوەی بكوژەكان دەیڵێن.
باشە بۆچی لە پێناو نوسینی شیعردا ژیان بخرێتە 
بێ  و  بێزاری   هۆكارەكە  لەوانەیە  مەترسییەوە؟ 
ئازار   و  ئێش   لەوانەیە هۆكارەكان  یان  بێت،  ئومێد 
بەهۆی  لەوانەیە  هەروەها  بێت،  خەفەت  و  خەم   و 

قەناعەتكردنەوە بێت بە نوسینی شیعر.

سەرچاوە: ایالف، چوارشەممە، 2012/5/9
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شۆك  دوچاری  خوێنەر  ناونیشانەكە  هیوادارم 
دەچێتە  ئایا  دەوێ!  ئەوەم  من  چونكە  بكات، 
ع��ەق��ڵ��ەوە ی��اس��ای��ەك ل��ە ی��اس��اك��ان، ل��ە هەر 
دەوڵەتێكدا بێت، مادەیەك لەخۆ بگرێت كە ڕێگا 
بكوژەكە  بۆ  كارئاسانی  واتە  بدات؟  بە كوشتن 
بكات  و بە تۆمەتێكی سادە  و ئاسان تۆمەتباری 
شەش  لە  كە  بدات  سوكی  حوكمێكی  بكات  و 
یاسای  لە  تێنەپەڕێت.  زیندانیكردن  مانگ 
سزادانی  یاسای  لە  كە  فەلەستینی  سزادانی 
یاساكانی  لە  بگرە  وەرگ��ی��راوە،  ئەردەنییەوە 
واڵتانی دیكەی عەرەبییەوە وەرگیراوە، مادەیەك 
هەیە پەیوەستە بە تاوانی شەرەف  و ڕێگە بەو 

جۆرە كوشتنە دەدات.
چۆن لە كۆمەڵگاكەماندا ڕێگا لە ئەنجامدانی تاوان 
بگرێن  و كوشتنی مرۆڤ قەدەغە بكەین، تەنانەت 
ئەگەر ئەو مرۆڤە هەڵەشی كربێت. كاتێك لەسەر 
تاوانی شەرەف، یاسایەك دەردەكەین كە سزای 
لە سێدارەدان یاخود سزای زیندانی هەتاهەتایی 
لەگەڵ كاری تاقەتپڕوكێنی تێدانەبێت، ئایا ئەمە 
وەك  دەوڵ��ەت  و  وەك  ئێمە  نییە  ئەوە  مانای 
یاسا، هانی هەموو ئەو كەسانە دەدەین كە تەنها 

نووسینی: عەلی ئەبو خەتاب
و. لە عەرەبییەوە: باوكی پایان

یاسایەك ڕێگا
بەكوشتن دەدا
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یان  كچەكەی  یاخود  یان خۆشك  دایك  لە  گومانیان 
بەم  تایبەتە  كە  دیكە  مێینەیەكی  هەر  یان  ژنەكەی 
بكەن.  ڕزگار  گومانانە  لەو  خۆیان  و  بكوژن   هەیە، 
و  نەبێت   گومانیش  تەنها  مەسەلەكە  ئەگەر  تەنانەت 
دەیسەلمێنێ  ئەوە  ئایا  بینیبێتیان،  یەكێكدا  لەگەڵ 
كە ئەو تاوانی زینای ئەنجامداوە؟ سەلماندنی تاوانی 
زینا لە ئیسامدا پێویستی بە چوار شاهیدە، بێگومان 
بوونی چوار شاهید كارێكی زۆر زەحمەتە  و مەحاڵە 
لەسەر  ئافرەتێك  وایدابنێین  با  بگرە  ڕووب���دات. 
جێگاكەی بە تەنها لەگەڵ پیاوێك لە پیاوەكاندا بینرا، 
ئەو  كوشتنی  تاوانی  ئەنجامدانی  پاساوی  ئەمە  ئایا 
دەكات  خەاڵتی  یاساش  و  دەبینێت  بەڕەوا  ئافرەتە 

