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رؤلَي ضاكسازيي ئايين لة هاوكيَشةكاني فيكري سياسيدا:
لؤسةر و ريفؤرخموازةكان
ئامادةكردني :شاهؤ سةعيد

بزاوتي ريفؤرمى ئاينى:
بزاوتيَكى طرنط بوو لةفيكرى ئاينيدا ،لة
سةدةى شازدة بةدواوة لةئةوروثا دةستيثيَكرد.
سةرةتا بزاوتيَكى ضاكسازى (رِيفؤرم) بوو لة
َيَساى كاسؤليكيدا ،بةآلم هيَندةي نةبرد خؤي
كل
بووة مةزهةبيَك كة بةمةزهةبى ثرؤتستانت ناسرا.
ئةو مةزهةبة ثيَى وابوو ثياوانى ئاينى بؤيان نية
ئيدعاى نويَنةرايةتي يةزدان بكةن لةسةر زةوى،
َيَساي
هةروةها دذى هاوثةميانيَتى نيَوان كل
كاسؤليكي و دةسةآلتي سياسي بوو ،كة لةسايةيدا
َةت و هةم ثياواني ئايين
هةم ثياواني دةول
()1
بةرذةوةنديي يةكرتيان دةثاراست .
َيَساي كؤن مرؤظي وةك بوونةوةريَكي
كل
طوناهبارو بضووك تةماشادةكرد ،كة هةميشة
ثيَويسيت بة دةزطاي ئايين بوو وةك نيَوةنديَك بؤ
َيَسا ئةو دةزطاية بوو كة
خواثةرسيت ..واتة كل
فةرمان و قسةو ريَنمايي يةزداني بؤ مةسيحيةكان

لةسةرةوة بؤ خوارةوة تةرجةمةدةكرد ،هةروةها
ئةو دةزطايةش بوو كة نويَذو نزاكاني مرؤظي،
لةخوارةوة بؤ سةرةوة ،دةطةياندة يةزدان و
شةفاعةتي بؤ مرؤظ دةكرد .بةمانايةكي ترو
َيَسا
بةطويَرةي ِريَنماييةكاني مةزهةبي كاسؤليكي كل
فلتةري نيَوان مرؤظ و يةزدان بوو ،نزيكبوونةوة لة
َيَسا يةكسان بوو بةنزيكبوونةوة لة يةزدان .بةآلم
كل
َطرت و
مةزهةبي ثرؤتستانت ئةو فلتةرةي هةل
مرؤظي كردةوة بة اليةني سةرةكيي هاوكيَشةي
خواثةرسيت كة ثيَويسيت بة هيض نيَوةنديَك نةما بؤ
بةستين ثةيوةنديي رؤحيي بة يةزدانةوة .بايةخدان
بة مرؤظـــ ،وةك بوونةوةريَكى خاوةن ويذدانء
خاوةن ئةقلَ ،بنةمايةكى سةرةكى ئةو مةزهةبة
نويَية بوو كةبةجؤريَك لةجؤرةكان ثةيوةنديى
بةبريؤكةى مرؤظطةريى (هيومانيزم)ةوة هةبوو ،كة
لة دةركةوتةكانى رِيَنيسانس بوو(.)2
يةكيَك لةهؤكارةكاني دةركةوتنى بزاوتى
رِيفؤرمى ئاينى ثةيوةنديى بةملمالنيَى توندى نيَوان
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ثياوانى ئاينىء ضينى ناوةرِاستةوة هةبوو كة لةو
َدا .هةر
سةردةمةدا وةك ضينيَكى بةرضاو سةريهةل
لةو دةمةدا هاودذيى طةورة لةنيَوان ِريَنمايية
ئاينيةكانء خواستء خةونى سةرمايةداراندا
َك دةكرد
دروست بوو ،ثياوانى ئاينى داوايان لةخةل

َتةرناتيظدا بطةرِىَ كة رِةوايةتى
مةرجةعيةتيَكى ئال
َةتى نةتةوةيى وةك ئيمثراتؤرياى
ثيَببةخشآ .دةول
ئاينى خاوةنى ئيديعاى طةردونى نية ،ئيديعاى
َةتى هةموو نةتةوة جياوازةكانة،
ئةوة ناكات كة دةول
ثةميانى ئةوة نادات كةمرؤظ لةم دنياء لةودنيا

طرنطى زؤر بةدنيا نةدةنء لةبرى طرنطيدان
َك ،كار بؤ (ئةو دنيا)يان بكةن.
بةقازانجء مالَ و مول
بةآلم (مارتن لؤسةر) كة ثيَشةنطى بزاوتى رِيفؤرمى
َيدا ئاشتبوونةوة لةنيَوان
َمانيا هةول
ئاينى بوو لة ئةل
ئاينء خواستة دنياييةكاني مرؤظدا بسازيَنآِ ،ريَز
لةرِةهةندى دنيايى مرؤظ بطرآ .لؤسةر ثيَى وابوو
نابآ لةخواثةرستيدا هيض نيَوةنديَك لةنيَوان
َيَسا بؤيان نية
يةزدانء مرؤظدا هةبيَت ،ثياوانى كل

َةتى نةتةوةيى خاوةن
َكو دةول
كامةران دةكات .بةل
ثيَناسيَكى ديارى كراوة لة شويَن و كاتدا ،لةرِووى
شويَنةوة ثةيوةنديى بةجوطرافيايةكى دياريكراوةوة
هةية كة شويَين نيشتةجيَبووني نةتةوةية ،لةرِوى
كاتيشةوة ذيانى مرؤظ تةنها لةم دنيا رِيَكدةخاء
هةموو ئةو ثةميانانةي كة دةيدا بة مرؤظ ثةمياني
َةتى
دنيايني .هةربؤية لةطةلَ دةركةوتنى دةول
نةتةوةييدا لةئةوروثا دةبوو طؤرِانكارى لةتةفسريى

َقةى ثةيوةنديى نيَوان مرؤظ و يةزدان
َي ئةل
رؤل
ببينن .ئةو بزاوتة بةشيَك بوو لة بزاوتي مؤديَرنةي

ئاينييشدا رِووبدات .طرنطرتين طؤرِانكارى كة لةو
سةردةمةدا روويدا برييت بوو لةتةرجةمةكردنى

ئةوروثي كة تةواوي ئةو كيشوةرةي هةذاندو
درزيَكي طةورةي خستة ديواري دؤطماتيزمي
َيَسايي و بانطةشةي كرد بؤ
ئايينء ضةقبةستين كل
ثةنابردن بؤ ئةقأل بريكردنةوةي ئازاد لة ثرسةكاني
ئاين و خواثةرستيدا(.)3
َمانيا
بزاوتى رِيفؤرمى ئاينى سةرةتا لةئةل
دةركةوت بةآلم ثاشان هةموو ئةوروثاى طرتةوة،
زةمينةى خؤشكرد لةبةردةم لةدايكبوونى سيستمى
عةملاني و ثيَشكةوتين شارستانيةتي ثيشةسازيي
خؤرئاواييدا كة مرؤظي بةرةو كارو قازانج و

ئينجيل بؤ سةر زمانة مةحةىلء نةتةوةيية
جياوازةكانء لةبريضونةوةى زمانى التينى وةك
زمانيَكى ئاينىء رِؤشنبرييى ثريؤز كةزمانى
خويَندةوارة
ئاينىو
ثياوانى
ئينجيلء
ئؤرستؤكراتةكاني سةدةكاني ناوةرِاست بوو .مارتن
لؤسةر يةكةم كةس بوو ئينجيلى وةرطيَرِاية سةر
َكى ئاسايى ثيَويستيان
َمانى .ئيرت خةل
زمانى ئةل
بةثياوانى ئاينى نةما تا ئينجيليان بؤ تةرجةمة
َكو خؤيان رِاستةوخؤ كتيَبى ثريؤزيان
بكةن ،بةل
َةتى نةتةوةيىء
دةخويَندةوة .واتة دةركةوتنى دةول

َةكةكردني سةرماية هاندةدا .ئةو بزاوتة
كةل
َدا كةمؤديَلى ئيمثراتؤرياى
لةسةردةميَكدا سةريهةل

بوذاندنةوةى زمانة نةتةوةييةكانء تةرجةمةى
َى ثياوانى
ئينجيل بؤ سةر زمانة جياوازةكان ،رؤل

ئاينى لةئةوروثا بةرةو ثوكانةوة دةرِؤيشتء
َةتى نةتةوةيى لةدةركةوتنء
مؤديَلى دةول
بةرجةستةبووندا بوو .ئاشكراية مةرجةعيةتى
َيَساو زمانى
ئيمثراتؤرياى ئاينى بةثلةى يةكةم كل
َةتى نةتةوةيى بةدواى
التينى بوو .بؤية دةبوو دةول

َيَساي كاسؤليكييان الوازكردو ئازاديى زياتريان
كل
بةخشيية ئةوروثيةكان تا ثةيوةنديان لةطةأل يةزدان
ثةيوةندييةكى رِاستةوخؤ بيَ و لةسةر بنةماي
َيَسا..
ئازاديي تاكةكةس دامةزرابآ نةك جةبري كل
َوبوونةوةي
هةروةها ريَطةى خؤشكرد لةبةردةم بال
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كولتوريَكي ثيَشكةوتوخوازي تايبةت بة ضينةكاني
َبوونةوةي ئةو بؤشايية فراوانةى كة
ناوةرِاست و كال
لةنيَوان رؤشنبرييى ئؤرؤستوكراتىء رِؤشنبريى
ميلليدا هةبوو .كرؤكي بزاوتي ضاكسازي ئايين
َةكةي سةرةكي دامةزرا:
لةسةر سآ كؤل

كاسؤليكةكان لةسةر بنةماي دووركةوتنةوة لة
َوةت و
َطوشني و ضوونة خةل
ضيَذي دنياو سكهةل
خؤئامادةكردن بؤ ئةو دنيا دامةزراوة ،تةنانةت
قسةيةكي ميللي بةناوبانط هةبوو دةيوت" :مرؤظ
يان دةبآ باش خبوا يان دةبآ باش بنوآ.

-1ساناكردنةوةي كؤي عةقيدةي مةسيحي
َةدا كة ثةيوةنديي بة مرؤظ و
بةتايبةتي لةو خال
ئامرازةكاني ثاكبوونةوةو رزطاري مرؤظةوة هةية لة
سزاي يةزداني و كةمبايةخكردني ظيَذة دنياييةكان.
مرؤظ
يةزدانء
نيَوان
-2ثةيوةندي
ثةيوةندييةكي راستةخؤو يةكتةواوكةرةو ثيَويسيت
بةهيض كةسء دةزطايةكةوة تاببيَتة نيَوةند ،ئاينيش
ثرسيَكي ثةيوةنديدارة بة مرؤظ و نيةتي مرؤظةوة.

ثرؤتستانتةكان ثيَيانضاكة باش خبؤن ،بةآلم
كاسؤليكةكان وايان ثيَضاكة باش بنوون"(.)5
لةرِاستيدا فةلسةفةي ثرؤتستانيت ،بةتايبةتي
َيكي طرنطي
فةلسةفةي تيؤلؤجيي مارتن لؤسةر ،رؤل
بيين بؤ رِاهيَناني مةسيحيةكان لةطةأل بةهاكاني
سةرمايةداري و تةنانةت بةهاكاني عةملانيةتيشدا.
بةآلم نابآ دةركةوتين كاريطةريي ئةو بزاوتة بةدةر
لةطؤرِانة ميَذووييةكاني ئةو سةردةمة تةماشابكةين،

َيَساي
-3رِةتكردنةوةي ئةو ثلةبةندييةي كة كل
كاسؤليكي ،لةثاثاوة بؤ قةشة بضوكةكان ،لةنيَوان

كة هاوزةمان بوو طؤرِاني ريشةيي لة سيستمي بةها
فيكريية سياسي و كؤمةآليةتيةكاندا ..ضونكة ئةو

ثياوان و ئايين و باوةرِداراندا داميةزراند(.)4
ئةم بزاوتة ئاينيية كاريطةريي زؤري لةسةر
شارستانيةت و بوارةكاني ذياني مرؤظي ئةوروثي
جيَهيَشت .لةسةر ئاسيت ئابوري هاني ثيَشكةوتين
ثيشةسازي و بازرطانيي سةرمايةداري دا .ماكس
َمانيية ،لة
َناسي ئةل
فيبةر ،كة زانايةكي كؤمةل
كتيَبيَكيدا بةناونيشاني (ئاكاري ثرؤتستانيت و
رؤحي سةرمايةداري) باسي لة ثةيوةنديي نيَوان
بةهاي ئايين و بةها ئابوريةكاني بازارِي
سةرمايةداري كردووة .لة بةراوردي نيَوان مةزهةبي

دةركةوتنة بةشيَك بوو لةكؤي سووِريَكي
شارستانيي طةورة كة ئةوروثا ثياي تيَدةثةرِي.
بؤية بينيمان لةو سةردةمةو دواي ئةو سةردةمةش،
ئةوروثا بووة مةيداني ض زجنرية جةنطيَكي
َويَرانكةرو ض ثشيَوييةكي كؤمةآليةتيء
مال
كولتوريي خةتةرناك و ض جةدةليَكي فةلسةفيي
قووأل .ضونكة سةردةم سةردةمي بةريةككةوتن بوو
لةسةر هةموو ئاستةكان ..سةردةميَك بوو بةها
كؤنةكان دارِمابوون بةآلم هيَشتا بةها نويَيةكان
جيَطري نةبووبوون(.)6

ثرؤتستانتء كاسؤليكدا فيبةر طةيشتة ئةو
َةي ئةريَخوازي ثرؤتستانتةكان
دةرةجنامةي كةمامةل

ريفؤرمي ئايينء رؤلَي لةهاوكيَشة سياسييةكاندا:

لةطةأل سةرمايةداريدا دةطةِريَتةوة بؤ ِريَنمايي
ئاينيي مةزهةبةكةيان كة هانياندةدا بؤ ئيشء
َةكةكردني قازانجء ثارة طلدانةوة كة
نةسرةوتنء كةل
خؤي لةخؤيدا جؤريَكة لة عيبادةت و ريَطايةكة بؤ
نزيكبوونةوة لة يةزدان ،لةكاتيَكدا عيبادةتي

سةرباري بانطةشةي ريفؤرخموازة ئاينييةكان
بةرةو ئازاديي تةواو لة خواثةرستيداو
َيَساي كاسؤليكي لة قؤرخكردني
دذايةتيكردني كل
َيَساية
حةقيقةتي ئايين و هاوثةميانيَيت ئةو كل
لةطةأل نوخبة سياسي و ئابوريية كؤنةكاندا..
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سةرباري باوةرِي ثرؤتستانتةكان بةوةي ئاين
ثرسيَكي تايبةتة بة تاكةكةس و ثةيوةنديدارة بة
ذياني رؤحي و ئةبةدي مرؤظــةوة نةك ذياني
سياسيي سةرزةمني كة ذيانيَكي كاتيية ..سةرباري
هةموو تيَزة رؤشنطةرو مرؤظطةريةكاني ئةو بزاوتة،

َمانيا،
لؤسةر ،ثيَشةنطي ريفؤرخموازاني ئةل
ثيَيوابوو سةركةوتين ريفؤرمي ئايين بةندة بة
ثةنابردن بؤ مريةكان و بةدةستهيَناني ثشتطريييان.
لة ئينطلتةرا هينري هةشتةم دةسةآلتيَكي رةهاي
ثيَرِةوكرد لةثيَناو جيَبةجيَكردني ريفؤرمي ئاينيدا،

َي هاوكيَشة سياسيية
بةآلم سةرةجنام داخل
زةميينء زةمةنيةكان بؤوة ،بةئةندازةيةك لةبري
ئةوةي ئاين لةكاروباري سياسي دوورخباتةوة بة
زةمخيَكي طةورةترةوة هاويشتيية نيَويةوة .راستة
بزاوتي ريفؤرمي ئايين بووةهؤي لةناوضووني
َيَساو بآلوبوونةوةي ئازاديي ئايين ،بةآلم
يةكيَيت كل
ئازاديي ئايين ماناي ليَبوردني ئايين ناطةيةنآ،
ضونكة لةو سةردةمةدا هةموو عةقيدةو مةزهةبية

كة سةرةجنام بووة هؤي بةهيَزكردني دةسةآلتي
شانشيين.
لة ئةوروثا بةطشيت ،كة مشتومرِو ملمالنيَي
ئايين زؤربةي نيَوةندةكاني تةنيبوو ،ثادشا
خاوةني دواثةيظ بوو سةبارةت بة يةكاليي
كردنةوةي هةقيقةتي ئايين و سياسي .هةر ثارت و
مةزهةبيَك زووتر بطةيشتايةتة ثادشاو بيتوانياية
قةناعةتي ثآبكا ،شانسي طةشةكردن و

ئاينيةكان خؤيان لة عةقيدةو مةزهةبةكاني تر
ثآباشرت و رِاسرت بوو ،ضةندين كةمينةي ئايين و

بانطةوازكردني زياتر بوو .لة ئينطلتةراو باكوري
َمانيا ثرؤتستانتةكان ضوونةثاأل مريةكان ..بةآلم
ئةل

مةزهةبي بآلبوبوونةوة كة دةيانويست ئيعرتايف
َةتي
َةتةوة بةدةستبيَنن .دةول
رِةمسي لةاليةن دةول
نةتةوةيي ،كة لةو دةمةدا لة قؤناغي دةركةوتن و
ثةرةسةندندا بوو ،ثيَويستيي بة سةثاندني
ئاسايش و ديسثلني بوو ،ثيَي وابوو فرةمةزهةبي
ريَطرة لةبةردةم ئاسايش و كؤدةنطي نةتةوةييدا،
بؤية ثاراستين يةكيَيت ئايين بووة ئةركيَكي
َةتي نةتةوةيي .ئايرؤني (موفارةقة)يةك
دةول
َةتي نةتةوةيي كة لةبنةرِةتدا
هاتةطؤرِي ،ضونكة دةول
دذي ئيمثراتؤرياي ئايين بوو ،خاوةن ثةيام و

لة فةرةنساو ئيسثانيا ضوونةثاأل ثياوماقوأل و ضينة
ئؤرستؤكراتةكان لة هةريَم و شارة جياوازةكاندا،
َك هةر
بؤية لةو دوو وآلتة مةزهةبي رةشورِووتي خةل
كاسؤليكي بوو .سةرةجنام شتيَك نةبوو كة ثاشاكان
بيدؤِريَنن ،ضونكة ئاماجني سةرةكي ئةوان
بةهيَزكردني دةسةآلت بوو ،ئةوان سووديان لة
ئاينء ريفؤرمي ئاينيي وةردةطرت ،لةثيَناو
ئاماجنيَكي نائاينيدا كة دةسةآلتي زةمةني و
زةميين بوو .واتة هةرضةندة ريفؤرمي ئايين حوكمة
َيَساي رؤماي لةرزاندو هاوثةميانيَيت
نةطؤرِةكاني كل

ثةمياني زةميين و زةمةني بوو نةك ئامساني و
ئةبةدي ..مايف دابةخؤي لةثيَناو يةكيَيت رؤحي

دةسةآلتداراني
ثاثاو
نيَوان
تةقليديي
َوةشاندةوة ،بةآلم شيَوازيَكي تري لة
هةل

نةتةوةدا دةستوةرداتة كاروباري ئاين و ثشيت
ئاينيَكي دياريكراوبطرآ دذي ئاينيَكي تر.
لةبةرامبةريشدا ثياواني ئايين ،بةتايبةتي
ريفؤرخموازة ثرؤتستانتةكان ،ئةو هةلةيان
قؤستةوة بؤ بآلوكردنةوةي ديدو تيَزةكانيان .مارتن

َةتي
هاوثةميانيَيت نيَوان دةسةآلتداراني دةول
َيَساي نةتةوةيي دروستكرد ،كة
نةتةوةيي و كل
()7
َكران .
لةسايةيدا بةتةواوي ئاينء سياسةت تيَكةل
بةمانايةكي تر ،هةرضةندة ريفؤرمي ئايين ريَطةي
خؤشكرد لةبةردةم لةدايكبووني سيستمي
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عةملانيدا ،بةآلم سةرةتا منوونةيةكي تةواو
ناعةملاني ثيَشكةش بة ئةوروثيةكان كرد،
منونةيةك كة لةيةك كاتدا زيان و قازاجنيشي
طةياند :زياني طةياند كاتآ بووة هؤي
َكردنيَكي ترسناكي نيَوان ئاين و سياسةت و
تيَكةل

َينةوةي
ثيَطةياندو توانايةكي طةورةي لةليَكؤل
َةكاني
تيَؤلؤجي و رةخنةييدا هةبوو .لةنيَوان سال
( )1523-1520سآ كتيَيب سةرةكي خؤي نوسي
دةرباري ئازاديي ئايين و ثةيوةنديي نيَوان
سياسةت و ئاين( .)9لؤسةر هةموو ئةو رةخنانةي

بةرثابووني ضةندين شةرِي مةزهةبي ،قازاجنيشي
طةياند كاتآ ديدي دؤطماي ئةوروثيةكاني لةقاند و
رةورِةوةي ميَذووي خيَراتر كرد بةرةو لةدايكبووني
سيستمي عةملاني و دابينكردني ئازاديةكان و
َةت لةكاروباري ئايين.
دةستكشانةوةي دةول
ثرسياريَك كة لةو دةمةدا هاتةطؤرِآ :ئايا
َيَسا بؤي هةية دةستوةرداتة كاروباري سياسي و
كل
اليةني طةل بطرآ طةر ثادشا و دةسةآلتدارةكان

زيندووكردةوة كة لة سةدةي ضواردةوة ئارِاستةي
َيَساي رؤماني دةكران ،بةآلم بةو ثيَيةي بارودؤخ
كل
لةسةردةمي ئةودا لةبارتر بوو بؤ ريفؤرم تيَزة
رةخنةييةكاني سةدايةكي طةورةتريان ثةيداكرد و
َمانييةكان و لة
ضةندين شويَنكةوتووي لة نيَو ئةل
َمانياش بؤ ثةيدابوو ،بةئةندازةيةك
دةرةوةي ئةل
َيَساي
مةزهةبةكةي لة ئايين مةسيحيدا ناوي (كل
لؤسةريي) ليَنرا.

َم و ستةمدا .ريفؤرميستةكان
زيادةرِؤييانكرد لة زول
كة خؤيان دذي ديكتاتؤريةتي ثياواني ئايين

َيَساي تةقليدي
لؤسةر ثيَي وابوو ثياواني كل
(كاسؤليكي -رؤماني) بةناوي خواوة مةسيحيةكان

َيَسا بةكاربهيَنرآ
تةقليدي بوون ،دذي ئةوة بوون كل
بؤ سةثاندني دةسةآلتي دنيايي ،دةبوو خاوةني
وةآلميَك بن سةبارةت بة ديكتاتؤريةتي حاكمة
زةمةني و دنياييةكان .طةر رةوايةتي دةسةآلتي
دنيايي فةرمانرِةواكان لةثياواني ئاينييةوة
سةرضاوةي طرتبآ ئةوا هةق دةدةن بةخؤيان
دةسةآلتي رةهاو بآ قةيدومةرج دامبةزريَنن و
دةسةآلتي خؤيان بشوبهيَنن بةدةسةآلتي يةزدان
لةسةر زةوي ،ئةوةي ثيَي دةوترآ (مايف ئيالهيي
ثادشا) ،بةآلم طةر ئةو دةسةآلتة دنيايية لة طةلةوة

َةمةنددةكةن ،ثارةو
دةرِووتيَننةوةو خؤيان دةول
َمانيةكان زةوتدةكةن و رِةوانةي
دةرامةتي ئةل
كؤشكةكاني رؤماي دةكةن ،قةشةو مةترانة
َمانيا ثيَباشرتةو
بيانيةكانيان لةوانةي ئةل
بةئارةزووي خؤيان ،بةجؤريَك لةطةأل بةرذةوةنديي
دنيايي خؤياندا بطوجنآ ،ثياواني ئايين لة
َمانيادا دادةمةزريَنن .بةبرِواي لؤسةر
َيَساكاني ئةل
كل
َيَساي تةقليدي دوو طوناه دةكةن:
ثياواني كل
يةكةم ،بةناوي ئامسان و ئةو دونياوة خؤيان لةم
َةمةنددةكةن .دووةم ،هةر
دنياو لةسةر زةوي دةول

َكي بؤيان
َيَسا ،ئةوا خةل
سةرضاوةي طرتبآ ،نةك كل
هةية ئةو دةسةآلتة لة ثادشا وةرطرنةوة كاتآ

بةناوي ئةودنياوة خؤيان لةهةموو سزاو
ليَثرسينةوةيةكي ئةم دنيا دزيوةتةوة ،ماف

دةسةآلتةكة دذي خودي طةل بةكاردةهيَنرآ(.)8

مارتن لؤسةر (:)1546-1483
ثيَشةنطي ريفؤرخموازاني ئايين بوو لة
َمانيا .لةنيَوةنديَكي ئاينيي ميلليدا خؤي
ئةل

بةخؤيان دةدةن بةناوي ئامسانةوة لةبةرامبةر
بة
(بةخشني-نامة)
ماديدا
بةرذةوةنديي
مةسيحيةكان بفرؤشن ،واتة بةهةشتيان ثآبفرؤشن.
لؤسةر جةختدةكاتةوة لةسةر ئةوةي كة
مةسيحيةكان هةموويان بآجياوازي ،لة ثاثاوة بؤ
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َيَساو هاوِريَي
كةسيَكي ئاسايي ،ئةندامي كل
مةسيحن .ئةوةي ثةيوةنديي بةنيةت و عيبادةتي
مرؤظةوة هةية كةس بؤي نية قسةي ليَبكا تةنها خوا
نةبآ ،ضونكة كةس ناتوانآ نيةتي كةسي تر
خبويَنيَتةوة ،هةرضي ئةوةي ثةيوةنديي بة دنياوة
هةية ،ئةوا دةبآ هةموان لةبةردةم دةسةآلتي
زةمينيدا يةكسان بن ،واتة هةروةك ضؤن ثياويَكي
ئاسايي بةرثرسيارة لةبةردةم ياسادا ،قةشةكانيش
بةرامبةر
بةرثرسيارن
شيَوة
بةهةمان
َيدا دةبآ
رِةفتارةكانيانء لةكاتي دزي يان طةندةل
سزا بدريَن:
"شتيَك كة بةرِاسيت تةحةمول ناكرآ ئةوةية
كة ضؤن دةبآ ياساي رؤحي تةنها ريَزي طةورة لة

دةسةآلتدارة سياسيةكان لةثيَناو بآلوكردنةوةو
سةرخستين ريفؤرمي ئاينيدا كاريَكي ئاساييةو
ثيَضةوانةي ئايني نية ،تةنانةت طةر ئةو
دةسةآلتدارانة زؤرداريش بن ،بةئةندازةيةك
ثيَيوابوو" :مريو ثادشاكان لةكاتي ثيَويستدا

َي ثياواني ئاين ببينن"( .)11لؤسةر
دةتوانن رؤل
َيَساي
َكي بشكيَنآ بةرامبةر كل
دةيويست ترسي خةل
رؤماو هةست بكةن كة دةسةآلتداران لةثشت
ئةوانةوةن" :طةر لةناو ثادشاو مريو نةبيلةكاندا،
لةناو شارو طروثةكاندا ،ريَطةبكريَتةوة لةبةردةم
ريفؤرمدا ،ئيرت ئةو كات ئةسقوف و ثياواني ئايين
ناترسن و ئةوة دةبيَتة هؤكاريَك كة ئةوانيش دةست
بدةنة ريفؤرم"(.)12

ثياواني ئايين و طيان و سةروةت و ساماني ئةوان
َي كاري
َكي تر ،ئةوانةي سةرقال
بطرآ .ضما خةل

بةآلم لةكاتيَكي وادا ،دةسةآلتداران و
فةرمانرِةوايان بآبةرامبةر ثشتطريي ريفؤرمي ئايين

دنيان مةسيحي و كةساني رؤحي و خواثةرست
َيَسا نني؟"(.)10
نني؟ ضما ئةوانيش ئةندامي كل
ليَرةوة مارتن لؤسةر ريَزي طةرِاندةوة بؤ كاري
دنيايي و حةسانةتي ئايين لةثياواني ئايين
سةندةوة ،دذي دةمارطريي ئايين بوو ،دذي ئةوة
َكي ئاسايي لةاليةن ثياواني
بوو بةناوي ئاينةوة خةل
ئاينييةوة بضةوسيَنريَنةوة .لؤسةر كةسيَك بوو
َي نيَوان
برِواي بة ثةيوةنديي رؤحيي قوول
تاكةكةسء يةزدان هةبوو ،خواثةرسيت الي ئةو
جؤريَك بوو لة ئةوينداريي سؤفيطةرانة ،دوور لةهةر

َكو بةمةرجآ ئةو كارة دةكةن كة
ناكةن ،بةل
ريفؤميستةكانيش ثشتطريي لة سياسةتةكاني
ئةوان بكةن .بؤية لؤسةر دةركي بةم حةقيقةتة كردو
لة ريَنمايية ئاينيةكانيدا باسي لة تاعةتي بآ قةيدو
مةرجي فةرمانرِةوايان كرد لةاليةن ئةو كةسانةوة
كة فةرمانرِةوايي دةكريَن .واتة هةرضةندة لةسةر
ئاسيت ئايين برِواي بةئازاديي تةواوي تاكةكةس
هةبوو ،بةآلم لةسةر ئاسيت سياسي برِواي بة
ملكةضبوون هةبوو بؤ حكومةت ،داواشي لة
شويَنكةوتوواني خؤي كرد ريَز لة دةسةآلتي

رِيياو نيفاقيَك ،دوور لة شةعائريو كؤبوونةوةو
َيَساي تةقليدي
سرووتي ساختة كة ثياواني كل

َةت بطرن ،نةك لةبةر خاتري
مةدةني دةول
َكو لةبةر خاتري دةسةآلت .واتة
دةسةآلتداران بةل

جةختيان لةسةر دةكردةوة.
َيَساي رؤما
لؤسةر ئةوةيشي دةزاني كة كل
خاوةني دةسةآلتيَكي رةمزي و دارايي و ميَذويي
َكي نةياندةتواني هيَندة بةئاساني
ئةوتؤ بوو كة خةل
ليَي دةربازبن ،بؤية ثيَي وابوو ثةنابردن بؤ مريو

لؤسةر دةسةآلت و دةسةآلتداري جياكردةوة،
يةكةميان كةسايةتييةكي مةعنةويي هةية كة
ثيَويستة ريَزي ليَبطريي لةثيَناو رِاطرتين ئاسايشء
َكدا ..بةآلم
هيَمين ريَكخستين ثةيوةندييةكاني خةل
دووةميان ،واتة دةسةآلتدار ،مرؤظيَكة كة دةشآ
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َةوة ،تةنانةت
وةك هةر كةسيَكي تر بكةويَتة هةل
جاريَكيان وتي" :دةسةآلتداران طةمذةترين و
بةدترين كةسن لةسةر رِووي زةوي"( ،)13بةآلم لةطةأل
ئةوةشدا هةر دةبآ ريَزيان لـآبطريدرآ ،لةبةر
خاتري هيَشتنةوةو بةهيَزكردني دةسةآلت.

سكؤآلستيكي .لة ثاريس و ئؤرليان و بؤرط و ضةند
نيَوةنديَكي تري ئةوروثي وانة سةرةكيةكاني ئةو
سةردةمةي لةبواري فةلسةفةو لوجيك و
يةزدانناسيدا خويَندووة .كتيَيب (دامةزراوةي
َظن كة تيايدا
كريتستياني) يةكيَكة لة كتيَبةكاني كال

هةرضةندة تيَزة سياسييةكاني لؤسةر وةك
َي نةبوون ،بةآلم ئةو
تيَزة ئاينيةكاني قووأل و ليربال
ثيَي وابوو دةبآ سياسةت وةك ئامرازيَك
تةماشابكرآ لةثيَناو غايةتيَكي دووردا بؤ
ئازادبووني باوةرِدار لة ترس و سانسؤري كليَساي
َيَسايةكي
تةقليدي و لةثيَناو دامةزراندني كل
َمانيةكان ،قةشةكان و
نيشمانيدا ،كة تيايدا ئةل
مرؤظة ئاساييةكان بةئازادي و دوور لةضاوديَريي

لة ديديَكي فيكريي ،تيؤلؤجي ،ميَذويي
بةراوردكارةوة باس لة ريفؤرمي ئايين دةكا(.)14
َظن لة سةردةم و
ديدو بؤضوونةكاني كال
َدا كة دامودةزطاكاني
َطايةكدا سةريانهةل
كؤمةل
َةتي مؤديَرن لة ثةرةسةندن وجيَطريبووندا
دةول
بوون .بؤية دةبوو بةهةمان زماني سةردةمةكةي
َي ئاين و ثيَويسيت ضاكسازي لة هزر و
باس لة رؤل
رةفتاري ئاينيدا بكا .ئةو ثيَي وابوو دةبآ

َبةتة ئةوةش
َيَساي رؤما خواثةرسيت بكةن .ئةل
كل
َيَكي طرنطي بيين لة بةهيَزكردني رؤحي
رؤل

سنوريَكي رِوون بةدةوري هةموو دةزطاو رةفتارة
َي يةكرت
دنيايي و ئاينيةكاندا بكيَشريَن تا تيَكةل

َمانيدا ،كة (سآ) فاكتةري سةرةكيي
نةتةوةيي ئةل
َي تيَدا بيين :يةكةم ،بةرجةستةبووني دةسةآلتي
رؤل
َمانيةكان.
رةهاي مريو فةرمانرِةوا سياسيية ئةل
َطري
دووةم ،دةركةوتين ضيين بؤرجوازي وةك هةل
كولتوري ميللي بةثيَضةوانةي ضيين ئابوري كؤنةوة
كة خاوةني كولتوريَكي ئؤرستؤكراتي بوون.
َيَساي
سيَيةم ،ريفؤرمي ئاينيي كة لةسايةيدا كل
نيشتماني دامةزراو ئينجيل وةرطيَرِدراية سةر
َماني.
زماني ئةل

نةبن .دةبآ هاوسةنطيي لةنيَوان دةسةآلتي
َيَسادا رابطريدرآو هيض
َةتء دةسةآلتي كل
دةول
كاميان سنوري ئةوي تريان نةبةزيَنآ .لةو
ثيَناوةشدا دةبآ هةموو ئةو شتة رؤحيانةي كة لة
كتيَيب ثريؤزدا هاتوون لة شتة دنياييةكان
جيابكريَنةوة كة مرؤظةكان لةِريَطةي وتوويَذةوة
لةسةري ريَكدةكةون.
َظن داواي لةهةموو مةسيحيةكان كرد كة
كال
و
ثشتطريي لة حكومةتي مةدةني بكةن
فةرمانةكاني جيَبةجآبكةن ،ضونكة هةروةك ضؤن

جؤن كالَظن (:)1564-1509
ريفؤرميستيَكي ئايين فةرةنسي بوو كة ديدو
بؤضوونةكاني لةزؤر رِووةوة لةهي لؤسةر دةضوون.
بةآلم جياوازيةكةي لةوةدا بوو كة سةر بةنةوةيةكي
تري ريفؤخموازةكان بوو ،خاوةني ثاشخانيَكي
رؤشنبرييي قووأل و ليَكدراو بوو ،زانستة ئايين و
تيؤلؤجيةماني طرآ دابوو لة زانسيت ياسايي و

مرؤظـــ ثيَويسيت بة خواردن و ثؤشاك هةية ئاوهاش
ثيَويسيت بة حكومةتيَك هةية كة ئاسايش و
كةرامةتي بؤ دابينبكا .بةآلم هةركاتآ دةسةآلتداران
دذي حكومةتي مةدةنيء لةثيَناو بةرذةوةندييةكاني
خؤياندا كاريان كرد ئةوا نابآ تاعةتيان بكرآو
ياخيبوون ليَيان دةبيَتة ئةركيَكي ئايين .هةروةها
َظن ثرسة رؤحيةكان بة بةشيَك لةذياني تايبةتي
كال
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َةمدةدا كة جياوازة لةذياني طشيت و
مرؤظ لةقةل
مرؤظةكان لةسةري ريَكدةكةون لةثيَناو ريَكخستين
كاروبارةكانيان لةدنيادا .بةآلم ثابةندبوون بةذياني
طشتيشةوة بةشيَكة لة ئةركي ئايين كة لةسةر سآ
َةكةي طشيت دامةزراوة:
كؤل

هؤكارةكةش دةطةرِايةوة بؤ ئةوةي حكومةت لةو
دوو وآلتةدا ثشتطرييي مةزهةبي ثرؤتستانت و
ريفؤرمي ئايين نةكرد .واتة لةو دوو وآلتةدا
َمانياوة مةزهةبي ثرؤتستانت
بةثيَضةوانةي ئةل
َةت .لةرِووي
نةبووة بةشيَك لة مةزهةبي رةمسي دةول

 .1فةرمانرِةوا :كة دةسةآلتيَكة لةاليةن
يةزدانةوة لةسةر زةوي دادةنرآ.
 .2ياسا :كة يةزدان خؤي دايدةنآ ،بةآلم
بةناوي دةسةآلتي زةمينييةوة دةريدةكا.
َيَكي وةرطري
 .3طةل :كة زؤرجار رؤل
نيَطةتيظي هةية .هةندآ جار ثابةندة بةياساوة
َظن داوا
هةندآجاريش خؤي ليَدةدزيَتةوة .بةآلم كال
َكو وةك
لة طةل دةكا تاعةتي ياسا بكا لةترسا نا ،بةل

َظن وةك ريَنماييةكاني
تيؤرييشةوة ريَنماييةكاني كال
َكو جةختيان لةسةر
لؤسةر سؤفيطةرانة نةبوون ،بةل
ئةخالقي ثراكتيكي دةكردةوة كة ثيَويستة لةذياندا
رةنطبداتةوة نةك تةنها لةضوارضيَوةي عيبادةتدا
طريخبوا(.)16

جؤريَك لة دؤستايةتي هوشيارانة.
َظن باس لة رةوايةتي
لةهةندآ شويَندا كال
ياخيبوون و شؤرِش دةكا ،بةتايبةتي كاتآ
دةسةآلتداريَك ياخي دةبآ لةفةرماني ئيالهي و
دةسةآلتةكةي نابيَتة بةشيَك لةدةسةآلتي يةزداني.
َيي سياسي ئةركيَكي
ياخيبوون دذي طةندةل
ئاينيية ،بةآلم ئةويش مةرجي هةيةو نابآ
َكو دةبآ كةسانيَك
هةرِةمةكي و ميللي بآ ،بةل
سةرثةرشيت بكةن كة خاوةني دةسةآلتيَكي
َك و
سروشيت بن ،واتة تواناي كؤكردنةوةي خةل
سةرثةرشتيكردني شؤرِشيان هةبآو بتوانن لةكاتي
َةوي بكةن نةبادا ثاشاطةرداني و
ثيَويستدا جل
ثشيَوييةكي ئةوتؤي ليَبكةويَتةوة كة ئةمسةرو
ئةوسةري ديارنةبآ(.)15
َةنداو سكؤتلةنداو
َظين لةهؤل
َيَساي كال
كل
ئةمريكا بآلوبؤوة ،هؤكاريَك بوو لةهؤكارةكاني
بآلوبوونةوةي فيكري شؤرِش و رةوايةتي
دذي
بةرةنطاريي
بريؤكةي
ثةيداكردني
ديكتاتؤريةت ،بةتايبةتي لةفةرةنساو سكؤتلةندا،

ضؤن نؤكس:
ثيَشةنطي طروثيَكي بةهيَزي ثرؤتستانيت بوو
َظن
لة سكؤتلةندا .برِواي بة هةموو ريَنماييةكاني كال
هةبوو ،كة طرنطرتينيان تاعةت بوو بؤ دةسةآلتي
سياسي ،بةآلم بارودؤخي سياسي كاريطةريي
لةسةر ديدو بؤضوونةكاني ئةويش بةجيَهيَشت.
َي  1558حكومةتي سكؤتلةندا ،كة
سال
َيَساي كاسؤليكييةوة ثشتطرييدةكرا،
لةاليةن كل
برِياري سزادان و نةفيكردني ضؤن نؤكسي دةركرد،
بةوةش ريفؤرخموازاني ئايين ضوونة بةرةي دذ بة
حكومةتةوة .نؤكس بانطةوازيَكي ئاراستةي
َةكاني طةل و ضينةكاني ئةو
ثياوماقوآلن و رؤل
دةمةي سكؤتلةندا كرد ،لةو بانطةوازةدا هيَرشي
كردبوة سةر دةسةآلتداراني سياسي كة ريَدةطرن
لةبآلوبوونةوةي ئايين راستةقينةو حوكمي
َكيدا دةسةثيَنن ،بةو
لةسيَدارةدان بةسةر خةل
حوكمانةشيان تةنها ئازاري جةستةيي باوةرِداران
َكو ئازاري رؤحيشيان دةدةن،
نادةن ،بةل
بيَبةشياندةكةن لة "خؤراكي طيانيان ،مةبةستم
ثةيظي يةزداني قةشةنطة"(.)17

11
َؤز باسي لة مايف
َظن بةشيَوةيةكي ئال
طةر كال
بةرطريكردن كردبآ دذي فةرمانرِةوايةتي زؤردار،
ئةوا ضؤن نؤكس زؤر بةرِاشكاوانة دةسبةرداري
بريؤكةي تاعةتي كويَرانةي دةسةآلتي سياسي بوو.
ثيَيوابوو كة تاعةت بؤ حاكمي زؤردار طوناه و
سةرثيَضيكردنة لة شةرةف و سةروةريي يةزدان.
َيَن خوا فةرماني ثيَداوين تاعةتي
"ئةوانةي كة دةل
ئةو ثادشايانة بكةين كة خواثةرست نني و لةسةر
َيَن خوا خؤي
ريَي راست نني ،وةك ئةوةية بل
()18
َم و ستةميَكة" .
داهيَنةرو ثاريَزةري هةموو زول
َكي بةطشيت
تةنانةت نؤكس ثيَيوابوو خةل
بؤيان هةية بيَنةدةنط كاتآ دةبينن كةسانيَك لة
َكي فيَري
ئاين الدةدةن ،يان بةناوي ئاينةوة خةل
بتثةرسيت دةكةن ،ليَرةدا مةبةسيت كاسؤليكةكان
بوو .ضونكة دةسةآلتداران تةنها جيَبةجيَكةري
َكن كة متمانةيان ثيَبةخشيون و
ويسيت خةل
َيانبذاردوون ،هةر كاتيَكيش ئةو متمانةية
هةل
َكي بؤيان هةية ليَيان
بدؤِريَنن ئةوا خةل
َم
َطةِريَنةوة .بةبرِواي وي بةرةنطاربوونةوةي زول
هةل
بةشيَكة لة ئةركي ئايين و طةوهةري ريفؤرمي
َكو
ئاينيية ،واتة تةنها مافيَكي ميللي نية بةل
بةشيَكة لةعةقيدةي باوةرِدار(.)19
هةرضةندة ريفؤرخموازة ئاينيةكان خؤيان وةك
َطا نةناساند و
بريمةندي بواري سياسةت و كؤمةل
هةرضةندة ثةيامي سةرةكي وان برييت بوو لة
جياكردنةوةي دةسةآلتي ئةزةلي و ئةبةدي يةزدان
لة دةسةآلتي كاتي و ريَذةيي ئينسان ،بةآلم
بؤضوونةكانيان بةطشيت ريَطةيان خؤشكرد
لةبةردةم بةرثابووني شؤرِشيَكي فيكري و
كؤمةآليةتي كة شويَنثةجنةي بةسةر تةواوي
جومطةكاني ذياري خؤرئاواييةوة جيَهيشت.
لةدواي ريفؤرمي ئاينييةوة لؤجيكي سياسةتيش
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طؤرِاني بةسةر هات و بريياران و ياساناسان
بويَرانةتر باسيان لة سنورةكاني دةسةآلتي
َنةكردني ثرسة رؤحيةكان بة ثرسة
سياسيء تيَكةل
دنياييةكان دةكرد.

ثةراويَزةكان
()1زاراوةي ثرؤتستانت لة وشةي ( )Protestةوة
وةرطرياوة كة بةماناي نارةزايي دةربرِين دآ.
ثرؤتستانتةكان نارِازي بوون لةئاست هةموو ئةو
سروتء ريَنمايية ئاينيانةي ضاخةكاني ناوةرِاست و
ضاخةكاني دواتريش كة لةثيَناو بةرذةوةندي هاوبةشي
ثياواني ئايين و دةسةآلتداراندا بةناوي ئينجيلةوة
َك .ئةوان ثيَيان وابوو دةقةكاني كتيَيب ثريؤز
دةدرانة خةل
لةوة رِوونرتن كة ثياواني ئايين مةزهةبي كاسؤليكي
ئيدعاي دةكةن و طةرِانةوة بؤ ئةو دةقانة هةموو ئيدعاو
ريَنماييةكاني ئةوان رِةتدةكاتةوة ،هةربؤية هةندآ جار
نازناوي ئينجيليةكانيان لةخؤيان دةنا .برِوانة :الفرق
الدينية ،الربوتستانت ،عن:
http://www.saaid.net/feraq/mthahb/66.htm

()2هيومانيستةكاني

سةردةمي

رِيَنيسانس

شؤرِشيَكيان دذي ئةخالقي مةسيحيي ضاخةكاني
ناوةرِاست بةرثاكرد كة مرؤظي وةك كائينيَكي طوناهبارو
َي و ناشرين
جةستةي مرؤظيشي وةك رةهةنديَكي ئاذةل
تةماشادةكرد .هيومانيزم كاريطةريي لةسةر هةموو
بوارةكاني ذياني ئةوروثي بةجيَهيَشت بةتايبةتي هونةرو
ديدي ئايين ،تةنانةت ميَذونوسيَكي وةك بي .ئؤ.
كريستيلةر ثيَيواية هيومانيزم رِيَضكةيةك نةبوو دذ
َكو دذي تيؤلؤجياي سكوآلستيكي
بةئايين مةسيحي ،بةل
بوو كة قةشةكاني ئةو سةردةمة قؤرخيان كردبوو،
ريَضكةيةك بوو طرنطي بة مرؤظ و ثيَطةي مرؤظ دةدا وةك
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ئةوةي لة سةرضاوةي رةسةني ئاينةكانةوة ،بةتايبةتي

جيهانطريي ..زةبروزةنط لةنيَوان كولتوري مششيَرو

ئايين مةسيحي ،جةخيت لةسةر كراوة .برِوانة :بيرت

َدا ،طؤظاري "سةردةمي رةخنة" ،ذمارة
تةكنيكي دجييتال

وليندا موري ،فن عصر النهضة .ت :فخري خليل .مر :د.

( ،2006)2ل.90-89

سلمان الواسطي .ط ،1بغداد :دار الشؤون الثقافية

()6سةرضاوةي ثيَشو ،ل .90-89

العامة ،2001 ،ص .11-10بةآلم ئيميل بريهآ ثيَيواية

()7دةربارةي زةمينةي دةركةوتين ريفؤرمي ئايين

كاريطةريي هيومانيزم لةسةر ديدي ئايين راستةوخؤ

برِوانة :جورج .ه .سباين ،تطور الفكر السياسي ،الكتاب

نةبوو ،ضونكة ريفؤرخموازة ثرؤتستانتةكان هةر

الثالث .ت :د .راشد الرباوي ،القاهرة :دار املعارف

لةسةرةتاوة كةوتنة ملمالنيَوة لةطةأل مرؤظطةرةكاندا

مبصر.497-494

بةهةمان ئةو ئةندازةيةي لة ملمالنيَدا بوون لةطةأل

()8املصدر السابق ،ص .498-495

تيؤلؤجياي سكؤالستيكيدا ،بةآلم بةطويَرةي هةردوو

()9برِوانة :جان توشار ،تاريخ الفكر السياسي .ت :د.

بؤضوونةكة ثةسةندكردن يان رةتكردنةوةي هيومانيزم

علي مقلد ،بريوت :الدار العاملية ،1981 ،ص-214

كاريطةريي زؤري لةسةر بؤضووني ئةو دةمةي

.215

مةسيحيةكان و ثاشانيش بزاوتةكاني ضاكسازي هةبوو.
دةربارةي شيكردنةوة ئيميل بريهآ بؤ ملمالنيَي نيَوان

()10جورج .ه .سباين ،تطور الفكر السياسي ،الكتاب
الثالث .ت :د .راشد الرباوي ،ص .500

ثرؤتستانتةكان و هيومانيستةكان برِوانة :اميل برهييه

()11املصدر السابق ،ص.501

تاريخ الفلسفة ،اجلزء الثالث ،العصر الوسيط والنهضة.

()12املصدر السابق.501 ،

ت :جورج طرابيشي .بريوت :دار الطليعة،1983 ،

()13املصدر السابق ،ص.502

ص.273

()14برِوانة :جان توشار ،تاريخ الفكر السياسي .ت:

()3برِوانة:

د.

عبداخلالق

حسني،

العلمانية

واإلسالموية ..عن:

علي مقلد ،ط ،1بريوت :الدار العاملية ،1981 ،ص.218
()15برِوانة :الفكر السياسي الوسيط واحلديث،
عبداجلبار عبد مصطفى .بغداد :وزارة التعليم العالي

http://www.metransparent.com/texts/abdulkhaliq_husse
in/abdulkhaliq_hussein_secularism_and_islamism.htm

والبحث العلمي .1982 ،ص.65 -64

َة سةرةكيية برِوانة :تاريخ
()4دةربارةي ئةو سآ خال

َظن و
()16بؤ زانياري زياتر دةربارةي بؤضوونةكاني كال

الفكر السياسي احلديث ،الدكتور عبدالرضا حسني

َي لة هاوكيَشة سياسيةكاندا ،بةتايبةتي لة فةرةنسا،
رؤل

الطعان .بغداد :دار احلكمة ،1992 ،ص.230-229

برِوانة :جورج .هـ .سباين ،تطور الفكر الساسي ،الكتاب

َمانيية برِوانة كتيَبةكةي
()5دةربارةي ئةو ثةندة ئةل

الثالث ،ص .511-503

ماكس فيبةر :األخالق الربوتستانتية وروح الرأمسالية.

()17عن :جورج .سباين ،مصدر سابق ،ص.511

ت :حممد علي مقلد .بريوت مركز اإلمناء القومي،

( )18جون نوكس ،عن :جورج .ه .سباين ،املصدر

ص .19دةربارةي بؤضوونةكاني فيبةريش لةو بارةيةوة
برِوانة

نوسينيَكي

ثيَشووترمان:

تريؤريزم

و

السابق ص.512
()19برِوانة :املصدر السابق،ص .513-511
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كارليَكى كوَمةآليةتىء ذيانى روَذانة
ئانتؤني طيدنز
لة فارسييةوة :كؤسار فةتاحي

دوو كةس لة نيَو بازارِدا لة تةنيشت يةكةوة

بوَ كةسانيرت منايش دةكةين ،بةآلم ئةمانة لة ذيانى

بةخيَرايي

َك بةم
ئيَمةدا طرنطييةكى بنةرِةتييان هةية .خةل

َئةسةنطيَنن.
روخسارء جوَرى جلوبةرطى يةكرت هةل

َيَن ثيَويست ناكا بة طومانةوة
شيَوةية بة يةكرت دةل

كاتآ نزيك دةبنةوةء لة تةنيشت يةكةوة تيَئةثةرِن،

ضاو لة كةسانيرت بكةينء ئةوان بة دوذمنى خوَمان

هةريةكةء رووى بةاليَكدا دةسووِريَنآ تا ضاو لة

بزانني ،يان بة هةر شيَوةيةكيرت خوَمانيان ىلَ

ضاوى ئةويدى نةكا .ئةو شتةى ليَرةدا باسى

دورخبةينةوة (.)Goff man, 1963

تيَدةثةرِنء

سةيرى

يةكدةكةنء

دةكةين ،روَذانة بة مليَونان جار لةشارة طةورةء
بضوكةكانى جيهاندا روودةدةن.

باشرتين ريَطا بوَ تيَطةيشنت لة بايةخء طرنطى
ئةم بابةتة ئةوةية كة بري لةو كارانة بكةينةوة كة ئةم

كاتآ ريَبواران بة خيَرايي سةيرى يةكرت

َةتدا
شيَوازةى تيَدا بةكار نابرآ .لة هةندآ حال

دةكةنء لة كاتى نزيكبوونةوةدا سةرلةنوآ روويان

ربيَتة ضاوى
لةوانةية كةسيَك بآ ثسانةوة ضاو ب ِ

وةردةطيَرِن ،شتيَك منايش دةكةن كة ،ئريظني

هةستيَكى

طوَفمةن

(Goff man, 1967-1971

كةسيَكيرتء

روخسارى

راشكاوانة

َآ
 )Ervinثيَى دةل

تايبةت دةربربِىَ .ئةم كارة زياتر لة نيَو

زوَرجار

َة ،يان لة نيَو
ئةويندارةكان ،ئةندامانى بنةمال

ضاوةرِوانييةكى لةوضةشنةمان لة يةكرت هةية.

هاوِريَية نزيكةكان يان لةو شويَنانةدا روودةدا كة

سةرجننةدانى مةدةنى بة هيض شيَوةيةك بةماناى

يةكيَك لة يةكيَكيرت توورِة بيَ .ناموَكان يان

ثشتطويَخسنت نيية .هةركةس ئةويدى تيَدةطةيةنآ

ئاشناكان بة ريَكةوت ض لة نيَو بازارِ يان لة شويَنى

كة هةستى بة بوونى كردووة ،بةآلم كاريَك ناكا كة

كار يان لة نيَو ميوانييةكدا هةرطيز بةم شيَوة ضاو

بةرامبةرةكةى هةست بة وةرِةزبوون بكا .ئيَمة

لةيةكرت ناكةن .دةكرآ ضاوتيَربِين تةنيا لة

كةموزوَر – بةبآ مةبةست – سةرجننةدانى مةدةنى

شويَنيَكدا كة دوو تاقمى بيَطانةى دذبةيةك لةوانةية

سةرجننةدانى

مةدةنى.

ئيَمة
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بةم شيَوةية سةيرى يةكرت بكةن بة نيشانةى

)1كارة ئاساييةكانى روَذانةى ئيَمة كةكةمءزوَر

دوذمنايةتى ليَك بدريَتةوة .سثى ثيَستةكانى

دةماخنةنة نيَو كارليَكةوة ،بةشيَكى طةورةى

باشوورى ئةفريقا بةوة ناسرابوون كة كاتىَ رةش

ضاالكيية كوَمةآليةتييةكانى ئيَمة ثيَك ديَنن .ذيانى

ثيَستةكان بةالياندا تيَثةرِ دةبوون ،موَرِةيان

روَذانةى ئيَمة لة دةورى دووثاتبوونةوةى موَديَلة

ليَدةكردن .تةنانةت دوو هاورِآ لةكاتيَكدا كة لة

هاوشيَوةكانى رةفتارى روَذانة ،حةوتوانة ،مانطانةء

طةرمةى قسةكردندان ،دةبآ بزانن ضوَن ضاو لةيةك

تةنانةت ساآلنةدا دةسووِريَتةوة .بوَ منوونة ،بري

 .)Goodwin,لة كاتى طفتوطوَدا

بكةنةوةء بزانن دويَنآء ثيَرآ ضيتان كردووة.

هةركةسيَك بةشيَوةى روانينةكةيدا نيشان دةدا كة

ئةطةر ئةو دوو روَذة ،روَذة نيَوجنةكانى حةوتوو

ضةندة لة باسةكةدا بةشدارة .روانينى زوَر

بووبيَنت ،تارادةيةكى زوَر لةوة ئةضآ لةكاتى

جيدديانة بوَ كةسيَك رةنطة نيشانةى ئةوة بيَت كة

ئاساييدا لةخةو هةستابن (ئةمة خوَى كاريَكى

متمانةى بة قسةكانى ئةو نيية ،يان النيكةم

طرنطة) .لةوانةية سبةينآ زوو ضوبيَنت بوَ دةوام،

بةوماناية ليَكبدريَتةوة كة ئةو كةسة نةيتوانيوة

َةوة تا قوتاخبانة،
ئةمة ماناى ئةوةية كة ريَطاى مال

بةرامبةرةكةى تيَبطةيةنآ .لةطةأل ئةوةشدا ئةطةر

يان زانكوَتان برِيوةء تا رادةيةكى زوَر هةموو

هةركام لة دوواليةنى طفتوطوَكة بة هيض شيَوةيةك

روَذانى حةوتوو ئةو كارة ئةجنام دةدةن .لةوانةية

سةيرى ضاوى ئةويرت نةكا  ،لةوانةية بة دروَزن ،بىَ

نانى نيوةرِؤ لةطةأل هاوِريَكانتان خبوَنء دوانيوةرِوَ

متمانةء نائاسايي بيَتة بةرضاو.

بوَ ضوونة ثوَل يان خويَندنةوة بطةِريَنةوة .ثاشان

دةكةن1981(.

خويَندنةوةى ذيانى روَذانةى كوَمةآليةتى

َةوةء رةنطيشة شةو ويَرِاى هاوِريَكانتان
دةضنة مال
بضن بوَ ثياسةكردن .ئاشكراية كةكارة ئاساييةكانى

بوَضى دةبآ تاكةكان ئةوةندة طرنطى بة اليةنة

روَذانةى ئيَمة يةكسان نني ،كارةكانى ئيَمة لة

َةت كةمبايةخةكانى رةفتارى كوَمةآليةتى
بة روال

روَذانى ثشوى كوَتايي حةوتوودا بة طشتى جياوازن

بدةن؟ تيَثةرِين بةالى ريَبواريَكى سةرشةقامدا ،يان

لةو كارانةى كة لة روَذانيرتدا ئةجناميان دةدةين.

ضاكءضوَنيكردن لة طةلَ هاورِيَيةكدا ضاالكييةكى

ئةطةر طوَرِانيَكى طةورة لة ذيانى كةسيَكدا بيَتة

بضوكء كةمبايةخن ،ئيَمة لة روَذدا ضةندين جار ئةو

ثيَش-وةك وازهيَنان لة خويَندنى زانكوَ سةبارةت

كارانة دووثات دةكةينةوة ،بةبآ ئةوةى ثيَويستمان

بة ثةيداكردنى كار -بةطشتيى دةبىَ طوَرِانى

بةوة هةبآ برييان ليَبكةينةوة .لة راستيدا

طرنطيش لة كارة ئاساييةكانى روَذانةدا رووبدات.

َةت بآ بايةخانةى
خويَندنةوةى ئةم شيَوة بةروال

َة خوويةكى نوآ ء
بةآلم بة شيَوةى ئاسايي كوَمةل

َناسييةوة
كارليَكى كوَمةآليةتى لة روانطةى كوَمةل

تا رادةيةك ريَكوثيَك دروست دةبيَت .كةواتة كارة

َكوو بواريَكى
زؤر طرنطةء نةك هةر بآ بايةخ نيية بةل

ئاساييةكانى روَذانةء كارليَكةكامنان كة دةبنة هوَى

َناسيدا .لة
سةرجنرِاكيَشة لة تويَذينةوةى كوَمةل

َكيرتدا،
دروستبوونى ثيَوةندى لة نيَوان ئيَمةء خةل

بةرئةم دوو هوَية خويَندنةوةى كارليَكى كوَمةآليةتى

تيَكرِا فوَرمء شيَوةى كردارء رةفتارةكامنان ديارى

زوَر طرنطة.

دةكةن .ئيَمة دةتوانني لةريَطاى راظةكردنى ئةو
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كارانةوة زانيارييةكى زوَر لةسةر خوَمان وةك

لة كوَتايي ئةم ثاذةدا دةطةِريَنةوة سةر ئةم

بوونةوةرى كوَمةآليةتىء لة سةر ذيانى كوَمةآليةتى

بابةتة ،بةآلم سةرةتا با ضاويَك بة مةغزاى كارليَكى

بةدةست بيَنني.

كوَمةآليةتي لةذيانى روَذانةدا خبشيَننيء ثيَوةنديية

)2خويَندنةوةى كارليَكى كوَمةآليةتى لة ذيانى

َةى
َةتةكانى روخسارء جوول
ئاماذةييةكان (حال

روَذانةدا ،يارمةتيمان دةدا تا دامةزراوةء سيستمة

جةستةيي ،كة ئيَمة لة كاتى كارليَكدا بةكاريان

كوَمةآليةتيية طةورةترةكان بناسني .لة راستيدا

ديَنني ،خبةينة بةرباسء ليَدوان .دواى ئةوة

كوَمةآليةتيية

طةورةكان

قسةءباسى روَذانة تاوتوآ دةكةين -واتة بةض

موَديَلةكانى

كارليَكى

شيَوةيةك زمان بوَ طواستنةوةى واتاكان بةكار

كوَمةآليةتييةوة كة ئيَمة لة ذيانى روَذانةى خوَماندا

دةهيَنني .ثاشان دينة سةرباسى ئةوة كة ذيانى

ثةيرِةويان دةكةين .نيشاندانى ئةم بابةتة دذوار

ئيَمة

ئاسايية

نيية .سةرلةنوآ منوونةى ئةو دووكةسة ناموَية

روَذانةكاندا ضوَن دةطوَرِآء بةتايبةت سةرنج

بيَنةوة يادتان كة لة نيَوبازارِدا لة تةنيشت يةكةوة

دةدةينة ضوَنيةتى هاوئاهةنطكردنى ئةو كارانةى

تيَثةرِ دةبن .واتة ،ئةمة خيَراترين جوَرى كارليَكى

ئةجناميان دةدةين.

هةموو

سيستمة

بةسرتاونةتةوة

بة

كوَمةآليةتيية كة دةتوانني ويَناى بكةين .كاتيَك كة
رووداويَكى لةو ضةشنة بة شيَوةيةكى ئةبسرتاك

لة

كارتيَكةرى

ذيَر

كارة

ثيَوةندى ئاماذةيي

لةبةرضاو دةطرين ،رةنطة ثيَوةندييةكى راستةوخوَى

كارليَكى كوَمةآليةتى بريتية لة فوَرمة

بة فوَرمة مةزنء هةميشةييةكانى ريَكخراوى

ثيَوةندى ئاماذةيي – واتة

جوَراوجوَرةكانى

كوَمةآليةتييةوة نةبيَت .بةآلم كاتيَك بةشيَكى زوَرى

طوَرِينةوةى

َةتةكة
ئةم كارليَكانة لةبةرضاو دةطرين ،ئيرت حال

َةى
َةتةكانى روخسار ،ئيشارةكردن يان جوول
حال

دةطوَرِآ .سةرجننةدانى مةدةنىء شيَوةكانيرتى

ئةندامانى جةستةوة .هةنديَجار ثيَوةندىئاماذةيي

كارليَك كة يارمةتيمان دةدةن تا لة طةأل كةسانيرتدا

بة زمانى جةستةيي ناوبراوة كة ئاماذةيةكي

ثاراستنى

سرِينةوة،

ثيَوةندى

بطرين،

دةبنة

هوَى

َةتيَنةرة،
َخل
هةل

واتاء

زانيارييةكان

ضوونكة

ئيَمة

لة

بوَ

ريَطاى

تايبةمتةنديية بةرفراوانء طشتطريييةكانى ذيانى

َك لةم
بةهيَزكردن يان شيكردنةوةى قسةكامنان كةل

َطةكانى ئةم سةردةمةدا .بةشى
كوَمةآليةتى لة كوَمةل

شيَوازة وةردةطرين.

َك لة شارة طةورةء بضوكةكاندا دةذينء
زوَرى خةل
بةردةوام لةطةأل كةسانيرتدا بةبآ هيض ناسياوييةكى

هةستء روخسار

شةخسى كارء كاردانةوةيان هةية .سةرجننةدانى

اليةنيَكى ديكةى ثيَوةندىئاماذةيي بريتيية لة

َةتى
مةدةنى ،يةكيَك لةو ئامرازانةية كة خةسل

دةربرِينى هةست لة ريَطاى روخسارةوة .ثوَل

تايبةتى خوَى دةطوازيَتةوة بوَ نيَو ذيانى

َةى
ئةكمةنء هاوريَكانى بوَ نيشاندانى جوول

شارنشينى ،واتة بوَ نيَو حةشيمةتى ضاالكء بة

َةتى جياواز
ماسوولكةكانى روخسار ،كة حال

ثةلةء طةليَك ثيَوةندى تيذتيَثةرِء فةرمى ديكة.

دروست دةكةن ،سيستميَكيان داهيَنا بة ناوى
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روخسار Ekman

َطةكانى بة تةواوةتى ئةم
بةوةشدا دةنيَت كة بةل

َةى
"سيستمى شفرةدانةرى جوول

& Friesen, 1978/(Facial Action Coding System

مةسةلةية

ئةزموونةكانى

َيانداوة لةم ريَطايةوة ئةو بوارة
 .)(FACSئةوان هةول

َك بة شيَوةيةكى بةربآلو
فيَربوونى كةلتورى كة خةل

روون بكةنةوة كة ليَكدانةوةى ناكوَكء دذبةيةكى

بةشدارى تيَدا دةكةن ،لةم كارةدا نةخشى هةبيَت.

لةسةر كراوة -ضونكة ريَكةوتنيَكى ئةوتوَ لة سةر

هةرجوَرآ بيَت ئةو ئاكامانةى كة ئةكمةن ثيَى

هةستء

طةيشتووة ،بة هوَى تويَذينةوة جوَراوجوَرةكانيرتةوة

سوَزةكان لة ئارادا نيية.ضارلز دارظني ،باوكى تيوَرى

ئيبيل-ئيبسفليَت(Eibl-

ضوَنيةتى

دياريكردنء

ثوَلينكردنى

ثشرتِاست

ناسةمليَننيء

دةكريَت.

رةنطة

َىَ لة بنةرِةتدا هةموو مروَظيَك بة
طةشةسةندن دةل

1972

يةك شيَوة هةستء سوَزى خوَى دةردةبرِآ.

منداأل ئةجنامدا كة بة كةرِءكويَرى لة دايك ببوون،

ئةطةرضى هةنديَ كةس ئةم بوَضوونةيان رةت

ئةمةش بةو مةبةستة بوو كة بوَى دةربكةوآ

كردوَتةوة ،بةآلم وا ديارة تويَذينةوةكانى ئةكمةن لة

َةتةكانى روخسارى ئةو منداآلنة لة دوَخة
حال

نيَو ئةو طةالنةدا كة لة بةستيَنى كةلتورى جياوازدا

َةتةكانى
هةستيارةكاندا ضةندة هاوشيَوةى حال

دةذين ،ئةو بوَضوونةى دارظني دةسةمليَنن .ئةكمةنء

روخسارى كةسانى ئاسايية .دةركةوت كة ئةو

فريزيَن تويَذينةوةيةكيان لة سةر طرووثيَكى

منداآلنة كاتآ كة ضيَذيان لة كاريك وةردةطرت،

تةريككةوتووي طينةى نوآ ئةجنام دا كة

ثيَدةكةنني ،كاتيَ بوَنيان بة شتيَكى ناموَوة دةكرد،

ئةندامةكانى ثيَشرت هيض ضةشنة ثيَوةندييةكيان لة

َدةتةكاندء هةروةختيَكيش كةيفيان بة
بروَيان هةل

.)Ekman

شتيَك نةهاتبا ،نيَوضاوانيان تيَك دةنا .لة بةر ئةوةى

َةتة هةستيية شةش اليةنةكانى(خوَشى ،خةم،
حال

ئةوانة كةسى ديكةيان نةديبوو كة بةم شيَوةية

توورِةيي ،بيَتاقةتى ،ترس ،سةرسوورِمان) كة

َيَتةوة ،بوَية واديَتة بةرضاو كة ئةم كاردانةوانة
جبول

تويَذينةوةكانيرت دةرياخنستبوو،ء لة نيَو طةليَك

دةبآ اليةنى زاتيان هةبيَت.

طةأل روَذئاوادا

نةبوو& Friesen, 1971(.

ئةتنيكى جوَراوجوَردا ناسراون ،لة نيَو ئةندامانى
ئةم كةلتورةشدا دةبينران.

 )Eibesfeldt,تويَذينةوةيةكى لة سةر شةش

َكوةرطرتن لة "سيستمى
ئةكمةنء فريَزن بة كةل
َةى
َةى روخسار" هةندى جوول
شفرةدانةرى جوول

ئةو داوةريانةى كة بة هوَى ئةندامانى طرووثى

جياوازيان لة روخسارى ئةو منداآلنةدا بةدى كرد

طينةى نويَوة لة سةر هةستة جوَراوجوَرةكان

كة لة دةربرِينى هةستى طةورةساآلنيشدا بةرضاو

َةتة
حال

دةكةون .بوَ منوونة ،واديَتة بةرضاو كة منداآلن

جوَراوجوَرةكانى روخساردا نيشان دراون ،تا

َةتى
كاتيَك تام بة شتيَكى ترشةوة دةكةن ،حال

رادةيةكى زوَر لةطةأل ئاكامى تويَذينةوةكانيرتدا

بيَزاربوون لة روخسارياندا دةردةكةوآ (واتة،

هاوئاهةنطييةكى نزيكيان هةبوو .بة وتةى ئةكمةن،

ليَويان كوَ دةكةنةوةء ناوضاويان تيَك دةنيَن) ،ئةمة

ئةم جوَرة ئاكامانة ئةو تيوَريية دةسةمليَنن كة

َةكانيشة.
َةتى روخسارى طةورةسال
هاوشيَوةى حال

نيشاندانى هةست لة روخسارء ليكدانةوةى لة

بةآلم هةرضةندة واديَتة بةرضاو كة هةستدةربرِين لة

ناخى مروَظدا شتيَكى زاتىء دةروونيية .ديارة دان

ريَطاى روخسارةوة اليةنى زاتى هةبيَت ،هوَكارة

دةكران،

هةروةك

لة

دميةنةكانى

17
تاكةكةسىء

بةستيَنةكانى

بيَت بوَ ئةم بابةتة ،زوَر تايبةمتةندى وردتريش هةن

ئةجنامدانى ئةوكارةش كار دةكةنة سةر ضوَنيةتى

َةتة راستةقينةكانى
َكن .حال
كة جيَى سةرجنى خةل

َةتى روخسار .بوَ منوونة لة نيَو كةلتورة
طوَرِينى حال

روخسار بة طشتى دواى ضوار يان ثيَنج ضركة

َك،
خةل

كوَتاييان ديَتء ئةطةر خةندة يان سةرسوورِمان زوَر

َةى وردء دةقيقى ليَوةكانء هةروةها رادةى
جوول

خبايةنيَ ،دةتوانآ نيشانةى فريودان بيَت.

تيذتيَثةرِبوونى ثيَكةنينةكة بة تةواوى جياوازييان

َةتةكانى
حال

يان

هةية (.)Birdwhistell, 1971

َةتةكانى جةستة وةكوو هةريةك لة شيَوةكانى
حال

جوَراوجوَرةكاندا

كةلتورييةكانء
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ضوَنيةتى

ثيَكةنينى

ئاماذةكردنةكان

روخسار،

َةتيَكى جةستةيي
َة يان حال
هيض ضةشنة جوول

قسةكردنء ضاالكييةكان كة ضوارضيَوةى ذيانى

سةمليَنراو لة ئارادا نيية كة تايبةمتةندى

َتةكردن ،ثيَرِابواردنء
ئيَمة ثيَكديَنن ،دةكرآ بوَ طال

(هاوبةشى) هةموو يان تةنانةت زوَربةى كةلتورةكان

شكءطومان بةكار بربآ .بوَ منوونة زوَرخاياندنى

َطةدا راست بة
بيَت .بوَ منوونة ،لة هةندآ كوَمةل

َةتى سةرسوورِمان لة روخساردا رةنطة بة
حال

َك
َطةى ئيَمة ،خةل
ثيَضةوانةى شيَوةى باوى كوَمةل

َتةجارِانة بة كار
ئةنقةست بوَ الساييكردنةوةى طال

َيَن "نا" سةريان بوَ خوارةوة
ئةطةر بيانةوآ بل

بربآ  -بوَ ئةوةى نيشان بدرآ كة كةسيَك بة هيض

دةلةقيَنن .واديارة ئةو جووآلنةى كة الى ئيَمة بة

شيَوةيةك

سةرى

زوَرى بةكار دةبريَن ،وةك ئاماذةكردن ،الى هةندآ

سوورِنةماوة ،هةرضةند دةبواية لة بةر هةندآ هوَ

ئةتنيك هةر بوونيان

نيية(1983

 .)Bull,ئةو

ئاماذانةى كة لة كةلتورةكانيرتدا بةكار دةبريَن ،لة
كةلتورى

ئينطليزى-

ئةمريكيدا

نةناسراون.

لة

رووداويَكى

تايبةت

تووشى سةرسورِمان بواية.

روخسارء كةلتور

"سوورِدانى طوَنا" واتة ثةجنةى دوَشاومذة لة

دةكرآ لة ئاستيَكى بةرفراوانرتدا ،بة لة

نيَوةرِاستى طوَنا دادةنرآء سوورِدةدرآ ،ئةم

بةرضاوطرتنى

روانطةى

َةتة لة هةندآ ناوضةى ئيتاليادا بوَ ستايشكردن
حال

َكةوة ،باس لة روخسار بكةين .لة ذيانى
خةل

َةية لة بةشةكانيرتى
بةكار دةبرآ .ئةم جوول

كوَمةآليةتى روَذانةدا ئيَمة بةطشتى بايةخيَكى زوَر

ئةوروثادا نةناسراوة.

بة راطرتن يان ثاراستنى ئابرِووى يةكرت دةدةين.

ريَزى

تاكةكةس

لة

َةتةكانى
َةتةكانى روخسار ،ئاماذةكانء حال
حال

َيَني "ئةدةب" يان "نزاكةت"
ئةو شتةى كة ثيَى دةل

َكردنى وتة بةكار دةبريَن.
جةستة هةميشة بوَ كامل

لة كوَبوونةوة طشتييةكاندا بريتني لة خوَبواردن لة

هةروةها ئةو كاتانة بةكار دةبريَن كة لة جياتى

باسكردنى ئةو اليةنانةى رةفتار كةرةنطة ئابرِو

زمان ،ماناكان دةطوازنةوة .ئةو خةمء نيطةرانيانةى

ضوونى بةدواوة بيَت .رووداوةكانى ذيانى رابردووى

كة ئيَمة بة بآ وتة دةرياندةبرِين -بة بآ مةبةست

كةسيَك (شتة تايبةتىء شةخسييةكان كة رةنطة

دةيانطةيةنني -زوَرجار ئةوة نيشان دةدةن كة ئةو

َةذانى كةسيَك) نة باسى
باسكردنيان ببيَتة هوَى شل

َيَني دةقاودةق ئةو شتة نيية كة
شتةى دةيل

ليَدةكرآ نةئاماذةى ثيَدةكرآ .الى كةسيَك كة

َطةرِان باشرتين منوونة
مةبةستمانة .رةنطة سوورهةل

باسى

كآلوقذى

لةسةركردوة،

َتةوة
بةطال
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َةتيَكدا كة
قذرِووتانةوة ناكرآ ،مةطةر لةحال

َناسةكان هةميشة دانيان بةوةدا ناوة كة زمان
كوَمةل

بيَت ( Goff man, 1960; p.

بوَ ذيانى كوَمةآليةتى طرنطييةكى بنةرِةتيى هةية.

برادةرايةتييةكة زوَر طةرم

بةآلم بةو دوايانة روانطةيةك هاتوَتة ئاراوة كة

.)228
رةضاوكردنى ضوارضيَوةء ريَساكانى رةفتار،

سةرجنيَكى تايبةت دةداتة بةكارهيَنانى زمان لة

جوَرة ريَوشويَنيَكى خوَثاريَزييةء بةو مةبةستة

بةستيَنة ئاساييةكانى ذيانى روَذانةدا .زوَرترين

بةكار دةبرآ كة عةيبء كةموكوورِييةكان لة

بوارى بةكارهيَنانى زمان يان لة راستيدا قسةكردن

َك زةق نةبيَتةوة .كةواتة ،ذيانى
بةرضاوى خةل

لة طفتوطؤ نافةرميةكانداية .شروَظةكردنى طفتوطوَ

روَذانةى ئيَمة "خوَبةخوَ" ناضيَتة ثيَش .هةموومان

كاريطةرى بةهيَزى لة كارةكانى طافمةن وةرطرتووةء

َسوكةوت لةطةأل كةسانيرتدا
بآ ئةوةى بزانني لة هةل

ئةو راستةوخوَ لة سةر ئةم بابةتة شتى نووسيوة.

َةتى روخسارمانء
بة وردى ئاطامان لة ضوَنيةتى حال

َد
بةآلم بةرضاوترين كةس لةم بوارةدا ،هارؤل

َةى ئةندامانى جةستةمان هةية.
ضوَنيةتى جوول
َةتى
َكردنى حال
هةنديَ كةس لة كوَنرتول
روخسارء ريَكخستنى شارةزايانةى كارليَك لةطةأل
َكدا
خةل

بنيادنةرى

(Garfinkel, 1984) .EthnoMetodology

ئيتنوَميتوَدلوَذى،

ميتوَدة

خويَندنةوةى

شارةزايي

َكى ئاسايي يان
كوَمةآليةتييةكان -ميتوَدةكانى خةل

ديثلوَماتةكان ئةجموَرة تايبةمتةندييانة لةخوَ

َك – ة .ئةم ميتوَدانة لةاليةنة
كوَمةآلنى خةل

دةطرآ .ديثلوَماتيَكى ضاك دةبآ بتوانآ – لة

تاكةكانةوة بوَ دةرككردنى مةبةستى كارةكانى

َيَكدا كة هيَمنء لة سةرخوَ ديَتة بةرضاو -لةطةأل
حال

كةسانيرتء بة تايبةت ئةو قسانةى كة دةيكةن،

كةسانيَكدا كة رةنطة بريء رايانى قبووأل نةبيَت ،يان

بةكار دةبرآ .هةموومان بآ ئةوةى ناضاربني

تةنانةت رقى ليَيان بيَتةوة ،باسءطفتوطوَ بكا.

وشيارانة ميتوَدةكانى دةرككردنى مانا رةضاو

رادةى سةركةوتن لةم كارةدا ،كار دةكاتة سةر

بكةين ،لة كارليَك لةطةأل كةسانيرتدا بةكاريان

منوونة،

دةهيَنني .ئيَمة تةنيا دةتوانني لةريَطاى وشيارييةوة

َى
ديثلوَماسييةكى شارةزايانة دةتوانآ سةهوَل

لةو بةستيَنة كوَمةآليةتييةى كة لة خودى وشةكاندا

ثيَوةندى نيَوان نةتةوةكان بتويَنيَتةوةء ثيَش بة

دةرناكةوآ ،لة واتاء مةغزاى طفتوطوَكان تيَبطةين.

(رةوشى)

ثسثوَرِن.

هةموو

بوَ

منوونة،

طارفينكلَ،

ئيتنوَميتوَدوَلوَذيية

نةتةوةيةك.

بوَ

َطريسانى شةرِ بطرآ.
هةل

سةرنج بدةنة ئةم طفتوطوَيةى خوارةوة

( Heritage,

:)1984, p. 237

ريَسا كوَمةآليةتييةكان ،قسةء طفتوطوَ

َةم هةية.
ئةلف :من كوِريَكى ضواردةسال

ئةطةرضى زوَر ئاماذةى نازمانى هةن كة ،ئيَمة

ب :باشة موشكيلة نيية.

بة شيَوةى ئاسايي لة رةفتارى خوَمانداء بوَ

ئةلف :سةطيَكيشم هةية.

تيَطةيشنت لة مةبةستى بةرامبةرةكامنان بة كاريان

ب :ئاخ  ،بةداخم.

دةهيَنني ،لةطةأل ئةوةشدا زوَربةى كارليَكةكامنان بة

ثيَتان واية ليَرةدا باسى ضى دةكرآ؟ دوو

ريَطاى قسةكردن يان طفتوطوَوة ئةجنام دةدريَن.

َيَن؟ ئةطةر
اليةنى طفتوطوَكة ضى بة يةك دةل
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َيَن كة ئةمة
بوَخوَمان تيَبطةين ،يان ثيَمان بل

َةكةم هامتةدةر ،ضوومة
هةذدة خولةك لة قةرةويَل

طفتوطوَى نيَوان كريَضىء ساحيب خانووة ،دةتوانني

حةمامء دةمءددامن شوَرد .كاتذميَر ( )7:19دووشى

بة ئاسانى تيَبطةين كة ضى وتراوةء بوَضى وتراوة.

حةمامةكةم كردةوةء هتد .ئيَمة بة ثيَى ئةوةى كة

ئةوكاتة ئيرت طفتوطوَكة روونء ئاشكرا دةبيَت .بةآلم

خاوةن ثرسيارةكة رووى دةمى لة كيَية ،يان ئيَمة بة

بة بآ ناسينى بةستيَنى كوَمةآليةتى ،وةآلمةكانى

طشتى ض جوَرة ضاالكييةك ثيَكةوة ئةجنام دةدةين،

"ب" هيض ثيَوةندييةكيان بة قسةكانى"ئةلف"ةوة

ئةو كةسة بة طشتى لة روَذيَكى تايبةتى حةوتوودا

وشةكاندايةء

ضى دةكاء ،زوَر شتى ديكة ،دةتوانني لةو جوَرة

نابآ.

بةشيَكى

ماناكة

لةنيَو

بةشةكةيرت دةطةِريَتةوة بوَ ضوَنيةتى روونبوونةوةى

وةآلمة تيَبطةين كة ثرسيارةكة داواى دةكا.

بةستيَنى كوَمةآليةتى لة قسةكاندا .تةنيا لة
بةستيَنداية كة ماناى طفتوطوَكان روونء ئاشكرا

تاقيكردنةوةكانى طارفينكأل

دةبيَت.

طارفينكأل لة ريَطاى ضةند تاقيكردنةوةيةكةوة
بة

تيَطةيشتنى هاوبةش
لة

طرنطبوونى "ضاوةرِوانييةكانى ثاشخان"ى سةملاند
قسةكردنى

( )background expectanciesكة ئيَمة طفتوطوَكامنان

ثابةندى

لة سةر ئةو بنةماية ريَك دةخةين .ئةو داواى لة

َوَزن .ئةمة
بةكاربردنى زانيارى هاوبةشء ضرِءئال

خويَندكارةكانى كرد لةطةأل هاورِآ يان خزميَكياندا

الى ئيَمة شتيَكى ئاسايية ،بةآلم تةنانةت قسةء

َبدةن ماناى ئةوشتانةى كة
بكةونة قسةكردنء هةول

َوَزء
باسة ئاساييء كةمبايةخةكانيش ئةوةندة ئال

دةوترآ روون بكريَتةوة .دةبوا هةر ئاماذةيةكى

نارِوونن كة تاكوو ئيَستا كةس نةيتوانيوة تةنانةت

كتووثرِ يان بريءبوَضوونيَكى طشتى فةراموَش

بةرنامةيةكى وا لة ثيَشكةتووترين كوَمثيوتةرةكاندا

َكوو بة جددى هةوأل بدرآ ماناكةى روون
نةكرآ ،بةل

دابنآ كة وةك ئيَمة قسة بكةن .ئةو وشانة كة لة

بكريَتةوة .ئةطةر كةسيَك بيوتاية"روَذتان باش"

قسةكردنيَكى ئاساييدا بةكار دةبريَن ،مانايةكى

دةبوا لة وةآلمدا بوتراية ،باش يانى ضوَن؟

تةواو نادةن بةدةستةوةء ئةو شتةى كة مةبةستمانة

مةبةستت لة ض بةشيَكى روَذة؟ء هتد .ئةمةى

َيَني يان تيَطةيشتنمان لةو شتةى كة دةوترآ ،لة
بيل

خوارةوة منوونةيةكة لةو جوَرة قسانة:

روَذانةدا،

ريَطاى

ثرذءبآلوترين

هاوكارى

خويَندكارة

خوَبةخشةكانى،

اليةنة

طرميانة

شيَوةكانى

ثيَوةنديدارةكان

دةرنةبرِاوةكانةوة

ديارى

َييةوة راوةشاند).
(س دةستيَكى بة خوَشحال

دةكةينء تةييد دةكرآ .ئةطةر كةسيَك لة

س :ضوَنى؟

كةسيَكيرت بثرسآ :دويَنآ ضيت كرد؟ بة ثيَى

ي :لة ض روويةكةوة ضوَمن؟ لة رووى

خودى وشةكانى نيَو رستةكة وةآلميَكى روونى ثآ

تةندروستييةوة ،لة رووى داراييةوة ،لة رووى

نادريَتةوة .روَذيَك زةمةنيَكى دريَذة ،دةكرآ

خويَندنةوة ،ئاسوودةيي دةروونىء...

وةآلميَكى ذيرانةى ثآ بدريَتةوة :كاتذميَر حةوتء
شانزة خولةك لة خةو هةستام ،كاتذميَر حةوتء

س:

(سوور

َدةطةرِآء
هةل

لة

ثِريَكدا

َدةضآ ).طوآ بطرة ،من تةنيا دةمويست ريَزت ىلَ
هةل
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بطرم ،دةنا راستت دةوآ ،ئةوةى كة توَ ضوَنى،
َيَك الى من بايةخى نيية.
توَزقال

( Garfikel, 1963, p.

)222

ث -بوَ كوآ دةضى؟
و -دةرةوة
ث -ضى ئةكةى؟

هوَى ضيية كة كاتآ لة قسةكردندا ريَسا باوء

و -هيض.

َك تا
َةت كةمبايةخةكان رةضاو ناكريَن ،خةل
بةروال

وةآلمى ئةم طةجنة لة راستيدا بة ثيَضةوانةى

َدةضنء توورِة دةبن؟ لة وةآلمدا دةبآ
ئةو رادةية هةل

َدا
ئةو وةآلمانةوةية كةلة تاقيكردنةوةكانى طارفينكل

َيَني كة سةقامطريبوونء ماناداربوونى ذيانى
بل

دراونةتةوة .طةجنةكة لة باتى ئةوةى لة واتاى

كوَمةآليةتى روَذانةمان بةندة بةوةى كة ئيَمة تا ض

وشةكان بطةرِآ ،خوَى لة دانةوةى وةآلميَكى

رادةيةك لةو طرميانة كةلتوريية دةرنةبرِاوانةدا

طوجناو دةثاريَزآ – واتة لة راستيدا دةَلىَ ،كارتان

دةربارةى ئةوةى كة ضى دةوترآ يان بوَضى

ثيَم نةبيَ .لةوانةية ئةطةر ثرسيارى يةكةم لة

دةوترىَ ،بةشدارين .ئةطةر ئيَمة ئةو شتانةمان بة

بواريَكيرتدا رووبةرووى كةسيَكى ديكة بكريَتةوة،

ثيَويست نةزانيباية ،ثيَوةندييةكى مانادار دروست

وةآلميَكى تةواو جياواز بداتةوة .واتة:

نةدةبوو .هةر ضةشنة ثرسيار يان بةشداريكردن لة
طفتوطوَدا دةبوا بة ريَطةى ميتوَدى

ِان( Search
طةر

ئةلف -بوَ كوآ دةضى؟
ب -خةريكم بة هيَواشى دةسووِريَمةوة.

( I am

)procedureى تيَرءتةسةل وةك ئةو شتةى كة بة

( )going quietly round the bendئةم رستة مانايةكى

قوتابييةكانى طارفينكأل وترابوو تا لة وةآلمى قسة

ديكةش دةدا .واتة ،خةريكة وردةوردة توورِة دةمب).

ئاساييةكانى روَذانةدا بةكارى بيَنن ،دريَذةى

(ب) بة ئةنقةست ثرسيارةكةى (ئةلف) بة

ثيَدةدراء ئةمةش دةبووة هوَى شكستهيَنانى

جوَريَكيرت ليَكدةداتةوة .بوَ ئةوةى بة تةوسةوة

كارليَك .كةواتة ئةو شتةى سةرةتا وةك ريَساء

نيطةرانى يان ناكامبوونةكةى بطوازيَتةوة بوَ

ريَوشويَنيَكى بآ بايةخ لة قسةكردندا سةير دةكرآ،

بةرامبةرةكةى .كوَميديا لة سةر بنةماى ئةم ضةشنة

لة راستيدا لة ذيانى كوَمةآليةتيدا طرنطييةكى

خوَطيَلكردنانة برةوى ثةيدا كردووة .مادام

بنةرِةتى هةيةء هةر لة بةر ئةمةشة كة

اليةنةكانى

مةبةست

ثيَشيَلكردنيان تا ئةو رادةية جددية.

َتةكردنة،
طال

ثيَويستة سةرنج بدةين كة لة ذيانى روَذانةدا،
هةنديَ كةس بة ئةنقةست نايانةوآ لة رستةيةك يان
بريءبوَضوونء ثرسياريَك تيَبطةن .رةنطة ئةم كارة
زياتر

بوَ

بةزاندنى

بةرامبةر،

َتةثيَكردن،
طال

طفتوطوَكة

نيَو
ئيرت

ئةم

دةزانن

خراث

تيَطةيشتنانة

مةترسييةك ناخولقيَنىَ.

شيَوةكانى قسةكردن
بيستنى

كاسيَتيَكى

توَماركراو

يان

شةرمةزاركردن يان سةرجنرِاكيَشان بوَ ماناى

خويَندنةوةى دةقي طفتوطوَيةك كة خودى كةسةكة

دووانةى وتةكة ئةجنام بدرآ .بوَ منوونة سةرنج

تيَيدا بةشدارة ،ئةزموونيَكى وشياركةرةوةية.

بدةنة ئةم ديالوَطة كالسيكييةى نيَوان باوكء كورِة

طفتوطوَكان

طوماناويرتء

طةجنةكةى:

َك بريى ىلَ دةكةنةوة .كاتىَ ئيَمة
ناريَزمانيرتن كة خةل

لةوة

ثضرِثضرِترء
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بةشدارى ديالوَطى روَذانة دةبني بة طشتى وائةزانني

 -،:ئةم نيشانةية ،وةستانيَكى بضوك نيشان

ئةوةى دةوترآ رستةيةكى رازاوةية .ضونكة ئيَمة

دةدا ،ئاهةنطى قسةكردنةكة يان قورساييةكةى لة

بآ ئةوةى بزانني ئةو بةستيَنة ثرِ دةكةينةوة كة

نيَو وشةيةكدا دةردةخا.

َوطوَرِ دةكرآ .بةآلم
وشة راستةقينةكانى تيَدا ئال
طفتوطوَيةكى راستةقينة ،بة هيض شيَوةيةك لة

( ) ،ئةم نيشانةية ،مةوداى تا رادةيةك دريَذتر
لة مةوداى ئاسايي نيَوان رستةيةك نيشان دةدا.

َى نيَو داستانةكان ناضآ كة
طفتوطوَيةكى خةيال

هيضكام لة اليةنةكانى طفتوطوَكة رستةكة

كاراكتيَرةكان تيَدا رستةى دروستء ريَزمانى بةكار

تةواو ناكا .هةريةكةء قسة بةويدى دةبرِآ،

ديَنن .ضاو لةم طفتوطوَيةى خوارةوة بكةن كة

دةثةِريَتة نيَو قسةكانى ،يان لة نيوةدا رستةكة بة

نويَنطةى زوَربةى طفتوطوَكانى

روَذانةية( Heritage,

.)1984, p.236

َآ.
ناتةواوى بة جآ ديَل
رةنطة بة هةمان شيَوة كة بري لة كارةكانى

ى -ئازيزةكةم خواردنةكة زوَربةتام بوو ،دةبوا

طافمةن لة مةرِ سةرجننةدانى مةدةنى دةكةين،

(زووتر بهاتبام بوَ ديتنت ،بةآلم من) :ضيَذى زوَرم

ليَرةشدا بة ئاسانى دةتوانني وا دابنيَني كة

بينى .بةراستى(بةتام)بوو.

شيكردنةوةى طفتوطوَ ئاساييةكان تا رادةيةك لة

م -ئوَى....

َناسيدا اليةنيَكى
ضاو مةسةلة سةرةكييةكانى كوَمةل

م -خوَشحالَ بوو(م كة توَ ) هاتى.

الوةكيى هةية .لة راستيدا بةشيَكى بةرضاو لة

(و هاوِريَكا)نت ضةندة باشن.

َناسان راست لة بةر ئةم هوَية بة توندى
كوَمةل

ى-

م -ئوَى(ئةمة)بة راستى جوان(نيية؟)

رةخنةيان لة تويَذينةوةكانى ئيَتنوَميتوَدوَلوَذى

ى-

(و هاوريَكةت ثةت) بةَلىَ (جوان) نيية.

َطاندنانةى
طرتووة .سةرةرِاى ئةوة ،هةندآ لةو بةل

()0

َناسيدا بوَ سةملاندنى هوَى طرنطبوونى
كة لة كوَمةل

ى -ئوَى :كضيَكى نازدارة

كارةكانى طافمةن ئةجنام دةدرآ ،لة ثيَوةندى لةطةأل

م -بةَلىَ ،ثيَم واية كضيَكى جوانة.

ئيَتنوَميَتوَدوَلوَذياشدا

كليل

تويَذينةوانةى كة لة سةر طفتوطوَى روَذانة كراون،

(

) قسةكةريَك هاوكات لةطةأل يةكيَكيرتدا

قسة دةكا.
(

راست

دةردةضآ.

ئةو

َكى
َبوون بة سةر زمانى خةل
نيشان دةدةن كة زال
ئاساييدا تا ض رادةيةك سةختءدذوارة .بوونى ئةو

) -ئةم نيشانةية ،قورسايي لة سةر

دذواريية طةورانةى كة لة دانانى بةرنامة

رستةيةك ،وشةيةك يان دةستةواذةيةك نيشان دةدا،

كوَمثيوتةرييةكاندا ديَنة ثيَش ،بوَ كاركردن بةو

وةك طوَرِان لة بةرزىء نزمى دةنطةكةدا.

زمانةى كة مروَظ بة ئاسانى قسةى ثيَدةكا ،بة باشى

= ،ئةم نيشانةية ،دةريدةخا كة قسةكردنةكة

ئاستى ئةو دذواريية دةردةخا .لة طةأل ئةوةدا

بة بآ ثضرِان دريَذةى هةية .ئةطةرضى كةسيَك لة

قسةكردن،

ذيانى

شويَنيَكدا كة بةرامبةرةكة دةوةستىَ ،دريَذة بة

كوَمةآليةتيية .ئةو كاسيَتانةى كة ثيَوةندييان بة

قسةكردن دةدا.

نةخشى سةروَك نيكسوَنء هاوكارةكانى لة كيَشةى

بةشيَكى

زوَر

ثيَويستى
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(واتيَرطيَت)دا هةبوو ،جطة لة دةقى طفتوطوَيةك،

َدةدةين بة سةر
نيشان دةدا كة ئيَمة خةريكني هةول

هيضيرت نةبوون .بةآلم بة بةشيَك لة بةكارهيَنانى

اليةنة الوةكييةكانى ذيامناندا زالَ بني.

َةم
دةسةآلتى سياسى لة بةرزترين ئاستةكاندا لة قةل
دةدران (.)Molotch & Boden, 1985

لةاليةكيرتةوة ،رةنطة ئةم هاواركردنة لة اليةن
َةكةية ،نةك
َى هةل
كةسيَكةوة بكرآ كة شايةحتال
َةكةى ئةجنام داوة .رةنطة
خودى ئةو كةسةى كة هةل
ئاخ ،بوَ ورياكردنةوةى كةسيَكيرت بوترآء هةر

هةلَةكانى جةستةء زمان
هاوارى ثةرضةكردارانة

بزانيَت وةك كةسيَكى نااليةق ضاو ىلَ ناكرآ .ئاخ،

هةنديَ جؤرى دةربرِين هةن كة ناضنة خانةى

بة طشتى هاواريَكى نزمة ،بةآلم هةنديَجار رةنطة

َكوو بريتني لة هاواريَكى جواوء
قسةكردنةوة ،بةل

موَرفيمى (ئا) دريَذ بكريَتةوة .بةجموَرة رةنطة

نارِوون ،يان وةك طافمةن ناوى ليَناوة هاواريَكى

كةسيَك كة ئةم موَرفيمة دريَذ دةكاتةوة ،بيةوآ

ثةرضةكردارانة ( .)Goff man, 1981طرميان كةسيَك

َةكردنةكة بشاريَتةوة .يان
ساتة قةيراناوييةكةى هةل

دواى ئةوةى خوَى لة شتيَك دةكوتآ يان شتيَك

رةنطة دايكء باوك كاتآ بة ثيَكةننيء خوَشييةوة

َآ "ئاخ" .لةوة ئةضآ ئاخ ،تةنيا
دةخا ،بل

َدةثةرِينن ،ئاخيَكى دريَذ بكيَشن.
َةكةيان هةل
مندال

ئاست

ئةم دةنطة ،ئةو ساتة كورتة ثرِ دةكاتةوة كة رةنطة

َيَني وةك ئةوةى
رووداويَكى ناخوَشدا ،دةكرآ بل

منداأل تيَيدا هةست بكا تواناى خوَطرتنةوةى

يةكيَك لة بةرانبةر حةرةكةتى خيَراى دةستى

َنياى دةكاتةوةء
لةدةست داوةء بةم شيَوةية دل

يةكيَكيرتدا ضاوى دةترووكيَنآ .بةآلم ئةمة بة هيض

رةنطة هةر لةو كاتةشدا بة تةواوى لة واتاى هاوارى

شيَوةيةك كاردانةوةيةكى غةيرى ئريادى نييةء،

ثةرضةكردارانة تيَبطا.

كاردانةوةيةكى

خوَبةخوَيي

بيَت

َةكارةكةية بوَ ئةوةى
َنياكردنةوةى هةل
لةوكاتةشدا دل

لة

دةكرآ شيكردنةوةيةكى وردى بوَ بكرآ بوَ ئةوةى

رةنطة هةموو ئةم شتانة بة دروستكراوء

كة تايبةمتةنديية طشتييةكانى كاردانةوةكانى ئيَمة

زيَدةروَيانة بيَتة بةرضاو .بوَ ئةبآ خوَمان

َيَني وتنى ئاخ،
وةك مروَظ نيشان بدات .ئةطةر دةل

بةشيكردنةوةى دةربرِينيَكى ئاوا بآ بايةخةوة

كاردانةوةيةكى غةيرى ئريادى نيية لة ئاست

ماندوو بكةين؟ بيَطومان هةروةك ئةم منوونة

رووداويَكى ناخوَشدا ،لة بةر ئةوةية كة مروَظ كاتيَك

دةريدةخا ،ئيَمة سةرنج نادةينة هةموو ئةو شتانةى

تةنيا دةبيَ ،ئةم هاوارة ناكا .ئاخ ،بةطشتى

َيَنيء ئةجناميان دةدةين .ديارة بة ئاطاييةوة
كة دةيل

سةرجنى كةسانى دةوروبةر رادةكيَشيَ .ئةم هاوارة

َى طرنط ليَرةدا ئةوةية
ئةو كارة ناكةين .بةآلم خال

َةية تةنيا شتيَكى
َةكان دةَلىَ كة ئةم هةل
بة شايةحتال

كة ئيَمة ضاوديَريكردنى زوَر وردء بةردةوامى

الوةكىء كاتييةء شتيَك نيية كة طومان لة سةر

َةتء كاردانةوةكانى خوَمانء كةسانيرت بة
روال

رةفتارى دروست بكا .ئاخ ،تةنيا لة دوخيَكدا

َةتةكانى كارليَكدا
شتيَكى ئاسايي دةزانني .لة حال

دةوترآ كة ناكامييةكة كاتى بيَتء ثيَوةندى بة

َك ضاوةرِوانيان
تةنيا بوونى ئيَمة بةس نيية ،خةل

كارةساتى طةورةوة نيية .ئةم هاوارة هةروةها

َك هةية كة
هةيةء ئيَمةش ضاوةرِوانيمان لة خةل

23
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كونرتوَل

( )controlled alertnessلةخوَ نيشان بدةين .اليةنيَكى

2006

SARDAM No. 44

دةكا؟" ئةو لة وةآلمدا دةَلىَ " لة ليواى ضلء دووى
َمانيدا وشةى
ثياوكوذاندا"( .لة زمانى ئةل

بنةرِةتى "مروَظبوون" ئةوةية كة هةميشة لة

(ثياوكوذ) لة باتى وشةى

َكيرت بسةمليَنني كة
جةرطةى ذيانى روَذانةدا بة خةل

َآ.).
هاتووة كة ئةو ذنة ويستووية وا بل
َة
هةل

ئيَمة كةسيَكى شياو ء بة تواناين.

زمانييةكان،

Morser

هةروةك

Morder

(هاوةن هاويَذ)
باقى

ئةو

تيَطةيشتنة نارِاستانةى كة لة قسةء كردةوةوة

هةلَةكانى زمان

َتةجارِ بن .جياوازييةكة
دروست دةبن ،دةتوانن طال

َةيةكى
"ئاخ" ،كاردانةوةيةكة لة ئاست هةل

لةواية كة ئاخوَ قسةكةرةكة بة ئةنقةست

الوةكى جةستةدا .سةربارى ئةوة هةمومان لة

ويستوويةتى وشةكان بةو شيَوةية ريز بكا يان نا.

طفتوطوَ ،وتاردان ،قسةكردنء باقى دوَخةكانيرتدا

َة زمانييةكان لة شيَوةكانى ديكةى وتةى
هةل

َة دةبني .فروَيد لةو تويَذينةوانةى كة لة
تووشى هةل

"نابةجآ"دا روو دةدةن كة فروَيد ثيَى واية كة

سةر "خةسارناسى دةروونى ذيانى روَذانة"

زوَرجار لة نةزانينةوة دةوتريَن -وةك كاتىَ كة

ئةجنامى داوة ،ضةندين منوونةى جوَراوجوَرى لةم

كةسيَك ئاطاى لةوة نيية كة ئةو قسةيةى كة دةيكا

 .)Freud,لة

دوو ماناى روونى هةية .ئةجموَرة قسةكردنانةش

َةيةك لة
روانطةى فروَيدةوة ،لة راستيدا هيض هةل

َتة ضاو
ئةطةر بة ئةنقةست كرابن ،دةكرآ وةك طال

َةى زمانى يان بةكارهيَنانى
قسةكردندا ،واتة هةل

َةكردن بةوة
ليَبكريَن -بةآلم بةثيَضةوانةوة ،هةل

نابةجيَى وشةكان ،تربوون يان زمانطرتن لة خوَرِاء

دةزانرآ كة تاك ئاطاى لة شيَوةى قسةكردنى خوَى

َكةوت نيية .هةموو ئةمانة هيَمان بوَ
بة هةل

َك هةميشة ئاطايان لة
نييةء ئيَمة ضاوةرِوانني خةل

َةكردنانة شيكردؤتةوة
هةل

ثارادوَكسة

دةروونييةكانء

(1975

ثيَوةندييان

بة

شيَوةى قسةكردنى خوَيان بيَت.

شيَوةكانى كارتيَكردنى ناوشيارميان بة سةر ئةو

يةكيَك لة ريَطاكانى روونكردنةوةى ئةم

َيَنيء ئةجنامى
شتةوة هةية كة وشيارانة دةيل

َة (توَثوَق)انة
مةسةالنة ئةوةية كة ضاويَك لةو هةل

َةكانى زمان بة شيَوةى ناوشيارانة بة
دةدةين .هةل

بكةين كة بيَذةرى راديوء تةلةفزيونةكان دةيكةن.

َدةخِريَن كة
هوَى هاندةر يان هةستةكامنانةوة هةل

وتارى بيَذةرةكان ،وةك قسةكردنى ئاسايي نيية،

ئيَمة لة ئاستى ناوشيارمياندا هةستى ثيَدةكةين،

َكو نووسراوةية .لة
ضوونكة قسةى زارةكى نيية بةل

بةآلم لة زةينى وشيارماندا ثاشةكشةيان ثيَدةكرآ

طةلَ ئةوةشدا ضاوةرِوان دةكرآ كة لة قسةى

َدةدةين بةئاطاييةوة ،بةآلم بآ سةركةوتن
يان هةول

َرتء رةوانرت
َرت واتة ،جددىرتء زوآلل
ئاسايي كامل

سةركوتيان بكةين .ئةم شتانة زوَرجار ثيَوةنديية

بيَت .لة بةرئةوة ،كاتآ بيَذةرةكان ،بوَ منوونة

سيَكسييةكان لة خوَ دةطرن .بةم شيَوةية رةنطة

َة
َةكان ،لة خويَندنةوةدا تووشى هةل
بيَذةرى هةوال

بةآلم دةَلىَ ،Orgasm

َةكان زوَر زةقرتء
دةبن يان توَثوَق ليَدةدةن ،هةل

يان وةك ئةو منوونةى كة فروَيد باسى دةكا :لة

بةرضاوترن تا ئةو هةآلنةى كة لة طفتوطوَيةكى

ذنيَك دةثرسن "كورِةكةت لة ض ليوايةكدا خزمةت

َةش روونء ئاشكراية
كتوثرِدا روو دةدةن .بةوحال

كةسيَك بيةوآ بَلىَ
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َة دةكةن كة ثيَكةنيناوين،
كة بيَذةرةكان هةندآ هةل

ثةشوَكانى بيَذةر لة كاتى بةِريَوةبردنى بةرنامةكةدا.

يان وةك فروَيد باسى كردووة ،حةقيَقةتيَكى لة

َةتانةدا ،ئيَمة بة طشتى ئةو "مروَظة
لةم حال

رادةبةدةريان تيَداية .ليَرةدا ضةند منوويةك لةو

ئاسايي"ة دةبينني كة لة ثشت دةمامكى ثسثوَرِ

هةآلنة ديَنينةوة (.)Goff man, 1981

بووني جدديةوة خوَى حةشارداوة.

َيَسةى
لة كوَتايي بةرنامةى تةلةفزيونى كل
ئامساندا ،ريَطام بدةن وةبري هةموو طويَطرامنان
بيَنينةوة كة زةمةن هةموو دةرمانةكان دةرد
دةكا.............

روخسار ،جةستةء وتة لة كارليَكدا
ئيَمة ليَرةدا تةواوى ئةو شتانةى كة تاكو
ئيَستا بامسان كردووة ،ضرِ دةكةينةوة .كارليَك

زةردةى هيَلكةكة بشيَويَننء ثاشان شريى ثآ

َوَزةكانى نيَوان
بةسرتاوةتةوة بة ثيَوةنديية وردء ئال

زياد بكةنء دواى ئةوة كةمكةم ئاردى بيَذراوى

ئةو شتةى لة ريَطاى روخسارء جةستةوةء ئةو

تيَبكةنء تيَكى وةربدةن .هةروا كة خةريكن ثةساكة

شتةى كة بة ريَطاى وشةكانةوة دةريان دةبرِين.

تيَك وةردةدةن ،دةبينن كة ثةساكة ضوَن ضفت

َةتةكانى روخسارء ئاماذة
َك لة حال
ئيَمة كةل

(سفت) دةبيَت.

جةستةييةكانى كةسانيرت وةردةطرين تا بتوانني
دةضنة خانةى مةقوولةى

باشرت لةو مةبةستة تيَبطةين كة ئةوان بة روونى

منوونةى ديكة

"وتةى نابةجىَ"وة واتة ( )inappropriate speechكة

َنيا
دةريدةبرِنء هةروةها لة رادةى راستطوَييان دل

ليَرةدا ماناى دوواني دةطةيةنن:

بني .زوَربةمان بىَ ئةوةى بزانني لة ثيَوةندييةكامنان

ئةو خامنانةى كة حةز بكةن بة ئوَتوَمبيل

لةطةأل كةسانيرتدا بة شيَوةيةكى وردء بةردةوام

َبوون كاريان
بيَنء جلةكانيان دابكةنن ،بى ماتل

َةتةكانى روخسار ،دوَخء ئاماذة جةستةييةكان
حال

جيَبةجآ دةبيَ.

دةخةينة ذيَر ضاوديَرييةوة.

َة ئاسودةكانى ئيَمة تاقي بكةنةوة .من
قةرةويَل

َةى زمانى وادةبني
بةآلم ،هةنديَجار تووشى هةل

َةيةكةوة كة
وةك خوَم لة ثشت هةر قةرةويَل

كة هةروةك لة منوونةى"ثياوكوذان"ى فروَيددا

دةيفروَشني وةستاوم .ليَرة ،لة هوَليوود ،دةنطوَية

دةردةكةوآ ،بة كورتى دةريدةخا كة ئيَمة –ض بة

كة ئةستيَرة طةجنةكةى ثيَشووى سينةما لة ماوةى

ئةنقةست يان بآ مةبةست -ئةمانةوآ ض شتطةليَك

َى خوَى دةكا.
يةك مانطدا ضاوةِريَى ثيَنجةمني مندال

َة زمانييةكان حةقيقةتيَكى
بشارينةوة .زوَريَك لة هةل

َة زارةكيانةى كة
بة طشتى ئيَمة بةو هةل

رةهايان تيَداية – وةك لة منوونةى دروستكردنى

بيَذةرى راديوء تةلةفزيونةكان (يان ماموَستاكان)

ثةساى كيَكدا هاتوة ،كة ثيَدةضى بيَذةرةكة

دةيكةن زياتر ثيَدةكةنني تا بةو هةآلنةى كة لة

ثيَيوابيَت ثةساكة باش نيية :بىَ ئةوةى مبانةوآ،

قسةء باسي ئاساييدا روودةدةن .ئيَمة وائةزانني كة

َة زمانييةكان هةستة راستةقينةكانى ئيَمة
هةل

بيَذةرةكانى راديوء ماموَستاكان لة قسةكردنى بآ

دةردةخةن.

َتةجارِبوونةكة تةنيا بوَ خودى
َةدا ثسثوَرِن .طال
هةل

كةواتة روخسارء ئاماذةى جةستةييء وتة بوَ

َكو دةطةِريَتةوة بوَ
َةكردنةكة ناطةِريَتةوة ،بةل
هةل

طةياندنى هةندآ واتاء شاردنةوةى هةندآ واتاي
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ديكة بةكار دةبريَن .هةروةها ئيَمة ضاالكييةكانى

كة ئامادةييان هةية .طفتوطوَيةكى كورت ،دانوستانة

خوَمان لة بةستيَنةكانى ذيانى كوَمةآليةتيدا

فةرمييةكان ،يارييةكانء ثيَوةندى راستةوخوَ لةطةأل

ريَكدةخةين بوَ ئةوةى  -كة ئيَستا دةمانةوآ

باجةى فروَشتنى بيتاقةدا ،قسةكردن لةطةأل

نيشانى بدةين – بة هةمان ئةو ئاماجنانة بطةين.

كارمةندء خزمةتكارانى فروَشطةكانداء هتد) تيَكرِا
منوونةى ئةو ثيَوةندييانةن.

رووبةرووبوونةوةكان

ثيَوةندييةكان

َدا زوَرجار بة
َسوكةوتى ئيَمة لة نيَو كوَمةل
هةل

سةرةتايةك

هةية

هةميشة
كة

ثيَويستيان

نيشاندةرى

بة

وةالنانى

شيَوةيةكة كة طافمةن ثيَى دةَلىَ كارليَكى ضةقنة

سةرجننةدانى مةدةنيية .لة شويَنيكدا كة ناموَكان

بةستوو( . )Unfocused Interactionئةجموَرة رةفتارة

بة يةك دةطةنء دةستدةكةن بة قسةكردن – بوَ

كاتيَكة كة ئينسانةكان لة شويَنيَكى دياريكراودا

منوونة ،لة ميوانييةكدا – ئةو كاتةى واز لة

نيشان دةدةن كة ئاطايان لة بوونى يةكرت هةية .بة

سةرجننةدانى مةدةنى دةهيَنريَت ،هةميشة مةترسى

َكيَكى زوَر لة دةورى
طشتى لةو شويَنانةدا كة خةل

خولقيَنة ،ضونكة بة ئاسانى ريَى تيَدةضآ كة

يةك كوَ دةبنةوة ،بوَ منوونة لة شةقاميَكى

اليةنةكان بةخراث لةيةك تيَبطةن.

( Goff man, 1971,

َيَك تةماشاضى شانوَ يان لة
َغدا ،لة نيَو كوَمةل
قةرةبال

 .)pp. 214-21لة بةر ئةوة رةنطة ضاوليَكردنةكان لة

ميوانييةكدا شتى وا روو دةدا .كاتآ كةسةكان

هةموو شتيَك زياتر نارِوونء تيذتيَثةرِ بن .كةواتة

ثيَكةوةن ،هةرضةند راستةءخوَ ثيَكةوة نةدويَن،

ئةطةر ئةم سةرةتاية طويَى ثيَنةدرآ ،رةنطة كةسةكة

بةردةوام بة ئاماذةكردن يةكرت تيَدةطةيةنن .ئةوان لة

وا رةفتار بكا كة هيض مةبةستيَكى راستةوخوَى

ريَطاى ئاماذةى جوَراوجوَرةوة كار دةكةنة سةر

نةبووة .لة كارليَكى ضةقبةستوودا هةر كةسيَك

بةرامبةرةكةيان.

ضةندة لة ريَطاى زمانةوة مةبةستةكانى دةطةيةنآ
)Focused

بة هةمان رادةش لة ريَطاى ئاماذةكردنى

كارليَكى ضةقبةستوو

كاتآ روودةدا كة كةسةكان راستةءخوَ سةرنج

َةتةكانى روخسارةوة ثيَوةندى
جةستةييء حال

دةدةنة ئةو شتةى كة بةرامبةرةكةيان ئةجنامى دةدا

دروست دةكا .طافمةن لةم بارةوة لة نيَوان جوَرى

َآ .جطة لةو كاتانةى كة كةسةكة بة تةنيا
يان دةيل

تيَطةيشتنى بةرامبةرء ئةو شتةى كة كةسةكة

وةستابآ .بؤ منوونة ،لة ميوانييةكدا كاتآ كة

َةتى يةكةمدا،
دةريدةبرِىَ ،جياوازى دادةنآ .لة حال

ميوانةكان ثيَكةوةن ،هةموو كارليَكةكان هةم

َةتةكانى
َك تيَئةكوَشن لة ريَطاى وشةكانء حال
خةل

هةم

روخسارةوة كار بكةنة سةر بةرامبةرةكةيان.

