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جان جاك رۆسۆ
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جان جاك رۆسۆ.. ئیلهامبەخشی جاڕنامەی 
ڕاگەیاندنی مافەكانی مرۆڤ

نووسینی: هاشم ساڵح
لە عەرەبییەوە: هەورامان وریا قانع

دەنێم  ب���ەوەدا  دان  خ��ۆم  وەك  م��ن     
بەشێوەیەكی  هەبێت،  نووسەرێك  ئەگەر 
ی��ەك��ای��ك��ەرەوە ك��اری��گ��ەری ل��ەس��ەر 
هەبوبێت،  من  بیركردنەوەی  ئاڕاستەكانی 
ئەوا جان جاك رۆسۆیە. ئەو بە شێوەیەكی 
ڕەها نزیكترین نووسەری بیانییە لە منەوە. 
لەگەڵ  تەماهی  هەبێت  نووسەرێك  ئەگەر 
بچوكی  قوتابییەكی  وەك  خۆم  و  بكەم 
مەزنەیە.  نووسەرە  ئەم  ئەوا  بزانم،  ئەو 
میانەی  لە  هەرچەندە  دەڵێم  ئەمە  من 
نیشتەجێبونە دوور و درێژ و بەردەوامەكەم 
دەبێت،  لە سی ساڵ  زیاد  كە  پاریس  لە 
ژمارەیەكی زۆر بیرمەند و نووسەرم ناسیوە 
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و خۆشمویستوون. لەوانەیە دۆزینەوەی جاك جاك 
-بەتایبەتی  و  فیكری  ڕوداوی  گەورەترین  رۆسۆ، 

هیومانستی- بووە لە ژیانمدا.
تا  و  خوێندوەتەوە  لەبارەیەوە  كتێبم  دەیان      
ئەو  خوێندنەوەی  لە  ب��ەردەوام��م  ه��ەر  ئێستاش 
كتێبی  ن��اوی  بەتایبەت  كتێبانە  ل��ەو  كتێبانە، 
ترۆسۆن«  »ڕی��م��ۆن  م��ەزن  بەلجیكی  ت��وێ��ژەری 
لە  پاشایەتییە  ئەكادیمیای  ئەندامی  كە  دەهێنم 
مۆدرێن  فەرەنسی  ئەدەبی  مامۆستای  و  بەلجیكا 
ئازاد. ئەو  لە زانكۆی برۆكسل-ی  و بەراوردكارییە 
یەكێكە لە پسپۆڕە گەورەكانی تایبەت بە سەردەمی 
ڕۆشنگەری، خۆزگە كتێبەكانی دەكران بە عەرەبی. 
یەك  بەرگی  سێ  لە  ڕۆسۆی  ژیانی  چیرۆكی  ئەو 

لە دوای یەكدا نووسیوە و بەم دواییانە هەر سێ 
ناونیشانی  بە  و  بەرگی گەورەدا  لە یەك  بەرگەكە 
لەم  توێژەر  كۆكراونەتەوە.  رۆس��ۆ(  جاك  )جان 
پێكهاتە  س��ەر  خستووەتە  تەركیزی  ب��ەرگ��ەدا 
دەرونییە ئاڵۆزەكەی گەورەترین نووسەری فەرەنسا 

لە سەردەمی مۆدرێنەدا.
   ڕۆسۆ بەهۆی ئەو ژیانە زەحمەت  و سەختەی 
ئەو  هۆی  بە  پاشان  ژی��اوە،  منداڵییەوە  لە  هەر 
دوچاری  دواتر  كە  ڕاوەدونانەی  و  چەوساندنەوە 
دەبێت، بووەتە كەسێكی هەڵسوكەوت سەیر. ئەو 
لەبەر ئەوەی لە سااڵنی سەرەتای ژیانیدا بەدەست 
هەژاری و برسیەتی و نا جێگیرییەوە نااڵندویەتی، 
هەستی  و  ئ��ازار  و  ئێش  لە  پڕ  كەسێك  بووەتە 

  ڕۆسۆ بەهۆی ئەو ژیانە 
زەحمەت  و سەختەی هەر لە 
منداڵییەوە ژیاوە، پاشان بە هۆی 
ئەو چەوساندنەوە و ڕاوەدونانەی 
كە دواتر دوچاری دەبێت، 
بووەتە كەسێكی هەڵسوكەوت 
سەیر. ئەو لەبەر ئەوەی لە 
سااڵنی سەرەتای ژیانیدا 
بەدەست هەژاری و برسیەتی 
و نا جێگیرییەوە نااڵندویەتی، 
بووەتە كەسێك پڕ لە ئێش و 
ئازار و هەستی مرۆڤدۆستانەی 
مەزن

هاشم ساڵح
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لەدایكبونی  كاتی  لە  دایكی  مرۆڤدۆستانەی مەزن. 
رۆسۆدا دەمرێت، لەبەر ئەوە دواتر دەڵێ: )یەكەم 
ژیان  دایكم  ئەوەی  هۆی  بوومە  من  ئەوەیە  تاوانم 

لەدەستبدات(.
پاشان باوكی ژنێكی دیكە دەهێنێت و دەستبەرداری 
ساڵە،  دە  تەنها  تەمەنی  ك��ە  دەب��ێ��ت  رۆس���ۆ 
خۆی  ژیانی  كاروبارەكانی  خۆی  بەجێیدەهێڵێ 
بەڕێوەببات. بۆیە لە شاری جنێف و لە كۆاڵنێكی 
میللیدا الی یەكێك لە سنعەتكارەكان ئیش دەكات. 
و  ڕادەكات  شار  لە  ڕۆژەكاندا  لە  یەكێك  لە  بەاڵم 
بەهۆی مەیلە ڕۆمانسییەكەی كە شەیدای سروشت 
بوو، یان بە هۆی حەزی لە سەركێشی كە لەناوەوەیدا 

بوو، بەرەو پێدەشت و كێڵگەكان ڕادەكات.
لە ڕاستیدا رۆسۆ لەگەڵ كوڕە خاڵەكەی لە دەرەوەی 
شار یارییان دەكرد، كاتێ لەناكاو بێ ئەوەی هەست 
بكەن، شەو دێت و دنیا تاریك دادێت، ئەوان بە ڕاكردن 
دەروازەكانی  و  دەرگا  بەاڵم  شار،  بۆ  دەگەڕێنەوە 
شارەكانی  بزانین  ئەوە  پێویستە  داخرابوون.  شار 
ئەوروپا لە سەدەكانی ناوەڕاستدا، شەوانە دەرگا و 
دەروازەكانی دادەخست، دروست وەك ئەوەی مرۆڤ 
كوڕە  دادەخ��ات.  خۆی  ماڵەكەی  دەرگای  شەوانە 
خاڵەكەی لەبەردەم دیوارەكاندا مایەوە، چاوەڕوانی 
هەڵهاتنی خۆر و هاتنی بەرەبەیانیی دەكرد، تاكو 
داوای  و  ماڵەوە  بۆ  بگەڕێتەوە  و  ژورەوە  بڕواتە 
لێبوردن و پەشیمانبونەوە بكات لەو هەڵەیەی كە 
بوو،  رۆسۆ  جاك  جان  هەرچی  بەاڵم  كردویەتی. 
لەبەردەم دیوار  و دەروازەی شارەكەدا، چاوەڕوانی 
تاكو  زان��ی  هەل  بە  دەرفەتەی  ئەم  ئەو  نەكرد، 
بەرەو پێدەشتەكانی دەوروبەر ڕابكات كە جوانترین 

ناوچەی نێوان سویسرا و فەرەنسایە.
)ك��وڕە  وتویەتی:  خۆیدا  دڵ��ی  لە  ڕۆس��ۆ  دوات��ر 

خاڵەكەم دەگەڕێتەوە بۆ ماڵێكی گەرموگوڕ، دایكێك 
چاوەڕوانی دەكات، باوكێك بایەخی پێدەدات، بەاڵم 
ماڵێكی چۆڵ و  بۆ  بگەڕێمەوە..  بۆ چ شتێك  من 
نە  و  باوك  نە  دایك  نە  هەیە  ماڵم  نە  من  هۆڵ؟ 
هیچ شتێك( ئەمەیە بەرەو سەركێشی و موغامەرە 
جنێف،  لە  دووركەوتنەوە  تەواوی  بە  و  ڕاكردن  و 
و  دووركەوتنەوە  و  ڕاك��ردن  ئەو  دەك��ات.  ڕاپێچی 
موغامەرەیە مەترسیدار بووە  و دەرئەنجامەكانیشی 
نەزانراوبووە، چونكە لەسەر ڕێگا بۆی هەبوو هەر 
كەسێك بێت بیكوژێت یان هەر دڕندەیەك بێت و 
كەلەپاچەی بكات بێ ئەوەی كەس پێی بزانێت و 
لەسەر  خوداوەند  چاودێری  بەاڵم  بكات.  سۆراخی 
سەری بووە و لەو دوورەوە پارێزگاری لێكردووە و 
ئاگای لێی بووە. كەس نەیدەزانی هەڵەشەیی ئەم 
شێتانەبوو  سەركێشییەكی  سەرەتای  مێردمنداڵە، 
كە دواتر دەیكات بە گەورەترین نووسەر  و بیرمەندی 

سەدەكانی مۆدێرنە.
تااڵوەكانی  ناسۆری  و  و  نەهامەتییەكان   پیاو، 
و  سەفا  و  كەیف   ن��ەك  دەك��ات،  دروستی  ژی��ان 
خۆشگوزەرانی. كوڕوكاڵی خێزانە دەوڵەمەندەكان، 
دواتر  تێدا هەڵدەكەوێت.  بلیمەتێكیان  دەگمەن  بە 
بەخت یاوەری رۆسۆ دەبێت و دەیگەیەنێت بە ماڵی 
)دایكی(  بە  دەبێت  ڕاستی  بە  كە  ئافرەتەی  ئەو 
و  هەست  و  دایكایەتی  لەدەستدانی  قەرەبووی  و 
بەش  بێ  لێی  كە  دەكاتەوە  بۆ  مرۆڤایەتی  سۆزی 
بووە  »دۆفارین«  خانم  ناوی  ئافرەتە  ئەو  ببوو. 
كە لەالیەنی پاشای واڵتەوە، ڕاسپێردراوە كوڕوكاڵی 
پرۆتستانتەكان، لە مەزهەبەكەی خۆیان وەربگێڕێت 
و بیانخاتە سەر مەزهەبی كاسۆلیكی پاپای رۆمانی. 
لەو سەردەمەدا پاپا، مەزهەبی پرۆتستانت -ی بە 
مەزهەبێكی تەواو گومڕا و الدەر لە ئاینی ڕاست و 
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دروست دادەنا. كاتێ رۆسۆ ئەو خانمە بۆ یەكەمجار 
و  جوانی   و  گەنجیەتی  هەڕەتی  لە  كە  دەبینێ 
)ئەو  دەڵ��ێ:  خۆیدا  دڵی  لە  ب��ووە،  قەشەنگیدا 
دەتباتە  بێگومان  هەیەتی،  خانمە  ئەم  مەزهەبەی 

بەهەشت!(.
بەم شێوەیە رۆسۆ بۆ ئەوەی بتوانێ بژی یان بۆ ئەوەی 
بەوپەڕی سادەییەوە لە ژیاندا بمێنێتەوە، ڕازیدەبێ 
مەزهەبەكەی خۆی بگۆڕێت و بچێتە سەر مەزهەبی 
بۆ  هەروەها  باوباپیرانی.  دوژمنی  یان  دوژمنەكانی 
ئەم  بەخێوكردنی  و  چاودێر  سایەی  لەژێر  ئەوەی 
بمێنێتەوە،  »دۆفارین«،  شەنگە  و  شۆخ   ئافرەتە 
رۆسۆ  بگۆڕێت.  خۆی  مەزهەبەكەی  ب��ووە  ڕازی 
)دانپیانانەكان(،  بەناوبانگەكەیدا  كتێبە  لە  دواتر 
یان  تابلۆیەك  و  ڕادەگرێت   نەمری  بە  خانمە  ئەم 
پۆترێتێكی ئەم خانمە دەكێشت كە زەمەن بەسەر 
دەچێت ئەو تابلۆیە یان ئەو پۆترێتە بەسەر ناچێت. 
چەند  دوای  كاتێ  نەمرن.  الپەڕانە  ئەو  بەڕاستی 
بۆی  كوڵ  بە  رۆسۆ  دەمرێت،  خانمە  ئەو  ساڵێك 
و  خۆیدا  بەسەر  دەكا  گۆڕەگەی  خۆڵی  و  دەگری  
دەموچاوی لە خۆڵی گۆڕەكەی هەڵدەسوێ. رۆسۆ 
بە درێژایی كتێبەكە بە )دایە( ناوی دەبات و ئەویش 
جارێكیان  دێنێت.  رۆسۆ  ناوی  )بچكۆلەكەم(  بە 
بووی،  گ��ەورە  )كە  دەڵ��ێ:  رۆسۆ  بە  خانمە  ئەم 
بیرم دەكەیت(. ئەو بەو قسەیە ئاگری لە جەرگی 
رۆسۆ  دەقێك  دواهەمین  ڕاستیدا  لە  بەردا.  رۆسۆ 
دەقە  ئەو  بەاڵم  بووە،  خانمە  ئەو  بۆ  نوسیبێتی 
نوسینەوەی  میانی  لە  رۆسۆ  چونكە  نەكرا،  تەواو 
ئەو دەقەدا دەمرێت، ئەمەش دوای پەنجا ساڵ لە 
جێگای  ئافرەتە  ئەو  واقیعدا  لە  بوو.  یەكترناسین 
دایكە ڕاستەقینەكەی بۆ گرتەوە كە قەدەر وایكرد 
رۆسۆ هەرگیز دایكە ڕاستەقینەكەی خۆی نەبینێت 



10

و نەیناسێت، چونكە لەكاتی لەدایكبوندا یان بەهۆی 
ئەم لەدایكبوونە زەحمەتەوە دەمرێت. 

دواتر »ریمۆن ترۆسۆن« بەردەوام دەبێت و دەڵێ: 
بۆ  نەكەوین،  مەسەلەكان  پێش  پێویستە  )بەاڵم 
خۆشبەختی رۆسۆ، ئەو خانمە یەكسەر نەمرد، بەڵكو 
ئەوەی شەونخونی  دوای چەندین ساڵ مرد، دوای 
زۆری كێشا لەپێناو پەروەردەكردن و ئامادەكردنی 
هەر  پشت  لە  داهاتوو(.  نەمری  سااڵنی  بۆ  رۆسۆ 
ئەم  ئایا  بەاڵم  ئافرەتێك هەیە.  مەزنەوە  پیاوێكی 
ئافرەتە دەیزانی، ئەم منداڵە ونبووەی سەر ڕێگا و 
بانەكان، كە لەناكاو هەنگاوەكانی بەرەو ماڵەكەی ئەم 

هێنایان، دەبێ بە پێغەمبەری سەدەكانی 
مۆدێرنە؟ بێگومان نەخێر. گرنگ ئەوەیە 

ئەو دوای ئەوەی بەخێویكرد 
بڕوات  لێگەڕا  بوو،  گەورە  و 
بەشوێن  تاكو  پ��اری��س  ب��ۆ 
ژیاندا  لە  سەركەوتن  و  ڕزق 

بووە  ل��ەوێ  بگەڕێت.. 
نووسەرێكی بەناوبانگ 
پڕ  دن��ی��ای  ن���اوی  و 
خانمە  ئ���ەو  ك����رد. 
دواتر سەرسام دەبێت 
رۆسۆ  دەبیسێ  بەوەی 
لوتكەی  گەیشتووەتە 
ن��ەم��ری، چ��ون��ك��ە ئ��ەو 
الوازەكانی  خاڵە  هەموو 
رۆس��ۆی دەزان��ی. ڕەنگە 
پ��ێ��ی س���ەی���ر ب��وب��ێ��ت 
رۆسۆ  وەك  كەسێكی 
پێگەیە.  ئ��ەو  بگاتە 
ه������ەر ئ���ەم���ەش���ە 

هەندێجار الی ئێمەش ڕودەدات، كاتێ لە نزیكەوە 
و  دەردەك��ات  ناوبانگ  دواتر  و  دەناسین  كەسێك 

پێمان سەیرە ئەو ناوبانگەی دەركردووە.
ئەم گەنجە هەژارە،  بێت،  مەسەلەكە هەر چۆنێك 
دووب��ارەب��ووی  و  ناخۆش   ژیانی  لە  ئ��ەوەی  دوای 
هەرێمە دوورەكان بێزار دەبێ، لە پاریسی پایتەخت 
بەشوێن بەختی خۆیدا دەگەڕێت. ئاشكرایە هەموو 
ڕۆشنبیرانی گوندەكان یان پارێزگاكان، ئەوە دەزانن 
كە هەرگیز ناگەنە ناوبانگ دەركردن، تەنها ئەو كاتە 
نیشتەجێ  تێیدا  و  پایتەخت  بۆ  نەبێت كە دەڕۆن 
دەبن، ئەگەرچی بۆ ماوەیەكی كورتیش بێت. هەر 
ڕویداوە،  عەرەبەكان  رۆشنبیرە  الی  ئەمەشە 
بۆ  بڕۆن  دەبینن  ب��ەوەوە  خەون  هەموان 
یاخود  بێروت  ی��ان  دیمەشق 

بەغداد یان قاهیرە...هتد.
وەل���ێ ل��ە پ��اری��س ژی��ان��ی 
نەبونی و كوێرەوەری بۆ جان 
دەستپێدەكات،  رۆسۆ  جاك 
كەسێكی  پاریس  لە  ئەو 
بوو،  نادیار  نەناسراو، 
ل��ەوێ  ن��ەب��وو  كەسێك 
بیناسێت. لەو سەردەمەدا 
ئەگەر دەوڵەمەند نەبویتایە 
كوڕی  و  ئەرستۆكرات  یان 
خێزانێكی خانەدان نەبویتایە 
لە  یەكێك  ل��ەالی��ەن  یاخود 
پشتگیریت  گ��ەورەك��ان��ەوە 
بەختت  ئ��ەوا  لێنەكرایە، 
ل��ە س��ەرك��ەوت��ن ی��ان لە 
پێگەیەكی  بەدەستهێنانی 
بوو  سفر  كۆمەاڵیەتی، 
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یان لە سفر دەچوو. ئالێرەدا بلیمەتی جاك جاك 
رۆسۆ دەردەكەوێت، ئەو گەرچی هەموو شتێك لە 
دژی بوو، كەچی توانی بە یەك كەڕەت لە خواری 
خوارەوە باز بدات و بگاتە لوتكە و ئەو قسەیەی 
وتویەتی:  كە  دەبێت  جێبەجێ  بەسەردا  نیتچەی 
بارودۆخەكان  بلیمەتەكان  كەسایەتییە  )تەنها 

دەبڕن(.
سەركەوتنە  ئەو  پێیوایە  كتێبەكە  دان��ەری  بەاڵم 
چەندین  دوای  بەڵكو  ڕوی��ن��ەداوە،  دەم��ودەس��ت 
لە كوێرەوەری و چاوەڕوانی  و چاودێریكردن  ساڵ 
كە  كارەكەرێ  ماوەیەدا  لەو  رۆسۆ  هاتووەتەدی. 
ناوی »تیریز لۆفاسیر«ە، دەناسێ كە لە ئوتێلەكەدا 
جلوبەرگ دەشوات و پەیوەندی لەگەڵدا دەبەستێ. 
ئەو كارەكەرە كچێكی سادە و ساكار، نەخوێندەوار 
بۆیە  بخوێنێتەوە.  و  بنوسێت  نەیزانیوە  و  بووە 
نەیتوانیوە پۆز و كەشوفش بەسەر رۆسۆدا لێبدات 
هەردوو  لە  رۆسۆ  گەرچی  ڕازیبووە،  رۆسۆ  بە  و 

الیەنی جەستەیی و دەرونییەوە نەخۆش بووە.
ئەویش وەك  كە  دەناسێت  رۆسۆ »دیدرۆ«  دواتر 
ئیدی  دەگەڕا،  ناوبانگدا  بەشوێن  پاریس  لە  رۆسۆ 
ئەم دووانە بوونە دوو هاوڕێی گیانی بە گیانی یەك 
كە لێكدانەدەبڕان. ئەوان بۆ ئەوەی بتوانن پارەی 
بتوانن  ئ��ەوەی  بۆ  یان  ب��دەن  ژوورەك��ەی��ان  كرێی 
مانگەكە بە هەزار دەردە سەری ببنە سەر، كاری 
دەوڵەمەندەكاندا  ماڵە  لە  و خزمەتكردن  وەرگێڕان 

دەكرد.
ئەو كات كەس نەیدەزانی ئەو دووانە، دواتر دەبنە 
دوو لە فەیلەسوفە گەورەكانی سەردەمەكە. ئەوان 
جارێ هەر لە سەرەتادا بوون. بەاڵم ئەوەی ڕوون 
و ئاشكرا بووە، ئەوەیە كە دیدرۆ بە پلەی یەكەم 
پیاوێكی كۆمەاڵیەتی بوو، حەزی بە تێكەاڵوبوونی 

قسەكەرێكی  ئەو  ئەوە  س��ەرەڕای  دەك��رد،  خەڵك 
لێهاتوبووە، گوتاربێژێكی لێزان بووە و بە ئاسانی 
بەالغەت  بەهۆی  و  كردووە  گوێگرەكانی  كۆنترۆڵی 
خۆی  ئارەزوی  بە  بوێرییەكەیەوە  و  زمانپاراوی  و 
جان جاك  بەاڵم  كردووە.  گوێگرەكانی  بە  گەمەی 
رۆس��ۆ كەسێكی دوورەپ��ەرێ��ز ب��ووە و ح��ەزی لە 
كۆمەڵگادا  لە  لەوەی  ترساوە  و  كردووە  تەنهایی 
تێكەاڵوی خەڵك ببێت. لێرەوە ئەم دوو گەنجە یەك 
ئەوی دیكەیانی تەواو كردووە، چونكە هەریەكەیان 

پێچەوانەی ئەوی دیكەیان بووە.
ئ��ەدەب��ی  و  ژی��ان��ی  پێیوایە  كتێبەكە  دان���ەری 
درەنگ  و  لەناكاو  بەشێوەیەكی  رۆس��ۆ،  فیكری 
دەستپێدەكات: واتە دوای ئەوەی 38 ساڵی تەمەنی 
ئەو  نزیكبووەتەوە.  ساڵی  چل  لە  و  تێپەڕاندووە 
بە شێوەیەكی نەناسراو دەستی پێكرد، شێوەیەك 
هاتنە خوارەوەی )وەحی(یمان بیردەخاتەوە كە بۆ 
پێغەمبەرەكان هاتوتە خوارەوە یان ئەو بەهرەیەمان 
بیردەخاتەوە كە وەك ڕەهێڵە بەسەر شاعیرەكاندا 
دیدرۆ  سەردانی  بۆ  دەڕۆش��ت  رۆسۆ  دادەب��ارێ��ت. 
بوێرییەكەیەوە  ئازا و  بیروڕا عەقاڵنییە  كە بەهۆی 
دەربارەی ئاین، لە قەاڵی ڤانسین زیندانی كرابوو.

رۆسۆ ڕۆژنامەیەكی پێ بوو، تاكو لە ڕێگادا خۆی 
پێوە سەرقاڵ بكات، خەڵكی لەو سەردەمەدا )بەدەم 
ڕێوە( دەیانخوێندەوە، لەناكاو لە رۆژنامەكەدا ئەم 
پرسیارەی خوارەوە دەبینێ كە ئەكادیمیای دیگۆن 
لەم  )ئایا  ڕوو:  خستبویە  پێشبڕكێیەك  وەك 
زانست  و  پیشەسازی   پێشكەوتنی  سەردەمەماندا، 
خراپتر  یان  باشتركردووە  ئەخاقیان  هونەر،  و 
كردووە؟(. رۆسۆ هەر هێندەی دەقی پرسیارەكەی 
خوێندەوە، لەژێر درەختێكدا دەبورێتەوە، بە هەموو 
چەند  بۆ  و  زەویەكە  سەر  دەكەوێتە  خۆی  بااڵی 
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دێتەوە  و  ئاگا  بە  كاتێ  نامێنێت.  هۆشی  ساتێك 
هۆشی دێتەوە سەر خۆی، دەبینێ بێ ئەوەی هەست 
بكات گریانێكی زۆر بە كوڵ گریاوە  و فرمێسكەكان 
گەشتووەتە  تەڕایی  بگرە  كردووە،  تەڕ  ڕوومەتیان 

سنگی و كراسەكەشی.
بووەتە  كردووە  هەستی  چركەساتەوە،  لەو  ئیدی 
كەسێكی دیكە. زانی گەشتووەتە ئەو حەقیقەتەی 
كە چەندین ساڵ بوو بۆی دەگەڕا، سا ئەو گەڕانە 
بە هۆشیارییەوە بێ یان بێ هۆشیاری و بێ ئەوەی 
بیدۆزێتەوە. ئەو بە درێژایی چل ساڵ بەشوێن ئەو 
حەقیقەتەدا دەگەڕا، بێ ئەوەی بزانێ ئەو حەقیقەتە 
لە خوێنبەرەكانی الشەی لێیەوە نزیكترە. حەقیقەت 
بۆ جان جاك رۆسۆ لەو رۆژەدا دەركەوت كە لەسەر 
ڕێگای دارستانی )ڤانسین( بوو، لەناكاو حەقیقەتی 
بۆ دەركەوت كە خۆشی چاوەڕوانی نەدەكرد. ڕۆسۆ 
لە  رۆس��ۆی  ئەویش  و  گرت  ئامێز  لە  حەقیقەتی 
پێویستە  زەویدا.  بە  كێشا  رۆسۆی  و  گرت  ئامێز 
بزانین حەقیقەت عەشیقەیەكی بێ بەزەییە و خۆی 
گەورەكان  گەورەی  یان  گەورەكان  ڕادەستی  تەنها 
بە  گەشاوەكەی،  ڕەنگە  بە  حەقیقەت  دەك��ات. 
برد.  رۆس��ۆی  چاوی  ئاوی  گڕگرتووەكەی،  كڵپە 
هێنا،  بۆ  هێرشی  ڕوناكی  لە  تاڤگەیەك  ناكاو  لە 
ئەمە شتێكە هەرگیز ڕوونادات، تەنها بۆ نوخبەیەك 
لە مرۆڤەكان نەبێت، یان بڵێ بۆ نوخبەی نوخبە 
بە  چەند  باجەكەی  بەاڵم  نەبێت.  پاڵێوراوەكان 
گرانی دەدەن! ئیدی لەو كاتەدا تیۆرەی سەدەكانی 
كرد:  گەاڵڵە  الیەنەكانییەوە  هەموو  لە  مۆدێرنەی 
الیەنی پەروەردەیی و سیاسی و ئەخاقی. هەر لەو 
كاتەدا ئەم حەقیقەتە سادە و ساكارەی دۆزییەوە: 
پێشكەوتنی زانستی یان مادیی یاخود تەكنەلۆژی 
پێویست  وەك  و  ئاست  هەمان  بە  شارستانیەت، 

یان  ئەخاقی  پێشكەوتنی  لەگەڵ  نییە  هاوشان 
هیومانستی. پەیوەندییەكی ئۆتۆماتیكی لەنێوان ئەو 
دوو شتەدا نییە، وەك ئەوەی وا هەست دەكەین. 
و  بكە  ئێستا  خۆرئاوای  شارستانیەتی  تەماشای 
ساتەوەختی  لە  كە  بكە  كردەوانە  ئەو  تەماشای 
قۆناغی ئیمپرالیزمدا ئەنجامیدان، بگرە تا ئێستاش 

ئەنجامیان دەدات.
بەم شێوەیە رۆسۆ لە هەڕەتی سەردەمی ڕۆشنگەری 
گەورەدا، تەنانەت پێش ئەوەی مۆدێرنە سەركەوتن 
دۆزییەوە.  مۆدێرنەی  قەیرانی  بێنێت،  بەدەست 
رۆسۆ ئەو شتەی بینی كە نابینرێ، النی كەم بە 
دوو سەد ساڵ پێش سەردەمەكە كەوتووە! ئەو دژ 
هاوسەردەمەكانی  بۆیە  ڕۆیشت،  باو  كۆبەندی  بە 
شتانەی  ئ��ەو  هەمو  ه��ەژان��د.  ن��اخ��ەوە  لە  خ��ۆی 
تێیدا  م��ڕۆدا  لە  ئێمە  دەك��رد،  پێشبینی  رۆس��ۆ 
نێوان  ئاشكرایەی  و  گەورە   ناكۆكییە  ئەم  دەژین: 
شارستانیەتێكی زانستی تەكنەلۆژی نایاب لەالیەك، 
لەگەڵ داڕوخانێكی ئەخاقی و هیومانستی لەالیەكی 
ڕاستكاتەوە،  بارودۆخەكان  هەوڵیدا  رۆسۆ  دیكە! 
خۆی سوتاند تاكو ئەوانی دیكە ڕزگار بكات، كەچی 

چەوساندیانەوە و ڕاویاننا و ژیانیان لێ تاڵ كرد.
كێشەی جان جاك رۆسۆ ئەوەبوو زیاد لە پێویست 
حەقیقەتت  قەدەغەیە  خۆشدەویست.  حەقیقەتی 
بیت.  ڕاست  كەسێكی سەر  قەدەغەیە  خۆشبوێت، 
ڕوون��ەی،  و  ئاشكرا   و  نایاب  سوتانە  ب��ەو  ئ��ەو 
وانەیەكی فێركردین كە هەرگیز لەیاد ناكرێ. رۆسۆ 
لێكۆڵینەوەیەكی نووسی و ناردی بۆ ئەو ئەكادیمیایەی 
پرسیارەكەی كردبوو، دواتر بە تەواوی مەسەلەكەی 
دەبێت  سەرسام  لەناكاو  كەچی  دەچێتەوە،  لەبیر 
خەاڵتەكەی  ئەو  بەشداربواندا  هەمو  لەنێو  بەوەی 
بردووەتەوە. ئیدی لەنێوان شەو و ڕۆژێكدا ناوبانگ 
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پەیدا دەكات و كتێبە نایابەكانی یەك لە دوای یەك 
دێن: لەوانە وتارێك سەبارەت بە ڕیشەی نایەكسانی 
پەیمانی  مرۆڤەكاندا،  لەنێوان  چەوساندنەوە   و 
پەروەردە،  دەرب��ارەی  ئەمیل  كتێبی  كۆمەاڵیەتی، 

ڕۆمانە بەناوبانگەكەی )هیلۆیزی تازە(.
كتێبانەوە  لەو  ئەوروپا  هەموو  و  فەرەنسا   هەموو 
هاتەدەرەوە. بیرمەندە گەورەكان، لە »كانت«ەوە 
بۆ  هۆڵدەرلین  بۆ  »هیگڵ«ەوە  لە  گۆتە،  بۆ 
تۆڵستۆی و بۆ دیستۆفسكی، لە یادی جان جاك 
رۆسۆدا، سەری ڕێز و نەوازشیان دانەواند  و دانیان 

بەوەدا نا كە ئەوان قەرزاری ئەون. بەم شێوەیە 
و لە ماوەی تەنها چەند ساڵێكدا، هەمو ئەوەی 

دەیویست خستیە سەر كاغەز  و دوای ڤۆڵتێر 
بووە ناودارتین نووسەر لە سەدە تازەكاندا.
دواتر دانەر بەم شێوەیە كۆتایی بە كتێبەكەی 
چركەساتەوە  لەو  بەاڵم  دەڵ��ێ:  و  دێنێت 
كێشەكانی دەست پێدەكات، ناوبانگ لەگەڵ 
نێوان  كەوتە  رۆسۆ  دێنێت.  كێشە  خۆیدا 
دووالی بەرداشەكەوە و نەیتوانی خۆی لێ 

دەرباز بكات. الیەنی یەكەمی بەرداشەكە 
چینی  ت��وڕەب��ون��ی  ل��ە  ب��وو  بریتیی 
ئەرستۆكراتیەتی حوكمڕان لە رۆسۆ، 
چونكە رۆسۆ هەمو حەق  و مافێكی 
سەروەری دابووە دەست میللەت و 
پێشبینی هەرەسهێنان و ڕوخاندنی 
ڕژێمی ستمگەر و مافی خودایانەی 
پاشاكانی فەرەنسای كرد. هەروەها 
رۆسۆ دژ بە بارودۆخی كۆمەاڵیەتی 
باو ڕاپەڕی، بارودۆخێك بریتی بوو 
ڕادەب��ەدەری  لە  دەوڵەمەندی  لە 

كوشندە  هەژاری  و  دەوڵەمەندەكان 

لەم  رۆسۆ  میللەت.  گشتی  و  سادە  خەڵكانی  بۆ 
بوارەدا بەشدارە لە گەاڵڵەكردنی تیۆری دیموكراسی 
شۆڕشی  بەرپابونی  لەبەردەم  دەرفەتی  و  مۆدرێن 
خۆش  لێی  هەرگیز  لەمەشدا  كردەوە،  فەرەنسیدا 
ن��ەب��وون. الی��ەن��ی دووەم���ی ب��ەرداش��ەك��ە ه��اوڕێ 
بە  كە  بوون  دیكەی  ڕۆشنگەرەكانی  فەیلەسوفە 
شتێكی  هەموو  كە  ئەفسانەییەكەی  ناوبانگە  هۆی 

خۆیدا  لەبەردەمی 
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و  بەغیلی  ی��ان  هەڵگرت  لێی  ڕقیان  ڕادەم��اڵ��ی، 
ئیرەییان پێ دەبرد.

رۆسۆ لە الیەن ئوسوڵییە كاسۆلیكەكان و ئوسوڵییە 
ئەو دوو  دا، گەرچی  پرۆتستانتەكانەوە گەمارۆیان 
یەكتر  سەرسەختی  دوژمنی  نەیار  و  دوو  الیەنە 
بوون. تایفەكەی خۆی  و تایفەكەی دیكە، تادەهات 
تەنگیانپێهەڵدەچنی و كتێبەكانی لە هەمو شوێنێكی 
ئەمستردام  بۆ  بێرن  بۆ  جنێف  بۆ  پاریسەوە 
دژی  لە  نابەجێیان  پڕوپاگەندەی  و  دەسوتێنران 
دوای  كە  فەرەنسی  شۆڕشی  بەاڵم  باڵودەكردەوە. 
تەنها دە ساڵ لە مردنی رۆسۆ بەرپابوو، بەتەواوی 
ئاشكرایی  بە  وێنەكانی  و  ناو  و  ك��ردەوە  تۆڵەی 
ڕێیانخۆشكرد  نەمرەكانی  كتێبە  ب��ەرزك��ران��ەوە. 
و  تازە  دیموكراسی  سیستمێكی  دامەزراندنی  بۆ 
تازەكاندا:  لە سەدە  ناودارترین دەق  نووسینەوەی 

جاڕنامەی مافەكانی مرۆڤ  و هاواڵتیبوون.

سەرچاوە:

ژمارە   ،2012 ح��وزەی��ران،   10 االوسط،  الشرق 
12248
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كێنث مینۆك
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و  عەقڵ  بناغەی  لەسەر  یۆنانی  ڕامیاری 
ڕۆمانییەكان  الی  ب��وو،  دام���ەزرا  ئ��اوەز 
سیاسەت  ك��ردەی  بناغەی  خۆشەویستی 
خۆشەویستی  واڵت،  خۆشەویستی   � بوو 
وەك  ه��ەر  ڕۆمانییەكان  خ���ۆی.  ڕۆم���ا 
خۆیان  ش��ارەك��ەی  س��ەی��ری  خێزانێك 
دامەزرێنەر  وەك  ڕۆمۆلۆس-یش  دەك��رد، 
چاوی  هەموویان  هەر  گ��ەورەی  باپیرە  و 
لە  ب��وو  جیاواز  زۆر  ئەمەیان  لێدەكرا. 
خێزان  ئ��ەوان  بۆ  یۆنانییەكان،  حاڵی 
لەسەر ئاستی فەلسەفی ئاماژەی بۆ دەكرا 
گیاندارانە  سروشتێكی  خ��اوەن  وەك  كە 
كۆمەڵێك پێویستی هەیە كە لە ڕێی ئازادی 
دەكرێت.  تێپەڕ  دۆخە  ئەم  سیاسەتەوە 
ئەوە هەوڵی عیساپەرستێكی مەزنی وەك 
)سەینت ئۆگستین( بوو كە توانی بەشێكی 
بە  نیشتیمانپەروەری  رۆحی  لە  زۆر  هەرە 
سۆزێكی گەورە بگۆڕێت كە ڕۆمانییەكانی 
ئەم  ڕادەیەك  تا  چونكە  دەكرد،  ئاراستە 

ڕۆمانییەكان و مانای 
ڕاستەقینەی نیشتمانپەروەریی

نووسینی: كێنث مینۆك
لە ئینگلیزییەوە: شێرزاد حەسەن
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هەستی دەكرد كە ئەم حاڵەتە نیشانە و نموونەی 
عیساپەرستەكانی  ڕۆح��ی  كە  خۆشەویستییەكە 
 Dulce et decorum est(.دەك��ردەوە زیندوو 
pro patria mori( � بە واتا "زۆر جوان و شیاوە 
ئەمەیان  بمرێت."  واڵتەكەیدا  پێناو  لە  كەسێك 
ڕستەیەكی شاعیری ڕۆمانی )هۆراس( بوو، دێڕێكە 
كە شكۆمەندترین هەست و نەستی سیاسی تیایدا 
بەرجەستە بووە. بەاڵم زەمەن دەگۆرێت، پاشان لە 
دوای ئەو هەموو زیانە گەورەیەی جەنگی یەكەمی 
بەكار دەهات  جیهان، هەر ئەم دێڕە بە تەوسەوە 
ملێونەها  بێچارەیی  و  بێدەسەاڵتی  بە  ئاماژە  كە 
كەس بكات كە كەوتبوونە نەخشەی دوژمنكارانە و 
شەڕانگێزی سیاسەتكارەكان. چۆنییەتی ئەو گۆڕانە 
لە ڕوانین بوو بە بەشێكی گرنگ لە مێژووی ئێمەدا.
شارە یۆنانییەكان وەك ڕووداوی مەزن و سەراسیمە 
لەمێژووی ڕۆژئاوادا دەركەوتن، بەاڵم ڕۆما وەك تاكە 
شارێكی تاقانە و دامەزراو و تۆكمە خۆی نواند تاوەكو 
و  داڕووخانی  دوای  لە  كە  ئیمپراتۆرییەت،  بە  بوو 

كڵیسا  ئیمپراتۆرییەتە  ئەو  پەردووی  و  دار  دەنێو 
ناو  بخاتە  جیهان  هەموو  هەر  هەوڵیدا  كە  خوڵقا 
باوەشی خۆی، لەوەش كەمتری نەدەویست. كەچی 
یۆنانییەكان تیۆریزەكەری كارامە و داهێنەر بوون، 
ڕۆمانییەكان هۆشیار و بەئاگا بوون، وەك جوتیار 
و جەنگاوەر. كەمتر لە باو و باپیرانیان حەزیان بە 
ئایدیاكان دەكرد. سەبارەت بە خولیابوون بە ئایدیا 
و بیر و باوەڕەكان.  ئێمە میراتگری یۆنانییەكانین، 
بەاڵم بۆ مەسەلەی  پراكتیكردن و خولیابوون بە 
كردە میراتگری ڕۆمانییەكانین، هەریەك لەو دووانەش 
جێپەنجە و مۆركی جیاوازی خۆیان لەسەر میللەتە 
بەجێهێشت.  مۆدێرن  ئەوروپای  جۆربەجۆرەكانی 
بۆ  یۆنانییەكان،  بە  ئەڵمان  شەیدابوونی  هەڵبەتە 
لەوەی  دەردەكەوت  مەزنتر  زەقی  بە  زۆر  نموونە، 
بەریتانییەكان و فەرەنسییەكان، كە بۆ ئەوان ڕۆما 
ببوو بە نموونەی بااڵ. هەر هەموو ئەوروپاییەكان، 
بەهەر حاڵ، كەڵكیان لەو دوو میراتە وەرگرت كە 
سەر بە دوو فەرهەنگی تایبەت و جیاواز بوون كە 

كێنث مینۆك

فەرهەنگی ڕۆمانی لە چاو 
فەرهەنگی یۆنانی بنەڕەتی 
و ڕەگ داكوتاوترە چونكە 
التینی ئەو زمانە بوو كە مرۆڤ 
دەیتوانی لە ڕێگەی ئەو زمانەوە 
لە سیاسەت تێبگات، نەك ئەو 
كاتەی ڕۆما جیهانی رۆژئاوای 
بەڕێوە دەبرد، بەڵكو دوای 
ئەوەش بە هەزارەها ساڵ كە 
ئەوروپا سیاسەتی دەكرد، تاوەكو 
دەوڵەتی مۆدێرن سەری هەڵدا 
لە سەدەی شازدەمدا
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ژیانی  لە  دەكرێت  فەرهەنگەوە  دوو  ئەو  ڕێی  لە 
ڕامیاری ورد ببنەوە و بیپشكنن. فەرهەنگی سیاسی 
پۆلیس  ڕامیاری،  ڕەفتاری  و  ڕێباز   �� یۆنانییەكان 
فەرهەنگی  هەروەها   �� خۆی  سیاسەت  خودی  و 
و  نیانی  و  ن��ەرم  ڕۆمانییەكان،  شارستانییانەی 
ڕەوشتجوانی، هاواڵتی و ژیار،  چ تەالرسازی بێت 
نموونە،  بۆ  ئەمریكی،  زاراوەسازی سیاسەتی  و چ 
هەر هەموویان بە شێوەیەكی زەق و بەرچاو میراتی 

ڕۆمانین.
یۆنانی  فەرهەنگی  چ��او  لە  ڕۆمانی  فەرهەنگی 
بنەڕەتی و ڕەگ داكوتاوترە چونكە التینی ئەو زمانە 
بوو كە مرۆڤ دەیتوانی لە ڕێگەی ئەو زمانەوە لە 
جیهانی  ڕۆما  كاتەی  ئەو  نەك  تێبگات،  سیاسەت 
بە  ئەوەش  دوای  بەڵكو  دەبرد،  بەڕێوە  رۆژئ��اوای 
دەك��رد،  ئ��ەوروپ��ا سیاسەتی  كە  س��اڵ  ه��ەزارەه��ا 
تاوەكو دەوڵەتی مۆدێرن سەری هەڵدا لە سەدەی 
شازدەمدا. ئێمە باس لە داتەپینی ئیمپراتۆرییەتی 
دەستەاڵتی  داڕووخ��ان��ی  ب��ەاڵم  دەكەین،  ڕۆمانی 
پێ   خۆرئاوادا(  ئیمپراتۆرییەتی  )لە  ڕۆما  سیاسی 
بە پێ  لە تەك سەرهەڵدانی ئیمپراتۆرییەتی رۆحی 
ژێر  ڕۆحی  ئیمپراتۆرییەتێكی  كەوتنەوە،  هاوكات 
ڕكێفی پاپایی. لەڕاستیدا، ئەو خەڵكانەی كە لەو 
كاتەدا دەژیان كە ئێمە بە )سەدەكانی ناوەڕاست( 
ناوزەدی دەكەین )لە 400 بۆ 1500 دوای زایین( بۆ 
ماوەیەكی دوور و درێژ لەسەر ئەو بڕوایە مانەوە كە 
ئەوان هێشتا دەنێو دار و پەردووی داڕماوی )ڕۆما(
دەدا  ئەوەیان  هەوڵی  هەندێكجار  هەتا  دەژیان.  دا 
زیندووی بكەنەوە. )شارلمان( كە پادشای )فرانكس( 
بوو، وەك ئیمپراتۆری ڕۆما و لە ساڵی )800( بەر 
لە زایین تاج نرایە سەری، ئیمپراتۆررییەتی ڕۆما � 
ی پیرۆز بە فورم و سێبەری خۆی هەر بەردەوام 
بوو تا لە )1806( لەالیەن )ناپلێون(ەوە كۆتایی 

پێهات، كە لە جێگەی ئەودا نەوەكانی دوای خۆی 
ئەو تەخت و تاجەیان داگیر كرد، لە هەمان كاتدا 
بە هەموو )فرەنسا(دا مۆنیومێنتی لەسەر ستایلی 
قۆناغی  لەسەرەتای  هەر  باڵوكردەوە.  ڕۆمانییەكان 
وەك  ڕۆمانی  سیاسەتی  )ماكیاڤێللی(  ت��ازەدا، 
لە  كرد.  ئەوروپا  هەموو  بە  پێشكەش  مۆدیلێك 
)گوتارەكان لەمەڕ دە كتێبەكەی لڤی )1518( زۆر 
شت هەیە سەبارەت بە  دیدگای "ماركس" بوترێت 
كە شۆرشی فەرەنسی ڕووداوێك یان گەمەیەك بوو 

لە بەرگی ڕۆمانی �� دا.
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ئەوروپاییەكانی  ئەوەندە  كە   ) ڕۆما   ( ئەزموونی 
جیاوازی  مۆدیلی  چەندین  ب��وو،  ك��رد  سەرسام 
و  وردبوونەوە  بۆ  كرد  ئەورپاییەكان  بە  پێشكەش 
شاعیرێكی  وەك  )دانتی(  پشكنین.  و  لێكۆڵینەوە 
ئیتاڵی و لە كۆتاییەكانی سەدەكانی ناوەراستدا بەو 
بۆ  ئاشتی  توانی  كە  بوو  ئیمپراتۆرییەتە سەرسام 
جیهان بسازێنێت، كەچی ماكیاڤێللی خەسڵەتی پڕ 
بەهای كۆماری بەرایی بەرز نرخاند و پێی سەرسام 

بوو. هەردووكیان كاردانەوەیەكی پڕ لە سەراسیمەیان 
هەبوو لە بەرامبەر چیرۆكی ڕۆما � دا وەك سەركێشی 
بێ  كۆتایی و سیحراوی كۆمەڵە كەسانێك چاویان 
لێدەكرد، كەسانێك كە وا سەیری خۆیان دەكرد كە 
ئەركیان بە شارستانییەتكردنی هەر هەموو جیهانە. 
)753(ی   ساڵی  لە  و   )ڕۆم��ول��وس(ەوە  لەالیەن 
پێش زایین بە گوێرەی ئەفسانەیەك دامەزرا، ڕۆما 
لەالیەن كۆمەڵێك پادشاوە تا ساڵی)508( ی پێش 
زایین بەڕێوەچوو، تا سەروەختی البردنی تارگوین 
)ژونیونس  الیەن  لە  تەخت  لەسەر  شكۆدار  ی   �
بروتوس( كە سەرداری تاقمێك لە ئەرستۆكراتەكان 
بوو، كە تووڕە و داخدار بوو، چونكە )لوكریشیا( 
دەگێڕنەوە(.  چیرۆكەكان  )وەك  بوو  كرا  ئەتەك 
بە  ڕۆمانییەكان  كە  ئەوەبوو  دەرئەنجامی  لە  هەر 
كۆیلەبوونیان  و  پادشایەتی  سەیری  چاو  هەمان 
داڕشتنەوەی  سەرلەنوێ   كاتی  لە  بەاڵم  دەك��رد، 
دەستووری خۆیاندا داهێنانی سیاسیانە و دەگمەن 
ڕێگەی  لە  ئەویش  ڕوو،  و جیاوازی خۆیان خستە 
دەستوورەكەیان  بۆ  قووڵ  و  ورد  دەستكارییەكی 
بە دامەزراوی ڕەگی داكوتا. هەتا  كە بۆ هەمیشە 
خودی دەسەاڵتی پادشاهی كە لەالیەن دوو قونسڵ 
پادشایان  جێگرەوەی  ڕۆڵی  پێكەوە  ڕاوێژكار  یان 
دەبینی، پێكەوەش دەسەاڵتی ڕەها و بێ  سنووری 
شاهنشاهی لەالیەن ئەوانەوە وەك ئۆفیسێك بەڕێوە 
دەچوو، دەیانتوانی وەك میراتگر و جێ  نیشانەی 
بەرپرسی  فۆرمی  لە  هەبێت  ئامادەگیان  شاهنشاە 
ناوزەند   )REX SACRORUM( بە  ئایینی 
دەكرا. ئەنجوومەنی پیرانیش كە ڕۆڵی پشتگیرییان 
دەبینی )وەك ڕەمز و ئامرازی فەرمانڕەوایی( هەر 
بە  بەردەوامی  توانیان  كارەكتەرانە  ئەو  هەموو 
بۆ  هەڵبەتە  بدەن.  ڕۆمانی  سیاسەتی  ترادسیۆنی 
بەشداری خەڵكە  بۆ  دەمایەوە  هەمیشە جێگەیەك 
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ڕەشۆكی و عەوامەكە، كە چینە هەرە سەرەكییەكەی 
ڕۆمانییەكان بوون، بەاڵم لە دۆخێكدا بوون هەنووكە 
كە لە الیەن ئەرستۆكراتییەكانەوە بەڕێوە دەبران، 
پتر لە پادشا كە بەسەر هەردوو چینەكەوە سەردار 
بەم  و  بەتەنیا  ئەوەش  دواجار دەرچوو  بوون، كە 
چەشنە داد نادات. خەڵكە سادەكە هەستیان كرد كە 
چەوساوەن،  لەالیەن ئەرستۆكراتەكانەوە ستەمیان 
و  ڕووە  پێكڕا  ڕەشۆكییە  خەڵكە  ئەو  لێدەكرێت، 
دەرەوەی ڕۆما ڕێگەیان گرتە بەر و لەسەر گردێك 
ڕۆمانییەكان  ب��وون.  نیشتەجێ   ش��ارە  بەو  نزیك 
نموونەیی  بەشێوەیەكی  گرفتە  ئ��ەم  توانیان 
 )FOEDUS( چارەسەر بكەن، ئەویش لە ڕێگەی
واتا بەڵینامەیەك، كە ڕێگەی بەو خەڵكە سادە و 
خۆیان  بە  تایبەت  كارمەندی  كە  دەدا  ڕەشۆكییە 
ئەو  دەوڵەتی،  كاروباری  ڕاپەراندنی  بۆ  هەبێت 
ئازاد  سەكۆی  و  تربیون  دەبوونە  كە  ئۆفیسانەی 
بۆ ڕادەربڕین. چیرۆكی نموونەیی سیاسەتی ڕۆمانی 

بۆ  ب��وو  دەس��ت��ووری  وەاڵمدانەوەیەكی  بەشێكی 
بریتیبوو  دیكەش  بەشەكەی  قەیرانەكان،  و  كێشە 
نێو  پاڵەوانبازانەی  چاالكی  و  كار  كۆمەڵێك  لە 
جەنگەكان كە لەو ڕێگایەوە بواریان بۆ ڕەخسا، كە 
وەك كۆمەڵێك جەنگاوەری ڕۆمانی بتوانن بجەنگن و 
سەرەتا دەر و دراوسێی خۆیان ببەزێنن، پاشانیش 
سەرباری  ئیتاڵیا،  باشووری  یۆنانییەكانی  شارە 
)كارساجینییەكان(  پەالماردانی  كەوتنە  ئەوانەش 
كە سێ  جاران نائومێدانە هێرشیان كردە سەریان و 
لەدوا جاردا توانیان سەربكەون. لەسەردەمێكی زۆر 
زووتردا  توانیان یۆنان داگیر بكەن و توانیان بەسەر 
هەموو كەنارەكانی دەریای ناوەڕاستدا فەرمانڕەوابن، 
لەتەك ئەوروپای ڕۆژئاوا بە ئینگلتەرە و بەشێك لە 

خاكی ئەڵمانیاوە.
مێژووی ڕۆمانییەكان بە دەوری كۆمەڵێك ڕووداوی 
زۆر دراماتیكی دەخولێتەوە كە لەو میانەدا حوكمی 
كۆماری جێگە بۆ هاتنی ئیمپراتۆرییەت چۆڵ دەكات. 
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"یولیوس سیزەر" لە الیەن "ماركوس بروتۆس"ەوە 
لەناو دەبرێت، بە یاوەری كاسیوس و مریدەكانیان 
لە ساڵی )33( ی بەر لە زایین، بەاڵم هەر خودی 
"سیزەر"ەوە  برازەكەی  لەالیەن  پیانگێڕانە  ئەو 
بەزین،  بوو  )ئۆكتاڤیان(  ناوی  كە  )قەیسەر(ەوە 
بە یاوەری )مارك ئانتۆنی(ی هاوكار و هاوبەشی، 
بكەن.  تەفروتونا  پیانگێڕانە  ئەو  توانیان  پێكەوە 
كەوتنە  ئانتۆنی  و  ئۆكتاڤیان  كە  كاتەشی  ئەو 
دووەمیان  توانی  یەكەمیان  ناكۆكی،  و  دوژمنكاری 
 )31( ساڵی  لە  )ئاكتییوم(  جەنگی  لە  ببەزێنێت 
سوور  و  )ڕۆما(  گەڕایەوە  پاشان  و  لەزاییندا  بەر 
دەستوورەكە  نوێ   لە  كە سەر  ئەوەی  لەسەر  بوو 
دابڕێژێتەوە بە جۆرێك كە لەگەڵ هەلومەرجی تازەدا 
بیسازێنێت. وەها سەركەوتووانە ئەو كارەی ئەنجامدا 

كە ئەوەی ئەم وەك ئیمپراتۆرییەت بەڕێوەی دەبرد 
بۆ حوكمڕانی سیستەمی كۆماری  بە فۆرمێك  بوو 

لەدوو سەد ساڵی دواتردا.
وەك  بووە  سیاسەت  بااڵی  هەرە  نموونەی  ڕۆما 
چاالكی كە لە الیەن كۆمەڵێك پیاوەوە ئۆفیسەكانی 
توانیویانە سنوورێك  ئاشكرا  بە  بەڕێوە چوون كە 
دەسەاڵت  هێزو  بەكارهێنانی  و  ئەزموونكردن  بۆ 
دابنێن. ئەو كاتەی كە ڕۆمانییەكان بیریان لە هێز 
و دەستەاڵت دەكردەوە. ئەوان تەنها دوو وشەیان 
گرنگ  جیاكردنەوەیەكی  ت��اوەك��و  بەكاردەهێنا 
بناسنەوە:)potential كە دەكاتە هێزی فیزیكی، 
مافێكی  بە  ب��وو  ئاماژە   )potestas( كەچی 
یاسایی و ڕەوا لەتەك هێز و دەستەاڵتێكدا كە لە 
هەر  ئەوەشدا  لەپاڵ  بوو،  فەراهەم  ئۆفیسەكاندا 
دەسەاڵتە  ئەو  بەكارهێنانی  لە  ئۆفیسەكان  هەموو 
ئەو  قەوارەی  كۆی  لە  یان  بەشداربوون،  ڕەهایەدا 
هێز و دەستەاڵتەی كە بۆ دەوڵەتی ڕۆمانی شیاو 

ساز بوو.
هەرحاڵ،  بە  دەستەاڵتە،  ئەو  فۆرمەكەی  هەردوو 
جۆرە  كە  دیكە  بیرۆكەیەكی  لە  ب��وون  ج��ی��اواز 
ڕۆمانییەكان  جیاوازی  و  تاك  تەواو  بەشدارییەكی 
بوو لە سیاسەت )auctoritas( بەشێوەیەكی زۆر 
دیار.  ئەم زاراوەیە پردی پەیوەندی نێوان سیاسەت 
و ئاینی ڕۆمانییەكانە كە جەختی لەسەر پەرستن 
پاشانیش  دەكردەوە.  خانەوادەكان  پیرۆزكردنی  و 
دەچوو بۆ پەرستنی  رۆحی باووباپیران، زاتێك بە 
دامەزرێنەر  یان  داهێنەر  واتا  بە   )auctor( ناوی
شارێك  دەكرێت   � بووە  شتێك  دەسپێشخەری  و 
بووبێت یان خانەوادە یان بنەماڵەیەك، یاخود هەتا 
داهێنەری كتێب یان بیرۆكەیەك )ئایدیایەك( بووایە. 
ئەرشیفی یان گەنجینەی پاراستنی ناوی داهێنەر و 
دامەزراوەكانی الی ئەنجوومەنی پیران تەقەت دەكرا 
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كە وەك هەیكەلێك نزیك بوو لە ناوی باووباپیران. 
هەر شتێكی ئەوان لە ئامۆژگاری پتر مانای هەبوو، 
هەڵبەتە  لێدەكرا،  چاوی  كەمتر  فەرمان  لە  بەاڵم 
سەرچاوەیەكی  میراتە  ئەو  بۆ  ڕۆمانییەكان  ڕێزی 
ڕاستەقینەی كار و بەهرەی سیاسییان بوو. ئەوەش 
بێ  چەند و چوون جۆرێك بوو لە دەستەاڵتی ڕامیاری 
بەاڵم هەر هەمووی بەرپرسیارییەتی دەوڵەت بوو، 
و  هێز  ئەم  تۆزقاڵێك  كە  گشتی  كاروباری  یاخود 
دەستەاڵتە پشت گوێی نەدەخست. ڕۆما ببوو بەجێ  

ئەفسوون  و  ب���ۆ خ��ەڵ��ك��ان��ی سەرنج 
هێز و دەسەاڵتی دیكە كە تا دەهات 
دەبوو،  ل����ە س�����ەدەی بەرفراوانتر 

بەر  ل��ە زای��ی��ن دووەم����ی 
كاتەی  ئ��ەو 

مێژوونووسی  كرد،  داگیر  )هێلینی(  جیهانی  ڕۆما 
یۆنانی )پۆلیبوس( ئەوەی بۆ هاوڕێ  یۆنانییەكانی 
ڕوون كردەوە كە ئەو هەژموونە زاڵە چییە، یاخود 
ئەو بە سەرداربوونە بەسەر جیهانەوە چ جۆرێكە. 
ئەم كە كارامە و لێهاتوو بوو لە زانستی یۆنانی و 
دوای  لە  یەك  و  بازنەیی  داتەپینی  لەمەڕ  هاوڕێ  
كە  كردەوە  ڕوونی  پۆلیبوس  حوكمەتەكان.  یەكی 
ناكرێت  كە  دێت  ڕاستییەوە  لەو  ڕۆما  سەركەوتنی 
دەستوورەكەی بە شاهنشاهی چاوی لێبكرێت یان 
ئەرستۆكراتی یان دیمۆكراسی، چونكە ئەو دەستوورە 
هەڵگری هەر سێ  ڕەگەزەكەیە. ئاكامی كۆبوونەوە 
و لێكدانی ئەو هێز و دەستەاڵتانە، وەك ئەو باسی 
دەكات یەكبوون و یەكگرتنێكە كە ئەوەندە بەهێزە 
لەناكاو  ناهەمەتییەكی  هەموو  بەرگەی  كە 
دەگرێت بە جۆرێك كە مەحاڵە فۆرمێكی لەوە 
ئەو  بدۆزرێتەوە.  دەستوورێك  وەها  بۆ  باشتر 
مێژوونووسە لە هەموو شتێك پتر سەرسامی ئەو 
پیران  ئەنجوومەنی  كە  بوو  تۆڵە  و  توند  زەمینە 
هەموو  بە  وەاڵم  توانیان  و  بوون  وەستا  لەسەری 
مێژووەكەی  ناو  مەزنەكانی  كارەساتە  و  قەیران 
جەنگی  لە  بەزینی  نموونە  بۆ  بدەنەوە،  خۆیان 
لە  كارساجینییان  )هانیبال(ی  الیەن  لە  )كانێ ( 
ژمارەیەكی  هانیبال  زایین.  لە  بەر   )218( ساڵی 
بەڵینیان  كە  ڕۆما  ناردەوە  ڕۆمانییەكانی  دیلە  لە 
كردبوون،  دیلیان  كە  ئەوانەی  الی  بگەڕێنەوە  دا 
پاش ئەوەی گفتوگۆ لەگەڵ خەڵكی خۆیان دەكەن 
لەسەر بەرەاڵكردنیان بە مەرجێك لەبری هەر دیلێك 
ڕۆمانییەكان  بە)هانیبال(.  بدرێت  پارەیەك  بەشە 
بەوە قایل نەبوون كە سەری سەربازەكانی خۆیان 
بوو.  مەترسیدا  لە  ئەوان  ژیانی  گەرچی  بكڕنەوە، 
بەاڵم ئەو دیلكراوانەیان ناردەوە بۆ )هانیبال( وەك 

شكۆ و شەرەف دەیخوازێت.
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لەسەر  زۆر  ڕادەی��ەك��ی  بە  ڕۆم��ا  ناوبانگی  و  ناو 
ئەوەش  ب��وو،  وەستا  )ئەخاقی(  مۆراڵی  هێزی 
مامەڵەیان  بوو كە  ئاشكرا  ئەو كەسانە  بۆ هەموو 
لە  وەرگرتن  بەرتیل  دەكرد،  ڕۆمانییەكاندا  لەگەڵ 
الی كارمەندان تاوانێكی گەورە بوو،  ڕۆمانییەكان 
و  خاوەنی سوێند  كە  پێدەكرا  ئەوەیان   متمانەی 
مێژوونووس  ی   � پۆلیبوس  بن.  خۆیان  بەڵێنی 
هەستیدەكرد كە پێویستە بەرگری لەم خەسڵەتانە 
بكات و بیانووی بۆ بێنێتەوە و بیدا بە گوێی دۆستە 
یۆنانییەكان كە خۆپەرست و بەرژەوەندیخواز بوون، 
ئەوەی سەلماند كە ڕۆمانییەكان خاوەنی كۆمەڵێك 
بیر و باوەڕی لە عەقڵ بەدەر و سەیر بوون سەبارەت 
دیكەدا  دونیایەكی  لە  كە  مەرگ  دوای  سزای  بە 
ئەو  كە  بوو  ئەوە  بۆ  تەنها  ئەوە  بەاڵم  دەیچێژن، 
ترسە چاكترین ڕێگا بوو تاوەكو خەڵكی خێرخواز و 
سەر ڕاست بن. جوولەكەكان كە لە هەمان سەردەمدا 
سەرسامیان  هەمان  بوون.  ڕۆمانییەكان  بە  تێكەڵ 
هەبوو بەو رۆحە پتەو و ئەو هاریكارییە. سەرنجیان 
نەبوون  )ئامادە  ژنەڕاڵەكان  لە  كام  هیچ  كە  دا 
بانگەشەی مەزنی بۆ خۆیان بكەن لە ڕێگەی تاج 
و  ئەرخەوانی  جلی  لەبەركردنی  یان  لەسەرنان 
شاهانە(  لەو رۆژگارە زووەدا، خۆشەویستی واڵت 
لەگەڵ  بەاڵم  بوو.  زاڵتر  دیكە  شتێكی  هەموو  لە 
تێپەڕینی ڕۆژگار و لەگەڵ سەركەوتن و كۆكردنەوەی 
كە  بوون،  گەندەڵ  ڕۆمانییەكانیش  زۆردا،  سامانی 
چەند  دەستەاڵتی  و  ڕكێف  ژێر  كەوتنە  ئەوانیش 
پێشتر  كە  فەرمانڕەوایی  لە  ستەمگەری  فۆرمێكی 
بۆ خۆیان ڕقیان لەو سیستەمی ستەمگەرییە بوو. 
هەیە  ئ��ازادی  و  ڕەوشتبەرزی  و  جوانی  هەرچی 
پێكەوە داڕمان. ئەوە ئەدەبی ڕۆما بوو. بەتایبەتی 
كارەكانی "سیسێرۆ" كە دواتر ئەوروپاییەكانی قایل 
بۆ  كرد كە جوانی و خێر و ڕەوشتبەرزی مەرجن 

ئازادی.
و  ڕێك  مێژوونووسێكی  وەك  "پۆلیبوس"  گەرچی 
ڕاست. بەاڵم توندوتیژ لە گوزارشتەكانیدا، ناسراو 
نایۆنانییە  خەسڵەتە  ئەو  نەیتوانی  كەچی  بوو، 
كارەكتەری  زۆر  ڕادەی��ەك��ی  تا  كە  بناسێتەوە 
بەند  لەسەر  ڕۆمانی  سیاسەتی  جیاوازی  و  زەق 
ب��وو:)auctoritas(. ئەم خەسڵەتەش زەمینەی 
ڕۆمانییەكان  بكات  وا  كە  خۆشكردبوو  مۆراڵێكی 
خۆشی  و  خێر  كە  بڵێن  بەهێزەوە  بڕوایەكی  بە 
هەموو  ل��ەس��ەرووی  مەرجە  واڵت  پاراستنی  و 
نموونە  )بۆ  بێت.  تایبەتییەكان  بەرژەوەندییە 
تاكە كەسەكان( هەرگیز  ڕزگاركردنی رۆحی  وەك 
زۆر  لە  ڕەوشتە  ئەم  نیشتمان.  پێش  ناكەوێتە 
پاڵەوانبازی  ڕۆحی  بە  ڕۆمانی سەبارەت  چیرۆكی 
دەماودەم ڕۆیشتووە. لە پاڵ ئەو  بایەخە گرنگ 
و زاڵەی ڕۆمانییەكان، بەهەرحاڵ، بە ڕۆما خۆی، 
ئەوان زۆر دڵگەرمانە ڕۆحی پێشبركێیان لە خۆیاندا 
حەزیان  زۆرج��اران  ڕاستیدا  لە  و  دەك��رد  بەهێز 
نووسەرەكان  دوات��ر  دەك��رد.  ئ��اژاوەش  و  بەشەڕ 
كەوتبووە  كینەی  و  ڕق  ئەو  كە  چوون  بۆ  وای 
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و  ڕەشۆكی  خەڵكە  و  ئەرستۆكراتەكان  نێوان 
)ڕۆم��ا(دا  مێژووی  سەرەتای  لە  كە  سادەكەی 
حوكمڕانییە  ئەو  الوازی  خاڵێكی  كێشا  درێ��ژەی 
بوو، بەاڵم )ماكیاڤیللی( لەگەڵ ئەم جۆرە بیر و 
بۆچوونە دژ وەستایەوە، ئەم توانی ئەو خەسڵەت 
و مۆركە سێنتراڵە بدۆزێتەوە كە یەكێك بوو لەو 
مۆركانەی كە جێگە نەخشی خۆی لەسەر هەموو 
ڕەوت و ترادسیۆنی سیاسەتی ڕۆژئاوا دانا. گفت 
ملمانێ   كە  بۆوە  چڕ  لەوەدا  ماكیاڤیللی  گۆی  و 
ڕەچاوی  چونكە  ڕەوایە،  دەوڵەتدا  خودی  ناو  لە 
دەك��رد،  الیەنەی  هەمە  و  گشتی  ب��ەرژەوەن��دی 
ئەمەیان دەقاو دەق ڕەنگدانەوەی مەراق و خولیای 
ڕۆمانییەكان بوو بۆ گەڕان بە دوای سەربەستی و 
پاراستنی مافە مەدەنییەكان. كاركردەی سیاسەت 
لە )ڕۆما( هەروەك ڕەوتی سیاسی الی یۆنانییەكان 
لە حیكمەتێكی بااڵی پێشووتر سازكراو سەرچاوەی 
دەرئەنجامی  سیاسەتەكەی  بەڵكو  ن��ەدەگ��رت،  
و  پێشبڕكێ   بەو  بوو  دانپێدانانێك  ناسینەوەی 
ئەو  بەرژەوەندییەكانی  و  حەز  نێوان  ملمانێیەی 
مشت  كۆمەڵگادا  لەنێوان  ئازادانە  كە  خەڵكە،  
لە  خۆرئاوایی  سیاسەتی  دەك��را.  لەسەر  مڕی  و 
بەوە  كۆمەاڵیەتی  ڕێكخستنی  دیكەی  فۆرمەكانی 
جیا دەكرایەوە كە گەڕانێك بوو بە دوای ئەو ڕۆح و 
ناوەڕۆكەدا، بە واتا لە دەرەوەی هەر هارمۆنییەك 
دێتە  كەسێك  هەر  لە  هاوسەنگییەك(  و  )ئیقاع 
بەرهەم كە تێدەگات شوێن و پایەی وا لە كوێدا، 
دواجار  كە  هەیە،  دیكە  هارمۆنییەكی  هەمیشە 
ئەنجامی ملمانێ و كێبەركێیەكە لە ڕێگەی گفت و 
گۆیەكی سەربەستانە لە تەك ڕازیبونێكی ئازادانە 
بێت  هەرچیەك  ئەنجامە  ئەو  جا  دەبێتەوە،  ساغ 
"دەستوور"  بە  پەیڕەو  جێبەجێكردنێكی  لە  كە 

سەرچاوە دەگرێت.
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کاتێک ده ستم به  نوسینی ئه م وتاره  کرد، 
مه سه له یه   ئه م  وه اڵمدانه وه ی  هه ستمکرد 
ئاسانه . وام ئه زانی به  ئاسانی ئه توانرێت 
بارودۆخێکدا  چ  له   هاواڵتی  که   بگوترێت 
یاسا  بۆ  ملکه چی  له   ئه توانێت سه رپێچی 
زیاتر  چه ند  ب��ه اڵم  بکات.  دان��راوه ک��ان 
بیرمکردەوه وه  و له و به رهه مانه  قوڵبومه وه  
یه قینه ی  ئه و  نوسراون ،  بواره دا  له م  که   
پێشوم الوازتر بوو. دیاره  به  ئاسانی ئه م 
 - بکه م  پێشکه ش  فۆرمه له یه ک  توانی 
سروشتی  یاسای  بۆ  بگه ڕێمه وه   ئه متوانی 
فۆرمۆل  به اڵم   - هه میشه یه کان  مافه   یان 
له   که   هه یه   مانای  مه رجێک  به   ته نها 
به کار  دیاریکراودا  و  واقعی  هه لومه رجی 
به شێوه یه کی  فۆرمولێک  هه ر  بهێنرێت، 
هیچ  ده رببڕێت،  هه مه کی  و  ئه بستراکت 
مانایه کی نیه . لێره وه  به  داوای لێبوردنه وه  
ئ��ه و وەاڵم����ه ی ئ��ه م��ه وێ��ت ب��ی��ده م��ه وه ، 

سنوره کانی سه رپێچی پاساودار

نووسینی: فرانس نۆیمان
لە فارسییەوە: رێبین هه ردی
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بیرهێنانه وه ی  له سه ر  سه رنجم  نابێت.  ئارامبه خش 
ئه و گرفته  شاراوانه ی له هه ر واڵمێکی پۆزه تیڤ یان 
شکڵبه ندی  له  زیاتره   چه ندانجار  هه یه ،  نێگه تیڤدا 

تیوره یه کی تایبه ت به  خۆم.
و  دێرینه   و  کۆن  کێشه یه کی  کێشه كه   دی��اره      
فه رمانڕه وا  کوشتنی  مافی  هه ڵگری  دواج��اردا  له  
له و روه وه  که  به شیوه که ی گشتی  سته مکاره کانه . 
کاتێک  سیاسی  فه لسه فه ی  مه سه له کانی  بڕواموایه  
به  باشترین شێوه  قابیلی تێگه یشتنن ، که  مه سه له  
ده رکه وتی  دوا  له   دەر ببڕێن.  رونی  به   کۆتایه کان 
شا  به   مه سه له یه ی  ئه و  واته   یاخیبونه وه  -  مافی 
کوشتن یان سته مکار کوشتن به ناوبانگه  - ده ست 

پێئه که م.

1

مێژووی  هه ڵه یه کی  به   کوشتن  شا  مێژووی   .1
ده ست پێئه کات. له  چیرۆکه  دێرینه کاندا کوشتنی 
هیپارخۆس )کوڕی پی سیستر ستۆس( به  ده ستی 
هارمۆدێۆس و ئه ریستۆ گیتون له  514 پێش زایندا، 
به  یه که م نمونه ی هه نگاوی موئامەره ئاسای عاشقانی 
ئازادی بۆ له ناوبردنی یه کێک له  سته مکاران ئه ناسرێت 
پاڵنه ری  که   ئه زانین  به اڵم  ئه نرخێنرێت.  به رز  و 
به رامبه ر  بوو  ته نها کینه ی شه خسی  ئه م کوشتنه  
تێبینی  نه ک  هیپارخۆس(،  )واته   سته مکاره   به م 
بووه  هۆی  له گه ڵ ئه وه شدا ئه م کوشتنه   سیاسی. 
به هێزه کان  فکریه   قوتابخانه   له   یه کێک  په یدابونی 
تا سه ده ی حه ڤده هه م )ده رکه وتنی حکومه ته   که  
به   پاشتریش  و  بوو  ب��ه رده وام  ره هاکان(  نادینیه  
گیانێکی  تۆتالیتاریسمه وه ،  کاری  بااڵگرتنی  هۆی 
رای  کاردانه وه ی  کاتێک  کرایه وه .  به ردا  به   تازه ی 
گشتی به رامبه ر به  هه وڵی کوشتنی هیتله ر )له  20 
ژوئێنی 1944دا( شیئه که ینه وه ، ئه وه ی سه رنجمان 
هه رگیز  رۆژئ��اوا  جیهانی  که   ئه وه یه   رائه کێشێت 

فرانس نۆیمان

ئه زانین نه  لۆسه ر 
الیه نگری یاخیبون بوو 
به سه ر فه رمانڕه وایاندا و 
نه  کاڵڤین، و هه ردوکیان 
سته مکارکوژیان ره د 
ئه کرده وه . دیدی لۆسه ر 
سه باره ت به م مه سه له یه  
به رێژه  دووالیه نه  و ئاڵۆزه ، 
به اڵم دیدی کاڵڤین وا نیه
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ته نها  نه بوو،  هیتله ر  کوشتنی  مافی  له   گومانی 
ئه نجام  به   هه وڵه   ئه م  بۆچی  بوو  ئه وه   ره خنه ی 

نه گه یشت.
ئه گه ر ئه وه ی وتم راست بێت، ئه و مه سه له یه ی دێته  
پێشێ به ڕاستی چاره نوسسازه . ره نگه  له ڕێگه ی ئه م 
شیکردنه وه یه وه ، مه سه له ی هه مه کی مافی خۆڕاگری 

که مێک رونتر بێته وه .
2. پێده چێت خه ڵکی سه رده می دێرین کێشه یه کیان 
له   ئه وه   چاوه رێی  ره نگه   نه بینیبێت.  بواره دا  له م 
ئه فاڵتۆن بکرێت باسی مه سه له ی کوشتنی سته مکار 
بکات. به اڵم ئه فاڵتۆن باسی ئه م مه سه له یه  ناکات. 
کوشتنی  سته مکار،  کوشتنی  مه سه له ی  یه که م 
له   دوان  ده ستی  به   بوو  له  سته مکاره کان  یه کێک 
قوتابیه کانی. له  353)ی پێش زایندا( »جییون« 
سته مکاری  ئه رخۆسی«  »کلێ  »لئۆنیداس«،  و 
هراکلیاپۆنتیایان)له  تورکیای ئێستادا( به  پاڵنه ری 
نیشتیمان په روه ری کوشت. له م خاڵه دا به  گشتی 
خوێنی  ئه فاڵتۆن  ب��ڕوای  به   که   ه��اوڕان  هه موان 
سته مکار له سه ر خۆیه تی. ئه م خاڵه  له  کتێبه کانی 
هه شته م و نۆهه می کۆماردا به  رونی دیاره  و له باره ی 
نێوان  له   جیاوازی  ئه رستۆ  راسته .  ئه رستۆشه وه  
سته مکار  یه کێکیان  ئه کات.  سته مکاردا  جۆر  دوو 
absque titulo )واته  داگیرکه ر( و سته مکار 
quod exercitio )واته  حوکمڕانی ره وا، به اڵم 
دواکه توو له  یاسا(. به اڵم له  به رهه مه کانی ئه رستۆدا 
نابینرێت  فه لسه فی  شیکردنه وه یه کی  جۆره   هیچ 
سه باره ت به وه ی له چ بارودۆخێکدا ئه شێت هه ر یه ک 

له م دوو جۆره  سته مکاره  له ناو ببرێت. 

3. له گه ڵ هه موو ئه مانه شدا ناکرێت کوێرانه  السایی 
سته مکار  له باره ی  پێشینان  بیرکردنه وه ی  شێوه ی 
کوژیه وه  بکرێت، چونکه  ئه م مه سه له یه  الی ئه وان 
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هه بوو  تره وه   فه لسه فی  تیوره یه کی  به   په یوه ندی 
هاواڵتی  وه ک  م��رۆڤ  تیوره یه   ئ��ه م  پێی  به   که  
به   مرۆڤ  بونی  ئه گه ر  هه بوو.  بونی   polis شار 
ئه وا  بێت،  مه ده نی  بونێکی  سه ره کی  شیوه یه کی 
کوشتنی سته مکار پێویست ئه بێت، چونکه  گیانی 
یان  شار  بۆ  سودمه ندی  به   به ستراوه   سته مکار 

ده وڵه تشاره وه . 
به   قه بوڵبکه ین.  فه لسه فه یه  ئه م  ناتوانین  ئێمه  
بڕوای ئێمه  بونی مرۆڤ سه ربه خۆیه  له و رێکخستنه  

مه ده نی یان سیاسیه ی که  تیایدا ئه ژی.
بۆ  تری  وه اڵمێکی  قه دیس  ئه گۆستینۆسی  لێره وه  
مه سه له ی سته مکار کوژی هه یه  و ئه ڵێت خوداوه ند 
هه م ئاوگوستیۆسی به  رۆمیه کان دا و هه م نیرۆن، 
بولیاتۆسی  هه م  و  پێبه خشین  قوسته نتینی  هه م 
هه ڵگه ڕاوه . پاشان سته مکارکوژی ره د ئه کاته وه  و 
نیه  که سێکی  بۆی  هیچکه س  ئه ڵێت  دڵنیایه وه   به  
مه حکومیش  تاوانبارێکی  گ��ه ر  ته نانه ت   – دی 
ئاوارتن  دوو  ته نها  بکوژێت.  سه ره ڕۆیانه    - بێت 
ئه گه ر  و  بده ن  رێگه   یاساکان  ئه گه ر  ئه هێنێته وه : 
به   ئه گۆستینۆس  به اڵم  بکات.  فه رمان  خ��وداش 
ئه م  له ناو  له و مه ترسیانه  هه یه  که   ئاگای  ته واوی 
ته فسیر  له   رێگریش  بۆ  شاراونه ته وه .  ئاوارتنه دا 
له   ره خنه   ته نانه ت  ئاوارتنانه   ئه م  راڤه کردنی  و 
ته وراتیش ئه گرێت و به  گشتی ئه نجیل به  مه رجه ع 
ئه ژمێرێت و گومان ئه کات له وه ی ئایا موسا هه قی 

هه بووه  که  مسریه کانی کوشتووه .
ئه گۆستینیه   بیرکردنه وه   شیوازه   ئه م  به اڵم   .4
زۆری نه خایاند. لێره دا ده رفه تی باسکردنی مێژووی 
دورودرێژی تیوره  جیاوازه کانی شاکوژیم نیه . هه ر 
ئه وه نده  ئه ڵێم که  »جۆن سالزبریایی« له  کتێبی 
شاکوژی  جه ختکردنه وه   به   »پۆلیکراتیکۆس«دا 
هه ندێک  به   ئه کویناسیش  تۆماس  ئه کات،  قه بوڵ 

مه رجه وه  ملی بۆ ئه دات، لێره وه  زانینی ئه و خاڵه  
بون،  الیه نگری شاکوژی  که سانه ی  ئه و  که   گرنگه  
دێرین  رۆژگ��اری  و  ت��ه ورات  له   شایه تی  هه مویان 
ئه هێننه وه  و پشتیان کردۆته   شێوه ی بیرکردنه وه ی 
ئه گۆستینۆس. هه ر ناکۆکی نێوان ئه م دوو قوتابخانه  
له   مه سیحی  جیهانی  که   بوو  مه سیحیه   فکریه  
سه ره تاکانی سه ده ی پانزه هه می میادیه وه  هێنایه  
له رزین. رۆژی 23 نۆڤامبه ری 1407 )میادی( دوو 
که س له  ئه ره ستۆکراته کان به  جواڵندنی دۆک ژان 
دو بوگونی، دۆک لۆیی ئۆرلئانیان کوشت. که سێک 
ناونیشانی  له ژێر  نامه یه کی  پتیه وه   ژان  به ناوی 
ده   تا  و  نوسی  بۆرگونی«  دۆ  دۆک  »هه قانیه تی 
ئه یگوت  کورتی  به   پتی  ه��ه ژان.  هه موانی  ساڵ 
بکوژێت،  سته مکاران  هه یه   بۆی  که سێک  هه موو 
بایه خێکیان  هیچ  دۆخانه دا(  )له م  سوێنده کانیش 
له   سودوه رگرتن  سته مکاراندا  له به رامبه ر  و  نیه ، 
هه یه .  خۆی  پاساوی  نائه خاقیش  هۆکارێکی  هه ر 
ئه نجومه نی که نیسه ی کاسۆلیک که  له  1413وه  تا 
باسی  تایبه ت  به   بووه ،  دروست  پاریس  له    1414
دۆ  ژان  ئه نجومه نه دا  له م  کرد.  مه سه له یه یان  ئه م 
شێوه ی  هه وڵیدا  پاریس  زانکۆی  سه رۆکی  ژرسن 
بیرکردنه وه ی ئه گۆستینۆس بگه ڕێنێته وه  و ئه گه رچی 
به ده ستهێنا،  سه رکه وتنی  روکه شی  شێوه یه کی  به  
به اڵم زوربه ی مته که لیمه کان ئاماده نه بون په یڕه وی 
ژان  پاساوه کانی  کۆنستانس  ئه نجومه نی  بکه ن. 
له   هه ستیاره کانی  و  به شه  گرنگ  النیکه م  پتیان، 
باره ی سته مکاری کوژیه وه  سه لماند. ئه وه ی ئه بێت 
سه رنجی بده ین جیاوازی بنه ڕه تیه کانی نێوان پاساوی 
سه ده کانی  و  دێرین  رۆژگاری  له   کوژیه  سته مکار 
ناوه ڕاستدا. له  رۆژگاری دێریندا ره وایه تی ئه مکاره  
و  ده وڵه تشار  به رژه وه ندی  و  سود  بۆ  ئه گه ڕایه وه  
یاسای  بۆ  ئه گه ڕایه وه   ناوه ڕاستدا  سه ده کانی  له  
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موڵکداره   فیودالیه کانی  په یوه ندیه   و  سروشتی 
گه وره کان له گه ڵ باجوه رگره کانیاندا. پاشتر ئه بینین 

که  ئایا هیچ یه ک له م پاساوانه  به سه  یان نا.
مرۆڤکوژی  رینسانسدا  له سه رده می  ئه ڵبه ته    .5
هیچ  ب��ه اڵم  هه بوو،  ب��اوی  ب��ه رب��اڵوی  به   سیاسی 
نه بوو.  کوژیه وه   سته مکار  له باره ی  تیوره یه کی 
ده رونناسی  ره هه نده   الی  زۆرت��ر  تاکه کان  بیری 
مه سه له   واته    - بوو  ئه مکاره   کۆمه ڵناسیه کانی  و 
گونجان  تاکو   - مرۆڤکوژی سیاسی  ته کنیکیه کانی 
ئه خاقیه کاندا.  پێوه ره   له گه ڵ  نه گونجانی  یان 
له به رئه وه  تیوره  سیاسیه کانی ئه و سه رده مه  ئه بێت 
چونکه   بزانین،  مه سه له یه   ئه م  »نهێنیه کانی«  به  
گه یشتن  ئامێره کانی  به تایبه تی  تیورانه دا  له و 
شێوه   عاقاڵنه ترین  به   سیاسی  ئامانجی  فاڵن  به  

پێشکه شکراوه .
له باره ی  تیوری  گفتوگۆی  ت��ازه ی  شه پۆلی   .6
سته مکاران،  کوشتنی  مافی  و  یاخیبون  مافی 
دینی )یان سه رده می  بزوتنه وه ی چاکسازی  پاش 
ریفۆرم( ده ستی پێکرد. ئه زانین نه  لۆسه ر الیه نگری 
یاخیبون بوو به سه ر فه رمانڕه وایاندا و نه  کاڵڤین، 
و هه ردوکیان سته مکارکوژیان ره د ئه کرده وه . دیدی 
لۆسه ر سه باره ت به م مه سه له یه  به رێژه  دووالیه نه  و 
ئاڵۆزه ، به اڵم دیدی کاڵڤین وا نیه . له  مێژووه کانی 
بیروڕای سیاسیدا، جه خت له وه  ئه کرێته وه  که  کاڵڤین 
یاخیبونی له  الیه ن ئه و ئۆرگانه  ده وڵه تیانه وه  )وه ک 
ئه زانی  به رێگه پێدراو  ئه نجومه نی گشتی چینه کان( 
سنوردارکردنی  ئه رکیان  یاساییه وه   له  رووی  که  
فه رامۆش  قسه یه ی  ئه و  به اڵم  پاشایه ،  ده سه اڵتی 
ئه کرا که  له  کۆتایی کتێبی »ده زگاکاندا« ئه ڵێت: 
»خوداوه ند به  دوو شێوه  رێگه  له  سته می سته مکاران 
ئه گرێت: یان به  هاندانی تۆڵه که رانی بێ په روا له ناو 
هاواڵتیانی خودی سته مکاردا که  خه ڵکی له  جه ور و 

سته می رزگار ئه که ن، یان به  به کارهێنانی توڕه یی 
راسته وخۆ  بیرکردنه وه کانی  و  ته کبیر  که   مرۆڤێک 
و  جه ور  جۆرێک  البردنی  ئه نجامدا  له   و  جیاوازه  
ئه م  یه که می  به شی  تر«.  جۆرێکی  به   زۆرداری 
وه ک  نامه زهه بی  رزگارکه رانی  پێشبینی  قسانه  
ته نها  ره نگه   دوهه م  به شی  به اڵم  ئه کات،  کراموێل 
شیکردنه وه یه کی کۆمه ڵناسی ئه م دیارده یه  بێت که  
ئه کات.  دروست  به رامبه ر  سته مکاری  سته مکاری، 
له به ر ئه وه  ناکرێت ئه م قسانه ی کاڵڤین به  پاساوی 

سته مکارکوژی وه ربگیرێت.
به اڵم به ده ر له  دیدی ئه م ریفۆرمخوازانه  )واته  لۆسه ر 
و کاڵڤین( په یڕه وه کانیان چه ندان دیدی جیاوازیان 
خسته  روو: له  ملکه چی ره هاوه  بۆ سه رچاوه کانی 
ملکه چی  تا  بگره   دینیه وه   نا  و  دنیای  ده سه اڵتی 
به شیوه یه کی  یاخیبون  تا  ئینفیعالی،  و  کردار  بێ 
چاالک و شاکوژی. پرۆتستانته کانی دژ به  شا - واته  
گۆدمان  کریستۆڤه ر  و  پۆینت  جان  وه ک  که سانی 
له  ئینگلته را و ژان دۆ پلترۆ و فرانسوا هۆتمان و 
گومانێکیان  هیچ   - فه ڕه نسا  له   بروتوس  ژۆئیۆس 
ئه دا.  نه   خۆیان  به   یاخیبونه وه   مافی  له باره ی 
تیوره ی الیه نگری مافی یاخیبون - النیکه م به  پێی 

ته فسیری په یڕه وه کانیان - له  بنه ڕه تدا کاڵڤینیه .
دوو  و  نه بوو  بێکار  کاسۆلیکیش  گروپی  به اڵم   .7
دی  خ��وان  و  فه ڕه نسی  بۆشه ی  ژان   - که سیان 
تازه یان  تیوره یه کی   - ئیسپانیا  خه ڵکی  ماریانای 
له باره ی مافی یاخیبونه وه  دروستکرد که  بانگه شه ی 
دامه زراوه .  بنه مای دیموکراسی  له سه ر  ئه کرا  ئه وه  
به  پێی ئه م تیوره یه  خوداوه ند ده سه اڵتی سیاسی 
ئه وه یان  مافی  لێره وه   و  ئه سپێرێت  خه ڵک  به  
هه یه  له  رووی سته م و زۆرداریدا، به یعه تی خۆیان 
ته نانه ت  و  ببه ن  الی  و  وه ربگرنه وه   حوکمڕان  له  

بیکوژن. 
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2
   رێگه بده ن لێره دا ئه م تاوتوێ مێژووییه  کۆتایی 
پی بێنم، چونکه  ئه گه ر هیوادار بین ته نها له  رێی 
که   بکه ین  ئه نجامگیری  مێژووییه وه   شیکردنه وه ی 

له   و  نا،  یان  رێگه پێدراوه   یاخیبون  ئایا 
ئه مکاره   ئه وا  مومکینه ،  بارودۆخیکدا  چ 
ساردمان ئه کاته وه  و نائومێدمان ئه کات. 
ئه وه ی مێژوو پیشانی ئه دات ته نها ئه وه یه  
که  سود له  هه موو تیوره  سیاسیه کان بۆ 
گه یشتن به  مه به ستی سیاسی وه رگیراوه . 
به رژه وه ندی  له گه ڵ  یاخیبون  هه رکاتێک 
به   ئه گونجێت،  ت��ای��ب��ه ت��دا  گروپێکی 
پاساودراو له  قه ڵه مدراوه  و هه رکاتێکیش 

نه گونجاوه ، ره دکراوه ته وه .
1. له  هه موو ئه و تیورانه ی که  به  گشتی 
پرسیارێکی  وه اڵمی  ناکرێت  باسمکردن، 
چ  ئه وه یه :  ئه ویش  که   بدرێته وه   ساده  
چ  له   و   - ئایا  که   ئه دات  بڕیار  که سێک 

کاتێک - مافی یاخیبون هه یه .
ئه م  که سێک  دێ��ری��ن��دا:  رۆژگ����اری  ل��ه  
و  سود  ئه کات  دیاری  که   ئه دات  بڕیاره  
ده وڵه تشار(  )یان   polis به رژه وه ندی 
پێویستی به  چیه ، له  تیوره کانی سه ده ی 
یان ده سه الته   و  رۆحانیه کان  ناوه ڕستدا: 
که   ئه که ن  ئ��ه وه   بانگه شه ی  دینیه کان 
بڕیار به  ده ستی ئه وانه ، له  خه باتی دژانی 
و  ئه دات،  بڕیار  مه زهه بی  گروپی  شادا: 
له و تیورانه شدا که  به  تیوره ی دیموکراسی 

به ناوبانگه : خه ڵک.
کردار  تیوره ی  به   دێرینه کان  تیوره ی 
ئه نێین،  ناو  وه زیفه   له سه ر  دامه زراو  یان 

و   - ئه گه ر  هه یه   پاساوی  یاخیبون  مانایه ی  به و 
هه رکاتێک که  - حوکمڕان له  کردار )یان به جێهێنانی 

ئه رکه کانی( کورت بێنێت.
تیوره کانی  به   ناوه ڕاست  سه ده کانی  تیوره کانی 
بونیادنراو له سه ر یاسای سروشتی ناوئه به ین. بەو  
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مانایه ی که  یاخیبون پاساوی هه یه  گه ر - و هه ر 
کاتێک - حوکمڕان سنورداریه کانی یاسای سروشتی 
فه رامۆش کرد و به  پێی فه رمانه کانی ئه م یاسایه  

حوکمی نه کرد. 
ناو  دیموکراتیه کان  تیوره   به   ئه مڕۆ  تیوره کانی 
سێ  ئه م  بایه خی  و  به ها  دیاریکردنی  بۆ  ئه به ین. 
شیکردنه وه یه کی  به   ده ست  ئه بێ  تیوریه   شێوه  

فراوانتر بکه ین. 
2. ته وه ره ی سه ره کی لێره دا شیکردنه وه ی زاراوه ی 
مانایه   له م سێ  یه کێک  به   ره نگه   که     »ماف«ه  
پێی  به   هه نگاوێک  هه ڵبژاردنی  یه که م.  بێت: 
هه نگاونان  هه ڵبژاردنی  دوهه م  دانراوه وه کان،  یاسا 
ئه وه ی  سێهه م  و  سروشت،  بابه تی  یاسای  به پێی 
له  خودیتی  به شێک  به   که  هه ڵبژاردنی هه نگاونان 
پێی  ئه شێت  )که   بزانرێت  مرۆیی  خه سڵه تی  و 

بگوترێت مافی سروشتی یان خۆرسک(.
له   یه کێک  به   »م��اف«  که   گرنگه   هیچ  ئایا   .3
ئه گه ر  دوو  دابنێین؟  دانراوه کان  یاسا  زاراوه کانی 
یان  راشکاوی  به   ئه شێت  دانراوه کان  یاسا  هه یه . 
به  ئاماژه  بۆ کردن، یاخیبوون قه ده غه  بکه ن. له م 

حاڵه ته دا کێشه ی یاسا دانراوه کان بونی نابێت.
یان  به ڕاشکاوی  دانراوه کان  یاسا  ئه شێت  یا     
له   ب��ده ن.  یاخیبون  به   رێگه   ئاماژه بۆکردن،  به  
له یه که م  ئه مه ریکادا  سه ربه خۆی«  »راگه یاندنی 
»مافی  مه رجێک  چه ند  به   دوهه مدا  به ندی  به شی 
شێوه یه کی  هه ر  روخانی«  یان  گۆڕان  بۆ  خه ڵک 
تازه »  حکومه تێکی  دامه زراندنی   »و  حکومه ت 
سه ربه خۆیی«  »راگه یاندنی  به اڵم  راگه یه نراوه . 
یارمه تی چاره سه ری کێشه که ی ئێمه  نادات. ته نها 
»خه ڵک« ئه توانن له رووی یاسایه وه  شۆڕش بکه ن، 

مافی یاخیبونی تاکه که سی باسنه کراوه .
4. رێگه  بده ن بابه تێکی تازه  به  نمونه  بهێنینه وه . 

