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 سنورداركردني دةسةالَت
 
 

  ئاالن تورينئاالن تورين
  لة عةرةبييةوة: شاهؤ سةعيدلة عةرةبييةوة: شاهؤ سةعيد

 
 

 
 ةالَتي رؤحي و دةسةالَتي زةمةنييدةس

سةبارةت بة بريؤكةي دميوكراسي، هيض 
ثرنسيثَيك هَيندةي ثرنسيثي سنورداركردني 
دةسةاَلتي دةوَلةت خاوةني بايةخي مةركةزيي نيية، 

لة مافة ئةو دةوَلةتةي كة ثَيويستة ِرَيز 
بنةِرةتيةكاني مرؤظ بطرَي. بةم ثَيية، مرؤظ ضؤن 
دةتوانَي نةياري سةرةكيي دميوكراسي لة ضاخي 
ئَيستاماندا لةياد بكا؟ ئةو نةيارة حوكمي شاهانةي 
خاوةن مايف يةزداني نةبوو، هةروةها دةسةالت و 
كؤنرتؤَلي دةرةبةط و خاوةن موَلكةكان نةبوو، بةَلكو 

سةملاندني ثرنسيثي  تؤتاليتاريزم بوو.
سنوورداركردني دةسةاَلتي دةوَلةت طرنطرتين كارة 
بؤ قةالضؤكردني ئةو تؤتاليتاريزمة. ئَيستا ئةم 
جؤرة هةستة رةطي لة نامخاندا داكوتيوة، بة 
جؤرَيك وةك هةردوو سةدةي حةظدةيةم و نؤزدةيةم، 
بايةخدان بة بريؤكةي سةروةريي ميللي و بريؤكةي 

ن نادا، بةو شَيوازةي كة تؤكظَيَل يةكساني فريوما
دةستنيشاني كردووة. ضونكة ئةو طروثانةي كة ثلة 

بةنديي توند جَلةوي دةكردن و بة سانسؤري 
كؤمةاليةتي توند خؤيان دةثاراست، ئَيستا لة ذَير 
كاريطةريي مؤدَيرنيتة و هةَلوةشاندنةوةي 
سيستمي بااَلدةست و كاريطةريي طؤِرانة خَيراكان 

وون. بة ئةندازةيةك ئةوةي ِرةوتي نةريتثارَيز لةناوض
لةناودةبا كاري سياسي و سةر لةنوَي 
دامةزراندنةوة نية لة نَيوان دوو هاوثةميان كة بضنة 
طرَيبةستَيكي كؤمةاليةتي دياريكراوةوة، بةَلكو 
ئةوةي لة ناوي دةبا كاريطةريي مؤدَيرنيتةية، جا 

ة هةموو ئيدي دميوكراسي لةطةَلدابَي يان نا. ل
شوَينَيك لةناوضووني حوكمة ثادشايية نةريتيةكان 
و ضينة دةسةاَلتدارة كؤنةكان و دةسةاَلتي 
بنةماَلةيي و قوتاخبانةيي دةبينني، ئةو 
دةسةاَلتانةي كة خةَلكيان ناضار دةكرد رَيز لة ثلةو 
ثاية و دامةزراوةكاني ثلةبةنديي بطرن، بةو ثَييةي 

ؤرة بووة. ئَيستا سروشيت دةزطايانة هةر بةو ج
ثةيوةنديية ثيشةييةكان جَيي ضينةكانيان 
طرتؤتةوة، ِرةنطة كاتي خؤي ضينةكانيش جَيي 
طروثة خاوةن بةرذةوةنديية هاوبةشةكانيان 
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طرتبَيتةوة. لة بةرامبةردا، هيض شتَيك سوودي نيية 
بؤ سنورداركردني دةسةاَلتي دةوَلةت جطة لة 

قي، ضونكة بِريارَيكي سياسي و هزرَيكي ئةخال
هةميشة مَيذوو دةسةاَلتي زياتر دةبةخشَي بة 
دةسةالت لة كؤمةَلطةيةكي بزؤكدا كة دةوَلةت تيايدا 
تةنها دةستةبةري بةرهةمهَينانةوةي رةوتي 
كؤمةَلطةيي ناكا، بةَلكو لة جاران زياتر هَيزي 
مةركةزيي ثيادة دةكا بةسةر هَيزةكاني طؤِراني 

سةرلةنوَي  كؤمةَلطةيي و كةَلةكةبوون و
دابةشكردنةوةدا. جةختكردنةوة لةسةر بريؤكةي 
دميوكراسي ئامادةييةكي زياتري هةية لةم 
ثرؤسةي سنوورداركردنةدا، ضونكة دةبَي ئةو 
ثرؤسةية بةشَيوةيةكي ئريادةطةِرانة ئةجنام بدرَي، 
هةرضةندة خةريكة بة ثَيضةوانةي خواسيت 

زؤر  كؤمةَلطةي مؤدَيرنةوة هةنطاو دةنَي، ضونكة
جار ثرؤسةي هةَلوةشاندنةوةي مةرجةعيةتة 
نةريتيةكان لةسةر دةسيت دةوَلةتطةلَيك ئةجنام 
دةدرَي، كة لة مؤدَيلي دةسةاَلتطةرةوة نزيكن تا 
مؤدَيلي دميوكراتي. كولتوري سياسي ئَيمة 
دروستبووني دميوكراسي مؤدَيرني رةخساندووة، 

وان ضونكة ئةو كولتورة لةسةر بنةماي جياكاريي نَي
دةسةاَلتي رؤحي و دةسةاَلتيي زةمةنيدا دامةزراوة، 
بةالم تا ئَيستاش ئةو دوو دةسةالتة لة ضةند 
شارستانيةتَيكي تردا يةك دةسةاَلتن، ئةوةش بؤتة 
هؤي بة ثريؤزكردني دةوَلةت. لة راستيدا ئَيمة لة 
كةلةثوري خؤماندا بريؤكةي ثريؤز و بريؤكةي 

( ثَيكةوة بةديدةكةين. ترانسندنتاَلي )باالخوازي
يةكةميان يةكَييت لة نَيوان مرؤظ و يةزداندا 
دةسازَييَن و مانايةكي رةمزيي دةبةخشَي بة 
شتةكان و رةفتارةكان، ثرسي رؤحي تَيكةَل بة 
ثرسي زةمةنيي دةكا، بطرة هةموو مانايةك لة 
جياكاري نَيوانيان دادةماَلَي. بةالم بريؤكةي 

ةوة، جياكاريي لة نَيوان ئةو باالخوازي بة ثَيضةوان
شتانةدا ئةجنام دةدا كة ثريؤزي ثَيكةوةي 
لكاندوون، ضونكة ئةو بريؤكةية تةنها لة رووداوَيك 
لة رووداوةكاندا، لة ثةشَيوييةك لة رةوتي 
كؤمةَلطةييدا، بةرجةستة دةبَي.. يان لة دةركةوتين 
ثَيغةمبةرَيكدا، يان لة دةركةوتين كوِري يةزدان 

ةويدا بةرجةستة دةبَي. طةر ئةو ثَيغةمبةرة زلةسةر 
ئةوا يةزدان لة هةموو شوَينَيك  يان ئةو كوِرة نةيةت

، لة زةينيةتي هةية و لة ِرةوتي شتةكان و
مرؤظةكاندا ئامادةية. بةالم ئامادةبووني كوِري 
يةزدان و بووني لةناو جيهاندا، بة ثَيضةوانةوة و بة 

جيابوونةوةي شَيوةيةكي بينراو، دةبَيتة هؤي 
دةرةخسَييَن  ئاسيت رؤحي لة ئاسيت زةمةنيي، بوار

كة هةر وةك  –بؤ داماَليين ثريؤزيي لةم جيهانة 
يان بةالني كةمةوة هةروةك  –ئينجيل دةَلَي 

شيكردنةوةي طشيت ئةو قسةية دةَلَي: ئةوةي هي 
قةيسةرة بدرَي بة قةيسةر و ئةوةيشي هي يةزدانة 

 بؤ يةزدان.
وورة ئاينيية كاريطةريي لة ئةم دوو كةلةث

مَيذوي نوَيي ئَيمة كردووة، كة ماكس ظيبةر 
ناويدةنَي كةلةثوري سكهةَلطوشني و كةلةثوري 
حوكمي ثريؤز. ديدي ثريؤزكردني جيهان و 
دةسةاَلتي ثريؤزي يةزدان لةطةَل رَيضكةي 
دنياطةريدا، بؤتة هؤي هاتنة ئاراي حوكمَيكي رةها 

بةخشيوة. لة واَلتة  كة ِرةوايةتي ئايين بةخؤي
مةسيحيةكاندا هةروةك والتة ئيسالميةكان ئايين 
دةوَلةت هةبوو، ثادشاكامنان بانطةشةيان بؤ 
دروستكردني موعجيزة دةكرد. لة كاتي طفتوطؤي 
بةناوبانطي نَيوان ثاثاو ئيمثراتؤردا كَلَيسا جةخيت 
لةسةر بناغةي ئايين ناِراستةوخؤي دةسةاَلتي 

طةل لة بةخشيين رةوايةتي بةو  زةمةنيي و ِرؤَلي
دةسةالتة دةكردةوة. لةاليةكي ترةوة، بانطةواز بؤ 
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يةزدانَيكي باال بووة هؤي هوشياري بةرامبةر 
 –كرد  يهةروةك ديكارت ثَيناسة –دةروون 

هةروةها بووةهؤي بايةخنةدان بة جيهان و ثاشان 
)قسةكردن( لة مايف سروشيت، بةر لةوةي ئةو 

تة هؤي دةستوةردان لة كاروباري بانطةوازة ببَي
كؤمةَلطةكامنان بةوةي بةرطي فةرمانِرةوايي 
كؤمةَلطةيي بثؤشَي و هةَلسوكةوت و رةفتارةكامنان 
لة ئاست بوونةوةرة زيندوةكاندا جَلةو بكا. ناكرَي 
ئاين بكرَيتة نةياري ئازادي و نةياري ئةقَل. زؤر 

سيحي جار كَلَيساكان هةوَليانداوة كؤمةَلطةيةكي مة
ئةمة  –دروستبكةن و بةرطري لةو كؤمةَلطةية بكةن 

لة حاَلةتَيكدا طةر مبانةوَي لة ناوضةي مةسيحيدا 
جان ديليمؤ كؤمةَلطةي مةسيحي  -مبَينينةوة 

ناودةنَي جيهاني مةسيحي تا ئةو جيهانة لة ئايين 
مةسيحي جيابكاتةوة. زؤر جار ئةم ِرةوتة لة بزاوتي 

رَيدراودا دةركةوتووة، كة ئايين و سياسي ثَيكةوة ط
ناوةرؤكَيكي )ئةو دنيايي( ئاشكراي هةبووة، وةك 
الهوتي ئازادخيواز بؤ منونة. بةالم بةديوةكةي تردا، 
باوةِري ئايين لة سةردةمي سواريس و الس 
 كاساس و كؤلؤنياليزمةوة هةوَلي بؤ جيهانَيكي تازة
داوة، تا دواجار لة بزاوتي )ظيكاريا دوال 

لة ضيلي دةركةوت، كة دذ بة  (1)اد(سؤليداريد
زؤرداري دةسةاَلتي سياسي بةرطري لة هةذار و 
ضةوساوةكان دةكرد. زةينيةتي دميوكراتي زؤر 
قةرزاري ئةزمووني ئاينيية، هةرضةندة زؤر جار ئةو 
زةينيةتة ناضار بووة خةبات بكا دذي ثشتيواني 

 كَلَيسا لة دةسةالت.
 

 ميلليدذي سةروةري  ـ مافةكاني مرؤظ
بريؤكةي سنوورداركردني دةسةاَلتي سياسي 
زادةي هاوثةمياني بريؤكةي مايف سروشيت لةطةَل 
بريؤكةي كؤمةَلطةي مةدةنيية، كة سةرةتا وةك 

كؤمةَلطةيةكي ئابوري تةماشا دةكرا كة لة 
ضاالكيةكانيدا ثَيويسيت بة ئازادي ثِرؤذةسازي و 

هةبوو.  ئازادي ئاَلوطؤِر و طوزارشتكردن لة بريوِرا
طةر ئةو ئازاديية )بؤرجوازيية( نةبواية، ئةوا 
بريؤكةي مافة بنةِرةتيةكان وةك بريؤكةيةكي 
رةخنةيي ثةتي دةمايةوة، وةك بريؤكةي 
بةرةنطاربوونةوةي ضةوساندنةوة كة زؤربةي 
فةيلةسوفة سياسيةكان بةرطرييان لَيدةكرد، لة 

ني )هؤبز(ةوة تا )ِرؤسؤ(. طةر بةرطريكردن لة مافةكا
مرؤظيش نةبواية، ئةوا زةينيةتي ئاَلوطؤِري 
بازرطاني ئازاد وةرنةدةضةرخا بؤ زةينيةتَيكي 
دميوكراسي. زةينيةتي دميوكراتي زادةي 
هاوثةميانيي نَيوان زةينيةتي ئازادي و زةينيةتي 

 يةكسانيية.
بانطةوازكردن بؤ مافةكاني مرؤظ، هةميشة 

 يةي سياسبةِرةوتَيكي ثَيضةوانة بة ِرةوتي فةلسةف
و شؤِرشي  (2)ضاخي نَيوان شؤِرشي ئينطليزي ثريؤز

فةرةنسي مةزن دةِروا، ئةو فةلسةفةيةي كة جطة لة 
خؤي هيض بناغةيةكي تري بؤ سياسةت نةدةبيين. 
ئةم فيكرة، الي هؤبز و الي رؤسؤش، ثَيي وابوو كة 
ثَيودانطي سياسيي بريتيية لة ثَيودانطي ئةقَل كة 

ي سروشيت و ئةو ئارةزوانةية ثَيضةوانةي ثَيودانط
كة الي هيض يةكَيكمان سنوري نيية، هةروةها 
ثَيودانطي ئةقَل دذي ثَيودانطي كؤمةَلطةيية كة 
طةندةَلي و نايةكساني حوكمي دةكا. مؤدَيرنيتة، 
لةم بوارةو لة بوارةكاني تريشدا، ئةقَل واتة 
رَيكخسنت و سيستم زاَل دةكا بةسةر ثاشاطةرداني 

ط و خؤثةرستيدا. ضونكة مرؤظ تةنها و زةبروزةن
كاتَيك دةبَي بة هاواَلتي كة خاوةن ذيار بَي. بةالم 
ئةم فيكرة ليرباَليية )كالسيكيية( دميوكراسي 
دانةهَينا، بةَلكو دةوَلةتي نةتةوةيي داهَينا، كة لة 
ئينطلتةرا لة دايكبوو بةر لةوةي بة هةموو هَيزي 
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ثاشان  خؤيةوة بطاتة فةرانساي رذَيمي كؤن
فةرةنساي شؤِرش. بريؤكةي دميوكراتي لةطةَل ئةم 
ئةقاَلنيةتة سياسيةدا نةهاتة طؤِرَي بةَلكو لة 
دذايةتي ئةودا هاتؤتة ئاراوة، هةروةها لة 
دذايةتيكردني ثَيودانطي كؤمةَلطةييدا. طةر 
ئينطلتةرا دايكي دميوكراسي بَي، ئةوا فةرةنسا 

ة فيكري ضةندين جار خيانةتي لَيكردووة، ضونك
دميوكراتي لة ئينطلتةرا سةربةخؤيي تاك و 
كؤمةَلطةي مةدةني سةملاندووة، بةالم ئةوةي لة 
فةرةنسا سةركةوتين بة دةستهَينا برييت بوو لة 
كؤششي ثَيضةوانةوة بةرةو رةوتَيكي ئةقَلي، 
هةروةها شوناسطؤِركَيي نَيوان مرؤظ و هاواَلتي بة 

ةي كؤمةَلطة بة تةواوي، ئةويش واتة يةكسانكردنةو
دةوَلةت. جاِرنامةي مافةكاني مرؤظ و هاواَلتي ساَلي 

دةسثَيكي قؤناغي شؤِرش نةبوو لة  1789
فةرةنسا، بةَلكو كؤتايي هَينان بوو بة كةلةثورَيكي 
درَيذ، كةلةثورَيكي دوانةيي كة ئيلهامي لة 
ئؤطةستينؤس وةرطرتبوو، كةلةثورَيك كة ثَيشرت 

بوو، ثاشان فيكري ي جَلةوكرد-فيكري لؤسةر
 1789ديكارت، ثاش ئةويش فيكري لؤك. ساَلي 

ساَلي درزتَيبووني مَيذوي سةركةوتين دةوَلةت بوو، 
ئةو مَيذووةي خةريك بوو دةبووة مَيذويةكي 
بةردةوام، بةو جؤرةي كة تؤكظيل لة وتارَيكيدا 
شؤِرشي فةرةنساي ثَي شيكردؤتةوة، بة ثشتبةسنت 

ارةي رذَيمي كؤن. ضونكة بة لَيكؤَلينةوةيةك دةرب
كةلةثوري لؤك كة زاَلرت بوو لة كةلةثوري رؤسؤ لة 

دا، لة بريؤكةي مافةكاني 1789فةرةنساي ساَلي 
مرؤظدا ئامادةيي هةية، ئةو بريؤكةيةش زاَلرت بوو لة 

بةالم هَيندةي نةبرد ئةم  .بريؤكةي سةروةري ميللي
هزرة دميوكراتيية لة ذَير فشاري ئامادةسازيي 

يت لة ثَيناو ئازادي و كؤمارخيوازيدا دذي طش
مريةكان.. ثوكايةوة. هةر ئةو هؤكارةش ناثليؤني 

طةياندة دةسةالت، كة ثاساوي دةهَينايةوة بؤ 
رذَيمي تازةطةر و نةتةوةيي و ئريادةطةر كة باَلي 
كَيشابوو بةسةر مَيذووي جيهاندا و تا كؤتاييةكاني 

بةالم سةدةي بيستةميش هةر بةردةوام بوو، 
)مؤدَيلي( ئةو جؤرة رذَيمة نةيتواني بةريتانيا داطري 
بكا، كة لة تاريكرتين رؤذطاري مَيذوي ئةوروثادا، 
هةروةك قةاَليةكي ثتةوي دميوكراسي مايةوة. 
جةنطةكان و مةترسيية جؤراوجؤرةكانيش 
نةيانتواني دةزطا دميوكراتيةكان و زةينيةتي 

ن، كة لة ساَلي دميوكراتي بةريتانيا لة ِرَي البةر
 ةوة وةك مريات بؤي جَي مابوو.1688

بةجمؤرة بريؤكةي دميوكراتي ملكةضي 
وةرضةرخانَيكي قووَل بوو، كة دواجار بة كودةتايةك 
كؤتايي هات كة هةموو شتَيكي ئاوةذوو كردةوة: لة 
كاتَيكدا ئةو بريؤكةية جةخيت دةكردةوة لةسةر 

ي طشت، هاوئاهةنطي نَيوان ئريادةي تاك و ئريادة
ئَيستا بة ثَيضةوانةوة، هةوَلدةدا بؤ ثاراستين 
ئازادي تاكةكان و طروثةكان دذي هَيزي طشتطريي 
دةوَلةت. كاتَي رؤسؤ دذايةتي سيستمي ثارلةماني 
ئينطليزي دةكرد، بةرطري لة "شَيوازَيكي 
طردبوونةوة" دةكرد، بة جؤرَيك ذيان و موَلكي 

طرد دةبنةوة بة هةريةكَيك لةو كةسانة بثارَيزَي كة 
هةموو هَيزي هاوبةشيانةوة، هةروةها كار بؤ ئةوة 
بكا كة تاكةكةس سةرباري يةكطرتين لةو 
طردبوونةوةيةدا، تةنها ملكةضي خواسيت خؤي بَيت 
و بة ئازادي مبَينَيتةوة هةروةك ضؤن ئازاد بووة بةر 
لةوةي بضَيتة طردبوونةوةكةوة )دةربارةي ثةمياني 

 (.6، 1كؤمةاليةتي 
بةالم هانس كلسن لة كتَيبَيكيدا بةناونيشاني 
)دميوكراسي( رةخنة لةو كؤ دذيية دةطرَي كة 

ي كز كردبوو: بريؤكةي –بريكردنةوةي رؤسؤ 
ثةمياني كؤمةاليةتي لةسةر بناغةي ئريادةي 
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تاكةكةس دامةزراوة، لة كاتَيكدا ئريادةي طشيت 
ئريادةي هةموان نيية، جطة لةوةي ئريادةي 

نيية. ئةو ثرسة لة ثرسي هؤشياري  زؤرينةش
دةستةجةمعي، كة دؤركايم قسةي لَيكردووة، 
بابةتي ترة. لَيرةوة، هةرطيز هاوئاهةنطي )تةواو( لة 
نَيوان تاكةكان و دةوَلةتدا نيية. هةر بؤية كلسن 
رةخنةي زؤر لة وتةزاي طةل دةطرَي كة ثةنا دةبا بؤ 
 طوزارشتة كؤمةَلطةييةكان بؤ ثةردةثؤشكردني
يةكَييت دةوَلةت، )ئةَلبةتة( ماركسيزم لةو 
مةسةلةيةدا رؤَلَيكي يةكالكةرةوةي بيين. بةطوَيرةي 
ثاساوةكةي رؤسؤ دةبوو ثشت ببةسرتَي بة تاكَيكي 
دابِراو، وةك هةموو تاكةكاني تر، واتة مرؤظَيكي 
طةردووني، ئةمة لة كاتَيكدا طةر ضاودَيري واقعي 

ضةند طروثَيك كؤمةَلطةيي بكةين دةبينني لة 
ثَيكهاتووة كة خاوةن بةرذةوةندين، لة توَيذ و ضيين 
كؤمةَلطةيي دروستبووة، بة جؤرَيك ذياني سياسي 

و فةرةيي طروثة  يملكةضي هةمةجؤر
كؤمةَلطةييةكانة نةك يةكَييت دةوَلةت. كلسن كة 
كةسَيكي نزيك بوو لة سؤشيال دميوكراتةكاني 

وة دةطاتة نةمسا لة دواي جةنطي جيهاني يةكةمة
ئةو دةرةجنامةي كة دميوكراسي ناتوانَي 
دةسبةرداري حزب بيَب. بةالم لة هةمان كاتدا ئةو 
جؤرة دةوَلةتة ِرةتدةكاتةوة كة شوناس لةطةَل طةلدا 
دةطؤِرَيتةوة، ضونكة شوناطؤِرينةوةيةكي لةو جؤرة 
دةسةالتَيكي بَي سنوور دةبةخشَي بة دةوَلةت 

 .بةسةر ئريادةي تاكةكاندا
 

 كؤمارخيوازةكان دذي دميوكراتةكان
سةردةمانَيكي درَيذة دميوكراسي ئينطليزي 
ثارَيزطاري لة رةهةندي ئؤرستؤكراتي خؤي دةكا، 
ئةو رةهةندةي كة دميوكراسي فةرةنسي هةميشة 
دذايةتي كردووة و دذايةتي دةكا. مَيذوي ئينطليز 

مةحكومة بةوةي هاوثةمياني لة نَيوان طةل و ضيين 
ؤكراتيدا هةبَي دذي ثادشا، بةالم مَيذوي ئؤرست

فةرةنسا بة ثَيضةوانةوة مةحكومة بةوةي 
هاوثةمياني لة نَيوان طةل و ثادشا واتة دةوَلةتدا 

 يهةبَي دذي ضيين ئؤرستؤكراتي. بةجمؤرة خاَل
الوازي لة دميوكراسي ئينطليزيدا دةكةوَيتة سةر 

كراسي اليةني كؤمةَلطةيي، بةالم خاَلي الوز لة دميو
 فةرةنسيدا دةكةوَيتة سةر اليةنة سياسيةكةي.

الوازيي كةلةثوري دميواتي فةرةنسي كة 
الوازييةكة لة ئيسثانيا و ئةمريكايي التينش هةية، 
بة جؤرَيكي كةمرتيش لة ئيتاليا، بةو ثَييةي 
واَلتطةلَيكن كة يةكَييت نةتةوةيي تياياندا درةنط 

ة ناضاري دذي هاتةدي زادةي ئةو ملمالنَييةية كة ب
دةوَلةتَيك ئةجنام دراو ثةيوةندييةكي تؤكمةي بة 
هَيزةكاني ِرَيكخستين كؤمةَلطةيي و سةرلةنوَي 
بةرهةمهَينانةوةيان هةبوو، لةسةرو هةمووشيانةوة 
كَلَيساي كاسؤلؤكي. هةر بؤية بةرةنطاربوونةوةي 
ئاين و ثياواني ئايين لة سيستمي كؤماريدا 

شةِري سياسي و  رةنسابايةخي خؤي هةية، لة فة
ئايديؤلؤجي بة مانايةكي فيعلي بايةخدارترة لة 
ريفؤرمي كؤمةاليةتي، لةسةردةمي كؤماري 
فةرةنسي سَييةمدا و لة واَلتانَيكي تريش )هةمان 
حاَلةت( بةدي دةكرَي. ئةوةش هاندةرَيك بوو كة لة 
فيكري فةرةنسيدا تَيكةالوي كرا لة نَيوان 

اسيدا، بة تايبةتي كؤمارخيوازي و دميوكر
هاوثةمياني نَيوان كؤمارخيوازي و شؤِرش لةبةرتر 
بووة لة هاوثةمياني نَيوان دميوكراسي و ريفؤرمي 
كؤمةَلطةيي. فةرةنسا والتَيكة كة كرَيكاران تيايدا، 
لة دَير زةمانةوة، بووني بة خاوةني مافة 
نيشتمانيةكانيان بة شَيوةيةكي بةرفراوانة، بةالم 

م دواييانة بوون بة خاوةني مافة تةنها بة
كؤمةَلطةييةكانيان لة ضوارضَيوةيةكي بةرتةسكدا. 
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ئةو كاتةي كرَيكاراني فةرةنسا لة سايةي حكومةتي 
بةرةي ميلليدا، بوون بة خاوةني ضةند مافَيكي 
كؤمةَلطةيي، تةنها نيو سةدة بةسةر لة دايكبووني 
دميوكراسي ثيشةسازي لة بةريتانياي مةزن و 

ردني ياساي كار لة ئةَلمانيا تَيثةِريبوو، بةالم دةرك
هَيندةي نةبرد ئةو مافانة لة ذَير كاريطةريي دؤخي 
ئابووري و ئةنتةرناسيؤناليزمدا بوون بة مافطةلَيكي 
كاَل و كرض كة باويان نةما. كةسي ضاودَير دةبَي 
جةخت لةسةر ئةوة بكاتةوة كة ناكؤكي لة نَيوان ئةم 

ة و ئةم دوو جؤرةي كؤمةَلطةي دوو شةثؤلة فيكريي
سياسيدا هةن، كة دةكرَي يةكَيكيان بة 
كؤمارخيوازي و يةكَيكيان بة ديوكراتي ناوبةرين، 
ئةمة لة كاتَيكدا طةر مبانةوَي ئةو ناكؤكيية 
بَينينةوة يادي خؤمان كة )رجيس دؤبرَي( لة نَيوان 
ئةو دوو مؤدَيلةدا دةيبيين، بة ثَيي )دؤبرَي( 

ماري كة بايةخَيكي مةركةزي بة زةينيةتي كؤ
دةوَلةت و دةستَيوةردان و طؤِرانكاريةكاني دةوَلةت 
دةدا، دذي زةينيةتي دميوكراتيية كة رؤَلي 
مةركةزي دةبةخشَي بةهَيزة كؤمةَلطةيية ضاالكةكان. 
هةندَي جار وا باشة، لةم ضاخةدا  كةضيرت بِرواى بة 
 شؤِرش نية، مةزنى دةوَلةتان و طةورةيي سةثا
شؤِرطَيِرةكان يادي مرؤظ بهَينرَينةوة.. بةالم لة 
هةمان كاتيشدا ثَيويستة لة هةموو شوَينَيكى 
جيهان بابةتَيكي طةوهةريي يادي مرؤظ خبرَيتةوة: 
ئةوةيش ئةوةية كة دةَلةتى ئامادةساز )تةعبةوي( 
طةورةترين دوذمنى دميوكراسي بووة. ئةوانةي 

ةبَى ئةوة بزانن بةرطري لةو جؤرة دةوَلةتة دةكةن د
ة بةدةر لة ئازادي كؤمةَلطة يكة دميوكراس بووني ني

و ئازادي هَيزة ضاالكةكاني، بةبَي ئيعرتايف دةوَلةت 
بةوةي كة رؤَلي ئةو تةنها خزمةت كردني كؤمةَلطة و 

َي رو بطريداهَيزةكانيةتي بةالم دةبَي ئةوةش لة بةرض
وازي كة دةكرَي هةندَي جار ناكؤك بني لة نَيوان ال

دةوَلةت لة رووي نةرييت سياسي و ئةو 
قارةمانَيتييةي منايش دةكرَي بؤ ئامادةسازيي 
ميللي و نةتةوةيي. هةروةها دميوكراسي بووني نية 
طةر دةوَلةت لة خزمةتي والت و نةتةوةدا نةبَي، بة 
تايبةتي طةر خزمةتي هَيزة كؤمةَلطةيية ضاالكةكان 

و بةر ثرسيارَيتيدا،  و ئريادةي ئةو هَيزانة بؤ ئازادى
 نةبَي.

فيكري دميوكرات تةنانةت لة ساناترين 
 شَيوازةكانيدا: واتة بةرطري لة ئازادى هةَلبذاردنى

نةِروايي افةرمانِروايان لةاليةن ئةوانةوة كة فةرم
دةكرَين ئةوة دةخوازَى بَلَيني تةنها هَيزة كؤمةَلطةيية 
ضاالكةكان لة ثَيشرت نني بةسةر دةسةاَلتي 

اسييةوة، بةَلكو بانطةشة بؤ ئةو بريؤكةية بكرَي سي
كة دةَلَي "خةَلكى خاوةني مافطةلَيكى مةعنةوين 
دذي دةوَلةتةكةيان" وةك روناَلد دووركن وتوويةتي 

(. 147)وةرطرتين ماف بةشَيوةيةكي جدي، ل 
ثَيويستة لة نَيوان دوو ِرَيطةدا يةكَيكيان هةَلبذَيرين، 

ئةوة دةكةن كة كة هةردوكيان بانطةشة بؤ 
دميوكراسي بةرقةرار دةكةن. يةكَيكيان ئةو 
ِرَيطةيةية كة ئاماذةمان ثَيدا، واتة سياسةت و ماف 
سةر بةو ثرنسيثانةن كة مايف سروشيت دةستةبةر 
دةكةن. ِرَيطةي دووةم ئةو ِرَيطةيةية كة سيفةتي 
دميوكراتي دةخاتة ثاَل ئةو سيستمةي زؤرترين 

ابني دةكا بؤ تةواوي طةل و بِري شياو لة بةشداري د
دةسةاَلتي كةمينة فةرمانِرةواكان 
هةَلدةوةشَينَيتةوة. بةالم باشرتة سيفةتي 
شؤِرشطَيِري خبةينة ثاَل ئةم دةسةالتة ميلليية. 
ضونكة ِراستة خواستَيكي دميوكراتي ثاَلنةري 
دةسةالتَيكي لةم جؤرةية، بةالم تةنها هَيندة بةس 

نة ضوارضَيوةي رَيزطرتن لة نيية دميوكراتي خبةي
ئريادةي طشيت. دميوكراسي ثَيويسيت بة ثرنسيثي 
بةرطري هةية دذي ضةوساندنةوةي دةسةاَلت. كة 
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ثرنسيثَيكي جووت روخسارة: لة اليةكةوة ناوي 
)ئازادي( لَيدةنرَي كاتَي جةخت لةسةر 
سنوربةندكردني دةسةاَلتي دةوَلةت دةكاتةوة، لة 

ساني( لَيدةنرَي كاتَي هةمان كاتدا ناوي )يةك
خشَيتة بةثَيناسةيةكي ناِراستةوخؤ دة

بةرةنطاربوونةوةي شَيوازي دابةشكردني 
ناعادالنةي دةرامةتي ئابوري و سياسي. ِراستة 
تةنها ئةوة بةس نيية كة سيستمَيكي سياسي 
دةرفةت بدا بة بةرانطاربوونةوةي دةوَلةت تا ببَيتة 

بةندكردني سيستمَيكي دميوكراتي. بةالم سنور
دةسةالت تةنها يةكَيكة لةو ثرنسيثانةي كة 
دميوكراسي دروستدةكةن، واتة سةرباري طرنطي 
ئةو ثرنسيثة كةكةس ناتوانَي دةسبةرداري بَي، 

ية. طةر مرؤظ تةنها هاواَلتي بَي و يبةالم هةمووي ن
هيضي تر، هيض سنورَيك لةبةردةم دةوَلةتدا نامَييَن 

، بةالم طةر هاواَلتيبوون بةند كة نةتوانَي لَيي البدا
بَي بة ئينتماي تايةيف )كؤميونييت دياريكراو(ي 
مرؤظةوة، ئةوا ئةو مرؤظة تواناي بةرةنطاربوونةوةي 
ستةم و ديكتاتؤريةت لة دةست دةدا. كةواتة هيض 
شتَيك جطة لةو مافة بنةِرةتيانةي ناوي مايف 
سروشيت لَينراوة خاوةن دةاللةتَيكي طةردووني و 

ؤكةرةوة نيية، ئيدي هيض شتَيك نابَيتة ك
ثرنسيثَيكي رةها بؤ بةرانطاربوونةوةي دةسةاَلتي 
دةوَلةت، كة خؤي لة خؤيدا بةرةو تؤتاليتاريةتي 

 زياتر دةِروا.
 

 ربةخؤيي دوواليةنةي سيستمي سياسيسة
بريؤكةي دميوكراتي دذي بريؤكةي شؤِرشة، 

ت لة ضونكة شؤِرش تةواوي دةسةالت دةداتة دةوَلة
ثَيناو طؤِريين كؤمةَلطادا. بؤ دامةزراندني 
دميوكراسي، دةبَي بة ثَيضةوانةوة، جياكاري بكرَي 
لة نَيوان دةوَلةت و كؤمةَلطةي سياسي و كؤمةَلطةي 

مةدةنيدا. طةر بَيتو دةوَلةت لةطةَل كؤمةَلطةي 
سياسيدا تَيكةَل بكةين، ئةوا دةسبةجَي ضةندين 

كَينني بة كرداري بةرذةوةندي كؤمةَلطةيي دةل
يةكخةري دةوَلةتةوة. بةالم طةر بة ثَيضةوانة 
كؤمةَلطةي سياسي تَيكةَل بكةين لةطةَل كؤمةَلطةي 
مةدةنيدا، ئةوا ضيرت ثةي بةوة نابةين كة ضؤن 
ئاستَيكي سياسي و دادوةري دابنَين كة تةنها 
جؤرَيك نةبَي لة بةرهةمهَينانةوةي بةرذةوةنديية 

تةكان. هةروةها ئةم تَيكةَلكردنة ئابوريية بااَلدةس
دةبَيتة هؤي ِرَيطةدان بة بةرثرسيارَييت كؤمةَلطة كة 
تةنها برييت بَيت لة بةِرَيوةبردني دةوَلةت. لة هةموو 
حاَلةتةكاندا بوارَيك بؤ دميوكراسي نامَينَيتةوة. 
ئةَلبةتة كؤمةَلطةي سياسي بايةخدةدا بة 

يت بة دميوكراسي، هةروةها دميوكراسي ثَيويس
سةربةخؤيي كؤمةَلطةي سياسي هةية كة دةبَيتة 
نَيوةندي نَيوان دةوَلةت و كؤمةَلطةي مةدةني. 
ضونكة ِرووبةِرووبوونةوةي ِراستةوخؤي نَيوان 
دةوَلةت و كؤمةَلطةي مةدةني دةبَيتة هؤي زاَلبووني 
يةكَيكيان بةسةر ئةوي ترياندا، بةالم بة هيض جؤرَي 

 دميوكراسي.نابَيتة هؤي زاَلبووني 
جياكاري لة نَيوان دةوَلةت و سيستمي 
سياسي و كؤمةَلطةي مةدةنيدا، ناضارماندةكا 
ثَيناسةي سنوري ئاسيت سياسي بكةين وةك 
ئةَلقةي نَيوان دةوَلةت و كؤمةَلطةي مةدةني، هانس 
كلسن كارَيكي لةجمؤرةي كرد كاتَي ديدي خؤي 
دةربِري دةربارةي "دروستكردني ئريادةي 

ةكراوي دةوَلةت لةاليةن دةستةيةكي ئاراست
هةَلبذَيردراوةوة لةالي طةلةوة لةسةر بنةماي 
يةكساني و دةنطداني طشيت، واتة دةستةيةكي 
دميوكرات كة بِريارةكاني بة زؤرينة دةربكا" 

(. ئةم رؤَلة نَيوةندةي كة 38)دميوكراسي، ل 
دميوكراسي ئةجنامي دةدا، وا دةكا كة بة مةركةزي 
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ؤكةيةكي دياريكراو( ثَيناسةي نةكةين، يان بة )بري
ناضارمان دةكا كة وةك تَيكةَلةيةك لة ضةند 
تومخَيكي دياريكراو لَيي تَيبطةين كة 
ثةيوةنديةكاني دميوكراسي بة دةوَلةت و كؤمةَلطةي 

 مةدةنييةوة دياريدةكا.
بةالم ئةو زاراوانةي كة لة ذياني طشتيدا 

ردنةوة ئاَلؤزيي لةمبارةيةوة بةكاردَين لةبري روونك
زياتر دروستدةكةن. ضونكة واتاي وشةكان لة 
واقعدا لة والتَيكةوة بؤ واَلتَيكي تر جياوازيي 
زؤريان هةية من لَيرةدا بة ثَيويسيت دةزامن ئاماذة 

كؤي ئةو  (بكةم بةوةي كة مةبةستم لة )دةوَلةت
دةسةالتانةية كة يةكَييت كؤمةَلطةي نةتةوةيي 

بةرطري لةو يةكَيتيية دةكةن دةستةبةر دةكةن و 
دذي مةترسي و طرفتة دةرةكي و ناوةكيةكان، 
هةروةها واتة بةردةواميي مَيذويي ئةو يةكَيتية لة 
رابردووةوة بؤ ئايندة. دةوَلةت تةنها دةسةاَلتي 
جَيبةجَيكردن نيية: بةَلكو ئريادةشة. بةالم 
)سيستةمي سياسي( ئةركَيكي جياوازي هةية كة 

دروستكردني يةكَييت لة فرةيي و هةمة بريتيية لة 
جؤري، هةروةها لكاندني يةكَييت بة ثردةكاني 
هَيزةوة لةسةر ئاسيت كؤمةَلطةي مةدةني، لة ِرَيطاي 
سةملاندني رؤَلي حيزبة سياسيةكان كة دةكةوَيتة 
نَيوان طروثةكاني بةرذةوةنديي و ضينةكان و 

وةك دةوَلةت. سيستةمي دادوةري لة هةندَي والتدا، 
فةرةنسا، بةشَيكة لة دةوَلةت.. بةالم لة هةندَي 
واَلتي تردا، وةك ئةمريكا، بةشَيكة لة كؤمةَلطةي 
سياسي، ضونكة دادوةرةكان ئةو كةسانةن كة ياسا 
دروستدةكةن. هةرضي )كؤمةَلطةي مةدةني(ية تةنها 
لة بةرذةوةنديية ئابووريةكاندا قةتيس نابَي، بةَلكو 

ةيية ضاالكةكانة، كة لة يةك كايةي هَيزة كؤمةَلط
كاتدا، بةها كولتوري و ثةيوةنديية كؤمةَلطةيية 
ثَيكا هةَلثذاوةكان ئاِراستةي دةكةن. سةملاندني 

سةربةخؤيي كؤمةَلطةي مةدةني، كة بةريتانيةكان و 
هؤَلةنديةكان بةر لة هةموو كةسَي دانيان ثَيدانا، 
مةرجي يةكةمة لة مةرجةكاني دميوكراسي، ضونكة 

ياكردنةوةي كؤمةَلطةي مةدةني لة دةوَلةت بووة ج
هؤي هاتنة ئاراي كؤمةَلطةي سياسي. دميوكراسي 
جارَيكي تر دووبارةي دةكةينةوة جةختدةكاتةوة 
لةسةر سةربةخؤيي سيستةمي سياسي، بةالم لة 
هةمان كاتدا تواناي ئةو سيستمةش دةسةملَييَن لة 

ةسةر دامةزراندني ثةيوةنديي لة ذياني طشتيدا ل
هةردوو ئاستةكةي تر، بةالم دواجار ئةوة 
كؤمةَلطةي مةدةنيية كة ِرةوايةتي دةبةخشَيتة 
دةوَلةت. لَيرةوة، دميةكراسي تةنها دةسةاَلتي طةل 
نيية، ضونكة ئةم وشةية هةَلطري ئاَلؤزييةكي 
ئةوتؤية كة مرؤظ دةتوانَي بة ضةندين مانا تةئويلي 

تةئويلي بكا  بكا، بطرة دةتوانى بة ئةندازةيةك
ثاساو بؤ رذَيمة دةسةاَلتطةر و سةركوتكةرةكان 
بَينَيتةوة. ِراسترت دميوكراسي واتة طؤِريين ئةو 

زي بةرةو ةلؤجيكةي كة لة دةوَلةتةوة دادةب
سيستمي سياسي و ثاشان بةرةو كؤمةَلطةى 
مةدةني، بة لؤجيكَيكي تر كة لة خوارةوة بؤ 

يةوة بةرةو سةرةوةية، واتة لة كؤمةَلطةي مةدةني
سيستمي سياسي و ثاشان بةرةو كؤمةَلطةي 
مةدةني، بة لؤجيكَيكي تر كة لة خوارةوة بؤ 
سةرةوةية، واتة لة كؤمةَلطةي مةدةنييةوة بةرةو 
سيستمي سياسي و لةويشةوة بؤ دةوَلةت.. ئةم 
دؤخةش سةربةخؤيي لة دةوَلةت ناسةنَيتةوة 
هةروةك ضؤن سةربةخؤيي لة سيستمي سياسي 

اَلَي. ضونكة فةرمانِرةوايي نةتةوةيي يان دانام
لؤكاَلي كة لة خزمةتي ِراستةخؤي ِراي طشتيدا بَي 
ضةندين دةرهاويشتةي خةمناكي لَيدةكةوَيتةوة. 
مةسئوليةتي دةوَلةت ئةوةية كة بةرطري لة 
وادةيةكي درَيذخايةن بكا دذي وادةي كورختايةن، 
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هةروةها دةبَي بةرطري لة يادةوةري طشيت و 
مينةكان بكا، كاربكا بؤ هانداني ئةفراندني كة

رؤشنبريي تةنانةت طةر ئةو داهَينانة هاوتاش نةبَي 
لةطةَل داخوازي ثانوثؤِري جةماوةردا. هةروةهل 
ثَيويستة حزبةكان هاوئاهةنطي راستةوخؤي 
داخوازيي ضينة كؤمةاليةتيةكان و طروثةكاني 
بةرذةوةندي نةبن. حزبة ميلليية جةماوةريية 

ورةكان لة هةموو شوَينَيك، بة جؤرَيك لة طة
جؤرةكان، مةترسي بوون بةسةر دميوكراسييةوة 
زياتر لةوةي بةرطريكار بن لة دميوكراسي. يةكَيك لة 
خاَلة بةهَيزةكاني دميوكراسي لة ئةمريكا لةوةداية 
كة جياكارييةكي تةواوي كردووة لة نَيوان 
كؤمةَلطةي مةدةني و سيستمي سياسيدا. 

راسي ئةمريكي دةسةاَلتي "نوَينةراني دميوك
طةل"ي جَيطري كردووة لة ئاست دةوَلةتدا، هةروةك 
ضؤن ئةو دةسةالتةي جَيطري كردووة لة ئاست 
كؤمةَلطةدا. نابَي ئةركي سةرةكي سيستمي 
سياسي، هةروةها ئةركي سةرةكي دامةزراوةي 
سةرةكي ئةو سيستمة كة ثارلةمانة، تةنها 

ثرؤسةي بةِرَيوةبردني والت،  ثشتيوانيكردن بَي لة
ثَيطةياندني هةروةها نابَيت ببَيتة مةَلبةندي 

ثياواني دةوَلةت. بةَلكو رؤَلي سةرةكي ئةو سيستمة 
بريتية لة دروستكردني ياسا و هةمواركردني تا 
رةنطدانةوةي دؤخي ِراي طشيت و 
بةرذةوةندييةكاني بَي. ثَيويستة سيستمي سياسي 

لة هةمةجؤريي هَيزة  ثرنسيثةكاني يةكَييت
ضاالكةكاني كؤمةَلطاوة هةَلَينجَي. هةندَي جار 
سيستمي سياسي ئةو كارة لةسةر بناغةي 
بةرذةوةندييةكاني دةوَلةت ئةجنام دةدا، هةندَي جار 
بةثَيضةوانةوة، دان و ستان و هاوثةمياني لة نَيوان 

ثارَيزة جياوازةكاندا ئةجنام  –طروثة بةرذةوةندي 
رة، طوزارشتةكاني لة بابةتي دةدا. بةجمؤ

 "دميوكراسي ميللي" يان "دميوكراسي ِراثرسي"
دان طوزارشتطةلَيكي بَي مانا و بَي سوودن. ضونكة 
دميوكراسي نَيوةندَيكي دامةزراو ئاساية لة نَيوان 
دةوَلةت و ئةو كؤمةَلطةيةي كة لة ئازاديدا 

 ثشتئةستوورة بة سةروةريي نةتةوةيي.
استة، سةربةخؤيي سيستمي ئةم ِرؤَلة ناوةِر

سياسي و دادوةري دةستةبةردةكا. دةشَي طةشةي 
دميوكراسي شيبكةينةوة بةوةي سةندنةوةيةكي 
سةخت و مةترسيدار و بةردةوامي سةربةخؤيي 
سيستمي سياسي و دادوةريية لة ئاست دةوَلةت و 
كؤمةَلطةي مةدةنيدا. ئةَلبةتة ئَيمة ثةلة ناكةين و 

ني هَيزة سياسيية ضاالكةكان ثرسي نوَينةرايةتيكرد
بؤ كؤمةَلطا بة كةم ناطرين، ضونكة ئَيمة ومتان كاري 
ئةو هَيزانة تةنها نوَينةرايةتيكردني ضةند 
ئةَلقةيةكي دياريكراو يان ضةند طروثَيكي 
بةرذةوةندي ثارَيز نيية، بةَلكو ئةوان لة نوَينةراني 
طةل زياتر سيفةتي نوَينةرايةتيكردنيان هةية. 

)نوَينةراني طةل( كة هاوواتاي وشةكاني وشةي 
كؤمةَلطة و دةوَلةت و نةتةوةية، هةموويان ثَيكةوة 
وتةزاطةلَيكي سياسي ئاشكران. ضونكة ئةوة هَيزة 
كؤمةَلطةييةكانن ئةو ياسا و بِريارانة دروستدةكةن 
كة لةسةر خاكي نةتةوةيي جَيبةجَي دةكرَين. راي 

كة خؤيان  طشيت قايل نيية بةو كةسة سياسيانةي
وةك بةرطريكار لة بةرذةوةنديية تايبةتةكان نيشان 
دةدةن. كاتَيكيش حزبَيكي سياسي، وةك ثارتي 
سةوزي ئةَلمانيا بؤ منونة، سةربةخؤيي 
دةنطدةرةكاني تا ئةوثةِري بةرتةسك دةكاتةوة و 
جؤرَيك لة بريكارييان ثَي دةبةخشَي كة ضةند 

طرن و ثابةندبوونَيكي دياريكراو لة ئةستؤ دة
ثةميان دةدةن بةرلةوةي نوَينةرايةتيكراو بن خؤيان 
نوَينةري حزبةكة بن، هةروةها دةبَي ئةوانةي لةسةر 
يةك ليست هةَلبذَيردراون لة كاتي كاري ثارلةمانيدا 
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لة نَيوان ضةند ماوةيةكي كورتدا جَيطؤِركَي بكةن.. 
حزبَيكي لةو جؤرة، بةر لة هةر شتَيك، ئةوة 

تواناي نيية بزاوتي كؤمةَلطةيي دةسةملَييَن كة 
بكاتة بزاوتَيكي سياسي، هةر بؤية دووضاري 
ثةشَيوي ناوةكي دةبَيتةوة و هَيندة نابا لة ذَير باري 
سةخيت ئةو دؤخةدا ئةندامةكاني دابةشدةبن بةسةر 

 )فةندةمَينتاَليستةكان( و )واقعيةكان(دا.
بةالم ئةو سنورانةي ثةيوةنديدارن 

ة، اليةني ثةيوةندييةكاني نَيوان بةاليةنةكةي ترةو
سيستةمي سياسي و دةوَلةت، تَيثةِرانديان زؤر 
سةخت و طرانة، بةجؤرَيك جياكاري لة نَيوان ئةو 
دوو وتةزايةدا لة زؤر والتدا ثةسةند نية و 
تَيطةيشنت لةو بارةيةوة ئاسان نيية، بة تايبةتي ئةو 
واَلتانةي كة خاوةن كةلةثورَيكي كؤمارين وةك 

ةرةنسا. زؤر جار ئةندام ثارلةمان لة فةرةنسا ف
دةبَيتة عومدةي شار و هةوَليش دةدا ببَيتة وةزير. 
لَيرةدا سوودي زؤري سيستمي سةرؤكايةتي بةدي 
دةكةين، وةك ئةوةي لة ئةمريكا هةية، ضونكة 
بةثَيي ئةو سيستمة ثارلةمانتارةكان ياسادانةرن، 

ةي كة بةالم لة فةرةنسا زؤربةي ئةو ياسايان
ثارلةمان بِرياريان لةسةردةدا لة بنةِرةتدا لةاليةن 
حكومةتةوة دةرضوون، زؤربةي ئةو بِريارانة 
جؤرَيكن لة هاوسةنطي ِراطرتن لة نَيوان ياساي 
نيشتماني و رَينمايي ئةوروثيدا. ئيدي لة دؤخَيكي 
لةجمؤرةدا ضؤن دةتوانني جياكارييةكي ِروون 

ي سياسي و ئةجنام بدةين لة نَيوان سيستم
دةوَلةتدا؟ بةالم دةبَي لةبةر خاتري دميوكراسي ئةو 
كارة بكةين. طةر لة زؤبةي والتاني خؤرئاوادا ئةم 
دؤخة جؤرَيك لة الوازي خبوَلقَييَن، هؤكارةكةي 
دةطةِرَيتةوة بؤ ئةوةي ئةو جياكاريية بةشَيوةيةكي 
روون و ئاشكرا لة زةينيةتي )هاوالتيان(دا ئامادةيي 

لة سةردةمي ئايديؤلؤجياي كؤماريي  نيية.

شكؤداردا، هةَلسوِراو برييارة سياسيةكان بِروايان 
وابوو كة حكومةت لة هةر والتَيكدا طوزارشت لة 
ذياني كؤمةَلطةيي و فيكري سياسي ئةو والتة دةكا. 
بةالم ئةم بؤضوونة تةنها وةهمَيك بوو لة وةهمةكان، 

ةخة، كة ضونكة ِرووبةِرووبوونةوةي دةستةوي
هةندَي جار راستةوخؤ و هةندَي جاريش 
ناِراستةوخؤ بوو، بة ئةندازةيةك ئاشكرا بوو كة ئةم 
ديدة بؤ حكومةت دةبووة ديدَيكي واقعي، وةك 
ديدَيكي ياسايي و كؤمةَلطةيي ثةتي. بةالم 
ترسناكرتين وةهم ئةو وةهمةية كة هةندَي ثَييان 

لة  واية بنياتناني يةكَييت ئةوروثا بريتية
تَيثةِراندني بةرذةوةنديي نةتةوةيي و ملمالنَيي 
نَيوان دةوَلةتةكان و نةتةوةكان، ئةو كةسانة ضةند 
بريؤكةيةكي ئاشيت خوازانة ثَيشنياز دةكةن كة 
بريؤكةطةلَيكي ئاسان و ِروونن و لة بةَلطةكانياندا 
ثةنادةبةن بؤ ئةطةري ئةو مةترسيانةي كة بوونيان 

ني ملمالنَي لة نَيوان واَلتاني نةماوة، وةك ئةطةرةكا
ئةوروثاي ِرؤذئاواييدا. بةالم ئةو ئةوروثايةي لة 
 دروستبوونداية بةرثرسيارَييت دةوَلةتي لةسةر
شانة، ئةطةرنا ئةوا وةك هَيزَيكي بَيدةسةالت و 

 كةمتةرخةم دةردةكةوَي.
لة ِراستيدا سيستمي نةتةوةيي لة ئةوروثا 

. لةاليةكةوة ضةندين بةدةست الوازييةوة دةناَلَييَن
لَيهاتوويي و شارةزايي دةبينني كة ِروويان كردؤتة 
برؤكسل، لةاليةكي ترةوة فؤرمةلةبووني ضةندين 
طروثي بةرذةوةنديثارَيز و فشار دةبينني كة لة نَيوان 
دوو هةَلوَيستدا دَين و دةِرؤن: يان دةبَي بة هيض 
جؤرَي ثشت نةبةسرتَي بة سيستمي سياسي، بةَلكو 
تةنها بايةخ بدرَي بة هؤكاني ِراطةياندن. يان دةبَي 
فشارَيكي راستةوخؤ خبرَيتة سةر دامةزراوة 
ئةوروثيةكان. هةروةها كاركردن بؤ طشتيكردني 
ئابوري دةبَيتة هؤي دابةشبووني داوا 
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كؤمةَلطةييةكان تا ئةوثةِري، ئةوةش سيستمي 
. طةر دةوَلةتَيكي سياسي و دةوَلةت الواز دةكا

ئةوروثي نةيةتة كايةوة و طةر لة ئاست ئةو 
دةوَلةتةدا ئيعرتاف بةسةربةخؤيي سيستمي 
سياسي و نةتةوةيي نةكرَي، ئةوا دميوكراسي 
جَيطري نابَي و بةرةو مةرط دةِروا. بةم ماناية، 
بةرةنطاربوونةوةي رَيكةوتين ماسرتَيغت، لةسةرو 

دذي ئةو  هةمووشيانةوة ئةوةي لة دامنارك
رَيكةوتنة نيشان درا، دةرهاويشتة و كاريطةريي 
ثؤزةتيظي هةبوو. ضونكة هةرضةندة ئةو رَيكةوتنة 
زؤر ِروون بوو سةبارةت بة دروستكردني دراوَيكي 
يةكطرتوو، بةالم سةبارةت بة سياسةتة 
كؤمةَلطةييةكان تةمومذاوي بوو، جطة لةو 

دني بَيدةنطييةي كة لة بةرامبةر ثرسي دابةشكر
بةرثرسيارَييت لةسةر ئاسيت ئةوروثيي و نةتةوةيي 
لة رَيكةوتنةكةدا هةبوو. بةالم لة واَلتة 
يةكطرتووةكاني ئةمريكا مةسةلةكة ثَيضةوانةوة 
بوو، ضونكة دؤِراندني جؤرج بوش )لة 

(دا كة سةرقاَلي 1992هةَلبذاردنةكاني ساَلي 
سياسةتي نَيو دةوَلةتي بوو، هةروةها بردنةوةي 

كةبةرة دميوكراتةكةي كلينتون، بةر لة هةرشتَيك ِر
يان دةرخست،  (3)سةركةوتين سياسةتي "مينيط"

ئةو سيايةتةي )مايكَل الرنةر( دايِرشت، كة لةطةَل 
خواسيت دةنطدةراندا يةكدةهاتةوة بة ذياندنةوةي 
ئةو سيستمة سياسييةي كة بةهؤي بايةخداني 

اني زياتري دةوَلةتي ئةمريكا بة سياسةتي جيه
ثةراوَيز خرابوو، ئةو ثةراوَيز خستنةش دذي 
بةرذةوةندي راستةوخؤي هاوالتيان بوو بةتايبةتي 
ئةوانةي كة بَيكار بوون و بة دةست 
كةموكورتيةكاني سيستمي ضاودَيري كؤمةَلطةييةوة 
دةيانناالند. لة روسيا ترسناكرتين كَيشة كَيشةي 
نةبووني سيستمي سياسي بوو لة دواي روخاني 

يةكَييت سؤظَيتةوة، بةالم لة ثؤَلؤنيا و هةنطاريا 
تةنانةت لة ضيكؤسلؤظاكياي ثَيشوش سيستمي 

 سياسي دروستكرايةوة.
لةو واَلتانة، بةتايبةتي لة ثؤَلؤنيا، ئةوة 
سةملَينرا كة دةكرَي داواكارية كؤمةَلطةييةكان 
جَيبةجَي بكرَين و كةلَيين نَيوان ئابوري كراوة بة 

لةاليةك و دانيشتوان لةاليةكي ترةوة،  ِرووي بازاِر
كة دوو مةيلي بةرطي جَلةي دةكردن: نةتةوةيي و 
ميللي. ئيرت ئةوةمان بؤ ِروون دةبَيتةوة كة الوازيي 
سيستمي سياسي لة بنةِرةتيدا زادةي الوازيي و بَي 
سةروبةريية لة واَلتاني ئةمريكاي التني، لة 

دةبينني  مةكسيكةوة تا ظنزوَيال و ثريؤ، بةالم
ثتةويي سيستمي سياسي لة ضيلي رؤَلَيكي طرنطي 
هةبوو لةو سةركةوتنةي لة هةموو بوارةكاني ئةو 
واَلتةدا ِروويدا. هةروةها دةبينني سيستمي 
سيياسي لة بةرازيل نةكةوتة هةمان ئةو قةيرانةوة 

 كة دةوَلةت دووضاري هات.
جياكردنةوةي كؤمةَلطةي مةدةني لة 

دةوَلةت مةرجَيكي سةنرتاَلة لة  كؤمةَلطةي سياسي و
مةرجةكاني دروستبووني دميوكراسي. ضونكة 
دميوكراسي بووني نية طةر ئيعرتاف نةكرَي بة 
هةردوو لؤجيكي تايبةتي كؤمةَلطةي مةدةني و 
دةوَلةت، كة دوو لؤجيكي جياواز و زؤر جاريش 
ناكؤكن. هةروةها دميوكراسي بووني نية طةر 

ؤي )جيا لة دةوَلةت و سيستمَيكي سياسي سةربةخ
كؤمةَلطةي مةدةني( لة ئارادا نةبَي، تا ثةيوةنديي 
ئاَلؤزي هةردوكيان ضارةسةر بكا. ئةمةش ئةوةمان 
ياد دةخاتةوة كة دميوكراسي فؤرمَيك نيية لة 
فؤرمةكاني بووني كؤمةَلطا بة طشيت، بةَلكو 
فؤرمَيكي كؤمةَلطةي سياسيية، هةروةها ئةوةمشان 

ة كة مؤركي دميوكراتي لة لة ياد دةخاتةو
كؤمةَلطةي سياسيدا بةندة بة هةردوو ئةو 
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مةسةلةيةوة، ئةوةش ثَيضةوانةي ئةو تَيطةيشتنةية 
كة بِرواي بة بااَلدةستيي سيستمي سياسي هةية، 
واتة ئةو تَيطةيشتنةي كة بانطةشةضياني ثةمياني 
كؤمةَلطةيي بةرطريي لَيدةكةن. هةروةها 

ثةيوةنديية دميوكراسي بريتيية لةو 
سةربةخؤيانةي كة رؤَل دةبةخشن بة دامةزراوة 
سياسيةكان، واتة تومخَيكي سةنرتاَلة بؤ 
يةكخستين كؤمةَلطة و ثاراستين رةوتي طشيت 
كؤمةَلطة. تيورة فةرماخنوازيةكان باسيان لة 
كؤمةَلطةكان دةكرد بةوةي ضةند دامةزراوةيةكن 

نن، ثَيكةوة يةكَييت و كامَلبووني طشيت دةسازَي
واتة رؤَلَيكي يةكخةريان دةبةخشيية خَيزان، 
قوتاخبانة، نةريت و ئاينةكان بة جؤرَيك رؤَليان 
كةمرت نةبوو لة رؤَلي دامةزراوة سياسييةكان. بةالم 
دةوَلةت و كؤمةَلطةي مةدةني، بة ثَيضةوانةوة، 
ئاماجني سةرةكييان يةكخستين كؤمةَلطة نيية. 

"، واتة بةر لة هةر دةوَلةت "شةر هةَلدةطريسَييَن
شتَيك وةالمي ئةو دؤخة نَيو دةوَلةتيية دةداتةوة كة 
والت ملكةضيةتي. كؤمةَلطةي مةدةنيش، الي 
خؤيةوة، مةحكومة بة ثةيوةنديية كؤمةاليةتيةكان 
كة ثةيوةنديطةلَيكن لةسةر بنةماي ملمالنَي لةاليةك 
و هاريكاريي و دانوستان لةاليةكي ترةوة 

ةنها سيستمي سياسي بؤي هةية دامةزراون. ت
كؤمةَلطة ثَيكةوة خباتة طةِر، ضونكة ئةو سيستمة 
بةرذةوةنديية هةمة جؤرةكان و يةكَييت ياسا 
ثَيكةوة دةطوجنَييَن، هةروةها ثةيوةنديي لة نَيوان 

 كؤمةَلطةي مةدةني و دةوَلةتدا بنيات دةنَي.
كةوابَي سنورداركردني دةسةالت دةوَلةت 

وو مةرج هةية: سةملاندني ثَيويسيت بة د
كؤمةَلطةي سيياسي و سةربةخؤيي ئةو كؤمةَلطةية 
لة يةك كاتدا، لة ئاست دةوَلةت و كؤمةَلطةي 
مةدةنيدا كة زؤر جار تَيكةَل بة كؤمةَلطةي سياسي 

كراون. بةالم ِراسترت واية، بة ثَيي شيكردنةوةكةي 
تالكوت بارسؤنز، وةزيفةي كؤمةَلطةي مةدةني تةنها 

ريكردني ئاماجنةكان بَي. دواجار ئةو ديا
شيكردنةوةية ترسَيك دةخاتةوة سةبارةت بةو 
بانطةشانةي بؤ دميوكراتيزةكردني دةوَلةت و 
كؤمةَلطة دةخرَينةطةِر. ضونكة دةوَلةت خؤي لة 
خؤيدا دميوكرات نيية، بةَلكو ئةركي سةرةكي ئةو 
بريتية لة بةرطريكردن لة يةكَييت كؤمةَلطةي 

و هَيزي ئةو كؤمةَلطةية لة بةرامبةر نةتةوةيي 
دةوَلةتة بيانيةكان و طؤِرانكاريية مَيذويية 
سرتاتيجيةكاندا لةيةك كاتدا. رؤَلي دةوَلةت رؤَلَيكي 
نَيو دةوَلةتيية، هةروةها بةطريكارة لة يادةوةريي 
دةستةجةمعي، لة هةمان كاتدا بريتية لة ثَيشبيين 

ةكَيكيش لةم كردن و ثالنداناني سرتاتيجي. هيض ي
ئةركة بنةِرةتييانة ثَيويستيان بة دميوكراسي نيية. 
بةالم ضاالكي و بزاوتة كؤمةَلطةييةكان، كؤمةَلطةي 
مةدةني ضاالك دةكةن و فووي ذيانيان بة بةردا 
دةكةن. هةرضةندة مةرجي دميوكراسيةتي 
سيستمي سياسي بريتية لة نوَينةرايةتيكردني 

ية ضاالكةكان، بةالم بةرذةوةنديي هَيزة كؤمةَلطةي
مةرج نية ئةو هَيزانة خؤيان لة خؤياندا بة 
شَيوازَيكي دميوكراتيانة رةفتار بكةن. )دواجار( 
سيستمي سيياسي مةَلبةندي دميوكراسيية و 

 دميوكراسيش مةَلبةندي سيستمي سياسيية.
 

 سنورةكاني ليربالَيزم
فيكري ليرباَلي لةطةَل دميوكراسيدا يةكدَيتةوة 

ئةوة ِرةتدةكاتةوة كة دةوَلةت ببَيتة دةوَلةتي كاتَي 
تاكة عةقيدةيةكي ئايين يان تاكة سيستمَيكي 
بةرةهايي كة بة دوور بَي لة سةروةريي طةل. زؤر 
جار ترسي فيكري ليرباَلي لة دةوَلةت، يان لة 
ئايديؤلؤجيا و ئامادةسازيي ميللي طةورة، ئةوةي 



 15  

SARDAM  No. 40    2005 

لَينا  كة راَلف دارندؤرف بة بَيزارييةوة ناوي
"كةفوكوَلي هةست و سؤزي ميللي" )دةربارةي 

(.. زؤر جار ئةو ترسة 17شؤِرش لة ئةوروثا، ل 
ثاساوي خؤي هةبووة، كة هةرضةندة هةندَي جار 
دراماتيكي بووة، بةجؤرَيك دةبَي ثَيطةيةكي 
دياريكراو بة ليرباليزم لة فيكري دميوكراسيدا 
ببةخشني. تةنانةت قسةكردن لة جؤرَيك لة 

ميوكراسي كة دذي ليربالَيزم بَي، خؤي لة خؤيدا د
قسةكردنَيكة كؤدذي لة خؤ دةطرَي و زادةي 
رذَيمَيكي دةسةاَلتطةرة نةك مؤدَيلَيكي تايبةتي 
دميوكراسي. بةالم سةرةِراي ئةم خاَلة ليرباَليزم و 
دميوكراسي هاوواتاي يةكرت نني. ضونكة طةر 

بَي )بووترَي( هيض سيستمَيكي دميوكراسي بة
ليرباَليزم بووني نيية، ئةوا )دةَلَيني( زؤر رذَيمي 
ليرباَلي هةن كة دميوكراتي نني. ضونكة ليرباَليزم 
قورباني دةدا بة هةموو شتَيك لة ثَيناو يةك 
ِرةهةندي دميوكراسيدا كة بريتية لة سنورداركردني 
دةسةالت. ليرباَليزم ئةو كارة بةناوي تَيطةيشتنَيكي 

ةجنام دةدا، كة بةهةمان ئةوةي دياريكراوةوة ئ
 دميوكراسي دةثارَيزَي هةِرةشةيشي لَيدةكا.

فيكري ليرباَلي بةرهةمي ترسة لة بةها، ترس 
لة فؤرمةكاني دةسةاَلتطةري كة رَيزطرتن لةو 
بةهايانة دةسةثَييَن. ئةو فيكرة جياكاري دةكا لة 
نَيوان ئةقَلي بَي اليةن كة ثَيويستة ئةقَلي ذيان بَي 

م لة هةمان كاتدا ئةقَلي بةرذةوندي ثاراستنيشة بةال
لةطةر ئاسيت ئةو بري و باوةِرانةي كة ثةيوةسنت بة 
ذياني تايبةتةوة. ئةو فيكرة بِرواي بة بووني ئةو 
هَيزة كؤمةاليةتيية ضاالكانة نيية كة بةندن بة بةهاو 
ثةيوةندييةكانيانةوة بة كؤمةَلطاوة. بةَلكو بِرواي بة 

و مةيلة تايبةتةكان هةية، هةروةها بةرذةوةندي 
هةوَلدةدا كة طةورةترين بوار بِرةخسَييَن بؤ ئةو 
بةرذةوةندي و مةيالنة، بةمةرجَي ئةو كارة نةبَيتة 

هؤي زيان طةياندن بة بةرذةوةنديي و مةيلي 
كةسانَيكي تر. هةوَلدةدا بوارَيكي باش ببةخشَيتة 

او "هةموو طروثَيك لة طروثة مرؤييةكان لة ثَين
بةديهَيناني مةبةستة تايبةت و دةطمةنةكانيان، بة 
مةرجَي نةبَيتة هؤي ثَيكاهةَلثذاني سةخت لةطةَل 
ئاماجنةكاني خةَلكاني تردا" هةروةك ئَيزايا بَيرلني 
ووتي. بةالم بؤ ئةوةي ثَيكةوة طوجناندني نَيوان ئةم 
ئاماجنانة كارَيكي شياو بَي، ثَيويستة خواسيت 

ةتي لة هةريةك لةو طروثانة طةيشنت بة رةهاي
بسةندرَيتةوة، واتة دةبَي دةسبةرداري ئةوة بن كة 
ببنة عةقيدة، دةبَي تةنها خؤيان جؤرَيك لة طروثي 
بةرذةوةندي، يان جؤرَيك لة زةوق، جؤرَيك ديد و ِرا 
نيشان بدةن و خؤيان نةسةثَينن بةسةر كةسدا. واتة 

قيدة و وَينةيةك بؤ ذياني كؤمةَلطةيي كة جيطاي عة
مةيلي كؤمةَلطةيي ريشةيي تَيدا نابَيتةوة، 
بةتايبةتي جَيطاي بريؤكةي دةسةاَلتي تَيدا 
نابَيتةوة. ليرباَليزم كؤمةَلطةي منونةيي لة وَينةي 
بازاِرَيكدا دةبييَن، لة دؤخَيكي ئاوهايشدا 
دةستَيوةرداني ياسا و دةوَلةت بة دوور نابينرَي، 

نة لة ثَيناو سةثاندني بةالم دةبَي ئةو دةستَيوةردا
ِرَيزطرتن بَي لة ياساكاني طةمةكة، هةروةها بؤ 
ضاودَيريكردني كِرين و فرؤشنت و مامةَلة 
بةشَيوةيةكي دروست، هةروةها دةستةبةركردني 

 ئازادي ِرادةربِرين و كار بؤ هةموانة.
فيكري ليرباَلي تاثَيي بكرَي جياكاري دةكا لة 

دا. بة مانايةكي نَيوان خوودطةري و ذياني طشتي
ِروونرت جياكاري دةكا لة نَيوان داخوازي 
تاكةكةسةكان و ئةو ئةقَلةي ئاَلوطؤِرة 
كؤمةَلطةييةكان جَلةو دةكا. تَيطةيشتين ليرباَلي بؤ 
دميوكراسي تةنها ثةيوةندي بة دةستةبةركردني 
ئازادي هةَلبذاردني فةرمانِرةوايانةوة هةية بَيئةوةي 

و كردةوةكانيان بكا. راَلف ناوةِرؤكي كار  ةباس ل
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دارندؤرف، ثاش ضةند برييارَيكي ليرباَلي تر، 
قسةيةكي لةجمؤرةي كرد كاتَي بةئاشكرا ووتي: 

ِراطرتن و ئاَلوطؤِري  –"طرنط دانان و هاوسةنطي 
جاربةجاري فةرمانِرةواية لة ِرَيطاي ضةند ِرَي و 
شوَينَيكي هَيمنانةوة وةك هةَلبذاردن بؤ منونة" )ل 

. بةالم ئايا ِرةوايةتي ئةم طروثة فةرمانِرةوايانة (17
لةسةر ضي دادةمةزرَي؟ ليرباَلةكان )لة وةاَلمدا( باس 
لة طرنطي دان و ضوونة ئاسيت بةرذةوةندي طشيت 
دةكةن، بةالم نةيارةكانيان جةخت لة دةسةاَلتي 
سةرمايةي ئابوري و كولتوري دةكةنةوة. لة 

لة ِرواَلةتدا دذي  ِراستيدا ئةم دوو تةئويلة، كة
يةكرتن، لة يةكرتةوة نزيكن، ضونكة ليرباَليةكان 
نةسَلةميونةتةوة لةوةي كة بَلَين خؤشطوزةراني و 
موَلكدارَييت و فَيركردن.. ئةو شتانةن كة ثَيويستة 
بايةخيان ثَيبدرَي تا بةرذةوةندي طشيت لةبةرضاو 
بطريدرَي و كارَيكي ئةقَلي ئةجنام بدرَي. نوخبةي 

اَلي زؤر ِراشكاوانة بِروايان بةوة هةية كة ليرب
كةساني جَينتَلمان زةوقيان بةرزة و بة تواناترين 
كةسن لةوةي طوزارشت لة زةوقي خؤيان بكةن. لة 
هةمان كاتدا ئةو نوخبةية ترسيان لة مةيل و 
ئارةزوي ميللي هةية. ضونكة ليرباَليزم وةك هةر 

َيوان ئةقَل و فؤرمَيكي ئةقاَلني هاودذي دةبييَن لة ن
سؤزي بةجؤشدا، هةروةها لة نَيوان نوخبةي ئاقَل و 
ئةو نوخبانةي ملكةضي هةواو هةست و سؤزن، 
لةوةشدا ئافرةتان، ضينة ميلليةكان، ميللةتة 
كؤلؤنكراوةكان )داطريكراوةكان(.. هةموويان وةك 
يةك وان، كة دةبَي لة ذَير حوكمداري )سانيؤر 

هةموو سيفةتَيكي دا بن.لَيرباَليزم (4)ثارس(
نوَينةرايةتيكردن لة كةسة هةَلبذَيردراوةكان 
دةسَينَيتةوة لة ئاست هَيز و بزاوتة كؤمةَلطةيية 
ضاالكةكاندا، هةروةها لة واقعدا هةموو كايةيةكي 
كؤمةَلطةيي رةتدةكاتةوة ضونكة تةنها بِرواي بة 

ِرَيكخستين سياسي و بةرذةوةنديةكان هةية.. 
م حوكمي ئةوةي بةسةر خؤيدا داوة لَيرةوة لَيرباَليز

كة بايةخَيكي ثراكتيكي زؤر سنورداري هةبَي، 
هةرضةندة بايةخَيكي رةخنةيي طةورةي هةية. 
لَيرباَليزم تومخَيكي بةردةوامة لة تومخةكاني 
دميوكراسي. بةالم تةنها ناوضةيةكي ناوةِراست و 
نَيطةران ثَيكدَييَن كة دةكةوَيتة نَيوان هَيزة 

ة نةيارةكانةوة، لة كاتَيكدا ئةو هَيزانة سياسييي
خاوةني دياريكردنَيكي كؤمةَلطةيي يةكالكةرةوةن، 
بةتايبةتي كاتَي دةبنة ضيين كؤمةَلطةيي يان 
طروثي بةرذةوةنديثارَيز. هةرضةندة لَيرباَليزام دذي 
سيستمة ثادشايةتيية ِرةهاكان جةنطاوة، بةالم 

سيستمة هَيندةي نةبردووة، ثاش ِروخاني ئةو 
ثادشاييانة، دذي بزاوتة ميلليةكان جةنطاوة. لة 
كؤمةَلطة هاوضةرخةكاندا، ئةو ثَيطةية رؤذ لة دواي 
ِرؤذ، لةالوازبوونداية. لةمبارةيةوة ضؤن دةتوانَي 
بةرطري لة نةزانيين خؤي بكا لة كاتَيكدا رَيضكة 
نةتةوةيي و مةزةبة ئاينيةكان بةشَيكي طةورةي 

خؤيان توند كردووة؟ لة جيهانيان لة ئةستؤي 
واَلتانَيكيشدا كة ئابوري بازاِر باال دةستة، مرؤظ 
ضؤن دةتوانَي رَيطة بطرَي لة ثارضةثارضة بووني 
زةوق و بةرذةوةنديية تايبةتةكاني كؤمةَلطا، ثاشا 
وردكردنةوةي بؤ زجنريةيةك تايةفة و طروثي 
كؤمةاليةتي داخراو، كة هيض شتَيك ثَيكةوةيانةوة 

يَت جطة لة بازاِر، بازاِريش ملكةضي بااَل نابةس
دةسيت ذمارةيةك بةرذةوةنديي دارايية كة جطة لة 
ديسثليين سياسي هيض كؤيان ناكاتةوة؟ ئايا 
ضيدي دةتوانني سيفةتي ليرباَلي خبةينة ثاَل 
كؤمةَلطةيةك كة شةثؤلي كِرين و فرؤشتين سةهم 

بكا ِراثَيضي كردبَي و ئيمثراتؤريةكاني ثارة حوكمي 
و فريوةكاني بةرخؤري )ئيستهالكي( دةمامكدار 
طةمةي ثَي بكا، كة ئارةزوة فةرديةكاني بازرطاني 
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بضَيتة سةرو داخوازية كؤمةَلطةييةكاني بؤ شَيوازي 
بازرطاني و دادوةري و يةكساني؟ ضيرت تيؤري 

و رَيضكة ناسيوناليستة نوَييةكان  (5))وَيلفَير ستَيت(
شتين ليرباَلييةوة بؤ خؤيان لة ِرَيطاي تَيطةي

كؤمةَلطا ثَيناسة ناكةن. هةرضي شَيوازةكاني 
كؤمةَلناسيية دذي ئةو جياكارييةي لَيرباَليزمن لة 
نَيوان بةرذةوةنديية تايبةتةكان و ِرَيكخستين 
كاروباري طشيت بةوةي وَينةيةكي يةكانطري 
دةبةخشن بة كؤمةَلطة، كة لة يةككاتدا داخوازيي 

ؤمةَلطةيي ئاراستةي دةكا، بة كولتوري و مةيلي ك
تَيكةَلكردني ئةو داخوازي و مةيالنةش هَيزة 
كؤمةَلطةيية ضاالكةكان دروست دةبن، لةسةرو 
هةمووشيانةوة ئةو بزاوتة كؤمةَلطةييانةي كة 
كةرةستةي شيكردنةوةو ضاالكي دابني دةكةن، 
ئةَلبةتة فيكري ليرِباَلي بَي هوودة هةوَلي لةناوبردني 

 انةي داوة.ئةو كةرةست
فيكري ليرِباَلي بة ِرةخنةطرتين لة دةسةاَلتي 
ئؤتؤكراتي ِرَيطةي خؤشكرد لة بةردةم 
دميوكراسيدا، بةالم بةر لةوةي تؤتاليتاريزم ببَيتة 
هؤي لَيك نزيكبوونةوةي فيكري ليرباَلي و فيكري 
دميوكراسي، كة بة عةمةلي لة ِرَيطةي ثةيوةنديية 

ؤيي خؤيان ثاراست.. ناجَيطريةكانيانةوة سةربةخ
بووة ِركةبةري دميوكراسي و لةطةَليدا ضووة 
جةنطةوة. لة ثاش شؤِرشي فةرةنساوة فيكري 
ليرباَلي نةبرةيةكي كؤنزةرظاتيظي بةكارهَينا كة وردة 
وردة بةرةو هةَلكشان ضوو. لة نوسينةكاني 
تؤكظيلدا، كة بة توندي وةالمي ئةو ِرؤذطارانةي 

بةخؤوةي بيين،  1848ي شؤِرش دةداتةوة كة ساَل
ئةم ثرسة بة ِرووني دةبينني، ِروونرتيش الي )تني( 
ثاشان )مؤسكا( دةيبينني، تةنانةت مؤسكا ثةِرطريي 
زؤرتر بةكاردَييَن. تةرجةمةي ئةمريكي كتَيبةكةي 
ئةو "تومخةكاني زانسيت سياسةت" ضيين سياسي 

(Classe Politique ي كردووة بة ضيين بااَلدةست)
(Ruling Class هةرضةندة شيكردنةوةي بؤ ئةو ،)

ضينة لة ضاثي زيادكراوي كتَيبةكةيدا كة لة ساَلي 
دا باَلوبؤتةوة زؤرترين ِرووبةري طرتؤتةوة. 1923

جياكاري لة نَيوان سياسةت و ئابوريدا لةمثةرَيكي 
كؤمةَلطةيي دروستدةكا لة نَيوان ئةو كةسانةدا كة 

ي كة شياو نني. شياوي فةرمانِرةوايني و ئةو كةسانة
لةمثةرَيك كة ِرةنط بوو تَيثةِراندني لة شوَينَيكي 
وةك باشوري ئيتاليا زةمحةت بووبَي، ضونكة 
مؤسكا لةوَي لةدايك بوو بةر لةوةي ثؤسيت بةرز لة 
بةريتانياي مةزن و فةرةنسا وةرطرَي. بةالم 
ناوبانطَيكي لةوجؤرةي لة والتة يةكطرتووةكاني 

ضةندة هارظرد و ياَل تا ئةمريكا نةبوو، هةر
ماوةيةكي زؤر ِرابةر و فةرمانِرةوةكانيان بؤ ئةو 
والتة دةنارد. )واتة( ئةم ئةقاَلنيةتة ليرباَليية 
درَيذبوونةوةي كةلةثوري ماكياظيلني، ضونكة 
زؤرترين بايةخ دةدا بة كَيشةي ئةطةرةكاني 

 فةرمانِرةوايي نةك كَيشةي نوَينةرايةتيكردن.
ييةكاني سةدةي نؤزدةيةمدا ئةوةي لة كؤتا

ِروويدا ئةوةبوو كة ضةند ثرنسيثَيكي وةك بازرطاني 
و ياسا وةك ثرنسيثي ثَيكهَينةري طردبوونةوةي 
كؤمةَلطةيي، كة مؤسكا ناويان دةنَي ثرنسيثي 
كؤمةَلطةيي، لة ئارادا نةمان. بةَلكو فيكري 
نةتةوةيي بووة ثَيكهَينةري كؤمةَلطا. ئةو فيكرانةي 

خيان دةبةخشي بة يةكَييت طروثة كة باية
كؤمةَلطةييةكان زياتر لة بايةخدانيان بة ثةيوةنديية 
ناوةكيةكان.. وةرضةرخانيان بةرةو فيكري 
نةتةوةيي ئاسانكرد و بريؤكةي ملمالنَيي 
ضينةكانيان كردة بريؤكةيةكي طراندةست، بةو 
ثَييةي بريؤكةيةكي كؤمةَلطةيية زياتر لةوةي 

دة بايةخداني زياتر بة سياسي بَي. هةرضةن
كاروباري سياسي هةندَي جار هةَلطري زةينيةتي 
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ئازاديية، بةالم لة هةمان كاتدا و هةندَي جاري تر 
خؤراك دةبةخشَي بة ِرذَيمة دةسةاَلتطةرةكان، كاتَي 
بةناوي يةكخستنةوة ئةو شتانة وةالدةنَي كة 
دابةشكةرن. هةَلكشاني فيكري ناسيوناليسيت 

 ني ئةو ِراستييةية.بةَلطةي ِروو
سةرةتاي سةدةي بيستةم، تةقينةوةي بزاوتة 
شؤِرشطَيرةكان كة شؤِرشي روسيا و هةنطاريا و 
كؤششةكاني شؤِرش لة ئةَلمانيا و قةيراني 

ي لَيكةوتةوة، 1920كؤمةَلطةيي طةورةي ئيتالياي 
هةروةها بووة هؤي ثةرضةكرداري فاشيزم و 

ماكياظيليةتي طؤِريين ماكياظيليةتي ليرباَلي بؤ 
            كؤنةثةرست.. ئةو دؤخة، هةروةك نوربرتؤ 
بؤبيؤ ئاماذةي ثَيدةدا، مؤسكاري هاندا 
ئاراستةيةكي دذة شؤِرش بطرَيتةبةر و هةروةك 
)مايكلز( ثشتيواني لة فاشيزمي مؤسؤلَيين بكا، 
بةالم لة ِراستيدا ئةو ثشتيوانيية ثشتيوانيةكي 

تةمةني الوَيتيدا بِرواي  ليرباَليانة بوو. مؤسكا لة
هَينا بةو جياكاريية توندةي كة سثنسةر لة نَيوان 
كؤمةَلطةي سةربازي و كؤمةَلطةي ثيشةسازيدا 
ئةجنامي دابوو، كة فيوداَلي و بريؤكراتي ناوي 
بردن، بةالم ثاش كامَلبووني، دميوكراسي تَيكةَل بة 
ليرباَليزم كرد. لة ِراستيدا ئةم هةَلوَيستة كة 

وَيستَيكي نَيوةندطرية، هةَلوَيستَيكي دذ بة هةَل
دميوكراسيشة، ضونكة وةك لة ثَيناسةكةيدا 
دةردةكةوَي دميوكراسي دةكاتة رذَيمَيك كة ِرَيطة لة 
كةس ناطرَي ئينتما بكا بؤ نوخبةي فةرمانِرةوا. طةر 
دميوكراسي بة بناغةي كؤمةَلطةيي فةرمانِرةواكان 

ور دةكةوَيتةوة دةستنيشان بكرَي، ئةوا زؤر دو
لةوةي ببَيتة فةرمانِرةوايي طةل. مؤسكا، وةك 
زؤربةي ليرباَلةكان كة لة رؤسؤوة دةست ثَيدةكةن، 
         ثَييواية كارَيكي دذوار و )كؤدذة( طةر مرؤظ 
وَيناي رذَيمَيك بكا كة فةرمانِرةوايي بة دةسيت 

زؤرترين خةَلكةوة بَيت و تةنها كةمينةيةك 
 بكرَين.فةرمانِرةوايي 

بريؤكةي دميوكراتي تةنها ئةو كاتة طةشةي 
بةخؤوة بيين كة ئةو درزة كؤمةَلطةيية سياسييةي 
ضارةسةر كررد، ئةو درزةي كة كؤمةَلطةي لةسةر 
دوو ئاست دابةشكردبوو )دةكرَي لَيرةدا بةَلطةي 
كؤدذيي نَيوان هاواَلتي ضاالك و هاواَلتي 

ؤ يةكةمني خاووخليضك بَينينةوة(. ئةو ضارةسةرة ب
جار لة رَيطاي دةنطداني طشتييةوة لة فةرةنسا 

ئةجنام درا، ثاشان لة ِرَيطاي  1848ساَلي 
بةطةِرخستين دةزطا سياسيةكانةوة و بةستنةوةي 
بة جَيبةجَيكردني داخوازيية ميللييةكانةوة، ضونكة 
ئةو داخوازيانة لة بةرةنطاربوونةوةي هةذمووني 

ةكرد ثةنابربَي بؤ بةرذةوةندييةكاندا، داوايان د
ئةقاَلنيةتي تةكنيكي و ئابوري، ثاش ئةوةي 
سةردةمانَيكي دذيذ هةمان ئةو ئةقاَلنيةتة دذي 
ئةوان بةكارهات. سةرةِراي بةشداري ئايديؤلؤجياي 
سؤشياليزم )نةك بزاوتي كرَيكاري( لة دروستكردني 
ديكتاتؤريةتي ثرؤليتاري دذ بة دميوكراسي، بةالم 

اري زةمينةيةكي ثتةوي بؤ بزوتنةوةي كرَيك
دميوكراسي بةرهةم هَينا. دووريي فيكري 
دميوكراتي لة ئايديؤلؤجياي شؤِرشطَيرانة كةمرت 
نيية لة دووريي ئةو فيكرة لة ئايديولؤجياي 

 ليرباَلي.
بةالم لة جيهاني هاوضةرخدا، كة لة اليةكةوة 
دةوَلةتي بِرياربةدةست و لةاليةكي ترةوة رذَيمي 

دةسةاَلتطةر بااَلدةسنت، ضيرت فيكري  نةتةوةيي و
ليرباَلي ناتوانَي بةشَيوةيةكي سةليب لة ئازادي 
تَيبطا. دةكرَي لةمبارةيةوة ئيزايا بَيرلني 
خبوَينينةوة، ضونكة ناوي ئةو بةسرتاوةتةوة بة 
دذايةتيكردني دوو تَيطةيشتنةوة بؤ ئازادي سةرةتا 

دييةكان دةَلي جيهاني نوَي بِرواي بة هةقيقةتة ئةبة
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و سروشيت سةرمةدي مرؤظ نةماوة، ئةمةشش 
ثَيضةوانةي ديدي فةيلةسوفاني ئةقاَلني ضاخي 
رؤشنطةريية. بةالم لة هةمان كاتدا ثَييواية ئةو 
جؤرة ئةقاَلنيةتة سيستماتيكة سةرضاوةي ئةو ديدة 
يؤتؤثيانة بووة كة هةميشة مةترسي بووة لةسةر 

اغي كالسيكي دميوكراسي. لة يؤناني كؤن و لة قؤن
جيهاني مؤدَيرندا فرة جؤر بوون، ثاشان لةطةَل 
ئةقاَلنيةتي هيطَل و مَيذووطةريي ماركسدا فؤرمي 
نوَييان بةخؤوة بيين. لة هةموو سةردةمَيكدا ديدة 
يؤتؤثيةكان تَيزي بووني كؤمةَلطةيةكي تةواو، 
ثاشان كؤمةَلطةيةكي وةستاويان ثَيشكةشكردووة 

)بَي سةرةتاو بَيكؤتا(  كة كؤمةَلطاي سةرمةدين
هةروةك ضؤن يؤتؤثني، بة جؤرَيك تَيزطةلَيك بوون كة 
هيض بوارَيكيان بؤ طفتوطؤي سياسيي كراوة 
نةهَيشتؤتةوة. ثاشان بَيرلني واي دةبييَن كة دابِران 
لةطةَل ئةو فةلسةفة وشكةي رؤشنطةري لة ذَير 

Sturm Und Drangطورزي 
دا،ثاشان لة ذَير  (6)

انسيةت و فةلسةفةي هَيردةر و طوشاري رؤم
فيختةدا.. بووة هؤي سةثاندني فرة بةهايي و لة 
دايكبووني كؤمةَلطةي كراوة. بانطةشةكردن بؤ 
تايبةمتةنديي هةر كولتورَيك بؤ خؤي رَيطةي 
خؤشكرد لةبةردةم سياسةتي خودي بكةر و 
سياسةتي رةسةنايةتي و داهَيناني ئةو خودة، تا 

طرَيتةوة كة ستةمي جَيطةي ئةو ئايديانة ب
رؤشنطةري بة هةموو ئةقاَلنيةتي دةسةاَلتطةريانةي 
خؤيةوة هةَليطرتبوون. ِرةنطة كةسانَيك كؤدذييةكي 
ئاشكرا لةم دةسثَيكة دةطمةنةدا ببينن، ضونكة زؤر 
جار وتراوة كة ئةقاَلنيةت دةرفةتي ثةيوةنديي و 
يةكرتناسيين بؤ هةموان ؤةخساندووة، لة كاتَيكدا 

ةكردن بؤ تايبةمتةنديي كولتوري هةموو بانطةش
مرؤظَيك دةكاتة بةندكراو لة ضوارضَيوةي كولتورَيكي 
نةتةوةيي دياريكراو و قؤناغَيكي دياريكراوي 

مَيذودا. هَيندة نابا ئيزايا بَيرلني ئةم كؤدذيية 
( ضارةسةر دةكا. داخؤ جيهاني نوَي ضؤن تناقض)

ادي( بتواني لةسةر بناغةي فرةيي كولتوري )ئاز
بنيات بيَن، ضؤن دةكرَي خؤي بثارَيزي لةوةي 
نةكةوَيتة )داوي( ناسيوناليزمةوة كة دةشَي تا 
ئةوثةِري بِروا؟ لة ئاست ئةم دوو ثرسيارةدا كة 
كةس ناتوانَي خؤي لَييان غافَل بكا، ثَيويستة مرؤظ 
وةالم بداتةوة بةوةي كة ئازادي لة بةردةم 

زانةي مةترسيداية، بة هةموو ئةو شَيوا
تَيطةيشتنةوة كة مرؤظ دةتوَينَيتةوة لةناو ئةو 
كؤمةَلة سروشتيية يان ئةو قؤناغة مَيذوييةي 
ئينتماي بؤ دةكا. ضونكة ئيرت رؤَلي دةوَلةت دةبَي 
بة ئازادكردني نةتةوةيةك يان ضينَيك، ئيرت 
تاكةكةس بة ثَيي ئةو رؤَلة دةبَيتة كؤيلةي ئةو 

يت، هةروةك رؤسؤ كؤمةاَلنة و كؤثلةي ئريادةي طش
)كاتي خؤي( طوزارشيت لَيكرد. ئيزايا بَيرلني 
جةخت دةكاتةوة لةسةر رؤَلي ئيجابي فرة 
كولتوري، بةالم لة هةمان كاتدا دذي ئةو توانا 
طشتطريةي دةوَلةتة كة لةطةَل تايةفةيةكي 
دياريكراودا يان لةطةَل قؤناغَيكي مَيذويي 

ةوة دةكرَي دياريكراودا شوناسدةطؤِرَيتةوة. لَير
دذايةتي ديكتاتؤريةتي زؤرينةش بكةين، واتة 
بةرطري بكةين لة خودي داهَينةر و ئةفرَينةري 
تاكةكةس دذي ديدي بااَلدةست و بةرذةوةنديية 
                باوةكان. بةجمؤرة دوور دةكةينةوة لةو 
دذبوونة درؤزنةي كة لة نَيوان ئازادي نةرخيواز و 

ةية "ئازادبوون لة )...( و ئازادي ئةرَيخوازدا ه
              وةكئينطليز دةَلَين. ( 7)ئازادبوون بؤ )...("

           باشرت واية باس لة دوو ئازادي بكةين، دوو 
        ئازادي نةريتخواز، يةكَيكيان ِرزطاربوونة لة 
دةوَلةت و ئةوي تريان ئازادبوون لة ئينتما 

ئةم بانطةوازةوة بؤ  كؤمةَلطةييةكان. هةر لة ِرَيطاي
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خود دةطةينة ئازادي، دوور لة تايةفةطةري 
 سةركوتكةر.

ئةم ِرَيطا ثَيضاوثَيضةي كة ئازادي هاوضةرخ 
طرتوويةتية بةر دوورة لة ئةقاَلنيةت، بةالم لة ذَير 
هةِرةشةي هةواداريي ناسيوناليسيت و 
ئايديولؤجياي ضينايةتيشداية.. ِرَيطايةكي ثِر 

ك ليرباَلييةكي وةك ئيزايا بَيرلني لة نشَيوة، بة جؤرَي
ذَير فريوي طةِرانةوة بؤ ئةو ئةقاَلنيةتة يةكخةرةدا 
دةمَينَيتةوة كة لَيوةي دةسيت ثَيكردووة، هةر بؤية 
مانايةكي سانا دةخبشَيتة ئازاديي نةريتخواز كة 
نةيارة لةطةَل ئةو دةسةالتةي بةناوي سروشت يان 

بةالم ئةو ِرَيِرةوةي بة ناوي مَيذووةوة قسة دةكا. 
بَيرلني لة سةري دةِروا سةرنج ِراكَيشة، ضونكة 
ئازادي ئةرَيخواز كة ئةَلبةتة دةشَي ديكتاتؤريةت 
بةرهةم بَييَن، بةشَيوةيةكي )ئيباحي( بةرجةستة 
دةبَي، وةك ئةوةي بةرطريكردن بَي لة مافةكاني 
مرؤظ دذي كؤمةَلطة و دةوَلةت لةيةك كاتدا. ئازادي 

رن تةنها باس لة تاكطةرييةكي وةهمي ناكا، مؤدَي
بةَلكو خؤي دادةبِرَي لة تواندنةوةي تاك لةطةَل 
ئاسيت سروشيت و كؤمةاليةتيدا بةشَيوةيةكي 
ئةفالتؤني، تا بضَيتة خزمةتي جؤرَيك لة خودةوة كة 
دةشَي فرةيي كؤمةَلطةيي و كولتوري  لةناوي بةرَي، 

اندني خود و بةالم هةر ئةو فرةييةش مةرجي سةمل
 بووني خودة.

هَيزي ليرباَليزم لة ِرؤذطاري ئةمِرؤدا لةوَيوة 
سةرضاوة دةطرَي كة لةم سةدةيةدا دميوكراسي 
دووضاري ضةندين ثةالماري بةهَيز بؤتةوة لةاليةن 
رذَيمة تؤتاليتاري و دةسةاَلتطةرةكانةوة. بةالم لة 
كاتَيكدا ئةو دةوَلةتانة خؤيان كردبووة زماحناَلي 

ولتورَيكي تايبةت، دؤخَيكي ئابوريي ك
دياريكراويان ئاِراستة دةكرد، ئايديولؤجيايةكي 
دياريكراويان دةسةثاند، بطرة هةندَي جار خؤيان 

كردبووة باَلي ضةكداري ئاينَيكي تايبةت.. لة 
كاتَيكي وادا ئايا ثَيويست نيية بةرطري لة 
دميوكراسي بكةين و هةموو جؤرة دةسةالتَيكي 

ن ِرةتبكةينةوة، هةروةها دان بنَيني بة خؤسةثَي
جياوازيي تةواو لة نَيوان هةموو بوارةكاني ذياني 
كؤمةَلطةييدا، جياكاريي تةواو ئةجنام بدةين لة 
نَيوان ئاين، سياسةت، ئابوري، ثةروةردة، ذياني 
نةتةوةيي، خَيزان و هونةر و.. هتد.؟ فيكري 

ي دميوكراسي بة ثةلةي يةكةم دذي ضِركردنةوة
سامان و ضِركردنةوةي دةسةالت جةنطاوة، بةالم 
دةبينني كةسَيكي وةك مايكَل واَلزةر ثَييواية 
ئةركَيكي لةو جؤرة تةنها لةاليةن دةوَلةتَيكي 
بةتواناوة ئةجنام دةدرَي كة دةسةاَلتي خؤي 
بسةثَييَن بةسةر هةموو كؤمةَلطةدا، هةربؤية 

اري ثَيويستة ئاماجنَيكي سةرةكي بؤ خؤمان دي
بكةين، ئةويش بريتيية لة سةملاندني سةربةخؤيي 
هةر بازنةيةك لة بازنةكاني ذياني كؤمةَلطةيي و 
ِرَيزطرتنيان لةاليةن هةموانةوة، هةروةها كاركردن 
بؤ سنورداركردني جياوازيةكاني ناو هةر يةكَيك لةو 
بازنانة. واتة "ثَيويست ناكا خَيروخَيراتي )س( كة 

راتي كؤمةَلطة دابةشبكرَي بةشَيكة لة خَيروخَي
بةسةر ئةو ذن و ثياوانةدا كة خَيروخَيراتي تريان 
هةية )ص(، تةنها لةبةرئةوةي ئةوان )ص( يان هةية 
بَي ئاوَردانةوة بؤ دةاللةتي )س(.." )بازنةكاني 

(. ضاالكرتين خةباتي دميوكراتي ئةو 20ئازادي، ل 
خةباتةية كة دذي دةستبةسةرداطرتين دةسةاَلتة 

يةن ئةو كةسانةوة كة سةروةت و سامانيان لةال
هةية. هؤكاري ئةم خةباتة دةطةِرَيتةوة بؤ تَيزَيكي 
سؤسيؤلؤجي كالسيكي كة دةَلَي دةبَي جياوازي 
بكرَي لة نَيوان سيستمة كؤمةَلطةيية فةرعيةكان لة 
كؤمةَلطا مؤدَيرنةكاندا، ثاشان داوا دةكا هةموو 

َين و سيستمة طشتييةكان ثارضة ثارضة بكر
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ئيعرتاف بكرَي بةسةربةخؤيي بازنةكاني هونةر، 
 ئابوري، ئاين و.. هتد.

بةالم ئةجمؤرة تَيطةيشتنة كة بةرةو بريؤكةي 
ثوكانةوةي دةوَلةت دةِروا، ليرباَلييةكان بةرطييان 
لَيكرد هةروةك ضؤن ماركس لة سةدةي نؤزدةيةمدا 
بةرطري لَيكرد، تَيطةيشتنَيكة ثةسةندكردني 

ضونكة كاري سياسي بة درؤي زةمحةتة 
خستؤتةوة، لةسةرو هةمووشيانةوة ئةو كارو 
رةفتارانةي كة لة سايةي رذَيمة دميوكراتيةكاندا 
ئةجنام دراون. ثَيش هةموو شتَيك ئةو تَيطةيشتنة 
ثَيناسةيةك دةبةخشَي بة بازنةي كاري سياسي 
بةوةي بريتية لة بازنةي قسةكردن و فريودان و 

امةتي سياسي بة مانايةكي فيعلي كةَلةكةبووني دةر
بةوةي كة بريتيية لة دةرامةتي دةنطةكان و 
هاوثةميانيةتية سياسيةكان، ئةمةش بةرطَيك دةبِري 
بةسةر كاري سياسيدا كة لة سيستمي 
ثارلةمانييةوة نزيكة بةو جؤرةي سةدةي نؤزدةيةم 
بةخؤوةي بيين نةك دةوَلةتي هاوضةرخ. هةربؤية 

برماس(ةوة نزيكة ثَييواية )واَلزةر( كة لة )ها
سياسيةت جيهانَيكة لةسةر مشتومِر و بةَلطاندن 
دامةزراوة، واتة جيهانَيكة لة فيكري ئةقَلي 
ثَيكهاتووة، كة ثةيوةنديي لة نَيوان ذمارةيةك 
طؤشةنيطاي جياواز دةدؤزَيتةوة. ثاشان ئةو 
تَيطةيشتنة ثشتئةستوورة بة جياكردنةوةي 

تا دوا ئةندازة،  سيستمي سياسي لة دةوَلةت
هةروةها لةاليةكي ترةوة ثشتئةستوورة بة 
جياكردنةوةي ئةو سيستمة لة ضاالكي و 
ثةيوةنديية كؤمةَلطةييةكان. شيكردنةوةي )واَلزةر( 
هةروةك شيكردنةوةي زؤربةي ليرباَليةكاني تر، 
تةنها ئةو كاتة ثةسةندة كة سةبارةت بة يةك ديو لة 

و دميوكراتي قسة هةردوو ديوةكةي ذياني سياسي 
بكةين. ئةَلبةتة لة شوَينَيكدا دةوَلةتَيكي طشتطريي 

رةها حوكم بكا دميوكراسي بووني نيية. هةروةها 
كاتَي سةروةريي ميللي و ياساي زؤرينة تواناي 
ئةوة لة دةست دةدةن طوزارشت لة خؤيان بكةين.. 
لةو كاتةشدا دميوكراسي بووني نيية. واتة طةر 

اني )واَلزةر( بةكاربَينني ئَيمة هةمان وشةك
دميوكراسي تةنها ئةو كاتة ئامادةية كة وةك 
"كارَيكي سياسي بؤ بةكرَي طرتين دةسةالت" 
بةرجةستة دةبَي، ئةوةش سياسةت دةباتة 
ئاستَيكي بةرزي ضاالكية تايبةتةكان و وةك 
ئةفاَلتون دةيويست نايكاتة تةكنيكَيك كة رؤَلَيكي 

لة رذَيمة دميوكراتية  يةكخةري ثَيببةخشَي. ئايا
هاوضةرخةكاندا )ئةم ِراستية( بةدَي ناكرَي؟ ئةو 
ِرذَيمانةي دةست وةردةدةنة ثرؤسةكاني 
بةرهةمهَينانةوةي داهاتي نيشتماني لة ِرَيطةي باج 
و سيستمي بيمةي كؤمةاليةتييةوة، هةروةها 
هاريكاري ِرَيكخراو و سةنديكاكان دةكةن، 

دةكةن بؤ ثَيشخستين كةمينةكان دةثارَيزن و كار
بنةماكاني ماف لةبةر رؤشنايي داخوازيةكاني راي 
طشيت. بة كورتي، ِرةنطة ئةو ِرذَيمانة تواناي 
يةكخسنت و كامَلكردني كؤمةَلطةيان نةبَي، بةالم خؤ 
بةالني كةمةوة تواناي ئةوةيان هةية تَيكِرذاني 
تةواوي بازنةكاني ذياني كؤمةَلطةيي و 

بازنانة بةيةكرتةوة دابني بكةن. ثةيوةستبووني ئةو 
ئةمةش دةمانباتةوة سةر ثرسي سنورداركردني 
دةسةالت و ثرسي هاوالتيبوون، كة بةبَي ئةو دوو 

 ثرسة ثَيكةوة قسة لة بووني دميوكراسي ناكرَي.
كةواتة باضيرت دذبووني تةواو نةخةينة نَيوان 
ليرباَليزم و دميوكراسي. ضونكة لة كاتَيكي وادا 

راسيي قوباتي سةرةكيية. نؤربرتؤ بؤبيؤ دميوك
لةسةر هةقة كاتَي ثَييواية "وريايي )ترس( و 
نةزانني كة لة نَيوان دوو كولتوردا، كولتوري ليرباَلي 
و كولتوري سؤشياليستيدا، ئاَلوطؤِريان ثَيدةكرَي.. 
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بةرةو لةناوضوون دةِرؤن" )ئايندةي دميوكراسي، ل 
ي تَيثةِراندني ئةو (. ئَيمةش لةم كتَيبةدا هةوَل118

دذبوونةي )نَيوان دميوكراسي و ليرباَلي( دةدةين، 
كة بةرطري لة سيستمي سياسي ليرباَلي دةكةين 
دذي مةترسيةكاني دةسةاَلتطةري، بةالم بةو 
هيوايةي دةستَيوةرداني مةبةستدار لةاليةن 
دةوَلةتةوة، بةهانداني هَيزطةلَيكي كؤمةَلطةيي 

َي دذي ليرباَليزمي ئابوري كة دياريكراو، لة ئاراداب
 ِرةنطة ببَيتة هؤي دوو فاقيي زياتري كؤمةَلطا.