بەوەی بە زووترین كات لە زیندان دەریدەهێنێت؟ 
مادام دەوڵەتێكی خاوەن سەروەریمان هەیە، ئەگەرچی 
ئەوە  بۆیە  فەلەستین،  دەوڵەتی  وەك  ناتەواویشە 
یاسایە پێویستە لەسەری جڵەوی مەسەلەكان بگرێتە 
ئەگەر  وەلێ  دەربكات.  زینا  تاوانی  سزای  و  دەست 
بكات،  نەرم  پەنجەی  و  دەست  بكوژدا  لەگەڵ  یاسا 
ئەمە وەك ئەوە وایە هانی بكوژەكە بدات تاوانەكەی 
ئەنجامبدا  و مۆڵەتی پێبدا لە باتی یاسا تۆڵەی خۆی 
بكاتەوە. یاسای تاوانی شەرەف، یاسایەك نییە تەنها 
بگرە  دادگاییەوە،  كێشەیەكی  بە  بێت  پەیوەست 
مەسەلەكە لەوە فراوانترە  و مافێك لە مافەكانی مرۆڤ 
لە  برا  و خوشك.  نێوان  یەكسانی  دەگرێتەوە، مافی 
بگرێت،  خۆی  ڕێزی  كە  شارستانیدا  كۆمەڵگایەكی 
لەگەڵ  یەكسانی  مافی  هەمان  ئافرەت  پێویستە 
قۆناغی  ئێمە  پێویستە  هەروەها  هەبێت.  پیاوەكاندا 
توێژەر  شەرابی”ی  “هشام  ئەوەی  یان  باوكساالری 
یاخود  تێپەڕاندبێت  پاتریاركی-مان  قۆناغی  پێیدەڵێ 

لە هەوڵی تێپەڕاندنیدابین.
لەبەر ئەوە ئایا كۆمەڵگا  و یاسا ڕێگە بە ئافرەت دەدا، 
مێردەكەی  یان  كوڕەكەی  یاخود  باوكی  یان  براكەی 

یان هەر نێرینەیەكی دیكە كە تایبەتە بەم، بكوژێت، 
بینیویەتی؟  ئافرەتەكان  لە  ئافرەتێك  لەگەڵ  چونكە 
من زۆر لەوە دڵنیام ئەم پرسیارە توڕەیی  و ناڕەزایی 
زۆرێك لە خوێنەرانی میللەتەكەمان دەوروژێنێت، بگرە 
تەنانەت خودی یاسادانەرانیش توڕە دەكات. چونكە 
ئێمە لەالیەنی پەروەردەییەوە وا فێركراوین تەنها بە 
قسە مافەكانی ئافرەت بسەلمێنین  و بە كردەوە هەست 
بەوە نەكەین ئێمە لەگەڵ ئافرەتدا یەكسانین. خودی 
ئاینی ئیسام لە تاوانی زینادا جیاوازی لەنێوان ژن  و 
پیاودا ناكات. ئیدی چۆن و بە چ شێوەیەك كۆمەڵگا 
ئەو  پیاودا،  و  ژن   لەنێوان  شەرەف،  تاوانی  لەسەر 
و  ئیسامییە   گوایە  كۆمەڵگایەك  دەكات؟  جیاوازییە 

یاساكانیشی لەسەر بنەمای ئیسام داڕێژراون؟
بێگومان ئێمە بانگەشەی ئەوە ناكەین ئافرەت هەمان 
بانگەشەی  بگرە  هەبێت،  پیاو  وەك  كوشتنی  مافی 
ئەویش  پێدەدات،  ڕێگەی  لۆژیك  كە  دەكەین  ئەوە 
بریتییە لەوەی یاسا سەروەربێت، واتە یاسا بەرپرسیار 
بێت لە سزادانی كەسی هەڵە، سا ئەو كەسە پیاو بێت 
و  پیا  توندی  سزایەكی  هەمانكاتدا  لە  ئافرەت.  یان 
یان ئافرەت بدات كە كاری كوشتن ئەنجامدەدا  و یاسا 
نائارامی  و پێشێلكاریانەی  پێشێل دەكات. ئێمە ئەو 
دەرهەق بەیاسا دەكرێت بەسمانە  و چیتر پێویستیمان 
فەوزا  لە  بن  بەشێك  یاساكان،  خ��ودی  نییە  ب��ەوە 
لەم  ئەخاقییەكان.  تێكچونە  و  ئەمنی   پشێوی  و 
بارودۆخەماندا یاسایەك ڕێگە بە كوشتن بدات یاخود 
كارئاسانی بۆ بكوژەكە بكات، تابێت قوڕەكە خەستتر 
دەكات. ئەم جۆرە یاسایانە نە لۆژیك و نە ئاین پێی 
ڕازی نابن، ئیدی مرۆڤ چۆن  و بە چ شێوەیەك پێی 

ڕازی دەبێت  و پاساوی بۆ دەهێنێتەوە!