ضةقنةبةستوو .طافمةن ثيَوةندى بة ثيَوةرى كارليَك

َةتى دووةم ،ثيَوةندى بةو سةرةداوانةوة هةية كة
حال

دةزانآء بةشيَكى طةورةى ذيانى روَذانةى ئيَمة

رةنطة بوَ تاقيكردنةوةى رادةى برادةرايةتىء

بريتيية لة ثيَوةندييةكى بةردةوام لةطةأل كةسانيرت-

راستطوَيي كةسيَك بةكار بهيَنريَن .بوَ منوونة،

َة ،هاوِريَكان ،هاوكارةكان – كة لة بوارى
بنةمال

خاوةنى رستوورِانتيَك بة ئةدةبء زةردة خةنةوة

كارليَكى ضةقنةبةستوودا لةطةلَ كةسانيرت روو دةدا

طوىَ لة رةزامةندى موشتةرييةكانى دةطرآ .هةر

ثيَوةندييةكى

)Interaction

ضةقبةستوو

دةطريَتةوةء
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لةو كاتةشدا ئةو طرنطى بةوة دةدا كة ئةو كةسانةى

بة طشتى جوَرى دانيشتنةكةيانء ئاستى دةنطى

لةوآ نانيان خواردووة ،تا ض رادةيةك رةزامةندييان

خوَيان بة جوَريَك ديارى دةكةن كة كوَِريَكى جيا

نيشان داوة ،ئاخوَ خواردنةكة زوَرى ىلَ ماوةتةوة،ء

لةوانيرت ثيَك بيَنن .بوَ منوونة ئةوانة رةنطة روو

دةربرِينى

بةرووى يةك راوةسنت تا ريَطة لةوة بطرن كةسانى

راويَذى

قسةكردنيان

لة

كاتى

نةخوازراو بيَنة ناو كوَرِةكةيانةوة ،مةطةر ئةوةى كة

رةزامةندييةكةدا ضوَن بووة.

خوَيان بآلوةى ىلَ بكةن ،يان بةدةم ثياسةوة ئةم

بةستيَنةكانء بارودوَخةكان

سةرو ئةو سةرى ذوورةكة بكةنء مةوداكةيان

ذيانى كوَمةآليةتى روَذانة خوَى لة زجنرية

تةنطرت بكةنةوة .لة كوَبوونةوةى فةرميدا ،لة هةندىَ

ثيَوةندييةك لةطةأل كةسانيرتدا نيشان دةدا كة لة

هيَماى

دياريكردنى

بةستيَنء بارودوَخى جياوازدا ئةجنام دةدرآ.

دةسثيَكردنء كوَتاييهيَنان بة كوَبوونةوةيةكى

زوَربةمان بة دريَذايي روَذة ئاساييةكانى ذيامنان

َك وةردةطرن .بوَ
تايبةت يان قوَناغيَك لة كارليَك كةل

َسوكةوت
َكى جوَراوجوَردا قسةء هةل
لةطةأل خةل

منوونة،

دةسثيَكردنى

َدةستآ ،لةطةأل
دةكةين .ذنيَك لة خةو هةل

شانوَييةك ،جةرِةسيَك ىلَ دةدرآ ،طَلوَثةكان

َةكاني
َتوون دةكا،ء رةنطة مندال
َةكةيدا قاوةل
بنةمال

ئةطوذيَنريَنةوةء ثةردة الدةدريَ .دواى كوَتايي

ببا بوَ قوتاخبانة،ء لة بةر دةركةى قوتاخبانة كةمى

هاتنى شانوَييةكة سةر لة نوآ طَلوَثةكان

ماتلَ دةبآ تا لةطةأل ئاشنايةكدا ضاكءضوَنى بكا.

ثيَدةكريَنةوةء ثةردة دادةدريَتةوة.

ئاطاداركردنةوة

بوَ

بوَ

ئاطاداركردنةوةى

ئةو بة ئوَتوَمبيلةكةى دةضيَ بوَ شويَنى كارةكةى،ء

هيَماكان بة تايبةت ئةو كاتانة طرنط دةبن كة

رةنطة طوآ لة راديؤش بطرآ .بة دريَذايي ئةو

يان رووداويَكى نائاسايي روو دةدا يان طومانيَك لة

َكى هاتوودا
روَذةكاريية لةطةأل هاوكارةكانىء خةل

سةر دروستبوونى رووداويَك ديَتة ثيَش .كاتآ كة

لة

كةسيَك بة رووتء قووتى لة بةرانبةر ثوَليَكى

طفتوطوَى كورت هةتا ديدارى فةرمى لة خوَ

هونةريدا رادةوةستآ ،بةطشتى لة بةرضاوى

دةطرآ .ئةم كونتاكتانة لةوانةية بة نيشانة

طروثةكةدا خوَى رووت ناكاتةوة ،يان لة كوَتاييدا بة

دانةرةكان ( )markersيان ئةو شتةى كة طافمةن

بةرضاوى ئةوانةوة جلةكانى لةبةر ناكاتةوة.

ناوى ليَناوة ( )bracketsلةيةكرت جيا بكريَنةوة

داكةندنء لةبةركردنةوةى جلوبةرط لة تةنياييدا وا

كة هةر كرداريَكى دوواليةنةى ضةقبةستوو لة

دةكا

دةربكةوآء

رووداوى ثيَش خوَىء لة كارليَكى ضةقنةبةستوو

دابثوَشريَتةوة.

كة لة بةستيَندا بةردةوامة ،جيا دةكةنةوة

سنوورةكانى رووداو دياريدةكا،هةم ئةوة دةطةينيَت

(.)Goff man, 1974

كةئةم رووداوة هيض واتايةكى سيَكسى لة

دةكةويَتة

َى
كوَمةل

ثيَوةندييةوة

كة

كة

لةش

لة
ئةم

كتوثِريَكدا
كارة

هةم

لةاليةك

لة ميوانييةكدا يان لة شويَنيَكدا كة

خوَناطرآ،ئةطةرنا رةنطبوو ئةو واتايةى بطةيانداية.

ميوانةكان لة يةكةوة نزيك بن يان لة تةنيشتى

لة شويَنة تةسكء تةنطةبةرةكاندا ،وةك

يةكةوة وةستابيَنت ،ئةوانةى كة ثيَكةوة قسة دةكةن،

ئاسانسوَر (مصعد)ةكان ،هيَمادانانء جياكردنةوةى
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بةشيَكى كارليَك يان زوَر زةمحةتة يان هةر ناكرىَ.

"شويَنطةى كوَمةآليةتي"ى دياريكراودا ثيَرِةوى ىلَ

ئةو كةسانةيش كة لةوآ ئامادةييان هةية ،وةك

دةكا .بوَ منوونة ،ماموَستايةتى ،خوَى لة خوَيدا

شويَنةكانيرت ناتوانن وابنويَنن كة طويَيان لة هيض

َى ماموَستا بريتيية لة
ثيَطةيةكى تايبةتة ،روَل

شتيَك نيية .هةروةها بوَ ئةو كةسانةى كة يةكرت

َسوكةوتكردنى دياريكراو لةطةأل قوتابيةكانيدا.
هةل

ناناسن" ،لة كاتى تةماشاكردن"ى يةكرتيدا

لة "موَديَلى شانوَيي"دا كة طافمةن بة كارى دةبا،

زةمحةتة بة شيَوةيةكى راستةوخوَتر لةوشتةى كة

ذيانى كوَمةآليةتى بة ضةشنيَك ضاو ليَدةكرآ كة

ريَساكانى سةرجندانى مةدةنى ريَطةدةدا ،كاريَكى

َيَى بة هوَى ئاكتةرةكانةوة لة سةر تةختةى
وةك بل

وا بكةن كة نةبينريَن .لة بةر ئةوة لة

شانوَ – يان لة زوَر شانوَى ديكةدا – نيشان دةدرآ،

ئاسانسوَرةكاندا زوَرجار ئةو كةسانةى لةويَن،

ضوونكة ضلوَنايةتى رةفتارى ئيَمة بةسرتاوةتةوة بةو

َةتيَكى وا بةخوَوة دةطرن كةئةنةهوو طويَيان لة
حال

َةوة ( )roleكة ئيَمة لة كاتيَكى دياريكراودا
روَل

هيض نييةء ضاو لة كةس ناكةن .ضاو دةبرِنة

دةيطيَرِين .تاكةكان زوَر بوَيان طرنطة بزانن

سةقفةكة يان دوطمةكانى ئاسانسوَرةكة – ضاو لة

كةسانيرت ضوَن ضاويان ىلَ دةكةنء بة هةموو

هةموو شتيَك دةكةن ،تةنيا هاوسةفةرةكانيان

َدةدةن تا بةرامبةرةكةيان بةو شيَوةية
شيَوةيةك هةول

نةبيَت! طفتوطوَكان دةوةسنت يان كورت دةكريَنةوة.

كة ئةمان دةيانةوآ كاردانةوةيان هةبآ .هةرضةند

بةم شيَوةية ئةطةر ضةند كةسيَك دانيشتبيَنتء

رةنطة ئةم كارة هةندآ جار لة رووى حيسابةوة

ثيَكةوة قسة بكةن،ء يةكيان قسةكةى بربِآء

بيَت ،بةآلم زوَر كارى وا هةية كة ئيَمة لة رووى

وةآلمى موبايلةكةى بداتةوة ،ئةوانيرت بةئاسانى

ديقةتةوة ئةجناميان نادةين .كاتآ كةسيَك لة

ناتوانن خوَيان لة طيَلى بدةن ،رةنطة بة سستىء

كوَبوونةوةيةكى فةرميدا بةشدارى دةكا ،شيَوةى

( Goff man,

جلوبةرطء رةفتارى بةتةواوى جياوازة لةو كاتةى

َيةوة طفتوطوَكةيان دريَذة بدةن
دوودل

كة لة روَذيَكى ثشووداندا لةطةأل هاوِريَكاني دةضآ

.)1963, p. 156

بوَ تةماشاكردنى يارى فوتباأل.

كارتيَكردن
طافمةنء ئةو نوسةرانةى كة بابةتيان لة سةر
كارليَكى

كوَمةآليةتى

نوسيوة،

زوَرجار

دميةنة ديارء شاراوةكان

لة

طافمةن دةَلىَ ،دةتوانني بةشى زوَرى ذيانى

شيكردنةوةى كارليَكى كوَمةآليةتيدا ئةو ضةمكانة

كوَمةآليةتى بة دوو بةشى دميةنة ديارء دميةنة

بةكار دةبةن كة لة شانوَ وةريان طرتووة .ضةمكى

شاراوةكان دابةش بكةين .دميةنة ديارةكان ،بةو

َى كوَمةآليةتى" كة بوَ ئةم مةبةستةء بة
"روَل

دوَخة كوَمةآليةتيية يان بةو ثيَوةنديانة دةوترآ كة

َناسيدا بةكار
شيَوةيةكى طشتىء بةرفراوان لة كوَمةل

َسوكةوت دةكةن ،ئةوانة
تاكةكان تيَيدا بة جددى هةل

دةبرآ ،لة بةستيَنى شانوَييةوة سةرضاوةى

َسوكةوتى ديارن.
هةل

)on-stage

طرتووة .روَلَ ،بريتيية لةو ضاوةرِوانيية كة لة رووى

دميةنة ديارةكان بةو شويَنانة دةوترىَ كة ئامرازء

كوَمةآليةتييةوة ثيَناسة كراوةء تاك لة ثيَطة يان

كةرةستةى منايشكردن ئامادة دةكريَنء تاكةكان

(performances
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خوَيان بوَ كردارى دوو اليةنة لة شويَنة

َةوة رقيان لةيةك بيَت ،لةوانةية لة
ئةطةرضى لة دل

فةرمييةكاندا ئامادة دةكةن .دميةنة ديارةكان لة

بةرامبةر كاميَراكانى تةلةفزيَونةكاندا منايشيكى

ثشتى ثةردةى شانوَييةك يان ئةو ضاالكييانة دةضن

زيرةكانة لة يةكيةتىء هاوِريَيةتى نيشان بدةن.

َك لة ثشتى
كة ويَنةطر ويَنةيان ناطريَ .كاتآ خةل

لةوانةية ذنءميَرديَك دةمةقرِةكانى خوَيان لة

ثةردةوةن ،دةتوانن تةواو هةست بة ئاسوودةيي

َةكانيان بشارنةوةء لة بةرضاوى ئةواندا
مندال

َسوكةوتانةى كة لة كاتى
بكةنء ئةو هةستء هةل

هاوئاهةنطى خوَيان بثاريَزن ،تةنيا لة بةر ئةوةى كة

ئامادةبوون لة دميةنة ديارةكاندا كونرتِوَلَ دةكريَن،

َةكان ،بة توندى
َنيابوون لة خةوتنى مندال
دواى دل

لةو شويَنةدا دةتوانن ئازادانة دةريان بربِن .لةم

بةطذ يةكدا بضنةوة.

َى
سوَنطةوة ،كاتآ طارسوَنيَكى رستوورانت سةرقال
خزمةتكردنى كرِيارةكةية ،رةنطة بة زةردةخةنةء

قبوولَكردنى روَلَةكان :بينني لة نزيكةوة

ئةدةبةوة رةفتار بكا ،بةآلم هةركة ضووة نيَو

َينةوةيةكيان
جيمزهيَنسلنيء مي بريطز ،ليَكوَل

نةزاكةت

لة سةر جوَرة رووبةرووبونةوةيةكى تةواو تايبةتء

فةراموَش بكا .ئةطةر كرِيارةكان بيانزايبا كة

زوَر ورد ئةجنام دا -كاتىَ ذنيَك بة مةبةستى بينينى

طارسوَنةكان لة نيَو مةتبةخدا ضوَن رةفتار دةكةن،

نةخوَشيية ذنانةكان دةضيَتة دوكتوَر ،ضى روودةدا

لةوانةبوو كةمرت كةسيَك حةزى بةوة بكرداية لة

( .)Henslin & Briggs, 1971زوَربةى ئةو بينينانةى

رستوورانتةكاندا نان خبوا.

كة ثيَوةندييان بة عةورةتةوة هةية ،بة هوَى

مةتبةخةكةوة،

لةوانةية

ئةدةبء

لة دميةنة ناديارةكاندا ،ريَزنةطرتنى شتة

ثزيشكى ثياوة ئةجنام دةدرآ .ئةم ئةزموونة بوَ

ثريوَزةكان ،باسكردنى راستةوخوَ لةسةر كارى

هةردووال ثرِة لة شةرمء ثرسيارى دةرنةبرِاو .لة

َةكردن ،ثوَشينى جلوبةرطى
سيكسى ،ثرتةء بوَل

كةلتورى روَذئاواييدا ذنانء ثياوان بة ثيَى

نافةرمى ،وةستانء دانيشتنى ناِريَكوثيَك ،بةكار

ثةروةردةى كوَمةآليةتيان ،ئالةتى سيكسييان بة

هيَنانى زمانيَكى ناستاندارد ،لة ذيَر ليَوة

تايبةتيرتين بةشى لةشيان دةزانن،ء بيننيء

ثآ

دةستهيَنان بةوبةشانةدا زياتر ثيَوةندى بة كارى

ديكة،

سيكسييةوة هةية .بةشيَكى زوَر لة ذنان ئةوةندة لة

خوَخةريككردن بة هةندآ شتى الوةكييةوة وةك،

بينينى ئةو بةشةى لةشيان نيطةرانن ،كة تةنانةت

نارةناركردن ،فيكة ليَدان ،جووين ،ناخونةك ليَدان،

ئةطةر هوَيةكى ثزيشكى بةهيَز بوَ ئةم كارةش

سك( Goff

هةبآ ،ديسانةوة خوَيان لة ضوونة الى ثزيشك

قسةكردنء

هاواركردن،

رابواردن،

ئيَهمالكردنى

قورقيَنةدانء

َىكردنى
خال

َتةثيَكردنء
طال
كةسانى

هةواى

.)man,1969, p. 128
داهيَنانء ثاراستنى ئةو رةفتارانةى كة

دةبويَرن.
هيَنسلنيء

بريطز،

ثيَكةوة

َة
كوَمةل

تايبةتن بة دميةنة ديارةكان ،زوَرجار ثيَويستى بة

زانيارييةكيان تاوتوآ كرد كة لة اليةن بريطزةوة

َيَكى دواليةنة هةية .بةم شيَوةية دوو
هةول

وةك ثةرستاريَكى راهاتوو ،لة سةر ذمارةيةكى

سياسةمتةدارى بةرجةستة لة نيَو حزبيَكدا،

كوَى

زوَرى

بينينى

نةخوَشييةكانى

ذنان
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كردبووةوة .بة ثيَى تيَطةيشتنةكانى ئةوان لة

ضاوديَرى داكةندنى جلوبةرطةكانى نةخوَشةكة

ئاكامطريييةكان ،دةكرآ ضةند قوَناغيَك بةدى

َكو بة تايبةت ضاوديَرى ئةو بةشانة دةكا
دةكا ،بةل

َكوةرطرتن لة خوازةيةكى
بكةين .ئةوان بة كةل

كة بة طشتى خودى نةخوَشةكة رةزاى لة سةرة.

شانوَيي ،باسى ئةوةيان كرد كة دةكرآ هةر

بةجموَرة ،جلةكانى نةخوَشةكة وةردةطرآء دةقى

قوَناغيَك وةك دميةنيَكى جياواز لة بةرضاو

دةكا .زوَربةى ذنان ثيَيان خوَشة كاتآ كة ثزيشك

بطريدرآ ،كة تيَيدا ئةو روَآلنةى كة ئاكتةرةكان

دةطةِريَتةوة ،جلةكانى ذيَرةوةيان بة ديارةوة

دةيطيَرِن لة دريَذةى بةسةرهاتةكةدا طوَرِانى بة

نةبآ،ء ثةرستارةكة ئةو جالنة الدةبا .ئةو

سةردا دآ .خوَئامادةكردن ( ،)prologueئةو

نةخوَشةكة ريَنويَنى دةكا تا لة سةر ميَزى بينينةكة

شويَنةية كة ذنةكة دةضيَتة نيَو ذوورةكة ،خوَى

راكشآ،ء بةر لةوةى ثزيشك بطةِريَتةوة ،بةشى

َى نةخوَش بطيَرِآ،ء بوَ ماوةيةك
ئامادة دةكا تا روَل

زوَرى لةشى دادةثوَشآ.

شوناسى راستةقينةى خوَى بةالوة دةنآ .كاتآ

ئيَستا دميةنة سةرةكييةكة دةست ثيَدةكا ،كة

َى نةخوَش قبوولَ
بانط دةكريَتة ذوورى بينني ،روَل

ثةرستارء ثزيشكةكة هةردووكيان لةوآ ئامادةن.

دةكاء دميةنى يةكةم دةست ثيَدةكا .ثزيشك

َنيا
بوونى ثةرستار لةو شويَنةدا نةخوَشةكة لةوة دل

َةتيَكى جددىء ثيشةيي بةخوَوة دةطرآ ،بةآلم
حال

دةكا

لة

لة طةأل نةخوَشةكةدا بة شيَوةيةكى شياوء ريَزدارانة

رووبةرووبوونةوةى نيَوان ئةو ء ثزيشك دا نيية،ء

َيَتةوة ،ضاو لة ضاوى دةكاء بة ئةدةبةوة
دةجوول

جطة لةوة ئةطةر ثزيشك بةوة تاوانبار بكرآ كة بة

طويَى بوَ رادةطرآ .ئةطةر برِيار بدا كة ثيَويستة

شيَوةيةكى ناثيشةيي جووآلوةتةوة ،دةتوانآ

ببينرآ ،ئةوا نةخوَشةكة تيَدةطةينآ ،ذوورةكة بة

َيَكى ياسايي فةراهةم بكات .بينينةكة
شاهيدحال

َآ .ئةم دميةنة كوَتايي ثيَ دآ.
جآ ديَل

بةشيَوةييةكى وا دةكرىَ كة ئةنةهوو نةخوَشةكة

كة

هيض

مةبةستيَكى

سيَكسى

َآ،
كاتىَ كة ثزيشك ذوورةكة بةجيَديَل

لةوآ نيية -ئةو ضةرضةفةى كة نةخوَشةكةى

ذوورةوة .ئةو لةدميةنة

َةتى
ثيَداثوَشراوة ،عةورةتى شاردووةتةوة،ء حال

دةستثيَدةكا،

راكشانى نةخوَشةكة ريَطا نادا ضوَنيةتى بينينةكة

بة

ببينىَ .ثزيشكةكة لة سةر كورسييةك دانيشتووةء

َةرِاوكيَيةكانى نةخوَش دةبةخشىَ ،هةم وةك
دل

دةموضاوى نةخوَشةكة نابينآ،ء مةطةر ثرسياريَكى

رازداريَك –ئةو هةندآ شت دةزانآ كة ذنان دةبآ

ثزيشكى بيَتة ثيَش ،دةنا سةرجنى ناداتآ.

وةك

َدةدا ببيَتة كةسيَكى
نةخوَشةكةش خوَى هةول

هاودةست لةو شتةدا كة ديَتة ثيَش .سةرةجنام

نارِاستةقينة،ء سةرى هيض باسيَك ناكاتةوةء بة

ثةرستار يارمةتى نةخوَش دةكا تا لة تاكيَكى

َيَتةوة.
ثاريَزةوة دةجوول

ثةرستارةكة ديَتة
سةرةكييةكةدا
هاوكاريَكى

تةحةموىل

كة
طرنطة.

بكةن–

بةزوويي
ئةو

ئاسوودةيي

َيَتةوةء
دةجوول

هةم

راستةقينةوة بطوَرِىَ بوَ تاكيَكى نارِاستةقينة ،تا لة

لة مةوداى نيَوان ئةم دميةنةء دميةنى

دميةنة سةرةكييةكةدا – واتة بينينى بةشيَك لة

َى هاوكارى
كوَتاييدا ،ديسان ثةرستارةكة روَل

لةشى ،بةشدارى بكا .ثةرستارةكة نةك تةنيا

دميةنةكة دةطيَرِآء يارمةتى نةخوَشةكة دةكا تا
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جاريَكيرت ببيَتةوة بة كةسيَكى راستةقينة .لةو

ئيدوارد تى .هال كة زوَر تويَذينةوةى

ماوةيةدا ئةم دوانة رةنطة طفتوطوَ دةست

بةرفراوانى لة سةر ثيَوةندى ئاماذةيي ئةجنام داوة،

ثيَبكةنةوةء نةخوَشةكة بة تةواوبوونى بينينةكة

َةمرِةوى بوَ سنوورى شةخسى ديارى
ضوار قةل

هةست بة ئاسوودةيي بكا .دواى خوَ لةبةركردنء

كردووة .مةودايةكى نزيك تا يةك مةترءنيو،

خوَريَكوثيَككردن ،نةخوَشةكة ئامادة دةبآ تا بضيَتة

تايبةتى ضةند رووبةرووبوونةوةيةكى كوَمةآليةتيية.

نيَو دميةنى كوَتاييةوة .ثزيشك سةرلةنوآ

تةنيا ئةو كةسانةى كة ثيَوةندييةكى نزيكء

ئاكامةكانى

سيستماتييان ثيَكةوة هةية – وةك دايكء باوكء

بينينةكةدا لةطةأل نةخوَشةكةدا وةك كةسيَكى

َةكان ،يان ئةويندارةكان – لة ضوارضيَوةى ئةو
مندال

راستةقينة رةفتار دةكا .ثزيشك بة رةفتاري

َسوكةوت دةكةن .سنوورى
سنوورةتايبةتييةدا هةل

نةجيبانةى خوَى نةخوَشةكة تيَدةطةيةنآ كة دواى

شةخسى (لة نزيكةى ثةجنا سةنتيمةترةوة تا

ئةوةى لة بينينةكةدا لة سةر رةزامةندى نةخوَشةكة،

نزيكةى سةدء بيست سةنتيمةتر) ،ئةمة مةودايةكى

لة نزيكةوة دةستى لة لةشى داوة ،كاردانةوةكانى

ئاسايية بوَ رووبةرووبوونةوة لةطةأل هاوِريَكانء ئةو

هيض طوَرِانيَكيان بة سةردا نةهاتووة .دوايني بةش

كةسانةى كة تا رادةيةك لة يةك نزيكن .لةم

ئةو كاتةى كة نةخوَشةكة عيادةكة بةجآ ديََلىَء

َةمرِةوةدا ،نزيكييةكة تا رادةيةك ريَطةثيَدراوة،
قةل

سةر لة نوآ لة دونياى دةرةوةدا كةسيَتى خوَى

بةآلم بة طشتى ئةم نزيكيية بة تةواوى سنووردارة.

بةدةست هيَناوةتةوة.

مةوداى كوَمةآليةتى ،لة سةدوبيست سانتيمةترةوة

دةطةِريَتةوة،

لة

شيكردنةوةى

رووبةرووبوونةوةكانء سنوورى شةخسى
لة كةلتورى روَذئاواييدا ،لة زوَربةى كاتةكاندا

تا سيسةدءشةست سانتيمةتر ،سنووريَكة كة بة
طشتى لة بةستيَنةكانى كارليَكدا ،وةك كاتى
وتويَذةكان

دةثاريَزرآ.

َةمرِةوى
قةل

ضوارةم

َك لة دةورى يةك كوَدةبنةوة ،النى كةم هةولَ
كة خةل

ضوارضيَوةى مةوداى طشتيية ،مةودايةكى زياتر لة

دةدةن مةودايةكى يةك مةترييان لة نيواندا هةبآ.

سيَسةدء شةست سةنتيمةتر كة بة هوَى ئةو

كاتآ لة تةنيشت يةكةوة راوةستاون ،تةنانةت

كةسانةوة دةثاريَزرآ كة لة سةر تةختةى شانوَدا بوَ

ئةطةر لة ضوارضيَوةى هةمان رووبةرووبوونةوةدا

طرووثيَكى تةماشاضى شانوَييةك منايش دةكةن.

نةبآ ،لةوانةية مةوداى نيَوانيان كةمرت بكةنةوة.

لة كارليَكى ئاساييدا ،لة بةشى زوَرى

جياوازيية كةلتورييةكان نةخشيان لة ثيَناسةكردنى

َةمرِةوى
َك وةرطرتن لة قةل
ثيَوةندييةكاندا كةل

سنوورى شةخسيدا هةية .بوَ منوونة ،لة روَذهةآلتى

سنوورى شةخسى ثيَوةستة بة مةوداى نزيكء

َك بة ثيَضةوانةى ئةو شتةى كة
ناوةرِاستدا ،خةل

شةخسييةوة .ئةطةر ئةم سنوورانة ثيَشيل بكريَن،

َيانة ،زوَر لة نزيك يةكةوة
روَذئاواييةكان قبول

َدةدةن ئةم ثيَشيَلكاريية سنووردار
تاكةكان هةول

دةوةسنت .ئةو طةرِيدة روَذئاواييانةى كة سةردانى

بكةن (سنوورةكانى خوَيان بةدةست بيَننةوة).

ئةو ناوضانة دةكةن ،لةوانةية بة بينينى كتوثرِى

َآ "دوور
تيَرِامانيَك لةوانةية بة بةرامبةرةكة بل

َةذان بن.
ئةو دميةنانة تووشى شل

بكةوةوة!" يان ئةو كةسة لةوانةية بة ئةنيشك
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َةتانةدا كة
بةرامبةرةكةى دوور خباتةوة .لةو حال

كارليَك تيَياندا ئةجنامدةدريَن ،زوَرجار سوود

تاكةكان ناضارن لة رادةبةدةر لة بةرامبةرةكةيان

َك لة بةستيَنةكانى
بةخشة كةرةفتارةكانى خةل

نزيك بكةونةوة ،لةوانةية سنووريَكى فيزيكى

كاتءشويَندا شروَظة بكةين.

دروست بيَت ،وةكو كاتيَك كة كةسيَك لة ثشت

جوطرافيناسانى

كوَمةآليةتى

بوَ

ئةوةى

َةكةكردنى
َغى كتيَبخانةدا بة كةل
ميَزيَكى قةرةبال

ضوَنيةتى كارتيَكردنى ثةرةسةندنى كوَمةآليةتىء

كتيَبةكان لة سةر ليَوارى ميَزةكة سنووريَكى

َوذي لة سةر كارءضاالكى
وةرضةرخانى تةكنوَل

شةخسى بوَ خوَى ديارى بكا(.)Hall, 1959, 1966

كوَمةآليةتى شروَظة بكةن ،ضةمكى سوودبةخشى
"ليَكنزيكبوونةوةى كات -شويَن

( Time-Space

كارليَك لةكاتء شويَندا

 )Convergenceيان هيَنايةكايةوة .ليَكنزيكبوونةوةى

بينينى ضوَنيةتى دابةشبوونى ضاالكييةكان بة

كات-شويَن ئاماذة بة "كورتبوونةوةى مةوداكان"ء

سةر كاتء شويَندا بة شيَوةيةكى طشتى لة

باشرتبوونى سيستمةكانى طواستنةوةء طةياندن

شروَظةكردنى رووبةرووبوونةوةكانء هةروةها لة

دةكا .بةجموَرة دةتوانني بة ثيَى ئاستى بطوَرِى

ذيانى

حةرةكةتى جوطرافياييء ثيَشكةوتنى شيَوازةكانى

كوَمةآليةتيدا طرنطييةكى بنةرِةتى هةية .ئاشكراية

طواستنةوةء طةياندن ،ماوةى سةفةركردن لة

كة هةر كارليك ،هةلومةرجى خوَى هةية – لة

روَذهةآلتةوة بوَ كةنارةكانى وياليةتة يةطرتووةكان

شويَنيَكى تايبةتدا روو دةداء قوَناغيَكى زةمةنى

بة دةست بيَنني .ئةم سةفةرة بةثيَ ،زياتر لة دوو

تايبةتى هةية .ئةو كارانةى كة ئيَمة بة دريَذايي روَذ

ساأل دةخايةنآ ،بة ئةسث ،هةشت مانط ،بة

ئةجناميان دةدةين ،بةطشتى لةرووى كاتء

َى)1910
طاليسكة ،ضوارمانط ،بة شةمةندةفةر (سال

شويَنةوة ثوَلني دةكريَن .بةجموَرة بوَ منوونة ،ئةو

ضوار روَذ ،بة ئوَتوَمبيلى ئيَستا ،دوو روَذءنيو ،بة

كةسانةى كة دةضنة سةركار ،ماوةيةكى دياريكراو

ئاذانسة هةوايية ثيَشكةوتووةكان ،ثيَنج سةعات ،بة

– بوَ منوونة 9ى بةيانى تا 5ى ئيَوارة كار دةكةن.

خيَراترين فرِوَكةى جت ،تةنيا كةميَك زياتر لة دوو

هةر بةم شيَوةيةش هةفتةكةيان لةرووى كاتةوة

كاتذميَر ،بة شاتلى ئامسانى ،ضةند خولةكيَك

بةش بةش كراوة :رةنطة لةروَذانى هةفتةدا كار

دةخايةنآ(1968, Carl stein, et al, 1978

.)Janelle,

بكةن ،لةروَذانى ثشوودا لةمالَ بن ،بةرنامةى كار

شيَوازةكانى ذيانى كوَمةآليةتى كة دةكةونة ذيَر

كردنيان لة كاتى ثشووداندا بطوَرِن .كاتى كاركردن

كارتيَكردنى ليَكنزيكبوونةوةى شويَن  -كات ،سةر

َةء طوَرِينى شويَنيشة – بوَ
بة طشتى بة ماناى جوول

لة نوآ ريَك دةخريَنةوة .بوَ منوونة ،بةشيَكى

َةوة بةرةو شويَنى
منوونة ،ئةو كةسةى لة مال

َكيان
بةرضاو لةو شتومةكانةى كة ئيَمة كةل

كارةكةى دةرِوا ،لةوانةية بة ثاس لة شويَنيَكةوة

ليَوةردةطرين،ء ء بةشيَكى زوَر لة خواردةمةنييةكان

َى لة
بةرةو شويَنيَكى ديكةى شار برِوا يان رةنطة مال

لة مةودايةكى زوَر دوورةوةء تةنانةت لةوثةرِى

قةراخ شاردا بيَتء بوَ كاركردن بضىَ بوَناو شار.

دونياوة دةهيَنريَن .ئةم كارة بووةتة هوَى ئةوةى كة

كةواتة كاتآ ئةو بةستيَنانة دةخويَنينةوة كة

َكى جيهان زياتر لة جارانء بة شيَوةيةكى
خةل

تيَطةيشتنى

رةهةندة

سةرةكييةكانى
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دوواليةنة ثيَكةوة طرآ خبوَن .ئيَمة دةتوانني بة

َةوة وةك ناوضةى دميةنى
ياريكردنى منداآلنء مال

هوَى ضةمكى ثوَلينكردنى ناوضةيي كة بة ضوَنيةتى

شاراوة ضاو ليَبكرآء دايكان بة تراكسوتء نةعلء

دابةشبوونى ناوضةي ذيانى كوَمةآليةتى لة

ئارِايشيَكى سادةوة ثياسةى تيَدا بكةن .....ديارة

كاتءشويَندا دةوترآ ،لةوة تيَبطةين كة ضاالكيية

ئةو ناوضةيةى كة بة تةواوةتى وةك ناوضةى

كوَمةآليةتيةكامنان لة كاتء شويَندا بةض شيَوةيةك

دميةنى شاراوة بوَ جيَبةجيَكردنى سيستماتى

ريَك دةخريَن .بوَ منوونة ،خانوويةكى شةخسى لة

بةرنامةيةكى تايبةتى روَذانة ديارى كراوة ،زوَرجار

بةرضاو بطرن .خانوويةكى ئةمرِوَيي دابةشبووة بة

ثيَش

دواى

سةر ضةندين ذوورء ريَرِةء ء قاتدا  -ئةطةر

تةواوبوونيش وةك ناوضةى دميةنى شاراوة

بةشة

بةكاردةهيَنرآ ،ضونكة لة كاتى ثيَويستدا رةنطة

جوَراءجوَرةكانى تةنيا لة رووى هةيكةلةوة

كةرةستةكانى ضاك بكريَنةوةء جيَطوَرِكيان ثيَ

َكوو لة رووى شويَنء كاتيشةوة
جياناكريَنةوة ،بةل

بكرآ يان لةوانةية ئاكتةرةكان بة جلوبةرطى

دابةشكراون .ذوورةكانى دانيشنتء مةتبةخ لة روَذدا

منايشةوة دوايني ثروَظةى خوَيان بكةن .بوَ

زياتر بةكار ديَنء ذوورةكانى نوسنت لة شةودا.

تيَطةيشنت لةم بابةتة هةر ئةوةندة بةسة ثيَش

ضوارضيَوةكانى كارليَك لةم بةشة جياوازانةدا بة

كرانةوةى رةمسى ضةند خولةكيَك ضاويَك لة نيوَ

ثيَى دابةشبوونى كاتء شويَن ديارى دةكريَن.

ريستورانتةكان يان فروَشطةكان يان خانوةكان

ضةند بةشيَكى خانوةكة ناوضةكانى دميةنى

بكةين (.)Goff man, 1969, p. 127

خانووةكة

لة

قاتيَك

بيَ.

زياتر

َيَكدا
شاراوة(ثشتى ثةردة) ثيَكديَنن ،لة حال
بةشةكانيرت،
كارءبارى

شويَنى
ئاسايني.

دةركةوتنء
دةكرآ

لة

بةِريَوةضوونى

ء

بةرنامةكة

كاتى كاتذميَر

ئةجنامدانى
ماوةيةكى

َطةكانى ئةم سةردةمةدا ،دابةشكردنى
لة كوَمةل

دياريكراوى حةوتوودا هةموو خانووةكة ببيَتة

ناوضةيي ضاالكييةكامنان بة توندى كةوتونةتة ذيَر

ناوضةى دميةنى شاراوة ،دةكرآ هةموو ريَرِةوةكان

كارتيَكةرى كاتذميَرةكانء كاتى كاتذميَرء بة بآ

بة دريَذايي كاتء شويَنةكان بة ضوونة دةرةوة

بوونى

كارء

كوَتاييان بىَ .طافمةن ديسانةوة بة جوانى ئةم

ضاالكييةكان لةرووى كاتةوة –هةروةها هاوئاهةنط

بابةتانةى باس كردوة:

كاتذميَرء

كردنى

لة سةر لة بةيانى روَذيَكى يةكشةمةدا ،هةموو

ئةو

وردى

دابةشكردنى
كارءضاالكيانة-

ثيشةسازييةكان دروست نةدةبوون

َطة
كوَمةل

( Wright 1968,

َة دةتوانن لة ثشت ديوارى
ئةندامانى بنةمال

1973

حةوشةوة ناِريَكىء شثرزةيي خوَيان بشارنةوةء

ستانداريَك بوَدابةشبوونى كاتةكان بة ثيَى كاتذميَر

َةوة بسووِريَنةوة،ء بةتةواوةتى
بةجلوبةرطى نيَو مال

لة ئاراداية – ء ئةمة واى كردوة كة سيستمة

حورِييةتى خوَيان وةربطرن .هةر بةم شيَوةية لة

ثيَوةنديطرتنى

طةرِةكة

مامناوةندييةكانى

ئةمريكادا،

دوانيوةرِوَيان ،رةنطة مةوداى نيَوان طوَرِةثانى

 .)Munford,ئةمرِوَ لة هةموو جيهاندا

َوَزةكانى
ئال
نيَونةتةوةيي

طواستنةوةء
كة

ذيانى

ئيَمة

بة

وانةوة

بةسرتاوةتةوة ،بة ثيَى ئةو دابةشبوونة بةِريَوة بضن.
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َى 1884دا ،بة ثيَى كونفرانسيَكى
لة سال

ضاالكييةكان لة بةستيَنى كاتء شويَندا ،بة هوَى

نيَونةتةوةيي كة لة واشنطتوَندا بةسرتا ،كاتيَكى

تورسنت هاطرسرتاند ،زاناى جوطرافياى سويدييةوة

ستانداردى جيهانى ديارى كرا .لةو سةردةمةدا

ثةرةى سةند

( Hager strand, 1973; Carl stein,

جيهان دابةشبوو بة سةر بيستءضوار ناوضةى

 .)1979هاطرسرتاند ئةم ميتوَدةى خوَى ناو ناوة

زةمةنيدا كة هةركام يةك كاتذميَر مةودايان لة

جوطرافياى كات ،بةآلم ئةم ميتوَدة لة بنةرِةتدا

نيَواندا هةبوو،ء دةسثيَكى وردى روَذى جيهانى

َسوورِان لة بةستيَنى كاتء
دةثةرذيَتة سةر هةل

ديارى كرا (.)Zerubavel, 1982

شويَندا .ميتوَدى جوطرافياى كات ،طرنطى بة

ثةرستطةكان ،يةكةمني بنياد بوون كة

ذينطةى

فيزيايي

باآلخانةكان،

(شةقامةكان،

َياندا ضاالكى ئةندامةكانى خوَيان بة ثيَى
هةول

ريَطاءبانةكانء طةرِةكةكان) دةدا كة ضاالكيية

بةرنامةيةكى زةمةنى لة سةرانسةرى كاتةكانى روَذء

كوَمةآليةتييةكان لةو شويَنانةدا ئةجنام دةدريَن،ء

لةسةدةى

ئةو هةولَ دةدا بزانآ كة ذينطةى فيزيايي(شويَنى

ضواردةهةمةوة دةستيثيَكرد .ئةمرِوَ ئيرت هيض

َةى روَذانةء
كارء ذيان) ضوَن كار دةكاتة سةر جوول

طرووثء ريَكخراويَك نابينرآ كة ئةم كارة نةكا -

حةوتوانةى تاكء طرووثةكان– ضوَن دةكةويَتة

هةتا ذمارةى كةسء سةرضاوةكان زياتر بآ ،ئةم

ذيَركاريطةرييانةوة.

ريَطاكانى

بةرنامة دةبآ بة شيَوةيةكى وردتر دابِريَذرآ.

َك ضىدةكةن ،لةض
َك -واتة خةل
هاتوضوَى خةل

 )Aviatorلة

كاتيَكى شةءءروَذدا لة ض شويَنيَكدا – لة

زةمةنى

ماوةى روَذيَك يان هةفتةيةكدا لةسةر نةخشة ديارى

ريَكبخريَن،

حةوتوودا

ئيظارتار زيَروَباظيَل
ريَطاى

ئةمة

(Zerubavel, 1979

خويَندنةوةى

سرتاكتوَرى

نةخوَشخانةيةكى طةورة ئةم بابةتةى نيشان دا.

ئيَمة

دةتوانني

بكةين.

دةبآ نةخوَشخانة بة شيَوةى بيستءضوار سةعاتة

دةكرآ باسى منوونةيةكى سادة بكةين.

فةرمانبةرء

طرميان دوو كةسى (ئةلف)ء (ب) لة دوو طةرِةكى

َوَزة .بوَ منوونة،
سةرضاوةكان بابةتيَكى ضرِء ئال

جياوازى شاريَكدا دةذين .ئةو ريَطايانةى كة روَذانة

زوَربةى ثةرستارةكان بوَ ماوةيةكى دياريكراو لة

ثيَياندا تيَثةرِ دةبن ،لة روى كاتء شويَنةوة بوَ

بةشة جوَراوجوَرةكاندا كار دةكةنء بوَ بةشة

َي
ماوةيةكى دياريكراو ئةوان لة خال

دا بة يةك

جوَراوجوَرةكان دةطويَزريَنةوةء هةروةها داوايان

دةطةينآ –رةنطة شويَنى بةيةكطةيشتنةكة ضاخيانة

ليَدةكرآ ناوةناوة لة نوَبةتةكانى شةو ء روَذدا كار

يان ريستورانتيَك بيَت،ء ثيَكةوة طفتوطوَ بكةن -ء

بكةن .تةواوى ئةوانةء هةموو ئةو سةرضاوانةى كة

ثاشان هةريةكةء بة اليةكدا برِوَن .بة توَماركردنى

ثيَويستيان ثيَيانة ،دةبآ هةم لة رووى كاتء هةم لة

ضوَنيةتى ضاالكييةكانى هةركامةيان ،ئيَمة بة

رووى شويَنةوة تيَكةأل بة يةك بن.

ئاسانى دةتوانني لة رووى كاتء شويَنةوة ويَنةيةك

كار

بكاء

هاوئاهةنطى

نيَوان

x

لة ذيانى بدةين بةدةستةوة .بةم شيَوةية دةتوانني

جوطرافياى كات

نةخشةيةكى ثرِاوثرِى كاتء شويَن بكيَشني كة

مــــــــيتوَديَكى روَشنطــــــةرانةى راظـــــةكــــردنــى

َطةكانى شار نيشان دةدا.
ذيانى نيَو طةرِةكء كوَمةل
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بةرجةستةى ثرِبوونى ئةو زةرفييةتةية .شةقامةكان

سنووردارييةكانى كاتء شويَن

لة رووى

لـــــــــــة ريَطاى ناسينى تايبةمتةنديية ئاسايي،

َغبوونى
دياريكراويان هةية .لة كاتةكانى قةرةبال

بةآلم بنةرِةتييةكانى ضاالكى مروَييةوة كة كار

َكوو
تةواودا هيض كةس بة خيَرايي تيَناثةرِآ ،بةل

سةر

دةكةنة

ضوَنيةتى

ريَكخستنى

كاتء

َغبوونةوة ،رادةيةكى
قةبارةى قةرةبال

بةطشتى ئارام بة ريَدا دةرِؤن.

شوينةكان ،دةتوانني هةندآ لةو فاكتةرانة بناسني

سنوورةكانى باآلدةستبوون ،ثيَوةندى بةو

كة كار دةكةنة سةر موَديَلةكانى ذيانى شارنشيين.

ضوارضيَوانةوة هةية كة بة هوَى سيستمى

َكةوتنى كاتء
سىَ جوَر بةربةست ،بة ثيَى هةل

َطةيةكى بضووك يان طةورةتردا
دةسةآلتةوة ،لة كوَمةل

شويَن سنوورةكانى ضاالكيمان ديارى دةكةن:

َك تا ض رادةيةك
دادةنريَن .بوَ منوونة ،ئةوةى كة خةل

سنوورةكانى توانايي ،بريتني لةو بةربةستانةى كة

دةسةآلتيان هةية لةو جيَطايةدا بذين كة ثيَيان

بة هوَى ثيَكهاتةى فيزيكى تاكةكان ديارى دةكريَن.

خوَشة ،لة بةر الوازى بارى داراييان ،رادةى

بوَ منوونة ،هةموو مروَظيَك ثيَويستى بةخةو ء

دةسةآلتةكةيان

لةوانةية

خوَراكة كةدةبآ لة ضوارضيَوةى شويَنء كاتى

َك بيانةوآ لة طةرِةكة راقييةكاندا بذين،
زوَربةى خةل

ضاالكييةكانياندا دابني بكرآ .ئةو كةسانةى كة لة

بةآلم تةنيا ذمارةيةكى كةم بة هوَى توانايي

دةبآ بربيَنة شويَنى

َييانةوة ئةو كارةيان ثآ دةكرآ .ريَوشويَنة
مال

كاركردنيان يان بوَ خوَيان بضن،ء لةويَوة بطةِريَنةوة

دياريكراوةكانيش زوَرجار جوَرةكانى ئةو خانووانة

شةو

ديارى دةكةن كة لة شويَنة جياوازةكاندا دروست

ناوضةيةكدا كاردةكةن،
َةكانيان
مال

تاخواردن

ئامادة

بكةنء

ثشوويةك بدةن.

بةرتةسك

دةبيَتةوة.

دةكريَن.

سنوورةكانى هاوبةندى ( )Couplingبريتني لةو

بوَ ئةوةى نيشان بدةين كة ئةم ضةمكانة بة ض

بةربةستانةى كة بة هوَى توانايي كةسةكانةوة بوَ

شيَوةيةك كار دةكةنة سةر تويَذينةو مةيدانييةكان،

كوَبوونةوة لةو شويَنانةى كة بةتايبةت كارليَكى

دةتوانني ثروَذةيةكى تويَذينةوة لة بةرضاو بطرين كة

تيَدا ئةجنام دةدريَ ،دادةنريَن .لة شويَنيَكى وةك

لة روانطةى جوطرافياى كاتةوة لة شارى نيوكاسيَل

ئةو

َزى ئوَسرتاليادا ئةجنام دراوة .ئةم
لة ساويَن ويَل

شةقامانةى كة شويَنة جياوازةكانى شار ثيَكةوة

ثروَذةية هةندىَ لةو كيَشانة تاوتوآ دةكا كة

طرآ دةدةن .جطة لةوة ،هةموو ذينطة فيزياييةكان،

ثيَوةندى بة دامةزراندنى ناوةنديَكى لةشساغى لة

تارادةيةك زةرفييةتيان هةية كة هاطرسرتاند ثيَى

ناوضةيةكى لة رووى كوَمةآليةتييةوة هةمةضةشنةوة

( Packing

هةية كة شانزة مايل لة ناوةندى شارةوة دوورة.

 .)Capacityضوارضيَوةيةك كة بة هوَى ذمارةى ئةو

كاتآ

دامةزرا،

كةسانةى كة دةتوانن سنووريَكى تايبةت بة

بةِريَوةبةرةكانى ئاطايان لةوة نةبوو كة بةشى زوَرى

مةبةستى ئةجنامدانى كارةكانيان داطري بكةن.

َكى ناوضةكة  ،كة ئةو ناوةندة سةبارةت بةوان
خةل

َغبوونى لة رادةبةدةرى شةقامةكان ،منوونةى
قةرةبال

دامةزرابوو ،روَذانة كار دةكةن .ذمارةيةكى بةرضاوى

(شارة

دةَلىَ:

َغة
قةرةبال

"زةرفييةتى

كوَنةكان)دا

دةطمةنن

َةكةبوون"
كةل

بوَ

يةكةجمار

ئةم

ناوةندة
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نةخوَشةكان ناضار بوون يان بةيانيان ثيَش

هاوكات بووة لة طةلَ طةرِان لة ثانتايي كاتةكانى

سةعات حةوت يان ئيَواران دواى سةعات ثيَنج

َى:
ئيَوارانء شةواندا .موَرى ملبني دةل

سةردانى ناوةند بكةن .ئةوانة وايان دةزانى كة ئةو

زوَرترين رادةى كوَضكردنى مروَظ لة كاتدا روو

ناوةندة لة كاتة ئاساييةكاندا كراوةيةء خزمةتى

دةدا :واتة ثةرةسةندنى ضاالكيية تايبةتييةكان لة

َك دةكا.
خةل

كاتةكانى بةخةبةربوون لة ماوةى بيستء ضوار

بةجموَرة ،ناوةند لة رووى رادةى تواناييء

سةعاتى شةوء روَذدا .كارى ضةند شيفتةى

هاوبةندييةوة ،طةليك كيشةى جددى بوَ دةهاتة

فابريكةكان زياتر بووة ،رادةى ضاوديَرى ثوَليسء

ثيَش .بينينةوةى كارمةندى وا كة بتوانآ بةدةر لة

َكوةرطرتن
كةل

كردووة.

كاتة ئيدارييةكان كار بكا ،كاريَكى زةمحةت بوو.

نةخوَشخانةكان ضاالكرت بوون ،دةرماخنانةى شةوانة

ئةوانةى كة ئامادة بوون ئةم كارة بكةن ،بوَ

– روَذى ،فرِينى فرِوَكةكان ،ثانسيونة شةوانة –

ناوةند

روَذييةكان ،ريَستورانتة بيستءضوار سةعاتةكان،

نةيدةتوانى بةباشى بةرنامةكانى خوَى دابِريَذى؛

ئاذانسةكانى

ئوَتوَمبيلء

روَذانة هةندآ جار ناوةند ضوَلَء كارمةندةكان بيَكار

بةنزينخانةكانء يانةكانى بوَلينطء ئيَزطةكانى

َيَكدا كاتةكانيرت – بة تايبةت الى
بوون .لة حال

راديويي بيستء ضوار سةعاتة ،زياتر بوون.

ئيَوارانء ئاخرى حةوتوو – ناوةندةكة بة رادةيةك

خزمةتطوزارى خيَراى وةك طةرِان بة ئوَتوَمبيل يان

َك بةريان نةدةكةوت.
َغ دةبوو كة نيوةى خةل
قةرةبال

َسازةكان ،يان كةفيلطرتن بوَ
ثيَويستى بة قفل

َينةوةكردن لة سةر كاتء
تويَذةرةكان دواى ليَكوَل

َةتى
ئازادكردنى طرياوةكان بة وةسيقة يان حال

شويَنى هاتءضوَى ضةند كارمةنديَكء هةندآ لة

كتوثرِ بة هوَى كيَشانى ماددةى هوَشبةر،

نةخوَشةكان ،توانيان هوَكارى سةرةكى كيَشةكان بة

ذةهراويبوون ،خوَكوذىء قوماركردن ،بىَ راوةستان

وردى دةستنيشان بكةن .ئةوان هةروةها توانيان لة

بة شةوء روَذدا ئامادةى خزمةتطوزارين.

هاتوضوَكردن

موشكيلةيان

هةبوو.

تةلةفوَن

لة

بة

زيادى

كريَدانى

ريَطاى تةرخانكردنى باشرتى سةرضاوةكانةوة ضةند

َةتانةدا كارمةندى جوَراوجوَر
ئةطةرضى لةم حال

ريَطاضارةيةكى ثوَزةتيظ بوَ كةمكردنةوةى ئةو

بة شيَوةى نوَبةتى خزمةت دةكةن ،بةآلم دةزطا

( Parks &Thrift, 1980, pp.

ثيَوةنديدارةكان بةردةوام ئامادةى خزمةتطوزارين

كيَشانة ثيَشنيار بكةن

(.)Melbin, 1987, p. 100

.)271-2

ملبني لة خةمآلندنيَكدا نيشان دةدا كة لة

ثوَلينكردنى ناوضةيي

وياليةتة يةكطرتووةكاندا دواى نيوة شةو جطة لة

دابةشكردنى كارءضاالكييةكان لة كاتء

ئةو كةسانةى كة دةخةون ،نزيكةى سى مليَون

شويَندا ،تا رادةيةك بةدريَذاي سةدةى رابردوو -

كةس كار دةكةن .تةنانةت لة ناخى شةودا -- ،لة

بةتايبةت لةم داواييانةدا– كةوتوةتة ذيَر كارتيَكةرى

سةعات  3تا 5ى دةمةوبةيان  --زياتر لة دة

 .)Colonizationرةوتى

مليَون كةس بةخةبةرنء كار دةكةن .ئاشكراية كة

كوَضكردن بةرةو شارةكانء لة نيَو شارةكانيشدا

شيَوةيةكى

كوَلوَنياليزمةوة.

(of time

ئةم

طوَرِانكاريانة

هةميشة

بة
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ناراستةءخوَ ضةمكةكانى شويَن لة خوَ دةطرنء لة
رووى دابةشبوونى كاتء شويَنةوة دةكةونة ذيَر

ذيانى روَذانة لة دميةنى كةلتورىء ميذوويدا

كارتيَكةرى ضةندين بةربةستى جوَراوجوَرةوة.

رةنطة هةندىَ لة ميكانيزمةكانى كارليَكى

ضاالكبوونى شةوانةى ناوضةيةك بةسرتاوةتةوة بة

كوَمةآليةتى كة بة هوَى طافمةن ،طارفينكلء

ضاالكبوونى روَذانةى ناوضةيةكى ديكةوة .بوَ

كةسانيرتةوة شروَظة دةكريَن ،ميكانيزمى طشتطري

منوونة ،سةفةركردنى شةوانة بة فرِوَكة ،لةوانةية

بن ،بةآلم بةشى زوَريان وا نني .بوَ منوونة ،دانانى

دةمةوبةيان بطاتة شويَنى مةبةستء ثيَويستى بة

"هيَماكان" بوَ نيشاندانى دةستثيَكء كوَتايي

خزمةتطوزارى فرِوَكةخانةء سيستمى طواستنةوةء

رووبةرووبوونةوةكان بيَطومان لة هةموو شويَنيَكدا

طةياندن هةبآ .ئةو دةزطايانةى كة بة هوَى ضوونة

تاييةمتةندى كارليَكى ئينسانني .ئةو ئامرازانةش

سةرى ريَذةى كارء ضاالكييةكان لة سةرةتاى شةوء

كة بؤ ريَكخستنى ثيَوةندييةكان بة كار دةبريَن ،لة

نيوة شةودا كارى خزمةتطوزارى ئةجنام دةدةن،

َيَكى ئينسانيدا بةرضاو دةكةون –
نيَو هةموو كوَمةل

هةر هةمان طريءطرفتيان بوَ ديَتة ثيَش كة لة

َكردن لة كةسانيرت لة كاتى كوَبوونةوةى
وةك ثشتهةل

َينةوةكةى ناوةندى لةشساغى نيوكاسيَلدا
ليَكوَل

َةش ذيانى
ضةند كةسيَك لة دةورى يةكرت .بةوحال

ئاماذةيان ثيَكرا.

َطة روَذئاواييةكاندا لة زوَر اليةنةوة
َك لة كوَمةل
خةل

دةتوانني

ماوةكانى

َكوةرطرتن
كةل

لة

طةرِةكةكانى شار بةم شيَوةية دابةش بكةين:
َكوةرطرتنى
-1كةل

بةردةوام:

َكى سةر بة كةلتورةكانيرتدا
لةطةأل ذيانى خةل
جياوازى هةية .بوَ منوونة ،هةندآ لة رةهةندةكانى

ناوضة

هةميشةييةكان

سةرجننةدانى مةدةنى هيض ثيَوةندييةكى بة
َطة هةرة بضووكةكانةوة
رةفتارى ئةندامانى كوَمةل

َكردن :لة كاتى شةودا
-2ضوَل

نيية ،كة كةسى بيَطانةى تيَدا نييةء هةروةها ئةو

َغى بةتايبةت لة شةودا
-3هوروذمهيَنان :قةرةبال

شويَنانةش كة رةنطة ضةند كةسيَك لة يةك كاتدا

-4جيَطوَرِكىَ :جيَطوَرِكيَكردنى حةشيمةت لة

ثيَكةوة بن ،ئةطةر هةبن ،زوَر كةمن .بةشيَكى زوَر لة

روَذةوة بوَ شةو

بابةتةكانى

مةقوولةى

سةرجننةدانى

مةدةنى

ضةند ناوضةيةكى وةك طةرِةكةكانى نزيك

طافمةنء اليةنةكانيرتى كارليَكى كوَمةآليةتى ،لة

َكيَكى زوَر تيَياندا هاتوضوَ
ناوشار ،كةموزوَر خةل

َطايانةوة هةية كة
بنةرِةتدا ثيَوةندى بةو كوَمةل

دةكةن ،ئةطةرضى جوَرى كارةكانيان لة سوورِانى

رووبةرووبوون لةطةأل كةسانى بيَطانةدا ،شتيَكى

شةوء روَذدا طوَرِانى بة سةردا ديَت .ناوضة

ئاسايية .ذيانى ئيَمة بة شيَوةيةكى طشتى لة ريَطاى

بازرطانييةكان شةوانة تا رادةيةكى زوَر ضوَلَ دةبن.

ئةو طوَرِانكارييانةى كة ثيَوةندييان بة ثيشةييبوون،

لة طةرِةكةكانى دةوروبةردا ،كة هةم شويَنى كارء

شارنشينىء

ثةرةسةندنى

كاسثنيء هةم جيَطاى سةيرانء طةرِان ،ئيَوارانة

َةتةكانى
دةول

َيَكيرت جيَيان
َكيَك دةرِوَنء كوَمةل
َة خةل
كوَمةل

هيَنانةوةى منوويةك يارمةتيمان دةدا كة هةندآ لة

دةطرنةوة.

جياوازييةكانى نيَوان كارليَكى كوَمةآليةتى لة

َدانء
سةرهةل
سةردةمةوة

هةية،

دروستبووة.
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َطةكانى ثيَشودا
َطةكانى سةردةمء كوَمةل
كوَمةل

زوَربةى ئةندامانى طرووثةكانى كوَنط ،ئةطةر

نيشان بدةين .يةكيَك لةو كةلتورانةى كة لة رووى

كةسيَك بة باشى نةناسن ،نايبينن .تا ئةم ساآلنةى

تةكنوَلوَذييةوة ثةرةسةندنيَكى واى بةخوَوة نةديوة،

دوايي كة لةطةأل دونياى دةرةوةدا ئاشنا بوون،

كةلتورى كوَنطة (كة جارءبار "بوومشةن"يشى

ئةوان هيض وشةيةكيان بوَ بيَطانة نةبوو .لة كاتيَكدا

 .)kung-ئةم كةلتورة لة

كة كوَنطةكان بة تايبةت ثياوةكانيان ،لةوانةية لة

ثيَدةشتةكانى كاالهارى بوتسواناء ناميبيا لة

روَذدا بوَ ماوةيةكى زوَر بة تةنيا بن ،لة نيَو خودى

َكةوتووة (.)Lee, 1968, 1969
ئةفريقاى باشووردا هةل

َطةكةدا كاتيَكى ئةوتوَ يان لة بنةرِةتدا هيض
كوَمةل

طوَرِانكارى دةرةكى خةريكة شيَوةى ذيانيان

َةكان لة نيَو
َوةتكردن نيية .بنةمال
كاتيَك بو َخةل

دةطوَرِآ ،ئيَمة موَديَلة سونةتييةكانى تاوتوآ

كةثريَكى روو ئاوةآلدا دةذين،ء هيض شتيَكيان لة

دةكةين.

ضاوى يةكرتةوة شاراوة نيية .كةس بة سةرجندان بة

َيَن)
ثيَدةل

(bushmen

كوَنطةكان لة شيَوةى طرووثى سى يان ضل

بينيننةكانى طافمةن لة سةر ذيانى روَذانة ،هيض

كةسيدا بة شيَوةى كاتى لة ليَوارى ضاآلوةكاندا

ليَكوَليَنةوةيةكى دةربارةى كوَنةطةكان ئةجنام

دةذين .لةو شويَنانةدا خواردن كةم دةست

نةداوة ،بةآلم بة ئاسانى بوَمان دةردةكةوآ كة

دةكةوآء ئةوان دةبآ ماوةيةكى زوَر بة دوايدا

هةندآ لة كارةكانى تا رادةيةكى كةم لة ذيانى

بطةِريَن .ئةم ريَثيَوانة بة شيَوةيةكى نيَوةجنى

كوَنطةكاندا بة كار دةبريَن .بوَ منوونة ،ضةند

زوَرترين كاتةكانى ذيانى روَذانةيان لة خوَ دةطرآ.

هةليَكى كةم بوَ دروستكردنى ناوضةى دميةنى

بة زوَرى ذنانء منداآلن لة كةمثةكاندا دةميَننةوة،

شاراوةء دميةنى ديار دةستدةكةون .جياكردنةوةى

بةآلم لةوانةية تةواوى طرووثةكة سةرتاسةرى روَذ

َةكانء ثيَوةنديطرتنى جوَراوجوَر بة هوَى
كوَمةل

َطةية هةنديَجار بة
ريَطا بربِن .ئةندامانى ئةم كوَمةل

ديوارى ذوورةكانةوة ،دروستكردنى خانووى

دريَذايي روَذ بة ناوضةيةكى بةرينى  100مايلى

جياواز،ء طةرِةكة جوَراوجوَرةكانى شارةكان – ئةم

ضوار طوَشةدا بآلو دةبنةوة،ء شةو بوَ خواردنء

َطةكانى ئةم
اليةنانةى ذيانى روَذانةى كوَمةل

خةوتن دةطةريَنةوة كةمثةكانيان .لةوانةية ثياوةكان

سةردةمة لة الى كوَنطةكان بوونيان نيية.

لة روَذدا يان بة تةنيا بن يان لة طرووثى دوو سىَ

تامى

كارلستني،

بة

جوطرافياى

َكوةرطرتن
كةل
كات،

لة

رةهةندة

َةء لة
كةسيدا بةو ناوضةيةدا بطةِريَن .بةآلم هةر سال

ضةمكةكانى

وةرزيَكى تايبةتدا ئةم رةوتة ئاساييةى ضاالكى

كوَمةآليةتييةكانى ذيانى كوَنطةكانى ئاناليز كردووة

روَذانةيان طوَرِانى بة سةردا ديَت :واتة وةرزى

( .)Cartesian, 1983ئةو دةَلىَ ،كوَنطةكان وةك هةموو

باراناوى زستان كة ئاو فراوانةء بة ئاسانى ضنط

راوضيانء عةداالنى خوَراك لةطةلَ ثارادوَكسى كات

دةكةوآ .لةو وةرزةدا ذيانى كوَنطةكان لة

– شويَنى نيَوان ئةنباركردنى خواردةمةنييةكانء

دةوروبةرى بةشداريكردن لة سرووتء ريَو

َسوورِانى كوَمةآليةتيدا بةرةو روون ،كة كار
هةل

رةمسةكانى خوَياندا ،كة ماوةيةكى زوَر دةخايةنآ،

دةكاتة سةر ضوَنيةتى ذيانى روَذانةيان .ئةوان هةتا

دةسووِريَتةوة.

زياتر لة ثيَناو كوَكردنةوةء ئةنباركردنى تفاقى
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روَذانى سةختدا هةوأل بدةن ،زياتر لة ناوضةيةكدا

ثةرةسةندنى ثيشةسازى --يش لة خوَ دةطرآ .لة

ثيَطري دةبن .بةآلم ئةطةر بيَتء ضاالكييةكانيان لة

بينينى يةكةمدا وا ديَتة بةرضاو كة طواية

ناوضةيةكى تايبةتدا ضرِ بكةنةوة ،شتيَكى ئةوتوَيان

شروَظةكردنى سنووردارء طشتطري دوو شتى تةواو

ضنط ناكةوآ ،ضونكة ناتوانن بة طويَرةى ثيَويست

جياوازن .لة راستيدا ئةم دوانة ،هةروةك لةم ثاذةدا

بضنة نيَو قوآليي بيابانةوةء خوَراكى ثيَويست بة

َدراوة نيشان بدرآ ،ثيَوةندييةكى ثتةويان
هةول

َةكردنى كوَنطةكان لةطةلَ
دةست بيَنن .شيَوةى مامةل

ثيَكةوة

هةية( Knorr-Cetina & Cicourel, 1981,

ئةم كيَشةيةدا واى كردوة كة ذيانيان بةم شيَوةى ىلَ

.)Giddens,1984

بيَت .ئةوان تةنيا لة كاتى ثيَويستدا كةمثةكةيان
دةطويَزنةوة.

ئةطةر مبانةوآ لة بةستيَنى سروشتى ذيانى
روَذانة تيَبطةين ،شروَظةكردنى طشتطري كاريَكى

دةتوانني لة شيَوةى منووداريَكدا ثانتايي

َك تا رادةيةكى
ثيَويستة .شيَوة ذيانى روَذانةى خةل

طوَرِانى شويَن لة روَذيَكدا نيشان بدةين .ئةطةر بوَ

زوَر لة ذيَر كارتيَكةرى ضوارضيَوةيةكى سروشتى

ويَنة ،كوَنطةكان لة بيابانةكانى باكورى ئةفريقادا

بةرينرتداية كة لة نيَو خودى خوَي داية .ئةم بابةتة

دةذيان ،كة وشرت هاتوضوةكانى ئاسانرت دةكرد،

كاتآ زياتر روون دةبييَتةوة كة سوورِى ضاالكى

منوودارةكة تا رادةيةكى زوَر بة بارى ئاسوَييدا

روَذانةى كةلتوريَكى وةك كةلتورى كوَنط لةطةلَ

َسوورِان لة ثانتايي
دةرِوَشت .زيادبوونى هةل

ذيانى شاريَكى روَذئاواييدا بةراورد بكرآ .هةروةك

شويَندا دةتوانآ ئاكامى باشرتى بوَ شيَوةى ذيانى

َطةكانى ئةم
بامسان كردووة ئيَمة لة كوَمةل

َكوةرطرتن لة
هوَزيَك هةبآ .بوَ منوونة ،باوبوونى كةل

سةردةمةدا بةردةوام لةطةأل ناموَكاندا ثيَوةندميان

ئةسث لة نيَو سوورثيَستةكاندا توانايي ثيَبةخشني

هةية .لة راستيدا زاراوةى غةريب (ناموَ) وةك جاران

تا دةستيان بة طارِانة كيَوييةكان رابطا .ئةمة طوَرِانى

سةرجنرِاكيَش نيية .غةريب لة راستيدا كةسيَكى

لة شيَوةى ذيانء هةندآ لة دابءنةريتةكانى

غةريب بوو كة لة دةرةوة دةهات .ئةوانةى كة ئةمرِوَ

ئةواندا ثيَك هيَنا.

لة شاريَكدا دةذين ،هةميشة لةطةلَ كةسانيَكدا
ثيَوةندي دةطرن كة بة باشى نايانناسن .لة

كوَمةلَناسى سنووردارء كوَمةلَناسى بةرفراوان

هةلومةرجي وادا ،سنوورةكانى نيَوان كارليَكى

خويَندنةوةى رةفتارى روَذانة لة دوَخةكانى

ضةقنةبةستوء ضةقبةستو زياتر دةضنة نيَو يةكرت.

َناسى
كارليَكى رووبةروودا ،بة طشتى بةكوَمةل

كةسيَكى شارنشني ناضارة بةردةوام لةطةأل

َناسى بةرفراوان
سنووردار ناو دةبرآ .كوَمةل

كةسانيَكدا كة ثيَشرت نةيديون ،رووبةروو بيَتةوةء

بريتيية لة شروَظةكردنى سيستمة كوَمةآليةتيية

تيَثةرِآ.

طةورةكان ،وةك كوَمثانيايةكى بازرطانى طةورة،

خويَندنةوة سنووردارةكان ،بة نوَبةى خوَيان

سيستمة سياسييةكان يان سيستمى ئابوورى.

بوَ روونكردنةوةى موَديَلة سروشتيية طشتيةكان

َناسى بةرفراوان هةروةها شروَظةكردنى
كوَمةل

كاريَكى ثيَويستة .كارليَك بآ لةبةرضاوطرتنى

ثروَسة دريَذخايةنةكانى طوَرِانكارى – وةك

رادةى طةورةء بضووكييةكةى ،بة شيَوةيةكى روون

39
بناخةى

سةرةكى

كوَمةآليةتيية.

هةموو

طرميان

ريَكخراويَكى

تويَذينةوة

لة

سةر
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َناسانةية كة زوَر اليةنى ذيانى كوَمةآليةتى
كوَمةل
روون دةكاتةوة.

كوَمثانيايةكى طةورةى بازرطانى ئةجنام دةدةين.

َةتى جوَراوجوَر
 .2روخسارى مروَظ حال

بةشيَكى زوَر لة ضاالكيةكانى كوَمثانياكة بة ثيَى

نيشان دةدا .زوَركةس ثيَيان واية كة اليةنة

رةفتارى دوواليةنة دةخويَنريَتةوة .بؤ منوونة،

بنةرِةتييةكانى دةربرِينى هةست لة روخساردا

دةتوانني كارليَكى بةرِيوةبةرةكان لة ذوورى

شتيَكى زاتيية .تويَذينةوة بةراوردكارييةكانى نيَوان

بةِريَوةبةريدا ،يان هى ئةو كةسانةى كة لة ئيدارة

َةتى روخسارء ض لة
كةلتورةكان ،ض لة رووى حال

جوَراوجوَرةكاندا كار دةكةن ،يان كريَكارانى

رووى ليَكدانةوةى ئةو هةستانةوة كة لة روخساردا

فابريكةيةك شروَظة بكةين .ئيَمة بةم شيَوةية

دةردةكةون ،ليَكضوونى ئيَجطار زوَر لة نيَوان

ويَنةيةكى طشتى لة كوَمثانيا نادةين بة دةستةوة،

كةلتوورةكاندا دةسةمليَنن.

ضونكة بةشيَكى زوَر لة ثيَوةندييةكان ،ثيَوةندى

 .3لة مانايةكى بةربآلوتردا دةتوانني وا

راستةوخوَى نيَوان تاكةكان نيية .لة ريَطاى

تيَبطةين كة روخسار ،ئاماذة بة ريَزدانان بوَ

ضاثةمةنييةكان ،نامةكان ،تةلةفوَنء كوَمثيوتةرةوة،

كةسانيرت دةكا .بة طشتى ئيَمة لة كارليَكى

َةتى بىَ
بةشيَكى زوَر لة ثيَوةندييةكان لة حال

كوَمةآليةتيدا ،بايةخ بة ثاراستنى ئابرِووى خوَمان-

واسيتةبوونى كارليَكى شةخسى دةضنة دةر.

عيزةتى نةفسى خوَمان – دةدةين.

بةجموَرة بيَطومان دةتوانني بة شيَوةيةكى بةرضاو

 .4خويَندنةوةى

قسةكردنى

طفتوطوَء

يارمةتى بة تيَطةيشتنى ضوَنيةتى فوَنكسيون

ئاسايي ،ثيَى دةوترآ ميتوَدوَلوَذياى كوَمةآليةتى.

( ئةرك)ى ريَكخراو بدةين.

ئةم زاراوةية بوَ يةكةجمار لة اليةن هارولد
طارفينكلةوة داهيَنرا .ميتودوَلوَذياى كوَمةآليةتى

ثوختةى باسةكان

بريتيية لةو ميتوَدانةى كة ئيَمة لة ريَطايانةوة بة

َينةوة لة سةر
 .1ئةطةر لة نزيكةوة ليَكوَل
َةت كةمبايةخانةى
بةشيَكى زوَر لةو اليةنة بة روال
رةفتارى

كةسانيرت ثةى بة مةبةستةكانيان دةبةين.

بوَمان

 .5بة خويَندنةوةى "هاوارى ثةرضةكردارانة"

دةردةكةوآ كة ئةمانة ضةند اليةنيَكى طرنطء

َة زمانييةكان دةتوانني زوَر شت لة سةر مةغزاى
هةل

منوونةيةكى،

زمانييةكان

َوَزى
ئال

روَذانةمان
كارليًكى

ئةجنام
كوَمةآليةتني.

بدةين،

شيَوةى ضاالكانة بة ثيَى رةفتارء وتةكانى

قسةكان

بزانني.

زوَرجار

َة
هةل

ضاوتيَربِينة – واتة تةماشاكردنى كةسانيرت .لة

ثيَكةنيناوينء لة راستيدا لة بارى دةرونييةوة

زوَربةى كارليَكة كوَمةآليةتييةكاندا ،نيطاكان تا

ثيَوةندييةكى نزيكيان لةطةأل قسةى خوَشء

رادةيةك تيذتيَثةرِن .ضاوتيَربِين لة كةسيَك رةنطة بة

َتةكردندا هةية.
طال

ماناى دوذمنايةتى – يان ،هةنديَجار ئةويندارى –

 .6كارليَكى ضةقنةبةستوو ،ماناى ئةوةية كة

ليَك بدريَتةوة .خويَندنةوةى كارليَكى كوَمةآليةتى

َة طةورةكاندا ،كاتآ كة
تاكةكان لة نيَو كوَمةل

يةكيَك لة بوارة بنةرِةتييةكانى خويَندنةوةى

راستةوخوَ لةطةلَ يةك نادويَن ،بة تةواوى ئاطايان لة
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يةكرتة .كارليَكى ضةقبةستوو ،كة دةتوانآ دابةش

 .8تةواوى كارليَكة كوَمةاليةتييةكان لة

ببيَتة سةر ثيَوةندى جياواز – يان قوَناغةكانى

كاتء

ريَطاى

تايبةتى كارليَك – لة شويَنيَكدا روو دةدا كة دوو

َينةوةكردن لة سةر ضوَنيةتى روودانى
ليَكوَل

كةس يان زياتر راستةوخوَ لةطةأل يةكرتدا قسة

ضاالكييةكان لة كاتة دياريكراوةكانء هةروةها لة

بكةن.

شويَنةكاندا ،دةتوانني ضوَنيةتى ثوَلينكردنى ذيانى

شويَندا

روو

دةدةن.

لة

 .7زوَرجار دةتوانني كارليَكى كوَمةآليةتى بة

روَذانةمان بة ثيَى كاتء شويَن شروَظة بكةين.

شيَوةيةكى روَشنطةرانةء لة ريَطاى موَديَلى

َينةوةى
جوطرافياى كات ،ئامرازيَكة بوَ ليَكول

خبوَينينةوة – واتة خويَندنةوةى

شانوَييةوة

راستةقينة لة سةر ئةم بوارة.

كارليَكى كوَمةآليةتى بةو شيَوةية كة طواية ئةوانةى

 .9خويَندنةوةى كارليَكى كوَمةآليةتى بة

تيَدا بةشدارن ،ئاكتةرى شانوَننء لة سةر تةختةى

َناسى سنووردار ناودةبرآ.
طشتى بة كوَمةل

شانوَى

شيكردنةوةى وردء درشت لة راستيدا ثيَوةنديةكى

وةك

زوَر نزيكيان لةطةأل يةكدا هةيةء تةواوكةرى

شانوَداء

بة

راستةقينةوة

هةموو
ئامادةييان

كةرةستةيةكى
هةية.

راست

شانوَييةك ،كة لة بةستيَنةكانى ذيانى كوَمةآليةتيدا

يةكرتن.

بة طشتى جياوازييةكى زةق لة نيَوان ثيَشثةردة
(دميةنى ديار)ء ثشتى ثةردة (دميةنى شاراوة)
واتة ئةو شويَنةى كة ئةكتةرةكان خوَيان بوَ
منايشكردن ئامادة دةكةنء تيَيدا ثشوو دةدةن،
دةبينريَن.

سةرضاوة
َناسي" ئانتؤني طيدنز
ثاذيَك لة كتيَيب "كؤمةل
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ئيمانؤيل كانت
هاشم سالَح
لة عةرةبييةوة :شوان ئةمحةد

كيَ لة ئيَمة خةون بةوةوة نابينيَت كة رِؤذيَك
َتيَكي ئازاد و دميوكراسي
َتةكةمان ببيَتة وال
بيَت وال

َكةوة،
ثياواني ئاييين دةستيان خستبووة بيين خةل
َتةكانيان بؤتة فريدةوسي يةزدان
َم هةنوكة وال
بةال

َي
َت خال
و ثيَشكةوتوو؟ كيَ ئاواتةخوازنيية كة وال
بيَت لة ستةمي سياسي و دةمارطريي ئاييين و
َي ئابووري؟ ئايا ئيَمة و مانانيَك كة لة
طةندةل
خؤرئاوا دةذين ،ثيَنج دةقة ليَرة دةماينةوة ،طةر
َتةكاني
َةتي ياسا لة وال
ئازادي و ريَزي مرؤظ و دةول
خؤمان هةبواية؟ بؤ ئةوةي لةو ماجةراية تيَبطةين
كة ئيَستا لة دةورمان رِودةدات ،ثيَويستة دووسةد
َيَك بطةِريَينةوة بؤ دواوة ،بؤ ئةوةي خؤمان
سال
خبةينة ئةو شويَنةي كة فةيلةسوفاني رِؤشنطةري
ئةوروثي تيَدابوون .ئةوانيش لةو سةردةمةدا هةمان

لةسةر زةوي .طةربيَتو "كانت" يان "جان جاك
َتيَر" ،زيندوبنةوة و سةريَ لة
رِؤسؤ" ياخود "ظؤل
َخؤش
طؤرِةكانيانةوة بيَننة دةريَ ،ئةوا بيَطومان دل
دةبن و بةختةوةرييةكي زؤر داياندةطريَت ،ضونكة
دةبينن بؤضونةكانيان لةسةر زةمينةي واقيع
هاتؤتة دي.
وةكو دةزانريَت "كانت" كة بة مامؤستاي
َنييةت و رِؤشنطةري
خؤرئاوا و ترؤثكي ئةقال
َةم ،بة شيَوةيةكي توندو تؤلَ هةريةك لة
دةدريَتة قةل
َي ثيَكةوة طريَدابوو .لةم كارةشيدا
سياسةت و مؤرال

ئةو خةونانةيان هةبووة كة ئةمرِؤ ئيَمةى دةيبينني.
َتاني ئةوانيش لةو قؤناغةدا ثرِي بووة لة كيَشة و
وال
جةنطي ناوخؤيي و دةمارطريي ئاييين و مةزهةبي و
َتيانيش هةذار و نةداربوون.
بةشي زؤري هاوال
هاوكات ستةمكاري سياسي برِسيت لة بةربرِي
بوون ،بريياران بةهؤي لة ضاثداني كتيَبيَكةوة
دووضاري رِاوةدونان و سةركوتكردن دةبوونةوة!

تةواو ثيَضةوانةي "ماكياظيللي" بوو كة ئةو دوو
كايةيةي لة يةكدي جياكردبوةوةو ثيَيوابوو ئامانج
ثاساوي ئامراز دةداتةوة و مؤرالَ شتيَكة و
سياسةتيش شتيَكة" .كانت" سةرةرِاي ميساليةت
َكو
َيةي ساويلكة نةبوو ،بةل
َية باال
و ئةو مةيلة مؤرال
دةيزاني هةق بةبيَ هيَز ماناي نييةو تةنانةت ثاساو
َم بةومةرجةي ببيَتة
بؤ جةنطيش ديَنيَتةوة ،بةال
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َوكردنةوةي ئازادي و ئايدياي
مايةي بال
ثيَشكةوتنء ضةسثاندني دةستوري مةدةني لة ناو
مرؤظايةتيدا .سةبارةت بة سروشيت مرؤظايةتي،
"كانت" طةشبني بوو ،ثيَيوابوو بة بةردةوامي بةرةو
ثيَشدةضني و رِؤذيَك ديَت دةطةينة جيهانيَك كة ثرِي

َم رِةنطة رِؤذيَ
ئةمة خةونيَكة وا زوو نايةتةدي ،بةال
بيَت و جيَبةجيَ ببيَت.
"كانت" ثرِؤذة سياسيةكةي لةسةر ضوار بنةما
دارِشتبوو:
يةكةم /ئاشيت هةميشةيي لة نيَوان

بيَت لة ئاشيت و لةسةر ماف و دادثةروةري و
َةتي دامةزرابيَت .تةنانةت ئةو ثيَي
ياساي نيَو دةول
وابوو ئاشتيةكي هةميشةيي سةرتاسةري لة نيَوان
نةتةوةكاندا مةحالَ نيية ،بةمةرجيَك رِوناكي
مةعريفة بطاتة تةواوي مرؤظايةتي و تةنها لة
ئةوروثادا قةتيس نةبيَت .ئةو بةو ثيَيةي
ديدطايةكي فةلسةيف دوور مةوداي هةبوو ،تواناي
ثيَشبيين ئةو شتانة بكات كة لة سةدةكاني

نةتةوةكاندا ،لة ئةجنامي ئةو ثةيوةنديية
َتة
سروشتيانةداديَتة بةرهةم كة لة نيَوان وال
َتة كؤمارييةكاندا
دميوكراسيةكان (يان لة نيَوان وال
بة تةعبريي ئةوسةردةمة) دروست دةبيَت .ليَرةدا
َةتي كؤماري ئةو سستمة
مةبةست لة دةول
سياسيةية كة لةسةر ياسا و دةستوري مةدةني و
َتي،
ثابةندبوون بة فةلسةفةي مايف مرؤظ و هاوال
دادةمةزريَت.

دواتردارِوودةدةن ،بؤ منونة بؤضونيَكي دةربارةي
نةتةوة يةكطرتووةكان ثيَشكةشكرد ،تةنانةت بة

َتاني دميوكراسي
دووةم /رِؤذبة رِؤذ ذمارةي وال
زياد دةكات ،تاواي ليَديَت هةموو نةتةوةكان

دوو سةد سالَ بةر لة دامةزراندني! طةورة
فةيلةسوفةكان مةزنيان لةوةداية كة دةتوانن
ثيَشبيين رِوداوةكاني ئاييندة بكةن.
"كانت" بةردةوام تةئكيدي دةكردةوة لةوةي
دةبيَت رؤذيَك بيَت سةردةمي بةربةريةت و
درِندايةتي كؤتايي بيَت ،ئةويش دواي ئةوةي
شارستانيةت سةردةكةويَت و رِوناكي خؤي بةسةر
تةواوي جيهاندا ثةخشدةكات ..ئةطةر سةرنج لة
ئةوروثاي ئيَستا بدةين ،دةبينني بةرةو يةكيةتي و
بة ئةجنام طةياندني طةورةترين ثةجيوري سياسي

دةطريَتةوة.
َةتانةي لةسةر بنةماي
سيَيةم /ئةو دةول
ديالؤطي دميوكراسي و ئازادي و ئريادةي طةل
دروست بوون ،زياتر حةزيان بة ثةيوةندي
دؤستانةية لةطةلَ دراوسيَكانياندا نةك شةرِ و
ئاذاوة.
َتاني دميوكراسي بةالي ئةوةدا
ضوارةم /وال
َتاني
ناضن كة ثةيوةندي دؤستانةيان لةطةلَ وال
َيدا هةبيَت ،لةبةرئةوةي ئةجمؤرة
تؤتاليتاري و ئسول
َةتانة زماني ديالؤط نازاننء ئةوةي ثيَي
دةول

لةسةردةمي مؤديَرندا دةضيَت ،ئةمةش ماناي واية
ثرؤذة فيكرييةكةي الني كةمي بة ئةجنام

رِاهاتوون زماني ليَدانء سةركوتكردنء بةربةريةتة.
َم با بزانني كيَ ئةم بةرنامة فةلسةفية
بةال

طةيشتووة .ئةوةي ماوة ئةوةية وا بكةين ئةم ثرؤذة
شارستانية ثةلبكيَشيَت و نةك ئةوروثا خؤرئاوا بة
َكو تةواوي ميللةتاني دنيا بطريَتةوة .ئةو
تةنها ،بةل
كات سةرجةم مرؤظايةتي لةبةرهةمي ئازادي و
َبةتة
دميوكراسي و ثيَشكةوتن بةهرةمةند دةبن .ئةل

دانسقةيةي "ئيمانؤيل كانت"ي جيَبةجيَكرد؟ رِةنطة
َيَم كة
خويَنةر بةاليةوة سةير بيَت طةرثيَي بل
سةرؤكةكاني ئةمريكا يةكةمني كةس بوون بة جدي
برييان لةوة كردؤتةوة .بؤ منونة دةكريَت ليَرةدا
ناوي "دوردرؤ ويلسؤن" بهيَنني كة بيست و
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َتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا
هةشتةمني سةرؤكي وال
بوو ( .)1921-1913ئةم ثياوة كة بؤ خؤي
مامؤستاي زانكؤ بوو ،تةنانةت بةر لةوةشي تيَكةلَ
بة دنياي سياسةت بيَت و بطاتة لوتكة ،سةرؤكي
زانكؤي برنستؤن بوو ،هةروةها خويَندكاري

َة و سازش لةسةر
َيَكي زؤر توند و تؤل
لؤسةري مؤرال
َسؤزي لة كار و
ثرانسيثي هةق و رِاستطؤي و دل
جيَبةجيَكردني ئةركةكاندا ناكات .مرؤظ بؤ ئةوةي
َنيابيَت ،ئةوةندةي بةسة كة ماوةيةكي كةم
لة مة دل
َتاني باكوري ئةوروثاي ثرؤتستاني وةك:
لة وال

َسؤن" ئةو
َةماني "كانت" بوو" .ويل
فةيلةسويف ئةل
كةسة بوو كة دةستبةجيَ دواي كؤتايهاتين جةنطي
َةي نةتةوةكاني ثيَكهيَنا ،لة
جيهاني يةكةم كؤمةل
ثيَناو ضارةسةركردني كيَشةي نيَوان ميللةتان بة
َةتي ،نةك ضارةسةر
طةرِانةوة بؤ ياساي نيَو دةول
كردنيان بة ضةك و بةزةبري هيَز.
بيَطومان لةو كاتةدا ئةوة بريؤكةيةكي تةواو
شؤرِشطيَرِانة بوو كة باوةرِت هةبيَت بةوةي دةكريَت

َةندا و سويد و ..هتد) بذي.
َةمانيا و هؤل
(ئةل
َيَني طةر ئةمريكا شتيَكي
ليَرةوة دةتوانني بل
ئيجابي بةخشيبيَتة جيهان ،ئةوا بيَطومان ئةمةية.
َبةتة ئةمريكا جطة لةمة رِوويةكي ديكةشي
َم ئةل
بةال
هةية ،مةبةستم رِووي "كيسنجةر و نيكسؤن" و
كةساني ديكةي ثراطماتي و ماكياظيلليزمي وةك
ئةوانن ،كة كؤلةوة ناكةنةوة هةرضي شتيَك هةية بة
كاري بهيَنن لة ثيَناو طةيشنت بةوةي خواستيانة.

سستميَكي جيهاني دامبةزريَندريَت ،لةسةر بنةماي
شتيَك دوور لة هيَز و هاوكيَشةكاني هيَز .ئةم

واتة لة سياسةتي دةرةوةي ئةمريكادا اليةني رِوناك
و اليةني تاريك هةية .سياسةتيَكي واقعيان هةية كة

سةرؤكة مةزنة خيَر و ضاكةي بؤ تةواوي مرؤظايةتي
َتة يةكطرتووةكاني
دةخواست ،نةك تةنها بؤ وال
ئةمريكا .هاوكات ثيَيوابوو دةكريَت مؤرالَ و
سياسةت ئاشتبكريَنةوة و ئةمةشي بةكاريَكي
ثيَويست دةزاني ،لةبةر ئةوةي سياسةت بيَ مؤرالَ
َيَت( :سةردةمةكةمان
مانايةكي نيية .بؤ منونة دةل
ثيَويسيت بة سستميَكي ترة بؤ شتةكان .ئةم
سستمةيش ثيَوةرةكةي ثرسيارطةليَكي لةم جؤرة
دةبيَت :ئايا ئةمة هةقة؟ ئايا ئةمة ضاكة؟ ئايا ئةمة
رِةواية؟ ثاشان ئايا ئةمة لةبةرذةوةندي تةواواي

زؤر دزيَوةو شيَوازي نهيَين و ذيَر بةذيَر
بةكارديَنيَت ،بة مةبةسيت ئةجنامداني كؤديَتاكردن
َتاني ديكةي دنيا.
َتاني ئةمريكاي التني و وال
لة وال
َةية طةر هةر ئةم رِووةي سياسةتي
َم هةل
بةال
دةرةوةي ئةمريكا ببينني و رِووةكةي تري ئومةي
َيية و
ئةمريكي فةرامؤش بكةين ،كة رِوويةكي مؤرِال
ثرِ ئوميَدة .با جاريَكي دي طويَ بطرين بؤ سةرؤك
َسؤن"( :ثرانسيثيَكي سةرةكي هةية كة
"ويل
ئارِاستةي تةواوي كار و سياسةتةكامن دةكات،
ئةويش ثرانسيثي هةق و يةكسانيية بؤ سةرجةم

مرؤظايةتيداية؟).
َسؤن"
"دودرؤ ويل

لة

طةل و نةتةوةكان .مةبةستم ئةوةية مايف خؤيانة لة
كةشيَكي ئازاد و بةشيَوةيةكي يةكسان ،بة ئاشيت

َةيةكي مةسيحي ثرؤتستانت مةزهةب بوو،
بنةمال
َي لؤسةري ،ئةمةش
سةرشار بوو بة مؤرال
دةطةِريَتةوة بؤ "مارتن لؤسةر" كة لة سةدةي
شازادةهةمدا بةدةركةوت و زةمينةي بؤ بزوتنةوةي
َي
رِيفؤرمي ئاييين لة ئةوروثادا خؤشكرد .مؤرال

لةطةلَ يةكرتيدا بذين ،ئيرت ئةطةر الوازبن يان بةهيَز،
ئةطةر ئةم ثرانسيثة ثيَشيَلكرا ،نةعةدالةتي
طةردووني رِودةدات و نة بةردةواميش دةبيَت.
َية
ثيَويستة ميللةتي ئةمريكاش لةم ثرانسيثة مؤرال
النةدات و ئامادةش بيَت قورباني بة ذيان و

وةكو

"كانت"
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شةرةفء هةموو ئةو شتانةي هةيةتي بيدات ،لة
ثيَناو بةرطريكردن لةم ثرانسيثة!).
كيَ لة باريداية قسة لةمة ضاكرت بكات؟ ياخود
َةتيَك دةتوانيَت لةو دوورتر برِوات؟
سةرؤكي ض دةول
ئيَمة ليَرةدا ئاشتبوونةوةي طةورةي نيَوان مؤرالَ و

قةيراني ئابووري و دؤطماي فيكري و هةذارييةكي
بيَئةندازةية ،هاوكات بة دةست تةقينةوةيةكي
َيَنيَت ،لةطةلَ داخراني تةواوي
دميؤطرافييةوة دةنال
هةموو ئاسؤيةك لة بةردةم دةرفةتي كاركردن و
تةوزيفبوندا .بةجمؤرة هةموو ئةو رِةطةزانة لة

َتاني سةر ئةم
سياسةت نابينني؟ ئيَمةي بيَدةسةال
زةمينة لةمة زياتر شتيَكي ديكةمان دةويَت؟
بةداخةوة سياسةتي ئةمريكي بةردةوام كاري بةم
َسؤن"ي مةزن نةكردووةو زياد لة
ثرانسيثانةي "ويل
َم ئةمة بةو
جاريَك لة رِاستة ِريَطا الي داوة ،بةال
ماناية نايةت كة بةردةوام بةدو و خراث بووة ،وةكو
َوةرِةكاني جيهاني عةرةبي و
دمياطؤطي و هةل
ئيسالمي ثيَيان واية ،ئةوانةي تةقينةوةكاني

ئارةدان كة زةمينةي تريؤر و توندرِةوي
خؤشدةكةن ..واتة "كريي" بؤ رِووبةرِووبوونةوةي
تريؤرستان وةكو "بوش" هةر بة تةنها لةسةري
َكو لة رِةطو رِيشةوة ضارةسةري
تريؤر نادات ،بةل
كيَشةكة دةكات" .كريي" بةاليةوة سةيرة كة ضؤن
َتاني عةرةبي نةخويَندةوارن،
 %60ذناني وال
هةروةها سةري سورِدةميَينَ لةوةي ضؤن بةر لة سي
ميسر و كؤرياي باشوور لة رِووي
سالَ

نيويؤرك و واشنتؤن و دورطةي بالي لة ئةندؤنيسيا
توندرِةوة
لةاليةن
ورِياز و دارلبةيزا،

َم
طةشةكردنةوة يةكسان و ضون يةكبوون ،بةال
كورياي باشور لة رِووي ئابورييةوة هةنطاوي

تريؤريستةكانةوة ،بة كاريَكي رِةوا دةزانن .ئةوانة
ثيَيان واية تريؤرستةكان مايف خؤيانة ئؤتؤمؤبيلة
َتياني عيَراقدا
مينِريَذكراوةكانيان بة هاوال
بتةقيَننةوة ،هةر لة نةجةفةوة بؤ هةوليَر و فةلوجةو
بةغدا و لة ثاي ئةم كارةشياندا دةبيَت ئافةرينيان
بكةين ،لةبةرئةوةي ئةوانة هيَزي مقاوةمةن دذ بة
داطريكاران! ئيرت بزانن ئةم مقاوةمةية ضةند
َمي "جؤرج دةبليو بؤش" بؤ
(مةزنة!) ..بيَطومان وةال
َم
َميَكي توند و بةهيَزبوو .بةال
ئةو تاوانبارانة ،وةال
َمي سةربازي بةسة ،بيَئةوةي
ئايا هةر بة تةنها وةال

َتاني
طةورةي ناو ،لة ئيَستادا كيَربِكيَ لةطةلَ وال
ثيشةسازي خؤرئاوادا دةكات ،ئةمة لة كاتيَكدا
ميسر تا ئيَستاش لة شويَين خؤيدا ديَت و
دةضيَت ..هاوكات ئةوةش بؤ ئةو شويَن ثرسيارة كة
ضؤن جيهاني ئيسالمي ،ئةو جيهانةي يةك لةسةر
ضواري دانيشتواني دنيا (ملياريَكء سيَسةد مليؤن)
ثيَكديَنيَت ،بةشداريكردني لة ئابووري جيهانيدا
تةنها لةسةدا ضوار يان لة سةدا ثيَنج دةبيَت!
هةموو ئةم ثيَدراوانة ثيَويستة بة هيَند
وةربطرييَت ،تا تيَبطةين بؤضي بزاوتة توندرِةوةكان

َيةتي و
هاوشان بيَت بة سياسةتيَكي كؤمةال
ئابووري و كلتوري ثرِاوثرِ و هةماهةنطي لةطةلَ

َكشانداية.
و دةمارطريي لة جيهاني ئيسالميدا لة هةل
ثيَويستة ليَرةدا هؤكاري رِؤشنبرييش سةرباري

جيهاني ئيسالميدا بكات بةشيَوةيةكي طشيت؟
ليَرةدا "جؤن كيَري" ديَتة ئاراو هةنديَك
بريوبؤضوني نويَ ثيَشنيار دةكات كة ئةوة دةهيَنيَت
طرنطي ثيَبدريَت .بؤ منونة ئةو ثيَيواية جيهاني
عةرةبي هةر لة مةراكيشةوة تا عيَراق موبتةالي

هؤكارةكاني ثيَشو خبةين و باس لة رِادةي هةذاري
كتيَبخانةي عةرةبي بكةين كة ضةند بيَبةشة لة
سةرةضاوةي زانسيت و فةلسةيف .بيَطومان ئةو
سةرضاوانة دةتوانن جيهانبينيةكي نويَ بيَننة ئارا،
َيةي لة رِووي
لة بةرامبةر ئةو جيهانبينية ئسول
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َ دةستة .كةواتة دةبيَت لةسةر زياد
ميَذووييةوة باال
َني ،تا كارةكامنان
َمال
َي ليَهةل
لة ئاستيَك قؤل
سةركةوتووبيَت و بةرهةم بدات .ئةمةش
ثرؤسةيةكي دذوار و دريَذخايةنة و ئاكاميشي
ناديارة .من الي خؤمةوة اليةني فيكري بة رِادةي

ئةمريكا و نةفرةت لة ئةمريكا و برِوخيَ ئةمريكا
َيَتةوة؟! ئايا ئةوانة دةزانن كة تةواوي ئةو
دةل
دؤزينةوة زانستيانةي لةسةرجةم بوارةكاندا
دةكريَت ،لة ئةمريكادا ئةجنام دةدريَت؟ لةوة بة
ئاطان كة ئازادي ويذدان و بريورِاو قسةكردن لة

َك بة
طةشةي ئابووري و ضاكرتكردني طوزةراني خةل
طرنط دةزامن .بؤ دةرضوون لةو قةيرانة كوشندةيةي
تيَيكةوتوين ،بريياري ميسري "سيد القمين"
ثيَشنيار دةكات كار بة ميتؤدة زانستية مؤديَرنةكان
َويَسيت مرؤظيَكي
بكةين ،ئةمةش بؤ خؤي هةل
َم ئةمة دةتوانيَت لة
دةروةست و خةخمؤرة .بةال
بةرامبةر ليَشاوي ئةو وتارة نابيناو فؤبيا ئاميَزانةدا
ضي بكات كة اليةنطراني ئايديؤلؤذياي تةقليدي

َتين ئةوروثيدا مسؤطةرة؟
ئةمريكا و هةموو وال
ئةوانة دةزانن بؤ ماوةي ضوار سةدةية (رِؤح) لة
ئةوروثادا بارطةي خستووةو هةشت سةدةشة
َتاني ئيَمةي جيَهيَشتووة؟ ليَرةدا كة
سةرزةميين وال
َيةكةي باس
باس لة (رِؤح) دةكةم ،بة مانا هيطل
دةكةم ،كة مةبةست ليَي :شارستاني و فيكر و
باهؤزي ئازاديية.

رِةواجي ثيَدةدةن؟
دةتوانني ضيبكةين لة بةرامبةر ئةو طوتارة
دةستةجةمعية بيَئامانةي درومشي :مةرط بؤ

سةرضاوة
www.assuaal.com
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بةرةو فةلسةفةى ليَكبوردن
رِامني جةهانبةطلو
لة فارسييةوة :ئازاد بةرزجنى

ليَكبوردن لةفةلسةفةى هاوضةةردا ضةةيكيَك
طرنطةةةةةة و َةةةةةارةيَكردن

يا ةةةةةةرى

ةةةةةة ة ةةةةيَك

رِ.ةةارى سياس ة

يَطة .ة يَك رِوونةةة لةياهيةةة

ليَكبةةةةوردن و ضةةةةؤنيَ

َةةةةارةيَكردن  .طةةةةة لةةةةةوة

َطا ليرب لَ و فرةطةر (ةلورِ لَ)ةَان دةذييَردرىَ.
َؤيةل

ةيَو.سةة ة ة لةةةةةوة يَبطةةةةة.ك َةهةرضةةةةؤن سياسةةةةةت

َةو ةةةةةةةة لةةةةةةةةدونياى ريَ ةةةةةةةةد ليَكبةةةةةةةوردن ةةةةةةةووة

َطاك ة ةآ.ةة
َؤيةل

ةيةسةةةةةةةةةةلة.ةَ طةةةةةةةةةرن  .ةةةةةةةةةة

لةةةةةةةةةةَول وورة

ر .ييية لة هونةرى رَ.كخس
ةةةةةة َ ضةةةةةةيك

ةوةر.ييانةةةةةةى ليَكبةةةةةوردن هةةةةةير

هاوضةةةردةَانا هةةير ةةؤرة رَ.ككةةةو يَك ط ة

ضو رضةة ةيَوة.ةَ ط ةة ة ي درةةةةوَر

لةسةةةر ةيَوة و نةةاوةرََِ ليَكبةةوردن نىيةةة .يانةةا و

وون نىية.

ةةةةةيا و سةة ة وورةَان ليَكبةةةةووردن لةةةةة َول ةةةةوورة
ياو زةَانا يا.ةى ريو ؤضوون

ياو ز ء اس و

دو س را.ا.ؤلؤذ.ية .دؤ بةد انة فة.لةسةووفان
سياس

رِ سةة ة ة ي ة

َيَني رة ضةيكة ةوةر.يةةى ليَكبةوردن
رةَرىَ ل
دوو ا.بةمتةنةةةةا .هة.ةةةةة .ا.بةمتةنةةةةا. .ةَةةةةة
ر .يية لة و ناى رِة كردنةوةى دةس يَوةرد ن زَر

َيَكة طرنةة لة ريَردنةوة.انةا
ةةطيَرِ ن رَِل

لةةةو َاروَردةو نةةةى َةيا.ةةةى ةةسةةةناَردن ريَ ةةة

َةى
سة ارةت ةضةيك ليَكبوردن لة س َ سةةد سةال

نني .دووةيي يان لةسةر ةياى رةة دةسة يَوةرنةد

َيانةةةا وة رةةةة ةةةاس و دو سةةةانة .ةةةةَ
دو .يةةةا هةول

نة.ة.

كةنةةةةةةةوة .رةيةةةةةةةو نةةةةةةة هةةةةةةةر وو ةةةةةةة يا.ةةةةةةةى
َكو ة.اريةةةة
رِة كردنةةةةوةى يؤرةدرَزنةةةةَانك ةةةةل
ريو ؤضةةوونةَان ريَ ةةةو سةةة ارةت ةةةليَكبووردن
رِوونةةةيو وونة ةةةةوة .فةلسةةةةفةى سياسة ة

و نةةةاى

رةوةى ةريَ ة ةد يوة ةةى ةةوة ةةر.ك َةيةةر

زَر هةةؤ ةةؤ دةس ة يَوةرد ن هةةةن (لةو نةةة ةةرس)
َةلةطةةةةةلَ طةوهةةةةةرى رةةةةةد ي ليَكبوردنةةةةا ةةةةةو
ةآ.ةةةةى رَ.تطر ةةةة لة اَةةةةَان دىك ياو ز.يةةةةَ
ةرِة يان هة.ة .رَ.تطةر ك لةةو ن دى ةيَو زَ.كة ةؤ
لة ةرضةةةةةاوطر

رةةةةةةو ن ةةةةةةو سةةةةةي ة ةى كةةةةةةرى
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رةةةةةد ى سةةةةةر ةدؤو هؤةةنةةةةان .لةرِ سةة ة يا ك

رةةةةوى ةةةرة .ةةةة ةآ.ةةةةك ليَكبةةةوردن و ةةةة رِ طر ة ة

رَ.تطةةةةةةر ك لةةةةةةةو ن دى ليَكبةةةةةةوردن وة يةةةةةةافيَك

هاوسةةةنط لةةةنيَو ن ةةةهاو ةةةيا و ة ية ةةةَان

رةد

رةدا ة رِوو َة ةيَو.سة ة ةهةةيوو َةسةيَة

بةد رىَك لة ةررةوةى يرَظك.

ريو اوةرِ

ليَكبةةةةةةةوردن د ن ةةةةةةةةوةد دةنيَةةةةةة َةَةسةةةةةةةة
ياو زةَان يَرِو ني

ياو ز.ان ؤ ذ.ةانيَك

َطرى
دؤيةةةةةان و ة ةةةةةةيولكردن رةةةةةةو ني َةهةةةةةةل

ةاو

هة.ةةةةة و دو ز.ةةةةاى رةةةةةوةن َةلةةةةةرِووى سياسةة ة و
رةد ييةوة ةها.ان ؤ د رىَ و رَ.ت.ان ىلَ طةرير

َكردن
ياو زن .ةو ا.ةةَ دىك بةوول
و سياسةةة ة

ليَكبةةةةةوردن وة ةها.ةةةةةةَ رةةةةةةد

ةةةةةةؤزة يتك و ةةةةةة و نةةةةةاى ةيَكةةةةةةوة ذ.ةةةةةان لةطةةةةةةلَ
رةةةةو ني د و ة ةةةا ر.كردن لةطررانةةةةى ةةةةرِة ي
َيتيةةة سياسةةةةيا ك َةسةةةةةر ةدؤ.
ليرب ل
يةةاو زى و دذ .ةةة

َةةردةوةى رَ.تطةةر ك لةةةو ن دى .اريةةة ي ان رةةةد ت

رةةة اي

َةلةةةة ريَردنةوةيانةةةا لةسة ة وورةَان ليَكبةةةوردنك

رايا ةَانة.

اَةَةةةةةس

رةةة ش.ةنةةة ا ةةانة و

ياف ليَكبوردن ةو َةسانة رِةو نة ي سك َةِرَ.تى ىلَ

رةيةةةو ةةة يانا.ةةة د َ.ة َةةةليَكبوردن زَر ةةاو

نةةاطرن .ةةة ةآ.ةةة ريَ ةةة نةةا و نني لةَةس ةيَة بةةور.ك

لةطةلَ رةو نةر .ةى هترى سياسيا ة ا.ة َةَؤت و

َةو ةةطةليَة ةةَاردة ات لةد ة ة ةر و وناو ية ن

ةيَوةنةةةةا ةةةةؤ رةةةةاز دى د نانيَةةة  .هةةةةةر لة ةررةية ةةةةة

و نةةاَرىَ رةةاز د .لة سةةةد ةةةآ رِةو بي ةةرىَ .ةةة

َةةةةةارَ.تةر ن و رِةد ةةةةطر ن د.ةةةاردةى ليَكبةةةوردنك

نةةةا َ هةةةةرطيت رةةةةوةيان لةةةة ري وة ةيَ َةةةةليَكبوردن
لةيةسةةةةةةةةلة.ةَ

ا.بة ةةةةةةةا ةةةةةةةةيان ليَكبةةةةةةةوردن

وةَةةو ةةوىيَك سةةةرةَي نةةةر.

ليةةرب لَ سةةة.رى

ليَكبوردن رةَةن.
َيتيةةةةةة
ةةةةةةةؤن رِ ولةةةةةةةت لةدو َ يَبيةةةةةةةا ((ليرب ل

لةةةةة ريو اوةر و َةةةةاروَردةوة .ةَا .ةةةةة َةريَ ةةةةة ةةةةةو
َةةةةةو ناةةسةةةة ا.ان رةةةةةز ننيك رة يةةةةان
ةآ.ةةةةةى ةهةل

سياسةةةةةة )) رةةةةةةةةوة دةس ي ةةةةةةةان دةَةةةةةةةات َةةةةةةةة :

دةَة .ةةةةوةك رةةةةطي ا ةةةةةدةر لةيةةةة هةةةير ةيَو.سةةة

َيتيةةة ة سياسةةة ة ..
((سةرضةةةةةاوةى ييَةةة ة وو .ليرب ل

ةلة ةرضاوطر

ليَكبوردن ناَات.

رةيةةةةة ةةةةةو يانا.ةةةةة نا.ةةةةةت َةريَ ةةةةة ناضةةةةار.ك
اوةرِ ةةةوة َيَ ة ني َةرةةةو ريو ةةاوةرِ و َاروَردةو نةةة
رِ سةة ة و دروسةةةة  .ريَ ةةةةة ة ةةةةةيووليان رةَةةةةة.ك

ؤنةةةةةاي رِ .ةةةةةؤري رةةةةةا.ي

و دةرة ايةةةةةةَانيَ ك

لةطةلَ رةةو ي ة ويرِة زَر نةةى َةلةسةةر ليَكبةوردن
را.ي

رةَر لةسةدةَان  16و  17د )).
رةو ةة ةى َةةةرِ ولت لةةة َ يَة ةةا رةوا ةةة رِوو

َةن :ةو يانا.ةى َةلةطةلَ يَرو ني
لة ةررةوةى هةل

َةةةةةةةت
َةةةةةةةةَان رِ ول
رِةو يَكةةةةةةة َة يا.ةةةةةةةا ةةةةةةةها ليرب ل

ريَ ةةةةد ةةةةؤ ة يكةةةةت وَ.ك ا.ةنةةةةةوة .ةا ةةةان طةةةةةر

لةنيَو .ةةةةةيانا ليَكبةةةةةوردن و سةةةةةةر ةدؤ .ك ةةةةةةنَا

َيَة ة يكةت
و د يَني َة ا ة ة ية يَة .ان َؤيةل

لة ةةةردودى دؤ.ةةان ةةسةةةنا َةةر ون .رِ ولةةت ةةرِو ى

َطا.ةَا ا دةس ةك رةةوَات هؤَارَ.ةة نىيةة
لةَؤيةل

َة رايةةةةةةةادةطي رةةةةةةةةوة.ان يا.ةةةةةةةة
و .ةةةةةةةة َةدةةةةةةةةل

َةطةةلَ رةةو
ؤ ليَكبوردن و رَ.تطر ك لةو َةسانةى َةل

ةةرد

ة يكة ةةةةةةةةةةةة ةد ةةةةةةةةةةةةةة انني وك لةرة ايي ةةةةةةةةةةةةةا ك
ا ةِرَ.طا.ةةةةَ

ةةةةمت َةةةؤ كردن .ةةةان لةةةةناو ردن

َة ةية ةسةة

ةيَكةةةوة ذ.ةةان لةطةةةلَ َةسةةان

دؤ.ةةةةةةان ةةرنسةةةةةةيو ليَبوردنةةةةةةةوة بةسةةةةةة ةوة.
يَوةرَةةةى ر ولةةت سةةة ارةت ةةةليَكبوردن رار سةة ةى
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َكانيَة َةةةةةر وة َةةةةةة دة.انةةةةةةوىَ دؤ.ةةةةةان و
دةةةةةةل
رةو ني

َيَة دو ى
دةَرد .سةال

و وونةةوةى .ةَةةيني ((نايةة

َطا.ة ةت نك
ةرةنا ي راز د .ةَسان َؤيةل

َ 1689د ك ؤنةةةاس
دةر ةةةارةى ليَكبةةةوردن)) لةسةةةال

َة يا.ةةةةا هةةةةةيوو َةسةةةيَة دة ةةةةو ن َ ريو ؤضةةةةوونة

ةرو س ة ةيَ ة و َ.و ةةؤذةرى ز نكةةؤى رؤَس ة ؤردك

ةةةةاو

وة ييَك د .ةوة .لؤَيو ةدر . َ.دةهة.ةة و ةؤ

ربَ.ةةة ة و
لةسةةةةةاى ةةةةةةرطر.ليَكردن .اسةةةةةا.يا دةر ِ

وة يا نةةةوةى رةد ةةةَان ةر وس ة و ة ا.بةةة يو

ةةةةؤ

وة يةةة رةةةةةو ؤية ةةةةةى َةةةةة طو .ةةةةة ليَكبةةةةوردن ةةةةة

ط ةةة طريةَان دةةةةؤى سةةةةة ارةت ةةةةةذ.انيَك
ةهةةةةةيان رِ دةى رةةةةةو ني هةةةةةىل سةةةةةرَةو

يَبةةةةاوةرِى و ر َ.ةطةةةةةر  .رةةةةةد

رِةدسيَ .
َت دةر ارةى ليَكبوردن .ةَةةيني
يَوةرةَةى ر ول
َيانةةة نىيةةة َةةة ةةؤ ةةةرطر.كردن
ةةةرطر.كردن ليربِ ل
لة ريو ؤضةةون ط ة طري ةةة
.ةَةيني هةةوَل
فةلسةةةف

ةةرِة

هةةاودذ در وة ةةة رِوو.

ةؤ هيَ انةةد.

ةيا.ةةَ

ةةؤ ليَكبةةوردن لةش.ةةةن رييةنةةاَ.ك

ةةرى

َيَة ؤيةةة
َؤيةةةل
ضو رةي

رة ةةةةكيَ ةوةء

ةةر.وك نايةةةى دووة و سةيَية و

وَردةوة.

َيَ (( :سةآ
لؤ لة نايانةد هةروةَو دؤى دةل
يَبي ة ة )) ةةةؤ ةةةةرطر.كردن لةةةةليَكبوردن لةيةسةةةةلة
را.ي ىية ةة رىيةَانا رةدا ة رِوو. .ةَة يَبي ة

َةةةوة در .ةةةرِوو َةةةناوى ةةؤن لةةؤ ةةووَ .ةةارة
ليرب ل

َطة.ةةة ةدةس ة ةوة نىيةةة رةةةوة
رةوة.ةةة َةةة هةةير ةل

ةناو انطةَةى لؤ َةناوى ((ناية.ة سة ارةت ةة

ةي ةةةةةان ةةةةةا ت َةةةةةةدو ضةةةةةاودَ.رَ.كردن نةفسةةة ة

َ  1689ة و نةةة وو ؤوةك و ةةة
ليَكبةةوردن))ة اسةةال

يرَظةةةةةةَان

َيَة ةةةر لة وَردنةةةوةى ((دوو و ةةار دةر ةةارةى
سةةال

سواردووة.

ة از.يةةةةةةَان د دطةةةةةا يةسةةةةةي يةَان

كويةةةةةةةة

يةةةةةةةةدةن )) و ((ناية.ةةةةةةةة سةةةةةةةة ارةت

دووة يَبي ة ة رةوة.ةةةة َةرةةةة هيَةةةتة نةةةا و ن َ

ة يَطة .ة

يةسةةةلةى ليَكبةةوردن

ريو اوةرةَةةةان يلكةضة ة دةةةؤى كةةةات .سة ةيَيةييو

ةةيَطري ةةوو ةةوو.

َة طةرير َةة طةة
َة يَكا رِىَ لةدةةل
رةوة.ة َةلة ال

َ 1667د و لة ةيةةةةن 35
لةر سة ة يا رةةةةو لةسةةةال

ةةرةوة و ةس ة ة

يرَ.ة ))ك ةةة

سةةا نيَة ةةوو لةناوضةةة

ري.ةةا

َةةةةةة سةةةةةةرةَيةَان
َيا هيَل
سةةةةةال

يؤرةَةةةةةةى دةةةةةؤى

دةر ةةارةى ليَكبةةوردن د.ةةارى َةةرد .لةةؤ َةلةةةةد .كو
ةةةةةةةةةةةاوَيَك ةيَور .ةةةةةةةةةةةان ةةةةةةةةةةةوو و دو َ.ةةةةةةةةةةةان و
ةةروةردة ووني

لةرؤَس ؤرد هةر لةسةر يَو زى

لةةةرا.ي

دةر ةةار ةةةهير ِرَ.سةةا.ةَ

نةةة كك رةو.ةةة روييَةةاَ.ة لةةةرار د نا يَ ة

ةةؤ طة .ةة

ةرا.ي يَك رِ س ة ي ة.
رةةةةوةى لةةةؤ دة.ةةةةو َ.لةسة ةيَيةيني يَبي ىةةةا
يخا ة رِوو رةوة.ة َة طة .ة

ة ة يكةة

رةا.ي

ةيَور .انةةةةَان ةةةووك لةرة ايي ةةةا ةةةووة هاورَ.ةةةآ

َارَ.ك دذو رةك لة ةررةةوةى رةو ة ةى لةةر َ.دة ةة

نووسةةةرَ.ك وةَةةو ةةىي ت رىءك لة ةرة ةةا لةطةةةلَ

ةريَزةَةةةان يةسةةةي ية ةوة ةيَة ة دةطةةةة.ك ة ةةةةنَا

َطةر .انةةةةةة و ليَبورد نةةةةةةى يت ةةة ة
يَرِو ني ةةة ة رة ل

ريََة.ةَةةةةة سةةةةة ارةت ة ة يكةةةةةتك نةةةةة دةةةةودى

د ةةةة ا وو َةةةة ةر يبةةةةر ةةةة د.ك ا ؤر.ةةةة

ز نسةة ةَة دةةةؤى .ة ؤضةةةوون لةةؤ رةةةة يةسةةةةلة.ة

و.ة ة

دَط ا يكييانةةةةةةةى يت ةةةة ة

ةةةةةةؤرى – َةلةش.ةةةةةةةن

َسةةة ة ي
َيَسا ةةةةةةوة ةةةةةةرطر .ىلَ دةَةةةةةر – ةرهةل
َل

َطر ووة و
رايةةةةاذةى سياسةةةةي لةطةةةةةلَ دؤ.ةةةةا هةةةةةل
َة
رةو.و رةوة.ة َة زَرليَكةردن و ناضةارَردن دةةل
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لةش.ةةةن كوية ةةةوةك ةةوةى طو .ةةة رةيانةةة لةةة دة ةةة

ر سةةة ة ة ي ة.ة نييةةةةةة َةري انةةةةةا رة ر سةةة ة ة ي ةَان

ةريَزةَانةةةةةةةوة وةرطةةةةةةري ونك نا.اسةةةةةةا.نيَ .ةو ةةةةةةة

َك.
ةدوو.ا وَ.ل

لة ةررةةةةوةى َة كويةةةةت رِوو ةةةةرِووى ريو ةةةاوةر
ؤر و ةةةةةةؤر رة يَ ةةةةةةةةوة و رةةةةةةايرِ زَ.ك ز نسةةةةة ى

َةةةَان دو ى رةةةوك
شى لةةؤ و شى طةةةىلَ لةليرب ل
ليَكبةةةةوردن رَ.ةةةةة لة ةةةةةر رة ايةةةةة سةةةةووديةناةَان

لة ةردةسةة ة ا نىيةةةةة ةةةةا لة.ةةةةةَ .ان يا كا ةةةةةوةك

يَك ةةسةنا َر وو دةو زر وة .هةر ؤ.ةة نةي ةةى

َسةةةةةوَةو يَك ليَبورد نةةةةةة
ةيَو.سةةة ة ة لةسةةةةةةرى هةل

سةَردن لؤ لةو ارةَة.ا سةة ارةت ةةليَكبوردن

طر َ.ة ةةةةةةةر .ةةةةةةة ةآ .ةةةةةةة لةةةةةةؤ ليَكبةةةةةةوردن لةةةةةةة

َيَك دروسةة ة.
نةي ةةةةى هةسةة يَك راسةةةا .و رةةةة ل

يادةَا ةةوة .لةؤ نةة هةةر

َةةةلؤ رةدو َ.يَ ةةةوة لةةةوة يَاةطةةة.ك َةةة هةرضةةةناة

يَاةر ةس ى رةا.ي

ةةةةرطرى لةهةةةةيوو ؤرةَةةةان

ريو ةةةاوةرِى رةةةا.ي

يَك

لةسةدةى 17د ريََةى ليَكبوردن را.ي

َكو ةةةرطرى لةةةياف هةةةيوو َةس ةيَكيو
دةَةةاتك ةةةل

َكر و نةةةةةةة ووك ةةةةةةة
بةةةةةةوول

دةَةةات ةةؤ وَ ةةا ن لةةة ةةو رةد و ةةةرطرى لةةةدؤى

هةررةوةنةةةةةةاة سةةةةةةوودةَان ليَكبوردنيةةةةةةان ش رِوون

دةَات.