 
 

 ثةراويَزةكان
1-Vicaria de la Solidaridad لة دةقةكةدا بة ئيسثاني ،

 هاتووة، واتة: سةرزةميين هاوكاري.
2-Glorious Revoltion .لة دةقةكةدا بة ئينطليزي هاتووة 

3-Politique du meaning سياسيةتي خاوةن ، واتة
 ئامانج.

4-Sanior pars :لة دةقةكةدا بة التيين هاتووة، واتة ،
 ضيين تايبةت و خاوةن فةزيلةت.

5-Walfare state ،لة دةقةكةدا بة ئينطليزي هاتووة ،
 واتة دةوَلةتي خؤشطوزةراني.

6-Sturn und Drang.لة دةقةكةدا بة ئةَلماني هاتووة ، 
7-Freedom from and Freedom to لة دةقةكةدا بة ،

ئينطليزي هاتووة، واتة: رزطاربوون لة شتَيك و 
 رزطاربوون لة ثَيناو شتَيكدا.

 
 سةرضاوة

ماهي الدميقراطية؟ حكم االكثرية ام االن تورين، 
، ص 1، ط 1995ضمانات األقلية. بريوت: دار الساقي، 

53-72. 
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 رؤذيَك لة يؤنانى ديَرين
(3) 

 مالَي ئةسيناو كةل و ثةلةكانى
 بةدواى ثياويَكى ئةسيناييدا بةرةو مالَةوة

 
 

  وليةم داظيزوليةم داظيز
 لة ئينطليزييةوة: ئاوات ئةمحةدلة ئينطليزييةوة: ئاوات ئةمحةد

 
 

جَيهيشتنى ئاطؤراو رووكردنة ئةو شةقامانةى 
 مان البةرةو طةِرةكةكان دةِروات نةزكَيكى خؤشرت

سوور لة مةيلةو رةختَيكى جَيدةهَيَلَيت. ضةند د
بةشَيكةوة بؤ بةشَيكى تر داضَينراون، تةنانةت لة 
 نَيوانى كؤآلنةكانى نَيوانى ماَلة خواروخَيضةكاندا

كة  تةوة، وةلَي بؤشاييةكى وةهاش هَيَلراوةروواون
وةك ثةرستطاى  ىكردنى ثةرستطايةكدروستبةشي 

نزيكى بازاِر، ثايةو بكات كة دةكةوَيتة  هَيفاستؤس
 وزءسة ءديوارةكانى بة مةِرمةِرى سثي ءستون

بة زَيِريش رازَينراونةتةوة،  ءسوور ناوثؤش كراون
ئةوكاتة يؤنانييةكان زؤر حةزيان لة رازاندنةوةى 

 ثةيكةرو مةزارةكان بووة.
يةكرتبِرينى  ءةكانكؤآلنلةسةر سووضى 

ثامشاوةى داِرماوى كؤتةَلي هَيرمَيس  ،شةقامةكان

دةبينرَين،  دالة بازاِر نوانة وةهائة ووةك هةرية، هة
لة بةر دةروازةكانياندا دوو  ةكانيشماَل تاكة تاكة

نيشانةى  داناوة، ئةمةثايةو رووكارَيكى تايبةتييان 
 ى ئاينييانةى نهَينى خؤيانة.تنةري

قةرةباَلةغييةكةى ناو ئاطؤرا بة ثَي بةرةو 
دةيكوتن. بةكارهَينانى طاليسكة لةو  ماَلةوة

 ئةوةية خاوةنةكةى نيشانةى دانةدةوروبةرا
، تةنها ذنان هةية تَيِروانينَيكى نادميوكراسييانةي

ةدرَيت بة طاليسكةو ديان بواريان ثياوانى نةخؤش 
ثياوَيك لةطةشتةكةماندا . بَينء بضنهةراو زةنا 

جلى ثؤشيوةو تازة  جوانء تةميزهةَلدةبذَيرين كة 
ثياوةدا لة سةرتاشخانة هاتؤتة دةرةوة، لةطةأل ئةم 

دةضينةوة بؤ ماَلي خؤيان. ئةم ثياوة لة دةوَلةمةندة 
زؤر ساماندارةكان نية، ضونكة طةورة دةوَلةمةندان 
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ناطشتَينرَين، هةروةها  ءمنونةى نائاسايني
يةكَيكيش نية لةو هةذارانةى ئيشى قورس دةكةن. 
دوو خزمةتكارى ثؤشتةو بةتواناي لةطةَلداية، 

كورى ئةكرؤثؤليسدا بةضةند كؤآلنَيكى تةسكى با
دةِروات. لة بةردةمى دةرطايةكى سادةو تؤكمةى 
يةكَيك لة ماَلةكاندا هاوار دةكات "ثاى.. ثاي" واتة 

 تةقةو رةقةى "كورة.. كورة" دةنطى خِرةو
بة  ىخزمةتكارَيكلةوديوةوة كردنةوةى دةرطا دَيت. 

ئةم خزمةتكارة ئيشى  ،رةضةَلةك بيانى دةردةكةوَيت
دةربكاتء بَيزاركةرو مشةخؤر  ئةوةية خةَلكى

 ء، دةرطاكة واز دةكاتنةهَيَلَيت بضنة ذوورةوة
لةو الشيةوة سآلوَيكى بةِرَيزانة لة ئاغاى دةكات. 

 دةست دةكات بة وةِرين. ءسةطةكةي بازدةدات
بةدوايدا دةضينة ذوورةوة، )لة ثَيشةوة قاضى 
راستمان دةخةينة ئةو ديوةوة، ضونكة ضوونة 

ي ضةث نةطبةتى ثَيوةية( تَيبينى ذوورةوة بة قاض
دةكةين لةسةر دةرطاكة نوسينَيك هةَلواسراوةو 
دةَلَيت "با هيض خراثةيةك روو نةكاتة ئَيرة". يان 
نوسراوة "بؤ ثياوضاكان" ثاشان ضةند هةنطاوَيكى 

ة داآلن، دةطةين تةسكدا دةِرؤينء ة راِرةوَيكىبكةم 
ى ئينجا ذوورةوة، ئةمة شَيوةى هةموو ماَلَيك

 ئاسايي يؤنانة.
 

 شيَوةو و بةكارهيَنانى مالَى يؤنانى
هةموو كةلوثةلةكانى ناو ماَلى يؤنانى وةك 
دواتر لَيي ورد دةبينةوة دةبن بة دووضةشنةوة: هى 
ماآلنى باكورو ماآلنى باشور. خانووى باكور بة يةك 
تاقة هؤدةى طةورة دةستثَيدةكات "هؤَلة طةورةكة" 

بؤ زيادكراوة. لة  ثاشان ذوورى بضووكرتيشى
ثةجنةرةكانى سةر رووكارى ديوارةكانى دةرةوة 
رؤشنايي بؤ دَيت، هةمووشيان بة يةك تاقة 
سةربانى سواخدراو طرياون. ماَلةكانى باشوريش 

)يؤنانةكانء دَيرينةكان( بة حةوشةيةكى الكَيشةيي 
داخراو دةستثَيدةكات. ذوورةكان زؤر بن يان كةم 

وةردةطرن، بةآلم بة رؤشنايي لةو حةوشةيةوة 
تةواويي بة رووى جيهانى دةرةوةدا داخراون. ئيرت 
ئةم شَيوازةى بيناسازيي هةواطؤِركَيي زؤر باشرتة، 
فَينكرتة، لةوةى تريان رةحةترتة. ئةو حةوشة بةرينة 
كراوةية ذوورةكانى ديكةى ماَلةكة لة هةموو 

 كةشوهةوايةكى سةخت دةثارَيزَيت.
نينَيكى زؤر بةهادارى دةَلَين سؤكرات تَيِروا

هةبووة دةربارةى ئةوةى دةبَيت خانووى باش ضؤن 
بَيت، ئةو ثَييوابوو ثَيويستة لة هاويندا فَينك بَيت، 
لة زستانيشدا طةرم بَيت، لةبارو طوجناوبَيت بؤ 
نيشتةجَيبوونى خَيزانء كةلوثةلةكانيشيان. 
لةبةرئةوة ثَيويستة ئةو ذوورةى دةكةوَيتة 

ةموويان بةرزوبَلندتر بَيتء بةسةر ناوةندةوة لة ه
باشوردا بكرَيتةوة، بؤ خؤثاراسنت لة طةرماى 
هاوينيش ثَيويستة سةربانى حةوشةكة بة شتَيك 
بطريَيت، ئةو ذوورانةى دةكةونة بةشى باكورةوة 
نزمرت بينا بكرَين. ئةمانة هةموويان شتى باشن، 
بةآلم لة راستيدا ثياوانى ئةسينا ئةوةندة طوآ 

شوَينى نيشتةجَييان، ثارةيةكى زؤر كةم لة  نادةنة
جوانكردنى نيشتةجَييدا سةرفدةكات. مةطةر 
نةخؤش بَيت، ئةطينا تةنها هةر بؤ نوسنتء 
ناخنواردن لة ماَلةوة دةبَيت. ئاطؤرا، ئةجنومةنى 
طشتى، كؤبوونةوةكانى دةستةى سوَيندخؤران، 
جيمنازيؤم، فَيستيظاَلة ئايينية مةزنةكان هةموو 

كةى لَي سةرف دةكةن. زينؤفؤنى ئةسينايي رؤذة
دةَلَيت "من هةرطيز كاتى خؤم لةماَلةوة سةرف 
ناكةم، هاوسةرةكةم خؤى دةتوانَيت بة باشي ماأل 
بةِرَيوة ببات". كة حاَلةتةكة ئاواهى بَيت، تةنانةت 
ثياوى دةوَلةمةنديش كةلوثةلي ماَلي كةمة، طةرضى 

ةَلكى وايان زؤرجاريش سكاآلو طلةيي ئةوة كراوة خ
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لَيهاتووة ماَلي رازاوةتر ثَيكةوة دةنَينء لة سادةو 
ساكارييةكةى سةردةمى ثَيريكلَيس اليانداوة )بؤ 

 منونة دميؤستينَيس طلةيي وةها كردووة(.
 

 نةخشةى مالَي يؤنانى
بةثَيي رووبةرى ئةو خاكةى ماَلةكةى لةسةر 
بينا دةكرَيت، هةروةها بة ثَيي طةورةييء بضوكى 

ن، زةوقء ميزاج، سةروةتء سامان، نةخشةى خَيزا
ماَلةكانيش دةطؤِرَيت. كاَلةكان بةشَيوةيةكى طشتى 
الكَيشةيني، ال بضووكةكةى روودةكاتة شةقام، وةلَي 
ئةمة شتَيكى نةطؤِر نية. لة ماَلة طةورةكاندا دوو 
حةوشة )ئالوا( هةية، يةكَيكيان دةكةوَيتة ثشتى 

ميانء جياكةرةوةى ئةوةى تريانةوة، هةريةكةيان تة
خؤى هةية. حةوشةى يةكةميان ثَيي دةوترَيت 
)ئةندرؤنؤتيس( ئةمةيان تةرخانة بؤ ثياوان. 
حةوشةيةكى فراوانةو بةكةَلكى هةندَيك مةشقء 
وةرزشيش دَيت. بة دةورى ضوارضَيوة كراوةكةيدا 
ضةند ستونَيك ريزكراوة، رؤذانى طةرما دةكرَيت بة 

يشدا لةسةر سةكؤيةكى كةثرو سابات. لة ناوةِراست
بضووك ثةيكةرى زيؤسى ثارَيزةر دانراوة، ناوبةناو 
باوكى خَيزانةكة لةوَيدا قوربانى دةكاتء وةكو 
ئاينزاى ماَلةكة رةفتار دةكات. زؤرجار 
تاجةطوَلينةيةك لةسةر سةكؤكة دانراوة، 
هةركاتَيكيش هاتوويةكى تازة لة ئاطؤراوة هات، 

 ت.دانةيةك لةطةأل خؤى دةهَينَي
لة راستيدا ئةندرؤنؤتيس شوَينى راستةقينةى 
طوزةرانكردنة ماَلةكةية: لَيرةدا خاوةمناأل 
ثيشوازيي لة ميوانةكانى دةكات، كؤيلة نَيرينةكان 
لَيرة كاردةكةنء ذنانيش هةر لَيرة خؤيان سةرقاأل 
دةكةن )لة سوضَيكةوة لَيي دادةنيشن كة 

دنةوةى زؤر نَيرينةكانيان لَيوة ديارة. ديكؤرو رازان
ساكارة: ديوارةكان ثاكوتةميز راطرياون، زةمينةكةى 

بة جوانى طَلطةضكراوة، لة ماآلنى كةمَيك 
مامناوةنديرتدا بة باشى كوتراوةتةوة. لة الي 
ستونى طؤشةكانةوة لة هةرضوارالوة كةلةطيةك 
كراوةتةوة، زؤرجار ذمارةيان دةطاتة دوازدة دانة، 

ن نةك ذوور، زياتر لة تةختى حةوانةوة دةض
بضووكنء لة دةروازةكةيانةوة رؤشناييان ثَيدةطات، 
هةندَيك لةوانة وةكو طةجنينة بةكار دةهَينرَين، 
هةندَيكيان بؤ نوستنى كؤيلة نَيرينةكانن، ياخود 
ذوورى كوِرانى ماَلةكةن. هةموويان تاريكنء 
هةواطؤِركَييان خراثةو كةلوثةليشيان كةمة. 

بَيت بؤضى ثياوى ئةسينا لةمةشةوة ِرةنطة سةير نة
زياتر حةزى لة ئاطؤراية، نةك كوجنة تاريكةكةى 

 خؤى.
ئَيستا بةشي ثَيشةوةى ماَلةكة بةِرووماندا 
كراوةتةوة، كاتى ئةوة هاتووة زياتر بضينة ثَيشةوة. 
يةكسةر بةرامبةرى دةروازة كراوةكة داآلنَيك هةية 
 بةرةو ناوةوةى ماَلةكة. ئةم داآلنة ثَيي دةوترَيت
ئةندرؤن، ئينجا ذوورى ناخنواردن دَيت كة 
قةشةنطرتين ذوورى ماَلةكةية. ميوانةكان لَيرة 
كؤدةبنةوة بؤ شيوى ئَيوارة, لة سوضَيكةوة 
وةجاخَيكى رةش هةية، كاتى خؤى ئاطردانى 
ماَلةكة بووة، بةآلم ئَيستا بووة بة هَيمايةكى ثريؤزى 

اى ماَلةكة. ئةمة كؤتةَلَيكى سادةيةو بؤ هيسرتي
خوداوةندى ئاطردان تةرخانكراوة. لةوَيدا 
مةشخةَلَيكى بضووك بَلَيسةى دَيت. لة هةموو 
ذةمَيكى ميواندارَيتيدا طؤشتء شةراب ثَيشكةش 

 دةكرَيت، جا ماَلةكة هةذار بَيت يان دةوَلةمةند.
لة ديوارى ئةندرؤندا كة رووبةِرووى  
ئةندرؤنيتيسة، دةرطايةكى تؤكمة هةية. ئةطةر لةو 

ةرطايةوة بضينة ذوورةوة، ماناى واية ئَيمة د
ميوانَيكى ئازيزين. تةنها باوكء كوِرانء نَيرينةى 
خزمان بؤيان هةية بضنة ذوورةوة، ضونكة دةضَيتة 
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سةر جيناكؤنيتيس )هؤَلي ذنان(. ئةطةر كةسَيك 
رَيطة بة خؤى بدات بضَيت بؤ جيناكؤنيتيس، 

َيكة لة تةنانةت ئةطةر هاوِرَيي ماَليش بَيت، جؤر
سوكايةتيكردنء بة ثاأل دةيكةنة دةرةوةو طازاندةى 
لَيدةكةنء لةوانةشة شكاتى لَيبكرَيتء تووشى 
لَيثرسينةوةى ياسايي ببَيت. بة كورتى 
جيناكؤنيتيس ناوضةيةكى ثريؤزو قةدةغةية لة 
ئةسينا. ذنان لةوآ دةذينء لَييان قةدةغةكراوة زؤر 

نةتة بةشداريي ذيانى طشتى بكةن، بؤية بوو
خاوةنى كؤمةَلَيك دابونةريتى تايبةت بة خؤيان. 
بةزاندنى رَيزى ئةو شوَينة نةك هةر شتَيكى 

 بَيئةدةبانةية، بةَلكو ياساغيشة.
ئةم ماَلةى بؤى دةضني، ماَلي كةسَيكى 
خؤشطوزةرانة، جيناكؤنيس ذوورَيكى ديكةيةو لة 
تةنيشتييةوة ضةند ذوورَيكى ديكةى هاوقةبارة 

ئةندرونيتيس دروستكراون. يةكَيك لة  هةنء وةكو
ذوورةكانى ئةوسةر ثِرَيتى لة جطء ديزةو طؤزةو 
كوثةو دةفرى جؤراوجؤرو بؤنى سووركردنةوةى 
ماسيية ثانكةَلة ثَيماندةَلَيت ئةوة مؤبةقة. بَيشك 
ئةواني ديكةش شوَينى نوستنى كؤيلة مَيينةكانن. 

سةر لة التةنيشتى نزيكى رووكارى ماَلةكةوة، كة بة
حةوشةى ناوةوةدا دةكرَيتةوة، شوَينى نوستنى 
سةردارى ماَلةكةى لَيية كة النيكةم يةك تةختى 
نوستنى لَيية، ئةمةيان ثَيي دةوترَيت ساالمؤس، 
شوَينى نوستنى ئاغاو خاتونى ماَلة، زؤربةى 
كةلوثةلة بةهادارةكانء بابةتى ئارايشتى ناو ماَلةكة 

ةورةكضى لةم ذوورةداية. ئةطةر ماَلةكة ط
شوونةكردوويان هةبَيت، ئةوانيش ذوورَيكى ديكةى 

ساالمؤس( كة زؤر لة -ئاوايان دةبَيت )ئةنتى
كوجنى كضة كؤيلةكان فراوانرتة. ذوورَيكى 
تايبةتيش جياكراوةتةوة وةكو ذوورى رسنتء 
ضنني، طةرضى ئةم ثيشة سةرةكييةى ذنان بةشَيكة 

َيت، لة لة ماَلداريي، وةلَي ئةطةر كةشوهةوا خؤش ب
بةشى كراوةى ناوةوةى حةوشةكةشدا دةكرَيت. 
لَيرة لة دةورى تةختَيكي بةطوأل رازَينراوة، ئافرةتة 
كؤيلة جاحَيَلةكان خةريكى تةشى رسنتء تةون 
بادانن، منداَلة بضووكةكانيش طةمةو طةِرةالوذة 
دةكةن، ضةند ثةلةوةرَيكى ماَلييش بةوناوةدا بؤ 

تيدا لة ثانتاييةكى وردة نان دةطةِرَين. لة راس
تاِرادةيةك تةسكدا، ذمارةيةكى زؤر خةَلك دةذى، 
هةمووان سةرقاَلن، جةنةبازى دةكةن، ذاوةذاوة، 
ئةطةر نةناسَيك خؤى بكات بةوَيدا، هةرايةك 

 دةقةومَيت.
 

 ضاكسازيي لة نةخشةى باوى مالَدا
ئةمة خةسَلةتة سةرةكييةكانى خانووى 

ةكةى ناوى زؤر ئةسيناييةك بوو. ئةطةر دانيشتوو
بة خؤنازو لةخؤِرابني بَيت، ئةوا رةنطة باخضةيةكى 
بضوكي باش ثةرذينكراويان هةبَيت بؤ ئةوةى 
دةستى خؤهةَلقورتَينةريان نةطاتآ. زؤرتر رَيي 
تَيدةضَيت كة بضووكى قةوارةى خانووةكة ناضاريان 
بكات كة ئةو هَيَلكارييةى لةسةرةوة روونكرايةوة، 

لة خانوويةكى يةك نهؤمى  سادةتريش بكةنةوة.
سادةى كةم مةسرةفدا، جيناكؤنيتةكان كورت 
دةبنةوة بؤ زجنريةيةك ذوورى مةحكةم كة بة باشي 
كَلؤم دةدرَين. لة خانوويةكى لةوةش سادةتردا، 
ماَلةكة بةشَيكى جياكراوةى نابَيت بؤ ضوونة 
ذوورةوة، ئافرةتةكان بة جؤرة ثليكانةيةك لة هؤَلة 

ةضن بؤ ذوورةكانى نهؤمى سةرةكييةكةوة د
سةرةوةو لةوآ ضةند ذوورَيك هةيةء جوداييان 
ثَيدةبةخشَيت. بَيشك هةتا بةرةو ئاستة زياتر 
طشتييةكانى خوارةوة بِرؤين، ماَلةكانيشيان سادةو 
سادةتر دةبَيتةوة. لةو شوَينة ميللييانةدا، لة 
هةردووالى دةروازةى ضوونةذوورةوةى ماَلةكانةوة 
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ك بضووك روويانكردؤتة شةقام. لة دووكانى بضوو
ضوونةذوورةوةدا خؤت لة ثانتاييةكى زؤرتةنطء 
قةبزدا دةبينيتةوة، حةوشةيةكى جةجناَلي ثؤخأل بة 
رووتا دةتةقَيتةوة، لَيرةو لةوآ كوثةو ديزة لةو 
كوجنانةدا دانراون كة بة زةمحةت دةتوانيت ثَييان 

ة بَلَييت ذوور. ديسانةوة بريمان دةكةوَيتةوة ك
بؤضى نريينةى ئةسينايي كةيفي بة ماأل نايةتء 
زياتر حةزدةكات لة ماَل بَيتةدةرةوةو بؤ ئافرةتة 

 بَيبةختةكانيان جَييبهَيَلَيت.
 

 بةكريَدانى خانوو، قيمةتى خانوو
زؤربةى ئةسيناييةكان خاوةنى خانووى 
خؤيانن. بَيشك خانووى كرَيش هةية، بة تايبةتى بؤ 

ان ئةو ميوانانةى خؤيان بازرطانة بيانييةكان ي
دةكةن بة شارةكةدا، لة وةرزة جةجناألء 
قةرةباَلةغةكاندا، خانوويةك بة كرآ دةطرن بؤ 

% 3ئةوةى بة شَيوةيةكى كاتى تَييدا مبَيننةوة. بِرى
% ى بةهاى خانووةكة نرخَيكى ساآلنةى 8  -

طوجناوة.بةآلم دانيشتوانةكة زؤربةيان خانووى 
ة راستيدا خانوو زؤر خؤيانيان هةية، ضونكة ل

هةرزانة. ديارة بةشى زؤرى ثارةى خانوو بؤ 
زةوييةكةيةتى. ئيرت كةلوثةلي هةرزان بةكاردةهَينن 
بؤ دروستكردنى خانوو، خشتى قوِرى لةبةرهةتاو 
وشككراوة زؤر كةَلكى نية، دةشبَيت بةردةوام 
دةستت ثَيوةى بَيتء خةريكى بيت، بةآلم زؤر 

وتاردةر دةَلَيت هةرزانة. دميؤستينَيسي 
"خانوويةكى خنجيلةى سادة تةنها حةوت ميناى 

 2000دؤالر لة ساَلي  2242.8دةهَينَيت )نزيكةى 
دا(، ئةمةش نزمرتين نرخى خانوو نية، بطرة 
لةوةش كةمرت هةية. ثياوَيكى بانكسازى زؤر 

ميناى  100دةوَلةمةند  خانوويةكى دروستكردو 
( 2000ي دؤالرى ساَل 32040تَيضوو )نزيكةى 

بَيشك ئةميان زؤر نزيكة لة بةرزترين نرخةوة. 
بةجمؤرة مةسةلةى لة شارى ئةسينادا، خانووى 

 كرَي طرفتَيكى ئةوتؤ نية.
 

 كةلوثةلي سادة، بةآلم مالَيَكى دلَطري
ماَلةكان، تةنانةت ئةطةر خاوةنةكانيشيان زؤر 
دةوَلةمةند بن، بةشَيوةيةكى سةرسوِرهَينةر 

كاريان تَيداية. كةَلةكةكردنى كةلوثةلي سادةو سا
كةلوثةىل قورسء ديكؤرى ديوارو هونةرو 
جوانكاريي لة دانانى خشتةكاندا، ئةمانة هةموويان 
لة سةردةمانى دواتردا سةريانهةَلداوة، بةآلم لة 
ئةسينا شتى وةها نيةو بةشَيوةيةكى زؤر نةكَلؤك 
لةطةأل ئايدياكانى هارمؤنىو ميانِرؤييدا ناتةبان. لة 

َلي ئةسيناييدا باوَلي كتَيبء وَينةى ما
ضوارضَيوةتَيطرياو نية، رةنطة هيض دؤآلبء شتَيكى 
وةهاي تَيدا نةبَيت. تةختى نوسنت، قةنةفة، كورسي 
)ثشتى ثاَلدانةوةى نية(، تةشتى قاض شؤرينء 
مَيزى بضووكى خؤشدةست بؤ طوَيزانةوة، ئةمانة 
كةلوثةلي بةرضاوى ناوماَلن. لة برى مَيزى 

رايشتء كةنتؤرو كةوانتةرو شتى تر، سندوقى ئا
طةورة طةورةي قورسيان هةيةو كة هةرضى 

 كةلوثةلي ماَلة لةوَيدا هةَلدةطريَيت.
 

 مالَي ئةسينايي سادةية بةآلم بة سةليقةوة ريَكخراوة
ئةو ماآلنة، تةنانةت ئةطةر خاوةنةكانيشيان 
دةوَلةمةند بن، بةشَيوةيةكى سةرسوِرهَينةر 

نى ناويان سادةو ساكارن. كةلوثةلي كةلوثةلةكا
طةورةو قورس، ديكؤرى ديوارو نةخشسازيي هى 
سةردةمةكانى دواترن، وةلَي الى ئةسيناييةكان 
شورةييء نةنطييةو ثَيضةوانةى بريوبؤضوونةكانيانة 
لةمةِر هارمؤنىء ميانِرؤيي. ماَلةكان يةغدانء 
سندوقى طةورةطةوةريان هةية، قورسء ضةماوةن، 
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رى كةلوثةلء ئامِرازةكانى ماأل لةوَيدا بةشى زؤ
هةَلدةطريَينء كَلؤم دةدرَين. لة راستيدا شَيوازى 
ماَلداريكردنى يؤنان طوزارشت لةو سادةيية دةكةن 
كة زؤرجار ئاماذةى بؤ كراوة. فةرشء قاَلي 
خؤرةآلتييانةيان هةية، بةآلم بة زؤريي يان ديوارى 

اندةخةن ثَيدةثؤشن، ياخود لةسةر قةنةفةكان راي
نةك لةسةر زةوى. دابونةريتةكانيان ئةوةندة سادةن 
كة بة دةطمةن ثَيويستييان بة سندوقى نةخشدار 
هةية. لةذَير بنميضى ذوورةكانةوة ضةندان رةفة 
بةِريز دروستكراون بؤ ئةوةى كةلوثةلء ثؤشاكيان 

 لةسةر دابنرَيت.
ئةمانة هةمووى راسنت، لة بازاِريش شوَينَيك 

َلةكردنى كةلوثةلي قورسء طرانبةها. نية بؤ مامة
تةختى نوسنت هةية كة تةنها ضةند ثلَيتَيكن ثَيكةوة 
لكَينراونء كوشنَيكى رةقيان بؤ كراوة كة 
ناواخنةكةى ثةِر يان ثةشمء بةنة. لَيوارةكانى تا 
رادةيةك نةخشونيطارى ثَيوةيةو ضةمَينراوةتةوة، 
بةآلم ثانءثِؤرو خؤشِراحةتة. لةسةر كوشنى 

وةكةشى طوَلء طوَلزارى جوانء دَلطري نا
دروستكراوةو سةرجَيطاى قرمزةو نةخشينى 
بةسةردا دراوة. ئةطةر كامتان هةبَيت جَيي خؤيةتى 
كةمَيك لة قاضى خةختةتى مَيزة نزمة دارينةكانيش 
رامبَينني، هَيَلةكانيان دةستَيكى شارةزاو كارامة 

ردين كَيشاويةتى. لةوةش زياتر طوَلدانةكان، ضرا بة
يان برؤنزييةكان، قاثوقاضاخى هةموجؤر، جؤرةها 
طؤزةو ديزةو كوثةَلةى بةكارهَينان، هةموويان 
جوانى خؤيانيان هةيةو ويقارو خاوَينييةك 
دةبةخشن بة ماألء بةشَيوةى جوانؤ رةنطني 
نةخشء نيطاريان تَيدا كراوة، كة لة كةلء ثةلي ناو 

ونةريي. مؤبةقةوة طؤِريونى بؤ توحفةو ئةنتيكةى ه

قؤريء ديزةى رةشهةَلطةِراو بؤ ئاو و خواردنةوةى 
تر بةكاردةهَينرَين، وَينةو نيطارى سووريان تَيدايةو 
لةطةأل هاوارى خاوةمناَلدا دةهَينرَين بؤ ذوورى 
دانيشنت بؤ ئةوةى بةدةم قسةكردنةوة لَييان 
خبورَيتةوة، ئةوانة رؤذَيك لة رؤذان دةبن بة مادةى 

خانةكانء نةوةكانى دواتريش بةنرخى ناو مؤزة
فَيردةكةن كة كاآلو كةلوثةلي طرانبةهاو 
بةكارهَينانى ئةريستؤكراسييانة زؤر ثَيويست نني 
 بؤ ئةوةى كةشء هةواى بةكارهَينانيان دَلطري بكةن.

بَيشك ئةو ئةسينايية لةخؤِرازييانة ثَيياخنؤشة 
هةندَيك كةلوثةلي بةنرخيشيان هةبَيت. ضةند 

نى نةخشدار كة بة ديقةتةوة بؤيان كوثَيكى زيوي
طةِراوة، النيكةميش يةك مَيزى ناخنواردنيشيان 
هةية كة لة تةختةى طرانبةها دروستكراوةو بة 
زيويش رازَينراوةتةوةو سافء بريقةداريش كراوة. 
لة رؤذانى ئاهةنطدا كاالكة بة كةلوثةلي ئاَلوواآلو 

ان نةخشني دةِرازَينرَيتةوةو راخةرو قاَليضةى جو
رادةخرَيت، هةموو ئةوانةش لة ثِرَيكا لةناو سندوقة 

 طةورةكانةوة دَينة دةرةوة.
بةآلم دواتر وردة وردة سةربارةى ئةو رةخنةو 
طازندانةى لَيشيان دةطريا ماَلي يؤنانى، لةماوةى 
ضةند نةوةيةكدا داروديوارى ماَلةكان رازَينرانةوةو 

ونة خاوةنى بايةخيان ثَيدرا، ماَلة دةوَلةمةندةكان بو
كؤشكى دَلفِرَينى وةها كة دواتر رؤمانةكانيش 
ضاويان لَيكردنء ئَيستاش لة ثؤمثاى لةو جؤرة 

 كؤشكانة بةرضاو دةكةون.
 
 

 سةرضاوة
WILLIAM DAVIS: A Day in Old Athens 
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 ئيَدمؤند هوسريَل و دياردةناسي
 

  : يوونس رةزايي: يوونس رةزاييفارسييةوةفارسييةوة  لةلة
 
 
 

 

 ئاماذةيةك:
ئةندَيشة  –كتَييب "بنةضةك دؤزي فةلسةفة 

فةلسةفييةكان لة كؤتايي هةزارةي دووهةمدا" يةكَيك لةو 
كتَيبة دةطمةنانةية كة بة هةوَلي حمةمةد رةزا ئريشاد و 

ن "دكتؤر حمةمةد بة قووَل بوونةوةيةكي فةلسةيف لةالية
زةميةران" مامؤستاي فةلسةفة هاتووةتة بةرهةم. ئةو 
كتَيبة بريتيية لة وتوَيذَيكي تةسةل كة ضةندين ساَلي 
خاياندووة و جياوازة لة هةموو ئةو وتووَيذانةي تا 
ئَيستا خوَيندوومانةتةوة، ضؤن هةوَلدراوة فةلسةفةي 

َيتة سةدةي بيستةم بة شَيوةيةكي وردو بةرباَلو بكةو
بةرباس و هةموو اليةن و قوذبنةكاني فةلسةفةي نوَي 
خبرَيتة بةر تيشكي روونكردنةوةي دكتؤر زةميةران، ئةو 
كتَيبة لة دوو بةشي سةرةكي ثَيكهاتووة. لة بةشي 
يةكةمدا "زةميةران" لة زةمينة و ضؤنةتي سةرهةَلدان و 
رةوشيت بريي مودَيِرن و دوامودَيِرن دةدوَي و ئةو 

 انة بة ثشوويةكي درَيذ شيدةكاتةوة:سةردَيِر
 مودَيِرنيتةو ثاش مودَيِرنيتة-1
 كانت و مؤدَيرنيتة-2
 رؤشنطةري و بريؤكةي رةخنةطرانةو عةقَلي مودَيِرن-3

 سةرهةَلداني ريفؤرمي ئاييين-4
 مودَيرنيتة، دابِران يا بةردةوامي-5
قوتاخبانةي فرانكفؤرت، ثَيكهاتةخوازي و ثاش -6

 ثَيكهاتةخوازي
 لة ثاش ثَيكهاتةخوازييةوة تا ثاش مودَيرنيتة-7
 ضييةتي هونةر لة ضاخي نوَيدا-8
 ثاش مودَيرنيتة و بريؤكةي كؤتايي-9
 بريؤكةي كؤتايي مَيذوو-10
 ثاش مودَيرنيتة و رةخنةطرتن لة نيهَيليسم-11
رةخنةطرتن لة ئايديؤلؤذي، دةستةاَلت و -12

 حةقيقةت لة ضاخي كؤتايي فةلسةفةدا
 برماس و رةخنةي ثاش مودَيِرنيتة.ها-13

بةشي دووهةمي ئةو كتَيبة تةرخان كراوة بؤ 
تاوتوَي كردني ئةندَيشةو بةرهةمةكاني يازدة فيلسوويف 
ناودار و شوَين دانةر. زةميةران لةو بةشةدا 
بةشيكردنةوةي ِرَيضكةطةلي جؤراوجؤري فةلسةيف 
سةدةي بيستةم و سةنط و سووك كردني بريؤكة 

ةكان، هةر جارةي فيلسووفَيك و جيهاني فةلسةفيي
بريكردنةوةو ميتؤدي فةلسةيف ئةو فيلسوفة دةخاتة 

 بةرباس. ئةو بةشةش لةو لقانة ثَيكهاتووة:
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 نيضة، فيلسوويف ذيان-1
 ئيدمؤند هوسرَيل: دياردةناسي-2
 مارتني هايدطَير: دياردةناسي هَيِرمنؤتيكي-3
        وَيذ وتو هانس طيؤرك طادامَير: هَيرمنؤتيك و-4

 لةطةَل دةق
 ميشَيل فؤكؤ: دةسةالت و زانياري-5
 ذاك الكان: زمان و ناخؤ ئاطا-6
ليوتار: ثاش مودَيِرنيتة و كؤتايي كةَلة -7

 طَيِرانةوةكان
 ذيل دولؤز: مةيلي بةزاوزَي-8
 ذاك دريدا: كؤتايي ميتافيزيكي حوزور-9
 ذوليا كريستووا: طوتاري ذنانة-10
 دونياي ثاش مودَيِرن، وةهمي ذان بودريار: -11

 مَيذوو و كارةسات.
ثَيويستة بطوترَي ئةو كتَيبة وةرطَيِردراوةتة سةر 
زماني كوردي و ئةوةي دةخيوَينيتةوة بةشَيكة بة ناوي 

 "هوسرَيل و دياردةناسي".
 "وةرطَيِر"

 
 

 ئيدمؤند هوسريَل و دياردةناسي
ئةمِرؤكة لة نَيو رؤشنبرياندا زؤر باسي 

بريمةنداني نَيو بةدةرةوةي وةك "مارتني  فيلسوف و
هايدطَير، ثؤل ريكؤر، مَيرلؤثؤنيت و سارتر" 
دةكرَي. بةالم كةمرت باسي طةورةترين فيلسوويف 
دونياي مودَيِرن كراوة، بريمةندَيك كة شؤِرشَيكي 
بةتيين لة فةلسةفةي زانست و رَيضكة و بؤضووني 

ناوة. "زانستة ئينسانييةكان"ي هاوضةرخدا بةديهَي
بَي شك دةبَي ئةندَيشة فةلسةفيةكاني "ئيدمؤند 
هؤسرَيل" بة ثاَلثشيت فيكري فيلسووفة 
ناوبراوةكان بَيتة ئةذمار. فيلسووفَيك، كة هةر 
كةسَي لة رؤذئاوادا باسي فةلسةفة بكا، ناضارة 

كتَييَب لةسةر بريوراكاني ئةو بنووسَي. كةواتة 
ةنطاندني تَيطةيشنت لة هؤسرَيل، ثَيوةري هةَلس

فامني و بريكردنةوةي قووَلة، لة هةمبةر ثرسيارة 
 فةلسةفييةكاندا.

هؤسرَيل بة نووسيين كتَييب "قةيران لة 
زانستة ئةورووثييةكان و فةلسةفةي مةزني خواز"دا 
وةرضةرخانَيكي طرينطي لة بؤضوونةكاني 
فةلسةفةي زانست بةديهَينا. بةراي هؤسرَيل 

ةكاني هاوضةرخ، بؤ رةوشت ناسي زانستة ئينسانيي
وَينة "دةروون ناسي" تواناي تَيطةيشتين 

نيية و  -بةو شَيوةيةي كة هةن–دياردةكانيان 
شوَيين "زانست باوةِري" بةرهةم هاتوو لةو 
روانطةية، لةسةر حوكمة فةلسةفييةكان، ئاكام 
طةلَيكي ناِراسيت لَيكةوتةوة. هةر بةو هؤية ئةو 

يت دياردةناسي" هةوَليدا هةتا بة يارمةتي "رةوش
فةلسةفة بكاتة بوارَيكي سةربةخؤ. بةراي هوسرَيل، 
دياردةناسيش دةتوانَي ببَيتة بناخةيةكي ثتةو بؤ 
زانستة ئينسانييةكان، ئَيمة لة دياردةناسيدا لة 
ناسياوييةكان و زانيارييةكان لة مةِر دياردةيةكي 
رةهاكراو ضاوثؤشي دةكةين، يان بة واتاي هوسرَيل 

خةينة ناو "كةوان"ةوة و بة ثشت طوَي ئةوانة دة
خستنيان تَيدةكؤشني بطةينة طةوهةري "ضييةتي" 
ئاطايي. لةو وتووَيذةدا هةوَلمانداوة طرينطرتين 
  روانطة و ئةندَيشةكاني هوسرَيل خبةينة بةر

 تيشكي توَيذينةوة.
  جةنابي دوكتؤر زاميةران، ئةمرِؤكة ئةنديَشةي

يَرس، سارتر، ميَرلؤثؤنيت، كةسانيَكي وةك "هايدطيَر، ياسث
ماكس شليَر، طاداميَر و ثؤل ريكؤر" لة كتيَب و وتارطةلي 
جؤراوجؤردا بايةخيان ثيَدراوة، بةالَم بةداخةوة فيلسووفيَك 
كة بايةخي زياتر و شويَين لةسةر ئةو بريمةندة ناوبراوانة 
بيَ ئةمالوئةوالية و بة هيض شيَوةيةك نةكةوتؤتة بةرباس و 

ةوة، هوسريَلة. لةبةرئةوة، لةم وتوويَذةدا دةمانةويَ ليَكؤلَين
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ئةرك و ثلةوثايةي "هوسريَل" لة فةلسةفةدا خبةينة بةر 
تيشكي تويَذينةوة، هةر بؤية ئايا دةتوانني بثرسني ثلةو 
ثايةي "هوسريَل" لة فةلسةفةي هاوضةرخي ئةورووثادا ضيية 

 وة؟و ض شويَنيَكي لةسةر بريمةنداني سةدةي بيستةم دانا

بةرلةوةي باسي بريوِراكاني هوسرَيل بكةم، 
دةبَي بَلَيم خوَيندني سةرةتايي ئةو لة لقي حيساب 
دابووة. هوسرَيل سةرةتا وةك حيساب زانَيك 
دةستبةكار بوو، بةالم وردةوردة هؤطري بة فةلسةفة 
لة دةروونيدا طةشةي كرد. ضووة "ظيةنا" تا الي 

ةفة فَيربَي. مامؤستاكةي "فرانتس برنتانؤ" فةلس
ئةندَيشةكاني برنتانؤ شوَينَيكي كاريطةريان لةسةر 
هوسرَيل هةبووة. يةكةم بةرهةمي ناسراوي ئةو 
"توَيذينةوة لؤذيكييةكان"ة و بةرهةمي دواتري 
"ئيدةكان"ة. هوسرَيل ئةو كتَيبةي لة دووبةرط و 
بةردَيذةي دوو ساَلي دوابةدواي يةكدا باَلوكردةوة. 

وتنةوةي وانةي ئةندَيشةكاني ماوةيةك خةريكي ط
ديكارت بوو. بةرهةمي ئةو سةردةمةي كتَيبَيكة كة 
بة "وردبوونةوةكاني ديكارتي" ناسراوة. ئةو كتَيبة 

واتة دواي مةرطي خؤي ضاث بووة.  1950ساَلي 
يةكَيكي تر لةو بةرهةمانةي دواي مةرطي 
باَلوبووةوة و شوَينَيكي بنةِرةتي لةسةر بريمةنداني 

سةدةي بيست دانا، "قةيراني زانستة  سةرةتاي
ئةورووثييةكان و فةلسةفةي مةزني خوازة". ئةو لة 
شارةكاني "هال، طوتينطن، فرايبؤرط" وانةي 

 فةلسةفةي دةوتةوة.

هوسرَيل يةكَيكة لة بناخة داِرَيذةراني 
دياردةناسي. ئةو هةر بةو ناوةوة شَيوةيةكي زؤر 

اندا بة مريات بنةِرةتي لة لَيكؤَلينةوة فةلسةفييةك
جَيهَيشت. ئةو شَيوةية لة اليةن زؤربةي 
فيلسووفةكانةوة كةَلكي لَي وةرطريا. بؤ وَينة 
"هايدطَير"، فةلسةفةي بوون"ي خؤي لةسةر 
بنةماي دياردةناسي هوسرَيل دامةزراند. "سارتر" 

ماناي "ئازادي" و "بةرثرسايةتي" لةسةر بناخةي 
نتيش باسي شَيوةي هوسرَيلي راظةكرد. مَيرلؤثؤ

"تَيطةيشتين" لة قاَليب دياردةناسيدا دؤزييةوة. 
لةو دوايانةشدا "ثؤل ريكؤر" و "طادامَير" 
هَيرمنؤتيكيان لة ضوارضَيوةي شَيوةي هوسرَيل دا 
لَيكداوة و سةرةجنام "دريدا" بةرهةمطةلَيكي بؤ 
باسي ئةندَيشةكاني هوسرَيل تةرخان كرد. كةواتة، 

ناوبراوانة بَي تَيطةيشنت لة تَيطةيشنت لةو فيلسووفة 
 ئةندَيشةكاني هوسرَيل كارَيكي ئةستةمة.

هةروةك طومتان هوسرَيل سةرةتا بة 
هؤطرييةكي زؤرةوة خةريكي موتااَلي حيساب بوو، 

دا كتَييب "فةلسةفةي حيساب"ي لة 1891لة ساَلي 
ضاثدا. بةالم وردةوردة هاتة سةر ئةو بِرواية كة 

اب و لؤذيك هةَلطري راستيية عةينييةكاني حيس
تاوتوَي كردني كردةو بزاوة زةينييةكاني مرؤظة، 
تةنانةت طوتي كة "ضييةتي" شتة ئينتزاعييةكان، 
وةك رةقةم، دةبَي بةثَيي سازبوون و شكَل طرتنيان 
لة ئاطايي ئَيمةدا بكةونة بةرباس. لةو رووةوة بةراي 
ئةو باسي راستيةكان لة هةرَيمي "ئةزمووني 

ويسيت بة دةستةبةركردني شَيوةيةكي زةيين"دا ثَي
وردبوو، هوسرَيل ئةو شَيوةيةي بة دياردةناسي لة 
قةَلةمدا. بة طوتةي ئةو، كاتَي دةتوانني ثةي بة 
سةرضاوةي مةعريفةي مرؤظ بةرين، كة جؤري 
خؤيابووني دونيا لة زةيين ئةواندا روونكةينةوة. 
ئةو لةو بوارةدا لة وشةي يؤناني فاينؤي 

"phanio" كةَلك وةرطرت. بةراي ئةو فاينؤ
هةَلدةِرةخسَييَن بؤ خؤيابوون و ئامادةبووني جيهان 
لة زةيين مرؤظدا. بة طوتةي ئةو ماناي دونيا ساتَي 
دةفامرَي كة لة ذَير سةردَيِري وشةي دياردة 

"Phenomeno دا بكةوَيتة بةر باس. لة راستيدا"
هوسرَيل دةيطوت مةبةسيت دياردةناسي شيَت نيية 
جطة لة جةخت و وَيستان لةسةر ئةو بابةتة كة 
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دونيا بريتيية لة ئةزموونَيك كة ئَيمة تَييدا دةذين. 
ئةو دونياية ساتَي بةرضاو نوَيندرا، مانايةكي ثاك و 
بَي خةوش بةخؤوة دةطرَي و ناوي "ئؤبذة"ي 
لَيدةنرَي. مةبةسيت سةرةكي شَيوةي هوسرَيل 

ثَيوةندي نَيوان ئةوةية كة لة ئَيمة ثةي بة هؤكاري 
مرؤظ و دونيا بةرين. ياني بتوانني ضييةتي و ماناي 
ئةو ثَيوةنديية، بةر لةوةي كة بةشَيوةي "سووذة" و 
"ئؤبذة"يان مانا كةينةوة، لَيكبدةينةوة. لة راستيدا 
هوسرَيل زياتر لة سةر وشةي هؤكار و ثَيوةندي 

 ثَيدادةطرَي.
تر بةراي هوسرَيل، فيلسووفةكاني ثَيشوو زيا

لةوةي كة سةرنج بدةنة ئةو هؤكارة، وةك دوو باسي 
سةربةخؤ خؤيان بة طةوهةر و ماناي مرؤظ و 
دونياوة سةرقاَل كردووة. هوسرَيل دةَلَي ئةو دووانة 
دةبَي لة ثَيوةندي لةطةَل يةكدا خبرَينة ذَير سةرنج و 

 باسةوة.

  كتيَيب "قةيراني زانستة ئةوروثييةكان و فةلسةفةي
وةرضةرخانيَكي طرينط بووة لة ئةنديَشة  مةزني خواز"

فةلسةفييةكاني هوسريَلدا، هوسريَل لةو كتيَبةدا، خةريكي 
رةخنةطرتنة لة "زانست باوةرِي" سةردةمي خؤي، بةتايبةت 
ئةو رةخنةي لة شيَوةي "دةرونناسي" باوي ئةودةم 
دةطرت. رةخنةي هوسريَل لة زانست باوةرِي سةردةمي 

 وة بؤ باس و ليَكؤلَينةوة لة بارة؟خؤي لة ض رِوانطةيةكة

يةكَي لة خاَلة طرينطةكاني كَيشةي هوسرَيل 
لةطةَل زانست باوةِريدا ئةوة بوو كة لة راستيدا 
كةسانَيكي وةك "ماخ" و اليةنطرةكاني، حوكمة 
زانستييةكانيان وةك "ثَيش طرميانة" و سةرةتاي 
 دةليلة فةلسةفييةكانيان لة قةَلةم دةدا. واتة راسيت
حوكمة فةلسةفييةكانيان بة هةَلقوالو لة جَي 
متمانةبوون و مسؤطةر بوونيان لةسةر حوكمة 

 زانستييةكان دَيناية ئةذمار.

 ةفةدا بة دوو ـــــــلة راستيدا حوكمةكان لة فةلس

لقي طشيت دابةش دةبن، يةكيان حوكمة 
"شيكارييةكان"ن، كة هةر هةمان رستةكاني 

حوكمي ئةزموونيية،  لؤذيكي و حيسابن و ئةويرت
كة بنةماي ئةزموون و لَيكؤَلينةوةي بوارطةلي وةك 
"زانسيت سروشيت" و "ذيوناسي" ثَيك دَينن. 
كةواتة ئةوانةي بِروايان بة زانستة، دةيانطوت 
حوكمي فةلسةيف دةبَي لةسةر بنةماي كةرةسة 

زانسيت"يةكان دامةزرَي. هوسرَيل  –"ئةزمووني 
ك دؤَلثاي زانست لة قةَلةم دةيطوت نابَي فةلسةفة وة

دةين، بةَلكوو فةلسةفة زانستَيكي ثتةوة كة دةشَي 
بةثَيي شَيوةي دياردةناسانة وةك بوارَيكي 
سةربةخؤ بَيتة ئةذمار. ياني فةلسةفة بة ثاَلثشيت 
ئةو شَيوةيةوة دةتوانَي زاراوةطةلي مةعريفةتي وةك 
مانا و حةقيقةت و.. روون كاتةوة. هوسرَيل 

دياردةناسي دةتوانَي ببَيتة بناغةيةكي دةيطوت: 
طرينط بؤ زانستةكان. بةِراي ئةو لة كاركردني 
"زانستة ئةزمووني" و ئيسباتييةكان لة خوَيندنةوة 
و ناسيين ميكانيسم و داِرشت و ئةركي زةيين 
مرؤظدا دةستةوةستانن، ضونكوو ئةو شَيوانة تةنيا 

هؤية  ئةثةرذَينة سةر بابةتة سروشتيةكان و هةر بةو
كةوتوونةتة داوي "سروشت بِروايي" رَيكةوة. بةو 
ماناية كة ساتَي ئَيمة زةين و ئاطايي بة كةرةسةي 
"زانسيت سروشيت" دةخةينة بةر تيشكي موتاال، 
لة "ضييةتي مةبةستمةند" يان ضاوةثؤشني. كةواتة 
ذياني زةين ثشت طوَي دةخةين و وةك لةشَيكي 

ان دةخاتةوة لة بَيطيان دةيناسني، ئةوةش دوورم
 فاميين قووَل و بة ثَيزي "طةوهةري ئاطايي".

زةين دةقاودةق وةك سروشت نيية. بةَلكوو 
ضييةتَيكي جياواز لة سروشيت هةية. ئةركي 
زانست خوَيندنةوةي سروشتة، بةالم كاري 
دياردةناسي خوَيندنةوةي زةين و ئاطايي مرؤظ و 

ستيية ثَيوةندي ئةوة لةطةَل دونيا. بةو ثَيية را
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عةينييةكاني زانستة ئةزموونيةكاني وةك فيزيك و 
 شيمي لة خوَيندنةوةي زةيندا، دةستةوةستانن.

لة بواري دةرونناسيشةوة هوسرَيل بة شوَين 
وةرطرتن لة "طوتلؤب فرَيطة" طوتي: حوكمي 
حيساب و لوذيكي لةطةَل حوكمي دةرونناسي 
جياوازي بنةِرةتييان هةية. ضونكة حوكمةكاني 

ب ضييةتي شيكاري و تيؤريكيان هةية، بةالم حيسا
حوكمة دةرونناسييةكان ضييةتي زانسيت و 
ئةزموونييان هةية. ئةوانةي بِروايان بة دةرونناسي 
ئةو سةردةمة بوو جياوازييان لة مابةين ئةو 
دووانةدا بةدي نةدةكرد. بةراي هوسرَيل 
دةرونناسي بةكاروباري رؤذانةو عادةتييةوة 

بؤية روانطةيةكي ئةزمووني هةية و خةريكة، هةر 
ناتوانني لةو شتانةوة بة رةسم و ياسايةكي لؤذيكي 
بطةين. حوكمي دةرونناسي بة طشيت ضؤن ثاَليان 
بة كاروباري رؤذانةوة داوة، وةسفي "شيمانة" بة 
خؤوة دةطرن، بةالم حوكمي حيساب ضييةتَيكي 
ثَيويست و حاشا هةَلنةطري هةية. جطة لةوة 

داني ئةزمووني" ضييةتَيكي "ثةرةثَي
"ئيستقِرايي"هةية و هةر لة مةبةستة وردةكانةوة 
وةدةست دَي و دةطاتة ئاكام. ئةوة لة ساتَيكداية كة 
ياساكاني حيساب ضييةتَيكي طشيت و حةمتييان 
هةية. لةاليةكي ترةوة حوكمة ئةزموونييةكان ثاَليان 
بة واقعةوة داوةو حوكمةكاني حيسابيش 

ة بة "ئينتزاعي" زةيين و لة دونياي بةسرتاونةتةو
دةرةوة دةست ناكةون. هوسرَيل دواي خستنة 
رووي ئةو باسة: دةَلَي كة حوكمي دياردةناسانةش 
غةيرة ئةزموونني و ئةطةر ثَيمان وابَي فةلسةفة نابَي 

ئةزمووني"يةكان  –لة رَيزةي زانستة "سروشيت 
خؤ دابنرَي، دةبَي لة رَيزةي زانست و بابةتة سةربة

و "ثَيشيين"يةكان بَيتة ئةذمار. ئةو ثَييواية 
زانسيت حيساب و لؤذيك لةو رَيزةيةن. هةروةك 

ديتان هوسرَيل فةلسةفة و شَيوة و ميتؤدي 
فةلسةيف، واتة دياردةناسي لة رَيزةي حيساب لة 
قةَلةم داو خستية بةر سةرنج و باسةوة. كةواتة 

وني ئةطةر دياردةناسي بة بوارَيكي غةيرة ئةزمو
بزانني، ناتوانني راسيت و ضةوتي ئةو )بابةتانة( 

 بةثَيي روانينة ئةزموونييةكان بسةملَينني.
  بةثيَي ئةو شتانةي فةرمووتان ئايا دةتوانريَ ئيدمؤند

هوسريَل وةك بناغةدانةري فةلسةفةي زانست بة واتا 
 ئةمرِؤييةكةيةوة بيَنينة ئةذمار؟

و ثَيويستة بطوترَي كة هوسرَيل لة ئاخر
ئؤخري تةمةنيدا كتَيبَيكي نووسي بة ناوي "قةيران 
لة زانستة ئةورووثييةكان و فةلسةفةي مةزني 
خوازدا" لةو كتَيبةدا ئةو بريوِراي خؤي لةسةر 
بارودؤخي زانستةكاني سةردةم دةربِري. هوسرَيل 
قةيراني ناوبراوي بة ئاكامي ئاوَيتةبووني 
 "دةرونناسي" و "لؤذيك" دةزاني. ثَيويستة
بطوترَي كة سةركةوتين زانسيت سروشيت و 
ذيوناسي لة دؤزينةوةي ياساطةلي زانسيت و 
ثةرةثَيداني لقي "دةروونناسي ئةزمووني" لةو 
سةردةمةدا و بةتايبةت دةسكةوتةكاني "وَيوندت" 

(wndt لة بواري دةرونناسي بووة هؤي )
طةشبينييةكي بَي سابيقة لةو بوارةدا. بة تايبةت كة 

( و "جان sigwartكي وةك "سيط وارت" )دةرونناسَي
ئيستوارت ميل" رةوشتةكاني دةرونناسييان لة 
موتااَلي لؤذيكدا لة كار كرد. تةنانةت كةسَيكي وةك 
"جؤرج بول" كة "لؤذيكي جةبري" بة لووتكةي 
خؤي طةياند، كتَيبَيكي بة ناوي "ياساكاني 
ئةندَيشة" ضاث كرد و لةو كتَيبةدا لة رةوشيت 

سي كةَلك وةرطرت. هوسرَيل ئةو ويست و دةروننا
كردةيةي بة جؤرَيك قةيران لةو زانستانةدا لة قةَلةم 
داو تَيكؤشا تا لة طشت سووض و اليةنةكانةوة ئةو 
قةيرانة خبةنة بةر توَيذينةوة. هوسرَيل لةو 
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كتَيبةشدا، وةك بةرهةمةكاني ثَيشووي، لة مابةين 
وازي "جيهان ذينطة" و "بواري زانست" دا جيا

دائةناو طوتي: تةنانةت هايدطَيريش لة نَيوان ئةو 
دوو بوارةدا، ياني هةرَيمي سروشيت و هةرَيمي 
زانسيت بة هةَلة ضووة. بةراي ئةو دونياي زانست لة 
بةرابةر ثانتاي سروشيت ئَيمةداية، ضونكة دونياي 
سروشيت هي تةواوي مرؤظةكانة، بةالم دونياي 

اري ئةوروثييةوة و لة زانست تةنيا تايبةتة بة ذي
ئَيستاشدا دةروازةي ئةو ثانتاية بة رووي 

 ذيارةكاني تردا ئاواَلة نيية.
بة طشيت بريمةنداني رؤذئاوا لة سايةي 
لةكاركردني بريوِراو بؤضوونة زانستييةكانةوة بة 
شوَين دةست داطرتن بةسةر سروشتةوةن. هوسرَيل 

بابةت  تَيدةكؤشَي هةتا لة ِرَيي ناسني و ضةسثاندني
و ثَيشبيين و لَيكدانةوة و دةست داطرتن بةسةر 
سروشتدا، لة شَيوةي زانسيت حيساب كةَلك 
وةرطرَي. هةر بةو هؤيةشة كة لة لَيكدانةوة و باسي 
وجودي خؤي خافَلة. كةواتة دةبَي بة يارمةتي 
كةرةسةي كاريطةر، ئاطاي لة وجوودي خؤشي 

نييةتي هةبَي. هوسرَيل بةو كةرةسةية دةَلَي "زةي
( لة Transcedental subjectivityمةزني خواز" )

راستيدا لة سايةي دياردةناسي بةرز و مةزني 
خوازةوةية كة دةتوانني هةسيت بناسني. كةوابوو 
ئةو بةخستنة رووي رايةكي نوَي لة بواري زانست و 
ثَيوةندي ئةو راية لةطةَل روانيين سروشتيدا، 

دا دامةزراند و باسَيكي نوَيي لة فةلسةفةي زانست
هةر ئةوةش بووة هؤي ثةرةسةندني وردبوونةوة و 
بريَيكي نوَي لة بؤضووني زانست و ثَيوةندي ئةو 

 برية لةطةَل فةلسةفةدا.
  دياردة لة روانطةي هوسريَلةوة ض ثيَناسةيةكي هةية و

 ضؤن دةكةويَتة بةر تيشكي ئةزموونةوة؟

 رَيل يةكةم فةيلةسووفَيك نيية كة ــطةرضي هوس

كةَلكي لة وشةي دياردة وةرطرتووة، بةالم ئةو ثَيي 
واية ئةم وشةية باري "ماناناسانة"ي تايبةتي 
هةية، دياردة هةر وةك ثَيشرت طومتان وةرطَيِراوي 

( هوسرَيل بة شتَيك Phenomenonوشةي فَينؤمينة )
دةَلَي دياردة كة راستةوخؤ بناسرَي. بةالم مةبةسيت 

" دياردة عةيين و شتة لة "تَيطةيشتين راستةوخؤ
خاوةبةرهةستةكان نيية. بةَلكوو ساتَي بةشتَيك 
دةَلَيني دياردة كة بةشَيوةيةكي تايبةت بيخةينة بةر 
روانني و وردبوونةوةمان. ئةو شَيوة روانينةش لة 
درومشي ناسراوي "بةرةو الي خودي شتةكان"دا 

(Zuden Sachen خؤ دةنوَييَن. ئاشكراشة كة )
بة مانايةكي بةرباَلو لة كاركراوة "شت" لَيرةدا 

ئةطةر مبانةوَي بة زمانَيكي ساكار لةو بابةتة 
بدوَيني، دةبَي بَلَيني دياردة ساتَي دَيتة ئاراوة كة 
بةشَيوةيةكي دياردة ناسانة وةشوَين شتَيك 
بكةوين. لة راستيدا، ساتَي شتَيك وةسفي دياردة 

انة بَي. دةكا، كة بابةتي لَيكؤَلينةوةيةكي دياردةناس
كةواتة شتةكان و كاروباري دونيا، تا زةمانَي كة 
نةبوونةتة بابةتي راظةي دياردةناسانة نَيوي 

 دياردةيان لَينانرَي.
  بةر لةوةي روانطةي هوسريَل لةمةرِ "بةئاطابوون لة

دياردة" و هيَنانة ثانتاي ئاطايي دياردة بزانني، وا باشة 
             ندي ئاطاييسةرةتا بزانني "ئاطايي" ضيية و ثيَوة

( و ئاطايي وةك "بابةتيَك" noesisوةك "بزاظيَك" )
(nomaضيية؟ ) 

دةتوانني بَلَيني كة يةكَي لة بةرباَلوترين و 
بنةماييرتين مةبةستةكان لة "تةكووزي فةلسةيف" 
هوسرَيل دا، ماناي ئاطايي يا "فامة". لةراستيدا 

اطايي نةطةين دةتوانني بَلَيني ئَيمة ئةطةر لة ماناي ئ
فامي دياردةمان بؤ دذوار دةبَي. ضؤن ئةو دووانة لة 
ثَيوةندي راستةوخؤدان. ياني شتَيك كاتَي وةسفي 
دياردة بة خؤوة دةطرَي كة لة زةين يا ئاطايي 
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مرؤظدا شَيوةيةكي "ماقووَلي" هةبَي. لة راستيدا 
زؤربةي تَيكؤشاني هوسرَيل لة تةواوي تةمةني 

ي و وردبوونةوة لة ماناي فةلسةفيدا بؤ شيكار
ئاطايي تةرخان كرا. ئةو تَيدةكؤشا هةتا بنةما و 
ضوارضَيوةيةك بؤ ئاطايي مرؤظ دةستنيشان بكاو 
دةيطوت: هةتا مرؤظ لةو ضوارضَيوةية نةطا، لة 
تايبةمتةندييةكاني دونياي دةرةوةش ناطا. ئةو 
ئاطايية لة راستيدا بةردةوام بابةتي ئاوَيزان و 

 ي تايبةت بةخؤي هةية.ثَيوةنديدار
هوسرَيل دةَلَي ئاطايي وةك ثردَيك واية، كة 
رَيي ثَيوةندي لة مابةين "زةين" و "عةين" و 
"دونياي دةرةكي" و "دونياي ناوةكي" تةخت 
دةكا. كةواتة هةر شتَيك لة دونياي دةرةكيدا بووني 
هةية بةبَي هةبووني ئاطايي "مين ناسَينةر" 

 بؤ ناِرةخسَي. ياني بؤ ئيمكاني فام و تَيطةيشتين
ناسني و زانني دةبَي لة ئاطايي و سيستمي فامي 
زةينييةوة دةست ثَيكةين و بةرةو شتة 
دةرةكييةكان لةطةِردابني. بة واتايةكي تر دةتوانني 
بَلَيني بووني هةر شتَيك بةبَي لةبةرضاوطرتين 
ئاطايي ئَيمة، لة باري ناسني و زانينةوة 

ِرووةوة دةتوانني بَلَيني، ساتَيك هةَلدةوةشَيتةوة. لةو 
باس لة ئاطايي دةكرَي، كة مةبةسيت ئاطايي لة 
شتَيك يا لة كةسَيك بَي. هةر بؤية ئةو ثرؤسةية 
سةرةتا "بةئاطابوون" دةطرَيتةوة كة هةر هةمان 

باسي هوسرَيلة، هةروةها   (noesisنؤئسيسي )
داطري بابةت و شيت ثَيوةنديدار بة ئاطاييةوة كة 

( نَيو دَيردةكا. كةواتة noemaَيل بة نؤماي )هوسر
"نؤما" بةو شتانة دةوترَي كة ئةكةونة جةغزي 
تَيطةيشنت و هزرةوة. "نؤئسيس"يش سةر بة 
هةرَيمي ضاالكي ناسينة. هوسرَيل لة قةست لةو 
وشة يؤنانييانةي كةَلك وةرطرتووة، ضونكة بةراي 
ئةو وشةطةلي باو لة باسي فام و ئاطاييدا، وردة 

وردة و بة درَيذي زةمان، ماناطةلَيكي زؤر و "ضةند 
سووض" بةخؤوة دةطرن. بة طوتةي هوسرَيل لة هةر 
كردةيةكي هزريدا، سَي "هؤكار"ي طةورة بوونيان 
هةية كة هاوكات لةطةَل يةك دَينة دي. يةكيان 

(noesis( و ئةويرت )noema)   و سَييةميش "ثَيداوة
سَي هؤكارة لةو ( ئةو sensedataبةرهةستةكانة" )

ساتانةدا كة ئَيمة لة بابةتي ئاطايي خؤمان دةطةين، 
هاوكات كؤدةبنةوة. لة راستيدا "نؤما" لة يؤنانيدا 
بة ماناي فام و تَيطةيشتنة. بةالم هوسرَيل ثَييواية 
"نؤما" بةرهةم يا كةرةسةي ئةندَيشةية. واتة مانا و 
 خةياَل و نؤمادةكان. لة راستيدا هوسريل ئةَلَي
"نؤما" شةرتي فام و تَيطةيشتين ئَيمةية لة دونياي 
دةرةكي و "نؤيسيس" هةوَلَيكة كة بؤ ئاطايي لة 

 شتَيك دةدرَي.
  هوسريَل لة بواري ليَكدانةوةي ئاطاييدا لة زاراوةي

مةبةستمةندي)حيث التفاتي( كةلَك وةرطرت. مةبةستمةندي 
 زةين كة لةسةر تةوةرةيةكي تايبةت دامةزراوة ضيية؟

" كة بة intentionalityوسرَيل واتاي "ه
مةبةستمةندي وةرطَيِردراوة، لة "برنتانؤ" فَيربوو. 
هَيندَي لة لَيكؤَلةران رايان واية "ئيبين سينا" بؤ 
يةكةم جار لةو وشةيةي كةَلك وةرطرتووة. هةر 
ضييةك بَي رَيكةوةندي مةبةستمةندي لة ئةندَيشةي 

واتة هوسرَيل  هوسرَيلدا بايةخَيكي تايبةتي هةية.
جؤرَي ثَيوةندي حةمتي لة نَيوان ئاطايي بة ماناي 
"نؤئسيس" و بابةتي ئاطايي بة ناوي "نؤما" 
دادةمةزرَييَن و ثَيي دةَلَي مةبةستمةندي. لة 
راستيدا ئةو ثَييواية لة مابةين ئاطايي و بابةتي 
ئاطاييدا ثَيوةندي هةية. يان بة واتايةكي تر ئةو 

ثَيكةوة لكاند. بة طوتةي ئةو "عةين" و "زةيين" 
بةردةوام زةيين مرؤظ بؤ الي شتَيك ثةل دةبزَيوَي و 
دياردةيةك دةخوازَي، ئةو مةبةستمةندييةي زةين و 

" ناسراوة. بةراي هوسرَيل التفاتي حيثئاطايي بة "
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ئاطايي بةبَي ئةو مةبةستمةندييةي لة زةيندا 
يي جَيناطرَي. ياني جؤرَي هاريكاري لةمابةين ئاطا

و ئؤبذة )دونياي دةرةكي(دا هةية كة هوسرَيل ثَيي 
دةَلَي مةبةستمةندي. تةنانةت لة "خؤ ئاطايي"يشدا 
جؤرَيك مةبةستمةندي بةشَيوةي "شوناس" لة 
مابةين "زةين" و "خود" هةَلدةبةسرتَي. بة طوتةي 
هوسرَيل "بةردةوام بريدةكةمةوة"ي ديكارتي لة 

َي زةيين مرؤظ بارةي شتَيكةوةية لة راستيدا كات
دةخوازَي لة شتَيك بطا، جؤرَي كرداري مةبةستدار 

 و بةردةوام و تةكووز مسؤطةر دةبَي.
  بةثيَي ئةوةي طوتتان ئايا بووني شتة بةرضاوو

دياردةكان لة ناوةرؤكي ئاطاييةوة بةرهةم ديَنني؟ كةوابوو 
بةثيَي بؤضووني هوسريَل دياردةيةك، سةربةخؤ و جيا لة 

 بووني نيية؟ئاطايي ئيَمة 

هوسرَيل هةر لة سةرةتاي لَيكؤَلينةوة 
فةلسةفييةكاني خؤيدا، لةسةر ئةو مةبةستة 
ثَيداطري كرد، كة دياردةناسي بةردةوام هةوَلَييت 
هةتا وةبريمان بَينَيتةوة كة ماناي سةرةكي "دونياي 
بةرضاو" شيَت نيية جطة لةوةي كة لة رووبةِروو 

يَت جطة لة خؤي، بوونةوةي ئاطايي مرؤظ لةطةَل ش
سةرهةَلدةدا. لةاليةكي ترةوة ئةو بؤضوونة فَيرمان 

( ذاتدةكا كة ماناي "ئاطايي زةيين" )دةروون 
ثَيويسيت بة جؤرَيكي تايبةتي رووبةِروو بوونةوة 
دةطةَل دونياي دةرةوة هةية. لة راستيدا جؤرَي ئاَل 
ووَيري حاشاهةَلنةطر، بةردةوام لة نَيوان مرؤظ و 

ةرةوة لة ئاراداية. ئةو بؤضوونة راست لة دونياي د
بةرابةر لَيكدانةوةي "فةلسةفة ئيسباتييةكان" 
ئةوَيسيَت، كة ثَيمان واية دونيا ئؤبذةيةكي دابِراو لة 
ئاطايي ئَيمةية و زةين ثَيوانةيةكة، كة دونياي 
دةرةكي لة خؤدا جَيكردؤتةوة. هوسرَيل هةوَليدا 

ةي دياردةناسانة هةتاكوو بةكةَلك وةرطرتن لة شَيو
رووني كاتةوة كة دوو "قوتيب" "زةينييةت" و  

"عةينييةت" لة راستيدا ئاواَلدوانةي يةكن و لة 
ثَيوةندي دان و ناتوانني بةبَي يةك بيانكةينة بريؤكة. 
لةو ثَيوةندييةدا هةر كام لةو دوو سةرة )قوتب( لة 
بووندا، خؤي بة قةرزداري ئةويرتيان دةزانَي. 

 وانني بَلَيني دونياي دةرةكي بووني كةواتة دةت
بةثَيي بايةخي ئاطايي زةيين ئَيمةوة دةبَيتة بابةتي 

 باس و لَيكدانةوة.
"ئاطايي"يش بةردةوام ئاطايي لة شتَيك يان لة 
كةسَيكة. )ئاطايي لة دونيا( هةروةك طومت "فرانتس 
برنتانؤ" لةسةر ئةوة سوور بوو كة زةيين مرؤظ 

كي مةبةستمةند، واتة بةردةوام بريتيية لة تةقةلالية
لة سنوورةكاني بوون خؤيةوة بةرةو راسيت )واقع( 

 لة بزووتن داية.
هوسرَيل بة شوَين وةرطرتن لة مامؤستاكةي، 
)واتة( برنتانؤ طوتي: دياردةناسي لةسةر بناغةي 
ئةو بريؤكةية دامةزراوة كة ماناكان بة تةنيا نة لة 

دونياي  زةيندا خؤبةدةستةوة ئةدةن و نة لة
دةرةكيدا، بةَلكوو لة ثَيوةندي مةبةستمةندي نَيوان 
ئةو دوو سةرةدا شكَل دةطرن و دةطوورَين. هةر بةو 
ثَيية ئَيمة نابَي زةين وةك ثَيوانةيةك دابنَيني كة 
تَيطةيشنت و شَيوةي شتةكاني لةوةبةر لة خؤيدا 
كؤكردؤتةوة. كةوابوو نابَي ئؤبذة يان شت، وةك 

ز و رةنط دؤِراوي راسيت، لة زةيين وَينةيةكي الوا
مرؤظدا بَينينة ئةذمار. ساتَي دةَلَيني ئاطايي ضييةتي 
و كردة و خوويةكي مةبةستمةندي هةية، مةبةست 
ئةوةيةكة، ساتَي لة شيَت دةطةين زةيين ئَيمة لة 
حةولي ئةوةداية تا ئةو شتةي كة لة دةرةوةي 
خؤيداية وةرطرَي و ماناي كاتةوة. ئةو دةمةي 
موريدةكاني هوسرَيل و يةك لةوان هايدطَير، مرؤظ بة 
وجوودَيك لة دونيادا دةناسن، لة راستيدا ئةوانيش 
ئاماذة بةو ماناية دةكةن. هوسرَيل دةَلَي: مةبةسيت 
سةرةكي دياردةناسي لة تَيثةِرين لة تةنط و 
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ضةَلةمةكاني "ئيدياليسم" و "رياليزم"داية. 
مي" نَيوان "سووذة" لةاليةكةوة دةيةوَي لة "دواليز

و "ئؤبذة" و فةِرزكردني مانا لة ئاقاري زةين 
دةربازبَي، لةاليةكي ترةوة بابةتةكاني "شت 
بِروايي" و "رياليزم" رةت دةكاتةوة و ثَيي وانيية 
كة زةينييةتي ئَيمة دةستةوداوَيين بَي 
ئةمالوئةوالي دونياي دةرةكي و واقع بَي. )هيوم، 

قوتاخبانةي ناوبراو كردةي الك، هابزوميل( هةردوو 
 مةبةستمةند دةخةنة ثشتطوَي و بايةخي ثَينادةن.

  رةخنةي هوسريَل لة زانست خوازي، لة كتيَيب قةيران
لة زانستة ئةورووثييةكان و فةلسةفةي مةزني خوازدا و 
رةخنةكاني دواتري، ئةويان طةياندة ئةو برِواية كة ضييةتي 

بكؤلَدريَتةوة. مةبةسيت  و زاتي دياردة طرينطة و دةبيَ ليَي
 ئةو لة ضييةتي دياردة بةطشيت ضيية؟

هوسرَيل لةو كتَيبةدا كة دوا كتَيبَييت، 
رَيبازَيكي نوَيي طرتةبةر. ئةو لةو نووسراوةيةدا 
باسي واتاي "جيهان ذينطة"ي هَيناية طؤِرَي. لة 
سايةي ئةو واتايةشةوة وةبريي هَيناوة كة 

ياني سروشيت بة دةِروازةي طؤِرةثاني دونياي ذ
رووي هةموو مرؤظةكاندا كراوةتةوة. ضؤن هةر 

بة يارمةتي   كةسَي لةو دونيايةدا لة دايك بَي
تَيطةيشتين خؤي لةطةَل دونيا ثَيوةندي دةطرَي. 
ئةو دوو ثَيوةنديية تايبةمتةنديطةلَيكي زؤر ئاَلؤز و 
جَيي تَيِراماني هةية كة دةبَيتة هؤي شكَل طرتين 

وني ئَيمة. دونياي زانست لة ئاست روانطة و بؤضو
ئةو دونيا ئاساييةدا ئةوَيسيَت. ضؤن دونياي 
زانسيت هي هةموو خةَلكي دونيا نيية، بة 
ثَيضةوانةي دونياي كولتووري كة هةموو مرؤظةكان 
لةودا هاوبةشن، جيهاني زانسيت تايبةتي تاقمَيكي 
هةَلبذاردة و ذيارَيكي تايبةتة و دةركي 

ِرووي هةموو كولتوورةكاندا ئاواَلة طؤِرةثانةكةي بة
نيية. دونياي زانست بة شوَين دةست داطرتن 

بةسةر سروشت و حةياتةوةية. هةر لةو ِرووةوة 
خاوةني مةبةسيت تايبةتي خؤيةتي. زانست بؤ 
 وةدةست هَيناني "ناسياري"، "لَيكدانةوة"
"لَيكدانةوةي هؤكارةكان" "ثَيشبيين" و زاَل بوون 
بةسةر سروشت و حةياتدا، لة شَيوازي زانسيت 
حيساب كةَلك وةردةطرَي. كةواتة لةسةرضاوةي 
بووني خؤي بَي هةواَل و دوورة. هةر بةو هؤيةية كة 
لة باس و دةرخستين خؤي خافَلة و ئةوةش دةبَيتة 

ةكي ئةوثةِري هؤي ئةوةي كة دةستةوداوَيين تواناي
خؤي بَي. ئةو توانايةش شيَت نيية جطة لة 
"زةينييةتي مةزني خواز" هوسرَيل لة كتَييب 
"قةيران لة زانستة ئةورووثييةكاندا" ئاماذة بةسَي 

 قؤناغي ثَيوةنديدار بةيةكةوة دةكا:
هةرَيمي ئةو دياردانةي لةطةَل دونياي ذيان -1

 جياوازييان هةية.
           ي" زانستةكان، هةرَيمي "عةيين خواز-2

كة لةسةر بنةماي شتة ناسراوو ديرتاوةكان 
 دامةزراوة.

زةينييةت و بةتايبةت اليةني مةزني -3
خوازي. لة راستيدا هةر ئةو زةينة روو لة طةشة و 
بةرزةية كة يارمةتيمان دةدا هةتا دونيا بناسني. لةو 
ئاستةداية كة ئَيمة ثَيويستيمان بة فةلسةفةي بةرز 

دياردةناسي هةية. لة راستيدا هةر ئةو زةينييةتة و 
دةِرةخسَييَن بؤ  هةل مةزنيخوازةية كة

رووبةِرووبوونةوةي مةبةستمةندي ئَيمة لةطةَل 
 دونياي دةرةوة.

هوسرَيل لة كتَييب "وردبوونةوةكاني 
ديكارتي"دا واتاي زةينييةتي بةرزي خستؤتة 

دووة. بةرباس و لَيكؤَلينةوةو لةبةريةكي هةَلوةشان
مةبةسيت ئةو لة زاتي )خؤي( مةزني خواز و روو لة 
طةشة بنةماي زةيين و ئاطايي مرؤظة كة بةثَيي ئةو 
بنةماية مرؤظ دةتوانَي لةطةَل دونياي دةرةكي لة 
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ثَيوةندي دابَي. هةروةك ثَيشرتيش طومت: هةر شتَيك 
كة لة دونياي دةرةكيدا بووني هةية، تةنيا بةثَيي 

ايي لؤذيكي ئَيمةوةية كة مانا بة بووني زةين و ئاط
خؤوة دةطرَي. لة راستيدا زةينييةتي بةرز 
تايبةمتةندييةكاني دياردة بة دوو جؤر دةخاتة بةر 
تيشكي تَيِرامان. يةكيان لة بابةت ضييةتي 
بوونيانةوة و ئةويرت شهوودي بوونةكةيان. لة 
راستيدا ئةو ضييةتيانة شيَت نني جطة لة رواَلةتي 

بةردةوامي ئؤبذةكان. دياردةناسيش  ثَيويست و
رَيكي و رووني بةو رواَلةتانة دةبةخشَي. مةبةست 
لة زات و ضييةتي دياردةكاني ئَيمة بريتيية لة 
بةرباَلوترين و ثَيويسترتين شَيوةي شتةكان. 
ئةوةش هةر ئةو شتةية فيلسووفة كالسيكةكان 
ثَييدةَلَين جةوهةر ناسينةوةي جةوهةر لة 

لة مةبةسيت روونكردنةوةي ضييةتي  دياردةكاندا،
شتةكامنان نزيك دةكاتةوة. ئةو شَيوة روانينة لة 
راستيدا لة رةطةزي شهوود و )بينني لة ناخةوة( 

(intutcin تَيطةيشتوويي دَيتة ئةذمار. بة واتايةكي )
تر دةتوانني بَلَيني دياردةناسي شَيوةيةك شهوودة. 

ةو بينينة لةطةَل لةو مانايةدا لة بينني نزيكة بةالم ئ
 ديتين ئةزمووني جياوازي هةية.

ئةو ديتنة سةر بة جةوهةري شتةكانة نةك 
)سةربة( خودي شتةكان. كةواتة ئةو ديتنة 
طةوهةرَيكي جياوازي هةية. لة راستيدا ئةو ديتنة 
اليةني دةرونناسي نيية، بةَلكوو ضييةتَيكي 
مةعريفيية. بةطشيت حوكمي دياردة ناسانة كة 

           تة بةر تيشكي بينني و شهوودةوة ئةكةوَي
ئةزموون ناكرَي. اليةنَيكي وةسفي هةية و خؤشي 
            دةكةوَيتة بةرتيشكي وةسفي دياردةكانةوة. 

بَي بوترَي كةلةروانيين دياردة                      ياني دة
ناسانةدا "ضييةتي" و "زاتي" شتةكانة كة دةبَيتة 

 .بؤ دينت بابةتَيك 

  هةلَثةساردني )ئاويَزان كردني( ئاطايي لة
فةلسةفةي هوسريَلدا ض مانايةكي هةية؟ هوسريَل لةو 
ثيَوةندييةدا مةبةسيت لة بةكارهيَناني زاراوةي "ئيَثؤخي" 

(Epocheضيية؟ ) 

هوسرَيل دةَلَي ساتَي ئَيمة دونياي ئاساييمان 
خستة نَيو "كةوان"ةوة، ياني ئةو دونيايةمان بؤ 

ك هةَلثةسارد، ئةوسا لة حاَلَيكدا لةنطةر ماوةية
دةطرين كة بتوانني كاروبار و شتةكان وةك دياردة 
خبةينة بةر باسةوة. ئةو بةو كارة دةَلَي "ئاوَيزان 
كردني" )هةَلثةساردني( دياردة ناسانة. لة راستيدا 
هوسرَيل ثَينج ئةسَل لة شَيوةي دياردة ناسيدا 

 نَيودةبا كة بةو جؤرةن:

ثةساردني ثَيش طرميانة ئةزمووني و هةَل-1
فةلسةفييةكاني دونياي سروشيت. ياني ئةو، بةو 

دةخاتة  -بَيجطة لة ئاطايي–كارةي تَيكِراي بوون 
نَيو كةوانةوة و لة ماناي ئةو دياردانةي كة لة 
زةيين ئَيمةدان ورد دةبَيتةوة. واتة لةسةر ئةو 

طةي شَيوانة جةخت دةكرَي كة مانا لةواندا لة سوَين
دياردةكانةوة بة ِرووماندا دةثشكوَي و خؤيا دةبَي. 
لةو حاَلةدا زةين لة لكان و ثَيوةندي بة واقعةوة 
دةرباز دةبَي و بةو هؤية واقع بة ثَيي ثَيوةندييةكي 
مةبةستدار كة لةطةَل ئاطايي هةيةتي، دةخاتة بةر 
باسةوة. ئةوةش هةر هةمان شتة كة هوسرَيل ثَيي 

 .دةَلَي "ئَيثؤخي"
هةَلثةساردني دياردةناسانة، مةودايةكمان -2

ثَيدةبةخشَي تا بطةِرَيينةوة سةر سةرضاوةي 
ئةزموونة مةبةستدارةكاني خؤمان. واتة دةبَي ئةو 
ئةزموونانة بةر لةوةي بكةونة ضوارضَيوةي 
عةينيةتةوة بناسني. لة رَيي ئةو وةالنانةوةية كة 

ثَيش  هوسرَيل دةَلَي: دةتوانني بَي ثشتبةسنت بة
طرميانةكان، راستةوخؤ بِروانينة دونيا. لَيرةداية كة 
هةستيي بة هةموو لقةكانييةوة لة زةين و ئاطاييدا 
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ماناي واتايةكيرت، بوون بةيةك دةطرَيتةوة. بة 
 بوونةوة ثَيشكةش دةكرَي.

لةو ثلةيةدا دواي تَيثةِرين لة "ئَيثؤخي" و -3
اقعي هةَلثةساردن، مانا بة جةغزَيكي بةرتةسكي و

ئةزموونييةوة نابةسرتَيتةوة، بةَلكوو لة ئاقاري 
توانايية ثةتييةكاني خؤيةوة دةردةكةوَي. ئَيمة 
دةتوانني لة ئاسؤي بَي سنووري خةياَلدا هةموو 
شيَت بة جؤرَي كة لةبار و شياوة بطؤِرين، تا ئةوةي 
كة بنةماي "نةطؤِر" و ثتةوي ئةو شتانةمان بؤ 

َيكة كة لة رةطةزي زةين و دةركةوَي. ئةو بنةماية شت
ئاطايي دَيتة ئةذمار. هوسرَيل بةو بنةما نةطؤِر و 

( شتةكان. eidosثتةوة دةَلَي "زات" يا "ضييةتي" )
 ئةوةش شتَيكة كة سةر بة ئاطايية.

بريتيية لة شَيوةي بينيين لةناخةوةي -4
ضييةتي و زاتةكان، كة لة تةقلالي "بطؤِرة 

ئةو ديتنة  مةبةستمةندةكان" وةدةست دَي.
ثَيويستة، لة راستيدا داطري تَيكِراي ئةو ئةطةرانةية 
كة ثَيشاطايي هةيةتي و بةشَيوةي ضؤنةتي 
         راستةوخؤ وةردةطريَي و باس دةكرَي. بةو 
شَيوةية دياردةناسي لة رَيي "بينيين مةزني 
 خوازةوة" زةين دةخاتة وردبوونةوة و ئةو 

ة ئةزموونييةكان توانايةي ثَيدةبةخشَي كة ديارد
بةشَيوةيةكي رةها خباتة بةر تيشكي وردبوونةوة و 
            تَيِرامان، ياني لةو ضوارضَيوةيةدا، جؤرَي 
طؤِران لة ئةزمووني دياردةكاندا دةردةكةوَي كة 
دةيانكاتة جنس و رةطةزي زةين و ئاطايي، جيهان 
لةوةها بارودؤخَيكدا شتَيكي ئاسايي و ئاشكرا 

َلكوو وةك دةسكةوتي مانا زةينييةكان نابَي، بة
 دةنوَييَن.
لةو ئاستةدا وةسفي بنةماي سةرةكي ئةو -5

( و nomaشتانةي دةكةونةبةر تريؤذي بريكردنةوة )
( دةكةوَيتة noesisهةوَل و تةقةلالي ئاطايي )

بةرباس. ياني لة ضوارضَيوةي تةقةلالي ئازادي 
ةوة خةياَلدا، ضييةتي وةك جؤرَيك بينيين لة ناخ

رةنط دةداتةوة. بةو ئاستة دةَلَين وةسفي. لةو 
ئاستةدا رةوت و توندوتيذي شَيوةي ثَيشوو تؤمار 
دةكرَي و بةَلطةي تيؤري لَيكدانةوةي دياردةناسانة 
ئامادة دةبَي. لة راستيدا لةو ئاستةداية كة 
ئةزمووني مةبةستمةندي ئَيمة، شَيوةيةكي وةسفي 

 رَي.و شياوي شيكردنةوة بة خؤوة دةط
  ضؤن دةتوانني بؤضوون و ويست و بوارة رةخساوة

زةينييةكاني ثيَشوو، كة كار دةكةنة سةر ناسيين 
دياردةكان، وةال نينَي؟ فةلسةفةي هوسريَل ض شيَوة و 

 رةوشتيَك لةو بوارةدا دةخاتة روو؟

لة ثَيشدا ثَيويستة بَلَيم كة دياردةناسي بة 
يا هيض ضةشيَن بة شوَين خستنة رووي تيؤري 

طرميانةيةكي تايبةتدا نيية. بةَلكوو تةنيا خةريكي 
ثشكنني و وةسفي دياردةكانة. هةروةك طومت 
توَيذكار بة ئاوَيزان كردن و هةَلثةساردني 
دياردةناسانة، بةشوَين ئةوةداية تا لة هةموو 
روانطةو هةَلوَيستة سروشتييةكان كة ِريشةيان لة 
                 داب و نةرييت كولتووري و سروشيت 
ئَيمةداية دةربازبَي و بة طشيت فةِرزة ئةزموون 
نةكراوةكان خباتة ناو كةوانةوة. لةوةها 
بارودؤخَيكدا هيض حوكمَي بةر لةوةي بكةوَيتة بةر 
ثشكنني و توَيذينةوة، بَي ئةمالوئةوال وةرناطريَي. 
درومشي "بؤ ثَيشةوة بةرةو خودي دياردة و 

كة ديتين ئاسايي و  شتةكان" ثَيمان دةسةملَييَن
ناسياوي شتةكان، بة ضييةتي دياردةكامنان 
ناطةيةنن. بةَلكوو دةبَي بة يارمةتي شَيوازي 
دياردةناسي هةموو دياردةكان لة ثَيشدا 
هةَلسةنطَينني و لَيكيان دةينةوة و دواتر قةبوَليان 
كةين. واتة، دواي توَيذينةوة و ثشكنيين 

 ة دياردة.دياردةناسانةية كة شتَيك دةبَيت
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  تويَذةران و ليَكؤلَةران ئةو رةخنةية ئاراستةي شيَوةي
دياردةناسي هوسريَل دةكةن كة بؤضي بة شيَوةي "بينيين 
ناخةكي" )شهوودي( رووبةرِووي دياردةكان دةبيَتةوة؟ 
هةروةها دةلَيَن ئةو شيَوازة ناكةويَتة جةغزي ئةزموونةوة و 

 ة؟بيَ شك رةفز دةكريَتةوة، راي ئيَوة ضيي

وةك رؤذ ئاشكراية كة هةمووان لة سةرةتادا، 
بابةت و مانا و روانطة و بؤضوونةكاني هوسرَيل 
بةشَيوةيةكي خةياَل خوازانة و زةيين لة قةَلةم 
دةدةن و ناضار وا بري دةكةنةوة كة لة دونياي 
ئةزمووني ئةمِرؤدا ئةو شَيوةية كةَلكي نيية و بةكار 

بنةماي فةلسةفةي ناية. بةالم بة وردبوونةوة لة 
هوسرَيل روون دةبَيتةوة كة، ئةو بةردةوام لة حةولي 
جياكردنةوةي ثِرؤسةي زةين و ئاطايي لة شتة 

بووة و تَيكؤشاوة كة بسةملَييَن   (Factواقعةكان )
ئةو دوو ئاقارة هةرضةند ثَيوةندي راستةوخؤ و 
نزيكايةتي تايبةتيان هةية، بةالم دةبَي بةشَيوةيةكي 

بكةونة ذَير سةرنج و وردبوونةوة. سةربةخؤ 
هوسرَيل بة دواي روونكردنةوة و سادةكردنةوةي 
شتةكانةوة بووة، هةر بؤية هؤطري بة حيساب بووة. 
ضونكة لة حيسابدا ئةمالوئةوالو ضؤن و بؤضي لة 
ئارادا نيية. ئةو دةيويست داوَيين فةلسةفة لة 
 ثةَلةي طرميانة و ثَيش داوةري ثَيشوو ثاك كاتةوة.

لة راستيدا ئةو تَيكؤشا هةتا قوتابياني خؤي ثَيمل 
كا تا لة روون و ساكار ناسيين "بؤضووني 
سروشيت" خؤ بثارَيزن و بة ضاوَيكي وردبينةوة 
بِرواننة هةموو شيَت. ئةو بة شوَين ئةوةدابوو هةتا 
كاركردي زةين و ئاطايي روونكاتةوة، هةر بةو 

لسةيف هؤيةشة دياردةناسي وةك شَيوازَيكي فة
دةتوانَي بةشَي لة هةسيت بدؤزَيتةوة كة دةسيت 
جيهاني ئةزمووني ثَيي ِراناطا. سةرةِراي ئةوة 
خودي دياردةناسييش بناغةي دونياي ئةزمووني 
دادةِرَيذَي. كةوابوو ئةو هةرَيمة بة يارمةتي روانيين 

ئةزمووني ناناسرَي، بةَلكوو تةنيا لة سايةي بينيين 
طةيشتين بؤ دةِرةخسَي. ضييةتييةوة، هةلي تَي

كةواتة ناتوانني هوسرَيل بة "زةينخواز"َيكي تةواو 
بزانني. بةَلكوو ئةو تَيكؤشا بة لَيكهةَلوةشاندنةوة و 
تَيِروانيين زةين و كاركردي ئاطايي، لة ضوارضَيوةي 
مةبةستمةنددا، ئةركي تايبةت و بنةماكةميان بؤ 

 وةدةرخا.
 روانطة و  مةبةسيت هوسريَل لة هيَنانة ئاراي"

بؤضووني سروشيت" ضيية و ض ثيَوةندييةكي بة "رِوانطة و 
بؤضووني زانسيت"يةوة هةية؟ ئاخؤ ئةو ئاطايةي هوسريَل 
 مةبةسيت بووة، لة رِيَي روانطةي سروشتييةوة ثةرة دةستيَينَ؟

واتاي بؤضووني سروشيت يا "ِروانطةي 
ناسراو و باو" شتَيكة كة بنةماي كاري هوسرَيلي 

َيناوة. بة بِرواي ئةو زةيين مرؤظ لة سةرةتاوة ثَيكه
خوو بة شيكردنةوةي باو و ساكاري ذيان دةطرَي و 
بة وةكارخستين شوعوور و فامي باو، فَيريان دةبَي 
و بة طشيت كاروباري رؤذانة بة شتَيكي ئاشكرا و 
روون و بَي ئةمالوئةوال دةزانَي و بِروايان ثَيدَييَن. 

ظ هةر ئةوةي كة لة دونياي بة قةولي هوسرَيل، مرؤ
سروشتيدا لة دايك دةبَي، ناضار لة ِرووي خووةوة 
طريؤدةي روانني و بارودؤخي سروشتيية. بةالم 
ئةركي سةرةكي دياردةناس ئةوةية كة وَيِراي 
ئةوةي لة بارودؤخي رؤذانة و ناسراوي كؤمةَلطاي 
خؤي ورد دةبَيتةوة، نيشانيش بدا كة ضؤن حةسار 

شيت و ذياني كؤمةاليةتي بة هؤي و سنووري سرو
رووبةِروو بوونةوة و ئاَلووَير لة مابةين كةساني 
وشيار و بةئاطاي كؤمةَل دادةمةزرَي و شكَل 
دةطرَي. هةروةها ئةو ثَيوةنديية كؤمةاليةتييانة ض 
مانا طةلَيك بة خؤوة دةطرن. هوسرَيل دةَلَي بة كةَلك 

كاروبار  وةرطرتن لة "ئيثؤخي"و خستنة ناو كةواني
و بؤضوونة باوو سروشتييةكان، دةتوانني بة شان و 

 شكؤ و ثلة و ثايةي دياردةناسانة بطةين.
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هوسرَيل لة كتَييب "ماناي دياردةناسي"دا 
طوتووية: لة مابةين روانطة و بؤضووني سروشيت و 
بؤضووني فةلسةفيدا، جياوازييةكي بةرضاو لة 

طةيشنت و طؤِرَيداية، روانطةي ناسياو و باو لة تَي
ويست و داطةِراني ِرؤذانةوة سةرهةَلدةدا، بةالم 
بؤضووني فةلسةيف بةهؤي تَيفكرينة ورد و ثِر 
سةرجنةكاني فةلسةفييةوة دَينةدي. بة طشيت 
زانياري ئَيمة لة رووداوو شتةكان هةر لة سةرةتاوة 
لة رةطةزي ئاطايي سروشتيية. بةالم بة ثشت بةسنت 

ئةو هةلةمان بؤ  بة هةلثةساردني شتةكان،
( aprioriدةِرةخسَي هةتا "زانسيت بةر لة ئةزموون" )

وةدةست بَينني. هوسرَيل لةمابةين بينيين قووَلي 
دياردةناسانة و وةسفي ئةزمووني و زانستيدا 
جياوازي داناو طوتي: دةرونناسي ضؤن لةطةَل 
هةست و نةست و تَيطةيشنت و حوكمةكاني زاَل 

ةِرووية، لة راستيدا لة بةسةر بوونةوةردا، رووب
دونياي سروشتيداية روانطة و بؤضووني دةرونناس 
بؤضوونَيكي سروشتيية. بةالم دياردةناس كاري بة 
بارودؤخي بةرهةست و بةرضاوي بوونةوةرةكان 
نيية، بةَلكوو هةست و حوكم و تَيطةيشنت و 
شوعووري ثةتي جيا لة ثَيوةندييةك كة لةطةَل 

خاتة بةر توَيذينةوة. بة طيانلةبةران هةيانة دة
واتايةكي تر "كةَلكةَلةي" دياردةناسي ضييةتي و 
زاتي شتةكانة، هةر بؤية بارودؤخ و كةش و 
هةواكان لةالني ئينتزاعييةوة لَيكدةداتةوة. لة 
راستيدا "زانستة روون و ئاشكراكان" بةو زانستانة 
دةطوترَي كة لةطةَل زات و ضييةتي بوارَيك كة 

يية، لة ثَيوةندييداية و كاري بة مةبةسيت سةرةك
بوار و وَينة سروشيت و باوةكاني ئةوةوة نيية. 
هوسرَيل دةَلَي: روانيين فةلسةيف و بةطشيت 
دياردةناسانة بريتيية لة هةَلثةساردني روانني و 

 بؤضووني سروشيت.

  يةكيَ لة سةرةكيرتين زاراوةكاني هوسريَل "دونياي
( مةبةست لة Lebensweltذين" يا "جيهان ذينطة"ية، )

 كةلَك وةرطرتن لةم زاراوةية ضيية؟

"جيهاني ذين" يا "جيهان ذينطة" لة راستيدا 
ذياني باو و رؤذانة لة خؤ دةطرَي. لةو دونيايةدا 
هةموو شيَت هةر ئةوةية كة دةبينرَي. ئةزمووني 
ئَيمة لةو دونياية تَيطةيشتنَيكي ساكار و بَي 

اكار و خاوي جيهان وردبوونةوةية. واتة زايةَلةي س
لة زةيندا، جيهان ذينطة ثَيكيدَييَن. كةواتة لة 
روانطةي هوسرَيلةوة جيهان ذينطة سَي 

 تايبةمتةندي طشيت هةية:
يةكيان ئةوةية كة لة كات و شوَيندا درَيذة و 
بةردةوامي دةبَي و هةر ئةوةش دةبَيتة هؤي ئةوةي 

 وة شوَين دؤزينةوةي رَيطاضارةي فيكري كةوين.
وهةم ئةوةي كة، لة جيهان ذينطةي خؤماندا دو

لةطةَل ياسا و رَيساطةلَي رووبةِروو دةبينةوة كة 
دةبَي خؤمانيان لةطةَل رابَينني. بؤ وَينة ئَيمة خؤمان 
لةطةَل ئاَلوطؤِري وةرزةكان و تَيثةِريين رؤذةكان 
رادَينني، هةر بؤيةش دةبَي لة بوارةكاني تريشدا 

 خؤمان رابَينني.
ئةوةي كة، شتةكان و كاروبارةكان هةر سَيهةم 

بةو شَيوةيةي بوونيان هةية، لة زةيندا رةنط 
دةدةنةوة. لة راستيدا بؤي هةية شت طةلَي بة 
قةالفةت طةلَيكي جؤراوجؤرةوة خؤ بة مرؤظةكان 
بنوَينن. بةالم جيهان ذينطة ئةو ضةندايةتي و ضةند 
 اليةنيية بةرةو يةكيةتي و تاقانةيي رست دةكات و
لة مابةين ئةوانةدا اليةني هاوبةش ثَيكدَيين. واتة 
دونياي زانست لة بةرابةر ئةو دونيايةدا قوت 
دةبَيتةوة. زانست بة طشيت لة ئاَلووَيري مابةين 
كةسايةتيية زانستييةكان لة كؤمةَلدا سةرضاوة 
دةطرَي. ئةو كؤمةَلة تةنيا لة كةسايةتيية 

وَلي زيندووةكان ثَيكنةهاتووة، بةَلكوو هة
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بريمةنداني رابردووش لةثتةوبوون و بةردةوامي 
زانستدا بةرضاو و كاريطةرة. ضون بريمةنداني 
ئَيستا لةسةر بناغةي توَيذينةوةي بريمةنداني 
ثَيشوو بريوِراي خؤيان دادةمةزرَينن. بةالم نابَي 
ئةوةش لة بري بةرينةوة كة بريمةندان كةرةسة 

وشيت و سةرةتاييةكاني خؤيان لة دونياي سر
بةطشيت لة جيهان ذينطة هةَلدةئَينجن و بة يارمةتي 
كةرةسة و شَيوةي زانسيت ضييةتي و بوونَيكي 

 زانستييان ثَيدةبةخشن.
  رةنطة كاكلَي سةرةكي بؤضووني هوسريَل هةر لةو

كرد. )جيهان ذينطة(ياني  زاراوةيةدا بيَ كة ثيَناسةتان
ةي خؤمان تيَطةيشنت لةوةي كة ضؤن دةتوانني جيهان ذينط

بة جيهان ذينطةكاني خةلَكي ترةوة بلكيَنني و بطةينة 
تيَطةيشتنيَكي هاوبةش و روون و ئاشكرا. بةو ثيَية جيهان 
ذينطة شتيَكي "نيَوان زةيين"ية نةك تاكة كةسي، ئيَوة 

 دةلَيَن ضي؟

هايدطَير قوتابي هوسرَيل لة كتَييب "هةسيت و 
ر زةمان"دا تيؤري "جيهان ذينطة"ي خستة بة

رةخنةوة. هوسرَيليش لة وةالمي رةخنةكاني 
هايدطَير لةسةر جيهان ذينطة لة كتَييب "قةيران لة 
زانستة ئةوروثييةكان"دا ئاماذة بة كؤمةَلَي 
ئاطاييةكاني تاكةكةس دةكا و هةَلوَيسيت 

( ثَيشوو جَيدَيَلَي. ئةو Solipsism"خؤخوازانة"ي )
دا، لة هةروةها طوتي كة لة ذياني رؤذانةي خؤمان

جؤرَي ئاَلووَيردا بةشداري دةكةين و لة سايةي ئةو 
ئاَلووَيرة زةينييةدا، بة بؤضوون و روانطةكاني 
خؤماندا دةضينةوة. بة بِرواي ئةو جياوازي روانطة 
و بؤضوونةكان زياتر لة جياوازي هةَلوَيسيت ئاطايي 
كةسةكانةوة سةرضاوة دةطرَي. جا ئةطةر لةو 

جَيطؤِركَي بكةن، طؤِرانَي لة ئاَلووَيرةدا كةسةكان 
هةَلوَيسيت ئاطايي ئةواندا بةدي دَي. روونيشة كة 
هوسرَيل ئةو تيؤرييةي هةروا تةم و مذاوي 

هَيشتةوة. بةالم يةكَي لة قوتابياني ئةو بة ناوي 
"ئالفَيردشوتز" دةسيت كرد بة خوَيندنةوة و 
وردبوونةوة لة دونياي "نَيوان زةيين" و ئةو 

لةبةر تيشكي تيؤرييةكاني تيؤرييةشي 
كؤمةَلناسيدا، ثةرةثَيدا. "شوتز" دةيطوت: دونياي 
رؤذانةي ئَيمة بةردةوام دونياية كة لة نَيوان 
زةينةكاندا. لةو دونيايةدا، من و خةَلكاني تر 
بةشدارميان هةية. كةواتة دونياي تاكةكةسي ئَيمة 
بة تةواويش تايبةت بة خؤمان نيية. ئَيمة مرؤظةكان 

دةربةندَيكي مَيذوويدا دةذين و بةشَيوةي لة 
سروشيت لة ذيين كلتووري كؤمةَلدا بةشداري 
دةكةين، هةروةك خةَلكي تر لة ذياني تاكةكةسي 
ئَيمةدا بةشداري دةكةن، ئَيمةش لة ذياني 

 داهاتووةكاندا دةورَيكي حاشاهةَلنةطر دةطَيِرين.
  مةبةست لة "زاتي مةزني خواز" )خؤ( لة فةلسةفةي
ريَلدا ضيية؟ و لة ض ثيَوةندييةكي لةطةلَ باسي "جطة هوس

 لة من" يا "ئةويرت" هةية؟

منطق صدرى و هوسرَيل لة كتَييب "
طوتي "زاتي مةزني خواز" )خؤ( استعاليي"دا 

بةشَيوةي حةمت بووني هةية و تةواوي دياردةكاني 
جيا لةو وجوودَيكي وابةستة و ثَيوةنديداريان 

 بةوةوة هةية.
ة كتَييب قةيران لة زانستة هوسرَيل ل

ئةورووثييةكاندا هَيندَي لة توندوتيذي ئةو بابةتةي 
كةم كردةوة و طوتي "خودي مةزني خواز" لة 
راستيدا لةطةَل دونياي دةرةوة ثَيوةندي و 
رووبةروو بوونةوةي هةية. ياني لةو كتَيبةدا، 
هوسرَيل ثلةوثايةي رةهاي خودي مةزني خوازي 

ثَيشرت لة ساَلةكاني سةرةتاي  وةالنا. لة راستيدا
سةدةي بيستدا طوتبووي كة بة "نزمكردنةوةي 
مةزني خواز"ي دياردة ناسانة دةتوانني لة جةغزي 
حةساري سروشت تَيثةِرين و بةرةو هةرَيم و 
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ثانتايةك هةنطاو بنَيني كة مباخناتة وردبوونةوة و 
تَيفكرين. بة طوتةي ئةو هةر لة سايةي 

خوازي"داية كة شتَيكمان  "نزمكردنةوةي مةزني
دةست دةكةوَي. ئةو شتةش "خودي مةزني خواز" 
يا "روو لة طةشة" يا "ئاطايي ثةتي" ثَيدةَلَين. 
ساتَي مرؤظ بة "خودي مةزني خواز" يا "بةرزة فِر" 
طةيشت تةواوي شتةكاني دونيا الي ئةو دةبنة 
"ئؤبذة" يا بابةتَيك بؤ "ئاطايي ثةتي". لة راستيدا 

ئاطايية ثةتيية كة دياردةناسي لة هةموو هةر ئةو 
لقةكاني ئةزموون مةزنرت دةنوَييَن. هوسرَيل لة 
سةرةتاي ذياني فةلسةيف خؤيدا بةشَيوةيةكي 
توندِرةوانة جةخيت لةسةر ئةو بابةتة دةكرد، كة 
تةنانةت ئةطةر تةواوي دونياش لةبةريةك 
هةَلوةشَي، ديسانيش "خودي مةزني خواز" و "روو 

" يا "ئاطايي ثةتي" بووني دةبَي. لة لة طةشة
راستيدا بووني مرؤظ لة دوو رةهةندي "ئةزمووني" 
و "مةزني خواز" ثَيكهاتووة. هةر ئةو دوو 
رةهةندةشة بووني مرؤظ ثتةو دةكا. ئَيمة لة سايةي 
ئةو خود و زاتة مةزني خوازةية كة دةتوانني لة 
روانطةي سروشتييةوة تَيثةِرين و بة روانطةي 

 ةيف و دياردةناسانة بطةين.فةلس
  َئاخؤ دياردةناسي هوسريَل شيَوازي ميَذوويي بةجاري

ئةخاتة الوة؟ يا ئةوةي كة دياردةكان لة بارودؤخي 
 ميَذوويياندا دةخاتة بةر تيشكي تويَذينةوة؟

هةروةك ثَيشرتيش طومت هايدطَير تيؤري 
خودي مةزني خواز و روو لة طةشةي هوسرَيل و 

ئةوي خستة بةر رةخنةو طوتي:  بةطشيت فةلسةفةي
هوسرَيل لة رةوتي شكَل طرتن و سازبووني 
ئةندَيشةدا هؤكاري مَيذوو دةخاتة ثشت طوَي. 
هوسرَيليش لة كتَييب قةيراني زانستة 
ئةورووثييةكاندا هةوَليدا بة هَينانة ئاراي باسَيك لة 
بواري ثانتايي كولتوور و بةتايبةت جيهان 

َيذوو و شوَين دانانةكةي ذينطةوة، لةسةر واتاي م
جةخت بكا. بةالم ضون بنةماي لَيكدانةوة و 
شيكارييةكاني لةسةر بناغةي لؤذيك و بة طشيت 
حيساب دامةزراندووة، دةيطوت: رةوتة 
مَيذووييةكان و "رَيذةيي بووني" بِرواي نيضة و 
ديلتاي، بواري بؤ قةيران لة زانستة 

هةتا ئةورووثييةكاندا خؤش كردووة و خةريكة 
ماناي وةهاي لؤذيكي بكاتة جَيطري "رَيذةيي 
بووني مَيذوويي" و جارَيكي تر بابةتة لؤذيكييةكان 
لة بةستَيين ويذداني مرؤظدا بتؤذينةوة. ئةو 
لةرزؤكي و سسيت لة ئةستوون و بناغةي "موتَلةق 
بِروايي" بة نوَينطةي ئةو قةيرانة لة بريؤكةي 

ةوة "دِردؤنطي رؤذئاوا دةزانَي. هةر بةو بؤنةيةش
مؤدَيرني" بة شَيوةي نةخؤشييةك لةبةرضاو 
دةطرت. ئةو سةملَينةري ئةو دِردؤنطييةي لة 
فةلسةفةي نيضة و ديلتايدا دةديتةوة. هوسرَيل لة 
سايةي ئةو رةهاخوازييةوة حةوليدا فةلسةفة شان 
بة شاني زانستةكان بةرَيتة سةر. هةر ضييةك بَي 

جيهان ذينطةي  هوسرَيل بة خستنة رووي تيؤري
 خؤي، سيلة ضاوَيكي خستة سةر مَيذوو.