سەرچاوە: االوان، هەینی، 20 نیسان، 2012
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ئامادەكردنی: باوكی ڕەهەند

باڵوكراوەكانی
دەزگای 
سەردەم

الی كەسمان شاراوە نییە كە دەزگای چاپ  و پەخشی سەردەم، ڕۆڵێكی بەرچاوی 
ناوخۆیی  و  بیانی  و  نوسەرانی  بەرهەمی  باڵوكردنەوەی  و  چاپكردن   لە  بینیوە 
توانیویەتی بەو بەرهەمانە سوچێكی كتێبخانەی كوردی پڕكاتەوە. ئەمە ڕاستییەكی 
حاشا هەڵنەگرە  و پێویست بە سەلماندن ناكات، چونكە هەر كەسێك بە ویژدانەوە 
تەماشایەكی كتێبخانەكانی شار  و شارۆچكەكانی كوردستان بكات، ئەو ڕاستیەی 

بۆ دەردەكەوێت  و بە چاوی خۆی بەرهەمەكانی دەزگای سەردەم دەبینێت.
دەزگای سەردەم لە ماوەی دوو مانگی ڕابردودا، وەك پیشەی هەمیشەیی  و وەك 
سااڵن  و مانگەكانی ڕابردوو، كۆمەڵێ بەرهەمی دیكەی خستە بەردەست خوێنەران. 
بەرهەمەكانی ئەم دوو مانگەی دەزگای سەردەم، بەشی هەرە زۆریان بە شێوەیەكی 
گشتی تایبەت بوون بە شانۆ  و دەقی شانۆیی، ئەمە سەرەڕای چاپكردنی كتێبی 
)بوون  و نەبوون(ی بیرمەندی فەرەنسی جان پۆل سارتەر كە بەیەكێك لە كتێبە 

نایاب  و بایەخدارەكانی سەدەی بیستەم دادەنرێت.
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زمانی چیا

ئینگلیزی  نوسەری  شانۆیی  دەقێكی  كتێبە  ئەم 
نۆبڵی  خەاڵتی   2005 ساڵی  كە  پینتەر”ە  “هارۆڵد 
بۆ ئەدەب پێ بەخشراوە، ئەگەرچی ئەم بەرهەمەی 
“هارۆڵد پینتەر” بەرهەمێكی كورتە  و لە كتێبەكەدا 
تەنها  ف��ۆڕە،  ئەی  نیو  الپ��ەڕەی  شەست وچوار  كە 
الپەڕەكانی  گ��رت��ووەت��ەوە،  الپ��ەڕەی  سی  نزیكەی 
دیكە بریتییە لەو پێشەكییەی وەرگێڕی كتێبەكە بۆ 
شانۆنامەكەی نوسیوە. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا بایەخی 
دەقەكە لەوەدایە باس لە كێشەی زمانی ئەو نەتەوانە 
دەكات كە ژێردەستەن  و لەالیەن نەتەوەكانی دیكەوە، 
ڕەسەنی خۆیان  زمانی  بەوەی  دەكرێت  لێ  ڕێگریان 
بەكاربهێنن. باس لەوە دەكات كە خەڵكانی دەرەوەی 
پایتەخت، سا ئەو خەڵكانە سەر بە نەتەوەی جیاواز 

قسە  خۆیان  ڕەسەنی  زمانی  بە  نابێت  بن،  جیاواز 
بكەن  و هەر دەبێ بە زمانی پایتەخت كە دیارە زمانی 
بیرۆكەی نوسینی  بااڵدەستە، قسە بكەن.  نەتەوەی 
ئەم شانۆنامەیە، وەك لە كتێبەكەدا ئاماژەی پێدراوە، 
نوسەری  كە  گرتووە  سەرچاوەی  س��ەردان��ەوە  لەو 
دەقەكە لەگەڵ “ئارسەر میلەر” سەردانی كوردستانی 
بۆ  دواداچون  بە  نزیكەوە  لە  تا  كردووە،  توركیایان 
مەسەلەی مافی مرۆڤ بكەن  و پشتگیری لە نوسەرە 

