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ةضني ضاث: 
َ
هةل

ساكار رةووف
بةرط : 

نةرمني مستةفا

٥٨
سةردةم

-ســـةردةم طؤظارَيكـــي وةرزييـــة، تايبةتة بة نوســـني و 
وةرطَيِرانـــي كولتـــوري بياني لةبواري فةلســـةفة و ِرةخنة و 

زانستة مرؤييةكان و داهَيناني ئةدةبي و ئيستاتيكيدا.
-داوا لـــةو بةِرَيزانـــة دةكةيـــن كـــة بابةت بؤ ســـةردةم 
ئامادةدةكـــةن، هاوثَيض نـــاوي تةواوي نووســـةر، وةرطَيِر، 
وكردنةوة، 

َ
ســـةرضاوةو زانيارييةكاني تايبةت بةضـــاث و بال

يي بابةتي وةرطَيِردراو بنَيرن.
َ
 كؤثييةك لةدةقي ئةسل

َ
لةطةل

-ئةو بةِرَيزانةي بة نوســـني و ئامادةكردن بةشداريدةكةن 
ثَيويســـتة هةموو مةرجة ئةكاديميـــةكان، لة بابةتي ميتؤد و 

سةرضاوةو ئةمانةتي نوسينةوة، ثَيِرةوبكةن.
-باشـــرتواية بابةتةكان بة كؤمثيوتةر تايث كرابن، هاوثَيض 
 ســـي-دي و دةقي ضاثكراوي بابةتةكـــةو ئةدرَيس و 

َ
لةطةل

ناونيشاني ئةليكرتؤني نوسةر يان وةرطَيِردا.
لـــة ئينتةرنَيتةوة بابـــةت وةردةطَيِرن  -ئةو بةِرَيزانـــةي 
ثَيويســـتة هاوثَيض ناونيشاني تةواوي ســـايت و لينك و رؤذي 

وكردنةوةي سةرضاوة ئةليكرتؤنيةكة بنَيرن.
َ
بال

وبكرَينةوة، يان نـــا، نادرَينةوة بة 
َ
-بةرهةمةكان طـــةر بال

خاوةنةكانيان.
-ثةيوةندييـــةكان لـــة ِرَيطـــاي سةرنووســـةرةوة ئةنجام 

دةدرَين.
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ئةكرةم قةرةداخي

هاوِرَي بةخشندةكةي 
دةزطاي سةردةم

ئةندامى ئةنجومةنى دةزطاى سةردةم و  ةوة، هاوِرَى و هاوكار و 
َ
بة خةمَيكى زؤر و حةسرةتَيكى قوول

رؤذى  قةرةداخى  ئةكرةم  كاك  هَيذامان،  نووسةرى  و  مامؤستا  سةردةم)  (زانستى  طؤظارى  سةرنووسةرى 
ئاوايى لَي كردين. كؤضَيكى ناوادةى كسثة ئاسا، لة طةرمةى تواناو 

َ
ة طةورةكةى وةستاو دوا مال

َ
هةشتى ئازار دل

وة دةمَينَيتةوة. جَيطاى ئةو  بةجَيطةياندنى ئةركى ثريؤزدا، كة بة ئاسانى زامةكةى ساِرَيذنابَيت و هةر بةسوَيَ
ةمَيكى بةتواناو، لة ضاالكى و بةرةوثَيش 

َ
هاوِرَى ئازيزة، كة لة كاروانى ئةدةبى و ِرووناكبريى و زانستيدا قةل

سؤزة، 
َ
دل و  مرؤظة خؤنةويست  ئةو  ثِرناكرَيتةوة.  ئَيمة  بؤ  بوو،  ثَيشةنطةكان  لة  بردنى دةزطاى سةردةمدا 

 و هاوكارانيدا جَي هَيشتووة كة هةميشة لة يادةوةريدايةو 
َ

ى هاوةل
َ
خؤشةويستيةكى هَيند درةوشاوةى لة دل

دواناوةنديةكانى  لة   
َ

سال  ٣٠ لة  زياد  ماوةى  بؤ  بوو،  بةتوانا  مامؤستايةكى  ئةكرةم  كاكة  دةبَيتةوة.  نوَي 
َيكيش سةرثةرشتيارى ثةروةردةيى ثسثؤِرى 

َ
ةبجةدا وانةى بايالؤذى وتؤتةوة و ضةند سال

َ
سلَيمانى و هةل

بووة. لة بوارى ئةدةبيدا رةخنةطرَيكى بةسةليقة بوو كة لة كؤِرو ميهرةجانة ئةدةبيةكاندا ئامادةطيةكى 
بةرضاوى هةبوو. لة ساآلنى حةفتاكانى سةدةى ثَيشوودا ضةند جارَيك بة ئةندامى دةستةى بةِرَيوةبةرى 
رؤذنامةنووسانى  سةنديكاى  ئةندامى  هةروةها  بذَيراوة. 

َ
هةل سلَيمانى  لقى  كوردى  نووسةرانى  يةكيةتى 

كوردستان بوو. خاوةنى ضةندان كتَيبة لة بوارى ثسثؤِريةكةى خؤيدا. مةرطى كاكة ئةكرةم خةسارةتَيكى 
طةورةبوو بؤ دةزطاكةمان و سةرجةم بزوتنةوة و ضاالكيى فيكرى و ِرووناكبرييمان.

و  هاوِرَى  بةو  ثَيشكةش  خؤمان  ئةندازةى  بَى  سوثاسى  سةردةم،  ثةخشى  و  ضاث  دةزطاى  وةك  ئَيمة 
دؤست و اليةن و كةسايةتيانة دةكةين كة لةو بؤنةيةدا بة ئةرك كَيشان، يان بةنامةو تةلةفوون سةرخؤشيان 
و  هاندةر  كة  دةكةين  بةِرَيزةكةى  ة 

َ
بنةمال و  خَيزان  لة  ستايش  بوون.  خةممان  بةشداريى  و  كردووين   

َ
ُّـ

بؤ  نوَيدا  نةوةى  ثةروةردةكردنى  و  بةرهةمهَينان  لة  جوامَيرةبوون  مامؤستا  ئةو  ضاالكييةكانى  ثشتى 
َ
ثال

ئةوةى بة طيانَيكى زانستيانةى هاوضةرخةوة ثَى بطةن و خزمةت بةطةل و وآلتةكةيان بكةن. يادى ئةو هاوِرَى 
خؤشةويستةمان هةميشة هةر نةمرو درةوشاوة بَيت.

دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم
٢٠٠٩/٣/١٠
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كارن طلؤي
مانييةوة: كاوة جةالل

َ
لة ئةل

مارتني هايدَيطةر
ئاوِردانةوةيةكي مَيذوويي لة ناوةِرؤك و لَيرةبوون

دةبذَيرَى و لَيرةشدا بَو بةديهَينانة بونيادييةكانى 
َ
كاتَيك هوسةرل رَيطةى  فَورماليزم هةل

سةبذَيكت دةطةِرَيتةوة، ئينجا بةم رَييةوة بة فةلسةفةى ترانسَيندَينتال دةطات. واتا بة 
فةلسةفةيةك دةطات كة بريتيية لة شرَوظةى مةرجة فَورمالةكانى شيمانةى ئةزموون، 
ئةوا هايدَيطةر بة ثَيضةوانةوة رَيطةى رووةو ئةكزيستَينس (لَيرةبوون)، بةآلم بةتايبةتى 
دةبذَيرَى و لَيرةشةوة طَوِران بة فةلسةفةكةى خَوى دةدات 

َ
رووةو لَيرةبوونى مرَوظ، هةل

ئَونتَولَوذيى فوندامَينتال (بناغةيى). بةآلم  لة  لَيرةبوون يان  كة بريتيية لة شرَوظةى 
ثَيش ئةوةى روو بكةينة «بوون و كات» (١٩٢٧)ى هايدَيطةر، ضاكرتة شتَيك بةطشتى 
َيني، واتا روو بكةينة ئةو 

َ
لةبارةى فةلسةفةى ئةكزيستَينسياليزم (لَيرةبوونطةرايى) بل

كو هةروةها 
َ
جةرةيانة فةلسةفيية كة نةك تةنها هايدَيطةر خَوى تَيدا دةبينَيتةوة، بةل

بةبَى  بَيطومان   - ئالبَير كاميو  ثَول سارتر،  ذَون  ياسثةرس،  سوَيرن كريكةطَور، كارل 
ئةوةى لَيرةدا روو لةم فةيلةسوفانة بكةين.

بريتيية  ئةكزيستَينس»،  يان «فةلسةفةى  واذةى «ئةكزيستَينسياليزم»  زةمينةى 
تَيطةى  جووتة  بةرةطةراييةكةى  لة  دةتوانني  ئَيمة  «ئةكزيستَينس».  وشةى  لة 
«لَيرةبوون» (ئةكزيستَينسيا) و «ناوةرَوك» (ئَيسَينسيا)وة، بطةين بة يةكةم دةروازة 
بَو  دةطةِرَينةوة  بنةِرةتدا  لة  تَيطةيةش  دوو  ئةم  ئةكزيستَينس،  واذةيةى  ئةم  نَيو  بَو 
َيني كة سةرجةم فةلسةفةى سةدةى بيستةم 

َ
فةلسةفةى سكَواليزم. سةرةتا طةرةكة بل

تراديسيَوني:  فةلسةفةى  رةفزكردنى  لة  جطة  نيية  ديكة  هيضى  ويةكةم،  بيست  و 
ئَوثَوزيسيَونداية  لة  شتةكان»  خودى  الى  بَو  «طةِرانةوة  دروشمى  بة  فَينَومَينَولَوذى 
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لة زمان  فةلسةفيانةى رةخنةى زمانشرَوظةيى فةلسةفةى  ئيدياليستييةكان،  مةزةنيية بةستنة
َ
هةل دذى 

(ثلورالَيتى) كَوطةرايى فةلسةفةى وةك ثَوستمَودَيرن فةلسةفةى دةطرَى، زمان كالسيكييةكانى تيَوريية
جَورة ئةم و دةوةستَيتةوة ئيدَينتيتَى  و يةكايةتى تراديسيَونيانةى هزرى دذى  (ديفةرَينس) جياوازى و
فةلسةفةكةى لة ئادَورنَو هةروةها .(١١ ال طراماتَولَوذى، ِريدا، (دَي خَورئاوا «لَوطَوسةنرتيزم»ى دةنَى ناو هزرة
دذى ئَوثَوزيسيَونداية و لة تَيدةطات بناغةكان بة دذ فةلسةفةيةكى ديالَيكتيكى نَيطةتيظ، لة واتا خَوى،
شَيوة هةمان بةآلم بة بهَينينةوة. زياتر نموونةى دةتوانني بَيطومان – بناغةكان دوايةمني داِرَيذةرى هزرى
كالسيكيدا مَيتافيزيكى لة  كة  ناوةرَوك فةلسةفةى دذى ئَوثَوزيسيَونداية لة  ئةكزيستَينيس  فةلسةفةى
نوَيية، فةلسةفيية ئَوثَوزيسيَونة ئةم  روونكردنةوةى ثَيش ثَيويستة سةرةتا  بةآلم دةكرَى. نوَينةرايةتى

ناوةرَوك بكةين. تراديسيَونيانةى فةلسةفةى ديدَيك ئاِراستةى
بَيطومان دةطرَى. ئةِريستَوتَيليسدا سةرضاوة و لةتةك ثالتَون ئةنتيكةدا لة فةلسةفةى ناوةرَوك مَيذووى
ئةِريستَوتَيليسةوة و ثالتَون لة اليةن دةكرَى، ديارى ناوةرَوك لةذَيريدا فةلسةفةى كة مَيتافيزيك ناونيشانى
رَودَوسى ى ئةندرَونيكَوس ئةِريستَوتَيليس. ثاش كاتى بَو دةطةِرَيتةوة ناونيشانة ئةم كو

َ
بةل بةكارنةهَينراوة،

نا ناو ئةِريستَوتَيليسى ئيشةكةى سةرجةم ضواردة كتَيبى نَيو رَيكخست، ئةِريستَوتَيليسى ئيشةكانى كة
دةهاتن ئةو فيزيكييةكان»ى نووسينة «ثاش نووسينةكان ريزى بةثَيى ضونكة فيزيك)، (ثاش مَيتافيزيك
لَيرةوة طةر كةواتة بوون. خةريك بوونةوةردا بناغةكانى و هَوكار كَيشةى لةتةك ناوةرَوكةوة رووى لة و
(ثريما فةلسةفة» «يةكةم بَو بوو ناوَيك مَيتافيزيك دةمةدا لةو كة دةبينني ئةوا بِروانني، كَيشةكة لة

فيلَوسَوفييا).
وةك بوونةوةرة ئةم بوونةوةر. خودى  وةك بوونةوةر لَيتوَيذينةوةى دةكاتة  روو مَيتافيزيك كَيشةى
و دروستنةكراو نةطَوِر، و طشتَيتى وةك ئينجا دةكرَى، ديارى بوونةوةر تاكة سروشتى وةك يان ناوةرَوكى
لةناوضوون. بة و تايبةتمةند دروستبوو و و بطَوِر بوونةوةرى تاك بناغةى دةكرَى بة لةناوضوون، نةشياوى
بةِرَيى تةنها مرَوظ ئةوا سَينسَيتى، سةرجةم لة سةربةخَوية ناوةرَوك وةك بوونةوةر ئةوةى لةبةر هةروةها
مَيتافيزيك، بناغةييةكةى بزووتنةوة دةمةوة لةو ئيدى بطات. بوونةوةر بة دةتوانَى (GEIST) هَوشةوة
دةرككردن تايبةتمةندن، بة تةنها كة ئةمثرييدا جيهانى شتةكانى هزر بةسةر بةرزبوونةوةى لة بووة بريتى

كة نةطَوِرة. شتة ئةو رووةو طشتَيتى، رووةو هزر بةرزبوونةوةى لة بريتى بووة يان
نَيوان جيهانى لة ثالتَون كة طَوِرَى هَينراية جياوازيكردنةوة ئةو لةرَيى بةرزبوونةوةية ئةم شيمانةى
ئايدَوس، لة بوو بريتى ثالتَون بَو طشتَيتى ئةنجاميدا. ئيدَيدا ئةزةليى و نةطَوِر جيهانى بطَوِرى ئةمثريى و
بينيندا. ئايدَوس وَينةى واتاى «خَو-ثيشاندان»دا، لة واتاى لة وةك ئيدَى يان «شَيوة»دا، لة واتاى ئةمةش
بوونةوةرةكة بناسرَي (بزانرَى)، هاتوو طةر بَيطومان ئةمةش دةيخاتةوة، بوونةوةرَيك لةو وَينةية كة بريتيية
ثَيبكرَى، دةركى سَينسةكان بة نةشياوة كة وَينةيةكة خستوويةتيةوة، بوونةوةرةكة كة وَينةية ئةو ئينجا
شَيوةكة، لة: بريتيية وَينةية ئةو بةكورتى دةِروانرَى)، (لَيى دةطريَى هَوشةكى  ضاوى  بة تةنها  كو

َ
بةل

ئةنتيكة هةتا بةرةو رابوردوو ئاِراستةيدا لة كة تراديسيَونى فةلسةفةى سرتؤكتؤرةكة. سةرجةم فيطورةكة،
طشتيى و نةطَوِر ناوةرَوكى دان بَو طرتنى

َ
هةول لة بريتيية ثارمَينيدَيس بِر دةكات، خودى هةتا تةنانةت و

و ناوةرَوكة طشتى رووكردنة و ئةزموون جيهانى لة وةرضةرخانةوة بةِرَيى بَيطومان طرتنةش شتةكان، ئةم
ةدا

َ
هةول لةم مرَوظ بةآلم دةِرَيذرا. بناغةى تَيطةييةوة توانستى لةِرَيى تةنها هاوكات و دةدا رووى نةطَوِرةكان

مَيذووى تايبةتَيتى و دى دةخستةوة، لة اليةكى طشتَيتيى (VERDINGLICHUNG) شتاندنى اليةك لة
طشتَيتى ئاراوة: دةهَينراية دذبةرييةك تراديسيَونيدا مَيتافيزيكى لة ثَيية بةم دةكرد. لةكةدارى و دةسِرييةوة
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بةرانبةر هَوشةكَيتى كاتَيتى، بةرانبةر سةرمةدى دوايةكَيتى، بةرانبةر (اِّـطلق) رةها تايبةتَيتى، بةرانبةر
/ بناسَى طشتَيتيية ئةم بيويستاية هزرظان دوايةكيى بوونةوةرَيكى وةك مرَوظ طةر ئينجا سَينسَيتى.
بة و هَوشة فةلسةفةى ئةركى بنةِرةتدا لة ئةمة ، بةرزببَيتةوة طشتَيتيية ئةو رووةو دةبوو ئةوا بزانَى،

دةردةكةوَى. هَيطل ريشةييرتين شَيوة لةالى
ريشةيى طةِرانةوةيةكى مَيذوو، و رووكردنة تاكَيتى (سينطولَير) و ئةكزيستَينس فةلسةفةى لةتةك بةآلم
رووةو نا- طةِرانةوة طشتَيتى، تاك نةك رووكردنة رووى دا: طةِرانةوة رووةو مَيتافيزيكيية هزرينة لةو شَيوازة
«ئةكزيستَينس كة دةبينَيتةوة خَوى ئةوة هزرينةدا شَيوازة ئةم كرَوكى لة ناوةرَوك. رووكردنة نةك ناوةرَوك
وةك مرَوظ بةتايبةتى لَيرةشدا ئاراداية، لة لَيرةبوون يان ظَيهةية وةك واتا ،(EXISTIERT) دةكات»

وةردةطريَى. هزرين سةنتةرى
لَيرةبوونى مرَوظ كة دةكرا ديارى ضةشنَيك لَيرةبوون، بة ناوةرَوك و نَيوان دذبةرييةكةى تراديسيَوندا لة
تَيطةيى شَيوةيةكى بة تةنها كة شتَيك ى لَيرة-بوون وةك بةكورتى دادةنا، ناوةرَوك رياليزةبوونى وةك
يان لة ئةوها-بوون بوو بريتى يان لة كرَوكى ئةبسرتاكت، بريتى بوو كاتَيك ناوةرَوك بوو. دياريكردن شياوى

دةطةياند. شتةكةى بةهةقيقى-بوونى واتاى تةنها لَيرةبوون ثَيضةوانةوة بة ئةوا شتةكة، ضى-بوونى لة
شتَيك لة هةبوونى نيية بريتى تَيطةى لَيرةبوون، كة مةبةستى بكةين ئةوة بَو دةبَى ئاماذة بَيطومان
نيية بريتى مةبةستى تَيطةكة هةروةها بَى، دةرككردن شياوى ئَوبذَيكتيظى بة شَيوةيةكى كة ةتَيك

َ
حال يان

مرَوظ فاكتييانةى بوونى واتاى كو
َ
بةل ذيانةوة، بناغةيةكى اليةن لة طرياو

َ
هةل سةبذَيكتيظيانةى هةستى لة

كةس-بوون بة نيية هاوواتا لَيرةبوون ثَيية هةر بةم من نيم. نةك هةم من مةغزايةدا: لةم ئةمةش دةطةيةنَى،
فةلسةفةى لة كاتَيك هةم». «من كة و شةرتة بَيقةيد هةقيقةتة هاوواتاية بةو كو

َ
بةل سةبذَيكت-بوون، بة يان

فةلسةفةى لة بة ثَيضةوانةوة ئةوا ئَيستا هةم»، من كةواتة دةهزرَيم (دَيكاريتيدا) دةطَوترا: «من كارتَيسيدا
دةهزرَيم». من كةواتة هةم «من دةطَوترَى: لَيرةبووندا

شَيوازى لةنَيو تةنها كو
َ
بةل تَيبطةين، لَيرةبوون لة هزريندا لةنَيو يان هزرينةوة بةِرَيى ناتوانني ئَيمة

لة يان شَيوازةكانى لة بريتني ئةمانة وةِرسى. ترس، نج،
َ
هَيل ناكامى، نموونة بَو ئةزمووندا، يان موئايةشة

هَيزة نرخاندنةكان جيهان و راظةكانى ئةم شَيوازانةدا سةرجةم لةنَيو لَيرةبوون. بة  طةيشتن دةرووةكانى
دياريكردنَيكى مسَوطةركراو) دةهيضَينرَى، (هةموو ضةسثاندنَيك هةموو ِرَينن، ئَيستا مسَوطةرةكةيان دةدَو
بة خَويشى مرَوظ كَوتاييدا لة ئينجا دةبَى و نامَو ئاشناية، مرَوظ كة بة شوَينةوارة ئةو خودى تةنانةت َى

َ
بةل

تَيبطات، خَوى سةرجةمَيكدا لة ناتوانَى لةنَيو رووداوةدا ضيدى سةرةنجامى ئةم لة دةبَى. مرَوظ نامَو خَوى
مرَوظ نةخَير، بَى)، ئةزةليش راستييةكى سةرجةمة ئةو با (جا طرتبَى لةخَو مرَوظ وةك ئةوى كة سةرجةمَيك

خَوى دةكات. ئةزموونى راويدا
َ
ل جَيهَي و رةها تاكَيتيى ئَيستا لةنَيو

ذيان
برايسطاو)  (ى فرايبورط و كَونستانس لة ئةو ذيانةوة. هاتة مَيسكريش لة لة ١٨٨٩/٠٩/٢٦ هايدَيطةر مارتني
هايدَيطةر  هاتة طَوِرَى: ئةودا لة ذيانى طرنط ١٩٠٧ رووداوَيكى ى

َ
سال كرد. تةواو هومانيستي»ى «ئامادةيى

واتاى «لةبارةى بوو: نووسرا ناونيشانةدا ئةم لةذَير كة ناسى برَينتانَوى فرانتس دكتَوراكةى ينةوةى
َ
لَيكَول

كاريطةرييةكى و بوو نووسى ئةِريستَوتَيليس لةبارةى ينةوةيةى
َ
لَيكَول ئةم برَينتانَو بوونةوةر». هةمةاليةنيى

هزرى بة طةياند ئةوى برَينتانَو نووسينةى ئةم طَوتبووى، خَوى ئةو وةك هةبوو؛ هايدَيطةر لةسةر طةورةى
ذيانى بةدرَيذايى هايدَيطةر كة ثرسيارَيك بوو ئةمةش بوون، بة مةغزاى سةبارةت ثرسيار بة طةياندى خَوى،
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هايدلبَيرط زانكَوى  لة
َ

سال ضوار بَو ماوةى هايدَيطةر ئامادةيى تةواو كرد، دواى ئةوةى بوو. خةريك ثَيوةى
خوَيندني نَيو ناية هةنطاوى طَوِرى و خَوى بةشةكةى ماوةية ئةم ثاش بةآلم خوَيند، كاتَوليكيى تيَولَوذيى

لة  بِريار  «زانيننوماى نووسينى بة   ١٩١٣ ى
َ
سال هايدَيطةر سروشتييةوة. زانستى و ماتماتيك و فةلسةفة

و  «كاتيطَورييةكان نووسينى بة ريكةرت هاينريش الى لة ١٩١٦ ى
َ
سال ثاشان كرد، دكتَوراى ثسيكَولَوذيزم»دا

خةريك ئيشَيكةوة بة نووسينةيدا لةم هايدَيطةر كرد. هابيليتاسيَونى سكَوتوس» دةنس واتا لة الى زانيننوماى
ئيشة ئةو كة بوو ئاشكرا درةنطرت بةآلم بوو، سكَوتوس ناسرا دةنس ئيشى وةك دةمة ئةو بوو بوو كة هةتا

فةلسةفة  وانةبَيذي بة ١٩١٦/١٧ بوو ى
َ
سال فَون ئَيرفورت بووة نةك دةنس سكَوتوس. هايدَيطةر تَوماس هينى

ئَينطلبَيرت ناوى بة دَوستَيكى خَوى لةالى دةستبةكاربوونى دواى ماوةيةك بةآلم كاتَوليكى، تيَولَوذيى بَو
ضيدى كة وَيستة

َ
هةل بةو طةياندوويانة زانني تيَوريى تَيِروانينةكانى و ثرسيار كة دركاندبووى  كرَيبس، 

ثاشان  هوسةرل، زانستيى ياريدةدةرى بة ١٩١٩ بوو ى
َ
سال هايدَيطةر بوو نةكات. ئةوة

َ
قبوول كاتَوليسيزم

هايدَيطةر  ذيانى بَو ماربورط كاتةى دةشَى ئةم ثرَوفيسَورى ياريدةدةر. بة بوو ماربورط زانكَوى ١٩٢٢/٢٣ لة
هايدَيطةر دةمة ئارنت ئةو هانا طَوتةى بة بووبَى. كات بزوَينةرترين هزريشةوة لة رووى و ِروداوترين ثِر

ناونيشانى  بة سةرةكييةكةى ١٩٢٧ ئيشة ى
َ
سال ئينجا هايدَيطةر دادةنرا. هزر نهَينيى جيهانى ثاشاى بة

هَيندةى  بةآلم ثَيدرا. هوسةرُّـ فرايبورط جَيطةكةى زانكَوى لة ١٩٢٨ ى
َ
سال وكردةوة، ثاشان

َ
بال كات» «بوون و

ثةيوةندييةكةيان كَوتايى سةرةنجامدا لة دا و
َ
هةل سةرى جياوازيى هزرى هةردووكياندا نَيوان نةخاياند لة

كة بدات فَينَومَينَولَوذيية بةو  درَيذة تاكو هةبوو هايدَيطةر بة طةورةى هيوايةكى  هوسةرل ئاخر ثَيهات؛
ئةوى فَينَومَينَولَوذييةكةى بنةما هايدَيطةر هوسةرل بينى كة كاتَيك ِرشتبوو، بةآلم بناغةى خَوى هوسةرل

بَونةيةوة  بةم و فرايبورط زانكَوى سةرَوكى بة ١٩٣٣ بوو ى
َ
سال هايدَيطةر نةما. ثَيى هيواى ئيرت وةرطَوِريوة،

مةغزاى لة  طَوتارةى ئةم بةآلم مانى»،
َ
ئةل زانكَوى «خَوِراطةياندنى كرد: ثَيشكةش بةناوبانطةكةى طَوتارة

ثؤستة لةم وازى َيك
َ
سال ثاش هايدَيطةر بَى هةرضَونَيك نووسيبوو. ناسيَونالسَوسياليزمدا وةرضةرخانةكةى

١٩٤٥ هةتا  ى
َ
سال لة هاوثةيمانةكان درةنطرت ثاشان دةكةوت. تةنيا هةميشة ثرت ئةمةشدا و بةدووى هَينا

«نامةيةك  نووسينى بة هايدَيطةر بةآلم كرد. ياساغ لَي وانةبَيذييان كارى ١٩٥٢ ى
َ
سال لة خانةنشينبوونى

دانوستانة نَيوةندى هاتةوة سةرلةنوَى بوو، نووسى فةِرةنسيى دَوستَيكى بَو كة (١٩٥٢) هومانيزم» لةبارةى
ئةوة لةبارةى ئةكزيستَينسياليزمى فةِرةنسي. دانوستاندنةكانةوة، هَينراية نَيو و لَيرةشةوة هةنووكةييةكان
و لة ذاثَون ض و ئةوروثا كيشوةرى لةسةر ض ئةمةش نواند، كاريطةريى هايدَيطةر هزرى كة بوو دووةم جار بَو
كةم مانيا

َ
ئةل هايدَيطةر لة طرينطيدان بة بةدوواوة شةستةكان ناوةِراستى كاتَيك لة بةآلم باشوور. ئةمةريكاى

هايدَيطةر كرد. ثةيدا واتاى ثرت ئةمةريكا يةكطرتووةكانى ةتة
َ
دةول لة ثَيضةوانةوة ئةو بة هزرى ئةوا بَووة،

مردنيشى  ثاش هايدَيطةر دانوستاندنةكانى بةآلم  نَيذرا. خَوى زَيدى مَيسكريشى لة و  مرد ١٩٧٦/٥/٢٦ لة
و ناسيَونالسَوسياليزم» كة «هايدَيطةر ناونيشانى بة ظارياس ظيكتَور ثاشان كتَيبةكةى مانةوة، هةر ناتةبا

كردةوة. طةرم هايدَيطةرى دانوستاندنى سةرلةنوَى داِرشتبوو، نازيزم اليةنطرَيكى وةك هايدَيطةرى
كاريطةريية ئةو بةآلم هةبوو، بيستةم سةدةى هَوشةكيى ذيانى لةسةر طةورةى كاريطةرييةكى هايدَيطةر
زانستى و سايكَولَوذى ئةنرتَوثَولَوذى، و تيَولَوذى لةسةر هةروةها كو

َ
بةل نةبوو، فةلسةفةدا لة بوارى تةنها

ثرسيارة رووةو هايدَيطةر كة ئاِراستةية ئةو رةسةنَيتيي بَو دةطةِرَيتةوة كاريطةريية ئةم هَوى بوو. ئةدةبيش
بةآلم ضيية؟». بوونيدا لةنَيو «ئايا بوونةوةر ضيية؟»؛ «بوون وةرى طرت: خَورئاوا مَيذووى دَيرينةكةى هةرة
تراديسيَونيية، مَيتافيزيكى ثَيضةوانةى كة ئاِراستةيةك وةردةطرَى ثرسيارةدا ئةم وةآلمدانةوةى لة هايدَيطةر
ئةنجام ناوةرَوك شرَوظةى بةِرَييانةوة وةربطرَى و نادات كاتيطَورييةكان

َ
هةول ثرسيارة ئةو وةآلمى بَو واتا
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دةدات. ئةنجام ئةكزيستَينسيال ياريدةى بة و ئةم كارةش ئةكزيستَينس شرَوظةى دةداتة دةست كو
َ
بةل بدات،

بريتيية هاوكات شرَوظةية ئةو ئةوا َيتةوة،
َ
مةغزاى بوون دةكَول لة ئةكزيستَينيس شرَوظةى ئةوةى لةبةر بةآلم

طرنطرتين لة هايدَيطةر سةرةكييةكةى ئيشة خوارةوة شوَين (فوندامَينتال). لة بناغةيى ئَونتَولَوذييةكةى لة
روون تَيطة ئةكزيستَينسيال-فةلسةفييةكان دةدةين

َ
هةول هاوكات دةكةوين و ناوةرَوكييةكانيدا هةنطاوة

بكةينةوة.

كات و بوون
دةطرَى: سةرضاوة (A 244) «سَوفيستَيس»دا لة ديالَوطى ثالتَون بة سيتاتَيكى كات» و «بوون

ئَيوة كة بةوة ئاشنان دةمَيكة ئَيوة ديارة وةك ئةوا بةكاردةهَينن، ’هةبوو’ واذةى ئَيوة كاتَيك «ئاخر
ثةشَوكاوين». بةآلم لةبةر ئَيستاش و تَيبطةين باوةِرمان دةكرد لَيى ئَيمة ثَيشرت بةآلم دةبِرن، دةرى خَوتان
بَيطومان (كة هةبَى بوون كَيشةى بَو شياو وةآلمَيكى داخَو كة بةوة سةبارةت ثرسيارةكة هايدَيطةر ئةوةى

بكرَيتةوة. ثرسيارة سةرلةنوَى ئةو دةبَى ئةوا دةكات، خَوى خودى نةرَينيية) ئاِراستةى وةآلمةكةى
وةك بوونةوةر بوونى لَيرةدا هةية. ثرسيارة ئةو بَو تراديسيَونيانةى وةآلمَيكى خَورئاوايى مَيتافيزيكى
شَيوةيةكى بة تةنها مَيتافيزيكةوة ئةو روانطةى لة ناوةرَوكيش دادةنَى، ناوةرَوك بةردةوامى ئامادةيى
شياوى بةردةوام وةك ئامادةييةكى كة بوونَيك بةآلم بَوى بطةِرَيتةوة. دةتوانَى مرَوظ و طرتنة شياوى تَيطةيى
(هيثَوستازكراو)، شتَينراو هةنووكةيى لة بريتيية رووة ئةم مةدالياكةية. روويةكى تةنها بَى، تَيطةيشتن

وةالوة دةنرَى. بوونةوةر مَيذوويةتييةكةى و بطَوِرى لَيرةشدا
ثنتة لةم داوة ى

َ
هةول كاتَيك ئينجا ضةسثاندووة، دةرضوون بَو بنةمايى ثنتَيكى خَورئاوايى مَيتافيزيكى

راستةقينةى (ZEITLICHKEIT) كاتَيتيى ئةم كارةيدا رةوتى لة ئةوا بكات، بوون ديارى ضةسثَينراوةوة
لة ئَيستاش هايدَيطةر دةيةوَى بوون. لةيادضوونةوةى نَيو خزاوةتة سةرةتاوة هةر لة بَوية و  ضةثاندووة
رةخنةييانة تةنها نةك خَورئاوايى تَييكةوتووة، فةلسةفةى كة لةيادضوونةوةيةى بوون ئةم كات»دا و «بوون
كو

َ
بةل بوون، مةغزاى تةنها نةك هايدَيطةر روانطةى لة نةكات. ى

َ
قبوول دةيةوَى تةنانةت كو

َ
بةل دةربخات،

ئةو كة ضَوتةوة  لةبريى مرَوظ واتا لةبريضَوتةوة، بوون مةغزاى لةبارةى  ثرسيارةكةش خودى تةنانةت
سةرلةنوَى ثرسيارة ئةم مةغزاى  بَو تَيطةيشتن جارَى دةبَى هَوية ئةم لةبةر لةبريضَوتةوة.  ثرسيارةى
«كاركردنى كة: رايدةطةيةنَى كات»دا و «بوون ينةوةى

َ
لَيكَول «ثَيشطَوتن»ى لة هايدَيطةر بَوية بَيداربكرَيتةوة.

وةك كات راظةكردنى ينةوةية،
َ
لَيكَول ئةم مةبةستى لة  بريتيية ’بوون’دا مةغزاى ثرسيارى لة كَونكرَيت

ئةم لةتةك بةآلم كاتييةكةى». ئامانجة لة بريتيية بوون تَيطةيشتنَيكى هةر شياوى (ئاسَوى) هَوريزَونتى
لة بريتيية كة هايدَيطةر سةرةتاطرييةى جَورة ئةم داخَو كة بكرَى ثرسيارةش ئةو هاوكات دةبَى ثرسيارةدا
هيضاندنى يان تراديسيَونى مَيتافيزيكى تةكميلةكردنى واتاى ناوةرَوك، مَيتافيزيكى نةك لَيرةبوون شرَوظةى

بطةيةنَى. مَيتافيزيكة ئةو
دةكات: ديارى بة تَيطةيشتنى بوونةوة ثَيشرِبيار ثةيوةست سَى سةرةتا هايدَيطةر

سةرووى دةكةوَيتة و تَيطة «طشتيرتين»  لة بريتيية تراديسيَونييةوة، بَوضوونى روانطةى  لة ١)بوون
جَورة كة  رةطةزييانة تَيطة ئةو طشتَيتيى لة  طشتيرتة تةنانةت َى

َ
بةل ديكةوة، تَيطةكانى سةرجةم

فةلسةفيدا، تراديسيَونى سةرجةمى لة  طشتَيتيية ئةم واتاى بةآلم دةطرن. لةخَو بوون تايبةتييةكانى
لة روونرتينة، خَويدا طواية لة كة تَيطةيةك دةمَينَيتةوة. ناِرَوشنى بة هَيطل لة ثالتَونةوة هةتا هةر ئةمةش
بَو رةطةزدا لةنَيو نابَى مرَوظ ئيرت ئةوسا بَى، ئةمة ئاوها طةر بةآلم تَيطة. تاريكرتين لة بنةِرةتدا بريتيية
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مرَوظ واتا رَيكدةخات. خَويدا لةذَير بوونةوةر تايبةتييةكانى جَورة تةنها كة طشتَيتى - بطةِرَى طشتَيتى
نزمرتيندا. لةنَيو كو

َ
بطةِرَى، بةل طشتَيتى باآلتريندا بَو لةنَيو نابَى

سادةية، بةِرةهايى كة طشتَيتييةكةيةوة  بةهَوى بوون دةبَيذَى: فةلسةفيدا تراديسيَونى  لة ٢)مرَوظ
نزمرتينةكانةوة تَيطة لة و نة دةرئةنجاماندنة شياوى باآلترينةكانةوة تَيطة لة نة بوون ثَيناسةكردنة. نةشياوى
طواية مرَوظ كة بربَيتةوة دةرةنجامة ئةو لةمةوة ناشَى هايدَيطةر، روانطةى لة بةآلم روونكردنةوةية. شياوى

بووة. قوتارى مةغزاى بوون بة ثرسيارةكة سةبارةت لة ئيرت
بةبَى دةتوانَى يةكَيك هةموو و رَوشنة  تةواو تَيطةيةكى بوون طواية كة  لةوةداية ثَيشرِبيار ٣)سَييةم
«ئاسمان تَيدةطات: (بِريارَيك) دةربِرينَيك جَورة  هةموو لة يةكَيك  هةموو ثَيية بةم تَيبطات. لَيى كَيشة
لة ئَيمة يةكَيك هةر و دةبَيذَى: لةبةر ئةوةى هةية لةمة الريى هايدَيطةر بةآلم هتد. و شادمانم» «من شينة»،
ئيرت لَيرةشةوة و تةنراوة تاريكى بة مةغزاى بوون ئةوا بووندا دةذي، تايبةتمةندى تَيطةيشتنَيكى لةنَيو
بكرَيتةوة. بَيدار سةرلةنوَى بوون مةغزاى بة سةبارةت ثرسيارةكة كة دةدات

َ
سةرهةل ئةوة بَو ثَيداويستيةك

دةدةن: ثيشان فةلسةفة هايدَيطةر بَو كَونسةثسيَونةكةى ئاِراستةى كات» «بوون و سةرةتاى الثةِرةكانى
هاوكات ثرسيارةش  بةم و بكاتةوة بوون مةغزاى بة  سةبارةت  ثرسيارةكة سةرلةنوَى طةرةكة فةلسةفة 
زانينَيكى روو ناكاتة وةآلمةكة لَيرةدا بةآلم بكات. ئَيمة لة اليةن بوون زانينى سةرضاوةى سةبارةت بة ثرسيار
ثرَيرَيفلةكسيظ تَيطةيشتنَيكى واتا «ثَيشتيَورييانة»، تَيطةيشتنَيكى دةكاتة روو كو

َ
بةل «تيَورييانة»،

تَيطةيشتنة بةم  مرَوظ طةرةكة  ئَيستاش دراوة. «لَيرةبوون»دا لةتةك ثَيكةوة هةميشة  كة (نةثةرضاوة) 
ثَيش- تَيطةيشتنى ى (...) «راديكاليزةكردن لة بريتيية  هايدَيطةر  مةبةستى بزانَى. بوون راستةوخَويةى

بناغةيى». «ئَونتَولَوذييةكى لة بريتيية ئامانجةكةى لَيرةشدا بوون»، ئَونتَولَوذييانةى
ئةكزيستَينس. لة  بريتيية لَيرةبوونةش ئةم ناوةرَوكى لَيرةبوون، لة بريتيية مرَوظ بوونى  شَيوازى
هةر تايبةتَيتييةكةى ثَيضةوانةى بة طشتَيتى يان رةطةز ناوةرَوكى واتاى لَيرةدا «ناوةرَوك» واذةى بَيطومان
ئةمةش يةكدةطرَيتةوة، ئةكزيستَينسدا لةتةك راستةقينة بوونى وةك ناوةرَوك كو

َ
بةل ناطةيةنَى، ئينديظيدَيك

دةكاتة روو كَيشةكة .(EXISTIEREN) «ئةكزيستَينسكردندا» (VERB)ى كردارى واتاى  لة بَيطومان 
(ئةكزيستَينس) ثةضةى لَيرةبوون شرَوظةيةكى هايدَيطةر دةيةوَى بة و كةسَيك «ظَيهةية»ى و شَيوازى جَور
هةمان بة ثرسيارةش ئةم ضيية؟»، «مرَوظ دةثرسَى: تراديسيَونى فةلسةفةى كاتَيك َى.

َ
مال

َ
هةل لةسةر

دةكاتة روو مةبةستةكةى لَيرةدا و دةكات ضيية؟» «بةردَيك يان ضيية؟» «درةختَيك ثرسيارى شَيوةى
بة لَيرةبوون راظةى  ئةوا دادةنَى، «زيندةوةر»دا تَيطةى لةذَير مرَوظ ثاشان طشتيى رةطةزةكة، جةوهةرى
مرَوظ «ـة»يةى ئةم بةآلم .(IST / IS) «ـة»يةكة دةكاتة روو ضيية؟»دا «مرَوظ ثرسيارةى لةم ثَيضةوانةوة
ديكةوة، بابةتةكانى ثَيضةوانةى  بة لةبةرئةوةى مرَوظ بابةتةكان، ئةويش «ـة»ى جياوازة لة كرَوكةوة لة
لةتةك ثَيكةوة هةميشة مرَوظ بوونى شَيوازى بثرسَى. بوون مةغزاى و خَوى خودى بة سةبارةت دةتوانَى
مَيتافيزيكييانةى يان زانستييانةى تَيطةيشتنَيكى  تَيطةيشتنة ئةم بةآلم  دراوة، بووندا  تَيطةيشتنَيكى

كرابَى،  (ANWESENHEIT)  ديارى ئامادةييدا كاتيطَوريى لةذَير سةبذَيكتةكان نيية و و شتةكان لَيرةبوونى
مَيتافيزيكييةكانة و و دةربِرينة دةرئةنجامَينراوة زانستى ثَيشبينى كة مةرجى ثَيشتَيطةيشتنَيكة كو

َ
بةل

بةرانبةر دةشَى حةشارنةدراوييةك كة ثيشان دةدات، بَيطومان بوون شَيوةيةكى حةشارنةدراويى هاوكات و
«دانةثَوشراوى» «حةشارنةدراوى»، واتاى وشةيةش لة كرَوكدا ئةم دابنرَى، طريكةكان الى «راستى» وشةى

دةطةيةنَى.
بةِرَيى هايدَيطةر بَووة:  روون بَو هايدَيطةر لةاليةن لَيرةبوونمان شرَوظةى مَيتَودى ثَيية بةم



SARDAM / Mar 200911

هوسةرل كَيشةكةى كاتَيك جيادةكاتةوة.
َ
ُّـ خَوى هاوكات هوسةرلةوة، بةآلم بة فَينَومَينَولَوذييةوة ثابةندة

لة بريتيية فَينَومَينَولَوذييةش ئةم ئامانجى و دةبَيتةوة ترانسَيندَينتال فَينَومَينَولَوذييةكى ئاِراستةى
واتا فَينَومَينَولَوذييانة، (رَيدوكسيَونى) ثوختاندنى مَيتَودى بة هوسةرل كة جةوهةر لَيِروانينى يان زانينى
بة منَيكى ئينجا لَيرةشةوة و دةكات ئاوةآلى مَيذووييةوة يان لَيرةبوونى فاكتييةوة دةركةوانةخستنى بةِرَيى
فاكتى لَيرةبوونى تَيطةيشتنى لة بريتيية ثَيضةوانةوة بة هايدَيطةر كَيشةكةى ئةوا دةطات، ترانسَيندَينتال
دازاين دةكاتة روو هايدَيطةر كة كَيشةى دةطةيةنَى واتاية ئةو ذيانييدا، ئةمةش مَيذووى و ذينجيهان لةنَيو
هايدَيطةر كَيشةكةى كةواتة دةكات، و خَوى راظة لة خَوى تَيدةطات بوونيدا لةنَيو كة بوونةوةرة ئةو وةك

هَيرمينيَوتيكيية. كَيشةيةكى
ئةم خودى لة روو خَويدا بوونى لةنَيو كَيشةكةى كة دةردةكةوَى بوونةوةرة ئةو وةك مرَوظ ئةوةى لةبةر
ئةو بة خَويدا ئةو ئةكزيستَينسكردنةكةى لةتةك و لةنَيو سةرةتاوة لة هةر بوونةش ئةم دةكات، بوونةى
بةكار بةسةريدا تيَورييانةى فةلسةفى تَيطةيشتنى ئةوةى ثَيش بَيطومان كراوةية، ئةمةش بَوى و ئاشناية
ياريدةى دانةوةية بة

َ
هةل ئةم بدرَيتةوة. بةآلم

َ
هةل بوون تَيطةيشتنة سةرضاوةييةى ئةم طةرةكة ئةوا بربَى،

بةِرَيى تةنها كو
َ
بةل ئةنجام نادرَى، ناوةرَوك تايبةتمةندييةكانى ياريدةى واتا بة نادرَى، ئةنجام كاتيطَورى

ثَيكهاتة لة ئةكزيستَينسيالة سَى ئةم ثِرواتان. دانةيان سَى لَيرةشدا ئةنجامدانة، شياوى ئةكزيستَينسيالةوة
لةتةك- (٢ جيهانَيتى؛ (١ لة: بريتني و لة-نَيو-جيهان-بوونةوة دةكةونةوة لة دازاينةوة، واتا بناغةييةكةى
و (BEFINDLICHKEIT) دَوخ وةك بةتايبةتى ئةميش ،(IN-SEIN) ٣) لةنَيو-بوون خَوبوون؛ و بوون

خَويان دةبيننةوة. (SORGE)دا زَورطة تَيطةى لةنَيو ئةكزيستَينسيالة سَى ئةم ئينجا تَيطةيشتن،

دازاين 1-لة-نَيو-جيهان-بوونى
ئةم ثَيدةضَى بةآلم دةكات. ديارى لة-نَيو-جيهان-بوون وةك دازاين بناغةييةكةى بونيادة هايدَيطةر
كة بضَى واى بَو يةكَيكياندا ةتى

َ
حال لة مرَوظ رةنطة بخاتةوة: دوواليةنة ةتَيطةيشتنَيكى

َ
هةل بة ناونيشانة

شوَينةكييانة مرَوظ «تَيدابوون»، واتا شَيوةيةكى بَى لة بريتى لة-نَيو-بوون هايدَيطةر لة مةبةستى هةروةك
بوونةوةرةكان سةرجةمى بة سةر مرَوظ ئةوسا وةربطرين، لَيتَيطةيشتنة جَورة ئةم طةر بَى؛ جيهاندا لة
لة ديكة شتةكانى هةمان شَيوةى بة مرَوظيش  و «جيهان» ناو دةنرَى باوة وةك  سةرجةمةش ئةم دةبَى،
لة-نَيو-بوون لة ديكة تَيطةيشتنَيكى ئةمة نيية. شَيوةيةك بة هيض هايدَيطةر مةبةستى بةآلم دةبَى. نَيويدا
و بَيجيهان سةبذَيكتَيكى سةرضاوةيى لة بَى بريتى هايدَيطةر مةبةستى بَى، هةروةك ضةشنَيك بة دةشَى
بضَيتة خَوي ناخةكييةكةى لة كاية و خَوى دةرةوةى جيهانى بة ئَوبذَيكتةكانى ثةيوةنديكردن بَو بَى ناضار

نيية. ئةمةش مةبةستى هايدَيطةر بةآلم دةرةوة.
كو

َ
بةل طَوِرَى، نايةتة جيهانةوة ئَوبذَيكتيظييانةى ناسينى بةِرَيى ئةكزيستَينسيال، وةك لة-نَيو-بوون،

نزيكةوة لةتةك»، «لة «ئاشنايى واتاى و ثَيكدةهَينَى ئَوبذَيكتيظيية ناسينة ئةو مةرجى لة-نَيو-بوون خَوى
رووى لة «هةميشة-لة-ال-ى-شتَيك-بوون»ـة ئةم هايدَيطةر دةطةيةنَى. جيهان» دةظ لة بوونى»، «قةرارطرتن
و باآلية كَونى مانيى

َ
ئةل وشةيةكى كة  (INNAN) «ئيننان» وشةى بَو دةطةِرَينَيتةوة ئَيتيمَولَوذييةوة

هابيتارة بَو دةيطةِرَينَيتةوة هايدَيطةر  يان دةطةيةنَى، سكن) ئةرةبى: (بة  «طوزةران-تَيدا-كردن» واتاى
جيهانى بابةتى واتاى هايدَيطةر الى لة جيهان هةروةها نَيو ...». لة «نيشتةجَيبوون واتا ،(HABITARE)
و وةستابَيتةوة مرَوظ بةرانبةر  بَيثةيوةندى و  بَياليةن كة نيية بابةتيية جيهانة ئةو كةواتة ناطةيةنَى،
بة سةبذَيكت وةك مرَوظ ضَون داخَو كة بخاتةوة بةوة سةبارةت ئةوتَو ثرسيارَيكى خَويةوة اليةنى لة 
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شَيوازى لةتةك ئاشناييةكيان هيض تراديسيَونى فةلسةفةى ثرسيارانةى جَورة ئةم بطات. ئَوبذَيكتةكان
دةرةكييةكان بابةتة جيهانَيكة. و شتةكان الى هةميشة لة دازاينةدا كة لةتةك ئةو واتا نيية، دازايندا بوونى
ئاماذة واتا دةطةيةنن، واتاى شتَيك مرَوظ بَو و دةطةن مرَوظ بة زَور يان  كةم ئاشناييةكى بة هةميشة
كة بوونةوةرة  ئةو وةك نموونة بَو لةبةردةستيدان، يان  لَيدةكةن، شتَيكى داواى يان دةكةن، شتَيك بَو 

بةكارهَينان  شيمانةى ساناى لة بريتيية مَوركى ئامراز ئامراز). = ZEUG) «تسَويط» دةنَى ناوى هايدَيطةر
و ئةم دةبينَيتةوة كاراييدا ئاماذة و ثةيوةندييةكى لةنَيو هةميشة هةروةها خَوى لة خزمةتدابوونةكةى، و
شَيوازى لةنَيو مرَوظ كةسَيك ببَيذَى كة طةر دازاينداية. (UM-WILLEN) بَو-خاتريى لةنَيو ثةيوةندييةش
ئةم جيهانة كة لةوةية مةبةستى ئةوا لَيرةدا ،(EXISTIERT) دةكات لة-نَيو-جيهان-بووندا ئةكزيستَينيس
ئيرت ثَيويست كة ضةشنَيك بة ئةمةش ،(ERSCHLOSSEN) ئاوةآلية (ـةكة) مرَوظ بَو سةرةتاوة لة هةر
رةسةن زَور شَيوازَيكى لةسةر جيهان ثَيضةوانةوة بة كو

َ
بةل رابكَيشَى، جيهان رووةو ثردَيك مرَوظةكة ناكات

لةنَيو ثةيوةنديى مرَوظ دانى
َ
سةرهةل وةك لة-نَيو-جيهان-بوون لة دةتوانني ئَيرةية. ئَيمة لة هةر هةميشة

تَيبطةين. واتادا

2-جيهانَيتى
جيهانة ئةو دةِرةخسَى. بابةتةكانةوة بة دازاين ئاشنايةتييةكةى ثيشاندانى بَو شيمانة رَوذانةوة لةنَيو

ئَيمة  كة بوونةوةرة ئةو هةروةها شوَينةوار)، = UMWELT) دةورمانة جيهانى دةطات، ئَيمة بة سةرةتا كة
.(VORHANDENES) / لةطَوِرَيدابوو تةنها هةبوو شتَيكى لة نيية بريتى ة دةكةين،

َ
لةتةكيدا مامةل رَوذانة

لة-بةردةم-خَو-دانان،  =  OBICERE) التينيدا ئَوبيسةرةى واتاى لة نيية ئَوبذَيكت بوونةوةرة ئةو واتا
كةسَيكدا بةردةستى لة شتَيكة واتا ،(ZUHANDENES) «بةردةستَيكة» كو

َ
بةل «بةرانبةر-خَو-دانان)،

كةوتبَى. رَيطة لةسةر شتة دةشَى ئةو هةروةها بةآلم دةدات، دةستةوة بة بةردةستداية، خَوى كةوتووة، لة
نَيوان هةبوون لة جياوازيية ئةم (ئامراز). ثيشاندانى لة «تسَويط» بريتيية ثراكتيكيدا واتايةكى شتة لة ئةو
شرَوظةى بةبَى ئةنجامدانى و هايدَيطةردا فةلسةفةكةى لة كار رةسةنرتين و لة طرنطرتين بةردةستيدا يةكَيكة و
/ هةبوو وةك ئَوبذَيكت كة بِروانني، دةبينني تراديسيَونييةوة رووى لة طةر دةبوو. نةشياو لَيرةبوونييانة
لَيِروانينى بابةتى وةك زانست، واتا بابةتى وةك تيَورييانة، ثةرضاندنى بابةتى لَيدةِروانرا، وةك لةطَوِرَيدابوو
ديارى ةكردندا

َ
مامةل نزيكرتين لة شتةكان كة تَيطةيةكة ثَيضةوانةوة بة بةردةستى بةآلم دادةنرا. ميانةطرتوو

بةر تيَورييانةدا ميانةطرتووى لَيِروانينى لة شتةكان ئةوةى ثَيش ثراكتيكى. ةكردنى
َ
مامةل وةك واتا دةكات:

بريتيية شتةكان بة بةرانبةر ثراكتيكى وَيستى
َ
هةل مَوركى  دةطةن. ثَيمان ثراكتيكييانة بكةون، ديدمان

لة بريتيية شتةكان بة بةرانبةر تيَورييانة وَيستى
َ
هةل مَوركى بةآلم  ،(UMSICHT) «ئاطالَيبوون» لة

ئاماذة و ثةيوةنديى لةنَيو دةركةوتن و تَيطةيشتن واتاى ثراكتيكى وَيستى
َ
(HINSICHT). هةل «لَيِروانني»

ئةوسا  بطرين،
َ
هةل يان طرتن)

َ
هةل = AUFHEBEN) ني

َ
نةهَيل ئةم ئاطالَيبوونة طةر ئَيمة و دةطةيةنَى بناغةدا

روو زانني تيَورييةكى طةر دةبني. جيهان دةستبةردارى و دةكةوينةوة دوور لة ئاشنايةتيى بابةتةكان ئَيمة
دةستن،

َ
زانستةكان ثَييهةل ضَون وةك دايبنَى، لةطَوِرَيدابوو / هةبوو وةك تةنها و يان سروشت جيهان بكاتة

وةردةطرَى. جيهان (ENTWELTLICHUNG) لةجيهانخستنى كارةكتةرى زانني تيَورييةى ئةو ئةوسا
هةر ئاماذة ثةيوةندييةكانى هةميشة ضَون كة دةدات ثيشانى (تسَويط) ئامراز نموونةى بة هايدَيطةر
نابينَيتةوة، تةواودا دابِراويى و سةربةخَويى لةنَيو خَوى ئامرازَيك هةرطيز كراون. ئاشكرا سةرةتاوة لة
«بَوضى»ى ئةمة جا دةدات، ديكة شتَيكى بؤ ئاماذة شتةيش ئةم و بةكارهَينانة شتَيكى ئامرازة ئةو كو

َ
بةل
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دةتوانني ئَيمة بَى. هتد و كةرةسةكةى «لةضييةوة»ى يان دروستبوونةكةى «لةكوَيوة»ى بَى، بةكارهَينانةكةى
لَيرةية ئةوة بَو ضةكوش بكةينةوة. روون ضةكوش لةسةر هايدَيطةر بةناوبانطةكةى نموونة بة كَيشةية ئةم
خانوويةك تاكو لَيرةية بَوية ةكة

َ
كَول بضةسثَينرَى، ةكة

َ
كَول تاكو لَيرةية ئةوة بَو بزمار دابكوتَى، بزمار تاكو

جا ئامرازَيك، هةموو هتد. بثارَيزَى و نالةبار كةشى لة مرَوظ تاكو بَوية لَيرةية خانوويةك بكرَى، دروست
مرَوظ كة بَى ئامرازة يان ئةو بَى، ئاذووتن فِرين يان و يان

َ
ثَيال ئامرازى بَى، نووسني يان ئامرازى دوورين

دةبينَيتةوة، ئينجا تةنها ثةيوةندييةكى ئاماذةداندا لةنَيو لَيدةنَى، خَوى ثَوشاكى ناوى لةبةرى دةكات و
ئةوا كراوة،  ئاشكرا بوونةوةرةكةدا لةنَيو هةميشة ضةشنة  بةم ئاماذةدانى ثةيوةندييةكى كة ئةوة لةبةر 
ئامرازدا لةتةك ةيةكى ثراكتيكي

َ
مامةل مرَوظ كاتَيك

دةدات. 
َ
سةرهةل بةكارهَينان شتةكانى ئاسايى كارابوونى

كردارنوَينيش كةسى و ئاسايية شتَيكى بةردةستييةكة كو
َ
بةل كَيشة، بة نابَى بةردةستييةكة ئةوا دةكات،

فونكسيَون (واتا نابَى كارا ضيدى ئامرازةكة كة ئةوة دواى بةآلم نادات. ئةنجام ثةرضاندنَيك لةبارةى هيض
كاراييةكةى لة مرَوظيش هاوكات دةرةوة و دَيتة خَويةوة لةنَيو ثاسيظَيتييةكةى ئامرازة ئةو ئيرت ناكات)،
ناضارة بةهَوى مرَوظيش و نيية بةردةستى ضيدى ئامرازة ئةو ئَيستا دَيتةوة. بةئاطا ئامرازة ثَيشينى ئةو
/ هةبوويةك تةنها بة دةبَى ئامرازة ئةو بةم شَيوةية بكات،  ئاِراستةى رةضاوَيك بةرضاوكةوتووييةكةيةوة

لةطَوِرَيدابوويةك.
١) بةرضاوكةوتوويى (AUFFÄLLIGKEIT)؛ دةكات: ديارى ثلة سَى كاركةوتندا لة ةتى

َ
حال لة هايدَيطةر

بريتيية يةكةم ثلةى .(AUFSÄSSIGKEIT) طرييى (٣ ،(AUFDRINGLICHKEIT) ةتكةرى
َ
٢) سةغل

ضيدى ئامرازةكة ئاراوة، طةر دَيتة كاتَيك ةتةش
َ
حال ئةم نيية، كارا ضيدى ئامرازةكة زيانثَيكةوتوويى، واتا لة

لةنَيو يان ضيدى طونجاو نيية، كةرةسةكةى كة بطةِرَيتةوة ئةوة بَو ئةمة هَوى بةكارهَينان نةبَى، جا شياوى
دةطةيةنَى. نابةردةستى بةرزترى ثلةيةكى واتاى ةتكةرى

َ
سةغل ئاراوة. هاتبَيتة خةلةلَيك ئامرازةكةدا خودى

شتةكة طةر بكات، شتَيك ديارنةمانى بة هةست مرَو طةر ئاراوة، دَيتة كاتَيك ضيدى-لةبةر-دةستدا-نةبوون
يان كةوتووة، ال و ال لةم كةوتووة،  رَى لةسةر شتَيك تَييدا كة ةتةية

َ
حال ئةو طريى  نةبَى.  لةبةردةستدا

دةطرَى. كةسَيك بة يان رَى ثراكتيكى تَيكدةدات، ةكردنى
َ
مامةل

(DAS MITSEIN) ٣-لةتةكبوون
لة-نَيو-جيهان-بوون-َيكى هاوكات كو 

َ
بةل بخاتةوة،  ئامراز و  نيية لة-نَيو-جيهان-بوون  تةنها دازاين

شَيوةيةكى بة ئةوان يةكدةطةن، بَيطومان بة دى ئةواني دةخاتةوة. دى ئةواني لةتةك-لَيرةبوون ى كة ئةوتَويشة
لة سةعاتةكة كِرراوة، لةالى كةسَيك ضةكوشةكة كة شَيوةيةدا لةو نموونة بَو دةطةن، مشورخَورانة بةيةك
وةك كَونتَيكستانةدا جَورة ئةم لةنَيو دى ئةواني هَينراوة. بةديارى خانمةوة ن

َ
فال يان جةناب ن

َ
فال اليةن

دةردةكةون. هتد و ثَيبةخشراو ديارى كِريار، نَيرةر، دروستكةر،
لة دى هةبوونى سةبذَيكتانى واتاى نة لةتةكبوون بطرين. ةتَيطةيشتن

َ
بةهةل لة دةبَى رَى لَيرةش بةآلم

بةردةوامى هةبوونى واتاى نة خَو جيابووبَيتةوة، ئةم هةبوونةى لَييان و دةطةيةنَى خَو هةبوونى دةرةوةى
مةرجى ئةكزيستَينسيال، وةك لةتةكبوون، ثَيضةوانةوة، بة دةطةيةنَى. ديكةدا مرَوظانى لةتةك ثةيوةندى
دازاين كراوةيى تةنيايى. هةروةها يان دة

َ
دال بَو هةبوونى مةرجة دى، ئةواني يان ئةوي دى لةتةك بةيةكطةيشتنة

نامَوبوونَيك. و هةر خَوداخستن بَو و ض خَودركاندنَيك و هةر خَودةربِرين بَو ثَيشمةرجَيكة ض ئةوانيدى بَو
مشوورمان ئةوان  بَو  ئَيمة  كو 

َ
بةل ،(BESORGT) ثةيداناكرَين ئامراز وةك دى ئةواني بَيطومان

واتايةكى لة كو
َ
بةل كَومةآليةتى-ئَيتيكيدا، واتايةكى لة نةك ئةمةش هةية، (FÜRSORGE)
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بةالي طرنطيثَيدان، رَيز، ئاطادارى، بريتني لة خَوشةويستى، شَيوازةكانى مشوور ئةكزيستَينسياليستيدا.
يةكرتيتَيثةِربوون.

وةآلمةكةى دةدات.
َ
سةرهةل لةتةكبوون و دازاين «كَى»ى بة سةبارةت ثرسيارَيك لةتةكبووندا كايةى لة بةآلم

لة نيية بريتى واتا سةبذَيكتة، رَيزمانييانة نة ئَونتَولَوذييانة ناوةرَوكة و نة دازاين كَيى سةيرة: هايدَيطةر
بة و بةزَوريى وةك مةردوم مةردوم. خود سةرةتا :(DAS MAN) مان لة داس بريتية كو

َ
رستة، بةل منى

جارَى  لَيرةدا و  ١(UNEIGENTLICH) ناخَويى لَيرةبوونى شَيوازى لة بريتيية مةردوم دةطات. ئَيمة
دييةوة رابةرى بكرَى ئةواني اليةن لة دةدات دةرفةت كو

َ
بةل نةهَيناوة، بةدةست خَوييةكانى شيمانة دازاين

لة نيية بريتى كة «مةردوم» دةبينني ئةوا بطرين، «مةردوم» واتاى ثوختى بة طةر بَى. ثابةند ثَييانةوة و
هةآلتنة ئةمةش دةطةيةنَى، (SEIN-KÖNNEN) خَويى بوونى بَو توانني لة هةآلتن كو واتاى

َ
بةل خَويةتى،

دةيكةن. هايدَيطةر دةيانةوَى، دةيبَيذن، ئةوانيدى كة هةية، لةسةرى بَوضوونيان ئةوانيدى ئةوة كة رووةو
دةبَيذَى: بةمةوة ثةيوةست

بِريار دةبينني، و دةخوَينينةوة ئَيمة دةبينَى؛  ضَيذ ضَون مةردوم وةك دةبينني، شادى و ضَيذ «ئَيمة
’ئاثؤِرة’ ئَيمة هةروةها لة بةآلم دةدات؛ بِريار و دةبينَى مةردوم ضَون وةك دةدةين، هونةردا و ئةدةب بةسةر
شتة وةك ئةو ئَيمة دةكةوَيتةوة؛ دوور مةردوم ضَون وةك دوور دةكةوينةوة، (NDAS GROSSE HAUFE)

 SEIN UND ZEIT, S. 126) دةيبينَى» تووِرةبوون مايةى وةك مةردوم كة دةبينني، ’تووِرةبوون’ مايةى
.(.F

و مامناوةندَيتى لة بريتيية مَوركةكةى  ئةوا طشتَيتيية، كو
َ
بةل نيية، دياريكراو  مةردوم لةبةرئةوةى

كَوى هةروةها دياريكراوة، لةو نيية لةم يان بريتى بوون. ئةم مةردومة شيمانةكانى سةرجةم تةختكردنى
بنةِرةتدا لة ئَيمة كةضى (ئانَونيومَيتى). ناديارى لة بريتيية (جةمادة)، نيَوترومة كو

َ
بةل نيية، هةمووانيش

تاوان ةتى
َ
حال لة نموونة بَو دةكات. ئةمة سووك لةسةرمان بوون ضونكة بارى ئةويش مةردوم بني، دةمانةوَى

نةداوة. ئةنجام تاوانةى ئةو كامَيكيان هيض و بوون بةشدار تاوانةكةدا لة هةموو دةردةكةوَى: بةرثرسياريدا و
حةشار بدات. طشتَيتييةوة ثشتى لة خَوى دةتوانَى هةموو تاكَيك

(EIGENTLICH) رةسةن ناِرةسةن(UNEIGENTLICH) وخَويى / ئةكزيستَينسىناخَويى/ هايدَيطةر
بوون شيمانةكانى ’مةردوم’دا، ةتى

َ
حال لة ئةكزيستَينسى ناخَوييدا، واتا ةتى

َ
حال لة دةكاتةوة. جيا يةك لة

بردنةوةن. شياوى دانةوةيانةوة
َ
هةل بةِرَيى تةنها و داثَوشراون

تَيطةيشتن و 4-دَوخ
هةستةكييانةى ى

َ
حال دَوخدا لة دةطةيةنَى. (STIMMUNG) هةستةكى دَوخى واتاى هايدَيطةر الى دَوخ

ثَيش دَوخدا لةنَيو جيهان كة دةطةيةنَى ئةوتَو واتايةكى ئةمة بةآلم دةردةكةوَى. جيهان خودى يان كةسَيك
وةك بَى ترسدا ةتى

َ
حال ئةمة لة جا زانراوة)، (لةبارةى ئاشكراكراوة و تيَورييانة هزرظانانة زانينَيكى هةر

تَييدا هةموو كة و جَوشدارى ساكارَيتى وةك بَى شادمانيدا ةتى
َ
حال لة ترس، يان ثةخشاندنى مةترسى يان

جيهان ثَيش هةروةك كة تَيبطةين ئاوها لةمة بَيطومان نابَى ئَيمة دةردةكةوَى. وواآلدا
َ
ئال رةنطى لة شتَيك

سةبذَيكتيظى شَيوةيةكى بة هةستثَيكردندا لة تةنها و درابَى هةستة لةو سةربةخَو و هةستةكى دَوخى
ئاشكرا كراوة. ئاوها-بوون-يدا لةنَيو جيهان هةستةكيدا دَوخى لة ثَيضةوانةوة بة كو

َ
بةل رةنطني ببَى،

نيية كة ناوةرَوك توانستى رووكردووة يان هزر نيية، ئةوة كة ثيشانى دةدات ئةم ئةكزيستَينسيالةش
ئةوة دَوخى كو

َ
بةل دةكرا، تراديسيَونيدا نوَينةرايةتى فةلسةفةى ئةمة لة ضَون وةك دةنوَينَى، ى سةروةر

َ
رَول
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يان جيهاندا، ئةكزيستَينسى شَيوازى لة ئاشكراكردنى كة جةستةيية دَوخى يان هةستة ئةوة هةستةكيية،
كاريطةرة. لة-نَيو-جيهان-بووندا، شَيوازى لة ببَيذين، ثوخترت

بةهَوى مرَوظ رةنطة بةآلم تَيطةيشتن. لة  بريتيية جيهاندا ئاشكراكردنى  لة بناغةيى اليةنى  دووةم 
تَيطةيشتن هةروةك كة  بضَى بَو  واى زانستييةوة و ثَيشزانستى تَيطةيشتنى شَيوازى  بةرانبةريةكدانانى 
هايدَيطةر تَيطةيشتن الى هةروةها نيية. راست ئةمة بةآلم روونكردنةوة دابنرَى، دذبةرى وةك هايدَيطةر الى
ثشت تَيطةيشتنة جَورة ئةم دايناوة. بوون»دا «توانني بَو واتاى لة كو

َ
بةل دانةنراوة، بناغةِرشتن بةرانبةر

«ثةيربدنى هاتن»، «دةرةقةتى شتَيك بتوانرَى»، «شتَيك واتا دةبةستَى، ئَونتييانةى ئاخافتن شَيوازى بة
شَيوةيةكى بة دازاين كة ئةوةية ئةكزيستَينسياليستييةوة رووى لة ئةمةش مةبةستى شتَيك». بة خَو
دةزانَى. لةبارةيان ثَيشزانينمةندانة كو

َ
بةل تَيناطات، شتةكان و خَوى خودى لة (كَوطنيتيظ) زانينمةندانة

رستةى بَو هةم» من دةهزرَيم، كةواتة «من دَيكارتييةكةى رستة طَيِرانةوةى
َ
لة هةل بريتيية بةتةواوى ئةمةش
دةهزرَيم». من كةواتة هةم، «من

و خَوى بَياليةنى رةضاوكةرَيكى لة بَى بريتى  دازاين كة هةروةك نيية شَيوةيةدا لةو تَيطةيشتنة ئةم
خَوى رووةو خودى وَيست

َ
خَوى، هةل ناخى روانينى رووةو ئاِراستةوةرطرتوو يان سايكؤلَوذييانة، واتا جيهان،

روانطةيةوة لةم دةطةيةنَى. (ENTWERFEN) ثرَوذةياندن واتاى هايدَيطةر بَو تَيطةيشتن كو
َ
بةل وةربطرَى،

خَويةوة شيمانةكانى بة (ناِرةسةن) ثةيوةست ناخَويى يان (رةسةن) بوونى خَويى بَو توانا ثرَوذةى دازاين
فِرَيدراوة، هاوكات نَيو فاكتيسيتَى بَو لَيرةبوون، نَيو بَو كة دازاين ئاشكرا دةكات. رَييةشةوة بةم دادةنَى و

خَوييةكانَيتى. شيمانة (ENTWURF) ثرَوذةى

5-دازاين وةك زَورطة
لة-نَيو-جيهان- وةك دازاين: دازاين بناغةييةكانى اليةنة لة دياريكردنى بوو بريتى ئَيستا هةتا كَيشةكة
دازاين. سةرجةمَيتييةكةى بكةينة روو واتا اليةنانة، ئةم يةكَيتيى روو بكةينة طةرةكة ئةمةدا بةدووى بوون.
واتاى سةرجةمَيتييةدا ةتى ئةم

َ
حال لة كَيشةكة كة بكةين لةوة جةخت لَيرةدا سةرةتا ثَيويستة بَيطومان

لة سةرضاوةييةوة. يةكَيتييةكى بة بةندة كو كَيشةكة
َ
ناطةيةنَى، بةل ئاوَيتطةراييةك يان ثَيكةوةلكاندنَيك

كةرتةكان كَوى لة سةرجةم َى
َ
دةل كة دةبينَيتةوة خَوى طَيشتالت تيَوريى تَيزةكةى كَيشةيةدا ئةم ثاشخانى

بَو و سةرجةمَيتييةش يةكَيتى ئةم دةكات. ديارى كةرتةكانيش دةركةوتنى و تةنانةت شَيوة و طةورةترة
.(SORGE) «زَورطة» بريتيية لة تَيطةى هايدَيطةر

زَورطة لة هايدَيطةر مةبةستى بطرين. ةتَيطةيشتن
َ
بةهةل لة رَى ةتةشدا

َ
حال لةم طةرةكة بةآلم

دا-ماوى ،(KÜMMERNIS) بةتةنطةوةهاتن ،(BESORGNIS) خةمخَورى لة  نيية  بريتى
ويستن و (WÜNSCHEN) خَوزطاندن دانى

َ
سةرهةل لَيرةوة ئينجا ،(NIEDERGESCHLAGENHEIT)

مةغزايةكى لة هايدَيطةر ثَيضةوانةوة بة (بوونمةندين). ئَونتني تايبةتمةنديى ئةمانة ئاخر – (WOLLEN)
هايدَيطةر مةبةستى واتا ديارى دةكات، زَورطة تَيطةى فوندامَينتال-ئَونتَولَوذييانةى ئةكزيستَينسياليستيدا
«خَو-هةر-لة-سةرةتاوة دةكات وةك: َوزدا ثَيناسةى

َ
ئال فَورمولَيكى سيانةتيى كة لة دازاين بوونى لة بريتيية

جيهاندا-ثَيطةيةر بوون-الى-بوونةوةرى-لة وةك  (فِرَيدراوى) -ثَيشرت-هةبَى-لة-نَيو-جيهاندا  (ثرَوذة)
(داوةشان)».