دة ؤوةك رِوو.ان آ دةَرد.

َطةةو ةاسةاوى
لة((نايةَان))د لؤ َؤيةةليَة ةل
يةةةةاو ز ةةةةؤ ةة ةةرطر.كردن لةةةةةليَكبووردن رةةةةا.ي
رةدا ة رِووك لةو نة:

َةسةةةةةةان هؤةةنةةةةةةا

هةر ؤ.ةةةةةة يةسةةةةةةلةى ليَكبةةةةةوردن لة ةرِة ةةةةةا
يةسةةةلة.ةَ سياسةةىية .لةوسةةةردةيةد يةسةةةلةى
رةةةاز د .و.ة ة د ن .ةةةان رةةةاز د .هةةةترى رة سة ة َ

-1د دوةرة يةسي يةَان رِ.اَارنك لة ةررةوةى
لةهةةةةيان َا ةةةا َةةةةشف رةةةةوة ليَةةةاةدةن دو ز.ةةةارى
نت.ككردنةةةةةةةةةةةوةى رةةةةةةةةةةا.ي ني لةسةةةةةةةةةةةر ةةةةةةةةةةةياى
((دؤ ةو.س ة ي رَِ ة يرَظةةةَان  ..ةةة
َ و َةلةةةرِة
دوضةةارى طةنةةاةل

دؤ.ةةان

و َةةارى نا ةةر.ي

رى لةجمؤرةن)).

ةازى

لةرار د نة ووك يةسةلةى سة وورى دةسةة

لةيةسةةةةةةةلة را.ي ي يةَانةةةةةةا لةةةةةةةرار د ةةةةةةوو .لةةةةةةؤ
دةنووسيَ (( :دؤ ةطوزةر ني ط ة

ةةشى ي ةةوة

َطا.ةَا هة.ة َة ة ةةنَا لةةةيَ اوى ةار سة
لةَؤيةل
و ةةةةةةةةةةرةد ن ةةةةةةةةة ةرذوةنا.يةةةةةةةةة يةدةنييةةةةةةةةةَان
رةنا يةَانيةةةةا د يةةةةةزر يَ )) .رةةةةةوةى َةةةةةلؤ ةةةةؤ

-2رةةة د دطا.يانةةة نايةسةةي ني .يةسةةي ية

ريَ ةةةى رِوون و را ةةكر دةَةةاتك رةوة.ةةة َةةة يؤرةى

ةةةةةةةةةةري انيَة دة ةسةةةةةةة ة يَ

ليَكبةةةةةةةةةوردن رةةةةةةةةةة اييَك يةن يكيانةةةةةةةةةةى ةةةةةةةةةريو

رِ سةةةةةةة ة ة ي ة ة ةةةةةةة ة

َةسةرضاوةَةى ((عي كةك نة زَرليَكردن)).
 -3وو ةى زَرليَكردن ؤ و ةس ة وون ة.ة
را.ي ةةةةةوك زَر ز.ةةةةا رة لة وو ةةةةةى ة ةةةةةيولكردن
ؤر و ةةؤر َ.ى رةةا.ي ك رةةة

ؤ رو ؤر َ.ىيةةةو

ةليَكبوردن رة كيَ ةوةك نة زَرليَكردن.
-4ضةَةَان

كويةةت هةير َار.طةر.يةةَيان

لة انطة ةةةةةةةةَردن ةةةةةةةؤ رةةةةةةةةو ري انةةةةةةةة را.ي ييةةةةةةةة

ؤضةةةةوونةَان
َةت .رةو ة
دةول

ر.ةةةةة

َطا و
سةةةةة ارةت ةةةةة َؤيةةةةةل

يَوة.ة رةوة دةدا ة رِوو(( :رةطةر

رادةييت دةَةةةةان يان و نييا.ةةةةة ةرا ةة ة

و رةةةةار ي

ةيَكةةةوة ة .كك ةةة َ رةةةوةى لةةةذَ.ر طو ةةارى هةنةةاىَ
.اسةةاد .ةةة نةةرَ.كءك دؤ ةةطوزةر نيةَ ط ة
هاو ة ةةيان هةةة يَ ك ريةةاى هةةير ةيَو.س ة

و

ةةةد دوةر

.ان سياسةت ناَات َة ة َا ؤ رةوة دروس

وون
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ةا رادةييت دةَةان لةةةفر.و و وناو ية  .رةةو ن

ةةر

َيَة رِةنةا .يةةدةن
يافيَكة َةلةسةةر ةةياى َؤيةةل

وةةةةةارَ.تن)) ةو ا.ةةةةةةَ دىك لةةةةةةؤ ضةةةةةاو لةةةةةةةرَ.

َطا.ةَ دؤطؤرِ (دؤى دؤى دةطؤِر– َ.و)-
لةَؤيةل

ضةةاودَ.رى و ةةةةرةد ن ةسيس ة يَك َؤية .ة ىيةةة

د ةةرةدةسة ةيَ يَ ءك فةز.لة ةةةة يةدةنيةةةةَانيو ةةةةو

 .رةةةةو زَر ةةةاو راطةةةاى لةةةةو

َكان ذ.ةر و هؤةةنةانك
ةيَيةى لة ةرذةوةنةا .دةةل

َةةةةدؤى يا ةةةةرَ.

هةلويةر انة.ةةةةةةةةةةة َةدة ةةةةةةةة ة َ هةرِة ةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةةو
دؤ ةةةطوزةر ن .ةةةة ط ة ة

و ليَبورد نةةةة و طؤرِ نةةةة

لةش.ةن رةو نةوة دةةارَ.ترَ.ك.
ةجمؤرة و ة ؤضةوون لةؤ ليَكبةوردن يافيَكةة

كةةةات َةةةة رةةةة دو ز.ةةةار . َ.رةةةةو وةَةةةو َةسة ةيَك

َةلةسةةةةر اية.ةةةةَ ذ.ر نةةةة د يةةةةزر  .هةةةةر ؤ.ةةةة

رةزيوونطةةةةةةةةر ك لةرةزيوونةةةةةةةةوة رةةةةةةةةوة فيَر ةةةةةةةووة

ة ة يَك ناذ.ر نةةةة و نايةن يكىيةةةة طةةةةر كويةةةة يَة

َةةيَو.س ة ة دؤيةةان لةهةنةةاىَ ةيَكَا ةةةى دةسةةة

َة
َبةةةةةا ت ةةةةةةزَر ريو ةةةةةاوةرِى رةةةةةا.ي ي دةةةةةةل
هةول

َيَسا و كويةت دوور رِ طر.ك .دو ةار لةؤ لةةوة
َل

طؤِر َ.ة ك لة ةررةةةوةى نةةا و نني ريو ةةاوةرِ يلكةض ة

َطا.ةةةةَ
َة ي انةةةة.ان ةةةة َؤيةل
دة رسةةيَ َةةةة دةةةةل
طؤرِ لةةجمؤرة لةةب بيَة  .ةؤ رِوو ةرِوو وونةةوةى
رةيةةةةوك لةيافةةةةَان

وونةةةةوةرة هؤةةناةَانةةةا

زَرليَكةةردن كةةة.ك .ية ةسة
نا و نني رَِ

لةةؤ رةوة.ةةة َةةة ريَ ةةة

دؤيان نة .ةة ذَ.ةر رَِيَ ة د دطةا.

يةسي ييةوةك ضونكة هير دةس ة ةرَ.ة نىية َةرةة

ةةةدو سةرضةةاوةَان ليَكبوردنةةا رةطةةةِر َ.و د ن ة

د دطا.ة لةسةر هةب يَ َ .ةو ةة هةةر َةسةةو رةة َ

َبة ة ردنيَك
ةيادةنيَة ة  .ة ؤضةةةوون لةةةؤ رةةةةوة هةل

وَ.ك (( ي ك رة َل دؤى كةةو )) َ.رةةوةى لةؤ

َطا.ةةةةَ
هؤةةنا نة.ةةةة َةةةةيرَظ ذ.ةةةان لةةةةناو َؤيةل

َيَ ة لةسةةةر رةةةو اية.ة.ةةة
دة.ةةةوىَ لةةة اسةةةد يل

َبةة .ر َ.ك لة ةررةةةوةى رةةةو ةةةجمؤرة
ِرَ.كخةةر ود هةل

َيَ نةةاليَكبوردن نةةة هةةةر لةةةرِووى راَةةةارةوة
َةةةدةل

دة ةةةةو ن َ ة ا ةة ة .ك ةة ةيَوة ضةةةةةيكطةليَك وةَةةةةو

َكو لةةةةةةةرِووى سياسي ةةةةةةةوة
َةد ضةةةةةةوونةك ةةةةةةةل
ةهةل

رةةةاز دى و داوةنةةةا رَ.

ةةةةدى َيَ يَةةةة و ةةةةةرة.ان

نارا نة.ةةة .هةةةر لة ةةةر رةةة هؤ.ة ةةة َةةة لةةؤ لةةة

َطاى رَ.كخر و ؤ يانةةوةى
ةيَآ ا ت .هةر ؤ.ة َؤيةل

ؤَ . .ةوة.ةةةةى دؤ.ةةةا دة.ةةةةو

ةةةؤ دوورَةو ةةةةوة

َةة .اسةةةاو ةةةؤ ةةةةةرةد ن
يرَظةةةةَان ةيَو.سةة ة و رَِل

َطا.ةةةةةَ
لةدروسةة ة بوون َؤيةل

ةةةةة رى و ناِرَ.ةةةةةك

ة ةرذةوةنا.يةةةَان يرَظةةةَان ة يَك ناضةةار.ية.

َيَسةةةا لة كويةةةةت يا كا ةةةةوةك ةو ا.ةةةةَ دىك
َل

َبة ردنيَك هؤةةنا نةة
ة ةآ.ةة هاوو يةان ةهةل

لةةةةةةؤ دة.ةةةةةةةوىَ لةةةةةةةِر َ.رَ.كخسةةةة ة

َطاى
َؤيةةةةةةةل

َاة ة َ.رن و
َطا.ةةةَ ِرَ.كخةةر ود هةل
ذ.ةةان لةةةناو َؤيةل

َيَسةا
يةدةنييةوة رة نيةت د مبةزر .َ َ.ؤ.ة رةو َل

هةر لة ةررةوةو ةا ةنةاى رةةوة رِةنةاى (فةز.لةةت)ة

و كويةةةت لة.ةةةَ

يادةَا ةةةو .لةةؤ دةنووسةيَ :

يةةةةةدةنييان دة ةةةةك َةيافةةةةة سةةةةةرةَيةَان ذ.ةةةةان و

َيَسةةةةةةةةا دةةةةةةةةؤى ؤدةةةةةةةةؤى د ةةةةةة ةرِ وو يا.ةةةةةةةةة
((َل

داوةنةةةةةا رَ.

و راز د.يةةةةةان ىلَ دةَةوَ.ةةةةةة ةوة و و

ضةةةةةاوةرِ دةَةةةةةرىَ َةةةةةةرِةف ارى كويةةةةةةت لةطةةةةةةلَ

َطا.ةةةةَ فرة ةرذةوةنةةةا .سة ة وورةَان رةةةة
لةَؤيةل
دوو نة يَطري و نةطؤرِن)).

هاوو يانةةةةةةا ةةةةةةةةىَ ةةةةةةةةران و رَ.كةو ايةةةةةةةى

َةو ةةة رة ايةَةةة رةوة.ةةة َةةة از .يةسةةي

دووش.ةنة يَ ك َةو ةة ة ؤضةوون لةؤ ك ليَكبةوردن

َطا را.ي ييةةَان كةاتك
رة َ ة ةيوىل هةةيوو َؤيةةل

51

2006

SARDAM No. 44

رة ليَكبوردنةة رةة َ هةةر يةسةي يةَان نةطر َ.ةةوةك

ي ي ةة

َطا.انةةى َةة اوةرِ.ان ةةدو
َكو هةةيوو رةةو َؤيةل
ةل

ليَكبةةوردنك نةةا َ ةةةو سةةةد ىيةى سةةةردةي لةةؤ

هة.ة.

ا.بةمتةنا.يةةةة فةلسةةةةف و سياسةةةيةَان

يَةة  .ةةةة

َ ان وك
َيَةة .... (( :نةةة يوسةةل
هةةةروةَو لةةؤ دةل
َةَةةةةك نةةةا َ ةةةةهؤى را.ي ةَانيانةةةةوة لةيافةةةة
نة وول
َطاى ةرذوةنةا هاو ةةو يَبةةو
يةدةنيةَان َؤيةةل
كةةةةةةةةةةرَ.ك)) .هةةةةةةةةةةةر لة ةررةية ةةةةةةةةةةة َةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةؤ
ةلة ةرضةةةة ةاوطر

َيَسةةةةةةا و
ةة.وةنةةةةةةاى نيَةةةةةةو ن َل

كويةت ة يَرِو ني يَك طة بي انة ر لةوةى هةؤ ت
ناسةةةةةر وة سةةةةةة ارةت ةسرو ةةةة
ةيَو.سةةةة

يرَ.ةةةة  .ةةةةةة

َ يَر سةةةةةةدة.ة دو ى رةيةةةةةة
ةةةةةوو َةةةةةةظؤل

لةراسة

رةةةة ا.ةدا نةةةة ةةةةو ن

ةةةر و َر نةةةةوة

ة يكة ةةا ك لةهةنةةاىَ َول ةةوورى رةةا.ي

سياسيا هيَ ا نة وو ة ة يَة لةهةس

و

َة.
دةل

طويةةةان لةةةةوةد نىيةةةة َةةةة ليَكبةةةوردن لةهةةةةيوو
سةةةةةةةةردةيةَانا راَةةةةةةةارةك ةةةةةةةة رِةنطةةةةةةةة لةهةةةةةةةةر
سةةةةردةييَك

ةةةر ز.ةةةا ر ةةةؤ رةةةة سةةةةردةيةى ريَ ةةةة

طو يَ  .لة ةررةوةى رةطةر ةةوردى ليَة

يَبطةة.ك

َةةةةى
َكةل
ةي ةةةا ان رةةةةد ت ضةةةؤن ةر يبةةةةر ةةةةو َةل
َسةةة ة
وناو يةةة ة ى و د.ك ا ؤر.ةةةةةة ةرهةل

رةَةةةةةة.ك

د.اةَةةةى رةةةو ةةةجمؤرة ةةةو و كةةات(( :ليَكبةةوردن

َةلةش.ةةةةةةن هةنةةةةةاىَ را.ةةةةةاَلؤذ.اى سياسةةة ة رةةةةةة

ضةةةةىيةر ةةةةةرة اييَك سرو ةة ة ى ري سةةةةانية

سةةةةردةيةوة انطة ةةةةى ةةةؤ دةَةةةرىَ .رةةةةو و نة.ةةةةى

ريَ ة.ة .ريَ ة هةيوويان ةرهةي شو زى و سسة ني.

َةليَكبوردن فيَرى ريَ ةةى دةَةات و نةةى يَرو ني ة

َةةةةةةةَردننيَ .ةو ةةةةةةة
َةي ةردةةةةةةةيني و ةةةةةةا يل هةل

رةِد ة.يانة و طويانكار نة.ةة ةر يبةةر ةةو رييةنةاة

بةةةوور.ك .رةيةةةة

َطا.ةَةةا
.ؤ ؤةياطةر نةةةى َةدة.انةةةو ريَ ةةة لةَؤيةل

.ةَةةةيني ةرةنسةةيوة لة.اسةةةاى سرو ةة ا ك .ةَةةةةيني

ة .ك يا.ةةا رَ.ةةت ةةؤ ةةةهاَان فرة .ة (ةلةةور ليت )

ةيَو.سةةة ة لةدة ةنطيةةةةَان .ةةةةَ
ةرنسيو ياف ط

راد ييت دةَان)).

رةطةةةةةةر ا.ةةةةةةك ةةةةةة رِوونكردنةةةةةةوة ليةةةةةرب و

د نةةةةةنر و د يةةةةةزر وةَان نة ةةةةة يَةة ة رِةد ةةةةة و
ضاَسةةةازى .ةةةة

ليَكبةةةوردن ةةةةو يانا.ةةةةو دَ.ة ة

َ يَر ةةةاة.كك رةطة .ةةةة
رَِ ة ة طةر نةَان لةةةؤ و ظةةةؤل

َةليَطةةةةةةةةِرَ.ني رةو نةةةةةةةةى ريَ ةةةةةةةة ةةةةةةةريو اوةرِ.ةةةةةةةان

َة
ةة.ربدن ة ا.بةمتةنا.يةةَان سياسةة يَك ليرب ل

ةية رسةةيا ر دةز نةةني ش.ةةةنطر ؤدؤ.ةةان اَزنةةةوة.

ليَبةةةةوردة َةةةةة طرنطةة ة

َطا.ةةةةة رةةةةةد ت َةةةةة
ةَؤيةل

يَرِ يةةةان لةةةةيان ليَكبةةةوردن دة ةة َ ةةيَو زَ.ة يَة ة

رةنا يةةةةةةةَان ةيَيةةةةةةان ا ةةةة ة ة َةةةةةةة ة ةةةةةةة وىل

ؤرةةةةةةوةى هةةةةةةيوويان لةةةةةةوة يَبطةةةةةة.ك َةةةةةة هةةةةةير

كةنك نة .ةَ ى لةناو ةةرن.

ةةةةةؤ

ياو ز.يةَان .ةَ
ة

َكردن سياسة يَك لةجمؤرة ؤ هةيوو ن
بوول

لةدونياى رةيرَِد

َطةنةو.سة
يَك را ةكر و ةل

رَ.طةضةةةةةارة.ة نىيةةةةةة ا ةةةةةة رَ.طةضةةةةةارة يَةةةة

َطاى
َيَ ةةةةةةَان ريَ ةةةةةة .ةةةةةةو يانا.ةةةةةةى َةَؤيةةةةةةل
ليَبوردةطةر دة َ هان رةنا يةَان دؤى ةا ت ةا

نىية .لةدونياى رةيرَِد ك رة دونيا فرة َول وورةى

َكردن رةيةة وةَةو
لةطةلَ .ةَا ط وطؤ كةن .بةوول

َةلةسةةةةةةاى فةز .ةةةةةةةَ ليَبةةةةةةوردة رةةةةةةاييَتى و ةةةةةةة

ةرةنسةةةةةيويَة ؤهةةةةةةنطاونان لةةةةةةرِةو

ليَكبوردنةةةةةا

َيَة َول ةةةةوورى
َةَانةةةةا طة ةسةةةةةنان َؤيةةةةةل
ليرب ل

ةهةةةةةةةةولَ و ة ةل .ةةةةةةةةَ رَِذ نةةةةةةةة دةذييَةةةةةةةردرىَ

يةةةاو ز ةدؤ.ةةةةوة دة ي يَةةة ك دؤرَِ ةةة بريَردن و

َة.ةَة.ةَةى ريَ ة دةطر َ.ةوة.
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1688ك لةرةةةةة اي رةةةةة

ثةراويَز

ؤرِ ةةةةةد ةةرلةةةةةيان ةسةةةةةر

َةى ةاد ا.يا ز لَ وو.
ةيال

هةةةردوو يت ة ةيَ ةةووى و .ة ()Whigو ةةؤرِى
( )Toryلة ةةةر .انياك هةةةر لةَؤنةةةوة رَِا ةةةرى .ةةةَ وونك
لةَؤ ا.يةةةةةةَان سةةةةةةدةى ةظاة.ةيةةةةةا يت ةةة ة و.ةةة ة
ةدذ .ة يكردن ضالتى دووة و ةرتى و دووة ةووة
هؤى ةرةاَردن و سةرَةو

ؤرِ

كؤد رى سال
َ

سةرضاوة
اوت و ساهل – ر يني َانبطلو -
ن ر يرَت .1380
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رؤذيَك لة ئةسيناى ديَرين
وليةم داظيس
لة ئينطليزييةوة :ئاوات ئةمحةد

منداآلنى ئةسينا
خاتوونى

ماأل

لةثاأل

سةرثةرشتيكردنى

كامةرانييةكى طةورة بوو بؤ باوك ،ئارامييةكى
زياتريش بوو بؤ دايكى الو.

كؤيلةكاندا ،بةشيَوةيةكى سروشتى دةبوو خةريكى
َيَكى بيَ منداأل نةهامةتييةكى
منداآلنيش بيَت .مال
طةورة بوو ،ماناى ئةوة بوو تةمةنى ثريى كزو
خراثرت
لةوةش
بةسةردةبةن،
طؤشةطري
رةشبوونةوةى وةجاخى خيَزانةكةو ثةرستشى
خوداكانيان بوو .لة ئةسينا ضةند شتيَكى
خورافييانة باوبوو ،وةك مةسةلةى "ثةرستنى
ثيَشينان" بؤية نةبوونى منداأل مووضرِكةى بة
لةشى مرؤدا دةهيَنا بةوةى دواتر كةس ناميَنيَت
ثيَشينانى شكؤدار بثةرستيَت ،كةس نابيَت لة

ذمارةى ئةو منداآلنةى ثيَياخنؤشة بيانبيَت،
ثةيوةندى بة بارودؤخةوة هةية .ثةروةردةكردنى
منداآلن طرانة .ثيَويستييان بة ثةروةردةكردنى
طوجناو هةية ،ثيَويست دةكات مرياتيَكى باش بؤ
َدريَت .1هةروةها جيازييةكى
كورِةكان جيَبهيَل
باشيش بؤ كضان ئامادة بكريَت ،ئةطينا "ناتوانن
شوويةكى شايستة بكةن ".بؤضوونى طشتىء
َيَك
ياساش ريَطة دةدةن باوك (النيكةم ئةطةر مندال

يادةوةريي ئةواندا قورباني ثيَشكةش بكات .لةثاأل
َي بيَ منداأل
ئةوةشدا واباو بوو كة مال
بةشدارييناكات لة نةمركردنى شاردا ،شاريَكى
وةكو كؤرينس ،تيَبيَس سثارتة ،تيَبيَس
سةريانسورِمابوو لةوةى ئةسينا بةدةستى خؤى
نةوةكانى خؤى دةكوذيَت ،بؤية النيكةم تاقة كوِريَك
َخؤشكةر بوو .طةيشتنى ئةو ساواية
شتيَكى زؤر دل

يان دوانى هةبيَت) ئيمتيازيَكى هةبيَت ،كة دواتر بة
يةكيَك لة نةنطىء لةكةكانى شارستانيَتى يؤنان
َةمدةدريَت .دواى لةدايكبوونى كض ،بة رؤذيَك
لةقةل
َسؤزةكةى
يان دوان دايكة الوةكة يان دايةنة دل
تووشى ثةريَشانىء بيَئارامي دةبيَت.
ئايا باوكى ثةروةردةى دةكات؟ ئايا ذمارةى
ثيَويست كورِيان هةية؟ ئايا نائوميَدبوونى ثياوةكة

لةدايكبوونى ساوا
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لةوةى كضيان بووة زؤر ناخؤشة؟ ئايا ترسي ئةوةى
نية كة نةوةبرِ بنبء كةس جيَطايان نةطريَتةوة؟ يان
دةتوانيَت ئامادةكردنى جيازى بؤ كضةكة
َبسوِريَنيَتء بيدات بة كوِريَكى بيانى بة خؤيان؟
هةل
يان ئايا كضةكةيان ثةكةوتةو سيسء الواز دةبيَت

بؤ دةكةن .ئةريستؤفانيَس شاعرييَكى كؤميديية،
وةها باسي فِريَدانى منداأل دةكات كة شتيَكى باو
بيَت لة ئةسينادا .سؤكراتيش دةيووت كاتيَك ئةو
بيستةرانةكان خؤى لة ئايديا دةستةمؤكان
دةدزييةوة ،خةمناك دةبوون وةك ئةو ئافرةتانةى

َيَي ناشرينء دزيَو نةبيَت؟ ئةطةر
يان نا ،تؤ بل
هةريةكيَك لةم مشتومرِانة طومانى راست دةرضوونى
ليَبكريَت ،ئةوة باوك برِيارى خؤى دةداتء
طةرِانةوةى بؤ نية .دةبيَت تا رؤذى ثيَنجةمى
َةكة برِيار بدات .بؤى هةية لةو
لةدايكبوونى مندال
ماوةيةدا دةتوانيَت وشة كوشندةكان بدركيَنيَت
"فِريَيبدةن" ئيرت ئةو بونةوةرة بةستةزمانة دةخريَتة
ناو بيَشكةيةكى رةقوتةق ،ياخود بة زؤريي دةخيةنة

َةكانيان ليَستيَندراوة" .كةم كةس يان هيضكام
مندال
لة ثياوانى دواتر جطة لة سةرزةنشت كردن شتيَكى
ديكةيان بةم نةريتة وتبيَت.2

َةوةو لة شويَنيَكى طشتى
ناو كوثةيةكى قوول
َن ،وةك سةرسوضى ئاطؤرا ،يان نزيكى
جيَيدةهيَل
وةرزشطا ،ياخود لة بةردةروازةى ثةرستطايةكدا.
ئيرت زؤرى ثيَناضيَت لة برسانء لة هةراسانيدا
َةكة
دةمريَت .ئةطةر هؤيةكانى فِريَدانى مندال
جةستةيي بيَت ،ئةوة كةس دةستى بؤ نابات ،مردن
ضاوةِريَيةتى .خؤ ئةطةر تةندروستى باش بوو
سيمايةكى جوانى هةبوو ،ئةوة ريَيتيَدةضيَت يةكيَك
بيباتء ثةروةردةى بكات بؤ خؤى .هةروةها ئةو
هارثييةكان ،ئةوانةى كؤيلة ثةروةردة دةكةن ،بة
تايبةتى كؤيلةى ميَيينة بؤ كاروبارى ناثةسةند،
ئةوانة لة بةزةييثيَهاتنةوةدا نية كة دةطةِريَن بؤ
َطرتنةوةى هةموو ساوايةكى فِريَدراو كة سيماو
هةل
جةستةى ثةسةندى هةبيَت .ئةوانة ثةروةردةيان
دةكةن ،ئةطةر كض بوو ،فيَرى دةكةن ضؤن طؤرانى
َيَت ،سةما بكات ،طةمة بكات .هةربؤيةشة لة
بل
ئةسينادا ئافرةتانى سثي ثيَست الى خيَزانة
َةمةندةكان ثةسةند بوون .ئةوة راستيةكة الى
دةول
هةمووان ئاشكراية ،كةضى بة غةمزةى ضاو ئاماذةى

ئاهةنطى لةدايكبوون
َةتةكاندا،
َنيايي لة زؤرينةى حال
بةآلم بةدل
َيَك شتيَكى يةكجار خؤشة ،ئةطةر كض
هاتنى مندال
َيَك بة دةرطاى
بيَت ،ئةوا داوة خورى ياخود ثاسال
َدةواسريَت ،ئةطةر كورِ بوو،
َة بةختةوةرةكةوة هةل
مال
َة زةيتونيَك دادةنيَن .ثيَنج رؤذ دواى
ئةوة ضل
لةدايكبوون ،دايةنةكان ساواكة كة بةجؤريَك
قوماتةكراوة خةريكة دةتاسيَت ،دةبةن بؤ الى
َةكة "ئةندرؤن"ء بة ساواكةوة شةش
ئاطردانى مال
حةوت جار بةدةوريدا دةسوِريَنةوةو ئةندامانى
خيَزانةكةش بشادو طوشاد لة دوايانةوة دةرِؤنء
َةكة لةذيَر
كامةرانييان ليَدةتكيَت .ئيَستا مندال
سايةى خوداوةندةكانى خيَزانةكةداية .خواردنء
خواردنةوةيةكى زؤر دابةشدةكريَت .ليَرةوة ضيرت
دةسبةرداربوون شياو نية .قورساييةكى زؤر لةسةر
َي دايكةكة الدةضيَت .بةآلم لة "رؤذى دةهةم" دا
دل
ئاهةنطء خؤشى راستةقينة دةستثيَدةكات .ئةمة
رؤذى "ناوليَنان"ة .هةموو خزمء كةسوكار لةويَن.
َينة.
َةكة ثرِة لة بؤنى خبورو تاجةطول
مال
جيَشتكةرةكان لة مؤبةق خةريكن .هةموو كةسيَك
ديارييةكى سادة دةهيَنيَت ،لةطةأل دنيايةك هيواى
بةختى باشدا .قورباني دةكريَت ،دواى تةواوبوونى
َةكة ناودةنريَت .ناوى ئةسينايي
ئاهةنطةكة مندال
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زؤر كورتء زؤر سادةن .3هةنديَجار كورِ ناوى
َدةطرت ،بةآلم بةزؤريي بةناوى باثريةيةوة
باوكى هةل
ناودةنرا ،بؤ منونة سيَميستؤكليَسى كورِى
نيَكؤليَسى كورِى سيَميستؤكليَسة :بةطشتى ناوى
باوك وةكو نازناويَك زياد كراوة .بةجمؤرة ضةند

لة
يان
رةنطكراو
قرِينى
بووكةلةى
ميَودروستكراويان دةدةنآ ،هةنديَكيان دةستء
قاضى جوآلويشيان هةية ،هةروةها قاثوقاضاخى
منداآلنةو ميَزء طاليسكةو طيانةوةريشيان هةية.
كورِانيش شتى ديكةى ياريكردنيان هةية ،تؤث،

َكى خيَزانيَك،
ناويَكى دياريكراو دةبوون بة مول
شتيَكى زؤر ناخؤشيش دةبيَت ئةطةر رؤذيك بيَتء
َبطريَت!
كوِريَك دةستنةكةويَت ئةو ناوانة هةل
َةكة
َةكة بة ئةنداميَكى كؤمةل
ئيَستا مندال
دةناسريَت ،باوكى وةكو كورِى شةرعي خؤى
ثةسةندى كردووة ،بة يةكيَك لة مرياتطرة
ئايندةييةكانى ،لة كاتى ثيَويستيشدا هةموو
مافةكانى هاوشاريي ئةسينايي ثيَدةدةريَت.

شتى ديكةى وةك عةرةبانةو ئةسثة دارينة .سةطى
َيشيان هةبوو ،جؤرةها يارى و بازبازيَنء زؤرانء
مال
4
َثرذانء طؤرانىء هاتوهاواريان هةية .
ثيَكاهةل
منداآلنى ئةسينا بة كؤمةأل ثرِن لة طةرِةالوذةو
َبةزودابةزو
هةراوزةنا .ئةفالتون بة جوانى باسي هةل
قاووقيذيان دةكات .هةتا طةورةتر دةبن ،زياترو
َةكانيان
زياتر سووضى تةسكى حةوشةى مال
َنء لةسةر شةقامةكان وازى دةكةن.
جيَدةهيَل

ذيانء طةمةو طالَتةى مندالَة بضووكةكان

وازى لةسةر شةقام

َي يةكةمى ذيانى كورِى يؤنانى
حةوت سال
لةطةأل دايةنةكانىء دايكيدا دةطوزةريَت .تا ئةو
َيَكى نارِاستةوخؤ دةبينيَت لة
كاتة باوكى رؤل
بايةخثيَدانء كارى كورِةكةيدا .هةرئةوةندةى ثيَنج
رؤذى يةكةمى تةمةنى ساوا تيَثةرِى ،ئيرت بيانوويةك
َةو ثةروةردةى.
ناميَنيَت بؤ طلةييكردن لة مامةل
رةنجء زةمحةتيَكى زؤر دةكيَشريَت بؤ ئةوةى
طةرمءطورِ رابطرييَتء خؤراكى باشي ثيَبدريَت.
خيَزانى دةسرتِؤيشتوو سةرةخوليَي ثيَدةكةويَت بؤ

كؤآلنى تةسكء تروسكء ثرِ تةثوتؤزو ثيسى،
َي خيَزانة خانةدانةكانيش
تةنانةت مندال
ريَطةيانثيَدةدريَت لةويَدا يارى بكةن .دواى
َتينةى
بارانبارينيَك ،منداآلن خةريكن بةلةمى طال
ضةرمني لةناو طؤالوةكاندا دةخةنةرِآ ،ياخود
خةريكى دروستكردنى شتومةكن لة قورِ .لة كةشء
هةواى طةرمدا يارى بة قالؤنضةو ميَرووةكان دةكةن،
ثةتيَك دةبةسنت بة قاضى ميَرووةكانةوةو ثاشان
ليَدةطةِريَن بفرِن ،ئينجا بة ثةتةكة راياندةكيَشنةوة

ثةيداكردنى دايةنيَكى كارامة ،دايةنة سثارتةييةكان
داواكارييان زؤر لةسةرة ،ضونكة دةزانن ضؤن ساوا
تةندروست ثةروةردة دةكةن .هةموو جؤرة
لةيستؤكيَكى هةية ،ئةرةستؤى فةيلةسوف
ستايشى بةخشينى بةردةوامى ئةو لةيستؤكانة بة
َيَت "ئةطةر وانةبوواية ،منداآلن
منداأل دةكات ،دةل
هةرضى شتى ناو مالَ هةية دةيانشكاند ".بةبةكان
َيان هةية ،كة طةورةتر دةبن،
شةقشةقةء خرِخال

َدةقونيَنةوة،
بؤ الى خؤيان .وةك بؤق هةل
ضاوشاركآ دةكةن ،بةناو كؤالنةكاندا هاروهاجى
دةكةن .بةآلم شةقامةكان شويَنى باشى طةمةو
َك دةيانةويَت خؤيان
وازيكردن نني .طةرضى خةل
خانةدانء ماقووأل ثيشان بدةن ،بةآلم كة بةالى
َيَن ،منداآلنيش
منداآلندا تيَدةثةرِن قسةيان ثيَدةل
طويَيان زؤر سووكةء ضاويشيان تيذةء خيَرا
َديَن .لة اليةكى ديكةشةوة ،تيَرِوانينيَكى
هةل
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َي باوة ،طةرضى زؤرجار
بةِريَزانة بةرةو منداألء مندال
منداآلن بة السارو سةرسةخت ناودةبةن .هريؤدؤتى
ميَذوونووس باسى كارةساتيَكى ناخؤشدةكات،
بنميضى قوتاخبانةيةك رماو لة ذيَريدا سةدو بيست
َي قوتابي مردن ،5هريؤدؤت ئةمة بة
مندال
نةهامةتييةكى طةورة حيساب دةكات ،لة كاتيَكدا
زؤر بة ئارامى باسي قةالضؤكردنى خويَنساردانةى
هةزاران ثياو دةكاتء بةاليةوة ئاسايية .لة راستيدا
َكى
هريؤدؤت طؤيندةيةكى زؤر باشة لةبةردةمى خةل
ئاسايي يؤنانيدا.

ضريؤكء وانةكانى سةرةتا
ئةسيناييةكان باخضةى منداآلنيان نةبوو.
يةكةمني فيَركردنى منداآلن لة شيَوةى ئةفسانةو

مةشقدادانى كضانى ئةسينا
خوشكء برايان هةتا نزيكةى تةمةنى حةوت
َي ثيَكةوة لة جيناكؤنيتيس (ذوورى ذنان)
سال
ثيَكةوة دةذين .ثاشان كورِان رةوانةى قوتاخبانة
َةوة دةميَننةوة تا كاتى
دةكريَن .كضانيش لة مال
شووكردنيان ديَت .زؤر بة دةطمةن دايكوباوك
هةستدةكةن ثيَويستة مامؤستا بؤ كضةكانيان بطرن.
ئةوةى كض دةيزانيَت ئةوةية كة دايكى فيَرى
كردووة .ذمارةيةكى بةرضاوى ذنانى ئةسينا
(تةنانةت ئةوةنةى سةر بة خيَزانة خانةدانةكانيشن)
َةتة باوةكة نية ،كضي
نةخويَندةوارن ،بةآلم ئةمة حال
ئاسايي الى دايكى فيَرى خويَندنةوةو نوسني
دةبيَت .6زؤرجاريش فيَرى سةماكردن دةكريَت،

ضريؤكى جنؤكةو ثةرييةكاندايةو لة دايكء
دايةنةكانيانةوة فيَرياندةبن ،بةطشتى بؤ ئةوةية
بيانرتسيَنن بؤ ئةوةى ئاقأل بن .ضريؤكةكانى الماى
َة
نةبينراو ،مؤرمؤى سيحربازى تؤقيَنةر كة مندال
بزيَوةكان دةطريَت ،يان ضريؤكى ئيمثؤسا كة
درجنيَطة لة شويَنة تاريكء نوتةكةكاندا خؤى
شاردؤتةوة ،يان كابالؤى ،ئةذديهايةكى درِندةية
لةناو دارستانةكانداية.
ثاشان ضريؤكة نةمرةكانى ئةيسؤث ديَن ،كة
َنةطر ليَيان ئةوةية ضاكة بكةن.
مةبةستى حاشاهةل

هةنديَجاريش فيَرى ذةنيين ئاميَريَكى مؤزيك
دةكريَت ،ئةمةى دواييان زؤر باو نية بؤ ئافرةتة
َةكانى خيَزانة خانةدانةكان .بة دةطمةن كةس
جاحيَل
خةون بةوةوة دةبينيَت كة مةشقيَكى ثةروةردةيي
سيستماتيكى بؤ ئافرةت دابينبكات .7ئةوةى زؤر
طرنطة ئةوةية فيَر ببيَت بِريَسيَتء بضنيَتء لةسةر
َضنني بزانيَت،
تةون كاربكات ،نةخشء طول
شارةزاى ضيَشتليَنان ببيَتء بتوانيَت سةرثةرشتى
ئاهةنطى ناخنواردنى ئيَوارة بكاتء ميوانان بةرِآ
بكات .كاتيَكى كةمى هةية بؤ فيَربوونى هةموو

دايكء مامؤستايانى ئةسينا سزاى جةستةيي
بةكارناهيَنن ،كوتةك هةرطيز نةيتوانيوة ريَطة لة
َي يةكةمى
خراثبوونى منداأل بطريَت ،طةرضى لة سال
َةكان
تةمةندا ،ليَدان بة سؤلء نةعل هةية .،مندال
هةرزوو ترسيَكى تةندروستيان لة دايةنةكانيان ال
دروست دةبيَت ،بةآلم فيَريش دةبن خؤشيان بويَن،
هةميشة لة يادياندا دةميَننةوةو بؤنةو يادةوةريي
تايبةتيان هةية بؤ يادكرنةوةى دايةنةكانيان.

ئةوانةو زؤرى ثيَناضيَت "هاوسةريَكى بؤ ثةيدا
َي بؤ هةتاهةتاية
دةكريَت"و رؤذانى مندال
كؤتاييان ديَت.8
لةو كاتةدا براكةى دةستيكردووة بة
كؤرسي فيَربوون ،دةربارةى هةموو ئةوةى
كة ثيويستة بيكاتء ئةوةش كة دةبيَت
نةيكات ،ئةمة يةكيَكة لة ديارترين سيماكانى ذيانى
ئةسينا.
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قوتاخبانةكانى ئةسينا
ئةسيناييةكان بةشيَوةيةكى طشتى خويَندةوارن
لة ئةسينا خويَندن بةثيَي ياسا شتيَكى
زؤرةمليَ نية ،بةآلم ئةو باوكة ناتوانيَت كورِةكةى
َك بة
النيكةم فيَرى بِريَكى كةمى خويَندن بكات ،خةل
ضاويَكى سووك سةيرى دةكةن ،ئةوةش سزايةكى
ناخؤشة .بةشيَوةيةكى كردارى نزيكةى هةموو
ئةسيناييةكان خويَندةوارن .لة كؤميديا نيَودارةكةى
ئةريستؤفان "سوارةكان" باس لة سجوق فرؤشيَكى
بيَنةزاكةت دةكريَت ،كة بؤ مةبةستى شانؤييةكة
َطا سةيرى دةكرا،
وةك كةسيَكى زؤر نزمى ناو كؤمةل
ئةويش هاواردةكات "برِواننة ثةروةردةى من،
بةشيَوةيةك لة شيَوةكان بة زةمحةت دةتوامن
خبويَنمةوة".9
َكى نةخويَندةوار لة ئةسينادا كةم
بيَشك خةل
َكى
نني ،وتةيةكى باو هةية كة بؤ وةسفكردنى خةل
10
طيَل بةكاردةهيَنريَت "ناتوانيَت مةلة بكات
َيَت" .كاتيَك كورِ طةيشتة
ناشتوانيَت ثيتةكان بل
َي ،ئيرت سةردةمى فةرمانرِةوايي
تةمةنى حةوت سال
َدانء
ميَينة بةسةردةضيَت .ليَرة بةدواوة تيَهةل
فةالقةكردن ،كة بة زؤرييش روودةدات ،لة دةستى
َرِةقةوة ديَت.
نيَرينةيةكى دل

بيناكردنى نيهادى مرؤظ ئاماجنى ثةروةردةية
بيَطومان ثةروةردةو فيَركردنى راستةقينة زؤر
َي دةستثيَدةكات .كةسيَتى
ثيَش تةمةنى حةوت سال
َكو
تةنها برييت نية لة فيَربوونى ناو كتيَب ،بةل
سةرةكيرتين بابةتى ثةروةردةية لة ئةسينا ،بؤ
ئةوةى وا لة كورِ بكريَت متمانةى بةخؤى بيَتء
ميانرِؤ ،زرنط ،شارثةروةر ،هاورِيَ خؤشةويست،
َيَكى خانةدان بيَت .بتوانيَت نرخى
ثياوماقوول
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راستى بزانيَتء بةشداريي تيَدا بكات ،هاوسةنط
بيَتء ذيانيَكى جوانى هةبيَت .ثيَويستة بؤ
بةديهيَنانى ئةم ئاماجنة ،جةستةى مةشقي
َكو شانبةشانى
ثيَبكريَت ،جياواز لة هزرى نا ،بةل
ئةو .ئةفالتون ،لة ثرؤتاطؤراسدا ،سةرجنيَك
دةردةبِريَت "هةرئةوةندةى منداأل لةوة تيَطةيشت كة
ثيَيدةوتريَت ،دايةن ،دايك ،ياوةر باوكيش
َدةدةن بيكةن بة شتيَكى
هةموويان ثيَكةوة هةول
باش ،بةوةى هةرضييةك دةكات ثيشانى بدةن كة
َةية"" ،ئةمة جوانة" و
"ئةمة راستة" و "ئةوة هةل
"ئةوةش ناشرينة" .ئةمةش بؤ ئةوةى فيَرببيَت
دواى ضي بكةويَتء خؤى لة ضى البدات .ئةطةر
بةخؤشى خؤى طويَرِايةأل بوو ،ئةوة زؤر باشة.
َدةدةن بة هةرِةشةو تةمبيَكردن
ئةطينا هةول
راستيبكةنةوة ،ضونكة ئةطةر شةتأل الر بوو ئةوة كة
بوو بة درةختيش هةر الردةبيَت .دواى ئةوةى
دةشخريَتة قوتاخبانة ،مامؤستا بايةخيَكى زياتر
َةكةو لةضاو
َسوكةوتى مندال
دةدات بة ئاكاريَتىء هةل
ئةو بايةخةدا كة دةيدات بةوةى لة خويَندنةوةو
مؤزيكدا ثيَشبكةويَت.

ياوةرى منداأل
َي ئةسينايي مامؤستاى بؤ
ئةو رؤذةى مندال
دابيندةكريَت ،رؤذيَكى مةزنة لة ذيانيدا .ئةم
كؤيلةية (رةنطة هةر بؤ ئةم مةبةستةش
ثةيداكرابيَت) مامؤستاى نية ،بةآلم مةرجة كةسيَكى
زياد لة ثيَويست ماقووألء نيان بيَتء زانيارييةكى
باشيشي فيَركرابيَت .ئةركى سةرةكى ياوةر ئةوةية
َةكةدا بيَت بؤ هةموو شويَنيَكى
لةطةأل ئاغا مندال
دةرةوةى ماأل ،بة تايبةتى بؤ قوتاخبانةو وةرزشطا،
َبطريَت ،لة
كتيَبةكانىء ميَزى لةسةر نوسينى بؤ هةل
وانةكانيدا يارمةتى بدات ،ئاطاى ليَبيَت الساريي
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َسوكةوتء رةفتارى كؤمةآليةتييانةى
نةكات ،هةل
باشى فيَربكات .وةآلمى ئةو هةزاران ثرسيارة
َيَكى تةندروست
َنيايي مندال
بداتةوة كة بة دل
َةتة كتوثرِةكاندا،
دةيانكات ،دواجاريش لة حال
ئةوكاتةى باوك يان مامؤستا لةوآ نني ،تةمبيَي

َةكةشء دانيشتوانةكةشيمان بينى.
كرد ،مال
ديسان دةكةوينةوة سةر شةقامء دةضني بؤ
َةكانى ئةو
قوتاخبانة ،كة لةوآ يةكيَك لة مندال
خيَزانةى اليلن بووين رةوانةى ئةوآ كراوة
(ياوةرةكةى بردوويةتى) .ثيَويست ناكات زؤر

بكات .ياوةريَكى بةتوانا بؤى هةية ماناى هةموو
شتيَك بيَت بة نيسبةتى كورِيذطةيةكى بضووكةوة،
بةآلم ئةوة زةمحةتة بتوانريَت كة كؤيلةيةكى وةها
َيَكى ئةوةندة منونةيي
ثةيدا بكريَت كة هاوةل
بيَت .11ريَيتيَدةضيَت ياوةر مايةى خراثبوونء
َةكة بيَت .هةرضؤنيَك بيَت ئةم
َبوونى مندال
طةندةل
َدةطريَت.
سيستمة طومان هةل
لةطةأل
هاوكاتة
ياوةر
دياريكردنى

دووربكةوينةوة .قوتاخبانةكانى ناو ئةسينا زؤر
زؤرن ،ضونكة بضووكن .بؤ فيَركردنى منداآلنى
خيَزانة هةذارةكان تةنها ذووريَكى مامناوةندىء
ضةند تةختيَكى دانيشنت بةسة ،دووكانيَكى
َكى ئةمكارة ديَت .بةآلم ئيَمة
بةكريَنةدارو بةكةل
روودةكةينة قوتاخبانةيةكى ثؤشتةتر .لة دةروازةى
قوتاخبانةكةدا ذوورى ضاوةرِوانى هةيةو هةرلةويش
كةوشةكانت دادةكةنيت .ياوةرى منداأل لةوآ

دةسثيَكردنى رؤذانى خويَندندا ،ئةسيناييةكان
َةكانيان كاتى خويَندنيان بة فريِؤ
ليَناطةِريَن مندال

ضاوةرِوانيدةكاتء لةطةأل ياوةرةكانى ديكةدا
َة بةِريَزةكانيش لة ذووريَكى
دةمةتةقآ دةكات .مندال

بدةن .هةر لة رؤذانى سةرةتاى دامةزراندنى
قوتاخبانةوة ( 590ث.ز) ياسايةك دانراوة
ليَناطةرِيَت ثيَش هةتاوكةوتن قوتاخبانة بكريَتةوة،
يان هةتا دواى خؤراوا كراوة بيَت .ئةم ياساية بؤ
َكو بؤ
َةكان لةبةرضاو بن ،بةل
ئةوة نةبووة كة مندال
ئةوةى ئاكارى باش فيَر بنب .بةآلم بيَشك زؤرجار
قوتاخبانة لةو كاوةية دريَذتريش كراوة بووة.
هةرضؤنيَك بيَت ،لة سثيَدةى بةياندا هةموو
َيَكى قوتابى دةكةويَتة رِآ ،ياوةرةكةى
مندال
َيدا دةرِواتء بة دريَذايي رؤذ خةريكى ئةركؤ
لةطةل

َي خويَندنن .بةشةكةى ترى
طةورةتردا سةرقال
َةكة كةلوثةليَكى ئةوتؤى ليَ نية .لةسةر
مال
ديوارةكانى ذوورى خويَندن رةفةو تاقي كتيَب
َةكة كراوة ،هةروةها
هةيةو كتيَبيان لةسةر كةل
كةلوثةلي نوسنيء طؤزةى ئاوخواردنةوةش هةر
لةسةر ئةو رةفانةية ،هةنديَك كةلوثةلي سادةى
ئةندازةشي ليَية.
لةبةرئةوةى قوتابييةكان كةمن ،بؤية بة زؤري
يةك مامؤستايان دةبيَت ،خويَندنء فيَركردنيش بة
بؤضوونى ئةو مامؤستاية دةبيَت ،طةرضى

كارةكانى قوتاخبانةى دةبيَتء راناوةستيَت.
هةربؤيةشة كة منداآلنى ئةسينا حةزيان لة ثشووة

بةشيَوةيةكى باو لة هةموو قوتاخبانةكاندا شيعرو
طؤرانى دةوتريَتةوة.

ئاينيية بيَشومارةكانى شارة.

قوتاخبانةي ئةسينا
َني كة بة دوورو
َي هاوآلتييان جيبهيَل
با مال
دريَذيي دةربارةى دواينء لة زؤر رووةوة سةيرمان

بةرنامةى قوتاخبانة
بةرنامةى خويَندن لة ئةسينا بةثيَي ئةو
بابةتانةى دةخويَندريَن ،دياريكراو و سنوردارن:
"نوسني ،مؤزيك ،وةرزش .ثيَويستة هةموو
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َيَك شتيَك لةوانة فيَر ببيَت .وانةى
مندال
دةوتريَتةوةو
وةختانيَك
درةنط
وةرزش
َيَتةوة ،شويَنةكةشى
مامؤستايةكى تايبةت دةيل
قوتاخبانةى زؤرانبازيية".
لةوانةية وانةى مؤزيكيش لة اليةنى

َيَك .ئةطةر لة
زميَرةشي ثيَ بوتريَت ،بةآلم تؤزقال
َةكة نةبيَت بة بازرطان يان
ذيانى داهاتوويدا ،مندال
بانكساز ،ئةوة شةرم ناكات ذمارة بضووكةكان بة
ثةجنةى خؤى ببذيَريَت ،يان بةهؤى وردة ضةوةوة.
وةليَ ئةطةر باوك حةزبكات كورِةكةى ببيَت بة

مامؤستايةكى جياوة بوتريَتةوة ،كارى سةرةكى
َنيايي ئةوةية فيَرى
َدا ،بة دل
لةطةأل كوِريَكى مندال
نوسنيء خويَندنةوةى بكةيت .ليَرةشدا ثيَويستة
َيَكى باش لة كتيَبة
ئاماذة بدريَت بةوةى كؤمةل
كالسيكييةكانى ئةسينايان لةبةردةستداية .بؤ
خويَندنةوةى درومشيَكى ميللي ،دةقي ياساكان،
َطةنامة
ئةو نامانةى جارجار بؤيان ديَن ،بةل
بازرطانييةكان ..هتد ،بةالى طةليَك لة

فةيلةسوف ،ئةوة كةميَك ئةندازةشي فيَردةكات.
دةبينني لة قوتاخبانةى ئةسينادا "خويَندنى
َيان بؤ
ثيشةيي" بةتةواويي بزرة ،هةموو هةول
ئةوةية نيهاديَكى زيبا ،خانةدان ،ئازاد ،سةربةرز لة
َقيَنن ،نةك ثيشةيةكى فيَربكةن ليَوةى
َدا خبول
مندال
بذى .هةتا دوا قؤناغى خويَندن ،ئةوة شتيَكى زؤر
دزيَو و نابةجيَية كة منداأل فيَرى بكريَت شيتيَك
خبويَنيَت كة كاروكاسثييةكى ليَوة فيَردةبيَت .هةر

ئةسيناييةكانةوة خويَندنةوة فيَربوونيَكى كافيية.
فيَرى
طويَضكةوة
ريَطاى
لة
منداآلن

لةبةر ئةم هؤيةشة كة زؤر طزيَنادريَتة ذميَرة ،بةآلم
كةميَك بوار هةية كةميَك فيَرى ويَنةكيَشانء

هؤنراوة مةزنةكان دةبن ،نةك لة ريَطاى ضاوةوة،
َيَك ذيانيَكى دوورو دريَذى بةِريَزانة
لةوانةية مندال
بةسةر ببات بآ ئةوةى يةك ديوانى شيعر
لةمسةرةوة بؤ ئةوسةر خبويَنيَتةوة .بؤية فيَركردنى
خويَندنةوة زؤر سادةو ساكارة ،رةنطة فيَربوونى
نوسينيش لةو باشرت نةبيَتء هةمووى لة ضةند
ديَِريَك تيَناثةِريَت.
بيستءضوار ثيتةكةى ئةلفوبآ لةبةردةكريَن،
ثاشان مامؤستا ضةند ديَِريَك لة سةر تةختةكة
دةنوسيَت بؤ ئةوةى قوتابييةكان كؤثي بكةن ،زؤرى

َكارى بنب ،طةرضى هيض ثياويَكى خانةدان هةوأل
هيَل
نادات كورِةكةى خؤى بكات بة نيطاركيَش ،بةآلم
ئةو خويَندنة بؤ ئةوة باشة كة بتوانيَت نيطارو
ثةيكةرى ناياب بناسيَتةوة .لةسةرووى هةموو
ئةمانةشةوة ،ثيَويستة مامؤستاى قوتاخبانة ،ويَرِاي
توورِةييء بيَبةزةييةكةشى ،شؤرةتى جوان بيَتء
مامؤستايةكى سروشبةخش بيَت ،نابيَت هيض
دةرفةتيَك لةدةستبدات بؤ وتنةوةى وانة
ئاكارييةكان ،تواناو تينى ئةوانةى ثيَي سثيَردراون،
ثيَشبخات.

ثيَناضيَت منداأل فيَرى نوسينةوةى ثةرةطرايف تةواو
لة شيعرى شاعرية مةزنةكان دةكريَت.

سبؤطنيس،
َيَت:
لةمبارةيةوة دةل

ميطارا

بةرةوثيَشضوون لة ئةدةبدا زؤر خيَراية .كات بة
ميَذوو ،جوطرافيا ،زانستة فيزيكييةكانةوة بةفريِؤ
نادريَت .ئيرت بةوةى جةخت دةكريَتة سةر بابةتيَكى
َي ئةسينايي زوو فيَرى ئةلفوبآ
سةرةكى ،ئيرت مندال
دةبيَتء ثيتةكان دةناسيَتةوة ،رةنطة بِريَك

طةورةكردنى منداأل ئاسانة ،بةآلم فيَركردنى ئاكارو
رةفتار
شتيَكة دةستمان ثيَي ناطات.
طةمذة بكةين بة دانا ،خراثةكار بة ثياوضاك،
ئةوة زانستيَكة هيَشتا ثةييمان ثيَنةبردووة.

شاعريى

ديَرينى
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َينى قةشةنطمان لة يؤنانى ديَرينةوة
 .6نةخشيَكى كل

ثةراويَزةكان

ثيَطةيشتووة

(طةرضى

هى

ئةسينا

نية)

كة

فيَرى

ثيشامناندةدات كضيَك لةسةر ئةذنؤكانى دايكى

خويَندن بكريَتء ثاشان مةشقي ثيَبكريَت خؤى بذيَويي

دانيشتووة ،لةو تؤمارةوة كة بة دةستى دايكييةوةية

خؤى ثةيدا بكات ،كة لة شويَنةكانى ديكةى جيهان باو

شت فيَردةبيَت.

 .1بريؤكةى

بووة،

ئةوةى

ثيَضةوانةى

كورِ

تةواوى

بة

َي
مندال

تيوريء

ثراكتيكى

 .7ئةفالتون لة كؤمارةكةيدا

)(V. 451 f.

ثيَشنياردةكات

يؤنانييةكانة.

كة ثيَويستة ذنانيش وةكو ثياوان دةرفةتيَكى

 .2تاكة طللةييء طازاندة لةم كارة ناثةسةندة لة

خويَندنيان ثيَبدريَت ،ئةمة ثيَشنياريَكى يؤتؤثيانة

بةردةستماندا هةبيَت ،بريتية لةو راستييةى كة

بووةو دةنطدانةوةيةكى بةدةستنةهيَناوة.

ذمارةى ئةو كةسانةى كة جةستةيان ناتةواوبووة ،لة

 .8لة بةشيَكى داهاتووتردا باس لة تةدارةكء

ئةسينادا زؤركةم بوون ،بؤية كةس ئةوة بة ئةنديَشةيدا

ئامادةسازيي زةماوةندى ئةسينايي دةكةين.

َةى طةورةى دةكات ،ناتةواو
نةدةهات كة ئةو مندال

Aristophanes, "Knights", II. 188-189. .9

مةلةكردن لةناو يؤنانييةكاندا زؤر باو بووة،

دةبيَت.

.10

 .3لةثاأل ئةم سادةييةشدا لة ناوى كةسانى ئةسينادا،

زؤر سروشتى بووة ،ضونكة بةشى زؤرى ذيانيان لة نزيك

َؤزو طرانيشيان هةر هةية كة لة تؤمارى
هةنديَك ناوى ئال

ئاوةوة يان لةناو ئاودا دةطوزةراند.
طومان لةوةدا نية كة زؤرجار ياوةرى منداأل

شارةكةدا نوسراونةتةوة.

.11

 .4ئةوة هةمووجاريَك كاريَكى ئاسان نية ،هةموو

خزمةتكاريَكى بةساآلضووى وةفادارو رةوشتبةرزو

وردةكارييةكانى ئةو طةمةو وازيية ديَرينانة بزانني،

َةتةدا ثةيوةندى
َسؤزى خيَزانةكة دةبيَت .لةو حال
دل

ضونكة زؤر بةدةطمةن ريَساو ريَساكانى ئةو وازييانة

َةكةدا خؤشرت دةبيَت.
لةطةأل مندال

بةدةستى ئيَمة طةيشتوون .بةآلم ئةطةر بةشيَوةيةكى
طشتى قسة بكةين ،ئةوا وازيكردنى مداآلنى يؤنان ،زؤر
لةو طةمةو وازييانة دةضن كة منداآلنى سةدةى بيستةم

سةرضاوة

دةيانكةن.

WILLIAM DAVIS:

Herodotus, VI. 27. .5

A Day in Old Athens
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ئةسرتيد ليندطريَن ()2002-1907
ئاورِيَك لة ذيان و بةرهةمي
لة سويدييةوة :ئةنوةر قادر حمةمةد و خةبات عارف

رِؤذي  2002/1/28ذنة نووسةري ناوداري

َكا و خؤشةويسيت و ريَزي ئةو هةموو كةسة و
هةل

سويدي /ئةسرتيد ليندطريَن ،كؤضي دوايي كرد .بة
َئاوايي لةم
ِريَورِةمسيَكي ثرِ شكؤ و طةورةوة دوا مال
نووسةرة طةورةية كرا .كةم كةس هةن لة ميَذووي
ئةدةبياتي جيهاندا ئةوةندةي ئةسرتيد – ض وةك
َكي
مرؤظ و ض وةك نووسةر – ناسراو و الي خةل
َتةكةيان و دنيا خؤشةويست بن.
وال
َكيَكي زؤر لة سكةندناظيا و ئةوروثا و
خةل
طةليَ شويَين تري ئةم سةرزةمينة ئاشناي ناو
َةوانةكاني ئةسرتيدن،
وناوبانط و بةرهةم و ثال
َمانيا،
َةكاني ئةل
بةتايبةتي مندالَ و الوان .مندال

َن بؤ خؤي دابني بكات .ئةطةر
بةتايبةتي منداال
َي
بتوانريَت ،رِةنطة بة كورتي ئةمة لة دووخال
طرنطدا كورت بكريَتةوة :شاكاريي بةرهةمةكاني و
َويَسيت مندالَ و مرؤظدؤستانةي ئةو.
هةل
ئةسرتيد ليندطريَن ،وةك هةر هونةرمةنديَكي
ثيَشرِةو و داهيَنةر ،ضوار ضيَوةي ئةدةبي تةقليديي
َني شكاند و طةليَ بري و بؤضوون و بةهاي
منداال
ئيستيَتيكيي تازةي هيَناية ئاراوة .هةر لة سةرةتاي
َوبوونةوةي بةرهةمةكانيةوة و تاكو ئيَستةش
بال
سةرجنيان رِاكيَشاوة و ثاداشت كراون ،هةرضةندة

رووسيا ،ئةمريكا ،ئيسثانيا و ذاثؤن و ..هتد – وةك
َةوانةكاني ئةسرتيد :ثيثي،
َتةكةي – ثال
َني وال
منداال
َسؤن ،رِؤنيا و زؤري تريان دةناسن
ميؤ ،ئيَميل ،كال
و خؤشيان دةويَن.
ضيية وايكردووة كة كضة جووتياريَكي
َي هونةري
ظيمةربي – مسؤالند بتوانيَت مةشخةل
بةرز و بةرهةمي نايابي لةسةر لووتكةي "ثارِناس"

هةنديَكيان دةمةتةقيَي طةرم و مشتومرِيان
ناوةتةوةو دةنيَنةوة .هةنديَ لة نووسةران و
ثةروةردةكاران ،لة طؤشةنيطاي زانسيت ثةروةردة و
َنةوة ،رِةخنةيان ليَطرتووة و
بةخيَوكردني منداال
َةوانةكان و ثةيامي
َسوكةوتي ثال
هةنديَ لة هةل
هونةريي ئةسرتيديان خستؤتة بةر ثرسيار و خانةي
َم ئةسرتيد بة هؤشيارييةكي
َييةوة ،بةال
دوودل
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تةواوةوة ثةيامي خؤي ئةجنام داوة و تةنانةت لة
َن ،ثيَش رِؤذطاري
رِووي رِوانينةوة بؤ دنياي منداال
خؤي كةوتووة و توانيويةتي ثيَشبيين ئةو طؤرِان و
َنةي دواييدا
هةيتوهووتة بكات كة لةم دة ساال
َندا هاتوون.
بةسةر ذيان و دنياي منداال

مندالَي و ضةردةيةك لة ذياني ئةسرتيد و
دةستكردني بة نووسني
ئةسرتيد 14ي نؤظةمبةري  1907لة ظيمةربي
َطةيةكي وةقفي كةنيسةي
– مسؤالند ،لة كيَل
"نيَس" ،لة خيَزانيَكي فةالدحدا كة لةو زةوية
وةقفكراوةدا جوتياري كردووة ،لة سروشت و
َفِريَن و هةرِاو ئازاددا هاتؤتة دنيا.
دةوروبةريَكي دل
َم
بة ناوضةكةيان دةطوت" :مسؤالندي تاريك" ،بةال
ئةسرتيد ثيَي وابوو كة دارستانةكاني كيَوي و
جوانن .خؤي ئاوا وةسفي دةكات" :ئةطةر تؤ
جاريَك ،بةيانييةكي زووي يةكشةممةي مانطي
يوني ،ريَتكةوتبيَتة دارستانيَكي مسؤالند،
دةمودةست وةبريت ديَتةوة كة ضؤن طويَت لة
َيَي
خويَندني شالوور و كوكوختى دةبيَت ،كة دةل
َت بؤ ليَ دةدةن ،ثيَ ثةتييةكانت دةنيَي بة
مششال
طياي ِريَضكةكاندا و هةسيت ثيَ دةكةيت ضةند
نةرمة ،يان كاتيَ دةرِؤيت و هةتاو ثشيت ملت طةرم
دادةهيَنيَت ،دةرِؤيت و دحةز لة بؤن و بةرامةي
كةتريةي قةدي سنةوبةر و دار كاذةكان دةكةيت،
َي تووي فةرةنطيي ميَرطةكان دةبينيت ضةند
طول
سثني! ()Reberg, A. s. 128
َكي ناوضةكة رِةجندةر و جووتيار بوون و
خةل
ليَرِةوار و زؤنطاوةكانيان بة ئارةقةي ناوضةوان و
َكي
رِةجني شان دةكردة زةوييةك كة بة كةل
كشتوكالَ بيَت .هةروةها دةظةريَكي بةرِاز و ئةفسانة
َةمةند بوو ،كة هةر
و طؤراني و سةماي ميللي دةول

َييةوة زاخاوي ميَشكي ئةسرتيديان
لة مندال
داوةتةوة و دواييش بوونةتة هةويَن و ئيلهامي
نووسينةكاني.
ئةسرتيد لة خيَزانيَكي رِةجندةر و بةختةوةردا
طةورة بووة و دايك و باوكي زؤر يةكرتيان
خؤشويستووة ،ئةوينةكةشيان تا دوا رِؤذةكاني
ذيانيان بةردةوام بووةو كاريَكي زؤر ضاكي كردؤتة
سةر شةخسييةتي ئةسرتيد و برا و خوشكةكاني.
ئةسرتيد زؤر بة تاسة و خؤشييةوة باسي
َتة و
َيي خؤي دةكات ،كة ثرِ بووة لة طةمة و طال
مندال
ياري و ئاهةنط و كار و شادي و رِةنط و دةنط و
بؤن و ..ئةمانة لة يادطارةكاني سةردةمي ذياني
"نيَس"ن و لة كتيَيب "ساموئيَل ئاوطوست لة
َيَت" :ئةمة
سيَظيَدستؤرث و هاننا لة هولت"دا دةل
قةت ماناي ئةوة نيية كة ئيَمة هةموو دةميَ ئازاد و
َ بووين ،تةبيعي و ئاشكراية هةر بة
بيَكار و بةرِةال
َن دةبوواية خؤمان لةسةر كار رِابهيَناية،
شةش ساال
شيَلممان ثاك دةكرد و طزطزؤكمان ثوخت دةكرد.
َطة و ئةمةش
دةشبوواية بضينة درويَنة و كاري كيَل
لة ثاشةرِؤذدا سووديَكي ضاكي بؤ من هةبوو".
هةر لة هةمان كتيَبدا باسي ئةم دميةنةي
َيَت" :من هةميشة و تا
ناوضةكة دةكات و دةل
ئيَستةش لةبةرضاومة ،ئةو بؤن و بةرامةية ديَت
بةسةرمدا و هةست بةو شاديية دةكةمةوة كة لة
َةشيالني ليَرِةواريَكدا ضةشتوومة و بؤ
ديتين طول
يةكةم جار تيَطةيشتووم كة جواني ضيية! ئيَستةش
َندةي ئيَواراني هاويين ليَرِةوارةكان و
دةنطي بال
خويَندني بايةقووشي سةر "دارةبايةقووش"ةكةي
شةواني بةهار لة طويَمدا دةزرنطيَتةوة ..يان ئةو
تةزووي خؤشييةي كة بة لةشي مرؤظدا ديَت ،دواي
ئةوةي لةبةر بةفرة سةرمايةكي لةش دةرزي
َيَكي طةرموطورِدا،
ئاذنكةرةوة خؤت دةكةيت بة مال
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دةزامن دةستهيَنان بةسةر و لةشي تةرِي
طويَرةكةيةكي تازة لةدايكبوودا ضيية ،يان بؤني
كةرويَشك ،يان هي طةوِريَك ضؤنة! ئةي ئةو ضورِة
شريةي كة خورِ خورِ لة كاتي دؤشيندا بؤ ناو
جاميَك ديَتة خواريَ ،يان ضرِنووكي جووجكيَكي

دةكرد و دواتر بة باوكي طيانيي خؤي دةزاني.
هةروةها لة هي نووسةري فينالندي ،ساكاريس
َي كارتي كتيَبخانةي دةرهيَناوة
توثيلؤس .بة دةسال
و دةسيت كردووة بة خويَندنةوة" .ئؤديسا"ي
هؤمريؤس" ،رِؤبنسؤن كروزؤ"ي روبرت لويس و

تازة لة هيَلكة جووقاو ض تةزوو و نةشةيةك بة
طياندا دةهيَنيَت ..ديارة ئةمانة بؤ خؤيان شتانيَكي
ئةوةندة بةبايةخ و سةرجنرِاكيَش نني بؤ ئةوةي بري
َم طرنطي و بايةخةكةي لةو
بكةونةوة ،بةال
جؤشوخرؤشةداية كة مرؤظيَكي تازة هاتووة دنيا
َياندا ذياوة"Lindgren, ( .
هةسيت ثيَكردوون و لةطةل
)A. s. 54-55
َن شارةزاي
َيَت" :ئيَمة – منداال
ئةسرتيد دةل

كتيَبةكاني مارك توين و رِؤمانةكاني ذوليا ظيَرن و
ئةوانةي تؤم سوير و دواتريش دحةزي لة
َستؤي و دستةيؤظسكي و طوطةل و
بةرهةمةكاني تؤل
ضيَخةف و طؤتة و ..هتد كردووة .هاودةمي
هةميشةيي خويَندنةوة بوو ،بة تايبةتي لةو
ساتانةدا كة تةنيا بووة.
ئةسرتيد لة تةمةنيَكي زؤر كةمدا بةهرةي
نووسيين دةركةوتووة .جاريَكيان لة قوتاخبانة

هةموو دار و بةرد و طولَ و طيا و دةرياضةكاني ئةو
ناوة بووين .هةر خةريكي ياريكردن و ياريكردن و

ئينشايةك دةنووسيَت ،ئةوةندة جوان و
سةرجنرِاكيَش دةبيَت كة لة رِؤذنامةي ناوضةكةدا

ياريكردن بووين ،نازامن ضؤن نةدةثرِووكاين كة ئةو
َني
هةموو طةمةيةمان دةكرد .رِاستييةكةشي منداال
"نيَس" ئةوةندة طويَرِايةلَ و رِاستالَ نةبوون و ،رِقي
دنيايان لة طؤرةويي خوري لةثيَكردن و قوتاخبانةي
يةكشةممان بوو".
َسوكةوتي
ئةسرتيد تابلؤي ئةم ذيانة و هةل
َني زؤر بة شرييين لة كتيَبةكاني "ئيَمة،
منداال
َني بولةربي"دا كيَشاوة ،يان لة زاري
هةموو منداال
َيَت" :ئاي كة خؤشة لة
(ئيَميل)ي بضكؤلةوة دةل
جةذنةكاني زستان و هاويندا بة ميواني بضيت بؤ

َتةي
َوي دةكةنةوة .هاوِريَياني شؤخي و طال
بال
َيَن" :الطةرلويَظي مسؤالند"
لةطةلَ دةكةن و ثيَي دةل
(سةملا الطةرلويَظ ،1940-1858 ،ذنة نووسةري
َكي ظارمالندة) .لة
ناسراو و دياري سويديية و خةل
َيدا لة تاقيكردنةوةدا دةردةضيَت
تةمةني شانزة سال
و لة زماني سويديدا باشرتين منرة دةهيَنيَت.
هةموو كةس دةيانزاني كة كضةكةي ئيَريكسؤن زؤر
َة
جوان دةنووسيَت ،بؤية كاريَكي هةل
رِاستكردنةوةيان لة رؤذنامةي "ظيمةربي"دا داثيَي.
ئةمة دةسيت ئةسرتيدي كردةوة و دةربارةي

شويَنان و ئاهةنط بطيَرِيت ،خؤشة لة عةرةبانةيةكدا
وةنةوز بتباتةوة و دارستاني رِةش و ئامساني شني

رِووداوةكاني ناوضةكة دةينووسي.
َي  .1925ئةسرتيد بةثيَ لةطةلَ
هاويين سال

بة رِاسةرتةوة بن".
َييةوة دحةزي لة
ئةسرتيد هةر لة مندال
خويَندنةوة بووةو هةرضي بةردةست كةوتبيَت
خويَندوويةتيةوة .دحةزي لة نووسينةكاني
نووسةري ناسراوي دامناركي ،هانس ئةندرسن

هةنديَ لة دةستةخوشكةكانيدا بةرةو "ئؤيستةر
يؤتالند" كةوتنة رِيَ ،بؤ ئةوةي سةر لة نووسةري
رِؤمانتيكي سويدي( ،ئيَلني كيَي) بدةن .ئةسرتيد لة
رِؤذنامةي "ظيمةربي"دا دةربارةي ئةم سةفةرةي
نووسي .هةرضةندة ئةم نووسةرة زؤر بة رِووخؤشي
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َم ئةم ديدةنيية
و طةرمي نةهاتبوو بة رِوويانةوة ،بةال
ئاسؤيةكي رِووني لة بةردةم ئةسرتيددا كردةوة،
كةسيَكي بيين كة كتيَيب دةنووسي و بة ديواري
َواسيبوو" :رؤذيَك – كة
ذوورةكةشيةوة ئةمةي هةل
باتةقاي سةرانسةري ذيانيَكة".

لةم ماوةيةدا السةي كورِي لةدايك بووةو لةبةر
َيَكي
بيَدةرامةتي ناضار بووة بيداتة دةست مال
َةدا لة هيضي
دامناركي لة كؤبنهاطن .السة لةو مال
َم ئةسرتيد زؤر بؤي نارِةدحةت و
كةم نةبووة ،بةال
نيطةران بووة.

ئةسرتيد قةت ئةم رستةيةي لة بري نةدةكرد و
تةنانةت دواتريش كردي بة ناونيشاني بةشيَك لة
َتكرؤكان" .ئةم
ضريؤكي "ئيَمة لة دوورطةي سال
َئاوايي ئةسرتيد لة سةردةمي
سةفةرة بووة مال
َي و ذياني مسؤالند.
مندال
َن ،ضووة
كاتيَ ئةسرتيد بووة هةذدةساال
َمي ثايتةخيت سويد بؤ ئةوةي كاريَك
ستؤكهؤل
بدؤزيَتةوة .نووسةر دواتر ئةمةي بة

َبةندي كتيَيب رِاديؤي
ئةسرتيد كاريَكي لة مةل
َم دةست دةكةويَت .هةر ئةوةندةش ثارةي
ستؤكهؤل
بليتيَكي كةوتؤتة طريفان ،يةكسةر تيَي تةقاندووة
بؤ الي كورِةكةي .دوايي لةبةرئةوةي بيَ ثرس
َةتي لة كارةكةي وةرنةطرتبوو،
رِؤيشتبوو و مؤل
دةريانكرد.
َةي شاهانةي ئوتومؤبيل
دواتر لة بريؤي كؤمةل
كاريَكي وةطريكةوت .ذياني هةر هيَشتا باش نةبوو

وةرضةرخانيَكي بةرضاو لة ذيان و ضارةنووسي
َةم دةدا .لةم شارةدا كةسي نةدةناسي
خؤيدا لة قةل

و نةدارا بوو .لةم ماوةيةدا ئيداي نةنكي ،هةنديَ
خواردن و كرؤنيَكي بؤ دةنيَريَت .ئةميش لة

و ذيان و طوزةراني زؤر سةخت و نارِةدحةت بوو،
بؤية دةسيت كرد بةوةي خؤي فيَري ضاثكردن و
ستينؤطرايف بكات .رِؤذاني ئاسايي خةريكي كار و
َم رِؤذاني شةممة و يةكشةممان
خويَندن بوو ،بةال
زؤر هةسيت بة وةرِسي و تةنيايي دةكرد و
هاودةمي ئةم ساتانةي كتيَب بوو.
ئةسرتيد زؤر جار بة سكي برسي سةري
دةنايةوة و رؤذي دةكردةوة .ئةو نامانةي لةو
َةوةي نووسيوون .ثرِن لة خةم و
رؤذطارةدا بؤ مال
َتةئاميَز ،بري جددي و نوكتة و قسةي
ثةذارةيةكي طال

نامةيةكدا ئاوهاي بؤ دةنووسيَت" :ئانوساتي وا
َمةدا مرؤظ الي واية كة تاكة
هةية لةم ستؤكهؤل
َةمةنديية و
كرؤنيَك طةجني قاروون و ئةوثةرِي دةول
تاكة كرؤنةكةي تؤ نةنة! لةو وةختةدا هات".
()Braide, L. p. 487
ئةسرتيد تيا ماوةو نةيزانيوة ضي لةم كرؤنة
بكات ،بيدات بة هةقي ترامي هاتوضؤ ،بة ثةجنا
ئؤرةي سةري ضاك بكات ،يان ضي! دوايي داويةتي
بة كيَك و قاوة.
َي  1931كورِةكةي دةبا و الي
بةهاري سال

نةستةق ،بةتايبةتي ئةو نامانةي كة بؤ طونناري
براي دةنووسني ،ضونكة بة تةمةن لة يةكةوة نزيك

َي باوكي دايدةنيَت .هةر بةردةواميش دةبيَت
مال
لةسةر كارةكةي و زؤر ليَي رِازي دةبن و قةدري

بوون .لة يةكيَكياندا ئاوهاي نووسيوة" :من تةنيا و
هةذارم .تةنيام ،ضونكة وةهام .هةروةها هةذارم،
ضونكة لة دة ئورةييةكي دامناركي زياتر هيض شك
نابةم .زيندةقم لةو زستانةي داهاتوو ضووة"
()Braide, L. p. 487

َة شوو دةكات بة ستورة
دةطرن .هةر ئةو سال
ليندطريَن كة بةرثرسي ئةو دةسطاية دةبيَت.
َظخانةي ( Raben
َي  1946لة ضاثخانة و بال
سال
 )& Sjogrenدادةمةزريَت .ئةم دةسطاية
بةرهةمةكاني ئةسرتيدي ضاث دةكرد .ئةسرتيد تا
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َظخانةيةدا سةرثةرشتيكةري
َي  1970لةم بال
سال
َن بوو ،كار و تةقةال و كؤششي
بةشي منداال
ئةسرتيد لةويَ لة وةسف نايةت .دةسيت دةيان
َني طرتووة و دةستنووسةكاني بؤ
نووسةري منداال
دةسكاري كردوون و رِيَنمووني كردوون و سةرنج و

بةرثرسي بكةين و بؤ دابينكردني ئاشيت ،بيَ قةيد
َبكةينReberg, A. s. ( ".
و شةرت ،لةطةلَ يةكدي هةل
)114
َويَستيَكي
هةر بؤ منوونة لة بؤنةيةكي تردا هةل
َيَت" :ئيَمة لة جيهانيَكي
لةم بابةتةي هةية و دةل

تيَبيين بةنرخي دةربارةيان داونةتيَ.

َؤزدا دةذين ،من وةك دايكيَك
جةجنالَ و نائارام و ئال
زؤرجار بري لةوة دةكةمةوة ،كة ضي ضاوةِريَي ئةو
َة دةكات كة دايك و باوكيان الي
مليؤنان مندال
َن داهاتووي ئيَمةن،
النكةكانيانةوة وةستاون .منداال
ئةوان دةربرِو بةديهيَنةري ئاواتةكامنانن ،بؤية
ئةركي ئيَمةي طةوران ئةوةية كة داهاتوويان
بثاريَزين .دةبيَت جيهانيَكي وايان بؤ برِةخسيَنني
كة ئازار و ضةوسانةوةي تيَدا نةبيَت".

هةلَويَسيت مندالَ و مرؤظدؤستانةي ئةسرتيد
كاروباري خيَزان و مندالَ و كار واي لة
ئةسرتيد نةدةكرد كة ئاطاي لة دنيا نةميَنيَت و
نةزانيَت ض لة سويد و دنيادا رِوودةدات .لة
سيَثتيَمبةري 1939وة دةسيت كردةوة بة نووسيين
رؤذذميَرةكةي كة ناوي "جةنط"ي ليَ ناوة.
ئةسرتيد ،زؤر بة توندي دذي جةنط و هةموو جؤرة
شيَوة كرداريَكي رِةطةزثةرستانة و ناسيستانة بوو.
َويَستة جواميَرانة و مرؤظدؤستانةي ئةو ،بة
ئةم هةل
ئاشكرا لةم رِؤذذميَرةدا دةردةكةويَت و تا دوايني
ساتةكاني ذياني هةر خاوةني بريوباوةرِ و
َويَسيت ئينسانيي بةرزبوو .ئةسرتيد زؤر جار
هةل
َي بة
َم لة هةموويان زياتر دل
َت كراوة ،بةال
خةال
َمانيا شاد
َتي ئاشتيي كتيَبفرؤشييةكي ئةل
خةال
بووة .لةو نرخاندنةدا ئةسرتيد وةك منوونة و
َني جيهان دةستنيشان
سةرمةشق و رِةمزي منداال
َيَت" :بةرهةمي ئةسرتيد
كراوة و ليذنةكة دةل
َبيَني ،بؤ ثشت
بانطمان ناكات بؤ ئةوةي لة واقيع هةل
لة جيهان كردن و تةركي دنيا هامنان نادات،
ئةسرتيد ِريَنماييمان دةكات بؤ جيهانيَك كة تيَيدا
دةتوانني ثيَبكةنني و بطرين ،خةوببينني و بذين.
كتيَبةكاني ذيان و طةرميمان بؤ دةهيَنن ،هةروةها
شادي و سيحر و ئةفسانة .ئةم بةنياني و هيَمين
َم بة جةختكردن و
رِابةرميان دةكات ،بةال
سووربوونةوة لةسةر ئةوةي كة دةبيَت هةست بة

َكو
ئةسرتيد نةك هةر بة نووسني ،بةل
دارايي و ساماني خؤشي خستبووة طةرِ بؤ خزمةتي
َن ،بة خةستةخانةكردنةوةو ثرؤذةي تر،
منداال
َني بيَطانة و
هةروةها داكؤكيي لة مايف منداال
َمي ئةو
بةتايبةتيش هي كورد دةكرد .لة وةال
نامةيةشدا كة ئيَمة بؤ داواي ِريَطةي لة ضاثداني
"ميؤ ،ميؤكةي من" بؤمان نووسيبوو ،ئاواتي بةوة
خواستبوو كة ئةو كتيَبة بكةويَتة بةردةست و
َني كورد.
ضاوي منداال

ضريؤكي ثيثي طؤرةويدريَذ
َي  1941كاريين كضي ئةسرتيد كة
سال
َن دةبيَت ،ضةند مانطيَك نةخؤش
تةمةني دحةوت ساال
دةبيَت و لة جيَطادا دةكةويَت .هةموو ئيَوارةيةك
َث لة دايكي دةطريَت ،كة شتيَكي بؤ بطيَِريَتةوة.
ثةل
جاريَكيان ئةسرتيد ليَي دةثرسيَت" :باسي ضيت بؤ
َيَت" :باسي ثيثي طؤرةويدريَذم بؤ
بكةم؟ كارين دةل
بكة" .ئةسرتيديش لة خؤرِا دةست دةكات بة باسي
ثيثي و بة ئيَواران لةسةري بةردةوام دةبيَت.
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ناويَكي ئاوا سةير و سةمةرة ،رِازي لة بابةتي
خؤشي دةويَت.
ئةسرتيد مارتي  1944كة نؤبةفريَك بةسةر
زوقمة كؤنةكةدا دةباريَت ،لة كاتي ضوونةدةرةوةدا
دةخليسكيَت و قاضي ئةزييةتي ثيَ دةطات .لةم

َسوكةوتي
هيض تةئسرييَكي خراث و زيانبةخشي هةل
ثيثيان لةسةر نيية ئةمان زؤر ضاك لةوة طةيشتوون
كة ثيثي رِةسةن و دانسقةية و زؤر جياواز و
دةطمةنة و دةشيَت ببيَتة منوونة و سةرمةشق بؤ
َيَكي ئاسايي)Reberg, A. s. 85-86( .
مندال

ماوةيةدا دةست دةكات بة ِريَكخسنت و نووسينةوة
و ثاكنووسكردني "ثيثي طؤرةويدريَذ" و دةيةويَت
َةي كاريندا بة دياري ثيَشكةشي
لة جةذني دةسال
بكات .مانطي مايي  1944دةستنوسيَكي دةنيَريَت
َدا
بؤ ضاثخانةي "بؤنيةش" و نامةيةكيشي لةطةل
َطةي ئةوةية كة ئةم
دةنيَريَت .نامةكةي ئةسرتيد بةل
زؤر ثيَش رؤذطاري خؤي كةوتووة لة ناسيين
َندا و ئةو طؤرِان و بةرةو
دةروون و دنياي منداال

َتي يةكةمي
ئةوة بوو دوايي ثيثي خةال
ثيَشربِكيَي وةرطر و ضاث كرا.
َني 1900ةوة
ئاشكراية كة لة ناوةرِاسيت ساال
َندا بوو،
ئةوة لة دحوكمي ياسا و دابي ئةدةبي منداال
َن دةبوواية
َن و ميَردمنداال
َةواني كتيَيب منداال
كة ثال
َي هةبيَت .ئةوةي
قيبلةنوما و بينؤطةيةكي مؤرال
كردةوةي خراث بكات بة سزاي خؤي دةطات.
ئةوةشي كاري ضاكة بكات ،ثاداشيت دةدريَتةوة.

ثيَشةوةضوونةي بةزةيندا تيَثةرِيووة كة لة
َيَت" :ئةطةر تاقةت و
داهاتوودا رِوو دةدةن و دةل

َي  1945كة "ثيثي طؤرةويدريَذ"
لةبةرئةمة سال
َوبووةوة ،هةراو شؤرِشيَكي نايةوة .هةموو كةس
بال

َكردنتان هةبيَت بة ثيثي
ياراني خؤسةرقال
َ و شةخسييةتي
طؤرةويدريَذةوة كة دةيبينن باال
َم
َيَكة كة لة كةشوهةوايةكي ئاساييداية ،بةال
مندال
تةئسريي خؤي هةية و بةهؤي ئةو بةهيَزيية لة
رِادةبةدةرةوة كة هةيةتي و بةهؤي هةنديَ
هةلومةرجي ترةوة ،بة ئارةزووي خؤي و بيَ
طويَدانة دنياي طةوران ذياني خؤي بة سةربةسيت
َسوكةوت
بةسةردةبات و ضؤني بوويَت وا هةل
دةكات ،كة دةشضيَت بةطذ طةوراندا هةميشة دوا
قسة و سةركةوتن هةر بؤ خؤيةتي .بؤ ئةوةي

ثيَشوازيي طةرميان لة ئةسرتيد نةكرد و هةنديَك بة
توندي كةوتنة رِةخنةطرتن لةم بةرهةمة و هةنديَ
لةوانةي كة ثسثؤرِي ثةروةردة و ثيَداطؤكي بوون،
ثيَيان وابوو كة خويَندنةوة و ظيديؤ و تةلةفزيؤن
بةشيَك لةو ئةزموونانة ثيَكديَنن كة كار لة مندالَ
دةكةن ،بؤية ئاسان نيية بةشيَوةيةكي ثؤزةتيظ
َنة بكةين ،كة زةبر و
سةيري ئةو ئةدةبياتي منداال
زةنط دةكاتة ضةكي ضارةسةركردني طةليَ
َؤز و سةخت .هةروةها مرؤظ ناتوانيَت
طريوطرفيت ئال
َن
بة ئاساني ثةيامي ئةدةبيَكي وةهاي منداال

َنيامب لةوةي ئةجنامي كار بة كويَ دةطات ،ئةوا
دل
نوسخةيةكي دةستنووسةكة دةنيَرمة بةر دةست

بسةمليَنيَت ،لةبةرئةوة طفتوطؤ دةربارةي خوو
َندا دةبيَت
رِةوشت و داب و نةريت لة ئةدةبي منداال

َةت
ثسثؤرِاني ئيَوة و هيوادارم (ئةوةندة ثيَي سةغل
َثاريَزان بدةن .بؤ
َةي مندال
نةبن) كة خةبةر بة كؤمةل
ئةوةي متمانةتان هةبيَت ،دةمةويَت ئاماذةي ئةوة
َة فريشتة
بكةم و جةخيت لةسةر بكةم ،كة مندال
ئاسا و زؤر رِاستالَ و باشثةروةردةكراوةكاني خؤم

لة ثيَشي ثيَشةوة بيَت.
هةر لةم رِوانطةيةوة زؤر لةم كةسانة ثيَيان
َسوكةوتةيةوة نابيَت ببيَتة
وابوو ،كة ثيثي بةو هةل
َن ضاوي ليَ بكةن ،ضونكة ئةو
منوونةيةك كة منداال
كة دز ديَنة سةري خؤي بة هيَزي بازووةكاني
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تةميَيان دةكات ،يان تاقةتي ضوونة قوتاخبانةي
نيية و قةمشةريي ثيَ ديَت ،لة دةعوةتي
َسوكةوت دةكات و
قاوةخواردنةوةدا بيَ تةقية هةل
لةم بابةتانة.
َيَت" :زؤر جار ذنان و
ئةسرتيد خؤي دةل

"ثيثي طؤرةويدريَذ"دا هةية .كاتيَ كتيَبيي يةكةمي
َن بوو .ئةوة
دةرضوو من تةمةمن دحةوت ساال
يةكةم جارم بوو ضيَذ لة كتيَب وةربطرم .ثيثي
َةكان ليَم جيا نةدةبووةوة،
بةردةوام و هةموو سال
دواييش بةهؤي برا و خوشكة بضكؤلةكامن و

َةوانةكاني من جةربةزة و
َيَن كة ثال
دايكان بة من دةل
ضةقاوةسوون ،هةر ئةوة نيية ئةنارشيسيت تةواو
َم ئيَوة بة
بن .ضةقاوةسوو ،ضةقاوةسوون ،بةال
ضاويَكي تر و لة طؤشةنيطايةكي ترةوة بؤيان
برِوانن .ئةوان لة كاتي تني و تةنطانةدا دةست لة
هاورِيَ بةرنادةن و ثشيت تيَ ناكةن ،ئةوان خاوةني
َيَكي طةورةن".
طيانيَكي بةرز و دل
ئةم بؤضوونةي خؤي لة زماني خامني

َني ترةوة ،ئةوةم هةست ثيَدةكرد و بةدي
منداال
دةكرد كة كتيَبةكاني "ثيثي طؤرةويدريَذ" لةطةلَ
ئةو هةموو بةرةو ثيَشةوةضوون و طؤرِانكارييانةشدا
َندا
كة لة سايكؤلؤذيا و ثةروةردةكردني منداال
رِوويان داوة ،دةوري رِزطاركةرانةي خؤيان لة
دةستنةداوة .ضاثي ضةندين جارةيان و
وةرطيَرِانيشيان بؤ سةر زماناني تر ،بة ئاشكرا و
رِووني دةريدةخةن كة كتيَيب "ثيثي طؤرةويدريَذ"

سيَتةرطرينةوة دةربرِيوة ،كاتيَ دةيةويَت تؤمي و
ئةنيكا لةطةلَ ثيثيدا رِةوانةي دةرياي خواروو

ضةند ثيَويستة بؤ مندالَ و كتيَبيَكة كة بةرتةسك و
سنووردار نيية و دةربةسيت شويَن و كات نيية"

بكات ،بةو ذنانةي كة ثيَيان واية ئةمة كاريَكي
َيَت :رِةنطة ثيثي هةموو وةخيتَ
نةشياوة دةل
َيَكي طةورةي
َم دل
َسوكةوتي باش نةبيَت ،بةال
هةل
هةية و كةس ئةوةندة لةطةلَ تؤمي و ئةنيكا دلؤظان
نةبووة و قةتيش زياني ليَ نةداون".
َم زؤر نووسةر و ثسثؤرِي تر هةن ،كة رِايان
بةال
ثيَضةوانةي ئةوانةية كة رِةخنة لة ئةسرتيد دةطرن و
ثيَيان واية ئةم بةرهةمةي زؤر بةرزة .يةكيَكيان الي
واية كة كتيَبةكاني ئةسرتيد دةوريَكي بنةرِةتييان لة
هؤشياركردنةوةي نةوةي نويَي ذناندا بينيوة ،كة

()Reberg, A. s. 88-89
مارطريَتا سرتيؤمستيَت ،جةخيت ئةوة دةكات
َي ثيَش هةموو كةسيَك مةبةستة و
كة ئةسرتيد مندال
َيَت" :ئةو خويَنةري طةورة وةل دةكات و طويَي
دةل
ثيَ نادات .هةر لة يةكةم الثةرِةوة يةكسةر ضاوبرِكيَ
َيان ناكات و
َدا دةكات و بةرِةال
لةطةلَ خويَنةري مندال
ضاويان ليَ كال ناكات .هةنديَ شويَين رِازةكاني
ئةوة دةردةخةن ،كة ئةو هةر بة دةوري خويَنةري
َدا دةسووِريَتةوة و خويَنةري طةورة دةداتة
مندال
دةست ضارةنووسي خؤي)Reberg, A. s. 129( ".

رِاثةرِيون لة دذي جةنط ،لة دذي ثيسكردن و
ويَرانكردني دةوروبةر ،لة دذي مرؤظ و دحةيوان
ئازاردان)Reberg, A. s. 87( .
كة
ئولاللوندطظيست،
هةروةها
َينةوةيةكي سيَسةد الثةرِةيي دةربارةي ثيثي
ليَكؤل
َييةوة
َيَت" :من هةر لة مندال
نووسيوة ،دةل
ثةيوةندييةكي زؤر شةخسي و تايبةمت لةطةلَ

نووسةرايةتيي ئةسرتيد و
بريورِاي دةربارةي ئةدةبي منداالَن
لة ئةسرتيديان ثرسيوة :ض مةبةستيَكت لة
نووسيين كتيَبةكانتدا هةية؟ ويستوتة ض برييَك بة
ربيَت؟ ضؤن مرؤظ
زماني ثيثي طؤرةويدريَذةوة دةرب ِ
َنةوة تةئسرييان
دةتوانيَت بةهؤي كتيَيب منداال
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تيَبكات و ثةروةردةيان بكات؟ ئةي كتيَبيَكي ضاكي
َن ضؤن دةبيَت و كامةية؟ هةروةها شيت
منداال
َمتان
زياتري لةم بابةتانة .ئةسرتيد وتويةتي" :وةال
َيَك
َيَم من ئةوةندةي تؤزقال
دةدةمةوة و دةل
مةبةستيَكي ئاوهام نةبووة ،ض لة كتيَيب ثيثي و ض

" ( Reberg, A.

رِوانينيَكي دميوكراتييانةيان هةبيَت.
)s. 142-143
هةروةها ئةسرتيد رِووي دةم لة نووسةري
َيَت .." :كة كةسيَك نيية
َن دةكات و ثيَي دةل
منداال
لةم سةرزةمينةدا فيَري ئةوةت بكات ضؤن بؤ

لة ئةواني تريشمدا .من كة دةنووسم دةمةويَت
َيَيت لة ناخي خؤمدا ببزويَنم و بة ئوميَدم هةر
مندال
َني
بةو شيَوةيةش تؤزيَ خؤشي ببةخشمة منداال
تر)Reberg, A. s. 142( ".
ئةسرتيد لةسةر قسةكاني بةردةوام دةبيَت و
َيَم
َيَت" :من كتومت دةزامن ضؤنة يان رِاسترتة بل
دةل
َي فةالدحيَكي مسؤالندي بيت و
ضؤن بوو كة مندال
ضؤنة هي شاريَكي بضكؤلة بيت ،هةر بؤيةشة

َن بنووسيت .بؤ خاتري خودا! ثيَت وا نةبيَت
منداال
كة من كةشوفشي كتيَبةكامنت بةسةردا دةكةم و
َي ِريَنيشاندةريَكي طةورةت بؤ
المواية دةتوامن رِؤل
َم من ضارةكة سةدةيةكم لة
بطيَرِم .نةخيَر! بةال
َندا بةسةر بردووة و
ضاثخانةيةكي كتيَيب مناال
هةموو جؤرة دةستنووسيَكم بةالدا تيَثةرِيوة،
هةنديَ ثةند و دةرسي بضووكم وةرطرتوون و رِةنطة
بة دةرد خبؤن و سووديَكيان ليَ ببينيت ،ئةمانة

زؤربةي باسوخواسي كتيَبةكاني من لةو دةوروبةر و
َني بولةربي"،
كةشوهةوايةدا رِوو دةدةن" .منداال

دةستووريَكي زؤر هاكةزايني و ئةوةكةي تري
دةكةويَتة سةر خؤت ،كة تا ضةنديَ تواناي

َني
ئيَميل لة لويَنةباريا"" ،رِامسوس" و "منداال
ميَرطي خواروو" ،ديهاتيي تةواون و لة دةرةوة
دةذين" ،ثيثي طؤرةويدريَذ"" ،سةرؤكي ثشكنةران
َني برؤكماكةرطاتان" و
بلومكظيست"" ،منداال
"ماديكن" هي شاري بضكؤلةن .دواي ئةوةي
َي رِةبةق لة دوورطة ثرِ زنار و
من  30سال
َمدا ذيام ،ئةوسا زاتي ئةوةم
دارستانةكاني ستؤكهؤل
كرد كتيَبيَك دةربارةي ئةويَ بنووسم" .ئيَمة لة
َسؤن ديسان لة سةربانةوة
َتكرؤكان"" ،كال
سال
َمن .ئةو
َةواني ظاساستاني ستؤكهؤل
دةفِريَت" ثال

َقاندن و داهيَنانت هةية)Lindgren, A. s.69( ".
خول
َيَت" :يةكةم شت
هةروةها ئةسرتيد دةل
مةسةلةي زمانة ،من المواية لة هةموو شتيَك طرنط
و بةبايةخرتة ،دةبيَت زمان و ناوةرِؤكي كتيَبةكة
هارمؤنيايةكي وايان هةبيَت كة "يةكةيةكة" دروست
َن بيَت،
بكةن .ئةطةر تؤ رِووي قسةت لة ثيَنج ساال
ئةوا ئةو وشة و زاراوانة بةكار مةهيَنة كة دةبيَت
َن بيَت ،تا
َة تةمةني دة ساال
بةالي كةمةوة ئةو مندال
َت،
تيَيان بطات .من دةزامن رِاست نيية ئاوها مب لةطةل
تؤ ديارة رِةضةتةيةكي لةم ضةشنةت نةدةويست.

دةوروبةرةش باش شارةزام ،ضونكة ئةوة شةست
َة ليَي دةذيم .وةك وترا :من بة هؤشيارييةوة بة
سال

كةسيَك تؤزيَ هؤش و ئاوةزاي هةبيَت ،قةت ثيَي وا
نابيَت كة مرؤظ بة طويَرةي رِةضةتة دةتوانيَت

َي ئةوة نادةم كة مندا َل
تةطبري و مةبةست هةول
ثةروةردة بكةم يان تةئسريي تيَ بكةم ،تةنيا دنةي
خؤم دةدةم و بة ئوميَدم كة رِةنطة كتيَبةكامن تؤزيَك
َنة بدةن كة دةياخنويَننةوة ،تا
يارمةتيي ئةو منداال
مرؤظدؤست بن و دحةزيان لة ذيان بيَت و بناغةي

دابنيشيَت و كتيَبيَكي ضاك بؤ منداآلن بنووسيَت،
بيَطومان تؤ دةزانيت شيعر ئاميَزيش مةرجيَكي
َنة – ئةطةر باش بيَت و
ثيَويسيت كتيَيب منداال
بةهايةكي هةبيَت – هةروةك ضؤن بؤ هةموو
ئةدةبياتيَكي ديش ثيَويستة)Lindgren, A. s.69( ".
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ئةسرتيد طةشة بةم بريوبؤضوونانةي دةربارةي
َيَت" :هةنديَ نووسةري
َن دةدات و دةل
ئةدةبي منداال
َطران و زيز دةبن ئةطةر ثياو سةرجنيان بؤ
وا هةن دل
َيانبذاردوون وليَيان
ئةو وشانة رِابكيَشيَت كة هةل
َن
بثرسيَت :ئاخؤ ئةوان ئاطايان لةوةية كة بؤ منداال

ئةسرتيد خؤي ثيَيواية كة نووسةري
َي دةخاتة
رِاستةقينة هةميشة بةشيَك لة دل
َبةسرتاوةكاني من"دا
نووسينةكةيةوة .لة "هةل
َضة
َييةكي دوور بال
َيَت" :ذان و ئةنديَشةي مندال
دةل
دةدةن و ديَن لة يادي مرؤظدا دةبريسكيَنةوة،

َيَن:
دةنووسن!؟ ئةوسا ئةوان ليَت ديَنة دةم و دةل
نابيَت نرخ بؤ مندالَ دانةنيَيت ،ثياو نابيَت الي
وابيَت كة ثيَويستة ئاسيت خؤي نزمبكاتةوة،
لةبةرئةوةي بؤ مندالَ دةنووسيَت .ئةوان زؤر لةوة
زياتر تيَدةطةن ثياو بؤي دةضيَت .منيش هةر بريو
َدا
بؤضوومن واية ،كة ثياو دةبيَت لةطةلَ مندال
َم ئةمةش
دةربارةي هةموو شتيَك بدويَت ،بةال
َيان
هةمووي بةوةوة بةندة كة ضؤن ثياو لةطةل

َيَسةدارةوة بيَن واية و
وةكوو لة ئاطريَكي بل
َكةوتوو ،جيهان و طةردوونيَك بة
نووسةري هةل
هيَزي ذيان و مةكؤيةكي تايبةت بة خؤيةوةيان ليَ
َقيَنيَت ".هةر خؤي وتوويةتي" :كة هةموو
دةخول
َةي كة بووة
َييةك سةرجنرِاكيَشة ".ئةو ئيديال
مندال
بة باو و تراديسيؤن ،ئةم طيانيَكي نويَي دةكات بة
َثة خويَين تازةي ثيَ دةبةخشيَت ،ئةو
بةردا و قول
دنيايانة بة شيَوةيةكي هاوضةرخ بنيات دةنيَتةوة،

دةدويَت و وايان ليَ دةكات طويَ بطرن .رِاستة مرؤظ
دةبيَت ئةو وشانةشيان بداتيَ كة نايزانن بؤ ئةوةي

َيي ئةمرِؤ و
كةوا دةكةونة نةخشةي جيهاني مندال
ئيَمةوة)Edstrom, L. s. 10-11( .

خؤشيي ضيَذ لة وشة وةرطرتن و زانينيان ال
بوروذيَنن ..زؤر ضاكة ،وا بنووسة هةم بؤ مندالَ و
َم
َي طةورانيش خؤش بيَت ،بةال
هةم لةبةرباي دل
َندا ئةوة
دةستم داميَنت! هةرطيز لة كتيَيب منداال
َيَت ،هةر بؤ طةوران
َت ثيَت دةل
مةنووسة كة عةقل
خؤشة)Lindgren, A. s.70-71( ".
هةر لة سةر طرنطيي زمان و دةوري زمان و
جؤري نووسيين ،ليَنارت هيلسينط ،كة ثسثؤريَكي
ئةم مةيدانةية ،دةثرسيَت" :كة ئاخؤ ئةو
نهيَنيية ضيية لة نووسيندا و ضي ئةو تواناية

َيي ئةسرتيد و خوشك و براكاني
مندال
جياوازييةكي ئةوتؤي لةطةلَ ئةوانةي "ظيمةربي"دا
نةبوو ،هةر ئةوة بوو ئةمان زؤر سةرةخريَ بوون و
دحةزيان لة ياري بوو .ئةسرتيد هةموو ئةم موتيظ و
ويَنة و دميةنانةي بة شيَواز و ستايليَكي بةرز و
ناسك دةردةبرِي و تةئسريي سةبكي ئينجيليش بة
َت و
هةنديَك لة نووسينةكانيةوة ديارة .ذوور و وال
موبةق – سيمبؤلي هةموو مالَ و سرووشنت بة
خؤشي و ناخؤشييةوة .ئةو شتانة هةموو رِةمزي
خؤيان هةية .هةروةها دارستان و شار و باخضة.

دةدات بة نووسةر كة سةرجني مندالَ و هي
طةورانيش بةيةكةوة بؤ الي خؤي رِابكيَشيَت!؟"

ئةسرتيد ،رِاز و ئةفسانةكان ض وةك ئاميَريَك بؤ
نيطاركيَشاني ذياني ئادةميزاد و ض وةك شيَوازيَك

َيَت" :ماوةيةكي زؤر الم وابوو نهيَنييةكة
خؤشي دةل
َم ثيَمواية هةمووشي هةر كاري
لة زمانداية ،بةال
زمان نيية بة تةنيا ،بةالي زؤرةوة لة رِوانينداية بؤ
ذيان و لة شيَوةي نووسني و دارِشتنيشداية".
()Edstrom, V. s 7

بؤ ئةوةي هيَزيَكي ئةفسووناوي بدةنة رِاز و
ضريؤكةكاني – بةكارديَنيَت ،بة كورتييةكةي ئةم
هةم تراديسيونيست و هةم نويَخوازة .كاتيَ
ئةسرتيد ذيان و سرووشت لة ئاست رِةقي و زةبرو
َي زياتر وةك
زةنطدا رِاست دةكاتةوة ،باال
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َدةضيَت .لةو رِاز و ضريؤكانةيدا كة
شاعرييَك هةل
واقيع دةردةبِريَت و دةيداتة بةر رِؤشنايي و
مانايةكي ثيَ دةبةخشيَت ،بةهيَزترين ئةجنام
َم بةشيَوةيةكي ئاسان و رِةوان
وةدةست ديَنيَت ،بةال
َتةئاميَزيش دةريدةبِريَت .جاري وا
و طةمة و طال

مةسةلةية كردؤتةوة و لةوةش زياتر كة ومت،
َميَكي ديكةم بة بريدا نةهاتووة".
هيض وةال
()Lindgren, A. s. 67
نووسةر ثةرة بةم طؤشة نيطايةي خؤي
َيَت" :كاتيَ تؤ دةتةويَت كتيَبيَكي
دةدات و دةل

هةية موتيظيَك بة ضةند ستيل و ئاسيت جياجيا
دةردةبِريَت .يان بة شيَوةيةكي كؤميديايي ،يان
رِازي بابةتي شؤرِةسواري ،يان بة زماني ئاسايي
َتةو
َك ،يان لة كاتي باسي ياري و طال
رِؤذانةي خةل
ثيَكةنيندا ،لة كتيَبيَكدا بؤ دةربرِيين بابةت و
ناوةرِؤك ،ئاسيت زمانةكةي جؤراوجؤر و
هةمةرِةنطة.
ئةسرتيد لةسةرجةمي نووسني و بةرهةميدا ،بة

َن بنووسيت ،كة ضةند سةخت و
هةذيَنةر بؤ منداال
َة لةم دنيايةي ئيَمةدا مرؤظ بيت ،دةبيَت تؤ
مةدحال
لةمة طةيشتبيت و مايف ئةمةت هةبيَت .ئةطةر تؤ
دةتةويَت دةربارةي ضةوسانةوة لةسةر جؤري
رِةطةز و خةباتي ضينايةتي بنووسيت ،دةبيَت تؤ
مايف ئةمةت هةبيَت .كة دةشتةويَت دةربارةي
دوورطةيةكي باوةش شني و ثرِ طولَ بنووسيت،
ديسانةوة دةبيَت مايف ئةمةت هةبيَتLindgren, ( ".

ثلةي يةكةم ،مةبةسيت مندالَ بوو ،هةميشةش لة
َيان دةدوا ،لة
َيةوة و بة نةرم و نياني لةطةل
كاني دل

)A. s. 71-72
هةروةها لة ئةسرتيديان ثرسيوة ،كة ئاخؤ

كؤِريَكدا كضيَكي بضووك ليَي ثرسيوة" :كاتيَ تؤ
ضريؤك دةنووسيت ،يةكسةر ناونيشاني بؤ
دادةنيَيت ،يان دوايي؟" ئةو طةورانةي لةويَ
دانيشتوون هةموو دةدةنة قاقاي ثيَكةنني و
َتةيان بةم ثرسيارة ديَت .تةنيا ئةسرتيد
طال
َمي كضةكة
ثيَناكةنيَت و زؤر بةجددي وةال
َيَت" :جاري وا هةية ضريؤكةكة ثةيدا
دةداتةوة و دةل
دةبيَت و دوايي ناونيشانةكة .جاري واش هةية
َةوانةكة دةكةويَتة رِوو ،ئةوسا
شيَوةي ثال
ناونيشان و رِووداوةكان هةموو بة دةوري ئةمدا كؤ

َمي
دةيةويَت بؤ طةوران بنووسيَت ،ئةم وةال
داوةتةوة" :نا! نامةويَت بؤ طةوران بنووسم".
َمي بووةو وتويةتي" :من
ئةمة دوا وةال
دةمةويَت بؤ ئةو خويَنةرة بنووسم كة
َقاندني ثةرجوو (موعجيزة)ي هةية،
تواناي خول
َقيَنن ،كاتيَ كتيَب
َن دةخيول
ئةمةش منداال
دةخويَننةوة و بريي ثةرت و شيَواو و بيَسةروبةري
ئيَمة وةردةطرن و ذياني بةبةردا دةكةن و
دةيدرةوشيَننةوة".
هةر ئةم بريةشيةتي كة لة زماني ثيثي و

دةبنةوة)Braide, L. p.487( ".
كاتيَ لة ئةسرتيد دةثرسن ،كة ئاخؤ

تؤمي و ئةنيكاوة دةريدةبِريَت ،كة ئةوان هيض
َي و هةيتوهووتي
دحةزيان لة دنياي ثرِ سةرقال

َيَت:
َن دةبيَت ضؤن بيَت ،دةل
كتيَبيي منداال
َن
"ئةطةر تؤ لة من دةثرسيت كتيَيب منداال
دةبيَت ضؤن بيَت ،من دواي زؤر رِامان و
َمت دةدةمةوة كة دةبيَت كتيَبيَكي
بريكردنةوة وةال
ضاك بيَت .باوةرِم ثيَ بكة! من زؤر جار بريم لةم

طةوران نيية و نايانةويَت قةت طةورة بن.
َنة و خؤشةويستيانة،
ئةسرتيد سيمبولي منداال
ضونكة زؤربةي ذيان و هةموو بةرهةمةكاني بؤ
َندن و بةرةو ثيَشةوة بردني
ئةوان و ئازادي و خةمال
جيهاني ئةوان تةرخان كردووة.