ماده ی 147ی ده ستوری هه رێمی هسن له  ئه ڵمانیای 
رۆژئاوا ئه ڵێت: »هه موو که سێک مافی هه یه  و بگره  
ئه رکی ئه وه یه  که  کاتێک سود له  تواناکانی ده وڵه ت 
سه رپێچی  وه رگیرا،  ده ستوره وه   پێچه وانه ی  به  
بکات« گومانی تیا نیه  ئه م ماده یه   پاش قسه کانی 
له ناو  »ب��اور«ه وه   ناوی  به   کۆمنیست  نوێنه رێکی 
ئه نجومه ندا، له  ده ستوردا دانرا  که  به وپه ڕی نیه ت 
باشی  به  جه ختکردنه وه  وتی هه ر که س مافی هه یه  
ده ستور  له   به رگری  سه رشانێتی  ئه رکی  بگره   و 
بکات  نادیموکراتیدا  جوڵه یه کی  هه ر  له به رامبه ر 
به الم  له ناوبرد(.  باوریان  دواتر  )یه كیتی سۆڤیه ت 
ئه م  نه خێر.  هه یه ؟  مانایه کی  ماده یه ش  ئه م  ئایا 
که سانه   ئه و  هه موو  به   ئه بێت  نێگه تیڤه   وه اڵم��ه  
بدرێته وه  که  چاوه ڕێن یاسا دانراوه کان کێشه که یان 
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ئه و  بڕیاره کانی  گه ر  ته نانه ت  بکات،  چاره سه ر  بۆ 
ب��ڕوات.  زیاتریش  هسن  ده س��ت��وری  له   یاسایانه  
گریمان له  ده ستوردا پێشبینی کرا بێت که  ئه گه ر 
لێنه سه ندراوی ژیان  ده وڵه ت ده ستدرێژی بۆ مافی 
یاسایه وه   روی  له   ئه وا  بکات،  که سێک  ئازادی  و 
ئه رکی سه رشانێتی له به رامبه ر ده وڵه تدا سه رپێچی 
بکات. ئه م پێشبینیه  ته نها به  مه رجێک مانای هه یه  
ده زگای  )وه ک  ده زگاکان  بااڵترین  له   یه کێک  که  
ئایا  که   بکات  نیشانی  ده ست  داد(  سه ربه خۆیی 
ده وڵه ت به  شێوه یه کی نادادپه روه رانه  ده ستدرێژی 
نمونه ی  له   یان  نا،  یان  کردووه   من  مافه کانی  بۆ 
هسندا دیوانی پارێزگاری له  ده ستور دواجار بڕیار 
بدات که  ئایا سود له  تواناکانی ده وڵه ت به  پێچه وانه ی 
ده ستوره وه  وه رگیراوه  یان نا. ره نگه  بڵێین که  هه ر 
ئه وه نده  به  ته واوی به سه . له  کرداریشدا ره نگه  له  
هه ندێکجار  به اڵم  بێت.  وا  هه ر  دۆخه کاندا  زۆربه ی 
دادی  ده زگای  که   که سانێک  بێگومان  نیه .  به س 
خۆیان  مافه کانی  و  ئه زانی  ڤایماریان   کۆماری 
به   ئومێدیان  ئه توانی  نه یان  سپارد،  ده زگایه   به م 
پاراستنی ئه و مافانه  هه بێت. ده زگای دادی ئه ڵمانیا 
به   دژ  بزوتنه وه یه کی  سیاسی  بازوی  کاته دا،  له و 
شۆڕش و دژ به  دیموکراسی بوو، نه ک ده سه اڵتێکی 
له   پارێزگاریکردن  و  پاراستن  بۆ  سه ربه خۆ  دادی 
مافه  مه ده نیه کان. ئه سته مه  بگوترێت که  ئایا ئه مڕۆ 
بارودۆخه که  سه رله به ری گۆڕاوه . به اڵم ته نانه ت له  
سیسته می دادی ویایه ته  یه کگرتوه کانی ئه مه ریکادا 
پێشکه وتوتره ،  ئه ڵمانیا  دادی  ده زگای  له   زۆر  که  
ره نگه  به ر ئه و دادوه ر و ئه نجومه نی دادوه رانه  بکه وین 
که  ره نگدانه وه ی  هه ستی که سانی پڕوپوچن،  له بری 
بیرلێکراوه ی  هه ڵسه نگاندنی  ره نگدانه وه ی  ئه وه ی 

که سانێکی عاقل و بیرمه ند بن.
یاسا  له   یاخیبون  مافی  جێکردنه وه ی  که وابو 

دانراوه کاندا ته نانه ت له  کرداریشدا هه میشه  سودمه ند 
تیوریشه وه   ل��ه روی  ئه مکاره   که   ئاشکرایه   نیه . 
ئه وه ی  هه میشه   چونکه   نیه ،  ره زامه ندی  جێگه ی 
ده وڵه ته ،  ده زگاکانی  له   یه کێک  ده ستنیشانکه ره ، 

نه ک تاکه  که س.
5. ئایا تیوره کانی په یوه ندیدار به  یاسای سروشتی 
ئه م  بۆ  پێویست   بناغه یه کی  تیوریه وه   روی  له  
ئایا  تر  به  ده ربڕینێکی  ئه که ن؟  مه به سته   دروست 
ئه کرێت زاراوه ی »ماف« به  جۆرێک ته فسیر بکرێت 
ده رئه نجامی  که   بێت  مانای ده سه اڵتێک  به   یا  که  
بکرێت  یان  سروشتیه ،  یاسای  بابه تی  سیسته می 
به  به شێک له  خودێتی سروشتی مرۆڤ بژمێرێت؟ 
ئه گه ر مه به ست له  یاسای سروشتی سیسته می فکری 
وه اڵمه که ی  بێت،  ئه کویناس  تۆماس  قوتابخانه ی 
ئاسانه ، به ڵێ، به اڵم ته نها به و مه رجه ی که  هاوکات 
له گه ڵ یاسای سروشتیدا، ئه وه ش قه بوڵبکه ین که  
چ  که   بکات  دی��اری  ئه بێت  کاسۆلیک  که نیسه ی 
کاتێک ده سه اڵته  نادینیه کان ئه و فه رمانانه  پێشێل 
وا  ئه گه ر  دێن.  سروشتیه وه   یاسای  له   که   ئه که ن 
ره هه ندی  بێ  به   فه رمانه کان  ئه گه ر  واته   نه که ین. 
ده زگایی قه بوڵ بکه ین، توشی کێشه یه ک ئه بین که  
کانت له  فه لسه فه ی سیاسی خۆیدا به ره وڕوی بۆوه . 
کانت ئه ڵێت: »ئازادی بریتیه  له  سه ربه خۆبون له  
کاته ی  ئه و  تا  و  دی،  ئه وی  ناچارکه ری  ئیراده ی 
له گه ڵ  هاوکات  گشتی،  یاسای  به پێی  بتوانێت 
و  بنه ڕه تی  مافی  تاکه   هه بێت،  هه مواندا  ئ��ازادی 
مرۆڤه ».  له به رئه وه ی  که سێکه   هه موو  ئه زه لی 
به اڵم دیاریکردنی ئه وه ی ئایا ئازادی من ئه توانێت 
هه بێت،  بونی  تردا  ئه وانی  ئازادی  له گه ڵ  هاوکات 
بۆچی؟  فه رمانڕه وایه ،  ده وڵه تی  به ده ست  ته نها 
چونکه  مافی یاخیبون ناکۆکه  به  چه مکی ده وڵه ت. 
ده سه اڵتی  بیه وێت  که سێک  هه ر  کانت:  وته ی  به  
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بااڵی ده وڵه ت سنورداربکات، پێویسته  ده سه اڵتێکی 
سنوردارکراوی  ده سه اڵتی  به    یه کسان  یان  زۆرتر 
هه بێت، و ئه گه ر ده سەاڵتی ئه وه ی هه بێت فه رمانی 
توانای  ئه بێت هه روا  بدات،  هاواڵتیان  به   یاخیبون 
پاراستن و پارێزگاری لێکردنیانی هه بێت، و ئه گه ر 
له  هه ر حاڵه تێکیشدا ئه وه  دیاریبکات که  دروست 
هه موان  به   یاخیبون  فه رمانی  ئه توانێت  چیه ، 
بدات. به اڵم له م حاڵه ته دا ده سه اڵتی بااڵ به  ده ست 
ئه وه وه  ئه بێت نه ک به  ده ست سه رچاوه  واقعیه کانی 

شته کان. ئه مه ش خۆی ناکۆکیه »، ئه م ئه رگۆمێنته  
له  رووی لۆژیکیه وه  هیچ جێگه ی ره خنه  نیه ، به اڵم 
ئاشکراکه ری گرفتێکه  که  زانستی تازه ی سیاسه ت 

له  روی تیوریه وه  گیرۆده ی بووه .
کێشه ی فه لسه فه ی سیاسی - و کێشه ی به    .6
روکه ش چاره سه ر نه کراوی - ئاشتکردنه وه ی ئازادیه  
دروستبونی  له گه ڵ  هاوکات  ناچارکردندا.  له گه ڵ 
له   تازه دا  سه رده می  له   ده وڵه ت  پ��اره دا،  ئابوری 
به رگی ئه و ده زگایانه دا ده رئه که وێت که  بانگه شه ی 
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ئه وه  ئه کات که  بۆ ئه وه ی بازرگانی له سه ر بنه مایه کی 
کار  به رهه می  له   هاواڵتیان  و  بگه شێته وه   دڵنیا 
ده سه اڵتی  ئه بێت  ئ��ه وا  بخۆن،  هه وڵه کانیان  و 
ناچارکردن به  تۆپزی له ده ستی ئه ودا بێت. هاوالتی 
به  دروستکردنی ئه م ده زگایه  و داننان به  ده سه اڵتی 
ئامێرێکیان  له هه مانکاتدا  فه رمانڕه وایکردنیدا، 
شیرینی  ئه نجامی  له   ئه یتوانی  که   دروستکردووه  
مه حرومی  پێویست  پشتیوانی  له   و  هه وڵه کانی 
له هه مانکاتدا  لێره وه   ئه یکرد.  زۆرجاریش  و  بکات 
فه رمانڕه وا  ده سه اڵتی  بۆ  پاساو  هه وڵیئه دا  که  
سنورداربونی  بۆ  پاساو  نیازبوو  به   بهێنێته وه ، 
بهێنێته وه .  ناچارکردنیش  بۆ  ده وڵه ت  ده سه التی 
مێژووی  ت��ازه ،  سیاسی  بیرکردنه وه ی  مێژووی 
و  ماف  بۆ  پاساوهێنانه وه   مه به ستی  به   هه وڵدانه  
تیوره یه ک  هیچ  ده س��ه اڵت.  و  یاسا  یان  زۆرک��ردن 
به   کاره   دوو  ئه م  که   نیه   سیاسه تدا  زانستی  له  
تیوره کانی  توندڕه وترین  ته نانه ت  نه کات.  یه که وه  
الیه نگری ده وڵه تی ره ها )وه ک تیوره کانی هۆبز و 
سپینۆزا( که  سه ره تا به  روکه ش مافه  فه ردیه کان 
له   مافانه   ئه و  دیسان  ده ره وه  ،  ئه کاته   ده رگا  له  
په نجه ره وه  ئه کاته  ژوره وه : هۆبز له و رێگه یه وه  که  
بازرگانی  کارگوزاری  یان  نوێنه ر  به   ئه کات  حاکم 
بوو،  سه رکه وتوو  له کاره که یدا  ئه گه ر  و  کۆمه ڵگا 
هه موو ده سه اڵت و هه ڵبژاردنه کانی پێ بسپێرێت و 
ئه گه ر له  سه قامگیری رێکخستنی ئاسایشدا شکستی 
بسه نێته وه ،  لێ  ده سه اڵته کانی  هه موو  خ��وارد، 
دروستی  پێوه ره ی  به و  که   به وجۆره ی  سپینۆزاش 
کردووه  و مافی یه کسانکردووه  به  زۆرکردن، رێگه  
ده سه اڵتی  خاوه ن  کۆمه اڵیه تی  گروپێکی  هه ر  به  
خۆی  کۆمه اڵیه تی  ده سه اڵتی  که   ئه دات  پێویست 
به  ماف بگۆڕێت و alterius iuris )واته  نه بونی 
 sui بۆ  بگۆڕێت  ماف(  خاوه ندارێتی  بۆ  ئه هلیه ت 

iuris )واته  بونی ئه هلیه ت بۆ خاوه ندارێتی ماف(. 
یاسایه ، خۆی  و  ماف  الیه نگری  که   لۆک  ته نانه ت 
به  ناچار ئه زانێت که  »ده سه اڵتێکی تایبه ت بۆ شا 
دابنێت و رێگه ی پێبدات هه رکاتێک ماف و یاسای 
هه ندیکجار  و   - مه ترسیه وه   بخاته   ده وڵه ت  بونی 
ئه گه ر  بێت.  ده ستبه کار  یاساوه  -  پێچه وانه ی  به  
بمانه وێت بابه ته که  له  چوارچێوه ی پێوه رێکدا کورت 
بکه ینه وه ، ئه بێت به مشێوه یه  بڵێین که : ئازادی نه ک 
ئازادیه   به ڵکو  ده وڵه تدا،  له به رامبه ر  ئازادیه   ته نها 
له هه ندێک  ره هه نده   دوو  ئه م  حکومه ته وه.  به هۆی 
و  هاوئاهه نگ  پێکه وه   ره نگه   مێژوویدا  بارودۆخی 
گونجاو بن و له  هه ندێک دۆخی تریشدا نا. ره نگه  
بۆ هه ندێک له  گروپه کان له  کۆمه ڵگادا هاوئاهه نگی 
و گونجانێکی وا دروست ببێ و بۆ گروپه کانی تر نا.
بۆ  کانت  رێ��گ��ه چ��اره ی  ئه توانین  ئایا   .7
چاره سه ری ئه م ناکۆکیه  قه بوڵبکه ین؟ رێگه چاره ی 
ناوبراو ته نها فۆرمه له کردنی سه رله نوێی بیرکردنه وه ی 
رۆس��ۆی��ه  ک��ه  ئ��ی��راده ی گشتی ب��ه  گ��ه وره ت��ری��ن 
نه ته وه   گشتیه کانی  به رژه وه ندیه   هاوئاهه نگیکه ری 
و به رژه وه ندیه کانی هاواڵتیان ئه ژمار ئه کرد. به اڵم 
بۆ  چاره یه ک  هیچ  دیموکراسی  الیه نگری  تیوره ی 
تیوره ی  نه دۆزیوه ته وه .  یاخیبون  مافی  کێشه ی 
پێکهاته یی )واته  تیوره یه ک سه باره ت به  بنه ما و 
سه رچاوه ی ده سه اڵتی سیاسی( هیچ ره وایه تیه ک له م 
رێگه یه وه  بۆ کاره کانی ده سه اڵت ده سته به ر ناکات. 
بۆ  ده ستدرێژی  زۆرینه   ئه شێت  دیموکراسیشدا  له  
سه ر مافی که سانی تر بکات. هه رگیز هه ڵه  نابێت 
بگره   و  ئه یه وێت  زۆرینه   له به رئه وه ی  به  ڕاست، 
ره نگه  له م رێگه یه وه  ببێت به  هه ڵه یه کی گه وره تر.

هه ندێک ئه رگۆمێنت ئه هێننه وه  که  مافی یاخیبون 
له   و  ئه گونجێت  نادیموکراتیه کاندا  رژێمه   له گه ڵ 
رژێمه  دیموکراتیه کاندا ئه کرێت چاوپۆشی لێبکرێت، 
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چونکه  له مجۆره  رژێمانه دا هه ل و ده رفه تی پێویست 
بۆ ده ربڕینی بیروڕای که مایه تی ده سته به ر ئه کرێت. 
الیه نگرانی ئه م بۆچونه  به مشێوه یه  دیموکراسی به  
به شێک له  مافی یاخیبون وێنا ئه که ن  که  شکڵی 
ده زگای وه رگرتووه . به اڵم ئه م ئه رگۆمێنته  بێ بایه خه  
له مه   جگه   ناگه یه نێت.  دروستمان  ئه نجامی  به   و 
گرفتێکی پراکتیکیشی هه یه . ئه وه ی که  دیموکراسی 
که مایه تی  دیدی  به رگریکاری  و  پارێزگار  به ڕاستی 
بێت، په یوه سته  به دیاریکردن و هه ڵسه نگاندنه وه . 
له باره ی هه ر به شێکی دیموکراسیه وه  ره نگه  روبه ڕوی 
که سانێک  له الی  لێره وه   ببینه وه .  جیاواز  تیوره ی 
که   بکه ن  ئه وه   بانگه شه ی  ناهه ق  یان  هه ق  به   که  
ناکات،  دابین  مافه کانیان  پێویست  پێی  به   رژێم 
به و  ئه مێنێته وه .  تاکه که سی هه روا  یاخیبونی  مافی 
هۆیانه ی که  پێشتر باسکرا، ناکرێت وەاڵمی ئه مجۆره  
که سانه  به  پشتبه ستن به  سه ربه خۆی داد بدرێته وه .
مافی  گرفتی  رودانی  بێگومان  دیموکراسی  لێره وه  
له ناوی  به اڵم  ئه کاته وه ،  که م  تاکه که سی  یاخیبونی 

نابات.
که وابوو به  ناچار ئه گه ڕێینه وه  بۆ تیوره ی   .8
مافی خۆڕسک یان سروشتی )واته  یاسای سروشتی(. 
ئه ویش  که   بکه ین  گرنگ  جیاوازیه کی  ئه بی  لێڕه دا 
جیاوازیه  له نێوان بناغه ی تیوری مافه  سروشتیه کان 

و ده رکه وت و دیارده  هه ستپیکراوه کانی.
ده رکه وته  دیار و ده ره کیه کانی یاسای سروشتی )واته  
سیسته مێکی مافی سروشتی که  هه ڵگری فه رمان و 
قه ده غه کردنی دیاریکراوه ( له  روی تیوریه وه  قابیلی 
به رگریکردن نیه . ئه و گرفتانه ی هیوم و هیگڵ هێنایانه  
پێشێ، بێ وه اڵمه . هه موو ئه مجۆره  رژێمانه  له  رووی 
فه لسه فیه وه  دڵخوازانه ن. چه ند سیفه تێک له  دۆخی 
سروشتیدا ئه خه نه  پاڵ مرۆڤ  و پاشان سیسته مێکی 
دیاریکراو که  پێکهاتووه  له  هه ندێک ماف و ئه رکی 

خۆیان  مه یلی  به   ل��ه وه ی  خۆڕسک  یان  سروشتی 
له باره ی سروشتی مرۆڤه وه  وتویانه ، هه ڵئه هێنجێنن. 
له وانه   تر  زۆرێکی  به ڵکو  هیگڵ  و  هیوم  هه ر  نه ک 
ژۆرژ سۆرێلیش ئه و خاڵه یان به  بیر هێناوه ته وه که  
ئه کرێت به  دژی ئه و بۆچونه ی که  وتران  قایل بین. 
 a pirori بۆ  رێنمایکه ر  »بنه مای  هیگڵ  وته ی  به  
ئه زمون(، a posterior )واته  )واته  شتی پێش 
شێوه   به هه مان  رۆسۆش  ئه زموون(ه ».  دوای  شتی 
یاسای  تیوره ی  په یڕه وانی  له   خۆی  ناڕازیبونی 

سروشتی ده ربڕیوه  و ئه ڵێت:
»ئه و )واته  ئه و که سه ی په یڕه وی تیوره ی یاسای 
ئه گه ڕێت  رێسایه کدا  ب��ه دوای  سه ره تا  سروشتیه ( 
خودی  قازانجی  و  سود  به   له سه ریان  رێکه وتن  که  
له   جگه   هۆیه ک  هیچ  بێ  پاشان  و  مرۆڤه کانه ، 
رێگه یه وه   له م  بڕیاره   که   گریمانه ی  مه زیه تێکی 
به  رێسا  ناوی »یاسای سروشتی«  به ده ست بێت، 
په یڕه وی  فه یله سوفانی  هه موو  ئه دات.  ناوبراوه کان 
ئه م قوتابخانه یه ، په یره وی ئه م شیوازه یان کردووه . 
ده رئه نجامی ئه مه  ئه وه یه  سه رجه م ئه و پێناسانه ی 
به یه کتر،  ناکۆکن  که   ئه وه شدا  له گه ڵ  زانایانه   ئه م 
که سێک  ئه وه ی  بێ  که   ئه گات  ئه نجامه   به و  ته نها 
له  حه کیمه  میتافیزیکیه کان گه وره  بێت، مه حاڵه  له  
یاسای سروشتی بگات و به  په یڕه وکردنی کامه ران 
که   مانایه یه   ئه و  تری  ده ربرینێکی  ئه مه ش  بێت. 
خاوه ن  کۆمه ڵگا،  دامه زراندنی  بۆ  ئه بێت  مرۆڤه کان 
زیره کی و حیکمه تێک بن که  ته نها هێواش هێواش 
به ده ستی  ئه توانن  تاکه کان  بچوکی  که مایه تیه کی 
بێنن، ئه ویش به  زه حمه ت و له ناو خودی کۆمه ڵگادا«
به  بڕوای من مومکین نیه  له گه ڵ ئه م ره خنانه دا هاوڕا 
نابین که  له باره ی رواقیه کان و تۆماسی وقه دیس و 
هۆبز و پۆفندرۆف و لۆک و کانت و زۆرێکی تره وه  

به هه مانشێوه  راسته .
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لێکۆڵینەوەوتارو71

 3
راسته   مه رجه   به و  ته نها  ره خنانه   ئه م  ب��ه اڵم     
دیاریکراوانه ی  سیسته مه   له و  یه کێک  له   رووی  که  
سروشتیه وه   یاسای  له   که   بێت  ئ��ه رک  و  م��اف 
هه ڵێنجێنراوه . ئه گه ر ئه م ره خنانه  رووی له  بناغه ی 
نیه .  راس��ت  چیدی  بێت،  یاسایه   ئه م  فه لسه فی 
مافی سروشتی،  الیه نگری  تیوره یه کی  هه ر  بناغه ی 
بونی  که   مرۆڤه وه   به ناوی  عاقله   بونه وه رێکی  بونی 
سیاسیه ی  یان  مه ده نی  کۆمه ڵگا  له و  سه ربه خۆیه  
تیایدا ئه ژی. ته نها الیه نگرانی قوتابخانه ی ئه فاتۆن 
ئه م  ره نگه    )universalism( هه مه کیخوازان  یان 
راستیه  بنه ڕه تیه  ره د بکه نه وه . کاتێک باسی مرۆڤ 
خاوه نی  که   ئه که ین  بونه وه رێک  باسی  ئه که ین، 
زیندوه کانی  بونه وه ره   له   جیا  )به   عه قڵه   به هره ی 
تر(. به اڵم ئه گه ر راستی ئه م مه سه له یه  قه بوڵبکه ین، 
که   قه بوڵبکه ین  شتانه ش  ئه و  النیکه می  ئه بێت 
)که   النیکه مه   ئه م  قه بوڵکردنه یه  .  ئه م  ده ره نجامی 
یان  لێبده ین  سروشتی  مافی  له زگه ی  نیه   گرنگ 
به ده ر  سیاسیدا ،  سیسته مێکی  هه ر  له به رانبه ر  نا( 
سیسته مه   به رامبه ر  له   ته نانه ت  ناوه ڕۆکه که ی،  له  

دیموکراتیه کاندا راستی و بایه خی خۆی ئه بێت.
یاسایی  که سی  نه ک   - مرۆڤ  تاکه کانی  ته نها     
ئه م  ره نگه  خاوه نی   - بابه ته   له م  و  و ده وڵه ته کان 

النیکه مه  بن.
چوار مه سه له مان به م رونکردنه وانه  هه یه :

ئه م  دیاریکراوی  و  واقعی  ن��اوه ڕۆک��ی  یه که م(     
النیکه مه ، سه ره تا تیوره ی یه کسانی یاسایی هه موو 
ئه وا  عاقڵه ،  مرۆڤ  چۆن  وه ک  مرۆڤه .  تاکه کانی 
هه موو مرۆڤه کان عاقڵن. ناکرێت هیچ مرۆڤێک کۆیله  
بکرێت. نه ک هه ر ئه و که سه ی ئه کرێته  ئامانج، به ڵکو 

هه موو که سێک خاوه نی مافی یاخیبونه  له  یاسایه ک 
که  ئامانجی کۆیله کردنی به شێک له  تاکه کانی مرۆڤه . 
بابه تی ئه م مافه ، مرۆڤایه تیه  که  هه ر تاکێکی مرۆڤ، 

ده رکه وت و نوێنه رێتی.
   دوهه م( هه ر یاسایه ک که  کاریگه ری له سه ر گیان 
و ئازادی خه ڵک هه بێت، ئه بێت خه سڵه تێکی گشتی 
هه بێت. یاسای تایبه ت یاسایه که  که  که سانێک به ناو 
و بێ ئه وه ی پێویستی به  دادگایکردن له  دادگای داد 
هه بێت به  تاوانبار ئه ژمار ئه کات، و بنه مای یه کسانی 
پێشێل ئه کات. یاخیبون له مجۆره  یاسایانه ، ره وایه .

   سێهه م( هه ر یاسایه ک بگه ڕێته وه  بۆ دواوه ، به  
ژیان  له   مرۆڤ  که   تاوانه   له پاش  یاساڕێژیه   مانای 
بنه مای  پێشێلکه ری  و  ئه کات  مه حروم  ئ��ازادی  و 
و  نیه   ره وای��ه ت��ی  له به رئه وه   یاسایه ،  گشتیبونی 

یاخیبون لێی ره وایه .
له   کاریگه ره کان  یاسا  جێبه جێکردنی  چواره  م(     
گیان و ئازادی خه ڵکدا، ئه بێت به  ده زگایه کی جیاواز 
له  ده زگا ده وڵه تیه  بڕیارده ره کان بسپێرێت. تیوره ی 
جیاکردنه وه ی ده سه اڵته کان تا ئه م ئاسته  )ته نهاش 
ئه و  )وات��ه   دوه��ه م  مه سه له ی  له   ئاسته (  ئه م  تا 
له سه ر  کاریگه ریان  یاسایانه ی  ئه و  که   مه سه له یه ی 
خه سڵه تی  ئه بێت  هه یه ،  خه ڵک  ئ��ازادی  و  گیان 

گشتیان هه بێت( به  پێویست ئه زانرێت.
   به  بڕوای من ئه و النیکه مه ی ناوه ڕۆکی سیاسی 
له م  دێ��ت،  به ده ست  م��رۆڤ��ه وه   عاقڵبونی  له   که  
چوار مه سه له یه دا - نه ک زۆرتر - کورت ئه بێته وه . 
مه سه له یه ،  چ��وار  له م  یه کێک  هه ر  پێشێلکردنی 
پراکتیکی ده سه التی سیاسی ناڕه وا ئه کات و لێره وه  
بێت  ئارادا  له   پێی خۆی  چ  که سێک )جا  هه ر  به  
ئه وه ی  به اڵم  ئ��ه دات.  یاخیبون  مافی  نه بێت(  یان 
پراکتیکه وه ،  بخرێته   و  قه بوڵبکرێت  مافه   ئه م  ئایا 

مه سه له یه کی تره .
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ده رکه وێت  مایه   که م  زۆر  ره نگه   وتمان  ئه وه ی     
وا  مه رجێک  به   ته نها  به اڵم  نه کات.  رازی  که س  و 
ده رئه که وێت که  ئه وه  فه رامۆش بکه ین ره وایه  مرۆڤ 
سه رپێچی له  هه ر فه رمانێکی حکومه تی خۆی بکات، 
ئه گه ر ویژدانی ناچار به مه ی بکات. ته نانه ت هیگڵیش 
دانی به م مه سه له یه دا ناوه . به  بڕوای هیگڵ »بانگی 
یاسا  له گه ڵ  بێت  ناکۆک  ره نگه   مرۆڤ  ده رون��ی« 
که   بکه ین  ئه وه   تێبینی  ئه بێت  به اڵم  دانراوه کاندا. 
مه سه له ، مه سه له ی »ماف« نیه . ناتوانرێت حوکمێکی 
ره وایه   کاتێک  بڵێت چ  پێمان  گشتی ده ربکرێت که  
ملکه چی  که   پێبکات  فه رمانی  که سێک  ویژدانی  که  
به   که س  هه ر  ئه بێت  نه بێت.  ده وڵ��ه ت  یاساکانی 
ته نیایی له گه ڵ ئه م مه سه له یه دا ده ست و په نجه  نه ر م 
بکات. ئه گه ر به و ئه نجامه  بگات که  ئه بێت سه رپێچی 
بکات، ناتوانێت پشت به  هیچ »هه قێک« ببه ستێت، 
له   سه رکه وتن  ئ��اره زوی  و  ره زام��ه ن��دی  هه رچه نده  
له و چوار مه سه له یه   دێنێت. جگه   به ده ست  ئێمه وه  
له باره ی مافی بێ قه ید و شه رتی سه رپێچیه وه ، هه ر 
که س ئه بێت به  شه خسی بڕیار بدات. لۆک و هیگڵ 
هاوڕان که  ئه گه ر ده وڵه ت به هێز بێت، سه باره ت به و 
ناچارن سه رپێچی  ویژدان  به  حوکمی  که   که سانه ی 
ئه نوێنێت.  نه رمی  بکه ن،  حکومه ت  فه رمانه کانی  له  
ئه گه ر نه رمیشی نه نواند، دیسان که سی یاخی له بری 
ئه وه ی گۆێڕایه ڵ بێت و به  هێمنی بمێنیته وه ، یاخی 

ئه بێته وه  و خۆی ئه خاته  مه رسیه وه .
دووڕیانی  له به رده م  ناتوانێت  تیوره یه ک  هیچ     
ویژدان و رێکخستنی کۆمه اڵیه تیدا، رێگه یه ک بخاته  
به رده ممان، ئه گه ر وای پیشان بدات که  ئه توانێت، 
هیچ کارێک ناکات جگه  له  دوباره  کردنه وه ی فورمۆله  
راستیه   ئه و  ته نیا  بڕیاره   به تاڵه کان که   و  هه مه کی 

بشارنه وه  که  ئه مکاره  مه حاڵه .
به م ئاوازه  گومانکاریانه ، کۆتای به م وتاره  دێنم.

 
وهرگێڕانیفهسڵێکهلهمکتێبهیخوارهوه:

فرانس نۆیمان: ازادی و قدرت و قانون. ترجمه : عزت 
خوارزمی.  انتشرات  سهامی  شرکت  فوالدوند.  الله 

چاپ اول  /تهران 1373. 
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ماری بێرد
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نووسینەکانیدا  لە  یەکێک  لە  ئەریستۆ 
ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە کە مرۆڤ )تاکە 
بوونەوەرێکی زیندووە پێ دەکەنێت( ئەم 
هاوبەشییەک  بۆ جۆرە  ئەریستۆ  وتەیەی 
قسەی  و  ن��وک��ت��ە  و  گ��اڵ��ت��ەوگ��ەپ  ل��ە 
ڕەخنەئامێزی کۆمیدی ڕاماندەکێشێت، کە 
بە درێژایی مێژوو لە هەموو کولتورەکاندا 
ئێمە  ئێستا  نموونە  بۆ  هەیە.  و  هەبووە 
خەڵکی  کە  دەکەنین،  پێ  بەهەمان شت 
لە سەردەمی گرێکەکان، سااڵنی سەدەی 
1700-ەکان، یان لە چاخەکانی ناوەڕاستدا 

پێی پێکەنیون. 
لە  ئینگللیزییە  پسپۆرێکی  بێرد(  )ماری 
بوارەکانی لێکۆڵینەوەی سەردەمی گرێک 
و ئەنتیک، دووپاتی ئەوەی کردۆتەوە کە 
لە  بەر  300 ی  لە ساڵەکانی  گرێکیەکان 
گاڵتەوگەپیان  ئەنتۆلۆژیایەکی  زاییندا، 
و  نوکتە   260 لە  زیاتر  ب��اڵوک��ردۆت��ەوە 
ڕەخنەی کۆمیدیئامێز و قسەی نەستەقی 

کۆمیدیای ئەنتیک گاڵتەئامێز نەبووە 

نووسینی: هانز ڕۆاڵند جۆنسۆن
لە سوێدییەوە : دانا رەووف
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هەر  گاڵتەوگەپانە  و  نوکتە  ئەم  لەخۆگرتووە، 
و  دەگونجێن  ئەمڕۆمان  ڕۆژگ��اری  بۆ  هەموویان 
هەندێک لە هونەرمەندە )ستانداپ( کۆمیدییەکانی 

ئەمڕۆ لە نەمایشەکانیاندا بەکاری دەهێنن. 
زۆربەمان  لەالی  ئەنتۆلۆژیایە  ئەم  خودی  ئەگەر 
لە  پڕ  کۆمیدیا  شانۆنامە  ئەوە  بێت،  نەناسراو 
الی  ئەرستۆفانیس  گاڵتەوگەپەکانی  و  ڕەخنە 
زۆربەمان ناسراون.>1< ئەرستۆفانیس لە کۆتایی 
ساڵەکانی 400 و سەرەتاکانی 300ی بەر لە زاییندا، 
شانۆنامەکانی نووسیوە، لە کۆی بەرهەمەکانی تەنها 
یانزەیان بە تەواوەتی بەدەستمان گەیشتوون.>2<
گشتی  شێوەیەکی  بە  کۆمیدیاکان،  شانۆنامە 
هەمان سترکتوری شانۆنامە تراژیدییەکانیان هەیە، 
مەبەست لە هەمان سترکتور ئەوەیە کە شانۆنامەکە 
سەرەتا  ک��ۆرس؛  بەهاوبەشی  نمایشەکە،  ی��ان 
و  یەکتری  لەگەڵ  دیالۆگەکایناندا  لە  ئەکتەرەکان 
دەکەن.  و سەما  دەڵێن  گۆرانی  کۆرس  دواتریش 
جیادەکاتەوە،  تراژیدی  لە  کۆمیدیاش  ئ��ەوەی 

تراژیدیاکان  شانۆنامە  ن��اوەڕۆک��ی  کە  ئ��ەوەی��ە 
دێرینەکانەوە  میتۆلۆژیا  ل��ە  چیرۆکەکانیان 
وەرگرتووە و بابەتەکانیان گوزارشت لە کەسایەتی 
دەکەن  هتد  خواوەندەکان...  و  پادشا  پاڵەوان، 
لە  گرێکییەکان  جیهانی  بەرجەستەی  زیاتر  و 
بەاڵم  دەک��ەن،  ئەسیناوە  سنورەکانی  دەرەوەی 
کۆمیدیا باسی ژیانی ڕۆژانەی خەڵکی ئاسایی، لە 
خۆشی، ناخۆشی و گیروگرفتەکانیان، بە تایبەتی 
ئەوەی  لەبەر  کردووە.  ئەسینادا،  ڕۆژگ��ارەی  لەو 
کۆمیدیا باسی خەڵکی ئاسایی و گیروگرفتی ژیانی 
ڕۆژانە و هەندێک جار ڕووداوی ڕاستەقینەی خەڵکی 
ئەو ڕۆژگارەی کردووە، بۆیە دەبێتە دۆکیومێنتێکی 
چڕ و دەوڵەمەند و گرینگ بۆ تێگەیشتن و زانینی 
جۆری  و  خەڵکی  ژیانی  و  گ���وزەران  چۆنیەتی 
گرێکییەکان  ڕۆژگ���ارەی  ل��ەو  بیرکردنەوەیان، 
هاوتەریب  بەتایبەتی.  ئەسینا  شاری  و  بەگشتی 
ئەو  ئەفاتوندا،  دیالۆگەکانی  لە  بەشێک  لەگەڵ 
نێو  لە  ئێمە  کە  دەکاتەوە،  قوت  خۆی  پرسیارە 

خاڵێکی تری الوازی 
لێکۆڵینەوەکەی نیکالس 
هۆڵتسباری ئەوەیە کە 
کۆمیدیای گرێکی، 
بەتایبەتی لە ئەسینا بە 
تراژیدیا بەراورد دەکات، 
بێگومان ئەم بەراوردکارییە 
لە هەندێک الیەنەوە 
شتێکی ڕاستە، بەاڵم تەنها لە 
هەندێک الیەنەوە

ماری بێرد
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تێکستەکانی ئەنتیک - دا، دەتوانین بەم شێوەیە 
لەبەر  ببینەوە.  نزیک  گرێکییەکان  ژیانی  لە 
ئەوەی کۆمیدیاکانی ئەرستۆفانیس، بەشێوەیەکی 
ڕاستەوخۆ ڕەنگدانەوەی ئەو ڕۆژگارەن و پابەندن بە 
کەسایەتی و ڕووداوەکانەوە، لەوانەیە بۆ بینەرێکی 
ئەمڕۆ شانۆنامە کۆمیدیاییەکان، بە بەراورد لەگەڵ 
کەسانێک  باسی  کە  تراژیدیاییەکان،  شانۆنامە 
دەکەن کە لەو ڕۆژگارەدا ژیاون، یان ڕووداوێک کە 
زۆر تایبەتمەند بووە بەو ڕۆژگارە، گران بێت، چ 

بۆ خوێندنەوە و چ بۆ بینین. 
کە  ئەرستۆفانیس  شانۆنامانەی  ئ��ەو  هەموو 
شانۆنامە  دوو  لە  جگە  گەیشتوون،  بەدەستمان 
لەکاتی  نووسیوونی؛  تەمەنیدا  کۆتایی  لە  کە 
شەڕی سی ساڵەی نێوان ئەسینا و سپارتا، ئەو 
شەڕە خوێناوییەی لە ساڵی 404ی بەر لە زاییندا 
نووسیوونی.  هاتووە،  کۆتایی  ئەسینا  بەکەوتنی 
زۆربەی  لە  ئەرستۆفانیس  ئەوەشە،  لەبەر  هەر 
و  دەکات  ئاشتی  و  شەڕ  باسی  شانۆنامەکانیدا، 
بابەتێکی  شەڕ  هاتنی  کۆتایی  و  ئاشتی  خەونی 
شانۆنامەکانییەتی.  ل��ەب��ەرچ��اوی  و  س��ەرەک��ی 
کە    Acharnerna شانۆنامەی  لە  نموونە  بۆ 
شارستانیەتی  کۆمیدیاکانی  دێرینترین  لە  یەکێکە 
ئەوروپا بە تەواوەتی بە دەست ئێمە گەیشتبێت، 
بەناوی  گوندنشین  جووتیارێکی  کۆمیدیایەدا  لەم 
)دیکیە ئێوپۆلیس( دەتوانێت خۆی بەتەنها لەگەڵ 
سپارتەدا پەیمانێکی ئاشتی مۆربکات. لە شانۆنامەی 
)ئاشتی( یشدا، کارەکتەری سەرەکی ئەم کۆمیدیایە 
دەچێتە سەر )ئۆلیمپن( تا خواوەندی ئاشتی، کە 
لەو شوێنەدا بەندکراوە ڕزگار بکات. >3< بەاڵم 
دیارترین شانۆنامەکانی ئەرستۆفانیس، لەم بوارەدا 
شانۆنامەی )لیسیستراتا(  Lysistrate یە، لەم 
دەقەدا ئەرستۆفانیس سێکس و جووتبوون لە نێوان 

ژن و پیاودا، دەکاتە چەکێکی گرینگی وەستانی 
و  ڕادەگەیەنن  تەواوەتی  مانگرتنێکی  ژنان  شەڕ؛ 
ئەوەوەی  ڕێگای  لە  دەکەن،  ناچار  پیاوەکانیش 
ئاشتی  و  نەوەستێت  تەواوەتی  بە  شەڕ  تا  کە 
باڵونەبێتەوە، بە هیچ شێوەیەک نەچنە الی مێرد و 

پیاوەکانیان و جووت نەبن لەگەڵیاندا.
لەناو بەرهەمەکانیشیدا تەنها شانۆنامەی )بۆقەکان(
ە  کە باسی شەڕ ناکات، ئەم شانۆنامەیە ساڵێک 
دانانن و کەوتنی تەواوەتی ئەسینا  لە چەک  بەر 
بەراوردکارییەکی  )بۆقەکان(  ن��ووس��راوە.>4< 
ئێسخیلوس  نێوان  بەهای  بە  و  شایستە  ورد، 
ژێر  دەخ��ات��ە  تراژیدیاکانیان   ، یۆربیدس-ە  و 
دەکات.   بەراورد  شاکارەکانیان  و  ڕەخنە  تیشکی 
و  ساکار  زمانێکی  بە  شانۆنامەکە  هەرچەندە 
کۆمیدی  دیمەنی  چەندین  و  نووسراوە  ڕاستەوخۆ 
فەنتازی  دونیایەکی  لەخۆدەگرێت،  گاڵتەوگەپ  و 
ئامێزیش دەخوڵقێنێت. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا زۆر 
ئێمەدا  ڕۆژگ��ارەی  لەم  شانۆنامەیە  ئەم  سەختە 
گرینگی  و  سەرەکی  هۆکاری  بکرێت،  نەمایش 
نمایشنەکردنی )بۆقەکان( دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی 
بە  پشت  سەرەکی  بەشێوەیەکی  شانۆنامەکە  کە 
زانیاری و قووڵبوونەوەیەکی تەواوەتی دەبەستێت 
دوو  ئەم  تراژیدیەکانی  بەرهەمە  بە  سەبارەت 
لە  جگە  ئەمە  کارەکانیان،  ستایلی  و  نووسەرە 
سەرەکییە.>5<  تووخمێکی  کە  ژیانیان  ڕەوتی 
لەوانەیە ئەم هۆکارانەش لەگەڵ ئاستی هۆشیاری 
و زانیارییەکانی بینەری ئەمرۆ نەگونجێت و هەموو 
قووڵەیان  لێکۆڵینەوە  و  تێگەیشتن  ئەو  کەسێک 
سەبارەت بەو سەردەمە دێرینە و نووسەرەکانیان 
)بۆقەکان( نمایشی  هەندێک  لە  ب��ەاڵم  نەبێت. 
لەم سەردەمە  کە  نمایشانەی  ئەو  تایبەتی  بە  دا 
ئامادەکردنێکی  ک��راون،  پێشکەش  لەندەن  لە  و 
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هەوڵیان  و  ک��ردووە  شانۆنامەکەدا  لە  وردییان 
نموونە  بۆ  بخەنەوە؛  نێزیک  ڕۆژگ��ارەی  لەم  داوە 
ئێسخیلۆس و یوربیدس-یان گۆڕیوە و لەبری ئەوان 
بەراوردکارییەکە لە نێوان شەکسپیر و بەرناردشۆدا 
بووە، بەم چەشنەش لە بینەری ئەمرۆی ئینگلیزیی 

و ڕۆحی ئەم چەرخە نزیک بوونەتەوە. 
لە شانۆنامەی )باڵندەکان(دا کە زیاتر لە هەموو 
نەفەسێکی  بە  ئەرستۆفانیس  تری  بەرهەمێکی 
وێنە  لە  پڕ  قووڵی  زمانێکی  و  ب��ەرز  شیعری 
شاری  دانیشتووی  کەسایەتی  دوو  ن��ووس��راوە، 
لەگەڵ  کە  دەک��ەن  باڵندەکان  لە  داوا  ئەسینا، 
ئەوان مەملەکەتێکی تایبەتمەند بە خۆیان لە ناو 
شانۆنامەی  هەروەها  بکەن،  دروست  هەورەکان 
بەرهەمەکانی،  دوا  لە  یەکێکە  کە  )پلوتۆس(  
موراڵ  بەرجەستەکردنی  و  ئامۆژگاری  لە  جۆرێکە 
ئەرستۆفانیس  نموونە  بۆ  پێشاندان،  ڕێگا  و 
ئەو  و  دەکات  ئەوە  بۆ  ئاماژە  شانۆنامەیەدا  لەم 
پرسیارە دەوروژێنێت، ئەگەر دەوڵەمەدەکان کوێر 
ئەوا  بوایە،  کراوە  ویژدانیان  و  چاو  و  نەبوونایە 
دیاری و پاداشتەکانیان دەبەخشییە ئەو کەسانەی 

کە پێویستیانە و شایەنی ئەوەن. 
لەم چەند ساڵەی دوایدا چەندین کتێبی دانسقە لەسەر 
ئەرستۆفانیس و شانۆنامەکانی، بۆ نموونە، ڕۆڵی 
کۆمیدیایەکی سیاسی لە کۆمەڵگا و سیاسەتی ئەو 
باڵوکراونەتەوە،  ئەرستۆفانیس  پێگەی  و  ڕۆژگارە 
)ئەرستۆفانیس:  کتێبی  کتێبانەدا  ئەو  ناو  لە 
نووسینی  لە  سیاسەت(  و  گاڵتەجاڕی  سێکس، 
فەلسەفەی  پرۆفیسۆری  هۆڵتسباری،  نیکاس 
و  ئاماژە  جێگای  میونیش  زانکۆی  لە  کاسیکیی 
لەسەر وەستانە.>6<  ئەوەی جێگای سەرنجە، 
کۆمیدییەکانی  بنەما  لێکۆڵینەوەی  کتێبەدا  لەم 
فەلسەفەی  ب��ۆ  دەروازەی���ەک���ە  ئەرستۆفانیس 

گرێکی و لە هەمانکاتدا تیشک خستنە سەر ئەو 
کە  هەنووکەییانەیە  و  ساتەوەختە  ڕەخنە  و  دید 
شیکردنەوەیان گرانە و پێویستی بە لێکۆڵینەوە و 
ڕۆچوونە خوارەوەیەکی قووڵ هەیە. ئەم نووسەرە 
و  بنەما کۆمەاڵیەتی  ئەوە دەکاتەوە کە  دووپاتی 
لە  ئەرستۆفانیس،  شانۆنامەکانی  سیاسییەکانی 
کۆنتێکستەکانی خۆی و زەمەن و دەوروبەرەکەیدا 
ڕوون دەکرێنەوە، هەر لەبەر ئەوەشە کۆمیدیاکانی 
ئەرستۆفانیس لە دەروازەکانی نزیک بوونەوە بەو 
سەردەمەوە، وامان لێ دەکەن ئاسانتر تێیان بگەین 
خوێندنەوەشیان،  و  سەیرکردن  هەمانکاتدا  لە  و 

وەک کۆمیدیا خۆشتر و پڕ لە خەندەتر دەبێت. 
لەم کتێبەی نیکاس هۆڵتسباریدا، شیکردنەوەکە 
بە  ئەرستۆفانیس  کە  دەڕوات  ئاڕاستەیەدا  بەو 
پلەی یەکەم مەبەستی ئەوە بووە بینەران بهێنێتە 
پێکەنین. ئەم بۆچوونەش چەندین کێشە و گرفت 
کۆمیدیا  ڕۆڵی  و  پەیام  نموونە  بۆ  دەخوڵقێنێت، 
هاوشان دەبێت لەگەڵ جۆرە )فاش( ێک کە هیچ 
لەخۆناگرێت  پەیامێک  و  ڕەخنە  گرفتێک،  جۆرە 
و تەنها پێکەنین و تەهریج دید و بنەماکانی ئەم 
فاش  دەهێنێت.  پێک  )ف��اش(ە  کۆمیدیا  جۆرە 
خستنەڕووی  کۆمیدیا،  سەرەکییەکانی  بنەما 
گرفتە کۆمەاڵیەتی، سیاسی، خودییەکان و پەردە 
هەڵماڵینی بارودۆخە نالەبار و دژوارو چەوتەکان، 
زیاتر  بەڵکو  لەخۆناگرێت،  کۆمیدی  بەشێوەیەکی 
لە دنیایەکی گاڵتەئامێزی پێکەنیناوی، بەبێ هیچ 
ئەرستۆفانیس  هەرچەندە  دەسوڕێتەوە.  پەیامێک 
بە  دانەیەکیشی  چەند  و  نووسیوە  یشی  )فاش( 

دەست ئێمە گەیشتوون و پاڕێزراون، لە وانە:  
a la Georges Feydeau بەاڵم ئەرستۆفانیس 
توانیوویەتی لەم )فاش( ە دا لەسەر چەندین ئاست 
سیاسەت،  ڕووی  لە  کۆمیدی  گاڵتەی  و  ڕەخنە 
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خرۆشەوە  و  جۆش  لە  پڕ  دیمەنی  و  ئیرۆتیک 
ئاوێزانی بەرهەمەکەی بکات، هەروەها بە زمانێکی 
بە  دیمەن  توندوتیژەوە،  لە هەمانکاتدا  و  لیریکی 
دیمەن شانۆنامەکەی داڕشتووە و وێنەیەکی قووڵ 
و لە هەمانکاتدا ساکار و پڕ لە چێژی )فاش(مان 

پێشکەش دەکات. 
لێکۆلینەوەکەیدا  ل��ە  نیکاس  هۆڵتسباری 
لەو  کەسایەتیانەی  و  ن��او  ئ��ەو  لەسەر  جەخت 
ئەرستۆفانیس  کە  دەکاتەوە،  ژیاون  سەردەمەدا 
بە  دەیانکات  و  هێناون  بەکاری  کۆمیدیاکانیدا  لە 
نوکتە و ڕەخنەی توندی گاڵتە ئامێزیان لێدەگرێت، 
زۆرجار وا ڕێکەوتووە کە ئەو کەسانەی بەو شێوەیە 
هێرشیان کراوەتە سەر، لەناو بینەراندا دانیشتون 
بێگومان  ک���ردووە.  شانۆنامەکەیان  سەیری  و 
هەمیشە  ئەرستۆفانیس  ژەهراوییەکانی  تیرە 
گیراوەتە سیاسەتمەدار، سەرکردە سەربازییەکان، 
و  واڵت  بااڵی  کاربەدەستانی  شانۆنامەنووسەکان، 
کەسە دیار و ناسراوەکانی ئەو ساتەی ئەسینا، بە 
تایبەتی ئەو کەسانەی کە ستایلی ژیان و گوزەران 
و کەسایەتییەکانیان جیاواز بوون و  هەوڵیان داوە 

لە خەڵکی ئاسایی جیاوازتر بژین. 
پەنا  لێکۆڵینەوەکەی  بۆ  هۆڵتسباری  نیکاس 
دەباتە بەر لێکۆڵینەوەکانی نووسەرێکی تر بە ناوی 
)کۆمیدیای  ناوازەکەی  باسە  و  هیس(  )ماڵکۆم 

سیاسی لەالی ئەرستۆفانیس( 
 Political comedy in Aristophanes
دادەگ��رێ��ت  ئ��ەوە  لەسەر  پێ  ن��ووس��ەرەش  ئ��ەم 
بووە  ئەوە  تەنها  گرێکی  کۆمیدیای  ئامانجی  کە 
لە  ئەرستۆفانیس  پێکەنین.  بخاتە  خەڵکی 
چەندە  بووبێت،  توندوتیژ  چەندە  ڕەخنەکانیدا 
و  پرسیارەوە  ژێر  مەسەلەی دەسەاڵتی خستبێتە 
هەڵماڵیبێت،  سیاسەتمەدارەکان  لەڕووی  پەردەی 

دواجار ئامانجەکانی هەر ئەوە بووە بینەران بخاتە 
پێکەنین. پیاوی دەوڵەت و سەرکردەیەکی سەربازی 
بەزەیی  بێ  بەشێوەیەکی  )کلیۆن(ەوە،  بەناوی 
و  سەرەتا  شانۆنامەکانی  ش��ااڵوی  بەر  کەوتۆتە 
تەنانەت  بەرهەمەکانی ئەرستۆفانیس،  دەستپێکی 
دوای مردنیشی وازی لێناهێنێت، ئەم )کلیۆن(ە لە 
ساڵی 422ی بەر لە زایندا، لە یەکێک لە بەرەکانی 
بەشێوەیەکی  ئەرستۆفانیس  ک��وژراوە.  جەنگدا 
بەردەوام گاڵتە بەم کەسایەتییە )کلیۆن( دەکات 
و  ڕەخنە  ڕەحمەتی  ژێر  دەکەوێتە  ڕاستەوخۆ  و 

تەنانەت جنێوەکانیشییەوە. 
بۆچوونەکانی  و  تێز  الوازەکانی  خاڵە  لە  یەکێک 
نیکاس هۆڵتسباری و کتێبەکەی )ئەرستۆفانیس: 
سێکس، گاڵتەجاڕی و سیاسەت(  ئەوەیە کە ئەو 
ئەرستۆفانیس  بۆچی  ناکاتەوە  ڕوون  هۆکارانە 
دەکات  ڕیسوا  سیاسەتمەدارەکان  لە  هەندێک 
هیچ  بە  بەاڵم  سەر،  دەکاتە  توندیان  هێرشی  و 
شێوەیەک لە هەندێکی تریان نزیک نابێتەوە و ناویان 
ناهێنێت. هەرچەندە هەندێک لە جنێو و گاڵتەکان 
بێکینەیە و هیچ ڕقێکیان تێدا نییە، بەاڵم لەالیەکی 
ترەوە ڕەخنەکانیش یەک الیەنەیە و بە شێوەیەکی 
سەیرە  شتێکی  ک��راوە،  بۆ  حسابیان  تەواوەتی 
جنێوانەوە،  ڕەخنەو  و  هێرش  ئەم  پشت  لە  گەر 
ئەرستۆفانیس  نەبووبێت.  سیاسی  مەبەستێکی 
هەمیشە پەیامی سیاسی خۆی هەبووە، لە یەکێک 
لە کۆمیدیاکانیشیدا ڕەخنەیەکی توند لە جەماوەری 
بە  داوە  دەنگیان  ئەوەی  لەبەر  دەگرێت،  ئەسینا 
لە  ئەرستۆفانیس  واتە  ئەو،  هەرچەندە  کلیۆن، 
شانۆنامەی )ئەسپ سوارەکان( دا پەردەی لەسەر 
هەموو کەم و کوڕی و هەڵەکانی کلیۆن هەڵماڵیوە. 
ئەرستۆفانیس لەم شانۆنامەیەدا، وێنەیەکی ساکار 
خۆشکەر(  )پێستە  وەک��وو  کلیۆن-ی  خراپی  و 
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کێشاوە )کلیۆن ئەم پیشەیەی لە بنەماڵەکەیانەوە 
پێستەی  بازرگانی  ڕوەشەوە  لەم  و  ماوەتەوە  بۆ 
کردووە( ئەمە جگە لەوەی وێنەیەکی کاریکاتێری، 
لە چەشنی سەرکردەیەکی بێ کەڵک و مەترسیداری 
ئەسینا دروست کردووە. نیکاس هۆڵتسباری هیچ 
بەهایەک بۆ ئەم پەیامە سیاسییەی ئەرستۆفانیس 
ئەو  ه��ەم��وو  وەک  کلیۆن  دەڵ��ێ��ت:  و  دانانێت 
کەوتوون،  ڕەخنە  لێشاوی  بەر  سیاسەتمەدارانەی 
ئەو ڕەخنە و گاڵتەوگەپانەیان بە سنگێگی فراوانەوە 
وەرگرتووە و لەگەڵیا پێکەنیوون. بەاڵم کلیۆن بەو 
کردووە  ئەوەی  ئاماژەی  و  بووە  بێزار  ڕەخنانە 
بەزاندووە،  سنورەکانی  هەموو  ئەرستۆفانیس  کە 
ئەرستۆفانیس  دواتر  هۆکارەشە  ئەم  لەبەر  هەر 
لەبەر  بەتایبەتی  دادگ��ا،  بەردەمی  ڕادەکێشێتە 
ئەوەی ئەرستۆفانیس و لەیەکێک لە شانۆنامەکانی 
سەرەتای ڕەوتی نووسیندا، بەناوی )بابلییەکان( 

ەوە، هێرشێکی توندی کردۆتە سەر.>7< 
لەم باسەدا جێگای سەرنجە بزانین ئەرستۆفانیس 
سوکرات  باسی  چۆن  دا  )ه��ەور(  شانۆنامەی  لە 
وێنەی  شانۆنامەیەدا  لەم  ئەرستۆفانیس  دەکات. 
وەکوو  قوتابیەکانی،  و  فەیلەسوف  سوکراتێکی 
گێل  و  مەخسەرە  و  سەیر  کەسێکی  کۆمەڵە 
پیاوە  ئەو  دەبێتە  سوکرات  دەک��ات:  بەرجەستە 
قسە  و  زۆربڵێیە  کە  سوفوستائییەی  زانستە 
و  خۆیی  و  بڵێت  هیچ  ئەوەی  بەبێ  دەکات،  زۆر 
قوتابیەکانی لە کۆمەڵە دیمەنێکی کۆمیدی شپرزە 
ئاسا و سەرلێشێواودا دروست دەکات. سوکرات لە 
لەساڵی 399 ی  بەرگرییەکەی خۆیدا، کە  وتاری 
بەر لە زاییندا، لە بەردەم دادگادا )ئەو دادگایەی 
کۆتایی  سوکرات  مەرگی  بڕیاری  بە  دوات��ر  کە 
هاتووە( هەر وەکوو ئەفاتون دواتر باڵویکردۆتەوە، 
گشتی  دادوەری  جۆر  دوو  سوکرات  وتوویەتی: 

هەبووە، یەکێکیان ئەوانە بوون ئەویان ڕاکێشاوەتە 
بەر دەم دادگا، ئەوانەشی کە هەر لە دەمێ ساڵەوە 
ئەویان تاوانبارکردووە. سوکرات لێرەدا مەبەستی لە 
شانۆنامەی )هەور( بووە کە لەوێدا وەکوو فیگورێک 
تەنانەت  دەک��ات،  مانا  بێ  قسەی  خوڵقێنراوە 
خۆشی نە دەزانێت چی دەڵێت و نە ئاگاداری ئەو 
شتانەشە کە باسیان دەکات. ئاشکرایە سوکرات و 
ئەفاتون هەستیان بەو تۆنە زبر و ڕەخنە ئامێزەی 
هەروەها  کردووە،  کۆمیدیاکان  نووسەرە  هێرشی 
مەسەالنەیان  ئەم  سەیری  دواتر  کەسانەشی  ئەو 
بەهەمان  درکیان  وردبوونەتەوە،  لێی  و  کردووە 
شت کردووە، هەر بۆ نموونە تەنها چەند ساڵێک 
 Magazine Litteraire لەمەوبەر و لە گۆڤاری
ئەم مەسەلەیە لە وتارێکدا بە ناوی )سوکرات بە 

دەستی ئەرستۆفانیس مردووە؟( وروژێنراوە. 
نیکاس  لێکۆڵینەوەکەی  الوازی  تری  خاڵێکی 
گرێکی،  کۆمیدیای  ک��ە  ئ��ەوەی��ە  هۆڵتسباری 
بەتایبەتی لە ئەسینا بە تراژیدیا بەراورد دەکات، 
الیەنەوە  هەندێک  لە  بەراوردکارییە  ئەم  بێگومان 
شتێکی ڕاستە، بەاڵم تەنها لە هەندێک الیەنەوە. 
کۆمیدیا  نیشانکردنی  دەس��ت  و  پێناسەکردن 
وەکوو )خوشکی بچوکی( تراژیدیا، کەمکردنەوەی 
جیاوازییەکان  چونکە  کۆمیدیایە،  بەهاکانی 
لەڕووی چۆنییەتییەوە )چۆنایەتیانە( نییە، بەڵکو 
لە ڕووی ستایل و شێوازەوەیە.  زیاتر  مەسەلەکە 
هەڵبەتە لێک جیاکردنەوە و جیاوازییەکی توندی 
بەم شێوەیە، بینەرانی شانۆی ئەسینای ئەوکاتەی 

تووشی ناڕەزایی و سەرسووڕمان کردووە. 
کە  دا،  دیۆنیسیۆس  فیستیڤاڵەکانی  لەکاتی 
ساڵێکدا  هەموو  چواری  و  سێ  مانگی  نێوان  لە 
کراوە، لە پێنج شانۆنامەی کۆمیدی کەمتر نمایش 
نەکراوە، هەروەها سێ ساتیریش )زیاتر نمایشی 
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میتۆلۆژیاکانەوە  لە  و  بوون  گاڵتەوگەپ  و  گەمە 
سەرچاوەیان وەرگرتووە( ئەمە شان بە شانی ئەو 
سێ  ماوەی  لە  کە  تر  تراژیدیانەی  شانۆنامە  نۆ 
چوار ڕۆژی فیستیڤاڵەکەدا نمایشکراون.>8<  لە 
زۆر ڕووەوە کۆمیدیا شتێکە کە تراژیدیا ئەوە نییە، 
و  داستان  لە  لەالیەکەوە  تراژیدی  ئەوەی  لەبەر 
میتۆلۆژیاکانەوە وەرگیراون و بنەمایەکی پڕ لە ڕاز 
و نهێنی لە خۆدەگرێت و دیدێکی مێتا-فیزیکییان 
هەیە، لە الیەکی تریشەوە کێشە و دەستەویەخەی 
م��رۆڤ��ی پ��اڵ��ەوان ئ��اس��ا، ل��ەگ��ەڵ چ��ارەن��ووس��ی 
تەواوەتی  بە  کۆمیدیا  بەاڵم  دەخاتەڕوو،  خۆیدا 
ئەسیناوە.  خەڵکی  ڕۆژان��ەی  ژیانی  بە  پابەندە 
بە  و  تراژیدیایە  کۆمیدیاش  و  کۆمیدیایە  تراژیدیا 
پێچەوانەشەوە، ئەم دوو شێوازە دراماتیکییە، واتە 
تراژیدی و کۆمیدی تەواوکەری یەکترین و پێکەوە 
بەرجەستەی هەموو ژیانی واقیعی و ڕاستەقیینەی 
ئەسینان، لەسەر ئاستێکی بەرز و نزم، لە الیەنی 
ڕۆحی و میتۆلۆژیا و دەنگۆی بێ بناغە، تا دەگاتە 
سەر مەسەلە ڕاستەقیینەکان و ئەو شتانەشی کە 

بینەران تامەزرۆین، دەکەن. 
هیچ شتێک نییە کە خەڵکی ئەسینا خۆیانیان تیا 
نەدۆزیبێتەوە، هەروەها هیچ شتێک لەو شانۆنامانەدا 
دا  دیۆنیسیوس  فیستیڤاڵەکانی  لە  کە  نەبوون 
و  ئەزموون  و  واقیع  دەرەوەی  لە  نمایشکراون، 
ژیان و بۆچوونەکانی بینەران و خەڵکی ئەسیناوە 
بووبێت. شانۆی گرێکی، بەتایبەتی لە ئەسینا، لە 
ساڵەکانی 400 ی بەر لە زاییندا، تراژیدی، کۆمیدی 
و  گشتگر  وێنەیەکی  پێکەوە،  ساتیر  گەمەی  یان 
تەواوەتی گەردوون و کۆمەڵگای گرێکی بووە.>9<  
ئێمە ئێستا لەم زەمەنەدا، بەشێوەیەک لە شێوەکان 
هیگۆ  فیکتۆر  وتەیەی  ئەو  دووپاتی  دەتوانین 
هەناسەدان  هێزی  )هەمان  دەڵێت  کە  بکەینەوە 

لە  دایە،  ئێسخیلۆس  تراژیدیاکانی  لە هەناوی  کە 
هەناوی کۆمیدیاکانی ئەرستۆفانیس-یشدایە( 

شیعرەکەیدا  ه��ون��ەری  کتێبی  ل��ە  ئەریستۆ 
ئەم  )لەوانەیە  بووە  ئەوە  مەبەستی  )پۆیەتیکا( 
کتێبە لە کۆتاییەکانی ساڵی 300 ی بەر لە زاییندا 
دەکات  کەسانە  ئەو  باسی  تراژیدیا  بێت(  نووسرا 
ڕادەیە  بەو  لەوانەیە  بەاڵم  باشترن،  ئێمە  لە  کە 
تێک  هەڵەوە  کارێکی  بەهۆی  چونکە  نەبن،  باش 
دەشکێن و بەتەواوەتی خراپ دەبن.>10<  بینەران 
لەو هاودەردیی و هەست و سۆز و ترسانەی کە 
لەناوەوەیاندا  تراژیدیاکانەوە،  نەمایشە  بینینی  لە 
س��ەره��ەڵ��ئ��ەدات و دەوروژێ�����ت، پ��اک��ژدەب��ن��ەوە 
خستنەڕوو  "کۆمیدیاکانیش   >11< )کاتاریس( 
بەاڵم  خراپن،  کە  مرۆڤانەیە  ئەو  پێشاندانی  و 
ئەو   /.../ بێکەڵکن  زۆر  هەر  کە  ئەوانەی  نەک 
دەکەوێتەوە-  هەڵە  بە  کە  شتێکە  گاڵتەئامێزییە 

ئەوە دزێوییە بەبێ ئازار و بە بێ وێرانکاریی." 
نووسینەکانی ئەریستۆ لەم بارەیەوە بە تەواوەتی 
دووتوێی  لە  ب��ەاڵم  دەستمان،  بە  نەگەیشتوون 
ئەریستۆوە،  تری  نووسینی  و  تێکست  هەندێک 
سەبارەت  لێکۆڵینەوەکانی  دەرئەنجامی  دەگەینە 
لەوانەیە  دەروازەی��ەوە،  لەم  هەر  کۆمیدیاش.  بە 
مەبەستی  ئەریستۆ  کە  دەرئەنجامەی  ئەو  بگەینە 
بووە بڵێت: کۆمیدیا چێژ و پێکەنین دەبەخشێت 
دەمانگەیەنێتە  ڕێگایەشەوە  لەم  بینەرەکانی،  بە 
ڕەچاوکردنی  بە  پاکژبوونەوە،  وات��ە  کاتاریس، 
گەڕانەوە بۆ هەست و سۆزەکانمان. بەالیەکی تردا 
ئەریستۆ ئەوەمان فێر دەکات کە تراژیدی و کۆمیدی، 
هەردووکیان هەست و سۆزێکی قووڵ و گەورە لە 
دەروونماندا، لە بێئاگایماندا بە ئاگادەهێنێتەوە و 
و  ناوەوەماندایە  لە  کە  توندوتیژەی،  هەستە  ئەو 
جێگیر  شێوەیەکی  بە  ب��ەردەوام  نامانەوێت  ئێمە 
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هونەرییەکانەوە  کارە  ڕێگای  لە  هەبێت،  بوونی 
ڕزگارمان دەبێت لێیان.  شیکارییەکانی ئەریستۆ 
بۆ کۆمیدیا هەمان شیکاری و لێکۆڵینەوەکانییەتی 
کردووە،  کاری  ئاڕاستە  بەهەمان  و  تراژیدیا  بۆ 
هونەر  شێوازەی  دوو  ئەو  ئەریستۆ  هەرچەندە 
لەبەر  هەر  و  دادەنێت  یەکتری  ت��ەواوک��ەری  بە 
ئەوەشە وەکوو دوو دیوی یەک چاالکی، چاالکییە 

گشتگرەکانی دراماتیک ناوزەدیان دەکات. 
نیکاس  لێکۆڵینەوەکەی  کە  ئەوەشدا  لەگەڵ 
هۆڵتسباری لە زۆر ڕووەوە بە شێوەیەکی باش 
نووسراوە، بەاڵم کۆمیدیای گرێکی تەنها وەکوو 
پەراوێزی  لە  ساکار،  وەرگرتنێکی  چێژ  ئامرازی 
تێزەکانی  شێوەیە  بەم  دادەنێت،  کۆمەڵگادا 
خۆیمان سەبارەت بە کۆمیدیای ئەرستۆفانیس، 
لە دید و بۆچوونێکی کۆنەوە پێ دەفرۆشێتەوە. 
ئەم بۆچوونە ساکارەش وێنەیەکی گشتگر و ڕاست 
قووڵەی  مەودا  و  سەراپاگیری  ئەو  نابەخشێتە 
کە لەو هونەرە بەرزە کۆمیدی و گاڵتەوگەپەی 
ئەرستۆفانیس- دا هەیە. لە کۆتایدا تەنها شتێک 
کە لەم بارەیەوە ئاماژەی بۆ بکەم، ئەوەیە کە 
زۆر زەحمەت و دژوارە لەم خوێندنەوەیە بگەیت 
و بزانیت نووسەر مەبەستی چییە و بۆچی؟ هەر 
خواوەندە  "ژنە  نووسیوویەتی  ئەفاتون  وەکوو 
پەناگەیەکی  دوای  بە  کاتێک  هەوەسبازەکان 
یان  ئەریستۆفانیس-  ڕۆح��ی  گ��ەڕان،  نەمردا 

دۆزیەوە." 

سەرچاوە:
 SvD, Understrecket. Den antika
komedin var ingen fars av Hans-
 Roland Johnsson, 2012

پەراوێزەکانیوەرگێر
1- ئەرستۆفانیس لە ساڵی 445 پ.ز لە دایکبووە 
و لە ساڵی 385 پ.ز یشدا کۆچی دوایی کردووە. 
پ.ز   427 ساڵی  لە  یەکمجار  بۆ  نووسەرە  ئەم 
دا یەکێک لە شانۆنامەکانی نمایشکراوە. کۆنترین 
شانۆنامەشی کە دەست ئێمە کەوتووە، دەگەڕێتەوە 
شانۆنامەیەش  ئ��ەم  پ.ز،   425 ساڵەکانی  بۆ 
ە،  )یوربیدس(  ناوی  کارەکتەرەکانی  لە  یەکێک 
گرێکی  تراژیدیای  نووسەری  بۆ  ئاماژەیەک  وەک 

یوربیدس.
2- ئەو شانۆنامانەی ئەرستۆفانیس کە بە دەست 
لە: خەڵکی  بریتین  پارێزراون  و  گەیشتوون  ئێمە 
زەردەواڵ��ە،  هەور،  سوارەکان،  ئەسپ  ئەفارینا، 
ستات،  پەرلەمانی  بۆقەکان،  تسمۆفۆریا،  جەژنی 

پلوتۆس، لیسیستراتا.  
3- ئۆلیمپن: ماڵی خواوەندی گرێکەکان کە بەسەر 
ترۆپکی چیای ئۆلیمپۆس-ەوە بووە، لە هەمانکاتدا 
مانای جیهانی خواوەندەکانی گرێکییە کۆنەکانیش 

دەگەیەنێت. 
4- شانۆنامەی )بۆقەکان( یەکێکە لەو شانۆنامانەی 
یوربیدس  سەلیقەی  و  توانا  ئەرستۆفانیس  کە 
دەخاتە تەرازووی ڕەخنە و بەراوردکاری و تەنانەت 
نیشانەیەکی  شانۆنامەیە  ئەم  دانپیانانیشەوە. 
گرێکاندە  شانۆیی  و  ئەدەبی  ڕەخنەی  گەورەی 
گرێکی:  شاعیری  سێ  ه��ەر  مردنی  دوای  کە 
نووسراوە.  یوربیدس  و  سۆفۆکلیس  ئێسخیلوس، 
ئەرستۆفانیس شانۆنامەی "بۆقەکان" ی لە کاتێکدا 
بەهۆی  پێشبڕکێکان  گۆڕەپانی  کە  نووسیوە 
مردنی شاعیرە مەزنەکانەوە بۆشاییەکی گەورەیان 
دروستکردووە، ئەرستۆفانیس هەستی بەو بۆشاییە 
ڕۆڵی  شانۆنامەکەیەوە  دەروازەی  لە  و  ک��ردووە 
شانۆنامەی  نرخاندووە.  ب��ەرز  شاعیرانەی  ئەو 
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بۆقەکان هەڵسەنگاندنێکی شانۆیی و وردی توانای 
مەزنەکەی  شاعیرە  سێ  هەر  شانۆنامەنووسیی 
تراژیدیای گرێکە. ئەرستۆفانیس لەم شانۆنامەیەدا 
زیاتر بەراورد لە نێوان ئێسخیلوس و یوربیدس-دا 
دەکات، بەاڵم یوربیدس و سۆفۆکلیس-یش بەشێکی 
ئەو بەراوردکارییەن. ئەرستۆفانیس بۆ یەکمجار لەم 
ڕۆڵی  و  یوربیدس  توانای  بە  ددان  شانۆنامەیەیدا 
لە  دەنێت،  تراژیدیاکانیدا  هێزی  و  شانۆنامەکانی 
بەم شێوەیە  دەرئەنجام و کۆتایی شانۆنامەکەیدا 
پلەی شاعیرەکان دەستنیشان دەکات: ئێسخیلوس 
پلەی یەکەم، سۆفۆکلیس دووەم و یوربیدس پلەی 

سێیەم. 
دا  پ.ز   405 ساڵی  لە  بۆقەکان  شانۆنامەی   -5
بەدەست  یەکەمی  پاداشتی  و  پێشکەشکراوە 
هێناوە، دواتر بەهۆی سەرکەوتنی نمایشەکەوە بۆ 

چەندین جار لە ئەسینا پێشکەشکراوەتەوە. 
6- ئەم کتێبە 240 الپەرەیە و لە ساڵی 2010 دا لە 
دەزگای C H Beck  بەئەڵمانی باڵوکراوەتەوە.

بە  نەگەیشتووە  و  فەوتاوە  شانۆنامەیە  ئەم   -7
دەستمان.

بووە  فەرمانڕەوا  یەکەم  )بیترستراتۆس(   -8
و  فیستیڤاڵ  سازدانی  و  دامەزراندن  بڕیاری  کە 
پێشبڕکێ هونەرییەکانی نێوان شاعیرە تراژیدیکانی 
داوە، بۆ ئەم مەبەستە هەموو ساڵێک لە ئەسینا 
شانۆ  خواوەندی  دیۆنیسیۆس،  جەژنی  ڕۆژەکانی 
گرینگە،  دیاردە  ئەو  بۆ  تەرخانکراوە  بەروبووم  و 
پەسەندکردنی  و  بڕیارە  ئەم  دەرک��ردن��ی  دوای 
یەکەم  ئەسیناوە،  ش��اری  ئەنجوومەنی  لەالیەن 
نمایشکراوە.  دا  ز  534 پ.  لە ساڵی  شانۆگەری 
ئەم ریتواڵ و فیستیڤاڵە شانۆییە لە وەرزی بەهاردا 
سازکراوە و دە ڕۆژی خایاندووە، شانۆنامەکانیش 
لە سێ ڕۆژی کۆتایدا پێشکەشکراون. لە سەرەتادا 

لە  بەاڵم  کردووە،  بەشدارییان  تراژیدیاکان  تەنها 
شانۆنامەنووسە  بە  ڕێگا  ەوە  ز  پ.   486 ساڵی 
بەهۆی  بکەن.  بەشداری  دراوە  کۆمیدییەکانیش 
ڕێسا  هەندێک  کۆمیدیاکانەوە،  شاعیرە  بەشداری 
دادەنرێت  نووسەرەکان  تێکڕای  بۆ  تر  بنەمای  و 
شانۆنامەنووسە  نموونە  بۆ  بکەن.   پەیڕەوی  تا 
بۆ  ه��ەب��ووە  زیاتریان  بوارێکی  کۆمیدییەکان 
بەاڵم  دەربڕینەکانیان،  جۆری  و  گوزارشتکردن 
شانۆنامەنووسە تراژیدییەکان ئەو بوارەیان نەبووە. 
و  توانیویانە  کۆمیدییەکان  شانۆنامە  ناو  کۆرسی 
بۆیان هەبووە ڕاستەوخۆ ڕووبکەنە بینەران، ڕەوتی 
شانۆنامەکە ڕابگرن و ڕای تایبەتی خۆیان سەبارەت 
ڕامیاری،  ڕووی  لە  هەنوکەیی،  مەسەلەیەکی  بە 
ئابوری، هونەری، ڕۆشنبیری 000 هتد دەرببڕن و 

دواتر بگەڕێنەوە ناو ڕووداوەکانی شانۆنامەکە. 
شیعر  ه��ون��ەری  کتێبەکەیدا  ل��ە  ئەریستۆ   -9
)پۆیەتیکا( ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە کە شانۆگەری 
لە  تراژیدیا و کۆمیدی،  بە هەردوو جۆرەکەیەوە؛ 

هونەری شیعرەوە سەریهەڵداوە. 
دووەمی  بەشی  سەرچاوە  هەندێک  پێی  بە   -10
بووە،  کۆمیدیا  دەرب��ارەی  شیعر  هونەری  کتێبی 
بەاڵم ئەو کتێبە فەوتاوە و نەگەیشتۆتە دەستمان. 
قوتاربوون،  ی��ان  پاکژبوونەوە  کاتاریس،   -11
چەندین  و  گ��ران��ە  چەمکێکی  ی��ان  وش��ەی��ەک��ی 
شیکردنەوەی بۆ کراوە، بەاڵم بەشێوەیەکی گشتی 
ڕێکن  ئەوە  لەسەر  لێکۆلەرەوان  و  پسپۆر  هەموو 
ترس  لە  دەروونە  پاکژبوونەوەی  لە  مەبەست  کە 
بەرهەمە  پێشاندانی  هۆی  بە  ئەمەش  بەزەیی،  و 
مەبەستەش  بەم  گەیشتن  بۆ  تراژیدیاکانەوە. 
ڕووداوێ��ک��ی  ی��ان  خ��ورپ��ە  ت��راژی��دی��ا  پێویستە 
کارەساتێک جۆرە  و  گۆڕانکاری   چاوەڕواننەکراو، 

لە خۆبگرێت. 
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برتراند راسل
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بکه م:  ک��ار  دوو  ئه مه وێت  وت���اره دا  ل��ه و 
له   ده رئه نجامانه ی  ئه و  ئه مه وێ  سه ره تا 
به   به ده ستهاتووه ،  پێشودا  وتاره کانی 
دووهه میش  بکه مه وه ،  دووب���اره   کورتی 
ئه مه وێت تێزه  کۆمه اڵیه تی و سیاسیه کان 
به  ئه خاقی فه ردیه وه  ببه ستمه وه  که  هه ر 
که سێک ئه بێت به  ڕێنمایه کانی ئه و بڕواته  
که   ئه و خراپیانه ی  هه موو  له گه ڵ   پێشێ. 
دیاریمانکرد و ئه و مه ترسیانه ی دانمان به  
ئومێدگه لێک  ئه وه شدا  له گه ڵ  نا،  بونیدا 
به م به  ئاینده ی زۆر دووری مرۆڤ نا، که  
ده رئه نجامی لیکۆڵینه وه کانی ئێمه یه  و من 
به هێزی  هه ڵسه نگاندنی  به پێی  وایه   بڕوام 

ئه گه ره کان پاساویان هه یه .
به سه ر  خێرا  پیاچونه وه یه کی  سه ره تا 
سه ردێڕی بابه ته کانی پێشودا: به شیوه یه کی 
بۆ  سه ره کیمان  مه به ستی  دوو  گشتی 
چاالکیه کۆمه اڵیه تیه کان ده ستنیشان کرد: 

ئه خالقی فه ردی و کۆمه اڵیه تی*

نووسینی: برتراند راسل
لە فارسییەوە: رێبین هه ردی
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به   پێویستی  دادپ��ه روه ری،  و  ئاسایش  له الیه که وه  
بڕیاره   ئه گه ر  که   حکومیه   کۆنتڕۆڵی  ناوه ندێتی 
کاریگه ر بێت، ئه بێت بۆ حکومه تی جیهانی گشتگیر 
بکرێت. پێشکه وتن پێویستی به  فراوانترین مه یدانه  
له گه ڵ  نه بێت  ناکۆک  که   ف��ه ردی  داهێنانی  بۆ 

ڕێکخستنی کۆمه اڵیه تیدا.
شێوازی دابینکردنی هه رچی زیاتر ئه م دوو ئامانجه ، 
بۆ  ناوه ندیه وه   حکومه تی  له   ده سه اڵته   به خشینی 
حکومه تی  ناوچه ییه کان.  و  لۆکاڵی  به رپرسیاره  
جیهانی ئه بێت حکومه ته  نیشتیمانیه کان له  هه موو 
حکومه ته   بکات،  ئ��ازاد  جه نگ  له   جگه   شتێکدا 
به   ڕێگا  خۆیان  به پێی  ئه بێت  نیشتیمانیه کانیش 
پیشه سازیدا  له   ب��ده ن.  لۆکاڵیه کان  به رپرسیاره  
نابێت وا ته سه ور بکرێت که  به ته ئمینکردن هه موو 
کێشه کان چاره سه ر ئه بن. بۆ نمونه  پیشه سازیه کی 
گه وره ی وه ک رێگای شه مه نه فه ر ئه بێت تاڕاده یه کی 
له گه ڵ  کارمه ندان  په یوه ندی  بێت،  سه ربه خۆ  زۆر 
نابێت  ته ئمینکردندا،  له  پیشه سازیه کانی  ده وڵه تدا 

کارمه ندانی  له گه ڵ  بێت  په تی  السایکردنه وه ی 
و  ڕۆژنامه   وه ک  شتێکی  هه ر  پێشویان،  تایبه تی 
په یوه ندی  که   سیاسی  پڕوپاگه نده ی  و  کتێب 
ملمانێیه کی  ملکه چی  ئه بێت  هه یه   بیروڕاوه   به  
ڕاسته قینه  بێت و به  وردی له  هه موو کۆنتڕوڵێکی 
حکومه ت و هه روه ها له  ده ست هه موو شێوه یه کی 
پاوانخوازی بپارێزرێت. به اڵم ملمانێ ئه بێت خاوه ن 
چونایه تیه کی کلتوری و فکری بێت، نه ک ئابوری. 
و نابێت ڕه هه ندێکی سه ربازی هه بێت یان له  ڕێگه ی 

یاسای سزدانه وه  ئه نجام بدرێت.
پێشکه وتن،  مه رجی  کلتوریه کاندا  مه سه له   له  
زانکۆ و  هه مه ڕه نگی و جیاوازیه . ده زگاکانی وه ک 
سه ربه خۆییان  جۆرێک  که   زانستیه کان  ئه نجومه نه  
له  حکومه ت هه یه ، له م ڕووه وە زۆر نرخیان هه یه . 
ڕووسیا  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 
په نابردن  به   خۆیان  کۆمیدیه کانی  بڕیاره   ئه توانن 

برتراند راسل

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 . 
له  کتێنی پیرۆزی دێریندا 
)ته ورات( ئه م دوانه  به  جیا 
له یه ک ده رئه که ون. یه کێکیان 
به شێوه ی شه ریعه ت و ئه وی 
تریان به شێوه ی پێغه مبه ران
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به  هێزی ئابوری یان پۆلیسی ئه نجام بده ن، زانایان 
ناچارن قسه  پڕوپوچه کانی تاریک بیران بسه لمێنن. 
ته نها به  شێوه یه ک ڕێگری له م دیمه نه  به زه یهێنه ره  
بکرێته وه   کورت  سیاسیه کان  چاالکی  که   ئه کرێت 
بێ شه رمیه   تێدایه .  بواره ی سه اڵحیه تیان  ئه و  بۆ 
یان  باش  مۆسیقای  بکه ن  ده ستنیشانی  ئ��ه و ان 
چیه .  باش  فه لسه فه ی  یان  باش  بایه لۆجی  زانای 
شتانه   ئه مجۆره   واڵته دا  له م  نامه وێت  هه رگیز  من 
سه رۆک  هیچ  تایبه تی  سه لیقه ی  به پێی  که   ببینم 
وه زیرێکی چ رابردوو یان ئێستا یان ئاینده  دیاری 
بکرێت، ته نانه ت گه ر به  ڕێکه وت سه لیقه ی کامڵ و 

بی که موکوڕ بێت.
هه نوکه  دێینه  سه ر مه سه له ی ئه خاقی شه خسی به  
و سیاسیه کان.  ده زگا کۆمه اڵیه تی  له   جیاکردنه وه  
هیچ که س نه  به ته واوی ئازاده  نه  به  ته واوی کۆیله . 
مرۆڤ تا ئه وکاته ی سود له  ئازادی وه رئه گرێت، بۆ 
ڕێنمادکردنی خۆشی پێویستی به  ئه خاقی شه خسی 
هه یه . که سانێک هه ن ئه ڵێن مرۆڤ ته نها پێویسته  
په یڕەو ی له و  ڕێسا ئه خاقیانه بکات  که  له الیه ن ئه و 
به اڵم  لێی.  به شێکه   که   قه بوڵکراوه   کۆمه ڵگایه وه   
له و بڕوایه دام هیچ ئه نترۆپۆلۆگێک به م وه اڵمه  ڕازی 
قوربانیکردنی  یان  مرۆڤخۆری  وه ک  کاری  نابێت. 
مرۆڤه کان یان سه ربڕین و نمایشکردنی که له سه ری 
له   ئه خاقیه وه   ناڕه زایی  به هۆی  ته نها  دوژمنان، 
بیروڕا باوه کان، که م که م که وتن. ئه گه ر که سێک به  
جدی ویستی به  باشترین شێوه ی شیاو بژی، ئه بێ 
بیروباوه ڕی  و  خێڵه کی  له نه ریتی  ڕه خنه   فێربێت  
هاوسێکانیه وه   له الیه ن  که   بگرێت  خێڵه کیانه  

قه بوڵکراوه .
بێت،  کۆمه ڵگایه ک  به   سه ر  که سێک  ڕه نگه   به اڵم 
ئه وه   نه بێت  ئاماده   ویژدانی  هۆی  له به ر  ب��ه اڵم 
لێره دا  ئه زانێت.  به ڕاستی  قه بوڵبکات که  کومه ڵگا 

ئه بێت جیاوازی بکه ین له  نێوان به ڵگه ی سه نه دبونی 
دابونه ریت و حوجیه تی یاسا. بۆ پاساوهێنانه وه  بۆ 
تا  پێویسته   به هێزتر  زۆر  هۆی  نایاسایی،  کارێکی 
پاساوێکی پراکتیکی که  ئه خاقی باو ئه شکێنێت. 
چاوپۆشی  و  پێویست  مه رجی  یاسا  له   رێزگرتن 
ڕێکخستنێکی  ج��ۆره   هه موو  بونی  لێنه کراوی 
یه کێک  کاتێک  ته حه موله .  قابیلی  کۆمه اڵیه تی 
مافی  بزانێت،  پێویست  نا  و  خراپ  به   یاسایه ک 
گۆڕانی  بۆ  هه وڵ  ئه رکێتی  بگره   و  هه یه   ئ��ه وه ی 
بدات، به اڵم له زۆر 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 که سێک هه ستبکات ملکه چی بۆ فاڵن یاسا 
گوناهه ، شکاندنی ئه و یاسایه  ئه رکی سه رشانێتی. 
به   که   ئه گرێته وه   ڕه خنه گرانه ش  ئه و  حوکمه   ئه م 
که سێک  ڕه نگه   هه یه .  ڕه خنه یان  ویژدانی  هۆکاری 
شتێک  له   ڕه خنه ی  ویژدانی  هۆی  هه ندێک  له به ر  
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  ، 
ئه کات.  داوای  ویژدانی  که   بکات  ڕه فتار  شێوه یه  
دوو  له   که   بێت  داڕێژرا  به شێوه یه ک  یاسا  ڕه نگه  
نه هێڵێته وه :  وی��ژدان  به   که سێکی  بۆ  زیاتر  ڕێگا 
دوچاری  به مشێوه یه   و  بکات  یاسا  ڕه چ��اوی  یان 
کارێک  له  گوناه،  بۆ خۆپاراستن  یان  بێت،  گوناه 
ئه نجامبدات که  له  ڕووی یاساوه  تاوانه . یاسادانه ری 
عاقڵ تا ئه وپه ڕی توانا هه وڵئه دات خۆی له  دانانی 

ئه مجۆره  یاسایانه  به  دوور 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   سه رنگونکردنی  که   خراپه ،  هێنده   کارێکی 
به ڕاستی  مه ترسیه   ئه م  ببێت.  ئ��اژاوه   ئه هێنێ 
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سه رکه وتوترین  که   سه رنجه   شایه نی  واقعیه . 
و  ئینگلته را  1688ی  شۆڕشی  _واته   شۆڕشه کان 
شۆڕشی 1776 ئه مه ریکا_ به ده ستی ئه و پیاوانه  
له   یاسا.  بۆ  ڕێز  له   بوو  پڕ  بونیان  که   به رپاکرا 
جێیه ک که  ڕێزگرتن بۆ یاسا نه بوو، ڕه نگه  شۆڕش 
به  ئاژاوه  یان دیکتاتۆری بگات. لێره وه  ئه گه رچی 
نیه ،  ڕه هاکان  بنه ما  له   یه کێک  یاسا  بۆ  ملکه چی 
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، ڕێگه  

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

ئه بێ بناسرێت. 
به ڵگه   جێگه یه ی  ئه و  تا  مێژوودا  سه رتاسه ری  له  
له به رده ستدایه ، بڕوا ئه خاقیه 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 خاقیه کانه وه . 
له  کتێنی پیرۆزی دێریندا )ته ورات( ئه م دوانه  به  جیا 
له یه ک ده رئه که ون. یه کێکیان به شێوه ی شه ریعه ت 
ئه م  هه ر  پێغه مبه ران.  به شێوه ی  تریان  ئه وی  و 
جیاوازیه ش له سه ده کانی ناوه ڕستدا هه بوو: له الیه ک 
پله کان  خ��اوه ن  ب���ه زۆرداری  که   فه رمی  ئه خاقی 
شه خسی  پیرۆزکردنی  تر  الیه کی  له   و  ئه سه پێنرا 
که  عارفه  مه زنه کان فێری خه لکی ئه که ن و کاریان 
پێئه کرد. هه ر تیوره یه کی ئه خاقی پڕاوپڕ، ئه بێت 
ئه م دوالیزمه ی نێوان ئه خاقی مه ده نی و شه خسی 
ئه خاقی  به بێ  بکات.  ئه ژمار  م��اوه   هێشتا  که  
نیه ،  ژیانی  به رده وامی  توانای  کۆمه ڵگا  مه ده نی 
به بێ ئه خاقی شه خسیش مانه وه ی نرخێکی نابێت. 
له به رئه وه  بۆ ئه وه ی جیهان باش و خوازراو بێت، 

بونی ئه خاقی مه ده نی و شه خسی پێویسته . 