ئةرد يان وةك دةروون و لةش وةك مرَوظةوة ناسراوةكةى ثَيكهاتة بة ثةيوةست زَورطة هايدَيطةر تَيطةى
ئةم لةذَير ركَيفى بذى، ئةو هةتا و زَورطة لة بريتيية مرَوظ بوونى سةرضاوةى روون دةكاتةوة. هَوش و
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وةرطرتووة. ى زَورطةى
َ
شةقل بيطرين، بوونمةندييانة طةر لة-نَيو-جيهان-بوون، بةم ثَيية سةرضاوةيةداية.

بوون-الى-بوونةوةرى-لة وةك سةرةتاوة-هةبَى-لة-نَيو-جيهاندا «هةر-لة وةك زَورطة سةيرةى فَورمولة ئةم
و تايبةتيداية جيهانَيكى لةنَيو بةآلم هةميشة لةنَيو جيهانداية، دازاين لةمةية: مةبةستى جيهاندا-ثَيطةيةر»
ثَيدراوة. ى

َ
شةقل طةيةكةوة،

َ
كَومةل و زمان فَيرطةييةوة، ثَيطةياندنى و ثةروةردة زايينةوة، و ةك

َ
رةضةل بةِرَيى

اليةكى لة دازاين كاتَيك بةآلم ،(GEWORFENHEIT) فِرَيدراوى لة فاكتيسيتَى، لة بريتيية دازاين
شيمانةكانييةتى، تَيطةيشتنى و مةغزا روونكردنةوةى خَوى ئةو ئةوا دةطرَى، خَو لة ثرَوذة بونيادى ديكةوة
جيهان لةنَيو بوونةوةرى الى  لة داوةشاوى (شَيوازى) مَودوسى وةك سَييةمدا) ةتى

َ
حال (لة ئةو هةروةها

(ئيختيار)، بذاردن
َ
هةل بَو بةآلم رابثسكَينَى. بوونةوةرة لةو خَوى بةناضارى دةبَى ثَيطةيةردا دةردةكةوَى و

داخَو كة ئةوةية لَيرةشدا ثرسيارةكة طةرةكة، ثَيوةرَيك دازاين، ناخَويةتيى خَويةتيى يان بَو بِرياردان بَو
خَويةتييةكةى لة و بكات ثَيويستة ضى ئةو دةزانَى كوَيوة لة دازاين ئايا بَى، يان: كوَيوة لة ئةم ثَيوةرة
دةنطى لة ثَيوةرة ئةم هايدَيطةر بدات؟  دازاين ثيشانى خَويةتيية ئةم كة  هةية كريتَيرَيك ئايا ضيداية؟
/ ناخَوييةوة لة دازاينى «مةردوم»ـةوة، خَوى لة بانطى دةنطى ويذداندا لةنَيو دةبينَيتةوة. دازاين ويذداندا
بطرين. ةتَيطةيشتن

َ
بةهةل رَى لة دةبَى لَيرةش بةآلم دةكات. توانا-بَو-خَو-بوون خَوييرتين رووةو ناِرةسةنةوة

بانطى كةواتة دةدات. روو نَورمَيكدا بةديهَينانى خزمةتى لة نة و خوداية دةنطى هاوشَيوةى نة ويذدان بانطى
بةهايية رَيكخراوة بةو ئةويش خَوى و مَيتافيزيكى بةهاييانةى بةردةم رَيكخراوَيكى ناخاتة دازاين ويذدان
طةرةكة وةك «تَو دازاين، بَو نموونة بةردةم ناخرَيتة تايبةتى شتَيكى هيض لةم روانطةيةوة بةو بانطة بثَيوَى.
خودى ئةو بةردةم دةخاتة دازاين ثَيضةوانةوة بانطى ويذدان بة نةكةيت!». ئةوة بةآلم بكةيت، ئةمة و ئةمة

دوايةكَيتييةكةى. فاكتيسَيتييةكةى، فِرَيدراوييةكةى، بةردةم خَوى،
خةتاباربوونَيكى نة ئةمةش مةبةستى طوناهبارة، / خةتابارة ئةو كة دةطةيةنَى دازاين لة ويذدان بانطى
تيَولَوذييانة و ةكييانةىمرَوظيشنيية

َ
طوناهىرةضةل هةروةها ثشتطوَيخستنَيكىثاسيظىضاكةية. نة و ضاالكة

دوايةكَيتييةكةى لة خَوى هيضَيتيية ئةم دازاينة. كرَوكييةكةى هيضَيتيية تةنها ئةوة كو
َ
بةل بَى، كرا ديارى

خَوبوونةكةى بناغةى خَوى دةطات و خودى بة خَويةوة بذاردنى
َ
هةل بةِرَيى بةآلم مرَوظ دةبينَيتةوة. دازايندا

بذاردنةكة
َ
هةل دةردةكةوَى: (NICHTIG) هيض وةك مةغزايةكى جووتةنيدا لة بناغةية لَيرةشدا ئةم دةِرَيذَى،

دةبينَيتةوة و دةستطريكراو لةنَيو دَوخدا هةبووي شيمانةيةكى هةر بَو نَيو فِرَيدراوى خَوى وةك اليةك لة
ثَيكدةهَينَى؛ فِرَيدراوى بنةِرةتدا كرَوكى كارةكتةرى لة – ئةمة كَونرتَولكردن نيية شياوى بةتةواوى هةرطيز
ئةويش دةردةكةوَى، (NICHTIG) وةك هيض جَييةك هةموو لة و هةميشة بذاردنةكة

َ
هةل دى لة اليةكى بةآلم

شيمانةطةُّـ لَيرةدا و دةطةيةنَى تايبةتى شيمانةيةكى بَو بِرياردان واتاى هةردةم رياليزةكردنةكةى ضونكة
دةكرَين. بةدةر نابذَيررَين،

َ
هةل كة ديكة

ئةكزيستَينس-فةلسةفييةكانى تَيِروانينة كة دةدةن ثيشانى دان، ئةنجاممان ئَيستا هةتا كة شرَوظانة ئةم
دةردةكةوَى لةوةدا تةنها  نةك ئةمةش هةية، تيَولَوذييةكان و ئايينى ثَيشبينيية لة نزيكييان  هايدَيطةر
بَو خةم)، (مشوور، زَورطة بَو ئاماذة بةمةش و دةكات ديارى زَورطة وةك بوون لَيرةبوونى هايدَيطةر كة
طوناه و ويذدان لة هايدَيطةر كة ئةوةية  لةمة  ئاشكراتريش كو 

َ
بةل دةدات،  ئةبةدى (خالص) رزطاربوونى

بةكاردةهَينَى. كريستيانى تايبةتيى تَيطةى بةمةش و دةدوَى (خةتا)

(SEIN ZUM TODE) مةرط بةرةو بوون وةك ٦-دازاين
هايدَيطةر تَيِروانينةى لةم ئَيمة نابَى بةآلم ئةوة. بناغةيية دروستكةرةكةى اليةنة دازاين دوايةكَيتييةكةى
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ئةو لةناوضوونى و لة واسرابَى
َ
هةل دازاينةوة بة مةرط هةروةك كة تَيبطةين وا كَوتايى دازاين بة سةبارةت

كارايية كَوتاييهاتنى مةغزاى لة بَى لةكاركةوتن يان بَى ذيان َيكى
َ
ل هَي كوذاندنةوةى ئةمة جا بَى، بةرثرسيار

لة مةرط بةآلم دةرئةنجاماندن، بريتني لة و ثزيشكني دياريكردنانة جَورة ئةم و فيزيَولَوذييةكاندا. بيَولَوذى
ثَيشمةرجيانة. ئةكزيستَينسياليستييةوة رووى

كَوتايية ئةو كو
َ
بةل ناطةيةنَى، تةواو-بوون واتاى دازاين بَو دةردةبِررَى، مةرط وشةى بة كة كَوتايية ئةو

بَوية هةر طرتووة، خَو لة خَوى هةميشة كَوتاييةكةى دازاين واتايةدا كة لةو ئةمةش كَوتايى، رووةو َبوونَيكة
ئاذةل بةآلم دةمرَى، مرَوظ تةنها مرَوظة: مَوركى ئةمةش و مةرطةوة بة ثةيوةندييةكة هةميشة دازاين خَوى

.(VERENDET) ثَيدَى كَوتايى ثَيضةوانةوة بة
لة رَى ةتةشدا

َ
حال لةم طةرةكة سةرةتا تَيبطةين؟ مةرطةوة بة دازاين ثةيوةندييةى لةم ئَيمة ضَون ئايا

هَينانى يان واتاى ضاوةِرواني مةرط، رووةو رةوتطرتن يان مةرط، رووةو بوون بطرين.  ةتَيطةيشتن
َ
بةهةل

(وةك ناطةيةنَى لَيى  بريكردنةوة يان مةرطةوة بة بةردةوام خةريكبوونى واتاى هةروةها ناطةيةنَى، مةرط 
لة مرَوظ كة ناطةيةنَى واتايةش ئةو هةروةها بمريت!»). تَو كة «بزانة دةطَوترا: ناظيندا ضةرخى لة ضَون
رةوتطرتنيك لة  بريتيية مةرط  رووةو بوون لة مةبةست بهَينَى. بوون بةهاى لة واز  مةرطدا ضاوةِروانيى 
نزيككةوتنةوةيةكى يان ئاشكراكردن شَيوازَيكى واتاى رةوتطرتنيش خَوى، دازاين شيمانةى خَوييرتين رووةو
بةآلم دازاين، شيمانةى خَوييرتين وةك دةناسَى مةرط نزيككةوتنةوةية ئةم خودى دةطةيةنَى. لَيتَيطةييو
خَوئاوةآلهَيشتنةوةدا و خَوئاوةآلكردن لة ئةمةش نةكراو، دياري هةرطيز و جةخت شيمانةيةكى  بَيطومان
دةردةكةوَى. ترسدا دَوخى لةنَيو دةكات. ئةمة دازاين لة هةميشة هةِرةشة كة دةدات روو كَوتايية ئةو بَو
لة كة دةردةكةوَى تَيطةيشتنَيك لةسةر بناغةى خَولَيالدان مةترسييةكى نةشياوى وةك مةرط مسَوطةريى

هةبَى». ترس بَو «غريةتت َى:
َ
دةل هايدَيطةر دروشمةكةى بَوية هةر دياريكراوة. ترسةوة اليةن

زَورطة مةغزاى وةك 7-كاتَيتى
دةكات. خَو خودى بَو خةم) / (مشور زَورطة وةك دازاين ثَيناسةى هايدَيطةر كة بينيمان سةرةوة لة ئَيمة
بةردةم لة دازاين كة دةطةيةنَى ئةوتَو واتايةكى ثَيناسةية ئةم بةآلم بوونى خَويداية، خةمى لة دازاين بةردةوام
رووةو يان دةخات شيمانةكانى بةطةِر خَوييرتين رووةو يان خَوى خودى ثرَوذةى ئةو ئةلتةرناتيظَيكداية:
رةوتبةستنَيكة اليةك لة (رةسةنَيتى) خَويةتى بَو ثرَوذة «مةردوم»ـةوة. بة ثابةند ناخَويةتى شيمانةى
لة هةميشة اليةنى ئاييندة كةواتة رووةو ئاييندة دةطةيةنَى، رةوتبةستنَيك بةمةش واتاى مةرط، رووةو
دياريى دازاين ى (SICH-VORWEG-SEIN) سةرةتاوة-بوون» «خَو-لة تَيطةى بة هايدَيطةر و دةطرَى خَو
فِرَيدراوة ئةوة نَيو بَو واتا فِرَيدراوة، ئةكزيستَينسة فاكتييةكةى بَو ديكةوة اليةكى لة دازاين بةآلم دةكات،
مةغزايةدا هةموو لةم خَويدا دةيبينَيتةوة. ثَيش ضَون ئةو لة هةروةها دةيبينَيتةوة و خَويدا ثَيش ئةو لة كة
زمانَيك نَيو بَو هَوشةكى، ثَيكهاتةيةكى نَيو بَو بيَولَوذييانة، تايبةتيى جةستةيةكى نَيو بَو ئَيمة لة يةكَيك
رابوردوويش ئَيستا دازاين  بَوية هةر  نيية. لة تواناى ئةودا و دياريكردنيان فِرَيدراوة هتد  و كولتوورَيك و
بةكاردةهَينَى. (GEWESENHEIT) «هةبوويى» واذةى رابوردووة ئةم بَو  هايدَيطةر  نَيوانةوة. دةهَينَيتة
ئايندة بَو ثَيشينةييةدا ثرَوذة ئةم لةنَيو خَوى هةنووكةيى ى (DAS DA) لةبةر ئةوةى «لَيرةكة» ثاشان
دازاينة ئةم كاتييانةى  مةغزاى ئةوا دةبينَيتةوة، (رابوردوو) «هةبوويى» رووةو لة طةِرانةوةدا هةروةها و
ديارى هةنووكةوة هةبوويى و و ئايندة (EKSTASE / رةهةندةكةى (ئَيكستازةكةى سَى يةكَيتيى بةِرَيى

دةكرَى.
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ريشةييانة زَور (ZEITLICHKEIT) كاتَيتى وةك  مرَوظ  بوونى  دياريكردنةى جَورة  بةم  هايدَيطةر 
و مَيذوو لة كات، لة سةربةخَو مرَوظى تراديسيَونة ئةم ئاخر دةهيضَينَى. مَيتافيزيكى هزرينى شَيوازى
داى كةسَيتييةوة ناوكَيكى بة ناوةرَوكدا لةنَيو سةرمةديدا، ئةزةلييةتى لةنَيو دةكرد: ديارى دَوخطَوِرى،
كَونسةثسيَونة جَورة ئةو بةآلم بووبَى. ئاوةزدار يان هَوشةكى بوونةوةرى بووبَى، دةروون ناوكة ئةم جا دةنا،
ذيان لة ئَوبذَيكتيظى شَيوةيةكى بة ضونكة ئةويش نةدةهات، كاتَيتى و دوايةكَيتى دةرةقةتى مَيتافيزيكيية
رةت بناغةييدا كاتَيكى لةنَيو (VORHANDENES) لةئارادابوويةكدا شَيوةى لة كة ذيان تَيدةطةيشت:
واتا َو، بِر و بهات موئايةشةكردنى زنجريةيةكى وةك تَيدةطةيشت لَيى سةبذَيكتيظى بة شَيوةيةكى يان دةبوو،

دةهات. مةرط كَوتايى بة و دةطرت سةرضاوةى زايني بة ريزةكةى بوو كة سةرى موئايةشةكردنَيك
كات (نوقتةيى) ثنتييانةى تَيطةيشتنَيكى لة بوو بريتى  تَيطةيشتنة جَورة ئةم مةرجى بنةِرةتدا لة
ئةوسا بطرين، دازاين مَيتافيزيكييةوة كَونسةثسيَونة جَورة لةم ئَيمة طةر سةهمئاساوة. ئاِراستةيةكى بة
دى، ئةوانى سةرجةم لة ناهةقيقى وةك ئينجا و دةبوو هةقيقى هةنووكةييدا ثنت-كاتَيكى لة تةنها دازاين
و هةبوويى و ئاييندة ئَيكستازييانةى كارةكتةرى بةآلم دةبوو. دابِراو مةرطيش، و زايني لة تةنانةت َى

َ
بةل

رووةو رةوتبةستن وةك سةرةتاوة-بوون»، «خَو-لة وةك هايدَيطةر لة الي دازاين كَونسةثسيَونى كة هةنووكة،
مَيتافيزيكييةدا كَونسةثسيَونة ئةو لةنَيو دةكات، داواى خَو، خودى الى بَو طةِرانةوة وةك هةروةها مةرط،
واتا لةو بَيكَوتاييدا، و بَيسةرةتا ئَيستا-زنجريةى لةنَيو كات ئَيكستازييةى كارةكتةرة ئةم نابَيتةوة. جَيى
بةكارى دةهَينني، سروشتييةكاندا لة زانستة و تَيدةطةين باوى جيهانى كاتى لة ئَيمة ضَون شَيوةيةدا وةك
ئامادة رابوردوو و بةردةوام) و هَومَوطَين و بَيدوايةكى كاتى (واتا ئَوبذَيكتيظةكراودا كاتى بووة. لةنَيو بزر
ئةكزيستَينسياليستيدا تَيِروانينى لةنَيو ثَيضةوانةوة بة بةردةوامييةك، بةآلم كةرتى لة بريتني ئاييندة و

ثرَوذة. روودانةكةى ئَيكستازى يان رةهةندى لة بريتني
،(ZEITIGT) دةكاتَينَى ئَيكستازَيكدا هةر لة خَوى «كاتَيتى دةبَيذَى: كَيشةيةوة بةم ثةيوةست هايدَيطةر
سةرجةمة سةرجةمَيتيى كاتَيتيدا، تةواوى كاتاندنَيكى هةر ئَيكستازييانةى يةكَيتيى لةنَيو بةواتاى ئةمة
بريتيية ئةمةش دةبينَيتةوة، و) خَوى – (سةرنةطرتن نشوستيهَينان فاكتيسيتَى و و ئةكزيستَينس بونيادى

زَورطة. بونيادى يةكَيتيى لة
لة نيية درةنطرت ناطةيةنَى. ئاييندة واتاى بةدوويةكداهاتنى ئَيسكتازةكان (ZEITIGUNG) كاتاندن
دةكاتَينَى» هةبوويى-هةنووكةيى ئاييندةى وةك خَوى كاتَيتى ئامادة. لة نيية زووتر ئةميش و هةبوويى
لة هةبوويى و ئاييندة كة دةدات  ثيشانى خوارةوة  نموونةيةى ئةم .(SEIN UND ZEIT, S. 350)
و ئاييندة دازاين كة ثيشان دةدات ئةوةش هةروةها دازاينن، (مَومَينتى) اليةنى كو

َ
نني، بةل دازاين دةرةوةى

هةبوويى- بَو و خةمَوكيدا بطةِرَيتةوة داهَيزراوى خةمبارى، ةتى
َ
لة حال طةر دازاين خَويةتى: هةبووييةكةى

نيية درةنطرت ئاييندةية ئةم ئةوا بكوذَينَيتةوة، ئاييندة هاوكات و خَوى خودى (GEWESENSEIN) بوونى
دازاين يان طةر دَى. ئةودا لةتةك ثَيكةوة سةرضاوةوة لة يةكسةر كو

َ
بةل هةبوويى-بوونةكة، و) لة - (نايةت

ئةمة سةربارى بَيهيواييةوة و دَوخى دةضَيتة ئاييندة ئةوسا دابَى، مةآلس هةبووييدا لةنَيو خَوى و هةآلتبَى
ى

َ
نكَول ثرَوذةى ئةندَيشةييانةى ئاييندةوة و نَيو بخزَيتة دازاين دى: طةر يان نموونةيةكى هةر هةية. هَيشتا

هَيشتا يلَيكراوة
َ
نكَول ئةو هةبوويية ئةوا بكات، را خَوى لة هةبووييةكةى يان بكات، خَوى هةبووييةكةى لة

هةآلتن وةك دازاين ببَيذين: ديكة واتايةكى بة يان ئامادةية، هةآلتندا لة بةتايبةتى  َى
َ
بةل ئامادةية، هةر

يلَيكراو.
َ
نكَول هةبوويى لة بريتيية

دةطةيةنَى. ض واتايةك هايدَيطةر الى و خَويى دازاينى كاتييانةى ناخَويى كة دةبَيتةوة روون بَومان لَيرةوة
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بةرضاوى شيمانةيةكى بة نابَى ناخَوييدا (ZEITIGUNG) كاتاندنى (شَيوازى) مَودوسى لةنَيو ئاييندة
و ببينَى ئاييندة دةخوازَى فزوولييةت فزوولييةتة. ئَوبذَيكتى تةنها ئاييندة كو

َ
بةل ئةكزيستَينس،

ئةكزيستَينس، نَيو بَو  هَينانَيك لة نيية بريتى هةبوويى رووكردنة شَيوة هةمان بة  بكات. موئايةشةى
ساتدا لةنَيو  بوونة

َ
قال و ثةرتةوازةيى تةنها ناخَويى هةنووكةيى-بوونَيكى هةروةها لةيادكردنَيكة. كو 

َ
بةل

و روون كاتاندندا خَوييانةى مَودوسى لةنَيو كاتَيتى ئَيكستازةكةى سَى ثَيضةوانةوة بة بةآلم (مَومَينتاندا).
هةبوويية، دازاين هةروةها مةرط، رووةو حاسمدا رةوتبةستنى لةنَيو ئاييندةية دازاين (ئَيظيدَينتن): ئاشكران
دازاين و هةبووييةكةى، بةآلم فِرَيدراوييةكةى بَو فاكتييةكةى، ئةكزيستَينسة كاتَيك دةطةِرَيتةوة بَو ئةويش
ساتييانةى دَوخى لةنَيو هةنووكةيى شَيوةيةكى بة ئةمة سةرجةمى كاتَيك ئةويش هةنووكةيية، هةروةها
بدات، روو شتَيك تَييدا (نوقتة) و ئَيستا-ثنت لة نيية سات بريتى بَيطومان دةدات. روو (DES DA) ئَيرةدا
كو

َ
بةردةواميدا، بةل نَيوان لة سنوور وةك نيية ماتماتيك ئةبسرتاكتةكةى ثنتة شَيوةيةك هيض بة هةروةها

خودى دازاين. هةنووكةييةكةى ئامادةيية بريتيية لة
مَيذوويةتيى بناغةِرشتنى بَو ئةوة َيكى

َ
هةول هاوكات دةدوَى، لَيى هايدَيطةر كة كاتَيتيية ئةم

هايدَيطةر مةبةستى بدةين كة ئةوة بَو ئاماذة دةبَى لَيرةشدا دازاين. بةآلم (GESCHICHTLICHKEIT)
مرَوظانى و لةتةك ئَوبذَيكتان مَيذووييدا بَى ثةيوةندييةكى لةنَيو هةروةك مرَوظ نيية كة ئةوة مَيذوويةتى لة
دياريكردن بة خَويةوة اليةنى لة ئةويش و دياريكرابَى موئايةشةدا زنجريةى لةنَيو هةروةك مرَوظ ديكةدا، ئيرت
ئينجا و دةطةيةنَى دازاين ئةكزيستَينسييانةى ثَيشينةيى ثَيكهاتةى واتاى مَيذوويةتى نةخَير، هةستَى،

دةبينَيتةوة. دازاين ثَيكهاتةيةى ئةم لةسةر خَوى جيهان ئَوبذَيكتيظييانةى مَيذووى ئةمةدا بةدووى
لةنَيو كة شيمانانة ئةو سةرضاوةى كَيشةى ئاراوة: دَيتة تايبةتى كَيشةيةكى كَونتَيكستةدا لةم هةر بةآلم
خَوى و وةربطرَى وَيست

َ
هةل ثَييانةوة ثةيوةست دةتوانَى دازاين ئينجا كراون، ئاشكرا (زيتواسيَوندا) دَوخدا

«بَوماوةيى»يةوة لة شيمانةكان ضةشنةية: بةم كَيشةية ئةم وةآلمى بثرَوذةيَينَى. ئةوانيش  خودى رووةو
ثةيوةندى لة بةآلم ،(SCHICKSAL) «ضارةنووس» دةنَى ناويان هايدَيطةر و بَوماوةن شيمانةى ئةوان دَين،
ئةوة بَو ئاماذة لَيرةدا ثَيويستة بَيطومان .٢(GESCHICK) «قةدةر» دةنَى ناويان ديكةدا ئةواني لةتةك
وَيستَيكى رةخنةيى

َ
ثَيضةوانةوة، دازاين ثَيويستة هةل بة  بكرَين،

َ
ئةم شيمانانة قبوول نيية كة مةرج بدةين

لةسةر كاريطةرييةكانيان لة رَى تاكو وةربطرَى، خَوى ئةكزيستَينسى هةبووييةكانى شيمانة بةرانبةر
بكاتةوة. كةميان هيض نةبَى يان بطرَى َو ئةمِر

ثوخت بكةينةوة: ضةشنة بةم هايدَيطةر ئةكزيستَينسى فةلسةفةى بناغةكانى دةتوانني ثَيية بةم

خَوى. لة بوونى بريتيية كَيشةكةى كة بوونةوةرَيك وةك ١-دياريكردنى مرَوظ
بةدةركردن واتاى ئةكزيستَينسَيك،  تاكة هةر بَو طةِرانةوة  يان ،(JEMEINIGKEIT) ٢-خَومييةكة
تيَولَوذييةكان بيَولَوذييةكان، و فيزيكى-كَوسمَولَوذييةكان دروستكةرة يةكَيتي سةرجةمى هيضاندنى و
دانانةكانى سةرجةم هيضاندنى و بةدةركردن واتاى هةروةها دةطةيةنَى، ترانسَيندَينتال-فةلسةفييةكان و

دةطةيةنَى. تيَولَوذيدا، و ئايني لةنَيو طةردووندا، و سروشت لةنَيو مرَوظ
لة ضَون وةك نيية، تيَورييانة شَيوازة ئةم  بةآلم دةكرَى، ئاشكرا تايبةتيدا شَيوازَيكى لة ٣-جيهان
(STIMMUNG) هةستةكي» «دَوخى بريتيية لة كو

َ
بةل دةبينرَى، زانستةكاندا لة تراديسيَونى و فةلسةفةى

راستةقينةى كارةكتةرى ترس دةطَيِرَى، ضونكة َيكى سةنرتاُّـ
َ
رَول كة ترسة ئةوة لَيرةشدا ثَيشتيَورييانة، ى
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بَيالنةييةك /  دةكات، ئاشكرا مةترسى) = UNHEIMLICHKEIT) بَيالنةيى ترس دةكات، ئاشكرا جيهان
داثَوشراوة. شتةكان بة رَوذانةدا ئاشنايةتيى لةنَيو كة مةترسييةك

كو
َ
بةل نيية، خَوى خودى بةهةقيقى  ةتدا

َ
حال زَورترين لة مرَوظ كة ئةوة بَو  ئاماذةيةكة ٤-داوةشان

بريدةكاتةوة، كردار دةكات، هةست مرَوظ دةذى. «مةردوم» وةك (ناخَويةتيدا) ناِرةسةنَيتيدا شَيوازى لةنَيو
بة بتوانَى مرَوظ ئةوةى بَو  بةآلم دةنوَينن. كردار بريدةكةنةوة،  دةكةن، هةست ئةوانيدى دةنوَينى، ضَون
نَيو بَو دَوخَيكةوة لة  نيية لةسةرخَو ثةِرينةوةيةكى بة ثَيويستى ئةوا بطات، ئةكزيستَينس  خَويةتيى

هةية. ريشةيى وةرضةرخانَيكى بة يان بازدانَيك بة ثَيويستيى كو
َ
بةل ديكة، دَوخَيكى

ويذدان بةئاطا بَيتةوة، بانطى رَوذانة ناِرةسةنَيتيى لَيرةبوونى لة مرَوظ دةكات كة ويذدان وا ٥-بانطى
بَى. خَوى خودى هةروةها و خودى خَوى ببَى بة ئةركة كة ئةو بةردةم دةخاتة مرَوظ

زايينةوة روودانى و ئاييندة لة روودانى مةرطةوة بةِرَيى مرَوظة و ئةكزيستَينسى بناغةى ٦-دوايةكَيتى
دَي. بةئاطا لَيى فِرَيدراوييةوة، روودانى بةِرَيى واتا رابوردوودا، لة

و ثَيكرابَى ثرسى  ئةوةى بةبَى يةكَيك هةموو كة دةطةيةنَى  واتاية ئةو ئةكزيستَينس ٧-فِرَيدراويى 
زمانةدا، لةنَيو و كولتوور ئةم لةنَيو ثسيكَويةدا، ئةم لةنَيو لةشةدا، ئةم لةنَيو خَوى ويستى هةروةها بةبَى
هاوكات راوة.

َ
ل جَيهَي خَوى خودى بَو و دانراوة طةردووندا، لةنَيو ئَيرة جَيطةيةى لةم مَيذووييةدا، شوَينة ئةم

سنوورة ناخةكيية تاكو لةو هةية شيمانةى يةكَيك هةموو كة دةطةيةنَى واتاية مةرط ئةو رةوتبةستن رووةو
ديارى كردووة. ئةوى دوايةكَيتييةكةى تَيبطات كة

بة كة مَوركة لةو بريتيية ثَيكدَى، ئاييندة و ئامادة و هةبوويى ئَيكستازةكانى لة كة ٨-كاتَيتى
لة يان هاوكاتى بريتني لة (مَومَينةتةكانيش) دةكات، اليةنةكانيش دوايةكى دازاينى ثوختى كارةكتةريزةى

دةكةن. دروست كات دوايةكييانةى شَيوةيةكى اليةنانة ئةم هاوسةرضاوةيى.
بوونةوةرَيك دةضةسثَينرَى، ضةندثاتكةرةوة بوونةوةرَيكى وةك مرَوظ مَيذوويةتيى كاتَيتى، تَيطةى ٩-بة
شيمانةكانىئةكزيستَينسى بة دةتوانَى بَوماوةيية مَيذووييةكةى خَويةوة بةِرَيىدةستبةسةرداطرتني تةنها كة

نةطات. ثَييان دةشَى زَور هاوكات بَيطومان – بطات خَوى
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فةرهةنطَوك
غةريبَيتيدا ةتى

َ
حال لة بَو نموونة وةك كةس، شوناسى يان ديارينةكراويى نةناسراويى ئانَونيومَيتى:

الوعى عةرةبى: بة ،BEWUSSTSEIN مانى:
َ
ئةل بة بةئاطابوون:

بَيدوايةكى: (الالمتناهى)
(عملى) ئةرةبى بة ثراكسيس:

كيشوةرى سةر بَو كرد تةشةنةى لة ئَينطالندةوة نَوزدةيةم سةدةى كة كَوتايى بوو فةلسةفى رَيبازَيكى ثسيكَولَوذيزم:
بة هاوكات دروست و هزرينى بَو ثَيوةرن لَوطيكى رستةكانى و تَيطة سةرجةم كة دادةنا واى فةلسةفيية ئةم رَيبازة ئةوروثا.

لَيتَيطةيشتنن. شياوى ثسيكَولَوذييانة شَيوةيةكى
دةدرَى. زةينةوة لة و ةتةكةية

َ
يان حال بابةتةكة هةنطاوتةرى كة هةية قضية) /Das Urteil ) بِريار لَوطيكدا لة ثَيشرِبيار:

دةردةبِررَى. ةتةكة،
َ
حال يان بةبَى ناسينى بابةتةكة بةبَى بناغة، كةواتة بَوضوونةوة لة ثَيشرِبيار بةآلم

هةية. سةروةرى و طةيةنراوة ئةوةية كة لة ِرابوردووةوة «تقليد»)، ئةرةبى (بة تراديسيَون:
بناغةييةكانى ناسينى لةتةك بونيادة و فةلسةفة لقةكانى لة يةكَيكة ئَونتَولَوذيدا و لَوطيك ئَيتيك و

َ
لةثال زانني: تيَوريى

متمانةثَيكراو و راست وةك زانينةكان ضَون بشَى داخَو كة ئةوةية ثرسيارةكة خةريك دةبَى. ئَيمةوة لة اليةن ريالَيتى زانينى /
دابنرَين.

َيتةوة.
َ
دةكَول خودا و مَوركةكانى هةبوون كة لة خوداناسى، زانستى تيَولَوذى:

لَيرةبوون دازاين:
(اِّـتناهى) دوايةكى:

بمرة، مرَوظ مرَوظة، سَوكرات بِريارةوة: دوو لةم نموونة بَو دةرئةنجام، بردنةوةى يان دةركَيشانى دةرئةنجاماندن:
بمرة. سَوكرات دةبرَيتةوة: دةرئةنجامَيك

رةطةز و لة تَيطةكانةوة جَور «ئةسث». نموونة بَو «تَيطة»، لة بريتيية هَوش توخمى لَوطيكدا يةكةم جَور: لة / رةطةز
ة.

َ
ئاذةل بة رةطةزى سةر كة ئةسث جَورَيكة دةكةونةوة.

نَيو هاتَوتة ئةويشةوة بةِرَيى و هوسةرلة فَينَومَينَولَوذيى تايبةتمةندى تَيطةيةكى (LEBENSWELT) ذينجيهان:
دةذى. تَييدا ثَيش هزرين تاكَيك كة هةر جيهانةية ذينجيهان ئةو فةلسةفةوة.

دةطةيةنَى (سكَواليى) فَيرطةيى واتاى هزرينى نَيظيندا، ضةرخى كَوتايى لة كريستيانى بوو هزرينى شَيوازى سكَوالييزم:
دةهزرا. ئةِريستَوتَيليسةوة و كلَيسة باوكانى بيبل، طومانلَينةكراوةكةى دةسةآلتة سَى بة ثابةند هةميشة كة

دةستَى.
َ
هةل زانست بيناكردنى بةستنى يان

َ
بة هةل كة ئاطامةند، بكةرى سةبذَيكت:

بدرَى. ئةنجام خَويةكى بكةرييانةوة لة تةواو هزرى كة كارَيكى سةبذَيكتيظى:
نةطَوِر سةركاتى، سةرمةدى:

و ئَورطانيية سَينس بةآلم ثسيكَويية، دياردةيةكى هةست ناطةيةنَى. هةستةكة) شةش نموونة (بؤ واتاى هةست سَينس:
بينني، بيستن، لة سَينسى بريتني سَينسةكان ثَيشكةوتووةكاندا. ة

َ
ئاذةل و مرؤظ لةنَيو فيزيؤلؤذيانة تؤمارطريى لة بريتيية

جياوازن. تَيطةى دوو «حواس» و «حس» عةرةبيشدا لة طرتن. بَونكردن، ضَيذتن،
قتباس)

ْ
(ا سيتات:

هزر. نامَوبوونى واتا بةشتكردن، شتاندن:
بناغةيى. تَيطةى كاتيطَورى:

سيما مَورك، كريتَير:
يادوةرى، ئاطادارى، توانستةكانى كَوطنيسيَون  فراواندا. واتايةكى  لة هزرينة لة مةبةست  بةزَورى (ل): كَوطنيسيَون

دةطرَى. خَو هتد لة و ثالندانان هةروةها فَيربوون و بِروا، و ويست ئةندَيشة،
زانينمةند كَوطنيتيظ:
(سياق) كَونتَيكست:
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هونةرى يان هزرى ثرَوذةى بناغةى تيَورييانة، ثالنى كَونسةثسيَون:
(معيار) ثَيوةر نَورم:
(معيارى) نَورماتيظ:

كة بةكاردةهَينرَى بابةت كوردى ئاطامةندةوة. بة اليةن سةبذَيكتى لة دانراو كَيشةى ةتى يان
َ
حال بابةتى يان ئَوبذَيكت:

بَى. سةبذَيكتَيك دانراوى (مةوزوعى) بابةتَيك مةرج نيية ضونكة ئةويش نيية، راست
سةبذَيكت. مةوزوعةكةى) بة (واتا دانراوةكةى بة فةزلدةر روانطةى يان وانينى تَيِر يان ديدى ئَوبذَيكتيظى:

ئؤنتؤلؤذى (ط): بوونناسى.
دةدرَى ثرَوفيسَور ثلةى زانا بة ثاشان كة ينةوةيةكة

َ
لَيكَول بةرزترة، دكتَورا لة ثلةيةك هابيليتاسيَون:

نةفيكردن) (نَيطاسيَون، هيضاندن:
طادامةر. فةلسةفةكةى نموونة بَو تَيطةيشتن، فةلسةفةى هَيرمينيَوتيك:

(مجرد) (ل): ئةبسرتاكت
كاتيطَورييةوة ثَيضةوانةى بة ئةكزيستَينسيال، دةنَى ناو تَيطةكانى هايدَيطةر ئةكزيستَينسيال:

شوناس هاوشَيوةيى، (ل): ئيدَينتيتَى
تاكةكةس تاك، ئينديظيد:

طةورةتر وةك سةرجةم كة «جيشتالت») ئةرةبى (بة ثسيكَولَوذى رَيبازةكانى لة يةكَيكة و مانيية
َ
ئةل وشةيةكى طَيشتالت:

طةورةترة فَورمةكةى بة حوكمى و سةرجةم وةك هةية، تايبةتيى فَورمَيكى كة خانوويةك نموونة دادةنَى. بَو كةرتةكان كَوى لة
هتد). ثةنجةوة و دةرطا و ضيمةنتَو، كَوى كةرتةكانى (بةرد، لة
وشة سةرضاوةيى واتاى زانستى سةرضاوة و ئَيتيمَولَوذى:

تايبةتمةندة مَوركة بة بوو فاشيستي ئيديَولَوذييةكى  كة نازيزم بَو كورتكراوةتةوة  ناسيَونالسَوسياليزم:
مانييةكةيةوة.

َ
ئةل

ثةراوَيزةكان:
تاكو  ثابةند بني، وشةييةوة بة وةرطَيِرانى بةآلم ثَيويستة ئَيمة لَيرةدا دةطةيةنَى، «ناِرةسةن» واتاى كرَوكدا لة واذةكة ( 1

بكةوينةوة. نزيكرت هايدَيطةر مةبةستةكةى لة
رووى كةسييةوة لة ”Schicksal» وشةى بةآلم دةطةيةنن، قةدةر واتاى عةرةبى بة يان كوردى بة وشةكة هةردوو ( 2

نَيوكةسييةوة و كةسى رووى شيمانةكان لة جياوازيى هايدَيطةر دةبينني، وةك دةطةيةنَى. ضارةنوسيش واتاى (persönlich)
ك.ج. دانا – ضارةنووسمان واذةى يةكةم ةتةكةى

َ
حال بَو هَوية ئةم دةكات، لةبةر

تَيبيني:
سةدةي ناونيشاني ”فةلسةفةي بة ينةوةكةيداية

َ
ميانةي لَيكؤل هايدَيطةر لة فةلسةفةي بارةي لة كارن طلؤي نوسينةي ئةم

كتَيبةكةدا لة دانراوة، ئَيرةبوون“ ناوةِرؤك و لة مَيذوويي ”ئاوِردانةوةيةكي ناوي ِرانةدا بة وةرطَي لةم بةشةي ئةو بيستةم“.
تايبةتي. بة هايدَيطةر نةك بؤ طشتي بة فةلسةفةي ئةكزَيستَينَيس بؤ ِرَيبةرييةكة

سةرضاوة:
KAREN GLOY: GRUNDLAGEN DER GEGENWARTSPHILOSOPHIE. PADERBORN 2006



SARDAM / Mar 200923

لة فارسييةوة: رزطار ئةمني نةذاد

خؤكوذى، 
تابلؤيةك بؤ وَيناكردنى ئازار

بةرايي

لةو  َيي 
َ
بل تؤ  ةكَي، 

َ
ِرادةضل مان 

َ
دل ناكاو  لة  خؤكوذي  َيكي 

َ
هةوال بيستني  بة  كاتَي 

خؤكوذي  دياردةي  زؤربةمانةوة  بةالي  رةنطة  بكةينةوة؟  ضي  لة  بري  دةستةدا  و  دةم 
لة ثَيوةندييةكي ِراستةوخؤدا لةمةِر بِريارَيكي تاكةكةسي راظة بكرَي، واتة كةس يان 
دةستن بة بِرياري كؤتايي هَينان بة ذياني خؤيان. ئةم بابةتة رةنطة لة 

َ
كةسانَيك هةل

يةكةم سةرنجدا لة خانةي نموونةيةكي خؤثةرستييانةدا (EGOISTIC) ببيندرَيتةوة، 
م كاتَيك لة طؤشةنيطايةكي سرتوكتوراليزمانةوة سةرنج بدةينة اليةنة بةهَيزةكاني 

َ
بةال

يةتي تاك، دةطةينة ئةنجامَيك كة ثَيوةندي هةية بة ديناميزمَيكي 
َ
يةتي كؤمةال

َ
مَينتال

دياردةي خؤكوذي  هؤكاري  لةسةر  هةية  كاريطةري  بة شَيوةيةكي الوةكي  كة  شاراوة 
يةتي هةن كة 

َ
َيت كة هةندَيك ثَيكهاتةي كؤمةال

َ
بةالي تاكةوة. ئةم ِروانطةية ثَيمان دةل

ن كة 
َ
يةتي لة خؤيان جَيدةهَيل

َ
َيك دياردة و نيشاني كؤمةال

َ
م كؤمةل

َ
ةت ناديارن بةال

َ
بة ِروال

ةتة رؤتينييةكان لة مةجالي ذياني رؤذانةدا هةستيان ثَيدةكةين. كارتَيكةري 
َ
وةك حال

شرؤظةيةكي  لةهةمبةر  بةدواداضوون  بؤ  بيانويةكن  خؤيدا  لة  ناديارانة  فاكتة  ئةم 
طا.

َ
بابةتيانة بؤ زياتر هاتنة رؤذةظي ئةو هَيزة شاراوانةي نَيو كؤمةل

ةتي 
َ
حال ضةندين  يان  يةك  لةمةِر  طشتييةكانةوة  ِراطةياندنة  رَيطاي  لة  رؤذانة 

َي هؤكاردا ِراثؤرتة 
َ
ةتانةيش لة سؤنطةي كؤمةل

َ
خؤكوذي ئاطادار دةكرَيينةوة، ئةم حال

دةكرَين كة ثَيوةندي دةدرَينةوة بة هؤكارة دةرةكييةكان، بؤ نموونة لة زؤربةي ئةم 
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(بة باس بةر دَينة ةكاندا
َ
هةوال لة كة خؤكوذيية راذةي بةرزترين ئافرةتان الي خؤكوذي ةتانةدا ثرسي

َ
حال

كردةوةي دةداتة دةست ئافرةت يةك رؤذدا لة كةمةوة بةالني بي بي سي رؤذنامةوانَيكي ينةوةي
َ
لَيكؤل ثَيي

خؤشةويستي، ثرسي لة شكستهَينان وةك هؤكارةطةلي بة دةدرَيت ئاماذة ثةيوةندييةدا خؤكوذي(1))،لةم
لةسةر كة خؤكوذي ديكةي نموونةكاني لة يةكَيك هتد. و هاوسةرطريي و نامووس خَيزاني، ثَيوةندي لة
وةك هؤكارةطةلي دةدرَيتةوة بة ثَيوةندي ثَيدةكرَيت، ئاماذةيان ةكاندا

َ
هةوال لة و تؤمار دةكرَين طةنج ثياواني

و ثرسي بَيكاري و ة
َ
بنةمال و زةنطي زةبر خؤشةويستيدا، لة ئةزمووني شكست خوَيندندا، سةرنةكةوتن لة

بةكردةوةي ثَيوةندي لة ديكة هؤكاري َيك
َ
كؤمةل ئةمانةو طاكةياندا.

َ
كؤمةل لة طونجاندن خؤ مةجالي نةبووني

شتةي ئةو طادا؟
َ
كؤمةل لة خؤكوذين سةرةكي رةهةندي هؤكارانة ئةم داخوا م

َ
باس، بةال بةر خؤكوذيدا دَينة

ثَيوةندييةكي لة كة خؤكوذين دياردةي دروستي بةشَيكي راستيي و هةية ِرةنطدانةوةي ةكاندا
َ
هةوال لة كة

تةنيا بة ةكان
َ
هةوال سةر. نةخراوةتة تيشكي (INTENTIONAL) بنةماييدا (CAUSAL) ياخود هؤكاريدا

ينةوةيةكي
َ
لَيكؤل طرةوةي لة روداوةكان ديكةي اليةنةكاني و، باس بةر روداوةكان دةخةنة رووةكي اليةني

سةرةكييةكاني نَيو كؤنتَيكستة بة لَيدان رةهةند بة هةية ثَيويستي خؤيدا لة دةكرَين كة شرؤظة مَيتؤديكدا
خؤكوذين. كردةوةي رووداني سةرةكي كاتيشدا هةمان لة و دةرةكي نةرَيكي

َ
ثال خؤيدا لة كة دياردةية ئةم

دةستي كةس كة دادةخات خؤي لةسةر  دةرطا شوَينَيكدا لة ةيةك
َ
كيذؤل كة  تراذدييةي بةو سةرنجدان

جةستةي لة ئاطر ضةخماخَيك بة و، دةِرَيذَيت خؤيدا جةستةي بةسةر نةوت ؤنَيك
َ
طال ناكاو لة و، ِراناطات ثَي

ئةرشيظي تاريكةكاني و تةنط قوذبنة لة  مدانةوة 
َ
وةال بةبَي كة ثرسيارَيكة خؤيدا لة بةردةدات، خؤي

ئَيمة بة خؤي ضةشنة بةم كة تةزَينانةدا هةبَيت
َ
دل دراما لةم ض ثةيامَيك َيي

َ
بل تؤ دةبن. بزر راطةياندندا

كردن بَيت ثرؤتَيستؤ لة شَيوازَي بة ضةشنَيك كردةوةية َيي ئةم
َ
بل تؤ ديكة، واتايةكي بة ثيشان دةدات؟

هةر خنكاوانة هاوارة ئةم بَيطومان دةكرَيتةوة؟ بةرز كارةساتاويية ضةشنة بةم كة ذيان ئارايي دؤخي لةمةِر
تةواوكةري اليةن طةلَي تاوانَيكة كة ِرةنطدانةوةي ئازارة ئةم نني، خؤثةرستانةدا ثَيوةندييةكي تةنيا لة بة

بةرثرسيارن. هةمبةريدا لة و سيناريؤيةن ئةم
ئةم سةرةكي سةرنجي كو

َ
بةل نيية، نةوة

َ
ئةم هةواال و ضؤنايةتي بةدواي ضةندايةتي طةِران لةم وتارة مةبةست

ئةفراندنَيكي خؤكوذي تيؤري خؤكوذي. ناوي بة دةكرَيتةوة ضِر تيؤرَيك خوَيندنةوةيةكي لةسةر زياتر وتارة
رَيذةيي ينةوةيةكي

َ
لَيكؤل بة بةستن ثشت بة فةرةنسي، ناسي

َ
كؤمةل دوركهايم ئيمائيل كة بوو ميتؤديك

ئةم دةكا لةسةر دةاللةت ناِراستةوخؤ كة خؤكوذي دياردةي شاراوةي اليةني َيك
َ
كؤمةل سةر خستة تيشكي

كة وةردةطرَيت خؤي طرنطي ينةوةكةيدا
َ
ميتؤدي لَيكؤل دوركهايم لة خؤكوذي تيؤري بة سةرنجدان بِريارة.

يةتيية
َ
ئةم دياردة كؤمةال دةدات شرؤظةي هؤكارةكاني

َ
هةول (DESCRIPTIVE) شيكارانة فؤرمَيكي بة

خؤكوذي، وَيستي
َ
هةل هةمبةر لة كاردانةوةيان هةية ناِراستةوخؤ ِراستةوخؤ يان كة نةرانةي

َ
ثال ئةو بكات.

فؤنكشيؤناليست وةك دوركهايم دةدةن.
َ
سةرهةل يةتيدا

َ
كؤمةال كؤنتَيكستَيكي لة دوركهايم قةناعةتي بة

طشتييةتي لة بةشَيك وةك تاك ضونكة دةكاتةوة، يةتييةكان
َ
هؤكارة كؤمةال ئاراستةي زياتر خؤي سةرنجي

مرؤظ لةبةرضي كة بكات ئةوة شرؤظةي كة نيية ئةوةدا ي
َ
هةول لة تيؤرةدا لةم دوركهايم دةبينَيت. طا

َ
كؤمةل

ثرسيارةدا ئةم بةرامبةر لة ئةو سةرةكي سةرنجي كو
َ
بةل دَينَي، خؤي ذياني بة كؤتايي خؤي بةدةستي

و ثاوةجَي هاوسةنطييةكي طاكاندا
َ
كؤمةل لة و زةمان ثَيي بة خؤكوذي راذةي بؤضي كة دةبَيتةوة وورد

بةريتانيا، فةرةنسا، دانمارك، تاني
َ
وال لة كة مةيداني ثشكنينَيكي و ني

َ
لَيكؤل ثِرؤذةي لة هةية. نةطؤِريان

خؤكوذي شَيوازي بووني فرةضةشني كة دةطات ئةنجامة بةم طةياند، ئةنجامي بة هتد... و ثروس ئيسثانيا،
و يةتي

َ
دؤخي كؤمةال بة ِراستةوخؤشيان هةية ثَيوةندييةكي و رةهةند هؤكارطةلي فرة لة دةكات  دةاللةت
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كة دوركهايم فاكتانةي ئةو بِرياري خؤكوشتن. بة دةستن
َ
هةل كةسانةي كة ئةو لةسةر ثةروةردةي ئاييني

خَيزاني، ثَيوةندي خوَيندن، ئابووري، لة دين، بريتني سةر، دةكاتة دياردةيةدا زووميان بةم ثَيوةندي لة
تايبةتيان دوركهايمةوة طرنطييةكي بةالي كة سةرنج جَيي ثرسي دوو طشتي بة و (ثاشاطةرداني) ئانؤمي

يةتييةكان“.
َ
كؤمةال نؤرمة ”كارتَيكةري و دا“

َ
كؤمةل نَيو لة تاك ”طونجاندني رادةي لة بريتني ثَيدراوة،

كةمرت دةبينَيتةوةو، كولتوردا و طا
َ
خؤي لة ثَيوةندي بة كؤمةل دوركهايم ناسي

َ
كؤمةل روانطةي طشتي بة

و، ئورطانيكي  بان  فاكتَيكي وةك طا 
َ
كؤمةل دوركهايم دةكا.

َ
سةرقال تاكةكةسييةكانةوة  مؤتيظة  بة خؤي 

ئةو لةسةر و، دةبينَي تاكدا تي
َ
دةسةال دةرةوةي لة ناديار رؤحَيكي وةك يةتييةكان 

َ
كؤمةال سرتوكتورة

(تكاملي) ثرؤسةي طةشةكردن و فؤنكشيؤن ثَيوانةي بة كة سيستةمَيكة طا
َ
كؤمةل راوةستاوة كة قةناعةتة

لة ثَيكهاتووة كة سيستةمَيكة طا
َ
كؤمةل بَيطومان بدرَيتةوة. لَي ئاوِري دةشَي سةِّـَيندراوةكاندا مةرجة و

هةية بةهَيزيان كاريطةرييةكي كة طا
َ
نيهادانةيش بةشَيكن لة طشتَيتي كؤمةل ئةم و يةتييةكان

َ
كؤمةال نيهادة

ياخود لة بةهادان دوور دةطرَيت خؤي توَيذينةوةكانيدا طشت لة دوركهايم و سةقامطري بوون. تةناهي مةِر لة
تايبةت تايبةتمةندي طايةك

َ
كؤمةل هةر ضونكة طايةكي ديكة،

َ
كؤمةل ضاو لة طايةك

َ
كؤمةل كردني بةرزةبايي

طاكان
َ
كؤمةل ئةو كة قةناعةتةية ئةم بةثَيي هةر خؤكوذي.  دياردةي رووداني لةمةِر دةردةخات بةخؤي

فؤنكشيؤنة و، سيستةم نيهاد، بة سةركةوتوو طايةكي
َ
كؤمةل كة واية ثَيي و ناكات بةراورد بةيةكةوة

بةديهَيناني ي
َ
هةول لة و ثراكتيكيدا، سيستةماتيك ثةيوةندييةكي كة لة دةكرَيت مةزندة يةتيانةوة

َ
كؤمةال

ثَيوةندييةكي خؤيدا  لة فاكتانة ئةم طاكةيانن.
َ
كؤمةل نَيو بؤشاييةكاني ثِركردنةوةي و تاك  نيازةكاني

َيني
َ
بل دةتوانني كة  ثَيوةندييةداية لةم  طا.

َ
كؤمةل (ثبات) سةقامطريبووني ثرسي بة  هةية راستةوخؤيان

هةمان لة و سةرنجة جَيي دوركهايمةوة بةالي كة ئةوةي  بةرزةبايية.  و ئةرَيني مدةرَيكي
َ
وةال سيستةم، 

دوو كارلَيكي و ثَيوةندي دَينن، ثَيك ئةو شرؤظةكاني ي
َ
ماتَيريال مةيدانييةكانيدا ينةوة

َ
لَيكؤل لة كاتيشدا

كة: دةردةبِرَيت ئاوا خؤي سةرنجي دوركهايم بةسةريةكةوة. (جزء) بةشةكيية و (كل) هةمةكي وتةزاي
هةر هةية. يةتيان

َ
كؤمةال رةطَيكي طرينطرتينةكانيان، تايبةت بة ئَيمة، سةبذةكتيظةكاني دؤخة ”زؤربةي

بةشةكني ثاساودةري بةريندا ثَيوانةيةكي لة هةمةكييةكان كة، رابطةيةنني بةم ِراستية دةبَي سةبارةت بؤية
ة

َ
ئةم خال شرؤظةي النيكةم طونجانة- لة دوور بةشةكي، شرؤظةكردني بةبَي هةمةكي، واتة بابةتةيش ئةم و،

.(DURKHEIM, 1973) بةشةكييةكانة“ دةرةنجامي هةمةكي كة
كتَيبي لة شاراوةكانيان نةرة

َ
ثال و خؤكوذي دياردةي هؤكاري شرؤظةكردني بؤ دوركهايم ي

َ
هةول

ئةم لةسةر دوركهايم يةتيية. 
َ
كؤمةال دياردة بةم سةبارةت ئةو ينةوةكاني

َ
لَيكؤل لة يةكَيكة ”خؤكوذي“دا،

طادا،
َ
كؤمةل لة (INTEGRATION) طونجاندن ياخود حةوانةوة مةجالي رادةي كة راوةستاوة قةناعةتة

ثةراوَيزكةوتني لة ِرادةي تةنيايي و ثَيوةرة بةم تاك. كردني بة بةختةوةري ِرادةي هةست بؤ ئاماذةيةكة
لة بةرضاو نايةكسانييةكي سؤنطةيةوة ئةو. لةم ثيشانداني نابةختةوةري بؤ ثَيوةرَيكة خؤيدا لة تاكيش
وةك بدرَيتةوة خؤكوذي لة ئاوِر ثَيويستة كة  مةبةستةية ئةم  بؤ هةر دةردةكةوَي، خؤكوذيدا دياردةي
طرفتة. بَي و  تؤكمة ضةندة  تا طاية

َ
كؤمةل ئةو  دةدات ثيشاني كة  يةتييةكان

َ
كؤمةال دؤخة بؤ ثَيودانطَيك

ديكة فاكتؤرطةلَيكي ض كة ثرسيارة بةم داوة تايبةتي سةرنجَيكي دوركهايم طؤشةنيطايةوة لةم هةر
ؤزي

َ
ئال وةك هؤكارطةلي بة دةدات سةرنج ئةو  نموونة بؤ خؤكوذي،  دياردةي لةسةر هةية كاريطةريان

لةم فاكتانة كة ئةطةرضي هيضكام ئةنجامة دةطات بةم ئةو بةم ضةشنة و هتد، ديمؤطراَّـ، رةطةز دةرووني،
ئةم سةرةطرَيي لة بوونةوة بؤ نزيك َيكن

َ
كازاول م

َ
بةال خؤكوذي، رَيذةي نزمي و بةرز بؤ نني سةرةكي هؤكارَيكي

طاكان
َ
كؤمةل بةطوَيرةي بطؤِرانة ئةم دةكرَين. بةدي يةتييةكاندا

َ
كؤمةال واقعة لة كة (VARIABLE) بطؤِرانة
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سيستةمي دوو ضةشنة بةسةر طا
َ
كؤمةل ثرسي دوركهايم وةردةطرَيت. خؤي تايبةتمةندي هةية و جياوازيان

روانطةوةي طاكةيةوةو، لة
َ
كؤمةل بة ثابةندبووني تاك ِرادةي بة ثَيوةندي هةية كة دةكا يةتيدا ثؤلَين

َ
كؤمةال

بةهَيزة ديناميزمَيكي طاكاندا،
َ
كؤمةل لة يةتي

َ
كؤمةال (SOLIDARITY) ثابةندبووني ثرسي دوركهايمةوة

دوركهايم كة يةتي
َ
كؤمةال سيستةمي لة جياوازة فؤرمة دوو ئةم .(COLLECTIVE) كؤطةرايي ثرسي بؤ

ئؤرطانيكي. طاي
َ
كؤمةل و ميكانيكي طاي

َ
كؤمةل لة بريتني دةكات، ةيان

َ
فؤرمول

ئؤرطانيكي ثابةندبووني و ميكانيكي ثابةندبووني
بةر هاتنة لةسةرَيدا كة – ئؤرطانيكيدا و ميكانيكي طاي

َ
كؤمةل دوو كردني ة

َ
فؤرموول بة ثَيوةندي لة

فؤنكشيؤنانةي ئةو بة دةبَيتةوة  ثةيوةست طايانةدا
َ
كؤمةل لةم كام هةر لة تاك حةوانةوةي  طرنطي باس،

تاكدا ثراكتيزةكردني  لةبةردةم طايش
َ
كؤمةل مةرجانةي ئةو و طاكةيدا

َ
كؤمةل هةمبةر لة هةيةتي تاك  كة

لة دةكات طوزارشت دا
َ
كؤمةل هةمبةر لة  تاك ثابةندبووني  ثرسي  و مَيكانيكي  طايةكي

َ
كؤمةل دايدةنَيت.

بةبَي (واتة بنةمايةكي تاك اليةني لةسةر و، مؤدَيرن ثَيش ديكة واتايةكي بة يان  نةريتي،  سيستةمَيكي
طرَيداني بؤ سةرةكيية توخمَيكي كة دامةزراوة هاوسؤزييةك و يةتي)

َ
كؤمةال ئةركَيكي بةثَيي ثاداش،

مةزندة خؤبةخشةكانيدا وَيستة
َ
هةل ثَيناو لة تاك  بايةخي دؤخَيكدا  وةها لة ةوة.

َ
كؤمةل قةوارةي بة تاك

دةبَيتةوة. بةرجةستة كؤطةراييدا وشياري ثريؤزةكاني  اليةنة ثاراستني ثَيناو  لة تاك طرنطي و  دةكرَيت
كؤطةرايش تةوةرةي لة دةربازبوون و، خؤي لة بانرت شووناسَيكي بة تاك وابةستةية خؤناساندني ثرسي
ضةشنة لةم كؤطةراييةكاني. كاراكتَيرة دةربازبوون لة ضارةنووسي لةبةردةم رَيطرة كة سامناكة تابؤيةكي
ضةشنَيك بة نةطؤِر يةكةي  َيك

َ
كؤمةل لة هاتووة  ثَيك كة بابةتيية (عةيني) وَينايةكي طا 

َ
كؤمةل فاكتؤرةدا

سيمبوالنة ئةم كؤ دةكاتةوة. يةكرت دةوري لة
َ

نَيو كؤمةل تاكةكاني كةسي تاكة بان سيمبولي َي
َ
كؤمةل كة

طاي
َ
كؤمةل لة يةتي

َ
كؤمةال ثابةندبووني يةتييةكان.

َ
كؤمةال بةها  و (ثابت) ثاوةجَييةكان نؤرمة لة بريتني

دامةزراوة، يةتييةكاندا
َ
كؤمةال طروثة نَيو لة (HOMOGENEITY) هاوضةشن بنةمايةكي لةسةر ميكانيكي

زؤرة هاوبةشيان ي
َ
يةتييةوة خال

َ
كؤمةال ثَيطةي باري لة يةتييانة

َ
كؤمةال يةكة ئةم ئةنداماني زؤربةي واتة

رةفتارة و نؤرم لةم دؤخةدا دَينَيت. ثَيك ئةوان ”هةظبوون“ي فاكتي توخمي سةرةكيي هاوضةشنيية ئةم و
قانونمةنديانةي ئةو تاك و (حةيواني) ئاساي

َ
ئاذةل سروشتي لة دةطرَيت تاك سةرضاوة يةتييةكاني

َ
كؤمةال

لةم كؤطةرايي ئةوان. يةتي
َ
كؤمةال سروشتي لة بةشَيكة دَينةوة بةرهةم رؤذانةياندا ئةزمووني

َ
لةطةل كة

ياخود الدان ضةشنة هةر و، يةكةكان ئةنداماني نَيوان لة هاوضةشني هةستي بة بةسرتاوةتةوة سيستةمةدا
(SANCTION) سةركؤنة ِرووي ةوة بةرةو

َ
كؤمةل لةاليةن طا،

َ
كؤمةل ياسامةندييةكاني لةهةمبةر دذةباو كردةي

لة خؤي شةرعييةتي و نيية مافناسانةي سةرضاوةي كة يةتيية
َ
كؤمةال سزايةكي سةركؤنةيش دةبَيتةوةو،

بنةماي لةسةر مؤدَيرنةكاندا ثَيش طا
َ
كؤمةل لة ميكانيكي ثابةندبووني وةردةطرَيت. يةتييةكان

َ
كؤمةال نؤرمة

واتة رؤحَيكي دةكات. كؤطةرايي“ ثَيناسة ”وشياري ةتة بة
َ
حال ئةم دامةزراوةو، دوركهايم سازان رَيكةوتن و

بؤ رادةهَينن تاك درَيذخايةندا، ثرؤسةيةكي لة و يةتييةكانةوة
َ
كؤمةال نةريتة و رَيسا رَيطاي لة جةماوةري

ئةبةدييانةوة. رةهةندة بةم ثابةندبوون و بوون ملكةض
كة يةتي

َ
كؤمةال لة سيستةمي مؤدَيرنة طاي ميكانيكي فؤرمَيكي

َ
كؤمةل بة ثَيضةوانةي ئؤرطانيكي طاي

َ
كؤمةل

ثَيوةندييةكي لة (واتة
َ

كؤمةل نَيو تاكةكاني فرةاليةني لة نَيوان ثَيوةندييةكي بؤ دامةزراوة بنةمايةك لةسةر
بةرز فرةضةشنيدا  و ئاسايي ة 

َ
مامةل ثةيوةندييةكي لة  تاك ثرسي دؤخَيكدا وةها  لة و سةوداييدا). سات

ئةم  ةكةي.
َ
كؤمةل حاند  لة تاكة ثابةندبووني سةرةكي مؤتيظي تاك هَينانةوةي بةرهةم خؤ دةكرَيتةوةو،
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كؤدا دادةبةزَينَي، ئَيستا بةرذةوةندي ثَيناو لة تاك بايةخي كة ميكانيكي طاي
َ
ثَيضةوانةي كؤمةل ةتة بة

َ
حال

مامةلةطةرانة قةناعةتَيكي بة دةبَيتةوة كة بةرجةستة كؤنتَيكستَيكي ”بَينة-بدة“دا لة تاك طرنطي ئيدي
ئاماذة ئؤرطانيكي طايةكي

َ
كؤمةل نيشانةكاني دةستنيشانكردني بؤ دوركهايم دةكات. سوكةوت

َ
هةل كؤ

َ
لةطةل

شوَينةي لةو وةبةرهَيناندا، خانةي لة (SPECIALIZATION) بوون تايبةت و ثسثؤري فؤرمي بة دةدات
بة دةكرَيت. بؤ دياري شوَينيان ثَيطةو طادا

َ
كؤمةل لة خؤيانةوة تايبةتةكاني بة كاركردة ئةندامان طشت كة

و، فؤرمي شارستاني دةطؤِرَيت بةرةو بضووكةكانةوة ة
َ
كؤمةل لة تاك ذياني طا ستايلي

َ
بووني كؤمةل مؤدَيرن

يةتي و قةناعةتة طشتييةكاني
َ
كؤمةال بةها لة بةشَيكن كة ئةخالقييةكانيان مؤتيظة ميكانيكي و ثابةندبووني

دةبَيت (SOCIAL ORDER) يةتي“
َ
كؤمةال ”نةزمي ئاكامدا لة دةبَيتةوةو، نوشست رووي بةرةو طا

َ
كؤمةل

يةتي“.
َ
كؤمةال ”وشياري ئةلتةرناتيظي بة

خؤكوذي تيؤري
ِرستةيةي ئةم .(DURKHEIM, 1973) “يةتيية

َ
كؤمةال (PHENOMENON) دياردةيةكي ”خؤكوذي

ثَيشرت وةك باس. بةر هاتوةتة ”خؤكوذي“دا خؤكوذي، كة لة كتَيبي ناوي بة دياردةيةكة دَيسكؤرسي دوركهايم
ينةوةية

َ
لَيكؤل ئةم و، ثرسي خؤكوذي لةمةِر ينةوةيةكي مةيداني

َ
لَيكؤل هةستا بة دوركهايم ثَيدرا ئاماذةي

جوطرافيا جياوازةكان، كولتوورة  جياوازةكان، ئايينة نَيوان لة كرا بؤ ثشكنيني ميتؤديك  شَيوازَيكي بة
لةم خؤكوذي دياردةي بة  ثَيوةندي لة سةرةكي فاكتةري  سَي  هتد. و جياوازةكان رةطةزة  و جياوازةكان
ثَيوةنديداية بابةتةيش لة ئةم كولتوورو، رةطةز، ئايني، لة: كة بريتني سةر خراوةتة تيشكي ينةوةيةدا

َ
لَيكؤل

دا.
َ
كؤمةل لة تاك نةطونجاندني واتة (INTEGRATION) طونجاندن ثرسي بة

ثَيي ئةو ”هةظبوون“. ثرسي بة دةدات تايبةت سةرنجَيكي ناسييةكانيدا
َ
كؤمةل شرؤظة طشت لة دوركهايم

لة يةتي
َ
بنياتناني ثابةندبووني كؤمةال بؤ برةخسَينَي طونجاو بنةمايةكي توانايدا نيية تاكطةرايي لة واية

كة طادا
َ
كؤمةل بنياتييةكاني سيستةمة لة و طةشةسةندن طؤِران بة هةية ثَيوةندي بابةتة ئةم طادا.

َ
كؤمةل

دؤخة ئةم ناوزةد كرا. تاكطةرايي بة كة ئافراند دياردةيةكي خؤيدا لة و بوو شؤِرشي ثيشةسازي بةرهةمي
شَيواند يةتي

َ
كؤمةال سيستةمي وَيناكردني ئايندةي كة ي

َ
رامال بةرةو ئاقارَيك يةتييةكاني

َ
كؤمةال و بةها نؤرم

و يةتي
َ
كؤمةال لة سيستةمي طؤِرانكاري كردبوو. دروست سةردةمةدا ئةو نوخبةي لة نَيو نيطةراني و و طومان

دةتةكاند،
َ
هةل مةعريفييةكاني ئايينيشي لةبةريةك بنةما كة بة ِرادةيةك خَيراببوةوة طشتييةكاندا قةناعةتة

ئةطةر مرد!“. ”خوا َي:
َ
دةل كة  كراوةتةوة بةرجةستة ئاشكرا بة نيضةدا ثةيامي  لة تةنانةت دؤخة ئةم

فؤنكشيؤنَيك دينييةكاندا كاريطةري ئامؤذطاريية لة ذَير طاي ميكانيكيدا
َ
كؤمةل لة يةتي

َ
ثابةندبووني كؤمةال

طاوة،
َ
كؤمةل بة تاك ثَيوةندي  اليةنانةي تاك وَيستي

َ
هةل و يةتي

َ
كؤمةال وشياري  بةرزكردنةوةي بؤ بوو

و، دَينَي فاكتانة هةرةس ئةم ئؤرطانيكيدا طاي
َ
كؤمةل لة يةتي

َ
كؤمةال ثابةندبووني فؤرمي لة ئَيستا ئةوةتا

خوازيدا بةرجةستة بةرذةوةندي بنةمايةكي لةسةر تاك و
َ

كؤمةل ثَيوةندييةكاني و فرةاليةني فؤنكشيؤني
طادا.

َ
لة كؤمةل بةردةوامبوون بؤ رؤذةظةوة دةخاتة نوَي ستايلَيكي وةك تاكطةرايي كة دياردةي دةبَيتةوة

ئايني، ئاساكاني مؤجيزة لة تايبةتمةنديية بكات داكؤكي كة ئاييني نةبووة قةناعةتَيكي دوركهايم بَيطومان
نَيو لة خؤكوذي ئريادةي نةبووني تووش  هةمبةر لة ئايني كاركردي  كة بؤضوونةية ئةو لةسةر ئةو م 

َ
بةال

ستايلَيكي بة مؤدَيرن طاي
َ
كؤمةل طرنطيدانة. دةبَيتةوة كة جَيي بةرجةستة كؤطةراييدا ثرسي لة دا،

َ
كؤمةل

دةخاتة كؤطةرايي ثرسي مؤتيظةكاني طشت كة دةبَيتةوة يةتييةكان
َ
كؤمةال واقعة رووي بةرةو تاكطةرايانةوة

وةك دياردةكاني هةمبةر دةتوانَيت لة ئاييني تايبةتمةندي بةبَي طا
َ
كؤمةل م داخوا

َ
بةال فةوتان. بةر تةوذمي
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لة ديكة دياردةكاني  هةموو وةك ئايني وتةزاي بَيطومان ببينَيتةوة؟ ضارةسةري بؤ رَيكارَيك  ض خؤكوذي
فةرزييةتي بة هةية ثَيوةنديان كة بابةتانةي ئةو دةكرَيت. شرؤظة ئاسؤييدا و ئةستووني تايبةتمةندييةكي
حزووري و، بَيطومان ئايني ثرسي لة ديمةنَيكن دوورة رؤذوو..) حةج، كردن، قورباني كردن، نوَيذ (وةك ئايني
سةرنجي طرنط كاركردَيكي  وةك دوركهايم كة طاداية

َ
كؤمةل لة سةقامطرتوويي و نةزم بؤ ئايني  سةرةكي 

سيستةمَيك لة بريي ئةفراندني ئؤرطانيكي طاي
َ
كؤمةل ثَيويستة طرنطةدا ئةم كاركردة فةوتاني ثَيدةدات. لة

جةخت خؤيدا سةردةمي طوتارة سياسييةكاني لة دوركهايم بكاتةوة. ثَيداويستيية ثِر ئةم بؤشايي كة بَيت
دوركهايم طا.