71
ضةند وشةيةك دةربارةي كردني
ثيثي طؤرةويدريَذ لة سويدييةوة بة كوردي
َوبوونةوةي "ميؤ ،ميؤكةي
دواي ضاث و بال
من"ي ئةسرتيد ليندطريَن بة كوردي ،ضاثخانةي
َظخانةي
( )Raben & sjogrenثيَشنياري بؤ بال
"ئاثيَك" كردبوو ،كة هةر سيَ كتيَبةكةي "ثيثي
طؤرةويدريَذ"يش بكريَن بة كوردي و بة كتيَبيَكي
طةورة ضاث بكريَن" .ئاثيَك"يش رِووي لة ئيَمة ناو
ئيَمةش ثةسةندمان كرد ،بةبيَ ئةوةي – سةرباري
ئاطاداري و ضةند جار خويَندنةوةي كتيَبةكة – تا
َؤزي و سةختيي
ضووينة ناو كارةكةوة لة ئال
وةرطيَراني ئةم بةرهةمة طةيشتبني.
"ثيثي طؤرةويدريَذ" كاري بنةرِةتي و برِبرِة
ثشيت بةرهةمةكاني ئةسرتيدة ،بة خؤرِاييش نيية
كة ناو وناوبانطي ئةسرتيد لة سةرةتادا و
بةشيَوةيةكي فراوان بةم بةرهةمةيةوة بةندة و
نووسني و دةمةتةقيَ و باسوخواسيش دةربارةي
هةر نةبرِاوةتةوة .ئاشكراية مرؤظ ناتوانيَت
َؤزيي كاريَكي ئةدةبي  400الثةرِةيي و
قورسي و ئال
ماوةي زياد لة دوو سالَ كولَ و ئةنديَشةي
كاركردن و بة كورديكردني ئةم بةرهةمة لةم
ضةند الثةرِةيةدا جيَ بكاتةوة .ئيَرة جيَطةي
ئةوةش نيية ،كة مرؤظ سةري خويَنةر و
َن بةوةوة بيةشيَنيَت .خؤ خويَنةريش
منداال
َم بؤ كةسيَ
َةكخؤرة نةك بيَستانرِن!" بةال
"كال
مةبةسيت بيَت ،بةتايبةتي كة خةريكي نووسني و
َن ،رِةنطة تؤزيَ دووان
كاري وةرطيَران بيَت بؤ منداال
لةم ئةزموونة سووديَكي هةبيَت ،يان بؤ كةسانيَك
كة بة ثةلةثةل بيانةويَت رِةنج و كؤششي
َةميَك و هةنديَ
َك بة نووكة قةل
فةرهادانةي خةل
قسةي بازارِي و نةزانانة ئةمديو و ئةوديو بكةن و
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َكي بيةشيَنن .بة كورتي لة هةنديَ
سةري خةل
طريوطرفت دةدويَني.
ديارة و ئاشكراية زمانةكةي ئةسرتيد ئاسان
نيية بؤ وةرطيَرِان ،جا زمان بة هةموو ئاست و
َندني
البةال و خةسيةتةكانيةوة .ئةسرتيد ئةم خةمال
َةكةدا
زمانةي لة ضوارضيَوةي سويديدا – زمانة ئةسل
– كردووة و مةبةسيت بووة بة زمانيَك بنووسيَت
الي مندالَ خؤش بيَت .ئةمةش هةر بة شارةزايي
َكو دةبيَت شارةزاي
دةستووري زمان نابيَت ،بةل
َن بيَت و لةم
هةست و نةست و خولياي منداال
رِوانطةيةوة ئاست و هةمةرِةنطيي زمان خبةيتة كار،
َم طريوطرفيت ئيَمة وةك وةرطيَرِ ،زياتر لة ماناي
بةال
وشة و رِستة و فراز و اليةنةكاني تري زمانداية ،كة
ضؤن هاوتاي ثرِ بةثيَستيان بة كوردي بؤ
بدؤزينةوة .كةواتة ثرِيشكيَكي طةورةي سةخيت و
َزنان بؤ هةقدان بة دةقةكة و نةشيَواندني،
هةل
ئيَمةشي طرتؤتةوة.
ئةسرتيد خؤي سةرجةم ،نةك هةر سروشت و
دةوروبةر و داب و نةرييت سويدي و جةذن و
َكو شتة
َيةتيي سويد ،بةل
اليةنةكاني ذياري و كؤمةال
تايبةتييةكاني شاريَكي بضكؤلةي مسؤالند،
هةروةها شيَوة زمانةكةشي لةم بةرهةمةيدا وةكوو
طةليَكي تري ،بةكارهيَناوة.
خؤي "ثيثي طؤرةويدريَذ" دةخاتة خانةي
ذياني شاري بضكؤلةوة .ئةمة لةاليةك و لةاليةكي
ترةوة ئةو هةموو ثةند و قسةي نةستةق و
ناسكويَذييةي كة لة زماندا خستوويةتية طةرِ،
ئةطةر دةقاودةق هةنديَكيان بكريَن بة كوردي ،نةك
َكو رِةنطة ببيَتة
خويَنةري كورد تيَيان ناطات ،بةل
مايةي القرتي و سةرسوورِمانيش .زؤر جار هةر
َؤزةكان قورس نيية،
تةرجةمةي رِستة و شتة ئال
َكو رِستةي وا هةية لة زماني سويديدا كة مالَ و
بةل
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ثياوي شارةزووري كوردي سويد هةموو دةيزانن،
َم وةرة ضؤن ئةمة دةكةيت بة كوردي ،هةر بؤ
بةال
منوونة كةس هةية نةزانيَت كة “Jag klarar mig :
َم باوةرِتان
 alltid”, sa Pippi.ماناي ضيية؟ بةال
هةبيَت ،ضةنديَ بؤ رِستةيةكي ثرِ بةثيَسيت ئةمة

دةكات ،كة ئاخؤ شيت وا دةبيَت و ئيَمة بة رِاسيت
تةرجةمةمان كردووة!
ئيَمة ناوةكامنان نةطؤرِيوة – هةرضةندة كار
لةوةش ئاسانرت نيية ،ئةطةر ثياو بيةويَت –
هةروةها داب و نةريت و دةوروبةرة سويدييةكةمان

َمان ئاو
طةرِاوين ،ئةوةمان نةدؤزيوةتةوة كة دل
خبواتةوة .تةنانةت لةو تؤزة سةرودةرييةشدا كة لة
هةنديَ زماني تردا هةمانة ،هةر باتةقايةكي
سةدلةسةد و هةقي تةواودةر بةم رِستةيةمان ضنط
نةكةوتووة.
بيَجطة لة بةكارهيَناني فراز و وشةي باوي
رِؤذانة و شيت تري لةم جؤرة ،ئةسرتيد بؤ تةواو
كيَشاني نيطاري شةخسييةتي ثيثي ،دةوري

هةر وةك خؤيان هيَشتوونةوة ،ضونكة ئةمة
َي كورد ،بةتايبةتي
بةرهةميَكي سويديية و با مندال
ئةوانةي لة كوردستان و دةرةوةي سويد دةذين ،كة
َيَكي نيسبةتةن زؤري
كةسوكار و هاورِيَ و كؤمةل
َتة دةذين ،با
َتييان لةم وال
َكي هاوزمان و هاووال
خةل
ئةوانيش شارةزاييةك لة كولتووري سويديدا ثةيدا
بكةن .طرنط ئةوةية و بة ئوميَدين كة توانيبيَتمان
َك و بةتايبةتي
بة زمانيَكي رِةواني وةها كة خةل

وشةداتاشني و شيَواندنيشي داوةتيَ – .ثيثي
هةروةك سةير و دةطمةنة ،دةبيَت زمانةكةشي

َن تيَي بطةن ،ئةم بةرهةمةمان كردبيَت بة
منداال
كوردي .ئةينا هةرضي ناوة بيطؤرِيت" :بةراز"

لةخؤي بضيَت -ليَرةدا ئةسرتيد لة سةنطةري
ثيثييةوة ثالريَكيش دةطريَتة ثرِؤفيسؤرة
زمانةوانةكان ،ئةوانةي وشة دةدؤزنةوة و دادةنيَن!
ثيثي بة الساييكردنةوةي ئةمان وشةي "سثونك"
دادةهيَنيَت و دةطةِريَت بة دواي ماناكةيدا! يان بة
َبازي و
كورديكردني ئةو هةموو خةيال
َبازييانةي ثيثي ،كة
َكيَشان و فيشال
َليَهةل
شوول
َةوي
دةضنة ضوار ضيَوةي فانتازيايةكي رِووت و جل
خةيالَ شلكردنةوة .ئةمةش هةمووي بؤ
كةمةنكيَشكردن و رِاكيَشاني سةرنج و وروذاندني

بكةيت بة "مةرِ" و "برية" بكةيت بة "شةربةت" و..
َم زماني وةرطيَرانةكةت الر و خوار و ثرِ
هتد بةال
طريَوطؤلَ بيَت ،هيض داد نادات .تؤ با لةوةش
َي هونةريي
بطةِريَني كة بةشيَك لة كاراكتةرو باال
ثيثي بةندة بة ناوةكةيةوة .لة تةرجةمةدا بؤ زمانة
ئةوروثاييةكان ،ثيثي وةكوو خؤي ماوةتةوة ،بة الي
ئيَمةوة طؤرِيين ثيثي بؤ ناويَكي عةرةبي ،فارسي،
يان كوردي زةدةكردن و شيَواندني رِةسةنيَتيي
شةخسيةتي ثيثيية.
بيَطومان ئيَمةش جاروبار هةنديَ وشةي

َنة .بؤ منوونة ،كة طايةك لة ثةجنةرةي
منداال
شةمةندةفةرةوة دةفِريَتة ذوورةوة و سةيري

كوردي ثرِبةثيَسيت وشة سويدييةكامنان بؤ
َمانداوة شتيَكي نزيك
نةدؤزراوةتةوة ،بؤية هةول

خشتةي كاتي شةمةندةفةرةكة دةكات كة كةي
َشويَثني! يان باهؤزي ناو دةريا و فرِيين
دةطاتة فال
ميَووذي ناو شؤربا و ثيَسيت ثشيلةكة و ئةو هةموو
َف لووشي دةدات.
خواردن و تةختةيةي فريدؤل
جاري وا هةية مرؤظ بةدطومان و لةخؤ دوودلَ

لةوةي لة زماني كورديدا بؤ بدؤزينةوة .بؤ منوونة
" "pannkakaكة بة تام و شيَوة لة "شلكيَنة"ي
كوردي دةضيَت .ئةوة خؤ ناوي هةنديَ نوقلَ و
شرييين و شؤكوالد هةن ،كة تا ئيَستةش لة
َي كورد نازانيَت تام و
كوردستاندا نني و مندال

73

2006

SARDAM No. 44

ناويان ضيية .زؤر جار ئةو ناوانةمان وةك خؤيان
هيَشتؤتةوة يان وشةيةكي ترمان ،كة كتومت
ئةوةش نةبيَت و ليَيانةوة نزيك بيَت ،بةكارهيَناوة.
بة كورديكردني "ثيثي طؤرةويدريَذ" بيَ
بةكارهيَناني فةرهةنط ،كاري كةردةني نيية.

بةرهةمةكاني كردووة بة رِووسي و ضةندين جار
َم لة ئةسرتيد داوة و طفتوطؤي
سةري لة ستؤكهؤل
لةطةلَ كردووة و كة ئةسرتيديش لة رِووسيا بووة،
َي بووة ،بؤية هةرسيَ كتيَبةكةمان لةطةلَ
لةطةل
تةرجةمة رِووسييةكةدا بةراورد كرد و

مةبةستمان لةوةية ،كة خويَنةر بزانيَت ئةمة وةك
َكةندن واية و زةمحةت و كورِة!
كاري كانهةل
قريسيضمةيي و تاقةتيَكي زؤري دةويَت و ئيَمةش
بةشي خؤمان لةم بةزمةمان بووة .ليَرةدا هةر
بةمةندة واز دةهيَنني و خويَنةر خؤي دةتوانيَت
بؤضوون و رِاي خؤي هةبيَت و ئةو سةنطي مةدحةكي
نرخاندني ضؤنيَتيي وةرطيَرِانةكةية .هةرضةندة
خراث نيية ،ئةوةشي خبةينةوة ياد كة ئةمة

َةي
َة و ثةل
رِاستييةكةشي لةمالولةوال طةليَ هةل
خؤمامنان ثيَ رِاست كردةوة .ئةمةش ورة و
َنيابوونيَكي دايينَ.
دل
ئيَمة مةبةستمان لةم سةرطوزشتة نووسينة
َنيا بكةين كة
هيَشتا ئةوة نيية ،كة خويَنةر لةوة دل
ئةمة كاريَكي بيَ كةموكورِيية و ئيرت ئةو ثةرِيةتي.
بة ثيَضةوانةوة ،خويَنةر و وةرطيَرِ و نووسةري
َيَني كارةكة ئاسان نيية و
ئازيز! ويستوومانة بل

بةرهةمي يةكيَكة لة نووسةرة طةورةكاني دونيا و
َن.
ئةدةبي منداال

َة و ناتةواويي ديشمان بةسةردا
ئةطةر هةل
تيَثةرِيبوو ،ئةوا بة وردة سةرنج و تيَبينيي ئيَوةو

دواي ئةو هةموو هةولَ و رِةنج و تةقةالية و
دواي ئةوةي وةرطيَرِانةكةمان ضةندين جار
ثاكنووس كردةوة ،دةربارةي هةنديَ شويَن و
َوطؤرِ دةكرد و
كردني بة كوردي ،بريوبؤضوومنان ئال
كة دةمشاخنويَندةوة ،ثيَمان وا بوو" :رِةنطة
خرامثان نةكردبيَت بة كوردي!" لةطةلَ ئةمةشدا بؤ
َنيايي زياتر برِيارماندا كة لةطةلَ وةرطيَرِانة
دل
عةرةبي يان فارسييةكةدا ئةوةي خؤمان بةراورد
بكةين .ئةوةندةي ئيَمة بزانني ،هةر كتيَيب يةكةمي
كراوة بة عةرةبي و فارسي (شاياني باسة،

كةساني سويدي و كوردي زان ،دةتوانني كارةكة
ثوخترت بكةين و سا ئةطةر خواي كرد و لة
كوردستان ضاث كرايةوة ،ئةوا رِةضاوي ئةو
سةرنج و بريورِا بةجيَيانةتان بكةين.
َيَني ،كة ئةو ضةند
دةمانةويَت لة كؤتاييشدا بل
الثةرِةيةي دةربارةي ذياني ئةسرتيد و
بةرهةمةكانيةتي ،زياتر ئامادةكردنة تا نووسني و
تويَذينةوة ،ضونكة ئيَمة ثيَمان واية" :دةبيَت
بتوانني ضي خبةينة سةر خةرماني ئةو هةموو
َينةوة لة ذمارةنةهاتووةي كة بة
نوسني و ليَكؤل

فةرهاد

زماني سويدي و زماناني تر دةربارةي ئةسرتيد و
بةرهةمةكاني نووسراون؟" رِاستة ئيَمة خؤمان

كتيَيب يةكةممان لةطةلَ وةرطيَرِانة عةرةبي و
َمان ئاوي
َم هيَشتا دل
فارسييةكةدا بةراورد كرد ،بةال
نةخواردةوة و طةرِاين ،تا خواورِاستان ،هةرسيَ
كتيَبةكةمان بة رِووسي ضنط كةوت ،كة ذنيَكي
ئةسرتيدناسي رِووس( ،ل .برايدة) كة زؤربةي

َبذيَري ئةو خالَ و
دامانرِشتؤتةوة و طول
اليةنانةمشان كردووة كة لة مةوداي كورتي ئةم
ضةند الثةرِةيةدا جيَطةيان بيَتةوة و بةتايبةتي
خويَنةر و نووسةري كوردمان لةبةرضاو طرتووة.
هةنديَ شويَن ،كة بة ثيَويستمان زانيبيَت ،ئاماذةي

كورتكراوةيةكي كتيَبةكة
شاكةلييةوة كراوة بة كوردي).

لةاليةن
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سةرضاوةكةمشان كردووة و لة كؤتاييشدا ناوي ئةو
سةرضاوانة هةن ،كة يارمةتيي نووسيين ئةم ضةند
الثةرِةيةيان داوين.

بةرهةمةكاني ئةسرتيد ليندطريَن
كتيَيب منداالَن و الوان
َي خؤي دةكاتةوة.
 1944بريتماري دل
 1945شةشتني و من.
 1945ثيثي طؤرةويدريَذ
 1946ثيثي طؤرةويدريَذ سواري كةشيت دةبيَت
 1946سةرؤكي ثشكنةران ،بلومكظيست
َني بولةربي
 1947ئيَمة ،هةموو منداال
 1948ثيثي طؤرةويدريَذ لة دةرياي خواروو
َسؤن – ثيوسلني
 1949نيلسن كال
 1950كايسا كاظات
 1950كاتيت لة ئةمريكا
 1951سةرؤكي ثشكنةران ،بلومكظيست لة
خةتةردا دةذي
 1952تةنيا هةر خؤشي و شاديية لة بولةربي
 1952و  1971كاتيت لة كاثيتانطاتان (كاتيت لة
ئيتاليا)
َة بلومكظيست و رِامسوس
 1953كال
 1954ميؤ ،ميؤكةي من
 1954كاتيت لة ثاريس
َسؤن لة سةربان
 1955ليللةبرور و كال
 1956رِامسوس بة طةرِؤكي
 1957رِامسوس ،ثؤنتوس و توكةر
َني برؤكماكةرطاتان
 1958منداال
 1959ميَرطي خواروو
 1960ماديكن

 1961لؤتتاي بؤركماكةرطاتان
َسؤن لة سةربان دةفِريَت
 1962ديسان كال
 1963ئيَميلي لويَنةباريا
َتكرؤكان
 1964ئيَمة لة دوورطةي سال
 1966بزيَوي و ثةنطة تازةكاني ئيَميلي
لويَنةباريا
َسؤن لة سةربان ،بة ثيَدزكة
 1968ديسان ،كال
ديَت
 1970هيَشتا ئيَميل لة لويَنةباريا دةذي
 1973برايان ،شيَردلَ
 1976ماديكن و سةنطثاي يونيباكة
 1979ثيثي طؤرةويدريَذ سنةوبةري جةذني
لةدايكبوون كؤ دةكاتةوة و ال دةبات
 1981كضةضةتة ،رِؤنيا
 1984كاتيَ ئيداي بضكؤالنة دةيةويَت بزيَوي
بكات
 1985بزيَوي ذمارة 325ي ئيَميل
 1986ئيَميلي لويَنةباريا وتي :بيَ هيض ضرووكي
و رِةزيلييةك
 1987ئاسةر بووبال
 1991كاتيَ ليسابيَت بة ثةجنة لةتكةنؤكيَكي
ئاخنية لووتيةوة
 1993ماديكن وتي :ثشووي جةذني كريسمس
َبةسرتاويَكي ضاكة
هةل

كتيَبةكاني تري ئةسرتيد
َبذاردةيةكة لة
َةبسرتاوةكاني من ،هةل
 1971هةل
ثيثييةوة تا ئيَميل
 1975ساموئيَل ئاوطوست لة سيَظيَدةستؤرث و
هانا لة هولت ،نووسةر دةربارةي باوك و دايك و
َي  1987ضاثيَكي
َيي خؤي دةدويَت .سال
مندال
تازةي ئةم كتيَبة دةرضوو و دوو وتاري ثيَشووتر

75
َيدا
ضاثبووي ئةسرتيديشي خرابووة سةر و لةطةل
َوكرابوونةوة.
بال
 1987مسؤالندي من ،بة هاوكاري لةطةلَ
مارطريتا سرتيؤمستيَت .ويَنةكان هؤطؤ نورمان
طرتووني.
 1990مانطاكةم دةيةويَت بةخؤشي بةسةري
بةريَت .ئةمة هاتنة دةنطة لة دةمةتةقيَيةك كة
دةربارةي دحةيوانثاريَزي بوو ،ضؤن و بؤضي دةبيَت
ئاوها بيَت ،بة هاوكاريي كريستينا فؤشلوند،
نيطارةكان هي "بيَون بيَري"ن.
 1992جةذني كريسمسيَك كة من مندالَ بووم –
رِازيَكة .-سةثةرشتيكار :هاريةت ئةلفؤنس و
مارطوت هيَنريكسؤن.
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 1993كتيَيب بريةوةرييةكاني لؤتا .نيطارةكان هي
ئيلؤن ظيكالندن.
بةرهةمةكاني ئةسرتيد كراون بة  63زمان،
برِوانة:
Reberg, A. Uppvaxt med Astrid Lindgren.
Stockholm, 1996.

سةرضاوة
ئةمة ثاشةكي كتيَيب "ثيثي طورةويدريَذ"ي
نووسةري ناسراوي سويدي ئةسرتيد ليندطرينة ،كة
ئةنوةر قادر حمةمةد و خةبات عارف لة سويدييةوة
كردوويانة بة كوردي.
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حكومةتة سةرؤكايةتي و ثةرِلةمانيةكان
عبدالرمحان عامل
لة فارسييةوة :دالوةر عةبدولآل

حكومةتةكان لةسةر بنضينةى ثةيوةندي نيَوان
دةسةآلتى ياسادانان و دةسةآلتى رِاثةرِاندن
رِيزبةندي كراون .ئةطةر دةسةآلتى رِاثةرِاندن
لةبةرامبةر ثةرِلةمان يان دةسةآلتى ياساداناندا
بةرثرسيار بيَت ئةو حكومةتة بة ثةرِلةمانى يان
كابينةيي ناوزةد دةكريَت ،بةآلم ئةطةر دةسةآلتى
رِاثةرِاندن بةرثرس نةبيَت لةبةردةم ثةرِلةماندا
سيستمى حكومةت دةبيَتة سةرؤكايةتى.
لةسيستمي سةرؤكايةتيدا دةسةآلتى رِاثةرِاندن لة
ثةرِلةمانةوة نةهاتوة يان ثةرِلةمان ناتوانيَت لةكاري
خبات .بةواتايةكي دى حكومةتي ثةرِلةماني يان
كابينةيي لةسةر هاوكاري و ئيتاليف دةسةآلتي
ياسادانان و رِاثةرِاندن وةستاوةو حكومةتي
سةرؤكايةتيش لةسةر جودايي تةواوى ئةو
دةسةآلتانة ضةقيبةستوة .بةريتانيا منونةى
حكومةتي كالسيكى ثةرِلةمان و ئةمريكاش منونةى
حكومةتى سةرؤكايةتية.
بؤناسيين وردترى سيستمي حكومةتى
ثةرِلةمانى و سةرؤكايةتى ثيَويستة سةبارةت

بةئؤرطانةكاني حكومةت وجياكردنةوة
هاوسةنطكردني دةسةآلتةكان رِونكردنةوة بدريَت.

و

 -1ئؤرطانةكاني حكومةت:
َينةوةي تومخة ثيَكهيَنةرةكاني
هةروةك لةليَكؤل
َةتدا باسكرا ،حكومةت جيَبةجيَكاريَكة
دةول
َةت ِريَكدةخريَت و
بةهؤيةوة ئريادةي دةول
دادةِريَذريَت ،رِادةطةيةنريَت و ثاشان دةضيَتة
قؤناغى ثراكتيكةوة .حكومةت ئامرِازيَكى ثيَويستة
َةت .دةتوانريَت
بؤ خزمةتكردني ئاماجنةكاني دةول
لةرِوانطةى خاك ،دابةشبونى وآلت يان لةرِوانطةى
كاركردن ببينريَت .لةرِوانطةى خاكةوة حكومةتةكان
لةسةر دوو ئاستى جؤراوجؤر رِاوةستاون:
َى .لةرِوانطةى
َى ،هةريَمايةتى يان لؤكال
سةنرتال
كاركردنةوة حكومةت بةشيَوةيةكى نةريتيانة بؤ
سآ لق دابةش دةبيَت :دةسةآلتى ياسادانان،
دةسةآلتى رِاثةرِاندن و دةسةآلتى داد )1(.لقي
َةت دادةِريَذيَت ،لقي
ياسادانان ئريادةى دةول
رِاثةرِاندن دةخياتة بوارى ثراكتيكةوةو لقي داديش
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ئةو ئريادةية رِاظة دةكات و ضاوديَرى دروست
ثيادةكردني دةبيَت.
َياران لةسةر دابةشكردنى سآ
هةموو ليَكؤل
اليةنةى ئةركةكانى حكومةت كؤك نني( .ويلفوبى)
َيَت :دةبيَت دوو دةسةآلتى ديش زياد بكريَت.
دةل

ئينجا لةاليةن بةرثرسانى خاوةن دةسةآلت ئيمزا
دةكريَت و لةرِؤذنامةى فةرميدا بآلودةبيَتةوةو هيَزى
ثيادةكردن بةدةستدةهيَنيَت .دةبيَت دةستوري
كاركردن سةبارةت بةشيَوةى ثيادةكردني ئةو ياسا
قبوأل كراوة لةسةر شيَوةى ِريَنمايي يان رِونكردنةوة

يةكيَكيان ِريَكخستنى ئيدارى و ئةويديان ليذنةى
َيَت :بؤ هةنطاونانى
دةنطدةرانة( .فاينةر) دةل
تةواوي حكومةت دووشت ثيَويسنت :برِياردان و
ثيادةكردن .لقي برِياردان باس لة (طروثي
دةنطدةران ،ثارتة سياسيةكان ،ثارِلةمان ،كابينةو
َةت) دةكات و لةلقى ثيادةكردنيشدا
سةرؤكي دةول
باس لة (كابينة ،سةرؤكي حكومةت ،كارمةندان و
َيَت( :بؤئةوةى هةنطاوةكانى
دادطا) دةكات .دةل

بةكارمةندان بدريَت .ئةو تاكانةى ثةيرِةوى ناكةن
لةاليةن ثؤليسةوة دةسطري دةكريَن و دةدريَن
بةدادطاو بؤ سزادان بةند دةكريَن .بةجمؤرة
ئاشكراية كةبةِريَوةبردنى ثيَويستى بةهاوكارى
نزيك و هاوئاهةنطى نيَوان لقة جؤراوجؤرةكانى
حكومةتة .ئةطةر يةكيَك لةو لقانة كةموكورتى
لةبةجيَهيَنانى ئةركةكانيدا بنويَنيَت يان خؤى
َةذان و ئاذاوة ديَتة ئاراوة.
لةهاوكاري ببويَريَت ،شل

حكومةت كامأل بيَت هاوكارى نيَوان سةنتةرى
سةرةكي ضاالكى سياسي ثيَويستة .ئةم ديدة

ئةطةر ئؤرطانة جؤراوجؤرةكاني حكومةت خؤيان
لةهاوكاري يةكدى بةدوربطرن يان دةست خبةنة

هيَشتا لةاليةن طشتةوة ثةسةند نةكراوة .بةآلم لقى
َتى
دةسةال
كةلةناو
ئيدارى،
ِريَكخستنى
رِاثةرِاندنةوة هاتوةو نويَنةرى (كواليستؤن-
َبةندى دةسةآلتى ياسادانان ،رِاثةرِاندن ،بةشى
هةوال
بةِريَوةبردن و دادطاية)خؤى وةك دةستةواذةى (لقي
َةت) دةخاتةرِوو .طومانى تيَدا نيية
ضوارةمى دةول
دةستةى دةنطدةران و ثارتة سياسيةكان سةنتةرى
طرنطى ضاالكى سياسني .لةطةل ئةوةشدا ئؤرطانة
ئاساييةكانى حكومةت ثيَكناهيَنن.
ضؤن ئةم ئؤرطانانة ثيَكةوة كاردةكةن؟ لةو

ناوكاروبارى يةكدييةوة ،ذيانى ِريَكخراوو
بؤ
بةرمةترسي.
دةكةويَتة
شارستانى
بةِريَوةبردنيَكى ليَوةشاوة ثيَويستة ئؤرطانةكاني
حكومةت يةكطرتوانة كاربكةن و ملكةضى ئةو
برِيارانة بنب ،كة بؤ دةستةبةركردنى ئاماجنةكاني
َةت ثيَويسنت تائازادى تاك زامن بيَت و
دةول
بةديبيَت.

وآلتانةى ثةرِلةمان لةكؤمةليَك حزبى سياسي
ثيَكهاتوة برِيارةكان لةسةر ئاستى ثارت و
وةزيرةكان وةردةطرييَن و ثاشان وةك ليست
بةدةسةآلتى ياسادانان دةدريَت .ئةم ليستة لةوانةية
كؤميتةكان يان كؤميسيؤن دةسةآلتى ياسادانان
بدريَت و ئةو قؤناغة جؤراوجؤرانة لةيةك يان دوو
كؤبونةوةى ياسادانةراندا خبريَتة دةنطدانةوة،

 -2جياكردنةوةي دةسةآلت:
(مؤنتسكيؤ) لةو باوةرِةدا بوو بؤئةوةى
مرؤظةكان ئازادبن دةبيَت سآ دةسةآلتةكة لةيةكرتى
جيابن .بةواتايةكى دي ئازادي مرؤظةكان ثيَويستى
بةجياكردنةوةى سآ دةسةآلتةكةية .ئةم تيؤرة بةو
واتاية ديَت ،كةسآ ئةركةكةى حكومةت لةاليةن
طروثى جياجياوة جيَبةجيَ بكريَت و هةريةك
لةوطروثانةش دةبيَت لةبوارى كاري خؤيدا سنوردار
بيَت و لةو بوارةشدا سةربةخؤو باآلدةست بيَت.
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بةزؤرى تيؤرى جياكردنةوة يان دابرِينى
دةسةآلتةكان بؤ (ئةرستؤ) دةطيَرِنةوة ،كةوةك سآ
ئةركى حكومةت ئاماذة بؤ رِاويذكردن ،ثيادةكردن و
دادوةرى دةكات .ئؤرطانى رِاويَذكارى لةالى ئةرستؤ
ثرسةكاني جةنط و ئاشتى ،دانانى ياسا ،ثيَكهاتنى

بةرذةوةنديية هاوبةشةكاندا ،كةباش رِيَكخراوة،
دةبيَت دةسةآلتى ياسادانان لةرِاثةرِاندن جودابيَت،
لةهةمان كاتيشدا هةماهةنطى بةثيَويست دةزانيَت و
جةختى لةسةر دةكاتةوة.
(مؤنتسكيؤ) لةنوسينيَكيدا بةناوي

يةكيَتيةكان ،سةثاندنى سزاكان ،دورخستنةوةو
دةسبةسةراطرتنى داراييةكان و هةروةها دانانى
ثلةكانى جيَبةجيَكردن دةطريَتةوة .ئؤرطانى
جيَبةجيَكردنيش ئةركيَكى شيَوة تايبةمتةندى
هةية ،بةآلم ئؤرطانى رِاويَذكارى لةو زياتر ثشكى
لةبةردةستداية .سةرئةجنام ئؤرطانى دادوةريى،
َكو دادطا
كةبريتى نيية لةطروثيَك دادوةر ،بةل
(ئةرستؤ)
ديدى
ليَرةوة
طشتيةكانة.

(رِؤحى ياساكان) ،كة لة ()1748دا بآلوكراوةتةوة،
تيؤرى كالسيكانةى دةسةآلتةكاني خستؤتةرِوو،
ئةم تيؤرةش بةناوي (مؤنتسكيؤ)وة ناسراوة.
َسةنطاندنى هؤمشةندانةى
تيؤرةكةى لةسةر هةل
سايكؤلؤذى دةسةآلختوازى مرؤظ وةستاوة.
ليَكدانةوةى ميكانيزمى دامةزراوةى سياسى
بةريتانيا (مؤنتسكيؤ)ي طةياندة ئةو باوةرِةى
كةئينطليزةكان بةشيَوةيةكى سةرةكى توانيويانة

جياكردنةوةكاني (مؤنتسكيؤ) يان رِةوشتى نوآ
زؤر جياوازترة.

بةرامبةر بةيةك سود لةئازادى ببينن ،ضونكة
دةستوريان بنةماى جياكردنةوةى دةسةآلتى ثريؤز

لةسةدةى شانزةدا (ذان بؤدين) ثيَشنيازى
كرد نابيَت (مري -شهريار)ئةركى بةِريَوةبردنى
دادثةروةرى لةئةستؤ بيَت و دةبيَت بسثيَريَت
بةدادطايةكى جياواز .جيانةكردنةوةى دوو
دةسةآلتى رِاثةرِاندن و داد بةواتاى (ئاويَتةكردنى
رِاستةوخؤى دادثةروةرى و بةبةزةييبون،
وردى ياساو ناديدةطرتنى
رِةضاوكردنى
بةئارةزويان) دةبيَت.
لةسةدةى حةظدةدا ئاماذةكاني ئةم تيؤرة
لةنوسينيَكى (ذان الك)دا بةناوى (حكومةتى

كردوةو بةرزنرخاندويةتى .ليَرةوة دةطاتة ئةو
ئةجنامةى كة بؤ بةدةسهيَنانى ئازادى ،نابيَت
دةسةآلت ضرِكراوة بيَت ،بةآلم بةطشتى برِواى
(مؤنتسكيؤ) ئةوةبوو ،كةئةو رِؤحة رِزطار دةكات،
كةلةرِةهةندى حكومةتداية نةك لة سيستمةكةيدا.
لةو برِوايةدا بوو تةنها لةحكومةتة ميانرِةوةكاندا
ئازادى هةية ،لةويَشدا تةنها لةباريَكدا هةية،
كةخراث سود لةدةسةآلت وةرنةطرييَت .بؤ ِريَطرتن
لةو خراث بةكارهيَنانةش ثيَويستة هةموو شتةكان
بةدروستى جيَطايان ديارى بكريَت ،دةسةآلت

مةدةنى) دةبينريَت ،كة ئاماذة بةدابةشكردنى
دةسةآلتةكان بؤ ياسادانان ،رِاثةرِاندن و

بةدةسةآلت كؤنرتؤأل بكريَت .دةبيَت دةستور
بةجؤريَك دابِريَذريَت ،كة هيض كةس ناضار

(فيدانيظسى –فيدراتيؤ) دةكات( .ذان الك)
َطةى مةدةنيدا
لةوبرِوايةدابوو ئةم ئامرِازانة لةكؤمةل
بؤ ثاراستنى مافة سروشتيةكان ،كةمرؤظ وةك
بونةوةريَكى ئاقأل خؤبةخؤ ئةو مافانةى هةية،
َطةى
دروستكراون( .ذان الك) لةوباوةرِةدابوو لةكؤمةل

كةياسا
نةبيَت،
كاريَك
َسورِاندنى
بةهةل
ثيَينةسثاردبيَت يان ئةو كارانة ئةجنام بدات،
َةتى ئةجنامدانى نةداوة) .بةمثيَية
كةياسا مؤل
بنةماى تيؤرةكةى بؤ دابةشكردنى سآ اليةنةى
َكو بؤ دابةشكردنى
ئةركةكاني حكومةت نيية ،بةل
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دةسةآلتة (لةنيَوان بةرثرسةكاندا كةلةوانةية رِةقيبى
يةك بن) .دوائاماجنى جياكردنةوةى دةسةآلتةكاني
جياكردنةوةى
ميانرِةوى
(مؤنتسكيؤ)
ميانرِةوييةو
(مؤنتسكيؤ)
دةسةآلتةكاني
دةرئةجنامةكةشى ئازادى مرؤظةكانة.

َك ضارةسةر بكةن و سزاى
طرفتى نيَوان خةل
تاوانبارانيش بدةن ئةو دةمة هةموو شتيَك لةناو
دةضيَت.))3(.
نةياريى
(مؤنتسكيؤ)
بةجمؤرة
ضرِبونةوةى دةسةآلتةكان بوو لةدةستى تاكةكةسيَك

ثوختةى ديدةكانى (مؤنتسكيؤ) ،كة زؤر
باسدةكريَت ،ئةمةية:
(ئيَستا دةبيَت لةوة تيَبطةين ئةطةر
يةكيَك لةوسآ دةسةآلتة دةستبخاتة ناو
كاروبارى ئةوانى دييةوة يان هةرسآ دةسةآلتةكة
لةدةستى يةك تاكة كةس يان دةستةيةكدا بيَت يان
دةسةآلتى ياسادانان و رِاثةرِاندن تيَكةأل بكريَن

يان دةستةيةكداو برِواى وابوو ،كةئةركةكانى
هةرسآ ئؤرطانةكةى حكومةت لةئةستؤى كةسانى
جياوازدا بن .بةوتةى (فاينةر) (مؤنتسكيؤ) (طةرِاني
بةدواى ئةمرِازى سنورداركردني ثاشا بؤ
دؤزينةوةى دةستورِ ،ريَضكةكانى ،كةبةهؤيةوة نةك
لةسةروو ياساوة دةسةآلت ثيادة دةكريَت( ،ليذنةى
ناوبذيوان) بؤ ِريَطرى لةئةطةرى زؤردارى و
بوو(.))4
دميوكراسى
لة
زيادةرِةويكردن

يان دةسةآلتى داد لةثشكى يةك لةو دوو
دةسةآلتةى تردا بيَت يان بةثيَضةوانةوة ،دةبيَت

سةرجنرِاكيَشة ئةوة بزانريَت (مؤنتسكيؤ)
بةثيَضةوانةي ئةوةى ويَنادةكرا هةرطيز لةبريى

َكى
َةت و هةلومةرجى ذيانى خةل
دامةزراوةى دةول
ضي بةسةر ديَت؟
كاتيَك دةسةآلتى ياسادانان و رِاثةرِاندن
تيَكةأل بكريَن و لةثشكى تاكةكةسيَكدا يان
دةستةيةكدا بن ئيدى ئازادى بونى ناميَنيَت ،ضونكة
ئيرت دةبيَت سأل لةوةبكريَتةوة كةئةم تاكة كةسة يان
دةستةية ياساى زؤردارانة دابرِيَذريَت و بةزؤريش
بيخاتة بوارى ثيادةكردنةوة ،هةروةها ئةطةر
دةسةآلتى داد لةدةسةآلتى ياسادانان و رِاثةرِاندن
جودا نةبيَت دوبارة ئازادي بونى نابيَت ،لةبةرئةوةى

َكو تةنها ضاوى
جياكارى تةواو و رِةهادا نةبوو ،بةل
لةكةمكردنةوةو ضرِكردنةوةى دةسةآلت بوو .لةطةأل
جةختكردنةوةى لةسةر بةِريَوةبردنى دامةزراوةيى
رِايطةياندوة كةئازادى بةرهةمى رِؤحى ئازادو
ميانرِةويية .جطةلةمةش (مؤنتسكيؤ) لةخستنة
ِرووى تيؤرى جياكارى دةسةآلتةكاندا ئةوةى
دياريكردوة كةرِةنطة (ببيَتة هؤى بارى رِاوةستاو و
َبوو بةسةر
ضةقبةسنت) ،بةآلم تارِادةيةك زال
َةى شتةكان
نيطةرانيةكةيدا( :بةآلم بةحوكمى جول
َيَن).
ناضار دةبن هارمؤنى و هاودةستانة جبول

ثشكى ذيان و ئازادى تاكةكان خؤثةرستانة
دةبيَت و كاتيَك دادوةر خؤى ياسادانةرو خؤشى

(ساباين)يش لةو برِوايةدابوو كة (مؤنتسكيؤ)
ضاوى لةجياكارييةكى سنوردار يان ِريَذةيى

جيَبةجيَكار بوو دةسةآلتةكةى زؤردارانة دةبيَت.
ئةطةر تاكيَك يان دةستةيةكى ثيَكهاتوو لةثياوانى
َةمةند ئةم سآ دةسةآلتةيان لةذيَر
ناسراو و دةول
ضنطدا بيَت ،واتة هةم ياسا دابنيَن و هةم برِيارى
طشتى خبةنة بوارى ثراكتيكةوةو هةم كيَشةو

دةسةآلت بوو( :لةرِاستيدا مؤنتسكيؤ خواستى
جياكارى رِةهاى دةسةآلتى نةبوو .دةبيَت دةسةآلتى
ياسادانان بةثيَى خواستى دةسةآلتى رِاثةرِاندن
كؤببيَتةوة ،دةسةآلتى رِاثةرِاندن مايف ظيتؤكردنى
برِيارةكانى دةسةآلتى ياسادانان بؤخؤى دةثاريَزيَت

SARDAM No. 44 2006

80

و دةسةآلتى ياسادانان دةبيَت ثشكى دادوةري
نائاسايى ثيادة بكات(.))5

 -3كؤنرتؤأل و هاوسةنطيةكان:
تيؤرةى كؤنرتؤأل و هاوسةنطيةكانيش وةك
تيؤرى جياكارى دةسةآلتةكان لة هزرى
(مؤنتسكيؤ)وة هاتون .جدي بوني (مؤنتسكيؤ)
لةدةستةبةركردنى ئازادي مرؤظةكان بةرةو ئةو
سآ
تةنها
كةنابيَت
برد
ِريَضكةيةى
ئؤرطانى (ياسادانان ،رِاثةرِاندن و داد)
َكو دةبيَت هةريةك لةئؤرطانةكاني
بةسبيَت ،بةل
حكومةت كؤنرتؤأل بكريَن( .مؤنتسكيؤ) دةيويست
دةسةآلت رِامبكات و بةرامبةر بةخراث بةكارهيَنانى
فلتةريَك دابنيَت ،لةرِاستيدا دةيويست دةسةآلت
بةدةسةآلت رِامبكات .ئةوةي لة هزريدا بوو شتيَكى
و
(كؤنرتؤأل
سيستمى
وةك
لةجؤرى
هاوسةنطيةكان)بوو.
بؤ يةكةجمار لةئةمريكا تيَزى كؤنرتؤأل و
هاوسةنطيةكان و جياكردنةوةى دةسةآلتةكان
لةكاتي دارِشتنى دةستورى ئةو وآلتةدا ثةسةند
كرا .حكومةت نةك تةنها بؤ كؤنطريَس (ثيَكهاتةى
ئةجنومةنى نويَنةران و سةرنا) ،سةرؤكايةتى
َكو ئةم
َى دابةشبوو ،بةل
كؤمارو دادطاى فيدرال
ئؤرطانانةى حكومةت بونة خاوةنى كؤنرتؤلكردنى
يةكديش ،بةجؤريَك تاهيض كاميان بؤ ديكاتؤريى
لةطةأل
ئةمريكا
دةستورى
نةطؤِريَن.
تايبةمتةندكردنى تةواوى هةريةك لةدةسةآلتةكان
بةلقيَكى حكومةتةوة(بةواتاى بةشى شيَر) بةشيَكى
بضوكرتيشى بة هةريةكة لةو بةشانة بةخشى(.)6
دةبيَت هةموو لقةكاني حكومةت خؤيان لةو
َنةوة كةدةستور بؤي دياريكردون.
سنورةدا بهيَل
َةكان لة ئةمريكا بةجمؤرةية:
كؤنرتؤل

َةكاني سةر دةسةآلتى رِاثةرِاندن.
 -1كؤنرتؤل
دةسةآلتيَكى مؤنؤثؤىل رِاثةرِاندن بةسةرؤك كؤمارى
زؤرو
ِريَطاثيَدانةكانى
دراوة.
ئةمريكا
َطةى
بةرثرسياريةكاني طرانن .دامةزريَنةراني كؤمةل
َنيابن لةوةى سةرؤكى كؤمار
ئةمريكى ويستويانة دل
نابيَتة دكتاتؤريَك .لةبةرئةوة مافيان بةئةجنومةني
َةت
سةنا داوة ثةمياننامةكان و طريَبةستةكانى دةول
خباتة بةردةنطدان يان بريورِا لةسةر ثؤستة
ربيَت .هةموو ثةمياننامةكانى
بةرزةكاني وآلت دةرب ِ
ئةمريكا دةبيَت دوو بؤ سيَى ئةجنومةني سةنا
دةنطي بؤ بدات .سةناى ئةمريكا ثةمياننامةى
بةناوبانطي (ظيَرساى) رِةتكردةوةو ئةو والتة
نةيتوانى ببيَتة ئةندامي نةتةوة يةكطرتوةكان.
لةوةش زياتر هةركاتيَك سةركؤمار بةئارةزوي
َيَتةوة ئةطةر هةية لةاليةن
خؤى جبول
كؤنطريَسةوة بكةويَتة بةرثرِؤسةى تاوانبار
كردن .مةترسى رِاطةياندنى تاوانباركردن
وةك مششيَرى (داموكليس) لةسةر سةرؤكي
َواسراوة .ديوانى باآلش وةك
ئةمريكاوة هةل
َيَك سةبارةت بةخراث بةكارهيَنانى دةسةآلت
كؤنرتؤل
لةالي سةرؤك كؤمار كاردةكات .ئةم ديوانة
دةتوانيَت هةنطاوو فةرمانةكاني سةركؤمار
بةثيَضةوانةى دةستور دابنيَت و لةو ِريَطايةوةو
لةرِووي ياساييةوة رِايطةيةنيَت كةمايةى
جيَبةجيَكردن نيية.
َةكاني سةركؤنطريَس (دةسةآلتى
 -2كؤنرتؤل
ياسادانان) .دةستور رِيَطةثيَدانيَكى مؤنؤثؤأل كراوى
تايبةتى ياسادانانى بةكؤنطريَس بةخشيوةِ .ريَطا
بةسةرؤك كؤمار نةدراوة بةشداري كؤبونةوةكاني
كؤنطريَس بكات ،بةآلم بؤ رِيَطةطرتن لةئةطةرى
زؤردارى كؤنطريَس ،مايف ظيتؤ بةسةرؤك كؤمار
بةخشراوة .لة زؤر بواردا مافى ظيتؤى
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َثةسيَردراوى سةرؤك كؤمار كارامةيي خؤى
هةل
ثيشانداوة .ئةو داواكاريانةى سةرؤك كؤمار ثاش
ظيتؤكردنى دوبارة بؤ كؤنطريَسى دةنيَريَتةوة تا
دةنطي لةسةر بدريَت ،كةثيَويسيت بة دووبؤ سآ
لةدةنطةكان دةبيَت و زؤرينةى دوو بؤ سيَش

كة دةتوانيَت هةركاتيَك ثؤستيَك بةتاأل بيَت
َيَكى يةكالكةرةوة
َدا رِؤل
لةثيَكهاتةى دادطاى فيدرال
ببينيَت .كؤنطرةش مايف ئةوةى هةية ذمارةيةك
لةدادوةرةكان و مافةكانيان ديارى بكات .هةروةها
َضونةوة
كؤنطرة دةتوانيَت دةسةآلتى تيَهةل

بةئاسانى بةدةست نايةت .بؤ سةرؤك كؤماريش
هيَندة دذوار نيية تا ()3|1+1ى دوو ئةجنومةن
َبون بةسةر
بةدةسبيَنيَت .تامةيلي كؤنطريَس بؤ زال
ظيتؤى سةرؤك كؤمار ثوضةأل بكاتةوة.
سةرةرِاى بوني ظيتؤو هةرِةشةى بةكارهيَناني،
سةرؤك كؤمار دةتوانيَت لةرِيَطاى ثةميانةكان،
كؤنفرانسة نارِةمسيةكان لةطةأل سةرؤكي
ئةجنومةن ،لةطةأل سةرؤكي فراكسيؤنةكانى

َى سنوردار بكات.
(ئيستئناف)ي دادطاى فيدرال
سةبارةت بةميكانيزمى تيؤرى جياكردنةوةى
دةسةآلت لةبةريتانيا دةبيَت بوتريَت لةدميوكراسى
ثةرِلةمانيدا تيؤرى جياكردنةوةى رِةهاى دةسةآلت
بةكاريَكى مةحاأل دانةنراوة ،ضونكة دةسةآلتى
رِاثةرِاندن لةناودةرونى دةسةآلتى ياسادانانةوة
َدةبذيَريَت و لةبةرامبةريدا بةرثرسيارة .ثةرِلةمان
هةل
دةسةآلتى ياسادانانة و دةسةآلتى رِاثةرِاندن و

لةئةجنومةن و كةسايةتية طرنطةكاني ديكةى
كؤنطريَس كاريطةرى لةسةر كؤنطريَس ثيادةبكات.

ئينجا دةسةآلتى داد ،كةسةربةخؤية لةدةسةآلتى
رِاثةرِاندن ،لةذيَرسيَبةرى خؤيدا كؤدةكاتةوة .بةآلم

لةوِريَطةيةوة كارتيَكردنى سةرؤك كؤمارى وياليةتة
يةكطرتوةكان لةكؤنطريَس بةتةواوى فرة رِةهةندة.
سةركؤمار بةوةش ،كةمايف دةركردنى فةرمانى
رِاثةرِاندني هةية لةكاتي قةيرانةكان يان رِوداوة
َى ياساساز دةطريَتةوة.
ثيَشبينى نةكراوةكاندا ،رِؤل
َيَكى سةر كؤنطريَس
ديوانى باآلش وةك كؤنرتؤل
كاردةكات و دةتوانيَت ياساكانى كؤنطريَس ثوضةأل
ربيَذيَت.
بكاتةوة ،ئةطةر بةثيَضةوانةى دةستور داي ِ
هةمان ئةو ثشكة بةسة تاكؤنطريَس لةجيَطاى
َيَتةوة.
خؤيدا بهيَل

ئةم سادةكردنةوةية زياد لةثيَويست واقيعية.
سيستمي كابينةيي زياتر لةجياكردنةوةى
دةسةآلتةكان دةاللةت لةضرِبونةوةى دةكات .كابينة
َيَكى ثةيوةنديية كةوةك بةنديَك بةشةكانى
هيَل
رِاثةرِاندن و داد ثيَكةوة طريَدةدات .ئةو كابينةيةى
لةئةجنومةنى عةوامدا لةاليةن زؤرينةوة ثشتطريى
بكريَت دةتوانيَت بةهؤى دةستورةوة ضي خبوازيَت
ئةجنامى بدات .رِيشةى كؤنرتؤأل و هاوسةنطى لة
دةزطا سياسية باآلكانى بةريتانيادا شايانى
ثيادةكردن نيية .ئةجنومةنى لؤردةكان بةرزترين

َةكاني سةر دةسةآلتى داد .ئةطةر
 -3كؤنرتؤل
َى بةسةربةخؤ ناسراوة،
ضي دةسةآلتى دادي فيدرال

َضونةوةية .لؤرد ضانسةر يان
دادطاى تيَهةل
سةرؤكي لؤردةكان ئةندامي كابينةى بةريتانيايةو

بةآلم لةدةسةآلتى كؤنطريَس نةثاريَزراوة.
كؤنطريَس مايف ئةوةى هةية دذ بةدادوةرةكان
تاوانباركردن رِابطةيةنيَت و لةاليةكى ديشةوة
دانانى دادوةرةكانى فيدراأل لةاليةن سةرؤك
كؤمارةوة بةرِةزامةندي (سةنا) ئةوة ثيشاندةدات،

كاتيَك ئةجنومةنى لؤردةكان دةبيَتة ديوانى
َضونةوةى ئينطلستان دةبيَتة دادوةرى يةكةم.
تيهةل
بةمثيَية جياوازييةكى رِون لةنيَوان ثشكةكانى
دةسةآلتى ياسادانان ،رِاثةرِاندن و داد لةبةريتانيا
نابينريَت.
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َينةوة كورتةى ئؤرطانةكانى
ثاش ئةم ليَكؤل
حكومةت و تيؤرى جياكردنةوةى دةسةآلت و
َةكان و
رِونكردنةوةى ثوخت دةربارةى كؤنرتؤل
َينةوة
هاوسةنطيةكان ئيَستا دةكريَت ليَكؤل
سةبارةت بةدوو سيستمى ثةرِلةمانى و

ثيَشنيازى
وةك:
دةبيَت
جؤراوجؤرةوة
سةرزةنيشتكردن ،دةنطنةدان بؤ داواكارى دارايي
يان بودجة ،رِةتكردنةوةى ئاسايي ليستةكانى
ثيَشكةشكردنى وةزيرةكان ،كةدةبيَتة ئاستةنطى
بةردةم ثيَشنيازةكان يان ثرسياركردن و

سةرؤكايةتى حكومةت دةسثيَبكريَت و لةذيَر
رِؤشنايي ئةو بابةتانةدا كةباسكران دوبارة ثيَناسة
بكريَنةوة.

رِونكردنةوة ،كةبةرِاي فةرمى متمانةنةبةخشني
كابينة دةرِوخيَنيَت .لةبةرامبةردا كابينة ئةو مافةى
َبذاردنةكان بةريَت
هةية ثةنا بؤ ليذنةى هةل
تادوامةسةلة رِونبكريَتةوة.
ئةم فؤرمى حكومةتة لةثيَش هةموو
شويَنيَكةوة لةبةريتانيا سةقامطريبوو .لةوةودوا
هةنديَك لةوآلتةكانى وةك فةرِةنسا ،كةنةدا،
ئوسرتالياو هةنديَك لةوآلتانى ئاسيايى وةك

وةرطرتنى ثؤستى ثلةى ثيادةكردنى واقيعى
ثةيوةستة بةويستى دةسةآلتى ياسادانانةوة ).ئةم

هندستان ثةسةنديان كرد .دةتوانريَت بوتريَت
كةضرؤى فؤرمى ثةرِلةمانيانةى حكومةت توانيويَتى

-4فؤرمي حكومةتى ثةرِلةمانى.
لة فؤرمي ثةرِلةمانيانةى حكومةتدا
هاوبةندييةكى نزيك لةنيَوان دةسةآلتى رِاثةرِاندن و
دةسةآلتى ياساداناندا هةيةو (تيايدا خولي

فؤرمةى حكومةت لةبةرئةوةى تيايدا كابينة
خاوةني دةسةآلتى حكومرِانيةو بةشيَوةي طروث
َبذيَراوى
لةبةردةم ئةجنومةنى ياسادانانى هةل
َكى بةرثرسة ،بةفؤرمي خاوةن بةرثرسى
خةل
حكومةتيش ناوبراوة .لةم فؤرمى حكومةتةدا
دةسةآلتى ياسادانان باآلدةستى ياسايي و ِريَسايى
بةسةر دةسةآلتى رِاثةرِاندندا هةيةو النى كةم لةرِوي
تيؤرييةوة بريورِاى ثيَضةوانة دةتوانيَت كابينة
برِوخيَنيَت ،كةدةسةآلتى رِاثةرِاندنى واقيعانةى
وآلتة .لةم سيستمةى حكومةتدا ثلةيةكى
رِاثةرِاندنى ون يان شانازي ( ئيفتخار)يانةى جيا
لةكابينةش هةية .كابينة دةسةآلتى خؤى بةناوي
ثؤستى رِاثةرِاندنى ونةوة ثيادة دةكات .ثلةي
جيَبةجيَكارى وةهميى كابينةكةى لةنيَو ثارتى
زؤرينة يان ئيتالفى ثارتةكان لةدةسةآلتى
ياساداناندا ثيَكديَنيَت و لةبةرامبةر دةسةآلتى
ياساداناندا بةرثرس دةبيَت ،كةلةِريَطاى

لةبةردةم تؤفانة توندوتيذة سياسيةكانى بةريتانيان
و وآلتة هاوبةرذةوةندةكاندا بةرطرى بنويَنيَت و
شكؤفة بكات ،هةرضةندة لةهةنديَك وآلتانى ديدا
نةيتوانيوة لةبةرامبةر هيَرشة تؤفانةكانى ديدا خؤى
رِابطريَت و جيَطاى بؤ ديكتاتؤرةكان ضؤأل كردوة.
فؤرمي ثةرِلةمانيانةى حكومةت تةنها
لةذينطةيةكى ليَكضودا دةتوانيَت بثشكويَت و
وتوةكة:
دروستى
(نورمةن)
طةشةبكات.
(ثيَشمةرجى تايبةت هةية ،كةبةبيَ ئةوانة ،ئةطةر
هةية بةئاسانى حكومةتى كابينةيي بؤ شتيَكى
تةواو جياواز بطؤِريَت .).هةنديَك ثيَشنيازى
ثيَويستى فؤرمى ثةرِلةمانيانةى حكومةت
بةجمؤرةية:
أ-بوونى سةرؤكيَكى وةهمى .بونى ثؤستيَكى
َةت بة يةكةمني
ثيادةكردنى وةهمى يان سةرؤك دةول
ثيَشمةرجى فؤرمى حكومةتيَكى ثةرِلةمانى
دادةنريَت .دةسةآلتى رِاثةرِاندنى حكومةت بةناوى
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َةتةوة كابينة ثيادة دةكات .دةبيَت
سةرؤكى دةول
كابينة بةشيَوةيةكى طشتى متمانةو ثشتيوانى
زؤرينةى دةسةآلتى ياسادانانى لةثشتةوة بيَت.
َةت دادةنيَت و
لةرِوى ياساوة كابينة سةرؤكى دةول
دةشتوانيَت لةكارةكةى وةالى بنيَت ،.بةآلم لةرِوى

َيَت .لةبةرهةمان هؤ لة ()1938
كابينةكة بةجيَبيَل
(ئةنتؤنى ئايدن) ،كةرِازي نةبوو بةسياسةتى
دةرةكى (ضمربلني)ي سةرؤك وةزيرانى بةريتانيا
لةكابينةكة دةستى لةكاركيَشايةوة .لةوبارةيةوة
ئةطةر وةزير نةياري سةرؤك وةزيران بيَت و

سياسيةوة شتى لةوجؤرة مايةى ويَناكردن نيية،
مةطةر ثيَشرت كابينة متمانةى دةسةآلتى ياسادانانى
لةدةسدابيَت .ثاشاي بةريتانياو سةرؤك كؤمارى
ياسايي
سةرؤكى
لةمنونةكانى
َمانيا
ئةل
َةتةكانن ،كابينةكانيان بةسةرؤكايةتى سةرؤك
دةول
)
وةزيران يان ثلةيةكى مةزن-
دةسةآلتى رِاثةرِاندنى واقيعانة ثيَكديَنن .لةورِوانةوة
سةرؤك وةزيران يان ثلةيةكى مةزن بةسةرؤكى

لةكابينةكةشي دةست نةكيَشيَتةوة برِيارةكانى
كابينة دةبيَتة ناضارى و ثيَويستة جيَبةجيَبكريَت.
لةم بارةدا دةبيَت لةبةردةم ئةجنومةنى نويَنةراندا
بةرطرى لةسياسةتةكانى حكومةت بكات و
لةوبابةتةوة كةدةسةآلتى ياسادانان ثيَداطريةكى
نةيارانة دةكات لةطةأل وةزيرةكاني دي
دةسلةكاردةكيَشيَتةوة .بةمثيَية كابينة سياسةت
دادةريَذيَت و بةشيَوةيةكى بةكؤمةأل لةبةرامبةر ئةو

َةت
دةول
سةرؤكى
دةناسريَن.
حكومةت
لةخولةنيَوةندةكان يان ئةوكاتانةى كابينة دةسي

سياسةتةدا بةرثرسيارة.
ت-بةرثرسياريَتى

لةكاركيَشاوةتةوةو كابينةى نوآ لةرِةوتى
فؤرمطرييداية هةموو دةسةآلتةكان بةدةستةوة
َةتانةى خاوةنى
دةطريَت .ئةم خولةنيَوةندة لةودةول
سيستمى فرةحزبيةو هيض كام لةثارتةكان ناتوانن
زؤرينةى دةنطةكان مسؤطةر بكةن ئةطةر هةية ضةند
رِؤذيَك يان ضةند هةفتةيةك دريَذة بكيَشيَت.
وةزيرةكان،
بةكؤأل.
ب-بةرثرسياريَتى
كةلةفؤرمى حكومةتى ثةرِلةمانيدا دةسةآلتى
رِاثةرِاندنى واقيعى ثيَكديَنن ،لةبةرامبةر ئةجنومةنى
نويَنةراندا بةرثرسياريَتى بةكؤمةليان لةئةستؤية.

لةوةزيران ،كةبةرثرسي بةِريَوةبردني وةزارةتيَكن،
لةثيَناوي شيَوازيَكى كاريطةرانةى ئةو وةزارةتةدا
لةبةردةم دةسةآلتى ياساداناندا بةرثرسيارييةكى
تاكانةى دةبيَت .ئةم بةرثرسياريَتية بةشيَوةيةكى
ئاسايى لةبةردةم ئةجنومةنى نويَنةرانداية.
سةبارةت بةوةى كةوةزيريَك رِوبةرِوى رِةخنةى
نةيارانةى ئةجنومةن دةبيَتةوة ئةطةر ثيَويست بيَت
لةثيَناوي تيَوةنةطالنى هاوكارةكانى خؤى
َبةتة نابيَت ئةجمؤرة بابةتانة
كةنارةطري دةكات .هةل
زؤر طشتطري بكريَت.

ثرةنسيثى (هةموو لةثيَناوى يةكيَك و يةكيَك
لةثيَناوى هةموان) لةفؤرمى كابينةيي حكومةتدا

بريتيية
سياسي.
ث-هاوئاهةنطى
َبذيَراوى يةك ثارتى
لةوكابينةيةى لةئةندامانى هةل

بةكاردةبريَت .كاتيَك كابينة سياسةتيَكى تايبةتى
دارِشت دةبيَت وةزيران لةبةرامبةر دةسةآلتى
َكدا بةرةيةكى يةكطرتوو
َةى خةل
ياسادانان و كؤمةل
ثيَشكةش بكةن .سةبارةت بةوةى كة وةزيريَك ئةو
سياسةتةى بةدأل نةبيَت و تةواو نةيارى بيَت دةبيَت

سياسى ثيَكبيَت ،كةخاوةنى زؤرينة بيَت
لةدةسةآلتى رِاثةرِاندندا .ئةم ئةندامانة دةبيَت
طروثيَكى هاوئاهةنط ثيَكبيَنن .ئةطةر كابينة
لةثارتى سياسي جياوازى خاوةن ئايديؤلؤذياى
دذبةيةك و شيَوةى كاركردن بةثيَى بريوباوةرِى

تاكةكةس.

هةريةك
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سياسي جؤراوجؤر ثيَكهاتبيَت بةدذوارى كارةكانى
هاوئاهةنط دةبيَت .هةنديَك لةوآلتةكانى وةك
فةرِةنسا لةباريَكدا ،كةفؤرمى كابينةيي حكومةتى
تيايدا ثايةدارة ،رِوبةرِوى ئةم طرفتة دةبنةوة،
ضونكة هيض كام لةثارتةكان ناتوانن لةدةسةآلتى

حكومةت ياسا هةيةو كةسانيَكى ثيَضةوانةى ئةوة
َيَنةوة سزا دةدريَن .لةسةردةمى ئيَستادا
دةجول
بنةرِةتى
بةمةرجى
نهيَنيةكان
ثاراستنى
سةركةوتنى حكومةتى ثةرِلةمانى دادةنريَت،
َدةدةن لةوانى
كةتيايدا وآلتةكان بةدروستى هةول

ياساداناندا زؤرينة بةدةسبيَنن و دةبيَت حكومةتى
(ئيتاليف -كواليسيؤن) ثيَكبيَت .ئةجمؤرة
حكومةتانة زؤرجار لةو ثارتانة ثيَكديَن كةديديى
سياسى جؤراوجؤريان هةيةو ضونكة هةميشة
ئةطةرى دروستكردنى ثيَكهاتةيةكى دى لةثارتةكان
لةئاراداية تازؤرينة ثيَكبيَت كواليسيؤنيَكى
سةقامطري زؤركةمة .حكومةتة كواليسيؤنيةكان
تةنها لةكاتى قةيرانة نةتةوةيية توندةكاندا ،كةثارت

دى باشرتو باآلتربن.
خِ-ريَبةرايةتى سةرؤك وةزيران .لةفؤرمى
ثةرِلةمانيانةى حكومةتدا سةرؤك وةزيران رِابةرى
َةكةى دامةزراوةى كابينةكةية)و
كابينةية .ئةو( كؤل
وتةبيَذى سةرةكى حكومةتة لةناوخؤو دةرةوةى
ثةرِلةمان ،وتةكانى وةك رِاطةياندنى متمانةدارى
سياسةتى كابينةكةى سةيردةكريَت .سةرؤك
وةزيران لةئاستى رِابةرايةتى طروثى كابينةدا نةك

و طروثةكان جياوازيةكانيان لةثيَناوى بةرذةوةندى
َتدا بةشيَوةيةكى طشتى دةخةنةالوة ،دةتوانن
وال

َكو
بةل
خؤى ِريَكدةخات
تةنهاطروثةكةى
ضاالكيةكانى هاوئاهةنط دةكات و ئارِاستةى

بةبآ دذوارى كاربكةن.
ج-بةئةندامبونى ثةرِلةمان .ئةندامانى كابينةو
وةزيرةكانى دى بةشيَوةيةكى ئاسايى ئةندامانى
ثةرِلةمانن يان لةماوةيةكى دياريكراودا دةبيَت ببنة
ئةندامى ثةرِلةمان .ئةمبارة ئةو توانستةيان
َينةوةكانى دةسةآلتى
ثيَدةبةخشيَت بةشدارى ليَكؤل
ياسادانان بكةن و لةكاروبارى ياسادانان،
بةِريَوةبردن و دارِشتنى سياسةت ثيَشرِةوى
َةتة ئةو تواناية
كارةكان لةئةستؤ بطرن .ئةم حال
بةثةرِلةمانيش دةدات لةِريَضكة جؤراوجؤرةكاني

ثيَويستى ثيَدةبةخشيَت .تارِادةيةكيش ئازادة
طؤرِانكارى لة دامةزراوةى كابينةكةى خؤيدا بكات.
د-ئؤثؤزسيؤنى تةندروست و كارا.
كةدةوتريَت ئؤثؤزسيؤنى توندوتؤأل و كارامة
َتةرناتيظة رِوح و جةستةى
حكومةتى ئةل
دميوكراسى ثةرِلةمانيشة .بة برِواى (السكى) ذيانى
َةتى دميوكراسى لةسةر سيستمى ثارتايةتى
دةول
بيناكراوة .قسةكردن سةبارةت بةدميوكراسى
ثةرِلةمانى بةبآ ئؤثؤزسيؤن مايةى ويَناكردن نيية.
ئؤثؤزسيؤن بةومةرجةى تةندروست و ضاثوك بيَت

بةردةستيةوة ضاوديَرى كارةكانى حكومةت بكات.
ح-نهيَنيبونى شيَوازى كاركردن .ئةو

ثارتى دةسةآلتدار لةسةر ِريَضكةيةكى دروست
َيَتةوةو بوارنادات خراث سود لةدةسةآلت
دةهيَل

كابينةيةى لةيةك ثارت ثيَكهاتبيَت نةك تةنها
َكو نهيَنى طفتوطؤكانيش
خاوةنى ليَكضونة بةل
َيَتةوة ،كةئةوةش ثيَشمةرجيَكى
بةثاريَزراوى دةهيَل
ديكةى فؤرمى ثةرِلةمانيانةى حكومةتة .لةهةنديَك
لةوآلتةكاندا سةبارةت بةئاشكرانةبونى نهيَنيةكانى

وةرطريَت و ببيَتة زؤردار.
َةدرةوشاوةكانى سيستمى
سةبارةت بةخال
ثةرِلةمانيانةى حكومةت دةكريَ ئاماذة بةم بابةتانة
بدريَت ،وةك :هاوئاهةنطي نيَوان دةسةآلتى
ياسادانان و دةسةآلتى رِاثةرِاندن ،بونى ئاستةنط
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رِاثةرِاندن
دةسةآلتى
طؤرِانى
لةبةردةم
بةدةسةآلتيَكى ستةمطةر ،حكومةتى ثياوان و ذنانى
بةتواناية ،برِيارةكان بةئاسانى دةدريَن ،بةئاطابونى
َكى،
تةواو لةبريورِا باوةكاني نيَوان ئةجنومةن و خةل
بونى ئؤثؤزسيؤنيَكى بةهيَز بةحكومةتى

دةمودةست توندوتؤآلنة كاربكةن .ئةطةر ئةم
فؤرمةى حكومةت كارامة نةبواية زؤر لةثيَشرتدا
كةنارةطري دةكرا .لةفؤرمى ثةرِلةمانيانةى حكومةتدا
َتانى وةك بةريتانيادا لةجياتى جيَطةى
لةوال
طةرموطورِى ثيالن و ثالنطيَرِى حكومةتيَكى

َتةرناتيظ دةناسريَت ،هةبونى وةآلم لةبةرامبةر
ئةل
هزرة طشتيةكاندا ،توانيى نةرمونيانى ،بةهاداريى
ثةروةردةيةكى بةرفراوان ،بةدميوكراسى بونى
ثاشايةتيةكان (سيستمة مؤنارتيةكان) و داهيَنان
لةياساداناندا.
لةطةأل ئةوةى سيستمى ثةرِلةمانى خاوةنى
َى درةوشاوةية لةرٍِةخنةش بةدور نيية:
خال
جياكارى دةسةآلت رِةتدةكريَتةوة ،شيَوةيةكة

ثارتايةتي هاوسةنط و يةكسان هةية .بةشيَوةيةكى
َى دروستكةر دةطيَريَت.
ئاسايش ئؤثؤزسيؤن رِؤل
سةرةرِاى ئةوة لةوآلتةكانى خاوةنى سيستمى دوو
ثارتن حكومةتة ثةرِلةمانيةكان بةتةواوى
َى
سةقامطريبون .ستةمطةرى كابينة رِاستيةكى نكول
ليَنةكراوة ،بةالم ئةطةر ثةرِلةمان ئةو كابينةيةى
كردبيَتة ستةمطةر ،بةوتةى (الول) ،ئةو زؤردارييةى
بةخؤشويستيةكى زؤرةوة لةذيَر دةستدريَذى

ناجيَطريى حكومةتة ،بةردةوامى و هةميشةيي
لةسياسةتةكاندا بونى نيية ،وآلت بةرةو ئاذاوة

كردوة.
كارى
رِةخنةطرتندا
بةردةوامى
ثةسةندكردنيَكى بةرفراوانى فؤرمي ثةرِلةمانيانةى

كيَش دةكريَت ،دةسةآلتى رِاثةرِاندن دةبيَتة
ستةمطةر ،بةرذةوةنديية نةتةوةييةكان ناديدة
دةطرييَن ،قةيرانة نةتةوةييةكان بةشيَوةيةكى
طوجناو ضارةسةرناكريَن ،ئةطةر هةية هاوكارى
نيَوان دةسةآلتى ياسادانان و دةسةآلتى رِاثةرِاندن
زيانبار بيَت ،بريوكراسى ثةرةدةسيَنيَت و ناكؤكى
َآ دذم ،دةسةآلتى
َدةدات كةبل
تةنها بؤئةوة سةرهةل
رِاثةرِاندن لةبةردةم دةسةآلتى ياساداناندا دةبيَتة
ذيَردةستة ،هةروةها حكومةتى ثةرِلةمانى
حكومةتى سياسةتكارةكان دةبيَت.

حكومةت لةوآلتة تازة سةربةخؤبوةكان ئاماذةى
طشتى بون و سودبةخشبونيَتى.

ئةمةشداحكومةتى
لةطةأل
خؤشةويستيةكى زؤرو طةلةك

ثةرِلةمانى
سةركةوتنى

بةدةسهيَناوة .لةرِاستيدا لةبارةى كةموكورِي
حكومةتى كابينةييةوة زيادةرِؤيى كراوة.
ثةرِلةمانية دميكراسيةكان نةبونةتة هؤكارى
ثةشيَوى وآلتةكان .بةهؤى خؤطوجناندنى ئةجمؤرة
دميكراسيانةوة توانيويانة لةكاتى قةيرانةكاندا

 -5فؤرمي حكومةتى سةرؤكايةتي.
سةربةخؤيى و جياكردنةوةى تةواوى
ئؤرطانةكانى دةسةآلتى ياسادانان و رِاثةرِاندن
َةتى تايبةتى فؤرمي سةرؤكايةتيانةى
خةسل
حكومةتة .لةجمؤرة فؤرمةدا سى ئؤرطانى حكومةت
(دةسةآلتى ياسادانان ،دةسةآلتى رِاثةرِاندن و
دةسةآلتى داد) جودالةيةك لةدةسةآلتى طوجناودان.
ليَرةوة هةريةكةيان بةشيَوةيةكى سةربةخؤ لةبوارى
خؤيدا كاردةكات .لةم فؤرمى حكومةتةدا سةرؤكى
َكو هةم سةرؤكى
رِاثةرِاندن سةرؤكيَكى باآل نيية ،بةل
َةتةو هةم سةرؤكى حكومةت .كابينةكةي
دةول
ثيَكديَت لةو رِاويَذكار ،ياريدةدةرو هاوكارانةى
بةتةواوى ثةيرةوى ليَدةكةن و لةبةردةم ئةودا
بةرثرسن نةك لةبةردةم دةسةآلتى ياسادانان.
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ناتوانن
كابينةكةى
ئةندامانى
لةواقيعدا
لةنيَوئةندامانى دةسةآلتى ياساداناندا بن .ئةم
كةسانة بةرثرسانى بةِريَوةبةرايةتني و مايف
ثيَشنيازكردنى ياسايان نييةو لةدةسةآلتى
ياسادانانيشدا ناتوانن رِابةرايةتى شيَوازى

َمانيا) سةرؤكى
ئوسرتاليا) يان سةرؤك كؤمار (لةئةل
َةتةكاني خؤيانن .لةبةرهةمان هؤية
وةهمى دةول
كةسيستمى ثةرِلةمانى بةسيستمى دوو سةرؤكيش
ناودةبريَت ،لةبةرامبةردا سيستمى سةرؤكايةتى
يةك سةرؤكيية.

دارِشتنى ياسا بكةن .سةرؤكى دةسةآلتى
رِاثةرِاندنيش ئةندامي دةسةآلتى ياسادانان نييةو
مايف بةشداريكردني لةطفتوطؤكانيشدا نيية ،كاتى
ثؤست وةرطرتنةكةشي ،كةدياريكراوة ،ثةيوةندي
بة دةسةآلتى ياسادانانةوة نيية .بؤ ليَثيَضينةوة
لةسةرؤكى دةسةآلتى رِاثةرِاندن بةثيَى دةستور
رِةوشيَكى تايبةتى هةية.
وياليةتة يةكطرتوةكاني ئةمريكا شيَوةى

دوةم ،سيستمى سةرؤكايةتى ثشت بةتيؤرى
جياكردنةوةى رِةها دةبةستيَت لةكاتيَكدا فؤرمي
حكومةتى ثةرِلةمانى رِاطرية يةكيَتى و ئاويَتةكردنى
دةسةآلت يان جياكارى ِريَذةيى دةسةآلتة.
سيَيةم ،لةفؤرمي سةرؤكايةتيدا سةرؤكى
دةسةآلتى رِاثةرِاندن بةثيَى دةستور لةدةسةآلتى
ياسادانان سةربةخؤيةو ئةم دةسةآلتة ناتوانيَت
لةِريَطاى دةنطدانى ليَسةندنةوةى متمانةوة

سةرؤكايةتى حكومةتى ثةسةند كردوة .ئةو
وياليةتانةشي ثيَكيديَنن خاوةنى سيستميَكى

كةنارةطريى بكات .لةسيستمى ثةرِلةمانيدا كابينة
طريَدراوى دةسةآلتى ياسادانانةو ئةم دةسةآلتة

سةرؤكايةتيانةى حكومةتن.

دةتوانيَت بةثيَشنيارى سةرزةنيشتكردن ِريَطرى
لةهةنطاوةكانى بكات يان بةدةنطدان بؤ سةندنةوةى
متمانة كةنارةطريى بكات.
ضوارةم ،لةسيستمى سةرؤكايةتيدا كابينة
ئةندامةكانى
كؤمارةو
سةرؤك
ئافريدةى
بةشيَوةيةكى دياريكراو لةبةرامبةريدا بةرثرس دةبن
نةك لةبةردةم دةسةآلتى ياساداناندا .لةاليةكى
دييةوة لةسيستمى ثةرِلةمانيدا سةرؤكى دةسةآلتى
جيَبةجيَكردن (ثاشا يان سةرؤك كؤمار) بةثيَى
ديدةكانى سةرؤك وةزيران وةزيرةكان دادةنيَت،

 -6بةراوردي نيَوان حكومةتى ثةرِلةماني و
سةرؤكايةتى.
فؤرمي
رِويةكةوة
لةضةند
دةكريَت
ثةرِلةمانيانةى حكومةت بة فؤرمي سةرؤكايةتى
بةراورد بكريَت.
يةكةم ،لةفؤرمي سةرؤكايةتيانةى حكومةتدا
سةرؤكي دةسةآلتى رِاثةرِاندن سةرؤكيَكى وةهمى
(بةناو) نيية ،وةك لةوةى لةفؤرمي ثةرِلةمانيداية.
ئةو سةرؤكي واقيعيانةى حكومةتة .دةسةآلتى
جيَبةجيَكردنى حكومةت لةرِوى ياسايي و
ثراكتيكةوة بةو سثيَراوة .لةاليةكى ديشةوة
َةت
لةفؤرمي ثةرِلةمانيانةى حكومةتدا سةرؤكى دةول
و سةرؤكى حكومةت دوو كةسى جياوازن .سةرؤك
وةزيران سةرؤكى حكومةتة ،لةكاتيَكدا كةثاشا
(لةئينطلستان) ،فةرماندةى طشيت (لةكةنداو

بةآلم ئةوانة لةبةردةم دةسةآلتى ياساداناندا
بةرثرس دةبن و رِاويَذكارة تايبةتةكان يان ئةوانةى
ثشتى ثةردةى سيستمى سةرؤكايةتى ثيَكناهيَنن.
ثيَنجةم ،ئةندامانى كابينةى سةرؤكايةتى
لةبةرئةوةى ئةندامي دةسةآلتى ياسادانان نني
ناتوانن ياسادانةربن يان لةدةسةآلتى ياساداناندا
دةنطى بؤ بدةن .لةفؤرمي ثةرِلةمانى حكومةتدا
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بةتةواوى بةثيَضةوانةوةية .وةزيرةكان نةك تةنها
َكو دةتوانن
ئةندامي دةسةآلتى ياسادانانن ،بةل
هةموو ياسايةكى طرنط دابهيَنن و لةثةرِلةماندا
ضاوديَرى دةنط لةسةرداني بكةن.
شةشةم ،لةفؤرمي سةرؤكايةتيدا خولي ثؤست

سيستمى سةرؤكايةتى لةطةأل بونى
دواكةوتوي و سنورداريةكانى لةئةمريكا زؤر
سةركةوتوو بوة .رِوداوة مةترسيدارةكان
نةيانتوانيوة ثايةكاني دميوكراسي سةرؤكايةتى
لةو وآلتةدا بلةرزيَنيَت .لةرِاستيدا لةثاش هةر

وةرطرتنى سةرؤكي دةسةآلتى جيَبةجيَكردن
دياريكراوو جيَطريةو بؤ كةنارةطريكردني رِةوشيَكى
تايبةت لةئاراداية .لةاليةكى دييةوة لةفؤرمي
ثةرِلةمانى حكومةتدا دريَذةي خولي كابينةكة
وابةستةى ثشتطريى دةسةآلتى ياسادانانة.
َى
فؤرمي سةرؤكايةتى حكومةت هةم خال
َى
درةوشاوةو هةم خةوشى هةية ،كةدروست خال
َى درةوشاوةو خةوشةكاني
بةرامبةرة لةطةأل خال

قةيرانيَك بةهيَزتربوة .بةآلم ئةم فؤرمي حكومةتة لة
وآلتانى ئةمريكاى التني هيَندة سةركةوتوو نةبوة.

فؤرمي ثةرِلةمانى حكومةت .دةكريَت تازيارةكانى
فؤرمي سةرؤكايةتى حكومةتى بةجمؤرة كورت
بكريَتةوة :طرنتية بؤ سةقامطريى حكومةت،
سياسةتيَكى بةردةوام و هةميشةيي ثيادةدةكريَت،
َبذيَراوةو
َكةوة هةل
سةرؤكايةتى كؤمار لةاليةن خةل
لةبةردةم دةسةآلتى ياساداناندا بةرثرس نيية،
ئاستيَكى شياوة بؤ وةآلمدانةوةى ثيَداويستيةكان،
باشرت سود لةخزمةتى كارمةندان دةبينريَت ،بؤ ئةو
وآلتانةى خاوةنى طروثى جياوازن باشرتين جؤرى
َنيايي سياسةتةكان دةسةبةركراوة،
حكومةتة ،دل
رِؤحيةتى حزبطةرايي بةنزمرتين ئاست دةطات.
سةرؤكايةتى
سيستمى
لةخةوشةكاني
دةكريَت ئاماذة بةم بابةتانة بكريَت :سةرؤكى
زؤردار،
دةبيَتة
رِاثةرِاندن
دةسةآلتى
َيت لةطةأل سةردةمدا
سةختطرييةكاني ناهيَل
هاوهةنطاو بيَت ،برِيارةكان لةدواخستنيَكى
نائاساييدا دةدريَن ،بؤ وآلتيَكى خاوةن
فراوانيةكى ناوةند نةطوجناوة ،بةرثرسياريةكان
طرنتى نةكراوة.

حكومةتى تاك بونيادو فيدرالَةكان.
ئةطةةةةةةر دةسةةةةةةآلتى حكومةةةةةةت لةيةةةةةةك جيَةةةةةدا
ض ةرِبوبيَتةوة حكومةةةت تةةاك بونيةةاد دةبيَةةت و ئةطةةةر
َيةدا دابةةش
لةنيَوان سةةنتةرو ضةةند يةكةيةةكى لؤكال
َى دةبيَت.
بوو بيَت حكومةت فيدرال

 .1حكومةتي تاك بونياد (يونيتةرى).
لةحكومةةةةةةةةتي تةةةةةةةاك بونيةةةةةةةادا حكومةةةةةةةةتيَكى
َى بةدةسةةةةةةآلتى تةةةةةةواوةوة بةةةةةوني هةيةةةةةة.
سةةةةةةنرتال
بؤئاسةةانكارى بةةةِريَوةبردن لةوانةيةةة وآلت بةةؤ ضةةةند
يةكةةةةى ثاريَزطةةةا ،دةظةةةةرو ناوضةةةةى دابةشةةةبووبيَت،
بةةةةةآلم بةةةةون و تواناكانيةةةةان ثةيوةسةةةةتى خواسةةةةت و
ئريادةى سةنتةر دةبيَت .سةنتةر هةركاتيَك خبوازيَت
دةتوانيَةةةةةةةةةت ئةةةةةةةةةةو يةكانةةةةةةةةةة بسةةةةةةة ةِريَتةوة يةةةةةةةةةان
بةةةةةةةةةةةةثيَى بةرذةوةنديةةةةةةةةةةةةكان يةكةةةةةةةةةةةةى نةةةةةةةةةةةوآ
دامبةةةةةةةةزريَنيَت( .فاينةةةةةةةةر) بةةةةةةةةجمؤرة ثيَناسةةةةةةةةى
َةتيَكةة هةةموو
َةتى تاك بونياد)ي كةردوة( :دةول
(دةول
ِريَثيَةةدان و دةسةةةآلتةكانى لةةةتاك ناوةنةةدةوة برِيةةارى
لةسةةةةةةةةر دةدريَةةةةةةةت ،كةويسةةةةةةةت و كارطيَرِةكةةةةةةةانى
بةشةةةةةةيَوةيةكى ياسةةةةةةايي لةسةرانسةةةةةةةرى وآلتةةةةةةةدا
ئامادةييةةةان هةيةةةة( .))1بةةةةبرِواى (فيلةةةؤبي) لةةةةفؤرمى
حكومةتى تاك بونيادا( :لةهةنطاوى يةكةمدا هةةموو
ثشةةةةةةةكةكانى حكومةةةةةةةةت بةحكومةةةةةةةةتى سةةةةةةةةنرتاأل
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سثيَراوةو ئةم حكومةتة ئازادي تةواوى هةية بةثيَي
بةرذةوةنديةةةكاني خةةؤى و ئةةةو ِريَثيَدانانةةةى بةسةةةر
بةشةكانى وآلتدا دابةش بكات(.))2
َةةةةةتى تةةةةاك بونيةةةةاد
بةوتةةةةةى (سةةةةرتانط)( :دةول
َى ِريَكخةةراوة ،لةةةذيَر
خةةاوةنى حكومةةةتيَكى سةةةنرتال

أ /شايستةيي حكومةتى تاك بونياد.
حكومةةةةةتى تةةةةاك بونيةةةةاد ئةةةةةم شايسةةةةتةيي و
تازيارانةى هةية:
 كاريطةةةةةرترين فةةةةؤرمى حكومةتةةةةة .لةيةةةةةك
سةةةنتةرى طشةةتيدا برِيةةار دةربةةارةى هةةةموو بابةتةةة

َى و بةةةةةةثيَى
بةةةةةةِريَوةبردنى حكومةةةةةةتيَكى سةةةةةةنرتال
بةرذةوةنديةةكاني ئةةو حكومةتةة هةةموو ِريَطةثيَدانةةة
جؤراوجؤرةكةةان دةدريَةةت بةناوضةةةكانى يةةةك وآلت و
دةسةةةةةةةةآلتى سةةةةةةةةنتةر بةبيَئةةةةةةةةوةى دةرئةةةةةةةةجنامى
ِريَطةدانى تايبةت بةناوضةكان بةشيَوةيةكى ياسايي
خةةةةةؤى سةةةةةنوردار دةبيَةةةةةت ،لةسةرانسةةةةةةري وآلتةةةةةدا
باآلدةستى هةية(.))3
بةةةةةةبرِواي (طارنةةةةةةر)( :لةهةرشةةةةةويَنيَك بةةةةةةثيَى

طرنطةكان دةدريَت .ضةرِبونةوةى دةسةةآلت زيةاتر لةة
ثةرتوبآلوبونى طرنتى حكومةتيَكى بةهيَز دةكات.
 سةةةةةةةادةيي ِريَكخراوةيةةةةةةةي .ديةةةةةةةاريكردنى
فةةةؤرمي حكومةةةةت بةةةؤ سةرانسةةةةرى وآلت دةكةويَتةةةة
ئةستؤى دةستور.
 نةةةةةةرميى زؤر .حكومةةةةةةتى تةةةةةاك بونيةةةةةاد
َى نةةةةرمي
بةبةةةةراوردكردن لةطةةةةأل حكومةةةةتى فيةةةدرال
زيةةةةاتر هةيةةةةة .بؤطوجنانةةةةدن لةطةةةةةأل ثيَشةةةةهاتةكانى

ياسةةةةاى بنةةةةةرِةتى حةةةةوكمرِانى بةيةةةةةك يةةةةان ضةةةةةند
َى درابيَةةةةةةةةت و حكومةتةةةةةةةةة
ئؤرطةةةةةةةةانيَكى سةةةةةةةةةنرتال

هاوضةرخ بةئاسانى مايةى رِيفؤرمسازيية .لةاليةكى
َى حكومةةت تارِادةيةةك طةران و
دييةوة فؤرمي فيدرال

َيةةةةةةةكان هةةةةةةةموو دةسةةةةةةةآلتيَكى ئؤتؤنةةةةةةؤمي و
لؤكال
لةرِاسةةتيدا بونيةةةان لةودةسةةةآلتةوة وةربطةةةرن ،ئةةةةوة
سيستمى ئةو حكومةتة تاك بونيادة دةبيَت(.))4
رِاظةةةةكردنى ئةةةةم ثيَناسةةةانة ئةةةةوة دةردةخةةةات،
َى
كةحكومةةةةتى تةةةاك بونيةةةاد ،حكومةةةةتيَكى سةةةةنرتال
َةةت
خاوةن هةموو ثشكى تةواوةو يةكثارضةةيي دةول
َةةى ناوةجنيةةان
دةثاريَزيَةةت .يةكةةةكانى دى تةةةنها رِؤل
هةيةةةةةو ئةجنومةةةةةن -ليذنةةةةة يةةةةان ئةةةةةو كارطيَرانةةةةة
ثاشكؤى سةنتةرن ،كةبةثيَى خواست و باش دينت و
بةرذةوةنةةةةةدي حكومةةةةةةتى سةةةةةةنتةر دروسةةةةةتكراون

سةخت و هةميشة لةطةأل ثيَداويسةتيةكاني سةةردةم
تواناي هةماهةنطي كردني نيية.
 نةطةيشةةةةةةةةةةةتنةوةيةك يةةةةةةةةةةةان نةةةةةةةةةةةاكؤكى
بةرذةوةنديةةةةكان .فةةةؤرمي تةةةاك بونيةةةادى حكومةةةةت
بةةةهؤى يةكبونيةةةوة مايةةةى سةةةرنا ليَدانةةة .هةةةموو
تازيارةكةةةةانى حةةةةوكمرِانى لةسةةةةةنتةردا ضةة ةرِبؤتةوة.
ئؤرطانةةةةةةةةةةةةةةةة جؤراوجؤرةكةةةةةةةةةةةةةةةاني حكومةةةةةةةةةةةةةةةةت
بةشةةةدانةبرِاوةكاني يةةةك ثارضةةةيي ميكانيزميانةةةى
بةةةِريَوةبردن ثيَكةةدةهيَنن .لةةةورِوةوة ثرسةةى ليَكةةدان
يةةةةةةةان نةةةةةةةاكؤكى بةرذةوةنةةةةةةةدي لةةةةةةةةئارادا نابيَةةةةةةةت.

وبةةةةثيَى ثيَداويسةةةتى بةةةةِريَوةبردن لةوانةيةةةة ثشةةةكى
دياريكراويةةةةةةةةةةةةان ثيَةةةةةةةةةةةةدرابيَت .بةةةةةةةةةةةةؤ منونةةةةةةةةةةةةة،

لةسةرانسةةةةةةةةرى وآلتةةةةةةةدا يةةةةةةةةك رِيتمةةةةةةةي ياسةةةةةةةاو
بةةةةِريَوةبردني هةيةةةة .لةاليةةةةكي دييةةةةوة حكومةةةةتى

َيةةةةةةكان دةسةةةةةةآلتدارى
لةبةةةةةةريتانيا بةرثرسةةةةةة لؤكال
تةةةةواون ،بةةةةآلم سةةةةنتةر سةرضةةةاوةى دةسةةةةآلتيانةو
ئةطةةةةةرى هةيةةةةة ليَيةةةةان زةوت بكريَةةةةت .بةةةةةريتانيا،
فةرِةنسا ،ئيتاليا ،بةلذيكا ،ذاثؤن و ئيَران لةمنونةةى
حكومةتى تاك دامةزراوة.

فيدراأل يةكيَتى ئامانا و ِريَكخراوي نيية.
 توانايى لةسياسةتى ناوخؤى و دةرةكيدا.
لةبةرئةةةةةةوةى هةةةةةةموو ثشةةةةةكةكاني لةسةةةةةةنتةرداية
ئةطةةةرى ئةةةوة هةيةةة ليَربِاوانةةة سياسةةةتة نةةاوخؤيى
دةرةكيةكان دابِريَةذيَت و بةنةترسةيةوة ثيةادةبكريَن.
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لةةةةفؤرمي ئةةةةم حكومةتةةةةدا برِيةةةارى دةمودةسةةةتانةو
خيَراى كاركردن زؤرة.
 تيَضةةةةونى كةةةةةم .حكومةةةةةتى تةةةةاك بونيةةةةاد
بةشةةة ةيَوةيةكى ِريَةةةةةذةيي تيَضةةةةةونى كةمةةةةةة ،ضةةةةةونكة
لةسةرئاسةةةةةتى ناوضةةةةةةيي دوو هيَنةةةةةدبوني دةزطةةةةةا

دةبيَةةةةت .بةخشةةةةينى دةسةةةةةةآلتى رِةهةةةةا بةسةةةةةةنتةر
َبونى لةسةةةةةةةةةةةر
زؤرجةةةةةةةةةةار كاريطةةةةةةةةةةةري طةنةةةةةةةةةةدةل
دروسةة ةتكردوةو سةةةةةنتةر بةةةةةرةو زؤردارى هةةةةةنطاو
دةنيَت.
بةوتةةةةةةةةى (السةةةةةةةكى) ...( :ضةةةةة ةرِبونةوةى زؤر

سياسيةكان بوني نيية.
 بةةؤ وآلتةةة بضةةوكةكان طوجنةةاوة .دةوتريَةةت
حكومةةةةتى تةةةاك بونيةةةادي بةةةؤ وآلتةةةانى بضةةةوك ،كةةةةم
دانيشةةةةةةتوان ،خةةةةةةاوةن يةكثارضةةةةةةةيي و ليَكضةةةةةةوى
كةلتوري شياوترين فؤرمى حكومةتة.
 يةكثارضةةةةةةةيى و وةفةةةةةةادارى هاوآلتيةةةةةةان.
َى لةةةة حكومةةةةتى تةةةاك
بةثيَضةةةةوانةى فةةةؤرمي فيةةةدرال
بونيادا وةفادارى هاوآلتيةان يةكثارضةة دةميَنيَتةةوة.

َةةةتى نويَةةدا دوذمنةةى طةةةورةى ئةةةو سيسةةةتمة
لةدةول
ياسةةةةةةةةةاييةية كةةةةةةةةةةدةخوازريَت ،ضةةةةةةةةةونكة تةةةةةةةةةةنها
لةجيَطايةكةةدا كةدةسةةةآلت بةةةفراوانى بآلوكرابيَتةةةوة
كاريطةةةةرى سةةةنورداركردنى بةسةةةةر خاوةنةكانيةةةةوة
هةية(.))5
 بيَدةسةةةةةةآلتى سةةةةةةنتةر بةرامبةةةةةةر ثرسةةةةةة
َةةتى خؤشةطوزةرانيةدا
َيةكان .لةم ضةرخى دةول
لؤكال
ضةةةةةةةاالكيةكاني حكومةةةةةةةةةت اليةةةةةةةةنى جؤراوجةةةةةةةةؤر

َيدا هاوآلتيةان هةةموو بؤسةةنتةرو
لةحكومةتى فيدرال
بةةؤ هةريَمةةةكاني خؤشةةيان وةفةةادار دةبةةن .سيسةةتمي

َى كةةاتي تةةةواوى
لةةةخؤدةطريَت .حكومةةةتى سةةةنرتال
لةبةردةسةةةةةتدا نييةةةةةة بةةةةةؤ لةئةسةةةةةتؤطرتنى ثرسةةةةةةة

لةةةةةوجؤرة تةةةةؤويى جوداخةةةةوازى لةةةةةناو يةكةكانةةةةدا
دةض ةيَنيَت .سيسةةتمي تةةاك بونيةةادى لةومةترسةةيانة
زامنةو هاوآلتي تيايدا يةك ثارضةية.

َيةةةةةةةكان .لةةةةةةةورِوةوة ئةةةةةةةو ثرسةةةةةةانة مايةةةةةةةى
لؤكال
ثشتطويَخسةةةةةنت دةبةةةةةن .بةواتايةةةةةةكى دى سةةةةةةنتةر
َيةةةكان
سةةةبارةت بةثرسةةة ثيَشةةهاتةكانى بةةوارة لؤكال
ئاطةةايي تةةةواوى نييةةةو سةةةرئةجنام دوضةةارى زيةةاني
طةةةورة دةبةةن ( .السةةكى) دروسةةت ئةةةوةى دةربرِيةةوة:
( ناكريَةةةةةةت بةتةةةةةةةواوى لةسةةةةةةودةكانى حكومةةةةةةةتى
دميكراسةةى بطةةةين ،مةطةةةر ئةةةوةمان ثةسةةةند بيَةةت،
َى نةةني و
كةهةةةموو ثرسةةةكان سةرتاسةةةرى و سةةةنرتال
بؤ ضارةسةركردنى ئةوجؤرة كيَشانةى ثةيوةندي بة
سةرانسةةةةرى وآلتةةةةوة نييةةةة دةبيَةةةت لةوناوضةةةةيةدا

َيى لةناو دةبات و زيةان
سةنتةر دةسثيَشخةرى لؤكال
َيةكان دةطةيةنيَت،
بةتوانستى ذياني حكومةتة لؤكال

َى
كةسةةةانيَك ضارةسةةةةرى بكةةةةن كةةةة هةسةةةت بةةةةقول
كيَشةكة دةكةن).

كةبؤسةةةركةوتنى دميكراسةةيةت بنضةةينةيني ،ضةةونكة
حكومةةةتى سةةةنتةر خةةاوةني ئاطايةةةكى تةةةواو نييةةة
َيةكان.
سةبارةت بة ثرس و ثيَداويستية لؤكال
 سةةةةتةمكارى سةةةةةنتةر .دةسةةةةةآلت حةةةةةزى
َيةةةةو دةسةةةةآلتى رِةهةةةا بةشة ةيَوةيةكى رِةهةةةا
بةطةندةل

َوةشةةةةةةةانةوة .رِةخنةةةةةةةةطران
 ئاسةةةةةةةانيى هةل
دةركيةةةان بةةةةوة كةةةردوة ،كةسيسةةةتمى تةةةاك بونيةةةاد
لةوانةيةةةة لةةةةذيَر فشةةةارى نةةةاوخؤيى و دةرةكيةةةدا زؤر
َوةشةةةةيَت .لةبةرامبةةةةةر مةترسةةةةيةكى
بةئاسةةةةانى هةل
لةوجؤرةدا بةونى ضةةندةها سةةنتةرى دةسةةآلت وةك

ب /ناشايستةكاني حكومةتى تاك بونيادى.
حكومةةةةتى تةةةاك بونيةةةادى كةةةةموكورِى هةيةةةة،
لةوانةية:
َكردنى دةسثيَشةةةةةةةةةةةةةةةةخةريية
 ثايةةةةةةةةةةةةةةةةةمال
َيةةةةكان .ضةةرِبونةوةى بةةةةرفراون و نزمبونةةةةوةى
لؤكال
َيةةةكان بةةؤ شةةويَنطةيةكى كةةارطيَرِى رِوتةةى
يةكةةة لؤكال
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زامنكاريَكة ،كةتةنها لةفيدراسيؤندا هةيةو لةةفؤرمي
حكومةتى تاك بونيادا نيية.
(طارنةةةةةةر) بةثوختةةةةةةكردني كةموكورِييةةةةةةكانى
حكومةةةتى تةةاك بونيةةاد وتويةةةتى( :حكومةةةتى تةةاك
َى سةةةركوت دةكةةات و
بونيةةاد دةسثيَشةةخةرى لؤكةةال

ئةةةةوروثا بةةةةردةوام بيَةةةت ئةطةةةةرى هةيةةةة لةئاينةةةدةدا
وياليةتةةةةةةةة يةةةةةةةةكطرتوةكاني ئةةةةةةةةوروثا ثيَكبيَةةةةةةةت.
َيةدا حكومةةتى سةةنتةر سةةبارةت
لةحكومةتى فيدرال
بة ثرسة طشةتيةكان وابةسةتةى بةرذةوةنةدي طشةيت
يةةةان هاوبةشةةةة ،وةك ثرسةةةةكاني سةةةوثاو ئاسةةةايش،

لةةةبرى هانةةدان و ئارِاسةةتةكردن بةثرسةطشةةتيةكانى
َيةكان
لةناوى دةبات و زيان بة ذيانى حكومةتة لؤكال
دةطةيةةةةةةةةةنيَت و ئاسةةةةةةةةانكاري بةةةةةةةةؤ فراوانبةةةةةةةةونى
َى دةكات(.))6
بريؤكراسيةتى سةنرتال

ئةةةةابوري و دارايةةةةي و ثرسةةةةة دراويةةةةةكان ،مسبولةةةةة
نيشةةةةةةةتمانيةكان و سياسةةةةةةةةتى دةرةكةةةةةةةي .يةكةةةةةةةة
َيةةةةةةةةةكان يةةةةةةةةان ثيَكهيَنةةةةةةةةةراني فيدراسةةةةةةةةيؤن
لؤكال
سةرثةرشةةةةةةةيت ئةوكاروبارانةةةةةةةة دةكةةةةةةةات لةةةةةةةةرِوي
َييةةةةةةةوة طةةةةةةرنطن .ثةمياننامةةةةةةةى ثيَكهيَنةةةةةةانى
لؤكال
َى دابةشةةةكردني
فيدراسةةةيؤن يةةةان دةسةةةتوري فيةةةدرال
ثشةةةةكةكان لةةةةةنيَوان سةةةةةنتةرو يةكةكانةةةةدا ديةةةةارى
دةكات.لةةةةةجمؤرة فيدراسةةةةيؤنةدا جيابونةةةةةوة تةةةةةنها

 .2فيدراسيؤن و كؤنفدراسيؤن
زاراوةى فيدر اسةةةةةةةيؤن لةةةةةةةة زاراوةي التةةةةةةةيين
( )FOEDUSوةرطةةةةرياوة ،كةبةةةةةواتاي ثةةةةةميان يةةةةان
ِريَكةةةوتن ديَةةت .فيدراسةةيؤن كاتيَةةك ثيَكةةديَت كةةةدوو
َةةتيَكى
يان ضةند وآلتيَكى سةربةخؤ ِريَكبكةةون دةول
سةةةةربةخؤ دروسةةةت بكةةةةن و حةةةوكمرِانيَتى خؤيةةةانى
ثيَبسةةثيَرن يةةان كاتيَةةك كةيةكةةة ئيداريةةةكانى بةشةيَك
لةةةةوآلتيَكى ذيَةةةر دةسةةةةآلتى حكومةةةةتى تةةةاك بونيةةةاد
رِةزامةنةةةةةةةةدي سةةةةةةةةةنتةر بةةةةةةةةؤ ئؤتؤنةةةةةةةةؤمى خةةةةةةةةؤى
َكردن)و رِةوتةى
بةدةسبيَنيَت.رِةوتى يةكةةم بة(تيَكةةل
دوةميان بة (دابةشبون) ناوزةدكراوة.
كاتيَةةةةةك هةنةةةةةديَك وآلت لةةةةةةرِوى دواكةةةةةةوتويي
ئةةابوري يةةان الوازى سةةةربازييةوة خؤبةخشةةانة رِازي
َى دةئافريَنن.
دةبن يةكبطرن ئةوا يةكيَتيةكى فييدرال
يةكيَتيةةةةةةةةةةةكى لةوبابةتةةةةةةةةةةة بةثةةةةةةةةةةةميانيَك يةةةةةةةةةةان
َةةةتيَكى نةةوآ
ِريَكةوتننامةيةةةك دروسةةت دةبيَةةت .دةول
ثيَكةةةةةديَت و اليةنةةةةةة هاوثةميانةةةةةةكان حةةةةةوكمرِانيَتى
َةةةةتاني
خؤيةةةاني ثيَدةبةخشةةةن .هةنةةةديَكجاريش دةول
بةهيَز فيدراسيؤن ثيَكديَنن .وياليةتة يةكطرتوةكاني
ئةةةمريكا منونةةةى ئةةةوجؤرة فيدراسةةيؤنةيةو وآلتةةاني
َمانياى فيةدراأل ،كةنةةدا ،ئوسةرتالياو
ديكةى وةك ئةةل
هيندسةةةةةتان لةةةةةةوجؤرةن .ئةطةةةةةةر رِةوتةةةةةى يةةةةةةكيَتى

لةِريَطةى ثرِؤسةيةكى ياسايي و فةرمي برِيار ليَدراو
لةدةستورةوة مةيسةر دةبيَت.
هةةةروةك وتةةرا ،فيدراسةةيؤن لةِريَطةةةى ثرِؤسةةةى
َةةةةتيَكى
(جيابونةوة)شةةةةوة ديَتةةةةئاراوة .كاتيَةةةك دةول
تةةاك بونيةةادى خةةاوةن خةةاكيَكى بةةةرفراوان بيةةةويَت
لةرِيطةةةةةةى جؤراوجةةةةةؤرةوة يةةةةةةكيَتى سةرتاسةةةةةةرى
بثاريَزيَةةةةت يةةةةان كاتيَةةةةك بةشةةةةةكاني (هةريَمةةةةةكاني)
خولياى ئؤتؤنؤميان هةبيَت فيدراسيؤن ديَتة ئاراوة.
حكومةةةةتى سةةةةنتةر ثرسةةةةةكاني هاوبةنةةةدي ثرسةةةةة
طشةةةتيةكانة بؤخةةةؤى طلدةداتةةةةوةو لةهةةةةمان كاتةةةدا
ثشةةكةكاني دى بةيةكةةةة ئؤتؤنؤميةةةكان دةدات .ئةةةةو
دؤخةةةةةة بةةةةةةهؤى دةسةةةةةتورةوة ديَتةةةةةةئاراوةو تةةةةةةنها
لةِريَطةى ئاسايي رِيفؤرمسازى لةة دةسةتوردا مايةةى
طؤرِانكاريية( .كةنةدا)ي فيةدراأل منونةةى ئةةو جةؤرة
فيدراسيؤنةية.
فيدراسةةةةيؤن هةةةةةرجؤرة فؤرميَةةةةك لةةةةةخؤبطريَت
َى دوو
َبون يةةان جيابونةةةوة سيسةةتمى فيةةدرال
لةتيَكةةل
َى،
جةةةةةؤرة حكومةةةةةةتى هةيةةةةةة :حكومةةةةةةتى سةةةةةةنرتال
َيةكان .لةفيدراسيؤنةكاندا بةرمةبناى
حكومةتة لؤكال
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ياسةةةةةاي بنةةةةةةرِةتى ثشةةةةةكةكان لةةةةةةنيَوان سةةةةةةنتةرو
هةريَمةكانةةةةةةةةدا دابةشةةةةةةةةكراوةو ناتوانريَةةةةةةةةت ئةةةةةة ةةم
دابةشكردنة يةك اليةنة بطؤِريَت.
(مؤنتسةةكيؤ) بةةةجمؤرة ثيَناسةةةى فيدراسةةيؤنى
كةةةةردوة( :ثةميانيَكةةةةة ،كةبةةةةةثيَى ِريَكةةةةةوتن ضةةةةةند

بةةةةةةةةةآلم هاوشةةةةةةةيَوةى نيَةةةةةةةةوان ئةةةةةةةةةم دوانةةةةةةةةة
لةويَةةةةةدا كؤتاييةةةةةان ديَةةةةةت و جيةةةةةاوازى طةةةةةرنطيش
لةنيَوانياندا هةية:
َةةةةةةةةةةتاني
 كؤنفدراسةةةةةةةةيؤن يةةةةةةةةةةكيَتى دةول
سةةةةةربةخؤو حوكمرِانةةةةة ،كةةةةةبؤ هةنةةةةديَك مةبةسةةةةتى

َةةةةةةتيَكى بضةةةةةوك رِةزامةنةةةةةدى دةردةبةةة ةرِن ببنةةةةةة
دةول
َةتيكى طةورةتر ،كةةخؤيان دةيانةةويَت
ئةندامي دةول
دروستى بكةن).
َى
بةةةةةةةةبرِواى (طارنةةةةةةةةر) حوكمةةةةةةةةتى فيةةةةةةةدرال
حكومةتيَكة،كةةةةةة (حةةةةةةوكمرِانيَتى يةةةةةان دةسةةةةةةةآلتى
سياسةةةةةي تيايةةةةةدا بةةةةةةجؤريَك لةةةةةةنيَوان حكومةةةةةةتى
َيةكانةةةةةدا دابةشةةةةةكراوة،
سةةةةةةنتةرو حكومةتةةةةةة لؤكال
كةهةريةكةةةةيان لةضوارضة ةيَوةى خؤيةةةدا سةةةةربةخؤية

هاوبةةةش يةكةةدةطرن .لةديةةدى ياسةةاييةوة هةريةكةةة
َةتانة هةركاتيَك بيانةويَت مايف جيابونةوةيان
لةودةول
هةيةةةة .بةواتايةةةةكى دي كؤنفدراسةةةيؤن هةميشةةةةيي
َوةشةةاندنةوةية ،بةةةآلم فيدراسةةيؤن
نييةةةو مايةةةى هةل
َةتةةةة ،يةكةةةةكاني ثيَكةةةى دةهيَةةةنن تةنانةةةةت
يةةةةك دةول
ئةطةر ثيَش ثيَكهيَناني فيدراسيؤنةكةش سةربةخؤو
حوكمرِان بوبن لةوةودوا حوكمرِان و سةربةخؤ نابن.
يةكيَتيةكةةةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةةةرِوي ياسةةةةةةةةةةاييةوة مايةةةةةةةةةةةى

لةوي ديكة(.))7
َينةةةةوةي حكومةةةةتى
بةرلةةةةوةى دريَةةةذة بةليَكؤل

َوةشاندنةوة نيية.
هةل
 لةفيدراسةةةةةةةيؤندا حوكمرِانيةةةةةةةةكى نةةةةةةةوآ

َيَةةةك ئامةةةةاذة
فيةةةةدراأل بةةةةدةين ثيَويسةةةةتة بةضةةةةةند خال
بةةةةةةجياوازى نيَةةةةةوان فيدراسةةةةةيؤن و كؤنفدراسةةةةةيؤن
بةةةةةةةةدريَت .فيدراسةةةةةةةةيؤنى سويسةةةةةةةةرا ناونيشةةةةةةةةانة
فةرميةكةى (كؤنفدراسةيؤنى سويسةرا)ية .لةةورِوةوة
َةذانى هةةةزرى ،بةةةةآلم ئةةةةو
لةوانةيةةةة ببيَتةةةة هةةةؤى شة ةل
دوانة ،واتة فيدراسةيؤن و كؤنفدراسةيؤن ،ناكريَةت و
نابيَةةةةت لةةةةةجياتي يةكةةةةدى بةةةةةركارخبريَن .هةنةةةةديَك
لةتويَةةذةرةوانى وةك (داسةةيي) جيةةاوازي نيَةةوان ئةةةو
دوانةيان لةبةرضاو نةطرتوة.
فيدراسةةةةةيؤن و كؤنفدراسةةةةةةيؤن لةسةةةةةةآ رِوةوة

َةتةةةةةةةةةكان دةسةةةةةةةةت
َدةدات .كاتيَةةةةةةةةك دةول
سةةةةةةةةرهةل
َةةةةةةةدةطرن و
لةةةةةةةةحوكمرِانيَتى تةةةةةةةاكيَتى خؤيةةةةةةةان هةل
فيدراسةةةةةةةيؤنيَك ثيَكةةةةةةةديَنن حوكمرِانيةةةةةةةةكى نةةةةةةةوآ
َدةدات .لةكؤنفدراسةةةيؤندا بةةةةوجؤرة نييةةةة،
سةةةةرهةل
ضةةونكة يةكةةةكانى ثيَكيةةان نةةةهيَناوةو حكةةومرِانيَتى
تاكانةةةةةةةةةةى خؤيةةةةةةةةةان دةثةةةةةةةةةاريَزن ،لةبةرئةوةيةةةةةةةةةة
َنةةةتانى سةةةربةخؤو
كؤنفدراسةةيؤن بةيةةةكطرتنى دةول
حوكمرِان ناوزةد دةكريَت.
 لةكؤنفدراسةةةةةةةةةيؤندا ياسةةةةةةةةةاكانى هةةةةةةةةةةر
َةةةةةةةةةةةةتيَك هةرضةةةةةةةةةةةؤنيَك بيَةةةةةةةةةةةت وةك خةةةةةةةةةةةؤى
دةول

لةيةكرتي دةضن:
 هةةةةةردوكيان لةيةةةةةك رِيشةةةةةى ( )foedusوة

دةميَنيَتةةةةةوة ،بةة ةةآلم لةفيدراسةةةةيؤندا ياسةةةةاى نةةةةوآ
دادةنريَت.بةوتةةةةةةةى (ليكةةةةةةاك)( :لةكؤنفدراسةةةةةةيؤندا

هاتون،

َى بةةةةونى نييةةةةة .هةةةةةموو جةةةةؤرة
ياسةةةةاى كؤنفةةةةدرال
برِيةةةاريَكى طشةةةتى و هاوبةةةةش لةاليةةةةن ليذنةيةةةةكى
َى كؤنفدراسةةةةةةةةةةيؤنةوة دادةِريَةةةةةةةةةةذريَت و
سةةةةةةةةةةةنرتال
َتيةةةةةةةةةانى هةةةةةةةةةةموو
ثيةةةةةةةةةادةكردنى لةاليةةةةةةةةةةن هاوال
َةتةكانةوة ناضاريية .لةورِوةوة ناضاريية ضونكة
دةول

َةةةةتانى
 هةةةةردوكيان يةةةةكطرتنى نيَةةةوان دةول
سةربةخؤ حوكمرِانن،
 هةةةةةةردوكيان يةةةةةةك سةةةةةةنتةرى هاوبةةةةةةش
ثيَكديَنن.
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َةةةةةةةتى ئةنةةةةةةدام وةك ياسةةةةةةا
هاوآلتيةةةةةةانى نةةةةةةاو دةول
ثةسةنديان كردوة(.))8
 لةكؤنفدراسةةةةةةةةةةةيؤندا هةةةةةةةةةةةاوآلتى تةةةةةةةةةةةاك
هةية ،ضونكة هةموو تاكيَةك وةك هةاوآلتى وآلتةكةةى
خةةؤى دةميَنيَتةةةوة ،بةةةآلم لةةة فيدراسةةيؤندا هةةاوآلتى

ِريَضةةةكةى ياسةةةايي دةنطةةةي بةةةؤ نةةةةدةن نابنةةةة مايةةةةى
ثيادةكردن.
لةميَةةةةةذودا طةةةةةةليَك منونةةةةةةى كؤنفدراسةةةةةيؤنى
َةتةةة هاوسةةيَكان ( بؤئامةةاجنى
هةةةبوة .بةطشةةتى دةول
بةةةةرطرى و بةروثيَشةةةربدنى بةرذةوةنةةةدي هاوبةةةةش )

دةبةةأل دروسةةت دةبيَةةت .لةطةةةأل ئ ةةوةى تةةاك هةةاوآلتى
َةةةتى
يةكةةةى ثيَكهيَنةةةرى فيدراسةةيؤنة هةةاوآلتى دةول
َى تةةةةةةةةةازة ثيَكهيَنراويشةةةةةةةةةةو خؤبةةةةةةةةةةخؤ
فيةةةةةةةةةدرال
َةةةتي
لةهةةةمان كاتةةدا ئةةةرك و مةةافى نةةويَى لةةةناو دةول
نويَةةدا دةبيَةةت .لةبةرامبةةةردا تةةاك ل ةة كؤنفدراسةةيؤندا
هةةةةةيض مةةةةةافيَكى نابيَةةةةةت و ضةةةةةاوةرِوانى ئةركيشةةةةةى
ليَناكريَت.
َةةةةةتى نةةةةوآ دروسةةةةت
 لةفيدراسةةةةيؤندا دةول

ئارةزويان لةيةكطرتن كردوة .لةيؤنانى كؤندا طةةليَك
كؤنفدراسةةةةةيؤن هةةةةةةبوة ،بؤمنونةةةةةة كؤنفدراسةةةةةيؤنى
َطةى ئيَذة و كؤنفدراسيؤنى ليسيا.
دلؤس ،كؤمةل
لةسةةةدةكاني ناوةرِاسةةتدا هانسةةياتيك ناسةةراو
َةنةةةةةةةدا
بةةةةةةةوة .لةةةةةةةة ( ) 1576ثيَةةةةةةةنا وياليةةةةةةةةتى هؤل
كؤنفدراسةةةةةةيؤنيَكيان دذ بةةةةةةة ئيسةةةةةةثانيا ثيَكهيَنةةةةةةا.
َمانيا،
كؤنفدراسةةةةةةةةةةيؤنى ()1867 -1815ي ئةةةةةةةةةةةل
( )1789 -1781لةةةةةةة ئةةةةةةةمريكا ،كؤنفدراسةةةةةةيؤنى

َةتانةةةةةةى ئةةةةةةو
دةبيَةةةةةت .كةواتةةةةةة هةةةةةةموو ئةةةةةةو دةول
فيدراسةةةةيؤنة ثيَكةةةةدةهيَنن ئيةةةةدى سةةةةةربةخؤنابن و

سويسةةةرا لةةةة ( )1840 -1815لةمنونةةةة زةقةةةةكاني
كؤنفدراسيؤنن.