بەرهەڵستكارەكان بكەن.
بەاڵم ئەوەی لێرەدا بۆ ئێمە شوێنی سەرنجە، ئەوەیە 
نوسەری دەقەكە هەرچەندە بیرۆكە  و هەوێنی نوسینی 
ئەم دەقەی لە كێشەی كورد لە توركیا وەرگرتووە، 
كەچی لەگەڵ ئەوەشدا لە دەقەكەدا بە ڕاستەوخۆی 
باسی كوردی نەكردووە  و ناوی نەهێناون. تەنانەت 
لە دەقەكەدا هیچ ئاماژەیەكی وا نییە كە پێمان بڵێ 
كارەكتەرەكان كوردن، تەنانەت ناوی ئەو واڵتە یان 
ڕوودەدات.  تێدا  ڕوداوەكانی  كە  نەبراوە  ئەو شوێنە 
كورد  ناوی  ڕاستەوخۆ  كە  ئ��ەوەی  هۆكاری  ڕەنگە 
پینتەر”  “هارۆڵد  كە  بگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ  نەهاتووە، 
وەرگرێت  جیهانی  ڕەهەندێكی  دەقەكەی  هەوڵیداوە 
شێوەیەك  بە  كە  بگرێتەوە  نەتەوانە  ئەو  تەواوی   و 
زمانی  بە  كە  لێدەكرێت  ڕێگریان  شێوەكان،  لە 
دەقەكە،  نوسەری  بەمانایەكیتر  بكەن.  قسە  دایك 
تایبەت بكات بە كورد  نەیویستووە دەقەكەی تەنها 
نوسینی  بیرۆكەی  ئەگەرچی  ك��ورد،  كێشەی  بە   و 
بەڵكو  وەرگرتووە.  ك��وردەوە  كێشەی  لە  دەقەكەی 
ئەو هەوڵیداوە ئەو حاڵەتە بخاتەڕوو كە لە زۆربەی 
سیستمە دیكتاتۆریەكاندا هەیە، حاڵەتی ئەوەی كە 
قەدەغەكردنی  ڕێگەی  لە  دەست،  بااڵ  نەتەوەیەكی 
تەواوی  بەسەر  خۆی  هەژمونی  دەی��ەوێ  زمانەوە، 

نەتەوەكانی بن دەستیدا بسەپێنێ.
یاقووب  عەسمان  عەلی  بەڕێز  لەالیەن  كتێبە  ئەم 
و  ك��وردی   بە  ك��راوە  سەركەوتوانە  شێوەیەكی  بە 
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پێشەكییەكیشی بۆ نوسیوە كە وەك خۆی ئاماژەی 
پێداوە لێكۆڵینەوەیەكە لەسەر دەقەكە  و تێیدا باس 
لە شێوازی كاركردنی “پینتەر” دەكات، بە تایبەتی 

لەم شانۆنامەیەیدا. 
ئەم كتێبە ژمارەی الپەڕەكانی ٦٤ الپەڕەی قەبارە 

بچوكە  و تیراژی 500 دانەیە و نرخی هەزار دینارە.

شانۆنامە و گفتوگۆ
بە  تایبەتە  كتێبانەی  لەو  ترە  یەكێكی  كتێبە  ئەم 
دەقی شانۆیی  و قسەكردن لەسەر بوارەكانی شانۆ، لە 
نوسینی دەقی شانۆییەوە بیگرە بۆ كاری دەرهێنان  و 
نواندن  و ڕوناكی  و جل وبەرگ  و تەواوی ئەو كارانەی 

دیكە كە لە نمایشكردنی دەقێكی شانۆیدا پێویستە. 
كتێبە  ئ��ەم  باشەكانی  سیفەتە  لە  یەكێك  وات��ە 
یاخود  نییە،  شانۆیی  دەقی  كۆمەڵێ  تەنها  ئەوەیە 
بەڵكو  شانۆ،  لەسەر  نییە  گفتوگۆ  كۆمەڵێ  تەنها 
كتێبەكە  وایكردووە  ئەمە  هەردوكیانە.  لەیەككاتدا 
دەوڵەمەندتر  و سودبەخشتر ببێت، هەروەها وەرگێڕ 
شانۆییەكان   دەقە  بۆ  چ  دەستنیشانكردنەكانی  لە 
لەگەڵدا  گفتۆگۆكانیان  شانۆنوسانەی  ئەو  بۆ  چ  و 
ئەنجامدراوە، سەركەوتوو بووە. چونكە ئەوانەی لەم 
كتێبەدا بەرهەمەكانیان كراوە بە كوردی، پسپۆڕانی 