  ئيَستا كة طةيوينةتة ئيَرة، ض ثيَناسةيةك بؤ
دياردةناسي لة طؤرِي داية و جياوازي دياردةناسي لةطةلَ 

 بوار و بؤضوونةكاني تردا ضيية؟

بة كورتي دياردةناسي بةشوَين ئةوةوةية تا لة 
انةوة ثلةي ناسيين بةرضاو )عةيين( و رواَلةتةك

تَيثةِرَي و لة هةسيت و ضييةتي دياردةكان بطا، 
دياردةناسي تَيدةكؤشَي ئةوة بسةملَييَن كة ناسني 
لة مانا بةديهاتووة و هةر بةو هؤيةش ناتوانرَي 
هةروا بة ساكاري دِردؤنطي لَيبكرَي. ئةركي 
سةرةكي دياردةناسي طةيشتنة بة طةوهةري 
سةرةكي و زاتي شتةكان. لة روانيين 

اردةناسانةدا، ناسيين دونياي بةرضاوو دي
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جياكردنةوةي لة دياردة زةينييةكان، لَيك هةالواردن 
و ناسيين هةسيت بة دوو شَيوةي جيا نيية، بةَلكوو 
ناسيين دوو جؤرةي ماناية. ضونكوو ئيرت بكةري 
ناسني لةاليةك و دونيا لة اليةكي تر دانانرَي، 

بةستَيين بةَلكوو تَيكِراي شت و دياردةكان لة 
ويذداني مرؤظدا حوزورَيكي راستةوخؤيان هةية. لة 
راستيدا ئيشي سةرةكي دياردةناسي تَيطةيشنت و 
هةَلبذاردني ياساكاني حاكمة بةسةر ئاطايي 
مرؤظدا. جياوازي بنةِرةتي دياردةناسي لةطةَل 
بؤضوونة فةلسةفييةكاني تر، هةر لةسةر ئةو جةختة 

              ييةت و سةرةكييةية كةلةسةر ماناي زةين
ئاطايي ثةتي، يا بة طوتةي هوسرَيل "خودي مةزني 

 خواز" دةكرَي.
  رةنطة يةكةم دذكردةوة لة هةمبةر ئةنديَشةكاني

هوسريَلدا، هي قوتابي هةلَكةوتةي خؤي "مارتني هايدطيَر" 
بيَ. هايدطيَر لة ليَكدانةوة و شيكردنةوةي "دياردةناسي 

دةست ثيَدةكا، ناتةبايي  وجوود"دا لة مامؤستاكةيةوة
 بريورِاي ئةو دووانة لة كويَداية؟

هةر ضةند "هايدطَير" دياردةناسي لة 
"هوسرَيل" فَير بوو، بةالم بة رةخنة لةسةر ئةو 
بؤضوونة، لة كتَييب "هةسيت و زةمان"ي خؤيدا، 
هةَلاَلوبطرَيكي زؤري لة بةستَيين فةلسةفةي 

لة باس و  سةدةي بيستدا هةالييساند. هايدطَير
لَيكدانةوةي وجووددا، لة رةوشيت دياردةناسي 
كةَلك وةرطرت، كةضي هوسرَيل دياردةناسي بؤ 
هةَلَينجاني ياساطةلي حاكم بةسةر ئاطاييدا 
لةكاركرد. هايدطَير تيؤري "روانطة و بؤضووني 
سروشيت" لةسةر باس و لَيكدانةوةي رؤذانة 
دابةزاند. هايدطَير "هةَلثةساردني" حوكمي 

(دا Daseinهوسرَيلي لة شيكردنةوةي دازاين )
بةكاربرد و طوتي: بة هةَلثةساردني بوونةوةرةكان 
دةتوانني بطةينة زات و ضييةتي بوونيان. لة 

راستيدا هايدطَير رةوشيت دياردةناسي لةطةَل 
رةوشيت هَيرمنؤتَيك ئاوَيتة كرد و فَيَلَيكي نوَيي بؤ 

ت لة تَيطةيشنت لة وجوود خستة روو. مةبةس
"دياردةناسي هَيرمنؤتَيك" توَيذينةوة و 
تَيطةيشتين وجوودة لة دونيادا. دياردةناسي 
هَيرمنؤتيك بة ضاوثؤشني لة ضؤنةتي و هةرَيمي 
ئةزمووني ثَيشوو، خؤي بؤ باس لة وجوود تةرخان 
دةكا. كاتَي هوسرَيل كتَييب "هةسيت و زةمان"ي 

 –كة ثَيشكةش بة خؤي كرابوو  –هايدطَيري 
َيندةوة طوتي: هايدطَير دونياي ناسياوي خو

سروشيت لةطةَل ثانتاي زانست لَي تَيكضووة. 
ضونكة شت و كاروباري )جيهان( ضييةتَيكي 
وَيستاو و خؤِراطريان نيية و ناتوانن راستةوخؤ 
ببنة بابةتي توَيذينةوةي دياردةناسانة. ضون لة 
دياردةناسيدا بةر لة هةموو شيَت وجوودة ئاشكراو 

ووَلةكان، كة ثتةو و خؤِراطرن دةكةونة بةرباس. ماق
هوسرَيل ئةركي فةلسةفةي بة جؤرَي "خؤناسي" و 
تَيطةيشنت لة خودي مةزني خواز دةزاني. بةالم 
دواتر بة خوَيندنةوةي ئرياد و رةخنةكاني هايدطَير 
حةولي هةَلثةساردني ئةو روانينة يةك اليةنةيةي 

و هاوشاني لة داو بة جؤرَي، بِرواي بةهاوكاري 
مابةين "زةين" و "عةين" هَينا. بة طشيت مةبةسيت 
فةلسةفةي هوسرَيل ناسيين ضييةتي زات 
دةطرَيتةوة و دياردةناسي هايدطَير ضاوي لة 

 ناسيين وجوودة.
  ئةنديَشة فةلسةفييةكاني هوسريَل لة بةستيَين رةخنةي

ئةدةبيدا تا ض رِادةيةك شويَين داناوة و لةو بوارةدا ض 
 طايةكي برِيوة؟ريَ

قوتاخبانةيةكي تايبةت لة ذنَيظ بنيات نرا، كة 
ئةديب و رةخنةطراني ئةو )قوتاخبانةية( ئةسَلي 
تيؤرييةكاني دياردةناسي هوسرَيليان لة 
هةَلسةنطاندني بةرهةمي ئةديبةكاندا بةكار دةبرد. 
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           ئةو قوتاخبانةية بة قوتاخبانةي رةخنةطراني 
 ذنَيظ ناسرا.

( Hills millerةمريكاش "هيلس ميلَير" )لة ئ
بريوِراكاني هوسرَيلي لة هةَلسةنطاندن و نرخاندني 
بةرهةمة ئةدةبي و هونةرييةكاندا دةكار كرد. بةراي 
"ميلَير" دةقي ئةدةبي رؤضنةيةكة كة "وةرطر" 
بةرةو مةبةسيت ئاطايي نووسةر رَينوَيين دةكا. لة 

دياردةناسي  راستيدا لة ِرَيي دةكاركردني رةوشيت
هوسرَيلةوة مرؤظ دةتوانَي رَي بةرَيتة ئاقاري 
ئةندَيشة و هةسيت نووسةرةوة. ئةندَيشة 
فةلسةفييةكاني هوسرَيل لةسةر فؤرماليستة 
رووسةكانيش كاريطةري بووة. لة ذنَيظ "ذؤرذ 
ثوولة"ي بلذيكي و "ئيستاروبينسكي" و "ذان 
رووسة" و "ذان ثريريشار" لة جةرطةي ئةو 

          طرانةي هوسرَيل دَينة ئةذمار، كة لة اليةن
بةستَيين ئةدةبدا، لة بؤضوونةكاني هوسرَيل 

 كةَلكيان وةرطرت.
اليةنطراني شَيوةي هوسرَيل، بواري مَيذوويي، 
بارودؤخي كؤمةاليةتي و باري ئابووري نووسةر و 
خوَينةر دةخةنة نَيو كةوانةوة و بةجَيي ئةوة 

ة و دةق بة رةنطدانةوةي رؤدةضنة قوواليي دةقةو
تَيكؤشاني زةيين بةرهةمهَينةرةكةي لة قةَلةم 
دةدةن. هةر بةو هؤية، روو لة هةموو ئةو زانيارييانة 
وةردةطَيِرن كة لة باري ذياني نووسةرةوة دةيزانن و 

زؤرتر دةثةرذَينة سةر ضييةتي ئاطايي نووسةر. 
ياني بة شوَين وةدةستهَينان و طةيشنت بة قوواليي 
زةيين نووسةرةوةن. بة واتايةكي تر لة ِرَيي 
شيكردنةوةي بنةماي ئاطايي نووسةرةوة، دةضنة 
جةغزي جيهان ذينطةيةوة. ياني بايةخ دةدةن بة 
ثَيوةندي "نَيوان زةيين" نووسةر و جيهانَيك كة 
تَييدا ذياوة و بةشَيوةيةكي زةيين ثَيوةندي لةطةَلي 

ةبستين جؤرَي بووة. بة واتايةكي تر، لة ِرَيي هةَل
ثَيوةندي نَيوان زةينييةوة لةطةَل دةق، رَي دةبةنة 
بنةماي ئاطايي نووسةرةوة. لة راستيدا بةهؤي كةَلك 
وةرطرتن لة هةَلثةساردن و ئاوَيزان كردني 
دياردةناسانةي هوسرَيلةوة دةتوانني بضينة جيهان 
ذينطةي نووسةرةوة و بيناسني و لةطةَلي هاودَل و 

كةسانَيكي وةك "ماريل رمؤن" هاوِرَي بني. 
"ئالبَيربطني"، "ذؤرذثوولة"، "ذان رؤسة" و "ذان 
ئيستاروبينسكي" ئةوروثييةكانيان لة كةم و 
كووِري قوتاخبانةي ثؤزيتيويسم و مَيذوو بِروايي بة 
ئاطا كردةوة. ذؤرذ ثوولة هةر لةو سةردةمةدا كتَييب 

 "رةخنةي ئاطايي" نووسي.
 
 

 سةرضاوة
سفي درثايان هزارة دوم، طفتطو با حممد انديشةهاي فل

 .1380، تهران، هرمس، مركز طفتطوي متدنها، ضيمران
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 خؤرهةالَتناسي/ خؤرئاواناسي
 
 

  هاشم سالَح هاشم سالَح 
  لة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةدلة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةد

 
 
 

ئَيمة زؤرباس لة خؤرهةاَلتناسي و 
خؤرهةاَلتناسان دةكةين، بةالم بة دةطمةن قسة لة 
خؤرئاواناسي و خؤرئاواناسان دةكةين.. شايةني 
باسة خؤرئاواناسي زانستَيكة ثَيضةوانةي زانسيت 

. ئةطةر خؤرهةاَلتناسي برييت بَيت خؤرهةاَلتناسية
لة لَيكؤَلينةوةي شارستانيةتةكاني خؤرهةالت، ئةوا 
خؤرئاواناسي بريتيية لة لَيكؤَلينةوة لة 
شارستانيةتي خؤرئاوا. بةالم ثَيويستة بَلَيني 
خؤرهةاَلتناسي وةك دياردة و زانستَيك ثَيش 

 خؤرئاواناسي هةبووة.
ةرةنسي خؤرهةاَلتناسي وةكو توَيذةري ف

"ذيرار لوكلَير" دةَلَيت، لة كؤتاييةكاني سةدةي 
هةذدةو سةرةتاكاني سةدةي نؤزدةهةمدا، واتة 
ثاش ثةالماردانةكةي "ناثليؤن ثؤناثارت" بؤ سةر 

( دةستيثَيكرد. ِراستة 1801-1798واَلتي ميسر )
ئةم ثةالماردانة لة ِرووي سياسيةوة شكسيت هَينا، 

يديؤلؤذيةوة سةركةوتوو بةالم لة ِرووي فيكري و ئا
بوو. ئةمةش بوو بة سةرةتايةك بؤ دروستبووني 

زانسيت خؤرهةالتناسي نوَي. وةكي دةزانرَيت 
"ناثليؤن" لةو هةَلمةتة سةرةبازييةيدا زياد لة 

( زاناي لةطةَل خؤيدا هَينابوو، ئةو زانايانةش 167)
سةر بة بوارة جياجياكاني وةك: )ئةندازياري، 

مياطةر، ثزيشكي، فةلسةفة و.. طةردونناسي، كي
هتد( بوون. بةجمؤرة لَيرةدا دةبينني كة ئريادةي هَيز 
ثشت ئةستورة بة ئريادةي مةعريفة، ئةمةش ئةو 
ثةيوةندييةية كة لة سةرةتاكانيةوة ئاِراستةي 
خؤرهةاَلتناسي كردووة. بةالم نابَيت ئةمةش وامان 
لَيبكات كؤي ئةو ثِرؤذةية وةك ثِرؤذةيةكي 

نيالي سةير بكةين و وابزانني جطة لة كؤلؤ
خؤسةثاندن و دروستكردني هةذمونطةري 
بةسةرمانةوة، خواستَيكي ديكةي نيية. ئةمة 
هةَلةيةكي طةورةية كة زؤربةي ِرؤشنبرياني عةرةب 

 تا ئَيستاش تَييدةكةون.
لة ِراستيدا خؤرهةاَلتناسي زانستَيكي حاشا 

ي سةبارةت هةَلنةطرة و زانياريةكي زؤر و زةوةنديش
بة كةلةثوور و كؤمةَلطاكاني ئَيمة كؤكردؤتةوة. بؤ 
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منونة سيَي سةد لَيكؤَليار لة نوسيين كتَييب 
)وصف مصر(دا بةشداربوون، كة كتَيبَيكي قةوارة 
طةورةية و لة نؤ بةرط ثَيكهاتووة و لة نَيوان ساالني 

(دا دةرضووة. ئةم كتَيبة بة 1809-1928)
يت ميسر ناسي ياخود سةرةتاي دروستبوني زانس

شارستانيةتي ميسرناسي دادةنرَيت، وةك ضؤن بة 
دامةزاندني زانسيت خؤرهةالتناسيش دةدرَيتة 
قةَلةم. ئةم ثِرؤذةية طرنطي زياتر بة مَيذوي كؤني 
ميسر دةدات، واتة ميسري سةردةمي 
فريعةونييةكان كة قؤناغي بةر لة هاتين ئاييين 

بة سةرةتايةكيشة بؤ ئيسالم دةكات، بةالم ئةم كتَي
هاتنة ئاراي زانسيت ئيسالم ناسي، لةبةرئةوةي 
زاناكاني سةردةمي "ناثليؤن"، هاوكات بة 
لَيكؤَلينةوةي كؤمةَلطةي ميسري ئةو سةردةمةشةوة 

 سةرقاَل بوون.
لة نيوةي يةكةمي سةدةي نؤزدةهةمدا، 
سةرداني طةِريدة ئةوروثاييةكان بؤ ناوضةي 

ميسر، فةلةستني، سوريا( خؤرهةاَلتي ناوةِراست )
زياديكرد. ئةوةي ِرَيخؤشكةريش بوو لة بةردةم ئةم 
كارةدا، كرانةوةي ناوضةكة بوو بة ِرووي دةرةوةدا، 
بة تايبةت ثاش الوازبووني ئيمثراتؤريةتي 
عومساني و ئةو سياسةتة ِريفؤرميانةي "حمةمةد 
عةلي" والي واَلتي ميسر دةسيت دابووية. بةالم ئةو 

نة خؤرهةالتناسي ِراستةقينة نةبوون، بةَلكو طةِريدا
زوربةيان نووسةر بوون و لةناو بؤن و بةرامةي 
خؤرهةالت و كةش و هةوا ئةفسوناوييةكةيدا بة 
دواي ئيلهامدا دةطةِران، لةوانةش: )شاتؤ بريان، 
المارتني، ئةليكسةندةر دؤما، جَيراردي نَيرظال(، 

شاني "نَيرظال" كتَيبَيكي طةورةي بةناوني
)سةردانَيك ِرووةو خؤرهةالت( نوسي. هةروةها 
ضةند نوسةرَيكي ديكةي وةك: )طؤبينؤو فلؤبَير و.. 
هتد(. ثاشان سةرةي طةورة خؤرهةاَلتناساني 

ئةوروثا هات كة بة مةبةسيت لَيكؤَلينةوة لة زمان و 
كةلةثووري ئاييين و عادات و ترادسيؤني ئةو 

ويان كردة هةرَيمة بة شَيوةيةكي زانسيت، ِر
خؤرهةالت. لةوانة: )ئةرنست ِرينياني فةرةنسي، 
كارَل بيكةري ئةَلماني، هريؤطرؤنطيَي هؤَلةندي، 
طؤَلدزهريي هةنطاري(. لةو كاتةوة خؤرهةاَلتناسي 
ئةَلةماني لَيهاتووي خؤي سةملاند، ضونكة 
بةشَيوةيةكي سةرةكي بايةخي بة تاوتوَيكردني 

دةدا و  تَيكستة ئيسالمية كالسيكيةكان
بةشَيوةيةكي فيلؤلؤطي و مَيذووي ورد،لة هةوَلي 
ساغكردنةوةي دةستنوسة كؤنةكاندا بووة. واتة 
خؤرهةاَلتناسي ئةَلةماني زؤر طرنطي بة 
تاوتوَيكردني هةلومةرجي كؤمةاليةتي و ئابووري 
كؤمةَلطة ئيسالميةكان نةدةدا، وةكي ئةوةي لةو 

ةتادا لةسةرماوةيةدا باوبوو. ئةوةي ِراسيت بَيت 
 اَلتناسي ئةَلماني سةرةكي خؤرهةئاماجني 

بكؤَلَيتةوة كةمةسيحيةتي  ذينطةيةئةوةبوو، لةو
لةوةي لَيكؤَلينةوة دةربارةي تَيداثةيدا بوو، زياد

 ئيسالم بكات.
لَيرةوة خؤرهةاَلتناسي ئةَلةماني بايةخي 
زياتري بة باس و خواسة ساميةكان دةدا كة 

نةوة تةوراتي و ثةيوةست بوو بة لَيكؤَلي
ئينجيليةكانةوة. لة خؤرهةاَلتناسة مةزنةكاني 
ئةوساي ئةَلةمانيا دةتوانني ناوي هةندَيكيان بَينني، 

، ج. فيلهاوزين 1875-1803وةك: )ه. ئيواَلد 
(. لة 1930-1836، ت. نؤلدكة 1844-1918

كؤي ئةمانة تةنها "نؤلدكة" ثسثؤِر بوو لة زانسيت 
ي كتَيبَيكي قةوارة ئيسالمناسيدا و دواي خؤش

(، 1860 –طةورةي بةناوي )لَيكؤَلينةوة لة قورئان 
بةجَيهَيشت. دةكرَيت ئةم كتَيبة بة يةكةم 

مَيذوويي،  –ثراكتيزةكردني ميتؤدي زمانةواني 
بةسةر تَيكسيت قورئاندا بدةينة قةَلةم. ئةمةش 
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وامان لَيدةكات بَلَيني "نؤلدكة" باوكي دامةزرَينةري 
ي ئةَلمانيية، دواي "بيكةر" و نةوةي خؤرهةاَلتناس

 سةردةمي ئةو.
(، 1921-1850سةبارةت بة "طؤَلد زيهر" )

سةرداني خؤرهةالت دةكات و يةكةمني  1873ساَلي 
جَيطايةكيش تيايدا دةمَينَيتةوة شاري قاهرية 
دةبَيت. "طؤَلد زيهر" يةكةمني ئةوروثية كة وةك 

ريَيت و خوَيندكارَيك لة زانكؤي ئةزهةردا وةردةط
وةكي تةواوي خوَيندكاراني ئةوَي، بةرطي ئاييين 
دةثؤشَيت. لةوَيدا ضاوي بة "جةمالة ديين 
ئةفغاني" دةكةوَيت و ثاشان سةرداني هةريةك لة 

بة كتَيب و  1864قودس و دميةشق دةكات و ساَلي 
دةستنوسَيكي زؤرةوة دةطةِرَيتةوة بؤ دابست. 

ة نوسينةوةي لةطةَل طةِرانةوةشيدا، دةست دةكات ب
توَيذينةوة سةرةكيةكاني دةربارةي ترادسيؤني 
ئيسالمي و بةتايبةتيش دةربارةي زانسيت 
حةديس. هةرضي "هريؤ طرؤنطَيي" هؤَلةنديشة 

(، ئةوا كوِري قةشةيةكي 1857-1936)
ثرؤتستانيت بووة و تيؤلؤذياي مةسيحي لة )اليدن( 
خوَيندووة، بةر لةوةي ئاشنايةتي لةطةَل يةكةمني 
نةوةي ئيسالمناساني هؤَلةندي و وةك "دوزي و 
طؤبز"دا ثةيدا بكات. "هريؤ طرؤنطَيي" بةرلةوةي 
ِروو لة ئةَلمانيا بكات بة مةبةسيت خوَيندن لةسةر 
دةسيت خؤرهةاَلتناسي طةورة "نؤلدكة"، نامة 
طؤِرينةوة لةطةَل "طؤَلدزيهر"دا دةست ثَيدةكات و 

بؤ ثاشان بِريار دةدات خؤي تةرخانكات 
 لَيكؤَلينةوةي فيقهي ئيسالمي.

سةفةرة طةورةكةي خؤي بؤ  1884ساَلي 
نيمضة دوورطةي عةرةبي دةست ثَيدةكات و لة 
شاري جةدةدا ضاوي بة زاناياني ئاييين دةكةوَيت 
و ثاش مشتومِرَيكي درَيذ لةطةَلياندا، كة تيايدا 
شارةزايي خؤي لة ترادسيؤني ئيسالميدا 

ئةوَي قبوَلي دةكةن و وةك  دةسةملَينَيت، زاناياني
يةكَيك لة خؤيان حسابي بؤ دةكةن. دواي ئةوةي 
دةبَيتة ئيسالم و ناوي خؤي دةطؤِرَيت بؤ 
"عةبدولغةفار"، دةتوانَيت بضَيتة ناو شاري 
مةككةوة. لةوَيدا ضةندين دةستنوسي دةست 
دةكةوَيت و لة ذياني ِرؤذانةي خةَلكي مةككة 

ةدةكاني ناوةِراست دةكؤَلَيتةوة، كة بة ذياني س
ضووة. ثاش طةِرانةوةي بؤ هؤَلةندا كتَيبَيكي طةورة 
دةربارةي مةككة دةنووسَيت كة ضةندين وَينةي 
دةربارةي ئةو شارة تَيداية، ئةمةش يةكةمني وَينةية 

 دةربارةي ئةو شارة لةبةردةستماندا بَيت.
لَيرةدا طةر دةرفةت هةبواية، ئةوا بامسان لة 

"كارل بيكةر و طؤستاظ تؤن  لَيكؤَلينةوةكاني
طرؤنباوم و هاملتؤن جيب" و كةساني تر لة 
دةستةي يةكةمي خؤرهةاَلتناسان دةكرد. بَيطومان 
ئةوانة هةندَيكيان ثةيوةنديان لةطةَل ئيدارةي 
كؤلؤنيالي واَلتةكانيان هةبوو، ياخود كاري 
ِراوَيذكاريان لة وةزارةتي دةرةوةدا كردووة و.. هتد، 

ة لة طرنطي تؤذينةوة زانستيةكانيان كةم بةالم ئةم
ناكاتةوة. هاوكات لَيرةدا ثَيويستة باس لة طرنطي 
ئةو باس و لَيكؤَلينةوانةش بكةين، كة نةوةي 
دووةمي خؤرهةالتناسان نوسيويانة و ثاشان 
دةستةي سَيهةمي خؤرهةاَلتناساني سةدةي بيستةم 

، دَين كة بريتني لة )ذاك بَيرك، مةكسيم ِرؤدنسؤن
 جؤزيظ ظان ئيس و.. هتد(.

بةالم نابَيت وا تَيبطةين كة خؤرهةاَلتناسي 
تةنها تايبةتة بة لَيكؤَلينةوة لة واَلتاني عةرةبي و 
ئيسالمي، بةَلكو خؤرهةاَلتناسيةكيش هةية تايبةتة 
بة لَيكؤَلينةوة لة شارستانيةت و كلتوري 
خؤرهةاَلتي دوور. وةك ئةو خؤرهةاَلتناسيةي بايةخ 

لَيكؤَلينةوةي شارستانيةتي هيندي و ضيين و بة 
ياباني دةدات. ِراستة ئةوروثاييةكان بةر لة كةساني 
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دي بايةخيان بة ئَيمةدا، لةبةرضةند هؤيةكي وةك: 
نزيكايةتي جوطرافيمان لة يةكرتيي، هةروةها 
لةبةرئةوةي ناوضةي ئَيمة شوَينة ثريؤزةكاني 

اواية. مةسيحيةتي لَيية كة ئاييين سةرةكي خؤرئ
بةالم ثاش ئةوةي شارستانيةتي خؤرئاوا بة هَيز و 
دةوَلةمةندتر بوو، ئيرت ئاوِريشيان لةو ئايني و 
ترادسيؤنانةش دايةوة كة يةكتاثةرسيت نني. 
بةجمؤرة لة بةشةكاني خؤرهةاَلتناسي ناو 
زانكؤكاني خؤرئاوادا دةبينني، بةشَيك تايبةتة بة 

بة كةلةثووري كةلةثووري ئيسالمي و بةشَيكي كة 
هَيندؤسي و بودايي و كؤنفؤشيؤسي و كةلةثووري 
          ضيين و بةشَيكيش بايةخ بة كةلةثووري 

 ياباني دةدات.
لَيرةدا دةبينني خؤرئاوا تواناي ئةوةي هةية لة 
تةواوي ئةو شارستانيةتة مةزنانة بكؤَلَيتةوة كة 
سةردةمانَيك ثَيشةنطي مرؤظايةتي بوون، ئةويش 

ةوةي لةسةرةتاي سةدةي نؤزدةهةمةوة لة بةهؤي ئ
ِرووي تةكنؤلؤذي و زانستيةوة، بؤِري سةرجةم 

 شارستانيةتةكاني ديكةي داوةتةوة.
بةجمؤرة طةورة خؤرهةالتناسان لة ئةَلمانيا و 
فةرةنسا و ئنطلستان و هؤَلةنداو.. هتد، 
ثةيدابوون.. خؤرهةاَلتناسيش ئةو كةسة 

انكردووة بؤ ئةوروثيةية كة ذياني خؤي تةرخ
لَيكؤَلينةوة لة ترادسيؤنةكاني ديكة، كةواتة 
خؤرهةاَلتناس خاَلي ثَيكطةيشتين ِرؤشنبرييية لة 
نَيوان  كلتوري خؤيي و ئةو كلتورة خؤرهةاَلتيةي 

 لَيكؤَلينةوةي لة بارةوة دةكات.
بؤ منونة خؤرهةالتناسَيكي فةرةنسي كاتَيك لة 
كةلةثووري ئيسالمي دةكؤَلَيتةوة، ناضار دةبَيت 
زماني عةرةبي فَيرببَيت، بؤ ئةوةي لة دةستنوس و 
تَيكستةكان تَيبطات. هةندَي جاريش دَيت بؤ 
واَلتةكامنان ياخود ِرودةكاتة زانكؤكامنان، بة 

كةمان مةبةسيت ئةوةي بةضاكرتين شَيوة زمانة
فَيربَيت  ئاشنايةتي زياتر لةطةَل كلتور و كةلةثوور 
و ميللةتاني ئَيمةدا ثةيدا بكات. هةندَيك جار ِرادةي 
سةرسامي ئةو خؤرهةاَلتناسانة بة كةلةثوور و 
شارستانيةتي ئَيمة دةطاتة ئةوةي، ئاييين خؤيان 
بطؤِرن و بَينة سةر ئاييين ئيسالم، منونةي وةك 

مؤنتَيل" ِرويداو ناوي خؤي ئةوةي لة "ظانسان 
 طؤِري بة "ظانسان مةنسور مؤنتَيل".

كةواتة لَيكؤَلينةوة لة ترادسيؤنةكاني تر بؤ 
خؤي بريتيية لة ثرؤسةيةكي كارلَيكردني كلتوري. 
كرانةوةش بةسةر كلتورةكاني ديكةدا و ئاشنابوون 
بة زمان و ترادسيؤني ئاييين و ئةدةبي و فةلسةيف 

ة خؤيدا سةركَيشيةكي طةورةية. ميللةتاني ديكة، ل
ئةم ثرؤسةية دةبَيتة مايةي طؤِريين ئةو كةسة 
ياخود دةسكاريكردني، بةم ثَييةش ئةو كةسة زؤر 

 لة جاران زياتر كراوةتر دةبَيت.
ئةمةي بامسانكرد تايبةت بوو بة 
خؤرهةاَلتناسي و خؤرهةالتناسةكان، بةالم بابزانني 

سةكان كَين؟ خؤرئاواناسي ضيية و خؤرئاوا نا
سةربوردةي ئةوانة ضيية كة بة ئاِراستةي 
ثَيضةوانةدا دةِرؤن، واتة ئةوانةي بة لَيكؤَلينةوةي 
كلتور و شارستانيةتي خؤرئاواوة خةريكن؟ ضونكة 
ئةمانةش بؤ خؤيان ناوةندَيكن بؤ بةيةكطةياندني 
كلتوري، لة نَيوان عةرةب و ئةوروثا يان تورك و 

ةوروثا و.. هتد. ئةطةر ئةوروثا ياخود فارس و ئ
خؤرهةاَلتناسةكان كاريان ئةوة بوو بَيت لة 
شارستانيةتةكاني خؤرهةالتيان كؤَليبَيتةوة، هةر لة 
شارستانيةتي ئيسالمي و هينديةوة تا ضيين و 
ياباني، ئةوا كاري خؤرئاوا ناسةكان كة لة 
شارستانيةتي خؤرئاوا دةكؤَلنةوة ئةوةية تاوتوَيي 

بكةن، ئيرت فةرةنسي بَيت ياخود  ئةو شارستانيةتة
 ئةَلماني يان ئينطليزي و ئةمريكي و ..هتد.
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لة نيوةي يةكةمي سةدةي نؤزدةهةمةوة 
خوَيندكاراني خؤرهةالت ِرويان لة زانكؤكاني 
خؤرئاوا كرد، وةك زانكؤي )سؤربؤن و بةرلني و 

و كامربيدج(، ئةم ثرؤسةيةش تا ِرؤذطاري ئؤكسفؤرد
ةهتاوييةوة هةر لة "ِرةفاعة ِرافع تئةمِرؤ بةردةوامة، 

حمةمةد تا ئةمحةد لوتفي سةيد و تةها حسَين و 
بةشَيكي كةسةية ندورو.. هتد". خؤرئاواناس ئةومة

 ءخوَيندني زمانة بيانيةكاني وةك فةرةنسيذياني لة
ئينطليزي و ئةَلةمانيدا بة خةرجداوة، هةروةها 

بة  كةسَيكيشة لة كلتوري نوَيي ئةوروثي ئاطادارةو
ميتؤدةكاني توَيذينةوةي زانسيت ئاشناية، ئةويش 
لة ِرَيي زانيين زمانَيكي خؤرئاوايي يان فَيربووني 

 زياد لة زمانَيك.
كةواتة زانسيت خؤرئاوا ناسي هةية، بةِرادةي 
ئةوةي زانسيت خؤرهةالتناسي هةية. زانسيت 

عةرةب و ؤرئاواناسي تةنها تايبةت نيية بة خ
و لةالي ياباني و ضيين و موسوَلمانان، بةَلك

هنديةكانيش هةية.. ثاش ئةوةي لة سةدةي 
نؤزدةهةمدا شارستانيةتي خؤرئاوا سةركةوت و لة 
ِرووي زانسيت و تةكنؤلؤذي و فةلسةفيةوة 
بااَلدةسيت خؤي سةملاند، ئيرت بووة قيبلةطاي 
ميللةتاني دنيا و هةموان لة هةوَلي ئةوةدان زانياري 

نن، بؤ ئةوةي لة نهَيين زياتري لة بارةوة بزا
 سةركةوتن و بااَلدةستَييت تَيبطةن.

يابان بةجمؤرة بةسةر ئةوروثادا كرايةوة، ثاش 
ئةوةي بؤ ماوةي ضةندين سةدة بةسةر خؤيدا 
داخرابوو. خؤرئاواخوازي يابان لةطةَل بنةماَلةي 
            )ميضي(دا دةسيت ثَيكرد، ئةم بنةماَلةية لة 

ةدةي نؤزدةهةمةوة كؤتايي شةستةكاني س
            حوكمِراني واَلتي يابانيان طرتة دةست. 
        ئةَلبةتة هةوَلي كرانةوة بةسةر خؤرئاوادا زؤر 
                 ثَيش ئةو مَيذووة دةكةوَيت لة ياباندا، 

               ئةو هةواَلنة ثضِرثضِر و الوةكي بوون. بةالم 
هاتنياندا درومشي بنةماَلةي )ميضي( لةطةَل 

)كرانةوةيان بةسةر شارستانيةت و ِرؤشنطةريدا( 
بةرزكردةوة، بؤ ئةوةي يابان بطةيةننة ِريزي 

 جيهاني ثَيشكةوتوو.
بةر لة سةردةمي حوكمِراني بنةماَلةي )ميضي(، 
ئةو خوَيندكارانةي لة يابانةوة ِرةوانةي 
دةرةوةكرابوون بؤ خوَيندن، ذمارةيان لة 

َيثةِري نةدةكرد، بةالم دواي ئةوة سَيسةدكةسَيك ت
ذمارةيان بوو بة هةزاران و بنةماَلةي فةرمانِرةواش 
داواي لَيدةكردن خؤيان لة تةواوي بوارةكاني وةك: 
)ثزيشكي و ئةندازياري و تةكنؤلؤذيا(، بةهرةمةند 
بكةن و سةرجةم ئةو شتانة بؤ واَلتي يابان 

ةك بطوازنةوة. لةم سةروبةندةشدا برييارَيكي و
(، ِرؤَلَيكي 1901-1835"فؤكؤ زاوا يؤكيشي" )
 طةورةي لةم بوارةدا طَيِرا.

"يؤكيشي" ثاشا ئةوةي سةردانَيكي 
خؤرئاواي كرد، ئيرت كةوتة داواكردني ئةجنامداني 
طؤِرانَيكي طشيت و هةمةاليةن لة ياباندا و هةروةها 
كةوتة بانطةشةكردن بؤ خؤرئاواخوازيةكي تةواو. 

ثرؤسةي وةرطَيِران لة زمانة ثاشان يةكةمني 
ئةوروثيةكانةوة بؤ زماني ياباني دةسيت ثَيكرد، 
بةجمؤرة بةرهةمةكاني "مؤنتسكيؤ و ذان ذاك ِرؤسؤ 
و جؤن ستيوارت ميل و هربةرت سبنسةر"، بؤ 
سةرزماني ياباني وةرطَيِردران. بةالم لة ياباندا وةك 
لة شوَينةكاني تريشدا، تةنها كتَيب تةعبريي لة 

دَيرنةو نوَيبوونةوة نةدةكرد، بةَلكو ِرؤذنامة و مؤ
طؤظاريش بةو كارة هةَلدةستان. لةطةَل هاتين 
سةردةمي حوكمِراني بنةماَلةي )ميضي(يشدا، 
ِروناكبرياني يابان طرنطي زياتر و زؤرتريان بة 

( لة شاري 1861بواري ِرؤذنامةطةري دةدا. ساَلي )
رضوو كة بة ناكازاكي يةكةمني ِرؤذنامةي ياباني دة
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زماني ئينطليزي بوو. ساَلَيك دواي ئةوةش يةكةمني 
ِرؤذنامة بة زماني ياباني باَلوكرايةوة. لَيرةوة 
كَيشةيةك لة نَيوان ئةوانةي داواي كرانةوةيان 
دةكرد لة ثَيناو نوَيبونةوةدا، لةطةَل ئةوانةي نةياري 
كراوة بوون و داواي دةركردني بيانيةكانيان دةكرد 

 دا، دروست بوو.لة واَلت
ضونكة فَيندةمَينتاليستة يابانيةكان ثَييان 
وابوو هةرضي بياني بَيت و ياباني نةبَيت، بةربةري 
و دِرندةية. كةواتة يابانيش وةكي 
شارستانيةتةكاني دي لة بةرامبةر كَيشةي خؤرئاوا 
خوازيدا، لةناوخؤدا دوضاري كَيشة و ملمالنَي 

ة بة تةنها تايبةت بؤتةوة. واتة ئةمة ثرؤسةيةك نيي
بَيت بة موسوَلمانان يان ضيين و هندييةكان، بةَلكو 
لةناو هةر نةتةوةيكدا ئاقارَيك هةية كة باس لة 
ثاراستين بنةماكان و شوناس و ترادسيؤني ئةو 
نةتةوةية دةكات و هةموو كرانةوةيةكيش بةِرووي 
دةرةوةدا، بة هةِرةشة و مةترسي دةزانَيت بؤ سةر 

 كاني ئةو نةتةوةية.كلتور و بةها
م دواجار ئاقاري سةرةِراي هةموو شتَيك، بةال

ثاش ياباندا سةركةوتن، نوَيخوازةكان لة
درَيذ لةطةَل  و ملمالنَييةكي دوور

فَيندةمَينتالستةكاندا، ئةوانةي ئيمثراتؤريان 
دةثةرست و بريوِراي يابانيةكانيان بةتاكة بريوِراي 

ة دةرةوةي ِراست و دروست دةداية قةَلةم و ل
ئةوةش هةموو شتَيكيان بة هةَلة و طومِراي دةزاني. 
فَيندةمَينتالسيت ياباني ثَيي وابوو بة كرانةوة 
بةسةر ذياري خؤرئاوادا، يابان جةوهةري خؤي لة 
دةست دةدات. ئةمةش هةمان ئةو قسانةية كة 

 فَيندةمَينتالستةكان لة هةموو جَييةكدا دةيكةن.
ة شارستانيةتي ضيين بالَيرة بةدواوة سةرنج ل

بدةين. دةكرَيت بَلَيني برييارَيكي وةك "يةن فؤ" 
(، بة باوكي ئةنتلجنسياي ضيين 1853-1921)

نوَي دادةنرَيت، ئةو تواني سةرةتاي بزاوتَيكي 
وةرطَيِراني طةورة لةو والتةدا دروست بكات، كة لة 
دواتردا دةبَيتة مايةي طؤِريين كايةي ِرؤشنبريي و 

لة ضيندا. هةروةها "يةنفؤ" بة ِرابةري  ئايديؤلؤذي
ِرؤذنامةطةري نوَيي ضيين ناودةبرَيت و ناوبراو بؤ 
ماوةي دوو ساَل لة بةريتانيا خوَيندويةتي، واتة لة 
نزيكةوة بة خؤرئاوا ئاشنا بووة نةك تةنها لة ِرَيي 
كتَيبةوة. ئةو لة يةكةمني ئةو ضينيانةية كة زماني 

ووة و قسةيان "شكسثرييان" بة ضاكي زاني
ثَيكردووة، هةروةها كتَييب ضةندين بريياري 
ئةوروثايي بؤ سةر زماني ضيين وةرطَيِراو، لةوانة 
كتَيبةكاني: "هربةرت سبنسةر و ئةلدؤس هكسلي 
و ئادةم مسَيس و شارل دي مؤنتسكيؤ و.. هتد". 
هاوكات بؤ خؤشي ضةندين كتَييب نوسيووةو 

انيةتي خؤرئاوا يةكَيك بووة لةوانةي زؤر بة شارست
سةرسام بووة و ثَييوا بووة لة سةرو ذيارةكانى 
ديكةوةية. ئةمة وايلَيكرد دةستبكات بة ِرةخنةطرتن 
لة كةلةثووري تةقليدي ضني، ضونكة ثَييوابوو 
كةلةثوورَيكي ضةقبةستبووة و قودرةتى طؤِراني 
نيية. ئةمةش لةطةَل فَيندة مَينتالستة 

ايةوة، لة بةرئةوةي كؤنفؤشيؤسيةكاندا كَيشةي بؤن
 ئةوانة بة ئةَلقة لة طوَيي بؤ خؤرئاوا تاوانباريانكرد!

بةجمؤرة شةِر لة نَيوان ِرؤشنبرية 
نوَيخوازةكاني ضني و ِرؤشنبرية تةقليدييةكاني ئةو 
واَلتةدا دةسيت ثَيكرد، تةواو وةكي ئةوةي لة ناو 
ِرؤشنبريي هندي و ياباني و ئيسالميدا ِرويدا. 

بةالى زؤربةي ضينيةكانةوة شايةني باسة 
كؤنفؤشيؤسي بة عةقيدةيةكي فةلسةيف ياخود بة 
قوتاخبانةيةكي فيكري دةدرَيتة قةَلةم، بةالم ئاينَيك 
نيية ضون ئاييين مةسيحي و ئيسالم. ضونكة وةكي 
دةزانني ضةمكي ئايني لة واَلتي ضيندا بووني نيية، 
بةالم بريوباوةِري كؤنفؤشيؤسي قودسيةتَيكي 
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ادةبةدةري هةية و وةكي ئايديؤلؤذياي ِرةمسي لةِر
دةسةالت واية لةو واَلتةدا، واتة كؤنفؤشيؤسي لة 
ضيندا وةك جؤرَيك لة زانسيت سياسي سةيري 
دةكرَيت. سةرةِراي ئةوةي عةقيدةيةكي مؤراَلي و 
ويذداني زؤربةي هاوالتياني ضينيية، بةم ثَيية 

 ت.دةكرَيت بَلَيني ِرؤَلي ئايني دةطَيِرَي
ِرةنطة ثابةندبووني هاوالتيةكي تةقليدي 
ضيين بة بريوباوةِري كؤنفؤشيؤسييةوة، هيضي لة 
ثابةندبووني كةسَيكي مةسيحي يان موسوَلمان بة 

ئايينةكةي خؤيةوة كةمرت نةبَيت. تةنانةت هةندَيك 
لة فَيندةمَينتالستة ضينييةكان دةَلَين: 

دروستة  )كؤنفؤشيؤسي تاكة بريوباوةِرَيكي ِراست و
 و ثَيويستة ِرؤذَيك بَيت تةواوي دنيا بطرَيتةوة..(.

 
 
 

 سةرضاوة
 13/12/2001بةرواري  الشرق االوسط،
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 قانوون و هيَز
 -بةشى دووةم-

 
 

  لة عةرةبييةوة: ئاسؤ كةريملة عةرةبييةوة: ئاسؤ كةريم
 
 
 

 هيَز:
بةشيييييةكى ةشت  بيييي ت ب تيييي    يييية   ك يييية    
ثيةك س ةى دىسةاَل ت شةرعت شرد    ق نك   بكي رىة  
فةرم     ئةرشت خؤى  ية ةيةر شؤمةَ ية ةشيبب بىي يتة     

 - ب ة رؤىل ئي نك  ية ئةفسي نةى  ال يت ميتؤثؤ  ميي      –
 سيي ة شيي يةكيم  ةمييةرا ة    شييةى شيية  ئيةسيي  ث ثيةك

"ةيةتى" بَليةني شة  ة "ئي ليل"ى خكبد ىنيبى بي ةؤ ى   
  ةم ئةفس نة ةدب.

دىشتة ةة ىَ ج ر قسية  يةب رىى ثيةكىنيب ت ةيةيت     
بية دىسيةال ة ى بكية ئة ئية  ةى بية سيةرئببنت ئية         

ؤ َة رتنى شة بةشيةكى ةشت ش رب   ة ب  شؤشؤمةَ ي   نة
ة رىعيية  ةييب برا ب يةشي   بية     شرب ى بةبتة ئية ىى شي  

رى ببك نت ئةم شؤنرتؤَ كردنة ةةبتة. ئةمية بةن اي رى   
 يية ةيييةمك  شؤمةَ ي  ةش نييبب  ب نيييةبك ىة نييةم  ى  ييية     
شؤمةَ ي   نةى شة دبنيب كبنةش ني    ة رىعيية   ي     
شؤ ليييية ثيةكوييييي  ىك    ىشيييييك سييييي  ر  ى شيييييؤ   ييييي    
ة ئيم رب ؤر  ى رؤم شة  ؤربةى دبنيب كبنةشةى شؤ ل

         ايييييكنكة  ةن نييييية   يييييةم شؤمةَ ي   نةشيييييببة   بيييييك  .

  ةرابى ئة  شكَ ةميةر ت   دىرد سيةرىى شية ةيةبك ىة     
ئيييية ب رى ب ىييييك نت ئيييية  دىسييييةال ةى شيييية دى َ يييية    
ثربش ييييتىى شيييرد  ىة  يةييييةى بييي  ىراى دبنيبييي كب   

 سةر ةبةر بك ى.
ةةراةنب دىشتة شؤمةَ ييةى  بث ةيةبك بتة شية    

ىدب نةة تةة ىلة  ؤر  ةى دبنيب كب   ة ببيةكى   ئ ةب 
ب  ىرا ييي   بييية رى ب يييت ئييية  دىسيييةاَل ة نيييةبك ى شيييية       
شييؤنرتؤَ ت شيييرد   . ىك نييةى ئةميييةثة  يية شيييةراى    
د  ىمييت  يو نييببة ةيةتىشيي نت نيي  ى اييةنب  ال يةكييت   
ئييية ر  ث     دب يييب شيييرد بيييك    ةية يييبىث ةيةت ييي     
ةةبك    ست   خكبس ت خؤ    بةسةر دبنيب كبنبب 

دب بشييييييييييرب    ةثية ئ. ىلة دبنيبيييييييييي كبنت  البسيييييييييي
رى ب ىييييك نت دىسييييةاَل ت دب بشييييةرى ن   يييييةش ني      
رى كردى ى. ربس ة/ ئةم رى شيةة رى شييةكت ش  يةشت    
بيييك ة ئة يييةر ن   ييييةش    ةشيييةرادب سيييةربكة  ى ن  ة    
 ة بنةبك  ب  ىرا بة رى ب يىك نت فةرم نرا ب ت خؤ    

شيية ثييةالم رى خيية ب بكيية  ةييةر ىشك نؤرم نب يييةش    
س شسيييؤنةش نبب  -بيييةر   ني     دب  بةسيييةر ئيييةنيلؤ  
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سةرشة  ئ.  كمي    ية ى دىشيرىة شية دبخيكب بةربسيت       
 يي  اييةنب  ييةني  بةثبىةسييز بيية ةيةييتى  ىبيير  ىن    
 رسيية ىة بييةبتة بييك نت  ييك ت شييةرعيية ة دىشييتة  
دىسيييييةال    شيييييؤنرتؤ َة ب ييييي ر ةترىةة بييييي   ةةةنيييييبىة    

  بيييؤ م  ى ييية يةكت   ةة كميييةر ت نييي   ب ى     ىييية   
 شكرخت  ة  ةيةت شي  بتة ئةمة بوية ية ةدى. 

دبخيييكب ئةمييية بييية  م ن  ة ييية شييية  ةد بمةنت يييببة  
قييي نك    ييييةني  بييية ثيةييييكىرى ةيةيييت رب يييية دىشييييرىة       
ةيييييييييييييةر ىشك  ةسيييييييييييييةر  برى " ربسييييييييييييييم خك   

Thrasymachus "    ييية ش يةىيييت "شؤمييي ر"ى ئيييةف  ك 
دىَ ييييتة  ى ى دىد ىة  -دبةييي  ك ى شييية  يييية بييي رىى دبد   

قيي نك   بر ة ييية  يية "فييةرم نراى ب ت ةةرىبةةيةتىشيية"     
دبخكب ربس ة ق نك    ةني  بر ة يية  ة شؤميةَ تة برا ي ر   

   ب ةم ى دبسةث   بة ؤر 
بؤاييييييك   ةيييييية ة  - ييييييةمى رى ى اييييييةنب ئ دةى 

 ةةةمك ب   ؤ يكرت   بةَ يةبةةيةت ر ئة  بؤايك نة ة  
 ية بية بيي رى   شية دبيةي:ىب بةَ يةةية  نية ىى ئييةم  يةرا بني   

 ؤر  ةيةييتى دب بشيي رى ن   يييةش  ة ةة َ ببنيةكيية بييؤ بيية   
 ةنيةبييييييييييةرشردنت قيييييييييي نك    يييييييييية شيييييييييييةكى ةشت  
ثةرب  ةتشيييييية  ك    رى شيييييييةكت نيييييي  ب ى  يييييية ي  ت  
 يةية بيييييييييييييييي  ت قيييييييييييييييي نك    يييييييييييييييية شيييييييييييييييييةكى 
بة ي ةةَ كة  ك ىشة بب. ربس ة ةةنب ةك  ك يي   ئية    

 يبب  ر ةس   برا  ربنةى  ة ةة كميةر ت دب بشي ر ت ن    
سةثية برب ة ب ةم ى ئ ش رىشت     شةرعيي   نيية   
ئييييةم برا يييي ر  ر ةسيييي   نة ةييييةر يت ن  يييية  بةئ سيييي ت   
ق نك  ة بةَ كة بة برا  رى دبسةث  ىش نت اة ة  ب نب  
ر ةكخييييرب ى  بؤر سيييي ييةش نت  ةب بيييية ت م فييييي   يييية  
سةقلية دىائ. ىلة ئةم ث س     بةَ ية ة ةةرايؤ  بيتة   

ي يية ى سييةرىة  يةييرىدب ةييةر ةةنييبى   شيية د ب يير دى ةرا ة
 ب ييية  –دىَ ييييةئب  ييية م  ى يييةىل شيييةرا  ييي   شؤرشيييبب     

دىشييييييرىة ش  ييييييةشت بييييييةةيةتى   -م  ى ييييييةىل نيييييي  ب ى
 ىبييييير  ىن   ييييي    يييييةني  بييييية  يييييبؤر    ؤق نيييييب        

فيييةرم نراى ب ت بةسيييةر شؤمةَ ييييةدب بكيييرىةة بيةيكمييي    
ئ نيييية شيية قيي نك    ييةني   ئةمييةث ةؤ ييةشت بييرا بثيةوية

 ةيةت بتبنبرىة   بة . ىراِِبةدىرب
 ييية ئ  يييةش  دىة دبخيييكب دىشيييتة ةيييترى قييي نك     
بكرىةة بةال ةنت شةمة ى  ية بي رى شردىنييية ىة بيةبتة     
ئيية ىى ثب سةسيي ك ر بييتة بيية ةيةت ةكييت شيي رب  ربسيي ة    
ةيةتى ق نك   ةةميبة بة  ب ةم   ر ةس   نة ى بةنبى 
شييية دىشيييتة بييية ؤر بسيييةثية بر ةئة ايييكنكة  ييية  د    

    دىر ييية ب    ثيييؤ يه ةيييةر ةيييةمك        ببنييية ب
بةشيةكئ  ية دى  ي ى سيسي ةمت قي نك نيت ئي رب. ئيةم       
 يةرا بني ة ب  ى  ةم دىس ة بةى ةدب ثؤخ ية بك ى ية ى   
شيييية دبد ىر ةكييييت بييييةر   نت  ك ك يييية تب ايييي شرت ئ    
  قيكردنيية ى شيية دبخييكب ئيية  شةسييةى خييؤى شيييةت       
شيييرد  ىة  ييية بةربنىيييةر ئ شييي ر  شردى ىشييي نت خيييؤى    

رسةة ئة ى ة شة دبخكب ئة  دىميةى دىسي ت ئية     بةرث
شةسييييية بةدىسيييييت ثؤ يسييييية ى ةة شييييي ر  شيييييردى ىى 

  ةمى بة ة دىش .
  ة ييييةي ةة يييية  ييييةب رىى مييييؤرشت  ؤرىمليةييييت     
ق نك    يةيةى ب  ية  بيتة ئة ى ية شية ميرؤى  ب ةية        
شيية   كميي    يية دَ سييؤ  ت ئيية ب  ن شيي  ة  ييةخت       

ى خيؤى   ةسةر ئة ى دىشةنة ى شة ةيةت      كنب  يي: 
 ييية خؤ يييببة اييية     ةةَ ة يييةة ئييية  ق نك نيييةى بييية      
 ييييية ب ى ثبيييييت بييييية  ىبييييير  ىن  بىةسييييي تة ئييييية ب   
ثرىنسييي ةش نت رى شييت   ئيي دببت ةةقك ةيي: دىخ  يية     
ة ةر ثيةكىة ئة بنة  يةخت  ةسيةر ئية ى دىشةنية ى شية      
ةيةييت بر ة ييية  ييية رى كردنيية ى  يي    رد خ شيييكردنت     

دىرى ىى قييي نك     ثيييةن  بيييؤ ةيةيييت بيييرد  دىشة  ة ييية   
اكبرايةكىى ق نك نة ى.  ب ة ةيةت  ك يةكت ال يبى    
ن مؤ ييية   ئييية  دىميييةى شييية  يييكشمت قييي نك   ثيييةشت   

 دىشة ىةة ثةن  بؤ ةيةت دىبردرىة.
مسؤ ةر ئةم     ك  ةكردنية ةةرايةنب ث سي  ى    
خؤى ةةبتةة ئة ب ببيةكى  يةبىشة  ة ة ى   بةشيببرى  
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  ة  يةم   ة  يةية ب  ت ئةري    ى  فةى ق نك   ن شي 
 كمييي نيةكت ايييرا دىخ  ييية سيييةر  نيبييي نة  رنييييةش نت 
قييي نك     بيييةبتة ئيييية ب  ن شيييتة دى رى قييي نك    يييية     
شؤمةَ يةى مرؤ ت   يةىية ئ. ةةنبىة  ة ثبي ة بن نت  
ئييةم د ب   يية دىَ يييةئ   شيية قيي نك   شيية ئيية ب   ىشييك       
قيي نك نيةكت ربسيي ةقي ة ددبنييت ثيةييبب ب يييةئة قيي نك نت   

خييؤى  يية ةييةمك  شيييةكىش نت   رى شيي ةة ئييةم ق نك نيية  
 ؤر يةكرد  د  ر دى رىة   بة  ةني  ثةن  بؤ   ي:دبنت  
مرؤ   ييييية ت دىبييييي .   ييييي   ك ةكردنيةكت  ةمى بة يييييةة    
 يي   ك ةكردنيةكت ر   ييت بةقسيية ة بيية  م ن  يية دىبييتة  
ةيييةمك  ثية  سييية ةشت قييي نك   رى ىكة  ييية ى ئة يييةر   
ثيةضيية بنةى ئيية  ثية  سيية ة بييتة شيية  ييةني  قيي نك نت       

شت بير ة ة ى  ىشك ب ةم  ةي بؤ برا  رى   ي:دب   رى 
نييةي برا ييي رى ةيةيييت  ييي   ةيييةر شييي يةكت  ييير شييية  ىشيييك  
سةرا  ى ةشت ب ةراى يت رى شت ثةن ى بؤ بيددرىة.  
 يةرا بني يةكيييت ب يييةراى ت د يييم ةة ييية شييية ثيةيييت  ب ييية  
ن شتة سيفة ت ق نك   ببى  ة ث  َة ةةر سيس ةميةكت 

 َة قيييي نك نت   سيييي  ت ئة ييييةر ئيييية  سيسيييي ةمة  ة يييية 
ئ شيييي رىشت  كئيييي   نييييةبتة  يييي   بةال ييييةنت شةميييية ى   
نةخر  يية نيي   اكبرايييةكىى ب ييةم ى رى شيي ة ىة ئيية   
شةس نةى ثيلةش   دىشة    دىَ ييةئ ةيةيت  ثيةضية بنةى    
ق نك نةة ن ا ر  ةةني   ةكت  ر ةةَ ىية  ية ى   برا ي ر   
ببى  شة ق نك نت ئ ش رىشتة  ىبير  ىن   ىال دىنيتةة   

ةشةى ئ ميييي ئت ئييييةم  ييييةر ى  ف ك ؤ يييية    ىلة ربسيييي يي
در س كردنت  ؤر ةكت    ىة يت ثيةكىنب ية  ةنيةكب  
قييي نك     رى شييي ببة بيييةم شييييةكى ة دى رى ةيةيييت  ييية   
سيسيييي ةمت قيييي نك نت دىبية يييية ثرسيييييةكت ال ىشييييتة    
ال ىشيية نةي  ةبةر ئة ىى  دى رى ةيةت بةشيةكى ةشت 
ى ر ةيي:ى ت  ييرن  نيييية بةَ كيية  يية ر  ى  ةش يكيييية      

ال ىشييييية. بةثلييييةى  ةشييييةم  ييييرن  ئة ى يييية ر  نييييت  
بكة  يية ى شيية قيي نك   ثيةكىنب يييةشت د يي ر كرب ى بيية 
رى شيييي ة ى ةة ييييةة  ييييةنيي تة  ييييكبنرب بةسييييةر ئيييية    

ئ سييييي ةنية  ب َة بيييييىني ثرسيييييي ر ةكت  ييييير  يييييةب رىى     
نييي  ىراؤشت ئ شييي رىشيت  ىشيييك قييي نك نيةكت ش ر ييييةر    

 رةية  نت د ة ة ثيةبة ىة شة دبخكب ئيةم ن  ىراؤشية بيةش   
 كنب   يي:ى دى ر ة ية ى  ي   ني . ئيةم ثرسية د ب ر ية        
فةسَلت ثيةكىنبى ق نك   بة رى ش ة ى بي   دىشية ئ   
  ر  نييت دىشة  يية ى شيية ئ سيي ةنيةىل  ؤر  ةبييةردىم    
ئة بنةدب قك  دىبي ة ى شة دى  نة ىة ة  بةنب ييةشت  
ثيةك سيييت  ييية نيةيييكب  ئييية  د  بنيييةدب در سيييت بكييية ة 

ىة ة  بةنب يييةشت  ةمى بة ييةث   ةن نيية  ئة ييةر بكيير  
در ست بكرىةة ئة ب سةخ ت    ىمحة ييةشت  ؤر ر 
د ة ة ر ةيةى ةةر ةة  َة   شؤشبييةك بيؤ د ي ر كردنت    
 -نيييي  ىراؤشت ثيةك سييييد رى شييييت دىرةيييية  بيييية نيييي   

  كنب  ي:ى   ش ت  ر.
 ييةني  ئ ش ر  سيي    نييني شيية بةرةةَ سيي ت ئيي  َ   

ةميةك ةة ة د كى  ىبر  ىن  دىشة   ة ق نك نبب.  ة 
شييية  يييةخت  ةسيييةر ئييية ى دىش  ييية ى شييية ثيةيييبب ر ئ   
 ةسيييةر  ىبييير  ىن   ييية  يةىييية يةكردنت ق نك نيييببة      
بةد  َ يىك نة  ة دى رى  ؤرشرد . خةَ ك  ك ةراب يةَ ت  
قي نك   دىشية  نيةي  ةبيةر ئية ىى ن اي ر  بية  ىبيرى         
ةيةييت بةَ كيية بةال ييةنت شةميية ى ثةسيي بى دىشيية   يي       

ئييةم ق  لىك نييةة نييةي ةةراىشيية  ملييت بييؤ دبدىنيية  ة ئة  
ةيةتة  ب دىش  سيس ةمت ق نك نت ش رب بىتة. ئةم رب ة 
  رب  بةنيب بيك  بية ئ  يب  ى شؤمةَ يية   بية  ثيةييةى        
ق نك    ةسةر ب ةم ى ثةمي نت شؤمةال ة ت رؤنيرب ى  
شييية ثبيييت بييية ثرىنسيييي ت ثةسييي بشردنت ئ  بدبنيييةى  
  شيييييةش  ة ئة بنيييييةى رى بمةنيييييب ي    ةسيييييةر ئييييية ى  

ربرا كى شة مل بؤ ق نك      كك مية  دبب ية  ة ئ.   دى
ىلة ئييييييييةم شيييييييييةكى ة  ةشيييييييييةكى ةىل ثةسيييييييي بشرد ة   
خة  َ س ميةتى    ربدى يةشت  ية رى ئة يةر بة ية ب  م     
نييةبتة. رب   بؤاييك نت مييؤد ةر  ئيةسيي   بيي  ىراى بييةم      
رب  ىك نيية نييةم  ىة  ىالى نيي  ى  ئ  ييب  ى دىنيييببنت 

ة شؤمةَ ييييييية  بيييييي ت   فييييييةرم نراى ب ت  ؤر  يييييية  يييييي
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دميكشرب ييةش نبب  يةيةى  ر ك ى ة ى شة ن  ى ني  ى  
  شيييية شيييية  ث بةنييييببك نت خييييؤى بيييية سيسيييي ةمت    
فيييةرم نراى ب ت ئييي رب دىردىبيييراىة. ئة يييةر ئيةمييية ئييية       
ثرسييييةم    ييييةم  ى دبنيييي  شيييية دبخييييكب ئييييةم شيييييةكب ى 
 بةيمة ةي ن  ر ة ة خؤى بةئةنبب ىى ئة ىى  يكر ت 

دىبيييييي ني ئيييييةم  يييييةر ى   ر ةىةسييييي ت شؤمةالَة ييييية ت ة  
ببشردنة ى يييةة ةييية  َة نييي دب شييية ةيةيييت  ييية سيسييي ةمت 
قيي نك نت د  ر ت  يية ى بةَ كيية دى يية ىة  ةشتشردنيية    
سيييةر ملكةاييييكردنت بييييةخكر ت بييييؤ ثةسيييي بشرد     
ملببنة بنييبنت ئ رى   مةنببنيية بيييؤراىة. بةم ن  ييةشت   
 رد رة ئةم  ةر ى ببشردنة ى ة ئ مي ئت ئة ى ية شية    

ك   ثبييييت بيييية بةبييييةش رةية  نت   نيبيييي نت بييييبب قيييي ن  
سيةرشة  ك بنة  ر ةكيكثيةكت ةيةيت ن بةسي تة  دىرةية       
بيية  رىعية  نييةى بييةرىني رى قيي نك   دىب يية ى  ييي        
سةرثيةضيييت  ييية فةرم نيييةش نت دىشييية ة بةَ كييية  ييية د ب  
شيكردنة ىدبة  ةسةر دبد دبمية رب ىة بيةبتة  ك ةببنية    
ئيية ىى شيية دبخييكب دىشييرىة ةيةييت  ييةدةى ئيية  شةسيي نة    

يةل دىشيية  بييةش ر بوية ييبرىةة  بيي ييةم ش نت قيي نك   ثيةب
 يييي   نيييي . ئييييةم بييييةم شيييييةكى ة ثرسييييت  ؤر يةكردنييييت   
قييي نك نيت بيييك ى بييية ش رراب ييييةشت بةر ةككييية   نيييةي   

 ش ر ةكت  ة ةةرى   ب ةراى ت  ة بك نت ق نك نبب.
 

 هيَز لة قانوونى نيَودةولَةتيدا:
دنييي ى ة  اييةر   يية بييكبرى نيةكدى َ ة يييبب   ةييرت  

رنيييييةشت    ىيية  بييةم  يةرا بني يية دىدب  يي  بييكبرى      
نة ة ى ت     نيب م نيت. ئة  شةس نةى شية نكيكَ ت   
 يية دى رى  ؤر يةكييرد   يية  اييت   ب  نييةى نة يية ى ت   
دىشيية ة شيييةمئة  ة ييية َة ئة ى بيييببة ةيييت  بث ةة ييية  
دبّي:ىة شة ثيةبب ر  ت    د  ة ثيةك سيت  ةسيةر ةيةيتة    

سيييتب ةش   بةسيييةر دبسيييةث نبنت شييييةكب ى قييي نك نت  
ةيييةمك  قييي نك نت نيبييي م نيببة دى ر ة يييةخؤ   بيييةم     
شيييةكى ة سر شيي ت ربسيي ةقي ةى قيي نك   دىشيييةكىة.   

بةم    بنةة  ةسةر ئ س ت ثيةكىنب يةىل نيةكدى َ ة تة 
ةميةكت قييييي نك نت ثة يييييبب بيييييك ى شييييية  اَل ييييية  سيسييييي

ش رسيييي  نييةش   خؤ يييي    ةرابسيييي يببة بةث بةنييييبش ر  
سةردب سةثية برب  بيةيت ايكنكة   دى بنئة نةي بة ؤر بة

ةيةت ةكييييت ر ةكخييييرب ى  يويييي نت نيييييية شيييية  كبنيييي ى     
ثربش يتىشردنييت دى رى ثييؤ يه   ئيةبييكير   ىردى 
ةيييةبتة شييية  ييية قييي نك نت نيبييي م نيبب ةييية .  ة ييية َة      
ئة ى بيييببة ئيييةم برا ييي ر    كشميةالنييية بييية قييي نك نت  
نيةكدى َ ة يت بةئيةةم ر د ةيئة  ف ك يؤى  يؤر ئ  يةشت      

ةر ث سيي  دبنت ئييةم رى  يي رىة ةةراييةنبى    دىش  يية سيي 
 ؤر يةكردنت نيةكدى َ ة ت ةيب شيةكب  ةكت ر ةكخرب ى 
نيييية. ئيية ىى  يةيييةى     ة  ر يييةة ةةنييبىة ن  ىنييب  
 ييييةني  ةيييية  َة   شؤشييييم بييييةخ كرد   يييي  قيييي نك نت  
نيةكدى َ يية ت شيي رب  ث بةنييبش ر بيةييتة بيية ب ةية     يية    

ة ى شة نة ية ى  ق نك   بةق  بئت ئة  ةيةتى  يةكبىدىن
 ةشير ك ىش   ثربش يتىى دىش  . ئةم رىخ ة ة ئية   
دىميية نة يية ى  ييةشير ك ىش   ةيةييتى نيةكدى َ يية ت بييؤ  
ا رىسةرشردنت ةيةرد   قية ربنت شيةن َ ت سيك ه       

 شؤنيؤى بةجليك  ت بةش رةية  ة سةرى ةةَ بب.
دىبيي ني بةرةةَ سي ك ربنت  ؤر يةكيرد  بةرابسييت    

 نك نت بةثيةكبنييةى دىسييةال  ةة َ ييبىدى  شيي رراب ت قيي 
 ىسييييين بكييييية ة ئييييية ةى بيييييؤ ثب يك ةخسيييييز  ييييي   
رى كردنييييية ىى  يييييك ت ةيةيييييت. شةايييييت ر  شييييي رى  
 ؤر يةكرد   ة ق نك نبب بة  ئ م ئة ة ةيةت  ية ثيةبيت   
ثيةبيية ى دبب ييتة   خييؤى  يية دىسييةال  نييةب   بكيي  .     
ئة يييةر   سييي م     ة ييي شردنيةيت ةةمييية رى قييي نك    

ك س ة ئيةمة ةةرد   بةَ يية رىاي      ىدىست بية ني ثية
بكيية ئة ةةراييةنبى ئةميية بيية  م ن  يية نيييية شيية دىبييتة   

بيةيييي:ىشت بىةسيييي ي ة ىة   خؤميييي   بيييية ةةَ ك سيييي يةكت 
شييي يةك نييييية بي  ييية ئ سييي ت قييي نك       ايييكنكة ةييييب  

م دبمييةشتة ئيية  شيي ة ئييةم د    ك ييةى  يةييبب نييييةة     
قييييييي نك   مي ييييييي ى رى شيييييييت ايييييييةمكيةكة  ييييييية ب      



 57  

SARDAM  No. 40    2005 

شك دىبيييي ني ةةنيييبىة رى شيييت  ئي س يسيييدة ةيييةر ى
ثيةرب  ةتخرب  ةيية  شية  ب دىخييكب ىة  ثيةك سيت دىشيي     
دى  يييي ى قيييي نك   بةش ربوية ييييبرىةة  ةن نيييية  ئة ييييةر 
ةةنبىة ر  ش ر شة فيىةر  ية ىك نية ئ  ب   ييةشة يبب    
نيي  ى ةية يي      كد بييي   نييةبتة  يي   بةشيييةكى ةشت  
شت  ثيةراثك   بك نيي   ةيةبتة. رىنيية ئيةمية ةؤ يةشت       

  ة  ب  ييييية   ىبيييييي ني  ييييي   ؤر يةكيييييرد   ىشيييييك    شييييي
ر  ش ر ةكت ق نك  " ىك نة ةشت ئ  ب  ىل" دبب يةنية 
 ة ش  يةكبب  ةبةر ةيؤى د كيةة ةيةر ددب  بية ى دىنييةئ      
شيية قيي نك نت نيةكدى َ يية ت شيية ئييةم نيي  ىى  ية ييرب ىة       
  ةييييييربى شيييييية ر ة:ى ييييييةشت شييييييةم  يييييية  ؤر يةكردنييييييت  

مة  ىد وية ي  ى.  سيس ةم  يكت شة    ئيةس   ئةم نيتب
ةييةر ب  يية شؤمةَ يييةى شييةم ثةرىسييةنب   ردب  يةىي ييت  
ئيييية ى دىشييييرىة شيييية  ؤر يةكييييرد  شيييييةكىى ةيةت ةكييييت   
ن  ىنييب ت دى َ يية   ىرنيي  رىة بيية  ئةنبب ى ييةى شيية      
شيييةكىى ثب ىةسيي  ت ةييةر   شيةييك بيية خييتم   شيية     
 شييييييي رى خيييييييؤى بيييييييؤ  ىر ر  ييييييية ىى م فيييييييةش نت  

  يت ئ ش رىشييية ىة    ىر بى رىة.  ة  يةرا بني يةكيت ر  
  ةبىاتة  ؤَ ةس نبنة ى ثيةضية بنةى قي نك   بيةيتة ىلة    
قيي نك نتب  ثيةييت  ب يية ةؤشيي رى  ييةش ش رى ى ةيية  شيية  
 بى ىلة دىشيي   ئييةم شيييةكب ى ئ ةب ىاييية يية بةر ب يية   
 ةن   اكبرايةكىى  برب ى ةىل قي نك نت ثيؤ ني بكي  ة    
ةةرايييةنب د  ر يييم بيةيييت  ييية ىك نيييةى ئ  يييب   يت   

 ك   شة ب بة ت  يكر ت  بنس ت ق نك نة.ق ن
 يكر سي ت ق نك نت  ىي ةةر شةسيةكت  ير شية   
ب  ة  بية د ربسي  ت شؤمةال ية ت دىدى ة بةثةرؤشيت     
 يةكببنيية ى  رب ييةشردنت سييرتبش كرى  بيي ت بييكبرى     
 ؤة  ة ى ةة  ةسؤنيةى ئةمةشة ى ئة  ثيةك س ت بية  
دى    يييةشت ثرىنسي س سييي  ةة ييية شييية ةيةلك ر ييييةشت  

  ر كرب ى بؤ ئ مي دى بكي  شية بةةؤ ية ى ب كبنيةيت        د
 ي شييييييي نت  - ةاكبراييييييييةكىشة بب د  ر يييييييبى  يييييييي   

شؤمةَ ييييةى مرؤ   ييية ت  يةكىبب ييية ى   نرخيييي   بيييؤ    

دبب يةيييت. ئيييةم  يييؤرى ثؤ ي كردنييية شييية فيىيييةر نييي  ى   
ن  ى"ىك نييةى ئ  ييب  ىل"  يية ب ييي د ةكت  ييةشير ك ى  

 ييي دى شييي ة ك رى بييرتب ىة شيي يةكت  يير نيييية. ئييةم ب     
ئيييييييةقليرى    يييييييةم ر  نيييييييت   بيةيةرد ييييييييةى ئيييييييةم  
  ة  شردنيييةدبة ن شيييتة  يييةةيب شيييك  يةكت  ىدؤ  يييئة   
ايييكنكة خييية  َ س ميةتىة  رنييييت ئييية ى  ة ىدب ييية شييية     
اييييييةمكيةكت سيييييي ك ردبرى   رى ث  يييييي   شييييييردبرى  

 ربس ةقي ةى ثتة بةرب رد دىشرىة.
ثيةك س ة  ىس  ا    ية  بنسي ت قي نك   بكيرىة     

ردى بميية   ئيية  دىميية بةر ةسيي ة  شيية ثرؤسيية ةشت بة
دىبييتة شيية  يةييية   ر ةيييةى  ؤر يةكييرد   يية قيي نك نت     

ثلية ثلة يييةشت   نيةكدى َ ية ت دى بنيني. ةييةر ىشك ايؤ    
بييتة سيي ك رى ةيةييت ةة يية  يية  ؤَ ةشردنيية ى ى بيييرى  يي   
دبد ييي  يكرد   ةبيييةر ر تنييية ر ئ  ييية  برا ييي رىى  ييية      
دبد ة يييةشت ة  ايييةر  دىرايييك ىة ةيييةر ب دىبيييتة  ييية  
قيي نك نت نيةكدى َ يية يم  ئبى ييةشت د  ر در ةيي:ى    

 ييي  ةييةبتة شيية  يية ةييةر  ةشيةكي نييبب      -شيي رراب ت  ييي  
نت  ؤر يةكيييرد  بيييةش ر بيةيييت.  شييييةكى ةي  ييية شييييةكىش  

 ة ييييية َة ئة ى بيييييبب ئييييية   ؤر يةكردنيييييةى  يييييةنيةكب      
نة ة ىش نبب بيةش ر د ةيتة ن شيتة  ني شرىة  ة ية َة ئية        
 ةر ىى  ة ق نك نت دى َ ة يةكبب ةة ية  يك   بيتة شية     
 ؤر يةكيييييرد  بةسيييييةر   شةش نيييييبب ثييييية راى  دىشييييي  . 
سر شيييييي ت ئ ر بييييييةشة  ي  ييييييةة اييييييكنكة  يةييييييرىدب  

ب ييك نت ملييت ثىةكييةَ بكييرىةة اييكنكة   نة ة ى ييةي بيية
بةش رةية  نت رىة ى ةيةت  ة بنة ة بىتة بة  ةن  بردنت 
ة ييي     مييي  َة   مَليييك بةشييييةكى ةشت فيييرب ب . ربسييي ة    
 ةن نييييية   ةسيييييةر ئ سييييي ت نة ييييية ى يمة قييييي نك     
دىخيييكب ىة  ييية ةة كميييةر ت ئيةس  شيييبب ثربش ييييتىى    
 ؤر يةكردنت   سي  ت بةسيةر شؤمية َة    ر  ثةش نيبب     

ةرب رى   شييةش   بكيي  شيي  تة شييةش رراب ت سييتبش ر ت سي 
 يية رى ثيةييراى  دىشيي  -دىرةيية  بيية دبميية رب ىى  يية رى

شيية قيية برىى دؤمية ييةش نت بةقييةد ةةنييبىة دى َ ييية ت      
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سيييةربةخؤ ة. ىلة ربسييي ييةشةى ئة ى ييية شييية قييي نك نت 
نة ييية ى ت برا ييي ر  ئة ك ميييةش نت بييية  ىبيييرى ةيةيييت      

نت دبمة رب ىش    ىشك بةر ةكىبةرب -بةسةر   شةش نبب
ثيةييراى  دىشيي    ميي  َة   مييكَ كت   - يي   ش رمةنييبىش ني  

دبمة رب ىشييية  يييل دىدب ييية ى  ييي   دىسييي ت بةسيييةردب   
دى ييرىة ةييةر ىشك اييؤ  مَلييك   ميي َ ت   شييةش    ى     
دىشيي . ئييةم رى  يي رى اييكنيةشة   ةييربى  ييي  ب ى  يية        

بييةرى  يية بييكبرى -خ سييية    ميية دب ىة دىشييرىة بييةرى 
بية ةدىة ئة ةر ات ئةم ثةرىسةنبنة نيةكدى َ ة يببب 

در ة:خ  يية    دة بر    ة ييةي سييةمت   ةييرتى دىبييتة.    
ئيييية ى دىبية يييية ئييييةرشت  بنسيييي يت قيييي نك   شيييية ئييييةم  
فؤرمؤالنيييييية دببر ةيييييي:ىة    ب ا شرت بيييييية  ةر ةيييييييةى  
 ةخ كردنة ى  ةسةر ثية  سةى ق نك   ئةمة ئيةئ م  
 نةدبة شة ثيةك س ت بة  ؤر يةكيرد  دىش  ية ميةرا  ي      
نييييييييييييي ة بةَ كييييييييييييية  ةر ةييييييييييييييةى  يييييييييييييةخ كرد     
د  ب رى ةخ كردنيييية ى  ةسييييةر دى رى شيييييةكىش نت  
 ؤر يةكيييرد    دى رى شييي رراب ت  ىبر  ىنيس سييي   ييية    
ثيةكىنب يةىل ق نك نيبب.  يةكىشؤَ ي يةكت  ةم  ؤرىة شة 
بيييةرث شردنت ثيةكىنب ييييةىل مرؤ يييت رىاييي   شردبيييتةة   
 ة بنة ييييييية  ةخ كردنييييييية ىى بيييييييةردى بم  ةسيييييييةر   

نة يييييية َ   اييييييةمكية يةك شيييييية شيييييييكردنة ىى   ىك 
قييييييي نك نيت  ؤر يةكيييييييرد    ثيييييييؤ ي كردنت  ةبيييييييةر    
رؤشيي   تة  يةىكة  ة يية ى. بيية دىسيي ة بةى ةشت  رةييي     
 يكرى قي نك نت ميؤد ةر ة ا رىسيةرى د  ي ميكت بية      

 بتبف ت دى ىة نةي ا رىسةرى س   يكت.
 
 

 داخوا دةكرىَ دةستبةردارى هيَز ببني؟
ؤى د ة يية ؤراىةب  ييةم ئييةم ثرسييي رى ةييةر ىشك خيي 

سةردىمةى ئيةس  م نبب َ ث سي   ةك ةة ية شية ثبي ت     
ثيييتة بيييبى ئ  بيييؤ ثيةيييبب ر ئ  ةسيييةر دبنييي نت  يييك ت   
 ؤر يةكرد   ة سيس ةمت ق نك نت خؤم نبب  د  مي    

شة ئةم  ك ة  ة ش  ةى نيةكدى َ ة ييبب  يؤ ى دى ر ةيك    
دى يةراىةة  ةن نة   ة قي نك نت نيب م نيبيببة خيةَ ك    

ة ميييل بيييؤ قيي نك   دبدىنييية  ة ئ ايييكنكة قييي نك  ة  بؤ يي 
ق نك نييييةة نييييةي  ةبييييةر ئيييية ىى ئة ييييةر  يييية قيييي نك      
ةةَ يةرابنة ى خؤ     ك شت ستبدب  دىشة . ئيبى ة 
بييةرَ ئيية  ةييةمك  ثيةبب ر  يية  ةسييةر ةيةييت شيية بييؤ  ؤر 
شييية   ىشييييك ر بَ ييية ت   َ    ؤر د ة ةبةرايييي    يييي    

ش نييييبنت ر بَ يييية ت قيييي نك  ة شيييية دىشييييرىة بيييية ةةَ  ة   
دىسةاَل ت ئ ش رىشيت ق نك   خؤى دبب يبرىة   يرن    
ئة ى  ة بب   ى  ت خؤم نيبب بية ى بيتبنني شية دىشيتة      
 ة  ش  يةى  يةر    يؤرى ىك نية ت قي نك نيت ئيةمية       
ة  شيييةكى  يي    يية ب   يية  ة يية َة قيي نك نت بييةرش رى       
شؤمةَ ية ةشيييييبب نييييية كئتةة دىبيييييتة  ييييية   ك  نييييية  

ردنية ىى ئي سي نيبب  يةب ر     ثيةكىيةت شة  ة ة َ   قيك
ر ةكىيةييت دىنيي  ئييةم  ييةر   شيييةكى ة ةيييب شييةَ كيةك         
 ة يةيييةى خؤ ييبب ن بيةييتة شة ب يية   قيكردنيية ى اييت  
نيبييي نبب ى  نيبييي نيبب ى شييية قييي نك نت شؤمةَ ييييةى    
مرؤ ييت  يية ةييةمك  ئ سيي ةش نت خؤ ييببة بييؤ شيي رب ت       
خؤى ثب ت بية مية دب  ئ قي رى ئية  ةيةيتى  يةشك ىى       

 ة يييية ىة دىبةسيييي تة. رىنييييية شؤمةَ يييييةى بييييؤى دى ةرا
بييةرب ت ئةميية رى  بك  يية ىة شةاييت  بنسيي ت نييك ةت      

ةيييييييييييةر ىشك دىبيييييييييييي ني  ييييييييييية    –ئي  ؤسيييييييييييةش   
 ية ؤة  ة ىشةم نيييبب بيييؤ قييي نك   شييية سةراييي  ىشةى    

ئيييةم رب ييية رى  دىش  ييية ى    -عيييكر    بةنيييب  بييي  ى 
بةئ شكرب دى رى ستب  ة اةنب ئ شؤمةَ ييةى بيةرب ت   

 ة ئيةس  ة نيبي   دىدبة ئيةمية شي  تة    َ  ة ثيةب     َ 
ئييية  بيييتة سيييةر بةر ة ر ة:ى ييييةى  ييية شؤمةَ ية يييةشت    
دىرىبة   ة يبب ةة ة  ثبت بة ختم  ة ت نيةكب  ئة  
 يير و   دىسيي  نةى  ييةدى رى ئ ةيي  دىرىبة ةش نيية ى   
شؤبك نة ييية ى ة  ة ييية َة ئييية  بيييتة سيييةر بةر يةى  ييية    
دى  ييييييي ى دى َ ييييييية يةكت ة  ايييييييةرخت ن  ىنب يييييييبب   

 ىي نية بؤمي   دىردىشية ىة شية دىسيةاَل ت قي نك        دى
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بة بك نت دى    ية ت ئؤر ي نيتىشرب ى  ةدىميبىرى ى    
 ات  ىدىس وية   ى.

ىلة ر  نكردنييييييية ىى دى رى  ؤر يةكيييييييرد   ييييييية  
قييي نك نت مرؤ ييييببة  ة بنة ييية  ييية ئ سييي يةكت قيييكَ رتدب  
بيةيييت. شيييي ةَ ك ر ت دىر  نيييت فيةيييرى شيييرد   ئ شييية  

ييية ن ئ    يةش    ية ثيةكوي   ت     رؤَ ت ةؤشي رى ثةن مةش 
س  كؤ ؤ ي ى مرؤ يبب    ية نيةيك ئيةم ةؤش ربنيةى شية       
دىبتة بةةةنب ةةَ ىيبىة نةي  ةني  ئة  ةؤش ربنةى شة 
ة  شييييي رى شؤمةال ييييية ت دىخيييييكب     خؤ ييييي    ييييية  
  ة يييةى ئةرىسييي ؤ دىبي  ييية ى شييية دبّيييي:ى "مييييرؤ ة      
ئيييي ةى يةكت سي سيييييية"ة بةَ كيييية ث َ  ييييةرى شييييةرابنيية  

ر    بيييييةةيةتىش نيم شييييية دىبيييييتة بييييية  كنيييييبى  خيييييك
 َليييييييية  ي   بيييييييييبىة  يييييييي  مييييييييرؤ  بةرفييييييييةرم نت     
ثيةبب  سييي ييةش نت سيسييي ةمت  بييي شت بىيةيييت. ئييي      
 يةييييييرى ى ثيةك سيييييي يت  ؤر يةكييييييرد  سييييييةرةةَ بىدبة   
ةةر ىشك فرؤ ب بةربشك  ى ددبنت ثيةيببن  ى. فرؤ يب   
بييي  ىراى  ببييييك ى شييية دىشييييتة سييي ؤو بييييةم ث َ  ييييةرى    

نة بيبىة   مب كم  َة بكير ةئ نيةي  يةن      شةربنييةت ي 
بييددر ةئ.  يي  ش رسيي  نية ت ملم نييةى  يةييبب بييةردى بم  
بىيةييييت  ييييةنيةكب  ث َ  ييييةرى شؤمةال يييية ت    ث َ  ييييةرى 
شييةرابنت. فرؤ ييب  ييةب رىى شييي نت د  رخسيي  ة ىى    
ئييةم ث َ  ييةرىى د ب ي نيية ى بيية  يية ب ىة دبيةيي:ىب "ئييةم 

 ئة ىلة  كمي    ية ى   سةردىمةة دىبتة بة سةردىمت   ةرا
دبةة ييية بةشييييةكى ةشت رىةييي  بية  ييية ئيييةم رى شيييةة       
بةال ييةنت  ؤرى ى  ب د ة ةبةرايي  ة شيية دىبييتة ةييةمك      
شك  ك ر ةيييييك ثبييييييت بيييييية  ؤر يةكييييييرد  بىةسيييييي تة    
ةييييةر تىش    كرابييييبب  نككَ ييييي    يةىكيييي  ". ث شيييي      
دىنك سييتة   دىَ ييتة "خييةَ كة ئ فةر ييبىى خبييكؤي       

ةالم ر    دىدرىة دبشييؤشت  يية  بةسييؤ  نييينية شيي  تة ثيي   
خؤ    دىشية .. دىبيتة ئيةم  ية    ئي رى   ى ةية:ب ية       
بؤ دىس بر ة: كرد ة  يس بت بيؤ بكيرىة بية  ثيةييةى     
بةشيييةكة  يية ةييةر تى خؤراسييكةش نت خؤ يي  . ةييةر ب       

شيييةكب ى ث َ  ييةرى نيي  شؤمةال ة ييييةش  ة ن ئكميةييبى     
ييية بييتة  رى ييت دىنية يية ىة ةؤشيي ر ةكت ب ييةرى يت  رن  

 يية  نةخؤشيييية ب  بنييةى شيية ئييةمرؤ ش رسيي  نية يية     
ثةرىسييييييةنب  ىش   بةدىسييييييي ي نة ى دبدىدبد  نييييييية.  
شؤمية   ر ةكت مؤد ةر  دى رى ب ةم  ئ ش رىشيييةش نت  
 ييية شؤمةَ ييييةى مرؤ يييت بيييةثيةت ايييةمكت فرؤ يييب بيييةم  
شييييةكى ة ثكخ ييية شرد  ى ييية ى "دىسيييىةردبر ت ئيييةم  

دى يةة شية بيتة    ب ةم  ئ ش رىشيي نة ش ر ةكت شية  نةشر 
 ب  ش رسيي  نية ت بييةرث  نييةدىبك  ىلة  ةةييةم   ش  ييبب    
بةشيةكى ةشت خةفة ى ربنية شؤسيب بيك   بيؤ قيكَ رت ئ      
ث َ  ةرىش نت مرؤ .  ةبيةر ئيةم ةؤ ية فرؤ يب بة كنيبى      
ثيةت  ةسةر ب نب ةيت نيةكب  شؤمةَ ييةى ش رسي  نت     
سيسييي ةمت شؤمةال ييية يت  ؤر يةكيييرد  دب ر يييك ى"   

ىشييت بييؤ   يي د بكيية ئ شيية ميةيي:  ى نييكىة     دىشييتة ئة 
بييك نت ئييةم ث َ  ييةرى شييةرابنيي نة  ةيةييت  براسيي ي        
ئيييية  ن ئكميةب ييييية ب ةراى ي نييييةى شيييية نييييييةربنت بييييؤ   
ش رسيييي  نية يت ئيةميييية در سييييت دىشيييية  شيييية فرؤ ييييب 
دىسييي ت  ةسيييةر دبنييي  ى  نييي شرىة بيييةةيب ثيةيييكىر ةكت 

 ش مَلت  بنس  نة ةةَ ىسةنيية برىة. 
بة ئة  ئكميةب   ةيكب ة ةةبك ى شة بةةة  ةةمي

سر شييييي ت ميييييرؤ  دى يييييؤراىة   رة ةميةكيييييت  ييييي  ىى     
شؤمةال ييية ت ئييية  ؤ دىة شييية  يييةب ر ر  ثيةراى شرب  ييير  

 deبيةتة سةرةةَ بىدب.  ةن نة  ئة ةر "دى ميسي ةر  

Maistre "      ييييم  ةسييييةر ةيييية    ربسييييت بيةييييت شيييية 
شؤمةَ يةى ش رسي  نت  ةسيةر ميب ةية ىج    ية  د      

ىة ئييية ب دىشيييتة بيييةردى بم بيةييي: ئ شييية ةييييب دبمييية رب 
ثيةك سيييييي ييةي نيييييييية شيييييية بييييييةم شيييييييةكى ة بيةييييييت   
بةبييييةردى بميم بييييةم شيييييةكى ة ن بيةييييت. ىلة  بقي ييييت    
ئيةسيييي  ة ةييييةر ىشك ميةيييي:  ى د رؤشييييت مرؤ   يييية ت   
دىخك ة ي يية ىة ئة ى يية شيية قيي نك    ىشييك ةؤشيي ر ةكت  
ش ربى  ىب ت شؤمةال ة يتة ئة ةر  ة  رنيت  ك ت 

ر يةكرد  شةم بك  ة ى     خؤى ىلة نةب   بك ة ئة ب  ؤ
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قييي نك نيةكت بيييتة شةَ كييية    ييي  بييية رؤةى ئيييةمراؤ     
دى ييي   بيييةدىردى شؤمةَ يييية نييي خكب . ئة يييةر ئيةمييية    
برا بم   بة ةةال  ت س يةبىى رة ةميةكت نك ةت  ب شت 
ةة يية   ثيةك سيي يت بيية دبثَلؤسييني نييةةيةَلتةة ئيية ب  ب      

سيييي ةمت قيييي نك نت خؤميييي   دىخييييكب ىة ايييي   بيييية سي
بةشييييةكى ةشت ربد كييي  َ دبتبيييية ي ة ى. ىلة  بقي يييت   
ئيةس   ئة   كم نة بةةيةتىى  ة دىر  ى   اةشةرىى 

 شرد  ى ن ٍرى  ة ية ة ى.
 

 ريَساكانى هيَز:
بةشيييةكت  رنيييت  ييةر ى سيسيي ةمت قيي نك نيت    
ئيةمةة ئة  ر ةس   ب ةم   نة دى ر ة ة خؤى شية  ىبير    

   ر ةكبىخة   ىشك دىس س   ة: ةك بيؤ   ىن  بةش رةية 
 يةىة يةكردنت بةشةش نت د كيةى سيسي ةم شية ئية      
ب ةم   نييية  رى  ييي رى سيييكة ة ةش نت ئيييةم سيسييي ةمة  
ر ةكبىخة . دىشيتة بيةي: ئ ئيةم بةشية    ئية  برا ي ر        
 كشم نة دى ر ة ة ى شة ثيةكىنب ي   بةةيةتى ى ةة يةة  
تة ئييية  ةى  ييية سيسييي ةميةكت "ثيييرميي  " شييية دىشييي 

ةةنييبى  ييكشميةكت  يةييبببيةت بييؤ سييةر بةرشردنت ئيية    
ةييييييييةرب  دةم ببر ي نييييييييةى  يييييييية ئ شيييييييي مت  ؤَ يييييييية  
 ؤَ ةسيي نبنة ى دىشة نيية ى  ي  يية  يية سيسيي ةميةكت     
نيةكدى َ ة ت شة  ةني  اةنب دىقيةكت ثرىنسي س سي ى  
شيييةمت  يةبب ييية شييية دىسيييةال  بييية دى    يييةشت  ىشيييك  

يةكدى َ يية ت نة يية ى  ييةشير ك ىش   دىدى  ةيةت ةكييت ن
بؤ مةبةس يةكت    ىة  ثيةكة ى ب يةتة بؤ ةة َ بب  بؤ 
شيؤنرتؤَ كردنت ئيية  رى شيية شية  ة بنة يية ةةراىشيية  يية   
ئ ش ت بك    ىشك ئة  ةةرب    ببيةك يةى  ة شؤنيؤ 
ر    نييييييبب. ةييييييةر ب سيسيييييي ةم  دى َ يييييية يةكت  ؤر   
ثةرىسيييةنب   شييية دبمكدى  ييي ى قييي  ك   ث ييية ى  ىي  

  رمةنب .. ةة ة.دبد ة   ثؤ يه   ش
ئةمييية بيييك ى بييية خةسيييَلة تة  ييية خةسيييَلة ةش نت   
ق نك نت دى َ ية يةكت ثةرىسيةنب   شية  ي  ايةنب ةيةيت       

بييييييييةش رةية    ر ةكييييييييكثيةكرت  شيييييييي رب ر بىييييييييتة دةى   
بةرةةَ سييي ك رب  ئييية ب ةيةتبيييةش رةية     ييي دىة بيييةرى   
د ب ى دى ةرا ة ة ى. ئ  بةم شيةكى ة دىبي ني دى َ ية ت  

ى رى ى بييية  سيسييي ةمة دىايييتة شييية    بب شرب يييت  يييةم 
 ةر  ى  يكر ية ى  ة ب   يي  ب ى.  ب ية سيسي ةمت    
فيييةرم نراى ب ت شةسييي  ة يت ش ر تمييي  ت شييية  ي  يييبب    
دىبيييي ني  يييك ت دىسيييةال  بةسيييةر ثيةك سييي يت بييية  
ةيةيييتدب  بَ ييية. ئةميييةث  ييية شييي  يةكت  كئييي  دب ئيييةم       
 ى  يةرا بني ةى ىلة ثة بب دىبتة شة ثيةبرت  يةم   شؤَ يية

ئة  م ئة ى ة شة ةةر يت ةيةت     بةال ةنت شةمة ى 
 ةشيةكيييييية  يييييية بيضييييييمة ب ةراى ييييييييةش نت قيييييي نك  .     

ةميييةى بييية " بةيمة يييةشت     سييي  بنيةكت ة  ايييةر  ئ 
شرد  ى  ة    ر ةكيبب شية ةةنيب ةكت     نشكش بى"  ىس

 ىلة دىخة  ة بةرا  ب
" ة ة َة ئة ىى شة  ىبر  ىنييت ربسي ةقي ة  ؤر   

ة  ك ى يييييييييية ىة ةةراييييييييييةنب  ةبةرايييييييييي  ب  د  ر ش
 ةبةرايي  ب     بىييتة  ئيية ب ةةنييبىث شيي رى دى  يي ى   
قييي نك   ئ سييي نرت  شيييةم ةةربسييي نرت دىبتة. يييةمى رى ى  
سةرشة   ت اةنب ئ دى َ ة ت نكىة بة ثلة ةي شية  ية   
ثةر ك  دىاتةة بة ةبةراي   ر  ت سر شي ت ميرؤ .    
 ةسيييييي  ةى ةة كمييييييةر ت  كئيييييي  دبة  ىبيييييير  ىن  

بك ى ييية ى بيييةبتة ئييية ىى شييية   بييةش رةية  نتؤر شيييةم 
  يةىي يت بك  ".

ئييةم بيي رى دىسيي ةبةرى شيية ئيية  بيي  ىراى در سييت    
بىيييييتة شييييية  ىبييييير  ىن  بييييية قييييي نك   ن مؤ ييييية  ييييي    
 رنيييييةشت ال ىشييت ةيية    ئةمييةث  بةيمة ييةشت    
شكش بى ة. ايكنكة  يةشتة  ية مةر ية ب ةراى يييةش نت      
شةمكردنة ىى  ىبر  ىن  بيةش رةية     ي  ئية  ثلة ية     

 ة يية  ة بك نت ةيةت ةكيت ئؤر ي نيتىشرب  شية شي       بر
   كبن  يييةشت ةةمييية بى ةيييةبتة بةبيييةرب رد  ييية  ييية َة  
ةيةتى ةةر ن  ة   نة  ر ةك. ئةمة بة ب تة ئ م ئت 
ةةر دى َ ة يةكت ر ةككثيةكة بةثيةت ب ةم  ةىل مؤد ةر . 
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 ةسييؤنيةى ئةميية ى بييةرىني ر ت شيي ر ةكت بييتة فييةراى.    
راى شردنت ةيةيت  ية مةسية ة ةىل    ئة بنةى خؤ ي   بيةثية  

سييييتبش رى   مييييةدىنت بةنسييييىة  شييييةمئ ىلة بيييية رد     
ئؤر يي نيتىشرب      يية ةييةر شيةبيية ةي ثيةكىنييب ت بيية    
   شة شةسيةكة ى     اةنب شةسيةكت شةمة ى ةة ة.

بةر  ة ىى  ةم فةسَلة بىي ة ى  ب دىخكب ىة د   
خييي  َة قسيييةى ىلة بكييية ئ.  ةشيييةمي   ئة ى ييية شييية  ييية     

كت ق نك نيت ثةرىسيةنب  دب دىشييةت ئية     سيس ةمية
ب ةم   نييةى ثيةكىنييب ي   بيية ةيةتبةش رةية  نيية ى ةة يية 
سةر ةبةرى دى   ى ش رراب ت بير ة ية ى. ايكنكة ئية     

ش رةية    ر ةكبىخة   ىشك    بب  ةب ةم   نةى ةيةت ب
    بة يةية  نبنت ستبى  ةسيةببرىدب  د ب قؤني خت  

 ة  ؤر بي ردب بيية يةنتة    دبدخكب  ية شة  ؤر  ىمحة ة
  ييية ثييير   شيةبييية مةدىنييةش نيييبب بة بييي ت. ئيييةم     
قؤن خة شي  يةكت در ةي:ى  ةرىشية  ةبيةر ئية  ش رراب يية       
ئؤر  نيتىشرب بنةى شة دىبتة رىا   بكير ةئ   ني شرىة   
ةيب  يكشك   برا  ر ةيك دىربكيرىة  يةني  د بى ئية ىى      
ةيييييب ر ةية ييييةشت دى نيييي مية تة. بةثب ىةسييييز بييييةم   

ب ي نة دىشتة فيةرم   دىربكيرىة شية بيةثيةت ئية ى      ش ررا
ةيةتىش نت دى َ ة  بؤ سةث نبنت ةيةت بةسيةر ةةنيبىة   
شةسبب بيةش ر دىةية يبرىةة ئيةم ش رراب ي نيةث بة يةنتة      
شيييييي رراب ت دبد ىرى نيييييينية اييييييكنكة بييييييةش رةية  نت    
 ىبر  ىن   ة بنة ة ئ ش مت ش رراب يةشت ئيببرى     

مييةة  ى  ييرى نيي  ىخؤى   ييةنفيتى بيةييت. ىك نييةى ئة 
بييةر   ني  فييةرم نت دب ش برب ييةشت مبييةخت بيييبىة   
دىربكيرىة اييكنكة بةشييةكى ةشت نيي  شيةرعت ةيي  ىك ى    
ن   بةر   ني . دىشرىة  ب سة رى برا  ر   كشمةش نت 
ةيةيييت بكيييرىة بييية  ثيةييييةى فةسيييَليةكة  ييية فةسيييَلةش نت    
ش يىيةكت  ة رى ر سيةب رى  بية  برا ي ر   كشم نيةى     

ةربنبنيية ى ةة يية شيية   ب ي   بيية دى  يي ى ش ررابث ثيةكىنيي
ة ىَ ي يةش    ةر ةميةى شي ر  ئيبيت     م     ئةرشية ة 

شييييي رب دىشييييي  . ئةميييييةث بييييية  م ن  ييييية نييييييية شييييية     
سيسييي ةميةىل قييي نك نيت نييييية  يييةني  بييية ثيةيييت ئييية    

 كشم نيييةى شة ةسيييةر ئيييةم ئةس سييية ثيييؤ ني شيييرب  ة  
بةَ كيية ئةميية ثيةِِك سيي ة    رنييية  يي  رب  بؤاييك نيةكت    

رب سةب رى  بة "ىك نةى ئ  ب  ىل"ى ئة  ق نك نة ش 
 ةالَ ة بكية ئ شية  ية  ية َة سيسي ةميةىل ةةنك شية بية        

 ثلة ةشت  ة رى ر     نتمرت  ك   بكة ئ.
خيي َ ت د  ىم  رنييييت  ييك ت  ؤر يةكردنيية  يية   
قيييي نك   شيييية خييييربو  يةييييت  يييي َ ت بييييك    يييي     يييي د  
ةي  ةثيةك سييت  يةك نيية ىى فرب بنييت بييؤ شييرب ى بةثلة يي 

شييية ةيييةر ق نك نيةيييك ثيةرى شردنيييت ةيةيييت " ييي   سيييتب      
ةييةر ىشك ثيي ر ةتىرب  ثيةييي   خؤشيية  ب بيةيي: "ى  يةييبب   
نةبيةت ن شتة بة قي نك   بي:ميةردرىة. ئيةم رب ية  ة ية َة      
ئيييية   يةكر ييييية ر ةكيييية شيييية ثيةييييت دى ييييك رىة  يييييكر ت 

كسييز" ئفةرم نييبىرى قيي نك   شيية   سيي ن   " ييك     
ر يييةشت  ؤرى  يية   ثرؤث   ييبىى بييؤ دىشييرد  ش ر ية 

 اَل  نييية دبنييي  شييية شييي ر بييية قييي نك نت عيييكرفت دىشيييرىة  
 بة   ىة ت بةر   ني .