َدةدات .دةسةةةةآلتى
حكومةةةةتيَكى هاوبةةةةش سةةةةرهةل
ياسادانان و دةسةآلتى رِاثةرِاندنى هاوبةش دروست
دةبينت .بةةآلم كؤنفدراسةيؤن بةتةةواوى طردبونةةوةى
َةتةكانةةةةو دةسةةةةآلتى ياسةةةادانان و رِاثةرِانةةةدني
دةول
هاوبةةةةةةةةةش ثيَكنةةةةةةةةاهيَنن .ويسةةةةةةةةت و خواسةةةةةةةةتى
كؤنفدراسةةةةةيؤن لةاليةةةةةةن ليذنةيةةةةةةكى هاوشةةةةةيَوةى
ياسةةةادانانةوة لةضوارضة ةيَوةى ِريَسةةةايةكدا ناخريَتةةةة
َكو ئةةةةةةةو ويسةةةةةةتة لةاليةةةةةةةن ليذنةيةةةةةةةكى
رِوو ،بةةةةةةةل
َويَزان
ديثلؤماسةةي ،كؤنفرانسةةيَكى ديثلؤماسةةي ،بةةال
َةتانةةةى كؤنفدراسةةيؤنةكةيان
يةةان نويَنةةةرى ئةةةو دةول

لةطةةةةةأل ئةةةةةم رِونكردنةةةةةوة كورتةةةةة دةربةةةةارةى
كؤنفدراسةةةةيؤن و لةدريَةةةةةذةى ئةوباسةةةةةدا دةكريَةةةةةت
بوتريَةةت ،كةةةفؤرمي فيدراسةةيؤنى حكومةةةت لةوآلتةةة
طةورةكاني وةك وياليةتةة يةةكطرتوةكاني ئةةمريكادا
سةةةةةةةةركةوتين بةرضةةةةةةةاوى بةدةسةةةةةةةهيَناوة.لةجمؤرة
وآلتانةةةدا هةم ةةجؤرى كةةةلتورو زمانةةةكان ،خواسةةتة
َكى
سياسةةةةيةكان و ئاماجنةةةةة نةةةةةطوجناوةكانى خةةةةةل
لةةةثاأل يةةةكيتى نيشةةتمانيدا ئؤتؤنةةؤمي ناوضةييشةةى
كردؤتة كاريَكى ثيَويست .لةوةش زياتر فيدراسيؤن
َكةةةو
سةرضةةاوةى ثةةةروةردةكردنى سياسةةيانةى خةل

ثيَكهيَنةةةةةاوة لةفةةةةةةرمانيَك يةةةةةان ِريَكةوتننامةكانةةةةةدا
دةخريَتةةة رِوو .طروثةةى نويَنةةةران بةةةثيَى دةسةةتورى

وايةةان ليَةةدةكات ئةةاورِ لةثرسةةةكانى خؤيةةان بدةنةةةوة.
تازيةةةارة ئابوريةةةةكانى فيدراسةةةيؤن مايةةةةى جةةةةخت

داِريَةةذراوى حكومةتةةةكانيان دةنطةةدةدةنِ .ريَكةوتنةةة
دةنةةط بؤدراوةكةةان ثيَويسةةت و ناضةةارى نييةةةو ئةةةو
َنةةةةةةةتاني نةةةةةةاو
طوتارانةةةةةةةى بةةةةةةؤ ئؤرطانةةةةةةةكاني دةول
كؤنفدراسةةةيؤنةكة دةرضةةةون بةشةةةيَوةيةكى ئاسةةةةايى
َةتةةة ئةندامةةةكان بةةةثيَى
تائةودةمةةةى هةريةةةك لةدةول

َةةتى
لةسةركردن و ئاورِليَدانةوةية .متمانةى نيَودةول
وآلتةةةةة طةةةةةورةكانى وةك ئةةةةةمريكاو كةنةةةةةدا بةةةةةهؤي
َة طةورةكةيانةوة ثاريَزراوة.
يةكيَتى فيدرال
زؤربةةةةةةةةةةةي نيطةرانيةةةةةةةةةةةكانى رِةخنةةةةةةةةةةةطرانى
فيدراسةةةةيؤن بيَبنةةةةةما بةةةةوة .هةةةةيض طؤرِانيَةةةةك بةسةةةةةر
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َةذان
سياسةتى دةرةكى ئةمريكادا نةهاتوةو هيض شل
و ناهةموارييةةةكى نةةاوخؤيى لةةةماوةى ئةةةو سةةاآلنةى
َى تيَةةدا دروسةةتكراوة نةةةبينراوة.
دامةةةزراوةى فيةةدرال
َيان بةةةةةؤ
لة ئةةةةةةمريكا وياليةتةةةةةةكاني باشةةةةةور هةةةةةةول
جيابونةةةةوة يةةةان دابة ةرِان داوة ،بةةةةآلم بيَهةةةودة بةةةوةو
ضاوى وياليةتةكاني دي كردؤتةوة .لةبةرئةوة تةرس
َيةةةةو دةكريَةةةت بةةةةو دةرئةجنامةةةة
لةدابةشةةةبون خةيال
َى حكومةةةت نةةةك تةةةنها بةةؤ
بطةةةين ،كةةةفؤرمي فيةةدرال
َبةةةةةةذاردوة
َةتانةةةةةةةى ئةةةةةةةو فؤرمةةةةةةةيان هةل
ئةةةةةةةو دةول
َكو بؤ ئةو جيهانة ناِريَكخراوةش،
سودبةخشبوة ،بةل
كةةةةة وةك بروسةةةةكةى هيةةةةوا ئةطةةةةةر هةيةةةةة دواجةةةةار
َةتةةةةةة سةةةةةةربةخؤو
بةبةخشةةةةةينى ئؤتؤنةةةةةؤمى بةدةول
حوكمرِانةةةةةةكان بريؤكةةةةةةى حةةةةةوكمرِانيَتى جيهةةةةةانيى
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ثؤثةر لة زانستةوة بؤ ثؤلةتيك
بريان ماطي
لة سويدييةوة :عومسان حةمة رةشيد

لة دواي نيوتنةوة ،بؤ ماوةي نزيكةي دووسةد
َيش ،بةالي زؤربةي رِوناكبرياني رِؤذئاواوة،
سال
زانسيت نويَ ،زانستيَكي سةقامطريو راست و رةوان
و كاملَ و بة تةواو جيَي متمانة بوو .هةر كة
فاكتةريَك يا ياسايةكي زانسيت نويَ دةدؤزرايةوة،
َةم دةدرا .ئةمة بوو بة
ئيرت بة نةطؤرِ و ضةسثاو لة قةل
نيشانةي جياوازكةرةوةي زانست .زانياريية
زانستييةكان لة هةموو زانيارييةكاني تر زياتر جيَي
َة تةماشا
باوةرِي مرؤظن و وةك حةقيقةتي بيَ هةل
دةكريَن بةرةو ثيَشةوةضووني زانست ،بةالي
َكةوة ،برييت بووة لةوةي كة بة دؤزينةوةي
خةل
ياسا زانستية نويَيةكان زياتر زانست بةرةو ثيَشةوة
دةضيَ و طةشة دةكات و لة هةمان كاتيشدا دةبيَت
َةكة بؤ ئةو ياسا زانستيانةي جيَي
َثشت و كؤل
بة ثال
خؤيان طرتووة .زانياريية زانستيةكان وةك
طةجنينةيةكي ثرِ لة طةوهةرة كة هةميشة لة زياد
بونداية ،ضةند ليَي وةربطري هي نويَ ديَتة شويَين.
ئةوانةش كة ئاشنا بوون بة بريي لوك و هيوم،
دةيانزاني كة ياسا زانستيةكان بة تةواوي ئيسثات
َم رِةضاوكردني ئةو زجنرية ثيَشكةوتنة
نةكراون ،بةال

نةثساوةيةي زانست و بةكارهيَنانيان بؤ ئةو ماوة
دريَذة ،ئةمانيش دةبواية وةك هيَزيَكي لةبننةهاتوو
حسابيان بؤ بكةن .يان بةاليانةوة ئةم جياوازية لة
ثراكتيكدا هيض مانايةكي نةبيَت.

زانياري رِاست و دروست

لة دةوروبةري سةرةتاي سةدةي بيستةمدا ،لة
بواري زانستدا ،عةبقةرييةك ثةيدا بوو ،كة شاني لة
َماني بةناوي
شاني نيوتن دةدا .جولةكةيةكي ئةل
ئةلبريت ئينشتاين ( )1955-1869جؤرة
تيورييةكي دانا كة لةطةلَ ئةوانةي نيوتندا ناكؤك
بوون .هةروةك نيوتن ،ئةميش خاوةني طةليَك
بريوبؤضوونبوو سةبارةت بة برية بنةماييةكان .ئةم
َوبؤوة.
زياتر ناوبانطي بةهؤي تيوري ريَذةييةوة بال
َي 1905دا
يةكةم جار تيوري ريَذةيي تايبةت لة سال
َي 1915دا تيوري
َوبؤوة .دواتريش لة سال
بال
ريَذةيي طشيت .طومان لةوةدا نية كة لة سةرةتادا،
ناكؤكي و نارِةزايي زؤر لةسةر ئةم تيوريانة
َم ئةوانةش كة ناكؤك و نارِازي بوون.
هةبوون ،بةال
بةوثةرِي بايةخثيَدانةوة تةماشايان دةكردن .كة
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خؤي لة خؤيدا ئةجنامي دذواري هةبوو ضونكة،
ئةطةر ئينشتاين لةسةر حةق بيَ ،ئةوا نيوتن بة
َةداضووة .كةواتة ئةو هةموو كاتة ئيَمة
هةل
(زانياري)مان نةبووة .ضونكة بة ثيَوةرةكاني نيوتن
حسامبان بؤ كردون .ئةجنامةكةشي هةروا بوو.
َسةنطاندن ئةجنامدراو
جؤرةها تاقيكردنةوةو هةل
بريي ليَكرايةوة بؤ حوكمدان لة نيَوان ئةم دوو جؤرة
تيوريةدا .بة تاقيكردنةوة شارةزاييةكان
َثشت بؤ تيوريةكةي
ثةرةيانسةندو بوون بة ثال
ئينشتاين .لة بواري فةلسةفةدا ئةم سةرئةجنامة
وةك بومةلةرزة وابوو .لة دواي ديكارتةوة كرؤكي
فةلسةفةي رؤذئاوايي طةرِانبوو بة دواي رِاسيت و
َنياييدا .بة ثشتبةسنت بة زانستة
دروسيت يان دل
نيوتنيةكان ،رِؤذئاواييةكان لةو باوةرِةدا بوون كة
ئةمان خاوةني زانيارييةكي زؤري جيَي متمانةو
باوةرِن سةبارةت بة جيهان و طةردون .زانياري وا
كة رةطي ثتةوي هةبيَ و لة ثراكتيكيشدا سوودي
تةواوي هةبيَ .لة هةمووي خراثرت يا ناخؤشرت
ئةوةبوو :ئةو ميتؤدانةي كة بةهؤيانةوة ئةو هةموو
زانياريانةي تا ئةو سةردةمة كؤكرابونةوة و وةك
ياسا و تيوري ريَكخرابوون و بووبوون بة طةرةنيت
بؤ رِاسيت و دروسيت زانياريةكامنان ،دةركةوت
َةن و لة (زانست)ةوة دوورن .ئةي ئةطةر تا
هةل
ئيَستا ئةوانة زانست نةبوون ،ضي بوون؟ كة
بةكارهيَنانيان بووبووة مايةي ثيَشكةوتين
طةورة ،لة ضؤنيةتي تيَطةيشتنمان بؤ جيهان و لة
بوارة ثراكتيكيةكاني تةكنؤلؤذيايدا قؤناغيَكي
نويَي ميَذوويي هيَناية ئاراوة .بةتايبةتي
َم
سةردةمي شارستانيةتي ثيَشةسازي .بةال
ئاشكرابوو كة ئةو ميتؤد و ثيَوانانة راست و
دروست نةبوون و ئةمةش ئيَمةي مرؤظي دوضاري
طيَذاوكرد .ضونكة نةك تةنيا (زانياري)
َنياش نةبوين كة
َكو دل
َةمان هةبووة ،بةل
هةل
(زانياري) خؤي ،ضية.
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بينيومانة ضؤن (لوك) باسي لة كاريطةريةكاني
شؤرِشي نيوتين ،بؤسةر فةلسةفة ،كردوةو ضؤن
بريةكاني ئةم كاريطةري طرنطيان هةبووة لة بواري
َطادا .لة بةرامبةر
َةت و كؤمةل
بةِريَوةبردني دةول
ئةمةدا ،بؤ شؤرِشي ئينشتايين ،كارل ثؤثةر
َي
( )1994-1902بة هةمان شيَوة بووة .ثؤثةر سال
 1902لة ظيةنا لة دايك بووة .باوكي ثاريَزةريَكي
بةناوبانط بووة .دايك و باوكي وازيان لة ئايين
جولةكة هيَناوةو بوون بة مةسيحي .ئةم لةسةر
ريَبازي لؤسةر ثةروةردة كراوة .لة هةرزةكاريدا
َم دواتر قيَزي لة سياسةتي
ماركسيست بووة ،بةال
كؤمؤنيستةكان بؤتةوة .ضونكة ئةوان ئامادةبوون بؤ
كوشتين ئةو مرؤظة ئاساييانةي كة بة ريَكةوت
لةطةلَ رِةوت و تاكيَكي كؤمؤنيستةكاندا
نةدةطوجنان .هةر بؤية ئةم روي كردة ثةيرِةوكردني
سياسةتي سؤشيال دميوكرات.
ثؤثةر لة ذياني خؤيدا ثراكتيزةي سياسةتي
سؤشيالي دةكرد .وةك كريَكاريَك جلي لة بةردةكرد
و لةطةلَ بيَكاراندا دةذيا و لةطةلَ كةمئةندامدا كاري
َني كةمئةندام بونة هؤي دروست بووني
دةكرد .مناال
ثةيوةندي لة نيَوان ئةم و زانا و شيكةرةوةي
دةروني ئةلفريَد ئةدلةر .هةروةها ضاالك بوو لةو
طروثةي مؤسيقادا كة شويَنبيَرط ()Schonberg
ثيَشةوايي دةكرد و بووة بة هاوِريَي ()Webernي
ئاوازدانةر .لة ثشوةكانيشدا شاخةوانيَكي كارامة
بوو .لةطةلَ كضة خويَندكاريَكي جوان و
هاوتةمةنيدا ،زةماوةند دةكات .بة تيَكرِا ذياني لة
َةمةند و هةمةاليةن
ظيةنا ذيانيَكي ئارام و ضرِ و دةول
َي جوان و كاري خؤش.
بووة .ثرِبووة لة مجوجؤل
َيَك ثيَش
َي  1937نازيةكان هاتن .سال
َم سال
بةال
ئةوةي هيتلةر بة زؤر نةمسا داطري بكات .ثؤثةر
زةمالةي خويَندني زانكؤ وةردةطريَ ،لة يةكيَ لة
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َني جةنط لةو َ
ي
زانكؤكاني نيوزلةند .هةموو ساال
َي 1945جةنط تةواو بوو ،ئةم
ماييةوة .كة سال
رويكردة ئينطلتةرةو هةموو ثامشاوةي ذياني
خزمةتطوزاري لة London School of Economics
بةسةر برد .لةويَ بوو بة ثرؤفيسؤري لؤذيك و
ميتؤدي زانسيت .ذياني لة ئينطلتةرة ،تةواو جياواز
بوو لةوةي سةردةمي طةجني لة ظيةنا .ليَرة بة
ئةنقةست خؤي طؤشةطري كرد .بؤ ئةوةي كاري
نوسني بكات .ئةو نوسينانةي كة ثانتاييةكي زؤري
بابةتي جؤراوجؤر لة خؤدةطرن ،تا تةمةن 92
َةي تيا مردوة بةردةوام بريي
َيش .واتة ئةو سال
سال
َودةكردةوة.
ثرِ بايةخ و نويَي بال

لة زانستدا هيض حيكمةتيَك نيية.

بة بؤضووني ثؤثةر ،طةر ئةو هةموو متمانةيةي
كة بة زانستة نيوتنيةكان ،بة دريَذايي سةدان سالَ
هةبوو ،دةركةوت لة جيَي خؤيدا نية و رِاست نني.
ئةوا ئيرت هيض كاتيَك ناكريَ راسيت و دروسيت هيض
تيوريةكي زانسيت ئيسثات بكريَ .ئةو شتانةي بة
ياسا زانستيةكان ناو دةبريَن ،تةنيا تيوريني و
بةرهةمي وةعي مرؤظن ،ناتوانن بنب بة راستةقينةي
تةواو باوةرِثيَكراو دةربارةي جيهان .ئةطةر ئةوانة
لة ثراكتيكدا باشنب ،ئةوا ديارة نزيكن لة
َم هةميشة دةلويَ ،تةنانةت طةر
رِاستييةوة .بةال
َيش بةرةو ثيَشةوةضوني
دواي سةدان سال
ثراطماتي .كة يةكيَكي تر تيوريةكي باشرت دابينَ كة
لةوةي ثيَشوو نزيكرت بيَ لة راستييةوة.
ثؤثةر طةشةي بةم بؤضوونةي خؤيدا ،تا كردي
بة تيوريةكي تةواوي سةربةخؤي تيوري زانست.
بةالي ئةمةوة بووني جيهاني فيزيكي ثابةندي
وةعي مرؤظايةتي نية و بةشيَوةيةكي رِاديكالَ لة
ضةشن و جؤرة بونيَكي ترة وةك لةوةي مرؤظ ليَي
شارةزاية .لةبةرئةو جياوازية هةرطيز تواناي
تيَطةيشتين يةكجاري نية .ئيَمة تيوري ئيحتمالي

دادةنيَني بؤ شيكردنةوةيان .ئةطةر ئةو تيوريانة لة
ثراكتيكدا ئةجنامي بةسوود ،يا سةركةوتويان
هةبوو ،ئةوا لة بةكارهيَنانياندا ،بةردةوام دةبني.
َم وةك هةموو جاريَك ،درةنط يا زوو ،لة كؤتايدا،
بةال
ئةوانة دوضاري تةنطذةمان دةكةن ،ضونكة
ناتةواويةكانيان ،لة يةكيَ لة اليةنةكاندا
َدةدةين بؤ دؤزينةوة
دةردةكةويَت .ئيرت ئيَمة هةول
يان بؤ داناني تيوري باشرت ،كة زياتر هةمة اليةني
بيَ و تواناي رِاظةكردني هةموو ئةو شتانةي هةبيَ
كة تيوريةكةي ثيَشوو كردويَيت .ئةو بةربةست و
سنورانةش ببةزيَينَ كة ئةوةي ثيَشوو دوضاري
بووة .ئةم ريَبازة تةنيا لة زانستدا بةكارنايةت.
َكو لة هةموو بوارةكاني كاركردندا .بة بواري
بةل
كاري ذياني رؤذانةشةوة .ئةمة نيشانةي ئةوةية كة
َسوكةوتي ئيَمة لةطةلَ شتةكاندا بة ثلةي
هةل
سةرةكي حةلكردني كيَشةكانة .هةروةها
ثيَشكةوتنةكامنان لةوةدا نية كة كارة زانستية
رِاست و دروستةكامنان ،بةكاري زانسيت
َكو بةردةوام لة طؤرِيين
نويَ بةرةوثيَش بةرين ،بةل
ئةو تيوريانةداين كة هةمانة بةهي ضاكرت .ئةو
َثيَوةنةري
طةرِانةي بةدواي سةقامطرييدا ،كة ثال
فةيلةسوفة بةناوبانطةكاني رِؤذئاوا بووة ،هةر لة
ديكارتةوة تا روسل .ليَرةوة دةبيَت وازي
ليَبهيَنريَت .ضونكة سةقامطريي ،شتيَك نية
ضنط بكةويَ.
ناكريَ بؤ يةكجاري و بة تةواوي راسيت
تيوريةكي زانسيت بسةمليَنريَ .هةروةها ناشيَ
بناغةيةكي تةواو ثتةو بؤ سةرانسةري زانست يان
بؤ سةرتاثا مامتاتيك دامبةزريَنريَت .كة ثؤثةر
ناوي دةبرد بة ( )justifikationismثيَشبيين كردني
ئةوةي كة دةكريَ راسيت تيوريةك بسةمليَنريَ،
بريكردنةوةيةكي سادة و نةطوجناوة ئةطةر مرؤظ
َةكة
بيةويَ لةناو زؤنطاويَكدا ،خانويةك ،لةسةر كؤل
َةكةكان ،يان
دروست بكات .ديارة ثيَويستة كؤل
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ثايةكان ئةوةندة بضةقيَنريَن كة بةرطةي قورسايي
خانوةكة بطرن .طةر دواي ئةوةش نهؤمي تري
لةسةر بكريَ ئةوا دةبيَ زياتر بناغةكة قاميرت بكريَ.
بؤ ئةم ثرؤسةيةش ،بة زةرورةت ،هيض سنوريَكي
دياريكراو نية .هيض ئاستيَكي برِيار لةسةر دراو نية
بؤ رِاطرتين ئةم خانووة يان هةر شتيَكي تر .جا ض
ئاستةكة سروشيت بيَ يان مرؤظ داينابيَ ،بؤ ئةم
خانووة يان هةر خانوويةكي تر.
َم كة هيض تيوريةكي طشيت ،ناتوانريَ
بةال
بسةمليَنريَ .ئةوا دةتوانريَ ،دذة سةملاندن هةبيَ.
كةواتة بواري تاقيكردنةوة هةية .وةك ئاشكراية
بينيين ذمارةيةكي زؤري قازي سثي ،هةرطيز
ناتوانيَ بيسةمليَينَ كة هةموو قازيَك سثي رةنطة.
َم بينيين تةنيا يةك قازي رِةش ،دةتوانريَ بيبَ
بةال
بة دذة سةملاندن .واتة بيسةمليَينَ كة هةموو قازيَك
رةنطيان سثي نية .بة هةمان شيَوة ،دةتوانريَ
باوةرِة طشتيةكان تاقيبكريَنةوة ،واتة بةطةرِان بة
دواي دذة سةملاندندا .لةبةرئةوة ،رةخنة طرنطرتين
يارمةتيدةرة بؤ ثيَشكةوتين راستةقينة .بؤضونيَك،
يان باوةِريَك ،كة هيض ضاوديَريَك نةتوانيَ ،بة درؤي
خباتةوة .ناكريَ تاقيبكريَنةوة .لةبةرئةوة بة
َةم نادريَ .ضونكة بةهةر جؤريَك بريي
زانسيت لة قةل
ليَبكريَتةوة ،هةر دروسيت ئةو شتة ثيشاندةدا و
َطة ،ئةم رِاستيية ناسةمليَينَ.
هيض شتيَكيش وةك بةل
منوونةيةكي باش ئةم بؤضوونةية :خوا هةية ،ئةمة
َم هيض
رِستةيةكي مانادارة و دةشيَ رِاست بيَ .بةال
رِؤشنبرييَكي جيددي ناتوانيَ بة زانياريةكي
زانسيت دابينَ.

كؤمةلَطةي كراوة

ئةو كتيَبة ،بريوروذيَنةرةي ،ثؤثةر ئةم
َوكردةوة ،ناوي Logic of
بريورِايانةي تيادا بال
َماني و
 Scientific Discoveryبوو ،كة  1934بة ئةل
 1959بة ئينطليزي ضاثكراوة .يةكةجمار ،ئةم
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بةهؤي ثةيوةنديةكانيةوة بة زاناياني سروشتةوة
طةيشتة ئةو قةناعةتةي كة دةكريَ بري و
َيةتيةكانيش بة
بؤضوونةكاني بؤ زانستة كؤمةال
تةواوي بةكاربهيَنريَت .لةبةرئةوة كتيَبيَكي لة دوو
بةرطدا نووسي ،بة ناويThe open Society and its ( :
 )Enemiesكة  1945ضاثيكرد .ليَرةدا ،بؤضونةكاني
َيةتي و سياسيةكاندا جيَبةجيَ
بةسةر تيورية كؤمةال
َنيايي ،بةالي ئةمةوة ،بةهةمان شيَوةي
كردووة .دل
ناو زانستة سروشتيةكان لة سياسةتيشدا كةم و
بةدةطمةن ضنط دةكةويَت .هةر لةبةرئةوة هةرطيز
ناشيَ يةك جؤرة بؤضوون ثةيرِةو بكريَ.
َطةي
خراثرتين و نةطوجناوترين فؤرمي كؤمةل
مؤديَرن ،كة ناتوانريَ داكؤكي ليَبكريَ ،ئةو
َطةيةية كة بة نةخشةكيَشاني لةسةنتةرةوة
كؤمةل
مرؤظةكان ،بة جؤرة شيَوازيَكي ذيان ناضار دةكات و
ريَطاي بريوبؤضوني جياواز نادات .بة ثلةي يةكةم لة
ريَطاي رةخنةطرتنةوة دةكريَ دةرئةجنامةكاني
ثؤلةتيكي سؤسيال ،ثيَش جيَبةجيَ كردنيان لة
ئةجنامة
دةستنيشانكردني
ريَطاي
ناحةزةكانيانةوة ،دةكريَ ،كاريطةريَيت خراثيان
َوةشاندنةوةي ئةو
َبدريَ بؤ هةل
كةمبكريَتةوة و هةول
َبوةشيَنريَتةوة .ئةو
برِيارانةي كة دراون هةل
َطةيةي ِريَطا دةدات بة رةخنة و طفتوطؤ و
كؤمةل
َنياييةكي
اليةني ئؤثؤزيسيؤن ،ئةتوانيَ بة دل
ثؤلةتيك
ثراكتيكيةكاني
كيَشة
زؤرةوة،
َطايانةي
ضاكرت ضارةسةر بكات ،وةك لةو كؤمةل
ريَطة نادةن بة رةخنة .ثيَشكةوتن خيَراتر و
ئاسانرت دةبيَ ،ئةمةش ثةيوةندي بة قةناعةتة
َيةكانةوة نية.
مؤرال
هةروةك لة بواري زانستدا ،واية .لة بواري
ثؤلةتيكيشدا بةردةوام ،برية طشتيةكان ،لة
َوطؤرِدان بةرامبةر ئةو بريانةي كة بةو
ئال
َطةش
هيوايةين بريي باشرتين .هةروةها كؤمةل
بةردةوام لة طؤرِانداية و ثلةي طؤرِانكاريش لة
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َطةيةكي
زيادبونداية .هيَنانة كايةي كؤمةل
َدان بؤ ثاراستين ئةو جؤرة
ئيديايي و هةول
َتةرنةتيف نية .ئيَمة دةبيَ
َطةية ،بؤ ئيَمة ئةل
كؤمةل
تةعامول لةطةلَ ثرؤسةي طؤرِانكاري بيَ كؤتاييدا
َي ضارةسةركردني
بكةين .دةبيَ هةميشة سةرقال
كيَشةكان بني .ثيَويستة هةموو كاتيَك ،لة طةرِاندابني
بة دواي دؤزينةوةي كيَشة سؤسياليةكان و
َبدةين بؤ ضارةسةركردنيان .وةك هةذاري ،بيَ
هةول
َتي ،هةرِةشةكردن لة ئاشيت ،خراثي باري
دةسةال
خويَندةواري ،خراثي باري تةندروسيت و
نةخؤشخانةكان و ..هتد .لةبةرئةوةي كاملَ بوون و
َنيايي تةواو زةمحةتة بة دةست بيَت .دةبيَ كةمرت
دل
خةريكي ئةوة بني خويَندنطاي زةبةالح يا
َكو
نةخؤشخانةي زةبةالح دروستبكةين .بةل
هةرة
بارة
نةهيَشتين
بؤ
َبدةين
هةول
نالةبارةكان و يارمةتيداني ئةوانةي دوضاريان
بوون .ئيَمة نازانني ضؤن مرؤظةكان بةختةوةر
َم دةتوانني ئازار و ثةككةوتةيي نا
بكةين ،بةال
َني.
ثيَويست نةهيَل

طؤرِهةلَكةني ماركسيزم

لةو كاتانةدا كة ثؤثةر ،سةرطةرمي
َطةهيَنانةوة بوو بؤ ئيسثاتكردني ئةم
بةل
بريورِايانةي خؤي .توند و تيذترين هيَرشي دةكردة
سةر هةرة بةناوبانطرتين و بةهيَزترين نويَنةراني
َطةي ئيديا ،بة تايبةتي بؤ سةر ثالتؤن و
كؤمةل
ماركس.رةخنةكاني ئةم بؤ ماركسيزم ،بةشيَوةيةكي
طشيت ،بة توندو تيذترين و كاريطةرترين رةخنة لة
َةم دران .هةر ئةم رِةخنة طرتنةش بووة هؤي
قةل
ئةوةي ناوبانطي ثؤثةر ،لةسةر ئاسيت جيهاندا
َطةي
َوكردنةوةي كتيَيب كؤمةل
َوبيَتةوة .دواي بال
بال
كراوة )The open Society( ..كة قؤناغيَك بوو ،يةك

َتانةدا
لةسةر سيَي دانيشتواني جيهان ،لةو وال
دةذيان كة خؤيان بة ماركسي دةناساند .هةر
ئةمةش بووة هؤي بايةخ ثيَدانيَكي جيهاني بة
بريؤكةكاني ناو ئةو كتيَبة.

سةرضاوة
Bryan Magee – Filosofi – Albert Bonniers
Forlag.

-1كارل ثؤثةر
َكي نةمسا ،لة
كارل ثؤثةر ،فةيلةسويف زانست ،خةل
َي
ظيةنا لةدايكبووة و هةر لةويَش خويَندويةتي .سال
َتي لة ئينطلتةرةو دواتر بووة بة
 1945بووة بة هاوال
ثرؤفيسؤري لؤذيك و ميتؤدي زانسيت لة

London School

.of Economics
-2دةولَةتي ثؤليسي
ثؤثةر طةيشتة ئةو برِوايةي كة خراثرتين فؤرمي
َطة ئةو جؤرةية كة لةسةنتةرةوة بةرِيَوة دةبريَت و
كؤمةل
َةتة لة
رِيَطا بة جياوازي بريوباوةرِ نادات .ئةم جؤرة حال
رؤمانةكةي

George Orwells

دا كة ناوي ()1984ةو لة

()1949دا نوسراوة باسي ليَوة كراوة ئؤرويل بةرِاي
َطاية دةكات ،كة ئيحتمالة
خؤي باس لةو جؤرة كؤمةل
دروست بيبَ ،طةر رِيَطا بدريَ سياسيةكان رذيَميَكي
تؤتاليتيَر دامبةزريَنن.
-3رِيَثيَواني نارِةزايي دةربرِين
ثؤثةر ،ثيَي وابوو كة رِةخنةطرتن و ئؤثؤزيسيؤن
َطةي كراوةدا رِيَطاي ثيَ دراوة .باشرتين و
كة لة كؤمةل
كاريطةرترين شيَوازة بؤ بةرةوثيَشربدني سياسةتي
َطةيةي كة بريي جياواز تيايدا
سؤسيال .ئةو كؤمةل
َطةيةكي زيانبةخشة.
قةدةغةية ،كؤمةل
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كورتةيةك لة ذياني ظيتطنشتاين
لة فارسييةوة :سامان كؤنةثؤشي

لؤدؤيط يووزيَف ظيتطنشتاين (-1951
 )1889لة شاري ظييةن لةدايك بوو ،هةشتةمني و
َة بوو .باوة طةورةي باوكي
َي بنةمال
دواهةمني مندال

َةكان لة توانايةكي هونةري و زةيين (ذهنى)
مندال
بةهرةمةندبوون .دايكيان زؤرتر خؤي بةكاري
َةكةيان ناوةندي بةزم
مؤسيقاوة خةريك دةكرد و مال

لؤدؤيط كة لة ديين جووةوة باوةرِي بة ئايين
ثرؤتستانت هيَنابوو ،ثيَش لة كؤضكردن بؤ ظييةن
لة ساكسؤني بازرطاني ثةشم بوو .باوكي لؤدؤيط،
كارل ظيتطنشتاين ،كوِريَكي بةورة بوو دذ ثةروةردة
َةييدا بةرةو
سوننةتييةكان راوةستاو لة هةظدة سال
َت .ثاش دوو سالَ طةرِايةوة بؤ ظييةن و
ئةمريكا هةال
خوليَكي كورت خايةني لة رشتةي ئةندازياري
تيَثةرِاند .وةك نةخشةكيَش (طراح) دةسيت داية
كاري خؤي و نةخشةي شةريكةيةكي توانةوةي
َي كيَشاو زؤرتري قؤناغةكاني دروستكردني
ثؤال

و رِةزمي مؤسيقا بوو .يوهانس برامس زؤر
َياني دةكرد و دؤسيت نزيكي
هاتووضؤي مال
َةكةيان بوو .يةكيَك لة براكاني لؤدؤيط،
بنةمال
"ثاوؤل" بوو بة ثيانؤذةنيَكي بةناوبانط.
َةوة
َةيي لة مال
لؤدؤيط تا ضواردة سال
ثةروةردة كرا .قوتابييةكي تايبةت بوو و طواية
زؤرترين ئينتيماي بؤ كةرةستة ميكانيكييةكان بوو،
مةكينةيةكي بةرطدرووي كةدروست كرد،
ثشتطريييةكي زؤري ليَكرا .دايك و باوكي برِيارياندا
بينيَرن بؤ قوتاخبانةيةك لة لينتز لة ئوتريشي طةورة

ِريَنمايي كرد ،بوو بة كارطيَرِي و ماوةي دةسالَ
َ بوو،
بةِريَوةبةري كؤمثانيايةكي طةورةي ثؤال
دوابةدواي ئةوة يةكةمني يةكيَيت كؤمثانياكاني
َي ئوتريشي ِريَكخست .دايكي لؤدؤيط
ثيشةي ثؤال
كضي بانقداريَكي ظييةني بوو .دايكي كاسوليك بوو
لؤدؤيطيان لة كليَساي كاسؤليك "غسل تعميد"دا.
لؤدؤيط سيَ براو دوو خوشكي بوو ،هةموو

(عليا) ،كة لةويَدا بةجيَي ثةروةردةي باو ،بريكاري و
فيزياي سةرةتايي دةوترايةوة .ثاش سيَ سالَ
َي
خويَندن لة لينتز ،ظيتطنشتاين لة قوتاخبانةي باال
فةقيَ لة شاري لؤتنبؤرطي بيَرلني بؤ ماوةي دوو
سالَ ئةندازياري ميكانيكي خويَند .ئةم
قوتاخبانةيةي بة مةبةسيت ضوون بؤ بريتانيا لة
َي 1908دا بةجيَهيَشت .لة هاويين
بةهاري سال
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َي  1908لة شويَين "كايت سواري" ديَربي
سال
شاييَر دةسيت بة تاقيكردنةوة (ازمايش) لةسةر
َةدا وةك
"كايت" كرد .هةر لة ثاييزي ئةو سال
َةري رِشتةي ئةندازياري لة زانكؤي
ليَكؤل
مةنضةستةر ناونووسي كرد و بة دريَذايي سيَ سالَ

كة ظيتطنشتاين بة فلوت ميلؤدييةكاني ليَ دةداو
ثني سيَنتيش بة ثيانؤ هاريكاري دةكرد.
ظيتطنشتاين ئةيتواني كالرنيَت ليَ بدات (بنوازد)،
هةروةها زاكرةيةكي بةهيَز و توانايةكي
سةرسورِهيَنةري لة بةِريَوةبردني دةست بةجيَي

َينةوةي
لة بواري فرِيين ئامساني (هوانوردي) ليَكؤل
كرد و ديناموويةكي جيَت و "مةلةخ"يَكي هةوا
ثةميايي دارِشت.
خولياكاني ظيتطنشتاين وردة وردة طؤرِدرا بؤ
بريكاري رِووت و ثاشانيش بونيادي فةلسةفةي
بريكاري .بة ِريَكةوت كتيَيب "بنةماكاني بريكاري"
بيَرتراند راسيَلي دةستكةوت كة زؤر ثيَي سةرسام
َيَت و الي
بوو .برِياري دا ئةندازياري بةجيَ بيَل

مؤسيقادا هةبوو .ظيتطنشتاين خولياي زؤر بة
مؤسيقاي لة هةموو ذيانيدا ثاراست ،لة نووسينة
فةلسةفييةكانيدا هيَماطةليَكي زؤر بةضييةتي
تيَطةيشتين مؤسيقايي بووني هةية.
َي 1912دا ،ظيتطنشتاين خةريكي
لة سال
َوي خؤي لة بواري
يةكةمني خويَندنةوةي بةربال
َثاكانة
فةلسةفةدا بووة بة ثيَي وتةي ثني سيَنت ،دل
سةرسورِماني خؤي لةوة رِادةطةياند كة ئةو

َينةوة بكات .لة
راسيَل ،لة كيمربيج دةست بة ليَكؤل
َي 1912دا لة كؤليجي ترينييت
سةرةتاي سال

َدةطوتن" .بةم
فةيلةسوفانةي "لة نةزانيدا ثيَيدا هةل
َةتيَنةربوون و تووشي
َةش" ،ئةمحةق و خل
حال

َي
َي  1912و دووترمي سال
وةرطرياو سيَ ترمي سال
1913ةي لةويَ تيَثةرِاند .لة ذيَر ضاوديَري راسيل
دا بة تةواوةتي دةسيت بة خويَندنةوةي لؤجيكي
كرد و طةشةيةكي جيَي سةرجني كرد .دواي
َينةوةيةك كرد كة لة
ماوةيةكي كةم دةسيت بة ليَكؤل
ئاكامدا بة بريي لؤجيكي "تراكتاتوس" كؤتايي
هات.
نزيكرتين دؤسيت ظيتطنشتاين لة دريَذةي
َةكاني نيشتةجيَبووني لة كيمريج،
يةكةمني سال
خويَندكاريَكي هاو ثؤلي خؤي بةناوي دييَويدثني

َسيَن هاتوون!" ئةو و ثني سيَنت
َةطةليَكي رِق هةل
هةل
لة كاتي ثشووداضوون بؤ ئايسلةند و نةرويج و
ظيتطنشتاين هةموو خةرجييةكةي لة ئةستؤ طرت.
ثني سيَنت ذياني لةطةلَ ظيتطنشتايندا سةخت
ئةبيين :ئةو زوو نارِةحةت دةبوو ،توورِة و زؤربةي
َم كاتيَك كةيف ساز بواية
كات خةمؤك بوو .بةال
يةكجار زةرِة شريين دةبوو ،بِريَكات ئةو برِوايةي كة
مردني زؤر نزيكة و كاتى ئةوةي نابيَت برية
نويَكاني لة لؤجيكدا بة ئاكام بطةيةنيت و و بِريَكات
ئةم بريؤكةيةي كة لةوانةية كارةكةي لة بواري

سيَنت بوو كة دواتر تراكتاتوسي ثيَشكةش بةو
َي 1912دا يةكديان
كرد .كاتيَك لة بةهاري سال

لؤجيكدا بةهاي راستةقينةي نةبيَت ،بيَ تاقةتي
َم باري سايكؤلؤذي لة ضاو ئةو كاتةي كة
ئةكرد .بةال

ناسي ،ظيتطنشتاين جيا لة خويَندني لؤجيك،
تاقيكردنةوة طةليَكي لة بواري رِيتمي مؤسيقا لة
تاقيطةي دةروونناسي ئةجنام دةدا .تامةزرؤيي زؤر
بة مؤسيقا ئةو و ثني سيَنيت لةيةك نزيكرتكردةوة،
ئةوان كؤكراوةيةكيان لة ضل ئاوازي شوبيَرت بوو

هيَشتا نةهاتبوو بؤ كيمربيج ،كةمرت لة نةخؤش
دةضوو .ئةو بة ثني سيَنيت وتبوو كة لة دريَذةي
َي رِابردوودا كةمرت رؤذيَك بووة بريي لة
ضةندين سال
خؤكوشنت "وةكو ئةطةريَك" نةكردبيَتةوة .خويَندني
فةلسةفة لةالي راسيَل بووة بة هؤي "رِزطار"بووني.
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ظيتطنشتاين بة باوةرِ و بيَ ثسانةوة لةسةر
هزرة لؤجيكييةكاني خؤيدا كاري كرد .لة بةهاري
َةتي "خلسة"دا
َي  1913بةو هيوايةي لة حال
سال
َمطةليَكي رِوون بؤ ثرسيارة سةختة
بتوانيَت وةال
َكي
لؤجكييةكان بدؤزيَتةوة ،لة خةوي دةستكرد كةل

دةبيَ بة تةواوةتي ثةيوةندييةكانيان بثضرِيَنن،
ياوةكوو بةكارة لؤجيكييةكان سنورداري بكةن.
هةردووكيان كةم و كورتيان هةية ،بة تايبةتي
خؤي" :ذياني من ثرِة لة ناشريينرتين و دزيَوترين
بريؤكة و كردةوةكان (لةم وتةيةدا زيَدة رِؤييةك

وةرطرت .ئةم بةرنامةيةي لة ميَشكدا بوو كة ضةند
َيَك لة نةرويج بة طؤشةطريي مبيَنيَتةوة و
سال
خةريكي كيَشة لؤجيكييةكان بيَت .هؤكارةكاني بؤ
ئةم كارة ،بةثيَي بؤضوونةكاني ئةو بؤ ثني سيَنت،
ئةوة بوو كة لة نةبووني هةموو هؤكارةكاني
َم
َوي ميَشكدا باشرت ئةتوانيَت كاركات ،بةال
ثرشوبال
هةروةها وتبووي "مايف ذياني لة جيهانيَكدا نيية"
َدةطريَت و بة
كة هةردةم رِق لةواني دي هةل

نيية).
َيَن كوشتين كاتة كة لة بارةي
لةوانةية بل
َم ضؤن دةتوامن
خؤمةوة بريبكةمةوة ،بةال
لؤجيكزانيَك مب ،ئةطةر هيَشتا مرؤظ نةمب! ثيَش
لةهةر كاريَكي تر دةبيَ خؤم خاويَن كةمةوة.
كاتيَك شةرِ دةسيت ثيَكرد ،ظيتطنشتاين
بةويسيت خؤي ضووة ناو ئةرتةشي ئوتريشةوة.
سةرةتا لة "رستة"ي تؤثخانةي طةشتيةك لة ضؤني

توورِةبوونةكةي دةيانرِةجنيَينَ .ظيتطنشتاين
بةرنامةكةي خؤي جيَبةجيَ كرد و لة ئاخرةكاني

ظيستؤالولة "يطان"ي تؤثخانة لة كراكف ،خزمةتي
كرد .ظيتطنشتاين نيَردرابؤ قوتاخبانةيةكي

َي 1913ةوة تا دةستثيَكردني شةرِي جيهاني
سال
يةكةم لة نةرويج نيشتةجيَبوو .ئةو لة مةزرايةك
َدن نيشتةجيَ بوو و دواتر
َكةوتوو لة ئيَسكيول
هةل
ذووريَكي (كوخيَك) دروست كرد و لةو دا ذيانيَكي
ثةراويَزنشيين دةستثيَكرد.
ظيتطنشتاين لةم قؤناغةدا ئالَ و طؤرِي نامةي
لةطةلَ راسيَلدا هةبوو .نامةكاني يةكجار ثرِ لة سؤز
بوون و بةهؤي ثةيداكردنةكاني (كشفيات) لة بواري
َم ئةو ئةم باوةرِةي
لؤجيكدا ثرِ بوو لة طرِوتني .بةال
نةدةشاردةوة كة ئاوات (امال)ةكاني ئةو و راسيَل

ثةروةردةي ئةفسةر و بة دواي ئةودا لة سةنطةري
َت و ثاشان لة تؤثخانةي كويستاني تريول
رؤذهةال
َنةدا،
لة باشوور خزمةتي كرد .لة ماوةي ئةم ساال
كاري بةسةر كتيَبةكةيةوة دريَذة ثيَداو هزرة
َة
فةلسةفييةكاني لة "دةفتةرضة" طةليَكدا كة لة كؤل
َي
ثشتييةكةيدابووي ،دةنووسييةوة .لة ئووتي سال
1918دا كتيَبةكةي دوايي هيَنا كاتيَك كة هيَزةكاني
ئيتاليا لة نؤظامبيَردا بة ديل طرتيان ،رةشنووسي
كتيَبةكةي ثيَ بوو .ئةو لة ديلخانةكةيةوة كة لة
نزيك مونتةكاسينؤ بوو ،نامةيةكي بؤ راسيَل

َكي
ئةوةندة ليَك جياوازن كة ضيديكة بة كةل
دؤستايةتييةكي راستةقينة نايةن .ئةو دةيطوت دوو

نووسي و بةدواي ئةودا بة هؤي "ثيك"يَكي سياسي
و بةنيَوجني تيَكؤشاني دؤستيَكي هاوبةش بةناوي

نةفةر تةنيا كاتيَك ئةتوانن ثيَكةوة دؤست بن كة
هةردووكيان "بيَ غةش" (خالص)بن و بيَ ئةوةي
بنب بة هؤي ئازاري يةكدي بتوانن ثيَكةبيَ ثةردةبن.
ثةيوةندييةك كة لةسةر بناغةي فرتوفيَلَ بيَت،
ناتوانيَت جيَطةي رِةزا مةندي بيَت .ئةو و رِاسيَل

جيَي .ئيَم .كينز دةسنووسةكاني ثيَطةياند.
َتدا،
لة كاتي خزمةت لة سةنطةري رؤذهةال
ظيتطنشتاين لة كتيَب فرؤشييةك لة طاليسيا بةرطي
يةكيَك لة بةرهةمةكاني تولستوي لة بواري
َي
ئةناجيلةوة كرِي ،وا ديارة كاريطةرييةكي قوول
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لةسةري دانا .لة ديلخانةكةي لة ئيتاليا و لةوانةية
بؤ يةكةمني جار بةرطيَكي رةمسي ئةناجيلي
خويَندةوة ،و دةطيَرِنةوة كة زؤريك لة بابةتةكاني
سةريان ليَ شيَواند و طوماني لة راستبوونيان كرد،
رِةنطة بةهؤي جياوازيطةليَكةوة كة لةطةلَ

ئينطليزييةكةيدا ،بةناوي "ثةيامي لؤجيكي
َوكرايةوة.
فةلسةيف" لة لةندةن ضاث و بال
وةرطيَرِانيَكي ئينطليزي نويَرت و باشرت لة كتيَبةكة لة
َوكرايةوة.
َي 1961دا بال
سال
بةرِاسثاردةي ظيتطنشتاين ،زؤربةي ئةو

روانطةكاني تولستويدا هةيبوو.
ظيتطنشتاين مايل بوو كة كتيَبةكةي" ،ثةيامي
لؤجيكي – فةلسةيف" ،بةخيَرايي لة ضاث بدريَت،
كةميَك دواي ئازادبووني لة ديلخانةو طةرِانةوةي بؤ
َي 1919دا ،كتيَبةكةي دا بة
ظييةن لة ئووتي سال
ناشريَك ،ئةو لةسةر ئةم باوةرِة بوو كة كتيَبةكةي لة
ئاكامدا ئةو بابةتانةي كة ئةو و رِاسيَل لةسةريان
َم لة
مشتومرِيان كردبوو ضارةسةر كردووة .بةال

دةفتةرضة يادداشتانةي كة لة نووسيين
َكيان ليَ وةرطريابوو،
(نطارش)تراكتاتوسدا كةل
َم بة ِريَكةوت سيَ دانة لة
لةناوبران ،بةال
َةكاني  1914-16بوون،
دةفتةرضةكان كةهي سال
َي 1961دا لةطةلَ وةرطيَرِانة
مانةوة و لة سال
َوبوونةوة .ئةم
ئينطليزييةكةيدا ضاث و بال
يادداشتانة ويَنايةكي (تصوير) رووناك لة رادةي
مشتومرِي ظيتطنشتاين لةطةلَ كيَشةكاني

نامةكةي راسيَل بؤي دةركةوت كة راسيَل لة بريؤكة
بنضينةييةكاني تيَنةطةيشتووة و ،لةوة دةترسا كة

تراكتاتوس دانيشان دةدةن ،وبرِيَ كات لة
َكن.
نيشانداني ئةوةدا كة كيَشةكان ض بوون ،بة كةل

هيض كةس ليَيان تيَنةطات .بؤ باسكردن لةسةر
َي ،1919
كتيَبةكة ئةو و رِاسيَل لة ديسامربي سال
َي كرد كة
لة هولةند يةكرتيان بيين .راسيَل قةبوول
َم لة مانطي
ثيَشةكييةك بؤ كتيَبةكة بنووسيَت ،بةال
مةيدا ظيتطنشتاين نامةيةكي بؤ راسيَل نووسي و
ثيَيوت ،كة ثيَشةكييةكة تيَطةيشتين نادروست (كج
َةتي ثيَ بدات كة
فهمي) زؤري تيَداية و ناتوانيَت مؤل
لةطةلَ كتيَبةكةيدا لة ضاث بدريَت ،بة دواي ئةودا،
َدا كردبوو ،كتيَبةكةي
ناشريَك كة دانووستاني لةطةل
َي 1920دا.
رِةت كردةوة لة ذووييةي سال

ظيتطنشتاين كةميَك ثاش ئةوةي طةرِايةوة بؤ
ذياني ئاسايي (غري نيزامي) برِياري داببيَت بة
َةت ،لة
مامؤستاي قوتاخبانة ،بؤ وةدةستهيَناني مؤل
خوليَكي ثةروةردةي مامؤستادا بةشداري كرد و لة
َي 1920دا لة طونديَك بةناوي تراتن باخ
ثاييزي سال
َكةوتوو لة ئوتريشي خوارودا (سفلى) دةسيت
هةل
َنة.
َني  9و  10ساال
كرد بةوانة وتنةوة بؤ منداال
مامؤستايةكي سةختطري بوو .لةطةلَ
هاوكارةكانيدا نةدةهاتةوة و زؤرتري كاتةكان ،بيَ
تاقةت بوو .كاتيَك طويَزرايةوة بؤ طونديَكي تر بِريَك

ظيتطنشتاين بؤ راسيَلي نووسي كة هيض هةنطاويَكي
َناطريَت و رِاسيَل
ديكة بؤ لة ضاثداني كتيَبةكة هةل

شادمانرتبوو ،ضونكة يةكيَك لة مامؤستاكان،
بةناوي روديَلف كوديَر ،ثيانؤذةنيَكي بةتوانابوو.

دةتوانيَت هةر كاريَك كة دةيةويَت لةطة َل كتيَبةكةدا
َماني كتيَبةكة لة Annalen
ئةجنامي بدات .دةقي ئال
َنامةي فةلسةفةي
( der Naturphilosophieسال
َي 1921دا
َد لة سال
سروشيت) ويلهيَلم ئيستوال
َي دواتر دةقةكة لةطةلَ وةرطيَرِانة
َوكرايةوة .سال
بال

ئةم دوانة زؤربةي دوانيوةرِؤكان خةريكي مؤسيقا
دةبوون و ظيتطنشتاين كالرنيَت يان فلووتي ليَ
َي
َي  1926مامؤستا بوو .لة سال
دةدا .تا سال
1924دا فةرهةنطيَك ثيَكهاتوو لة شةش تا حةوت
َك ليَ وةرطرتين قوتابييةكاني
هةزار وشةي بؤ كةل
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قوتاخبانة سةرةتاييةكاني طوندةكاني ئوتريش
َي 1926دا
ئامادة كرد ،ئةم كتيَبة بضوكة لة سال
ضاث كرا.
َي
ظيتطنشتاين بة مردني باوكي لة سال
1913دا ،سامانيَكي يةكجار زؤري ثيَ طةيشت.

طوت كة ضيديكة كاريَك لة فةلسةفةدا ناكات ،ضونكة
ميَشكي "ضيديكة انعطاف ثذيرنيية" .ظيتطنشتاين
باوةرِي وابوو كة هيض كةسيَك ناتوانيَت تةنيا بة
َكو
خويَندنةوةي تراكتاتوس ،ليَي تيَبطات ،بةل
كةسيَك ليَ تيَدةطات ،كة رؤذيَك سةربةخؤيانة بريي

َي دواتر نامةيةكي نووسي بؤ لؤدؤيط
هاويين سال
فون فيكيَر ،سةرنووسةري طؤظاري ئةدةبي Der
 Brennerو ثيَشنياري كرد ثارةية (مبلغ)كي شاياني
سةرنج بنيَريَت تا لة نيَوان هونةرمةند و شاعرية
نةدارو ثيَويستيدارةكاني ئوتريشدا دابةش
بكريَت" ..راينيَرمارياريلكة" و "طيؤرط تراكيَل"ي
شاعري مةبلةغيَكي جيَي سةرجنيان لةم سةرضاوة
نةناسراوة وةرطرت .ظيتطنشتاين دواي كؤتايي

لةم هزرانة كردبيَتةوة و لة دؤزينةوةي بةياني
دةقيقيان لة كتيَبيَكدا ضيَذ وةرطريَت.
َي
ثاش وازهيَنان لة ثيشةي مامؤستايي لة سال
1926دا ،ظيتطنشتاين لة دةير (كليسا)يةكدا لة
َييةوة،
ئةطةري دةستثيَكردني ذياني قةشةيي كؤل
َم باوكي رؤحاني طةورة (ارشد)ي دةيدة كة
بةال
َة لة
ِريَطةي ئةم كارةي ليَطرت .هةر هاويين ئةو سال
هؤتلدؤرف لة نزيكي ظييةن ،وةك ياريدةدةري

هاتين شةرِو طةرِانةوة بؤ ذياني ئاسايي (غةير
نيزامي) سامانةكةي خؤي بةخشي بة دوو

َي كاركردن بوو .لةم
باخةوان ،الي قةشةكان سةرقال
نيَوانةدا ،يةكيَك لة خوشكةكاني ظيتطنشتاين

خوشكةكةي .هؤيةكي ئةم كارة ئةوة بوو كة
هؤي
بة
ببيَت
ثارةكةي
نةيدةويست
َم بيَطومان هؤكاري سةرةكي
دؤستايةتييةكاني .بةال
ئةم كارة ،حةز و مةيلي ظيتطنشتاين بوو بؤ
ذيانيَكي سادة و هاوكات بة قايل بوون (قةناعةت).
لة خولةكاني مامؤستاييدا ،تا كاتيَك كة فرانك
َي 1923دا ضاوي ثيَكةوت ،ثيَدةضيَت
رِةمزي لة سال
ظيتطنشتاين سةرجني (طرنطي) بة فةلسةفة
نةدابيَت" .رِةمزي" ،بريكاري زان و فةيلةسويف الو و
دياري كيمربيج بوو و تازة رِةخنةيةكي لةسةر

رِايسثارد لة ثؤل ئينطلهاني بيناساز (معمار) كة لة
ظييةن خانوويةكي بؤ دروست بكات .هينطلمان كة
لةطةلَ ظيتطنشتايندا دؤست بوون ،ثيَشنياري كرد،
ثيَكةوة خانووةكة دروست بكةن .ظيتطنشتاين
َي كرد و لة راستيدا بوو بة ميَشكي
قةبوول
َي
بريكةرةوةي ثرِؤذةكة و ماوةي دوو سالَ سةرقال
بوو .جي ئيَض فون .رايت ،بيناكةي بة "نيشاندةري
دروستكةرةكةي" وةسث كردوة .بيناكة بيَبةريي لة
َي جياكةرةوةي
هةر ضةشنة ديكؤراسيؤنيَكة و خال
بيناكة وردبيين زؤر لة قةبارة و طوجناويداية.

تراكتاتوس بة ئاكام طةياندبوو و دةيةويست لة
بارةي كتيَبةكةوة لةطةلَ نووسةرةكةيدا باس بكات.

جواني بيناكة هةر لة جؤري سادة و قاميي
رستةكاني تراكتاتوسة .هةر لةم قؤناغةدا،

ئةو ظيتطنشتايين لة ذيانيَكي يةكجار سادة لة
طونديَكي بضووكدا دؤزييةوة .ظيتطنشتاين زؤر ثيَي
شادمان بوو ،ماوةي دوو هةوتوويان زؤرتر ،رِؤذانة
ضةندين كاتذميَر (سةعات) خةريكي رِوونكردنةوةي
َم ئةو بةرِةمزي
بابةتةكاني كتيَبةكةي دةبوو .بةال

ظيتطنشتاين لة ثةيكةرسازيشدا كاريَكي ئةجنامدا.
تراكتاتوس كاريطةرييةكي زؤري لةسةر
موريتز شليك ،مامؤستاي زانكؤ لة ظييةن ،دانابوو.
ئةو تواني ثةيوةندي بة ظيتطنشتاينةوة بطريَت و
قايلي بكات كة لة يةك يان دوو كؤبوونةوةي
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طروثيَك كة خؤي بنياتي نابوو و بة بازنةي
ظييةن ناسرابوو ،بةشداري بكات .بةدواي
ئةودا موريتز شليك و فريدريش وايزمان،
ظيتطنشتايندا
لةطةلَ
ضاوثيَكةوتنطةليَكيان
سازكردء ،لةواندا ظيتطنشتاين دةسيت كرد بة

كيمربيج و دوو سالَ دواتر وةك خاوةني كورسي
فةلسةفة ،بوو بة جيَنشيين "مور"
وانةكاني ظيتطنشتاين كاريطةرييةكي زؤري
بةسةر طويَطرةكانيةوة دادةنا .وانةكان بةبيَ
ياداشت يان خؤ ئامادةكردني لة ثيَشرت دةوترانةوة.

تويَكاري بريؤكة طةليَك ،كة طويَزرايةوة بؤ
ئةنداماني ديكةي بازنةكةش.
َي 1929دا
ظيتطنشتاين ،لة ذانوييةي سال
طةرِايةوة بؤ كيمربيج و سةر لةنويَ خؤي خةريكي
فةلسةفة كردةوة .هؤي ئةم تازةكردنةوةي خولياية
َيَن كة لة ذيَر كاريطةري
َم دةل
ديار نيية ،بةال
وتاربيَذي ئيَل .ئيَي .جيَي براور لة بواري
َي
بونيادةكاني بريكاري ،لة ظييةن ،لة سال

هةر دانيشتنيَكي دةرسي بةرهةميَكي فةلسةيف نويَ
بوو .هزرةكاني بة ئاساني نةدةهاتنة ميَشكييةوة.
ئةو لةطةلَ هزرةكاني مشتومِريَكي زؤري دةكرد.
هةنديَكات بيَدةنطيطةليَكي دريَذخايةن بةسةر
َةتةدا ضاوي دةبرِيية
جةوةكةدا زالَ دةبوو .لةو حال
جيَطايةك ،دةم و ضاوي طةليَك سةرزينوو (شاداب)
َةتيَكي بةرِاسيت (جدي) هةبوو و
نيشاني دةدا .حال
َةطةليَكي جيَي سةرجنيان دةكرد.
دةستةكاني جول

1928دابووة .ظيتطنشتاين زاني كة ئةطةر
ثةمياننامةيةك رِوو بكات ،شاياني وةرطرتين ثلةي

بيسةرةكاني دةيانزاني كة ئامادةي جدييةت،
رِاكيَشةري (جذبه) و هيَزي نائاسايي هزر بوون.

دوكتؤرا دةبيَت ،هةر بؤية تراكتاتوسي رِووكرد.
رِاسيَل وجي .ئيَي .مور ،دياريكران بؤ ئةوةي
َي
تيَسيت شةخايي ليَبطرن و لة ذووةني سال
1929دا تيَستةكةيان ليَطرت .موور ،ئةم دؤخةي
َضةسث و هةم ثيَكةنيناوي" دةبيين كوليجي
"هةم دل
َينةوةيي دابة
ترينييت بؤرسةيةكي ليَكؤل
ظيتطنشتاين .لةم كاتةدا وتاريَكي كورتي بةناوي،
"تيَبيين طةليَك لةمةرِ شيَوةي لؤجيكي" ضاث و
َوكردةوة و زؤر زوو بةم ئاكامة طةيشت كة
بال
وتاريَكي الواز و شيَواو (اشفتة)ة .ئةم وتارة و

كاتيَك دةسيت بة قسةكردن دةكرد ،وشةكان "روان"
َنياييةوة بوون .كاتيَك
َم بة توانا و دل
نةدةوتران ،بةال
قسةي دةكرد ،دةموضاوي يةكجار طؤرِاو بة هةست
بوو ،ضاوةكاني زؤر جار توورِةيي ثيَوةديار بوو
بةطشيت كةسايةتييةكي فةرماندةرانةي هةبوو.
َوي لةخؤ دةطرت و ثرِ
وانةكاني بابةتطةليَكي بةربال
بوون لة روونكردنةوة و ثيَوانة و بةراورد.
ظيتطنشتاين بة هيَزيَكي تةواوةوة و تةنانةت بةتني
(شةوق) و بزوان (هيجان)ةوة رِووبةرِووي بابةتة
فةلسةفييةكان دةبووةوة .بة ثيَضةوانةي زؤريَك لة

تراكتاتوس تةنيا نووسراوة طةليَكي فةلسةيف بوون
َوكرانةوة.
كة لة كاتي ذيانيدا ،بال

فةيلةسوفةكاني تر كة لة رِاستيدا دةيانهةويَت
بةجيَي شيكاري حلكردني ثرسيارةكان ،ثؤستةيان

َي 1930دا وانة وتنةوةي
ئةو لة ذانوييةي سال
َي  1936لة كيمربيج
دةستثيَكرد .تا هاويين سال
َيَك ضوو بؤ كؤخةكةي
مايةوة و ثاشان بؤ ماوةي سال
لة نةرويج و دةسيت كرد بة نووسيين "تويَذينةوة
َي 1937دا طةرِايةوة بؤ
فةلسةفييةكان" ،لة سال

بكةن .هيواي ظيتطنشتاين ئةوة بوو كة ئةم
مةسةالنة رِوون كاتةوة و لة دةستيان دةربازببيَت.
ئةو بة دةنطي بةرز بة دؤستيَكي طوتبوو" :باوكي
من بازرطان بوو منيش هةروةها بازرطامن!" ئةو
دةيةويست كارة فةلسةفييةكةي وةك بازرطاني و
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كاريطةر بيَت :تا مةسةلةكان ضارةو شيكار (حل و
فصل) بكات.
َي فةلسةفة نةبوو،
ظيتطنشتاين ،كاتيَك سةرقال
َةتي بة
بِريَكات لةطةلَ دؤستيَكدا ،بة جواني حال
رِاستبوونيَكي دروستكراوي بةخؤيةوة دةطرت و لة

شيَوةيةكي سادةي بؤ مةزةندةي قةبارةي برينة
شةرِييةكان داهيَنا ،كة لة دياريكردني دةرماني
َك دةهات.
بريندارةكاندا بة كةل
َي 1944دا وانة وتنةوةي لة كيمربيج
لة سال
َم يةكجار زؤر لة ثيشةي
دةست ثيَكردةوة .بةال

نيهايةتي "وقار"دا شتطةليَكي بيَ واتاي دةوت.
َم ئةمة كاتة شادةكامن بوون .زؤرتري كاتةكان
بةال
بريؤكةكاني رِةش و هيوابرِ (يأس آلور) بوون.
َي ئينسانةكان
رياكاري ،خؤبةزل زانني و ساردي دل
زؤريان دةترساند .زؤربةي كات لة سنووري بيَ
هيواييدا نيطةراني ذياني خؤي بوو .سؤز و
َناوطةليَكي
ثيَوةندي مرؤظةكان ،بةرِاي ئةو ،ئاوةل
َني و ليَهاتوويي بؤ
طرينطرت لة هيَزي عةقال

مامؤستايي نارِازي بوو .لةوة دةترسا كاريطةري
دانانةكةي بة تووندي زيانبار بيَت .بينيين
تيَطةيشتين ناتةواوي هزرةكاني ،ئازاري دةدا.
دةيطوت" :لةوانةية تةنيا دانةيةك كة دايدةضيَنم،
زمانيَكي ياجوج ماجوج بيَت" .ئةو زؤر رِقي لة
ذياني زانكؤيي و ئةكادميك دةبووةوة .هةسيت بة
ثيَويستييةكي زؤر بة ذيان لة تةنياييدا كة لةودا
رةنطة بة ِريَكةوت دؤستيَك بدؤزيَتةوة و ئةو

تاكةكةس بوون .ثيَويستيةكي زؤري بة دؤستايةتي
هةبوو لة بةرامبةر دؤستدا يةكجار دةست و دلَ

توانايةي كةماوية (ئةو بة دريَذايي ضةند سالَ
نةخؤشحالَ بوو) لة تةواوكردني كتيَيب

بازبوو .هاوكات ،ثاراستين ثةيوةندييةكي دؤستانة
َيدا ،ئةوةندة ئاسان نةبوو ،ضونكة بة ئاساني
لةطةل
توورِةدةبوو و بواري ئةوةي تيَدا بوو كة كةم و
كورِي طري ،بيَربِواو ثرِداواكاري بيَت.
لة شةرِي جيهاني دووةمدا ،ظيتطنشتاين
سةيركردني شياو نةدةبيين .ثيشةي ثاسةواني لة
خةستةخانةي "طاي" لة لةندةني طرتة ئةستؤ و ،لة
َي 1943
َي 1941ةوة تا ئاظريلي سال
نؤظامربي سال
لةويَ كاري كرد .ثاشان طواستيانةوة بؤ
خةستةخانةي سةلتةنةتي ظيكتؤريا لة نيوكاسيَل

َكي ليَ وةرطريَت ،دةكرد.
"تويَذينةوةكان"دا كةل
ظيتطنشتاين سةرةجنام كورسي مامؤستايي لة
َي 1947دا بةجيَهيَشت ذياني ثةراويَزنشيين،
سال
سةرةتا لة ناحية طوندنشينةكاني ئريلةند نيزيك
دوبلني و ثاشان ،لة كوخيَكي دوورخراوة
َكةوتوو لة قةراخةكاني رؤذئاوايي ئريلةند،
هةل
دةست ثيَكرد .تا ئةو جيَطاي باري تةندروسيت
َي
مةجالي ثيَ دةدا كاري دةكرد .لة هاويين سال
1949دا ضوو بؤ وياليةتة يةكطرتووةكان و سيَ
مانطي لةويَ الي دؤستيَكيدا تيَثةرِاند .ثاش ئةوةي

َينةوةي "باليين"،
وةك ياريدةدةري تاقيطةي ليَكؤل
َي  ،1944خزمةتي كرد .ئةو بة تيَفكريين
تا سال

كة لة ثاييزدا طةرِايةوة بؤ بريتانيا ،دةركةوت كة
َي 1950ي بة
سةرةتاني هةية .بةشيَك لة سال

دريَذ و قورس لة بواري كيَشة ثزيشكييةكانةوة ،ئةو
ثزيشكانةي كة كاري بؤيان دةكرد ،دةخستة ذيَر
كاريطةرييةوة .ئةم بريكردنةوانة زؤرتري كاتةكان،
تيَ رِامانيَكي (نطرش) نويَ بؤ ئةو كيَشانةي
ليَدةكةوتةوة .ظيتطنشتاين لة نيوكاسيَلدا

َةكةي بةسةربرد .بة دواي
ضاوثيَكةوتين بنةمال
ئةودا ،ضوو بؤ ئاكسفؤرد تا الي دؤستيَكيدا
مبيَنيَتةوة و ثاشان طةشتيَكي كرد بؤ نةرويج لة
َي ثزيشكي
َي 1951دا جيَي طواستةوة بؤ مال
سال
دةرمانكةري لة كيمربيج ظيتطنشتاين ثيَي خؤش
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نةبوو ئاخرين رؤذةكاني ذياني لة خةستةخانةدا
بةسةر بةريَت ،ثزيشكةكةي بانطهيَشيت كرد بؤ
َوايي لة ذيان بكات و
َةكةي خؤي ،تا لةويَ ماال
مال
ئةويش زؤر سوثاسي ئةم بانطهيَشتةي دكتؤرةكةي
َةي كة دةيزاني مردني نزيكة ،بة
كرد .بةو حال
تةواوةتي كاري دةكرد .ئةو هزرة فةلسةفيانةي كة
لةم ماوةيةدا لة دةفتةرضة يادداشتيَكدا دةينووسي،
لة بةرزترين ئاسيت خؤيدا بوو.
لة 27ي ئاظريلدا نةخؤشييةكةي تةشةنةي
سةند .كاتيَك ثزيشكةكةي ثيَي وت كة كاتي مردني
طةيشتووة ،طوتي" :ض باش!" ،ئاخرين وشةطةليَك

ثيَش لةوةي هؤش و هةسيت لة دةست بدات ،ئةوها
َيَ كة ذيانيَكي زؤر باشم بوو".
بوو" :بةوان بل
َي  1951طياني
ظيتطنشتاين لة 29ي ئاظريلي سال
لة دةستدا.

سةرضاوة
كتيَيب ويتطنشتاين و تشبية نفس بة ضشم
بةشي شرح احوال و اراي ويتطشتاين،
ال ثةرِةي .11-1
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رِيَضكةي تاكطةرايي بةريتاني و دةستةجةمعي
فةرِةنسي
د .معني خةليل ئةلعومةر
لة عةرةبييةوة :عومةر عةلي

يةكةم) رِيَضكةي تاكطةرايي بةريتاني:
َثشتيكردني ئةم ِريَبازة فيكريية لةاليةن
ثال
ئاينزاي ثرؤتستانيت مةسيحييةوة بووة ،كة لة
َطاي بةريتانيدا بووة .ئةم ريَضكة فيكريية
كؤمةل
ثيَيواية بةرذةوةندييةكاني تاك ،لة سةروو هةموو
رِةضاوكردنيَكةوةية (اعتبار) و سةرجةم بةهاو ماف
و ئةركةكان لة تاكةكانةوة سةرضاوةي طرتووة.
بةرذةوةندييةكاني تاك نابيَت ملكةضبكات بؤ
َطاو سانسؤري لةسةر دابنريَت.
حكومةتو كؤمةل
بةشيَوةيةكي بنةرِةتي ئةم ريَضكةية
ثشتدةبةستيَت بة قوتاخبانةي ثراطماتي سنوربةند
(املدرسة املنفعه احلدية) ،كة برِواي بة
ثرةنسيثةكاني ضيَذ و ئازار (اللذة و االمل) هةية ،يا
ثرةنسيثي ضيَذ (مبدأ املتعة) ( )Hedonismكة
فةيلةسويف ئينطليزي (جريمي بنتام) بنةماي
بريوبؤضونةكاني دارِشت .سودةكاني ئةم ِريَضكةية
َدةدات بؤ
بريتيية لةوةي كة تاك هةميشة هةول

بةدةستهيَناني بةشيَكي طةورة لة ضيَذ (،)pleasure
بةرابةر كةمرتين بةش لة قوربانيدان يا ئازار ضةشنت
( .)Painكةواتة ئةمة ثرةنسيثيَكي دةرونيية،
هةروةها تاك هةميشة بة طويَرةي ئةم ثرةنسيثة
َسوكةوت دةكات .بؤ منونة ئةطةر
دةرونيية هةل
َدةدات بؤ
تاكيَك كريَكار بوو ئةوا هةول
َدان
بةدةستهيَناني كريَيةك لة بةرابةر كةمرتين هةول
َم ئةطةر تاك خاوةن كاربوو
و هيالك بوون ،بةال
َي بة دةستهيَناني طةورةترين قازانج دةدات لة
هةول
بةرابةر كةمرتين برِ لة خةرجي و تيَضوون لة
بةرهةمهيَناندا ،ئةمة لة كاتيَكدا ئةطةر تاك
َدةدات بة كةمرتين نرخ
بةكاربةربوو هةول
ثيَكهاتةيةكي تايبةت لة مشةك بةدةستبهيَنيَت يا
طةورةترين تيَربوون لة ثيَداويستيةكانيدا
بةدةستبهيَنيَت.
"جيَرمي بنتام" ،برِواي واية كة هؤكاريَكي
َسوكةوت و رِةفتاري
تايبةت هةية بةرثرسيارة لة هةل
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َطادا ،ئةم هؤكارانة يا ئةو
تاك لةناو كؤمةل
َتي كيَشاوة بةسةر هةموو تاكيَكدا و
هيَزةي دةستةال
َة بريتيية لة هيَزي
َي ثيَوة دةنيَت بؤ كار و جول
ثال
َيَت (سروشت مرؤظي
ضيَذ و ئازار ،بة تايبةتي دةل
نةذيَر كؤنرتؤلَ و حوكمي دوو سةرداردا داناوة:

ئةتوانني فةلسةفةكةي "بنسام" دةربارةي
ثرِةنسيثةكاني ضيَذ و ئازار كورت بكةينةوة لةم سيَ
َةي خوارةوةدا:
خال
-1هةموو ئةو شتانةي كة تاك طةرةكيةتي
لةم ذيانةدا ،بريتيية لة بةدةستهيَناني طةورةترين

ضيَذ و ئازار.
ئةم دوو سةردارة ئةوةمان بؤ دياري دةكةن كة
ضي ثيَويستة بكريَت و ضي ثيَويستة بيكةين ،ضي
ثيَويستة دواخيةين و دواتر بيكةين .ئةمانة حوكمان
دةكةن و ئاراستةمان دةكةن بة هةموو ئةوانةي
َيَني و بةهةموو ئةوانةي بريي ليَدةكةينةوة و
دةيل
َيَك
هةموو ئةوانةي دةيكةن .هةموو هةول
َدةستني بؤ دةستبةرداربومنان ليَيان ،هيض
ثيَيهةل

بةش لة بةختةوةري و كةمرتين بةش لة ئازار بة
طويَرةي توانا.
-2ئاماجني رةفتاري منوونةيي زيادكردني
ضيَذو كةمكردنةوةي ئازارة ،ثيَويستة ئةم ثرةنسيثة
َبذاردن و
َةوي تاك بكات لة برِياردان و هةل
جل
َسوكةوتيدا.
هةل
-3ثيَويستة دروستبوون و ثيَكهاتين
َيةتي و
دامةزراوةكامنان و ئةنستيؤتة كؤمةال

نيية جطة لةوةي ئامرازيَكة بؤ ضةسثاندني
َييان بةسةرماندا.
كؤنرتؤل

ئابوريةكامنان و ياساكامنان و ثةيوةندييةكاني
َطا ،هةموويان ِريَكخراو
نيَوان تاكةكاني كؤمةل

خؤشةويسيت مرؤظ بؤ ضيَذ و رِكليَبوونةوةي
َدةنيَت بة
بؤ ئازار ئةو تةنها هؤكارانةن كة ثال
مرؤظةوة بؤ هةستان بة رِةفتاري جياجيا كة ناضارة
ثيَيان و مرؤظيش بةثيَي مةزندةي خؤي مايف
هةريةكةيان دةدات و دةكةويَتة ثيَوانةي برِي
هةريةكةيان و ثاشان بة يةكيان بةراوردةكات
بةجمؤرة يةكيَكيان دةستنيشان دةكات ،كة
بطةِريَتةوة بؤ ئةوي تر ثاشان دواي ئةوة برِيار
ئةدات ضي ثيَويستة بيكات وة ضؤن رةفتار بكات.
دواي ئةو بةراوردةي مرؤظ لة نيَوان هةريةك لة

بنياتنراوبن لةسةر بنةرِةتي بةرذةوةنديية
َوطؤرةكاني نيَوان تاكةكاني بةو شيَوةيةيي
ئال
طةورةترين برِ لة بةختةوةري بؤ طةورةترين ذمارة لة
َطا دةستةبةر كرابيَت.
تاكةكاني كؤمةل
لة كاتيَكدا تاك بة دواي بةرذةوةنديية
تايبةتييةكانيدا دةطةِريَت و كاري بؤ دةكات ،هةر
دةبيَت بةراورديَك بكات لة نيَوان ئةو ضيَذةي
كةليَوةي دةسيت دةكةويَت و ئةو ئازار و
قوربانييةي كة رِووبةرِووي دةبيَتةوة ،دواي
بةراوردكردن لة نيَوان ئةمانةدا تاك ئةتوانيَت

َسوكةوتي
هةل

برِياري خؤي بدات لةسةر بنةماي بةرذةوةندي
تايبةتي ،يان بةالني كةمةوة ئةو قوربانيةيي كة

َيَت
"جيَرمي بنسام" ئةوةش زياد دةكات و دةل
َطا هةميشة ثيَكديَت لة ذمارةيةكي طةورة لة
كؤمةل
َم ثيَويستة
تاكةكان كة رةفتار دةكةن ،بةال
رةفتارةكانيان ثابةند بيَت بة بةراوردكردني ضيَذ و
َيَك لة تاكةكاني كة ثيَكهاتووة لةوان.
ئازار بؤ كؤمةل

دةيدات يةكسان بيَت لةطةلَ ئةو ضيَذةي ليَوةي
دةستيدةكةويَت.
ثيَشةنطي دووةمي ِريَضكةي ثراطماتي
(املذهب املتفعة) "ديظد ريكاردؤ" (-1772
)1835ية ،كة بريؤكةي ثراطماتي لة ِريَطةي ئةو

ضيَذ و ئازاردا
سةركةوتوو دةبيَت.

دةيكات،

109
َطا دابةشدةبيَت بةسةر
وتةيةيدا دةردةكةويَت (كؤمةل
سيَ ضني و تويَذي سةرةكيدا ،ئةوانةي كةلةسةر
شانؤي ئابووري كاردةكةن بريتني لة
سةرمايةدارةكان و كريَكارةكان و خاوةن
زةوييةكان).
سةرمايةدارةكان – ئةوانةن كة بةرهةمهيَناني
َيَكي
مشةك و خزمةتطوزاريةكان بةِريَوةدةبةن و رِؤل
سةرةكييان هةية لة ئابوريدا ،زةوي لة خاوةن
زةوييةكان بةكريَ دةطرن و كريَكاري بة دةزطاي
وةبةرهيَنانةوة بؤ ئامادةدةكةن و خواردن و
جلوبةرط و مشةكةكاني تريان بؤ دابيندةكةن،
كريَي تايبةتيان بؤ دابيندةكةن لة بةرابةري ئةو
كارةي دةيكةن لة بةرهةمهيَناندا.
(سةرمايةدارةكان
ثيَيواية
"ريكاردؤ"
َدةسنت بة دوو ئةركي طرنط ئةوانيش :بةهؤي
هةل
طةرِاني بةردةوامييان بةدواي هةليَكدا بؤ ئةوةي
سةرمايةكانيان خبةنة طةرِ بؤ بةدةستهيَناني قازانج،
دةكةونة ذيَر كاريطةري كيَربِكيَ ،بؤ ئةوةي
هاوسةنطييةك رِابطرن لة نيَوان دةرئةجنامي قازاجني
سةرمايةكانيان كة لة بةرهةمهيَناني ثيشةسازي و
َيدا دةستيان دةكةويَت و
بةرهةمهيَناني كشتوكال
دةبيَتة هؤي ئةوةي لة كاتيَكي دياريكراودا
داهاتيَكي زؤر كؤبكةنةوة ،لة تةواوي كاركردنيان
لةماوةيةكي دياريكراودا ثاشان ئةركي دووةم لة
طرنطرتة لة يةكةم سةرمايةدارةكان ئةوانةن لة
ثرؤسةي طةشةسةندني ئابوريدا دةست ثيَشخةرنء
داهاتيَكي تازةيان دةبيَت ئةمةش دةبيَتة هؤي
زيادكردني سةرماية).
ثيَشةنطي سيَيةمي ئةم رِيَضكةية (جؤن
ستيوارت ميل))1873-1806( ،ة ،رِيساي
بةرذةوةندي تايبةت و ِريَساي كيَربِكيَي ئازادي
دياريكرد.
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دووةم /رِيَضكةي دةستةجةمعي فةرِةنسي:
ئةم ِريَضكة فيكريية لةاليةن ئاينزاي
كاسؤليكي مةسيحييةوة ثشتيوانيكرا كة لة
َوة ئةم ِريَضكةية برِواي واية
َطاي فةرِةنسيدا بال
كؤمةل
َي تةواوةتي
َطا كؤنرتؤل
َةت و كؤمةل
دةبيَ دةول
سةرجةم ئامرِازةكاني بةرهةمهيَناني ضاالكيية
َيةتييةكان بكةن.
كؤمةال
ئةم ريَضكةية ثشتدةبةستيَت بة فيكري
ثؤزةتيظسيت (لة سةرةتاكاني سةدةي نؤزدةدا)،
بزاوتي ثؤزةتيظسيت خؤي لة خؤيدا بزوتنةوةيةكة
بؤ ثشتطرييكردني زانست و نةياري ميتافيزيكاي
تةقليدية و ثشتطريي ذيَربيَذي ئةزمونطةري
(املنطق التجربي) دةكات ،بؤ طةيشنت بة ياسايةك
َيةتييةكان ملي بؤ
كة واقع و دياردة كؤمةال
كةضكةن و ئةمةش تةنها كؤكردنةوةي زانياري نيية
َي لة بوني دوا
َكو نكول
دةربارةي دياردة ،بةل
مةعريفة (هةر مةعريفةيةك ئةزموون تيَثةرِيَنيَت)
دةكات ،بيَجطة لةوةي ثةيوةستة بة كؤتاييةوة.
ثؤزةتيظزم لةمانا فراوانةكةيدا بريتيية لة
جةختكردنةوة لةسةر واقيعيَكي زانسيت و دذي
تيَرِاماني تيؤري ميتافيزيكيية.
بزاوتي ثؤزةتيظيسيت بانطةشةي ئةوة دةكات
َينةوة لة
عةقلَ حوكمي جيهان بكات ،ليَكؤل
َيئةدا بؤ
َي ثيَ بةس بوو ،هةول
طةشةسةندني عةقل
طةيشنت بة يةكيَيت فيكر و بؤ ضةسثاندني
َ ،لة واقيعدا بزاوتي
تةندروسيت منوونةي باال
ثؤزةتيظسيت دةيويست دةرضيَت لة واقيعيَك كة ثرِة
لة جياوازي و دذةكان ،لة ثيَناوي طةيشنت بة
دارِشتنةوةي ياساكان ،ئةمةش بةو مانايةي كة
َيةتي كة
برِؤيت بؤ طةرِان بة دواي واقيعيَكي كؤمةال
مرؤظ سودمةندبيَت ليَي ،بؤ ئةوةي كاربكات بؤ
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َيةتييةكاني بة ئاماجني
ضاككردني رِةوشة كؤمةال
طةيشنت بة ِريَسايةكي ضةسثيوو .كةواتة ئةم بزاوتة
نةياري حةقيقةتة ِريَذةيةكان و برِياردانة
بةهاييةكانة لةسةر وابةستةبونة تاكيةكان و
تيَرِوانينة دياريكراوةكان وةستاوة و دةيةويَت

َثشتيكردني و شةرعيةت دان بة
سةرضاوةيةك بؤ ثال
َتيان.
دةستةال
-5دةركةوتين تةوذمي زانسيت و تيَكؤشاني
َطاي
بؤ بةدةستهيَناني شويَنيَكي ثرشنطدار لة كؤمةل
فةرةنسيدا.

َطا بةطويَرةي ئةو
ذياني تاك و ضارةنوسي كؤمةل
ياسايانة بيَت كة بةويسيت خؤيان دايدةِريَذن.
َداني
ئةطةر مبانةويَت لة ضؤنيةتي سةرهةل
َيةتي لة طؤرِةثاني فيكري
ثؤزةتيظسيت كؤمةال
فةرِةنسيدا تيَبطةين ،ئةم بريؤكةية لة دواي شؤرِشي
َي  1789لة دةرئةجنامي رِةوشي
فةرِةنسي لة سال
َدا:
َيةتي سةريهةل
كؤمةال
-1ملمالنيَيةكي توند لة نيَوان ضيين

-6دةركةوتين تيؤرةي ثراطماتي لة ئابوري و
رِامياريدا لة بةريتانيا و بانطةشةكردني بؤ
تيَركردني ثيَداويستية تايبةتيةكاني تاك و
هاندانيان بؤ كيَربِكيَي ئازاد لة نيَوان تاكةكاندا.
َيةتيانة بوونة هؤي
سةرجةم ئةم رِةوشة كؤمةال
تازة
فيكري
بزوتنةوةيةكي
دةركةوتين
(ثؤزةتيظيزم) ،بؤ ثيَشكةشكردني فيكريَكي تازة بؤ
خزمةتكردني ثيَداويستيةكاني ئةو قؤناغة نويَيةي

ئؤرستوكرات و ضيين ناوةراستدا.
-2نةبووني تيَرِوانينيَكي تازة لةاليةن هةريةك

كة فةرِةنسا تيايدا دةذياو بة تايبةتي ضيين
ناوةرِاست بؤ بةرةنطاري لة ئاست ملمالنيَي

لةم دوو ضينة بؤ رِونكردنةوةي ضؤنيةتي
َطاي فةرِةنسي.
جيَطريبوون و ضةسثاندني كؤمةل
-3هةريةك لةو دوو ضينة خوازياري
َطاي
طؤرِانكارييةكي رِيشةيي بوون بؤ كؤمةل
َيةتي.
فةرِةنسي و ئةلتةرناتيظيَك بؤ نةخشةي كؤمةال
-4بةكارهيَناني تاجي فةرِةنسي و نةريتة
ئاينيةكان لةاليةن ضيين ئؤرستؤكراتةوة وةك

َيةتي و فيكريةكاندا.
كؤمةال

سةرضاوة
ثنائيات علم االجتماع ،د .معن خليل العمر ،عمان:
دار الشروق ،2001 ،ص .130-127
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ضريؤكةكاني تةلةفزيؤن
ضؤنيةتي و راسيت وتن
جؤن ميَغم
لة ئينطليزييةوة :سةدرةدين عارف

لةم رِؤذانةدا مشتومِريَك لة بريتانيا لة ئاراداية
دةربارةي داهاتووي ثةخشي تةلةفزيؤني ئةم
مشتومرِة كيَشةكاني سياسةتي ثةخشكردن و ئةو
ثيَشنيازة نويَيانةي كة بؤ ريَكخستين دانرابوون و
َيطريساند .زؤر كةس ئةم
مةسةلةكاني دارايي هةل
ثيَشنيازانةي بة هةرِةشة لة جؤر و ئاسيت بةرنامة
تةلةفزيؤنييةكان دادةنا .ئةم ثيَشنيازانة زةمينةي
َسةنطاندني ضؤنيةتي و
خؤشكرد بؤ بريؤكةي هةل
رةخنةطراني حكوومةت ،لة ذيَر درومشي
بةرطريكردن لة تةلةفزيؤني جؤري باش كؤبوونةوة،

ستةمة ثيَشنيازي جيَطر بؤ ريَكخستين تةلةفزيون و
برِياردان لةسةر سياسةتي دارايي بؤ زيادكردن ،يان
زيادكردن يان مانةوةي بوودجةي تةرخانكراو وةكو
خؤي بؤ تةلةفزيؤني جؤري باش.
لةوة دةضيَت ،ئةمةش كاريَكي نائاسايية ،كة
فةلسةفة بتوانيَت شتيَكي بةسوود لةم بارةيةوة
َيَت ،لة ِريَطةي رامان و شيكردنةوةي ضةمكي
بل
َم لةوة ناضيَت كة فةلسةفة ليَرةدا زؤر
ضؤنيةتي .بةال
بةسوود بيَت ضونكة شيكردنةوةكاني يةكسةر
بةرةو كيَشةمان ببات ،يان تةنانةت بةرةو

َم بةسةرسامي و شةرمةزارييةوة بؤيان دةركةوت
بةال
َيَن و ئةطةر بةرةو روو ببنةوة
كة هيضيان ثيَنةبوو بيل
نةياندةزاني بةرطري لةضي بكةن ،ضونكة كاتيَك كة
ثرسيار كرا" :باشة ضؤنيةتي  Qualityضيية و ضؤن
َيَنريَت بؤيان
ثيَناسة دةكريَت و ضؤن دةخةمل
َمدانةوةي ئةم ثرسة زؤر ستةمة،
دةركةوت كة وةال
ئةطةر مرؤظ نةزانيَت خؤي ضي دةطةيةنيَت ،ئةوا زؤر

ثشتطرييكردني ثيَشنيازةكاني حكوومةت.
بةكورتي ،مشتومرِةكان بةم شيَوةيةن ،زؤر
فةيلةسووف ،بة خؤمشةوة ،لةو باوةرِةدان كة
ضؤنيةتي ئةطةريَكي ثيَشبينينةكراوة .Contingent
ئيَمة ناتوانني بة هيواي ئةوةبني كة دةستنيشاني
ضؤنيةتي بةزاراوةي بةهاكاني راستييةكي
طةردووني ،هةتا هةتايي ،طةوهةري بكةين،
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َكو شتيَكة
ضؤنيةتي سيفةتيَكي بابةتي نيية ،بةل
ثابةندة بة بةهاو مةبةستة طؤرِاوةكان بة طشيت
َمي ثرسياري ئةوةي ئايا ضؤنيةتي بةرنامةيةكي
وةال
َي
تةلةفزيؤن ،يان كتيَبيَك ،يان يارييةكي دووطؤل
بةرزة يان نزمة كاتيَك دةدريَتةوة كة باسي

بنةمايةكي بابةتييانةي نيية ،ئةوسا هةرِةمةكي و
دةستةبذيَرانة و باوكساالرانة دةبيَت و دةبيَتة
َيَك بؤ سةثاندني بريؤكةيةكي تايبةتي
هةول
ضؤنيةتي بةسةر بينةراني تةلةفزيؤندا ،ئةمةش
جؤريَكة لة سةثاندني حةزو ضيَذي كةسيي هةنديَك

َكيدا بكةين .ضؤنيةتي
مةبةستيان لة ذياني خةل
بةرنامةكان لة ئامسانةوة ناباريَن بةسةر ئةوانةي كة
َكو لة بةهاو مةبةستةكاني ئةوانةوة
لة ذيَرةوةين ،بةل
طةشة دةكات ،وةكو ضؤن ضؤنيةتي ضةقؤيةك
ثابةندة بةو مةبةستةي كة بؤي دانراوة :ئايا وةكو
ديكؤريَك دادةنريَت ،يان بؤ نةشتةرطةري بةكارديَت،
يان بؤ برِيين نان ،يان بؤ سةربرِيين بزنيَك بة
نةريتيَكي ئاييين .بةهةمان شيَوة ضؤنيةتي

لة رؤشنبرياني ضيين ناوةرِاست ،كة هيض طرنطرت
نيية لة ضيَذ و حةزي هيض كةسيَكي تر.
َةتةدا ،مرؤظ دةضيَتة سةر رِاي (رؤبةت
لةم حال
َي 1989دا لة
ميَردؤك) كة لة ليَدوانةكةي سال
َيَت" :ئةوةي الي كةسيَك جؤريَكي
(ئةدنربة) دةل
ثةسةندة ،الي يةكيَكي تر هيض و ثووض و خاشاكة".
ئةمة وتةيةكي ئابووري زؤر ِريَذةيية .ضؤنيةتي ئةو
َك ئامادةن ثارةي ثيَ بدةن ،هيض
شتةية كة خةل

بةرنامةكاني تةلةفزيؤن ثابةندة بةو بةهاو
مةبةستانةي كة خزمةتي دةكةن .ئةم سوود و

ثيَوةريَكي ديكة بيَجطة لة ثيَوةري بازار نيية .بيَجطة
لة بةهاي قازانج و زيان ،هيض بةهايةكي

بةهايانة هةمة جؤرن .بةهاكان لةاليةن تاكةكانةوة
َم بؤ سوودةكان،
برِياريان لةسةر دةدريَت ،بةال
بةرِاسيت تةلةفزيؤن مةبةسيت زؤري هةية – لةوانة:
َني
بؤ بةخشيين خؤشي و رابواردن بة كؤمةال
َك ،بؤ ريَكخستين رِيزةكاني طةل ،بؤ
خةل
َتيان ،بؤ خواثةرسيت ،بؤ
ضةواشةكردني هاووال
َك بؤ ئاطاداري و ريكالم.
رِاكيَشاني خةل
بةداخةوة ،لة كردةوةدا ،راستيي ئةوةي كة
ضؤنيةتي ئةطةريَكي لةثرِ و ضاوةرِواننةكراوة
كاريطةرييةكي خراثي هةية بةسةر ئةوانةوة كة

ضيَذوةرطرتن لة ئارادا نيية .ضؤنيةتي
دميوكراتييانة بةِريَوة دةضيَت ،ئةطةر ئةجنامةكةشي
ئةوةبوو ئةو بةرنامانة باوبن كة ضيَذي رؤشنبريان و
دامةزراوةكان دةرِووشيَنيَت ،ئةوة باشرت ،ضونكة
ئةو كةسانة خؤيان زؤر بة طرنط دادةنيَن.
لةاليةكي ديكةوة ،ئةطةر ئةو بةرنامانةي كة بؤ
بازاريكردن ئامادة دةكريَن قيَزةوندبن ،ئةوسا
دةبيَت واز لة مةسةلةي ئةطةري ضؤنيةتي بهيَنني و
لةبري ئةوة ثشت ببةستني بة راثرسي لة رؤشنبريان
سةبارةت بةوةي كة ضؤنيةتي بةضي دةزانن.

ثشتطرييي تةلةفزيؤني جؤري باش دةكةن ،ضونكة
هةستدةكةن كة كةوتوونةتة داوي كيَشةيةكي

َم ناتوانن بة باشي
ئةوانةي زؤر رؤشنبرين بةال
ثيَناسةي ضؤنيةتي بكةن و سيفةتةكاني بذميَرن

َتن لةوة
ئازاربةخشةوة و لة بةرامبةريدا بيَدةسةال
دةضيَت كة ناضاركرابن لة نيَو دوو بريؤكةدا
َبذيَرن و هيضيان بةدلَ نةبيَت.
يةكيَكيان هةل
َيَن ،ئةطةر ضؤنيةتي
لةاليةكةوة ،وةكو دةل
ثشت بة بةهاو مةبةستةكان ببةستيَت ،كة

لةوانة لة كاتي بينينيدا بتوانن دةستنيشاني بكةن
َيَن كة جؤري دراما و ئؤثيَراو
– ئةوان دةل
BBC
كة
شةكسثري
شانؤطةرييةكاني
َوياندةكاتةوة بةو فةرهةنطي بةرز ،High culture
بال
دادةنريَن.
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ئةم ضؤنيةتيية  qualityدةبيَت لةاليةن
ليَزانةكانةوة بسةثيَنريَت .ئةمة بريؤكةي باستاني
َوكردنةوةية لة
(تةقليدي) دةزطا طشتييةكاني بال
بريتانياداو هةميشة ثةيوةنديي هةية بة ناوي (لؤرد
رةيس )Lord Reithةوة .لةم بؤضوونةدا ضؤنيةتي

كاتيَك كة باس ديَتة سةر بةرهةمي جؤري بةرز ئةم
فةرهةنطة بثاريَزريَت و ثيَمان دةوتريَت كة ثيَويست
ناكات ثيَناسة يان راظةي بكةين.
تةنها ثيَويستمان بة ضاوديَريَكي شارستاني
هةية ،ضونكة ئةو بةشيَوةيةكي سروشيت نيشانة

دةبةسرتيَتةوة بة مةبةسيت فيَركردن ،ثةروةردةكردن
و خؤشرابواردنةوة لة ضوارضيَوةي ئةو بةهايانةي
كة لة كؤنةوة بة فةرهةنطي ثةسةندكراو دادةنريَن و
لة ثيَش هاتنةكايةي تةلةفزيؤنةوة ،لة هونةرو
طفتوطؤكاندا بة "فةرهةنطي بةرز" دادةنريَن.
ئاماجنيش ثاراستين بةهاو واتاكاني ضيين
رؤشنبريي دةستةبذيَرة كة خؤي بة بةرثرسيار
َطا
دادةنيَت لة ثيَطةياندني بةشةكاني ديكةي كؤمةل

ناسراوةكاني بةرهةمي باش دةناسيَتةوة كاتيَك كة
سةيري دةكات .ضؤنيةتي وةكو شتيَك سةير
دةكريَت كة لة فةرهةنطي باستاني (تةقليدي)يةوة
َة كاريَكي ثةسةندكراو كة
هاتبيَت ،وةكو كؤمةل
شيَوةي جوانناسي و ماناي فةرهةنطي هةبيَت،
َد)( :باشرتين جؤر
جؤريَك كة ،بةثيَي (ماسيو ئارنؤل
كة ناسراوبيَت و بريي ليَكرابيَتةوة) ،دةتوانني
َنيابني كة (بةرثرسة طةورةكان
لةوةش دل

َوكردنةوةوة.
لة ريَطةي بال
طفتوطؤ لة بارةي ضؤنيةتييةوة لةسةر دوو

َم لة كردةوةدا،
 )Mandarinsبؤماني دةناسنةوة .بةال
ئةو منوونةيةي كة مةبةستة هةر ئةو "تةلةفزيؤنة

بريؤكة – بريؤكةي ميللي و بريؤكةي خانةدانةكان-
طةيشتة بنبةست ،وةك ئةوةي ئةم بريؤكانة concepts
يان ليَكدانيان تةنها ئةلتةرنةتيظ بن .لة راستيدا
َكردني ئةم دوو
ثيَشنيازةكاني حكوومةت تيَكةل
بؤضوونةبوو .ئةمةش وايكرد كة بةرهةمةكاني
تةلةفزيؤن ،كة بة ثيَي بازارِ بةرهةمدةهيَنريَن،
َكو هي سوود،
ثابةندي ثيَوةري ضؤنيةتي نةبن بةل
كةضي لةاليةكي ديكةوة داوايان لة كؤمثانيةكاني
تةلةفزيؤن دةكرد كة رةضاوي هةنديَك "بةرنامةي
ماقوولَ" بؤ ثةيرِةوكردني ثيَوةري ضؤنيةتي لة

ضرِكراوة" بيَت كة بةهؤي ضةند برِطةيةكي
َم هةتا ئةو
بايةخدارةوة ريَطةي ليَدةطريدريَت (بةال
رادةية نا كة بة تةواوي هةرِةشة لة دةستكةوتةكاني
بكات) وةكو ئوثرياي بؤنةكان يان شانؤطةري
 Brideshead Revisitedو ئةو رؤذنامة بضووكة
ضرِكراوانةي كة الثةرِةيةكيان تةرخانكراوة بؤ ئةو
َيَن "كةلةثووري نةتةوةييمان".
شتةي كة ثيَي دةل
بةجمؤرة دةكةوينة ناو كيَشةيةكةوة – يان
دةبيَت تةلةفزيؤنة ضركراوةكةي (مردؤك و رةيس)
َبذيَرين ،يان ياساي باوكانةي "فةرهةنطي بةرز"،
هةل

بةرهةمةكانياندا .با بةرهةمةكان بةثيَي داخوازي
بازار دانراون هيض و ثووض بن (بيَجطة لة مةسةلةي

َوكردني هةردوكيان .بؤ ئةوةي خؤمان
يان تيَكةال
لةم كيَشةية البدةين دةبيَت ئةوةمان لة بريبيَت كة

َينةوة)،
سيَكس و توندوتيذي كة بة جيا ليَيان دةكؤل
ئةمة طرنط نيية بة مةرجيَك لةناو شاردا
ناوضةيةكي رووناكي فةرهةنطي بةرز وةكو
مؤزةخانةيةك ثاريَزراو بيَت و لةناو ئةم خاشاك و
نةهامةتييةوة ئيلهامبةخشانة بدرةوشيَتةوة و

ئةطةرضي مةسةلةي ضؤنيةتي ئةطةريَكي
َم هةرةمةكي و مةسةلةي ضيَذ
ثيَشبينينةكراوة ،بةال
نيية.
ضةمكي ضؤنيةتي لة تةلةفزيؤندا هةميشة
َيةتيةكانةوة.
بةسرتاوةتةوة بةثرؤذةرامياريء كؤمةال
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بة واتايةكي تر ،مةسةلةي ثيَشبينينةكراوي
ضؤنيةتي دوا هيَلَ نيية كة لة دواي ئةوةوة هةموو
َي
َكو خال
َني دةوةستيَت ،بةل
مشتومِريَكي عةقال
سةرةتاية بؤ بةرةنطاربوونةوة يان بةرطريكردن لة
ضةمكيَكي تايبةتي ضؤنيةتي بة ثشتبةسنت بةو

مةبةستةوة ثيَشبينينةكراوة ،لةبةرئةوة هةتا هةتاية
مشتومرِي لةسةر دةكريَت.
ئةو متمانةية ،تةنانةت ئةفيزةي ،كة هةنديَك
ضةمكي ثيَ ثيَشنياز دةكريَت لة تونديي ئةو
تاوانباركردنةوةوة سةرضاوة دةطريَت كة ئاراستةي

َيةتييانة و بةهاو ئاماجنة
ثرؤذة كؤمةال
فةرهةنطييانةي كة تةلةفزيؤن دةتوانيَت تياياندا
خزمةت بكات.
ئيَمة ناتوانني زاراوةي بةهاو ثيَوةرةكاني
ثيَناسةي
كات
دةرةوةي
طةردوونيي
َكةوتيَكي
هةل
َم
بةال
بكةين،
ضؤنيةتي
ديارينةكراويش نيية.
ئةزمووني تةلةفزيؤني ضاك بة هةوةسي تاكة

ئةركي تةلةفزيؤن دةكريَت لة ضوارضيَوةي
ثرِؤذةيةكي سياسي تايبةتدا .ئةوةي بناغةي ئةم
بؤضوونة لة بارةي ضؤنيةتييةوة فةراهةمدةكات
روونيي مةبةست و ئةو برِيارانةية كة دراون لة
بارةي بةشداريي تةلةفزيؤن لةم ئاماجنانةدا .برِوانة،
بؤ منوونة ،بينيين (مردؤك) (لة وتارةكةي شاري
ئةدنربةدا) لة بارةي ئةو شتةي كة ناوي دةنيَت
َيَن ،بةشيَكة لةو
"بريتانياي نويَ" ،كة وةكو دةل

َكو بة زاراوةي
كةسي ثاكانةي بؤ ناكريَت ،بةل
َيةتي و
ئةوةي تةلةفزيؤن بؤ ضيية و ئاماجنة كؤمةال

شؤرِشة جيهانييةي سةربةسيت ئابووري و
خؤشطوزةراني ئابووري دابيندةكات .لةم بريتانيا

فةرهةنطييةكاني ضني و ئةو بةهايانة ضني كة دةبيَت
خزمةتيان بطات ،دةبيَت بةثيَي ئةوةش بثيَوين.
ضةمكةكاني ضؤنيةتي كاتيَك بة كردةوة
دةبووذيَتةوة كة خبريَتة ناو ئامانج و مةبةسيت
َبذاردني ئةم ضةمكة
فراوانرتةوة .لة ئةجنامدا ،هةل
يان ئةوة لةبةر ئةوة دةبيَت كة خزمةتي ئةو بةهاو
ئاماجنة بكات كة دةبيَت بةِريَوةببات ،بؤضوون لة
َيةتي باشرتة و
بابةت ئةوةي كام سيستةمي كؤمةال
بوار دةدات كة تاكةكان ذيانيَكي تةندروست بذين و
ئاماجنةكاني ذيانيان بهيَننة دي.

نويَيةدا ،نة سؤشياليزم و نةدامةزراوة كؤنةكاني
بازار سنووردار ناكةن ،لةم بينينة رامياريية
راسرتِةوةدا ،مردؤك ثاساو دةهيَنيَتةوة بؤ هةموو
ثيَشنيازةكاني لة بارةي تةلةفزيؤن و بازارِي ئازاد و
ضةمكي ضؤنيةتي .بة رووني لةو باوةرِةداية كة
ئةطةر مةسةلة هاتة ضؤنيةتي هيض حيسابيَك بؤ ضيَذ
( )tasteناكريَت و بة تةنها مةسةلةي قازانج و زياني
بازار لة ئاراداية.
لة راستيدا ئةو ثرؤذانةي كة حكوومةت
َةي شيَوانيَكي
خستبوونية روو بريتيبوون لة تيَكةل

بة كورتي ،ضةمكي ضؤنيةتي لة ثةيوةنديدا
َيةتي و ثرؤذة
لةطةلَ بةهاو مةبةستة كؤمةال

نائارام و شثرزةييةكي دذوار كة تةمومذييةكي
َيَك بوو بؤ
زؤري تيَدابوو بةهؤي ئةوةي كة هةول

راميارييةكاندا ضاالكرت دةبيَت ،ضونكة ئةمانة وا
َسةنطاندني
دةكةن كةاليةنطراني هةر ضةمكيَك لة هةل
تةلةفزيؤندا دةطةِريَنةوة بؤ ضؤنيةتي بةشداري
َطادا.
كردني تةلةفزيؤن لة ذياني تاكةكان و كؤمةل
تةلةفزيؤن لةم مةسةالنةي كة ثةيوةسنت بة بةهاو

َيَك بنةماي جياواز لة
كؤكردنةوةي كؤمةل
ثيَشنيازيَكي كردةييدا كة لة بنةرِةتدا دذبةيةك
بوون .لةم ثيَشنيازانةدا بينةري تاك وةكو سيَ شت
سةير دةكرا لة هةمان كاتدا :يةكةم ،وةكو
َكاني رابواردني بازارِي
بةكارهيَنةري تاكي كاال
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تةلةفزيؤن (كة ئاشكراكردني مايف بةكارهيَنانيش
دةطريَتةوة) ،دووةم ،وةكو كةسيَكي خيَزاندار كة
بةرثرسة لة تةندروستيي دةرووني و سيَكسيي ئةو
كةسانةي بةخيَويان دةكات (ئةمةش ثيَوةرةكاني
كؤميتةي ثيَوةرةكاني بريتانيا british standards

َدا دةستنيشان بكريَت .من ثيَشنيازي
بلوورال
َطادا كة
ضةمكيَكي ضؤنيةتي دةكةم لة كؤمةل
ئةطةرةكاني فةرهةنطي ثلووراليزم بثاريَزريَت و
َطاي ببات.
بةرةو دميوكراتيزةكردني كؤمةل
لةبةرئةوة نابيَت ريَبدريَت بةهيض ضةمكيَك لةمةرِ

َتييةك
 committeeدةطريَتةوة) ،سيَيةم ،وةكو هاووال
كة مرياتطري فةرهةنطيَكي نةتةوةيية (ئةمةش
بةشيَك لة مةسةلةي "بابةتي بةرز" دةطريَتةوة.
من خؤم دذي هةردوو بؤضوونةكةم ،بؤضووني
باوكانةي خزمةتطوزاريية طشتييةكان و ضةمكي
ضؤنيةتييان و هةم ضةمكي بازارِي ئازاد لة بارةي
ضؤنيةتييةوة ،ضونكة من دذي ئةو بؤضوونة
َيةتييانةم كة لةسةري دامةزراون.
رامياري و كؤمةال

سروشيت مرؤظ كة اليف جاويداني ليَدةدات يان
َثي ئةوة بطريَت كة راستيي تةواوي ميَذووي
ثةل
مرؤظة.
كيَشةي ضةمكي كؤني خزمةتة طشتييةكان
( )public servicesلة بارةي ضؤنيةتييةوة لة منوونةي
َكو لة
منوونةي خزمةتطوزارييةكانيدا نةبوو ،بةل
بريي يةكثارضةيي ( )Monolithicو نا
دميوكراسييةي ئةو فةرهةنطة بوو كة لةسةري

َبذاردن لة
من دذي دوانةييم ،ئيَمة ناضارنني كة هةل
نيَوان ئةم دوو ضةمكةدا بكةين .بابيانطؤرِين

ثةسةندكراوي
سيستةميَكي
دامةزرابوو.
َوكردنةوة دةبيَت ثابةندبيَت بة ياساي هةمة
بال

َيةتيي
بةشتيَكي ديكة كة لة ثرؤذةيةكي كؤمةال
جياواز وةرطريابيَت و لةسةر دةستنيشانكردني
مةبةسيت فةرهةنطي جياواز و ئاكاري جياواز
دامةزرابيَت.
لةبةرئةوة ،ئةوةي من لةسةري بةردةوام دةمب و
ثشتطرييي دةكةم ضةمكي ضؤنيةتييةكي جياوازة
لةوةي كة ئيَستا باوة ،دةمةويَت ئةم ضةمكة
سةركةوتووتر بيَت لةوانيرت ،ئةمةش لة ِريَي
باسكردني ئةو بةها ئاكارييانةي كة ئةم ضةمكة
خزمةتياندةكات .ضةمكي من لة بارةي ضؤنيةتييةوة

جؤري  ،rule of diversityدةبيَت ضاالكانة بةهاي
َطاي نويَ
جياواز و ليَكدانةوةي جياوازي كؤمةل
َم ،ئةم هةمة جؤريية ،ئةطةرضي
ثيَشكةشبكات .بةال
َينةوةي
بةهايةكي ثؤزةتيظة ،دةبيَت لة ليَكؤل
َةمةند بكريَت و
ئةركةكاني تةلةفزيؤندا دةول
تيَرِاماني ديكة هاوسةنط بكريَت.

َيةتي،
سيَ ثيَكهاتةي هةية :ثرؤذةيةكي كؤمةال
مةبةستيَكي فةرهةنطي و ضوارضيَوةيةكي ثيَوةري
ئاكاري .normative

ثرؤذة كؤمةالَيةتييةكة
َيةتي و فةرهةنطييةكاني
ئةركة كؤمةال
َطايةكي فةرهةنط
تةلةفزيؤن دةبيَت لةناو كؤمةل

مةبةسيت فةرهةنطي
تةلةفزيؤن دةتوانيَت ئةركي جياوازي هةبيَت
َيةتيدا كة لة بنةرِةتدا
لة ثرؤذةيةكي كؤمةال
دميوكراسي بيَت .دةمةويَت تيشك خبةمة سةر
مةبةستيَكي تايبةتي تةلةفزيؤن كة بريتيية لة
ثيَشكةشكردني ضريؤكي بةسوودة ،ثيَشنيازيشم
هةية لة بارةي طرنطيي ميَذوويي ئةم مةبةستة
فةرهةنطيية تايبةتة و طوجناويي تةلةفزيؤن وةكو
هؤيةك بؤ ئةجنامداني ئةم كارة.

SARDAM No. 44 2006

116

ضوارضيَوةي ثيَوةري ئاكاري
ثيَشنيازي ثةيرِةوكردني ئاكاري وتين راسيت
لة تةلةفزيؤندا دةكةم لة بري بةهاكاني ئةو ئاكار
طشتييةي كة ثةيرِةوي دةكريَت ،ئةمةش بكريَتة
بناغة بؤ تةلةفزيؤني باش .تةلةفزيؤني جؤري بةرز
ئةوةية كة لةسةر بنةماي راستطؤيي ثيَوانة بكريَت
– كة بريتني لة ياساي هةمةجؤري و ئاماجني
فةرهةنطي بؤ ثيَشكةشكردني ضريؤكي بةسوود و
وتين راسيت.

ضريؤكةكاني تةلةفزيؤن
لة بةشي داهاتووي باسةكةمدا دةمةويَت
باسي ضؤنيةتي بكةم لة ضريؤكةكاني تةلةفزيؤندا بن
َطةكان و كاروباري
نامةويَت باسي هةوالَ و بةل
رؤذانة و بةشةكاني تةلةفزيؤن بكةم (ئةم وتارةم بؤ
ثةميانطاي فيلمسازي بريتاني نووسيوة،
بابةتةكاني ديكة ،نووسةري ديكة ليَيان دةدويَن).
ئاماجنة
ضيية؟
بؤ
تةلةفزيؤن
َيةتييةكاني ضني؟ طومان لةوةدا نيية كة
كؤمةال
زؤرن :ليَرةدا من جةخت لةسةر يةكيَكيان دةكةم،
ئةويش ضريؤكي بةسوودة .ضريؤكةكاني تةلةفزيؤن
نابيَت هةر بؤ رابواردن تةرخانبكريَن .ئةم ضريؤكانة
طرنطييةكي فةرهةنطيي زؤريان هةية و ماوة هةية
لةاليةن مةبةست و ثيَوةري ئاكارييةوة ثيَناسةي
ضؤنيةتي بؤ بكريَت.
بابةتةكاني تةلةفزيؤن زؤر جياوازن و من هيض
هؤيةك بؤ سنوورداركردنيان نابينم لة ضوارضيَوةي
مةبةست و ئةو ياسا ئاكارييانةي كة جؤرة
شكؤيةكيان هةية .ضريؤكةكان زجنريةيةك لة طؤراني
و كليثة ظيديوييةكان و دراما و شانؤطةريية
تةلةفزيونيةكان دةطريَتةوة .هةريةك لةم شيَوانة

ضريؤكيَكي دروستكراو ثيَشكةشي بينةر دةكات و
بةجؤري جياواز سوود دةطةيةنن بةو شيَوانةي كة
َسةنطاندني هةر يةكيَكيان
باسياندةكةم و بؤ هةل
ثيَشنيازي جياواز لة بارةي سوود و راستطؤييانةوة
دةكةم .دياريكردني مةبةستة ماوة دراوةكاني
تةلةفزيؤن لة ريَطةي ثةخشكردني بابةتي كرض و
كالَ و موتربةكردنيان بة "هةنديَك" بابةتي "جؤري
بةرز"ي ضيين ناوةرِاست بةس نيية .ئةي بؤضي
داواي بابةتي ناياب نةكةين لة هةموو ضريؤكةكاني
تةلةفزيؤندا؟ داواكردني بابةتي باش لة هةموو
ضريؤكةكاني تةلةفزيؤندا زؤر سوودي كةسي و
َدةدةم دةستنيشانيان
فةرهةنطيي هةية كة هةول
بكةم.
يةكيَكيان ئةوةية كة سوود دةطةيةنيَت بة
طةشةكردني كةسايةتي تاك ،هةروةها تيَطةيشتين
َيَم كة
َيةتي لة خود .بةطشيت ،دةتوامن بل
كؤمةال
َينةوةية كة تيايدا مرؤظ
ضريؤك شيَوةيةكي ليَكؤل
َمي ئةو ثرسيارانة بداتةوة كة لة
َدةدات وةال
هةول
َدةدةن ،ثرسياري وةكو :ضيم
ماوةي ذيانيدا سةرهةل
بؤ دةشيَت؟ دةتوامن ببم بة ضي؟ ضي ذيامن
ثيَكدةهيَنيَت؟ ضؤن دةتوامن شتةكان دةستةبةر
َكاني
بكةم؟ ئةطةر كةسيَكي ديكة مب ضؤن دةمب؟ خةل
َي بيَكؤتايي
ديكة بؤضي بةم جؤرةن؟ دةتوانني هةول
َمدانةوةي ئةم جؤرة ثرسيارانة بؤ
بدةين بؤ وةال
جياكردنةوةي راسيت لة خةيالَ ،بؤ ئةوةي
ثةروةردةي ئارةزووةكامنان بكةين ،بؤ ئةوةي
جياوازيي نيَوان كةسةكان بةشيَوةيةكي راست
َةتةكان
بزانني و جياوازيية طرنطةكاني نيَوان حال
بزانني ،هةروةها بؤ ئةوةي هةست و ئارةزووةكامنان
دةربربِين .ئةم ثرسيارانة و ئةم توانا و بةهرانة
بنةمايةكي طرنطن بؤ ناسيين خود و ثيَناسةكردني
َكاني
َسوكةوتكردني طوجناو لةطةلَ خةل
بؤ هةل
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َيةتيدا .بة
ديكةدا لةناو سيستةميَكي كؤمةال
َيةتيي
واتايةكي تر ،بنةمايةكي بؤ ذيانيَكي كؤمةال
ئاسايي .مةبةستم لة ضريؤكي بةسوود ئةو
ضريؤكانةن كة دةتوانني لة نةستماندا ،نةك لة
هةستماندا ،سووديان ليَوةربطرين.