َ
سةقامطريبووني كؤمةل بؤ طرنطة ثَيداويستييةكي ”هةظبوون“ ثرسي كة دةكاتةوة ئةوة لةسةر

نؤرمة نةطرتني طرنطي هةند بة لة طونجانةو، دوور كؤطةرايي بةبَي ثرسي طا
َ
كؤمةل كة وَيناكردني واية ثَيي

رادةي كة بوو قةناعةتة ئةم لةسةر (ثاشاطةرداني). ئةو ؤزي
َ
ئال سةرةكيية بؤ هؤكارَيكي يةتييةكان،

َ
كؤمةال

نيطةرانيةية ئةو وَيناكردني ضةشنَيك بة مؤدَيرنيزمدا، سةردةمي لة كرَيكار ضيني بؤ سوسياليزم بة هؤطري
دوركهايم بؤضووني بة كؤطةرايي. ي ثرسي

َ
ئاشبةتال و يةتييةكان

َ
كؤمةال ثَيوةنديية هةرةسهَيناني مةِر لة بوو

سيستةمي خاوةندارَيتي. تَيداضووني نةك كرَيكار ضيني هؤطري خانةي دَيتة لة سوسياليزم سؤنطةية ئةو
بؤشايي ثِركردنةوةي بؤ دةكات ئامَيزَيك وةسف بة كرَيكارييةكان يةكَيتيية  و سةنديكا ثرسي دوركهايم

يةتيي.
َ
كؤمةال ثابةندبووني هةستي

رؤذةظي دةيخاتة ئؤرطانيدا و ميكانيكي طاي
َ
كؤمةل شرؤظةي لة دوركهايم كة تيؤرة ئةم بةثَيي

رووةكي بابةتَيكي طادا
َ
كؤمةل لة طؤِران هةمبةر تاك لة كولتور و نةرانةي

َ
ثال ثرسي ميتؤدَيك، خوَيندنةوةيةكي

كة ماركسة مَيذووي ماتريياليزمي تيؤري ئاراستةي دوركهايم سةرنجي بَيطومان دةبينَيت. لة واقع دوور و
دةطَيِرَي لةمةِر دةورَيكي طرنط دةطرَيت و لةبةرضاو طؤِران بؤ وةك ئامَيرَيكي بنضينةيية

َ
كاركردي مةتةِريال

لة ثَيوةندي مرؤظ، هةمبةر لة ماركس روانطةي يةتييةكاندا.
َ
كؤمةال و ثَيوةنديية سروشت و مرؤظ لة طؤِران

ثَيوةرَيكي وةبةرهَينان كة وابوو ثَيي ماركس و، دةكرَيت دياري بةرهةمهَيناندا و مرؤظ فؤنكشيؤنةكاني
بةرهةم هَينانداية ثرسي كارتَيكةري ذَير لة تاك و كولتوور بَيطومان مرؤظ. شووناسي بؤ ئافراندني لؤذيكيية
ثرسي وةبةرهَينان و بةستَيني لة دةكات،

َ
بةخؤيةوة سةرقال مرؤظ كة شتانةي ئةو و

َ
طرنطي مةتريال و

دةبَيتةوة. بةرجةستة وةبةرهَيناندا كةرةسةي
نةطؤِر هاوسةنطييةكي ثشكنينةكانيدا لة دوركهايم خؤكوذييةوة، بة ئةو ثَيوةندي و ئايني لةمةِر ثرسي
بةالي خؤكوذي رَيذةي كة دةبينَي ئاكامدا و، لة خؤكوذي و قةناعةتي جياوازةكان ئايينة نَيوان لة دةبينَيتةوة
(يةهودييةكان) بةالي جووةكانةوة نيسبةت، بة رَيذةية ئةم و، كاتؤليكةكان لة زؤرترة ثرؤتَيستانتةكانةوة
شرؤظة ثرؤتَيستانتيزمدا و كاتؤليزم سرتوكتوري لة ثرسة ئةم سةرةكي دوركهايم هؤكاري كةمرتيشة. زؤر
ئاييني ثَيكهاتةي لة كة بةشَيكن ئازاد مةجالي ئةندَيشةي و ثرسي تاكطةرايي طؤشةنيطايةوة لةم و دةكا
و دوطماتيكة دوركهايمةوة ثرت ِروانطةي لة كاتؤليكتيزم ثشكنينةكةي. رؤذةظي ثرؤتَيستانتيزم، دةخاتة
ئاماذةيةكة دةرةنجامة ئةم بةرتةنطرت كراوةتةوة. تَييدا تاكطةرايي و ئازاد مةجالي ئةندَيشةي داخراوةترة كة
ئاكامة ئةم سةرنجةكانيدا لة دوركهايم  كاتؤليكةكانةوة. بةالي َيسا 

َ
كل تي

َ
دةسةال خؤجةيي سيستةمي بة

بابةتة ئةم هةية و (مشاعري) ي
َ
ريتوال بنةمايةكي كاتؤليكةكان َيساي

َ
كل خؤجةيي سيستةمي وةردةطرَيت كة

ثَيدةبةخشَي بةهَيزتان تواناييةكي فؤنكشيؤنة ئةم ئةنجامدا لة و طونجاندن ثرسي بة دةبةخشَي هَيز
نَيوان لة طونجاندن ثرسي ضةشنة  بةم  كؤطةراييةكاندا، سيمبولة دةوري  لة  تاكةكان كؤكردنةوةي بؤ
دةكاتةوة بايةخ كةم كؤطةرايي اليةني طاكاندا

َ
كؤمةل نَيو لة تاكطةرايي ثرسي بةهَيزترة. كاتؤليكةكاندا

خوَيندني بة ثَيوةندي لة  دةكاتةوة. ثراكتيزة يةتييةكاندا
َ
كؤمةال خانة  و نؤرم دةرةوةي لة خؤي تاك و،
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كردةوةي و ثرؤتَيستانتةكانةوة بةالي
َ
خوَيندني باال ِرادةي هاوسةنطييةك دةبينَيتةوة لةمةِر ، دوركهايم

َ
باال

ئةندَيشةي ثةرةسةندني تاكطةرايي و طةشةداني لة
َ
باال خوَيندني كة وةردةطرَيت دةرةنجامة و، ئةم خؤكوذي

طادا
َ
كؤمةل لة تاك لة ثةراوَيزكةوتني زياتر هؤي دةبَيتة بابةتة ئةم و هةر هةية ئةوتؤي كاريطةرييةكي رةهادا

كؤدا. جةغزي نَيو لة نامؤبوون هةستي دةركثَيكردني و
ي

َ
نَيوان هةول لة بةدي دةكرَي ناهاوسةنطييةك دوركهايمدا لة ثشكنينةكاني رةطةز ثرسي سةبارةت بة

بة تَيدا ينةوة مةيدانييةكاني
َ
لَيكؤل دوركهايم كة تانةي

َ
وال لةو نَير. رةطةزي و مَي رةطةزي بةالي خؤكوذي

هؤكاري كراوة. تؤمار زياتر ذنان خؤكوذي رَيذةي لة ثياوان خؤكوذي رَيذةي كة دةبينَي طةياندووة، ئةنجام
ذنان ثابةندبووني ثرسي و ئايينييةكان ئامؤذطاريية بؤ دةطةِرَيتةوة دوركهايم قةناعةتي بة ثارادايمة ئةم
هةر و، قةناعةتة ئايينيةكاندان و ئايني كاريطةري ذَير لة ثياوان لة زياتر كة ذنان واية ثَيي ئةو ئايينةوة. بة
ئريادةي ملكةضي ثياوان لة زياتر و بكةنةوة خؤكوذي كردةوةي لة كةمرت بري ذنان كة دةكات وا دؤخة ئةم

بن. كؤطةرايي
و طا 

َ
كؤمةل سرتوكتوري بة دةداتةوة ثَيوةند خؤكوذي  ثرسي  واتة بابةتة، ئةم كولتوردا سؤنطةي لة

طا
َ
كؤمةل خوار ضيني بةالي خؤكوذي رَيذةي دوركهايمدا ثشكنينةكاني لة ضينايةتييةكان. ثَيوةنديية

ضيني لة كةمرتة مامناوةندي ضيني الي  خؤكوذي دياردةي هةروةها و، مامناوةندي توَيذي لة كةمرتة 
الي تاِرادةيةك و دةست

َ
باال ضيني نَيو لة ئاوتؤريتة ثرسي بؤ دةطةِرَيتةوة بابةتة ئةم هؤكاري دةست.

َ
باال

مامناوةنديش. ضيني
دؤخي بة هةية خؤكوذي ثَيوةندي نموونةكاني كام لة هةر و خؤكوذي فرةضةشنيية دياردةي طشتي بة
خؤكوذي، شَيوازةكاني كردني لة ثؤلَين خؤكوذي. كردةوةي بة دنة دةدات تاك كة ةتةي

َ
حال ئةو بة تايبةت

لة: بريتني كة خؤكوذي لة بنةِرةتي نموونةي ضوار بة دةدا ئاماذة دوركهايم
1- خؤثةرستي 

خؤبةخشانة ،(EGOISTIC)-2
،(FATALISTIC) زةنط و زةبر ،(ALTRUISTIC) -3

.(ANOMIC) ؤزي
َ
4-ئال

قؤناغي قؤناغدا. دوو بةسةر دةكا دابةش خؤكوذي ثرسي مةِر لة سةرةكيية نموونة ضوار ئةم دوركهايم
دةطرَيتة خؤي، و ”خؤبةخشانة“ ”خؤثةرستانة“ نموونةكاني كة دا“

َ
كؤمةل ”طونجاندن لة لة يةكةم بريتيية

و زةنط“ ”زةبر و نموونةكاني طادا.
َ
كؤمةل لة وي تاك

َ
تَيكةال و طونجاندن ثَيوةنديداية بةِرادةي لة قؤناغة ئةم

هَيناني نؤرمةكان هةرةس دةدات بة ئاماذة كة دةكاتةوة جَي يةتي“دا
َ
كؤمةال ”هةرةسي خانةي لة ؤزي“

َ
”ئال

يةتييةكان.
َ
كؤمةال ثةيمانة وةشانةوةي

َ
هةل و

يةك ذمارة فيطؤري
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:(EGOISTIC) خؤثةرستيانة خؤكوذيي
تاكدا ثةراوَيز خستني لة ئةنجامي لة دا. واتة

َ
كؤمةل لة شوَيني تاك بؤ ئاماذةيةكة لة خؤكوذي فؤرمة ئةم

لةم دةمَينَيتةوة. ئةنجامدا تاك تةريك لة بار دةضَيت و طاوة لة
َ
كؤمةل ثَيوةندي ئةو بة و هاوبةشي هةستي

بووني الواز هؤي بابةتة دةبَيتة هةر ئةم و نيية طادا
َ
كؤمةل خانةي نَيو مةجالي خؤطونجاندن لة تاك ثَيوةندييةدا

خؤكوذي بذاردني
َ
هةل ئةطةري دوركهةيم بؤضووني بة .(DURKHEIM, 1991, 9) مرؤظةوة بةالي ذيان بةهاي

تاكطةرايي ثرسي رةطي ضونكة كاتؤليكةكان، ضاو لة زياترة ثرؤتَيستانةكانةوة بةالي خؤثةرستانةدا فؤرمي لة
ئازادي ثةرةسةندني بةرهةمي تاكطةرايي لة راستيدا دياردةي بةهَيزةترة. ثرؤتَيستانتيزمدا سرتوكتوري لة
طاي

َ
كؤمةل لة يةتي

َ
كؤمةال ثابةندبووني هةستي بنةماكاني بؤ الوازبووني هؤكارَيكة تاكطةرايي ئةندَيشةيةو،

تاكطةراييةكاني بةرذةوةنديية و تاكةكةسييةكان  مةبةستة ئاراستةي تاكطةرايي  سةرنجي و، ميكانيكيدا
وةردةطرَي ئةنجامة ئةم جوطرافياييدا نموونةي لة و خؤيدا ينةوةكاني

َ
لَيكؤل لة دوركهةيم دةبَيتةوة. خؤيدا

ئةوة بؤ  هؤكارةكةي هةية. رَيذةي نزمرتين  خؤثةرستانةدا فؤرمي لة خؤكوذي مةجالي بريتانيا لة كة
دةكرَيت بةدي بريتانياييةكاندا ضينايةتي سيستةمي سرتوكتوري بةهَيز لة تراديشؤنَيكي كة دةطةِرَينَيتةوة
و بروكراسي ئاوتؤريتة و بةهَيزبووني مؤناريشي سيستةمي ئةو لة خؤكوذي. ةتة

َ
حال ئةم رَيطرة لةبةردةم كة

ةتي
َ
حال مةجالي كة دةزانَيت ديكة بة هؤكارَيكي َيساي بريتانيا

َ
كل خؤجَييةكاني سيستةمة و حكومي دةزطا

بةربةستَيكي فاكتة ئةم كة واية ثَيي ئةو ئاوتؤريتة ثرسي لةمةِر دةكاتةوة. كةم خؤثةرستانة خؤكوذي
خؤثةرستانةي ةتي

َ
حال سةبارةت بة رةفتارييةكان. هةر و ئازاديية هزري تاكطةرايي بةردةم دةخاتة ثتةو

رَيذةي دةست و
َ
باال توَيذي بةالي خوَيندني رادةي نَيوان لة دةبينَيتةوة تايبةت هاوسةنطييةكي خؤكوذيدا،

خؤ و ئازادي بؤ بةهَيزة نةرَيكي
َ
ثال خوَيندن كة ئةوةي بؤ دةطةِرَينَيتةوة هؤكارةكةي بَيطومان كة خؤكوذي،

خؤكوذيدا خؤثةرستانةي ةتي 
َ
حال لة يةتييةكان. 

َ
كؤمةال سيستةمة ئاوتؤريتةي تةوةرةي لة دةرهاويشتن

ثَيكهَيناني مةجالي كة الوانةي ئةو تايبةت ةتة بة
َ
حال خانةي ئةم دَيتة ثَيوةنديية خَيزانييةكان نموونةي

دوركهةيمدا ينةوةكاني
َ
لَيكؤل لة لة خؤكوذي. ةتة

َ
حال ئةم ذَير هةِرةشةي دةكةونة زياتر كةمة هاوبةشيان ذياني

كؤنتَيكستَيكي ة
َ
بنةمال دوركهةيم قةناعةتي بة كة ناكرَيت بةدي ن

َ
مَيرمنداال و ن 

َ
منداال خؤكوذي رَيذةي

كؤطةرايي. هةستي بةرزكردنةوةي و هةظبوون و طونجاندن ثرسي بؤ دةكات دابني طونجاو

:(ALTRUISTIC) خؤبةخشانة خؤكوذي
طيان مةبةستي بة دةدات دنة تاك كة دةرةكي نةرَيكي

َ
ثال بؤ ئاماذةيةكة خؤكوذي لة ةتة

َ
حال ئةم

خؤكوذي لة ةتة
َ
حال دوركهةيم ئةم بؤضووني بة .(DURKHEIM, 1991, 9) تر لة ثَيناو ئةواني بةختكردن

لة تاك طونجاندني لة دةكرَيت لة سةرَيدا ئاماذةي ثَيدرا، زَيدةرؤيي كة خؤثةرستانة ةتي
َ
حال ثَيضةوانةي بة

خؤشةويستي ناخي بة تاك ثَيويست ِرادةي لة زياتر كؤطةراييةكانةوة سؤزة و هةست رَيطاي لة واتة دا.
َ
كؤمةل

وةك خؤكوذي. بة كردةوةي تردا هةستَي ئةواني ثَيناو لة دةبَيت كة ئامادة رؤ دةضَيت دا
َ
كؤمةل ئةويني و

نةكةوتني مةترسي لة ثَيناو لة شةِردا و بةرةي لة كة سةربازَيك بة دؤخي دةدات ئاماذة دوركهةيم نموونة
هةر دةكات. ثَيناسة خؤكوذيدا  خانةي لة ةتة

َ
حال ئةم دوركهةيم دةكات، بةخت خؤي  طياني دي ئةواني

نةتةوةثةرستيدا و دين و ئايدؤلؤذي يان ئامانج ثَيناو لة خؤكوذي كردةوةي دةكرَي نموونةية بةم سةبارةت
دنة داني بؤ هةية ثةيوةندييةكي ئةوتؤي كة ئايدؤلؤذي ياخود دين لة خؤكوذي. ضةشنة ئةم بَيتة خانةي
خؤي رةنطدانةوةي دوركهةيمدا روانطةكاني لة كة سةرنجة جَيي ثارادايمَيكي خؤكوذي، كردةوةي بؤ تاك
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لة طشتي ضةمكَيكي لة بريتني ئايدؤلؤذي) (دين،  فاكتؤرانة ئةم  كة قةناعةتةية ئةو  لةسةر ئةو هةية.
لة دةطَيِرن طرنط دةورَيكي  كة ثةرستنن  خاوةن روةوة  لةو  ثريؤزةكان شتة هةروةها  و، طا

َ
كؤمةل واتاي

ضاوةدَيري سيستةم بري لة ئايديالؤذي و دين كة دؤخَيكداية وةها لة طا.
َ
كؤمةل سةبذةكتيظةكاني وَينا

بةرذةوةنديية و دنياييةكان واتا دؤخةدا لةم كة ئاسايية زؤر و، يةتييةكان
َ
كؤمةال دؤخة بةسةر دةكةن

ئارايي دؤخي ثاراستني هةستي بكرَينةوةو بايةخ كةم كؤطةرايانةدا وشيارييةكي ثَيناو لة تاكةكةسييةكان
و ئايدؤلؤذي و دين ثرسي طرنطةكاني لة فؤنكشيؤنة ثريؤز. يةكَيك ئةركَيكي خانةي دَيتة ثريؤزةكان شتة و
واتا ثَيناو لة مةرط و دةكات ؤز

َ
ئال تاك لة الي  ذيان كة ضةمكي دةبَيتةوة لةو دؤخةدا بةرجةستة نةتةوةطةري

كؤطةرايي بةهاي َي
َ
كؤمةل بنةماي لةسةر ئايديالؤذي ياخود ديني كولتوري دةكات. خؤشةويست ثريؤزةكاندا

ثَيناوةدا لةم هةر طاو،
َ
كؤمةل بة كةسايةتي بةخشيني  و يةكطرتويي  بؤ طرنطن هؤكارَيكي كة دامةزراوة

و كؤطةراييةكان بةها بؤ بةهَيزن فؤنكشيؤنَيكي خاوةن ئايدؤلؤذيكييةكان روانطة و ئايني سَيرمؤنيية
ئايدؤلؤذيكةكان، مةبةستة و دينييةكان كولتورة راطرتني ثريؤز كة ئاشكراية طا.

َ
كؤمةل سةقامطرتويي

طاي
َ
خانةي كؤمةل لة دؤخة ئةم خؤكوذي. بِرياري سادةكردنةوةي بؤ سةرةكيية دؤخةدا ثاساودةرَيكي لةم

دةطونجَي. ثرت ميكانيكيدا

:(FATALISTIC) و زةنط خؤكوذي زةبر
نؤرمة و سيستةم ياساكاني سةختطريي و سةركوت لةودا كة دؤخَيك بة دةدا  ئاماذة ةتة

َ
حال ئةم

دؤخَيكي لة ةتة طوزارشت دةكا
َ
حال ئةم لةالي تاك. خؤكوذي بِرياري لة دةكةن دةاللةت يةتييةكان

َ
كؤمةال

هةمبةر لة تاك مةيلي كةم و، فةوتاني هةست و سؤزة ئينسانييةكان ئةنجامةكةي كة زةنط و زةبر لة ثِر
 DURKHEIM, 1991,) طرنط دةطَيِرَيت دةورَيكي يةتي

َ
كؤمةال ديسثليني دؤخةدا لةم ذيانة، بة درَيذةدان

ديسيثلني قورسايي ذَير لة كة زيندانييةكان و كؤيلة بارودؤخي بة دةدات ئاماذة دوركهةيم نموونة وةك .(162
كؤتايي دةبن ناضار و دةدات دةست لة خؤي بايةخي ذيان ضةمكي كة دةدرَين جةزرةبة سةختةكاندا سزا و
ةتة

َ
ئةم حال مةينةتيةكانيان. و كردةوةية بة ضةشنَيك كؤتايي هَينانة بة ئازار ئةم و، بَينن ذياني خؤيان بة

دؤخي ناتةبايي سةرةكيرتينيان كة خؤي دةطرَيتة ديكة نمونةي َي
َ
كؤمةل دوركهةيم بؤضووني بة خؤكوذي لة

طةشةسةندن رؤشنايي نةطؤِرةكان يةتيية
َ
كؤمةال بةها و نؤرم كة داخراوةداية طايةكي

َ
كؤمةل نَيو لة تاك

ةتة
َ
حال ئةم دَينن. خؤيان ذياني بة كؤتايي ناضار بة  رةشبينانةدا  دؤخَيكي لة و، دةكات

َ
لَيل هيوايان و

ضةشنة هةر لةبةردةم رَيطرة ضونكة ثابةندبووني ميكانيكي نموونةيان زؤرة، نةريتييةكاندا طا
َ
كؤمةل لة

بَيت. كؤطةراييدا ئريادةي دةرةوةي لة كة كردارَيك

:(ANOMIC) ئاَلؤزي َخؤكوذي
لةطةل بوونةوةي رووبةروو لة  تاك كة جَيطايةي لةو يةتي،

َ
كؤمةال دؤخي بؤ ئاماذةيةكة ةتة

َ
حال ئةم

راستيدا لة هاتوون. هةرةس تووشي يةتييةكان
َ
كؤمةال خانة و سرتوكتور كة دةكات هةست طادا

َ
كؤمةل

هةية ثَيوةندي بابةتة ئةم مؤدَيرنةكانة. طا
َ
كؤمةل بطؤِري تايبةتمةندييةكي كة مؤدَيرنة دياردةيةكي ئانؤمي

دةبَيتةوة بةرجةستة دؤخَيكدا خؤكوذي لة لة ةتة
َ
حال ئةم طادا.

َ
سرتوكتوري كؤمةل طؤِرانكاري لة ثرسي بة

هَينان هةرةس تووشي كراوة، طؤش يان
َ
لةطةل كة يةتيانةي

َ
كؤمةال رَيسا نؤرم و ئةو دةكا تاك هةست كة

ثاشاطةردانيية. يان ياسايي ماناي بَي بة كة ”ئانؤميا“ يؤناني وشةي طرتووة لة سةرضاوةي ئانؤمي هاتوون.
بةها نؤرم و لة بريتني طاكة

َ
كة ثنتكة سروشتييةكاني كؤمةل دةدات

َ
سةر هةل ةتَيكدا

َ
حال ئانومي لة دؤخَيكي
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دوركهةيم قةناعةتي بة كاريطةري مؤدَيلي نوَي. ذَير دةكةونة و طؤِرانيان بةسةردا دَيت يةتييةكان،
َ
كؤمةال

بؤ ثَيك دَيت، دا
َ
كؤمةل سرتوكتوري لة طؤِرانكارييةكي خَيرا دةدات كة

َ
سةرهةل ئةوتؤدا ةتَيكي

َ
حال لة ئانؤمي

دةبَيتة ئابوري طةشةي دوركهةيم بة بؤضوني ئابوري. ياخود نوشستي طةشة بة دةدات ئاماذة ئةو نموونة
و رادةي كارامةيي سةرةوةي ضوونة كارو، هةروةها ئورطانيزةكردنةوةي سيستةمي بؤ سةرلةنوَي هؤكارَيك
يةتييةكان

َ
كؤمةال ثَيوةنديية و تراديشؤنةكان خَيزانيية فؤرمي كة ئةوة هؤي دةبَيتة دؤخة ئةم سودمةندي.

لَي جؤراوجؤري بةشي فؤنكشيؤنةكان و كار ئةوةي هؤي دةبَيتة خؤيدا لة ئةمة بَيت. بةسةردا طؤِرانيان
ثرت مرؤظ دةبنةوة و كةمرت مرؤظةكاندا نَيوان لة يةتييةكان

َ
كؤمةال ثَيوةنديية يشدا

َ
حال هةمان لة ببَيتةوةو،

دةبَيتةوة، ئانؤمي رووي بةرةو طا
َ
كؤمةل ةتَيكدا

َ
حال لة دةبَيت. بةرذةوةندييةكانيدا و كار ثاراستني خةمي لة

تاك، شووناسي بؤ هةِرةشةيةكة ضةشنَيك بة دؤخة و ئةم دةهَينن هةرةس يةتييةكان
َ
نؤرمة كؤمةال و ياسا كة

ئانؤميدا، حاست لة بةرةنطاربوونةوة مةجالي طادا.
َ
كؤمةل لة تاك مانةوةي لةمةِر سةرةكيية مؤتيظَيكي كة

.(DURKHEIM, 1991, 10) نةهَيشتني ئانؤمي هةية بؤ هةظبوون ثتةوكردني هةستي ثَيويستي بة

سةرنج دوا
ئةم دوركهةيم، تيؤري خؤكوذي بوو لة ثوختةيةك بابةتة ئةم ديدي خوَينةراني هاتة بةر سةرَيدا لة ئةوةي
كراوةتةوةو بةرجةستة هؤكارانةدا ثَيوةندييةكي كاوزال، واتة لة خانةي دةضَيتة ميتؤديكةوة باري لة بابةتة
دا كاوزالي خوَيندنةوةيةكي  لة دياردةية.  ئةم بؤ نةر 

َ
ثال دةبنة كة هؤكارانةي  ئةو سةر دةخاتة  تيشك

رووداو ياخود دياردة َيك
َ
كؤمةل لةبةرضي دةطةِرَيت: ثرسيارةدا ئةم مدانةوةى

َ
وةال بةدواي ةر

َ
لَيكؤل سةرنجي 

دياردةكاني خؤيان بةسةر كارتَيكةري رابردوودا هؤكارانةي كة لة ئةو بة بةندة ئةم دؤخةيش كة دةدات، روو
بةدواداضوون بؤ طرنط ثَيداويستييةكي بةردةم دةخاتة توَيذةر دؤخة ئةم هةر بةجَيهَيشتووة. هةنووكةدا
هؤكاري كة ثرسيارةي بةم هةية ثَيوةندييان كة تيؤريكييةكان و ئيمثريي بنةما  بةثَيي ينةوة

َ
لَيكؤل و

ميتؤدة ئةم زياتر شيكردنةوةي بؤ لة ئَيستادا. تاك بةسةر رةفتارةكاني ضيية رووداوةكاني رابردوو كارتَيكةري
 CARL ي.

َ
كاوزال ينةوةي

َ
لَيكؤل ميتؤدي بنةماي فؤرموولةكردني لة بدرَيت تيذتَيثةر سةرنجَيكي ثَيويستة

ئاماذة  دا ي
َ
كاوزال خوَيندنةوةي فؤرموولةكردني بؤ فؤرماليزاشينَيك داهَيناني G. HEMPEL (1942) لة

خوَيندنةوةيةك يةكةم- يية:
َ
كازاول خوَيندنةوةيةكي ميتؤدي تةواوكةري كة سةرةكي توخمي سَي بة دةدات

و سَيهةم، مةرجة طشتي ياساي ضةند ياخود ياسايةك دووهةم- باس، بةر بخرَيتة بِريارة ئةو بابةتةي كة بؤ
ئةم و خوَيندنةوةدا فؤرمي لة ةتي طشتي

َ
دوو حال دابةش دةكرَيت بةسةر توخمة سَي ئةم سنووردارةكان.

واتة دةبَيت، جَيطري تَيدا يةكةمي توخمي كة  (EXPLANANDUM) ئيكسثالناندَيم لة  بريتني دوانة
توخمي كة (EXPLANANS) باس، ئَيكسثالنانس بةر بخرَيتة بِريارة كة بابةتةي ئةو خوَيندنةوةيةك بؤ

سنووردارةكان. مةرجة و طشتييةكان ياسا واتة دةبَيت، لَي جَيطري سَيهةمي و دووهةم

(1) دوو ذمارة فيطؤري



SARDAM /Mar 200933

دياردةي هؤكارةكاني دةستنيشانكردني ي لةمةِر
َ
خوَيندنةوةيةكي كاوزال بؤ فؤرموولة بةم بةسةرنجدان

فؤرموولة دوركهةيم مةيدانييةكةي ينةوة
َ
لَيكؤل دةرةنجامي ضةشنة بةم دوركهةيمةوة، بةالي خؤكوذي

دةكةين:

(2) سَي ذمارة فيطؤري

بةهَيز خؤكوشتن بةالي تاكةوة كة قةناعةتي يةتييةكانن
َ
كؤمةال هؤكارة مكوِرة كة ئةوة لةسةر دوركهةيم

دوركهةيم طادا.
َ
كؤمةل لة  طونجاندن ثرسي دةطاتة مةيدانييةكانيدا ينةوة

َ
لَيكؤل دةرةنجامي  لة و، دةكةن

ياخود بوون نزيك كة  رادةطةيةنَي و، ةكدا 
َ
بةستةل وةرزَيكي  لة دةشووبهَينَي  ئاطر بة  طونجاندن ثرسي

نَيزيك زؤر ئاطر لة كةسَيك كاتَي دةكةوَيتةوة. لَي ثَيضةوانةي ئةنجامي دوو ئاطر تيني لة دووركةوتنةوة
ئاطرةكة تيني لة هةبَيت  دووري مةودايةكي  ئةطةر دا

َ
حال هةمان لة و، ثرتة  سووتاني ئةطةري دةبَيتةوة

لة تاك شوَيني مةوداو لةمةِر هاوسةنطييةك ثَيويستة كة واية ثَيي ئةو دةبَيت. بردوويي سةرما تووشي
بطريدرَي. ضاو ثَيش طادا

َ
كؤمةل

سةرنجي دوركهةيم بَيطومان كة هةن ئارادا لة جياواز طريمانةي خؤكوذي دياردةي بة ثَيوةندي لة
بة هؤكارة ببةستَيتةوة خؤكوذي دةشَي دياردةي كة ثرسي بيؤلؤذي وةك داوة طريمانانةيش تايبةتي بةم
دةروونييةكاني فاكتة بة دةدات ئاماذة كة  سايكؤلؤذي ثرسي هةروةها  ذَينةكان، ياخود هؤرمؤنييةكان
بيؤلؤذي، فاكتؤري واتة خؤكوذي، لة فاكتؤرة تاك. ئةم سَي دةروونييةكاني ؤزيية

َ
ئال و خةمؤكي وةك تاك

هؤكارانةدا ثَيوةندييةكي
َ

لةطةل هاوتةريب كاميان هةر سؤسيؤلؤذي، فاكتؤري و سايكؤلؤذي فاكتؤري
بنةماييدا ثَيوةندييةكي لة خؤكوذي دياردةي كة دةردةخةن ِراستية ئةم و، كراون شرؤظة (KAUSAL)
ياخود بنةما ئةو بة ئاماذةية بابةتةدا لةم بنةمايي ثَيوةندي لة مةبةست نيية. (INTENTIONAL)
بة ثَيوةندييةكي هيض خؤكوذي ديكة واتايةكي بة دةطرَيت. لةبةرضاو ئةنجام وةك خؤكوذي كة ياسايانةي

نيية. تاكةكةسةوة بِرياري
هاتنة لة سةرَيدا كة خؤكوذي دياردةي بة تووشبوون ةتي

َ
حال نموونةكاني و تيؤر بة  سةرنجدان بة

يةكةميان روودةدات. جياوازدا كؤنتَيكستي ناو لة و يةتيدا
َ
كؤمةال ثَيوةندييةكي لة دياردةية باس، ئةم بةر

لة يةتيش
َ
كؤمةال و، وشياري دةكرَيت راظة يةتيدا“

َ
كؤمةال ”وشياري بة ثَيوةندي لة و كؤطةرايي خانةي لة
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ثَيوةنديداية لة دووهةميان نةريتي). طاي
َ
كؤمةل بة (تايبةتة تيؤريزةكراوة ميكانيكيدا ثابةندبووني فاكتؤري

تيؤريزة ئؤرطانيكيدا ثابةندبووني فؤرمي لة و يةتي“
َ
”نةزمي كؤمةال فاكتؤري لة و  تاكطةرايي ثرسي  بة

مؤدَيرن). طاي
َ
بة كؤمةل (تايبةتة دةكرَيت

و يةتييةكان
َ
كؤمةال ئاستة بة هةية كة ثَيوةندي وَينا دةكةين خؤكوذي تيؤري لة دي خشتةيةكي لَيرةوة

ميتؤدَيك رؤذةظَيكي دةيخةينة و دةكةين ثؤلَين تةوةردا دوو لة يةتيان،
َ
كؤمةال كاراكتَيري بةثَيي ةتانة

َ
حال ئةم

ئةطةري ثَيش مؤدَيرنةكاندا طا
َ
كؤمةل خانةي لة ثرت كة نموونانةي ئةو ئَيمة. طاي

َ
كؤمةل بة دانةوة ثَيوةندي بؤ

طا
َ
لة كؤمةل كة نمونانةيش ئةو خؤبةخشانة. خؤكوذي و زةنط زةبرو خؤكوذي لة ثرتة بريتني روودانيان

خؤثةرستانة. خؤكوذي ئالؤزي و خؤكوذي لة بريتني هةية روودانيان ئةطةري مؤدَيرنةكاندا

ضوار ذمارة فيطؤري

بؤ خؤ طونجاندني مةجالي كةم ِرادةيةكي بة  دا 
َ
لة كؤمةل تاك  خؤثةرستانةدا لة خؤكوذي كة بينيمان

خؤي تاك ؤزي،
َ
ئال نموونةي خؤكوذي تةريك دةمَينَيتةوة. لة و ثةراوَيزي كؤطةراييدا تةنيا لة و دةِرةخسَي

يةتييةكاني
َ
كؤمةال بةها نؤرم و لة طؤِرانكاري بة هةية ثَيوةندي كة يةتيدا دةبينَيتةوة

َ
كؤمةال دؤخَيكي لة

تاك خؤي و هَينان دةبنةوة هةرةس رووي بةها طشتييةكان بةرةو و نؤرم كة لةم دؤخةداية طا،
َ
نَيو كؤمةل

بة هةية ثَيوةندي ؤزيية،
َ
ةتي ئال

َ
حال ثَيضةوانةي كة زةنطدا زةبرو نموونةي دةبينَيتةوة. لة ةييدا

َ
ئازاول لة

بةرةو تاك لة ئةنجامدا و، طشتييةكان بةها و نؤرم هَيشتنةوةي لةمةِر دةنوَينَي زةنط زةبر و كة طايةك
َ
كؤمةل

هَينانةوةي بةرهةم و طةشةكردن ِرَيي سةر  دةخاتة بةربةست كة  دةكاتةوة داخراوة سيستةمَيكي رووي
دا

َ
كؤمةل ثَيناو لة طشتي بةرذةوةندي ثاراستني مةبةستي بة تاك خؤبةخشانةدا نمونةي لة خؤي. تاكَيتي

نَيوان لة دةكرَيت نةبووني هاوسةنطييةك بة هةست قؤناغانةدا لةم كام  لةهةر دةكا. بةخت خؤي طياني
دا.

َ
كؤمةل تاك لة طونجاندني حةوانةوة ياخود ثرسي

دةطونجَين ئَيمة كؤمةَلطاي لةطةَل ثرت كة خؤكوذي نموونةكاني
راطةياندنةكاندا دَينة كة لة هؤكارةكانيان و خؤكوذي رَيذةي بة درا باسةدا ئاماذة ئةم لة سةرةتاي وةك
خؤبةخشانة خؤكوذي و ض زةنط و زةبر خؤكوذي فؤرمي لة ض خؤكوذي لة نموونةكاني كام هةر باس، بةر
بة خؤكوذي كردةوةي بة كةسي خؤكوذ هاندةدات كة هؤكارانةي ِرةنطدانةوةيان هةية. ئةو راثؤرتةكاندا لة
و زةنطي (زةبر خَيزاني ثَيوةندي لة بريتني كة دةبيندرَينةوة يةتييةكاندا

َ
كؤمةال ثَيوةنديية لة اليةني زؤرةوة

بةردةم بةربةستةكاني بة هةبَيت ثَيوةندي دةشَي (كة خؤشةويستي ئةزمووني لة هَينان شكست ة)،
َ
بنةمال

خوَيندندا ثَيوةندي لة دةرفةتي هاوسةرطريي)، لةبةردةم كة رَيطرن لةمثةرانةي ئةو و خؤشةويستي الوان
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طرفتي نالةباري زيندانييةكان، دؤخي ثةروةردة)، سيستةمي لة جةبربطةرايانة فاكتي بة هةية ثَيوةندي (كة
و... طةنجان بةسةر طا

َ
كؤمةل بووني داخراوة و تاك طةشةي مةجالي نةبووني بَيكاري، ثرسي و ئابووري

سرتوكتوري كة بينيمان ثَيدا، ئاماذةمان زةبر و زةنطدا خؤكوذي نموونةي شرؤظةكردني لة ثَيشرت وةك
ثَيوةدةنَيت

َ
ثال يةك ”وشياري“ بةرةو

َ
كؤمةل نَيو تاكةكاني كة ميكانيكي فؤرمَيكي لة هاتووة ثَيك طا

َ
كؤمةل

لةسةر ضَيبووني هةية كاريطةري دؤخةدا لةم كؤطةرايي ثرسي كؤطةرايية. ثرسي مؤتيظي سةرةكييةكةي كة
حاند لة كة تاك بةرجةستة دةبَيتةوة ئريادةيةوة ئةو سؤنطةي لة فاكتة ئةم و يةتي“

َ
كؤمةال ”وشياري ثرسي

تةوةرةي دةرضوون لة كة دؤخَيكةوة دةيخاتة و دةكات ملكةض طاكةيدا
َ
كؤمةل نَيو ئابسرتاكةكاني ياسا و نؤرم

وابةستةبوونة، ئةم ثريؤزبووني و نيهادينةكردن  بؤ دةزانَيت. خؤي فةوتاني  سنووري بة كؤ تي
َ
دةسةال

مةبةستي بة طةِر دةخةنة تةقةالكانيان طشت و دةطَيِرن طرنط دةورَيكي ميكانيكي طاي
َ
نيهادةكاني كؤمةل

بة نيهادانة ئةم نيية طرنط  كؤطةراييدا. ضارةنووسي لة مانةوة ثرسي لةمةِر تاك  هؤطري بةهَيزبووني
ئةم بدةن، ضونكة خؤيان ثيشان كارتَيكةرييةكاني سيستةماتيك فؤرمَيكي بة شَيوازَيكي رَيكخراوةيي يان
هةية سةبذةكتيظيان سايكؤلؤذيانةو تايبةتمةندييةكي و طا

َ
كؤمةل سرتوكتوري لة طرنطن بةشَيكي نيهادانة

ثَيشرت لة تيؤري نيهادانة وةك ئةم ثَيوةدةنَيت.
َ

ثال هَينان قةناعةت تاريكرتين قووذبنةكاني تا تاك كة
ثةروةردةييةكان، نيهادة مزطةوت، وةك: ئَيمة (لةالي ئاييني نيهادطةلي ثَيدرا ئاماذةيان دوركهةيمدا خؤكوذي
خووخدة، و، ناوضةطةرايي ةيي،

َ
بنةمال ةكي،

َ
خَيل قةناعةتي (وةك كولتورين و قورعان...) مةكتةبةي خانةقا،

ةكان...).
َ
ريتوال سريمؤنييةكان،

ثَينج ذمارة فيطؤِري

دةدةين سةرنج كاتَي دةبَيتةوة دراماتيك زياتر بابةتة  ئةم خؤبةخشانةدا خؤكوذي بة ثَيوةندي لة
ئايدؤلؤذيك مةبةستَيكي بة كة كةسانَيك يان كةس خؤتةقاندنةوةي ياخود خؤكوذي كردةوةي رَيذةي بة
كردةوةي بة دةستن

َ
هةل ِرةهةندييةكان تاك رَيكارة بةر بردنة ثةنا بة كة كةسانةي ئةو كارة. بةم دةستن

َ
هةل

نةتةوةييةكانيان، لة ِراستيدا و ديني سياسي، ئامانجة وةديهَيناني ياخود ضارةسةري خؤبةخشانة لة ثَيناو
لة بؤ هةركام ئاماذةي ثَيداوة. خؤكوذيدا دوركهةيم لة تيؤري كة خؤكوذي خؤبةخشانةن نموونةكاني ثرسي
لةم ئاوِر ئؤبذةكتيظةوة نيطايةكي بة لةوةي بةر دةبينةوة، خؤبةخشانة ةتَيكي

َ
حال رووي بةرةو كاتَي ئَيمة

سروشتيية زؤر وةردةطرين. وَيست
َ
هةل سةنطاندنَيكي سةبذةكتيظةوة

َ
هةل بة بدةينةوة، خؤكوذي لة ةتة

َ
حال
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كةسَيكي كاتَي بكرَين. بةراورد جيا، لَيك تةواوي بة ثَيودانطي دوو لة و جياواز ئاقاري دوو بة بابةتة ئةم كة
خؤتةقاندنةوة، دةداتة كردةوةي دةست ئايديالؤذييةكاني ئامانجة لة نَيزيك بوونةوة مةبستي بة خؤكوذ
كةسانةي ئةرَيني دةبَيتةوة، ئةو كاتيشدا هةمان و لة نةرَيني وَيستي

َ
هةل رووي دوو كةسة بةرةو ئةم هةر

ضاوَيكي ئافةرينييةوة بة و شةهيد ناوزةديان دةكةن قةناعةتة رادةوةستن بة ضةشنة ثشتةوةي ئةم لة كة
لة و نيية طرَييةكيان هيض كردةوةية ئةم هةمبةر لة  كة  كةسانةي  ئةو بؤ م

َ
بةال كردةوةكانيان، دةِرواننة 

كردةوةي دةروانَيتة ترسنؤكانة قَيزةوون و ضاوَيكي بة خؤكوذ راوةستاون، كةسي قةناعةتةكاني دةرةوةي
ئؤبذةكتيظانةو، بينينَيكي نادرَيت ثَي ثَيويستي سةرنجي نَيوةندةدا لةم كة ئةوةي تاقمة. ئةم خؤكوذي
ثَيوةندي ةتة

َ
حال ئةم هةمبةر وَيستةيةك لة

َ
هةل ضةشنة هةر كةساني خؤكوذة. يان كةس ذياني تَيداضووني

َيي
َ
تؤ بل فؤرمَيكي مايكرؤدا. لة بكرَيت ثَيويستة خوَيندنةوةي بؤ كة سياسي/ ئايدؤلؤذي بة فاكتي هةية

بكةوَيتةوة؟ لَي خؤكوذي ئةنجامي حةتمةن كة هةبَيت قةتعي هَيندة نيسبةتَيكي خؤبةخشانة قةناعةتي
بة َيي

َ
تؤ بل بِرةخسَيت، بؤ بذاردني

َ
هةل دةرفةتي يةتيدا

َ
كؤمةال ديكةي مةجالَيكي لة خؤكوذ كةسي ئةطةر

لة زياتر و روونادات دا ي
َ
راشيؤنال ثَيوةندييةكي لة ئةنجامة ئةم كة سروشتيية دةستَي؟

َ
هةل كردةوة هةمان

بِريار. بة دةبن وَيستانة
َ
هةل ضةشنة ئةم هةستةكييةكاندا اليةنة كاريطةري ذَير

شةش ذمارة فيطؤِري

دةرةنجام
رةنطة سةر، خراية تيشكيان بابةتةدا لةم كة خؤكوذي ةتانةي

َ
حال ئةم

َ
لةطةل ِرووبوونةوة بةرةو بؤ

دةرفةتانةي ئةو نةهَيشتني لةمةِر  هةبَيت ئةوتؤي كاريطةري نةتوانَيت تةنيا بة  ميكانيزمَيك يان رَيكار
طةمةندانة

َ
بةل خوَيندنةوةيةكي بة ثَيويستي هةية بابةتة دةكات. ئةم بةهَيز تاك الي خؤكوذي مةيلي كة

دياردةية بةم ثَيوةنديدار ِرةهةندةكاني بتوانَيت طشت بؤ ئةوةي درَيذخايةن و مةيداني ينةوةيةكي
َ
لَيكؤل و

طرنطة خؤيدا لة ئةمة كاتدا هةمان لة بكرَيتةوة. بةرز بؤ طونجاوي رَيكاري و مةرج ثَيش و بناسَيت
ئاستَيكي بة تاكو بطريدرَي،  ضاو يةتي ثَيش

َ
دياردةيةكي كؤمةال وةك طادا

َ
كؤمةل لة دياردةي خؤكوذي كة

بينةوة. ةتانة
َ
حال ئةم رووي بةرةو لؤذيكييةوة دةركَيكي بة و بةرثرسانة
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ئَيمةدا طاي
َ
كؤمةل لة دياردةية ئةم نموونةكاني ثاوةجَيبووني  رادةي و خؤكوذي رَيذةي ثةرةسةندني

ةكاندا
َ
كة لة هةوال ئةوةي يةتيية.

َ
كارةساتة كؤمةال ئةم لة هةمبةر جيددي تَيِرامانَيكي بة هةية ثَيويستي

بةِرَيوةبةري و دانان ثالن سيستةمي مايكرؤكان وةك فاكتة بة ثَيوةندي هةية ِراستةوخؤ ثَيدةدرَيت ئاماذةي
كةم و الوازبوون راستي رووي يشدا

َ
حال هةمان و لة وَينايةكي شةفاف خؤكوذي دياردةي رَيذةكاني طا.

َ
كؤمةل

نادادثةروةري و نايةكساني ثرسي هةمبةر لة سةرةكني كة هؤكارى دةخةنة روو ئةم سيستةمانة كووِري و
خؤ تراذيكدا ياخود ناهارمؤنيك ةتَيكي

َ
حال لة ئةطةر يةتييةكان

َ
كؤمةال دياردة طادا.

َ
كؤمةل لة يةتي 

َ
كؤمةال

رؤذةظةوة. دةخةنة سيستةمدا لة طؤِران ثَيداويستي كة واقعةن ئةم بةيانطةري دا
َ
حال هةمان لة دةنوَينن،

خؤبةخشانة) و زةنط ةتي خؤكوذي (زةبرو
َ
نموونةي حال كة ئةطةري رووداني دوو ثَيدا ئاماذةمان ثَيشرت

ووردتر سةرنجَيكي دةكات ثَيويست مةبةستة ئةم بؤ هةر دَينةوةو، ئَيمةدا يةتييةكاني
َ
كؤمةال  دؤخة

َ
لةطةل

لة خؤكوذي ةتي
َ
حال بة سةبارةت دياردةية. ئةم  لةسةر هةية كارتَيكةرييان  كة فاكتانةي لةو بدرَيتةوة

دؤخَيكدا ياسا لة وةها دةبنةوة. طا
َ
ئابسرتاكةكاني كؤمةل دؤخة رووي بةرةو ئاماذةكان زةنطدا، زةبرو فؤرمي

الوةكي فاكتَيكي هةر لة ثرت خؤكوذي لة ةتة
َ
حال ئةم رووداني بؤ زةمينةيةك وةك طا

َ
كؤمةل رَيساكاني و

باوة ئَيمةدا زؤر طاي
َ
كؤمةل لة كة خؤكوذي لة ةتة

َ
حال بةم بةرطرتن بؤ َيي

َ
بل تؤ ثرسيارةوة، دةكةوَيتة ذَير

دةتوانَي نموونةيةكي واقعي ثَيشمةرجَيكي وةك طا
َ
كؤمةل طؤِراني ئايا وةربطرَيت؟ خؤي رَيكارَيك طرنطي ض

كة نازانني ئَيمة ضونكة نيية، كارَيكي ئاسان ثرسيارة بةم مدانةوة
َ
وةال مةبةستة؟ بؤ ئةم بَيت تةرناتيظي

َ
ئةل

ئةم دةرةنجامةكاني – هةبَي تواناييةمان ئةو ئَيمة طريمان – دَيت بةسةردا طؤِراني طا
َ
كؤمةل كة دؤخَيكدا لة

بكات، طؤِران ئةنجامةكاني دةتوانَي ثَيشبيني كَي ديكة واتايةكي دةبَيتةوة. بة ساغ لَي ضي طؤِرانكاريية
تَيدةثةِرَيت. بة ض ئاقارَيكدا طؤران بوارةكاني ياخود

ئَيمةدا، طاي
َ
كؤمةل لة بةتايبةت يةتي،

َ
كؤمةال سرتوكتوري لة خَيرا كردني طؤِرانكارييةكي ثَيشبيني رةنطة

طادا
َ
كؤمةل لة زةمينةي طؤِرانكاري ضونكة بنوَينَيت، خؤي طونجان لة دوور بَيت و ئةستةم طةلَي كارَيكي

زةمينة بؤ ئةوتؤ كارَيكي  ديارة، ئَيستا تا كة ئةوةي و، خؤي ي
َ
مةتريال و كةرةسة بة  هةية ثَيويستي

سةرمايةي طةشةداني بة هةية ثَيوةندي كة نةكراوة ئَيمة طاي
َ
كؤمةل لة فاكتة ئةم ضَيبووني قاندني

َ
خول

ثَيويستي ثرؤذةكة بةهؤي قورس بووني كولتوري سةرمايةي بةشة واتة طةشةسةندني ئةم ئةطةر كولتوري.
بِرياردةرةكان ناوةندة و بةِرَيوةبةري سيستةمي ديمؤكراتيزةكردني خؤ م

َ
بةال درَيذتر، ثشوويةكي بة هةية

ئةستةم هَيندة كارَيكي طا،
َ
كؤمةل بة ثَيوةنديدار بِريارةكاني لة تاك بةشداربووني مةجالي كردنةوةي و

دةكةوَيتةوة. طةشي لَي
َ
كؤمةل تي سياسي

َ
دةسةال خودي قازانجي دؤخة ئةم درَيذخايةندا لة تةنانةت و نيية

ئةم و، طادا
َ
كؤمةل سرتوكتوري طؤِرانَيك لة ضةشنة هةر بؤ طرنطيةكي حةتميية ديمؤكراتيزةكردن مةرجي

رووي بةرةو ثةروةردةييةكان نيهادة كة بةر لة هةر نيهادَيك وةردةطرَيت خؤي طرنطي سؤنطةوة لةو بابةتة
طؤِرانكاري ثةروةردة. سيستةمي كردني كردن و ديمؤكراتيزة ريفلَيكتيظ زياتر مةبةستي بة بَيتةوة طؤِران
سيستةمى لة ثةروةردة سرتوكتورى كة بةتايبةت هةية، ئةوتؤى طرنطييةكى سيستةمى ثةروةردةدا لة
مةجالي خؤيدا لة دؤخة ئةم و ئاوتؤريتةيي  شَيوازَيكي لة دةكات ثةيِرةوي ئَيمةدا  طاي

َ
كؤمةل راهَيناني

بريةوةري ئَيمة كام لة هةر بؤ خوَيندن سيستةمي و ثةروةردة ِراستي بة كردووة. ئيداري بةهَيز ديسثؤتيزمي
سةردةمي ترساوييةكاني ةتة

َ
بة حال دةرك كةمةوة وةضةي ئَيمة باش الني بة رؤحيية؟ نالةباري دؤخَيكي ض

ةتة
َ
حال تةنانةت ئةم و دةذيت ماندا

َ
لةطةل ئةبةدي سامَيكي وةك بَيت دا

َ
لةطةل ئَيستاشي دةكا و، خوَيندن

ئاماذة ِراثؤرتةكاندا َيك لة
َ
كؤمةل لة وةك طاش.

َ
كؤمةل ديكةي نيهادةكاني كردؤتة نَيو دزةي ديسثؤتيزميية

رةنطدانةوةي خؤيدا لة ةتة 
َ
حال ئةم خوَيندكاران،  خؤكوذي بؤ كردةوةي وةك هؤكارَيك خوَيندن، بة كراوة
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ثةروةردةدا. لة سيستةمي ئاوتؤريتةية و زةنط نواندن زةبرو كاريطةري
و مةدةني نيهادي  بري  لة كولتوورييةكان نيهادة وةك طا

َ
كؤمةل تراديشؤنييةكاني نيهادة  تي 

َ
دةسةال

طاي
َ
كؤمةل تايبةتمةندي ئةمةيش و دةكةن طا

َ
كؤمةل رَيكخستني ضاوةدَيري ئَيستاش هةتا مؤدَيرنةكان،

ئَيمة طاي
َ
كؤمةل تايبةتمةندييةكاني كة دةكةين بةوة دةرك طشتي بة ئَيمة ناكرَيت. لَي ي

َ
نكول و ميكانيكيية

(مةكينةي) مؤتؤري وةك ميكانيكيية كؤنتَيكستة دةردةخات، ئةم خؤي يةتيةوة
َ
كؤمةال كؤنتَيكستَيكي ض لة

طا“
َ
كؤمةل ”رؤحي  بة  دةشَي بةراوردَيك بة كة وةردةطرَي  ديناميزمة  لةو خؤي ةي

َ
هَيزي جوول ماشَينَيك، 

لة وشياري ي
َ
قوول رةطَيكي وةردةطرَيت كة ديناميزمَيك لة خؤي ةي

َ
جوول طا هَيزي

َ
كؤمةل واتة ناوزةدي بكةين.

طؤِراني سرتوكتورةكاني لة هةبَيت كاريطةري كة دةتوانَي ئةكسيؤنَيك طرنطرتين كةواتة هةية. يةتيدا
َ
كؤمةال

ميانةيةدا لةم كة  ثرؤذةيةك طرنطرتين يةتيية“.
َ
كؤمةال ”وشياري دَيفاكتةكاني بؤ بردن دةست طا،

َ
كؤمةل

يةتيدا،
َ
وشياري كؤمةال دَيفاكتةكاني لة طؤِران لةبةردةم كردن خؤش ِرَيطا بؤ دةسثَيكَيك ببَيت بة دةتوانَي

ئابوري و سةرمايةي دابينكردني بة ثَيويستي كة طاية
َ
كؤمةل ذَيرخاني بنةماكاني هةمواركردني لة طرةوي

هؤي دةبَيتة درَيذخايةندا لة طا،
َ
كؤمةل بةرهةمهَيناني سيستةمي لة طؤِرانَيك ضةشنة هةر كولتورييةكانة.

لة طؤِران بكرَيتةوة (منعطف) تر ريفلَيكتيظ طا
َ
كؤمةل هةتا ثَيية بةم طا.

َ
كؤمةل سرتوكتوري لة طؤِرانكاري

نةزمي و تاكطةرايي نيشانةكاني و، ئاسايي خؤيدا تَيدةثةِرَيت ئاقاري بة يةتيدا
َ
كؤمةال شووناسي وشياري

بةرهةم و كار سيستةمي لة طؤِرانكاري طرةوي لة ئةنجامة ئةم دي هاتنة دةردةخات. خؤي يةتي“ ثرت
َ
كؤمةال

كولتورييةكان بنياتة و نيهادةكان  طا،
َ
كؤمةل نَيو فانكشيؤنةكاني كار، هةتا و، دةبَيت  مسؤطةر هَيناندا

و كار ثَيوةندي نادات. روو طادا 
َ
كؤمةل بةستَيني لة  طؤِرانَيك  ضةشنة بوون، هةر مؤدَيرن ثرؤذةي نةضنة

كارتَيكةرييةكي ذَير لة ثرت ئةطةر  و.. كؤمثانياكان دايرةو و دامةزراوة وةك  ،
َ

كؤمةل نَيو فؤنكشيؤنةكاني
ةي

َ
(جوول دا

َ
باال ئاستي لة و خؤ ثَيطةياندن بة خؤ تةياركردن بة خوَيندن تاك نيازي رادةي بن تةكنؤلؤذيانةدا

نماي مؤدَيرن، تاني
َ
ئةزموونةكاني وال بةثَيي كاردا و هَينان بةرهةم سيستةمي لة دةكا. طؤِران يةتي) ثرت

َ
كؤمةال

ثرسي يةكةم: كة كةوتةوة ئةنجامةي لَي ئةم و طؤِري بوون فرةضةشن بوونةوة بةرةو هاوضةشن لة طا
َ
كؤمةل

دؤخة، ئةم دووهةم: ة،
َ
بنةمال دةرةوةي ثرسي بة بوو و دةر هاتة ة

َ
بنةمال ثريظاتييةكاني ضوارضَيوة لة ذن

و وَينايةكي كرد تووشي هةرةس تراديشيؤني ةي
َ
بنةمال زةمينةكاني ئافرةت، بة كاري طا

َ
نيازي كؤمةل واتة

لة
َ

مندال و ذن بووني ثريظات (خصوصي) ثرسي كردن و هاتة ضَي ة
َ
فاكتي بنةمال لة تر ريفلَيكتيظ و نوَي

ئاراوة، هاتة خاوةندارَيتيدا ثرسي لة نوَي َي ضةمكي
َ
مافناسييةوة كؤمةل باري لة و هاتةدةر مَيرد ماَّـ ثاواني

هات. طشتييةكانيشدا ياسا بةسةر طؤِران دا،
َ
كؤمةل سرتوكتوري طؤِرانكارييانة لة ئةم ئاكامي لة سَيهةم:

سيستةمة بةِرَيوةبةرييةكاني لة هةبَيت ئاوِردانةوةيةكمان كة بَيت خؤي جَيي ئةم باسةدا ميانةي لة رةنطة
ثَيشةوةي لة  ياسادانان  ثرسي مؤدَيرنةكان، سيستةمة طةشةي ثرؤسةي ثَيضةوانةي بة كة  خؤمان  الي
ضؤنايةتييةوة لة باري سيستةمانةدا بنضينةييةكان لةم دةكاتةوة. ياسا ديكةدا بةرجةستة فاكتؤرةكاني
ثراكتيزةكردني بةهؤي ئةوةي كة م

َ
بةال مؤدَيرن، تاني

َ
وال بنضينةييةكاني ياسا لة نةبَي وا كةمرت ضي رةنطة

لَينةدراوي دةست بة هةنووكةيش هةية، خؤي شياوي ميكانيزمي و كةرةسة بة ثَيويستي ياسايانة ئةم
بَيت دا

َ
لةطةل ئَيستاشي نةِرؤشتووة. ياسادانان واوةتر لةسةر مَيزي و ثةرلةمان طةنامةكاني

َ
بةل ئةرشيفي لة

ياسا جَيبةجَينةكردني ثرسي ئَيمةدا طاي
َ
كؤمةل تايبةت بة و ناظني تي

َ
تاني رؤذهةال

َ
وال زؤري لة بةشَيكي

سةروةري كة هؤيةية بةم هةر دراوة. بؤ قوربانيشي طةلَي بطرة و طرفتة طةورةترين ت
َ
وال بنضينةييةكاني

واقع لة دوور  كارَيكي سةقامطريي وَيناكردني ئاسايةو وةهم طومانَيكي طايانةدا
َ
كؤمةل ضةشنة لةم ياسا 

دةنوَينَي.
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فرة سرتوكتوري بة بةسةرنجدان – تي ناظني
َ
رؤذهةال هَيندةي بة هةرَيمَيك هيض و بةند

َ
مةل هيض رةنطة

خؤكوذي دياردةي طريؤدةي و ئةكسيؤنة سياسييةكانيةوة – بوون فرة ئةتنيكي نةقشةي و ئاييني بوون
كردةوةي ثريؤزكردني ثَيوةندييةدا لةم بابةتَيكي جَيي سةرسوِرمان نةبووبَيتةوة. خؤبةخشانةدا ةتي

َ
حال لة

و، دةكرَين رازاوة  سيفاتانةوة ضةشنة  لةم و  ئازايةتي و  قارةمان و  شةهيد سيفةتي بة كة  خؤكوذيية
ميديا و كةرةسةكاني ِرَيطاي لة و جيهانةوة ضاوي ثَيش بة خؤجةييةكاندا ئامؤذطاريية لة ثرؤثاطةندةو
دوو لة دياردةية ئةم ودةكةنةوة.

َ
بال رَيكالم خؤبةخشانة خؤكوذي بؤ تاك دنةداني مةبةستي بة راطةياندنةوة

تريؤريستي. كردةوةي و خؤكوذي مةبدةئي لة بريتيية يةكةميان كة رةنطدانةوةي هةية خؤكوذيدا ةتي
َ
حال

َيكا
َ
حال لة شةِر، دؤخي ئاماذةيةكة بؤ قةناعةتي ئايدؤلؤذيك ياخود ثَيناو ئامانج لة خؤبةخشانة خؤكوذي

دةكةوَيتة كؤطةرايي رةمزةكاني طشت طشتي بة و سةربازي يةكةي حيزب، ئايني، ت،
َ
دةسةال نيشتمان، كة

فيداكردن ثرسي خؤ بة دؤخَيكدا بايةخدان وةها لة توندوتيذي. ياخود كردةوةي هةِرةشةي دةستدرَيذي بةر
ترسناكرتين بةر دةبةنة ثةنا تةنانةت و تَيدةثةِرَين ئةخالقي سنووري لة كؤطةرايي، ثَيناو رةمزةكاني لة
ئامانجة قازانجي بة ئايدؤلؤذيا و  ئايني ئةخالقييةكاني بنةما كردني  تةحريف  بة و، خوراَّـ  نموونةكاني
دياري مةرطيشدا ثاش دونياي لة لةم دنيايةدا و شةهيدبوون (كردةوةي خؤكوذي) ثاداشتي تاكتيكييةكان،
كة وةها دؤخَيكدا لة كة بكرَيتةوة بةرجةستة ثرسيارة ئةم بابةتةوة ئةم خوَينةري بةالي رةنطة دةكةن.
ةتي

َ
حال لة جطة تَيكي ديكة،

َ
وال ياخود اليةن هَيرش دةكاتة سةر مةبةستي دوذمنكاري بة اليةنَيك ت يان

َ
وال

ثرسي ةتَيكي غةريزةيي،
َ
حال ضةشنة هةر وةك بَيطومان بدرَيت؟ ديكة بِريارَيكي ض بةرةورووبوونةوة دةشَي

ثَيوةندي شةِر مؤتيظي ةتةكاندا
َ
حال طشت لة م

َ
بنوَينَيت، بةال سروشتي زؤر كاردانةوةيةكي كردن بةرطري

زةمينةيةكي بةرطريكةر لة ض مةتبةر و
َ
هةل ض اليةن هةردوو واتايةكي ديكة بة ناكؤك. اليةني هةردوو بة هةية

لة بَيت رَيكار تاكة مةرج نيية شةِر شةِر. واتة مةجالي بةرثابووني خؤشكةر دةبن بؤ رَي نييةوة
َ
ناعةقال

ناكؤكييةكاندا. ِرووبوونةوةي بةرةو
ئةم شوومةكاني ئةكسيؤنة لة تريؤريستي يةكَيكة كردةوةي بةر بردنة ثةنا بة خؤبةخشانة خؤكوذي
خؤكوذي لة ةتانة

َ
حال ئةم ثشتةوةي طشتي لة شَيوةيةكي ئاسايي بة مافيا طروثي ئةطةرضي سةردةمة.

لة ةتة
َ
حال ئةم دنةدةري و نةرة سةرةكييةكاني هاندان

َ
كة ثال بكةين بري لة نابَيت ئةوة م

َ
بةال راوةستاون،

طرتووة. سةرضاوةي شةهادةت و كولتوري جيهاد و قةناعةتي ئايني وةك رةمزة ثريؤزةكانةوة، خؤكوذي لة
خؤكوذي تيؤري لة وةك و، تراديشؤنييةكان وةردةطرن نيهادة لة ك

َ
شوومةوة كةل نيازي بة كة دؤخةداية لةم

دؤخة رَيطاي لة كة دةطونجَينن  دا
َ
كؤمةل لة زياتر  ثَيويست رادةي  لة تاك ثَيدراوة، ئاماذةي  دوركهةيمدا

ثَي ي
َ
كؤمةل ثَيناو لة خؤبةخشني قةناعةتي ساكارةكانيانةوة و سروشتي و نيازثاكيية هةستةكييةكانيةوة

دةكرَيت. قني
َ
تةل

ثَيويستي بابةتة ئةم خؤبةخشانةدا، فؤرمي لة خؤكوذي ةتي
َ
حال نةهَيشتني بؤ دان

َ
هةول بة ثَيوةندي لة

بؤ طةِرانةوةية ئةخالقي مَيتا وَيستةي
َ
هةل لة مةبةست ئةخالقييةوة. مَيتا كردنَيكي  وَيستة

َ
هةل بة هةية

كةس، تةنانةت و ثارَيزراوة مافَيكي مرؤظ، ماَّـ ذيان بؤ تاك. ذياني لة ماَّـ رَيز طرتن طشتييةكاني ثرينسيثة
لة هاندانَيك، ض ضةشنة ثَيودانطة هةر ستاندنةوةي ئةم مافة. هةر بةم بَيت بؤ سةرثشك نيية خؤيشي بؤي
كة رزطاريخوازانة، ي

َ
هةول يان سياسيي ئامانجي ياخود نيشتماني، ثابةندبووني ياخود ثريؤزبوون، سؤنطةي

ثَيناسة خؤكوذيدا خانةي لة بَيت، تَيدا كوذراني ئةنجامي ئةطةري و توندوتيذي ئاكسيؤني بة بدات دنة تاك
يان ةت

َ
طروث، دةول يان كةس سؤنطةيةوة لةم هةر بوون. حةرام خانةي دَيتة باري ئةخالقييةوة لة و دةكرَيت

خؤكوذييةكان. كردةوة سةرةكني لة بةرثرسي بِرياردةر، سةرضاوةي سياسي، سيستةم يان حزبي
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ثةراوَيزةكان
كؤثي كراوة: كتَيبة لةم يةك 1-فيطؤري ذمارة

 SAMFUNNSVITENSKAPELIGE TANKEMÅTER. ET HJELPEHEFTE.LISE 
GRANLUND OG GLISE ANDERSEN. 2.OPPLAG 2008

سةرضاوة. 2-هةمان
بكة ئادرةسة سةرداني ئةم عَيراق كوردستاني لة ئافرةتان كوذي خؤ بة سةبارةت ينةوة

َ
لَيكؤل زياتر لةسةر زانياري 3-بؤ

دا: سي بي بي سايتي لة
http://www.bbc.co.uk/persian/worldnews/story/2008/02/080210_shr-kurdish-women.

shtml

سةرضاوةكان:

-GRIMEN HARALD. (2007). SAMFUNNSVITENSKAPELIGE TANKEMÅTER, 3. 
OPPLAG 

-EMILE DURKHEIM. (2007). SELVMORDET, OVERSATT AV: HALVOR ROLL 4. 
OPPLAG
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 ئيرباهيم دادجو
لة فارسييةوة: سامان كؤنةثؤشى

مَيذووطةرى لة هزرى هيطَلدا

و  دذوارترين  تَيروتةسةلرتين،  اليةكةوة  لة   
َ

هيطل فةلسةفيى  سيستمى   (١
سةرى  خؤرئاوادا  مَيذووى  لة  ئَيستا  تاكو  كة  فةلسةفية  سيستمى  شوَيندانةرترين 
ئيديعاية و  ئةم  َيك كةسى ديكةش كةوتوونةتة شوَين 

َ
و كؤمةل  خؤى 

َ
داوة. هيطل

َ
هةل

 دوايني قسةى لة فةلسةفةدا كردوة.
َ

ثَييان وابووة  هيطل
َيت، ثةُّـ هاويشتؤتة نَيو هةموو لقةكانى 

َ
، بةو جؤرةى خؤى دةل

َ
٢) فةلسةفةى هيطل

زانينى مرؤييةوة و دةبآ لةيةك كاتدا بة لؤذيك، مَيتافيزيك، ئةنتؤلؤذيا، دةروونناسى، 
ئايدياكانى  و  بريؤكة  بزانني.  ديكةى  زانستةكانى  بة  مَيذوو،  سؤسيؤلؤذيا، ستاتيكا، 
 بة 

َ
 لةسةر لؤذيك بة جؤرَيك لة جؤرةكان مَيتافيزيكةكةى و مَيتافيزيكى هيطل

َ
هيطل

بريؤكةكانى  و  هزر  رووةوةية،  لةم  هتد.   ... و  دةروونناسيةكةى  لة جؤرةكان  جؤرَيك 
كو 

َ
بةل فةلسةفةكةى،  لة  بةشَيكن  تةنيا  نةك  مَيذووييةكانيش  دياردة  لةسةر   

َ
هيطل

مَيذوودا  لة  الوةكيانة  رووداوة  ئةو  ضونكة  ئةون.  فةلسةفةكةى  خودى  مانايةك  بة 
روودةدةن، لة راستيدا طوزارشت لة ساتَيك لة طؤِرانى ديالَيكتيكى رؤح دةكةن كة لة 

كات و شوَينَيكى دياريكراودا بةدي دَين.
مَيذووةكةيشى  فةلسةفةى  بة   

َ
هيطل سةرةكيةكانى  بةرهةمة  دةتوانني  لَيرةوةية 

و  مَيذوو  فةلسةفةى  كتَيبى   
َ

لةطةل ثةيوةندى  لة  تةنيا  نةك  ئةمة  بدةين.  ةم 
َ
لةقةل

 كتَيبةكانى دياردةناسيى رؤح و لؤذيك و 
َ

كو لة ثةيوةندى لةطةل
َ
فةلسةفةى مافدا، بةل

، دياردةكانى رؤح 
َ

كتَيبةكانى ديكةشدا دروست دةردةضَيت. ضونكة، بة بؤضوونى هيطل
رَيطاى طؤِرانةوة  لة  نني كة 

َ
ئةقال و  راستةقينة  لؤذيكيةكان شتطةلَيكى  و بريكردنةوة 
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دَيت. بة سةردا كة طؤِرانيان لة مَيذووداية و دةشزانني ناكرَين وَينا طؤِران بةبَى و بةدي دَين
وةك بةتةواوةتى ئةنتؤلؤذياكةى و ئةنتؤلؤذياكةى وةك بةتةواوةتى خؤى لؤذيكةكةى

َ
هيطل كاتَيك (٣

ئةنتؤلؤذيةكةى وةك بةتةواوةتى مَيذووييةكانيش رووداوة ناسينى ثَيية بةم بزانَيت، ئةبستمؤلؤذيةكةى
ثَيويستيى ناسينى جطة لة نية شتَيك مَيذووييةكان، رووداوة ناسينى كة دةطات بةو ئاكامة و دةدات ةم

َ
لةقةل

دةرةكيان. وةديهاتنى بة ئاطامةندبوون سةبارةت رووداوانة و ئةم وةديهاتنى لؤذيكى
لة

َ
هيطل وانةكانى زنجرية كتَيبة ئةم هةية. مَيذوو فةلسةفةى ناوى بة كتَيبَيكى

َ
هيطل كة وتمان (٤

فارسى سةر زمانى وةرطَيِرراوةتة مَيذوودا لة ئاوةز ناوى ذَير لة كتَيبة لةم (بةشَيك لةخؤ دةطرَيت زانكؤدا
بة ثرت بابةتةكةمان، سنوورداربوونى لةبةر لَيرةدا، وةربطرن).

َ
ُّـ كى

َ
كةل دةتوانن زمانة ئةم و شارةزايانى

هةموو كة لة بةر توَيذينةوة، دةخةينة كورتى بة
َ

هيطل مَيذووى فةلسةفةى لةم كتَيبة، سةرنجدان طةِرانةوة و
سياسيةكةى. وَيستة

َ
هةل سةر دةخاتة رووناكى ِرادةيةكيش تا و ناكرَيتةوة جيا فةلسةفيةكةى سيستمة

ديالَيكتيكية، ثرؤسيسَيكى مَيذووةش  ئةم و هةية مَيذوويةكى ئايني و هونةر هةروةك فةلسةفة، (٥
ورد خؤى لة ئاشكرا شَيوةيةكى بة كة شوَينَيك دةطاتة ناكؤتايةوة ئايديا ئةم هؤى بة كة ثرؤسيسَيك
ئايديايةكة تاكة ئاوةز مَيذووة. هزرينانة»ى

َ
قوول «تاوتوَيكردنَيكى

َ
هيطل مَيذووى فةلسةفةى دةبَيتةوة.