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

ئازادی کرداری فه ردی نه هێڵێته وه .
له   بریتیه   سه ره کی  به شێوه یه کی  فه ردی  که ماڵی 
ڕه فتاری دروست له گه ڵ ئه وانی دیدا، به اڵم الیه نێکی 
بێ  خۆشگوزه رانی  هۆی  به   ئه گه ر  هه یه .  تریشی 
توشی  بیت،  غافڵ  خۆت  ئه رکه کانی  له   نرخه وه  
ئازاری ویژدان ئه بیت. به اڵم ئه گه ر ئاهه نگێکی مه زن 
یا دیمه نێکی جوانی خۆرئاوابوو ن ئێوه ی به خۆیه وه  
سه رقاڵ کردبێت، بێ ئه وه ی هه ست به  شه رمه زاری 
و بێ ئه وه ی هه ست به وه  بکه ن کاتتان به  فیڕۆ داوه ، 
گه ر  ترسناکه   کاره کانتان.  بۆ  ئه گه ڕێنه وه   دوباره  
بهێڵین سیاسه ت یان ئه رکه  کۆمه اڵیه تیه کان به سه ر 
تاکه که سیدا  که ماڵی  ماهیه تی  بۆ  ئێمه دا  وێنای 
بیڵێم  ئه مه وێ  ئه وه ی  بێت.  زاڵ  سنوور  له   زیاد 
دینیه وه ،  بڕوایه کی  هیچ  به   نه به ستراوه   گه رچی 
هه یه .  مه سیحیه تدا  له گه ڵ  نزیکی  هاوئاهه نگیه کی 
سوقرات و حواریه کان )ی حه زره تی مه سیح( وایان 
داناوه  که  ملکه چی   خوداوه ند بین نه ک مرۆڤ، له  
ئه نجیله کاندا ئه وه نده ی جه خت له  عه شقی خوداوه ند 
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کراوه ته وه ، هه ر هێنده ش پێشنیاری خۆشه ویستی 
مه زهه بیه   ڕاب���ه ره   هه موو  ئ��ه ک��ات.  دراوسێکان 
داهێنه ره   و  هونه رمه ندان  هه موو  و  گ��ه وره ک��ان 
هێزه   گه یاندنی  ئه نجام  به   بۆ  مه زنه کان  فکریه  
داهێنه ره کانی خۆیان بێ هه ڵبژاردن بوون و کاتێک 
له م کاره دا سه رکه وتو بوون، هه ستیان به  هه ژان و 
سه رمه ستی کردووه . ئه م هه ژانه  بناغه ی ئه و شته یه  
که  له  ئنجیله کاندا به  ئه رکی مرۆڤ به رامبه ر خودا 
دینی  بڕوای  له   ئه که مه وه (  )دوب��اره ی  و  ناونراوه  
به هه رحاڵ  دراوسێ،  به رامبه ر  من  ئه رکی  جیایه  . 
ڕه نگه   ئه کات،  وێنای  دراوس��ێ  که   به وشێوه یه ی 
هه موو ئه رکی من نه گرێته وه . ئه گه ر به  ویژدانه وه  
به شێوه یه کی  ئه بێ  که   وابێت  ب��ڕوام  قوڵی  به   و 
دیاریکراو ڕه فتار بکه م، ئه گه رچی ئه و ڕه فتاره  له  
الیه ن حکومه ته وه  ئیدانه کراو بێت، ئه بێت په یڕه وی 
کۆمه ڵگاش  پێچه وانه وه   به   بکه م.  خۆم  بڕوای  له  
ئه بێت من له  په یڕه وکردنی بڕواکانمدا ئازاد بکات، 
مه گه ر ئه و کاته ی هۆی یه کجار به هێز بۆ ڕاوه ستانم 

هه بێت. 
به اڵم ئه و کردارانه ی ئیلهامیان له  هه ستی ئه رکه وه  
وه رگرتووه،  ته نها کردارێک نین که  ئه بێت له  فشاری 
زیاد له  سنووری کۆمه اڵیه تی دوور بن. هونه رمه ند 
یان دۆزه ره وه ی زانستیش ڕه نگه  سه رقاڵی کارێک 
بێت که  له ڕووی کۆمه اڵیه تیه وه زۆر سودمه ند بێت، 
ئه رک،  هه ستی  پاڵنه ری  به   ته نها  ناتوانێت  به اڵم 
ئه بێت  ئه نجامبدات.  دروستی  به   خۆی  کاره که ی 
یان  وێنه کێشان  بۆ  خۆبه خۆیانه ش  پاڵنه رێکی 
دۆزینه وه ی )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 ڕووی ئه خاقیه وه ، 
بێت.  له خوارتر  کۆمه اڵیه تی  ئه رکی  ب��واری  له  
به پێچه وانه وه  به شێک له باشترین چاالکیه کانی مرۆڤ 
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النیکه م له ڕووی هه سته وه ، زۆرتر الیه نی تاکه که سی 
و  شاعیران  و  پێغه مبه ران  کۆمه اڵیه تی.  تا  هه یه  
دۆزه رەوانی زانستی، که سانێکن له بنه ڕه تدا دیدێکی 
پاڵنه ره   کاتێک  زاڵ��ه .  ژیانیاندا  به سه ر  تایبه ت 
خۆبه خۆکه  به  هێز بێت، هه ست ئه که ن ناتوانن مل 
فه رمانه کانی  ئه گه ر  دانه وێنن  مه رجه عێک  هیچ  بۆ 
بڕوایان  قوڵی  به   که   بێت  شته   ئه و  به پێچه وانه ی 
هۆیه   ئه م  له به ر  به گشتی  گه رچی  باشیه تی.  به  
ڕه نگه   به اڵم  ئه چێژا،  ئازاریان  خۆیدا  ڕۆژگاری  له  
که سانی ئاینده  به رزترین شانازیان پێببه خشن. نه ک 
ته نها له دین و هونه ر و زانستدا، به ڵکو له شێوه ی 
شته کان  به نرخترین  دراوسێکانیش،  بۆ  هه ستمان 
باشبونی  چونکه   ئه ده ن.  جیهانی  به   که سانه   ئه م 
هه ستی ئه رکناسی کۆمه اڵیه تیش وه ک هه ر شتێکی 
تر، به ستراوه  به و تاکه که سه  ته نیایانه وه  که  بیر و 

هه ستیان ملکه چی خه ڵکی نیه .
و  بگرێت  گ��ه رد  م��رۆڤ  ژیانی  نه مانه وێت  ئه گه ر 
هه ندێک  بایه خی  تێبگه ین  ئه بێت  بێت،  وه ڕسکه ر 
شتێک  سودمه ندیاندایه.  ل��ه   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 
ئه گینا  به های هه بێت و  له به رخۆی  ئه بێت  نه بێت، 

سودمه ندی له  خه یاڵیکی پوچ زیاتر نابێت. 
و  ئامانج  له نێوان  هاوسه نگیه ک  دروستکردنی 
ئه گه ر  گرنگ.  هه م  و  زه حمه ته   هه م  هۆکاره کاندا، 
بکه ن،  هۆکار)وسیله (  له سه ر  جه خت  بتانه وێت 
ڕه نگه  بڵێن که  جیاوازی نێوان مرۆڤی شارستانی و 
دڕنده ، یان گه وره  و بچوک یان مرۆڤ و جانه وه ر، 
گرنگیدانه   ل��ه و  بریتیه   سه ره کی  به شێوه یه کی 
ئامانج  به   ڕه فتاریاندا  له   هه ریه که یان  جیاوازه ی 
بیمه   ژیانی  شارستانی  مرۆڤی  ده ده ن.  هۆکاری  و 
ئه کات، دڕنده  شتی وا ناکات. گه وره  بۆ ڕێگه گرتن 

له کلۆربون، ددانی ئه شوات، مناڵ وا ناکه ت مه گه ر 
ئازوقه ی  دابینکردنی  بۆ  م��رۆڤ  بکرێت،  ناچار 
به اڵم  ئه کات،  ماندوو  خۆی  کێلگه دا  له   زستان 
له داهاتوو  بیرکردنه وه   ناکات.  وا  شتی  جانه وه ر 
ئاینده ،  شته  خۆشه کانی  بۆ  که   به وه یه   پێویستی 
هه نوکه  مل بۆ شتی ناخۆش بده ین. بیرکردنه وه  له  
ئاینده  یه کێک له  گرنگترین نیشانه کانی پێشکه وتنی 
پێویستی  و  زه حمه ته   له به رئه وه ی  به اڵم  فکریه ، 
هه یه ،  هه نوکه ییه کان  خواسته   کۆنتڕۆڵکردنی  به  
ئامۆژگاریکاران پێداگری له سه ر پێویستی ئه که ن و 
زۆرتر جه خت له سه ر له خۆبوردوی پراکتیکی ئه که ن 
کاری  ئه بێ  داهاتوو.  پاداشتی  خۆشی  له سه ر  تا 
دروست له به ر دروستبونی بکه ن، نه ک له به ر ئه وه ی 
بکه یت،  پاشه که وت  ئه بێ  به هه شت.  بۆ  رێگه یه که  
ئه کات،  پاشه که وت  عاقڵ  خه ڵکی  هه موو  چونکه  
نه ک  له به ر ئه وه ی ده رامه تێکتان بۆ دابین ئه کات و 
ئه و ئه گه ره  ئه ڕه خسێنێت له زه ت له  ژیان وه ربگرن 

و به مشێوه یه .
هۆکار  ل��ه ب��ری  بیه وێت  که سێک  ئ��ه گ��ه ر  ب��ه اڵم 
به ڵگه ی  ڕه نگه   بکاته وه ،  ئامانج  له   جه خت  پتر 
پێچه وانه ی ئه وه ی بێنێته وه  که  وتمان و به هه مان 
کاتێک  به زه ییه   شایه نی  ڕاستبکات.  ئه ندازه ش 
ئه بینین بازرگانێکی پێره مێرد و ده وڵه مه ند به هۆی 
کار و نیگه رانی زۆره وه  له  گه نجێتیدا، هه نوکه  توشی 
خراپ هه رسکردن بووه  که  جگه  له  نانی وشک و ئاو 
هیچ شتێک ناتوانێ بخوات، له  کاتێکدا میوانه کانی 
ماڵ  له زه تی  ئه خۆن.  نان  تێر  دوودڵیه ک  هیچ  بێ 
له   ساڵ  چه ندان  درێژایی  به   ئه و  که   سامان  و 
له   بڕیبوون،  تێ  ئومێدی  چاوی  زه حمه ت  و  ڕه نج 
چنگی ڕائه که ن، و ته نها خؤشیه کی ئێستا ئه وه یه  
کوڕانی  مادیه کانی،  توانا  له   به سودوه رگرتن  که  
ناچار بکات به  هه مانشێوه ی خۆیان ماندوو بکه ن. 
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به گشتی ئه وه  ئه سه لمێنرێت ڕه زیل که  به شێوه یه کی 
نه خۆشانه  گرنگی به  هۆکار ئه دات، عه قاڵنی نیه ، 
به اڵم شێوه  سوکتره کانی هه مان نه خۆشی به گشتی 
هوشیاری  جۆرێک  بێ  ژی��ان  ئه کرێت.  ستایش 
به رامبه ر به ئامانج، سارد و بێ تین و گیان ئه بێت، 
له ڕێگه ی خراپتری  به هه ژان  به داخه وه  پێویستی  و 
وه ک جه نگ و دڵڕه قی یان ده سیسه  یان وێرانکاری 

تره وه  ده رئه که وێت. 
که سانێک الفی ئه وه  لیئه ده ن "پیاوی کارن" زۆربه ی 
له   لێره وه   و  سه رقاڵه ،  هۆکاره وه   به   بیریان  جار 
تری  نیوه که ی  کاتێک  نیه .  زیاتریان  عه قڵ  نیوه  
عه قڵیش له به رچاو بگرین که  په یوه ندی به ئامانجه وه  
هه یه ، پرۆسه ی ئابوری و سه رتاسه ری ژیانی مرۆڤ 
به ته واوی سیمایه کی تر وه رئه گرێت: ئیتر ناپرسین 
مه سره فیش  و  به رهه مدێنن  چی  به رهه مهێنه ران 
به رهه مبهێنن؟  چی  توانایداوه   مه سره فکه ران  بۆ 
به رهه مهێنه ران  له ژیانی  ئه پرسین:  له به رامبه ردا 
ئه وه ی  بۆته  هۆی  که   بووه   مه سره فکه راندا چی  و 
خۆشحاڵ بن به وه ی  ئه ژین؟ هه ستیان به  چیکردووه  
پاساوی   که   ئه نجامداوه ،  یان  زانیووه   چیان  یان 
بۆهه ڵسوکه وتیان هێنابێته وه ؟ ئایا زانینێکی تازه یان 
به ده ستهێناوه  که  له زه تیان 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 
هه ست  ده ریئه خه ن،  گۆرانیه وه   و  سه ما  به   ساده  
بۆ  منیان  ئه نجلۆس  لۆس  له   ڕۆژێ��ک  پێکردووه ؟ 
بینینی گه ڕه کی مه کسیکیه کان برد و وتیان ئه مانه  
کۆمه ڵێک سه رسه ری و بێکار و ته مه ڵن، به اڵم بۆ من 
ڕاڕاکه یان  میوانداره   له   زیاتر  ئه وان  ده رئه که وت   وا 
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 ڕوون بکه مه وه ، روبه ڕوی 
تێنه گه یشتنی ته واو بومه وه . 

و  که  سیاسه ت  ناکه وێته وه    بیریان  هه میشه   خه ڵک 
ئابوری و به گشتی ڕێکخستنی کۆمه اڵیه تی، سه ر به  
بواری ئامێره  نه ک ئامانج. بیرکردنه وه ی سیاسی و 
ده کرێت  که   بووه   شتێک  توشی  ئێمه   کۆمه اڵیه تی 
عاده تی  واته   به ڕێوبه رایه تی"،  "هه ڵه ی  بنێین  ناوی 
که   سیستماتیک  گشتێکی  وه ک  کۆمه ڵگا  بینینی 
ئه گه ر  و  بێت  ته رتیب  و  ڕێکخستن  نمونه ی  ئه گه ر 
ئۆرگانیزمی بێت که  به شه کانی به شێوه یه کی جوان 
هه ستێکی  سه یرکردنیشی  له   و  گونجابن  به یه که وه  
به اڵم  باشه .  ئه ڵێن  ئه وا  بدات،  به ده سته وه   خۆش 
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 ، ژیانێکی باش و خوازراو بڕه خسێنێت، نه ک 
بۆ ئه وه ی له  ده ره وه  دیمه نێکی جوانی هه بێت. ئه بێ 
بااڵترین به هاکان له  تاکدا بدۆزینه وه ، نه ک له  گشتدا. 
کۆمه ڵگای باش ئامێرێکه  بۆ تاکه کانی کۆمه ڵگا به  
وه ک  نه ک  باش،  ژیانێکی  به   گه یشتن  مه به ستی 

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

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

ناداپه روه رانه ی نیه . 
تیوره یه کی ئه خاقی تر هه یه  که  ئه ویش به  بروای 
من که موکوڕ و نه گونجاوه  و ئه کرێت به  "تیوره ی 
ئه وه   مه به ست  )هه رچه ند  بنێین  ناوی  بایه لۆجی" 
له   و  بێت(  پێی  بڕوایان  بایه لۆجیه کان  که   نیه  
گریمانه که   دێ��ت.  به ده ست  په ره سه ندن  بینینی 
ئه وه یه  که  ملمانێی مانه وه  ئه بێته  هۆی په یدابونی 
ئورگانیزمی ئاڵۆزتر و ئاڵۆزتر تا ئه وه ی بۆته  هۆی 

په یدابونی مرۆڤ. به پێی ئه م دیده  بااڵترین ئامانج 
یان به ده ربڕینێکی باشتر، مانه وه ی ڕه گه زه . ئه گه ر 
شتانه ی  ئه و  هه موو  بێت،  دروست  تیوره یه   ئه م 
زه ویدا،  له سه ر  مرۆڤ  ئاپۆڕه ی  سه ر  بخاته   زیاده  
ئه بێت به  "باش" بژمێرێت. هه رچیه کیش لێی که م 

بکاته وه ، ئه بێ به  "خراپ" بژمێرێت. 
میکانیکی  تیوره   ئه مجۆره   بۆ  پاساوێک  هیچ  من 
هه کتار  نیو  ئه کرێت  به ئاسانی  نابینم،  ژماره ییه   و 
تیاییدا  بکرێت که  ژماره ی مێروله کان  زه وی په یدا 
له سه ر  مرۆڤه کان  هه موو  ژم��اره ی  له   بێت  زۆرت��ر 
مرۆڤ  له   مێروله   ناڵێین  له به رئه مه   به اڵم  زه وی، 
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؟
شتێکی  هه موو  پێویستی  مه رجی  مانه وه   ڕاسته  
و  به نرخه   بونی شتیکی  مه رجی  ته نها  به اڵم  تره ، 
له   مانه وه   نه بێت.  نرخێکی  ڕه نگه   له خۆیدا  خۆی 
دروستیان  تازه   ته کنیکی  و  زانست  که   جیهانێکدا 
کردووه ، پێویستی به  ڕاده یه کی زۆری کاری حکومی 
ئه بێ  ئه کات،  به نرخ  مانه وه   ئه وه ی  به اڵم  هه یه ، 
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 
بووه   ئیمه   یه که ، کێشه ی سه ره کی  به   دژ  مه رجه  

له م باسه دا.
و  باسه کان  ک��ۆک��ردن��ه وه ی  ب��ه   ئ��ه م��ه وێ  ئێستا 
بیرهێنانه وه ی مه ترسیه کانی ڕۆژگاری ئێمه ، جه خت 
به تایبه تی  و  بکه م  ده رئه نجام  هه ندێک  له سه ر 
به هۆی  وایه   بڕوام  که   پێشێ  بهێنمه   ئومێدگه لێک 

عه قڵیه وه  ئه توانین له به رچاوی بگرین.
له سه رده می یۆنانی کۆنه وه  جه نگێکی دێرینه  هه بووه  
له  نێوان که سانێکدا که  زیاد له  هه موو شتێک گرنگی 
ئ��ه ده ن،  کۆمه اڵیه تی  په یوه ستی  و  ڕێکه وتن  به  
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داهێنانی  به   گرنگی  یه که مدا  له پله ی  ئه وانه ش که  
درێژخایه ندا،  وا  ملمانێیه کی  له   ئه ده ن.  فه ردی 
ئه که ن،  ڕاست  ال  ه��ه ردوو  که   بین  دڵنیا  ئه کرێت 
نه ک  ڕێگه چاره یه کی  ئه وه یه   ئه گه ر  به هێزترین  و 
بڕاوه  و ڕوون، به ڵکو هه ڵگری هه ندێک گۆڕانکاری و 

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

بخه نه  قاڵبی ده زگاکانه وه .
نه بونی خۆهاندان که  کۆمه ڵگاکانی ئێمه  به  توندی 
گرفتاری بوون، په یوه ندی به و کۆنتڕۆڵه  زیاده ڕه وه وه  
هه یه  که  مه رجه عه کانی ده سه اڵت 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 
ئومێدەواری  بۆ  ئه یڕه خسێنێت  که   تازانه یه   هه له  
ئه گه ر  ئومێدبه خشه کان.  فه ردیه   چاالکیه   بۆ  و 
بیرکردنه وه ی سیاسی ئێمه  سه رقاڵی کێشه  گه وره کان 
کارێکی  نائومێدبون  بێت،  جیهانیه کان  کاره ساته   و 
زه حمه ت نابێت. به  پێی میزاج و ئاره زوی حیزبی، 
ڕه نگه  توشی ترس له  جه نگ یان ترس له  شۆڕش یان 
ترس له  کۆنه په رستی بن، ڕه نگیشه  وا هه ست بکه ن 
له به رامبه ر ئه م مه سه له  گه ورانه دا هیچتان له ده ست 
نایه ت، مه گه ر له  زومره ی تاکه  ده سه اڵتداره کان بن 

سه باره ت  به اڵم  ئه ژمێرێن.  ده ست  په نجه ی  به   که  
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 
پۆزه تیڤ به جێئه هێڵن. ئه مه  ڕۆحیه تێکی پڕ ئومێد 
دروستئه کات. ئه گه ر بڕیاره  ڕێگه یه کی سه رکه وتوانه 
گه وره تره کاندا  مه سه له   له گه ڵ  مامه ڵه کردن  بۆ 
ئومێد  ڕۆحیه تی  شتێک  هه موو  پێش  بدۆزرێته وه ، 
بێ  و  جیاوازه کان  که موکوڕیه   و  جه نگ  پێویسته . 
جێگه یه کدا  هه موو  و  که سێک  له هه موو  پاره یی 
به   ماندویه تی دروستکردووه  و سیمایه کی ڕوکه شی 
ئومێدواران به خشیوه . باشترین چاره ی ئه م حاڵه تی  
سه رکه وتنه   به دبینیدا،  له گه ڵ  هاوکاته   هیاکیه ی 
زۆرێک  بۆ  و  بێت.  بچوکیش  پێوه ری  به   ئه گه رچی 
دابه شکردنی  به   یه کسانه   سه رکه وتن  له خه ڵکی 
کێشه کان بۆ به شی بچوکتر و سه رقاڵی به و به شانه ی 

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

هه ڵه یان کردووه .
داه��ێ��ن��اوه ،  کۆیله یه تی  م���رۆڤ  ل��ه وک��ات��ه وه ی 
به هۆی  ئه توانن  که   وابووه   بڕوایان  ده سه اڵتداران 
ئامێرگه لێکه وه  که  ئه بێته  هۆی ڕه نج و به دبه ختی 
که سانی تر، به  خۆشبه ختی بگه ن. هێواش هێواش 
له گه ڵ په ره سه ندنی دیموکراسی و به  به کارهێنانی 
ئه خاقی مه سیحی له سیاسه ت و ئابوری به شێوازه  
تازه کان، هه نوکه  دروشمێکی تازه  جێگه ی دروشمی 
کاتێکی  هه موو  له   زیاد  و  گرتوته وه   کۆیله دارانی 
دادپ��ه روه ری  به دیهێنانی  پێویستی  باسی  ڕابردوو 
ئه کرێت. به اڵم داوای دادپه روه ری به هۆی ڕژێمه  پان 
و به رینه کانه وه،  بۆته  هۆی ئه وه ی ئه وه  فه رامۆش 
نیه . شادی  به س  به ته نیا  دادپ��ه روه ری  که   بکه ین 
هه ل  و  نیگه رانی  و  خه م  له   ڕزگاربون  و  ڕۆژان��ه  
هیچ  به   داهێنه رانه ،  بیرکردنه وه ی  و  داهێنان  بۆ 

که   ژیانێکه وه   دروستکردنی  له ڕوانگه ی  شێوه یه ک 
بژیت،  تیایدا  هه یه   ئه وه ی  نرخی  بکه یت  هه ست 
ژیانێکی  نیه .  که متر  دادپ���ه روه ری  له   گرنگیان 
ژیانێک  له   بێت  کوشه نده تر  ڕه نگه   ڕیتمی،  یه ک 
ده چێت.  و  دێت  ئ��ازاردا  و  خۆشی  نێوان  له  که  
نه خشه ی ڕیفۆرمی ئیداری و باشترکردنی بارودۆخی 
کۆمه اڵیه تی به گشتی که سانێک دایئه ڕێژن که  چیدی 
که   ئه چێت  بیریان  زۆرجار  به داخه وه   و  نین  گه نج 
پێداویستیه کانی  له   یه کێک  خه ڵکی  زۆرینه ی  بۆ 
به خته وه ری و شادی، نه ک هه ر خۆهاندان، به ڵکو 
که   ئه مڕۆ  دنیای  شه خسیه .  غ��روری  ه��ه روه ه��ا 
ئه کات،  حوکمڕانی  به سه ریدا  ڕێسا  و  ڕێکخستن 
چیدی ڕێگه  نادات که سێک له  داگیرکردنی واڵتانی 
نیه   عه یب  هیچ  ب��ه اڵم  بکات،  به غرور  هه ست  تر 
هونه رمه ندان و دۆزه ره وان و که سانێک که  بیابانیان 
ئه و  بۆ  به  گوڵستان و شادی و خۆشیان  کردووه  
و  نه گبه تی  ته نها  ئه وانه   بێ  که   بردووه   جێگایانه  

به دبه ختی هه بوو، هه ست به  غرور بکه ن.
دڕنده ی  باوانی  زۆر  ماوه یه کی  که   غه ریزانه ی  ئه و 
هه ر  ئه مڕۆش  ئ��ه وروژان،  جه نگ  و  ڕاو  بۆ  ئێمه ی 
پێویستی به شانۆیه که  بۆ ئه وه ی خۆی تیا ده ربخات، 
بۆ  ئه گۆڕێت  نه بێت،  تری  ڕێگه یه کی  ئه گه ریش  و 
به دنیازی و کینه خوازی سه رکوتکراو. خۆشبه ختانه  
و  خراپ  که   هه یه   غه ریزانه   ئه م  بۆ  ڕێگه گه لێک 
وه رزش  و  ڕکه به رایه تی  ئه کرێت  نیه .  ئافه تیش 
بکه ینه  جێگری جه نگ، و له بری ڕاو ڕوو له  له زه تی 
نابێت  غه ریزانه   ئه م  بکرێت.  داهێنان  و  دۆزینه وه  
نادیده  بگیرێن یان مایه ی ئه سه ف بن، چونکه  ئه توانن 
نه ک مایه ی خراپه  بن، به ڵکو هه روه ها ئه توانن ببنه  
ده ستکه وته کانی  ڕه گه زه کانی  باشترین  سه رچاوه ی 
که سانێک  ئاسایش،  به ده ستهێنانی  پاش  مرۆڤ. 
که  باشتربونی ژیانی مرۆڤیان ئه وێت، کارێکی له وه  
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گرنگتریان نیه  که  بۆ ئه م غه ریزه  دێرین و به  هێزانه ، 
نه ک کۆتوبه ند و ڕێگر و نه  ڕێگه چاره ی وێرانکارانه ، 
به ڵکو تا ئه وپه ڕی توانا بوارێکی زۆرتر بدۆزنه وه  که  
شادمانی و غرور و شکۆمه ندی به  ژیانی مرۆڤ بدات. 
و  پشکوتن  به   مرۆڤ  که   سه رده مه کان  به درێژای 
کامڵبوون گه یشتووه ، مرۆڤه کان ڕوبه ڕوی دوو جۆر 
ئازار و گرفتاری بونه ته وه : یه کێکیان ئه وه ی سروشت 
به سه ریاندا سه پاندۆێتی، ئه وی تریان ئه وه ی خۆیان 
ک��ردووه .  ت��وش  پێ  یه کتریان  نه زانیه وه   به هۆی 
ده وروب���ه ره وه   له   به اڵکان  خراپترین  له سه ره تادا 
ئه هات. مرۆڤ که سایه تیه کی ده گمه نی گیان له به ران 
نه   نه بوو،  دڵنیای  جێگه ی  زۆر  مانه وه ی  که   بوو 
خاوه ن چاالکی مه یمون بوو نه  پێستی سمۆره ، له به ر 
ئه وه  به زه حمه ت ئه یتوانی له  چنگی دان ڕابکات و له  
زۆرترین خاڵه کانی جیهاندا به رگه ی سه رمای زستانی 
هه بوو:  سروشتی  خه سله تی  دوو  ته نها  ئه گرت.  نه  
یه کێکیان بااڵی ڕاست که  ده سته کانی ئازاد ئه کرد، 
ئه زمونه کانی  ئه دا  ڕێگه ی  که   عه قڵێک  دوهه میان 
هێواش  هێواش  خه سڵه ته   دوو  ئه م  بگۆێزێته وه . 
مرۆڤ  تاکی  ژماره ی  گه یاند.  پله یان  به رزترین  به  
به اڵم  بوو.  زیاتر  تر  گه وره ی  گیانله به رێکی  له هه ر 
برسێتی  و  الفاو  به هۆی  ئه یتوانی  هێشتا  سروشت 
له   و  ده ربخات  خۆی  توانای  نه خۆشیه کانه وه ،  و 
زورینه ی خه ڵکی له بری خواردنی ڕۆژانه یان، به  بێ 

وه ستان کار بکێشێته وه .
له  ڕۆژگاری ئێمه دا و له  ئه نجامی گه شه کردنی بیری 
له ده ست سروشتی ده ره کی،  ئێمه   دیلێتی  زانستی، 
نه خۆشیه   و  برسێتی  که میه .  له   ڕووی  به خێرایی 
هه مه گیره کان هێشتا دێنه  پێشێ، به اڵم هه ر ساڵێک 
پێشگرتن  بۆ  که   تێئه گه ین  پێش  ساڵی  له   باشتر 
هێشتا  ماندوکه رانه   کاری  چیبکه ین.  ئه بێ  لێیان 
ئێمه وه،  ناعه قاڵنی  به هۆی  ته نها  به اڵم  پێویسته،  

چونکه  ئه گه ر هاوکاری هه بێت، ئه توانین به  کارێکی 
ته کنیکانه ی  به و  بکه ین.  گوزه ران  گونجاو،  و  نه رم 
هه یه،  ئه توانین هه رکاتێک عه قاڵنیانه  بیر بکه ینه وه ، 
له  زۆرێک له  شێوه کانی دیلێتی دێرین بۆ سروشتی 

ده ره کی ڕزگارمان بێت.
به اڵم ئه و به اڵیانه ی مرۆڤه کان به سه ر یه کدا ئه یهێنن، 
جه نگ  هێشتا  ن��ه ب��ۆت��ه وه .  ک��ه م  ڕاده   به هه مان 
هێشتا  و  هه یه   ترسناک  دڵڕه قی  و  سته مکاری  و 
وه ک  که    که سانێک  سامانی  و  موڵک  ته ماعکاران، 
ده ربێنن.  چنگیان  له   نین،  دڵڕه ق  و  لێزان  ئه وان 
ئاره زوی ده سه اڵت هێشتا بواری سته مکاری فراوان 
ئه کات، له هه ر کۆێ سته مکاری به شێوه یه کی ترسناک 
ئه کات.  ئازادی  له   ڕێگری  النیکه م  نه بێت،  مومکین 
به زه حمه ت  مرۆڤ  ته نانه ت  که   قوڵ  ترسی   - ترس 
ئاگای له  بونێتی - هێشتا پاڵنه رێکی زاڵه  له  ژیانی 

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

ئه کرێت شێوه  زیانبه خشه کانی زۆر که م بکه ینه وه .
ئه گه ر ترس له  نه زانی و بێ نه وایی نه بێت، حه زی 
له   ڕه نگه   ده س��ه اڵت  حه زی  ئه بێت.  که متر  سامان 
زۆر ڕێگه وه  تێر بکرێت که  نه بێته  هۆی زیانگه یاندن 
ڕێگه ی ده سه اڵتکردن  له   نمونه   بۆ  تر:  به  که سانی 
داهێنانه وه ،  و  دۆزینه وه   ڕێی  له   سروشتدا  به سه ر 
یان به رهه مهێنانی کتێب و به رهه می هونه ری به رز و 
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جێی په سه ند، یان سه رکه وتن له  قه ناعه ت پێکردن 
ئاره زوی  و  و جوڵه   هێز  بیروڕاکان.  قه بوڵکردنی  و 
ڕێگه ی  ئه گه ر  بێت،  سودمه ند  ئه توانێت  کاریگه ری 
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  ڕێ و هه م 

مه نجه ڵ بته قێنێته وه .
باشتربونی  ده ره ک��ی،  دیلێتی  له   ئێمه   ڕزگاربونی 
ژیانی مرۆڤی به جۆرێک مومکین کردووه  که  هه رگیز 
ئه گه ره   ئه م  بڕیاره   ئه گه ر  به اڵم  نه بووه .  پێشینه ی 
دڵنیایی  به   که   ڕێگه یه ک  به هه ر  ئه بێت  ڕووب��دات، 
زیانبار نه بێت، ئازادی داهێنان بونی هه بێت و هانی 
ده وڵه مه ند  زیاتر  ژیان  که   بدرێت  داهێنانانه   ئه و 
ئه کات. ڕێگه ی دۆزینه وه ی جیهانێکی باشتر، هاندانی 
ده سته مۆ  نه ک  بن،  نه ترس  و  په روا  بێ  که   مرۆڤه  
تر  که سانی  به   زیان  ئه وکاته ی  مه گه ر  ترساو،  و 
له ناویدا ئه ژین،  ئێمه   له  جیهانێکدا که   بگه یه نرێت. 
هه م بۆ باشه  و هه م بۆ خراپی ئیمکانی بێسنور هه یه . 
سه رگه ردانی هه نوکه  پێش هه ر شتێک ده رئه نجامی 
هێزه کانی  فێربووین  ترسناک  به شێوه یه کی  ئه وه یه  
زۆر  ب��ه اڵم  کۆنتڕۆڵبکه ین،  ده ره ک���ی  سروشتی 
نه بێت.  ده رونماندا  هێزه کانی  به سه ر  ده سه اڵتمان 
زاڵبون به سه ر نه فس و خۆگرتن، هه میشه  وێردی 
سه ر زمانی ئامۆژگاریکاران و مامۆستایانی ئه خاق 
ده رککردن  بێ  زاڵبونێک  ڕابردوودا  له   به اڵم  بووه ، 
و تێگه یشتن. ئامانجی من له م وتارانه  ده رککردنی 
پێداویستیه کانی مرۆڤه ، به  فراوانتر له وه ی زۆربه ی 
به ڵگه نه ویستیان  به   ئابوریزانان  و  سیاسه تمه داران 
ده رککردنه وه   ئه م  له ڕێی  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 
لێهاتویمانه وه   و  کارزانی  به هۆی  به اڵم  نه هاتوون، 

له به رده ستدان.    فوالدوند. 

        

*لهمسهرچاوهیهیخوارهوهوهرگیراوه:
خرددرسیاست.گزیدهونوشتهوترجمه:عزت

اللهفوالدوند.طرحنو.تهران.1376
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ماس  کاریگه ریه کانی  له   پرسیارکردن 
گیروگرفته   ل��ه   بریتیه   کۆمونیکه یشن 
سه ره کیه که ی زانستی ماس کۆمونیکه یشن. 
پێشتر له  تاوتوێکردنی فاکتۆره  سه ره کیه کان 
له  بواری ماس کۆمونیکه یشندا جێگای ئه م 
گیروگرفته  ده ستنیشان کرا: کاریگه ریه کان 
ناتوانرێت - وه کو ئه وه ی السوێل له  پێناسه  
 - پێداون  ئاماژه  ی  خۆیدا  به ناوبانگه که ی 
سەر به خۆی  پێنجه می  فاکتۆرێکی  وه کو 
لێکبدرێنه وه .جا  کۆمونیکه یشن  ب��واری 
پرۆسێسانه   و  گۆڕان  ئه و  هه موو  چونکه  
کاریگه ریدا  چه مکی  ژێ��ر  ل��ه   ئێمه   ک��ه  
ئه و  الی  بکه ینه وه ،  کۆیان  هه وڵده ده ین 
نێردراوه که   قسه   که   ڕووده ده ن  که سانه  
باسه ماندا  له م  پێویسته   )لێکده ده نه وه (. 
فاکتۆری  ژێر  له   سایکۆلۆژییه وه  له الیه نی 
که   دابنرێن.  -(دا  وه رگر   - )ڕێتسپیێنت 

کاریگاریه کانی ماس کۆمونیکه یشن           

گێرهارد مالێتسکه 
له  ئه ڵمانییه وه : قوباد ڕه سوڵ
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ئێمه  له  چوارچێوه ی ئه م کاره دا به شێکی تایبه تی 
و  ده ک��ه ی��ن  ت��ه رخ��ان  کاریگه ری  گیروگرفتی  بۆ 
هه وڵده ده ین جێگاکه ی ده ستنیشان بکه ین، ئه وه  له  
الیه که وه  له سه ر بناغه ی ئه و گرنگییه  گه وره یه یه  که  
بۆ کاریگه ری داده نرێت، به اڵم له  الیه کی تریشه وه  - 
وه  ئه مه ش خاڵێکی زۆر بڕیارده ره  - له  گیروگرفتی 
هه موو  له   وه ک  ئاشکراتر  و  ڕوون  زۆر  کاریگه ریدا 
ئه وه   کۆمونیکه یشن،  م��اس  ت��ری  پرسیاره کانی 
و  فاکتۆر  هه موو  ڕاده ی��ه ک  چ  تا  که   ده رده که وێت 
توخمه کانی بواری کۆمونیکه یشن له گه ڵ یه ک گونجاو 
به   ئالێره دا  ڕاسته وخۆ  به ستراونه ته وه .  پێکه وه   و 
ده ستنیشان  په یوه ندیانه   ئه و  گرنگه   ئه وه   تایبه تی 

بکه ین.
ده رباره ی  پرسیارکردن  ووردتر  دانێکی  سه رنج  به  
کاریگه ریه کانی ماس کۆمونیکه یشن باڵوده بێته وه  بۆ 
له   جیاواز  و  به ستراو  پێکه وه   گیروگرفتی  چه ندین 
یه کتر و سه رئه نجام تێکه ڵ بوه وه  له گه ڵ یه کتر، بۆ 
ئه و گیروگرفتانه ی که  هه ندێکیان ئه وه نده  کۆنن وه کو 

له گه ڵ  هه ندێکیان  وه   خۆی،  کۆمونیکه یشن  ماس 
په یدابوونی ماس میدیای نوێدا سه ریان هه ڵدا. هه ر 
بۆ نمونه  زاناکانی بواری ئه ده ب ئه وانه ی گرنگی به  
بواری زانستی کۆمه اڵیه تی ده ده ن ده پرسن: ) ئایا 
خوێنه ره که ی  له سه ر  کتێبێک  کاریگه ریی  ده توانین 
کاتێک  هیچ  ئایا  بکه ین؟  ده ستنیشان  ته واوی  به  
ده توانرێت کاریگه ری ساتیرێک وه سف بکرێت؟ ئایا 
ئه دیسۆن توانی به  ڕاستی دابونه ریتی کۆمه ڵگاکه ی 
خۆی بگۆڕێت یاخود دیکنز ببێته  هێزی پاڵپێوه نه ر 
و  سه ره تایی  قوتابخانه ی  به ندیخانه ،  ڕیفۆرمی  بۆ 
خانوی هه ژاران؟ ئایا هه ر به  ڕاستیی هاریت بێخه ر 
شتۆڤ )که پره که ی مامه  تۆم( ئه و ئافره ته  بچوکه  
بوو که  بووه  هۆی هه ڵگیرسانی جه نگه  گه وره که ؟ 
بیروڕای  توانیی  )ب���ا(وه (  به هۆی  )داب���ڕان  ئایا 
هاریت  جه نگه که ی  بۆ  باکور  واڵته کانی  خوێنه ری 
شتۆڤ بگۆڕێت؟ کاریگه ریی هه مینگوای و فاوڵکنه ر 
کاریگه ریی  ئایا  بوه ؟  چۆن  خوێنه ره کانیان  له سه ر 
ئه ده ب له سه ر په روه رده کردنی ناسیونالیزمی مۆدێرن 

گێرهارد مالێتسکه 

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 . 
له  کتێنی پیرۆزی دێریندا 
)ته ورات( ئه م دوانه  به  جیا 
له یه ک ده رئه که ون. یه کێکیان 
به شێوه ی شه ریعه ت و ئه وی 
تریان به شێوه ی پێغه مبه ران
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تا چ ڕاده یه ک زۆربوه ؟ هه روه ها ئه و لێکۆڵینه وه ی 
سۆسیاله ی خۆی له گه ڵ تەلەفزیۆن خه ریک ده کات 
پرسیاره کانی خۆی نزیکه ی به م جۆره  ده هۆنێته وه : 
زانینی  زیادبوونی  هۆی  ده بێته   تەلەفزیۆن  ئایا 
زۆربه ی جه ماوه ر؟ ئایا ده بێته  هۆی یه کسان کردنی 
تەلەفزیۆن  ئایا  مرۆڤه کان؟  چێژوه رگرتنی  ئاستی 
به  جیهانی  مندااڵن  گه یاندنی  زووتر  هۆی  ده بێته  
گه وره کان؟ ئایا مندااڵن و گه نجان له  تەلەفزیۆنه وه  
فێری زه بروزه نگ و تاوانکردن ده بن؟ ئایا تەلەفزیۆن 
ده بێته  هۆی سه رمه ستکردنی ڕێتسپیێنت بۆ ئه وه ی 
واقیعی  ژیانی  گرانی  باری  و  گیروگرفت  له   خۆی 
بدزێته وه  و په نا بۆ جیهانی خه و و خه یااڵت به رێت؟.
له م  تری  پرسیاری  و  پرسیارانه   ئه م  ئه گه ر     
جۆره  له  مناقەشاتی گشتیدا زیاتر فۆرمی ده ربڕینی 
به و  ئه مانه   ئه گه ر  وه رب��گ��رن،  دروس��ت  و  ڕاس��ت 
شێوه یه  پیشان بدرێن وه کو ئه وه ی ئه م کاریگه ریانه  
بریتی  زانست  ئه رکی  ئه وا  سه لمێندراوبن،  واقیعی 
ده بێت له وه ی سنوره کانی ئه م زانیاریانه ی ئێستامان 
له سه رو ئه وه شه وه   ئاشکرا دیاری بکات و  ڕوون و 
کارکردن  گریمانی)فه ره زیه (  بکاته   ده ربڕینانه   ئه و 
ئه زمونیه وه   لێکۆڵینه وه ی  میتۆده کانی  به هۆی  و 

ڕاستی و دروستیه که یان بپشکنێت.
ده رباره ی  زۆرانه   لێکۆڵینه وه   دیراسه  و  ئه و  هه موو 
هۆی  ببنه   له وانه یه   کۆمونیکه یشن  ماس  کاریگه ری 
دروست بوونی ئه و بیروڕایه ی که  ئه م بواره  به ڕاستی 
سه رنجدانێکی  به   به اڵم  کۆکراوه ته وه .  لێی  ت��ه واو 
ووردتر زۆر به  خێرایی ئه وه  ده رده که وێت که  لێره دا 
زانینه که مان زۆر سنوردار و پڕ له  که موکوڕییه  و زۆر 
به  نایه کسانی به سه ر گیروگرفتی تاک و ته نهادا دابه ش 
بوه . له  هه ندێک گیروگرفتدا لێکۆڵینه وه  ئه زمونیه کان 
به سه ر یه کدا که ڵه که  بوون. هه ندێک گیروگرفتی تر 

به  پێچه وانه وه  تاکو ئێستا به  ده گمه ن ده ستیان بۆ 
خۆی  واقیعه دا  له و  له الیه که وه   ئه وه ش  هۆی  براوه . 
ئێستا  لێکۆڵینه وانه ی  مێتۆدی  ئه و  که   ده بینێته وه  
بچووکی  زۆر  به شێکی  بۆ  ته نها  دان  له به رده ستمان 
له الیه کی  گونجاون،  ئاڵۆزه   و  چڕ  زۆر  بابه ته   ئه و 
هیچ  لێره دا  که   ده رده ک��ه وێ��ت  بۆ  ئه وه مان  ت��ره وه  
تیۆرییه کی ته واو و به رفراوانی ماس کۆمونیکه یشنمان 
له به رده ست دا نیه ، که واته  سیسته مێک که  بتوانێت 
هه موو فاکتۆر و توخمه  به شداره کانی پرۆسێسی ماس 
کۆمونیکه یشن ده ربخات و جێگا و نرخی هه موویان 
و  ک��ه م  هه وڵه   ئ��ه و  حاڵه ته دا  ل��ه م  بکات.  دی��اری 
بچوکانه ش بۆ پیشاندانی ته واو سه رجه می گیروگرفتی 
ماتریاڵی  وه کو  هه رچه نده   له ڕاستیدا  کاریگه ریی، 
سه یر  سه رنجڕاکێش  ته ختیتی  و  به نرخ  کۆکراوه ی 
ده کرێن، به اڵم به  شێوه یه کی گشتی پێداویستیه کانی 
سیسته م و به رباڵوی و سه رجه مییان زۆر سنوردارن.

سه رجه می  سیسته مییانه ی  پیشاندانێکی  پێیه   به م 
ئه وه نده ش  گرنگه ،  ئه وه نده   کاریگه ری  گیروگرفتی 
ئه م  چوارچێوه ی  له   بچووکه   ئێمه   ئه رکه که ی 
بچین.  داواک��اری��ان��ه وه   ئ��ه و  پیر  ب��ه   نووسینه دا 
پێویستیی  گه وره   ئاوه ها  کارێکی  جێبه جێکردنی 
هه ر  هه یه .  هه مه الیه نه   و  فراوان  لێکۆڵینه وه ی  به  
خۆمان  کورتی  به   زۆر  لێره دا  ئێمه   له به رئه وه ش 
له گه ڵ ئه وه  خه ریک ده که ین، سکێچێک بۆ گیروگرفته  
بناغه ییه کانی کاریگه ری بکێشین و به م هۆیه شه وه  
ئه و سنورانه  ده ستنیشان بکه ین که  له وانه یه  بتوانن 
ببنه  بناغه یه ک بۆ پیشاندانێکی سه رتاسه ری. چوار 

پرسیار له م بابه ته ماندا شی ده که ینه وه :
A– یه که مجار پێویسته  ئه وه  ڕوون بکه ینه وه ، ئایا 
له  وانه یه کی ماس کۆمونیکه یشندا چی له  ژێر وشه ی 

)کاریگه ریی(دا تێده گه ین.
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فۆرمه کانی  و  ج��ۆره ک��ان  پێویسته   پاشان   –B
کاریگه ریی بدۆزینه وه .

C– پاشتر پێویسته  له وه  بکۆڵینه وه ، چۆن وه  به  چ 
ڕاده یه ک فاکتۆر و توخمه کانی بواری کۆمونیکه یشن 

نه خشیان له سه ر پرۆسێسه کانی کاریگه ریی هه یه .
ده رباره ی  کورتی  به   پێویسته   کۆتاییشدا  له    –D

ئاستی ئه کتوێلی لێکۆڵینه وه ی کاریگه ریی بدوێین.

A–دهربارهیچهمکی)کاریگهریی(
ل��ه وک��ات��ه دا ک��ه  م���رۆڤ ل��ه  چ��وارچ��ێ��وه ی ماس 
وه رده گرێت،  ڕێتسپیێنت  ڕۆڵ��ی  کۆمونیکه یشندا 
ده بن  دروست  ڕووداو  و  پرۆسێسی سلوک  چه ندین 
به بێ  وه   کۆمونیکه یشن  ماس  وج��ودی  به بێ  که  
بوون.  دروست  نایه نه   ڕێتسپیێنت  وه کو  ئه و  ڕۆڵی 
کۆمونیکه یشنه وه   ماس  به هۆی  پرۆسێسانه ی  ئه م 
)دروست ده بن( له  ئه ده بیاتی ئه نگلۆ - ئه مریکیدا 
ته عبیریان  )Effect(دا  ن��اوی  ژێ��ر  له   ب��ه زۆری 
 impact(، )reactions(،( لێده کرێت، ده گمه نتر
responses(( وه  یان )success( له ناو وشه ی 
ئه ڵمانیه  جۆربه جۆره کاندا وشه ی )کاریگه ریی( زۆر 

به  ڕوون و ئاشکرایی جێگای خۆی کردۆته وه .
له  به رامبه ر ئه و کاره  زۆرانه ی خۆیان به  کاریگه ریی 
ماس کۆمونیکه یشنه وه  خه ریک کردوه ، ئه وه  جێگای 
هه وڵی  ده گمه ن  چه ند  م��رۆڤ  که   سه رسوڕمانه  
بکات.  دی��اری  ده قیقتر  کاریگه ریی  چه مکی  داوه  
به   قاعیده یه ک  وه کو  نووسه ره کان  واده رده که وێت 
که   کردبێت  دی��اری  ئه وه یان  پێشدا  له   بێده نگی 
کاریگه ریه کان چین. ئه گه ر بێت و سه رنجێکی ووردتر 
لێکۆڵینه وه   ئه و  له ناو  شتێک  چ  که   بده ین  له وه  
هه مه جۆرانه دا وه کو کاریگه ری نیشانه کراوه ، ئه وه مان 
بۆ ده رده که وێت که  به  هیچ جۆرێک بۆ ئه م وشه یه 

وێناکردنی یه کگرتوو ڕوون و ئاشکرا دانه نراوه . له  
کاریگه رییدا  وشه ی  له ژێر  لێکۆڵه ره وه یه ک  کاتێکدا 
ڕێتسپیێنتی  هه ڵوێستی  و  بیروڕا  گۆڕانانه ی  ئه و 
ن��اودا  هه مان  ژێ��ر  له   تریان  یه کێکی  مه به سته ، 
که سێکی  تێده گات،  سلوک  له سه ر  کاریگه ریه کان 
تری سێهه م کاریگه ریه کان له سه ر وه عی و فێربون، 
کاریگه ریی  وه کو  گۆڕانانه   ئه و  ته نها  تر  یه کێکی 
کارلێکردنی قسه کان  پاش  که   ده کات  ده ستنیشان 
ده توانرێت بسه لمێنرێت، که سێکی تر پرۆسێسه کانی 
یاخود  کۆمونیکه یشن(  )پێش  کۆمونیکه یشن  پری 
به   ده به ستێته وه   واقعیه که   کۆمونیکه یشنه   قۆناغی 

چه مکی کاریگه رییه وه .
و  لێڵ  ناوه ڕۆکه   ئه م  چاره سه ری  بمانه وێت  ئه گه ر 
ته مومژاویانه  بکه ین، ئه وه  کارێکی باش ده بێت دوو 
چه مکی کاریگه ریی له  یه کتر جیابکه ینه وه ، یه کێکی 
بهێنێته دی،  تیۆریه کان  فراوان و باڵو که  داخوازیه  
هه موو ئه گه ره کانی کاریگه ریی ماس کۆمونیکه یشن به  
ساده یی دیاری بکات، وه  یه کێکی بچوک و سنوردار، 
تێگه یشتنێکی ئاراسته  کراوی پراگماتیکی که  له وه  
به کارهێنانی  ناوهێنان و  له   ئایا  ببێته وه  که   نزیک 
ماس  کاریگه ریه کانی  وه کو  شتێک  چ  باڵودا  و  باو 

کۆمونیکه یشن دیاری ده کرێت.
له  گۆشه نیگای بناغه کانی تیۆریه وه  پێویسته  چه مکی 
فراوانه که یدا  و  گ��ه وره   هه ره   مانا  له   کاریگه ریی 
دابنرێت، که واته  له  فۆرمێکدا که  هه موو ئه وشتانه  
کۆمونیکه یشنه وه   ماس  به هۆی  که   بگرێت  له خۆ 
ف��راوان��ه ی  مانا  ئ��ه م  دێ��ن��ه دی.  ڕێتسپیێنت  الی 
چه مکی کاریگه ریی هه موو ئه و سلوک و پرۆسێسی 
پێده کرێت،  هه ستیان  م��رۆڤ  الی  وه رگرتنانه ی 
ئه وه ی  بۆ  بگێڕدرێته وه   ده توانرێت  که   ده گرێته وه ، 

که  ئه و مرۆڤه  له  بواری  ماس کۆمونیکه یشندایه :
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 Whatever happens as a result of”
 the medias or whatever happens
 as a result of reading, listening, or
 watching may be termed an effect of
   “the media
 The term effect refers to any  result«
”that follows the outcome
 The overt acts eventuating from this“
 chain of events are generally what is
 meant by effects, although logically
 such subjective acts as paying
 attention to the message, perceiving
”.it , and interpreting it also effects
لۆجیکیه   کاریگه ریه   ف��راوان��ه ی  زۆر  چه مکه   ئه م 
ئه و  هه موو  لێناگیرێت،  ڕه خنه ی  و  که موکوڕیه   بێ 
په یوه ندیان  کۆمونیکه یشندا  ماس  له   پرۆسێسانه ی 
کۆده کاته وه ،  خۆیدا  له   هه یه   ڕێتسپیێنته وه   به  
پێویسته   ئێمه   که   قۆناغه کانی  هه رسێ  که واته  
قسه کانی  له گه ڵ  م��رۆڤ  به یه کگه یشتنی  له کاتی 
جیابکه ینه وه :  یه کیان  له   کۆمونیکه یشندا  ماس 
قۆناغی پری کۆمونیکه یشن )پێش کۆمونیکه یشن(، 
قۆناغی ڕوودانی کۆمونیکه یشن، وه  قۆناغی پۆست 
تا  ڕاستیشدا  له    - الوازیه کی  تاکه   کۆمونیکه یشن. 
که   له وێدایه   تێگه یشتنه   ئه م  -ی  گرنگ  ڕاده ی��ه ک 
و  باو  به کارهێنانی  له   دوورده خاته وه   ته واو  خۆی 
کاریگه ریه کانی  ده رب��اره ی  قسه   ئه گه ر  باڵوه که . 
زۆر  حاڵه تی  له   ئه وا  بکرێت،  کۆمونیکه یشن  ماس 
پری  قۆناغی  پرۆسێسه کانی  مه به سته که   ده گمه ندا 
ده گرێته وه .  کۆمونیکه یشن(  )پێش  کۆمونیکه یشن 
قۆناغی  له   وه رگ��رت��ن  و  ڕووداو  ب��واری  ه��ه روه ه��ا 
کۆمونیکه یشندا زۆر ده گمه ن وه کو کاریگه ریی ماس 
ئێمه   کاتێکدا  له   ده کرێت.  نیشانه   کۆمونیکه یشن 

دێینه   که وانه یه که وه ،  ناو  ده خه ینه   بواره   دوو  ئه م 
سه ر باسی چه مکی کاریگه ریی به  مانا ته سکه که ی: 
ئه و  هه موو  الیه که وه   له   ن��اوه دا  ئه م  ژێر  له   ئێمه  
پۆست  قۆناغی  له   که   تێده گه ین  پرۆسێسانه  
کۆمونیکه یشندا وه کو ئه نجامی ماس کۆمونیکه یشن 
ڕووده ده ن. وه  له  الیه کی تره وه  له  قۆناغی ڕوودانی 
که   سلوکانه ی  جۆره   ئه و  هه موو  کۆمونیکه یشندا 
قسه کانی  بۆ  مرۆڤه که   ڕووتێکردنی  ئه نجامی  له  
ته سکه   چه مکه   ئه م  دێنه دی.  کۆمونیکه یسن  ماس 
به شێکی  ته نها  کاریگه ریه   دان��راوه ی  پراگماتیکی 
هه روه ها  سلوک(  کۆمونیکه یشن)الیه نی  قۆناغی 
ده گرێته   کۆمونیکه یشن  پۆست  قۆناغی  سه رجه می 
خۆی. ئه م جۆره  سنوربۆدانانه  هه ڵبژێردراوه  و له  
کرۆکی بابه ته که دا بناغه ی بۆ دانراوه . به اڵم هێشتا 
و  باو  وشه   به کارهێنانی  له گه ڵ  گونجاوترینه   هه ر 
باڵوه که دا، چونکه  هه موو ئه و شتانه  ده گرێته  خۆی 
کۆمونیکه یشن  ماس  کاریگه ریی  وه کو  ئاسایی  که  
ئێمه   کاره دا  ئه م  چوارچێوه ی  له   ده کرێن.  نیشانه  
چه مکی کاریگه ریی به م مانا ته سکه ی به کارده هێنین.

B–جۆرهکانیکاریگهریی
ده بێت  ئێستا  چه مکه که ،  ڕوون��ک��ردن��ه وه ی  پ��اش 
ماس  کاریگه ریه کانی  ده توانرێت  چۆن  بپرسین، 
ژم��اره ی  بکرێت.  ده ستنیشان  کۆمونیکه یشن 
به   پرسیاره   ئه م  وه اڵم��دان��ه وه ی  بۆ  هه واڵنه   ئه و 
ناوبه ناو  هه رچه نده   که من.  زۆر  سه رسوڕمانه وه  
یاخود  تایبه تی  و  گشتی  کاریگه ریی  ده رب���اره ی 
کاریگه ریی که م خایەن و درێژخایەن قسه ده کرێت، 
وه  یان له  الیه که وه  ده رباره ی کاریگه ری له  بناغه کانی 
ده رب��اره ی  ت��ره وه   الیه کی  له   و  ئیشی  بێ  کاتی 
سه رچاوه   قسه کانه وه   خودی  له   که   کاریگه ریه کان 
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مه یلی  له وه ده چێت  به اڵم  ده کرێت،  قسه   ده گ��رن، 
جۆره کانی  ده رب��اره ی  پرسیاره که   بێت،  که م  ئه وه  
کاریگه ریی، تیۆریانه - سیسته میانه  تاوتوێ بکرێت. 
ده رباره ی  کاپه ر  به نرخه که ی  زۆر  کتێبه   ته نانه ت 
هه ندێک  ته نها  کۆمونیکه یشن  ماس  کاریگه ریه کانی 
لێکۆڵینه وه ،  به ر  ده خاته   که م  بناغه یی  فۆرمی 
له  بواری  کاریگه ریه کان  به   خۆی  ئاشکرا  و  ڕوون 
به ڕێوه بردنی  و  ڕیکام  پ��ه روه رده ک��ردن،  شێوه ی 
خه ریک  ئینته رناسیۆناله وه   سایکۆلۆژی  جه نگی 
ده کات و خۆشی له وه  ده پارێزێت پرسیاره  تیۆریه که  
بکاته وه.  شی  کاریگه ریی  جۆره کانی  ده رب��اره ی 
له   له وه ده چێت  خۆپاراستنه ش  ئ��ه م  هۆیه کانی 
زۆر  پراگماتکیه   ئاراسته کراوه   ڕێڕه وه   له   الیه که وه  
ئه مریکیدا  کاریگەریی  لێکۆڵینه وه ی  به هێزه که ی 
گیروگرفته دا  له و  تریشه وه   الیه کی  له   به اڵم  بێت، 
کردنی  ده ستنیشان  هه وڵێکی  که  له  هه موو  بێت 
به   لێره دا  ئێمه ش  که   و  سه رهه ڵده دات  تیۆریانه دا 
هه وڵ  له   ده ده ین.  ڕوونکردنه وه یان  هه وڵی  کورتی 
داندا بۆئه وه ی کاریگه ریه کان تا ڕاده یه ک به  ته واوی 
گیروگرفت  گه وره ترین  که ته لۆگێکه وه ،  ناو  بخرێنه  
مرۆڤ  که  سترکتوری سایکۆلۆژی)نفسی(  له وێدایه  
له گه ڵ  گونجاودایه   و  تێکه ڵ  په یوه ندییه کی  له  
یه کتر، که  تیایدا هه ر به شێکی به  به شه کانی تریه وه 
به ستراوه ته وه . بۆ گیروگرفتی کاریگه ریی ئه مه  ئه و 
سایکۆلۆژی،  پرۆسێسه کانی  ده به خشێت:  مانایه  
ئه وانه ی ئێمه  وه کو کاریگه ریی ماس کۆمونیکه یشن 
سه ربه خۆ  و  ته نها  به   ده که ین،  ده ستنیشانیان 
له   گ��ۆڕان  زیاتر  زۆر  به ڵکو  ڕوون��اده ن.  یه کتر  له  
به شێکیدا ده بێته  هۆی ئه وه ی گۆڕان له  به شه کانی 
تریشدا  بە دوای خۆیدا بهێنێت. بۆ نمونە ئەگەر لە 
مرۆڤێک  هەڵوێستی  کۆمونیکەیشنەوە  ماس  ڕێگای 

سەرمان  لە  پێویستە  ئەوا  لێبکرێت،  کاریگەریی 
چاوەڕوانی ئەوەش بکەین کە بەم هۆیەشەوە زانینی 
ئەو کەسە، هێزی پاڵپێوەنەری )دافع(، بناغەکانی 
گۆڕانیان  سلوکیشی  و  ئینفیعالی  ک��اردان��ەوەی 
هەمەجۆرەکان  کاریگەریە  کەواتە  دێت.  بەسەردا 
یەک  لەگەڵ  وەزیفی  میکانیکی  شێوەیەکی  بە 
پەیوەستن. لەم حاڵەتەدا ئەمە بەزۆریی ئەو مانایە 
دەبەخشێت، کە بریتی بێت لە بە سادەکردنێکی زۆر 
درشت و بەم هۆیەشەوە تەزویر کردنی ڕووداوەکە، 
جۆرەکانی  لە  یەکێک  هەر  م��رۆڤ  و  بێت  ئەگەر 
تر  لەوانی  ک��راوی  ع��ەزل  و  تەنها  بە  کاریگەریی 
یەکتر  لەگەڵ  پەیوەندیەکانیان  و  ب��دات  سەرنج 
ئیهمال بکات، کە تیایاندا کاریگەریەکان ڕوودەدەن. 
جۆرەکانی  بۆ  کەتەلۆگێک  هەرکەسێک  کەواتە 
وەعییەوە  بەو  تەنها  دەتوانێت  دابنێت،  کاریگەریی 
سایکۆلۆژیەکان،  بوارە  هەموو  کە  کارەبکات،  ئەم 
ئەوانەی لە الیەن ماس کۆمونیکەیشنەوە دەتوانرێت 
ڕوون  و  ئاشکرا  سنوری  بەبێ  لێبکرێت،  کاریان 
لێکۆڵەرەوە  شێوەیە  بەم  دەب��ن.  یەکتر  تێکەڵی 
زۆرجار توشی دیاردەی کاریگەریی وا دەبێت، کە نە 
دەتوانێت بیخاتە خانەیەک یاخود خانەیەکی ترەوە، 
دایبنێت،  خانەکەدا  هەردوو  لە  دەشتوانێت  نە  وە 
بۆ نمونە )sleeper effect( کە دەکەوێتە نێوان 
زانین و هەڵوێستەوە، وە یان کردەوەی هەڵبژاردنی 
جۆری  وەکو  دەتوانێت  هەم  مرۆڤ  کە  سیاسی، 
بیروڕا  دەربڕینی  وەکو  دەشتوانێت  هەم  وە  سلوک 
وە یان هەڵوێست لێکی بداتەوە. بەم پێیە دەتوانین 
جۆرە هەمەچەشنەکانی کاریگەریی تەنها بە مانای 
وەکو  ن��ەک  ب��ەاڵم  بکەین،  ڕی��ز  قورسایی  چەقی 
دیاردەی جیاواز لە یەکتر دایان ببڕین. لێرەدا ئەو 
خۆی  ڕاستەقینە  مانای  بە  و  تەواوی  بە  بیروڕایە 
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دووبارە  زۆرجار  سایکۆلۆژیدا  لە  کە  دەسەپێنێت 
یەکگرتو  پەیوەندیە  هەرجێگایەک  لە  دەکرێتەوە: 
چەمک،  دروستکردنی  ئەوا  هەبن،  گونجاوەکان  و 
بەڵکو  نابێت،  سنوردار  و  دان��راو  بۆ  چوارچێوە 
ئاماژەپێدراو  و  دەستنیشانکراو  تەنها  و  هەمیشە 
گیروگرفتە  ئ��ەم  لەبەرچاوگرتنی  ب��ە  دەب��ێ��ت. 
کاریگەریی  جۆرەکانی  بۆ  کەتەلۆگێک  هەوڵدەدەین 

دروست بکەین.
لە ڕێگای ماس کۆمونیکەیشنەوە هەندێک پرۆسێس 

ئەکتیڤ دەکرێن کە دەبنە هۆی گۆڕان لە:
1 - سلوک
2 - زانین

3 - بیروڕا و هەڵوێست
4 - بواری هەڵچوون )ئینفیعال(

5 - قواڵییەکانی سایکۆلۆژی
بێجگە لەوانەش پێویستە کاریگەریە فیزیۆلۆجیەکانیش 
ناوبەرین، وەکو زیان گەیاندن بە چاو لە ئەنجامی 
بەهۆی  خ��ەوزڕان��دن  تەلەفزیۆنەوە،  سەیرکردنی 
کارلێکردنی  تەلەفزیۆنی،  بەرنامەی  یاخود  فلیمەوە 
نێوان  فلیم لەسەر سیستەمی عەسەبی، پەیوەندی 
ڕووداوی ناو فلیم و دەورەی خوێن، پاشتر هیاک 
بوون و کەمبونەوەی توانا بەهۆی ئەوەی لە ئەنجامی 
سنوردار  خەوتن  کاتی  تەلەفزیۆنەوە  سەیرکردنی 
لە  ب��وارە  ئەم  لەبەرئەوەی  بەاڵم  هتد،  دەبێت... 
ئێمەش  دەرێ،  دەچێتە  کارەمان  ئەم  چوارچێوەی 

بە یەکجاری وازی لێدەهێنین.

1–کاریگەریەکانلەبواریسلوکدا:
سلوکی  لە  کار  کۆمونیکەشن  ماس  ڕێگا  دوو  بە 

مرۆڤ دەکات:
ا - جارێکیان کە مرۆڤ، ئەوکاتەی دەبێتە ڕێتسپیێنتی 
ماس کۆمونیکەیشن، ڕوودەکاتە قسەکان، پێویستی 
بە کاتێکی دیاریکراو هەیە بۆ ئەم ڕووتێکردنە و بەم 
هۆیەشەوە بناغەی کاتی بێ ئیشی خۆی دەگۆڕێت، 
ب - جارێکی تریان لە ڕیگای خودی قسەکانەوە، لە 
ڕیگای ناوەرۆکەکانیانەوە دەتوانرێت الی ڕێتسپیێنت 

هەندێک جۆری سلوکی دیاریکراو ئەکتیڤ بکرێن.
ا - چونکە مرۆڤ بۆ ماس کۆمونیکەیشن کات سەرف 
بۆ  دەبات  دەست  کۆمونیکەیشنیش  ماس  دەکات، 
کاتی  چونکە  مرۆڤ.  ئیشی  بێ  کاتی  بناغەکانی 
بێ ئیشی سنوردارە، بەرهەم و بواری پڕکردنەوەی 
واڵتە  لە  کەمەوە  الیەنی  بە   - ئیشیش  بێ  کاتی 
پیشەسازیەکاندا - زۆر و گەورەیە، مرۆڤ پێویستە 
بوارانەدا هەڵببژێرێت. ئەو  بەرهەم و  لەم  لەسەری 
پێویستە لەسەری بڕیاری ئەوە بدات، بەشی ماس 
کۆمونیکەیشن لە کاتە بێ ئیشیەکەیدا چەندبێت وە 
بەم هۆیەشەوە بەشی هەر تاکە میدیایەک چەندبێت.
ئەوەمان  کتێبەدا  ئەم  سێهەمی  بەشی  لە  وەک��و 
بناغەی  لەسەر  میدیایەک  تاکە  هەر  ڕوونکردەوە، 
ممیزاتە تایبەتیەکانی خۆی بە پێوانەی زۆر جیاواز 
لە یەکتر کاردەکاتە سەر سلوکی مرۆڤ: خوێندنەوە 
ڕێتسپیێنت  ت��ەواوی  وریابوونێکی  بە  پێویستیی 
تەرخان  کاتە  هەموو  کە  وا  شێوەیەکی  بە  هەیە، 
کراوەکە بۆخۆی دەبات و هاوکات هیچ کارێکی تری 

گێرهارد مالێتسکه 
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بۆ  مرۆڤ  سینەمادا  لە  ناکرێت.  جێبەجێ  لەگەڵدا 
کاتێکی دیاریکراو تەواو بەستراوەتەوە، بەاڵم کاتە 
بۆ تەرخانکراوەکە لە چوارچێوەی سەرجەمی کاتی 
بێ ئیشیدا قورساییەکی زۆری نیە. لە بەکارهێنانی 
قەوانی دەنگداردا گوێگر دەتوانێت لە پاڵیدا خۆی بە 
کاری تریشەوە خەریک بکات. تاکو ماوەی چەند ئەو 
کارە دەکات و بەشی گوێگرتن لە قەوانەکەی لە کاتی 
بێ ئیشیدا چەندە، ئەوە ئاشکرا نیە. ڕادیۆ کاتێکی 
زۆر گەورە لە کاتی بێ ئیشی دەبات، بەاڵم تەنها 
بەشێکی پڕۆگرامەکان بە وریای و بێ جێبەجێ کردنی 
کارێکی تر لەوکاتەدا گوێی لێ دەگیرێت، کە کاتە بۆ 
تەرخان کراوەکە لێرەدا زۆر گەورەنیە. سەیرکردنی 
تەلەفزیۆن پێویستیەکی زۆری بە کاتی بۆتەرخانکراو 
بە  خەریککردن  خۆ  ڕێتسپیێنتەوە،  لەالیەن  هەیە 
کەم  زۆر  سنورێکی  بە  تەنها  لێرەدا  ترەوە  کاری 
بواری هەیە. جا چونکە لە سەیرکردنی تەلەفزیۆندا 
بە  و  هەمەڕەنگ  زۆر  پێشکەشکراوەکان  بەرهەمە 
بە  میدیایە  ئەم  دەستدەکەون،  ئاسانی  و  هەرزانی 
بێ  کاتی  لە  کار  بەهێز  و  گ��ەورە  زۆر  ڕادەیەکی 
ئیشی مرۆڤ دەکات. بۆیە ئەوە شتێکی ئاشکرایە 
کە پرسیارکردن لە کاریگەریی ماس کۆمونیکەیشن 
لەسەر سلوکی کاتی بێ ئیشی بە پێوانەیەکی زۆر 
گەورە و وەکو گیروگرفتێکی زۆر پەلە، تەنها بەهۆی 
دروست  تەلەفزیۆنەوە  خێرای  زۆر  باڵوبونەوەیەکی 
دەوری  بە  تازە  لێکۆڵینەوەی  زۆری  بەشێکی  بوو. 
بێ  کاتی  کارێکی  چ  دەسوڕێتەوە،  پرسیارەدا  ئەو 
تەلەفزیۆنەوە پاڵی پێوە دەنرێت و  لەالیەن  ئیشی 

جێگاکەی داگیردەکرێت و وە چۆن بەم هۆیەشەوە 
بناغەکانی کاتی بێ ئیشی دەگۆڕێن. لێرەدا ناتوانین 
یەکەبەیەکەیان  ئەنجامی  باسی  دوورودرێ���ژی  بە 
کرا  پشتگیریی  پێشبینیە  ئەو  گشتی  بە  بکەین. 
ڕادی��ۆ،  لە  گوێگرتن  هەمووشتێکدا  پێش  لە  کە 
خوێندنەوە  تاڕادەیەکیش  وە  سینەما  بۆ  چ��وون 
وەکو  تر  هەڵسوکەوتی  کاتێکدا  لە  سنورداردەبن، 
کاریان  هیچ  یان  وە  کەم  زۆر  وەرزش  و  هیوایەت 
تێناکرێت. ئەو پرسیارەی کە گرنگیەکی زۆری هەیە 
نەبۆتەوە ئەوەیە، چ جۆرە  و تاکو ئێستاش ڕوون 
مەیلێک لەم کاریگەریانەدا پاش تێپەڕبوونی ماوەی 
لێکۆڵینەوە  پێویستە  لێرەدا  دەردەک��ەوێ��ت.  زۆر 
میتۆدەییە زۆر گرنگ و سەرنج ڕاکێشەکانی بێلسۆن 
باس بکرێت، کە تیایاندا ئەوە دەسەلمێنێت، سەرەتا 
کاریگەریە زۆر گەورەکەی تەلەفزیۆن لەسەر کاتی بێ 
ئیشی بە تێپەڕبوونی ساڵ جارێکی تر دەگەڕێتەوە 
بۆ دواوە، ئەگەرچی زۆر بە هێواشی و بە شێوەی 
جیاواز لە بوارە هەمەڕەنگەکانی کاتی بێ ئیشیدا. 
هەیە  زیاتر  لێکۆڵینەوەی  بە  پێویستی  ئ��ەوەی 
گەنجان  و  مندااڵن  الی  ئایا چۆن  پرسیارەیە،  ئەو 
وە چۆن  دەسێنێت  پەرە  میدیایەک  هەر  ڕووکردنە 
بەم هۆیەوە بناغەکانی کاتی بێ ئیشی پەیوەند بە 

تایبەتمەندیەکانی تەمەنەوە دەگۆڕێت.
ڕێگای  لە  سلوک  گۆڕانی  حاڵەتدا  زۆر  لە   - ب 
ناوەرۆکی قسەوە کاری تێدەکرێت. وەکو بناغەیەک 
سیفەتەکانی  کاریگەریانە  جۆرە  ئەم  ڕیزکردنی  بۆ 

مەبەستی کۆمونیکاتۆر بەکاردەهێنین:
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بە  کۆمونیکاتۆر  ئەگەر  مەبەستێک،  هەر  بەپێی 
داڕێژراو  پانی  بەپێی  و  وەعی  بە  قسەکانی خۆی 
هەوڵ بدات کار لە سلوکی ڕێتسپیێنت بکات یاخود 
ئەگەر کاریگەریەکان بەبێ پانی داڕێژراو و ویست 
و خواستی کۆمونیکاتۆر دروست ببن، ئەوا پێویستە 
و  وەعی  بە  سلوک  گۆڕانی  لەنێوانی  جیاکردنەوە 
بەبێ وەعی لە ڕێگای ناوەرۆکی قسەکانەوە بکرێت.

ئەگەر کۆمونیکاتۆر بیەوێت بەپێی پان و بە وەعیەوە 
کار لە سلوک بکات، ئەوا ئەمە دەکەوێتە بوارەکانی 
یاخود  سیاسی  )پ��ەروەردە(،  پێداگۆگی  مەبەستی 

بازرگانیەوە.
دەخوازێت  کۆمونیکاتۆر  پێداگۆگیدا  الیەنی  لەژێر 
ڕێتسپیێنت بۆ نمونە بۆ کاری دەستیی، وێنەکێشان، 
و  وەرزش  ب��اش،  کتێبی  خوێندنەوەی  درووم��ان، 
بجوڵێنێت.  هتد  وەاڵمدانەوە...  بۆ  جومناستیک، 
بۆ  خۆیان  دەگرنە  ئامۆژگاری  قسەکان  یاخود 
بنیاتنانی ژیان، بۆ خێزان، پەروەردەکردنی منداڵ، 
هونەری چێشتلێنان، پاکوتەمیزی... هتد. دەربارەی 
کاریگەری ئەم جۆرە هەواڵنە لە ڕووی ئەزمونیەوە 
پیشان  ئ��ەوە  ئاماژە  هەندێک  زان��راوە.  کەم  زۆر 
دەدەن کە منداڵ ئەو داواکردنانەی ئاڕاستەی کراون 
بۆ کردەوەی سەربەخۆ و دەست پێشخەریی، تەنها 
دەکەن،  جێبەجێ  کەمیان  و  سادە  زۆر  بەشێکی 
کۆمونیکەیشن  ماس  پێداگۆگی  تواناکانی  کەواتە 
لەم بوارەدا ئەوەندە گەورە نین وەکو ئەوەی مرۆڤ 

چاوەروانی لێدەکرد و هیوای پێ دەخواست.
بۆ  هەیە  کاریگەریەکیان  چ  ئامۆژگاریەکان     
نزیکەی  دی��س��ان��ەوە  ئ��ەم��ەش  ژی���ان،  بنیاتنانی 
بیروڕای  لێکۆڵینەوەی  پەیمانگای  ن��ەزان��راوە، 
لە  خوێنەر،  دەربارەی  لێکۆڵینەوەیەکدا  لە  گشتی 
لە  )ئەگەر  دەدوێ��ت:  گ��ەورە  زۆر  کارلێکردنێکی 

ڕۆژنامەی constanze دا ئامۆژگاریەک هەبووبێت 
کراسێک  دڕاوی  یەخەی  دەتوانێت  مرۆڤ  کە چۆن 
تازە بکاتەوە، ئەوا یەک ملیۆن ئافرەتی خوێنەری 
ئەو ژمارەیە ئەوەیان تاقی کردۆتەوە. ئامۆژگاریەک 
دەربارەی چۆنیەتی قەدکردنی دەسڕی نان خواردن 
لەالیەن یەک ملیۆن و نیو خوێنەری ئەو ژمارەیەوە 
جێبەجێ کراوە. چۆنیەتی ئەوەی مرۆڤ بە ڕاست و 
دروستیی خزمەتی منداڵی نەخۆش بکات لە جێگادا، 
ئامۆژگاریەکانی  بەپێی  خوێنەر  ه��ەزار  حەوسەد 
ڕۆژنامەی constanze جواڵونەتەوە. نزیکەی دوو 
ملیۆن خوێنەر چەند ڕۆژێک یاخود چەند هەفتەیەک 
هەموو سەعاتێک پێنج دەقیقە قاچیان بەرزکردۆتەوە 
 constanze بۆ سەرەوە چونکە ئەمە لە ڕۆژنامەی

دا نوسرابوو(.
زۆری  بە  کۆمونیکەیشن  ماس  سیاسیدا  بواری  لە 
بکرێت  ڕێتسپیێنت  لە  داوا  بەکاردێت،  بۆئەوە 
بۆ  دیاریکراو،  سلوکێکی  ج��ۆری  پیشاندانی  بۆ 
و  خۆپیشاندان  کۆبونەوە،  لەکارکێشانەوە،  دەست 
شەڕکردنی کۆمەڵە خەڵکانی دین و نەتەوە جیاواز، 
بۆ نەکڕینی بەرهەم یاخود پچڕاندنی پەیوەندیی بە 
کارگەوە... هتد. کاریگەریی ئەم جۆرە داواکاریانە 
لێیان کۆڵراوەتەوە. دەنگدان  تاکو ئێستا زۆر کەم 
لە هەڵبژاردنی سیاسیدا بوارێکە کە زۆر چڕوپڕ لێی 
کە  بۆدەچێت  وای  بەگشتیی  مرۆڤ  کۆڵراوەتەوە، 
دەچێتە  بەڵکو  سلوک  جۆری  لە  نیە  بریتی  ئەمە 

خانەی دەربڕینی بیروڕا و هەڵوێستەوە.
کە  ڕیکامدایە  خانەی  لە  بازرگانیی  مەبەستی 
بەزۆریی ماس میدیا بۆخۆی بەکاردەهێنێت بۆئەوەی 
ڕێتسپیێنت بۆ سلوکێکی کڕینی دیاریکراو ڕابکێشێت. 
زۆر  یەکجار  پ��ارەی  مەبەستە  ئەم  بۆ  چونکە  جا 
خەرج دەکرێت، کە پێویستە بە ڕێژەیەکی گونجاو 
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خاوەن  بوەستێتەوە،  سەرکەوتنەکەدا  بەرامبەر  لە 
لێکۆڵینەوەی ڕاست و  بە  ڕیکامەکان گرنگیی زۆر 
دروست و بێگومانی کاریگەریی دەدەن. بۆ نمونە زۆر 
لێکۆڵینەوە لەبەردەست دان دەربارەی کاریگەرییەکی 
دەرب��ارەی  تەلەفزیۆن،  و  ڕادی��ۆ  ڕیکامی  ڕێژەیی 
بۆ  ڕادی��ۆدا  پڕۆگرامەکانی  لە  ڕیکام  کاریگەریی 
مندااڵن، دەربارەی کاریگەریە گشتیەکانی ڕیکامی 
ڕیکامی  کاریگەریی  توانای  دەربارەی  تەلەفزیۆن، 
دەربارەی  تەلەفزیۆندا،  لە  و جۆراوجۆر  درێژ  ماوە 
تەلەفزیۆندا،  لە  ڕیکام  تەکنیکی  جۆری  چەندین 
هتد.  ڕیکام...  تێکستەکانی  کاریگەریی  دەربارەی 
مەیدانیە  لێکۆڵینەوە  ناوی  لێرەدا  پێویستە  پاشتر 
گەورە و فراوان و نرخ گرانەکانی NBC و دامەزراوە 

ڕادیۆ و تەلەفزیۆنیە ئەمریکیەکانی تریش بهێنین.
واقیعدا  لە  ڕیکام  دەربارەی  کارانە  ئەم  ئەوەندەی 
ئەوەندە  دەردەک���ەون،  ت��ەواو  و  ئاشکرا  و  ڕوون 
لێکۆڵینەوەی  سەرجەمی  بۆ  مەعریفەییەکان  نرخە 
پرسیارەکان  جارێک  نانرخێنرێت.  بەرز  کاریگەریی 
تەواو ئاراستەی بەکارهێنانە عەمەلیەکان کراون لە 
جۆرێکی زۆر تایبەتی و لەبەرئەوەش بۆ بوارەکانی 
تر تەنها لە سنورێکی دیاریکراودا گرنگن، جارێکی تر 
مەرجە سایکۆلۆژیەکان الی ڕێتسپیێنت شێوەیەکی 
شێوەیە  بەم  ڕیکامەکە.  ناو  لەوەی  جیاواز  ترن 
تاڕادەیەک  کاریگەریە  کاپەر  بیروڕاکانی  بەپێی 
گەورەکەی قسەکانی ڕیکام لە ماس کۆمونیکەیشندا 
لەوێدا بناغەی بۆ دانراوە، کە قسەکان تەنها زۆر کەم 
خۆیان لە ئاستی کەسەکان و کۆمەڵ دەدەن، چونکە 
گەر وانەبێت دەبنە هۆی الوازکردنی کاریگەریەکان 
یاخود بێ الیەن کردنیان، بۆ نمونە وەکو هەبونی 

هەڵوێستی سەرەتایی، پێوەر گروپێک... هتد.
ڕووی  ل��ە  لێکۆڵینەوەیەکی  پ��ێ��چ��ەوان��ەوە  ب��ە 

ڕاستیدا  لە  کە  هەیە  گرنگ  زۆر  پسیکۆلۆژیەوە 
ئەویش هەر دەکەوێتە ژێر چەمکی ڕیکامەوە بەاڵم 
دانەنراوە:  ڕاستەوخۆیە  بەوجۆرە  بەکارهێنانەکەی 
چڕوپڕەکەی  سۆسیۆلۆژیە  و  سایکۆلۆژی  ک��ارە 
مێرتۆن دەربارەی پڕۆگرامە ڕادوێیەکەی CBS لە 
کۆکردنەوەی  بۆ  1943دا  سێپتەمبەری   21 ڕۆژی 
ئاشکرا  و  ڕوون  لێکۆڵینەوەکە  جەنگ.  کۆمەکی 
لەبارترین   - توخمانە  و  فاکتۆر  کام  دەریدەخات 
مەرجی گونجاو الی جمهور، بەکارهێنانی زیرەکانەی 
ئەستێرەی ڕادیۆ کاتە سمیث، بانگەوازی مەبەستدار 
و بە ئامانج... هتد - بوونە هۆی ئەوەی کە گوێگران 

لە ماوەی 18 سەعاتدا 39 ملیۆن دۆالر ببەخشن.
بە  سلوکانە  گ��ۆڕان��ی  ه��ەوڵ��ی  ئ��ەو  بەگشتیی 
مەبەستەوە لەالیەن کۆمونیکاتۆرەوە، تائێستا کەم 
تیۆریشەوە  ڕووی  لە  هەروەها  کۆڵراوەتەوە،  لێیان 
بە  ڕوودەدەن  هۆیەوە  بەم  کە  پرۆسێسانەی  ئەو 
یەکێک  نەکراونەتەوە.  ڕوون  ت��ەواو  جۆرێک  هیچ 
ئ��اک��ارەدا  ب��ەم  گرنگەکان  ه��ەرە  ب��ی��روب��اوەڕە  لە 
ئەگەرەکان  دەربارەی  ڕایتە  کارت  لێکۆڵینەوەکەی 
بە  ڕایت  کارت  سیاسی.  هەڵمەتی  سنورەکانی  و 
شیکاریەکی سیستەمیانە لەو مەرجانە دەکۆڵێتەوە 
کە پێویستە جێبەجێ بکرێن بۆئەوەی بە هۆیانەوە 
بتوانرێت جۆری سلوکێکی دیاریکراو لەالی زۆربەی 
کۆمەاڵنی خەڵک ئەکتیڤ بکرێت. بیروباوەڕەکە کە 
لێرەدا بەشێکی لە چاودێریە ئەزمونیەکان و بەشێکی 
تریشی بە شێوەی هەڵێنجان لە زانیاریە سایکۆلۆژیە 
گشتیەکانەوە وەردەگیرێت، کارت ڕایت بەم شێوەیە 

باسیان دەکات:
بە  کەسانەوە  ئەو  لەالیەن  پێویستە  قسەکە   –  1
کاریگەریان  پێویستە  کە  وەربگیرێت،  وەعیەوە 

لێبکرێت.
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2 – قسەکە پێویستە لەالیەن ڕێتسپیێنتەوە وەکو 
بکرێت.  قبوڵ  خۆی  خودی  سترکتوری  بەشێکی 
خوددا  سەرەتاییەکانی  سترکتورە  لەگەڵ  قسەکە 
یەکسان و جووت نەبێت، ئەوا یان ڕەت دەکرێتەوە 
وە  بێت،  یەکسان  بۆئەوەی  دەگۆڕدرێت  یاخود  وە 

یان گۆڕانێک لە سترکتورەکانی خوددا ڕوودەدات.
الی  دەیەوێت  مرۆڤ  کە  سلوکە  جۆری  ئەو   –  3
ڕێتسپیێنت دروستی بکات، پێویستە لەالیەن ئەوەوە 
خۆی  خ���وازراوی  ئامانجێکی  بۆ  ڕێگایەک  وەک��و 

بناسرێتەوە و قبوڵ بکرێت.  
پێویستە  گەڕ  بخرێتە  کردەوەیەک  بۆئەوەی   –  4
پاڵ  سیستەمێکی  لەالیەن  ڕێتسپیێنت  سلوکی 
لە  کە  بکرێت  کۆنترۆڵ  گونجاوەوە  پێوەنەری 
ک��ردەوە  بۆ  ڕێتسپیێنت  دیاریکراودا  حاڵەتێکی 

خوازراوەکەی بجوڵێنێت.
   ئەگەر ئەمانە ئەو جۆری سلوکانە بن کە لەالیەن 
هەوڵیان  پانەوە  و  وەع��ی  بە  کۆمونیکاتۆرەوە 
لە  ڕیزێک  ئەمانەشەوە  پاڵ  لە  ئەوا  دەدرێ��ت،  بۆ 
تاڕادەیەک  بە الیەنی کەمەوە   - جۆی سلوک هەن 
کاریان  کۆمونیکەیشنەوە  ماس  ڕێگای  لە  کە   -
دەکرێن  بەهێز  دەکرێن،  دروست  یاخود  لێدەکرێت 
یاخود جیادەکرێنەوە، بێ ئەوەی کۆمونیکاتۆر ئەم 

کاریگەریانەی مەبەست بووبێت.
بۆ  پێشەوە  دێنە  ن��ەخ��وازراوان��ە  کاریگەریە  ئەم 
کەسایەتیە  سلوکی  ڕێتسپیێنت  ئەگەر  نمونە 
خەیاڵیەکان لە کردەوە دراماتیکیە بەهێزەکانیاندا، 
وەکو  واقیعیەکان  کۆمونیکاتۆرە  هەروەها  بەاڵم 
مایستەرەکانی وتووێژ و پرسیار و وەاڵم، کەسانی 
کۆمێدی، کەسانی قسەزان و بێژەر... هتد السایی 
بکاتەوە. گیروگرفتەکە تازە نیە: لەبارەی )ڤێرتەر(
خۆکوشتنی  هۆی  بۆتە  کە  دەوترێت  گۆتەوە  ی 

کاریگەریی  دڵنیاییەوە  بە  ب��ەاڵم  خوێنەر.  زۆر 
فراوانی سلوکی السایی کردنەوە لە ئەنجامی ماس 
کۆمونیکەیشنی مۆدێرنەوە بەبێ شک زۆر گەورەترە 
لە  زۆر  ژمارەیەکی  پێشوو.  سەردەمانی  لە  وەک 
ساڵە  چەندین  مناقەشە،  و  لێکۆڵینەوە  و  ڕاپۆرت 
دەرب��ارەی  ک��ردوە،  خەریک  بابەتەوە  بەم  خۆیان 
ڕۆیشتن،  قژبڕین،  جلوبەرگ،  لە  کردنەوە  السایی 
جوڵەی لەش، قسەکردن، مامەڵەکردن لەگەڵ دایک 
وروژاندنی  هەست  حاڵەتی  لە  ب��رادەر،  و  باوک  و 
لەو  کەم  زۆر  ئەوەشدا  لەگەڵ  هتد،  سێکسیدا... 
بارەیەوە دەزانین کە ئایا وە لەژێر چ مەرجێکدا ئەم 
کاریگەریانە پەیوەندیان بە کۆپیکردن بە وەعیەوە 
یاخود پرۆسێسەکانی ناسینەوەی خود بەبێ وەعی 
بەردەوام  هێزێکەوە  چ  بە  و  ڕادەیەک  چ  تا  هەیە، 
هتد.  دەگرێتەوە...  بەتایبەتی  گروپانە  کام  دەبن، 
کارێکی پوخت و ڕێکوپێک لەسەر ئەو ماتریااڵنەی 
لە بەردەستدان هەروەها لێکۆڵینەوەی ئەزمونی بە 

میتۆدە مۆدێرنەکان پێویستیەکی زۆر گەورەیە.
   بۆ سەر ئەو کاریگەریە مەبەست نەخوازراوانەی 
کە  دەژمێردرێن  حاڵەتانەش  ئەو  کۆمونیکاتۆر 
تر  میدیایەکی  ب��ۆالی  سەرنج  میدیایەک  تیایاندا 
ڕادەکێشێت، بۆ نمونە ئەگەر فلیم و کتێب لە هەمان 
بکرێت  سینەما  بینەرانی  لە  داوا  و  بدوێن  بابەت 
سینەما.  چوونە  بۆ  خوێنەر  وەیان  خوێندنەوە  بۆ 
زۆر  بە  کاریگەریە  ئەم  تەلەفزیۆنیشدا  لە  هەروەها 
ئەو  هەمووشتێکیشدا  پێش  لە  دەبینرێت،  شێوە 

چیرۆکە هەڵقەییانەی لە کتێبەوە وەرگیراون.
چڕیی  بە  زۆر  ماوەیەکی  بۆ  کە  گیروگرفتێک 
وەک��و  الی��ەن��ی  ی��ەک  زۆرج��اری��ش  و  مناقەشەکرا 
کاریگەریی  لە  بریتیە  لێکدەدرایەوە  ئەنجام  و  هۆ 
گەنجان.  تاوانکاریی  لەسەر  کۆمونیکەیشن  ماس 
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شێوە  چەندین  بە  قسە  لێکۆڵینەوەی  هەروەکو 
کۆمونیکەیشن  ماس  قسەکانی  کردوە،  پشتگیریی 
بەشێکی یەکجار زۆر لە باسی تاوان و شەڕانگێزی و 
زەبروزەنگ دەگرنە خۆیان. کەواتە ئەو بیروبۆچونە 
ئەگەری هەیە کە ئەم قسانە لەسەر جۆری سلوکی 
گەنجانی  هەمووشیاندا  لەپێش  ڕێتسپیێنت، 
نەخەمڵیو و نەچەسپاو کاریگەریی خراپیان هەبێت، 
تێکەڵ و پێکەڵە دەربارەی  و  لێڵ  بیروباوەڕە  ئەم 
ئەو پەیوەندیانە، کاپەر لە شەش خاڵی سەرەکیدا 
کۆمونیکەیشن  ماس  قسەکانی  کردونەتەوە،  کۆی 
وای   - لەوانەیە  زەبروزەنگەوە  و  تاوان  باسی  بە 
بن   بەخش  زیان  شێوەیەکی  بە   -  1  - دادەنێین 
ببنە   -  3 بکرێتەوە   الساییان  ڕاستەوخۆ   -  2
قوتابخانەیەک بۆ تاوانکاری  4 - لە هەندێک حاڵەتی 
تایبەتیدا الی خەڵکانی ئاسایی کردەوەی زەبروزەنگ 
یاخود تاوانکاری دروست بکەن  5 - نرخی ژیانی 
مرۆڤ کەم بکەنەوە  6 - ببنە هێزێکی پاڵپێوەنەر 
لەپێشدا  مرۆڤ  ئەگەر  شەڕانگێزی.  و  توڕەیی  بۆ 
کۆمونیکەیشن  ماس  قسەکانی  کە  چوبێت  بۆ  وای 
ئەوا  تاوانکاریی،  سلوکی  بۆ  دەگۆڕێن  ڕاستەوخۆ 
پێویست بوو لەسەری ئەم بۆچوونە زۆر سادەیە بە 
ئەوەی  گەیشتە  مرۆڤ  چاوپیابخشێنێتەوە:  زوویی 
ناڕاستەوخۆدا  و  ڕاستەوخۆ  کاریگەریی  لەنێوان 
زۆری  ژم��ارەی��ەک��ی  پێبکات.  هەست  ج��ی��اوازی��ی 
بوونەوەی هەمیشە  لێکۆڵینەوەی ئەزمونی و قووڵ 
زیاتر لە پرۆسێسە ئاڵۆزەکانی ماس کۆمونیکەیشندا 
ئەمڕۆ  قبوڵکراوەی  زۆر  بیروڕا  ئەو  هۆی  بوونە 
لەنێوان  ڕاستەوخۆ  ئەنجامی  و  هۆ  پەیوەندیی  کە 
قسەکانی ماس کۆمونیکەیشن و تاوانکاریی گەنجاندا 
بونی  تر  فاکتۆری  زۆر  کاریگەریی  بەشداری  بەبێ 
نیە، کەواتە هۆیە ڕاستەقینەکانی تاوانکاریی گەنجان 

بە  تاوانکاریەکان  کردەوە  تاکە  وەکو  سادەیی  بە 
تەنانەت  نیە  قسەکاندا  لە  تەنها  بە  جۆرێک  هیچ 
ناکرێت بە تەنها لەواندا بە دوایاندا بگەڕێین، بەڵکو 
لە  ڕێتسپیێنت،  لەالی خودی  یەکەم  دەرەجەی  بە 
ئامادەیی و بیرکردنەوەی کەسایەتیدا. لەسەر بناغەی 
ئەم زانیاریە، مناقەشەکە دەربارەی بابەتی )ماس 
ئەوەی  پاش  گەنجان(  تاوانکاری  و  کۆمونیکەیشن 
جارێکی تر بەهۆی تەلەفزیۆنەوە پەرەی سەندەوە، 
توندوتیژیەی جارانی  ئەو  دواییەدا  لەم سەردەمەی 

نەما.
حاڵەتێکی شازی چڕوپڕ لێکۆڵراوەی کارتێکردن لە 
سلوک بەبێ مەبەست، بریتیە لەو ترس و لەرزەی 
لە ڕۆژی 30 ئۆکتۆبەری 1938 لە ئەمریکا بەهۆی 
 )the war of the worlds( وە CBS پرۆگرامی
لەناو خەڵکدا باڵوبوەوە. لێکۆڵینەوەکەی کانترلیس 
یەکجار  ڕوونکردنەوەیەکی  حاڵەتە  ئەم  دەرب��ارەی 
زۆری سایکۆلۆژی پێشکەش دەکات، دەربارەی هۆیە 
نادیارەکانی پشتەوە کە بوونە هۆی ئەم کاردانەوە 
بیستنەکە الی  کاتی  دەربارەی  نەکراوە،  چاوەڕوان 
دەربارەی  دافعەکانیان،  و  جۆرەکانیان  گوێگران، 
حاڵەتە تایبەتیەکەی سیاسەتی نێودەوڵەتی کە تا 

ڕادەیەکی زۆر دەوری تێدابینی... هتد. 