زؤر طرنطة سةرنج بؤ ئةوة رابكيَشني كة
هةرضةند رابواردن و خؤشي مةبةسيت ياسايني
َم دةشيَت ملمالنيَ بكةن لةطةلَ مةبةسيت
بةال
ديكةدا ،وةكو ضريؤكي بةسوود و وتين
راستييةكان .ئةطةر سيستةميَكي ريَكخسنت بؤ

بيَطومان ،ضريؤك سوودي ديكةيشي هةية –
لةوانةية بؤ كات بةسةربردن و خؤشي بيَت ،يان بؤ
الداني ئاطاييمان لة بارةي ذياني راستةقينة ،بؤ
رةوانةوةي خةمةكامنان بةهاندامنان بؤ باوةرِكردن
َةكامنان ،يان بؤ كؤكردنةوةي
بة فةنتازيا و خةيال
َك لة دةوري برييَكي سياسي ،يان ئةوةي
خةل
مبانداتة دةست ئةوانةي ئاطاداري و ريكالم
دروستدةكةن .بيَطومان ئةم سوودانة مةرج نيية

َدةبذيَرين
َبذيَرين بة كردةوة ئةوة هةل
تةلةفزيون هةل
كام مةبةست دةبيَت لة ثيَشةوة بيَت .ئةطةر ثيَشينة
بدريَتة رابواردن ،كة بة باوةرِي من لةسةر منونةي
بازار دةبيَت ،ئةوسا مةبةستةكاني ديكة نةك هةر
َكو نزمدةكريَنةوة بؤ ناوضةيةكي
دةخريَنة دواوة بةل
تايبةتكراو و ئينجا بنكؤلَ دةكريَن.
الوازيي ضةمكي ضؤنيةتي لة بازاري ئازاددا
بةهؤي دانثيَدانةناني ناحةزانةوةية بةو ملمالنيَيةي

َتةيان ثيَبكريَت و ئابرِوبةربن .هيض
طال
بريكردنةوةيةك لة بارةي ضؤنيةتييةوة كة

كة لة نيَوان بةخشيين رابواردنيَكي سوودبةخش و
مةبةستةكاني ديكةداية كة بينةري تةلةفزيون

بةشيَوةيةكي شاراوة يان بة ئاشكرا باسي هةنديَك
سوود يان مةبةست نةكات.
َم ،ئةو سوودانةي كة من جةخت لةسةريان
بةال
دةكةم طرنطرتن و لة ثيَشرتن ضونكة كار دةكةنة
سةر هةنديَك ثرؤسةي طرنط لة ذياني تاكةكان و
َطادا – ئةويش داناني بناغةي ئاكاري و
كؤمةل
َتيبوون .ضي لةمة
ثيَناسةي كةسي و هاووال
َميَكة
طرنطرتة؟ جةختكردمن لةسةر ئةم طرنطيية وةال
بؤ ئةو كةسانةي كة بةدطومانن يان برِوايان
َيَن بةهاوضؤنيةتي هةرِةمةكني
ريَذةيةتي هةية و دةل

دةريدةبِريَت ئةطةر ماوةي بدريَيتَ .ئةوةي
ثيَشنيازيدةكةم ئةوةية كة هةموومان بةردةوام لة
َي ئةوةدابني كةسايةتييةكي يةكطرتوو
هةول
 integratedدروستبيَت بؤ ئةوةي بةشيَوةيةك
ذيامنان ريَكبخةين كة لة ضريؤكةكامنان تيَبطةين،
بؤ ئةوةي هاوكاريي يةكرت بكةين لة طؤرِين و
َطايةكي يةكطرتوودا ،ضريؤكيش
دروستكردني كؤمةل
َيَكي كاريطةر دةبينيَت.
لةم ثرؤسةيةدا رؤل
بيَطومان ،خؤشبةختانة ،تةلةفزيؤن تةنها
سةرضاوةمان نيية بؤ ضريؤك .ضريؤك لة زؤر شويَندا

لةبةرئةوة ناتوانني برِياربدةين كاميان لة كاميان
طرنطرتة ،ذياني ئاكاري يان رابواردن ،ثيَناسةي

َودةبيَتةوة :لةناو خيَزاندا و لة قوتاخبانةكاندا
بال
ضونكة سةرطزوشتة  anecdoteشيَوةيةكة لة

َتيبوون يان
كةسايةتي يان سوود وةرطرتن ،هاوال
َمة بؤ ئةوانةي كة لةو
سوودي تاكة كةسي ،وةال
باوةرِةدان جةختكردن لةسةر ثيَشينةيي يةكةميان
بةسةر دووةمياندا جؤريَكة لة باوكساالري و
دةستةبذيَريَيت.

فيَركردني فةرمي لة كتيَب و طؤظار و رؤذنامةو
كةنيسة و ريَكخراوة ثيشةييةكاندا ،بة طشيت لة
َطاي مةدةنيدا.
هةموو دامةزراوةكاني كؤمةل
َؤزة.
َطادا ئيَجطار ئال
ئابووريي طيَرِانةوة لة كؤمةل
َيَن ئةوةي كة لة تةلةفزيؤن لةم
لةوانةية هةنديَك بل
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بارةيةوة دةيكات زؤر طرنط نيية ،ضونكة زؤر
سةرضاوةي كاريطةري ديكة لة بةرامبةريدا هةن،
لةبةرئةوة تةلةفزيؤني جؤري نزم ،يان ئةو
تةلةفزيؤنة كة تةرخانكراوة بؤ ضةمكيَكي ديكةي
ضؤنيةتي بيَزاركردنيَكة دةشيَت ثشتطويَ خبريَت.

طيَرِانةوة ناتوانيَت ببيَتة ضوارضيَوةيةك بؤ
طوجناندني ضريؤكة بضووكةكاني كةسة تاكةكان.
ئةوانةي ذيانيان تةرخانكردووة بؤ يةك كتيَب و يةك
َطايةكدا دةذين كة زؤربةي
طيَرِانةوة لة كؤمةل
كةساني ديكة لة خزمةت راستييةكي تردان ،يان ،لة

َم شتيَك هةية كة باوةو ثشتطويَ ناخريَت،
بةال
َك لة بةردةم
ئةويش ئةو كاتة زؤرةية كة خةل
تةلةفزيؤندا دةيبةنة سةر .ئةمة واي ليَدةكات كة
بةهيَزترين سةرضاوةي ضريؤك بيَت .تةلةفزيؤن
َبةندي رةنطدانةوةي
لةوانةية كاريطةرترين مةل
َيةتي بيَت ،لةبةر ئةوة دةتوانيَت خزمةتي ئةو
كؤمةال
َيةتييانة بكات كة دةمانةويَن ،يان
مةبةستة كؤمةال
نامانةويَن ،لةبةرئةوة سوود و زياني دةشيَت زؤرتر

َةتةكاندا ،هيض راستييةكي مةزنيان ال
زؤربةي حال
نيية .بؤ ئةوةي بةرنامةيةك بؤ ذياني خؤمان
دابنيَني و لة ذياني كةساني ديكة بطةين ،كة زؤر
جياوازة لة هي ئيَمة ،دةبيَت بة باشي لة سيستةمي
طيَرِانةوة بطةين .لةبةرئةوةي طيَرِانةوةي مةزن جؤرة
َتيَكي هةية دةتوانني هةر جؤرة
دةسةال
طيَرِانةوةيةكي بضووك ( )Little narrativesكة
بةدةستمان دةطات بةكاربهيَنني.

يان كةمرت بيَت .هةر ضةمكيَك ئةم راستيية ثشتطو َ
ي
خبات ،ضاوثؤشي لةو سوودانة دةكات كة لة

مةسةلة هةر ئةوة نيية كة بايةخ بة ضريؤكي
َكاني ديكة بدةين و ريَزي ليَبطرين ،هةرضةند كة
خةل

تةلةفزيؤن بؤيان دانراوة.
ضةمكي سوودبةخشيين ضريؤك بةشيَوةي
جياواز و بةثيَي ئةو شتة جياوازانةي كة جةخيت
لةسةر دةكريَن ثةرةيثيَدةدريَت .نامةويَت
راثؤرتيَكي بيَزاركةر لة بارةي سوودةكاني ضريؤكة
َكو ضةند ويَنةيةك ثيَشكةشدةكةم.
ثيَشكةشبكةم بةل
َيَم كة ئيَمة ،لةاليةني ميَذووييةوة،
دةمةويَت ئةوة بل
لة باريَكدابن كة ضريؤك ،بةتايبةتي ضريؤكة
دابينكةري
تةلةفزيؤن،
ئةنديَشةييةكاني
ثيَويستييةكانن .بة طةرِانةوة بؤ بنةما مادي و

ئةمة زؤر طرنطة .هةر ئةوة نيية كة لةناو
فةرهةنطيَكدا دةق وةربطرين و ليَبوردةييمان هةبيَت
بةرامبةر يةكرتي .ئةوةي زؤر شثرزةماندةكات
ئةوةية كة خودي بوومنان ( )becomingبريتيية لة
زجنريةيةك بةرةنطاربوونةوة لةطةلَ ئةو ثرسانةي كة
هيَشتا نةبرِاونةتةوة و ضارةسةر نةكراون كة ئيَستا
لة دةمةكاني ثيَشووي ميَذوو زياتر ،كاريطةرييان
هةية لةسةر هةموو رةهةندةكاني ذيامنان .دةتوامن
َيَم كة ذياني زؤر كةس لة جيهاني ثيَشكةوتوودا
بل
ثيَشينة بؤي نةنووسراوةتةوة و دةقي وةرنةطرتووة

ناوةرؤكة ميَذوويانةي ئةم ثيَويستييانة وامان
ليَدةكات باشرت لة ضةمكي ضريؤكي بةسوود

لةبةرئةوة كراوةية لةبةردةم شيت سةرثيَي .ئيَمة
ذيامنان بة دريَذةثيَداني دروسيت دةكةين .هةنديَك

بطةين و باشرت دةستنيشاني بكةين.
يةكةم ،راستييةكي بنضينةيي هةية ئةويش
َطايةكي
َطاي مؤديَرن كؤمةل
ئةوةية كة كؤمةل
ثلوورالة و لة زؤر نةتةوةو ئايني و بؤضووني
سياسي ثيَكهاتووة .يةك راسيت و يةك كتيَب و يةك

اليةني تايبةتي ذيامنان ،نةك هةمووي ،دةشيَت
بنووسريَنةوة ،ئةطةرضي تازة رووياندابيَت .بؤ زؤر
َم
كةس ثرسياري "ضيم بؤ دةشيَت؟" زجنريةيةك وةال
َدةطريَت و ئةطةرةكاني زياد دةكةن .ذيان
هةل
تةرخان نةكراوة بؤ يةك الديَ ،يةك كار يان يةك
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َبذاردني
َك هةل
ئاسيت خويَندةواري و سامان .خةل
َبذاردني سيَكس،
زياتري لةبةردةمداية :هةل
ثةيوةندي ذن و ميَردي ،ثةروةردة ،كار ،شويَن،
ئايني ،فةرهةنط و سياسةت .ئةو طؤرِانكاريية
َكدا روويانداوةو ئيَستا لة
َنةي كة لة ذياني خةل
قووال

تةسكرت بؤتةوة .بيَكاري و بيَدةرةتاني كةمكةرةوةي
طةورةن بؤ مليؤنةها كةس .لةطةلَ ئةوةشدا ،ئةطةر
فراوانرت سةيري ميَذووي سةردةم بكةين،
َطاي ثيشةسازي و "ثاش
دةتوانني لة كؤمةل
ثيشةسازييةكاندا طؤرِانيَكي طةورة بةديبكةين لة

بريمدا ئامادةن ئةوانةن كة لة دواي ()1918ةوة
روويانداوةو روودةدةن ،كة بريتيية لةطةشةكردني
زؤري ثةروةردة لة قؤناغي ئامادةيي و زانكؤدا كة
فيَربووني زمانة نووسراوةكان و ثسثؤرِي تياياندا
مسؤطةر بوو و دةرطاي كردةوة بؤ فةرهةنط و كاري
َك .بؤ منوونة ،طؤرِان
جياواز بؤ ريَذةيةكي زؤري خةل
لة فةرهةنط و سامان و تيكنولوجيا و ..هتد بووة
هؤي ئةوةي كة ذنان كةمرت خؤيان بؤ كاروباري ناو

لة

َكانيَكي
خةل
دووركةوتنةوةي
َبذاردنةكان.
سنوورداركردني هةل
لةم ثانؤرامايةوة ئةطةر بطةِريَينةوة سةر
َيةتي تةلةفزيؤن دةبينني
مةسةلةي ئاماجني كؤمةال
َطاي مؤديَرن لةم
كة بةهؤي ثيَشكةوتين كؤمةل
رووانةوة دةشيَت بيَتة شويَنيَكي طوجناو بؤ
تةلةفزيؤني جؤري بةرز ،تةلةفزيؤنيَك كة زؤر باش
بيَت لة ثيَشكةشكردني ضريؤكي بةسووددا ضونكة

مالَ تةرخان بكةن لةوةي كة سةد سالَ لةمةوثيَش
لة ئارادا بوو.

بةم كارة ثيَويستييةك دابني دةكات كة لة ميَذوودا
كةم ويَنةية.

َبذاردنانةي كة من
ئةو ئازادييانة و هةل
َبذاردني بة كارهيَنةريَك
باسياندةكةم بة تةنها هةل
نيية لةناو رةفةكاني سووثةرماركيَيت ذياندا.
َبذاردني بوومنان ( )becomingوةكو تاكيَك كة
هةل
ثالن بؤ ذيانيَك لةطةلَ كةساني ديكةدا دادةنيَت بةو
َبذاردن و سةيركردني ضريؤكةكاني
جؤرة نيية ،هةل
تةلةفزيؤنيش بةو جؤرة نيية .ضريؤك هةر بؤ ئةوة
َبذاردني
نيية كة ضيَذي ليَ وةربطرين ،وةكو هةل
َك سةيري ضريؤك دةكةن بؤ
جؤري طةمنةشامي .خةل
ئةوةي زانياريي ليَ وةربطرن لة ِريَي بةدراماكردني

ئةطةر ئاماجني تةلةفزيؤن دابينكردني ئةم
ثيَويستييانة بيَت ،ئايا تيشكي زياتر دةخاتة سةر
كيَشةي ضؤنيةتي؟ كام تةلةفزيؤن ئةم ثيَويستيية
َيةتييانة دابني دةكات؟ كاميان نايانكات و
كؤمةال
دةيانشيَويَنيَت؟ زؤر ثيَوةر و ئةزموون دةخريَنة
َمي ئةم
َم بة طشيت و بةكردةوة وةال
روو ،بةال
ثرسيارانة قورسة .ثرسيار ئةوةية "ضريؤكي
تةلةفزيؤن ضؤن بةسوود دةبيَت؟ بؤ ض مةبةستيَك؟
َينةوةي
َتة؟ ليَكؤل
ضريؤكي جيدي يان طال
َيةتي بيَت يان بؤ لةبريبردني كيَشة
كؤمةال

كيَشةكان و ضارةسةرييةكانيان و هةلو
مةترسييةكانيان و ضاكة و خراثةكانيان بؤ ئةوةي

َيةتييةكان؟ مرؤظ ضؤن دةتوانيَت جياوازي لة
كؤمةال
نيَوان فةنتازيايةكي ترسناك بكات كة ئارةزوويةكي

َة بيَكؤتاييانةي كة بةشيَكي زؤري ذيامنان
ئةو مةتةل
ثيَكدةهيَنن بؤيان روونبيَتةوة .ئاشكراية كةم ئةم
َطادا وةكو
جؤرة ئازاديية بؤ هةموو كةسيَك لة كؤمةل
يةك دابةش نةبووة .هةنديَك كةس كةمرتي
َنةي دواييةدا ئازادييةكة
بةردةكةويَت و لةم ساال

طرنطي كثكراو دةردةبِريَت ،لة ضريؤكيَك كة هةمان
َم بؤ ضةواشةكردني بينةر؟
رووداو دةطيَِريَتةوة بةال
َي زانسيت
ضؤن باوةرِ بةوة بكةين كة ضريؤكي خةيال
 ،Science Fictionوةكو  Etو  Alienو Blade Runner
َيي بامشان دةدةنيَ لة
بةسوودن و زانستيي خةيال

زؤر
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بارةي ئةطةرةكاني مرؤظ و تةنها بؤ خؤ دزينةوة و
كات بةسةربردن نني؟ بةم جؤرة مشتومرِةكة طةرم و
توندو تيذتر دةبيَت .دةبيَت واش بيَت .ضةمكي
ضؤنيةتي دةبيَت هاندةر بيَت بؤ ئةوةي باشرت لة
بابةتي ضريؤكةكان بدويَني .ئةمةش ئةوة نيية

يان ئةزموونيَك بؤ ئةنديَشة .لة هةموو ذانرةكاندا
ضريؤكي بةرزهةن كة دةتوانن خزمةتي ئةم ئاماجنة
بكةن :لة طؤرانيء نوكتةء زجنرية تةلةفزيؤنييةكانء
شانؤطةريية خيَزانييةكان ( )Soop operaو
ضريؤكةكاني ئةنديَشةي زانسيت و فةنتازيا و

َيَني و (هةر ضؤنيَك بيَت قةيناكات) ،ضونكة
بل
مةسةلةكة ثةيوةنديي بة ضيَذةوة هةية .ضةمكي
ضؤنيةتي ثيَوةر و مةبةستيَك دةداتة ئةم هاندانة،
نابيَت رةشبني بني لةبةر ئةوةي برِياردان لةسةر
مةسةلةي ضؤنيةتي ئاسان نيية .وةكو ثيَشرت ومت،
ناسينةوةي ئةطةرةكاني ضؤنيةتي سنووريَك نيية
َينةوةي ذيرانة
كة ئيرت لةوديوي ئةوةوة ليَكؤل
َي سةرةتاية.
َكو هيَل
َناطريَت ،بةل
هةل

رياليزم و ضريؤكي خيَوةكان .ئةم ضةمكةي مةبةست
هيض طةمةيةك يان شيَوةيةكي جوانناسي لةواني
ديكة بة باشرت نازانيَت .طؤرانييةكي (بؤب دبلةن)
يان ضريؤكي ()The Young Oneي (طرةينج هل) ،يان
()The Blasphemers Banquetي (تؤني هاريسن) بة
هةمان شيَوة خزمةتي ئةم ئاماجنة دةكةن ،باشرت لة
زجنريةي  .Smileyls Peopleئةم ثيَناسةيةي
مةبةست ،فةرهةنطي ضيين ناوةرِاست بة ثةسةندتر

َمي روون و ئاشكرا بؤ ئةم ثرسيارانة نيية،
وةال
َم هةنديَك نيشانة بؤ دؤزينةوةيان هةن .بؤ
بةال

دانانيَت.
مةسةلةكة سةيركردني تةلةفزيؤنة وةكو

منوونة ضريؤكي جؤري نزم لةسةر ثيَناسة باوةكان
 Received definitionدةرِوات لة بارةي ئةوةي ضي
دةشيَت و ضي ناشيَت ،ضي "ئاسايية" و ضي
"نةخؤش  ."Pathologicalكاتيَك بةبيَ بريكردنةوة
بابةتي دووبارةكراو ثةخش دةكةن و هةسيت بينةر
بريندار دةكةن هةست بة نارِةوايي ئةم ثيَشيَلكاريية
َيَشة و بابةتي دووبارةكراو لة بريي
ناكةن ،كل
َن جياوازيية
وردبينيي بةسوود ،ئةوةندة تةمةل
َويَسيت
ئاكاريية كة نابينن .كةسايةتييةكان لة هةل
ستؤك و دووبارةكراو ثيَشكةشدةكةن بةجؤريَك كة

َطا ،نةك بؤ واتايةك كة ثيَشرت بؤ
ويَنةيةكي كؤمةل
َكو بؤ دةربرِيين مةتةلَ و
َبذيَردرابيَت ،بةل
هةل
كيَشةكاني ،بؤ طةرِان بةدواي ناكؤكيية
نارةحةتةكاندا ،بؤطةرِانء ثيَكةنني بةشتة
ثرِوثووضء نيوة راستييةكاندا كة بينةر
دةيويست باوةرِي ثيَبكات ،بؤ بينيين ئةزموونة
َكة
نةبينراوةكان ،بؤ بيستين دةنطي خةل
ثةراويَزكراوةكة .ئةم زاراوة رةخنةييانة هةمووي
ئاشكران ،من ثيَشنيازي شيت تازة ناكةم .ئةمة
َيَن
بريخستنةوةيةكة بؤ ئةو كةسانةي كة دةل

كاردانةوةكانيان ثيَشبينيدةكريَت .بابةتي نزم و ب َ
ي
َتةثيَكردن ،يان ترس ،يان
سوود ،بةهؤي طال

َيَن ئاماجني
ضؤنيةتي واتا باو بوون ،كة دةل
سةرةكيي تةلةفزيؤن بريتيية لة بةخشيين

ماندووبوونةوة ،ثةيوةندييان بة مةبةستة
َيةتييةكانةوة ناميَنيَت ضونكة دةبنة مايةي
كؤمةال
َي .ضريؤكي
َةيي و تةمةل
َتةثيَكردن و بوودةل
طال
تةلةفزيؤني بةرز وةكو بابةتيَك ثيَشكةش ناكريَت
َكو وةكو طرميانةيةك
كة بينةر ثيَي ئاشنابيَت ،بةل

خؤشي سوود وةرطرتن و نابيَت رةضاوي
هيض شتيَكي ديكة ببني .دةمةويَت بةسادةيي و
بةرووني ئةوة ئاشكرا بكةم كة ضةمكي من بؤ
ضؤنيةتي ئةوةية كة دةبيَت رةضاوي ئاماجنة
َيةتييةكان بكات.
كؤمةال

121
هةمة جؤريي ضريؤك و ضاكةكاني
من شيَوةكاني ضريؤكي تةلةفزيؤني ضيين
َكو لةو باوةرِةدام كة
ناوةرِاستم الثةسةندتر نيية ،بةل
ئةطةر شيَوةيةكي تايبةت هةبيَت كة توانايةكي
بةهيَزي ثيَبيَت بؤ طيَرِانةوةي ضريؤكي جؤري بةرزي
بةسوود ئةو شيَوانةية كة تةلةفزيؤن هةتا ئيَستا
ثةرةي ثيَداون و وةكو ئاميَريَك طوجناون بؤ
دةربرِيين مةبةست و ثيَداويستييةكان ،ئةويش
زجنرية تةلةفزيؤنييةكانة بة هةموو جؤرةكانييةوة.
بةو كةسانةي كة نايانةويَت دان بةوةدا بنيَن
كة ئةم شيَوة باوانة تواناي شاراوةي هةية بؤ زؤر
َيَم :لة بريتان ديَت ضةند ئةستةم بوو
باشبوون ،دةل
بؤ رؤشنبرياني سييةكان و كةدان بة هةنديَك
شيَوةي هونةريدا بنيَن وةكو جاز و فيلمي
سينةمايي .ئةم شيَوة جوانناسييانة نةك هةر بة
"باو" دانانران و لة ريزي "هونةر"ي بةرزدا
َكو بةهؤيةك بؤ شيَواندني ضيَذي
ناذميَردران بةل
َك
هونةري البينةراني .وايان دادةنا كة (جاز) خةل
دادةبةزيَنيَت بؤ ئاسيت نةزميَكي خةوليَخةري
َةي
سيَكسي لة ذياندا ،سينةماش مرؤظ دةخاتة تةل
ذيانيَكي تةنيايي سستةوة .هةمان ترس ئيَستا لة
شيَوةكاني تةلةفزيؤن هةية ،ضونكة بضووكن،
ناوةرِؤكةكانيان
دةطؤردريَن،
دابةشدةكريَن،
َدا بةكارديَن ،لةبةرئةم
الوةكيية ()Trivialو لة مال
هؤيانة دةشيَت ئاسيت بينةر نزم بكاتةوة .هةروةها
ماوةكةي كورتة و كاتيَكي زؤر دراوة بة ئاطاداري و
ريكالم .ئةم بؤضوونانة تةلةفزيؤن وةكو
سةرضاوةيةكي زانياري بؤ دةربرِيين راسيت و
جواني لةبةرضاو دةخات.
جياوازيي نيَوان رؤمان و شيَوة جياوازةكاني
دراما ضيية؟ رؤمان (رؤماني سايكؤلؤجي بة
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َرت لة نةرييت
تايبةتي كة شيَوةيةكي زال
رؤماننوسيدا) دوو شيَوةي طوتاري تايبةتي هةية.
رؤمان زياتر دةضيَتة ناو ذياني ناوةوةي
َويَستةكانيان و
كةسايةتييةكانةوة ،بؤ ناو بري و هةل
بؤ ناو هةست و ئةنديَشةكانيان ،هتد ،بةشيَوةيةك
َناسني،
كة لة ذياني ئاساييماندا بةم كارة هةل
بةشيَكي زؤري ذياني ناوةوةمان بة وشة دادةريَذين
كة لة ذيامناندا زؤربةيان نةبينراون و باسيان
ناكةين .لة بةرامبةردا ،ضونكة رووداوةكان لة
تةلةفزيؤندا دراماكراون و ناطيَرِننةوة و لة ديديَكي
ناوةندييةوة" ( )Centralثيَشكةش دةكريَن طةيشنت
بة ذياني ناوةوةي كةسايةتييةكان ئاسان نيية.
ئةطةر نويَكارييةك لةم بارةيةوة كرابيَت ئةوةية كة
ماوة دةدريَت لة ريَي طويَطرتن لة طفتوطؤي
كةسايةتييةكانةوة ( )over hearingبطةينة ذياني
ناوةوةي كةسايةتييةكان .شيَوةيةكي ديكة
طويَطرتنة لة قسةي هةرةمةكي ،يان (قسةي ثامشلة
 ،gossipهةروةها طيَرِانةوةي رووداوةكان
( .)anecdotesئةمانة هةمووي بة ويَنةي سيحراوي
ثشتطريي دةكريَن كة توانايةكي طةورةتري هةية لة
هي سينةما( .لةوانةية تواناكاني تةلةفزيؤن لةطةلَ
ثيَشكةوتين تواناي ويَنةطرتندا بة تةواوي
بطؤِريَت).
تايبةمتةنديي تةلةفزيؤن لةوةداية كة
َدا دةكريَن لةاليةن كةسانيَكة
طفتوطؤكان لةناو مال
َكي ئاسايي بضووكرتن .بؤ منوونة ،با
كة لة خةل
باسي شانؤطةريية خيَزانييةكاني تةلةفزيؤن
 Soapoperaبكةين .ضاكييةكاني ئةم شيَوةيةي
طيَرِانةوة لةوةداية كة بة سوودة بؤ ئةو مةبةستة
َيةتييانةي كة باسم كردن ،ئةويش
كؤمةال
ثيَشكةشكردني ضريؤكي بة سوود بؤ ذمارةيةكي
زؤري بينةران .لةم شانؤطةرييانةدا زجنريةيةك
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رووداو و كاردانةوةي قسة و ،كةسايةتي و دوان لة
سةر رووداوةكان – كة دةتوانني ناويان بنيَني
راظةكردن و ثيَشبينيكردني دةرةجنامةكان -لة
ضوارضيَوةي ضريؤكدا دةطوجنيَندريَن .دراما
تةلةفزيؤنييةكان جؤريَكة لة ريَكخسنت و طيَرِانةوةي

هةموو كةسيَك لة قارةمان و كةسي سةرةكييةوة
دةطؤِريَت بؤ كةسيَكي ثةراويَزكراو و ئةطةر
بؤماوةيةكي باش ضاوةرِوان بني بة تةواوي
لةبةرضاو وندةبيَت .شانؤطةرييةكاني تةلةفزيؤن
فيَرمان دةكات كة هةموو كةسيَك كةسايةتييةكي

رووداوة ئاساييةكاني دنياي رؤذانة .ئةم كارةش
بيَكؤتايية .ئةمةش يةكيَكة لة ضاكييةكاني
شانؤطةريية تةلةفزيؤنييةكان ،ضونكة كؤتايي
ضريؤكةكان ثرؤسةيةكي كراوةو بيَ كؤتايية و
هةموو كارةكتةرةكان بةشداريي طفتوطؤكان دةكةن
و كةسيان دوا قسةي ثيَ نيية .بة بةراوورد لةطةلَ
رؤماندا ،ضريؤكي شانؤطةرييةكاني تةلةفزيؤن
دةرئةجنامي كؤتايي نيية .ضريؤكةكان داناخريَن و

ناوةندييةو لة هةمان كاتيشدا دةشيَت ثةراويَزكراو
بيَت و دةستبةرداري ببني لةناو شةثؤلي يةك لة
دواي يةكي رووداوة بضووكةكاني ذياني خيَزاني و
َيَي لة بؤضووني جياوازةوة
َطادا .زؤر بل
كؤمةل
ريَكي زؤري قسة Talk
دةسووِريَتةوة و دةبيَتة بِ
(بروانة " )Ellis, p. 157تةلةفزيؤن بريتيية لة
قسةكردن ،طفتوطؤ ،بةرةنطاربوونةوة دةربرِيين
تيَرِوانني ،هتد".

َيَك نيية كة تيايدا شتةكان روونبكريَنةوة و
خال
رووداوةكان لةيةك منوونةدا ريَكبخريَن .لة

ضريؤكةكاني تةلةفزيؤن بةشداريدةكات لةو
َنةي بينةر لة ذياني رؤذانةيدا دةيدات و
هةوال

شانؤطةرييةكاني تةلةفزيؤندا كاري ليَكدانةوة و
َطا
برِياردان بيَكؤتايية .ذياني خيَزان و كؤمةل
كؤتايي نايات بةهؤي مردني يان ذنهيَناني يان
شووكردني كةسيَكةوة .ئةم بيَكؤتايي بوونة ،بة
بؤضووني (جؤن ئيَلس) ()Visible Fictions, p.154
"بةشدارييةكي طرنطي تةلةفزيؤنة لة ميَذووي
شيَوةكاني طيَرِانةوةدا و لة ضةمكي بينيين بة
ضريؤككراوي  narrativisedدنيا".
َكو
كارةكة نةك هةر بيَكؤتايية ،بةل
ئةجنامدانيشي لة ديديَكةوةية كة زؤر بة خيَرايي

بةهيَزيان دةكات .ئةم ضريؤكانة دةتوانن رووباريَك
مةتةلَ ثيَشكةش بكةن كة ثةيوةندييان هةبيَت بة
رةوشت و تاكتيكةكاني كاروباري رؤذانة و دةتوانن
َيَك ضارةسةريي شياوي بؤ دابنيَن كة بينةر
كؤمةل
دةتوانيَت برييان ليَبكاتةوة ،وةريانبطريَت،
هةرسيان بكات ،يان رةتيان بكاتةوة.
ئةم ضريؤكانة هةسيت بينةر لة بارةي
ئةطةرةكان فراوانرت دةكات ،ذمارةي ئةو وشانةي كة
دةيانزانيَت زياتر دةكات و دةستثيَشخةريية
تيؤرييةكاني بةهيَزتر دةكات .ضريؤكةكاني

دةطؤِريَت طيَرِانةوةكة ناوةنديَكي نيية .هةر ضةند
هةريةكيَك لة ئيَمة متمانة بة هةنديَك كارةكتةر

تةلةفزيؤن دةشيَت ببنة تاقيطةيةكي طةورةي
ذياني رؤذانة .ضؤنيةتي بةرز دةبيَت وةكو ئةو

َم لة شانؤطةرييةكاني تةلةفزيؤندا
دةكةين ،بةال
شايةديَك يان طيَرِةرةوةيةك نيية كة بة تةواوي جيَي
َة دةبيَت،
متمانة بيَت .هةموو كةسيَك تووشي هةل
َة
َة لة رووداوةكان دةطات ،يان برِياري هةل
يان بة هةل
دةدات ،يان تووشي شثرزةيي و كيَشة دةبيَت.

منوونةية بيَت كة بامسكرد ،دةبيَت لةطةلَ
ناوةرِؤك و بينةردا هةماهةنط بيَت .بؤ بينةري
تايبةت ،كة ويسيت تايبةتي هةية ،ضريؤكةكاني
Enders,

East

Burning,

 Brooksideمنوونةي نايابن.

London

Casuality,
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هةر ئةم ئاساييبوونةية ،تةنانةت بة ئاشكرا
هيضوثووضييةية ،كة سيفةتي ضاكي بةم ضريؤكانة
َيةتييةوة كة
دةدات ،لة ديدي ئةو ئاماجنة كؤمةال
َمةوة ،بؤ طةياندني ضريؤكي بةسوود .ئةم
ليَياندةكؤل
ضاكيية دةشيَت بة كردةوة بةهيَزتر بكريَت ئةطةر

َكو تةنها زاراوة و ثيَوةر
ئةم ثرسيارة ناداتةوة ،بةل
بؤ مشتومرِ ( )debateئامادة دةكات.
بة كورتي ،من ضةمكيَكي ضؤنيةتيم
ثيَشكةشكرد دةربارةي يةك شيَوةي ضريؤكي
تةلةفزيوني ،ئةويش شانؤطةريية تةلةفزيؤنييةكانة.

َتةوطةث ،هتد.
َي جوانناسي و ورووذاندن و طال
تيَكةل
بكريَت بة واتايةكي تر ،من هيض هؤيةك نابينم كة
تةلةفزيؤني جؤري بةرز رابواردني تيَدا نةبيَت
لةطةلَ بابةتةكاني جوانناسي و رؤشنبرييدا.
هةنديَك تةلةفزيؤن رابواردن دةخةنة ثيَش هةموو
شتيَكةوة ،بة جؤريَك كة ناتوانني بزانني مةبةسيت
ديكةي هةية يان نا .بؤ منونة ،ناتوانني Blind Date
َبسةنطيَنني ،ضونكة نيوةي خؤشي
بة ئاساني هةل

بةهةرحالَ ،شيَوةي جياواز رةخنةي جياوازي
دةويَت .بؤ هةر يةكيَكيان مةسةلةي دؤزينةوةو
ليَدوان ئةوةية كة ئايا خزمةتي ئاماجنة
َيةتييةكةيان دةكات .ضؤن لة ثرسة كةسي و
كؤمةال
َيةتييةكاندا بةكارديَن ،هةروةها ضؤن
كؤمةال
مةبةستة تايبةتييةكاني خؤي دةثيَويَت؟ بة كورتي،
ئةو كؤميديايةي  Monty pythonيان ئةو
سةرطروشتةيةي  Hill st. Bluesبؤ ضيية؟ لة ضةمكي

رابواردنةكة لةو ضريؤكانةداية كة ئةكتةرةكان بؤ
َدةبةسنت كاتيَك كة دوورن لة يةكرت.
يةكرتي هةل

ضؤنيةتيدا هةموو شيَوةيةك ،هةموو منوونةيةك
ثيَويسيت بة ثيَداضوونةوة و ثةرةثيَدان هةية و

َم ،دةشيَت سوودي هةبيَت بؤ بينةري طةنج،
بةال
ضونكة زانياري ئةنديَشةيي تيَداية لة بارةي
ذواندانان لةطةلَ رةطةزي بةرامبةر و (كورِان كام كض
بة سةرجنرِاكيَش دادةنيَن؟ ضؤن وا دةكةيت بة
طةمذة دانةنريَت؟ كاميان باشرتة با بةخت ثيَبدريَت
َك بدةيت؟ هتد) .بة واتايةكي تر،
يان بايةخ بة خةل
ئةم ضريؤكة بة زؤري لة بارةي خؤدةرخستنةوةية،
كة بةشيَكي زؤري ذياني طةجنان داطري دةكات و
َةراوكيَية .ئةمة
سةرضاوةي رادةيةكي زؤري دل
َي
َينةوةي خةيال
تاقيطةيةكي سةرةكي نيية بؤ ليَكؤل

نابيَت بة سادةيي و بةبيَ بريكردنةوة ئةجنامبدريَن.
ئةم ضةمكة ،تةنانةت كاتيَك باش رووندةكريَتةوةو
مةرجي ئاكاري راسيت – وتن بؤ دادةنريَت بؤ
روونكردنةوة ،وةكو ثيَوةريَكي وشك بةكارنايةت.
ضؤنيةتي ذميَرة ()Mathematicي تيَدا نيية و لةاليةن
لؤذيكةوة برِياري لةسةر نادريَت .ئةمةش يةكيَكة لة
َك
َكو خةل
ضاكةكاني .نةك لة اليةن لؤذيكةوة ،بةل
بةهاو ليَكدانةوةي خؤيان بةكار دةهيَنن بؤ برِياردان
َةتي تايبةتدا.
لةسةر مةسةلةكاني ضؤنيةتي لة حال
لةبةرئةم هؤيانة ،دةبيَت ئةركي هةر ضةمكيَكي

و لة ضةمكةكةي من دةربارةي ضؤنيةتيدا منرةي
َم ،ئةمة كاتيَك مةحكووم
بةرز وةرناطريَت .بةال

ضؤنيةتي ئةوة بيَت كة هةموو ئةركةكاني خباتة
ريزبةندييةكي بيَويَنةي ثلةدا .من لة ثرسياري

دةكريَت كة دةركةوت ئةو ضريؤكانةي ثيَشكةشي
دةكات بينةران تؤمةتي شيَواندني دةخةنة ثالَ .ئايا
ئةم ضريؤكة شيَوةيةكي بريكردنةوة لة بارةي
رووداوةكانةوة ثشتطريي دةكات كة بةشيَوةيةك لة
َمي
شيَوةكان ضةواشةكةر بيَت؟ بريؤكةكةي من وةال

جؤري ئايا ( )Cheersوةكو بةرهةميَكي تةلةفزيؤني
بةرزترة لة ( )The Rite of Springتيَناطةم .لةبري
ئةوة ،دةشيَت بثرسني :مةبةست و ضاكييةكاني
( )Cheersو ( )Twin Peaksضني و ضؤن لةطةلَ
ثرؤطرامي ديكةدا كة مةبةسيت هاوشيَوةيان هةية
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بةراوورد دةكريَن و ضؤن ثلةي ئةم مةبةست و
َيةتي طشيت و فةرهةنطي
بةهايانة لة ديدي كؤمةال
ريزبةند دةكريَن؟ كةواتة ،ئةطةر ئةزمونكردني
ضؤنيةتي بؤ جؤري جياوازي ضريؤك جياواز بيَت و
ئةطةر شيَوازي جياوازيان هةبيَت لة طةياندني

بةردةواميان لةطةلَ هةر ثيَشكةوتنيَكي زانستيدا
دةبنة ياسايةك بؤ وتين راستييةكان بةشيَوةي
تويَذينةوةي زانسيت .هةر لةبةرئةوةي كة راسيت
نيية ،بنةمايةكي متمانة ثيَكراو نيية كة ببيَتة
َنياييةك نيية كة لة
ثيَوةريَك بؤ راسيت ،دل

ضريؤكي بةسووددا ،ئايا ياسايةكي طشيت نيية بؤ
ئةم مةبةستة؟ ثيَمواية ضوارضيَوةيةكي طشيت هةية
كة تيايدا ئةم هةموو ئةزموونة و جياكردنةوانة
جيَياندةبيَتةوة ،ئةويش ئاكاري ياساي وتين
راستيية.

تيَطةيشتنيَكي سةربةخؤ و لة دةرةوةي
تويَذينةكةمان و ئامرازييةكانييةوة وةرطريابيَت،
لةبةرئةمانةية كة ئاكاري وتين راسيت ئةوةندة
ثيَويستييةكي بنةرِةتيية.
رةوشةكة لة بارةي وتين راستييةوة لة
ضريؤكدا بةهةمان شيَوةية .هةموو ضريؤكةكان وةكو
يةك باش نني ئةطةر هةمان مةبةست و بينةريشيان
هةبيَت ،بؤية ياساي هةمة جؤري خؤي لة خؤيدا

ثشتطرييي

بةس نيية ،ضونكة فرة بةرهةمي لة ضريؤكدا بةبيَ
َيةتيي
سنووردانان خزمةتي ئاماجني كؤمةال

راسيت – وتن Truth – telling

هةنديَجار ئةو باوةرِة ديَتة ئاراوة كة بنةماي
هةمةجؤري،

كة بةو بةهانةيةوة

َت
ليَدةكريَت كة نة يةك راستيي بيَهاوتاي بة دةسةال
و نة يةك ريَطةي راسيت خويَندنةوةي جيهان هةية
كة لةطةلَ ئاكاري وتين راستيدا بطوجنيَت .الم واية
مةسةلةكة وا نيية .راستيي ئةوةي كة
ليَكدانةوةيةكي راسيت بيَهاوتا نيية بؤ رووداوةكان،
ئةوة ناطةيةنيَت كة هةموو ليَكدانةوةكان وةكو يةك
َسةنطاندنيَك لة مةسةلةي ضيَذ
باشن .يان هةموو هةل
َة بة بريكردنةوة لة بارةي
زياتر نيية .ئةم خال
تويَذينةوةي زانسيت رووندةبيَتةوة .هيض متمانةيةك
َطةكاني زؤر
نيية كة هيض تيؤريَك ،هةر ضةند بةل
َوبن و زؤر بةكاربيَت ،لة ئةجنامدا ،بةشيَوةيةك
بةربال
لة شيَوةكان ،كةموكورِييةكاني دةرنةكةويَت ،يان
سةركةوتوو نةبيَت لةاليةنيَكدا و ثيَويسيت بة
طؤرِين يان رةتكردنةوة هةبيَت .ئةمة بةو واتاية نيية
كة هةموو تيؤرةكان وةكو يةك باشن ،بةو واتايةش
نيية كة لةبةر ئةوةي تويَذينةوةي نيية بؤ ضؤنيةتي،
هةرشتيَك هةبيَت هةر باشة .ئةجنامداني ئةم
شيَواز و ئةزموونانة بة ويذدانةوة و طوجناندني

ثيَشكةشكردني ضريؤكي بةسوود ناكات .ئيَمة ثةرة
بة شيَواز و ئةزموونطةليَك دةدةين كة يارمةتيمان
َندني ضؤنيةتيدا .هةموو ئةجنامدان و
بدات لة خةمال
تةقليديَكي ضريؤكي راستبيَذ ياسا و رابةري خؤي
هةية ،جةختكردن و شيَوازي رةخنةيي خؤي هةية.
َك بري لة شيت تازة
ئةمانةش خؤيان دةطؤِريَن .خةل
دةكةنةوة بؤ ئةجنامداني كارةكانيان ،ديد و
بؤضووني نويَ دةخةنة ثيَش لة بارةي داهيَنان و
َسةنطاندني ضريؤكي بةسوود .جؤرة بةرزةكاني
هةل
ضريؤكي تةلةفزيؤني مانا و ئةطةرةكاني وتين
( The

راسيت فراوانرت دةكةن .باشرتين منوونة
)singing Detectiveي (دةنيس ثؤرتةر)ة ،كة (مردؤك)
دان بةوةدا دةنيَت كة تةلةفزيؤني بازاري ئازاد
هةرطيز نةيدةتواني ئةجنامي بدات .هةميشة ماوة
هةية بؤ طفتوطؤ ،بؤ تازةطةري ،بؤ ملمالنيَكردن.
طرنط ئةوةية مشتومرِة طةورةكان لة ِريَي ياسا
طشتييةكان و ئةو بةهاو ئاماجنانةوة ضارةسةر
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بكريَن .ئةم بةهاو مةبةستانة بةهةر ذانريَك يان
شيَوةيةك ثيَشكةش بكريَت كة طوجناو بيَت بؤ
بينةري تايبةت ،طرنط نيية ،هةروةها طرنط نيية ض
تةكنيكيَك بةكارديَن ،يا ض اليةنيَكي ذيان
دةطريَتةوة.

دةبيَت هةموو فشاريَك رةتبكةينةوة كة داواي
كثكردني هةنديَك دةنط و دوور خستنةوةي هةنديَك
ضريؤك دةكةن .دةبيَت كاردانةوة هةبيَت لة دذي
ميكانيزمي ثةراويَزكردني هةنديَك طرووث يان
ثيشاندانيان وةكو كةساني نةخؤش .دةبيَت

طرنط ئةوةية كة تووشي ئةو قؤرت و
مةترسييانة نةبن كة زانراون و دوور بكةونةوة لة
كاري الواز و لة درؤ .كةواتة ياساي راسيت – وتن
ريَطةيةكة بؤ جةختكردن لةسةر ريَكخستين ئاسايي
ضاكة و خراثةي كاري بةرهةمهيَناني ضريؤك لة
جيهاندا .هةروةها ثيَشنيازكردني زمانيَكي
َندني ضؤنيةتي –
رةخنةيي باو زؤر طرنطة بؤ خةمال
زمانيَك كراوةبيَت و ماوةي ثيَشربِكيَ بدات و

َي تؤماركردن و تويَذينةوةي ئةو
ثؤزةتيظانة هةول
َيةتي بدريَت كة بة
اليةنانةي ئةزمووني كؤمةال
دةطمةن ثيَشكةشكراون و ئةو طرووثة
َيةتييانةي كة فةرامؤش و بيَدةنط كراون.
كؤمةال
تةلةفزيؤن دةبيَت زانستخوازي و ليَبوردةيي
هانبدات .دةبيَت باوكساالري و شؤفينزم
رةتبكاتةوة .راستيي ئةوةي كة ياساي بازار
مةوداي بةرهةمةكان تةسكدةكاتةوة و هةنديَكيان

َنةدات هيض جؤرة ثيَوةريَكي سادةي
هةول
َسةنطاندن دانةنيَت (كة ثيَشنيازي يةك راسيت
هةل

دوور دةخاتةوة بة رووني لة ضريؤكةكاني
تةلةفزيؤني ئةمريكادا دةردةكةويَت (هةر ضةند لةم

َسةنطاندني ضريؤك).
نةكات بؤ هةل
وةكو منوونةيةك بؤ ثيشانداني ضؤنيةتي
كاركردني ئاكاري وتين راسيت ،دةتوانني بري لةوة
بكةينةوة كة كاتيَك زجنريةيةكي تةلةفزيؤني كؤن و
ماندوو دةبيَت و بينةر ماندوو دةكات ،ثةنا دةباتة
بةر ضريؤكي دووبارةكراو و ثةيوةنديي بة وتين
راستييةوة دةبضِريَت .زجنريةي  M*A*S*Hدةشيَت
منوونةيةك بيَت بؤ ئةم بابةتة كاتيَك كة لةسةر
َتةي ئامادةكراو
َك و طال
ورووذاندني هةسيت خةل
دةنيشيَتةوة لةبري وتين راسيت ،وةكو لة فيلمة

دواييةدا ثيَشكةوتن لة هةنديَك بةرنامةدا ،وةكو
بةرنامةي  Roseanneبةديدةكريَت) بيَجطة لة ضةند
َةتيَك ،ضيين كريَكار لة بةرهةمةكاني ئةمريكادا
حال
ديار نيية .ئةطةر يةكيَك لة هةسارةي مةرخيةوة بيَت
و سةرداني ئةمريكا بكات وا دةزانيَت كة
دانيشتواني ئةمريكا يان مليؤنيَرن (زجنريةي
 )Dallasيان ثيشةوةري ضيين ناوةرِاسنت (زجنريةي
 The cosby showو بة كردةوة هةموو زجنرية
خيَزانييةكاني وةكو  )Thirty Somethingيان ثؤليس
و دزن .ياساي ضؤنيةتي بةرز دةبيَت كاردانةوةي

َقة سةرةتاييةكاندا هةبوو.
سةرضاوةكةو لة ئةل
مةترسيي ئةوةي كة لةسةر ئةوة جيَطريبني كة بة

َي و دذي فشاري ئةوانةي
هةبيَت دذي طةندةل
َيي ضيين ناوةرِاستيان دةويَت.
تةمةل

تةنها رابواردن بكةينة ئامانج ،هةر ضةند كة بيَ
َنيايي.
ئةرك و ثرِة لة دل
ئةطةر تةلةفزيؤن بة مةبةسيت راسيت وتن و
َيةتي كار بكات ،دةبيَت ئةو ياسايانة
زانياري كؤمةال
َةيي و بريتةسكني.
َببذيَرين كة دذي بوودةل
هةل

وةكو منوونةيةكي بةرضاو ،برِوانة كاردانةوةي
زجنريةي  East Endersبةرامبةر رةخنةو هاواري:
(ئةم شتة ثيسة لةبةرضاو البةرن!) ضؤن بوو :لة
وتين راسيت دووركةوتةوةو هةنديَك دميةني البردو
َي 1990ةوة،
بةرةبةرة ئاسيت دابةزي .لة ثاش سال
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َةكان (لة هيض
وازيهيَنا لة باسكردني هومؤسيَكشوال
كاتيَكدا وةكو كةسي "ئاسايي" ثيَشكةش
نةكرابوون و هيَرشكردن لة سةريان هةر بةردةوامة).
َم ،بةهةمان شيَوة
ئةمة كاريَكي خراث بوو .بةال
َيَدا هةموو كةسايةتييةكاني زجنريةكة
خراثة هةول

َدا دةكريَت .ئيَمة ئةو كيَشةيةمان نيية .ئيَمة
لةطةل
ئةو توانايةمان هةية كة ناو ديَرِةكان خبويَننةوة).
ئةم تواناية ،كة بةهاي راستيي شت زانيَت،
طومانت هةبيَت و ضاكة و خراثة لةيةك جيابكاتةوة.
َتي ئةوروثا ،كة
َطاي رؤذهةال
ئةم تواناية لة كؤمةل

وةكو كةساني خاوةندكاري بضووك ثيشانبدات.
وازيهيَنا لة باسكردني ئةوانةي كة بيَكارن يان كار
َكي ديكة دةكةن .هةموويان بوون بة
بؤ خةل
خاوةندكار  ،businessmanهةنديَكيان بةشيَوةيةكي
ياسايي و هةنديَكيان نا .ئةمة سةركةوتين
فةرهةنطي كار و ثرؤذةكان بوو( .شارؤن) ئيرت بؤ
َكو لةطةلَ
كؤمثانيايةكي طواستنةوة كار ناكات ،بةل
(ديسكي)دا مةخيانةيةك بةِريَوةدةبةن .دامةزراندني

حكومةتةكانيان بايةخي بةراسيت نةئةداو وايان
دانابوو كة هةموو راستييةكان الي ئةوانة ،رةطي
داكوتابوو.
جياكردنةوةي راسيت و ثيَضةوانةكةي زؤر
َطاكاني
َطاي ئيَمةدا ،كؤمةل
ئةستةمة لة كؤمةل
َتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا ،كة
بريتانياو وال
تياياندا كةسانيَكي زؤر هةن بة ثيشة ناثاك و
َم لةطةلَ ئةوةشدا لة ثيَشربِكيَدان لةطةلَ
َبازن ،بةال
فيَل

َيَك ذني قذبرِةوة
كاريَكي سةربةخؤ لةاليةن كؤمةل
يان بةنناوة كاريَكي زةق و باوة( .ئةيان و سيندي)

َخةلةتيَنةري بري و زانياري بة
يةكرتدا و بازاِريَكي هةل
َيَكي بةهيَزي طيَرِا
َكي دةفرؤشن .تةلةفزيؤن رؤل
خةل

قاوةخانةيةك بةِريَوة دةبةن .هةموو كةسيَك
بازرطانيَكي سةرجادةية .تةنانةت (دؤت كؤتن)يش
بةرزبؤتةوةو كاري بةِريَوةبردن دةكات .تةنها
(كارمل) نةبيَت كة بة تةنيا ،لة ذياني تايبةتي
خؤيدا ثيشاندةدريَت) ،هةروةها دكتؤر ()leggeيش،
َطا البراون .بة كورتي
ئيرت بةشةكاني ديكةي كؤمةل
ثرؤليتاريا و بيَكارةكان و بةشة طشتييةكاني
َةكان هةموو لةناو براون.
ئابووري و هؤمؤسيَكشوال
َيَم ،كة مةبةسيت
دةمةويَت دوا تيَرِامامن بل
َيةتيي ئةم ضريؤكانة و تةلةفزيؤن بة طشيت
كؤمةال

لة ثيَشخستين فةرهةنطي (ثؤست مؤديَرن)ماندا،
بةجؤريَك كة بؤتة هةرِةشةيةكي شاراوة لةسةر
تواناي جياكردنةوةي راسيت لة ساختة .ئةمة
مؤتةكةي دنياي ثؤست مؤديَرنة ،كة تيايدا
الفاويَكي بيَكؤتايي ويَنةي ساختة  Simulacraبة
َبووة كة جياكردنةوةي نيَوان راسيت و
رِادةيةك زال
فةنتازيا هيض كرِياريَكي نيية.
َم ،تةلةفزيؤن خؤي لة خؤيدا بةكاري
بةال
َناسيَت .ئةطةر واش
َكردني فةرهةنطي هةل
بنكؤل
بكات ئةوة بةهؤي ئةو سيستةمة ئابووري و

َينةوة.
دةردةخات و هيَشتا نةخمستؤتة بةر ليَكؤل
دةبيَت هيَزي وتين راسيت لة تةلةفزيؤندا ،ئايا

ياسايانةوةية كة ريَكيدةخةن و دةتوانن تةطةرة
خبةنة بةردةم دةرخستين راستييةكان لةالي

بةهؤي ضريؤكةوة يان بةرنامةي ديكةوة بيَت،
تواناي وتين راسيت لة بينةردا بةهيَز بكات.
َي 1977دا
نووسةري ضيكي  ،zuener Urbankلة سال
وتي( :ئيَوة ،لة رؤذئاوادا كيَشةيةكتان هةية ،ئيَوة
َدةخةلةتيَنريَن و كةي درؤتان
َنيانني كة هةل
دل

بةرهةمهيَنةري بةرنامةكان و بينةرانيشدا.
مةرجي ثيَويست بؤ وتين راسيت ضيية و ضؤن
تةلةفزيؤن دةتوانيَت ثةرةيثيَبدات ،يان بةرز
َدا
َيَن درؤيان لةطةل
َك دةتوانن بل
رايبطريَت؟ كةي خةل
كراوة؟ كةي دةتوانن (كاغةزي سثي خبويَننةوة و
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َك ئةوةندةي بةس نيية كة
َةتاون؟ خةل
َخةل
بزانن هةل
َويَستيَكي ئاكاري ،كة ثابةندبيَت
ضةكدار بيَت بة هةل
َتةثيَكردن،
بة وتين راسيت و رةتكردنةوةي طال
هةرضةند كة ئةمانة طرنطن .هةروةها ثيَويستة
َيَك سةرضاوةي فةرهةنطيمان هةبيَت ،دةبيَت
كؤمةل

َبووني تةلةفزيؤن لةم
رادةي بةشداري و تيَكةل
َيةتييانةدا رةضاو بكريَت .دةبيَت
ثرؤسة كؤمةال
بزانني ئايا ئةم توانايانة بةهيَز دةكات يان لةناويان
دةبات .دةبيَت بةهةموو توانايةكمانةوة دذي هةر
ثرؤذة يان ياسايةك بني كة دةبيَتة مايةي

و شارةزايي لةناو
بكريَتةوة .بةبيَ ئةم
ئابسرتاكت دةبن و
جؤري بةرزبينةريَكي

َك لة وتين
بيَبةشكردني يان بيَتواناكردني خةل
راستيدا ،يان هاندةر بيَت بؤ فةرهةنطيَكي
ِكراوي tabloid
تةلةفزيؤني ،وةكو فةرهةنطي ضر
بريتاني كة زؤر بة سووكييةوة سةيري سيستةمي
وتين راسيت دةكات .خودي شيَوةكاني وتين
راسيت لة تةلةفزيؤن زؤر جؤرة ناثاكيي ليَ
َييةكةي ،دةربرِيين
دةوةشيَتةوة :ضوارضيَوة ناو مال
َسؤزي ،تواناي بةكارهيَناني ويَنةكان،
درؤري دل

شارةزايي و توانا و سةرضاوةي زةيين و كةسايةتي
دةبةستيَت بؤ ئةوةي وتين راسيت لة ناوةرِؤكيَكي

دواني راستةوخؤ لةطةلَ بينةراندا ،ئةمانة هةمووي
فريودةرن بؤ ناثاكي لة وتين راستيدا .لةم هةموو

تايبةتدا شياو بيَت ،ضونكة وتين راسيت ثيَويسيت
بةزمانيَكي تايبةت و زانياري و بةهاو خووي
تايبةتي ميَشك و شارةزايي تةكنيكي و رؤشنبرييء
جوانناسي و خةيالَ و تواناي جياكردنةوةي هةية.
دةبيَت ئةزموونكردني ضؤنيةتي كاريطةريي
تةلةفزيؤن بةسةر بينةراندا بطريَتةوة ،بةجيا يان
وةكو فةرهةنطيَكي تةلةفزيؤني ،هةروةها توانايان لة
وتين راستيدا .خؤشبةختانة ،تةلةفزيؤن زؤر
َتييان
َدةدات هاووال
ناوةرؤكي تيَداية كة هةول
رابهيَنيَت لةسةر جياكردنةوةي ضاك و خراث،

ليَدوانانةدا لةسةر تةلةفزيؤني داهاتوو ،كة ئيَستا
بةردةوامة ،مةسةلةي ئاكاري تةلةفزيؤني نةهاتة
ئاراوة .ئةوةي من دةمويست ثيشانيبدةم ئةوةية كة
خودي مةسةلةي ضؤنيةتي دوو رةهةندي بنةرِةتي
فةرهةنطي و ئاكاريي هةية و ثشتطويَخستنيان
كةمتةرخةميية.

بنةمايةكي ماديي توانا
َو
َطاي مةدةنيدا بال
كؤمةل
سةرضاوانة وتين راسيت
كاريطةر نابن .تةلةفزيؤني
بةرزي دةويَت ( High quality television requires a
 ،)high quality audienceهةروةها دروستيشي
دةكات .ئةمة يةكيَكة لة طرنطرتين ئاماجنةكاني.
وتين راسيت ضاالكييةكة كة ثشت بةم هةموو

ئةوةي باوةرِي ثيَدةكريَت و ئةوةي جيَي باوةرِنيية،
َيَت و ئةوةي ضةواشة دةكات.
ئةوةي راسيت دةل
َينةوةكامناندا لة بارةي تةلةفزيؤن
دةبيَت لة ليَكؤل

سةرضاوة
Joh Mepham,
Television Fictions – Quality
And Truth – Telling,
Radical Philosophy 57
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ناخؤشرتين و خؤشرتين سالَي ذيامن لةطةلَ
مايكؤفسكيدا
بريةوةرييةكاني فيَرؤنيكايؤلؤنسكاياي ئةكتةر
لة عةرةبييةوة :نوري سةعيد قادر

 -1ذياني فالدميري مايكؤفسكي
فالدميري مايكؤ فسكي ()1930-1893
يةكةمني شاعريي سةدةي بيستةم بوو كة طشت
بةهرةيةكي مةزني خؤي بؤ شؤرِشي سؤشيالسيت
تةرخان بكات و شيعرة شارستاني و بةسؤزة
هةذيَنةرةكاني دةقاو دةق و هةروةكو خؤي
بطةيةنيَتة جةماوةري سةر شةقامةكان و بيكاتة
(فةرماندةي هيَزة مرؤظايةتييةكان) و ناوي
(ضارةسةركةرو خاوةن ثةيام و ثيَشةوا)ش لة خؤي
بينَ ،كة لة ميَشكي مليونةها كةسدا هةر بةو جؤرة
ماوةتةوة.
ئةطةرضي رِةنطة ئةو ويَنةية بؤ مايكؤفسكي
َم هيَشتا ناتوانيَت بة تةواوي هةموو
رِاست بيَت ،بةال
اليةنةكاني كةسايةتي ئةو مرؤية بطريَتةوة ،ضونكة
َؤز و ناتةبا و ثابةندي
مايكؤفسكي مرؤظيَكي ئال
نةريَتة باوةكانبوو .مايكؤفسكي لةالويَتيدا شةيداي
كؤبيزم و فيوضةريزم بوو ،ثةرؤشي دروومشةكاني

نويَكاري و ستاتيكاي باوي سةرةتاي سةدةي
بيست بوو.
هونةري كؤن لةناودةبةين و لة كةشيت
َم هةر
سةردةمةكةمانةوة فِريَي دةدةينة دةريَ .بةال
َبوو .لة ثيَناوي
زوو بةسةر ئةم بريؤكة طةمذةيةدا زال
سياسةتدا بة ئةنقةست ليزيكي كثكرد و لة
ئةجنامي ئةوةدا تا كؤتايي هةر بة شاعرييَكي تةم و
مذاوي مايةوة.
ذياني كةسايةتي مايكؤفسكي لة كارةكةي
َؤز نةبوو .ثةيوةندييةكاني لةطةلَ ليليا و
كةمرت ئال
ئؤسيب بريكدا جيَطةي هةموو تانة و تةشةر و ناو
زرِاندنيَك بووة ،كة تا ئيَستاش هةروا ماوةتةوة،
هةروةها ئةفسانةي (تاكة خؤشةويسيت شاعري)
ليليا بريك .لةطةلَ ئةوةشدا ذناني زؤري تريش لة
ذيانيا هةبوون لة نيَوانياندا فريؤنيكا ثؤلؤنسكايا كة
َي
َي 1908دا لة دايك بووة ،و لة سال
لة سال
كارةساتة خؤكوذييةكةي مايكؤفسكيدا يةكةمني
َي
هاوِريَي بووة و ئةو بريةوةريانةي كة لة سال
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َطةنامةكاندا
1938دا نوسيوني و لة طةجنينةي بةل
لة مؤزةخانةي مايكؤفسكيدا ثاراستويةتي و بةم
َداوة ،لة فدبروسي
نزيكانة سةريان هةل
ليرتاتؤريدا ( )Voprosy Libraturyكة طؤظاريَكي بةر
تةسكي تايبةت بة رةخنةطران و نووسةرانة
َوكراوةتةوة.
بال

 -2بريةوةرييةكاني (فريؤنيكا بؤلونسكايا):

لة 13ي ئاياري 1929داو لة ثيَشربِكيَيةكي
ئةسث سواريدا لة مؤسكؤ ،ضاوم بة مايكؤفسكي
كةوت ،ئؤسيب كة ماوةيةكي كةمبوو يةكرتمان
َةي لةو فيلمةدا ئةمبيين
ناسيبوو بة هؤي ئةو رؤل
كة ليلياني خوشكي دةرهيَنةري بوو ،لةطةلَ
مايكؤفسكيدا بةيةكرتي ناساندين.
(خوشكاني بريك لة بواري رؤشنبرييدا
كارياندةكرد).
كاتيَك كة مايكؤفسكي لة المان رؤيشت
ئؤسيب طوتي" :سةيري ئةو بيضمة سةيرةي فلؤديا
بكة .ثياويَكي كةتةو دوو قاضي كورت".
لة رِاستيدا ،من مايكؤفسكيم واهاتة بةرضاو
َتؤو تةثلة
كة هةر لة يةكةم نيطاوة ثيَكةنينت بة ثال
و ياريكردني بة طؤضانةكةي دةسيت ،بيَت .هةر لة
سةرةتاوة دةنطي بةرز و شيَوةي قسةكردني سةري
سوورِهيَنام ضونكة كةس لةواليةنةوة لةوي
َةذان كرد ،لةطةلَ ئةم ثياوة
نةدةكرد .هةستم بة شل
كةتةيةدا ضؤن رِةفتار بكةم؟ ثاشان نووسةران
(كةتاييف و ئؤليكا و بيلينيك و يالشني كة ئةكتةري
شانؤي هونةريي مؤسكؤ و ئةو كاتة ميَردم بوو
هاتن ،هةموو لة سةر ئةوة ِريَككةوتني ئةو ئيَوارةية
َي كةتاييف).
بضني بؤ مال
لةويَ دةمودةست هةريةكةمان هؤطري
ئةويرتمان بووين ،بةوة ورةم بةرزبووةوة ،بيَطومان
بةشيَوةيةكي طشتيي ئيَوارةيةكي سةركةوتوو بوو.
مايكؤفسكي ليَي ثرسيم :ضؤن دةتوانيت بةم
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شيَوةية خؤت بطؤرِيت؟ ئةم بةيانيية لة
ثيَشربِكيَي ئةسث سوارييةكةدا هةروةكو مراوييةكي
َم ئيَستاش بةم هةموو
ناشريين وابووبيت ،بةال
جوانييةوة..
لةسةر ئةوة ِريَككةوتني كة بؤ بةياني
بةيةكبطةينةوةو رِؤشتيني ئةو دةمةي مايكؤفسكي
لة نيَو نووسةرةكاندا بوو ،ئةو مايكؤفسكيية نةبوو
كة دويَينَ ضاوم ثيَيكةوتبوو ،رِةق دةنط زل و
قؤمشةضي .مايكؤفسكي هةسيت بة شلةذامن
كردبوو ،ئةوثةرِي نةرم و ذير و تيَطةيشتوو بوو ،لة
شتة ئاساييةكان بةوالوة باسي هيضي تري نةكرد.
لة بارةي شانؤوة ثرسياري ليَكردم ،سةرجنمي بة
الي هاتووضؤكةراندا رِادةكيَشا و لة بارةي
بريؤكةكاني تريشةوة قسةي بؤ دةكردم .تةنانةت
ئةم شتة بضووكانة ،كة لة شةقامةكةدا دةمانكرد،
ئةوةي بؤ دةرخستم كة خاوةني ضاويَكي تيذ و بري
و هؤشيَكي لةرِادة بةدةري هونةرمةنديَكي مةزنة.
بةهؤي بوومن بة هاوِريَي كةسيَكي واوة ،لة
ثِريَكا هةستم بة شادمانييةكي ليَوان ليَو و بيَسنوور
كرد و هةستم بة سةر تياضوونيَكي تةواو و
َم
َةذانيَكي زؤريش كرد( ،لةطةلَ ئةوةشدا دل
شل
َمةوة
بةوثةرِي خؤشييةوة ليَيدةداو لة كانطاي دل
هةستم كرد كة ئةو ئةتوانيَ بة ئاساني بيَتة ناو
ذيامنةوة .ئةمةش دةطةِريَتةوة بؤ ويست و
ئارةزووي ئةو) .دواي ماوةيةكي كةم و لة كاتيَكدا
كة ثياسةمان دةكرد بانطهيَشيت كردم بؤ
ئةثارمتانةكةي من لةوةوثيَش دةمزاني كة
ئةثارمتانةكةي وا لة ضيندريكؤف برييولوكة،
َت لةويَ
ضونكة كاتيَك ضوو بوو بؤ دةرةوةي وال
سةرداني ليليابريكم كردبوو ،كاتيَك كة زانيم لة
شةقامي لؤبيانكا نووسينطةيةكي هةية و تيايدا
َةيدا
َي خويَندنةوةية سةرم سوورِما ،لةو مال
سةرقال
كة لة لؤبيانكادا بوو كتيَبةكاني نيشاندام و شيعري
خؤي بؤ خويَندمةوة.
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َي
َل
مايكؤفسكي دةنطيَكي زؤر طةورة و زوال
هةبوو كة بة تةواوي لة كاتي خويَندنةوةي
َبوو بةسةريا ،شيعرةكةي بة دةنطة
شيعرةكانيا زال
بةرزةكةي بؤ خويَندمةوة كة ثرِ بوو لة سؤز و
هةذاندن ،طفتوطؤ كؤميَدييةكاني بةوثةرِي
خؤشييةوة خويَندنةوة ،لةمانةدا بؤم دةركةوت كة
مايكؤفسكي لةطةلَ ئةوةشدا كة شاعرييَكي زؤر
مةزنة ،هةروةها ئةكتةريَكي زؤر ليَهاتووةو خاوةني
بةهرةيةكي بيَئةندازةية.

سيحر و بةهرةمةندييةكةي سةرسام بطرة ورِِو
كاسيان كردم.

كاتيَك وردبوومةوة بؤم دةركةوت كة لة
توانامدا نةبوو بتوامن بةوشة سةرسامبووني خؤمي
بؤ دةربربِم .بيَطومان مايكؤفسكي هةسيت بة
تيَكضوومن كردبوو ،زؤر شادمان بوو ،سةيري
دةوروبةري ذوورةكةيكرد ،لة ئاويَنةكةدا سةيري
خؤيكرد ،ليَي ثرسيم :فريؤنيكا شيعرةكةم بةالتةوة
ثةسةند بوو؟
َمم دايةوة ،باوةشي
كاتيَك كة بة ئةريَ وةال
ثياكردم ،كة نارةزاييم دةربرِي بةاليةوة سةيرو
َيَك رِووي طرذ كرد،
كتوثرِ بوو ،هةروةكو مندال
خةمبار بوو ،طوتي :زؤر ضاكة درِندايةتي خؤتت
نيشاندام لةمةودوا كردةو رِةوشتم باش دةبيَت ،تؤ
ذنيَكي هيَجطار هةستداريت.
هةموو رِؤذيَك دةضووم بؤ نووسينطةكةي
بؤلؤبيانكا .ئيَوارةيةكيان كة لة طؤرِةثاني
َةوة ،كتوثرِ بة
لؤبيانكاوة دةيطةياندمةوة بؤ مال
بةرضاوي هاتووضؤكةرانةوة دةستيَكردة سةماي
مازؤركاي ثؤلؤني .لة شةقامةكةداو بة تةنها
َم
سةمايدةكرد ،كةتةو سست و خاو ،بةال
هةنطاوةكاني لةسةرخؤو هيَواش ،بة رِاستيي
دميةنيَكي سةير و سةمةرةي ثيَشكةشكرد.

مايكؤفسكي زؤر حةزي لة طؤرِاني خيَرا و زوو
بةزويي بوو ،هةرطيز لة بريم نايات هيَمن و
لةسةرخؤ بووبيَت ،هةميشة لة ذيان ثةست و
توورِةو نارِازيبوو ،يان كةسيَكي كؤميَديي بوو ،ثرِ
بوو لة جواني دةطمةن .لةبةرخؤيةوة ضةند بةيتيَكي
دةضرِي و ضامةكاني بة ئاوازة تايبةتييةكاني خؤي
دةكردة طؤراني و دةيطوتن ،يان مؤن و ثةست و
َكي بؤ ماوةي ضةند كات
خةمبار بوو ،دوور لة خةل
َدةكةوت ،لة وةرزي ثيَشكةشكردني
ذميَريَك ثال
شانؤطةرييةكاندا لةطةلَ تيثيَكي طةورةي ئةكتةراندا
لة قةفقاس دةطةرِامةوة ،ئيَمة لة طاليسكةيةكدا
بووين كة كورسييةكاني زؤر رِةق و ناخؤشبوون،
َكن و
َكن و ثل
كاتيَك كة طةيشتينة مؤسكؤ ضل
تةثووتؤزاوي و ماندوو بووين ثيَويستمان بة
طةرماو بوو.
من وام دةزاني كة دايكم لة ويَستطة ضاوةرِوامن
دةكات ،ثاشان و كتوثرِ ئةوانةي لة دةوروبةرم بوون
طوتيان :نورا ،سةيركة كيَ هاتووة بؤ
ثيَشوازيكردنت!؟
َةكة ،سةرم
ضوومة دةرةوةو ضوومة هؤل
َي سووري بة
سوورِما كة ببينم مايكؤفسكي دوو طول
دةستةوةية ،جوان و شيكثؤش ،لةو دميةنةي
خؤشم شةرمةزار بووم .ثاشان دةركةوت
مايكؤفسكي بة تةلةفؤن بة دايكمي طوتووة كة
دةضيَت بؤ ثيَشوازي ليَكردمن و ثيَي طوتبوو كة بة
َنياييةوة ئةو كارة دةكات .ئةوةشي ثيَطوتبوو كة
دل
َي طةورةم ثيَشكةش بكات،
دةيةويَت ضةثكيَك طول
َم لةوة ترسا كةوةك خويَندكاريَكي
بةال
ئةوينداري خويَندنطة بنويَينَ و كةتةيي لةشيشي
بة هةند بطرييَ .لةبةرئةوة برِياريدا كة هةر دوو
َي بؤ ببات.
طول
رِؤذيَكي سةخيت زستانة بة ئوتومبيلةكةي
بردمي بؤ بيرتؤفسكؤ ..رِازمؤفسكؤية ،سةرماكةي
زؤر بيَئةندازة بوو لةسةرمانا بةستبوويين ،لة
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ئوتومبيلةكة دابةزين و دةستمانكردة ياريكردن و
شةرِة تؤثةلَ و لةسةر بةفرةكة خؤمان دةتالنةوة.
مايكؤفسكي لة باريَكي دةروونيي زؤر كامةراندا
َيَك و ترييَكي
َطرت و ويَنةي دل
بوو ،ضيلكةيةكي هةل
َي طؤمةكة كيَشا و هةردوو وشةي
لةسةر سةهؤل
(نورا – فولوديا)ي لةسةر نووسي.

لة ريَطةي طةرانةوةماندا جاريَك ثيَي طومت
خؤشي دةويَم

لة سةرةتاوة ،لةوةدا دةستةوستان بووم كة لة
ثةيوةندي نيَوان مايكؤفسكي و دوو خوشكةكة
بريك تيَبطةم ،ضونكة ئةوان خيَزانيَكي بيَدةنطبوون،
َنيانةبووم كة كيَ
تةنانةت لة سةرةتاوة لةوةش دل
ميَردي ليلياية .رِؤذيَكيان هةردوو خوشكةكة ضوون
بؤ لينينطراد ،من لة كةندريكوف برييولوك لة
ئةثارمتانةكةي مايكؤفسكي بووم ،هةروةها
يالشينيش لة مؤسكؤ بوو ،فالدميري سوور بوو
لةسةر ئةوةي كة ئةو شةوة لةالي مبيَنمةوة .ليَم
ثرسي :ئةي ئةطةر سبةيينَ بةياني ليليا هاتةوة و
َيَني وا دةبينم كة تؤش
َيَني؟ -دةل
ليَرة بينيمي ضي بل
لةطةلَ نؤرؤذطادا دةذيت؟ ضاكة ،ئةوة
َبذاردنيَكي ضاكة .كة ئةو قسانةي دةكرد لة
هةل
دةنطيدا خةفةتيَكم بيين كة ليليا بةو جؤرة بيَخةم
بيَ و طويَي نةداتيَ .وة هةستم بةوةش كرد كة تا
ئيَستاش هةر خؤشي دةويَت ،كة ئةوةش دوو
ضاري ئازاريَكي زؤريكردم.
ثاشان بؤم دةركةوت كة شتيَك رِوودةدات من
نايزامن .مايكؤفسكي بؤليليا زؤر باشبوو ،بةهةر
َم بة بيَ
جؤريَك بيَت ليليا بةاليةوة تاكانة بوو ،بةال
َيَن
ئةوةي شتيَك لة نيَوانياندا هةبيَت كة ثيَيبل
خؤشةويسيت.
َسوكةوت كردنيا لةطةلَ
مايكؤفسكي لة هةل
ليليادا طةليَك نةرم و نيان بوو .هةموو ِريَزيَكي
ليَدةنا ،كة دةضوو بؤ طةشتيَك و دةطةرِايةوة
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هةميشة ضةثكة طولَ لة ضاوةرِوانيدا بوو.
هةميشة دياريي زؤري بؤ دةهيَنايةوة ،تةنانةت
جاريَكيان لة طةرِانةوةيدا لة طةشتيَكدا بؤ دةرةوةي
َت ئوتومبيليَكي هيَنايةوةو بة تةواوي خستيية
وال
ذيَر دةستييةوة .ليلياش هةميشة بة شيَوةيةكي
جوان و هاوِريَيانة لةطةلَ مايكؤفسكيدا
َم لة هةمان كاتيشدا داواكاني
رِةفتاريدةكرد ،بةال
زؤر و زؤرداريش بوو ،زؤر جاريش لةسةر شيت
هيض و ثووض سةرزةنشيت دةكرد و شةرِي
ثيَدةفرؤشت و بةكةمتةرخةم ناوي دةبرد.
مايكؤفسكي ثيَيطومت كة ليلياي زؤر خؤش
دةويَت .دووجار ويستويةتي كة فيشةك بةخؤيةوة
بنيَت ،تةنانةت جاريَكيان ثةلة ثيتكةي
دةمانضةكةي ترووكاندووة كة لوولةكةي ئارِاستةي
َم دةمانضةكة نةتةقيوةتةوة.
َي خؤي كردووة ،بةال
دل
بؤم دةركةوت كة ليليا ،ثةيوةنديية
سؤزدارييةكةي لةطةلَ مايكؤفسكيدا بة سووك
دادةنيَ ،و خؤي لةو بةزلرت دةزانيَ .وةكو لةطةلَ
َم ئةوة تةنها هةر لة سةرةتاوة
منيشدا وابوو ،بةال
َيبداية كة بضيَتة
بوو ،خؤ ئةطةر يةكيَك هةول
ناخييةوة ،ئةوة زؤري توورِة دةكرد .ئةيويست
كة هةر خؤي خؤشةويسيت تاك و تةنياي
مايكؤفسكي بيَت.
دواي طةرِانةوةم لة قةفقاس و ثيَك طةيشتنمان
لةويَستطة ،سةرجنمدا كة مايكؤفسكي شيَت و
شةيدام بووة ،ئةمةش زؤر شادماني كردم .و وامان
ليَهات كة زؤر جاران بةيةك دةطةيشتني .لةوةش
زياتر هيض برييَكي تر بة بريماندا نةدةهات.
َم دواي ئةوة بةزوويي باري دةرووني
بةال
مايكؤفسكي بةرةو خراثبوونيَكي ثرِ مةترسي
رِؤيشت ،لةوة دةضوو شتيَك بيَئارامي كردبيَت و
هةميشة و بيَ ثضرِان بؤ ضةند سةعاتيَك بة بيَدةنطي
َنةي كة دةمدا بؤ ئةوةي
دةمايةوة .طشت ئةو هةوال
هؤكاري بارة دةروونيية خةماوييةكةي بزامن
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دةيداية ثالَ هؤكاري تيَكضووني حةز و ئارةزووي
هةرطيز لة كيَشةكانيا هاوبةشي نةدةكردم ،كاتيَك
كة توورِة دةبوو زؤر بة دةطمةن بةريئةدا..
لةسةرةتاوة ،مايكؤفسكي لة ميَردةكةم
َم ئيَستا وا ئريةييش تةنطي
بيَزارنةبوو ،بةال
َضنيوة ،رِةخنةي زؤري ئارِاستة دةكرد و بة
ثيَهةل
بينيين دووضاري خةم و خةفةت دةبوو .زؤر
َمدا كة لةو بارة دووري خبةمةوة و رِزطاريبكةم.
هةول
بة خيَرايي ئةو ثةستيية دةرِةوييةوة و ئةو ثياوة
كةتةية دةطةرِايةوة سةرخؤشي و بةزمةكةي
جارانيء دةسيت دةكردة قيذوهورِ و هةموو شتيَكي
َودةكردةوة .بة دةنطة بةرزة
دةوروبةري ثةرش و بال
َةكةي هةموو شتيَكي داثؤشيبوو.
َل
زوال
ئيَمة زؤر جار بة ئاشكرا بةيةك دةطةيشتني،
ضونكة ميَردةكةم طوماني ال ثةيدا بوو بوو ،لةطةلَ
ئةوةشدا كة لةطةلَ مايكؤفسكيدا زؤر بة باشي
َسوكةوتي دةكرد .يانشني زؤري حةز دةكرد كة
هةل
هاوِريَيةتي مايكؤفسكي و هاورِيَكاني بكات .لةطةلَ
َيدا برِؤم.
ئةوةشدا نةيدةهيَشت كة بة تةنيا لةطةل
لةبةر ئةوة وام بة باشرت زاني كة ثيَكطةيشتنةكامنان
نهيَين بيَت ،كة ئةوةش بووة هؤي ئةوةي كة ماوةي
ثيَطةيشتنةكامنان زؤر كورت بيَت.
َيَكي
سةرةرِاي ئةوةش ،مايكؤفسكي رِؤل
َني الويَتيماندا) داميَ،
طةورةي لة شانؤطةري (ساال
َيَك لة شانؤي ثيَشكةوتووي
دةستكةوتين رِؤل
مؤسكؤدا بةالي كضة ئةكتةريَكي الوي وةك منةوة،
رِووداويَكي زؤر طرنط و مةزنبوو ،بةوةش كاركردمن
َيا رِاثيَضيدام.
لةطةل
لة سةرةتاوة ،مايكؤفسكي لةبةرخاتري من
َخؤش بوو ،لةسةرئةوة ضريؤكي
طةليَك شادو دل
زؤري دروست دةكرد كة ضؤن ئةو بؤ يةكةم شةوي
شانؤييةكةم ئامادة دةبيَ و دواي هةموو نواندنيَك
َم بؤ دةنيَريَ" ،لة كةسيَكي شةيداي
ضةثكةطول
َم دواي ضةند رِؤذيَكي كةم ،كة بيين
ناديارةوة" .بةال

َي شانؤطةرييةكةم ،خةمبار و توورِة بوو،
زؤر سةرقال
َةي كة هةمبوو خويَندييةوة ،طوتي زؤر
ئةو رِؤل
ترسناكة و شانؤطةرييةكةشي هةروا ناونا ،طوتي:
ئةو هةرطيز شانؤطةرييةكةي نةخويَندووةتةوةو
ناشيةويَ بيخويَنيَتةوة ،هةروةها طوتيشي بؤ
بينيين ناضيَت .ئةمانةش هةر بة بيَهؤبوون .بة
طشيت :ثيَويست ناكات ببمة كضة ئةكتةر – باشرت
واية كة واز لة شانؤ بيَنم..
ثةيوةندي نيَوامنان تا دةهات بةرةو خراثي
دةرِؤيشت ،زؤر باش لةوة طةيشتم كة هةرطيز كار
بةم جؤرة بةريَوة ناضيَت ..ئةمةش ئةو كاتة
َبذاردني خؤمي تيا بدةم،
شياوةية كة برِيار و هةل
لةوةش زياتر ناتوامن كة لة درؤكردن و خؤ
َةتاندندا بةردةوام ببم .من تا ئيَستاش
َخةل
هةل
ناتوامن لةوة تيَبطةم ،كة بؤضي لةو كاتةدا
جيابوونةوةم لة يانشني بةالوة كاريَكي زؤر طران
بوو .هؤكةش ئةوةنةبوو من لةوة برتسم كة طوايا
ميَردةكةمم لة كيس دةضيَت ،ضونكة ئيَمة بة
تةواوي دوو ذياني زؤر جياواز لة يةكرتي دةذيان.
ئةو كاتةي بووينة هاوسةري يةكرتي تةمةمن
َبوو ،ثةيوةندي هاورِيَيةتي لة نيَوامناندا
حةظدة سال
هةبوو ،هاورِيَ بووين ،لةوة زياتر هيض شتيَكيرت
َسوكةوتي
نةبوو ،يانشني وةكو كيذيَكي بضكؤلة هةل
َدا دةكردم و طويَي بة ذيامن يا بة كارةكةم
لةطةل
نةئةدا ،وة هةروةها منيش زؤر بريم لة ذياني ئةو يا
ضي لة ميَشكيا هةية نةدةكردةوة.
َم لةطةلَ مايكؤفسكيدا هةموو شتيَك
بةال
ثةيوةندييةكي
ثةيوةندييةكان
جياوازبوون.
رِاستةقينةي باشبوون ،دةمبيين كة لةاليةنيَكي
مرؤظايةتييةوة ثةرؤمشة و طويَم دةداتيَ و
َدةدات مبكاتة مرؤظيَك كة "شاياني ريَزليَطرتن
هةول
بيَت" بيَ طويَدانة تةمةمن – ئةو كاتة لة تةمةني 22
َيدا بووم – زؤر تامةزرؤي ئةوة بووم كة بزامن
سال
ضي بةاليةوة طرنطة ،من زؤرم حةز دةكرد كة
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بريؤكةكاني و كارةكاني و هةرضي دةيكات بيزامن.
بةرِاسيت من لة كةسايةتييةكةي و بارة دةروونيية
َويَستة ستةمكارةكاني كة
ناديارةكاني و هةل
بةرامبةرم هةيبوون دةترسام.
داواكاني مايكؤفسكي كة لة يانشني
جياببمةوة و شوو بةو بكةم و واز لة شانؤ بيَنم
َي 1930دا
َدا ،لةسةرةتاكاني سال
كتوثرِ سةريان هةل
بوو ،برِياردامن لةسةرئةوةي كة من هةر دةمبة
َم بةم خيَرايية نا ،رِؤذ لة دواي رِؤذ
هاوسةري بةال
هةر دوامدةخست.
َيَي ئةو رِؤذة بيَت؟
َم تؤ بل
ليَي ثرسيم :بةال
َنيامب ،وا نيية؟ بؤ ئةوةي بتوامن كة ثالن
ئةمةويَ دل
بؤ ئةو هةموو كارانة دابنيَم كة ثيَويستة جيَبةجيَ
َممدايةوة :هةرواية .ثالن و كاركردن!
بكريَت .وةال
دةستةواذةي "ثالن و كاركردن" لة نيَوامناندا
بوو بة وشةي نهيَين .هةر كاتيَك كة لة شويَنيَكي
طشتيدا بووينايةو هةسيت بة نا ئوميَدي بكرداية
ليَي دةثرسيم "ثالن و كاركردن؟" منيش ئةو
َمةم ئةدايةوة كة ترسي ئةرِةواندةوة.
وةال
"ثالن و كاركردن" خؤي لةوةدا دةبينييةوة كة
َي نووسةران بةرامبةر شانؤي
ئةثارمتانيَك لة مال
َةمةندا ثةيدا بكةين ،برِياريدا بوو كة
مؤسكؤي دةول
بضينة ئةويَ.
َنيام ثةيوةندي نيَوامنان
من لةوة دل
بةرثرسيارنةبووة لة بارة دةروونيية خةماوييةكةيء
مردنة ثرِ لة ناسؤرةكةي ،ئةو دةمة قاَليَ ساكارانةي
رِوويدةدا شتيَكي كةم بوو لةو فشارة دةروونييةي
كة لةو كاتةدا بةسةريا داباريبوو .مةزندة دةكةم كة
َي بة نشستييةك لة كارةكةيدا دةسيت
ئةمسال
ثيَكرد .بةرِاسيت ،ضامة جوانةكةي "بة بةرزترين
دةنطم" كة ئةوثةرِي سةركةوتين بةدةستهيَنا ،ئةو
كاتة نةناسراو بوو.
مايكؤفسكي بةو نشستييةوة طويَ ثيَنةداني
ئةو كةسانةي كة لة كارةكانيا ِريَزي لة بريورِايان
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دةطرت ،دووضاري ئازاريَكي زؤر بوو بووةوة
دةشيزاني ضؤن خؤي لةو هةموو رِةخنةو جنيَوو
رِكوكينةية بثاريَزيَ و ضؤن لة كارةكةيدا رِووبةرِووي
نا ئوميَدي ببيَتةوة – ئةمانة هةمووي لة دةروونيا
ضاالكي و بووذانةوةيةكي نويَيان بؤ خةباتكردن
َم لةطةلَ ئةوةشدا كاتيَك ئةو كةسانة بة
رِوواند ،بةال
بيَدةنطي و طويَثيَنةدانةوة رِووبةرِووي كارةكةي
بوونةوة هةسيت بة برينيَكي ثرِ لة سويَ دةكرد،
هةروةها باري جةستةييشي بةرةو خراثبووني
زياتر دةضوو .بؤ ماوةي رؤذيَك تا سيَ رِؤذ
لةسةريةك تاي ليَدةهات ،لةوانةية هؤكاري ئةوةش
خؤ زؤر ماندووكردن بووبيَت .شتيَكي تريش هةية،
دانةري ضامةكةي دةربارةي لينني و ئؤكاي كة لة
َيادي شؤرِشي ئؤكتؤبةردا ثيَشكةشكرا
دةيةمني سال
دواي سيَ سالَ لةوةدا نشسيت نةهيَنا كة ببيينَ
َت بةهيَزةوة بة ِريَطةي نويَيدا ئةرِوات و لة ثالني
وال
َةيدا بةرثرسة و سةركردةو
نةخشةداناني ثيَنج سال
تيماركةرة لة شؤرِشدا بؤ ئةوةي بؤ طةلةكةي
رِوونبكاتةوة كة لةسةردةميَكي طرانةوة بةرةو
رؤذيَكي ثرشنطدار بةرةو ثيَشةوة ئةضن.
شتيَكي زؤر ئاسانبوو كة كةسيَك لةسةر
َةواني سؤشيالسيت
سةكؤي هاندةري سؤظيَيت و ثال
َم مايكؤفسكي ئةوةي نةكرد،
دابةزيَتة خوارةوة ،بةال
َمي ئةو هةموو ثيَشنيارانةي دايةوة كة
وةال
رِةخنةطرةكان ثيَشكةشييان كردبوو بؤ ئةوةي
وازبهيَنيَت ،ئةوةش بةم كؤثلةيةي خوارةوة:
لةبري ئةوة حيكايةتي شيعري دابينَ
خؤشرت و سوودمةند تر بوو
َم من ثرِم لة توانا
بةال
لةالنكةدا طؤرانييةكةم كثدةكةم
(ئةو طؤرانييانةي كةالي خؤي بؤ خؤي
َي زيادةبوون،
َطرتبوون ،بةسةرييةوة باريَكي ئةقل
هةل
لة نيَو رِةخنةطراندا شيعرة هاندةرةكاني بوونة
قسةي ثرِوثووض)
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وا مةزندة دةكةم كة ثةيوةندييةكامنان بووة
َة ثووشيَك كة خؤي ثيَوةطرتبووةوة .وة
جؤرة ضل
لةو كاتةدا ئةو بريؤكةية لة نيَو كؤنسيَرظاتيظةكاندا
َوبوو كة مايكؤفسكي يةكيَكة لة ساختةضييةكان
بال
و لةو ئابرِووبةرييانةدا كة لة ثةيوةنديي لةطةلَ
ذناندا هةيبوو كةمدةست نةبوو .بريم ديَت سةرةتا
كة بةيةكدةطةيشتني و يةكرتميان دةبيين زؤر
َدا بكةن،
لةوانةي كة دةيانويست ضاكةم لةطةل
َياندةداو ئامؤذطارييان دةكردم بؤ ئةوةي لةم
هةول
بارة رِزطارم بكةن ،دةيانووت كة ئةوة ثياويَكي
خراث و رِقاويية ،خؤثةرستة و هةر سوودي خؤي
دةويَت ..تاد ..ئةمانة بةالمةوة هةر قسةي هيض و
َويَسيت
ثووض بوون.هةرطيز كةسيَكم نةديبوو هةل
َويَسيت مايكؤفسكيدا
بةرامبةر بة ذنان لةطةلَ هةل
ضوون يةك بيَت.
َيَم :مايكؤفسكي ثرِ
َي بل
ئةتوامن بةبيَ دوو دل
خةيالَ و ئةنديَشةكارانة برييدةكردةوة ،ئةمةش بةو
َي ئافرةتي
واتاية نا كة خؤي منوونةيةكي باال
َي خؤيدا
داهيَنابيَ و خؤشيويستيبَ كة لة خةيال
َكة بةرامبةر هةموو
نةخشةي كيَشابيَ .نةخيَر ،بةل
َةيةكي مرؤظ بة ثالرو توندوتيذبوو ،حةزي لةو
هةل
رِةوشانةي ذنانكردووة كة خؤي بؤي دياريكردووة
َبذاردووة .مايكؤفسكي ،هةرطيز
و خؤيشي بؤي هةل
َم تا شتيَكي بة بارمتة
نةيدةهيَشت كة بةجيَيبهيَل
ليَوةرنةطرمتاية ،وةكو هةميشة دةيطوت:
ئةموستيلةيةك ،دةستةسِريَك ،يان جووتيَك.
دةستكيَش.
جاريَكيان ملثيَضيَكي بةدياري داميَ و كردي
بة دوو كةرتةوة :كةرتيَكيان بؤ من تا لة ملي بكةم،
َواسي،
َؤثةكةيدا هةل
ئةويرتياني لة لؤبيانكا بة طل
ئةيطوت ئةطةر شتيَكي مين لةالبيَت وا هةست
َدام.
دةكات كة خؤمي لةطةل
رِؤذيَكيان ثيَكةوة بؤ خؤشي كاغةزيَنمان
ئةكردو دؤرِاندم .مايكؤفسكي ناضاري كردم

كةسيَتيَك ثةرداخي خواردنةوةي بدةميَ .دوانزة
ثةرداخم ثيَشكةشكرد .ثاشان دةركةوت كة ئةو
ثةرداخانة زوو ئةشكيَن و شكاندنيان ئاسانة.
وايليَهات تةنها دواني مايةوة .مايكؤفسكي لة
بارةي ثةرداخةوة زؤر برِواي بة (ئةفسانة) هةبوو،
دةيطوت ئةو دوو ثةرداخة نيشانةي
ثةيوةندييةكامنانة ئةطةر يةكيَكيان شكا ئةوة
ماناي ئةوةية هةموو شتيَك لة نيَوامناندا كؤتاييان
ثيَديَت .لةبةرئةوة لةبةكارهيَنان و شتنيان و
سرِينةوةياندا زؤر وريايان دةبوو.
ئيَوارةيةكيان لة لؤبيانكا طوتي" :خؤت
دةزانيت كة تؤ بةالمةوة ضةندة مةزنيت و ضةنديش
طويَت ثيَدةدةم .ويستم ضيي لة دةروومناية بة
َم لة بارةي
شيعر بؤتي دةربربِم ،بةال
خؤشةويستييةوة زؤرم طوتووة بؤية ثيَمواية ئةوةي
هةبووبيَت وتوومة .دةستيكردة خويَندنةوةي
شيعرة لرييكيةكاني .لة ثِريَكا تةقييةوة "طةمذةن!
ئةوة رِاستيةكةيانة ،ئةوان وا دةزانن كة
مايكؤفسكي تةواو بووة ،و مايكؤفسكي تةنها هةر
طيَرة شيَويَنيَكة ،هاندةريَكة! بيَطومان من دةتوامن لة
بارةي مانط و ذنةوة بنووسم ،من دةمةويَ لة بارةي
َم ئيَستا ناتوامن ئةوة بكةم،
ئةوانةوة بنووسم .بةال
ضونكة تا ئيَستا كاتي ئةوة نةهاتووة .طرتنةكان و
َم
قةرزةكان تا ئيَستا لة ثيَش هةموو شتيَكةوةن .بةال
هةر زوو بةزوو وا ثيَويست دةكات كة لة بارةي
خؤشةويستييةوة بنووسريَت! ثاشان دةسيت كردة
خويَندنةوةي ضامةكةي (بة بةرزترين دةنطم)
خؤشت دةويَم؟ يان خؤشت ناويَم؟
دةستةكامن دةطوشم ،و هةموو ثةجنةكان
رِادةكيَشم..
كاتيَك كة لة خويَندنةوة بووةوة طوتي :ئةمة لة
بارةي تؤوة بوو..
َي شانؤ بووم ،لةبةرئةوة زؤر بة
زؤر سةرقال
كةمي فالدميريم دةبيين .يا بؤ ماوةي زؤر كةم ،من
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َةوة كة هةمبوو طريم خواردبوو،
بةدةست ئةو رِؤل
ضونكة هةموو كاتةكامني داطري كردبوو ،من
توورِةبووم ،نةمدةتواني لة ئيشةكةم زياتر بري لة
هيض شتيَكيرت بكةمةوة .فالدميري بة هؤي
َةرِاوكيَ بوبوو،
دووركةوتنمةوة ليَي تووشي دل
داواي ليَكردم كة لة شانؤ دوور بكةومةوةو واز لة
يانشني بيَنم .ئةمانةش كارةكةميان طرانرت و دذوارتر
كردبوو ،دةستمكردة خؤ دوورخستنةوة ليَي،
جاريَكيان ثيَمطوت ثرِؤظةم هةية ،لة جياتي ئةو
لةطةلَ كةسيَكيرتدا ضووم بؤ سينةما.
فالدميري بةوةيزاني .بؤ رؤذي دوايي خؤم و
ميَردةكةمي بانطهيَشت كرد بؤ سيَرك ،ئةو شةوة
ثرِؤظةيان لةسةر شانؤطةريية ئاماذةييةكة دةكرد،
َي  1905بوو ،مايكؤفسكي توورِة
كة لة بارةي سال
َساية سةر
بوو ،ميزاجي تيَكضوو بوو ،لة ثِريَكدا هةل
ثيَ و لةطةلَ يانشيندا دةستيكرد بة قسةكردن،
ميخائيل ميخائيلؤفيج ثيَويستة لةطةلَ نورادا قسة
بكةم ثيَت ناخؤش نيية كة بة ئوتومبيلةكة برِؤين؟
َسيت نةكرد زؤر حةثةسام و
كاتيَك يانشني بةرهةل
ئةو هةر سةيري ثرِؤظةكةي دةكرد و ئيَمةش ضووين
بؤ لؤبيانكا و طوتي :تواناي بةرطة طرتين درؤم
نةماوةو ئيرت لةوة زياتر ليَم خؤشنابيَت و هةموو
شتيَكي نيَوامنان كؤتايي هاتووة.
ئوموستيلةكةو ملثيَضةكةي دامةوة و طوتي:
ثةرداخيَكي تري مةي خواردنةوة ئةو بةيانيية
شكاوة ،ئةوة ثيَويست بوو كة ببيَت ،هةروةها
طوتي :ئةوةي كةمابووةوة خؤي دابووي بة
ديوارةكةدا و شكاندوويةتي .زؤر قسةي ناشريين
تري ثيَطومت .و دةستيكرد بة طريان ،ثاشان
فالدميري ليَم هاتة ثيَشةوة و بة خؤشي كيَشةكةمان
يةكالييكردةوة.
َم ئةو ئاشتبوونةوةية زؤري نةخاياند بؤ
بةال
رؤذي دوايي ناكؤكي لة نيَوامناندا ثةيدا بووةوة.
هةريةكةمان ئازاري ئةويرتماني زؤردا ،وام
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هةستكرد كة ناكؤكييةكة طةيشتووةتة ئةوثةرِي.
َيَت و لةيةكرت
داوام ليَكرد بة تةنيا جيَمبهيَل
جيابووينةوة .ئةمة لة رِؤذي 11ي نيساندابوو .لة
رؤذي 12ي نيساندا ئاهةنطيَكي بةيانيم هةبوو ،لة
ثشوودا بانطيان كردمة سةر تةلةفؤن .مايكؤفسكي
َضووبوو ،طوتي لة لؤبيانكام و لة
بة تةواوي هةل
َكة
باريَكي زؤر خراثدام نةك هةر لةم دةقيقةيةدا بةل
بةشيَوةيةكي طشيت زؤر خراثة.
هةروةها طوتي كة هةر من بة تةنيا دةتوامن
ياريدةي بدةم ،ديسانةوة طوتي لة نووسينطةكةي
دانيشتووةو مةرةكةبدانةكةي لةبةردةمدايةو
َؤثةكةي و كتيَبةكةشي ..خؤزطةي بةوة خواست
طل
كة لةويَ بووماية ..ئةو شتانة بؤ ئةو ثيَويستبوو،
خؤ ئةطةر لةويَ نةمب هةموو شتيَك بيَ مانا و
َمدا هيَوري
بيَسوود دةميَنيَتةوة .زؤر هةول
بكةمةوة و ثيَمطوت :هةروةها منيش ناتوامن بة بيَ
ئةو بذيم و ثيَويستة بةيةكبطةين ،من دةمةويَ
بيبينم و دواي نواندنةكة دةضم بؤ الي.
مايكؤفسكي طوتي :نورا ،بةو بؤنةيةوة :لةو
نامةيةدا كة بؤ مرييم نووسيوة ناوي تؤشم تيا
هيَناوة و ثيَمطوتوون كة يةكيَكة لة خيَزانةكةم .وا
بزامن تؤ ئةوةت ثيَناخؤش نيية؟
ئةو كاتة هيض تيَنةطةيشتم ،ضونكة هةرطيز و
بة هيض جؤريَك باسي خؤكوذي بؤ نةكردووم .لةسةر
َمم
ئةوةي كة ناوم لة نيَو خيَزانةكةيدا دةهيَينَ وةال
دايةوة" :ئاي خواية من نازامن لة بارةي ضييةوة
قسة دةكةيت! لة كويَ دةتةويَ ناوم بيَين ،ناوم
بيَنة ..دواي نواندنةكة لة ئةثارمتانةكةيدا ثيَك
طةيشتني ،تكام ليَكرد كة خةمي نةبيَ من هةر دةمب
بة هاوسةري ،لةو ساتةدا ئةو برِيارةمدا ،لةطةلَ
ئةوةشدا ثيَمطوت :ثيَويستة مرؤ بة ذيرييةوة ئةم
َيَت.
هةموو شتانة بةيانشني بل
ئةو كاتة وام ليَكرد كة طفتمبداتيَ كة دةضيَت
بؤ الي ثزيشك و لة بارةي بارة دةروونييةكةشييةوة
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َيشمدا ئةطةر بؤ ضةند رؤذيَكيش
شتيَك بكات .هةول
بيَت ثشوو وةربطريت.
بريم ديَتةوة كة لة دةفتةري بريةوةرييةكةيدا
ئةو دوو رؤذة  13و 14ي نيساني تؤماركرد.
َمدا
وامزاني كة مايكؤفسكي لةسةر ئةوانة لةطةل
َم هيضي نةكرد ،نةرمونيان بوو،
ِريَككةوتووة ،بةال
تةنانةت شادوكامةرانيش بوو .لة رؤذي 13ي
نيساندا هةتا ئيَوارة يةكرتميان نةدي ،لة كاتي
شيَواندا تةلةفؤني بؤ كردم و بانطيكردم كة 14ي
نيسان بضم بؤ ثيَشربِكيَي ئةسثسواري .ثيَمطوت:
من لةطةلَ يانشني و ئةكتةرةكاني شانؤكةمان
ِريَككةوتووين ثيَكةوة بضني بؤ ثيَشربِكيَكة و داوام
ليَكرد كة ِريَزي ريَككةوتنةكةي نيَوامنان بطريَت و
نابيَ كةمسان ئةويرتمان ببيينَ و نةشيةت بؤ ئةويَ.
ئةو ئيَوارةية لةطةلَ يانشيندا ضووين بؤ الي
كةتاييف .مايكؤفسكي لةويَ بوو ،خةمؤك و
َمان
سةرخؤشبوو ،لةسةر ميَزةكة دانيشتني و هةول
ئةدا كة بة سةيركردني سةيركيَشةكامنان ال بةال
بكةينةوة .ئةو ئيَوارةية جةماوةريَكي زؤر
لةويَبوون .يانشني هةموو شتيَكي دةزاني و
َطريساني كارةساتيَك بوو..
ضاوةرِواني هةل
لة دةفتةري بريةوةرييةكاني مايكؤفسكيدا
نووسيين
كردبة
دةستمان
هةريةكةمان
تيَبينييةكامنان بؤ ئةويرت .شيت زؤر خراثة و
ناشرينمان بؤ يةكرتي نووسي .زؤربةيان لة رِووي
نةزانينةوة بوو ،كة ثيَويسيت نةدةكرد بنووسريَن.
ثاشان مايكؤفسكي ضووة ذووريَكيرت و لةسةر
ميَزةكة دانيشت و دةستيكردة خواردنةوةي
شةمثانيا .بة دوايدا رِؤيشتم و لة تةنيشتييةوة
دانيشتم و ياريم بة قذي كرد و دةستم ثيا هيَنا.
طوتي "قاضة ضارة طرانةكانتم ليَ دوور خبةرةوة ،بيَ
ضةند و ضون وتي :هةر ئيَستا لة بارةي
ثةيوةندييةكامنانةوة هةموو شتيَك بةيانشني
َيَت".
دةل

تووند و تيذ و نةرم و نيانبوو ،بةرامبةر بةو
سووكايةتيانةي كة ثيَيدةكردم ،هةستم بة رِك و
َسوكةوت
كيَشة نةدةكرد ،ضونكة ثيَموابوو من هةل
َؤلَ و نةخؤشدا دةكةم ،كة ئةشيَ
لةطةلَ ثياويَكي كل
كاري ناشريين زؤري ليَبوةشيَتةوة .هةروةها
زانيشم لةوانةية طؤبةنديَك بنيَتةوةو ئةوةي بة ثلةو
ثايةي نةشيَت بيكات.
ئةوثةرِي توانام خستةطةرِ بؤ ئةوةي هيَوري
َم ئةوة
َيا زؤر نةرمو نيانبووم ،بةال
بكةمةوة .من لةطةل
زياتر شيتطريي كردو دووضاري جؤريَك لة شيَيت
كرد و دةمانضةيةكي دةرهيَناو طوتي كة خؤي
دةكووذيَ ،هةرِةشةي كوشتنيشي لة من كرد و
دةمانضةكةي ئارِاستة كردم .بؤم دةركةوت كة
مانةوةم لةو شويَنةدا توورِةييةكةي زياتر و زياتر
دةكات .لة رِارِةوةكةدا و لة ثِريَكا سةيريَكي دوور و
دريَذيكردم و داواي ليَكردم كة هةردوو دةستم
خبةمة سةر سةري و دةيطوت" :تؤ تا ئيَستاش هةر
كضيَكي زؤر ضاكيت"..
لة بةيانيي 14ي نيساندا مايكؤفسكي بة
تةكسييةك هات بؤ الم زؤر ترسناك دةردةكةوت .ئةو
رِؤذةي مانطي نيسان كةش خؤرةتاو بوو ،لة
رِاستيدا بةهاريَكي رِاستةقينة بوو.
طومت :ضةندة خؤشة ،سةيري خؤرةكة بكة ،ثيَم
مةَليَ كة تؤ تا ئيَستاش ثرِيت لة بريؤكةي هيض و
ثووض ،با واز لة هةموو شتيَك بهيَنني و لة بري
خؤماني ببةينةوة ..طفتم دةدةييتَ!؟"
َميدايةوة :من خؤر نابينم ،ضونكة ئيَستا
وةال
َم من ئيرت كاري طةمذةيي
بةالمةوة هيض نانويَينَ ،بةال
ناكةم ،بؤم رِوون بووةتةوة كة من ناتوامن ئةو كارانة
بكةم ئةوةش لةبةردايكم ضونكة دايكم تاكة كةسيَكة
َةوة باسي هةموو
كة طويَم ثيَئةدات ،ضاكة ،لة مال
شتيَك دةكةين.
طومت :لة سةعات دةو نيودا ثرؤظةم هةية و
ثيَويستة لة كاتي دياريكراودا لةويَ مب.
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ضووين بؤ لؤبيانكاو بة شؤفيَري تاكسييةكةي
طوت كة ضاوةرِوان بكات .زؤري ثيَناخؤش بوو كة
كاتةكةم دياريكراو بيَت ،توورِة بوو :شانؤ،
ديسانةوة شانؤية ،من رِقم ليَيةتي .شانؤ بضيَت بؤ
دؤزةخ! من ناتوامن لةمة زياتر دةستخةرِؤمب! من
َم لةم ذوورة بضيتة
َم بضيت بؤ ئةويَ ،هةر ناهيَل
ناهيَل
َداو كليلةكةي خستة
دةرةوة .دةرطاكةي قفل
طريفانييةوة ،سةري زؤر ليَ شيَوابوو ،تةنانةت لة
َتؤكةي دابكةنيَت.
بريي ضوو بوو شةثقةكةي و ثال
من لةسةر كورسيةكة دانيشتبووم ،ئةويش لةبةر
َتؤكةي و
ثيَمدا دانيشتبوو دةستيكرد بة طريان .ثال
شةثقةكةيم داكةند .دةستم هيَنا بة قذيا و زؤريش
َمدا هيَوري بكةمةوة ،بة هةنطاوي طةورة
هةول
طةورةو خيَرا هةروةكو رِابكات دةهات و دةضوو،
َيَم ،دةبيَ لةو
ثيَيطومت بة بيَئةوةي هيض بةيانشني بل
ساتةوة هةر لةو ذوورةدا مبيَنمةوة و نةضمة
دةرةوة .طوتي هةرطيز نابيَ لة بةر ئاثارمتان
ضاوةرِوان بكةين ثيَويستيشة هةر لة ئيَستاوة
َبطرم .لةو رؤذةدا هيض ثرِؤظةيةك
دةست لة شانؤ هةل
َيَت:
نيية ،خؤي دةضيَ بؤ شانؤ و ثيَيان دةل
ثيَويست ناكات ضاوةرِواني هاتنم بكةن .شانؤ
دةتوانيَت بةبيَ من كاري خؤي جيَبةجيَ بكات .ئةو
خؤي قسة لةطةلَ يانشيندا دةكات و ئيرت جاريَكيرت
ضاوم ثيَيناكةويَتةوة .و هةر ئيَستا دةرطاكةم لةسةر
دادةخات و هةر خؤشي هةموو كارةكاني شانؤ
ِريَكدةخات و ئةوةي ثيَويستة بؤ ذياني
هةردووكمان دةيكِريَت و بة تةواوي هةرضيم
َدا دةمبيَت و ثيَويستة لةوة نةترسم
ثيَويستة لة مال
كة واز لة شانؤ بهيَنم ،ذيامن لة هةموو شتة
ثيَويستييةكانييةوة تا ساكارترين ضرض و
هيض
بيَ
بة
طؤرةوييةكامن
لؤضةكاني
ساردبوونةوةيةك جيَطةي طويَ ثيَداني دةبيَت.
ثيَويستيشة جياوازي نيَوان تةمةمنان هيض جيَطةي
مةترسيم نةبيَت .دةتوانيَ كة الويَكي رِووخؤش و
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زةوقلي بيَت منيش ئةوة دةزامن .وا نيية؟ دةشزامن
ئةوةي كة دويَينَ ئيَوارة رِوويدا قيَزةون بوو ،ئةوة
َمم دايةوة
جاريَكي تر هةرطيز دووبارة نابيَتةوة .وةال
َم
َيدا دةمب ،بةال
كة من خؤشم دةويَت و هةر لةطةل
ناتوامن هةر بةجمؤرة مبيَنمةوة بةبيَئةوةي بةيانشني
َيَم شانازي ثيَوة دةكةم و من وةكو مرؤظيَك ريَز لة
بل
َدا بكةم.
ميَردةكةم دةطرم و ناتوامن ئةو كارةي لةطةل
وة من واز لة شانؤ ناهيَنم و ناتوامن كاري وا بكةم.
ئةو ضؤن ناتوانيَ لةوة تيَبطات كة من ئةطةر وازم لة
شانؤ هيَناو وازم لة كارةكةم هيَنا هيض شتيَك
ناتوانيَ ئةو بؤشاييةم بؤ ثرِ بكاتةوة كة لة ذيامنا
َؤزتر و طرانرت
دروستيدةكات .ئةمةش كارةكان ئال
دةكةن بة تايبةتي لة ثيَش هةموو شتيَكدا بةرامبةر
بة خؤي .لةبةرئةم هؤكارة ساكارانة ثيَويستة
لةسةرم بضم بؤ ثرِؤظةكامن .ضونكة ئةمة ئةركي
سةرشامنة و دواي تةواوبووني ثرؤظةكان دةضمةوة
َيَم و هةر ئةو
َةوة .هةموو شتيَك بةيانشني دةل
بؤ مال
ئيَوارةية دةطةِريَمةوة بؤ ئةثارمتانةكةي.
مايكؤفسكي ئةوةي بةالوة ثةسةند نةبوو ،لةسةر
ئةوة سوور بوو كة هةموو شتيَك دةبيَ بة خيَرايي و
يةكسةريي جيَبةجيَ بكريَت .جاريَكيرتيش ثيَم
طوتةوة كة ناتوامن بةو شيَوةية ئةو كارة
جيَبةجيَبكةم.
ليَي ثرسيم :كةواتة تؤ دةضيت بؤ ثرؤظة
كردن ،وا نيية؟
طومت :بةَليَ ،من دةرِؤم.
يانشينيش دةبيين؟دةي بينم.هةروا؟! كةواتة برِؤ ،هةر ئيَستا برِؤ.ثيَمطوت :هيَشتا كات زووة .دواي بيست
دةقيقةي تر دةرِؤم.
نةخيَر! هةر ئيَستا برِؤ!!.َم ئةمرِؤ دةتبينمةوة ،وا نيية؟
ليَم ثرسي :بةال
-نازامن.
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َم خؤ بةاليةني كةمةوة لة سةعات ثيَنجدا
بةالتةلةفؤمن بؤ دةكةيت؟
بةَليَ ،تةلةفؤنت بؤ دةكةم.ديسانةوة بة ذوورةكةدا دةهات و دةضوو،رِايكرد بؤ الي كتيَبخانةكة ،طويَم لة خشةخشي
َم لةبةرئةوةي بةرضاوي طرتبووم
كاغةزةكان بوو ،بةال
هيضم نةبيين.
ئيَستا بؤم ئاشكرابوو كة ئةو دوو ثةرِةيةي
رؤذنامةكةي درِاندبوو كة بةرواري  13و 14ي
مانطي ثيَوة بوو ،ثاشان ضةكمةجةيةكي رِاكيَشا و
ثاشان داخيستةوة ،دةستيكردةوة بة هاتووضؤكردن
بة ذوورةكةدا ،طومت :تا دةرطاكة بةريَم ناكةي؟ ليَم
هاتة ثيَشةوةو ماضيكردم ،دةنطي هيَمن و
لةسةرخؤبوو.
نةخيَر ،ئةي كضةكةم ،خؤت بة تةنها برِؤ..خةمي منت نةبيَ ..بزةيةك طرتي و لةسةري
رِؤيشت ،سةردانتدةكةم .ثارةي تاكسيت ثيَية؟
نةخيَر.َي داميَ.
بيست رِؤبل
تةلةفؤمن بؤ دةكةيت ،وا نيية؟تةلةفؤنت بؤ دةكةم ،بؤت دةكةم.ضوومة دةرةوة و ضةند هةنطاويَك بةرةو
دةرطاي دةرةوة رِؤيشتم .طويَم لة دةنطي
تةقةيةكبوو.
دنيا لةبةرضاوم تاريكبوو ،بةبيَ ئامانج بة
َةكةدا دةستمكرد بة رِاكردن .نةمتواني كة
هؤل
دةرطاكة بكةمةوة ،وام هاتة بةرضاو كة ثيَش ئةوةي
كة بويَرم بضمة ذوورةوة كاتيَكي زؤر تيَثةرِيوة.

بةرِاسيت بة خيَرايي برووسكة ئاسا طةرِامةوة ،تا
َةكة هةر لة لوولةي دةمانضةكةوة
ئةو كاتةش دووكةل
دةردةضوو.
مايكؤفسكي لةسةر فةرشةكة كةوتبوو،
َةيةك خويَين
َوكردبووةوة ،ثةل
َي بال
هةردوو بال
بضووك بةسةر سنطييةوة بوو.
بريم ديَتةوة رِامكردة اليةوة ،بيَ ثضرِان هةر
ئةمةم دووبارة دةكردةوة :ضيتكرد؟
هةردووضاوي كرابووةوة ،يةكسةر سةيري
َي ئةدا كة سةري بةرز بكاتةوة .وا
دةكردم و هةول
َم ذيان
َيَت .بةال
دةردةكةوت كة ئةيةويَ شتيَكم ثيَبل
لة ضاوةكانييةوة دةرضوو ،رِووي و ملي سووري
تؤخ بوون ،ثاشان سةري بة دوادا كةوت و رِةنطي
تيا نةما.
َك بةرِاكردن هاتن .يةكيَك تةلةفؤني دةكرد،
خةل
يةكيَكي تر طوتي :رِاكة و ثيَشوازي لة ئوتومبيلي
فرياكةوتنةكة بكة! بةبيَ بريكردنةوة بة رِاكردن
ضوومة دةرةوة و بازم داية سةر ثليكانةي
ئوتومبيلي فرياكةوتنةكة ،كة هاتبوو ،ثاشان
بةرِاكردن طةرِامةوة و بة ثةيذةكةدا سةركةومت.
لةسةر ثةيذةكة يةكيَك طوتي :كات بةسةرضوو،
َيَك بوو
َة ناخؤشرتين و خؤشرتين سال
مرد ..ئةو سال
لة ذيامندا.