دةبَى و ة
َ
زال جيهاندا مانايةى كة ئاوةز بةسةر بةم  لة بةردةستيداية،

َ
لَيوردبوونةوةى قوول بؤ فةلسةفة كة

ئاطايى لة بريتية جيهان مَيذووى «رؤح»ة. خؤبةرفراوانكردنةوةى مَيذووى جيهان مَيذووى بدرَيت نيشان
لة تةنيا (بريكردنةوةى خود) ئايدياى ياخود رؤح ئازاديدا. ثلةى لة خؤى بة سةبارةت رؤح راستةقينةى
رةهاوة. زانينى طؤِرةثانى نَيو ئةوةى بضَيتة كة رَيطايةك دةدؤزَيتةوة بؤ مرؤظةوةية رَيطاى لة و مرؤظدا زةينى
هةروةها قؤناغطةلَيكى ثَيشينة و طرى

َ
هةل خؤى، قؤناغةكانى درَيذايى بة ضةشنة، مَيذووى فةلسةفة بةم

لةخؤ دةطرَيت. ثَيشووش فةلسةفيةكانى سيستمة بنةماكان و
بؤضوونى بة ناكرَيتةوة. جيا ”فةلسةفةى مَيذوو“ لة كة بةكار دةبات مانايةكدا لة ”مَيذوو“

َ
هيطل (٦

هزرينى مَيذووييانةية. هزرينى ماناى بة كو
َ
بةل نية، مَيذووييةكان رووداوة تؤماركردنى ماناى بة مَيذوو ئةو،

روودانى سةبارةت بة ئاطاييةك كة نية مَيذوو ئةوة لة خوَيندنةوةى مةبةست كة دَيت ماناية مَيذووييانة بةم
ئاراستةى و فاكتةر لةسةر ئاطاداربوون بريتية لة كارة مةبةست لةم كو

َ
بةل رووداوةكان بةدةست بَينني،

هةم و ماناى مادى هةم كة طةردوون دةكات، لة باس طشتطريدا مانايةكى لة
َ

هيطل رووداوانة. ئةو روودانى
لة مادى كة سروشتى باوةِرةية ئةم لةسةر ئةوةي ئةو

َ
هاوكات لةطةل دةطرَيتةوة، رؤحانيةكةى طةردوون مانا

تةنانةت دةزانَيت. طؤِرانى مَيذوو سةرةكيى رؤح بة فاكتةرى طؤِرانى و رؤح بةآلم بةشدارة، طؤِرانى مَيذوودا
مَيذوودا لة كة  رؤحة ئةوة ضونكة بسةنطَينرَيت،

َ
هةل رؤحدا

َ
لةطةل ثةيوةندى لة ماديش سروشتى  دةبَى

مَيذوو راستيدا لة َيني
َ
بل دةتوانني  و رؤحة طؤِرانى شوَينى مَيذوو روويةوة لةم دَيت. بةسةردا طؤِرانكاريى

قؤناغة جياوازةكانى رؤحة. جةوهةرى ئازادى ضونكة ئازادية، وةديهاتنى قؤناغة جؤربةجؤرةكانى خشتةى
بؤ سةرةتاييةوة، دِرندانةى فؤرمى لة طةشةسةندن ثَيشكةوتن و جؤرَيك لة طوزارشت مرؤظ مَيذوويى رةوتى
وبوونةوةى

َ
بال و وةديهاتن بريتية لة ضريؤكة ئةم سةرةكيى ئامانجى ثرؤذة و دةكات. ئةمِرؤيى شارستانيةتى

بة هةنطاو وةديهاتنى لة نية جطة شتَيك مَيذوويى رةوتى ئازادى. بة طةيشتنى مرؤظ ياخود مرؤظ، ئازاديى
لة رةوتى ئازادى قؤناغى بة وةديهاتنى قؤناغ دةبَى و ثَيويستة ئازاديى مرؤظ. قؤناغى بة قؤناغ هةنطاو و
مَيذووى

َ
هيطل راستيدا لة بَيت. تَيطةيشتنيش و ئاطايى و فام قؤناغى بة قؤناغ وةديهاتنى هاوكات مَيذوودا،

ئاطايى ئةم و بكات ئازاد خؤى بَيت و بةخؤئاطا دةدات
َ

هةول رؤح دةزانَيت. ضونكة رؤح مَيذووى بة جيهان
ئةم ديكةوة، اليةكى لة نةبَيت دةستةبةر نابَيت. ديالَيكتيكى قؤناغ و قؤناغ بة شَيوةى بة ئازادية ئةم و
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كؤمةآليةتيةى ئاوةزى يان ى
َ
مؤرال سوكةوتى

َ
هةل وةديهاتنى ئةو هةر ئازادى قؤناغةى بة قؤناغ وةديهاتنة

لة
َ

هيطل تَيطةيشتنى و وَينا دةنوَينَيت. خؤى كؤمةآليةتيةكاندا ثةيوةندية سيستمى لة كة مرؤظة، جؤرى
فةلسةفية كة طشتيى ضةمكَيكى و هَيند مَيذوو»ة هزرينانةى

َ
«تاوتوَيكردنى قوول ماناى بة سةر مَيذوو

دةكات. ئةذمار مانا يةك بة فةلسةفة» «مَيذووى و مَيذوويى» «فةلسةفةى تةعبريةكانى
مرؤظ ئازادبوونى يان مرؤظ ئازاديى وةديهاتنى مَيذوو ئامانجى كرد، باسمان كة جؤرةى بةو هةر ئةطةر (٧
تَيطةيشتنى و ئاطايى لة ئازاديى مرؤظ بريتية

َ
هيطل بؤضوونى ئازادية ضية؟ بة ئةم ضيةتى كةواتة بَيت،

دوو بة ثَيويستى ئازادى ضةشنةى لةم وةسفكردنَيكى مَيذووييةكان. رووداوة رةوتى ثَيويستى لةسةر ئةو
هةية: شت

دَيت. ئةو ئاطايى طةشةى ماناى بة مرؤظ ئازاديى طةشةى (A
ئاراستةى سيستمى دةرةوةى لة نية  شتَيك و ئاوةزة  ثَيويستى  لة تَيطةيشتن  ماناى بة ئازادى (B

بَيت. ئاوةزيدا
جيهانيش لة رةوتَيكى طوزارشت كو

َ
بةل ناكات، مرؤيى رةوتَيكى لة طوزارشت فةلسةفة تةنيا مَيذووى (٨

دةطرَيتةوة. جيهانيش دانى
َ
سةرهةل كو

َ
بةل مرؤظ، دانى

َ
سةرهةل تةنيا نةك مَيذوو خوَيندنةوةى واتة دةكات.

جيهانيدا. رةهاى رؤحى لة ثلةى جيهان مَيذووى بة سةبارةت راثؤرتَيكى مَيتافيزيكية فةلسةفى مَيذووى

بوونةوة. دَيتة رؤحدا ثلةى لة كة رَيطاى ئةوةوةية لة و رؤحى مرؤيى لة تةنيا بوون و بوونةية ئةم هةر رةها
مةيدانَيكدا كارة لة ئةم كة جياوازيةوة بةم هةية، كة ئةوةوةية رَيطاى لة و مرؤييدا رؤحى تةنيا لة رةها رؤحى
دةمَيكة كو

َ
بةل نية، سنووردار و تاكةكةسى رؤحَيكى مرؤيى تاكى رؤحى مةيدانةدا لةو و دةدات ئةنجام

ضةشنة بةم رةهادا. زانينى طؤِرةثانى رةهاية لة رؤحى رؤحى مرؤيى قؤناغةدا، لةم رةها. رؤحى ذيانى لة
راستى. يةك اليةنى دوو دةبنة خؤى سةر لة رةها رؤحى زانياريى و رةها رؤحى لةسةر مرؤظ زانياريى

هةموو ئةوةية
َ

هيطل مةبةستى ئاوةزة.» مَيذوودا، بةسةر
َ

زال سةرةكيى «هَيزى
َ

هيطل باوةِرى بة (٩
جطة نية شتَيك مَيذوو  رةوتى ضونكة مرؤظن. ئريادةى هؤكردى روودةدةن، مَيذوودا  لة رووداوانةى ئةو 
ئةودا كردارةكانى لة بريؤكةكانى مرؤظ، كة و فكر لة جطة َيني،

َ
بل واية باشرت يان مرؤظ. كردارةكانى لة

ئاوةزى طشتية، نةك ئاوةزى
َ

مةبةستى هيطل ديارة لَيرةدا نية. شتَيكى ديكة دةنوَينن، و خؤ دةردةكةون
ئةو و ئاوةزمةندانةية روويداوة، مَيذوودا لة شتةى ئةو بِروايةداية لةو

َ
هيطل تاكةكةسى. و رةشؤكى مرؤظى

تَيطةيشتنَيكى بة ثشتبةستن بة كةسَيك  ئةطةر دا،
َ
هيطل روانطةى لة روودةدات.  ئاوةزمةندانةية شتةى

بة نائاوةزمةندانة رووداوى طةلَيك مَيذوودا رةوتى  لة  كة لَيبدات  ئةوة الفى رةشؤكيانة و رووكةشبينانة
وةآلم  

َ
هيطل ئةوا بكات، رووداوانة  ئةم ئاوةزمةندانةبوونى لةسةر ثرسيار و داوة  روويان مرؤظ دةستى 

مَيذوودا ناو لة تةنيا مَيذوويى رووداوَيكى هةموو روونادةن، بؤشاييدا لة مَيذووييةكان رووداوة كة دةداتةوة
رةخنةطرتنانة ئةم

َ
هيطل بؤضوونى بة دةدةن. روو تايبةتدا مَيذوويى هةلومةرجَيكى

َ
لةطةل هاوكات و

فامنةكردنى و ئاطايى نةبوونى لة مَيذووييةكان، رووداوة و مَيذوو ئاوةزمةندانةبوونى لة يكردن
َ
نكؤل و

سةردةمَيكى ياخود هةلومةرج كاراكتةرَيكى مَيذوويى لة سةرضاوة دةطرَيت. هةموو مَيذووييةوة هةلومةرجى
كةم دةكات، بةبَي سوكةت

َ
هةل و دةتوانَيت دةهزرَيت كة بةو جؤرةى هةلومةرجة، ئةو بةثَيى مَيذووييدا و

مَيذوويى هةلومةرجى كة شتةى لةو خراثرت يان باشرت يان كةمرت يان ناتوانَيت زؤرتر كةسَيك هيض زياد. و
بكات. سوكةوت

َ
هةل ئةستؤى، بهزرَيت و خستوويةتية

باوةِرى سةِّـاندنى ثاساودانةوة و هةروةها بؤ و خؤى ئةم بؤضوونةى لة ئاكامةكانى يةكَيك وةك
َ

هيطل
بؤ وَينةيةى  ئةو كة  دةكات رؤشنطةرى سةردةمى روناكبريى ئاراستةى رةخنةطةلَيك بوارةدا، لةم خؤى
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لَي برييان  جؤرةى ئةوان بةو مرؤظ، راستية. و دوور لة روو، وَينةيةكى ئةبسرتاكت خستوويانةتة مرؤظ
بة دياردةيةش دوو ئةم ئاوةز. و سؤز لة ثَيكهاتةيةكة مرؤظ نية. ثةتى ئاوةزمةندى بوونةوةرَيكى كردؤتةوة،
مرؤظ ئاوةزى و ئاوةزمةند بوونةوةرَيكى سؤزى مرؤظ سؤزةكانى كة بوون يةكرت ئاوَيتةى مرؤظدا لة جؤرَيك
ئةم بكةينةوة. جيا لَيك مرؤظدا لة بوونى دياردةية دوو ئةم ةية ئةطةر

َ
هةل سؤزدارة. بوونةوةرَيكى ئاوةزى

نة و هةية ئاوةزَيك نة كارتَيكةرى و سؤز بةبَى دةتوَينَيتةوة. خؤيدا لة مرؤظ زاتى هةقيقةتى جياكردنةوةية
دةطرن، سةرضاوة كارتَيكةريةوة و كردارانةى لة سؤز ئةو ناتوانني كة دةردةكةوَيت بؤمان لَيرةوة كردارَيك.
و كارتَيكةريةكانة سؤزةكان طؤِرةثانى بةِرَيوةضوونى مَيذوو ةم بدةين.

َ
لةقةل كردارطةلَيكى نائاوةزمةندانة وةك

سؤز و دا
َ
هيطل لة روانطةى دةرضووبن. ئاوةز رَينوَينى (حوزة) بياظى لة كة ديارى ناكرَيت جؤرَيك هيض كة بة

دةركةوتةكانى و روخسار لة مانايةك بريتية بة مَيذوو مَيذوون. تةالرى سةرةتاييةكانى كةرةستة كارتَيكةرى
لة ك

َ
كةل ئامرازَيك دةبَى وةك ئاوةز ضونكة دةركةوتنى ئاوةزة، رادةيةش بةو ديارة هةر كة كارتَيكةريةكان

بَينَيت. خؤى بةدى ئامانجةكانى بتوانَيت وةربطرَيت هةتا سؤز
و سؤزةكان كة ضية ئاوةزة لةم

َ
هيطل مةبةستى ئارا: بَينينة ثرسيارة ئةم دةتوانني لَيرةدا   (١٠

ئةم وةآلمى كوَيوةية؟ لة و كَيية ئاوةزة ئةم دةربِرينَيكى ديكة، بة خؤى؟ خزمةت دةخاتة كارتَيكةريةكان
هةنووكة كة رؤحة دةركةوتةى و روخسار ئةوة خؤيةتى، مرؤظ ئةوة مرؤظة، ئةوة كة ئةوةية ثرسيارة
كردارةكانى ئةودا فؤرمى لة و زةينى مرؤيى و رؤح قؤناغى خؤيدا، طةيشتؤتة ةى

َ
جول و رةوت

َ
هاوكات لةطةل

يةكَيك بريى لَيدةكةنةوة، دةروونناسةكان ضةشنةى بةو نة ئاوةزة، ئةم ناوة. بنيات مَيذووى و دةركةوتووة
دةكةنةوة لَي بريى وا» «هةندَيك كة جؤرةش بةو نة مرؤيية، زةينى دياريكردنى و ناسني هَيزةكانى لة
يةزدانيش ئةطةر بَيت. ئةم دياردةية مرؤييةوة جيهانى سةروو لة كة يةزدانية، بةو مانايةى مَيتافيزيكَيكى
مرؤظة. ئةوة خودى َيني،

َ
بل نياييةوة

َ
دل بة مرؤيى و دةتوانني قؤناغى طةيشتؤتة خؤى ةى

َ
بة جول هةنووكة بَيت

ئاوةزى روو.  خستؤتة
َ
ناسةقامطرتووى ُّـ طر و

َ
طؤِرانهةل و وَينةيةكى بزاوت

َ
كة هيطل مرؤظة هةقيقةتى ئةوة

سةقامطرتوو و ة
َ
جول بَي دياردةيةكى ئاوةز بونداية.

َ
كامل و طؤِرانكارى لةبةردةم مَيذوو درَيذايى بة مرؤظ

لةكاردابوونى بوون و بة ئؤبذَيكتيظ خؤئاطاييدا، وةدةستهَينانى
َ

هاوكات لةطةل و بة هةنطاو هةنطاو نييةو
دَينَيتةوة. وةدةست مَيذوو درَيذايى بة خؤى

تَيكةآلويى دذايةتيةكانةوة رَيطاى لة ئةم ئايدياية ئازاد كراوة. طةردوندا لة ئايديايةكة دةرةوة جيهانى (١١
مرؤظ فؤرمى لة و كراوة ئازاد جيهانةدا لةم رةهاى جيهانى، كة رؤحى جةوهةرى بةرزتر. ثلةطةلَيكى دةطاتة
كة كاتةوة لةو بةآلم رؤحة، جةوهةرى ئازادى ئازاديخوازية. داوة،

َ
هةل سةري سروشتيةكاندا بوونةوةرة و

لة شَيوةيةكى و سةرلَيشَيواو ئايديايةكى بة كرد، خؤى كرد بةرةآل جيهانةدا لةم خؤى جيهانى رةهاى رؤحى
ئازادى ئاكامدا لة لة و دياريكراو و بوونةوةرَيكى ديار بة بوو بوونةوة و هاتة ئةندازةييانةدا رةهةنديانة و
ئازادة دادةطرَيت. رؤح بوونى ئازادى هةموو بة دووبارة خواستى طةيشتنةوةى و حةز ئيرت بوو، بَيبةش رةها
نيعمةتى بة طةيشتن و خودى خؤى لة وةديهَينانى جيهانيدا بريتية لة مَيذووى جيهانى رؤحى ئامانجى و
طرَي لة سةرةتاوة جيهانى رةهاى ئايدياى بناسَيتةوة. دووبارة و بناسَيت خؤى ئةمةية ى ئةو

َ
هةول ئازادى.

جيابؤتةوة و ئَيستاش سكاآل لة جيايى لَيى ثاشان لة بةآلم ئازادةوة، و بةرز و بنةمايى رؤحى بة درابوو
خؤى. بناذؤكةى  بة  بطاتةوة دةخوازَيت و، دَينَيت ثَيك بوونةوةرة ئةم ضارةنووسى و بةسةرهات  هةموو 
ئاوةز كة الوةكيانة وَينة لةو فؤرمَيكة و، يةكانة و رةسةنةية ئاوةزة ئةم روخسارَيكى تةنيا جيهانى مَيذووى
وةدةست خؤى راستةقينةى خودى لة مَيذووى جيهانيدا رؤحى رةها دةكات. ئاشكرا خؤى ئةوةوة هؤى بة
ديكة سنووردارَيتى شتَيكى و دوورى لة جطة رؤح دةرةكيى دةركةوتنى بةآلم دةبَيت. بةخؤئاطا و دَينَيتةوة
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كةواتة بطةِرَيتةوة بؤ خؤى. سةرلةنوَى لةاليةكى ديكةش دةخوازَيت دةكةوَيتةوة و دوور خؤى لة لةاليةك نية.
بري لةوة كة َيك

َ
هةول و سنووردارَيتيداية بريى نةهَيشتنى لة كة كَيشَيك دةبَيت. َيك دروست

َ
هةول كَيش و لةودا

بخوات. طرَى سةرةتاييدا ذَيدةرى
َ

لةطةل دةكاتةوة
لة فةلسةفةى مَيذوو ة،

َ
زال جيهاندا رؤحَيك بةسةر  بكةين

َ
قةبوول كة ئةوةى بةبَى ،

َ
بؤضوونى هيطل بة

واتة كايةوة، دةيهَينَيتة مَيذوو ئايديايةكة كة فةلسةفة بؤ تاوتوَيكردنى تةنيا «ئاوةز» ئايدياى و نية ئارادا
بة ئاوةزمةندانةية.  جيهان رةوتَيكى ثَييةش مَيذووى بةم ة و

َ
زال بةسةر جيهاندا ئاوةز كة ئايديايةى ئةو 

دةخوازين كة كاتةدا لةو بةآلم بسةِّـَينَيت، ضةشنة لةم ئاوةزَيكى بوونى ناضارة فةلسةفة ،
َ

َباوةِرى هيطل
قةبوول و بكةين طريمانة ضةشنة لةم دةبَى بوونى ئاوةزَيكى و ثَيويستة بكةين، ئاشكرا جيهان مَيذووى

ة.
َ
زال جيهاندا سةر بة ضةشنة لةم رؤحَيكى كة بكةين

مَيذووى لة جطة نية شتَيك مَيذوو و جيهاندا بةسةر يةتية
َ
زال خاوةن ضةشنة لةم ئاوةزَيكى ضونكة (١٢

بريتى دةبَى فةلسةفى توَيذينةوةى  ئامانجى كةواتة ئاوةز، خؤبةخؤيى و زاتى دةستنيشانكردنى  و فكر
ثَيويست و لؤذيكى رةوتَيكى مَيذوو لَيرةوةية رةوتى لواوةكان. كةوت و

َ
بةهةل كاروبارة بايكؤتكردنى لة بَيت

هةموو كو
َ
بةل ناكات.  

َ
قةبوول جيهاندا لة ناثَيويست بوونةوةرَيكى بوونى

َ
هيطل فةلسةفةى  و، رةهاية و

بكةين
َ

قةبوول ناتوانني ئةوة ثَيية بةم بوونةوة. هاتوونةتة لؤذيكيةوة ثَيويستيةكى هؤى بة بوونةوةرةكان
نةبووة. ثَيويستيى لؤذيكى خاوةن خؤى سةرةتاكانى بة سةبارةت داوةو رووي لة جيهاندا رووداوَيك كة
لَي يان

َ
نكؤل و بكات بايكؤت لواوةكان و كةوت

َ
بةهةل كاروبارة ئةوةية فةلسةفى توَيذينةوةى ئامانجى كةواتة

نية ثاذةكيةكان كاروبارة ناسينى ثَيويستيمان بة مَيذوو ناسينى نية بؤ ئةوة
َ

هيطل مةبةستى ديارة بكات.
مَيذوو ئةزموون بؤ طةِرانةوة بةبَى و ثَيشينيةوة و ثةتى ئاوةزمةندانةى ميتؤدطةلَيكى بةهؤى دةتوانني و
شتةى ئةو كةواتة ئاوةز، لة روخسارَيكة و دةركةوتة دةرةكى واقعيةتى كة ئةوةية مةبةست كو

َ
بةل بناسني،

ئةوةية،
َ

هيطل قسةى راستيدا لة بَيت. دياردةيةكى ئاوةزمةندانة ياخود شت ثَيويستة روودةدات، جيهاندا لة
بة مَيذوويى كة مةعريفةى روانطةيةوةية لةم لة مةعريفة و جؤرَيكة ئةزموونى ئاوةزمةندانة و مةعريفةى
و ثةتى بن رووداوَيكى بةتةنيا ئةوةى كة وةك مَيذووييةكان دةزانَيت. رووداوة ئاوةزى خاوةن ثَيويستيى
ئاوةز لة ئةوان ثَيويستى نني. ثَيويستيةك هيض خاوةن ئاوةزدا،

َ
لةطةل ثةيوةنديةكةيان بةبَى لةبةرضاوطرتنى

بةسةرياندا. ن
َ
كة زال دةطرَيت ئايدياطةلَيكةوة سةرضاوة و

شوَين بة نةك بطةِرَيني، كؤتاييدا مةبةستَيكى ئامانجَيكى طشتى و شوَين بة دةبَى مَيذوودا لة ئَيمة (١٣
طشتية ئامانجة لةم يارمةتى ئاوةز دةبَى بة ئاوةزى). ئاراستةى زةيندا (جؤرَيك رؤح يان لة ثاذةكى ئامانجَيكى
رَيطاى لة رؤح و هةبَيت. رةها رةهادا ئامانجى

َ
لةطةل سةروكارى دةتوانَيت تةنيا ئاوةز ضونكة تَيبطةين،

دةردةخةن. طريمانةكةى دةبةين، خؤيان ناويان طةلةكان و نةتةوةكان بة ئةذمارةوة، كة فؤرمطةلَيكى بَي
كوو

َ
بةل ثاذةكى، ئاوةزى نةك ئةويش مَيذووييةكان شوَينكةوتووى ئاوةزن، رووداوة لةوةي بريتية يش

َ
هيطل

ئاوةز كة  نية ئةوة واتة ئاوةز. نمايشى لة بريتية مَيذوو ديكة، دةربِرينَيكى بة رةها. و يةزدانى ئاوةزى 
هةموو و مةيدانةوة هاتؤتة خؤى كو ئاوةز

َ
خؤى بنوَينَيت، بةل كردةوةطةلَيك لة و دانيشَيت سوضَيكدا لة

مَيذووى ئاوةزن. دةركةوتنى بةتةواوةتى رووداوةكان  بنةمادا لة  ئةون. دةركةوتنى بةرهةمى رووداوةكان
ئَيجطار لة فؤرمطةلَيكى رؤح مَيذوودا، رةوتى لة رؤحة. ثَيويستيى و رةوتى ئاوةزمةندانة بةرهةمى جيهانى

طونجاوة. رةهاية كة هةمان رؤحى رؤحى يةزدانيدا
َ

جيهانية لةطةل ئةم رؤحة دةنوَينَيت و خؤى زؤردا
جيهانةوة. نَيو دَيتة سةرلَيشَيواو رؤحَيكى كة دةكات ثَي دةست لَيرةوة

َ
هيطل فةلسةفةى كةوابوو (١٤

لَيرة و دةبَيت نامؤ خؤى لة نَيو جيهانةوة ئةم رؤحة دَيتة بةآلم كاتَيك ئازاديخوازية، رؤحة جةوهةرى ئةم
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بوونى
َ
زال لة بريتية مَيذووش بَيت. ئامانجى

َ
زال لةخؤنامؤييةدا سةر ئةم بة دةدات

َ
هةول بةردةوام دواوة بة

دةطاتة مَيذووةوةية و مرؤيى رَيطاى خودى لة رؤح خؤئاطايى. بة طةيشتن  و لةخؤنامؤييدا سةر بة رؤح
خؤئاطايى.

كة هات لَي شتةى ئةو وةك حكوومةت سياسيى دؤخى و خؤئاطايى بة طةيشتن مَيذوو و مرؤظ ئةطةر
جيهان بووة دةربرينَيكى ديكة بة يان طةيشتووة، خؤئاطايى بة راستيدا لة رؤح ئاوةز دةخوازَيت، ئةوكات

رؤحة. شايستةى كة شوَينَيك بة
بةئؤبذَيكتيظ و دةكات ثةروةردة خؤيدا نَيو لة خؤى راستةقينةى واتاى رؤح َيني

َ
بل دةتوانني هةروةها

بوونةوةرة و جيهانية ئايديايةكى خؤى رؤح واتة خؤيةتى. واتاى ثشرِتاستكةرةوى ضةشنة بةم  دةبَيت،
بة كة ثشرِتاستكةرةوةطةلَيكن وةك بة تةواوةتى بوونةوةرة دةرةكيةكان واتة دةرةوة. دةكاتة دةرةكيةكان

بوون. لةدايك طشتيةوة واتا لةو ديالَيكتيكى شَيوةى
ئامانجةكانى شوَين بة مَيذوو بؤ مَيذوو لة بةرضاو ناطرَيت. دةرةكى و سةربةخؤ شوناسَيكى

َ
هيطل (١٥

كةواتة ة.
َ
زال سةر جيهاندا بة كة رؤحةن ئةو دةستى ئامرازةكانى و قارةمانةكانى مرؤظ و دةِروات خؤيدا

و دةتليقَينةوة مَيذوودا سووِرى لةذَير ئةطينا  بن، هاوئاهةنط و  هاوهةنطاو مَيذوودا
َ

لةطةل واية باشرت
بة ثَيكةوة ثاذةكيةكان دةكات:»سوودة ئاوةز سةربزَيوى لة باس

َ
هيطل مَيذووةوة. دانى

َ
زبل نَيو دةكةونة

كة داية و لةنَيوضوونانة شةِر ئةم هةر لة نَيو بةآلم دةضن، نَيو لة شةِردا رةوتى لة هةندَيكيان و دَين شةِر
خؤى طشتيةكة نموونة ضونكة دةدات،

َ
سةرهةل زيانَيك و مةترسى ضةشنة هةر لة دوور بة طشتى، جةوهةرى

دوور بة و ئةوان تةنيشت لة كوو
َ
بةل ناخاتة مةترسيةوة، و خؤى ثَيكدادانةكان و شةِر طؤِرةثانى نَيو ناضَيتة

رةوانةى برى خؤى لة ثاذةكيةكانى سؤزةكان سوودة و دةمَينَيتةوة و زيانَيك طرفت و ضةشنة كَيشة هةر لة
هؤى ئاوةز بة ضونكة ببةين. ناو ئاوةز» ى

َ
«فرتوفَيل بة ئةمة دةتوانني نَيو بضن. لة شةِر دةكات تا مةيدانى

ئةوانةوة هؤى بة ئاوةز فاكتةرانةى ئةو هةر ضةشنة، بةم و دَينَيت كار بة خؤى برى لة سؤزةكان ئةوةوة
و دان خؤيان سؤزةكانى كؤتى طشتى لة بة مرؤظةكان واتة باجةكةشى دةدةن. خؤى، دةبةخشَيتة بوون
ئاطادار نني لةوةي راستيدا لة بةآلم رادةكَيشرَين، اليدا بة دةبن شتَيك هؤطرى ياخود ئةظيندار كة كاتَيك
ئاوةز) (واتة جةوهةريةدا و طشتى ئةم توخمة هةمبةر لة بةِرَيوة دةبةن. ديكة كةسَيكى بةرنامةى خةريكن
كةرةستةى نؤكةر و و بندةست و فةرمانبةر ديكة شتةكانى هةموو خؤيةتى، بؤ و داية لة خؤي بوونى كة
فةرمانيان ئاوةزة ئةوة راستيدا بةآلم لة دةكةن، جَيبةجَى خؤيان تواناكانى و هَيز ثَييان واية مرؤظةكان كارن.
روويةشةوة و لةم ة

َ
زال جيهاندا بة سةر دةكَيشَيت. ئاوةز كة بخوازَيت رايان ئاراستةيةكدا بة هةر و دةدات ثَي

ة.
َ
زال جيهانيشدا مَيذووى بةسةر

بزانن ئةوةي بةبَى ئةوان دةكةن. دةستةبةر مَيذوو سةرةكيةكانى ئامانجة كة جيهانَيكن مَيذووى تاكةكان
بة كةسانَيك مَيذوو مةزنةكانى ثياوة

َ
هيطل دةِرؤن. خؤياندا ئامانجةكانى شوَين بة دَينَيت، بة كاريان مَيذوو

كةسانة ئةم جيهانة.  رؤحى  ويستى جةوهةرى هةمان تاكةكةسيةكانيان ئامانجة جةوهةرى  كة  دةزانَيت
فِرَييان دةدات. نةمَينَيت ثَييان ثَيويستى مَيذوو كاتَيكيش بن، باش سةرئةنجامَيكى خاوةن ثَيويست نية
قارةمانةكان مَيذوون. تةجاِرى

َ
طال و  دةسكةال ضلؤن قارةمانةكان كة دةبَيتةوة روون  بؤمان ضةشنة بةم

مَيذوو ئةوانن واية ثَييان كؤيلة كانى
َ
خةل كاريطةرن. كةسانَيكى و دادةنَين مَيذوو سةر لة شوَين واية ثَييان

تةجاِرى
َ
طال و  دةسكةال مرؤظةكان  و دةِروات خؤيدا رَيضكةى بة مَيذوو راستيدا لة  بةآلم دةكةن،  دروست

ئاوةزى شاراوةى ئامانجى
َ

لةطةل خؤيان باشى بة توانيويانة كةسانةن ئةو مَيذوو مةزنةكانى ثياوة مَيذوون.
دةيكةن و تَيدةطةن مَيذوو بةرزترةى طشتَيتية لةم كة مَيذوون مةزنةكانى ثياوة ئةوة بخةن. رَيك جيهانيدا
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لةم دةطونجَيت. بةرزترى رؤحدا واتاى
َ

كة لةطةل دَينن ئامانجة بةدى ئةم هةر ئةوانيشن خؤيان. ئامانجى بة
ئةوان سةر بكةين. لة داوةريان ئاساييةكان ثَيودانطة هؤى بة نابَى و ببةين ناويان قارةمان دةبَى بة روويةوة
هَيناوة، ثريؤزيان بةدةست كاروبارانةدا كة ئةو رةوتى لة هةروةها و هةية رازاوةدا كة و هَيمن سيستمة لةو
كة نية دؤخة ئةو دةداتةوة كارةكانى ئةوان ثاساوى شتةى ئةو خؤياندا ناطةِرَين. ثيشةى و ئامانج شوَين بة
نةهاتؤتة سةردةمةدا لةم بةآلم هَيشتا هةية، خؤئاشكراكردنى خواستى كة شاراوةية رؤحة ئةو كو

َ
بةل هةية،

ئةم ضونكة بكات، رزطار  هةية جيهانةى ئةو تةنطذةى لة خؤى دةخوازَيت كة ناديار رؤحَيكى  بوونةوة.
دةتوانني كةسايةتيى سةردةمةوة رووطةى تةنيا لة نية. ناوكةكةى خؤى طرى

َ
هةل ثَيستةيةكة وةك جيهانة

كردؤتة خؤيان كة ئةمةية طوتنة
َ
ثَيداهةل شايانى لةواندا ثرت تايبةتمةنديةى ثياوة مةزنةكان بناسني. ئةو

خؤيدا، طشتى  جةوهةرى 
َ

لةطةل تاكة راستةقينةى طرَيخواردنى  ئةمةش هةر جةوهةرى. رؤحى  ئامرازى 
ثياوطةلَيكى شياوى كة يةكانةية و هَيزَيكى تاكانة شتَيكة، ئامانجَيكى هةموو ذَيدةرى جةوهةرة ئةم ضونكة
ئةمة بوونةوة. دَيتة ئةوان دةستى سةر لة و دةطةِرَيت تاكدا وةديهاتنى شوَين بة لةواندا و ضةشنةية لةم
ئةطةرضى كاريان دَينَيت. بة و ئاوةز ئامانجةكانى خزمةت دةخاتة قارةمان هؤطريةكانى ئاوةزة كة ى

َ
فرتوفَيل

مرؤظطةلَيكن كة هؤطرية تاكةكةسيةكانى دةبات كاريان بة و كيان لَيوةردةطرَيت
َ
كةل ئاوةز ئةو ئامرازانةى

دةسةآلتداريةتيى جيهان طؤِرةثانى مَيذووى و حكومةت دةكات جيهاندا سةر ئاوةز بة بةآلم دةضن، نَيو لة
ئةوة.

كة ئازاديدا ثلةى لة خؤى لةسةر رؤحة راستةقينةى وشياريى مَيذووى جيهان مَيذووى وتمان (١٦
مرؤيى رؤحى ئةو تَيبينيةوة كة سؤنطةى لة بة ئاطايى، بةآلم رَيطةيةوة دةطات لةو و مرؤظ زةينى تةنيا لة
تا و جيهانية طرى رؤحى

َ
كة هةل نةتةوةيية رؤحى ئةمة كةواتة رؤحى نةتةوةيى، بةشَيكة لة و قؤناغَيك

نةتةوةييةكان رؤحة جيهانية. رؤحى طرى
َ
هةل دةكات بةشدارى جيهانيةدا دؤخة لةم تاك شوَينةى ئةو

طؤِرةثانى لة طشتية رؤحة ئةم دةدات.
َ
هةل سةر طشتى رؤحى كة داية ئةوان ديالَيكتيكى لة و سنووردارن

رةوتى لة رؤح كةواتة رادةطةيةنَيت. سنووردارة نةتةوةييةكان رؤحة سةر لة خؤى حوكمى جيهاندا مَيذووى
واتة دةطرَيت، خؤيةوة يةكاليةنة بة و سنووردار هَيماطةلَيكى فؤرمى تةواودا خؤئاطايى بةرةو ثَيشكةوتن
نوَينةرى دةبَيتة نةتةوةيةك تايبةتدا قؤناغَيكى هةر لة بؤية هةر ضةندفاقةكان، نةتةوةيية رؤحة فؤرمى

جيهانى. رؤحى ثةروةردةكردنى
دةسثَيكى ئاسيا ضونكة دةِروات، خؤرئاوا بةرةو لة خؤرهةآلتةوة طةردوون مَيذووى دا

َ
هيطل روانطةى َلة

لةطةل و دةبَيت ئاوا خؤرئاواوة لة و دَيت
َ
خؤرهةآلتةوة هةل لة رؤذ كؤتاييةكةيةتى. و ئةوروثا مَيذووةية ئةو

ئازادي. لة تَيطةيشتنة هةمان كة دةكات ثَي دةست ناوةكى هاتنى
َ
هةل دةرةكيةدا، ئاوابوونة ئةم

واتة دةنوَينَيت. نةتةوةكاندا خؤى و فؤرمى ورةى طةلةكان لة جيهانى رؤحى رةهاى
َ

هيطل بؤضوونى بة
و بووة تَيثةِر قؤناغطةلَيكدا ض بة دةطةِرَيت، ئازاديدا شوَين بة كة جيهان رؤحى دةخوازين بزانني ئةطةر
بدةين. رابردوو طةالنى نةتةوةكان و لة سةرنج دةبَى ئةوا ئازاديداية، لة قؤناغةكانى قؤناغَيك ض ئَيستا لة
وةدي دَيت. قؤناغة و دةناسَيت خؤى لةودا رؤح كة يةزدانية طؤِرانى قؤناغةكانى مَيذووى جيهان نيشاندانى
خؤى بةئؤبذَيكتيظ و بناسَيت خؤى كة رؤح شايةنيةتى و رؤحة خؤناسينى جؤربةجؤرةكانى قؤناغةكانى

بكات.
خؤيةوة بة دياريكراو فؤرمطةلَيكى دةيكات. واتة مَيذووى جيهانيدا لة رؤح كة كارةية ئةو هةر ئةمة
قؤناغَيكى تايبةت خشتةى طةالنة لةم هةر كام جيهانني. مَيذووى هةمان طةلةكانى فؤرمانةش ئةم و دةطرَيت
رؤح ئةو بنةمايانةى بة دةربِرينَيكى باشرت، جيهانني. مَيذووى لة دياريكراو و خولَيكى رؤح لة رةخسكانى
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ضةشنة بةم دةردةكةون. و دةنوَينن  خؤيان طةالنةدا لةم  بَين، وةدي جيهاندا  لة دةبَى  كة تَيطةيشتووة
دةكات. رؤح ضيةتيى لة طوزارشت كة تةنيا نَيوانياندا هةية لة خودَيتى ثةيوةنديةكى

لةم دةتوانني دةكات. وَينا نةتةوةكاندا لة ثؤششى جيهانى رؤحى رةوتى روخسارى جؤرة بةم
َ

هيطل
خؤيدا زاتى لة كة ئةمةي زانينى بؤ رؤحة ةكانى

َ
هةول راثؤرتى جيهانى مَيذووى َيني

َ
بل ئةبسرتاكتةوة ثَيناسة

ئاطادار ضونكة ئازاد نني، خؤشيان بةم ثَييةش و ئازادة بة تةواوةتى مرؤظ رؤحى خؤرهةآلتيةكان نازانن ضية.
طةلَيك يةكةمني يونانيةكان (فةرمانِرةوا) ئازادة. كةسَيك تاكة كة تةنيا دةزانن ئازادة. بةتةواوةتى مرؤظ نني
رؤميةكان هةر وةك يونانيةكان بةآلم بوون. هةر بؤية ئازاد هَينا، ئازادى وةدةست لة سةر ئاطاييان بوون
يةكةمينجار ئازادة. بة تةواوةتى مرؤظ نةياندةزانى بةآلم ئازادن، مرؤظةكان لة َيك

َ
كؤمةل دةيانزانى تةنيا

ئازادة. مرؤظ مرؤظ وةك كة ئاطايية طةيشتن بةم دانى مةسيحيةت،
َ
سةرهةل جَيرمةنى، بة طةالنى

مَيذووى سةرانسةرى  ئامانجى و ئاراستة
َ

لةطةل ثةيوةندى لة مَيذوودا، فةلسةفةى بةرايى لة 
َ

هيطل
ئةم نية.» ديكة شتَيكى ئازادى، سةر لة ئاطايى ثَيشكةوتنى لة جطة جيهان َيت:(مَيذووى

َ
دةل مرؤظدا

دَينَيت). ثَيك كتَيبة ئةم طشت نَيوئاخنى رستةية
سَى ةتةكانى

َ
خةسل و سفةتةكان ئةو بة بؤضوونى فراوان دةكات. كتَيبة ئةم ضؤن

َ
هيطل بزانني بةآلم

مرؤيى، ئاوةزى ثَيطةيشتنى رؤح، قؤناغةكانى قؤناغى يةكةمني ضةشنةية: بةم مرؤيى قؤناغى ثَيشكةوتنى
خؤرهةآلتيدا جيهانى كة لة ضةشنةى بةو يةكانةية، سروشتدا

َ
لةطةل رؤح لةم قؤناغةدا و رؤحة ى

َ
منال وةك

لةم رانةوةستاوة، خؤى ثَيى سةر لة دةذى و سروشتدا لة رؤحَيكة هَيشتا سروشتية رؤحة ئةم دةبينرَيت.
مرؤظ بةوةوة جةوهةرَيكة رؤح جيهانةدا، نةكردوة. لةم ئازادى تَيثةِر ثرؤسيسى و نية ئازاد روويةوة هَيشتا
و بندةستةكان مناآلن دؤخى لة فةرمانِرةواييةكانةدا، ويستى هةمبةر لة هةمووان هةلومةرجى هةية. بوونى
نةبوون. ئازاد بؤية هةر ئازادة، ضَيذةكانةوة بة مرؤظ نةياندةزانى خؤرهةآلتيةكان

َ
باوةِرى هيطل دةضَيت. بة

الوَيتية قؤناغى رؤح، دووةمى قؤناغى بوو. خواكةيان ئةويش بوو، ئازاد ثَى كةسَيكيان تاكة تةنيا ئةوان
لة قؤناغة ئةم دةبَيت. دةرباز رةها بةسرتاوةيى و فةرمانبةرى دؤخى و لة رادةمَينَيت خؤى لة رؤح كة لةودا
خؤى رؤح بؤ كاتةدا لةم رؤحة. ثَيطةيشتوويى سةردةمى قؤناغة ئةم يةكةمى بةشى هاتووة: بةش ثَيك دوو
قوآليى لة هَيشتا ئازادى ئاوَيتةية. رؤحدا جةوهةرى

َ
لةطةل هَيشتا ئازادية ئةم بةآلم ئازادية، خاوةن جؤرَيك

قؤناغة ئةم دووةمى بةشى يونانية.  جيهانى سةردةمى سةردةمة ئةم نةبووة. لةدايك  سةرلةنوَى رؤحةوة
ناتوانَيت دةستةبةريان بةآلم دةدؤزَيتةوة، بؤ خؤى ئامانجطةلَيكى جياواز تاك لةودا كة رؤحة ثياوةتى كاتى
ئةم ةتةوة. 

َ
دةول ياخود  هةمان وآلت واتة طشتى، جةوهةرى بة رَيطاى خزمةتكردن لة ئةوةى مةطةر بكات

دةطرَيت، لةنطةر ئازادى ئاطايى لةسةر داية رؤمى يونانى- جيهانى رؤمية. لة جيهانى سةردةمى سةردةمة
كؤيلة كة كةسانةى ئةو واتة دةزانى، ئازاد بة مرؤظةكانيان لة بةشَيك تةنيا رؤميةكانيش و يونانيةكان بةآلم

نةبوون.
رؤذطارى لة مةسيحى. جيهانى ياخود رؤحة، رؤذطارى جَيرمةنى ثوختبوونى قؤناغى رؤح سَييةمى قؤناغى
بة ئَيستا جَيطري دةبَيت، كة مرؤظدا ئاوةزى و لة جيهانى خاكى سةر دادةبةزَيتة يةزدانى رؤحى مةسيحيدا
بؤ بوون جَيرمةنى كى

َ
خةل ئةوة

َ
هيطل باوةِرى بة جةوهةرى. ئازاديى خاوةن بووةتة و بووة رزطار يةكجارى

ئازادة. ضَيذةكانةوة بة تَيطةيشتن مرؤظ مةسيحيدا دةسرِتؤيشتوويى كاريطةريى ذَير لة يةكةمجار،
ئةرك خوَيندؤتةوة و خؤى، سةردةمى تاكو كةونارةوة رؤذطارى لة هةر نةتةوةكانى  مَيذووى

َ
هيطل (١٧

و و هيند ضني  خؤرهةآلتيةكانى نةتةوة لة هةر  نةتةوةكان، لة كام  هةر مَيذوويى هةلومةرجى ثةيام و و
و دةكاتةوة ناوةِراست، شي سةدةكانى و رؤم تاكو يونانةوة لة ئةوروثيةكان نةتةوة بطرة هةتا ئَيرانةوة
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لة سةر ثَى سةردةمَيكدا هةر ئةو لة ئةتنى هةموويان دةكات. يان رؤحى نةتةوةيى باسى تايبةتمةنديى
ئةستؤى دةخاتة ثةيامة و ئةرك ئةم نوَيدا دنياى لة و دادةطرَيت تايبةت نةتةوةيةكى ثةيامى و ئةرك
رؤذطارى تاكو رؤمةوة ئيمثراتؤريى رووخانى لة كة مَيذوويى خولَيكى سةرانسةرى

َ
هيطل جَيرمةنةكان.

دةخوازَيت رستةية ئةم بةكارهَينانى بة
َ

هيطل دةكات. ناودَير جَيرمةنى» «جيهانى بة دةطرَيتةوة، هاوضةرخ
مةبةستى باكور. ئةوروثاى بؤ طواسرتاوةتةوة مَيذوييةكان ضاالكية ناوةندى رؤم، روخانى دواى لة َيت 

َ
بل

و مان
َ
ئةل و ةندا

َ
هول و ئةسكةندةناظى كة وآلتانى ئةوروثاى باكورة هةرَيمى جَيرمةنى» «جيهانى لة

َ
هيطل

هةرة ى
َ
خال دةطرَيتةوة. ئيسثانياش طوتةكانى و مةجارةكان و تةكان

َ
ل سَي ،

َ
طَيل كى

َ
خةل تةنانةت و بريتانيا

دينى»ة. ضاكسازيى «بزاظى رؤذطارى رؤميةكان، لة «جيهانى جَيرمةنى» جياكردنةوةى بؤ
َ

هيطل طرنطى
بةرهةمى بة دةسكةوتةش ئةم جَيرمةنة، طةُّـ دةسكةوتى دينى ضاكسازيى بزاظى ،

َ
هيطل بؤضوونى  بة

َيسةى
َ
شكؤى كل و طةورةيى بة داِرمانى ئاكامةكةشى و دةزانَيت طةُّـ جَيرمةن دروستى و ثاكى

َ
دل و راستبَيذى

طةياندنى
َ

بةكةمال لة بةشَيكى سةروتر بة دينى ضاكسازيى بزاظى
َ

ديارة هيطل دةزانَيت. رؤح كاسؤليكى
مرؤظ دةكاتةوة. مةعنةوى و رؤحانى زاتى شكؤفاكردنى سةر لة جةخت و دةدات ةم

َ
قةل لة دينى  ذيانى

و دةزانَيت دروستى و راستى سةر لة داوةريكردن ذَيدةرى بة تاكةكةسى ويذدانى دينى ضاكسازيى بزاظى
دواوة بة لَيرة بوونة.» ئازاد جةوهةرةكةى، حوكمى بة مرؤظ «ضارةنووسى كة هةية بنةماية بةم باوةِرى
توانايى هؤى بتوانَيت بة مرؤظَيك هةموو جَيرمةنى»، ضونكة ئةطةر «جيهانى بنةماى بوو بة بنةماية ئةم
كة دةبن رازى جيهان لة هةمووان كاتَيكدا لة تةنيا ، بكات داوةرى دروستى و راستى سةر لة خؤى ئاوةزيى
فةلسةفةى لة سياسى خؤى ئايدياى باشى بة لَيرةدا

َ
هيطل بَيت. طونجاو ثَيودانطة ئاوةزمةندةكاندا

َ
لةطةل

جَيرمةنيدا طةُّـ رؤحى يان مان
َ
ئال نةتةوةى لة مَيذوو طؤِرانكاريى بةوةي باوةِر بة ِروو. دةخاتة مَيذووةكةيدا

ةتى
َ
دةول بة دةطات، مَيذووة) ئامانجى (كة ئازاديى رةها جَيرمةندا بة طةُّـ رةها لة رؤحى و دَيت ثَي كؤتايى

بةثَيى دةزانَيت. جيهانى شارستانيةتى مرياتطرى بة مان
َ
ئال نةتةوةى َيت و

َ
دةل

َ
ماندا هةل

َ
ئال ئاوةزمةندانةى

ئةوان. ئةستؤى جيهانى دةخاتة طةى
َ
كؤمةل رَينوَينيكردنى طشتى، ئةركى ئاوةزى َبِريارى

لةطةل بةرامبةرة رؤح دةركةوتنى دةنوَينَيت،  خؤى لة حكومةتدا طشتى نمونةى
َ

هيطل بؤضوونى بة
هةمان حكومةت بكةين. بةدى تاكةكاندا شاندى حكومةت و ئةم شانؤية لة دةبَى ئَيمة و بةئؤبذَيكتيظبوونيدا
ئازادى كة لة حكومةتداية جيهاندا. لة يةزدانة ةى

َ
جول هةمان هةر ةت

َ
دةول و سةر زةويدا لة يةزدانة نمونةى

بةئؤبذَيكتيظبونى دةركةوتةى ياسا ضونكة وةردةطرَيت، وةديهاتنة ئةم بةرهةمةكانى لة سوود و دَيت بةدي
بزانني كة ثةيِرةوى لة ئازاد بة خواستى خواستَيك تةنيا دةتوانني ئَيمة مانا راستةقينةكةى. بة خواستة و رؤح
و دةركةوتنى حكومةت مادى ثاشا هَيماى و رةهاية ئاوةزى هةمان ساتةكانى حكومةت بكات. رةهةندى ياسا
زةوى سةر لة يةزدان روخسارى و دةركةوتة بة «ثرؤس»ى حكومةتى كة

َ
هيطل جيهانية. رةهاى جةوهةرى

ك
َ
بؤ خةل َيكى

َ
رؤل هيض هيض جؤرَيك بة دةكرد، بةدي ثاشادا لة لة ثةيِرةويكردن مرؤظةكانى ئازاديى دةزانى و

دةكرد. ك»دا
َ
خةل «دةسةآلتداريةتيى

َ
لةطةل دذايةتى توندى بة و نةدةطرت بةرضاو لة

نيعمةتطةلَيك دةمارطرذانةكةى لةم حكومةتة، بؤ ثشتيوانية و لة سةر ثرؤس
َ

داوةريى هيطل بَيطومان
تاكةكان دةبَى لةم باوةِرةدا بوو اليةكةوة ئةو لة ثَيى دةطةيشت. حكومةتةوة ئةم اليةن لة دةطةِرَيتةوة كة
بكةن، حكومةت سةر خؤياندا خؤيان بة راستةقينةكانى باوةِرة و  ويذدان

َ
هاوتةريب لةطةل شَيوةيةكى بة

سياسيةكانيةوة، و كؤمةآليةتى بنياتة و دامةزراوة هةموو بة دةرةكى جيهانى دةبَى ديكةشةوة اليةكى لة
خؤياندا بةسةر تاكةكان سةرةِراى حكومةتى ئةو، بؤضوونى بة بخرَيت. رَيك  ئاوةزمةندانة شَيوةيةكى بة
ئاوةزمةندانةكان رَيكخراوة دةبَى لَيدةكةوَيتةوة،  زةينى ئازاديى تةنيا كة  باوةِرةكانيان و ويذدان بةثَيى
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ئازاديةكانى و رانةوةستن يةكرت  دذى بة شَيوةية بةم تاكوو بكةن، حكومةت ةمةندةكانيشدا
َ
دةول بةسةر

خرابَيت، ئاوةزمةندانة رَيك شَيوةيةكى بة دةرةكى جيهانى كاتَيك نةكةنةوة. بةرتةسك سنووردار و يةكرت
ى

َ
و مؤرال ياسا بةثَيى كة بِريار دةدةن ئازادانة دةكةن خؤيان لة ويذدانى ثةيِرةوى كة ئةو كةسانةش ئةوا

واية ثَيكهاتةيةكى ثَيى
َ

هيطل دَيت. ئازادى بةدي جؤرةش ئايدياى بةم بكةن. سوكةوت
َ
دةرةوة هةل جيهانى

هاتووة. ماندا وةدي
َ
ئال وآلتى لة ضةشنة لةم
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د. مةهدى مةحفوز
لة عةرةبييةوة: شوان ئةحمةد

بزوتنةوةى ريفؤرمى ئايينى

ةتةكانى فيكرى سياسى سةدةكانى ناوةِراست ئةوة بوو كة بريياران 
َ
يةكَيك لة خةسل

و فةيلةسوفانى ئةو قؤناغة، لة كاتى تاوتوَيكردنى دياردةى سياسيداو ثةيوةندى ئةو 
تيؤلؤذييةكانى  ينةوةو ضةمكة 

َ
لَيكؤل بة  ثشتيان  بة دةسةآلتى سياسيةوة،  دياردةية 

بدةن  نيشان  َيسا 
َ
كل هةيبةتى  و  دةسةآلت  تا  بوو  ئةوة  بؤ  ئةمةش  دةبةست.  َيسا 

َ
كل

دةسةآلتى  بة  دنياييةكانةوةية،  دةسةآلتة  لةسةرو  ثاثا  دةسةآلتى  كة  بيسةِّـَينن  و 
لةنَيوان  توندوتؤأل  ثةيوةنديةكى  َيني 

َ
بل دةتوانني  واتة  ئيمثراتؤريةوة.  و  ثادشايى 

تيؤرياى سياسى و تيؤرياى تيؤلؤذيدا هةبوو، بة جؤرَيك بووبوة فؤرمَيك لة فؤرمةكانى 
كردنى كايةى ئايينى و سياسى، ئةمةش تايبةتمةنديةك بوو كة فيكرى سياسى 

َ
تَيكةل

سةدةكانى ناوةِراستى لة قؤناغ و سةردةمةكانى دى جيا دةكردةوة.
ى جياكردنةوةى سياسةت بوو لة ئايني، 

َ
دواى ئةوةى سةردةمى رَينيسانس لة هةول

ئةويش لةِرَيى نوسينةكانى «مةكياظيلى»يةوة، دةبينني بزوتنةوةى ريفؤرمى ئايينى، 
دةيويست  بوو،  كشاندا 

َ
هةل لة  شازدةهةمدا  سةدةى  سةرةتاى  لة  كة  بزوتنةوةيةك 

جارَيكى تر تيؤرياى سياسى و مةسةلة تيؤلؤذى و ئايينيةكان ثَيكةوة طرَي بداتةوة. 
لة  ةت 

َ
دةول تةواوى  َيساداو جيابوونةوةى 

َ
كل لةناو  دابةشبوون  مايةى  بووة  كة  كارَيك 

َيسا و دةسةآلتى ثاثا، لةِرووى ئايينى و سياسيةوة.
َ
كل

طةو بةهانة تيؤلؤذيةكان بوونة ئامرازَيك بؤ 
َ
لةطةأل بزوتنةوةى ريفؤرمى ئاييندا، بةل

وَيستى سياسى. واتة بريوباوةِرى ئايينى بوو بة رَينمايكةرى 
َ
داكؤكيكردن لة تيؤرياو هةل

دةسةآلتى  تا  دةدا،  رةهاى  ثادشايةتى  هانى  قؤناغةدا  لةو  و  سياسى  هاوثةيمانَيتى 
َيساو حوكمى ئيمثراتؤريةتدا قايمرتو بةهَيزتر بكات. لة سةرةتاى 

َ
خؤى لة بةرامبةر كل

51
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بةردةوامدا لة ملمالنَييةكى ثادشايةتى سستمى رةهادا، ثاشايةتى دانى
َ
لةطةأل سةرهةل و شازدةهةم سةدةى

توالنيةى ملمالنآ ئاراو ئةو ئايينى هاتة ريفؤرمى بزوتنةوةى كاتةى تا ئةو دةسةآلتى ثاثادا، لةطةأل بوو
ثادشايةتى دروستبوونى لةبةردةم دةرطاى بةمةش كردةوة. يةكاليى ثاشايةتى سستمى بةرذةوةندى لة
نةتةوة ةتي

َ
دةول تازةيةش فؤرمة ئةو رَيكخستةوة، تازة فؤرمَيكى لةسةر ئةوروثاى كة كردةوة نةتةوةييدا

خؤي هةبوو. تايبةتمةندي و سةربةخؤيي كة هةريةكةو بوو
بريو ئةو بكات، ِريفؤرم خؤي َيساوة

َ
كل طشتي ئةنجومةني ِرَيطةي لة نةيتواني ئةوةي دواي َيسا

َ
كل

تي دنيايي
َ
دةسةال بةهَيزتركردني مايةي بوونة ئاييني بوون، ِريفؤرمي بزاوتي بةرهةمي نوسينانةي و بؤضون

نوَيي ضاكسازي كة لةوةي نيابوون
َ
دل ئاييني ِريفؤرمي بزوتنةوةي ِرَيبةراني تؤكمةتركردنيان. و ثادشاكان

و سياسي ثشتي
َ
ثال و ِرابكَيشَيت خؤيدا بةالي فةرمانِرةواكان نةتوانَيت طةر نابَيت، سةركةوتوو  ئاييني

بكات. مسؤطةر بؤ خؤي ئةوان سةربازي
بةوة دةكات درك زوو هةر لوتةر»، «مارتن ئاييني ِريفؤرمي بزوتنةوةي يةكةمني بريياري دةبينني لَيرةوة
تدارةكاني

َ
دةسةال و مري كة لَيكردنةية ثشتيواني ئةو هاوكاري و وابةستةي مانيادا،

َ
ئةل ِريفؤرم لة سةركةوتني

سةريطرت. هةشتةم»ةوة «هَيزي ِرةهاي تي
َ
دةسةال ِرَيي لة ِريفؤرم ئينكلتةراشدا لة دةكةن. ثَيشكةشي ت

َ
وال

نيشتماني. يةكيةتي سةرةكي ثنتي و
َ

سَينرتال تي
َ
دةسةال بووة ثادشا ئةوروثادا، سةرتاسةري لة و بةمجؤرة

طرتةوة. فةرةنساشي دؤخة ئةم شازدةهةميشدا، سةدةي كؤتاييةكاني لة
طروث ثَيشضوني بةرةو و طةشة هَينا، بة دةستي دنيايي ثادشاكان تي

َ
دةسةال سةركةوتنانةي ئةم ثاي لة

تي
َ
دةسةال

َ
لةطةل بوو، ئةوان و هاوثةيمانَيتي بةستني كردن

َ
دةست تَيكةل وابةستةي ئايينيةكان، رَيضكا و

و مريةكان
َ

ثال دايةنة مةزهةبةكان  ثرؤتستانت ةمانيادا،
َ
ئةل باكوري و ئينكلتةرا لة  ثادشاكاندا. ِرةهاي

خواستي خانةدانانةي ئةو هاوثةيماني  بوونة ئيسثانيا و فةرةنسا لة م
َ
بةال بوو، دةسطري  سةركةوتنيان

بوو كاتؤليكي ئاينزاي بوو سةركةوتوو ئةوةي و هاتن شكست دووضاري بةمةش هةبوو، سةربةخؤييان
تةنها ئاينزايانة لةو هةريةك دؤِراندني بردنةوةو ِراستيشدا لة بوو. ِرةها ثادشايةتي تي

َ
دةسةال ئاييني كة

ملمالنَيية لةو سياسي سودي سةرةكي بةشَيوةيةكي ئةوةي واتة بوو، ِرةهادا ثادشايةتي بةرذةوةندي لة
كاتؤليك. يان بواية ثرؤتستانت سةركةوتوو ئيرت بوو، ِرةها ثادشايةتي حوكمِراني دةبيني، سستمي

سةدةكاني بؤضونةكاني بريو لة هةندَي تةبةني بوو لةوةدا سياسي فيكري زؤر تا  كةم ماوةيةدا لةو
خاوةني سياسية و تي

َ
سةرضاوةي دةسةال يةزدان كة دةكرد لةوة باسيان تايبةت ئةوانةي بكات، بة ناوةِراست

سياسية تة
َ
دةسةال ئةم ناوةِراستدا سةدةكاني لةسةر زةوي. لة يةزدانة سَيبةري سياسيةش، تة

َ
دةسةال ئةم

ئةم كة ِرايانطةياند ِريفؤرميستةكان سةدةي شازدةهةمدا م لة
َ
بةال ئيمثراتؤرةكاندا بوو، و َيسا

َ
كل دةستي لة

بن. خاوةني ئيمثراتؤر و َيسا
َ
نةك كل بَيت، مريو ثادشاكاندا لة دةستي تة دةبَيت

َ
دةسةال

ثارَيزةري ببنة تا بوو، ِرةزامةنديان هَيناني بةدةست و ثادشاكان ثَيطةي بةهَيزكردني لةمةش مةبةست
دةيانويست هاوكات دةكرد. ِرَيبةرايةتي خؤي ثاثا و بوون ناكؤك كاتؤليكيدا ئاينزاي

َ
لةطةل كة نوَييةكان ئاينزا

تةواوي لة  مةسيحيةت  مرياتطري بكاتة خؤي دةيويست كة دابنَين ثاثا داواكارييةي ئةو بؤ سنورَيك
بَيت. تر

َ
باال ثاثاش خودي تي

َ
دةسةال لة كة لَيبكةن وا ثادشاكان تي

َ
دةسةال بةرامبةريشدا ئةوروثادا، لة

نةك لة ئةودا بةرثرسيارة، لة بةرامبةر تةنها ئةوا دةكات، يةزدان حوكم بة فةرماني ثادشا بةو ثَييةي
ئةم بةرثرسيارَيتيةش بةرثرسيار نيية. ثاثادا بةرامبةر لة ثادشا لَيرةوة لة بةندةكاني خوادا، يةكَيك بةردةم
كةسَيكيش هةر  و بن ثادشاكانيان تةواوي ي 

َ
ِرايةل طوَي دةكات ناضار  خوا و ك

َ
خةل يةزداندا، بةردةم  لة

ئايينيةكان ِريفؤرميستة بووبَيت. ياخي  يةزدان  لة واية  ئةوة وةكي  و  طوناهبارة بكات، ثادشا بَيطوَيي



SARDAM / Mar 200953

بؤ ئامرازَيك كردة و سامان،
َ

كؤكردنةوةي مال بؤ ئايينيان ثياواني و بايةخي زؤري َيسا
َ
كل ةمةندبووني

َ
دةول

مرؤظ كة ك ِروندةكردةوة
َ
خةل بؤ ئةوةيان ِريفؤرميستةكان ثاثا. خودي سةر و هَيرشكردنة َيسا

َ
كل ثةالمارداني

«مارتن هةندَيكي وةك تةنانةت َيسا،
َ
كل بة نة و ثاثاية بة نة ثَيويستي يةزداندا،

َ
لةطةل ثةيوةندي بةستني لة

لَيكبداتةوة ثريؤز كتَيبي ئةوةي هةية ماَّـ و ويذداني خؤي، ويست ثَيي بة كةسَيك (هةموو َيت:
َ
دةل لؤتةر»

بكات). شرؤظةي و
تي

َ
دةسةال الوازكردني بؤ ئارا هَينايانة ِريفؤرميستةكان بريوبؤضونانةي و تيؤريا ئةو هةموو

َ
لةطةل

دةرةنجامة بةو طرنطيان تةنها ثادشاكان ئةوةشدا
َ

لةطةل م
َ
بةال ثادشاكان، تي

َ
دةسةال بةهَيزكردني و َيسا

َ
كل

و ك
َ
مول بوون ئةوةدا لة خةمي ئةوان ضونكة دةكردن، تؤكمةتر تي

َ
دةسةال كة بزوتنةوةكةدا سياسيانةي

دةيان كة بَيت ِرزطاريان باجة ئاينيية ئةو دةست بكةن و لة ثاوان بؤ خؤيان َيسا
َ
كل بَيشومارةكاني تة

َ
ماال

ةمانياوة
َ
ئةل مريةكاني لة زؤرَيك ئينكلتةراو شاي ي بة

َ
ثال كة بوو سةرةكي هؤكاري خواستة ئةم ثاثا. بة دا

تي
َ
ماال و ك

َ
مول ثاوانكردني ِرَيي لة بضنةوة. كاتؤليكيدا َيساي

َ
كل بةطذي و مةزهةب ثرؤتستانت ببنة تا نا،

بةهَيزتر ثادشاي مةركةزي تي
َ
دةسةال كة كرد مسؤطةر خؤي بؤ زةوةندي و زؤر داهاتَيكي ةت

َ
دةول َيساوة،

َ
كل

سياسي بن. تي
َ
دةسةال يةك كرد ملكةضي ناضار تيانيشي

َ
هاوال و كرد

هاوكات م
َ
بةال دةكرد، ثادشايةتي سستمي بةهَيزكردني بؤ كاري ئاييني ِريفؤرمي بزوتنةوةي هةرضةندة

و فيكري بؤضونة بنةماي بكاتة و تاكةكةس بكات ِرزطار َيسا
َ
جةبري كل لة كةس تاكة دةدا ئةوةشي ي

َ
هةول

ئةوةشدا ثرانسيث
َ

لةطةل م
َ
نةبوو، بةال ئةوة بزوتنةوةكة سةرةكي ئةطةرضي ئامانجي مةدةنيةكاني. و ئاييني

شرؤظة ماَّـ كةس ئةوةي تاكة باسكردني نمونة بؤ هةر طةيشت. بةوة يةتيةكاني
َ
كؤمةال و فيكري دةرةنجامة و

و يةتي
َ
كؤمةال و فيكري ذياني اليةنةكاني سةرجةم بؤ طوازرايةوة هةية، كتَيبي ثريؤزي لَيكدانةوةي و كردن

ناوةندا ضيني تازة ثَيطةيشتوي هَيزي
َ

لةطةل و ئابووريةكان ثَيشضونة بةرةو طةشة و
َ

لةطةل ئاكاميشدا لة
سامان، كردني ةكة

َ
كةل مةبةستي بة زؤرتري دةكرد، و كاركردني زياتر داواي ضينةي ئةو طرتةوة، يةكيان

بةشداريكردني لةبةرةو بةِرادةي ئاييني ِريفؤرمي بزوتنةوةي ئازادةوة. ثيشةسازي و بازرطاني لة ِرَيي ئةويش
بة هةبوو، سياسيدا فيكري ثةرةثَيداني لة طةورةشي َيكي

َ
ؤل ِر ئةوروثادا، لة سياسي ذياني واقعي ثَيشربدني

بوو. ئارةدا لة كات ئةو سياسيةي فيكرة ئةو تايبةت
نةي

َ
دةتوانني لةم خاال بيني، خؤيةوة بة قؤناغةدا لةو سياسي فيكري ثَيشضونةي بةرةو ئةو طرنطرتين

خوارةوةدا كؤيان بكةينةوة:
تيان

َ
دةسةال و بوون ثادشا ثشتي

َ
ثال ثراكتيكةوة، و فيكري ِروي لة ئاييني ِريفؤرمي ١-بزوتنةوةي

و ِروكةشانةي ئيمثراتؤر تي
َ
بةرامبةر دةسةال لة و يةزداني تَيكي

َ
دةسةال كردة تيان

َ
دةسةال تا كرد، تؤكمةتر

ِرايانطرت. ثاثادا شكؤي و هةيبةت
و ِراستةوخؤ تي ثادشا،

َ
دةسةال ثَيطةو بةهَيزكردني بؤ داني

َ
هةول

َ
لةطةل ئاييني ِريفؤرمي ٢-بزوتنةوةي

ديموكراسي حوكمراني بؤ زةمينةي بةمجؤرة بَيت، ئازاد كةس تاكة تا ئةوةشكرد بؤ كاري ِراستةوخؤ نا
خؤشكرد.

زؤربةي لة م
َ
بةال هَينا، سةركةوتني بةدةست ئةوروثايدا تَيكي

َ
وال ضةند لة ِريفؤرم بزوتنةوةي ٣-هةرضةندة

ئةمةش كَيشةي كةمينةي و بةهَيز كةمينةي ئاييني مايةي دروستبوني بووة بةشةكاني باكوري ئةوروثادا،
ضارةسةري تةكانياندا.

َ
وال ناو لة يةتي

َ
كؤمةال ئارامي سياسي و نا و ثشَيوي سةرضاوةي بوونة و دروستكرد

ثَيكةوة ضةمكي درا و ئاييني تؤلَيرانسي لةسةر بِريار كاتَيك درَيذكرا، و دوور دواي ماوةيةكي كَيشةية ئةم
ضةسثي. تدا

َ
دةسةال يةك سايةي لة و ةت

َ
دةول يةك ضوارضَيوةي لةناو جياجياكان، ئايينية ذياني طروثة
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كةمينةكان ماَّـ  دةربارةي مشتومِر دروستكردني  مايةي بووة  ئاييني ِريفؤرمي ٤-بزوتنةوةي
و دةزانَيت دروست بة خؤي ئاييني بريوباوةِري كةمينةية ئةو ثَييةي بةو ِراثةِريندا. و لةبةرخوردكردن
ِراثةِرَيت ثادشا لة نيية ئةوةي ئايا ماَّـ ثادشاية، بريوباوةِرةكاني ثَيضةوانةي ِراستةو ثَي خؤي بةرنامةي
ضؤن وةك طومِراييةوة، و كوفر خانةي ناضَيتة لةمجؤرة كارَيكي ئايا نةكات، فةرمانةكاني ي

َ
ِرايةل طوَي و

ثَيويستة يان ِرَييالدان ئةذماردةكرا؟ لة و كوفر ثاثا بة بةرخوردَيكي هةموو ثانزةدا ضواردةو لةسةدةكاني
بَيت. فةرمانةكاني و ثادشا ملكةضي كوَيرانة و ضون و ضةند بَي كةمينةية ئةو

مشتومِري بةخؤيةوة زؤرترين ِريفؤرمي ئاييني، سياسي بزوتنةوةي فةلسةفةي ئةم مةسةلةية، لةسةر
ياخود هةية، ئةوانيان فةرمانةكاني و حوكمِران بةرخوردي ماَّـ خوا و ك

َ
خةل ئايا ئةوةي دةربارةي بيني. واتة

خانةي دةضَيتة  نةكردن ي
َ
ِرايةل طوَي و بةرخورد ثَييةش بةم  و بن بِريارةكانيان ي

َ
ِرايةل طوَي كوَيرانة دةبَيت 

دةبَيت. طوناهبار خاوةنةكةي ثَي و تاوانةوة
ناِرةوايةتي و ِرةوايةتي بة سةبارةت سياسي تيؤرياي لة جؤرة دوو ئةم شازدةهةم سةدةي درَيذايي بة
بوو. تريان ئةوي و دذي دي ئةوي ثَيضةوانةي يةكةشيان هةر بوو، ئارادا لة دا  ثادشا

َ
لةطةل كردن بةرخورد

بينيبَيت، خؤيةوة بة شازدةدا سةدةي لة ئاييني ِريفؤرمي  بزوتنةوةي كة ِريفؤرميستَيك ديارترين
باس دةدةين

َ
هةول لَيرةدا  ئَيمة .(١٥٠٩-١٥٦٤) ظن» 

َ
كال «جؤن و  (١٤٨٣-١٥٤٦) لؤتةر» «مارتن لة: بريتني

ئايينيةوة ِريفؤرمي بزوتنةوةي ِرَيي لة كة بكةين ِريفؤرميستة دوو ئةو سياسيةكاني بؤضوونة بريو لة
ثَيشكةشيانكرد.

:(1546 - 1483) لؤتةر مارتن يةكةم/
كانة  كرَيكاري لة هةرَيمي سكؤنيا هاتؤتة دنياوة. باوكي ئيسيلبني شاري لة ١٤٨٣ ي

َ
«مارتن لؤتةر» سال

توانيويةتي ئةوةش سةرباري م
َ
و نةهامةتي، بةال هةذاري بووة لة َيتي ثِري

َ
مندال سةدةمي بووة. ووز

َ
خةل

١٥٠٥ واز  ي
َ
سال بَينَيت. بةدةست ئَيرفؤرت زانكؤي لة بةكالؤريؤس بِروانامةي و برِبَيت خوَيندن قؤناغةكاني

لَيي توند بروسكةيةكي هةورة ئةوةي دواي َيسادا. ئةمةش
َ
لة كل قةشة دةبَيتة و دَينَيت زانستي خوَيندني لة

خؤي بؤ  كةشيش، دةبَيتة فةرمي ١٥٠٧ كة بة ي
َ
سال دةضَيت. خؤي هؤش سةرزةوي و لة دةكةوَيتة و دةدات

هةر  و وةردةطرَيت ويتنربط زانكؤي لة دكتؤرا بِروانامةي ١٥١٢ ي
َ
سال دةكات و تةرخان خوَيندني خوداناسي

مامؤستا(١). دةبَيتة لةوَيشدا
سةر ثرؤسةي  دةكاتة هَيرش دةدات، كاتَيك

َ
سةرهةل َيساي ِرؤمادا

َ
كل

َ
لةطةل ١٥١٧ كَيشةي «لؤتةر» ي

َ
سال لة

لة ئةمةش زؤر. ثارةو ثولَيكي وةرطرتني بةرامبةر دةستا،
َ
هةل ثَيي َيسا

َ
كل الغفران) كة (صكوك فرؤشتني

ثةيوةندي قَيزةونةو دوور و نزيك كارَيكي ئةمة ثَييوابوو «لؤتةر» وةردةطريا. كورت دةست و كاني هةذار
َ
خةل

الدةرَيك ِرَيي و لة طومِرا وةك كرد ناضار ثاثاي نايةوةو طةورةي يةكي
َ
وَيستةي هةال

َ
هةل ئةم نيية. ئايينةوة بة

خؤي و بَيت
َ
«مارتن لؤتةر» هةل وايكرد ئةمة وةدةربنرَيت. َيسا

َ
كل لة بَيت كة شايةني ئةوة بكات ناوزةدي

طرتةوة، ةمانياي
َ
ئةل دةكرد ئايينيان ِريفؤرمي  داواي بريوبؤضونانةي ئةو ئةوةندةي هةر م

َ
بةال بشارَيتةوة.