ئيةميييية  يييية  فةسييييَلةى شيييية بييييؤ ئييييةم  يكر ييييية       
 ييةرخ نكرب ى ا رىسييةرى ئييةم  يكر ييية دىشيية ئة ىلة    
 يةيييرىدب ئييية ى بةسييية شييية  يىي يييت ئييية ى بكييية ئ شييية      
سيييةرىرابى ئييية ىى شييية  ؤر يةكيييرد  دىشيييتة بىيييتة بييية   

 ي نييييةبك ى ىى سيسيييي ةميةكت قيييي نك نت  بةشيييييةكت 
ش ربة ةيب ث س   ةؤ ةي  ةئ ربدبنييية شية ثيتة  ةسيةر     
ئيية ى دببيييبىة شيية بةن ايي رى ةييةر برا يي ر ةكت   شييية       
شةسييت  يية سيسيي ةمت ق نك نيييببة دىبييتة ئ ش ميييةىل      
سيييتب ت بيييةد ب ى بيةيييت   ثيةضييية بنةث ربسييي ة. شييية    
 دىبي ني سيسي ةمت ميؤد ةر    ةيرت  ةرىشيية ت ئةرشية     
 رنيييةش   د يي رى بكيي  ئة بنييةى شيية ثيةك سيي ي   بيية      
دىقيييية يةكت سيييتبش ر ت ث شييييكؤ ى نييييية.  يةيييييةى    
ن مؤ يييييية شييييية ن اييييي ر بكييييير ةني شييييية ئيييييةم ئيييييةري       

 ث بةنببك ن نة بة ن  ق نك نت دبب يةني.
 

 سةرضاوة
 (،27سلسلة عامل املعرفة ) -ماهي فكرة القانون

 .ترمجة سليم العويص
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 نهيَليزم
 
 

  برادلي دؤوينبرادلي دؤوين
  لة ئينطليزييةوة: ئومَيد فايةق قةرةداخيلة ئينطليزييةوة: ئومَيد فايةق قةرةداخي

 
 

نهيليزم )هيض طةرايي( ئةو باوةِرةية كة تَيكِراي 
بةهاكان بَي بنةمان و ثَييواية كة لة توانادا نيية هيض 
شتَيك بزانرَيت يان ثةيوةست بكرَيت. ئةم بِرواية بة 

طةراييةكي زؤري لةطةَل ئةوثةِري رةشبيين و طومان 
 ِريشةيدا ثةيوةندة، كة بوون مةحكوم دةكات.

هيض طةرايةكي ِراستةقينة باوةِر بة هيض شتَيك 
ناكات، هيض شتَيك ناكات، هيض اليةنطرييةكيش 
ناكات، وة ِرةنطة جطة لة ويستَيك بؤ داِرمان هيض 

 مةبةستَيكي نةبَيت.
لة كاتَيكدا ذمارةيةكي كةم لة فةيلةسوفان 

طةرابوونيان دةكةن، بةالم نهَيليزم بانطةشةي هيض 
زياتر ثةيوةندي بة فريدريك نيضةوة هةية كة باسي 
 لةوة كردووة كاريطةرية داِروخينةرةكاني ئةو 
بِرواية لة ئاكامدا تَيكراي باوةرة ئةخالقي و ئايين و 
ميتافيزيكيةكان تَيك دةشكَينَيت و ِرَيطا بؤ 
             ا طةورةترين قةيران لة مَيذوي مرؤظايةتيد

 خؤش دةكات.
لة سةدةي بيستةمدا باسة هيض طةراييةكان 
"شكسيت ئةثستمؤلؤذيا، تَيكشكاني بةها و بَي 

مةبةستطةري طةردوني" هونةرمةنداني لَيهاتوو، 
ِرةخنةطراني كؤمةاليةتي و فةيلةسوفانَيكي هةبوو. 
لة ناوةراسيت سةدةكةدا، بؤ منونة، بوونطةراكان لة 

ندا بؤ الوازكردني توانا تَيكشكَينةرةكةي هةوَلةكانيا
نهَيليزم هاريكاري ئاسانكردني بنةماكاني ئةو 
بِروايةيان كرد. لة كؤتايي سةدةكةشدا بَي 
ئومَيدبووني بوونطةرايي لة بةرامبةر نهيليزمدا 
ِرَيطاي بؤ هةَلوَيستَيكي كةمتةرخةمانة ضؤَلكرد كة 

 وة.زياتر ثةيوةست بوو بة دذة بنةِرةتطةرايية
 

 بنةضةي نهيَليزم:
(ي التيين يان nihilنهَيليزم لة وشةي )

)هيض(ةوة هاتووة كة مةبةست لَيي ئةوةية هيض 
شتَيك لة راستيدا نابَيت ئةم وشةية لة فرماني 

(دا دةردةكةوَيت واتة annihilate –)هيضي دةكاتةوة 
 بوونة هؤي هيض كردنةوة و تَيكشكاندني تةواوةتي.

ؤزدةيةمدا فريدريك لةسةرةتاي سةدةي ن
جاكؤبي بؤ جوداكردنةوةي ئايدياليزمي بَلندطةرايي 
بة ضةشنَيكي نةرَييانة، ئةم وشةيةي بةكارهَينا. 
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هةرضؤنَيك بوو ثاش دةركةوتين وشةكة لة 
رؤمانةكةي ئيظان تؤرجَينيظدا بة ناوي )باوكان و 

( بووة زاراوةيةكي باو. لةو رؤمانةدا 1862كوِران، 
           ليزمي بؤ وةسفكردني ئةو نوسةر وشةي نهَي

          ِرةوتة زانستكارية زيادةِرؤيية وشكة 
(ةوة ـبةكارهَينابوو، كة لةاليةن كارةكتةرةكة )بازاِرؤظ

نيشاندراوة كة ِرَينوما دةكات بؤ ِرَيبازَيكي سةراثا 
 ماندةلكردن.

لة ِروسيا، نهَيليزم لةطةَل بزوتنةوةيةكي 
(دا ناسرا، كة 1917-1860توندِرةوي باَلودا )

دةسةاَلتي دةوَلةت، كةنيسة و خَيزاني 
رةددةكردةوة. ثَيشةواي بزوتنةوةكة "ميكايل 
باكؤنني" لة نوسينَيكي سةراتايدا نوسيويةتي 
هَيشتا نهَيليزم ثاَلثشيت خواستة زراوةكةيان 
دةكات، "با متمانةي خؤمان بدةينة طياني 

لةناودةبات هةميشةيي كة تةنها تَيكدةشكينَيت و 
ضونكة سةرضاوةيةكي خوَلقَينةري ثةي ثَينةبراوو 
هةميشةيي هةموو ذيانة.. عةوداَلبوون بؤ تَيكشكان 
ديسان سةودا سةرييةكي خولقَينةرانةية!" 

(. ئةو بزوتنةوةية 1842)كاردانةوة لة ئةملانيادا، 
بانطةشةي بؤ رَيكخستنَيكي كؤمةاليةتي دةكرد، كة 

ماترياليزم ببةستَيت وةك ثشت بة ئةقاَلنيةت و 
تةنها سةرضاوةي مةعريفة و ئازادي تاكةكةس، وةك 
باالترين ئامانج. بةرةدكردنةوةي بةهاي رؤحي 
مرؤظ، نهَيليستةكان هةر بةشَيوةي تاكةكةسَيكي 
ماترياليست دةسةاَلتي خودا و دينيان وةك نةياري 
ئازادي سنورداركرد. بزوتنةوةكة لة ئاكامدا شَيواو 

ةدايةكي كاولكردن و تَيكشكاندن و بووة س
ئاذاوةطَيري، تا لة كؤتايي هةزار و هةشت سةد و 
حةفتاكاندا، نهَيليست هةر كةسَيك بوو كة 
ثةيوةندي هةبووبَيت لةطةَل طروثَيكي نهَيين 
 سياسيدا كة بانطةشةي تؤقاند و كوشتين بكرداية.

سةرةتاترين بؤضوونة فةلسةفيةكان كة 
هةبووبَيت كة توانرا بَيت ثةيوةندييان بةوةوة 

ثَيشينةيةكي هيض طةرانة جودابكرَينةوة، 
بؤضوونةكاني طومان طةراكان بوون. طومان طةراكان 
توانيان راستيية نةريتييةكان وةك بؤضووني 
ثاساونةدراو سنوردار بكةن، بةوةي كة نكوَلييان لة 
شياوي دَلنيابوون دةكرد. بؤ منوونة كاتَيك 

( تَيبيين ئةوة دةكات، كة C.371-322BCدةميؤسني )
"ئةوةي ئةم خؤزطة دةخوازَيت باوةِري ثَي بكات، 
هةر ئةوةية كة هةر كةسَيك باوةِري ثَييةتي" 

(olynthial دميؤسني ثشتطريي سروشيت .)
 هاوثةيوةندي مةعريفة دةكات.

طومان طةرايي قوَل دواتر دةبةسرَيتةوة بة هيض 
شياوي زانني  طةرايي ئةثستمؤلؤذيةوة كة نكوَلي لة

و راسيت دةكات، ئةم شَيوةيةي نهَيليزم ئَيستا بة 
دذة بنةرةتطةرايي ثؤست مؤدَيرنة هاوبةشي 
دةكرَيت. لة راستيدا دةتوانرَيت بة ضةند رَيطاي 

 جياواز نهَيليزم لَيكبدرَيتةوة:
 نهَيليزمي سياسي:-

وةك تَيبيين كراوة، ثةيوةندة بةو بِرواية وة كة 
و ِرَيكخستنة سياسي، تَيكشكاندني هةمو

كؤمةاليةتي و ئاينيية بةردةوامةكان بؤ هةر 
 بةرةوثَيشضوونَيكي داهاتوو كارَيكي ثَيويستة.

نهَيليزمي ئاكاري يان نهَيليزمي ِرةوشيت، -
شياوي بووني بةهاي رةوشيت يان ئاكاري رةها 
رةددةكاتةوة، لةبري ئةوة ثَييواية باشة و خراثة 

نةي ئةوة دياريدةكةن جطة لة لَيَلن. وة ئةو ثَيوةرا
 عاتفي بةرهةمي هيضيدي نني.  ءفشاري كؤمةاليةتي

نهَيليزمي بوونطةرايي، ئةو بريؤكةية كة ذيان -
هيض مانايةك يان نرخَيكي راستةقينةي نيية، وةبَي 
طومان ئةمرؤ ئةمة باَلوترين بؤضووني بةكارهَينراو 

 و لَيكدراوةية بؤ وشةكة.
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( رةخنةكاني 1856-1806ماكس ستَيرنةر )
لة فةلسةفةي سيستةماتيكي و نكوَلي كردني لة 
شتة رةهاكان و رةدكردنةوةي بؤ بريؤكة 
ئةبسرتاكيةكاني هةر جؤرَيك، زياتر دةخيةنة نَيو 
يةكةم هيض طةرا فةلسةفيةكانةوة. الى ستَيرنةر 
دةستةبةركردني ئازادي تاكةكةسي تاكة ياساية، وة 

 دةست بةسةر ئةو دةستةالتةي بة ثَيويسيت
ئازاديدا دةطرَيت ثَيويستة تَيكبشكينرَيت. تةنانةت 
لة ثشت ستةمي دةوَلةتةوة ئةو جةورانة هةن كة 
لةاليةن كةساني ديةوة دةسةثَينرَين لةبةرئةوةي 
سةراثاي بوونيان بةربةستَيكة و ئازادي تاكةكةس 
دةخاتة مةترسييةوة، بةم شَيوة ستَيرنةر داكؤكي 

ون "شةرَيكي بَي كؤتاي هةر لةوة دةكات كة بو
 –يةكَيكة لة دذي هةموو" "من و تايبةتي من 

1907" 
 

 فريدريك نيضة و نهيَليزم:
لة نَيوان فةيلةسووفةكاندا فريدريك نيضة 
زؤرترين ثةيوةندي بة نهَيليزمةوة هةية. الي ئةو لة 
دنيادا هيض ياسايةك يان بنةمايةكي بابةتي نيية 

دةدةين. بة تَيثةِراندني جطة لةوةي كة خؤمان ثَيي 
ئةو رووانةي كة قةناعةتةكانيان لةسةر وةستاوة، 
نهَيليزم دةطاتة ئةوةي كة هةموو بةهاكان بَي بنةمان 
و ئةقَليش كةموكوِر و ثةككةوتةية. نيضة دةنوسَيت 
"هةموو باوةِرَيك، هةموو لةبةرضاوطرتنَيكي وةك 
                 دةَلَين ِراست، ثَيويستة هةَلةبَيت لةبةر
ئةوةي بةسادةيي هيض جيهانَيكي راست نيية". 

الي نيضة  "1888-1883"ويسيت دةسةالت 
نهَيليزم ثَيويسيت بة دةستبةرداربوونَيكي ِريشةيي 
هةية لة سةراثاي بةهاو واتا سةثَينراوةكان: 
نهَيليزم تةنها ئةو بؤضوونة نيية كة هةموو شتَيك 

كو كةسَيك بةراسيت شايةني ئةوةية لةناو بضَيت، بةَل

شاني دةداتة ذَير نيلةكة، و تَيكدةشكَينَيت. 
 "ويسيت هَيز"

نيضة باس لةوة دةكات كة هَيزي سوتَينةري 
نهَيليزم رةهاية وة لة ذَير ثشكنينة رقاويةكةيدا 
"باالترين بةهاكان خؤيان بَي نرخ دةكةنةوة. ئامانج 

" نامَينَيت و )بؤ( ضيرت هيض وةالمَيك نابينيتةوة
"ويسيت دةسةالت" بة ِرووني هةموو باوةِرة بايةخ 
ثَيدراوةكان و راستية لةكةدار نةكراوةكان وةك 
نيشانةكاني ئةفسانةيةكي خؤرئاوايي كةموكوِر 

 دةخاتة ِروو. 
و ثةيوةندي و مةبةست ئةم شكستةي مانا 

ا، و هَيرشَيكي دةبَيتة رمَينةرترين هَيز لة مَيذود
سيت ثَيكدةهَينَيت كة هيض راسةراثايي توند بؤسةر 

 كةمرت نةبَيت لة طةورةترين قةيراني مرؤظايةتي:
ئةوةي دةيطَيرمةوة ديرؤكي دوو سةدةي 
داهاتووة، وةسفي ئةوة دةكةم كة دةيةت و ئةوةي 
كة ضيرت ناتوانَيت بةشَيوةيةكي جياواز بَيت: 
"دةركةوتنةوةي نهَيليزم".. ئَيستا ماوةيةكة 

مان بة كشانَيكي ثَيض تَيكراي كلتوري ئةوروثي
خواردوودا كة لة دةيةيةكةوة بؤ دةيةيةكي دي 
طةشة دةكات، بةرةو كارةساتَيك دةجوَلَينرَيت: بةبَي 
ئارام و بة توندي، وةك ِرووبارَيك كة دةيةوَيت بطاتة 

 كؤتاييةكةي، مل دةنَيت" )ويسيت هَيز(.
لة سةردةمي ِرةخنة قايلكةرةكاني نيضةوة، 

شكسيت ئةثستمؤلؤذيا،  –كان باسة هيض طةرايية
 –تَيكشكاني بةها، و بَي مةبةستطةري طةردوني 

هونةرمةنداني سةرقاَل، رةخنةطري كؤمةاليةتي و 
فةيلةسوفانَيكي هةية، كة رازي بوون بةوةي كة 
شيكردنةوةكةي نيضة ورد و تةواوة، بؤ منونة، 

(" 1926ئؤزواَلد سثينطلةر لة "دارماني خؤرئاوادا )
ةوةي لة مةِر ضةند كلتورَيك ئةجنامدا بؤ لَيكؤَلين

ثشت راستكردني ئةوة كة ئةو شَيوانةي نهَيليزم لة 
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راستيدا سيفةتَيكي ئاشكراي شارستانيةتة 
داِرماوةكان بوون. لة هةر يةكَيك لةو كلتورة 
شكستخواردوانةدا، كةلَييان دةكؤَلييةوة، سثينطةر 
 تَيبيين ئةوةي كرد كة نةريتة دينية دَيرين و
هونةري و سياسييةكاني سةدةكان الوازبوون و لة 
كؤتاييدا بةهؤي كارة ثيسةكاني هةندَي هَيزي هيض 
طةراي دياريكراوة وة دارمَينراون: هيضطةراي 

( "ئايدياَلةكان لةناو دةبات"، Faustainفاوسيت )
هيض طةراي ئةثؤليين "لَييان دةِروانَيت كة 

ا هيض لةبةرضاوةكانيدا تَيك دةشكَين" هةروةه
طةراي هندي "لة ئامادةبووني ئةواندا بؤ ناو خودي 
خؤي ثاشةكشة دةكات"، ثاشةكشةكردن بة زؤري 
بةو نةرَيكردنةي حةقيقةت و ضؤك دادانة هاوبةشي 
دةكرَيت كة ئاينة ِرؤذهةاَلتيةكان ثشتطريي دةكةن. 
ئةو ثاشةكشةكردنة لة خؤرئاوا ثةيوةندي بة ِرووة 

ضَيذة هةستيةكان و جياوازةكاني نغرؤبوون لة 
تاكطةرايي زانستخوازييةوة هةية. لة 
لَيكؤَلينةوةكةيدا سثينطلةر دةطاتة ئةو ئاكامةي كة 
شارستانيةتي خؤرئاوايي ئَيستا لة قؤناغة 
ثَيشكةوتووةكاني داِرمانداية، بةهؤي هةر سَي 
شَيوةكةي نهَيليزمةوة كة ثَيكةوة بؤ شَلؤقكردني 

عريفةي بةهاطةري دةسةاَلتي ئةثستمؤلؤذيا و مة
دا مارتن 1927كاردةكةن. هةروةها لة ساَلي 

هايدطةر تَيبيين ئةوةي كرد كة نهَيليزم بةشَيوةي 
جياواز و شاراوة لةوةوثَيش "دؤخة ئاساييةكةى 

 مرؤظ بوو" )ثرسياري بوون(.
ثَيشبينييةكاني فةيلةسوفاني دي لة مةِر 

، بؤ كاريطةري نهَيليزم دذوار بووة. هَيلمَيت تيةليكة
وَينة، لة دةرخستين نيشانةكاني نهَيليزمي سةدةي 
بيستةمدا نوسيويةتي، كة "نهَيليزم وةكو خؤي 
تةنها يةك راسيت هةية كة بانطةشةي بؤ بكات 
ئةويش ئةوةية كة لة كؤتايدا هيضَييت سةردةكةوَيت 

وة ذيانيش بَي ماناية" )نهَيليزم: بنةضة و 
 (. 1969ي سروشتةكةي، لةطةَل وةالمَيكي مةسيح

لة ِروانطةي هيض طةراوة، كةسَيك دةتوانَيت 
بطاتة ئةو دةرئةجنامةي كة ذيان تةواو ئةوةندة نا 
ئةخالقيية كة هاني فةزاعةتي هاوشَيوةي وةك 
تريؤري سةردةمي نازي بدات، ئةوةش 
دةرئةجنامَيكة تيةليكة باوةِري ثَييةتي. هةروةها لة 

مؤدَيرنة  "نهَيليزم: ِريشةي توندِرةوي سةردةمي
"ي ئؤطن رؤسدا ثَيشبينية ِرةشبينانةكان لة 1994

مةِر كاريطةري نهَيليزم نيشاندراوة. ِرؤس دةَلَيت، 
طةر نهَيليزم سةركةوَيت و لةسةر ِرَيضكةكةي خؤي 
باش بَيت، جيهامنان دةبَيتة "جيهانَيكي ساردي 
نامرؤيانة" كة تيايدا "هيضَييت، ناثةيوةسيت و 

 ست دةبَيت.عةبةسيةت" باال دة
 

 نهيَليزمي بوونطةرايي:
لة كاتَيكدا نهَيليزم زياتر لة شَيوةي طومان 
طةراييةكي قوَل يان ِرَيذةطةري باسي لَيوةكراوة، لة 
زؤرينةي مةوداي سةدةي بيستةمدا ثةيوةستكراوة 
بةو باوةِرةوة كة ذيان بَي مةبةست و بَي ماناية. هيض 

يا دةسيت ثَي طةرايي و بوونطةرايي لةطةَل ئةو هزرة
كرد كة ذيان بَي واتا و بَي مةبةستة. ئةم بؤضوونة 

سةراثاي  –وادةطةيةنَيت كة بوون بؤ خؤي 
كردارةكان و ئازار ضةشنت و هةست كردن لة كؤتادا 

 ثوض و بةتاَلة.
لة "رووة تاريكةكة: بؤضوونةكان لة مةِر 

"دا ئاالن ثرات ئةوة دةخاتة 1991ثوضَييت ذيان 
زمي بوونطةرايي بة فؤرمَيك يان هةر ِروو كة نهَيلي

فؤرمَيكي ديدا، هةر لة سةرةتاوة بووةتة بةشَيك لة 
نةرييت ئةقاَلني خؤرئاوا. بؤ منوونة، تَيبينيةكاني 
طومانطةرا ئةمثدؤكَل كة ثَييواية "ذياني مرؤظةكان 
هَيندة شتَيكي ترؤية كة لةراستيدا ذيان نةبَيت" 
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ي ثةيوةست بة هةمان جؤري رةشبيين لة رادةبةدةر
نهَيليزمي بوونطةراوة، بةرجةستة دةكات. لة ضاخة 
دَيرينةكاندا، ئةم شَيوة رةشبينيية قوَلة ثَيدةضَيت 

(دا بطاتة لوتكةكةي. Hegesisلةطةَل هةضَيسيس )
ئةو فةيلةسوفة باس لةوة دةكات لةبةرئةوةي 

شاني و ِرذديةكاني ذيان يةكجار لة ضَيذةكان ثةرَي
زياترن، بةختةوةري شتَيكي نةشياوة، هةروةها 
لةوةوثاش ِرَيطاي خؤكوشنت خؤشدةكات. لة 
سةدةكاني دوايدا و لة مةوداي ِرَينسانسدا وليةم 
شكسثَير خوروبَيذانة ِروانطةي نهَيليسيت 
بوونطةراي كورت كردووةتةوة، كاتَيك لةم بةشة 

(دا، ماكبَيز Macbethبانطةي نزيك كؤتايي )بةناو
 هَيَلنجداني خؤي لة ذيان دةطَيرَيتةوة:

 برؤدةر، برؤدةر شةمعي بضوك
 ذيان تةنها سَيبةرَيكي جوالوة، ئةكتةرَيكي نةزانة

كةلةسةر شانؤكة ثؤز لَي ئةدات و كاتةكةي 
 دةكوذَيت 

 ثاشان لةوة زياتر نابيسرتَيت، ضريؤكَيك 
 َيتةوة، ثِرة لة هةراو شَيتطريي طةوجَيك دةيطَير

 هيض مانايةك نابةخشَيت.
لة سةدةي بيستةمدا لة فةرةنسا لة ساالني 
ضل و ثةجناكاندا، بزوتنةوةيةكي ناباوةِركاري 
بوونطةرايي تةشةنةي كرد، كة باَلوكردنةوةي 
نهَيليزمي بوونطةرايي لة شعوري خةَلكدا طرتبووة 

ةوةكة لةاليةن ئةستؤ. ناساندني ثَيشبةندي بزوتن
( "بوون 1980-1905ثؤَل سارتةرةوة )–جني 

ثَيش ماهيةت دةكةوَيت" هةر زةمينةيةك يان 
بناغةيةك بؤ دامةزراندني خودَيكي جةوهةري يان 
سروشتَيكي مرؤيانة بةدوور دةطرَيت. بوونطةراكان 
ثَييان واية كاتَيك واز لة وَيناكردنةكان دَينني 

هةروةها الي ئةوان  هيضَييت ذيان ئاشكرا دةبَيت،
هيضَييت نةك تةنها سةرضاوةي ئازادي ِرةهاية بةَلكو 

ضاوطةي ترسي بوون و ذاني ويذدانيية. هيضَييت 
هةر تاكَيك وةك جوداكراوةيةك دةردةخات كة فرَي 
دةدرَيتة نَيو طةردونَيكي نامؤ و نةسازاوةوة كة بؤ 
هةتاية كؤسث دةخرَيتة ِرَيي زانيين ئةوةي كة 

شتا ثَيويسيت بةوةية مانايةك خبوَلقَينَيت. بؤضي هَي
ئةوةش دؤخَيكة كة هيضي لة عةبةسيةت كةمرت 
نيية. نوسني لة ِروانطةي رؤشنطةري عةبةسيةتةوة، 

( تَيبيين 1960-1913وةك ئةوةي ئةلبَيرت كامؤ )
كردووة كة ثَيي واية طَيضةَلةكةي سيسيف كة 

د مةحكوم كرا بة ملمالنَييةكي بَي كؤتاو بَي سو
ئريادةيةكي ناياب بوو بؤ مانةوةي مرؤظ. )ئةفسانةي 

 (.1942سيسيف 
لة ئةدةبي بوونطةرايدا ِرَيطة باوةكة ئةو ذانة 
ويذدانيية كؤثي دةكات كة لة ثَيكدادامنان لةطةَل 
هيضَيتيدا سةر هةَلدةدات. لة طَيِرانةوةي 
ِرووداوةكاندا ضريؤكَيكي راستةقينة هةية كة بة 

اوة، ضونكة لة دونيايةكي ثوضدا نائومَيدي رةنطكر
بةِرةهايي هيض ِرَيطايةكي ثَيشبةر نيية و هةر 
كؤرسة كردارَيكيش طرفتاويية. ثةمياني 
بةسؤزانةش بؤ داطريكردن يان بؤخولقاندن وة يان 

 بؤ هةرضييةك بَيت، بؤ خؤي بَي ماناية.
كامؤس وةك بوونطةراكاني دي بةوة ِرازي بوو 

كي سةدةي بيستةم بوو، كة نهَيليزم، كة كَيشةية
زؤرترين قسة هةَلدةطرَيت: ئةطةرضي ئةو بة سؤزةوة 
باس لةوة دةكات كة تاك دةيتواني بةرطةي 
كاريطةريية داِرمَينةرةكاني بطرَيت، بةناوبانطرتين 
كارةكانيشي ثةردة لةسةر ئةو قورسايية نائاسايية 
الدةدةن كة ِرووبةِروويان بووةتةوة و دواتريش ئةو 

 -يلكةرانةي بونيادناوة. بؤ منونة لة "نامؤدؤخة قا
"دا مؤرسؤلت ئةو طرميانانةي بوونطةرايي 1942

ِرةد دةكاتةوة كة لةسةريان ثَيكنةهاتووة و باوةِري 
ثَيي الواز بوو. هةر كةمَيك بةر لة جَيبةجَي كردني 
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كوشتين بَي تاوانَيك، بؤي دةردةكةوَيت كة ذيان بة 
             ي تةنطانةي تةنها هؤيةكي تةواوة بؤ ذيان

ئةقَلي، ئةطةرضي ئةوة لة رووي دةقةوة وا 
دةردةكةوَيت كةمرت قايلكةر بَيت. هةروةها لة 

(Galigula 1944 دا ئيمثراتؤرة داخ لة دَلةكة بة لة)
مرؤظ خستين خؤي بةكردارةكاني بَي هةستكردن و 
            توندوتيذي هةوَلدةدات بؤ قوتاربوون لة 

مرؤظايةتي، شكست دةهَييَن و دواتر بة ضةَلةمةي 
  نهَيين كردةوةي كوشتين خؤي ِرَيكدةخات.

(يشة هيضَييت ئةوة 1947هةرضي )تاعون 
          نيشاندةدات كة كةسَيك باشرتين كاري دةكات 
          لة ذيانَيكي ثوضدا. وة لة كؤتا رؤمانيشيدا 

زة، " كة كورتة ِرؤمانَيكي طاَلتة ئامَي1956"كةوتن 
كامؤ باس لةوة دةكات كة هةموو كةسَيك 
دةستةكاني سوورة لةبةرئةوةي هةموومان 
بةرثرسني لة خوَلقاندني دؤخَيكي ثِر لة ثةشيماني 
كة بة كردةو نةكردة ثِروثوضةكامنان بة هةمان 
شَيوة خراثرت دةبَيت. لةم كارانةو كارةكاني تري 
بوونطةراكاندا كةسَيك ئةو سةرجنةي ال دروست 

بَيت كة ذيان بة باوةِرةوة لةطةَل بَي مانايي ذياندا دة
 شتَيكي نةشياوة.

            كامؤ تةواو لة مةترسيةكاني ناساندني 
           بوون وةك شتَيكي بَي مانا، بة ئاطا بوو. و لة 

(دا 1951و  Rebel –كارة فةلسةفيةكةيدا )ياخي 
هةر لة سةرةتاوة ِرووبةِرووي طرفيت نهَيليزم 

ةبَيتةوة. لةم نوسينةدا بة درَيذي باسي ئةوة د
              دةكات كة ضؤن شكسيت مَيتافيزيكي بة 

اثا ماندةَلكردن و سةركةوتين زؤري بةسةر
                    طةرايي كؤتايي دَيت. هيض طةراييةك هيض

كة بةرقَيكي قول، تَيكشكاني نةخؤشانة و 
               رط توندوتيذي ئةذمارنةكراو هةروةها مة

 جودا دةكرَيتةوة.

 
 دذة بنةرِةتطةري و نهيَليزم:

لة كؤتايي سةدةي بيستةمدا )نهَيليزم( دوو 
شَيوةي جياوازي لةخؤطرتبوو. لة شَيوةيةكياندا 
"هيض طةرا" بؤ جياكردنةوةي ئةو ثياوة ثؤست 
مؤدَيرنة بةكاردةهَينرَيت كة لَيكضوويةكي، لة 

و، كةمتةرخةم و حةثةساوة مرؤظَييت خراو، نامؤ كرا
و وزةي دةروني رووةو نَيرطسيةتي ضَيذخوازي يان 
بةسؤزبوونةوةيةكي قوَل ئاراستة دةكات كة زياتر 

 وةك توندوتيذي دةتةقَيتةوة.
ئةم ِروانطةية لة ِرامانةكاني بوونطةراكانةوة 
 لةمةِر نهَيليزم، داتاشراوة كة لة هةر ضاوةِروان

َلدراوة و تةنها بةخش داماكردنَيكي ئومَيد
ني دةردو شكست و داهَيزران ئةزموونكرد

 دةهَيَلَيت.بةجَي
دؤناَلد كرؤسيب، لة لَيكؤَلينةوةكانيدا لة مةِر 
بَي مانايي ذيان، دةنوسَيت، كة ضاوطةي نهَيليزمي 
مؤدَيرنة بة ثَيضةوانةوة لة ئيلتيزامَيكةوة بة 
ِراشكاوي ئةقاَلنييةوة سةرضاوة دةطرَيت "هةر كة 

ةكة دةسيت ثَيكرد، ثرؤسةي ثرسياركردن جوَل
دةيتواني بطاتة يةك كؤتايي، داتاشيين قةناعةت و 
بَي طوماني و ثاشان داِرمان بةرةو نائومَيدي" 

( كرؤسيب بةردةوام دةبَيت و 1988)تارمايي هيض 
دةَلَيت كاتَيك ثرسياري دَلسؤزانة بؤ قةناعةتي 

ةكرَيت، رةوشيت و ِرةزامةندي كؤمةاليةتي فراوان د
دةتوانَيت ئةو هَيزة بَلندبووانةش دةرخبات كة لة 
كؤتادا شارستانيةتةكان تَيك دةشكَينن. هةروةها 

(ي ميكايل 1998-1968)ئةزمووني هيضَييت 
نؤظاكس ضريؤكَيكي هاوشَيوة دةطَيرَيتةوة. هةردوو 
لَيكؤَلينةوةكةش وةالمي دؤزينةوة تاريكةكاني 

ةيةن. هةردووكيان بوونطةراكاني سةرةتاي ئةو سةد
بة طةشبينيةوة ِرَيطاكاني دةربازبوون لةو دؤزةخة 
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باسدةكةن لة ِرَيطاي ضِربوونةوةيان لةسةر ئةو 
بةَلطة ثؤزيتيظانةي هيض طةرايي ئاشكرايان دةكات، 
وةك توانا ليرباَلي و سةربةست و خوَلقَينةرةكان. بؤ 
منونة نؤظاك باسي ئةوة دةكات كة ضؤن لة دواي 

هاني دووةمةوة بؤ دةرضوون لة نهَيليزم. جةنطي جي
لة ثَيناو بونيادناني شارستانيةتَيكي نوَيدا 
كاربكةين. بةالم بة ثَيضةوانةي ئةو كؤششانة بؤ 
زاَلبوون بةسةر نهَيليزمدا، كة لة سةرةوة تَيبيين 
كران، كاردانةوة بَي هاوتاكةي ثؤست مؤدَيرنة هةية 

ي ئَيستاوة. ئةو كة ثةيوةندة بة دذة بنةِرةتطةراكان
قةيرانة فةلسةيف، ئاكاري و ئةقاَلنيانةي نهَيليزم كة 
فةيلةسوفاني مؤدَيرني بؤ زياتر لة سةدةيةك 
ئةشكةجنةدةدا، طؤِرا بؤ بَيزاريةكي كةم يان لةوةش 
سةرنج راكَيشرت طؤِراوة بؤ خؤش قبوَلكردنَيكي بَي 

 مانايي الي ئةمان.
فرانكؤيس  –فةيلةسويف فةرةنسي جني 

يؤتارد، ثؤست مؤدَيرنيزم وةك "بَي باوةِرييةك ل
بةرةو ئةو ديوو طَيِرانةوةكان" هةموو ئةو بنةِرةتة 
قايلكةرانةي كة بؤ لة دونيا طةيشنت ثشتمان ثَي 
بةستووة، جودا دةكاتةوة. ئةم طومانطةرايية قوَلة 
"هةرةمة ئةقاَلني و رةوشتيةكاني لةق كردووة، وة 

ي حةقيقةت طرفتاوي كارَيكي كردووة كة بانطةشة
بَيت. دذة بنةِرةتطةراكاني ثؤست مؤدَيرن كة 
دذيارانة لةسةر زةمينةي ِرَيذةطةري وةستاون 
مةعريفة وةك راستييةكي رَيذةيي و حةقيقةتيش 
وةك راستييةكي كاتي، تةنها تا ئةو ساتةي شتَيكي 
طوجناوتر جَيطاي دةطرَيتةوة، دةردةبِرن. )يادةوةري 

وليام جَيمس(. بة هةمان بريي )نرخي كاش(ي 
شَيوة جاكس دَيريدا، بؤ وَينة، جةختة لةوة 
دةكاتةوة كة كةسَيك هةرطيز ناتوانَيت دَلنيا بَيت 
لةوةي كة ئةوةي دةيزانَيت ضونيةكة لةطةَل ئةوةي 
كة هةية. وة لةبةرئةوةي مرؤظ تةنها لة بةشَيكي 

يةكجار بضووكي هةموودا بةشداري دةكات، 
َيك بة دَلنياييةوة وةربطرَيت، وة ناتوانَيت هيض شت

شتة ِرةهاكان تةنها خةياَلني(. دذة بنةِرةتطةراي 
ئةمريكي ريضارد رؤرتي رونكردنةوةيةكي هاوشَيوة 
دةدات "هيض شتَيك بناغةي كردةكامنان دانانَيت، 
هيض شتَيكيش شةرعيةتيان ثَينادات، هيض 
شتَيكيش طةشنت بة ِرَيطاي مةبةستةكان نيشان 

(. 1986)لةمةنتيقةوة بؤ زمان بؤ منايش  نادات".
ِرؤرتي دةطاتة ئةو دةرئةجنامةي كة ئةم كوَيرة ِرَيطا 
ئةثستمؤلؤذيية بة ِرووني بةرةو نهَيليزم دةِروات "بة 
ِرووبةِرووبوونةوة لةطةَل نا مرؤظ و نازمانةوانةكةدا 
ضيرت تواناي زاَلبوومنان نيية بةسةر رووداوة ئةطةر 

ي هَيناني ئايديايةكي تر و كراوةكان و ئازار
طؤِراندا، بةَلكو تةنها تواناي ناسينةوةي ئةو 
رووداوانة و ئازارةكامنان دةبَيت" )ئةطةري ِروودان، 

 ".1989طاَلتة، طؤشةطريي 
بة ثَيضةوانةي ترسةكاني نيضة و قةلةقيةكةي 
بوونطةراكانةوة، لةالي دذة بنةِرةتطةراكان نهَيليزم 

ي لةو ذينطة كؤمةاليةتييةي دةبَيتة ِرووكارَيكي د
ئَيستامان، كة كةسَيك دةتوانَيت بة خؤراطري 
زؤرباش لةطةَليدا هةَلبكات. لة "ثوضكردنةوةي 

" كارين كار باس لة وةالمي دذة 1992نهَيليزمدا 
بنةِرةتطةراكان لةمةِر نهَيليزم دةكات. هةرضةندة 
نهَيليزم هَيشتا ِرَيذةطةرييةكي طؤت بوو دةبزوَينَيت 
و ئامرازة رةخنةييةكان ناهَيَلَيت، بةالم كارين 
ثَييواية كة هيض طةراي شاد ئةو رؤذة لةطةَل خؤي 
دَينَيت كة بة قايلمةنديةكي بَي طرفت بة بَي مانايي 
جودادةكرَيتةوة. كارين دةطاتة ئةو ئاكامةي كة 
طةشةيةكي لةو ضةشنة يةكجار تؤقَينةرة. ضونكة 

ةموو ِروانطةكان تَيكِرا طةر ئةوةمان قبوَل بوو كة ه
وةك يةك ثةيوةنديدار نني، ئةو كات لوتبةرزي 
خؤبةشت زاني ئةقَلي و ئةخالقي ئةوة دياري 
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دةكات كة كام لةو روانطةيانة لة ثَيشرتة. لةوةش 
خراثرت ثوضكردنةوةي نهَيليزم ذينطةيةك بةدي 
دةهَينَيت كة تيايدا ئايدياكان بة بةرطرييةكي كةم 

ؤي هَيزةوة بسةثَينرَيت. لةبةرئةوة دةتوانرَيت بةه
تةنها هَيزَيكي رةشؤكي ضينة ئةقاَلني و 
رةوشتييةكان دةستنيشان دةكات. ئةوةش 
دةرئةجنامَيكة كة بةجواني تَيهةَلكَيشي ئةوةي نيضة 
دةبَيت كة دةريدةخات هةموو لَيكدانةوةكان بؤ 

 دونيا تةنها لَيكدانةوةكاني ويسيت هَيزن.
 

 ئةجنام:
ةدةيةك بةسةر ئةو دةمةدا تَيثةِريوة ئَيستا س

كة نيضة نهَيليزم و كاريطةرييةكاني لةسةر 
شارستانيةت دةرخست. هةروةك ئةو بؤخؤي 
تَيبيين كرد كاريطةري نهَيليزم لةسةر كلتور و 
بةهاكاني سةدةي بيستةم ئةوةندة فراوان بووة كة 
سةدا بَلندة ئيلهام ئاساكةي بارَيكي دةروني لَيَل و 

ةيةكي باشي دوو دَلي و توِرةيي و تؤقاندني مامةَل
بةرهةم دةهَينا. جَيطاي سةرجنة، نيضة كة خؤي 
طومانطةرايةكي ِريشةيي بوو و سةرقاَلبوو بة زمان، 
مةعريفة و حةقيقةتةوة، ثَيشبيين زؤرَيك لة 

بابةتةكاني ثؤست مؤدَيرنةي كردووة. لةوةش بة 
 دواوة ئةمة بؤ خؤي ياريدةدةرة بؤ سةرجندان

 –لةوةي كة ئةو ثَييوابوو كة لة ئاكامدا دةمانتواني 
لة رَيطاي نهَيليزمةوة  –بة نرخَيكي ترسناك 

              كاربكةين. طةر لة ثرؤسةي تَيكشكاني 
سةراثاي لَيكدانةوةكان بؤ ذيان دةربازببوويناية 
ثاشان رةنط بوو مبان توانياية ِرَيطا راستةكةي 

 مرؤظ بدؤزينةوة.
باش دةزامن، طةشتين نهَيليزم  من وا بة

سةرزةنشت نةكةم ضونكة لةو باوةِرةدام كة نهَيليزم 
يةكَيكة لة طةورةترين خاَلةكاني وةرطةران و 
ضركةساتي قوَلرتين خودشكاني مرؤظايةتيية. يان 
  مرؤظ لَيي ضاك دةبَيتةوة يان بؤ خؤي دةبَيتة

 ِرابةري ئةو تةنطةذةية، ئةوةش ثرسيارة لة 
 –مرؤظ، شتَيكي شياوة )تةواوي كارةكاني قودرةتي 

 (.13بةرطي 
 

 سةرضاوة
Encyclopaedia of philosophy. 

By Bradley Dowden, Ph. D/ James Fieser, Ph. D 

http: //www.iep.utm.edu/ 
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 فيَمينيزم و فةلسةفةي ثةروةردة
 
 

  سوزان رِايزسوزان رِايز
  لة ئينطليزييةوة: عةزيز ِرةئووفلة ئينطليزييةوة: عةزيز ِرةئووف

 
 

يةك لة فةيلةسوفة ثةروةردةييةكان لة واَلتة 
يةكطرتووةكانى ئةمريكا كة ناوي جةين ِرؤالند 
مارتني بوو، زؤر بةوردي ئيشي لةسةر ضةمكي 

 ( دةكرد.Feminismفَيمينيزم )
ي لَيكؤَلينةوةي شتيكارَيكرمارتني سةرثة

خوَيندكاران بوو لة زانكؤدا لة كؤتايي حةفتاكان و 
سةرةتاي هةشتاكاندا. مارتني وةك فةيلةسوفَيكي 
فَيمينيست هةسيت بة غيابي ديالؤطي ذنان كردبوو 
لة ناوةندةكاني زانكؤدا. ئةو بةم شَيوةية 

"كة يةكَيك  بؤضوونةكانى خؤي دةخستة ِروو:
ي ذنانةوة ديراسة بكات بيةوَيت لة بارةي مةسةلة

ِرةنطة هةوَلةكةي ناكامَل بَيت طةر اليةني خودي 
(Subject( و بابةتي )object فةرامؤش بكات. ئةمِرؤ )

لة زؤربةي ديراسة فةلسةفييةكاندا اليةني خودي و 
بابةتي مةسةلةكانى ذنان ثشتطوَي خراوة. يان بة 
ديوَبكي تردا زؤربةي ديراسة فَيمينستييةكان ضةمك 

ثَيناسةي فَيمَينيزم تةواو ئاَلؤزة و دةقة  و
فَيمينستييةكان دةقي تةواو شاراوة و ئاَلؤزن 

(1999.150 Martin,.") 

مااارتني يةكااةمني كااةل بااوو لااة بااارةي ِرةطااةز و  
ثااااةروةردةوة دةينوسااااي. ئةمااااةش لااااة دوو دةيااااةي  
ِرابردووداو تا ئاةم سااتة وةختاةش دةتاوانني ماارتني      

ي ثااااةوروةردة ناااااودَير بااااة يةكااااةم فةيلةسااااو  بااااوار
بكااةين. ئةمااةش ِرَيطااةي بااؤ زؤرَيااك لااة فةيلةسااوفاني  
ئااااافرةت خااااؤش كاااارد كااااة لااااة بااااارةي فةلسااااةفةي     
ثااةروةردةوة بنوساان و طرنطااي بااةو بااوارة باادةن بااة       
تايبااةت ئافرةتااانى زانكااؤ. هةرضااةندة ئااةوة مايااةي     
شااؤك نااةبوو. بااة شااَيوةيةكي طشاايت ئااةوان قسااةيان   

زياتر  دفَيمينيزم دةكر لةسةر كَيشةكانيان و ضةمكي
لاااة ثيااااوان. زؤرَياااك لاااة فَيمينيسااات و ِرةخناااةطر و      
ِرؤشااااااااانةكرةكان ساااااااااةرقاَلي كةشااااااااا  كاااااااااردن و 
ديراساااةكردني ضاااةمكي فَيمينيااازم باااوون و زؤر باااة    
شاَيوةيةكي فااراوان ديالؤطياان لااةو بارةياةوة دةكاارد.    
هااةر لااةو سؤنطةيةشااةوة ئااةوان هااؤطري فةلسااةفةي    

داناااااة جيااااااوازي  ثاااااةروةردة دةباااااوون باااااَي طاااااوَي    
ِرةطاااةزةكان، باااؤ ووناااة نوساااني لاااة باااواري ضاااةمكي   
"ئةخالق" الي فةيلةسوفان كارَيكي ئةستةم بوو. باة  
ماناياااااةكي تااااار نوساااااني لاااااة باااااارةي "ثاااااةروةردةي  
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ئااااةخالقي" النااااى كااااةم بااااةبَي بززنااااى مة ريةةيااااةك  
سااااةبارةت بااااة ضااااةمكي فَيمينياااازم ئاسااااان نااااةبوو.   

ةهرة و لَيكؤَلااااااةرةوة فَيمينسااااااتييةكان خاااااااوةن باااااا  
توانايااااةكي كارامااااة بااااوون بااااؤ ديااااالؤ  لااااة بااااارةي  
"طؤِرانكاري كارا"وة بة طوَيرةي ثاةروةردة لاة ِرووي   
ئااةكاداياوة. ئةمااةش لةوانااةبوو ئاسااان نااةبَيت بااةو  
ثَييةى طرتنة ئةساتؤي ئاةم كاارة تااكو تاةرايي ثَياوة       
ديااااااار بااااااوو. يةكفساااااات  طوتاااااااري فَيمينيساااااات   

نيسااااااتةكان بةهاوبةشااااااي سااااااةرجةم ئافرةتااااااة فَيمي
ثَيويست بوو. لة جياتي ئةوة زؤرَياك لاة لَيكؤَلاةرةوة    
فَيمينيسااتةكان سااةرطةرمي ئيشااكردن بااوون لةسااةر   
تيااؤرَيكي ِراسااتةقينة بااؤ مةبةسااتَيكي دياااريكراو لااة   

 ليرباَلةوة بؤ بونيادطةري.
لااة هااةوَلي وةدةسااتىَينانى طوتااارَيكي جياااواز     

"كااؤ" هةناادَيك تااة ب يان لااة فَيمينياازم دةكاارد وةك    
Feminisms   "زياااااااااد لااااااااة فَيمينياااااااازم وةك "تاااااااااك
Feminism  بااةالم ئااةوةي طاارنب بااوو بةربااةرةكانَي و .
 ي ئافرةتة فَيمينيستةكان بوو. struggleملمالنَي 

ماااارتني لاااة ساااةرةتاوة باااة ئاطاااا باااوو لاااة هةَلاااة    
طواستنةوةي ئايدياكان ياخود كةم شارةزايي ذناان،  

ة لااة بااارةي  تةنانااةت ثياااوانيو لااةو كااةم شااارةزايي   
 فَيمينيزمةوة بَي بةش نةبوون.

هااةر بؤيااة مااارتني بؤخااؤي سةرثةرشاايت تَياا ة     
مَي ووييااااااة طرنطااااااةكانى دةكاااااارد لااااااة بوارةكااااااانى   
فةلساااااااةفةي ثاااااااةروةردةدا كاااااااة لةالياااااااةن ذناااااااانى  

 فَيمينيستةوة دةنوسرانةوة.
ضةندين ساَل مارتني هةوَلي دةدا ئةو ديراسانة 

هَيشااات لاااة  ثةساااةند بكاااات كاااة كاريطاااةرييان جَيدة  
فةلساااةفةدا بااااة جؤرَيااااك كااااة تااااة ب يان لااااة فكااااري  
فَيمينساااايت دةكاااارد. بااااؤ وونااااة زؤربااااةي ديراسااااة   

ناةك   womanفةلسةفييةكان بال كاردن باوو لاة )ذن(    
 ضةمكي فَيمينيزم بةشَيوةيةكي فةلسة .

هةر لةو بوارةدا "نيل ناؤدينب" دوو ديراساةي   
لاااااة ذَيااااار ناونيشااااااني "طوتااااااري ذن و ِرةطاااااةز" و     

روةردةي ئااةخالق"ةوة باااَلو كااردةوة. هااةر بؤيااة   "ثااة
زؤرباااةي طوتارةكاااانى ناااؤدينب لاااة بازناااةي ضاااةمكي 

 "ِرةطةز" و "ئةخالق"دا دةخوالنةوة.
دووةمااني ضاااودَيري كردنااي مااارتني لااة بااواري     

 1980فةلسةفةي ثةروةردةدا دةطةِرَيتةوة باؤ سااَلي   
كااة زؤرَيااك لااة نوسااةران ثَييااان وابااوو كااة تةجرةبااةي  

ذنااان طةِرانةوةيااة بااؤ ئاطااايي لااة لَيكؤَلينااةوة كضااان و 
 فَيمينستييةكاندا.

هااااااةر بااااااؤ ئاااااااةم مةبةسااااااتةش زؤرَيااااااك لاااااااة     
فةيلةسوفةكانى باواري ثاةروةردة لاة ذَيار كاريطاةري      

دان بةتايباااااااةت ديراساااااااة و فكااااااارةي فيمينيساااااااتي
راظةكردنااااةكانى كضااااان و ذنااااانى كااااارا لااااة بااااارةي     
فيمينيزماااااةوة، فَيمينيساااااتةكان تةحاااااةدداى هاااااةر    
 ااااةقَلَيكي زافيزكاريااااان دةكاااارد طااااةر جياكاااااري     
بكردايااة لااة نَيااوان تاكةكاناادا بةتايبااةت لااة مةياادانى   

 سياسةتدا.
يةك لةو نوسةرة فيمينيستانةى كة بانطةشاةي  

فةيلةساو  باواري ثاةروةردة )مااري     ريةؤرمي دةكارد  
 بانطةشةي ريةؤرمي دةكرد لة ثةوةردة كةليض( بوو، 

 مامؤستاوة تا سةرجةم تاكةكاني كؤمةَلطة. و
ليض ثَيي وابوو ناكرَيات لاة وةزيةاةي ثاةروةردة     
و فَيركردندا ثشت بة بؤضوني زؤرينة ببةستني، ليض 
ثَيي وابوو كة ذنان خؤيان بةرثرسيارن سةبارةت باة  
ئةو ئةركةي كة لةسةر شانيانة لاة باواري فَيركردنادا    
وةك مامؤسااااااااتايةك، لاااااااايض مشااااااااتومِري لةسااااااااةر   
طةشااةكردني ثااةروةردةي مامؤسااتا دةكااردةوة، ئااةو    
ثَيي وابوو ثراكتيزةكردني ثاةروةردة هةنطاوَيكاة باؤ    
تَيطةيشاااة لاااة نَياااوان رةطةزةكانااادا )نَيروماااَي(، كاااة    

ساتايانة  ئةركي سةرةكي طةشاةثَيداني ديادطاي مامؤ  
 سةبارةت بة تَيطةيشة لة يةكساني رةطةزةكان.
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فيمينيساتةكان طاةورةترين كاريطاةريان لةساةر     
ئةوة هةبوو كة تَيِرواني  مامؤستا يان خوَيندكاران 
لاااااة باااااارةي "يةكسااااااني" رةطةزةكاناااااةوة بطاااااؤِرن     
فيمينيستةكان لةو دةمةدا باة فراواناى رةخناةيان لاة     

سيسااااااتةمي فااااااؤرمي كؤمةَلطااااااةي باوكساااااااالري و  
 دةسةاَلتي كؤمةَلطة دةطرت.

بااةم شااَيوةية طاارنطسين ثرساايار كااة ملمالنَيااي     
ثَيويسااات لةطاااةَل خاااؤدا هةَلااادةطرَيت كاااة "مةشااا ي    
فَيركااةران" لااة بااارةي "دةسااةالت"ةوة ك فؤرمَيااك لااة   

(. باةالم هةنادَي نوساةري    luke، 1996خؤ دةطرَيات ) 
 تر تةركيزيان لةسةر "رةطةز" دةكردةوة كة ثابةنادن 

، 1986باااة خوليااااي زاناااني و ئةطاااةرةكانى فَيرباااون ) 
Belenky.) 

هاااةروةها ضاااةمكي "ساااَيكي" لاااة زؤرَياااك لاااةو  
رونكردناااااةوةو بةيانكردناناااااةدا ببوناااااة ساااااةردَيري   
ديراسااةي زؤرَيااك لااة فةيلةسااوفاني بااواري ثااةروةردة 

(1996 ،Rice  بااااةو ثَييااااة ضااااةمكي فَيمينياااازم لااااة .)
ةنطاااي  ديراساااةي فةيلةساااوفاني ئاااةو ساااةردةمةدا رِ   

دابااووةوة، بااةجؤرَيك كااة تايبةوةنااد بااوو لااة بااواري    
ثةروةردةدا. بؤ وونة سارا رؤديك مشتومِري لةسةر 
جؤرَيك لاة ثاراساة و طةشاةكردن دةكارد باة جؤرَياك       

 1989كة "ِرازيباووني كؤمةالياةتي" لاةخؤ دةطارت )    
Ruddik.) 

هاااااةروةها ِرؤدياااااك ئيشاااااي لةساااااةر ضاااااةمكي    
ك كاااة ميتافيزياااك و  )دايكاياااةتي( دةكااارد باااة جؤرَيااا  

 virtueو ضااةمكي ضاااكة   capabilityضااةمكي توانااايي 
                  ي لااااااااة خااااااااؤدةطرت. لااااااااة دياااااااادطاي ِرؤديكااااااااةوة 
طرنطاااااي )دايكاياااااةتي( لاااااة طرنطاااااي )ثاااااةروةردة(دا  

 بةدةردةكةوت.
زؤرَياااااااك لاااااااةو بةرهةماناااااااةي كاااااااة لةالياااااااةن    
فَيمينيساااااااتةكانةوة لاااااااة سااااااااالني شةساااااااتةكاندا    

نانةت تا ئةم كاتةش باسكردن باوو  باَلودةكرانةوة تة

لاااة ئاااةزمون و بةرذةوةنااادي ذناااان و كضااااني ضاااي     
بااة تايبااةت ذنااان و كضاااني   middle classمامناوةنااد 

سايي ثَيساات. ئةمااةش زيااتر ئااةو ذنانااةي دةطرتااةوة   
 كة بةشداري ئةزموونة جةماوةرييةكانيان دةكرد.

هاااةر باااؤ ئاااةم مةبةساااتة لاااة دةياااةي ِراباااردوودا   
ارةياااةكي بةرضااااو لاااةو فَيمينساااتانة    زياااادبووني ذم

دةبينني كة طةشةكردنَيكي هةستيار بةخؤوة دةبينن 
وةك جياوازيياااةك لاااة نَيوانيانااادا كاااة ثةيوةنااادي باااة   
ِرةطاااةز، ضاااني، كاااةلتور و سَيكساااةوة هةياااة لاااة نَياااو    
سةرجةم ئةو فاكتةر و ملمالنَييانةدا كة ثةيوةندييان 

 يةوة هةية.equalityبة ضةمكي يةكساني 
ةلسااااةفةي ثااااةروةردةدا طةشااااةكردنَيكي    لااااة ف 

بةرضااااوي "جيااااوازي" هةياااة. ئةنااادرَي تؤمبساااؤن     
مشاااااتومِري لةساااااةر هةَلوَيساااااتةكردن لاااااة باااااارةي     
ئةبسااااااتمؤلؤجياي ِرةشيَيسااااااتةكان و ئاسااااااياوي و  
ساااينييةكانةوة دةكااارد. باااةديوَيكي تاااردا تؤمبساااؤن 
مشااتومِري لااة بااارةي ئااةو فَيمينسااتانةوة دةكاارد كااة   

ري ِرةناااب "مةبةساات لاااة سااايي  بةربااةرةكانى جياكاااا 
" دةكارد. بااةجؤرَيك  -وةرطَيارِ –ثَيسات و ِرةشيَيساتة   

كااااة تيااااؤرَيكي فةلسااااةفةي ثااااةروةردة و نااااةريتزاني 
 .Thompson 1998بةرهةم بَينَيت 

هااةموو ئااةم ِراسااتييانةش ئااةوة دةطةيااةنن كااة     
ذمارةيااةكي بةرضاااو لااةو ديراسااة و باا  و بؤضااونانة    

مااارتني بااوون، بااة   سااةر بااة ِرَيضااكة و هااةنطاوةكانى    
تايبااااةت لااااة بااااارةي ئاطااااايي و وشااااياري لااااة نَيااااو     
               ِرةطةزةكانااااااااادا كاااااااااة تاااااااااةنىا باااااااااة "فةلساااااااااةفةي
ثاةروةردة" دةتوانرَيات طوتااارَيكي ِراسات و دروساات    

 بةرهةم بَيت.
 
 

 سةرضاوة
Encyclopedia of Philosophy of Education 
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 ئةدةبي نامة
 

 دلَدارة هةرة ئازيزةكةم
 
 

  نامةكاني ضيخؤفء ئؤلَطاكنيثةرنامةكاني ضيخؤفء ئؤلَطاكنيثةر
  لة فارسيةوة: ِرةووف بَيطةردلة فارسيةوة: ِرةووف بَيطةرد

  
 

"ئةم نامانة بةشَيكن لة كؤمةَلَيك نامةي زؤر كة 
لة نَيوان ئانتؤن ضيخؤيف نوسةرو ئؤَلطا كنيثةري 

و ساآلني دواتر  1898ئةكتةري شانؤدا لة ساَلي 
ي بة هاوسةريي ئةو دوو نوسراون كة ئةجنامةكة

هونةرمةندة شكايةوة. بةشي يةكةمي ئةم نامانة لة 
  دا بآلوكراونةتةوة".2طؤظاري "سَيظ"ي ذمارة 

 د"طةر"بي
 

 كنيثةر
 موسكؤ -ئاب  29

ضوار ِرؤذة ِرؤيشتوويتء وا هةست دةكةم 
حةزم لَيية نامةت بؤ بنووسم. زؤر زووة؟ بة ِراستيي 

ثةيظم دَلم بة جؤش دوَييَن بؤ ئةوةي لةطةَلتا ب
هاتبوو، حاَلم زؤر خؤشبوو، عةسري رؤذي شةممة 
ِرؤذي دَلخوازي هةفتةية بؤ من، دةنطي زةنطي 
كَلَيسا ئاسوودةم دةكات )طوَيم لة دةنطتة كة 
دةَلَييت ئاي ئةَلمانيي بة سؤز( لة ماَلي ئَيوةوة طوَيم 

بوو، بريم لة تؤ  (1)لة زةنطي ثةرستطاي "سرتاستنو"

بةآلم نةمتواني هيضتان بؤ بنووسم. كردةوة، 
"منريوظيض" لة دواي ثرؤظةكة لةطةَلما هاتء زؤر 

 المان مايةوة.
ضيخؤيف بةِرَيزو ئازيز، هاوِرَيي خؤشةويست، 
دةزانيت ِرؤَلي )ئانا(يان لة شانؤطةريي "مرؤظة 
تةنياكان"دا بة من سثاردووة!! دةتوانيت بري لةوة 

..( لة بارةي بكةيتةوة كة ضةندة خؤشحاَلم! ).
 شانؤوة ئيرت بةسة، ثاشان دَيينةوة سةري.

دواي ِرؤشتنت حاَلم باش نةبوو، دَلم ثِربوو لة 
خةم، ئةطةر "ظيشنيفسكي"م لةطةَلدا نةبواية 
دةطريام، ئيدي نةمتواني بنووم، بة خةياَل لةطةَل 
تؤدا سةفةرم دةكرد، حاَلت ضؤنة؟ سةرمات نةبوو؟ 

زاركةر، ئاسايي يان هاوسةفةرةكانت ضؤن بوون؟ بَي
باش بوون؟ ئةم ثرسيارانة لة مَيشكمدا طِر دةخؤن، 

 هيض وةآلمم بؤيان هةية؟
ئةو سةبةتة ضكؤَلةو جوانةي توَيشووي 
سةفةرةكةتان بةكارت هات؟ شريينيةكانت تاقي 

 كردةوة؟ بةسة، خةريكة ماندووتان دةكةم.
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دواي ئةو شَيء هةورة نزمء خؤَلةمَيشيةي 
باشور ئَيوةي هَينابَيتةوة سةر خؤتان، ئَيرة، دةبَيت 

بينيين خؤرو دةرياي بريسكةداري باشوور 
طيانَيكي تازة بة مرؤظ دةبةخشَيت، سةرقاَلي خانوو 

لة  (2)كردنيت، دةزامن دةتةوَيت بضيت بؤ "سيناني"
كةنار دةريادا ثياسة دةكةيتء لة ئاوةكاني ئةوَي 

 ية.دةنؤشيت، بةآلم كنيثةري ئةكتةرت لةطةَلدا ن
ِرؤذَيك دواي ِرؤيشتين تؤ "ئةكتةر" ئةمةندة 
خةمبار بوو، لةطةَل ئةوةيشدا كة بةَلَيين دابووة 
خوشكت، سةري لة ماَلةوةتان نةدا، ِرؤذي هةيين 
هةر لة جَيطادا بوو تا بة سةرئَيشةيةكي زؤرةوة تَيي 
           ثةِراند، دوَييَن خوشكت لَيرة بوو، طوَيم لة 

مةكةيء ثَيكةنينةكةيةتي، زؤرم دةنطة خؤشء ئارا
 خؤش دةوَيت.

دوَييَن لة ثَيش ثرؤظةدا ضووم بؤ ماَلتان )...( 
لة ذووري كاركردنتا قةنةفةيةك هةية، وَينة 
طةورةكةت بةسةر ديوارةكةوة زؤر دَلطرية، من بؤ 
ئةو قةنةفةية، ِراست بةرانبةر وَينةكةت، بليتَيكي 

ء لةوَيدا وةرزيم بِريوة كة هةميشة دةبَيت بَيم
دابنيشم، دوَييَن ثرؤظةي "ظانيا" نةكرا. 
"نيمروظيض" هات، دةفتةري بةرَيوةبةرية طشتيةكةي 
خؤي كردةوةو دواي ضةندو ضونَيكي زؤر ثرؤظةي 
َ دواخرا. عةسري دوَييَن هةموو تيثةكة،  دوَيين
بةخَيرهاتنةوةي "ستانسالفسكي"يان كرد، حاَلي 

بوو، ئةمِرؤ  زؤر ضاكرتة، ضاالك، بة وزةو توانا
"ئيظاني ترسناك"مان ثَيشكةش كرد. تَيكِرا 

 ستافةكة ضاكبوون.
"سانني" ئةوةندة ضووبووة دةورةكةيةوة 

 زؤري نةمابوو بة ثشتا بكةوَيت. 
ئةمِرؤ منء خوشكت ضووين بؤ "مالي" بؤ 

ببينني  (3)ئةوةي دوا ثرؤظةي "ئيطمونت"
َيش ئَيمةي لة ِريزي دووةما دانا، لة ث (4)"فدوتوظا"

 (6)"نيلووفا" (5)سةرانء بةِرَيوةبةران "تلياكوفسكي"
 و هاوِرَيكانيانةوة.

من دةمتواني بة جواني بيانبينم، شانازييةكي 
تةواو! كة باري سةرجني خؤيان دةردةبِري بة زؤر 
بةرمان لة ثَيكةنيين خؤمان دةطرت. ذَير 

زؤر سثي بوو، كورسيةكة  (7)ضةكمةكاني "يوذين"
نة بارانيةكةي "يوذين"يان ثَي خراث بوو، ثشتَي

خؤش نةبوو، يةك وشةيان دةربارةي شانؤكة نةوت. 
ئةي حاَلةتي دةموضاويان! يادي تؤو باسةكةمت 
كردةوة كة دةربارةي "خاَل ظانيا" كردت. 
لةناوةوةمدا خةريك بو لة ثَيكةنيندا لَيك ببمةوة 
"فدوتوظا"ي بَيضارة فرمَيسكي دةِرشت، بة ِراستيي 

هةر تةواو بة ِراستيي، ضونكة ئةو ضريؤكة دةطريا، 
مَيذوويية بة ِراستيي ِروويداوة. لةم سةردةمةدا 
ئيدي كَي دةتوانَيت طوَيي لة وشةكاني لة بابةتي 
"مةرط لة ِرَيي نيشتماندا" بَيت؟ تؤيش نةتدةتواني 
بؤ ضركةساتَيك لةطةَلماندا لة ثاَل ئةم هاوِرَي 

ويت. تازانةدا بيت. بَيطومان تيا دةضو
م بيين، زؤري ثيا هةَلدامء هانيدام (8)"كوندراتيف"

بضمة تيثةكةيانةوة. دةتوامن بة كورتي بَلَيم كة ثةيم 
بة ماهيةتي ِراستةقينةي هونةر شناسان بردووة. 
 جةنابي نووسةر، ديارة دةمةوَيت سةرتان 

 بيةشَينم، وانية؟
ئةطةر ثَيت باشبوو نامةيةكي كورتء خؤشم 

ر حةزيشت لَينةبوو هيض )...( بؤ بنووسة، ئةطة
هةموو ِرؤذَيك نانى نيوةِرؤ دةخؤيت؟ كةواتة باش 
بنوو، ضاك خبؤو ئاطات لة تةندروسيت لةشت بَيت.. 

 دةستت دةطوشم. 
 ئؤَلطاكنيثةر

 

 ضيخؤف
 "يالَتا" - سثتامبةر 3

ئةكتةري ئازيز، من وةآلمي هةموو 
ثرسيارةكانت دةدةمةوة. سةفةرةكةم باش بوو، 

رةكامن ِرَيطاياندام لة قةرةوَيَلةي خوارةوةدا هاوسةفة
بنووم. ثاشان تةنيا منء ئةمريكاييةكي الو لة 
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فارطؤنةكةدا بووين. ِرؤذانة ضةند جارَيك هةر جارة 
ضةند فنجانَيك ضام دةخواردةوة، هةموو ئةو 
شتانةي لةناو سةبةتةكةدا بوو خواردم، بةآلم وا 

ةكاندا دةزامن كة دةست بة سةبةتةو لة وَيستط
بةمالو بةوالدا طةِران بؤ ئاوي طةرم، بؤ مرؤظ طةلَيك 
سووكةو زيان بة ئابِرووي شانؤي هونةري 

سارد بوو، وردة  (9)دةطةيةنَيت. هةواي "كورسك"
وردة طةرمي كردو كة طةيشتينة 

ئيرت تةواو طةرم بوو، لة "ياَلتا"  (10)"سوظاستوثول"
ضوومة خانووةكةم، ئَيستا لةطةَل سةطة 

ادارةكةمدا "مستةفا" كة ثاسةوانيم دةكات وةف
دةذيم، هةموو ِرؤذَيك ناني نيوةِرؤ ناخؤم ضونكة 
شار لَيرةوة دوورةو خواردن دروستكردن لةسةر 
وةجاخ بؤ ناوبانطي مرؤظ باش نية. شةوان ثةنري 
دةخؤم )...( ديسان ضوومةوة سةرداني دوكتؤر 
"سةردين" و خَيزانةكةي. زؤر بة خؤشيةوة 

ي وَينةكةتيان كردو ثَيكةوة شريينيمان تةماشا
خوارد، حاَلي ئةويش باشة، من ئيرت ئاوي كانزايي 
ناوضةيي ناخؤمةوة. ضي تر؟ زؤر بة دةطمةن دةضمة 
باخ، لة ماَلةوة دادةنيشمء بري لة تؤ دةكةمةوة. كة 
بة ثاَل "باخضةسةرا"دا تَيثةِريم يادي سةفةرةكةي 

ادةبةدةر ئازيز، هةردووكمامن كردةوة. ئةكتةري لة ِر
خاتووني طةلَيك بةنرخ، خؤزطا دةتزاني 
خوَيندنةوةي نامةكانت ض ضَيذَيكم دةدةنَي، من 
بةِرَيزةوة سةرتان بؤ دادةنوَينم، ئةوةندةي تةوَيَلم 
بدات لة زةويي ضاَلَيك كة حةظدة مةتر قووَل بَيت، 
خووم بة تؤوة طرتووةو ئَيستا زؤر خةمبارم، كة بري 

ة تا بةهار ناتبينمةوة خةريكة شَيت لةوة دةكةمةو
مب )...( هةواي "ياَلتا" خؤشة، بةآلم لةم دوو ِرؤذةي 
دواييدا باران هَيند دةبةنطانةو بَي وةستان 
دايكردووة هةموو اليةكي كردؤتة قوِرو ضَلثاو كة 
ناضاري كردووين كةوشي الستيك لةثَي بكةين، شَي 

دةزنَيء هَيند زؤرة كة هةزار ثَي بة ديواردا هةَل
بؤقء بَيضوة تيمساح لةناو باخةكاندا طةمة دةكةن. 

ئةو مارة سةوزةي سةر طوَلدانةكة كة ثَيتان دام، من 
تا ئَيرة بة سةالمةتي لةطةَل خؤمدا هَينامء ئَيستا 
خؤي لةبةر خؤر هةَلخستوة. هَيزَيكي دةريايي سوثا 
هاتؤتة ئَيرةو من بة دووربني تةماشايان دةكةم. 

"ئؤثةريتَيك" لةسةر شانؤ منايش بكةن،  دةيانةوَيت
ئةم مَيروة فَيركراوانةش لة خزمةتي هونةري 
ثريؤزدان! ثارةم نية، ميوانيش هةر بةردةوامة، 
زؤربةي كاتةكان تةمةَلت دةكةنء تةمةَليش 

 بَيكةَلكء ثووضة.
ثشيت دةستان دةطوشمء ماضي دةكةم. 
تةندروست بيتء خؤشحاَلء شاد، كار بكة، 

سؤزء طؤراني بَلَيء ئةطةر كاتيشت لةبة ثِرة، ضاالكب
هةبوو كةمَيك بري لةم نوسةرة بكةرةوة كة هةميشة 
 لة خزمةتت دايةو دَلسؤزانة دةستخؤشيت لَيدةكات.

 ئا. ضيخؤف
 

 كنيثةر
 "موسكؤ" - سةرةتاي سثتامبةر

سآلوت لَيبَيت نووسةر، حاَلتان ضؤنة؟ من 
مةيةك تووِرةمء لةوة ِرةجناوم كة تؤ ناتةوَيت نا

بنووسيتء ئةكتةرت فةرامؤش كردووة، 
هةرضؤنَيكة خوا ثشتء ثةناتان بَيت. هيوام 
شاديتانة، ئةمشةو شةوَيكي نائاسايية، منء 
مانطةشةو، حةزدةكةم لة شار دةربضمء لة فةزاي 
ئازاددا بذيم. تؤيش دَييت؟ خوات لةطةَل، خوات 

 لةطةَل نووسةر، تةندروست بيت.
 ئولطاكنيثةر

 

 ضيخؤف
 "يالَتا" -سثتامبةر 9

)...( 
سآلو ئةكتةري بةنرخء ئازيز، سآلو ئةي 
هاوسةفةري ئازيزي ِرَيي "ياَلتا"! سآلو ئةي 
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بةختةوةريي من! "ماشا" دةَلَيت نامةكةم بة دةست 
نةطةيشتووة، ضؤن دةبَيت؟ من زؤر دةمَيكة هةر لة 

 دواي طةيشتين نامةكةتةوة ناردومة.
كان ضؤنن؟ بة حاَلت ضؤنة؟ كاردةكةيت؟ ثرؤظة

ِراست هةواَلي تازة نية؟ "ماشا" و دايكم هاتن، 
ِراستة سَي كةسني بةآلم ثَيويستمان بة خانوويةكي 
طةورةترة، ئَيرة بؤ ذيان دةشَيت، تةلةفوون هةر 
سةعاتةو زةنطَيكي بَيزاركةر لَيدةدات. بَي 
مؤسكؤيي بَيزارت دةكات. هةروةها بَي تؤييش 

 ي دةبينينةوة؟ئةكتةري ئازيز، كةي يةكرت
ةوة ()ثرتوزبورطلة (11)"ئاليكساندةر لينسك"لة

تةلطورافَيكم ثَيطةيشت، دةيانةوَيت "خاَل ظانيا" 
خبةنة سةرشانؤ، دةمةوَيت سةرَيك لة شارو بازاِر 
بدةم، ئاطاداري خؤت بة، شادو بةختةوةر بيت، 
نووسةر لة ياد نةكةيت، من لةبري نةكةيت ئةطينا 

يان لةطةَل مةغؤلي يةك ضاودا يان خؤم غةرق دةكةم 
 دةمبة هاوسةر.

 دةستةكانت ضةند جارَيك ماض دةكةم.
 ئانتوان ضيخؤيف هةميشةي تؤ

 
 كنيثةر

 "مؤسكؤ" - سثتامبةر 10
دوَييَن ساَلَيكي تةواو بةسةر ئةو ِرؤذةدا 
تَيثةِري كة بؤ يةكةجمار بة يةكدي طةيشتني. لة 

"مان "هانتينط كالب" كاتَي ثرؤظةي "مةلي دةريا
 دةكرد، لة بريتة نووسةري ئازيز؟

كة بيستم بِريارة نووسةر ئةو شةوة لةوَي بَيت 
طيامن ض لةرزَيكي تَيكةوت، دةتوانيت بريي 
لَيبكةيتةوة؟ كةضي وا ئَيستا دانيشتوومء بَي هيض 
ترسَيكء تةنانةت بةوثةِري دَلنياييةوة نامة بؤ ئةو 

. نووسةرة دةنووسم. ئةمرؤ ِرؤذَيكي زؤر خؤشة
طةرمةء ئامسان شينة. ئةطةر هةموو شتةكامن بة دَل 

بَيت دةمةوَيت ئةمِرؤ بِرؤمة دةرةوةو بضمة شارو 
هةوايةكي ثايز هةَلمذم. تا دةطةمة شانؤ ضَيذ لة 

وةردةطرم، بة ِراسيت بلوار  (12)بلواري "تورسكوي"
 لةم ِرؤذانةدا جوانة.

مين داماو! شةقامةكان دةدةمة ثَيوة! دوَييَن 
حةز لَيبوو نامةت بؤ بنووسم، بةآلم تةنانةت  زؤرم

دةقيقةيةك كامت نةبوو، بةيانيةكةي ثرؤظةمان لةسةر 
"خاَل ظانيا" كرد. سةعات ثَينج "ئيظاني ترسناك" 
و ثاشان ِرَيك ضووين بؤ قوتاخبانةي "فيالرمونيك" 
بؤ ئةوةي لة بارةي "مرؤظة تةنياكان"ةوة قسةبكةين 

ةي سَيء ضواري )...( ئةمِرؤ تةماشاي ثةرد
"ظانيا"مان كرد. قةرارة بةياني دةست بة دوا 
          ثرؤظةي "ترسناك" بكةينء ثاشان تةواو 

             (13)بكةوينة سةر "خاَل ظانيا" ِرؤَلي "سونيا"
ِرؤَلَيكي زؤر مةزن دةبَيت، بةآلم  (14)بؤ "ليلينا"

دا ضؤن دةبَيت. من (15)نازامن رؤَلي من لة "ئيلينا"
ؤرباش لةو تَيدةطةم، بةآلم ئايا دةتوامن بة ئاساني ز

 ِرؤَلةكةي ببينم؟
هةميشة لةوَي ضةقيوة،  (16)"سارا مورزوظ" 

ئامادةي ثرؤظةكان دةبَيتء تا شةو دةمَينَيتةوةو 
تةواو خؤي ماندوو كردووة. بَيطومان هةموومان بةو 
كارةي ثَيدةكةنني.. وا دةزامن ئةمِرؤ تا سبةي 

بة ِرةمسي داواي هةقدةست بكات،  درةنط بَيت كة
بةآلم ضؤن، خودا دةيزانَيت. بةالي ئةوةوة منيش 
ناتوامن ِرؤَلي "ئيلنا" ببينم، ضونكة من وةك ئةو 

 مَيردَيكي خراثم نيةو ئةزمووني ئةوم نية.
منيش بِريارم داوة بة دواي مَيردَيكي وادا 
بطةِرَيم، هيوادارم يارمةتيم بدةيت. ئةم كارةم بؤ 

يت؟ لة ِراستيدا ئةمة لة بةرذةوةندي دةكة
ايشنامةكةي تؤيشداية. ئةطةر كارَيكي وام كرد من

لةوانةية ئيدي ببمة ئةكتةرَيكي زؤر باش )...( 
سوثاس بؤ وَينةو شريينيةكانء سوثاس بؤ 
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نامةكةيشت. دَلم بؤ تاقة دَيِرَيكيش خةريكة دةبَيت 
بة خوَين، ناِرةحةت بووم، وام دةزاني ئيرت ناتةوَيت 

          تةوة كة نامةم بؤ بنووسيت، تؤ وا بريناكةي
هؤطرت بوومب؟ لةسةر هةموو شتَيك بؤم بنووسة، 

 هةموو شتَيك )...(.
سآلوم بة خوشكتء دايكت بطةيةنة، هيوادارم 

 هةموو شتَيك بة باشيء خؤشي بةِرَيوةبضَيت.
 دةستان دةطوشمء طؤناي ِراستتان ماض 

 دةكةم، شادبيت.
 ئؤَلطاكنيثةر

 
 كنيثةر

 "مؤسكؤ" - ديسامبةر 21
دةزامن ساآلنَيك بةسةر ئةو نامةيةدا  وا

تَيثةِريوة كة دواجار بؤم نارديت، نووسةري ئازيز، 
من واي بؤ دةضم كة تؤ ئيدي بري لة من نةكةيتةوة. 
بؤ لَيرة نيت؟ هةوا طةرمة، بة ِراستيي هاوينة، 
حةزدةكةم دواي ثرؤظة ضايةكت لةطةَلدا خبؤمةوة، 

ةي شانؤوة بة كاغةزي ياري فاَل بطرمةوةو لة بار
قسة بكةم. ئةم ِرؤذانة طةلَيك سةرقاَلم. هةموو ِرؤذَيك 
ثرؤظةيةو تةنيا ئةمِرؤ ئازادم. بةم زوانة 
شانؤطةريةكان دةستثَيدةكةن، ترسناكة، هةموويان 
تووِرةن، بؤ يةكةم شةوي نواندنةكة تاقة بليتَيكيش 
نةماوة. بليتةكاني "هنشل" هةمووي فرؤشراوة، 

ةلي دةريا" ثَيشكةش دةكةين، يةكةم يةك شةممة "م
ضةندة بة تامة بينيين ِرؤَلي ئةو ذنة دزَيوة. 
دةيانويست "شةوي دوانزةهةم"يش لة كؤتايي 
هةفتةدا منايش بكةن، بةآلم من زؤر بة توندي ِرةمت 

بةو دةورة  (17)كردةوة. بةيانيان "ظيوال"
قورسةوةوةو بةو نواندنة خَيرايةو، عةسر 

شةكةمت دةكات، هةر نابَيت  تةواو (18)"ئاركادينا"
بريي لَي بكرَيتةوة. ِرةنطة منايشي كؤتايي 

بَيت. "خاَل فانيا" بَي  (19)هةفتةيان "ئانتيطونة"
"ساتروف" و )ستانسالفسكي( ثرؤظة دةكةين. ئةو 
بة "ئيظاني ترسناك"ةوة طريي خواردووة. طواية 
ثةردةي سييةم هةمووي خرؤشاندوون. هَيند بة 

نء وا ئارةقة دةِرَيذين دةَلَيي كةس طةرمي كاردةكةي
ناتوانَيت بؤ ضركةساتَيك مبانوةستَينَيت. ئاه 
ضيخؤيف نووسةر، خؤزطا شةوي يةكةمي منايشةكة 
تؤيش لَيرة بويتاية، ضةند خؤش دةبوو! بةآلم ديارة 
شتَيكي لة "مؤسكؤ" باشرتت ثةيدا كردووة، تؤ 
 لةطةَل "ياَلتا" و "ماَلي خؤتان"دا ِراهاتوويت.
مؤسكؤو، شانؤي ئَيمةو، ئةكتةرةكانت لة بريي 

 خؤت بردؤتةوة.
 ئؤَلطا كنيثةر

 
 كنيثةر

 "موسكؤ" - ديسامبةر 26
ئةرَي نووسةري ترسناك تؤ شةرم ناكةيت كة 
ثَيم دةَلَييت "وةك مار ثَيوة دةدةم؟" ئةي نووسةري 
             ناثاك، من كةم دةنووسم؟ ئةطةر كةميش 

كة دةترسم نامةكامن سةرت بنووسم لةبةرئةوةية 
خبةنة ئَيش، ئةطةرنا من ئامادةم زؤر زياتر لةطةَلتا 

 بثةيظم )...(
ئةو ِرؤذةي دةست بة بليت فرؤشنت كرا 
خةَلكيي لة نيوةي شةوةوة لة ضاوةِروانيدا بوون، 

كةس )...(  2500ِريز، باوةِر نةدةكرا، نزيكةي 
 تةنانةت تاقة بليتَيك بؤ شةوي يةكةمي "ترسناك"
نةماوةتةوة، تَيكِرا هةموو بليتةكاني "ترسناك" و 
"مةلي دةريا" و "فيودور" فرؤشراون. هةموو 
شاطةشكة بووين، طةلَيك خرؤشابووين )...( وا 

لة   (20)ئةزامن ثَيتان خؤش بَيت بزانن كة "شالياثني"
كؤتايي ثرؤظةي "ترسناك"دا ئامادة بوو، ئةمةندةي 

يةكي بة ال باش بوو لة خؤشيا مشتةكؤَلة
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           ديوارةكةدا كَيشا. ديكوري شانؤي "ترسناك" 
 بَي وَينةية.

ئةمِرؤ حاَلم ضاكرتة، دواي نيوةشةو بوو كة لة 
دوا ثرؤظة طةِرامةوةو شتَيكم خوارد، وا ئَيستا بؤت 
دةنووسم دةبَيت بَي دواكةوتن بِرؤم بؤ دوا ثرؤظةي 
 "فيودور" لةطةَل "فيودور"ي تازةدا. ئاوو هةوا

 ناجؤرة. سارد، بارانء بةفر.
ئةمِرؤ زؤر بة جؤرَيكي سةرجنِراكَيش ثرؤظةي 
"شةوي دوانزةهةم"مان كرد. خةريكة وردة وردة 
فَيري دَلةِراوكَيي دنياي ذني جوان، ثَيش خزمةتي، 
ماض، نيطاي دَلخوازانة، هَيوري، خؤشةويسيت، 
موسيكا، لةطةَل شانؤي لَيبوكء بَيماناو تةنزي 

ليز دةبني. من بزامن منايشنامةيةكي طراني ئينط
سةرجنِراكَيش دةبَيت. ئةم هةفتةية ثرؤذةي "خاَل 

 ظانيا" ناكةين.
)...( 

ئيرت دةبَي ثةلة بكةمء بضم بؤ شانؤ، خوات 
لةطةَل تا نامةيةكي تر. نووسةري ئازيز، لة من 
تووِرةمةبةو خؤشت بوَيمء كةمَيك لة بريي مندابة، 

رة بة ئيمزاي خؤتةوة، با تا وَينةيةكي خؤتامن بؤ بنَي
ِرادةيةك طةورة بَيت، ضونكة ئةم وَينةيةت كة لة 
ناوةِراسيت مَيزةكةمدا دامناوة بضووكةو ضاويشت 

 غةمطني دةنوَينَيت.
 سآلوي طةرمم بة دايكء خوشكت بطةيةنة 

 دةستةكانت دةطوشم
 ئؤَلطاكنيثةر

 
 ضيخؤف

 )يالَتا( - سيَثتامبةر ى29
لةطةأل ماضَيكى الجانطى نامة هزرمةندانةكةمت 

راستداو نامةيةكى ترتان لةطةأل وَينةيةكى خؤتدا 
ثَيطةيشت. ئةكتةرى ئازيز طةلَيك سوثاس طوزارم. 

ئةمشةو نواندن دةستثَيدةكاتء من لةوةآلمى 
نامةكةتاندا ثريؤزبايى وةرزى نوآى دةستثَيكردنى 
          شانؤتان لَيدةكةمء دنيايةك هيواى سةركةوتنت

 خوازم.بؤ دة
بةتةمابووم تةلةطراف بؤ دوو دةرهَينةر بنَيرمء 
ثريؤزبايى لةهةمووان بكةم، بةآلم كة ئةوان خؤيان 
هةواَلَيكيان نةدابآو تةنانةت هةواَلى ساآلنةش، 
وةك ئةوةى كة ماوةيةك لةمةوبةر لةضاثةمةنييةكاندا 
بآلوبؤوة، بؤيان نةناردمبء لةاليةكيرتيشةوة ئةو ذنة 

( هَيشتا لة "مةلي دةريادا" دةور (21))ِرَيكسانظا
دةبينَيت، لةبةر ئةمانة وام بة ضاك زاني وايان 
ثيشان بدةم كة لَييان زويرم، بؤية ثريؤزبايي تةنيا 

 لة تاقة كةسَيك دةكةم.
كةمَيك باران لَيرة باري، وةلَي ئامسان بَيطةرد 
بووةوة ئَيستا هةوا ساردة، دوَييَن شةو ئاطر بةر 

َلكؤنَيكةوة ضاوم لة بَلَيسةي ئاطرةكة بووةوة، لة با
بِريء بة شَيوةيةكي سةير هةستم بة تةنيايي كرد. 
ئَيستا هةميشة لة ماَلةوةم، لة ذووري نان خواردندا 

 فراوين دةكةينء دةنطي ثيانؤيش بةرزة.
يةك ثوومل نية، ئةطةر شتَيكيشم هةبَيت دةبَيت 
 لة خاوةن قةرزةكامني بشارمةوة، ئةم حاَلةتة تا

لة ديسامبةردا هةروا  (22)هاتين "ماركس"
 دةمَينَيتةوة.

حةزدةكةم شانؤنامةيةكي جوانتان بؤ بنووسم، 
بةآلم بة بريمدا نايةت. بؤ ِرؤذي كردنةوة نة 
شانؤطةرييةكم هةيةو نة شتَيكي تازةي 
سةرجنِراكَيش كة سةرقاَلي مب. هةر ئةوةم هةية كة 

لة طؤِريين  هةية. ضاوةِرَيي هيض شتَيك نيم، بَيجطة
ئاووهةوا كة دةشَيت لة هةر ضركةساتَيكدا 

 ِرووبدات.
بة تةمان  (23)لة "ئةلكساندةر لينسكي"

"ئيظانؤظ"و "مةلي دةريا" منايش بكةن، هيوادارم 



 79  

SARDAM  No. 40    2005 

تةندروست بيت ئةكتةري ئازيز، خامنة بَي وَينةكة، 
خودا ياوةرتان بَيت، هةردوو دةستت ماض دةكةمء 

 ةوَينم. لة بريم نةكةيت. سةرم لة بةردةمتدا دادةن
 ئا. ضيخؤفدَلسؤزت 

 
 كنيثةر

 مؤسكؤ - ديسامبةر 29
خةوم نية، شانؤطةري "ترسناك"مان منايش 
كرد، هةموومان هةستَيكي زؤر خرامثان تَيطةِرا، 
هيض رووناكيةكم لة زةينا نية، وةلَي طومامن لةوة نية 
كة نةدةبوو كردنةوةي وةرزي دووي شانؤي 

ةية بَيت. لة ثَيش هةموو شتَيكةوة هونةري بةو شَيو
"ستانسالفسكي" نةخؤشة، ئةو ويسيت لة ثَيش 
نواندنةكةدا هةواَلي نةخؤشيةكةي ِرابطةيةنرَيت، 
ئةطةرضي طشت طروثةكة لةطةَل ئةو ِرايةدا نةبوون، 
ئةمة كاريطةريةكي ناخؤشي لة سةرمان دانا. 
خةَلكي ثَيي خؤشة خودي منايشةكة ببينَيت )...( 

ةر زؤر بة سارديةوة ثَيشوازي لة منايشةكة جةماو
كرد، ثشيت ثةردةيش دؤخَيكي زؤر نائارامي 
هةبوو، من ئةم شتة تةنيا بؤ تؤ، جةنابي ضيخؤيف 
ئازيز، تةنيا بؤ تؤ دةنووسمء بةس. حةمتةن تؤ 
باشرت دةرك بةوة دةكةيت كة دةَلَيم ضي، ناتوامن بَلَيم 

ستا هةمو شتةكان تا ض ِرادةيةك بَيزارو ناِرةحةمت، ئَي
بةسةريةكدا تَيك ضِرذاونء سبةي خراثرت دةبَيت 
)...( "نيمروظيض" ِراسيت كرد، دةبوو ئَيمة ِرؤذي 
كردنةوةي شانؤمان بة "خاَل ظانيا" 
دةستثَيبكرداية. لة ئَيستاوة دةزامن سبةييَن 
ِرؤذنامةكان ضؤن دةمارمان دةردَينن، ئةوان 

 ان.ثَيشرتيش لة دةرفةتَيكي وا دةطةِر
)...( 

ئَيستا بةرضاوِروونيةكت هةية، ضةند ناخؤشة 
باس لة هةَلةو كةمء كورتيةكاني شانؤي 

خؤشةويستء تازةمان بكةين. دَلخؤشي خؤم بةوة 
دةدةمة كة منايشي ئايندةمان هَيندة ناخؤش 

 نابَيت. ئةي تؤ بؤ بَيدةنطيت؟
 ئةكتةري خةمبارت

 
 ضيخؤف

 "يالَتا" - سثتامبةر 30
)...( 

واي "ياَلتا" تةواو ساردة، )...( زؤرم ئاووهة
ثَي خؤش بوو ئَيستا لة مؤسكؤ بووماية. ئةكتةري 
ئازيز، من وَينةم بؤ نةناردوويت ضونكة وَينةم لة 
خؤتةوة ثَينةطةيشتووة، ماري ئازيز، من هةرطيز 
نةم وتووة تؤ وةك "مار ثَيوة دةدةيت" بةآلم تؤ وةك 

يت، ئةمة مارَيكي طةورة، وةك مارَيكي مةزن وا
 تاريفي ئَيوة نية.

دةستةكانت دةطوشمء ئةوةندة سةرمت بؤ 
دادةنةوَينم تا بة زةويةوة بنووسَيت. خامني زؤر 

 بةِرَيز، بةم زووانة دياريةكي ترت بؤ دةنَيرم.
 دَلسؤزت ئا. ضيخؤف

 

 كنيثةر
 "مؤسكؤ" - ئؤكتؤبةر 2

دوَييَن "مةلي دةريا"ي ئازيزمان خستة سةر 
يةوة منايشمان كرد. شانؤطةريي شانؤ، بة خؤشحاَل

بوو )...( ِرؤَلةكان باش بوون، "ستانسالفسكي" 
دةَلَيت ِرؤَلي من ضاكرتينيان بوو، ئةو سةر شانؤيةي 
كة "تريطورين"ي لَيية ئَيستا باشرتة، زؤر لة يةكةم 
دميةن ِرازي نيم. تووِرة دةمبء بة ثةرؤشةوة 

يةنةوة جووَلةكامن بةجَي دَينم. نوسةري ئازيز لةم ال
دَلنيا بن، دةَلَين دوَييَن "ركسانظا" زؤر باش بووة، 
شوَيين وةستانةكاني ضاك ئةجنامداوة، بؤَلةي 
نةكردووة "مايرهوَلد" ثَيي ومت تَيكِراي بينةران بة 
حاَلةتَيكي جياجياوة طوَييان لَيدةطرت. ثةردةي 
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سَييةم ئاسايي بينةراني زؤر غةمبار كردو ثةردةي 
 َيذي تيا دروستكردن.ضوارةم زياتر ض

ئةو نامةيةم لة بارةي شانؤطةريي "ئيظاني 
ترسناك"ةوة كة ثِر بوو لة نائومَيدي طةيشتة 
دةستان؟ هةَلوَيسيت ِرؤذنامةكان زؤرباش بوو، 
لةمالو ئةوالوة ِرةخنةي ضاك نووسرا، ماناي واية 
شانؤكةمان ئيرت ِرةطاذوةو من بةمة زؤر خؤشحاَلم، 

سالظسكي هَيشتا تةواو باش باري تةندروسيت ستان
نية، هةرضةندة دوَييَن لة ِرؤذاني دي باشرت دةوري 
دةبيين. ذةنراَل "ترثوف" ئةو دميةنةي 
قةدةغةكردووة كة "ئيظان" لة كَلَيسة دَيتة دةرةوة، 
ِرَيطا نادات ئةندامي دةستةي ئةمينداريةتي كَلَيسة 
درودي ميحراب خبوَينَيت، يان ناهَيَلَيت ضراي 

نةكان خبةينة سةرشانؤ، تؤ دةَلَيي ضي؟ ئةيقو
ِروسيا وآلتَيكي شكؤمةندة! هةروةها وتوويانة 
دةبَيت ثةردة ثَيش ئةوة داطريَيت كة خةَلكي 
"كريكني" ثارضةثارضة دةكةن. من لةطةَل 
ئةمةياندام، سةرشانؤ زؤر واقيعيء خامة، من لة 
ثرؤظةكاندا دةضوومة دةرةوة، تَيكم دةدات! بة 

نةوة "ترسناك" فرؤختَيكي باشي هةية، هةموو ئةما
ِرؤذي دوو شةممة ئيدي كار لةسةر "خاَل ظانيا" 

 دةكةين.
بؤ نانووسيت؟ هةست بة نيازةكةي ناكةيت؟ 
ناتةوَيت بنووسيت؟ دةمبةخشيت كة ئةم هةموو 
ثرسيارانة دةكةم )...( ئاطاداري تةندروسيت خؤت 

تت بة، بطةِرَي، هةوا ثاكةكةي باشوور هةَلمذة، دةس
لة نَيو دةستمدا دةطوشم، ماضَيكي ِراستةقينةم بؤ 
"ماشا" دَلسؤزيةكي قووَلم بؤ دايكت. منيش زوو 

 زوو دةنووسم.
 دَلسؤزت ئؤَلطا كنيثةر

 
 ثةراويَز

1-Strastone 
2-Sinani  لة نامةكاندا ضيخؤفء ئؤَلطا بةردةوام بة

 ئاوةَلناوي "نووسةر" و "ئةكتةر" يةكرت ناودَيردةكةن.
3-Egmont 

لة ئةكتةرة ديارةكاني )مالي(ء مامؤستاي نواندني -4
 ستانسالفسكي.

5-Telyakovsky 
6-Nelidov 
7-yuzhin 

8-Kondrativ 
9-Korsk 

10-Svastopol 

11-Alexandoer Linsk 
12-Toeskoy 

13-Sonya 

14-Lilina 

15-Elena 

16-Saramorozov  هاوِرَيي ست نسالفسكيء يةكَيك
ي هونةري مؤسكؤ كة زؤر لة طةورة هاوكاراني شانؤ
 كؤمةَلي ماَلي ثَييان دةكرد.

17-Viola 

18-Arkadina 

19-Antigona 

20-Fyodoy chalyapin (1873-1938 طؤراني )
بَيذي بةناوبانطي بوسي ِروسيء هاوِرَيي 
"ستانسالفسكي" دةوري سةرةكي ئةو لة "طودنف"دا 

 بوو لة ئوثرياي "موسورطسلي"دا.
لةو ئةكتةرانةى كة رؤَلى )نينا(ى ِرَيكسانظا يةكَيكة -21

دةبينى.، ضيخؤف نواندني ئةوي ثَي خؤش نةبووةو 
 ثَيشنيازي ئةوةي كردووة ناوةكةي البةرن.

22-Marx 

23-Alexander Linsky. 
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 تيؤريي ئةدةبي
 ثيَناسةيةكي زؤر ثوخت

 
 

  جاناتان كاليَرجاناتان كاليَر
  لة فارسييةوة: عةبدوخلالق يةعقووبيلة فارسييةوة: عةبدوخلالق يةعقووبي

 
 

 
 سةبارةت بة نووسةري ئةم كتيَبة

لة دايكبوو، ساَلي  1944جاناتان كالَير ساَلي 
ليسانسي ئةدةب و مَيذووي وةرطرت و لة  1964

زانكؤي ئاكسفؤرد ماستةري ئةدةبي بةراوردكاري 
( 1972( و دوكتؤراي زمانة مؤدَيرنةكاني )1968)

وةدةستهَينا. تَيزي دوكتؤراكةي سةبارةت بة 
 ثَيكهاتةخوازي بوو.

لةيةكةم كتَيبيدا، فلؤبَير: كاربردي ناقةتعي 
( رةوشيت فؤرماليسيت رةخنةي نوَيي 1974بوون )

بة يارمةتي نيشانةناسي ثَيكهاتةخوازانة 
ةكَيك لة ضةمكة بةكارهَيناوة. كالَير بة يارمةتي ي

باوةكاني فؤرماليستةكان واتة تةنز، 
خوَيندنةوةيةكي نيشانةناسانةي ئاسةواري طؤستاظ 

 فلؤبَيري بة دةستةوة داوة.
كتَييب دووهةمي، بوتيقايثَيكهاتةخواز: 
ثَيكهاتةخوازي، زمانناسي، و شيكردنةوةي ئةدةب 

( دةسنوسَيكي ديكةي تَيزي دوكتؤراكةي 1975)

ووبؤوة. كالَير لةم كتَيبةدا بة بوو كة ثَييداض
شَيوةيةكي تَير و تةسةلرت باسي بوتيقاو تيؤري 
طَيِرانةوة لة ضوارضَيوةي ثَيكهاتةخوازيدا كردووة. 
ئةم كتَيبة خةاَلتي جيمز راسَيل لووَيلي ئةجنومةني 

 زماني مؤدَيرني بردةوة.
بوو بة مامؤستاي زماني  1977ساَلي 

ري لة زانكؤي ئينطليسي و ئةدةبي بةراوردكا
كرنَيل. كالَير هةَلة هةَلطري ضةند طؤظارَيكي تايبةت 
بوو، هةر وةتر ئةندامي ئةجنومةني زماني مؤدَيرن و 

 ئةجنومةني نيشانةناسي ئةمريكاش بوو.
هةندَي لة كتَيبةكاني تري بريتني لة: سوسور، 
طةِران بةدواي نيشانةكاندا: نيشانةناسي، ئةدةب، 

(، سةبارةت بة ثَيكهاتة 1981) ثَيكهاتة هةَلوةشَيين
هةَلوةشَيين: تيؤري و رةخنة لة دواي 

( كة وةرطَيِر دراوةتة سةر 1982ثَيكهاتةخوازي )
( و لة قاب طرتين 1983ضةندان زمان، بارت )

 (.1988نيشانة: رةخنة و بنةماكاني )
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(، واتة ئةم كتَيبةي 1997تيؤري ئةدةبي )
كة زانكؤي  بةردةستمان، تازةترين كتَييب كالَيرة

ئاكسفؤرد ضاثي كردووة و باَلوي كردؤتةوة 
بةردةنطاني ئةم كتَيبة ثرت خوَيندكاراني زانكؤ و 

 خوَينةراني ناثسثؤري بواري تيؤري ئةدةبني.
كالَير لةم كتَيبةدا قورسايي بابةتي تيؤري 
ئةدةبي بة سانايي و شرينايي زمان و شَيوازي 

َييت نووسينةكةي قةرةبوو دةكاتةوة و طةرةك
خوَينةراني تةرة لةجمؤرة بابةتانة بطةِرَينَيتةوة بؤ 

 نَيو باوةشي باسوخواسي لةم ضةشنة.
جيا لةمانة ثَيمواية رؤذي ئةوة هاتووة كة 
كتَيبخانةي كوردي دةالقةيةكي تازةي بةروودا 
بكرَيتةوة تا كتَيبطةلَيكي لةجمؤرةش لةسةر 
قةفةزةكاني خؤي دابنَيت. خوَينةري كورد و 

ندكاري طةجني كورد مايف رةواي خؤيةتي خوَي
لةسةر دةسيت شارةزاياني ئةم باسانة بضَيتة نَيو 
جيهاني تازة بابةتي تيؤري ئةدةبي و لةم 
سؤنطةيةوة بة ضاوَيكي وردبينانةتر لة ئةدةب و 
باسة ئةدةبييةكان بِروانَي. هةوَلي من ئةوةية زماني 

بَيت و كوردي لةم جؤرة بابةتة ثَيويستانة بَيبةش نة
بةردةوام لة تةقةلالي نؤذةنكردنةوةي خؤيدا بَيت. 
خواسيت من لةم وةرطَيِرانةدا ئةوة بووة كة لةسةر 
  دةسيت زمانَيكي سادة و سانا و بَي طرَيوطوَل

 بابةتة ثَيويستةكاني تيؤري ئةدةبي، كة هةندَي 
 جار بة ثَيض و ثةنان، بؤ نَيو مَيشكي خوَينةري 

         دارم النيكةمي ئةم كورد بطوازمةوة. هيوا
 خواستةم بَيتة دي.