سةرضاوة
لة "الثقافة االجنبية"
َي  ،2004ذ .1
ل  220-210سال
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طفتوطؤ لةطةأل نوام ضؤمسكى دا
ئةوةى لةخوارةوة ديَت ،طفتوطؤى بآلوكراوةى (فرايتاط)ى ئةلَمانيزمانة
لةطةأل (نوام ضؤمسكى)ى نوسةرى بةتواناى ئةمريكايى.
لة فارسييةوة :كارزان حمةمةد

فرايتاط :دةولَةتى نةتةوةيىء كؤنسيَررنة ؤؤتي
نةتةوةيَيييييةكاد ويييييةةدووكَاد ييييية رن ري
تييراكتةةةكانى دةتييةةذ دةردَرييردةير لة ييةة ى
نةيردا .وةةة لة دةولَةتى نةتةوةيَةوة دةتي ؤَركةيةي
ةةِات لةةِووى دَرذوويَةوة ويةلَااتىى دةط اييةك كية
يؤد
ئَرمة ةدةولَةتى نةتةوةيى نياوطةدى دةكيةي
ةِووى دا؟
َةةة نة ة نةةة وةشة اهةةةاة دكى ةةة ة ة
-دةول

نية ون ىش ة ة وة ث ة ة دة ،شةةةة ل رئة ة ت و اةةة رة
ة رة

رتةةةة ةة ة ئةةةة وروث ل كةةةة ة ةةةةة دةش ة

درشىخ ش ةةة ك نية ون ةةىن،ش ة وكةة و ب ةة ر ةةيو
ى ول درك ايرة ء رب وكءة ة ش نية ون ةىو
َ ن ةةة ش ر
ء رةن ةةية ة ةةةا ن ة ة نةة وةشة دةول
ة ردك ة ث ،شة
ةةة رشة ىةةة ة ث شيةة ش

ئ ا ر ن ة رجن ر لةة
هةةة ر ةةة ت ةةةة ك ايرة

دةةا ،دةوة ة يو

ة شهةةةةةةةة ة ك

فرايتاط :ئايا لة ىةةِةتدا لة ةةئةم ئريادة نية ؤةِة
نة ةو كة ئةم تَر ةيشتىة تةانى لةناو ةكانَرى جَااندا
آلو كَرتةوة؟

َةةة ةةةةيو
درشةةةىكشة ةةةة دة ر ل ئةةة وروث دك وةرن ل

ا ةيرش ة درة ة ةشة

َب نةةةةةةةة ة ل رتيش
ئ وروث ش ةةةةةةةة ة ى ل

َ ة نة
دةر ون شة ة ل ورت ة يةش ى ة يوة ة ةت دةول
ة نةة وةشة رتة ة ية نةدش،ة ةة و ة ة ،دةوة نة ة ة
يوة هة ة رش ة ةة ث ،كو ةيو كةية

َة نة
دةول

ة نةةة وةشة ئ اةةة ر ةةة وردو لةةةة و ةةةةرش

نةةة ة

نةةين ني ةةيو ل رشى ة و ئ ةةةا ة ة ةو ء رةن ةةة

ةةةيكت كةنة ة ةو ئ ة وروث

َ نةةةةةةةة
ى شةةةةةةةة ئ رك ةةةةةة ة ىةةةةةةةة ت ك ةةةةةةةةةةة دةول
ة ن وةش

ةة ئ وروث دةدك ب ر دشل

َ نة ة نة وةشة
ل ة وك دكاري ،كوة ة ك دةول

ر ىت
ة
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ة ة ر يرةةةة ث رت ة ر ئ ة و رتةةيش َ خ ة ةَ ن ة
ء رن ةةةةة نية ون ةةةةىشة ىةةة يو ل ن رتةة ة ك كةة ة ة
ة وكةة ش ة ب ةة ىةة ر ئةة ت رشةةة ش ة ش ر ةة ة ردك
ة ةةةةةة ث ة ل ئشةةةةة ر ئ وروث

َةةةةةةةة
ةةةةةة وة ةل

َ ة ئ ة و ة وك ة ة
ةة،كور خ ة ل

ئ ة ة ةة يرتةةاي ،

ةة،كر ى ة روةى ل وةن ة ش ة ى،نيوة ةة ئ ة ن،ش و
ة ت رت ة يكءة لة و رتةةيش ة دك ة ،دةوة

ل ئيةة كل

َى و ى ورت ية ى ن ئ رك
ةن ل
ل ئشةةة

)و ةة ة ةن ة

ة ة ى ةي ة ة لة ة (ا ة ة

ة يوةة ة وة

دة ةةة ر ل ركةةةةا ك ةةة (ا،وثةةةة شةةة س شةةة ا،وثةةةة
َ ن ةة
رت ة و ل ة ت دةول

ة ة )َ ة ودة ،شةةة كةةية
َ ة ن ءر ة ا ،ر
ل ركةا ك ر ل

،دةوة ة نيكة،آ

(ا،وثةةةةةةةة ى رتةةةةةةةة) لةةةةةة ة ةةةةةةةةا ن ةةةةةةةةة ،ة
و،ةة ن وةش ةةةة

،شاةةةة وة ةة ة ىةةةة ت ةةةة ت

ر ب ةةةة

ئ وكةةة وة وك ةةةا ر و

َ ن ة ة ثهاس ةةةايرر
دةول
ى ت دةة ةن ر ة ردك ى ش

ةوة ل ئةةة وروث

ئشةةة ةة نةة ة وة

نةدشةةةةةةةر) ثةةة ة لةةة ة

ل نب رةشةةةة وة (بةةة ة م

دوكو ( )1945ئة ت ن ةرةشة ءكل ةةيو ة ة ردةوكنة

دووةةةةةةةة د ةةةةةةةة ى ل نةةةةةةة وث ش ل ةةةةةةة ة رةن ةة

َةةةةة ة نة
ن،ةةةةةة ة ة دةول

قةةة ة دة دةةةةةان ،دةة ةة ة رن ش دكرشة نةدش،ةة ة ك

ئةةةةة ة ت ا ن شةةةةة ة ةةةةة ة ن،

ة ن وةش ةةةةةة وة رةةىةةةةةة نةةةةةة ة

ب اةةةةةة ىةو خةةةةةةةة

وش،كة ةةةةةة،در ل ئ جن نةةةة ة ك لةةةة ة ( )1945ةةةة ة دوكوة
ل ئةةةةة ة وروث دك ئ رتةةةةةةةاة ةةةةة ة رث ةةةةةةةيو
َم ة ة ة
ئل

ر و رةةةة ة

كةةةةة ة و

ر ل رشه ى َل هة ة ر

َ نةة وة رتةةة،
ث شيةةةة و ئةة يرو ةة دةول
َ ةةو ة وةةة ة ئ يرش ة
ن و دةل
َةةةةة ة ن
ء ردكرة ةةةةة ة ر)و دةول

دة ةة

ر (ئة ن،كءو ة رو
رتةةةةة ة ة اةةةةة ة ورةو

روودكوة ةةة ة ةة ب ةةة ة ر ئةةة ة ن ،ئةةة ة ت ث شيةة ش ةةة ة

ة ر ين ،دةة خيدو ئ وو دو ة ئ ن جنة ةنة شة

دةةا ه ةة دة

خةش ر ة ءكة

فرايتاط :ئةدة ئَرستا ةتايكيةتى لةديةةِ كؤدنانَيا
داةايَةكاد ةِاتتة

*تاوةنةكيية ئَرميية دةة يياةةى دةولَييةذ سييةداد
كرد ةِةن دانةوةى ئا ةةيانيةى ئيةم ؤةِانية كية تيؤ
ستتةةِوو ى ةو؟
 -ةةة رك يردةة ةة ة

ل اةة ة ى ة ةةةةةا ن

َ نة ة نة وةشة كة ة ش ك رتة
دةول
ى و رش ئ يرش

ةة

َونو
خ وةةة ةن ل

ء ر ءشةة ن،ة ئ وكةةة ى ردةن ةة وة ء ر ةة ى زر

َ يو و ةزش و ة د
ر وةرن ل

ء ر ةةة دةش و ل ةةة ر

ة خةرتةة ة

فرايتاط :لةتةةحسا ى لةناو ةونى دلمالنآ.

ر

ل ةةةةةة ر ر رتةةةةةة شة ،شةةةةةة رة ش ةةةةةةة ش
ر -دروةةةة ةة،كر

ر –ةةةةةةة س

رشىةشةة ة ء ر

ى زة ةة ك ئ وشاة ةةيور ل ىة ن ر

َ ن ةة (ا،وثة ى رتة)
رووةوة ئ ن ،دةنيكة،آ دةول

ةة ر ن ةةة ل

رت يةو نةدش،ةة نةن ل ا رش ن

رتةة ة ل ركةة وو ئةة ت ةةة ك ايركة

َ نة
ل اة ى دةول

ل ن وة ة،ورتةا

دك رتة رشة

ئةة ن ،وةس ةةة رن ش دكرشة ةةةةة ،ة نةدش،ةةة

ث رل ن ة ةة

ة ر

لة رووو ش ةة ش وة ئة ر ة ة ررتة ة ة رةواة رش ة

ة ل ل ن وث ش اةرك ة ى ن ر ئة و رتةا و ة ئ مة
دةش ةةةني

ةةةيكت كةنة ة ةو ل رئ ة وةو ئ ة ت رخ ة ةةة

 ئ اةةةة ر ةةةةةةة ،ة ثةةةةةةة ة ن وةش ةةةةخب ش ةة ة بش ،رو ةةة ة رجن وة ئ و نةة ة ل
ن مالة و ركةا ق
ئ وكة

ئ

نية و ل ا ى ش

ة ة نية ة و (ء ،ة

لة

ر

رةنةة ة ك

ردك ة ة ل رئة وةو
دك ئ وشا ر ن ة ى

ئ ة و ةةة ئ ة

ة

نيرت ة ب )
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ل ركة ة و ى،شةةةة ة ة ثةةة ،بةو ى و رتة ة ر ل اة ة ى
شة

دك ى شة ئ نة ل

ةةةةةةةةةةةة ة ،ة ة

ن

رشىةشةةةةةةةةة ة ة ء ر وك ةةةةةةةةةةةةا و

ة ر خةشني كية
ل ة ر نو

كشة ة ل ركةةا ك ئة ت

دش ن

نة ئ يرو نةدش،ر

َ نة دة زوشة ة س رنة
رنة دةول

ن شبةةةة نة ةةةة رن ة اةةةة ورةو ئ ورتةةةةا و ئةةةة ن،
ئ يرو ةيآ ة وءةد دة ،شة
َةةةة
ل ةةةةة رئ ر ة دةول

يدب و دةول
َ

ةنن ينةةةةة ة ر ةةةةةةةةو ةةةةةةةيكرو ئ ل

ر

َى،شة ئ اةةةةةةةةة رة ة ل زةرو ء ر ةةةةةةةةة و
ىةةةةةةةةة وكل
رتاى ل

ةي ن،

فرايتاط :ئايا ةتَررِوانَىى تؤ جَاواطى ىضيَىةيى
نَرييةاد ناوةنييدى داةايييى ئييةلَمانىء كؤنسييريرىَرةى
ئَى لَزيدا نََة؟ يؤ وةنية ليةم دوادوايَيةدا يانةى
ئةلَمانى دواى ئةوةى كة ياطاىى تيالَى ةِا يردووى
ؤى يةؤر لية رِى  )2,5دَلَياةد ييؤةر ةِا ةيانيد
ةِاي ةياند دةيةوير لةداوةى تالََرةدا  )6,000وةطاة
لةكاةدةندةكانى دةة ةياذ .ليةدرِووةوة ئيةم انةية
لةاليةد ش تةيرذة تَاتََةكانى ئةلَمانَاوة ةتةنيدى
دةحةةم كرا .وترا ئةم انةة لةةِاتيتَدا يَر ديافى
ئةوةى نََة ؤى ة انةى ئةلَمانَا) نياوطةد ةياذ
ئةم ةِووداوة نائةلَمانى)يةو...
 ةة َلة رةيرى

ةت ن ة

دش ا نةرش ة ة وة قةة ة

ون ة شة و ة لة رةو
،شةةةة ة ة يرنة وك رتة ة ة

دش اةة نةرش ة ةةة رن،ةو ةةةة نةة نية ون ةةةى
دة

دش ا نةر ى ة ئ وك وك رت ة ش

ن ةةةو

و ة ة

ل ة و ن كةةة ى بكردك رتريش ة ب خهة ا وة ة ةت
ة نة،

ئ ن ىة ة اةركة ةو ل نة دك دروةةة ة ة

ل دش ا نةرشةةة ة ك دةبو ى ر ةش رتةةة ة ةةةةةة ة ،ة ة

ةةةة نت ةةةةة،كوةو دة ،شةةةةةةو
ة ةةةةةةة

َب ن
-ى ل
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لةة وآ ن ةةة ل ا ل ة ث ةة ة وو
ر ون،ك

فرايتاط :ةةم يانةى ئيةلَمانَا ةةلةوةةشيت رَ
ةوؤى نة ةونى وةتتى ةةؤرتيَاةيرتى كؤدةةيةتََيةوة
تةةطةنش كرا لةؤش ئيةم اتيةوة يةكردةوة ئيةم
ؤرتييَاةة لييةئاةادا ةو .ئايييا دةتييتةوارةى كؤنس يَررد
ةوةتييتى ةةؤرتييَاةيرتى كؤدةةيةتََييةوة) لة ىةةِةتييدا
داناو ةدَرةَرةى وةية؟

خ وةر ى ةاة رث،ة رشاة ةن ةش نة نين
اةةةيكة،آ ة كةةة ر ،شةةةة راةةة ل و ةةة
ن،

ةةة ةةةة

ر ةيد ة

*فرايتاط :ئةدرِر لةاليةد تَاتةمتةداةانى ويةدةو
اليةنيية تَاتييََةكانةوة تييةناا دة َسييرير  :ئَرميية طرة
حةطدةكةي كاةير ةيةي يةةم ةدا يةوة وَريزى
كؤنسَررنةكاد طالَة.
ئ نئت

ئ ةق ةا ربش ل دوكو ب ة ل ة ر

ن ش دكرشىرك ةوة

ك ودش،شة اةركة رش

َة
رشىة و ة دةول
ةة ة رن ش

ل ةةةة ة رن ش دكرةايءكرة ن شب ن ةةة ة
ةةةة ة ،ة ن ءةة ة

دةدك
ن رشىة

ر

ة ةةة ة

ر

ر ى،شةةةة ن ة ة ة دةةة ة ةن كر

ةةة ة ر ئ يرش ةة ة ة ن وةش

ةةة ة ك ة ةةة ة ن

ةة

َ ن وة دش ري ،ك ةيو نة رشىة
ة،خ كة ر ل ئش ر دةول
ل ا ن رةرت

ر ى،شة

*دةولَيييةذ دواى ئيييةم ؤةِانييية يييةوة
اةودر َرةةوة؟
َةةةة
 ةة ة رود خة دةولةيش ةة ة ئ يرش ةةةة

دةنةةةةيكة،آ ل رة نةةةة

ةة ئةة ة ن ،دك ب ،شةةةةة ئ اةةةة ر

ةرشةةةة ثةةة و ةةة وة دة ةةة شة ةةة ئةةة ت رة ن ةةةة
ل ة و ،دةة ةة د،ي ،كة
ى

ة ة ةري لة و نيكةةةا

ة ر ،د ن ئ ن ةج
ةة يركة

شاة وة

ة ل بش،دةة ة ةنة ة ة رن ش دكش ش ة ة و رةوةة ة ة
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ة رني ن شب ن ،دة ة ة و ة ة ث و ث ة ة

و

د،ي ،كةة خ س دةةةن ،شة ل رئة وةو ئ وكةة
،شةةةةةةةة رة ا،ةىةةةةةةةة
اهةةا

رة

ة ش،وة رةيرى

ن

،شاةر ةدء دوو رة رق ركر
ة ة ىة ة ة ة ة

ر دةخ ةةةةةةةةة دةرةوةو ةةةةةةةةةيكرة

ين،آو ة ةةا نة
ش وة ئ رت ،كش

ة شة ة وشة نة ة وكوةنة ةةةة ىة ة ن ر

ر ئ ا ة ر ى ةي ة خزن ة نىيءكرشة اهةةاة

ة ةةةةا ت ى رشاة ة وة ة ة ةت رةوةةة ة شو ئ ن دة ة ة َ

ءةة ة و

نة وة

ل بش،كة ة ودش،و ة ة رنة ن شب نة ة ك دك ة ة ني
َةةة
ة ة رو دةول
ىنه
نا رخ ن

،شة

َم ة
ة ة ت دة اةةة وة ئ اةةة ر ل ئةةة ل
َة
نيكةة شة دةول

ل

ةةةةة ة ،ة

دة ،شةة ئة وك

ءةروورش

ةةة ت

نة

َةةة
َ نةةة دةول
ةةة خةةةةيدو دةول

ث

ة مبيل

ةة دوو رة رقة ركر

ر ى ن ةهةة ة ية يوة ةةة ر ث يشةةةةةة
رتة يكءة ة و ء ردكرشةة ث يشةةاة

رت يكءةو ،دووة

*فرايتاط :ئايا وةنةكية دةكيرئ ئيةم ةِةوةنيدة
َرردةيرتةوة؟
 ئ رتةةةة ،كش ةةةة دةنةةةةةيكة،آ ئةةةة ت رةوةةةةةة ةَة ة
َيشةةةةا ركدش ل
ى ،درشاة ة وة ة ة يرنة ئة ة ت ى ل

سةرضاوة
ة شاة عص ،ةي 27و ئة اة رو 2005
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ترسةكة
طي .دي .مؤثسانت
لة ئينطليزييةوة :ئوميَد فايةق قةرةداغي

ت ك اؤؤَ يتتبةي ؤ َؤؤَ يَو ؤ ك و ؤ ت
تؤؤئ لؤؤَي
ن ؤ ب َؤت مثي ت كثؤَ ت كثبةتؤَ اؤَ لؤَ ت
ت كبطؤَت

ت اضؤ ؤ ك زب جبةيؤؤؤَ" م َؤؤؤَتتي
"ن ةجؤؤؤئي
ت ك "لَ لتفرمتَ جبةيَ نتدةي ةميئن ي َ"
دمي

خئي يَ دمس لَدمي؟ ثميطَ يؤَ دمسؤب َؤ،مي َؤَتي
هت ثكت لتزتزي يَََ هَي،يك هؤئي دي يؤَئ لَ ةيؤَي
تئ َريتتن ي ك دماَتثَ م.
ت كو
ََتي ك نؤ دمنؤَ تك ن ََ كؤ و م ت كئؤ لؤَي
تطري.
ي ةي ي ك رد ي لَي هَيطت م هَي
ثميطؤؤَ لؤؤَ مَ َتؤ كو اؤؤَ نؤ زب اؤؤَي يؤؤَ َؤؤت مي
لَ اضَ م دمزةمن اؤَ َؤَتتي دمَ كثؤَ خ كؤزةمن تؤَيَت
يبة ت ك ج جت تب َ بنَ .دمزةمن اَ ه ض وث ك
خؤؤؤؤؤرة ي ؤؤؤؤؤَ يؤؤؤؤؤَ َت متؤؤؤؤؤَ م لؤؤؤؤؤَ مَ ََسؤؤؤؤؤَ َؤؤؤؤؤئ
تثؤَ م
نَََسثَاَي نؤ  .اضؤَ خ ال ةيؤَ سؤ

َؤؤَ اؤؤب ت لؤؤَ تَاك ؤؤَ يؤؤَ نؤؤت م فرة ةيؤؤَي
تشئوؤؤَ َ ك ؤ َؤؤَ مي اؤؤَ َب كثؤؤَ
اضؤؤتن ا ؤَ اَس ؤ كئ دي
هت سؤؤَ ي هؤؤَتت لؤؤَ سؤؤتتَ دتك ؤ اؤؤَ دمَ ؤ ةي
ي ك،تك هَنب يتي دي ت ك تَسَي ،ترَ ك يؤَ يؤَ
دتت ت رة مي اَ ارد تَت َ هت سَ ي.
تؤؤؤ ك "َتوؤؤؤؤَ يؤؤؤؤَ د ي ؤؤؤؤت َئيؤؤؤ يؤؤؤ
تؤؤؤ كو دمي
ه ك ؤؤؤؤؤت؟" كَزدماؤؤؤؤؤَي تكؤؤؤؤؤئ لؤؤؤؤؤَ هئاؤؤؤؤؤت م يؤؤؤؤؤتنئ
تؤؤؤؤَش يَوؤؤ ؤ ت مش تؤؤ ؤ ك َتؤؤ ؤ كو اؤؤؤؤَ يَسؤؤؤؤَ لؤؤؤؤَي
ََث ةي
تيؤؤؤَ هتي ؤؤ،ةي ةسؤؤؤث َاَي لَ متؤؤؤَ
اؤؤردم م َؤؤ ك لَ ة
اَ يَ تَيَتت لَترسؤو .يؤتزةمن يؤئن تؤ كب َتؤ كو تؤتن

ت تت ؤؤَ م د سؤؤبَي َؤؤَ تَ بوؤؤَ م
يَََ لؤؤَ م َؤؤَ دي
خبةزتت ي ي ك َتت ََ زي لَمسؤَ ي َت تؤئ لؤَ .
تَنَي ،ي َ يَ ي َاتي ي كبمي،م .اضك َ
لَ دم ي
مهت اَ ثميطَ ََ طربس َ ،بزتثؤَ م زب طبجنؤت م
َؤؤئ وؤؤباردن ه ؤ ض اَنبابثت ؤؤَا دتؤؤت ي ي ؤؤَ م
ََتتتبؤؤؤؤَت ب هؤؤ ؤ ض ختسؤؤ ؤ َت ك زم ؤؤ ؤ ت تي ؤؤؤؤَ.
تك :
خَتي ب يَ َت متَ م دمي

ت هئوؤؤو
ةش ي ؤ ك َ ؤؤَي ي ؤ كو ت ؤ ك َطؤؤَت َؤؤَتي كؤؤتي
لَ مي،م و رزمتَ اَ ثميطَ ََزمت ت تن،ة َ كثؤَ م
ََ اَنو َزةي .
يتنؤؤَ تك ي ؤ يؤؤَ وؤؤَ دة تؤؤَيَت دمنؤؤَ تك
هَس ََ م َ َي اَ اَس كئ يؤ كو يزت ؤَ دمسؤثو يؤ ك
وؤؤؤؤث كئ
دمدةش َب يك ؤؤؤؤَ اؤؤؤؤَ دمتبةي كؤؤ ؤ َؤؤؤؤ ،تك
َت ك  :ل ،ي هَ ي َ ك طريط ي َ.
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خبةزتؤؤت ي َثؤؤبةمن اَس ؤ كئ يؤؤَ تَي ئؤؤث ت خََؤؤَ
َ َنَ م هَتت َثبةمن ترس ت ي يؤَ تؤرث َ ؤَي تَيتيؤَش
ترس ت تك طَنذةيَ طَ هَسثو ََ اَنبب من اؤرد
هَتت َئثبةمن دميط نربظ كئ َ سؤثو هَسؤ َ ؤَي
اَ اَس ك ََ لتطت يَ يزت َ اَس كئ اَ لَ ت يؤَ

وؤؤث ك يؤؤ ك َب ةتؤؤَ طؤؤريط ي ؤؤَ يؤؤ دمَؤؤب هؤؤَ
وؤؤؤث ك ََ جَسؤؤؤثَ َب ةتؤؤؤََ .ؤؤؤَ تؤؤؤَيَت زب ترسؤؤؤتي
يبي َ يَنئَتبةي يَي ترسَي خئي ت كبطَي.
طَ سَ لَاَي يؤَ دميطؤ خؤئي لَترسؤو .طؤَ
دمطَثتكو يَ م لَترسو اَ لَزةمن هؤ ض وؤث كئ ي ؤَ يؤَ

ت ؤَ م نئنَاؤَ
ات دةتَ هَتتاب ستتكئ اَ َؤَ د دي
دةدمطريسؤؤؤؤؤؤ ك و ث خسؤؤؤؤؤؤت ي اَسؤؤؤؤؤؤ كئ َب ؤؤؤؤؤؤ و يؤؤؤؤؤؤَ
تَي ئث ،ة ..يبي َ ..يبي َ ..وَ ن،ماَي اَ ت كؤ
ي ك كو ..يبي َ يَ تَيَت َب ن لَترسو.
لته هكئثت ي كو ت ك تطَت .
نؤ يؤؤَ هؤ ض نَترسؤ َئ يتترسؤؤو .طؤؤَ ت ت تكؤؤئ
تَاؤؤؤَي دمَ كؤ ؤ َؤؤؤََ ك يؤؤؤَ زت
تسؤؤؤب َ كثؤؤؤَ ي كؤؤؤب نتي
َ ؤؤب ي .يؤؤَ يؤؤَ تت نؤؤتت لَترسؤؤو يؤؤَ َت مثتئؤؤو َؤؤَ

تئ دم طتاَ م يَ تئ تَ دماتيؤَ م يؤَ دبتَؤ
ج بََ طَاؤؤَدة تؤؤتن يؤؤَ تكؤؤر جكطتاَنؤؤ،ة .ه كئؤؤثتَ
ت ؤؤؤؤتي اؤؤؤؤَ يؤؤؤؤَ هؤؤؤ ض وؤؤؤؤبتك كئ هؤؤؤ ض ي ؤؤؤؤَ
هؤؤؤؤَ دي
ََخ كرةت ََ دم ي خئن،ة دماَنَ م يبي َ يؤَ م
دمترسو اَ يَ د ةنَ متَ لَطَ ي ه ض وث ك يؤ ك
ي َ دموزةمن.
ة هَسؤؤؤؤؤؤؤثَاَي اؤؤؤؤؤؤؤَ
نؤؤؤؤؤؤؤتخئ من تبوؤؤؤؤؤؤؤََ ك
ماَي خئن،ة
ترسَاَي زتتد دماتش هَ َئتَ يَ

سؤؤؤؤَ سر وؤؤ ؤ هَتؤؤؤؤَ .يؤؤؤؤَ خؤؤؤؤَتي تي نؤؤؤؤرد َ
يتترسو يبي َ َت مثي ََ يَ يت يؤب ي هَن ئؤَت

خؤؤؤؤؤئي ََي،ماؤؤؤؤؤَي دميؤؤؤؤ َ ي كؤؤؤؤؤب جكطؤؤؤؤؤت يؤؤؤؤؤَ تكؤؤؤؤؤر
ت كشَفَاتي،ة خئي دموؤت نَ م يؤَ تت خؤئي ار ماؤَي

هؤؤؤَنب َب يؤؤؤَ م تكئ هَتؤؤؤؤَ اؤؤؤَ يَسؤؤؤَ ث ي لؤؤؤؤَي
زم ت َ دتت يتن ك ك .
َتوَََ ..تي كَ ..توَ ت كبتسؤثَ َبترتكؤ اؤَ نؤ
يؤؤؤَ خؤؤؤئي لَترسؤؤؤو يؤؤؤَ هَسؤؤؤث رديَ سؤؤؤتن تاَ َؤؤؤَ
ترس ك يتدتت لَترسو.طَ ت كؤ خئوؤَ دمتبةي ؤ
تؤؤ ك َ ؤؤؤَي  .سؤؤؤتن تاَ ن ؤؤ ب يؤؤؤتتبةمن ََسؤؤؤَ تت
تؤؤؤبو .يؤؤؤَ دتبة ماؤؤؤتن يؤؤؤَ اؤؤؤَيب تَيؤؤؤَاتن يؤؤؤَ وؤؤؤثَ
زةي
لتسؤتت َاتن لَترسؤو اؤَ تؤَ ة َؤَ جئ تكؤئ يؤَ تؤتي
ط تيَ م ةيَ دم تك َ م اَ ن د دلك دم .
يَسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ هَنب تتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ م يََريارديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ م

دمي َ متَئ يت ماتمن َؤَ يتلبن كؤ،ي ي كؤئ لؤَي كو
َؤؤؤؤَي يَوؤؤؤ َ َؤؤؤؤئ سؤؤؤؤتت ك زب لَن ؤؤؤؤَ م تؤؤؤؤتدي
دماَ تكثؤؤَ م اؤؤَ نئنَاؤؤَ يَسؤؤَ ن كزماؤؤَي تَي ئؤؤثو
ت كبتسؤثَ َ ب تك ؤَ م اَيؤ ه كئؤثت
دمسبت ك
يت تكري لَ ات م َ َي.
ة ي َ؟
زب ستن تاَ ََي و كبم َ ك
ت كئ هَسثو ََ ه ض يَ ةيَ يؤَارد م .تؤَ ة
تؤؤؤؤؤَ م يؤؤؤؤؤَ ختيب ماَنؤؤؤؤؤ،ة
هؤؤؤؤؤ ك دمهتمؤؤؤؤؤَ م نتي
دميب نَ سَ دمهتمَ خبة م م َََ ك لؤَ مي هؤ ض
تو َئ ؤ كبتك ك  .هؤ ض اَسؤ كئ َؤؤَ
وؤؤث كئ لؤؤت ةن خؤؤَتتي

ستن تاَاتي خئوو لَترسو يَ هئوو اؤَ ة دتؤت م
ََهئي نئتَاَتَا ي كؤَك
خَ ت َ ََج كو ََ كت ك

نؤؤؤة يؤؤؤَطبتبب اؤؤؤَ دمَ كؤ ؤ تؤؤؤَتتي ..يَََ لؤؤؤَ مي
يؤؤتتبةمن يؤؤت تك تؤؤري ي ؤ ك َ ؤ كو ..ترس ؤ ك تؤؤَاالت

يتدتت م م َرثف ك رتك .
يَ سَ متتدة هَسثو ََ يؤت لتسؤب دمت َا تكؤَك
ارد يَ ن كئ ت اَ َب م هئي لَ مي يَ زتك ست د
سَ ةتتي َطرتك  .سَتري يؤبة دم ي اؤرد َكطبنؤتن
ه ضؤ ؤ يؤ ؤ ك يؤؤؤََب اؤؤؤَ َب رتكؤ ؤ خبةزتؤؤؤت َب ي اؤؤؤَ

لَسؤؤؤثَي تبوؤؤؤو َب كؤ ؤ دم دكت ؤ ؤ مهؤؤؤت طَنذةيؤؤؤَ
ترسؤؤؤ تا مئ لؤؤؤَ م دميؤؤؤت دمَؤؤؤب َؤؤؤ ك سؤؤؤ كب د
ت تت ؤؤؤَ م نؤ ؤ يؤؤؤَ تت ت ؤؤؤ،ة يؤؤؤَ
تك َي تتؤؤؤََ .ؤؤؤَ دي
ارةيؤؤؤَ مي دم طتاؤؤؤَ يؤؤؤَ لَترسؤؤؤتي دميؤؤؤب نَ ي كؤؤؤب
ؤؤؤَي
جكطؤؤؤت َؤؤؤَ لؤؤؤت ةن َؤؤؤََ ك لؤؤؤَ مي دةوؤ ؤ
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هَ ط زتب يؤَ وؤَ دة هَتي َسؤت ي تؤت دتي ؤت اؤَ َؤَ
تمي دةخرة م.
ت ثةَؤؤؤرد يؤؤَ ل كبة متؤؤؤَا تؤؤَثي تؤؤؤتتزدة
سؤؤتي
ََوؤؤ ؤ كبمتَا زب يؤؤؤؤتنئ دمسؤؤؤؤب تك ؤؤؤؤرد .اتت كؤؤؤؤئ
ماؤؤؤؤؤؤَي جكَ كئؤؤؤؤؤؤثبب د ةي
خزنَت ت ماؤؤؤؤؤؤَي

سؤؤؤؤَ خئي َؤؤؤؤَتي ب هت ثتك ؤؤؤؤَا ب َ،بزنؤؤؤؤَ م اؤؤؤؤَ
ت و َ تش.
هت مي
يؤؤَنثبةي اؤؤَس َ،بزنؤؤَ م يَََ لؤؤَ م َؤؤَ م
وَ تن سَ ما وت ثبوؤثو َؤئ دتؤ،مي طَوؤ
ََ يتس ت تكئ تتن اَستي ك دي يَ تك ،م يك.

لَ مي يتي ل كبة مي خبة د يَ خئي ترس دمنؤَ كت
تَاَنؤؤ،ة يؤؤب نَ
ي ؤ َ ؤؤَي َؤؤئ يؤؤَي ،جت تكؤؤئ يؤؤَ نتي
سؤَ هتمؤؤَ خؤؤبة يك َؤؤََ ك هؤ ض هئتؤؤَئ هَسؤؤثو َؤؤَ
نتيؤؤ ،تكب دماؤؤرد يَنئؤؤَتبةي ات َ ؤؤَنب تَيتيؤؤَش
د دمهتتؤَ
تبةيتي خبتك ،يَ موو يؤََب َ .ؤت ةي ك
تثؤؤؤؤؤَيط اؤؤؤؤؤرد َب نؤؤؤؤؤَ
خؤؤؤؤؤبة يك هَسؤؤؤؤؤثو َؤؤؤؤؤَ دي
ي كضؤؤريتك تؤؤَا كئ يؤؤَ يئَتيؤؤَي َ ؤ ك لبن كؤؤ،ي َؤؤََ ك
هئتؤؤَا دتؤؤت اؤؤَ هَ ي ؤ َئ َ ك ؤ ةنؤؤتن ي ؤ ك َ ؤؤتش

هَنب ج كطتتَئ خرة َب وئسثَ تَثماَ يَ
ي كؤؤب ث يتا َاؤؤَدة َرتس ؤ َي دمدةتؤؤَ م يؤؤَ اتتك ؤؤ،ة
طَ نتت ؤؤؤؤؤؤَ خ ك َ ماؤؤؤؤؤؤَي لؤؤؤؤؤؤَ َت ةيؤؤؤؤؤؤَ هَسؤؤؤؤؤ
ت ك َارة م ََ زب ي يَسَ وَ تنَاتن اؤئ َب َؤبم م
يتا يرةاتي ي كَك ارد م.
ة دتت َب
ََه ك ة يَ بو َؤَ دم ةي َؤب ي َؤَ خؤئنو
طبش "اَس كئ يتدبزنَ م اَ َئي َ ،تكو"
ث ةي َ ي كب يَي ،ت مختيؤَ هؤَ يؤَ نئدت ؤَ م

تتؤؤؤَ َؤ ؤ َطؤؤؤرت َؤؤؤ ،كت هؤؤؤَتت ََسؤؤؤَ َئيؤؤؤب يَ
تب .
خَنئا َ ماتمنتي،ة زةي

زب اَسؤؤ ؤ
تؤؤؤؤت دمطتتؤؤؤؤَ فؤؤؤؤت َئ و تئتسؤؤؤؤئي َ
تؤؤؤؤؤَش ؤؤؤؤؤَنبت ي َؤؤؤؤؤ ة اؤؤؤؤؤَ يَسؤؤؤؤؤَ ن كزماؤؤؤؤؤتن
ث ةي

ماؤتمن زب يؤئتي
هَسثو ارد اَ تؤَيَتي
دم دماؤؤَ ت يؤؤَ مي اؤؤَ ت كئ ؤ هؤؤََب ن ن ؤ ب يؤؤَ
تَ ةي َ َؤؤؤؤؤؤؤ ؤ ك ائتؤؤؤؤؤؤؤؤؤتت
يؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ لؤؤؤؤؤؤؤؤؤَ يؤؤؤؤؤؤؤؤؤئي
تك ئؤ ك َ مدةَب ي .يؤ و َ ردةتؤؤَ؟ دةي ئؤؤثو َؤؤَتي
جئ تكؤؤئ يؤؤؤََ ك لؤؤت ةن وؤؤ كثتيَ ةدتؤؤؤت َؤؤب اؤؤؤت يؤؤؤَ
تيؤؤؤَاتمن دماؤؤؤتش يَََ لؤؤؤَ م هَسؤؤؤثتي د َؤؤؤت م
دمسؤؤؤؤثو اؤؤؤؤردم م َؤؤؤؤَ طؤؤؤؤَثةن .ثميطؤؤؤؤَ تؤؤؤؤتي َب َ كؤؤؤ
يبي َ دمسثَاتمن اَ هَ مئ اَسكئ اَ يَسَ خئ
ت تسؤؤؤؤؤَ َ ؤؤؤؤؤتش خسؤؤؤؤؤثبب نَ تئؤؤؤ ؤ ؤؤؤ ؤ طو مهؤؤؤؤؤت
دتؤؤؤؤؤت َب تَاؤؤؤؤؤ،ي دمسؤؤؤؤؤبت ك  .تتوؤؤؤؤؤتن يؤؤؤؤؤَ زتك

دةي ئؤؤثبب ن ة دم دماؤؤَ ت اؤؤَ تَيتيؤؤَش تبةيؤؤتي
تَ ة تئؤ ؤ تن يؤؤؤَنتَب َؤؤؤئ تؤؤؤَ ة اردي لؤؤؤَ وؤؤؤريم
نَي تيََ اَ دة ةتتن اردَب .
د تكؤؤؤؤؤذ َؤؤؤ ؤ ك نَََسؤؤؤؤؤثتيَ
َؤؤؤؤؤئ اؤؤؤؤؤتت ك د
سؤؤؤؤؤَ خبة ثتكطؤؤؤؤؤتي اؤؤؤؤؤرد دم َؤؤؤؤؤَ ي ي ؤؤؤؤؤبمي
وؤؤؤؤَ طَثةنؤؤؤؤَ م َؤؤؤؤئ نؤؤؤؤتلك .زب َؤؤ ؤ ك دميؤؤؤؤط زب
نتيَ ،ؤب ي .دم طت ةيَاؤَي دمسؤثبَج ك دم طتاؤَي
اؤؤؤردم م تؤؤؤَ ة يتلتسؤؤؤتت َؤؤؤب ََ تؤؤؤَ م نؤؤ ةي
هَس ارد اَ هَ ل كسثت ثميطَ ي ئثَج ك َا دي
هتتب كثَ م م.

ست د ََ تئث ،ة هتتَ خبة يك ت ك بةَؤب اؤَ ثميطؤَ
ماَنؤؤؤؤَ م
هؤؤؤؤَ ة وؤؤ ؤ ك،ة م اؤؤؤؤَ هتتب كثؤؤؤؤَ ي كؤؤؤؤب

اتت كؤؤؤؤؤؤئ دميؤؤؤؤ ؤ َ دم م م هَن ئؤؤؤؤؤؤَ دم طؤؤؤؤؤؤتي
ماَي د سبثدةدمخَي اَ َ و تَيَت دةخؤرة م

تَ َؤؤؤؤئ تَاؤؤؤؤَي جؤؤؤؤت لتطرماؤؤؤؤَي
يَََ لؤؤؤؤَ م لؤؤؤؤَ سؤؤؤؤتي
دةطريسؤؤؤتي ،د َؤؤؤت م دةي ئؤؤؤث َ م يؤؤؤت ي خسؤؤؤثَ
سَ َت كسَاتي ََ .تي دمس ََج ك هَسثو ارد اؤَ
هؤؤؤؤؤَ َئتؤؤؤؤؤَ د َؤؤؤؤؤت م
ميطؤؤؤؤؤَ يؤؤؤؤؤَتبةمن هؤؤؤ ؤ ك
هَسثتنَ م َرثتت ن،ة َضؤ َ دم م مَ .ؤَتي ب َ ك ؤَ م

سَ ستن اردي ََتي مت اَ ثميطؤَ ل كؤبة م هَيؤ،يك
يتنَي َئ ه ك رةَ كثَ سَ م م.
بوؤؤؤؤؤث َ م م َ ؤؤؤ ؤ و لتطرماؤؤؤؤؤَي ه كئؤؤؤؤؤثت
دمسؤؤؤؤؤبت ك يَََ لؤؤؤؤؤَ م ماؤؤؤؤؤَي اؤؤؤؤؤَن كئ بوؤؤؤ ؤ
اردَؤبم م اؤتت ك ب خؤَ ت دم ه ك ؤتي نئن كؤئ
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َب ي ت كب و ارد اَسكئ يؤَ يزتؤئ لتطرماؤَ يَسؤَ
اب سؤؤؤؤؤ َاَي دةي ئؤؤؤؤؤؤثب م تئؤؤؤؤؤؤب يؤؤؤؤؤؤَ ن ؤؤؤؤؤؤَ
تيَاتي طَ ي دماتتَ م.
َؤَ اؤَن ت ت ؤؤََ يَترسؤتي زب لتسؤتت تؤ كو
ة َؤؤؤب اؤؤؤَ َرةدم تكؤؤؤئ تؤؤؤتن اَسؤ ؤ ك دي هتتب متؤؤؤَ

يؤؤؤؤَي دتت دمتؤؤؤؤَ يؤؤؤؤَي يراَسؤؤؤؤتتتيَدة َئيؤؤؤؤب يَاتن
خ كرة خ كرة دتك .
نؤؤؤ َؤؤؤؤَ دمسؤؤؤ ثتك َتَاؤؤؤَ م دمن تتيؤؤؤؤ ،اؤؤؤؤَ
ثةسؤؤؤؤث َا ََ تؤؤؤؤَ ة يؤؤؤؤَد ة م َؤؤؤؤب  .لؤؤؤؤَ تو تؤؤؤؤَ ة
تيؤؤؤؤؤؤَ ات تؤؤؤؤؤؤ،مارد
لت ة
َتوؤؤؤؤؤؤبب َؤؤؤؤؤؤَثكت بت ك

دتؤؤ،مي و .ه ؤ ض طبنتي ئؤؤو يؤؤََب يؤؤَ َت َؤؤَ مي اؤؤَ
ا َاَي خئتو دةتَ ت كو طبش نؤ دميؤ َ دم م م.
يؤؤؤؤؤَ يؤؤؤؤؤراَ سؤؤؤؤؤتتك ،ة هؤؤؤؤؤَنب دبخؤؤؤؤؤَاتي اؤؤؤؤؤتت
طَثةيَ ماَنو تتداَ تَ م اَ يئن دم طؤتي دم م م
تَاسَ ارةتَ م اَ دم طتي ماؤَي خؤئي تؤَيَت
بفَك يَارةَب .
تقَثتكز دةخرةَب
ََ لَي
يؤؤؤَنثبةي هؤ ؤ ض وؤؤؤبتك ك َرةدم ماؤؤؤَي َب ؤ ؤ و
ت تت ؤَ م اتت كؤئ يؤت مث ةي
جطَ يَ سؤَ ي َؤَ دي

ةيؤؤؤؤََب تَتبمسؤؤ ؤ َ كؤؤ ؤ َؤؤؤؤَ
يَََ لؤؤؤؤَ م وؤؤؤؤث ك
ت تن
ن كئؤؤ َ م .لؤؤؤَ م تؤؤؤَيَت يؤؤؤت ماتمن َؤؤؤب اؤؤؤَ هؤؤؤَي
تَتتيؤؤؤؤؤؤؤَ،ب ي َ ك ؤؤؤؤؤ ؤ لَجنتنؤؤؤؤؤؤؤ،ةَب يؤؤؤؤؤؤؤَ
خَي
َ تيَي اَ دمَ َ هئي لؤَ مي خؤَتي ك لتسؤتت
َرث ة ََ تَ يبماتن َ ك  .ف ك َا دمنؤت ت دمزطؤتي
َ ؤؤ َؤؤؤب ه ضؤؤ دي يؤؤؤت ماتمن ثميطؤؤؤَ اؤؤؤَن كئ
لت ستَب َ .
نئنَاؤؤؤَي دةطريسؤؤؤتي ،اتت كؤؤؤئ يؤؤؤَنتنَ م َؤؤؤئ

نؤؤة اردَؤؤب خؤؤَ َردَب تؤؤَ م َئتؤؤَ يؤؤب ي َؤؤئ ي
ت ثةسؤب
هَتت هَتي س ك و .تَ ة ََث ي َ و ئي

لتطرماؤؤَ يؤؤَي سؤؤتتَدة َ ؤ و اؤؤَ دميؤؤَ زي مئ لؤؤَ مي
اَسؤؤؤ ؤ كئ يَد ةنؤؤؤؤؤَ م دمسؤؤؤؤؤثو ي كؤؤؤؤؤ،ةش م يَطؤؤؤؤؤَلك

ؤؤَاتي ي كؤؤئ لتتيؤؤَ،ب وؤؤبتكة
وؤؤئثَب َب م م
سؤؤؤَ ي اؤؤؤَ اؤؤؤَنكئ َب َؤؤؤب م م َؤؤؤئ ي يؤؤؤَت
اب س ؤ َاَ ةي ي ئؤؤتي،مدة اؤؤَ خؤؤَ تب ك  .يؤؤَ خؤؤئي
ترسؤ ؤ "لؤؤؤََ ك اؤ ؤ ك َ كؤ ؤ ؟" يؤؤؤَنثبةي َؤؤؤَ ث يؤ ؤ
َ ب ؤ و يؤبي َ ماؤَ تؤَ ة تت تؤئ َؤب هؤَ َئتؤَ
َنؤَ سؤَ وؤتي دمسؤثو
دمسثو َرد هَتت دمسؤ
َؤؤَ تئؤؤب اب سؤؤ َاَ اؤؤؤَ ش اَسؤؤ يؤؤ ك يؤؤؤََب .
جكطتاَ يئلك َب .
لتسؤؤؤؤتت يؤؤؤؤَ ترسؤؤؤؤت ثةيؤؤؤؤتَا و .مئ لؤؤؤؤَ مي
ث َؤَث ي ترسؤ ك سؤتن تئ َب ةؤَ م َؤئ سؤؤتت كئ

ثةيتَا ،ة خئي ثةس اردم م.
ت تت َ م ََ ه ض وث كئ ه ك يََب نَ م.
ََ دي
اَن كئ سؤَ خؤبة ي اؤرد جت تكؤئ تؤتن د ةن
لَ ؤؤو اؤؤرد .تتوؤؤتن د سؤؤبث دم طتاؤؤَي بفؤؤَك اؤؤرد
ت تت ارد ل كسثت هَ يؤئن َ كؤ
زتتتر هَسثو ََ دي
اَس يتتبةي ك َ كثَ م م.
د تكذ
د َت م دةي ئث َ م َئ اتت ك د
تتدي يَسَ اَوؤ َاَي اؤردم م تتوؤتن يؤب نَ ي كؤب
ج كطت فبي ارد يَ نئنَاَ.
َؤئ يؤؤَي ،خبيؤؤَا كئ هؤؤَنب وؤؤث كئ َتوؤؤبب َؤؤَ

ائؤؤؤتنَ م د ة م .تتوؤؤؤتن د َؤؤؤت م لؤؤؤت ثي دةتؤؤؤَ م
يتيؤؤت َب ي تكؤؤئ فَ نتيبَ ةيؤؤَ ة مسؤؤثو يؤؤَ ترسؤؤت

هؤ ؤ ك ة يَسَ تئؤ ؤ ثةائؤؤؤتي َؤؤؤَتي لت مز تؤؤؤَا
ماؤؤَدة سؤؤَ ي
ََ ََس ؤ يؤؤَارة َؤؤئ ث ةي ؤ َؤؤَ

هَيتسؤؤَ َؤرثا كو َؤؤب لَ ميؤؤ،م وؤ رزمَب ي يؤؤَنثبةي
َريارديَ ماتمن تَاشَنب لتنتدمَب ي َئ َب ةيَ م.
ََتي ن ت ت تك سؤت دي َئتؤَ هؤَ ز خؤئي
ه ك تتؤؤؤَ م سؤؤؤَ خئ .ت ك بةَؤؤؤب " :تؤؤؤَيَت ثتك َتَاؤؤؤَ
هَ لَ ميؤؤ،م" دمس ؤ َؤؤَج ك دمسؤؤث رد َؤؤَ ت كرثةنؤؤتن

م طَثةنَ سَ تَي ئ .
ي ك،ةي
لتطرماؤؤَي خؤؤَ تئ َؤؤب تؤؤَ ة لؤؤََب اؤؤَن كئ
تئ ئي طَوت م ث يتا َا ازتتن تَ َ اردَب م
تؤؤ،ة
سؤؤَ زم ت َاؤؤَي يزتؤؤئ اب س ؤ َاَ .ةي َؤؤَ خَتتي
هتش دمَ و د َت م اتَرة يَ يك دةي ئثب متَ م.
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تَاسؤؤَ دمي ؤؤَ وؤؤقت تَتَاو دةطريسؤؤتيَ ،ؤؤَتي
تؤؤَدة يؤؤب َب ي ه ض ؤ ي ؤ ك يؤؤََب  .لَطَ ي ؤ
ََهَي
هَسؤؤؤؤؤؤؤثتي اب سؤؤؤؤؤؤ َاَي يؤؤؤؤؤؤؤَ تئؤؤؤؤؤؤ جكطؤؤؤؤؤؤؤتي
يبسث َاَنَ م وت دم م يَََ لؤَ مَ اؤَ ماؤَ
ت ؤؤؤ،ة ؤؤؤَ ي َؤؤؤَتي ت كؤ ؤ ج
لؤؤؤَ اتش تت تؤؤؤئ َؤؤؤب هَ ي

َؤؤئ زتؤؤتتر يؤؤَ اتتؤؤذن كرتكئ سؤؤَ خبة طؤؤَ ةي َؤؤَ
وؤؤَ تنَاَدة تتوؤؤتن هَسؤؤثو اؤؤرد اؤؤَ يؤؤَ ةسؤؤث ،ة
تَ م .لَ مي،م ََسؤَخب
تَ ة طَنذمي طَثةنَ م نتي
هَيتسَي لَدة اؤَ ََلَسؤثَي تؤبةي و َؤَ ت تيَاتيؤ،ة
سؤؤَ اَ ي .يَََ دم طتاؤؤَدة َؤؤئ زتؤؤتتر يؤؤَ دم خبيؤؤَئ

خبيؤؤؤَئ زتؤؤؤؤتتر خؤؤؤؤئي يؤؤؤَ تتديَيؤؤؤؤب َب م م اؤؤؤؤَ يؤؤؤؤَ
خَ منؤؤ،ة هؤؤَنب لؤؤَ ث دة مي َ ؤؤَ م اؤؤَ ت كئ ؤ
تؤؤؤؤَ ة َؤؤؤؤَ ث يؤؤؤ هؤؤؤَ مئ لؤؤؤؤَ مي ثةسؤؤؤ َ كؤؤؤ
َ بؤؤؤؤؤؤؤؤب ي .يَطؤؤؤؤؤؤؤؤَلك ثةيؤؤؤؤؤؤ ؤتَاتيك ،ة مخََؤؤؤؤؤؤ ؤَ
هؤؤؤؤؤتمت نئنَاؤؤؤؤؤَي دةطريسؤؤؤؤؤتي ،يؤؤؤؤؤَ جكطتاَنؤؤؤؤؤ،ة
تؤ،ةي
دةي ئثو َََ ك سَ يت اردن تَيتيَش َئ هَ ي
د َت م يبسث َ م.
لَطَ يؤؤؤ ؤ سؤؤؤؤؤَ مثةي خؤؤؤؤؤئي د جؤؤؤؤؤت خؤؤؤؤؤَ

مسثتي تتوتن دمسثبَج ك تَ ن ك ََ جَ طتيَي
مي َب ي خئي سَملتي .،ا َاَي اردم
ت كَتش
ي كب بفتَاؤَ يؤب نَ ي كؤب لتتت متيَاؤَ نئن كؤئ َؤَ
دمسؤؤؤؤؤؤث َ م َؤؤؤؤؤؤب َ .ؤؤؤؤؤؤَ وؤؤؤؤؤؤَ كئ دم طؤؤؤؤؤؤتي ي
يبسث َاَي اردم م اَ ي بمي ارةَب م م ي طتتَا
ترسؤؤت ي طرتؤؤَ لتطردةيَاؤؤَ ه ضؤ ي ك ؤؤََب  .لئهؤؤؤ ة
ثزطت ت َئ ي خئو َئ ة بتت َب ي كئ َب ََ
تَيؤؤَ يؤؤَ ترسؤؤتيَ يؤؤب نَ سؤؤَ هتمؤؤَ خؤؤبة م م

تبؤؤؤؤؤؤ ؤب ََسؤؤؤؤؤؤؤؤَ ن،ة م
َؤؤؤؤؤؤؤؤئ يؤؤؤؤؤؤؤؤَي ،سؤؤؤؤؤؤؤؤتت كئ زةي
د جؤؤؤؤؤؤؤت م هؤؤؤؤؤؤؤَنتن وؤؤؤؤؤؤؤثو َ ؤؤؤؤؤؤؤَ م هؤؤؤؤؤؤؤَتت ةي

ت ؤؤؤؤؤت يؤؤؤؤؤََب َب نؤؤؤؤؤَ م يَطؤؤؤؤؤَلك
َؤؤؤؤؤَتي تؤؤؤؤؤَ ة دي
يؤؤؤؤب اك ،ة َؤؤؤؤَ يؤؤؤؤبة دم ن،ة سؤؤؤؤبثةنَ م هؤؤؤؤَنب

 .اتت كؤؤؤؤؤئ ثب
َرياؤؤؤؤؤردم م اؤؤؤؤؤَ خَ ت ؤؤؤؤؤَ وؤؤؤؤؤ ك
َب تَ م ت كو ةَب اَ يتئ َب نَتَ م تؤت ي ؤبمثب َؤَ
ه ك ة يبسثو.
هؤؤؤؤَنب لؤؤؤؤَ م ثةَؤؤؤؤرد ََسَ يؤؤؤؤب  .تؤؤؤؤتي يؤؤ ؤ ك
هتتبب خَ ي ك يتخئوو َ بب  .يؤَنزةي يؤ
َب  .يَ ثةسث ،ة يَخئوبب ي ََتي ه كئؤثت ت ك بةَؤب
اَ طَنذمتَا تَ ة ي.
لَ ل كبة متَ تَ ة يَ اؤَتي خئنؤ،ة َؤب ي يؤَ
ي كئؤثشتيَتَئ يؤتي ل كؤؤبة مي خؤبة د د ةتؤر يؤؤب ي
تَ م اَ مَ ثيكََ .تي اتت كئ
َئ وتيئ تتوتن َئ نتي

تض و.
تت نتت َاتي سبيَاتن تَيط تن ت ك هَي
خؤؤؤؤرة يبسؤؤؤؤثو َؤؤؤؤَ دم ةي ة م ة ي خؤؤؤؤَتتي
ت
َ كزة ي دماردي ََتي ه ضو يََ ة يؤت لؤَ م هؤَنب
ََسَ يب .
يَ اتتَ م يَ م ترست ي اَ يَ وَ دة تَيَت .
هَسؤ دماؤؤَي اؤؤَ تَ يؤؤب ماَ يَ تك،ةتؤؤَ يؤؤزت و يؤؤَ
دم َؤؤؤؤؤَ ي َؤؤؤؤؤَتي جؤؤؤؤؤت تك دي يَاَ تب متؤؤؤؤؤَ م
ََ يت ي ة دةي ك اَ لَ م ث ت،ة َؤَتي يَََ لؤَ مي
ن ؤ َؤؤت مثي ت ك ؤ ي ؤؤَ دمزةمن اؤؤَ ه ؤ ض ي ؤؤَ دمَ ؤ ك
َتََتَاَ ي َ ك ؟

تَ م يزتئ َب نَ م تَاسَ هَسث ك يؤتنئ َؤَ
يَ نتي
تَ تكئؤؤؤؤتي زتؤؤؤؤتتر سؤؤؤؤَ ي ي كؤؤؤؤ،ةي .ترسؤؤؤؤتي يؤؤؤؤَ مي

ه كئؤؤؤثتَ َيؤؤؤَ و دماؤؤؤتش يؤؤؤبي َ َؤؤؤَ دم ةي
َؤؤؤريي ي ك،ماَنؤؤؤَ م .وؤؤؤتي ثةسؤؤؤب وؤؤؤئثَب َب م م

د َؤؤؤؤت م َ ب ؤؤؤؤَ م نؤؤ ؤ يؤؤؤؤَ يَلَترسؤؤؤؤتي م يؤؤؤؤَ
لتنتدمط ئؤؤ اؤؤؤَ َؤؤؤت مثي ت كؤ ؤ يؤؤؤََب يؤؤؤَ لَترسؤؤؤتي
ََتي ب يَ م لَترستي اَ د َت م يَ ةوَ َ رتك ؤَ م
يؤؤَ ثتك َتؤؤَا يؤؤبيك لَترسؤؤتي لَترسؤؤتي يؤؤَئ تؤؤرس
تب ك .
ََسَ ن،ة زةي

َؤب َؤب م م مئ ت ت تكؤئ اؤَ
سَ ي َئ ي يَ
يبسثب ك يتنَ تك َريي ي كب َنَ م
هَ يؤؤؤؤؤؤؤئيب ك َئيؤؤؤؤؤؤؤ لؤؤؤؤؤؤؤَي َئيؤؤؤؤؤؤؤب يَ ة
َؤؤؤؤَ دم ةي نؤؤؤؤة دةطرياؤؤؤؤرد م؟ تيؤؤؤؤَاتي يزت ؤؤ ؤ
لتطرماَ َب
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لؤؤؤَ ت ؤؤؤت م نؤؤؤ َ كؤؤؤزة دماؤؤؤتش وؤؤؤث ك زب
دمََيطتيَوَ ََتي لَ ا ك َ ي َ؟ دمزةمن اَ لَ
تؤَ ترسؤ ئاتيَاتمن يؤَ
َب ي ي َ جطَ يَ ي كؤب خَتتي
ترسؤؤؤؤَاتمن يؤؤؤؤَ لؤؤؤؤتزة م جَ طوثماَنؤؤؤؤ،ة .لَ ميؤؤؤؤ،م
ََسَ ..يَ َت متَ م ََتي ك ََ ي ن َ م لَ م هؤَنب

َ ؤؤؤؤَي طؤؤؤؤَ ث يتا ؤؤؤؤَئ َنؤؤؤؤَ سؤؤؤؤَ وؤؤؤؤبكت َ
تت ت َاتن لَ ي يَ يك يتن ك ك ََتي ن هَسؤ
ت ؤتت
دماَي اَ يَ د ةنَ متَ .لت ث دمدمنَ م ََ دي
يؤؤؤؤتتب و هؤؤؤؤَ ط ز جؤؤؤؤت تك دي يتَ ؤؤؤؤَ م َؤؤؤؤَتي
هؤؤَنب جؤؤت يك لؤؤَ يؤؤَ د ةنَ متؤؤَ زب طَنذةيَتؤؤَ

َتو ؤ َؤؤئ َريارديؤؤَ م يؤؤَ خؤؤئي َؤؤئ تبي،ارديؤؤَ مي
تَاَي تئثو ََتي دمَ ك َئؤت كو اؤَ يتوؤثبةمن يؤَ
ائي
تؤؤؤَ م ة ك ؤؤؤَ م يؤؤؤبي َ دمزةمن اؤؤؤَ لؤؤؤَ يَ تك ؤؤؤَ.
نتي
دمزةمن اؤؤؤَ جؤؤؤت تك دي يتتب ؤؤؤَ م جؤؤؤت تك دي
خؤؤئتو ي ئؤؤتن يتدةتؤؤَ م لؤؤَ م تؤؤَ ة َؤؤب َ .ؤؤَتي لؤؤَ
تَاتمنؤ،ة َؤؤَ
يَ تك ؤَ َؤَ هؤَنتن وؤ كبمي يؤَ ي كؤب خَتتي
يََ رة ي يَ يك دمن ك كثَ م ََتي لَ م ثتكطر يتَ ك
يؤؤَ َؤؤب ي يؤؤَ يك يؤؤَ تئ ؤ دم طتاتيَ متؤؤَ يؤؤَ ي كؤؤب

ترس تاَ ََتي ن ي َ ؤَي؟ يؤتتبةمن ثزطؤت ي كؤ .
ت ؤؤتت
َؤؤَتي طؤؤَ د ةمنؤؤتن يؤؤَ يك َ ؤ هَس ؤ َؤؤَ دي
دماَي اَ لَ ي يَ يك يتَ ك يبي َ َئتَ يَ تك َ
تؤؤَيَت يَََ لؤؤَ مي ن ؤ تؤؤَيَتي لتسؤؤتت َؤؤَ تؤؤَيَت
يَََ لَ مي اَ ن تَيَتي.

دبتَؤؤؤَ دةخرة ماتيؤؤؤ،ة يؤؤؤَ اَيثئ ماتيؤؤؤ،ة يؤؤؤَ تكؤؤؤر
جكطؤؤتي يبسؤؤث َاَدة يؤؤَ هؤؤَنب سبيؤك تت ت ؤؤ،ة
هَتؤؤَ .طؤؤَ دم طتاؤؤؤَ تؤؤتن دبتََاؤؤؤَ َ َنؤؤَ م طؤؤؤَ
تطري تؤؤت سؤؤَتري تكؤؤر جكطؤؤتي يبسؤؤث َاَ
نئن كؤؤئ هؤؤَي

سةرضاوة
The Terror
BY Guy DE Maupassant
All available work of Guy De Maupassant,
From internet.
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حةساسييةت
ناهيدي تةباتةبايي
لة فارسييةوة :نةجيبة ئةمحةد

دايكم وتي:
َداوةتةوة.
-حةساسييةتةكةم سةري هةل

بة ماينوكسيديل بيخي سةري ضةور دةكرد تاوةكو
َةكةي الي لووتي سووتاندبوو.
قذي نةرِوتيَتةوة .خال

درؤي دةكرد .ضاوةكاني تةرِوسةري لووتي
َم بةهؤي حةساسييةتةوة نةبوو.
سوور ببووةوة ،بةال
باوكم وتي:
تؤ هةميشة لة سةرةتاي بةهاردا وات ليَديَت،َةكانة ،با تؤزيَ بضينة ثيَشةوة
هي طةردوتؤزي طول
ضاك دةبيتةوة.
ئةويش درؤي دةكرد ضونكة نةهؤي
َةكان.
حةساسييةت بوو و نةطةردو تؤزي طول
ماوةيةك بوو باوكم كةوتبووة خؤي .بيستبووم
ثياوان كة دةطةنة تةمةنيَك دةكةونة خؤيان

هةر رؤذةش قاتيَكي لةبةردةكرد .بةَليَ ،سةرةو
ليَذييةكةي ديتبوو .شةويَك لة خةومدا باوكم بة
َةميَشي و بؤينباخيَكي سوورةوة بة
قاتيَكي خؤل
ثليكاني خليسكيَنيَكدا سةردةكةويَت .جانتايةكي
دبلؤماسي بةدةستةوة بوو ،دةمزاني جانتاكة ثرِة لة
كريَم و بؤن و بؤينباخ ،ئيرت كاتيَ طةيشتة سةري
سةرةوة ،لةويَوة بؤ هةموو ئةو خامنانة
دةنووشتايةوة كة بة ثليكانةكاندا سةردةكةوتن،
ئينجا دةسيت بةسةرةوليَذايي خليسكيَنةكةدا
دةطرت بؤ ئةوةي هاني بدات كة خليسكيَن بكات

واتة بري لة خؤيان دةكةنةوة .دايكي هاوِريَيةكةم
دةيووت:
َيدا ئيرت سةرةو ليَذ دةبنةوة.
لة ثةجنا سالَم وةكو
باوكم هيَشتا نةببوو بة ثةجنا سالَ ،بةال
ئةوةي سةرةو ليَذييةكةي بةرامبةر خؤي دييبَ،
ضونكة هةموو بةيانييةك ريشي ساف و لووس
دةتاشي و كريَميَكي ليَدةدا تا ضرض نةبيَت ،ثاشان

ريَك وةكو ئةو كاتانةي دةرطاي ذووري بةرووي
خامناندا دةكردةوة و فةرمووي ليَدةكردن .دايكم كة
لةو ثيَشووانةدا لة ئارايشطايةكدا كاري دةكرد،
ئيَستا ناضارة بة بةردةوامي تةلةفؤن بؤ هاوريَ
ديَرينةكاني بكات و دةربارةي دوايني رةوشي
ريَطةطرتن لة رووتانةوةي قذو ضرضبووني ثيَست
هةوالَ وةرطريَ.
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َبةتة دةمشزاني رؤذاني هةيين كةمن دةضم
هةل
َةوة ماسكي بةهيَزكردني ثيَست
بؤ كيَو ئةو لةمال
دةطريَتة دةموضاوي باوكم و هيَلكة و رِؤني زةيتوون
لة قذي دةدا .دايكم شةيدا و عاشقي بوو .باوكيشم
بة شيَوازةكةي خؤي ئةوي خؤش دةويست.

جوان و ريَك و ثيَك بوو .دايكم بة دةم ثاروو
قووتدانةوة وتي:
دةزامن ضيكردووة ،ئةوة وةكو ميَش كردنيقذي ذنانة.
باوكم وتي:

هةنديَجار البةال قسةيةكم بؤ دايكم فريَدةدا كة ئةمة
ماناي ضيية وا باوكم ئةوةندة بة خؤيدا دةطات؟
دايكم دةيووت:
َي زؤرت ماوة ثياو بناسي.
تؤ هيَشتا منالدةمووت:
َيشت
ئيَ خؤ تؤ كة لة تةمةني مندا بووي منالهةبوو.
دةيووت:

زؤر ريَكوثيَك ببوو.من ومت:
َكانيَكي ضةند بيَ ئيش و كار هةن ،جا
خةلتوخوا ضاكرت نةبوو لة جياتي ئةو شتانة ئاغاي
مةجيدي مامؤستايةكي بؤ كضةكةي بطرتاية تا لة
تاقيكردنةوةي بةكةلؤريدا دةربضيَ.
دايكم مؤرِةيةكي ليَكردم و باوكيشم سةرخؤي
نةهيَنا.

ئةوسا جيابوو ،ئيَستا فةرق دةكات ،تؤتيَناطةي ،هيَشتا ثياوت نةناسيوة ،ثياو هةر كورِ و

دوو رؤذ بةر لة ميوانييةكة .دواي نيوةرِؤ
َي دةرمسان
مامؤستاكةمان نةهات بؤية هؤل

َةوة ..من
َي بضوكن بة مشيتَ ريش و مسيَل
كال
َيَم كة تا ئةو كاتة ضوار دؤسيت
شةرمم دةكرد بل
كورِم بووة ،ئةطةر بشبينم يةكيَكيان هيَشتا هةر
َي ماوةتةوة ،ئةوة بة نووكة شةقيَك
َة و بة منال
منال
َم مةسةلةي
لة بريي خؤمي دةردةكةم .بةال
دايكم.
حةساسييةتةكةي
َدانةوةي
سةرهةل
َي ميهري خامن و ئةوان بؤ
برِياربوو بضني بؤ مال
ئاهةنطي مارةكردني (ثوونة)ي كضة طةورةي.
ميهري خامن ميوانداريية ئاساييةكاني وةكو
زةماوةند بوو ،جا ض بطا بةوةي كة ئيَستا

َةوة .كة طةيشتمة
بةجيَهيَشت و طةرِاينةوة بؤ مال
َي ئةوةي دايكم خةوتووة زؤر بة
َةوة بة خةيال
مال
هيَواشي و لةسةرةخؤ بة كليلةكةي خؤم دةرطاكةم
َم دايكم نةخةوتبوو .لة موبةق لةطةلَ
كردةوة .بةال
َي و فزولي
يةكيَكدا قسةي دةكرد .هةسيت كوجنكؤل
منيش بزوت ،بؤية بيَ ضركة رؤشتم و لةالي
دةرطاي موبةقةكةوة سةريَكم كيَشا .دميةنيَكم ديت
كة زؤر سةير و سةمةرة بوو ،ئيَستاش سةيرم لة
خؤم ديَت كة ضؤن دوو شاخم ليَ نةرِوا .باوكم لة
ناوةرِاسيت موبةقةكةدا دانيشتبوو ،سفرة نايلؤنيية

مارةكردني كضيشي بيَت .سيَ رؤذ بةر لة
ميوانييةكة باوكم لةسةر ناخنواردن وتي:

َييةكةي موبةقي وةكو سةرشان دابوو
طولَ طول
بةسةر شانيدا .سةريم نةدةدي ضونكة دايكم ثشيت

ئةمرِؤ ئاغاي مةجيدي زؤر كةشخة و شيكَدا كرد تا تيَبطةم ضي
ببوو .زؤرم ئةمالوئةوال لةطةل
َم هيضي نةووت .دةزاني ضؤني
كردووة ،بةال
َبةتة نةرةش و
ليَهاتبوو؟ رةنطي قذي طؤرِيبوو .هةل
َكوو ماش و برجنييةكي زؤر
نة قاوةيي كردبوو ،بةل

َةي دةستةكانيدا زانيم كة
َم بة جوول
ليَمبوو .بةال
َي قذي
ثةلةثةل خةريكي ئةوةية بة قوالب تالَ تال
َوي ميَشكردنةكةوة
باوكم لة كونةكاني كال
دةردةهيَينَ .بؤ ساتيَك شيَوةي باوكمم هيَناية
َوة و بةو
بةرضاوي خؤم و ثيَكةنينم هات .بةو كال
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َة رِةثانةوة هةر لة ذيذكيَكي طةمذة دةضوو.
تالَ تال
َي
بة هيَواشي لة مالَ هامتة دةرو ضووم بؤ مال
هاورِيَيةكةم .كارةكةيان دوو سةعاتيَكي دةويست تا
تةواوبيبَ .كة هامتةوة باوكم ببوو بة كةسيَكي تر.
ثياويَكي شيك بة قذيَكي زؤر جوانةوة .بة نيطايةكي

َفبازي نواندن سنووري
ئةتواري هةرزةكارانة و جل
خؤي هةية .لةم ناوةدا دايكي بيَضارة و بةدبةختم لة
َتةئاميَزو ثرِتةشةري
بةرامبةر نيطاو سةيركردني طال
َيدةدا وا ثيشان
ديرتاندا بزةي دةبةشييةوة و هةول
بدات كة هةموو شتيَك ئاسايية .شةو كة طةرِاينةوة

ثرِ لة شةوق و تاسةوة ليَي دةرِوانيم تاوةكو وةسفي
َم من ضونكة حةزم لةم
َبةم بةال
بكةم و ثيادا هةل
كارانةي نةبوو هيضم نةووت .لة دواييدا و دواي دوو
سةعات ئيرت ئارامي نةطرت و ليَي ثرسيم" :ئةوة
هيض طؤرِانكارييةك لة مندا نابيين؟" ومت" :ضؤن،
ثيَمواية خةريكي تاميَزكة دةردةدةي!" دايكم
ثيَكةني و باوكم مؤن بوو و لضي دابةيةكدا.
لة رِؤذي ميوانييةكةي ميهري خامندا ،دايكم

ضاوةرِيَ بووم بة جووتة بضنة ذووري خةوتنةكةيان
َيَك
َة بؤل
و دةرطاكة داخةن ،دايكم لة ذيَر ليَوةوة بؤل
َمي بداتةوة.
بكات و باوكيشم بة دةنطي بةرز وةال
ئيرت ئةوسا وةكو هةميشة دايكم دةست بكات بة
طريان و باوكم بة قوربان و ساقةي بيَت و
َم ئةو شةوة دايكم
بةسةرهاتةكة كؤتايي ثيَ بيَت بةال
ثةتووةكةي هيَناو هات الي من خبةويَ ،باوكم وةكو
كةسيَك خةوتيبَ و بةرِيَدا برِوات ،هةر بةو جلةوة

ناضار بوو جاريَك بة نينؤكي تازة بؤيةكراوةوة،
جاريَك بة دةسيت كريَماوي و ثؤدرة ليَدراوةوة و

كةوتة سةر تةختةكةو ثرخ و هؤرِي دةطةيشتة
ئامسان .من و دايكم تا بةرةبةيان قسةمان كرد.

َكيَشراوو
جاريَكيش بة ثةجنةي لة جيَلَ هةل
بةيةكةوة نووساوةوة ،بؤينباخ بؤ باوكم ببةسيتَ .لة
ميوانييةكةشدا باوكم لة هةموو ثياوةكان شيكرت و
كةشخة تر بوو ،دايكيشم لة هةموو ذنةكان بيَ
تةرتيبرت بوو ضونكة ناضار ببوو كة بؤيةي
نينؤكةكاني ليَبكاتةوة ،ثيَرِاش نةطةيشتبوو جوان
ئارايش بكات.
ئةو شةوة باوكم وةكو تاووس لةجنةوالري
َبةتة لة تاووسيش باشرت ضونكة ثيَية
دةكرد .هةل
َي
َوي ئيتال
ناشريينةكاني بة جووتيَك ثيَال

ثيَموت خةتاي خؤيةتي كة ئةوةندة رووي ثيَدةدا،
َةن هةر حةيفة كة
ومت باوكم ئةوة ناهيَينَ .ومت ئةسل
َم دايكم
تؤ لةطةلَ ثياويَكي وادا دةذيت .بةال
ديسانةوة وتييةوة كة ئةو ثياويَكي سادة و
َة و زؤربةي ثياوان ئاوةهان و ئةوةش
طويَرِايةل
َطةي ئةوةي كة ذنةكانيان خؤش ناويَت.
نابيَتة بةل
ثيَم وت ئةطةر من لة جيَي تؤمب سيَ ضوار رؤذ
دةتؤريَم تا تؤزيَك قةدري عافييةت بزانيَ .وتي كة
طواية من ثياوان ناناسم.
ومت :تاقيبكةرةوة.

داثؤشيبوو .نازامن ئةو برِوا بة خؤبوونة بةهؤي قذة
ماش و برجنييةكةيةوة بوو يان لة خؤشي ئةو

بةياني دايكم وتي :حةساسييةتةكةم دووبارة
َداوةتةوة.
سةري هةل

شتانةي دةياخنواردو بووة هؤي ئةوةي لةو شةوةدا
لةطةلَ تيَكرِاي ذناني ناو كؤرِةكةدا سةما بكات،
ئينجا سةري دةخستة سةر هةمووان و بة بيانووي
جياجياوة دةستياني دةطرت .ئةمةشيان ئيرت لة
َةي مندا نةبوو تةحةمولي بكةم.
تواناو حةوسةل

باوكم وتي :هةميشة لة سةرةتاي بةهاردا وات
َةكانة ،تؤزيَك بضينة
ليَديَت ،هي طةرد و تؤزي طول
ثيَشرتةوة ضاك دةبيتةوة.
َي
دايكم وتي :ضةند رؤذيَك دةضم بؤ ئةراك بؤ مال
خوشكم .زؤر ماندووم
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باوكم رةنط لة روويدا نةما ،منةمنيَكي كردو
وتي :ئارام بطرة ،حةفتةيةكي تر ثيَكةوة دةضني.
ومت :حةقت ضيية بةسةرييةوة؟ خؤ تؤ
نيوةرِؤذةت لة دائرية دةخؤيت و بؤ ناني ئيَوارةش
شتيَك دروست دةكةم .بةسةرسامييةوة سةيريَكي

دةكرد .كة ئةو لة مالَ ضووة دةرةوة من بة
شؤفيَرةكةم وت" :بيَ زةمحةت بةدواي ئةو
ئوتومبيلةدا برِؤ" .ئةم تةكسييةم لة ئاذانسيَكي دوو
َي خؤمانةوة بانط كردبوو ،بؤ ئةوةي
َن خوار مال
كؤال
نةمناسيَتةوة .باوكم لة كاتذميَري هةشيت تةواودا

كردم و هيضي نةووت .دياربوو لة كارةكاني دويَينَ
شةويي ثةشيمان بوو.
بةدايكمم وت :جانتاكةت ئامادة بكة ،خؤم تا
َتدا ديَم.
نةقليات لةطةل
َقورِاند و كاتيَك ويسيت
باوكم ضايةكةي هةل
برِوات ثرسي :ضةند رؤذ دةميَنيتةوة؟
دايكم وتي :نازامن ،زؤر ماندووم.
باوكم ئيرت سةيري ئاويَنةي نةكرد و رؤشت.

سواري ئوتومبيل بوو و ريَك ضوو بؤ دائرية.
رؤذنامةيةكم كرِي و لةناو ئوتومبيلةكةدا دانيشتم و
ضاوةِريَم كرد .لة كاتذميَري نؤونيودا زؤر بة
َةذاوي لة دائرية هاتة دةرةوةو سواري
شل
َم خةبةريدا كة شتيَك خةريكة
ئؤتؤمبيلةكةي بوو .دل
روودةدات .شويَين كةومت .خةريكبوو بةرةو يةكيَك
لة ثاركة طةورةكان دةرِؤشت .حةمتةن ذووانيَكي
بوو .لةبةر ثاركةكةدا ئؤتؤمبيلةكةي لة قةراغ

َي طريابوو.
سةرو دل
دواي بةرضايي سفرةكةم كؤكردةوةو بؤ

شةقامةكةدا راطرت و خؤي ضووة ذوورةوة .منيش
َةذاوي و تيَكضووني خؤمدا
شويَين كةومت .لة شل

َةي
دايكيشم كة هيضي نةخواردبوو دوو بابؤل
طةورةم دروست كرد و خستمة جانتاكةيةوة.
َم دةبواية برِوات.
هيَشتاش هةر دوودلَ بوو ،بةال
دةبواية ماوةيةك باوكمي بة تةنيا جيَبهيَشتاية
تاوةكو تؤزيَك بةخؤيدا بيَتةوة و قةدري
عافييةت بزانيَ ،بة تايبةت كة منيش هةنديَ ثالني
خؤمم هةبوو.
دايكم سيَ رؤذ بوو رؤشتبوو ،لةو سيَ رؤذةشدا
َيَ
يةكجار تةلةفؤني كردبوو .ئةويش بؤ ئةوةي كة بل
َمي تةلةفؤنةكةم دايةوةو هةر بة
طةيشتووم .من وةال

لةثي دةستةكامن ئارةقةيان كردبووةوة و دةماري
الجامن ليَيدةدا .ئاخرييةكةي هةر لة قافدا دةيطرم.
دايكة بةستةزمانةكةي من! دوانزة جار بة دةوري
َة طةورةكةي ثاركدا خواليةوة و منيشي
ئةستيَل
وةكو سةط لةطةلَ خؤيدا كيَش كردو خوالندييةوة.
وةكو فرِفرِؤكة دةرِؤيشت و هةر سةيري بةرثيَي
َطراني كردبوو.
خؤي دةكرد .ديار بوو شتيَك دل
هةر كاتيَك نيطةران بواية خيَرا و توند
دةرِؤيشت ،ثاشان سواري ئؤتؤمبيلةكةي بوو و
ضووةوة بؤ دائرية .من هةرضةندةش لةثيَ كةوتبووم

ئةنقةستيش نةمدا بة باوكم تا قسة بكات .باوكم
َم هيضي نةووت .رؤذي ضوارةم
َطران بوو بةال
دل

َن ئةوالتر دابةزيم و بةثيَ ضوومةوة بؤ
َم دوو كؤال
بةال
َي خؤمان و خؤم دا بةسةر تةختةكةدا.
مال

ليَمداو نةضوومةوة زانكؤ .لةضكيَكي رةشم لةسةر
َةميَشيم لةبةركرد.
َتؤيةكي بارانيي خؤل
كرد و ثال
ضاويلكةيةكي رةشيشم لةضاو كرد و ئةو رؤذة لة
رؤذان زووتر لة مالَ هامتة دةرةوة .ئةو تةكسييةي
بة تةلةفؤن داوام كردبوو لةبةر دةرطا ضاوةِريَي

َة بكةم .شةو كة باوكم هاتةوة زؤر
نةمدةتواني جوول
َتةنط بوو .ثاروويةك ناني خوارد و هةر
ماندوو و دل
لةبةر تةلةفزيؤنةكةدا خةوت .دوو رؤذ دواي ئةوة
شتيَكي باشرتم بةبريدا هات .كاتذميَر يانزة بوو لة
تةلةفؤني زانكؤوة زةنطيَكم بؤ نووسينطةكةي باوكم
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َمي دايةوة ،ضمكي
ليَدا ،سكرتيَرةكةي وةال
لةضكةكةم طرت بة دةممةوة و ومت كة طواية
َدا بكةم.
ئاشنايةكي ئةوم و دةمةويَ قسةي لةطةل
َييةوة وتي:
سكرتيَرةكةي بة دوو دل
َةمت بدة با
-ببوورة .تؤزيَ مؤل

سثييةكةي ثريتري دةنواند .سةروقذي زؤر
َؤزاو و ناِريَك بوو .ثيَم وت :ئاي باوة!! ..ئةوة
ئال
َكي تر جوان
ضيية .تؤ هةميشة خؤت بؤ خةل
دةكةي ،ئةي بؤ ئيَمة ضيمانة ،بنيادةم نني؟ ئينجا
دوو ثارضة طؤشتم بؤ دانا.

ئينجا تةلةفؤنةكةي ثيَ راطةياند .منيش
قسةم كرد.
َت ضؤنة؟
ومت :ئةو كاتةت باش ،حالَ و ئةحوال
من تؤم لةم دواييةدا لة ميوانييةكدا بيين و زؤر
ئارةزوومة كة زياتر بتناسم.
باوكم وتي :جةنابت؟ بيَ زةمحةت خؤتان
بناسيَنن.
ومت :ئاخر شةرم دةكةم .رةنطة دوايي ئةو

باوكم وتي :لة راستيدا زؤر بيَتاقةت و بيَ
َةم.
حةوسةل
ثرسيم :داروباري كارةكةت ضؤنة؟
وتي :باشة!
َطراني!
ئيرت لة ضي دلَم باش نيية.
نازامن هيض حالثاروويةكي خستة دةمي و جوي و
بة زؤر قوتيدا .ثاشان وتي :دايكت تةلةفؤني

َيَم كة زؤر
َم هةر ويستم ثيَت بل
كارةش بكةم ،بةال
ثياويت و زؤر كةشخة و شيكي.

نةكردووة؟
ومت :با دويَينَ شةو قسةمان كرد.

باوكم دةنطي طرِتر كرد و وتي :خامن من ذمن
َيش ،حةزيشم لةم ئةتوارانة
هةية و كضيَكي جحيَل
نيية .ئةوةش بزانة كة ئيَرة شويَين كاري منة و
تكات ليَدةكةم جاريَكي تر ئيزعامجان مةكة.
تيَطةيشتيت؟
من كة بةتةواوةتي (خيت)( )1ببووم ومت :برِؤ بابة
عةرةبانةكةت رِاكيَشة( ،)2تؤش.
َم كة تةلةفؤنةكةم داخستةوة لة
بةال
خؤشيدا قيذاندم :بابةطيان لةطةلَ هةموو
كةسيَكدا قسة ناكات .ثاشان تةلةفؤمن بؤ دايكم

َيَكي من ناثرسيَ ،ضيية؟
ئةوة خؤ هيض هةوالَت دةثرسيَ.
با ضؤن .هةميشة هةوالراست دةكةيت؟بةَليَ.ئةي بؤضي لةطةلَ خؤمدا قسة ناكات؟َدا ناكةيت؟
نازامن .باشة بؤ خؤت قسةي لةطةلَدا نةكات و لةبةرضاوي
دةترسيَم قسةم لةطةلثوورت حةيام بضيَ.
ها ،باشة ،رةنطيشة وابيَ.-بؤضي نايةتةوة؟ دةزاني قةت ئةوةندة ليَك

َتةنط ببوو .نيطةراني
َم دل
َي باش بوو بةال
كرد .حال
خورد و خؤراكي ئيَمة بوو .ثيَم وت حةفتةيةكي

دوورنةبووين ،تؤ كضيَكي طةورةي ،ئاخر..
ئيرت هيضي نةووت ،وةكو ئةوةي قورِطي طريابيَ.

تريش ئارام بطرة.
رؤذي هةيين شلةي سةوزيم بؤ باوكم دروست
كرد .حةزي ليَدةكرد .لةسةر ميَزةكة دانيشت.
تؤزيَك خواردني تيَكرد و هةنديَك ياري ثيَكرد،
َي رِيشة
مةيلي نةبوو .رِيشي نةتاشيبوو و تالَ تال

تيَطةيشتم! من تةلةفؤن دةكةم و دواييشدةيدةم بة تؤ قسة بكة.
ضاوةكاني باوكم لة خؤشيياندا بريسكةيان
َةكة.
دةهات .خوانةكةمان بةجيَهيَشت و ضووينة هؤل
ذمارةكةم وةرطرت.
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َمي تةلةفؤنةكةي دايةوة .ضاكوضؤنيم
ثوورم وةال
كرد و ومت دايكمم دةويَ .دايكم دةنطي بة تةواوةتي
طريابوو .سةرماي ببوو .خؤي واي وت .ومت يةكيَك
لةو كورة الوة ديَرينانة دةيةويَ قسةت لةتةكدا
بكات .دةنطي زياتر طريا.

لة ثاش نيو سةعات كة هاتةوة ضاوةكاني
تةرِو هةموو سيماي ثيَدةكةني .ماضيَكي روومةمتي
كردو وتي :بةياني ديَتةوة ،حةساسييةتةكةي
باش بووة.
هةروا كة خةريكي ثاككردني سيَويَك بووم بة

تةلةفؤنةكةمدا بةباوكم ،دةسيت دةلةرزي.
سةرةو خوار طرتيء دةمةكةي نا بة طويَضكةيةوة،
ومت:
ضيدةكةي؟ دةسكي تةلةفؤنةكةم ليَسةند وِريَكم كردةوةو ئينجا دامة دةسيت.
بةهيَواشي وتي :ثشة طيان ضؤني!
ثيَكةنينم هات .ثشة طيان! لة ذوورةكة هامتة
دةرةوة و بةجيَم هيَشت تا تيَر بؤ خؤي مبياويَينَ.

خؤمم وت :دايكم راست دةكات .من هيَشتا ثياوان
ناناسم.

ئيرت تا باوكم ليَبوةوة من سفرةو خوامن كؤكردةوة،
قاثةكامن شت ،ميوةم خستة سةر ميَزي موبةقةكة و
ضاوةِريَم كرد.

ثةراويَز
-1خيت :تةريقبوونةوة
-2ئةم ثةندة لة فارسييةكةدا بةجمؤرةية :برِؤ بابة
كةشكي خؤت بساوة

سةرضاوة
َة ضريؤكي (برف و نرطز) وةرطرياوة.
لة كؤمةل

155

2006

SARDAM No. 44

ضةند شيعريَكي نازم حيكمةت
لة فارسييةوة :فرزند شيَركؤ

جطةرةي دانةطريساو
رةنطة ئةمشةو مبر َ
ي
بة سووتاوي سينطي ضاكةتةكةيةوة لة ئاطري
فيشةكيَ.
هةر ئةمشةو
بةرةو مةرط رؤي
بة هةنطاوي خؤي.
ثرسي :جطةرةت ثيَية؟َيَ
ومت :بةل
شقارتة؟ومت :نة
رةنطة فيشةكيَ
دايطريسيَينَ.
جطةرةكةي وةرطرت و
تيَثةرِي..
رةنطة ئيَستا دريَذ بة دريَذ كةوتيبَ
جطةرةيةكي دانةطريساو بة ليَويةوة و
برينيَك لةسةر سينطيَ..

رؤيشت.
هيَماي فرةيي و
كؤتايي.

ثارضةيةك لة مةرطي شيَخ بةدرةدين*
دةرباريَ ..من من
بة ترس و لةرزةوة
بة دةنطيَكي خؤ خواردؤوة
هةروةك ضرثة ضرثي خيانةت.
دةباريَ ..من من
وةك ثيَي خائينان ،خاوس و سثي
َديَ بةسةر خاكي رةشي تةرِي طومانيَكا.
هةل
دةرباريَ ..من من
و لة بازاري سةرةز
بةرامبةر كوشكي ئاسنطةر ،ثةيكةري بةدرةدين
َواسراوة
هةل
بةدرةختيَكا.
دةباريَ ..من من
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َة بازارِي سةرةز ،كويَرة بازارِي سةرةز
الل
سةودايةكي تؤقيو لة هةواداية
بيَ وشةيةك ،بيَ نيطايةك.
لة ثرِدا روخساري دادةثؤشي بة هةردوو دةست
بازارِي سةرةز
دةباريَ ..من من
-1شيَخ بةدرةدين ،سؤيف شؤرِشطيَري تورك لة
سةدةي 14ي زاييين

نامةكان و شيعرةكان
لة ضؤكدام و تةماشاي زةوي دةكةم
تةماشاي طياي دةكةم
تةماشاي ميَروو دةكةم
تةماشاي ضركة دةكةم
ضرؤي كردووة شينيَيت شني
لة زةوي بةهاران دةضي تؤ،
نازةنيين من،
تةماشاي تؤ دةكةم.
راكشاوم لةسةر ثشت ،ئامسان دةبينم
ثةلوثؤي درةخت دةبينم
حاجي لةقلةقةكان دةبينم لة فرِيندا
لة ئامساني بةهاران دةضي تؤ،
نازةنيين من
تؤ دةبينم.
ئاطريَكم كردؤتةوة لة بيابان كاتي شةو
دةست لة ئاطر دةسووم
دةست لة ئاو دةسووم
دةست لة قوماش دةسووم
دةست لة لرية دةسووم

لة ئاطري داطريساوي ئؤردوطايةكي ذيَر ئةستيَرةكان
دةضي
دةست لة تؤ دةسووم.
لة نيَوان مرؤياندام و مرؤكامن خؤش دةويَ
ئيشكردمن خؤش دةويَ
ئةنديَشةم خؤش دةويَ
جةنطةكةمم خؤش دةويَ
لة جةنطي من دا بوونيَكي مرؤييت تؤ
تؤم خؤش دةويَ
لةم شةوة ثاييزيةدا
ليَوان ليَوم لة وشةكاني تؤ:
وشةطةليَكي نةمريي وةك كات ،وةك مادة
وشةطةليَكي قورس ،وةك دةست
وشةطةليَكي درةوشاوة هاوشيَوةي
ئةستيَرةكان.
َتةوة ،لةسةرتةوة ،لة جةستةتةوة
لة دل
وشةكاني تؤ بةرةو الي من هاتووة:
وشةكاني تؤ ،ثرِ بةرهةم لة تؤ
وشةكاني تؤ ،دايك
وشةكاني تؤ ،ذن
وشةكاني تؤ ،هاورِيَ.
وشةكانت خةمباربوو و تا َل
وشةكانت شادبوو و ثرِ لة هيوا
َةوان
وشةكانت ئازا بوو و ثال
وشةكانت مرؤيان بوون

سةرضاوة
همضون كوضةئي بي انتها
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ئةدةبي نامة

دلَدارة هةرة ئازيزةكةم
نامةكاني ضيخؤفء ئؤلَطاكنيثةر
لة فارسييةوة :رِةووف بيَطةرد
ضيخؤف
 27سثتامبةر
"يالَتا"
َطاي ئازيزم ،ئةكتةري ضكؤآلنةو قةشةنط،
ئؤل
بؤ تؤني دةنطت ئةمةندة تالَء غةمبارة ،ئايا من بةو
َيَيت؟ ئةطةر وام ليَم ببورة
جؤرةم كة تؤ دةيل
ئازيزةكةم .بةآلم ليَم زوير مةبة .من بةو رِادةية
خراث نيم كة تؤ بريي ليَدةكةيتةوة ،هؤي نةهاتنم بؤ
مؤسكؤ نةخؤشيم بوو ،بيَطومانبة هيض هؤيةكي دي
لة ئارادا نية ،هةرطيز ،من طفيت خؤمت دةدةميَ،
طفيت شةرةف .ئايا برِوام ثيَدةكةيت؟
َتا" دةمبء
تا رِؤذي دةي ئؤكتوبةر لة "يال
كاردةكةم ،ثاشان دةرِؤم بؤ مؤسكؤ يان بؤ دةرةوةي
وآلت .ئةوة ثةيوةندي بة تةندروستيمةوة هةية .هةر
ضؤنيَك بيَت من نامةت بؤ دةنووسم .يةك ديَرِ نامةم
نة لة ئيظاني برامء نة لة خوشكمةوة ثيَ
نةطةيشتووة .بيَطومان لة شتيَك توورِةن ،نازامن

ضية؟ دويَينَ سةرم لة دكتؤر "سردين"()1دا ،ميواني
زؤري البوو ،من طةليَكيامن نةدةناسي ( )...تووشي
رِؤماتيزم هاتووة ،لة بارةي "كضي بةفر"ةوة بؤم
بنووسة ،ثيَم بَليَ وةرزي دةست ثيَكردنتان ضؤن
بوو .ئةكتةرةكان لة ض حالَء دةماخيَكدان ،بينةران
ضؤن بوونء هتد ..تؤ وةك من نيت ،تؤ شتت زؤرة
َيَيت –لة كاتيَكدا
َت زؤرة ثيَمي بل
بينووسيت ،هةوال
َيَم ،جا بؤ شتيَك
كة من هيض شتيَكم نية بة تؤي بل
هةية :ئةمرِؤ دوو مشكم طرت.
َتا نةباريوة ،وشكة
هيَشتا باران لة يال
َييةكي بيَ ويَنةية ،درةختة بيَضارةكان ،بة
سال
َؤثيَك
تايبةت ئةوانةي ئةم ديو ضيا ،تةنانةت دل
بارانيان نيةو خةريكن زةرد دةبنِ ،ريَك وةك ئةو
َؤثيَك بةختةوةريان لة ذيايانياندا
مرؤظانةي كة دل
نةديوة .وا دةزامن كاريَكي ناضارية.
َيَكي نةرمء ثرِ لة
نووسيوتة" :تؤ دل
خؤشةويستيت هةية مةيكة بة بةرد" ضةندة
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بريدةكةمةوة ناتوامن لةوة بطةم كةي من ئةوةندة د َل
َةوة تؤم
رِةق بووم .من هةميشة لة ناخي دل
َم داوييت ،هةرطيز ئةمةم
خؤشويستووةو دل
نةشاردؤتةوةو تؤ لةسةر هيضة من تاوانبار
دةكةيت .لة نامةكةتدا وا ديارة ضاوةِريَي منيت تا

بيَكؤتاييدام ،هةموو ئةو شتةي تؤ بة مين
َيَيت تةنيا ئةمةية كة "لةوة دةضيَت بيَم"
دةل
من -لةوةدةضيَت-م ناويَت ،دةبيَ رِاستء رِةوان
َيَيت ديَم.
بل
دوو نامةي سةيرم بؤ نارديت .توورِة نيت ليَم؟

ثيَكةوة كيَشةكان ضارةسةر بكةين .تؤ دةتةويَت
طفتوطؤيةكي دوورو دريَذء زؤر جيدي ثيَكةوة
َيَم كة زياد لة
بكةين .بةآلم من ناتوامن لةوة زياتر بل
دة هةزار جار بة تؤم وتووة ،ئةويش ئةوةية كة "من
تؤم خؤشدةويَت" ئةمة هةموو شتيَكة ،بؤ ئةوةيش
كة بؤضي منء تؤ ثيَكةوة نني ،ئةوة نة خةتاي منةو
نة هي تؤ ،خةتاي شةيتانة كة ئةم شةيداييةي لة
منداو ئةو عةشقي هونةرةي لة تؤدا دروست

َم تةنطبوو ،هيَشتا نة
مببوورة كؤترةكةم ،زؤر دل
هاتوومةتةوة سةر خؤم ،بة رِأست هيض منت لة يادة؟
ئةطةر خؤشت بويَم ليَم تيَدةطةيت..
زستان بؤ هةردووكمان خراثة ،بةآلم زوو
بةسةردةضيَتء ثاشان لة بةهاردا طةرما دةطاتء
طةليَك شيت تريش .تؤ زؤر كةم برِوا بة من دةكةيت!
بة المةوة ئةمة ثيَكةنيين زؤري دةويَت ،تؤ لة بارةي
منةوة ضؤن بريدةكةيتةوة؟ بري مةكةرةوة .من

كردووة.
خوات لةطةلَ ئةي ئازيزترين فريشتةم ،هةموو

ئاماذةي ناو نامةكانت بة جيدي وةردةطرم .كة
دةياخنويَنمةوة بة هيَوري ثيَدةكةمن ،ئاه

فريشتةكان ئاطادارت بن ،ليَم توورِة مةبة كؤترةكةم،
غةمبار مةبة ،ميهرةبان بة .دةنطوباسي شانؤ لة
َم بدةريَ.
ضيداية؟ هةوال
ئانتوانةكةت
*
*
*

نووسةري ئازيزم ،تؤ تاريكة دنيايت ،زوو وةرة.
َيَي حةز بة نووسني ناكةيتء ثيَتخؤشة
دةل
قسةبكةيت .منيش هةفتةيةكة نامةم بؤ
كة
شتيَكم،
ضاوةرِواني
نةنووسيويتء
َم داخورثا ،وامزاني رِؤذي
تةلطورافةكةت طةيشت ،دل
طةيشتنة مؤسكؤت بؤ نووسيوم .بةآلم كة
خويَندمةوة ئةمةندة غةم دايطرمت كةومتة طريان،
وةرة ،هةرضيةكم لةدةست بيَت بؤتي دةكةم تا تؤ
َتا بتةريَتء
هةست بة ئاسوودةيي بكةيت .غةم لة دل
لة طةرماي خؤشةويسيت مندا تةندروستيت ضاكرت

ضيخؤف

دويَينَ

نامةيةكي

 28سثتامبةر
"يالَتا" تةلةطرام
طةليَك جواني تؤم

ثيَطةيشت ،لةوة دةضيَت ئؤكتؤبةر بيَم بؤ ئةوىَ.
ئانتونيو
*
*
*

كنيثةر

 30سثتامبةر
"مؤسكؤ"
َيبوونيَك
ئايا لة نيَوان منء تؤدا هيض بةدحال
هةية ئازيزم؟ من ليَرة ضاوةِريَم ،لة ضاوةرِوانيةكي

بيَت .منيش لة ثةناي عةشقي تؤدا هةست بة
ئارامي دةكةم؟ ئازيزم ،ئازيزم ،حةزدةكةم
ذيانيَكي ثرِم هةبيَت .ثيَم خؤش نية لة بارةي
َي رِؤذانةوة قسة بكةم .ئيَستا ئةم
رِووداوو هةوال
شتانة لةبةرضاوم بيَبايةخن .وةك هةميشة دةخؤم،
نيطةران دةمب ،ئةمرِؤ لة منايشي "خالَ فانيا" زؤر
شادمان بووم.
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منيان
تؤوة
بارةي
لة
َكيي
خةل
بؤمباران كردووة كة ئايا كةي ديَيت" .ماشا"
َك دةنيَريَت بؤ الي من .ئايا من ضيان
خةل
َيَم؟ (.)...
ثيَبل
منت خؤش بويَتء برِوام ثيَبكة.
*

*

ئؤلَطاكةت
*

كنيثةر
 30سثتامبةر
"مؤسكؤ" تةلطورام
زوو وةرة -ئؤقرةم ليَربِاوة.
*
*
*

كنيثةر
 1ئؤكتؤبةر
"مؤسكؤ"
دويَينَ "خالَ ظانيا"مان منايش كرد
ئازيزترينم ،ض ضيَذيَكء ض بةهرةيةك! ئةمة يةكةم
منايشنامةية كة لةم وةرزةدا بينةر ئةوةندة بة
طةرميء خؤشةويستيةوة ثيَشوازي ليَبكات (.)...
بريم لة تؤ كردةوة ئازيزم ،ثيَم خؤشبوو ليَرة
بويتاية بؤ ئةوةي بزانيت ئةكتةرو بينةر
ضةندة تؤيان خؤشدةويَتء ضةندة بة سةركةوتنت
شادن (.)...
لةوة دةضيَت زؤر بة طةرمي كاربكةيت،
بارةي
لة
ضونكة
ثيَدةكةم،
هةسيت
َيَيت ،بؤم بنووسة
منايشنامةكةتةوة هيض نال
ئازيزم ،منايشنامةي جوان بنووسة بؤ
ئةوةي منء تؤ كاتيَكي زؤر شاد ثيَكةوة
بةسةربةرين (.)...
*
*
*
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ضيخؤف
 4ئؤكتوبةر
"يالَتا"
ئازيزترينم ،ئةطةر بيَم هةرطيز لة ثيَش رِؤذي
دوانزةدا ناتوامن ،حةمتةن بؤت دةنووسم،
َةي تياية ،دة رِؤذ
منايشنامةكةم طرفتيَكي ضكؤل
زياترة هيضم نةنووسيوة ،ضونكة نةخؤش
بوومء لةبةر ئةوةيش كة ماندووي كردبووم.
نةمدةزاني بؤت بنووسم يان نا ،تووشي هةآلمةت
هاتبووم ،قورِطم دةيةشا ،كؤكةيةكي وشكم هةبوو،
بة دةطمةن دةرِؤيشتمة دةرةوة ،هةميشة سةرم
دةيةشا ،ئيَستا خةريكة تةندروستيم باشرت دةبيَتء
دةتوامن بضمة دةريَ ،هةرضيةك رِووبدات
منايشنامةكة دةنووسريَت .بةآلم بؤ ئةم وةرزة
ثيَناطات.
بريي ئوتيَليَكء ذووريَكي ئامادةكراوم بؤ
بكةرةوة .تكاية ئةم كارة بكة! ذووريَك كة رِارِةوة
دريَذةكةي ماندووم نةكاتء بؤني ناخؤش نةبيَت.
رِةنطة لة مؤسكؤ ثاكنووسي بةرهةمةكة بكةم ،لة
مؤسكؤوة دةضمة ثاريس (.)...
كيذي خؤشةويست ،زيَرِةكةم ،تةندروست بيت
()...
ئانتونةكةت
*

*

*

كنيثةر
 7ئؤكتؤبةر
مؤسكؤ -تةلةطرام
رِؤذي طةيشتنم بؤ تةلطراف بكة .نامة
مةنووسة.
*
*
*
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ضيخؤف
 8ئؤكتؤبةر
"يالَتا" تةلةطرام
ِريَك يانزةي ئؤكتؤبةر
*

*

*

َتةوة دةزانيت من لةسةر
بيتةوة ،بةآلم لة ناخي دل
هةقم ،بيَجطة لةمة شيت تر هةية؟
تةندروستيت ضؤنة؟ ( )...مةترسة ،نامةويَت
قسةكامن بة رِوويةكي جيديء ئةجنامي جيديةوة
وةربطريت ،ضونكة دةزامن ضةندة لةوة دةترسيت
(.)...
*

كنيثةر
 11ئؤكتؤبةر
"مؤسكؤ"
ضاوةرِيَي نامةيةكيت ئانتوني ئازيزترينم،
سةرساميت ،يان توورِةيت لةوةي كة نامةم بؤ
نةنووسيويت ،نووسيوتة رِؤذي دوانزةهةم ديَيت بؤ
"مؤسكؤ" ثاشان تةلطراف دةكةيت كة حةمتةن 21
َةيةك لة
ئؤكتؤبةر ديَيت .واي بؤ دةضوووم هةل
ئارادايةو ذمارةكةت ثاشء ثيَش نووسيوة (.)...
دويَينَ بة ِريَكةوت لة "منريوظيض"م بيست كة
رِاستة تؤ بيستء يةكي مانط ديَيت ،بؤية
ئازيزةكةم وا بة ثةلة بؤت دةنووسم ،بؤ
تةنياييةكةت ئازار دةضيَذم ،خؤم بؤ ناطرييَت ،بؤ
دةبيَت جوانيي ئةم مانطانةي ثاييزمان لة كيس
بضيَت؟
من ئاسايي داخ لة رِابوردوو ناخؤم ،بةآلم بريي
ئةو دوارِؤذانةي تيَثةرِينء ئةم ضركةساتانةي كة
دةيانةويَت بةسةربضن ،طةليَك خةمء ثةذارةم
دةدةنيَ ،ئةي تؤ؟ نازامن ئةم زستانة ضؤن بةسةر
بةرم ،نازامن دةبيَت لة كويَ بة دواي شاديدا بطةِريَم،
لةوانةية تةنيا لة كاردا بيدؤزمةوة .ليَم توورِة مةبة،
ئةطةر تؤزيَ طلةيي بكةم ،دةزامن تؤ خؤيشت
بيَتاقةتيت .بةآلم ئازارةكامنان موذدةي كؤتاييةكي
خؤشيان ثيَية ،وا نية؟ بةهار رِووناكي ،طةرما،
شاديء تازةبوونةوةمان بؤ ديَنيَت .حةمتةن بة
خويَندنةوةي ئةم ديَرِانة خةريكة لة ثيَكةنيندا ليَك

*

*

ضيخؤف
 14ئؤكتوبةر
"يالَتا"
ئازيزم ،رِؤذي  23ئؤكتؤبةر ،سةعات  5.30ي
دواي نيوةرؤ لة "مؤسكؤ" دةمب .شةمةندةفةري
ئيكسثريس بؤ ئةو رِؤذة نية ،ئةطةر منايشي
شانؤييت هةية ثيَويست ناكات بؤ بينينيم بيَيتة
َطرية ،تؤ ئاووهةواي
َتا" دل
ويَزطة .ئاوو هةواي "يال
وات نةبينيوة ،هةموو شتيَك بة تةواوي ضرؤي
كردووة ،درةختةكان سةوزن ،خؤر لة
درةوشانةوةدايةو دنياي طةرم كردووة ،بةآلم زؤر
طةرم نية .سيَ رِؤذي ِريَك بةدويَنيَوة ،باران بة ليَزمة
دةباري ،وةليَ ئةمرِؤ هةتاوة ،ثرسياري
منايشنامةكةم ليَ مةكة ،طرنط نية ئةمسالَ ئامادة
بيَت يان نا.
لة مؤسكؤوة دةرِؤمة دةرةوةي وآلت ()...
بيَطومان رِؤذي  23ئؤكتؤبةر لة شانؤ دةمب.
ئانتؤنةكةت
*
*
*

كنيثةر

 16ئؤكتؤبةر
"مؤسكؤ" تةلةطرام
نيطةرامن ،نامةم بؤ بنووسة.
*
*
*
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ضيخؤف
 17ئؤكتؤبةر
"يالَتا" تةلةطرام
دوو شةممة ديَم ،حةمتةن.
*

*

*

كنيثةر
 18ئؤكتؤبةر
"مؤسكؤ" تةلةطرام
زوو وةرة ،دةمةويَت بتبينم
*
*
*

ضيخؤف
 22ئؤكتؤبةر

"لؤزظايا"( )2تةلةطرام
خةريكي مةلةكردمن.
*
*

*

كنيثةر
؟ نؤظةمبةر
"مؤسكؤ"
بة داخةوة بؤ ثةردةي يةكةمي (كاتيَك ئيَمةي
مردوو زيندوو بينةوة) ثرؤظةي سةر شانؤكة هيض
سةرجني رِانةكيَشاوم .خوات لةطةلَ ئازيزم ،دواي
ثرؤظة ديَم.
ئؤلَطاكةت
ضيخؤف بة نيازي مانةوةي ضةند رؤذيَك
ضوو بؤ مؤسكؤ ،بةآلم حةوت هةفتة لةويَ
َطادا
مايةوة .رِؤذةكاني زياتر لةطةلَ ئؤل
()3
بةسةر دةبرد ،شةوانيش لة ئوتيَل "ديرسدن"
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دةمايةوة .ئةوة بووة هؤي ئةوةي بيَ هيض
طرفتيَك ثيَكةوة سةر لة خوشكء دايكي ضيخؤف
بدةن ،هةرضةندة خوشكء دايكي ئاطاداري ئةو
َةتة بوونء رِؤذ بة رِؤذ زياتر لة مةسةلةكة
حال
بيَتاقةت دةبوون.
*

*

*

ياداشيت كنيثةر
كة نووسةري خؤشةويستمان ،منايشنامةي
سيَ خوشكةكةي بؤ ئةكتةرو دةرهيَنةرةكان
خويَندةوة كة ماوةيةكي زؤر بوو ضاوةِريَمان دةكرد،
بيَدةنطييةكي سةرسامكةر هةموو ئةو ناوةي
داطرت.
ضيخؤف زةردةخةنةيةكي بيَدةستةآلتانةي
كرد ،ضةند جاريَك بة توورِةييةوة كؤكةي
ليَهات .هةستاو كةوتة ثياسة .هةنديَك باري
َي طشتيةو
سةرجنمان طويَ ليَبوو "ئةمة هيَل
منايشنامة نية ،ئةمة بؤ نواندن نابيَت..
كاراكتةرةكاني واقيعي نني .ئةمة ضةند ئاماذةيةكةو
هيضي تر".
ضيخؤف لة مؤسكؤ ضاوي بة دوو ثةردةي
سةرةتاي شانؤنامةكةدا طيَرِايةوة .ثاشان ضوو بؤ
فةرةنساو ئيتاليا تا ثامشاوةكةي لةويَ تةواو
بكات .سسيت ثؤستء جيَ بة خؤنةطرتين
بةردةوامي ضيخؤف كاري خراثي كردة سةر
َطاو كةساني ترو ناِريَكء ثيَكي
نامةنووسيين بؤ ئؤل
كرد .ئةمةيش بوو بة هؤي ئةوةي زؤر تووشي
طرذي ببيَت.
ضيخؤف كة ضاوي بة منايشنامةي سيَ
خوشكةكةدا طيَرِايةوةو ثيايدا ضووةوة ،تةواوي
كردو نارديةوة بؤ مؤسكؤ.
*
*
*
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كنيثةر
 11ديسامبةر
"مؤسكؤ"
ناتوامن خؤم لةطةلَ بيَ تؤييدا رِابيَنم .بؤ ئةو
كاتة وازت ليَهيَنام كة دةمانتواني ثيَكةوة بني؟
دويَينَ كة شةمةندةفةرةكة بة رِيَكةوتء تؤي لةطةل
َخؤيدا برد ،بؤ يةكةم جارو لة ثِريَكدا هةستم بةوة
كرد كة ئةم جيابوونةوة ئازاراوية رِاستة .لة دواي
شةمةندةفةرةكةوة بةِريَكةومت ،دةتوت باوةرِم بةوة
نية شتيَكي وا رِووبدات ،لة ناكاويَكدا قورِطم ثرِ
بوو ،دامة طريان ،طريانيَك زؤردةميَك بوو بؤ
كةمرتين كةسم كردبيَت .بةوة خؤشحالَ بووم كة
َدا بوو ،تيَمدةطةيشتء لة
"سولرذيتسكي"م لةطةل
بةردةمي ئةودا شةرمم نةدةكرد فرميَسك بِريَذم ،ئةو
طةليَك بة ئةدةب بوو و ئاطادارم بوو .بة بيَدةنطي
ثيَكةوة دةرِؤيشتني .زؤر وةستاين تا سةكؤيةكمان
دةستكةوت لة سةري دابنيشنيء ئةوانةي بؤ
بةِريَكردني تؤ هاتبوون ئةويَيان ضؤلَ كرد ،بة
راسيت حةزم لة بينينيشيان نةدةكرد .لة هةموويان
َنيايي بة من
بيَزار بووم ،طريان هةستيَكي دل
دةطةياند ،فرميَسكةكامن طةرمء بة خورِ بوون ،لةم
َةي دواييدا فرميَسكم لةبريضووبووةوة.
ضةند سال
َم باشرت بوو ،ضووم بؤ بينيين "ماشا" و
طريامء حال
هةموو كاتةكة لة سووضيَكدا دانيشتمء فرميَسكم
رِشت" .ماشا" الم دانيشتء هيضي نةوت
"مارياتيموفونا"( )4لة يةكيَك لة ذوورة هيَورةكاندا
لةطةلَ "سولرذيَسكي"دا قسةي دةكرد ،ثاشان
َي ئيَمة "سولرذيتسكي" بؤ
هةموويان هاتن بؤ مال
ئةوةي مباخناتة ثيَكةنني ثرسياري فيزياو ئةندازةي
ليَدةكردين .سةرم لةنيَو سةرينةكةدا شاردبووةوة.
وةك لة خةودا مب هةموو ئةو شتانةم بةرطويَ

دةكةوت .ئةو زؤر شيت لة بارةي ذياني خؤيةوة
باسكرد ،تةرِدةسيت بؤ دةكردنء منيش هةر بة
َمدا نةدةهات .بة تةواوي بريم الي تؤ بوو،
خةيال
دةنطي جووآلني شةمةندةفةرةكة لة سةرما دةنطي
دةدايةوةو بؤني غةرييب واطؤنةكانيش بة لوومتا
دةهات .دةمويست بزامن بري لة ضي دةكةيتةوة،
ضيت لةسةرداية ،باوةرِدةكةيت من...
ثاشان لة دؤخيَكي ئارامدا نامنان خوارد
"سولرذيتسكي" و "دروزدوظا"( )5دةيانهيَناينة
ثيَكةنني ،السايي زؤريان دةكردةوةو قسةي
سةيريان دةكرد ،دواي رِؤيشتين ئةوان ضوومة ناو
جيَطاوة ،خةويَكي زؤر خراثم كردو درةنطيش لة
خةو هةستام .نزيك سةعات  12ضووم بؤ شانؤ،
زانيم ثرؤظةي "دوذمين طةل"مان نية "رِاظسكايا"
نةخؤشةو "كؤضي ظروظا"( )6لة باتي ئةو رِؤلَ
دةبينيَت .بؤية ئيدي ثيَويست بة دواخستين
منايشةكة ناكات .كة لة شانؤ طةرِامةوة ضووم بؤ
َم باشرت بوو ،ضيَذم لة
هةوالَ ثرسي "رِاظسكايا" حال
بينيين بةفر بارين ضةشت .من حةزم لةم بيَدةنطيء
هيَوريةية" .راظسكايا" بة زةمحةت قسةي بؤ دةكرا،
دةماري سيةكاني زؤر خراث هةويان كردووةو
َةوةو
تايةكةي  39ثلةية .دوايي ضوومةوة بؤ مال
لةطةلَ "راليا" و "لوريا"دا كةميَك ياريم كرد.
نيوةرِؤذةم كردو كةومتة نووسني بؤ تؤ ئانتؤني
ئازيزو دلؤظامن.
رِؤذي شةممة ئةم نامةيةت ثيَدةطات ،ثيَنج رِؤذ
بةِريَوة دةبيَت .وا نية؟ ضؤن طةيشتيتة ئةويَ؟
هاوسةفةرةكانت ضؤن بوون ،جطةرة كيَشانيان
َدا كردن؟ هيَشتا
بيَزاري نةكرديت؟ قسةت لةطةل
سةعات ثيَنج نةبووةو تؤ سةعات نؤ دةطةيتة
وارشؤ .خؤت باش داثؤشةو ئاطاداربة كة
شةمةندةفةرةكة دةطؤرِيت سةرمات نةبيَت ،ليَم
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َدا دةكةم.
توورِة مةبة كة بةم شيَوةية قسةت لةطةل
َة
َةكة" و "كضؤل
َدارةكةم" و "تووتةل
تكاية هةر بة "دل
شكؤمةندة"كة بانطم بكة.
دةزانيت ئانتون من لة خةوبينني دةترسم،
مةبةست لة ليَكدانةوةي خةونةكامنة .بةآلم واي بؤ

"سظاستوثول" و دويَنيدام ،دويَينَ كة لة يةكرت
جيابووينةوة هةستمان توندترو شةفاف تر بوو ،وا
نية؟ من بةردةوامم لةسةر كارو ذيان ،غةم
دامناطريَتء بري لة بةهارو ثيَكةوةبوون دةكةمةوة.
ئةي تؤ ئازيزم؟ لة ئاميَزت دةطرم ،سةري ئازيزت،

دةضم لة هةسيت ئيَمةدا شتيَكي باشء بةهيَز
ضةكةرةي كردبيَت ،كةوا بريدةكةمةوة هةست بة
َم رِووناك دةبيَتةوةو
ئاسوودةيي دةكةم .دل
َةكان الم
حةزدةكةم بذيمء كاربكةم .شتة وردةل
بيَبايةخء ذياني رِؤذانة ئازارم ثيَناطةيةنيَت ،ئيرت لة
بارةي ماناي ذيانةوة بريناكةمةوة .تؤيش هةر لة
باوةرِةدايتء ئةو هةستء ئوميَدةت هةية كة ئيَمة
بتوانني سيَ مانط بة بيَ يةكرتي خؤمان ثيَبيطريت

ضاوة جوانةكانت ،قذة نةرمةكةت ،ليَوو طؤنات،
نيَوضاواني ثرِ لة بريكردنةوةت ماض دةكةم .خؤشت
بويَمء ضةند دةتوانيت بؤم بنووسة.
تووتةلَةكةت

ثةراويَزةكان

-1يةكيَك لةو ثزيشكانةي ضارةسةري ضيخؤفيي دةكرد.
2-Lozovaya
3-Dersden
4-Marya timofiona
5-Drozdova
6-Kocheverova

ئازيزةكةم؟ نازامن ،بةآلم من وا بريدةكةمةوة كةتؤ
سةرلةنويَ تواناي كاركردن ثةيدا بكةيتةوة،
دةتوانيت لة "نيس" بة ضاكي حبةسيَيتةوة .ثياسة
بكةيتء لةسةر ميَزةكةت دابنيشيتء بنووسيت.
َيَيت ضي دةنووسيت؟ تةنيا
دةتوانيت ثيَم بل
ضةند وشةيةك مادامةكي لة يادي مالَ ئاواميان لة

سةرضاوة
كتيَيب دلبند عزيزترينم ل 89-79
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َئاوا ..حمةمةد ماغوت
مال



ديكارت و رؤشنطةري



ذيان نامةي بورخيس



سوكراتي هةميشة ئامادة

سةردةم

َح
هاشم سال
لة عةرةبييةوة :شوان ئةمحةد

ئيدوين ويليامسون
لة عةرةبييةوة :فةرهاد

عةلي حةرب
َال
َ
لة عةرةبييةوة :عةدالةت عةبدول



جان جاك رِؤسؤ...
بريمةنديَك لة زةمةني رِاوةدوناندا

لة عةرةبييةوة :هةورامان وريا قانع
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مالَئاوا...
حمةمةد ماغوت
سةردةم

رؤذي ()3ي نيسان شاعريي
ناوداري عةرةب حمةمةد ماغوت
َئاوايي
لة شاري دميةشق دوا مال
لة ذيان كرد .ماغوت لة ناو ذياني
بةندخيانةو
و
دةربةدةري
نةبوونيدا رِسكاو ،لةناوجةرطةي
ئايدؤلؤذياوة
و
سياسةت
طةرِايةوة بؤ ناو دنياي شيعر و
جوانيية ناوازةكاني تري ذيان،
َيَت" :شيعر مالَ و
وةك خؤي دةل
ئينتيمامة ،شيعر تاقة ثةناطامة"
شيعرةكاني ماغوت ثرِن لة رةخنة
َت و ثةيوةندية
لة دةسةال
َيةتي،
كؤمةال
ناجؤرةكاني
هةميشة ياخي و توورِةيةوة
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طةليَك جاريش بة تةواوي رووي
لة نا ئوميَدية.
ماغوت لة ناو شاعرياني
عةرةبدا بة باوكي راستةقينةي
شيعري ثةخشان دادةنريَت و

رؤذنامةييةكاني ماغوت مايةي
سةرجندان و ثةرؤشيي خويَنةر
بووة ،ئةو بةردةوام و بة توندي
دةسيت لةسةر كيَشةكان داناوةو
لةوةيش نةترساوة ض ثيَش

كاريطةريةكي زؤري لةو اليةنةوة
لةسةر نةوةي دواي خؤي
بةجيَهيَشتوة.
َيَت:
جابر عةسفوور دةل
"بةرِاي من ماغوت ضاكرتين
شاعريي عةرةبة كة شيعري
نووسيبيَت.
ثةخشاني
توانيويةتي قةناعةتي ئةوةيشمان

هاتيَك ضاوةِريَيةتي.
نيَوان
لة
هةميشة
رقدا
و
خؤشةويسيت
َبذاردةيةكي ناوازانةي بوةو،
هةل
ذيانيشي الي خؤيةوة وةك ئةوة
نةديوة كة سيستةم و
َتدارةكان نةخشةيان بؤ
دةسةال
كيَشاوة.