دنیای شانۆ و نوسینی شانۆیین.
ئەم كتێبە كە لە چواردە دەقی شانۆیی  و هەشت 
گفتوگۆ پێكهاتووە  و لە ژێدەری جیاواز جیاوازەوە 
شانۆكاران   بۆ  باشە  سەرچاوەیەكی  وەرگ��ی��راوە، 
شانۆ   لە  كار  شانۆیانەی  گروپە  و  تیپ   ئەو  بۆ  و 
و  جوان   دەقی  كۆمەڵێ  دەك��ەن  و  دەرهێناندا  و 
نایابیان دەخاتە بەردەست تاكو لە سەر الپەڕەكانی 
كتێبەكەوە بیگوێزنەوە بۆ سەر تەختەی شانۆكان، 
سودە  بە  ئ��ەوان��ەش  بۆ  ئ��ەوەی  س���ەرەڕای  ئەمە 
بە  شانۆییە.  دەقی  خوێندنەوەی  لە  حەزیان  كە 
كەمكردنەوەی  بۆ  هەوڵێكە  كتێبە  ئەم  مانایەكیتر 
نەبونی دەق بە زمانی  ئەو دیاردەیەی پێدەوترێت 
كوردی، بەتایبەتی دەقی وەرگێڕدراو یان دەقی ئەو 
شانۆنوسانەی كە لە گۆڕەپانی شانۆدا ناوێكی دیار 
وەرگێڕان  و  شایستەی  كارەكانیان  و  بەرچاون    و 
نمایشكردنە. ئەم كتێبە دێت  و بە زمانێكی كوردی 
پارا و چواردە دەقی شانۆیمان پێ دەناسێنێت كە 
جیاواز  فیكری  قوتابخانەی  بە  سەر  تاڕادەیەك 

جیاوازن.
نوسەرانە  ئەو  بۆ  كتێبە،  ئەم  شانۆییەكانی  دەقە 
شانۆییدا،  نوسینی  ب��واری  لە  كە  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە 
ناوبانگێكی گەورەیان هەیە  و لەسەر ئاستی جیهان 
ناسراون، لەوانە چوار دەقی سامۆئێل بێكێت، دوو 
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ئەلبی،  ئێدوارد  دەقی  سێ  پینتەر،  هارۆڵد  دەقی 
لەگەڵ دەقێكی هەر یەك لە ئۆجین یۆنسكۆ  و ئۆجین 

ئۆنیل  و دۆن دیلیلۆ  و بێتی كێڵەر.
سڵێمان  عەبدوڵا  بەڕێز  لەالیەن  كە  كتێبە  ئەم 
بە  ك��راوە  ج��وان  شێوەیەكی  بە  )م��ەش��خ��ەڵ(ەوە 
كوردی، ژمارەی الپەڕەكانی 29٤ الپەڕەی گەورەیە  

و تیراژەكەی 500 دانەیە  و نرخی ٤500 دینارە.

بوون و نەبوون

یەكێك لە بەرهەمە نایاب  و بە پێزەكانی بیرمەندی 
كتێبی  لە  بریتییە  سارتەر،  پۆل  جان  فەرەنسی 
)بوون و نەبوون- الوجود و العدم(. ئاشكرایە نوسەری 

ئەم كتێبە، بە شێوەیەكی تایبەت  و تا ڕادەیەك لە 
ڕێگەی وەرگیڕانی شانۆنامەكانییەوە یان لە ڕێگەی 
و  ناسراوە   ئێمە  الی  شانۆنامەكانیدا،  لە  ئیشكردن 
لەیەككاتدا  كە  نوسەرە  ئەم  بەاڵم  دی��ارە.  ناوێكی 
فەلسەفی  ڕەخنەیی  و  كاری  ڕۆمان  و  و  شانۆنامە  
نوسیوە  و یەكێكە لە ناوە پرشنگدارەكانی سەدەی 
بیستەم، نەك تەنها لە فەرەنسا، بەڵكو لە تەواوی 