 
 ثيَشةكي

لة زؤربةي هةرة زؤري ئةو كتَيبانةي كة 
دةيانةوَي باسي تيؤري ئةدةبي بكةن زجنريةيةك لة 
"قوتاخبانةكاني" رةخنة ثَيناسة دةكرَين. تيؤري 

وةك كؤمةَلَيك ديد و "رووكردي" نةيار دةكةوَيتة 
ك خاوةني بةر باس كة هةر ديد و رووكردَي

هةَلوَيسيت تيؤريكي خؤيةتي. بةالم ئةو بزوتنةوة 
تيؤريكانةي كة لةم كتَيبانةدا دةناسَينرَين وةك 
ثَيكهاتةخوازي، ثَيكهاتة هةَلوةشَيين، فَيمينيسم، 
دةروونشيكاري، ماركسيسم، و نوَي مَيذووييطةري 

طةلَي اليةني هاوبةشيان هةية، هةر بؤية خةَلكان  –
ؤريية تايبةتةكان ناكةن، بةَلكو باسي تةنيا باسي تي

"تيؤري" )بة طشيت( دةكةن. بؤ ناساندني تيؤري 
باشرت واية باسي كَيشة و داوا هاوبةشةكان بكةين 
تا ئةوةي قوتاخبانة تيؤريكةكان هةَلسةنطَينني. 
باشرت واية سةبارةت بةو دةمةتةقة طرينطانة قسان 
بكةين كة "قوتاخبانةيةك" لة هةمبةر 

انة"يةكي تردا دانانَين، بةالم لةوانةية "قوتاخب
ثؤلَين كردنة طرينطةكاني نَيو بزوتنةوةكان 
دةستنيشان بكةن. ئةطةر بَيت و تيؤري هاوضةرخ 
وةك كؤمةَلَيك ديد يان رةوشيت راظة تاوتوَي بكةين 
كة ثَيكةوة رقةبةرايةتي دةكةن، بةشي هةرة زؤري 
خؤشي و تواناكاني لة كيس دةضَي، خؤشي و 
تواناييةك كة لة سؤنطةي بؤ شةِر بانطكردني عةقَلي 
مرؤظ لة طؤِرةثانَيكي بةرفراواندا، و دؤزَينةوةكاني 
لة ضلؤنايةتي خوَلقاندني مانا و بيضم طرتين 
شوناسة ئينسانييةكاندا دَيتة دي. من وام بة باش 
زانيوة كة زجنريةيةك باس بَينمة ئاراوة، و ناوةندي 

خواسة طرينطانةي كة باسةكة بكةمة ئةو باسو
هاتوونةتة طؤِرَي و ثَيمواية زؤر شتيان تَيداية كة بؤ 

 فَيربوون بةكةَلكن.
سةرةِراي ئةمانة، ئةو كةسةي كتَيبَيك 
سةبارةت بة ثَيناسةي تيؤري ئةدةبي دةخوَينَيتةوة، 
مايف خؤيةتي ضاوةِرواني خوَيندنةوةي 
 روونكردنةوةيةك بَيت سةبارةت بة دةستةواذة

ي وةك ثَيكهاتةخوازي و ثَيكهاتة هةَلوةشَيين. طةلَيك
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لة ثةيوةسيت ئةم كتَيبةدا ئةم قوتاخبانة و 
بزوتنةوانةم بة كورتي ثَيناسة كردووة، كة دةكرَي 
هةر لة سةرةتاوة خبوَيندرَينةوة يان دواجار 
خبوَيندرَينةوة يان ئةوةي بةردةوام ببنة 

ةي سةرضاوةيةك بؤ بابةتةكان. هيوادارم خوَيندنةو
 ئةم كتَيبة بة تام و لةزةت بَي!

 
 

 يةكةمبةشي 
 تيؤري ضيية؟

ئيمِرؤكة لة باسوخواسي لَيكؤَلينةوةي ئةدةبي 
و كولتووريدا سةبارةت بة تيؤري زؤر شت دةبيسني 

تكاية سةرنج بدةن مةبةسيت من تيؤري ئةدةب  –
نيية، مةبةستم "تيؤري" رووت و ويشك و برينطة. 

ئةم مةيدانة بَيت، ئةم  بؤ ئةو كةسةي لة دةرةوةي
شَيوة كاربردة دَلنيام شتَيكي زؤر سةير و سةمةرة 
دَيتة بةر ضاو. دةخوازن بثرسن: "تيؤريي ضي؟" 
خاَلي سةرسووِرهَين ئةوةية كة وةاَلمدانةوةي ئةم 
ثرسيارة طةلَي ئةستةمة. نة تيؤري سةبارةت بة 
شتَيكي تايبةت لة ئاراداية، نة تيؤرييةكي كامَل و 

ة ثَيست سةبارةت بة كؤمةَلَيك شت بة طشيت. ثِر ب
جاري واية وَيدةضَي تيؤري ثرت لةوةي شيكردنةوةي 
شتَيك بَيت، خؤي جؤرَيك ضاالكي و هةَلسووِران 

كارَيكة كة مرؤظ دةيكات يان نايكات.  -بَيت، 
لةوانةية مرؤظ سةري بة كاري تيؤرييةوة قاَل بَيت، 

يان بيخوَينَيتةوة، لةوانةية تيؤري وةك وانة بَلَيتةوة 
لةوانةشة رقي لة تيؤري بَيت يان لَيي برتسَي. بةالم 
هيض كام لةمانة بؤ تَيطةيشنت لة ضييةتي تيؤري 

 هَيندة بة هانامانةوة نايةن.
دةَلَين "تيؤري" سريشيت لَيكؤَلينةوةي 
ئةدةبي طؤِريوة، بةالم مةبةسيت ئةوانةي ئةم قسةية 

كردنةوةي دةكةن، تيؤري ئةدةبي، واتة شي

سيستماتيكي سريشيت ئةدةب و شَيوازةكاني 
لَيكدانةوةي ئةدةب، نيية. كاتَيك كةسانَيك طلةيي 
لةوة دةكةن كة ئيمِرؤكة لَيكؤَلينةوةي ئةدةبي 
لَيوانلَيو بووة لة تيؤري، مةبةستيان ئةوة نيية كة بؤ 
منونة تَيِرامانَيكي لة ِرادةبةدةر لةسةر سريشيت 

ارةت بة اليةنة تايبةتةكاني ئةدةب هةية، يان سةب
زماني ئةدةب باسوخواسان دَيتة ئاراوة. بة هيض 

 كلؤجَيك وا نيية. مةبةستيان شتَيكي ترة.
مةبةسيت وان لةوانةية رَيك ئةوة بَي كة ثرت 
لةوةي ثَيويستة، سةبارةت بة بابةتي غةيرة ئةدةبي 
قسان دةكرَي و سةبارةت بةو بابةتة طشتييانةي كة 

بة ئةدةبةوة ئاشكرا نيية ضيية و ضؤنة  ثَيوةندييان
باس و دةمةتةقة دةكرَي و دةقي خؤبةدةستةوة 
نةدةري دةروونشيكاري و سياسي و فةلسةيف 
دةخوَيندرَينةوة. تيؤري بؤتة كؤمةَلَيك ناو )زؤر 

ية، -بةشيان بياني(، مةبةست، بؤ وَينة، ذاك دريدا
ميشل فؤكؤ و لوس ئرييطاري و ذاك الكان و جوديت 

 ة.-اتلَير و لويي ئالتؤسَير و طاياتري ئيسيثواكب
 

 دةستةواذةي تيؤري
ئَي باشة، دةجيا تيؤري ضيية؟ بةشَيك لة 
طرفتةكة بؤ سةر خودي دةستةواذةي تيؤري 
دةطةِرَيتةوة كة ئاماذة بة دوو اليةن دةكات. لةوانةية 
مةبةست لة تيؤري شتَيكي وةك "تيؤري 

قامطرتووي نيسبييةت" بَي كة كؤمةَلةيةكي سة
                ثَيكهاتوو لة ضةند طوزارةيةكة. بةالم 
لةاليةكي ترةوة، وشةي تيؤري كاربردَيكي زؤر 

 ئاساييشي هةية.
 بؤضي لة يةك جيا بوونةوة؟" (1)"ذيان و ئازاد

 "راستت بوَي تيؤري و راي من ئةوةية كة..."
تيؤري لَيرةدا هةَلطري ض واتايةكة؟ يةكةم 

َيم تيؤري دةربِري جؤرَيك "مةزةندة شت، دةبَي بَل
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كردن"ة. بةالم تيؤري و مةزةندة ثَيكةوة جياوازييان 
هةية. ئَيمة كاتَيك دةَلَيني "وا مةزةندة دةكةم كة..." 
بة ماناي ئةوةية كة وةالمَيكي راست بؤ ئةم بابةتة 
هةية، بةالم من بة ِرَيكةوت نايزامن: "وا مةزةندة 

بؤَلة بؤَلي ئازاد وة ئامان  دةكةم كة ذيان لة دةس
بَيت  (2)هات، بةالم ئةو كاتةي هاظالةكةيان كةذاَل

تَيدةطةين ئةسَلي كَيشةكة ضي بووة." بةالم تيؤري 
مةزةندةكردنَيكة كة لةوانةية نةكةوَيتة ذَير 
كاريطةرَييت ئةو شتةي كةذاَل باسي دةكات، 
شيكردنةوةيةكة كة سةملاندني راسيت يان 

 ةي لةوانةية كارَيكي ئةستةم بَيت.ناِراستييةك
بَيذةري رستةيةكي لةم دةستة "تيؤري و راي 
من ئةوةية كة.." هةر وةتر دةربِري ئةم راستيةية كة 
خةريكة شيكردنةوةيةك بة دةستةوة دةدات كة 
حاشا هةَلنةطر نيية. ضاوةِرواني ئةوةي لَيدةكةين 
 كة دوا بة دواي ئةو رستةيةي سةرةوة بَلَي: "تيؤري

و راي من ئةوةية كة لةيةك جيابوونةتةوة ضونكي 
ماوةيةكة ئازاد و نةرطيس دَليان بةيةكةوةية و 

 هاموشؤيان هةية."
ناكرَي بةمة بَلَيني تيؤري. بةبَي زيرةكي و 
زاناييةكي ئةوتؤش لة بواري تيؤري دارشتندا 
بؤمان هةبوو بةو ئاكامة بطةين كة ئةطةر ئازاد و 

ة بووة، لةوانةية هةر ئةمة نةرطيس دَليان بةيةكةو
بريي كةذاَلي سةبارةت بة ئازاد طؤِريبَيت. خاَلي 
سةرجنِراكَيش ئةمةية كة ئةطةر بَيذةرةكة بيطوتاية 
"تيؤري و راي من ئةوةية كة ئازاد دَلي بة 
نةرطيسةوةية و هاموشؤي دةكات،" لةكتوثِر بووني 
 ئةم ثَيوةنديية وةك مةزةندة و طوماني لَيدَيت و ئيرت
بة شتَيكي قةتعي داناندرَي و هةر بؤية دةبَيتة 
تيؤرييةكي طرميانكراو. بةالم، بة طشيت، هةر 
ضةشنة دةربِرين و شيكردنةوةيةك، بؤ ئةوةي ببَيتة 
تيؤري، دةشَي نةك هةر ئاشكرا و حاشا هةَلنةطر 

نةبَيت، بةَلكو هةندَي طرَيوطؤَل و ثَيضوثةناشي 
ية كة ذيان هةميشة تَيدابَي: "تيؤري و راي من ئةوة

لة دَلي خؤيدا ئاشقي باوكي بووة و ئازاد هيض كات 
نةيتواني ببَيتة ئةو مرؤظةي كة ذيان دةخيواست." 

( فرضيهتيؤري دةشَي شتَيكي زياتر لة طرميانة )
بَيت: ناشَي حاشا هةَلنةطر و روون و ئاشكرا بَيت، 
دةشَي لة تيؤريدا و لة نَيوان ضةندان رةطةزيدا 

ك ثَيوةندي بة ثَيضوثةنا و سيستماتيك كؤمةَلَي
هةبَي، و نةكرَي بة هاساني قبووَل بكرَيت يان تووِر 
هةَلدرَيت. ئةطةر ئةم رةطةز و هؤكارانةمان لة بري 
مبَييَن، ساناتر دةتوانني لةو شتة بطةين كة ثَيي 

 دةَلَين "تيؤري".
 

 تيؤري وةكوو ذانر
ة و تيؤري لة لَيكؤَلينةوةي ئةدةبيدا شيكردنةو

تاوتوَيكردني سريشت يان شَيوةطةلي 
هةَلسةنطاندني ئةدةب نيية )ئةطةر ضي بابةتطةلي 
لةم ضةشنة بةشَيكن لة تيؤري و لةم كتَيبةدا، بة 

باسيان لَيدةكةين(.   6و   5و  2تايبةت لة بةشي 
تيؤري لة لَيكؤَلينةوةي ئةدةبيدا بريتيية لة كؤمةَلَيك 

ك نووسراوة كة كاري فيكري و هزرظاني و هةندَي
دةسنيشانكردني سنوورةكاني كارَيكي هةتا بَلَيي 
ئةستةمة. ريضارد رورَييت، فةيلةسوويف ناسراو، 
باسي ذانرَيكي نوَي و تَيكةالو دةكات كة لة سةدةي 
نؤزدةدا دةستيثَيكرد: "لةسةردةماني طؤتة و 

ةوة، جؤرَيكي -ماكياوَيلي و كاراليل و ئيمَيرسن
ئاراوة كة نةهةَلسةنطاندن و تازةي نووسني هاتة 

نرخاندني باشيية رَيذةييةكاني بةرهةمطةلي 
ئةدةبيية، نة مَيذووي هزر و ئةندَيشةية، نة 
فةلسةفةي ئةخالقي و نة ثَيشطؤييكردني 
كؤمةاليةتيية، بةَلكو بريتيية لة سةرومِري ئةم 
شتانة، كة لة نَيو بؤتةي ذانرَيكي نوَيدا 
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وَيك كة بؤمان هةية بؤ تواونةتةوة." ساكارترين نا
ئةم ذانرة هةمةِرةنطة هةَليبذَيرين تيؤريية كة لة 
ساتةوةخيت ئَيستادا بةو شوَينةوارة دةطوترَي كة 
دةسةاَلتي ئةوةيان هةبَيت هزر لة طؤِرةثانطةلَيكي 
جيا لةو طؤِرةثانانةي كة بة ِرواَلةت ئي خؤيانة 
بَيننة مةيداني بةرةنطاري و ملمالنَي، و 

كةي بطؤِرن. ئةمة سادةترين شيكردنةوةي ئاراستة
ئةو تايبةمتةندييةية كة دةبَيتة هؤي ئةوةي بةشتَيك 
بَلَيني تيؤري. ئةو شوَينةوار و ئاسةوارةي كة بة 
تيؤري ناويان زِراوة لةو ديو سنووري طؤِرةثاني 
سةرةكي كار و ئةركي خؤيان كاريطةر و 

 شوَيندانةرن.
كي رازيكةر ئةم شيكردنةوة سادةية ثَيناسةية

و دَلخؤشكةرة نيية، بةالم وَيدةضَي بؤي هةبَي 
وة -1960داطري ئةو شتة بَي كة لة دةيةي 

روويداوة: ئةو كةسانةي كة لة طؤِرةثاني 
لَيكؤَلينةوةي ئةدةبيدا كار دةكةن كةَلكيان لة 
نووسراوةكاني دةرةوةي طؤِرةثاني لَيكؤَلينةوةي 

يةك كة ئةم ئةدةبي وةرطرتووة، ضونكي لَيكدانةوة
نووسراوانة سةبارةت بة زمان، يان زةين، يان 
مَيذوو، يان كولتوور بة دةستةوةيان داوة 
شيكردنةوةطةلَيكي تازة و نؤذةن و قةناعةتثَيهَينةر 
لةمةِر كَيشة دةقي و كولتوورييةكان دةخاتة بةردةم 
ئةوان. تيؤري بةم ماناية كؤمةَلَيك رةوشت و ميتؤد 

ن و تاوتوَيكردني ئةدةب، بةَلكو نيية بؤ هةَلسةنطاند
طؤِرةثانَيكي بَي سنوورة ثَيكهاتوو لة كؤمةَلَيك 
نووسراوةي سةبارةت بة هةر شتَيكي بريتان بؤي 
دةضَي، لة بة ثَيضوثةناترين ثرسةكاني فةلسةفةوة 
هةتا شَيوازة بطؤِرةكاني ئاخافنت و تَيفكريين 
خةَلكان سةبارةت بة لةشي مرؤظ. ذانري "تيؤري" 

اسةواري مرؤظناسي، مَيذووي هونةر، ئ
هةَلسةنطاندني فيلم، لَيكؤَلينةوةي ثَيوةنديدار بة 

نَيرمايي )جنسييةت(، زمانناسي، فةلسةفة، تيؤري 
سياسي، دةروونشيكاري، لَيكؤَلينةوةي زانسيت، 
مَيذووي كؤمةاليةتي و فيكري، و كؤمةَلناسي 

ئةم  دةطرَيتة بةر. ئةم ئاسةوارة بة باسوخواسي نَيو
طؤِرةثانانةوة سةرقاَل بوون، بةالم بؤية بوونةتة 
"تيؤري" ضونكي تَيِروانني يان لَيكدانةوةكانيان بؤ 
ئةو كةسانةي كة لةو لقانةدا كار ناكةن 
ئيلهامبةخشن يان بةكةَلك بوون. ئةو ئاسةوارةي كة 
دةبنة "تيؤري" شيكردنةوةطةلَيك بة دةستةوة 

لة لَيكؤَلينةوةي دةدةن كة خةَلكاني تر دةتوانن 
مانا، سروشت و كولتوور، كاركردي دةرووني مرؤظ، 
ثَيوةندي نَيوان ئةزمووني طشيت و ئةزمووني 
تاكةكةسي و ثَيوةندي نَيوان هَيزة طةورةترةكاني 

 مَيذوويي و ئةزمووني تاكةكةسي بةكار بَينن.
 

 كاريطةريَيت تيؤري
ئةطةر بَيت و تيؤري بة ثَيي كاريطةرَييت 

كةي )عملي( ثَيناسةي بكةين، واتة وةك كردةيية
شتَيك كة تَيِروانيين خةَلك دةطؤِرَي و دةبَيتة هؤي 
ئةوةي سةبارةت بةو بابةتانةي لَييدةكؤَلنةوة و 
هةَلسوكةوتي خؤيان لة لَيكؤَلينةوةي ئةو بابةتانةدا 
بة شَيوةيةكي جياواز لة شَيوةكاني ثَيشوو بري 

ينة طؤِرَي كة ئةم بكةنةوة، دةشَي ئةم ثرسيارة بَين
 كاريطةرَيتييانة كامانةن؟

كاريطةرَييت سةرةكي تيؤري ثرسياركردنة لة 
"عةقَلي باو": تَيِروانيين دامةزراو لةسةر بنضينةي 
عةقَلي باو لة هةمبةر ثرسطةلي وةك مانا، نووسني، 
ئةدةب، تةجرةبة. بؤ وَينة، تيؤري لة مةِر خاَلةكاني 

 انَي:خوارةوة ثرسيار بة ِرةوا دةز
              باوةِر بةوةي ماناي طوتة يان دةقَيك -

هةر هةمان شتة كة بَيذةرةكةي "لة زةينيدا 
 هةَليطرتووة"



 86  

SARDAM  No. 40   2005 
 

يان باوةِر بةوةي نظيسار شَيوة دةربِرينَيكة -
كة راستييةكةي لة شوَينَيكي تر، لةو تةجرةبة يان 

 دؤخةي كة دةريدةبِرَي، خؤيا دةبَي، 
               تةقينة )واقيع( يان باوةِر بةوةي راس-

                 واتة شتَيك كة لة كاتَيكي دياريكراودا 
 "بووني بَيت".

تيؤري طةلَي جار رةخنةطري كةللةرةقي بريو 
بؤضووني باوة، و جيا لةمة، هةوَلَيكة بؤ سةملاندني 
ئةم راستيية كة ئةو شتةي ئَيمة بة "عةقَلي باو"ي 

تَيكي حاشا هةَلنةطرة لة دةزانني و ثَيمانواية ش
راستيدا ثَيكهاتةيةكي مَيذوويية، تيؤرييةكي 
تايبةت كة ئيرت هَيندة سروشيت دَيتة بةر ضاو كة 
تةنانةت وةك تيؤري لَيي ناِروانني. تيؤري، كة 
رةخنةطري عةقَلي باوة و ضةمكة جَينشينةكاني ئةو 
عةقَلة دةدؤزَيتةوة، ثَيويسيت بة ثرسيار كردن لة 

رتين سةرةتا يان طرميانةكاني لَيكؤَلينةوةي بنضينةي
ئةدةبيية، بنكؤَلكردني هةر شتَيك كة لةوانةية وةك 
شتَيكي حاشا هةَلنةطر طرميان دةكرَي: مانا ضيية؟ 
نووسةر ضيية؟ خوَيندنةوة ضيية؟ "من" يان بكةرَيك 
كة دةنووسَي، دةخوَينَيتةوة، يان كارَيك دةكات، 

ئةو دؤخةي كة تَييدا ضيية؟ دةق ضؤن ضؤني لةطةَل 
 دةخوَلقَين ثَيوةندي يان هةية؟

بؤمان هةية ض منوونةيةك بؤ "تيؤري" بة 
دةستةوة بدةين؟ وا باشة لة بري قسةي زؤر و بؤر 
سةبارةت بة تيؤري، يةكِراست سةرَيك بة نَيو ماَلي 
ضةند نووسراوةيةكي ئةستةمي دوو كةس لة 

ن تا بةناوبانطرتين تيؤريستاني هاوضةرخدا بكةي
بزانني ضييان لَي هةَلدةكِرَينني. من باسي دوو 
بابةتي ثَيوةنديدار بةالم لَيكدذ دةكةم كة لةواندا 
هزرطةلي دامةزراو لةسةر بنةماي عةقَلي باو 
سةبارةت بة "جنس"، "نووسني"، و "تةجرةبة" 

 رةخنةيان لَيطرياوة.

 
 فؤكؤ سةبارةت بة جنس

وي ميشيل فؤكؤ، تؤذةري فةرةنسةيي مَيذو
هزر، لة كتَيبَيكدا بة ناوي "مَيذووي هةسيت 
جنسي" خؤي طوتةني لة "طرميانةي 
سةركوتكردن" دةكؤَلَيتةوة: لةم بريؤكة باوة كة 
جنس شتَيكة كة سةردةماني رابردوو، بة تايبةت 
سةدةي نؤزدة، سةركوتيان كردووة و سةردةمي 
مؤدَيرن شةِري بؤ كردووة تا ئازادي ثَيبةخشيوة و 

كردووة. بة قسةي فؤكؤ، "جنس" نةك هةر  رزطاري
شتَيكي سروشيت نةبووة كة سةركوتكراوة، بةَلكو 
لة راستيدا بريؤكةيةكة بة ثَيضوثةنا و ثِر لة 
طرَيوطؤَل كة لةسةر دةسيت هةموو جؤر و 
ضةشنةكاني دابي كؤمةاليةتي و لَيكؤَلينةوة و 
باسوخواس و نووسراوة بة كورتي "طوتارةكان" 

كة لة سةدةي  –َينة طوتارييةكان" يان "بةست
نؤزدةدا كؤ ببوونةوة، ثَيكهاتووة. هةمةجؤر و 

قسة و باسي ثزيشك، مةال،  –ضةشين قسة و باس 
رؤماننووس، دةرونشيكار، ئةخالقطةرا، 

كة ئَيمة  –يارمةتيدةري كؤمةاليةتي، سياسةمتةدار 
دةيانلكَينينةوة بة سةركوتكردني هةسيت جنسي، 

شَيوازي جؤراوجؤر شتَيكيان  لة راستيدا بة
بةرهةمهَيناوة كة ناوي دةنَيني "جنس". فؤكؤ 
دةَلَي: "ضةمكي جنس ئةم هةلةي رةخساند كة 
رةطةزةكاني ثَيوةنديدار بة ناسيين جةستة، كار 
كردةكاني ذين ناسي، رةفتار و هةَلسوكةوتةكان، 
هةست و خواستةكان و ضَيذ و لةزةتةكان لة 

دةسكرددا كؤ ببنةوة، و ئةو يةكَيتييةكي ساختة و 
تواناييةي بة مرؤظ بةخشي تاكوو لة ئةم يةكَيتيية 
ساختةية وةك هؤكار و مانايةكي طشتطري و 
نهَينييةك كة دةشَي لة هةموو شوَينَيك بة دوايدا 
بطةِرَين و بيدؤزنةوة كةَلك وةربطرن." فؤكؤ حاشا لة 
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كردةوةي جةستةيي دةستَيكةَلكردني جنسي يان 
ي ذين ناسانة و ئةندامة جنسييةكاني جنسييةت

مرؤظ ناكات. ئةو باسي ئةوة دةكات كة لة سةدةي 
نؤزدةهةمدا ِرَيطاي نوَي هاتة ئاراوة بؤ ئةوةي هةمة 
جؤر و ضةشين شيت هَيزةكي )بالقوة( تةواوةن 
جياواز، لةيةك تةوةرةي تاقانةدا )جنس( كؤببنةوة: 

َيني كردةوةطةلَيكي تايبةت، كة ئَيمة ثَيياندةَل
جنسي، جياوازيطةلي ذين ناسانة، ئةندامةكاني 
لةش، ثةرضةكرداري دةرووني و طرينطرت لة 
هةمووان واتاطةلي كؤمةاليةتي. شَيوازي ئاخافتين 
خةَلكان سةبارةت بةم رةفتار و هةَلسوكةوت، و 
هةست، و كاركردة ذين ناسانانة، و شَيوةي 

كي رووبةِروو بوونةوةيان لة هةمبةر ئةوان، شتَي
جياواز، و يةكَيتييةكي ساختةي بةناوي "جنس" 
خوَلقاند كة دواتر وةك رةطةزَيكي بنةِرةتي بؤ 
شوناسي تاكةكةس دةهاتة ئةذمار. دواي ئةمة، 
بةراوةذووبوونةوةيةكي طرينط هاتة ئاراوة و هةر ئا 
ئةم شتةي كة "جنس"يان ثَيدةطوت بة هؤكاري 

كة ثَيكةوة ضةشنةكاني ئةو دياردانة لة قةَلةم درا 
كؤببوونةوة تا ئةم بريؤكةية ثَيكبَينن. ئةم ثرؤسةية 
طرنيطي و دةورَيكي نوَيي بة هةسيت جنسي 
بةخشي و بوو بة هؤي ئةوةي كة هةسيت جنسي 
ببَيتة نهَيين و رازي سريشيت تاكةكةس. فؤكؤ، 
كاتَيك باسي طرينطايةتي "مةيلي جنسي" و 
"سروشيت جنسي"ي ئَيمة دةكات، ئةم ثرسة 
دَينَيتة ئاراوة كة ئَيمة طةيشتووينةتة ئةو شوَينةي 
كة ضاوةِرواني دةكةين لةسةر دةسيت شتَيك 
تَيمانبطةن كة سةدةهاي سةدة بة شَييت لة قةَلةم 
دةدرا،.. شونامسان لة شتَيكةوة سةرضاوة بطرَيت 
كة بة مةيلَيكي بَي ناو دةناسرا. ئةو طرينطايةتييةي 

كةَل بة حورمةتةي كة لة كة بؤي قايلن، ئةو ترسة تَي
دةورميان ئاالندووة، ئةو زةمحةتةي كة لة ثَيناوي 

ناسينيدا دةيكَيشني، هةمووي لَيرةوة سةرضاوة 
دةطرَي. ئةو راستييةش كة بة درَيذايي سةدةهاي 
سةدة لة رؤحيشمان بؤمان طرينطرت دةنوَييَن هةر 

 لَيرةوة سةرضاوة دةطرَي.
س"ي كردة منوونةيةك لةو ثرؤسةيةي كة "جن

رازونهَيين بووني تاكةكةس، كة سةرضاوةي 
سةرةكي شوناسي تاكةكةسة، داهَيناني "هاوجنس 
خواز" وةك تايث )جؤر(، يةكَيك لة "جؤرةكاني 
بوونةوةران"، لة سةدةي نؤزدةداية. لةسةردةماني 
ثَيش ئةم داهَينانة كردةي دةستَيكةَلكردني جنسي 

ي روو لة نَيوان كةساني هاو جنس دةبووة هؤ
رةشي )وةك نَيربازي(، بةالم لةم سةروبةندةدا ئيرت 
ئةم كردانة برييت نةبوون لة كؤمةَلَيك كردار بةَلكو 

يان دةزاني، كَيشةكة –بة ثرس و كَيشةي شوناس
ئيرت ئةوة نةبوو كة كةسَيك كردةيةكي ناِرةوا و 
حةرامي كردووة، بةَلكو ئةمة بوو كة ئةو كةسة 

". فؤكؤ دةَلَي نَيربازي كةسَيكي "هاوجنس خوازة
برييت بوو لة كردارَيك، بةالم "لةو زةمان و 
سةردةمةدا كةسي هاوجنس خواز ببووة يةكَيك لة 
بوونةوةران." جاران باسوخواسي كردارطةلي 
هاوجنس خوازانة لة طؤِرَيدا بوو كة لةوانة بوو 
  كةسانَيك بة كردةوة بيكةن، لةم سةردةمةدا

شةي ناوةند يان كَيشةكة لة راستيدا كَي
جةوهةرَيكي جنسي بوو كة هةر لة بنةِرةتةوة 
دابينكةري بووني تاكةكةس دةهاتة ئةذمار: ئايا ئةم 

 كةسة هاوجنس خوازة؟
بةثَيي شيكردنةوةي فؤكؤ، طوتارطةلي 
ثَيوةنديدار بة داب و بنةما جؤراوجؤرةكاني 

شَيوةي هةَلسوكةوتي ثزيشكان،  –كؤمةاليةتي 
ةستاني حكوومةتي، يارمةتيدةراني مةالكان، كاربةد

كؤمةاليةتي، و تةنانةت رؤماننووسان لةهةمبةر ئةو 
 -دياردانةي كة بةثَيي ثَيناسةي ئةوان "جنسي"ين،
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"جنس" ثَيكدَينن. بةالم ئةم طوتارانة جنس وةك 
شتَيكي كة ثَيش خودي ئةم طوتارانة بووبَينت 
 ثَيشكةش دةكةن. بريمةنداني مؤدَيرنيش زؤربةيان
ئةم بؤضوونةيان قبووَل كردووة و ئةو طوتار و دابة 
كؤمةاليةتيانةيان شةرمةزار كردووة كة لة راستيدا 
خؤيان خةريكي داهَينان و رَيكخستين ئةوانن. لة 
لَيكؤَلينةوةي فؤكؤدا ئةم ثرؤسةية بةراوةذوو 
دةبَيتةوة و جنس نةك وةك هؤ )علت(، بةَلكو وةك 

، واتة بةرهةمي ئةو هؤكرد )معلول( شيدةكرَيتةوة
طوتارانةية كة دةخوازن ضاالكي و كاروباري مرؤظان 

 لَيكبدةنةوة و ثَيناسة و رَيكوثَيكيان بكةن.
لَيكؤَلينةوةي فؤكؤ منوونةيةكة لة 
شيكردنةوةيةك كة لة طؤِرةثاني مَيذووةوة هاتووة و 
بؤتة "تيؤري"، ضونكي خةَلكاني تر لة بواري 

تووة و بة كاريان هَيناوة. ديكةدا ئيلهاميان لَيوةرطر
ئةم لَيكؤَلينةوةية تيؤرييةك نيية سةبارةت بة 
هةسيت جنسي بة ماناي كؤمةَلَيك ئةسَلي بابةتيانة 
كة اليف جيهانطري بوون لَيبدات. ئةو شتةي ئةم 
لَيكؤَلينةوةية دةيَلَي ئةمةية كة رةوتي شكَل طرتين 

ة مَيذوويةكي تايبةتي شيكردؤتةوة، بةالم ديارة ك
كارةكةي حاسَلَيكَي زياتر و بةرفراوانرتي بة دوادا 
        دَيت. دنةتان دةدا كة بة ضاوي طومانةوة لةو 
شتانة بِروانن كة تا ئَيستا بة سروشيت و سةقامطري 
         دةزانران. واتة ثرسيار لة خؤتان بكةن كة ئايا 
بؤي نيية بة ثَيضةوانةوة راست بن؟ واتة ئةم شتانة 

بنةِرةتةوة لة سؤنطةي طوتارةكاني  هةر لة
كارناسان، ئةو بوارة ثَيوةنديدارانة بة طوتارطةلي 
ئةو زانستةي كة ثَييانواية ثَيناسةي دةكةن بة 
ديهاتوون؟ بة ثَيي لَيكدانةوةي فؤكؤ، ئةوة هةوَل و 
تَيكؤشان بؤ زانيين هةقيقةت سةبارةت بة 
مرؤظةكانة كة "جنس"ي وةك راز و نهَيين سريشيت 

 مرؤظ بة ديهَيناوة.

 
 بزووتين تيؤري

يةكَيك لة تايبةمتةندييةكاني ئةو بريؤكةيةي 
كة بؤتة تيؤري ثَيشنياري ئةو "بزوتن"ة 
سةرجنِراكَيشانةية كة مرؤظةكان دةتوانن لة كاتي 
تَيفكرين لة بابةتي ديكة كةَلكيان لَيوةربطرن. يةكَيك 
لةم بزوتنانة ئةم بؤضوونةي فؤكؤية كة دذوازي 

ميانكراوي نَيوان هةسيت جنسيي سروشيت و طر
هَيزي كؤمةاليةتي )دةسةالت( كة ئةو هةستة 
سةركوت دةكةن لةوانةية لة راستيدا هاودةستانة 
بَيت: هَيزي كؤمةاليةتي ئةو شتة )جنس( بةدي 
دَينن كة بة ِرواَلةت بؤ ئةوة تَيدةكؤشن كة بيخةنة 

ستيدا لة را –ذَير ركَيفي خؤيان. بزووتنَيكي تر 
ئةوةية كة ثرسيار بكةين لة  –خةالتةكةي ئَيمة 

شاردنةوةي ئةم هاودةسيت و ثيالنة لة نَيوان 
دةسةالت و جنس، كة دةَلَين دةسةالت دةيضةثَييَن 
و سةركوتي دةكا، ض شتَيك وة دةست دَي، كاتَيك 
ئةم وابةستةيية دوو اليةنةية دذوازي لة قةَلةم بدرَي 

يةنة، ضي روو دةدا؟ وةالمَيك نةك وابةستةيي دوو ال
كة فؤكؤ بة دةستةوةي دةدات ئةمةية كة بةجمؤرة 
دةسرِتؤيشتوويي هةمةاليةنةي دةسةالت 
دةشاردرَيتةوة: مرؤظ ثَييواية كة لة رَيطاي 
بةرطريكردن لة جنس لة هةمبةر هَيرشي دةسةالت 
خؤِراطري دةنوَييَن، لة كاتَيكدا لة راستيدا خةريكة 

ةثَيي ئةو ِرَيسايانةي كة دةسةالت بة تةواوي ب
دةسنيشاني كردوون دةجووَلَيتةوة. بة وتةيةكي تر، 
ضونكي وَيدةضَي كة ئةم شتة، واتة "جنس" لة 

واتة شتَيكة كة هَيزي  –دةرةوةي هةرَيمي دةسةاَلتة 
كؤمةاليةتي لة خؤرايي هةوَل دةدةن بيخةنة ذَير 

كة واية دةسةالت ضوارضَيوةدار و  –ركَيفي خؤيان 
بةرتةسك دَيتة بةر ضاو، بؤية هةر لة بنةِرةتةوةش 
ئةوةندةي كة ثَيمانوابوو دةسةالت بة هَيز نيية 
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                  )ناتواني جنس خباتة ذَير ركَيفي خؤي(. 
 بةالم ئةوةي راسيت بَيت دةسةالت دةست

هةموو ِرؤيشتووييةكي هةمةاليةنةي هةية، و لة 
 شوَينَيك ئامادةية.

بةبؤضووني فؤكؤ، مرؤظةكان دةسةالت وةطةِر 
ناخةن، بةَلكو "دةسةالت/ مةعريفة" دةخةنةطةِر:  
دةسةالت لة قةوارةي مةعريفةدا، يان مةعريفة وةك 
دةسةالت. ئةو شتةي ثَيمانواية لة مةِر جيهان 

ئةو ضوارضَيوة ضةمكييةي كة  –دةيزانني 
لة قاَليب ئةودا بري لة جيهان  وايانلَيكردووين

دةسةالتَيكي زؤر دةخاتة طةِر.  –بكةينةوة 
دةسةالت/ مةعريفة، بؤ وَينة، دؤخَيكي هَيناوةتة 
طؤِرَي كة لةودا جنسي ئَيوة، ثَيناسةتان 
ثَيدةبةخشَي. دؤخَيكي هَيناوةتة طؤِرَي كة ذن وةك 
كةسَيك دةناسَييَن كة وا طرميان دةكرَي بووني ئةو 

وةك تاكَيكي كؤمةَل لة طرةوي ئةو ثَيوةنديية  ذنة
جنسييةداية كة لةطةَل ثَياوَيكدا هةيةتي. ئةم 
بريؤكةية كة جنس لة دةرةوةي دةسةالت و 
بةرامبةري دةسةالت وَيستاوة مةيداني 

 دةستتَيوةرداني دةسةالت/ مةعريفة دةشارَيتةوة.
ضةند خاَلَيكي طرينط سةبارةت بة ئةم 

ري لة ئاراداية كة دةشَي باسيان منوونةيةي تيؤ
بكةين. تيؤرييةك كة فؤكؤ لَيرةدا هَيناويةتة طؤِرَي 

بةالم  -لَيكؤَلينةوةي ضةمكَيك–لَيكؤَلينةوةيية 
سةرةِراي ئةوة لة هةناوي خؤيدا هةَلطري 
مةزةندةكردنيشة، بةو واتاية كة ض شاهيد و 
بةَلطةيةكي شاياني ثَيشكةشكردن لة ئارادا نيية تا 

ت و دروستبووني ئةم طرميانةية دةربارةي بَي
 هةسيت جنسي بسةملَييَن. 

)طةلَي نيشانةهةن كة شيكردنةوةكةي فؤكؤ 
ثاساو هةَلطر دةنوَينن، بةالم تاقيكاري و سةنطي 
حمةكَيكي قةتعي بؤ سةملاندني دروستبووني ئةو 

شيكاريية لة طؤِرَيدا نيية.( فؤكؤ بةم جؤرة 
خنةي رةطةزناسانة": لَيكدانةوةية دةَلَي "رة

دةرخسنت و لة هةراداني ئةم شتة كة ضؤن ضؤني 
رةوتي طوتاري بابةتي بة رواَلةت زاتيي، وةك 
"جنس"، بةرهةم دَينن. ئةم ضةشنة رةخنةية هةوَل 
نادات ثَيمانبَلَي جنس "لة راستيدا" ضيية، بةَلكو 
دةيةوَي ئةوة نيشان بدا كة ئةم ضةمكة ضؤناو ضؤن 

ةبَي هةروةتر سةرنج بةمةش بدةن بةدي هاتووة. د
كة فؤكؤ لَيرةدا هةر لة بنةِرةتةوة باسي ئةدةب 
ناكات، طةرضي ئاطامان لَيية كة تيؤرييةكةي بؤ 
ئةوانةي سةرقاَلي كاري لَيكؤَلينةوة لةسةر ئةدةبن 
 طةلَي سةرجنِراكَيش بووة. سةرةتا ئةوةي كة 
ئةدةب  دةربارةي جنسة، ئةدةب يةكَيك لةو 

ية كة بريؤكةي جنس لةوَيدا ثَيكهاتووة، شوَينانة
شوَينَيك كة تَييدا ثةرة بةم بريؤكةية دةدرَي كة 
قووَلرتين شوناسي مرؤظةكان بةو مةيل و خواستةوة 
طرَي دةدرَي كة لة هةمبةر مرؤظَيكي ديكة هةسيت 
ثَيدةكرَي. شيكاري فؤكؤ هةم بؤ ئةوانةي كة لة 

كة لة رؤمان دةكؤَلنةوة و هةميش بؤ ئةوانةي 
روانطةي هاوجنس خوازاني ذن و ثياو و موتاالي 
جنسييةتي بة طشيت، سةرقاَلي لَيكؤَلينةوة لةسةر 
ئةدةبن خاوةني طرينطايةتي بووة. فؤكؤ زياتر لة 
هةر شتَيك لة سؤنطةي داهَيناني شيت مَيذوويي 
نوَي كاريطةري هةبووة: شيت وةك "جنس"، 

ةبوو كة "سزا"، و "شَييت" كة جاران ثَيمانوان
خاوةني مَيذووي خؤيان بن. لة ئاسةواري فؤكؤدا 
ئةم شتانة وةك ثَيكهاتةيةكي مَيذوويي 
لَيياندةكؤَلدرَيتةوة و هةر بؤية هامنان دةدةن تا 
سةرنج بدةين كة رةوتي طوتاري دياردةيةكان، يةك 
                لةوان ئةدةب، ضلؤن لةوانةية ضوارضَيوةي 

َيكي حاشا هةَلنةطرمان ئةو شتانةي كة بة ئةسَل
 دةزاني داِرشتووة.
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 دريدا سةبارةت بة نظيسان

كة بة  –واباشة دووهةمني منوونةي "تيؤري" 
ئةندازةي ثَيداضوونةوةي فؤكؤ لة مةِر مَيذووي 
هةسيت جنسي شوَيندانةر بووة بةالم خاوةني 
هةندَيك تايبةمتةنديية كة ثيشاندةري كؤمةَلَيك 

لةو  –ؤريية "جياوازي"ي هةناوي تي
لَيكؤَلينةوةيةي ذاك دريدا، فةيلةسوويف هاوضةرخي 
فةرةنسةيي، بَينينةوة سةبارةت بة باسي نظيسان و 

ي ذان ذاك رؤسؤ. رؤسؤ –تةجرةبة لة دانثيانان 
نووسةري سةدةي هةذدةي فةرةنسةية كة بة باوةِري 
طةلَي كةس كارَيكي كرد بريؤكةي مؤدَيرني "من"ي 

 .تاكةكةسي بةدي بَيت
بةالم با سةرةتا لة ثَيشينةي كَيشةكة 
بكؤَلينةوة. فةلسةفةي رؤذاوا بة شَيوةيةكي نةرييت 
لة نَيوان "راستةقينة" و "رواَلةت"دا جياوازي 
داناوة، واتة جياكاري لة نَيوان شتةكان و 
نواندنةوةيان، و هزر و ئةو نيشانانةي كة ئةو هزرة 

ةم دةردةبِرن. نيشانة، يان نواندنةوةكان ل
روانطةيةوة ض نني جطة لة رَيطايةك بؤ طةيشنت بة 
راستةقينة، هةقيقةت، يان بريؤكةكان، و دةشَي لة 
روونرتين و شةفافرتين ئاسيت شياودابن، ناشَي 
بةردةست و ثَي بطرن، ناشَي لةسةر ئةو هزر يان 
هةقيقةتةي كة دةينوَينن شؤيندابنَين يان 

، ئاخافنت بيشَيوَينن. لةم ضوارضَيوة فيكرييةدا
راستةوخؤترين دةركةوت يان بووني هزر هاتؤتة 
ئةذمار، لة كاتَيكدا كردةي نظيسان، كة لة نةبووني 
بَيذةردا كار دةكات، وةك نواندنةوةي دةسكرد و 
وةرطرياو لة ئاخافنت لة قةَلةم دراوة، وةك هَيماي 

 بةشَيوةي هَيزةكي سةرلَيشَيوَينةري نيشانةيةك. 
: "زمانةكان بؤ ئاخافنت رؤسؤش كاتَيك دةَلَي

دروست بوون، نظيسان تةنيا دةوري تةواوكةري 

ئاخافنت دةطرِيَي" هةر لةم نةريتة ثةيِرةوي دةكات، 
نةريتَيك كة بؤتة ثاذَيك لة عةقَلي باو. لَيرةداية كة 
دريدا لَيمان دَيتة ثَيشَي و ثرسيار دةكات: 
"تةواوكةر ياني ضي؟" لة قامووسي وَيبسرت وشةي 

وكةر بةم ضةشنة ثَيناسةكراوة: "شتَيك كة تةوا
شتَيكي تر كامَل دةكات يان شتَيكي ثَيزياد 
دةكات." ئايا نظيسان لة رَيطةي هَينانة ئاراي 
شتَيكي ثَيويست كة شوَيين بةتاَلة ئاخافنت كامَل 
دةكات، يان شتَيكي ثَيزياد دةكات كة ئاخافنت بَي 

َيوة ئةويش كاري خؤي بَي عةيب و كةمايةسي بةِر
دةبات؟ رؤسؤ طةلَي جار نظيسان وةك زيادييةكي 
رووت، ثَيزيادبوويةكي ناثَيويست، تةنانةت "يةكَيك 
لة نةخؤشينةكاني ئاخافنت" باسي دةكات: نظيسان 
بريتيية لةو نيشانانةي كة ئةطةري تَينةطةيشنت و 
خراث تَيطةيشنت دَينَيتة طؤِرَي، ضونكي نظيسان لة 

دةخوَيندرَيتةوة و بَيذةرةكةي نةبووني بَيذةرةكةيدا 
لة بةردةست نيية تا بابةتةكة شيبكاتةوة يان 
راستيكاتةوة. بةالم سةرةِراي ئةوةي رؤسؤ نظيسان 
بة زيادييةكي نا ثَيويست لة قةَلةم دةدا، 
لةبةرهةمةكانيدا نظيسان وةك شتَيكي تةواوكةر يان 
قةرةبووكةرةوةي كةمايةسييةكي ئاخافنت دَينَيتة 

: بةردةوام باسي نظيسان دووثات دةكاتةوة هةذمار
تا كةم و كورتييةكاني ئاخافنت، بؤ منوونة ئةطةري 
خراث تَيطةيشنت، قةرةبووكاتةوة. بؤ وَينة، رؤسؤ لة 

ي خؤيدا، كة دةسثَيكةري بريؤكةي من -دانثيانان
وةك راستةقينةيةكي "دةروني"ية كة بؤ كؤمةَلطا 

ي خؤي -نثياناننةناسراوة، دةَلَي بِرياري داوة دا
بنووسَي و خؤي لة ضاوي كؤمةَلطا بشارَيتةوة 
ضونكي لة كؤمةَلطادا خؤم "نةك هةر لة دؤخَيكي 
الوازتر، بةَلكو وةك كةسَيكي تةواو جياواز لةوةي 
هةم )نيشان دةدةم(.. ئةطةر خؤم لةوَي ئامادة 
دةبووم خةَلك هةرطيز نةياندةناسيم." كةواتة بةراي 
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"راستةقينة"ي ئةو  ي دةروونيي-رؤسؤ من
ةي كة لة وتوَيذةكاني دةطةَل -جياوازة لة من

ئةوانيرتدا دةردةكةوَي، و ئةو بؤ كامَل كردني ئةو 
نيشانة طومِراكةرانةي ئاخافتنةكاني ثَيويسيت بة 
نظيسانة. لَيرةوة دةردةكةوَي كة نظيسان 
ثَيداويستيية ضونكي هةنووكة ئاخافنت خاوةني ئةو 

كة ثَيشرت دةخرانة ثاَل نظيسان. تايبةمتةندييانةية 
ئاخافنت، وةك نظيسان، لة كؤمةَلَيك نيشانة 
ثَيكهاتووة كة ئاشكرا و روون نني، لة خؤوة ئةو 
مانايةي بَيذةر مةبةستَييت بة دةستةوة نادات، 

 بةَلكو هةَلطري لَيكدانةوة و راظةن. 
نظيسان تةواوكةري ئاخافتنة، بةالم 

ةتةوة تةواوكةرة: ئاخافتنيش خؤي هةر لة بنةِر
رؤسؤ باسي ئةوة دةكات كة منااَلن خَيرا فَيري ئةوة 
دةبن كة بة يارمةتي ئاخافنت "الوازيي خؤيان 
قةرةبووكةنةوة.. ضونكي بةبَي ئةزموونَيكي زؤريش 
دةكرَي لةوة تَيبطةين كة جووالنةوة لةسةر دةسيت 
ئةوانيرت و وةطةِرخستين جيهان تةنيا لة سؤنطةي 

انةوة ضةندة كارَيكي ضَيذبةخشة." بزووتين زم
دريدا، لة بزووتنَيكدا كة اليةني دياريكةري 
تيؤريية، ئةم بابةتة تايبةتة وةك منوونةي 
ثَيكهاتةيةكي هاوبةش يان وةك مةنتقَيك 
شيدةكاتةوة: "مةنتقي تةواوكةر بوون"َيك كة ئةو لة 
بةرهةمةكاني ِرؤسؤدا دؤزيويةتةوة. ئةم مةنتقة 

كة لةودا ئةو شتةي كة كامَل دةبَي ثَيكهاتةيةكة 
)ئاخافنت( خؤي ثَيويسيت بة كامَل كردن دةبَي، 
ضونكي وةدةردةكةوَي هةر ئةو تايبةمتةندييانةي 
هةية كة لة بنةِرةتدا ثَيمانوابوو كة تةنيا 
تايبةمتةندي دياريكراوي تةواوكةرة )نظيسان(. 

 لَيرةدا هةوَل دةدةم ثرتي شيبكةمةوة.
بة نظيسانة: ضونكي ئاخافنت  ِرؤسؤ ثَيويسيت

بة خراث لَيكدةدرَيتةوة. طشتطري قسان بكةين 

دةَلَيني ثَيويسيت بة نيشانة هةية ضونكي خودي 
شتةكان بةش ناكةن و بةس نني. رؤسؤ لة 
دانثياناندا ئةظيين سةردةمي مَيردمناَلي خؤي لة 
هةمبةر مادام دووارَيرن وةسف دةكات كة رؤسؤ لة 

 و ثَيي دةطوت "داية". ماَلةكةيدا دةذيا
ئةطةر مبةوَي بة وردي باسي ئةوة بكةم كة 
وةبري هَينانةوةي دايكي خؤشةويستم لةو كاتةي كة 
ئيرت الي ئةو نةبووم واي لَيدةكردم ض 
هةَلسوكةوتَيكي شَيتانةم هةبَي باسَيكة و 
نابِرَيتةوة. هةزاران جار تةخيت خةوةكةم ماض 

ة لةسةر ئةم تةختة دةكرد، كاتَيك وةبري دةهاتةوة ك
طةلَي جار خةوتووة، ثةردة و شتومةكي نَيوماَلم 
ماض دةكرد، ضونكي ئي ئةو بوون و دةستة 
جوانةكةي وَييان كةوتبوو، تةنانةت تةخيت 
ذوورةكةم ماض دةكرد كة خؤم لةسةري درَيذ 
دةبوومةوة، ضونكي بريم لةوة دةكردةوة كة ئةو 

 بةسةريدا رؤيشتووة.
انة لة نةبووني ئةودا وةك ئةم شتة جؤراوجؤر

تةواوكةر يان جَينشيين ئامادةبووني ئةو)داية( 
دَينة ئةذمار. بةالم دوايي دةبينني كة تةنانةت لة 
بةردةم ئةو ئةم ثَيكهاتةية، ئةم ثَيويستييةبة 
تةواوكةر، بةردةوام دةبَي. رؤسؤ لة درَيذةي 
بابةتةكةيدا دةَلَي، جاروبار تةنانةت لةبةردةم ئةو 

ي هَيند سةير و سةمةرةم دةكرد كة تةنيا ئةظينة كار
هةرة مةزنةكان دةيانتواني كاري وايان 
لَيبوةشَيتةوة. رؤذَيك لةسةر سفرة، كة خةريكبوو 
تازة ثاروويةكي دةخستة زاري، لة ناكاو طومت 
موويةك بة ثارووةكةوةيةتي. ثارووةكةي لة دةمي 
دةرهَيناوة و لةسةر دةوريةكةي داناوة. بة 

ةزرؤييةوة دةستم داية ثارووةكةي و خستمة تام
 دةمم و خواردم.

 ةي رؤسؤ ــــةو كاتـــئامادةنةبووني ئةو )داية(، ئ
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ناضارة بة جَينشني يان نيشانةكاني ئةو قةناعةت 
بكا كة وةبري هَينةرةوةي ئةون، سةرةتا لة بةرامبةر 
ئامادةبووني ئةودا دادةنرَي بةالم دوايي دةبينني كة 

وني ئةو كاتي ضَيذ وةرطرتن نيية، يان ئامادةبو
وةدةست خستين راستةوخؤي شتةكة، بةبَي نياز 
بة تةواوكةر يان نيشانةكان، لةبةردةم ئةويشدا هةر 
هةمان ثَيكهاتةية بوو. رووداوي ترسناكي 
خواردنةوةي ئةو ثارووةي كة دايك لة دةمي 
دةريهَيناوة هةر لةم سؤنطةيةوةية. بةم شَيوةية 

َيذة بة زجنريةي جَينشينةكان بدرَي. دةكرَي در
تةنانةت ئةطةر رؤسؤ سةردةمانَيك بيتوانيبا، بة 
قةولي خؤمان، بيكاتة "ماَلي خؤي" و دةسيت 
بةسةردا بطرَي، ديسان واي هةست دةكرد كة لة 
ضنطي دةرباز دةبَي، تةنيا دةكرَي ضاوةِرَيي بةيةك 
طةيشتين بَيت يان ئةم بةيةك طةيشتنة وةبري خؤي 

َينَيتةوة. خودي "داية"ش جَينشيين ئةو دايكةية ب
ئةو دايكةي  –كة رؤسؤ هةرطيز ضاوي ثَيينةكةوت 

كة ئةطةريش ببواية ديسان بةشي نةدةكرد و بةس 
نةبوو، و وةكوو هةموو دايكاني ديكة نةيدةتواني 

 ثَيويسيت بة تةواوكةر هةبوو. ءتةواو رازميان بكات
رية لة نَيو دريدا دةَلَي: "لة هةناوي ئةم زجن

زجنريةيةي تةواوكةرةكاندا ياسايةك خؤيا دةبَي: 
ياساي زجنريةطةلي ثَيوةنديدار بة يةكي بَي 
كؤتايي، لة كاري بةرفراوانكردني بَي بِرانةوةي ئةو 
نَيوبذيكةرة تةواوكةرانةي كة هةسيت هةر ئةو شتة 
بةدي دَينن كة دواي دةخةن: واتة كاريطةرَييت 

َييَن، كاريطةرَييت خودي ئةو شتة بةدي د
ئامادةبووني راستةوخؤ، يان هةر ئةو تَيطةيشتنةي 
كة سةرضاوة بووة. )لَيرةوة( راستةوخؤيي دَيتة 
بةرهةم. هةموو شتَيك لةسةر دةسيت 
نَيوبذيكةرةكانةوة دةسثَيدةكات. ئةم نيشانة يا 
تةواوكةرانة لة راستيدا ئةم هةستة دَيننة ئاراوة كة 

بةدةستهَينان لة طؤِرَي داية.  شتَيكي )وةك داية( بؤ
ئةو شتةي لةم دةقانةوة هةَليدةكِرَينني ئةمةية كة 
بريؤكةي شيت ئةسَلي لة سؤنطةي )بريؤكةي( 
نوسخة بةدةَلةكان بةرهةم دَين، و ئةو شتة ئةسَليية 

و قةرار نيية قةت وةضنط  –هةميشة دوا دةكةوَي 
بكةوَي. ئةجنام ئةوةية كة ئةوةمان بؤ 

رَي كة وَيناي )تصور( ثشت ئةستوور بة دةسةملَيند
عةقَلي باوي ئَيمة لة مةِر راستةقينة وةك شتَيك كة 
بووني هةية، و وَيناي ئَيمة لة مةِر شيت ئةسَلي وةك 
شتَيك كة سةردةمَيك بووني بووة، قابيلي 
وةدةستهَينان نيية: تةجرةبة هةموو كات ئاتاجي 

وةك نَيوبذيكةريي نيشانةكانة و شيت "ئةسَلي" 
 هؤكاري نيشانةكان و تةواوكةرةكان بةرهةم دَيت."

بة بؤضووني دريدا، ئةو شتةي لة دةقةكاني 
رؤسؤدا، وةك زؤر دةقي تر، باسي دَيتة ئاراوة 
ئةمةية كة لةبري ئةوةي ذيان بةشتَيك بزانني كة 
نيشانة و دةقطةل ثَيي زياد دةبن تا )دةروازةي 

َيورَيذ لة ماناكاني( بكةنةوة، دةشَي ذيان خؤي ل
نيشانةكان بزانني، كة ثرؤسةطةلي دةاللةت ئةو 
جؤرةيان لَي كردووة كة هةية. لةوانةية 
نووسراوةكان بَلَين كة راستةقينة ثَيش دةاللةت 
دةكةوَي، بةالم ئةوةي راسيت بَي ئةوة نيشان دةدةن 

 Ilnya pas deكة، بة ثَيي طوتةي بةناوبانطي دريدا، "

hors- texteة دةرةوةي دةق بووني نيية." " "شتَيك ل
ئةو شتةي وةدةست دَيت تةنيا دةقَيكي تر، 
نيشانةطةلَيكي تر، و زجنريةطةلَيكي تةواوكةري 

 ديكةية. دريدا دةَلَي:
ئةو شتةي هةوَلمان داوة تا لة ِرَيي شوَين ثَي 
هةَلطرتين هةوداي ثَيوةندي "تةواوكةري 

تةي مةترسيدار" وة نيشاني بدةين ئةمةية كة لةو ش
ناوي دةنَيني ذياني راستةقانيي ئةم بوونةوةرانةي 
خاوةن "طؤشت و خوَين"،.. هيض كات شتَيكي جطة 
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لة نووسراوة نةبوو، هةرطيز شتَيكي جطة لة 
تةواوكةر و دةاللةتطةلي جَيطرةوة نةبوونة كة تةنيا 
دةتوانن لة زجنريةيةكي ثَيكهاتوو لة ثَيوةنديطةلي 

ةر بةم جؤرة هةتا جؤراوجؤردا دياركةون.. و ه
دوايي، ضونكي لة دةقدا خوَيندوومانةتةوة كة ئةو 
ئامادةبووة رةهاية، سروشت، شتَيك كة لة ِرَيطةي 
وشةطةلَيكي وةك "دايكي راستةقينة" و هتد ناومان 
هَيناوة، هةميشة ثَيشرت لة ضنطمان دةرباز بووة، و 
هيض كات بووني نةبووة، و خوَيندوومانةتةوة كة 

انا و زماني نووسراوة وةك ونبووني سةرةتاي م
 ئامادةبووني سروشتيية.

مةبةست ئةوة نيية كة ئامادةبووني "داية" 
يان ئامادةنةبووني، يا رووداوَيكي "راستةقينة" و 
رووداوَيكي "داستاني" جياوازييان ثَيكةوة نيية. 
مةسةلةكة ئةمةية كة ئامادةبووني ئةو ضةشنَيكي 

دةردَي، كة ديسان  تايبةتي ئامادةنةبووني لَي
 ثَيويسيت بة كؤمةَلَيك نَيوبذيكةر و تةواوكةر هةية.

 
 لةسةر دةسيت ئةم منوونانة ضي تيَدةطةين

فؤكؤ و دريدا زؤر جار لة نَيو طرووثي "ثاش 
ثَيكهاتةخوازان" )ضاو لة بةشي ثةيوةست بكةن(دا 
جَيطةيان بؤ دابني دةكةن، بةالم ئةم دوو منوونةية 

َيك جياوازي بةرضاويان لةطةَل يةك لة تيؤري كؤمةَل
هةية. تيؤريي دريدا خوَيندنةوة يان راظةيةكي دةق 
بة دةستةوة دةدا و لة نَيو دةقدا هةست بة بووني 
مةنتق و لؤذيكَيك دةكات. بريي فؤكؤ لة سةر 

لة راستيدا، ئاماذةكردني ئةو بة  –بنةماي دةق نيية 
لةبري  -ةكةمي بةَلطة يان طوتارةكان سةرسوِرهَينةر

ئةمانة، فؤكؤ ضوارضَيوةيةكي طشيت بؤ تَيفكرين 
لةمةِر دةق و طوتارةكان بةعام دادةِرَيذَي. تةفسري و 
شرؤظةي دريدا نيشان دةدا كة شوَينةواري ئةدةبي 

ي رؤسؤ، تا ض رادةيةك -خؤيان، وةك دانثيانانةكان

تيؤرين: كؤمةَلَيك باسوخواس، كة بة ِراشكاوي 
نظيسان، خواست، و جَينشيين  زةينني، سةبارةت بة

يان ثِر كردنةوة دَيننة ئاراوة، و لة هةندَي ِرَيطاوة 
كة خؤيان بة ِراشكاوي دةستنيشاني ناكةن، 
دةستمان دةطرن كة ضؤن ضؤني سةبارةت بةم 
بابةتانة بري بكةينةوة، بةالم فؤكؤ نايةوَي نيشامنان 
بدا كة دةق تا ض ِرَيذةيةك زانايانةن يا خاوةني 

وةزن، ئةو دةيةوَي ثَيمان بَلَي كة طوتاري ئا
ثزيشكان، بريمةندان، رؤماننوسان و ئةواني تر تا ض 
ِرادةيةك لة بةديهَيناني ئةو شتانةدا شةريك و 
برابةشن كة خؤيان ثَييان واية تةنيا خةريكن لَيي 
دةكؤَلنةوة. دريدا نيشامنان دةدا كة شوَينةواري 

ؤكؤ ثَيمان دةَلَي كة ئةدةبي تا ض ِرادةيةك تيؤرين، ف
طوتارةكاني زانست تا ض ِرادةيةك بؤيان هةية شت 

 دابهَينن و بةرهةمهَينةر بن.
سةرةِراي ئةمانة، ئةم دوو تيؤري داِرَيذة لة 
داواكاري و ئةو ثرسيارانةي كة دوا بة دوايان 
سةرهةَلدةدةن كؤمةَلَيك ناكؤكي بةدي دةكرَي. دريدا 

كة دةقةكاني رؤسؤ  ثَييواية ئةوةمان نيشان دةدا
ضي دةَلَين يان ضيمان ثيشان دةدةن، كةواتة، ئةم 
ثرسيارة دَيتة ئاراوة كة ئةو شتةي دةقي رؤسؤ 
دةيَلَي ئايا ِراستة يان نا. فؤكؤ ثَييواية خةريكة 
ضركةساتَيكي مَيذوويي تايبةت شي دةكاتةوة، كة 
واتة ثرسيارَيك كة دَيتة طؤِرَي ئةمةية كة ئايا 

ؤضوونة ثةرةثَيدراوة بةرباَلوةكاني ئةو سةرومِري ب
كات و شوَينةكاني تريش دةطرَيتةوة يان نا. بةالم 
هَينانة ئاراي ثرسيارطةلَيكي ثةجيوويانةي وةك 
ئةمانة خؤي بة ماناي ئةوةية كة ئَيمةش 
        هاتووينةتة نَيو مةيداني "تيؤري"يةوة و 

 ثراكتيكي دةكةين.
ثيشاندةري ئةوةن ئةم دوو منوونةية لة تيؤري 

كة تيؤري ثَيويسيت بة كردةي زةيين هةية: 
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شةنوكةوكردني خواست، زمان و هتد، كة بريؤكة 
باو و ثةسةندكراوةكان دةكَيشَيتة نَيو مةيداني 
ملمالنَي )مةيداني ئةوةي شتَيكي سروشيت هةية بة 
ناوي "جنس"، مةيداني ئةوةي نيشانةكان 

ن.(. لةم -هةبووِرةنطدانةوةي واقيعَيكي لةوةثَيش 
ِرَييةوة، مرؤظ دنة دةدةن تا سةبارةت بةو بابةتانةي 
كة لة ضوارضَيوةي واندا لةوانةية دةربارةي 
ئةدةبيات تَيبفكرَي سةرلةنوَي بري بكاتةوة. ئةم 
منوونانة هَيز و وزةي وةطةِرخةري سةرةكيي ئةم 
تيؤرييانة دوايي دَيننة بةرضاو، كة لة راستيدا هةر 

ذَير تيشكي رةخنةي تةواوي ئةو  هةمان خستنة
شتانةية كة بة شيت سروشيت لة قةَلةم دةدرَين، 
سةملاندني ئةو راستية كة ئةو شتةي بة شتَيكي 
سروشيت زانراوة يا ِراطةياندراوة لة راستيدا 
بةرهةمَيكي مَيذوويي و كولتووريية. لة ِرَيي هةندَي 

ا منوونةوة دةكرَي لةم رووداوة بطةين: كاتَيك ئارت
فرانكلني لة سرتانةكةيدا دةَلَي: "كارَيك دةكةي وا 
هةست بكةم خؤم ذنَيكي سروشتيم"، وَيدةضَي 
خؤشحاَلة لةوةي كة هةَلسوكةوتي ثياوَيك لةطةَلي، 
شوناسي جنسيي "سروشتيي" ئةويان 
سةملاندووة. بةالم رستةبةندي ئةو، "كارَيك دةكةي 
كة وا هةست بكةم وةك ذنَيكي سروشيت وام" 

ةربِري ئةو راستييةية كة ئةم شوناسة بة ِرواَلةت د
سروشيت يان سةقامطرية نةخش و نيطارَيكي 
دةسكردي كولتووريية، هؤكارَيك كة لة نَيو 
كولتووردا ساز و ثةروةردةكراوة: ئةو "ذنَيكي 
 سروشيت" نيية بةالم دةشَي كارَيك بكرَي كة 
هةست بكات ذنَيكي سروشتيية. ذني سروشيت 

 كي كولتووريية.بةرهةمَي
تيؤري كؤمةَلَيك باسوخواسي وةك ئةمانة 
دَينَيتة ئاراوة، ئايا ثاراستين ريزبةندي و بنكة 
كؤمةاليةتييةكاني بة ِرواَلةت سروشيت و هةروةتر 

خوووخدةي تَيفكريين كؤمةَلطايةك، بةرهةمي 
ثَيوةنديطةلي ئابووريي ذَيرخاني و شةِر و جةنطي 

ن ئةوةي كة دياردةطةلي لة سؤنطةي دةسةاَلتن، يا
ذياني وشيارانة لةوانةية بةهؤي وزةطةلَيكي 
ناوشيار بَيت، يان ئايا ئةو شتةي من يان سووذة 
)زةيين ناسكار( ناوي دةنَيني لة سيستمةكاني زمان 
و كولتوور و لة رَيطاي ئةوانةوة بةدي دَيت، يان ئةو 
شتةي ئَيمة وةك "ئامادةبوون" "ئةسَل" يان 

وي دةنَيني، لة نوسخةي بةدةَلةوة "ئةسَلي" نا
 بةرهةم هاتبَيت، ئةجنامي دووثات بوونةوةية.

دةجيا، كةواتة، تيؤري ضيية؟ ضوار خاَلي 
 سةرةكي تا ئةم شوَينة ديار كةوتوون.

طوتاريية كة لة  –تيؤري نَيوان كؤرسَيكي -1
 دةرةوةي هةرَيمي سةرةكيي خؤي كاريطةرة.

هةوَلَيكة  -نةييةتيؤري لَيكؤَلينةوةيي و طرميا-2
بؤ ئةوةي ئةم راستيية بدؤزينةوة كة ئةو شتةي 
جنس يان زمان يان نظيسان يان مانا يان سوذةي 

 ثَيدةَلَين ضي لةخؤ دةطرَي.
تيؤري رةخنةطرتنة لة عةقَلي باو، واتة -3

رةخنةطرتن لة ئةو ضةمكانةي كة وةك شتَيكي 
 سروشيت دَينة ئةذمار.

تَيفكرينة لة مةِر  تيؤري شاياني تَيِرامانة،-4
تَيفكرين، شةنوكةوكردني ئةو بابةتانةية كة بؤ 
سةرةندةر كردن لة شتةكان، لةمةِر ئةدةبيات و 

 اليةنةكاني تري طوتاري، بةكاريان دَينني.
لة ئاكامدا )دةكرَي بَلَيني( تيؤري ترسهَينةرة. 
ئيمِرؤكة يةكَيك لة مةترسيدارترين 

كة كؤتايي نيية. تايبةمتةندييةكاني تيؤري ئةوةية 
شتَيك نيية كة بكرَي هةرطيز دةسيت بةسةردا 
بطريَي، كؤمةَلَيك دةقي دةستنيشانكراو نيية كة 
بكرَي فَيري بيب تا "تيؤري بزاني". باِرستايةكي بَي 
حةد و سنوورة لة نووسراوةي ئةو طةنج و بَي 
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قةرارانةي، سةبارةت بة رةخنةطرتن لةو ضةمكة 
ةورةترةكان ساز و رَينوَينيكةرانةي كة ط

ثةروةردةيان كردووة، شيت ثَي زياد دةكةن و ثةرة 
بة كاري بريمةنداني نوَي لة هةرَيمي تيؤريدا دةدةن 
و كاري بريمةنداني كؤنرت كة لة بريكراون سةر لة 
نوَي دةدؤزنةوة. كةواتة تيؤري سةرضاوةيةكة بؤ 
ئازاردان، سةرضاوةي ئيفادة لَيدان و خؤ بة زل 

ت نةخوَيندؤتةوة! –دةوام: "ضي؟ الكان زانيين بةر
ضؤن دةتواني باسي شيعري لرييك بكةي بَي ئةوةي 
سريشيت ئاوَينة ئاساي سووذةي بَيذةر لة بةرضاو 
بطري؟" يا "ضؤن دةتواني سةبارةت بة رؤماني 
سةردةمي ويكتؤريا شت بنووسي بَي ئةوةي 
         شيكردنةوةي فؤكؤ سةبارةت بة ريزبةندي 

يسرتيك سازي جةستةي ذنان و جنسي و ه
سةملاندني دةوري دةسةالتي ئيستيعمار لة 

                شاري لة كاري  –سازداني سوذةي دايك 
طاياك ئسثيواك بة كاربَييَن؟" جاري واية تيؤري 
وةك حوكمَيكي شةيتاني خؤ دةنوَييَن كة واتان 
لَيدةكا دةقي ئةستةم لة بوارطةلي نائاشنادا 

كة لةودا بة ئاكام طةياندني ئةركَيك  خبوَيننةوة،
ثشووداني بةدوادا نايات، بةَلكو ئةركَيكي ئةستةمي 
تر بة دواي خؤيدا دَييَن. )ئيسثيواك؟ باشة، بةالم 

ت لةسةر ئيسثيواك ضي؟ -رةخنةي بنيتا ثَيري
 خوَيندووةتةوة؟"(

مومكني نةبووني ثةيداكردني دةسةالت بةسةر 
رةكييةكاني خؤراطرتن لة تيؤريدا يةكَيك لة هؤية سة

هةمبةر ئةوداية. هةر ضةندةش ثَيتان واية باش 
دةزانن، هيض كات ناتوانن دَلنيابن كة ئايا "ناضارن 
لة خوَيندنةوةي" ذان بودريار، ميخائيل باختني، 
والتَير بَينامني، ئالني سيزو، سي. ئيل، ئار. جيمز، 

طوَي  مَيالني كالين، يا يوليا كريستوا يا دةتوانن بَي
ثَيدان لة برييان بكةن. )هةَلبةت ئةم مةسةلةية 

ن و دةتانةوَي كَي بن.( -ثابةندة بةوةي ئَيوة "كَي"
شكي تَيدا نيية كة بةشَيكي زؤري ئةو هةسيت 
نةياريية لةطةَل تيؤري لةم راستييةوة سةرضاوة 
دةطرَي كة دانثيانان بة طرينطيي تيؤري واتة قبووَل 

كؤتايي، خؤ خستنة ناو  كردني دةروةستييةكي بَي
ئةو بارودؤخةوة كة تَييدا هةميشة شتطةلَيكي 
طرينط هةية كة نايزانن. بةالم لة ذيان خؤيشيدا هةر 

 ئةم دؤخة لة ئاراداية.
تيؤري ويسيت دةسةالت لة ئَيوةدا 
دةورووذَييَن: هيواتان ئةوة دةبَي كة لة ِرَيي 
خوَيندنةوةي تيؤري دةستتان بة ضةمكطةلَيك 

بطات كة بتوانن بة يارمةتي ئةوان ئةو دياردانة ِرا
رَيكوثَيك بكةن و تَييان بطةن كة ثَيوةنديان بة 
ئَيوةوة هةبَي. بةالم تيؤري ئةطةري دةسةالت 
دةسِرَيتةوة، هؤيةكةشي تةنيا ئةوة نيية كة 
هةميشة شتطةلَيكي زياتر هةية كة دةشَي بزانرَي. 

هَينةرترة،  بةالم هؤيةكةي تري، كة وردتر و ذان
ئةمةية كة تيؤري خؤي واتة ثرسيار كردن لة 
دةسكةوت و ئةو طرميانانةي كة دةسكةوتةكاني 
لةسةر دامةزراون. زاتي تيؤري بة خوري كردنةوةي 
رَيسةكانة، ضون طومان لة ثَيشةكي و طرميانةكان 
دةكا، لةو شتانةي كة ثَيتان وابوو دةيزانن، كةواتة 

ثَيشبيين كردن نني.  كاريطةرَييت تيؤري قابيلي
دةسةالتتان وة دةست نةهَيناوة، بةالم هةر لةو 
شوَينةشدا نني كة ثَيشرت بوون. بة شَيوةيةكي نوَي 
بري لة بابةتة خوَيندراوةكاني خؤتان دةكةنةوة. 
كؤمةَلَيك ثرسياري جؤراوجؤرتان هةية كة بيهَيننة 
ئاراوة، و لة ماناي ناراستةوخؤي ئةو ثرسيارانةي 

ةبارةت بة بابةتة خوَيندراوةكانتان دَينة طؤِرَي كة س
 باشرت دةطةن.

ئةم ثَيناسةية كورتة ئَيوة بةسةر تيؤريدا زاَل 
ناكات، هؤيةكةشي تةنيا ئةمة نيية كة زؤر كورتة، 
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بةالم سةر دَيِري طرينطيي هَيَلي فيكري و 
ضوارضَيوةكاني باسةكةتان بؤ دياري دةكات، بة 

دييان بة ئةدةبياتةوة هةية. تايبةت ئةوانةي ثَيوةن
ضةند منوونةيةك لةم لَيكؤَلينةوانة لةم بابةتة 
كورتةدا بة دةستةوة دراون و بةو هيوايةي 
خوَينةران لة تيؤري وةك شتَيكي خاوةن بةهاو 
سةرجنِراكَيش تَيبطةن و دةرفةت بؤ ضَيشتين 
زةِرِرةيةك لة مةزةكاني تَيفكرين بة غةنيمةت 

 بزانيباية.

 
 زثةراويَ

 ناوةكاني دةقي سةرضاوة "لؤرا" و "مايكَيل" بوون.-1
 لة دةقي سةرضاوةدا "مَيري" بوو.-2

 
 

 سةرضاوة
 نرر رينظرية ادبي، معريف بسيار خمتصر، جاناتان كال

 .37-1، تهران، صص 1382مركز، 
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 ضاوةرِواني
 
 

  خورخة لويس بورخيسخورخة لويس بورخيس
  لة فارسييةوة: حةمة رةسووَل حةسةن ثوورلة فارسييةوة: حةمة رةسووَل حةسةن ثوور

 
 

ي شةقامي 4004تاكسي لة ثَيش ذمارة 
باكووري رؤذئاواي )بؤينَيس ئايرَيس( دايبةزاند. 
هَيشتا كات نةطةيشتبؤ نؤي بةياني. ثياوةكة بة 
دَلنياييةوة، ضنارة ثيسةكان، ضوارالي خاكي 

لةوان. خانووي كةشخة بة دةوروبةري هةركام 
باَلكؤني بضووكةوة، دةرماخنانةكةي ثةناي و 
ضوارضَيوةي تاريكي ثَيشانطاي رةنط و كةلووثةل 

 فرؤشييةكةي سةير كرد.
لةوالتري شؤستةكةوة شوورةي دوور و درَيذو 
بَي ثةجنةرةي خةستةخانة بةرزببؤوة، لةوالترةوة 

ة. تيشكي هةتاو بةسةر طوَلخانةكاندا باَلودةبؤو
ثياوةكة بة خؤيطوت: هةموو ئةم شتانة )كة ئَيستا 
                بة ويسيت خؤيان و بة هةَلكةوت و بةبَي 
هيض نيزامَيكي دياريكراون، وةك ئةو شتانةي لة 
خةودا دةيانبينم( بة تَيثةِريين زةمان، طةر خواوةند 
بيهةوَيت هةر بة نةطؤِري و ناضاري و ِراهاتن 

 دةمَيننةوة.
جامي دةرماخنانةكان بة ثييت كاشي  لةسةر

نووسرابوو: بريسَلؤئيري، جوولةكةكان، بةرة بةرة 

خةريكي دةركردني ئيتالياييةكان بوون، كة 
)كرئؤل(ةكانيان وةدةرنابوو، واباشرت بوو، ثياوةكة 
وايثَيباشبوو لةطةَل هاورةطةزةكانيدا هامووشؤي 

 نةبَيت.
شؤفَيري تاكسييةكة يارمةتيدا تاكوو 

ةكةي دابةزَييَن، ئاخرةكةي ذنَيك بة مِرض و ساك
مؤني و ماندووييةوة دةرطاي كردةوة. لَيخورةكة 
لةسةر كوشنةكةي دراوَيكي ئاسين دايةوة بة 
مشتةرييةكةي. )بيست سةنتاووي ئؤرؤطؤيايي( كة 
شةوَي لة ئوتَيلي )ميلؤ(، بة سةري بردبوو لة 
 طريفانيدا مابؤوة. ضل سانتيي داية لَيخورةكة و

بة ضةشنَيك هةَلسوكةومت  –بريي كردةوة، دةبوو 
كردباية كة هةموو فةرامؤشيانكردباية. دوو هةَلةم 
كردن، "ثووَلي والتَيكي ديكةم داو دةرخمست 

 طرينطي بةم هةَلةية دةدةم".
بة دواي ذنةكةدا داالني ضوونة ذوورةوةي 
حةوشةكةيرِبي، ئةو هؤدةيةي بؤيان لةبةر 

انة بةرةو رووي حةوشةي ضاوطرتبوو، خؤشبةخت
دووهةم دةكرايةوة. قةرةوَيَلة ئاسنةكةي 
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ئاسنطةرةكان لة رواَلةتيان خستبوو، شتَيكي سةير 
و سةمةرةيان لَي ثَيكهَينابوو كة لقي داري مَيوو 
الوالويان دَينايةوة ثَيش ضاو. لة هؤدةكةدا 
كةنتؤرَيكي درَيذي داري سنةوبةري لَيبوو لةطةَل 

ا، كةنتؤرَيكي رَيك دةطةَل زةوي، ثِر مَيزَيكي تةختةد
لة كتَيب و مَيزَيكي ئارايشت و لةطةنَيك و 
دؤلكةيةكي ئاو، جَي سابوون و شووشةيةكي 
طةورةي بؤر و نةخشةيةكي دةورووبةري بؤينَيس 
ئايرَيس و وَينةيةكي عيساي لةخاضدراو، 
ديوارةكاني رازاندبؤوة. كاغةز ديوارييةكي رةنط 

ك ضةترييةوة بؤ رازاندنةوة. زريشكي بة تاوس كل
تةنيا دةرطاي هؤدةكة بةرةو حةوشة دةكرايةوة و 
ثَيويست بوو كورسييةكان جَيطؤِركَي ثَيكرابان هةتا 

 جَييةك بؤ جانتاكة بكرَيتةوة.
خاوةن خانوو بة هةموو شتَيك رازي بوو كاتَيك 
ذنةكة ناوةكةي ثرسي طوتي: ويالري نةك وةك 

يةوة و نةك بؤ نارةزايي دةثرميين بة دزي
سووكايةتي و بةكةم طرتين بةالم شتَيكي 
هةستثَيدةكرد بةَلكة لةبةرئةوةي ئةم ناوة ئازاري 

 دةدا بؤية نةدةكرا بري لة ناوَيكي ديكة بكاتةوة.
بة دَلنياييةوة ئؤطري ئةم هةَلةية ئةدةبيية 
نةبوو بوو كة وةرطرتين ناوي نةيارةكةي دةتوانَيت 

 ةكةي تَيدا بَيت.جؤرَيك لة فَيَل و تةَل
لة ثَيشدا ئاغاي ويالري قةت ماَلي بة 
جَينةدةهَيشت، ثاش ضةند حةوتوويةك عادةتي 
طرت ئَيوارَي تاوَيكي بضَيتة دةرَي، شةوَيكي ضوو بؤ 
سينةمايةك كة سَي كؤاَلن لةوالتر بوو، قةت لة 
ثَيشةوةي ريزي دوايي رؤنةدةنيشت، هةموو جارَي 

فليم يان شانؤييةكة  هَيندَيك ثَيش تةواوبووني
هةَلدةستاو دةرؤيشت. هةموو كاتَيكيش سةيري 
ضريؤكي ثياو خراثةكانيدةكرد، بَيشك ئةم ضريؤكانة 
هةَلةيان تَيدا بةدي دةكرا، بةو وَينانةي كة لة 

بةسةرهاتي ذياني ويشدا دةشيا بدؤزرَينةوة. 
ويالري هةسيت بةوانة نةكرد، ضونكة بريو بؤضووني 

شيت راستةقينة بؤي بَيطانة بوو. يةكساني هونةرو 
بة راشكاوي تَيدةكؤشا شتةكةي خؤشبوَين، 
دةيةويست ثَيشبيين بكات بة ض مةبةست طةلَيك 
ئةم شتانةي نيشاندةدةن. بة ثَيضةوانةي ئةو 
كةسانةي رؤمانيان خوَيندوتةوة، قةت خؤي وةك 
كةسايةتييةكي ضريؤكةكان ضاولَينةدةكرد. قةت 

امةيةكي بة دةستنةطةيشت نامةو تةنانةت بةيانن
بةالم بؤ هيوايةكي ناديار يةكَيك لة بابةتةكاني 
رؤذنامةي دةخوَيندةوة، لة ئاخري رؤذَيدا يةكَيك لة 
كورسييةكاني بة دةرطاكةيةوة دةناو لة كاتَيكدا 
ضاوي دةبِريية ئةوالو ئةمالي سةر ديواري بيناية 

ة(كةي ضةند قاتييةكةي ِرووبةِروويان، لَيرِباوانة )مات
فِر دةكرد. ساالني تةنيايي فَيريانكردبوو كة 
رؤذةكان لةبري و مَيشكيدا وةك يةكنب، بةالم لة 
بةندخيانة يان لة خةستةخانةشيَب تةنانةت 

 رؤذَيكيش نيية كة شتَيك لة ثِرَيكدا روونةدات.
وةك بةندخيانةي تر، لةوَيش تةسليم بة 

. وةسوةسةي ذماردني رؤذ و سةعاتةكان بوو بوو
بةالم ئةم بةندخيانةية جياواز بوو ضونكة كؤتايي 
نةدةهات. مةطةر ئةوةي رؤذنامةيةكي بةياني 
هةواَلي مردني "ئةليخاندرؤ ويالري" رابطةيةنَيت. 
هةروةها لةوانةبوو هيالري تا ئَيستا مردبَيت و لةم 
كاتةدا ئةم ذيانة لة خةونَيك بةدةر هيضي ديكة 

، ضونكي نةيدةتواني نةبَيت. ئةمة نارةحةتي دةكرد
 بزانَي ئاسودةيية يان رؤذ رةشية.

بة خؤيطوت: ئةمشَيوة بريكردنةوة نابةجَيية و 
طرينطي ثَينةدا. لة رابوردوويةكي دووردا كة كةمرت 
لةبةر تَيثةِريين زةمانةوة دوور بوو هةتا بةهؤي 
دوو، يان سَي رووداوي لة برينةكراو. عةشقَيكي 

 بَيباكانةو ئارةزووي شيت زؤريكردبوو.
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ئةم ورة بةرزيية كة رقي ثياوان و عةشقي 
َيندَي ئافرةتي بزاوتبوو، ئيرت بة تةماي شيت ه

تايبةتي نةبوو، تةنيا ئاواتي درَيذة ثَيدانبوو. 
شةوانة تامي )ماتة( تامي تووتين رةش، هَيَلَيكي 
درَيذ و باريك و لَيَلي لة حةوشةكةدا دةهاتة 

 بةرضاوان كة بؤ بيانوو بةسبوو.
 طةماَلَيكي ثري لة ماَلةكة بوو و ويالري لةطةَليدا

بوو بوو بة دؤست، بة زماني ئيسثانيايي، ئيتاليايي 
و بة يارمةتي ئةو ضةند وشةيةي كة لة كاتي مناَليدا 
لة زاراوةي طوندي لة يادي مابوون لةطةَلي دةدوا. 
ويالري تَيدةكؤشا تةنيا لة زةماني ئَيستادا بذي 
بةبَي طةرانةوة بةرةو دواوة، يان ثَيشبيين كردني 

كةمي كةمرت لة دووهةمي طرينطي داهاتوو، بةالم ية
 بؤي هةبوو.

 بريي كردةوة بة ضةشنَيكي ناديار هةسيت
رابوردو هةويرَيكة زةمانة دةطَليدا،  ثَيكرد كة

 رَيككةوتووة.
بةم هؤيةوة كة كاتي ئَيستاي بةبَي سَي و دوو 
لَيكردن دةبَيتة رابوردوو. هَيندَي رؤذ تَيكؤشاني 

ةطرت، لة كاتَيكي رواَلةتي رازي بووني بةخؤيةوة د
ئةوتؤدا هَيندَيك ثَيضراوةتر لة سةطةكة بوو. 
شةوَيكي بريسكةيةكي توند، وةك ئةوةي كارةبا 
طرتبَييت لة ئاخريي ئةوكيدا، شةكةتي كرد و لة 
هةناسةدان كةوت.. ئةم كارة سامناكة لة ثاش ضةند 
ضركة دووثاتبؤوة. جارَيكي نزيك بوولَيَلةي بةياني. 

ة ويالري بة دواي ماشَينَيكي دا سبةينةي ئةو رؤذ
نارد كة لة ثَيش عةيادةي دوكتؤرَيكي ددان لة 

 ناحيةي "ئونسة" دايبةزاند، لةوَي ددانيان كَيشا.
ئةو لةم تاقيكاريية دذوارةدا نةترسنؤكرت لة 
خةَلكي ديي بوو نة لةوانيش ئارامرت. شةوَيكي ديي 
كاتي طةِرانةوة لة سينةما هةستيكرد يةكَيك خؤي 

َيداوة، بة رق و قني و دَلدانةوةيةكي ناديار لة ل

كابراي موزاحيمي رواني وجنَيوَيكي ثيسي ثَيدا. 
كابرا ماتبوو، بة ثتةثت داواي لَيبوردني لَيكرد. 
ثياوَيكي باالبةرزي جوانكيلةي موورةش لةطةَل 
ئافرةتَيكي بة قيافة ئاَلماني، ئةو شةوة ويالري 

ناسيوة، بةم حاَلة دووثاتيدةكردةوة كة ئةواني نة
هةتا ضوارثَينج رؤذ دواتر لة ماَل نةهاتةدةر. لة نَيو 
كتَييب كةنتؤرَيكدا كتَييب "كؤميدي ئيالهي" تَيدا 
بوو بة شيكاري كؤني )ئاندَير ئؤلي(، ويالري زياتر 
لةبةر هةست بة بةرثرسايةتيكردن تا كونثشكين 
)كنجكاوي(، سةرطةرمي خوَيندنةوةي ئةم كتَيبة 

يية بوو. ثَيش ئةوةي ناني نيوةِرؤيي خبوات ئةساس
سروودَيكي دةخوَيندةوة لة ثاشانيش بة سةرجنةوة 
يادداشتةكاني، سزاكاني دؤزةخي بة دوور لة 
راسيت يان زَيدةرؤيي نة دةذمارد و بريي 
نةدةكردةوة )دانيَت( ئةوي بة دوايني ئاَلقة تاوانبار 

ا دةكرد. ئةو جييةي ددانةكاني "ئؤطؤلينؤ" هةت
 هةتاية ثشت ملي )رؤجَيري( دةجوون.

وا دةهاتة ثَيش ضاوان تاوسةكاني كاغةز 
ديواري رةنط زرشكييةكة بؤ خؤراكي خةونَيكي 
بزوز تايبةتكراون، بةالم ئاغاي ويالري قةت خةوني 
بة كةثرَيكي سامناكةوة نةديت كة لة باَلندةي 
زيندووي تَيكةَل و ثَيكةَل دروستكرابَيت. كاتي 

يان خةونَيكي دةدي كة سةر دَيرةكةيان بةياني 
هةميشة وةك يةك وابوون بةالم كاتةكةيان فةرقي 

 هةبوو.
دوو ثياو و هيالري دةمانضةيةكيان بة 

دةهاتنة ذوورَي، يان كاتي             دةستةوةية،
دةر لة سينةما، هَيرشيان بؤ دةبرد، يان هاتنة

ديسانةكة هةرسَيك ثَيكةوة ئةو كابرا 
 ةبوون كة خويان لَيدابوو، يان لة نةناسراو

حةوشَيدا بة خةمناكي ضاوةِروانيبوون و بة ِرواَلةت 
 ئةويان نةدةناسي.
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لة ثاش خةون ديتنةكة، دةمانضةكةي لة 
ضةكمةجةي مَيزةكةدا هةَلدةطرت )لة راستيدا لةو 
جَييةي دةمانضةيةكي هةبوو( و تةقةي لة ثياوةكان 

هةَلدةستا بةالم  دةكرد، بة دةنطي ضةكةكة لة خةوَي
قةت خةونَيك بة تةنَي نةبوو، لة خةونَيكي ديكةدا، 
هَيرشةكة ديسان دووثات دةبؤوة و لة خةونَيكي 

 ديدا ئةو دةبوو ديسان بيانكوذَي.
لة بةيانيية تاريكي مانطي )ذووئية(دا قوت 
بوونةوةي نةناسراوَيك )نةوةك دةنطي 

بةرزةكة  دةرطاكردنةوة( لة خةوَيي راضَلةكاند. باال
لة تاريكاندا، لةو جَييةي بة ضةشنَيكي 
سةرسوِرهَينةر ديوة كة ساكار ببؤوة )لة خةونَيكدا 
كة ئاكامي ترسانبوون( هةموو كات روونرت 
لةوةبوون، لةسةر هةستبوو بةبَي جووَلة و زؤر 
لةسةرخؤ و بة ضاوي داضؤراوةوة دةتطوت قورسي 
ضةكةكان خواريان كردؤتةوة "ئةليخاندرؤ و 
ويالري" و نةناسراوَيك ئاخرةكةي ثَييطةيشتبوون. 

          بة ئاماذةيةكةوة داوايلَيكردن راوةسنت و 
طةرايةوة بؤ الي ديوارةكة دةتطوت خةونةكةي 

 سةرلةنوَي بؤتةوة.
طةلؤ بةم شَيوة هةَلسوكةوتيكرد تا بةزةيي 
ئةوانةي دةيانةويست بيكوذن، جبووَلَييَن، يان 

ين ِروداوَيكي سامناك لةبةرئةوةي هةَلطرت
موشكيلةي كةمرتة يان بريلَيكردنةوةو ضاوةِرواني 

و لةوانةشة ئةمةيان قورسرت  –يان –بَي برانةوةو 
بؤ ئةوةي ثياوكوذةكان خةونَيك بن هةروةك  –بَيت 

   ئةوةي زؤر جاران لةم جَيية و لةم سةعاتةدا 
 خةون بوون؟

لةم كةش و هةواية خةياَلييةدا بوو كة تةقة 
 ةوي لة ثَي خست.ئ

 
 

 سةرضاوة
 .149/ ذمارة 39تا  36طؤظاري جستوجو/ ل 
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 ثةشيماني
 
 

KKaattee  CChhooppiinn  
  لة ئينطليزييةوة: بةختيار سابري حةمةلة ئينطليزييةوة: بةختيار سابري حةمة

 
 

مامزَيل ئؤرَيلي خاوةن لةش  و ررَييةي ةوةشو و    
دوو روومةةش ي ئةةةاَو تةةةو   شمةةةشن راة وَ يةةي مةةةا  و    
ترجن ةةي تةةش رة وةةش خةرماي شيةةشخ يةةوخ تشخ ةة  ةو   
ضةةةةاوةيا ِ ةةةةةرا لةةةةش ئ كدةتةةةةةونا لةةةةش يَ ل وشيشيةةةة ك      

لشسةةةشر دةيةةةرد و لةةةش وةر خ  شةةةشةةشيشيي ة اوك ةةةشخ
سشرماش ك ةال وؤيشيي يةؤ ي سةشرتا خ رة ةي شة       
لشتشردةيرد و هش  َيك جاريش جة َ ك ةةة ي درَيةوخ   
لةةةشةَي دةيةةةردا مامزَيةةةل ئةةةؤرَيلي هةةةشر  ز تةةة خ لةةةش      

ةوة  هةةةةةةةةة ش يةةةةةةةةةا َ ي ش  وشةةةةةةةةةةيردن  ةةةةةةةةةشيردتة 
خؤششويسيت  ةشيردتةوا لةش  شمةش ي ت سةل سةال   ك      

رة  يردتةةةةةوةوة و  ةةةةاية دكوكيةةةةارخ هةةةةشتةو  تةةةةشر    
ئَ سةةوا  يةةش  شمةةش ي  شي ةةوؤ ش ةةةشجنا سةةال ي هةة ش  
يا َ ةةك ةششةة نان  شتؤ ةةشوةا هةةشر لشتةةشر ئةةشوة  تةةةو  
لش   شردو شدك  ش ها دةذيا و ه ش هاودةمَ يي  ةشتةو  
جوةةش لةةش سةةش شيشخ يةةش  ةةاوخ وةؤ وةةؤ  تةةةو  ضةةش         
 جن  ةةةشة يةةةش لةةةش يةخةةةشيا ي ئشمةةة ك دةذيةةةان و لةةةش      

ياريةةان دةيةةرد  ضةةش   مري ةةيَ ك و   يَ ل وشيا   ةة  ك 
هش ةة َيك ما وةةاو دوو هَ سةةو و ئةةشو  كش وةةش  ويةةش      
ركوخ ئةةةةةشو تا ك ةةةةةشخ ةَ ةةةةة ةيرد يةةةةةش مري ةةةةةيشيا ِ  

دةخةةةةكرد  و هةةةشروةها ئ نا شيششةةةيا تشيا   ةةةشي ان  
مامزَيةةةةل ئةةةةؤرَيلي لشتةةةةشر هشيةك شيشيةةةة ك وةسةةةةواتةو  
يةةشو  ةوة دةريةةاخ ت يرد ةةشوةو ةشجنةةشيا ِ لشسةةشر   

 ِ دك ةاتةوا لةش اياو ضةش   ملة كل َ يي ورديلةش       لَ ةةيةا 
تشدةريشو ن هشر وةة ئشوةخ لش هشورةيا شوة تارينبا 
ها لِ ئش  مل كر  ش شوَ يي ضاوةراوك لشيركو و جَ ةي  
سشرسةةةةرامان تةةةةو  لةةةش هةةةشمان يا   ةةة ك ةَ   ةةةؤ     
 ةةشتةوا ملةة كل ي دركوسةةَي  زييشيةةشخ تةةةون يةةش  ةةاو   

ةوا تزيةةةك  ةةةش َيلي تةةةةو  لةةةش ركسةةةو  ك   ريةةةش    دئةةةؤ
 زييةةشخ ةَ ةةلق دةي ةشيةةشة دةتةةةو ئةةشو ذ ةةش  شجنةةش و   
ضةكر مل كل شيشخ تشدةريةشو  ةونا ئ لةؤدخ يردتةةوة    
تاوةشي و دةسيت  ي  ؤمِ  ر  ةو تش دوك  خؤية ك  
ركي ةيَ  ةةةةا تةةةةش ضششةةةةلَ ك يةةةةش ديةةةةارتةو مل كل شيةةةةش   
ةَ   ةةةةؤ   ةةةةشتةو  مارسةةةة لَ ن و مارسةةةة لَ و ش تةةةةش  

  يةةةةشو  ةونا هَ لةةةة ة  هةةةةش واوة  ارَييةةةةشيا  ان دوك 
 ريةةةةةةةةةةاتةو ضةةةةةةةةةةاوةيا ِ خةَيل ةةةةةةةةةةان  َ زكتةةةةةةةةةةةو   
ةششةةةؤياوي شيي   ر تةةةش رووخسةةةاري شوة ديةةةارتةوا   
لشريشيشوة لش  ة  ةيشخ دركوسةَ  ا شوة جةكت ةان تةؤ    
 ةةاردتةو يةةش دكييةةي  ةشةةي  شخؤشةة  شيي يةشةةل ة    
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هةةا ةوة و   ر ه ةيةةش  لةةش ريةةشيي  ةةرةوة مَ ردةيةةشخ 
يسةةاك يةةش تةةشرخ ئشمةةشوة لةشوَخ    ةةش و ضةةةوة تةةؤ   َ 

سةةة ل ش ليةةةشة مل ةةةؤن م ةةةل دوور تةةةةو  هةةةشروةها  ا 
تشخؤخ و  ال سيشيشيشوة ضاوةراَيي دةيرد  ا ت  ات 
تؤ وَيسووشيشا "مامزَيل ئؤرَيلي  ئشمشوَيل ضةاوَييل  
لةةش  مل كر  ةةشوة تَ ةةل  ةةا دة شراَينةةشوةا دل ل اتةةش هةةشر      
 رَيوشضارةيشيي  ر  شك تربدكيش  هشر  ز ئش  ئشريةش  
 شدةخسةةوش سشرشةةا ي  ةةؤا وكتزك ةةش ملةة كل ي خةةؤ ن      
ئا ةةةات لَ  ةةةان تَ ةةةل مةةةن  لةةةشوَخ   ةةةا ك  وةة شةةةَ و     
لَ ها ةوة لش  او مل كل ةشيان  لةش  ةاو ل ةؤن يةش لةش مةاَو        
   ش و رة وش ئشو دكييش هشذكرةش   شماتَ لا"اا هةشر  

َيلي يردتةةو  دئش  ئش شرة  اخؤشةش  تةةو وكخ لةش ئةؤ    
ئشو خَ زك ش  امةركدة جَ  َ ل َ لا  يش تشو ةشلش ةرو َي ش

َيلي مل كل شيا ِ لش ذَيةر سةَ  شرخ دكر  ةش  شسةك و     دئؤ
 ز  و درَيويؤلشيشخ خا ةوةيشدك جَ هَ  لا خؤرةيش 
دةي ك لش  شخوش سث  ش يؤ شيان  ضش   مري يَ ك لةش  
تةةةةشردة  ةل يا شيا ةةةة ك لةةةةش ضةةةة نش شيشدك ضةةةة لشيان     

 يا شيا ةةة ك دةيةةةرد  يةةةشيَ ي ان ضاو ش رسةةةا ش تةةةش ةل 
سشريشو  ةو  تش شةا ا خ تةشز زةوة هةش واو  دة ةاو     
تَي ه ش مشتشسوَ ك تش هشيةك شيشدك دةهات و دةضةوا 
تةةةؤ ي خؤشةةةي  ةل ةةةشيا ي تاخنةةةشيش ئةةةشو  اوةيةةةةان      
ةرايردتةو  دة وي ةَ يش     جن  شيان لش او يَ ل وش 
لؤيشيا ةةةشوة يةةةش سةةةشركةا  ةةةةل ي سةةةثي تةةةةو دةها ةةةش   

رَيلي تةش ةَ ةةة وةسةةواو تة خ لةةش    تةشر ةَخا مامزَيةل ئةةؤ  
مل كل ةةةةشيان دةيةةةةردةوةا تةةةةش ضةةةةاوَييي رةخلش رك ةةةةش  
دةيراوك   ش مارسة لَ ن يةش لةش ذَيةر يةرسةايي ئ لةؤدخ       
يشل ةةةشو و خرةلةةةة ك ررةرر دةرا ي ةةةل و رة ةةةةي دةدكا   
تشهةةةةشمان ضةةةةاو سةةةةشيرَييي مارسةةةة لَ يت يةةةةرد يةةةةش     
زرمَ سيش تَ  ة وشيا ي  َ يةشَو تةش هش سةيشيا ي  ةي     

يردتةةةو يةةش تةةش ئاسةةا ي دةها لةةش تةةشر ةَخا لةةش         ةةؤ 
ماوةخ ئشو ضش   سةا ش يشمةشخ ت يرد ةشوةدك  تة  و     
هؤشةةةةةي ةةةةةةشر  و تةةةةةة وخ يةةةةةؤيردةوة و تراياريةةةةة ك 

ضاودَيرخ مل كل شيان تيات وةة ئشريَ يي سشرشةا ي  
خةةةؤخا سةةةشرة ا دةسةةةو يرد تةةةش خةةةةكردن ةَ ةةة ك  انا  

ك دةسيت ئش شر ئشريشيشخ مامزَيل ئؤرَيلي وةة لشوَي 
ةَ يةةةرد هةةةشر لشوَي ةةة ك يؤ ةةةايي ةَ  ها ايةةةش  ئةةةشوك تةةةش 
ئاسا ي دة ةك رك ركيةي تيةرَين  ضةة يش ضَ  ةو ا شخ     
مال شيشخ تششي ئشوة  ةشورةتةو يةش لةش تةارود خَ يي     
يوةةةةراخ لةةش  ضششةةلشدك تةةش يةةشل يي تَ ةةل  تةةشر   خةةؤ      
ملةة كَو تزةل ةةش تةةشرك     ةةش  ةَ ةيسةةيت تةةش جؤرَيةةك لةةش      

يةةةةش يةةةةش  ةةةةشوكو تةةةةشرخ مامزَيةةةةل     ضةةةةاودَيرييردن هش
ئؤرَيل  ةةةةةشوة  امؤيةةةةةش و ئةةةةةشم ش هةةةةة ش ملةةةةة كل َ يي   
تشخَ ة شيردووة  ا توةك َ ل ئشو ئشريش تشجَ  هَ لَ لا 
لشضةةةش   ر ذخ يشيشمةةة ك تشركسةةةيت هةةة ةة تةةةةو تةةةش      
دةسل تةشخَ ةيرد ي مل كل ةشيا ي ئؤرَيل  ةشوةا ئةاخر     
 ضؤن ت زك   ايش مارس لَ ل هشر يا َ ك تشدة وي تشر 
يسشخ لش شل  ك تيرَيةل دةسةو ةيات تةش  ريةانم ئشمةش      
يةةشيَ ك تةةةو لةةش سةة كا شيا ي مارسةة لَ لا يةةا َ ي ش   
تؤخ دةريشوت  َي  ؤ    ر حش خ لش  ةل ش يش هةشمةو  
ئةةةةةشو  ةر  ةةةةةشخ هشل يَ  ةةةةةا يةةةةةش هشل  ةةةةةوكردةتةون و     
تشمشتشسيت لَ يؤل  لشوة لش ضةؤ   ش ي ةَ يها شيةشيان   

"هةشر ئشوة ة ة تةشك    ةش     لش تاخنشيشدك  َ ةوركتةونا  
ةَ ةةي تل َ  ةةل وكمشيةةش  مامزَيةةل ئةةؤرَيلي" مارسةة لَ ل      
ةَ ةةةةةي ووت  "تةةةةةشل ية دةتَ ةةةةةل لشسةةةةةشر يةرسةةةةة  شة  
ت  شسو وشوةا هشر يا َ ك هاروهاجي تيردكيةش دكيية    
وكخ لَ  ةيرد  لشسشر يةرس  شة دةي شسوشوة"ا ئةشو  
يةرسةة  شخ يةةش مامزَيةةل ئةةؤرَيلي  ةةي  ةةؤمي لشسةةشر        

 شورة و مريح تةو  تؤيش سةشرخشوَييي   تشسوشوة   ر
تاشي   ا شةيا   تةش  اي ةش ي يةش ئةشو ةاشةل ةةرا يش       
 ؤ َيةةك  ةةشرم ش تةةةوا دوكخ ئةةشوةخ شةةشو دكهةةات و    
مري يشيا ي يةردة  ةاو يةر شيةشوة  تةش مل كل ةشيا ي      
ووت يش تنلش  او جَ وةاوة  تةشر   ئةشوكن وةة ئةشوةخ     

رةق  ةةةةش تايةةةةان دي َ ةةةةل  ةةةةش تةةةةؤركن لةةةةش تشردةم ةةةة ك     
اتةونا يةةةةك جلةةةش سةةةث  شيا ي شةةةشويان يةةةش  ركوةسةةةو
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دةتةكيش يةماششيشخ لش ضشرضشيف سشر ةَ  شزشيا  ان 
تةكيش و يشيَ ي ش تش  ة  خ تؤيان توشيَ لَ ل  ا وةة 
ئةةشو يامنةة  ا شخ دةيَ  ةةركن تةةش  ايا ةة ك شةةر شيان   
لَ ةة تَ لم ئشخ يةك ئشو  ششوش ئةاوةخ يةش دةتَ ةل لةش     

شيشيشيةةةةش ةَ  ةةةةش  اوة ةةةة خ ذوورةيةةةةشدك دكتلرَيةةةةل و ي
ما  وو و  ؤ كوخ و هش او تردووةيا  ا ي تش جةةك ي  
  ةةا ت ةةؤنم مارسةة لَ ن و مارسةة لَ ل ةةةرا تةةش دَو تةةشوة  
ةَ يةةةش ة يةةةش مامزَيةةةل ئةةةؤرَيلي وكيةةة ة ك ي  ةةةي  ةةةؤ     

-Croqueخةةةةةةشوخ لَ  ةيةةةةةةشوَيل ئش ةةةةةةشر ضةةةةةة  يي و 

Mitaine يةةةةةةةةةةةان ضةةةةةةةةةةة  يي و  Loup-garou يةةةةةةةةةةةا  
ا يةةان ئ لةةؤدخ خةةشوخ  هةةشردووي ا ي تةةؤ  ش َ راَيوةةشوة 

لَ  ةيةةةةشوَيل ئش ةةةةشر ركيلةةةةشذة  ل يةةةةان  ةةةةؤك ي تةةةةؤ    
 ةةشل َ  لا "حش دةيةةش  تةةا  تزك  ةةل  ةةةةرة دوتةةي"      
مامزَيةةةةةةةل ئةةةةةةةؤرَيلي تةةةةةةةش تراوكتشخؤتة َ يةةةةةةةشوة تةةةةةةةش  
ضَ  ولَ لشرةيشيي ووت "تةشرخ ملةشوة تةشراَيةةترد ي    
ضةةةةش   يَ ل وشيةةةةشة لةةةةش تةةةةشخَ ةيرد ي ضةةةةةكر ملةةةة كَو  

شرئَ  ةةةشيشا ةةةةةرَخ  هةةةشر  ز  ئاسةةةا وة  تشراكسةةةيت س
جةةارَييي  ةةر تاسةةي ملةة كل   ر مشيةةش"ا "وك ديةةارة  ةةؤ    
ه ش دةرتارةخ مل كَو  ا ك  ةل  مامزَيةل ئةؤرَيليا مةن     
لةةةةةش دوَيةةةةةَ  وة تةةةةةش ئاشةةةةةيرك ئةةةةةشو ركسةةةةةو  ش  تةةةةةؤ   
دةريةةشو ةوة تش اي ةةش ي يا َ ةةك ت لةة   مل كل ةةشيان تةةش   
ش  ةر ة يل لشيا ي  ؤ ياريان دةيرد   ؤ  ا ك  ل ئشمة 

وك لةةش ملةة كَو دةيةةات تةةةش يشللةةش رةيةةي  ةةشورة تَ ةةةل        
يةةةارييردن تةةةش يل ةةةلم هةةةشروةة ضةةةؤن سةةةشيريرد ي      
ئاوَيلش  وك لش مل كَو دةيات درة ي ددك ي دةرتَ لا 
ةَ ةيسةةوش لةةش يةةا ي تةةشخَ ةيردن و ةةةشروةردةيرد ي     
مل كل ةة ك ئةةش  شةةوا ش تزك َ ةةلا تةةش دل ل اي ةةشوة مامزَيةةل   

اري ةةش دة نش ا ةةش  ةةشتةو ئةؤرَيلي هةة ش ئا ةةاخ لةةش   ك   
يش ةةةرة روتةي دةيزك ةي  ئةاخر لةش يةا ي خؤية ك ئةش          
ةَ ةةةلق ملةةة كل ي ةَ وشيا ةةة تةو  ششش  ةةةي مردتةةةةونا 
مامزَيل ئؤرَيلي   ر خؤشحاَو تةو تشوةخ يشمَ ك لشو 
زَ ة  ةةش زَ رتةةةو يةةش دكييةةان لةةش يةةا ي ئةة ش و يةةارو        

سشريال   ك تشياري ةهَ لنا ةشجنش شة ةوي شيا ي  ةي   
  يةةةةش لةةةةش سةةةةلي و تةةةةشر يي مامزَيةةةةل ئةةةةؤرَيلي       ةةةةؤ

 شدةتةو ةةشوة  اضةةاريان يةةرد ئةةشو تشريؤشةةش سةةث ا ش    
خبا ةةةةشوة تشردةسةةةةل يةةةةةش سةةةةار  َ ك تةةةةةو تةةةةةشيارخ     
 ةةشهَ لاتةونا هةةشروةها دةشةة ةو خةةؤخ لش ةةشَو ماضةةش   
 شراةيا  ةةةة ك راكتهَ لَ ةةةةل يةةةةش ةةةةةرا تةةةةةون لةةةةش سةةةةؤ  و    
خؤششويسيتا يةو ةخ دةر خ و تشيرةيشخ  يش   ر 

يشمي تشياري ةهَ لا  لشسةشر يش وؤرةيةش دك ةرت و    تش 
لةةةش شةةةةَيلَ يي  زييشدةسةةةو ك دكيلةةةا تةةةؤ دوريلةةةشوةخ 
سةةةشريؤل ش دراكوةيةةةا ِ يركسةةةشيان و ةَ ةةيرد ةةةشوةخ   
يؤةنش يشو ةوةيانا ضش   ر ذَييي ةَ نةو  ةا لش ةشَو   
ئةةةةةشو ةَ يةةةةةش ة و  ريةةةةةان و ذكوةذكوةدك ركهةةةةةات يةةةةةش 

دةوروتةةةةةشرخ  تشدرَيةةةةةوكيي ر ذ لةةةةةش او مال شيةةةةةشو لةةةةةش 
خا ةوةيةةشدك دة وةةي دةدكيةةشوةا ئةةشوة يشيةةش  شةةشو و   
دووة  شةةةةشو  ةةةةشتةو يةةةةش تةةةةشو ئاسةةةةةدةي ش خةةةةشوخ    
لَ  يةةةشوَيل و جشسةةةوش  ةةةشر  و  شرمشيةةةشخ ئ لةةةؤدخ     
سةةةةةةةاوك   ة ةةةةةةة  ةَ ةةةةةةةةةخ تلةسةةةةةةةَ ل و هش اسةةةةةةةش  
 شرمشيا   ةةي وةة تةةاخ تةةال ي تال ل ةيةةشة ت ةة كت لةةش    

مزَيةل  روومش شيا يا لش يؤ ةايي هشزوةشخ دووةمة ك ما   
ئةةةؤرَيلي  ةةةشوكو لش ةةةشَو ئةةةش  شةةةوا شدك ركهةةةات  ضةةة و  
 لةةشيي و  ا  ةة ةخ  ةةشدةيردا هةةشر لةةش يؤ ةةايي ئةةشو       
هشزوةةشخ دووةمششةة ك تةةةو يةةش ئَ ةكرةيةةشي ان مامزَيةةل  
ئؤرَيلي لش يا َ ي ك سشيرخ ئشو ةشضةشيشخ دةيةرد يةش    
مشراومار  شيشخ   ا تةشخَ ةدةيرك ضةاوخ تةش  ال سةيش     

ش رَيوا سشرةي  شيش ري كو ش لشيشخ  السة يشوت ل
تشرةو رووخ خا ةوةيشخ ئش  هاتا ئؤرَيلي يةش دكيةك   
و تةةاويي لةةش دوو رة ةةش خ ج ةةاوك  تةةةون  يةةشيَ ي ان   
سثي و ئشوخ  ريان رة  ةَ سل تةو  تش يلجي و تش 
ةشر شةةةةةشوة لةةةةةش  ش   ةةةةةل خةةةةةاوةن  ال سةةةةةيشيشوة  
دك   ةةةل تةةةةوا يا َ ةةةك  زيةةةك تةو ةةةشوة  دةمةضةةةاوة    

شيةةةةةش وكخ دةردةخسةةةةةل يةةةةةش   ةا شيةةةةةشخ ذ ةةةةةش  شجن 
 شراك شوةيةةةشخ تةةةؤ مال ةةةشوة شةةةوَ يي   ر دل  ؤشةةةيشر   
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تَ ل  تشر   ئةش   شراك ةشوة يوةةةرا و ضةاوةراوك لشيركوة     
مامزَيةةةةل ئةةةةؤرَيلي خسةةةةوش ها ةضةةةةؤ و دل ةةةةشركويَ ةةا   
دةتةكيةةةش مل كل ةةةشيان يؤتةوتة ايش ةةةشوةا  ةةةي  ةةةؤ  لةةةش  
يةَي شم لشتشر سَ  شرةيش دةمي ضشيؤيشيي خسةو ةوة  

شر تشردة هشسا شيش و خشرييي   ويرد شوةخ تةوا س
ئةةةةةةشخ مارسةةةةةة لة و مارسةةةةةة لَ لم لةةةةةةش سةضةةةةةةَ يي   
هشيةك شيةةشدك خةةشرييي تةةراين و دروسةةويرد ي جةةل و   
تةةشرب تةةةون تةةؤ تةيةةش شةشةةشيا  انا ئ لةةؤديش لةةش       
تاوةشةةةي مامزَيةةةل ئةةةؤرَيلي دك تةةةش ئ سةةةركحشت ةةةةال ي   
دكتةوةوةا يا َ ك ضاوخ تش  ال سةيش شة لشيش يةشوت    

يسشر  اسة  شوة   ك ةي يةش دكييةي هَ لاوة ةشوة تةؤ       يش
مال ةةةشوة تؤيةةةش  لةةةش خؤشةةة  ا  ك ي وك ةةة خا خؤشةةةي و  
هةةشركو هؤريايةةش  ةةشوكو تةةةو  هةةشمةويان ر ي ةةولشوةا  
ئةةةشو سةةةا شخ ر ي ةةةولشوة ت يةةةش و ما   ةةةشة ئةةةشو     

ةوا مامزَيةةةةةةل ئةةةةةةؤرَيلي لشتةةةةةةشردة   ةةةةةة ةةةةةةاوةخ دك ر 
هشيةك شيةةةشدك وةسةةةواتةو  سةةةشيرخ دةيةةةرد و  ةةةةَيي    

ل  سةةةو ةوا ضةةة و  ال سةةةيشيشخ  ةةةشت    رة وةةةي هش
سةرخ خؤرئاوكتة شيش و  اريك و لَ ل ي ئةشو ئَ ةكرةيةش   
ةَ يةةةشوة  ةةةشمَ يي رة ةةةي مؤريةةةان تشسةةةشر يَ ل وةةةش و      
رَيواوتا شيا ة ك ركخسةل و  ال سةيشيشيان لشتشرضةةاو    
و يةةةردا ويةةةزة ويةةةز و  شيش ةةةشيي ويلةةةشيان خةةةامؤ   

 رويةةةةي   تةةةةةون  تةةةةشر   هَ  ةةةةوا تةةةةش ئاسةةةةوش   كق و    
مل كل ةةشيا ي دةها ةةش تةةشر ةَخ يةةش لةةش خؤشةة  شيي تةةَي 
هاو ةةةادك تةةةةونا مامزَيةةةل ئةةةؤرَيلي رووخ وةر َ ةةةراك و    
ضةةةةةةوة  ةةةةةاو خا ةوةيةةةةةشوة  ئةةةةة ش و يةةةةةارَييي   ر  
ضاوةراَي ان دةيرد  مل كل شيان لش ةا  خؤيان ةشر  
و تة وي ةةةةشيي خةةةةشملاي ان جَ هَ  ةةةةل تةةةةةو  تةةةةشر      

 شيشو ةةةةةةةش سةةةةةةةشر مامزَيةةةةةةةل ئةةةةةةةؤرَيلي ركسةةةةةةةوشوخؤ 
رَيي سةةةةولشوةخ مال شيةةةةشا لةةةةش  ش   ةةةةل مَ زةيةةةةشوة   
دك   ل  لشسشرخؤ ضاوَييي  َ راك تةش ذوورةيةشدك يةش    
 ةةةارييي ئةةةشو ئَ ةكرةيةةةش هَ ةةةةك  هَ ةةةةك  تشسةةةشري ك  
دةي ةةةا و لةةةش دةورخ جشسةةةوش  ش  ايةةةشخ ئةةةش  يةةةةَو     
دةتةةةوةوةا سةةشرخ خسةةوش سةةشر يؤل ةةش ركسةةل و ضةةش   

ا ئةةا   تةةشر   ضةةؤن  يركوةيةةا ي  دكيةةش يةل ثةةشخ  ريةةان  
 ريا َ ةةةةكا تةةةةشو هَ ةكشةةةة  ش  ةةةةا يةةةةش   ر جةةةةار ذ ةةةةان  
دة ةةرينا وةة ة ةةاو دة ريةةا  هش سةةيي وكخ لش شل ةة ك    
تةو وك دةردةيةشوت يةش ر حةي ةارضةش ةارضةش تيةاتا       
هةةةة ش ئا ةةةةاخ لةةةةشوة  ةةةةشماتةو يةةةةش ةؤ وةةةةؤ دةسةةةةيت     

 دةلَ سَ وشوةا
 

 سةرضاوة
Twenty Great American short stories 
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 ضاوانيَكي وةكوو طرِ لةسةر شةثؤل
 
 

  هانس )ذان( ئارثهانس )ذان( ئارث
 لة فارسييةوة: ئةمني طةرديطالنيلة فارسييةوة: ئةمني طةرديطالني

 
 

"هانس )ذان( ئارث" وَينةطةر و ثةيكةرساز و 
شاعريي ئالزاسي بة هةردوو زماني ئاَلماني و 
فةرانسةيي شيعري دةنووسي، كة لة بزاظي 
دادائيسمدا دةورَيكي سةرةكي و بةرضاوي هةبوو. 