2–کاریگەریەکانلەبواریزانیندا:
لە ڕێگای ماس  نیە کە مرۆڤ  لەوەدا  هیچ شکێک 
دەک��ات،  زی��اد  خ��ۆی  زانینی  کۆمونیکەیشنەوە 
و  لێکدانەوە  و  واقعی  ڕووداوی  و  زان��ی��اری  کە 
)فێردەبێت(.  کورتی  بە  وەردەگرێت،  ڕوونکردنەوە 
هەر لەبەرئەوەش مەسەلەکە لێرەدا زۆر بە دەگمەن 
بۆئەوەی  کاریگەریی  لێکۆڵینەوەی  لە  بریتیە 
ڕێتسپیێنت  پێشکەش  زانین  کە  بسەلمێنرێت 
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لەو  بریتیە  مەسەلەکە  بناغەدا  لە  بەڵکو  دەکرێت، 
وە  چەند  ئاڵۆزە،  و  چڕ  و  ف��راوان  زۆر  پرسیارە 
ڕێتسپیێنت  مەرجێکدا  چ  لەژێر  وە  فێردەبێت  چی 
بە  کەمتر  تر  یەکێکی  و  باشتر  تایبەتی  قسەیەکی 
وەعیەوە وەردەگرێت و الی خۆی دەیهێڵێتەوە. کەواتە 
خۆی  الیەنی  یەک  ئەمڕۆ  کاریگەریی  لێکۆڵینەوەی 
لە  بەوەوە خەریک دەکات، ئەو فاکتۆر و کاتانەی 
پرۆسێسی پێشکەش کردنی زانیاری و توانای خەزن 
کردن و هێشتنەوەدا بەشدارن، بیدۆزێتەوە، نزیکەی 
وەکو پەیوەستبوونی ئەو پرۆسێسە بە ناوەرۆک و 
میدیایەوە  بەو  کردنی قسەکەوە،  پێشکەش  جۆری 
و  کەسایەتی  ممیزاتی  بە  دەکات،  پێشکەشی  کە 
سۆسیالی خودی ڕێتسپیێنتەوە، بە تەمەنیەوە، بە 
ئاستی  و  زیرەکی  بە  مێ(،  و  )نێر  توخمەکەیەوە 
گروپێکی  بە  سەربوون  بە  هتد،  خوێندەواریەوە... 
ئارەزوومەند لە زانیاری، بە پەیوەندی نێوان قسەکە 
و بیروڕا سەرەتاییەکانی ڕێتسپیێنتەوە، کەواتە بەو 
چاوەڕوانیەکانی  لەگەڵ  قسەکە  تیایدا  کە  ئاستەوە 
ڕێتسپیێنتدا، لەگەڵ ئارەزوەکانی و هەڵوێستەکانیدا، 
لەگەڵ ئامادەگی ناسینەوەی خودی خۆیدا، لەگەڵ 
ڕادەی تێکەڵ بوون و هەست بە هاوبەشی کردنیدا... 
نەشازیدایە.  لە  یاخود  هەمەئاهەنگیدایە  لە  هتد 
هێشتنەوە  و  وەرگرتن  پرۆسێسی  هۆیەشەوە  بەم 
)هەروەها بیرچوونەوە(ی زانیاری وەکو تەفاعلێکی 
پێوانەیەکی  بە  کە  لێکدەدرێتەوە  خود  بە  تایبەت 
زۆر گەورە لە ڕێگای ئەم هەموو فاکتۆرانە و زۆری 

تریشەوە ئاراستە دەکرێت.
هەموو گەیاندنی زانیاریەکان لە ڕێگای ماس میدیاوە 
دەتوانرێت لە دوو بەشی گەورەی جیاوازدا دابنرێن، 
بۆ  زانینەکە  م��اددەی  ئایا  هەرکامێکیان،  بەپێی 
ڕێتسپیێنت لە چوارچێوەی پەروەردەکردنی ڕەسمیدا 

لە  فێرکاریەکاندا  دام��ەزراوە  دەرەوەی  لە  یاخود 
پەروەردەکردنی ناڕەسمیدا ئامادە دەکرێن و فێری 

دەکرێن.
پ��ەروەردەک��ردن��ی  لە  میدیا  م��اس  بەکارهێنانی 
هەموو  و  قوتابخانەکان  لە  ک��ەوات��ە  ڕەسمیدا، 
هاوشێوەکانی و فۆرمەکانی تریدا، لە دامودەزگاکانی 
فێرکردنی کەسانی گەورەدا، بریتیە لە بوارێکی زۆر 
تایبەتی کە لێکۆڵینەوە زانستیەکەی بە دەرەجەی 
)زانستی  پێداگۆگیکەوە  خانەی  دەکەوێتە  یەکەم 
سایکۆلۆژیەوە  تاڕادەیەکیش  ب��ەاڵم  پ���ەروەردە( 
)نفسی(. گیروگرفتە سایکۆلۆژیەکان لەپێش هەموو 
فێربووندا  پرۆسێسی  لێکۆڵینەوەی  لە  شتێکدا 
دەربارەی  پرسیارکردن  لە  نەک  بەاڵم  دەردەک��ەون 
وان��ەدا  لە  کۆمونیکەیشن  م��اس  کاریگەریەکانی 
لەپێش  سەرنجدانەکە  ئەمڕۆ  لێرەدا  )دەرس(. 
ڕێژەییەکەی  کاریگەریە  لەسەر  شتێکدا  هەموو 
میدیا ئاودیۆڤیژوێلەکان )میدیاکانی دەنگ و وێنە( 
کاریگەریی  توانای  لەسەر  هەروەها  چڕبۆتەوە، 
وانەوتنەوەی  لەگەڵ  مقارەنە  بە  میدیایانە  ئەم 
تەقلیدی ناو پۆلەکان لەالیەن مامۆستاوە. بە تەنها 
دەربارەی کاریگەریی ڕێژەیی وانە وتنەوە لە ڕێگای 
تەلەفزیۆنەوە هەروەها لە ڕێگای مامۆستاوە نزیکەی 
400 لێکۆڵینەوەی ئەزمونی لە بەردەستدا هەن کە 
ئەم  ی   65% ئەنجامە:  ئەم  گەیشتونەتە  زۆربەیان 
بەدی  فێرکردندا  توانای  لە  جیاوازیەک  هیچ  کارانە 
تاقیکردنەوەکان  ئەنجامی  پێوانی  )بەپێی  ناکەن 
لە  وانەکە   14% ئاساییەکان(  تاقیکردنەوە  یان 
ڕێگای  لە  بوە، 21%  کاریگەرتر  مامۆستاوە  ڕێگای 
تەلەفزیۆنەوە کاریگەرتر بوە. تەلەفزیۆن بەتواناترە 
لە قۆناغە سەرەتاییەکاندا،  لە پێش هەمووشتێکدا 
و  سروشتیەکان  زانستە  وانەی  لە  کاریگەریەکەی 
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ئەوان  پاش  گەورەترینە،  نیشتیمانیدا  پەروەردەی 
وانەکانی  ئاستی جیاواز  بە  وانەی زمان وە پاشتر 
تر. قوتابیەکانی قۆناغی سەرەتایی، تەلەفزیۆن وەکو 
دەنرخێنن،  ئاستدا  بەرزترین  لە  وانەوتنەوە  هۆی 
نرخاندنەکە  ئاستی  تەمەندا  بەرزبوونەوەی  لەگەڵ 
مامۆستاکانیش  هەروەها  دێ��ت.  خ��وارەوە  ب��ەرەو 
لە  قۆناغە سەرەتاییەکاندا  لە  وانەدا  لە  تەلەفزیۆن 

پۆزەتیڤترین ئاستدا دەنرخێنن.
یەکەیەکەی  دەرب����ارەی  ناتوانین  ل��ێ��رەدا  ئێمە 
ڕێگای  لە  فێرکردن  کاریگەریی  گیروگرفتەکانی 
ماس کۆمونیکەیشنەوە لە پەروەردەکردنی ڕەسمیدا 
وەکو   - بابەتەکە  بوارەکانی  سەرجەمی  بدوێین. 
کاپەر جەختی لەسەر دەکات - پێویستی بە کارێکی 

بەرفراوانی پوخت و تایبەتی هەیە.
بریتیە  تێدایە  زۆری  گیروگرفتی  بەڕاستیی  ئەوەی 
ناڕەسمیدا  بواری  لە  کاریگەری  لێکۆڵینەوەی  لە 
ئەو  دامودەزگا.  دەرەوەی  پەروەردەکردنی  کەواتە 
گیروگرفت و بەرهەڵستیانەی لێرەدا سەرهەڵدەدەن، 
دەتوانرێت لەوێدا دەستنیشان بکرێن کە پرۆسێسی 
تێگەیشتن بە وەعیەوە، نزیکەی بە پەنهانی و بەبێ 
لە  کاریگەریکردن  ڕووەو  دیار  و  ئاشکرا  سنوری 
بە  ناتوانرێت  جار  زۆربەی  کە  دەڕوات،  هەڵوێست 
هەندێک  ئایا  کە  بدرێت  ئەوە  لەسەر  بڕیار  ڕوونی 
کاریگەریی تایبەتیی بۆ نمونە وەکو گۆڕان لە حەز 
زانین  پرۆسێسی  وەکو  چێژوەرگرتندا  و  ئارەزوو  و 
یاخود هەڵوێست بژمێردرێت. بێجگەلەوەش هەردوو 
لە  دەتوانرێت  تاڕادەیەکیش  ئەگەرچی  بوارەکە، 
وەزیفی  فراوان  بە شێوەیەکی  یەکتر جیابکرێنەوە، 
لەگەڵ یەک پەیوەستن: هەڵوێست نەخشی لەسەر 
زانین  بەگەیاندنی  وە  هەیە،  فێربوون  پرۆسێسی 
هەڵوێستیش زۆرجار دەگۆڕێت. لەسەر بناغەی ئەو 

توخمە زۆر چڕوئاڵۆزانە و بەشدار لەو کاریگەریەدا، 
ئەم پەیوەستیە وەزیفیانە هەمیشە دەرناکەون: وەکو 
زۆرجار  دەدەن،  پیشانمان  لێکۆڵینەوە  لە  زۆرێک 
کاریگەریی فێربوون دەتوانرێت بە ئاسانی بپێورێت 
و مراقەبە بکرێت، بەاڵم بەبێ گۆڕانە داخوازی کراو 

و چاوەڕوان کراوەکانی هەڵوێست.
زۆر  یەکجار  ژم��ارەی��ەک��ی  ک��ە  ئ��ەوەش��دا  ل��ەگ��ەڵ 
لێکۆڵینەوەی ئەزمونیی هەن، هەندێکیان لە فۆرمی 
تاقیکردنەوەی البۆردا و هەندێکی تریشیان لە فۆرمی 
ئەو  لەگەڵ  دوورودرێ��ژدا،  مەیدانیی  لێکۆڵینەوەی 
هەتا  کاریگەریدا  ئەزمونیەی  زانیاریە  زۆرەی  ژمارە 
ئەمڕۆ هێشتا هەر هیچ وێنەیەکی ڕوونی مەدا و جۆر 
و ئاراستەی کاریگەریی زانینی ناڕەسمی لە ڕێگای 
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ماس کۆمونیکەیشنەوە دیار نیە. لێکدانەوەیەکی بە 
وە  تەلەفزیۆندا  لە  فێربوون  پرۆسێسەکانی  نرخی 
حاڵەتەدا  لەم  ئەرکانە  کام  بەوەی  ئاماژەکردنیش 
دەکەونە سەرشانی لێکۆڵینەوە، هەر سێ زانا شرام، 
لیلێ وە پارکەر پێشکەشمانی دەکەن. بۆ نمونە ئەوە 
پێویست دەبێت جیاکردنەوە لەنێوان ئەو کاریگەریی 
زانینانەدا بکرێت کە تیایاندا ڕێتسپیێنت بە خواستی 
بەرزبکاتەوە،  زانینی  ئاستی  مەبەستێتی  خۆی 
کەواتە فێرببێت، وە لەالیەکی ترەوە ئەو گەیاندنی 
ڕێتسپیێنت  مەبەستی  و  خواست  بەبێ  زانینانەی 
تەنها بە الوەکی دروست دەبن. شرام و هاوکارەکانی 
کۆمونیکەیشندا  ماس  لە  کە  دەدەن  بەوە  ئاماژە 
ئەم فۆرمەی  بەتایبەتی  تەلەفزیۆندا  لە  بەگشتی و 
بااڵدەستە،  زانینە زۆر گەورە و  دوهەمی گەیاندنی 
ئەم فێربوونە الوەکیە - بە شێوەیەکی سەرەکی بە 
هۆی گیروگرفتی چۆنیەتی بەکارهێنانی میتۆدەوە - 

نزیکەی تائێستا لێی نەکۆڵراوەتەوە.
گۆشەڕوانینی بە پێز و کەڵکدار بۆ ڕوونکردنەوەیەکی 
کۆمونیکەیشن  ماس  پێداگۆگیانەی   - تیۆریانە 
دەتوانرێت لەو ڕێگایەوە دروست بکرێت کە مرۆڤ 
بەبێ  زانین  و  مەبەست  بە  زانین  بەشەی  دوو  ئەو 
دوانەی  چەمکی  هەردوو  بە  ببەستێتەوە  مەبەست 
پەروەردەکردنی  و  مەبەست  بە  پەروەردەکردنی 
وەزیفیەوە، بەم هۆیەوە مرۆڤ چوار خانەی بناغەیی 
هەیکەلێک  وەک��و  دەتوانن  کە  دەکەوێت  دەس��ت 
ماس  پێداگۆگی   - ئەزمونیی  لێکۆڵینەوەی  بۆ 

کۆمونیکەیشن بەکەڵک بێن.
گیروگرفتێک کە سایکۆلۆژی ئەزمونی و کۆمەڵ لە 
دەیان ساڵەوە پێوەی خەریکە، کە بەاڵم لە بواری 
ڕێگای ماس کۆمونیکەیشنەوە  لە  زانیندا  گەیاندنی 
لێی  ناتەواو و کەموکوڕ  تەنها زۆر کەم و  تائێستا 

کۆڵراوەتەوە، لەو پرسیارەوە دروست دەبێت دەربارەی 
کات بەسەرچوون بەسەر کاریگەریی فێربوندا، کەواتە 
زۆریی  و  کەم  و  هێشتنەوە  و  هەڵگرتن  دەرب��ارەی 
ڕێگای  لە  گەیەندراوەکان  زانیاریە  بیرچوونەوەی 
لێکۆڵینەوەکان  زۆرب��ەی  کۆمونیکەیشنەوە.  ماس 
خەریک  قسەکانەوە  کاریگەریی  بە  تەنها  خۆیان 
بەشێکی  تەنها  ناردنیان.  پاش  ڕاستەوخۆ  دەکەن 
زۆر کەمیان نەبێت خۆیان بەوەوە خەریک دەکەن، 
هەڵدەگیرێ  فێرکراوەکە  شتە  چەند  م��اوەی  تا 
ماوەیەکی  بۆ  شتێک  چ  وە  قەبارەیەک  چ  بە  وە 
بۆ  دەچێتەوە.  بیر  شتێک  چ  و  هەڵدەگیرێت  زۆر 
پرۆسێسی  ئ��ەم  فێرکردن  پ��رۆس��ەی  سەرجەمی 
هەڵبژاردنە زاتیە گرنگیەکی یەکجار گەورەی هەیە. 
لەسەری  پێویستە  مرۆڤ  ئەمەدا  لێکۆڵینەوەی  لە 
چ  لە  ئایا  بپشکنێت،  ئەوە  هەمووشتێکدا  لەپێش 
فۆرمێکدا وە لەژێر چ مەرجێکدا ئەم پرۆسێسانە لە 
کۆمونیکەیشنەوە  ماس  تایبەتی  حاڵەتێکی  ڕێگای 

دەتوانرێت چاکتر بکرێن.
جۆرێک  هیچ  بە  نزیکەی  کە  شتەی  ئەو  پاشتر 
میتۆدە  بەکارهێنانی  چونکە  نەکۆڵراوەتەوە  لێی 
بۆی یەکجار قورس و گرانە، بریتیە لە گیروگرفتی 
فێربوندا  لەکاتی  کاریگەریی  زۆربونی  و  کۆبونەوە 
ڕاستیدا  لە  کۆمونیکەیشنەوە.  ماس  ڕێگای  لە 
ئەو  بەکارهێنانی  کە  لەوەنیە  شکی  کەسێک  هیچ 
دووبارەکردنەوە نەخوازراو و زۆرجاریش بەمەبەست 
زیاد  کاریگەریەکان  م��اددە،  هەمان  پانەوەی  و 
بەڕێوەچوونی  و  قەبارە  دەرب��ارەی  بەاڵم  دەک��ەن، 

کاریگەریەکان زۆر کەم زانراوە.
ماس  کاریگەریی  فێربوون،  تایبەتیی  حاڵەتێکی 
لە  دەدات.  پیشانمان  زمان  لەسەر  کۆمونیکەیشن 
ڕاستیدا هیچ شکێک لەوەدانیە کە وشەی چاپکراو 
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بەهەمان  هەروەها  و  گۆڤار  و  ڕۆژنامە  و  کتێب  لە 
شێوەش وشەی وتراو لە فلیم و ڕادیۆ و تەلەفزیۆندا 
فۆرمی  دروستکردنی  ل��ە  گ���ەورە  بەشداریەکی 
دەکەن.  کۆمەڵدا  گ��ەورەی  بازنەیەکی  قسەکردنی 
فەرەزیەیەکی  چەند  لە  بێجگە  مرۆڤ  لێرەدا  بەاڵم 
گشتی نەیتوانیوە زۆر دوور بڕوات. ئەو چەند کارە 
خۆیان  بابەتە  ئەم  دەرب��ارەی  کەمانەش  ئەزمونیە 
تەلەفزیۆنەوە  کاریگەریی  بە  هەمووشتێکدا  لەپێش 
خەریک  وشە  بە  مندااڵن  دەوڵەمەندکردنی  لەسەر 
دەکەن. پاش ئەوە تەلەفزیۆن لەژێر هەندێک مەرجی 
دیاریکراودا کاریگەریی لەسەر زمان فێربوونی مندااڵن 
پێشکەوتنی  هاوەڵەکانی،  و  شرام  بەپێی  هەیە. 
فێربوونی وشە الی ئەو مندااڵنەی تەلەفزیۆنیان هەیە 
بە مقارەنە لەگەڵ ئەو مندااڵنەی تەلەفزیۆنیان نیە 
ساڵێک  نزیکەی  خوێندندا  سەرەتای  ساڵەکانی  لە 
دەبێت. ئەم کاریگەریە بەتایبەتی الی ئەو مندااڵنەی 
ئاساییان  ئاسایی هەروەها خوار  زیرەکیەکی سەرو 
هەیە گەورە و دیارە، بەاڵم نەک الی ئەو مندااڵنەی 
جیاوازیانە  ئەم  بەاڵم  هەیە.  ئاساییان  زیرەکیەکی 

لەگەڵ تێپەڕبوونی ساڵی خوێندندا نامێنن.
لە  زانین  گەیاندنی  دەربارەی  گشتی  بەشێوەیەکی 
ڕێگای ماس کۆمونیکەیشنەوە زۆر هەوڵ و تێکۆشان 
لەبەردەستدا هەن، بەاڵم بەشێکی زۆری گیروگرفتە 
یەکەمدا  هەنگاوەکانی  لە  تەنها  سەرەکیەکان 
کاتی  لێرەدا  ک��ۆڵ��راوەت��ەوە.  لێیان  و  پشکنراون 
لێکۆڵینەوەکانی  بۆ  بەهێز  بناغەیەکی  هاتوە  ئەوە 
پاشەڕۆژ دابنرێت لە ڕێگای هەوڵدانێکی تیۆریانەی 
پرۆسێسەکانی  و  فێربوون  لەسەر  بەرفراوانەوە 
تایبەتیەکانی  مەرجە  لەژێر  هەڵگرتن  و  هێشتنەوە 
پشکنین  ئەوەشدا  لەگەڵ  کۆمونیکەیشندا.  ماس 
لەسەر ئەوە بکرێت تا چ ڕادەیەک خاڵە جیاوازەکانی 

ئەم تیۆری فێربونە دەگونجێت بۆ وەاڵمدانەوەی ئەو 
جۆرە پرسیارە تایبەتیانە.

و بیروڕا بواری لە کاریگەریەکان – 3
هەڵوێستدا: 

لەسەر  کۆمونیکەیشن  ماس  کاریگەریی  دەرب��ارەی 
بێ  ژمارەیەکی  ڕێتسپیێنت  هەڵوێستی  و  بیروڕا 
شوماری لێکۆڵینەوەی زانستیی لەبەردەستدا هەن. 
ماس  دەرب���ارەی  خۆیدا  بەرهەمەکەی  لە  کاپەر 
کۆمونیکەیشن ئەم گیروگرفتە بەرفراوان و پڕ لە لق 
و چڵەی بە تێر و تەسەلی بەپێی تازەترین ئاستی 
لێکۆڵینەوە باس کردوە و تاوتوێ کردوە، کە ئێمەش 
کتێبە  لەو  کەڵک  زۆر جێگادا  لە  بەکورتیی  لێرەدا 
وەردەگرین. بۆ ئێمە ئەوەندە بەسە کە گیروگرفتە 
سەرەکی و جەوهەریەکانی ئەو بوارە لە ڕەگوڕیشەوە 
ئەو  زیاتر  ئەوەشدا  لەگەڵ  بکەین و  نیشان  دەست 
لێکۆڵینەوەکانی  کە  بکەین  تاوتوێ  پرسیارانە 

پاشەڕۆژ پێویستە لەسەریان وەاڵمیان بدەنەوە.
   لەگەڵ هەموو ئەو هەوڵ و تێکۆشانەی ساڵەهای 
مشتومڕە  جێگای  هەر  ئ��ەوە  ئێستا  تاکو  ساڵدا 
مانایەک  چ  هەڵوێست  و  ب��ی��روڕا  وشەکانی  کە 
لە  چەمکە  دوو  ئەم  بتوانرێت  چۆن  وە  دەبەخشن 
دوو  ئەم  دەردەکەوێت  وەکو  جیابکرێنەوە.  یەکتر 
لەگەڵ  نزیکیان  ئەوەندە  خزمایەتیەکی  دیاردەیە 
بە  کۆنکرێتدا  زۆر  حاڵەتێکی  لە  کە  هەیە  یەک 
زەحمەت بتوانرێت سیفەتی ڕوون و ئاشکرا بۆئەوە 
بدۆزرێتەوە کە ئایا لێرەدا مەسەلەکە بیروڕایە یاخود 
هەڵوێستە. هەربۆیەشە زۆرجار ئەو پرسیارە کراوە 
بە  و  شتێکی سودبەخش  بناغەدا  لە  هەر  ئایا  کە 
یەکترەوە  تەنیشت  لە  چەمک  دوو  لێرەدا  ئامانجە 
بەکاربهێنرێن. بەاڵم زۆربەی زانا سۆسیالەکان تەواو 
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بڕوایان بەوە هەیە. هەردوو دیاردەکە لە ناوەرۆکدا 
لە یەکتر جیابکەینەوە، ئەگەر تەنانەت وەکو چەند 
یەکگرتوی  پرۆسێسی  ی��ەک  ج��ی��اوازی  بەشێکی 
مەک،  و  شت  بۆ  بێت  مرۆڤایەتیش  بۆچوونی 
کەسەکان، پەیوەندیەکان و ڕووداوەکان: لەکاتێکدا 
بیروڕا زیاتر سروشتی دەربڕینێکی دەرەکی هەیە کە 
نیسبیا دەتوانرێت بە ئاسانی بە قسەکردن بکرێت 
بۆ  بچووک  پاڵپێوەنەری  هێزێکی  نیسبیا  تەنها  و 
کردەوە پیشان دەدات، پێویستە لە هەڵوێست وەکو 
کەسایەتی  لە  قووڵتر  زۆر  کە  تێبگەین  دەربڕینێک 
لەگەڵ  گەورە  پێوانەیەکی  بە  و  چەسپیوە  مرۆڤدا 
بوارەکانی تری کەسایەتیدا گونجاو و وەزیفی پێکەوە 
بەستراونەتەوە، لەبەرئەوە هەڵوێست چەسپاوترە و 
کەمتر بە ئاسانی بە قسەکردن دەکرێت و هێزێکی 
ئەم  بیروڕا.  لە  وەک  هەیە  بەهێزتری  پاڵپێوەنەری 
پێناسەکانی  زۆرب��ەی  لەگەڵ  تێگەیشتنە  ج��ۆرە 
لێرەدا  کە  دەگرێتەوە،  یەک  هەڵوێستدا  چەمکی 

تەنها دوانیان بە نمونە دەهێنمەوە:
 Attitude is «the total of a man›s  -
 inclinations and feelings, prejudice or
 bias, preconceived notions, ideas,
 fears, threats, and convictions about

«any specified topic
 Attitude is the predisposition of the« -
 individual to evaluate some symbol
 or object or aspect of his world in a
 favorable or unfavorable manner.
 Opinion is the verbal expression of
 an attitude, but attitudes can also
 be expressed in nonverbal behavior.
 Attitudes include both the affective, or

 feeling core of liking or disliking, and
 the cognitive, or belief, elements which
 describe the object of the attitude,
 its characteristics, and its relations
 to other objects. All attitudes thus
 include beliefs, but not all beliefs are
 attitudes. When specific attitudes are
 organized into a hierarchical structure,
 «they comprise value systems
   پەیوەندی هاوبەشی هەڵوێست و بیروڕا پاشتر 
دیاردەکە  هەردوو  کە  بدەینەوە  لێکی  وا  دەتوانین 
بە پلەی جیاواز لە ڕێگای مەبەستی دەربڕینەکەوە 
جیاوازییان لەگەڵ یەکتر هەیە. بێجگە لەوەش بواری 
ئەو  بۆ  خۆشکەر  زەمینە  وەکو  زۆرجار  هەڵوێست 

دەربڕین و بە قسەکردنەی بیروڕا لێک دەدرێتەوە.
بیروڕای  لەسەر  کۆمونیکەیشن  ماس  کاریگەریی 
لە  لێکۆڵینەوەدا  زۆری  ژمارەیەکی  لە  ڕێتسپیێنت 
چڕیی  بە  سیاسیدا  بواری  لە  هەمووشیاندا  پێش 
پشکنراوە. بەم هۆیەشەوە نەک هەر توانراوە چەند 
کۆمونیکەیشن  ماس  کە  بکرێت  دیاریی  ئەوە  بارە 
وەکو فاکتۆرێکی یەکجار گەورە و گرنگ دەردەکەوێت 
لە پرۆسێسی دروستکردنی بیروڕای سیاسیدا، بەڵکو 
لە زۆر لێکۆڵینەوەدا لەسەروشیانەوە لە چوارچێوەی 
و  ف��اک��ت��ۆر  سیاسیدا،  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی  هەڵمەتی 
توخمەکانی تری بەشدار و کاریگەر لەم پرۆسێسەدا 
جوانتر دەستنیشان کران. لەالیەکی تریشەوە لەسەر 
بناغەی پەیوەندیە زۆر ئاڵۆز و چڕەکانی ئەم بوارە 
و هەروەها گیروگرفتی نەبونی شێوازی لێکۆڵینەوە، 
کارێکی زۆر گرانە تەواو ئەوە دیاری بکرێت ئایا لە 
حاڵەتێکی دیاریکراودا بەشی دروستکردنی بیروڕای 
سیاسی ماس کۆمونیکەیشن بە گشتی و هەروەها 

یەکەیەکەی میدیاکان بەتایبەتی چەندە.
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   ئەرکێکی لێکۆڵینەوەی گرنگ بریتیە لە پشكنینی 
ئەوەی کە ئایا بە چ قەبارەیەک و بە چ ئاکارێکدا 
وەکو  بیروڕا،  دروستکردنی  سایکۆلۆژی  پرۆسێسی 
لە  شیکردۆتەوە،  درێژیی  بە  شتێتەر  هۆف  ئەوەی 
ڕێگای حاڵەتە تایبەتیەکانی ماس کۆمونیکەیشنەوە 

دەتوانرێت گۆڕانیان بەسەردا بهێنرێت.
هەڵنەگرتوەی  حاشا  واقعە  ئەو  بناغەی  لەسەر 
گەورە  پێوانەیەکی  بە  کۆمونیکەیشن  ماس  کە 
بەشدارە لە دروست بوونی هەڵوێستی ڕێتسپیێنتدا، 
ژمارەیەکی زۆر لە گیروگرفتی لێکۆڵینەوە پەیدادەبن 
کە خزمایەتیەکی نزیکیان لەگەڵ یەک هەیە و بەاڵم 

تەواو ئاشکراش لە یەک جیادەکرێنەوە:
ئەو تێزە زۆر گشتیەی کە دەڵێت، ماس کۆمونیکەیشن 
و  پێدان  فۆرم  لە  هەیە  جەوهەریی  بەشداریەکی 
و  مرۆڤ  و  دونیا  وێناکردنی  گۆڕینی  و  نەخشاندن 
ئاوازێکی  زۆرجار  گشتیەکاندا  مناقەشە  لە  ژیاندا، 
ڕاچڵەکێنەر و ئینزارپێدەر و ڕەخنەگرانە لە کلتور و 
دەنگ بەرز بە خۆوە دەگرێت: ماس کۆمونیکەیشن - 
بەم شێوەیە باس دەکرێت - وێنەیەکی جیهانی یەک 
الیەنی شێوێندراو یاخود هەڵە دەگەیەنێت، هەندێک 
الیەنی بابەتێک بەرزدەکاتەوە و الیەنەکانی تریشی 
گوێ ناداتێ و وەالدەخات، هەوڵ دەدات خۆی لەگەڵ 
زۆربەی  لەخۆگرتوەکانی  شک  دافعە  و  چاوەڕوانی 
و  پێوەر  هۆیەشەوە  بەم  و  بگونجێنێت  جمهوردا 
بەهێزدەکات،  یان  دەگەیەنێت  نادروست  بەهای 
و  دەکات  زیان  کەم  خراپ  )مۆراڵ(ی  خووڕەوشت 
بەم شێوەیەش دەبێتە هۆی بێ نرخ کردنی ژیانی 
ئەم  شەرمی.  و  حەیا  بێ  و  توندوتیژی  و  مرۆڤ 
بیروڕایانە لە ڕێگای ژمارەیەکی زۆر لە لێکۆڵینەوەی 
شیکاریی قسەوە پشتگیریان لێدەکرێت، کە تیایاندا 
ئەوە دەسەلمێنرێت کە لە زۆر حاڵەتدا ئەو دونیایەی 

لە قسەکانی ماس کۆمونیکەیشندا پیشان دەدرێت 
جیاوازیەکی ڕوون و ئاشکرای لەگەڵ دونیای واقعیدا 
هەیە. بەاڵم بە دڵنیاییەوە بەم ئەنجامانە هێشتا هەر 
بیروڕا  ئەو  ڕاستەقینەی  کاریگەریی  دەربارەی  زۆر 
لێکۆڵینەوەیەکی  بە  تەنها  نەوتراوەتەوە.  جیاوازانە 
بۆچوون  ئەم  دەتوانرێت  کاریگەریی  سیستەمیانەی 
و بیروڕایانە ڕاستی و دروستیەکەیان تاقیبکرێتەوە، 
هەندێک  لێکۆڵەرەوەکان  زان��ا  بۆ  کە  ئەرکێکە 
دروست  گونجاو  میتۆدەی  دۆزینەوەی  گیروگرفتی 
سەرکەوتوانە  هەوڵێکی  بۆ  نمونەیەک  دەک��ات. 
لێکۆڵینەوەی  لە  بریتیە  ئ��اک��ارەدا  بەم  بەپێز  و 
و  هایم  ئۆپن  و  ڤایت  هیمڵ  گەورەکەی  ئینگلیزیە 
دەردەخ��ات  وا  خۆی  لێرەدا   - تەلەفزیۆن  ڤینس: 
منداڵ  وێناکردنی  لە  کاریگەریی  ئاشکرا  و  ڕوون   -
وە  ک��ار  هاونرخەکانی  ب��ە  ب��ۆ  ک��ار،  ب��ۆ  دەک���ات 
هۆی  دەبێتە  کاردا.  لە  سەرکەوتن  بەدەستهێنانی 
بەهێزکردنی هەیبەتی کاری چینی سەروناوەڕاست، 
بۆ کار  ناوەڕاست  وێناکردنی چینی  لەوەش  بێجگە 
دەستپێشخەری  بەهای  تەلەفزیۆن  دەگەیەنێت. 
زەقتر  چاک  هاتنەناوەوەیەکی  و  دەستپێکردن  و 
نەک  سەرکەوتن  ب��ەرەو  ڕێگاش  وەکو  دەکاتەوە، 
و  بیرتیژیی  بەڵکو  مۆراڵیی  جۆریەتی  تەنها  هەر 

بڕوابەخۆبوون و ئازایەتیش دەهێنێتە پێشەوە.
تێڕوانینێکی  تەلەفزیۆنەوە  ڕێگای  لە  م��ن��دااڵن 
وەردەگرن  جۆراوجۆرەکان  کارە  دەربارەی  فراوانتر 
الی  کارەی  هەیبەتی  ئەو  ف��راوان  بەشێوەیەکی  و 
خواستن  ئ��اوات  لە  وەردەگ��رن.  هەیە،  گەورەکان 
کاریگەریی  مندااڵنەی  ئەو  پاشەڕۆژیان  کاری  بۆ 
تەلەفزیۆنیان لەسەرە خاوەن بیری فراوانترن وەک 
لەوانەی بێ تەلەفزیۆنن. هەروەها وێناکردنی دونیای 
یاریی تەلەفزیۆنیدا  لە زۆر  ماتریاڵی، وەکو ئەوەی 



80

لە  دەک��ات:  مندااڵن  لە  کاریگەریی  دەردەکەوێت، 
مرۆڤی  وەکو  پاشەڕۆژیان  ژیانی  بۆ  وێناکردنیاندا 
دەکەونە  خاوەنداریەتیی  و  پارەپەیداکردن  گەورە، 
پێش کوالیتێتی کەسایەتیەوە. نمونەیەکی تر بۆ ڕۆڵی 
ماس کۆمونیکەیشن لە پرۆسێسی سۆسیالیسەیشنی 
مندااڵن و گەنجاندا، کەواتە لە گەورەبوونی مرۆڤی 
گەنج لەناو کۆمەڵگادا، لە خۆگونجاندا لەگەڵ پێوەر 
و نرخە باو و باڵوەکانی کۆمەڵ و لە گەشەپێدانی 
لێکۆڵینەوەیەکی  کۆمەاڵیەتیدا،  سلوکی  ج��ۆری 
بەشی  دوو  دەدات:  پیشانمان   zajonc زاینۆک 
مندااڵن  بۆ  ڕادیۆ  پرۆگرامێکی  یەکتری  لە  جیاواز 
بەشەکەدا  هەردوو  لە  کرا،  گروپ  دوو  پێشکەشی 
لەکاتێکدا  بودی،  و  ڕۆکی  هەبوون،  پاڵەوان  دوو 
درابوو،  پیشان  کرچ  و  کاڵ  کوڕێکی  وەکو  ڕۆکی 
ڕێگای سلوکی  لە  گیروگرفتەکانی  دەدا  هەوڵی  کە 
بودی  بکات،  چارەسەر  توندوتیژیەوە  و  ئاوتۆریتێر 
لەسەرخۆ  و  هێمن  و  ڕووخ��ۆش  مرۆڤێکی  وەک��و 
دیاریکرابوو کە گیروگرفتەکانی لە ڕێگای ڕووخۆشی 
دەب��ۆوە.  بەرەنگار  کۆمەاڵیەتیەوە  پەیوەندیی  و 
تردا  بەشەکەی  لە  و  پاڵەوانێکیان  بەشێکیاندا  لە 
منداڵەکان  کە  کاتێک  سەرکەوتوبوو.  تریان  ئەوی 
زیاتر  پاڵەوانەیان  دوو  لەم  کام  لێکرا،  پرسیاریان 
خۆش دەوێت، هەرجارەی پاڵەوانە سەرکەوتوەکەیان 
هەڵدەبژارد. هەروەها لە وەاڵمی ئەو پرسیارەشدا کە 
ئایا منداڵەکان خۆیان لە حاڵەتێکی لەوجۆرەدا چی 
دەکەن، وەاڵمەکان بە ئاراستەی سلوک و کاراکتەری 
پاڵەوانە  یەکجار  ب��وون،  سەرکەوتوەکە  پاڵەوانە 
توندوتیژەکەیان هەڵبژارد و جارێکیش ڕووخۆشەکە. 
میتۆدەوە  ڕووی  لە  لێکۆڵینەوەیە  ئەم  هەرچەندە 
هەڵبژێردراوەکانەوە  کەسە  ژم��ارەی  ڕووی  لە  و 
پیشان  ئ��ەوە  ب��ەاڵم  گشتیی،  بکرێتە  ناتوانرێت 

دەدات کە سەرکەوتن )نجاحات( لەالیەن مندااڵنەوە 
بیروڕا  لە  وە  دەدرێت  سەرنج  بەرز  نرخێکی  وەکو 
نیشانەدەکرێت،  مەرجێک  وەک��و  دەربڕینیاندا 
لەکاتێکدا کوالیتێتی کەسایەتی پاڵەوانەکان گرنگیی 

کەم دەبێتەوە.
چۆن  کە  مرۆڤ  وێنەیەی  لەو  پرسیار  دەرب��ارەی 
جمهور  ب��ە  کۆمونیکەیشنەوە  م��اس  ڕێ��گ��ای  ل��ە 
یشی   Stereotype گیروگرفتی  دەگەیەنرێت، 
ئامادەکراو  دەس��ت��ەواژەی  و  )ڕستە  دەچێتەسەر 
و  بەستو  وێناکردنە  ئەو  دووبارەکراو(  هەمیشە  و 
نەپێکاوانە  مەبەست  و  شێوێندراو  و  کڵێشەئاسا 
دەربارەی ئەندامانی گروپێکی دیاریکراو، میللەتان، 
و...  تەمەن  سەردەمەکانی  و  کار  مرۆڤ،  توخمی 
چڕیی  بە  زۆر  سایکۆلۆژی  سۆسیال  زانستی  هتد. 
خۆی بە پرۆسێسی دروست بوونی Stereotype و 
هەروەها شێوەی کارکردنەکانیانەوە خەریک کردوە. 
لە بەرامبەر ئەوەدا ئێمە زۆر کەم دەزانین دەربارەی 
چەسپاندنی  و  پێدان  ف��ۆرم  لە  کە  قەبارەکەی، 
کۆمونیکەیشن  ماس  بەر  دا   Stereotype ئەم 
قسەوە  شیکاریی  ڕێگای  لە  هەرچەندە  دەکەوێت. 
دەتوانرێت ئەوە بسەلمێنرێت کە کۆمونیکاتۆرەکان لە 
 Stereotype قسەکانیاندا زۆر بە خۆشییەوە ئەم
و  ئامادەکردن  بە  خۆیان  بۆئەوەی  بەکاردەهێنن، 
و  نەکەن  خەریک  سیفەتەکانەوە  وردەکاریەکانی 
هیاک و ماندوونەبن، وە یاخود بۆئەوەی چاوەڕوانی 
فراوان  و  گەورە  جمهوری  ئارەزوەکانی  و  حەز  و 
کارێکی  ئەوە  ئێستا  تاکو  بەاڵم  بکەن،  جێبەجێ 
بە  ڕێتسپیێنت  ئەم کڵێشانە الی  گرانە کاریگەریی 

تەواوی دەستنیشان بکرێن.
و  سەرنجدراو  ئاستەم  بە  تری  گیروگرفتێکی     
دەرکەوت  بەتەواوی  تەلەفزیۆنەوە  ڕیگای  لە  تەنها 
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واقعەی  لەو  لێکۆڵینەوە  لە  بریتیە  پێویست  زۆر  و 
کە مندااڵنی ئەمڕۆ لە ڕێگای ماس کۆمونیکەیشنەوە 
بیرکردنەوە  لەگەڵ  نادیار،  پێشتر  پێوانەیەکی  بە 
تەمەنەکان  بە  مرۆڤە  گیروگرفتەکانی  و  و مشتومڕ 
بناغەی  لەسەر  دەبن.  ئاشنا  و  دەبنەوە  ڕووبەڕوو 
ئەو مراقەبانەی کە زۆربەی مندااڵن هەتا ئێوارانێک 
لەالیەن  کە  سەیردەکەن  پرۆگرامە  ئ��ەو  درەن��گ 
بەتەمەن  خەڵکانی  بۆ  بەتەمەنەوە  خەڵکانی 
بەرهەمهێنراون، ئەو پرسیارەمان بەرەوڕوو دەبێتەوە 
کە ئایا پیشاندانی ئەم پرۆسێسی سۆسیالیسەیشنە 
چ کاریگەریەکی هەیە. ئەم گیروگرفتە لەالیەن ڕودی 
Roody یەوە ساڵی 1952 زۆر جوان دەستنیشان 
کراوە و پاشتر لە لێکۆڵینەوە ئینگلیزیەکەی هیمڵ 
ڤایت و هاوکارەکانیدا ئەزمونیی لێکۆڵینەوەی لەسەر 
کراوە. بەپێی ئەو لێکۆڵینەوەیە وا دەردەکەوێت کە 
مندااڵن لە ڕێگای ئەو هەست پێکردنەوە پێش وەخت 
و زۆرجار قورس و گران و پڕ لە هیاکی و ماندووییە 
ترس  بە  تەنها  گەورەکانەوە،  ژیانی  پیشاندراوەی 
خۆشیان  دەکەنەوە  لەوە  بیر  دوورەپەرێزییەوە  و 
ڕۆژێک لە ڕۆژان گەورە ببن. مندااڵنی )بینەر( کەمتر 
وەک لە منداالنی )نەبینەر( بیر لەوە دەکەنەوە کە 
ڕۆژێک لە ڕۆژان قوتابخانە تەواوبکەن و ماڵی دایک 
خێزان  و  بدۆزنەوە  کارێک  و  جێبهێڵن  باوکیان  و 
ئەم  چڕوپڕی  لێکدانەوەیەکی  لە  بکەن.  دروس��ت 
کاریگەریی جۆراوجۆر  گیروگرفتەدا کاپەر چەندین 
باس دەکات کە لەم پێکگەیشتنەی جیهانی مندااڵن 
ئەگەری  تەلەفزیۆندا  لە  گ��ەورەک��ان  جیهانی  بە 
ئەوە  ئەگەری  جارێکیان  هەیە:  بوونیان  دروس��ت 
هەیە کە ئەم تەفاعلە بە شیوەیەکی گشتیی ببێتە 
و  سەرزارەکی  گەورەبوونێکی  و  پێگەیشتن  هۆی 
ڕووکەش، جارێکی تر ئەگەری ئەوە هەیە منداڵەکە 

زۆر بە ئاسانی و پێشوەخت وابزانێت کە گەورەکان 
بەم  بێت  دڵخۆش  و  دەناسێت  گیروگرفتەکانیان  و 
زانیاریە خەیااڵویە ناتەواوانە، سێهەمیش کە وێنەی 
الیەنەوە  هەندێک  لە  تەلەفزیۆندا  لە  گ��ەورەک��ان 
شێوێندراوە و یەک الیەنی پیشان دەدرێت و ئەمە 
پیشاندانەوەی واقع نیە، چوارەم منداڵەکە لەوانەیە 
وەربگرێت،  گەورەکان  سلوکی  جۆری  پێشوەخت 
پێنجەم لە هەندێک حاڵەتدا الی منداڵەکە ترسیک 
ڕۆژان  لە  ڕۆژێ��ک  کە خۆی  دەبێت  دروس��ت  ل��ەوە 
منداڵەکە  لەوانەیە  دوایەمینیش  وە  ببێت،  گەورە 
لە  نەمێنێت وە  زانینی( گەورەکان  بڕوای بە )زۆر 

پێش هەمووشیاندا دایک و باوکی خۆی.
گرنگییەکی  پرسیارە  ئەم  سۆسیال  پرۆسێسی  بۆ 
گەورەی هەیە، ئایا ماس کۆمونیکەیشن چ وێناکردن 
و بیرکردنەوەیەک دەگەیەنێتە ڕێتسپیێنت دەربارەی 
کارکردنیان،  چۆنیەتی  و  ئەرکەکانی  و  کۆمەڵگا 
پەیوەندیەکانی  و  دام��ەزراوەک��ان��ی  دەرب����ارەی 
کۆمونیکەیشن  ماس  ڕادەیەک  تا چ  وە  ناوەوەیان، 
لەو ئاستەدایە گرنگی پێدان و بەشداریی کۆمەاڵنی 
بهێنێت  بەئاگا  س��ەرەوە  شتانەی  ئەو  بۆ  خەڵک 
پرسیارە  ئەو  وەاڵم��ی  بهێڵێتەوە.  ئاگاییش  بە  و 
ڕێکخستنی  ف��ۆرم��ی  ب��ە  پەیوەستە  ل��ەالی��ەک��ەوە 
باسکرا  لە سەرەوە  وەکو  ڕۆژنامەگەریەوە.  میدیای 
کۆمونیکاتۆرەکان لە پێش هەمووشتێکدا لە دامەزراوە 
زۆر گەورە  ڕادەیەکی  بە  بازرگانیەکاندا قسەکانیان 
بە ئاکاری تاموچێژ و حەز و ئارەزو و چاوەڕوانیی 
لە  خۆشیان  وە  دەگونجێنن  و  هەڵدەبژێرن  جمهور 
هۆی  ببنە  لەوانەیە  کە  الدەدەن  بابەتێک  هەموو 
توڕەبوونی کۆمەڵە خەڵکانێک یاخود لەتە گروپێک. 
هەر بۆیەشە ئەم سیستەمە بە شێوەیەکی بەرفراوان 
خۆشبارییەکی سادە و ساکار و بێ وەی پێشکەش 
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)واتە  گشتیی  ژیانی  گەرمەکەی  ئاسنە  و  دەکات 
بابەتە گرنگ و جەوهەریەکانی ڕۆژ( لە پرۆگرامەکانی 
ئەمەش  ئەنجامی  دووردەخاتەوە.  و  الدەبات  خۆی 
بریتی دەبێت لە نابینایی و گوێ پێنەدانی جمهور بە 
گیروگرفتەکانی کۆمەڵگا )سارد و سڕیی سۆسیال(، 
جێبەجێ  بورانەوە(  )ک��اری  کۆمونیکەیشن  ماس 
دەکات. بەاڵم پێویستە لێرەدا ئاماژە بەوەش بکەین 

چاودێری  ئەم  کە  بکەین  دەستنیشان  سنورێک  و 
کردنانە بە هیچ جۆرێک هەموو قسەکانی سیستەمی 
گیروگرفتی  بێجگەلەوەش  و  ناگرێتەوە  بازرگانی 
)ئاسنە گەرمەکە( الی فۆرمی ڕێکخستنەکانی تریش 

شتێکی نەناسراو نیە.
دەربڕینێکی  بیروڕا  وەک��و  هەڵوێست  لە  ئەگەر 
ئەوا  تێبگەین،  نرخێنەر  و  ب��ەردەوام  ت��اڕادەی��ەک 
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چێژوەرگرتنی  ن��اوی  ئ���ەوەی  ئ��ەم��ەش  س��ەر  ب��ۆ 
بواری  لە  نرخێنەرەکە  بیروڕا  لێنراوە دەژمێردرێت، 
جەمالیاتدا، بیروڕایەک کە لە دەرخستن و پیشاندانی 
ژیانی کەسایەتیدا، لە جلوبەرگ و ئسلوبی ژیاندا، 
خۆی  هتد  ئیشیدا...  بێ  کاتی  بەڕێوەبردنی  لە 
نیە  پێویست  سەلماندنێکی  هیچ  ئەوە  دەردەخات. 
بەشێوەیەکی  کۆمونیکەیشن  ماس  لێرەشدا  کە 
نەخشێنەر و فۆرم بەخش خۆی دەخزێنێتە ناو ژیانی 
باڵوکراوە  قسەی  زۆری  یەکجار  بەشێکی  مرۆڤەوە. 
لە ڕێگای ماس میدیاوە - فلیم، قەوان، پرۆگرامی 
هونەر  ژیانی   - تەلەفزیۆندا  و  ڕادیۆ  لە  مۆسیقی 
دەرەوەی  لە  هەروەها  ڕێتسپیێنت،  بە  دەگەیەنن 
کۆمونیکەیشندا  ماس  لە  هونەریەکانیش،  قسە 
نمونەیی  بیروڕای جەمالی، شێوە و شتی  بەزۆریی 
پێشکەش دەکرێن، کەواتە ئەمە لە جەوهەری ماس 
و گەورەی  فراوان  بازنەیەکی  کۆمونیکەیشندایە کە 
نەزانراو،  پێشتر  پێوانەیەکی  بە  خەڵک  کۆمەاڵنی 
جەمالی  نرخێنەری  بیروڕای  و  هونەری  کاری  بە 
بهێنینەوە،  نمونەیەک  تەنها  با  ئاشنادەکرێن. 
دا   NBC تەلەفزیۆنی  لە   1956/3/11 ڕۆژی 
بەرهەمەکەی  سەیری  زۆر  ئەوەندە  جەماوەرێکی 
شکسپیر )ڕیچاردی سێیەم(یان کرد، زۆر زیاتر لە 
هەموو ئەو جمهورەی کە لە سەردەمی شکسپیرەوە 
ئەو  س��ەی��ری  دینیا  ه��ەم��وو  شانۆکانی  ل��ەس��ەر 
شانۆگەریەیان کردوە. ئەگەر لێرەدا شانسی دروست 
ماس  ڕێگای  لە  پۆزەتیڤ  چێژوەرگرتنێکی  بوونی 
کۆمونیکەیشنەوە هەبێت، ئەوا لەالیەکی ترەوە ترس 
وەکو  گەورەکە  و  ف��راوان  جمهورە  کە  هەیە  لەوە 
بە  و  باش  قسە  ئەم  ڕووبکاتە  کەمتر  بناغەیەک 
زۆرجار  خۆشبارییەکی  ڕووکردنە  لە  وەک  کەڵکانە 
چێژوەرگرتنێکی  هۆی  نەبنە  کە  تەنک،  و  سووک 

لە  کە  ئەمە  سەرجەمی  خ���وازراو.  ب��ەرزی  ئاست 
ڕوونکردنەوەدا زۆر ئاڵۆز و تا ئێستا تەواو نەزانراوە، 
بابەتەی  ئەم  گیروگرفتێکی سۆسیۆلۆژیە،  بەزۆریی 
 USA لە  ک��رد  باسمان  کورتی  بە  لێرەدا  ئێمە 
 Popular arts(، )Mass( ناوەکانی  لەژێر 
چڕیی  بە  culture(، )Popular culture(دا 
وتوێژی دەربارە دەکرێت. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا تا 
ئێستا مرۆڤ لە سنووری سەرنجدان و بیرکردنەوە 
و کۆکردنەوە و بیروڕا گۆڕینەوە لەسەر دەلیلەکان 
و گریمانەکان هەروەها لێکدانەوەی سۆسیۆلۆژیانەی 

واقیعە مێژوویەکان نەچۆتە دەرەوە.

تا ئێرە ئەوەندە زۆر بە کورتی دەربارەی دیاردەی 
فۆرمە هەمە جۆرەکانی هەڵوێست و کارتێکردنیان لە 
ڕێگای ماس کۆمونیکەیشنەوە. لە کۆتاییدا پێویستە 
ئەوەش بڵێین کە بەشی هەرە زۆری ئەو لێکۆڵینەوە 
ئەزمونیانەی باسمان کردن خۆیان بە )ماوە کورت 
دەکەن  هەڵوێستەوە خەریک  گۆڕانی  خایەنەکان(ی 
کە ڕاستەوخۆ پاش ناردنی ناوەرۆکەکەی هەستیان 
لێرەولەوێ  لەڕاستیشدا  هەرچەندە  پێدەکرێت، 
پاش چەند  ڕۆژێک،  پاش چەند  هەڵوێست  گۆڕانی 
بپێورێت،  توانراوە  مانگێکیش  چەند  و  هەفتەیەک 
زۆر  هەر  هێشتا  گشتی  بە  زانیاریانە  ئەم  ب��ەاڵم 
بۆئەوە  و  کەلەبەرن  و  کون  لە  پڕ  و  ناسیستەمی 
ناشێن لێیانەوە بناغەی گشتی دەربارەی کاریگەریی 

درێژخایەن وەربگیرێت.
گیروگرفتێکی تایبەتی لەو واقیعە زۆرجار باسکراوەوە 
زۆر  خزمایەتیەکی  هەڵوێست  کە  دەبێت،  دروست 
بەبێ  زۆرج��ار  هەیە،  تر  بوارەکانی  لەگەڵ  نزیکی 
بە  و  دەبێت  تێکەڵیان  دیاریکراو  سنورێکی  هیچ 
پێوانەیەکی گەورە وەزیفی پێیانەوە بەستراوەتەوە، 
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لەپێش هەمووشیاندا لەگەڵ فێربوون و سلوکدا.
لە  ف��ێ��رب��وون  و  هەڵوێست  ن��ێ��وان  پ��ەی��وەن��دی��ی 
چ��وارچ��ێ��وەی پ��رۆس��ێ��س��ی ک��اری��گ��ەری��ی م��اس 
زۆر  شێوەیەکی  بە  دەتوانرێت  کۆمونیکەیشندا 
فراوانکردنێکی  بکرێت:  باس  شێوەیە  بەم  گشتی 
پێکهاتەی زانین، لە زۆر حاڵەتدا لەگەڵ خۆی گۆڕان 
لە هەڵوێستیشدا دەهێنێت. زۆر هەوڵ و تێکۆشان 
بناغە،  بە  ک��ردوە  خۆیان  بۆ  بۆچوونەیان  ئ��ەم 
ڕێگای  لە  زانینەوە،  گەیاندنی  ڕێگای  لە  بۆئەوەی 
هەست  ئاسۆی  فراوانکردنی  ڕێگای  لە  زانیاریەوە، 
بەم  بکەن.  مرۆڤ  هەڵوێستی  لە  کار  هۆشەوە  و 
شێوەیە لەژێر چەند مەرجێکدا ئەگەری ئەوە هەیە 
لە ڕیگای بابەتی بوون و زانیاریی نەشێوێندراوەوە 
کڵێشەی  یاخود  مرۆڤ  ڕەگەزی  بەسەر  دان  حوکم 
لەڕاستیشدا  هەرچەندە  لەناوببرێت.  ستریۆ  جۆری 
ئەنجامی لێکۆڵینەوەکان ئەوەیان دەرخستوە کە ئەم 
پەیوەندیەی نێوان زانین و هەڵوێست زۆرجار بەاڵم 

نەک هەمیشە دروستن.
لە زۆرێک لە تاقیکردنەوەکاندا کاریگەریی فێربوون 
دەرکەوتوون، بەاڵم گۆڕانی هەڵوێستی چاوەڕوانکراو 
و خوازراو نەهاتۆتە دی، کە بەم هۆیەوە مەبەستی 
نەپێکراوە.  کۆمونیکەیشن  سەرەکی  و  ڕاستەقینە 
ئەم چاودێری کردنە لێکۆڵینەوە دەخاتە بەر ئەرکی 
تازە: ئێستا هەر بەتەنها ئەوە بەس نیە بسەلمێنرێت، 
کەی وە لەژێر چ مەرجێکدا فێربوون لەگەڵ گۆڕانی 
هەڵوێستدا دروست دەبێت وە کەی نابێت، بەڵکو لە 
پێش هەمووشتێکدا ئەوە ڕوون بکرێتەوە، بۆچی لە 
یەک دەگونجێن  لەگەڵ  بوارەکە  حاڵەتێکدا هەردوو 
پرسیارانە  ئەم  ناگونجێن.  تردا  حاڵەتێکی  لە  و 
شیکردنەوەیەکی  ڕێگای  لە  تەنها  دەت��وان��رێ��ت 
سیستەمیانە و گۆڕانی فاکتۆر و کاتە بەشدارەکانی 

دەربارەی  بدرێنەوە.  وەاڵم  کاریگەریەوە  پرۆسێسی 
ئاستی ئێستای لێکۆڵینەوە بۆ ئەم بابەتە کاپەر بە 

چڕی تاوتوێی کردوە و لێی کۆڵیوەتەوە.
ئەو دیاردەیەی کە بۆ لێکۆڵینەوەی ئەم نەگونجانە 
لەنێوان فێربوون و گۆڕانی هەڵوێستدا لەوانەیە بە 
 sleeper( کەڵک بێت، بریتیە لەوەی ناوی لێنراوە
ئەو  کە  نیە  دەگ��م��ەن  شتێکی  ئ��ەوە   ،)effect
پاش  ڕاستەوخۆ  نێردراوەکان  قسە  کاریگەریانەی 
بە  پاشتر  بەاڵم  کەمن،  و  بچوک  نیسبیا  ناردنیان 
تێپەڕبوونی کات، وردەوردە بەرز دەبنەوە. لە ڕووی 
جۆرە  بەم  پرۆسێسە  ئەم  لەوانەیە  سایکۆلۆژیەوە 
ڕووبدات، کە ڕێتسپیێنت سەرچاوەی قسەکە، کەواتە 
ڕۆژنامەگەریی  دەزگایەکی  یاخود  کۆمونیکاتۆر  یا 
کەمتر  و  بکات  ڕەفز  لەپێشدا  میدیایەک،  یان  وە 
ئارەزووی قبوڵ کردنی و چەسپاندنی بێت لە ناخی 
خۆیدا، بەاڵم پاشتر ڕێتسپیێنت بەپێی پرنسیپەکەی 
)وەعی جیاواز(ی فێستینگەر سەرچاوەکەی خێراتر 
لەبیر دەچێتەوە وەک لە قسەکە وە بەم هۆیەشەوە 
بە تەدریجی کەمتر بەرهەڵستیی ناوەرۆکی قسەکە 

دەکات.
پرسیارێکی تری زۆر گرنگ بۆ گیروگرفتی کاریگەریی 
بریتیە لە پەیوەندیەکانی نێوان هەڵوێست و سلوکی 
گونجاو - یاخود بە واتایەکی تر - دەربارەی هێزی 
سلوک.  بۆ  هەڵوێست  بەگەڕخەری  و  پاڵپێوەنەر 
پاڵپێوەنەرە  هێزە  ڕێگای  لە  هەڵوێست  ئەگەر 
بیروڕا جیابکاتەوە،  لە  نیسبیە گەورەکەیەوە خۆی 
بە  ئەوەش سەلمێنراوبێت کە هەڵوێست  ئەگەر  وە 
پێوانەیەکی گەورە بەشدارە لە ئاراستەکردنی سلوکی 
ئەوەمان  نمونەش  زۆری  ژمارەیەکی  ئەوا  مرۆڤدا، 
هەمیشە  هیچ جۆرێک  بە  هەڵوێست  کە  فێردەکەن 
کاریگەریی لە سلوک ناکات. زۆر زیاتر، بە گشتی 
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گۆڕانی هەڵوێست هەیە بێ هیچ کاریگەریەک لەسەر 
تەنانەت  تایبەتیشدا  حاڵەتی  هەندێک  لە  سلوک، 
ئەم  دەوەستێتەوە.  هەڵوێست  پێچەوانەی  سلوک 
پەیوەندیانەش دیسانەوە هەر دەتوانرێت لە ڕێگای 
شیکاریەکی سیستەمیانەی بواری کۆمونیکەیشنەوە 
ڕوون  بەشدارەکانیەوە  کاتە  و  فاکتۆر  هەموو  بە 

بکرێتەوە.
   پرسیارێکی تری تا ئێستا کەمتر سەرنج دراو، کە 
ئەویش دیسان لە ئەنجامی بەیەک گەیشتنی فاکتۆر 
دەتوانرێت  کۆمونیکەیشن  ب��واری  توخمەکانی  و 
لێکبدرێتەوە، بە هۆی )Bumerang - Effekt(وە 
دێتە ئاراوە )ئەم وشەیە التینیە و لێرەدا بە مانای 
پێچەوانەی  کە  ئاکارێکدا  بە  سلوک  ئاراستەکردنی 
مەبەستی خوازراوی لێبکەوێتەوە. - و(. بەاڵم لێرەدا 
ئەم  کە  بگرێت  لەبەرچاو  ئ��ەوە  م��رۆڤ  پێویستە 
وشەیە نیشانە نیە بۆ دیاردەیەکی یەکگرتو و تەواو 
هەموو  ڕووکەش  زۆر  بەڵکو  دانراو،  بۆ  چوارچێوە 
تیایاندا  کە  کۆدەکاتەوە  خۆیدا  لە  حاڵەتانە  ئەو 
ئامانجی  و  مەبەست  پێچەوانەی  کاریگەریەکان 
ژمارەیەکی  دەوەستنەوە.  کۆمونیکاتۆر  خوازراوی 
کاریگەریە  ئ��ەم  هەڵوێست  لێکۆڵینەوەی  زۆری 
دەسەلمێنن و لە هەمان کاتیشدا ئەوە پیشان دەدەن 
کە لەوانەیە زۆر مەرج و بناغە لە پشتەوە وەستابن 
کە دەبنە هۆی دەرکەوتنی ئەم دیاردەیە. شیکردنەوە 
 Bumerang( و لێکدانەوە و بە یەکگرتنی هەموو
سەلمێندراوەکان  و  کۆکراوە  زانستیە   )- Effekt
و  ڕیکام  عەمەلیەکانی  بوارە  بۆ  تەنها  هەر  نەک 
بەڵکو  گرنگن،  پ���ەروەردەک���ردن  و  پڕوپاگەندە 
لەپێش هەمووشتێکدا بۆ چوونەناوەوەی تیۆریانەی 
گۆڕانەکانی هەڵوێست گرنگیەکی یەکجار گەورەیان 
ڕۆشنکردنەوەیەکی  بۆ  بیروباوەڕێک  چەند  هەیە. 

تیۆریانەی )Bumerang - Effekt( هەر سێ زانا 
مێرتۆن و کۆپەر و دینەرمان پێشکەشیان کردووە. 
مێرتۆن چوار حاڵەت دیاریی دەکات کە دەشێت لە 

)Bumerang - Effekt(دا دەوریان هەبێت:
قسەکەیدا  ئامادەکردنی  لە  کۆمونیکاتۆر   –  1
چاوی  پێش  دەهێنێتە  جمهور  هەڵەی  وێنەیەکی 
خۆی و بەم هۆیەشەوە ئامانجەکەی خۆی ناپێکێت.
)مازق(  ئاستەنگێکی  لەبەردەم  کۆمونیکاتۆر   – 2
ئەوەندە  جمهورەکەی  وەستاوە:  چارەسەردا  بێ 
لەتە  هەموو  ڕووبکاتە  ناتوانێت  کە  جیاوازن  لێک 

گروپەکان.
3 – بەشە پێکهێنەرەکانی قسەکە لە وەرگرتنێکی 
دژبن  نێوان  دەردەک��ەون  وا  سەرزارەکیدا  و  خێرا 

لەگەڵ یەکتر.
هۆیانەوە  بە  کۆمونیکاتۆر  کە  نمونانەی  ئەو   –  4
خیبرەی  لەگەڵ  دەڕازێنێتەوە،  خۆی  قسەکەی 

ڕێتسپیێنتدا ناگونجێن.
لە لێکۆڵینەوەیەکدا دەربارەی گۆڕانەکانی هەڵوێست 
کۆپەر  فلیمێکەوە،  پێشکەشکردنی  ڕێگای  لە 
لە  کە  دەکەن  باس  حاڵەت  چوار  دینەرمانیش  و 

ناوەرۆکدا لەگەڵ ئەوانەی مێرتۆن ڕێک دەکەون:
1 – قسەکە بۆ گروپێکی تایبەتیی بەرهەمهێنراوە، 
جیاوازە وەک لەو گروپەی پێشکەشی دەکرێت، بەم 

هۆیەشەوە قسەکە بە هەڵە لێکدەدرێتەوە.
دژن  نێوان  قسەکە  پێکهێنەرەکانی  توخمە   –  2

لەگەڵ یەکتر.
و  زانین  ئاستی  ئەو  لەگەڵ  نێواندژە  3 – قسەکە 

خیبرەیەی ڕێتسپیێنت هەیەتی.
هاوشێوەی  خاڵیدا  هەندێک  ل��ە  قسەکە   –  4
بەم  هەیە،  جیاوازتریان  مەبەستی  کە  ترە  قسەی 
قسەکە  سەرزارەکی  بە  ڕێتسپیێنتەی  ئەو  شێوەیە 
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وەردەگرێت، لەیەکچوونی قسەکان مانایەکی هەڵەی 
ال دروست دەکات.

   بەاڵم کۆپەر و دینەرمان ئەوەش دیاریدەکەن کە 
ئەگەری  لە  کەم  هەندێکی  بە  ئاماژە  تەنها  لێرەدا 

لێکدانەوە زۆرەکان کراوە.
لەم سااڵنەی دواییدا دەربارەی )کاریگەریی هەست 
پێنەکراو( قسەی زۆر کرا، هۆکار بۆ مناقەشەکردنی 
کە  بوون،  دەنگوباسانە  ئەو  دیاردەیە  ئەم  گشتیی 
بەپێی ئەوانە دەبێت زانا سایکۆلۆژیەکانی ڕیکام و 
کۆمونیکەیشنی  ڕێگای  لە  توانیبێتیان  پڕوپاگەندە 
بگەنە  میدیادا  م��اس  ل��ە  پ��ێ��ن��ەک��راوەوە  هەست 
ئامانجەکانی خۆیان، کەواتە لە ڕێگای شێوازێکەوە 
دەرب���ارەی  شتێک  هیچ  ڕێتسپیێنت  تیایدا  کە 
کاریگەریی نازانێت وە بەم هۆیەشەوە ناتوانێت خۆی 
لە دژی ئەو کاریگەریە بپارێزێت وە یان بشارێتەوە. 
لە  خۆی  شێوازە  ئەم  پەیوەستەکانی  مەترسیە 
دەستەواژەی بەناوبانگی وشەکانی )ئیغرای نهێنی(
کۆمونیکەیشن  گیروگرفتی  هەرچەندە  دۆزیەوە.  دا 
سایکۆلۆژی  زانستی  بۆ  پێنەکراو  هەست  وەعی  و 
ئەزموونی لە چەندین ساڵەوە زۆر ئاشکرایە، بەاڵم 
ئایا  کە  لەوەی  بریتیە  بابەتەدا  لەم  تازەیە  ئەوەی 
هۆی  دەبێتە  پێنەکراو  هەست  کۆمونیکەیشنی 
کاریگەریی هەست پێنەکراویش، کەواتە ببێتە هۆی 
گۆڕان لە هەڵوێست یاخود سلوکدا. الیەنی تازەی 
کە  دەبینێتەوە،  ئەگەرەدا  لەو  خۆی  پاشتر  تریش 
بە هۆی ماس کۆمونیکەیشنەوە کاریگەریی هەست 
پێنەکراو لەسەر گەورەترین بازنەی کۆمەاڵنی خەڵک 
الیەنانە،  ئەم  زۆری  گرنگیی  لەبەر  بەڕێوەببرێت. 
کە  کران،  جێبەجێ  تاقیکردنەوە  زۆر  ژمارەیەکی 
تا  ئ���ەوەدرا،  ڕوونکردنەوەی  هەوڵی  بەهۆیانەوە 
هەست  کۆمونیکەیشنی  کاریگەریی  ڕادەی��ەک  چ 

قسەکردن  لێرەدا  گەورەیە.  واقیعدا  لە  پێنەکراو 
دەربارەی یەکەیەکەی ئەو لێکۆڵینەوانە ڕێگاکەمان 
درێژ دەکاتەوە، هەروەها تاقیکردنەوەکان خۆشیان 
ئەنجامی تەواو ڕوون و ئاشکرا و کۆتاییان بە دەست 

نەهێناوە.
دەدەنە  چاک  سەرنجێکی  لێکۆڵینەوە  کاری  دوو 
و  بابەتەکە  ئەدەبیاتی  و  گیروگرفتەکە  چۆنیەتی 
ئاستی ئەمڕۆی لێکۆڵینەوە. ڕاپۆرتێکیان بریتیە لە 
لێکۆڵینەوەیەکی دوور و درێژی پسپۆڕە ئینگلیزەکان 

کە بەم ڕستانە کۆتایی دێت:
تەنها  ئێستامان  لێکۆڵینەوەکانی  ئاستی  )بەپێی 
ئەگەرێکی کەمی کاریگەریی کۆمونیکەیشنی هەست 
پێنەکراو لە بواری فرۆشتن و قەناعەت پێکردندا هەیە. 
مەترسیەکانی ئەم جۆرە میتۆدەی کۆمونیکەیشنە، 
کە بوونە هۆی مشتومڕێکی گشتیی گەرم و گوڕ، بە 
هیچ جۆرێک نەسەلمێنراون. کۆمیتەی لێکۆڵینەوەکە 
وەکو  حاڵەتەکان،  تاکە  کە  دەرک��ەوت  بۆ  ئەوەی 
ئەوەی لە ڕاپۆرتە گشتیەکاندا لە ئینگلتەرا و واڵتانی 
تریشدا پیشان دەدرێن، یان بەم جۆرە فۆرمە بەهیچ 
جۆرێک بوونیان نیە وە یاخود زیادەڕەویەکی یەکجار 

زۆریان پێوە دەکرێت.
سایکۆلۆژی  ب��واری  پسپۆڕەکانی  زانا  چونکە  جا 
ئەکادیمیانە  تاقیکردنەوەی  ب���ەردەوام  هەمیشە 
پێنەکراو  هەست  کۆمونیکەیشنی  دەرب����ارەی 
خودی  بۆ  کە  تاقیکردنەوانەی  ئەو  بەڕێوەدەبەن، 
زانست پێویستن، ئەوە هەمیشە ئەگەری هەیە کە 
میتۆدەی تازە بدۆزرێنەوە، کە بتوانن بەشێوەیەکی 
ئاسایی و بێ فێڵکردن لە بواری زانیاری و قەناعەت 

پێکردنیشدا کاریگەربن.
ئەمەبڕوایکۆمیتەکەیەبەکۆیدەنگ:

1 - بەکارهێنانی کۆمەنیکەیشنی هەست پێنەکراو، 
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گرنگ نیە لە هەر فۆرمێکدا بێت، لە بواری ڕیکام 
وە یاخود بۆ بەرزکردنەوەی فرۆشتن، پێویستە بە 
سەربەستانەی  هەڵبژاردنی  ڕەتبکرێتەوە.  توندیی 
کۆمەاڵنی خەڵک شت قبوڵبکەن یاخود ڕەتبکەنەوە، 
چەسپاوی  و  س��ەرەک��ی  بەشێکی  ل��ە  بریتیە 
وە  ڕێکوپێک،  و  ب��اش  ڕیکامی  خ��ووڕەوش��ت��ی 
ڕاستەوخۆ ئەم پرینسیپە لە ڕێگای کۆمونیکەیشنی 

هەست پێنەکراوەوە دێتە شکاندن.
2 - کە ئەمڕۆ ناتوانرێت بزانرێت، کەی ئەو میتۆدانە 
بۆ چاکەی مرۆڤ بەکاردەهێنرێن و توانای کۆنترۆڵ 
ئامۆژگاریی  ل��ەب��ەرئ��ەوە  ه��ەر  نیە،  کردنیشیان 
 Institute of Practitioners in( پەیمانگای 
ئەم  جێبەجێکردنی  کە  دەکرێت   )Advertising
ئەندامێکی  هیچ  نابێت  خواست:  لێکۆڵینەوەیەی 
بێت،  فۆرمێکدا  ه��ەر  لە  ئ��ەوە  جا  پەیمانگاکە، 
ئامانجی  بۆ  پێنەکراو  هەست  کۆمونیکەیشنی 
وە  بەکاربهێنێت  فرۆشتن  بەرزکردنەوەی  و  ڕیکام 
تاقیکردنەوەیەک کە  لە هەر جۆرە  بپارێزن  خۆیان 
لە  پێنەکراو  هەست  کۆمونیکەیشنی  بەکارهێنانی 

بواری عەمەلیدا بگرێتەخۆی(.
کاریگەریی  گیروگرفتی  ئ��ەوەی  بۆ  هەوڵداندا  لە 
لە  ئێستا  بکرێت،  دی��اری  ت��ەواو  هەڵوێست  لە 
چەند  سایکۆلۆژیدا  سۆسیال  لێکۆڵینەوەکانی 

ڕێگایەک هەیە:
سترەکتورەکانی  ت��ەواوی  و  چڕ  لێکدانەوەیەکی 
پەیوەندیانەی  ئەو  پێویستە  هەڵوێست  ن��اوەوەی 
نێوان بەشە پێکهێنەرەکانی هەڵوێست ڕوونبکەنەوە، 
)وەع��ی(،  هۆشمەندیی  بەشەکانی  نێوان  کەواتە 
هەست و هەڵچوون )ئینفعال( وە هەروەها سلوک، 
دەپشکنرێت،  ئەوە  هەمووشتێکدا  پێش  لە  لێرەدا 
هەمەئاهەنگیدا  لە  پێکهێنەرانە  بەشە  ئەم  چۆن 

لەگەڵ یەکتر یاخود لە جیاوازیدا لەگەڵ یەکتر ڕەنگ 
دەدەنەوە.

چۆنیەتی  لە  پرسیار  بیرکردنەوە  تری  خاڵێکی 
م��رۆڤ،  لە  دەک��ات  هەڵوێستەکان  کارلێکردنی 
شێوەیە  بەم  ئەرکەکانیان.  و  ماناکانیان  دەربارەی 
تەنها  هەڵوێست  سارنۆڤ،  بۆچوونەکانی  بەپێی 
ئەگەر  وەردەگ��ی��رێ��ت،  و  قبوڵدەکرێت  ئەوکاتە 
خزمەتی مرۆڤ بکەن بۆ ئەوەی a - سترکتورێکی 
ئەو  لەگەڵ  - خۆی   b دابنێت،  دونیا  بۆ  عەقاڵنی 
پاداشت و سزایانەی لە حاڵەتە کۆمەاڵیەتیەکانەوە 
یارمەتی  تاکەکەس   -  c بگونجێنێت،  دروستدەبن، 

بدات بۆ پاراستن و دیفاعکردن لە خود.
پرۆسێسەکانی  ل��ە  سێیەم  ت��ری  بۆچوونێکی 
ئەوە  و  دەکۆڵێتەوە  هەڵوێست  بەڕێوەچوونی 
 -  a هەڵوێستەکان،  چۆن  وە  کەی  دەپشکنێت، 
تازەدەکرێنەوە، b - بەهێزدەکرێن، c - الوازدەکرێن، 
d - بۆ پێچەوانەکانی خۆیان هەڵدەگێڕدرێنەوە، وە 
لەژێر چ مەرجێکدا، e - بە هیچ جۆرێک کاریگەریی 
و  گ��ەورە  کارێکی  لە  کاپەر  پێناکرێت.  هەستی 
یەکەیەکەی  هەڵسەنگاندنی  پاش  خۆیدا  فراوانی 
ئاستی  دەربارەی  لێکۆڵینەوانە،  زۆرەی  ژمارە  ئەو 
لێکۆڵینەوەی ئەمڕۆ بۆ چۆنیەتی بەڕێوەچوونی ئەو 

پرۆسێسانە بە دوورودرێژی باسی کردووە.
زۆر نزیک و پەیوەست بەوانەوە، مرۆڤ لێکۆڵینەوە 
پرۆسێسی  بەشدارەکانی  فاکتۆرە  و  توخم  لە 
 mediating( دەک����ات  ه��ەڵ��وێ��س��ت  گ��ۆڕان��ی 
لە  بناغەدا  لە  کە  گیروگرفتە  ئ��ەم   .)factors
دەتوانرێت  بەشدارە،  کاریگەریدا  جۆرەکانی  هەموو 
تەنها بەهۆی مۆدێلێکی سیستەمیانەی - تیۆریانەی 
بەشێکی  لە  بکرێت.  چارەسەر  کۆمونیکەیشنەوە 

تایبەتیدا باسی لێوەدەکەین.



88

لەکۆتاییشدا ئەرکی تازەتری لێکۆڵینەوەی هەڵوێست 
واقیعەوە  ل��ەو  کۆمونیکەیشندا  م��اس  ب���واری  ل��ە 
ئەمڕۆ  مرۆڤ  کە  زانیاریانەی  ئەو  دەبێت،  دروست 
کاریان  مەرجانەدا  ئەو  لەژێر  پێدەبەستێت،  پشتیان 
ماس  ب��ە  پەیوەندیەکیان  هیچ  ک��ە  تێدادەکرێت 
لە  هەیە.  کەم  زۆر  یاخود  وە  نیە  کۆمونیکەیشنەوە 
کاریگەریەوە،  لێکۆڵینەوەی  بناغەدانانی  سەرەتای 
وەکو  ناتوانرێت  ئێستا  تاکو  کە  بوارەدا  لەو  کەواتە 
لە  زۆر  ژمارەیەکی  بژمێردرێت،  پێهاتوو  کۆتایی 
بەبێ  هەڵوێست  لێکۆڵینەوەی  گشتیی  ب��ی��روڕای 
سەرنجدانی تەواو و ڕەخنەلێگرتن گوازرانەوە بۆ بوارە 
کاتی  ئێستاش  کۆمونیکەیشن.  ماس  تایبەتیەکەی 
ئەوە هاتوە لەوە بکۆڵرێتەوە، کەی وە تا چ ڕادەیەک 
پرۆسێسەکانی فێرکردن و گۆڕانی هەڵوێست لە ڕێگای 
گۆڕانیان  کۆمونیکەیشنەوە  ماس  تایبەتمەندیەکانی 
ڕوونبکرێتەوە  ئەوە  گرنگە  بەتایبەتی  بەسەردادێت. 
ماس  لە  ڕیتسپینت  تایبەتیەکەی  حاڵەتە  چۆن  کە 
پرۆسێسەکانی  ل��ە  کاریگەریی  کۆمونیکەیشندا 
کۆمونیکەیشن  ماس  چونکە  جا  دەکات.  هەڵوێست 
بەڕێوەدەچێت،  یەکایەنی  و  ناڕاستەوخۆ  هەمیشە 
کەواتە ڕۆڵگۆڕینەوەی لەنێوان قسەکەر و قسەوەرگردا 
پرۆسێسی  هەیە  ئ��ەوەش  ئەگەری  ڕوون��ادات،  تێدا 
پرۆسێسی  لە  الی��ەن��ەوە  هەندێک  لە  کاریگەریی 
لە  نمونەیەک  جیاوازبێت.  ئاسایی  کۆمونیکەیشنی 
مەبەستە  ئەم  بۆ  ئەزمونیدا  لێکۆڵینەوەی  ب��واری 
کینگدا  و  یانیس  لێکۆڵینەوەیەکی  لە  دەهێنینەوە، 
دەردەکەوێت کە کەسانی ئەنجامدەری تاقیکردنەوەکە 
ئەکتیڤ  قسەکردنەکە  الیەنێکی  وەکو  توانیان  کە 
بەهێزتر  بەشداربن،  کۆمونیکەیشندا  پرۆسێسی  لە 
کاریگەریی قسەکەیان لەسەربوو وەک لەوانەی پاسیڤ 
قسەکەیان خوێندەوە یاخود بە گوێگرتن وەریان گرت.

هەڵچووندا بواری لە کاریگەریەکان – ٤
)ئینفیعال(:

ئەگەر وەکو لە سەرەوە باسکرا قسەمان دەربارەی 
ڕووب��ەڕوو  لەکاتی  بێت  هەڵچوون  پرۆسێسەکانی 
ئەوا  قسەکەدا،  لەگەڵ  ڕێتسپیێنت  ب��وون��ەوەی 
لەژێر چ  ئایا  ئێستا ئەو پرسیارە سەر هەڵدەدات، 
مەرجێکدا، تاکو ماوەی چەند و بە چ مەبەستێکەوە 
کۆمونیکەیشندا  پۆست  قۆناغی  لە  ڕووداوان��ە  ئەم 
دەربارەی  دەبن.  بەردەوام  کۆمونیکەیشن(  )پاش 
گیروگرفتی  ئاڵۆزی  بناغەی  لەسەر   - بابەتە  ئەم 
زۆر کەم  لێکۆڵینەوەی   - نەبوونی میتۆدی گونجاو 

لە بەردەستدان.
بەگەڕخەر  )کاریگەریی  لە  بریتیە  ئاشکرایە  ئەوەی 
)پاڵپێوەنەر((ی فلیم، ئەو دڵخۆشکردن و پشووپێدان 
و خەمڕەوێنیەی کە لە ڕێگای زۆر فلیم و هەروەها 
لەوانەشە لە ڕێگای ڕادیۆ و پرۆگرامەکانی تەلەفزیۆن و 
وە هەروەها کتێبەوە بەرهەم دەهێنرێت وە زۆرجاریش 
کۆمونیکەیشندا  پۆست  قۆناغی  لە  ماوەیەک  بۆ 
لە  ماڵ  ئافرەتانی  شێوەیە  بەم  دەبێت.  ب��ەردەوام 
ڕادیۆ  پرۆگرامەکانی  دەڵێن  بارەیەوە  لەو  ئەمریکا 
یارمەتیدەری  و  ش��ان  ب��اری  سوککردنی  بناغەی 
ژیانیانن، چونکە مرۆڤ دەتوانێت لەالیەکەوە لەگەڵ 
پرۆگرامەکاندا بگریەت، پاشتر چونکە مرۆڤ ئەوەی 
بۆ دەردەکەوێت کە خەڵکانی تریش نزیکەی هەمان 
کەسانی  بەهۆی  چونکە  هەیە،  ئەویان  گیروگرفتی 
بەناوبانگەوە خۆی دەناسێتەوە، وە هەروەها چونکە 
مرۆڤ ئامۆژگاری و جۆری سلوک بۆ چارەسەرکردنی 
گیروگرفتەکانی ژیانی ڕۆژانە دەدۆزیتەوە. بەاڵم تاکو 
ئێستا هیچ پێوانەیەکی تەواو دەربارەی بەردەوامبوونی 
بوونەوە  ڕووب��ەڕوو  پاش  خەمڕەوێنیانە  ئەم  ماوەی 

لەگەڵ قسەکەدا لەبەردەستدا نیە.
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لە  دڵەڕاوکێ  و  ترس  بە  کردن  هەست  دەرب��ارەی 
قۆناغی کۆمونیکەیشنە واقیعیەکەدا - وەکو پێشتر 
باسکرا - هەندێک لێکۆڵینەوە لەبەردەستدان، بەاڵم 
نەک دەربارەی کاریگەریەکانی ئەم جۆرە هەڵچوونانە 

پاش وەرگرتنەکان.
قوواڵیی بواری لە کاریگەریەکان – ٥

سایکۆلۆژیدا)نفسی(:
سایکۆلۆژیدا  قوواڵیی  بواری  لە  کاریگەریی  لەژێر 
کاردانەوەی  بناغەکانی  لە  گۆڕانانە  ئەو  هەموو 
ڕێگای  ل��ە  وەع���ی(  )ب��ێ  ئاگایی  ب��ێ  )ردف��ع��ل( 
تێدەگەین.  کۆمونیکەیشنەوە  ماس  کارتێکردنی 
گیروگرفتی جیاکردنەوەی  دیسانەوە  لێرەشدا  بەاڵم 
چونکە  دەردەک��ەوێ��ت��ەوە،  کاریگەریی  جۆرەکانی 
هەندێک لەو کاریگەریانەی کە ئێمە لە جەدوەلەکەی 
خۆماندا لەژێر هەڵوێست یاخود هەڵچووندا ڕیزمان 
دەتوانرێت  شێوە  هەمان  بە  لێرەشدا  کردبوون، 
یان  وە  وەکو جۆری ستریۆ  نمونە  بۆ  دابنرێنەوە، 
کاریگەریی بەگەڕخەر، ئەو دیاردانەن کە تەنها بەهۆی 
تەواو  دەتوانرێت  نادیارەوە  میکانیزمێکی  بەرنامەی 
دەرەوەی  لە  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  لێکبدرێنەوە. 
ناو  ناکەونە  کە  هەن  دیاردە  هەندێک  سنورە  ئەم 
هیچ کامێک لەو بەشانەی باسمان لێوەکردن وە بەم 
تایبەت  کاریگەریی  بەشێکی  دەتوانرێت  هۆیەشەوە 
بە خۆیان بۆ دابنرێت، ئەوانەش بریتین لەالیەکەوە 
لەالیەکی  دەروون��ی  باری  کاریگەریی  هەندێک  لە 
ترەوە گۆڕان لە حاڵەتەکانی بەگەڕخستن وە پاشان 

کاریگەریی قسەکان لەسەر خەوت ڕێتسپیێنت.
وەکو نمونە بۆ کاریگەریی باری دەروونی، هەندێک 
تیایاندا  کە  بن  یارمەتیدەرمان  دەتوانن  حاڵەت 
کۆمونیکەیشنەوە  ماس  قسەکانی  بە  پەیوەندیدار 
توانرا هەندێک دیاردەی نەخۆشی عەسەبی وە یان 

بکرێن.  نیشان  دەست  دەروون��ی  باری  تێکچوونی 
ال  زۆری  ترسێکی  س��االن  پانزە  تەمەن  کچێکی 
هۆیەکەی  دەروونیەکەی  دکتۆرە  کە  پەیدابوو، 
)زەنگلێدەرەکەی  فلیمی  سەیرکردنی  بۆ  گێڕایەوە 
تەمەن  کچێکی  ت��ردا  حاڵەتێکی  لە  نۆترێدام(. 
دەبوو  کوێربوون  تووشی  ناوبەناو  سااڵن  چواردە 
پاستۆراڵ(.  )سیمفۆنیای  فلیمی  سەیکردنی  پاش 
بەاڵم ئەم جۆرە کاریگەریانە وادەردەکەوێت لە زۆر 
هەبوونی  لەکاتی  تەنها  هەمیشە  دەگمەندا  حاڵەتی 
ئەوکەسانە  الی  دەروون���ی  گیروگرفتێکی  ج��ۆرە 
پەیدا ببن، قسەکە لێرەدا دەبێتە هۆی دەرخستنی 

حاڵەتەکە بەاڵم نەک دروستکردنی.
کاتێک  تەنها  بەگەڕخستندا  حاڵەتی  لە  گۆڕانەکان 
قسەکەوە  وەرگرتنی  ڕێگای  لە  ئەگەر  دروستدەبن، 
بێتاقەتیەکانی ڕێتسپیێنت کەم بکرێنەوە، پشوویان 
پێبدرێت، ئاسایی بکرێنەوە، وە یاخود بە پێچەوانەوە 
قسەکە هەندێک غەریزەی تایبەتی وەکو سێکس وە 
یان مەیلی شەڕانگێزی دروستبکات یان بەهێزبکات. 
ئەم گیروگرفتە لە بەشی تایبەت بە کارەکانی قسەدا 

باسکراوە.
دەربارەی کاریگەریی قسەکانی ماس کۆمونیکەیشن 
هەندێک شک  لە  بێجگە  ڕێتسپیێنت  لەسەر خەوی 
لێکۆڵینەوە  کەم  زۆر  ژمارەیەکی  تەنها  مەزەندە  و 
کە  ناڵێن  زیاتر  لەوە  ئەوانیش  کە  لەبەردەستدان 
تایبەتەوە  قسەی  هەندێک  بەهۆی  زۆرج��ار  مرۆڤ 

تاخود هەندێک بەشی قسەکانەوە خەو دەبینێت.
C–فاکتۆروتوخمەبەشدارەکانیپرۆسێسی

کاریگەریی
پرۆسێسی  س���ادە،  س��ەرن��ج��دەری  کەسێکی  ب��ۆ 
کاریگەریی وەکو تەفاعلێکی ڕاستەوخۆی یەکایەنی 
 - قسەکە   - فاکتۆرێک  تیایدا  کە  دەردەک��ەوێ��ت، 
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لەسەر فاکتۆرێکی تر - ڕێتسپیێنت - کاریگەریی 
دەکات و هەندێک گۆڕانی تایبەتی دروست دەکات. 
و  کاریگەر  بیرکردنەوەیەی  مۆدێلی  ئەم  بەپێی 
پاڵپێوەنەر  هێزێکی  وەکو  قسەکە  کاریگەرلێکراو، 
پاسیڤ  کاریگەرلێکراوێکی  وەک��و  وەرگریش  و 
لێکدەدرێنەوە. ئەم بیروڕایە کە بیروڕای سەرجەمی 
بوو  کاریگەریی  لێکۆڵینەوەی  سەرەتای  زاناکانی 
دەردەکەوێت،  )کاریگەریی(  وەکو  ئاشکراش  وە 
ماس  ب��واری  چڕوئاڵۆزەکانی  پەیوەندیە  لەگەڵ 
خێرایی  بە  زۆر  نایەتەوە.  کۆمونیکەیشندا جووت 
لە لێکۆڵینەوەکاندا ئەوە دەرکەوت کە وێناکردن بۆ 
ڕێتسپیێنت وەکو ماددەیەکی خام و سەرەتایی، بە 
هەڵەدا چوونە، بێجگە لەوەش پرۆسێسی کاریگەریی 
تەنها هەر فاکتۆرەکانی قسە و ڕێتسپیێنت ناگرێتە 
خۆی، بەڵکو ژمارەیەکی زۆری تری )هێز(ی لەخۆ 
 - ئەنگلۆ  ئەدەبیاتی  لە  هێزانەی  ئەو  گرتووە، 
ئەمریکیدا وەکو )mediating factors( نیشانە 
کەمتر  وەرگێڕانێکی  لە  لێرەدا  ئێمە  و  دەکرێن 
دەقیق و ئاڵۆزتر و ناڕاستەوخۆدا ناوی لێ دەنێین 
)فاکتۆر و توخمە بەشدارەکان(، بێڕڵسۆن فاکتۆر 
لە  کاریگەریی  پرۆسێسی  بەشدارەکانی  توخمە  و 

بناغەیەکی زۆر گشتیدا بەم جۆرە دەهۆنێتەوە:
نزیکەی  دەت��وان��رێ��ت  ب��ی��روب��اوەڕەدا  ئ��ەم  لەژێر 
ئەم  ک��اری��گ��ەری��ی  لێکۆڵینەوەی  س��ەرج��ەم��ی 
هەوڵدانێک  وەک��و  کۆبکرێنەوە  دواییە  ماوانەی 
بەشدارەکانی  توخمە  و  فاکتۆر  دۆزینەوەی  بۆ 
کاریگەریی و ناسینەوەی پەیوەندیەکانی ناوەوەیان 
یەکتری.  بۆ  و  پێکەوە  پەیوەستیەکانیان  وە 
جیاوازدا  لێکۆڵینەوەی  چەندین  لە  هۆیەوە  بەم 
هەرجارەو فاکتۆر و توخمێک دەهێنرانە پێشەوە و 
دەکرانە خاڵی سەرەکی لێکۆڵینەوەکە، هەندێکیان 

لەسەرکرا  لێکۆڵینەوەیان  فراوانی  و  چڕوپڕی  بە 
وە  خرانەالوە  پێچەوانەوە  بە  تریان  هەندێکی  و 
پەیداکردنی  بۆ  لێرەدا  پێنەکرا.  هەستیان  یان 
سیستەمێکی  بە  پێویستیی  ڕێکوپێک،  وێنەیەکی 
تیۆریانە هەیە کە سەرجەمی فاکتۆر و توخمەکان 
جێگاکانی  لە  یەکتری  بۆ  پەیوەندیەکانیان  و 
ڕاستەوخۆ  وە  ڕوون��ب��ک��ات��ەوە.  ت��ەواو  خۆیاندا 
سیستەمە  جۆرە  ئەم  دۆزینەوەی  بۆ  هەوڵدانێک 
یەکەمی ئەم کتێبەدا جێبەجێکرا.  لە سێ بەشی 
هەرچەندە لە سەرەتادا مەسەلەکە بریتی نەبوو لە 
گیروگرفتی کاریگەریی، بەڵکو بریتی بوو تەنها لە 
بەاڵم  کۆمونیکەیشن.  ماس  بواری  پرۆسێسەکانی 
 - دەردەکەوێت  ئەوە  گیروگرفتێکیش  هیچ  بەبێ 
نوسینەکەمانە  بەشەی  ئەم  ئەرکی  ئەمەش  وە 
شیکاریی  لە  توخمانەی  و  فاکتۆر  ئ��ەو  کە   -
پرۆسێسە گشتیەکانی ماس کۆمونیکەیشندا دێنە 
دەبن  کاریگەریی  پرۆسێسی  تێکەڵی  بەرچاو، 
هەموو  تر  واتایەکی  بە  یاخود  ڕێتسپیێنت،  الی 
ماس  کاریگەریی  لە  توخمانەی  و  فاکتۆر  ئەو 
هۆی  سنوردانەرن،  بەشدارن،  کۆمونیکەیشندا 

گۆڕانن.