هَينا. لةسةروةختي  ذياني هاوسةريةوةو خَيزاني ثَيك ١٥٢٥ ضووة ي
َ
سال «لؤتةر» دةركةوتةوةو تر جارَيكي

بة ئاييني كتَيبي يةكةمني بةمجؤرة و ةماني
َ
ئةل زماني سةر وةرطَيِراية ئينجيلي «لؤتةر» خؤشاردنةوةيدا

كرد(٢). ةمانةكان
َ
ئةل خؤيان، ثَيشكةش بة زطماكي زماني

هَينانة  لة ناِراستةوخؤ بةشداري بةشَيوةيةكي ئةوةي ثاش كؤضي دوايكرد، لؤتةر» ١٥٤٦ «مارتن ي
َ
سال لة
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و بةجَي دةست ناوي دةركرد، بزاوتي (لؤتةريزم) بة و ئةو
َ

ثال كة دراية كرد نوَيي ئايينيدا بزاوتَيكي ئاراي
ثرؤتستانتي َيساي

َ
كل كة دروستكرد ةمانيادا

َ
ئةل لة تازةي َيسايةكي

َ
كل نوَييةدا ئايينية بزاوتة ئةو

َ
لةطةل

بوو.

بريوبؤضوونةكاني:
طومِراييةوة و ي

َ
طةندةل لةو داوةشان و َيسادا،

َ
ضاكسازيكردن لة كل بؤضوونةكاني «لؤتةر» بؤ بريو دةسثَيكي

ثرانسيثةدا ئةو  
َ

لةطةل خؤي بؤضوونةكاني هةميشة  «لؤتةر» طةيشتبوو.  ثَيي َيسا
َ
كل كة  ثَيكرد دةستي

َيسا
َ
بةوةي كل لَيدةكردةوة، و تةئكيدي ثَيدةدا ِرةواجي َيساكان

َ
ئةنجومةني كل ناو ملمالنَيي كة يةكدةخست

ِرةخنانةي ئاِراستةي ئةو زةوي). لةسةر مةسيحدا عيساي
َ

لةطةل ئيماندارانة تةواوي بةندي كؤبوونةوةي
َ
(مةل

هةدةربردني بة و نؤش و بَيسةوادةي ناو كؤشكةكاني ِرؤما و ذيانة ثِر عةيش دةرهةق بةو دةكرد، َيساي
َ
كل

الغفران)دا. (صكوك فرؤشتني
َ

لةطةل ثاثا، خاتري بؤ بوو ةمانيا
َ
ئةل َيساكاني

َ
كل ثاشةكةوتي و دةسكةوت

ِروحاني نةدةزاني ياساي بوو (بةِرةواي تووِرة ئاييني ثياواني تايبةتمةندية زؤرانةي ئةو دةسكةوت و لة ئةو
كاني

َ
خةل بة مافة ئةم م

َ
بةال بِروانَيت، ئاييني ثياواني تي

َ
ماال و ك

َ
مول و طيان لة ئازادي و ضاوي ِرَيزةوة بة

سةر ِراست باوةِرداري و َيسا
َ
كل ئةندامي و دي مةسيحي نةبن ئةواني ئةوةي وةك نةبينرَيت، ِرةوا ئاسايي تر

نةبن)(٣).
بوو. ئاييني زؤر سةثاندني بريوباوةِري بة و سةركوتكردن بة دذ كةس و ئازادي تاكة اليةنطري «لؤتةر»
ِرَيطرتن بؤ ئايني ياخود بة برةودان بؤ طونجاو نني ئامرازي و زؤر، بةكارهَيناني زةبر و هَيز ثَييوابوو ئةو
ثَيويستي كارة نةخَير ئةم ني.

َ
نةهَيل طومِرايي و كوفر هَيز زةبري بة ناكرَيت (هةرطيز كوفرو طومِرايي. لة

ئَيمة شةِرة شريةوة. بة ثَيضةوانةي و ِراطؤِرينةوةية، فيكري ثَيويستي بةمشتومِري ئامرازَيكي ديكةية، بة
دنيايي تي

َ
ئةوا دةسةال نةبوو، كي

َ
كةل ئةطةر ئةوةش يةزدان بكةين. وتةكاني لةسةر لَيرةدا قسة ثَيويستة

دايبثؤشَيت)(٤). خوَين سةرزةمني ئةطةر تةنانةت ناكات، ضارةسةر كَيشةكة
ئةزموني خؤي بؤ كةسة و هةر كة عريفانيةدا و ناوةكي ئةزمونة لةو ئايني جةوهةري «مارتن لؤتةر» الي
ِرةسمانةي ِرَيو سروت و ئةو دةرةكيةكاني و وَينة كاتَيكدا لة دي بطوازرَيتةوة، بؤ كةسَيكي ناكرَيت و دةكات
لة بةردةم طةيشتن كؤسثن ئامانجة ياخود بةو بؤ طةيشتن هؤكارَيكن دةدةن، تةنها ثياواني ئاييني ئةنجامي

بةوةدا.
بوو، ئاييني ثياواني حوكمي و َيسا

َ
كل ياساي ئاييني و سةركوتكردني دذي «لؤتةر» ئةوةي سةرباري

وكردنةوةي
َ
بال بة  ِرَيطة و  بربَين ناو لة لَيشَيواوةكان سةر  طومِراو دةبَيت ثَييوابوو ئةوانةشدا

َ
لةطةل م

َ
بةال

سةركوتكردن بةرةو ِراستةوخؤ «لؤتةر» بريوِرايانةي ئةم دةرةنجامي بَيطومان  نةدرَيت. بريوبؤضونةكانيان 
بةدواوة لَيرة ئةوا بدات، ناوخؤيدا ئةنجام لة ضاكسازي بكاتةوةو ِرَيك نةيتواني خؤي َيسا

َ
كل مادامةكي دةضوو.

ثادشاكان و مةدةني فةرمانِرةواياني  ِرادةستي َيسا،
َ
كل كردنةوةي ثاكذ بؤ كارة ئةو ئةنجامداني  ئومَيدي

دةكرَيت(٥).
زةرورةت حوكمي بة و ثادشاكان (مري دةبَيت كة دةكاتةوة لةوة تةئكيد قسةيةكي بة لَيرةوة «لؤتةر»
و بَيت ضاكسازي  ئامرازي دنيايي تي

َ
دةسةال ثَيويستة ثَييواية هةروةها بن)، ئاييني ثياوي و كةشيش

دةبةست ثادشاكان و مري ثَييةي ثشتي بة بةو دةدرَيت. «لؤتةر» ئةنجام ِريفؤرمَيك بكات كة هةر ضاوةدَيري
ك

َ
خةل (لةسةر َيت:

َ
كة دةل بَيت بؤضونة ئةو ثابةندي بوو ئاسايي ةمانيادا،

َ
لة ئةل ضاكسازي سةرخستني بؤ
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بايةخَيكي ئةوتؤي بن). «مارتن لؤتةر» فةرمانِرةوايان فةرمانةكاني و شةرتي بَي قةيد ي
َ
ِرايةل خواية طوَي و

بؤ زؤري ِرَيزَيكي لةوانةي بوو يةكَيكيش نةطرتاية.  يةخةي و  نةبواية ناضار ئةطةر نةدةدا، سياسةت بة
دروست سياسي فشاري تيذيةوة توندو ئاشوب و لة ِرَيي بوو دذي ئةوة هاوكات هةبوو. مةدةني تي

َ
دةسةال

تداراني
َ
دةسةال بؤ ِروثامايي  ئةوةشدا

َ
م لةطةل

َ
بةال دةطرت، مةدةني تي

َ
لة دةسةال رَيزي هةرضةندة بكرَيت.

طةورةترين (ئةوانة َيت:
َ
دةل فةرمانِرةوايان دةربارةي شوَينَيكدا لة نةبووةوة. نزيك لَييان و نةكرد دنيايي

زةوي). ِرووي لةسةر خراثةكارن بةدترين و طةمذة
ثَيناو لة كو

َ
بةل نةبووة، حوكمِرانةكان خاتري بؤ لؤتةر (ِرَيزي كة دةردةكةوَيت بؤمان لَيرةوة كةواتة

نةطرتووةو بة فةرمانِرةوايان لة ِرَيزي هةرضةندة ترةوة لةاليةكي بووة). فةرمانِرةوادا و ثَيطةي ثاية و ثلة
خودان، جيهانة ئةم ثادشاي (مريو ك.

َ
خةل بووة بة جةماوةري بَيمتمانة ئةوةندةش نةزانيون، شايةني ئةوةي

ساتي و ئان لة كة دةكات شتانة ئةو ِرَيي ئةوانةوة لة جار يةزدان هةندَي بؤية ئةهريمةنن، ئاسايش كاني
َ
خةل

تةحةمولي ضاترة ثَي ئةوةم (من َيت:
َ
دةل تردا شوَينَيكي لة هاوكات دةكات)(٦). ِراستةوخؤ بة شةيتاني تردا

دةدات)(٧). دروست ئةنجام كاري ِراست و كة ميللةتَيك هي نةك ة دةكات،
َ
كة هةل ثادشايةك بكةم مريو

:(1564 - 1509) كاَلظن جؤن دووةم/
هةروةها هةبوو، خوا و ك

َ
خةل ي

َ
ِرايةل طوَي و ملكةضي بة باوةِري لؤتةر» «مارتن وةكي تةواو ظن»

َ
كال «جؤن

واتة بوو، جياواز بؤضوني ئينجيلدا تةفسريكردني لة م
َ
بةال هةبوو. ت

َ
دةسةال و شةرعيةت بة باوةِري زؤري

دةترسا لةوةي هاوكات هةبَيت، ثريؤزي كتَيبي شرؤظةكردني لَيكدانةوةو كةس ماَّـ تاكة بةوة نةبوو بِرواي
بة َيساش

َ
كل بة ثةيوةندي سةبارةت بِروات. زؤر و بكات ثِركَيشي ئايينيدا بزوتنةوةي ِريفؤرمي لة طة

َ
كؤمةل

ضونكة كؤدةكاتةوة، سستمدا لةيةك َيسا
َ
و كل دنيايي تي

َ
دةسةال كة بوو ئةو بؤضوونة دذي ئةوا ةتةوة،

َ
دةول

دةست و ئازاد َيسا 
َ
كل دةبَيت ثَييوابوو هةروةها جياوازة. هةريةكةيان كاركردني بواري بوو وا  بِرواي ئةو

لة تةواو ثشتيواني دنيايش تي
َ
دةسةال دةبَيت دةسةثَينَيت. ئاينزايةك و

َ
جؤرة مؤرال لةوةي ض بَيت، كراوة

و ناكةن جَيبةجَي فةرمانةكاني كة بسةثَينَيت ئةوانةدا بةسةر خؤي دنيابينيةكاني ئةوةي بؤ بكات، َيسا
َ
كل

ناطرن. ِرَينومايةكاني بةهَيند
بدات مرؤظةكان ماديةكاني  ثَيداويستية بة طرنطي ئةوةية،  دنيايي تي

َ
دةسةال ئةركي ترةوة لةاليةكي

ئايني و ضاكسازي ضاودَيري و سةرثةرشتي و بثارَيزَيت كايةتي
َ
مول ماَّـ و دابني بكات ئاسايش و ئارامي و

ئةم
َ

لةطةل بكات. ئاطاداري و بثارَيزَيت ثةرستي خودا ئةوةية، دنيايي تي
َ
دةسةال ئةركي يةكةمني بكات(٨).

دةبةستَيتةوة، ثَيكةوةيان ئاييني ثةيوةندي هةر م
َ
بةال َيساش،

َ
كل و دنيايي تي

َ
دةسةال نَيوان جياكردنةوةيةي

دنيايي تداراني
َ
دةسةال بة ئاييني بةرذةوةنديةكاني ثاراستني و ضاودَيريكردني بريوباوةِر ئةركي لةبةرئةوةي

ِراثةِراندني لة بكةن حوكمِرانةكان هاريكاري مةسيحيةكان دةبَيت كة دةدات بِريار ظن»
َ
«كال لَيرةوة سثارد.

لَيى نةبَيت بؤي كةس تاكة كة وا ئاييني دنيايي بووبة ئةركَيكي تي
َ
واتة خزمةتكردني دةسةال ئةركةكانياندا،

بةشَيوةيةكي ظن»
َ
«كال بؤضوونةكاني طرنطرتين بريو كةواتة بضَيتةوة. ةتدا

َ
دةول ئريادةي بةطذ ياخود بدات، ال

بوو هاوِرا و كؤك تةواو مةشدا لة ضوون، و ضةند بَي ي
َ
ِرايةل طوَي ئةركي لةسةر جةختكردنةوةيةتي طشتي،

ثلةو ئةوا ِرزطاربوون، و سةرفرازي بؤ ئامرازَيكة دنيايي تي
َ
دةسةال ثَييةي بةو لؤتةر»دا.  «مارتن

َ
لةطةل

و زةوي لةسةر يةزدانة جَيطرةوةي ئةو ضونكة ثلةو ثايةية، ظن» ثريؤزترين
َ
«كال بة وتةي فةرمانِرةوا ثايةي

داية. يةزدان بةرةنطاربوونةوةي وةك ضونةوةشي بةطذا بةرةنطاربوونةوةو
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كاروباري لة  باس نيية، ئاستةدا لةو  و نازانَي فةرمانِرةوايةتي ئةركي  كة ئاسايي كةسي بةدبةختية 
بؤ كارة ئةو با ئةوا كردنةوة هةية، ِراست بة ثَيويستي و هةية شتَيك طةر ثَييواية كةسة ئةو بكات. ةت

َ
دةول

فةرماني و ِرَينومايي بةبَي نابَيت ئةو ضونكة نةكات، ئةوة خؤي و سةروخؤيةوةن لة كة بكاتةوة ِرون ئةوانة
بكات. شتَيك هيض لةسةروخؤيةوةن ئةوانةي

لةم ةكانيان،
َ
هةل و طوناه لةسةر كانَيك 

َ
خةل بؤ سزاية بةد، و فةرمانِرةواي خراث ظن»

َ
«كال بؤضوني بة

ي
َ
ِرايةل طوَي و ملكةضي ضؤن وةك بن، فةرمانِرةواية ئةو ي

َ
ِرايةل طوَي و ملكةض خوا و ك

َ
خةل دةبَيت ةتةشدا

َ
حال

ثَيطةو بؤ كو
َ
نيية، بةل كةسةكة بؤ ي ئةوان

َ
ِرايةل طوَي و لةبةرئةوةي ملكةضي دةكةن. ثياو ضاك حوكمِرانَيكي

بَيت ِراستي ئةوةي بكرَيت. ثَيشَيل ناكرَيت و هةية خؤي مةزني و شكؤ ثايةش ثلةو ثايةكةيةتي، ثلةو
كردووة، ثادشاكان يةزداني ماَّـ لة بةرطرييان شازدةهةمدا سةدةي لة ئةوانةي وةك سةرجةم ظن»

َ
كال «جؤن

بؤ ِروو. خواخستؤتة و ك
َ
خةل تيان و

َ
هاوال بة بةرامبةر فةرمانِرةوايان ئةركي لةمةِر كؤنكرَيتي بريوِراي زؤر

ثابةند و خوا ك
َ
خةل ثادشاكان و بكرَيت، ثَيويستة ناكرَيت دةستكاري كة ياسايةكةو ياساي يةزدان نمونة

دةدات. ئةنجامي طومِرايي و خوا لة ياخي بوون بةدكاريش تاواني و خراث حوكمِراني ثَييةوة. بن
ةية، بةآلم سزادانى

َ
هةل دةدات كة شتَيكدا بةسةر سزادان بِريارى ياساى مةدةنى وابوو ثَيى  ظن»

َ
«كال

وَيستَيكى
َ
هةل خؤى بؤ ئةمة بكةن. كارة ئةو نيية بؤيان خوا و ك

َ
خةل يةزدانةو بةدةستى كارَيكة فةرمانِرةوا

هةروةها بةهؤى (ذنَيف)دا هةيبوو، شارى دةسةآلتةى لة ئةو بةهؤى وةريطرتبوو، ظن»
َ
كة «كال بوو ئاسايى

ثادشاكانى فةرةنسا. ئايينى ببَيتة ظنى
َ
كال ثرؤتستانتيةتى هةبوو ئةوةى كة ئومَيدى ئةوةى

دةستوورى بِرطةى هةندَي كة هاتووة سياسى بةرخوردى دةربارةى ظن»دا
َ
«كال تيؤرياكةى ناوةرؤكى لة

ثاراستنى و ةت
َ
دةول ستةمكارى سةرؤكى لة بةرطرتن بةئةركى دةكات خوارةوة سةرثشك كاربةدةستانى هةية،

دةستوورى بِريارى دةقَيكى هاتوو ئةطةر ةتَيكدا
َ
لة حال هةستن. دةسةآلتةكانى بةكارهَينانى خراث لة ك

َ
خةل

دةسةآلت و بةطذاضوونةوةى مافى بةرخوردكردن ئةوا جؤرة كاربةدةستانةى خوارةوةدا، ئةو دانانى لةسةر
ظن»ةوة

َ
«كال تيؤريايةى ناوةرؤكى ئةو نيية. لة كارةيان ئةو خوا مافى و ك

َ
و خةل بَيت يةزدانةوة لة دةبَيت

هةريةك لةوانةشى و بةشدارن اليةنَيك ضةند فةرمانِرةوايةتيدا، دةسةآلتى كردنى ثراكسيس لة كة تَيدةطةين
بَين. يةكةوة بةتةنط و بثارَيزن يةكرتى ثَيويستة بةشدارن

بِروات. ثاشايةتى بةرةو  ئةوةى لةبرى ضوو، ئؤرستؤكراتيةت رووةو ظن»
َ
«كال سياسى  بريوبؤضوونى

ظينيزم جةختى
َ
كال ضونكة لةاليةك هةبوو، ى

َ
فشةل بونيادَيكى ناجَيطريو دايِرشت ئةو تيؤريايةى ئةو هاوكات

ثرانسيثى ديكةش لةاليةكى دةسةآلت دةكردةوة، بةطذاضوونةوةيةكى بةرخوردو هةموو خراثى و بةدى لةسةر
ثشت بة دةتوانَيت هةيةو غةشى غةلو بَي بَيطةردو ئايينزاي جاِردانى مافى َيسا

َ
كل كة بوو ئةوة سةرةكى

لة ظينيزم
َ
كال َيساى

َ
كل دةبوو لَيرةوة بسةثَينَيت. سةرتاسةرى َيكى

َ
كؤنرتؤل دنيايى، دةسةآلتى بة بةستن

ئةوة دةستبةردارى ناكةن، ثةيِرةو ِرَينوماييةكانى و ناسةِّـَينن فةرمانِرةواكانى رَيبازةكةى كة ةتَيكدا
َ
دةول

جةخت دةبوو بةرامبةردا لة كو
َ
بةل بكرَيت، جَيبةجَي دةبَيت ئةركةو فةرمانِرةوايان كردنى ى

َ
ِرايةل طوَي بَيت

بكاتةوة. دةسةآلتداران بةطذاضوونةوةى بةرخوردو مافى لةسةر
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سةرضاوةكان: ثةراوَيزو
ص١٨٩. اِّـصرية، الجامعات دار الغربي- السياسي الفكر محمد: عبداِّـعطي د.علي -١

2- Marcel Prelot et Georges Lescuyeer.Ibid.p.226
الثالث، ص٥٠٠. الكتاب السياسي- الفكر تطور سباين: ٣- جورج

ثَيشوو، ال٤٩٩. سةرضاوةى هةمان سباين: ٤- جورج
5- Marcel Prelot et Georges Lescuyeer.Histoire des idees Politiques

الثالث،ص٥٠٢. الكتاب الفكر السياسي- تطور سباين: جورج -٦
ثَيشوو، ال٥٠٢. سةرضاوةى ٧- هةمان

ثَيشوو،ص٢٠١. سةرضاوةى الغربي- السياسي الفكر محمد: عبداِّـعطي د.علي -٨

سةرضاوة:
بريوت- والتوزيع، والنشر للدراسات اِّـؤسسة الجامعية الحديث- العصر َّـ السياسي الفكر اتجاهات محفوظ: مهدي الدكتور

.٢٠٠٧ الثالثة، الطبعة
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ثيتةر موولَير
لة فارسييةوة: مستةفا زاهيدي

قوتابخانةي فرانكفؤرت:
لة سةرةتاوة تا هابرماس

ماركسيستى  نيو  ناسي 
َ
كؤمةل و  بريمةند  دوو  هؤركهايمةر،  ماكس  و  ئادؤرنؤ  تئؤدؤر 

ي ١٩٣٠ قوتابخانةى فرانكفؤرت و تيؤري رةخنةطرانةى ديالكتييان دامةزراند 
َ
مانى، سال

َ
ئال

 و كؤششي 
َ

يةتى رةخنةطرانةش ناوى دةركردوة، ئةوان بة هةول
َ
كة بة فةلسةفةى كؤمةال

و  ينةوةكان 
َ
لَيكؤل ئةنجامى  و  فرانكفؤرت  شارى  ينةوةى 

َ
لَيكؤل دامةزراوةى  لة  خؤيان 

نووسينى بةرهةمة رةخنةييةكانيان (قوتابخانةى فرانكفؤرتيان) دامةزراند.
مان ئةم دامةزراوةية بة كردةوة طوَيزرايةوة 

َ
تدارَيتى نازييةكاندا لة ئال

َ
لة ماوةى دةسةال

بونيادة  سةر  لة  كاركردن  م 
َ
بةال ئةنجلوس.  لوس  و  نيؤيؤرك  دواتر  و  ذنَيظ  شارى  بؤ 

فةلسةفييةكانى ئةم قوتابخانةية، بةتايبةت تيؤرى رةخنةطرانة هةر درَيذةى هةبوو. لة 
لةدار و سيستماتيكى 

َ
راستييدا ناوى تيؤرى رةخنة طرانة دةطةِرَيتةوة بؤ نووسينى طةال

وتارَي بة ناوى « تيؤرى نةريتى و تيؤرى رةخنةطرانة» لة نووسينى ماكس هؤركهايمةر 
وبؤوةو بة جؤرآ لة تةنيشت 

َ
كة دواتر لة ضوارضَيوةى كتَيبَيكدا هةر بةم ناوة ضاث و بال

طرنطرتين بةرهةمى فةلسةَّـ ئةم قوتابخانةية، واتة «ديالةكتيكى رؤشنطةرى» لة راستييدا 
بريدؤزانى  دةركردوة.  ناوى  فرانكفؤرت  قوتابخانةى  سةرةتايي  مانيفَيستَيكى  وةك 
قوتابخانةى فرانكفؤرت، ثَيِرةوكةرى نةريتى فةلسةَّـ هَيطل و لة هةندَى روانطةى الوةكيدا 
ي هاوبةشي سةرجةم ئةو روانطانةى بة قوتابخانةى 

َ
ثَيِرةوكةرى كانتن. لة هةمان كاتدا خال

يةتيية باوةكان 
َ
 و ثَيوةنديية كؤمةال

َ
فرانكفؤرت دةناسرَين، رةخنةطرتنة لة هةلومةرجى زال

بوو واى لة بريدؤزانى ئةم قوتابخانةية كرد، لة لقة جؤراوجؤرةكاندا و هةر كامةيان لة 
بوارَيكى زانستى و فةلسةفيدا كة شارةزان، رةخنة لةم بارودؤخة بطرن.

و  ئةزموونى  يةتى 
َ
كؤمةال زانستى  يارمةتى  بة  دةيةويست،  هؤركهايمةر  ناوةدا  لةم 
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مان 
َ
ئال لة ٢٠ و ٣٠ زايينى دةيةكانى لة كة ماركسيسم بَيت

َ
زال قةيرانةدا ئةو يةتى، بةسةر

َ
فةلسةفةى كؤمةال

قةيران و نادروستى ئةو لةسةر كة ثةضة بوو ئةوة رةوانطةيةك سةرةكيرتين لة يةكَيك راستييدا لة ببوو. تووشي
حةشار خؤيان ئاينييةكاندا طوتارة و ثشت ئوستوورة لة كة ماوةيةك َي

َ
دابمال يةتييانة

َ
كؤمةال كةمووكوِريية و

ثَيشكةش و نوآ يةتى
َ
ياساي كؤمةال دامةزراندنى براو ناوي لَي زانستانةى ئةو بة يارمةتى بتوانآ بؤ ئةوةى دابوو،

 بَيت.
َ

زال سةرياندا بة زانستى، كردنى رَيكارى
كورت بكةرَينةوة: شَيوةية بةم دةكرآ دامةزراوة لةسةر فرانكفؤرتى قوتابخانةى بريكردنةوةى كة نةى

َ
خاال ئةو

نييةتى
َ
عةقال جؤِرَى  بة طؤِراوة مؤدَيرندا جيهانى لة هةبوو، رؤشنطةرى دةورى سةردةمانَيك نييةتآ كة

َ
عةقال

طادا، مرؤظةكان
َ
كؤمةل بوونى ثَيشةيي بة رةوتى بوون لة رؤذى تاك دواى لة رؤذ لةدةستضوونى شوَين و بة ئامرازى

سروشتدا. بةسةر زانستى تةكنؤلؤذيا بوونى
َ
زال بؤ ئامرازطةلَيك بوون بة برؤكراسيدا جيهاني لة

شَيوازى لة ئةوةى بؤضوونى ثؤثةرى، و راظةيي فةلسةفةى ثؤزةتيظيسم، رةوتطةلَيكى وةك ثَيضةوانةى بة
ثَيوةندى طرنطةكانى ة

َ
خال لة يةكَيكة كة ضةمكي ديالةكتيكة هةمان هةية، طرنطى قوتابخانةيةدا ئةم فةلسةفةى

بريمةندانى بةرهةمى لة ئَيمة راستييدا لة هَيطل.  واتة مؤدَيرن، ديالةكتيكى  باوكى
َ

لةطةل قوتابخانةية ئةم
و راظة طةشةثَيدان، هابرماس، تةنانةت و فرؤم هؤركهايمةر، ماركؤزة، ئادؤرنؤ، لةوانة، فرانكفؤرتدا قوتابخانةى
ئةم نَيوان ي ناكؤكى

َ
خال شتة ئةم هةر و دةبينني فرؤيد دةروونشيكارى ماركس و نَيوان ثَيوةندى دؤزينةوةى

رووسيا. لة لينني ماركسيسمى
َ

لةطةل قوتابخانةيةية
بؤ هةبَيت زانستى مانايةكى فةلسةفة دةبَي كة طاندنةى

َ
بةل بةم طا

َ
رةخنةطرانةى كؤمةل لَيكدانةوةى لَيرةشدا

سووكةوتى
َ
داهاتوودا هةل لة دةطريدرآ، كة رةخنانةى بةو كة هيوايةى بةو بةت

َ
دةدرَيتةوة، هةل طرآ طا،

َ
كؤمةل

لؤذيك وةك  رةوتطةلَيكى
َ

لةطةل فرانكفؤرت قوتابخانةى ترى جياوازييةكى لَيرةدا هةر  بَيت.
َ

زال باشرت يةتى
َ
كؤمةال

ضاكبوونى باوةِرةن لةسةر ئةو كة كةسانَيكدا
َ

لةطةل بؤضوون جياوازى هةروةها زمان و فةلسةفةى و طةرايي
دةردةكةوآ. شؤثنهاوةر) و نيضة فةلسةفيةكانةوةية ( سةرَيتية دةرةوةى يان لة ئةطةرة بَي شتَيكى طا

َ
كؤمةل

طايان
َ
كؤمةل ثؤزةتيظى خؤياندا طؤِراني بةرهةمةكانى نووسينى كؤتاييةكانى هؤركهايمةر، لة و ئادؤرنؤ بةت

َ
هةل

روانيوةو ثؤزةتيظى  طؤِرانى  كردنى  ضاوةِروانى بابةتى لة طومانةوة بة ئادؤرنؤ دةزانى.  ئةطةر  بآ شتَيكى  بة
زانستييةكانيان شتَيكى و فةلسةَّـ طاندنة

َ
بةل بوون بةوة دذ زؤرجار رؤشنطةر ديالةكتيكى نووسةرانى تةنانةت

بَيت. ثةسةند طشت و هةمةطري
مةحكوم كرد ستالينيان سياسي ٣٠ةوة، سيستةمى دةيةى ناوةِراستى لة فرانكفؤرت قوتابخانةى بريمةندانى
ثؤزةتيظ شَيوةيةكى ئةواني بة جياوازيية، ئةم هةر نةدى. سيستةمةدا لةو ك

َ
خةل ثَيشكةوتنَيكيان بؤ هيض و

وةردةطرت هةند بة سؤظيةتيان يةكيةتى دةكردةوة كة جيا جؤرج لؤكاض و بلؤخ ئَيرنَيست وةك كةسانَيكى لة
ئابوورى، بونيادة بوارطةلَيكى وةك فرانكفؤرت بووة، دةسكةوتى قوتابخانةى كة بَيطومان رةخنةطرانة تيؤرى .
وةك بوارطةلَيك لَيرةدا بةت

َ
هةل لَيكدانةوة. و بةر باس كةلتوورييةكان دةداتة بوارة و بوون تاك طةشةى يةتى،

َ
كؤمةال

دةمَينَيـتةوة. ثةِر ريز شتَيكى بة نادروستةكان سةنطاندنة
َ
هةل لة زؤر بةشَيكى سةرضاوةى كة مرؤظ، سروشتى

لة تيؤرييةكانى قوتابخانةى  كى
َ
ِرادةيةك كةل مان تا

َ
ئال ٦٠ لة دةيةى كؤتاييةكانى خوَيندكارييةكانى بزووتنةوة

طةرايانةى ضةث خوَيندكارة ئةو
َ

لةطةل نةبوون هاوِرا هؤركايمةر و ئادؤرنؤ بةت
َ
هةل وةردةطرت. فرانكفؤرت

«تيؤرى لة وتةزايانة ئةم بوون باوةِرة ئةو سةر لة و بوون شؤِرشطَيِرى» «ثرؤسةى شَيوةى اليةنطري كة
ئةم راستةوخؤى ثَيوةندى خؤيدا وتووَيذةكانى لة يةكَيك لة ئادؤرنؤ و هَينجاوة

َ
هةل كةسة دوو ئةم رةخنةطرانة»ى

دذ هؤركهايمةر بةزل زانني و جؤرآ خؤ دذ بة ٦٠دا ئادؤرنؤ دةيةى كؤتاييةكانى لة كردةوة. رةت ضةمكةى دوو
لةطةأل خؤى رؤحييةكةى ثةيوةندية لةبةر بوو، ئةمة هابرماس و طرت وَيستيان

َ
هةل كةلتووريي رةشبينى جؤرآ بة



SARDAM / Mar 200961

ديالؤط. و وتووَيذ كةوتة خوَيندكاراندا، داواى
هةردةم قوتابخانةية، ئةم دامةزرَينةرانى ئادؤرنؤ، و هؤركهايمةر جياوازى بريكردنةوةى  شَيوةكانى

َ
لةطةل

بوونى فرانكفؤرتدا قوتابخانةى باوةِرى ئةندامانى ترى لة نَيوان بةت بةرضاو
َ
هةل و ثَيويست سروشتى، جياوازى

وَينة: بؤ بووة.
فرانكفؤرتييةكان لة يةكَيك ِرةسةن جوولةكةش بة ئةدةبياتناسي و فةيلةسوف (١٨٩٢-١٩٤٠) بنيامني رت

َ
وال

– ديالةكتيكى فةلسةفةى جؤرآ نوَينةرى ئةو كوشت.  نازييةكان خؤى لةدةست هاتن
َ
هةل كاتى لة كة بوو

هةبوو. مَيذوو ثةيوةندى باوةِر بة مةسيحييةتى  ضةمكى
َ

لةطةل بوو كة ماترياليستى
سةر خؤيدا ثيشةيي ذيانى سةرةتاى دةيةى دوو لة ئةمريكايي و دةروونشيكار (١٩٠٠-١٩٨٠) فرؤم ئةريش

بوو. فرانكفؤرت قوتابخانةى بة
بوو. فرانكفؤرت لةدايك لة و بوو طرووثة لةم مانيش

َ
ناسي ئةمريكايي-ئةل

َ
كؤمةل (١٩٠٠-١٩٩٣)

َ
لوونتال لَيئؤ

خةريكى كاليفؤرنيا و برَيكلي زانكؤى لة هات و
َ
هةل ئةمريكا نازييةكان بةرةو طةيشتنى ت

َ
دةسةال بة دواى ئةويش

بوو. وتنةوة وانة
قوتابخانةى نوَينةرانى لة يةكَيك بة مانيش

َ
ئةل ناسي

َ
كؤمةل و ناس ئابوورى (١٨٩٤-١٩٧٠) فريدريش ثووالك

دةوتةوة. ئابوورى وانةى فرانكفؤرت زانكؤى لة ثووالك دةزانرآ. فرانكفؤرت
لة نووسينةكانى كة فرانكفؤرت قوتابخانةى نوَينةرانى لة تر بوو يةكَيكى ماركؤزة(١٨٩٨-١٩٧٩) هَيربَيرت
فرؤيد وانةكانى و هةروةها مَيذوويي تيؤرى ديالةكتيكى ماركس و فةلسةفةى

َ
هَيطلي لةطةل ديالةكتيكى خؤيدا

دؤخى بة دذ بنةِرةتى وةستانةوةيةكى بؤ بانطةوازكردن بة ئةو دابؤوة. طرَيى سَيكسي حةزى بة سةبارةت
زايينى. ٦٠ى لة دةيةى ضةثطةراى خوَيندكارى طرنطةكانى بزووتنةوةى رابةرة يةكَيك لة بة هةبوو، بوو

ئةم زيندووى نوَينةرى طرنطرتين و  دواين و ديار بريمةندانى  لة يةكَيكة ئةويش (١٩٢٩) هابرماس يؤرطن
بة سةر مَيذووييةوة بارى لة تةنها هابرماس فةلسةفة، كارناسانى لة َيك

َ
كؤمةل بةِراى بةت

َ
هةل كة قوتابخانةية

سةربةخؤية. دووركةوتؤتةوةو قوتابخانةية ئةم سةرةكييةكانى ئامؤذة لة ماوةدا لةم و فرانكفؤرتة قوتابخانةى
بؤ كة  ئةرةستوو، َيني 

َ
بل واية ئةوة وةك ئادؤرنؤ و هابرماس بةراوردكردنى باوةِرةن ئةو لةسةر طرووثة ئةم

ئةفالتوونيية! كةسَيكى بوو، ئةفالتوون  قوتابي
َ

سال ضةندين
سةدةى ٨٠ى و ،٦٠،٧٠ دةيةكانى بؤ دةطةِرَيتةوة فرانكفؤرت قوتابخانةى درةوشانةوةى سةردةمى هةرضةن
دةبَي م

َ
بةال خؤى تَيثةِر دةكات، قوتابخانةية سةردةمى شكستى ئةم ١٩٩٠ةوة دةيةى كؤتاييةكانى لة بيستةم،

ئةم لَيكدانةوةكانى لة زؤر ئةنجامى بدرَيت. ثَي بةهايان و وةربطريدرَين هةند بة قوتابخانةية ئةم دةسكةوتةكانى
كوو

َ
بةل ضةثةكان، الى تةنها نةك ئةمِرؤيي مرؤظى و مؤدَيرن طاى

َ
كؤمةل مؤدَيرن، بؤرذوازى لةبارةى قوتابخانةية

ناتوانني دةروونناسيدا و ناسي
َ
كؤمةل وردةكارى زؤر لة بووةو هةمةطري و طشتى ثاوانخوازانيش و ةكان

َ
ليربال بؤ

نةكةين. هاودةردى لَيوة باسيان و بنوقَينني قوتابخانةية ئةم ئةنجامة زانستييةكانى لة ئاست ضاو ئاسانى بة
لة تراذيك يةتى 

َ
كؤمةال هةلووومةرجى دواتر و فاشيزم بة دذ بوو رَيز جَيطاى شؤِرشَيكى ئةنجامى كة كردنَيك

سةر بة  ئةندامانيان زؤربةي كة قوتابخانةيةكة بةرضاوةكانى ة
َ
خال لة تر يةكَيكى مانيا،

َ
٤٠ و ٥٠ لة ئةل دةيةكانى

! طا بوون
َ
كؤمةل ةمةندى

َ
توَيذى دةول

لة ينة
َ
دامال ثةضة جؤرآ كة قوتابخانةية ئةم ناسيةكانى

َ
كؤمةل و دةروونناسي دةسكةوتة ترةوة لة اليةكى

طا،
َ
شاراوةكانى كؤمةل فريوكاريية دذ بة وةستانةوة بؤ دةدات طا، يارمةتيمان

َ
كؤمةل فريوكاريية دةمامكاويةكانى

ئةو قوتابخانانةن كة ئةورووثييةكان، تة
َ
وال لة بةشَيك لة تةنانةت دةروونناسي ي

َ
زال رةوتى ئةمِرؤكة ضةن هةر

ثةرةثَيدانيانن. لَيكدانةوةو خةريكى ئةمريكييةكان دةروونشيكارة
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ح
َ
هاشم سال

لة عةرةبييةوة: هةورامان وريا قانع

شانشيني عةرةبي سعوديية لة ئاوَينةي 
ِرؤشنبرياني ِرؤذئاوادا

بةشي سَييةم و كؤتايى

كاروباري  لة  ثسثؤِرة  فةرةنسييانةي  توَيذةرة  لةو  يةكَيكة  رؤز»  ريطؤلي  «داظيد 
مامؤستاي  بةتايبةتي،  سعوديية  عةرةبي  شانشيني  بةطشتيء  ناوةِراست  ِرؤذهةآلتي 
لةسةر سعوديية  كتَيبي  دوو  ثَيشرت  ةتييةكانة. 

َ
نَيودةول ثةيوةنديية  ِراوَيذكاري  زانكؤيةء 

بةهَيزء  ة 
َ
خال لم،  لة  (عيمالقَيك  ناونيشاني  بة   ١٩٨١ ي 

َ
سال يةكةميان  وكردؤتةوة: 

َ
بال

ي ٢٠٠٥ بة ناونيشاني (جوطرافياي 
َ
الوازةكاني شانشيني عةرةبي سعوديية). دووةميان سال

سياسي شانشيني عةرةبي سعوديية)، ئَيمة بؤ خستنةِرووي بريوِراكاني نوسةر سةبارةت 
بةم بابةتة، ثشت بةم كتَيبةي دووةميان دةبةستني.

َي: ماوةيةكي دوورودرَيذء بة درَيذايي جةنطي سارد، سعوديية بة وآلتَيكي 
َ
دانةر دةل

تَيِروانيني  لة  سعوديية  دادةنرا.  ئازاد  جيهاني  طرنطي  نةوتي  هاوثةيمانَيكي  ميانِرةءء 
شاردؤتةوة.  نةوتي  لة  ِروبارَيك  ذَيرةوةيدا  لة  لمء  ِروبارَيك  لة  بوو  بريتي  ِرؤئاوادا  ميللي 
لةثِرَيكدا  بةسةردادَيت.  طؤِراني  شتَي  هةمو  ِرودةداء  سَيثتَيمبةر   ١١ لَيدانةكةي  لةناكاو 
ةتَيكي دوذمنء ِراي طشتي 

َ
ةتَيكي دؤست بوو، دةبَي بة دةول

َ
سعوديية دواي ئةوةي دةول

ةتَيكي تاريكبيني دةمارطريي 
َ
ِرؤذئاوا بةشَيوةيةكي تةواو جياواز وَيناي دةكات، وةك دةول

مةترسيدار تةماشاي دةكةن. سعوديية لة تَيِروانيني جةماوةري ِرؤذئاوادا دةبَيتة وآلتي «بن 
الدن»ء النكةي دةمارطريي ئيسالميء جيهاد. دةبَيتة ئةو وآلتةي قوتابخانةء خوَيندنطاء 
ي ئةوةن ِرقء كينة لة دذي ِرؤذئاواء شارستانييةتة مؤدَيرنةكةي فَيري 

َ
زانكؤكاني سةرقال
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سعوديية عةرةبي شانشيني  دانيشتواني سةرجةم بن بِروايةدا  لةو  ِرؤذئاوا هةموو وايلَيهات تا  بكةن. كي
َ
خةل

بن! تريؤرست
سةبارةت لةخؤطرتوو. ِراستي لة بةشَيك تَيداية، زيادةِرةوي كة وَينةية ئةم ثَييواية رؤز» ريطؤلي «داظيد
ئةو فاكتةرانة بِروايةداية لةو دانةر سعوديية، سياسي جوطرافياي ياخود ةتيك

َ
جيؤثؤل فاكتةرة طرنطةكاني بة

َيي
َ
تابل وآلتَيكي سعوديية ئةوا نةبوناية، شتة دوو ئةو طةر نةوت. مةككةء كورتدةكرَينةوة: وشةدا دوو لة

شانشيني مَيذوي ثَييواية دانةر هةروةها لَينةدةدايةوة. ئاوِريان هةرطيز طةورةكان هَيزة دةبوو، ثةراوَيزخراو
لةنَيوان هةردوو هةذدةهةمء لة سةدةي ثةيمانة تيؤلؤذيا سياسييةي بؤ ضريؤكي ئةو كورتدةكرَيتةوة سعوديية
سعود» «ئال ةي

َ
سرتاتيجيية بنةمال ثةيمانة ئةو بةثَيي مؤركرا. عةبدولوةهاب»دا «ئال سعود»ء «ئال ةي

َ
بنةمال

مةزهةبةكاني هةموو لةناوبردني ِريشةكَيشكردنء ئةركي وةهابي، مةزهةبي لة بَيجطة شانشيندا، لةسةرزةميني
دةبةخشنة ئايني ِرةوايةتي وةهابييةكانيش ةي

َ
بنةمال لةهةمانكاتدا ئةستؤ. دةطرنة ديكة فيكرةكاني ياخود تر

دوو ئةم نَيوان هاوثةيمانةتييةي ئةم زامندةكةن. بؤ مانةكانيان
َ
موسل ملكةضكردني سعود»ء «ئال حوكمِراني

طةورة  لةرزينَيكي توشي  سَيثتَيمبةر  ١١ دواي طةرضي دةكات،  سعوديية حوكمي ئَيستاش تاكو ةية، 
َ
بنةمال
هات.

توندِرةوي مةزهةبَيكي كة حةنبةلي مةزهةبي لة باآلدةستي بريتيية سعوديية ثَييواية كَيشةي ريطؤلي» «داظيد
مرؤظ ضونكة بطرَي، ِرةخنة كةسَيكي تاك وةك مرؤظ ناكةن بريؤكةية بةو ئيعرتاف هةرطيز زةبروزةنطةء بة
سةرةتاي ثاكذةكةي ثةيامة ناو دةستبخاتة طةر ناتةواوةء مرؤظَيكي خؤي سروشتي بة ئةواندا تَيِروانيني لة
هةمو حةنبةليةكان ئةوة لةبةر دةشَيوَينَيت. ثاكذة ثةيامة ئةو ئةوا لَيكيبداتةوة، بيةوَي طةر ياخود ئيسالم
لَيرةوة ِرةتدةكردةوة. خوَيندنةوةي سةرلةنوَي بؤ ياخود دةق لَيكدانةوةي بؤ مرؤظيان دةستَيوةردانَيكي
ماناي لةنَيوان كة دوذمنيان موعتةزيلةي ثَيضةوانةي بة  باآلدةستة، حةرَّـ خوَيندنةوةي حةنبةليةكان لةالي
ئاشكراية بةكاردةهَينن.

َ
عةقل دةق لَيكدانةوةي بؤ زؤرجار جياوازيدةكةنء مةجازييةكةيدا مانا قورئانء حةرَّـ

طومانَيكي حةنبةلي مةزهةبي ئاشكراية هةروةها توندتر. بةشَيوةيةكي بةآلم حةنبةليية، درَيذكراوةي وةهابيةت
حةنةَّـ ياخود شافعي. مةزهةبي ثَيضةوانةي بة ِرةتدةكاتةوة. شةخسي ِرةئي دةكاتء

َ
عةقل لة زؤر

طومانكردني ثَييواية دانةر سعوديية، ئةمريكاء يةكطرتووةكاني وياليةتة ثةيوةندي نَيوان بة تايبةتة ئةوةي
ِروكةشدا  لة دوانة ئةو طةرضي ١١ سَيثتَيمبةر، لَيدانةكةي بؤ ثَيش دةطةِرَيتةوة لةيةكرت، سةرةتاكةي هةردوال
دذ بة  ١٩٩٥-١٩٩٦ لة سعودييةء لة نَيوان ساآلني تةقينةوانةي ئةو دواي يةكرتين. هاوثةيماني ِرةسمي بة يان
سعوديية كرد، ئةمريكا طري

َ
هةوال ناوةندي لة داواي  ئيدارةي «كلينتؤن» ِروياندا، ئةمريكا بةرذةوةندييةكاني

وآلتَيكي سةر خراوةتة بةدةطمةن زؤر ضاودَيريكردنة ةتي
َ
حال ئةم ثَيشرت توندةوة، ضاودَيريكردنَيكي بخةنةذَير

يان كؤرياي باكور ياخود بةعس عَيراقي ةتي
َ
دةول سةر خرابووة لةوشَيوةية ضاودَيريكردني هاوثةيماني ئةمريكا.

ضاودَيريكردنة ئةو كؤمؤنيست. دواي كؤمؤنيستء ضيني تةنانةت خرابوةسةر ِروسياي فَيندةمَينتاليزم، ئَيراني
لة طومان تادةهات ئةوةبوو طةي

َ
بةل ئةوة مةترسيدار. سرتاتيجي ئامانجَيكي  لة ينةوة

َ
لَيكؤل ثَييدةوترا

دةطةياند. متمانةي نةبوني كةم ماناي الني يان دةكرا سعودية دةسةآلتداراني
بة كورسي «ئال بؤش» ةي

َ
بنةمال طةشتني دواي َي:

َ
دةل دةبَيء بةردةوام قسةكاني «داظيد ريطؤلي» لةسةر

وابوو ثَييان كي
َ
خةل سعود»ةوة، «ئال ةي

َ
بنةمال نةوت)ء (لؤبي بة ثةيوةستن تؤكمة بةشَيوةيةكي كة دةسةآلت

جاران ثتةوةكاني  تؤكمةء  ثةيوةنديية بةسةردةضَيء وآلتةدا دوو ئةم لةنَيوان  لةيةكرت طومانكردن زةمةني
ئةو  دواي لةئارادابووة. تؤكمةية ثةيوةنديية ئةو سَيثتَيمبةر  ١١ لَيدانةكةي تاكو دروستي  بة  دةطةِرَيتةوة.
طؤِريني لة برييان بةجديي زؤر ئةمريكي ئيدارةي تَيكضوو، ئيدي ترسناك بةشَيوةيةكي لَيدانة ثةيوةندييةكان
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بَيتة ئَيستا لةوةي تونِرةءترء دةمارطريتر ِرذَيمَيكي نةبادا ئةوةي لةترسي بةآلم دواتر كردةوة، سعوديية ِرذَيمي
الدن»ء «بن لة نزيك سةلةَّـ ِرذَيمَيكي تةنها ئَيستا ِرذَيمةي ئةم بةديلي ضونكة حوكم، ثةشيمان بونةوة. سةر

حوكمِرانء  ةي
َ
بنةمال لةنَيوان سعودييةء خودي لةناو ١١ سَيثتَيمبةرةوة، لة واتة لةو بةروارةوة، بةآلم قاعيدةية.

هاتةئارا. ِراستةقينة ملمالنَييةكي ئاينيدا، ثياواني
دةكات. ملمالنَيية باس لةو دورودرَيذ وردء بةشَيوةيةكي جةودةت دواليبي» «جؤرج توَيذةر

دةستيثَيكردووة؟ سعوديية لة وةهابييةت ئاوابوني بؤ ثَيضةوانة ذماردني ئايا

دواليبي». جةودةت «جؤرج تيؤرةكةي
دواليبي» جةودةت «جؤرج توَيذةر كتَيبَيكي (بؤبليبؤك) وكراوةكاني

َ
بال لة ثاريسء  لة دوايانة بةم

كاتي دةكةين ئةوة تَيبيني ضِرةوة، زؤر وردء شيكردنةوةي َي
َ
ميانةي كؤمةل لة كتَيبةداء لةم بآلوكراوةتةوة،

نَيوان ياخود «
َ
ال

َ
عةبدول «ئال سعود»ء «ئال نَيوان ناكؤكي ثَييواية دانةر بوبَيتةوة. نزيك وةهابييةت ئاوابوني

لةنَيوان هةذدةهةم سةدةي سةرةكييةي ثةيمانة لةو سةرةتاوةء لة هةر وةهابي، عةقيدةي يةكةميانء ئةوةي
حةوتةمي سةدةي بؤ طا بطةِرَينَيتةوة

َ
كؤمةل دةيةوَي وةهابيةت ضونكة هةبووة. بؤضي؟ اليةنةدا بةسرتا، دوو ئةو

ئاراوة. بةآلم  سةدة هاتونةتة ١٣ بةدرَيذايي ثَيشكةوتنانةي هةمو دةستكةوتء ئةو ناداتة طوَي لةمةشدا زايني،
بةدةستيهَيناوة ثَيشكةوتنانةي ئةو ناضارة بمَينَيتةوة، زيندويي بة بةردةوامبَيتء بيةوَي طةر سعوديية ةتي

َ
دةول

لَيرةداية. اليةنة دوو ئةم نَيوان ثَيكداداني ناكؤكيء ي
َ
ئةسل كةواتة لةبةرضاوبطرَي.

اليةنة شتَيكي دوو ئةم نَيوان ثَيكداداني داوة، بةروبومةكةي لة كرم لةسةرةتاوة هةر دةوترَي وةك لَيرةوة
زؤر جار سَي ثَيكدادانة ئةو َيني

َ
بل دةكرَي  ِرويداوة. لةنَيوانياندا جارَيكيش ثَيكدادان زياد لة َضاوةِروانكراوبوو،

«فةيسةل بةسةرؤكايةتي لةخؤباييةكان وةهابيية كاتَي ١٩٢٩-١٩٣٠بوو، ي
َ
سال لة ِرويداوة، يةكةمجار توندي بة

بةتوندي ئينطليز زؤر فِرؤكةكاني بةيارمةتي ناضاربوو ئةويش ياخيبوون، «عةبدولعةزيز» شا دذ بة َئةلداويش»
سال دوو بة  مَيذووة ئةو دواي نةيدةتواني ئةوا نةكرداية، ئةوةي «عةبدولعةزيز» شا طةر بكات. سةركوتيان 

ئةلقحتاني»  «محةمةد ئةلعةتيبي»ء «جةهيمان كاتَي ١٩٧٩ ِرويدا، ي
َ
سال دووةم جاري دابمةزرَينَي. ةتةكةي

َ
دةول

مةككة. لة الحرام) (اِّـسجد بةسةر دةستيانطرت ِراكَيشا، بةاليخؤيدا جيهاني هةمو كة سةرنجي هَيرشَيكدا لة
بةتايبةتي ةتييةكان

َ
نَيودةول هَيزة ثةنايربدة بةر كاتة نةبَي ئةو تةنها هَيرشة لةناوببات، ئةو نةيتواني ةت

َ
دةول

تاقمةكةي  ةتء
َ
دةول هَيزةكاني لةنَيوان ١١ سَيثتَيمبةرةوة دواي كة لة سَييةم ئةوةي ئَيستاية فةرةنسا. جاري

دةستيثَيكردووة. توندِرةوةكانن، وةهابيية ئةلداويش»ء
َ

«فةيسةل نةوةي ِراستةوخؤي نوَينةري كة الدن» «بن
كة داناوة كتَيبةي بؤ ئةو خوارةوةي ناونيشانةي ئةم توَيذةر دواليبي»ي «جؤرج جةودةت هؤيةية ئةم لةبةر
عةرةبي شانشيني حوكمِران لة ةي

َ
بنةمال ئاينيء ثياواني نَيوان (مونافةسةي ئاماذةمان ثَيكردووة: لةسةرةوة

سعوديية).
وةك تازةكاني داهَينانة بكات ِرازي ئايني ثياواني ئةوةي بؤ دامةزرَينةر، «عةبدولعةزيز»ي شا َي

َ
دةل دانةر

بِروبيانوانةي ثاساء ئةم ناضاربوو سعودييةوة، بَينَيتة ديكة ئامَيري هةندَي تةلةفؤنء ئؤتؤمؤبَيلء تةلةطرافء
بؤ دةدات قورئان خوَيندنةوةي طواستنةوةي يارمةتي وتن ثَيي تةلةفؤن بة سةبارةت بةكاربَينَيت. خوارةوة
نةوةكاني سةردةمي لة سيناريؤية ئةم هةمان ِرازيبوون. ثَيي ئايني ثياواني ئةوكات دوورودَيذ. مةسافةيةكي
بؤ جارَيك هةمو دووبارةبووةوة. مؤبايل..هتد ئةنتةرنَيتء تةلةفزيؤنء ِراديؤء بة سةبارةت «عةبدولعةزيز» شا
ئايني ثياواني تةنانةت نيية. شةيتان كاري شتانة ئةو بةوةي بهَينرَيتةوة بيانويةك دةبوا ئايني ثياواني ِرازيكردني
ئيسالمدا لة دةيانوت «عةبدولعةزيز»ِرازينةبونء شا ئاراستةي بةو سعوديية، عةرةبي شانشيني بة وآلت لةناوناني



SARDAM / Mar 200965

وةلَي شَيخة. يان ئيمامة ياخود خةليفةية ئيمارةتة يان ئةوةي هةية بَيت، شا ناوي شانشنيء ناوي شتَيك نيية
بسةثَينَي. خؤي ِرةئي تواني دواجار «عةدبولعةزيز» شا

ِروبةِروبونةوةكاني هةمو لة اليةنةكة، هةردوو نَيوان ئَيستاي ِروبةِروبونةوةي ثَييواية دواليبي» جةودةت «جؤرج
هؤيةية ئةم لةبةر ئةو ِروبةِروبونةوةية ِراوةستاوة. طةلةكةي لةسةر ضارةنوسي سعودييةء مةترسيدارترةء ثَيشرت
بةشدارة لةو بؤخؤي ئةمجارةيان بؤية توِرةبووة، تةواو ِرؤذئاوا هةستيكرد ئةوةي دواي «

َ
ال

َ
«عةبدول شا خودي

ثياواني  الي طةورةي هةيبةتء شانءشكؤيةكي ئةوةي ئةو لةبةر هاتووةتةئارا. سَيثتَيمبةر ١١ دواي جةنطةي
ثَيويستة ثَيوتن: ئاواي شتَيكي  لَيبطرَيء ِرةخنةيان هةبوو لةتوانايدا ئةويش تةنها بة  هةر بؤية هةية، ئايني
لةسةرتانة دةدةن.. ئيسالم ئةوانةي ثةالماري هةمو ئامانجي بونةتة ئَيوة ئةمِرؤ ضونكة لةسةرتان ميانِرةءبن،
لَيبكةنةوةء بريي بةباشي دةريبرِبن، ئةوةي ثَيش ثةرةطرافَيك هةر وشةيةك، هةر بنء  قسةكانتان ئاطاداري
حيكةمتَيكي ورياييء بة ثَيويستي ئةوتؤداين، ةتَيكي سةختي

َ
لة حال ئَيمة دةكرَينء ضاودَيري ئَيوة يسةنطَينن..

َ
هةل

زؤرة..
توندِرةوةكان، زؤر ِرةطةزة ةوكردني

َ
جل بؤ كو

َ
بةل نةوةستان، بةوةوة هةر تةنها سعوديية دةسةآلتداراني

دةكرد، خرانة تريؤريان هاوكاري كؤمةكء ئيسالميانةي خَيرخوازة ة
َ
ئةو كؤمةل لةوانة دةركرد، بِرياريان هةندَي

زةكات ثارةي ناتوانني ئَيمة وتي: ِراطةياندنَيكدا لة «
َ

فةيسةل «سعود شازادة هةمانكاتدا لة ضاودَيرييةوة. ذَير
ثارةي لة بِرَي طةر نازانني ئَيمة لَيرةوة ثَيداوة، ِرَيطةي شةريعةت ئاينييةء فةريزةيةكي ضونكة ئةوة قةدةغةبكةين،
مامؤستاي هةزار دوو نزيكةي دةسةآلت كاتءساتةدا ئةو هةمان لة نا؟ يان قاعيدةوة ضوبَيتة طريفاني زةكات
بخوَيننةوة. وتاري هةيني مزطةوتةكاندا لة توندِرةو ئيمامي دةيان نةدا ِرَيطةي هةروةها خانةنشني كرد. توندِرةوي
هؤكاري ئةوان كة كردن بةوة تؤمةتباري ئيخوان موسلمنيء كردة سةر هَيرشي عةبدولعةزيز» شازادة «نايف كوِري
دةستي ئَيمة دةريكردن، ميسر لة «عةبدولناسر» ئةوةي دواي وتي: عةرةبنيء جيهاني طريوطرفتةكاني هةمو كَيشةء
دابوون. يارمةتي كة طةست دةستةيان  ئةو طةِرانةوة.

َ
هةل ئَيمة لةدذي ئةوان كةضي درَيذكردن،  بؤ يارمةتيمان

شَيخ «عةبدوِّـحسن كردووة. دا
َ
لةطةل برتسَي ضاكةت كةسة لةو َي:

َ
دةل كة دةسةثَي بةسةردا ثةندةيان ئةو لَيرةوة

دةكاتء ئيعرتاف دةسةآلت نزيكدةبَيتةوة، لة دةكاتء تؤبة ثاشان توندِرةوبوو، شَيخَيكي كة سةرةتا ئةلعبيكان»
لة كة موسلمني ئيخوان بةآلم نةبوو، سياسي ِرابونَيكي سةرةتادا لة سعوديية، لة ئيسالمي ِرابوني ئاقاري َي:

َ
دةل

كرد. خراث كردةبةرء سعودييةكانيان سياسةتةيان بةرطي بوون ئةو ئةوان هاتن، دةرةوة
سعودي فَيندةمَينتاليزمي واقيعدا لة َي:

َ
دةل كتَيبةكةيدا ديكةي بةشَيكي لة دواليبي» جةودةت «جؤرج دواتر

ماونةتةوة، قاعيدة ثاشكؤي بةتوندِرةويء  هةر بةشَيكيان دابةشبوو: دووبةش بؤ ِروداوةكاندا  فشاري لةذَير
ئةم بةثَيي دةسةآلتةوةء لةاليةن  ثَيكهَيناوةء مامناوةنديان  ِرةوتَيكي  ميانِرةء، بونةتة ديكةيان بةشةكةي
سَييةم ِرةوتي دواتر وسطا). امة جعلناكم (وكذلك دةكرَين: كؤمةك ثشتطرييء  قورئان خوارةوةي ئايةتةي
لة ِرؤذنامةكاني سعودييةدا كة ليربالةكان مانة

َ
موسل ِرةوتي لة بريتني نةرمرتةء ِرةوتَيكي تازةطةرترء كة دا

َ
سةريهةل

كوَيرانة ئاشكرايي ئيدانةي توندِرةوي بةِروونء (الشرق االوسط) (الجزيرة)، (الرياض)، (الوطن)، ِرؤذنامةي وةك
توركي ئةلغانمي،  خالد ئةلنقيدان، مةنسور ئةلزايدي، «مشاري لة بريتني رؤشنبريانة ئةو  ديارترين دةكةن.
طرت، وةهابي ِرةوتي لة ِرةخنةيان بةتوندي زؤر ِرؤشنبريانة ئةو ئةِّـةتَيري»ء زؤرَيكي ديكة،

َ
ال

َ
عةبدول ئةلحمد،

بة خودي دذ مان، بطرة
َ
موسل غةيرة كاني

َ
بة خةل دذ بةكارهَيناني توندوتيذي بؤ ِرةوتة ثةنابردن ضونكة ئةو

كرد.
َ
حةآلل مانةكان

َ
موسل

ميدياكاني ئةوةي وةك تةماشابكةين، توندةِرةء كوَيرء ء
َ

الل كةِرء بارستايي يةك وةك سعوديية ناكرَي لَيرةوة
ئةو  وةلَي بةيةك. ناكؤكء دذ ِرةوتي لة ثِرة دةيكةن. سعوديية ١١ سَيثتَيمبةر دواي بةتايبةتي ِرؤذئاوا، لة ِراطةياندن
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توندوتيذييةكةيةوة دةسةآلتء بةهؤي ِرةوتةء بةهَيزترين ئَيستاش تاكو وةهابي ِرةوتي َي
َ
دةل كة ِراستة قسةية

ِرةخنةي لةوةناكةنةوة
َ

سل هةنوكة  ِرؤشنبريان لة هةندَي  طةرضي  َيني
َ
دةل ئةمة  ئَيمة دةترسن.  لَيي هةموان 

وَيستةكاني
َ
بةآلم لة هةل توندِرةوبووة، ِرؤشنبريَيكي ثَيشرت كة بَينينةوة ئةلغانمي) (خالد نمونة دةكرَي بؤ لَيبطرن،

ئةم ئاستةي ئةو طةشتة كار ِرؤشنفكر. ِريفؤرمخوازي ِرؤشنبريَيكي بة بووة ثاشطةزبووةتةوةء خؤي ثَيشوتري
عةقيدةي بنةماي ئةو ِرَينماييانة ئاشكراية بطرَي، تيمية» «ابن ِرَينماييةكاني ِرةخنة لة ِراشكاوي بة ِرؤشنبرية
ئةِّـةتَيري»،

َ
ال

َ
«عةبدول ئةلزايدي»، «مةشاري ِرؤشنبرياني وةك ِرةخنةطرتنةشة ئةم هةر ثَيكدةهَينَيت. وةهابييةت
دةستن.

َ
ثَييهةل ديكة، ِرؤشنفكري رؤشنبرياني لة زؤرَيك خاشقضيء» «جةمال ئةلحمد»، «توركي

سعودييةوة عةرةبي شانشيني ديكة لةناو مذدةي هةندَي َي:
َ
دةل بةردةوام دةبَيء فةرةنسي توَيذةري ثاشان

بؤ كراونةتةوة. نيشتيماني طفتوطؤي دةرطاكاني »وة،
َ
ال

َ
«عةبدول شا فةرمانَيكي لةِرَيطةي لةوانة دةبيستني،

كؤدةبنةوة، بنميضدا يةك لةذَير سؤَّـ، ئيسماعيليء شيعةء لةوانة سعودي طاي
َ
كؤمةل ثَيكهاتةكاني هةمو يةكةمجارة

(عةسري) كؤبونةوةي يةكةمجارة بؤ هةروةها بكةن. طا
َ
كؤمةل ضارةنوسسازةكاني كَيشة دةربارةي طفتوطؤ تاكو

ئايني وتاري لة وشةي كافر جَيطةي مان،
َ
موسل غةيرة يان تر) (ئةوي وشةي كرد نيشتيماني داواي ديالؤطي بؤ

دةوَيرن شيعة يةكةمجارة بؤ بطرَيتةوة. خوَيندن..هتد ثرؤطرامةكاني ِرؤشنبرييء ِراطةياندنء طوتاري لة سعوديء
بدرَيتَي. بةخؤي تايبةت ناسنامةي ئافرةت يةكةمجارة بؤ بكةن. هاوآلتيبوون ماَّـ داواي بَينةدةرةوةء سَيبةر لة
مةسيحييةكانء جوولةكةء بة قسةثَيوتن سوكايةتيء دةكرَيء خوَيندن ثرؤطرامةكاني طؤِريني داواي يةكةمجارة بؤ
طاي

َ
كؤمةل لة هةية شت هةندَي لَيرةوة البربَين. نةمَينَيء خوَيندندا ثرؤطرامةكاني لة ماناني شيعة

َ
موسل بة بطرة

هةية. ذان هةندَي لةقبووة، شت هةندَي ة..
َ
جوول بة كردووة دةستي سعوديدا

ئايندة لة ترسَيك هَيشتا طةشةكردنانةدا، دةستكةوتء هةموو ئةو
َ

لةطةل َي
َ
دةل كة ِراستة قسةيةش ئةو بةآلم

عةقيدةي ئةوةي ناكرَي ئةمةي خوارةوة: دةطةِرَيتةوة بؤ بؤضوني توَيذةري فةرةنسي بةثَيي هؤكارةكةشي هةية.
كَيشة بسِرَيتةوة.  ِرؤذَيكدا شةو لةنَيوان ياخود  ةمَي

َ
قةل نوكة بة  ضاندويةتي، دا

َ
سال حةفتا لةماوةي وةهابي 

ِراستء ئاراستةيةكي بة كة تازةكان ياسا نة كؤِروكؤبونةوةكانء كؤنطرةء نة ئالَيرةداية. سعوديية طةورةكةي
ناتوانن ِرَيكخراوةكان، ثِروثاطةندة نة هوشياركردنةوةء مةتي

َ
هةل نة كتَيبء نة تةنانةت دةضنةثَيشَي، دروست

ِرةها حةقيقةتَيكي وةك سةدةية، ضةندين َين
َ
نةل طةر ئةمة دةيةية، ضةندين بةدرَيذايي توندِرةوانةي بريوِرا ئةو

كة ضةقبةستووةية يةتة
َ
عةقل ئةو طؤِريني لة دةريانبكَيشَيت. لَيرةوة كَيشةكة ضَينراون، دةروونةكاندا ء

َ
دل لةناو

دةزانني َينيء
َ
دةل ئةمة ئَيمة عةقيدةي دادةنَي. لة الدان بة دةرضونء يان كوفر بة ِرةتدةكاتةوةء طؤِرانَيك هةمو

يةتةكان ئاسانرتة.
َ
عةقل طؤِريني لة جوآلندني شاخةكان

َي:
َ
دةل فةرةنسا،  لة مَيذويي  قوتابخانةي دامةزرَينةراني طةورة لة يةكَيكة كة دؤبي»  «جؤرج ئاشكراية 

يةتةكان
َ
عةقل طؤِريني هةميشة  نةطؤِردرَي. يةتت

َ
عةقل بةآلم بطؤِردرَيت، دةوروبةرت لة ماديي واقعيي لةوانةية

«ماركس»يزمة تَيزة ِروكةشةكةي ثَيضةوانةي ئةمةش دوورودرَيذة... ماوةيةكي ثَيويستي بة لةسةرخؤيةء زؤر
طا

َ
كؤمةل ذَيرخاني  بةسة  هَيندة بطؤِردرَي. ئؤتؤماتيكي بةشَيوةيةكي طا

َ
كؤمةل سةرخاني ئةوةي  بؤ َي 

َ
دةل كة

ساآلنةي لةم سعوديية طاي
َ
كؤمةل ذَيرخاني ؤزترن.

َ
ئال لةوة زؤر مةسةلةكان سةِّـاندي ئةزمون طةِرَينينةوة.

َ
هةل

بانكء جوانةكانء  تةالرة ثانءثؤِرةكانء شةقامة طةورةكانء  فِرؤكةخانة  تةماشاي طَيِردرايةوة،
َ
هةل دوايدا

تةكنةلؤذي مادييء تازةكردنةوةي لَيرةوة بكة. زانكؤكان..هتد خةستةخانةكانء قوتابخانةكانء دامودةزطاكانء
ئةمةية لةبةر بةسةردابَيت. طؤِراني يةتةكان

َ
عةقل ئةوةي بةبَي بةآلم هاتووةتةدي،  زؤر تاِرادةيةكي وآلت،

ئايني، هةروةها ثَيويستي ياخود فيكري ِرؤشنطةري لة دووردرَيذة بة ساآلنَيكي ثَيويستي سعوديية طاي
َ
كؤمةل

بكات وةهابي جلةوي ِرةوتي بتوانَي تاكو مؤدَيرن، خوَيندني ثةروةردةء بواري لة توانايةكي طةورةية ء
َ

هةول بة
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مشتومِرَيك طفتوطؤء هيض بة حةقيقةتَيك سةثاندووة، ِرةها حةقيقةتَيكي وةك خؤي ثاوانكردووةء طاي
َ
كؤمةل كة

ئالَيرةداية. نةوةيةك، تةنها بة نةك داهاتوو، نةوةكاني طةورةي ئةركي نيية. ِرازي
ثذان، 

َ
بةيةكداهةل وةهابييةكان «عةبدولعةزيز»ء ١٩٢٩ شا ي

َ
سال لة كاتَي َي:

َ
دةل دةبَيء بةردةوام توَيذةر دواتر

مايةوة. بةباآلدةستي خؤي وةك بريوِراكانيان بةآلم تَيكيشكاندن، بةتةواوي سةربازييةوة ضارةسةري لةرَيطةي شا
ثةالمارةكةيان  لةميانةي  وةهابييةكان

َ
لةطةل جارَيكي ديكة «عةبدولعةزيز» شا نةوةكاني ١٩٧٩ ي

َ
سال لة كاتَيكيش

سةركوتكردني بؤ سةربازييان ضارةسةري ِرَيطاي ديسانةوة ثذانةوة،
َ
بةيةكداهةل الحرام) (اِّـسجد سةر بؤ

لة خؤي كة نةكردةوة ضارةسةري ِرؤشنبريي لة ضيية برييان ساتَيك تةنها بؤ كةضي طرتةبةر. ياخيبووةكان
لةو توندِرةوي يةتي

َ
عةقل ثرؤطرامانةية ئةو جؤرة خوَيندني دةبينييةوة، ئةوة خوَيندندا ثرؤطرامةكاني طؤِريني

كةضي تَيكشكان، سةربازييةوة لةِرَيطةي وةهابييةكان ئةوةي  دواي بةثَيضةوانةوة، بةرهةمدةهَينَي. شَيوةية
زياد طا

َ
كؤمةل ئيسالميكردني بة هةستان ئيدي بةرنامة دةمارطريييةكةيان، هةمو جَيبةجَيكردني بة دةستيانكرد

ِروبةِروبونةوةيةكي ثَييطةيشتوين، ئةمِرؤ كة ئةوةية ئةنجامةكةشي مانة.
َ
موسل طايةكي

َ
كؤمةل خؤي كة لةوةي

زووة لَيرةوة جارَي لةاليةكي ترةوة. ديكة كوَيرةكاني توندِرةوة هَيزة لةاليةكء دةسةآلت نَيوان سةرتاثاطريي
ثَيطةيةكي ميانةي لة  وةهابييةكان  بيستمان دوايانة بةم بطرة لةئاوابونداية. سعوديةدا لة  وةهابييةت  َيني

َ
بل

ِروونء بةشَيوةيةكي هَيرشَيكء دذة بة هةستاون ئةلفوزان“، ح
َ
”سال شَيخ بؤ دةطةِرَيتةوة كة ئةنتةرنَيتييةوة

ئةلحمد“ء ”توركي ِرؤماننوس بريمةندء كردووة، لةوانة لة ليربالة سعوديةكان هةِرةشةيان ئاشكراء ِراشكاوانة،
مةترسيدارةء ضونةتةدةرةوة. ئةمةش تؤمةتَيكي اليانداوةء ئيسالم لة ئةوانة طواية دةكةن تؤمةتباريان بةوة
زؤر بارودؤخَيكي لة سعودييانةي ِرؤشنبرية كة

َ
خةل ئةو لةسةر دةبَي نَيطةتيظي ِرةنطدانةوةيةكي ِراستةوخؤ

سةرفرازبوون بةِرَيوةدةبةن. جةنطي بةرثرسيارَيتييةوة، بةرزي هةستَيكي بوَيرء سةختدا، بةوثةِري زةحمةتء
ئةلزايدي، مةشاري ئةِّـةتَيرى،

َ
ال

َ
«عةبدول نمونةي لة دةكةمةوة، طرنطةكان رؤشنبرية لة بري َيمء

َ
دةل ئةمة من

محةمةد ئةلعلي، ئةلغزامي،
َ
ال

َ
ئةلراشد، عةبدول عةبدولِرةحمان توركي ئةلدةخيل، شَيخ، ئال عةبدولةتيف بن محمةد

محةمةد ئةلفالح، مرتوك ئةلخنيزي، نجيب ئةلغامدي، قينان ئةلبلوي، سعود ئةلدخيل، خالد ئةلدميني، عةلي
ئةِّـالكي، عابد حةسةن ئةلشايب، جةعفةر ئةِّـيالد، زةكي مةحفوز، محةمةد ئةلنقيدان، مةنسور تيب، سةعيد
ياخود دةزانم ناوةكانيان لةوانةي ديكةي دةياني ئةلعمري»ء عوسمان غراش، ئال عةلي قاسم، ِرائد خةزنةدار،
كةمرتنيية، هَيناوة ناويانم لةوانةي هيضيان كة نةهَينا زياترم ناوي لةوةي دةكةم لَيبوردن داواي بَيطومان نازانم.
نوسةراني ِرؤشنبري،  ثياوي ئافرةتء بة سعوديية ئَيستادا  لة  سعوديية. ِرؤشنبريةكاني ئافرةتة  بةتايبةتي
لةسةر لةئةستؤء هةر ثرشنطداريش ِرووناكء دواِرؤذَيكي دروستكردني ةمةندة.