زاظة لة )زووريخ( سةريهةَلدا، كة هةوَلةكاني ئةم ب
ئارث لةو بوارةدا حاشا هةَلنةطرة. بريي ئارث 
ريشةي لة نةرييت رؤمانتيكي ئاَلماني دابوو، ئةو 
عاشقي فةيلةسووفانَيك وةك "زاكووب بؤهيم" بوو. 
دةيويست وشةطةلي رؤمانتيك و ضريؤكي ثةريان و 

ة. هةر يةكطرتوويي ئينسان و سروشت بذَينَيتةو
ئةو وشةطةلةن كة ثاش طؤِرانكارييةكي بنةِرةتي 
بةشَيوة و بيضمي ذيانةوةيةكي نوَيوة لة 
شيعرةكانيدا سةرهةَلدةدةن. كة بة هؤي ريشةيي 
بووني ئاوةزو طةشةكردني هونةري و ئاَلؤزي ثَلؤزي 
زةينةوةية. ئةو سةبارةت بة بةرهةمةكة خؤي ئاوا 

و مسؤطةرن  دةدوَي: "بةرهةمطةلَيكي سيستماتيك
بة ثَيي ياساي رووداو. رووداوَيك كة لة روانيين 
مندا شتَيكة تاريف هةَلنةطرة و نةزمَيكة كة 
تَيطةيشتين دذوارة و تةنانةت سروشتيش لة ذَير 
دةسةاَلتي ئةو داية." بة بِرواي ئارث دادا لة 

قووَلرتين حاَلةتي خؤيدا، بةر لةوةي رووخَينةر بَي، 
ضاوةي سةرةكيي تةواوي سازَينةرة "دادا سةر

هونةرةكانة و بة شوَين دؤزينةوةي "بَي 
ئاوةزخوازيي" )نا عقالني طري هونةرييةوةية. كة 
نابَي لةطةَل نةبووني فام و ئاوةز لَيمان بشَيوَي. دادا 
)ناعقل طر( بَي ئاوةزخوازة هةروةكو سروشت. بة 
ثَيضةوانةي هونةر اليةنطري سروشتة و وةكوو 

روو راستة. بة شوَين جَي و ِرَي سروشت ساكار و 
 راستةقينةي شت طةل و دياردةكاندا دةطةِرَي."

هونةري راستةقينة بة شوَين طؤِريين 
دنياوةيةو تاقةتي تامَل كردني ئةو ئةركة قورسةي 
هةية. ئةم نةريتة مرؤظايةتي لةو شَيتيية ثِر 
مةترسيية كة ناوي بَي ئيعتباريية رزطار دةكا و 

و ساكار دةكاتةوة لة راستيدا ذياني بؤ سادة 
يةكطرتووييةكي قايم و ثتةو لة نَيوان مرؤظ و 

 سروشتدا دةخوَلقَييَن.
ئاوةز، مرؤظ بَي ِريشة و رةطةز دةكات و 
ذيانَيكي تراذيكي بةسةردا دةسةثَييَن. بةالم 
هونةري راستةقينة و هونةري بَي خةوش ساَلمةتي 

ئاشيت و  بةخش و سروشتيية و دةهَيَلَي ئةستَيرةي
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عةشق و شيعر لة شةوَي تاريكي دَل و بريي مرؤظدا 
بدرةوشَيتةوة. هةر جَييةك هونةري راستةقينة 
رووي تَيكا خةم ناضارة لةو شوَينة كؤض بكا و بارطة 
و بنةي خؤَلةمَيشيي خؤي كة ثِرة لة داخ و خةم و 

ة شيعر خةفةت لةطةَل خؤي ببا." ثَيكةوة ضوار كورت
 لةو شاعرية دةخوَينينةوة.

 
1 

 ضاوان وةك طِر لةسةر شةثؤل
 رةنط و شَيوةي خؤ دةطؤِرن،

 بة تاسةي طةِرانةوة لة هةرَيمي رؤذ.
 بَلَيسةكان بَي ناون و 

 يةكي ثَينج قامكيان هةية
 ئةو دةستانة، باَلة ئامسانييةكان

 بة دَلؤظاني دةالوَينن.
 

2 
 هةوري رةش،

 ان هةَلواسراون.وةك زجنريي ئةستَير
 ئاسن ضنطي قوالثيين لة ديواري لووس طري دةكا.

 وَينةي شاران لة نَيو طِردا هةَلدةضؤقني.
 مااَلنيش بةسةرحةوت دةنكة ياقووتدا رادةكةن،

 يان هةَلدةسووِرَين وةكوو طزموولة ئةَلماس.
طرمةي هةور لة هةناوي ديوارة دوورو درَيذةكان 

 دةهاَلَي.
 و رةواقي هةنطوينا دةتلَينةوة.ثةرييةكانيش لة نَي

 لة دةربةندي زةوييةوة،
كات نشينان رَيطةي هةورازي سةركةوتن دةطرنة 

 بةر
خوار كات نشينانيش، بة دواي رةنطني و رازاوةوة 

 سةريان قاَلة.
 ئيسكلَيتة شووشةيية ضكؤَلةكان

 لة نَيو جيوة دَينة دةرَي و 

 ة.بؤ كردةوةي ئاذاوةي رؤذي ئةزةل دةبنة زايةَل
دارةمةييت ضكؤَلةي ئَيمة لة ذَير ئةستَيراني سِري 

 بةيانيدا
 كَي دةيتوانَي؟

 
3 

 لَيوةكان، بةبَي دَلة خورثةي وشةيةك
 وةديار دةكةون.

 وةكوو جوانَيك لة نَيو دَلي شةثؤلي رؤذانةوة.
 تيشك باوةشي لة جوانَي وةردَييَن،

 وةكوو طازةنط، لة ذَير رَيذنةي ماض و مووضا.
 

4 
ندةكاني شةوانة لةنتةري داييساويان بة باَل

 ضاوةوةية
 تاثؤي ناسكيان لةسةر عةرابة هةَلضنيوةو 

 بة هَيمين بؤ ثَيشةوةي لَيدةخوِرن.
 عةِرابةي رةش، ئامادةي كوَيستان
 طازةنطي رةش، ئامادةي كوَيستان

 ئةسثةدارينةي بزؤزو رةشيش هةروا.
 مةرط، مشار و كؤلكةدار ثَيكةوة بةرةو بارةنداز

 رادةكَيشَي.
 دان، لة نَيو جيكةَلداني باَلندةدا

 دةكةوَيتة نَيو طةرووي ئاسنيين خةرمانكووبةوة.
فريشتةكانيش، لةسةر دؤشةكي هةوايي ئؤقرة 

 دةطرن و 
 ماسيةكانيش، داردةسيت رَي بة دةستةوة

 دةثَيون رَيطةي ضوونةدةر لة ئةستَيران.
 
 

 سةرضاوة
بهمن و اسفند  25و  24ماهنامةي )كارنامة( مشارة 

 سوجتةبا وةيسي 1380
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 طردطةليَك وةك فيلي سثي
 
 

  ةيةيووئيَرنست هةمنطئيَرنست هةمنط
  لة ئينطليزييةوة: شاهؤ قادر خانزادةلة ئينطليزييةوة: شاهؤ قادر خانزادة

 
 

طردةكان بة درَيذايي دؤَلي ئيربؤ درَيذ و سثي 
بوون. لةمال نةسَيبةر هةبوو نةدار. ويستطةكةش لة 
بةرخؤردا بوو لة نَيوان دوو هَيَلي شةمةندةفةر. كة 

رمي نزيك اليةكي وَيستطةكةش سَيبةري طة
باالخانةكة و ثةردةيةك كة بة ثةت و مورووي 
حةيزةران ضنرابوو بة درَيذايي دةرطا كراوةكةي 
مةخيانةكة هةَلواسرابوو بؤ ئةوةي مَيش نةضَيتة 
ناو. ئةمريكييةكة و كضةكةي كة لةطةَليدا بوو لة 
ثشت مَيزةكةوة لة سَيبةرا لة دةرةوةي باالخانةكة 

قيتارة ئيكسثريسةكة دانيشنت. زؤر زؤر طةرم بوو و
لة ماوةي ضل خةولةكدا ئةهات. لةم وَيستطةدا 
قيتارةكة بؤ ماوةي دوو خولةك وةستاو ئةجنا ضوو 

 بؤ مةدريد.
كضةكة كاَلوةكةي داكةندبوو و لةسةر مَيزةكة 

 داينابوو ثرسي "ضي خبؤينةوة؟" 
 ثياوةكة وتي "زؤر طةرمة."

 "با برية خبؤينةوة."
دةكة ووتي "دوو ثياوةكة بةرةو رووي ثةر

 سَيرظَيزاس."

 ذنَيك لة دةرطاكةوة ثرسي "طةورة بَي؟"
 "بةَلَي. دوو دانةي طةورة."

ذنةكة دوو ثةرداخ برية و دوو ذَير دةسيت 
هَينا. دوو ثةرداخةكة و دوو ذَير دةستييةكةي 
لةسةر مَيزةكة داناو سةيري ثياوةكة و كضةكةي 
كرد. كضةكة سةيري زجنرية طردة دوورةكاني 
ئةكرد. لةبةر خؤردا طردةكان سثي بوون و دةشت و 

 دةريش زةرد و ووشك بوو.
           ردانة لة فيلي ـــــــــي "ئةو طــــكضةكة ووت

 سثي ئةضن."
ثياوةكة بريةكةي خواردةوة "هةرطيز يةك 

 دانةيشم نةديوة."
 "نا، نةت ديوة."

ثياوةكة ووتي "لةوانةية ديبَيتم، هةر لةبةر 
 ةَلَييت نةمديوة هيض ناسةملَييَن."ئةوةي كة ئ

كضةكة سةيري ثةردة موروو ضنةكةي كرد و 
 ثرسي "شتَيكيان لةسةر نووسيوة، ئايا ض 

 واتايةكي هةية؟"
 "ئاينس دَيل تؤرؤ. جؤرَيك خواردنةوةية."
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 "ئةكرَي تاقي بكةينةوة."
ثياوةكة بةرةو ثةردةكة هاواري كرد "طوَي 

 اتةدةر.بطرة." ذنةكة لة مةخيانةكةوة ه
 "ضوار ريال."

 "دوو دانة ئاينس دَيل تؤرؤمان ئةوَي."
 "لةطةَل ئاودا؟"

 "لةطةَل ئاودا ئةتةوَي؟"
 كضةكة ووتي "نازامن. لةطةَل ئاودا باشة؟"

 "زؤر باشة."
 ذنةكة ثرسي "لةطةَل ئاودا ئةتانةوَي؟"

 "بةَلَي لةطةَل ئاودا."
كضةكة ئةجنا ثةرداخةكةي دانا. ووتي "تامي 

 س ئةدات."ليكؤري
 "هةموو شتَيك هةرواية."

كضةكة ووتي "بةَلَي. هةموو شتَيك تامي 
ليكؤريس ئةدات. بةتايبةت هةموو ئةو شتانةي كة 

 ئةو هةمووة ضاوةِرَيي بووي وةك ئابينس."
 "ئاه، بةسة ئيرت."

كضةكة ووتي "تؤ دةستت ثَي كرد. من 
 دَلخؤش بووم و كاتَيكي خؤشم هةبوو."

دةين كاتَيكي خؤمشان "باشة، با هةوَل ب
 هةبَي."

"زؤر باشة. من هةوَلم ئةدا. من وومت شاخةكان 
 لة فيلي سثي ئةضن.

 ئةوة دَلخؤشكةرنةبوو؟"
 "دَلخؤشكةر بوو."

"ويستم ئةم خواردنةوة تازةية تاقي كةمةوة. 
ئةوة هةموو ئةو شتةية كة ئةجنامي ئةدةين، وانية 

 ؟"سةيري شت بكة و خواردنةوةي تازة تاقيكةرةوة
 "منيش وا طومان ئةكةم."

كضةكة سةيري طردةكاني كرد و وتي "ئةو 
طردانة دَلِرفَينن. ئةوانة بةراسيت لة فيلي سثي 

ئةضن. بةس مةبةستم ِرةنطي ثَيستيان بوو لة 
 ميانةي دارةكاندا."

 "خواردنةوةيةكي تر خبؤينةوة؟"
 "زؤر باشة."

با طةرمةكة ثةردة مورووضنةكةي ئةدا لة 
 مَيزةكة.
 ياوةكة ووتي "بريةكة خؤش و ساردة."ث

 كضةكة وتي "دَلخؤشكةرة."
ثياوةكة وتي "ئةوة بةس كردارَيكي نؤذداري 
        زؤر سادةية. لة ِراستيدا ئةوة هةر كرداري 

 نؤذداري نيية."
كضةكة سةيري ئةو شوَينةي كرد كة القةكاني 

 مَيزةكة لة سةري وةستابوون.
ط نية ئةوة بة "من ئةزامن كة ئةوة بؤ تؤ طرن

راسيت شتَيك نية. بةس ئةوةندة كة بهَيَلن هةوا 
 بضَيتة ناو."

 كضةكة قسةي نةكرد.
"لةطةَل تؤدا دَيم و لةطةَليشتدا ئةمَينمةوة. 
كارَيك ئةكةن كة هةوا بضَيتة ناو و ثاشان شتةكة 

 زؤر ئاسايي ئةبَي."
"دواي ئةوة باش ئةبني هةروةك ثَيشرت ضؤن 

 بووين."
 ئةكا وا بري بكةيتةوة؟" "ضي وات لَي

"ئةوة تةنيا شتَيكة كة نيطةرامنان ئةكا. تةنيا 
 شتَيك كة ئَيمة ناشاد ئةكات." 

كضةكة سةيري ثةردة مورووضنةكةي كرد. 
دةسيت دةرهَيناو دوو دانة لة ِريشاَلة مورووةكاني 

 طرت.
"تؤ وا بري ئةكةيتةوة كة ثاشان حاَلمان باش 

 ئةبَي و شاد ئةبني."
زامن وائةبني. ثَيويست ناكا برتسي. زؤر "من ئة

 كةس ئةناسم كة ئةم كارةيان ئةجنام داوة."
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كضةكة وتي "منيش كةسي وام ناسيوة. وة 
 ثاشان هةموو ئةوان شادبوون."

ثياوةكة وتي "باشة. ئةطةر ناتةوَي وا بكةي 
ناضارنيت. من ناضارت ناكةم وا بكةي ئةطةر خؤت 

 ر ئاسان ئةبَي."نةتةوَي بةالم ئةزامن ئةوة زؤ
 "تؤ بة ِراسيت ئةتةوَي وا بكةي."

"وابري ئةكةمةوة باشرتين كار بَي. بةالم من 
 نامةوَي وا بكةي ئةطةر بةِراسيت ناتةوَي وا بكةي."

"ئةطةر ئةم كارة بكةم تؤ شاد ئةبيت و هةموو 
شتَيك ئةطةِرَيتةوة بؤ دؤخي جاران و تؤيش حةزت 

 لة من ئةبَي؟"
         "ئَيستاش حةزم لَيتة. تؤ ئةزاني كة من 

 حةزم لَيتة."
"ئةزامن. بةالم ئةطةر ئةو كارة بكةم، ئايا 
ثاشان دووبارة خؤش ئةبَي و ئةطةر بَلَيم شتةكان لة 

 فيلي سثي ئةضن، تؤ ثَيت خؤش ئةبَي؟"
"زؤر خؤشم ئةوَي. هةر ئَيستاش زؤر خؤشم 

لَي بكةمةوة. ئةزاني ئةوَي بةالم ئَيستا ناتوامن بريي 
 ضَيم لَي دَي كاتَيك كة نيطةران دةمب"

نيطةران "ئةطةر ئةوة ئةجنام بدةم هةرطيز 
 نابي؟"

 "نيطةران نامب. ضونكة زؤر ئاسانة."
"كةوا بوو ئةجنامي ئةدةم. ضونكة نيطةراني 

 خؤم نيم."
 "مةبةستت ضيية؟"

 نيطةراني خؤم نيم."
 "بةالم من نيطةراني تؤم."

            َلَي. بةالم من نيطةراني خؤم نيم. "ئاه، بة
           وة من ئةجنامي ئةدةم و ثاشان هةموو شتَيك

 باش ئةبَي."
  بكةي ئةطةر وا هةست"من نامةوَي وا

 ئةكةي."

كضةكة هةستاية سةر ثَي و بةرةو كؤتايي 
وَيستطةكة ضوو. بة درَيذايي ئةوالي ترةوة كَيَلطةي 

ذايي لَيواري ئيربؤيش دار هةبوو. دانةوَيَلة و بة درَي
زؤر لةوالتر، لةو بةر ضةمةكةوة شاخ هةبوون. 
              سَيبةري هةورَيك بة درَيذايي كَيَلطةي 
دانةوَيَلة رؤيشت و كضةكة ضؤمةكةي لة نَيوان 

 دارةكاندا بيين.
كضةكة ووتي "ئةمانتواني هةموو ئةمةمان 

بيَب و هةموو بيَب. وة ئةمانتواني هةموو شتَيكمان 
 ِرؤذَيك دذوارتري ئةكةين."

 "وتت ضي؟"
 "ومت ئةمانتواني هةموو شتَيكمان هةبَي."

 "ئةتوانني هةموو شتَيكمان هةبَي."
 "نا، ناتوانني."

 "ئةتوانني هةموو جيهامنان هةبَي."
 "نا، ناتوانني."

 "ئةتوانني بؤ هةموو جَييةك بضني."
 "نا، ناتوانني، ئيرت هي ئَيمة نيية."

 هي ئَيمةية.""
"نا نيية. وة كاتَيك كة لَييانساندَيتةوة، 

 هةرطيز بة دةسيت ناهَينيتةوة."
 "بةالم لَييان نةسةندووينةتةوة."

 "ضاوةِرَي ئةبني و ئةيبينني."
ثياوةكة وتي "وةرةوة بؤ سَيبةرةكة. تؤ نابَي 

 وا هةست بكةي."
كضةكة وتي "من هيض هةستَيكم نيية. من بةس 

 ."شتةكان ئةزامن
"نامةوَي كارَيك بكةي كة خؤت ناتةوَي 

 بيكةي."
كضةكة وتي "نا باش نية بؤ من. ئةزامن. 

 ئةكرَي بريةيةكي تر خبؤينةوة."
 "باشة. بةالم تؤ ئةبَي تَيبطةي"
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                كضةكة وتي "تَيئةطةم. ئةكرَي ئيرت 
 قسة نةكةين؟"

لة ثشت مَيزةكةوة دانيشنت و كضةكة سةيري 
نزيك دؤَلةكةي ئةكرد كة نيوة ووشك  طردةكاني

 ثياوةكةيش سةيري كضةكةو مَيزةكةي كرد. ءببوون
نامةوَي ثياوةكة وتي "تؤ ئةبَي تَيبطةي كة من 

ئامادةم ةطةر خؤت ناتةوَي. من بةيةكجاري بكةي ئوا
 تةواوي بكةم ئةطةر ئةوة بؤ تؤ واتايةكي هةية."

ني "ئايا بؤ تؤ هيض واتايةكي نية؟ ئَيمة ئةتوان
 بةيةكةوة بسازَيني."

"بَيطومان واتايةكي هةية. بةالم من كةسم 
ناوَي جطة لة تؤ. كةسيكةم ناوَي. وة ئةزامن ئةوة 

 زؤر ئاسانة."
 "بةَلَي، تؤ ئةزاني ئةوة يةكجار ئاسانة."

  "بؤ تؤ زؤر باشة كة ئةوة بَلَييت، بةالم من
 ئةوة ئةزامن."

 "ئةكرَي ئَيستا ئيشَيكم بؤ بكةي؟"
 ةموو ئيشَيكت بؤ ئةكةم.""ه

"تكاية تكاية تكاية تكاية تكاية تكاية تكاية 
 تكاية ئةكرَي ئيرت قسة نةكةيت؟"

ثياوةكة قسةي نةكرد. بةالم سةيري 
جانتاكاني كرد كة لةثاَل ديواري وَيستطةكةدا 
بوون. بة جانتاكانةوة ثارضة كاغةز هةبوو لة هةموو 

 بوون.ئةو ئوتَيالنةي كة شةوانَيك تَييدا 
ثياوةكة وتي "بةالم نامةوَي وا بكةي. لة 

 بارةي ئةوةوة هيض شتَيك بؤ من طرنط نيية."
 كضةكة وتي "ئةقيذَينم."

ذنةكة لة ثةردةكةوة هاتة دةر بة دوو ثةرداخ 
بريةوة كة لةسةر ذَير دةستييةكان كة تةِر بوون 
              داينا. ئةجنا وتي "قيتارةكة تا ثَينج خولةكي

 دَيت."تر 

 كضةكة ثرسي "ئةو ذنة ضي ووت؟"
 "قيتارةكة تا ثَينج خولةكي تر دَيت."

كضةكة بة نيشانةي سوثاس بة شادييةوة 
 بةدةم ذنةكةوة ثَيكةني.

               ثياوةكة وتي "باشرتواية جانتاكان 
         ببةمة ئةوبةر وَيستطةكةوة. كضةكةيش بة 

 دةميةوة ثَيكةني.
  وةرطةِرَي با بريةكةمان "زؤر باشة. ئةجنا

 تةواو بكةين."
ثياوةكة دوو جانتا قورسةكةي هةَلطرد و لة 

 ثشت وَيستطةكةوة بردني بؤ هَيَلةكةي تر. 
 سةيري هَيَلةكةي كرد بةالم نةيتواني 

 قيتارةكة ببييَن.
طةِرايةوة و لة مةخيانةكةدا ِرَيي كرد كة لةوَي 

ي خةَلك ضاوةِرَيي قيتارةكة بوون و خةريك
خواردنةوة بوون. ئاينسَيكي لة مةخيانةكةدا 
خواردةوة و سةيري خةَلكةكةي كرد. هةموويان 
ماقووالنة ضاوةِرَيي قيتارةكة بوون. لة ثةردة 
موورووضنةكةوة ضووة دةر. كضةكة لة ثشت مَيزةكة 

 دانيشتبوو بةرةو ِرووي ثياوةكة ثَيكةني.
 ثياوةكة ثرسي "باشرتي."

         نيطةرانييةكم كضةكة وتي "باشم. هيض 
 نيية. باشم."

 
 

 سةرضاوة
Literature 

Structure, sound, and Sense 

Second Edition 

Laurence Perrine 

Southern Methodist University 
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 ذيان ضيية؟
 
 

  ئيَريش فريدئيَريش فريد
  لة ئةَلمانييةوة: ياسني بانيخَياَلنيلة ئةَلمانييةوة: ياسني بانيخَياَلني

  
 
 

1 
 ذيان

 طةرمايي ئةو ئاوةية
 كةمايؤلة بان
 ذيان 

 دةممة لةسةر سنطي
 كراوةت

 ذيان
 توِرةبوونة

 لةو ناهةقيانةي ووالتةكةمان
 طةرمايي ئاوةكة بةس نيية

 ئةطةر لة ناويدا شَلثةم نةيةت
 ييةدةمم لةسةر سينةت بةس ن

 ئةطةر ماضى نةكةم
 توِرةبوون لةو ناهةقيانة بةس نيية

 ئةطةر ئَيمة قوَلنةبينةوة و كةمَيك لة دذي
 كارنةكةين
 ئا ئةمةية

 ذيان

2 
 طؤِراني شةو

 لةسةر سنطت دوو ئةستَيرة
 لة ضاوةكانتا دوو ماض

 لةشةودا
 لة ذَير ئامسانَيكي بَياليةنةدا

 لة ضاوةكانتا دوو ئةستَيرة
 وو ماضلةسةر سنطت د

 لةشةودا
 لةذَير هةورَيكي بَي دةما

 ماضةكامنان و ئةستَيرةكامنان
 دةبَي بةيةكرت بدةين

 لة ذَير هةَلطةِرانةوةي هةواي ئامسانا
 يا لة ذوورَيكا

 كة لة خانوويةكاية
 ِرةنطة لة ووالتَيكيشا بَي

 كاتَي ئَيمة دةبَي
 خؤمان ببينة بةربةست

 بةَلَي، لةكاتي ثشووي هةناسةدا
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 خؤ بةربةستكردنةيئةو
 سينةو ضاو بؤ ئَيمة

 ئامسان و ئةستَيرة و ماضة
 

3 
 خةوبينني

 لة شةودا مةرط هات بؤالم
 ثَيم طوت:
 ئَيستا نا

 ئةو ثرسي:
 بؤ ئَيستا نا؟

 من نةمزاني وةاَلمي بدةمةوة
 سةري ِراوةشاند و لةسةرخؤ طةِرايةوة

 ناو ِرةشاييةكة
 بؤ ئَيستا نا؟
 خؤشةويست

 ئةزانى هيض وةالمَيك نيية
 

4 
 ِرووداو

 من بؤت دةنووسم، كة
 هَيشتا و بةردةوام خؤشم ئةوَيي

 من ئةنووسم
 تؤم خؤش ئةوَي و

 تؤ لَيرةنيت
 بةالم منيش تةنها نيم

 من لةالي خؤم دانيشتووم
 خؤم ئةبينم

 سةرم ئةلةقَي و دةستة بةهَيزةكامن
 كراوةن

 ئارام ئةمبةوة و دَلخؤش ئةمب، كة 
 شتا لَيرةمهَي

 من خؤشحاَلم، كة 
 هَيشتا تةنيا نيم

 كاتَي بؤتؤ ئةنووسم
 من بري ئةكةمةوةو 

 ئةبينم
 لَيرة نةماوم

 بؤ الى تؤ هاتووم؟
 ئيرت ناتوامن

 بنووسم
 

 سةرضاوة
Liebes gedichte – Erich Fried 
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 ثةردةيةك لة دةقي شانؤيي "مةكبيَس"
 

 ثةردةي سَيهةم
 
 

  ويليام شيَكسثريويليام شيَكسثري
  لة ئينطليزييةوة: عةبدوخلالق يةعقووبيلة ئينطليزييةوة: عةبدوخلالق يةعقووبي

 
 

 دميةني يةكةم
 )ذوورَيكي نَيو كؤشكي فؤرَيس(

 )بةنكوو دَيتة ذوورَي(
بةنكوو: تؤ هةنووكة هةم ثادشاي، هةم 
سثاساالر كودؤري، هةميش دواجار سثاساالر 

هةمووياني، هةر وةكوو ضؤن ئةو ذنة  طالميزي،
جادووبازانة مذدةي ئةمةيان ثَيدابووي. بةالم زؤر 
لةوة دةترسم كة بؤ لة ئامَيزطرتين شان و 
شكؤمةندي شاهي دزَيوترين كاري جيهانت كردبَيت 
بةالم طوتيان ثاشايةتي ناطاتة ترية و تؤرةمةت، 
ا كةضي ئةمن دةمبة باب و باثريي زؤر لة شاهاني دو

رؤذي ئةم نيشتيمانة. جا طةر قسةي ِراست و 
بةهةق لة زمانى ئةوانةوة دَيتة دةرَي )وةك ضؤن 
ئةوةي سةبارةت بة تؤ طوتيان وة دي هات و وةك 
خؤر تيشك دةثِرذَييَن( و طةر لة هةق تؤدا ضاكةيان 
نواندووة و قسةي راستييان دركاندووة، لة بؤضي 

ة و هَيظي و تةتةَلةي ضارةنووسي منيش نةخوَيننةو
 ورةم ثَينةبةخشن؟ ئيدي بةستة. بَيدةنط! وست بة!

)دةنطي شةيثوور. مةكبَيس و خاتوو مةكبَيس 
بة جلوبةرطي شاهانةوة لةطةَل لَيناكس و راس و 

 طةورة ثياوان و دةستوثَيوةند دَينة ذوورَي(.
 مةكبَيس: ئةوةتا مةزنرتين ميواني ئَيمة.
كردبا، خاتوو مةكبَيس: طةر ئةومان لةبري 

جَيي لةم ميوانداري و بةزمة طةورةيةدا هةر بة 
ضؤَلي دةمايةوة و بةزمةكة ئةوة نةدةبوو كة شاياني 

 ئَيستايةتي.
مةكبَيس: جةناب، ئيمشؤ خوانَيكمان 
رازاندؤتةوة بةرفراوان و شكؤدار. داوا دةكةم لة 

 هاوِرَييةتي خؤتان بَي بةمشان نةكةن.
 

خاوةن شكؤ،  بةنكوو: ئةمر، ئةمري جةنابتانة
كة ئةركي بة جَيهَيناني ئةمري ئَيوة هةتاهةتا بة 

 ئَيوةوةم طرَي دةدات.
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مةكبَيس: ئايا ئةم دوا نيوةِرؤية بةنيازن بضن 
 بؤ مةيداني سواري؟

بةنكوو: بةَلَي دةضم، ئةي خاوةن شكؤي 
 خؤشةويست.

مةكبَيس: دةنا وا دَلمان ثَيوة بوو كة ئيمِرؤكة 
)كة هَيشتاكانة هةم بةهَيزة لة بؤضووني وردي ئَيوة 

و هةم بة ثَيز( بؤ كؤِري راوَيذكارميان بةهرةمةندبني. 
بةالم ئةم كارة دوا دةخةين بؤ بةياني. نيازي ِرَيي 

 دوورتان هةية؟
بةنكوو: خاوةن شكؤ، ئةوةندةي هةر لة 
ئَيستاوة تا دةمدةمانى ئَيوارَي بطرَيتةوة و ئةطةر 

ئاذوَي ئةوة  هات و ئةسثةكةشم بة خَيرايي نة
ناضارةكي دةشَيت يةك يان دةنا دوو كاتذمَير لة 

 تاريكايي شةو دةستةوام وةربطرم.
 مةكبَيس: بةزمي ئَيمة لة ياد مةكةن.

 بةنكوو: هةر لة يادمدا دةمَييَن، خاوةن شكؤ.
مةكبَيس: وامان بيستووة كة طؤيا ئامؤزا 
 خوَينِرَيذةكامنان لة ئريلةند و ئينطليس داَلدة دراون
لةوالشةوة لةبري ئةوةي دان بة كوشتين دَلِرةقانةي 
باوكي خؤياندا بنَين، لَيرةو لةوَي طوَيي خةَلكانيان 
لة قسة و دةنطؤي دةسهةَلبةسيت بةدرؤ و عاجباتي 
ئاخنيوة. بةالم ئةمةيان با بؤ سبةي مبَييَن كة 
هةنووكة تاوتوَيكردني كاروباري والت زؤر ئاتاجي 

تكمانة. هةنووكة سوار بة و بة بة هةَلوَيسيت هةر 
طوِر ئةسثي خؤ باذؤ. ماَلت ئاوا تا شةو كة 

 دةطةِرةيتةوة. فليانسيش هاوِرَييةتي ئَيوة دةكات؟
بةنكوو: بةَلَي، خاوةن شكؤي بةِرَيز. كات 

 طازمان لَيدةكات بِرؤين.
مةكبَيس: هَيظي خوازين ئةسثةكانتان هةميشة 

وة دةسثَيرة بن. ئَي (1)ضاالك و تيذِرةو و مسكؤد
دةست ثشيت ئةسثةكانتان. ماَلتان ئاوا. هةر كةسة 
و كاتى خؤي هةتا حةوتي شةوة. ئَيمةش هةتا 

سةروبةندي خواردني شَيوة بةتاقي تةنَي دةمَينني 
تا باشرت و خؤشرت خَيرهاتين جظاتي خؤ بكةين. تا 

 ئةو كات خواتان لةطةَل بَي.
)هةموو دةضنة دةرَي، مةكبَيس و 

 َيكي نةبَي.(خزمةتكار
هؤي، هةتيوة، دا بزانة ئةو كةسانة هةر وا 

 لةبةر دةرطانةمان راوَيستاون؟
خزمةتكار: بةَلَي، بةَلَي خاوةن شكؤ، لةبةردةم 

 دةروازةي كؤشك راوَيستاون.
مةكبَيس: دةبيانهَينة خزمةمتان 
)خزمةتكارةكة دةِروات.( ذيان لة دؤخَيكي وادا هيض 

بةري دَلنياييدا. ترسي ناهَييَن مةطني لة ذَير سَي
بةنكوو لة نَيو دَلماندا هَيالنةي ضَيكردووة. لة 
هةرَيمي ثاشايةتي سريشتيدا هَيزَيك دةسةاَلتي 
هةية كة دةشَيت زؤر لَيي برتسَيم، ئةويش ئازايةتي 
و بوَيريي لة سنوور بةدةريةتي. وَيِراي ئةو ضاو 
نةترسيية خاوةن عةقَل و ئاوةزَيكة كة لة 

ترس و تةنطانةدا دةسيت دلَيري  سةروبةندي
دةطرَيت و ِرَيطاى راسيت نيشان دةدا. بة تةنَي هةر 
لةو ترس و رةدَلم دةنيشَي و فريشتةي ثاسةواني 
من تانة و تةشةري فريشتةي ئةو وةردةطرَي، هةر 
وةكوو ضؤن فريشتةي مارك ئانتؤني لة بةرامبةر 

 فريشتةي قةيسةر ئاوابوو.
خوشكانة ناوي منيان بؤ يةكةجمار كاتَي ئةو 

بةشاهَييت زِراند توند بة طذيان داهاتةوة و ئةمري 
ثَيكردن كة لة تةك ئةودا بدوَين. ئةو كات ئةوان كة 
هةر دةتطوت ثَيغةمبةرن و ثَيشطؤيي داهاتوو 
دةكةن بةناوى باوكي ثشتَيك لة ثادشاكان ناويان 
هَيناو رَيزيان لَيطرت. ئةوانة لة بان سةري من 

دانا تا بَلَيي بَي بةروبووم، طؤضاني  تاجَيكيان
دةسةالتَيكي وةجاغ كوذاوةيان خستة دةستمةوة تا 
ئةو دةستةي كة لة تؤرةمةي من نيية دواجار لة 
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ضنطمي دةربَييَن. كوِري من جَيم نةطرَيتةوة. طةر 
ئاوا بَيت، كةواتة من لة ثَيناوي كوِراني بةنكوو 

كةنة رؤحي خؤم ثيس كردووة و خوَيين ئةو دان
نازدارةم ِرشتووة و ذةهري تاَلم كردؤتة ثياَلةي 

 ئاسوودةيي خؤمةوة؟
تةنيا لة بؤ وانة كة من طةوهةري هةرماني 
طياني خؤم خستؤتة نَيو ضنطي دوذمين مرؤظ؟ 
تؤرةمةي بةنكوو ثاشابن؟ قةت وانابَي، ئةي 
ضارةنووس هةستة سةر ثاو تا دواثشوو ئاوقام ببة! 

 ئةوة كَيية؟–
ةكة لة تةك دوو ثياوكوذدا )خزمةتكار

 دةطةِرَيتةوة.(
 جارَي لةو ديو درطا بة تا بانطت دةكةين

 )خزمةتكارةكة دةضَيتة دةرَي.(
 دوَييَن نةبوو لةطةَل يةكرت قسةمان كرد؟

 ثياوكوذي يةكةم: بةَلَي، وابوو، خاوةن شكؤ!
مةكبَيس: دةجيا ئَيستا باش بريتان لة 

ة ئةو بوو قسةكاني من كردةوة؟ باش بزانن ئةو
جاران تووشي ضارةي رةش و بةخيت بةدي دةكردن 
و ئَيوة تاواني ئةمةتان دةخستة سةر شاني ئَيمة لة 
دوا دواندمنان ئةوةم ِروون كردةوة، زؤر بة وردي، 
كة ضؤن ضؤني ببوونة دارة دةستَيك و هيضي ديكة، 
هةقتان ثَيشَيل كرابوون و كام كةرةسة و كامة 

، سةدان شيت تر كة هةر دةست لة طؤِرَيدا بوون
بابايةكي عةقَل سووك و طةمذةش ناضار ئةكات ئةم 
بِريارة بداو بَيذَي: "ئةمانة سةرومِر كاري هيض 

 كةسَي نني غةيرةز بةنكوو."
ثياوكوذي يةكةم: ئَيوة لةم راستيية ئاطادارتان 

 كردين.
مةكبَيس: بةَلَي، ئاطادارتان دةكةم و 

بةم باس و خواسة زياتريش. جا هةر بؤية سةبارةت 
ئةوة دةبَيتة دوو كةِرةت كة ثَيكةوة قسان دةكةين. 

ئايا لة هةناوي خؤتان هَيندة ثياوَيكي سَيبوورن لةم 
هةموو تاوان و طوناحة ببوورن؟ ئايا كووئَيوة هَيندة 
ئينجيل ثةرسنت، سةرةِراي ئةم زوَلم و زؤرة، بؤ 
 ضاكة هاتنة سةر ِرَييان دةرهةق بة مري خاسَيكي وا
و ِرؤَلةكاني الي خودا بثاِرَينةوة؟ دةرهةق بة ئةو كة 
بةو دةستة ستةمكارةي بؤ ئَيوة طؤِري ذينتاني 
هةَلكةندووة و ئةوةي بةدةست خزمةكانتانةوة بووة 

 بؤ هةتا هةتا سةندووة؟
ثياوكوذي يةكةم: طةورةم، ئَيمة هةر دوو 

 مةردين.
مةكبَيس: ئاطاو لَييَب ئَيوةش لة دةفتةري 

رمياندا وةكوو مةرد لة قةَلةم دةدرَين، وةك سةرذمَي
ضؤن تاذي و سةطي دوِرِرة و ناِرةسةن و سةط 
طورطيش هةموو هةر بة سةط دَينة ئةذمار. بةالم لة 
ثةرتووكي بةها بؤ دانان و ِرَيزلَيناندا حسَيب 
حسَيبَيكي ترة بؤ ضاالك و بؤ داوةشاو، بؤ كةسي 

و، بؤسةي خاوةن ئاوةز و كةسي لة ئاوةز دابِرا
بةردرطا و سةطي راو، بؤ هةر كاميان بةثَيي ئةو 
توانايةي سريشيت دةهةندة لة هةناوياني داناوة، 
هةر لة نَيو هةمان رةشةكدا كة ناوي هةموان بةيةك 

 شَيوة دةنووسن، شتَيكي ديكة زياد دةكةن.
 بؤ ناوى مةردانيش هةر بة هةمان شَيوة.
ايةتيدا بةالم ئَيوةش طةر لة ثةرتووكى مةرد

جَيطايةك بؤ خؤشك دةبةن، نة لة ثيسرتين جَيطةدا، 
دةثَيم بَلَين تا ئةركَيك خبةمة ئةستؤي دَلي ئَيوة كة 
بةجَيهَيناني ئةركَيكي لةجمؤرة دوذمن لةسةر ِرَي 
الدةبا و ميهري ئَيوة دةخاتة نَيو دَلمانةوة، هةر ئةو 
دوذمنةي مانةوةي مايةي تاَليي ذيامنانة و نةماني 

 مايةي شرييين طيامنانة.سةر
ثياوكوذي دووهةم: خاوةن شكؤ، اللوتيي و 
ستةمي دنيا هَيندةي وةزاَلة هَيناوم كة هةرطيز 

 ناترسم لةوةي لةطةَلي دةستةويةخةمب.
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ثياوكوذي يةكةم: منيش لةطةَل بةخيت رةشا 
وا كةوتوومةتة مالنةو ستةم و زؤري زةمانةش وا 

اني خؤم لة تةنطي ثَيهةَلضنيوم كة ئامادةم ذي
ثَيناوي هةر بةسةرهاتَيكدا خبةمة تةنطانة كة 

 ياساغي بكةمةوة يان لة ضنطي دةربازببم.
مةكبَيس: هةرتكتان دةبَي بزانن بةنكوو 

 دوذمين ئَيوة بوو.
 شكؤ.خاوةنِراستة،  ئةوةثياوكوذةكان ثَيكةوة:

مةكبَيس: وةك ضؤن دوذمين منيش بوو، 
َيذ كة هةر دوذمنَيكي ئةوةندة زاَلم و خوَينر

ضركةيةكي بووني دةَلَيي تيغَيكة و دةماري ذينم 
دةبِرَي. جا ئةطةرضي دةستم دةِروات لةسةر دةسيت 
دةسةاَلمت، لةسةر ثةِرةي ضاوةكامن بيسِرمةوة و بة 
ِراشكاوي خواسيت خؤم بؤ ئةم كارة تةرخان بكةم، 
بةالم لة سؤنطةي خاتري هةندَي كةسان كة هةم 

ظالي من نابَي ئةم ئةركة خبةمة هاظاىل ئةون هةم ها
سةر شاني خؤم، ضونكي ناشَيت خؤشةويسيت 
ئةوان كةسان لة كيس بدةم، بةَلكو ثَيويستة بؤ 
خؤشم شني بطَيِرم بؤ ئةو كةسةي كة هةر خؤم 
نةفةسي دةضنم. هةر لة بؤية ضاوي هيوام بِريوةتة 
دةسيت ئَيوة لة سؤنطةي ضةند هؤيةكي هةرة 

 ة ضاوي خةَلكان وةشارين.طرينط ئةم كارةمان ل
ثياو كوذي دووهةم: خاوةن شكؤ، ئَيمة 

 طوَيِرايةَلي ئةمري جةنابتانني.
 ثياوكوذي يةكةم: هةتا دوا هةناسةي ذينمان..

مةكبَيس: رؤحي مةردايةتي لة هةناوتاندا 
تَيشكهاوَيذة. هةر تا ئَيستا و درةنطرت نا، ثَيتان 

زاي شوَيين دةَلَيم لة كوَي بؤسة بنَينةوة تا شارة
شةِر و ثَيكدادان بن، ضؤن ئةم ئةركة دةشَيت ئيمشؤ 
هةر لة دةور و بةري كؤشك بة جَيبَيت و برِبَيتةوة. 
لة بريتان بَي، لَيرةو لةوَي لةم ئاطرة نابَي تاقة 
ثرَيسكَي ضيية وَيم كةوَي. جا لة سؤنطةي ئةوةي 

نابَي قؤرت بكةوَيتة ئةم كارة فليانسي كوِريشي كة 
يةتي و تياضووني بة قةد تياضووني باوكي هاوِرَي

خواسيت دَلم بةجَيدَييَن، دةشَيت هةر لةو شةوة 
ئةنطوستة ضاوةدا ئامَيزي بؤ هةمان ضارةنووسي 
باوكي بكاتةوة. جا هةر تكتان ورد بريي لَيبكةنةوة 

 و بِريار بدةن ثياوي ئةم كارة هةن يان نا.
ثياوكوذةكان ثَيكةوة: خاوةن شكؤ! 

 نداوة و ئامادةين.بِريارما
مةكبَيس: تاوَيكي تر بانطتان دةكةم. لة نَيو 

 كؤشك مبَيننةوة.
 )دةضنة دةرَي.(

ئةم كارةش كؤتايي ثَيهات، كاكة بةنكوو. 
ئةطةر رؤحت بةنيةتة بةرةو بةهةشيت بةريين خودا 

 بفِرَي، ئةوة دةبَي ئيمشؤ نييةتي لَيبَييَن.
 )دةضَيتة دةرَي.(

 

 دميةني دووهةم
ةو شوَينة. ذوورَيكي تر. خاتوو )هةر ئ

 مةكبَيس و خزمةتكارَيك دَينة ذوورَي.(
خاتوو مةكبَيس: بَلَيي بةنكوو لة كؤشك 

 ضووبَيتة دةرَي؟
خزمةتكار: بةَلَي، خاتوون، بةالم بؤ شةو 

 هةميسان دةطةِرَيتةوة.
خاتوو مةكبَيس: بة جةنابي ثاشا بَيذة طةر 

 َلي بدوَيم.بَيت و رَيطام ثَيبدات دةمةوَي لةطة
 خزمةتكار: بةسةر ضاوان، خاتووني من.

 )دةضَيتة دةرَي.(
خاتوو مةكبَيس: نابةدَل طةيشنت بة ئاواتي 
ذيان، ياني ئةوةي هةتة بيدةي بةالم ضت نةيةتة 
دةستان. مردن زياتر ثَيتدةبةخشَي دَلنيايي تا 

 ئةوةي وَيرانكةر بيت و بذيت بة ترس و ِراِرايي.
 ورَي.()مةكبَيس دَيتة ذو
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خاوةن شكؤ، ئَيستا ضؤنن؟ بؤضي لَيمان 
تةريك كةوتووي و بة تةنَي لةطةَل خةمهَينةرترين 
خةياَلةكانت دانيشتووي. بؤ ض بةو بري و يادانةوة 
سةرت قاَلة كة دةشَيت دوا بة دواي ئةوانةي وا 
سةريان ثَيوةي قاَلة بارو بنةيان تَيكةوة ثَيضابَيت و 

و شتانةي ضاريان نايات كؤضي دواييان كردبَيت؟ ئة
دةشَيت فةرامؤش بكرَين و هَيواش خبرَينة ئةو 

 الوة. ئةوةي دةبَي بكردرَي باش كراوة.
مةكبَيس: ئَيمة مارةكةمان بريندار كردووة، 
بةالم خؤ نةمانكوشتووة. ئةو برينة ديسان سارَيذ 
دةبَيتةوة و ئةويش هةر خؤي دةبَيتةوة بة ئةو 

هةمان ددان و ذةهر كةسةي جاران بووة و هةر 
هةميسان بؤ خراثةي لةثَي كةوتوومان بؤسةي 
مةرط دةنَيتةوة. بةالم دةبا جومطة بة جومطةي 
لةشي ئةم ذيانة لَيكبرتازَيت و سةرلةبةري هةردوو 
دنيا تَيكرِبووخَيت! تا كةي بة دَلةِراوكةوة نان 
خبؤين و بةدةم ئازاري ديتين ئةو خةونة شوومانةي 

ةخةنة هةَلضؤقان ثاَل بكةوين. شةوان لةمشان د
تَيكةَلبوون بة كارواني مردووان، و ئةوانةي وا لة 
ثَيناوي ئاسوودةيي مةنزَلي خؤم بةرةو زَيدي 
ئاسوودةيي بةِرَيم كردن، باشرتة لةو ذيانةي وا 
تَيكةَل بة ئةشكةجنةي رؤحة لةنَيو ثةشَيواوييةكي 
بَي ثاياندا، دانكةن وا لة نَيو طؤِري خؤيدا 

وتووة. ضةندة خةوَيكي خؤشة دواي تاو وياوي خة
ثِر لة زةنا زةناي ذيان! خةيانةت ئةوةي لة دةسيت 
دةهات كردي! لةم ساتة بةدواوة ئيرت نة ثؤال كاري 
تَيدةكا، نة ذةهري نَيو دةسيت ثيالن، نةخراثةي 
خزم و خوَيشان، نة لةشكري لة دوانةهاتووي 

 دوذمنان. هةر هيض شتَيك.
س: خاوةن شكؤ، بة شقي خوا خاتوو مةكبَي

لةسةرةخؤبة هَيندة مِرومؤض مةنوَينة. ئيمشةودةمت 
 سةرخؤشي بدوَينة. ءميوان بة رووطةشي بَيءبةبزة

مةكبَيس: هةر وا دةكةم خؤشةويستم. بةالم 
تكامة تؤش وا بي. بةنكووت هةر لة بةرضاوان بَي. 
بة ضاو و بة زمان زؤر رَيزي لَيبيَن. لةم دنيا 

َينة دةبَي بة ئاوي رووبيين تؤزي تةوَيَلي مةترسيه
شةرةف بشؤريتةوة و روخساري خؤت بكةيتة 

 دةمامكي دَل تا ئةو رازةي تَييداية بيشاريتةوة.
 خاتوو مةكبَيس: لة كؤَل ئةم هزرانة بةوة.

مةكبَيس: ئةي هاوسةري خؤشةويستم، 
)لةبةرئةم هزرة( سةرم بؤتة ماَل و مةكؤي 

بةنكوو و كوِرةكةي هةردوو دووثشكان. خؤ دةزانَي 
 زيت و زيندوون.

خاتوو مةكبَيس: )ئةمة ِراستة(، بةالم سروشت 
 ذيين هةرماني بؤ دةستةبةر نةكردوون.

مةكبَيس: تا ئةو كاتةي لةبةر دةسنت، هيواي 
ئَيمة نابِرَيتةوة بؤ سةركةوتن. بؤية نابَي خؤشي لة 
خؤي بتؤرَيين كة بةر لةوةي بة ئَيواران شةمشةمة 

وَيرة دةركةون و سيسركي باَل ثووَلةكاوي لة ثاش ك
طازي خَيوي بةدكاري هةتايي، زةنطؤَلةي دةم بة 
باوَيشكي شةوي تاريك بة سرِيةي خةوهَيين 
دةنطي، هَيور بزرنطَينَيتةوة، كارَيك دةكرَي كة تةل 

 بة تةلي دَل بلةرَينَيتةوة. 
 خاتوو مةكبَيس: بِريارة ض كارَيك بكرَي؟

اري طوناهي ثَيزانيين ئةم نهَينيية مةكبَيس: ب
بة كؤَلتدا مةدة، كة طةرهات و ئةم كارة جَيبةجَي 
بكرَي ثةسةندي دةكةي دةسبةجَي. وةرة، ئةي شةو 
ضاو بةسيت ثِر لة طزي هةتا سؤماي ضاوي 
          ميهرةباني رؤذي خودان بةزةيي بدزي و بةو 
دةستة ناديارانةت كة خوَين لة ثةجنةيان دةتكَي 
هةوداي ئةو ذيانة هةَلوةشَينَيتةوة كة هةر لةوانة 
رؤذَيك بة ثيالني ثشتم بشكَي. تاريكايي ثَيسيت 
رووناكي هةَلدةدرَي و قاذوو بةرةو الي ضنارستان 

 هةَلدةفِرَي.
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ضاكة خوازاني رؤذ ثِرزةيان لَيدةبِرَي و 
شةكةت خةو دةيانباتةوة هةتا بةيان، خراثةكاراني 

ةدواي نَيضريي خؤياندا ِروو شةوي ئةنطوستة ضاو ب
دةكةنة نَيضريطةيان. سةرت سووِرماوة لة قسةم. 
بةالم تكاية ئارام بة. ئةو شتةي بة ماكي خراثة ضَي 
بكرَي هةر بةتني و تاوي خراثةش ثَي دةطرَي. 

 كةواتة تكاية با ثَيكةوة بِرؤين.
 

 دميةني سيَهةم
)هةر ئةو شوَينة. شةقامَيك بة نَيو جةنطةَلدا 

 دةثةِرَي و دةطاتةوة بةردةم كؤشك.(تَي
 )سَي ثياوكوذةكة دَينة ذوورَي.(

ثياوكوذي يةكةم: كَي بة تؤي طوت تَيكةَل بة 
 دةستةي ئَيمة بيت؟

 ثياوكوذي سَيهةم: مةكبَيس طوتي.
ثياوكوذي دووهةم: نابَي بة ضاوي طوماني 
خراثةوة سةيري بكةين، ضونكي ئةو ثياوَيكي واية 

ناكا لة طوتين ئةو شتانة  كة هةرطيز درَيغي
 بةراسيت ثَيويستة بيكةين.

ثياوكوذي يةكةم: كةواتة با هاوِرَيمان بيت. 
هَيشتا تؤزة تيشكَيكي رؤذ بة ئامساني 
 خؤرنشينةوة ديارة. مسافريي درةنط كةوتوو 
بةدةم مامزة لَيدانةوة بة ثةلة تَيي دةتةقَييَن تا 

لَيمان وةخيت خؤي بطاتة مسافريخانة. ئةوة بةلةز 
نيزيك دةبَيتةوة ئةو بابايةي ئَيمة ئاوا بؤسةمان 

 بؤناوةتة.
ثياوكوذي سَيهةم: طوَيتان لَيية! دةنطي 

 مسكؤالني ئةسثة.
 دا زوو ضرايةك بَينن!بةنكوو )لةدوورةوة(: هؤي

ثياوكوذي دووهةم: ِراست خؤيةتي، ئةوان 
ميواناني ديكة كة ناويان لة ثَيرستدا بوو هةموويان 

 َيو كؤشكان.ها لة ن

ثياوكوذي يةكةم: خةريكن ئةسثةكان نةرم 
 دةطةِرَينن )تا ئارةقيان ويشك بَيتةوة.(

ثياوكوذي سَيهةم: ئةويش وةك خةَلكاني ديكة 
مايلَيكي مابَي بؤ كؤشك دادةبةزَي و هةتاكو بةردةم 

 دةروازة بة ثَييان ئةم ِرَيية دةبِرَي.
             )بةنكوو و فليانس مةشخةَل بةدةست 

 دَينة ذوورَي.(
 ثياوكوذي دووهةم: ضرا! ضرا!

 ثياوكوذي سَيهةم: ِرَيك خؤيةتي.
 ثياوكوذي يةكةم: خؤ ِرَيكخةن و دةسثَيبكةن.
 بةنكوو: ثَيدةضَي ئيمشةو بة نياز بَي ببارَي.

 ثياوكوذي يةكةم: باببارَي.
)ثياوكوذي يةكةم هةرا دةكاتة سةر 

 ةر بةنكوو(.مةشخةَلةكة و ئةواني تر دةِرذَينة س
بةنكوو: ئاي، خةيانةت! هةَلَي كوِرم، فليانسي 
خؤشةويستم، هةَلَي، هةَلَي! دةبَي تؤ تؤَلةم 

 بستَيين. ئاي نامةردي بةكرَي طرياو!
 )بةنكوو دةمرَي. فليانس دةرباز دةبَيت.(

ثياوكوذي سَيهةم: ئةوة كَي بوو مةشخةَلةكةي 
 كوذاندةوة.

 ارة ضيية؟ثياوكوذي يةكةم: ئَيستا ِرَيطاض
ثياوكوذي سَيهةم: مرخةمان لةوةيان بِري. 

 بةالم كوِرةكةي دةرباز بوو.
ثياوكوذي دووهةم: نيوةي بةكةَلكرتي ئةركي 

 سةرشامنان لةدةس دةرضوو.
ثياوكوذي يةكةم: دةبا بضني و ثَيي بَيذين 

 ضيمان كرد و ضيمان نةكرد.
 

 دميةني ضوارةم
 )هؤَلَيكي نَيو كؤشك(

ي. مةكبَيس و خاتوو مةكبَيس )ئاهةنطي ميوان
و راس و لَيناكس و طةورة ثياوان و دةستوثَيوةند 

 دَينةذوورَي.(
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مةكبَيس: هةموو بةجَيي خؤ دةزانن. ئَيستا 
تكاية دانيشن. لة طةورةوة هةتا بضووك لة دَلةوة 

 خَيرهاتنتا عةرز دةكةم.
 طةورة ثياوان: طةلَي سثاس، خاوةن شكؤ.

طةَل ئَيوة دادةنيشني مةكبَيس: ئَيمة خؤمان لة
تا خاكةِرايانة ببينة ميواندار. بةالم خاتووني 

 شاهانةي خؤيان دةمَيننةوة و خانةخؤي لة شوَيين
 بكات.بةوةخيت خؤي داوا دةكةين خَيرهاتنتان عةرز

خاتوو مةكبَيس: طةورةم لةاليةن منةوة 
خَيرهاتن عةرزي هاوِرَيياني خؤ بكةن، لةو 

 َي طةلَي بةخَيرهاتن.سؤنطةيةوة كة دَلم دةَل
 )ثياوكوذي يةكةم دَيتة بةر دةرطا.(

مةكبَيس: باش بزانة ئةوانيش لة تةهي دَلةوة 
سثاسبَيذي تؤنة. ئةمبةر ئةوبةري مَيز بةرامبةر 

رة لة نَيوانتاندا دادةنيشم. لة دانيشتوون. من لَي
خواردن و رابواردن درَيغ مةكةن با تا زووة جامَيك 

 شةراب بة دةوري ئةم مَيزةدا سووِرَيك لَي بدات.
 بة ثياوكوذةكة دةَلَي: ء)بةرةو درطاكة دةِروات

 خوَين دةموضاوي سواغ داوي.
 ثياوكوذ: ئةم خوَينة خوَيين بةنكووة.

تؤوة بَيت باشرتة مةكبَيس: طةر بةروخساري 
لةوةي لة دةماري ئةو ثياوة دا بطةِرَيت. ثَيم بَلَي 

 نةفةست ضين؟
ثياو كوذ: طؤشاو طؤش سةرميان بِري، 

 هةَلبةت لةسةر دةسيت ئةمن.
مةكبَيس: بذي، بذي، ئةتؤ باشرتين ثياوكوذي. 
بةالم ئةو كةسةش هةر باشة كة ئائةم كارةي 

طةر تؤ ئةم  دةرهةق بة فليانسي كوِريشي كردبَيت.
كارةت كردبَي، ئةوة ديسان دةيسةملَيين 

 ثياوكوذَيكي هةرة باشي.
ثياوكوذ: خاوةن شكؤي هةرة مةزن، فليانسي 

 كوِري لة ضنطن دةربازبوو.

مةكبَيس: ئاخ كة ديسان بةالو بةدي ِرووم 
تَيدةكةن، )ئاخ بةخيت شووم( طةر وا نةبا، ضةندة 

ساف و لووس  ِرَيكوثَيك و بَي طرَيوطؤَل دةبووم،
وةك بةردي مةِرمةِر، قورس و قايم وةك زةردوماة، 
وَيَل و ئازاد وةكوو هةوا. بةالم هةنووكة نَيضريم، ثَي 
لة نَيو كؤت و زجنريم، لة نَيو زينداني طومان و وةهم 
و سامي سةرةِرؤدا بَي دةسةالت و يةخسريم. خؤ لة 

 مةِر مةرطي بةنكوو خاترمان جةم بَي؟
َلَي. خاوةن شكؤي بةِرَيز، ئَيستا ثياوكوذ: بة

ئةو بة دَلنيايي كةوتؤتة ضااَلوَيكةوة و سةري بيست 
بريين كاري هةَلطرتووة كة هةر سووكرتين بريين 

 مةرط هَين و طيان ستَينة.
مةكبَيس: سثاس بؤ تؤ كاكي برا، ماري طةورة 
تؤ ثَيندرا، بةالم خؤ ئةو بةضكة مارةي دةرباز بووة، 

ا دداني نةهاتووة، كةضي لة ئةطةرضي هَيشت
سؤنطةي سريشيت، دةشَي رؤذَي ذةهري خؤميان 
ثَي برَيذَي. ئَيستا بِرؤ تا بةياني كةسةر لةنوَي 

 قسةي لةسةر دةكةينةوة.
 )ثياوكوذةكة دةضَيتة دةرَي.(

خاتوو مةكبَيس: طةورةي خودان تاج و 
تةختم، ثَيكي سةرخؤشي ناطَيِرن. خؤ لة ميواني 

رؤشن. خَيرهَيناني ميوان دةشَي نان و سفرة ناف
نةبِرَيتةوة. ميواني بَي خَيرهَيناني ميوان نابَيتة 
ميواني. نان خواردني ناوماَلي خؤت باشرتة لة 
خواردني ئةو ميوانييةي كة قةت تَييدا دةستووري 
خواردني كةباب بةجَي نايات ميوانيي بَي داب و 

 دةستوور بَيبةري لة تاموضَيذة.
ئةي وةبري هَينةرةوةي  مةكبَيس: ئةرَي

قسةخؤش! ئةوةي دةخيؤن نؤشتان بَي نؤش، 
 لةسةر دةسيت ئيشتياي زؤر و لةشي بَي وةي!

لَيناكس: خاوةن شكؤ. نافةرموون المان 
 دانيشن؟
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مةكبَيس: ئةطةر بةنكووي خؤشةويستيش 
لَيرة بواية، لة نَيو كؤِري طةورة ثياواني واَلتدا 

 جَيطاى هيضكةس ضؤَل نةدةما.
ثؤي بةنكوو دَيتة ذوورَي و دةضَيت لةسةر )تا

 جَيي مةكبَيس دادةنيشَي.(
من دةخوازم ئامادةنةبووني بةنكوو بؤ ئةم 
كؤِرة وةكوو ناميهرةباني ئةو ضاو لَيبكةم، نةك وةك 

 رووداوَيكي ناخؤش.
راس: طةورةم، ديارة ئامادةنةبووني بةنكوو لة 

اخؤ سؤنطةي بةجَينةهَيناني بةَلَينة. خاوةن شكؤ د
 بة هاونشينيي خؤي سةربةرزميان ثَيدةبةخشَي؟

            مةكبَيس: جَييةكي ضؤَل بؤ دانيشنت 
 بةدي ناكةم.

 لَيناكس: ئةوةتا ئةم جَيية ضؤَلة.
 مةكبَيس: لة كوَي؟ كوانَي؟

لَيناكس: ئةوةتانَي، خاوةن شكؤي ميهرةبامن، 
 بؤ ض ثَيدةضَي ثةشؤكاوبن؟

 ة؟مةكبَيس: ئةوة كاري كَيهاتان
 طةورةثياوان: كام كار طةورةم؟

مةكبَيس: نةَلَيي ئةوة كاري منة. ثؤثةي 
 خوَيناويتم بؤ مةجووَلَينةوة.

راس: برايان تكاية رابن. خاوةن شكؤ 
 وَيدةضَي حاَلي باش نةبَي.

خاتوو مةكبَيس: تكاية دانيشن هاوِرَيياني 
هَيذا. خاوةن شكؤمان طةلَي جار ئةم حاَلةيان بة 

هةر لةو رؤذانةوة جوان و جحَيَل بووة سةردا دَي، 
تاكو ئَيستا. تكا دةكةم دابنيشن. ضركةيةكة و 
كؤتايي دَيت. هَيندةي ثَيناضَي ديسان دَيتةوة 
         سةرخؤ. تا زياتر ضاوي تَيرِبن زياتر ئازاري 
دةدةن و ذاني زياتر دةخايةنَي. تكاية بة خواردنةوة 

ن.. باشة من بة تؤ خةريك بن و ِرووتاني لَي وةربطَيِر
 بَيذم ثياو؟

مةكبَيس: بةَلَي بة من دةَلَين ثياو و ثياوَيكي 
واش كة ضاو دةبِرَيتة ئةو شتانةي ئيبليسيش 

 ناوَيرَي ضاويان تَيرِبَي!
خاتوو مةكبَيس: ئةوةي دةيَلَيي هةمووي 
هةَليت و ثةَليتة! ئةم خةياَلة زادةي دةسيت ترسي 

اَلكردةية كة تؤية ئةمة هةر ئةو خةجنةرة خةي
ثَيتوابوو وةك نيطارَيك لة حةوا هةَلواسراوة و بةرةو 
دانكةن راتدةكَيشَي. ئةم ترس و دَلة راوكانة كة 
وَيناضن ترسَيكي ِراستةقاني بن حيكايةتي طوَي 
ئاطرداني ذنَيكن كة بؤ داية طةورةي دةيانطَيِرَيتةوة، 
و ئةويش باوةِريان ثَيدَييَن. طةلَي عةيب و 

ة! بؤضي روخسارت سةد رةنطي شوورةييي
ثَيدةطؤِري؟ ئَيستا كة هةموو شتَيك بِراوةتةوة 

 بؤضي وا ضاوت لةم كورسيية بِريوة؟
مةكبَيس: تؤ خودا بِروانة، ضاولَيكة، بنؤرة! 
ها! دةثَيم بَيذة دةَلَيي ضي؟ باشة من ضيم دةسةاَلتة 
لة كاتَيكدا ئةتؤ تواناي ئةوةت نيية سةرَيك 

         تؤزَيك قسامن بؤ بكةي؟ طةر  جبووَلَينيتةوة و
بِريارة طؤرخانةكان بة خاك ئةسثاردراوةكانى 
ئامَيزيان بنَيرنةوة، باَلضينة دووي باَلندان ببَيتة 

 طؤِرخانةي ئَيمة.
 )تاثؤكة دةرةوَيتةوة.(

خاتوو مةكبَيس: شَييت ثياوةتييت بة جارَي 
 زايةكرد.

، مةكبَيس: ئةطةر ئةوة منم لَيرة راوةستاوم
 ئةوة هةر ئةوم بيين بة هةر تك ضاوم.

 خاتوو مةكبَيس: وة بِرؤ ضةندة شوورةيية.
مةكبَيس: جاران ضيها جؤطةلةيان 
هةَلنةدةبةست لة خوَيين خةَلكي بَي تاوان، ساالني 
زوو، بةرلةوةي دابى ئينساني خةسَلةتي ئينساني 
ببةخشَي بة رؤحي مرؤظةكان. لةوَي بة دواش ضيها 

بِريان وةِرَي نةخست، كوشتوبِري شةِر و كوشتو
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هَيندة سامناك ذنةفتين بؤ طوَي تاقةت ثِرووكَينة. 
رؤذ و ِرؤذطارانَيك بوو كة مَيشكي مرؤظَيكيان 
دةثذاند، ئةوة مرؤظة دةمرد و هةموو شتَيك 
                  دةبِرايةوة. بةالم هةنووكة مردووان طةر

          لة  بيست بريين كاريش لةسةرياندا بَي ديسان
طؤِر ِراست دةبنةوة و ئاوا ِراماندةضَلةكَينن. 
زيندووبوونةوةي مردووان، سةيرو سةمةرةترة لة 

 كوشتوبِريان.
خاتوو مةكبَيس: ئةي خاوةن شكؤي بةِرَيزم، 
وا هاوِرَيياني هَيذاتان جَيي ئَيوة لة نَيو خؤياندا 

 ضؤَل دةبينن.
مةكبَيس: ئاي كة هةر ئاطام لَي نةبوو. 
هاوِرَيياني هةرة هَيذا، تكا دةكةم سةرتان لة من 
سووِر نةمَييَن. دةستةويةخةي نةخؤشينَيكي زؤر 
سةيرم كة خزم و كةس هةموو لَيي ئاطادارن و 
دةزانن نةخؤشنَيكي ئةوتؤش نيية. دة فةرموون 
دةي، سةري خؤش و تةني ساغتان بة نسيب بَي! 

ذم بدةنة ئةوا ئةمنيش دانيشتم. ئاثياَلةيةكي سةرِرَي
دةست. بة خؤشيي ئةوةي لَيرةية و بة خؤشيي 
هاظاَلى ئازيزيشمان بةنكوو كة هةنووكة لَيرة نيية و 

 جَيي سةوز بَيت.
 )تاثؤكة دةطةِرَيتةوة.(

دةخؤينةوة بةخؤشيي ئَيوةو هةمووان، با 
 خبؤينةوة هةموو بةخؤشيي يةكرت.

طةورة ثياوان: طوَي لة مسيت خاوةن شكؤين. 
 نتان بَي بةنؤش.بة نؤشي طيا

           مةكبَيس: بِرؤ، بِرؤ! لةبةرضاوم الضؤ و 
بِرؤ! دةبا خاك بتشارَيتةوة! ئَيسكت ثووكة و 
خوَينت ساردة، ضاواني دةرثةِريويشت بةتاَلن لة 

 هةر مانايةك.
خاتوو مةكبَيس: هاوِرَيياني خؤشةويستم، 
ثَيتان وا نةبَي ئةمانة شتَيكي سةير و سةمةرة و 

يني، نا، هيض نني، ئةوةندة نةبَي ِرابواردني نائاسا
 ئةمشؤمانى تَيكداوة.

مةكبَيس: جةنطاوةر لة من دلَيرتر بةدي 
ناكةي. وةرة ثَيشَي وةكوو ورضي زةبةالحي ئةسَلة 
رووسي، وةكوو بةرازي زرَي ثؤش، وةكوو بةورى 

(، لة هةر بةرطَيكدا دةخوازي Hyrcan) (2)هريكانيا
مة. دَلم هةرطيز بةم شتانة لَيم وةرة ثَيش جطة لة

داناخورثَي. دةنا ديسان زيندوو بةوةو لة بيابانَيكي 
كاكي بة كاكيدا بةشريت وةرة بؤ جةنطم. طةر بة 
حاَل دَلم داخورثا، ثَيم مةَلَي مةرد و بَيذة ثاَلةوان 

 فس فس. الضؤ سَيبةري سامناك! لَيم دووركةوة.
 )تاثؤكة دةِرةوَيتةوة.(

وةندةي لَيرة بِروات ضةندة خؤشة هةر ئة
ديسان دةمبةوة بة ئينسان. تكاتان لَيدةكةم جارَي 

 هةر دانيشن.
خاتوو مةكبَيس: خؤشيمانت زايةكرد و ئةم 
ديدارة خؤشةمان لة سؤنطةي هاتو هاوار و بطرة و 

 بةردةي تؤ لَي بوو بة هيض.
 مةكبَيس: ضؤن دةبَي شيت وا هةبن هةر 

ن و ئامساني وةكوو هةوري هاوينان لة كتوثِر بَي
         طيامنان داثؤشن و نوقمي سةر سووِرماني 
          نةكات؟ سةر سووِرماوم لة حاَلي ئَيوة مانان و 
لة حاَلي خؤم كة لة سؤنطةي ديتين دميةنَيكي وا 
            ضؤن لة ترسان رةنط بة روومةوة نةماوة، 
كةضي ئَيوة كوَلمةتان ئةوةندة سوورة هةر دةَلَيي 

 َيين تَيزاوة.خو
 راس: خاوةن شكؤ، كامة دميةن؟

خاتوو مةكبَيس: خوداتان لَي دَينمة تكا 
شتَيك مةَلَين حاَلي ثَيي ثةشؤكاوتر بَي، هةنووكة 
ثرسيار قةَلس و تووِرةي دةكات. دةجيا، شةو 
خؤش. ضاوةِرَيي بةجَيهَيناني دابي ماالوايي مةبن، 

 هةتا درةنط نةبووة بِرؤن.
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ان خؤش بَي، هيوادارين لَيناكس: شةوت
 خاوةن شكؤ ضاك ببنةوة.

            خاتوو مةكبَيس: شةوَيكي خؤش بؤ 
 طشت التان.

 )طةورة ثياوان و دةستوثَيوةند دةضنة دةرَي.(
مةكبَيس: خوَيين دةوَي. دةَلَين خوَين هةر 
خوَيين دةوَي. دةَلَين طؤيا بةرد لة جَيطاي خؤي 

ة و ئةوانةي فاَل جووالوة و درةخت زماني طةِراو
دةطرنةوة لة سؤنطةي فِريين قاذ و قاذي و 
قشقةرةكان نهَيين و رازي ثياوَيكي خوَينِرَيذيان لة 

 هةرا داوة. ضةند بةتَلي شةو تَيثةِريوة؟
خاتوو مةكبَيس: جةنطةي شةِر و ثَيكداداني 
شةو و سثَيدةي بةيانة، بة جؤرَيك كة هةر نازاني 

 كاميان نيية و كامةيانة.
ةكبَيس: لةوةي مةكداف خؤي ثاراستووة م

 ببَيتة ميواني كؤِري مةزمنان ضي تَيدةطةي؟
خاتوو مةكبَيس: داخؤ طةورةم كةسَيكي وات 
بة دووي مةكدافدا ناردووة تا بة ثَيي و شوَيين ئةم 

 هةواَلةوة بضَي؟
مةكبَيس: هةواَلَيكم هةر ثَي دةطات لَيرة و 

رم. بؤ ماَل بة لةوَي. دةبَي كةسَيكيشي بةدوودا بنَي
ماَلي هةموويان سيخوِرَيكم هةناردووة. سبةي دةبَي 
سةرَيك لة خوشكاني جادووباز هةَلَينم، دةمدةمانى 
بةرةبةيان. دةشَي زَيرتم ثَي بَيذن، ضونكي من ضيرت 
ناخوازم لة خراثرتين رَيطةوة خراثرتين 
باسوخواسان ببيسمةوة. لة هةمبةر خواستةكامندا، 

و بةربةستة دةشَي الضن. وا رؤحي ئةوةي لةمثةِر 
خؤم لة زَيي خوَينا هةَلكَيشاوة كة ثاشطةز بوومن 
هَيندةي بةرةو ثَيش ضوومن توانايي ئةستَين و 
تاقةت ثِرووكَينة. هةواي سةيرم لةسةر داية كة بَي 
سَي و دوو لَيكردن دةشَي بطةنة دةستم و 

 دةسبةجَي بياخنةمة طةِر.

تا نيتة و خاتوو مةكبَيس: ئةوةي ئَيس
 ثَيويستت ثَييةتي هةوَيين ئاسوودةيي طيان، 

 تؤزَيك خةوة.
مةكبَيس: وةرة با بضني خبةوين. سامي سةير 
و ترسي وةهم خوَلقَيين من سام و ترسي ئةو ثياوة 
بَي ئةزموونةية كة دةبَي ئةركي ئةزموونَيكي 
ئةستةم خبرَيتة ئةستؤي. لة راستيدا ئَيمة هَيشتا 

 تازةكارين.
 ة دةرَي.()دةضن

 
 دميةني )ثيَنجةم(

)دِركةالن. طرمةي هةورة تريشقة دَي. سَي 
خوشكة جادووبازةكة دَينة ذوورَي بؤ ديداري 

 هَيكات )خَيوي هةرمان((.
جادووبازي يةكةم: ئةرَي ئةوة ضيية هَيكات؟ 

 وَيدةضَي تووِرة و تؤسن بي.
هيكات: ئةرَي نابَي رقم هةسيَت لة داخي تؤ، 

 بةدي بةدكار؟
 ئةتؤ دَيوي دزَيوي ناِرةسةن، بَيئابِرووي السار

نهَيين مةرطة بؤ مةكبَيس بةبَي من ضي 
 دةدركَيين

          بةسةودايةكي وا سوودَيكي باشي لَي 
 وةدةس دَيين

             ئةدي كوانَي بةشي خَيوي خودايان 
 خَيوي هةرمانت؟
بةشي سةردةستةيي جادووطةراني بَلَي ضي بَي

 انت؟ذير و لَيز
ئةوة كَي شاندةري رَيطةي هونةر، رَيبازي 

 مةزني بَي؟
لة كاتَيكدا بة جادوو دةس بةكاري طيان 

 ستَيين بَي 
 تاَلةعةيين ذةهر و بَيطومانئةوةي ناخؤشة ثَيم

 كةوا سةرتان بة كاروباري ئةو نامةردةوة قاَلة
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 بةزلزان و لةخؤباييوةكوو خةَلكاني ديكة خؤ
ثَي طرينطة و ثَيي كة هةر قازاجني خؤي زؤر 

 دةكا شايي
 دةسا ئَيستا بِرؤن و تا زووة ضؤَلي بكةن ئَيرة

              هةنووكة كاتى كاروبارة وةخيت ديكة 
 زؤر دَيرة

، و بةيان ئةو كاتة (3)لة كن جؤي دؤزةخستان
 خؤر هةَلدَي

  لة بؤ ديداري من مةكبَيس هةميسان هةر
 بةلةز هةَلدَي

 ةنووسي نادياري خؤهةتا بَيت و بثرسَي ضار
كاري لةبؤيةضَي بكةن ئَيوةش نزاوئةسثايى

 خؤ
           ئةوة ئيمشؤ ئةمن رَيم دوورة، مةنزَل 

 تةشقي ئامسامن
كةوا ئةركَيكي شووم و مةرط هَين كةوتؤتة 

 سةر شامن 
ئةوةندة كارَيكي سةرسووِرهَين و سةيرة 

 وةسفي ناطوجنَي
 يَبهةر جَي ِرؤ كؤتايي ثَيبَينم لةنيوةدةبَي ثَيش

       تنؤكَيكة هةمووي ئةفسوون بة سووضي 
 مانطة ئاوَيزان

        كة ثَيويستة وةضنطي خةم هةتا نةِرذَي
 لةسةر عةرزان

بة جادوو سيحري واي لَيكةم لة ذين مةرطي 
 تةمةننا بَي

بةهَيزي وةهمي ئةو سيحرة دةرووني طشيت 
 ثووكا بَي

          لة مةرط و ضارةنووسي ذين بة ضاوي 
 سووك بِروانَي

فِرَيي دا عةقَل و ترس و هةست و خواسيت 
 بةرزي ئينسانَي

 ئةوةي دوذمنرتيين دوذمناني جؤري ئينسانة
 ذانةء خةياَلي ذيين بَيدةزانن، خةوني ئارامي

 )دةنطي سرتانَيك لةناوةوة: هةَلزنة، هةَلزنة، ..(
تةماشا! وا ثةريالمن لةسةر ئةو هةورة 

 وةستاوة
 دةبَيذَي زؤر لة مَيذة ضاوةِرَيم ماوة بةسرتاني

 )دةضَيتة دةرَي.(
جادووبازي يةكةم: دةبا زووكةين، دةبا 

 زووكةين، هَيندةي ثَي ناضَي دَيتةوة.
 )دةضنةدةرَي.(

 
 

 دميةني شةشةم
 )شوَينَيكي ئيسكاتلةند.(

)لَيناكس و يةكَيكي تر لة طةورة ثياوان دَينة 
 ذوورَي.(

ين من لةطةَل بريو لَيناكس: طوتةكاني ثَيشي
هزري ئَيوة رَيك ثَيكةوة دةطوجنَين و لةوانةشة 
سنووري بؤضووني ئَيوة فراوانرت بكاتةوة. من ض 
ناَلَيم جطة لةوةي ديارة شيت سةير سةير و 
سةرسوورهَينةر روويانداوة. مةكبَيس بؤ دانكةني 
بةِرَيز و خؤشةويست شني دةطَيِرَي و شيوةن دةكا، 

. ئةدي (4)طياني ئةسثاردووة سةد مةخابن كة ئةو
بةنكوو مةردي بةراسيت دلَير و ثياوي بوَير كة تا 
شةو درةنطانَي لة طةِران بووة. طةر دَليشتان 
ثَيوةيةتي ئةوة بؤتان هةية بَلَين فليانسي كوِري 
كوشيت. لة بؤضي؟ ضونكة فليانس ِراي كردووة. 
ئةم راستييةش كوانَي حاشا هةَلدةطرَي كة مةلكؤمل 

انلبني ضةندة كارَيكي سامناكيان كردووة كة ئةو و د
باوكة نازدارةي خؤيان كوشتووة؟ غةززةبي خوا 
بتانطرَي! مةكبَيس لة سوَيي مةرطي ض طةرمة 



 124  

SARDAM  No. 40   2005 
 

شينَيكي طَيِرا! مةطني هةر ئةو نةبوو كة وا تووِرةيي 
ورق غريةتي هَيناية جؤش و ئةو دوو نامةردة 

خةو روورةشةي كة وا عةبدي عارةق و خوماري 
بوون بة شريي ئةجنن ئةجنن كرد؟ كاري ض 
جوامَيرانة بوو! بةَلَي، بةالم ذيرانة و عاقاَلنةش بوو! 
ضونكي كامة دَلي زيندوو لة ِرقان نةدةهاتة كوَل طةر 
بيستباي ئةم ثياوانة حاشا لةو كارةيان دةكةن؟ 
بؤية دةَلَيم، ئةوةي ئةو كردووني هةموو ِرَيكوثَيك و 

َيشم واية طةر كوِراني دانكةن باش و بةجَين. ث
 -كة خوا نةكا شيت وا بَي–دةكةوتنة ضنطي وي 

تَيي دةطةياندن باوك كوشنت ياني ضي، وةك ضؤن لة 
فليانسي طةياند! با واز لةم قسانة بَينني. ئةرَي 
دةَلَين طؤيا مةكدافيش لة سؤنطةي قسةي رةق و 
ئامادة نةبووني لة بةزمي ميوانيي ئةو زاَلمة ثيس 

قي لَي هةَلطرياوة. ئَيوةي بةِرَيز ثَيدةزانن ثةناي بؤ ِر
 كام ال بردووة؟ 

طةورة ثياو: كوِري دانكةن، كة ئةم زاَلمة مايف 
مرياتي باوكي لَي خواردووة، لة دةرباري ئينطليسةو 

خاوةن باوةِر و خوداناس هَيند بة  (5)وا ئَيدواردي
ئامَيزَيكي ثِر بةزةيي بةرةو ثريي ضووة كة 

خوازيي بةختيش بايي مسقاَلَيك لة شان و خراثة
شكؤي وي كةم نةكردووة. مةكدافيش هةر رَيطاي 
ئةوَيي طرتؤتة بةر تا لةو ثاشا ثريؤزة ئةوة خبوازَي 
كة سيواردي جةنطاوةر و نؤرمتبةرلةند 

(Northumberland بؤ يارمةتي ئةو بنَيرَي تا لةسةر )
ك دةسيت ئةوان و بة ثشتيوانيي خواي مةزن كارَي

بكةن كة وا ديسان خواني رةنطني بؤ مااَلن و خةوي 
شريين بؤ ضاوان بطةِرَينةوة، ضيرت ضةقؤي خوَيناوي 
لةسةر سفرةكامنان نةمَييَن، كة ئةطةر سةر دةكةينة 
بةردةبازي رَيي فيداكاري بابَي رووبيين و ِريا بَي، 

طةريش سةرفريازي بةرطَيكة و بة بةذمناني دةبِرن 
ةوا بَي. ئةم دةسكةوتانةن هةنووكة بابة ئازادي و ِر

ئاخيان بؤ هةَلدةكَيشني و مةخابنيان بؤ دةبَيذين. 
ئةم هةواَلة شاي وا شثرزة كردووة كة بِرياري شةِر 

 و ثَيكداداني داوة.
لَيناكس: كةسَيكي بةدواي مةكدافدا 

 هةناردووة؟
طةورة ثياو: بةَلَي، كاتَيك ِراسثاردة ئةم 

دوايني جار لَي ببيسَي كة:  وةالمةي بؤ يةكةجمار و
"نا، نا، من ئةو ثياوة نيم!" نَيو ضاواني تَيكدةنَيت 
و لةبةرخؤيةوة بؤَلةي دَيت. وةكوو بَلَيي بةخؤي 

يةت ثيس –دةَلَي: "رؤذَيك دَيت و لةم نا، نا 
 ثةذيوان دةبيتةوة."

لَيناكس: سةد خؤزطة ئةم ئاماذةية سووكة 
ةي عةقَلي ثَي ترسَيكي خستباية دَليةوة و ئةوةند

دةشكَي خؤي لةو زاَلمة ببوَيرَي. بريا فريشتةي 
رةمحةتي خوداي مةزن بةرةو دةرباري ئينطليس 
باَل بطرَيت و ثةيغامي وي بةر لة طةيشتين 
بطةيةنَيتة جَي تا ئةم نيشتمانة بةال لَيدراوة كة 

نةضَي سةر لة سريي ضنطي ئةهرميةنة هَيندةي ثَيئة
 ةيي بطرَيتةوة ئامَيزي خؤ.نؤ بةختةوةري و ئاسوود

طةورة ثياو: ئةوة دوعاي خَيري خؤمي 
 دةنَيرمةِرَي.

 )دةضنة دةرَي(
 
 
 

 ثةراويَزةكان
 ةنة ــثي رةسـةورة، ثةسين ئةســـط م ـــؤد: ســكـــمس-1

 (419)هةنبانة بؤرينةي هةذار، ل 
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            Hyrcaniaئةم وشةية لة وشةي يؤنانيي -2
                 والتي طؤرطانة )مازندةران( وةرطرياوة بة ماناي 

          لة كةنار زةرياي خةزةر كة بةوري بةناوبانطي بووة و
         لة زمانى فارسيدا "بةوري مازندةران" 

 دةستةواذةيةكي باوة.
3-the pit of acheron مةبةست دؤزةخة. ئاضرؤن ،

ضةمَيكة بة دؤزةخدا تَيدةثةِرَي و كةس ناتوانَي 
 دووجاري ثَيدا بِروات.

 دوانة ـــَيوة لَيــسةرجني خوَينةر رادةكَيشم بؤ ئةو ش-4

تةوساوييةي لَيناكس لةمةِر مةكبَيس كة لة دوو توَيي 
 رستةكانيدا خؤي حةشارداوة. وةرطَيِر

5-Edward( 1066-1042، ثاشاي ئينطلستان.) 
 
 
 
 

 سةرضاوة
Macbeth 

By William shakespear 

Edited by Kenneth Muir 

The Arden Shakespear, Methuen, London 

Pp 57-76 
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 دميوكراسي و عةقالنيةت
 ريم سروشةلكوبدةضاوثيَكةوتن لةطةأل د. ع

 
 

 لة ئينطليزييةوة: هادى حممد
 
 

*د. سروش، حةزدةكةم قسة بكةين لةسةر 
"، بةِرَيزت دةتوانيت Rationalityكَيشةي "عةقالنيةت 

دةست ثَيبكةيت بة ئاماذةدان بةو تةفسرية جياوازانةي 
وة و هةروةها تةفسريي كة دةربارةي عةقالنيةت كرا

هةَلبذَيردراوي خؤت ِروونبكةرةوة، ئةو كاتة دةتوانني 
 لَيرةوة ضاوثَيكةوتنةكةمان درَيذةثَيبدةين.؟

با سةرةتا بَلَيم كة نازامن مةبةستت ضيية لة -
يان عةقاَلنيةت و ئةو عةقاَلنيةتةي  Reasonعةقَل 

قسةي لة بارةوة دةكةيت. ئةم زاراوةية ماناى 
دياريكراوي خؤي هةية بؤ هةر تايبةتي 

قوتاخبانةيةكي فكري يان الي هةر فةيلةسوفَيك. بؤ 
منونة عةقَل الي فةيلةسوفة موسَلمانةكان عةقَلَيكي 
ئةرستؤيية. فةيلةسوفةكاني مؤدَيرنة و ثؤست 
مؤدَيرنة.. هةموويان جةخت دةكةنةوة لةسةر 

 ديدطايةكي تايبةتي عةقَل.
َل و ئازادي" كة لة مقالةيةكمدا بة ناوي "عةق

لة كتَييب "فراوانرت لة ئايدؤلؤذيا"دا باَلوكراوةتةوة، 
ِروومن كردؤتةوة كة ثَيناسةكردني "عةقَل" بة 
شَيوازَيكي دياريكراو كارَيكي زؤر دذوارة. لةطةَل 

ئةوةشدا دةتوانني ضاوَيكي ثَيدا خبشَينينةوة و 
 كةمَيك لَيي بدوَيني:

َيت لَيي عةقَل لة دوو ِروانطةوة دةتوانر
 بِروانرَيت:
عةقَل لة ِروانطةي "تواناي لَيكدانةوةي -1

لؤذيكي و هةَلهَينجانةوة" كة خواي طةورة بة 
مرؤظايةتي بةخشيوة، وة ئةم عةقَلةية كة مرؤظ لة 

 ئاذةَل جيادةكاتةوة.
 عةقَل لة ِروانطةي "مادةي" ئةم توانايةوة:-2

بابةهَينانةوةي منونةيةك ِرووني بكةمةوة: 
وةكو "ددان" واية كة تواناي جوويين هةية،  عةقل

           بةالم ددان تةنها هَيزو توانايةكة كة لةاليةن 
         خواوة بة مرؤظةكان بةخشراوة، لةبةرئةوة 
ثَيويستة "خؤراك" دابني بكرَيت بؤ ددانةكان وةكو 

 "مادةي جوين".
عةقَل لة ِروانطةي يةكةمةوة بة شَيوةيةكي 

دواني لةبارةوة ناكةين، تةنها ئةوةندة تايبةتي لَي
بةسة كة لةم ِروانطةوة، عةقَل مرؤظ لة ئاذةَل 
جيادةكاتةوة. بةالم عةقَل و عةقاَلنيةت لة ِروانطةي 
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دووةمةوة زؤر طرنطة. لة سةردةمة جياوازةكاندا، 
ئَيمة ِرووبةِروي عةقاَلنيةتي جياواز دةبينةوة. 

، لةطةَل ضةند تةنانةت لةيةك سةردةمي دياريكراودا
        عةقالنيةتَيكي جياوازدا رووبةِرو دةبينةوة نةك 

 يةك عةقالنيةت.
بة دَلنياييةوة، ئةمة بؤ ئةوة نيية كة ئينكاري 
بكةين لة هةر سةردةمَيكدا شتانَيكي بةَلطةنةويست 
و ئاشكرا بوونيان هةية كة ئةمةش بؤ هةموو 
عةقالنيةتةكان شتَيكي باوة. شتانَيك هةن كة 
بةَلطةنةويسنت يان  خؤسةثَينن بؤ "تواناي عةقَل" 
واتا مبانهةوَيت و نةمانهةوَيت دةبنة "مادةي 
عةقَل". ئةطةر ضي لة هةر شوَينَيك ئةم شتة 
بةَلطةنةويستانة بوونيان هةبَيت، تةنها يةك شيت 
تايبةتي خؤسةثَين بووني هةية لة هةر سةردةمَيكدا 

"مادةي عةقَل". كة بة شَيوةيةكي تايبةتي دةبَيتة 
 humanبؤ منوونة لةم سةردةمةدا، مافةكانى مرؤظ 

rights   يةكَيكة لةو شتة خؤسةثَينانةي ئةمِرؤمان و
جةخيت لَيدةكرَيتةوة و هةموو كةسَيك لة بارةيانةوة 
دةدوَيت. ئَيستا زانيمان لة هةر سةردةمَيكدا عةقَلي 
 جياواز بووني هةية. لة كاتي لَيكؤَلينةوة لة بارةي
"عةقَل و عةقاَلنيةت"ةوة ثَيويستة بثرسني كام عةقَل 

بووني هةية. بؤ  mindو عةقاَلنيةت لة ئةنطَيزةماندا 
منونة د. حممد عابد اجلابري كة برييارَيكي عةرةبة 
"عةقَل" بةكاردةهَينَيت لة ِروانطةيةكي 

يةقني(. لةم جؤرة  positivist"ثؤزةتظيست"ييةوة )
ةرةكي لةسةر لؤجيك و عةقالنيةتةدا كاركردنى س

مامتاتيكة، هةر لةم ِروانطةيةشةوة، ثؤزةتفستةكان 
دةِرواننة شتةكان و هةَليدةسةنطَينن. هةر بؤ منونة، 

وةكو شتَيكي تةواو  mysticismاجلابري، عرفان 
ناعةقالني سةير دةكات ضونكة  بة بةكارهَيناني ئةم 
جؤرة عةقالنيةتة هةَليدةسةنطَينَيت. تةنانةت 

تييةكةي بؤ "شيعةطةري" دةتوانرَيت لةم دذاية

ِروانطةيةوة لَيكبدرَيتةوة. ئةجلابري "شيعةطةري" 
وا دةبينَيت كة شتَيكي ئاخنراوة بة نهَينييةكان و 
هيض شتَيكي عةقاَلني تيايدا بةدي ناكات بة 
بةكارهَيناني زاراوةكاني عةقَلى ثؤزةتظست، باوةِري 

عريفان  واية كة شتةكاني وةكو لؤجيكي شيعة و
هيض نني جطة لة حيكايةتة خورافييةكان ضونكة 

 ناطوجنَيت لةطةَل عةقَلي ثؤزةتظيست. 
كاتَيك لة وواليةتة يةكطرتووةكان بووم لة 
طفتوطؤكامندا لةطةَل ثرؤفيسؤرَيكي خؤرئاواييدا 
كَيشةي ئةجلابري هاتة ثَيشةوة، خؤرئاواييةكان ئةم 

لةسةر جؤرة هةَلسةنطاندنةيان قبوَلة و جةخيت 
 دةكةنةوة.