1–کۆمونیکاتۆرلەپرۆسێسیکاریگەرییدا  
ک��ۆم��ون��ی��ک��ات��ۆر ن����ووس����ەرە، س���ەرچ���اوەی���ە، 
بەرهەمهێنەری قسەیە، کەواتە ئەو فاکتۆرەیە کە 
ڕاستەوخۆ کاریگەریی لەسەر ڕێتسپیێنت دروست 
ماددەیەک  چ  بڕیاردەدات  کۆمونیکاتۆر  دەک��ات. 
پێشکەشی ڕێتسپیێنت بکرێت وە چۆن ئامادەش 
 - قسەکە  ئامادەکردنی  و  هەڵبژاردن  بکرێت، 
لە   - خست  دەری  ئێمە  شیکاریەکەی  ئەمەش 
و  کەسایەتی  سیفاتی  لە  زۆر  ژمارەیەکی  ڕێگای 
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حاڵەتەکەوە کاری تێدەکرێت، لە ڕێگای کەسایەتی 
مەبەستەکانیەوە،  ڕێگای  لە  کۆمونیکاتۆرەکەوە، 
پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیە گشتیەکانیەوە،  ڕێگای  لە 
هەڵسەنگاندنی بۆ خودی خۆی. پاشتر ئەو نە لە 
بە  دەتوانێت  بەرهەمهێناندا  لە  نە  و  هەڵبژاردن 
ئارەزووی خۆی هەڵسوکەوت بکات: ئەو پێویستە 
تردا  کارمەندەکانی  تیمی  لەگەڵ  خۆی  لەسەری 
بگونجێنێت، پێویستە لەسەری پەیڕەوی مەبەست 
ڕۆژنامەگەریەکەی خۆی  دامەزراوە  ئامانجەکانی  و 
ئەم  وە  بکات،  جێبەجێ  داواکاریەکانی  و  بکات 
مەبەست و ئامانجانەش ڕوون و ئاشکرا جیاوازییان 
بە  دامەزراوێکی  ئایا  دامەزراوەکە،  بەپێی  هەیە 
یاخود  بازرگانیە،  ئاوتۆریتێرە،  یەکەم  ڕادەی 
نیمچە ڕەسمی بەڕێوەدەچێت، کۆمەنیکاتۆر لەژێر 
ئەو  میدیاکەیدایەتی،  جۆری  و  قسەکە  فشاری 
خۆی  بەرچاوی  دەهێنێتە  جمهورەکەی  وێنەیەکی 
ڕێتسپیێنت  کاردانەوەی  ئەگەری  کارەکەیدا  لە  و 
بۆ قسەکە لەبەرچاو دەگرێت، ئەو لەڕێگای وەاڵمی 
وە  تێدەکرێت،  ک��اری  ڕێتسپیێنتەوە  الئیرادی 
زۆرجاریش فشارێکی زۆری بیروڕای گشتی لەسەرە.
هەموو ئەم بابەتانە لە ناوەرۆک و فۆرمی قسەکەدا 
بەشداری  هۆیەشەوە  ب��ەم  و  دەدەن���ەوە  ڕەن��گ 

کاریگەرن.
2–قسەلەپرۆسێسیکاریگەریدا

دروست  کاریگەریی  ڕێتسپیێنت  الی  قسەکە  کە 
دەکات، ئەوە شتێکی ئاشکرا و ناسراوە، هەروەها 
ئەو بیروڕایەش کەمتر نەناسراونیە کە کاریگەریی 
کە  کەواتە  پەیوەستە،  فۆرمەوە  و  ن��اوەرۆک  بە 
ممیزاتی قسەکە وەکو دەستنیشانکەری کاریگەریی 
نەچەسپاو  پەیوەستێکی  وەکو  کاریگەرییش  و 
دەدرێ���ن.  س��ەرن��ج  قسەکە  ممیزاتی  ب��گ��ۆڕی  و 

گیروگرفتێکی گەورە و ئاڵۆز لەو پرسیارەوە دروست 
دەبێت کە ئایا یەکەیەکەی ئەم پەیوەندیانە چۆن 
فۆرمیی  و  ناوەرۆکی  دروست دەبن، کام سیفاتی 
قسەکە دەبنە هۆی کام جۆری کاریگەریانە و بە چ 
ڕادەیەک، ژمارەیەکی زۆری لێکۆڵینەوەی ئەزمونی 
شوێن پێی ئەم پرسیارە جەوهەری و پڕبایەخەیان 
هەڵگرتوە کە بۆ الیەنی عەمەلی ڕۆژنامەگەری و بۆ 
پەروەردەکردن و ڕیکام و پڕوپاگەندە گرنگیەکی 

یەکجار زۆری هەیە.
جۆرە  ئەم  بۆ  بەزۆریی  ئەزمونیەی  میتۆدە  ئەو 
کە  لەوەی  بریتیە  بەکاردەهێنرێت  لێکۆڵینەوانە 
و  ن��اوەرۆک  جارێک  سیستەمیانە  بەشێوەیەکی 
پاشان  و  دەگۆڕدرێت  قسەکە  فۆرمی  تر  جارێکی 
الی دوو گروپی یەکسان و وەکویەکی ئەنجامدەری 
جیاوازەکان  بەشە  کاریگەریی  تاقیکردنەوەکە، 
ئەگەر  دەکرێن.  مقارەنە  یەک  لەگەڵ  و  دەپێورێن 
ئەوا  دەربکەوێت،  نێوانیاندا  لە  گرنگ  جیاوازی 
دەتوانرێت تا ڕادەیەکی زۆر هۆیەکەی بگێڕدرێتەوە 
بۆ )مییزە( گۆڕدراوەکە. لەم جۆرە تاقیکردنەوانەدا 
و  فاکتۆر  کاریگەریی   - هەبێت  توانا  ئەوەندەی   -
وە  دەکرێن  بێایەن  وەعیەوە  بە  تر  سیفەتەکانی 
بەکارهێنانی  سەرئەنجامی  دەچەسپێندرێن.  یان 
گرانە  کارێکی  کە  وادەگەیەنێت  میتۆدەیەش  ئەم 
بێئەوەی  نیە،  توانادا  لە  زۆرجار  بزانرێت،  ئەوە 
چ  تا  ئایا  کە  بکرێت،  لەسەر  زیاتری  پشکنینی 
ژیانی  پەیوەندیەکانی  لە  ئەنجامەکان  ڕادەی��ەک 
ڕۆژانەشدا ڕوودەدەنەوە، یاخود تا چ ڕادەیەک لە 

ڕێگای فاکتۆر و توخمەکانی ترەوە دێنە گۆڕان.
جا چونکە ناوەرۆک و فۆرم دەتوانرێت بە شێوەیەکی 
لە ژماردن نەهاتوو گۆڕانیان تێدا بکرێت، لێکۆڵینەوە، 
تەنانەت ئەگەر خۆشی تەنها بە گرنگترین بەشەکانی 
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ممەیزاتی قسەوە خەریک بکات، لەبەردەم ئەرکێکی 
گران و نادیاردا وەستاوە. تەنها بە ڕیزێک هەوڵدانی 
ل��ەدوای یەک و دوورودرێ��ژ و ت��ەواو لەگەڵ  یەک 
لە  دەتوانرێت  قسەکە  سیستەمیانەی  گۆڕینی 
دەرەوەی سنوری تاقیکردنەوە، ئەنجام و بناغەی 
لەبەرچاوبگرن  ئەوە  ئەگەر  بدۆزرێتەوە.  گشتیی 
چەند  کۆمونیکەیشن  ئەزموونی  لێکۆڵینەوەی  کە 
بۆچی  تێبگەین  ل��ەوەش  دەتوانین  ئەوا  تازەیە، 
بوارە چەند سنوردار  زانینمان لەسەر ئاستی ئەم 
ژمارە  بە  لێکۆڵینەوە  تاکە  هەرچەندە  بچووکە  و 

زۆریشن.
   کەتەلۆگێکی بچووکی ناتەواو ئاماژە بەوەدەکات، 
دەستنیشانکەر  وەک���و  قسە  ممەیزاتێکی  چ 
لێیان  و  پشکنراون  کاریگەریدا  پرۆسێسی  لە 
لەوە  خۆمان  ئێمە  پێویستە  لێرەدا  کۆڵراوەتەوە. 
بە  لێکۆڵینەوەکان  ئەنجامی  و  میتۆد  بپارێزین 
ووردی باس بکەینەوە و مشتومڕیان لەسەر بکەین، 
ئەم ئەرکە دەتوانرێت تەنها لە کارێکی سەربەخۆدا 
کۆمونیکەیشن  ماس  کاریگەریەکانی  دەرب��ارەی 

جێبەجێ بکرێت.
لە لێکۆڵینەوە ئەزموونیەکاندا لەوە کۆڵراوەتەوە کە 

چۆن کاریگەریەکان دەگۆڕێن:
ئەگەر دەلیلەکانی قسەکە باش و پێشیان پێبکرێت. 
لێرەدا مەسەلەکە بریتیە لە کاریگەریە ڕێژەییەکەی 
بەهێزەکان،  کەمتر  و  بەهێز  دەلیلە  ڕیزکردنی 
کەواتە دەربارەی ئەو پرسیارەی کە ئایا دەلیلەکان 
گەورەترین  قسەکەدا  سەرەتای  یاخود  کۆتایی  لە 
)Law of primacy( ئەو  هەیە،  کاریگەرییان 
یەی لەالیەن لەندەوە دانراوە لەالیەن شپۆن بێرگەوە 
هاوەڵەکانیەوە  و  هاڤاند  لەالیەن  کراو  پشتگیری 

پشکنرا و ڕاستکرایەوە و جوانتر دەستنیشانکرا.

ئەگەر لە بابەتێکی مشتومڕ لەسەرکراودا تەنها دید 
و بۆچوونی الیەنێکیان یاخود هی هەردوو الیەنەکە 

پیشان بدرێن.
مەبەست  بە  ئەنجامەکان  قسەکەدا  لە  ئەگەر 
ڕێتسپیێنت  بۆ  ک��ارە  ئەم  یاخود  زەقبکرێنەوە 

بەجێبهێڵرێت.
پڕوپاگەندە  وەک��و  ئاشکرا  بە  قسەکە  ئەگەر 
پێشکەش بکرێت یاخود مەبەستەکانی پڕوپاگەندەی 

کۆمونیکاتۆر داپۆشراوبن.
تۆنێکی  هەڵگری  سەرزارەکیی  قسەکە  ئەگەر 
دراماتیکی - دینامیکی بێت یاخود تۆنێکی ئاسایی 

پێببەخشرێت.
دەلیلی  یاخود  دەلیلی شەڕانگێزانە  ئەگەر قسەکە 

ئاسایی لە خۆ بگرێت.
ئەگەر قسەکە داواکاریی عەقاڵنی یاخود ئینفیعالیی 

تێدابێت.
ئەگەر ڕیکام دەلیلی پۆزەتیڤ )وروژاندنی هیوا و 
ئاوات( یاخود دەلیلی نەگەتیڤ )خۆالدان لە شتی 

خراپ( بەکاربهێنرێت.
کۆمەڵێکی زۆری تری هەوڵدان کە یەکجار ئەوەندە 
بە  خۆیان  پراگماتیکی  زیاتر  و  نین  سیستەمیانە 
کە  بەرچاودەکەون،  خەریککردوە  حاڵەتەوە  تاکە 
کاردانەوەی ڕێتسپیێنت لەسەر قسەیەکی دیاریکراو 
پێوانە،  ئەو  زانیاریی  بناغەی  لەسەر  و  دەپێون 
هەتا  دەگ��ۆڕن  تائەوڕادەیە  و  هەمیشە  قسەکە 
پێویستە  لێرەدا  دەدۆزنەوە.  فۆرمی  کاریگەرترین 
بکەین  تاقیکردنەوانە  ب��ەو  ئ��ام��اژە  بەتایبەتی 
 Programm – Analystor ئامێری  بە  کە 

جێبەجێکراون.
پاشتر ژمارەیەکی زۆری تری لێکۆڵینەوە خۆیان بە 
کاریگەریە ڕێژەییەکەی فۆرمی تەکنیکیی ممەیزاتی 
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لە  ڕستە  جۆرەکانی  بە  خەریککردوە،  قسەوە 
لە  وێنە  دانانی  و  ڕیزکردن  چۆنیەتی  چاپکردندا، 
سادە  پیشاندانەوەی  فۆرمەکانی  بە  گۆڤارەکاندا، 
بەرهەمهێنراوە  فلیمە  بە  هەروەها  مجسم،  یاخود 
ڕەش و سپی یاخود ڕەنگاوڕەنگەکانەوە، بە فۆرمی 
بە  تەلەفزیۆنیەوە،  هەواڵەکانی  پێشکەشکردنی 

ڕیکامەکانەوە... هتد.
بوارە،  ئەم  ئاستی  لەسەر  زیاتر  لێکۆڵینەوەی  بۆ 
ئەوە کەڵکێکی زۆری دەبێت ئەنجامی ئەم کارانە با 
کەموکوڕ و ناتەواویش بن، لە کارێکی شیکاریانەی 

ڕەخنەگرانە و مقارەنەکراودا کۆبکرێنەوە.
لە  دیاریکراو  قسەیەکی  دەربارەی  ئەوەندە  تائێرە 
پرۆسێسی کاریگەریدا. بەاڵم بە گشتی لە مناقەشە 
گشتیەکاندا مەسەلەکە هەمیشە و بە تەنها بریتی 
نمونە  بۆ  لە کاریگەریی قسەیەکی دیاریکراو،  نیە 
زیانبەخشی  کاریگەریی  دەرب��ارەی  قسە  ئەگەر 
بە  ئەوا  تەلەفزیۆن لەسەر منداڵ و گەنج بکرێت، 
دەگمەن مرۆڤ مەبەستی لە پرۆگرامێکی تایبەتە، 
بەڵکو لە بناغەدا مەبەست ئەو واقیعەیە کە کۆی 
پێکدەهێنێت  پرۆگرامێک  پرۆگرامەکان  هەموو 
کاتێکی  تێپەڕبوونی  بە  پرۆگرامەدا  ئەم  لەناو  و 
ممەیزات  یاخود  دیاریکراو  ناوەرۆکی  هەندێک  زۆر 
کۆدەبنەوە و دەبنە هۆی دروست بوونی کاریگەریی، 
بمێننەوە  چەسپاوتر  و  قووڵتر  هەیە  ئەگەری  کە 
وەک لە کاریگەریی تاکە یەک پرۆگرامی بەهێز و 

ناوەرۆک باش.
بەم شێوەیە مرۆڤ ئاماژە بەو مەترسیانە دەکات 
کە ئەگەری دروست بوونیان هەیە، ئەگەر لە فلیم 
و بەرنامە تەلەفزیۆنیەکاندا شەڕانگێزی و تاوانکاری 
زۆریان تێکا کۆبکرێتەوە، ئەگەر لە گۆڤار و چیرۆکە 
و  شێوێندراو  ڕەگەزپەرستی  وێنەی  کۆمیدیەکاندا 

وە  باڵوبکرێتەوە،  تێدا  سواویان  و  دووبارەکراوە 
لە  باس  درۆ  بە  زەقکراوەدا  تێکستی  لە  یاخود 
ژیانێکی پڕ لە خۆشی و کامەرانی بکرێت. ئەگەر 
لێکۆڵینەوەی کاریگەریی بخوازێت لەم کاریگەریانە 
لەپێشدا  ل��ەس��ەری  پێویستە  ئ��ەوا  بکۆڵێتەوە 
ممەیزاتی  کە  بکات،  دەستنیشان  ئەوە  بابەتیانە 
و  کامانەن  پڕۆگرامەکەدا  لە  دیاریکراوەکە  قسە 
لە چ  بە چ جۆرێک و چەندجار و  دانراون،  چۆن 
کات  تێپەڕبوونی  بە  پێشەوە،  دێنە  پەیوەندیەکدا 
ئەرکە  ئەم  هتد.  دەک��ەن...  دروس��ت  مەیلێک  چ 
لێکۆڵینەوەی  شێوازی  بەهۆی  ئەمڕۆ  دەتوانرێت 
بەم  جێبەجێبکرێت.  باش  ڕادەیەکی  تا  قسەوە 
کە  دەرخ��س��ت  ئ��ەوەی  میتۆدەیە  ئ��ەم  شێوەیە 
بەرنامەکانی ڕادیۆ و تەلەفزیۆنی ئەمریکی هەروەها 
جەماوەریەکاندا،  گۆڤارە  لە  کورتەکان  چیرۆکە 
ئەمریکیە )ڕاستەقینەکان، ئەسڵەکان( لە ئاستێکی 
سەرو ئاساییدا پیشاندەدەن و تیشکێکی تایبەتیان 
دەخەنەسەر و جێگایەکی باشیان بۆ دادەنێن، کە 
لە  زیاتر  دراماتیکیەکاندا  بەرهەمە  لە  ناکۆکیەکان 
کەموکوڕی خودی تاکە کەسەکانەوە سەر هەڵدەدەن 
لە هێزە کۆمەاڵیەتیەکانەوە، کە مرۆڤی پیر  وەک 
لە فلیمە ئەمریکیەکاندا کەمتر دەردەکەون وەک لە 
ژیانی ڕاستەقینەدا... هتد. ئەمانە و زانیاری تری 
لەم جۆرەی لێکدانەوەی قسە، پێویستە لەگەڵ ئەو 
پرۆسێسانەی الی جمهور دەردەکەون و چاودێری 
دەکرێن - لەگەڵ هەبوونی مەیلی شەڕانگێزی الی 
لەگەڵ  هەڵوێست،  گۆڕانەکانی  لەگەڵ  گەنجان، 
و  کۆبکرێنەوە   - هتد  فێربوون...  کاریگەریەکانی 
پەیوەندیەکانیان پێکەوە دیاری بکرێت، بۆئەوەی، 
توخمەکان،  و  فاکتۆر  هەموو  لەبەرچاوگرتنی  بە 
دەتوانین  ڕادەیەک  تا چ  وە  ئایا  بپشکنرێت  ئەوە 
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ئەو  ممەیزاتی  کاریگەریی  وەکو  پرۆسێسانە  ئەم 
قسانە لە پرۆگرامەکەدا تێبگەین. بەاڵم ئەم جۆرە 
کارکردنە، لە بواری عەمەلیدا تووشی گیروگرفتێکی 
بەشێکی  ئێستا  تاکو  کە  دەبێت  میتۆدەیی  زۆری 
ه��ەروەه��ا  جێبەجێبکرێت.  دەت��وان��رێ��ت  کەمی 
بۆ  کە  پرسیارەی  ئەو  بابەتەوە  بەم  پەیوەندیدار 
پەروەردەکردن و ڕیکام و پڕوپاگەندە زۆر گرنگە 
بەڕێوەدەچن  چۆن  کاریگەریەکان  پێشەوە،  دێتە 
ئەگەر ڕێتسپیێنت هەندێک قسەی دەستنیشانکراو 
شێوەیەکی  بە  قسەی  هەندێک  ممەیزاتی  یان  وە 
بۆدانراو و سیستەمیانە چەندبارە پێشکەش  پان 
بکرێت، هەرچەندە لەم بارەیەوە زۆر لێکۆڵینەوەی 
ئێستا  تاکو  بەاڵم  لەبەردەستدان،  تەسەل  و  تێر 
ئەم گیروگرفتە بە هیچ جۆرێک هەموو الیەنەکانی 

دەرنەخراوە.
کاریگەریی  پەیوەندیەکانی  باسەکە،  پوختەی 
ڕێتسپیێنتدا  و  قسە  فاکتۆرەکانی  ل��ەن��ێ��وان 
کە  ئاڵۆز  ئەوەندە  دەردەک��ەون،  ئاڵۆز  ئەوپەڕی 
ئەدەبیاتدا  لە  زۆرجار  بناغانەی  و  ئامۆژگاری  ئەو 
پێشکەشکردنی  و  ئامادەکردن  بۆ  بەرچاودەکەون 
و  دەردەک��ەون  ناتەواو  و  ناسیستەمی  زۆر  قسە، 
ناتوانن یارمەتیدەری کەسی ئامادەکاربن، بۆ نمونە 

ئەگەر بگوترێت:
و  ئامادەبکرێت  بەوجۆرە  پێویستە  قسەکە   -  1
پێشکەش بکرێت، کە سەرنجی ڕێتسپیێنتی خوازراو 

ڕابکێشێت.
2 - قسەکە پێویستە لە زمانەکەیدا لەگەڵ ئاستی 

تێگەیشتنی ڕێتسپیێنتدا بگونجێنرێت.
هەندێک  ڕێتسپیێنت  الی  پێویستە  قسەکە   -  3
پاڵنەر )دافع( بە ئاگا بهێنێت و لە هەمانکاتیشدا 

ڕێگای جێبەجێکردنی ئەو پاڵنەرانە پیشانبدات.

بکرێت  دروست  جۆرە  بەو  پێویستە  قسەکە   -  4
کە لەگەڵ داواکاریەکانی ئەو گروپەدا بگونجێت کە 
خودی ڕێتسپێنتی تێدایە، ئەگەر بیانەوێت بەوجۆرە 

هەڵسوکەوت بکات کە مەبەستمانە.

3–میدیالەپرۆسێسیکاریگەرییدا
ماس کۆمونیکەیشن لەو ڕێگایەوە لە کۆمونیکەیشنی 
قسە  کە  جیادەبێتەوە،  ڕووب���ەڕوو  و  ئاسایی 
بە  میدیایەکەوە  تەکنیکی  ڕێگای  لە  هەمیشە 
ڕێتسپیێنت دەگەیەنرێت. فاکتۆری میدیا پرۆسێسی 
دەگۆڕێت.  بڕیاردەر  شێوەیەکی  بە  کۆمونیکەیشن 
لێکدانەوەکەمان شەش جۆر ممەیزاتیان دەرخست 
 - ڕێتسپیێنت  نێوان  پەیوەندیی  هۆیانەوە  بە  کە 
پێویستیمان  لێرەشدا  دەکرێن.  دەستنیشان  میدیا 
ئەم  هەموو  کە  نیە  دوورودرێ���ژ  سەلماندنی  بە 
دەوردەبینن،  کاریگەریدا  پرۆسێسی  لە  ممەیزاتە 
ج��ەوه��ەری  شێوەیەکی  ب��ە  کاریگەریەکان  ک��ە 
لە  تەنها  قسەکە  ئایا  واتە  پەیوەستن،  بەوانەوە 
یاخود  وە  گوێگرتن  تەنها  یاخود  بینین  ڕێگای 
بینین - گوێگرتن وە دەگەیەنرێت، ئایا ڕێتسپیێنت 
ئایا  پەیوەستە،  یاخود  سەربەستە  سلوکیدا  لە 
ڕیتسپینت لە کاتدا سەربەستە یاخود پەیوەستە، 
دەستنیشانکراوەوە  چواردەورێکی  بە  قسەکە  ئایا 
پەیوەستە یاخود چواردەورێکی ئاسایی ناوماڵ وە 
ئاهەنگێکدا  وەکو  تایبەتی  چواردەورێکی  لە  یان 
تەنها  بە  قسەکە  ڕێتسپیێنت  ئایا  ڕادەگەیەنێت، 
لەناو  یان  وە  تایبەتی  گروپێکی  لەناو  یاخود  وە 
قسەکە  ئایا  وەردەگ��رێ��ت،  ئ��ام��ادەدا  جمهورێکی 
)تسجیلکراو(  هەڵگیراو  یان  وە  )ڕاستەوخۆ( 

پێشکەش دەکرێت.
لە کۆبەنەوە و تێکەڵبوونی ئەو شەش ممەیزاتەوە 
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مەرجەکانی کاریگەریی هەر میدیایەک دەردەکەوێت. 
ل��ێ��ک��دان��ەوەی ئ��ەو م��ەرج��ان��ە ب��ە دوورودرێ����ژی 
لێرەدا  ئێمە  میدیایە.  زانستی  سەرشانی  ئەرکی 
کاپەرەوە  کتێبەکەی  لە  بەسە،  ئ��ەوەن��دەم��ان 
لە  کۆمونیکەیشن  ماس  کاریگەریەکانی  دەربارەی 
باس  بەشی  هەندێک  سەربەستانەدا  وەرگێڕانێکی 
هەر  کاریگەریی  کورتی  بە  تیایاندا  کە  بکەینەوە، 

میدیایەک )بێجگە لە قەوان( پیشان دەدرێت: 
وشەی چاپکراو تاکە میدیایەکە ڕێگا بە ڕێتسپیێنت 
دەدات کات و چۆنیەتی و خێرایی وەرگرتنەکە خۆی 
دیاری دەکات و قسەکە بە ئارەزووی خۆی چەندجار 
بخوێنێتەوە. ڕێزێک لە تاقیکردنەوەی البۆری ساڵی 
بیستەکان و سیەکان، هەرچەندە ڕوون و ئاشکرا 
دروست  بیروڕایە  ئەو  بەاڵم  سەلماندووە،  نەیان 
دەکەن کە وشەی چاپکراو بە نیسبەت هێشتنەوە 
وشەی  لە  چڕوئاڵۆزەوە  بابەتی  خەزنکردنی  و 
وتراو باڵەدەستترە، بەاڵم نەک بە نیسبەت بابەتی 
سادەوە. وشەی چاپکراو الی جمهورێکی بچووکی 
شارەزا ئەوپەڕی کاریگەرە، بە توندیی بە چەمکی 
ناوبانگی  و  جێگا  و  بەستراوەتەوە  کولتورەوە 
ڕێتسپیێنت  جیاوازەکانی  گروپە  الی  جیاوازی 
هەیە. پاشتر پێویستیی بە بەشداریەکی گەورەتر 
و ئەکتیڤتر و خوڵقێنەرتری ڕێتسپیێنت هەیە وەک 
ڕووبەڕووکردنەوەی  هۆی  نابێتە  تر.  میدیاکانی  لە 
خوێنەر و کۆمونیکاتۆر بە بینین یاخود گوێگرتن 
وەکو فلیم و ڕادیۆ و تەلەفزیۆن وە بەم هۆیەشەوە 
دەکات.  دروست  فەنتازیا  بۆ  گەورە  مەودایەکی 
کە  بەوەدەکات  هەست  کەمتر  بناغەدا  لە  خوێنەر 
لە  وەک  لەگەڵکراوەکە  قسە  خ��ودی  ڕاستەوخۆ 
تەلەفزیۆن،  و  فلیم  بینەرانی  و  ڕادیۆ  گوێگرانی 
بەاڵم ئەو لەکاتی خوێندنەوەدا ئەکتیڤبوونی زیاتری 

بەتایبەتی  واقیعەی کە مرۆڤ  ئەو  دەکەوێتەسەر، 
بێئەوەی  کاریگەریی،  بۆ  دەزانێت  گرنگی  بە  زۆر 
هەیە  ئ��ەوەش  ئەگەری  سەلمێنرابێت.  بەتەواوی 
بەالیەنی کەمەوە  ئەکتیڤە،  بەشداریکردنە  ئەم  کە 
ڕەخنەگرانە  کاردانەوەی  هۆی  ببێتە  هەندێکجار، 
کە پاشتر کاریگەریی الواز بکات یاخود بێ الیەنی 

بکات.
ڕادیۆ و تەلەفزیۆن دەگەنە پەیوەندیەکی کەسایەتی 
زۆر گەورە لەنێوان کۆمونیکاتۆر و ڕێتسپیێنتدا وە 
دەگەیەنن.  بەهێزتر  هەمووان  لە  واقیع  وێناکردنی 
نزیکەی  دەگەنە  میدیایە  دوو  ئەم  لەوەش  بێجگە 
سەرجەمی کۆمەڵگا، کەواتە ئەو بازنەی خەڵکانەش 
تێناکرێت،  ڕوویان  ترەوە  میدیاکانی  لەالیەن  کە 
زۆر گەنج وە  پیر وە  زۆر  نمونە وەکو مرۆڤی  بۆ 
یاخود مرۆڤی کەم خوێندەوار وە یان نەخوێندەوار. 
ئەو ماددانەی لەالیەن ڕادوێوە پێشکەش دەکرێن، 
ئەگەر سادە بن، بە ڕێژەیەکی باش وەردەگیرێن و 
لەپێش هەمووشتێکدا  بیروباوەڕیدا دەمێننەوە،  لە 
و  کەمە  خوێندەواریان  ڕێتسپێنتانەی  ئەو  الی 
بەهۆی  تەنها  کە  ڕادیۆ  نزمە.  ڕۆشنبیریان  ڕادەی 
بەشدارییەکی  بە  پێویستی  کاردەکات،  بیستنەوە 
تەلەفزیۆن.  لە  ڕێتسپیێنت هەیە وەک  ئەکتیڤتری 
بەاڵم  بەکارهێنان  بۆ  میدیایە  ئاسانترین  ڕادی��ۆ 
باکگراوند  دەنگی  دەنگە  وەکو  زۆرجار  ناردنەکەی 
بەکاردەهێنرێت و نزیکەی بە دەگمەن بە ئاگایی و 

تەرکیزەوە گوێی لێدەگیرێت.
بۆیە  فلیم  و  تەلەفزیۆن  وێنەییەکانی  میدیا 
بەتایبەتیی گرنگن - مرۆڤ وا بیریان لێدەکاتەوە - 
چونکە ئەوان وێنە پێشکەش دەکەن. هەردووکیان 
هەیە  ڕێتسپیێنت  ڕووتێکردنێکی  بە  پێویستیان 
وەک لە میدیاکانی تر. ژمارەیەکی زۆر لێکۆڵینەوەی 
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ساڵەکانی سیەکان ئاماژە بەوە دەدەن کە زۆربەی 
منداالن و ژمارەیەکی زۆری خەڵکی تەمەن گەورە، 
فلیمەوە  ڕێگای  لە  هەڵگرانەی  زانیاری  مادە  ئەو 
و  دەدەن  سەرنج  حەقیقەت  وەک��و  دەگەیەنرێن 
هێڵنەوە.  دەی��ان  خۆیان  الی  باش  بەتایبەتیش 
و  نین  یەکگرتوو  پاشتر  لێکۆڵینەوەکانی  ئەنجامی 
هەندێک جاریش نێوان دژن لەگەڵ یەکتر دەربارەی 
ئەو پرسیارەی کە ئایا ئەو زانیاریانەی لە ڕێگای 
تەلەفزیۆنەوە باڵودەکرێنەوە باشتر هەڵدەگیرێن و 
دەهێڵرێنەوە وەک لە باڵوکردنەوەی هەمان مادە لە 

کۆڕدا، بە وشەی چاپکراو وە یاخود لە رادیۆدا.
دەرب���ارەی  ب��وو  کاپەر  بیروڕاکانی  تائێرە     

توخمەکانی کاریگەریی یەکەیەکی میدیاکان.

بە  خۆیان  لێکۆڵینەوە  زۆری  یەکجار  ژمارەیەکی 
خەریک  جۆرەکانەوە  هەمە  میدیا  کاریگەریەکانی 
دەکەن، لێرەدا ئەو بوارەمان نیە و ئەرکی ئێمەش نیە 
ئەو لێکۆڵینەوانە دابەش بکەین بەسەر میدیاکاندا 
تەنها  بسەنگێنین.  هەڵیان  و  بدەینەوە  لێکیان  و 
پێداویستیەکانمان  ئاماژەدان  و  سەرنج  هەندێک 

جێبەجێ دەکەن.
کاریگەریی  ئەزموونیەکاندا  لێکۆڵینەوە  لە  ئەگەر 
بەو  ئ��ەوە  بکرێت،  لەسەر  پشکنینی  میدیایەک 
مانایە نایەت، کە ئەو کاریگەریانە ئیتر لە هەموو 
بسەلمێنرێت  ئەگەر  میدیان.  سیفاتی  حاڵەتێکدا 
دیاریکراو  میدیایەکی  دیاریکراوی  قسەیەکی  کە 
هەموو  لە  ئەوا  هەیە،  دیاریکراوی  کاریگەرییەکی 
حاڵەتێکدا ئەو پرسیارە بەکراوەیی دەمێنێتەوە، کە 
ئایا هەمان قسەی گەیەندراو لە ڕێگای میدیایەکی 
یاخود  وە  کاریگەریی  هەمان  هۆی  دەبێتە  ترەوە 
قسە  هەمان  ئەگەر  تەنها  تر.  کاریگەریی  جۆری 

هەمەجۆریان  کاریگەریی  هەمەجۆرەکاندا  میدیا  لە 
بەمەرجێک   - جیاوازیانە  ئەو  دەتوانرێت  هەبێت، 
فاکتۆر و توخمەکانی تر بە چەسپاوی بمێننەوە - 
بدرێنەوە،  وەکو سیفاتی هەمەچەشنی میدیا لێک 
لەم  ئەزموونی  لێکۆڵینەوەی  زۆری  ژمارەیەکی 
پێشکەشی  قسە  هەمان  دەکۆڵنەوە:  پرسیارە 
چەند گروپێکی یەکسان دەکرێت، جارێک لە ڕێگای 
میدیایەکی  ڕێگای  لە  تریش  جارێکی  و  میدیایەک 
پاشتر  پێوراوەکان  کاریگەریە  جیاوازیی  ترەوە. 
وەکو جۆری کارکردنی هەردوو میدیاکە سەرنجیان 
ئەگەرچی   – شێوەیە  ئەم  لەسەر  هەر  دەدرێتێ، 
هەرجارێک بە پرسیاری جیاوازەوە – میدیاکان لە 
کۆکردنەوەی جیاوازدا لەگەڵ یەکتر دانران. لێرەدا 
لەگەڵ  هەندێک نمونە دەهێنینەوە، ئەم میدیایانە 

یەکتر مقارەنەکران:
وشەی چاپکراو لەگەڵ ڕادیۆ

وشەی چاپکراو لەگەڵ کۆڕگرتن
ڕادیۆ لەگەڵ تەلەفزیۆن

ڕادیۆ لەگەڵ فلیم
کۆڕگرتن لەگەڵ فلیم

تەلەفزیۆن لەگەڵ شانۆ
هەموو  یەکگرتنی  بە  و  ڕەخنەگرانە  نرخاندنێکی 
پشکنینەکانی ئەم جۆرە لێکۆڵینەوانە، خزمەتێکی 
نمونە  بۆ  دەکات.  میدیا  زانستی  بەنرخی  یەکجار 
ڕوون و ئاشکرا ئەوە دەردەکەوێت، کە کاریگەریی 
ڕێژەیی میدیایەک بە پێوانەیەکی گەورە پەیوەستە 
ب��ه  ش��ێ��وه ی پێشکه ش  ق��س��ه ک��ه.   ب��اب��ەت��ی  ب��ە 
پێی  به   که واته   تره وه،  فاکتۆره کانی  کردنه که  و 
بااڵده سته .  میدیایه ک  هه رجاره و  مه رجانه   ئه م 
کاریگه ریه   به پێی  میدیاکان  موتڵه قی  ڕیزکردنێکی 

سه ره کیه کانیان ناتوانرێت دابنرێت. 
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بهێنین  لێکۆڵینه وانه ش  ناوی ئه و  لێره دا  پێویسته  
میدیا  زۆری  ژماره یه کی  کۆکردنه وه ی  ده رب��اره ی 
زیاتر  زۆر  کاریگه ریی  یه کتر، شێوازێک که   له گه ڵ 

ده کات.

کاریگهریی پرۆسێسی له ڕێتسپیێنت -٤
دا

که  ڕێتسپیێنتی جیاواز بۆ هه مان قسه  )له ژێر هه مان 
مه رجی وه کو یه کدا( کاردانه وه ی جیاوازیان هه یه ، 
زانیاریه کی تازه  نیه . که واته  که  هه ر ڕێتسپیێنتێک 
کۆمونیکه یشن  ماس  کاریگه ریی  خۆیدا  خودی  له  
دیاری ده کات، پێویستی به  سه لماندن نیه . به اڵم 
دره نگیش  ڕاده ی��ه ک  تا  و  تەدریجی  به شێوه یه کی 
وه   چۆن  پرسیاره ی  ئه و  کرده   ڕووی  لێکۆڵینه وه  
به  چ قه باره یه ک و له ژێر چ مه رجێکدا یه که یه که ی 
کاریگه ریه کانی ماس کۆمونیکه یشن په یوه ستن به  

خودی ڕێتسپیێنته وه .
شیکاریه  تیۆریانەکە ی پرۆسێسی ماس کۆمونیکه یشن 
له  سێ به شی یه که می ئه م کتێبه دا ده مانگه یه نێته  
ئه و بڕوایه ی که  فاکتۆری ڕێتسپیێنت به هۆی دوو 
ڕێگاوه ، یه کێکی ڕاسته وخۆ و یه کێکی ناڕاسته وخۆ، 

ده چێته  ناو پرۆسێسی کاریگه رییه وه :-
وه کو  ئێمه   که   گ��ۆڕان��ان��ه ی  ئ��ه و  جارێکیان     
کاریگه ریی نیشانیان ده که ین، په یوه ستن ڕاسته وخۆ 
و ناڕاسته وخۆ به  ڕێتسپیێنته وه  وه کو که سایه تیه ک 
له  حاڵه تێکی دیاریکراودا. ئایا ڕێتسپیێنت له کاتی 
لێبکرێت،  کاریگه ریی  ئاماده یه   خۆیدا  ئیشی  بێ 
و  بیروڕا  چۆن  وه   ئایا  فێرده بێت،  چه ند  وه   چی 
هه ڵوێستی ده گۆڕێن، ئه مانه  و کاریگه ریه کانی تریش 
سترکتوری  ڕێگای  له   ناڕاسته وخۆ  و  ڕاسته وخۆ 
ئه و  پاڵپێوه نه ری  هێزی  ڕێتسپیێنته وه   که سایه تی 
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کاته یه وه  )دافع( و له  ڕێگای ئه و حاڵه ته  بابه تی و 
زاتیه ی ئه و کاته وه  دیاری ده کرێن.

له   کار  ناڕاسته وخۆ  ڕێتسپیێنت  تریان  جارێکی 
فاکتۆر  ئه و  که   ده ک��ات،  کاریگه ریی  پرۆسێسی 
الپه ڕه کانی  له   که   گ��ۆڕان  ده هێنێته   توخمانه   و 
پێشوودا وه کو خۆی گرنگی کاریگه ریی ده ستنیشان 
که   کرابێت  ل��ه وه   ب��اس  ل��ه وێ  ئه گه ر  ک��راب��وون. 
به   میدیا  قسه  و  کۆمونیکاتۆر،  فاکتۆری  هه رسێ 
شێوه  تایبه تیه کانیانه وه ، به  ممیزاته کانیانه وه  و به  
فۆرمه کانی ده رکه وتنیانه وه  به شدارن له  کاریگه رییدا، 
ئه وا پێویستیشه  له گه ڵیدا هه میشه  ئه وه  بگوترێت 
که  مه سه له که  هه ر به ته نها ئه و فاکتۆرانه  نیه و له سه ر 
ئه وان به ند نیه . به ڵکو جه وهه ری تریش ئه وه یه  که  
ڕێتسپیێنت چۆن ئه و فاکتۆرانه  ده بینێت و لێکیان 
به   هه ر  کاریگه ریی  پرۆسێسی  که واته   ده دات��ه وه . 
دی،  نایه ته   فاکتۆره وه   سێ  ئه و  ڕێگای  له   ته نها 
به ڵکو هه روه ها له  ڕێگای په یوه ندی ڕێتسپیێنته وه  
به و سێ فاکتۆره وه . وه  ئێستا ئه م هه موو په یوه ندی 
توخمانه  له الی خۆیانه وه  له سه ر یه ک کۆده بنه وه ، 
فۆرمیان ده گۆڕێت، له الیه ن ڕێتسپیێنته وه  ده گۆڕێت 
وه کو که سایه تیه ک له  حاڵه تێکی دیاریکراودا. لێره دا 
ئه م توخمانه  که  پرۆسێسی کاریگه ریی کارلێده که ن، 
توخمه   ئه م  ده چن،  به ڕێوه   پله یه ک(  )چه ند  به  
خۆشیان  کۆمونیکه یشن  بواری  دارانه ی  په یوه ندی 
له  ڕێگای فاکتۆری ڕێتسپیێنته وه  کاریان لێده کرێت. 
فاکتۆری  پاڵ  له   قسه یه ک  کاریگه ریی  نمونه :  بۆ 
به نده ،  کۆمونیکاتۆریشه وه   ناووناوبانگی  به   تردا 
ڕێتسپیێنت  الی  ناوبانگێکی  چ  کۆمونیکاتۆر  به اڵم 
و  که سایه تی  توخمه کانی  ڕێگای  له   ئه وه   هه یه ، 
کۆمه اڵیه تی و حاڵه تی وه رگرتنه که ی ڕێتسپیێنته وه  

دیاری ده کرێت.

و  ئاڵۆزانه   و  چڕ  په یوه ندیه   ئه م  بناغه ی  له سه ر 
ئه و واقیعه ی که  ئێستا ئه و فاکتۆر و توخمه  هه مه  
چه شنانه ی کارلێکه ر و کارلێکراو له گه ڵ یه کتر و به  
چه ندین شێوه  په یوه ندیان پێکه وه  هه یه  و وه زیفی 
پێکه وه  به ستراونه ته وه . ڕوون و ئاشکرا ئه وه مان بۆ 
ده رده که وێت چ ڕێگایه که ی دژوار و گران تووشی 
لێکۆڵینه وه ی ئه زموونی ده بێت، ئه گه ر هه وڵ بدات 
یاخود  وه   بگێڕێته وه   کراو  دیاری  کاریگه رییه کی 
توخمێکی  و  فاکتۆر  کاریگه ریی  پێچه وانه وه   به  

دیاریکراو ڕوون و ئاشکرا بسه لمێنرێت.
ئه وه   دڵنیاییه وه   به   ده توانین  تیۆریه وه   ڕووی  له  
ڕاسته وخۆ  جا   - ڕێتسپیێنت  فاکتۆری  که   بڵێین 
توخمه کانیه وه   هه موو  به    - ناڕاسته وخۆبێت  یان 
ب���ه ش���داری پ��رۆس��ێ��س��ی ک��اری��گ��ه ری��ی ده ب��ێ��ت. 
ئێستا  تا  کاریگه ریی  ئه زموونی  لێکۆڵینه وه ی 
چه ندییه وه   ڕووی  له   په یوه ندیانه   ئه و  ده رب��اره ی 
کارێکی باشی به  ئه نجام گه یاندوه . به اڵم به  گشتی 
سنوردار و که موکوڕن. ژماره یه کی زۆر وه  له وانه یه  
زۆر گرنگیش توخم تا ئێستا لێیان نه کۆڵراوه ته وه .
بێ ئه وه ی هه وڵی دانانی سیسته مێک بده ین یاخود 
بکه ین.  پێشکه ش  که موکوڕ  بێ  ت��ه واو  کارێکی 
توخمه کانی  گرنگترین  ده ده ینه   بچوک  سه رنجێکی 
بۆ  گرنگ  زۆر  وه ک��و  که   ڕێتسپیێنت  فاکتۆری 
کاریگه ریی ده ستنیشانکراون، که واته  که  کاریگه ری 

وه زیفی پێیانه وه  په یوه سته .
ژماره یه کی زۆری لێکۆڵینه وه  کاریگه ریی توخمه کانی 
وه کو ڕه گه ز )نێرو مێ(، ته مه ن، هۆشیاری، پله ی 
کۆمه اڵیه تی،  چینێکی  به   سه ربون  خوێنده واری، 
الدێ  و  شارنشین  تایبه تی،  گروپێکی  ئه ندامی 

نشین... هتد یان سه لماندوه .
لێکۆڵینه وه کانی  له   وه کو   - تر  گرنگی  توخمێکی 



99

لێکۆڵینەوەوتارو71

هۆڤاند و جانیس و کێللی و هی تردا ده رده که وێت 
هه بونی  بچووکیی  یاخود  گه وره یی  له   بریتیه    -
توخمه   ئه م  ڕێتسپیێنت.  له   کارلێکردن  توانای 
یه کی  )میزه (  وه کو  که س  تاکه   الی  الیه که وه   له  
ده رده ک��ه وێ��ت،  که سایه تی  چه سپاوی  نزیکه ی 
گۆڕانی  دیاریکراودا  سنورێکی  له   تره وه   له الیه کی 
به م  تایبه تیه که ،  حاڵه ته   پێی  به   دێت  به سه ردا 
شێوه یه  مرۆڤ له  حاڵه تێکی به رچاو تاریک و گراندا 
کاریگه ریی  ئامادەیە  زیاتر  و  ده بێت  زیاتر  مه یلی 

لێبکرێت .
ئایا  که   به وه وه .  په یوه ستن  کاریگه ریه کان  پاشتر 
ڕێتسپیێنت به  ڕاده یه کی زۆر یاخود که م نائومێده ، 
که  ئایا له  باری ده روونیدا گیروگرفتی هه یه ، که  ئایا 
ترس یه کێکه  له  توخمه  سه ره کیه کانی که سایه تی 

ئه و.
کاردانه وه کانی ڕێتسپیێنت پاشتر له  ڕێگای حاڵه ته  
پاڵێوه نه ر  هێزی  و  پێداویستی  تایبه تیه که ی 
ده کرێت.  دی��اری  چاوه ڕوانیه وه   ئاستی  )داف��ع(و 
ب��ه رزک��ردن��ه وه ی  کاریگه ریه کانی  شێوه یه   ب��ه م 
هه ستی شه ڕانگێزی یاخود نزم کردنه وه ی هه ستی 
ئاستی  به   په یوه ستن  قسه که دا  له   شه ڕانگێزی 
الی  شه ڕانگێزی  مه یلی  که می  و  زۆری  هه بوونی 
خودی ڕێتسپێنت. بێجگه له وه ش واده رده که وێت که  
ڕێتسپێنت  ئه گه ر  زیاتربێت،  کاریگه ریی  قسه یه ک 
ڕوون و ئاشکرا بۆی ده ربکه وێت که  قسه که  به  پیر 
پێداویستیه   یاخود  ئه وکاته یه وه   پێداویستیه کانی 
لێکۆڵینه وه ی  لێره دا  ده چێت.  هه میشه ییه کانیه وه  
کاریگه ری ڕووده کاته  زانستی لێکۆڵینه وه  له  هێزی 
پاڵێوه نه ر)دافع(ی سایکۆلۆژی، که  ئه ویش له الیه ن 
پێشکه شی  به نرخ  زان��ی��اری  ده توانێت  خۆیه وه  

لێکۆڵینه وه ی کاریگه ریی بکات.

به و  خۆی  لێکۆڵینه وه   فراوانی،  و  چڕی  به   زۆر 
و  ڕیکام  پ���ه روه رده ک���ردن،  بۆ  که   پرسیاره ی 
پڕوپاگه نده  گرنگیه کی مه زنی هه یه ، خه ریک کردووه ، 
ئایا هه ڵوێست و بیروڕا سه ره تاییه کانی ڕێتسپیێنت 
زۆر  ده کەن.  وازی  کاریگه ریی  له سه ر  ڕۆڵێکی  چ 
زانیاری  هه ندێک  له   چاوپۆشین  به   و  گشتی  به  
که   ده رخست  ئه وه یان  لێکۆڵینه وه کان  بچوک، 
کاریگه ریی زیاتر و گه وره تر ده بێت، ئه گه ر قسه که  
زیاتر جووت بێت له گه ڵ ئه و بیروڕا و هه ڵوێستانه ی 
قسه که   هه تا  که واته   هه یبون،  ڕێتسپیێنت  پێشتر 
و  هاوئاهه نگ  کاردانه وه دا  ئاماده یی  له گه ڵ  زیاتر 
له  هارمۆنی دابێت، به  پێچه وانه وه  ال حاڵه تی ڕێک 
نه که وتن له نێوان قسه که  و بیروڕا سه ره تاییه کاندا 
هه ر  یاخود  وه   بچووک  زۆر  کاریگه ریه کی  ته نها 
 Bumerang - effekt دی��ارده ی  یان  وه   هیچ 
له  دژی مه به سته کانی کۆمونیکایتۆر ده رده که وێت. 
هه یه   ئ��ه گ��ه ری  گ��ه وره   کاریگه رییه کی  نزیکه ی 
له   بابه تانه ی  ئه و  ده رب��اره ی  ڕێتسپێنت  ئه گه ر   ،
قسه که دا دێن تا ئه و کاته  هیچ بیروڕایه کی دروست 
حاڵه تدا  زۆر  له   کاریگه ریه کان  پاشتر  نه کردبێت. 
ڕێتسپێنت  ڕاده یه ک  چ  تا  به وه شه وه ،  په یوه ستن 
بۆ وه رگرتنی هه واڵێک. ڕاپۆرتێک وه یان ڕوداوێک 

ئاماده یه .
توخمێکی تری گرنگی کاریگه ریی بریتیه  له  حاڵه تی 
کۆمه اڵیه تی ڕێتسپیێنت. هه روه کو له  به شی دوه می 
وه کو  ڕێتسپیێنت  کاردانه وه ی  باسکرا،  کتێبه که دا 
کاردانه وه ی که سێکی ته نها و عه زلکراو نیه ، به ڵکو 
له  چوارچێوه ی په یوه ندی هه مه الیه نه ی کۆمه اڵیه تیدا 
جارێک  کۆمه اڵیه تیه ،  توخمه   جۆره   ئه م  دێته دی. 
که سێتی،  ڕاسته وخۆی  کۆمونیکه یشنی  له   بریتیه  
له الیه کی  و  هه ڵبژاردندا  له   له الیه که وه   توخمێکه  
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قسه کانی  ده رب��اره ی  بیروڕاده ربڕیندا  له   ت��ره وه  
ماس کۆمونیکه یشن ده ورێکی جه وهه ری ده بینێت، 
جارێکی تر ئه ندام بوونی ڕێتسپیێنت لە گرووپێکدا 
وازی  کاریگەریدا  پرۆسێسی  لە  گرنگ  دەورێکی 
دەکات: هه تا زیاتر هه ستی مرۆڤێک به هێزتر بێت 
بۆ گروپێک وه  پێوانه کانی ئه و گروپه  وه کو پیرۆز و 
له  شکان نه هاتوو سه رنج بدات، زیاتر کارێکی گران 
ده بێت، ئه و بیروڕا و هه ڵوێستانه ی له سه ر بناغه ی 

ئه و پێوانانه  هه ڵچنراون، بگۆڕدرێن.
کورته ی  و  پوخت  ب��ژاردن��ه   ئ��ه م  پ��اش  ئێستا 
کۆمه اڵیه تیانه ی  و  که سایه تی  توخمه   و  فاکتۆر 
هه ر  هێشتا  ده بن،  کاریگه ریی  پرۆسێسی  تێکه ڵی 
و  سودبه خش  ئاماژه ی  کۆتایی.  نه گه یشتوینه ته  
تری  گرنگی  توخمی  هه ندێک  ده رباره ی  که ڵک  به  
هاوشێوه ی  تیایاندا  که   کارانه دایه   له و  کاریگه ریی 
به م  ده کرێته وه .  شی  ڕێتسپیێنت  بۆ  قسه کان 
هاری،  و  وۆرن��ه ر  بۆچونه کانی  پێی  به   شێوه یه  
ئافره تانی ماڵه وه ، که  به  ڕێکوپێکی و بێ دابڕان 
 )The Big Sister( گوێ له  به رنامه  ڕادیۆییه که ی
له  ڕێگای ئه م سیفه تانه وه  ده ناسرێنه وه :  ده گرن، 
که   ده ده ن  منداڵه کانیان  و  خۆیان  له   سه رنج  وا 
ده ره وه ی  دون��ی��ای  پ��ی��اوه ک��ه وه ،  به   په یوه ستن 
خێزانه که  وه کو هه ڕه شه  بۆ سه ر ئاسایشی خێزانه که  
بۆ  بیروڕایان  ترس،  بۆ  زیاتره   مه یلیان  ده بینن، 
مۆراڵ )خووڕه وشت( توندوتیژ و نه گۆڕه ، شکیان 
له  نرخی ڕۆڵی خۆیانه  وه کو دایک و ژنی ماڵه وه .

مندااڵنه ی  ئه و  که   ئه نجامه ی  ئه و  ده گاته   بایلین 
زۆر سه یری )وێنه ی میدیایی( ده که ن، زیره کییه کی 
و  دای��ک  له الیه ن  هه یه  و  ناوه ندیان  م��ام  خ��وار 

باوکیانه وه  که م چاودێری ده کرێن.
ژماره یه کی زۆری لێکۆڵینه وه  خۆیان به و مندااڵنه وه  

خه ریک ده که ن که  قسه کانی ماس کۆمونیکه یشن 
وه کو )ماده ی ڕاکردن له  واقیع( به کار ده هێنن. ئه م 
زۆر سیفاتی که سایه تیاندا جیاوازییان  له   مندااڵنه  
له ناو  ئه مانه   )ئاسایی(دا:  مندااڵنی  له گه ڵ  هه یه  
براده ره کانیاندا خراپ تێکه ڵ بوون، له الیه ن دایک 
توند  سزای  که مه ،  خۆشه ویستیان  باوکیانه وه   و 
ده درێن و ناکۆکی نێوان منداڵ - دایک و باوک الی 

ئه مانه  زۆر گه وره یه .
کاریگه ریی  لێکۆڵینه وه ی  ک��اران��ه   ج��ۆره   ب��ه م 
به شدار  تازه تری  ڕێگایه کی گرتۆته به ر که  توخمی 

له  پرۆسێسی کاریگه ریی دا ده دۆزێته وه .
که سایه تی  و  حاڵه ت  توخمانه ی  ئه م  س��ه رو  له  
ڕێتسپیێنتیشه وه  باشتر توخمه  په یوه ندی داره کان 
هه ن که  له  پرۆسێسی کاریگه ریی دا به  پێوانه یه کی 
که   واقیعانه ی  ئه و  که واته   ده ورده بینن،  گ��ه وره  
و  ڕێتسپیێنت  نێوان  په یوه ندیه کانی  شیکاریی  له  

فاکتۆره  سروشتیه کانه وه  ده رکه وتن.
کاریگه ریی  پرۆسێسی  له   جه وهه ریی  کارلێکردنی 
ڕێتسپیێنت،  چۆن  که   ده ریده خات  شێوه یه   ئه و 
کۆمونیکاتۆر وه کو شه رکێکی ئاسایی و سروشتی 
له  ژێر مه رجه  تایبه تیه کانی ماس کۆمونیکه یشن دا 
به م شێوه یه   ده داته وه .  لێک  تێده گات،  ده بینێت، 
کاریگه ریه کان ده گۆڕێن به  پێی ئه وه ی ڕێتسپیێنت 
دروس��ت  خ��ۆی  الی  کۆمونیکاتۆر  وێنه یه کی  چ 
دا  ڕۆڵێک  چ  له   کۆمونیکاتۆر  ڕێتسپیێنت  بکات، 
ئینفعالی  په یوه ندییه کی  چ  ڕێتسپیێنت  ده بینێت، 
ئایا وه   به رامبه ر کۆمونیکاتۆر ال دروست ده بێت، 
تا چ ڕاده یه ک کۆمونیکاتۆر الی ڕێتسپیێنت وه کو 
نمونه ی باش وه  یان پێشڕه و ده رده که وێت، له  چ 
خۆی  ڕێتسپیێنت  پێوانه یه ک  چ  به   وه   فۆڕمێکدا 
له ناو کۆمونیکاتۆردا ده ناسرێته وه ، تا چ ڕاده یه ک 
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زۆر کۆمونیکاتۆر له  دیدی ڕێتسپیێنته وه  ناوبانگی 
باشی هه یه  و ڕاستگۆیه .

توخمانه  و  ئه و  ده رب��اره ی  ئه ده بیات  ئه وه نده ی 
کاریگه ر  و  نه خشێنه ر  فاکتۆری  وه کو  ماناکانیان 
هه بێت، له  به شی سێهه می ئه م کتێبه دا باسکراون.
کۆمونیکه یشن  م��اس  کاریگه رییه کانی  پاشتر 
گه یشتنی  پێک  چۆن  که   به وه شه وه   په یوه ستن 
به ڕێوه  ده چێت، که واته  که   له گه ڵ قسه که   مرۆڤ 
چۆن ڕێتسپیێنت قسه که  ده بینیت و تیایدا ده ژی. 
ته نانه ت به  بێ سه لماندنێکی ئه زمونیی دوورودرێژیش 
له   که   توخمانه ی  ئه و  هه موو  بڵێین،  ده توانین 
بۆمان  قسه دا  ڕێتسپیێنت:  په یوه ندی  لێکدانه وه ی 
ده ر که وتن وه  ئێمه  له وێ له  چه ند قۆناغی زه مه نی 
له  دوای یه کدا ڕیزمان کردن، ئه وانه  هه موو  یه ک 
وه کو کاریگه ر له  پرۆسێسی کاریگه رییدا به شدارن. 
لێره دا ئه وه  ئه رکێکی گرنگ و هه روه ها زۆر گرانی 
ئه و  په یوه ندی  مانای  کاریگه رییه ،  لێکۆڵینه وه ی 
توخمانه  له  چوارچێوه ی پرۆسێسی کاریگه ریی دا 

شی بکاته وه .
له   پێویسته   ک���اره   ئ��ه م  جێبه جێکردنی  ب��ۆ 
)کۆمونیکه یشنی  کۆمونیکه یشندا  پری  قۆناغی 
بپشکنرێت  ئه وه   کۆمونیکه یشن(  سه ره تایی،پێش 
پرۆسێسه کانی  ڕێگای  له   کاریگه ریه کان  چۆن  که  
هه ڵبژاردنه وه  له و قۆناغه دا وه  هه روه ها له  ڕێگای 
وه رگرتنی  پێش  ڕێتسپیێنته وه   چاوه ڕوانیه کانی 
وه   ده کرین.  نیشان  و  تێده کرێت  کاریان  قسه که  
ئه و  ڕاسته قینه که دا  کۆمونیکه یشنه   قۆناغی  له  
کاریگه ریه کان  چۆن  که   بدرێته وه   وه اڵم  پرسیاره  
هۆشمه ندیی)وه عی(  پرۆسێسی  ئه گه ر  ده گۆڕێن 
بگۆڕێت، که واته  بۆ نمونه  ئه گه ر به شه  جیاوازه کانی 
سه ره کی  بناغه ی  و  فیگور  ش��ێ��وه ی  قسه که  

گه وره ی  دانه وه ی  ده نگ  قسه که   ئه گه ر  وه ربگرن، 
قسه ی  به   مه به سته که   ئه گه ر  ببه خشرێت،  پێ 
به   ئه گه ر سه رنجدان  بگه یه نرێت،  پوخت  و  کورت 
په یوه ندیی  ئه گه ر  به سه ردابێت،  گۆڕانی  ئاگاییه وه  
ئاستی  وه   قسه که دا  له   تێگه یشتن  ئاستی  نێوان 
به سه ردابێت،  گۆڕانی  ڕێتسپیێنت  تێگه یشتنی 
ئه گه ر له  قسه  گه یه ندراوه کانی ته نها به  بیستن دا 
وێناکردنی ڕێتسپیێنت گۆڕانی به سه ردا بێت یاخود 
فراوان  جێگایه کی  فه نتازیا  وێنه ییه کاندا  میدیا  له  
یان بچووکی پێ ببه خشرێت، ئه گه ر ئه و پرۆسێسه  
له کاتی  قسه که   ناو  ئیفیعالیانه ی  کراوه   ئه کتیڤ 
پێک گه یشتندا گۆڕانیان تێدا بکرێت، ئه گه ر دووری 
یاخود  گه وره   قسه که   بۆ  ڕێتسپیێنت  سایکۆلۆژی 
بچووک بێت، که واته  ئه گه ر ڕێتسپیێنت به  پێوانه ی 
قسه که وه ،  ڕووداوه کانی  ناو  ڕابکێشرێنه   جیاواز 
ئه گه ر له  ڕێگای قسه که وه  الی ڕێتسپیێنت هه ندێک 
ڕووداوی زه مه نی ئه کتیڤ بکرێن، ئه گه ر هه سته کانی 

چێژوه رگرتنی ڕێتسپیێنت گۆڕانیان به سه ردابێت.
زۆربه ی ئه م توخمه  په یوه ندی دارانه ی تاکو ئێستا 
نه  به ته نها و نه  ماناکانیشیان بۆ کاریگه ریی ماس 

کۆمونیکه یشن لێیان نه کۆڵراوه ته وه .
له  کۆتاییشدا پرۆسێسی کاریگه ریی له و ڕێگایه وه  
میدیاکه   ڕێتسپیێنت  چۆن  که   لێده کرێت  ک��اری 
ده داته وه .  لێکی  و  ده ینرخێنێت  چۆن  ده بینێت، 
لێره وه  ئه و ئه رکه  ده که وێته  سه رشانی لێکۆڵینه وه ی 
فۆرمێکدا  چ  له   بکات،  دیاری  ئه وه   کاریگه ریی. 
کارکردنه   له   کاریگه رییه کان  قه باره یه ک  چ  به   و 
هه روه ها  ده گۆڕێن  میدیاکاندا  چه شنه کانی  هه مه  
بۆ  میدیاکان  ڕاستگۆیی  ڕاده ی  و  ناوبانگ  له گه ڵ 

ڕێتسپیێنت.
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کاریگه ریی  مۆدێرنی  لێکۆڵینه وه ی  سه رجه می 
بۆ  ئێمه ش  تیۆریانه که ی  شیکاریه   ه��ه روه ه��ا  و 
ئه و  پیشانده ری  کۆمونیکه یشن،  ماس  پرۆسێسی 
زانستیانه ی  چاره سه رێکی  بۆ  بناغه ییانه ن  زانیاریه  
ماس کۆمونیکه یشن: ئه گه ر الی ڕێتسپیێنت هه ندێک 
کاریگه ریی دیاریکراو ببینریت، ئه وا ئه مانه  به  هیچ 
جۆرێک ته نها هه ر له  ناوه ڕۆکی قسه که وه  دروست 
ڕاسته وخۆ.  کاریگه ریی  فاکتۆرێکی  وه کو  نه بوون 
بێجگه  له   کاریگه رییدا  پرۆسێسێکی  هه موو  له  
تر  توخمی  و  فاکتۆر  له   زۆر  ژماره یه کی  قسه که  
و  هیاکی  به   و  گرنگ  بیرکردنه وه   ئه م  به شدارن. 
وه کو  نزیکه ی  ئه مڕۆ  که   ئاماده کراوه ی  ماندووبون 
شتێکی زۆر ئاسایی ده رده که ویت، بوه  هۆی گۆڕانی 
چه قی لێکۆڵینه وه ی کاریگه ریی: له کاتێکدا سه ره تا 
قسه یه ک  ئایا  که   ده ک��رد  ل��ه وه   پرسیاری  م��رۆڤ 
کاریگه ریی هه یه  وه  چۆن ئه م کاریگه رییه  دروست 
له و  بریتیه   تایبه تیی  به   ده بیت، ئه مڕۆ مه سه له که  
مه رجه  کاریگه رانه ی که  تیایاندا کاریگه ریی دروست 
ده بێت، که واته  بریتیه  له و فاکتۆر و توخمانه ی که  
له  به شی پێشوودا هێڵه  سه ره کیه کانمان باسکرد. 
ده رب���اره ی  نه پێکراودا  ده ربڕینێکی  له   کاپه ر 
که   ده دوێت،   )Phenomenistic approach(
ده بێته  هۆی ئاڕاسته کردنێکی تازه ی لێکۆڵینه وه ی 
واقیعه ش  ئه و  بیروباوه ڕه   ئه م  بۆسه ر  کاریگه ریی. 
نه دراوه تێ،  ته واو  خۆی  هه قی  ئێستا  تا  که   دێت 
که  فاکتۆر و توخمه  به شداره کان به  عه زل کراوی 
هه موو  به ڵکو  ناکه ن،  له یه کتر  کار  سه ربه خۆ  و 
به شه کانی بواری کۆمونیکه یشن به زۆر شێوه  پێکه وه  
له سه ر  به ستراونه ته وه .  یه ک  له گه ڵ  و  په یوه ستن 

کاریگه ریی  لێکۆڵینه وه ی  زانیاریه ،  ئه م  بناغه ی 
ئێستا له گه ڵ ئه وه  خه ریکه  ئه و جۆره  بیرکردنه وه  
کاریگه ریی  پرۆسێسی  ده رباره ی  و ساده یه   گشتی 
بخاته  به ر پرسیار و لێکۆڵینه وه ، ڕاستی و دروستی 
وه   بپشکنێت،  کارکردن  الیه نه کانی  و  دیارده کانی 
هه وڵ ده دات مۆدێلی بیرکردنه وه ی په یوه ندیه  چڕ و 
ئاڵۆزه کانی فاکتۆر و توخمه  کاریگه ریه کان و له یه ک 
کاتیشدا په یوه ست پێکه وه ، له  جێگاکه ی دابنێت.

به م شێوه  بیرکردنه وه  تازه یه  سنوری زانستی ماس 
کۆمونیکه یشن یه کجار فراوان و گه وره بوو، له هه مان 
کاتیشدا ئه وپه ڕی ئاڵۆزبوو. لێکۆڵینه وه ی کاریگه ریی 
ئه مڕۆ له  هه ست کردن و پێزانین به  گیروگرفته کانی، 
زۆر گه وره تره  وه ک له و مێتۆدانه ی که  له به ر ده ستی 
به و  چاره سه رکردنیان.  بۆ  به کارهێنان  بۆ  دان 
سیسته مه  مه یدانه ی که  بۆ په یوه ندیه  چڕ و پێکه وه  
په یوه سته کانی فاکتۆر و توخمه کان به کارده هێنریت، 
ده توانرێت ئه مڕۆ ژماره یه کی زۆر گیروگرفت ته واو و 
چاره سه رکردن  بۆ  به اڵم  بکرێت  ده ستنیشان  ده قیق 
و ڕوونکردنه وه یان ئه و میتۆدانه ی ئه مرۆ له به رده ست 
سه رشانی  ئه رکی  گرنگترین  ن��اک��ه ن،  ب��ه ش  دان 
له وه ی  بریتیه   پاشه ڕۆ  کاریگه ریی  لێکۆڵینه وه ی 
پرۆسێسه کانی  بۆ  که   په ره پێبدات  تازه   میتۆدی 

بواری ماس کۆمونیکه یشن ته واو گونجاوبن.
هه ر له  گۆشه نیگای ئه م بیرکردنه وه یه شه وه  پێویسته  
ئاگاداریی  و  ووریابێت  کاریگاریی  لێکۆڵینه وه ی 
ئاشکراکردن و باڵوکردنه وه ی ئه نجامه کانی بێت. زۆر 
په یوه ندیه کی  به   بڕوابوون  نمونه   بۆ  وه کو  گریمانە 
و  کۆمونیکه یشن  ماس  نێوان  گشتی  و  ڕاسته وخۆ 
که   بۆچوونه ی  ئه و  یاخود  وه   گه نجان  شه ڕانگێزی 
ده کات،  )پاسیڤ(  ڕێتسپیێنت  کۆمونیکه یشن  ماس 
وه   شێوێندراو  یان  ناته واو  بۆچونی  که   ده رکه وتن 
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یاخود ته نانه ت هه ڵه ن. هه روه ها به م شێوه یه  پێویسته  
لێکۆڵینه وه  و  بێ  و  بیستراو  بیروباوه ڕی  هه ندێک 
ڕه خنه  لێگرتن چه سپێندراو ده رباره ی کاریگه ریه کانی 
لێکۆڵینه وه   به شێکی  هه روه ها  کۆمونیکه یشن  ماس 
کۆنه کان له  گۆشه نیگای تازه وه  به  ووریاییه وه  ڕاستی 

و دروستیه کان تاقی بکرێنه وه .
ئه مڕۆمان  کاریگه ریی  لێکۆڵینه وه ی  ئه گه رچی 
سنووری  و  گیروگرفته کانی  به   ئاماژه   ئاشکرا  به  
به  سیفه تی  دان  ئه گه رچی  ده کات،  تواناکانی خۆی 
چڕ و ئاڵۆزی بابه ته که ی خۆیدا ده نێت. وه  ئه گه رچی 
کۆمونیکه یشندا  ماس  پرۆسێسه کانی  پشکنینی  له  
بکاته   به شداره کان  توخمه   و  فاکتۆر  هه وڵده دات 
له سه ری  پێویستیشه   ئه وا  خۆی،  کارکردنی  چه قی 
له و  بپارێزێت،  مه ترسیه ک  له   خۆی  ک��اره دا  له م 
مه ترسیه ی که  ته نها فاکتۆر و توخمه  به شداره کانی 
هۆیه وه   به و  و  بپشکنێت  کاریگه ریی  پرۆسێسی 
کاتێکدا  ل��ه   بیربچێته وه .  کاریگه ریی  خ��ودی 
زیاده ڕه ویان  سه رجه میه کان  و  گشتی  سه رنجدانه  
به  کاریگه ریه کانی ماس کۆمونیکه یشنه وه  ده کرد، 
بێایه نکردنی  و  الوازک��ردن  هێزی  مرۆڤ  چونکه  
فاکتۆر و توخمه  به شداره کانی نه ده بینی، له وانه شه  
زه ق کردنه وه ی یه ک الیه نانه ی ئه و فاکتۆر و توخمانه  
ببنه  هۆی ئه وه ی که  مرۆڤ کاریگه ریه کانی ماس 
پۆزه تیڤه کان  کاریگه ریه   ئه وه   جا  کۆمونیکه یشن 

یاخود نێگه تیڤه کان بن، به  که م بگرێت.
کاریگه ریی  لێکۆڵینه وه ی  کاتێکدا  له   ئه گه ر  ته نها 
ئه و مه ترسیه  باش بناسرێته وه ، ئه وا ده توانرێت له  
بڕیاری یه ک الیه نانه  یاخود هه ڵه  خۆالبدرێت و مه دا 
و سنوره کانی ماس کۆمونیکه یشن و کاریگه ریه کانی 

واقیعانه  و بێ الیه نانه  ده ست نیشان بکرێن.

ئهمگوتارهلهمبهرههمهوهوهڕگێڕدراوه:.
Gerhard Maletzke,Psyhologie der Ma
-ssenkommunikation,Verlag,Hans
 Bredow Institude. Hamburg, 1978.
-.P.187–228
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ئ��ەوە  ل��ەس��ەر  ئیسالمەکان  نینار: 
خۆیان  پێش  قۆناغی  لە  ڕەخنەیان 
گرتووە کە گوایە هەر دوای لەدایکبوونی 
کچەکانیان بە مەلۆتکەیی زیندەبەچاڵیان 
ئێستاشی  منەوە  ل��ەدی��دی  ک���ردوون. 
زیندەبەچاڵ  ه��ەر  ژن��ان  لەسەربێت 
ژێر  لە  وایە  وەکو  تائێستاش  ئەکرێن. 
ئاودا قسەبکەن گەر بیانەوێت باس لە 
لە  بکەن.  خۆیان  گەنجێتی  و  منداڵی 
ئەکەن  لێ  وای��ان  و  ئەبەن  خشتەیان 
و  نوقسانن  ک��ە  بهێنن  ب��ەوە  ب���اوەڕ 
هی  جەسەتەیان  و  تێدایە  هەڵەیەکیان 

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

Resiste ڕاسیست

)٢(
سازدانی: نینار

له  سویدییه وه : هیوا قادر
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دایکانیانە،  هی  باوکەکانیانە،  هی  نییە،  خۆیان 
هی خانەوادەکانیانە یان هی ئەو کۆمەڵگایانەیە 
لەوەی  پێداگیریان  بەهۆی  ئەژین.  تیایدا  کە 
ڕێیان  پیسبن،  ئەکات  لێ  وای��ان  عادەبوونیان 
یان  نوێژبکەن،  جەماعەتدا  لەگەڵ  پێنادرێت 
یاخود  بەرن،  قورئان  بۆ  دەست  یان  بەڕۆژوبن 
کە  دابنیشن  ژووران��ەدا  ئەو  لەهەمان  تەنانەت 
شێخی تیایە. هەروەها ئەبێت ئەوان پارێزگاری لە 
کچبوونی خۆیان بکەن چونکە بەهای خۆی هەیە، 
نابێت شەرەفی خۆی و خێزان و تەنانەت هەموو 
ئەو دێیەش ببات کە تیایدا ئەژی! بۆ نموونە تۆ 
دێتە  کاتێک  بکەرەوە.  شەرەف  لەکوشتنی  بیر 

سەر ئەم جۆرە کوشتنە تۆزقاڵێک چییە ناتوانم 
کە  لەوەبکەمەوە  بیر  و  هەبێت  ئەوەم  ئازایەتی 
ئەم جۆرە کارانە لە خوارووی ئیتالیا لە کۆرسیکا 
ڕووئ��ەدات.  پوتروگالیش  و  ئیسپانیا  دێکانی  و 
ڕێژەییە  ئەمە حاڵەتێکی  کە  پێتوابێت  ناتوانیت 
لە  پیاو  سەردەمانێکیش  لەبەرئەوەی  تەنها 
چەوساندۆتەوە.  ژنیان  و  دڕندەبوون  ئەوروپا 
بەچاوێکی خوارتر لە پیاو سەیرکراون و دوانیان 

بە شاهیدێک لەبەرامبەر پیاودا حسابکراوە.
کاتەوەی  لەو  پێموایە  من  لەسەربێت  ئێستاشی 
کاری ماڵ دراوە بەسەر ژناندا دوو الیەنی هەبووە، 
وەک ئەوترێت لەالیەک مێردەکەی ئەوی کڕیوە، 

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

ئهدۆنیس
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کاروباری  ئەوەی  سەرباری  تریشەوە  لەالیەکی 
ماڵەوەی کردووە هێندە گرنگ نەبووە چونکە لە 
مێردەکەی  لەدەستی  چاوی  ئابوورییەوە  رووی 

بووە.
ئیسالم  لەوەی  ئەکرێت  پێداگیری  ئەدۆنیس: 
ئازادی داوە بە ژنان ئەمەش بۆ خۆی شتێکە کە 
ئەبێت لەئاستێکی بەرزدا بخرێتە ژێر پرسیارەوە. 
من پێموایە ئەبێت زۆر بە وردی یەک بەیەکی ئەو 

یاسا ئیسالمی و پرینسیپانە بخوێنرێتەوە. 
لە  کە  ڕزگاربکەیت  ژن  ئەکرێت  چۆن  نینار: 
کە  تێگەیاندووە  وات  تۆ  منداڵییەوە  لە  کاتێکدا 
ئەو  لەگەڵ  لێکردووە  وات  و  نزمترە  پیاو  لە 
کە  تێگەیاندبێت  وات  تۆ  ئەگەر  بژی؟  هەستەدا 
هەروەها  نییە،  پاک  عادەبوونیدا  لەکاتی  ئەو 
بۆ  وەرئەگیرێت،  شاهید  یەک  بە  دوانیشیان 
ئەوەی بەهەردووکیان بکەنە بەهای شاهیدی یەک 

پیاو، ئەمە چ شێتییەکە!
بەقەد  پیاو  شایەتێکی  وای��ە،  ئەدۆنیس: 

شاهیدی دوو ژنە.
نینار: بەاڵم ئەمە غەدرێکی گەورەیە!

بەشە  نیوەی  تەنها  ژن  هەروەها  ئەدۆنیس: 
میراتی پیاوێکی بەرئەکەوێت.

ئەبێت  کە  ژنان  لەسەر  ئیسالم  مەرجی  نینار: 
ملکەچبن دەستپێشکەرییەک بووە بۆ هێنانەکایەی 
نموونە  بۆ  سەیروسەمەرە،  دیاردەیەکی  جۆرە 
وەک پیشاندانی جۆرێک لە هەڵوێست، گەر من 
وەک ژنێک بڵێم: “بەڕاستی من ئەمەوێت لەچک 
بکەم”. ئەکریت ئەم جۆرە هەڵوێست وەرگرتنانە 
ئەمە  بەراوردبکرێت.  پونکەکان  هەڵوێستی  بە 
نییە  توندوتیژانە  پیشاندانێکی  هەڵوێست  مانای 
بەجۆرێک  بناسێنیت.  خۆت  ڕێیەوە  لەو  تاکو 

توانای خۆت لەبەرامبەر دەوروبەردا تاقیبکەیتەوە 
و سنوری کەسانی تریش بزانیت، بۆئەوەی بەرگری 
لە  شێوازە  جۆرە  ئەم  بدەیت.  هەوڵ  و  بکەیت 
خۆ پێناساندن ئەکرێت لە ڕێگای لەچکەوەبێت، 
قژێکی  هێشتنەوەی  دەمولێو،  کونکردنی  یان 
کەڵەشێریانە، یان لەرێگای لەبەرکردنی جلوبەرگی 
سەربازی یان هەرشتێکی ترەوە بێت. ئەو کچانەی 
کە نایانەوێت لەچکەکانیان فڕێبدەن خۆیان بەو 
زنجیرەوە گرێداوە کە سیستەمی کۆمەڵگاکانیان 
ت��ەواو  شتێکی  ئەمەش  دروس��ت��ک��ردوون.  ب��ۆی 
نابەجێیە! ئەوان پاوانێک بۆ خۆیان دروستئەکەن 
نییە  ئاسان  دواتریش  ڕای��ەن.  لەگەڵیشیدا  و 
لەدەستی ڕزگاریان بێت. کێشەکە ئەوەیە کۆدی 
بە  پەیوەندی  لەسەرەتاوە  هەر  جلوبەرگانە  ئەو 
یاسای خودایانەوە هەیە. بۆیە ئێجگار خەتەرناکە. 
ڕێ  بەخشندەنییە،  کرانەوەدا  لەبەردەم  ئیسالم 
بەهیچ گفتوگۆیەک نادات، هیچ یاخیبونێکی قبوڵ 
بۆ  ئەندازە خەتەرناکبێت  بێ  ئەبێت  بۆیە  نییە. 
کچێک لەناو ژینگەیەکی نەریتگەرادا گەر بیەوێت 
دوای سااڵنێکی زۆری لەچک بەستن لەچکەکەی 

سەری فڕێ بدات. 
ئەوە  دەرفەتی  جۆرێک  هیچ  بە  وانییە  پێت  تۆ 

نەمابێت ئیسالم تازەبکرێتەوە؟
ئەدۆنیس: کاتێک کە دێتە سەر تازەکردنەوە 
کێشەکە ئەوەیە کە تۆ چۆن قورئان ئەخوێنیتەوە. 
ئەخوێنیتەوە  تێکستێک  تۆ  چۆن  کە  ئەوەیە 
کەبڕیاری ئەوەی لەسەر دراوە مانای چییە. کاتێک 
قورئان  تێکستی  نێوان  پەیوەندی  نزیکترەوە  لە 
پێنج سەد ساڵدا  و  لەماوەی هەزار  و کۆمەڵگە 
گۆڕانکاری  زۆر  کە  ئەکەیت  تێبینی  ئەبینیت، 
ئیسالم  کە  ئەوەیە  ڕاستیەکەی  رووی��ان��داوە. 
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لەسەرەتاوە دینێکی بەخشندە بووە. لەسەردەمی 
و  ڕێگاپێدراوبووە  هاوڕەگەزبازی  عەباسییەکاندا 
“فاڵنکەس  بوترێت:  توانراوە  پیادانراوە.  دانی 

غواڵمەکەی لەگەڵدایە”.
کە  خوێندمەوە  دوێنی  من  ئەمە،  لەسەر  هەر 
بە  ڕێ  ئەمەریکا  ماساچوسێتی  هەرێمی  لە 
دروستکردنی خێزان لە نێوان هاوڕەگەزبازەکاندا 

دراوە.
نینار: نایابە! زۆر باشە.

کۆنی  کۆمەڵگەی  لە  شتانە  ئ��ەم  ئەدۆنیس: 
ب��ووە.  ئاسایی  ڕۆژان����ەدا  ژی��ان��ی  و  ع��ەرەب��ی 
هەیە  ب��ەوەوە  پەیوەندی  تێکست  لەبەرئەوەی 
کۆمەڵگەیەکی  لە  ئەکرێت  ئەخوێنرێتەوە،  چۆن 

ئیسالمیشدا لەو ڕوانگەیەوە تازەبکرێتەوە.  
و  ک��راوە  سیاسی  سیستەمێکی  و  هات  ئەگەر 
بیروڕای  و  بەبیرکردنەوە  ڕێ  پێشکەوتوخواز 
جیاواز بدات، هەروەها تێکستە دینییەکان بەپێی 
هەیانە  خەڵکی  کە  کێشانەی  ئ��ەو  و  ڕۆژگ��ار 
ئەتوانرێت  ئەوکات  بکرێت،  بۆ  خوێندنەوەیان 
ئەبێت  بکرێت.  قورئان  بۆ  تازەش  خوێندنەوەی 
لە تێکستە دینییەکانیشدا هەمان ئەو گۆڕانانەی 
رووب��دات.  لەوانیشدا  ڕووئ���ەدات  ژیاندا  لە  کە 
ئەوەی  بۆ  ئاشکرابکرێت  ئەمە  ئەبێت  لەڕاستیدا 
سودی  کۆمەڵگە  و  بدات  ئینسانەکان  یارمەتی 
لێببینێت. دین لەبەر خاتری ئینسانەکان هەیە، 
نەک  بخات،  پێشی  و  بکات  ئ��ازادی  ئەوەی  بۆ 
بە پێچەوانەوە. گەر ئینسان لەم خاڵەوە ئەوەی 
قبوڵکرد مانای وایە کە ئەبێت تێکستە دینییەکان 
و  ئینسان  ئێستای  پێداویستییەکانی  ڕووی  لە 
بەدەستیانەوە  کە  بخوێنرێتەوە  کێشەکانییەوە 

ئەناڵێت. 

نینار: کێ بڕیاری ئەمە ئەدات؟ ئایە شێخەکانن؟
ئەگەر  ه��اواڵت��ی��ان��ن!  ن��ەخ��ێ��ر،  ئ��ەدۆن��ی��س: 
بە  یەکسانی  و  ئ��ازادی  گرەنتی  دەس��ەاڵت��داران 
هەموو هاواڵتیان بدەن، ئەوا ئەوانەی کە دیندار 
نین ئەتوانن هەموو ئەو شتانە بە دیندارەکان بڵێن 
زیاتر  ئازادییەکی  هاتوو  ئەگەر  ئەیانەوێت.  کە 
کە  ئەبوون  ئەوەدا  لەگەڵ  زۆرینە  ئەوا  هەبوایە 
تێکستە دینییەکان ئەبێت بەجۆرێک بخوێنرێنەوە 
پێداویستییەکانی  لەگەڵ  خوێندنەوەکە  کە 
بگونجێت.  ڕۆژان��ەی��ان��دا  ژیانی  و  ئینسانەکان 
بۆیە من پێموایە گەورەترین کێشە دەسەاڵتدارە 
سیاسییەکان خۆیانن. کە هەمیشە ئەوان لەبەرەی 

دیندارەکان بوون.
نینار: بەڕاست وائەکەن؟

ئەدۆنیس: دەسەاڵت لەو ئاستەدا ناوبژیکەر نییە 
بەڵکو بەرگریکەرە. گەر هات و ئازادی سیاسی 
ئەیانتوانی  عەرەبییەکان  کۆمەڵگە  ئەوا  هەبوایە 
هەن:  جۆرە  لەم  نمونەی  هەندێک  پێشبکەون. 
سەرۆک بورقوبە ئازادییەکی گەورەی بەخشی بە 
باوەڕدارەکان  موسوڵمانە  لە  زۆر  تونس.  ژنانی 
پێیان وابوو کە ئەمە شەڕە دژ بە دین. بەاڵم ئەم 
یاسا  ئەو  ئێستا  دەنگدانەوە.  خرایە  حەقپێدانە 
تازانەی کە موحەمەدی شەشەم پاشای مەغریب 
ژنانی  حەقی  ئەتوانێت  بکات  دەریان  ئەیەوێت 
مەغریب بدات، سەرباری ئەوەی کە دیندارەکانی 
مەغریب خوێندنەوەیەکیان هەیە بۆ قورئان کە دان 
نانێت. زۆرینەی کات ئەوەی ئەم  بەو حەقانەدا 
سیاسیەکانن.  دەسەاڵتدارە  ئەوەستێنێت  هێزانە 
بهێننە  گفتوگۆ  ئەوان  ئەبوو  کە  ئەوەی  لەبری 
ئاراوە و ڕۆڵی ناوبژیکەر و دادگایکەریان ببینیایە. 
ئەبوو دەسەاڵت لە ڕێی بینینی ئەو ئازادییەی کە 
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ڕێگای  بە  یەکتربینین  و  هەیە، دەرگای گفتوگۆ 
هەروەها  سەرپشت.  بخرایەتە  دیموکراسیانە 
پێداویستییەکانی  بەپێی  دینییەکان  تێکستە 
ژیان و کێشەکانی لێکبدرایەتەوە. کاتێک زەمەن 
ئایەتەکان  لە  هەندێک  خۆشی  خودا  ئەگۆرێت 
کە  خوارەوە  ئەنێرێتە  تازە  ئایەتی  و  ئەگۆڕێت 
پیویستە  بۆیە  ئەگونجێت.  کاتدا  لەگەڵ  باشتر 
ئینسانیش “السایی” خودا بکاتەوە و ئەو تەنگ 
بینی و خوێندنەوە ئینکارانەی بۆ قورئان بگۆڕێت. 
بۆ نموونە هەندێک ئایەتی دابەزێنراو هەیە کاتێک 
نەبینیوە،  باشیان  ڕۆڵێکی  کە  بینیویەتی  خودا 
گۆڕیونی بە هی تر. ئایەتی تری دابەزاندووە و 
ئەوانی پیشتری پێ چاککردۆتەوە: “ماننسخ من 

آیة آو نفسها فات بخیر منها آو مثلها”.  
خۆیدا  ئایەتەکانی  لە  یاساکانی  خودا  هەروەها 
واقیعدا  لەگەڵ  چیتر  کە  ئەوەی  بەهۆی  گۆڕیوە 
نموونەیەک  وەک  ئەمە  ئەبێت  پێکنایەتەوە. 
ببینرێت و چاوی لێبکرێت. ئینسانەکان ئەبێت بە 
لەناو ئەو  هاوشێوەی ئەمە خوێندنەوەی خۆیان 
تێکستە دینیانەدا بگۆڕن تا باشتر بشێن و لەگەڵ 

پێویستییەکانیدا بگونجێن.
نینار: بەاڵم ئەوکاتە هەرچ کەسێک بێت ئەتوانێت 
لێکبداتەوە  یاساکانیش بەو شێوەیە  بیگۆڕێت و 

کە ئەیەوێت. 
سەرلەنوێ  ئەبێت  بۆیە  بێگومان.  ئەدۆنیس: 
لێکدانەوەکان بەپێی یاسایەکی زۆر ورد بکرێت.

نینار: تۆ پێتوایە دین ئەتوانێت دژ بە داهێنانە 
داهێنانی  تابێت  بوەستێتەوە؟  زانستییەکان 
دیندا  پیاوانی  لەگەڵ  کە  کایەوە  دێتە  زیاتریش 
ئەوتۆیان  ئارەزوویەکی  دینەکان  ئایە  نایەتەوە؟ 
بەالم  بگونجێنن؟  خۆیان  و  بکرێنەوە  کە  هەیە 

هەندێک جاریش هەست ئەکەیت کە دینەکان وایان 
لێدێت تابێت زیاتر خۆیان دائەخەن. بۆ نموونە 
مەنعکردنی  کەرەستەی  س��ەردەم��ەدا  لەم  دین 
لەبەرامبەر  زانست  قەدەغەکردووە.  ئافرەتانی 
ئەمەدا ناتوانێت هیچ بکات بەڵکە ئەمە پەیوەندی 

بە حەقیقەتی کۆمەڵگە خۆیەوەیەتی. 
ئەدۆنیس: ئەمە پەیوەندی بە ئیمانەوە هەیە. 
ئەم  هەموو  پێیوایە  هەیە  وا  باوەڕداری  خەڵکی 
داهێنانە زانستیانە پێشتر لە قورئاندا نووسراوە.

نینار: وایە، ئەمە ئەزانم.
چی  ئەبێت  ئەمەدا  لەبەرامبەر  ئەدۆنیس: 
نیشانبدەم کە  تێکستێکت  ئەتوانم  بوترێت؟ من 
ڕووداوی  کە  ئەڵێت  نووسیویەتی،  ئیمانداریک 

١١ی سێپتەمبەر کاری خودایە. 
نینار: کێ ئەم نووسینەی نووسیوە؟

دەمارگیرەکان.  پیاوە  لە  یەکێک  ئەدۆنیس: 
تەنانەت  ن��اردم.  بۆ  نووسینەی  ئ��ەو  کەسێک 
و  ناماقوڵی  لە  بەشێک  نووسینە  ئەم  ناوەڕۆکی 

حساب بۆکردنی بێ مانای تری تیایە. 
نینار: ...؟

هەموو  هەن  خەڵکانێک  هەمیشە  ئەدۆنیس: 
یاخود  ڕەدئەکەنەوە،  زانستییەکان  داهێنانە 
پێیان وایە پێشتر هەموو ئەو داهێنانە لە قورئاندا 
واقیع  قورئان  کە  پێموایە  من  بەاڵم  باسکراون. 
ڕەدناکاتەوە، چونکە ئەمە پەیوەندی بەو شتانەوە 
جارێکی  من  هەن.  ڕۆژان��ەدا  ژیانی  لە  کە  هەیە 
تریش ئەیڵێمەوە: ئەوەی وا ئەکات قورئان بکات 

بە دژ واقیعدا بیروباوەڕی دینییە نەک ئەقڵ.
کە  وتت  بوو  لێت  گوێم  جارێکیان  من  نینار: 
یاخود  ئەکات  ئ��ازاد  ویستی  ئینکاری  ئیسالم 
ئیسالم دژ بە ئازادی تاکە کەسە، ئەم قسەیەی 
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سەلماند،  من  بۆ  ئەمەت  تۆ  لەبیرە؟  خۆتت 
بەڵگەیەکت  چ  لەوکاتەدا  تۆ  نەماوە  بیرم  بەاڵم 
هێنایەوە. ئایە ئەمە هیچ پەیوەندییەکی بەوەوە 
نییە کە ئینسان لە ناو ئیسالمدا ناتوانیت دینی 

خۆی بگۆڕێت بە دینیکی تر؟
ئەدۆنیس: ئەوەی وتوومە وتوومە لەبەرئەوەی 
و  ت��اک  بە  نابەخشێت  سەربەخۆیی  ئیسالم 
شوێنێکی بۆ بونەوەری ئازاد نییە. دین تاک گرێ 
گەلەوە،  بە  کۆوە،  بە  ئەیبەستێتەوە  و  ئەدات 
بە نەتەوەوە. لەم ئاستی کۆمەاڵیەتی و ئاستی 
بەم  تاک.  نەک  گرنگترە  گەل  بیرکردنەوەیەدا 
تاک  نییە.  جێیەدا  لەو  ئازادییەک  هیچ  شێوەیە 
تەنها لەو چوارچێوەیەدا ئازادە کە پەیوەستە بەو 
هەڵسەنگاندن و یاسایانەوەی کە پەیوەندیان بە 
گەل و دین و کلتورەوە هەیە. قسەیەکی پێشینان 
کە  ئەکەمەوە  کورتی  ڕستەیەدا  لەم  من  هەیە 
مخطیء   فهو  الدین،  فی  قال  “من  ئەڵیت: 
ماناکانی  ل���ەدەرەوەی  )ئ��ەوەی  اصابە”  ولو 
دین و عەقڵی خۆیەوە باسی دین ئەکات، ئەوە 
سەرلێشێوا و گوناهبارە ئەگەر هاتو ئەوەی کە 

ئەشیڵێت ڕاستبێت(.   
بە  پەیوەندی  دین  کە  ئەوەیە  مانەی  ئەمەش 

گروپ و گەلەوە هەیە نەک بە تاکەوە.
شیزۆفرینیایەکە  تەواو  عەرەبی  دنیای  نینار: 
بۆخۆی، لە نێوان سەرمەستبوونی بە خۆرئاوا و  
ئەو رقەی لەبەرامبەر خۆرئاوادا هەیەتی لەتوپەت 

بووە. 
ئەدۆنیس: وەک ئەوەی پێشتر بۆم باسکردیت 
و  پێکدێن  چی  لە  کۆمەڵگایانە  جۆرە  ئەم  کە 
مۆرکەکانی،  لە  یەکێکە  ئازادیش  نەبوونی  چۆن 
ئەم کۆمەڵگایانە خاوەنی دوو ئاستن: یەکێکیان 

بینراو کە زۆرینەی کەسە دیندارەکانی تیادا ئەژین 
هەروەها ئاستی سیستەمی سیاسیشە. ئاستەکەی 
تریشیان کە نەبینراوە، لەم ئاستەدا ئەوەی کە 
ئازادانەی  ژیانێکی  لێرەدا  باشترە  پێی  بیەوێت 
تیادا بەرێتەسەر. بێگومان پرسیارەکەش لێرەدا 
ئەوەیە کە ئەمە جۆرێکە لە دوو ڕووی و جوت 

موراڵی.
نینار: ئاشکرایە کە وایە.

ئەدۆنیس: شیزۆفرینیا شتێکی ترە؛ نەخۆشییە. 
هەیە  ئینسانانەوە  بەو  پەیوندی  ئەمەیان  بەاڵم 
کە دوو ڕوویان هەیە: یەکێکیان، نوێژ ئەکات و 
ڕۆژو ئەگرێت و زەکات ئەبەخشێت؛ ئەوی تریان 
ئەبڕێت،  قەدەغەکراوەکان  شتە  هەموو  سنووری 
سێکسەوە  بە  پەیوەندی  ئەگەر  نموونە  بۆ 
هەبێت تەواو ئازادی خۆی وەرئەگرێت. لە ئاستە 
حەاڵڵەکان  شتە  هەموو  کۆمەڵگادا  دیارەکەی 
 � پێدراون  ڕێ  کە  شتانەی  ئەو   � پەیڕەوئەکات 
بەاڵم لە ئاستە نادیارەکەی کۆمەڵگادا خۆی بە 
کە  ئەکات  خەریک  ترەوە  شتانەی  ئەو  هەموو 

حەرام و قەدەغەکراون.
نینار: چۆن ئەمەی بۆ ئەچێتە سەر؟

بەوەوە  پەیوەندی  هەمووی  ئەمە  ئەدۆنیس: 
ئینسانەکان  نادرێت.  ئ��ازادی  بە  ڕێ  کە  هەیە 
ئازادانە  ئەوەی  بۆ  بشارنەوە  خۆیان  پێویستە 

ڕەفتاربکەن.
نینار: ئینسان چۆن ئەتوانێت بەم شێوەیە بژی. 
بەردەوامدا  درۆیەکی  لە  وایە  ئەوە  وەکو  ئەمە 

بژی. 
ئەدۆنیس: ئەمە زۆر ترسناکە، بەاڵم ئینسان 
هەمیشە توانیویەتی شتێک بۆ خۆی بدۆزێتەوە.

 نینار: ئەمە چۆن ئەبێت؟
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ئەدۆنیس: هەموو ئینسانێک ئەبێت شێوەیەکی 
ئازادی خۆی،  بەکارهێنانی  بۆ  بدۆزیتەوە  نهێنی 
تەنانەت لە ناو ماڵەکەی خۆشیدا. ئەبێت ئاگایان 
و  ن��ەداوە  الیان  دین  یاساکانی  لە  کە  لەوەبێت 

لەالیەن کەسانی ترەوە هەستیان پی نەکراوە.
بۆخۆمان  ژیانماندا  لە  هەموومان  دیارە  نینار: 
هەیە.  نهێنی”  لە  “بەشێک  بە  پێویستمان 
ئەمەش لەوکاتەدایە کە گەورەئەبیت و ئەتەوێت 
و  دایک  لە  و  بکەیت  دروست  خۆت  کەسایەتی 
بۆ  بەوەیە  پێویستی  ئینسان  جیابیتەوە.  باوک 
سنوورەکانی  گەنجێک  بکات.  ئەزمونیان  ئەوەی 
دایک و باوکی و ئەوەی خۆشی تاقی ئەکاتەوە. 
چاوشارکێ  خەریکی  ئاوا  هەر  ناتوانێت  بەاڵم 
لەزەت  و  نهێنی  ئەو  بڵێم  ئەتوانم  بێت، چونکە 
بینینە زۆرانە دواتر ناشیرین ئەبن، وایان لێ دێت 
هەرگیز  و  بیانشارێتەوە  ناچاربێت  ئینسان  کە 

قسەیان لەبارەوە نەکات.
ببێتە  و  دروستبکات  گرژییەک  ئەکرێت  ئەمەش 

هۆی غەم و مەینەتی. 
دواتر...