جیهانیشدا. 
كتێبی بوون  و نەبوون كە وەك وەرگیڕی كتێبەكە 
كورتەكەیدا  پێشەكییە  لە  كەمال(  محەمەد  )د. 
ئاماژەی پێداوە، بریتییە لە خستنەڕووی فەلسەفەی 
ناسراوە.  بوونگەرایی  فەلسەفەی  بە  كە  سارتەر 
ئەم  نوسینی  پێنج ساڵ سەرقاڵی  نزیكەی  سارتەر 
كتێبەی بووە، واتە لە نێوان سااڵنی 1939 بۆ 19٤3.
لێرەدا پێویستە ئاماژە بەوە بكەین ئەم كتێبە لەبەر 
ئەوەی باس لە كۆمەڵێ چەمك  و زاراوەی فەلسەفی 
دەكات  و باس لە كێشەكانی بوون  و نەبوون دەكات، 
لێی  ئاسانی  بە  خوێنەر  و  قورسە   تاڕادەیەك  بۆیە 
ئەوەشدا  لەگەڵ  وەلێ  دەبێت.  ماندوو  و  تێناگات  
بخوێنرێتەوە،  ئەوەیە  شایەنی  بەنرخە  و  كتێبێكی 
ئەم  فەلسەفی  فیكری  لە  ڕێگەیەوە  لە  كتێبێكە 
نوسەرە گەورەیەی فەرەنسا تێدەگەیت كە لە سااڵنی 
شەست  و حەفتاكانی سەدەی ڕابردوا، یەكێك بوو لە 

ناوە هەرە درەوشاوەكانی جیهان.
وەرگێڕی كوردی بەڕێز “د. محەمەد كەمال” كە لە 
بورای كاری فەلسەفیدا، چ بە نوسین یان وەرگێڕان، 
جێ دەستی دیارە، لە چەندین الپەڕەی ئەم كتێبەدا، 
هەوڵێكی  ئەمەش  داناوە،  بابەتەكان  بۆ  پەراوێزی 
زۆر باشی وەرگێڕە تا خوێنەر بتوانێت لە بابەتەكان 

تێبگات.
ئەم كتێبە لە ٦25 الپەڕەی قەبارە گەورە پێكهاتووە، 

تیراژی 1500 دانەیە  و نرخی دە هەزار دینارە.
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ئەمە یەكێكە لەو ڕۆمانانەی تەنها باس لە كێشەی 
و  سەرەكی   تەوەری  واتە  دەكات،  خۆشەویستی 
جەوهەری ئەم ڕۆمانە بریتییە لە خۆشەویستی  و 
ڕوداوێكی  هیچ  لێنابێتەوە  دیكەی  پەلوپۆی  هیچ 
خۆشەویستی  دەرەوەی  لە  كە  نییە  تێدا  دیكەی 
بێت. بە مانایەكیتر دەتوانین بڵێن ئەمە ڕۆمانێكە 
نا  خۆشەویستی  پەیوەندیەكی  لە  باس  تەنها 
هاوسەنگی نێوان كچ  و كوڕێكی خەڵكی سعودیە 
یەكتریان  لەوێ  دەژین  و  تاراوگە  لە  كە  دەكات 

ناسیوە. 
بە  و  دەستپێدەكات   پەرەگرافێك  بە  ڕۆمانە  ئەم 
هەمان پەرەگرافیش كۆتایی پێدێت، لەنێوان ئەم 