َ
دةول بوَير ِرؤذنامةنوساني بليمةتء

ئةوانة. شاني

مَيذوودا. فةلسةفةي ِرؤشنايي لةذَير سَيثتَيمبةر 11 مةبةستي قووَلي
دابنَيم، سةرتاثاطريةكةيدا فراوانء ضوارضَيوة لةناو لَيوةكرا، باسيان ثَيشرت ئةوانةي سةرجةم ئةوةي بؤ

بة  سةبارةت ضيية ثرسيار يةك نةيدةوَيرا كةسَي هيض نةبواية، سَيثتَيمبةر  ١١ طةر َيم:
َ
دةل خوارةوة  ئةمةي

ياخود ريفؤرم بانطةوازي نةيدةوَيرا كةسَي هيض بخاتةِروو. بةطشتي ئيسالمي فَيندةمَينتاليزمي يان  وةهابيةت
ئازادي ئايني نةبوني ياخود ئازادي ئايني كَيشةي نةيدةوَيرا كةسَي هيض خوَيندندا بكات، ثرؤطرامةكاني طؤِران لة
ئاركؤن» بةناونيشانة «محةمةد ثرؤذةكةي نةمدةوَيرا نمونة بؤ خؤم خودي من بخاتةِروو. ئيسالمدا سةرزةميني لة
ثَيضاوثَيض بةِرَيطاي تاِرادةيةك ثَيشرت مةسةلةكانم من وةربطَيِرم. ئيسالمي) ي

َ
عةقل لة (ِرةخنة ئاشكراكةي ِروونء

دةكرد. ئيسالمي عةرةبي فيكري بووني بةمَيذويي لةسةر قسةم نمونة بؤ دةطةياند،
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سَيثتَيمبةرء   ١١ طةر  سَيثتَيمبةر.  ١١ بؤ  سوثاس هةزارجار َي
َ
بةل سَيثتَيمبةر!  ١١ بؤ سوثاس لَيرةوة

طيانيان دةقيقةيةكدا تةنها ضةند ماوةي لة ِرؤذةداء بةرةبةياني ئةو لة هةزارانيان كة بة نةبوناية قوربانييةكاني
ِروداوة ئةو بخةينةِروو. ئيسالم تراديسيؤني ئايني بة سةبارةت بضوكرتين ثرسيار نةماندةتواني ئةوا لةدةستدا،
لة هةستَينَيتء بَيئاطاييةكةي  لة جيهان تاكو ِروبدات ثَيويستبوو  بروسكةئاسابوو، شَيوازيدا ناوةِرؤكء  لة كة
كاتَي من بَيت. يةك بيستء سةرتاثاي سةدةي كَيشةي كَيشةية ئةو بكاتةوة، ِرةنطة ئاطاداري طةورةكة كَيشة
بَيتاوانةكان قوربانيية خانةوادةي لة لَيبوردن لةهةمان كاتدا داواي دةخةمةِروو، ة

َ
تال ِراشكاويية بةو قسانةم ئةم
لةدةستدا. طيانيان كة دةكةم

داهَينانة-الحاجة دايكي (ثَيويستي َي
َ
دةل ثَيم لةسةردةكةم، ئيشي تةبةنيدةكةمء من كة مَيذوو فةلسةفةي بةآلم

هةنطاو بتوانَي يةك مَيذوو ئةوةي بؤ ئةمةش بَيت، ثَيويست كارةسات ِروداني لةوانةية هةندَيجار االخرتاع)ء ام هي
كَيشة ئةو ئةوةي بؤ  ئاشكرابكات، خؤي ناوةرؤكي ئةوةي بؤ مَيذوو بِروات. ثَيشةوة بةرةو هةنطاو  نيو ياخود
بةِروماندا بوركانَيك ِروبدات، بومةلةرزةيةك ثَيويستة بَيتةدةرةوة، هةراسانيكردووة دةداء

َ
طَينطل هةناويدا لة ةي

َ
قوول

مَيذوش دووردرَيذي ئةزموني ضي  حةقيقةتةكةية. ئةوة ئا بةآلم  بةئازارة، َيي
َ
تابل قسانة ئةم وتني بتةقَيتةوة.

ياخود كَيشةكاني ثَيشبكةوَي لةسةرخؤ هَيمنء بةشَيوةيةكي مَيذوو هيواداربوين ئَيمة سةِّـاندووة. ئةوةي َهةية
مةحال بة ئةوة مرؤظايةتي مَيذووي بةداخةوة بدرَي. وةلَي زؤر طران بة باجةكةي ئةوةي ثَيش ضارةسةربكات،

ِروداني  بةبَي ياخود ١١ سَيثتَيمبةر ثَيش تاريكبني، فَيدةمَينتاليزمي طةورةكةي كَيشة هيواداربووين ئَيمة دادةنَيت.
ئةو  ثَيش درَيذ ماوةيةكي  بة بينراوةكة، مةترسيية هيواداربوين ئَيمة ئاشكراببواية. هةموان بؤ  ١١ سَيثتَيمبةر
ِروبدات.  ١١ سَيثتَيمبةر كارةساتي ئةوةي ثَيش دةركةوتاية، سةركردة سياسييةكانء ِرؤشنبريةكان مَيذووة، بؤ
كة جةزائري ِروداوةكاني هيواداربوين ئَيمة خؤيةوة شت فَيردةبَي. (نةطبةتييةكاني) لة تةنها مرؤظ ثَيدةضَي بةآلم
هةندَيجار لةدةستدةدا ياخود طيانيان مةزنةكان) (موجاهيدينة لَيداني زةبري لةذَير ِرؤشنبري سةدان بة دةيانء تَييدا
هيض نا، نا، وةلَي بابةتةكة ِرابكَيشاية. مةترسي بؤ جيهاني سةرنجي سةريان لَيدةكرايةوة، ةكانياندا

َ
لةبةردةم مندال

َين
َ
دةل ئةوةي ثَيي سةركردةكاني

َ
لةطةل طفتوطؤ لةوة كردةوة برييان ئةمريكي اليةني هةندَي بطرة كةسَي نةجوآل.

ميللةتن... نوَينةري ئةوانة طواية ثَيودانطةي بةو بكةن، ئيسالمي) ِرزطاري (بةرةي
ء كارةساتباربوو،

َ
ئةزمونَيكي تال َيي

َ
تابل جةزائري ئةزموني طةرضي جةزائري، بة نيية تايبةت تةنها وتم ئةوةي بةآلم

مؤدةيةكي بووة رؤشنبريان تريؤركردني وآلتانةشدا لةو دةطرَيتةوة. ئيسالميش عةرةبيء جيهاني وآلتاني زؤربةي كو
َ
بةل

زؤرينةي لَيدةدا، كارةتريؤرستيانة ئةو بؤ ةيان
َ
ِرؤشنبريةكان ضةثل بةناو ياخود لةخوديِرؤشنبريان تةنانةتهةندَي باو،

نةرمكردءنةفرةتيانلةخؤيانءلةِرابردويخؤيان ئةوشةثؤلةتاريكبينةدا
َ

ئةوبةناوِرؤشنبريانةدةستءثةنجةيانلةطةل
تؤبةكردنء لةوَي لَيرةءة بوون. ئيدي ثَيشكةوتوخواز ياخود عةِّـاني يان «ماركس»ي ِرؤذان لة ِرؤذَي بةوةي دةكرد،
طةردني دةخستة خةتاكةيان زؤردةبوونء شوَينَيكدا لة هةموو ِرؤشنبريةكان بةناو زياددةبوو. تادةهات ثاشةكشةكردن
ياخود كةلتوريِرزيوكةسناوَيريِرةخنةيلَيبطرَي وةلَي بارودؤخةكةمانيتَيكءثَيكدا. لةناويربدينء كة (مؤدَيرنةيِرزيو)
طةرضي خةوشة، بَي مةعسومء ئةو كةلتورة ثريؤزةء  بكات... ثةنجةش ئاماذةي بؤ سةري بة نيية تةنها بؤي كةس
جيهاني لة ثَيشكةوتنخوازي مؤدَيرنةء ي

َ
فشؤل لةسةر فيكرةيةكمان ئةمة تريؤربكرَيت... مرؤظ هةزاران بةناوي ئةوةوة

ِرؤشنبريانة ئةو ثاشان نيية. هيضيرت تةنك زياتر َيكي
َ
توَيكل لة الي زؤربةي ِرؤشنبريان مؤدَيرنة ثَيدةدات، عةرةبيدا 

 ١١ لَيرةوة دةنوسن! بةياننامة ديموكراتيدا لةثَيناو ياخود قسةدةكةن مرؤظةوة مافةكاني بةناوي ناكةنةوةء
َ
سل

سَيثتَيمبةربةومةزنييةيخؤيةوة،تاقةبةرثرسنييةلةئاشكراكردنيِراستيئةونةخؤشييةدرَيذخايةنةيبةشَيوةيةكي
شت هةندَي وَيرانكردووة. لةناوةوة ئيسالمي عةرةبيء واقعي هةناوي لَيبَيت، ئاطاي هيض كةسَي ئةوةي بةبَي نهَينيء

خودي  كوشتار لةناوخؤي كوشتء قةسابخانةء هةندَي ئاشكراكردووة. ئةو نةخؤشييةيان ١١ سَيثتَثمبةر ثَيش هةية
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ئةو كوشتء باجي بوو يةكةمجار  ئيسالمي عةرةبي يان جيهاني دةرةوةي، ئةوة ِروياندا نةك لة ئيسالميدا جيهاني
كَيشةكة  ئةوا نةبواية، ١١ سَيثتَيمبةر طةر دةمَينَيتةوة ِراستي بة هةر ئةو قسةية ئةوةشدا

َ
لةطةل وةلَي دا. كوشتارةي

ناونيشاني كتَيبَيك بة ةتيةكانيلةخؤنةدةطرتء بؤنمونة«عةبدولوةهاب ئةِّـوئةدةب»نةيدةوَيرا
َ
هةموِرةهةندةنَيودةول

قسة دةيتواني كَي نةخؤشييةوة؟ وشةي بة ئيسالم ببةستَيت وشةي دةوَيرَي بنوسَي. كَي ئيسالم) (نةخؤشييةكةي
لةو كتَيبةي تَير»

َ
وةكضؤن«ظؤل تؤقَينةرةكةي بكات، فاشيزمة دةربارةيبةربةريةتيفَيندةمَينتاليزميئيسالميياخود

سعوديية  ليربالةكاني ِرؤشنبرية ئةوا نةبواية، سَيثتَيمبةر ١١ طةر كردووة؟ مةسيحي بةربةريةتي لة باسي سةرةوةدا
الياننةداوةو ئيسالم لة سعوديية ِرؤشنبريانةي ئةو ِراستة بةرزبكةنةوة. بَيت َيكيش

َ
تؤزقال طةر دةنطيان، نةياندةتوانَي

تاريكبيني تايفةطةري لَيكدانةوةي بة دذ ِراستي بة ئةوان نةوةستاون، بةآلم بةرزةكةي ئةخالقيء ِرؤحيية بةها بة دذ
ئيسالميشدا. جيهاني هةمو لة كو

َ
بةل سعوديية، لة تةنها نةك ِراوةستان، سةركوتكةر

ئةلدميني، عةلي ئةلحةمةد، توركي ئةِّـتَيري،
َ
ال

َ
«عةبدول وةك ثرشنطدارةكاني لة ناوة بري َيمء

َ
ئةمة دةل من

ئةلقنيعري، حةسنا ئةلزايدي، ئةلبلوي، مةها فةهد ئةلجيالن، مةشاري سعود ئةلحويدر، وةجيهة زاهد، ئةمةل
مةحمود قاسم، رائيد شةبكشي، حسَين خاشقجي، جةمال ئةلقةحتاني، ئيمان ئةِّـزيني، قةبالن بن حةمزة 
ئةم نني. لةبريمدا ياخود لةبريمدان  كة دةكةمةوة ديكة دةياني غراش»ء ئال عةلي صةباغ، عةبدولغةني

سةرجةم  سَيثتَيمبةرء  ١١ قوربانييةكاني  بؤ سوثاس كةواتة بوو.
َ

مةحال شتَيكي سَيثتَيمبةر  ١١ ثَيش شتة
خؤيان بةخوَيني ئةوان ئيسالميدا. عةرةبيء هةمو جيهاني تاريكبني لة قوربانييةكاني دةستي فَيندةمَينتاليزمي
بنةِرةتييةكةي كَيشة خستةسةرثشت، ئَيمة بؤ دةروازةكانيان ئَيشوئازارةكانيان بة ثيشانداين، ِراستيان ِرَيطاي

 ١١ قوربانييةكاني سوثاس بؤ هةروةها ناِروات. بةفرِيؤ خوَينيان بةدواوة لةمِرؤ ثيشانداين. مَيذوويان سةردةمء
تَير“ 

َ
”ظؤل كة مةزنة شارة ئةم جيهان، هةمو لة ِرؤشنطةري شاري لةندةن لةندةن. ٧ تةموزي مةدريدء مارسي

بووة سةرسام دةكاتء زؤري ستايشَيكي دةمَينَيتةوة، تَييدا درَيذ ماوةيةكي بؤ دةكاتء سةرداني ئةوةي دواي
بؤ بطوازرَينةوة يةكسةر ئةوانة هةموو هةر هيواداربووة ئازادييةكةي، لَيكبوردةييةكةيء ثَيشكةوتنةكةيء بة

سةرتاثاي  لةمةوبةر! كاتَي
َ

٣٠٠ سال نزيكةي واتة بووة، هةذدةهةمدا سةدةي يةكةمي ضارةكي لة ئةمة فةرةنسا.
ئةمسرتدامء لة لةندةنء لة لَيرة ببوو، نوقم ئاينيدا دةمارطريي نةزاننيء دواكةوتوييء  تاريكيء لة  جيهان
(نامة بةناوي بةناوبانطةكةيدا نامة لة تَير“

َ
لةبةر ئةوةية ”ظؤل دةهات.

َ
هةل ِرؤشنطةري خؤري بةطشتي، ةندا

َ
هؤل

داوايان دةكاتء تاريكبينةكان فةرةنسيية سةرزةنشتي فةلسةفييةكان) (نامة دةبَيتة دواتر كة ئينطليزييةكان)
بكةنةوة. ئينطليز السايي  بَينةدةرَي، ستةمكارييةكةيان دةمارطرييء دواكةوتوويء لة ئةوةي بؤ لَيدةكات

نةبَيت... نيوتن“ةوة ”ئيسحاق لؤك“ء ”جؤن ناوي بة تةنها نةدةخوارد سوَيندي تَير“
َ
”ظؤل

بةكرَيطرياء بة دةمودةست بكات؟ ِرؤذئاوا الساييكردنةوةي بانطةشةي دةوَيرَي كَي ئيسالميدا لة جيهاني ئَيستا
ئةم سةيري االمة)! (ثوابت لة دةرةوةي كةسَيكة ئةوة طواية دةكةن، تؤمةتباري طةِراوة

َ
هةل ناثاك ياخود يان

طرتوخانةكاني زيندانء زاراوةية ئةم دةطةِرَيت،
َ
الشةمدا هةل بة تةزويةك َيم

َ
كة دةيل هةر بكةن، تؤقَينةرة زاراوة

دةبَيتة دواتر ئينطليز،  بةكرَيطرياوي ناثاكء تَير»ي
َ
«ظؤل بةآلم سةركوتكردنةكانيةتي. هةموو مَيذوي ئومةتةء

لَيثرسينةوة بةبَي ئيسالمي فَيندةمَينتاليزمي ضيرت لةمِرؤبةدواوة فةرةنسا. شارستانيةتي فيكرء نةمري نيشانةي
ِرةخنةي لةوةناكةنةوة

َ
ِرؤشنبريان سل زؤربةي لةمِرؤبةدواوة دةربازدةبوو. ثَيشرت وةك ئةوةي نابَيت، دةربازي

َيك،
َ
خال هةموو فاسيلةيةك، هةمو لةمِرؤبةدواوة دا بكةن.

َ
لةطةل توندي زؤر حسابَيكي بثرسنةوةء لَيي لَيبطرنء

شَيوةية بةو من ثاكدةكرَيتةوة. دةكرَيتء لةسةر ينةوةي
َ
لَيكؤل ئاينييةكان، دةقة دَيِرةكاني لة دَيِرَيك هةمو

وتم: ثَيي تةئامَيزةوة
َ
طال تاِرادةيةك بةزةردةخةنةيةكي طةورةكان، ثسثؤِرة لة يةكَيك كةضي بريمدةكردةوة،

ئةو هةموو دواي مانةكان،
َ
موسل بِروايةداي لةو ئايا خؤشبيني، ثَيويست لة زياد دةبينم لةسةرخؤ.. تؤزَيك برا
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هاوِرَيكةم بخرَيتةِروو؟ ثرسياري ِراستةقينة دةربارةي تراديسيؤنة ئاينييةكةيان ِرازيدةبن ِرويداوة، كة شتانةي
توَيذينةوةيةكي دةستدةكةن بة مانان

َ
موسل ئايا لةو بِروايةداي دةكةي. ثةلة لةثَيويست ضويتء زياد ةدا

َ
بةهةل تؤ

خوا زاتي تو دةبيني؟ ئةمة لةكوَيدا تؤ ثؤِرةكةيان؟ ثانء درَيذء تراديسيؤنة (كةلتورة) بؤ زانستي مَيذوييء
بةفرِيؤ  خوَينيان ِراستي مردنء بة سَيثتَيمبةر ١١ ئةوةية قوربانياني وت ئةمة ماناي ثَيم بدة؟ منيش ثيشانم

دا ونبوو..
َ
قوول بريكردنةوةيةكي لةنَيو وةآلمي نةدامةوةء ِرؤشت..

دواي  طةر ئَيمة مةترسيدارترة. ١١ سَيثتَيمبةر ِروداوي خودي طةر ئةوة ِراستبَيت، ئةوا لة من بؤضوني بة
كة بخةينةِروو ئايني تراديسيؤني دةربارةي ِراستةقينة ثرسيارَيكي هيض نةتوانني كارةساتة، هةمو ئةو ِروداني
لةبةردةمدا هيضمان مةترسيدارنء بةِراستي مةسةلةكان واية ماناي ئةمة ئةنجامدراوة، تاوانة ئةم ئةوةوة بةناوي
لةبةردةمدا هيضمان خؤمانبكوذين..

َ
بنَينيء بة كؤمةل خؤمانةوة بة فيشةكي ِرةحمةت ئةوة نةبَيت تةنها نةماوة

دواي دةركةوت بةِراستيش بؤم سةلةفييةكان. سةلةفييةتء قةدةرء دةست بدةينة ئةوةنةبَيت خؤمان نةماوة
ييةكان، 

َ
ناحال توِرةبوني فَيندةمَينتاليستة لةترسي ١١ سَيثتَيمبةردا، بةسةر لَيدانةكةي

َ
سال تَيثةِربوني شةش

هةبوو؟  سودَيكي ض ١١ سَيثتَيمبةر ئةي كةواتة وةرطَيِرانء نوسينةكان. لة هةندَي بخةمة سةر خؤم ناتوانم ناوي
بة ثَيويستمان ئيسالم بكةين، ئايني جةوهةري دةربارةي تراديسيؤني ثرسياري هةندَي ئةوةي بوَيرين بؤ ئايا

ضوارضَيوةي  لة دروستيكردء كَي دروستبوو؟ مَيذوييةوة مةسحةف ضؤن لةِرويي هةية؟ ديكة ١١ سَيثتَيمبةري سةد
ياساي واتة دروستبوو، كةي شةريعةت هاتةئاراوة؟ تيؤلؤذيادا سياسةتء نَيوان ملمالنَيئامَيزي بارودؤخي كام
بكرَيت؟ بؤي كةي بكرَيتء قورئان بؤ مَيذويي لَيكدانةوةيةكي دةكرَي ئايا دروستبوو؟ ضؤني ضؤن ئيسالم ثريؤزي
ضةمكي لةسةر شَيوةيةك ض ضؤنء بة ئةي دروستبوون؟ مةزهةبة ئيسالمييةكان كاتءساتَيكدا لةض دروستي بة
ِرزطاريان دةبَيء دةستةيان يةك تةنها ِراستة باشة يةكرت؟ ئةي طياني كةوتنة ئاسن بةئاطرء ِراستةقينة، ئيسالمي
تاقة مةزهةبي ياخود حةق ئايني ضةمكي لةسةر ئةي باشة دؤزةخ؟ بؤ هةمويان هةر دةمَيننةوة ئةوانيرت كة
ي ثةرٍِ لةم ضركةساتةش تاكو ئةم ئَيستاء تاكو ضؤن بطرة كردووة؟ ملمالنَييان ضؤن ضؤني الي خودا، ثةسةند
عَيراق، لة تةنها سونة نةك كوشتءبِري شيعةء تةماشاي ملمالنَيدان؟ لة هةر ئيسالم ئةوثةِري ئيسالمةوة بؤ
ضةقبةستوي وشكهةآلتوي كةشوهةواي دةرةوةي لة دةكرَي ئايا بكة.. ديكةش، ناوضةي زؤر لة ثاكستانء كو

َ
بةل

سياجي لةدةرةوةي ياخود كؤن ديواري لة دةرةوةي دةكرَي َي
َ
«ئاركؤن» دةل وةك ئايا بريبكرَيتةوة؟ تراديسيؤن

دَيت؟ كؤتايي شةوةزةنطة ئةم ئايا بريبكرَيتةوة؟ داخراو دؤطماي
كةس! طةشتة مليؤنان ذمارةيان ذماردء مةسيحي فَيندةَمنتاليزمي قوربانياني خؤيدا ساتي لة كاتء تَير»

َ
«ظؤل

خؤشةويستيان بؤ دةرخستني لةثَيناو تَير»
َ
«ظؤل طوزارشتي بةثَيي ئةوانة ٩٤٦٨٠٠٠كةس بوون. بةدروستي ذمارةكة

لةسَيدارةدةدران. ياخود تايةوةء ئازاردةدران بة دةبةسرتان يان سوتَينران يان خنكَينران ياخود سةريانرِبين يةزدان،
dictionnaire de la pensee de voltaire.Editdons com-) بة فةرةنسيية كة بكة ئةم كتَيبة تةماشاي

.( plexe.p256.1994
كوشتءبِرة بةناوبانطء بارتيليمي) (سانت كوشتءبِري دواي تةنها ئةوروثي رؤشنطةري بزوتنةوةي ئاشكراية
مةزهةبييةكاني جةنطة ي

َ
نابَي ِرؤل هةروةها جَيطريبوو. ِرويدةدا، ئةوروثا اليةكي هةمو لة كة ديكة، تايفةطةرييةكاني

ِروبار ضةشني بة جةنطانةوة خوَين ئةو بةهؤي لةبريبكةين. رؤشنطةري جَيطريكردني لة ثرؤتستانتةكان كاسؤليكء
وةك تةواو دروستة. مةسيحي ِراستء خؤي ياخود ئايني حةقة خؤي دةكرد بانطةشةي ئةوةي هةراليةكيش ِرذا.
ئةوساي دانيشتواني بةشي مةزهةبييةكان، سَي جةنطة َين

َ
دةل ئيسالميةكانيش ئةنجاميانداوة. مةزهةبة ئةوةي

”جؤن ئةوة دواي  بوبَيت؟ ضؤن  ئةوروثا  ديكةي ةتةكاني
َ
دةول ي

َ
حال دةبَي ئاخو ئةي  لةناوبردووة،  مانياي 

َ
ئةل

ئةوروثي. ِرؤشنطةري بريمةنداني يةكةمي دةستةي دةركةوتن، واتة بايل“ ”بيري ”اليبنتز“ء لؤك“ء“سثينؤزا“ء
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دنةي كة دةركةوتن مةسيحييةكان فَيدةمَينيتاليستة فَيندةمَينتاليزمء بة دذ توند ثةرضةكردارَيكي وةك ئةوانة
شَيخةكاني ئةوةي وةك تةواو ةتاند.

َ
دةخل هةذاريان نةزانء مةسيحي ميللةتي دةداء تايفةطةرييةكانيان كوشتءبِرة

”بارؤن“ء ”ديرؤ“ء دووةم: دةستةي لةسةدةي هةذدةهةم ثاشان دةدةن.  ئةنجامي عَيراقدا لة ئَيستا قاعيدة
وتيان دةركةوتنء ديكة دةياني جاك ِرؤسؤ“ء ”ليسنغ“ء ”كانت“ء تَير“ء ”جان

َ
”ظؤل ”دوالمَيرتي“ء باخ“ء

َ
”دؤل

عةقيدةية ئةو ضونكة ينةوة.
َ
دةكؤل وردو درشتي توَيذينةوةي عةقيدةي مةسيحيء لة بة دةستني

َ
لةمةوال هةل ئيدي

سةر دةخةينة ئايني ثياواني ئيدي كوشتءبِرة دةبةخشي. هةمو خواوةندانةي بةم ياخود تيؤلؤذيا ثاساوَيكي بوو
ذياني هةمو تَير“

َ
”ظؤل ئاشكراية دةكةينةوة. لة سيمايان دةمامكةكان بةزةييء بَي توندي ِرةخنةيةكي تةرازوي

كاسؤليكي بةتايبةتي مةسيحي، فَيندةمَينتاليزمي واتة تةرخانكرد، زيانبةخشةكة) (دِرةندة كردني دذايةتي بؤ خؤي
كوشتءبِرء لةدواي ئةو هةمو لةمِرؤداء تَيكبشكَينني. نةنطي شورةييء لةسةرمان ثَيويستة وتي ِرؤمانيء ثاثاوي
ِرؤشنطةرييةكي طةر دةستَي،

َ
ثَييهةل عَيراقدا غةيري عَيراقء لة وةهابي فَيندةمَينتاليزمي كوَيرانةيةي تةقينةوة

لَيخؤشبَيت. خوايان عةرةب هةمو ِرؤشنبرياني رؤشنبرييء دةبَي ئةوا سةردةرنةهَينَي، ئيسالمي عةرةبي
دان ثَيويستة بَيت، هاوسةنط وَيستَيكي

َ
هةل وَيستةكةم

َ
هةل ئةوةي بؤ ئةمةية: َيم

َ
بيل ماوةتةوة ئةوةي

هةمو بةرامبةر طةورة ِرقَيكي ئيسرائيليدا، ئةمريكيء ئةوروثيء توندِرةوي ِراسرِتةوي لةناوةندي بةوةدابنَيني
هةية مةيلَيك واتة بكات،

َ
باشء خراث ثَيكةوة تَيكةل هةية. مةيلَيك هةية دةيةوَي مانَيك

َ
موسل ياخود عةرةبَيك

ئةو سةركؤنةبكرَي. لَيرةوة ثَيويستة ةيةء
َ
ئةمةش هةل خانةدا دابنَي، يةك لة عةرةب مانانء

َ
هةمو موسل دةيةوَي

سياسةتة ئةو اليةنةوة.  لةيةك تةنها نةك دَيت،  لةهةردواليةنةوة خؤشدةكات كينة ِرقء ئاطري توندِرةوييةي
طةشتني لة بةرثرسيارة ئةويش ثيادةدةكرَي، فةلةستيندا لة دوذمنكارانةيةي بةزؤرنيشتةجَيكردنة فراوانخوازيء
نييةتة اليةنةوة، ِرَيطة لةبةردةم لة هةردوو توندِرةء هَيزي لة واقيعدا ثَييطةشتوين. ئةمِرؤ بةوةي بارودؤخةكة
عةِّـاني يان بن مةسيحي سا ِرؤذئاواييةكان ياخود مانةكان

َ
موسل عةرةبة زؤرينةي ئاشتيخوازةكاني باشء

طةرضي لةبرينةكةين، ئةوة ثَيويستة ئةوةشدا
َ

لةطةل ئةنجامبدةن. شارستاني طفتوطؤيةكي ثَييانخؤشة كة
دةمَيننةوة. كةمايةتييةك وةك هةميشة كةضي زلن، كةتةو هةردووالدا لة توندِرةوةكان

سةرضاوة:
 www.alawan.com 

25/9/2007

http://www.alawan.com
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مةحمود موسايي
كار

َ
لة فارسييةوة: كاوة طول

ماناي عةِّـانيةت (سكؤالريزم)

لة سةرةتاي ئةم نووسراوةدا ئةبَي ئاماذة بةوة بكةم كة بة داخةوة ئةو كَيشةيةي 
بوةتة  كة  بووة  وشةكان  ماناي  لة  ة 

َ
هةل تَيطةيشتني  بةرنادات،  بةرؤكمان  هةميشة 

بة  واية  نيازم  ناميلكةيةدا  لةم  ديكة.  كةساني  ةي 
َ
هةل وَيستي 

َ
هةل بؤ  هؤكارَيك 

َيم سكؤالريزم بة ماناي 
َ
شيكردنةوةي ماناي راستةقينةي عةِّـانييةت بؤ خوَينةر، بل

كوو شاِرَييةكة بؤ طةيشتن بة ديمؤكراسي.
َ
بَي ديني و مةرطي دين نية بةل

عةِّـانيةت:
روانينَيكة  ياخود  بريكردنةوة  لة  جؤرَيكة  َيني: 

َ
بل ئةتوانني  سكؤالريزم  دةربارةي 

لةسةر بنةماي جيهان باوةِري (طةردووني) و دونياطةري. ئةو فةلسةفةية كة جةخت 
كاروباري سياسيدا  و  ةت 

َ
ئيدارةي دةول لة  و  لة سياسةت  دين  لةسةر جياكردنةوةي 

ةي تةريبي ئةم دوانةية و لة روانطةي هةندَيكي 
َ
دةكات. الي هةندَيك ئةمة بة ماناي جول

 كردني دينة لة ِرَيطةى زانستي سياسةتةوة.
َ

ترةوة بة ماناي كؤنرتؤل
م جياكردنةوةي ئةم دوانة و رَيطرتن لة تةداخولي ئةمانة لة كاروباري يةكرتدا، 

َ
بةال

كاروباري سياسيدا شتَيكي  لة  دين  تَيوةرداني  دةست  لة  كردن  بةرطري  تايبةت  بة 
 

َ
كؤنرتؤل نة  سياسةت  زانستي  بةبَي  دين  دياردةي  ئةمِرؤكة  هةرضةندة  لؤذيكية. 

ئةكرَيت و نة ثَيشكةوتنَيك بة خؤيةوة ئةبينَيت.
طاي مةدةني، ضوار سةدة ثَيش ئَيستة لة رؤذئاوا لةدايك بوو. 

َ
سكؤالريزم و كؤمةل

داني بزاوتَيك بة ِرَيبةرايةتي مارتن لوسةر 
َ
سةرةتاي عةِّـانيةت ئةطةِرَيتةوة بؤ سةرهةل

كة دواتر ئاييني ثرؤتستانتي لَيكةوتةوة. عةِّـانيةت لة واقيعدا، هاوسةنطييةك بوو 

72
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ئةكرد دياري مةدةني طاي
َ
و ضلؤنايةتي كؤمةل ت

َ
دةسةال جؤري كة دينيدا، و سياسي تي

َ
دةسةال دوو نَيوان لة

طادا.
َ
كؤمةل و لة مرؤظ لة ئةخالق ثَيشكةوتني بؤ هؤكارَيك بوو و

و ثلة توانيويةتي و دامةزراوة بنةماية ئةو  لةسةر رؤذئاوا جيهاني  كة بريوباوةِرةية ئةو سكؤالريزم
بةمجؤرة الئيكةكان ةتة

َ
دةول (بيثارَيزَيت). رابطرَيت ئةكرَيت، بؤي جَيطةي ئةو تا مرؤظ و طا

َ
كؤمةل رَيزي

سةركةوتن طةلَيك رَيطةوة لةم توانيويانة و بكةن دياري طادا
َ
كؤمةل لة دين كاروباري سنووري توانيويانة

بهَينن. بةدةست
ثَيئةكرَيت هةست سكؤالريزم ثؤزةتيظي كاريطةريي ثةرةسةندوو، تاني

َ
وال بارودؤخي لة ئاوِردانةوةيةك بة

بارودؤخَيكي و لة شةِر زؤربةيان دانراون ديني لةسةر بنةماي ئةمِرؤكة كة تانةي
َ
وال ئةو ثَيضةوانةشةوة، بة و

بنةِرةتني. طؤِرانكارييةكي خةريكي زةرورةت بةثَيي ياخود ثةشَيودان زؤر
و.. عَيراق و ئةفغانستان وةكو ئاسيايي و ئةفريقي تاني

َ
وال لة  هةندَيك كي

َ
خةل نالةباري هةلومةرجي

دين، جدي مةسةلةي لة جطة تانة
َ
وال ئةم ناوةِراستداية. سةدةكاني شَيوةي ديني لة روانطةي دةرئةنجامي

لةبةرئةوةي بوونةتةوة رووبةِروو سةرسووِرهَينةردا كَيشةي طَيرةو
َ

لةطةل نةتةوةيني، فرة ئةوةي سةرةِراي
خؤيان ئةيانةوَيت سياسةتةكاني بةدةستةوةية، دينيان تي

َ
دةسةال حكومةتدا ئةوانةي لة و دين تانةدا

َ
وال لةم

طادا دابةزَينن.
َ
كؤمةل لة ِرَيطةي دينةوة لة

و عةِّـاني ديموكراتيك، ي
َ
ئوسول بنةماكاني لةسةر توركية كؤماري توركيا، بنةِرةتي ياساي (بةثَيي

زؤرينةي بنةِرةتيةكان دامةزراوة، ئازادية و ماف ثَيِرةوكردني و ياسا تي
َ
دةسةال ناوي ذَير لة يةتي

َ
كؤمةال

لة ئَيرانيش هةلومةرجي ثَيدراوة. تةواويان ئازادي دينيةكانيش  كةمايةتية لَي مانن
َ
موسل توركيا كي

َ
خةل

تا توركية كي
َ
هةموو خةل م

َ
بةال ئةكات. توركيا لة زؤر زةمانيةوة، فرة و ئاييني فرة فرةنةتةوةيي، باري

طاي
َ
كؤمةل ديمؤكراسيةو بووني دين ثيشاندةري بريوِراو دةربِرين، ئازادي هةية. يةكيان وةكو ِرادةيةك ماَّـ
بكرَيت. هةندَي شت ئاماذة بة ثَيويستة باسة ئةم روونكردنةوةي بؤ ثَيش رَيطرتووي توركياية). بةرةو

شتَيكي وةكو دين دابندرَيت. «مةزهةب»دا  و نَيوان «دين» لة بنةِرةتي جياوازي  ثَيويستة ثَيشدا، لة
ئايدؤلؤذي جةوهةردا لة هةربؤية نيية، رؤذانةوة ذياني بة فِري متافيزيكةو دونياي لة رووي ئاخريةتي،
رؤذانةوة ذياني بة و خؤي ئةطرَيتة ئايدؤلؤذي ماهييةتَيكي طشتي بة «مةزهةب» ثَيضةوانةوة بة نية،
بِروايةين ئةم لةسةر م

َ
بةال ئايدؤلؤذيةكدا نيية، و ئايني دين و هيض

َ
لةطةل دذايةتيةكمان ئَيمة بةسرتاوةتةوة.

بةيان ئازادي و بريوِرا جياوازي ديموكراسي سياسي جيابكرَينةوة تا تي
َ
دةسةال لة ئةمانة تَيكِراي ئةبَي كة

مةسيحيةت ببَيت. رزطار طوتارَيك،  رةفتارو  و بريوِرايةك داسةثاندني مةترسي لة طا
َ
كؤمةل و بثارَيزرَيت

لة كة ناسي ِرةسميةت بة «قةيسةر»ي تي
َ
دةسةال «خودا»و تي

َ
دةسةال بةش، بةدوو ذياني دابةشكردني

بوو. مةسيح حةزرةتي قسةي ئةمة واقيعدا

نني: دين مةرطي خوازياري عةِّـانيةكان
لةبةرةي بانكي. بووني حسَيبي تايبةت وةكو نية شتَيك دين» بووني واية «تايبةتي اليان عةِّـانيةكان
بةكاري بوون» يةتي

َ
كؤمةال ئيمتيازي خاوةن و ثاراستني ذَير «لة بةماني سكوالرةكان «طشتي بوون»يشةوة

لةبةرضاوي دنيا نيية بةماناي ئةوة الوة بخرَيتة طشتي ذياني لة دين بةوةي حةزكردن جؤرة بةم دةهَينن.
ةت

َ
دةول َيني

َ
بل دروسترت يان دين لة طشتي ثاراستني سِرينةوةي ماناي بة كو

َ
بةل بشاردرَيتةوة، ك

َ
خةل زؤرينةي

دين نيية، سِرينةوةي ماناي بة دين كردني كةوابوو بة خسووسي بكات. دين لة ثشتطريي و اليةنطري نابَيت
سَيكوالريزاسيؤن ِرةوتي تَيدةطةين كة بةم جؤرة حةزَيكي شةخسيية. و تاكة كةسي ئةمرَيكي ئةمة كو

َ
بةل
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لة دين دةوري بة سةبارةت نيية. عةِّـانيةكان دين كؤتايي و ماناي مةرط بة جؤرَيك عةِّـانيةت بة هيض يا
دين خراثةي و شةِر كة باوةِرةن ئةو لةسةر السارانة هةندَيك هةية. جياوازيان بريوباوةِري رؤذانةدا ذياني
لة زؤرَيك بضَيت. ناو لة هةنطاو بة هةنطاو دين ئةكةن ئةوة ضاوةِرَيي ئةمانة ضاكةكاني. و خَير لة زياترة
تةنانةت خؤشن.

َ
دل دةيطَيِرَيت بِرواداراندا ئةخالقي و يةتي

َ
كؤمةال ذياني لة دين  دةورةي بةو عةِّـانيةكان،

و تةقةالي
َ

هةول بة بِروايان ئةكةن و رَيكخراوة خَيرخوازانة دينيانة ثشتطريي لةو سكؤالرةكان هةندَيك لة
هةية. ك

َ
خةل جةماوةري نةداري و هةذاري كردنةوةي كةم بؤ رَيكخراوانة ئةم يةتيي

َ
كؤمةال

كةس ضاوةِروانكراوة. شتَيكي ديني ِرَيبةراني و دين تي
َ
دةسةال لة عةِّـانيدا، رزطاري طايةكي

َ
لة كؤمةل

لة لَيبَيت  حةزي  خؤي ئةوةي مةطةر بكات، دينيةكان بةها ياخود دين لة ثَيِرةوي زؤر بة  نيية بؤي 
كةم بةهؤي دينيةكان رَيكخراوة نةبذَيرن،

َ
هةل تايبةت دينَيكى ك

َ
خةل زؤرينةي ئةطةر بكات. ثَيِرةوي دين

دةضن. الوازي بةرةو وردة وردة ئةندامةكانيةوة بوونةوةي
يةكةم ئةوةية ةي

َ
هةل ةية.

َ
دوو هةل طري

َ
عةِّـانيةتدا، هةل و عةِّـانيةكان

َ
لةطةل ديني رَيبةراني دذايةتي

بكةنة هَيرش ئةوةي جَيطةي لة ئةوان ئةستؤي سَيكوالرةكان. بةرثرسيايةتي ئةخةنة كَيشةيةدا، ئةوان لةم
دين لة ثشت بؤ ك

َ
خةل بزانن كة دةبَي بنَين، ئةدةن دين وةال جةماوةر رَيطة بة بؤضي كة عةِّـانيةكان سةر

ئةكات.
ئةم ثيشاندةري بنةِرةتدا لة عةِّـانيةت سةر كردنة هَيرش بؤ َيك

َ
هةول هةر ئةمةية: دووهةم  ةي

َ
هةل

ك
َ
خةل خوازانةي

َ
دل و تايبةتي كةسي، بذاردني 

َ
هةل بة بةستن ثشت بة  ديني تداراني

َ
دةسةال كة ِراستيية

تةواوي بة  ئةتوانَيت شتة ئةم رابكَيشن. جةماوةر  سةرنجي و  بهَينن وةدةست ئةوان ثشتي
َ
ثال ناتوانن 

تا كة واديارة هةرضةند وَيرانكةرة،
َ
مال ديني تداراني

َ
دةسةال بؤ واقيعةتة ئةم كردني

َ
قةبوول لَي بَيت، دروست

نايانةوَيت هؤ هةندَي لةبةر ئةوان شتة تَينةطةيشتوون. ئةم عةِّـانيةت دوذمني ديني رَيبةراني هةنووكةش
نرخة. بَي بسةثَينرَيت كدا

َ
بةسةر خةل بةزؤر بةاليةنطري و كة دينَيك كة تَيبطةن ِراستية لةم

ثةراوَيزةوة ئةخاتة مةيداني ذيان لة خودي دين كة دياردةيةكة روداو و عةِّـانيةت ثرؤسةو بريوِراي من بة
ئةكاتةوة. كةم طادا

َ
كؤمةل لة نفووزي جؤرة بةم و

ئؤك هالي ئينطليزي بوو. ئؤك»ي هالي ياكوب «جؤرج بةكارهَينا سكؤالريزمي وشةي كة كةس يةكةمني
و كَيشةطةلَيكةوة  ثرسيار بة بريوِرايةكة تةنيا «ئةمة كة بةكارهَينا ماناية بةو سكؤالريزمي 1846 ي

َ
سال لة

ضاكةخوازَيكي ئؤك هالي بدةيت». ئةزمووني مةحةكي لة ئةكرَيت رؤذانةدا ذياني لة كة ئةكات خةريك خؤي
ثَيداويستية و نياز دابينكردني خزمةتي لة ئةبَي ةت 

َ
دةول بوو بِرواية ئةو لةسةر كة بوو سؤسياليست

ك.
َ
خةل رؤحي دونيايي و ئةو ذياني نيازي دةرةتان بَيت، نة بَي و كرَيكار هةنووكةيةكاني ضيني

فةلسةفةيةكة هةر جؤرة لة مةبةستمان طشتي بة دةكةين عةِّـانيةت باسي تَيزَيك وةك كاتَيك ئةمِرؤ
تةكنؤلؤجي و زانياري ثايةي ئةدات

َ
و هةول ئةكاتةوة جيا دؤطماتيزمي ديني و تةنطي ضاو لةبةر ئةخالق كة

ك
َ
خةل دونيايي ذياني لةسةر ةت

َ
دةول تةركيزي ئةبَيت كة ئايدياية بةم ئاماذة ئةمةش بكاتةوة. بةرز مرؤظ

سكؤالريزاسيون و سكؤالريزم هةرضةند بَيت. ئةوان مةرطي ثاش ذياني ةي
َ
كةل

َ
كةل ةت

َ
دةول نةوةكو  بَيت،

ئةو مي
َ
وةال لة دوو وشةش جياوازي ئةم نني. يةك وةك م

َ
بةال هةية بةيةكةوة نزيكيان ثةيوةندييةكي مانايي

كردار بةهاو ناسني و ثانتاييةكي بة بِرواي سكؤالريزم، هةيةتي. طادا
َ
كؤمةل لة دين دةوري كة ثرسيارةداية

و كاروباري سياسي لة دين دةوري ئينكاري ماناي ئةمة بة م
َ
بةال تي دينن،

َ
دةسةال دةرةوةي لة كة هةية،

شتانةية. لةم دوورخستنةوةي و دين وةالناني ماناي بة لَي سكؤالريزاسيون نيية. يةتيدا
َ
كؤمةال

دين دةرئةضن. تي
َ
دةسةال ذَير لة يةتي

َ
كؤمةال و سياسي ئابووري، سكؤالريزاسيؤندا، بونيادةكاني ِرةوتي لة
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بووني
َ

زال ةتي
َ
لة حال ئةكرد

َ
كؤنرتؤل بونيادةكاني ناِراستةوخؤ و راستةوخؤ دين ثَيش سكؤالريزاسيؤن،

بةِرَيوةبردني وَينة بؤ بوو. دينيةوة رَيبةراني يةتيانة بةدةست
َ
كؤمةال بونيادة ئةم بةِرَيوةبردني ِراستةوخؤدا،

بنةما ناِراستةوخؤشدا، تي
َ
دةسةال كاتي لة و بوو قةشةكانةوة بةدةست سةردةمة ئةو قوتابخانةكاني

ثَيوةرة دينيةكان بة ك
َ
خةل تي

َ
هاوال ماَّـ كة كاتَيك وَينة بؤ دينيي. كاروباري بوون بؤ ثَيوةرَيك دينييةكان

سكؤالريزاسيؤن كاتَيك َيني
َ
بل ئةتوانني ناِراستةوخؤ، ياخود بَيت ِراستةوخؤ دين  تي

َ
دةسةال ض ئةثَيوران. 

تي
َ
دةسةال دةستي بدرَينة و ببَيت رزطاريان دينيي ي

َ
كؤنرتؤل ذَير لة تةواوي دامةزراوةكان بة روودةدات كة

سياسي.
بونيادةكاني كة ئةطةيةنَيت ئةوة ماناي سكؤالريزاسيؤندا، لة ِرةوتي ةت

َ
و دةول دين جيابوونةوةي بونيادي

و ِراستةوخؤ ضاودَيري ذَير لة ةتدان، 
َ
دةول ي

َ
كؤنرتؤل ذَير لة جياواز رَيذةي بة كة سياسةت بة تايبةت

دةربارةي هةية ماَّـ ئةوةيان دينيةكان بونيادة سكؤالريزاسيؤن، دواي واتا ئةكرَين، ئازاد ناِراستةوخؤي دين
رةوتي يان بسةثَينن طادا

َ
كؤمةل بةسةر خؤيان نيية بؤيان م

َ
بةال بكةن قسةيةك سياسي و طشتي مةسةلةى

بة بريوِرا سةبارةت ئةكرَيت جَيطةي بؤي ئةو تا ئةبَي ةت
َ
دةول لة ثراكتيكدا دابِرَيذن. سياسةتة طشتيةكان

ويست بةِرَيوةبةري نة بكات، دروست ئةواندا رَيطةي لةسةر كؤسث نة واتا بَيت، بَي اليةن ديني جياوازةكاني
بَيت. ئةوان خواستةكاني و

ةت
َ
دةول و كةنيسة لة فةرةنسادا بوون. سياسيةكاندا شؤِرشة

َ
هاوكات لةطةل زؤرجار سكؤالريزاسيؤن

تةنيا م
َ
بةال بوو جيابوونةوة هَيمنانةتر لة ئةمريكا هةرضةند ئةم لَيك جيابوونةوة. خوَيناوي شؤِرشَيكي ثاش

بوو. مةيسوور تازة ةتي
َ
دةول دامةزراندني شؤِرش، ثاش

دذة سكؤالريزم وةخت هيض ناكات ثَيويست نةبووة، اليةنانة بَي ئامانجةكاني سكؤالريزم هةموو كاتَيك
بَيت، سكؤالريزم اليةنطري ئةوةي بكات. سكؤالريزاسيؤن رةوتي ثشتطريي ئةبَي بةردةوام هةرضةند بَيت دين
ئةمانة ضاكرت ئةوةية كة هةرضةند ثَيويست بزانَيت، بة هةرَيمَيكي زيادي ئةبَيت دين لة جطة اليةني كةم
ببَيت. بة بةرزبووني سنووري سكؤالر بِروايان سنوووردارةكاندا، يةتية

َ
كؤمةال مةسةلة لة بِرَيك لة نةبَيت هةر

هةلومةرجي ثَيويست بووني لةبارةي فةلسةَّـ وَيستَيكي
َ
هةل زؤرتر سكؤالريزم كة ئةوةية كةوابوو، جياوازي

بة زؤرةملَيش ئةطةر هةرضةند فةلسةفةية، ئةم بةِرَيوةبردني بؤ َيكة
َ
هةول سكؤالريزاسيؤن م

َ
بةال شتةكانةوة،

راي بونيادانة ئاشكرا ئةم بة ئةتوانن و ناكرَين كث دينيةكان بونيادة دةنطي سكؤالردا طاي
َ
كؤمةل لة بَيت.

و ت
َ
دةسةال و نادرَيت ثَي تايبةتيان ئيمتيازَيكي هيض م

َ
بةال دةربرِبن، طشتي كاروباري بة سةبارةت خؤيان

هةية، دينيةكان بةها بة ذيانياندا بِروايان لة كة ئةوانة ئةكرَيت. تايبةتيدا سنووردار بواري لة ئةوان توانايي
مةبةستة بكات.. يا تةشوَيق تةمبَي ضةشنَيك بة هيض نابَيت ئةمانة ةت

َ
دةول م

َ
بةال ئازادن بذاردنيدا

َ
هةل لة

سكؤالريزم ئةمانةن: سةرةكيةكاني و بنةِرةتي
مادييةكانةوة. كةرةستة ِرَيطةي لة دنيايي ذياني كردني -ضاك

جيهانةية. زيندوو حازري ئةم (مؤجيزة)ي (زانست) تةنيا ثةرجو -عيلم
نةبَيت. يا ببَيت تر دونيايةكي ض كردنداية ضاكة لة -خَير

خَيرة. خودي رَيطةدا، بوون لةم بةردةوام دونيايةدا و لةم كردن -ضاكة

سةرضاوة:
WWW.ARMANS.COM
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ماريؤن زيمةر برادلي
لة ئينطليزييةوة: ثشتيوان مبارك كريم

كورتة ضريؤك ضيية؟

كاتَيك لةبارةي كورتة ضريؤكةوة دةدوَيم، دةطةِرَيمةوة بؤ كورتة ضريؤكي بازاِري، 
ياخود ئةو كورتة ضريؤكانةي كة بؤ مةبةستي ثارة ثةيدا كردن دةنوسرَين نةك ئةو 
لة  من  ئةدةبي.  ضريؤكي  كورتة  يان  دةنوسرَين  نيويؤرك  لة  كة  ضريؤكانةي  كورتة 
هونةري نوسني و فرؤشتني ئةوةي كة بة ضريؤكي بازاِري ناسراوة طةلَيك شارةزام. من 
دةمَيكة سورم لةسةر ئةوةي كة يةكَيك بتوانَيت ِرستةيةك لة ِرؤشنبريي ئينطليزيدا 
هاكةزايي  زيندوو  نوسينَيكي  دةتوانَيت  و  بَيت  نوسني  فَيري  دةتوانَيت  بنوسَيت، 
م ثَيويستة هةندَيك 

َ
بيانفرؤشَيت، بةال بازاِرانةدا  لةو  بمَينَيتةوةو  بهَينَيت كة  بةرهةم 

ياساي سادة و ساكار فَير ببَيت. 
دةتوانرَيت لةم ياسايانة البدرَيت و بةردةواميش لة ضريؤكة بازاِريةكاندا دةشكَينرَين، 
م تةنها لةاليةن ئةو نوسةرانةوة كة بة ووردي شارةزايانن و بة تةواوي دةزانن ضؤن 

َ
بةال

َي، وتم 
َ
و بؤضي لةجياتي بةِرَيوةبةر، ِرةطةزطةلَيكي وةكو بريكار هةذمار دةكات.. بةل

بةِرَيوةبةر.. ِرةطةزطةلَيك كة ثَيويستة نوسةر لة هةموو ضريؤكَيكدا بةرجةستةي بكات 
كة دةيانفرؤشَيت.

لة ِراستيدا هةموو جؤرةكاني ضريؤك، ض ضريؤكي زانستي بَيت ياخود ِرؤمانسي، 
بَيت..  ضريؤك  تري  جؤرَيكي  هةر  ياخود  خؤرئاوايي  سةركةشي،  فانتازي،  كؤميدي، 
هةمان ضوارضَيوةي هةية لةبةرئةوةي بطونجَيت بة «شَيواز» دةناسرَيت. ئةم ووشةية 
ثوختةيةكي  سةرةكي  شَيوةيةكي  بة  م 

َ
بةال هَينا،  فةراهةم  نَيطةتيظي  زؤر  مانايةكي 

سادةي ئةو ئةزمونةية كة نوسةران ثَييطةيشتن كة ثَيدةضَيت خوَينةر لة ناوةِرؤكي 
ضريؤكةكةدا مةبةستي بَيت بيزانَيت.

ئةو نوسةرانةي كة شارةزاي ئةم شَيوازةن سةرنوسةر ئاطادار دةكةنةوة لةوةي كة 
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هةندَيكيشيان هةروةها بكةن. دروست ساكار و سادة ذيانَيكي بن هةركوَييةك لة دةيانةوَيت خوَينةرةكاني
كةوتووة. دةست ثارةيان يي

َ
خةيال بِرَيكي

بةِراستي كة لةبةرئةوةية ياخود نةزانينداية لة يان كردووة، فةرامؤش شَيوازةيان ئةم كة نوسةرانةي ئةو
ياخود ضريؤك جؤرةكاني داخوازي ثَيويست ناكات بةسةر نوسني بَيت داهَينةري كةسَيك كة واية باوةِريان
دَيت.. كؤتايي ئةو هونةرمةندانة بَيكاربووني و بوون برسي بة طشتي بة باز بدات، يان تَيثةِرَيت شَيوازدا
بة نيية. نوسني هونةري ضةشنةكاني ثَيويستيان بة بَيت هةر كاتَيكدا لة بةهرةمةندن، نا ئةوانة ئةطةر

ئةدةبيةكان ناناسنةوة. شَيوازة كة دةبن بةردةوام كييةوة
َ
خةل بةسةر وَيذة، َين

َ
كارةكانيان دةل

بووني رؤشنبريي ئاسايي خوَينةري ناخوَينَيتةوة، ئةدةبي ِرؤشنبريي بؤ هةرضةندة ئاسايي خوَينةري
بَيت نةمري مانةوةو خوازياري نيية ئةطةر كردنةوةي دووبارة ئاسايي.. تواناي خوَينةري نازانَيت. ئةدةبي
ئةو هةروةها جؤري بةسةربةرَيت. خؤش كاتَيكي دةخوَينَيتةوة ئةوة بؤ تةنها كو

َ
بةل ضريؤكدا.. نوسيني لة

ديارة ِرووني بة يؤنانيش ئؤديسةي داستاني تةنانةت رابَيتةوة
َ
لَييكؤل وردي بة دةيةوَيت خوَينةر كة بابةتةي

نيية. هةمةجؤر زؤر كة
ملمالنَيي و كؤشش ضؤنيةتي باسي زياتريش يان ئَيستا ثَيش

َ
سال هةزار سَي هةية، كة ِرؤمان يةكةمني

و خَيزانةكةي بؤ الي هاوسةر ةوة
َ
مال طةيشتنة بؤ تَيدةثةِرَيت مةترسيدا بة ضةندين كة دةكات ةوانَيك

َ
ثال

بازاِري ضريؤكي ِرةطةزةكاني با دةكةون. لةبةرئةوة شوَيني دَيت كة
َ
هةل ِرَيطر ضةتةو ضةندين دةستي لة و

بكةينةوة. تاقي

ضريؤك: ِرةطةزةكاني كورتة
زؤربةي (لةوانةش دةكةن خوارةوة  جياوازيانةي لةم هةندَيك لةسةر ئيش ضريؤكةكان  كورتة زؤربةي 

دةكات): جياوازدا خَيراييةكي لة كار ِرؤمان م
َ
بةال ِرؤمانةكان،

تَيكؤشاني و
َ

هةول بةهؤي دذوارةكاندا طريمانة زؤربةي بةسةر سةردةكةوَيت كة سوك ئَيسك كارةكتةري
نافرؤشرَين ناكارامةكان ضريؤكة  طشتي شَيوةيةكي بة دَينَيت. بةدةست بةسود ئامانجَيكي خؤيةوة

ضونكة:
نيية. نيان و نةرم و ِروخؤش ثَيويست وةكو سةرةكي 1-كارةكتةري

كارةكتةرة كة ِرَيطايةي ئةو دروستي  و ِراستي كردني دياري لة بَيت كارامة  دةيةوَيت خوَينةرةكةت
ناكةس كة جياوازيةك هةية طرَييةدا «لةم دةكات. ضارةسةر ثَي كَيشةكاني ةوانةكةت

َ
يان ثال سةرةكيةكةت

كاتَيك وةردةطرَيت ضاودَيريكردني لة ضَيذ خوَينةريش و دةيكوذَيت الي بؤ بَيت هةرضييةك زؤردار ضةيةكي بة
نيية». دةستثَيكةران بؤ ئةمة م

َ
بةال و ثةذارةوة، خةم دةكةوَيتة كة

ضارةسةر ناكرَين. تةواوي بة ناكات كة باوةِر خوَينةر يان ضارةسةر ناكرَين ثَيويست 2-ئةطةرةكان وةكو
بضوكي زؤر ورضَيكي بَيضووة ناكات ثَيويست ورضَيك، ِراوكردني بؤ دةرةوة ِرؤشتة ةوانةكةت

َ
ثال ذنة ئةطةر

ثَيويستة بةخَيوكراوةكةي. بةناز ة
َ
بيداتة مندال ةوة

َ
مال بؤ طريفانيةوة بيهَينَيتةوة بيخاتة كة بكات ناكارامة ِراو

ئةفسانةي نطَيكي
َ
ثل وةك نادروستيش ساختةو كَيشةي هةروةها هةبَيت. ِراستةقينةي كَيشةيةكي خوَينةر
نيية. بووني و ئةفسانةيية لة ِراستيدا م

َ
بةال و ترسناكة بةهَيز ةتدا

َ
ِروال كة لة دةناسرَيت

بةهؤي كَيشةكة كو
َ
بةل ناكات، كَيشةكةي ضارةسةر تَيكؤشاني خؤي و

َ
بةهةول سةرةكي 3-كارةكتةري

سوارةي هَيزي ساتدا دواهةمني لة نموونة بؤ دةكرَيت، ضارةسةر كارةكتةرةكة لةباتي ِرةسةكةيةوة فرياد
خوَينةر بَيبةشكردنةي بةم هانايةوة. بة و دَين طردَيكةوة دةردةكةون بةسةر يةكطرتووةكان وياليةتة سوثاي



78SARDAM / Mar 2009

غةمطيني، هاوسؤزي، لةدةستضوو، شتَيكي ملمالنَي، خةمي و كَيش كَيشمة ماندوبوون، و
َ

ضانسي هةول لة
سةركةوتندا ثَيناوي لة دةكرد شةِري كاتَيكدا لة كارةكتةرةكة تواناي و هَيز هةستدةكات ثَيضةوانةوة بة

بوو. طران و قورس ئةطةرَيكي تةنها
هةر خوَينةر دروست ثَيشبيني دةكرَيت، و ِراست لة سةرةتاوة بةشَيوةيةكي هةر كؤتايي 4-ئةنجامي
ضةندين دةباتةوة. شةِرةكة يان كضةكة ياريةكة، تؤثي ةوانةكةمان

َ
ثال نمونة بؤ كة دةزانَيت سةرةتاوة لة

هةموو تةنها لةبةرئةوةي بَيت بةردةوام دةتوانَيت طرَي ناثةسةندةكان.. طرَي ثَيي دةوترَيت كة هةية طرَي
بة كَيشةكان  هةموو دةتوانرَيت تياياندا ضريؤكانة  ئةو هةية. ناثةسةندي سوكةوتَيكي

َ
هةل هةر كةس

ئةوة ضونكة كرد؟» ماض ثياوةتان ئةو «بؤضي ئَيوة نمونة بكرَيت بؤ ضارةسةر ساكار سادةو بةرثرسيارَيكي
كضةكة كة ئةوةي ضريؤكي ديسانةوة ياخود ِرؤمانتيكيية. ثةذارةيةكي و غةم كؤتايي سؤزةكةمانة.

َ
ة دل

َ
خال

خؤشةويستةكةي كة ئةنجامةي ئةو  دةطاتة يةكسةر ضونكة َيت
َ
نال ثؤليس بة م 

َ
بةال دةزانَيت نهَينييةك

بكوذةكةية.
بة نابينن كة واي تايبةتةكان يان خوَينةرة نيية، بة بايةخ هَيندة ضريؤكةكة مةبةستي يان 5-ئامانج
ذنَيكي بؤ بخؤن خةم بطرين و

َ
كول بة نةبن ئامادة ِرةنطة جيهانيةكان، نموونة خوَينةرة بؤ بَيت. بايةخ

قةنةفةكة بؤ تازةي دؤشةكَيكي ئةوةي بؤ كي دةبِرَيت
َ
خةل دةستي و دةكات درؤ دةكات، دزي كة ةوة

َ
مال

تاكو ِرؤمانتيكيةكان نوسةرة بؤ دةبوو  زةحمةت بةردةوام فيمينزمدا ِرؤذطاري  لة ئةمة بكةوَيت. دةست
شةرمةزاريان جؤرةكاني هةموو ئافرةت ضونكة بوون ئافرةت  كة بكةن قايل خوَينةرانةيان ئةو زؤرينةي
دةتوانيت ترةوة، لةاليةكي ِرؤمانسية. و قؤز ةمةند و

َ
كة دةول دةردةكةوَيت وا ضونكة ثياو، ئةستؤي دةخستة

يان بردةوة، خؤي دةستي بة دووةمي وايت هةموو جةنطي جيهاني جؤن بَيت: بةرفراوان زؤر ئامانجةكةت
كرد. بليمةتي ِرزطار زيرةك و كةسي َيك

َ
كؤمةل كةس يارمةتي تةنيا، بَي كَيرك بة كاثتن

ضريؤكةكةت: ثَيكردن بة دةست
درَيذي بةِرادةي ضريؤكةكةت تةنانةت الثةِرةدا، يةكةمني نياييةوة لة

َ
دل بة ثةرةطرافدا.. جوت يةكةمني لة

بزانَيت: خوارةوة شتانةي ئةم دةيةوَيت خوَينةر بَيت.. ِرؤمانَيكيش
بة ةوانَيكة شانازي

َ
ثال كؤيلة، يان ثاشا ِرؤبؤت، يان كةروَيشك مَي؟ نَير؟ كَيية؟ *كارةكتةري سةرةكيت

ذنة يان ِرفَينة
َ
دل ذنَيكي تة.

َ
دةسةال بَي و الواز كةسَيكي ئافرةتان يان بة بةرامبةر دةكات خؤيةوة ثياوةتي

تيذة؟ و توند ضاونةترسي سةربازَيكي
زةمينةكاني ذَير تاريكي زيندانَيكي لة ئايا كة بزانيت ثَيويستة ِروودةدات؟ ِرووداوة ئةم كوَي *لة
دارستانةكاني ناو بة مةريخ،  نؤكةندةكاني نزيك يان ِرؤمانيداين، كاسؤليكي سةركوتكةرةكاني  دةزطا
لة يان باكور ةكي

َ
بةستةل جةمسةري لة نيل، خواروي بيابانةكاني لة يان دةكةين طةشت ئةمازؤندا سةروي

ثشت لة يان ئامادةيي ناوخؤي خوَيندنطايةكي خؤطؤِريني وةرزشي لة ذوورَيكي لة خؤرئاوا يان زةردةثةِري
نوَيدا. ئينطلتةراي كي

َ
خةل

َ
لةطةل بةلةمَيكدا لة يان شارَيكدا، طةورة ئؤثَيراي ثةردةي

لة ِرؤماني يان نوسيندا زانستي ضريؤك لة هةية تايبةتي طرنطيةكي ِروودةدات؟ ئةمة ِرووداوة ئةم *كةي
ئةطةري خؤرئاواييةكان.. طؤتيةكان، باسةكةوة، بة هةية مَيذوويي ثةيوةندييةكي ديسانةوة م

َ
بةال فةنتازيدا،

لة ضريؤكَيك ديمةني  بؤئةوةي ببينَيت. كضَيك ذووانَيكدا لة كوِرَيك ئاسايية م
َ
بةال هةية،  شتَيك هةموو

دوو يان ِروودةدات ئةمِرؤ ذووانة ئةم  ئايا بزانَيت  دةسبةجَي ثَيويستة  قَينَيت 
َ
بخول خوَينةردا ئةندَيشةي

لة يان لةمةوثَيش،
َ

سال ثةنجا فةِرةنسي، شؤِرشي ئةرئةريان شا ِرؤذاني ِروويداوة، ئَيستا ثَيش تر، ِرؤذي
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ِرويداوة...» دوورةوة زؤر زؤر ة ئةستَيرةيةكي
َ
كؤمةل لة زةمانةوة دَير

طؤتيةكان ستية ئَيجطار زؤرةكاني
َ
لة بةرهةل يان ثةرةطراف، هيضكام الثةِرة يةكةمني ضريؤكة؟ جؤرَيكي *ض

سةركةشي يان فةنتازي يان ِرؤمانسي الثةِرةي يةكةمني بؤ ة
َ
هةل نابَيتة بوونةوة خؤرئاوايي سةرةتايي لة

كرداريةكان ضريؤكة زانستية لة زؤري هةية ئَيجطار جياوازيةكي هةمووي كة ئةمانة جادووبازي، و شمشَير
بنيات ضريؤكةكةتدا لة مةزاجَيك يان دةبَيت هةستَيك نةكاندا. ديسانةوة

َ
مناال يان لة كتَيبة تةكنؤلؤذيا و

يان ئامَيز القرتَي هةجويةكي يان تةئامَيز
َ
طال ضريؤكة كة ئةم بزانَيت خوَينةر لةبةرئةوةي يةكسةر بنَييت

بة خوَينةران تراذيدية. زؤربةي يان تةنطية
َ
دل و ياخود ثةستي  بازاِرية تة

َ
طال يان كاريطةرة  ِرؤمانسيةكي

جؤرَيكي ضاوةِرَيي دةكِرن طؤظار تايبةتي جؤرَيكي كاتَيك  و بخوَيننةوة ضي دةيانةوَيت دةزانن تةواوي
دةكةن. ضريؤك تايبةتي

طؤظارةكانياندا لة جادوبازي و ضريؤكي شمشَير ئةطةر دةبن توِرة ثةست و زؤر لةم جؤرة خوَينةراني
يةكجار بَيت بَيت لةوانةية زانستي ي

َ
خةيال ضريؤكي ضاثكردني ئيلريي شازادة ثيشةي ئةطةرضي و ببينن

ئةندَيشة دؤزينةوةي بة تايبةت بَيت، ضريؤكَيك ثَيويستة زانستيية ي
َ
خةيال ضريؤكي ئةو  َيكدا،

َ
سال لة

كراوةكان. ضاوةِروان زانستيية
ئةو دةيةوَيت كة ضريؤك جؤرةي بةو هةية دياريكراوي زؤر هيوايةكي دةكِرَيت طؤظارَيك خوَينةر كة كاتَيك
سةرنوسةرةكة ئةطةر هةروةها طؤظارةكة دةوةستَيت، كِريني لة نةهَينا ئةوا بةدةستي ئةطةر و بيخوَينَيتةوة
يةكةمني لة بوو نائومَيد يان بوو  وةِرس خوَينةرةكةت ئةطةر دةبَيت، بَيكار ئةوا  نةثَيكَيت، ئامانجة ئةم
بيخوَينَيتةوة. داتةوةو

َ
هةل دووةم الثةِرةي نادات هاني  زةوي  لةسةر شتَيك هيض ثةرةطرافدا..  يان الثةِرة..