نینار: ئەگەر خەڵکە دینییە توندڕەوەکان قبوڵی 
چەشنە  بەم  بکردایە،  خۆیان  خودی  داواکانی 
هێندە شەڕانی ئەبوون؟ پێموایە کێشەکە ئەوەیە 

ئەوان ناتوانن ئەمانە قبوڵبکەن.
ئەدۆنیس: وایە، گەر ئینسان نەیتوانی ئازابێت، 
کرد،  خۆشی  خ��ودی  لەگەڵ  درۆی  تەنانەت 
نیشانەیەکی  هیچ  هەڵگرتنی  نابیتە  ئەمە  ئیتر 
درۆئەکات  ب��ەردەوام  ئەبینیت  وا  کەسی  دینی. 
بۆ  ئازادە.  تەواو  کە  حاڵەتانەشدا  لەو  تەنانەت 
خۆیدا  مێردەکەی  لەگەڵ  درۆ  خانمێک  نموونە 
بە  ئەتوانێت  ئاسانی  بە  زۆر  لەکاتێکدا  ئەکات 

خۆشناوێت.  ئەوی  چیتر  کە  بڵێت  مێردەکەی 
باوکی  بەردەمی  بچیتە  ناتوانێت  کوڕێک  بۆچی 
بەم شێوەیە  و  جۆرە  بەم  کچێکم  من  بڵێت:  و 
خۆشئەوێت. یاخود کچێک بڵێت: کوڕێکی ئاواو 
و ئاوام خۆشئەوێت. پێشتر وەک تۆ هێمات بۆ 
کرد ئینسان دیوێکی هەیە حەزی بەکردنی شتی 
قەدەغەکراوە. ئەو کەسە حەزئەکات هەندێک شت 
بە نهێنی بکات. ئەبێت ئینسان لەبەرامبەر ئەمەدا 
چی بکات؟ ئەمە حەقیقەتێکی کۆمەاڵیەتییە نەک 

بە تەنها مەسەلەیەکی دینی.
نینار: وایە، بەاڵم ئەمەش لە شتێکەوە بۆ شتێکی 
ئەکرێت  جوانە  کە  شت  هەندێک  ئەگۆڕێت.  تر 
بە شێوەیەکی ناتەندروست و دزێو لێکبدرێتەوە 
ئەگەر بەردەوام بشارێتەوە. بەاڵم مەبەستم ئەوەیە 
لەبەرخاتری تۆ ناکرێت ئینسان هەموو شتێک بە 
من  بکات.  دنیادا  هەموو  لەبەرچاوی  و  کراوەی 
حەزم لە شتە قەدەغەکراوەکانە، ئەو شتانەی کە 
بە نهێنی ئەیانکەیت. من بیر لە شتە سادەکان 
ئەکەمەوە: بۆ نموونە لەگەڵ کەسێک بخەویت کە 
کۆمەڵگادا،  هەندێک  لە  نەکردبێت.  پێ  شووت 
ئەم  ئیسالمی،   � عەرەبی  کۆمەڵگەی  بەتایبەتی 
جۆرە شتانە مەحکوم ئەکرێت. پێیان وایە ئەم 

جۆرە عەشقانە شەیتانی لە پشتەوەیە.
لێرە لە ئەوروپا تەنها ترسێک لە ئازادی ئەوەیە 
ئینسان  دەن��ا  بکەیت،  فەرامۆش  یاساکان  کە 
یاخود  دینی  یاسایەکی  هیچ  بە  گوێ  ئەتوانێت 
سەرباری  لێرە  نەدات.  ئەیەوێت  خەڵک  ئەوەی 
هەموو شتێک ئەتوانیت، کێت بوێ خۆشتبوێت و 
وابکەیت. ئەکرێت خەڵک هەبێت  چۆنیشت بوێ 
حەزی پێت نەبێت، حەزی لە زەوق و سەلیقەت 
نەبێت، بەاڵم هەمیشە کەسانێک هەن داکۆکیت 
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و  زەوق  لەگەڵ  ڕەنگە  تەنانەت  ئەکەن،  لێ 
سەلیقەشتا یەکبگرنەوە. لێرە ئەتوانیت ژیانێکی 
ژیانی  لەگەڵ  هاوتەریب  دروستبکەیت  نهێنی 
ئاسایی خۆتدا، لەبەرئەوەی ئارەزووی ئەو جۆرە 
ژیانە ئەکەیت یان ئەتەوێت یاری بکەیت یاخود 
بۆ ئەوەی بتوانیت زۆر ترین چێژ وەربگریت. لە 
ئەوروپا ئەم جۆرە ژیانە لەسەر ژیان و مەرگت 
واڵتانی  لە  ئەمڕۆ  ئ��ەوەی  وەک  ن��ەوەس��ت��اوە، 

عەرەبیدا هەیە.  
ئەدۆنیس: حەزی بە نهێنی ژیان دیاردەیەکی 
کۆمەاڵیەتییە و تەنها پەیوەندی زۆری بە ئیمانەوە 
نییە، یاخود بەگشتی پەیوەندی بە ئیسالمی ناو 
سروشتی  بە  پەیوەندی  ئەمە  نییە.  کۆمەڵگاوە 
بەاڵم  دینەوە.  بە  تەنها  نەک  هەیە  ئینسانەوە 

بێگومان دین ئەتوانیت زیاتر گوڕی پێبدات.
توڕەبوونی  ئەمە  بوترێت  ئەکرێت  بەاڵم  نینار: 
خەڵکی زیاترئەکات. لە دنیای عەرەبیدا سێکسی 
نیگایاندا  لە  ئەوە  ئەتوانیت  توڕەکەرە،  پیاو 
بەدیبکەیت. هەر یەکە و لەالی خۆیەوە ئیتر ژن 
بیکات،  بیەوێت  ئەتوانێت ئەوەی  یان پیاو  بێت 

بەاڵم بێگومان بە نهێنی.
دنیای  دنیایە  ئ��ەم  بێگومان.  ئەدۆنیس: 

کۆمەڵگەیەکی درۆزن و فشەبازە.
نینار: ئەمە ئەو قسەیە بوو کە منیش ئەمویست 
دڵڕەقی  ئەندازە  بێ  کۆمەڵگایانە  ئەم  بیڵێم. 
تیادایە، بەتایبەتیش بەرامبەر کچان. لە دەرەوە 
لەسەر شەقامەکان کچێک بەتایبەتی گەر جلێکی 
سێکسی لەبەردابێت ڕووبەڕووی جۆرێک لە توانج 
تێگرتن و قسەی ڕەق ئەبێتەوە. من ناتوانم ئەمە 
قبوڵبکەم، ئەزانیت! من حەزئەکەم لەویادا .... 

ببڕم. “پێ ئەکەنێت”

ئەدۆنیس: بەاڵم تۆ بیر لە بەیروت و دیمەشق 
بکەرەوە. 

نینار: وایە، ڕاستە!
لە دەرەوەی دینیش هیشتا  تەواو  ئەدۆنیس: 
جەرگەی  لەناو  هەیە،  شاراوە”  “کۆمەڵگەیەکی 

ئەو کۆمەڵگە بینراوەدا ژیانێکی نهێنی ئەژی.
بڵێم  زیاتر  ل��ەوە  زۆر  ئەمەوێت  من  نینار: 
سەبارەت بەو دەهری بوونە. ئەوەی زۆر توڕەترت 
زۆرەی  بەرگرییە  هەموو  ئەو  کە  ئەوەیە  ئەکات 
ئینسانەکانە لە هەموو ئەو دابونەریتە توندوتیژە 
 � ئەیکەن  قەدەغەکراوانە  نەریتە  ئەو  بەتایبەت 
ئەو  مایەی  بوونەتە  کە  ئەوانەی  بڵێم  ئەمەوێت 
توڕەبوونە. گەر ئافرەتێک جورئەتی ئەوە بکات 
نۆرماڵ  شێوەیەکی  بە  خ��ۆی  سێکسی  ژیانی 
پەیڕەوبکات وەک قەحبەیەک سەیر ئەکرێت. من 
لە  پێیوتم: حەزی  بەیروت  لە  هەبوو  هاورێیەکم 
خۆشە!  شتێکی  کە  ئۆی  وتم:  منیش  کچێکە. 
چەندە خۆشە سێکس لەگەڵ کچێکدا بکەیت کە 
و  دامەوە  وەاڵمی  هاوڕێکەم  بەاڵم  خۆشتەوێت. 
وتی: نا شتی وا چۆن ئەبێت! من سێکس لەگەڵ 

ئەودا ناکەم � چونکە خۆشمەوێت!
بینینی شتەکان و وردبوونەوە  ئەدۆنیس: تۆ 
دەرون��اس��ی��ی��ەوە  گۆشەنیگایەکی  ل��ە  لێیان 

سەیرئەکەیت، وایە. 
ئیسالمەکانی  پێموایە  من  بەهەرحاڵێک  نینار: 
و  �”تالەبانییەکان”�  ئەفغانستان  و  پاکستان 
ئەوانەی لە ناوچە دینییەکانی دیمەشق و ڕیازی 

سعودیەدا ئەژین...
ئەدۆنیس: ئەمە جێی نائومێدییە!

نینار: ئەی، بەڕاستی وایە! من پێموایە ئەگەر 
هەموو ئەو پیاوە توڕانە پەیوەندییەکی نۆرماڵیان 
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سێکس  بیانتوانیایە  گەر  هەبوایە،  ژندا  لەگەڵ 
لەگەڵ ژنێکدا بکەن، گەر بیانتوانیایە عاشق بن، 
گەر قبوڵی ئەوەیان بکردایە جەستەیان ئاوێزانی 
بێ  کەمتر  ئەوسا  ئ��ەوا  ببێت،  ژن  جەستەی 
عەقڵتر و دڕندەتر ئەبوون، کەمتریش خەتەرناکتر 
ئەبوون. لە ڕاستیدا من لەو کاسانە نیم جەستەم 
پێموایە  بەاڵم  بەهەرکەسێک کە هەیە،  ببەخشم 
دەرفەتی  توندڕەوانە  کەسە  ئەو  هەموو  گەر 
الیەنی  وشە  بەمانای  بڕەخسایە،  بۆ  ئەوەیان 
سێکسیان تێربوایە ئەوا هەرگیز دژ بە جەستە و 

ڕۆح نەئەبوون وەک تاڵەبانیەکان.
ئەدۆنیس: ئەمە تەنها مەسەلەیەکی توڕەبوون 
نییە کاتێک کە پەیوەندی بە ژنەوە هەبێت بەڵکە 
هەیە.  کۆمەڵگەشەوە  ناو  ژیانی  بە  پەیوەندی 
نییە  شتێکیشیان  بیکەن،  نییە  شتێکیان  ئەوان 
بەدیبهێنن. ڕەنگە ئەوان توشی جۆرێک لە شێتی 
بووبن، شێتییەک کە وایان لێ ئەکات شەڕبکەن 

لە پێناو بەهایەکی دینیدا.
نینار: زۆر شت هەن پەیوەندیان بە دینەوە هەیە 
و من لەڕووی دەرونشیکارییەوە ڕوونم کردۆتەوە.
ئەدۆنیس: منیش هەمان شت ئەکەم. ئەوەی 
ژیانێکی کۆمەاڵیەتی و سێکسی هەژاری هەبێت، 
ئەوەی شتێکی نەبێت بیڵێت، شکستی هێناوە. 
کەسی وا قەرەبووی ناڕەحەتییەکانی خۆی بەوە 
ئەداتەوە خۆی فڕێبداتە ناو هەرچ شتێک کە هەیە 
بەتایبەتی  ئەژی،  هەستبکات  ئەوەی  بۆ  تەنها 
شتێک بتوانێت ڕۆڵێکی پێ ببەخشێت تا نمایشتی 
بەتایبەتیش  کەسانە  جۆرە  ئەم  بۆ  دین  بکات. 
ئەوانەی لە ناو کۆمەڵگا عەرەبییەکاندا ئەژین زۆر 

کاریگەرە و کەرەستەیەکی بەهێزیشە. 
ئەوتۆیان  هەستێکی  ئەمە  چونکە  وایە،  نینار: 

پێ ئەبەخشێت کە ئەوان نومایندەی خودان. 
کەسانە  ج��ۆرە  ئ��ەو  ئاشکرایە  ئەدۆنیس: 
بیرناکەنەوە و هیچ مەعریفەیەکیشیان نییە. ئەوان 
تەنها حورمەتی ئەو شتانە ئەگرن کە وەکو توتی 
فێری بوون. ئەوان دوژمن بۆ خۆیان دروستئەکەن 
بۆ ئەوەی ئەو دەسەاڵتە تاقیبکەنەوە کە هەیانە، 
بۆئەوەی هەست بەو هەستە نوێیە بکەن و بزانن 
بوونی  بەبێ  ئەوان  ئەژین.  ئەوان  بەڕاستی  کە 
نییە  بەس  ئەوەندە  ناکرێت.  بۆ  هیچیان  دوژمن 
کە خاوەن ئیمانن؛ بەڵکە ئەبێت ئەوان شتێکیان 

هەبێت باوەڕی خۆیانی لەسەر تاقیبکەنەوە.
نینار: من لەو جۆرە کەسانە لە پاریس ئەبینم، 
کوڕی وا کە هەست ئەکات ئیمامە، یان قوتابی 
و کاڵوی  کالەی پێ  و  بەخۆی جزداشە  و  دینە 
باسی  کە  ئەوەی  دەرئەکەون!  سەریانەوە  سپی 
موبالەغەی  و  گاڵتە  کەمێک  ڕەن��گ��ە  ئ��ەک��ەم 
تیادابێت، بەاڵم ڕاستییەکەی کاتێک کە دیقەتیان 

ئەدەم یەک کەسی قۆزیان تیانابینم.
تەمەنەدا  لەو  گەنجێکی  ئاساییەوە  ڕوویەکی  لە 
کوڕبێت  ئیتر  خوێندنە  و  وەرزش  سەرقاڵی 
زۆر  کە  تراژیدیایە  ئەمە  پێموایە  من  کچ.  یان 
کاریکاتێریانە خۆیان ئەخەنە باوەشی دینەوە و 
خۆیان ناشیرین ئەکەن، تەسلیمی توڕەبوون ئەبن 
و خۆیان تەرخان ئەکەن بۆ مردن، لەبەری ئەوەی 
خۆیان لەبەردەم دنیا و ئینسانەکاندا بکەنەوە. 

 

سهرچاوه:

Samtal med min far, Adonis
 Ninar Esber



115

گفتوگۆ71

فهریباوهفی
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گفتوگۆ له گه ڵ
فه ریبا وه فی رۆماننووس

فه هیمه  جه عفه ری
له  فارسییه وه : جه بار سابیر

فهریباوهفیلهساڵی)1341(لهدایكبووه.یهكهمینكۆمهڵهچیرۆكی)لهقوواڵییدیمهن(
دالهساڵی)1375(لهالیهنخانهیباڵوكردنهوهیچهشمهوهچاپوباڵوبۆتهوه،
كۆمهڵهیدووهم)تهنانهتكاتێكپێدهكهنین(لهساڵی)1378(لهالیهنخانهی

باڵوكردنهوهیمهركهزهوهچاپوباڵوبۆوهولهساڵی)1381(یشرۆمانی)باڵندهكهیمن(
لهالیهنخانهیباڵوكردنهوهیمهركهزهوهچاپوباڵوبۆوه.
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رۆمانی  له   رسته یه ك  به   گفتوگۆكه   -پێمخۆشه  
یارییم  پێبكه م. )سه د جۆر  )باڵنده كه ی من( ده ست 
كرد تا نه بینرێم. هێواش هێواش له  چاوی خۆشم 
له  خۆم بپرسم كێم.  ونبووم. رۆژێك ناچار بووم 
ونبوونێكی قووڵ كه  دۆزینه وه ی له  ئارادا نه بوو.( 
خۆشبه ختانه  ئێستا كه  تۆم دۆزیوه ته وه  ئومێده وارم 

گۆشه یه ك له  بوونی فه ریبا وه فی ببینم.
* سه رده مانێك پێموابوو نووسین كارێكی ئیرادییه . 
واتا پێویسته  قه ڵه م و كاغه ز به  ده سته وه  بگریت و 
جێگه یه كی كشومات بدۆزییه وه  و بنووسی. سااڵنێكی 
نووسین  بۆ  كه   ئه نجامه   ئه م  گه یشتمه   تا  پێچوو 
له   و  پێویسته   زۆر شت  نییه .  به س  ویست  ته نها 
چاو  گه ر  كاره كه دا.  له   خۆڕاگری  ئه وانه یش  ریزی 
بپۆشین،  نووسین  تری  پابه ندییه كانی  و  توانا  له  
نووسین  به رده وامییه .  جۆرێك  نووسین  پێموایه  
كاری یه ك شه و و دوو شه و نییه . نووسین، گه ڕانه ، 
تاقیكردنه وه یه ، گومانه ، نائومێدییه ، نیگه رانییه  و.. 
ئه مه ش بازنه یه که  كه  به رده وام دووباره  ده بێته وه . 
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به   قه ت  هه ربۆیه   بووه .  به مجۆره   من  بۆ  النیكه م 
ئه نجامێكی یه كالییكه ره وه  و دیاریكراو نه گه یشتووم 
هه رچییش  ب��ده م.  پیشان  ئ��ه وه   بمه وێ  ت��ازه   كه  

ده مزانی له  چیرۆكه كانمه وه  هێناومه .
 - كه واته  له  چیرۆكه كانتدا به  شوێنتدا بگه ڕێین؟

* هه ندێكجار دڵنیاترین رێگه یه .
-  بۆچی به شداری كۆڕ و كۆبوونه وه  ئه ده بییه كان 

ناكه یت؟
و  ده ك��ه م  ب��ه ش��داری  هه بێت  ده رفه تێكم  گ��ه ر   *
هه ڵبه ته  شتێكیتریش هه یه . هه ڵسوكه وت و گفتۆگۆ 
له  كاری نووسه راندا، رۆڵێكی گرنگی هه یه . نكۆڵی 
په یوه ندییه ك  نه متوانیوه   به اڵم هێشتا  ناكه م،  له وه  
له  نێو ئه وه ی پێیده ڵێن كۆڕ و كۆبوونه وه ی ئه ده بی 
و نووسین، دروستبکه م. به  خۆدا ده شكێمه وه  كاتێك 
ناتوانم یارمه تی له وانه  وه ربگرم بۆ نووسین، یا بۆ 

ورووژاندنی زه ینم، یا بۆ به  هێزكردنی ئه نگێزه كانم. 
جارجار وادێت به  خه یاڵمدا ئه م دووه  له  كۆمه ڵگه ی 
نییه .  پێكه وه   په یوه ندییه كیان  هیچ  ئێستاماندا 
نووسین كارێكه  و به شداری له  كۆڕ و كۆبوونه وه ی 
هه ندێکجار  و  بێكۆتایی  باسوخواسی  یا  ئه ده بی 

جه نجاڵی، كارێكی تره .
- به اڵم ئه م ماتۆڕه  پێویستی به  شارژ كردنه وه یش 

هه یه .
ژیانه وه ،  به   س��ن��وورداره   من  بوونه وه ی  ش��ارژ   *
ئه وه شمان  هه ڵبه ته   ن��ووس��ی��ن.  و  خوێندنه وه  
بیرنه چێت بیستنی ده نگی خوێنه رانێك كه  رۆمان و 
چیرۆكه كانمیان خوێندۆته وه  و حه زده كه ن قسه ی له  

باره وه  بكه ن، ئومێده واركه ره . 
چیرۆكه كانیان  رووداوی  نووسه ران،  له   زۆرێك   -
به اڵم  ده گ��وزه رێ.  نزیك  و  دوور  راب��ردووی  له  
تایبه تمه ندییه ك كه  من له  كاره كانی تۆدا پێمخۆشه  

وه رگرتن و نووسینه  له  ئێستادا.
* مرۆڤی هاوچه رخ به  دنیا ئاڵۆزه كه ی ئه مڕۆیه وه  بۆ 

من هه ستپێکراوتر و ئاشناتره .
- تۆ به  واقعییه تی په تی كار ده كه یت.

* هێشتایش باسی واقعییه ت و خه یاڵ و په یوه ندی 
وه ك  ئیتر  نه بۆته وه .  روون  بۆ  ت��ه واو  دووه م  ئه م 
سااڵنی پێشوو بیرناكه مه وه  كه  ده بێت به و جۆره  له  
تریشم  تێگه یشتنێکی  هه یه .  كه   بنووسی  واقعییه ت 
بۆ خه یاڵ په یدا كردووه . خه یاڵ، جوانكارییه ك بوو 
هونه ره كه مان  و  ئێمه   توندوتیژی  ژیانی  كه ڵكی  به  
نه هات. ئێستا پێموایه  هونه ر بێ خه یاڵ مانای نییه  
و ته نانه ت ژیانیش. شه وێك چیرۆكێكم بۆ مناڵه كانم 
دوای  ده هێنا  ژنێكی  هه ر  بازرگانێك،  ده خوێنده وه . 
ده مرد.  ئه ودا  ماڵه كه ی  له   ژیان  هه فته   دوو  یه ك 
پێبكات.  شووی  نه ده بوو  ئاماده   ژنێك  هیچ  ئیتر 
دواجار دوای ماوه یه كی زۆر ژنێكی ئازا په یدا ده بێت 
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و بازرگان ماره ی ده بڕێت. بازرگان، ژنه كه ی ده خاته  
سه فه رێكی  ده چێته   رازاوه  و  و  گ��ه وره   ماڵێكی 
دوورودرێژ. ژنه  هه فته ی یه كه م و دووه م و سێیه م 
سه ری گه رمه ، به اڵم دواتر هێواش، هێواش هه ست 
به  ته نیاییه كه ی ده كات. تازه  دركی ده كات ژنه كانی 
مردوون.  ته نیاییدا  و  هاوزمانی  بێ  له   پێشوویش 
بووكێک له سه ر شکڵی ژنێك له  هه ویر دروست ده كات 
و ده كه وێته  قسه كردن له گه ڵیدا. سه رنجی راكێشام. 
ژنه  به  یارمه تی خه یاڵه كه ی له  مردن قوتاری ده بێت. 
تاقه   ته نها  واقعییه ت  ناسینی  بۆ  پێموایه   ئێستا 
رێگه یه ك هه یه . ده كرێ رێگه ی تریش تاقیبكه یته وه . 
به هه رحاڵ وادێت به  خه یاڵمدا ئه وه ی گرنگه  گه یشتنه  
به و شته ی به  دژواری ده بینرێ و هه ڵبه ته  گه یشتن 
هه ندێك  نییه .  ئاسان  كارێكی  ئه سڵه ن  به ویش 
الوه   بخه یته   زی��اده   شتی  خه روارێك  ده بێت  كات 
و  بدۆزییه وه   ئه ڵماسه   وه ك  كه مه ی  چكۆله   ئه و  تا 
پیشانی بده یت. هه ندێك كات وه ك چاڵ هه ڵكه ندنه . 

دۆزینه وه یه كه  له  ره وتی كاردا لێی نزیكده بییه وه .
هه سته ت  ئه م  من(یشه وه   )باڵنده كه ی  باره ی  له    -

هه یه ؟
* له  ره وتی كار له سه ر )باڵنده كه ی من( بوو زۆرێك 
ئه و  له  چاپی  مانگێك  فێربووم و دوای چه ند  شت 
رۆمانه ، بیرمكرده وه  ده بێت له  كاری دواترمدا هه وڵی 

تر بده م.
- فۆڕم له  كۆمه ڵه  چیرۆكه كانتدا جێگه ی تیڕامانه  . 
ئه م  گه یشتییه   چۆن  من(دا  )باڵنده كه ی  رۆمانی  له  

فۆڕمه ؟
یه كه یان  هه ر  كه   نووسی  به شگه لێكم  سه ره تا   *
به   ده ك��را  و  كۆتاییه ك  و  هه بوو  سه ره تایه كیان 
بوو  مه به ستم  بیانخوێنییه وه .  سه ربه خۆییش 
هاوكات  كه   بنووسم  جیاجیا  چیرۆكێكی  چه ند 
بووم  ناچار  پاشان  هه بێت.  پێكه وه   په یوه ندیشیان 
بیگۆڕم و چیرۆكه كه  به وجۆره ی لێهات كه  ده یبینی. 
گێڕه ره وه ی  روانگه ی  له   چیرۆكه كانتاندا  له   پتر   -
له م  ب��ه رده وام  گه ر  ده نووسی.  یه كه مه وه   كه سی 
روانگه یه وه  كار بكه یت ناكه ویته  دووباره  بوونه وه وه ؟
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* هۆكاری كه وتنه  دووباره  كردنه وه  كه ڵك وه رگرتن 
نووسه رانی  له   زۆرێ��ك  ی��ه ك��ه م.  كه سی  له   نییه  
كه سی  گێڕانه وه ی  به   رۆمانه كانیان  سه ركه وتوو، 
هیچ  تازه یی  له   گورزی  ئه مه ی  نووسیوه  و  یه كه م 

یه ك له وانه  نه وه شاندووه .
فه رهه نگێكی  و  ژیانی  ئه زموونێكی  ئه وانه    -  

به رزیان هه یه ...
* ئه وه  هه مووی راسته . به اڵم کێشه که  له  جێیه كیتره .

 -کێشه که  له  كوێدایه ؟
* دیسان ده گه ڕێمه وه  بۆ ته ممه ڵی خه یاڵ و نه بوونی 
ئه وه ی  توانای  نووسه ر  زه ینی  ده بێت  تازه .  نیگای 
و  دیكتاتۆرێك  مناڵێك،  ژنێك،  قاڵبی  بچێته   هه بێت 

هتد.
  - بۆچوونت له  باره ی ژن/سه نته ریزم له  چیرۆك و 
رۆمانه كانت و كاڵبوونه وه ی ئاماده یی پیاوان چییه ؟   
* پێموایه  ئێمه  نه ك ته نها پیاوان ناناسین، خۆیشمان 
مرۆڤی  له   ده بێت  پڕ  ئه ده بیاتمان  هه ربۆیه   ناناسین. 
زیندووی  خه ڵكانی  به   نییه   وێكچوونی  كه   ده ستكرد 
ده ورووبه رمان. پێموایه  زۆر گرنگه  ژنان خۆیان به یان 

بكه ن.
من(دا  )باڵنده كه ی  رۆمانی  له   نیگاتان  ده ڵێن   -  

یه كالیه نه  بووه .
* خۆم هه ڵهێنجانێكی وام نییه . حه زناكه م نیگایه كی 
نائینسافانه م بۆ بابه تێك هه بێت. له م رۆمانه دا ته نیایی 

پیاویش گرنگه . ئه ویش ئازار ده چێژێ.
- پێتوانییه  گه ر له  رۆمانی )باڵنده كه ی من( دا باسی 
الیه نی ده روونی پیاویشت بكردایه  و ده نگی تریش 
رۆمانێکی  به ره و  هه بوایه،   ئاماده یی  رۆمانه كه دا  له  

ئایدیاڵی ده چوویت؟ 
ره خنه ی  نه بوونی  ده س��ت  به   ئێمه   ئه ده بیاتی   *
جدییه وه  ده ناڵێنێ. ره خنه یه ك له  دۆزینه وه ی توانای 
ره خنه وه   په نا  به   هه یه .  رۆڵی  رۆمانێكدا  به هێزی 

ده بێت ره خنه  قبوڵكردنیش هه بێت.

كاری  بێت  رۆشنگه ر  و  بێت  ئسوڵی  گ��ه ر  ره خنه  
كاره كانیان  باشتركردنی  بۆ  نووسه ران  ده كات،  خۆی 

پێویستیان پێیه تی. 
-باسی شێوازی په خشانی كاره كانت بكه .

* هه ڵبه ته  زمانی چیرۆك و رۆمان شتێكه  و په خشانی 
بێگه رد و ره وانیش شتێكیتر. بێگومان هه وڵده ده م بێ 

هه ڵه  بنووسم. 
ساده و  په خشان  چیرۆكنووسییه وه ،  روانگه ی  له    -

قووڵه  و له  روانگه ی پیشه ییه وه  هه ڵه ی تێدایه .  
* ئه شێ وابێت.

- له  كاتی نووسینی چیرۆك یا رۆماندا هه وڵ ده ده یت 
ئاگات له  چ خاڵێك بێت؟

نه بم.  درێ���ژدادڕی  دووچ���اری  تا  وری��ام  ئاسایی   *
كه   سه خت  شتی  هه مان  بۆ  ده گه ڕێمه وه   دیسانیش 

داهێنه ری گرنگترین ئامرازی گه یشتنه  به و.
- زۆر ده خوێنییه وه ؟

* گرنگترین ره گه زه كانی نووسه ری خوێندنه وه ی زۆر و 
باش خوێندنه وه یه . هه موو نووسه ره  سه ركه وتووه كانی 
نێو  له   من  ده ڵێ  بۆرخس  بوون.  كتێب  كرمی  دنیا 
كتێبه كاندا ده له وه ڕێم و ناباكۆف ده ڵێ خوێنه ری باش 
نرخی  تازه   ده خوێنێته وه .  پشتی  بڕبڕه ی  به   كتێب 

دووباره  خوێندنه وه  تێگه یشتووم. 
- كام كتێب دووباره  ده خوێنییه وه ؟

نابێت.  كۆن  ب��ه الوه   چیخۆفم  چیرۆكه كانی  قه ت   *
پرۆست به رده وام سه راسیمه م ده كات و له  خوێندنه وه ی 

چیرۆكی ئه مریكییش تێر نابم.

سهرچاوه:

http://www.forum.98ia.com/t275837.html
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زۆر  قسه یه کی  ئه مه ریکا  له   -ئه مڕۆژانه  
ئێوه   ک��اری  که   ئه کرێیت  ئ��ه وه   له سه ر 
ئه ڵێن  هابرماس.  یۆرگن  به   ئه که ن  به راورد 
ئه خالقدایه   له گه ڵ  سه روکاری  ئێوه   کاری 
س��ه روک��اری  ئه ویش  به رهه مه کانی  و 
له   هابرماس  نمونه   بۆ  سیاسه تدایه .  له گه ڵ 
نووسینه کانی  فکریدا  گه شه ی  قۆناغێکی 
شوم  میراتگه ره   له   یه کیک  وه ک  هایدگه ری 
ئه و  خۆێنده وه .  نیتچه   کاره ساتباره کانی  و 
ئه مڕۆش هایدگه ر له  په یوه ندیدا به  پارێزگاره  
نوێکانی ئه ڵمانیاوه  ئه بینێت و بڕوای وایه  ئه و 
نیتچه ن  پاریزگاری  میراتگری  داروده سته یه  
و ئێوه ش میراتگری ئه نارشیستی ئه و. به اڵم 
خوێندنه وه ی ئێوه  بۆ میراتی فه لسه فی هه رگیز 

له گه ڵ ئه م بۆچونه دا نایه ته وه ، وا نیه ؟
* به ڵێ راسته . کاتێک هابرماس له  پاریس بوو. به  

درێژی پێکه وه  قسه مان کرد، بۆ من زۆر سه رنجڕاکیش 
بوو که  مه سه له ی هایدگه ر و ده رئه نجامه  سیاسیه کانی 
بیرکردنه وه ی هایدگه ر زۆر بۆی گرنگ و زیندوو بوو. 
یه کێک له و شتانه ی وتی منی خسته  بیرکردنه وەوه  و 
پاش  ئه و  بیربکه مه وه .  له باره یه وه   زیاتر  حه زئه که م 
رونکردنه وه ی ئه وه ی بیرکردنه وه ی هایدگه ر به ڕاستی 
له  رووی سیاسیه وه  کاره ساتبار بووه ، گوتی یه کیک 
گه وره   ناسێکی   کانت  زانکۆ   له   مامۆستاکانی  له  
بوو که  له  ده یه کانی ١930دا به ناوبانگ بوو، پاشان 
رونیکرده وه  که  چه ند سه رسام و نائومێد بووه  کاتێک 
چاپی  کتێبگه لێکی  به   چاوی  کتێبخانه   له   رۆژێ��ک 
کردبوو  کانتناسه   به ناوبانگه   مامۆستا  ئه و  ١934 ی 

که  سه رتاسه ر له گه ڵ نازیسمدا بوو.
پۆلنتسدا  ماکس  له گه ڵ  ئه زمونم  هه مان  دواجار  من 
به ها   گه یشتنی  م��ژده ی  ته مه نی  هه موو  که   ب��وو 
به ر  پاشان  به اڵم  ئه دا.  رەواقیه کانی  گه ردونیه کانی 

میشێلفۆکۆ
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بۆ  ته رخانکراوه   که   که وتم  نوسینه کانی  له   یه کێک 
پێشه کی  ئه بێت  ره واقیدا.  فه لسه فه ی  له   “رابه ری” 
“دروشمی  ل��ه ب��اره ی  نوسه ر  کۆتایی  قسه کانی  و 
رابه ری” و مرۆڤگه ری “نه ته وه “ له ژێر به ڕێوبه رایه تی 
چی  بزانن  ئه وه ی  بۆ  بخوێننه وه   رابه ردا  رێنمایی  و 
ئه ڵێم. ها یدگه ر هه رگیز شتێکی له وه  نیگه رانترکه ری 
هیچ  بڵێن  ناکات  به وه   پێویست  دیاره   نه نوسیووه . 
یان  ره واقی  قوتابخانه ی  نیه   نوسینانه دا  له و   شتێک 

قوتابخانه ی کانت مه حکوم بکات.
به اڵم من بڕوام وایه  ئه بێت چه ند راستیه ک له به رچاو 
هه ڵوێست  و  فه لسه فی  وێنایه کی  له نیوان  بگرین. 
بۆی  که   که سێکدا  هه ستپێکراوی  سیاسی  دیدی  و 
و  که م  زۆر  “شیکاری”  په یوه ندیه کی  ئه گه ڕێنه وه ، 
که س  تیوره کانیش  “باشترین”  ته نانه ت  هه یه .  الواز 
له  هه ڵبژاردنی رێگه ی سیاسی کاره ساتبار ناپارێزێت. 
له هه ندێک بابه تی به  نرخی وه ک “مرۆڤگه ری” ئه شێت 
بۆ گه یشتن به  هه ر ئامانجێک سوود وه ربگیرێت. بۆ 
نمونه  بۆ پیشاندانی ئه وه ی پۆلتس به  چ قه در ناسی و 
سوپاسێکه وه  مومکین بوو پێشوازی له  هیتله ر بکات.
ئه نجامگیری من ئه وه  نیه  که  که س له  چوارچێوه ی 
به   به ڵکو  بڵێت،  هه رچیه ک  پیدراوه   رێگه   تیوره دا 
پێچه وانه وه  ئه مه وێ ئه نجامگیری بکه م که  بونی دیدی 
سه ختگیرانه  و “تاقیکه ره وه “ تا راده یه ک پیویسته . 
له هه ر ساته وه ختیکدا و هه نگاو به  هه نگاوئه بێت ئه وه ی 
بیری لێئه کینه وه  و ئەیڵێین له به رامبه ر ئه وه دا دابنێین 
که  ئه یکه ین و ئه وه ی که  هه ین.  من هه رگیز له و که سانه  
نیگه ران نه بووم که  ئه ڵێن “تۆ بیرکردنه وه کانی نیتچه  
نازیه کانیش سودیان  ئه وه ی که   له به ر  وه رئه گری، و 
الیه کی  له   که وابوو...”به اڵم  وه رئه گرت،  نیتچه   له  
دیوه  هه میشه  ویستومه  شیکردنه وه یه کی مێژوویی و 
و  ده سه اڵت  بناغه ی  لەسه ر  په یوه ندیه کانی  تیوریی 
ده زگاکان و زانین راوه ستاون به و بزوتنه وه  و ره خنه  و 
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ئه زمونانه وه  ببه ستمه وه  که  ئه و په یوه ندیانه  له  دیدی 
واقعه وه  ئه خه نه  ژێر گومان و پرسیار. ئه گه ر جه ختم 
“به کارهێنانی”  له به ر  نه ک  کردووه ،  “پراکتیک”  له  
تاقیکردنه وه   مه به ستی  به   به ڵكوو  بیرکردنه وه کان، 
ره مزی  بۆ  ئه بێ  بووه .  گۆڕانیان  و  بریندارکردن  و 
دیدی شاعیرانه  و شه خسی فه یله سوف، له  فه لسه فه ی 
بڕوا  و  هه سته کان  له   فه لسه فیدا،  ژیانی  له   ژیانیدا، 
له   نه ک  بگه ڕێین،  خۆیدا  شه خسی  ئه خالقیه کانی 
بکرێت  ئه وه ی  وه ک  که   به جۆرێک  بیرکردنه وه کانیدا 
ره مزی ئه و دیده  له  بیره کانیه وه  ئه نجامگیری بکه ین.

له نێوان فه یله سوفانی فه ڕه نسی )که  له جه نگی جیهانی 
دوهه مدا( به شداریان له  بزوتنه وه ی ڕزگاریخوازی )له  
مێژووی  مێژونوسی  کاڤایسی  ته نها  کرد،  ئه ڵمانیا( 
په ره سه ندنی  و  په یدابون  تێبینی  که   بوو  ماتماتیک 
بونیاده  ناوخۆیه کانی ئه دا، هیچ یه ک له  فه یله سوفانی 
و  بۆڤار  دی  سیمۆن  و  سارته ر  وه ک   - “مۆلته زیم” 
میرلۆ پۆنتی - هیچ کامیان بچوکترین کاریان نه کرد.

مێژوویه کانیشت  کاره   بۆ  حوکمه   ئه م  ئایا   -
ئێوه   به رهه مه کانی  من  بڕوای  به   راسته ؟ 
زۆر زیاتر له وه ی ئه تانه وێت، وه ک به رهه می 
ئه مه   ئایا  ئه خوێننه وه .  سیاسی  بیریارێکی 
زیاده ڕه ویه ؟ ئێوه  به  میراتگری نیتچه  دانێن، 
راسته وخۆ ناڕاست دێته  به رچاو و کاری ئێوه  

له  ئاراسته یه کی هه ڵه دا دائه نێت؟
که   ته بام  بۆچونه دا  ئه و  له گه ڵ  زۆر  تا  که م  من   *
ئه وه ی زۆرتر سه رنجی منی راکێشاوه  ئه خالقیات یان 

به هه رحاڵ سیاسه ت وه ک بنه مای ئه خالقی بووه .

- ئایا ئه م قسه یه  پێنچ یان ده  ساڵ پێشتر بۆ 
کاری ئێوه  هه ر راست بوو. ئه و کاته ی ئێوه یان 
مێژونووسی  به   یان  فه یله سوف  به   زۆرتر 
یان  “خود”  مێژونوسی  تا  ئه زانی  ده سه اڵت 

 * له به رئه وه ی  بێگومان  “بکه ر”؟  الیه نی 
الیه نگری  وه ک  بنه ڕه تدا  له   ئێوه یان  که  
تیوره یه کی ئه ڵته رناتیڤ له باره ی سیاسه ته وه  
ئه بینی، نه ک خاوه نی دیدگایه ک بۆ سیاسه ت. 
مارکسیه کان و الیه نگرانی  ئه مه یه  که   له به ر 
سیمایه ک  به   ئێوه   دی  که سانی  و  هابرماس 

ئه بیننن که  ئه  بێت نه یارێتی بکه ن
* ئه وه ی سه رنجم رائه کێشێت ئه وه یه  مارکسیه کان و 
باڵی چه پ و باڵی ناوه ڕاست هه مویان له  سه ره تادا 
منیان به  دوژمنی خۆیان ئه ژمارد. هه ستئه که م ئه گه ر 
مه دای  له   دواجار  بوایە،  سیاسی  من  به رهه مه کانی 

دوردا جێگه یه کی بۆ خۆی په یدا ئه کرد.

- له  کوێ؟
* نازانم... ئه گه ر سیاسی بوایه ، به  ناچاری له  بواری 
سیاسیدا رائه وه ستا. له  راستیدا من به تایبه ت ویستومه  
پرسیارکه رێک  وه ک  و  بکه م  سیاسه ت  له   پرسیار 
له بواری مێژوو و فه لسه فه دا، له  بواری سیاسه تیشدا 
نه نا سراو  پێشتر  که   رونبه که مه وه   مه سه له   هه ندێک 
بوو. مه به ست ئه وه یه  ئه و پرسیارانه ی ئه مه وێ بیکه م 
پێشتر له سه ر بناغه ی هیچ دیدێکی پێشوه خت دیاری 
نه کراون و بۆ به دیهێنانی هیچ به رنامه یه کی سیاسی 

دیاریکراو به ڕێوه  ناچن.
ئه که ن  سه رزه نشتم  خه ڵک  کاتێک  نیه   تیا  گومانی 
پێشکه ش  به کومه ڵ  و  گشتی  تیوره یه کی  بۆچی  که  
ناکه م، مه به ستیان هه ر ئه مه یه . به اڵم من بڕوام وایه  
که  ئه و وێنه جیاوازه   گشتیانه ی سیاسه ت پیشکه شی 
ئه کات، هه میشه  زۆر سنورداره . من هه میشه  به ده ر 
له  هه رجۆره  گشتاندنێک که  هه م ئه بستراکت و هه م 
ئه وپه ڕی  تا  که   بکه مه وه   مه سه له گه لێک  سنورداره ، 
مومکین هه ستپیکراو و گشتی بن، مه سه له  گه لێک که  
له  پشته وه  له  سیاسه ت نزیک ئه بنه وه  و به  گشتی 
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کۆمەڵگاکان بخه نه  ژێر روانینه وه ، مه سه له گه لێک که  
هه م فورمه له که ر و دروستکه ری مێژووی ئێمه  بن و هه م 
نمونه   بۆ  ئێمه :  دروستبوو و ده رهاویشته ی میژووی 
په یوه ندی نێوان ته ندروستی عه قڵ و شێتی، مه سه له ی 
نه خۆشی یان تاوان یان مه سه له ی جنسی. پیویست 
بوو هه وڵ بدرێت ئه م مه سه النه  وه ک مه سه له ی رۆژ 
بهێنرینه  پێشێ و هه م وه ک مه سه له گه لێک له  ئه خالق 

و ئه بستمۆلۆجیا و سیاسه ت.  
-  له  چوارچێوه ی خه باتێک که  پێشتر ده ستی 
جێگه ی  دیاریکردنی  به رده وامه ،  و  پێکردووه  
کارێکی وا ئه سته مه ، چونکه  ئه وانی تر پێشتر 

سنوره کانیان دیاریکردووه ...
و  هه یه   جیاوازی  الیه نی  و  ره هه ند  مه سه له یه   ئه م   *
ئه سته مه .  شه خسی  سیاسی  ف��ه زای  بۆ  بردنه وه یان 
مارکسی وا هه بووه  که  وتوێتی بۆ دیموکراسی رۆژئاوا 
که   هه بوو  سۆشیالیستێک  نوسراوه ،  ئه مه   و  ترسناکم 
هیتله ر  ئه دۆلف  ئه چو  له  من  زۆر  که   بیریارێک  نوسی 
به   منیان  لیبراڵه کان  من”دا.  “خه باتی  کتێبی  له   بوو 
گولیسته کان  حکومه تی  فه رمانبه ری  و  ته کنۆکرات 
چ  راستڕه وه کان  ئه زانی.  کۆماریخوازه کان(  )کۆمەڵه ی 
له  گولیسته کان و ئه وانی تر، منیان به  ئه نارشیزمێکی 
چه پڕه وی ترسناک ناساندووه ، مامۆستایه کی ئه مه ریکی 
و  ش��اراوه   مارکسیه کی  بۆچی  ئه یپرسی  که   هه بوو 
زانکۆی  بۆ  منیان  وه ک  ی  ب”  گ  “کا  فه رمانبه ری 
ئه مه ریکا بانگهێشت کردووه  و تا دوایی... به اڵم ئه مانه  
هه ستئه که م  -له وانه   ئێمه   هه موو  نین.  گرنگ  هیچی 
خودی ئێوه ش- توشی ئه م تۆمه تانه  بووین. مه سه له که  
بکه م،  دروست  خۆم  دۆخی  له   بابه تێک  که   نیه   ئه وه  
هێنانه   بە  که سێک  که   نیه   وا  ئه که م  هه ست  ب��ه اڵم 
پێشی ئه م پرسیارانه  که  خاوه ن ناوه ڕۆکێکی ئه خالقی 
سفره ی  له   پێگه یه کیان  سیاسین.   - ئه بستمۆلۆجی   -

شه تره نجدا هه بێت.

و  باشه   من  بڕوای  به   ئه خالقی  له زگه ی   -
بگوترێت  ئه بێ  به اڵم  سه رنجڕاکێشە،  زۆر 
نین.  ئه ندێشه دا  جیهانی  له   ته نها  ئێوه   که  
نکوڵی له وه  ناکرێت که  چه ندان ساڵه  ئێوه  له  
به شی زۆر به رجه سته ی کۆمه ڵگای فه ڕه نسیدا 
شێوه ی  سه رنجڕاکێشه   ئه وه   ئه که ن،  کار 
تاقیکردنه وه ی  جۆرێک  ره نگه   ئێوه   کارکردنی 
واته   سیاسیه کان.  جیزبه   بۆ  بێت  بوو  توانا 
کرداره وه   به  جۆرێک  به ستنه وه ی شیکردنه وه  
له به رئه وه   و  نیه   ئایدۆلۆژی  خۆیدا  له   که  
ئه سته مه  ناوێکی بۆ دابنێین... و ئێوه  یارمه تی 
خه باته کانیان  که   ئه یه ن  تریش  که سانی 
کاره   ئه م  بخه نه گه ڕ.  دیاریکراودا  بواری  له  
مامه ڵه ی  به سه ر  بااڵده سته   ئه خالقی  جۆرێک 
نێوان  په یوه ندی  و  پراکتیک  و  تیوره   نێوان 
ئه م دوانه  به  یه که وه . بیرکردنه وه  و کارکردن 
په یوه ندی ئه خالقیان به  یه که وه  هه یه ، به اڵم 
که   هه یه   ئه نجامێکی  چه ند  که   په یوه ندیه ک 

ئه بێ پێیان بگوترێت ئه نجامی سیاسی.
کرداره ،  جۆرێک  ئه خالق  هه ستئه که م  به اڵم  به ڵێ،   *
شێوازێکی  شه خس  سه ره کیه کانی  ب��ڕوا  و  ع���ادات 
به   په یوه ندی  که   بهێنمه وه   نمونه یه ک  لێگه ڕین  بوونه . 
نمونه ی پۆڵه ندا . ئه گه ر مه سه له ی  هه مومانه وه  هه یه ، 
بکه ین،  ته ماشا  سیاسیه وه   رووی  له   ته نها  پۆڵه ندا 
شتێکمان  هیچ  بڵێین  که   ئه گه ین  خاڵێک  به   ئاشکرایه  
له ده ست نایه ت. ناتوانین تیپێکی په ڕه شوت یان هێزێکی 
له  هه ستئه که م  بنێرین.  وارشۆ  ئازادکردنی  بۆ  ده بابه  
 رووی سیاسیه وه  ئه بێت ئه م بابه ته  قه بوڵبکه ین، به اڵم 
هه ستئه که م هه موو هاوڕا بین که  به هۆی ئه خالقی ئه بێت 
ئه وه ی  قه بوڵنه کردنی  به شێوه ی  پۆڵه ندا  مه سه له ی 
ئینفیعالی  هه ڵوێستی  قه بوڵنه کردنی  و  رووئه دات  له وێ 
حکومه ته کانی خۆشمان بهێنینه  ئاراوه . من هه ستئه که م 
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ئه م دیده  له  هه مانکاتدا که  دیدێکی ئه خالقیه ، دیدێکی 
بڵێین  ئه وه ی  بۆ  نابێته وه   کورت  ته نها  و  سیاسیشه ، 
“من ناڕازیم”، به ڵکو بریتیه  له وه ی ئه و دیده  بگۆڕین به  
بۆ  زیاتر،  ناوه ڕۆكێکی هه رچی  به   دیارده یه کی سیاسی 
له وێ حکومه ت  لێره  و هه م  ئه وه ی که سانێک که  هه م 

ئه که ن، زوو یا دره نگ ناچار بن حسابی بۆ بکه ن.
- دیدێک له باره ی سیاسه ته وه  له  ئه مه ریکادا 
هه یه که  ئه یگێڕنه وه  بۆ هانا ئارنێت و یۆرگن 
ده سه اڵتی  له بری  ده سه اڵت  که   هابرماس 
یه کێک به سه ر یه کێکی تردا، وه ک رێکه وتنێک 
له سه ر کار یان کارکردنی ده ست له ناو ده ستدا 
ئه بینن. پیده چێت کاری ئێوه  ئه و وێنایه ی که  
ده سه اڵت ئه توانێت به شێوه ی کۆده نگی یان 
هاوبه ش  کاری  یا  زیهنه کان  نێوان  بوارێکی 
له   ئه کات.  سست  بناغه وه   له   ده رکه وێت، 
دیدی ئێوه دا دیدێک له باره ی سیاسه ته وه  وەک 
ئه ڵته رناتیڤ په یدا ناکرێت. ره نگه  به م مانایه  
له  سیاسه ت  به  راکردن  ئێوه   بکرێت کارێک 

ته فسیر بکرێت؟
که   بهێنمه وه   ساده   نمونه یه کی  چه ند  به ن  رێگه م   *
کردووه .  باستان  که   نابێت  بابه ته   ئه و  له  ده ره وه ی 
له   که   بگرن  پرسیارانه   ئه و  و  س��زادان  سیسته می 
ئێستادا ده هێنرێنه  پێشێ. ئه زانین له  زۆرێک له  واڵته  
دیموکراتیه کاندا هه وڵدانێک هه یه  بۆ ئه وه ی دادپه روه ری 
سزادان به شیوه یه کی تر وه ک “دادپه روه ری نافه رمی” 
فه ڕه نسادا  له   کۆمه اڵیه تی”  “شکڵی  و  ئه مه ریکا  له  
بخه نه گه ڕ. ئه مه  له  راستیدا به و مانایه یه  که  جۆرێک له  
ده سه اڵت به  گروپه کان یا رابه رانی گروپه کان ئه درێت. 
به   پێویستی  و  تره   رێسای  ملکه چی  ده سه اڵته   ئه م 
به ڵگه ی تر هه یه ، به اڵم په یوه ندیگه لێک له  چوارچێوه ی 
نیه .  بایه خیان  به ناچار  که   ئه که ن  دروست  ده سه اڵتدا 
له   و  نین  پێدراو  رێگه   ده وڵه ته وه   الیه ن  له   چونکه  

هه مان تۆڕی ده سه اڵته وه  تێناپه ڕن.

بگه ڕێینه وه  بۆ پرسیاره که ی ئێوه . فکری سیاسه تی 
وه ک  ساته وه ختێکدا  ل��ه ه��ه ر  ئه شێت  کۆده نگی 
ل��ه وە  ی��ان  بێت  به که ڵک  رێکخستن  بنه مایه کی 
شێوه   له باره ی  ره خنه گرانه   بنه مایه کی  وه ک  گرنگتر 
سیاسیه کانی تره وه ، به اڵم من بڕوام نیه  که  کێشه ی 

په یوه ندیه کانی ده سه اڵت چاره سه ر بکات.
- رێگه م بده ن لێره دا پرسیارێک بکه م و هانا 
ئارنێت بکه مه  بنه ما. ئارنێت وشه ی ده سه اڵت 
ته نها بۆ یه کێک له  دوو الیه نه که  به کار دێنێت، 
فراوانتر  مانایه کی  به   زاره وه یه   ئه م  با  به اڵم 
دوو الیه نی  ئارنێت  که   بڵێین  و  به کاربهێنین 
په یوه ندیگه لێک  بوو.  له به رچاو  ده سه الت  بۆ 
له نێوان خه ڵکدا هه یه  که  ئه گه ر ئه وه  بۆ خه ڵک 
بگات  شتگه لێک  به   ده ستیان  ئه ڕه خسێنێت 
نه ده گه یشت.  پێی  ده ستیان  وانه بوایه   که  
خه ڵک له  ئه نجامی په یوه ندیه کانی ده سه اڵت 
مانای  به   ئه که ن،  په یدا  پێکه وه   په یوه ندی 
ئه وه ی پێکه وه  ئه بنه  خاوه نی توانایه ک که  وا 
نه بوایه  نه ئه بون. گریمانه که  لێره  له سه ر بوونی 
جۆرێک ده رکی هاوبه شه  تا دوایی، که  ره نگه  
چونکه   بگرێته وه ،  ملکه چیش  په یوه ندیه کانی 
کاری  بۆ  پێویست  مه رجه کانی  له   یه کێک 
هاوبه ش ئه شێت بونی سه رۆک و رابه ره کان 
به هیچ  ئه مه   ئارنێت  بڕوای  به   به اڵم  بێت. 
جۆرێک به  مانای ده سه اڵتگه ری نابێت، به اڵم 
ره هه ندێکی تری ده سه اڵت هه یه  که  ئه شێت 
هه مان ئه و په یوه ندیانه ده رئه نجامی بن.  ئه م 
که س  هه ندێک  که   ئه خوازێت  وا  الیه نه ش 
ئایا  به سه ر هه ندێکی تردا ده سه اڵت بکه ن. 
ئێوه  ئه م دوو الیه نه ی ده سه اڵت قه بوڵئه که ن 
یان ده سه اڵت له  چوارچێوه ی الیه نی دوهه مدا 

پێناس ئه که ن؟
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* ئێوه  زۆر راست ئه که ن که  کێشه ی په یوه ندیه کانی 
له   بڕوای من  به   ئه هێنیته  پێشێ. چونکه   ده سه اڵت 
زۆرێک له  شیکردنه وه کانی ئارنێتدا - یان به هه رحاڵ 
ده سه اڵتگه ری  په یوه ندیه کانی  ئه وه وه  -  دیدگای  له  
به رده وام له  په یوه ندیه کانی ده سه اڵت جیاکراونه ته وه . 
له گه ڵ ئه مانه شدا من دڵنیا نیم که  ئه م جیاکاریه  ته نها 
جیاکاریه کی له فزی نه بێت. ئێمه  ئه بینین هه ندێک له  
که   ئه که ن  کار  به جۆرێک  ده سه اڵت  په یوه ندیه کانی 
به  گشتی کا ریگه ری ده سه اڵتگه ریان هه یه ، به اڵم ئه و 
تۆڕه ی له  په یوه ندیه کانی ده سه اڵته وه  له دایک ئه بێت، 

رێگه  به  جیاکاریه کی بڕاوه  نادات.
به  بڕوای من کاتێک له م بابه ته وه  ده ست پێئه که ین، 
هه م  و  بین  ئه ندێش  دور  و  ورد  ئه ندازه   بێ  هه م 
بێ ئه ندازه  ئه زمونگه ر. بۆ نمونه  له باره ی په یوه ندی 
خۆێندن و په روه رده وه  - واته  په یوه ندی که سێک که  
خاوه نی زۆرترین زانینه  )مامۆستا( له گه ڵ که سێکدا 
که  که مترین زانینی هه یه  )خوێندکار( - ئه وه  بڕاوه  
به ده سته وه   ئه نجام  باشترین  خۆبه ڕێوه بردن  که   نیه  
به   که   بیسه لمێنێت  نیه   هیچ شتێکیش  به اڵم  بدات، 
پێچه وانه وه  شێوه یه کی له م چه شنه رێگرێک دروست 
له گه ڵ هه موو ئه مانه شدا ئه ڵێم به  گشتی  ناکات   . 
به ڵێ، به م کۆتوبه نده وه  ئه بێت هه موو شتێک تاوتوێ 

بکه ین.
- ئه گه ر هه ندێکجار ئه وه ش به  به ڵگه نه ویست 
ئه گه رێکی  کۆده نگی،  نمونه ی  که   دابنێین 
پێی  به   ئه شێت  خه ڵک  دیسان  گریمانه ییه ، 
کاربکه ن  به شیوه یه ک  گریمانەیه   نمونه   ئه و 
کارێك  له   بێت  باشتر  ده رئه نجامه کانی  که  
مانای  به   بێت  سیاسه ت  ده رئه نجامی  که  
ده سه اڵت و سه رکوتکردن. که وابوو ئه گه رچی 
راست  ئێوه   ئەزمونیه وه   رووی  له   ئه شێت 
ئه گه ره   ئه و  ئه شێت  ئه گه رچی  و  بکه ن، 

یۆتۆپیه  هه رگیز به ده ست نه یه ت، به اڵم ره نگه  
له  رووی به رژه وه ندی عه مه لیه وه  ته ندروستر 
و ئازادانه تر و زۆتر گونجاو بێت له گه ڵ هه ر 
دابنێین  به ڵگه نه ویستی  به   که   تر  به هایه کی 
به دوایدا  ئه بێت  ئامانجێکه   کۆده نگی  که  
و  بخه ینه وه   دوری  ئه وه ی  له بری  بگه ڕێین، 

بڵێین مه حاڵه ؟
بۆ  بنه مایه ک  وه ک  نمونه   بۆ  هه ستئه که م  به ڵێ،   *

ره خنه گرتن..
- وه ک بنه مایه کی رێکخستن چی؟

* نه ، من ره نگه  نه ڵیم بنه مای رێکخستن، چونکه  
تاڕاده یه ک زیاده ڕه ویه ، چونکه  ئه گه ر له  جێگه یه که وه  
ده ست پێ بکه یت که  ئه ڵێن بنه مای رێکخستن، به  
له   باس  جێی  دیارده ی  که   دائه نێن  به ڵگه نه ویستی 
دیاری  سنوره که ی  ده ق  یان  ئه زمون  که   سنورێکدا 
حه زئه که م  زۆرت��ر  من  ب��ه اڵم  رێکبخرێت.  ئه کات، 
چه مکێکه   ئه که ین،  له باره وه   قسه ی  ئ��ه وه ی  بڵێم 
بۆ هه ڵسه نگاندن و ره خنه گرتن که  ئه بێت هه میشه  
ئه مجۆره   که   بپرسین  خۆمان  له   ئه بێ  بپارێزرێت. 
یان  به شێک  چ  هه ڵگری  ده س��ه اڵت  په یوه ندیه ی 
رێژه یه کی نا کۆده نگیه ، و ئایا ئه م پله  ناکۆده نگیه  
پێویسته  یان نا، و پاش ئه وه  هه موو په یوه ندیه کی 
ده سه اڵت تا ئه و پله یه  بخه ینه  ژێر پرسیاره وه . دوا 
قسه ی من ئه وه یه  که  هه ندێک جار نابێت الیەنگری 
له  کۆده نگی بکرێت، به اڵم ئه بێ دژی ناکۆده نگیش 

نه بین.
- مه سه له ی ده ستبه سه راگرتن و کۆنتڕۆڵکردن، 
به ر  له  مه سه له ی رێکخستن. هه نوکه   جیایه  
بواره کانی  شێوازی ته واو جیاوازی کارکردنی 
یان  کۆده نگی  به ناوی  ئه که وین  ده سه اڵت 
رزگاری یان ئامێری که سایه تی و له م بابه ته  
شتانه  که  به مانای کامڵی ده سه اڵتگه ری نیه ، 
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به اڵم جوانیش نیه . به  بڕوای من یه کێک له  
شیکردنه وه ی  ده رئه نجامی  پێشکه وتنه کانی 
که   ده ریخستووه   که   بووه   ئه وه   ده سه اڵت 
مانای  به   که   بااڵده ستی  چه مکی  هه ندێک 
ترسناک  زۆر  ئه توانێت  نه بووه ،  رێکخستن 

بێت.
ئه و  وه ک  ده زگ����ادا  ه��ه ن��دێ��ک  ل��ه   الن��ی��ک��ه م   *
ده زگایانه ی ئروینگ گافمه ن ناوی ئه و ده زگایانه ی 
دیسپلینی  شیوه ی  به   ده س��ه اڵت  تۆتالیتار،  ناوه  
به شه ی  ئه م  کراوه .  پراکتیک  و  ئه کرێت  پراکتیک 
له یه ک جێدا چه قی گرتووه ، فۆرمۆلێکه   ده سه اڵت 
که  له ساته وه ختێکی دیاریکراودا داهێنرا، هه ندێک 
هه ندێک  یان  هه مووی  هه بووه ،  دەره ئه نجامی 
له  ئه زموندا و  نه بووه   قابیلی ته حه مولکردن 
تا دوایی... به اڵم ئاشکرایه  که  پیشانده ری 
هه موو په یوه ندیه کانی ده سه اڵت یان هه موو 
شێوه  مومکینه کانی نیه . ده سه اڵت جیایه  
شێوه   له   یەکێک  دیسپلین  دیسپلین،  له  

مومکینه کانی ده سه اڵته .
- به اڵم ئایا په یوه ندی دیسپلین بونی 
نیه  که  به  ناچار په یوه ندیه ک نه بێت 

له سه ر بناغه ی ده سه اڵتگه ری؟
دیسپلینی  هه یه :  بوونی  که   دی��اره    *

سنوری  که   هه وڵمداوه   من  کۆمه ڵه یی. 
ئه وه ی ئه مه وێ پێیبگه م پیشان 

بده م واته  شیکردنه وه ی 
س���ی���م���ای���ه ک���ی 

دی���اری���ک���راوی 
یان  مێژووی 
ه����ون����ه ری 
ی  د ر و
حوکمکردن 

ئه م  من  ب��روای  به   له به رئه وه   تاکه کانا.  به سه ر 
شیکردنه وانه  به  یه کسان بزانین له گه ڵ شیکردنه وه ی 

په یوه ندیه کانی ده سه اڵت.              

*(  له م سه رچاوه یه ی خواره وه وه رگیراوه :
فلسفه  و جامعه  و سیاست. گزیده  و نوشته  و ترجمه : 

عزت الله  فوالدوند. تهران. نشر ماهی.١386.
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هەاڵتن و ئاوابوونی كێكە شارپییەكان

 نووسینی: هارۆکی مۆراکامی
بۆ فارسی: مەحمود مورادی
لە فارسییەوە: جەبار سابیر

   خەواڵوو بووم ڕۆژنامەی بەیانیانم دەخوێندەوە، كە 
لە گۆشەیەكیدا پڕوپاگەندەیەك سەرنجی ڕاكێشام، 
)ئاگاداری بۆ سیمینارێکی گەورە. بەرهەمەهێنەری 
کێکە ناودارەکانی شارپی، لە بەرهەمە تازەکانیدا.( 
تا ئەو وەختە شتێكم لە بارەی كێكە شارپییەكانەوە 
چ  هەر  بوون.  كێكێك  جۆرە  بێگومان  نەبیستبوو. 
کاتێک بابەتی شیرینی لە ئارادابێت، ئەوا من تالبم، 
ئەم  ببینم  و  بڕۆم  بڕیارمدا  هەبوو.  زۆریشم  كاتی 

ئاگاداری سیمینارە گەورەیەی لەبارەی چیەوەیە.
لە هۆڵی سەمای میوانخانەیەكی      سیمینارەكە 
پێشوازییان  كێك  و  چایی  بە  و  ڕێكدەخرا  گەورە 
لە میوانەكان دەكرد. هەڵبەتە كێكەكانیش شارپی 
بڵێم  ناتوانم  بەاڵم  تاقیكردەوە،  یەكێكم  بوون. 
خۆشیم لێیهات. پێكهاتەیەكی شیرین و لینجی هەبوو 
گەنجانی  نەبوو  باوەڕم  وشكبوو.  زۆر  ڕووەكەی  و 

ئەمڕۆكە كەیفیان بەوەها شیرینیگەلێك بێت.
    بەهەرحاڵ، هەموو ئەو كەسانەی لەم كۆبوونەوەیدا 

گەنجتر  یا  من  هاوتەمەنی  كردبوو،  بەشدارییان 
دوویان  و  پەنجا  و  نۆسەد  ژمارە  بلیتێكی  بوون. 
دایە من، النیكەم سەد كەسیش دوای من هاتن كە 
پیشانی دەدا پتر لە هەزار كەس لەم كۆبوونەوەیەدا 

بەشدارییان كردووە، زۆر كاریگەر بوو.
ساڵە  بیست  ئاوا  كچێكی  منەوە  تەنیشت  لە      
چاودا  لە  ئەستووری  چاویلكەیەكی  و  دانیشتبوو 
بوو. جوان نەبوو، بەاڵم كەسێكی خاوەن كەسایەتی 

دەهاتە بەرچاو.
    لێم پرسی: )تا ئێستا لەم شتە شارپییانەت 

خواردووە؟(
    وەاڵمی دایەوە: )هەڵبەتە، ئەوانە زۆر ناسراون(.
    خەریكبوو دەموت: )بەڵێ بەاڵم ئەوان زۆریش...( 

كە لەقەیەكی لە قاچمدا.
دانیشتبوون  دەورمان  لە چوار  ئەو كەسانەی      
ناخۆش  كەشێكی  كردم.  سەیریان  تووڕەییەوە  بە 
دروست بووبوو. بەاڵم بە بێگەردانەترین نیگایەك كە 

کچیرۆ
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وینی خرسە  دەیتوانی بیكات، سەروبەری بابەتەكە 
تێگەیشتم.

    دوای تۆزێك، كچە بە گوێمدا چرپاندی: )بزانم تۆ 
شێتی؟ هاتوویتە جێگەیەكی وەك ئێرە و بە خراپە 
باسی شارپییەكان دەكەی؟ قەلەڕەشە شارپییەكان 

كارت دەبینن. بە زیندوویی ناچییەوە ماڵێ(.
    بە دەنگێكی بەرز وتم: )قەلەڕەشە شارپییەكان 

كێن ئیتر...(
    كچە بەری لێگرتم: )وسسسسسس( 

    خەریكبوو كۆبوونەوەكە دەستی پێدەكرد.
   سەرۆكی كۆمپانیای كێكە شارپییەكان دانیشتنەكەی 
بە بەیانكردنی كورتە مێژوویەكی شارپییەكان دەست 
پێكرد. لەو باس و شیكردنەوە ڕاستەقینانە، بەاڵم 
گومانی دەورووژاند. ئەمەی كە لە سەدەی حەوتەم 
چۆن كەسێك یا كەسێكیتر چەند مادەیەكی خۆراكی 
دروست  شارپییەكان  یەكەمین  تا  تێكەڵكردبوو 
بكات. سەرۆكی كۆمپانیا ڕایگەیاند كە لە هەڵبژاردنی 

شیعرەكانی كۆكین شۆ  دا كە لە ساڵی نۆسەد و پێنج 
نووسراوە، شیعرێكیش كە لە بارەی شارپییەكانەوە 
هەموو  بەاڵم  دەهات،  پێكەنینم  هاتووە. خەریكبوو 
خەریكبوون زۆر جدی گوێیان دەگرت. خۆم راگرت. 

تازە نیگەرانی قەلەڕەشە شارپییەكانیش بووم.
    قسەكانی سەرۆكی كۆمپانیا كاتژمێرێكی خایاند و 
زۆریش ماندووكەر بوو. هەموو ئەو شتەی دەیویست 
بیڵێ ئەمەبوو شارپیی شیرینییەكە و پێشینەیەكی 
سوونەتی دوورودرێژی هەیە، بەاڵم ئەو درێژەی دا 

بە قسەکانی.
    كەسی دواتر بەڕێوەبەریی كرێكارانی كۆمپانیا بوو 
كە بانگهێشتی بەرهەمە نوێكانی كێكە شارپییەكانی 
وتی شارپییەكان شیرینی خۆماڵی  ئەو  لێكدایەوە. 
دوورودرێژی  پێشینەی  بە  شانازی  كە  زۆرباشن 
خۆیەوە دەكات. بەاڵم بەرهەمێكی بەرجەستەی وەك 
درێژە  كە  تازەیە  خوێنێكی  بە  پێویستی  ئەوانیش 
لۆژیكی  بە شێوەیەكی  و  بدات  پێگەیینی خۆی  بە 

هارۆکی مۆراکامی
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لەگەڵ ئەو ڕەوشانەدا فراوان بێت كە شیاوی هەر 
سەدەمێكی تازەن. ئەشیا ئەم قسانە سەرنجڕاكێش 
ببینرێن، بەاڵم لە بنەڕەتدا خەریكبوو دەیوت تامی 
شارپییەكان ئێستا ئیتر زۆر كۆن بوون و فرۆشی 
دابەزیوە، هەربۆیە پێویستیان بە بیرۆكەی نوێیە لە 

الیەن گەنجانەوە.
    كە دەچوومە دەرەوە كۆپییەكم لە بڕیارەکانی 
دەبوو  وەرگرت.  پێشبڕكێكە  بۆ  كۆمپانیاكە 
شیرینییەكە بە پێی شێوازی شارپییەكان دروست 
بكرێت و تا یەك مانگیتر ڕادەست بكرێتەوە. بڕی 
خەاڵتەكە دوو ملیۆن یەن بوو. گەر دوو ملیۆن یەنم 
دەبوو دەمتوانی لەگەڵ دەزگیرانەكەم هاوسەرگیری 
بكەم و شووقەیەكی نوێ بە كرێ بگرم. هەربۆیە 

بڕیارمدا كێكێكی شارپی تازە دروست بكەم.
    هەر وەك پێشوو وتم بابەتی شیرینی لە گۆڕێ 
بێت، زۆر تامەزرۆم و خۆم دەتوانم تاڕادەیەك هەر 
هەویری  بكەم.  دروست  شێوازێك  هەر  بە  شتێك 
دروستكردنی  كولیچە.  یا  خامەیی  نانی  لۆبیا، 
كۆپییەكی نوێ لە شارپییەكان، ئەویش لە ماوەی 
مانگێكدا بۆ من زۆر ئاسان بوو. لە مێژووی بڕیار 
كرد  دروست  كێكی شارپیم  دەرزەن  یەك  لێدراودا 
كێكە  كۆمپانیای  پێشوازی  شوێنی  بۆ  بردم  و 

شارپییەكان.
    ئەو كچەی بەرپرسی ئەوێ بوو، وتی: )باش 

دێنە بەرچاو.(
    وتم: )باشن.(

    دوای مانگێك لە الیەن كۆمپانیای شارپییەوە 
بۆ  بچم  دواتر  ڕۆژی  ویستیان  و  كرد  تەلەفۆنیان 
ئەوێ  چوومە  بەستوو  بۆینباخم  نووسینگەكەیان. 
بەڕێوەبەریی  بە  چاوم  پێشوازی  هۆڵی  لە  و 

پەیوەندییەكان كەوت. 
    وتی: )كێكە شارپییەكە بۆتە جێگەی پێشوازی 

كرێكاران. بەتایبەت كرێكارە گەنجەكان.(
    وتم: )خۆشحاڵم ئەمە دەبیستم.(

)لە الیەكی ترەوە كرێكارە دێرنیەكانیش كەسانێكن 
تۆ  شتەی  ئەو  دەڵێن،  ئەوان   - بڵێم  چۆن   - كە 
دروستت كردووە، كێكی شارپی نییە. ئەم بابەتە 

باسوخواسی جدی بەرپاكردووە.(
    وتم: )تێدەگەم.( دەمویست بزانم دەیەوێ چ 

ئەنجامێك لە قسەكانی بگرێت.
بڕیاریاندا  بەڕێوەبەرێتیی  دەستەی  )باشە، 
بڕیاردان لە بارەی تۆوە بخەنە ئەستۆی قەلەڕەشە 

شارپییەكان.( 
    بە دەنگی بەرز وتم: )قەلەڕەشە شارپییەكان؟ 

قەلەڕەشە شارپییەكان ئیتر چین؟(
سەیری  ئەبڵەق  كرێكارەكان  بەڕێوەبەریی      
لە  شتێك  بێئەوەی  ئەمەیە  )مەبەستتان  كردم: 
بەشداری  بزانن  شارپییەكانەوە  قەلەڕەشە  بارەی 

پێشبڕكێكەتان كردووە؟(
هەراوهۆریام  بێ  ژیانی  من  بەاڵم  داخەوە،  )بە 

هەیە.(
    وتی: )زۆر خراپە. ئەگەر تۆ شتێك لە بارەی 
قەلەڕەش شارپییەكانەوە نازانی ئەوسا...( بێدەنگ 

بوو: )ئۆه، گرنگ نییە لەگەڵمدا وەرە.( 
    بە دوای ئەودا تا دەرەوەی ژوورەكە، كۆتایی 
دواتر  و  شەش  نهۆمی  تا  ئاسانسۆر  ناو  و  ڕاڕەو 
دەرگایەكی  كۆتاییەكەیدا  لە  كە  تر  ڕاڕەوێكی 
گەورەی ئاسن هەبوو، ڕۆیشتم. بەڕێوەبەر، پەنجەی 
بە دوگمەی زەنگەكەدا ناو كتوپڕ پاسەوانێكی کەتە 
ئەو  جەختیكردەوە  پاسەوانەكە  كاتێك  دەركەوت. 
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كرایەوە.  گەورەكە  دەرگا  كرێكارانە،  بەڕێوەبەریی 
ڕەوشی ئاساییشی ئەوێ زۆر توندوتۆڵ بوو.

بڵند،  )پایە  وتی:  كرێكاران  بەڕێوەبەریی      
لە  ئەوانە  دەژین.  لێرە  شارپییەكان،  قەلەڕەشە 
سەدەگەلێكە  كە  باڵندەكانن  تایبەتی  ماڵباتێكی 
نەخواردووەو  تریان  هیچی  شارپی  كێكی  لە  جگە 

هەر بە زیندویی ماونەتەوە.(
    پێویست بە ڕوونكردنەوەی تر نەبوو. پتر لە 
سەد قەلەڕەش لە ژوورێكی ئەشكەوت ئاسادا بوون 
وەك كۆگایەك یا بنمیچێك بە بەرزی چوار مەتر و 
نیو و نیرگەی درێژ كە لە دیوارێكەوە تا دیوارێكی 
لە  شارپییەكان  قەلەڕەشە  هەبوو.  بەردوامی  تر 
نیرگەكان  لە  یەك  هەر  لەسەر  ڕیزی شەتەكدراودا 
هەڵنیشتبوون. زۆر لە قەلەڕەشی ئاسایی گەورەتر 
دەبوو.  مەترێك  درێژییەكەیان  ئاسانی  بە  و  بوون 
شەست  النیكەم  چكۆلەترینیشیان  تەنانەت 
سانتیمەترێك درێژ بوو. تێگەیشتم چاویان نییە و 
لەو جێیەی كە دەبوو چاویانی لێبێت پەڵە دووگی 
تەقینەوە  سنووری  تا  جەستەیان  و  هەبوو  سپیی 

ئاوسابوو.
ژوورەوەی  چوونە  دەنگی  كە  قەلەڕەشەكان      
لێكدانی  و  قیڕەقیڕ  كەوتنە  بیست،  ئێمەیان 
باڵەكانیان. لە هەوەڵەوە دەنگیان لە هەراوزەنایەکی 
بێ مانا دەچوو، بەاڵم كە گوێم پێی ڕاهات، تێگەیشتم 
وەكبڵێی خەریكن هاوار دەكەن: )شارپی! شارپی!( 

سەیركردنی ئەو بوونەوەرانە زۆر ترسناك بوو. 
    بەڕێوەبەر لە ناو سندوقێكدا كە بە دەستییەوە 
بوو، كێكە شارپییەكانی ڕشتە سەر زەوییەكە، لە 
ڕژانە  باڵندەیە  چەند  و  سەد  هەموو  ئەو  وەاڵمیدا 
گەیشتن  لە خۆشی  قەلەڕەشەكان  كێكەكان.  سەر 

بە كێكە شارپییەكان دەنووكیان لە چاو و قاچی 
كە  نەدەویست  سەرسووڕمانی  دەدا.  یەكتری 

چاوەكانیان لە دەست دابوو.      
    دواتر بەڕێوەبەر شتێكی وەك كێكە شارپییەكان 
لە سندوقێك دەرهێناو ڕشتییە سەر زەوییەكە و بە 
منی وت: )سەیركە. شێوازی دروستكردنی ئەمەیان 

لە پێشبڕكێكە البراوە.(
    باڵندەكان وەك پێشوو هێرشیان برد، بەاڵم هەر 
كە تێگەیشتن ئەمانە كێكی شارپی ڕاستەقینە نین، 

ڕشتیانە دەرەوە و كەوتنە قیژە و هاواری تووڕە.
    شارپی!
    شارپی!
    شارپی!

    قیژەقیژیان ئەوەندە لەسەر بنمیچەكە پەرچی 
ئازار بوون.  دایەوە كە وردەوردە گوێكانم تووشی 
بەڕێوەبەر بە تەوسەوە پێکەنی و وتی: )دەبینی؟ 
بۆ  دەنووك  دەخۆن،  پەتی  شارپیی  تەنها  ئەوانە 

شتێك نابەن ساختە كرابێت.(
    شارپی!
    شارپی!
    شارپی!

تۆ  تازەكانی  شارپییە  كێكە  با  وەرە  )ئێستا، 
تاقیبكەینەوە. گەر بیخۆن تۆ براوەی. گەر نەیخۆت 

دۆڕاوی.(
    ئەی وای، شتێك بە منی دەوت بارودۆخەكە 
لێگەڕێن  نەدەبوو  ئەوان  پێش.  ناچێتە  باش 
ڕەوەیەك باڵندەی گەمژە بڕیار لە بارەی ئەنجامی 
دوودڵی  لە  بێئاگا  بەڕێوەبەر  بدەن.  پێشبڕكێكەوە 
من، بە توندی كێكە شارپییە تازەكانی منی ڕشتە 
هێرشیان  قەلەڕەشەكان  دووبارە  زەوییەكە.  سەر 
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لە  هەندێك  بوو.  دروست  ژاوەژاوێك  دواتر  و  برد 
منیان  شارپییەكانی  تامەزرۆییەوە  بە  باڵندەكان 
خوارد، بەاڵم هەندێكی تر لە دەنووكیانەوە فڕێیان 
شارپی!(  شارپی!  )شارپی!  قیژاندیان:  و  دانەوە 
خۆیان  نەیاندەتوانی  كە  تر  قەلەڕەشەكانی  بەاڵم 
بگەیەننە كێكەكان، شێت بوون و كەوتنە دەنووك 
كێكەكانیان  خەریكبوون  كە  باڵندانەی  لەم  دان 

دەخوارد.
لە  یەكێك  گرتبۆوە.  جێیەكی  هەموو  خوێن      
كە  كێكێك  سەر  هەڵدایە  خۆی  قەلەڕەشەكان 
قەلەڕەشێك فڕێیدابوو، بەاڵم قەلەڕەشێكی الشە زل 
سكی  شارپی  قیژەی  دەنگی  بە  و  نووسا  پێوەی 
بە  یەک  شەڕی  دواتر  دڕاند.  یەكەمی  قەلەڕەشی 
یەک دروستبوو. خوێن، خوێنی هێنا و توندوتیژی، 
پارچە  چەند  لەسەر  هەموویشی  توندوتیژی. 
شیرینییەكی گاڵتەجاڕ بوو. بەاڵم بۆ باڵندەكان ئەم 
كێكانە هەموو شتێك بوو. بۆ ئەوان شارپی بوون یا 

نەبوونی كێكەكان پرسی ژیان و مردن بوو.
    بە بەڕێوەبەرم وت: )سەیركە چیت كرد؟ كتوپڕ 
كێكەكانت بەمجۆرە لەبەردەمیاندا رشت. بزواندنت.(
دەرێ. سواری  ژوورەكە چوومە  لە  تەنیا  بە      
ئاسانسۆرەكە بووم و لە تەالری كێكە شارپییەكان 
هاتمە دەرێ. پێمخۆش نەبوو دوو ملیۆن یەن خەاڵت 
پاشماوەی  نەمدەویست  بەاڵم  بدەم،  دەست  لە 

تەمەنم بۆ ئەم قەلەڕەشە نەعلەتییانە بەند بكەم.
بێت  پێخۆش  خواردنێكم  هەر  دوا  بە  لەوە      
نییە.  جیاواز  بۆیشم  دەكەم.  دروستی  بیخۆم، 
لێگەڕێ شارپییە نەعلەتییەكان تا كەوشەنی مەرگ 

دەنووك لە یەكتری بدەن.

سەرچاوە:

نفر هفتم
هاروكی موراكامی

ترجمە: محمود مرادی
نشر سالس، چاپ، اول 1390
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 کۆستەنتین کافافی
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چەند شیعرێکی کۆستەنتین کافافی
لە عەرەبییەوە: رەووف بێگەرد

میریس
ئەسکەندەریە ساڵی ٣٤٠ز

کە کارەساتی مەرگی میریسم بیست 
چووم بۆ ماڵەکەی

هەرچەندە من خۆم لە ماڵە کریستیان دەبوێرم
بەتایبەتی کە لە خەم و جەژندابن

لە دااڵنەکەدا وەستام و نەم ویست بچمە ژوورەوە
چونکە کەس و کاری گەنجە مردووەکەم بینی
بە شپرزەیی و بێزاریەوە تەماشایان دەکردم.

تەرمەکەیان لە ژوورێکی گەورە دانابوو
دەمتوانی لە کۆتایی دااڵنەکەوە بیبینم

ژوورەکە پڕ بوو لە فەرشی گرانبەها و دەفری زێڕ و زیو
لە کۆتایی دااڵنەکەدا وەستابووم و دەگریام

بیرم لەو دیدار و سەفەرانە دەکردەوە
کە ئیدی بەبێ میریس چ بەهایەکیان نیە

بیرم لەوە دەکردەوە کە ئیتر
لە گەڕانی شەوە خۆش و ئاپوورەکاندا

   نایبینمەوە
ئەو شەوانەی...

   بە کوڵ و دڵ پێدەکەنی و شیعری دەخوێندەوە
شیعر، بەو هەستە ناوازەیەوە کە بۆ کێشی گریکی هەیبوو

بیری ئەوەی کە ئیدی هەرگیز جوانیەکەی نابینمەوە
من بۆ هەتاهەتایە الوێکم لە دەست چوو

   کە خۆشم دەویست
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هەندێک پیرێژن، لە نزیکمەوە،
لەسەرخۆ دەدوان

باسی دواڕۆژانی ژیانی میریسیان دەکرد
کە چۆن ناوی مەسیحی لەسەر لێو و

خاچیشی بەدەستەوە بووە

پاشان چوار قەشە چوونە ژوورەکە
بە گەرمیی کەوتنە خوێندن

سرود و درودیان بۆ مەسیح نارد
یان بۆ مریەم بوو )من باش شارەزای ئاینەکەیان نیم(

بێگومان، ئێمە پێشتر دەمانزانی میریس کریستیانە
پێش دوو ساڵ، هەر لە یەکەم ساتی ناسینمانەوە

کاتێک هاتە ناو گروپەکەمانەوە ئەوەمان زانی
بەاڵم ڕێک وەک ئێمە ژیا

لە هەریەکێک لە ئێمە زیاتر ڕای دەبوارد
لە مەلهاکانماندا پارەی تەخشان و پەخشان دەکرد

بێ ئەوەی گوێ بە ناوزڕاندن بدات
شەوانە، لە شەقامەکاندا، بە شەوقەوە

شەڕی لەگەڵ گروپە نەیارەکانماندا دەکرد
میریس هیچ ڕۆژێک باسی ئاینەکەی خۆی بۆ نەکردین

ڕۆژێک، بە ڕاستیی، ئاگادارمان کرد
کە لەگەڵ خۆماندا دەیبەین بۆ )سیرابیۆن(

  ئێستایش لە بیرمە
گاڵتەکەی ئێمەی پێ ناخۆشبوو
  دوو ڕووداوی تریشم لە یادە

کاتێک پێکی شەرابمان بۆ قوربانیی پۆسایدۆن گرتەوە
ڕووی وەرگێڕا و دانیشتنەکەی بەجێهێشت
کاتێکیش یەکێکمان، بە حەماسەتەوە وتی:

ئەپۆڵۆی مەزن و جوان گروپەکەمان بپارێزیت.
میریس بۆڵەیەکی کرد )بێجگە لە من کەس گوێی لێ نەبوو(

قەشە مەسیحیەکان لەسەر الوەکە
بە دەنگی بەرز نوێژیان دابەست
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بە وردی و دڵکاریەوە
سەرنجم دا، چەند بە وردیی، هەموو شتێکی مەراسیمی

ئاینەکەیان بۆ تەرمەکە ئامادەکرد.
تەرمی مەسیحیەک .

من لە پڕێکدا، هەستێکی نامۆم تێ گەڕا
هەستم کرد میریس لێم دوور دەکەوێتەوە

هەستم کرد بووە بە یەکێک، بە مەسیحیەک لەناو نەتەوەکەیدا
منییش بووم بە غەریبێک، غەریبێکی تەواو. 

پڕیش بووم لە گومان
دەشێت سۆزە تایبەتیەکەم منی خەڵەتاندبێت

لەوانەیە بەردەوام نامۆ بووبێتم بەو
بەپەلە لە ماڵە سامناکەکەیان هەاڵتم

پێش ئەوەی مەسیحیەتەکەیان 
بەسەر یادی میریسدا زاڵ بێت و

یادەوەریەکان بگۆڕێت
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لە قوتابخانەی فەیلەسوفێکی ناوداردا
دوو ساڵ.. قوتابی ئەمونیس ساکاس بوو

بەاڵم لە فەلسەفە بێزراو و
ساکاسییش بێزارتری کردبوو.

چوە سیاسەتەوە و زوو دەستی لێ بەردا
چونکە حاکمەکەی گێل و

دەستەودایرەکەی بووکەڵەیەکی فەرمی و
خاوەن ڕوخسارێکی ناجۆر بوون.

زمانی گریکی ئەو داماوانە 
تەواو بەربەری بوو

پاشان حەزی سووسەکردن
بەرەو کڵێسای برد

تەعمید بکرێ و ببێت بە کریستیانی 
بەاڵم زوو ڕاکەی گۆڕی

چونکە ئەوە دەبوە دوژمنکاریی
لەگەڵ خێزانە دەمارگیرە بت پەرستەکەیدا

بەوەیش - ئەمە ترسناکە - هاوکاریە
زۆر هەراوەکەی لێ دەبڕن.

هەرچۆنێکە... دەبێت هەرشتێک بکات
بوو بە مشتەریی هەموو ماڵە سۆزانیەکانی ئەسکەندەریە و

گشت پەنا و پەسێوی گەڕەکی لەش فرۆشان
لێرەدا ڕێکەوت فریای کەوت
سیمایەکی جوانی پێ بەخشی

چێژی لەم خەاڵتە یەزدانیە وەرگرت
کە النی کەم، دە ساڵ بەو جوانیەوە دەمێنێتەوە

پاشان...
لەوانەیە جارێکی تر بگەڕێتەوە الی ساکاس

ئەگەر لەو کاتەدا، پیر مردبێت
دەڕواتەوە الی فەیلەسوف یان دانایەکی دی

چونکە دەشێت...
تۆ هەمیشە کەسێکی شیاو بدۆزیتەوە.

لە کۆتاییدا
لەوانەیە بگەڕێتەوە ئامێزی سیاسەت.

جارێکی تر بە شانازیەوە
باس لە داب و نەریتی خێزانەکەی..

ئەرکە نیشتیمانیەکانی و
باق و بریقەکانی لەم بابەتانە.. بکات.
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 ئاوێنەی ناو هۆڵ

لە هۆڵی ماڵە دەوڵەمەندەکەدا
ئاوێنەیەکی گەورەی کۆن دانراوە

هەشتا ساڵێک دەبێت کڕیویانە
گەنجێکی جوان، شاگرد بەرگدروو

)ئارەزوومەندی وەرزشی ڕۆژانی یەک شەممە(
بە ڕوزمەیەکەوە وەستابوو

ڕوزمەکەی دایەدەست کەسێکی ماڵەکە
ئەو لێی وەرگرتوو چوو وەسڵی وەرگرتنەکەی بۆ بێنێت

گەنجەکە، بە تەنیا، چاوەڕێی کرد
دوای پێنج دەقیقە وەسڵەکەیان دایە دەستی

وەری گرت و ڕۆشت
وەلێ ئەو ئاوێنەیەی بە درێژایی تەمەنی

هەزاران شت و هەزاران ڕوخساری دیبوو
ئەو ئاوینە کۆنەی الوەکەی دیبوو

هەنووکە دڵی خۆشە و شانازیی دەکات
کە بۆ چەند دەقیقەیەکی کەم

بە دیداریی ئەو جوانیە شادبوە.
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ئەو پرسیاری لە جۆرایەتی دەکرد

لەو نووسینگەیەی کارێکی نابووتی..
بە مووچەیەکی کەم تیا دەکرد

) لە هەفتەیەکدا نزیکەی هەشت نۆ جونەیهـ لەگەڵ
مزەیەکی سەرباردا(

دوای تەواو بوونی کارەکەی
کە بە درێژایی ئەو دوا نیوەڕۆیە

پشتی کۆمابوەوە
سەعات حەوت چوە دەرەوە

لەسەرخۆ، وێڵ وێڵ بە شەقامەکاندا گەڕا
سیمای جوان و سەرنج ڕاکێش بوو
وەک لە هەڕەتی الویدا بێت وابوو

چونکە مانگێک دەبوو
تەمەنی گەیشتبوە بیست و نۆ ساڵ

سەرەڕۆ بەو شەقام و کۆاڵنانەدا تێ دەپەڕی
کە دەیان بردەوە سەر ماڵەکەی.

بە پێشی کۆگایەکی چکۆڵەدا تێ پەڕی
هەموو جۆرە کەل و پەلێکی کۆن و

شتی هەرزان بەهای کرێکارانی تیا دەفرۆشرا
کاتێک لەناو کۆگاکەدا

ڕوخسارێک سەرنجی ڕاکێشا، چوە ژورێ
خۆی وادەرخست

ئارەزووی لە بینینی دەستەسڕە ڕەنگاوڕەنگەکانە
بە دەنگی گیراوەوە پرسیاری لە دەستەسڕەکان کرد،

دەنگی پڕبوو لە ئارەزوو
دەربارەی نرخ و جۆری دەستەسڕەکان

وەاڵمێکی سەرسووڕهێنەر لە دەنگێکی نزمەوە هات
دەنگی قایل بوونێکی ژێر بە ژێر
ئیتر لەبارەی کەل و پەلەکانەوە
بە جووتە شتیان وت و وتیانەوە
تاقە شتێکیان فەرامۆش کردبوو:
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دەبوو دەستیان، بەسەر دەستەسڕەکانەوە
بەریەک بکەوێت

دەبوو دەم و چاویان لە یەکدی نزیک ببوایەتەوە
لێویشیان هەروەها

وەک ڕێکەوت وای هێنابێت
لە شکۆمەندیەکی لەناکاوی بەیەک گەیشتنی جەستەدا

خێرا، بەدزیەوە
بە شێوەیەک بێت کە خاوەن پێشانگاکە

ئەوەی لە دوور دانیشتوە
هەست بە هیچ شتێک نەکات.

سەرچاوە: 

وداعا لألسکندریة التی تفقدها.
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ئارتور رامبۆ
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ئێستا کاتی ئەوە هاتووە که بەسەرهاتی یەکێ له 
شێتییەکانم بگێڕمەوە.

دەمێک سااڵن پێم وابوو که هەموو ئاسۆکان له 
منەوە دەست پێدەکەن و هەموو سیماکانی بواری 
شیعری مۆدێرن و نیگارکێشیم بە گاڵتە دەزانی. 

حەزم لەم جۆرە شتانە بوو:
نە خش و نیگاری دەرگاکان، تابلۆی سەر 

دوکانەکان، ئەدەبیاتی کۆن، خەتی التینی 
کڵێسا، کتێبی ئاشقانەی پڕ له هەڵەی نڤیساری، 

بەسەرهات و چیرۆکی دایە گەورەکان، کتێبی 
منااڵن، ئۆپێرای کۆن، گۆرانی ساکار، کێش و 

سەروای ناشیانە.

خەونم بە جەنگی خاچەوە دەبینی، بەو 
سەفەرانەوه کە لەودا بەشێک لە جیهانیان 

دۆزیوەتەوە، کۆماری بێ مێژوو، جەنگی ئایینی 
سەرکوتکراو، ڕوخانی دەسەاڵت بەهۆی گەندەڵی، 

کۆچی خەڵکی واڵتان :بڕوام بە هەموو شتێکی 
ئەفسوونی هەبوو.

 E =،ڕەش = A ڕەنگی پیتە بزوێنەکانم ناسی
سپی، I = سوور، O = شین، U = سەوز. 
خۆم فۆرم و بزاڤی پیتە بێ دەنگەکانم دیاری 
دەکرد و بە شانازییەوە لەنێوان کێش و ریتمی 
ئاسایی دا وشەیەکی شاعیرانەم دەبینییەوه که 
دەکرا ڕۆژێک له هەر ڕستەیەک دا بەکاری بێنم. 

دەستم له وەرگێڕان هەڵگرت.
بەمجۆرە خوێندنەوە دەستی پێکرد. بێدەنگیم 

دەنووسییەوه، شەوەکانم بە نووسین تۆمار 

ئێکسیری وشــــــــــــــــــه

ئارتور رامبۆ
لە فارسییەوە: هادی محه مه دی
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دەکرد، ئەو شتانەم یاداشت دەکرد که بەیان 
نەدەکران. سەرئێشەکانم تۆمار دەکرد.

دوور لە باڵندەکان، مێگەلە مەڕ، ژنانی دێ،
لە مێرگوزار چۆکم دادا و چیم خواردەوە
چۆن بوو کە خەڵفی تازەڕسکاوی فستق

لەنێو مژی سەوزباوی نیوەڕۆدا وەستابوو؟
لەم هەسێڵه شەنگە ئەمتوانی چی بنۆشم

نارەوەنی سووری بێدەنگ، گیای بێ گوڵ، 
ئاسمانی خۆڵەمێشی!

حەزم ئەکرد دوور له ماڵ لەو جامە زەردە 
بنۆشم؟

بە خواردنەوەی ئاوی زێڕ، هەموو جەستە ئارەقی 
لێدەنیشێ.

لە تابلۆیەکی خێچی مەیخانە دەچووم
تۆفان هەڵیکرد و تەم و هەوری تاراند.

شەودرەنگان، شێی دارستان لە لمی پەتی دا بزر 
بوو،

بای خودا لەتە شەختەکانی بەسەر خاک- 
گەاڵکان دا ڕژاند؛

مڕ بووبوم، زێڕم بینی و نەمتوانی بینۆشم.
سەعات چواری بەیانی هاوینان

خەون و خولیای عاشقانە بەڕێوەن.
لەنێوان بژوێنەکان

عەتری هەرسی شەوانە هەڵدەکات.
لە حەوشەی ماڵەکان، لە بەر هەتاوی هیسپرید

دارتاشەکان بە ئارامی کار ئهکەن و
پەنجەرە و هەیوانی جوان چێ دەکەن

تا شار دیدگای خۆی له ئاسمان دا بنەخشێنێ.

ئارتور رامبۆ
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ئەی ڤینۆس! ڕێزی عاشقان بگرە
لەپێناو دەسەاڵتی گیان

خزمەتکارانی شۆخی پادشای بابل 
بەم کرێکارانە ببەخشە،

ئەی شاژنی شوانان
ئێکسیر بێنە بۆ کرێکاران

تا وزەیان پێ ببەخشی

]ئاخر[ ئێواران دەچن بۆ دەریا.