هةروةها لة وواَلتي خؤمشاندا، كةسانَيك هةن 
كة بة هةمان ِروانطةي ثؤزةتفستةكان دةِرواننة 
شتةكان، وة لةبةرئةوةي هيض شتَيك نازانن لة بارةي 
مةعريفةناسييةوةو داواي جؤرَيك لة عةقالنيةت 
دةكةن لة ِروانطةي عةقالنيةتَيكةوة حوكمي 

  ، داننانَين بة شتانَيكيثَيشينةيي لةطةَلدا نيية
 وةكو عريفان.

ئةو عةقَلةي ئةم جؤرة كةسانة لة بارةيةوة 
دةدوَين عةقَلَيكة تايبةتة بة تاكَيكةوة و هيض كةسي 
تر تيايدا هاوبةشي ناكات، لة كاتَيكدا ئةمة بة 
تةواوي هةَلةية و ناتوامن لةمة تَيبطةم. ِروونيشي 

ِروونرت بدوَيم دةكةمةوة كة بؤضي هةَلةية، بؤ ئةوةي 
با منونةيةك بهَينمةوة: كةمَيك لةمةوثَيش شتَيكم 
خوَيندةوة كة ِرامني جاهانبَيطلؤ نووسيويةتي، 
دةَلَيت "قةشةيةكي مةسيحي ووتوويةتي هةرطيز 
نةمهَيشتووة كة ئايديا دينييةكامن تَيكةَل بة 
بريكردنةوة فةلسةفييةكامن بنب و هةوَلي داوة بة 

بري بكاتةوة كة خاَلي بَيت لة  جؤرة عةقاَلنيةتَيك
حوكمي ثَيشينةييةكان". يةكةمينيان ئةمة بة 
تةواوي ئاماذةيةكي نازانستييةو بةرهةمي 
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تَينةطةيشنت و نةزانينة لة مةعريفةناسي، 
دووةمينيشيان: ئايا ئَيمة هيض طرنطييةك 
دةبينينةوة لة متمانةكاني ِرووناكبريَيك لة بارةي 

وة؟ كَيشةكة لَيرةدا ئةوةية حوكمة ثَيشينةييةكانيية
كاتَيك كةسَيك دةِروانَيتة نووسينةكاني 
ِرووناكبريةكة ئةو كاريطةريية دةبينَيت كة ثَيدراوة 
ثَيشينةييةكاني دروستيان كردووة لةسةر ئايديا 

 ثاشينةييةكاني.
سةيركة، ماركس يةكةم كؤمةَلناسي 
         مةعريفةية، بؤضي؟ ضونكة ثَيي واية مةعريفة 

        ةكو دامةزراوةكاني تر ثَيكبةسرتاوَيكي و
          ناوخؤيية. ئةمِرؤ مةعريفة مةعريفةي تاكي 
        نيية، بةَلكو شتَيكي كؤيية )دةستةجةمعيية(، 
        ئةمة ضي دةطةيةنَيت؟ ئةوة دةطةيَينَيت كة 
مةعريفة دةضَيتة مةيداني ملمالنَيوة، دَيت بؤ من، 

اني تر و ثةرش دةبَيتةوة و دَيت بؤ تؤ و ئةو
دروست دةكات. بةالي   collectivity"كؤيي"يةك 

منةوة "فَيربوون يان بةدةستهَيناني مةعريفة 
Learning ،بريتيية لةم مةعريفة كؤيية "         

هةرضةندة تاك لةوانةية بتوانَيت كةمةكَيكي 
دياريكراو لة مةعريفة بةدةست بهَينَيت لة ذياني 

نهايي خؤيدا، ئةم تاكة دةبَيتة تايبةتي و تة
كةسَيكي خاوةن زانياري بةالم زانيارييةك كة ثشت 
دةبةستَيت لةسةر ئةو مةعريفةيةي كة بةرهةمي 
مةزاج و باري تاكي خؤيةتي. بؤ منونة دةَلَين هةر 
كاتَيك "خواجة ناسرالدين تووسي" ئايديايةكي 
 نوَيي دؤزيوةتةوة لة تةنياييدا، زؤر دَلي خؤش بووة
و دةسيت كردووة بة هةَلثةِرين، وة هةروةها 

خؤش بَيت ةشة هةركةسَيكي تر ئاسوودة و دَللةوان
             كاتَيك لة تةنياييدا ِرووبةِروي ئايديايةكي 
نوَي دةبَيتةوة، بةالم ئةم زانياريية بوارَيكي مةعريفة 

 ثَيك ناهَينَيت.

كاتَيك دةمانهةوَيت ثَيناسةي مةعريفة بكةين، 
ؤ منونة ئَيمة دةَلَيني، بواري فقه ئةوةية كة لةناو ب

كؤمةَلي فةقيهاندا ثةرش بؤتةوة )واتة ئةو بوارةية 
كة هةموو فةقيهةكان هاوبةشي تيادةكةن(، بواري 
ئةندازياري ئةوةية كة لةناو كؤمةَلي ئةندازياراندا 
ثةرش بؤتةوة )واتة ئةندازيارةكان هاوبةشن 

ةي مةعريفة يان طةشة تيايدا(. ئةم بوارة طؤِراو
دةكات يان دةثوكَيتةوة، يان بؤي زياد دةكرَيت يان 
طؤِراني تيادةكرَيت لة ضوارضَيوةي كؤمةَلَي 
لَيكؤَلةرةكاندا. لةسةر ئةم بناغةية، مةعريفة برييت 
نيية لة كةَلةكةبووني زانياري لة ئةنطيزةدا، بةَلكو 
ثَيك دَيت لةو بري و بؤضونانةي كة خؤيان لة قسة 
ووتراوةكان و نووسينةكاندا دةردةخةن و لةاليةن 
كةساني ترةوة هةَلدةسةنطَينرَيت. ئةمة ئةو 
مةعريفةيةية كة من قبوَلمة و بةدرَيذايي كؤرسي ئةم 

 ثرؤسةية عةقَلة جياوازةكان دةردةكةون.
        ئةطةر ووردبينةوة لةسةر ئةم بناغةية، 

ية كة عةقَلي "فةلسةيف و زانسيت و ئاييين"مان هة
             بةيةكةوة بوونيان هةية و كارلَيك لةطةَل 

 يةكرتيدا دةكةن.
*مةبةسيت خؤت ِروون كردةوة لة بارةي عةقَل و 
عةقاَلنيةت و شوَينطةي مةعريفةناسي تيايدا. 
دةمةوَيت ئةوة بثرسم: لة ِروانطةي ثَيناسةكةتةوة بؤ 

ي عةقلي عبدالكريم سروش لةطةَل ئايديا فرة ِرووةكان
و ئاماجني بؤ دروستكردني عةقالنيةتَيكي نوَي، لة ض 

 جؤرة كةشَيكي عةقالنييدا بريدةكاتةوة؟
بة دَلنياييةوة، لةوانةية ئاِراستةكردني ئةم -

ثرسيارة بؤ من شتَيكي ِراست نةبَيت من 
بِرياردةرَيكي باشي ئايدياكامن نيم ضونكة ئةوةي 
كةساني دي لة قسة و نووسينةكامندا دةيبينن 
جياوازة وةك لةوةي خؤم دةيبينم. ئةو داتاية 
دةردةبِرم كة لة ئةنطيزةمدايةو بةشَيوةيةك طوَي 
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بيسيت دةنطي خؤم دةمب كة لةوانةية جياوازبَيت 
وةك لةو شَيوةيةي كةساني دي ثَيي طوَي بيست 
دةبن. بؤ منونة، كاتَيك موعتةزيلةكان ِرووبةِرووي 

اشيت، ئَيستا ثَيم يةك دةبنةوة، بةيةكرت دةَلَين: تؤ ب
بَلَي من ضؤمن؟ بة مانايةكي تر، ئةوان دةِرواننة 
مةزاجي خةَلكي لة ِرووي دةرةوة ضونكة ئةوةي 
كةساني دي دةيبينن بة نيسبةت منةوة شاراوةية 
بة دَلنياييةوة، ئةو كةسانةي كة بة كةمَيك ديقةتةوة 
شوَين ئايدياكامن دةكةون دةتوانن لةو جؤرة 

طةن كة من كاري تَيدادةكةم لةطةَل عةقالنيةتة تَيب
ئةوةشدا، ضةند ووشةيةك دةَلَيم بؤ تيشك خستنة 

 سةر ئةو عةقالنيةتةي كة تيايدا بريدةكةمةوة.
من زؤر طرنطي دةدةم بة عةقَلي زانسيت و 

( ِراستييةكة empiricismئةزمووني )ئةزمونطةري 
ئةوةية كة خؤم "طيمياطةرم"م )د. سروش كؤليذي 

لة زانكؤي تاران تةواوكردووة و دةرمانسازي 
و( –هةَلطري بِروانامةي دكتؤراية لة دةرمانسازيدا 

ئةمةش بووة مايةي زيادكردني ئارةزووم بؤ ئةو 
 جؤرة عةقَلة.

بة دَلنياييةوة، ئةم جؤرة عةقَلة زؤر طرنطة و 
زؤر ِرووناكبري بة هةَلة حاَلي بوون لة بارةيةوة. بؤ 

طَل خبوَينيتةوة، منونة، ئةطةر نووسينةكاني هي
ئةمة بة ئاشكرا دةبينيت. ضةند خاَلَيك 
دةووروذَينَيت لة بارةي زانسيت فيزياو كارةبايي و 
شيت ديكةوة كة هةموويان ناِراسنت، ئةمةش 
بةرةجنامي نائاشنابووني هيطَلة بةم بواري 
مةعريفةية. بة هةمان شَيوةش، ئةو فةيلةسوفانةي 

َيك شت لة كة بة هةَلة حاَلي بوون لة هةند
طؤشةيةكي جياوازةوة، بووة بةهؤي شكستيان لة 
كاركردن لةم بوارةدا. با منوونةيةك بهَينمةوة: 
بيهَينة ثَيش ضاوي خؤت، كاتَيك كؤترَيك بة خَيرايي 
لة هةوادا دةفِرَيت و منيش دةَلَيم: كؤترةكة 

دةتوانَيت زؤر بة خَيرايي بة ئاساني لةم هةوايةدا 
هةواية البربَيت كة خؤي لة خؤيدا بفِرَيت، ئةطةر ئةم 

بةربةستَيكي سووكة، ضةند ئاسانرت و خَيراتر 
دةتوانَيت بفِرَيت )واتة وا هةست بكةيت كة هةوا 
ِرَيطرة، ئةطةر البربَيت فِرين خَيراتر دةبَيت ضونكة 
بةربةستةكة نامَينَيت(، ئةم تةعبرية شكسيت 

لة  تَيطةيشنت لة فرماني هةوا دةردةخات كة يةكَيكة
هؤكارةكاني فِرين و نةبوونيشي ثِرؤسةي فِرين 
ثوضةَل دةكاتةوة. فةيلةسوفةكانيش دووضاري 
هةمان هةَلةبوون. ئةوان وا وَينايان )تصور( دةكرد 
كة دةتوانن هةموو ئةو كؤسثانةي كة ِرَيطرن لة 
          بةردةم بريكردنةوةدا البةرن و تةنانةت البردني

          ئةو كؤسثة بَي بايةخةي كة ناسرابوو بة 
" بؤ ئةوةي بتوانن experience"ئةزموون 

بةشَيوةيةكي باشرت بري بكةنةوة، لة كاتَيكدا 
نةبووني ئةزموون واتة نةبووني بريكردنةوةي 
)عةقَلي( زانسيت ئةمةش زؤر بة ِرووني لة "ديدطاي 

 كانيت"دا دةبينرَيت.
وطةرا( لةم ِرووةوة من نؤمينالستَيكم )نا

دةضمةوة سةر ئةشعةرييةكان. لة ِرؤذطاري 
ئةمِرؤماندا، جيهان لةسةر زانسيت مؤدَيرن دةذي 
)ثشت دةبةستَيت( و ئةوةي لة رابردوودا قسةي 

 & quiddityلَيكراوة وةك "ماهيةت و جةوهةر" )

essence لة ئَيستادا زؤر شايةني بةرطريكردن ،)
ة. سةيركة، لةبةرئةوةي نيية، وة باوةِرم ثَيي نيي

لدون زؤر ثةيوةست بووة بة ماهيةت و ةنب خئي
        جةوهةرةوة، نةيتواني وةكو سؤسيؤلؤذستَيك 

ئةمةشة، مةسةلة  خؤي دةرخبات، هةر لةبةر
كةشفكراوةكاني ئةم جؤرة بريكردنةوةية زؤر سوود 

 بةخشنني.
لة هةمانكاتدا، "لؤجيك" زؤر الم ثةسةندة و 

يدياكامن لةسةر بناغةيةكي لؤذيكي و هةوَلدةدةم ئا
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ثةيوةنديدار بنيات بنَيم، هةروةها زؤر طرنطيش بة 
 شيكاري عةقالني دةدةم.

بة دَلنياييةوة، هةموو ئةمانة وايان لة من كرد 
خةَلكي بدةم  motiveكة كةمرت سةرجني مؤتيظةكاني 

لة خستنةِرووي ئايديا و ديدطاكانياندا. زؤربةي 
( و نيةتة Criteriaودانط )ِروناكبريةكان ثَي

ناعةقالنييةكان دةطةِرَيننةوة بؤ هَيَلَيك لة 
بريكردنةوة ئةويش بة خوَيندنةوةي مؤتيظةكاني 
ئةو جؤرة بريكردنةوةية. بؤ منونة لةسةر مةسةلةي 
"عريفان" دةطةِرَيمةوة بؤ ِرةتدانةوةكةي ثَيشووم، 
ئةجلابري ثَييواية عريفان تةواو شتَيكي ناعةقالنيية 
ضونكة ئةو مةسةلةي "مؤتيظةكان" دَينَيتة ئاراوة 
كة دةبنة هؤي سةرهةَلداني "عريفان". بةالم با من 
لةم جؤرة كةسانة بثرسم: كة بؤضي و لةسةر ض 
بناغةيةك عريفان ناعةقالنيية؟ ئةوةي كة من باوةِرم 
ثَييةتي ئةوةية كة ئَيمة دوو جؤر عةقالنيةمتان 

و عةقاَلنيةتي  minimalهةية: "عةقالنيةتي كةمرتين 
" مةبةست لة عةقالنيةتي كةمرتين maximalزؤرترين 

لة هةر مشتومِرَيكدا كة ثَيشكةش دةكرَيت ئةوةية 
كة ثَيويستة ثَيكهاتةكاني دذنةوةستنةوة لةطةَل 
يةكرتدا و سيستةمَيكي ثةيوةنديدار و ثَيكبةسرتاو 
دروست بكات. من باوةِرم بة عةقالنيةتي كةمرتين 

لةسةر ئةم بناغةيةش دةَلَيم ثَيموانيية كة  هةية و
 عريفان ناعةقالني بَيت.

هةروةها باوةِرم واية و لة ِرةتدانةوةكةي 
ثَيشووشدا تاِرادةيةك ِرومن كردؤتةوة تةنانةت 
           كتَيبةكةشم كة دةربارةي "ضوونةوةيةك و 
           كشاني مةعريفةي ئاييين"ية وةكو "مةتةَلي 

" واية كة بةردةوام خةريكي تؤرة ووشة
شيكاركردنيم، ئَيستا ئةطةر مبهةوَيت بةشَيك لة 
مةتةَلةكة بطؤِرم، بة حةمتي ثَيويستة طؤِرانكاري لة 
بةشةكاني تريشدا بكةم، ئةمةش ئةوة دةطةيَينَيت 

كة مةعريفة وةكو ثرؤسةيةكي طؤِراو و لةبةر 
 ِرؤيشتوو واية.

ةو كةشة ثَيم واية كة توانيومة تاِرادةيةك ئ
تيؤرياية ِروونبكةمةوة كة من كاري تَيدا دةكةم بؤ 

 ئةو كةسانةي كة جَيي طرنطي ثَيدانيانة.
*بةدياريكردن و دةستنيشانكردني ئةو عةقل و 
عةقالنيةتةي كة بةِرَيزت كاري تَيدادةكةيت تاِرادةيةك 
توانيوتة ئاسؤ و ديدطاكانت ِروونبكةيتةوة. ئَيستا 

ابةتييانةي بريكردنةوةت بزامن دةمهةوَيت منونةيةكي ب
لة بواري طشيت و مةدةنيدا و لةم ضوارضَيوة 
عةقالنييةدا لةبةرئةوةي تواناي ِروونكردنةوةي 
ثَيكهاتة )توخم( و ثرنسيث و تةنانةت مؤتيظةكاني 
خؤت هةية. قسة دةكةم لة بارةي "دميوكراسي 

"، لَيرةدا بةِرَيزت Religions Democracyئاييين"يةوة "
دوو ضةمكةت )دميوكراسي و ئايني( شانبةشاني ئةم 

يةكرت داناوة. ئايا دميوكراسي تومخي ئاييين و بناغةي 
ئاييين هةية؟ ئةطةر واية، لَيرةدا عةقالنيةت دةكةوَيتة 
كوَي و ض شوَينطةيةكي هةية؟ ثَيشمان بَلَي مةبةست 

 لةم زاراوةية ضيية بةشَيوةيةكي بنةِرةتيانة.
ست ثَيبكةم كة با بة ووتين ئةوة دة-

طرنطييةكي زؤرم داوة بة مةسةلةكاني بواري 
فةلسةفةي سياسي و ئةم بابةتةش زؤربةي لَيدوانة 
تيؤرييةكامني بةرهةم هَيناوة. ئايدياي نوَي لة 
                  ئةنطيزةمداية كة تا ئَيستا كاتي ئةوةم 
نةبووة بيانكةمة نووسني، لةبةرئةوة هةرضي 

ةم لة ئةنطيزةمةوة دةريانبهَينم و خَيراترة هةوَلدةد
ثوختةيان بكةم و لة بارةيانةوة بدوَيم ضونكة 
توَيذةرةكان و ِرةخنةطرةكانيش توانيويانة ثةي بةو 

 ئايديايانة بةرن.
بةهةرحاَل، جطة لةم خاَلةش، دميوكراسيش 
يةكَيكة لةو مةسةالنةي كة هةميشة دووضاري 

 لةبةرسةرلَيتَيكضوون و بةدحاَلي بوون بووة، 
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ئةمةشة زؤربةي ميللةتة ديندارةكان ئةترسن كاتَيك 
لة دميوكراسي نزيك دةبنةوة. هةروةها زانسيت 

ماناي تايبةتي خؤي هةية كة  politicsسياسيش 
ئايني تومخَيك نيية تيايدا. ئَيستا ئةطةر بَلَيني 
زانسيت سياسي بريتية لة لَيكؤَلينةوةي هَيز 

ةكةي هةرضييةك بَيت )دةسةالت( يان بَليَين ثَيناس
 ئةوا ئايني وةكو تومخَيك تيايدا دةرناكةوَيت.

بةدَلنياييةوة، ثَيويستة دَلنيابني لة 
لة يةكرتي:  contextجياكردنةوةي دوو سياق 

 Context ofيةكةميان بريتيية لة "سياقي ثَيناسة 

Definition كة سياقَيكي هؤشيية و دووةميشيان "
" كة Objective Contextبريتيية لة "سياقي بابةتي 

لة دةرةوةي ئةنطيزةداية. لة سياقي ثَيناسةدا ئَيمة 
ثَيناسةيةكي تايبةتي هةَلدةبذَيرين و دةَلَيني 
دميوكراسي يان زانسيت سياسي بريتيية لةمة يان 
ئةوة. بةالم لة ِرووي دةرةوةداو لة سياقي بابةتيدا، 
تومخةكاني تري وةكو ئايني "طوجناوة" لةطةَل 

كراسيداو ئةمةش مةسةلةيةكي جياوازة. دميو
سةرنج بدة ئةم خاَلة، ضي ِروودةدات ئةطةر لة 
سياقي بابةتيدا "هاوطوجناوي" نةبَيت، با منونةيةك 
بهَينمةوة: ئاو ئاوة بة ثَيناسة و سروشيت خؤي، 
كوالندن بةشَيك نيية لة سروشيت ئاو. بة مانايةكي 

)واتة لة تر، ئَيمة كاتَيك ثَيناسةي ئاو دةكةين 
سياقي ثَيناسةدا( تومخي "طةرمي" لة ثَيناسةكةدا 
ناهَينني ضونكة لة سياقي ثَيناسةدا بةشَيك نيية 
لَيي. بةالم لة جيهاني دةرةكيدا )سياقي بابةتي(، 
ئاو طوجناوة لةطةَل "طةرمي"داو دةكوَلَيت، ئةمةش 

 هاوطوجناوي "ئاو و طةرمي"ية.
اسيدا لة حاَلةتي زانسيت سياسي و دميوكر

هةمان شت جَيبةجَي دةبَيت. با من شتَيك لة تؤ 
بثرسم: ئايا دميوكراسي سيكوالرمان هةية تاوامان 
لَي بكات لة بارةي دميوكراسي ئايينييةوة بدوَيني؟ 

بةشَيوةيةكي سروشتييانة نةخَير. ئَيمة 
دميوكراسيمان هةية. بةالم، لة ثِرؤسةي شيكاريدا، 

اببَيت لة "ئةم" يان باوةِرواية ئةطةر شتَيك ثةيد
"ئةوي" ديكةوة وةك لة "ئةم"، ئةوا شتةكة 
دةتوانَيت ببَيتة "ئةم" يان "ئةوي" ديكة وةك لة 
"ئةم". دميوكراسيش بةم جؤرة دروست دةبَيت. لة 
جيهاني دةرةكي و بابةتيدا، دميوكراسي، 
دةطوجنَيت لةطةَل شتانَيكي دياريكراو، لةبةرئةوة 

ر يان ئاييين بَيت. دةشَيت دميوكراسي سيكوال
دةمهةوَيت طفتوطؤكة كةمَيكي تر فراوان بكةم بؤ 
ئةوةي زياتر ِروون بَيت. هةندَيك كةس جةوهةرَيك 
دةستنيشان دةكةن بؤ دميوكراسي و بةشَيوةيةكي 
دياريكراو ثَيناسةي دميوكراسي دةكةن. دةمهةوَيت 
بَلَيم ئةمة شتَيكي هةَلةية: ئَيمة تةنيا يةك 

نيية بةَلكو ضةند دميوكراسييةكمان دميوكراسيمان 
هةية. ماوةيةك لة واليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا 
كؤرسَيكم ووتةوة لةسةر "دميوكراسي و ئيسالم" 
ئةو قوتابيانةي كة بةشداريان كردبوو سةر بة 
نةتةوةي جياواز بوون. ثَيم ووتن: من داواي 
ئةوةتان لَيناكةم كة هيض شتَيك بزانن لة بارةي 

ِرة ئيسالمييةكانةوة. من ئةوانة )دميوكراسي مشتوم
و ئيسالم( بؤ خؤم و بؤ ئَيوةش ِروون دةكةمةوة. 
بةالم بةيةكةوة طفتوطؤي دميوكراسيمان كردو بة 
ثَيناسةكردني دميوكراسي دةستمان ثَيكرد هةر لة 
يؤناني كؤنةوة تاوةكو ئةمِرؤ لةناو ئةم ثَيناسانةدا، 

بوو تايبةت و هيض ثَيناسةيةكي دياريكراو نة
جةوهةري بَيت بؤ دميوكراسي، ئةوةي دةركةوت 
ئةوةبوو كة دميوكراسي لةسةردةمة جياوازةكاندا 
        ثةيدابووة و ثشيت بةستووة بة بارودؤخةكاني 

 ئةو كاتة.
ثَيم ووتن: بِروانن، لة ثَيناسةكردني 
دميوكراسيدا ئَيوة دةَلَين: حوكمي خةَلكة لةاليةن 
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ةالم ئةمِرؤ ئةطةر تؤ هاواَلتي خةَلك خؤيةوة. ب
ووالتَيك نةبَيت تةنانةت ئةطةر لَيكؤَلةرةوةيةكي 
طةورةش بَيت، نةمايف دةنطدانت هةية و نة مايف 
كاركردن. ثَيويستة بة وورياييةوة تَيبيين ئةو 
سيفاتة جياكةرةوةية بكةيت كة تةركيزي دةكرَيتة 

بؤ سةرو وة ئةو طرنطيةش كة لة ثَيناسةكردنةكةتدا 
دميوكراسي دةيبينيتةوة. دميوكراسي ئاييين 
ماناي ئةوةية كة بةها ئايينييةكان ِرؤَل دةبينن لة 
مةيداني طشيت و مةدةنيدا لة كؤمةَلطايةكدا كة 
دانيشتوانةكةي دانيشتوانَيكي ئايينيية. بةالم لة 
كؤمةَلطايةكي سيكوالردا، هةندَيك سيفاتي 

طرنط بن و  جياكةرةوةي تر هةية كة لةوة دةضَيت
تةركيزيان خبرَيتة سةرو ببنة بناغة بؤ دميوكراسي. 
لةمةشةوة دةردةكةوَيت ئةوةي شكَل و ِرةنطي 
دميوكراسي دةطؤِرَيت بريتيية لة توخم و سيفاتة 
تايبةتييةكاني كؤمةَلطاكة خؤي. ئةم دميوكراسيية 
دةكةوَيتة ناو ضوارضَيوةي عةقالنيةتي مؤدَيرن و 

وي خؤيةتي. لةم ِرَيطةيةوة هةَلطري تومخي ناسرا
فرةييةكي دميوكراسيمان هةية لة كؤمةَلي نَيو 

 دةوَلةتيدا.
*كاتَيك بةِرَيزت لة بارةي دميوكراسي ئايينيةوة 
دةدوَيت، داواي دروستكردني سيستةمَيكي دميوكراسي 
دةكةيت لة كؤمةَلطايةكي ئايينيدا، بةاَلم ئَيستا باوا 

كي ناوضةيةك دابنَيني ِرؤذَيك لة ِرؤذان خةَل
بِرياردةدةن كة ضيرت "ئايني"يان نةوَيت، ئايا ئةم 
دميوكراسيية ِرَييان ثَيدةدات كة ئايني خبةنة الوة يان 
مةرج و سنوور بسةثَينَيت بةسةر قبوَلكردن يان 

 ِرةتكردنةوةي ئايني؟
بِروانة، ثرسيارةكةت ئاَلؤزة، ئايني بؤ خةَلكة -

ئاييندا و خةَلكيش ثةيوةندي خؤيان لةطةَل 
دياريدةكةن. بةمانايةكي تر ئةوة نةكاري منة و 
نةهي تؤ و نة سيستةمي حوكمِراني كة خةَلكي ضي 

دةكةن لةطةَل ئاييندا. ئةطةر خةَلكي ويستيان واز لة 
ئايني بهَينن، ئةوة كاري من نيية. ثَيويستة ئةوة 
باش بزانيت كة دميوكراسي لة سياقي ثراكتيزدا 

ة دةركةوتةي دةرةكي هةبَيت. دَيتة بوون و ثَيويست
تةنانةت ئةطةر هةزاران جاريش قسة بكةين لة 
بارةي "ئةم" يا "ئةو" جؤري دةوَلةتةوة، ئةطةر 
دةركةوتةي بابةتي يان دةرةكي نةبَيت ئةوة "نا 
دميوكراتيية"، تةنانةت ئةطةر ثَيشي بووترَيت 

 "دميوكراتي". 
با ئةمةش بَلَيم: هةندَيك خةَلك "فقه" وةكو 

ايني دةبينن، لة كاتَيكدا فقه ئةزموني ئايينييانةي ئ
ئايينة. من لةطةَل ئةو ِرايةدام كة ثَيي واية طرنطرتين 

". بة مانايةكي تر Ethicsفرماني ئايني "ئةخالقة 
ئةطةر من مبهةوَيت ئايني بطؤِرم، ئةخالق دةخةمة 
جَيطةكةي، هةر ئاينَيك ئةم تومخةي تَيدا نةما، ئيرت 

 ون" دةكةوَيت.لة "ئايني بو
ئةوةي لة ئةنطيزةمداية كاتَيك لة بارةي 
دميوكراسييةوة دةدوَيم بريتيية لة دميوكراسي وةك 
ِرةتكردنةوةي ستةمكاري. بة مانايةكي تر، 
دميوكراسيية ثَيشنياركراوةكةي من 

، antityranny –دميوكراسييةكي دذة ستةمكاريية 
ادي وة ثَيويستيشة سياسةتَيك هةَلبذَيرين كة ئاز

هةَلبذاردمنان ثَيببةخشَيت. ئةمة مةبةسيت 
سةرةكي منة كاتَيك لة بارةي دميوكراسييةوة 
دةدوَيم. لة داهاتووشدا ئةمة دةكةمة نووسني بؤ 

 ِروونكردنةوةي مةبةستةكةم بةِرووني.
 

 سةرضاوة
 ماَلثةِري د. سروش
www.drsoroush.com 

 َيكةوتن لةطةَل ِرؤذنامةي شةرقضاوث
 وةرطَيِراني بؤ ئينطليزي: نالوو ئةملوبةسري.

http://www.drsoroush.com/
http://www.drsoroush.com/
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 تر رِيَبازةكاني يَكؤشان بةت
 

 طفتوطؤ لةطةأل د.جني شارثدا
 
 

  : كارزان حمةمةد: كارزان حمةمةدلة فارسييةوةلة فارسييةوة
 
 

 ثيَشةكييةك دةربارةى د. جني شارث:
ى نوسةرى كتَيبى هونةةرى ةةةن     (د. شارث)

كةةةةة هةنةةةة َب  كةةةةةت ىةةةةة )كنت تبت ةةةةى  َي  شةةةةانة      
 the Clausewitz of nonviolentنا ون ت يذبيةةةكا  

warfare( ناتدةىة ، لةساَلى )دا كةني تيت ى 1983)
كةلبَيرت كةنيشةتابىى ىىيةات نةا ىةةكا اةى دةةرةدا       
ىةلَي  َليىةةةةةةةتة، رداءةةةةةةةكرد ة وَيركةةةةةةرد  لةةةةةةةىوارى   
سةةةةةةةةتا يذبية ة نا ون ت يذبيةةةةةةةةةكا  لةىةرا بةةةةةةةةةر   

 دب تا  رةكا ، ةيى ساب ة ةةنط ا.
ةةةةا شةةةارث دكتةةة راى وةل ةةةةوةى لةةةة ان  ى    

ساأل دة (دا ىةدةستهَيىا، داشا 1968ك ك ف رد لة )
لةىةةةةربتانيات نةةةةرتبؤ لَي  َليىةتةبةةةةكى ىةةةةروراتانى 

 دا كرد.  (nonviolence لةىوارى )نا ون ت يذى
با  ىةرهة ةكانى شارث كاربطةربيةكى ىةرضةات 

 َي  شةةةةةةةةا  لةناتضةةةةةةةةة  شةةةةةةةةَيوا ةكانى كردةسةةةةةةةةةر
 تةك منونةبةةةك، ة رىةةةة رةكانى ةيهانةة ا. دةكةةر  

انى التا  ىهَيةةةةةةةةىا لةت  ةةةةةةةةة نةةةةةةةةاتى  َي  شةةةةةةةةانةك
ك نةك   ني ةةةةتةكانى ة رهةةةةة  ى كةةةةةترتدادا كةةةةة  
لة ؤرىةبانةةةةةةةة ا، نا يا ةكةةةةةةةةةى شةةةةةةةةارث ىةةةةةةةةةناتى  

( تةك ىىاغةبةةك  (1))لةدب تا  ربيةتة ى  دميوكراسة  
 ى  كةم  َي  شانانة ىةكارهَيىراتة. 

 Wagingدتاىةرهةةةةةةة ى شةةةةةةارث ىةةةةةةةناتى ) 

Nonviolent Struggle: 20th Century Practice and 

21st Century Potential  لةةةةة انطى يةةةةو ةبرانى )
(دا ىآلتكرابةةةتة. كةةةم كتَيبةةة كةةارة ك نةةةكانى  2005)

شارث لةة دةطرَبت ىةهَيىانةتةى كةت منونانةةى كةة   
كةم ردَببا انة  يابان ا ىةدراكتي يانةة ىةةكارهَيىرات ة   

 كةت تانةطةالنةش كة دةكر  لَييانةتة وَيرىبا.
ةخيوَبىيتةةةةةةتة، تةرطَيردانةةةةةى كةةةةةتةى لَيةةةةةرةدا د 

ى 29طفتوط بةةةةةةكى  ةلةو نييةةةةةة كةةةةةة لة َيةةةةةذتتى )  
( لةطةأل )ةةا شةارث(دا ىةةه ى )الترا    2005كابارى 
 (ةتة كةةام دراتة.Laura Secorسي  ر 
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 ثيَشةكى الورا سيكؤر:  
ردتتداتطةةةةةةةةةلَي ى سةرسةةةةةةةةوردهَيىةر لةسةةةةةةةةاَلى  

(دا لةت  ةةةةة ك نةك   ني ةةةةتةكان ا دةسةةةةتى  2000)
دةتَلة ةةة نةةةورة اَي رات ت سةةةركو ةكارةكا     دَي ةةرد،

لةىةرا بةةةر ةو نةةةتة ىةك  ةَلةةة نا ون ت يذبيةةةكا ،    
. سةةةرة ا لةةة سرى ةةتا ، داشةةا     داشةكشةةَييا  كةةرد 

طورة تا ، كة كرابءة كا اة ةتا . تادَي ةضةوت كةة     
ءابرؤسةةَي  لةىآلتىوتنةتةدابةةة، كةةةت ءابرؤسةةةى كةةة     

وشةةةةار، ةةةةةَل ى رَبةةةةر سةةةودتةرطر ىى نيطة ي انةةةةةت   
لةةةةهَيخى ةةةة ى تشةةةياردةكا ةتة. كةةةةت هَيةةةخةى كةةةة     
سةرةةام ي و ة ة سةةركو  ارةكا  ىةةرةت طة ردانى    

 ضاتةردتا  نةكرات دةىات. 
ىةةةة م كة ةةةة ءابرؤسةةةَي  نةةةةىوت، لةةةةنَيوا  كةةةةت     
واكتةرانةةةةى كةةةة ىوتىة ابةةةةى كةةةةم ط ردان اربيانةةةة،     
نا يا ةبةةةةةةةك ىةةةةةةوت كةةةةةةة لةالبةةةةةةة  ةوَبىةةةةةة كارَب ى  

ة لةة )ى سةت  ( ىةةناتى )ةةا شةارث(      ةوَبى نىبا ت
نوسةةراىوت ت دة ةةة تةرطَيرددراتةكةةةى لة ةةةتاتى كةةةم    
ش رشة دميوكراسيية نا ون ت يذبيانةى ناتةةَل ة ا  
هةةةةةةةةةةةةةىوت. نا يا ةكةةةةةةةةةةةةةى شةةةةةةةةةةةةارث ىةةةةةةةةةةةةةناتى  
)لةدب تا  ربيةتة ى  دميوكراسى(،  ي رى دةسة ت 
ىةشةةةةةةةَيوةبةك شةةةةةةةى دةكا ةةةةةةةةتة كةةةةةةةة دةرةةةةةةةةةرى   

ةكا ة ةاَلةة التا ةكانيانةة.    ي انيخ ةكانى دب تا  ر
هةةةةةرتةها ةةسةةةةَاة ةكانى ىةةةةةرطرى نا ون ت يةةةةذب  
ىةكور ى رتت  دةكا ةةتة  دةكةر  ر ردَببا طةةلَي  ىة      
دشةة ىاة شةةي ردنةتةى سةرضةةاتةكانى دةسةةة  ى   
ردرَبمة دب تا  رةكا  ىةكارىهَيىرَبت، ض   لةىةرا بةر 
كاردانةةةةةةتةى  ون ت يذانةةةةةةدا ىةةةةةةرطربى ى رَبةةةةةتة    

طرنطةةى ضةةونة نةةات  امننَييةةةكى   ى رَبةةت.   ةيةةة و 
             تاتة تةك سةةةةةةةةةةةتا يذبيةكانى لةشةةةةةةةةةةة ر تابةةةةةةةةةةةة.    
 اكتي ةةةةة ناتىراتةكةةةةا  ىةةةةربتا لةةةةة  ة دشةةةةان ا ة   

          د سةةةةةةتةرةكا ،  ةةةةةةانطر ءة ردَبطةةةةةةاطر ءة ىةةةةةةاب  ت
                كةةةةةرد . هةنةةةةة   لةةةةةةم ردَببا انةةةةةة ىةةةةةةكاردةهَيىرَبت     

ات ردا بةةةةةةةةى كردنةةةةةةةةى  ىةةةةةةةة  طَيةةةةةةةةذكردنى ك  ةةةةةةةةةَلط 
                 وةر انردةتاكانةةةةةةة ىةةةةةة  كة ةب ةةةةةةة ىةةةةةةةى  ىابةةةةةةةة ا  
  ىةةةةة  ةسةةةةةلة ة  ةىةسةةةةتةكة، نةةةةا وانء ي ةةةةو ردانى
ى ةةةة  )بةةةا كةتةب ةةةة هةةةةرطيخ نةةةا وانء وةةةةر انردتابى   

 ى ة (.
(سةاَلةى  70شارث هةنوكة لةدتادتاى  ة ةةنى ) 

 ة ب ا، ردةوتارَب ى  ؤر نةر ردةت ت سةادةى هةبةة. لةة   
(ساأل لة ةتدَيشةةتة كةة دةسةتى ىةةم كةارة كةرد،       50)

ىةةةةةةةةةةةةكردةتة دةسةةةةةةةةةةةت َي ةرى رداءةةةةةةةةةةةةى كةةةةةةةةةةةردة  
( 2(دا نةاتىرات، ) 1983نا ون ت يذبيةكا  ىةوتة. لةة )  

ىةرنا ةى لةسةرىىة اى هة ا  ىاىةت لة )هارءةرد( ت 
دا ةةة راتةى )كةةةلبَيرت كةنيشةةتابء(دا دة ة رانةة  كةةة  

ا ى ىةت ةةةةةةةى كةت سنةةةةةةة لةسةةةةةةةرىىة اى كاشةةةةةةتي و  
)داسةةةةةةةةيفيخم(ةت نةةةةةةةةةة لةسةةةةةةةةةةرىىة اى كابةةةةةةةةة باى  
 اهامتابخ ةةةةة، ىةةةةةَل و لةسةةةةةرىىة اى هةةةةاتكرداربى   
-دراطما ي ةةتى ى  ون ت يذبيةةةس. كتَيبةةةكانى كةةةت  

ىةنخب ةةةةبى تةك كتَيبةةةة وَيركاربيةةةةكا    -كتَيةةة  13
نوسةةةةةرات ، ىةةةةةة  انَي ى سةةةةةادةت نوسةةةةةيىَي ة كةةةةةة     

 لة ؤربىةى كاتورةكان ا، شياتى لة  َيطةبشتىة.
ةطةةةةةأل كةتةشةةةة ا كارةكةةةةةى شةةةةارث لةةةةة ردؤدا   ل

ىةةة رؤد ى ةةة ى طةبشةةتوتة، دا ةةة راتةى كةةةلبَيرت   
كةنيشةةةتيابء كةةةة ىاىةةةة ى وَيركةةةاربى ىآلتدةكا ةةةةتةة  
دةةةةرؤرةى وَيركةةةةةاربى لةةةةةةدةرةتةدا ىةةةةة  هةَل ةةةةةورداتة  
سياسةةةييةكا  ىةةةةردَبوةدةىات، ت كةةةارى هة اهةةةةنطى    
( تةرطَيردانةكانى )لةة دب تا  ربيةةتة ىة  دميوكراسةى    

لةكةسةةت دابة، ىودةةبةةةكى ىةة  درَبةةذةدا  ىةكارةكةةة     
نييةت ردةنطة لة سَي تا بةردا، ناضارىَيت  دةرطاكةانى  

( كةسةةةتة 4داخبةةات. لةكَي ةةتادا كار ةنةة ةكانى لةةة ) 
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( كةةةةة كة ب  ةةةةتة كةةة دَي هةةةا وتة لةةةةةودى  2ىةة  ) 
 )شارث(ب !.

 
 *ضؤن بةم بابةتة طةيشتيت؟

 (ت سةةةةةةرة اكانى40 ةةةةةء لةةةةةةدتاى دةبةةةةةةى ) -
(ى  ابيىةةةةى، هامتةةةةة كةةةةةم ىاسةةةةةتة.  1950دةبةةةةةى )

ةةةةنطى ةيهةةانى  ةةا ة  ةةةتات ىبةةوت ت ةيى سةةاب ؤة    
ه ل ك ست لةهةتاَلةكان ا نو  ىةوت، سةتالا هَيشةتا    
لةردتتسةةةةةيا لةسةةةةةةر دةسةةةةةة ت ىةةةةةوت ت سياسةةةةةة ى   
ك ل نيالي ةةةةةةةةةتيانةى كةترتدييةةةةةةةةةةكا ة رداسةةةةةةةةةيخم 
لةكةةةةة رب ا، ت  ة رسةةةةى ةةةةةةنطى كةةةةة   ى هةةةةةىوت. 

طابةكى ىاشت ى ؤ رَبتةتة،  ء دةسةت  كةرد   دةىوت ردَب
لةلَي  َليىةةةةةةةةةةةةةةةتة لة ة يىةةةةةةةةةةةةةةةى ىةةةةةةةةةةةةةةةرةنطاربى 

ىةةةوت ، ىةةةة م  كةةةةمسةرضةةةاتةكا  نا ون ت يذبىةةة ا . 
ىةلَي  َليىةةةةةةةتةى هةرضةةةةةةى  بةةةةةةا ر لةةةةةةةم ىةةةةةةوارةدا،  
 َيطةبشت  كة  ةب انَي ى ىاشة ى  كارت ىة اببةة ي   
م كة كَيمة ضةن  كةمما  لةم ىوارةدا دة انةى. كةةم كةة   

ىةلَي  َليىةتةى  وأل لةسةر طان ى، نةةك تةك طانة ى   
ىةةةةَل و تةك ستا يذب ةةةتَي ى سياسةةةى هامتةةةة كةةةةم    
ىاىة ةتةت كيىتيمام ردؤرىةردؤر ى   انيىى ه كارةكانى 
سةةةةةةركةت ء بةةةةةا  ش  ةةةةةتى كةةةةةةم ردَببةةةةةا ةت كةةةةةةت      
نوَب اربيانةةةةى كةةةة دة وانةةة  كاربطةةةةر ربا  ى ةةةات     

  با ر دةىوت.
تبؤ ربةةامة لةةةت  ضةةاتم   دتاى  اتةبةةةك، لةنةةةر 

ىةةةت كةسةةانة كةةةتت كةةة لةىةةةرطربى ةة اتةربانةةةى      
سةةةةردة ى داطركةةةاربى نا بيةكانةةة ا ىةشةةة ارىبوت .  
بةةةكَي  لةطةةةترة ربء كةةةت ةا نةةةى  لةةةم سةةةردة ةدا  
وَيةةرب ىةةوتم كة ةةة ىةةوت كةةة هةَلوَب ةةتى كاشةةتي وا ا    
)داسةةيفيخميةكا ( كةةة  ةةةنها  ون ت يةةذبيا   ةةةي وم  

دَيشةةةتة!. لةةةكا ى نةةةىوتنى   ناىا ةةة دةكةةرد، كارةكةةة 

ةةةةةَل  بةةةا ىةشةةةَيوةى  ،كةلتةةةةرنا ي َي ى تا ينبيىانةةةة
كار َي راتانةةة  ةسةةاي  دةىةةوت  بةةا دةةةنابا  ىةة   ةةةنها   
ردَبطابةك دةىةرد كةة ىةةرداى كةةتا   اتة ةةتة، كةةتب        

 ةةن ة  ون ت يذبية.
 * ض بريوباوةرِيَكت بةبينينى ميَذوو، طؤرِى؟

ىردٍِتابةةداىوتم كةة ىرتىةاتةردة    لة  ناغَي  ا لةم -
 ،ى  ةةةةةةةكىي ى ةةةةةةتكةةن ييةةةةةةةكا ة  ان -كةةةةةةابيىى

هةةةردتتكيا  دَيوب ةةة. ىةةة م دتا ةةر  َيطةبشةةت  كةةة    
ىةةةةهيي شةةةَيوةبةك دَيوب ةةةت نةةةا!.  ةةةةنها هَيَاَيي ةةةى  

. لةدراكتي ة ا  ىةسةسياسى، هَيَاَي ى دراطما ي يانة 
لة ؤرىةةةةةةى ردتتداتة  َيذتتبيةةةةةةكا  هةةةةةة ا  ردتتدات  

 تتى داتة. رد
 * لةكويَدا تيؤرييةكانتان لةثراكتيكدا بينى؟ 

نة ا  كا َية    ؤرىةى كةم  ي ربياةودى كَيمة -
سادة كةةامما  ردَبطاى ىة ،ىوتبءى  ان   ةوَبى كار

دةدا، ى منونةةةةةةة ردَبطانةةةةةةةدا  ىةدانيشةةةةةةة لةةةةةةةه َلى  
نةةةاروارد  لةةةة كايمبةةة ة كةةةاهي .  ةةةء لةسةةةتوانيا،     

دةتَلة ةةة ةوداةوا ةكانيةةا    ال  يةةات ليتوانيةةا كا َيةة  
هةةةتَلى ةياىوتنةةةةتةبا  لةبةةةكَيتى سةةة ءييةت دةدا،   
كا ادة ىوتمة دب ارم لةطةأل دةتَلةمتةدارانى هةرس  
ت  ةكةةةةةةدا كةةةةةرد. هةرسةةةةة  دةتَلةمتةدارةكةةةةةة، تةك  
سةرضةةةاتةبةك سةةةودبا  لةةةة كتَيبَي ةةةى  ةةةء ىةةةةناتى     

هات  يةةا ( كردىةةوت.  ىىاغةةةى لةسةةةر   رد  )ىةةةرطرب
ى ) يامنةةةةةة (ب  لةطةةةةةةأل هاتردَبيةكمةةةةة ا   لة ةبةةةةة ان

 كا ادةىوتم.
 * بةتيَرِوانينتان ض كيَشةيةك لة )تيان من( هةبوو؟

َيشةةةةةةكة كة ةةةةةة ىةةةةةوت كةةةةةة هةةةةةيي ىةرنا ةةةةةةت  ك-
سةةةةتا يذَب  ىةةةةوتنى نةةةةةىوت. كةةةةةمة  ؤر ةو نةكةةةةة    
ىةشَيوةى ردتتداتَب  ردتتى دات دتا ر دشتيوانييةكى 
 ؤرى دةب اكرد!. ةةَل  ىةةَيرابى ها ىة  ةب انةتة، 
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ىةةة م كا َيةة  ةةةةَل ى كاسةةابى ها ىةةة  ةب انةكةةةتة،     
 ةنانةةت   كرؤكة ردَببةربى ةو نةتةكة لةدةسةت درا. 

دتاى ىردبةةارى ردَببةةةرانى ةو نةتةكةةة ىةة  ضةة َل ردنى  
 ةب انةكة، ةةَل ى كاسةابى ىردباربةا  دا يىَيىىةةتة،    
ضةةون ة هياةة ا َي  لةةةرداىردتتدا ضان ةةى ناردة ابيةةا   
نةىوت، ىة م لةهة ان ا  ا هيي ىةرنا ةبةكيشةيا  ىة    

 ناردة ابى نةىوت.
هةسةةةةةةتيا  ىةةةةةةةطرنطى لةهة ان ا ةةةةةة ا كةةةةةةةتا  

. اكَيشةةةانى دشةةةتطرب رد  لةةةةنات ردرَبمةةة ا نةةةةدةكرد ر
لةط شةةةةةةةةةتكةنارةكان ا ىي ةةةةةةةةتا كةةةةةةةةة كار ةنةةةةةةةة ة 
ناسةةةةةرىا بيةكانى دةتَلةةةةةت لةدةةةةةةةرةتة دارةبةةةةا   
هةَل ةردشةةت ىةة  كةةةت كةسةةانةى كةةة ىةةةرطربا  دةكةةرد، 

 ةنانةةةةةت  ىةةةةة م كةةةةةت كار ةن انةةةةة  انيةةةةا  نةةةةةطرت. 
دةنطوىاسةةةةي  هةةةةةىوت كةةةةة هةنةةةة   لةسةةةةةرىا ةكا   

بةةةا  لةةةة  ة ةةةةكرد  لةةةة ة ديشةةةان ةرا  دةىةةةوارد. ة 
كةطةةةةةةةر كةةةةةةةت ردتتدات ت ناوةر انييةةةةةةة  ةدةنييانةةةةةةة   
لةسةركاسةةةةةةةةةةةتَي ى ىةةةةةةةةةةةةروراتانت ردتتى ى ابةةةةةةةةةةةة، 

 سةركةت ىى ةو نةتةكة دتترةدةست نةىوت.
كةةت شةةةتة لةةت  ىةةوتم،  ةا ة نةةاو ةواردىةةوت ت    
دة انوب ةةةةةةت ىةةةةةةةرةت كو َياةكةةةةةةةى كةةةةةةةت سةةةةةةةرى    

ء( ىاةةا كةةة  انةة ة هَيخةكةةا      ةب انةكةةةى ) يةةا   ةة  
ها ىةةةةةةة  ةب انةكةةةةةةةتة. لةسةةةةةةةرة ادا دة انوب ةةةةةةت 
لةط شةةةةةبةك ا ة  ةةةةا  ىشةةةةاربىةتة  ةةةةاىبيىا ضةةةةى   
ردتتدةدات، ىةةةةةة م ك  ةةةةةةَلَي  لةةةةةةةةَل ى ناتضةةةةةةكة، 
كَيمةةةةةبا  ىةةةةةةَيرابى كةةةةردةدةرةتة. دَيموابةةةةة كة ةةةةة   
ىوتةىةةةه ى ىة بىةة تتبى  انةةةتة ا . ر ةةارةكى  ؤر   

، لةرداسةةةتي ا كارةسةةةا َي ى  ؤر  لةتشةةةةتةدا كةةةوررا  
 ةراث ىوت.

 

* ضؤؤؤن ةلةديكتاتؤرييؤؤةوة بؤؤؤ ديوكرا"ؤؤييةوةة    
 هاتةبوون؟

(، 1989كةم نا يا ةبة لةسةرة ادا لةسةاَلى )  -
لةسةةةةةةر داةةةةةةوا بى دميةةةةةوكرا َي ى دتترةةةةةةراتةى   
ةةةةةةةَل ى ى ر ةةةةةا نوسةةةةةرا كةةةةةة لةةةةةةىان  ك دةربةةةةةاة      
 هةتاَلىا ةبةةةةةةةةةةكى كا ةةةةةةةةةادةدةكرد. هةنةةةةةةةةة   لةةةةةةةةةة

ىةةةةةةةةتةكانى رداىةةةةةةةردتتم، تةك ةةةةةةةةاَلى التا ى لَي  َلي
         دب تا  رةكةةةةةةةةا  دةسةةةةةةةةتمابةى  ةةةةةةةةةتةرةى كةةةةةةةةةم   

 نا يا ةبة ىوت.
نا يا ةكة  ةةنها ىةة  انى ى ر ةابى نوسةراىوت،     
ىةةة م لةطةةةأل كةتةب ةةة  ةةء ىةشةةَيوةبةكى ناباسةةابى       
ضةةةةةن بىلار لةةةةةى ر ا ىةةةةوتم، ىةةةةة م شةةةةتَي ى  ؤرم     

سةىارةت ىةت  َي  دةرىارةى ى ر ا نةدة انى. كا َي  
نوسةةةيت كةةةة  ؤر دةرىةةةارةى نا انيةةةت، دَيوب ةةةتة     ةد

ىةرداسةةتى ىةةةكاطاىيت، لةىةركةةةتةى لةتانةبةةة هةةة وت    
 شتَي  ةراث ى ةبت!.

ث: ئؤؤةم ناميةكةيؤؤة بؤؤؤ رِوو"ؤؤى، يار"ؤؤى، ضؤؤينى، 
عةرةبىء زؤربةى زمانةكانيرت وةرطيَؤرِدراوة، ئايؤا تؤؤ ئؤةم     

 وةرطيَرِانانةت رِيَكخستووة؟
ا  ىةرهةةةةةةةةة ى داتاكاربيةةةةةةةةةكانى   ؤربىةةةةةةةةةب-

هةَل ةةورداتانى نةةاتة ى كةةةم ت  انةةة ىةةوت . هةَلبة ةةة   
تةرطَيردانةةى ىاىةةة َي ى لةةةتة رة هةنةة َب لار دةكةةر    
 ة رسةةةةي ار ىةةةةءة دَيوب ةةةةتة سةةةةةرةى لةةةةة ى رَبت.  
لةتانةبةةةة تةرطَيردةكةةةا  ىةةةةتردبى كاطةةةاداربى ىاىة ةةةة   
ة ىاسةةةةةةكة نةةةةةةىء،  اراتةى هات ةةةةةا لة  انةكةةةةةةى    

دانةةةنَيء، لةىةركةةةتةى كةةةت  اراتة  اببة ةةة     ة بانةة ا
 لةىىةردة  ا لة  انةكةى كةتان ا نيية!              

ث: تيَرِوانينى تؤ دةربارةى هاوكيَشةى "ؤودوةرطرتن  
لةم رِيَبؤازى تيَكؤشؤانة )ناتوندوتيؤذى( وةك "يا"ؤةتيَكى     

 دةرةكى دةولَةتى ئةمريكا ضيية؟
ى كةةةةةم كةةةةارة  ؤر  ة رسةةةةي ارة. كةةةةةت كةةةةارة    -

لةدةسةةتى دةتَلةةةت دَبةةت، داىيى ردنةةى ىودةةبةةة كةةة   
 ىةداةةتة كةم كارة ناكات.
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*"ةرؤكى ئةنيستيتؤى ئةلبيَرت ئةنيشؤتاين )رؤبؤةرت   
(، خؤؤوليَكى لةبوداثسؤؤت بؤؤؤ   Robert Helveyهيَةظؤؤى 

خويَندكارانى "رب بةرلة لةدة"ةآلت دامؤالَينى "ؤةؤبؤدان   
وجؤرة خوالنةتان ميةؤ"ؤظيض بةرِيَوةبرد، لةضةند شويَنيرتدا ئة

 بةرِيَوةبردووة؟
(ساأل لة ةةتدَي  بةةكَي  لةةت ةوالنةةم ىة       3) -

هةَل ةةةورداتةكا  لةردتتسةةةياى سةةة ى ىةةةةردَبوةىرد كةةةة     
هةَلبة ةةةةة ناضةةةةارىوتبء لةةةةة تباىةةةة ة لةةةةةليتوانياش   
            ىةةةةةردَبوةى ىبةةةةةبء. ك  ةَلةةةةة ةةةةةولَي ى كور يشةةةةما     
                     ىةةةةةةةةةةة  دتترةةةةةةةةةةةةراتة كوىابيةةةةةةةةةةةةكا  لةةةةةةةةةةةة يا ى    
 هةةةةةةةةةىوت، ىةهة انشةةةةةةةةَيوةش ىةةةةةةةة  ءةةةةةةةةةنختَبنبىة   
هةَل ةةورداتة  مياى بيةةةكاني  كةةةتة رة ةوالنةةة ا      

 ىةردَبوةىرد.
*لةكتيَبةكؤؤؤؤةى تؤؤؤؤؤدا، ية"ؤؤؤؤةَيَ  بؤؤؤؤةناوى    
بةرةنطاربوونةوةى "يا"ى هةية: كة تيايدا ئةو توندوتيذييةى 
رِذيَؤؤد دذبؤؤة جوآلنؤؤةوة بتتوندوتيذييؤؤةكان بؤؤةكاري يَناوة،  

وآلنةوةيؤؤؤةكى "يا"ؤؤؤى بؤؤؤةرةوخؤى دةطةرِيَتؤؤؤةوةو بةج
 دةبيَتةمايةى ثشتيوانييةكى قولَرتء زياترى خةلَ .

كةةا َ   ةةء دةسةةت  ىةلَي  َليىةةةتة لةةةم ىةةوارةدا    -
كرد، ىرم لة ة دةكردةتة كة سىاشة كة ة لةتانةبة ى  
هيى بيةكا  سود ةن  ىَيةت، لةىةركةةتةى  ؤربىةةبا     

هةبةةةة. كةتا ةةةة  وخ ةناسةةة)هيىةةة ؤبى( ة ىردتابةةةا  ىة
ىةةةةالى كةتانةةةةتة ةيةةةاتا ى نييةةةة كةطةةةةر ى ةةةوررَبءس. 

(ى ردتتسةيا،  1905ىة م ىةسةرة انَي  لةش رشى )
دةىيةةةةةىا ىارتدؤةةكةةةةةة ىة ةةةةةةتاتة ى هاتشةةةةةَيوةبة. 

كةطةر ةةَل  ىتسةء،     اىةرةنطارىوتنةتةى سياسلة
نا انء دَيوب تة ضى ى ة  با كةطةر كاطادار نةةىء كةة   

ةَلوَب ةةةتى ة بةةا  دَيوب ةةتة كةةةة     ىةة  داراسةةتىى ه  
، كاربطةةةةةةةةةر نةةةةةةةةاىء.  َي  شةةةةةةةةانة  رب ةةةةةةةة  ى ةةةةةةةةة 

دار يخانييةةةةكا   ورىانييةةةةكى  ؤر ىةسةةةةر ةةةةةَل ى    

كاسةةةةةةةابى ا دةهَيىَيةةةةةةةت، ىةةةةةةةة م ضةةةةةةة طي ارا تا ى 
لة َي  شةةةةةةا  نةةةةةةةهَيىا لةىةةةةةةةرةا رى  ورىانيةةةةةة ا .   
لةنةةةةرَبتة ردَب ةةةاكانى ةةنطةةة ا، شةةةتَي ى هاتشةةةَيوة  

ةتة )نا ون ت يذبيةةةةةكا (دا هةبةةةةة، ىةةةةة م لةىختت ىةةةة  
دةَلةةةةَيء كةطةةةةةر  ةةةة  ى وررَبيةةةةت كةةةةةتا ىختت ىةةةةةتةى    
نا ون ت يةةذبى ش  ةةتى ةةةواردتتة. هةنةة َب  ىةةةى      
كةةتةى دةةى ىةةةتة ىبةة  كةةة دةىة  ضةةى ى ةة ، ىةةةرةت      

 سودتةرطر ء لة ون ت يذى دةردؤ .
*هةلَبةتؤؤة تؤؤؤةواوى بةووتنؤؤؤةوة ناتوندوتيذييؤؤؤةكان  

(ى ئؤريان  1979) ديوكرا"ى درو"ت ناكؤةن. شؤرشؤى  
 تائةندازةيةكى زؤر بتتوندوتيذى بوو.

ىة ةةةةةةةتاتى راسةةةةةةتة. ىةةةةةةة م كةةةةةةةتا  هةةةةةةيي    -
ىةرنا ةبةةةةكى كةلتةةةةرنا ي يا  نةةةةىوت. هةةةةر طرتدَيةةة  
لةةةَل ، ىرتىاتةردَب ى ةياتا ى هةىوت ى  كةةتةى ر  

 ي و ة َي  ىبَيتة كةلتةرنا يظ.
لةكَي ةةةةةتادا كَيمةةةةةة نا يا ةبةةةةةةكما  لةةةةةةىوارى    

ا(دا هةبةةةةة ىةةةةة  كةتةب ةةةةة ضةةةة   ىةرىةةةةةة    )درةكودة ةةةة 
ىةةةةكارهَيىانى هَيةةةخ ىطةةةربءة ردَبطةةةة لةةةةةَيطركردنى     

دتاى   ة ةةةةةةةةةنىىطةةةةةةةةرَبء لةالبةةةةةةةةة  طرتدَي ةةةةةةةةةتة. 
 َي  شةةةةانَي ى سةةةةةركةت وتى ى  ون ت يذبةةةة ا،  ؤر 

 .ضارةنوتس ا ة  ة رسي ارت
كارةكةةةةةى كَيمةةةةة كاربطةربيةةةةةكى  ؤر طرنطةةةةى   

هَيشةةةةةتا  لةكرانةةةةة ا هةةةةةةىوتة، هةَلبة ةةةةةة ىةداةةةةةةةتة  
ةةةةةةةةةو نَي ى  ةةةةةةةةةتات سةةةةةةةةةركةت وانةى نةةةةةةةةةىوتة.   
سلةدب تا  ربيةةةتة ىةة  دميوكراسةةىس تةرطَيردانةكةةةى  
سةرةة ى لةنات كران ا كةةام دراتة. كة ة كةارَب ى  
 ة رسي ارة، ىة م ةةَل  ىةكةن ا ةى  ةتات كا اىوت  
كةةة كةةةم كارةبةةا  كةةةةام داتة، ىَيطو ةةا  هَيشةةتا كةةةم  

 ةكى ناباسةةابى لةكرانة ا داىةةةش نا يا ةبةة ىةشةَيوةب  
.  ان ةةةتى كةةةةم ىاىة ةةةة  ىةةةةتةدةكرَبكةةة دى  ةدةكةةةرَبء
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لةكرانةةةة ا هةبةةةةةة  ةنانةةةةةت لة َيةةةةذتتى رداىةةةةردتتى   
كرانيشةة ا كةةةتة رة ةو نةتانةةة هةةةىوت ، ىةة  منونةةة  

(ت لةش رشةةةى 1906ش رشةةةى  ةشةةةرت ة لةسةةةاَلى )  
ةةَل  درىةة شةا كةة هةة ا  كةةم ه كةارة  َيذتتبيانةة،        

ةركةت ىى كةم ةو نةتانةة لةكرانة ا  بةا ر    كةطةرى س
 دةكات.

*ئايا هيض ديدطايةكى نوآ لة"ؤةربنةماى رِووخؤانى   
دةولَةتان بةجوآلنةوة ناتوندوتيذييةكانى ئةم دوايية لةزةينى 

 تؤدا هاتؤتةئارا؟
دَيموابة كةم  ةكىي ة تةك شتَي ى شاب تةى -

وَيرىةةوت  ناسةةراتةت دة ةةوانر  ىةهاتىةشةةيانة  انةةا    

رىةةةارةى خبرَبتةةةةردتت  ةةةا هةتَلةةةةكان  دتا ةةةر لةةةةم      دة
ىةةوارةدا، كاربطةةةر رت كةةارا رىء لةةةرداىردتت. دَيموابةةة   
كة ةةةةةةةة ه كارَب ةةةةةةةة كةةةةةةةة كةةةةةةةةم كتَيبةةةةةةةة هَيشةةةةةةةتا      

 هةرلةىآلتىوتنةتةدابة.   
 

 ثةراويَز
كةم كتَيبة، لةالبة  تةرطَيردى كةم طفتوط بةتة كراتة -1

 ت.ىةكوردىة لةكابى ةبةكى نخب  ا ضاث دةكرَب

 
 سةرضاوة

 .(www.bashgah.netسابتى )
 

http://www.bashgah.net/
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 رةوشيت خيَلَ لة ديدي )د. عةلي وةردي(يةوة
 "سروشيت كؤمةلَطاي عيَراق" خويَندنةوةيةك بؤ كتييَب

 
 

  سةمةد ئةمحةدسةمةد ئةمحةد
 
 

كتَييب )سروشيت كؤمةَلطاي عَيراق( يةكَيكة لة 
كتَيبة هةرة ديارةكاني سؤسيؤلؤذي ناسراوي 
عَيراقي )د. عةلي وةردي(، )بةرزان ئةمحةد( لة 

يةتي بة كوردي. ئةم كتَيبة عةرةبييةوة كردوو
( الثةِرةيةو لةاليةن )خانةي ضاث و 357)

( دانة 1000باَلوكردنةوةي ضوارضرا(ةوة بة ترياذي )
باَلوكراوةتةوة، وةزارةتي رؤشنبريي حكومةتي 

(ي 194هةرَيمي كوردستانيش ذمارةي سثاردني )
 ي ثَيبةخشيوة.2005ساَلي 

تَيبة سةرةتا دةبَيت باس لةوة بكةين كة ئةم ك
 20كورتكراوةي لَيكؤَلينةوةيةكي درَيذة كة نووسةر 

ساَلي تةمةني خؤي بؤ تةرخانكردووة. ئةطةرضي 
ساَلي نووسيين ئةم كتَيبة بؤ سةرةتاي ساالني 
ثةجناكاني سةدةي رابردوو دةطةِرَيتةوة، ئةمةش 
تةمةنَيكي زؤرة، بةالم لةبةرئةوةي نووسةر 

بنةمايةكي زانسيت كتَيبةكةي زؤر بابةتيانةو لةسةر 
نووسيوة، ئةطةر ضي نووسةر زؤر تةوازوعانة 
دةَلَيت: ناوي نانَيم لَيكؤَلينةوةي زانسيت! بؤية لة 

ساَل بةسةر  55دواي تَيثةِربووني نزيكةي 

نووسينيدا، بؤضوونةكاني نووسةر لةسةر سروشت 
و ثَيكهاتةي كؤمةَلطةي عَيراق نةك هةر راست 

ن لة ئةمِرؤدا نووسراوة و دةردةضن، بةَلكو هةر دةَلَي
قسة لةسةر كَيشة كؤمةاليةتييةكاني ئةمِرؤي 

 كؤمةَلطةي عَيراق دةكات..
لةم طؤشةنيطايةوة من سةر سامي خؤم لةسةر 
مةسةلةيةك دةردةبِرم، ئةويش ئةوةية كة لةم 
كتَيبةدا كاتَيك نووسةر باس لةسروشت و 

الي ثَيكهاتةي كؤمةَلطةي عَيراقي دةكات و ئَيمة موتا
رووداوةكاني ساالني سييةكاني سةدةي نؤزدة، تا 
ساالني ضلةكاني سةدةي بيستةم لةم كتَيبةدا 
دةكةين، لة زؤر مةسةلةي كؤمةاليةتي و خوو و 
رةوشت و هةَلسوكةوت و بريكردنةوةي تاكةكاني 
كؤمةَلطةي عَيراق، لةطةَل ساالني ثَيشودا 

ة بةراورديان دةكةين، جياوازييةكي ئةوتؤ ل
نَيوانياندا بةدي ناكةين. بةمانايةكي دي سةرسامم 
 بةوةي كة كؤمةَلطةي عَيراقي بؤضي نةيتوانيوة 

         بةشاني ثَيشكةوتنةكاني سةردةم هةنطاو شان
          بنَيت و ثَيشبكةوَيت؟ ضونكة زيادةِرةوي نيية 
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             طةر بَلَيم لة زؤر مةسةلةدا ئةمِرؤي هةر لة
 ةضَيت!دوَيين د

ئةمِرؤ كة سةردةمي زانست و زانياري و 
كؤمةَلطةي مةدةني و مايف مرؤظ و مؤدَيرنةية، 
كؤمةَلطةي عَيراق لة طةوهةردا، لة هةَلسوكةوتدا، 
لةبريكردنةوةدا، لةهةمان كؤمةَلطةي خَيَلةكييةكاني 
سةدةي نؤزدةي ذَير دةسةاَلتي عومسانييةكان 

ةي عَيراقي لة دةضَيت. ئةطةر وانيية بؤضي كؤمةَلط
ئةمِرؤي دواي روخاني رذَيمي ديكتاتؤري بةعسدا، 
لة جياتي ئةوةي لةطةَل يةكرتدا تةباين و والت 
ئاوةدان بكةنةوة، وةك سةردةمي والييةكاني 
عومساني، كردةي تريؤريسيت و طياني دووبةرةكي 
و كوشنت و تؤقاندن زيندو دةكةنةوة. دةبَيت بزانني 

، سيفةتي خَيَلةكني و تةواو كة هةموو ئةم سيفةتانة
 لةطةَل سيفةتي شارستانيدا ناتةبان..

نووسةر لة سةرةتاي ئةم كتَيبةدا ئةوة بةيان 
دةكات كة ثةيوةندييةكي ثَيضةوانة هةية لة نَيوان 
خَيَلةكي و شارنشينيدا، ئةم دووة دوو دياردةي 
كؤمةاليةتي تةواو دذ بة يةكن، هةرطيز ئةميان 

اطوجنَيت، خؤئةطةر بة زؤريش لةطةَل ئةوياندا ن
بةيةكيانةوة بطوجنَينيت، ئةوا لة بضووكرتين 
دةرفةتدا ناوةِرؤكي راستةقينةي خؤيان ئاشكرا 
دةكةن و زؤر بة توندي بةريةك دةكةون، تةنانةت 
هةندَي جاريش يةكرت دةبِرن، ضونكة ئةو مةبةستةي 
كة خَيلةكييةكان بة شوَينيدا وَيَلن و كاري لةسةر 

و مانةوةيان ثَيوةي ثةيوةستة، دذي ئةو دةكةن 
 هةواَلنةية كة شارنشينةكان هةوَلي بؤ دةدةن.

)د. عةلي وةردي( دةيةوَيت ثَيمان بَلَيت: كة 
كةساني خَيَلةكي كةسانَيكي شةِرةنطَيزن و رَيز لة 
ِراوِرووت و شةِر دةطرت و رقيان لةو رزقةية كة 

كييةكان بةِرَيطةي كار دةست دةكةوَيت، بؤية خَيَلة
هةميشة بَيز لةو كةسانة دةكةنةوة كة كار دةكةن، 

يان ثيشةطةرن، وةك )دارتاشي، ئاسنطةري، 
جؤاليي، مامؤستاييت،.. هتد(، ضونكة بةاليانةوة 
ئةو كةسانةي كة سةرقاَلي ئةم كارانةن زةليل و 
سةرلَيشَيواون، ئةطةر تؤزَي ثياوةتيشيان تَيدابَيت، 

نن و مششَيرةكانيان ئةوا واز لةو كارانة دةهَي
هةَلدةكَيشن بؤ ثةيداكردني رزقَيك كة شاياني 
ثياوانَيكي وةك ئةوانة، ديارة ئةو رزقةش لة ِرَيطةي 
تاالني و ِراوِرووتةوة دةست دةكةوَيت، دةبَيت 
بزانني كة تاالني كردن لةالي خَيَلةكييةكان كارَيكي 
ضاكة و هيض كةسَيك نةك هةر سةرزةنشت ناكرَيت 

ري، بةَلكو دةشتخؤشيشي لَيدةكرَيت و بة لةسة
كةسَيكي جوامَير دةدرَيتة قةَلةم، لةناو خَيَلةكةيدا 
دةبَيتة ثشتوثةنا، لةم حاَلةدا كةسي شةِرةنطَيز 
ئامادةية لة ثَيناوي خَيَلةكةيدا شةِري دوذمين 
خَيَلةكةي بكات، بةبَي ئةوةي بري لةوة بكاتةوة كة 

يان ناو ض ئاكامَيكي ئةم شةِرة شةِرَيكي ِرةواية، 
دةبَيت؟ ضونكة كةسي شةِرةنطَيز سةركةوتين خؤي 
لةسةركةوتين خَيَلةكةيدا دةبينَيتةوة، ئةطةر لةم 
نَيوةندةشدا كوذراو تياضوو، بةوة دَلي خؤي 
دةداتةوة كة خَيَلةكةي ناهَيَلَيت خوَين بةفرِيؤ بضَيت 
و تؤَلةي دةكةنةوة، بؤية لة هةردوو حاَلةكةدا، 

َيَلةكي و شةِرةنطَيز خؤي بةسةركةوتوو كةسي خ
دةزانَيت. ئةم رةفتارانة تةواو ثَيضةوانةي 
شارنشينيية، كةسي شارنشني سةرقاَلي كارة و 
شتَيكي ثريؤزيش شك نابات كة ناضاري بكات بؤ 
خؤ تَيهةَلقورتان و شةِركردن، بؤية كةسي شارنشني 
وا بري لة كَيشةكان دةكاتةوة كة دةوَلةت بةر ثرسة 
لة بةرامبةر كارة ناياساييةكاندا، هةر ئةويش 
)دةوَلةت( مايف ئةوةي هةية سزاي تاوانباران بدات، 

 نةك كةسي غةدر لَيكراو..
بؤية دةبينني هةر كاتَيك دامةزراوة 
دةوَلةتييةكان لة هةر والتَيكدا بةهَيز بووبَيت 
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لةبةرامبةر ئةمةدا دياردةي دزي و ِراوِروت و 
رةكي كةمي كردووة، هةروةها شةِروشؤِر و دووبة

كشتوكاَل و ثيشةسازي لة واَلتدا ثَيشكةوتووة، 
هةركاتَيكيش دامةزراوة دةوَلةتييةكان الواز بووبن، 
يان لةناوضووبن، ئةوا ثاشا طةرداني كةوتووةتة 
والتةوة و دزي و تاالني و تريؤر و رةشةكوذي 

 سةريهةَلداوةتةوة.
ةعس ئَيمة لة ئَيستاي دواي رووخاني ب

واقيعَيكي ئاوها بةدي دةكةين. واتا ئةم حاَلةي كة 
ئَيستا عَيراقي ثيادا تَيدةثةِرَيت بةَلطةي حاشا 

 هةَلنةطرن بؤ دروسيت ئةم قسانةي سةرةوة.
ساَل لة  50)د. عةلي وةردي(يش نزيكةي 

ثَيش ئَيستا لةم كتَيبةدا، لةسةر سروشيت 
كؤمةَلطةي عَيراقي ضةندين منوونةي لةم جؤرة 

 َيستامان بؤ دةخاتة ِروو.ئ
ئَيستا با ثرسيارَيك بكةين: ئةو فاكتةرانة ضني 
كةوا دةكةن كةسي خَيَلةكي بةرهةم بَيت و ببنة 
خاوةني سيفةتي شةِرةنطَيزي و فةرهودضي و 
رقاوي و تؤَلةسَين و كةلةِرةق و زؤر سيفةتي 

 نةشياوي تر؟
)د. عةلي وةردي( بؤ وةالمي ئةم ثرسيارة زؤر 

دةداتة بةرباس و لَيكؤَلينةوة، يةكَيك لةوانة  فاكتةر
فاكتةري دميؤطرافيية، ثَيي واية كة هةَلكةوتةي 
نيشتماني عةرةبي رَيخؤشكةربووة بؤ 
دانيشتوانةكةي كة ثةيوةست بن بة سيفةتي 
خَيَلةكايةتييةوة و زؤر بة ضِري كار لةسةر 
رؤشنبريي خَيَلةكايةتي بكةن، ضونكة زؤرترين 

لةسةر طؤي زةوي دةكةوَيتة نيشتماني بةشي بيابان 
عةربييةوة. هةَلكةوتةي بيابان ئةو فاكتةرة بووة كة 
خَيَل تيايدا دامةزرَيت، لة سؤنطةي ئةوةوةي كة 
بيابان وشكاييةو بواري طةشةثَيداني دارو درةخت 
و كشتوكاَلي تيادا نيية، بؤية كةسي كاركةرو 

ثيشةطةري تياهةَلناكةوَيت، لةبري ئةمة 
َلطةيةكي داخراو و نةريت ثارَيز و شةِرةنطَيز و كؤمة

راوِروت ضي تيا هةَلدةكةوَيت نووسةر لة ضةندين 
جَيطةي ئةم كتَيبةدا ئةوة بةيان دةكات كة سيفةتي 
خَياَليةتي وةك شةِرةنطَيزي و دةمارطريي و 
تؤَلةسةندنةوة و توندوتيذي و فةرهودكردن لةالي 

ةت خَيَلة خَيَلة جياجياكاني عةرةب و بةتايب
عَيراقييةكان، منوونةي سيفةتي باشة و ثياوةتي و 
               جوامَيري بووة، بؤية هةميشة شاعريةكاني 
ئةو سةردةمة شيعريان بةبااَلي ئةم سيفةتانةدا 
هةَلداوة، يان ثةندي جؤراوجؤريان لةسةر ئةم 

 رةوشتانة داناوة.
نووسةر زؤر بابةتيانة لةسةر رؤشنايي ئةو 

و شيعرانة، باري كؤمةاليةتي خَيَلة ثةند 
 عةرةبةكامنان بؤ شيدةكاتةوة.

ئةمانة هةموو لةاليةك، لةاليةكي تريشةوة 
ئةطةر بة ثةيذةي ئةم تةرزة باسانةدا هةَلزنَيني و 
مبانةوَيت زياتر لة سروشت و ثَيكهاتةي خَيَل حاَلي 
بني، ضاكرت واية قسةيةك لةسةر كاريطةري و 

ك لة )ذمارةو ناولَينان( بةسةر رةنطدانةوةي هةرية
 خَيَلةوة بكةين.

خَيَلةكييةكان طرنطي زؤر بة زيادبووني 
ئةندامةكانيان دةدةن، ضونكة بة تاكة هؤي مانةوة و 
سةركةوتنةكانيان دادةنَين، ئةوان دةزانن، ضةندة 
ذمارةيان زؤر بَيت، ئةوةندة زياتر تاالنيان 

كةوتوو دةستدةكةوَيت و لةشةِرةكانيشياندا سةر
دةبن، ئةطةر لة شةِرَيكيشدا و لةبةر هةر هؤيةك بَيت 
بدؤِرَين، ئةوا لة دةرفةتَيكي تردا نةوةكانيان 

 تؤَلةيان بؤ دةكاتةوة. 
نةبووني رَيذةيةكي كاريطةر لة بياباندا، وةك 
ئةوةواية كة ئةو خَيَلة ثشتيوانييةكي نةبَيت تا 
بيانثارَيزَيت لة دةستدرَيذي كردن و تؤَلةي 
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بسةنَيتةوة، لةبةرئةوة ناضار دةبَيت ثاَل بة خَيَلَيكي 
ترةوة بدات تا رؤذَيك دَيت رَيذةي ئةندامةكاني 
خَيَلةكةي خؤي زياد دةكاتةوة و لةو خَيَلة جيا 

 دةبَيتةوة كة ثةناي داوة.
دةبَيت بزانني كة يةكَيك لة شورةييةكاني هةر 

، خَيَلَيكي بياباني ئةوةية كة ذمارةيان كةم بَيت
 ضونكة دةزانن مانةوةياني ثَيوة ثةيوةستة.

سةبارةت بة رةنطدانةوةي ناولَيناني منداَل 
بةسةر كؤمةَلطةي خَيَلدا، )د. عةلي وةردي( ئةوة 
دةخاتة ِروو كة ئةو ناوانةي خَيَلةكييةكان بؤ 
ناوناني منداَلةكانيان بةكاري دةهَينن، هةمووي لة 

ةدان، ئةوةي شَيوةي جنَيو، يان طياندارَيكي دِرند
سةيرة ئةوة كة ئةم ناوانة بةَلطةن بؤ بةهايةكي 

 كؤمةاليةتي بةرز لة خَيَلدا.
ئةطةر ضاوَيك خبشَينني بة سروشيت ناوة 
بةرباَلوةكان لة خَيَلةكييةكاني سةردةمي جاهليدا، 

 بةِرووني ئةم بابةتي جنَيو دانة بةديدةكةين.
ئةو ناوانةي كة لةسةردةمي جاهليدا، 

ان ئَيستاشي لةطةَلدابَيت لةناو عةرةبةكاندا هةندَيكي
-جمرمستةمكار(، ) -ظاملبوون لة )بووة، بريتيباو

مششَير(،  -شةِركةر(، )سيف -حربي(، )تاوانبار
               -ذئبسةط(، ) -ثَلنط(، )كالب -)منر

 طورط( و.. هتد.
ئةوةي مايةي سةرسوِرمانة ئةوةية كة خَيَلةكي 

        ؤشةويستييةيان بؤ سةرةِراي ئةو هةموو خ
)ئةسث و حوشرت(، كةضي ناوي منداَلةكانيان نةناوة 
)ئةسث و حوشرت(، هؤكاري ئةمةش بؤ ئةوة 
دةطةِرَيتةوة كة خَيَلةكييةكان، طياندارَيكيان 
خؤشناوَيت كة تةنها سودي هةبَيت و زةليل و 
ملكةض بَيت بؤ خاوةنةكةي و رازي بَيت كة كةلوثةل 

بكةن، بةَلكو لة بةرامبةر ئةمةدا لةسةر ثشيت بار
 طيانداري دِرندةو بةلةسةيان خؤشدةوَيت.

هةموو دةزانني كة )طوَيدرَيذ( طيانلةبةرَيكي 
بَيوةي و بةسودة بؤ مرؤظ، بةتايبةتي لةسةردةمي 
         زوودا، كةضي لةطةَل ئةمةشدا قَيزةونرتين 
طيانلةبةر لةالي خَيَلةكييةكان طوَيدرَيذة، هؤكاري 

ةرةكي ئةم رقلَيبوونةوةيةش لةوةوة سةرضاوةي س
طرتووة كة طوَيدرَيذ تةنها سودي هةية و هيض 

 زيانَيكي بؤ مرؤظ نيية!!
لة تَيِروانينمان بؤ ئةم دياردانة، بريكردنةوةو 

 رةوشيت خَيَلةكييةكامنان زياتر بؤ دةردةكةوَيت.
يةكَيكي تر لةو مةسةالنةي كة زؤر بة توندي 

ة دذي دةوةستنةوة و هةرطيز خَيَلةكييةكان ل
طوَيِرايةَلي ناكةن و بة مةترسييةكي طةورةي 

 خؤياني دةزانن، ياسا و دامةزراوةكاني دةوَلةتة.
ئاشكراية ثةيوةندي نَيوان شارستانييةت و 
دةوَلةت ثةيوةندييةكي ئؤرطانيية و يةكدي تةواو 
دةكةن، ضونكة شارستانييةت لة ذَير سايةي 

كانيدا دروست دةبَيت و دةوَلةت و دامةزراوة
دةوَلةتيش بة مانا فراوانةكةي لة شارستانييةتدا 
نةبَيت طةشة ناكات. ضونكة دةوَلةت لة 
كؤمةَلطةيةكدا طةشة دةكات و جَيطري دةبَيت كة 
رادةي بةرهةمهَيناني زياتر بَيت لة بةكارهَينان، بؤية 
لةم ِروانطةيةوة دةتوانني بَلَيني: كة مةحاَلة دةوَلةتَيك 
بةمانا سياسي و كؤمةاليةتييةكةي لة بياباندا 
دروست ببَيت، ضونكة بةرهةم هَينان تيايدا بةشي 
دانيشتوانةكةي ناكات، ض جاي هةناردةي بةرهةم بؤ 

 دةرةوةي سنوري خؤيان.
جطة لةمانةي، كارَيكي سةرةكي دةوَلةت 
بريتيية لة بةرقةراركردني ئاسايش و ثاراستين 

و دابينكردني ياسا و  سةروماَلي هاووالتيان
وةكيةكي هاووالتيان لةبةرامبةر ياسادا، بةالم 
بةردةوام بووني خَيَلةكايةتيش ثةيوةستة بةشةِرو 

 شؤِر و تاالني و دةمارطريي و تؤَلةسةندنةوة.
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جطة لةمانة، دةوَلةت طرنطي دةدات بة 
خوَيندن و خوَيندةواري و ثيشةسازي و بازرطاني و 

كشتوكاَلي و دابينكردني كارو زيادكردني بةرهةمي 
لةناوبردني بَيكاري و زؤر كاري خزمةتطوزاري تر، 
بةالم رةوشت و سروشت و بريكردنةوةي 
خَيَلةكايةتي بة تةواوي دذي هةموو ئةم 

 ثرةنسيثانةن و بة شتَيكي توِرةهاتي دةزانن.
عةقَلي خَيَلةكي هةرطيز بةوة قايل نابَيت كة 

َيشرت، يان طةورةتر، كةسَيك هةبَيت لة خؤي لة ث
تةنانةت ئةو كةسة ئةطةر دةوَلةتيش بَيت، ضونكة 
ئةو باش دةزانَيت كارَيكي سةرةكي دةوَلةت 
وةرطرتين باجة لةو كةسانةي كة سةرمايةكانيان لة 
خؤيان زياترة، بؤية خَيَلةكييةكان زؤر بة توندي 
دذي ئةم كارةي دةوَلةت دةوةستنةوةو لَيي ياخي 

ريكردنةوةيةشة وايان لَيدةكات كة دةبن، هةر ئةم ب
كؤكردنةوةو ثاشةكةوتي سامان و ماَل و دارايي 

 مةسةلةيةكي بَيبايةخ و توِرةهات بَيت.
كاتَيك خَيَلةكييةكان لة ِرَيطةي شةِرةوة 
سةروةت و ساماني خَيَلَيكي تر تااَلن دةكةن، ضةندة 
بؤ دةستكةوتي مادي هةوَلدةدةن، لةوة زياتر بؤ ناو 

نط و بةدةستهَيناني رَيزي كؤمةاليةتي و ناوبا
هَيندةي تر ئةو زياترة، ضونكة بةم كارانة ضةند 

كةسة لةناو خَيَلةكةيدا رَيزدارتر و بايةخدارتر 
دةبَيت، بؤية خَيَلةكييةكان لة جياتي ئةوةي سامان 
كؤبكةنةوة و ثارة ثاشةكةوت بكةن، كة ئةم دوو 
 سيفةتة دوو سيفةتي دياري شارنشينني، هةوَل
 دةدةن كة رَيزوثايةي كؤمةاليةتي ثاشةكةوت بكةن!

نطة هةَلة نةبني طةر بَلَيني: لةم سؤنطةيةوة رة
خَيَلةكييةكان ديارترين كةسانَيكن كة حةز بة 
شؤرةت و ثايةو ثلةي كؤمةاليةتي دةدةن، هيض 
شتَيك لةوة خؤشرت نيية كة كةسَيك لة خَيَلةكةيدا بة 

 جوامَير و ئازا و سةخي ناوبانط دةربكات.

طرنطرتين هؤكار كة ثياوي خَيَلةكي دةتوانَيت 
ورةيي و رَيز بةدةست بهَينَيت، ئازايي شةرةف و طة

و جوامَيريية، واتا لة يةك كاتدا تاالنكةر و 
بةخشةريش بَيت، ئةو لة رَيطةي ئازاييةوة تاالني 
بةدةست دةهَينَيت و لة رَيطةي جوامَيريشةوة رَيز و 

 ناوبانط بةدةست دةهَينَيت.
)د. عةلي وةردي( لة دةمي )سةيد 

ةي خَيَلي )مشةر(ةوة كة عةبدوجلةبار(ةوة، لة بار
خَيَلَيكي ناسراون لة عَيراقدا دةَلَيت: )عةجيل ياوةر( 
كة ئةندامَيكي خَيَلي مشةرة، رَيز و طةورةييةكةي لة 
رَيطةي تاالنكاري و جوامَيرييةوة بةدةست هَيناوة، 
ضةندة تااَلنكاري دةكرد، ئةوةندة سةركةوتين تيا 

ماَلةكاني  بةدةستدةهَينا و دةستكةوتةكةشي بةسةر
 .129تري خَيَلةكةيدا دةبةخشييةوة. ل 

دةبَيت بزانني كة لةالي ثياوي خَيَلةكي ئةطةر 
ئازايي و جوامَيري نرخَيكي هةبَيت، ئةوا لة ثةناي 
شةرةفةوة ئةو نرخة بووني هةية، شةرةفيش لةالي 
خَيَلةكييةكان تةنها بريتيية لة )ذن(، خَيَلةكييةكان 

بةالم ئةم طرنطي دانةيان  زؤر طرنطي بة ذن دةدةن،
 بة ذن جطة لة سوكايةتي هيضي تر نةبووة.

ذن لةالي خَيَلةكييةكان وةكو كاال سةير كراوة، 
بؤية لة شةِرةكانياندا لةطةَل يةكدي جياوازييان لة 
نَيوان حوشرتَيك و ذنَيكدا نةدةكرد، هةردووكيان 
وةكو تاالني و دةستكةوت دةذمَيردران، ئينجا هةش 

ر ئةو خَيَلةي كة ذنةكانيان بة تااَلن دةبرا، بةسة
ضونكة هةتاهةتاية بةبَي شةرةف و ئابِرو ضوو 

 دةدراية قةَلةم.
هةر لةسةر مةسةلةي ذن و شةرةيف خَيَل، 

 ثَيويست دةكات قسةي زياتر بكةين. 
وةكو ثَيشرت ومتان شةِر يةكَيكة لة ثرةنسيثة 

انني كة ديارةكاني مانةوةي خَيَل، بةالم دةبَيت بز
خَيَلةكييةكان تةنها بة مششَير شةِر ناكةن، بةَلكو 
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جطة لةمة، بة ضةكَيكي لة مششَير تيذتر شةِر لةطةَل 
نةيارةكانياندا دةكةن كة ئةويش )ضةكي زمان(ة، 
واتا )جنَيو(دان يةكدي و ريسواكردني يةكرتي، 
كاريطةري ئةم ضةكة زياتر لةوةدا دةردةكةوَيت كة 

 يك يان خوشك، يان ذن بكرَيت.جنَيو هةواَلةي دا
لةم حاَلةدا كةسي جنَيودةر هةست بة 
ئاسودةيي دةكات و واي لَيكدةداتةوة كة هةر 
بةِراسيت خؤي طةياندووةتة دايك و خوشك و ذني 
كةسي بةرامبةر، عةقَلي كةسي بةرامبةريش دةطاتة 
ئةو قةناعةتةي كة كةسي جنَيودةر هةر بةِراسيت 

ر شةرةيف دايك و خوشك و دةستدرَيذي كردووتة سة
 ذني ئةم!

لةمةش ئةستةمرت ئةوةية كة هةندَيجار ئةم 
مةسةلةية سنوري خَيزانيش دةبةزَينَيت و 
وايلَيكدةداتةوة كة دةستدرَيذي كراوةتة سةر 
شةرةيف هةموو خَيلةكةي، ضونكة شةرةيف ئةم 
شةرةيف تةواوي خَيَلةكةيةتي و شةرةيف خَيَلةكةشي 

دةماري ثياوةتي و خَياَليةتي شةرةيف ئةمة، بؤية 
رةث دةبَيت و بةبَي بريكردنةوة هةوَلدةدةن كة 
كةسي بةرامبةر بكوذَيت، ئةم كارةش نةك هةر بة 
تاوان نازانَيت بةَلكو بة ئةركي ثريؤزي خَيزان و 
خَيَلةكةي دةداتة قةَلةم، ئةنداماني تري خَيَليش نةك 
هةر سةرزةنشيت ثياوكوذةكة ناكةن، بةَلكو بة 

 قارةمان و بةغريةت ناوزةدي دةكةن.
ئةوةي لةم مةسةلةيةدا زؤر جَيطةي سةرجنة 
ئةوةية كة بؤضي ئةطةر دوو كةسي خَيَلةكي لةطةَل 
يةكدا بةشةِرهاتن جنَيو بةيةك نادةن، بةَلكو جنَيو 

 بة دايك و خوشك و ذني يةكدي دةدةن؟
ئَيمة ثَيمان واية ئةمة هةروا و لة خؤِرا نيية، 

وَيوة سةرضاوةي طرتووة كة جَيطةي ئةو بةَلكو لة
ضةكة كة جنَيوة زياتر لةسةر كةسي بةرامبةر 
كاريطةربَيت، واتا لةيةككاتدا كار لة رؤح و شةرةف 

و عةقَلي ئةو كةسة دةكات، بؤية لةم حاَلةدا عةقَلي 
خَيَلةكي دةبزوَيت و لةكاردانةوةيةكي خَيَلةكيانةدا 

 كةسي بةرامبةر دةكوذَيت.
زانني كة جنَيوي شارستاني جياوازي دةبَيت ب

هةية لةطةَل جنَيوي خَيَلةكيدا، جنَيوي شارستاني 
ئةوةية كة دوو كةسي بةشةِرهاتوو يةكدي 
دادةشؤرن بةبَي ئةوةي ثةل بهاون بؤ كةسي دووةم، 
واتا ئةنداماني تري خَيزان، بةالم جنَيوي خَيَلةكي 
هةريةكسةر سنوري خَيزان و لةوَيشةوة شةرةيف 

 َيَل دةبةزَينَيت.خ
بة داخةوة ئةم رةوشتة خَيَلةكيية هَيند بة 
ناخي تاكةكاني كؤمةَلدا رؤضووة، ئَيستاشي 
لةطةَلدا بَيت هةر درَيذةي هةية و بة دةطمةن نةبَيت 
كةم كةسي شارنشيين هةية، ئةطةرضي زؤرَيك لة 
نةريت و رةوشيت خَياَليةتي بةالوة ناوةو تةواو 

ت دةكات، بري دةكاتةوة، بةالم مؤدَيرنانة هةَلسوكةو
لةكاتي شةِردا بةرطي خَيَلةكايةتي دةثؤشَيتةوة و بة 
جنَيوي ثيس و نةشياو تؤَلةي خؤي لة دايك و 
خوشك و ذني كةسي بةرامبةر دةكاتةوة، ئةمةش بؤ 
كةسي يةكةم ئارام بةخشي و ئاسوودةيي طيانة و 

 بؤ كةسي دووةميش ئابِرووضوونة!
مةسةالنة )د. عةلي لةسةر رؤشنايي ئةم 

وةردي( باس لة تَيهةَلكَيشي رةوشيت شارستاني و 
رةوشيت خَياَليةتي دةكات و ثَيي واية زؤر زةمحةتة 
بتوانني بة تةواوي سنور لة نَيوان خَيَلةكايةتي و 
شارنشينيدا دابنَيني، ضونكة هةتا ئَيستا لة زؤر 
مةسةلةي كؤمةاليةتي و سياسي و فكري و عةقَليدا 

ري خَيَل زاَلة بةسةر كؤمةَلطةي كةلتو
 شارنشينييةوة.

ئةوةي لة رؤشنبريي و خوو وِرةوشت و 
بريكردنةوةي خَيَلةكيدا زؤر مايةي سةرسامي و 
سةرجنة ئةوةية كة كةسي خَيَلةكي لة زؤر مةسةلةدا 
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هةَلطري دوو ثةيامي دذ بة يةكن، واتا لة ناو كؤ 
           )سياق(ي يةك رةوشتدا دوو شيت ثَيضةوانة 

 ئةجنام دةدات..
بؤ منوونة كةسي خَيَلةكي بةوة ناسراوة كة 
درؤ ناكةن و قسة لة ِرون و فِروفَيَليان نيية. بةالًَم 
ئةطةر بة وردي لة طةوهةر و سروشيت خَيَلةكايةتي 
وردببينةوة، ئةوةمان بؤ دةردةكةوَيت كة ئةم 
رةفتارانة مايةي دَلخؤشي نني، ضونكة هيضَيك 

مرؤظ دؤستييةوة سةرضاوةي لةمانة لة 
هةَلنةطرتووة، بةَلكو كةسي خَيَلةكي بؤية درؤ ناكات 
و لة ثاش ملة قسة بة كةس ناكات، ضونكة ثَييواية 
كة كةس لة خؤي ثياوتر نيية و هيض كةسَيك نيية 
ئةم لَيي برتسَيت، ئيدي ض ثَيويست دةكات كة درؤ 

ة بكات، يان كةسي دي خبةَلةتَينَيت، يان لة ثاش مل
 قسةي ثَيبكات؟

كةسي خَيَلةكي هةر كَيشةيةكي هةبَيت، ئيدي 
ضةند تِرؤهاتيش بَيت، ثشت بة عةقَلي كاَل و ئريادة 
و تواناي خؤي و خَيَلةكةي دةبةستَيت و يةكسةر 
لةطةَل كةسي بةرامبةردا بةشةِر دَيت و هةر لةوَيدا 
تؤَلة دةكاتةوة! هيضيش لةالي طرنط نيية كة ئةم 

ض ماَلوَيرانييةك بؤ خؤي و كةسي  كاردانةوةيةي
بةرامبةر و هةردوو خَيَل دةخوَلقَينَيت، بؤية لةم 
ِروانطةيةوة دةتوانني بَلَيني: كة كةسي خَيَلةكي جطة 

 لة ئةمِرؤ هةرطيز بري لة ئايندة ناكاتةوة.
جطة لةمة كةسي خَيَلةكي بةوة ناسراوة كة 

ر خاوةني ثةميان و بةَلَيين خؤيةتي، تةنانةت ئةطة
ئةو ثةميان و بةَلَينانة زياني طياني و ماَليشي 
لَيبدات، ثَيي شةرمة لَيي ثاشطةز ببَيتةوة. بةالم 
ئةوةي لةم مةسةلةيةدا مايةي نيطةرانيية ئةوةية كة 
ئةم رةوشتة باشة، سةرضاوةيةكي مرؤييانةي نيية، 
بةَلكو ئةو بؤية ثةميان دةدات و لةسةر بةَلَيين خؤي 

وةي ناو و ناوبانط و ثياوةتي سور دةبَيت بؤ ئة

لَيوة بة دةست بهَينَيت، ضونكة ثياوي خَيَلةكي 
ثةميان بة كةس نادات تا نةزانَيت بؤي دةبَيتة 
مايةي ثياوةتي و زاَلَييت و جوامَيري. ئةطةر 
هةسيت بةوة كرد بةوةفا و ثةمياندان نيشانةيةكن 
بؤ الوازي خؤي، ئةوا ناضار دةبَيت ببَيت 

و غةدار و دوايش شانازي بةم بةخيانةتكار 
 كارةيةوة دةكات.

سيفةتَيكي تري خَيَلةكايةتي شاياني ئةوةية 
سةرجني بدةين، )دَلسؤزي(ية، خَيَلةكييةكان بةوة 
بةناوبانطن كة دَلسؤزن لةطةَل يةكدا، بةالم سةير 
لةوةداية كة ئةمان ضةندة دَلسؤزن لةوة زياتر توند 

ئةوةية كة و تيذ و دَلِرةقن، ئةوةي سةيرة 
خَيَلةكييةكان هةتا سةر لةطةَل كةسَيكدا دَلسؤز 
نابن، بةَلكو ِراسترت واية بَلَيني: ئةوان بؤ شةِركةر و 
زاَلم دَلسؤزن، رووداوةكاني مَيذوو ئةوةيان 
سةملاندووة كة ئةو بزوتنةوةيةي )سياسي، يان 
عةسكةريي، يان كؤمةاليةتي( بَيت، ثشيت بة 

َيت، ئةوا سةرئةجنام كةساني خَيَلةكي بةستب
شكسيت هَيناوة، ضونكة كةسي خَيَلةكي هةتا ئةو 
كاتة دَلسؤزة لةطةَلتدا كة تؤ بةهَيز بيت، هةر 
ئةوةندةي توشي شكست، يان الوازي هاتيت، ئيرت 
ئةويش بةبَي بريكردنةوة لة ِرابردوو و لة ئايندة، 
يةكسةر لَيت هةَلدةطةِرَيتةوة و بة توندترين شَيوة لة 

 دةوةستَيتةوة.دذت 
بزوتنةوةي وةهابييةكان كة لة سةدةي 
هةذدةدا و لة بياباني عةرةبي سةريهةَلدا 
 منوونةيةكي زيندووي ئةم رةوشتةي خَيَلةكييةكانة.
خَيَلةكييةكان لة كاتي فةحتي مةكةدا بوون بة 
ئيسالم، لةبةر دوو هؤ، يةكةم لةبةرئةوةي 

يان نةكوذرَين، دووةم لةبةرئةوةي سامان و ماَل
ثارَيزراو بَيت، بةالم كاتَيك ثَيغةمبةر )د. خ( كؤضي 
دوايي كرد، زؤرَيك لةوانة لة ئيسالم هةَلطةِرانةوة. 
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ئةم ِرةوشتة هَيند رةطي لة كؤمةَلطةدا قوَلة، 
ئَيستاشي لةطةَلدا بَيت زؤرَيك لة شارنشينانيش 

 ثةيِرةوي لَيدةكةن.
دةتوانني هةَلوَيسيت هةندَي لةو ثَيشمةرطة 

َيَلةكيانة بة منوونة بهَينينةوة كة لة كاتي خ
ئةنفالةكاندا بة دِرندانةترين شَيوة لة كوردايةتي 
هةَلطةِرانةوة و سةري هاوِرَي ثَيشمةرطةكاني خؤيان 
كرد بة دياري ِرذَيمي بةعس و دواجاريش بوون بة 
جاشَيكي دَلسؤزي رذَيمي بةعس. بةالم كاتَيك 

دا باري كةوتة 1991رذَيمي بةعس لة راثةِريين 
لَيذي جارَيكي تر ئةم جاشانة بوونةوة بة ثَيشمةرطة 

 و دَلسؤزي كوردايةتي!
سيفةتَيكي تري خَيَلةكايةتي )ميوان 
دؤسيت(ية. خَيَلةكييةكان زؤر شانازي بةم 
رةوشتةي خؤيانةوة دةكةن و رةخنةش لة 

 شارنشينان دةطرن كة وشك و بَيماريفةتن.
ضةندة راست بن، ئةم قسانةي خَيَلةكييةكان 

هةر نيوةي راستة، ضونكة ئةوان راستة رَيز لة 
ميوان و كةسي بَيطانة دةطرن و ثَييان خؤشة و 

 ئامادةشن خؤيان برسي بن و ميوانيان تَير بكةن.
بةالم ئةم رةوشتةش وةكو زؤر رةوشيت تري 
خَيَلةكييةكاني تر، جطة لة كاَلفامي و رةوشيت دذ 

ضونكة لةيةك كاتدا  بةيةك زياتر هيضي دي نني،
كةسي خَيَلةكي ضةندة ميوان دؤست و بةخشندةية، 
لةوة زياتر بةخيلة. ئةو هةرطيز ضاوي بةرايي نادات 
و دَلي ئارام ناطرَيت ئةطةر ببينَيت كةسَيك هةية لة 
خؤي دةوَلةمةندتر. ئةمة جطة لةوةي كة ئةو 
ميواندؤستيشي بؤ بة دةستهَيناني ناو و ثياوةتي 

 نَيت.بةكاردةهَي
جطة لةمانة، ثياوي خَيَلةكي ئةطةرضي لةطةَل 
ميوان و غةوارةدا ميهرةبان و بةخشندةية، بةالم 
ئامادةية لة شةِري خَياَليةتيدا ئةو ميوانة بكوذَيت، 

ئيدي ئةطةر ئةو كَيشةية هيض ثةيوةنديشي بةمةوة 
نةبَيت، مادامةكي خواسيت خَيَلةكةي لةطةَل 

خَيَلةكيية ميوان كوشتين ئةو كةسةداية، ئةو 
دؤستة بةبَي بريكردنةوةو سَلكردنةوة، وةك 

 ئةركَيكي خَياَليةتي ئةم كارةي ثَيئةجنام دةدات!
رةوشتَيكي تر خَيَلةكييةكان )ئيمانداري(ية، 
بةهاي ئاين لةالي خَيَلةكييةكان ئةطةرضي ثلة دووة 
و لة دواي بةهاي خَيَل و شةرةيف خَيزانةوة دَيت، 

ةمةشدا خَيَلةكييةكان بةوة ناسراون كة بةالم لةطةَل ئ
لة شارنشينان لة خوا ترس تر و ئيماندارترن، بةالم 
ئةم رةوشتةش لةناو كؤي خؤيدا دذَيكي هةَلطرتووة 
كة بريتيية لة دووبةرةكي و خؤ بةزلزانني و 
        تؤَلةسةندنةوةو خوَين ِرشنت. بؤية دةبينني 

ذ بةيةكة ساتَيك لة ساتةكان ئةم دوو رةوشتة د
 بةريةك دةكةون.