نيية هةرطيز طؤظارة ئةو الثةِرةيةكدا، خوَينةري لة بوو هيوا بَي يان بوو بَيزار سةرنوسةرةكة ئةطةر هةروةها
بكات. ضريؤكةكة تةماشاي

ِرةخنةسازي، خود
شيكاردةكةي؟: ضريؤكةكةت ضؤن

بة دةطوزةرَي. سادانةدا بنةما بةم ِرؤمان) يان نؤظلَيت (هةروةها ضريؤك كورتة ِرةطةزةكاني زؤربةي
لَيكدانةوةي بة  خؤيان هةرطيز ناكارامةكان نوسةرة زؤر بؤضي لةوةي تَيطةيشتن ديارة زةحمةتة ئاشكرا
ئَيستاش تاكو بكةن. من لةسةر وَيستةيةكي

َ
هةل كةم الني يان ناكةن، ساكارانةوة ماندوو و سادة بنةما ئةم

ساكارانة نيية و سادة ِرَيسا ئةو ئاطاداري نوسةرةكة كة دةكةوَيت دةست دةستنوسم ضةندين هةموو ِرؤذَيك
نيانةكةت و نةرم و ِروخؤش كارةكتةرة شيكاربكة. ضريؤكةكةت خؤت لةبةرئةوة كردووة، فةرامؤشي ياخود
و تَيكؤشاني

َ
هةول بة كَيشةكةي دةبَيتةوة. ِرووبةِروو كوَيرةكاندا طرَي زؤربةي بةرامبةر لة بَيت كة لةبري

هؤي دةطؤِرَيت، بة بارودؤخةكة دةباتةوةو شايستة و بةنرخ ئامانجَيكي دةكات، ضارةسةر تايبةتي خؤي
ئةطةر باشةكانة. ضريؤكة بة ثَيويستي سةرنوسةر كة بَيت بريت لة دةبَيت. باشرت  بةردةوام ئةزمونةوة
بة و دَينَيت هةرةس ووردة ووردة كي بطةيةنَيت،

َ
خةل بة بطةيةنَيت و ضاثي بة بياندؤزَيتةوةو نةتوانَيت

بثرسة: لة خؤت دةبَيت بؤ كارَيكي تر بطةِرَيت. كةواتة دَيت كة توشي شكست جؤرَيك
كةسايةتيةكة؟ جؤرة ض ضريؤكةكةت سةرةكي (كارةكتةر) *كةسايةتي

خوَينةر ئايا كَيشانةيةوة بةو تايبةتيةو كةسايةتية ئةو
َ

لةطةل بَيت؟ هاوسؤزي دةتوانَيت خوَينةر ئايا
بكات؟ ثشتطريي دةيةوَيت

كةسايةتية؟ يةكةمني ئايا بكةيت؟ ثَيشكةش كةسايةتية ضريؤكي ئةو شَيوة باشرتين بة دةتوانيت *ضؤن
يان يان تراذيديية تةئامَيزة

َ
طال ضريؤكةكة ئايا بةتواناية؟ زؤر ضاودَيرَيكي ئايا كةسايةتية؟ سَييةمني ياخود
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قؤشمةضَيتيية؟ يان بريكردنةوةوة بة دةكات
َ

سةرقال خوَينةر
سةرةكيدا كارةكتةري بووني لةدايك 

َ
لةطةل دةطمةنة ثَيدةكةيت؟ دةست  ضريؤكةكةت كوَيوة *لة

ئةزمونَيكي ِرووبةِرووي ذيانيدا قؤناغَيكي ض لة ضريؤكةكة ةواني
َ
ثال بَيت. ثةسةند ضريؤكةكة دةستثَيكردني

بؤضي نوسني؟ هةروةها بؤ بذاردووة ت
َ
هةل تؤ كة بابةتةوة هةية بةو ثةيوةندي كة دةبَيتةوة ئامَيز ِرةخنة

ئةو ِرووداوةكانةوة. ناو بضيتة شَيوةيةكي طونجاو بة طشتي، ثَيويستة شَيوةيةكي بة هةية؟ طرنطي هَيندة
الثةِرةيةك لة دواي نوسةرةكةي هةميشة ثَيدةكةن، دةست هةوا و كةش وةسفي الثةِرة سَي بة ضريؤكانةي كة

جوانة. دروشمَيكي نةك بيطَيِريتةوة» بدة» ثيشاني «وَيناي بكة» دروشمي دةبَيت. بةش بَي
«ئَيستا نوسرا بَيت كؤتايدا لة كة ضريؤكَيكي ناوَيت كةس لةم ِرؤذطارةدا َييت؟

َ
بل ضي دةدةيت

َ
*هةول

ضريؤكةكةت طرَيي بوو؟ ضييةوة لةبارةي ضريؤكةكةت طشتي، شَيوةيةكي بة كو
َ
بةل ضريؤكةدا...» لةم ثةند

خؤتى بؤ حةزت لَييكردووة كردووة و خؤت ثةسةندت ضريؤك كة ضوار يان سَي لة بكةرةوة بري بوو؟ ضي
بيانخوَينيتةوة كؤتايي تا واي لَيكرديت ضي كردن؟ بؤضي ثةسةندت بثرسة خؤت لة ثاشان بكة، شيكار
ضريؤكةكة شاياني ئايا ووت؟ ضي نوسةرةكة بكةيت؟ فةرامؤشيان و داياننَييت

َ
ناضل نيوة بة ئةوةي لةجياتي

نا؟ بؤضي يان بؤضي بوو؟ خوَيندنةوة

كؤتاييدا: لة
ئاساني بة سةرنوسةرةكة كة كاتَيك دةضَيت،  لةكيس  يةكةمدا  الثةِرةي  لة ضريؤك فرؤشتني زؤربةي
دواهةمني لة يان بَيت، خوَيندنةوةي بةردةوام لة وةكو تا نابات ضريؤكةكةت لة ضَيذ تام و هَيندة ناتوانَيت
نيية، ِرازي ضريؤكةكة كؤتايي ضارةي ِرَيطا بة ياخود لَيكدانةوة

َ
لةطةل نيية هاوِرا سةرنوسةرةكة الثةِرةدا،

وةكو ثَيويست ياخود نيية، باوةِرثَيكراو هَيندة بةهَيز نيية، ثِرو ضِرو هَيندة يةكالكةرةوة بِرياري دواهةمني
ضَيذنيية. و بةتام

دةستنوسةكةت، بة بدات ضَيذ و تام بدات
َ

كة هةول ئةوة نيية سةرنوسةر ئيشي بَيت: لةياد ئةوةت هةميشة
جةماوةرةكةي ثةسةندانة بة ضريؤكة ئةم دةيةوَيت هةروةها بدؤزَيتةوة، ثةسةندةكان ضريؤكة دةيةوَيت كو

َ
بةل

تاوةكو ِرابكَيشيت دةكةيتةوة، سةرنجي وي
َ
بال تؤ ضريؤكةدا كة لةو تؤية ئيشي ئةوةشدا

َ
لةطةل بطةيةنَيت،

تاوةكو بكةيت بةرجةستة دةبَيت ويستي كؤتايي، دةطاتة هةتا بداتةوة
َ
الثةِرةكان هةل هةموو سةرنوسةرةكة

بؤضوني ئةطةر تةنانةت ِروودةدات، ضيرت بزانَيت بيةوَيت ئةوةي ويستي بداتةوة،
َ
هةل الثةِرةكان هةموو 

كاتَيكي لة لةيادةو هةر ناوةكةتي بكِرَيت، ضريؤكةيانت ئةم نةيتواني ئةطةر يان تدا،
َ
لةطةل هةبوو جياوازيشي

بيفرؤشيت. ِرةنطة ثِردةكةنةوةو ثَيويستيةكاني كة دةبَيت ترت بابةتي تردا
بوةستَيت. دةست خوَيندنةوةي لة لةوةي نيية ئاسانرت شتَيك هيض بوو، وةِرس سةرنوسةرةكة ئةطةر
ضةندين هةميشة فِرَيدان. بؤ سكرتَيرةكةي  بؤ بةستةيةك سةر دةيخاتة و ِرؤذنامةكان  بؤ ِرادةكَيشَيت
ِرةنطة كة دةشزانَيت ضريؤكةكةت، خوَيندنةوةي لة بوو بَيزار ئةطةر خوَيندنةوةن. ضاوةِرَيي ضريؤكي تر هةية
ثَييان ئينجا دةوَيت، ضيان خوَينةرةكاني بزانَيت ئةوة ئيشي ئةوة بَيزاربن. ديسانةوة خوَينةرةكانيشي
ضَيذوةرطرتن ثارةي و تام هةندَيك بؤ مةبةستي طؤظارةكةي دةطةِرَينةوة بؤ بةردةوام بطةيةنَيت لةبةرئةوة
كة شوَينانةدان ئةو هةموو كةسانة لة ئةو هةروةها دةكةن. تةرخان تري بؤ شتي هةندَيك ياخود سينةما

ِرؤشتوين. ئَيمة

سةرضاوة:
نوسةر. سايتي ئينتةرنَيتةوة: لة

www.mzbworks.home.att.net/index.htm...
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ئيزابَيل ئةلَيندي
لة ئينطليزييةوة: ئةديب نادر

واليماي

ئةو ناوةي باوكم لَيي ناوم واليماية، كة بة زوباني براكاني باكوورمان «با» دةطةيةنَيت. 
دةتوانم ثَيتي ِرابطةيةنم، ضونكَي ئَيستا ئيدي تؤ وةكو كضي خؤم وايت و ئيزني منت 
هةية كة بة ناوي خؤمةوة بانطم بكةيت، ئةطةر ضيش هةر تةنها ئةو كاتةي كة لة مياني 
خَيزانداين، ناوي كةسان و بوونةوةرة زيندوةكان ثةيجؤري ِرَيز دةكةن، ضونكة كاتَيك 
يان دةدةين و دةبينة بةشَيك لة هَيزي ذيانيان. 

َ
ياندا قسة دةكةين دةست لة دل

َ
كة لةطةل

ئابةمشَيوةية ئَيمةي ثياواني خزمةخوَين ثَيشوازي لة يةكرتي دةكةين، نايشتوانم لةو 
ي بم كة سثي ثَيستةكان بةبَي ترس و بيم ناوي يةكرتي ثَي بانط دةكةن، 

َ
ئاسانيية حال

بةرةو  دةيشتوانَي  هةروةها  كو 
َ
بةل دةدات،  ثيشان  ِرَيزي  بَي  تةنها  هةر  نةك  ئةوةش 

نة 
َ
عةقال بَي  كةسانة  ئةو  كة  كردووة  ئةوةشم  تَيبيني  بِروات.  جيددي  مةترسييةكي 

داخَيون، دةرك بةوةش ناكةن كة ئاخاوتن هةروةها بوونيشة. ثةيظ و هَيما تَيفكريني 
مرؤظن، نابَيت بةبَي هؤ قسة بكةين، ئةمةم فَيري كوِرةكان و كضةكاني خؤشم كردووة، 
تابؤ  زوو،  سةردةماني  نني.  من  ئامؤذطارييةكاني  غي 

َ
قوال طوَي  دةمَيك  هةموو  وةلَي 

باثرية  طةورةي  باثرية  و  من  طةورةكاني  باثرية  دةطريا.  تراديسيؤنةكان حورمةتيان  و 
طةورةكانيانةوة دةستطري  باثرية  لة  زةروورييةكانيان  زانياريية  طةورةكانم، سةرجةم 
ببوو. هيض شتَيك نةطؤِرا بوو. ثياوَيك كة خاوةني يادةوةريةكي ضوست و ضاالك بوواية 
ئيدي  و  كردبوون  دةستةبةري  كة  ياد  بهَينَيتةوة  ِرَينماييانة  ئةو  هةموو  دةيتواني 
ئةئاوايش دةيزاني لة هةر بارودؤخَيكدا ضي بكات. كةضي دواي ئةوة سثي ثَيستةكان 
هاتن و دذي حيكمةتي باثرية طةورةكان قسةيان كرد و ئَيمةيان لةسةرزةميني خؤمان 
م 

َ
بةال دةكةوتني،  بةِرَي   

َ
جةنطةل نَيو  بةرةو  رت 

َ
قوول هةردةم  ئَيمةيش  دوورخستةوة. 
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ئَيمةيش دةهاتنةوة، هةمديس ئاكام كةضي ِرادةبوردن، نَيك
َ
ساال هةندَيجار دةطةيشتن، ثَيمان هةميشة

شةتةك ةكانمان
َ
ئاذةل و ندؤشكان

َ
قةال بخةينة ةكانمان

َ
زاِرؤل و بكةين وَيران ضَينراوةكانمان طة

َ
كَيل دةبواية

َى
َ
ئاسا هةل مشك و ة

َ
بهَيل بةجَي شتَيك هةموو بووة: هةروا هةية يادةوةريم كة لةوساوةش و بِرؤين. بدةين

و زةوي ئةم نيشتةجَيي ديرؤكةكاندا ِرؤذطارة لة كة خواوةندانةي ئةو و مةزنةكان جةنطاوةرة وةكو نةك –
نَيو بةرةو كة كاتةي و ئةو سةنن ال ثِرة ثَيستةكانةوة سثي لةبارةي طةنجةكانمان لة ببوون. هةندَيك زارانة
ِرَيطايةكي ذياون، باوباثريانمان كة بدةين ذيانة بةو  سةرومِريي  ئةوةي بؤ دةكةين كؤض دارستان يي

َ
قووال

ئيرت مردبن، ضونكة ئةوةي وةكو تَيدةفكرين لَييان بةشَيوةيةك جيادةبنةوة كة ئةوانةي بةر. دةطرنة جياواز
خؤيش و خزم وةكو ناتوانني ئيدي بؤية طؤِراون فرة دةطةِرَينةوة كة ئةوانةيش دةطةِرَينةوةو فرةكةميان
بؤ كضيان ئةوتؤ ئةندازةيةكي بة كةكةمان

َ
بةر لة هاتنة دنياي من خةل نَيك

َ
ساال كة دةطَيِرنةوة بيانناسينةوة.

درَيذةكان و رَيطا دوور دةبوواية َيكي جياوازدا
َ
ل خَي ذني سةنطوسووذ بةدواي بؤ باوكم دنياوة، بؤية نةهاتبووة

بةو هةمان مةبةست بؤ لةو بةر كة كةوتبوو ئةوانة شوَيني دواى كردبوو، كؤضي ةكاندا
َ
بة جةنطةل برِبَيت.

و زؤر طةشتَيكي ثاش نةبوون. خؤمان  هاوخوَيني كة طةِرابوونةوة ذنانةوة بةو  و ِرؤيشتبوون ِرَيطايةدا
هةشارَيكي لة تةنيشت ببَيت، ئومَيدبِرة ذيان هاوسةري ثةيداكردني لة ببوو خةريك كة باوكم كاتَيك زةبةند،
لة بوو. بيني ِراوةستاوي كيذَيكي خوارةوة، دادةِرذاية ئاسمانةوة لة كة ِرووبارَيك تةنيشت لة بةرزدا،
بؤ ِراوضييةكان كة دةنطةي تؤنة بةو نةيرتسَينَي، بؤئةوةي ِراوةستابوو دوورةوة  ِرادةيةك تا مةودايةكي
ِراظة خؤي بؤي ئاتاجي خواستنيشي بؤ و كردبوو يدا قسةي

َ
لةطةل دةهَينن بةكاري نَيضريةكةيان هَيوراندني

ِراشكاوي بة ئينجا ثَيشةوة، بَيتة لَيي كردبوو هامانا دةتوانَي بؤ ئةوةي هَيماي هةندَيك ئةويش كردبووةوة.
بريؤكةي كة دابوو ضونكة بِرياري بووبَيت،

َ
خؤشحال طةشتيارةكة ِرووخساري دةكرَي بة خوردببووةوةو لَيي

بؤ دةكرد تةواو ئافرةتةكةي بةهاي هةتاكو دةبواية باوكم بؤية نةبوو. ةشة
َ
هةل بريؤكةيةكي هاوسةرطرييي

بؤ طةِرانةوةيان طةشتي هَينابوو، وةدي هاوسةرطريييان ةكاني
َ
كة ِريتوال ثاش ئةوةيش بكات. كار خةزووري

طوندةكةمان دةست ثَيكردبوو.
هةتاوم هةرطيزيش و بووم طةورة درةختة بةرزةكاندا و ثؤي

َ
ضل لةذَير خوشكةكانمدا و برا

َ
لةطةل من

بةجَيدةهَيشت، ةكةدا
َ
جةنطةل ثؤثةي ضِروثِريي لةنَيو ييةكي

َ
ضؤال و دةكةوت بريندار دارَيكي جاروبار نةبيني.

دةطَيِرامةوة، بؤ حيكايةتيان َي
َ
كؤمةل دايكم و دةبيني. باوك ئاسمانمان شيني ضاوى كاتانةدا لةو تةنها هةر

شتَيك هيض بةبَي و تةنيايي تاق و بة ئةوةي بؤ ثياو كة دةكردم فَيريان دةضِريم و بؤ طؤرانيان َي
َ
كؤمةل

ِرةها بووم. و ئازاد من بزانَيت. ضي ثَيويستة بمَينَيتةوة، زيندوويي بة تريةكاني كةوانةكةي و لة بَيجطة
ديوار ياخود نَيو كة زينداني كاتَيك بكةين.

َ
هةل ناتوانني نةبني ِرةها و ئازاد ئةطةر مانط، ةكاني

َ
زاِرؤل ئَيمةي

خؤي ِرؤحمان رؤذَيكدا ضةند ماوةي لة و دةبني كةِر كوَيرو دةهَينني، هةرةس ناخةوة لة شيشبةندةكانني
طيانةوةرة ضةشني ئانوساتانةدا لةو ئا دةبَيت.  دةستبةردارمان و  دادةبِرَيت سينةمان ئَيسقانةكاني لة
خانووةكانمان لةبةرئةوةية كة بمرين. كة باشة هةميشة ئةوةمان ثَي ِراستيشدا لة و دَيت مةينةتبارةكانمان لَي
بة ذَيريدا لة باران، لة دابِراندن هةواو لة بةرطرتن بؤ هةية الريان ساثيتةيةكي تةنها بة هةر نيية، ديواريان
بطرين ةكان

َ
مندال و ذن خةوني لة طوَي دةكةين حةز ضونكة دةواسني،

َ
هةل جؤالنة خةوةكانمان  يةكةوة

َ
ثال

دةنوون. ثةناطةدا هةمان  ذَير لة كةوا  بكةين بةرازانةش و و سةط مةيموون ئةو هةناسةي  بة هةست و
لة و هةية ِرووبارةكاندا و  ن

َ
كةندةال لةوديو جيهانَيك بزانني كة ئةوةي بةبَي زووترةكانيشدا،  زةمانة لة

لةبارةي باويان و بةند و دةهاتن سةرداني ترةوة بؤ هؤزةكاني هاوِرَيكانمان لة دةذياين. دا
َ
جةنطةل ناوجةرطةي

ئَيمة م
َ
بةال دةووتني، ثَي و خووخدةكانيانةوة ثَيستةكان لةبارةي سثي ثالنتانالةوة، ئَيل و ظَيستا بووا
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ئينجا بخةن. ثَيكةنينمان بة ئةوةي بوون بؤ ضريؤك طةلَيك تةنها ئةم شتانة هةر كة بووين بِروايةدا لةو
ضونكة دا، بِرياري ضاوةِروانيم من م

َ
بةال هات، من نؤرةي هاوسةر ثةيداكردني بؤ و ثياوةتي قؤناغي طةيشتمة

ئةوةشدا،
َ

لةطةل دةذياين. خؤشي بة و  بووين
َ

خؤشحال زطورتييةكاندا بم،
َ

لةطةل دةكرد ئةوةم ئارةزووي
كة ئةوةي لةبةر بكةم، تةرخان و حةسانةوةكان بازي بؤ طةمة خؤم تةواو دي ئةواني وةكو نةدةكرا ثَيم
هةبوو زار ضةندين برازاكان، خوشكةزاكان و ئامؤزاكان، خوشكةكان، و بوو، براكان طةورة زؤر من باتةكةي

َ
مال

بؤ ِرةنطثةِريوو ِرؤذَيك دةستة ثياوَيكي ِراوضييةك. تاقة بؤ و زةبةنديش كارَيكي زؤر و دان دةرخوارد بؤ
دةكاران  نة دةكرد، شكاريان ئازايةتي و سةليقة بةبَي دوور بة دوور ثؤدرةوة(1)  هؤي بة هاتن. طوندةكةمان
نةوة،

َ
دةجووال ةكان

َ
جةنطةل مياني لة بدةن، طةوجانة ماسي لة بة ِرم ئاودا لةنَيو ياخود طذَين

َ
هةل درةختدا بة

طرفتار خؤيشياندا قاضةكاني نَيو لة هةتاكو تفاقةكانياندا، و ضةك نَيو لة بارةكانياندا، لةنَيو سةرومِريش
بؤطةن بؤن و جلوبةرطي نةرموشل كو

َ
بةل بوو، نةثؤشي خؤيان هةوا بة ئَيمة ئةوان وةكو بوون. طريؤدة و

ثةيطري لةسةرئةوة م
َ
بةال نةدةزاني، ياساكاني ِرةووشتجوانيان و بوون

َ
ثؤخل و ثيس دةثؤشي، لَيهاتوويان

ئةمانةمان ئَيمةيش بطَيِرنةوة. بؤ خؤيان خواوةندةكاني و زانيارييةكان دةربارةي شتَيكمان هةموو كة بوون
ئةو بوو، هةقيقةتي ووترا سثيةكان ثَيمان ثياوة دةربارةي كة بةراوورد دةكردةوة سةرجةم ئةوانةدا

َ
لةطةل

يان ياخود سةرباز مذدةهَين، ئةم ثياوانة كرد كة دةستبةجَي دركمان بةوة ئاوا سةِّـاند. دةمطؤيةشمان
بوون. ة شَيتَيك

َ
كو كؤمةل

َ
كؤكةرةوة نةبوون، بةل مةتات

دةطةِران. بةنرخيشدا بةردي بةدواي هةروةها بطوازنةوة، دارةكان دةيانويست دةويست، زارةكةيان و زةوي
ندةيةكي

َ
بال ضةشني و شانتان سةر بدرَيتة نيية ئةوتؤ شتَيكي

َ
جةنطةل كة كردنةوة ِراظة بؤ ئةوةمان ئَيمة

طوندةكةماندا لة تةنيشت مشتومِرةكاني ئَيمة بن. طوَيبيستي م ئةوان نةياندةويست
َ
بةال بطوَيزرَيتةوة، مردوو

نوغرؤي بداباية شتَيك هةرضي لة دةستي بوو، وا ئافات باي وةكو هةريةكَيكيان كردبوو. دروست ئؤردووطايان
دةكرد. نيطةران شثرزةو ةكاني

َ
ئاذةل و ك

َ
خةل و بةجَيدةهَيشت خاثووري جَيثَييةكي خؤيشيدا بةدواي دةكرد،

ضونكة دةكردن، مان
َ
خؤشحال و نةزاكةت بووين و مةشرةبي ياساكاني خؤش ملكةضي ئَيمة سةرةتادا لة

ئةو كاتةي هةتا دةويست، زياتريان شتى هةردةم نةبووين، خؤشنوود قةتاوقةت وةلَي بوون، ميواني ئَيمة
جةنطمان جاِري سووننةتييةكانةوة سرووتة هةموو بة هةنطني و بووين بَيزار و شةكةت يارييةكانيان لة كة
بةرطةي سةريان كاسةي ناسكةكاني ئَيسكة و دةترسَينران ئاساني بة نةبوون، باش جةنطاوةري ئةوان دا.
ت

َ
رؤذهةال و بةرةو بةجَيهَيشت خؤمان طوندةكةي ئةوة ثاش دةكَيشان. ثياماندا كة يةيان نةدةطرت

َ
تَيال ئةو

مةوداي بة درةختةكانةوة مياني ثؤثةي لة بوو، بةدةر تَيثةِراندن و سمني لة تيايدا
َ

جةنطةل كة ِرؤيشتني
و كيناوي كة بوو ووترا ثَي ئةوةشمان نةماندؤزنةوة. هاودةمةكانيان بؤئةوةي دةِرؤيشتني درَيذدا و دوور
لة سةر ئةوا دةتوانن بَيت، ِرةوايشدا شةِرَيكي لة ئةطةر هةتا دةمرَيت، كة يةكَيكيان بؤ هةر و ةسَينن

َ
تؤل

طوندَيكي ئةوةي بؤ دؤزييةوة جَيطايةكمان لةوَي لةناوبةرن. ةكانيشةوة
َ
مندال بة تةنانةت تريةيةك، بةري

بة دةبواية بدؤزنةوة  ثاقذ ئاوي ئةوةي بؤ ذنةكان ضونكة نةبوو، باش ئةوَيمان وةكو بنَيني. بونياد تازة
كةسَيك هيض كة بووين بِروايةدا لةو ضونكة بووين جَيطري و لةوَي ماينةوة  ئةوةشدا

َ
لةطةل بِرؤن، سةعات

جَي و بووم دوور طوندةكةمانةوة لة من  دواتر، َيك
َ
سال ناكةوَيتةوة. دوور  ئةمةندة بةدواماندا طةِران بؤ

بوومةتةوة.  نزيك سةربازان لة ئؤردووطايةكي زؤر  كة زاني خؤ بة كاتَيكم طرتبوو،
َ
ثوومايةكم(2) هةل ثَيي

داوةرييةكي الوازم ِراوبؤضوون و هؤية ئةو لةبةر نةخواردبوو، نانم دةبوو رؤذَيك ماوةي ضةند و ماندوو بووم
ِراكشام. دواوة، كةضي بؤ حةسانةوة بطةِرَيمة ئةوةي لةبريي كةوت بَيطانةكان كاتَيك كة ضاوم بة بةكارهَينا.
هيض هةقيقةتدا لة داركاريمان كردبوون. مردن تا كة نةبرد ثياوانةيان ناوي ئةو طرتيانم. سةربازةكانيش
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بؤ كاركردن من واليمايم. كة نةيانزانيبَي ياخود نةناسيبَي ثياوانةيان ئةو بوو نةثرسيم، لةوانة شتَيكيان لَي
يان

َ
ثانتؤل كة ثياوانَيك تردا، هؤزةكاني تريةو ثياوي ضةندين

َ
فشارياندام، لةطةل كؤكةرةوةكاندا مةتات

َ
لةطةل

ثةيجوري مةتات ثَيش خؤ درابوون. كاركردن ويستةكانيان بري بكرَيتةوة بؤ لة ئةوةي بةبَي لةبةركردبوو
بوو هؤيةوة بةو جا ِراثةِرَينن، كارةكة كة نةبوون لةوَيدا  ئةوتؤيش كَيكي

َ
خةل و دةكرد زؤري ئاطاييةكي

لةبةر هةر تةنها بارةيةوة باخَيوم. نايشمةوَي لة و ئازادي بَي كاتَيك بوو دةكرد. ئةوة لة ئَيمة زؤريان كة
قةومةكةي بؤ كة زاني ئةوةم نواوة م هةر لة

َ
شتَيك فَيربم، بةال هيض دةتوانم داخؤ بزانم كة مامةوة ئةوةيش

و دوور ماوةيةكي بؤ ويستي خؤي حةزو بة دذ جةنطاوةرَيك ناتوانَيت شتَيك ضونكة هيض دةطةِرَيمةوة. خؤم
بكات. بةسةر دةست درَيذ

بؤ ئةوةي درةختةكانمان دةدؤشي هةندَيكمان دةكرد، كارمان ئاوابووني هةتا هاتني خؤرةوة
َ
لة هةل هةر

خةستي و ثةيت  ئةوةي بؤ ند
َ
دةكوال شلةكةيان ديش ئةواني بكةينةوة، ي

َ
خال ذيانيان ؤثي

َ
دل بة ؤث 

َ
دل

ئاووطي سووتاوي شريةو بؤطةني بؤني لة دةرةوة هةواكةي طةورة. تؤثَيكي ة
َ
كؤمةل بة بيكةن  بكةنةوةو

ببوو. قَيزةوون ناخؤش و ثياوةكان ئارةقةي بة خةوةكانيش جَي ناوةوةي بوو، هةواكةي تةذي درةختان
و مؤز و طةنمةشامي خواردن بكَيشَي. بؤ

َ
هةل

َ
قوول هةناسةيةكي لةو جَيطايةدا ئا نةيدةتواني كةسَيك هيض

شتَيكي هيض ضونكة نةدةكرد، تامم هةرطيز من كة دةداينَي قتوويان هةندَيك سةمةرةي و سةير ناوةِرؤكي
زةبةلالحيان كؤختَيكي ئؤردووطاكةدا لةسةرَيكي ناكات. نةشونما قتوودا نَيو لة مرؤظ بؤ ك

َ
بةكةل و باش

بووم،
َ

خاو سةرقال مةتاتي بة هةفتة دوو كة ئةوةي ثاش دابووةوة. طل ئافرةتةكانيان ئا لةوَيدا نابوو بنيات
هةروةها كردم. ِرةوانةي بوو لَي ئافرةتةكاني كة شوَينةي ئةو بؤ و دةستم داية كاغةزَيكي ثارضة سةركارةكة
ئةو ئاوة ضؤني ضؤن كة ِرؤمكرد، ضونكة بينيبووم من بةسةر عةرزةكةدا كة دامَي، كووثة شةرابَيكيشي
و بووم دوا كةس من وةستام. لةسةرةدا تردا ئةواني

َ
لةطةل دةكرد. وَيران مرؤي ي

َ
هؤشي ماقوول و هةست

بة ئيدي شةويش ببوو و بضمة نَيو كؤختةكةوة، هةتاو ئاوا بؤ ئةوةي نؤرةي من طةيشتة سةر كة كاتَيك
ئايال بوو، تريةي لة ئافرةتةكة ثَيكردبوو. دةستي تووتييةكانييةوة و بؤق سةداي سةرو ذاوةذاوو دةنطي
هةندَيك ثياو دةهاتن. لَيوة زةريفةكاني و ناسك كيذة زؤري زؤربةي كة ميهرةبان، ناسك كانَيكي

َ
تريةي خةل

دةبردن و ديارييان بؤ خؤدا
َ

لةطةل دةكرد، سةفةريان سةرومِر مانطي ضةندين ئايال تريةي دؤزينةوةي بؤ
بة ذاو هةر

َ
هةال لةوَيدا بهَينن. ئا دةست ئافرةتةكانيان بة يةكَيك لة كة هيواي ئةوةي بة دةكردن بؤ ِراويان

ِرووتي بة بوو. ئاياليي هةر ذنة دايكيشم ضونكة ناسيمةوة هةر من  ئةوةشدا
َ

لةطةل دةضوو، مارةسةمةندةر
داكوتراو زةوييةوة بة بةسندم زنجريَيكي بة قولةثَييةكييةوة هؤي بة ِراكشابوو، كاييةكةيدا ِرايةخة لةسةر

دةغةزارةكاني  و نةخؤش سةطة بؤني مذيبَيت،
َ
هةل َييت يؤثؤي(3) ئةكاسياى

َ
وةك بل شةتةك درابوو، وِروطَيذ،

قةبارةي ببوون. جووت يدا
َ
لةطةل من لة بةر كة ببوو تةِر ثياوانةش ئةو سةراثاش شةونمي بة و دةهات لَيوة

دةهات. لَيوة قرتيان قرتة ِرووبار نَيو بضووكةكاني بةردة وَينةي ئَيسكةكانيشي و هةبوو كوريذطةيةكي
بة طوَيضكةكانيان ن،

َ
برذانطةكانيشيان دادةمال هةتاكو ن،

َ
دادةمال مووةكاني بةدةنيان هةموو ئاياليي ذناني

لة سةرانسةري طؤناكانيانةوة، و لووت نَيو دةئاخننة بريقةدار و لووس ضيلكةي  دةِرازَيننةوة،
َ

طول ثةِرو
سياى ِرةذوو  ِرةنطي و دار خورما تؤخي ئةناتتؤو(4) ِرةنطي ئةرخةوانيي سوورةكاني ِرةنطة بة جةستةياندا
وةكو داناو عةرزةكةدا لةسةر قامةكةم نةبوو. شتانة لةو ئا يةكَيكي هيض ئةو م

َ
بةال دةكَيشن. نيطار َي

َ
كؤمةل

ئةو م
َ
بةال وم لَيكرد.

َ
سال ِرووبارةكان دةنطي و ندة

َ
بال خوَيندني كردنةوةي السايي بة بَيت خوشكَيك ئةوةي

سينةيدا قةفةزبةندى لةنَيو ِرؤحي هَيشتا داخؤ بزانم ئةوةي بؤ كَيشا، سينةيدا بة هةندَيكم نةدايةوة. ثاكؤي
ضؤكم تةنيشتيدا لة بداتةوة. بةرسظم نةيدةتواني و بوو الواز زؤر هيض سةدايةكى نةبوو، رؤحى كةضى لَيدةدا،
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بؤ قةدةرَيكي داثضِراند، ضاوةكاني ئاخاوتم. يدا
َ
لةطةل دايكيشم زوباني بة بيخواتةوةو تا ئاوم ثَييدا داداو

خؤمم بدةم فرِيؤ  بة  ثاكةكة ئاوة بَيئةوةي شتَيك، هةر لة بةر تَيطةيشتم. منيش ِراما. لَيم  درَيذخايةن
بة كرد، ِرؤم دةستةكانمدا ضك بةسةر ضك داضؤِراندنةوةي بة ناو نَيو زارم لة باشم ئاوَيكي قومة َشوشت.
لةطةل خاوَين كردةوة. ثَي خؤمم دةموضاوي بوو كة تةِر ئةوةيش دواي و ساوييانم ديقةتةوة بةيةكدا و ئاطا
داكةند ةم

َ
ثانتؤل ئةو دا. ئةنجام شتم هةمان طيانيدا نَيو لة ثياوةكان شةونمي كردنةوةي ثاك بؤ ئةويشدا،

نووكي و كردنةوة ئاطر ضيلكانةي دارو طوريسةي ناو قةدمةوة ئةو لقة بةو ثَييبةخشيبووم. سةركارةكة كة
توورةكةيةكي و بوو نووكةكةيدا لة داني جرجَيك ضةقؤ دارينةم كة ئةو و سيغارةكانم ثةِرةي و تريةكانم

بةسةر  ماجوونة لةو نةختَيكم بوون. واسرا
َ
هةل طرتبوو،

َ
هةل كيوراريم(5) تيايدا هةندَيك كة ثتةويش ضةرميني

بضكؤالنةم زامَيكي ذةهراويية، ئامِرازة بةو نووشتامةوةو ئافرةتةكةدا بةسةر ساوي،
َ
هةل ضةقؤكةمدا نووكي

دةكات ِراو خؤي  خَيزانةكةي تَيركردني بؤ ِراوضي خواوةندةكانة. دياري ذيان كردةوة.
َ
ئاوةال طةردنيدا لة

كة بخوات ئةوة ضاكة ثَيي وةلَي نةخوات، خؤي  نَيضريةكةي طؤشتي دةدات يش
َ
نَيضري دةكوذَيت، هةول و 

تر ثياوَيكي جةنطدا لة ثياوَيك شَيوةيةكي تراذيديانة، هةندَيجار، بة دةكات. ثَيشكةشي ديكة ِراوضييةكي
هةنطوين زةردي طةورةي دووضاوي بة كيذةكة نادات. ةيةك

َ
زارؤل ياخود ذنَيك ئازاري هةرطيز م

َ
بةال دةكوذَيت،

ئةودا، ثَيناوي لة بكات. زةردةخةنة دةدا سوثاسطوزارانة ي
َ
هةول كة ضووم بؤ واي و كردم تةماشاي ئاساوة

ئةو كفرانةي زةحمةتكَيشان و ِرةنجدان بة ضةندين بوو، دةيشبواية شكاند مانطم ةكاني
َ
زاِرؤل تابؤي يةكةمني

زؤر بؤئةوةي منيش خؤت ووت. ضرثة ناوي بة و ِراطرت دةمييةوة لةالي طوَيضكةم نةنطةم بدةم. و شوورةيي
نيية باش ضونكة نةمووت، بةرزةوة دةنطي بة م

َ
بةال كردةوة، دووبارةم كةِرةت خؤمدا دوو هزري نيابم لة

َ
دل

بة م
َ
بةال دةدا، ي لَيي

َ
دل هَيشتا كة ئةوةيشدا

َ
لةطةل بدةيت، تَيك لَي ئاسوودةييان بهَينيت و مردووان ناوي

مردوو حيساب بوو.
ووشك و ِرةق كِرةكييةوة و كةنةفتي بة بيني ةكانيم 

َ
قؤل و سنط و سك ماسوولكةي دةستبةجَي

بةبَي جةستةي و دةرثةِري طؤِرا. ئاهَيكي لَيوة ِرةنطيشي و دةستبةرداري ثشوودان بوو ئةوسا و طةِران
َ
هةل

ِرؤحي هةستم كرد دةستبةجَي، سثارد. طياني بضكؤلةكان بوونةوةرة مردني هةروةكو كَيشمةكَيش كردن
سنطمدا ةكةي 

َ
كؤل نَيو لة  منةوةو لووتةكاني كونة ئاخنيية  خؤي و دةرَي هاتة لووتةكانييةوة  كونة  لة

زؤر بكةم. كؤشش كةوتنة سةرثَي بؤ و دةبواية من كةوتة سةر هةموو قورساييةكةي خست. خؤي لةنطةري
بة حةسانةوةيدا و ِراكشان دوا باري لة جةستةيم بم. ئاودا ذَير لة ئةوةي هةروةكو مةوة،

َ
جووال بة هَيواشي

بةستمةوة، خؤي ِرايةخةكةي َيكي
َ
ِريشال ضةند بة بدةن. ضةناطةي لة ضؤكةكاني كة خست، ِرَيك ضةشنَيك

بةكارهَينا. كة ديتم خؤمم ضيلكةكاني ئاطركردنةوة بؤ ناو ثَيكةوة ةكةيةكم
َ
كةل كايةكة ئينجا بة بةرماوةي

بة تةقةلالو زةحمةتةوة بة و بةجَيهَيشت كؤختةكةم هَيوري بة سةندووة، ثةي
َ
كل ثِرييةوة و ضِر بة وا ئاطرةكة

نَيو ضوومة و – بوو بةردةوام و ِراكَيشانم كردن قورس لة هةر ضونكة ئةو – طةِرام
َ
هةل ئؤردووطاكةدا تةيماني

زةنطةكاني دةنطي لة طوَيم كة دارستانةكة دامَين و سةرةتاي درةختةكاني طةيشتبوومة تازة دارستانةكةوة.
تريَيكم ة

َ
كؤمةل و كةوانَيك رؤذدا دووةمني لة ِرؤيشتم. وةستان بةبَي يةكةمني رؤذ تةواوي بوو. وورياكةرةوة

ديكة مرؤيةكي ذياني قورسايي  كة  جةنطاوةرةي ئةو بكةم.  خؤيشم و ئةو بؤ  ِراو بتوانم  هةتا كرد ضَي
لة و دةبَيت بَي هَيز مردووةكة كةسة ِرؤحي بَيت، بةو شَيوةية رؤذوو بة ِرؤذ دة ماوةي دةبَي بؤ دةطرَيت

َ
هةل

ئةوا نةدات، ئةنجام ئةمة جةنطاوةرةكة ئةطةر دةِروات. ِرؤحةكان سةرزةميني بةرةو و دةردةثةِرَيت ئاكامدا
طةورةتر دةبَيت ثياوةكةدا لةناو دةرووني ةو دةبَيت و

َ
دةرخواردي دةدرَيت قةل كة خواردنةي ِرؤحةكة بةو

بةرلةوةي ئةو من م
َ
بةال مردوون. جؤرة ئازام بينيووة بةم بةجةرط و طةلَيك ثياواني دةكات. خةفةي هةتا
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تيايدا هةرطيز كة بةرم
َ

جةنطةل ضِروثِرترين نَيو بؤ ئايالييةكة ذنة ِرؤحي دةبوواية دي، بهَينمة مةرجانة
هةموو نةيكوذمةوة. دووةم جاري بؤ كة دةكرد ئةوةي بةشي ملَي زؤرة بة دةخوارد، كةمم زؤر نةدؤزرَيتةوة.
دةكرد خؤ لة زؤرم ئةوةشدا

َ
لةطةل بوو،

َ
تال ئاوَيكيش قومة طشت دةداو بؤطةني طؤشتي ضَيذي ةيةك

َ
بابؤل

طوزةرم كرد، دا
َ
جةنطةل نَيو  بة

َ
قوول مانط تةواويي خولَيكي بؤ هةردووكمان بذيَينم. بؤئةوةي قووتي بدةم،

ثَيكةوة جار زؤر دةكرد. زيادي ِرؤذَيك قورساييةكةي هةموو طرتبوو كة
َ
هةل ئافرةتةم ئةو ِرؤحي ناخيشمدا لة

دةداتةوة. درةختةكاندا دةنط ذَير لة درَيذيش و دوور سةدايةكي بة ةونةكراوةو
َ
جل ئاياليي زوباني دةدواين.

يةكدا
َ

لةطةل تةماسمان قاضةكانمان، بة كةمةرمان، بة ضاوةكانمان، بة جةستةمان، بة ووتن، طؤراني بة
بؤ ِرابردووي خؤمم ببووم، باوكمةوة فَيريان و كة لة دايك بؤ دةطَيِرايةوة ئةفسانانةم ئةو بةرقةرار دةكرد.
و بووة

َ
شاد حال ةيةكي

َ
كيذؤل كة دةطَيِرامةوة كاتَيك بؤ ذياني خؤي يةكةمي بةشي ئةويش دةطَيِرايةوة و

جؤالنةي بةرزةكاندا دارة لقة  بة ثاودا طةوزاوةو
َ
و ضل قوِر  ناو لة  كردووة، ياري براكانيدا  و خوشك

َ
لةطةل

خؤي داماوي و  بةدبةختي نزيكةي ِرابردووة ئةو باسي  دوو،  دةموو نةزاكةتي ثاراستني بؤ هةر  كردووة.
طوَيضكةكاني. ئارايشتي ِرازانةوةو كردمة و كَيشا

َ
هةل ثةِريم جوانرتين طرت، سثيكةلةم ندةيةكي

َ
بال نةدةكرد.

جاطوةر(6) و  كة ئةوةيش بؤ و نةبَيت سةرماي بؤئةوةي دةهَيشتةوة بة داطريساوي ئاطرَيكي بضكؤالنةم شةوان
ووردة و ةمَيش

َ
و خؤل شوشتم لةسةرةخؤ ديقةت و بة لة ِرووبارةكةدا نةدةن. تَيك نووستنةكةي لَي مارةكان

بخةمةوة. دوور لَي خراثةكاني يادةوةريية هةتا ساوي
َ
هةل لَي م

َ
طول

لة بؤ بةردةوامبوون نةما ترمان بيانووي هيض طونجاوةو و شايان جَيطا ئةو ِرؤذَيك طةيشتينة سةرةنجام
دانةكانيشم بة قامةكةم و شوَيندا دةبواية بة هةندَي لة كة بوو ثِر و ةكة ئةمةندة ضِر

َ
لةوَيدا جةنطةل ِرؤيشتن.

بؤئةوةي باخَيوين نزمةوة دةنطَيكي بة دةيشبواية بكةمةوة، ة
َ
ئاوال ِرَيطا و ثاضم

َ
هةل درةختؤكةكان طذوطياو

ثؤث و
َ
طةال لة ساثيتةيةكم بذارد،

َ
هةل نزيك جؤطةلة ئاوَيكةوة لة جَيطايةكم ئينجا نةطؤِرين. كات بَيدةنطي

تاشي سةرم ضةقؤكةم، بة دروست كرد. ئةو بؤ دار
َ
توَيكل درَيذي شريتي سَي دانة لة و جؤالنةيةكم كرد ضَي

ثَيكرد. ِرؤذووةكةم دةست و
يةكرتمان هَيندة سةر ئةوةي هاتبووينة ذنةكةيش و من كردبوو ِرَيمان ثَيكةوة كاتةوةي كة ئةو ميانةي لة
ذياني تايبةتي تةنانةت و ناكات بةرزةفت ثياو ذيان م

َ
بةال جيابينةوة، لَيكدي نةتوانني ئيدي كة خؤشبوَيت

ضةند قومة ِرؤذ، لة ضةندين بؤ دي. خؤم بهَينمة َينةكةي
َ
و بةل ئةرك دةبوواية بؤية خؤيشي بةرزةفت ناكات،

ئامباز بوونم لة بووم، تاقةت بؤ و الواز كة كاتَيكيش زارمةوة. نَيو ترم نةخستة شتَيكي برتازَي، هيض ئاوَيك
سةرم. نةدةخستة قورسايي ثَيشوويش وةكو بوو، تر ئاسماني تر دةمَيكي هةموو لة كة ِرؤحيشي، بووةوةو
ئامادةي م هَيشتا

َ
بةال نا،

َ
هةل يةكةمني هةنطاوي خؤي بووم، نؤضكةدا لة خةوة كة كاتَيك ِرؤذ، ثَينج ثاش

خؤم طةِرايةوة. الي بؤ بكات و تةنيا تةواو تاق و بة كة طةشتةكةي خؤي نةبوو ئةوة
زيادي نةختَيك جارةيش بوَيريي هةر كردةوة، دووثات خايةنةي كةم ئةو ِرؤشتنة فرسةتَيكدا ضةند لة
ئازايةتييةيش ئةو هةموو دةبوو بوو، ئازاربةخش

َ
قوول سووتانَيكي بةقةدةر جيابوونةوةشي خةمي دةكرد.

بؤ هةميشة بؤ و نةكةم بانط بةرز دةنطي بة ناوي ئةوةي بؤ ببووم فَيري باوكمةوة لة كة ئاراوة بهَينمة
و،  دةفِري درةختةكاندا ثؤثةي تووكانَيك(7) بةسةر وةكو بيني خةونم ِرؤذ دوازدة ثاش نةيهَينمةوة. خؤم الي
ضةك و ِرؤيشتبوو. ئةو ئيدي م

َ
بةال بطريةم. دةمةوَيت و كَيشم بَي طةلَيك كرد هةستم هاتم، بةخةبةريش كة

ضوومة قةدم ناو هةتا ِرووبارَيك. زَيي طةيشتمة تا ِرؤيشتم سةعات ضةندين بؤ و طرت
َ
هةل خؤم تفاقةكاني

سةر و كلك و ثوولةكةكان بة تةواويي بة هةروا داو بضكؤالنةم ماسييةكي لة تيذ دارَيكي بة ناو ئاوةكةوة،
بَيت ضؤن دةبوو هةروةك هَينايةوة، م

َ
هةل خوَينَيكةوة ة

َ
تؤزقال بة دةستبةجَي ئةوسا دا. قووتم بةرييةوة لة
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خؤشةويستي لة هةندَيجار مردن زؤر كة ببووم ئةوة فَيري ئيرت نةبووم، خةمطني ئيدي ئاوا. ئَيستاكة ئة
نةطةِرَيمةوة. خؤم طوندةكةي بؤ ي

َ
بةتال بةدةست ئةوةي بؤ ضووم، شكار بةرةو ئةوسا بةهَيزترة.

ثةراوَيزةكان:
1-POWDER:

بارووت.
2-PUMA:

كَيو. و نَيو شاخ شَيري
3-YOPO

4-ANNATTO

5-CURARE:
سةري  كردني ذةهراوي بؤ باشوور ئةمةريكاي هيندييةكاني و دةردةهَينرَيت ئيستيوايي ِرووةكي هةندَي لة  ماددةيةكة

دةهَينن. بةكاري تريةكانيان
6-JAGUAR:

نطَيكة.
َ
ثل جؤرة نط.

َ
ثل يؤز

7-TOUCAN:
طةورةية. ندةيةكي دةنووك زلي

َ
بال

سةرضاوة:
ISABEL ALLENDE

THE STORIES OF EVA LUNA

TRANSLATED BY: MARGARET SAYERS PEDEN

LONDON _ HAMISH HAMILTON _ 1991
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فرانز كافكا
لة عةرةبييةوة: رةووف بَيطةرد

سَي كورتة ضريؤكي (فرانز كافكا)

1-دروشمي شار

لة بةراييدا، بؤ دروست كردني بورجي بابل، هةموو شتَيك لةسةر ئاستَيكي بةرز 
َيني كة كارةكان زؤر لة ثَيويست زياتر 

َ
و دواي ماندوبوونَيكي زؤر ِرَيكخرا، دةتوانني بل

 و وةرطَيِر و خانووي نيشتةجَيبوون 
َ

ل
َ
بوون. طةلَيك بة وردي رَيطاكان دروست كران، دةال

بؤ كرَيكارةكان ئامادةكرا، وةك لة بةرانبةري كارَيكي زؤر مةزندا بني وابوو كة بةديهاتني 
هَيوري  بة  و  لةسةرخؤ  زؤر  كة  بوو  وا  ئةوكاتة  باوي  ِراي  دةخايةنَيت.   

َ
سال سةدان 

ثرؤذةكة ئةنجام بدرَيت، بَي ئةوةي زياد بخةينة سةر ئةم ِراية لة داناني بةردي بناغةدا 
وةستاين: لةم ثِرؤذةيةدا ئةوةي زؤر طرنط بَيت بريؤكةي دروستكردني بورجَيكة كة 
بطاتة ئاسمان، ئيدي شتى تر طرنط نيية. كاتَيك كة بِروا بة طةورةيي ئةم بريؤكةية 
دةكرَيت ئيدي لةناو ناضَيت. مادامةكو مرؤظيش هةية، كةواتة ئارةزوويةكي بةهَيزيش 
بؤ تةواوكردني بورجةكة لة ئاراداية. لَيرةوةية كة ض ثاساوَيك بؤ نيطةرانيي لة ئايندة 
لة طةشةكردن  مرؤظايةتي  زانياريي  كة  لةبةرئةوةي  ِراستة.  ثَيضةوانةكةي  كو 

َ
بةل نية، 

هةبَيت  كارَيك  ئةطةر  ثَيشكةوتنداية،  لة  بةردةوام  بيناسازييش  هونةري  ناوةستَيت، 
 ئةنجام بدرَيت 

َ
َيك ئةنجامي بدةين، لةوانةية دواي سةدةيةك بة نيو سال

َ
ئَيمة بة سال

ئةم  بةرين؟  بةكار  توانامان  ئةوثةِري  ئَيستا  بؤ  كةواتة  بَيت.  قايمرتيش  و  ضاكرت  و 
تواناية تةنيا كاتَيك بةردةدات كة هيواداري ئةوة بني لة تةنيا نةوةيةكدا بورجةكة تةواو 
كو ئةوةي ضاوةِرَي دةكرَيت روو بدات ئةوةية كة نةوةي 

َ
بكةين، وةلَي ئةمة روونادات. بةل

88



بؤ دةيِروخَينَيت بؤية دابنَيت. خراث بة ساختمانةكة زانستيةكانيةوة تةواوي ثَيطةيشتني هؤي بة داهاتوو
بكاتةوة. دروست تازة بيناي ئةوةي

طةِرةكَيكيان بورجةكة دروستكردني كيي لةباتي
َ
خةل كرد، ئيدي ئيفليج تواناكاني بريؤكانة جؤرة ئةم

دةست خانووي باشرتين دةيويست و طروثة هةر كة لةبةرئةوةيش نا. بنيات كرَيكاران نيشتةجَيكردني بؤ
بوة ئةمةيش بةردةوام، ِرشتنَيكي طةيشتة خوَين جار هةندَيك تةنانةت  تةقينةوة، ناكؤكيةكان بكةوَيت،
كةوتنة بؤية بكةن، بورجةكةدا كردني دروست  لة يي 

َ
تةمةل تا  سةرؤكةكان دةست نوَيي بةهانةيةكي

بهَينن. بورجةكة دروستكردني لة واز ضاكة طشتي دةكرَيت وا ئاطربةستَيكي تا كة ئةوةي بانطةشةكردني
جوان و ثشوودا شارةكةيان حةوانةوة لةكاتي كو

َ
بةل نةبوون،

َ
سةرقال بة ناكؤكيةكانةوة كةكة هةر

َ
خةل م

َ
بةال

تَيثةِري، نةوة سةردةمي يةكةم جؤرة بةم بكات. دروست تر ناكؤكي كة نايةوة ئريةييةكي واي ئةمةيش كرد،
ثلةيش هةمان بة بوو، زياتر بةهرةيان نةوة دواي نةوة نةبوو، باشرت لةوان دوايي نةوةكاني ضارةنووسى
بورجَيكي دروستكردني كة ئةوة طةيشتنة سَييةم و دووةم نةوةي ئةمةيشدا

َ
لةطةل كرد، لةشةِر حةزيان

ن.
َ
بةجَيبهَيل شارةكة نةيانتواني نةوةية هَيند طونجاوبوون كة م ئةم

َ
بةال هوودةية. بَي كارَيكي ئاسماني

لةو دي، دَيتة دةردةبِرا كة تيا رؤذَيكيان سؤزي نووسران شارةدا لةم و طؤرانيانةي ضريؤك ئةو هةموو
كة لَيرةوةية هةر يةك لَيي دةدات. لةسةر جار ثَينج شارةكة وَيرانكردني زؤر ثتةو بؤ ةيةكي

َ
مشتةكؤل رؤذةدا

ثَيوةية. ةيةكي
َ
مشتةكؤل وَينةي شارةكة دروشمي

ِرةط 2-دوو
نيوةكةي و بوونةوةرة ثشيلةية ئةم ماوةتةوة، نيوةي بؤ طياندارَيكى سةيرم مرياتي، بة باوكمةوة، لة من
نزيكرت زياتر لةبةرخؤلةوة ضونكة جاران طةشةسةندنداية، و لة ثَيطةيشتن لةم دواييةدا بةرخؤلةية. تري
جةستةيشي و دةكات ثشيلة لة ضِرنووكي و سةر يةك، وةك هةردووكيان ئَيستا م

َ
بةال ثشيلة، تا بوو

درةوشانةوةيةكي و ثشيلة  كَيويانةي نيطايةكي تَيداية:  ةكةي 
َ
ئاذةل هةردوو ئاكاري ضاويشي  بةرخؤلةية،

بةرخؤلةيش. سادةي
هةنطاوي لة دةكات هاتوضؤ ةكةدا

َ
مال ناو بة كة هةية، كورتي زؤر نةرميي و ناسك خوريةكي ئةم بوونةوةرة

ثةنجةرةكةوة ِرادةكشَيت و دةثِرخَينَيت. دَيت الي
َ
خؤريش هةل ثارَيزداية. كة بة رويشتنَيكي و بازدان نَيوان

دةِروات خَيرا ئةوةندة َي و
َ
ل دَي لةوَي بةجَيم مَيرطوزار. و بؤ ناوباخ دةضم بؤ طةِران يدا

َ
لةطةل جار هةندَيك

مانطةشةودا لة دةدات. ثةالماري دةبينَيت بةرخيش كة دَيت،
َ
هةل دةبينَيت ثشيلةيةك هةر كة بيطةمَي. ناتوانم

الي سةعات مشكة. بة لة ِرقي زؤريش و بمياوَينَيت ثشيلة وةك ناتوانَيت ئةو بةر ضؤِراوطةكان، دةِرواتة
بدات. ثةالماريان ِرةخساودا لة دةرفةتي ئةوةي دةكات بَي مات خؤي مريشكةكانةوة قةفةزي

ماستةكةدا دةفري ثَيشي كة لة دةكةوَيت. ثَيي ديارة وا بدةمَي، ي
َ
ماستي خؤمال ثَيوةطرتووة خووم من

لة تةماشاكردني بؤ ن
َ
منداال كاتةدا لةو دةردةخات، تيذةكاني ضنطة دةخوات، لَي زؤري و  ِرادةوةستَيت

هةموو تةرخان كردووة. ديدةنيانة ئةو بؤ شةموانم يةك رؤذاني ناضاريي بة بؤية دَين، هةموو اليةكةوة 
ئامَيز لة طياندارة ئةم  و دادةنيشم ةكاندا

َ
مندال ناوةِرستي لة و خؤمدا ةكةي

َ
مال لة شةموان  يةك ِرؤذَيكى

ضؤن ثرسيارانة: لةو نية. مدانةوةياني
َ
وةال تواناي مرؤظَيك هيض دةكةن لَي وام ثرسياري ةكان

َ
مندال دةطرم.

هةبووة؟ ة
َ
ئاذةل جؤرة لةم نموونةي ِرابووردوودا لة ئايا هةمة؟ من بةتايبةتي بؤضيش و هةية ئاوا َيكى

َ
ئاذةل

هتد.. ضيية؟.. ناويشي نيةو بؤ بَيضووي ئةي دةكات، تةنيايي بة هةست ئايا
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هةمة ئةوةي روونكردنةوةيةك هيض بَي نيية،  ثرسيارانةم ئةو مدانةوةي 
َ
وةال ي

َ
هةول خؤمةوة الي من

روويداوة) ئةمة ةكةم (دووجار 
َ
مال دَيننة بةرخؤلة ثشيلةو خؤياندا

َ
لةطةل دةدةم، هةندَيك جار ثيشانيان

م
َ
بةال نزيك بخةنةوة، ئامَيزمداية لة كة ئَيستا ئةم بوونةوةرةدا

َ
لةطةل بةرخؤلةكانيان ثشيلة و دةكةن حةز

بة يةكدي، لة طياندارانة ئةم كةوتنةوةي نزيك لةباتي هَيناوة. شكستيان نة
َ
هةوال ئةو ضارةنووسي زوربةي

خودايية. هةقيقةتَيكي كة بوونيان بةوة قايلن طةلَيكيش يةكرتي دةِروانن و لة يةوة
َ
ضاوَيكي ئاذةل

لةبةرئةوةي نياية،
َ
دل ئةوثةِري كوو

َ
ناكات، بةل ترس بة دادةنيشَيت هةست باوةشمدا لة طياندارة ئةم كة

وا ئةمة نابَيت ئةستؤداية.  لة ئةمي ثةروةردةكردني  كة دةكات خَيزانَيكةوة  بووني ثةيوةست  بة هةست
و ذن ِرَيي لة ِرةنطة طياندارَيكة زطماكيي هةستَيكي كو

َ
بةل بةدةرة، ياسا لة سؤزييةكي

َ
دل كة بدةينةوة لَيك

بة ثةيوةنديي خوَينةوة ِرَيطاي بووبَيت، بَيئةوةي لة بؤ ثةيدا ئةم زةوية لةسةر خزمي هةندَيك ذنخوازيةوة
ثريؤزة. كارَيكي لةو ئَيمة كة ثارَيزطاري كردني واية بةالي ئةوةوة بؤية هةبَيت. ترةوة بوونةوةرَيكي هيض

وايش بكات و بؤنم ثَيوة بؤ ئةوةي شانم دةخاتة سةر ِّـؤزي كاتانةي ئةو ثَي بكةنم، جار ناضارم هةندَيك
كاتدا يةك لة كة بةس نةبَيت ئةوة ئةوةي هةر رزطار بكةم. وةك خؤمي لَي كة ناتوانم ِراكشاوة باوةشمدا لة

بة سةطييش. ببَيت دةيةوَيت و ثشيلةية بةرخؤلة و
سةخت نائومَيديةكي بَيت، تووشي بةسةري مرؤظَيك هةر ئاسايية ئةمةيش شتَيكي ِرؤذان، لة رؤذَيك
كورسيةكي بزؤك لةسةر كة كاتة بوو ئةو ئةويش بهَينم. شتَيك هةموو لة ويستم واز ِرادةيةي ئةو بووم، تا
فرمَيسك ؤثَيك

َ
دل ضةند كرد. ناوضاويم تةماشاي ِرَيكةوت بة بوو، ئامَيزدا لة طياندارةم ئةو و دانيشتبووم

بةرخؤلةية بةرؤح ثشيلة ئةم ئايا ئةو؟ هي يان بوون من هي فرمَيسكةكان نازانم خوارَي. دةهاتنة بةِروويدا
بةم شانازيي م

َ
بةال بَيت، شاياني وتن كة بؤ نةماوةتةوة وام هيضي لة باوكمةوة من تياية؟ مرؤظايةتي هةستي

يةكي بة دذ دوو شتي ناوةوةيدا لة هةستةي لة ثِر طياندارة ئةم بةجَيهَيشتووم. بؤي دةكةم كة مرياتيةوة
بةرخؤلة. نيطةرانيي نيطةراني ثشيلة و كؤكردؤتةوة:

وةك دةخاتةوة نزيك طوَيم لة لووتي لة شانم طري دةكات. ضنط و دةزنَي
َ
بةسةر سنطما هةل جار هةندَيك

كاريان قسةكاني بزانَيت بؤئةوةي دةِروانَيت، دةم و ضاوم لة دادَيتةوةو ثاشان َيت،
َ
بل ثَي شتَيكم ئةوةي

رؤيشتنةكةي دةِروات، لةسةرخؤ و دَينَيت لَي وازم ئةوسا ِرادةوةشَينم. سةر كردني ِرازيي بؤ منيش تَيكردووم،
سةما دةضَيت. لة

طياندارة ئةم ضونكة نادةم ِرَيطا من م
َ
طياندارة، بةال ئةم بَيت بؤ فريادِرةسَيك ضةقؤي قةساب تاقة ِرةنطة

ئةوةي وةك وةك مرؤظ تةماشام دةكات، جار ضاوةِرَي بكات، هةندَيك تا مردن دةبَيت منة. بؤية بؤماوةي تاقة
بكةم. بثاِرَيتةوة كة من شتَيك

ِرؤذانة بوونَيكي 3-بةدحاَلي
(سةفقة)يةكي بةست طرَي Aدةيةوَيت ِرؤذانة، بوونَيكي ي

َ
بةدحال هؤي دةبَيتة ئاسايي رووداوَيكي

و  ضوون بؤ H كة سةرةتايي A دةِروات طفتوطؤكردني بؤ H ة. كة نيشتةجَيي بكات Bدا
َ

لةطةل طرنط
ماوةيةكي بة ضونكة دةكات، شانازيي بة هةست ةكة

َ
مال دةطاتة كة دةخايةنَيت. دةقيقة بيست طةِرانةوةي

رؤذي  طرَيبةستةكة لةسةر كؤتايي ئيمزاكردني بؤ كة ِرَيكةوت B دا
َ

لةطةل ئةوةي دواي بِريوة، رَيطاكةي كةم
بخايةنَيت. سةعاتَيك ضةند كارةكة لةوانةية دةيزاني لةبةرئةوةي بطةِرَيتةوة، دوايي
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رؤذى  وةك رؤذةيش ئةو هةلومةرجى تةواوى هةرضةندة دةردةضَيت،
َ

A لةمال دواتر رؤذي زووي بةيانيي
كة ئَيواران  سةعات دةخايةنَيت. H دة رَيطاى ئةمجارةيان كةضى .A خودى بةِراى نةبَيت هيض واية، ثَيشوتر
نيو  ثَيش بؤية بووة، توِرة زؤر دواكةوتنيةوة كة B بةهؤى َين

َ
دةل ثَيى B دةثرسَيت، ى

َ
هةوال ئةوَي دةطاتة

ئامؤذطارى يةكَيك كة بيدياية. ِرَيطادا لة دةبوو بيبينَيت. لةوَي تا طوندةكةى بؤ بِروات داوة بِريارى سةعات
لة ترسى ئةوةى طرَي بةستةكة لةدةست  ال ضاكة واى A .بكات B هاتنةوةى ضاوةِروانيى بؤئةوةى A دةكات

َي.
َ
مال بؤ بطةِرَيتةوة نةدات

سةرنجى  شتَيك هيض بَيئةوةى تَيناثةِرَيت ضركةساتَيك لة كة دةبِرَيت خَيرا زؤر A رَيطاكة ئةمجارةيان
باسى  ديوةو  B ةوة

َ
مال دةرطاى الى بةيانى كة دةكةوَيت بةرطوآ واى ةوة

َ
مال دةطاتة كة  رابكَيشَيت.

بِروات. بةثةلة دةبَيت كةمةو كاتى كة داوةتةوة وةآلمى ئةو طرَيبةستةكةى كردوة، بةآلم
ذوورةكةيدا  لة  ئةوةى ثَيش بكات. هاتنةوةى ضاوةِرَيى دا  بِرياري  B رةفتارة سةيرةيشدا ئةم  لةطةأل
دةكات  خؤشى بة A هةست ة

َ
هةوال ئةم دواى بيستنى ثرسى. ئةوى ى

َ
هةوال ضةند جارَيك بكات ضاوةِرَيى

 A ئَيستا وا بطَيِرَيتةوة، بؤ  دواكةوتنةكةى هؤى دةيةوَيت بؤية نةضووة، لةكيس  طرَيبةستةكةى ضونكة
زؤر ئازارَيكى و دةنووتَيت

َ
هةل ذوورةكةى بطاتة  ئةوةى ثَيش  ، سةردةكةوَيت ثليكانةكاندا بة خَيرا زؤر

بةدةنطى تاريكيةكةدا لةناو هةر نامَينَيت، هاواركردنى تواناى كة بةجؤرَيك ماسولكةى. ذَيكانى دةداتة
بة  توِرةييةوة بة كة دةبَيت  B هةنطاوةكانى دةنطى لة طوَيى  نزيك دوورو كاتةدا لةم  َينَيت.

َ
دةنال نزم

بَيت. ون لة ضاو يةكجاريى خوارآ بؤئةوةى بة ثليكانةكاندا دةِرواتة

سةرضاوة
19 نؤظةمبةرى 2007  ئيالف: سايتى
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ويليام فؤكنةر
لة فارسييةوة: جةبار سابري

دوو سةرباز

ي كيلطروي ثري، لةدواي ناني ئَيوارةوة لةثشت ثةنجةرةي 
َ
منء ثيت دةضووين بؤ مال

ذوورةكةيةوة دةوةستاينء طوَيمان لة ِراديؤكةي دةطرت... هةر لةوَيدا طوَيمان لة دةنطي 
راديؤكة دةبوو، ضونكة ذني كيلطروي طوَيي طران بوو كيلطروش تا ئةو جَييةي دةكرا 
 ئةوةي ثةنجةرةكةيش داخرابوو وابزانم 

َ
دةنطي راديؤكةي زياد دةكرد. ئةوكاتة لةطةل

منء ثيت وةك ذنةكةي كيلطروي ضؤن دةيبيست ئَيمةيش دةمانتواني طوَيمان لَيي 
بَيت.

ئةو شةوة من وتم: (ضي؟ ذاثؤن؟ ئةو ثَيرل هاربؤرة ئيرت ضيية؟)و ثيت وتي: (وس!). 
راديؤكة  طؤيندةي  لة قسةي  طوَيمان  وةستاينء  لةبةر سةرماكةدا  لةوَيداو  هةر  ئَيمة 
طرت. بةآلم من هةِرم لةبِري نةدةكردةوة. ئةو كاتةيش كابرا وتي ضةند خولةكَيكي تر 
َي. ثيت بابةتةكةي تَيطةياندم. ضونكة 

َ
ةكان تةواو دةبن. منء ثيت طةِراينةوة مال

َ
هةوال

ةو مانطي حوزةيراني رابوردوو خوَيندني تةواوكردو زؤر شارةزاي 
َ
ئةو ئَيستا بيست سال

ئةم قسةو باسانة بوو، ذاثؤنييةكان ثَيرل هاربؤريان بؤمباباران كردو ثَيرل هاربؤريش 
نزيك زةريا بوو.

نزيك  بةرزييةي  ئةو  ةتي، 
َ
دةول ئةمباركراوي  ئاوي  نزيك  ئاو؟  كام  (نزيك  وتم:  من 

ئؤكسفؤرد؟) ثيت وتي: (نا، نزيك ئاوي طةورة، ئوقيانووسي ئارام).
سةر  ضووينة  ثيتيش  منء  نووستبوون.  باوكمان  دايكء  َي. 

َ
مال طةيشتينة  دواتر 

تةختي خةوتنء راكشاين. بةآلم هَيشتا من تَينةطةيشتبووم ثَيرل هاربؤر كوَيية. ثيت 
دووبارة ثَيي وتم ـ ئوقيانووسي ئارام.

دةضيتة  ئَيستا  تا  سثتامبةرةوة  لة  ي. 
َ
سال نؤ  ئيرت  ئَيستا  (ضيتة؟  وتي:  ثيت 
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ئارام). ئوقيانووسي نةطةيشتووينةتة هَيشتا (وابزانم وتم: من نةبووي). فَير هيض هَيشتا قوتابخانة،
باوكمان ضونكة كةين، تةواوي نؤظةمبةر ثازدةي تا دةبوو دةضاندو سةوزةمان خةريكبوو ئَيمة ئَيستا
بَينني، داريش دةبوو بووة. لةدواوة ناسيومانة ثيت منء كاتةوةي لةو هةميشة، وةك دواكةوتبوو. هَيشتا
دةهاتنيء ثاشان ِراديؤ دةطرت. لة طوَيمان كيلطرو ثةنجةرةي بةر دةضووينة منء ثيت شةوَي هةموو بةآلم
ئيرت دةوتء كةمَيكي مانايةي بةو مةسةلةكة ضيية. دةوتم ثيت ثَيي ئةوكاتة دةخةوتنيء دةطرتء طوَيمان
قسة دةوت ئيرت بةمنيشي بكات. زياتر قسةي مةسةلةيةوة ئةو لةباري نةكات حةز ئةوةي نةيدةوت. وةك

نةدةخةوت. كاتَي بةآلم ئةو هيض بخةوم. نةكةمء
ئةم دةكرد هةستم من ِرادةكشاو ةتر،

َ
جوول بَي خةودابوو لة كة كاتانةي لةو ة،

َ
جوول بَي شَيوةية بةو

ئةوةي وةك برينيية. يا مني كة تَيطةيشتم بةآلم بووبَيت، لةمن تووِرة ئةوةي وةك تَيداية. موويةكي ماستة
كة باوكم وةك تابريي لَيبكاتةوة. هةرطيز نةبوو شتَيك ضونكة نةبووبَي، ئةوةش رةنطة بَيت. شتَيكدا لةبريي

دوانةدةكةوت. ثيت دوادةكةوت
ي

َ
لةدل شةكر كة كردةوة بريمان ثيت هةردووكمان منء دايةو دة(ئؤلك) زةوي باوكم خوَيندني تةواوكرد، كاتَي

دةبَيت. كةمرت ي
َ
خةيال بريو ئيرت داوةو نةجات زةوي ئؤلك دة لةشةِري خؤي كةالنيكةم تواوةتةوة، باوكماندا

الي ثيت بريي زستان..... كةواتة بؤ كرد ئامادةمان كيآلمانء سةوزةو زةوييةمان كردة ئةو تةواوي ئَيمةيش
نةبَي. شتَيك هيض نابَي هةية. هةر شتَيك دواجار بةآلم نةبوو. زةوييةكةيش

ئيرت كةِرةتة ِراديؤ دةطرت... ئةو لة طوَيمان دةوةستاينء كيلطرو ةكةي
َ
مال ثَيك دةضووينة ثشت رَيكء ئَيمة

سيسةمةكة لةسةر َيء 
َ
مال طةِراينةوة ثاشان بوو. لةناوا ئارتؤر مةك

َ
ذةنةِرال بوو، فليثني لةمةِر بابةتةكة 

شيش دةخةوتء كاتَي دةستم لَيدةدا  وةك نةكرد. قسةي هةرطيز نةوتء من بة هيضي ثيت ئيرت راكشاينء
دةيربدمةوة. خةو منيش دواتر، كةمَي كاتة، ئةو بوو. لووس ئاسن وةك

دار ثَيويست بةهَيندةي كة نةدةوت جيالةوةي من بة هيضي كة ثيت ماوةيةك دواي شةوَيكيان، ئةوكاتة
وتي: لةم جؤرة قسانة، نةبِريء

بِرؤم.) من (دةبَي
بِرؤي؟) كوَي (بؤ وتم:

جةنط.) بؤ (بِرؤم وتي:
بِرؤين؟) نةكةين تةواو دارةكةمان بةِراستي َيي

َ
(دةل وتم:

بةدؤزةخ.) (دارةكانمان وتي:
بةِرَيكةوين؟) كةي كةواتة (زؤرباشة. وتم:

ة
َ
جوول بَي لووسء ئاسن تاريكييةكةدا وةك هةمان شَيوة لة نةبوو. قسةكاني من لة طوَيي ثيت بةآلم

رةفتار جؤرة بةم ئَيمةدا وآلتةي ئةم
َ

لةطةل ميللةتة ئةو لَيدةطةِرَين ضؤن بِرؤم. (دةبَي وتي: ثاشان خةوتبوو.
بكات؟)

بِرؤم.) وابزانم دةبَي نيية... دةيةوَي باشة، دةوَي َي. داري
َ
(بةل وتم:

دواتر بوو. تر جؤرَيكي جارةيان ئةو ة نووست. بةآلم
َ
بَي جوول دووبارة مني بيست. قسةي ثيت جارة ئةو

جةنط؟) دَيي بؤ (تؤ؟ تؤ وتي:
بضكؤلةكان.) لة منيش دةدةيت، طةورةكان لة تؤ (ضاكة وتم:

شوَيني من دةكرد كة نايةوَي م
َ
خةيال سةرةتا من جةنط. بِرؤم بؤ ناتوانم وتم كة من ثَيي ثيت بةآلم

من نادات، ضونكة من بة رَيطة لةشكر كة وتي: دواتر دةكةوت... بةآلم كضان كاتانةي دواي ئةو وةك كةوم،
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باوةِرم هةر هَيشتا ئةوةي وةك بةآلم جةنط. بؤ بةرَي من ناكرَي ئةكاتء كة ِراست بضووكم. تَيطةيشتم زؤر
شةِر. بؤ بِرؤم نةيهَيشت منيش دواجار بينيم ئةو كاتة طرتةبةر. رَيطةي ثيت رؤذَيك كة تا نةكردبَي،

دةوَي.) دارتان ئاوو ئَيوة ئاخر دةهَينم.. هةمووتان بؤ دار ئاوو (من وتم:
سةر خستة دةستي وةرسووِراو كاتة ئةو نةبوو. ئاسن وةك ئَيستا لَيطرَي. طوَيم دةيويست ثيت ئَيستا

نووستبووم. ئاسن وةك كة بووم من كةِرةتة ئةو ضون سنطم،
بدةيت.) بابة يارمةتي وةمَينيء لَيرة تؤ دةبَي (نا، وتي: ثيت

دةمَيننةوةو لَيرة ئةوان ذاثؤنء، دةضينة ئَيمة تا ... دواناكةوَي كة زياتر لةمة خؤ ضي؟ (يارمةتي وتم:
بِرؤم.) دةبَي منيش ئيرت بِرؤي، دةبَي تؤ ئةطةر بِرؤم، دةبَي منيش طةكة رادةطةن.