دوو پەرەگرافەدا، ئێمە لەبەردەم ڕۆمانێكداین باس 
بۆ  جومانە  نامورادی  عەشقی  لە خۆشەویستی  و 
عەزیز دەكات، عەشقێك دەتوانین بڵێین سەرەتای 
هەیە بەاڵم كۆتایی نییە  و تا ئەبەد درێژ دەبێتەوە، 
بۆ  جومانە  خۆشەویستی  یان  جومانە  عەشقێ 
عەزیز، بەشێوەیەكە مرۆڤ سەری سوڕدەمێنێێ  و 
تێناگات ئەم كچە بۆ ئەوەندە شەیدا  و هۆگرای ئەو 
كوڕە بووە كە پڕە لە گرێی دەرونی  و كۆمەاڵیەتی 
دەیبینین،  ڕۆم��ان��ەدا  ل��ەم  ئ��ەوەی  كەلتوری.   و 
نازانێت،  خۆشی  بۆ  م��رۆڤ  هەندێجار  ئەوەیە 
دیكەی  كەسێكی  خۆشدەوێ  و  كەسێكی  بۆچی 
بۆ  ژیانی  تەواوی  ئامادەیە  لەبەرچی  خۆشناوێت، 
شایەنیشی  لەوانەیە  كە  بكات  تەرخان  كەسێك 
نەبێت، كەچی لەگەڵ ئەوەشدا سورە لەسەر ئەو 

تەرخانكردنە  و پێداگریی لەسەر دەكات.
لەم ڕۆمانەدا خۆشەویستی جومانە بۆ عەزیز، وەك 
جۆرێك لە پەتای لێهاتووە كە جومانە نە دەتوانێ 
هیچ  نە  لێبێنێت،  وازی  و  ببێت   دەستبەرداری 
ئەنجامێكیشی هەیە. ئەم خانمە وەك دێوانەیەك،  
هەڵبكات.  ناتوانێ  ئەو  بێ  و  عەزیزی خۆشدەوێ  
مانا  ئەوەی  نییە و  مانایەكی  هیچ  ژیانی  ئەو  بێ 
بە ژیان و بە بوونی دەبەخشێت، خۆشەویستییەتی 
بۆ ئەو كوڕە كە زۆر بە ساردییەوە پێشوازی لەو 

خۆشەویستیە گەرمكە دەكات.
كەسایەتیداین،  دوو  لەبەردەم  ڕۆمانەدا  لەم  ئێمە 
هەریەكەیان بە جۆرێكی تەواو جیاواز لە مەسەلەی 
كە  یەكەمیان  دەڕوان��ن.  خۆشەویستی  و  عەشق  
مرۆڤبوون   مانای  بەشوێن  عەشقدا  لە  جومانەیە 
هۆگربوون   متمانە  و  و  وەف��ادرای   ڕاستگۆیی  و  و 
هەمو  بەشوێن  وات��ە  دەگ��ەڕێ��ت،  پاكیەتیدا  و 
و  عەشق   ڕێگەی  لە  كە  دەگەڕێت  شتانەدا  ئەو 
دنیا  و  دەك��ەن   ج��وان  ژی��ان  خۆشەویستییەوە 
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دەڕازێننەوە. وەلێ دووەمیان كە عەزیزە لە عەشقدا 
وەفایی  بێ  ناڕاستگۆیی  و  داگیركردن  و  بەشوێن 
هەمو  شوێن  بە  واتە  دەگەڕێت،  هەوەسبازیدا   و 
ئەو شتانەدا دەگەڕێت كە عەشق  و خۆشەویستی 

ڕێگایان پێنادات!
ئەم ملمانێیە، ئەم دوو تێڕوانینە جیاوازە بۆ عەشق  
ڕۆمانەكەی  الپەڕەكانی  تەواوی  خۆشەویستی،  و 
بەهانە  كۆمەڵێ  یەكێكیشیان  هەر  كردووە،  داگیر 
و  یەكتر   لەبەرامبەر  هەیە  و  خۆییان  پاساوی   و 
بێگومان  بەكاریدەهێنن.  خۆیان  سەرخستنی  بۆ 
ئێمە وەك خوێنەر، وەك كەسێك كە الپەڕەكانی 
كتێبەكە دەخوێنێتەوە  و وردە وردە ئاشنای ئەو 
ملمانێیە دەبێت  و جەوهەری ڕاستەقینەی هەردوو 
كاراكتەرەكەی بۆ دەردەكەوێت، ناتوانین بێایەنانە 
چونكە  نەبین.  جومانە  الیەنگیری  و  ڕاوەستین  
عەشقی جومانە  و خۆشەویستی جومانە بۆ عەزیز، 
بە ڕادەیەك پاك  و بێگەردە كە پڕە لە هەڵوێستی 
جوان  و لە میهرەبانی  و لە ڕۆحی لێبووردن، ڕۆحێك 
كەس  كەم  خاوەنی،  بە  ببێت  بتوانێ  كەس  كەم 
هەیە بتوانێ لەبەرامبەر ئەو هەمو ناڕەوایەتیانەی 
لە خۆشەویستەكەیەوە پێیدەكرێت، لەبەرامبەر ئەو 
هەمو ناحەقی  و زوڵم  و ناڕاستگۆیی و خیانەتەوە 
جومانە  وەك  ئاوا  دەیكات،  خۆشەویستەكەی  كە 