 هونەری کۆنی شیعر، ڕۆڵی گرنگی هەبوو له 
ئێکسیری وشەکانی من دا. 

تووشی وەهم دەبووم: مزگەوتم بە کارخانە 
دەبینی، پۆلی پەریانی تەنبورژەن، بە چەندین 

کەژاوە بەرەو ئاسمان دەچوون، باڵکۆنێک 
بەسەر دەریاوە، دێوەکان، ڕاز و 

ڕەمزەکان: ناوی شانۆنامەیەکی ئاسایی، 
کابوسی لە من دا دەبزواند. 

هەموو ئەم پەیڤە ئەفسوونییانەم بە 
وشەکانی وەهم بەیان ئەکرد! 

بە تێپەڕینی کات دەتوت ئاڵۆزی ڕۆحی 
بەسەرم دا زاڵ بووە . تەسلیمی یاوێکی 

قورس بووم و هیچ کارێکم نەکرد: 
ئاژەاڵنم بە بەختەوەر دەزانی و ستایشم 

دەکردن، کرمەکان وەک هێمای بێ تاوانی 
بەرزەخ، مشکە کوێرەکان، خەوی قورسی 

کچێنی!

تاڵ بووم. مااڵواییم له جیهانی ڕۆمانتیک 
کرد:

سروودی بەرزترین قەاڵ

لێگەڕی با بگات، لێگەڕی با بگات
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سەردەمی خەون و خولیا.
دەمێک سااڵن چاوەڕێی بووم

تا هیچ نەزانین.
هەموو ژان و وەهمێک

بۆ هەمیشه بەسەر چوون و
تینوێتیم بە دەریا 

خوێنم تۆخ و تاریک دەکا.
لێگەڕی با بگات، لێگەڕی با بگات

سەردەمی خەون و خولیا.
وەک بەرینایی دەشت

له فەرامۆشی دا.
ئەوەی کە بتوانێ

لە بێشکەی گیزە گیزی مێشە پیسەکان دا
لەگەڵ دڕک و بژار بپشکوێ.

لێگەڕی با بگات، لێگەڕی با بگات
سەردەمی خەون و خولیا.

قاقڕ و شۆرەکاتم خۆش دەویست، باغە 
سوتاوەکان، ژوور و دوکانی تاریک، شەرابی 

ترشاو. بەخێرایی بە کۆاڵنە شێدارەکان دا ڕەت 
دەبووم و بە چاوی بەستراو خۆم بە هەتاو، بە 

یەزدانی ئاگر دەسپارد.

»ژەنراڵ، ئەگەر تۆپێکی کۆنیش لەنێو دیوارە 
خاپوورەکان دا مایەوە، بەردبارانمان کە. لەنێوان 
پەنجەرەی فرۆشگە پڕفرۆشەکانەوە ! لە دااڵنەکان 
دا! لێگەڕی با شار لەنێو گۆڕی تەم و مژی خۆی 
دا ڕۆبچێ. لێگەڕێ با پلورەکان بڕزێن. بە تۆزی 

سوتێنەری عەقیق خەڵوەتخانهکان بئاخنە...«

ئاخ، مێشولە لە میزگەی مەیخانەدا خۆی غەرق 
ئەکا، بە هۆرم و بۆنی تووند مەست ئەبێ و له 

هەڵقواڵنی میزدا دەتوێتەوە .  

برسیەتی

ئەگەر بمەوێ 
قاوەتیم

تەنیا خاک بەرد بێت
بەاڵم ئەی هەوا، گاشە، خەڵوز، پۆاڵ.

برسیەتی، بگەڕێوە.
گیا، برسیەتی، بچۆ بۆ مەزرای گەنم و

ژەهری شادی »با« فریو بدە.
گاز له گاشەکان بگرە و بەردی کۆنی پەرسگاکان 

ورد بکه؛
زیخ و چەوی پاشماوەی الفاوی کۆن

تۆوەکانی خوانی دۆڵ و دەرەی خۆڵەمێشی.
گورگ لەنێوان شێخەڵ دا دەیمڕان و
پەڕ و پۆی نێچیرەکەی هەڵدەوەران:

هەم ئەو، هەم من لە وزەمان دایە؛ هەرس.
پرپین، میوەکان بە ڕێگەدا ڕژاون

چاوەڕێی چنینەوەن؛
بەاڵم تەنیا وەنەوشە 

جاڵجاڵۆکەی نیو بژوێن دەخوازێ.
لێگەڕێ با بخەوم، لێگەڕی با الڵ بم

لەسەر مێحرابی سلێمان.
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بەرە و چۆمی سێدرۆن، الفاوی ئەسکەنە
لە بان کێم و زۆخی گۆشتی گەنیوم.

لە ئاکام دا، ئاخ خۆشبەختی، ئاخ هەقیقەت، 
ئاوی ڕەشم لە ئاسمان سڕییەوە و وەک ئاوی 

زێڕین لە نووری سروشتی دا ژیام. بە کۆمێدیترین 
و ئاڵۆزترین شێوە شادیم بەیان کرد:

دیسان دۆزرایەوە!
چی؟ ژیانی تاهەتایی.

وەک پێوەندی دەریا و هەتاو.
ئەی گیان کە نەمریت

سوێندی خۆت بەجێ بێنە،
شەوان بە تەنیایی و

ڕۆژان لە ئاگردا.
نامانەوێ تەسلیمی قسە و ئارەزووی خەڵک بین

تۆ ڕێگەی خۆت بگرە
قەت چاوەڕێی هیچ مەکە

هیچ دەنگێک نییە
زانین و چاوەڕوانی

چ پاداشتێک لەمە باشتر نییە.
لە دوا ساتی کازیوەدا

ئەی ئاگری حەریرئاسا،
نووری تۆ ئەرکی منە.

دیسان دۆزرایەوە!
چی؟ ژیانی جاویدان.

وەک پێوەندی دەریا و هەتاو.

بووم بە ئۆپێرایەکی ئەفسانەیی: دیتم هەموو 
بوونەوەران ناچارن بە ژیانی بەختەوەر: کردار، 
خودی ژیان نییە، وزە و توانا لەکیس ئەدات؛ 
دواکەوتن. ئەخالق، مێشکی مرۆڤ دەڕزێنێ.

پێم وابوو هەر بوونەوەرێک مافی ژیانێکی تری 
هەیە. یەزدان نازانی چی ئەکات: ئەو فریشتەیە. 

بنەماڵە، النەی تووتکە سەگەکانە. لەگەڵ زۆر 
مرۆڤی جیاواز ئەدوام، بە دەنگی بەرز باسی 

ژیانی ترم بۆ ئەکردن؛- بەمجۆرە : سەردەمێک 
بەرازێکم خۆش ویستووە.

لە هیچ سەفسەتەیەکی شێتانە کە زیندانی 
دەکرێت چاوپۆشیم نەکرد: ئەتوانم هەموویان ناو 

ببەم. بە ڕیز دەیانناسم.

تەندروستیم تووشی مەترسی بوو. ترس لە مەرگ 
پەرەی سەند. هەندێ جار بە ڕۆژانە دەخەوتم، 

بە رۆژ خەوگەڕ بووم. خۆم بۆ دواین سات ئامادە 
کردبوو، ئەم دەردەم بە زۆر ڕێگەی پڕمەترسی دا 
بەرەو هەموو قوژبنێکی جیهان و سیمر ]دەڤەری 
کەنعان[، پێوەری تاریکی و گەردەلولەکانی بردم.

دەبوو سەفەرم کردبا، ئەو رێگەیە کە مێشکم 
هەمواری کردبوو، تێکڕوخا. حەزم لە سەفەری 
دەریایی بوو، ئاخر ژەنگ و ژاری گیانمی لەنێو 

ئەبرد، دیتم خاچی داڵرامی هەڵهات. پەلکەزێڕینە 
مەحکومی کردبووم. بەختەوەری، نەفرینی 
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کردبووم، وەکوو کرم پێچ ئەخۆم و ئەکشێم: 
ژیانم هەردەم لەوە مەزنترە تا باسی هێز و 

جوانی بکات.
بەختەوەری! دیانی شیرینی بکوژ بە قوولەی 

کەڵەشێران-ad matutinum -1 لە 
 -Christus venit – غەمگینترین شارەکان

2دا هەڕەشەی لێدەکردم.

ئەی وەرزەکان، ئەی کۆشکەکان!
کام گیان بێ هەتوانە؟

لە بەختەوەری ئەفسونێک فێر بووگم
کە هەردەم لە برەو دایه.
له کازیوەی بەربەیان دا
کاتێ کەڵەشێر ئەخوێنێ

دروودێک ئەنێرم.
داخی داخان! تێکۆشان کۆتایی هات.

ئێستا کاتی ژیانە. 
ڕێگا، گیان و جەستەی بردم و

بە مەبەستی نەگەیاندم
ئەی وەرزەکان، ئەی کۆشکەکان!

له دوا ڕۆژی ژینی من دا
هێشتا هەتاو تیشک ئەهاوێ،

داخی داخان!
ئەی وەرزەکان، ئەی کۆشکەکان!

تەواو بوو. 
ئێستا ئەتوانم جوانی ستایش بکەم.

پەراوێز:

سرودی دەعوەت  )1
موژدەی ئاشتی مەسیح  )2

سە رچاوە :
http://ketabeshear.com/Tazeh/moai.

htm
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ئه لێکسه نده ر سۆڵجێنیتسینستیڤان زڤایج
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سه رانسه ری  باریبوو.  بارانێک  نه رمه   سووکه   شه و 
ئاسمان به هه ور داپۆشرابوو، ناو به ناویش پڕیشکی 

چه ند ده نکه  بارانێک ده هات.
دره ختی سێوێکدا که  سه رتاپای  له ژێر  ئه من      
له  گوڵه   سێو هه ڵده کێشرێت وێستاوم- و  خه ریکه  

هه ناسه  ده ده م.
    نه ک ته نیا دره ختی سێوه که  به ڵکو گژوگیای ئه و 
ده ور و پشته ش بۆن و به رامی هه ڵمی پاش بارانی 
لێ به رزده بۆوه، به جۆرێک ئیتر ناوێک نییه  بۆ ئه م 
بۆنه  خۆشه  له به رداڵنه ی  هه وا پڕ ده کات له  خۆی. 
بۆنی  به   هه ست  لێیان،  ده که م  پڕ  سیه کانم  ئه من 
عه ترداری ئه و ده که م له  سینه مدا، هه ناسه  ده ده م، 
هه ناسه ده ده م، گاهێک به  چاوی کراوه وه  و گاهێک 

به  قوچاوه  و، نازانم چ گاهێکیان باشتره .
    ئه مه  ته نیا ئازادیه که  ، ته نیا ئازادیه ک و گرانترین 
جۆریشیان، که  زیندان ئێمه ی لێ بێ به شکردوه  ، تا  

زنجیره ی: - نــــۆبێــلیــســــــــــــــته کان
}نوسه رانێک خه اڵتی نۆبێڵیان پێ به خشرابێت  {

 Aleksandr سۆڵجێنیتسین  ئه لێکسه نده ر  }کــۆن{،  سۆڤیه ت  یه کێتی 
 )1(Solzjenitsyn

وه رگێڕانی : - ده زگای مه ریوانی، به هاری 2012
 به  سه رپه رشتی گۆران مه ریوانی

هــــهنـــاســـــــــهدان
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ئالێره دا هه ناسه   بده یت،  به م شێوه یه  هه ناسه  
هیچ  نییه ،  زه مین  خۆراکێکی  هیچ  بده یت، 
هێند  کچانیش  ماچی  ته نانه ت  نییه ،  شه رابێک 
دڵپه سه ند نییه  وه ک ئه م هه وایه ، که  لێوان لێوه  

له  بۆی گواڵن، ته ڕوپه ڕی و فرێشی.
    ئیتر کارێکم به وه وه  نییه ، ئه مه  ته نیا به زمی 
باخچه یه کی گچکه ی قوڕبه سه ره  ، که  ترنجاوه ته  

نێوان پێنج کوالنه  بینای به رز.
وڕ- وڕه ی  ده ن��گ��ی  ل��ه   گ��وێ��م  م��ن  ئیتر      
رادیۆ-گرامه فۆنه کان  خشی  خشه   ماتۆڕه کان ، 
تا  جا  نییه.  مایکرۆفۆنه کان  خرچی  خرچه   و 
له ژێر  بارانێک  دوای  هه ناسه  بتواننێت  مرۆڤ 
ئه م دره ختی سێوه دا بدات، ژیان به  به رده وامی 

هێنده  دێنێت   بێوچان بۆی بژیت. 
په ڕاوێز: -

)1(. له  کیلسۆڤۆدسک له  هه رێمی ستارڤرۆپۆل 

له  باشووری ڕووسیای تساردا هاتۆته  دونیاوه، 
له   پێش  مانگ   6 به اڵیه کدا  له   بابی   ، 1919
دایکبوونی، له  کاتی ڕاودا له  نێو ده چێت، دایکی 
به  نه داری به خێوی ده کات، ده بێته  سه رباز له  
له شکری سوردا، به شداره  له  هێرشکردنه  سه ر 
 1953-  1945 جیهاندا،  جه نگی   2 له   پۆڵه ندا 
له   نه شیاو  دێڕێکی  چه ند  کاتێک  ده گیرێت 
نامه یه کدا بۆ هاوڕێیه کی له سه ر رژێمی ستالین 
ئه و  تایبه تیه کانی  زیندانه   له   ده نووسێت. 
سه رده مه دابه ند ده کرێت. 1970 خه اڵتی نۆبێلی 
پێده به خشرێت. 1974 له  ژێر فشاری ڕۆژئاوادا 
 1994 تا  و  ئامریکا  بۆ  کۆچبکات  رێده درێت 
له   ئامریکا ده مێنێته وه . 2008  له   ڤێرمۆنت  له  
ته مه نی 89 ساڵیدا کۆچی دوایی ده کات. له  70 
-کاندا خوالێخۆشبوو د مارف خه زنه دار له  ڕۆژی 
کوردستاندا ئارتیکڵێک ده رباره ی س ده نوسێت 

ئه لێکسه نده ر سۆڵجێنیتسین
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نووسه ر  ئامریکایه ،  به کرێگیراوی  که   ب��ه وه ی 
به ره ی  دژی  پڕوپاگانده   به ر  له   ته نیا  و  نییه 
 1975  -1974( کردوه  خه اڵتیان  سۆسیالیزم 
دینداری  نو وسه رێکی  س  کوردستان(  .  ڕۆژی 
کۆنپارێزه ، فره گه لێک له  کتێبه کانی له  بلۆکێک 
نین. خوێندنه وه یان گه لێک سه خته .  بچکۆله تر 
ڕه سمی  و  نه رێت  ه��ه وڵ��ده دات   هه میشه   س 
به   بپارزێت.  ڕووسیا  کالسیکیه کانی  نووسه ره  
پڕوپاگانده ی  خه ریکی  ڕووسیا  بۆ  گه ڕانه وه ی 
له   که   سیسته مێک  به   خه وبینینه   و  ئاین 
به ده گمه ن  به اڵم  نزیکه  .  تساره وه   سیسته می 
نووسه رانێک هه ن که  بتوانن وه ک س شاکارێکی 
نه مر له سه ر زیندان بنوسن وه ک ڕۆمانی )رۆژێک 
فرێدریکسۆن  دنیسۆڤیتسیچ(. ستیگ  ژیانی  له  
Fredriksson Stig، که  یه کێکه  له  ڕۆژنامه وانه  
به ناوبانگه کانی ڕادیۆ وته له فزیۆنی سویدە هاوکات 
زمانزانێکی باشی ڕووسیه ، له  هه فتاکاندا کاتێک 
له  ڕووسیا په یامنێر بووه ، ته ته ری س بووه  و 
نامه  نهێنیه کانی س گوازتۆته وه . فرێدریکسۆن و 
س له  پڕۆگرامێکی تایبه تدا،  که  دیدارێکی نێوان 
هه ردوکیانه  له  ته له فزیونی سویدی ساڵی 2008 
باس،  ک��ورت،  ماوه یه کی  به   س  مردنی  پێش 
له وانه ، له  چاالکیه کانی ئه و سه رده مه  ده که ن، 
بریا ئه م پڕۆگرامه  ده کڕاو نه ته وه  جێنشینه کانی 
فرێدریکسۆن  ده یانبینی،  کوردستانیش 
س  خۆیی  دۆستایه تی  ده رب��اره ی  کتێبێکیشی 
له   په یامبێره   ئێستا  فرێدریکسۆن  نووسیوه . 

ئه مه ریکا. گ. مه ریوانی
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ئێرنێست هه مێنگوای
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له  بیرۆی سا نسوره وه  به ره و ماڵ ده چوومه وه، بۆ هۆتێل 
فلۆریدا و باران ده باری. که  گه یشتمه  نیوه ی رێگا له باران 
بێزاربوم و خۆمکرد به  چیکۆتێ-دا تا پێکێکی سه رپێی  
هه ڵده م. زستانی دووه می گه مارۆدانی مه درید بوو، هه موو 
زه وقی  و  توتن  ته نانه ت  بوو،  که مبوون  له   ڕوو  شتێک 
بوون-و  برسی  که مێک  هه میشه  مه ردمگه ل  خه ڵکیش، 
هه ندێک  له   ده بوو  به له سه   هۆ  به بێ  ناکاوداو  له   مرۆڤ 
شت که  نه یده توانی هیچیان به رامبه ر بکات. له  ڕۆیشتنمدا 
ب��ه رده وام  ده بوو  مابوو  کۆاڵنێکی  پێنج  که   ماڵ  به ره و 
هه ستمکرد  بینی  چیکۆتێم  ده روازه ی  که   به اڵم  بومایه، 
حه زم له  پێکێکی خێرایه  پێش ئه وه ی به هه نگاو ئه و پێنج 
کۆاڵنه به  درێژایی گران ڤیێ، به  نێو قوڕو لیتاو-و پارچه  

به ردو زیخی دوای هاوه نباراندا  ته ی بکه م .
    به رنه ده که وت، پڕبوو له  خه ڵک. له  باڕه که  نه ده کرا  
نزیک بکه ویته وه  و گشت مێزه کان گیرابوون. پڕ بوو له  
بۆنی  و  له به ر  یونیفۆڕم  کوڕگه لی  و  گۆرانی  و  دوكه ڵ 
تاقمدا  و  ده سته   به سه ر  پێکه کان  و  چ��ه رم،  پاڵتۆی 
ده نێران به  قواڵیی سێ پیاو له به رده م دیسکی باڕه که وه  . 
    گارسۆنێک که  ده مناسی کورسیه کی له  مێزێکی تره وه  
په ڕیوی  ڕه نگ  الغری  کابرایه کی  ته نیشت  له   هێنام  بۆ 
ئەڵمانی  سێو ئاده م ده رپه ڕیوه وه  دانیشتم. من ده مزانی 
دوو  مێز  هه مان  قه د  له   ک��ارده ک��ات.  سا نسور  له   ئه و 

پهپولهیهکوتانکێک

زنجیره ی: - نــــۆبێــلیــســــــــــــــته کان
 }نوسه رانێک که  خه اڵتی نۆبێڵیان پێ به خشراوه  {

)1( Ernest Hemingway ئه مه ریکا: ئێرنێست هه مێنگوای
وه رگێڕانی له   : ده زگای مه ریوانی، به هاری 2012

 به  سه رپه رشتی گۆران مه ریوانی
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که سی تر که  من نه مده ناسین دانیشتبوون. مێزه که،  
ژووره ک��ه دا  ناوه ڕاستی  له   ژووره وه،  دێیته   کاتێک 
گۆرانی  له به ر  پیاو  دانرابوو.  ڕاستدا  به الی  که مێک 
مه ردم گوێی له ده نگی خۆشی نه بوو منیش جینێک 
و ئانگوسترایه کم )2( داواکرد و  یه کجاره  به  خۆشی 
له   خه ڵک  بوو  سیخناخ  به ڕاستی  هه ڵمدا.  بارانه وه  
و هه مووش نه شئه داربوون، ده شێت زه ڕره یه ک زیاد 
تازه   که ته النکیه ی  عاره قه   له و  خه تا  پێویست،  له  
ده یانخوارده وه .  زۆری��ان  زۆرب��ه ی  که   بوو  داهاتووه   
چه ند که سێکی به من نه ناسراو به  پشتی منیاندا کێشا 
و هه ر له و کاته شدا کچی دانیشتووی سه ر مێزه که مان 
شتێکی به  من وت و منیش گوێم لێ نه بوو کچه  چی 

وت و وه اڵمم دایه وه  “به ڵێ فه رموو”.
    ئه و ڕه نگی پێوه  نه مابو-و ئیتر من وازم هێنا 
له وه ی ئێستا چاو به  ده وروپشتمی خۆمدا بگێڕم و 
بڕیه  مێزه که مان. وه حشه تناک  ئه وه  چاوم  له جیاتی 
بوو. به اڵم که  گارسۆنکه  هات ده رکه وت ئه وه ی ئه و 
داوای لێکردبووم پێکێک بوو. کوڕه که ی له گه ڵیدا بوو 
زۆر که ته و به هێز نه بوو به اڵم ئه م له   که ته ییدا  به شی 
نیمچه   سه روسه کوتێکی   ئه و،  ده کرد.  هه ردووکیانی 
کالسیکی زبر ی هه بوو؛ به  له شیش له  یه کێک ده چوو 
شێرماڵی بکات و کوڕه که ی ئاوه ڵیشی که  له  گه ڵیدا 

قوتابخانه ی  که ره واتی  بوایه   هه ق  ده چوو  له وه   بوو 
تێکڕای  وه ک  ئه ویش  نه یبه ستبوو.  به اڵم  ببه ستایه . 
پاڵتۆ  به اڵم  له به ردابوو.  چه رمی  پاڵتۆی  هه مومان 
له   هه ر  ئ��ه وان  چونکه   نه بوو  ته ڕ  ئه و  چه رمه که ی 
زووه وه  پێش ئه وه ی باران ده ست به بارین بکات هه ر 
له وێ دانیشبوون. کچه ش پاڵتۆی چه رمی له به ردابوو 
به اڵم تا بڵێی له  شێوه  و فه ساڵی ده موچاوی  ده هات. 
که   ده خواست  ئ��ه وه م   هیوای  کاته   ئه و  ئیتر      
به ڵکو  و  نه کردایه   چیکۆتێدا  به   س��ه رم  ده ب��وای��ه  
ده متوانی  له وێ  و  بگرتایه   ماڵم  ڕێگه ی  ڕاسته وخۆ 
جلکه کانم بگۆڕم و وشکببمه وه و هه ردوو القم بخه مه  
سه ر چه رپاکه م و ئارام و له سه رخۆ پێکێک سازبکه م ، 
ببینم.  گه نجانه   جووته   ئه م  له وه ی  بووم  بێزاریش 
زۆر  بڵێی  تا  ناشرینیش  ژنانی  کورته  و  زۆر  ژیان 
دانیشتبووم  مێزه که   له سه ر  ساته وه ختێک  و  درێژن 
و  بێت  من  گه ر  ته نانه ت  که   قه ناعه تێک  گه یشتمه  
نووسه ر بم و بێسنور فه زوڵی بم به رامبه ر گشت جۆره  
مرۆڤێک که چی به هیچجۆرێک له  ڕاستیدا الم گرینگ 
نه بوو بزانم داخۆ ئه م جووته ژن و مێردن یان ئاخر 
چیان الی یه ک به دیکردوه  یان چیتریان له  خۆیاندا 
دۆزیوه ته وه. گه یشتمه  ئه نجامگیریه ک ئه ویش ئه وه یه  
له   پێکه وه   ده بێت   نه بێت  و  هه بێت  ئه م جووته   که  

ئێرنێست هه مێنگوای
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ڕادیۆ کاربکه ن. هه موو جارێک که  که سێکی سیڤیلی 
ئه وه   ئیتر  ببینایه   مه درید  له   سه یروسه مه ره ت 
حه تمه ن له  ڕادیۆ بوون. ته نیا بۆ ئه وه ی شتێک بڵێم 
ده نگم به سه ر الڕمه که دا به رزکرده وه  و پرسیم: “ئێوه  

له  ڕادیۆن؟”
ئه وه  وتی.  کچه که   خۆیه تی”،  پێکا،  “باشت      

به زمه شمان زانی. له  ڕادیۆن. 
    “کاروبارت چۆنه،  هاوڕێ؟” به  ئه ڵمانیه که م وت. 

    “باشه . ئه ی تۆ خۆت چۆنی.”
    “ته ڕم؟” پێموت و ئه ویش پێکه نی به سه رێکی 

الره وه.
    “جگه ره یه کت پییه ؟” پرسیاریکرد.

پاکه تی  ب��وو،  پاکه ت  دوو  مابوو  پێم  ئ��ه وه ی      
پێش دوا پاکه تم بۆ درێژکرد و ئه ویش دوو جگه ره ی 
ئه و  و  ده رهێنا  دووانی  که ته که ش  کچه   لێده رهێنا. 
کوڕه  الوه ش به  ڕوخسارئاسای که ره واتی قوتابخانه وه  

دانه یه کی ده رهێنا.
    “دانه یه کی تریش هه ڵگره “، هاوارمکرد.

له   ئه ڵمانیه که   وه اڵمیدایه وه   سوپاس”،  “نا،      
جیاتی دانه یه کی ڕاکێشا.

    “خۆ پێت ناخۆش نییه ؟” به زه رده خه نه یه که وه  
وتی.

    “به  هیچجۆرێک”، وتم. به اڵم له ڕاستیدا زۆر الم 
ئه غز بوو، ئه ویش تێگه یشت.

به اڵم ئه و ئه وه نده  سوێی بۆ جگه ره  ببووه وه  به الیه وه  
هیچ گرینگ نه بوو. قه یرێک ده نگ و به زمی گۆرانیوتن 
هێور بووه وه  یان با چۆن له  گه رمه ی باوبۆراندا بۆ 
تاوێک ئارامده گرێت ئیتر هه مومان گوێمان له  ده نگی 

یه کتره  چی ده ڵێین.
    “له  مێژه  ئێوه  لێره ن؟” کچه  که ته که  لێی پرسیم.

    “ئاوها دێم و ده ڕۆم”، من وتم.
    “ده بێت گفتوگۆیه کی جیدی بکه ین”، ئه ڵمانیه که  

ده کرێت  بکه م.  له گه  ڵدا  گفتوگۆیه کت  “ده بێت  وتی. 
کاتێک دابنێین؟”

    “من ته له فونت بۆده که م”، پێموت.
گه لێک  ئه ڵمانیه کی  له ڕاستیدا  ئه ڵمانیه   ئه م      
سه یره  و هیچکام له  ئه ڵمانیه  باشه کانیش حه زیان له  
چاره ی نه بوو. ئه و له  بۆچوونێکی درۆزنانه دا ده ژیا 
به وه ی ده یتوانی پیانۆ لێبدات، به اڵم ئه گه ر له  پیانۆ 
دوورت بخستایه ته وه  کارو باری خۆی زۆر باش ده برد 
به ڕێوه  تا به  عاره ق یان به  ده رفه تێکی  زه موزه مکاری 
ڕه خساندن فریوت نه دایه  ، به اڵم هیچکه سێک تا ئێستا 
نه یتوانی بوو ڕۆژێک له  ڕۆژان به یه که وه  له م جووته  

فریودانه  به دووری بگرێت . 
    خۆشترین شت الی زه مکردن بوو، ئه و هه میشه  
داشۆرینی  له بواری  به تایبه تی  پێبوو  تازه ی  شتێکی 
ڤالێنسیا،  م��ه دری��د،  له   ئیتر  جا  ناسیاوێکتدا، 
به رشه لۆنه ، یان له  سه نته ره  سیاسیه کانی تردا بێت 

تا له به رچاوتی بخات.
    هه ر ئاله و کاته دا بوو دیسانه وه  گۆرانی و به زم 
زه مبکات  ناکرێت  بۆی  مرۆڤیش  ده ستیپیکرده وه 
چیکۆتێ  ده چ��وو  ل��ه وه   بۆیه   هه ر  جا  بقیژێنێت  و 
بڕیارمدا  منیش  لێده رچێت  ناخۆشی  دوانێوه ڕۆیه کی 
هه ر که  ڕیزێکی تر مه یان گێڕاو پێکێکی ترم هه ڵدا 

ئیتر ئه وێ به  جێبێڵم.
قه وما.  ب��وو  ساته وه خته دا  ئا  ل��ه و  ئیتر  ئ��ا،     
کراسێکی  قاوه یی،  قاتێکی  له   سیڤیل  کابرایه کی 
سپی، که ره واتێکی ڕه شدا، ته وێڵێکی به رز و قژێکی 
ئه و  بۆ  ده چوو  مێز  له م  هه ڵدراو،   دواوه   بۆ  خاوی 
له   یه کێک  ئاوڕشێنی  ئاو  ده مانچه یه کی  به   و  مێز 
گارسۆنه کانی ده کرد. چی تیا بوو پێده که نین بێجگه  
له  گارسۆنه که  خۆی که  له و ساته دا سینیه کی پڕ له  

پێکی هه ڵگرتبوو. ئه و توڕه بوو.
    “Nio hay derecho  “ ، وتی. یانی : “مافی 



161

نووسەرانی نۆبڵ71

و  ساکارترین  ئه مه   بکه یت)3(”،  ئاوا  نییه   ئه وه ت 
قورسترین پڕۆتێسته   له  ئیسپانیدا بووترێت.

کابرای ده مانچه-ئاو-به ده ست له  خۆشیدا شاگه شکه  
بوو به وه ی چۆن کارێکی ئه نجامداوه  و  به  هیچجۆرێک 
له وه  نه ده چوو ئه وه  لێکبداته وه  ئاخر ئه م واڵته  ئه وه  
شارێکی  له   ئه و  جه نگیدایه ،  دووه مینی  ساڵی  له  
ژێر  له   دانیشتوانی   سه رله به ری  که   گه مارۆدراودایه ، 
فشاردا ده ژین و ئینجا ته نیا سێ که سی سیڤیلیش 
تریش  جارێکی  ئه وه   له به ر  هه ر  لۆکاڵه که دان.  له  

ئاوڕشێنی گارسۆنێکی تری کرد.
تیا  خۆمی  جێیه کدا  شوێن  به   گ��ه ڕام  ئه من      
کابرای  و  ببو-  تووڕه   گارسۆنه ش  ئه م  بشارمه وه . 
ئاو  دلێرانه   تر  دووج��اری  به ده ستیش  ئاو  ده مانچه  
بارانیکرد. هه ندێک تا ئه م ساته وه خته  به  قه شمه ری 
تێده گه یشتن، له وانه  کچه  که ته که. به اڵم گارسۆنه که  
هه ڵوێسته یه کی له ویادا بۆکرد و سه ری بادا. لێوه کانی 
ئاگاداربم   من  هێنده ی  بوو،  پیره مێردێک  ده له رزین. 

ده ساڵ بوو له  چیکۆتێ کاری ده کرد.
به   ئه مجاره    ،)3(  “  Nio hay derecho“     

ویقاره وه  وتی.
ده مانچه    کابرای  و  پێده که نین  خه ڵک  “ب��ه اڵم      
گۆرانیه که   که   نه بوو  لێ  ئاگای  به ده ستیش  ئاو 
خه ریکه  به ره و ته واو بوون ده ڕوا و ئاوبارانی مل و 
گه ردنی گارسۆنێکی تری کرد. گارسۆنیش به  سینی 

ده ستییه وه  ئاوڕی لێدایه وه و.
        “Nio hay derecho  “)3(، وت.

    ئه مجاره  ناڕه زایی و پڕۆتێست نه بوو. تۆمه تبارکردن 
بوو، من چاوم لێبوو سێ پیاوی یۆنیفۆڕم له به ر له  
مێزێکه وه  هه ستان و خۆیان دابه سه ر کابرای ده مانچه 
ئه وه   دوای  چواریان  هه ر  ڕاسته خۆ  به ده ستداو   ئاو 
و  ده رێ  چوونه   باڕه که وه   کراوه ی  ده رگای  نیوه   له  

به   کێشای  یه کێک  که   هات  مشته کۆڵه یه ک  ده نگی 
ده موله وسی کابرای ده مانچه ی ئاو به ده ستدا. یه کێکی 
له   دوایدا  به   ئاوه که  و  ده مانچه ی  دایه   ده ستی  تر 

ده رگای ده ره وه  توڕی دایه  ده رێ.
    سێ پیاوه که   هاتنه وه  ژوورێ، جیدیانه ، شه قاوانه 
 و زۆر توڕه ش. نه خێر ده رگاش گڕی خوارد و کابرای 
ده مانچه  ئاو به ده ستی لێوه  هاته  وه  ژوورێ. قژی به سه ر 
الگوێیدا هاتبووه  خوارێ، ده مووچاوی خوێناوی بوو، 
دڕاو.  شێواو  کراسیش  و  ببوه وه ،  الر  که ره واته که ی 
ده مانچه  ئاوه که ی جارێکی تر به ده سته وه  بوو، ڕه نگ 
په ڕیو و نیگای کێویانه  ، خۆی ترنجانه  ژوورێ، ئینجا 
ده ستی به  په له  پیتکه دا ناو سه ڵیه یه ک ئاوی درێژیی 

ته حه دایانه ی به سه ر میوانه کاندا کرد.
    بینیم یه کێک له و سێ پیاوه  به ره و ڕووی چوو- و 
ده موچاویم جوان بینی. ئه مجاره چه ند پیاوێکی تری  
له  گه ڵدا بوو، کابرای ده مانچه  ئاو به ده ستیان ناچارکرد 
بکشێته وه  بۆ دواوه  بۆ نێوان دوو مێز که  که وتبوونه  
الی چه پی لۆکاڵه که  گه ر له  ده رگای ده ره وه  حیسابی 
بکه یت، کابرای ده مانچه  ئاو به ده ست به رگریه کی به  
هێزی کرد، له و به ینه دا زرمه ی فیشه کێک هات منیش 
پڕمکرد به  قۆڵی کچه  که ته کدا و خۆمان به ره و ژووی 

ده رگای ئاشپه زخانه  له  که مینکرد.
    ده رگای ئاشپه زخانه  گه ڵه  بوو،  شانم لێگیرکرد 

جووڵه ی نه کرد.
گۆشه یه ی  ئه و  پشت  له   به ده مدا  بده   “خۆت      
چۆکدا  به   ئه و  پێموت.  باڕه که دا،”  دیسکی  به رده م 

هات.
    “به  ده مدا،” وتم و به ده ستم فشارم له سه ری کرد 

به ره و خوار. ئه و ده هری بوو. 
    چی له  ژووره وه  بوو، بێجگه  له  ئه ڵمانیه که  که  
خۆیدابوو به ئه رزدا له  پشت مێزێکه وه و، کوڕه که شی 
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ده چ��وو  خوێندکاران  خانه ی  خوێندکاری  به   که  
به   دابوو  پاڵی  و   گۆشه یه که وه  ترنجاندبووه   خۆی 
دیوارێکه وه ، ئه و باقی  ده مانچه یان ده رهێنابوو. سێ 
کچی قژ ره نگکردو به  ئاڵتوونی که  ڕه گی مووه کانیان 
له ژێره وه  ڕه شی ده کرده وه  له سه ر قه نه فه یه کی که نار 
دیواره که  له سه ر نووکی پێ وه ستابوون تا به رچاویان 

جوانتر دیاربێت و پێکه وه  بێوچان ده یانقیژاند.
    “من ناترسم” کچه  که ته ک وتی “ئه مه   قه شمه ریه . “  
به  کوشت  باڕێکدا  له  شه ڕی  ناتانه وێت      “ئێوه  
بچن” من وتم. “ئه گه ر ئه و پادشای ئاوڕشێنه  چه ند 

هاوڕێیه کی لێره  هه بێت ده قه ومێت.”
    به اڵم ئاشکرا دیار بوو کابرا هیچ هاوڕێیه کی لێره  
به ر  خسته وه   ده مانچه کانیان  خه ڵکی  چونکه   نه بوو 
باخه ڵیان و یه کێکیش کچه  بڵۆنده)4(  قیژه که ره کانیان 
کاتێک  پێشێ  کوتابووه   خۆی  هه رچیش  و  داگرت 
زرمه ی ته قه که   هات، له  کابرای ده مانچه  ئاو به ده ست 
دوور که وتنه وه  که  بێجوڵه  له سه ر گازی پشت له سه ر 

ته ختی ئه رزه که  که وتبوو.
پێش  جێبێڵێت  به   هۆڵه که   نییه   بۆی  “که س      
ئه وه ی پۆلیس بگات”، یه کێک له  ده رگاکه وه  هاواری 

کرد.
    دوو پۆلیسی تفه نگ به ده ست له  شه قامه که وه  
له و  هه ر  ده ریانگرت  ده می  و  ب��ه ژووردا  کرد  خۆیان 
کاته شدا که  قه ده خه کردنی چوونه  ده ره وه  ڕاگه یه ندرا 
بینیم شه ش که س خۆیان جیاکرده وه ، ڕیز-سه فیان 
وه ک فۆتبۆلزانی ئه مه ریکی به ست و له  ده رگه وه  به  

کۆمه ڵ چوونه ده رێ.
    سیان له وان، ئه وانه  بوون که  پادشای ئاوڕشێنیان 
ته قه ی  که   ب��وو  ئ��ه وه   یه کێکیان  ده رێ.  فڕێدایه  
لێکرد. هه ر یه کسه ر شانیان پیاکرد به  ناو پۆلیسه  
و  پ��ه الم��اردان  مه ترسی  ئ��ه وه ی  بێ  چه کداره کاندا 
گرتنیان هه بێت. ئیتر که  ئه وان خۆیان کرده  ده رێ 

ڕاسته وچه پ  تفه نگه که ی   به   پۆلیسه کان  له   یه کێک 
بۆی  هاواریکرد: “هیچ که س  و  ده ری ده رگای گرت 

نییه  لۆکا ڵه که  به جێبێڵێت. هیچ که سێک.”
ئێمه   بۆچی  هه اڵتن؟  ئه وانه   له به رچی  “ئه ی      

ڕاده گیرێین  که چی ڕێده درێت ئه وانه  تێی  ته قێنن؟”
بگه ڕێنه وه   ده بێت  و  میکانیکین  ئ��ه وان��ه    “     

فڕۆکه خانه “، یه کێک ئه م جاڕنامه یه ی ئاشکراکرد.
یه کێک ملی ڕێیگرت و ده رباز      “به اڵم هه ر که  
تر  ئه وانی  تا  نامێنێته وه   پاساوێک  هیچ  ئیتر  بوو 

ڕابگیرێن .”
 la)5( ده بێ هه موو چاوه ڕێێ ال سێگوێریداد“    
پێی  به   ده بێت  شتێک  هه موو   . بن   Seguridad

یاسا و نیزام بچێت به ڕێوه .”
    “ئه رێ تۆ تێناگه یت، ئه گه ر هه ندێ که س هه ر زوو 
خۆیان دزیبێته وه  ئیتر ڕاگرتنی ئه وانی تر گه مژه ییه 

؟”
    “هیچ که س بۆی نییه  لۆکاڵه که  به جێ بێڵێت. 

ده بێت هه موو چاوه ڕێبکه ن.”
    “گاڵته بازاڕه “، به  کچه  که ته که م وت.

    “نه خێر. وه حشه تناکه .”
به   کچه که ش  و  وێستاین  پاوه   به   ئێمه   ئیتر      
پادشای  که   ده ڕوان���ی  جێگایه ی   ل��ه و  توڕه ییه وه  
ئاوڕشێنی لێکه وتبوو. قۆڵی به  هه ردوو الدا باڵوببۆوه  

و القێکیشی هه ڵکشابووه  سه رێ.
    “من ده مه وێت بچمه  ئا ئه ویانه  و یارمه تی ئه و 
پیاوه  نه گبه ته  بده م، بۆچی که س یارمه تی نادات یان 

شتێکی بۆ ناکات؟”
    “هه قت نه بێت به سه ریه وه  باشترین شته “، من 

وتم. “تۆ خۆت تێکه ڵی ئه مکاره  مه که .”
کارێکی  ئه مه   ساکاریه که وه   گشت  به   “ب��ه اڵم      
زۆر نامرۆڤانه یه . من سه رم له  کاروباری ته ندروستی 

ده رده چێت و نیازمه  یه که م فریاگوزاری بده مێ.”
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    “نه خێر” وتم. “نزیکی مه که وه .”
    “ئاخر بۆچی نابێت؟” کچه  زۆر توڕه بوو ته نانه ت 

هێستێریا گرتبووی.
    “چونکه  مردوه “، وتم.

    که  پۆلیس هات ئێمه  هه موومانیان بۆ ماوه ی سێ 
سه عات ڕاگرت. پۆلیسه کان ده ستیانکرد به  بۆنکردن 
به  گشت ده مانچه  یه که وه  . گوایه  ده کرێت به وشێوه یه 
کردوه .  ته قه ی  ئاخرجار  به مدواییه   کێ  بیدۆزنه وه  
حه وسه ڵه یان  ده مانچه  چ��وار  دوای  ده چ��وو  ل��ه وه  
چه رم  پاڵتۆی  بۆنی  بۆنه یه شه وه   به  و  جا  نه مابێت، 
ته نیا بۆنێک بوو که  مرۆڤ هه ستی پێده کرد. دوایی 
و  کاغه ز  سه یری  و  دانیشتن  مێزێکه وه   له ته نیشت 
ڕاسته وخۆ  مێزه که   ده ک��رد.  خه ڵکیان  وه ره ق���ه ی 
که   ئاوڕشێن  پادشای  ڕه حمه تی  پشت  که وتبووه  
خاکڕه نگی  په یکه رێکی  له   که وتبوو  ئه رزه که   له سه ر 
خاکڕه نگی  به ده ستی  ده چ��وو  خۆی  خودی  مێۆیی 

مێوه وه  و سه روسیمایه کی خاکی باوه وه .
    ئێستا که  کراسه که ی له  پانتۆڵه که ی ترازا بوو جوان 
هه روه ها  نه بوو،  له به ردا  ژێره وه ی  فانیله ی  ده بینرا  
کوناوده ربوون..  ئه مدیوئه ودیو  پێاڵوه کانیشی  بنی 
هه ڵبهێنایه   ب��ه س��ه ردا  هه نگاوی  ده ب��وای��ه   م��رۆڤ 
پۆلیسه   دوو  که   مێزه ی  ئه و  الی  بگه یشتایه ته   تا 
ناسنامه ی  له   و  دانیشتبوون  لێ  سیڤیلله به ره که ی 
ڕه سه نی  مێردی   ده بوونه وه .  ورد  حه شامه ته   ئه و 
کچه  که ته که  ته نیا له به ر نێڤرۆسیتێت چه ند جارێک 
دۆزیه وه.  دوایی  ونبوو  لێ  کاغه زه کانی  و  ناسنامه  
 په ساپۆرتێکی له  شوێنێکدا هه ڵگرتبوو به اڵم دیاربوو 
ئینجا  گیرفانه کانی  له   یه کێک  خستبوویه   به هه ڵه  
تا  به دوایدا ده گه ڕا  عاره قی ڕه ش و سپی ده رده دا، 
دۆزیه وه . ئه وجا خستیه  گیرفانێکێکی تریه وه  و ده بوو 
به درێژایی  به دوایدا.  به گه ڕان  ده ستبکات  هه  مدیسان 
کات چین چین عاره قی ده ڕشت و قژی گه لێک لوول 

له وه   ئێستا  هه ڵگه ڕاو.  سوور  ڕو خساریشی  ببوو، 
نه ده چوو  ته نیا که ره واتێکی قوتابخانه ی نوقسان بێت 
مندااڵنی  ئاله وانه ی  کلێته یه کی  به   پێویستی  به ڵکو 
پۆله کانی سه ره تایی پێوه ی ده ڕۆن بوو. بیستومانه  
ئه م  به اڵم  پیرده کات.  خه ڵکی  کاره سات  هه ندێک 
کاره ساتی ته قه یه  ئه وی نزیکه ی ده  ساڵێک جه هێڵ 

کرده وه . 
    که   وه ستابووین و چاوه ڕێمان ده کرد به و کچه  
که ته یه م وت که  ئه مه  به ڕاستی چیرۆکێکی چاکه  و 
ده ستده دات بۆ نووسین، من  به نیازم  ڕۆژێک له  ڕۆژان 
یه ککڕیز  که س  شه ش  که   شێوه یه  دا  له و  بینوسم . 
به ڕاستی  ده رگاکه   سه ر  هه ڵیانکوتایه   و  یه کیانگرت 
مرۆڤی سه رسام ده کرد. کچه  شۆکگرتی و وتی نابێت 
به   نوسینه وه ی  چونکه   بنوسیت  به سه رهاته    ئه م 
زیان ده گه ڕێته وه  بۆ که یسی کۆماری، }رێپۆبلیکی{، 
ئیسپانیا. منیش وتم، که   من ده مێکه  له  ئیسپانیام 
و  کوشتن  له   پادشایه تیدا  سه رده می  له   پێشتر  و 
نه پارێزراوه  ده ست  ڤالێنسیادا  له ده وروپشتی  بڕین 
رێپه بلیکیش  پێش  ساڵه   س��ه دان  به   خه ڵکیش   و  
که   یایلی،  چه قۆی  به   ک��ردوه   له توپه ت  یه کتریان 
باشوور  له    ،)6(navajasنه ڤایه س ده گوترا  پێی 
ئێستا  التوپوتێک  ئه گه ر  ئینجا  و  ئه نده لوسیادا  له  
لێبکرێت  ته قه ی  چیکۆتێدا  له   و  جه نگدا  له گه رمه ی 
به ئاره زوی دڵی خۆم له سه ری بنوسم وه ک  ده توانم 
ئه وه ی له  نیۆڕک، شیکاغۆ، کای وێست یان مارسێلێ 
ڕوویدابێت. به  باش و  خراپ هه قی به سه ر سیاسه ته وه  
نییه . کچه  وتی هه ق نییه  من ئه م پێشهاته  بنوسم. 
وابڵێن.  تریش  فره گه لێکی  ئه لهه ق  ڕه نگه   ئه ڵبه ته  
بڵێی  تا  چیرۆکێکی  ئه ڵمانیه که   بۆچوونی  به   به اڵم 
نایاب بوو، منیش دوا که مێڵی)Camel)7  خۆمم 
دایه . به هه رحاڵ دواجار، دوای نزیکه ی سێ سه عات، 

پۆلیسه کان وتیان فه رموو، ده کرێ مه ره خه سبن.
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    له  فلۆریدا که مێک نیگه رانی من بوون. چونکه  
پیاو ئه گه ر له  گه رمه ی تۆپباراندا  به ره و ماڵ بۆوه  به  
پێ و سه عات حه وتونیو دوای ئه وه ی ده ری باڕه کان 
نیگه ران  خه ڵکی  ئیتر  ماڵ   نه گاته وه   ده به سترێت 
ماڵ  گه یشتمه وه   بوو  پێخۆش  زۆرم  من  بۆی.  ده بن 
هیته رێکی  له سه ر  بووین  لێنان  که  خه ریکی شێو  و 
گچکه  به سه رهاته که م گێڕایه وه  و به سه رهاته که  جێی 

خۆشحاڵیه کی گه و ره  بوو.
    به  هه ر حاڵ بۆ شه و باران خۆشیکرده وه  و سبه ی 
ساردی  سایه قه ی،  خۆشی،  ڕۆژێکی  له به یانی  سه ر 
سه ره تای زستان بوو- چاره کی بووێ بۆ یه ک خۆم 
کێشا به  دووده روازه  کورته که ی چیکۆتێدا تا جین و 
تۆنیکێک پێش قاوڵتی هه ڵده م. ئه م کاتانه  خه ڵکێکی 
زۆر که می لێبوو، دوو گاڕسۆن و چێفی ریستۆڕانگه که  

هاتنه  الم، الی مێزه که م. هه ر سێکیان پێکه نین.
    “ئه رێ پیاوکوژیان دۆزیه وه ؟” من پرسیم.

زووه   سوحبه ت مه که”، چێفه که   به یانیه   “به م      
وتی. “ئه و که سه تان بینی که  ته قه یکرد؟”

    “به ڵێ” وه اڵمم دایه وه .
و  قه وما  گه ڵ  له   من   “ وت��ی.  ئه و   “منیش”،      
گۆشه یه ک  مێزی  بۆ  ده ستی  ئه و  ئێره  .”  گه یشتمه  
کێشا. “ئه و ده مانچه که ی ڕێک خسته  سه ر سینگی 

کابرا کاتێک زرمه ی لێوه  هه ستاند.”
    “تاکه ی خه ڵکیان ڕاگرت؟”

سه ر  ی��ازده ی  دووی شه و. سه عات  دوای  تا   “    
 el برد  فیه مبرێیه کیان)8(  ئێل  و  هاتن  له به یانیش 

   .  fiambre
    ئه و، ئه و زاره وه  میللیه  ئیسپانیه ی بۆ الشه که ی  
مێنیوه که)(  له سه ر  که   زاراوه   هه مان  به کارهێنا، 
}لیستی خۆراک-وه رگێڕ{  بۆ گۆشتی کاڵبڕاو نوسراوه .
    “به اڵم ئێوه  تا ئێستا شتێک له وباره یه وه  نازانن”، 

چێفه که  وتی.

له   یه کێک  ن��ازان��ێ��ت”،  ئ��ه و  وای��ه ،  “نه خێر.      
گاڕسۆنه کان وتی.

    “ئه مه  تا بڵێی ڕووداوێکی سه یره  و ناجۆره “، 
 .Muy raro )9( گاڕسۆنه که ی تریان وتی

    “هه روه ها تراژیدیاشه ، ها”، چێفه که  وتی. سه ری 
بادا.

    “با. تراژیادیا و سه یره “، گاڕسۆنه که  وتی. “زۆر 
تراژیدیایه .”

    “باسیبکه ،”
    “به سه رهاتێکی تابڵێی سه یره “، چیفه که  وتی.

    “باشه  باسیبکه  ئیتر.”
    چێفه که  به  سه روسیمایه کی پڕ نهێنیگره وه  خۆی 

به سه ر مێزه که دا نوشتانه وه .
“ئۆدێ  وت��ی.  ئه و  ئاوه که یدا”،  ده مانچه  “له       

کۆڵۆنی کردبووه  ناوی . پیاوی نه گبه ت.”
نه شیاویش  هێند  نوکته یه کی  ده وێت،  “ڕاستت      

نییه “، گاڕسۆنه که  وتی.
    “سووکوباریک ئه و به  نه شئه و زه وق بوو. ده بوو 
“پیاوی  وتی.  نه بوایه “، چێفه که   په ست  پێی  که س 

نه گبه ت.”
    “ئه ها”، من وتم. “ئه و ده یویست گشتمان به زه وق 

و که یف بین.”
    “وایه ، خۆیه تی”، چێفه که  وتی. له  ڕاستیدا، ته نیا 
ئاکامی نه گبه تی و به اڵی له  یه کتر تێنه گه یشتن بوو.”

    “ئه ی ده مانچه ی ئاوه که  چی لێهات؟”
بۆ  ماڵیان،  بۆ  ناردویانه ته وه   بردی.  “پۆلیس      

خێزانه که ی.”
به  ده بن   به خته وه ر  و  شاد  دڵنیاییه وه  به    “     

وه رگرتنی”، من وتم.
    “به ڵێ”، چێفه که  وتی. “حه تمه ن وایه . هه میشه  

باشه  ده مانچه یه کی ئاوت هه بێت.”
    “ئه رێ باشه  ئه و کێ بوو؟”
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    “دارتاشی مۆبیلیات.”
    “خێزاندار؟”

به ده مانچه که وه   سه رله به یانی  ژنه که ی  “به ڵێ.      
لێره  بوو.”

    “چی وت؟
وتی:  که وت  ته نیشتیه وه   له   به  چۆکدا  “خانم      
‘پێدرۆ، چیان لێکردوی، پێدرۆ؟ کێ ئاوای لێکردویت؟ 

ئۆی، پێدرۆ.’”
    “ئیتر ده بوو زوو به زوویی پۆلیس ئه و دوورخه نه وه  
زاڵبێت”،  خۆیدا  به سه ر  نه یده توانی  لێره  چونکه  

گاڕسۆنه که  وتی.
    “له  پووشکه  ده چوو، سینگ نه خۆش و الغر”، 
تیادا  ئه و  شه ڕ  یه که می  “ڕۆژان��ی  وت��ی.  چێفه که  
له و  ده ڵێن  بوو.  حوکومه تدا  به ره ی  له   به شداربوو، 
شاخوداخه  ده جه نگا به اڵم سینگی سه رما لێی دابوو* 

بۆیه  نه کرا به رده وامبێت.”
بۆ  ته نیا  دوێنێ  و ساکاری  کورتی  به   “ئینجا      
نیوه ڕۆ  دوای  بدات  خۆی  باڵی  بای  که مێک  ئه وه ی 

دابه زیه  ناو شار “، من ئه و ڕسته یه م ده رپه ڕاند.
    “نه خێر”، چێفه که  وتی. “شتێکی تابڵێی سه یره ، 
ده بینن. سه رله به ری Muy raro )9( من ئه مانه م 
به کارن  به ڕاستی  که   بیستووه   پۆلیس  له   گشتی 
هاوڕێکانی  گفتی  پۆلیس  به رن.  شک  وه خت  ئه گه ر 
وه رگرتوه .  کارده کات  لێی  ئه و  که   کارگه یه ی  له و 
دۆزیه وه   سه ندیکاکه یه وه   کارتی  له ڕێی  کارگه که یان 
ئاوه که  و  ده مانچه   دوێنێکه   بوو.  گیرفانیدا  له   که  
ئۆدۆ کۆڵۆلۆنی کڕیبوو تا پێی بێ و به زم و ڕه زمی 
له وباره یه وه   خۆی  ئه و  شاییه کدا.  له   بنێته وه   پێ 
دوابوو. ئه و، ئه و شتانه ی له  دوکانێک هه ر له وبه ری 
شووشه ی  له سه ر  ئیتیکێتێک  کڕیبوو.  شه قامه که وه  
ئۆدۆکۆڵۆنه که  بوو که  ئادره سی دوکانداره که ی پێوه  
بوو. شوشه که ی له  ته والێته که دا به جێهێشتبوو. هه ر 

له وێش ده مانچه  ئاوه که ی پڕکردبوو. له وه ده چێت هه ر 
ئێره   بۆ  ئه مبه ره وه   په ڕیوه ته   کڕیوه   شته کانی  که  

چونکه  ته واو ئه و کاته بوو  باران دایکرد..”
له   یه کێک  ژووره وه “،  هاته   که   بیرمه   “م��ن      

گاڕسۆنه کان وتی.
    “ئیتر به  شادی و زرموهوڕ و گۆرانی ئێره شه وه  

ئه ویش خۆشحاڵ بوو.”
وتم.  من  ب��وو”،  به ختیار  ئه و  شایه د  “به ڵێ،      
ئه مسه رو  هه ر  ئه خوارد،  خولی  ئه وێت،  “ڕاستیتان 

ئه وسه ری بوو.”
    “چێفه که  به  لۆژیکی بێڕه حمانه ی ئیسپانی خۆی 

به رده وام ده یڕست.
    “ئه وه  له وجۆره  شادی و خۆشحاڵیه یه که  که سێک 
ئه و  ده خواته وه “،  سه رماوه *   داڕزاوی  سنگێکی  به  

وتی.
     “من زۆر که یفم به م چیرۆکه  نایه ت”، من وتم.

وتی.  چێفه که   لێبکه ره وه”،  بیری  تۆ  “ب��ه اڵم      
“ئه وه نده  سه یره . شاد و به ختیاری ئه و له گه ڵ جدیاتی 
جه نگدا په یوه ندگیر ده بن وه ک په پوله یه ک........”

    “به ڵی، ته واو وه ک په پوله یه ک”، من وتم. “کتومت 
هه روه ک په پوله یه ک.”

    “من سو حبه ت ناکه م”، چێفه که  وتی. “تێده گه ن؟ 
وه ک په پوله یه ک و تانکێک.”

ئیتر چووه  سه ر  ده هات.  به مه   که یفی  گه لێک      
میتافیزیکی ڕه سه نی ئیسپانی .

وتی.  ئه و  بکه م”،  پێکێکت  داوه ت��ی  “ڕێمبده       
“ده بێت چیرۆکێک ده رباره ی ئه مه   بنوسیت.”

        من کابرای ده مانچه  ئاو به ده ستم به و ده سته  
مێو-خاکڕه نگی و سه روسیما مێو خاکباوه وه  و، قۆڵه  
باڵوبووه کانی و القه  به رز ڕاکێشراوه که ی له  ڕاستیدا 
بیری په پوله یه کی ده خستمه وه . به اڵم زۆر نا. ئاخر 
ئه میش خۆ زۆر له  مرۆڤ نه ده چوو. ئه م زیاتر بیری 
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پاساریه کی بێگیانی مردووی  ده خستمه وه. 
 Schweppes جین و شوێپێس تۆنیکێکم ده وێت“    

tonic  “، من وتم.
    ئاخر ده بێت چیرۆکێک ده رباره ی ئه مه  بنوسن”، 

چێفه که  وتی. “نۆش. و به  هیوای خۆشبه ختی.”
    “نۆش”، من وتم. “به و بۆنه یه وه  دوێنێ کچێک لێره  
بوو وتی که  من هه ق نییه  له  باره ی ئه مکاره ساته وه  
هیچ بنوسم. نوسینی وا زۆر زیانبه خشه  بۆ که یسی 

ئیسپانیای رێپه بلیک.”
    “قسه ی قۆڕ و بێمانا”، چێفه که  وتی. “ئه مه  زۆر 
بایه خدار و گرینگه  - شادی وخۆشحاڵیه کی به هه ڵه  
لێ حاڵی بوو ده نووسێت به جیدیاتێکی  مه رگئاساوه  
ئه مه   خۆم  به حاڵی  به ش  هه یه .  لێره   هه میشه   که  
مێژه   له   من  که   شتێکه   گرینگترین  و  سه یرترین 

نه مبینیوه . ده بێت ده رباره ی بنوسن.”
    “ئۆڵ رایتAll right”، من وتم. “هیچ منداڵی 

هه یه ؟”
له  پۆلیسم پرسی.  ئه و وتی. “،من      “نه خێر”، 
به اڵم ده بێت ئێوه  ده رباره ی ئه مه  بنوسن و ده شبێت 

چیرۆکه که  ناوبنێن ‘په پوله یه ک  و تانکێک’.”
    “ئۆڵ رایتAll right”، من وتم. “به اڵم من زۆر 

حه زم له  ناوه که ی نییه .”
وتی.  چێفه که   قه شه نگه “،  تابڵێی  “ناوه که ی      

“ئه مه  ئه ده بیاتێکی هه ڵبه ستراو نییه .”
   “ئۆڵ رایتAll right”، من وتم. “ئێ باشه  ئیتر 

ئه و ناوه ی لیده نێین. ‘په پوله یه ک  و تانکێک’.”
ئه رزه  شۆراوه که   باران و هه وای پاک و  بۆنی      
دانیشتبووم  له وێ  چێفه که دا  له گه ڵ  من  و  ده هات 
که  هاوڕێیه کی دێرینم بوو،  ئێستا گه لێک قایل بوو 
منیش  و  خوڵقاندبومان  به یه که وه   که   ئه ده به ی  به و 
قومێکم له  جین و تۆنیکه که  داو له  په نجه ره  به رده م 
به  توره که  خۆڵ هه ڵچنراوه که  وه  ده مڕوانیه  ده رێ و 

بیرم الی ئه و ژنه  بوو که  به  چۆکدا دادێت  و ده ڵێت: 
“پێدرۆ، ئاخر کێ وای لێ کردوی؟” و بیریشمکرده وه  
پۆلیس  هه رگیز ناتوانێت ڕاستی ڕووداوه که  به و بڵێت 

ته نانه ت گه ر ناوی کابرای ته قه که ریشیان البێت.

 پهراوێزی.وهرگێڕ:-
تۆنیکی  ل��ه   ج��ورێ��ک  ئ��ان��گ��وس��ت��رای��ه ک:   .)2(

ئه وسه رده مه ی ئیسپانیا
)Nio hay derecho“ .)3  “:”مافی ئه وه ت نییه  
ئاوا بکه یت” ، ئه م ڕستانه  له ده قه  ئینگلیزیه که دا به  

ئیسپانی نوسراون.
ئیسپانی  ئینگلیزی،  -ی   ,  blond،بلۆند  .)4(
زێڕین،  قژ  و  سوروسپی  ئاروپایی،  ژنی   blondo

ئه ڵبه ته  لێره دا مه به ستی 
     له و خانمانه یه  که  به  ره نگ قژیان بڵۆند ده که ن. 

پێم  باشبوو هه ر وشه  التینیه که  به کاربێنم.
 la Seguridad5(. گاردی ئاسایش(

)Navajas .)6 ، شه ڕه چه قۆ، ئیسپانی.
)Camel.)7  جگه ره ی مارکه ی کامێڵی ئه مه ریکی.
کاڵی  :گۆشتی     el fiambreفیه مبرێ؛ ئێل   .)8(
توێ توێ بڕاو، که  له  ڕیستۆرانتا به شێکه  له  خواردنی 

کاڵ، لێره دا 
     گوزارشه  له  الشه ، ئیسپانی.

)Muy raro )9 : زۆر ده گمه نه، ئیسپانی 
 breast ئینگلیزیه ،  کۆنی  زاره وه ی��ه ک��ی   .)*(
 colnado به رامبه ر پست کلۆن-ی فارسی و colned
 – المستنسخة  الثدي  و  ئیسپانی  ی   de mama
به   هه ناسه ،  بۆریه کانی  هه وکردنی  یانی  عه ره بی  ی 

سه رما، سینگی سه رماگرتوو.
          

 :Ernest Hemingway 1( ئێرنێست هه مێنگوای(
ئه ڕنست میلله ر هه مێنگوای، له  دایکبووی 21 جواڵی  
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له  Oah     Park, IIIionis1899 و  لە 2جواڵی 
1961 له  Ketchum, Idaho کۆچی دوایی کردوە. 
نووسه ر و ڕۆژنامه نوسێکی ئه مه ریکیه ، یه که م په خشی 
لە 1925دا بوە،  به  ڕۆمانی “خۆریش ئاوابوونی خۆی 
هه یه “، خەاڵتی نۆبێڵی لە ساڵی 1954دا وەرگرتوە 
باڵوکردۆته  نۆڤێلکتێبی  و 6  ڕۆمان  ژیانیدا 6  له    ،
 3 و  نۆڤێلکتێب   4 و  رۆم��ان   3 مردنیشی  دوای   و 
فاکته کتێبی باڵوکراوەتەوە. حوسه ین مه ردانی عه ره ب 
هه ن  نووسه ر  هه ندێک  “که   ده ڵێت؛  شوێنێکدا  له  
خۆیان  ژیانی  لێ  که مبه رهه من  یان  نانوسن  هه رگیز 
جۆرێکه  له   نوسین، هه ندێکیش ده نوسن”. هه مێنگوای 
له  هه ردوو جۆره که یه . ڕه زیله  له  وشه  به کارهێناندا و 
ده ست به  قه ڵه مه که یه وه   ده گرێت، زیاتر به  که مباسی 
و  خه سڵه ت  متمانه کراوی  وێنایه کی  فیگه ره کانی؛ 
ڕۆمانه کانی  له   هه ندێک  ده کێشێت.  ئه وان  ئاکاری 
ئاشنایه  زیاتر  کورد  خوێنه ری  کالسیکن،  ئه و ڕۆکه  

به م نوسه ره .
ماریا  باپیری  ه��اوس��ه رگ��ی��ری��ک��ردوه ،  ج���اران   4  
گه وره ی  باپیره   هه مێنگوایه ،  ماگنۆس  هه مێنگوای، 
هه یه   منداڵی   3 هه مێنگوایه .  دری   Dree مۆدێل 
بۆ  گۆڕی  ناوی  )دواتر  گریگۆری  و  پاتریک  جاک، 
ئیسپانیادا  ناوخۆی  جه نگی  سه رده می  له   گلۆریا(. 
ڕۆمانی؛  بووه،  په یامنێریش  و  ئامبوالنس  شۆفێری 
دوای  ئه زمونه یه ،  ئه م  ئاکامی  له  چه ک”  “مالئاوایی 
یه که م جه نگ خۆیی و خێزانی، لە 1922دا، پاریس 
ده که نه  نیشینگه یان، له وێنده رێ په یامنێری ده ره وه  
بێسنوریان  خزانی،  و  خۆیی  هامشۆیه کی،  و  بووه  
ده م��ه دا  ئ��ه و  ئه کته ره کانی  و  هونه رمه ند  له ته ک 
مۆدێرنیسته کان،  له   یه کێکه   لێره وه   هه ر  ده بێت، 

 theونبوو نه وه یه کی  زارا وه ی  له وانه ی  یه کێکه   ئه م 
lose generation  داده نێن. هه مێنگوای عاشقی 
دانیشتنی کافێتێریای پاریسی بوه  و ده ڵێن فره گه لێکی 
نووسین و خوێندنه وه ی له م جێگایانه دا به سه ربردوه ، 
فره گه لێک له  نووسینه کانی له م ژینگانه دا له دایکبوون 
وێڕای ئه وه ی که  یه ک دوو کتێبیشی له سه ر ئه مجۆره  
خه ریکی  وه رزشکاربووە،  مرۆڤێکی  هه یه .  ژینگه یه  
بۆکس و ڕاوی نێچیری کێوی بووه ، سه رچڵ، ته نانه ت 
جارێک له  فڕۆکه  دوو ماتۆڕداره که یه وه ، له سه فه رێکی 
ڕاوکردن، سه فاری، ده که وێته خواره وه ؛  بۆ  ئافریکادا 
ئاسه وارێکی وای ته ندروستی به جێدێڵێت الی که  تا 
دوا ژیانی به  ده ست گرفتی ئه م که وتنه وه  ده ناڵێت، 
له   زوو  هه ر  نازیه کان  که   نووسه رانه ی  له و  یه کێکه  
 ،bokbollen سووتاندا،  کتێب  باڵی  له   دا   1933
یاساخیده که ن.  دواییش  و  ده سووتێنن  کتێبه کانی 
هه مێنگوای عاشقی دوورگه کانی نزیک ئه مه ریکا بووه 
و  پیره مێرد  ڕۆمانی  بووه ،  کوبا  له   ماوه یه کیش   و 
ده ریا به شێکه  له و ئه زمونه ، )شاعیر شێرکۆ بێکه س 
له  عه ره بیه وه  کردویه  به  کوردی؛ پاڵه وانی فیلمه که ش 
کاتێک ده کرێته  فیلم ئه کته ری هۆلیودی به ڕه چه ڵه ک 
هه ن  زۆر  نوسینێکی  کوینه (،  ئانتۆنی  مه کسیکی 
کێ  له   و  چۆن  که   ده ری��ا  و  پیره مێرد  ده رب���اره ی 
سه رگوزشته که ی گوایێ بیستوه. 1959 ده گه ڕێته وه  
 Ketchum,  بۆ ئه مه ریکا،  له  2ی  جواڵی 1961 له
Idaho  ، کاتێک له  هه یوانه که یان دانیشتووه ، خۆی 
به سه ر تاپڕه  دوو لوله یه که یدا ده نوشتێنێته وه  و به  
به   ده ست  دواجار  بنێت،  توند  له ده می  که   جۆرێک 

په له  پیتکه که یدا ده نێت.
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سیگمۆند فرۆید
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-لیز  لێكۆڵیار  كچە  كتێبە  ئ��ەم  ن��ووس��ەری 
گوجیرلی- تایبەتمەندە لە زانستی دەروونی  و 
نوسەر  نوێیەدا  كتێبە  لەم  دەروونی.  شیكاری 
)سیگمۆند  ژیانی  لەبارەی  گشتی  تیشكێكی 
و  دەروون���ی   شیكاری  دام��ەزرێ��ن��ەری  فرۆید( 
نووسراوەكانی  و  بەرهەم   لەبارەی  كورتەیەك 
نووسەر  س��ەرەت��اوە  لە  دەك���ات.  پێشكەش 
دەڵێت: فرۆید ساڵی 1856 لەشاری )فریبرگ( 
شارەیە  ئ��ەو  كە  ب��ووە،  لەدایك  مۆرافیا  لە 
دواتر  و  دایانمەزراندووە  چیكەكان  لەبنەڕەتدا 
بووە بە ئەڵمانی، ڕێژەی لە 90% ی مەسیحی 

كاسۆلیكی بوون. 
لەو دەمەشدا بە چوونە ناو چەرخی پیشەسازی 
 و دواتر چوونە ناو نوێگەریی دەستی پێكرد  و 

فرۆیدیش سااڵنی یەكەمی تیادا بەسەر برد.
دوای ئەوەش بە بەردەوامی باسی دەكرد و دانی 
دەنا بەو كاریگەرییانەی كە لەسەری هەیبوو، 

نووسینی: لیز گوجیرلی 
لەعەرەبیەوە: شۆڕش محەمەد حسێن

سیگمۆند فرۆید
سیگمۆند فرۆید
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دروست  مرۆڤ  كەسێتی  مناڵی  قۆناغی  چونكە 
لەبنەڕەتدا  فرۆید  كە  ئ��ەوەی  لەگەڵ  و  دەك��ات  
بەئەڵمانی  خۆیان  خێزانەكەی  بەاڵم  بوو  جولەکە 

دەزانی )لە ڕووی زمان  و نەتەوەوە(. 
پایتەختی  ڤیەنای  چوونە  خێزانەكەی  پاشان 
نەمسا و لەو كاتەشدا فرۆید بە تەنها تەمەنی )4( 
لەوێش زۆربەی تەمەنی خۆی بەسەر  بوو،  سااڵن 
بردوو هەروەك خوێندنی ناوەندی  و زانكۆی لەوێ  
پاڵە  ژیانی  و بەهۆی  لەكۆتاییەكانی  تەواو كرد و 
بەجێهێشت   ڤیەنای  لەسەری  نازییەكان  پەستۆی 
لەسەر وەختی  لەساڵی 1939  و  لەندەن   و چووە 
هەڵگیرساندنی جەنگی جیهانی دووەم بەنەخۆشی 

شێرپەنجە كۆچی دوایی كرد.
خوێندنی  ئەوكاتەی  دەڵ��ێ��ت:  ن��ووس��ەر  پاشان 
خوودی  كە  پێدا  ڕێی  باوكی  كرد  تەواو  ناوەندی 
دەیەوێت   كە  هەڵبژێرێت  تایبەتمەندییە  ئەو  خۆی 
بەسەردا  دیاریكراوی  كۆلێژێكی  ج��ۆرە  هیچ  و 

یاسا  كۆلێژی  لەنێوان  سەرەتاشدا  لە  نەسەپاند، 
دواتر  بەاڵم  بوو،  دڵ  دوو  پزیشكیدا  كۆلێژی  و 
كە  ئ��ەوەی  لەگەڵ  هەڵبژارد  پزیشكی  خوێندنی 
بەاڵم  بوو  قورستر  و  درێژتر  پزیشكی  خوێندنی 
یەكێك لەسروشتەكانی فرۆید ئەوە بوو كە حەزی 

بە سەركێشی دەكرد و لێی نەدەترسا.
لێكۆڵینەوەی  بە  ح��ەزی  كاتەوە  لەو  پێدەچێت 
مرۆڤ بووبێت نەك بە تەنها لە ڕووی پزیشكی  و 
جەستەییەوە بەڵكو لە ڕووی دەروونیشەوە هەربۆیە 
لە نزیكترین تایبەتمەندیەكانی ئەم زانستە بۆ ڕۆح، 
بەواتای  وەرگ��رت:  تایبەتمەندی  دەروون  یاخود 

پزیشكی دەمار و نەخۆشیە عەقڵیەكان.
ئەركی  و  توێكاری   زانستی  كە  ئ��ەوەی  ل��ەدوای 
ئەندامەكانی لەش  و سەر و دەماغی دۆزییەوە، بەم 

ئاكامە گەیشت:
نەخۆشیە عەقڵیەكان لە نەخۆشیە جەستەییەكانەوە 
دروست نابێت بەڵكو تایبەتمەندێتی خۆی هەیە و 

سیگمۆند فرۆید
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لە پاشان میتۆدی تر هەیە بۆ لێكۆڵینەوەی جگە لە 
میتۆدی پزیشكی ئاسایی، ئایا ئەم میتۆدە چی یە؟
ساڵ  ل��ەدوای  ساڵ  فرۆید  خاڵە،  بەم  سەبارەت 
دەگەڕا پێش ئەوەی نهێنیەكە بدۆزێتەوە و ببێتە 
یەكێك لە كەسە بەناوبانگەكانی ڕۆژگار، لە یەكێك 
لە ڕۆژەكاندا چاوی كەوت بە پزیشكێكی دەروونی 
گەورەتر لە خۆی كە ناوی )بروید( بوو ئەم پزیشكە 
 1882 بۆ   1880 سااڵنی  لەنێوان  كە  ووت  پێی 
نەخۆشی  تووشی  كە  كردووە  كچێكی  چارەسەری 
هیستریا بووە، تێبینی ئەوەی كرد كە هەركاتێك 
بەجێی دەهێڵێت بە درێژی لەبارەی ئازارەكانیەوە 
بۆ  تەندروستی  ب��اش  ماوەیەكی  بۆ  قسەبكات 
دەگەڕێتەوە بەاڵم لە هەمان كاتیشدا تێبینی ئەوەی 
كرد كە لەو گێڕانەوانەی نەخۆشەكە كە بەرامبەری 
دەیدركێنێ  شتێك دەشارێتەوە و ناوێرێت ئاشكرای 

بكات.
لە  چارەسەركردنی  بەر  بردە  پەنای  كاتەشدا  لەو 
ڕێگەی متیۆدی خەواندنی موگناتیسی )هیبنۆتیزم( 
ئازاری  كە  بدۆزێتەوە  قوڵە  نهێنیە  ئەو  تاوەكو 
نهێنیەی  ئەم  دەم��ەی  ئەو  كردەیش  بە  دەدات. 
گەڕایەوە  بۆ  ئاسایی خۆی  كرد سروشتی  ئاشكرا 
و نیشانەكانی نەخۆشیەكەی نەما: بە واتای گرێ  

دەروونیەكەی كە دوودڵی كردبوو.
فرۆید  ئ��ەوە  ل���ەدوای  دەڵ��ێ��ت:  ن��ووس��ەر  پاشان 
پاریس  لە  دەماری  بەناوبانگی  پزیشكێكی  بوونی 
داوای  بۆیە  بوو هەر  ناوی )شاركو(  بیستبوو كە 
لە زانكۆی ڤیەنا كرد كە كارئاسانی خوێندنی بۆ 
دەستی  لەسەر  و  ئەوێ   بۆ  بچێت  تاوەكو  بكەن 
ئەو پزیشكە بخوێنێت، فرۆید ساڵی 1885 گەیشتە 
لەگەڵ  مایەوە،  ل��ەوێ   مانگێك  چەند  و  پاریس  
وانەكانی  ئامادەی  خوێندكارەكاندا  لە  كۆمەڵێك 
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زانستی  لەبارەی  بوو  گەورەیە  تایبەتمەندە  ئەم 
نەخۆشیە دەمارییەكانەوە.

دوای ئەوەی لێكۆڵینەوەكانی تەواو كرد گەڕایەوە بۆ 
ڤیەنا و ڕاپۆرتێكی لەبارەی زانستەكەی )شاركۆ( 
پێشكەشكرد بەاڵم مامۆستاكانی بڕوایان پێ  نەكرد 

و ئەم زانستە نوێیەیان بە هەند وەرنەگرت.
لەساڵی  توانای خۆی دەرخست  و  هەربۆیە فرۆید 
خۆیدا  نوێیەكەی  ماڵە  لە  و  هێنا  ژنی   1886
بەعیادەیەك  جێگیربوو دوای ئەوەی كە كردبووی 
بۆ چارەسەركردنی ئەو نەخۆشانەی دووچاری گرێی 

دەروونی بوون.
چ��ەن��دی��ن م��ت��ی��ۆدی��ش��ی ب��ۆ چ��ارەس��ەرك��ردن��ی 
و  كارەبایی   لێدانی  وەك  بەكارهێنا  نەخۆشەكانی 
خەواندنی موگناتیسی )هیبنۆتیزم(. بەاڵم متیۆدی 
یەكەم بێ  هیوای كرد، بۆ ئەوەی كە زیاتر بێگومان 
بێت لە متیۆدی یەكەم جارێكی تر سەفەری كرد 
پزیشكە  لە  زانست  وەرگرتنی  بۆ  فەڕەنسا  بۆ 
گەڕایەوە  ئەوكاتەی  )نانس(،  زانكۆی  گەورەكانی 
پێكەوە  و  پێوەكرد  پەیوەندی  )بروید(  ڤیەنا  بۆ 
نهێنی  بە  گەیشتن  بۆ  كاركردن  دای��ە  دەستیان 

نەخۆشی دەروونی.
بوو  بریتی  موگناتیسیش  خەواندنی  لە  ئامانجی 
لەوەی نهێنی ئەو نەخۆشیە بەو نەخۆشە دەربهێنن 
كە ئازاری دەدات، كە لە ناخی خۆیدا و بۆ ماوەیەكی 

زۆرە شاردویەتیەوە تەنانەت لە خودی خۆی.
ل���ەدوای ئ��ەوەی كە دووچ���اری ج��ی��اوازی بوون 
لەبارەی ڕاڤەكردنی نهێنی نەخۆشیە دەروونیەكان 
میتۆدی  كۆتایشدا  لە  جیابوونەوە،  یەكتری  لە 
مایەوە،  بەدیاریكراوی  موگناتیسی  خەواندنی 
سەرەڕای  كۆتایی  و  بەشێوەیەكی  فرۆید  هەربۆیە 
بەرداری  دەست  بابەتە  لەم  )بروید(  ناڕەزایەتی 

بوو، لەو كاتەوەش پەیوەندییەكانی نێوانیان پچڕا 
بەوە  فرۆید  ه��ات،  كۆتایی  هاوڕێیەتیەكەیان  و 
ڕێزێكی زۆری هاوڕێ   ئازاری چەشت، چونكە  زۆر 

گەورەكەی دەگرت.
لەدوای ئەوە فرۆید بەشوێن میتۆدێكی تردا دەگەڕا 
ئەم  و  دەروون��ی   نەخۆشی  نهێنی  دۆزینەوەی  بۆ 

جۆرە پرسیارانەی دەخستەڕوو: 
كوێیە؟،  ناهۆشیارییەكان  بیرۆكەی  سەرچاوەی 
قواڵیی  لە  ئەوەی  دوای  بۆچی؟  و  دەینوسێ    كێ  
دەچێت؟  ك��وێ   ب��ۆ  دەن��ووس��رێ��ت  ناهۆشیاریدا 
بەمجۆرەش فرۆید ووردە ووردە نزیك دەبۆوە لەو 
نهێنیەی كە لە سەرجەمی بیریار و زاناكانی پێش 

خۆی ئاڵۆز ببوو.
وەاڵم  ب��ێ   زۆر  م��اوەی��ەك��ی  ب��ۆ  پرسیارانە  ئ��ەم 
مانەوە. زاناكان لەو كاتەی دانیان دەنا بە بوونی 
و  مردووە  كەناوچەیەكی  پێیەی  بەو  ناهۆشیاری 
تاریك  ناوچەیەكی  دەكات،  سەرقاڵ  مرۆڤ  ناخی 
مرۆڤی  بیركراوەكانی  لە  یادەوەرییە  و  نوتەكە   و 
بیری  بەمجۆرە  فرۆید  بەاڵم  دەبێت  كەڵەكە  تیادا 
دەكردەوە: ئەگەر بێت  و ناهۆشیاری لە كاتێكەوە 
بۆ كاتێكی تر گوزارشت لە خودی خۆی بكات لە 
ڕێگەی گرێی دەروونیەوە ئەوا پێویستە لەسەرمان 
تێبگەین،  لەبەهاكەی  تاوەكو  فێربین  زمانەكەی 
خاوەن  ئێمە  زمانەی  لەو  جیا  پێدەچێت  چونكە 

زمانێكی تر بێت. 
بەمجۆرەش متیۆدی شیكردنەوەی دەروونی لەدایك 
بوو تاوەكو ڕوخساری فكر و جیهان بگۆڕێت، پەی 
و  ڕەگ   دۆزینەوەی  ڕێگەی  تاكە  كە  برد  بەوەش 
ڕیشەی نەخۆشی دەروونی بریتی یە لەو ڕێگەیەی 
بەهێستریا  تووشبووەكە  كچە  لەگەڵ  كە)بروید( 
ئازاد  ڕۆحی  خوێندنەوەیەكی  بەواتای  گرتیەبەر: 
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یان كاریگەری ئازادانە لەسەر مەترسیەكان، بەاڵم 
داوا  نەخۆش  لە  شت  زۆر  و  ڕێ��ژك��راوە  بەرنامە 
دەكات  و دەبێت بەتەواوی خۆی تەسلیم بە پزیشك 
هەموو  بكەوێت  و  پاڵ  سیسەمێك  لەسەر  بكات، 
ئەو شتانە بگێڕێتەوە كە بەخەیاڵیدا دێت، تەنانەت 
یاخود  ترسناك  یاخود  ناشرین  ووشەیەكی  ئەگەر 
شەخسی  و زۆر تایبەت  و تەنانەت ئەگەر هەست بە 
شەرمەزاری بكات بەرامبەر ئەو قسانە كە پێویستە 
لەبەردەم پزیشكەكە بیدركێنێت كە پارێزگاری لە 

نهێنیەكانی دەكات.
شتانەی  ئەو  هەموو  نەخۆشەكە  لەسەر  پێویستە 
ساتەی  لەو  سۆز  و  هەست   لە  هەیە  مێشكیدا  لە 
بگێڕێتەوە،  پزیشكەكەی  بۆ  دەك��ات  قسە  كە 
بیركردنەوە  بەبێ   هەگبەكەی  لەسەری  پێویستە 
ئۆتۆماتێكی  شێوەیەكی  بەواتای  بكاتەوە:  بەتاڵ 
و  ووشە  لە  ئازادانە  كاریگەرییەكی  ڕێگەی  لە   و 
پاشان  هەستەكان.  و  مەترسیەكان   و  بیركردنەوە 
نووسەر دەڵێت: فرۆید زۆرجار دە كاتژمێر یاخود 
گوێی  و  دەك���رد  ك��اری  لەنوسینگەكەی  زی��ات��ر 
ئ��ازارە  چیرۆكی  كە  دەگ��رت  نەخۆشەكانی  لە 
دەروونیەكانیان بۆ دەگێڕنەوە، ڕۆژانەش پێشوازی 
لە ژمارەیەكی زۆریان دەكرد و بۆ هەریەكەیان كاتی 
هەگبەكەی  تاوەكو  دەكردن  تەرخان  بۆ  تەواوەتی 
ئەوەش  پاش  بكاتەوە،  بەتاڵ  ئ��ازار  و  ترس   لە 
پۆڵێن  بەسەرهاتەكانی  یەكەیەكە  دەڕۆشتن  كە 
)گرێكانیان(  یاخود  چیرۆكەكانیان  تاوەكو  دەكرد 
باشتر  بەشێوەیەكی  تاوەكو  و  بهێنێتەوە  بیر  بە 
گیرۆدەی  نەخۆشێك  هەر  بكات،  چارەسەریان 
لە  گرێیەش  ئ��ەم  و  ب��وو  دەروون����ی  گرێیەكی 
بەاڵم  دەگۆڕێت.  تر  نەخۆشێكی  بۆ  نەخۆشێكەوە 
ئایا ئەوە دەزانین كە فرۆید متیۆدی شیكردنەوەی 

پراكتیك  خۆی  خودی  لەسەر  یەكەمجار  دەروونی 
بە پرۆسەی شیكردنەوەی  فرۆید هەستا  كردووە؟ 
خودی خۆی پێش ئەوەی تایبەتمەندی وەربگرێت 
چارەسەركردنی  و  دی   ئەوانی  شیكردنەوەی  لە 
بەشیكردنەوەی  هەستێت  ئ��ەوەی  بۆ  دەروونیان 
مناڵی  ڕاب��ردووی  بۆ  گەڕایەوە  ناخی  قواڵییەكانی 
خۆی تاوەكو ئەو شتانە بەبیر بێنێتەوە كە لە بیری 
كردبوو و لەو كاتەدا ڕووداوێكی زۆر كۆن بە بیر 
خۆی دەهێنێتەوە كە دەگەڕێتەوە بۆ مناڵی خۆی 
كە ئەو كاتەش تەمەنی تەنها دوو ساڵ  و نیو بووە.
ئەوە بە بیر دەهێنێتەوە كە دایكی خۆشدەویست 
پێ   ئیرەیی  ناسروشتی  و  بەشێوەیەكی  زۆرج��ار 

دەبرد.
ئەم دۆزینەوەیە بێزاركەرەش ڕاپێچی چەمكی گرێی 
ئۆدیبی كردوو داننان بەوەی كە لەنێو قواڵیمان  و 

لە مناڵیەوە چێنراوە. 
پاشان ووتی هاوسۆزی سێكسی لە مناڵیەوە بوونی 

هەیە لەالمان.
لە  دارەكانی  باوەڕ  مرۆڤە  دۆزینەوەیە  ئەم  بەاڵم 
ڤیەنا و كوڕانی چینە بۆرژوازییەكانی بێزار كردوو 
دەستیان  بینی  و  تێدا  ئابڕووییان  لەبێ   جۆرێك 
دایە تۆمەتباركردنی شیكردنەوەی دەروونی بەوەی 
لەناو  بەڕەاڵكان  ئەنگێزە  فرۆید  و  ڕەوشتیە  كەبێ  

كۆمەڵگەدا باڵودەكاتەوە!!
هەروەك چۆن لە سەرەتاوە كەس لێی تێنەگەیشت، 
ئەمەش چارەنووسی هەموو گەورە و ئەفرێنەران  و 
دۆزەرەوەكان بووە كە خەڵك لەدوای ماوەیەكی زۆر 
بەهاكەی دەزانن. سەرەڕای ئەوەش فرۆید مرۆڤی 
كرد  نەرجسی  برینداركردنی  سێهەمین  دووچ��اری 
لەدوای ئەو برینەی كە)كوبرنیكۆس  و داروین( لە 

نەرجسیەتی مرۆڤیاندا. 
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ئەو  كە:  ئەوەیە  واتای  ئەمە  واتای چی یە؟  ئەمە 
زەوی  كە  دۆزییەوە  ئەوەی  كاتەی )كوبرنیكۆس( 
بەدەووری ڕۆژدا دەخولێتەوە نەك بە پێچەوانەوە 
زەوی بە سەنتەری گەردوون نەمایەوە بەڵكو ڕۆژ ئەو 
گرنگیەی بە دەست هێنا، بەمەش زەوی سەنتەری 
خۆی لە دەست داو دووچاری سەر سووڕمانی  و بێ  
هیوای  و شەرمەزاری نەرجسیەتی كردین لە بەرامبەر 
لەخۆبایی بوونە كەسێتیەكەماندا ئێمە لە سەنتەری 
لە  كە  ئەوەی  پێچەوانەی  بە  نەماینەوە  گەردوون 

ڕابردووی ڕۆژگارەكانماندا ئەندێشەمان دەكرد.

دۆزی��ی��ەوە كە  ئ��ەوەی  داروی���ن  كاتەش كە  ئ��ەو 
ڕەچەڵەكی مرۆڤ )بەپێی قۆناغەكانی پێشكەوتن( 
كردین  و  سەرسامی  مەیمون  سەر  دەگەڕێتەوە 
كە  كردین  برینداری  نەرجسی  برینی  دووەمین  بە 
سامناكی لەوەی یەكەم كەمتر نەبوو ئەگەر زیاتر 

نەبووبێت.
وا بەبیرمان دەهات كە پێهاتەی ئێمە و بوونەوەرەكانی 
تر جیاوازن، بەاڵم ئەوەمان بۆ دەركەوت كە ئێمە 
سروشت  و  زیندووەكانی  بوونەوەرە  لە  بەشێكین 
دەخۆین  و دەخۆینەوە و زیاد دەكەین وەك باقی 
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لە  زەوییە.  ئەم  گۆی  سەر  تری  بوونەوەرەكانی 
لێ   نكوڵی  كە  تێدایە  ئاژەڵیمان  الیەنێكی  پاشان 

ناكرێت.
پاشان فرۆید هات تاوەكو برینێكی تر لە لەخۆبایی 
نەرجسیەتمان بدات ئەو كاتەی ووتی مرۆڤ ناتوانێ  

كۆنترۆڵی خودی خۆی بكات. 
ناهۆشیاری لە ناخیدا هەڵی دەسوڕێنێت  و ئیرادەشی 
بەو ئاستەی كە ئەندێشە دەكرا ئازاد نیە، ڕاستە 
هۆشیاریەكانی بە ڕێژەیەكی گەورە بەڕێوەی دەبات 
بەاڵم ناهۆشیاریەكەی بەهەمان شێوە تێهەڵدەچێت  
و لەسەر هەڵسوكەوتی بەئاستێكی گەورە كاریگەری 

هەیە.
ئەگەر پزیشكی جەستەیی توێكاری جەستە بكات 
یاخود پشكنینی بۆ بكات تاوەكو جۆری نەخۆشیەكە 
ئەوا  هاتووە  دووچ��اری  كە  بكات  نیشان  دەست 
پزیشكی دەروونی پێویستە لەسەری توێكاری ڕۆح 
بكات یاخود ناواخنی دەروونە تاریكەكەی. تاوەكو 

هۆكاری ئاڵۆزی  و گرێ  دەروونیەكەی تێبگات.
زانستی دەروونیش ئەوەی چەسپاندووە كە گەورە 
ئەفرێنەرەكان لەبنەڕەتدا نەخۆشی دەروونیان بووە 
بەاڵم ئەفراندنەكانیان لەشێتی ڕزگاری كردوون، بە 
نموونە: جان جاك رۆسۆ، ریلكە، ڕامبۆ، بۆدلێر  و 

دەیانی تر.
بەاڵم هەندێكیشیان تەنانەت ئەفراندنە گەورەكەیان 
نەیتوانی لەكۆتایدا بیان پارێزێت لە شێتی  و خۆ 
فیرجینیا  دونیرفال،  جیرار  نیچە،  لەوانە  كوشتن، 
پاوەند،  ع��ەزرا  هەمەنگوای،  ئەرنست  وول��ف، 
چەندینی  كوخ  و  ڤان  هولدرلین،  ئارتۆ،  ئەنتۆنین 

تر.

كتێبی/ سیگمۆند فرۆید
باڵوكەرەوە/ واتر بوبلیشینگ گروب لەندەن 2004

قەبارە/ 112 الپەڕەی مامناوەند.