بؤية ئةم رةوشتةش جطة لةمةسةلةيةكي بَي 
ناوةِرؤك زياتر هيضي دي نيية و هةرطيز مايةي 

 دَلخؤشي نيية.
لة مَيذوو مسوَلماناندا رووداوي لةم جؤرة 
طةلَي زؤرة، بؤ منوونة قورةيشييةكان كة خؤيان بة 
ئيمانداري تةواو دادةنا، بةالم ضةندة ئيماندار 

 ، لةوة زياتر مونافيق بوون.بوون
قورةيشييةكان ئيمامي عومسانيان 
خؤشدةويست، بؤية هةموويان يارمةتيياندا بؤ 
ئةوةي خةالفةت بكةوَيتة دةسيت. كاتَيكيش 
خةالفةت كةوتة دةسيت زؤرَيك لة قورةيشييةكان 
سامانَيكي زؤريان ثَيكةوةنا. بةالم كاتَيك عومسان 

وَيناوييةكةيان وةك كوذرا، قورةيشييةكان كراسة خ
نيان دةسةاَلتي ئةمةوي، درومشَيك بةكارهَيناو توا

 بنةماي دةمارطريي دروستبوو دامبةزرَينن.كة لةسةر
ئةمانةو دةيان ثرةنسيث و خووِرةوشيت 
خَيَلةكايةتي تر هةية كة دذ بةيةكن. رةنطة 
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هةَلةنةبني طةر بَلَيني: رةوشيت خَيَلةكييةكان لة 
دذي يةكدين و خؤيان ناوةرؤكدا ئةوةندةي 

 لةباردةبةن، ئةوةندة دذي دذةكةي نيية. 
ئةم كتَيبة هةَلطري زؤر دةاللةتي كؤمةاليةتي و 
مَيذوويي و سياسي ترة، كة بةداخةوة ئَيمة 
دةرفةتي ئةوةمان نيية كة موتااَلي هةموو ئةو 

 دةاللةتانة بكةين و لةمة زياتر تَيي بفكرين.
ةدا، جطة لة درود لة ثةراوَيزي ئةم ضةند دَيِر

بؤ طياني )د. عةلي وةردي( و سوثاس و ستايش و 
دةستخؤشي بؤ كاك )بةرزان ئةمحةد( و )خانةي 
ضاث و باَلوكردنةوةي ضوارضرا( هيضي دي شك 
       نابةم. ماوةتةوة بَلَيني ئةمة دووةمني كتَييب 

)د. عةلي وةردي(ية كة كاك )بةرزان( وةريدةطَيِرَيتة 
ي، ئَيمة هيوادارين لةم هةوَلدانةي سةر زماني كورد

بةردةوامبَيت و تةواوي بةرهةمةكاني )د. عةلي 
وةردي(، ئةوانةي هةتا ئَيستا نةكراون بة كوردي، 

 وةربطَيِرَيتة سةر زماني كوردي.
لة كؤتاييدا دةمةوَيت بَلَيم يةكَيك لةو 
كةموكورتيانةي كة ئةم كتَيبة و كتَييب )كارة نا 

، كة هةر كاك بةرزان ئاساييةكاني نةست(
وةريطَيِراوة، ناشرين كردووة، ئةو هةموو هةَلةي 
ضاثةية كة تَييان كةوتووة. ئَيمة هيوادارين لة 
ضاثةكاني تري ئةم كتَيبانةدا ئةم كةموكورتيانة 

 ضارةسةربكرَين.
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 مرؤظي ناثابةندي 
 ميشيل الظال

 
  ثؤل فرانسوا ثاوليثؤل فرانسوا ثاولي

  لة فةرةنسييةوة: جةالل حةميدلة فةرةنسييةوة: جةالل حةميد

ئةوانةي بةهؤي دياريكردني 
خاَلة الوازةكان واز لة 
ئايديؤلؤجيايةك دةهَينن و 
طةواهي لةسةر ثةرؤشي بؤ 
رابردوو دةدةن ئةوانة دوذمين 
داكؤكيكاراني ثةرستطاي هةموو 

ة كةسَيكن. ئارسةر كؤستلةر ب
ئالوودةييةوة دةبَيتة كؤمؤنيست 
و دذة كؤمؤنيست. لة تايف الوي 

شؤِرشي –دةبَيتة هةَلطري خاضي 
تا كاتي  -ثرؤليتاري

باَلوبوونةوةي درؤ و دةلةسةي 
سةراثاطريي كة بة طِرو تينةوة 

  *ثةيوةندي ئةطنؤستيسيزمي
دميوكراتي دةكات بَي ئةوةي 
هيض جارَيك ئاشيت و حةوانةوة 

ت. ئةمة ئةو دةستةبةر كا

سةركةوتنة ئاشكراو فرة 
مرؤييةي لةمةِر ثَيداويسيت و 
باوةِركردنة بةودا هاتووة طؤِراني 

 –ضِرة كة ميشيل الظال لة توَيي 
مرؤظي ناثابةند و كةسايةتي 
ئارسةر كؤستلةر و سةردةمةكةي 
بؤمان دةخاتة ِروو. بريتيية لة 
بيؤطرافياي مةزني ئةو ثياوةي 

بة مردن لة  1983طةر لة ساَلي 
دةس نةخؤشي ثاركينسؤن 
هةَلنةهاتبا ئةوا تةمةني ئةمِرؤ 
سةد ساَلَيك دةبوو. كتَيبةكة 
قؤناغ دواي قؤناغ باس لة 
خؤبةخشي برييارَيكي طةورة و 
بةشداربووي سةدةي ثَيشوو 
دةكات. ثشكنينةكةي كؤستلةري 
جؤلةكة و طةجني هةنطاري 
نيشتةجَيي ظيةننا بةدواي 

ي بيست ساَلي حةقيقةت لة تةمةن
دةست ثَيدةكات كاتَيكة كارَيطةر 
دةبَي بة بريوباوةِرةكاني 
بريمةندي ناسيؤناليسيت 
جوولةكة ظالدميري زييظ 
جابوتنسكي كة بؤ بينيين 
زايؤنيزم ِروو لة فةلةستني 

 1926دةكات. ئَيمة لة ساَلي 
داين بَي ئةوةي بزانني كة ئارسةر 
كؤستلةر ثَيشرت كةسَيكي 

ووة و كةمتازؤر شؤِرشطَيِر ب
خةوني بة نوَيكردنةوةي 
مرؤظايةتي بينيووة بةالم ذياني 

بردؤتة سةر كة لة  -كيبوتز–لة 

راستيدا ثةيوةندي ثَيوة نةبووة. 
"بؤ ضاندني تةماتة دةبَي خاوةن 

ةمةند ربةهرةبني و منيش بةه
نةبووم" اليةنطرَيكي نوَي وا 
دةنووسَي. كؤستلةر لة ساَلي 

وو دةكاتة لة ِرقاندا ِر 1930
ئةَلةمانيا. لةوَي بؤ ئةوةي بَيتة 
ِرؤذنامةوان ثةيوةندي 
بةِريزةكاني ثارتي 
كؤمؤنيستييةوة دةكات و 
ئةشكةجنة بة دةست هَيَلَيكي 
ِرامياري سةر بة ِرَيبازي فيؤدالي 
مؤسكؤ دةبييَن و تةنانةت لةطةَل 
خودي سؤسياليستةكان 
"سؤسياليستة خيانةتكارةكاني" 

دةجةنطَي. دةطاتة  وةك نازييةكان
بِروايةك كة يةكَييت سؤظيةت 
ئةوة نية كة بانطةشةي بؤ دةدا 

لةو سةردةمةدا بَي بةالم 
كؤمؤنيستةكان هيض كةس 

 ناتوانَي دذ بة فاشيزم راوةسيَت.
كاتَيكة بؤ نووسيين 
ِراثؤرتَيك لةمةِر جةنط ِروو 
دةكاتة ئيسثانيا لة مةالطا 
لةاليةن فرانكوييةكانةوة بةديل 

ةطريَي. لة زينداندا ثةي د
سروشي جيابوونةوةي باالًَ 

هةسيت  –دةبات و ناوي 
لَيدةنَي. ثاش  -ئؤقيانووسي

ماوةيةكي درةنط لة يةكَيك لة 
رؤمانة هةرة تايبةتةكانيدا كة لة 

جةنطي  –ذَير ناونيشاني 
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ة وةسفي -خاضثةرسيت بَي خاض
خؤشي دوور كةوتنةوة لة 
ضارةنووسي دةكات. كؤستلةر 

ئةوةي لة ماركسيزم جيا  دواي
دةبَيتةوة بؤ ئةدةب لة دايك 
دةبَيت. لة كاتي بزووتنةوة 
ثاكسازييةكاني ستاليين لة 

لة كؤمؤنيسيت  1938ساَلي 
دادةبِرَي و ِرووداوةكةش 

 –سروشي نووسيين بةرهةمي 
ثَيدةبةخشَي و  -هيض و هةتايي

خَيراش دةبَيتة ئايني الدةرَيكي 
 ِرووخَينةرانة. ثاش ئةوةي

دةضَيتة ئينطلتةرة ثةيوةندي بة 
بةرةي ِرزطارخيواز دةكات و 
بةشَيوةيةكي طةلَي ئاسايي 
لةاليةن بريياراني وةك سانت 
جَيرمان دَي ثرَي و دومارلؤبؤتي 
و سيمؤن دوبوظوارةوة 
سةرزةنشت دةكرَي. ميشَيل 
الظال ضَيذ لة دةرخستين 
بانطةشة كاري سةردةم و 

انَي نَيوةندةكان وةردةطرَي. دةتو
لة ضوارضَيوةي كةسايةتي 
ناسؤزانةي كؤستلةر ئةو كةسة 
شؤِرشطَيِرة بةرجةستة بكات كة 
لة فةرةنسا بة دةست ساالني 
بوونطةرايي و ماويزمي 
كؤمةاليةتي ساالني حةفتاكان 
ئازار دةضَيذَي. "ئَيمة كة لة ِريزي 
ثارتةكةدا بووين طؤِرستاني 
طوازراوي هاوِرَي كوذراوةكامنان 

ين. كفيت ئةوان ئااَلي ئَيمة بوو
بوو. ئةواني دي كة تةنها 
خةريكي وةرطرتين طةرماوي 
سايةي تيشكي ِرؤذ بوون ئةوان 
لة سايةي ِرؤشناييةكاني 
تراويلكةي ساختةكارانةدا 
هةرطيز لة تةواوي ِراستيةكان 
نةدةطةيشنت. ئةوان تةنها لة 
نيوةضَل و ضارةكي شتةكان 
تَيدةطةن ضوونكة بة تةنها 

يوةضَل و ضارةكيان بةخشيوة. ن
ئةوان نيوةي بَيطةردَييت لة 
رامووساني طشيت و ئةو ِروانينة 
سَيكسية ضَيذدارة دةهَيَلنةوة كة 
لة كوني ديوارَيكةوة لة 
سؤزانَييت مَيذوو ِرادةمَينن..".. 
كؤستلةر وةك كامؤ و مالرؤ 
نابَيتة ثياهةَلدةري كاثيتاليزمي 
ئةمةريكايي. بةو ئةمريكاية 

ؤشحاَل نابَي كة ئارةزوويةكي خ
ِرةهاي بؤ كؤنسيؤميؤيزم 

دةبَي  –ِرامياري فرة خةرجكردن 
و ثِروثاطةندة قورساييةكي 
طةورةي دةخاتة سةر. ئةو ئَيستا 
و بةردةوام دةبَيتة كةسايةتيةكي 
ئةوروثاي دَيرين تةنانةت بريوِراو 
بؤضووني جياوازيش لة هةمبةر 
زايؤنيزمي ِرةها وةردةطرَي و 

ةرزةنشتيان دةكات لةوةي كة س
ئيسرائيل بة زؤرة ملَي لة 
ضوارضَيوةي نيشتةجَيبوون خؤي 
سةثاندووة. كؤستلةر لة 

زايؤنيزمةوة بةرةو كؤمؤنيزم و 
لةوَيشةوة بةوةهمةكاني 

و  -ئاشيت طةرايي -ثاسيفيزم
ئةنيت فاسيستيدا طوزةر دةكات 
و سةرجةم كةشتيةكاني لةسةر 

رانةدا جَي قورباني هزري ِرةخنةط
 1955دةسووتَييَن. لة ساَلي 

دذي سزاي لة سَيدارةدان 
ِرادةوةسيَت و دةستبةرداري 
هةَلوَيستة جةماوةرييةكان 
دةبَيت. ذيانَيكي تايبةت دةباتة 

 –سةر و دووضاري نؤراستَيين 
ماندووبووني دةمارةمَيشكيةكان 

دةبَيت. ميشيل الظال جةخت  –
لةوة دةكات كة هةرضةندة 

ي تاقانةية كةضي كؤستلةر كوِر
ِرقي لة دايكي دةبَيتةوة. ئافرةتي 
خؤش دةوَي هةرضةندة بةردةوام 
لة طةَلياندا مشتومِر دةكات. 
حةزمان دةكرد زانياري ثرتمان لة 
بارةي ذياني ئةوينداري ئةم 
مرؤظة بَي بنةضةية هةبَي. 
هةروةها كؤستلةر بايةخ بة 
ثاراسايكؤلؤجي دةدات. لة 

تةنها كردار مبارةيةوة دةَلَي: "
مةيداني هزرة و بةالم هزريش 
بةس نيية". ضي بكةين لة ذيان 
طةر بَي ئاطابني لةو ئايديالةي 
هَيز و توانامان دةداتَي؟ ئةمة 
ضريؤكي ثيتةر سالظاكي بؤرذواو 

شةِري  –الوي كؤمؤنيسيت نَيو 
ة كة  -خاضثةرسيت بَي خاض
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وَينةي دووتنؤك ئاو لةطةَل 
ذَيك لة كؤستلةر وَيكدةضن. ِرؤ

ثزيشكة دةروونشيكارةكةي 
دةثرسَي "ضؤن بتوانني بةبَي 
ثابةندبووني هيض شتَيك بذين؟" 
و ثَيي ِرادةطةيةنَي كةوا ثاَلنةري 
ثابةندبوون ئةشَي كةمرت طشيت 
بَيت لةوةي قورربانيدار و 
تؤبةكارانة بَيت. ثزيشكةكة 
وةاَلمييداوة: "تؤ ثابةندي خؤتي 

ةشيت و ئةمة دياريية كة و ثَيشك
دةكةم". ئةو ديارييةش 
ذةهراوييةي كة كؤستلةر ثرت لة 
نرخ و بةهاي خؤي ثَيدا بؤ 
كةساني سةردةمةكةمان كارَيكي 

 نا ثَيويستة..
 
 

 ثةراويَز
*Agnosticisme (الآدريه :)

دؤكرتينَيكة لة مةِر نةهيكردنةوةي 
بةهاي هزر و تواناي شكانةوةي 
دةسةالتي هزر بةسةر مةعريفةدا 

 دةدوَي.
 
 

 سةرضاوة
ي 5ِرؤذنامةي لؤفيطارؤي بةرواري 

 .2005مايسي 
 
 

 
 

 دةربارةي هيومانيزم
  

  رِيضارد نؤرمانرِيضارد نؤرمان
  لة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةدلة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةد

 
لة باَلوكراوةكاني كؤمثانياي 

 2004لةندةن، –تايلؤرو فرانسيس 
 الثةِرة. 184قةوارة: 

نوسةري ئةم كتَيبة لَيكؤَليار 
ة "ِريضارد نؤرمان"ة، كة ثسثؤر

لة مَيذووي فيكري ئةوروثي بة 
طشيت و لة سةردةمي رَينيسانس 
و ِرؤشنطةريدا بة شَيوةيةكي 
تايبةتي. لةم كتَيبة نوَييةدا 
نوسةر باس لة ضؤنيةتي 
فؤرمةلةبوني هيومانيزم دةكات 
لة سةرةتاي سةدةي شانزةدا، 
ثاشان باس لةوة دةكات كة ضؤن 
ئةم بزاوتة لة هةَلكشاندا بووة، تا 

لة سةدةي هةذدة و  ئةوةي

نؤزدةدا طةيشتؤتة ترؤثكي كامَل 
 بوون.

سةرةِراي هةموو ئةو 
تاوانانةي فاشيزمي ئةوروثي لة 
سةدةي بيستةمدا ئةجناميدا، 
بةالم "نؤرمان" ئةمة ناكاتة 
بةهانةيةك بؤ ئةوةي سةر لة 
بةري ذياري خؤرئاوا ئيدانة 
بكات، وةكي هةندَيك كرديان. 

و ِرؤشنطةري  ئةو الدانانة لة ذيار
و هيومانيزم، ثَيويستة زياتر 
هامنان بدةن بؤ ئةوةي ثابةندبني 
بة هيومانيزمةوة نةك دةست 

 بةرداري بني.
وةك دةزانني هةندَيك 
قوتاخبانةي فيكري بؤ منونة وةك 
قوتاخبانةي فرانكفؤرت، ثاش 
كؤتايي دووةم جةنطي جيهاني 
داواي ئيدانةكردني مؤدَيرنة و 

ِرؤشنطةري  ذياري خؤرئاوا و
كرد، لةبةرئةوةي هةموو ئةمانة 
نةيانتواني ِرَيطري لةبةربةريةت و 
دِرندةيةتي و كؤمةَل كوذي بكةن، 
تةنانةت لةناو خودي ئةوروثا 
خؤشيدا. بةجمؤرة ئةم 
قوتاخبانةية كةوتة طومانكردن لة 
هيومانيزم و ثَيي وابوو 
مرؤطةريي جطة لة وةهم و 

 تراويلكةيةك شتَيكي تر نيية.
نوسةري ئةم كتَيبة ثَييواية 
ئةمة وةسفكردنَيكي خراثي 
ئاقاري مرؤطةرييةو بة قازاجني 
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هَيزة ِراسرِتةوة توند ِرةوةكاني 
ئةوروثا دةشكَيتةوة كة بةو كارة 
نامرؤظانانة هةستاون، كةواتة 
ناكرَيت دةستبةرداري هيومانيزم 

 و شارستانيةتي تازةبني.
بةالم داخؤ هيومانيزم ضيية و 

ةختَيك وةكي بزاوتَيكي ض و
يةكطرتووي بةهَيز لة فيكري 

 ئةوروثيدا سةريهةَلدا؟
لة وةالمي ئةم ثرسيارةدا 
"ريضارد نؤرمان" دةَلَيت: 
)مةبةست لة هيومانيزم ئةو 
بزاوتة فيكري و ئةخالقي و 
ئايينية مةزنةية كة بؤ يةكةجمار 
لة سةردةمي ِرَينيسانس و لة 
 ماوةي سةدةي شانزةهةمدا ثةيدا

بوو، يةكةجمار لة ئيتاَليا سةري 
هةَلداو ثاشان طوازرايةوة بؤ 
فةرةنسا و ئةَلةمانيا و 

 ئينطلستان و تةواوي ئةوروثا(.
َيكي ئةم بزوتنةوةية ثدةس

ئاماذةية كة بؤ سةرةتاي 
ِرؤذطاري مؤدَيرنة لة خؤرئاواو 
كؤتايي سةدةكاني ناوةِراست. 
ئةم بزوتنةوةية جةخيت لةسةر 

ئينسانيةكان لَيكؤَلينةوة 
دةكردةوة، بة تايبةت ئةدةبي 
يؤناني و ِرؤماني كؤن كة 
سةدةكاني ناوةِراست بة بيانوي 
ئةوةي ئةدةبَيكي ئيلحاديية، 
فةرامؤشي كردبوون. جياوازي 
سةردةمي نوَيش لةطةَل 

سةدةكاني ناوةِراست لةوةدا بوو 
كة سةدةكاني ناوةِراست بايةخي 
        بة لَيكؤَلينةوة تيؤلؤذيةكان 
دةدا نةك لَيكؤَلينةوةي 

 هيومانسيت.
بةجمؤرة بريياراني ئةوروثا 
طةِرانةوة بؤ الي فةيلةسوفةكاني 
يؤنان و ئةديبةكاني ِرؤمان، هةر 
لة "ئةفالتؤن"ةوة بؤ "ئةرستؤ و 
هؤمريؤس و فَيرجيل". ئةو 
برييارانة طةِرانةوة سةر 
تاوتوَيكردني فيكري بةر لة 
ئاييين مةسيحي، ثاش ئةوةي 
جاِرس بوون لة دةست 
سةدةكاني ناوةِراست و 
تيؤلؤذياي ئاييين كة 
خةسَلةتَيكي سةركوتكارانةي 

 هةبوو.
بريياراني ئةوروثا دةيانويست 
لة ِرَيي ئةو ثرؤسةي 
طةِرانةوةيةوة، كةمَيك ثشوبدةن و 
لةو فةزا خنكَينةرةي قةشةكان و 
كَلَيساي مةسيحي دةربازيان 
بَيت. لةبةرئةوة يةكَيك لة 

َيناسةكاني هيومانيزم بريتيية ث
لة: )بوذانةوةي ئةدةبي يؤناني و 
ِرؤماني كؤن، ئةويش لة ِرَيي 
ئاشنابوون ثَييان ثاش 
فةرامؤشكردنَيكي دوورو درَيذ(. 
ئةم ثرؤسةيةش لة ِرَيي 
تاوتوَيكردني تَيكستة كؤنةكان و 
سةر لةنوَي ضاثكردنةوةيانةوة بة 

ئةجنام طةيشت، بةتايبةت كة 
ةَلةماني "طؤتةنبَيرط" لة زاناي ئ

سةدةي شانزةهةمدا، ضاثخانةي 
 دؤزييةوة.

وةك دةزانرَيت دةستنوسة 
يؤنانيةكان لة نَيوان هةرةسي 
بيزةنتية و سوتاني كتَيبخانةي 

دا، 1453قوستةنتينية لة ساَلي 
طةيشتنة واَلتي ئيتاَليا. ئةو كات 
زانا يؤنانيةكان لة دةست 

بردة توركةكان هةالًَتن و ثةنايان 
بةر ئيتاَليا و لةطةَل خؤشياندا 
تَيكستةكانيان و كلتور و 
زمانةكةشيان هَينا. لةم 
سةروبةندةدا فةيلةسوفةكاني 
ئيتاَليا ِراستةوخؤ و لة ِرَيي 
تَيكستة يؤنانيةكة خؤيةوة نةك 
لة ِرَيي وةرطَيِرانة التينيةكةيةوة، 
ئاشنايةتيان لةطةَل فيكري 

ةش "ئةفالتؤن"دا ثةيدا كرد، بةم
ِرؤحي ئةفالتؤنيزم تةشةنةيةكي 
زؤري كرد و كاريطةري هةذموني 
مةسيحيةتي دؤطماي لةسةر 
ئةقَلي ئينسانةكان كةمكردةوة، 
بةبَي دةستبةرداربوون لة 
ترنسندنتاليةتي يةزداني ياخود 
منونةي بةرز و باال لة بووندا. 
لَيرة بةدواوة ئاقاري مرؤطةري 
برييت بوو لة: )بايةخداني مرؤظ 

ةخؤيي و، خؤشي وةها دةداية ب
             قةَلةم كة ثَيوةري شتةكانة 

 لة بووندا(.
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ئاشكراية سةدةكاني 
ناوةِراست بة ضاوَيكي سوك 
سةيري مرؤظي دةكرد و بة هيضي 
نةدةزاني، لةبةرئةوةي ثَييوابوو 
بوونةوةرَيكي كاتية و لة 
ناودةضَيت و كامَل نيية. هةروةها 

اتووي مرؤظ بةرامبةر توانا و لَيه
ِرةش بني بوو، بة تةنهاش طرنطي 
بة تيؤلؤذياي ئاييين و ئةو دنيا 
و غةيب و.. هتد، دةدا. بةالم 
هيومانيزم بايةخي بة مرؤظ دةدا 
و متمانةي ثَيدةكرد و لَيي ِرا 
دةبيين كة بتوانَيت ثَيشكةوتن و 
ثةرةسةندن بةدي بَينَيت، كةواتة 
هيومانيزم ئاقارَيك بوو طةشبني 

بة داهاتووي مرؤظ نةك  بوو
 ِرةشبني بَيت.

ئةطةرضي هيومانيزم وازي لة 
بايةخدان بة ئايني و ئةو دنيا 
نةهَينا، بةالم طرنطي زياتر و 
زؤرتري بة دنيا دةدا و، دذايةتي 
و جياوازيةكي لة نَيوان ئةم دوو 
مةسةلةيةدا نةدةبيين. بةجمؤرة 
ئةو ئاقارة بة بزاوتي مرؤطةريي 

ةبةرئةوةي ناوي دةركرد، ل
بايةخي بة مرؤظ دةدا و 
دةربةسيت بةختةوةركردني مرؤظ 
بوو لة سةرزةوي، نةك سةرقاَلي 
سةر فرازي بَيت لةوة دنيا. 
لَيرةوة فةيلةسويف مةزني ئةَلماني 
"هيطَل" سةردةمي ِرَينيسانسي 
وا ناساند كة سةردةمي 

ئاشتبوونةوةي مرؤظة لةطةَل 
ئَيستادا، ضونكة ئيرت مرؤظي 

هةر دةرطريي ِرابردوو  مةسيحي
نةبوو، ئةو ِرابردووةي كة 
سةردةمي هاتنة ئاراي 
مةسيحيةت و قةشة و ثياواني 
كَلَيسا بوو، بةَلكو بايةخي بة 
ئَيستا و كَيشةكاني ساتةوةخيت 
خؤي دةدا. بة مانايةكي تر وةكي 
كةسَيكي فَيندةمَينتالسيت 
ِرابردووخواز نةمايةوةو تةنها 

ووسي هةر ضاوي لة سةرضارةن
مرؤظ نةبوو لة دواي مردني، 
هَيندةي بايةخي بة ذياني دةدا 
لةسةر ئةم زةويية، يان ضؤن 
بتوانَيت لة ِرَيي ثَيشكةوتين 
زانسيت و ثزيشكي و 
طوزةرانيةوة، كَيشةو ئازارةكاني 

 كةم بكاتةوة.
لةبةشَيكي ديكةي ئةم 
كتَيبةدا "ِريضارد نؤرمان" 
دةنوسَيت: )مَيذوونوسي طةورة 

جياوازيةكي طةورة  –َيلَي ميش –
لة نَيوان ِرؤشنايي سةردةمي 
ِرَينيسانس و تاريكستاني 
سةدةكاني ناوةِراستدا دةكات. 
هةرضي يةعقوب بؤكهارتي 
مَيذوونوسي بةناوبانطي 
سويسراشة، ئةوا لة ساَلي 

كتَيبَيكي لة ذَير  1860
شارستانيةتي  –سةردَيِري 

سةردةمي ِرَينيسانس لة 

سي. بؤكهارت لةو نو –ئيتاَليادا 
كتَيبةيدا دةَلَيت: بةر لة هةر 
شتَيك سةردةمي ِرَينيسانس واتة 
سةردةمي تاكةكةس، ضونكة بؤ 
يةكةجمار تاكة كةس لة طروث 
ياخود تايةفةيةكي ئاييين 

 طرنطرت دةبَيت(.
ثَيويستة سةردةمي 
ِرَينيسانس و سةرهةَلداني 
هيومانيزم و متمانةكردن بة مرؤظ 

تووي، بة و توانست و داها
باشبوني هةلومةرجي ئابووري 
لةو سةردةمةدا ببةستينةوة. 
        تةواوي ئةوروثاييةكان ثَييان 

بوو دةتوانن هةلومةرجي وا
خؤيان ضاكرت بكةن و ئاسيت 
           بذَيويان بةرز بكةنةوة و ضَيذ 
لة خَير و خؤشيةكاني ذيان 
ببينن. ئةمةش ماناي واية كة 

ود ئاقاري مرؤطةري ياخ
ِرابوخنوازي فرة ِرةهةندة، واتة: 
كلتوري و رؤحي و ئاييين و 

 ئابووريية.
هاوكات دةبَيت ئةوةمشان لة 
ياد نةضَيت كة هاوشان بةو 
ئاقارة، تةفسري كردنَيكي تازة بؤ 
ئايني هاتة ئارا، واتة تةفسريَيك 
جياواز لةو تةفسرية دؤطمايةي لة 
سةدةكاني ناوةِراستدا لة ئارةدا 

وةها دةبَيت بزانني بوو. هةر
ئاقاري مرؤطةري و ِرَينيسانس لة 
هةمان ئةو سةردةمةدا هاتنة ئارا 
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كة ِريفؤرمي ئاييين لة ئةوروثادا 
دةسيت ثَيكرد، واتة هاوكاتة 
لةطةَل بزوتنةوةكةي "مارتن 
لؤتةر"، ئةو بزوتنةوةيةي لة 
سةرةتاكاني سةدةي شانزةهةمدا 
سةريهةَلداو كةوتة دذايةتيكردني 

و كَلَيساي كاتؤليكي و  ثاثا
ظاتيكان. "لؤتةر" بِرواي وابوو 
مرؤظ ثَيويسيت بة ِرؤَلي ثياواني 
ئاييين نيية بؤ ئةوةي ثةيوةندي 
لةطةَل خواي خؤيدا هةبَيت، 
هةروةها ثَيويسيت ئةوةشي 
ثَييان نيية تا بريوباوةِر و 
تَيكستة ثريؤزةكاني بؤ تةفسري 
بكةن، ضونكة خوا خؤي ئةقَلي 

مرؤظ و بةمةش دةتوانَيت  داوة بة
 خؤي ئةو كارانة بكات.

كةواتة سةردةمي ِرَينيسانس 
و هيومانيزم كاريطةريان لةسةر 
ئايني و ضؤنيةتي تَيطةيشنت لَيي 
و لَيكدانةوةشي بة جَيهَيشت. 
بةجمؤرة ثةيوةندي مرؤظ بة 
ئايينةوة زؤرئازادانة تر بوو لة 
ِرابردوو، هاوكات ِرؤحاني تر و 

 بوو.ئينساني تر 
لة ِرَيي ثةيوةنديكردن بة 
قوتاخبانةي ِرواقيةكانةوة، 
خةَلكي سةردةمي ِرَينيسانس بة 
ديدطايةكي ديكة ئاشنابوون 
دةربارةي جيهان و مرؤظ، جياواز 
لة ديدطاي مةسيحيةت. ضونكة 
ئةم قوتاخبانةية تةئكيدي لةوة 

دةكردةوة كة مرؤظ بوونةوةرَيكي 
 ئازاد و داهَينةرةو دةتوانَيت لة

ِرَيي بةكارهَيناني ئةقَلي و بةهرة 
مةزنةكانيةوة كة خواوةند ثَيي 
بةخشيووة، شيت زؤر 
سةرسوِرهَينةر بكات، بؤية نابَيت 
خؤي تةسليمي قةدةر بكات و 
ثشت بة هَيزي دةرةكي ببةستَيت 
وةكي ئةوةي ئةخالقي مةسيحي 
تةقليدي فَيري دةكردين، ئةو 
ئةخالقةي لة سةدةكاني 

 ؤمان ماوةتةوة.ناوةِراستةوة ب
لَيرةوة مرؤظي ئةوروثي 
بةرةبةرة لة دةست ثياواني 
ئاييين و مؤجياريية 
بَيتامةكانيان قوتاري دةبوو، كة 
هةموويان باسيان لة خؤ لة 
قةرةنةداني ذيان و ثَيشكةوتن و 
كارو بةرهةم هَينان دةكرد، بةالم 
ئةو لةم قؤناغة نوَييةدا ثَييوابوو 

ارهَيناني دةتوانَيت لة ِرَيي بةك
ذيري و ئةقَلي خؤيةوة بة 
ضاكرتين شَيوة، لة قؤناغي 
هةذاري و برسَييت و نةزاني 
قوتار بَيت. ئةمة بريتيية لة 
هيومانيزم و ئةمة ماناي 
هيومانيزم بووة لة سةردةمي 

 ِرَينيسانسدا.
ثَيويستة باس لةوةش بكةين 
كة بريياراني ئةو سةردةمة 
ِرَيزَيكي زؤريان لة مةعريفة 

طرت و بِروايان وا بوو وا لة دة

مرؤظةكان دةكات باشرتبن، 
ضونكة لة ِرَيي مةعريفةوة مرؤظ 
بةرةو ثَيش دةضَيت و لة قؤناغي 

 نةفامي و بةربةريةت دَيتة دةرَي.
يةكَيك لة هةرة بةناوبانطرتين 
بريياراني سةردةمي ِرَينيسانس 
"ئريامسؤس"ي هؤَلةنديية، كة 

 لة شاري ِرؤتردام 1469ساَلي 
و  1536هاتؤتة دنياوة و ساَلي 

لة تةمةني شةست و حةوت 
ساَليدا كؤضي دوايكردووة. 
ئةدةبي يؤناني و ِرؤماني كؤني 
خوَيندووة و كةوتؤتة ذَير 
كاريطةري ئاقارة 
مرؤطةرانةكةيةوة، بةبَي ئةوةي 
دةستبةرداري قةناعةتي بَيت بة 
ِروناكي ئةقَل. وةكي دةشزانرَيت 

ي زؤري "ئريامسوس" ئيدانةيةك
ثياواني ئاييين كرد، لةبةرئةوةي 
ئةو ثَييوابوو زؤربةيان نةزان و 
نةفامن. هةروةها ِرةخنةي ئةوةي 
لَيطرتن كة زؤر هةَلوةداي ثارة و 
سامانن بة هةر ِرَيطايةك بووة. 
ئةمة لة كاتَيكدا ئينجيل 
ئافةرؤزي ئةو شتانة دةكات. 
لَيرةوة بة بؤضوني ئةو يةكةم 

هةق بة كةس كة خيانةت دةر
ئايني بكات ثياواني ئايينني، 
سةرِةاي ئةوةي بةشَيوةيةكي نا 
دروست )واتة بة شَيوةيةكي 
بةرتةسك و دةمارطريانة(، لة ئايني 
تَيدةطةن. ئةوةي زياد لة هةر 
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شتَيكي تر طرنطي ثَيدةدا، 
دةمارطريي ئاييين بوو كة بة 
بكوذي ئةقَل و كةرامةتي 

 مرؤظايةتي دةزاني.
نطةشةي بؤ "ئريامسؤس" با

تؤلَيرانس و ئاشيت و ثَيكةوة 
ذياني برايانةي مرؤظ دةكرد، 
ئةطةرضي لة ِرووي ئاييين و 
مةزهةبيشةوة جياوازن. هةروةها 
داواي ئةوةي دةكرد ِرَيز لة 
ئازادي فيكر و ويذدان بطريَيت و 
بةمةش ثَيش فةيلةسوفاني 
سةردةمي ِرؤشنطةري كةوت و 

 تةنانةت بوو بة ِرابةريشيان.
بةشَيكي ديكةي ئةم  لة

كتَيبةدا "ِريضارد نؤرمان" 
دةَلَيت: )ئةَلبةتة هيومانيزم لة 
سةردةمي ِرؤشنطةري مةزن، واتة 
لة سةدةي هةذدةدا طةيشتة 
ترؤثك و لةو كاتةدا ئةقَل بة 
تةواوةتي لة كؤتو بةندةكاني 
ترادسيؤني تيؤلؤذياي مةسيحي 
ِرزطاري بوو، بؤ يةكةمني جاريش 

بة دةست سةربةخؤيي خؤي 
هَينا. بةجمؤرة ئةقَلي مرؤظايةتي 
تواني هةنطاوي طةورة بؤ 
ثَيشةوة بنَيت، لة هةموو بوارة 
زانسيت و فةلسةيف و تةكنؤلؤذية 
ثيشةسازيةكاندا. لةو سةردةمةدا 
ياخود ماوةيةكي كةم بةر لةو 
سةردةمة، ذمارةيةك زاناي مةزن 
ثةيدابوون كة زانسيت نوَييان 

 دامةزراندو ئةو ياسا
فيزييايانةيان دؤزييةوة كة 
ئاِراستةي طةردون دةكةن، 
لةوانة: )طاليلؤ، ديكارت، كيبلةر، 
ئيسحاق نيوتن(. "نيوتن" 
كاريطةريةكي طةورةي لةسةر 
فةيلةسوفاني وةك: )ظؤَلتَير و 
كانت و ديدرؤ و.. هتد(، 

 بةجَيهَيشت.
لَيرةوة فةلسةفة وةك 
خزمةتكارَيكي تيؤلؤذياي 

وةكي  مةسيحي نةمايةوة،
سةدةكاني ناوةِراست، بةَلكو 
بووة كايةيةكي سةربةخؤ. 
بةمةش ئةو بزاوتة ِرةخنةيية 
بةناوبانطة دةسيت ثَيكرد كة 
بريوباوةِري مةسيحي بذاركرد و 
بةشَيوةيةكي ئةقاَلني كةوتة 
هةَلسةنطاندني، لَيرةدا 
ثَيكدادانَيكي ترسناك لة نَيوان 
فةيلةسوفةكان و ثياواني 

ت بوو. ئةم ئايينيدا دروس
كَيشةيةش زياتر لة دوو سةدة و 
نيوي خاياند، تا دواجار 
بةسةركةوتين مؤدَيرنة و 
ئةقاَلنيةت كؤتايي هات و 
تيؤلؤذياي كؤني ئاييين 

 مةسيحيش ثاشةكشةي كرد.
بةجمؤرة دةبينني هيومانيزم 
و ِرَينيسانس وةك دوو بزاوت كة 
لة سةدةي شانزةهةمدا دةستيان 

هةذدة و ثَيكرد و لة سةدةي 

نؤزدةدا طةيشتنة لوتكة، توانيان 
ثَيشكةوتوترين و مةزنرتين 
شارستانيةتي سةرطؤي زةوي 
دروست بكةن، ئةمةش ئةو 
شارستانيةتةية كة هةنووكة 
تيايدا دةذين و سةرجةم ميللةتان 
و نةتةوةكاني جيهانيش لة 
هةوَلي السايكردنةوة و 

 كؤثيكردنةوةيدان.
 

 سةرضاوة
 27/2/2005بيان الكتب، 

 
 
 

"جؤرج براك"ي 
 نيوةكةي تري بيكاسؤ

 
  سةردةمسةردةم

لة  1963جؤرج براك ساَلي 
تةمةني هةشتاو يةك ساَليدا دوا 
كؤضي كرد. زؤربةي تةمةني لة 
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ذَير طوشاري سَيبةري بيكاسؤي 
هاوسةردةميدا بةسةربرد، 
بيكاسؤ دة ساَل دواي براك 
مردو، ناوو ناوبانطيشي ئةمةندة 

يض سةدةي بيسيت داطرت كة ه
هونةرمةندَيكي دي ئةو بايةخةي 
ثَينةدرا. وةلَي براك ثَيش بيكاسؤ 
كةوت لةو خةالتة دةطمةنةي كة 
لة فةرةنساي والتيدا ثَيي 
بةخشرا، هَيشتا لة ذياندا بوو كة 
مؤزةخانةي لؤظةر ثيشانطايةكي 
طةورةي بؤ كردةوة، ئةوةيش ِرَيز 
لَينانَيك بوو كة بؤ كةسي دي لة 

فةرةنسا شَيوةكارةكاني 
بؤ بيكاسؤو  نةكرابوو، تةنانةت

 ئةوييش بؤ مونيةو ماتيس.ثَيش
براك دةورَيكي طرنطي بووة 
لة سةرهةَلدان و بةرةو ثَيش 
ضووني كؤبيزم و ئةبسرتاكتيزم و 
ثريشينيزم، كةضي زؤر لة 
مَيذوونووسان لة نووسيين 
ذياننامةيدا سةرنةكةوتوون. تا 
لةم مانطةدا كتَيبَيكي "ئةليكس 

شيف" كة ئاكادمييةكي دات
ثسثؤرة بة لَيكؤَلينةوةي 
مَيذوويي ضاثكرا، ناوي كتَيبةكة 
"جؤرج براك: ذيان"ة لة وَيدا 
باس لةوة دةكات كة زؤر جار 
بيكاسؤ سيفةتي "مةدام 
بيكاسو"ي داوةتة ثاَل براك بةو 
حسابةي كة براك "وةتة"ي 
نةبوة، واتا بَي غريةت بوةو 

نةيتوانيوة لة كارةكانيدا 
ةركَيشي بكات و سةرضَل بَيت، س

لة كاتَيكدا كة براك بؤكس 
وةشَين و خاوةن جةستةيةكي 
تةندروست و بةهَيز بوةو 
توانيويةتي هةركات بيةويستاية 
سةروضاوي بيكاسؤتيك 
بشكَينَيت. تةنانةت لة جةنطي 
يةكةمي جيهانيدا بريندار بوةو، 
طةلَيك ميداَلي شةرةف و 

 ئازايةتي دراوةتَي.
اك لة سيانزةي جؤرج بر

لة نزيك  1882ئاياري ساَلي 
ثاريسدا لةدايك بووة، باوك و 
باثريي ثيشانطاي فرؤشتين 
تابلؤي هونةريان هةبووة. لة 

دا خَيزانةكةي لة  1890ساَلي 
ئةرجانتؤوة كؤضي بؤ هاظةر 
كردووة، لةوَي بزوتنةوةي 

( انطباعيةثريشينيزم )
سةريهةَلداوة و كلود مونية و 

ي تيابوون. لةوَي ئوجني بودان
براكي الو فَيري ذةندني نةي 
بوةو لةطةَل باوكيدا بةشداري 
طةشيت هونةري كردوةو لة 
شَيوةكارةكان نزيك بؤتةوة، لة 
تةمةني ثانزةساَليدا لة 
ئةكادميياي هونةرة جوانةكان 
دةسيت بة خوَيندني شَيوةكاري 

 كردووة.
زؤري نةبرد كة براك ثةي بة 

رد، ئةوةي ي ثيشةكة بنهَينيةكان

و ديكؤر وَينةو ِرةنطثةيوةندي بة
و وردةكاريةكاني ونةخشةوةهةية

فَيربوو، كة ثاشان ئةمانة لة كارة 
كؤثيزمةكانيدا دةركةوت. لة 

دا 1904-1902نَيوان ساَلي 
ضووة ثةميانطاي هونةرةوة و 
هةميشة سةرداني لؤظةري 
دةكرد. زياتر طرنطي بةسةردةمي 
طريك و ميسري دةدا. تابلؤ 

ةراييةكاني ئةوةيان دةردةخست ب
كة كاريطةري ثريشينزمةكاني 
لةسةرة، وةك مونية و كميل 
بيسارو. دواي ماوةيةكي كةم 
لةسةر ِريشةكةي كاريطةريي 
سيزان دةركةوت، براك تا ساَلي 

نةيتواني تايبةمتةندي  1905
خؤي هةبَيت، كاتَيك كة ديدةني 
هؤَلي ثاييزي لة ثاريس كرد و، 

ن "املتوحشني" كاري كَيويةكا
(Les Fauves بة تةقينةوةي )

ِرةنط و بوَيريةكةيان تةواو 
سةرسام بوو، لة دوو ساَلي 
داهاتوودا براك لة نزيك 
كةنارةكاني دةرياي ناوةراستةوة 
ذيا و خؤي بؤ السايي كردنةوةي 
كَيويةكان تةرخان كرد، بةالم زؤر 
بة ثارَيز و لَيزانيةوة. ساَلي 

ي لة هؤَلي بةهار 1907
هونةرمةندة سةربةخؤكاندا 
شةش كاري خؤي منايشداو لة 
ضةند سةعاتَيكدا هةموويان 

 فرؤشران.
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لةو ماوةيةدا براك طرَي 
بةستَيكي لةطةَل ديظيد هنري 
كهنويلر ئيمزا كرد كة وةكيلي 
هونةري بوو، ديظيد دةورَيكي 
طرنطي هةبوو لة رةواج ثَيداني 
هونةري نوَيدا. ديظيد براكي بة 

بولينريي شاعري ناساند، غيوم ئة
ئةميش بردي بؤ ستوديوكةي 
بيكاسؤ، بةالم براك كاريطةريي 
 "كضاني ئافينيون"ي لةسةر

نةبوو، ئةم ِرايةي خؤيشي لة 
هاوِرَيكةي نةشاردةوة. بة 
بيكاسؤي وت "طوَي بطرة، لةطةَل 
شرؤظةكردني تابلؤكانيشا، ثَي 
دةضَيت بتةوَيت ثةتَيك يان 

وارد بدةيت و بةنزَيينَيكمان دةرخ
ئَيمة بة ئاطريي تفي بكةيتةوة" 
لةطةَل ئةمةيشدا ئةم دوو 
هونةرمةندة بوونة هاوِرَي و، بري 
و بؤضونيان وا لةطةَل يةكرتا 
متوربة بوو كة بزوتنةوةي 
كوثيزمي لَي كةوتةوة، لة 
ِراستيدا تؤوي ئةم بزوتنةوةية 
ثَيشرتيش كةمَيك لة 
هةردووكياندا هةبوو: بيكاسؤي 

 و براكي ئةندازيار و ِرةند. بوَير
دا براك تابلؤ 1908لة ثايزي 

بةراييةكاني كوثيزمي 
باَلوكردةوة كة ناودارترينيان 
"ماَلةكاني ئيستاك" بوو، هةر 
ئةمة واي لة رةخنةطري ثاريسي 
لويس فوكسيد كرد كة وشةي 

"كوثيزم" بة شَيوازي براك 
ناودَير بكات. هةروةها ناوي 

ةتاي بزوتنةوةكة كة لة سةر
شؤِرشي نوَيدا هاتبوة طؤِرَي لة 

 هونةري شَيوةكاري نا.
دا براك 1912لة ساَلي 

زةماوةندي لةطةَل مارسيل البريدا 
كرد و ماَلَيكي لة )دي روني( 
نزيك بة ئةفينيون طرت. دانشيف 
لة كتَيبةكةيدا باس لةوة دةكات 
كة براك وةك بيكاسو ذن 
بازنةبووة. بؤية ذيان نامةكةي 

ضريؤكَيكي  هيض جؤرة
وروذَينةري لةو بارةيةوة تيانية: 
"دواي ذن هَيناني هةموو 
سةركَيشية سؤزاويةكاني 
كؤتاييان هات. كة بة هيض جؤرَيك 
سةرنج ِراكَيش نةبوون" ئةوةي 
سةرنج ِراكَيشة ئةوةية كة 
دانشيف زؤر هةوَليداوة شتَيك 
لةو بارةيةوة لة ذياني 
راتستةقينةي براك بزانَيت، 

ة ضاوثَيكةوتين ئةو ئةوةيش ب
ذنانةي كة بيكاسؤيان ناسيوة، 
بة تايبةتي فرانسواز جيلو، كة 
تاكة ذنَيكة بيكاسوي لة ذياني 
خؤي دةركردبَيت. دواي ذنة 
شَيوةكاري ئةبسرتاكيت 
ئةمريكايي ئيلزورس كيلي، بةالم 
هةردووكيان هيض زانيةريةكي 
شياويان لةسةربراك نةبووة. 

ك و لةطةَل ئةوةيشدا كة برا

بيكاسؤ بةردةوام بةيةكةوة بوون 
لة كاتي دروست كردني 

 كوبيزمدا.
دواي شةري يةكةمي جيهان 

، هاوكاري نَيوان 1914ساَلي 
براك و بيكاسؤداية كزي، براك لة 

دا لةو شةِرةدا 1915ساَلي 
سةري بريندار بوو، بؤية ئيكليلي 
ئازايةتيان دايةو لة خزمةتي 
سةربازيشيان بةخشي. 

دوايي تايبةمتةنديان  تابلؤكاني
لةوةدا بوو كة بة ثَيي بريؤكةو 
وتةكان رةنطةكان دةطوجنان، كة 
ثاشان بري رفريدي هاوِرَيي لة 

 –يةكَيك لة ذمارةكاني "نور 
سود"دا كؤي كردنةوة، لةو 
تابلؤيانةدا براك و بيكاسو لةوةدا 
جياوازبوون كة بيكاسؤ 
ئارةزووي سةركَيشانةي زؤرو 

بوو. بؤية بةرةو  براك ئةقاَلني تر
ثَيشضووني براك لة شَيوةيةكي 
بازنةيدا بوو نةك ستووني و 
تةقينةوة وةك بيكاسؤ. براك 
تةكنيكي كؤالجي خستة سةر 
تابلؤ و وَينةي ديواربةند كة 
ناودارترينيان بن ميضي لؤظةرة. 
هةروةها نةخشةسازي و طةلَيك 
ديكؤري كرد كة بةناوبانطرتينيان 
 ديكؤري باليةي سريطي

ة. لة 1925دياجيليفي ساَلي 
ساالني دواييدا كاريطةريةكاني 
يؤنان و ميسري كؤني طَيِرايةوة. 
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بةرطي كتَيبةكةي دانشيف لةسةر 
ذياننامةي براك تابلؤيةكي 
كوبيزمي بيكاسؤية، وةك دةَلَين 
تابلؤكة تةمسيلي دةم و ضاوي 
براك دةكات بةالم لةسةر شَيوازي 
بيكاسؤ. بؤية سيمايةكي 

ادةيةك وةهمي و ناديارة، تاِر
رةنطة خودي بيكاسؤ واي 

 مةبةست بووبَيت.
بةالم دانشيف جةخت لةسةر 
ئةوة دةكات كة "لةناوبردني براك 
وةك ئةوةي لةطةَل تروتسكيدا 
كرا كارَيكي مةحاَلة" ئةمةيش 
ِراستة هةرضةندة براك نيوةكةي 
تري بيكاسؤية، نيوكةمةكةي لة 
درةوشانةوةو شَيتيةتي و 

 يمةتيدا.بل
  

 سةرضاوة
 18/7/2005احلياة 

 
 

 فةلسةفة.. 
قؤناغةكاني ثةرةسةندني 

 لة ضاخةكاندا
  

  كؤمت سبونفيلكؤمت سبونفيل  ةةئةندريئةندري
  لة عةرةبييةوة: نةورؤز حسَينلة عةرةبييةوة: نةورؤز حسَين

 
نوسةري ئةم كتَيبة، 

 ةفةيلةسويف بةناوبانط، ئةندري

كؤمت سبونفيل، ثَيشرت 
مامؤستاي زانكؤي سوربون 
بووة، ئَيستاش خؤي تةواو بؤ 

ذينةوة و نوسني تةرخان تؤ
كردووة. لةوةو ثَيش ضةند 
كتَيبَيكي باَلوكردؤتةوة وةك 
)وتارَيك سةبارةت بة بَيئومَيدي و 

(، )وتارَيكي 1984 –دَلخؤشي 
ةتة بضوك سةبارةت بة فةزيَل

(، )فةرهةنطي 1995 –طةورةكان 
(، كة ناوبانطي 2003 –فةلسةيف 

 بَيوَينةيان بةخؤوة ديوة.
لة نةوةي  نوسةر يةكَيكة

دووةم كة بةدواي فةيلةسوفة 
طةورةكاني وةك ميشيل فؤكؤ، 
جيل دولوز، جاك ديريدا و لويس 
ئاَلتوسري.. هتد دا دَيت، سةرةتا 
خوَيندكاري ئةوان بووة ثاشان 
رَيضكةي خؤي دؤزيوةتةوة و 
خؤي لةوان جيا كردؤتةوة. 
بةوةش ناسراوة كة تواناي 
ساناكردنةوةي بابةتة 

و وتةزا فةلسةفيةكان 
فةلسةفيةكاني هةية بؤ خوَينةرة 
ئاست مامناوةند و تةنانةت بؤ 

 خوَينةرة ئاساييةكانيش.
ديارة نوسةراني كتَيبة 
فةلسةفيةكان دابةش دةبنة سةر 
دوو بةش، بةشَيكيان ئةوانةن كة 
خوَينةراني ثسثؤِر لةو بوارةدا 
تَييان دةطةن، ئةويش لةبةر 
طراني و ئاَلؤزي، بةشةكةي تريان 
ئةوانةن كة خوَينةر بة طشيت 
لَييان تَيدةطةن ضونكة بة 
زمانَيكي سانا و بَي طرَي و طؤَل 

 دةينوسن.
نوسةري ئةم كتَيبةمان لة 
بةشي دووةمة، بؤية كتَيبةكاني 
ناوبانطيان هةية و بة دةيان 
هةزار و بطرة سةدان هةزاري لَي 
ضاث و باَلو بؤتةوة، فرؤشي 

ةية، واش بؤ كتَييب فةلسةيف ناواز
ضونكة كتَييب فةلسةيف طةر 
بازاِريشي هةبَيت ئةوجا ثَينج تا 
دة هةزار دانةي لَي ضاث و باَلو 

 دةبَيتةوة.
نوسةر لةم كتَيبةدا ضاوَيكي 
طشيت بة مَيذوي فةلسةفةدا 

الي ة دةخشَينَيت هةر لة سةرةتاو
طريكةكاني ثَيش دوو هةزار و 
ثَينج سةد ساَلةوة تا ئةمِرؤ. 

سَي بةش كتَيبةكةش لة 
ثَيكهاتووة جطة لة كؤتايي و 
ثَيرسيت ذَيدةر و سةرضاوةكان، 
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بةشي يةكةمي كتَيبةكة بة 
ناونيشاني "فةلسةفة 
ضيية؟"دةست ثَي دةكات و 
وةالميش ئةوةية كة فةلسةفة 
وتارَيكي ئةقاَلنية لةسةر دونيا و 
شتةكان، ضونكة فةلسةفة 
تيوربةندييةكي ئاقاَلنةو 

مان دةدات وريايانةية كة ياريدة
بؤ ضؤنيةتي بةرةنطار بوونةوةي 
طرفتةكاني ذيان و نةترسان و 
نةسَلةمينةوة لَييان وَيِراي 
ئاَلؤزي و كتوثِريي هاتنيان. 
فةيلةسويف طةورةش ئةو كةسةية 
كة ضةندَي لة كتَيبةوة فَير دةبَيت 
هَيندةش يان زياتر لة ذيان 

 خؤيةوة فَير دةبَيت.
لةم ِروةوة سوكرات 

ةَلطةيةكي طةورةية كة لة نَيوان ب
ثز دا  399-470ساَلةكاني 

ماوةي حةفتا ساَلَيك ذيا، كة لة 
بازاِردا بة خةَلكي دةوت "خؤت 
خؤت بناسة"، واتة فةلسةفة 
كردةيةكي شاراوةي ناو خودة و 
ميتؤدَيكة بؤ تَيِرامان 
ياريدةدةرمانة بؤ ناسيين خؤمان 
بةشَيوةيةكي ورد. ئيدي بةوةش 

هؤكارةكاني ناتةواوي و ثةي بة 
ناحةزيي خؤمان دةبةين و 
ضؤنيةتي ضاككردنةوةيان و 
خؤالدان و لة ناحةزيةكان 
دةناسني. واتة فةلسةفة سودي 

 ثراكتيكيشي هةية.

كاتَيكدا ئَيمة بة ثَيضةوانةي لة
ئةمةوة، تةواو خؤمان ناناسيني و 
نازانني بؤضي بةشَيوةيةك لة 

ة شَيوةكان ِرةفتار دةكةين، يان ل
كاتي تردا مةيلي خةم يا خؤشي 
دةكةين، بؤية قوَلبونةوة بؤ ناو 
خودي خؤمان و بؤ ئاشنابوون بة 
ثَيكهَينةرة دةرونية ناوةكيةكاني 
كةسَيتيمان كارَيكي ثَيويستة. 
ئةوةتا هةريةكَيك لة ئَيمة لة 
شوَينَيكي دياريكراودا لةدايك 
بووة و كاريطةري تايبةت لة 

ة خَيزان و منداَلي خؤي و دواتر ل
كؤمةَلطةكةي وةرئةطرَي و دواي 
طةورةبوون لة برييان دةكات، 
بةالم ئةم شتانة ئَيمة لة ياد 
ناكةن، بة بةَلطةي ئةوةي تا 
هةنوكة كاريطةرييان لةسةر 
هةَلوَيستمان سةبارةت بة ذيان 
هةية و هةروةها كاريطةرييان 
لةسةر ضؤنيةتي كاردانةوةكامنان 

هةسيت هةية بَي ئةوةي خؤمان 
 ثَي بكةين.

لةبةر ئةمة ضةند بضينة 
ناواخن و قواليي كةسَيتيمانةوة، 

َيك بؤ دواوة ثَيويستة ئاوِر
بدةينةوة و هةوَلي طرتين ئةو 
سةرةداوة بدةين كة ِرابردوماني 
بة ئَيستاوة طرَيداوة، وةك ضؤن 

 منداَلي بة ثريَيتييةوة طرَي دةدا.
لةم ِرووةوة دةكرَي بَلَيني 

دةرونشيكاريدا ثَيش  سوكرات لة

فرؤيد كةوتوة، بةوةي كة وتوية: 
"خؤت خؤت بناسة". فرؤيد 
ئةمةي كردو ضووة قواليي 
منداَليي خؤيةوة و هةوَليدا لة 
ثةيوةندييةكاني نَيوان خؤي و 
دايكي و خؤي و باوكي تَيبطات 
و ترسة ناديارةكان و ئةو ِرةفتارة 
بنضينةييانةي كة كةسَيتيةكيان 

 ووة بناسَي.بؤ دروستكرد
 –لةوَيوة تواني لةوطرَي 

دةرونييانةي خؤي ِرزطاري ببَيت 
كة بةربةست بون و ِرَيطري بون 
بؤ طةيشنت بة سةركةوتن لة 
ذياندا. واتة ثَيويست واية لةسةر 
هةر يةكَيكمان جارناجار لة 
خودي خؤي بثرسَيتةوة و 
ئةمديواوديوي بكات بؤ زانيين 
ئةوةي ئايا ضيمان كردووة و 

مان نةكردووة و بؤضي بةو ضي
شَيوة يان ئةو شَيوة مامةَلةمان 
لةطةَل كةساني دي كردووة 

 و ..هتد.
كومت ة ثرؤفيسؤر ئةندري

سبونفيل، كاتَيك دَيتة سةر باسي 
فةيلةسوفة طةورةكاني طريك، 
وةك سوكرات و ئةفالتون و 
ئةرستؤ، هةَلوَيستة دةكات و 
دةَلَيت، ئةفاَلتون باوةِر بة 

هاوشَيوةي ئةم دنياية دنيايةكي 
هةية لة ئامساندا، بةالم ئةرستؤ 
دنيابيين بوةو طرنطي داوة بة 
دنياي زةميين و طرفتةكاني و 
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دياردةكاني. واتة فةلسةفةي 
ئةفالتوني ئايدياليزم و 
فةلسةفةي ئةرستو دنيابيين يا 
ماترياليزم بوة. هةميشةش 
مَيذوي فةلسةفة دابةشي ئةم دوو 

ياليزم و اليةنة بووة، ئايد
 ماترياليزم.

تَيبيين ئةوةش دةكرَي كة 
فةلسةفةي عةرةبي ئيسالمي، 
هةمان شَيوة، دابةشبوون بؤ 
شوَينكةوتواني ئةرستؤ و 
شوَينكةوتواني ئةفالتون، بؤ 
منونة ئينب روشد، بَي شك، لة 
شوَينكةوتواني ئةرستؤ بوةو 
بةشَيكي زؤري ذياني خؤي 
تةرخان كردبوو بؤ ِراظةي 

ي ئةرستؤ و قسةكردن كتَيبةكان
لة بارةيانةوة، بؤية بة 
ِراظةكاريش ناسراوة. ديارة 
ئةمةش ئةوة ناطةيةنَيت كة ئينب 
ِروشد الساييكار يان 
شوَينكةوتويةكي كوَير بوبَي، 
بةَلكو داهَينةر بووة و سودي لة 
ميتؤدي ئةقاَلني ئةرستؤ 
وةرطرتووة بؤ ِراظةي مةسةلة 
ئاَلؤزةكاني سةر بة فيكري 

 بي ئيسالمي.عةرة
هةروةها لؤذيكي ئةرستؤ 
يارمةتيدةري بووة بؤ ضؤنيةتي 
بينيين ثةيوةندي نَيوان ئةقَل و 
ئاين. ئةمة ئةو شيكارة ماقوَلةي 
داية كة تا ئةمِرؤ بة بوَيري و 

توندي و تؤَلييةكةي سةرسامي 
كردووين، ئةويش لة كتَيبة 
بةناوبانطةكةي: "وتارَيك 
دةربارةي ثةيوةندي نَيوان 

ةريعةت و حيكمةت"، لَيرةدا، ش
بَيشك مةبةست لة حيكمةت، 
فةلسةفةية. هةر ئينب ِروشد خؤي 
دةَلَيت، بة ثَيضةوانةي بؤضووني 
هةندَي نةزانةوة، هيض دذواريةك 
لة نَيوان فةلسةفةو ئايندا بةدي 
ناكرَي، بة مةرجَي بة شَيوةيةكي 
ِراست لة ئاين و قورئان تَيبطةين 

ايةتةكانيدا و ئةوةتا قورئان لة ئ
ضةند جارَيك بانطهَيشتمان 

 دةكاتة سةر ئةقَل.
لةوالوة ئينب سينا شوَين 
ئايدياليزمي ئةفالتون و قسة 
فةلسةفيةكاني كةوتوة، بؤية 
دواتر بريي بةرةو جؤرَيك لة 
سؤفيطةري طؤِراو دوركةوتةوة لة 
ماترياليزم و هؤي ئةمةش 
هةندَي لة شاطردةكاني بونة 

ةوة سؤفيي طةورة. لةمةش
 ىفةيلةسوف، يان طرنطي بة دنيا

زةميين و بووني هةستثَيكراو 
واتة ماترياليزم دةدات، يان 
طرنطي بة دنياي ميتافيزيك و 
دنياي ئايديا و ئةبةديةت و 
نةمري، واتة ئايدياليزم دةدات، 

 يان طرنطيي بة هةردووال دةدات.
نوسةر مَيذوي  دواتر،

فةلسةفة دابةشي سَي قؤناغ 

غي طريكي، قؤناغي دةكات، قؤنا
سةدةكاني ناوةِراست و قؤناغي 
ضاخة نوَيكان. وةك ديارة، 
قؤناغي سَييةم بة "ديكارت" 
دةست ثَيدةكات، كة يةكَيكة لة 
طةورة فةيلةسوفة ئةقاَلنيةكان لة 
مَيذودا و ميتؤدَيكي كاريطةري 
ثَيشكةشي خؤرئاوا كرد و 
خؤرئاواي طةياندة لوتكةي 

لة  ذياري و ثَيطةيشنت ئةويش
كتَيبة بةناوبانطةكةي "وتارَيك 
دةربارةي ميتؤد"، تيايدا 
ميتؤدةكةي ئةرستؤي ئاوةذو 
كردةوة كة لة دؤخي وةستان و 
جامبووندا بوو، و ميتؤدَيكي 
نوَيي هَيناية ئاراو دةيوت، 
ئاماجني فةلسةفة ئةوةية كة 
ياريدةمان بدات بؤ دؤزينةوةي 
ئةو ياسايانةي بااَلدةسنت و 

ندا دةمانطةيةننة بةسةر طةردو
ثلةي سةروةريي بةسةر 

 سروشتدا.
دةتوانرَي بوترَي خؤرئاوا تا 
ئةو كاتةي ميتؤدي ديكارتي 
نةكردة مارش، هيضي نةكرد و 
نةيتواني بطاتة داهَيناني نوَيرتين 
ئامَيري تةكنةلؤذي و 
كؤنرِتؤَلكردني سروشت، ضونكة 
ثَيشان مرؤظ لة سروشت و 
ضةمخاخة و هةور و الفاو و 

ريان دةترسا و دواتر بة ز
ثَيشكةوتين زانست و داهَيناني 
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ئامَيري نوَي تواني بةرةنطاري 
ئةو دياردة سروشتيانة بَيتةوة و 
لَييان تَيبطات و ضيرت لَييان 

 نةترسَيت.
طرنطي زانسيت نوَي و 
فةلسةفةي ئةقاَلني لَيرةداية كة 

 بةم ثَيشكةوتنة ينطةياندوي
ذيارييةي، هةنوكة دركيان ثَي 
دةكةين. واتة فةلسةفة 
ثَيكنةهاتووة لةو وتارة وشكانةي 
دةنرَين بة بؤشاييةوةو ئةو واذة 
ناِرون و طرانانة نية كة 
تَيطةيشتنيان ئاسان نية، بةَلكو 
وتارَيكي ئةقاَلنية و ياساكاني 
طةردون يان كؤمةَلطةمان بؤ ِراظة 
دةكات و ياريدةمان دةدات بؤ 
 شيكاركردني ئةو طرفتانةي دَينة

ِرَيمان، طةر وانةبَيت، واتة 
شاياني ئةوة نية ساتة وةختَيك 
بؤ فَيربوون و لَيكؤَلينةوةي 

 بةفرِيؤ بدةين.
لَيرةوة بوو كة طةورة 
فةيلةسوفان لة ِرؤَلي فةلسةفة و 
بانطةوازي فةلسةفة تَيطةيشنت. 
بةمةش فةلسةفة لة خؤرئاوادا 
ثةرةيسةند و بووة هؤي ئةم 

ئَيستا  ثَيشكةوتنة ذيارييةي وا
لة فةرةنسا و ئينطلتةرة و 

مانيا و تةواوي ئةوروثا و ئةَل
 ئةمريكاي باكورداية.

بةالم هةر كاتَيك فةلسةفة لة 
كؤمةَلطةيةكدا مبرَي، ئةوا بريي 

ئةقاَلنيش دةمرَيت، وةكي ئةوةي 
لة جيهاني عةرةبي و ئيسالمي لة 
دواي ئينب روشد ِروويدا. بةوةي 

و بريي )غةييب( ثةرةي سةند 
كؤنرتؤَلي ئةقَلي عةرةبي كرد و 
ضيرت بة شَيوةي ئةقاَلني 
)فةلسةفيانة( بري نةدةكرايةوة و 
بريي فةلسةيف لة جيهاني عةرةبي 
ئاوا بوو، ضونكة ئينب روشد لة 

ز، واتة لة سةرةتاي 1198ساَلي 
سةدةي سيانزةدا مرد و ئةم 
ئاوابونةش تا دروستبوونةوةي 
 ثةيوةندي بةخؤرئاواو تازةطةريي

ئةوروثيةوة، واتة تا سةدةي 
نؤزدة درَيذةي كَيشا. واتة بةالي 
كةمةوة شةش سةدةي خاياند، 
كة لةم شةش سةدةيةدا 
تازةطةريي فةلسةيف هاتبوة ئارا و 
زانايان و بريمةنداني طةورةي 

و، ديكارت، اليبنتز، يوةك طاليل
سثينوزا، نيوتن و.. هتد 

 دةركةوتبون.
دانةري كتَيب، دَيتة سةر 

-1798ست كؤنت )ئؤط
ز(، كة دامةزرَينةري 1857

)فةلسةفةي وةسفي(ية لة 
فةرةنسا و ثَيشةواي ئةقاَلنيةتي 
زانستية دواي ديكارت. ئةوكات 
فةلسةفةكةي ئؤطست كؤنت لة 
هةموو ئةوروثادا باَلوبوةو 
ئَيستةش بة شَيوةيةك لة 

 شَيوةكان بوني هةية.

ئؤطست كونت مَيذوي 
غ مرؤظايةتي دابةشي سَي قؤنا

كردووة و دةَلَيت، ئةم مَيذوة بةو 
سَي قؤناغة بنةِرةتيةدا تَيثةِريوة، 
ئةوانيش قؤناغي باري تيولوذيا 
)الهوت(، باري ميتافيزيكاو 
دواتر باري زانسيت )ياخود 
ثؤزةتيفيزم( كة ئؤطست كؤنت 
خؤي سَييةمياني داِرشتوة. 
هةروةها مرؤظايةتي زؤرتريين 
سةدةكاني )لة مَيذودا( لة 

لوذياي غةيبانيدا بةسةر تيو
بردووة، كة دةيويست مانايةك 
بدات بة دياردةكاني طةردون، 
وةك هةورةطرمة و بروسكة و باو 
بؤران و.. هتد كة هَيزي شاراوةو 

 نةبينراو لة ثشتيانةوةن.
مرؤظي ئةوروثي، تا 
سةدةكاني ناوةِراست لةم بارةدا 
بووة، ضونكة تا ئةم زةمةنة 

دةست و تيولوذياي مةسيحي باال
فةلسةفة و زانست بَيهَيز و 
ئاسايي )يان الواز(بوون. بؤية 
دةبوو مرؤظ هةست بة 
بَيدةسةاَلتيي خؤي بكات لة 
ئاست دياردة سروشتيةكان و 
لَييان برتسَي، كة نهَيين و 
سةرضاوةكانيان ثَي نازانَي. 
ناضار ثةنا براوةتة بةر شيكاري 
غةييب كة كاري كاهينةكان و 

كان بووة ئةمانةيان ثياوة ئاينيية
 بؤ ِروون بكةنةوة.
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ثاشرت مرؤظايةتي كةوتة باري 
دووةميانةوة، قؤناغي ميتافيزيكا 
كة لة قؤناغي يةكةم باشرت بوةو 
لَيرةدا مرؤظ بوة ئةو بونةوةرةي 
تا ِرادةيةك ئةقَلي خؤي بةكارهَينا 
بؤ تَيطةيشنت لة دياردةكان. 
ئةوجا مرؤظايةتي طواسرتايةوة 

زةتيفيزم )ياخود بؤقؤناغي ثؤ
زانسيت ثةتي(، تيايدا ئةقَل بَي 
هيض دذواريةك بوة ِرابةري 
هةَلوَيستةكاني خؤي. ئيدي 
زانسيت فيزيا لة ئةوروثادا زؤر 
ثةرةي سةند و تواني دياردة 
سروشتيةكان لة ِرَيي ياسا 
هؤكارييةكانةوة )كة نيوتن 
بةشَيوةيةكي بنةِرةتي 

 دؤزينيةوة( لَيك بداتةوة.
ناغي ثؤزةتيفيزم واتة قؤ

بةرزترين و باالترين قؤناغي 
مرؤظايةتية، كة لوتكةي 
ثةرةسةندني ئةقاَلنيةتة و ضيرت 
مرؤظ زانستيانة و واقيعيانة و 
هةستثَيكراوانة لة طةردوون 
تَيطةيشت و تةمومذي 
ميتافيزيكا و خورافة و خةياَل 

نةوة و مرؤظ بووة طةورة و يِرةو
 كؤنرتؤَلياري سروشت.

ةي ديكارت بؤي وةك ئةو
ضوو بوو، ئيدي فةلسةفة تةواو 
بووة زانست و قؤناغةكاني 
ئةرستؤي تَيثةِراند. ضونكة 
زانسيت نوَي زانسيت سةردةمي 

ئةرستؤي بةشَيوةيةك تَيثةِراند، 
 كة ناثَيورَيت.

ثاشرت ئؤطست كؤنت 
زانستةكاني بةطوَيرةي طرنطييان 
ثلةبةند دةكات، زانسيت 

ن، مامتاتيك، زانسيت طةردو
زانسيت فيزيك، زانسيت كيميا، 
             زانسيت بايولوذي و 
زانسيت كؤمةَلناسي، كة ئاماجني 
ئةم زانستانة يارمةتيداني مرؤظة 
بؤ دؤزينةوةي ياساكاني 
سروشت و طةردون، تا 

 كؤنرتؤَليان بكات.
ثَيشكككككةوتين ئككككةم زانسككككتانة 
بككككوو واي لككككة خؤرئككككاوا كككككرد لككككة  
هككككككككةموو طككككككككةالني سككككككككةرزةمني  

شكككةوتوتر بككن. لككة كؤتاييشككدا   ثَي
ئاماجني ئؤطست كؤنت ئكةوة بكوو   
كككككة لككككة كؤمةَلطككككةدا سيسككككتةمَيك 
بهَينَيتككة ئككارا بككؤ ضككيرت ِرونككةداني    
ثَيكدا هةَلثكذان و ئكاذاوة. بةمكةش    
باوةِر لة نَيوان هكةموو تاكةكانكدا،   
لة ناوياندا تاكةكاني ضينة ميللي 
و كةمدةستةكان، دروسكت ببَيكت.   

كككككة ئؤطسككككت  زيككككادترين شككككتَيك  
كؤنككككت لَيككككي دةترسككككا تَيكضككككوني 
بكككاري ئاسكككايي كؤمةَلطكككة بكككوو بكككة 
هككككككككؤي هةَلطةِرانككككككككةوة يككككككككاخود  
ياخيبونكككةوة، ضككككونكة خككككؤي لككككة  
مكككككاوةي شؤِرشكككككي فةرةنسكككككي و   
كككككةمَيك دواي شؤِرشككككةكة ذيككككاني 

 بةسةر بردووة.

ديككارة طككةلي فةرةنسككي زؤري   
بككككةم دةردةوة ناالنككككد ئككككةو بككككارة    

ا نائاسككايية، ئككةم فةيلةسككوفةي تكك   
ِرادةيةكي زؤر بَي تاقةت كردبوو، 
بةجؤرَيك كة هةوَليدا ضارةيةك لكة  
ِرَيكككككي فةلسكككككةفةي ئةقاَلنيةتكككككةوة  
بدؤزَيتةوة. كةواتكة ككَين ئةوانكةي    
دةَلككككككَين فةلسككككككةفة سككككككودي بككككككؤ  
كؤمةَلطككة نيككة؟ يككان كككَين ئةوانككةي  
دةَلَين فةيلةسوفان لة )لكة بكورجي   
عكككككاج(دان و بايكككككةخ نكككككادةن بكككككة    

ئكككةو بارانكككةي  كاروبكككاري ِرؤذانكككةو
مككرؤظ بككة دةسككتيانةوة دةنككاَلَييَن؟   
ئككةم بؤضككونة هةَلةيككة و دوورة لككة    
فةلسكككككككةفةوة. بؤيكككككككة ئةوانكككككككةي   
كاروبارةكككان لككة ِرادةي ثَيويسككت   
زياتر ئاَلؤز دةكةن و وتةي نكاِرون  
و شككككككاراوة و كككككككةم تَيطةيشككككككنت   
بكككككةناوي فةلسكككككةفةوة دةنوسكككككن،  
هةَلةن. ضونكة هةر فةيلةسوفَيكي 

تي بانطككةوازَيكي طككةورة ويسككتوية
ِروون بكككة مرؤظايكككةتي بكككدات. ئكككةم 
وتةيةش لة دواي ئةرسكتؤ بةسكةر   
طككككككككةورة فةيلةسككككككككويف ِرؤذئككككككككاوا 
)كانكككت(دا دةضةسككككثَيت و دواتككككر  
هيطكككككككل و مكككككككاركس و برييكككككككارة   
طككةورةكاني ديكككةش ئةطرَيتككةوة،   
هةرضككككككككةندة كانككككككككت و هيطككككككككل   

 شَيوازيان طرانيش بووة.
 

 سةرضاوة
 2/5/2005بيان الكتب 
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اي فيكري فةرةنسي سةرةت
 مؤديَرن

  
  ميكائيل مؤرياتيميكائيل مؤرياتي

  لة عةرةبييةوة: هةورامان وريا قانعلة عةرةبييةوة: هةورامان وريا قانع
 

لة باَلوكراوةكاني زانكؤي ئؤكسفؤرد 
2005 

 الثةِرةري مام ناوةندي 286قةوارة: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

دانةري ئةم كتَيبة توَيذةري 
ئينطليزي "ميكائيل مؤرياتي(ة، 
كة ثسثؤرة لة مَيذووي 

ئةو لَيرةدا  فةلسةفةي فةرةنسي.
ضاوثياخشاندنَيكي مَيذووييانةي 
قوَل و درَيذمان سةبارةت بة 
سةرةتاكاني فةلسةفةي مؤدَيرن 
لة فةرةنسا دةخاتة بةردةست. 
ئاشكراية ديكارت خاَلي 
سةرةتاية نةك تةنها بؤ فةرةنسا، 

بطرة بؤ هةموو جيهانيش. ئةوة 
ديكارت بوو طةورةترين كودةتاي 

(دا كرد فةلسةيف بةسةر )ئةرستؤ
و لةسةر عةرش هَيناية خوارةوة 
كة بؤ ماوةي دوو هةزار ساَل 
دةسيت بةسةردا طرتبوو. هةر 
ديكارت بوو فةلسةفةي مؤدَيرني 
لةسةر ئةساسي لؤجيك بريكاي و 
زانسيت فيزيا و تيؤرةي 
كؤثةرنيكؤس و طاليلؤ بؤ 
طةردون، دامةزراند. ئةو 
تيؤرةيةش ثَيضةوانةي تيؤرةي 

ئةرستؤ( بوو كة )بةتليمؤس( و )
دةيوت زةوي ناوةند و جَيطرية و 
رؤذ بة دةوريدا دةسوِرَيتةوة، 
بةالم كؤثةرنيكؤس و دواي 
ئةويش طاليلؤ تةواو ثَيضةوانةي 
ئةوةيان سةملاند، زةوي جَيطري 
نيية بةَلكو دةسوِرَيتةوة و بة 
دةوري خؤشيدا دةسوِرَيتةوة، 
وةك لة ئَيستادا سةملَينراوة. 

ةتادا ئاوا دةَلَي: دانةر لة سةر
كاتَي ديكارت لة سةدةي 
حةظدةدا دةركةوت، ئةو دةم 
خةَلك لة حاَلةتي طةِراندا بوون بة 
شوَين مورشيدَيكي رؤحي 
ِرَيطايان ثيشان بدات. ئيدي 
دواي ئةوةي ديكارت لة ساَلي 

كتَييب )وتارَيك لةسةر  1637
ميتؤد(ي باَلوكردةوة، ئةوة 
 ماناي ئةوةي دةطةياند كة ئةو

ِرَيطايةي خةَلكي بة شوَينيدا 

دةطةِران هاتة ئاراو دةتوانن ثَييدا 
تَيثةِرن و ئةو كةسةش ِرَيطاكةي 
دؤزيوةتةوة )ِرَينية ديكارت(ة. 
لةبةر ئةم هؤيةية هةندَيك دةَلَين 
فةلسةفةي ديكارتي سةدةي 
حةظدةي بةخؤيةوة سةرقاَل 
كردبوو، هةروةها ئةم فةلسةفةية 

ةردةم بة تةنها ِرَيطاي لةب
فةرةنسيةكاندا ِرووناك 
نةكردةوة، بةَلكو ِرَيطاي بؤ 
هةموو ئةوروثا روناك كردةوة. 

م شَيوةية فةلسةفةي ديكارت بة
ةرستؤتاليسي شوَينىفةلسةفةىئ

طرتةوة، دواي دةركةوتين ئةم 
فةيلةسوفة بليمةتة )رينية 
ديكارت( ضيرت خةَلك ثَيويستيان 

 بة ئةرستؤ نةمابوو.
ةكي ديكارت هاوكَيشةي

فةلسةيف ياخود ثَيكهاتةيةكي 
تةوفيقي خستة بةردةم طةالني 
ئةوروثا كة عةيامَيك بوو 
ضاوةِروانييان دةكرد. لَيرةوة 
طرنطي ديكارت لة مَيذووي 
فيكردا دةردةكةوَيت. ئَيستا با 

 بزانني ديكارت كَيية؟
لة باشوري  1595ساَلي 

ِرؤذئاواي فةرةنسا لة دايكبووة. 
ضووةتة  1604ساَلي 

قوتاخبانةي يسؤعييةكانةوة، 
واتة قوتاخبانةي براياني 
مةسيحي، لةوَي ثرنسيبةكاني 
زانسيت و ئاين فَيركرا. لةو 
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سةردةمةدا هةموو قوتاخبانةكان 
قوتاخبانةي ئايين و ثاشكؤي 
دَيرةكان بوون. هاوكات ديكارت 
طةرضي بةشَيوةيةكي طشيت 
سةرسام بوو بة مامؤستاكاني، 

نةي لة لةطةَل ئةوةشدا ِرةخ
ثِرؤطرامةكاني خوَيندن دةطرت و 
بة ثِرؤطرامَيكي دووبارةبووي 
نةزؤك لة قةَلةمي دةدا، بة تةنها 
بريكاري شوَيين سةرسوِرماني 
بوو. هةر بؤية زؤري 
حةزلَيكردووة و شارةزاش بووة 
تَييدا. دواتر هةر بريكاريشة 
رؤَلَيكي طةورة لة فةلسةفةكةيدا 

وو دةطَيِرَيت. ئةوة بريكاري ب
ديكارتي فَيركرد لة فيكردا 
ميتؤدَيكي ئاشكراو روون طةاَلَلة 
بكات. ئةوةش لةبةرئةوةي 
بريكاري زانستَيكي عةقاَلني، 
لؤجيكيية و دةمانطةيةنَيت 

دواتر دانةر بةردةوام  بةيةقني.
دةبَي و دةَلَي: ديكارت بة تةنها 

لؤجيكةوة ء  لة ِرَيطةي بريكاري
نةطةشتة ثَيكهَيناني ميتؤدة 
عةقاَلنييةتةكةي لة فيكردا، بةَلكو 
لة مياي ئةزمونة عةمةلي و 
ذيانييةكانةوةش طةشتة 
طةاَلَلةكردني ئةو ميتؤدة 
عةقاَلنية لة فيكردا. ديكارت 
كةسَيكي طؤشةطري و دورة 
ثةرَيزنةبوو لة بورجة عاجيبةكةي 
خؤيدا، بةَلكو ضووبووة نَيو 

طَيرمةو كَيشةكاني ذيانةوة و 
ووشة بنوسَيت  ثَيش ئةوةي يةك

تاَلي و ناسؤرييةكاني ذياني 
ضةشتبوو. ديكارت ضووة ِريزي 
سوثاي شازادة )مؤريس 
دؤنالسؤ( لة هؤَلةندة، ئيدي 
ماناي جةنط و لَيدان و 
ثةيوةنديية مرؤظايةتيةكان و 

 دذوارييةكاني ذياني زاني.
ي نؤظةمبةري 10شةوي 

ئيلهامي بؤ هات و  1619ساَلي 
كةي لة حةقيقةتي خؤي ئةو ئةر

ذياندا ثَيي سثَيردراوة، بؤ 
دةركةوت ئةودةم زاني 
لةسةريةتي مةسةلةيةكي طرنط 
جَيبةجَي بكات كة بريتيية لة: 
دؤزينةوةي ميتؤدَيك طةر رؤذئاوا 
لةسةري ِرؤشنت و ثيادةيان كرد 
ئةوا دةتوانن ببنة طةورةي 
سروشت و سروشت بهَيننة ذَير 
ِركَيفي خؤيانةوة، ئةمةش لة 

 زانست و تةكنةلؤجياوة.ِرَيطةي 
لَيرةوة ديكارت سةبارةت بة 
ميتؤد مامؤستاي رؤذئاواية. ئةو 
فةيلةسوفةية لة بواري زانست و 
فةلسةفةدا ِرَيطاي حةقيقةتي 
ثيشاني رؤذئاوا داو وايكرد 
رؤذئاوا بةسةر هةموو جيهاندا 
سةركةوَي. لةبةرئةمةشة )هيطَل( 
 بة ثاَلةواني فيكر وةسفي دةكات.

بؤ ئةوةي بطاتة ديكارت 
طةاَلَلةكردني ميتؤدَيكي ِراست بؤ 

مرؤظايةتي، دةسيت كرد بة 
خؤكَيشانةوة لة خةَلك و ضوو لة 
واَلتي هؤَلةندة بذي نةك لة 
فةرةنسا كة واَلتي بنةِرةتي خؤي 

 بوو. ئاخؤ هؤكاري ئةمة ضيية؟
لة ِراستيدا ئازادي لة هؤَلةندة 
زؤر زياتر فةراهةمكرابوو تاكو لة 

سا.. ديكارتيش لة ثَيناو فةرةن
بريكردنةوةيةكي لةسةرخؤ و 
طةاَلَلةكردني ثِرؤذة 
فةلسةفييةكةي بةبَي ئةوةي 
بَيزاري بكةن، ثَيويسيت بة 
طؤشةطريي و تةنهايي هةبوو، 
ديكارت دةيزاني فيكري 
ثَيشخؤي دةِروخَييَن تاكو ثاشرت 
فيكرَيكي ديكة بونياد بيَن، 
ئةمةش ِرووبةِروي تؤمةت و 

لَيكردن بطرة ِرووبةِرووي طومان
ِراوةدوناني دةكردةوة. لة واقيعدا 
كَلَيساي مةسيحي ديكارتي بةدَل 
نةبوو، طةرضي ديكارت لة 
لَيدوانةكانيدا بةردةوام كَلَيساي 
دَلنيا دةكردةوة و دةيطوت: ئةو 
دَلسؤزي ئايين باب و 
باثريانيةتي، بةالم ميتؤدةكةي 
ثشيت بة طومان دةبةست ثَيش 

بطاتة يةقني، مةترسي ئةوةي 
بؤسةر بريوباوةِري كَلَيسا بوو كة 
بة هيض جؤرَي تةحةمولي طوماني 

 نةدةكرد.
ِراستة ديكارت ميتؤدة 
طومانكارييةكةي بةسةر 
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بريوباوةِري مةسيحيدا ثراكتَيك 
نةكرد، تاكو دَلنيابَيت لة ِراسيت 

ِراسيت ئةو بريوِرايانةي ياخود نا
بةالم ئةو مةسيحي. 

نةي دواي ئةو هاتن، وفافةيلةس
تايبةتي )سثينؤزا( ثراكتيكمان بة

كرد. ئةمةش لة نَيوةندي ثياواني 
 ئاين ناِرةزاييةكي توندي نايةوة.

لة واقيعدا ميتؤدي سكواليي، 
تاخبانة واتة ميتؤدي قو

تةقليدييةكاني تايبةت بة 
سةدةكاني ناوةِراست، لةسةر 
ئةساسي ِرَيزطرتنَيكي كوَيِرانة و 

ياواني ئاين ثاشكؤيةتي ث
ِراوةستا بوو. هَيندة بةس بوو 
يةكَيكيان بَلَي: فاَلنة قةديس واي 
وت و فيسارة قةديس واي وت، 
ئيدي خةَلك بِروايان ثَيدةكرد، 
طةرضي ناوةِرؤكي قسةكاني 
هةَلةبَيت و دووربَيت لة ِراسيت و 

 حةقيقةتةوة.
بةالم ديكارت بةخةَلكي طوت: 

ن نةكةن باوةِر بة قسةي كةس بكة
طةر بة شَيوةيةكي لؤذيكي و 
عةقاَلني نةسةملَينرابَيت، ئَيوة 
عةقَلتان هةية، ئةوةندة بةسة 
عةقَلتان خبةنةطةِر تاكو ِراست لة 
هةَلة جيابكةنةوة و بطةنة 
حةقيقةت. هةربؤية خةَلكينة 
عةقَلتان خبةنة ئيش و بة 
ثاساوي ئةوةي ئةم كاهينة 
ياخود ئةويرتيان دةيةوَي بةبَي 

باوةِري ثَيبكةن، عةقَلتان  طفتوطؤ
لة دةستنةدةن. ضونكة ئةويش 
وةك ئَيوة مرؤظة و ِرةنطة ِراست 
بكات و ِرةنطة هةَلةش بكات و لة 

 هةَلةكردن مةعسوم نيية.
بةالم خةَلك لة سةدةكاني 
ناوةِراست، بطرة لةسةردةمي 
ديكارت، لةو باوةِرةدا بوون 
ثياواني ئاين مةعسومن، ضونكة 

ثَيغةمبةر و تةورات  ئةوان بةناوي
 و ئينجيلةوة قسةيان دةكرد.

دواتر دانةر بةردةوام دةبَي و 
دةَلَي: بةم شَيوةية ديكارت 
طةالني ئةوروثاي لة ميتؤدي 
سةدةكاني ناوةِراستةوة 
طواستةوة بؤ ميتؤدي سةدة 
تازةكان. ئةم طواستنةوةيةش 
بوو كة بووة هؤي ئةوةي ئةوروثا 

رة لة ِرَيطةي داهَيناني ئامَي
تةكنةلؤذيية ئاَلؤزةكانةوة تواني 

 دةست بطرَي بةسةر سروشتدا.
لة واقيعدا ئةو شؤِرشة 
طةورةيةي ديكارت لة بواري 
فيكردا هَيناية ئاراوة، لةمةي 
خوارةوةدا خؤي دةبييَن: داناني 
عةقَل لة شوَيين تيؤلؤذياي 
مةسيحي تةقليدي لة تَيطةيشنت 
و ِراظةكردني جيهاندا. تةنها 

يةكاني عةقَل تواناي هةية ِرؤشناي
بة شَيوةيةكي ِراست و دروست 
لة شتةكان بطات و ثاشرت ئةو 

 شتانة بطؤِرَي.

بةالم ئةمة ماناي ئةوة نيية 
ديكارت كةسَيكي كافر بووة. 
بطرة بة ثَيضةوانةوة ئةو باوةِري 
بة خودا هةبوو. بةالم باوةِرَيكي 
عةقاَلني نةك باوةِري ئةهلي 

ستةوة دراو، تةوةكول و خؤبةدة
ديكارت ئاواي دةطوت: طرنطرتين 
و بةرزترين فيكرة، ئةو فيكرةية 
كة دةَلَي خودا هةية. خودي 
فيكرةي بووني خودا خؤي لة 
خؤيدا تةواوترين و ناكؤتايرتين 
فيكرةية. بةالم مرؤظ كةسَيكي 
ناتةواوةو ذياني سنوردارة، 
ئيدي مين مرؤظَيكي ناتةواو 
سنوردار ضؤن دةكرَي لة 

امَلرتين و ناكؤتاترين فيكرة ك
بطةم كة فيكرةي بووني خوداية؟ 
ئةم فيكرةية لة منةوة نايةت 
بةَلكو لة بوونةوةرَيكةوة دَيت 
لةسةروي منةوةية و لة منيش 
طةورةترة. ئةم بونةوةرةش 
خوداي بةرزو بَلندة. هةر ئةويشة 
خؤشةويسيت تةواو ناكؤتاي لة 
مندا ضاندووة. لَيرةوة بةبَي هيض 

مانَي خودا بووني هةية ثاشان طو
دانةر بةردةوام دةبَي و دةَلَي: 
مادام خودا بووني هةية، لَيرةوة 

 ضيرت ناكرَي مرؤظ خبةَلةتَينرَي. 
بطرة بة ثَيضةوانةوة، ئةوة 
خوداية ِرَيطاي ِراسيت ثيشان 
دةدات، لَيرةوة مادام خودا عةقَلي 
ثَيبةخشيوين، هةر ئةويشة 
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نة شوَين داوامان لَيدةكات بكةوي
بريوباوةِرة راستةكان كة 

 دةسةملَينرَين.
سةبارةت بة وتةزا بة 
ناوبانطةكةي ديكارت "من 
بريدةكةمةوة، كةواتة من هةم" 
دانةر ئاوا دةَلَي: لة قواليي 
طومانةوة يةقني دَيتة دةرَي، 
لَيرةوة طوماني ديكارتي 
طومانَيكي نةزؤك و عةدةمييانة 

امَيكي نيية، بةَلكو طومانَيكة ئةجن
 دياريكراو دةدات بة دةستةوة. 

هةربؤية الي ديكارت نابَيت 
تةنها جةخت لةسةر طومان 
بكةين و ئةو يةقينة لة بري بكةين 
كة لة ئةجنامي طومانةكةوة دَيتة 
 ئارا. ديكارت ثياوَيكي طومانكار

نةبووة تةنها لةبةرئةوةي طوماني 
خؤشويستووة، بةَلكو لةبةرئةوة 

ويستووة و بووة حةقيقةتي خؤش
هةوَليداوة لة ِرَيطةي طومانةوة 

 بطاتة يةقني.
لَيرةوة مادام من طومامن 
هةية، كةواتة من هةم، ضونكة 
طةروانةبواية طومامن لة هيض شيَت 
نةدةكرد، هةر بؤية وتةزاي "من 
بريدةكةمةوة، كةواتة من هةم" لة 
واقيعدا ماناي "من طومامن هةية، 

 كةواتة من هةم".
مان لَيدةكات لة ئةو طومانةوا

ثَيناو طةشنت بة حةقيقةت 
شتةكان لة بَيذةنط بدةين، بةالم 

ئةوانةي طومان لة هيض شيَت 
ناكةن و باوةِر بة هةموو ئةو 
شتانةش دةكةن لة اليةن وشةو 
ثياواني ئاينةوة ثَييان دةوترَيت، 
ئةوانة ناتوانن بري لة خؤيان 
بكةنةوة. هةر بؤية ناتوانن 

يقةتةكان، خؤبةخؤ بطةنة حةق
ئةوانة ئةهلي ثشتبةستنن بة 
خةَلكاني ديكة و كةوتنة شوَين 
             خةَلكاني ديكةن، نةك 
ئةهلي بريكردنةوةو داهَيناني 

 زاتي بن. 
دواتر دانةر قسةوباس لةسةر 
فةيلةسوفَيكي ديكةي طةورة 
دةكات كة دذ بة ديكارتة، ئةويش 
"باسكاَل"ة. باسكاَل لة سةرةتاي 

لة بواري زانسيت فيزيا طةجنيدا 
و بريكاريدا بليمةت بوو، بةالم 
دواتر وازي لة بواري زانست و 
زاناكان هَيناو طواستييةوة بؤ 
              بواري ئاين، هةر بؤية 
ناكرَي باسكاَل لة خانةي 
فةيلةسوفة عةقاَلنييةكان ثؤَلَين 

 بكرَي.
لة واقيعدا ئةو بة ثَيي ئايين 

وجودي  مةسيحي فةيلةسوفَيكي
بوو. باسكاَل بةرامبةر بة 
ضارةنوسي مرؤظايةتي و 
بةرامبةر بة تةسائوالتي لة 
جؤري: ئَيمة كَين؟ لة كوَيوة 
هاتوين؟ ضارةنومسان بةرةو 
كوَيية؟ كةسَيكي ثِر دَلةِراوكةو 

شثرزة بوو. ئةو لةو باوةِرةدابوو 
تةنها ئاين لة توانايدا هةية 
وةالمي ئةو سَي ثرسيارة بداتةوة 
نةك زانست. هةربؤية باسكاَل 
وازي لة لَيكؤَلينةوةي زانسيت و 
عةقاَلني هَيناو هَيرشي كردة 
سةر ديكارتي عةقاَلني ئيمان 
           الواز، باسكاَل دةيطوت 
ديكارت كةسَيكي بَيكةَلكة و 
جَيي متمانة نيية! ثاشان 
دةيطوت: تةنها دَل هةست بة 
بووني خودا دةكات نةك عةقَل، 

وة سةنتةري ئيمان دَلة نةك لَيرة
عةقَل، ئةوةشي دَلي نةبَيت 

  ئيماني نيية.
لَيرةوة دةطةينة ئةو 
دةرئةجنامةي تَيِروانيين 
فةيلةسوفان بؤ خودا تينوَييت 
ناشكَييَن، بةَلكو تَيِروانيين ئاين 
بؤ خودا تةواوترة. ضونكة 
ترِيوانيين يةكةم تَيِروانينَيكي 
 ئةبسرتاكيت وشك و برينطي بَي

دَلة و بَي هةست و سؤزة، بةالم 
تَيِروانيين دووهةم ثِرة لة 
دَلنةوايي و خؤشةويسيت و 

 هيواو ئاوات.
 
 
 
 

 سةرضاوة
 .1/8/2005بيان الكتب 
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لة شؤخة  ياسوناري كاواباتا
 نوستووةكاندا

 
  ين بريسمين بريسمةةسسئةحلئةحلبدبدةةعع

  : حمةمةد كةساس: حمةمةد كةساسعةرةبييةوةعةرةبييةوةلة لة 
 

)بؤضي ماركيز هيواي دةخواست ئةم 
 !؟(…خؤي بينوسياية رؤمانة

لة كتَييب )شيعر يان 
ثةخشان(دا  وا ِراهاتوين كة 
نوسةراني ديكة ثَيشةكي بؤ 

ي بكةن، ئةم شبنوسن و ثَيشكة
ثَيشةكيانة هةوَلَيكن بؤ 
ناساندني نوسةر و تيشك 
خستنة سةر كتَيبةكة، ئةطةر ئةم 
دةقة ئةدةبية لة زمانة 
سةرةكيةكةي كة ثَيي نوسراوة 

بؤ زمانَيكي ديكة، ئةوا وةرطَيِرِرا 
ئةو ثَيشةكية ِرؤَلَيكي طرنطي 
دةبَيت بؤ ئاشنابوون بة دنياي 

نوسةر، هةندَيك جاريش ئةو 
ثَيشةكية لة ناوةِرؤكي دةقةكة 
زَيدةتر ئامادةيي هةية، ئةمةش 
لة رؤماني )شؤخة 
نوستووةكان(ي نوسةري ذاثؤني 
)ياسؤناري كاواباتا( بةرجةستة 

ري بووة، كاتَيك كة نوسة
كؤَلؤميب جيهانيي ناسراو 
)ماركيز( ثَيشةكيةكةي بؤ نوسي. 
دةتوانني بَلَيني )ماركيز( لةو 
ثَيشةكيةيدا، يان لةو 
ثَيشكةشكردنةيدا بةشَيكي 
ديكةي بؤ رؤمانةكة زيادكردووة، 
بةشَيوةيةك هةست دةكةيت لة 
رؤمانةوة نزيكيت، ئةوةش لة 
ِرَيي ئاماذةكانيةوة، يان 

لة سيحري  ثَيشةكيةكة جؤرَيك
داِرشنت لة خؤ دةطرَي، بة 
تايبةتي لة وةسفكردنةكاني بؤ 
كيذَيكي رؤذهةاَلتيي جوان و 
بةذن زراظدا، ئةوةش وةك ئةوة 
واية بَلَيت: ئةمة جوانرتين كيذة 

 لة ذيامندا بينيومة.
ئةمة ض مانايةك دةطةيةنَيت 
بؤ خوَينةر و ض ثةيوةنديةكي 
هةية بةو طةشتةي لة ثَيشةكي 

)شؤخة نوستووةكان(دا  رؤماني
نوسراوة، لَيرةوة دةردةكةوَيت 
ئةو كيذة ثةيوةنديةكي ماناداري 
بة بابةتة سةرةكيةكةوة هةية 
ثاش خوَيندنةوةي رؤمانةكة، كة 
لة اليةن نوسةرو خاوةني رؤماني 

)سةد ساَل لة تةنيايي(يةوة 
ئاشكرا كراوة و خراوةتة ِروو، 
ئةمةش وامان لَيدةكات بثرسني 

اركيز( ضؤن هةسيت بةمة ئايا )م
كردووة، ثاشان دةردةكةوَيت كة 

تةوةرةي سةرةكي و  –ماَل 
شوَين بؤ ِروداوةكاني ناو ِرؤمان 
لة نَيوان كيذاني ناو خَيزانةكةي 
خؤيةوة هةبوون، ئةو كيذانة لة 
شَيوة و تةمةندا لة يةكديةوة 
نزيكن لةطةَل ئةو كيذةي 
)ماركيز( لةناو فِرؤكةكةدا، ئةمة 

ةك، لةاليةكي ديكةوة، ئةو لةالي
ثةيوةنديةي نَيوان ثَيشكةشكردن 
و ثَيشكةشكاري كيذةكان لة ِرَيي 
ئاماذةي ترةوة خراوةتة ِروو هةر 
لةاليةن )ماركيز(ةوة ئاشكراكراوة 
و دؤزراوةتةوة. كيذي ناو 
فِرؤكةكة داوا لة خزمةتكاري ناو 
فِرؤكةكة دةكات، دواي ئةوةي 
)شةمثانيا( رةت دةكاتةوة، 
كوثَيك ئاوي بؤ بَييَن بؤ ئةوةي 
ئةو دوو )حةب(ة قووت بدات كة 
لة قوتويةكدا دةريهَينان كة 
ضةندين دةنك )حةب(ي ديكةي 
بة ضةند ِرةنطَيكي جياواز تَيدا 
بوو، دواي ئةوة يةكسةر خةوي 

 لَيكةوت.
ئةو ثةيوةندية ضية لة نَيوان 
ئةم دميةنةي )ماركيز( لة ناو 

ةطةَل فِرؤكةكةدا بينيويةتي ل
رؤمانةكةدا؟، هةر زوو وةاَلمةكة 
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دةست دةكةوَيت، ئةو شؤخة 
نوستووانة هةمان ئةو 
)حةبانةيان( قووتداوة، جطة لةوة 
بة تةمةنةكاني ناو ذوورةكةش 
كاتَيك حةبةكان لة نزيك 
سةرينةكةيةوة دةدؤزنةوة 
هةموويان بةكاريان دَينن و 
قووتيان دةدةن، دةبينني 

ي ثَيشكةشكار، يان ثَيشةك
نووس ئاماذةي طرنط و ئاَلؤز لة 
دةقي رؤمانةكة وةردةطرَي و 
تَيكةَل بة دةقي ثَيشةكيةكةي 
دةكات، نوستين كيذةكةي 
)ماركيز( لةناو فِرؤكةكةدا 
هاوشَيوةي نوستين شؤخةكاني 
)كاواباتا(ية لةطةَل ئةوةشدا 
تةمةن لةالي كيذةكةي ثَيشةكي 
نووس و كيذةكاني نوسةري 

ةني ثاَلةواني دةق، نزيكن لة تةم
رؤماني )ئيفؤشي( و 

 نوسةرةكةيةوة.
هونةري ثَيشةكي نوسني بؤ 
كارَيكي داهَينةرانة بَيطومان 
ثَيويسيت بة داهَينان هةية بة 

هةمان ئاسيت دةقةكة 
ثَيشكةشكراوةكة، يان ثَيشةكي 
بؤ نوسراوةكة، ئةمةش لة 
ثَيشةكي نوسينةكةي )ماركيز(دا 
دةبينرَي كة بؤ )كاواباتا(ي 

 –سيوة لة رؤماني )شؤخة نو
نوستووةكان(دا، ئةم رؤمانة ئةو 
رؤمانةية كة نوسةري رؤماني 
)خؤشةويسيت لة سةردةمي 
كؤلَيرا(، كاتَيك ثرسياري لَيكراوة 
دةربارةي ئةوةي كة ئايا خوازيار 
بوويت كام رؤمانة تؤنوسةري 

 بويتاية؟
ئةميش لة وةاَلمدا بَي دوو 

ني دَلي دةَلَيت: ئةو رؤمانة رؤما
)شؤخة نوستووةكان(ي نوسةري 
ذاثؤني )ياسؤناري كاواباتا(ية. 
لَيرةوة دةطةِرَيينةوة بؤ الي 
نوسةري ئةو رؤمانة )كاواباتا(، 
ئةو رؤماننوسةي كة خةاَلتي 
)نؤبَل(ي بؤ ئةدةب وةرطرت لة 

دا، هةر ئةو ساَلةش 1968ساَلي 
لة شوقة بضوكة خةمئامَيزةكةيدا 
خؤي كوشت، دواي ئةوةي 

ين رؤماني مةزني وةك ضةند
( و )ثؤلة 1948–)واَلتي بةفر 

( و 1953 –ضؤلةكة سثيةكان 
( و )شؤخة 1954 –)نركةي ضيا 

نوستووةكان(ي بؤ 
 جَيهَيشتووين.

لَيرةوة دةطةينة ئةو بِروايةي 
ئةم ثَيشكةشكردنة، يان ئةم 
ثَيشةكية ثِر لة داهَينانةي 
)ماركيز( بؤ ِرؤماني )شؤخة 

ي بةرزي نوستووةكان( لة نرخ
ئةدةبي و ئينساني رؤمانةكةوة 
هةَلَينجراوة، كةواتة ئةوانةي 
كاري ئةدةبيي مةزن ثَيشكةش 
دةكةن، ثَيويستة 
ثَيشكةشكردنةكةيان هةمان 
ئاسيت مةزنيي كارة ئةدةبيةكةي 

 هةبَيت.
 
 
 

 سةرضاوة
 رؤذنامةي )الصباح(، 

.2005ي ئازاري 14، 499ذمارة 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 ضةند فايلَيك
 
 
 

اني وةرطيَرِة بةرِيَزةكان ئاطادار دةكةينةوة كة لة ذمارةك
دةكةينةوة، هيوادارين بة بةرهةمي داهاتوودا ئةم فايالنة بالَو

 بة ثيَز و دانسقة دةولَةمةندي بكةن
 ئيدوارد سةعيد-1
 يورطن هابرماس-2
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