ثيَبكات كة ئةو شيَوازة رةوايةتي
خؤي هةية .لة نووسيين ئةو

َيَت" :من رقم لة
خؤي دةل
كةس نية ،كةسيشم خؤش

جؤرة شيعرةدا السايي هيض
خؤراوايي
شاعرييَكي
نةكردؤتةوةو خاوةني دةنطي
رةسةني خؤيةتي ،ذيانيشي
بيَجطة لة خةم و مةينةتباري
ضيرت نةبوة".
َيَت:
شةوقي بةغداديش دةل
"حمةمةد ماغوت بليمةتي
ثةخشانة شيعر و شانؤنامةية".
حةنامينةي رؤمان نووسي

ناويَت ،لة ذيامنا نةكةسم
خؤشويستووةو نة رقيشم لة
كةس بوة بيَجطة لة هةذارةكان".
هةر كة باسي خؤيشي دةكات
َيَت" :من دةرطاواني بةرقاثي
دةل
غةمم".
شةوقي بةغدادييش كة
ماغوت
مةرطي
َي
هةوال
َي
َيَت" :بة هةوال
دةبيستيَت دةل
َةكيم وةك
مةرطي ماغوت دانةضل

ناوداري سوورييش دةَليَت:
َةكةكاني
"ماغوت يةكيَكة لة كؤل

َيَن ،ضونكة من
دوورِوةكان وا دةل
بةردةوام لةو برِوايةدابووم كة

و باوكي
قةسيدةي

شاعريةكان –كة بة مةرةكةب
قةرةبووي ذيانيان دةكةنةوة-
لة
بيَجطة
ناكةن
هيض
نووسيين شيعر و درووني
كراسي مردن".

شيعري عةرةبي
راستةقينةي
ثةخشانة".
بةرهةمة
شانؤييء تةنانةت

شيعريء
نووسينة
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بةشيَك لة بةرهةمةكاني
حمةمةد ماغوت:
-1غةم لةبةر تريفةدا ،شيعر.
-2ذوريَك و مليونان ديوار،
شيعر.
قةموور،
-3ضؤلةكةي
شانؤنامة.
-4بةختياريم نةكردؤتة ثيشة،
شيعر.
-5ليَبوك ،شانؤنامة.
-6جؤالنة ،رؤمان.
-7سنوور ،فيلمي سينةمايي.
-8لة دةرةوةي ثؤل ،شانؤنامة.
-9حيكايةتةكاني شةو ،دراماي
تةلةفزيوني.
َةكة لة كويَداية ،دراماي
-10هةل
تةلةفزيوني.
ئةمانةو ضةندان بةرهةمي
تريش.
شاياني باسة كة رؤذي
()5ي نيسان لةريَورِةمسيَكي
شكؤمةندانةدا تةرمي ئةم شاعرية
شارؤضكةي
لة
طةورةية
(سلمية)ي شويَين لةدايكبووني
بةخاك سثيَرا ،لة شاري
دميةشقةوة وةك يةكيَك لة طةورة
ثياوان بةرةو شارةكةي بةِريَكرا،
هةردوو وةزيري روناكبريي و
رِاطةياندني سوريا ،و رووناكبري
و نووسةر و هونةرمةنداني
طةورةو ئةو جةماوةرةي كة

هةميشة ماغوت و شيعرةكانيان
تةرمةكةيان
خؤشويستووة،
بةِريَكرد.

ديكارت و رِؤشنطةري
هاشم سالَح
لة عةرةبييةوة :شوان ئةمحةد

تةواوي ميللةتيَك بةجيَهيَشت،
بةرِادةيةك ئةستةمة بتوانريَت
جياوازي لة نيَوان كارةكتةري
ئةو و ميللةتي فةرةنسيدا
بكريَت .ئةو خؤي بة تةنها
تةنانةت
بوو،
نةتةوةيةك
ريَكخستين شةقام و طؤرِةثانة
طشتيةكان لة فةرةنسادا .لة
رِووي وردةكاري و ديسثلينةوة
َةتي ميتؤدي
هةمان خةسل
َم كيَ ئةوة
ديكارتيان هةية .بةال
دةزانيَت كة "ديكارت" ترسي
َيَسا هةبووة
زؤري لة ثياواني كل
و بة دريَذايي تةمةنيشي خؤي
"ديكارت"
ليَثاراستوون؟

()1
فةيلةسويف فةرةنسي "رِينيَية
ديكارت" ،كةسيَكي بيَئةندازة
بةناوبانطة ..كيَ هةية ناوي
"ديكارت"ي نةبيستبيَت؟ ئةي
َنيةت
ئةو دامةزريَنةري ئةقال
نيية ،تا ئةو ئاستةي لةطةلَ
َنييةتدا تيَكةلَ بووة؟ كاتيَك
ئةقال
َيَني ديكارتيية ،ئةوة
بة شتيَك دةل
َنيية.
ماناي واية ئةو شتة ئةقال
َيَني فةرةنساييةكان
يان كاتيَك دةل
ديكارتني ،ئةمة بةو ماناية ديَت
َنيني .ئةم
كة ئةوان ئةقال
فةيلةسوفة كاريطةري لةسةر

ِريَطايةكي زؤري طرتةبةر تا خؤي
َي ثياواني ئاييين
لة بةال
بثاريَزيَت .لةبةرئةوة فةرةنساي
بةجيَهيَشت كةلةو سةردةمةدا
ثرِي بوو لة فيَندةميَنتالسيت
َتيَكي
كاتؤليكي ،بؤ ئةوةي لة وال
وةك
ليربالي
ثرؤتستانيت
َم تةنانةت
َةندادا بذي ،بةال
هؤل
لةويَشدا بةردةوام شويَين
نيشتةجيَبووني خؤي دةطؤرِي و
تارِادةيةكي زؤريش خؤي
وندةكرد ،تا بتوانيَت بة ئازادي
بنوسيَت و بريبكاتةوة.
دةيزاني
"ديكارت"
حةقيقةتطةليَكي طةورةي لة
بواري زانست و فةلسةفةدا
َم هيَشتا
كةشفكردووة ،بةال
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وةختيان نةهاتووة ئاشكرا
بكريَن .طةر ئاشكراش بكريَن
َة
ئةوا يةك رِاست بةرئةو هةل
باوانة دةكةون كة لةسةردةم و
زةماني ئةودا ،وةكو رِاسيت

نيكؤس" دةكات ،سةبارةت بة
سورِانةوةي زةوي بة دةوري
سةروبةندةدا
لةم
خؤردا.
هاورِيَ
بة
"ديكارت"
(من
َيَت:
دةل
َسؤزةكاني
دل

بيَنيَتة ئارا كة دةست بةجيَو
دواي لة دنيا دةرضووني بة طذ
فيَندةميَنتاليزمي ئةرسؤدةكسيدا
وةختيَك
سةر
ضووةوة.
فيَندةميَنتاليستةكان لة مةترسي

َنةطر خؤيان نيشان
حاشا هةل
َةيةكيش
دةدا .يةكةمني هةل
"ديكارت" رِووبةرِووي دةبووةوة،
ئةو بؤضوونة بوو كة ثيَيوابوو
زةوي سةنتةري طةردونة و خؤر
بة دةوري زةويدا دةسوِريَتةوة.
ئةمةش بؤ خؤي وتةزايةكي
و
تاليسي"
"ئةرستؤ

نامةويَت لة ثيَناو بؤضونةكامندا،
ذياني خؤم خبةمة مةترسييةوة).
لة ثاي ئةمةشدا هةنديَك بة
كةمتةرخةم
و
ترسنؤك
َم كيَشةي
تاوانباريانكرد ،بةال
ئةوانة لةوةداية كة ئةم ثرسيارة
لة خؤيان ناكةن( :فايدةي بةضي
طةر خؤي دوضاري رِاوةدوونان و

ئةو تيَزانةي بة ئاطا هاتنةوة ،كة
َطة كرد بوو.
كاري خؤي لة كؤمةل
بةجمؤرة "ديكارت" ئةمانةتةكةي
طةياند و بة ئارامي لة طؤرِةكةيدا
سةري نايةوة.
بيَطومان ثياواني ئاييين
كتيَبةكاني ئةويان خستة ليسيت
لةطةلَ
قةدةغةكراوةكان،

"ثةتليمؤسي"يةو،
مةسيحيةتيش تةبةني كرد و

يان تةنانةت ثاكتاوكردني
جةستةيش بكات ،بةر لةوةي

كتيَبةكاني" :كؤثةرنيكؤس و
طاليلؤ و ثاسكال و كيبلةر" و

رِةوايةتي ئاييين ثيَبةخشي.
ليَرةوة ئةوةي بةم تيَزةية نارِازي
بيَت ،هةر بة تةنها بةرثةرضي
تيؤريايةكي زانسيت ناداتةوة،
ئاينيَكيشدا
بةطذ
َكو
بةل
دةضيَتةوة و بةجمؤرةش خؤي
رِووبةرِووي مةترسي دةكاتةوة..
سةروةختيَك "ديكارت" ئةوةي
ثيَطةيشت كة "طاليلؤ" لةاليةن
ظاتيكانةوة تاوانباركراوة ،ترسي

خؤي

توانيبيَيت ثةيامةكةي
تةواو بكات؟).
"ديكارت" لةو كاتةدا تةمةني
َن ،كةواتة
طةشتبوو ضل ساال
دةرفةتي زؤري لةبةردةمدا مابوو
بؤ ئةوةي ثةي بة شتطةليَكي
ديكة بةريَت .طةر بهاتباية لةم
ماوةيةدا رِاستةوخؤ رِووبةرِووي
َيَسا بوايةتةوة ،ئةوا بة ئاساني
كل
نةيدةتواني
تيَكدةشكاو

دةيان فةيلةسوف و زاناي ديكة.
َم تازة بةضي دةضيَت! خؤ بري
بةال
و بؤضونةكاني بة هةموو
َوبووةوةو
بال
ئةوروثادا
فةلسةفةكةشي بوو بة بابةتي
خويَندن لة ضةندين زانكؤي
َتاني ديكةدا.
َةندا و وال
هؤل
بةجمؤرة "ديكارت" بة كاوة
خويَو بيَ هيض هةراو زةنايةك،
طورزي خؤي وةشاند .ئةو

ليَنيشت و كتيَبةكةي لة ضاثخانة
كيَشايةوة ..شايةني باسة

شيَلطريانة بريو بؤضونةكاني
َرت بكات و لة طةرِانيدا بة
كامل

دةيزاني شةِريَكي دوور و دريَذ و
طراني لةبةردةمداية و هيَزة

هيَندةي نةمابوو بة ئاشكرا
بؤضونةكاني خباتةرِوو ،ئةويش
لة ِريَي وتاريَكةوة كة سستمي
جيهاني سروشيت باس دةكات و
داكؤكي لة تيؤرياكةي "كؤثةر

شويَن حةقيقةتدا بةردةوام بيَت.
ليَرةدا ناضاربوو سرتاتيذيةتي
سازشكردن
و
شاردنةوة
َنيَكي
بطريَتةبةر ،تا بتوانيَت ساال
زياتر بذي و تيَزي فيكري نويَ

داخراوةكانيش
و
تاريك
رِةطورِيشةيةكي ثتةويان هةية و
هةروا بة ئاساني لةق نابيَت،
كةواتة ثيَويستة رِاستةوخؤ
َكو
رِووبةرِويان نةبينةوة ،بةل
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بةشيَوةيةكي ثةنهان و البةال ئةو
بدةين.
ئةجنام
ثرؤسةية
"ديكارت" بة كاريَكي ثيَويسيت
دةزاني كة فةيلةسوف دةمامك
بثؤشيَت و زووبةزوو دةسيت

ثزيشك و زاناي بواري كيميا
"ظان هيَلمؤنت" دةسطريكرا .لة
بةجليكاش "بيَرنؤي" زانا ناضار
َبيَت .هاوكات
َت هةل
بوو لة وال
ثرِؤفيسؤر "ظان فيَلدين" لة

سوتيَندرا ،لةبةرئةوةي داكؤكي
لة ليَكبوردني ئاييين دةكرد.
َي
ئيتال
بريياري
هةرضي
"كامبانيَال"شة ،بؤ ماوةي زياد
لة ضارةكة سةدةيةك زيندانيكرا،

خؤي ئاشكرانةكات.
ئةو يةكيَكة لةو فةيلةسوفة
مةزنانةي ميَذووي فيكري كرد بة
دوو بةشةوة ،ثيَش خؤي و ثاش
خؤي .هةروةها تواني طةورةترين
كؤديَتاي فةلسةيف لة ميَذووي
سةردةمة نويَيةكاندا بةرثا بكات،
ئةمةش ئةو كؤديَتاية بوو كة

زانكؤي (لؤظان) زيندانيكرا،
ئةويش بة تؤمةتي داكؤكيكردن
لةو تيؤريا زانستية نويَيانةي
باس لة دروستبوني طةردوون
دةكةن ،كة بيَطومان ثيَضةوانةي
ئةو شتانةية لة (سفر التكوين)دا
هاتووة .هةروةها لة ئيسثانياش
دادطاكاني ثشكنني سانسؤريَكي

دادطاكاني
ئةوةي
ثاش
ثشكنني دةستنوسةكانيان ليَربد.
ئةمة لة كاتيَكدا كة زانا و
فةيلةسويف بةناوبانط "جؤردانؤ
شيَوةيةكي
بة
برؤنؤ"يان
ترسناك كوشت و دواتر لة
ئةشكةوتة تاريكةكاني ظاتيكاندا
َي 1600دا،
و دروست لة سال

لةسةرتةخيت
"ئةرستؤ"ي
فةلسةفة هيَناية خواريَ و

تونديان دانابوو ،لةبةرئةوة
"سابيكؤ"ي ثزيشك ،تيَكرِاي

الشةيان كردة خؤراكي ئاطر.
كةواتة ئيرت ضؤن "ديكارت" لة

َتي هيَنا كة بؤ
كؤتايي بة دةسةال
ماوةي دوو هةزار سالَ بةردةوام
بوو .هةذمووني فةلسةفةي
و
َمانان
موسل
"ئةرستؤ"
ئةوروثاي مةسيحيشي وةكو يةك
َم بةهاتين "ديكارت"
طرتةوة ،بةال
فةلسةفةي مؤديَرن دةست
ثيَدةكات.
ثيَكداداني نيَوان زانا و
فةيلةسوفان و فيَندةميَنتالستة

نوسني و بةرهةمةكاني خؤي بة
َودةكردةوة،
ناوي كضةكةيةوة بال
دواي ضوار سةد سالَ لة مردني،
َةيان بؤ ئاشكرا بوو! هةر
ئةم فيَل
لةو سةردةم و رِؤذطارةدا
ضاوديَريكردني خود لة اليةن
خودةوة ،تةشةنةي سةند ..ئةمة
وا يكرد زانايان تةنها دواي لة
دةرضونيان،
دنيا
َوبكةنةوة،
َينةوةكانيان بال
ليَكؤل

َم و زؤررييان ناترسيَت؟
زول
لةبةرئةوة كتيَبة بةناوبانطةكةي
خؤي (وتاريَك دةربارةي ميتؤد)،
َي 1637دا بةبيَ ناو
لة سال
َوكردةوة.
بال
ئةطةرضي ئةو كتيَبةي زؤر بة
ورياييةوة نوسي بوو ،ضةند
جاريَكيش رِايطةياندبوو كة
ثابةندي ثرانسيثةكاني ئةو
ئايينةية كة لة ئاميَزيدا طةورة

شتيَكي
مةسيحيةكان
ضاوةرِوانكراو بوو ،لةبةرئةوة

َويشيان بكردايةتةوة،
ئةطةر بال
ئةوا ئةو ثةرةطرافانةيان ليَ

بووة .تةنانةت كتيَبة مةزنةكةي
ميتافيزيكاييةكان)ي
(رِامانة

َوي رِاوةدووناني زانا و
شاال
لةسةرجةم
فةيلةسوفةكان
ئةوروثادا زيادي كرد .بؤ منوونة
َةنداو دةستبةجيَ دواي
لة هؤل
"طاليلؤ"،
دادطايكردنةكةي

الدةبرد كة لةطةلَ بؤضوني
َيَسادا نةدةطوجنا.
ثياواني كل
َي  1546بة تؤمةتي
سال
كوفر و بيَباوةرِي بريياري
َيَ"
هيومانسيت "ئيتيان دؤل

ثيَشكةش بة فةقيهة طةورةكاني
ئةوةي
بؤ
سؤربؤنكرد،
رِةزامةندي ئةوان بةدةست
بيَنيَت .ئةوكات سؤربؤن ئةو
زانكؤية نةبوو كة ئةمرِؤ
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َكو تةنها برييت بوو
دةيبينني ،بةل
لة كؤليَذيَكي تيؤلؤذي مةسيحي
كة ناوبانطيَكي طةورة و طراني لة
ناوخؤ و دةرةوةي فةرةنسادا
َتي ئةوةي هةبوو
هةبوو .دةسةال

"ديكارت" لة ماوةي ذيانيدا
بة حةسرةتةوة بوو ،لةبةرئةوةي
زانسيت سروشيت بة بةراورد
لةطةلَ زانسيت خوداناسي،
خؤي
سةربةخؤيي

كتيَب قةدةغة بكات ياخود
َوبوونةوةي بداتيَ.
َةتي بال
مؤل
هةروةها دةيتواني فتواي ئاييين
دةرهةق بة بريياران دةربكات و بة
خواسيت خؤي ئةوةي بيةويَت
تةكفريي بكات و ئةوةشي
َم
نةيةويَت سةرفرازي بكات .بةال
هةموو ئةو ئامادةكاري و

َويَستيشي
هةل
وةرنةطرتبووة.
جياوازييةكي
رِووةوة
لةم
َويَسيت
ئةوتؤي لةطةلَ هةل
"طاليلؤ" و "ثاسكالَ"دا نيية.
ئةوانيش دةيانووت( :ئةطةر
جؤرة ناكؤكييةك لة نيَوان
َيَسا و يةكيَك لة
بريورِاي كل
تيؤرياكاني زانسيت مؤديَرندا

شازشكردنةي "ديكارت" كردي،
دواجار زؤر بة تةنطيةوة نةهات و

دروست بوو ،ئةوا ثيَويستة
سةرلةنويَ تاوتويَي بريورِاكاني

َي  ،1649واتة
دادي نةدا .لة سال
َيَك بةر لة مردني،
بة سال
قةشةيةك لة قةشةكان بةناوي
كوفر و الدانةوة ،فتوايةكي لة
دذي كتيَبةكةي (ثرانسيثةكاني
فةلسةفة) دةركرد.
َي 1663دا ،واتة
لة سال
سيانزة سالَ دواي لة دنيا
دةرضووني ،ظاتيكان كتيَبةكاني
كتيَبة
ليسيت
خستة

َيَسا بكةينةوة ،بؤ ئةوةي
كل
َدا
لةطةلَ زانست و ئةقل
بزاوتي
دواتر
بطوجنيَت).
ميَذوو بةو ئاقارةدا رِؤيشت
فةيلةسوفانة
ئةو
كة
نةخشاندبويان.
سةردةمةكةيان
رِاستة
َم دواجار
طويَي بؤنةطرتن ،بةال
رِاستيان
ئةوان
دةركةوت
تةواوي
ثيَكاوةو

قةدةغةكراوةكانةوة .ئةمانة ئةو
َيَساي كاتؤليكي،
كتيَبانةن كة كل

َةبوون.
هةل
سةردةمةكةشيان
تةنانةت "ثاثا"ي ئيَستايش،

اليةنطراني خؤي مؤجياري
دةكات بةوةي بة هيض شيَوةيةك
نةيان خويَننةوة ،لةبةرئةوةي
ثيَضةوانةي ناوةرِؤكي عةقيدةي
مةسيحني.

دانةبة مةزنياندا دةنيَت و
داواي ليَبوردن دةكات لةو
َنةي لة ميَذووي رِابردوودا،
هةال
بةوان
دةرهةق
َيَسا
كل
ئةجنامي داوة.

2006

SARDAM No. 44

()2
شايةني باسة زؤربةي زؤري
فةرةنسييةكان
فةيلةسوفة
خاوةني هيَزيَكي رِةتكردنةوةو
ناياندن و مةيليَكي كؤديَتاطةرانة
بوون .ئةو فةيلةسوفةي نازانيَت
َيَت
َطةكةي بل
بةسةردةم و كؤمةل
(نا) ،فةيلةسوف نيية .يةكةمني
َةتي برييارة مةزنةكان ئةو
خةسل
بؤ
طةورةيةية
خواستة
دووركةوتنةوة لة (ميَطةل) و
رِووبةرِووبوونةوةية لةطةلَ ئةو
بريوبؤضونانةي
َدةسنت،
لةسةردةمةكةياندا باال
ئةويش بةو مةبةستةي ئةو
َوةشيَنن و
بؤضونانة لةبةريةك هةل
وةالوةيان بنيَن ،لة ثيَناو هيَنانة
ئاراي بؤضونطةليَكي نويَدا.
ضونكة داهاتوو تةنها لةسةر
داروثةردوي رِابردوو دروست
دةبيَت.
لةم ماوةي دوايدا كتيَبيَكي
قةوارة طةورة لة ثاريس دةرضوو،
كتيَبةكة دةربارةي فةلسةفةي
سةدةكاني
لة
فةرةنسية
ئةمرِؤ.
تا
ناوةرِاستةوة
سةرثةرشتياري طشيت كتيَبةكة
َيار "دؤني ويسمان"ة ،كة
ليَكؤل
ثيَشرت مامؤستاي فةلسةفة بووة
لة زانكؤي نيويؤرك و هةنوكةش
لة زانكؤي سؤربؤنة .ذمارةيةك
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َيار بةشدارييان لة نوسيين
ليَكؤل
ئةم كتيَبةدا كردووة ،كة بريتني
لة" :ئاالن دؤليبريا" دةربارةي
قؤناغي سةدةكاني ناوةرِاست،
دةربارةي
مؤرالي"
"كلؤد

لة ثيَشةكي طشيت كتيَبةكةدا
سيمان"ي
و
"دؤني
سةرثةرشتياري ثرؤذةكة دةَليَت:
(بؤضونيَكي باو هةية ثيَيواية
َتيَكي فةلسةيف نيية و
فةرِةنسا وال

هيطلَ و كانت و هايدطةر،
بةراورد بكريَن ..فةيلةسوفاني
ئيَمة بةرِاسيت فةيلةسوفن و هةر
بة تةنها وةكو هةنديَك ثيَيان واية
نوسةر و ئةديب نني ..دوا جار ض

سةردةمي ِريَنيسانس" ،ماري
فردريش بيليطران" دةربارةي
سةدةي حةظدة و فةلسةفةي
ديكارتيزم" ،جان لؤظران"
دةربارةي سةدةي هةذدة و
سةردةمي رِؤشنطةري ،هةروةها
جاريَكي كةش "جان لؤظران"
دةربارةي سةدةي نؤزدة ،دواجار

َيَن بةهانةيان
ئةوانةشي وا دةل
ئةوةية كة فةرةنسيةكان وةك
َةمانياي دراوسيَيان و تةنانةت
ئةل
وةك ئنطليزةكانيش ،خاوةني
سةريَكي ميتافيزيكي نني.
بؤ
زمانةكةشيان
تةنانةت
فةلسةفة و طوزارشتكردن لة
زاراوة و دةستةواذة ثرِ

نةنطيةكي تيَداية طةر فةيلةسوف
نوسةريَكي مةزنيش بيَت؟).
ثاشان "دؤني ويسمان" ديَتة
سةر ئةذماركردني هةنديَك
فةيلةسويف بةناوبانط ،هةر لة
"ئةبيالروسان برينارةوة لة
سةدةكاني ناوةرِاست ،تا مؤنتيَن
و ديكارت و رِؤسؤ و ظؤلتيَر و

دةربارةي
بةجمؤرة

ثيَضوثةناكاني دروست نةبووة.
بطرة هةنديَ جار ئةوانة دةطةنة

ثاسكال و مالربانش و بريطسؤن
و سارتةر و دؤلؤز و ديَريدا لة

دةبينني تةواوي سةدةكان لةاليةن
و
ثسثؤرِ
َياري
ليَكؤل
بةناوبانطةوة ،بةسةر كراوةتةوة..
ئةوةي دةيةويَت شتيَك دةربارةي
فةلسةفةي فةرةنسي بزانيَت ،با
ئةم كتيَبة خبويَنيَتةوة كة لة
شةشسةد الثةرِة زياترة .من بؤ
خؤم ضيَذيَكي زؤرم لة
خويَندنةوةي بيين ،بةتايبةت
ثيَشةكية طشتيةكةي و ئةو

َيَن :ئةريَ
ئةو رِايةي بثرسن و بل
بةرِاست شتيَك هةية بةناوي
فةلسةفةي فةرةنسي؟!) .دةرهةق
َية ثرِؤفيسؤر
بةم ثرسيارة ناقؤال
َيَ
َيَت( :بةل
"دؤني ويسمان" دةل
فةلسةفةي فةرةنسي بووني هةية
و سةنط و قورسايي خؤشي
هةية!) .هةر لة دريَذةى
َيَت( :من ثرِكيَشي
قسةكانيدا دةل
َيَم فةلسةفةي
زياتر دةكةم و دةل

رؤذطاري ئةمرِؤدا".
َيَني
ليَرةدا ثيَويستة ئةوة بل
كة بة سوك سةيركردني
لة
فةرةنسي،
فةلسةفةي
رِؤشنبرياني فةرةنسي خؤيانةوة
سةرضاوة دةطريَت ،بة تايبةت
ئةوانةيان كة زؤر لة ذيَر
َمانيدان.
كاريطةري فةلسةفةي ئةل
ضونكة ئةوانة ثيَيان واية
فةرةنسييةكان بؤ فةلسةفة

تايبةت بوو بة
سةردةمي
و

فةرةنسي شةرم ناكات لةوةي
خؤي بة مةزنرتين دوو فةلسةفة

دروست نةبوون ،لةبةرئةوةي
َةو رِوكةشة و
رؤحيان سوكةل

رِؤشنطةري ،ليَرةدا ليَكدانةوةي
نويَ و بؤضوني تازةم بيين
كة ثيَشرت بيَئاطابووم ليَيان و
ليَيان
ثيَويست
وةك
تيَنةطةشتبووم.

بةراورد بكات كة لة دنيا هةن:
ئةوانيش فةلسةفةي يؤناني و
َةمانني.
ئةل
فةلسةفةي
فةيلةسوفاني فةرةنسا دةشيَت بة
سوكرات و ئةفالتؤن و ئةرستؤ و

َي
فةلسةفةش ثيَويسيت بة ئةقل
سةنطني و ميَشكي فراوان هةية
َةمانةكان،
َي ئةل
وةك ميَشك و ئةقل
َةمانانةي روباري رِاين لة
ئةو ئةل
فةرةنسيةكانيان جيادةكاتةوة.

"دؤني ويسمان"
سةدةي بيستةم.

نةسكةشي
"ديكارت"
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َم ئةم قسانة ناضنة طريفانةوة،
بةال
بؤ منونة "كانت" زياد لة جاريَك
دان بةوةدا دةنيَت كة قةرزار باري
"جان جاك رؤسؤ"ية .لة اليةكي
ترةوة "هيطلَ"" ،ديكارت" بة

فةيلةسوفاني فةرةنسا ئةوةية كة
تيَكرِايان دووضاري ضةوسانةوة
بونةتةوةو
رِاوةدونان
و
ناضاربوون لة تاراوطةدا بذين! بؤ
منونة رِينيية ديكارت ،ناضار بوو

بة
قةشةكانةوة
لةاليةن
خويَندكاران دةوترا ،-برييت بوو
َيةك لة فةلسةفةي
لة تيَكةل
ئةرستؤ تاليسي و بريوباوةرِي
مةسيحي .كيَ ئةركي ئةم

قارةماني فيكر و دامةزريَنةري
رِاستةقينةي فةلسةفةي مؤديَرن
ناونوس دةكات .لة رِاستيدا
"ديكارت" كاريطةريةكي طةورةي
لةسةر سةردةمي خؤي و تةواوي
سةردةمي نويَ بةجيَهيَشت.
هةروةها "ماركس" باس لة
َة طةورةية دةكات
طرنطي ئةو رِؤل

َيَت و بؤ
َتي خؤي جيَبهيَل
وال
َةندا
ماوةي بيست سالَ لة هؤل
بذي .ثاشان بؤ ماوةي ضةند
مانطيَك لة سويد مايةوة و لةويَ
الي شاذنة كريستني طياني
َتي
سثارد ..ديكارت كاتيَك وال
جيَهيَشت ،دةيويست لةو فةزا
ناهةموارة رِزطاري بيَت كة لة

َكردنةي طرتة ئةستؤ و بةم
تيَكةل
كارة هةستا؟ ئةوةي ئةم كارةي
كرد" ،تؤماي ئةكويَين" بوو .ئةم
ثياوة بؤ ماوةي ضةندين سةدة لة
جيهاني مةسيحيدا ،هةيبةتيَكي
فيكري طةورةي هةبوو .تةنانةت
تا هةنوكةش ِريَبازةكةي هةر
بةردةوامة ،ئةويش لة ِريَطاي

كة سوسياليزمة فةرةنسيةكان
لةبةرةو ثيَشربدني فيكردا،

بةهؤي
هةبوو،
فةرةنسادا
هةذموني ترادسيؤن و دؤطماي

"تؤماييةكان" و فةلسةفةي
بابزانني
ئةي
تؤماييةوة..

بؤضي
كةواتة
طيَرِاويانة.
بةشيَوةيةكي
فةرةنسييةكان
بضوك
خؤيان
مازؤخيانة
لةبةردةم
و
دةكةنةوة
َةمانةكاندا بة ضؤكدا ديَن؟
ئةل
َةمانةكان سةرسامن
بؤضي بة ئةل
و فةيلةسوفاني خؤشيان لةو
ئاستة بةرزةدان؟!
سةبارةت بةوةشي كة زماني
فةرةنسي لة ئاست فةلسةفاندندا

َي و فيَندةميَنتالسيت
ئةقل
زؤربةي
كاتؤليكيةوة).
فةيلةسوفاني فةرةنسا ،وةكو
دةَليَت:
سيَر"
"ميشيل
(هةستياندةكرد بيَطانةن لة
و
خؤياندا
نيشتماني
تةريَزيان
هاوسةردةمةكانيان
ليَدةكةن ..ئةم فةيلةسوفانة لة
َيةتي باوو
ِريَي ياخيبوون لة ئةقل
بؤضوونة
َكردني
ليَكشيتال

ئةوةي
ضيكرد؟
ديكارت"
"ديكارت" كردي كؤديَتايةكي
طةورةبوو بةسةر فةلسةفةي
"تؤما"يدا و بةم كارةشي
زةمينةي لةبةردةم هاتنة ئاراي
سةردةمي نويَدا خؤشكرد.
طرنطي "ديكارت" لة ميَذووي
فةلسةفةدا ،ليَرةداية .هةر
بة
"هيطلَ"
لةبةرئةمةشة
قارةمانيَك لة قارةمانةكاني

دةستةوستانة ،قسةيةكي زؤر
ترةوة
لةاليةكي
بيَماناية.

خؤيان
بةسةرضووةكانةوة،
سةملاند ..ديكارت بةطذ ئةرستؤ

فيكري
دةكات.

ناونوسي

"ميشيل سيَر" ،يةكيَك لة طةورة
لة
فةرةنسا
فةيلةسوفاني
ساتةوةخيت ئيَستادا ،ثيَيواية:
َةتي
(بة دريَذايي رؤذطار خةسل
زؤري
زؤربةي
سةرةكي

و تؤماي ئةكوينيدا ضوةوة).
وةكو ئاشكراية فةلسةفةي
سكوالئي – واتة فةلسةفةي
سةدةكاني ناوةرِاست كة لة
قوتاخبانةكاني ئةو سةردةمةدا

زؤربةي
رِاستيدا
لة
فةيلةسوفاني فةرةنسا خاوةني
هيَزي رِةتكردنةوةو ناياندن و
مةيليَكي كؤديَتاطةرانة بوون.
لةبةرئةوة زؤربةيان رِووبةرِووي

مرؤظايةتي
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سةركؤنةكردن بوونةوة لةاليةن
َتةكاني
دةسةال
ئيرت
سةردةمةكةيانةوة،
َتي تيؤلؤذي بووبيَت يان
دةسةال
َيةتي..
سياسي ياخود كؤمةال

لة طؤرِستاني مةسيحيةكاندا
بينيَذن ،لةبةرئةوةي بةكافرو
زةنديقيان دةزاني .هةروةها
"ديدرؤ" بؤ ماوةيةك لة زينداني
َم
"ظانسني" زينداني كرا ،بةال

دواي "ديكارت" هاتن ،يان
دريَذكراوةي ئةون ياخود دذ بة
ئةون .فةلسةفةي "ديكارت"
سةربةخؤيي فيكري رِةهاي ئةقلَ
رِادةطةيةنيَت و بة بؤضوني ئةو

َك لة دوايدا نرخ و بةهايان
خةل
زانني ،واتة دواي ئةوةي مردن و
باجيَكي طةورةيان دا .ضاكرتين
منونةش لةم رِووةوة" ،جان جاك
وةك
"رِؤسؤ"
رِؤسؤ"ية.
كةسيَكي نةفرةت ليَكراو رِاوة
دونراو ذياو وةك مرؤظيَكي
تاوانبار و ترسناك سةير دةكرا!!

"كؤندرسية" برِياري مردني
بةسةردا دراو لة زينداندا خؤي
كوشت .دةكريَت هةمان شت
دةربارةي دةيان بريياري ديكةش
َيَني .بة كورتي هةموو ئةوانةي
بل
لة ئيَستادا فةرةنساشانازييان
ثيَوة دةكات و شةقام و طؤرِةثانة
طشتييةكاني بةناوي ئةوانةوة

ئةقلَ برِيار لةسةر هةموو شتيَك
َة،
دةدات ،طةر رِاست بيَت يان هةل
ضاك بيَت يان خراث .ثيَويستة
هةموو ئايدياو بريو باوةِريَك
ملكةض بيَت بؤ ثشكنيين ئةقلَ و
بة شيَوةيةكي لؤذيكي تاوتويَ
بكريَت ،بةرلةوةي ثةسةندي
بكةين ياخود رِةتي بكةينةوة.

َك بةردبارانيان دةكردو
خةل
َةكةيان دةشكاند،
ثةجنةرةي مال

ناودةنيَت ،لةسةردةم و رؤذطاري
خؤياندا دذايةتي كراون و

لةمرِؤ بةدواوة نابيَت ثةسةندي
بؤضونيَك بكةين ،بة بيانوي

َم دواي دةسالَ شؤرِشي
بةال
فةرةنسي بةرثا دةبيَت و ياد
دةكريَتةوة .هةروةها الشةكةي
دةطوازنةوة بؤ طؤرِستاني
و
مةزنةكان
كةسايةتية
كتيَبةكاني دةكةنة دةستورو
بةرنامة بؤ كؤماري فةرةنسا!
َتيَر"يش
لةاليةكي ترةوة "ظؤل
بةناوبانطي
زينداني
لة
(باستيل)دا ديلكراو دواي ئةوة

رِاوةدونراون و بة نةفرةت كراون.
ئةمة ئةوة دةطةيةنيَت كة
ثيَويستة برييار لة ثيَناو رِاسيت
و بؤضونةكانيدا ،باج بدات.
ئةوةي دةيةويَت لة بواري فيكردا
باج نةدات ،ئةوا بابرِوات لة بري
فيكر و فةلسةفة ،كاريَكي ديكة
بكات.
ليَرة بةدواوة كةم تا كورتيَك
دةضمةوة سةر ئةو نةسكةي

ئةوةي سةرضاوةكةي "ئةرستؤ"
يان "تؤماي ئةكويين" ياخود
سةرضاوةيةكي ئاييين يان
فةلسةيف ديكةية .لةبةرئةوةي
َيَكني كة
خؤمان خاوةني ئةقل
يةزدان ثيَبةخشيوين و مايف
ئةوةمان هةية بةكاري بهيَنني تا
ضاك لة خراثي ثيَجيابكةينةوة.
كةواتة بؤ دةبيَت تا ئةبةد ،شويَن
كةلةثووريَكي دووبارة و قسة و

َم بة
َهات ،بةال
بةرةو بةريتانيا هةل
ثيَضةوانةي "رِؤسؤ"وة" ،ظؤلتيَر"

تةرخانة بؤ "ديكارت" و ئةو
نةسكةي باس لة سةردةمي

باسي ثيَشينان بكةوين؟
بؤ ئةوةي بطةينة حةقيقةت،

سيَ مانط بةر لة مردني جةماوةر
لة شةقامةكاني ثاريسدا ِريَزيان
ليَناو ستايشيان كرد! لةطةلَ
َيان
َيَسا قبول
ئةوةشدا ثياواني كل
نةبوو نويَذي لةسةر بكةن ياخود

رِؤشنطةري دةكات .سةبارةت بة
َيَت:
"ديكارت" نوسةر دةل
سةدةي
حةظدة،
(سةدةي
فةلسةفةي ديكارتيزمة) .تةواوي
ئةو فةيلةسوفة فةرةنسيانةي

ثيَويستة ميتؤدي طوماني
َم
رِاديكالي بطرينة بةر .بةال
دةبيَت طومانكردنيَكي بونيادنةر
ثةيرِةو بكةين ،نةك ويَرانكةر.
"ديكارت" كةسيَكي طومانكار و
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عةدةمي نةبوو ،لةبةرئةوةي
حةزي بة طومانكردن بووبيَت،
َكو دةيويست بطاتة شتيَك،
بةل
بطاتة ئةجناميَك و تواني بطات.
َطةش بؤ ئةمة ئةوةية كة
بةل

ئةو شةرِةية كة خؤي تيَيدا
سةركةوت ،دواي ماوةيةكي زؤر
لة طومان و سةرطةرداني و
ونبوون" .ديكارت" بةر لةوةي
بطاتة حةقيقةت ،دوضاري

دروست دةبيَت ،واتة ئةو
شارستانيةتةي ئةمرِؤ هةموومان
لة سايةيدا دةذين .سةبارةت بةم
َيَت:
مةسةلةية "جان لؤظران" دةل
(سةردةمي رِؤشنطةري دواي

َنيةكةي بوو بة
ميتؤدة ئةقال
عةقيدةي خؤرئاوا ،خؤرئاواي
َكردني
طةياندة قؤناغي كؤنرتؤل
سروشت و طةردون .كةواتة
طومانكردني ئةو بةرهةمهيَن بوو،
نةك طومانيَكي نةزؤك بيَت كة
مرؤظ لة ناخةوة ويَران بكات.
"ديكارت" طةيشتة ئةوةي طومان

سةرطةرداني و ونبونيَكي زؤر
هات .كةواتة "ديكارت" يةكيَكة
لةو برييارانةي دابرِاني طةورةي
فيكردا
ميَذووي
لة
دروستكردووة ،بةم ثيَية ئةو
سةردةمة
دامةزريَنةري
نويَيةكانةو ئةو كةسةشة كة
كؤتايي بةسةدةكاني ناوةرِاست

تيَثةرِبووني دوو سةد سالَ
بةسةريدا و تا ئةمرِؤ ،بة داهيَنان
و بويَري و نويَطةرييةوة
سةراسيمةمان دةكات .ضونكة
تواني ميللةتاني ئةوروثايي لة
َتي
قؤناغي ملكةضي بؤ دةسةال
رِةهايان بؤ بريوباوةرِي تيؤلؤذي
مةسيحي ،بطوازيَتةوة بؤ قؤناغي

لة هةموو ئةو شتانة بكات كة لة
َي و قوتاخبانةدا
قؤناغي مندال

َيَن:
ديَنيَت .ليَرةوة دةتوانني بل
(فةلسةفة بةر لة ديكارت

ئازادي و رِؤشنطةري ئةقلَ .لةم
فةيلةسوفةكان
سةردةمةدا

فيَري بوو بوو ،بةجمؤرة تواني
َةكان لة ناخي
بريوبؤضونة هةل
خؤيدا رِيشة كيَش بكات.
بيَطومان ئةم ثرؤسةية
و
ترسناكة
ثرؤسةيةكي
دةرةجنامةكانيشي مسؤطةر نيية.
ضونكة رِةنطة ببيَتة مايةي
تيَكداني هاوسةنطي و شلؤقبوني
كارةكتةري مرؤظ ،لةبةرئةوةي لةو
كاتةدا تؤ دةضيتة شةِريَكةوة

شتيَكةو ،دواي ئةويش شتيَكي
ديية) .لةم كتيَبةدا باس لة
طرنطي دوو كتيَيب سةرةكي
"ديكارت" دةكريَت ،ئةوانيش
بريتني لة( :وتاريَك دةربارةي
رِامانة
و
ميتؤد
ميتافيزيكاييةكان).
سةبارةت بة سةردةمي
رِؤشنطةريش كة رِاستةوخؤ
دواي سةردةمي "ديكارت" ديَت

بنةماكاني
توانيان
فيَندةميَنتالسيت مةسيحيةتي
لةبةريةك
ئؤرسؤدةكسي
َوةشيَنن و لة ِريَي ئةمةشةوة
هةل
مؤنتسكيؤ دةسيت كرد بة
َتةكان لة
ليَكجياكردنةوةي دةسةال
يةكدي ،بةجمؤرة بوار لةبةردةم
سستمي
ئاراي
هاتنة
دميوكراسي و حوكمي ياسادا
رةخسا).

لةطةلَ خؤت و لةطةلَ كؤي ئةو
َيةوة ثيَيان
شتانةي لة مندال

و بة دريَذة ثيَدةري ئةو
دادةنريَت ،ليَرةدا ناتوامن زؤر بة

رِاهاتويت و فيَريان بوويت .ئةم
جةنطة بيَ ئامانةي مرؤظ لةطةلَ
خودي خؤيدا ،ئةو جةنطةية كة
"ديكارت" داوامان ليَدةكات
ئةجنامي بدةين .ئةمةش هةمان

دوورو دريَذي باسي ليَ بكةم.
َيَم
ئةوةي دةمةويَت ليَرةدا بيل
ئةوةية كة رِؤشنطةري ئةو
تةواوي
سةردةمةية
شارستانيةتي خؤرئاواي لةسةر

سةرضاوة
الشرق األوسط
(.2004/7/17)1
(.2003/3/30)2
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ذيان نامةي بورخيس
ئيدوين ويليامسون
لة عةرةبييةوة :فةرهاد

نووسةري ئةم كتيَبة باسكارو
رةخنةطر ئيدوين ويليامسونة كة
ثسثؤرة لة ئةدةبي ئةمريكاي
التيندا بة طشيت و بةرهةمي
لويس بورخيس بة تايبةتي .لة
كتيَبةكةيدا باس لة ذياننامةي
ئةم نووسةرة بليمةتة دةكات كة
تا ئيَستا ئةرجةنتني منوونةي
واي نةخستؤتةوة .ناوبانطي
َتةكةي
بورخيس سنووري وال
خؤي بةزاندوةو ،تةنانةت
سنووري ئةمريكاي التني و

ئةوروثا و هةموو دنيايش.
كةواتة دةبيَت ئةم نووسةرة
طةورةية كيَ بيَت؟
جورج "خورخة لويس
َي  1899لة شاري
بورخيس" سال

طةرةكاني عةرةب و هةزارو يةك
شةوة و ظريجيل و هومريؤس و
سريظانتس و كولريدج و رِؤماني
ثؤليسي ..هتد.
نووسةري كتيَبةكة لةسةر

بونيس ئايرسي ثايتةختةي
ئةرجةنتني لةدايكبووة .ئةويش
َي باثرييدا كة دةكةوتة
لة مال
ناوةرِاسيت شارةكةوة .سةر بة
َةمةند
َةيةكي بؤرذواي دةول
بنةمال
َي فيَري زماني
بوو .هةر بة مندال
ئينطليزي بوو وةك ضؤن زماني
ئةرجةنتيين دةزاني .بيَجطة لة

َيَت:
باسةكةي دةرِوات و دةل
رووداويَكي طرنط لة ذياني
بورخيسدا دةوري كاريطةري
هةبوو بؤ ئايندةي ،ئةويش ئةوة
بوو كة لة شويَنيَكي بةرزةوة
كةوتة خواريَ ،ئةم كةوتنة باري
تةندروسيت بؤرخيسي تيَك داو
وردة وردة لة بينيين خست ،تا

زماني ئيسثاني كة زماني
َيةتي .ثاشان فيَري زماني
ئةسل

لة دواييدا كويَر بوو ،ئةمة بؤ
كةسيَك كة لة ذيانيا خؤشرتين

فةرةنسي بوو ضونكة لة
سويسرادا ذياو برِوانامةي
َي  1918لةويَ
بةكالؤري سال
هةموو
باوكي
وةرطرت.
خيَزانةكةي بردة ئةوروثا .بة
َي
تايبةتي بؤ جنيَف .ئةمة لة سال
 1921-1915دا .لةويَ بؤ
يةكةمني جار هةسيت كرد كة
ضارةنووسي ئةو بيَجطة لة
نووسةري هيضي تر نية و ئةو

شت خويَندنةوةي كتيَب بيَت
كارةساتيَكي طةورة بوو .هةر لة
َيةوة نيوة كويَر
تةمةني ضل سال
بوو ،كةضي بوو بة ناودارترين
نووسةري سةردةمةكةي.
َني -1918
لة نيَوان ساال
1919دا خيَزانةكةي لة ئيتاليادا
ذيانيان بةسةر برد .لة تةمةني
َيدا بة زماني
بيست سال
ئينطليزي و فةرةنسي شيعري

ثةتاية لة ناخيدا ضةكةرةي كرد.
بؤية بورخيس ئةوةندة لة ناو

َماني
دانا و خةريكي زماني ئةل
بوو شيعري هانريش هاينةي

ئةدةبدا توايةوة تابوون بةيةك
شت ،ئةو بةهةشيت بة
كتيَبخانةيةكي طةورة دادةنا كة
جؤرةها كتيَيب لة خؤطرتووة ،لة
دؤزةخةكةي دانتيةوة ،تا سؤيف

هةروةها
خويَندةوة.
ثيَي
بةرهةمي شكسثري و نيضة و ئةو
نووسةر و هونةرمةندانةي سةر
َماني
بة قوتاخبانةي ئينتباعي ئةل
َي  1920بؤيةكةجمار
بوون سال
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وايتماني
والت
شيعري
خويَندةوة .تا كؤتايي ذياني
سةرسام بوو بةم شاعرية
طةورةيةي ئةمريكاوة .هةر لةو
قؤناغةدا بؤ يةكةمني جار كةوتة

َي  1924طةرِايةوة بؤ
سال
ئةوروثا تا زياتر شارةزاي
ثاريس و لةندةن و ئيشبيلية و
َي 1925
شويَناني تر ببيَت .سال
ديوانة شيعريَكي بةناوي (مانطي

َي 1946دا دةسيت لة
لة سال
كتيَبخانةي
ليَثرسراويةتي
نيشتماني ئةرجةنتيين كيَشاوة
وةك نارةزايي دةربرِين بةرانبةر
بة ديكتاتؤريةتي "بريون" ثاشان

نيَو ئيسثانياوةو بة هةموو
شارة
طةرِاو
جيَطاكانيدا
ئةفسووناويةكةي بةرشلونةي
بيين ئيسثانيا بة نيسبةت
دانيشتواني ئةرجةنتينةوة وةك
نيشتماني دايك وا بوو ،ضونكة
بؤ ماوةيةكي زؤر لة ذيَر دةسيت
ئيسثانيادا بوو زمان و كلتوري

َوكردةوة .وةليَ
بةرانبةر)ةوة بال
ئةوةي
بةبيانووي
دوايي
َي
شيعرةكان خراث بوون نكوول
ليَكردن.
بورخيس تا دةهات زياتر
رؤدةضووة ناو ذياني ئةدةبي
ئةرجةنتني و هةموو ئةمريكاي
التينةوة .بووة ئةندامي طرنطرتين

بؤ ماوةي سيَ سالَ بوو بة
سةرؤكي نووسةراني ئةرجةنتني
و بةردةواميش بوو لة دذايةتي
َم لة
كردني رِذيَمي بريون ،بةال
َوكردنةوة نةكةوت.
نووسني و بال
َي  1955بةخيت هيَناي و
سال
بريون كةوت بريي تازة داينايةوة
بة بةِريَوةبةري كتيَبخانةي

خؤيانيان دابوونيَ .بورخيس لة
شاري مةدريد نووسةريَكي ناسي

طؤظاري روناكبريي ،بةردةوام
َوكردنةوةي شيعر و
كةوتة بال

نيشتماني كة ثلةيةكي بةرزةو تا
رادةيةك بة ثلةي وةزيري

بة ناوي (رافائيل كاتسيوس) كة
زؤر ثيَي سةرسام و كردي بة
مامؤستاي خؤي ،ئةم نووسةرة
طةليَك شةيداي ئةدةب و تةنيا بؤ
ئةدةب و نووسني دةذيا.
كتيَبخانةيةكي زؤر طةورةي لة
َةكةيدا هةبوو كة كتيَب تابن
مال
َةكة
ميضةكة بةسةريةكدا كةل
كرابوو .يةكيَكيش بوو لة
وةرطيَرِةهةرة نايابةكاني بةرهةمة

كتيَيب رةخنةيي و وةرطيَرِان.
هةنديَك لة كارةكاني كافكا،
فؤكنةر ،شاعريي فةرةنسي هنري
ميشؤ و ضةنداني تري وةرطيَرِاية
سةر زماني ئيسثاني .دواي
ئةوةي كة كويَر بوو ،يان بينيين
زؤر خراث بوو ،ثشيت بة دايكي
و هاوِريَكاني دةبةست بؤ
خويَندنةوةي ئةو كتيَبانةي كة
دةيويست ،يان ئةوةي كة خؤي

دادةنريَت .ئيرت بة تةواوي كويَر
بوو .لة ضيَذي خويَندنةوة و
َم خؤي
نووسني بيَبةش بوو .بةال
بة دةستةوة نةداو نكوولي لةو
نةخؤشية كردو بايةخي زؤري
نةداية .ئةم شيعرانةي لةو
سةردةمانةدا نووسي" :كةس نية
فرميَسك بِريَذيَ و ويسيت خودا
رةت بكاتةوة كة كتيَب و كويَريي
لة يةك كاتدا ثيَبةخشيوم ئاي كة

ناوازةكاني دنياي وةك هةزارو
يةك شةوة .ثاشان بورخيس

دةينووسي .بيَطومان بؤ الويَك كة
لة نيَوةندي تةمةندا بيَت ئةم

دوو شيت دذ بةيةك و ناوازةن!"
بورخيس زؤر بة دلَ فراوانيةوة

َتةكةي و لة بونيس
طةرِايةوة وال
َي 1921
ئايرسي ثايتةختا سال
لةسةر ئةركي باوكي كة زؤر
شةيداي ئةدةب بوو كةوتة
بةرهةمةكاني.
َوكردنةوةي
بال

كويَربوونة زؤر كاريطةريةكي
ناخؤشي هةبوو .بة تايبةتي بؤ
كةسيَكي ئةدييب وةك ئةو كة
ضاو لة هةرة ثيَويستيةكانةو
كةرِبوون زؤر لةوةضاكرت بوو.

ئةو بةسةرهاتةي قبوولَ كرد.
َي  1956بوو بة
سال
مامؤستاي ئةدةبي ئينطليزي لة
ئايرس.
بونيس
زانكؤي
ئةطةرضي لةو كاتةدا تةواو كويَر
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َم وانةكاني لةبةردةكرد
ببوو بةال
و بة قوتابياني دةوتةوة.
َتيَكي
َي 1961دا خةال
لة سال
طةورةي بةهاوبةشي لةطةلَ
سةموئيل بيكيتدا وةرطرت.

تادةهات بةرةو خراثي دةضوو،
َتيَك
َم بةردةوام بؤ هةر وال
بةال
بضواية رووناكبريةكاني دةبيين،
وتاري بة رؤذنامةكان دةنووسي
و شيعري بؤ رؤذنامةنووسان

رِابووردوة كة خؤي لة خؤيدا
ثيَشكةوتين مرؤظايةتية.
كة
لةوةي
بيَجطة
زانسيت و
ثيَشكةوتنيَكي
ثزيشكي و تةكنةلؤذي وا لة

ثاشان حكومةتي ئيتاليا وةك
ريَزنان لة كارة ئةدةبي و
َيَكي شةرةيف
فيكريةكاني ميدال
َي ثيَ بةخشي.
باال
دايكيدا
لةطةلَ
ثاشان
َتة يةكطرتوةكاني
سةفةري وال
َي 1962
ئةمريكاي كرد و تا سال
لةويَ مايةوةو طةليَك وتاربيَذيي

دةخويَندةوة.
1969دا
َي
سال
لة
فةرةنسي
رؤذنامةنووسيي
"ئةندريَ كامب" دميانةيةكي
َدا سازداوة كة باس
دريَذي لةطةل
لة بؤضوونة فةلسةيف و بونياد
طةريةكاني خؤي دةكات .هةر لة
سةرةتاي دميانةكةدا كامث ليَي

ئاراداية كة كةس ناتوانيَت
َي ليَ بكات يان بايةخي ثيَ
نكوول
نةدات.
َيَت:
ثاشان بورخيس دةل
فةلسةفةي يوناني و برِواي
يةكتاثةرسيت زياد لة شيت تر
لةسةر
زؤريان
كاريطةري
مرؤظايةتي داناوة .بة مانايةكي

لة زانكؤي تةكساسدا كرد و هةر
َةدا طةرِايةوة بؤ بؤينس
لةو سال

دةثرسيَت:
ثيَشكةوتن

تؤ برِوات بة
هةية؟ بورخيس

دي سوكرات و مةسيح الني كةم
بة مامؤستاي خؤراوا دةدريَنة

ئايرس ،لةويَوة سةرثةرشيت
ضاثكردني كتيَبةكاني خؤي كرد
َتة
وال
و
فةرةنسا
لة
يةكطرتووةكاني ئةمريكا .ثاشان
حكوومةتي فةرةنسا لةسةر
ثيَشنيازي ئةندريَ مالرؤي
وةزيري رؤشنبريي و هاورِيَ
َيَكي بةرزي ثيَ
بورخيس ميدال
َةيشدا
بةخشي .هةر لةو سال
طةشيت ئةوروثاي كرد .لةوانة

َمي دةداتةوة :بة دريَذايي
وةال
ذيامن لةوة طةيشتووم كة
ثيَشكةوتن لة ذياني مرؤظايةتيدا
َكيي لة
هةية .لة رِابردوودا خةل
ئيَستا كيَوي تربوون و بيَ
ثاساوو بيَ ئةوةي هةست بة
ئازاري ويذدان بكةن تاوانيان
َم ئةمرِؤ بةشيَكي
دةكرد .بةال
طةورةي مرؤظايةتي كةوتؤتة ناو
دنياي شارستانيةتةوة ،تةنانةت

َةم ،نكوولي لة طرنطي دواي
قةل
ئةوانيش ناكريَت بة تايبةتي
شؤرشي
رؤشنطةري.
فةرةنسي ،شؤرِشي ئةمريكي،
راطةياندني مايف مرؤظ و
َة بووني
َل
هاونيشتماني ،طةال
رذيَمي نويَي دميوكراتي ،هةموو
َي ميَذووي
ئةمانةي مةشخةل
مرؤظايةتني.
ثيَويستة طةالني تر ،وةك

ئينطلتةرا ،سويسرا ،سويد،
ئيسثانيا و فةرةنسا ،ثةيوةندي

ئةطةر كةسانيَكي خراث هةبن
ئةوةيانة
َي
هةول
هةميشة

طةالني ثيَشكةوتووي ئةوروثا،
سيستمي دميوكراتيةت ثيادة

بورخيس لة هةموو ذيانيدا
ثةيوةنديةكي زؤر بةهيَز بوو،
بؤية لة هةموو ئةو طةشتانةدا
هاوسةفةري بوو ،ئةطةر ضي
دواي مردني دايكي ذياني

ثاساويَك بؤ كارة خراثةكانيان
بهيَننةوة.
رِابوردوودا
لة
َم
بةال
ثيَويستيان بةو ثاساوة نةبوو.
ئةمة جياوازي نيَوان ئيَستاو

بكةن .وةك ئةجنام طومان
لةوةدانية كة ثيَشكةوتنيَكي
بةرضاو لة ميَذوودا هةية ،ئةطةر
وا نةبيَت نةخويَندةوار و زانا
يةكسان دةبن بةيةك ،هةروةها
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دواكةوتن و ثيَشكةوتن و مرؤظي
كيَوي و شارستاني.
ثاشان بورخيس لةسةر
َيَت:
قسةكاني دةرِوات و دةل
َي يان ئةفسانةيي
ئةدةبي خةيال

َي  1973شارةواني
سال
نازناوي:
ئايرس
بوينس
هاونيشتماني
بةناوبانطرتين
ئةرجةنتيين ثيَ بةخشي .ثاشان
بؤ وتاربيَذي طةشتيَكي بة

فةخري ثيَدرا وةك سوربوون،
مةدريد ،توكيؤ و زانكؤي تر.
َي  1983سةرؤكي ئةوساي
سال
فةرةنسا فرانسواميرتان ،لة
َي
ئاهةنطيَكي ناوازةدا ،ميدال

رياليزمي تري لة ئةدةبي
رياليزمي ،بؤ؟ ضونكة ئةدةبي
رياليزمي وابةستةي واقيعة ،يان
هةلومةرج و ئةو ساتةوةختةية،
َم ئةدةبي فانتازي لةسةروو
بةال
و
هةلومةرج
هةموو
و
ضركةساتةكانةوةية
سةردةمةكان دةبةزيَنيَت ،بؤ

ئةمريكا ،ئيسثانيا ،ذاثؤن ..هتد
كرد .بةردةواميش دةيوت :لةطةلَ
َتانة
ئةوةيشدا كة كويَرم و ئةو وال
نابينم كة بؤيان دةضم وةليَ
هةستيان ثيَ دةكةم و ضيَذ لة
سةفةرةكانيش دةبينم ،ئةطةر
هةر لة بوينس ئايرسدا مبيَنمةوة
بيَزار و بيَ تاقةت دةمب .ثاشان

شةرةيف فةرةنسي لة ثلةي
َي 1983
يةكةمدا داية .سال
ضريؤكيَكي نووسي و تيايدا
بانطةشةي ئةوة دةكات كة لة
َنة رؤذداخؤي دةكوذيَت .كة
فال
ئةو رؤذة تيَثةرِي و ئةو خؤي
لةو
رؤذنامةكان
نةكوشت
بارةيةوة ثرسياريان ليَكرد و

منوونة سريفانتس و رؤماني
دونكيشوتةكةي .سريفانتس كة

سةفةر ئةو هةستة تازانةم ثيَ
دةبةخشيَت كة ثيَشرت نةمزانيون.

َمدانةوة :لة
ئةويش واي وةال
رِاستيدا لة ماوةي ئةم هةشتاو

نووسةري رؤمانةكةية مردوة و
كؤتايي هاتوة و ئيَمةيش
َم
بةال
نية،
مةبةستمان
رِؤمانةكة،
كارةكتةري
دؤنكيشؤت ،تا ئيَستا لةناو
ئةفسوونيداين .كةواتة ئةو
راستةقينةترة لة نووسةرةكةي.
كةسايةتيةكة
دونكيشوت
َماندا دةذي.
رؤذبةرؤذ ..لةطةل
َي  1970بؤرخيس بؤ
سال

و

ئةمةنة دةبنة سروت
َةمةند دةكةن.
نووسينةكامن دةول
َي  1975دايكي لة
سال
َيدا مرد،
تةمةني نةوةدو نؤ سال
كة هاوِريَي طياني بة طياني و
َيدا بوو .لة
هةميشة لةطةل
رِاستيدا دايكي بة دريَذايي
َي ثيَش مردني لة
بيستو سيَ سال
َدا بوو .دوايي بورخيس
طيانةال
َتةيةكطرتووةكاني
ضوو بؤ وال

َةي تةمةمندا ،هةموو
ضوار سال
رؤذيَك خؤكوذيم كردوة ،كيَ
َيَت تا ئيَستا خؤم نةكوشتوة؟
دةل
رةنطة ئةو بورخيسةي ئيَستا
دةيبينن بورخيسي راستةقينة
نةبيَت ..لةوانةية بورخيسةكةي
ثيَشوو دةميَك بيَ مردبيَت..
ئةمة بةشيَك بوو لة
ذياننامةي بورخيس كة بؤ ماوةي
نيو سةدة زياتر دنياي ثرِكردبوو

َتي نؤبلَ دةستنيشان كرا،
خةال
َم بةرينةكةوت و درا بة
بةال

َتيَكي
ئةمريكا بؤ وةرطرتين خةال
طةورة ،لةويَ وتاريَكي خويَندةوة

َجنستني ،دوايي برِوانامةي
سول
دوكتؤراي فةخري لة زانكؤي
َؤمبياي نيويورك دراية.
كؤل
زانكؤي
لة
هةروةها
ئؤكسفؤرديش.

َة
و وتي :سوثاسي ئةم هةل
طةورةيةتان دةكةم كة بةخشيين
َتة بوو بة من.
ئةم خةال
بؤرخيس لةطةليَك زانكؤي
دنياوة برِوانامةي دوكتؤراي

لة باسي خؤي.

سةرضاوة
بيان الكتب18 ،ي ديسةمبةري
 2005ذمارة 9313
لة كتيَيب (ضريؤكة ذياني
بورخيس)ةوة.
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سوكراتي هةميشة
ئامادة
عةلي حةرب
لة عةرةبييةوة :عةدالةت
عةبدولَالَ

ئايا هيَشتا بواريَك ماوة بؤ
قسةكردن لة سوكرات*؟ ئايا
قسةي لة بارةيةوة تةواو نةبوو؟
هةر بة رِاستيش ،ض قسةيةك
هيَشتا لةسةر سوكرات نةكراوة،
ئةو قسة تازةيةش ضيية كة ليَي
بكريَت ،لة فكر و ذياني ثيَكةوة؟
طومان لةوةدا نيية سوكرات
مامؤستايةكي طةورةبوو لة
َكو ئةو
مامؤستاكاني فكر ،بةل
مامؤستاي يةكةم بوو .بؤ نا،
ئةويَك كة هةروةك ئةرستؤ لة
بارةيةوة وتويةتي ،يةكةم كةس

بيَت كة بةرِادة و ثيَوانة داواي
زانني بكات .ديارة رِادةو
ثيَوانةش دوو بوارن لة بوارةكاني
لؤذيك و دوو مةرجن لة
مةرجةكاني زانست.

هيَشتا ،وةك زؤربةي ئةوانةي
َيَني
لةسةريان نووسيوة ،دةيل
سةرسورِميَن"يشة،
"لوغزي
كيسيديسيش
ئةوةتا
َينةوةيةكة لةسةر سوكرات
ليَكؤل

ئةطةر سوكرات نةبواية
كة
نةدةبوو
ئةفالتؤنيش
تارِادةيةكي زؤر دروستكراوي
ئةو بوو .مامؤستاي مةزن-يش
ئةوة نيية كة يةك جار و دوايني
َكو ئةوةية
جار فيَرمان دةكات ،بةل
كة بة بةردةوامي ليَوةي فيَر
دةبني .لةم رِووةوة ،ئةو دانابرِيَت

بة قسةكردن لةسةر ئةو لوغزة
دةكاتةوة كة لة سوكراتدا هةية،
ئيدي لة فكريدا بيَت يان لة
ذياني .ضؤن نا لة فكريدا،
سوقراتيَك كة ئةو بوو وتي:
يةكةم جار خؤت بناسة ..زانيين
مرؤظيش بؤ خودي خؤي
َكو تةواوي
بنةرِةتي زانينة بةل

َدا
لةوةي كيَشةكان بة رِووي عةقل
بوروذيَينَ و ئاسؤكان و لةبةردةم

زانست و طةوهةري دانايية .هةر
لةبةرئةوة ،سوكرات بة دريَذايي

زةيندا بكاتةوة .مامؤستاي
مةزنيش ئةوة نيية هةموو شتيَك
َكو ئةوةية هةميشة
بَليَ ،بةل
بواريَك بؤ قسةكردن بةجيَ
َيَت ،واتة بؤ ئةوةي كة
دةهيَل
دواتر دةوتريَت .دةشيَت هةر بة
بؤنةي خودي ئةمةشةوة ،واتة
َيَت،
لةبةرئةوةي هةموو شتيَك نال
هةميشة بةخيت بريكردنةوةمان
دةداتيَ و قسةكردن دةكاتة

ذياني لة فيَركردن و فيَربوون
رِانةوةستا .هةر ئةويش بوو كة
ووتي :هةموو ئةوةي كة دةيزامن
ئةوةية كة هيض شتيَك نازامن.
ئةمةش جيَي سةرسورِمان نيية،
بريمةندي مةزن ضةند لة
تويَذينةوةدا ووردببيَتةوة و
رِؤبضيَتة بريكردنةوةوة ليَربِاو
َكو
نابيَت و برِيار نادات ،بةل
بةردةوامبووني فكر و بينني ،لة

شتيَكي لةدةستهاتوو .بةكورتي
مامؤستاي مةزن ئةوةية كة لة

ثرسياركردن دوايي ثيَديَينَ و لة
بينيين شتةكاندا لة هةموو

كاتي خويَندنةوةيدا ثرسيار تازة
دةبيَتةوة و لة رِوانينيش بؤ
تازة
ئةطةري
وتةزاكاني
دةردةكةون بؤ فكر ،ئةمةية
ثيَطةي سوكرات .سوكرات

رِووةكانيانةوة.
ئةفالتؤن
جؤرة
بةو
برِياردةريَكي دؤطما دةسيت
ثيَكرد ،ئةطةر ئةم طوزارشتة
بة
بيَت،
تةواو
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ثةكخةر
دياليكتيكطةرايةكي
كؤتايي ثيَ هات .ض داوةرييةك
ناكا و رِايةكي ليَربِاوانةش نادات،
َي كؤكردنةوةي ناو
َكو هةول
بةل
َيَني،
دذةكان دةدات ،يان رِاسترت بل

لوغزيَك ضارة بكات ئةوة بريي
ئةو دةيطويَزيَتةوة بؤ لوغزيَكي
تر .بريمةند ئةو كةسةيشة كة
ئةطةر شتيَكي زاني ئةوة بة
بؤنةي ئةوةوة نةزانيين شتيَكي

َة .سوكرات ،بة بري
زانست مةحال
َسوكةوتي و بةرِاو
و هةل
َكي فيَركرد ،ئةو
َويَسيت خةل
هةل
بة رِاسيت منونةو ثيَشةنط بوو،
َيَني ئةو بةريَك بوو لة
يا بل

لة خؤطرتين دذبةيةكةكان .لةم
رِووةوة ،دذ لة دةقي ئةفالتؤندا
بةرطري و ئارطيؤميَنيت (حجة)
خؤي هةية .ئةطةر ئةم دةقةش
طوتاري بوون و شوناس و
يةكبوون و جيَطريي و ئايديالَ
بيَت ئةوة ئةفالتؤنيش بة
تواناترين و ثيَطةيشتووترين

تري بؤ ئاشكرا دةبيَت ،ئةمةش
مةغزاي دانناني سوكراتة بة
تةنها
ئةوةش
نةزانني.
خاكيبووني فةيلةسوفيَك نةبوو،
َكو بة مانايةك لة ماناكان،
بةل
َطةئاميَزة لةسةر
وتنيَكي بةل
ضييةتي فكر .دةشيَت دانناني
نةزانني
بة
سوكرات

بةرهةمةكاني ئةو سةرةتا مةزنةي
كة سةرسورِميَن-ي (األعجوبة)
طريكي بةرجةستةي كرد .قسةش
لةسةر سةرسورميَن تةواو نابيَت.
طوماني تيَدا نيية كة كتيَيب
َيَكي نويَية بؤ
كيسيدسيش هةول
لوغزي
ضارةسةركردني
سوكراتي .ئةطةر وتةزاكاني

كةسة كة لة بةرذةوةنديي نابوون
و جياكاري و فرةيي و

منوونةيةكيش بيَت بؤ ئةو
قسةيةي كة هةموو قسةيةكي دي

سوكراتيش ،وةك قوتابييةكاني
يان ئةوانةي كة لة دواي ئةوةوة

طؤرِانكاري و هةستثيَكراو
داكؤكي كردووة ،ضونكة فكر
هةموو
بةسةر
كرانةوةية
رِاستييةكدا ،دذ-يش رِاستيي
خؤي هةية و بةشي خؤي هةية لة
بريمةندي
ليَرةوة
بوون.
رِاستةقينة ثرسيارةكان دردؤنطي
َةتي
دةكةن و دؤشدامان سةغل
دةكات و هةميشة رِووي
لوغزداريشي لة شتةكاندا بؤ

دةكاتة شتيَكي لة دةستهاتوو،
هةر ئةمةشة رِووي لوغزي
سوكرات .ئةمة مةينةتيي ماناية.
َم لوغزي سوكرات تةنها
بةال
َكو ئةو
لة فكريدا داناخريَت ،بةل
لوغزةية كة بةتايبةت و لة
ذيانيشيدا دادةخريَت ،ئةمةش
جيَي سةرسورِمان نيية ،سوكرات
فةيلةسوفيَكي دانابوو و بطرة
منونةي ثياوي دانا و منوونةي

هاتن دةيطيَرِنةوة ،فيَرمان بكا و
هامنان بدات بؤ بريكردنةوة ،ئةوة
مامؤستايةكي
ئةو
ذياني
و
ئيَمة
بؤ
طةورةية
شةهيدبوونيشي ئةو لوغزة
طةورةترةية كة نةوةستاوين
هةولَ دةدةين بؤ ليَكدانةوة و
ليَكجياكردنةوةي رةمزةكاني..
بؤضي سوكرات ملي بؤ
دةركردني برِياريَك بة لة

دةردةكةويَت و رِووي طرفتيش لة
هةر رِايةك كة بةديي بكات لة

مرؤظي كاملَ بوو .داناييش تةنها
َكو
ديديَكي ثةتي نيية ،بةل

سيَدارةداني كةض كرد سةرةرِاي
ئةوةي كة باوةرِي وابوو

زةينيدا دادةمةزريَت .ئةطةريش
بريمةند ئةوة بيَت كة شتيَكي بؤ
ئاشكرا دةبيَت يان طرفتيَكي لةال
ضارةسةر دةبيَت ،ئةوا بريمةندي
رِاستةقينة ئةوةيشة كة ئةطةر

زانست و كاريشة ،ئةوة مرؤظي
َيشة كة بة زانسيت رِاست
كامل
دةزانيَ لة ثيَناوي كاري رِاستدا،
لةم رِووةوة زانست ،بةبيَ كار،
كةموكورتة و هةرواش كار بةبيَ

حوكميَكي نارِةواية بة هةقي؟
بؤضيش سزاي لة سيَدارةداني
بةويسيت تةواوي خؤي جيَبةجيَ
كرا ،سةرةرِاي ئةوةي قوتابيية بة
َهاتنيان
وةفاكاني هؤكارةكاني هةل
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بؤ ئامادةكردبوو؟ بؤضي ثياوةكة
َيَني بة
ئازايانة ،ئةطةر نةل
ئةعسابي ساردةوة ،مةرطي بة
باشرت زاني؟ رِاستيي ئةوة لة
ضيداية و ئاماذة و مةغزاي

ياخيبوون ديَت لة ستةم .دةشيَت
َطرتين ستةمي لة ستةمكردن
هةل
ثيَ باشرت بووبيَت وةك ئةفالتؤن
لة يةكيَك لة طفتوطؤكانيدا
ئاماذةي بؤ دةكات :ئةطةر لةسةر

َةزطة
رِووبةرِووي هةمان تةل
دةبيَتةوة ،واتة كةوتنة ناو دوو
َبذاردنةوة كة شريينرتينيان
هةل
َة :ثاراستين ذيان يان وتين
تال
َةزطةيةية
رِاسيت ،ئةوةش ئةو تةل

ضيية؟
نيية
تيَدا
طوماني
َمدانةوة بؤ ئةم ثرسيارانة بة
وةال
َةراني سوكرات و
جياوازيي ليَكؤل
ئةو،
لوغزي
ليَكدةرةواني
جياوازة .دةشيَت شةهيدبووني
سوكرات داهيَنانيَكي ثةتي بيَت
بؤ ئةوةي ئةفسانةي دةستثيَك

َبذيَريَت لة
مرؤظ ثيَويست بيَ هةل
نيَوان ئةوةي ستةمكاربيَت يان
ستةمليَكراو ،ئةوة ستةمليَكراو
لة ستةمكار باشرتة يان
سةختييةكةي لةو كةمرتة.
شةهيدبوونيشي طةواهيية لةسةر
ئةوةي كة ئةوةي طةواهي بؤ
رِاسيت بدات بيَ ئةمالوئةوال

كة سوكراتي تيَكةوت .ئةو
َبذارد ضونكة لة ديدي
مةرطي هةل
ئةودا سةختييةكةي كةمرتة لة
ذيانيَك كة تيايدا لة وتين رِاسيت
بيَدةنط بيَت .بةم شيَوة سوكرات
بؤ طةواهي دان لةسةر رِاسيت،
َبذارد نةك ذيان،
مةرطي هةل
ضونكة دركي بةوة كرد كة مردن

بؤ
دةشيَت
تةواوبكريَت.
سةرةتاي عةقلَ و فةلسةفة

َهاتنيش لة كويَداية
شةهيدة .هةل
ئةطةر نرخي طةواهيدان بؤ

و
طةواهيدان
تةواوبووني
ئةوثةرِي طةواهيدانة .بةمةش

ثيَويست بيَت هةروةك خودي
خوداش كردويةتي بة ئةرك بؤ
هةريةكيَك كة دةسكارييةك و
ريَكةوتنيَك لةم جيهانةدا بةدي
ناكات .دةشيَت مردني ئةو
ئاماذةبيَت بؤ مين ياخي لةناو
دةشيَت
هةريةكيَكماندا،
شةهيدبوونيشي بة ماناي
ملمالنيَي هةميشةيي بيَت لة
نيَوان مايف تاك و مايف كؤمةلَ،

رِاسيت شةهيدبوون بيَت .رةنطة
سوكرات دركي بةوة كردبيَت
بؤية رِووبةرِووبوونةوةي مةرطي
ثيَباشرت بوو .لةم رِووةوة ئةو
ئةطةر بؤ هةق ليَرة بووني نةبيَت،
واي
سؤفيطةري
هةروةك
َهاتن بؤ
دةبينيَت ،ئيدي هةل
شويَنيَكي دي بؤ؟ يان رِاسترت
َيَني ،ئةطةر فةيلةسويف طةرِيدة
بل
بة دواي رِةها و بة رِةهايي و بؤ

َطرت كة كةس
باريَكي هةل
زؤرينة
يان
َيناطريَت
هةل
َيناطرن .ئةمةش رِووي
هةل
موعجيزةكةية .طةواهيدانةكةشي
دووبارة نابيَتةوة ،ضونكة
ميَذووي فةلسةفة و رِاسيت،
بةدةر لة حةالج يان طاليلؤ،
بةخؤوة
دي
سوكراتيَكي
نابينيَت .لة ئةرستؤوة بيطرة كة
بؤ رزطاركردني خؤي ئةسيناي

واتة لة نيَوان مانا و هيَز ،نيَوان
َت ،نيَوان هةق و
زانست و دةسةال

رِةهايي طةواهي لةسةر رِاسيت
بدا و لة هةموو شويَنيَك و هةموو

بةجيَهيَشت تا دةطاتة هايدطةر
َةكردن
كة تؤمةتبار كرا بة مامةل

رِاسيت .دةشيَت سوكرات ملداني
بؤ سيستميَكي نارِةوا لة ئاذاوة و
دةرضوون و لة ياساكان ال باشرت
بوو بيَت ،ئةمةش بة بؤنةي ئةو
ستةمةي كة بةدواي دةرضوون و

َةتيَكدا بؤي طةواهي بدات،
حال
ئةوة لة رِووبوونةوةي قةدةري
خؤي دةربازبووني بؤ نيية،
ضونكة مرؤظ لة هةر كويَ بيَت
ستةم و زؤردارييةك دةبينيَت و

هةتا
نازيزم،
لةطةلَ
دةطاتة رِكابةرةكانيشي كة
سةرزةنشتيان كرد لة كاتيَكدا
ئةوان زؤر لةوة دوورتر بوون
كاراكتةري سوكرات بنويَنن يان
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بطةنة منوونةي سوكراتييانة.
طةواهيداني سوكرات نهيَنييةكة
لة نهيَنييةكاني ئةو سةرةتايةي
كة فكر بةردةوام بةدةسيت
دةهيَنيَتةوة و رِاظةي دةكا.
هةر لةبةرئةوة ،سوكرات
نائامادة نيية تةنها بؤ ئةوة
نةبيَت سةرلةنويَ و بةهيَزةوة
ئامادةبيَت ،ئةو هةميشةش
ئامادةية ،ئةمةش نرخي سةرةتا
مةزنةكانة.

جان جاك رِؤسؤ...
بريمةنديَك لة زةمةني
رِاوةدوناندا
لةعةرةبييةوة :هةورامان وريا
قانع
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رِؤسؤ بنوسم ،حةزمدةكرد
دةستةبةرداري هةموو شتيَك ببم
و خؤم بؤ نوسيين ئةو كتيَبة
تةرخان بكرداية.
بةشي يةكةمي ئةم كتيَبةي
"رِميؤن ترؤسؤن" ئةم ناونيشانة
(ِريَضكةي
خؤدةطريَ:
لة
ضونةثيَشةوة بةرةو نةمري).
دانةر لةم بةشةدا سةرطوزشتةي
ساآلني يةكةمي ذياني رِؤسؤ
دةطيَِريَتةوة ،هةر لة سةرةتاي
لةدايكبونيةوة لة شاري (جنيَف)
تادةطاتة بآلوكردنةوةي تيَكستة

*ئةم ثرسيارة دةخةينة رِوو

بةراييةكاني كة طةيانديانة
لوتكةي ناوبانط دةركردن ،بة

بةبؤنةي دةرضووني كتيَبيَكي
نويَوة بة زماني عةرةبي لةسةر
سوكرات كة ناونيشانةكةي هةر
َلَ ئةلسوهةيل
(سوكرات)ة و تةال
لة فةرةنسييةوة وةريطيَرِاوة و لة
بنةرِةتدا تويَذةري سؤظيَيت
(سيوكاريس كيسيديس) بة
رِووسي دايناوة ،ئةويش هةروةك
بة ناوةكةيدا وا دةرئةكةويَت ،بة
بنةضة يؤنانيية.

َي و
تيَثةرِين بة قؤناغي مندال
رِاكردني لة ئيَوارةيةك لة
ئيَوارةكاندا لة جنيَف و
خؤخستنة باوةشي سروشتةوة
بيَ ئةوةي طويَ بة مةترسييةكان
بدات.
بةشي دووةمي ئةم كتيَبة
تةرخانكراوة بؤ قةسةكردن
لةسةر نيوةي دووةمي ذياني
رِؤسؤ ،واتة دواي ئةوةي بة

سةرضاوة
كتيَيب :أسئلة احلقيقية و رهانات
الفكر ،مقاربات نقدية و سجالية ،ص
.46-43

َيَني دةربارةي ئةم
ضي بل
ذياننامةية كة مامؤستايةكي
زانكؤي برؤكسل دةربارةي رِؤسؤ
لة كتيَبيَكي حةوت سةد
الثةرِةيي طةورةدا ثيَشكةشي
رِةواية
ئايا
دةكات؟
كورتبكريَتةوة ياخود دةكريَ
تةنها لة وتاريَكدا مايف تةواوةتي
خؤي بدريَيتَ؟ بيَطومان نةخيَر.
من خؤم خةومن بةوةوة دةبيين،
ئيَستاش ئةو خةونةم هةر هةية،
كتيَبيَكي تةواو لةسةر جان جاك

تةواوي ناوبانطيَكي زؤرثةيدا
دةكات و هةروةها دواي ئةوةي
زؤر بةتوندي دةكةونة شويَين و
رِاويدةنيَن .لةبةر ئةوةية ئةم
بةشة ئةم ناونيشانة دذة
(ثرسةيةكي
لةخؤدةطريَ:
دروشاوة بؤ خؤشبةخيت).
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رِاستة ئةوة خؤشبةختيية بطةيتة
نةمري دواي ئةوةي كةسيَكي
هاكةزايي ياخود بيَنرخ بوبيت،
بةآلم باجي ئةم نةمريية باجيَكي
َكو زؤر لةوة طرانرتة كة
طرانة ،بةل

ناو
رِؤدةضيَتة
رِؤسؤ
َطةيةكةوة نة سةرةتاي هةية و
ويَل
نةكؤتايي .رِؤسؤ دةربةدةريَكي
ونبوو لة شويَنيَكةوة بؤ
دواهةمني
شويَنيَكيرت.

من ليَرةدا لةسةر ئةو تاقة
الثةرِية رِادةوةستم كة تيَيدا
"رِميؤن
كتيَبةكة
دانةري
ترؤسؤن" باس لة طةرِانةوةي
رِؤسؤ دةكات بؤ ئةو خانووة

رِؤسؤ ضاوةرِواني دةكرد.
ليَرةوةية وشةي ثرسة لةطةلَ
وشةي خؤشبةختيدا هاتووة.
داواي ليَبوردن لة خويَنةر
دةكةم ،ضونكة من ليَرةدا تةنها
لةسةر ساآلني كؤتايي ذياني
رِؤسؤ رِادةوةستم كة تيَيدا رِؤسؤ
لة ئةجنامي رِاوةدونانيَكي

تيَكؤشانةكان ياخود دواهةمني
ملمالنيَكان .رِؤسؤ تةسليمي
قةدةرةكان دةبيَ و دةَليَ:
(خوداية مردني جان جاك رِؤسؤ
تؤبيَت!).
بةخواسيت
با
بةرثابوني شؤرِشي فةرةنسي و
بةرزكردنةوةي كتيَيب (ثةمياني
كؤمةآليةتي) بؤ ثلةوثايةكي بةرز

كؤنةي دواي رِاكردني لة جنيَف
خؤشرتين ساتةكاني ذياني تيَدا
بردوةتةسةر .ئةودةم رِؤسؤ
تةمةني شانزة سالَ بووة..
ئاشكراية لةو سةروبةندةدا رِؤسؤ
لةطةلَ هةنديَ لة برادةرةكاني
ياخود لةطةلَ كورِة مامةكةيدا لة
َي ياريكردن
دةرةوةي شار سةرقال

بةردةوام و طةرِان بةشويَنيدا
لةاليةن ضةندين طروث و هيَزةوة

و دواجار بووني ئةو كتيَبة بة
ئينجيلي شؤرِش .بآلوبونةوةي

دةبن ..كاتيَ لة طةرِانةوةيان بؤ
َةوة دوادةكةون ..شار هةموو
مال

كة دةيانويست بةهةرشيَوةيةك
بيَت تيَكي و ثيَكي بشكيَنن،
تةواو شةكةت و ماندوببوو.
لةرِاستيدا طةورةيي و مةزني
رِؤسؤ ليَرةدا دةردةكةويَ ..رِؤسؤ
تاكو دوا ساتةكاني ذياني
و
مايةوة
بةخؤرِاطري
لة
بةرطري
سةرسةختانة
خؤيدةكرد.
حةقيقةتةكاني
ليَرةوةية رِؤسؤ دةبيَتة شويَين

ويَنةكاني رِؤسؤ لةسةر دةسيت
ضينة
و
شؤرِشطيَرِةكان
ميلليةكان بة هةموو شةقامةكاني
لةكاتيَكدا
ئةمة
ثاريسدا،
ثيَشرت و لة ذيانيدا رِؤسؤ بؤي
نةبوو لة ثايتةخيت فةرةنسا
نيشتةجيَ ببيَت ياخود بة
لةنيَو
ئاشكرا
شيَوةيةكي
َكيدا دةربكةويَ.
خةل
طواستةنةوةي تةرمةكةي بؤ

دةروازةكاني خؤي داخستووة..
ئيدي رِؤسؤ برِياردةدات رِابكات
َبطريَ و ضيرت
و سةري خؤي هةل
نةطةِريَتةوة بؤ شارةكةي..
لةرِاستيدا بةثيَضوانةي كورِة
َةوة
مامةكةي..كةس نةبووة لةمال
ضاوةرِواني رِؤسؤ بكات ..رِؤسؤ
لةميَذبووة دايكي كؤضي دوايي
لةكاتي
بطرة
كردووة،
لةدايكبونيدا دايكي دةمريَ،

نوسةراني
سةرجنرِاكيَشاني
دواي خؤي ،هةر لة طؤتةوة بؤ

طؤرِستاني مةزنةكان (بانتيؤن)
كة تاكو ئةم ضركةساتةش هةر

باوكيشي ذنيَكي ديكة دةهيَين..
ئيدي بؤضي بطةِريَتةوة و بؤ

َستؤ و ديستؤفسكي و
تؤل
َدةرلني ..رِؤسؤ باجي هةموو
هؤل
ئةو شتانةي دا كةنوسيين.
بةشةكاني كؤتايي كتيَبةكة
ئةم ناونيشانانة لةخؤدةطريَ:

لةويَدا و لةثالَ نةيارة
َتيَر"
"ظؤل
سةرسةختةكةيدا
رِاكشاوة .هةموو ئةم بةش و
دميةنانة لة كتيَبةكةدا يةك
لةدواي يةك دةردةكةون.

كويَش بطةِريَتةوة؟ بؤضي رِووة و
ئةو دةشت و دةرةي ضواردةوري
"جنيَف"ي داوة رِانةكات و
َيَكي ديكةدا نةطةرِيَ؟
بةشويَن مال
ئةطةري
بةشويَن
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طةرمبونةوةيةكي تردا نةطةرِيَ؟
هةر ئةمةش بوو رِويداِ .ريَكةوت
َي
وايكرد رِؤسؤ بطةيةنيَتة مال
ئةو ذنةي كة دواتر بةرِاسيت
دةبيَت بة دايكي :واتة خامن

شيَوةيةكي كاريطةر و ئةفسانةيي
ياديدةكاتةوة .ليَرةوة كاتيَ
رِؤسؤ لة كتيَبةكانيدا وشةي
"داية" بةكارديَينَ ،ئةوا مةبةست
ليَي دايكي رِاستةقينةي نيية،

سةرتاي
بؤ
طةرِاوةتةوة
َة كؤنةكةي
هةنطاوةكاني ،بؤ مال
و يادطارييةكان بة ئاساني و بة
طوذم لة رِوخساريدا دةردةكةون.
ئةوةتا طةرِاوةتةوة بؤ ئةو

"دوفرانس" .ئةم خامنة سةرةتا
َة،
لة ثيَشوازيكردني رٍِِؤسؤ دوودل
بةآلم دواجار ثيَشوازي ليَدةكات
و دةيطريَتةخؤي .هةرضؤنيَكبيَت
َةدا بؤ يةكةجمار
رِؤسؤ لةم مال
َسؤزي و ثةرؤشي و
ماناي دل
خيَزاني
خؤشةويسيت
دةدؤزيَتةوة .ئةمةش بة رِون و

َكو مةبةسيت ئةو ذنةية كة لة
بةل
َيدا دةيناسيَ
تةمةني شانزة سال
و ناوي خامن "دوفرانس"ة.
شايةني باسة دوا تيَكست كة
رِؤسؤ نوسي و نةيتواني تةواوي
بكات(بةهؤي مردني لةناكاويةوة)
تةرخانكرابوو بؤ ئةو خامنة و
ثيَشكةش بةيادي ئةو كراوة.

خانووةي شويَين طةمة و
َي و
سةركيَشي و ياريةكاني مندال
ساآلني يةكةمي طةجنيةتةكةي
بوو .ئةو خانووةي بة ئامادةطي
ئةو خامنة ئاوةدان بوو وةك
رِؤذي رِوناك .ئةوةتا ئيَستا رِؤسؤ
ثري و كةنةفت بووة و بة نةخؤشي
و كةسةرييةوة طةرِاوةتةوة.

كتيَيب
دةردةكةويَ

بةآلم دواي بردنةسةري ضةند
َيَك لةطةلَ ئةو خامنةدا،
سال

طةرِاوةتةوة و هيَندة رِاويانناوة و
ثالنيان لةدذي طيَرِاوة تةواو

كة ضةند الثةرِةيةكي بؤتةرخان
كراوة و زةمانة بةسةردةضيَت و
ئةو الثةرِانة بةسةرناضن .رِؤسؤ
لةو خانوةدا رِؤذطاريَكي خؤش و
ثرِ شةوق دةطوزةريَينَ كة
تاماوةيةكي دريَذ كاريطةريةكةي
بةسةريةوة دةميَنيَتةوة .ئةم
ئافرةتة كة بةهيض جؤريَ نة
خزمي رِؤسؤ بووة و نة ثيَشرت
ناسيويةتي ئةوة رِؤسؤ لة

رِؤسؤ
ذيان
بارودؤخي
َيَت و
َة جيَبيَل
ناضاردةكات ئةو مال
رِووبكاتة ثايتةخت و بةخيت
خؤي لة شاري ثاريس
تاقيبكاتةوة ،ثاريس شاري
طةيشنت و ناوبانط .ئيدي ئةوةي
رِويدا رِويدا و رِؤسؤ هيض
َيَكي لةو خامنةوة ثيَناطات
هةوال
و ثاش ماوةيةك مةدام
"دؤفارنس" كؤضي دوايي دةكات

شةكةت و ماندوبووة .ئةوةتا
طةرِاوةتةوة و خةم و خةفةت و
ناسؤري باري سةرشانيان
قورسكردووة و بسيتَ زةوي
نةماوة بيطريَتة خؤي!
بةآلم دواي بيست و ثيَنج
سالَ دابرِان تةنها هيَندة بةسة
كةمةكيَك ضاواني داخبا بؤ ئةوةي
ببيينَ دايكي لة ثيَدةشتةكاندا
بةدوايدا رِادةكات تاكو بيطريَ و

(دانثيانانةكانيدا) بةداية بانطي
دةكات.

بةبيَ ئةوةي جاريَكيرت رِؤسؤ
ببينيَتةوة.

ماضيَكي بكات .هيَندةي بةسة
ضاواني ليَكبينَ تاكو هةموو

رِؤسؤ دايكي رِاستةقينةي
خؤي هةرطيز نةناسييوة ،تةنها
لة ميانةي ئةو بريةوةريانةوة
نةبيَت كة بؤيان طيَرِاوةتةوة و لة
سةرةتاي (دانثيانانةكانيدا) بة

ئيَستا ئا ئةوةتا رِؤسؤ
َةي كة
طةرِاوةتةوة ئةو مال
باوةشي بؤ كردةوة و لة فةوتان و
رِاستةقينة
لةناوضونيَكي
رِزطاريكرد .ئةوةتا ئيَستا

ذياني ثيَشوي بة زيندووي و
وةك خؤي ضؤن بووة ئاوا
سةرةتا
بةآلم
ببينيَتةوة،
ثيَويستة بضيَت بؤ طؤرِستانةكة،
َي طؤرِستانةكة دةَليَ:
زماحنال

لة
ئاشكرا
(دانثيانانةكاني)دا
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"بةخودا سويَندت دةدةم طةر لةو
دةوروبةرة دورةوة تيَثةرِيت و
ئةو طؤرِة بةجيَماوةت بيين كة
خةريكة شويَنةواري ناميَينَ و
طذوطياي دةشتةكي دايثؤشيوة،

يارمةتيبدات ..ئيدي رِؤسؤ
رِابردوي
رِؤذاني
لةويَدا
دةكةويَتةوةبري ،ئةو رِؤذانةي
دةكةويَتة بري كة بؤ دواجار ئةو
خامنةي بيين ،ئةويش ثيَش

تيَرِامانيَكي هيَمنانةية .دانةري
كتيَبةكة "رِميؤن ترؤسؤن"
سةبارةت بةم طةرِانةوةية دةَليَ:
َي شةقار
(ئةم طةرِانةوةية دل
شةقار كرد ،ضونكة رِابردوو

توو زاتي خوا بؤ ساتيَك البدة
الى و بةسةريدا بنوشتيَوة و لة
َةكةي ماض بكة!"
باتي من خؤل
هةرواش بوو ،رِؤسؤ دواي ئةوةي
َة كؤنةكةي دةكات و
سةرداني مال
ضةند جاريَ بة دةوريدا
دةسوِريَتةوة ،دواي ئةوةي
ثيَدةشتة
تةماشايةكي

َيَك لة مردنةكةي
ضةند سال
بوو..ئةودةم رِؤسؤ تازة لة
ثاريس طةرِابووةوة و ماوةيةكي
لةيةكرت
بوو
زؤريشي
دوركةوتبونةوة ،رِؤسؤ ئةوكات
ناوبانطي
ناو
تةواويَك
دةركردبوو .سةرةتا رِؤسؤ
خامن
ناتوانيَ

ناطةِريَتةوة و ئةو ئافرةتة
قةشةنط و جوانةي رِؤذيَ لة
1728
َي
سال
رِؤذةكاني
دةرطاي
و
ثيَشوازيليَكرد
َةكةي بؤ كردةوة ،ضيرت ليَرة
مال
نيية تاكو بة ئامادةبوني ئةو ناوة
ثرِبكات .لة طؤرِةكةشيدا تةنها
الشة بةنرخ و مةزنةكةي

َطريةكةي ئةو دةوروبةرة دةكات
دل
كة دةكةويَتة نيَوان فةرةنسا و

"دوفرانس"بناسيَتةوة ،ضونكة
َةتي هيَجار
ئةو ئافرةتة حال

َكو جوانرتين
نةشاردراوةتةوة ،بةل
َةكاني طةجنيةتي رِؤسؤش
سال

سويسراوة ،يةكسةر بةرةوالي
هةذارةكان
طؤرِستاني
َدةطةرِيَ .لةويَ خؤيدةدا
هةل
بةسةر طؤرِةكةدا و دةستدةكات
بة ماضكردني و دةموضاو
َةكةي،
خؤل
لة
َسوان
هةل
بةشيَوةيةك دةستدةكات بة طريان
َينةكاني
لة دوورةوة هةنسك و نال
دةبيسريَ .لةويَ بةسةر طؤرِةكةدا
دةنوشتيَتةوة تاكو بةهةردوو

تيَكضو بوو هةروةها تةواويَك
طؤرِابوو ..رِؤسؤ كاتيَ سةالم لةو
خامنة دةكات هةست بة ترس و
شثرزةييةكي زؤر دةكات،
َخؤش و
خامنةكةش تةواويَك دل
شادمان دةبيَت و باوةرِ بة ضاوي
خؤي ناكات و باوةرِ ناكات ئةو
َة دةربةدةر و بيَكةسةي
مندال
رِؤذيَ لة رِؤذان خؤيكرد بة
َةكةيدا ئيَستا بووةتة جان
مال

شاردراوةتةوة).
َي ئةو
دواتر رِؤسؤ هةوال
خامنة لة دةرودراوسيَكان
دةثرسيَ و دةزانيَ ئةو خامنة لة
َةكاني ذيانيدا تةواو
دواسال
هةذاركةوتووة ،ئةمة لة كاتيَكدا
ثيَشرت ئافرةتيَكي خانةدان بووة،
َةكةي بؤ هةموو
بطرة دةرطاي مال
كةسيَكي دوور و نزيك لةسةر
ثشت بووة و ميوانداريَكي

دةسيت طؤرِةكة لةئاميَزبطريَ.
ثاشان دةستدةكات بة تؤبةكردن

جاك رِؤسؤ! بؤية لةيةك كاتدا
هةم خؤشبةختة و هةم واقيشي

َفراوان بووة ..رِؤسؤ ئةودةم
دل
تيَدةطات دوذمنةكاني تةنانةت

و ليَخؤشبون لة طوناهةكاني،
ضونكة نة مردنةكةي خامن
"دوفرانس"ي بيين و نة لة
َةكاني ذيانيدا و ثيَش
دواسال
نةيتواني
مبريَ
ئةوةي

بةسةريدا
رِؤسؤ
ورِماوة.
دةنوشتيَتةوة و دةستةكاني ماض
دةكات.
ئةم طةرِانةوةية بؤ رِابردوو
طةرِانةوةيةكي لةسةرخؤ و

خؤيان
دةسيت
ليَرةشدا
دوذمنةكاني
ليَوةشاندووة..
ويستويانة بة ئازارداني ئةم
خامنة رِؤسؤش ئازاربدةن..
لةوةشدا سةركةوتوبوون.
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ئةي (شوازيَل)ي وةزير بة
يةزدان سويَندي نةخواردووة كة
دةبيَ سةر بة رِؤسؤ شؤرِبكات؟
يان طةر سةريشي ثيَشؤرِنةكات
ئةوا دةبيَ ثشيت بشكيَينَ؟ كيَش

لة
(التيين)
طةرِةكيَكي
ناوةرِاسيت ثايتةخيت فةرةنسا و
لةسةر
وشانةشي
ئةم
نوسيبوو:
دةستنوسةكاني
و
َمليَكرا
زول
(خوداي

مةزهةبي كةمينةي ثرؤتستانت
َكوبةكافريشيان
بةل
هةبوو،
دادةنا ،ضونكة ليَكدانةوةكاني بؤ
ئايين مةسيحي تةواو جياواز و
دذ بوو لةطةلَ ليَكدانةوةكاني

دةتوانيَ تةحةداي ئريادةي
وةزيريَكي بةهيَزي "لويسي
ثازدةم" بكات .ناحةز و
نةيارةكان رِؤسؤيان لة دوا
َةكاني ذيانيدا طةياندة
سال
َةتي وِريَنةثيَكردن و شيَيت..
حال
رِؤسؤ دةترسا دواي مردني
كتيَبةكاني بشيَويَنن ،بؤية

ضةوساوةكان ،يةزداني بةحةق و
دادثةروةري ،ئةم ئةمانةتة لة
كةسيَكي غةرييب بيَ جيَطا و
ِريَطا و بيَبةخت وةربطرة،
َثشت و
كةسيَكي تةنهاي بيَ ثال
بيَ هاورِيَ لةسةر ئةم طؤي
زةويية ،كةسيَك لةاليةن تةواوي
َتة و سوكايةتي
نةوةيةكةوة طال

ئةوان..لةوةش خراثرت ئةوةبوو
عةشريةتةكةي رِؤسؤ بةهؤي
بريوباوةرِة ئازا و بويَرييةكةيةوة
لةسةر ئاين ،ئةوانيش طلةيي و
سةرزةنشتيان دةكرد .كةضي هةر
ئةو بريورِايانةش بوو بة دةسالَ
دواي مردني رِؤسؤ سةركةوتنيان
بةدةستهيَنا .بطرة هةر ئةو

هاوِريَيةكي
تاكو وةك

ثيَدةكريَت ،كةسيَ قةمشةري
ثيَدةكةن و خيانةتي ليَدةكةن..

بريورِايانة بوو دواي هاتنةئاراي
سةدةكاني مؤديَرنةي رِؤحي و

ئةمانةتيَك كتيَبةكاني الياندانيَ،
بؤ ئةوةي دواي مردني
خؤي
وةك
كتيَبةكاني
بآلوبكريَنةوة.
ثيَويستة بوتريَ كتيَبةكاني
(دانثيانانةكان) و (طفتوطؤكان) و
(خةوني ثياسةكةريَكي تةنها)
تاكو رِؤسؤ لة ذياندا بوو
بآلونةكرانةوة ،ضونكة دواي
ئةوةي حوكمي بةندكردني هةتا

َنياييةوة ضاوةرِواني
زؤر بةدل
رِةمحةتي تؤ دةكةم و ثشت بة
دادوةري تؤ دةبةستم و خؤم
تةسليمي قةدةري تؤ دةكةم).
خؤشبةختانة ئةو رِؤذةي
َيَسا تاكو
رِؤسؤ دةضيَت بؤ كل
ليَدانيَ،
دةستنوسةكاني
َيَساكة داخرابوو ،ضونكة طةر
كل
ئةو دةستنوسانةي لةويَ دابناية
و بكةوتايةتة دةسيت قةشةيةكي

َةي جارِنامةي
فيكري ،بوونة كاكل
مافةكاني مرؤظ و هاوآلتيبوون.
ئةوة جان جاك رِؤسؤ بوو
دواي ئةوةي ويَنةيةكي عةقآلني
ئاين
خودي
دةربارةي
خستةبةرضاو ،تواني جةوهةري
رِؤحي و عةقآلني ئاين
رِزطاربكات .بةآلم ئةوة بؤ ئةوكات
كاريَكي ئةستةم سةخت بووة،
كاريَك بووة ثيَش سةردةمةكةي

برِا،
بةسةردا
هةتايي
بآلوكردنةوةي كتيَبةكانييان ليَ

كاسؤليكي دةمارطريي دذ بة
َنيياييةوة
ثرؤتستانت ،ئةوا بةدل

خؤي كةوتبوو .لةبةر ئةوةية
تاكو رِؤسؤ خؤي لة ذيانيدا بوو

قةدةغةكرد .مةسةلةكة طةشتة
ئةو ئاستةي رِؤسؤ جاريَكيان
بريي لةوةكردةوة سةرجةم
َيَساي
دةستنوسةكاني بداتة كل
دةكةويَتة
كة
"نؤتردام"

هةر هةمووي بزردةبون ياخود
ئةدِريَنران و دةفةوتان..جطة لةوة
ئةوان (ثياواني ئاين) رِؤسؤيان
طومرِا
بةكةسيَكي
تةنها
نةدةزاني ،ضونكة ئينتيماي بؤ

ئةو بريورِايانةي رِؤشناييان
نةدي .مةسةلكة طةشتة ئةو
ئاستةي رِؤسؤ لة ساتيَك لة
ساتةكاني بيَزاريدا ،دادةبةزيَتة
نيَو شةقامةكاني ثاريس و ئةم

بةشويَن
َسؤزدا
دل

ضةند
دةطةرِا
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بآلوكراوةية بآلوبكاتةوة و بيدات
َكي ،بآلوكراوةكة شتيَكي
بة خةل
ئاواي تيَدا نوسراوة" :بؤ هةموو
فةرةنسييةك كة تاكو ئيَستا
حةقيقةتي
و
دادثةروةري

قوتي دةدات ،هةسيت دةكرد لة
بيابانيَكي ثرِ لة ئادةميزاداية،
نةيدةزاني جاريَ رِؤذي خؤي
نةهاتووة و تةنها دواي مردنيشي
رِؤذي ديَت .ئةو دةمةش كة

نةيارةكاني
و
ناحةز
هةرضييةكيان ويست ثيَيانكرد،
كةضي ئةو لة رِةمحةت و
ميهرةباني خودا بيَهيوا نةبوو..
نةكةوتة ناو بازنةي عةدةيةتةوة

خؤشدةويَ ،ئةي فةرةنسيةكان
من رِاستةوخؤ رِووي قسةكردمن
لة ئيَوة دةكةم ..ئةي ئةو
َساف و
نةتةوةيةي ثيَشرت دل
بةرِةوشت بوون ،ئةوة ئيَستا
بؤضي
ليَقةوماوة؟
ضيتان
طؤرِاون؟ ئةم بيانية هةذار و
داماوة بؤ دةضةوسيَننةوة كة

رِؤذي هات هةموو ثاريس
بةرِؤذي رِوناك و بةبانطي ئاشكرا
ويَنةكاني بةرزدةكةنةوة .بةآلم
ئيَستا كات و ساتي ئةو نيية و
تا ئاسيت سةرخؤشبوون دةبيَ
تامي ناسؤري و سوكايةتكردن
بضيَذيَ.
لة رِاستيدا رِؤسؤ دةيزاني

وةك ئةوةي هةنديَ بريمةندي
ديكة تيَكةوتن .تةنانةت دواي
ئةوةي تالنديان لة قورِةوة و
لةسةرتاثاي ئةوروثادا و لة
َؤكةوة
قسةل
قسةو
ِريَطةي
كردو
لةكةدار
سومعةيان
شيَوانديان ،كةضي تيَطةشتين بؤ
حةق و دادوةري طؤرِاني بةسةردا

ثةناي بؤ ئيَوة هيَناوة و
لةنيَوتاندا دةذي ،ئةم هةموو

َطةش
رِؤذ و ساتي خؤي ديَت ،بةل
بؤ ئةوة ئةم وشانةي خوارةوةية:

نةهات و نةكةوتة كوفركردن.
َنيابوو رِؤذيَ
رِؤسؤ تةواو لةوة دل

دوورِويي و ثيالن و دؤرودةلةسة
و ثرِوثاطةندانة ضني لة دذي من
َيدةبةسنت؟".
هةل
َكةكة بيَئاطابوون لة
بةآلم خةل
رِؤسؤ و نةياندةناسي كة وةك
َكةريَك دةسيت دريَذ كردبوو
سوال
تاكو بآلوكراوةكةيان بداتيَ ..طةر
و
بوناية
ئاطاداريشي
و
بشيانناسياية
بآلوكراوةكةشيان ليَوةربطرتاية،

"با مرؤظةكان لة دذي من
هةرضييةك دةكةن بيكةن ،بةآلم
رِؤذيَ ديَت ئامسان كاري
خؤيدةكات ،نازامن ئةو رِؤذة كةي
و ضؤن و لةكويَية ،بةآلم ئامسان
َسؤز
َةي من دةكاتةوة ،من بةدل
تؤل
دةزانيَ ،ئةوةي دةيزامن ئةوةية
حوكمي ئامسان حوكميَكي مةزن
و عاديالنةية و رِؤحي منيش
رِؤحيَكي ثاك و بيَطةردة و

ديَ حةقيقةت دةردةكةويَ و
هيَزي تاريكطةرا و ثالنطيَرِان و
تاوانكار ثةتيان كورتة و
رِيسوادةبن .لةو برِوايةدام ئةمة
رِؤسؤ
وانةية
طةورةترين
ثيَشكةشي ئيَمةي كردووة،
وانةيةكة لةسةرمانة زؤر بة باشي
لةبةريبكةين ،ضونكة وانةيةكة بؤ
َطاكان و بؤ هةموو
هةموو كؤمةل
سةردةميَك دةطوجنيَ.

ئةوا دواي خويَندنةوةي بؤيان
دةطةرِاندةوة يان فِريَيان دةداية

شايةني ئةم هةموو ضارةنوسة
ناخؤشة نيية".

ئةوان
ضونكة
سةرزةوي،
َي رِؤسؤ دةكرد.
طومانيان لة عةقل
ئابةم شيَوةية تةنها كةسيَكي
نةدؤزييةوة ليَيتيَبطات ،هةسيت
دةكرد زةوي لة ذيَرةوة خةريكة

شيت سةير و سةرجنرِاكيَش
لة رِؤسؤدا ،ئةمةش ديسانةوة
مةزني ئةو دةردةخات ،ئةوةية كة
رِؤسؤ دواي ئةوةي بة دريَذايي
َي كؤتايي ذياني،
دوا بيست سال

سةرضاوة
رؤذنامةي الشرق االوسط
2004/4/4
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فؤرمي رِاثرسي
خويَنةري ئازيز:

َي تةواوي داوة
هةروةك ئاطاداريت ،سةردةم هةر لة سةرةتاوة هةول
َ بيَت بؤ رِوانيينة دونياي كةلتوور و فيكر و ئةدةبياتي
بانيذةيةكي واال
َةمةندكردني خةرماني كةلتووري
طةالني ديكة .ئةمةش بة مةبةسيت دةول
كوردي و فراوانكردني تةوةرةكان و تازة كردنةوةي تيَطةيشتنةكان و
ديد و تيَرِوانينةكان.
َي رِابردوودا ،بةثيَي ثرؤطراميَكي
ئيَمة لة سةردةم ،لة شةش سال
تايبةتي و داريَذراو و ثتةو كارمان كردووة بؤ ئاطاداربوون لة نويَرتين
َينةوةي دونياي فيكر و كةلتووري بيَطانة،
طؤرانكاري و ليَكؤل
َةكان بؤ كيَشة كؤنة – نويَكان
ئاطاداربوون لة خويَندنةوة بةردةوام و قوول
يان نويَ -كؤنةكان .بيَطومان ئةجنامداني ئةم كارةش بة هةولَ و
كؤششي طروثيَك لة رؤشنبريان و بة هاوكاري نووسةران و ئةديبان
بووة .كة ليَرةدا سوثاس و ستايشي خؤمانيان بؤ دووبارة دةكةينةوة و
بة هيواين كة بةردةوامنب لة ناردني بابةتي طرنط و بةثيَز بؤ طؤظارةكة.
هاوكات ،ئيَمة لة طؤظاري سةردةم هةست دةكةين لة قؤناغيَكداين
َيَنانة
َسةنطاندن و ثرِكردنةوةي ئةو كةل
ثيَويستمان بة ثيَداضوونةوة و هةل
هةية كة هةميشة لة ئةجنامداني هةر كاريَك روودةدةن .هةر بؤية
بةشداريكردني ئيَوةي بةِريَز لةم ثرؤسةيةدا مايةي ثيَزانني و
سةركةوتنة .ئيَمة لةو برِوايةداين كة ثرؤسةي لةم جؤرة دةبيَت
ثرؤسةيةكي هةمةاليةنة بيَت و رةوايي خؤي لةو جؤرة راثرسييةوة
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بةرجةستة دةكات .هةر بؤية ئةم راثرسييةمان ئامادةكردووة تاوةكو
بزانني ئيَمة لة كويَدا ،بةرِاي ئيَوة ثيَويستمان بة باشرتكردني طؤظارةكة
هةية .بيَطومان ئةم تيَرِوانني و ثيَشنيارانةي ئيَوة ئاويَتةي ئةو ثرؤطرامة
دةبيَت كة ئيَمة بة دةستمانةوةية هيَدي هيَدي ئةجنامي بدةين.
تكاية ثيَشنيار و تيَرِوانينةكانتان بةم ئيمةيلةي سةردةم كة لة
خوارةوة نووسراوة رةوانة بكةن
www.sardam.info

لةطةلَ ِريَز و سوثاسي طؤظاري سةردةم.

لةكةيةوة طؤظاري سةردةم دةخويَنيتةوة؟
-1
هةموو ذمارةكاني سةردةمت كرِيووة؟
-2
ض ذمارةيةكي طؤظارةكةت بةدلَ بووة و بؤ؟
-3
ض ذمارةيةكي طؤظارةكةت بةدلَ نةبووة و بؤ؟
-4
بة بةراورد لةطةلَ ذمارةكاني سةرةتادا هةست بة
-5
جياوازي دةكةيت؟
بةبةراورد لةطةلَ طؤظارةكاني ديكةدا ،طؤظاري سةردةم
-6
َدةسةنطيَنيت؟
ضؤن هةل
ثيَشنيارت بؤ باشرتكردني طؤظارةكة ضيية؟
-7
بةرِاي تؤ تا ئيَستا ض كاريَك هةية كة دةبواية طؤظارةكة
-8
بيكات و نةيكردووة؟
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فايليَكي تايبةت بة ئةدؤنيس

وةرطيَرِة بةرِيَزةكان ئاطادار دةكةينةوة كة لة ذمارةي
داهاتوودا فايليَكي تايبةت بة ئةدؤنيس بالَودةكةينةوة،
هيوادارين بة بابةتي هةمةرِةنط سةبارةت بةو شاعرية طةورةية
فايلةكة دةولَةمةند بكةن.
ضاوةرِواني بةرهةمء هاوكاري ئيَوةي بةرِيَزين..
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