* سەرچاوە
 -بیان الكتب-ی ڕۆژنامەی -البیان-ی ئیماراتی.
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نۆ هونەرمەندی ئەوروپی، وەك پیشاندانی ناڕەزایی 
سەربەخۆی  هونەری  ب��ارودۆخ��ەی  ئەو  بەرامبەر 
تێدایە، كارە هونەریەكانی خۆیان سوتاند. لە ماڵی 
)تاخلیس( بۆ هونەر، كە نزیكەی سەد هونەرمەند 
ماڵە  ل��ەو  جیاوازەكاندا،  جیاواز  پسپۆڕییە  لە 
هونەریەدا كار دەكەن، ئاگر بەردرایە كۆمەڵێ كاری 

هونەری.
كارە  ئەوروپی،  هونەرمەندی  نۆ  لە ساڵی 1989، 
هونەریەكانی خۆیان لە بەرلین سوتاند، ئەمەش وەك 
ناڕەزایەتییەك لە بەرامبەر ئەو پەراوێز خستنەی كە 
هونەری سەربەخۆ  و بێالیەن، لە تەواوی ئەوروپادا، 
گیرۆدەی بووە، هەروەها لە بەرامبەر كەمكردنەوەی 
سایەی  ژێر  لە  دیاریكراوە،  بۆی  بودجەیەی  ئەو 
ئەو قەیرانە ئابورییە توندەی كە ئەم كیشوەرەی 

گرتووەتەوە.
كە  هونەریەكان  تابلۆی  سوتاندنی 
لە ماڵی )تاخلیس(دا دانرابوون 
هونەرمەند   100 نزیكەی  و 

خۆكوشتنێكی
 هونەری

 لە بەرلین
لە عەرەبییەوە: باوكی پایان
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لە پسپۆڕییە جیاواز جیاوازەكان و لە باكگراوندە 
كردبوو،  تێدا  كاریان  جیاوازەكانەوە  ڕۆشنبیرییە 
ئەو  دەربارەی  ڕاكێشانی سەرنج  بۆ  بوو  هەوڵێك 
ماڵە  لە  هەندێ  نالەبارەی  و  خ��راپ  ب��ارودۆخ��ە 
دەناڵێنن.  بەدەستییەوە  سەربەخۆكان  هونەرییە 
سەردەم  هونەری  بۆ  ناپۆلی  مۆزەخانەی  لەوانە 
ڕوبەڕووی  مۆزەخانەیە   ئەم  ئیتالیا،  باشوری  لە 
بووەتەوە  گەورە  تەقەشوفی  ڕێوڕەسمی  كۆمەڵێ 
كە لەالیەن دەوڵەتەوە بەسەریدا سەپێنراوە، ماڵی 
)تاخلیس( لە بەرلین كە بۆ مەبەستی وەبەرهێنان 
فرۆشراوە بە كەرتی تایبەت، خاوەنی ئەم ماڵە كە 
بریتین لە هونەرمەندەكان و نزیكەی 23 ساڵە كاری 

تێدا دەكەن، نەیانتوانی شوێنەكە چۆڵ بكەن.
)تاخلیس(  ماڵی  وتەبێژی  سیرنا"  "لیندا  خانم 
بەوەی  ئاماژەدان  بۆ  هەوڵێكیدا  لە  هونەر،  بۆ 
چارەنووسی ئەم دەزگا هونەرییە چی بەسەردێت 
دەڵێ: )هەڕەشەكە لەالیەن كۆمەڵێ وەبەرهێنەر، 
سیاسییەكانەوەیە  لە  هەندێ  و  دادوەر  بانك، 
چاالكییە  ئەم  بۆ  بایەخدانێك  و  گرنگی  هیچ  كە 
بریتییە  تەنها  ئەوان  خەمی  دانانێن.  هونەریانە 
لە كۆكردنەوە و بەدەستهێنانی پارە و بە هەموو 
توانای خۆیانەوە كار بۆ ئەوە دەكەن ئێمە لەگەڵ 
تێكدا،  هونەریان  ئەوان  بەریەكبكەوین،  پۆلیسدا 
ناچاركرد  هونەرمەندەكانی  هۆكارەیە  ئەو  ئەمەش 
ئاگرلە تابلۆكانیان بەردەن، پێش ئەوەی بازاڕ ئەو 

كارە بكات(.
خانم "باربارا فراگۆنا" كە هونەرمەند و بەڕێوەبەری 
سیفەتەی  بەو  )ئێمە  دەڵێ:  )تاخلیس(ە،  ماڵی 
و  ه��ون��ەری  داهێنانی  بۆ  ناوەندێكە  تاخلیس 
شوێنێكە هونەری سەربەخۆ و سەردەمیانەی تێدا 
نمایشدەكرێت، بەرگری لێدەكەین و ئامانج لێی هیچ 

جۆرە قازانجكردنێك نییە. هونەرمەندان و جەماوەر 
پەیوەندیان  یەكتر  لەگەڵ  بەوەیە  پێویستیان 
هەبێت تاكو هونەر ئاراستەی خەڵك بكەن، نەك 
ئەو  شارەكە  دەمانەوێ  بكەن.  بازاڕی  ئاراستەی 
شوێنە بگرێتەخۆی تاكو پارێزگاری لێ بكات، نەك 

شوێنەكە ببێت بە ناوەندێكی بازرگانی(.
لەالیەكی دیكەوە سوتاندنی ئەم تابلۆ هونەریانە، 
هونەری  مۆزەخانەی  بۆ  وایە  پشتگیرییەك  وەك 
كۆمەكنەكردنی  بەهۆی  كە  ناپۆلی  لە  س��ەردەم 
نادیار  چارەنوسێكی  ڕووب���ەڕوی  دەوڵ��ەت��ەوە، 
دەبێتەوە. ئەهلی هونەر لەوە دەترسن لە ئایندەدا 
ڕۆشنبیری كڕین  و فرۆشتنی پێوەبكرێت، ئەمەش 
بۆ  ئاشكرا  و  ڕوون  تێڕوانینێكی  نەبوونی  مانای 
ئازادی  ب��ەردەم  دێنە  ئایندەدا  لە  كێشانەی  ئەو 
كە  ئیتاڵی  هونەرمەندێكی  فیكری.  دەربڕینی 
ماوەی چوار ساڵە لە ماڵی )تاخلیس( كار دەكات 
تابڵێی  هونەری  كارێكی  هەر  )سوتاندنی  دەڵێ: 
مەسەلەیەكی سەختە، چونكە ئەوە بەشێكە لە تۆ، 

وەك ئەوە وایە كوڕت بێت(.
ویستی  دەوڵ��ەت  ڕوخ��ا،  بەرلین  دی��واری  كاتێ 
باڵەخانەی تاخلیس بڕوخێنێت، تا لە شوێنەكەیدا 
شەقامێكی تازە دروست بكات، بەاڵم لەو ڕۆژەوە تا 
ئەمڕۆ، ژمارەیەكی زۆر هونەرمەند لەو شوێنەدان و 
دەستیان بە ستۆدیۆكانیان و شوێنی نمایشكردنی 
كارە هونەریەكانیانەوە گرتووە و چۆڵی ناكەن و 
ببن  بەرزە  باڵەخانە  ئەو  دەستبەرداری  ڕازینابن 
كە  بەرلین  لە  )میتا(  گەڕەكی  دەكەوێتە  كە 
فراوانبونێكی گەورەی بازرگانی بەخۆیەوە دەبینێ.

سەرچاوە: یوسف یەڵدا، ایالف، 2012/4/29.
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گۆر ڤیداڵ
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ئاخۆ ئەمریكا چۆن و بە چ شێوەیەك یادی 
مانگی  كۆتایی  لە  كە  دەكاتەوە  ڤیداڵ  گۆر 
تەموزی ئەم ساڵدا و لە تەمەنی 86 ساڵیدا، 
نەخۆشی  هۆی  بە  و  خۆیدا  ماڵەكەی  لە 
دوایی  كۆچی  سییەكانییەوە،  هەوكردنی 
ستوننوسێك،  سیاسییەك،  وەك  ئایا  كرد؟ 
رۆماننوسێك،  سینەماكارێك،  شانۆنوسێك، 
یادی دەكاتەوە یان هەموو ئەوانە پێكەوە؟ 
چیرۆك،  كۆمەڵێ  رۆم��ان،   28 پیاوە  ئەم 
 5 سیاسی،  ستونی  حساب  بێ  ژمارەیەكی 
شانۆنامە و درامایەكی تەلەفزیۆنی و چەندین 
چەندین  ب��ەش��داری  نوسیووە.  سیناریۆی 
تەلەفزیۆنی  و  ڕۆژنامەوانی  چاوپێكەوتنی 
كردووە كە لە ژماردن نایەن، دوو جار خۆی 
بۆ كۆنگرێسی ئەمریكا كاندید كردووە، بەاڵم 

ئامادەكردنی: دیاكۆ

گۆر ڤیداڵ... پیاوێكی بێ دەمامك و كەسایەتییەك 
خۆی و ئەوانی دیكەی ماندوو كرد
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سەركەوتوو نەبووە، چەندین شەڕی سیاسی جدیی 
گێرمەوكێشەی  دەی��ان  ناو  چووتە  ئەنجامداوە، 
گێرمەوكێشەیەكی  زۆرب��ەی��ان  كە  ئەدەبییەوە 
گەنجانە و هەرزەكارانە بووە و هیچ پەیوەندییەكی 
گێرمەوكێشانە  ئەو  بەڵكو  نەبووە،  ئەدەبەوە  بە 
دووچ��اری  كەم  النی  كە  ڕوی��داوە  كەسێكەوە  لە 

نەخۆشی ئیرەیی و ڕقی شەخسی بووە.
ئەوەی سەیرە ئەوەیە گۆر ڤیداڵ خۆی دانی بەوەدا 
ناوە، ئەو زیاد لە جارێك ڕایگەیاندووە كە )كەسێكی 
نییە، ئەگەر  ڕقاوییە( و )تەنها سەركەوتن بەس 
هاوكات شكستی ئەوانی دیكەی لەگەڵدا نەبێت( و 
)هەر كاتێ هاوڕێیەك سەركەوت، شتێك لە مندا 
دەمرێت(. تۆ بڵێی ئەو كەسێكی بێ دەمامك بووە 
و ڕاستگۆیانە ئەو شتانەی ئاشكرا كردووە كە ئێمە 
خۆمانی لەپشتەوە دەشارینەوە و دانی پێدا نانین 
لەناخماندابێت؟  تەواوەتی  بە  لەوانەیە  گەرچی 

یەكێك  بە  پێی سەرسامن  ئەوانەی  و  هەوادارانی 
دیارەكانی  - المناظرین( هەرە  لە )مشتومڕكەرە 
نەیاری  ئەوانەی دژ و  ئەمریكای دادەنێن، كەچی 
ئەون بە كەسێكی دادەنێن سەر بە توێژی ناوداران 
نییە. بەاڵم گۆر ڤیداڵ جارێكیان ئاوا وەسفی خۆی 

دەكات: )جەنتڵمانێكی بێ ئابڕووە(.
 1925 ساڵی  یەكەمی  تشرینی   3 لە  ڤیداڵ  گۆر 
لە نیۆیۆرك لەدایكبووە، "یۆجین ڤیداڵ"ی باوكی 
فڕۆكەوانی  فێربوونی  بۆ  ئەكادیمیای سەربازی  لە 
كاریدەكرد. "نینا"ی دایكی كچی ئەندامی ئەنجومەنی 
پیران "تی. بی. گۆر" بوو. ئەم نوسەرە بە منداڵی 
ناوی لێنرا "یۆجین لۆسەر گۆر ڤیداڵ"، بەاڵم دواتر 
هەردوو ناوەكەی یەكەمی البرد و تەنها گۆر ڤیداڵ-ی 
هێشتەوە. واتە گۆر ناوی باپیری لە دایكییەوە و 
ڤیداڵ ناوی باپیری لە باوكییەوە. گۆر ڤیداڵ دوای 
ئەوەی باوكی، دایكی تەاڵق دەدات، دەكەوێتە الی 

گۆر ڤیداڵ
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توندوتۆڵ  پەیوەندییەكی  و  دایكییەوە  لە  باپیری 
لەنێوانیاندا دروست دەبێت. ئەم باپیرەیە نابینایەی 
كتێبی  گەورەكەیدا  كتێبخانە  لە  لێدەكات  داوای 
دەست  بەرز  دەنگی  بە  ئەمیش  بخوێنێتەوە،  بۆ 
نابیناكەی.  باپیرە  بۆ  كتێبخوێندنەوە  بە  دەكات 
ئەمە دەرفەتێكی باشی بۆ دەڕەخسێنێت كە بێتە 
ماوەیەدا  لەو  خوێندنەوەوە.  و  كتێب  دنیای  ناو 
كۆمەڵێ كتێبی جۆراوجۆری خوێندووەتەوە، لەوانە 
میژوییەكان،  كتێبە  و  ت��ەڕەزان  موغامەراتەكانی 
س��ەدەی  لە  ئەمریكا  مێژوی  لەسەر  بەتایبەت 
حەقدەهەم كە دواتر سەبارەت بەو كتێبە مێژویانە 
دەڵێ: )دەمویست سەرتاپای مێژوی هەموو جیهان 

بزانم(.
ناوەندی  خوێندنی   1934 ساڵی  لە  ئەوەی  دوای 
لە  ساڵە،  هەژدە  تەنها  تەمەنی  و  دەكات  تەواو 
درێژە  و  هارڤرد  زانكۆی  بۆ  بڕوات  ئەوەی  باتی 
بەرەكانی  بۆ  دەڕوات  ب��دات،  خوێندنەكەی  بە 
دووەم��ی  جەنگی  ل��ە  ب��ەش��داری  تاكو  ج��ەن��گ، 
لەسەر  جەنگدا  بەرەكانی  لە  بكات.  جیهانیدا 
بچوكەكان  جەنگییە  كەشتییە  لە  یەكێك  پشتی 
كە تایبەتە بە كۆمەكردن، دەمێنێتەوە و سەرقاڵی 
ئیلهامی  ئەمریكا.  بە سوپای  دەبێت  خزمەتكردن 
ناونیشانی  لەژێر   1946 ساڵی  كە  رۆمانی  یەكەم 
لەو كەشوهەوا  باڵویكردەوە،  العاصفە(   - )زریان 
ڕۆمانەی  ئەو  وەرگرتووە.  جەنگدا  بارودۆخەی  و 
پێشوازییەكی  ڕەخنەگرانەوە  لە  هەندێ  لەالیەن 
ئەدەبی  لە  دانەبڕوا  بەشێكی  بە  لێكراو  باشی 

جەنگی ئەو سەردەمە دانرا.
ژیانی ئەدەبی ئەم پیاوە بۆ زیاد لە 60 ساڵ درێژ 
دەبێتەوە و جارێكیان وتویەتی: )هیوادارە ئەوانی 
دیكە ئاوا یادی بكەنەوە: ئەو كەسەیە لە ڕۆژگاری 
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خۆیدا باشترین ڕستەكانی نووسیوە(. لەوانەیە ئەم 
ناسراوانەبێت  نووسەرە  ئەو  دواهەمینی  نووسەرە 
كە بەشداری جەنگی دووەمی جیهانیان كردووە و 
بەشێوەیەكی بەرچاو ئەدیبێكی فرە بەهرە بووە. 
لەسەر  بڕیاردەدا  ساڵیدا  بیست  تەمەنی  لە  ئەو 
قەڵەمەكەی بژی، ئیدی دەست دەكات بە نوسینی 
ڕۆمان و شانۆگەری و سیناریۆی فیلم. لە الیەنی 
ئەدەبییەوە، گەرچی 28 ڕۆمانی نوسیوە و هەندێ 
گەورەیان  بازرگانی  ڕۆمانانەی سەركەوتنێكی  لەو 
ڕۆمانی  و  )جۆلیان(  ڕۆمانی  وەك  بەخۆوەبینی، 
ژیانی  لە  و  مێژووییە  ڕۆمانێكی  كە  )لینكۆلن( 
و  هەڵیهێنجاوە  )لینكۆلن(ەوە  ئەمریكا  سەرۆكی 
لەكاتی باڵوبونەوەیاندا پڕفرۆشترین ڕۆمان بوون، 
كەچی لەگەڵ هەموو ئەوەشدا ناتوانین گۆر ڤیداڵ بە 
ڕۆماننوس دابنێین، یان النی كەم بە ڕۆماننوسێكی 
پلە یەكی دابنێین. ڕاستە یەكەم ڕۆمانی )زریان - 
العاصفە( كە ساڵی 1946 باڵوبوەوە، سەركەوتنێكی 
هەندێ  وایكرد  و  بەدەستهێنا  بەرچاوی  ئەدەبی 
میلەر،  "نۆرمان  بە  بكەن  ب���ەراوردی  ڕەخنەگر 
ڕۆمانی  هەروەها  بیلۆ"،  سۆل  كابۆت،  ترۆمان 
دووەمی )شار و عەمود( دەنگدانەوەیەكی گەورەی 
دایەوە، بەاڵم هۆكاری ئەو دەنگدانەوە گەورەیە بۆ 
بابەتەكەی دەگەڕێتەوە، نەك بۆ هونەركارییەكەی. 
ئەم ڕۆمانە ساڵی 1948 باڵوكرایەوە و لەو كاتەدا 
ئاشكرا  و  ڕوون  بەشێوەیەكی  و  یەكەمجار  بۆ 
ئەمە  خستەڕوو.  )هاوسێكسبازی(  مەسەلەی 
"ئەندرێ  فەرەنسی  ن��اوداری  نووسەری  وایكرد 
جید" كە خۆشی هاوسێكسباز بوو، گۆر ڤیداڵ بە 
)ڕابەری شۆڕشی سێكسی( دابنێت كە دواتر ئەو 

شۆڕشە ڕودەدات.
دوای ئەو دوو ڕۆمانە، هیچ سەركەوتنێكی دیكەی 
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بێت،  باسكردن  شایەنی  بەدەستنەهێنا  ئەدەبی 
بگرە بە پێچەوانەوە كەوتە بەر پەالماری زۆربەی 
"ئۆلدبریج"،  دەبلیو"،  "جۆن  لەوانە  ڕەخنەگران، 
ڤیداڵ  بە  سەبارەت  دووەمیان  ڕەخنەگرەی  ئەم 
زریان،  ڕۆمانی  دوای  ڤیداڵ  دەڵێ: )نوسینەكانی 
دورودرێ��ژ  شكستی  زنجیرەیەك  تەنها  نین  هیچ 
نەبێت لە شێواز و لە بەهەدەردانی ڕۆحی. ئەوانە 
نوسینێكی شپرزەیی پارچە پارچەن كە ڕەشەبای 

ئینتیباعیەت بە هەمووالیەكدا ڕایاندەكێشێت(.
ڕێگەی  لە  ڤیداڵ-یان  گۆر  خەڵك  زۆری  بەشی 
تێیدا  كە  ناسی،  ڕەخنەییەكانییەوە  نوسینە 
نووسەرانی  لە  برینداركەر  توندی  ڕەخنەیەكی 
باركلی"  "ویلیام  و  مێلەر"  "نۆرمان  وەك  هاوڕێی 
ڕۆمانسییە  هەوڵە  ڕێگەی  لە  هەروەها  دەگرێت. 
لەناو  دەیویست  كە  ناسییان  خەیااڵوییەكانییەوە 
خۆی  بۆ  شوێنێك  ئەمریكادا  سیاسەتی  ماشێنی 

بدۆزێتەوە.
سەردەمی  بە  كە  سەردەمێكدا  لە  نووسەرە  ئەم 
بوو  سوور  ناسراوە،  هەڵبەستراو  درۆزنەی  ڕێزی 
ڕاستەوخۆ  ت��ەواو  شێوەیەكی  بە  ئ��ەوەی  لەسەر 
ئاوا  نمونە  بۆ  بكات.  بیروڕاكانی  لە  گوزارشت 
وەسفی ئارنست هێمنگوای دەكات: هیچ نییە تەنها 
گاڵتەجاڕێك نەبێت. سەرەڕای ئەوە ئاوا ڕەخنە لە 
خانمی نووسەر "جویس كارول ئۆتس" دەگرێت و 
دەڵێ: )ناوی لە خراپترین 3 وشە پێكهاتووە كە 

لە زمانی ئینگلیزیدا هەیە(.
گ����ۆر ڤ���ی���داڵ ش���ان���ازی ب���ە پ��ەی��وەن��دی��ی��ە 
زۆر  خ��ۆی  و  دەك��رد  هاوسێكسبازییەكانییەوە 
بەوەوە ماندوو دەكرد كە كەسێكی هاوسێكسبازە 
و پڕوپاگەندەی زۆری بۆ دەكرد، گەرچی ئەوانەی 
لەوە  جەخت  نزیكبوون،  تایبەتییەوە  ژیانی  لە 

كردەوە.  تا  بووە  قسە  زیاتر  خاڵە  ئەم  دەكەن 
گۆر ڤیداڵ لەم بوارەدا ئۆسكار وایلدی بە نمونەی 
بااڵی خۆی دادەنا، وەك ئەو دەستی بە نوسینی 
هاكەزایی  شانۆنامەیەكی  چەند  و  كرد  شانۆنامە 
نوسی، وەك )باشترین پیاو(، هەروەها لە گەڕان 
السایی  قسەوقسەڵۆكدا  و  ئابڕوچون  دوای  بە 
ئۆسكار وایلدی كردەوە، بەاڵم گۆر ڤیداڵ هەرگیز 
بە حوكمی جیاوازی و لێكنەچونی سەردەمەكان، 
وایڵد  ئۆسكار  كە  بنێتەوە  هەرایە  ئەو  نەیتوانی 
س��ەدەی  لە  گ��رای(  )دۆری���ان  رۆمانی  نوسەری 

نۆزدەهەمدا نایەوە.
هەموو  و  وەرزەك��ان  هەموو  پیاوی  نوسەرە  ئەم 
ك��ۆب��ون��ەوەی  و  ی��ان��ەك��ان  ل��ە  ب��وو:  شوێنەكان 
هەمان  لە  ئەكتەرەكان،  ستۆدیۆی  لە  نووسەران، 
كاتدا لە ڕاڕەوی سیاسییەكان و ژورە نهێنییەكانیدا 
دەبینرا كە تێیدا فڕوفێڵ و پیالنەكان دەچنرا. ئەو 
پیاوێك بوو دەتتوانی لە یەككاتدا لە سێ شوێندا 
بیدۆزیتەوە، ئەمەش مانای وایە تۆ ناتوانیت لە هیچ 
شوێنێكدا بیگریت یان بیدۆزیتەوە. لێرەوە ناتوانین 
پۆلێنی بكەین یان بیخەینە ناو چوارچێوەیەكەوە 
كە بە درێژایی ژیانی جێگای لە هیچ چوارچێوەیەكدا 
و  گەورە  هەرە  سیفەتە  ئەمە  ڕەنگە  نەبوەتەوە. 

دەگمەنەكەی بێت.

سەرچاوە:
ماڵپەڕی ئیالف 1 ئابی 2012، الپەڕەی ڕۆشنبیری 
ڕۆژنامەی الشرق االوسط 5 ئابی 2012، ڕۆژنامەی 

مەدا 12 ئابی 2012.
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رۆجێ گارودی ئەو نووسەرەی كە سەردەمانێك 
ببووە  كردبوو،  سەرقاڵ  خۆیەوە  بە  دنیای 
و  ڕاگەیاندن  كەناڵەكانی  بەردەوامی  میوانێكی 
ناوێكی دیاری نێو ناوەندەكانی فیكر و مەعریفە، 
حەفتاكانی  و  شەست  سااڵنی  لە  بەتایبەتی 
لەو  یەكێك  ببووە  هەروەها  بیستەم.  سەدەی 
بیرمەندانەی بەردەوام لە ئاین و ئایدۆلۆژیایەكەوە، 
ئایدۆلۆژیایەكی دیكە،  و  ئاین  بۆ  دەیگوازتەوە 
بۆ  دەپەڕییەوە  سیاسییەوە  هەڵوێستی  لەم 
ژیانی  بەدرێژایی  و  سیاسی  هەڵوێستی  ئەو 
لە  ئەو  بوو.  بازبازێنانە  جۆرە  ئەم  خەریكی 
كاسۆلیكیەتەوە گواستییەوە بۆ پرۆتستانتیەت، 
لە پرۆتستانتیەتەوە بۆ كۆمۆنیستی و لەوێشەوە 
بۆ ئیسالم و لە ئیسالمیشەوە بۆ ڕەخنەگرتن لە 
هەمو ئوسوڵییە پەڕگیرەكان. ئەم گۆڕانكارییانە 
وایكرد وەك دەڵێن سەری لە هەمووان تێكدا و 
كەس بە دروستی نەزانێت ئەم نووسەرە چییە 

ئامادەكردنی: هەورامان وریا قانع

رۆج��ێ گ����ارودی.. ن��ووس��ەرێ��ك زۆر 
بێدەنگ ماڵئاوایی لێكردین
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و چی دەوێت و چۆن بیردەكاتەوە. 
بەاڵم مەسەلەكە هەرچۆنێك بێت، ئەو ڕاستییە ڕوون 
و ئاشكرایە ناشارێتەوە كە دوای نزیكەی سەد ساڵ 
نووسین،  و  كتێب  لە  پڕ  ژیانێكی  دوای  و  تەمەن 
و  گەورەتر  بێدەنگییەكی  بە  و  گەورە  هێمنیەكی  بە 
مرۆڤێك  ئاخۆ  كرد.  دوایی  كۆچی  ئەسپایی  بە  زۆر 
سیاسەت  و  كتیب  بۆ  ژیانی  س��ەدەی  نیو  لە  زی��اد 
ڕەشەی  عەبا  ئەو  شایەنی  تەرخانكردبێت،  فیكر  و 
تۆ  تێوەیپێچرا؟  یاخود  بەسەریدا  درا  كە  بێدەنگییە 
بڵێی ئەم پیاوە لە مێژووی خەبات و تێكۆشانی و لە 
نێو هەزاران الپەڕەی كتێبەكانییەوە، شتێكی ئەوتۆی 
تێدانەبێت كە وا بكات هیچ نەبێت هەواڵی مردنەكەی 
ئایا  تێنەپەڕێت؟  بێدەنگی  ترسناكەی  شێوە  بەو 
لەوانە  بێت،  كتێب  پەنجا  لە  زیاد  خاوەنی  كەسێك 
ماتریالیزم چییە، ئیسالم و خۆرئاوا، لە پێناو گفتوگۆی 
پاشەكشەكردنی  و  گەشەكردن  شارستانییەتەكان، 
ئیسالم...هتد، بایی ئەوەندە خزمەتی بە مرۆڤایەتی 

و فیكر و جیهانی كتێب نەكردووە، كە وامان لێبكات 
هەڵوێستەیەكی لەسەر بكەین و شتێك لەسەر ژیان و 

مردنەكەی بنوسین؟
ئاخۆ دەبێ ئەم بیرمەندە كێ بێت كە سەرەتا وەك 
ڕەشەبا هات و سەرنجی هەموانی بەالی خۆیدا ڕاكێشا، 
كەچی دواجار لەناو تابوتی بێدەنگیدا بەخاك سپێردر؟ 
لێرەدا بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارانە، پانۆرامایەكی گشتی 
سەبارەت بە ژیانی و قۆناغ یان وێستگە گرنگەكانی 

ژیانی دەخەینەڕوو.
مەرسیلیای  شاری  لە   1913 ساڵی  گ��ارودی  رۆجێ 
فەرەنسی لە دایكێكی كاسۆلیك و باوكێكی كافر لەدایك 
بووە و ساڵی 2012 دوای ژیانێكی پڕ كتێب و نووسین 
و هەڵبەز و دابەزی فیكری و سیاسی و لە تەمەنی 
وێستگەی  یەكەم  دەكات.  دوایی  كۆچی  ساڵیدا   99
چ��واردە  تەمەنی  لە  نووسەرە،  ئەم  ژیانی  گرنگی 
ساڵیدا دەستپێدەكات، لەو تەمەنە بچوكەی منداڵیدا 
مەزهەبی خۆی لە كاسۆلیكەوە گۆڕی بۆ پرۆتستانت 

رۆجێ گارودی
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كە مەزهەبێكی كراوەتر و عەقاڵنیترە. دواتر لە هەردوو 
زانكۆی مارسیلیا و ئێكس ئان پرۆڤانس خوێندویەتی. 
بە  دەكات  پەیوەندی  تەمەنی  بیستەكانی  لە  پاشان 
ڕیزەكانی حیزبی شوعی فەرەنسییەوە، ئەم پەیوەندی 
كردنە دووەم وێستگەی گرنگی ژیانی دەبێت، لەوێدا 
فەیلەسوفە  ئەم  تێزەكانی  و  ماركسیزم  دنیای  لە 
نزیكدەبێتەوە و ئاشنایەتیەكی گەورەی لەگەڵدا پەیدا 
شێوەیەكی  ئاشنایەتییە  ئەم  ڕاسیتدا  لە  دەك��ات. 
و  لەخۆدەگرێت  كوێرانە  زۆر  تاڕادەیەكی  و  پەڕگیر 
زیاد لە سی ساڵی تەمەنی بۆ تەرخان دەكات. بەاڵم 
پەلدەهاوێت  ئاشنایەتییەی  ئەم  لەوەدایە  گرفتەكە 
ئەو  بە سەركردە كۆمۆنیستیەكانی  بۆ سەرسامبونی 
ستالین،  بابەتی  لە  سۆڤیەت،  یەكێتی  ڕۆژگ��ارەی 
لە  )من  دەڵ��ێ:  قسەكانیدا  لە  یەكێك  لە  تەنانەت 
تەوقی سەرمەوە تاكو بنی پێم پیاوێكی ستالینیم!(.

نێوان  لە  و  جیهانیدا  دووەم��ی  جەنگی  میانەی  لە 
دیلێكی  وەك  جەزائیر  لە   1944  –  1942 سااڵنی 
جەنگ دەگیرێت، دواتر ئازاد دەكرێ و لە ساڵی 1945 

دەبێتە ئەندامی پەرلەمانی فەرەنسا. سێیەم وێستگەی 
گرنگی ژیانی لە ساڵی 1953 دەستپێدەكات، كاتێ لەو 
ساڵەدا لە زانكۆی سۆربۆن بڕوانامەی دكتۆرا لەسەر 
تیۆرەی ماتریالیزم لە مەعریفەدا وەردەگرێت. ساڵی 
دواتر، واتە 1954 لە یەكێتی سۆڤیەت و لە زانكۆی 
مۆسكۆ، لەسەر مەسەلەی ئازادی، دووەم بڕوانامەی 
دكتۆرا وەردەگرێت. دواتر لە ساڵی 1970 لە ڕیزەكانی 
ئەم  هۆكاری  دەردەكرێت،  فەرەنسی  شوعی  حیزبی 
سیاسەت  لە  بەردەوامەكانی  ڕەخنە  بۆ  دەركردنەی 
نووسینە  دەگەڕێتەوە.  كرێملن  دەسەاڵتدارانی  و 
پاشان  و  دەسەاڵتدارانی سۆڤیەت  لە  ڕەخنەییەكانی 
دەركردنەكەی لە حیزب، بە چوارەم وێستگەی گرنی 
ژیانی دادەنرێت. گارودی هەر لەو ساڵەدا، 1970 ناوەندی 
لێكۆڵینەوە و توێژینەوەی ماركسیزمی دامەزراند و بۆ 
ماوەی دە ساڵ وەك بەڕێوەبەری ناوەندەكە مایەوە. 
ئەندامی  شەستەكاندا  لە  ئەوەی  لەبەر  نوسەرە  ئەم 
هەستیكرد  بوو،  كۆمۆنیستی  مەسیحی –  دانوسانی 
بەالی ئایندا نزیكدەبێتەوە و لە سااڵنی حەفتاكاندا، 
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هەوڵیدا كاسۆلیكیەت و كۆمۆنیزم پێكەوە كۆبكاتەوە، 
هەر لەو ماوەیەدا مەیلی بەالی ئیسالمدا زیاتر دەبێت. 
لێرەوە پێنجەم وێستگەی گرنگی ژیانی دەستپێدەكات، 
ئیسالمبوونی. گارودی  ڕاگەیاندنی  لە  بریتیە  ئەویش 
 ،1982 ساڵی  لە  درێژ  تاڕادەیەك  تەمەنێكی  دوای 
لە سەنتەری ئیسالمی  لە تەمەنی 69 ساڵیدا،  واتە 
ئاینی  سەر  هاتووەتە  كە  ڕایدەگەیەنێت  جنێف،  لە 
ئیسالم، چونكە ئیسالم لەگەڵ ئەو بەهای یەكسانی 
و دادپەروەریە كۆمەاڵیەتییەدا دەگونجێت كە باوەڕی 
ئیسالمدا  لەگەڵ  خۆی  پێیوابوو  هەروەها  پێیەتی، 
چل  لە  زیاد  ئەوەی  دوای  ئەمەش  گونجاوە.  تەباو 
ساڵی تەمەنی لە ماركسیزم و ڕیزەكانی حیزبی شوعی 

فەرەنسیدا بردەسەر.
ساڵێك  ب��ڕی��اری  فەرەنسا  دادگ���ای   1998 ساڵی 
زیندانیكردن بۆ گارودی دەردەكات، لەگەڵ جێبەجێ 
نەكردنی بڕیارەكە. هۆكاری دەركردنی ئەو بڕیارە بۆ 
بە  سەبارەت  كە  دەگەڕێتەوە  گارودی  كتێبەی  ئەو 
هۆلۆكۆستی جولەكەكان باڵویكردبوەوە، كتێبەكە ئەم 
ناونیشانەی لەخۆگرتبوو: )ئەفسانەكانی دامەزراندنی 
دەوڵەتی ئیسرائیل(. نووسەر لەو كتێبەدا گومان لە 
لە  گومان  بەتایبەتی  دەكات،  هۆلۆكۆست  مەسەلەی 
ڕاستی ئەو ژمارانە دەكات كە باس لە كوژرانی مەالین 

لەسەر دەستی  گاز،  ژوورەكانی  لە  جوولەكە دەكەن 
نازییەكان.

بیرمەندە،  ئەم  نایابەكانی  هەرە  كتێبە  لە  یەكێك 
هۆكار  س��ەردەم:  )فێندەمێنیتاڵیزمەكانی  كتێبی 
لە  باس  كتێبەدا  لەو  گ��ارودی  دەركەوتەكانی(.  و 
لە  بریتین  كە  دەكات  فێندەمێنیتاڵیزم  لە  جۆر  دوو 
فێندەمێنیتاڵیزمی   و  خۆرئاوا  فێندەمێنیتاڵیزمی 
ئیسالمی. ئەوەی خۆرئاوا بۆ چوار جۆر دابەشدەكات 
زانستی  فێندەمێنیتاڵیزمی  ل��ە  بریتین  ك��ە 
ستالینی،  فێندەمێنیتاڵیزمی  العلمیە(،  )االصولیە 
فێندەمێنیتاڵیزمی  ڤاتیكان،  فێندەمێنیتاڵیزمی 
جوولەكە. ئەوەی ئیسالمیش بۆ سێ جۆر دابەشدەكات 
ج��ەزائ��ی��ری،  فێندەمێنیتاڵیزمی  ل��ە  بریتین  ك��ە 
فێندەمێنیتاڵیزمی ئێرانی، فێندەمێنیتاڵیزمی سعودی 

و ئیخوان موسلمینەكان.
گارودی دواتر باس لە كۆمەڵێ خاڵی هاوبەش دەكات 
باس  كۆدەكاتەوە،  پێكەوە  ئوسوڵییەكان  هەموو  كە 
لەوە دەكات هەرچەندە فێندەمێنیتاڵیزمەكان جۆرێك 
لە جیاوازی و لێكنەچونیان هەبێت، وا دەربكەون كە 
لەگەڵ یەك ناكۆك و ناتەبان. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 
چەندین خاڵی جەوهەری هاوبەشیان هەیە كە تێیدا 
بیردەكەنەوە،  یەك  وەك  و  لەیەكدەچن  هەمویان 
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لەوانە:
مەهدی  خۆیان  پێیانوایە  ئوسوڵییەكان  هەمو   -1

چاوەڕوانكراون كە مرۆڤایەتی ڕزگار دەكات.
ئاین  ئەوەی حەقیقەتی ڕەهای  بۆ  بانگەشەكردن   -2
ئەو  بەناوی  و  دەك��ەن  قۆرخی  ئەوانە  الی  فیكر  و 
حەقیقەتی ڕەهایەوە قسە دەكەن. ئەمەش مانای وایە 

یەزدان ئەو حەقیقەتەی تەنها بەوان بەخشیوە.
3- دژایەتییان بۆ مەسەلەی دیموكراسی و سوربونیان 

لەسەر ڕەتكردنەوەی ئەوی دیكە.
بۆ  پاساوهێنانەوەی  و  توندوتیژی  بەیاساكردنی   -4

بەكارهێنانی دژ بەوانی دیكە.
و  دروستكردن  و  موئامەرە  لۆژیكی  بەكارهێنانی   -5

داتاشینی نەیار و دوژمن.
6- ژیان لە ڕابردودا و هێنانی ئەو ڕابردووە بۆ ئێستا 

بەو پێیەی وەاڵمێكە بۆ ئێستا.
فێندەمێنیتاڵیزمی ئێرانی، شۆڕشێكی هێنا پێچەوانەی 
مێژوو، بەشێكی ئەو شۆڕشە وەاڵمێك بوو بۆ هەیمەنەی 
خۆرئاوا و سروشتی مامەڵەكردنی لەگەڵ كێشەكانی 
لە  مامەڵەیە،  جۆرە  ئەو  و  هەیمەنەیە  ئەو  دونیادا. 
توندی  سیاسی  پەرچەكردارێكی  دنیادا  شوێنی  زۆر 
تەواوەتی  ڕەتكردنەوەیەكی  لە  خۆی  كە  خوڵقاند 
سەرەتای  دەبینی،  خۆرئاوادا  بۆگەنی  شارستانیەتی 
تا  دەرك��ەوت  شێوەیە  بەو  ئێران  ئیسالمی  شۆڕشی 
دەگاتە ڕۆژی ئەمڕۆ. ئەو شۆڕشە وا خۆیدەردەخات 
پێشكەوتنی  و  شارستانیەت  بە  دژ  شۆڕشێكە  كە 
خ��ۆرئ��اواش.  بەهاكانی  لەگەڵیدا  م��رۆڤ��ای��ەت��ی، 
گەشەكردنی ئەم جۆرەی فێندەمێنیتاڵیزم لە میانەی 
لە  خۆی  كە  ئاینی  كەلتورێكی  بە  بوو  پشتبەستنی 
پرنسیپی ئیمامەتی شیعیدا دەبینێت كە دواتر لەسەر 
ئەم  فوقەها.  ویالیەتی  بە  دەبێت  دەستی خومەینی 
سەدەكانی  لە  ب��ەوەی  هاوتەریبە  ویالیەتە  ج��ۆرە 
پاپا  مەسیحییەتدا  لە  ئەوەی  بوو،  باو  ناوەڕاستدا 

نوێنەری سێبەری خودایە لەسەر زەوی.
فێندەمێنیتاڵیزمی سعودی و ئیخوان موسلیمینەكان، 
دەستپێدەكەن،  چارەسەرە(  )ئیسالم  دروشمی  لە 
ئەم دروشمە لەسەر گەڕانەوە بۆ كەلتورێكی جێگیری 
ڕەقهەاڵتوو بەندە، كە فێندەمێنیتاڵیزمی سعودی لە 
میانەی ڕێزگرتنێكی بێ قەید و شەرت بۆ حاكمەكان 
و  خ��ودا  ق��ەدری  وەك  حاكمەكان  و  كاریپێدەكات 

جێبەجێكردنی فەرمانەكانی خودا وێنادەكات. 
ئەوانیش  موسلمین،  ئیخوان  فێندەمێنیتاڵیزمی 
بانگەوازەكەیان بۆ گەڕاندنەوەی سیستمی خەالفەتی 
پێش  بوو،  ئارادا  لە  جاران  كە  ناشارنەوە  ئیسالمی 
سەدەی  سەرەتاكانی  لە  ئەتاتورك  كەمال  ئ��ەوەی 
بیستەمدا هەڵیبوەشێنێتەوە. چونكە ئەوانیش پێیان 
دروست  زەوی،  لەسەر  وەكیلی خودایە  وایە خەلیفە 

وەك ئەوەی پاپاكان دەیانوت.
دواجار ئەوەی رۆجێ گارودی دەربارەی نەخۆشییەكانی 
جیهانی ئیسالمی ئێستا و چەقبەستنی نوسیویەتی، 
بۆ ئێمە زۆر سودبەخشە و پێویستە بیخوێنینەوە تاكو 
كەڵكی لێوەرگرین و هەوڵدەین لەو قوڕاوە دەرچین كە 
دوای چونە ژورەوە بۆ سەردەمی داڕمان، سەردەمی 
خۆزگە  تێیكەوتوین.  ڕاكێشان،  و  دووبارەبونەوە 
ژمارەیەكی زۆری موسڵمانمان بە قەبارە و چۆنایەتی 
ئەوا  ڕویبدایە،  ئەوە  ئەگەر  دەبوو!  گارودی  رۆجێ 
دونیا هەزارجار سەالمەت دەبوو و جیهانی ئیسالمیش 
عەیامێك بوو گەشتبووەوە بە كاروانی شارستانیەت.

سەرچاوە:
ماڵپەڕەكانی ویكییبیدیا و ئەلجەزیرە نیت، نوسینێكی 
 www. ماڵپەڕی  ل��ە  خلیل  صبری  محمد  د. 
لە  ساڵح  هاشم  نوسینێكی   ،sudanile.com

رۆژنامەی الشرق االوسط، 18 حوزەیران، 2012.
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زه رده شت
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ئه و گزنگ و هێزانه  که  زه رده شت له  گاتاکان 
دا باسیان ده کات، نه  په ند و ئاموژگارین و 
دیارده کانی  به ڵکوو  ده ستوورن.  و  ئه مر  نه  
پانتایی  له   زه رده شت  که   هه ستین  جیهانی 
ئه ندێشه ی بێ سنووری خۆی دا ناسیونی و 
بۆ مرۆڤ به  دیاری هێنا، تا خه ڵک بتوانن 
به پێی ئه م هێزانه  باوه ڕ و جیهانبینی خۆیان 

بسازن.
بیری  که   ئ��ازادن  به ته واوی  پیاوان  و  ژنان 
بکه نه وه .  ڕه ت  ی��ان  ق��ه ب��ووڵ  زه رده ش���ت 
قه بووڵ کردن »سه واب« نییه  و ڕه تکردنه وه  
»گوناه« نییه . چونکه  ئه م دوو وشه یه   له  
گاتاکان دا به کار نه هاتوون. به پێچه وانه وه ، 
گاتاکان به رده وام باسی خۆڕێکخستن له گه ڵ 
یاسای ڕاستی و دژایه تی له گه ڵ درۆ ده کات. 

د. خه سره و خه زاعی
له  فارسییه وه : هادی محه مه دی

ئه خالق و به هاکان
له  گاتاکانی زه رده شت دا
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یان  ڕاستی،  له گه ڵ  ڕێکه وتن  هه ڵبژاردنی  ئازادی 
و  ئه کتیڤ  هێزێکی  وه ها  درۆ،  له گه ڵ  یه کگرتن 
چاره نوسساز به  هه ر ژن و پیاوێک ده به خشێ، که  
بتوانێ خۆی چاره نووسی خۆی بسازێ و مرۆڤێکی 
به رپرس بێت که  له  درێژه ی ژیان دا به رپرسایه تی 

ڕه فتار و کرداری خۆی به ئه ستۆ بگرێت.

»ئا هورای مه زن 
 به جۆرێک ئایینی هه ستی داڕشتووه

  که  ته نیا که سانێک  ده توانن به خته وه ر بن
 که  به خته وه ری به  خه ڵکی تر ببه خشن...

ژیان  باشترین  له   ده ت��وان��ی  که سێک  چونکه    
به هره مه ند بێت

 که  به ره و ڕووناکی بڕوا و ژیانی خه ڵک ڕووناک 
بکات.«

                                                        گاتاکان، 
سروودی هه شتم، به ندی 1 و 2.

 
ئه ندێشه ،  بزواندنی  به پێی  زه رده ش��ت  ڕاهێنانی 
به رین  و  نوێکردنه وه   و  مێشک  به کارهێنانی 
کردنه وه ی ڕوانگه ی مرۆڤ له ئاست ژیان داڕێژراوه . 
دا  گاتاکان  له   م��ه زن  زه رده شتی  که   شێوازێک 
و  »پرسیار  شێوازی  له   بریتییه   هێناوه  به کاری 

وەاڵم«.
ئه و هیچ شتێ له خۆڕا قه بوڵ ناکات، تا به  ئه قڵی 
له   تێگه یشتن  بۆ  هه روه ها  تێنه گات.  لێی  خۆی 
دروستی و نادروستی هه ر شتێک، هه ر له  ساده ترین 
تا مه زنترین دیارده ی هه ستی،  ژیانه وه ،  ڕووداوی 
دیسان  و  ده پرسێ«  و  »ده پرسێ«  ب��ه رده وام 
»ده پرسێ«، وه  تا به  وه اڵم نه گات ئارام ناگرێت.

د. خه سره و خه زاعی
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دا  تاریکی  له   شتێ  هیچ  نابێ  که   ده زان��ێ  ئه و 
تووشی  ئه ندێشه   تاریکی  چونکه   بمێنێته وه . 
ئاڵۆزی ده کا و ده رگای درۆ و پڕووپووچ ده کاته وه .
زه رده شت له  تێکڕای سروودی نۆهه می گاتاکان دا 
پرسیار ده کا و وه اڵمی ده وێ، له  هه موو گاتاکان 

دا نزیکه ی 100 پرسیاری ورووژاندووه .
به اڵم زه رده شت پرسیار له  کێ ده کا و وه اڵمی له  

کێ ده وێ؟
مێتۆدی ئه و بیرکردنه وه  و تێڕامانه ، قووڵبوونه وه  
تا جێگایه ک که  مرۆڤ ناتوانێ له وێ واوه تر بچێ. 
که   ئه ندێشه دایه   ده ڤه ری  قووڵترین  له   زه رده شت 
ڕاشکاوانه  له گه ڵ ئا هورا مه زدا، سه رچاوه ی ئه قڵ، 
به ره و ڕوو ده بێ و له و ده پرسێ و وه اڵم وه رده گرێ.
ئه و ده یه وێ بزانێ ژیان چییه ؟ چ مانایه کی هه یه ؟ 
ژیان به ره و کام ئاقار ده ڕوا؟ ڕازی داڕشتنی  ژیانێکی 
ژیان چۆن  ڕووداوه کانی  دایه ؟  له  چی  به خته وه ر 
پێکدێن و له  کوێ سه رچاوه  ده گرن؟ ئه و هه موو 
ئه م پرسیارانه  له  ئا هورا مه زدا ده پرسێ و دیسان 
ده یه وێ بزانێ کێ هه تاو و ئه ستێره کانی و زه مین 
و مانگی دروست کردووه . کێ ڕاستی و ئه ندێشه ی 
ئا هورا  »ئه ی  ده پرسێ:  ئه و  به دیهێناوه .  پاکی 
مه زدا، تۆ ئه م جیهانه  پڕسه مه ر و شادیبه خشه ت 
بۆ کێ ئافراندووه ؟« و دیسانیش ده پرسێ: » ئه ی 
له   به خته ور  ژیانێکی  سه رچاوه ی  مه زدا،  ئا هورا 
کوێ دایه  و چییه  پاداشی ئه و که سه  که  بۆ وه ها 
ژیانێک تێده کۆشی؟« ده پێم بڵێ، ده  پێم بڵێ، ده  

پێم بڵێ ئه ی مه زدا ئا هورا!
 به م پرسیاره  و وه اڵمانه یه  که  زه رده شت دیدگای 
خۆی له ئاستی جیهانی هه ستی ده سازێ و به پێی 
دا  گاتاکان  له   خۆی  باوه ڕی  و  بیر  دیدگایه   ئه م 
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داده ڕێژێ.
دا  گاتاکان  س��ه رت��اس��ه ری  ل��ه   ک��ه   به مجۆره یه  
و  ته م  هیچ  و  ناکۆکی  و  پارادوکس  بچووکترین 
ئاوی  وه ک  هه موو شتێ  ناکرێ.  به دی  تاریکیه ک 

کانی ڕوون و زۆاڵڵه  و وه ک رۆژ گه ش و ڕوناکه .
که   ده زانێ  دۆستی خۆی  به   که سێک  زه رده ش��ت 
له   داوا  هه روه ها  ب��دات؛  موغان  کۆڕی  یارمه تی 
ئا هورا مه زدا ده کات که  یارمه تی بدات تا بتوانێ 
گوێی  به   خۆی  وته کانی  موغان  کۆڕی  له   به ده ر 

خه ڵک بگه یه نێ.
به   ده دات  یه سنا«  »یانه ی  مزگێنی  زه رده ش��ت 
کۆڕی موغان که  له  ده قی گاتاکان دا بریتییه له  

هه مان به هه شتی ئا هورایی.
»ئه ی مه زدا!

دۆستێکی یه کڕه نگ
که  یارمه تی زه رده شتی سپیتمان ده دات

ته نیا ئه و که سه یه  که  ڕێگه ی ڕاستی وه گرتووه  و
به  ئارامی گه یشتووه .

وه ها که سێک که  ڕێڕه وی ڕێگه ی ڕاستی و
پێره وی ئه ندێشه ی پاکه ،

شیاوی ئه وه یه 
ک��ه  ه��ه ڤ��اڵ��ی ئ��ه ن��ج��وم��ه ن��ی م��وغ��ان ب��ێ��ت«.                                      

سروودی 16، به ندی 11
»ئه ی مه زدای باشترین،

به ره و الم بێ و خۆتم پێ بنوێنه ،
تا له به ر تیشکی ڕاستی و ئه ندێشه ی پاک دا،

جگه  له  کۆڕی موغان
قسه کانم به  گوێی خه ڵکی دیکه ش بگه یه نم.

به ڵکوو ئه وه ی شیاوی ئێمه یه  و
ستایشێک که  شیاوی تۆیه 

به ئاشکرا ببینین.«
                      سروودی 6، به ندی 7

»زه رده شت
مزگێنی یانه ی یه سنای به  ئه نجومه نی موغان داوه 

که  هه ر له  سه ره تاوه 
ژوانگەی گه یشتن به  ئا هورا مه زدایه .

من ئه م پاداشه  به  ئێوه  ده ده م
که  له به ر تیشکی ڕاستی و 

ئه ندێشه ی پاک دا به دیدێ.«  

سه رچاوه :
گاتاها، سروودهای اهورایی زرتشت، پژوهش دکتر 

خسرو خزاعی، بلژیک، بروکسل 2006
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و  فێركردن  ناوی  بە  ئێستا  تا  كە  ئەوەی 
بە  چووە  بەڕێوە  پێگەیاندن  و  پ��ەروەردە 
بە  هەڵبەت  دەزانم.  بەدبەختی  گەورەترین 
سەرسوڕمان  تووشی  ڕەنگە  ئەمە  بیستنی 
و  فێرکردن  كە  وای��ە  پێتان  چونكە  ب��ن، 
ئایا  بەاڵم  بێت.  نیعمەتێك  پەروەردەكردن 
دەزانن كە فێركردن و پەروەردە و پێگەیاندن 
نەیتوانیوە سەالمەتی و هاوسەنگی بە مرۆڤ 

ببەخشێت؟ 
   بە پێچەوانەوە هەموو هاوسەنگییەكی لە 
بێت،  واش  دەبێ  و  مرۆڤ سەندووە  ژیانی 
ئەوەی كە ئێمە تا ئێستا بیرمان لێدەكردەوە 
كە فێركردن و پەروەردە بێت هەڵە گەلێكی 

زۆر بنەرەتی تێدا هەیە.
ئێمە  ئەوەیە  بنەڕەتی  هەڵەی  یەكەم     
عەقڵە  تەنها  م���رۆڤ  ك��ە  واب���وو  پێمان 
درۆزنتر  لەوە  شتێك  هیچ   .)intellect(
و هەڵەتر نییە، مرۆڤ تەنها عەقڵ و ئاوەز 

لە فارسییەوە: جەواد حەیدەری

ئیمە بۆ ژیان و ئایا
مردن ڕاهێنان دەكەین؟
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نییە و ئەو پەروەردەیەشی کە دەکرێت تەنها لەم 
بوارەدایە، باقی شتەكانی مرۆڤ دەستی لێنادرێت 

و بە نوقسانی دەمێنێتەوە.
   باقی شتەكانی تری مرۆڤ بە پەروەردەنەكراوی 
گەشە  ئەو  عەقاڵنی  هێزی  تەنها  و  دەمێنێتەوە 
هەموو  وای��ە  ئ��ەوە  وەك��و  ڕاستیدا  لە   ، دەك��ات 
ئەندامانی مرۆڤ بچووك بكرێتەوە و تەنها سەری 
گ��ەورەب��وون.  و  گەشەكردن  بە  بكات  دەس��ت 
ئەوجۆرە مرۆڤە مرۆڤێكی ناشیرین دەبێ و ناتوانێ 
بڕوات و ژیان بۆی زۆر سەخت و دژوار  بە ڕێدا 
دەبێت، چونكە تەنها سەری گەورە بووە و لەگەڵ 
باقی ئەندامانی تری جەستەیدا هاوسەنگی نییە. 
ئەمەش هەمان ئەو شتەیە كە بە ناوی فێركردنەوە 
ڕوویداوە. ئێمە دیاریمان كردووە كە مرۆڤ تەنها 
عەقڵە، سێ هەزار ساڵە هەموو ئیش و كارێكمان 
بۆ پەروەردەكردنی عەقڵ و ئاوەزی مرۆڤ ئەنجام 
داوە. عەقڵ پەروەردە بووە، بەاڵم باقی بەشەكانی 
تری مرۆڤ بە دواكەوتوویی ماوەتەوە، سێ هەزار 
بەشەكانی  باقی  م��رۆڤ  عەقڵی  لە  جگە  ساڵە 
عەقڵ  هەزار ساڵە  دواكەوتووە، سێ  مرۆڤ  تری 
بەرەو پێشەوە چوو، ئەو كێشە و كەلێنەیە)نێوان 
مرۆڤ(  جەستەی  تری  بەشەكانی  باقی  و  عەقڵ 
ئێمەی كوشتووە و ئەمەش بۆتە هۆی پەیدابوونی 
بارودۆخێكی نالەبار و ئیفلیج. ئەگەر لە مرۆڤێكدا 
هەموو بەشەكانی لە شوێنی خۆیاندا بن و تەنها 
چاوی نەبێت دەڵێن تەنها لە بەشێك لە جەستەیدا 
كەموكورتی هەیە یان بەشێك لە جەستەی ئیفلیجە، 
ئەگەر مرۆڤێك هەردوو قاچەكەی نەبێت ئێمە پێی 
ئیفلیجییەكی تریش هەیە  ئیفلیج ، جۆرە  دەڵێن 
كە تەنانەت ئێمەش لێی ئاگادار نین، مرۆڤێك كە 
تەنها دوو قاچی هەبێت نە هیچ شتێكی تر. ئەم 

كەسە كەسێكی ئیفلیج و ناتەواوە.
   فێركردن و پەروەردە مرۆڤی ساغتر و سەالمەت 
تر نەكردووە، بەڵكو ئیفلیجی كردووە، چونكە تەنها 
عەقڵی مرۆڤ پەروەردە كراوە و باقی بەشەكانی 
تری مرۆڤ گەشەی نەكردووە و پەروەردە نەكراو 
و  بووە  گەورەتر  عەقڵ  ماوەتەوە.  خۆی  وەك  و 
پەیوەندی لە گەڵ باقی سەرچاوەكانی تری ژیان 

پچڕاوە. 
ناوی  بە  ڕادەهێنین،  و  فێردەكەین  چ  ئێمە     
فێردەكەین؟  شتێك  چ  فێركردنەوە  و  پ��ەروەردە 
ئایا هیچ شتێك لەبارەی ژیانەوە فێر دەكەین؟ ئایا 
بۆ ژیان کردن هیچ فێرکاریەک پێشکەش ئەکەین؟ 

هەرگیز نا.
   ئێمە چەند قسەیەک فێر دەكەین، ئێمە هەندێك 
مێژوو.  و  جوگرافی  تۆزێك  فێردەكەین،  بیركاری 
بەاڵم لە ڕاستیدا ئێمە لەو رێگایەوە چ شت گەلێك 

فێردەكەین؟ تەنها چەند واژە و وشەیەك.
واژە و وشە و پەیف ژیان نییە، وشەكان لە ژیاندا 
بەاڵم  هەیە،  خۆیان  بەکارهێنانی  كامیان  هەر 
فێربوونی وشەكان بە مانای فێربوونی ژیان نییە. 
ئەو كاتە تەنها كەڵەكەبوونی بەرباڵوی وشەكانە، 
كەسێكی خوێندەوار لە كۆتاییدا هیچ سەروەت و 
سامانێكی نییە جگە لە واژە و وشە نەبێت، ئەویش 
هەروەك گەوجێكی نەخوێندەوار، گەوج و نەفامە. 
لەنێوان ئەم دوانەدا تەنها یەک جیاوازی هەیە و 
ئەویش ئەمەیە كە مرۆڤی خوێندەوار لەو خەیاڵ 
و وەهمەدا دەژی كە گەوج و نەفام و نەزان نییە، 
ئەو بە هەمان ئەندازە سەبارەت بە الیەنەكانی تری 
سەرەتاییەکان  مرۆڤە  كە  نەزانە  و  جاهیل  ژیان 
و  درك  هیچ  ئەو  دەژی��ان.  دارستانەكاندا  لە  كە 
تێگەیشتنێكی لە هونەری ژیان كردن نییە و بی 
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تێدا  دەیتوانی  كە  و شێوازانەی  رێگا  لەو  ئاگایە 
بژی. ئەو بە هیچ شێوەیەك شارەزای ژیان نییە، 
ژیانەوە  بە  پەیوەندییەكی  چ  كتێبخانە  و  كتێب 

هەیە؟!!
   پێویست ناكات دووبارە تووشی هەمان هەڵە 
ببینەوە و پێمان وابێت كە هەركەس خوێندەواربوو، 
شارەزای ژیانیشە. پێویستە ئەوەمان لە بیر بێت 
كە لە وانەیە ژیان میدالیایەكی گڵی) میدالیایەك 
كە لە قوڕ دروستكرابێت( نەدات بەو كەسەی كە 

لە زانكۆدا میدالیای ئاڵتونی وەرگرتووە. 
   فێركردنی وشەكان و واژەكان تەنها كۆكردنەوە 
دەبێتە  هەڵبەت  وشەكانە،  كەڵەكەكردنی  و 
نە مێشك  بەاڵم  بارێكی قورس بۆ سەر مێشك، 
و  زیندوو  و  وشیار  مرۆڤیش  نە  و  دەكات  رزگار 
ژیان  بە  بینین  و  ڕوانین  رەسەنایەتێكی  هیچ  نە 
دەبەخشێت و نە هونەری ژیان كردنت فێر دەكات 
و نە ڕێگەکانی ژیان کردن. تائێستا ئەمە ئەو شتە 

بووە ناومان ناوە فێرکاری و پەروەردەکردن!.
   ئەو مرۆڤە نەخۆش و شێت و دێوانەیەی كە 
دەستكەوتی  و  دەرئەنجام  دەیبینین  ئێمە  ئەمڕۆ 

ئەو پەروەردە و فێركردنەیە.
نەشونماكردنی  و  بە گەشەكردن  دەزانن  ئایا     
ئەو پەروەردە و فێركردنە مرۆڤ زیاتر بە الڕێدا 
دەبرێت و چەواشە دەكرێت و لە خشتە دەبرێت.

و  هاوسەنگی  جۆرێك  نەخوێندەوار  مرۆڤی     
ئەو  پێچەوانەی  بە  دروس��ت  هەیە،  سەالمەتی 
مرۆڤە  نییەتی.  خوێندەوار  مرۆڤی  كە  شتەی 
جۆرێك  بوون  نشین  دارستان  كە  سەرەتاییەكان 
و خۆشیان  ئاواز  و  موزیك  و جۆرێك  لە جوانی 
هەبوو. لە ژیانی ئەواندا مەبەست و ئامانج هەیە 
هەر ئەو شتەی كە لە ژیانی مرۆڤی خوێندەواردا 

نییە. ئەمە زۆر سەرسوڕهێنەرە!!!.
و  شادی  دەستدانی  لە  پێناو  لە  ئێمە  ئایا     
ئایا  دەبین؟  خوێندەوار  و  دەخوێنین  شادمانی، 
و  شادی  ئەزموونی  بۆ  ئێمە  گونجانی  و  توانایی 
ئایا  خۆشی  لە حاڵەتی دابەزین و داكشاندایە؟ 
ئێمە پەیوەندی خۆمان لەگەڵ بنەماكانی ژیان لە 

دەست دەدەین؟
   ئەگەر بە چاوێكی بێ الیەنەوە سەیری مرۆڤی 
خوێندەوار بكەین) كە زۆر سەختە چونكە ئێمە 
بتوانین  كە  سەختە  زۆر  خوێندەوارین(  خۆشمان 
ببینین.  خوێندەوار  مرۆڤێكی  نەخۆشییەكانی 
شوێنەكان  هەموو  لە  نەخۆشییە  ئەو  كە  كاتێك 
باوە ، دۆزینەوە و دیاریكردنی نەخۆشییەكە زۆر 
سەخت و دژوارە. هەموومان خوێندەوارین، نەك 
هەر خوێندەوارین بەڵكو ڕاهێنەر و فێركەریشین .
و  پ���ەروەردە  هەمان  كە  خەڵكێكین  ئێمە     
فێركردن باڵو دەكەینەوە، هەر بۆیە زۆر سەختە 
كە بتوانین خۆمان ببینین. زۆر سەخت و دژوار و 
چەتوونە كە وا بیربكەینەوە ئەو شتەی كە باڵو 
ناتوانێ  فێركردنە(  دەكەینەوە)مەبەست  پەخشی 
مرۆڤ باش دروست بكات و پەروەردەبکات. بەاڵم 
ئەو كەسانەی كە چاویان هەیە و دەتوانن ببینن و 
كەسانێك كە بە تێپەڕاندنی ئەو فێركردنە بتوانن 
نەدەن  دەست  لە  خویان  لێهاتوویی  و  زیرەكی 

دەتوانن شت گەلێك ببینن.
لەبواری  واڵت��ە  ترین  پێشكەوتوو  ئەمریكا     
لە  دونیا  شێتی  زۆرت��ری��ن  ب��ەاڵم  فێركردنەوە، 
ئەم  نێوانی  لە  پەیوەندییەك  ئایا  ئەمریكایە، 
دووانەدا هەیە؟؟  یان ئەمە تەنها ڕێکەوتە؟! ئەو 
واڵتانەی كە زۆرترین فێركردن و ڕاهێنانی تێدایە، 
كێشە و گرفتی زەینی و مێشكیش لەناو ئەواندا بە 
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هەمان رێژە لە بەرزبوونەوەدایە. ئایا ئێمە ئاگامان 
لەو ئامارانە هەیە یان نا؟

   هەر واڵتێك هەرچەند زیاتر ڕاهێنان و فێركاری 
خۆكوژییشی  و  خۆكوشتن  رێ���ژەی  بینیبێت 
ملیۆن  یەك  لە  ڕۆژان��ە  ئەمریكا  لە  هەر  زیاترە. 
و نیو بگرە هەتا سێ ملیۆن لە ژێر چارەسەر و 
چاودێری دەروونیدان. ئەمە ئامارە حكومییەكانن 
قەت  حكومییەكان  ئامارە  كە  دەزانین  ئێمە  و 
ملیۆن  ڕۆژانە سێ  ئەگەر  نین.  دروست  و  ڕاست 
دەروونیدا  پزیشكی  چاودێری  و  لەژێرچارەسەری 
بن، ئەو كات ئێمە دەزانین كە ئەمە مەسەلەیەكی 
بەڵكو  نییە،  شەخسی  كێشەیەكی  و  شەخسی 
جۆرێك نەخۆشی كۆمەڵی و دەستەیی و گرووپییە 

كە پێی ناوەتە ناو زەین و مێشكی مرۆڤەوە. 
ئەو  دانیشتوانی  30%ی  نیۆیۆرك  شاری  لە     
شارە ناتوانن بە بێ حەبی خەو، بخەون، بە پێی 
دوایین لێكۆڵینەوە زانستییەكان تا 50 ساڵی تر 
كەس نییە كە بە بێ خواردنی حەبی خەو بتوانێت 

بخەوێت.
پێشكەوتووە؟  مرۆڤی  ئاسەواری  ئەمانە  ئایا     
لەبارەی نیۆیۆركەوە دەكرێت چی بوترێت؟ تەنانەت 
شاری بۆمبای لە هیندستانیش لەو بارەیەوە دوا 
ناكەوێت. ئێمەش شان بە شانی ئەو پێشكەوتنە 
لێ  خۆمانی  ناتوانین  دەڕۆی��ن،  پێشەوە  ب��ەرەو 
بەدوور بگرین، ئێمە زۆر بەخێرایی بەو ئاراستەیە 
هەوڵێك  هەموو  ئێمە  سەركردەكانی  ئەجوڵێین. 
هۆكاری  نەكەوین.  دوا  ئێمە  ئەوەی  بۆ  دەدەن 
سەرهەڵدانی ئەو سایە و سێبەرە ڕەشە دەروونی 
خ��ۆرئ��اوادا  بەسەر  باڵی  كە  ئۆقرەییەی  بێ  و 
كێشاوە چییە؟ خەڵكانێك كە بە درێژی 300 ساڵ 
باش  خەڵکانێکی  فێربکەن،  ڕۆژئاوا  هەوڵیانداوە 

ئەوان شتێكیان  ڕەنگە  نیەتی خێرەوە.  بە  بوون 
لەوانەیە  نەزانیبێت،  ژیانەوە  سروشتی  لەبارەی 
تەنها  ئەگەر  كە  كردبێتەوە  بیر  وای��ان  ئ��ەوان 
عەقڵی مرۆڤ نەشونما و گەشەبكات ئەوە مرۆڤ 
دڵنیاییەوە  بە  دەبێت.  بەختەوەر  و  خۆشبەخت 
دەبێ عەقڵ و ئاوەزی مرۆڤ گەشە بكات، بەاڵم 
لە گەڵ باقی ئەندامی تری جەستە و بوارەكانی 

ژیان بە شێوەیەكی هاوسەنگ.
   عەقڵی م��رۆڤ دەب��ێ لەگەڵ دڵ و وج��ود و 
بە  ئەگەر  بكات.  نەشونما  و  گەشە  سەالمەتی 
بەدی  مەترسی  گومان  بێ  بكات  گەشە  تەنیایی 

دەهێنێت و مەترسی لێدەكەوێتەوە.
و  یاسا  هیچ  كە  نهێنی  و  ڕاز  لە  پڕە  ژی��ان     
وەسفی  نییە  دا  توانای  لە  بیركاری  ڕێسایەكی 
ناتوانێت  ئامارێك  هیچ  ژمارەیەك،  هیچ  بكات. 
هیچ  بوونی  عەقڵ  بەاڵم  بكات،  ژیان  چارەسەری 
ڕاز و سڕ و نهێنییەك قەبوڵ ناكات. عەقل پێی 
هەروەك  راستەوخۆیە  و  سادە  شت  هەموو  وایە 

چۆن)2 + 2 = 4(
   هەر ئەم ئاراستە و ڕوانگە و تێروانینە غەیرە 
بێ  و   )non- mysterious( نهێنییە 
ژیان  كە  كردووە  وای  ژیان،  بۆ  عەقڵ  هەستەی 
ببێتە شتێكی میكانیكی. مرۆڤ ڕۆژ لەدوای ڕۆژ 
شێوەی یەك مەكینە وەردەگرێت، كاتێك كە مرۆڤ 
ببێت بە مەكینە، ئەوكات ئەو بە لێهاتوو و كارامە 
دەزانین. مەكینە هەمیشە لە مرۆڤێك كارامەترە. 
ئەگەر ئێمە تەنها جەخت لەسەر كارامەیی بكەین، 
ئەوا رۆژێك مرۆڤیش وەك مەكینەیەكی كارامەی 
دەست  لە  خۆی  هەستی  و  ڕۆح  ب��ەاڵم  لێدێت، 
دەدات. مرۆڤ هەڵە دەكات، بەاڵم مەكینە هەڵە 
ناكات. ئێمە بە شوێن مرۆڤێكدا دەگەڕێن كە هەڵە 
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بێت،  كارامە  تەواوەتی  بە  كە  كەسێك  نەكات، 
کەسێک کە لەگەڵ هێڵە بێ گومانەکانی بیرکاریدا 
بیركاری،  بە دوای هێڵەكانی  ئەجوڵێت، ڕۆیشتن 
ڕێگای  بەسەر  كە  وای��ە  شەمەندەفەرێك  وەك 
ئاسنیندا ئەڕوات. بەاڵم ڕووبارەكانی ژیان بەسەر 
رێگای ئاسنیندا ناڕوات، بەڵکوو بەسەر شەقامی 
ڕووباری  ئەڕوات.  نەناسراودا  ڕێگای  و  نەناسراو 
ژیان وەها سەربەست و ئازادە كە ناتوانێت لە ناو 
پێكهاتەی جێگیر و سابتی عەقڵدا بگونجێت، بەاڵم 

ئەوە كارێكە كە ئێمە تا ئێستا ئەنجامانداوە.
بە  گەرەكمە  كە  شتێك  یەكەمین  هەربۆیە     
ئێوەی بڵێم ئەوەیە كە فێركردن و ڕاهێنانی عەقڵ، 

نەژیرانە و نە زیرەكانەیە.
   ژیان كۆمەڵێك الیەنی تری هەیە كە گرنگی 
ئەوان لە عەقڵ زیاترە. مرۆڤ تەنها بە عەقڵەوە 
زۆر  مرۆڤ  ژیانی  سەرچاوەكانی  نییە،  زیندوو 
عەقڵەوە  رێگەی  لە  نە  ئێمە  عەقڵ.  لە  قوڵترە 
عەقڵەوە  رێگەی  لە  نە  و  دەكەین  خۆشەویستی 
توڕە دەبین و نە بێزاریش دەبین. ئێمە لە رێگەی 
و  جوانی  و  ناكەین  جوانی  بە  هەست  عەقڵەوە 
عەقڵەوە  رێگەی  لە  نە  ناكەین،  درك  قەشەنگی 
تری  ئەزمونێكی  هیچ  دەڵێن،  گۆرانی  و  شیعر 
و  نایەت  دەس��ت  بە  عەقڵەوە  رێگەی  لە  ژی��ان 

دەستناكەوێت.
بە  عەقاڵنی  پەروەردەکردنی  ئەگەر  نیە  سەیر 
تەنیا، ڕێگەی لە تاقیکردنەوەی ئەزمونی قوڵتری 
مرۆڤ گرتووە و دووری خستۆتەوە. بەاڵم تەنها 

عەقڵمان پەروەردە کردووە.
   ئەو جۆرە ڕاهێنانە بۆتە هۆی سەرهەڵدان و 
وەها  و  نییە  هاوسەنگی  مرۆڤێك كە  پەیدابوونی 
هەموو  دەدات،  ئەنجام  كارێك  هەموو  مرۆڤێك 

جۆرە  هەموو  دەتوانێت  لێدەوەشێتەوە،  شتێكی 
و  كێشە  ئەم  بكات.  دروس��ت  گرفتێك  و  كێشە 
كەسێك  چونكە  بدەن.  ڕوو  دەبێ  دەردەسەریانە 
نەبێت،  هاوسەنگی  دەروونییەوە  ب��اری  لە  كە 
هەماهەنگ  نا  دەرەوەشی  هەڵسوكەوتی  و  كردار 
بوونی  جوڵەیەك  ئەوكات  دەبێت.  ناهاوسەنگ  و 
نییە و ئامانجێكی ڕوون و ئاشكرا لە ئارادا نیە، 
موزیك و مۆسیقایەك بوونی نییە، ژیان هیچ دەنگ 

و ئاوازێكی نییە. 
چ��ارەڕەش��ی  و  بەدبەختی  یەكەمین  ئەمە     
ئێمەیە، ئێمە تێگەیشتین كە پەروەردە و فێركردن 
ڕاهێنان  نەك  عەقڵییەكان،  هێزە  ڕاهێنانی  یانی 
و  ڕاهێنان  ژیان،  الیەنەكانی  هەموو  فێركردنی  و 
واتاگەلێكی  ژیان،  الیەنەكانی  هەموو  فێركردنی 

تری دەبێت.

سەرچاوە/ 
منتخبی از مجلەی اشو تایمز،_ نسخه ی آ سیایی 

، ژوئن 2000 
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میالن کۆندێرا
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هه فتانه یه کی  دا   1999 ساڵی  نیسانی  له  
جدییه کان(  هه فتانه   له   )یه کێ  پاریسی 
له باره ی  ب��اڵوک��رده وه   تایبه تی  به شێکی 
له   ک��ه س  ه���ه ژده   س���ه ده .  بلیمه ته کانی 
لیستی ڕێزلێنراوه کان بوون: کۆکۆ شانێل، 
م��اری  ف��رۆی��د،  سیگمۆند  ک���االس،  م��اری��ا 
کۆربۆزییه ،  لو  ل��ۆران،  سان  ئیڤ  ک��وری، 
ئه لیکسانده ر فلێمینگ، ڕۆبێرت ئۆپنهایمه ر، 
گه یتس،  بیل  کوبریک،  ستانلی  ڕۆکفێله ر، 
ئه لبێرت  ف��ۆرد،  هێنری  پیکاسۆ،  پابلۆ 
ئه نێشتاین، ڕۆبێرت نۆیس، ئیدوارد تێله ر، 
تۆماس ئه دیسۆن، ج. پ. مۆرگان. که واته  
و  شاعیر  و  ڕۆماننوس  هیچ  لیسته که    :
تێدانه بوو،  فه یله سوفێکی  و  شانۆنامه نوس 
یه ک  و  بیناسازیی  ئ��ه ن��دازی��اری  ی��ه ک 
شێوه کار، به اڵم دوو کۆتور دیزاینه ر، یه ک 

میالن کۆندێرا
لەئینگلیزییەوە: خەزاڵ

چیت لێدەمێنێتەوە، برتۆڵت؟
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گۆرانیبێژ، هیچ ئاوازدانه رێک، تاکه  فیلمسازێک )که  
هه ڵبژاردبوو  کوبریکیان  پاریس،  رۆژنامه نوسه کانی 
به سه ر ئایزنیشتاین و چاپلین و بێرگمان و فیللینی 
دا(. ئه م لیسته ی ڕێزلێنانه  شتێک نه بوو که  خه ڵکی 
نه زان دروستیانکردبێ. به ڕوونییه کی زۆره وه  گۆڕانێکی 
به   ئه وروپا  نوێی  په یوه ندی  ڕاگه یاند:  ڕاسته قینه ی 

ئه ده ب، به  فه لسه فه ، به  هونه ر. 
ڕۆشنبیریی  گ��ه وره ک��ان��ی  که سایه تییه   ئ��ای��ا 
نیه .  ڕاسته که   وشه   "له بیرکرابوون"  له بیرکرابوون؟ 
سه ده ،  کۆتایی  نزیک  م��اوه دا،  له هه مان  بیرمدێت 
ببووین به  ژێر لێشاوی مۆنۆگراف* له باره ی: گراهام 
گرین، ئێرنیست هه مه نگوای، ت.س. ئێلیۆت، فیلیپ 
پابلۆ  هایدگه ر،  مارتین  برێخت،  برتۆلت  الرکین، 
پیکاسۆ، ئۆژین یونیسکۆ، ئیمیل سیۆران و چه ندانی 

بێشوماری دی. 
 

ئه م نوسینه  دوژمنکارانانه )به  پێزانینمه وه  بۆ کرێیگ 
ڕێین بۆ به گریکردن له  ئیلیۆت هه روه ها مارتین ئامیس 
که  له باره ی الرکینه وه  نوسیوێتی( مانای ئه و لیستی 
ڕۆشنبیریی  ڕوونکرده وه:  بلیمه ته کانی  ڕێزلێنانه یان 
کۆکۆ  که   دڵنه واییکه ره   وه النرابوون؛  په شیمانی  بێ 
به سه ر  هه ڵبژێریت  کراسه کانی  پاکێتیی  و  شانێل 
ئه و که ڵه  که سایه تییانه ی ڕۆشنبیریدا که  هه موویان 
تاوانه کانی  ناپه سه ندیی و  به  خراپه  و  له که داربوون 
داواکاره   سه رده می  به ره و  ئه وروپا  سه ده یه وه .  ئەو 
ئه وروپا چیدی خۆشنه ویسترا،  ده چوو:  گشتییه کان 

ئه وروپا چیدی خۆی خۆشنه ویست.
 

ئایا ئه وه  مانای ئه وه یه  هه موو مۆنۆگرافه کان به تایبه تی 
که   نوسه رانه ی  ئه و  نوسینه کانی  دژی  بوون  توند 
باسکرابوون؟ ئۆ، نه ء؛ له وکاته دا هونه ر بره وی خۆی 

له ده ستدابوو، پرۆفیسۆر و شاره زاکان چیدی گرنگییان 
به و  گرنگییان  ته نها  ن��ه ده دا،  کتێبه کان   و  تابلۆ  به 
که سانه  ده دا که  به رهه میان هێنابوون؛ گرنگییان به  

ژیانیان ده دا.
له زه مه نی داواکاره  گشتییه کاندا ژیانێک مانای چیه ؟
ڕووداوانه یه   ئه و  دوورودرێژی  یه کداهاتنێکی  به دوای 
گوناه  ئه وه یه   بۆ  خه ڵه تێنه ره که ی  ڕوواڵ��ه ت��ه   که  

بشاردرێته وه . 
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هه ڵبماڵێت،  ماسکه که یدا  له ژێر  گوناه  ئه وه ی   بۆ 
پۆلیسی  به هره ی  ده ب��ێ  مۆنۆگرافه که   نوسه ری 
بۆ  هه بێت.  له  سیخوڕان  تۆڕێکی  و  هه بێت  نهێنی 
ئه وه ش که  پایه ی به شکۆی خۆی وه ک شاره زایه ک 
له   سیخوڕه کانی  ن��اوی  ده ب��ێ  ل��ه ده س��ت��ن��ه دات، 
په راوێزه کانیدا ببات، چونکه  له چاوی لێکۆڵه ردا ئه م 

کاره  قسه وقسه ڵۆک ده گۆڕێ بۆ حه قیقه ت.
کتێبێکی قه به ی هه شت سه د الپه ڕه یی ده که مه وه  
نوسه ره که ی،  نووسراوە .  برێخت  برتۆڵت  له باره ی 
پاش  ب��ه راوردک��اری��ی��ه ،  ئ��ه ده ب��ی  پرۆفیسۆرێکی 
برێخت  ڕۆح��ی  خراپییه کانی  وردی��ی  به   ئ��ه وه ی 
خووی  نهێنی،  هۆمۆسێکسواڵێتی   ( ڕوو  ده خاته  
کچه هاوڕێکانی)یاره کانی(  چه وساندنه وه ی  ئاڵۆش، 
بوون،  شانۆنامه کانی  ڕاسته قینه ی  نوسه ری  که  
مه یلی  ستالین،  ب��ۆ  الیه نگیرانه ی  ه��اوس��ۆزی 
کۆتاییدا  له   ڕه ق(،  دڵێکی  چاوچنۆکی،  درۆکردن، 
باسی جه سته ی  ئه وه ی  ده گاته   دا  به شی  45  له  
که   ناخۆشه که ی،  بۆنه   به تایبه تی  بکا،  برێخت 
وه سفکردنی  به   ته واو  په ره گرافێکی  پرۆفیسۆره که  
زانایانه ی  سروشتی  زامنکه ری  وه ک  ته واوده کات. 
که شفی ئه و بۆنکردنه، له  په راوێزێکدا بۆ ئه و به شه  
نوسه ر ده ڵێت "ئه و ورده کاریی وه سفکردنه ی له  ڤێرا 
تێنشێت ده ستکه وتووه ، ئه و ئافره ته ی  که   له وکاته دا 
 Berliner**(( سه رۆکی به شی البۆری فۆتۆی
پێنجی  له   نوسه ر  که   ب��ووه ،"   Ensemble

حوزه یرانی 1985 چاوپێکه وتنی له گه ڵداکردووه  ،   
)که  ده کاته  30 ساڵ پاش ئه وه ی ئه و براده ره  بۆن 

ناخۆشه  له ناو کفنه که یدا ڕاکشاوه .(
 

ئاه، برتۆڵت، چیت لێده مێنێته وه ؟
ساڵ    30 ب��ۆ  ک��ه   ج��ه س��ت��ه ت،  ناخۆشی  ب��ۆن��ی 
دواتر  پ��ارێ��زراوه و  دڵسۆزه که ت  هاوکاره   له الیه ن 
زی��ن��دووک��راوه ت��ه وه  ل��ه الی��ه ن زان��ای��ه ک��ەوە، دوای 
زانکۆوه   البۆره کانی  مۆدێرنه ی  میتۆدی  به   ئه وه ی 
دواڕۆژی  بۆ  ناردوویه تی  ئێستا  چڕیکردۆته وه ، 

هه زاره که مان.  
  

تاکه   له باره ی  که   نوسینه یه   ئه و  مۆنۆگراف:   *
ده نوسرێ،  نوسه ره وه   یه ک  له الیه ن  بابه تێکه وه  

ده کرێ له  شێوه ی وتار یان لێکۆڵینه وەوە  بێت.  
 
  

کۆمپانیایه کی   **Berliner Ensemble :
شانۆی ئه ڵمانییه  که  برتۆڵت برێخت و هێلین ویگڵی 
ڕۆژهه الت  به رلینی  له    1949 ساڵی  له   هاوسه ری 

دایانمه زراند. 
 

سەرچاوە:
Encounter Essays by Milan Kundera 
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ئامادەكردنی: باوكی ڕەهەند

باڵوكراوەكانی
دەزگای چاپ و 
پەخشی سەردەم
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ئیسالم و دیموكراسی

ئەم كتێبە جگە لە پێشەكی وەرگێڕی 
كتێبەكە، بریتییە لە 12 وتاری جیاواز 
لەالیەن كۆمەڵێ نوسەری  جیاواز كە 
بیانی و عەرەبییەوە نوسراون، لەوانە 
گراهام فۆللەر، رۆجێ گارودی، جەمال 
بەننا، محەمەد عابد ئەلجابری...هتد.
ك��ۆی وت��ارەك��ان ب��اس ل��ە ئیسالم 
وەك ئاین و ئیسالمی سیاسی وەك 
كۆمەڵێ  خاوەن  حیزبی  ڕێخراوێكی 
بە  تایبەت  تێزی  و  ب��ەرژەوەن��دی 
ت��ەواوی  ئ���ەوەی  دەك���ەن.  ئیسالم 
ئەوەیە  كۆدەكاتەوە،  وتارانە  ئەم 

ئیسالم  ئاینی  لە  ب��اس  بەجۆرێك 
دەكات كە ئاینێكی نەرم و میهرەبانە و دوورە لە 
توندوتیژی و كوشتن و خوێنڕشتنەوە، وەك ئەوەی 
لەسەر دەستی هەندێ گروپی توندڕەوی ئیسالمی 
كە  دەگەین  ڕاستییە  بەو  كتێبەدا  لەم  دەیبینین. 
ئاین لە بنەڕەتدا بۆ برایەتی و ئاشتی و پێكەوەژیان 
هاتوەتەخوارەوە، ئاین هەرگیز مەبەستی نانەوەی 
پەشێوی و دووبەرەكی و ئاژاوە نییە كە لەمڕۆدا لە 

زۆربەی ناوچەكانی جیهانی ئیسالمی بەهۆی هەڵە 
تێگەشتنەوە لە ئاین، بەرقەرارە.

لەوەی  جیاوازە  پێماندەبەخشێت،  ئاین  ئ��ەوەی 
داوای  توندڕەوەكەیدا  تایپە  لە  سیاسی  ئیسالمی 
یەك  پشتی  و  برابن  دەڵێ  پێمان  ئاین  دەك��ات، 
من  وەك  ئەوەی  دەڵێ  سیاسی  ئیسالمی  بگرن، 
بیرنەكاتەوە و ڕێنماییەكانی من پیادە نەكات، نەك 
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لە  دوژمنمە.  تەنانەت  و  نەیار  بەڵكو  نییە،  برام 
لەسەر  هەركەس  كە  دەكرێت  لەوە  باس  قورئاندا 
لە  كەچی  دی��ن(،  فی  اك��راە  )ال  و  خۆی  ئاینی 
ئیسالمی سیاسی توندڕەودا دەڵێ تەنها من ڕاستم 
و تەنها بۆچونەكانی من ڕاستن و ئەوەی وەك من 
بیرنەكاتەوە، ئەوا لە ڕێبازی حەقیقەت الیداوە و 

بووە بە گومڕاو الدەر لە ڕێی ڕاست. 
كتێبە  ئەم  دیكەی  بایەخداری  و  گرنگ  خاڵێكی 
بۆخۆیان  نوسیوە،  وتارەكانیان  ئەوانەی  لەوەدایە 
كەسانی ئاین و ئیمانداران، واتە كەسانێكن سەر 
و  گەشەكردن  بۆ  كار  و  ئیسالمی  كەلتوری  بە 
ئەم  ب��ەاڵم  دەك��ەن،  كەلتورە  ئ��ەو  پێشخستنی 
عەقڵ  بەگەڕخستنی  بنچینەی  لەسەر  كاركردنە 
و  خورافەت  بنچینەی  لەسەر  نەك  لۆژیكە،  و 
وت��اری  لە  بەننا  جەمال  ئ��ەوەت��ا  غەیبانیەت. 
پۆست  قۆناغی  و  ئیسالمی   - ئایینی  )ڕیفۆرمی 
سەلەفیزم( دەڵێ: )گرنگترین شت ئەوەیە عەقڵی 
خۆمان وەگەڕ بخەین، چونكە عەقڵ چەكی مرۆڤە 
لە ژیانیدا و بەهۆیەوە لە ئاژەڵ جوێ دەبێتەوە و 
توانای لێكجیاكردنەوەی ڕاست و هەڵەی پێدەدات، 
ساڵ  ه��ەزار  درێژایی  بە  ئیسالم  ئومەتی  ب��ەاڵم 
عەقڵی لە كاركردن ڕاگرتووە بەشێوەیەك عەقڵی 
چین  چەندان  دەب��ێ،  فەلەج  خەریكە  موسڵمان 
كە  ب��ووە،  كەڵەكە  لەسەری  تەمومژ  و  ژەنگ  و 

پێویستە ڕابماڵرێن.
عەقڵی  ئەوەیە  سەلەفیەت  هەڵەكانی  لە  یەكێك 
تەندروستی سەرنگون كردووە و “نەقڵ”ی لە جێی 
بووەتە  موسڵمانان  عەقڵییەتی  بەوەیش  داناوە، 
عەقڵییەتێكی نەقڵی كە نزیكە لە پەكخستنی عەقڵ. 
عەقڵییەتی  بمێنێ  سەلەفییەت  كاتەیش  ئەو  تا 
نەقڵیش هەر دەمێنێ و هیچ جۆرە پێشكەوتنێك 
نە لە بیری ئیسالمی و نە لە كۆمەڵگەی ئیسالمیدا 

ڕوونادات - الپەڕە 59(.
ئەو  هەمان  عەلمانییەكانیش  نوسەرە  ڕاستیدا  لە 
نوسەرە  ئەم  كە  هەیە  بۆچونانەیان  و  تێڕوانین 
زۆر  لێرەوە  ڕوو.  خستویەتییە  لێرەدا  ئیسالمییە 
جێگای بایەخە كە نوسەرە ئیسالمییەكان خۆیان 
هەوڵی نوێكردنەوە و ڕیفۆرمی ئاینی بدەن، بێگومان 
لە  ئیسالمی،  ئومەتی  لەسەر  ئ��ەوان  كاریگەری 
ئیسالمی،  بازنەی  دەرەوەی  نوسەرانی  كاریگەری 
دەوترێ  وەك  چونكە  بەرچاوتردەبێت،  و  زۆرتر 

ئەوان لە خۆیانن.
خۆی  گرنگی  ئەمڕۆمان  ڕۆژگ��اری  بۆ  كتێبە  ئەم 
كوردیدا،  كۆمەڵگەی  لە  و  لەمڕۆدا  چونكە  هەیە، 
تەواوی  كە  زاڵدەبێت  ئاین  دیوەی  ئەو  خەریكە 
بیروڕادەربڕین  و  نوسین  لە  مرۆڤ  ئازادییەكانی 
ژی��ان،  رێخستنی  چۆنیەتی  و  ج��ل��وب��ەرگ  و 
بەرتەسكدەكاتەوە، ئاین لە ئێستادا لەسەر دەستی 
خەریكە  ئاینی،  كەسایەتی  یان  گ��روپ  هەندێ 
بە  ژیاندا  لەبەردەم  گەورە  بەربەستێكی  دەبێتە 
لێرەوە ئەم كتێبە  مانا هەرە پان و فراوانەكەی. 
بۆ  قسەمان  بەرتەسككردنەوەیە  بەو  دژ  و  دێت 
ئاین سەروەردەكات كە  لە  دەكات و ئەو شێوازە 
لە  و  جوانی  لە  پڕە  ژیان،  و  میهرەبانی  لە  پڕە 
یەكترقبوڵكردن، پڕە لەوەی ڕێز لە حەز و ویست 
و خواستەكانی یەكبگرین و كەسمان دەستدرێژی 
نەكاتە سەر مافەكانی ئەوی دیكەمان و هەریەكەمان 
لە سنوری خۆیادا، چۆنی پێخۆشە و چۆنی دەوێ 
هەبێت  كەسێك  ئەوەی  بێ  بەڕێبكات،  ژیان  ئاوا 

سنوری حەاڵڵ و حەرامەكانی بۆ دیاری بكات.
ماوەتەوە بڵێن كتێبەكە لەالیەن بەڕێز عومەر عەلی 
 254 بەكوردی،  كراوە  سەركەوتوانە  غەفور-ەوە 
الپەڕەی بچوكە و تیراژی 500 دانەیە و نرخی 4000 

چوار هەزار دینارە.
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ژیانی كوردەورایم

یاداشتی  لە  بریتییە  نایابە  كتێبە  ئەم 
و  تێكۆشەر  كوردە  مرۆڤە  لەو  یەكێك 
دڵسۆزانەی كە تا ڕۆژی مردنی، خەمی 
كورد و نەتەوەكەی بووە و هەوڵیداوە، 
ئەم نەتەوە بێ پشت و پەنایە بە دونیا 
ناحەقییەی  و  زوڵم  ئەو  و  بناسێنێت 
بگەیەنێتە  دەكرێت،  بەرامبەری  كە 
و  نێودەوڵەتییەكان  بڕیارە  سەنتەری 
كوشتوبڕانە  و  كارەسات  لەو  جیهان 
ئاگادار بكاتەوە كەبەسەر نەتەوەكەیدا 
دێن. نوسەری كتێبەكە )د. نورەدین 
كوردانی  ب��ارودۆخ��ی  لە  ب��اس  زازا( 
لە  دەكات  سوریا  و  عێراق  و  توركیا 
تاكو  بیستەمەوە  سەدەی  سەرەتای 

كۆتایی سااڵنی حەفتای ئەو سەدەیە. ئەم بیرەوەریانە 
سویسرا  واڵتی  لە  و   1982 ساڵی  شوباتی  مانگی  لە 
بووەتە   1978 ساڵی  لە  نوسەر  ن��وس��راون��ەت��ەوە، 
ئەواڵتەی  ئەو  ڕەگەزنامەی  و  سویسری  هاواڵتییەكی 
لە  كە  ك��ردووە  هەستی  وا  هەمیشە  و  وەرگ��رت��ووە 

كوردستانەكەی خۆیدا ژیاوە. 
یاداشتەكانی ناو ئەم كتێبە بە ڕوونی و ڕاستگۆییەوە 
باس لەو بارودۆخە دەكات كە كوردی ئەو دوو پارچەیەی 
كورستان گرفتاری بوون، بەتایبەتی خانەوادەی خودی 
نوسەر كە چەندینجار دووچاری گرتن و زیندانیكردن بوون. 

لە  ئ��ێ��م��ە 
و  گرنگ  زانیاری  چەندین  كتێبەوە  ئەم  خوێندنەوەی 
باكور  كوردستانی  ڕۆژگارەی  ئەو  لەسەر  بایەخدارمان 
نزیكەوە  لە  و  دەستدەكەوێت  خۆرئاوا  كوردستانی  و 
ئاشنایەتی لەگەڵ ئەو پارت و ڕێخراوانەدا پەیدا دەكەین 
كە لەو سەردەمەدا لە گۆڕەپانی خەباتی سیاسیدا بوون.
لەالیەن  ڕەوان  و  ج��وان  كوردییەکی  بە  كتێبەكە 
ژمارەی  وەرگێڕدراوە،  غەریب-ەوە  حەمە  باست  بەڕێز 
الپەڕەكانی 393 الپەڕەی گەورەیە، تیراژی 600 دانەیە 

و نرخی 6000 شەش هەزار دینارە.
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وێستگەكان71

وەسیەتنامە خیانەتلێكراوەكان

پەخشی  و  چاپ  دەزگ��ای  دیكەی  كتێبێكی 
سەردەمە كە لە ماوەی دوو مانگی ڕابردودا 
كتێبە  ئەم  كوردییەوە.  كتێبخانەی  كەوتە 
بریتییە لە نۆ بەش، تێكڕای بەشەكان چەندین 
كۆندێرا  میالن  بەناوبانگ  ڕۆماننوسی  وتاری 
لەخۆدەگرن. واتە ئەم كتێبە بەشێكی زۆری 
ئەو وتارانە لەخۆ دەگرێت كە میالن كۆندێرا 
لەسەر  و  و ساتی جیاواز جیاوازدا  كات  لە 

كۆمەڵێ بابەت نوسیونی.
لە ڕاستیدا بەشی هەرە زۆری خوێنەر ئەم 
نوسەرەی لە ڕێگەی ڕۆمانەكانییەوە ناسیوە، 
بە  كە  تەنەكە  تەپڵی  ڕۆمانی  بەتایبەتی 
گرنگەكانی  و  جوان  هەرە  كارە  لە  یەكێك 
نوسین  ڕێگەی  لە  كەمتر  واتە  دادەنرێت، 

ئێمە  كتێبەدا  لەم  بەاڵم  ناسراوە.  وتارەكانییەوە  و 
ئەو وتارانە دەبین و لەگەڵ خوێندنەوەیان هەست بە 
ڕۆماننوسە  ئەم  هەمەالیەنەكەی  و  فراوان  رۆشنبیرە 
دەكەین، هەستدەكەین ئەوەی خاوەنی ڕۆشنبیرییەكی 
ئاساییە  بێت،  قووڵ  ئاوا  تیڕوانێكی  و  فراوان  ئاوا 
لێرەوە  بنوسێت.  تەنكە  تەپڵی  جۆری  لە  شاكار 
نوسەر، هەر نوسەرێك، بۆ ئەوەی بتوانێ خۆی لە 
سەرەتا  پێویستە  بدات،  ڕۆماننوسین  كاری  قەرەی 
وەك میالن كۆندێرا، خاوەنی ئەو مەعریفە بەرفراوان 
و  ژی��ان  بۆ  و  م��رۆڤ  بۆ  بێت  قووڵە  دیدگا  ئەو  و 
بۆ بەرهەمی نوسەرەكانی دیكە. چونكە بەبێ بوونی 
مەزن  و  گەورە  شاكاری  بتوانرێ  ئەستەمە  ئەوانە، 

بنوسرێت.

ل��������ە 
نوسەرە  ئەم  كە  تێدەگەین  كتێبەدا  ئەم  بەشێكی 
بواری مۆسیقادا  لە  شارەزاییەكی فراوان و گەورەی 
هەیە و بە توانایەكی زۆرەوە قسە لە مۆسقا و ئاواز 
دەكات، لە هەندێ لە نوسینەكانیدا دەردەكەوێت كە 
گوێگرێكی باشی مۆسیقایە و بەردەوام ئاگاداری ئەو 
جیهانە خەیاڵ و پڕ ڕەونەق و جوانییەی مۆسیقایە. 
بۆ ئەوەی باشتر لەم ڕۆماننوسە بگەین و بزانین لە 
دەرەوەی ڕۆمانەكانی خەریكی چییە و باس لە چی 

دەكات، ئەوا پێویستە ئەم كتێبە بخوێنینەوە.
بە  ك��راوە  پەڕەنگە-وە  كەریم  لەالیەن  كتێبە  ئەم 
قەبارە  الپەڕەی   328 الپەڕەكانی  ژمارەی  كوردی، 
پێنج   5000 نرخی  و  دانەیە   600 تیراژی  و  گەورەیە 

هەزار دینارە.
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