لێبوردەیی هەبێت.
خۆشەویستی  دوچ��اری  كاتێ  مرۆڤ  ڕاستیدا  لە 
دڵی  دەرگ��ای  لە  عەشق  دەبێت  و  ڕاستەقینە 
ڕاستەقینە  خۆشەویستی  لە  مەبەستم  دەدات، 
رۆح��ەوە  قواڵیی  لە  كە  خۆشەویستییەیە  ئ��ەو 
نادیارەكانی  پەنهان  و  شوێنە  لە  دەرێ،  دێتە 
ناخەوە دێت  و خۆی بەیان دەكات. خۆشەویستی 
ڕاستەقینە لە جێگایەكەوە دێت كە ڕەنگە خودی 
جەستەیەوە  بەشێكی  چ  لە  نەزانێت  كەسەكەش 

سەرچاوەی گرتووە، هیچ دوور نییە لە دەرەوەی 
بێت،  خۆیەوە  ئ��ی��رادەی  ویست  و  دەس��ەاڵت  و 
ئەندامەكانی  بە  پەیوەندییەكی  هیچ  لەوانەیە 
جەستەیەوە نەبێت، بەڵكو تەنها ئەوە دەزانێت ئەو 
فاڵنە كەسی خۆشدەوێ  و بەس، ئیدی بۆ خۆشی 
دەوێ  و چاوەڕوانی چی لەم خۆشەویستییە گەرم  
و تاقەتپڕوكێنە دەكات، ئەوەی بەالوە هیچ گرنگ 
نییە. هیچ دوور نییە هێزێكی یەزدانی یان ئاسمانی 
یاخود هێزێك لە دەرەوە  و لە شوێنێكی نادیارەوە 
هێنابێتی، لەوانەیە دەنگێك لە غەیبەوە هاتبێت  و 
بۆ یەكجار چرپاندویەتی بە گوێیدا  و پێی وتووە 
ئەو كەسەت خۆشبوێت، ئیدی دەنگەكە ڕۆشتووە  
ڕزگ��ار  ق��ەدەرە  ل��ەو  خ��ۆی  ناتوانێت  ئەمیش  و 
خۆشەویستی  هێناوە.  بۆی  دەنگە  ئەو  كە  بكات 
ڕاستەقینە كە پڕە لە قوربانی  و بەخشین، پڕە لە 
لێبوردەیی  و ڕاستگۆیی، زەحمەتە هەمو كەسێك 
بەرگەی بگرێت  و پابەندبێت پێیەوە، ئەوە تەنها 
توانیویەتی  ڕۆمانەیە،  ئەم  پاڵەوانی  جومانەی 
بەرگەی هەمو ئەو ناخۆشی  و نەهامەتیانە بگرێت 
ئەوە  دەهێنێت.  بەسەریدا  خۆشەویستەكەی  كە 
تەنها جومانەیە تێدەگات خۆشەویستی مەزن  و بێ 
بەرامبەر، نرخەكەی چ باجێكی گەورەیە  و دەبێ 

بیدەیت.
عەبدوڵاڵوە  هەڵكەوت  بەڕێز  لەالیەن  ڕۆمانە  ئەم 
كراوە بە كوردی  و بەڕێز مامۆستا شێرزاد حەسەن 
وایكردوە  ئەمەش  ك���ردووە،  بۆ  پێداچونەوەی 
زمانێكی  بە  سەركەوتوبێت  و  زیاتر  وەرگێڕانەكە 
ڕۆمانی  نوسراوەتەوە.  پ��ارا و  و  پوخت   ك��وردی 
الپ��ەڕەی   282 لە  خۆشمویستیت  ل��ەڕادەب��ەدەر 
و  دانەیە    1200 تیراژی  پێكهاتووە،  گەورە  قەبارە 

نرخی ٤500 دینارە.
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