َ
كَيل بة

نيطاي بةِراستييةتي. لة كة تَيطةيشتم من ئيرت.)و بةسة وتي: (ضاكة، ثاشان (نا!) وتي: ثيت وةختة ئةو
نةوت. ئيرت منيش هيضم تَيطةيشتم.

بَيم؟) من ناكرَي ئَيستا كةواتة (ضاكة، وتم: دواتر
لةوان...) دووةم بضووكي، يةكةم تؤ زؤر ناكرَي.. (نا وتي: ثيت

بخةوم.) ئيرت لَيطةِرَي باشة... (ضاكة، وتم: منيش
ثيت خةوتووم. ئيرت يةعني كة خةوتم  بةجؤرَيك  خةوتم. روو دةمةو  بِريء  قسةكاني ثيت  كاتة ئةو 
ئيرت داوة، خؤي بِرياري يةكالييكردؤتةوةو  خؤي ئيرت  ئَيستا تَيطةيشتم من خةوت. بةزوويي بةِراستي 

ئاسوودةية. ي
َ
خةيال

وت. دايكم باوكء بة خؤي بِرياري ثيت بةياني، سبةي
بكةم، رزطار من نامةوَي وآلت بِرؤيشتماية. لةبري من بكراية طةر خؤزطة دايكم طريا: (نا. نامةوَي بِروا.
داطريكةن..... خؤيان بؤ وآلت بابَين نيية، ةكانمةوة

َ
منال ء

َ
مال منء بةسةر كاريان ذاثؤنييةكان ئةطةر زؤرة؟

كاتَيكى تريش هيض بؤ شةِر. دايكمان ئةوسايش بوو. برديان
َ

جةنطي يةكةمدا نؤزدة سال لة برام بريمة مارشي
بِرؤ... بةآلم بِرؤي، ناضاري ئةطةر وت مارشي بة بةآلم نةيدةزانى بؤ. ئةويش تَيدةطةم، من ئَيستا كة لةوةى

بؤضي.) تَيبطةم لَيمةكةن داوام ئيرت
هات: بابة نؤرةي كاتة ئةو

بؤ هَيشتا تؤ تازة نابم.. سوودمةند تؤز يةك منم كة ئةطةر بؤضي؟ جةنط بؤ بِرؤي جةنط؟ (بِرؤي بؤ
بارودؤخةكةية. ئاطاداري واشنتؤن لة كؤمار سةرؤك خودي نةهَيناوة. شكستي هَيشتا وآلت بضووكي. سةربازي
دايكت كة يةكةم جةنطي لة ِرابردووة، كة لةوةي تازة دةطةيةنَيت... ثَيمان ئةوا بَيطومان هةبَي َيك

َ
هةوال طةر

بووم تةكساس مانط لة هةشت كردم. تةكساسيان رةوانةي قشون. بؤ رؤيشتم خؤم وتي، من ئَيستا هةر
لةبةرةي ت كة

َ
خال مارشي كَيشةي سةرباري ئةمة، هةموو من، باوةِري بة تةواوبوو. سةرةنجام جةنط تا

لة ضى تةنها بة من بِرؤي، تؤ ئةطةر رابردووة، ئةوة تازة، بةسة. ثشتم حةوت بؤمنء برينداربوو، فةِرةنسا
دوادةكةوم.) خراثرت ديسان بكةم؟

َ
كشتوكال

بِرؤم.) دةبَي بةكورتي من دةِرؤم. من بووي. لةدواوة هةر دَي بةبريم من كاتةوةي (تؤ لةو وتي: ثيت
ذاثؤنيانة....) ئةو بِرؤي. دةبَي بةتة

َ
(هةل وتم: من

باوةشَي بِرؤ نيية. تؤي
َ

لةطةل كةس ئيرت. داخة دةمت (تؤ بوو: قسةكانم  ي
َ
تَيكةل بةطريانةوة دايكم

ثَيدةكرَي.) كارةت ئةو هةر تؤ ئَيرة، بَينة دار ضيلكةو
هَينامانة طردكردةوةو دارمان توانيمان جَييةي تا ئةو باوكم ثيتء منء دواتر رؤذي هَينا. دارم ضووم من
نةيخستؤتة دايكم هَيشتا كة داريش ثارضة يةك  ئةطةر باوكم باوةِري  بة كة دةيوت ثيت ضونكة ةوة.

َ
مال
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زؤرة. ديسان خؤي كوورةكةوة مابَيت
بةقةدةر كردو ثةِرؤي ثينةو شووشتء جلوبةرطةكةي دةكرد. ئامادة رؤيشتن بؤ ثيتي خةريكبوو دايكم
طوَيمان خةوتبووينء سيسةمةكة لةسةر ثيت منء شةوة ئةو دروستكرد. بؤ خواردني ثَيآلو سندوقَيكي
الي. ضووة هةستاو ضاكةتء بيجامةوة بة ثيت ئةوةبوو تا دةطريا. ثيتي طرَيدةدا بوخضةكةي كة شلكردبوو

وتي: دايكم كؤتاييدا لة تا دةكرد. قسةيان كة دةبيست دةنطيانم من
تَيبطةم. نامةوَي هيض كاتَيكيش نةطةيشتمء هؤكارةكةي لة بةآلم بِرؤ. بِرؤي دةبَي كة هةر ئَيستا (ضاكة.
ويستي ئاسن سارد وةك جَيطةكةي، سةر طةِرايةوة ثيت دووبارة مةبة.)و من ضاوةِرواني تَيطةيشتني ئيرت

نةبوو. كةسي
َ

مني نةبوو. لةطةل
َ

لةطةل بةآلم من بِرؤم. دةبَي...) (دةبَي وتي: ثاشان بخةوَيت.
سةيري تاريكييةكةدا لة الو سةر كةوتة ثيت بةآلم ئةو ذاثؤنييانة...) بِرؤي. بةتة دةبَي

َ
(هةل وتم: من

لةوان دةردةسةريم زياتر تؤ ئةوةبووم ضاوةرِواني من دةرنةهاتووي.... ئاو لة خراث (تؤ ثاشان وتي: كردم.
بكةيت.) دروست بؤ

رةنطة بَيم. بتوانم من تا بوَيت تري َيكي
َ
سال ضةند رةنطة بةآلم نيية. ئيرت من ضارةيةكم (وابزانم وتم: من

بةدواتا.) بَيم رؤذَيك سةرةنجام
تةنها مرؤظ نابةخشنةوة. وا 

َ
حةل شةِردا لة شةِر. بؤ ناِروات خؤشي بؤ ثياو خؤ (خوانةكا. وتي: ثيت

دايكي بطري.) لَيناطةِرَي بؤخؤشي خؤي
دةِرؤي؟) بؤضي (كةواتة وتم:

ببمء ئؤتؤبؤس سواري زوو سبةي من دةبَي بخةوة. ئيرت ئَيستا ضاكة، ناضارم. بِرؤم. دةبَي وتي: (من
بِرؤم.)

دةدؤزيتةوة؟) سةربازةكان تؤ ضؤن طةورةية، شارَيكي مةمفيش َين
َ
راستي، دةل باشة. (زؤرباشة. وتم:

ئيرت.) بخةوة دةثرسم... (لةيةكَي وتي:
سةربازي؟) بؤ بؤ كوَي بضي (دةبَي ئةم ثرسيارة: (تةنيا ثرسيم:

ئةوكاتة من بخةوة.)و َيم
َ
دةل (بةسة، وتي: خةوتء بةثشتا وةرطةِراو دووبارة دواتر َي.)

َ
(بةل ثيت وتي:

خةوبردمييةوة.
دايكم ئيرت تَيدةثةِري. شةش كاتذمَير ئؤتؤبؤسةكة ضونكة خوارد، نانمان ضرادا لةبةر بةياني سبةي
بوخضةكاني دواتر بيخؤين. تا دادةنا مَيزةكة لةسةر  ناني خةريكبوو  بووبوو وَيذ طَيذو تةنيا نةدةطريا،
كاتَي هيض مرؤظي وريا كة ثَيي وت دايكم بةآلم بةرَيت. خؤي

َ
لةطةل شتَيك نةيويست ثيت ئامادةكرد. ثيتي

مريشكي جةنطيش ناِروات. سندوقَيك بؤ تةنانةت جَييةك هيض بؤ بة جلوبةرطي نةطونجاوةوة بنةو بارو بَي
بوو. رؤيشتن كاتي ئةوكاتة ئيرت ئينجيلَيكيشي تَيكرد. باروبنةكةي ثيتةوة. كوليضةي كردة سوورةوةكراو و
ثيتي تؤكةي

َ
ثال كآلوو بَيت.. ئؤتؤبؤسةكة بةردةم تا نةيويست دايكم كة نةدةزاني هيضمان ئَيمة كاتة، ئةو تا

نةدةجووآل. ثيتء شاني سةر خستبووة دةستةكاني وةستابوو شَيوة هةمان تةنها نةدةطريا. ئَيستا هَينا.
ثيت كاتَي دوَي شةو، وةك زبربوو، سةختء شَيوةية بةو طرتبوو ثيتي شانةكاني ئةوةي كاتَيك وةك بةآلم

دةرنةهاتووم. ئاو خراث لة من وتم ثَيي وةرسووراو من خةوةكةي بةرةو تةختة لةسةر
كارمةوة كةسء منء بةسةر كة هةقيان بةمةرجَي خؤيان، بؤ داطريكةن وآلت بَين رازيم من دايكم وتي: (وةآل
لةم نةشتَيك... ةمةندي

َ
دةول تؤ نة كَيي. بَيت بريت نةكةيت. فةرامؤش خؤت كاتَي (هيض ثاشان وتي: نةبَيت.)

جياوازي تر ئةواني خوَيني
َ

لةطةل خوَينت بةآلم ناوت ضيية. فرنضمةن هةرطيز نازانن الي طوندي دنيايةدا، لةو
لةبرينةضَيت.) ئةمةت كاتَي هيض ئازيزة. هةر تؤش خوَيني ئازيزة، ئةوان خوَيني ئةطةر نيية.
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ناخؤش بَيت، بنةو ثَيي يا خؤش بَيت ثَيي باوكم دةرضووين.
َ

ئَيمة لةمال ماضكردو دواتر دايكم ثيتي
لةتةنيشت وَيستطةكة، لة ماوةيةك ثاش تةنانةت نةدابوو. طزنطي هَيشتا طرتبوو.

َ
هةل ثيتي بارطةكةي

دوورةوة كةلة بيني ئؤتؤبؤسةكةمان ثاشان اليتي هَيشتا هةتاو نةكةوتبوو. وةستامء ثؤستةكةوة سندوقي
دواتر بينيم كرد بؤ دةست ئاماذةي بة ثيت ئَيمةو الي طةيشتة تا دةكرد سةيري ئؤتؤبؤسةكةم من دةهات.
دووبارة ضاوةِرَي بووين كة ثيت كاتة منء ئةو كةوتبوو. هةتاو كةي نةبوو كة لَيي رووناك بؤوة. ئاطام دنيا
ياخود برينداربوو، فةِرةنسا (مارش) لة ةطيان

َ
خال نمونة بؤ كة َي:

َ
بل مينطَيك بكاتء مينطة سةرةتا وةك باوكم

ي (1942)
َ
سال وآلت لة رزطاركردني بؤ تةكساس بؤ رؤيشتبوو (1918) ي

َ
سال لة كة خؤي سةفةرةي ئةو

!
َ

لةطةل (خوات وتي: دةرنةهاتبوو، تةنها لةئاو خراث هةر ئةويش ئاخر هيضي نةوت. بينينم بةسة... بةآلم
ثيت

َ
تةوقةي لةطةل ثاشان بنووسة.) بؤ نامةيةكي كرا بؤت هةركاتَي وتي. ثَي ضي دايكت بريت بَيت هةميشة

ملمدا بة دةستي ئةوةندة كردمء نةوازشي هَيناو بةسةرمدا دةستَيكي كردو مني سةيري تؤزَي ثيتيش كردو
دةنطَيكي ئؤتؤبؤس دةرطاي داخستء شؤفَير كابراي ئؤتؤبؤسةكةوةو ناو ثاشان ضووة بوو. طةرم تا هَينا
سووري اليتي ئؤتؤبؤسةكة دوو دواوةي بوو. خَيرا بةرزترو دةنطي جووآلنء تايةكاني رَيء كةوتة لَيوةهاتء
يةكء بطةنة ئَيستا ئةوة وابوو هةر وةك دةبوونةوة نزيك يةكرت ئةوةندة لة بةآلم نةدةكوذايةوة، ثَيوةبوو
دةمتواني بمويستاية طةر من ئؤتؤبؤس رؤيشتبوو ئيرت ئةوكاتة، يةك. نةبوونة كاتَي هيض بةآلم  بن،

َ
تَيكةل
بطريم.

نةكةوت.
َ
هةل بؤ من هةلَيكي باشم كردو دارةكة كارمان رؤذة لةسةر ئةو َي. هةموو

َ
طةِراينةوة مال باوكم منء

هةرضي ضونكة فِرَييدةم، ندةية
َ
بال هةرضي هَيلكةي دةكرد طرت. حةزم

َ
هةل تريوكةوانةكةم بةآلم دواتر رؤيشتم

هَيلكةي ثِر هَيالنةي بوو لَي حةزي بوو  
َ

سال بيست ئةوةي  
َ

لةطةل ثيت من. دابوية كردبؤوة كؤي  ثيت
خؤي

َ
لةطةل مرؤظ طةورةبوون نةدةكرا ئةوةندة ندةكان

َ
بال هَيالنةي بةآلم بكات. سةيري بةرداتةوةو ندة

َ
بال

باش شقارتةيةكةوةو قاوغة خستمة بوو طةورةتر تر لةواني كة ةكةرخؤرةيةك
َ
دال هَيلكة منيش بيانبات.

خواردو ئَيوارةمان ناني دامنا. ثاشان طةكة
َ
طؤشةيةكي ئةنباري كَيل لة تريوكةوانةكةم بردم

َ
لةطةل ثَيضامء،

ذوورةداو لةسةر لةم ناتوانم شةويش تةنانةت بؤ يةك ئيرت كة كردةوة خةوةكان، بريم تةختة سةر ضووينة
بمَينمةوة. تةختةخةوة ئةم

تَيبطةيت ببيسرتَيء كة نةدةهات دايكمةوة لة دةنطَيك هيض بةآلم بيست، باوكمم ي
َ
ة بؤل

َ
بؤل دةنطي دواتر

فرَيمدانة دةرَي. ثةنجةرةكةوة لة طرتء
َ
هةل ثَيآلوةكانم منيش نووستبوو. وابزانم بةآلم خةوتووة. يا بَيدارة

ئةو دةرَي..... دةداية
َ
خؤي هةل كةدةمبيني ثيت كاتانةي ئةو داو وةك

َ
ثةنجةرةكةوة هةل لة خؤيشم ثاشان

ثَيآلوةكانم ئةوكاتة بمَينَيتةوة. لة دةرةوة تادرةنط نةياندةهَيشت شةوان بوو طضكة ثيت هَيشتا رؤذانة
جادةكة. سةر طرتء ضوومة

َ
هةل ةكةرخؤرةكةم

َ
دال هَيلكة تريوكةوانء ئةنبارةكةوة، ناو رؤيشتمة لةثَيكردو

عيبادةل دةبووةوة. لةثَيشمةوة ثان جادةكة زؤر تاريك بوو. كاولة
َ

مال تةنها ئةوةبوو نةبوو. سارد دنيا
بةرلةوةي خةوتبوو، بريمكردةوة زةوي لةسةر درَيذ درَيذ ِراكشابَيت، كة ثياوَيك نةبوو. وةك لةسةر بةشةري

هةتاو دةكةوَيت. تةيكةم، جفرسؤن تا رَيطة دوو ميل بيستء
شارةوة بؤني ذوورةكاني لة كةوتبوو. بةياني طزنطي شارةوة، ناو ضوومة سةركةوتمء طردةكةوة كاتَي لة
بةآلم بهَيناية. كوليضةيةكم خؤم

َ
لةطةل م ثَيبشكايةو

َ
ئةقل خؤزطة وت بةخؤمم دةرَي. دةهاتة بةياني ناني

نةمزاني من بةآلم جفرسؤنةوةية. سةرو لة كةمَيك مةمفيس كة وتبووم ثَيي ثيت بوو. درةنط زؤر تازة ئيرت
لَيك دوورن. ميل هةشتا  جفرسؤن

َ
لةطةل

دةبوو زياتر  تادةهات بةياني رؤشنايي  وةستام. شاردا خامؤشي يء
َ
خال طؤِرةثاني  لة لةوَيدا هةر  من
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مةمفيس لة ميل هةشتا هَيشتا من سةيري كردمء داطريسابوونء ثاسةوانَيك هَيشتا ؤثي شةقامةكان
َ
طل

بة من كة كاتةدا  لةم  بوو  بِري رَيطةم ميل  دوو بيستء هةموو بةِرَيوةبووم  كة تةواوي شةو  دووربوومء 
كةوتؤتةِرَي. هاربؤر ثَيرل بةرةو ثيت بَيطومان دةطةيشتم مةمفيس

دَيي؟) (لةكوَيوة وتي: ثاسةوانةكة
براكةم لةوَيية.) مةمفيس، بؤ بِرؤم دةبَي (من ثَيم وت: منيش

تؤ مةمفيسة لة براكةت طةر نيية؟ باشة ناوة لةم كارَيكت كةسء َيي هيض
َ
دةل (يةعني وتي: ثاسةوانةكة

دةكةي؟) ضي لَيرة
بةثَي بِرؤم. نيية كاتيشم بكةم. زياتر قسةي نيية كاتم مةمفيس. بؤ بِرؤم من (دةبَي وت: دووبارة ثَيم

ئةوَي.) بطةمة ئةمِرؤ هةر دةبَي
ببينم.) ئَيرة (وةرة وتي: ثاسةوانةكة

ئؤتؤبؤسةي دوَينَي بةياني ئةو عةيني وةستابوو، ئؤتؤبؤسَيك لةوَي تر. شةقامَيكي رؤيشتني بؤ ثَيكةوة
لَيبوو، ئؤتؤبؤسَيكيشي طةراجي لةناودا نةبوو. كةسيشي اليتَيكي نةبوو كة لةوةي جطة بوو. سواري ثيت

دانيشتبوو. كةسَيك لةثشتييةوة مَيزَيكي بليت فرؤشيش، رَيطةي ئاسن، طةراجةكاني وةك
دانيشة.) لةوَي (بِرؤ وتي: ثاسةوانةكة

(دةمةوَي وت: فرؤشي بليت بة كابراي ثاسةوانةكة كورسييةك دانيشتمء لةسةر ئةوَي ضوومة منيش
ثشت كابراي بة دانايةوةو تةلةفؤنةكةي  كردو قسةي تةلةفؤن بة خولةكَيك ثاشان  بكةم.)و تةلةفؤنَيك
دةطؤِرَيت خؤي دةبَيتةوةو بَيدار هابرشام  خانم كة كاتةي تائةو من بَيت،  لةمة (ئاطاتان وت: مَيزةكةي

دةرَي. ضووة دواتر دةطةِرَيمةوة.)و
مةمفيس.) بؤ بِرؤم دةمةوَي (من وتم: مَيزةكةو بةردةم ضوومة هةستامء من

دَيت.) مستةر فوت ئَيستا هةر دانيشة، كورسييةكة لةسةر بِرؤ وتي: (دةقيقةيةك كابرا
بؤ مةمفيس.) بِرؤم ببمء سواري ئؤتؤبؤس دةمةوَي من ئةوة ناناسم. ئةمةو فوتء (من مستةر وتم:

كرَيكةتة.) سةنت دوو حةفتاو ثَيية؟ (ثارةت وتي:
مةمفيس بليتَيكي بة (ئةمة وت: ثَيم دةرهَيناو ةكةرخؤرةكةم

َ
دال هَيلكة دةرهَينا، شقارتةكةم قاوغة منيش

دةيكةي؟) دةطؤِرمةوة...
بكةم؟) (ضي وتي:

سةنت.) دوو حةفتاو بة ةكةرخؤرة. تائَيستا نةتديوة. دةيدةم
َ
دال (هَيلكةي وتم:

شتي لةم هَيلكةو بة من بليتي ئؤتؤبؤس ئةطةر دةوَيت. ئؤتؤبؤسةكان ثارةي كاشيان خاوةن وتي: (نا.
دانيشة، كورسييةكة لةسةر بِرؤ ئَيستا دةرَي. دةدةنة فِرَيم رؤذَيك ثَيوةبكةم، ةي

َ
مامةل بطؤِرمةوةو بابةتة

( . . . . فوت. ببينم مستةر
درَيذكرد دةستَيكي داو

َ
هةل خؤي  داناو مَيزةكة لةسةر دةستَيكي طرتمي. كابرا  بةآلم دةرَي، رامكردة

لَيوةدةي، دةستم (طةر وتم: كردةوةو دةمةكةيم كَيشا،
َ
هةل طريفانم ضةقؤكةي منيش  بطرَي.  كراسةكةم

بوو. ضاثووك زؤر ئةو بةآلم دةستي راثسكَينم، لة خؤم لةناو دةرطاكةدا ويستم دواتر دةكةم!) كارت تةواو
ثشت ضووة ثَيشةوة، هاتة لَيم ثيت دةضوو. لة تةقريبةن ضاثووكيية نةبينيبوو. بةو ثياوَيكم هيض تائَيستا

دةرَي. بضيتة لَيوةي نةبوو تر دةرطايةكي لةوة جطة ئيرت قاضَيكي بةرزكردةوة. وةستاو دةرطاكةوة
دانيشة.) كورسييةكة لةسةر خؤتء جَيطةي (بِرؤ وتي:

منيش وةستابوو، دةرطاكةو ثشتي كردبووة ئةو دةرَي. بِرؤمة نةبوو كة تر رَيطةي دةرطاية، لةو جطة
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ثاسةوانةكة كةللةي سةرو دووبارة ك،
َ
لة خةل بوو ثِر وةختة طةراجةكة ئةو دانيشتم. كورسيةكة لةسةر ضووم

كة دياربوو بةآلم كردبوو. تةواويان ماكياذي لةبةردابوو ضةرميان تؤي
َ
ثال كة خانم دوو

َ
، لةطةل ثةيدابوو

دةكردم. سةيريان تَيكرتشاوةوة دةموضاوي بة هةستاون. لةخةو بةزؤر
ئَيرة؟) بؤ هاتووة تةنيا تاقء خؤي ضؤن نيية. لةبةردا تؤيشي

َ
(ثال وتي: ثريةكةيان

كة جطةلةوةي دةرناكةم، كاري لة هيض سةر من بثرسم. ئَيوة ئةوة لة دةمةوَي (منيش وتي: ثاسةوانةكة
براكةي.) بؤالي بضَيت دةيةوَي خؤيشي مةمفيسةو لة براكةي

مةمفيس بؤ بِرؤي ئةطةر باوةِرةدايت لةو ئةوَي. بطةيةنيتة خؤت دةبَي بةتة
َ
(هةل وتي: ثريةكة خانمة
بدؤزيتةوة؟) براكةت بتواني

بينمةوة هةر بشيي دووبارة وابزانم طةر هةميشة دةيناسمةوة. نيية. برايةك زياترم دةتوانم. وتم: (وابزانم
دةيناسمةوة.)

بَيت.) مةمفيس لة ي
َ
مال وةك ئةوةية خؤيشي (بةآلم ثريةكة وتي: خانمة

رؤذانة، ئةم شوَينَيكة. لة ي
َ
مال دواجار بَيطومان نيية. مةعلوم نيية. طومانم (منيش وتي: ثاسةوانةكة

لةشاردا بِرؤن بةِرَيدا نازانن هَيشتا دةبن.
َ

وَيل كورو كض شتَيك يا ئاشنايةك ئومَيدي بة شةوَي هةموو ئةمانة
من بةباوةِري بةكورتي بووبَي. ميسؤري لة يا تةكساس لة دوَينَي ئةمة رةنطة ضوزانني، ئَيمة دةبن.

َ
وَيل

بطةِرَيت.) براكةي بؤ لةوَي بكةين، مةمفيسي ِرةوانةي دةبَي
َي.)

َ
(بةل وتي: ثريةكة خانمة

كاغةزَيكي ثارضة جافَيكء ةم
َ
قةل كردةوة، دةستي جانتاكةي دانيشت، كورسييةكة لةسةر طةنجةكة خانمة

دةرهَينا.
بةآلم بدؤزييةوة. براكةت بتواني كة كارَيك بكةين ئَيستا دةمانةوَي طيان. كوِرةكة (ضاكة، وتي: ثريةكة
لةكوَي براكةت، ناوي ناوي خؤت، ضيية؟ ناوت بزانم َي

َ
بل ئَيستا بؤ دروستكةم. دؤسَييةكت دةبَي سةرةتا

مردوون؟) بووي، باوكء دايكت كةي لةدايك
ئةمِرؤ هةر بؤ مةمفيس. بِرؤم دةمةوَي تةنها نيية. من ثَيويست شتانةم ئةم جؤرة دؤسَيء (من وتم:

ئةوَي.) بطةيةنمة خؤم دةبَي
(. . وتن. ثَيم كة (من بَيت: خؤي بةقسةكةي كةيفي ئةوةي وةك هةية؟)و (يارمةتي وتي: ثاسةوانةكة

هةر ثَينةبوو. تريَيكي حةو كابرا كة هةبوو. شانستان ئَيوة هابرشام! (خانم وتي: ئؤتؤبؤسةكة كابراي
دةكَيشَي.)

َ
هةل ضةقؤ ئةو َيي

َ
بجوول

نازانم من وةآل (ضاكة، وتي: دواتر دةكرد. مني  سةيري وةستابوو  شَيوة هةمان ثريةكة خانمة بةآلم 
ضيبكةم.)

نةكاتء شةِر لَيرة كة دةدةمَي بليتَيكي خؤم طريفاني لة  من دةزانم. (من وتي: ئؤتؤبؤس كابراي 
كو

َ
بةل دةدةنةوة ثارةكةم تةنيا  نةك  َي،

َ
بل ك

َ
بةخةل بابةتةكة فوتيش مستةر  ثاشان  نةكَيشَي.

َ
هةل ضةقؤ

فوت؟) مستةر َي
َ
بةل . . . دةدةنَي. نيشانةيةكيشم

ثاشان دةكرد. مني سةيري وةستابوو شَيوة هةمان هَيشتا ثريةكة خانمة نةكرد.
َ

شوَيني ضؤل بةآلم كةس
(بةبؤضووني وتي: ئؤتؤبؤسء كابراي بة دةرهَيناو داي لة جانتاكةي دؤالرَيكي دواتر (ضاكة)و وتي: دووبارة

ة دابينكةين، وانيية؟)
َ
منال بؤ ئةم دةبَي بليتَيك من

دةبَي هةرضي  نيية. طرفتَيك باشة،  بةآلم بكةن. بَيضارةم تَيبطةن طةر (رةنطة وتي: ئؤتؤبؤس كابراي
باببَى.)
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(بَيطومان وتي: منء داي بة طةِرايةوةو ساندويضَيكةوة بة ثاسةوانةكة رؤيشتن. ثاشان هةموويان دواتر
بدؤزيتةوة؟) براكةت دةشتواني دةتةوَيء

من ئةو كة جؤرةي دةبينَيت. بةو من ئةو نةبينم، ئةو منيش ئةطةر نةتوانم. نيية كة هؤيةك وتم: (هيض
ئيرت.) دةناسَيت من ئةويش دةناسم

تر كي
َ
خةل دنيا وةختة يةك ئةو خوارد. ساندويضةكةم منيش رؤيء خودا ثاسةوانةكة بؤ سوثاس ثاشان

بووم، وةك ئؤتؤبؤسةكة سواري رؤيشتنة. منيش كاتي وتي كابراي ئؤتؤبؤسةكة دواتر كِرين. بليت هاتن بؤ
بةِرَيكةوتني. سواربوو. دوَينَي كة ثيت

شت زؤر بةآلم دَي. خةوم كرد، بينيم خَيراي ئؤتؤبؤس كاتَي بينيم. شاربوو، من هةرضي شارةكان، هةموو
دةشتةكاندا بةناو دارستانء دةرضووينء جفرسؤن لة بيانبينم. دةبوو نةم بينيبوون ثَيشرت كة هةبوون
تؤزَيك ثاشان هةبوو. ئاوي زؤرو تانكي كرَيني طةورةو ئةنباري كة شارَيكي ترةوة ضووينة دواتر تَيثةِرين.
ثاشان بيني. دواتر شةمةندةفةرم بيني، بروسكةنامةم نيشانةي بووينء ئاسنةوة رةت ي

َ
هَيل تةنيشت لة

نةدةخةوتم. بةآلم بووبووم، قورس فافؤن وةك دةهات خةوم كة بينيء ترم شارَيكي ضةند
ئةو تةالرو ئةنبارو ضةند كة دا هات

َ
وام بةخةيال زؤر دوورة. وادةهاتة بةرضاو دةركةوت. مةمفيس دواتر

كَيشي
َ
دووكةل ئاو تانكي لة نةبوو. ديسان مةمفيس ئةوَي بةآلم دةوةستَيت. ئؤتؤبؤسةكة تَيدةثةِرَيننيء شتانة

بةو طةورةيية زؤرو ئةوةندة تا ئةوكاتة من كة بوو، ئاش ئةوة هةموو كرَينء ئةطةر تَيثةِرين. ئاوي تر ئاشة
ئةوان رَيطة دروستكةن. كة دةهَينن لةكوَي دارة هةموو ئةو تَينةطةيشتم نةمديبوو. ئاخري هةر

هةوادا وةستابوو. لة راست شار، نةضووم. ةدا
َ
بةهةل كة زانيم جارة ئةم بيني..... خودي مةمفيسم دواتر

ضووينة دواتر داياننَين. هةوادا لة راست بلكَيننء ثَيكةوة جفرسؤن وةك شاري دوازدة دة كة وابوو ئةوة وةك
بةخَيرايي ئؤتؤمبيل اليةوة لةهةردوو بوةستَيتء بةهةنطاو هةنطاو وابوو ئةوة وةك ئؤتؤبؤسةكة  ناوشار.
كة نةمابوو كةس هيض ميسيسثي بؤضي لة كة نةمدةزاني من كء

َ
خةل ثِربوون لة شةقامةكان تَيدةثةِرين.

ئؤتؤبووس ثاشان بكةن. دروست بؤ رابردووم دؤسَييةكي بفرؤشَيتء بةمن ئؤتؤبووس بليتي يةك تةنانةت
لَيدةبةن كي

َ
خةل شوَينةي باشة ئةو (ضاكة. وتم: جفرسؤن. لةوةي دنياي طةورةتر يةك وةستا. طةراجةكة لة

سةربازي لةكوَيية؟) بؤ
ئةوَي. بِرؤمة ضؤن دةبَي كة وتم ثَيي ثاشان (ها.........)و وتي: ئةوسا

تَيطةيشتم. دواجار بةآلم ضيبكةم. دةبَي نةزانم مةمفيسدا، وةك طةورةي شارَيكي لةناو كة ترسام سةرةتا
ئؤتؤمبيلء هةموو ئةم لةناو بووم كة

َ
خؤشحال ئةوَيء طةيشتمة دواتر كةسَيك نةثرسم. لة كةِرةت دوو لة زياتر

ثيت دةدؤزمةوة. زوو كة ئيرت بريمكردةوة طةيشتم. بةكورتي دةهاتن، دةِرؤيشتنء خَيرا خَيرا كة كةدا
َ
خةل

ضيبكةم؟ غة،
َ
قةرةبال بةمجؤرة سةربازي بؤ كة رؤيشتوون

َ
خةل هةموو ئةو لَيرة ئةطةر كة بريمكردةوة ثاشان

سةربازَيك لةوَي نةبوو. ثيت ذوورَيكةوة. رؤيشتمة ئةوسا دةدؤزَيتةوة. من ثيت ببينم، لةوةي ثيت بةر وابزانم
وةستابوون. لةبةردةمي تر كةسي دوو نووسني بوو. خةريكي بوو ييةوة

َ
بةسةر قؤل طةورة شتَيكي بوو لةوَي

بوون. لةوَي تر كةسي ضةند بَيت بريم ئةوةي وةك لةوَي بوون. تريش كةسي ضةند وابزانم
(كوا ثيت؟) وتم: دةنووسيء لةسةر شتَيكي خةريكبوو سةربازةكة كة مَيزةي ئةو ضوومة بةردةم

كَي؟) سةربازةكة وتي: (ضي؟ وتت
دةمةوَي هةروةها. خؤيشم ثَيرل هاربؤر. بِروات بؤ بؤ سةربازي. دةيويست هاتووة (دوَينَي ثَيموت: منيش
من بةآلم دةكرد. منيان سةيري ئيرت هةموو خةريكبوون ئَيستا برد؟) كوَيتان بِرؤين. بؤ ثَيكةوة اليء بطةمة

لةكوَيية؟) بزانم َي
َ
بل ،

َ
ال

َ
(يال ثَينةدان. ثاشان وتم: طوَيم
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دةتةوَي تؤيش (ئؤهؤ! وتي: سةرمَيزةكةو خستة دةستي هةردوو هَينا. نووسني لة وازي سةربازةكة
واية؟) بِرؤيت،

بابزانم ثيت َي
َ
ثَيم بل ،

َ
ال

َ
بؤيان بَينم. يال دةوَي، من دةتوانم ئاويان دةوَي، داريان ئةوان ئاخر َي.

َ
(بةل وتم:
كوَيية؟) لة

ونبة!) بِرؤ بِرؤ، ذوورةوة؟ بَييتة داوة بة تؤ رَيطةي ةن كَي
َ
(ئةسل وتي: هةستاو خؤي لةجَيي سةربازةكة

ئؤتؤبؤسيش كابراي لة سةربازة  ئةو كة بكةم طرةو ئامادةم ثيت....) َي
َ
بل تؤ ونبة.  بِرؤ (خؤت وتم:

منيش سةرم. طةيشتة تَيبطةم ويستم من تا هات. تةنيشتييةوة لة مَيزةكةوة. ثَيش نةهاتة بوو. ضاثووكرت
بةر بكةمةوةو دةمةكةي دةربهَينم، طريفانم لة ضةقؤكة دواوةء دةمة

َ
هةل خؤم دةست كةوت هةلم هةرئةوةندة

بؤ داوةشاند، ضةقؤم من طرت. بةدةستةكةي تري دةستَيكي ضووة دواوةو كردو هاواري دةم. ئةو ضةقؤي
دةرطاكةوة هاتة لةثشت تريش سةربازَيكي ثاشان طرت. منيان لةدواوة كةس دوو دواتر نةكةوت. بةآلم بةري

بوو. شانةوة بةسةر خةتَيكي بةستبوو نيتاقي ذوورَي،
ئيرت؟) بَيماناييةكة ض (ئةمة وتي:

ة بةضةقؤ دةستي بِريم.)
َ
منال (ئةم سةربازي يةكةم هاواري كرد:

ئةو بوو. من لة ئاطايان تر بةآلم دووانةكةي سةري، دةمة
َ
هةل خؤم دا م

َ
ديسان هةول ئةوةم بيست كاتَي

هيضمان ئَيمة دةبينَي كة ضةقؤكةت دانَي. ئةهاي، (ئةهاي، وتي: شانييةوة بوو، خةتةكة بةسةر بازةي سةر
ناكَيشَي.)

َ
هةل تفةنط كي بَي

َ
خةل لة ضةقؤ ثياوي ثياوانة نيية. ثَي َتفةنطمان

لةطةل قسةي كة بوو ثيت دةنطي وةك كتومت دةنطي وةردةطرت. قسةكانيم خةريكبوو وردة وردة
ضيية؟)و لةسةر شةِرةكة (باشة وتي: بةرياندام. ئةوان لَيبَينن.) وازي ئيرت (ضاكة، وتي: ثاشان  دةكردم. 

نا.؟) يا باشبووة ي
َ
حال رؤيشتن ثَيش بزاني هاتووي ئَيستا (راستة! وتي: ثَيموت. منيش

من هاتووم كة.........) (نا. وتم:
وتي: ئةوسا  دةئاآلند.... دةستي لة دةسِرَيكي  خةريكبوو كة سةربازَيك  كردبووة رووي ئةو بةآلم

(دؤزيتةوة؟)
ناو دوَينَي وتي: (لَيرةية. ثاشان كرد. ثةِرة كاغةزَيكي ضةند سةيري سةر مَيزةكةو ضووة يةكةم سةربازي

رؤيشتن.) راك
َ

ليتل بةرةو كردوونء رةوانةيان دةستةيةكدا
َ

لةطةل ئةمِرؤ بةياني كردووة، نووسي
خولةكي ثَينج (نزيكةي وتي: كردو كاتذمَيرةكةي سةيري لةدةستدابوو. زنجريي كاتذمَيرَيكي سةربازةكة
بن.) وَيستطةكة لة ئَيستا دةبَي طوندييةكان خؤبةخشة نةكردبَي، درؤم ئةطةر دةِروات. شةمةندةفةرةكة تر
َين

َ
بل وَيستطةكة باربةري بة بكةن. وَيستطة بؤ (تةلةفؤن وتي: هةبوو، خةتةكةي سةربازةي ئةو

وةرة.)  من
َ

لةطةل تؤيش بكات. بانط تاكسييةكي بؤ
لةوَي ئَيمة دانابوو. لَي كورسييةكيان ضةند مَيزَيكء تةنها كة بوو يةكةمةوة ذووري لةثشت ذوورَيك
بيست ثيتم ثَيي دةنطي كة من نةكَيشا. درَيذةي زؤر  داطريساند. جطةرةيةكي سةربازةكة دانيشتنيء 
هةر لةبةرنةكردبوو. سةربازي ذوورَي. جلي هاتة ثيت كردةوةو يةكةم دةرطاي سةربازي ئةوكاتة ناسيمةوة.
دَيتة بةرضاوم. بة هةفتةيةك ئَيستا، تا دوَينَيوة لة بوو، ئؤتؤبؤسةكة كة سواري بوو جؤرةي دوَينَي بةو

بِريبوو. هةموو رَييةم ئةو روويدابوو هةموو كَيشةية ئةم ضونكة
خةريكبوو بوو لة مةمفيس ئَيستا ئيرت بةآلم نةِرؤيشتبوو.

َ
هةرطيز لةمال دةتوت كردم. سةيري هاتء ثيت

هاربؤر. ثَيرل بؤ دةِرؤيشت
دةكةي؟) ضي لَيرة تؤ (ئةوة وتي: ثيت
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بكةم.) دةتوانم بؤتاني من دةوَي. باشتان لَينةري ضَيشت دارو و ئاو خؤ ئَيوة (ئاخر وتم:
َي.)

َ
مال بؤ بطةِرَيوة تؤ (نا، وتي:

دةشكَيني ها!) م
َ
دل نةمبةي ئةطةر بَيم. هةر من دةبَي ثيت، وتم: (نا،

ئَيستا تا ضيية. ة
َ
منال ئةم نازانم (طةورةم! ثَيي وت: كردو سةربازةكةي سةيري ثاشان (نا.) وتي: ثيت

واتكردووة؟) وتي: (بؤ كردو مني سةيري دواتر نةكَيشاوة.)
َ
هةل كةس ضةقؤي لة كاتَي هيض

بدؤزمةوة.) تؤ ويستم تةنيا بؤ ئَيرة. ويستم بَيم تةنيا من ضووزانم. (من وتم:
لَيي بخةرة طريفانتةوةو ئاطات ضةقؤكة لَيبوو؟ طوَيت ها! نةكةيت وا كاري كةِرةتَيكي تر وتي: (ضاكة،
ها! تةمبَيت دةكةم، دَيمء هةركوَي بم بؤت لة كَيشاوة،

َ
هةل ضةقؤت لة كةسَيك ببيستم ئيرت ئةطةر بَيت.

لَيية؟) طوَيت
ضةقؤ نةك هةر دةكَيشا.

َ
هةل ضةقؤم بةتة

َ
هةل َي،

َ
مال دةطَيِرنةوة تؤ كَيشان

َ
هةل بةضةقؤ (طةر دةمزاني وتم:
كَيشان؟ مرؤظيشم سةردةبِري.)

َ
هةل

ئيرت كة تَيطةيشتم لةسةرخؤبوو، من دةنطي نةبوو. توند سةختء دةنطي ئيرت بةآلم (نا.) وتي: ثيت
كةوشةوة. الساري بكةمء ثَيبكةمة نيية سوودي

ئاطات بةتؤية كة من ئومَيدم بدةيت. داية َيء يارمةتي بابةو
َ
مال تؤ بطةِرَييتةوة (دةبَي ثيت وتي: ثاشان

َيم؟)
َ
ضيدةل لَيية طوَيت َي.

َ
مال بطةِرَييتةوة ئةمِرؤ هةر دةمةوَي بَيت. زةوييةكةم لة

لَيية.) َي، طوَيم
َ
(بةل وتم:

ةوة؟)
َ
بةتةنيا بطةِرَيتةوة مال (ئينجا دةتوانَي سةربازةكة وتي:

ئَيرة هاتووة). تا بةتةنيا خؤي نيية ئةوة وتي: (ئةي ثيت
خؤي لةجَيي  ئةويش ناكةم باوةِريش نييةو، زياترمان خانوويةك هةمووي دةتوانم. (وابزانم وتم: 

جووآلبَي.)
ثؤستةكةي ثةنا سندوقي بليتةكةت تا ثارةي منء وتي: (ئةوة بة داي طريفاني دةرهَيناو لة دؤالرَيكي ثيت
يارمةتي َي

َ
بِرؤ مال بطةِرَيوةو بيت. تا سواري ئؤتؤبؤسةكة دةتطةيةنن لةطوَيبطرة. موالزم قسةي خؤمان. الي

لَيية؟) طوَيت طريفانتةوة.... بخةرة ضةقؤكة بَيت. من زةوييةكاني لة ئاطات بدة. داية بابةو
َي.)

َ
(بةل وتم:

بِرؤم.) من دةبَي ئيرت ئَيستا (زؤرباشة. وتي:
دةستي كةمَيك تةنها دانةهات. طةرم ئيرت ملم جارةيان ئةم بةآلم هَينا. بةسةرمدا دةستي دووبارة ئةوكاتة
سةرم بيست. دةرطاكةيشم دةنطي ثَييء دةنطي دواتر كردم. ماضي داهاتةوةو ثاشان سةرم. سةر خستة
كردبوو، ماضي ثيت كة دَينا بةو شوَينةدا دةستم تةواوبوو. دانيشتبوومء هةمووي ئةمةيش نةبِريء

َ
هةل

سنطي دةكردو خيزةي دةرةوةي سةيري ثةنجةرةكةوة لة دابوو كورسييةكةوة بة ثشتي سةربازةكةيش 
من، ثارضة بة دا بكات شتَيكي سةير ئةوةي جؤرة بةبَي بةو طريفانييةوةو خستة ثاشان دةستي دةهات.

بوو. بنَيشتَيك
دوورة.) رَيطةم بِرؤم. من دةبَي ئَيستا ئيرت ضاكة، سوثاس. (زؤر وتم:

وتي: دووبارة بِرؤم.)و زوو دةبَي كة ديسان ثَيموت تةلةفؤني كرد. ثاشان بطرة. (ئارام وتي: سةربازةكة
وتي.) ثَي ثيت ضي بريتة بَي، (ئارامت

دؤسَيء لةبةرابوو، ضةرمي تؤيةكي
َ
ثال ثريبوو. ذوورَي. هاتة ذنَيك ثاشان طرت. ئارامم ئةوكات ماوةيةك

طَيِرا بةذوورةكةدا ضاوَيكي خانم خَيرا هةستا. سةربازةكة لةبةري هاتة ذوورةوة، كاتَي ثَينةبوو.. ةم جاَّـ
َ
قةل
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دايكم دةستي وةك بوو. نةرم ضاثووكء سووكء دةستي سةرشانم. خستة دةستي كةوتء من بة ضاوي تا
بخؤين.) نان َي

َ
مال بِرؤينة (هةستة وتي: ئةوسا بوو.

جفرسؤن.) بؤ بِرؤم دةبَي من سواربم خانم. (نةخَير وتم:
ثاشان....) دةخؤين، نان َي

َ
مال دةِرؤينة سةرةتا هةية. زؤرمان كاتي (دةزانم. وتي: خانمةكة

ضووبينة ئةوةي وةك ترةوة. ئؤتؤمبيلةكاني ناو ضووينة سواربووينء ئةوسا ثَيبوو. ئؤتؤمبيلي ذنةكة
دةمتواني بمناسيناية طةر كة بةجؤرَي تَيدةثةِرين كةوة

َ
خةل نزيك نزيك لة تَيثةِرين. ئؤتؤبؤسةكانةوة ذَير

كرد. سةيري دةرةوةم من (فةرموو)و وتي: راطرتء ئؤتؤمبيلةكةي خانم دواتر تؤزَي  بكةم...
َ

لةطةل قسةيان
هةمووي تةالرة ئةو بةآلم طةوةرة بن. خَيزانَيكي زؤر دةبَي بَيت، بَيطومان هي خانم تةالرة هةمووي ئةو ئةطةر
بضووكةوة ضووينة ذوورَيكي تَيثةِرينء ضاندبوو، تيا داريان َيكةوة

َ
هؤل ضووينة نةبوو. ثَيكةوة ئةوان ي

َ
مال

سةربازةكان لة جلي فةرمييةكةي جلة لةبةرابوو. فةرمي جلي كة رةش نؤكةرَيكي لة تَيدانةبوو جطة هيضي
خَيرا!) (خَيرا! كرد: هاوارم خؤم راثسكاندو دةرطاكةي داخست. ئةوسا من رةشةكة نؤكةرة بوو. تازةتر زؤر
ضووينة ئَيمة كرايةوةو وةستا. دةرطا رؤيء سةرةوة بةرةو ذوورةكة يةكسةر هةموو نةبوو. ضاري هيض بةآلم
زيويش ندةي

َ
بال دوو  و بوو  شانةكاني لةسةر كةخةت دانيشتبوو  ثري سةربازَيكي لةوَي ترةوة. َيكي

َ
هؤل

ضي ئَيوارة بؤ ئَيستا كيلؤطة... مةك عةقيد ئةمةيش بةِرَيز (فةرموون. وتي: خانم بوو. شاني هةردوو لةسةر
دةخؤيت؟)

دةخؤم.) قاوة مريشكء هَيلكةي باسرتمةو تؤزَي تةنيا هةر (وابزانم وتم:
خؤر؟) قاوة بوويتة لةكةيةوة (قاوة؟ وتي: راتةكاندو دةستي يةكسةر طرتبوو،

َ
هةل تةلةفؤني كة خانم

نيية.) يادم كاتانةوةي لةو وابزانم (ضووزانم. وتم:
ي، وانيية؟)

َ
(تؤ نزيكةي هةشت سال وتي:

مانطةوة.) يازدة ثَيدةنَيمة دة مانط، ء
َ

سال هةشت خانم. (نةخَير وتم:
ثَيرل بؤ ثيت رؤذة ئةو بةياني كة ضؤن باسكردن بؤم من دانيشتمء ثاشان كرد. تةلةفؤني خانم ئةوسا
ئاطاداري بكةمء دايكم باوكء كؤمةكي بطةِرَيمةوةو ناضاربووم بةآلم بِرؤم، ي

َ
لةطةل ويستم ضؤن ضووةو هاربؤر

خستوويانةتة رؤذهةآلتي ئةمريكا لة هةيةو مني بةقةد َيكي
َ
منال وتي: خانمةكة بكةم. ثيت زةوييةكاني

ثَيش تايةداري مَيزَيكي هاتة ذوورةوة. لةبةرابوو نيوكؤتَيكي كة تري رةش نؤكةرَيكي دواتر خوَيندن. بةر
بوو. لةسةر كوليضةي ثارضةيةك شريو كوثَيك هَيلكةكةي منء داينا. طؤشتء ةكة

َ
هؤل لة خؤيدابوو

خَيرا ئةوسا بدةم. قوتي ناتوانم بينيم دةممةوة خستة يةكةمم ثارووي كة هةر بةآلم برسيمة، وامزاني
(دةبَي بِرؤم.) هةستامء وتم:

ببينم.)   بطرة ذنةكة وتي: (ئارام
بِرؤم.) (دةبَي : وتم

ناكَيشَي. درَيذة زياتر دةقةيةك هةمووي بَيت. ئؤتؤمبيل  دةكةم تةلةفؤن بوةستة. (دةقةيةك وتي:
قاوة؟) ئةي بخؤيتةوة؟ شرييش ناتواني

دةيخؤم.) َي
َ
مال ضوومةوة كاتَي نيية. برسيم خانم. (نةخَير وتم:

(ئةوة، وت: بةمني  نةدايةوةو تةلةفؤنةكةي وةآلمي  خانم بةآلم دا. لَيي تةلةفؤن زةنطي ئةوسا 
ئؤتؤمبيلةكةية.)

لَيبوو فةرمييةوة بةجلي رةشي نؤكةرَيكي سةرةوخوار دةِرؤيء كة ذوورةي ئةو هةمان لة دووبارة ثاشان
خوارَي. رؤيشتينة
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ثَيشةوةو ضوومة دانيشتبوو. سوكانةكةيةوة لةثشت سةربازَيك كة طةورةبوو ئؤتؤمبيلةكة ئةمجارةيان
لة بَيت. برسي ِرَيطة لة (رةنطة وتي: شؤفَيرةكةو بة دا دؤالرَيكي ذنةكة دانيشتم. شؤفَيرةكةدا لةثةنا

شوَينَيكي باش دايبنَي.)
كيلؤط.) مةك خانمي (بةسةرضاو، وتي: شؤفَيرةكة

يةكةمني دووركةوتينةوةو لَيي دةركةوت. ئَيمة هةتاودا ِرووناكي مةمفيس لة كةوتينةِرَي. دووبارة دواتر
كةم دووربوو. زؤر مةمفيس كرَينء ئاشةكان. الي ئةنبارو طةِراينةوة كة ئةوةبوو تَييطةيشتم من كة شتَيك
وادةهاتة نةبواية شؤفَيرةكة تَيثةِرينء ئةطةر دةشتةكاندا بة دارستانء دووبارة ثاشان نةدةما. ديار كةم
ئةوةي ثَيش ئةوةي لةبةر  دةِرؤيشتن. بةخَيرايي خةريكبوو مةمفيس. نةضووبوومة هةرطيز  كة بةرضاوم
سةربازَيك كة طةورةيةدا ئةم ئؤتؤمبيلة لةناو ئةوةي وةك كة واهاتة بةرضاوم ةوة.

َ
مال دةطةيشتمة تَيبطةم

بةطريان. كرد دةستم يةكسةر من تَيثةِرين.  فرنضمةن طوندي بةالي دانيشتبوو، سوكانةكةيةوة  لةثشت
دةِرؤيشتني. خَيرا خةريكبوو دانيشتبوومء شؤفَيرةكة لةثةنا نةبوو. خؤم بةدةست بؤ، بةآلم تَينةطةيشتم

سةرضاوة
براي اميلي طل سرخ يك

فاكنر ويليام
بندري نجف دريا ترجمة:

1385 ثنجم: ضاث
نيلوفر انتشارات
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ئامادةكردني: هادي محةمةدي

طفتوطؤ لةطةَل مةحمود دةولَةت ئابادي

سةرةتا: 
بةرهةمى  «كليدر»،  رؤمانى  رؤذهةآلت  كوردستانى  روناكبريانى  زؤربةى  بَيطومان 
نووسةرى طةورةى ئَيرانى «محمود دولت ابادى» يان خوَيندؤتةوة، نووسةر لةم بةرهةمةيدا 
بةوثةِرى ثسثؤِرى ء لَيزانيةوة تيثؤلؤذى هةموو جؤريك لة مرؤظةكان لةِرووى دةروونناسى ء 
ناسييةوة ئاراستة دةكات، كليدر هةموو جؤرة تيثَيكى سايكؤلؤذيك ء سؤسيؤلؤذيكى 

َ
كؤمةل

ى رَيبةرَيكى جةماوةرى و كاريزماتيكة، «سةتار ثينةضى» 
َ
تَيداية: «طوأل محةمةد» سةمبول

ة، «خان عةمو» كةسَيكى رندة، «قوربان قووض» كةسَيكى 
َ
هَيماى شوِرشطَيِرَيكى ثِرؤفيشنال

ء  «قةدير»  ئةمةكناسيية،  ء  سؤز  هَيماى  هةروةها  ضَيشتووة،  طةرم  ء  سارد  و  خاراو 
ء ثةرضني، «شةيدا» كةسَيكى  و هةرضى  نادةربةست  دوو كةسَيتى  نموونةى  «نادعةُّـ» 
بةئةزموونة،  و  خاراو  ذنَيكى  شَيرة  «بؤلقةيس»  يتة، 

َ
ثةل شواأل  ء  ئةخالق  بآ  ء  بةرةآل 

بةرذةوةندخواز،  باز، 
َ
فَيل كةسَيكى  قوُّـ»  «باب  تةِرة، 

َ
دل ء  شؤخ  شؤِرةذنَيكى   «

َ
«مارال

 ،
َ

ةية، «عةباسجان» كةسَيكى ئَيجطار بآ شةخسييةت، خوَينتال
َ
شةريكى دز ء رةفيقى قافل

نةفرةت لَيكراو، جاسووس و سيخوِرة.
    لة ناسكرتين دؤخ (لة زةماوةندى ئةسالن بوندار)دا، كاتآ دوو طرووث، دوو سوثاى 
ء  بؤسة  ئةطةرى هةرجؤرة  دانوستاندان،  ء  ة 

َ
مامةل لة  ء   دةبن 

َ
تَيكةل تاريكى  ء  روناكى 

خةيانةتَيك لة ئاراداية، لةم دؤخةدا كاتَى كة «قوربان قووض»ثاسةوانة ء كَيشك دةدات، 
دةدات، 

َ
عةباسجان سةرهةل كة  هةر  بةآلم  دةخات.  لةنطةر  نيايى 

َ
دل ء  متمانة سةقامطرية 

ثيسى سَيبةرى قورسى دادةخات.
َ
ةِراوكة ء دل

َ
نيايى دةِرةوَيت ء دل

َ
دل
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جةماوةرى  شؤِرشى طَيِرانةوةى بةسةرهات ء بةستَينى كليدر رؤمانى بكةين كة بةوةش ئاماذة ثَيويستة  
دَيت. كؤتايى تراذيك شكستَيكى بة و روودةدات خؤراسان كوَيستانةكانى لة كة ١٣٢٧-١٣٣٠ية ةكانى

َ
سال

لةودا كوو
َ
بةل نيية، نةتةوةيةك و كولتورَيك  بة تايبةت  تةنيا  رؤمانة ئةم  كة ئةوةية سةرنج جَيطاى ى

َ
خال

رؤمانةكة سةرةكى قارةمانانى لةوةى كة جطة دةطَيِرن. بنةِرةتى و دةورى طرنط ئَيران نةتةوةكانى زؤربةى
بةلوضةكانى لة يةكآ قووضيش قوربان و ئازةربايجانية توركَيكى ثينةضى سةتار كوردن، محةمةد)

َ
طول ةى

َ
(بنةمال

... و سيستانة،
كَيشة ء سةرةِراى شةِر نووسةر توانيوية ء ثَيكهاتووة تيثيك كةسَيتى تيثيك ء دؤخى لة ضةندين رؤمانة ئةم
بة تةنيا كة بخولقَينآ. طونجاو ء تؤكمة ئَيجطار ثَيكهاتةيةكى ناكؤكةكان، ء دذوار جياواز، توخمة ملمالنَيى ء
رؤمان كة لوكاض، بةثَيى ثَيناسةى هةم كلَيدةر دةكرَيت. ثَيناسة بةوردى مانيا

َ
كالسيكى ئال جوانيناسى ثَيوةرى

مؤدَيرنة رؤمانَيكى دةزانَى، (ثرؤبلماتيك) كَيشة خاوةن كةسايةتى بةسةرهاتى ء تيثيك دؤخى ثيشاندةرى بة
ء مؤدَيرن  رؤمانَيكى دةزانَى، ى

َ
كةِرنةظال فرةدةنطى دةقَيكى  بة رؤمان كة باختني، ثَيناسةى بةثَيى هةم ء،

سةركةوتووة.
١٣٨٠ لة  ى

َ
سال بةهارى ئابادى، ةت

َ
دةول م. لةطةأل نووسةرى كليدةر، زياتر ئاشنايى و ديالؤط مةبةستى بة

سازدا. ى
َ
لةطةل طفتوطؤيةكمان تاران

*  *  *

بؤ ثَيويستة، هةقيقةت هةبوونى زانستى بؤ بنةمايةكى كة بةوجؤرةى «هةر دةنووسآ: طولَدمةن لوسيةن *
ة؟ قةبوولَ ضةندة وتةيةتان ئةم ثَيويستة»، راستيةكان بوونى ئةدةبيش هونةرى بةرهةمَيكى

كة نية، هونةرى بةرهةمَيكى هيض بِرواية، ضونكة جَيطاى ء ء وردبينانة بةنرخ زؤر وتةيةكى ئةمة واية ثَيم -
راستيةكان هةية، لةطةأل ثَيوةنديان بة ضةشنَيك ترين بةرهةمةكانيش خوليايى تةنانةت نةبَيت، واقعى بنةماى
وتةية كةوابوو ئةم بن. ء فانتزى رةنطة دةرهةست يان بن، ء فيزيكى رةنطة بةرهةست راستيانة لَيرةدا ئةم جا
ةت

َ
بةِروال كة  هةية لة»ذَين/gene“دا يادةوةرى  فاكتى بة بِروام  من لةمةش جطة  وردبينانةية، راست ء زؤر

هةية. ثَي بِروام بةآلم من ناسةِّـَيندرآ،

سةرماية وةك ثَيكهاتووة، نَيوةنجى ء طةَُّـ لةمثةر خةلَكدا ء بورذوازى لةنَيوان هونةرمةند كؤمةلَطةى لة *
دةزانآ، كَيشة(ثِرؤبلماتيك) خاوةن و كةسَيكى ئيزولة هونةرمةند بة لوكاض ج. كة بةجؤرَيك تر... شتى ء
مَيذوودا ئاوا برِطةيةكى هيض كة لة دةكات بة نامؤيى هةست بورذوازى ئةوةندة كؤمةلَطةى ضونكة لةئاست

بكةن؟ ض دةبآ هونةرمةندان دوخَيكدا وةها لة َيوة ئ بةِراى نابينني، دياردةيةك
دةكرَين، بةآلم مةرطاوى دابِرانَيكى تووشى هونةرمةندان و نووسةران بورذوازييدا طةى

َ
كؤمةل لة زؤر ِراستة، -

ء نووسةران كَيشةى نةكردووة، ئةزموون بورذوازى سيستمى هَيشتا ئَيمة طةى
َ
كؤمةل كة َيني

َ
بل ئةمةش ثَيويستة

شتةى ئةو كةوابوو نية، بؤرذوازى سيستماتيكى ِرذَيمَيكى ضةشنى لة ترة، ضةشنَيكى لة ئَيمة وآلتى هونةرمةندانى
بةوردى بةداخةوة كة دةطرَيتةوة، سَيهةم جيهانى وآلتانى ء رؤشنبريانى نووسةران تر بةجؤرَيكى لوكاض دبَيذآ
وةك بريمةندانَيك هَيشتا ئَيمة طةى

َ
كؤمةل ضونكة لة ء ئاشكراية، روون هؤكارةكةشى نةكراوة، لةسةر تؤذينةوةى

نةكةوتوون.
َ
هةل لوكاض

مَيذوويى طةورةى كارى كة واية ثَييان طولَدمةن ل. هةروةها و بوداثَيست قوتابخانةى بريمةندانى *
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لة طولَدمةن ية،  كؤيى كرديار(سوذة)ى  بةرهةمى كولتورى - هونةرى بةرزى شاكارى  و كؤمةآليةتى  –
بَلَيني دةكرآ ئايا سةِّـاندوة،  وتةيةى ئةم دروستى  راسني ء ثاسكال بةرهةمةكانى لةمةِر تؤذينةوةيةك 

ية؟ ئابادى دةولَةت مةحمودى بةرهةمى يان خولقاندوة، كليدرى كؤيى فاعلَيكى
كؤدةبَيتةوة، كةوابوو ناخى نووسةردا مَيذوويى لة َيكى

َ
كؤمةل كوو

َ
طةى ئَيستا، بةل

َ
كؤمةل تةنيا نة بةِراى من -

داهاتوو. ء سبةينآ جظاتى بؤ ئَيستاوة و لة جظاتى رابردوء كؤيية يادةوةريية ئةم كةذاوةى دةبَيتة نووسةر
هونةرى، بةرهةمَيكى هةر ثَيم واية من دةبينم، رت

َ
قوول لةمةش ئةم ثرسة من بةآلم طونجاوة، وتةيةكى ئةمةش

ء لةمَيذينة دَيرينى ثَيشووى جظاتانى ء طة
َ
كؤمةل بةرهةمى ئةم كوو

َ
بةل نية، ئَيستا طةى

َ
كؤمةل بةرهةمى تةنيا

ثَيكرد، ئاماذةتان كة خؤم ئةزمونى بةآلم لةمةِر هةية. ثآ بِروام من كة كؤيى يادةوةرى بؤ دةطةِرَيتةوة لةِراستيدا
نةبووم، و بارودؤخ مَيذوو لة جياواز ء طة

َ
بةآلم من جياواز لة كؤمةل بةرهةمة من خولقاندوومة، ئةم َيم:

َ
بل دةبآ

لة»ذَين»دا يادةوةرى بة بِروام من كة بكةم زياد ئةوةش دةبآ سةرئةنجام و... بووة من شانى لةسةر ئةركةكةى
ئاكامة طةيشتووم. بةم كارةكانمدا لة درَيذةى ء هةية

لة دةسةآلتدا، لة ساالرية باوك كَيشةى نَيوةِراست رؤذهةآلتى قةيرانةكانى سةرةكيرتين لة يةكآ *
ئوديث دةكرآ لةوانة  دةكوذآ، باوك كوِر رؤذئاوادا فةرهةنطى لة حيزبةكاندا، لة ء ة بنةمالَ لة  كؤمةلَطة،
لة شانامةدا بؤ نموونة دةكوذآ، باوك كوِر رؤذهةآلتدا فةرهةنطى لة بةآلم ناوببةين، كارامازؤظ برايانى ء
كليدردا ِرؤمانى لة هةية: درَيذةى هةروا ئةمِرؤش هةتا فةرهةنطة ئةم دةكوذرآ، رؤستةم دةستى بة سوهراب
خؤى بؤ باوكى تا دةخا ئةوةندة درةنطى بكوذآ خوداداد) (كةربةاليى خؤى باوكى دةيةوآ كة عةباسجان
ناسراوى كورد) نووسةرى شَيرزاد حةسةن باوكمدا (بةرهةمى ء سةطةكانى حةسار رؤمانى لة دةمرآ، يان
سةردةمى بة خؤزطة كة دةبن ثةرَيشانيةك ء ثشَيوى وةها تووشى حةسار خةلَكى دةكوذآ، باوكى كوِر كاتآ
ثرؤسةى ء باوك مةرطى سةرةتاى ئةمة بة ء بني طةشبني فاكتانة ئةم لةئاست ئايا دةكرآ دةخوازن. باوك

بزانني؟ ثلؤراليزم ء ديموكراسى بةرةء رؤشتن
خؤم لةمَيذينة... بؤ ء كؤن ئَيجطار ئَيمةدا طةى

َ
كؤمةل لة باوكساالرى بةآلم ثَيكهاتةى بؤضوونَيكة، ئةمةش -

لة شانامةدا طوتتان هةر وةك بكرآ، ضارةسةر ئاشتيانة مَيذويية كَيشة ئةم ئَيمة وآلتى لة بكرآ ئةطةر خؤشة ثَيم
ئةطةر دةكوذآ، باوك ناشياو، كوِرى َيم

َ
بل باشرت يان  كوِر، كارامازؤظ»دا  لة»برايانى  يان دةكوذآ، كوِر باوك

خؤشة من ثَيم بةآلم تريش دةطرَيتةوة، رةهةندى زؤر بكةين، قةيرانة سةيرى ئةم سةمبؤليك ديدى بة بمانةوآ
كؤمةآليةتى طةشةى ء بكرآ ضارةسةر لؤذيك ء عةقأل بة ء ئاشتى ء خؤشى بة ئَيمة وآلتى لة باوكساالرى كَيشةى
يةكرت لةسةر كة ئةوة بةبآ هةبَيت، شياوى خؤى و تايبةت كوِريش جَيطاى ء بكا ديارى باوك شياوى جَيطاى

هةبَيت. مانةيان
َ
زال زؤرى ء زةخت

ء باوكى ناشى كوِرى وةشا. يانى
َ
لَيكهةل باوك كوذرانى بة ساسانى سةرئةنجام ئةمثراتؤرى دةزانني هةروةك

رؤذهةآلتى ضارةسةرى هةم يانى كَيشةكة، اليةنى هةردوو
َ

بةهةرحال وآلتى ئَيران. لَيكرتازانى هؤى بة بوون م
َ
زال

مَيذوويى ديدى بة ئةطةر رؤشنة تَيداية. ِرةقييان
َ
دل ء ِرةحمى بآ لة جؤرَيك دوويان هةر رؤذاوايى شَيوازى هةم ء

بزانني، هيض جؤرة كؤن بةرةى نوَينةرى بة باوك ء، نوآ بةرةى نوَينةرى بة كوِر يانى بكةين فاكتانة ئةم سةيرى
جان عةباس كليدردا رؤمانى لة ناسكم

َ
دل مرؤظَيكى من بؤوةى ناكرآ. بةآلم ضاوةِروان ميهرةبانيةك ء ئاشتى

بة ثَيش تر، باوك كةسَيكى ثشكووتنى طةشة ء لةمثةرى نةبَيتة هيض كةس خؤشة ثَيم ــ باوكى بكوذآ ناتوانآ
نةكرَيتةوة. رةت بةتةواوى خؤشى ء نةطرآ كوِر
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كاريزماتيكى بة كةسَيكى بةتةواوى ناكرآ كة هةية محةمةد»مان لةاليةكةوة «طوأل كليدردا، رؤمانى لة *
قارةمان دةكاتة عةشايةر ء ساويلكة محةمةدى طوأل ئَيمة بةستَينى كؤمةلَطةى قارةمان ثةرستى بةآلم بزانني،
لةئاست محةمةد طوأل سازشكارى ساويلكةيى ء رزطارى بكات، دةيةوآ لَيدةكا ء موعجيزةى ضاوةِروانى و
رؤشنبرية ئةم تةنانةت بةآلم دةكات، وردبني جطةرخوَين ء ذير «سةتار»ى كة بةرينة ند هَي ئاغاكان ء خان

 57 سالَى شؤِرشى سةرةتاى دياردةية ئةم دةكوذرآ، ئةو ء لةطةأل دةكةوآ محةمةد طوأل وةدواى ضةثةش
راظةدةكةن؟ ضؤن كؤمةآليةتية ء كولتورى دياردة ئةم َيوة ئ تةوة، دةبَي دووثات سةرلةنوآ

كؤمةآلنى ثَيوةندى لةمةِر ثَيكراوة: ئاماذةى بةِرؤشنى جَيطايةك لة ء هاتووة كليدردا لة كة جؤرةى بةو هةر -
ستايش كةسةكان ترسان لة يانى سازدةكةن، ثةرسطة ء قارةمان سامدا ء ترس لة ك

َ
خةل «شةمةل». ك لةطةأل

َ
خةل

كؤمةآلنى لةِراستيدا درَيذ هةية، زةمةنَيكى بة ثَيويستى بوونى ضارةسةر ء وزة
َ
زؤر ئال كَيشةيةكى ئةمة دةكةن،

بَيطومان ء بيثةرستن، قارةمان بة بيكةن بذَيرن،
َ
هةل خؤ بؤ كةسَيك دةبآ كة واهةست دةكةن زؤرجار ك

َ
خةل

سياسى ء فةرهةنطى ثشكووتنى ء بة طةشة ثَيويستى و دةبآ ثرؤسةيةكدا ضارةسةر درَيذةى لة كَيشةية ئةم
بناغةيان ثرسانةش ئةم تَيكراى بكرَيت، جَيطري خؤى تايبةتى جَيطةى لة هةر كةسَيك دةبآ يانى طة هةية،

َ
كؤمةل

مرؤظ دواكةوتووة، زؤر ئَيمة وةآلتى لة ثيشةسازى ء تةكنةلؤذى ئاستى بةداخةوة بةرهةمهَينانداية، كة و كار لة
طةى

َ
كؤمةل بة نةدؤزَيتةوة ء خؤى تواناى دةرونى و وزة ء خؤيدا تَينةكؤشآ خوازى

َ
دل لة هةرَيمى نةكاو كار تا

ئةمة ِرةوتَيكى دوواليةنةية نابآ. ضارةسةر ثرؤسةية ئةم نةزانآ، ئةو كارةكانى طةش بايةخى
َ
ء كؤمةل نةناسَينآ

ئةم قةيرانة نةكرآ ضارةسةر كؤمةآليةتى ء بوارى ئابوورى يانى تا كؤمةآليةتيداية، بةرهةمهَينانى لة بناغةى ء
نابآ. ضارةسةر

ضةند ء كراوة زَيدةبَيذى كليدردا نووسينى لة واية ثَييان طولَشريى ء بةراهةنى رةزا وةك كةسانَيك *
ضية؟ خؤتان راى زيادةية، بةرطَيكى

نرخاندنى هةر ثَيوةرى بدةن، يانى ة
َ
خال بةم سةرنج رةخنةطران ثَيويستة قةبوأل نية، ِروانطةيةم ئةم من -

بَيت، لةمة بَيجطة ئةطةر بطةِرَين، بؤى خودى بةرهةمةكةدا لة ء بدؤزنةوة بةرهةمةدا لةو هونةرى بةرهةمَيكى
بة ء وردى بة بةرهةم  دةبآ رةخنةطر كة دةكةم ثَيداطرى ديسان دةبآ. ضةواشة ء ة

َ
تووشى هةل رةخنةطر

تَيطةيشتنى هةندآ خوَيندنةوة ء تواناى كةس هةندآ ضونكة دذوارة، كارَيكى ئةمةش تةواوى بخوَينَيتةوة ء
دةكات. بةرهةمَيك كوَيريان ثرشنطى ء ء طةشانةوة نية بةرهةميان

كوردى؟ بكرَيتة بةرهةمتان كام خؤشة تان ثَي *
بؤشى «جَيطةى ء كليدر بةآلم جَيطةى شانازيية، من بؤ وةريطَيِرآ بة باشى ء يبذَيرآ

َ
هةل وةرطَيِر كاميان هةر

سلوض»م ثآ باشرتة.

سةرضاوة:
نةسري. خواجة زانكؤى تاران،

١٣٨٠/٣/٥
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لة فارسييةوة: سةروةر عومةر

وةالَمةكاني ثاولؤ كؤييليؤ 
دةربارةي رؤماني زاهري

*هزري سةرةكي لة كتَيبي «زاهري»دا ضيية؟
ذياني  لة  كة  كاتَيك  تةواو  نني.  ئةوة  ئامادةي  هةميشة  و  ِروودةدات  ثِرَيكدا  -لة 
ئَيمةدا هةموو شتَيك بةرنامة بؤ داِرَيذراوو رَيكخراو دَيتة بةرضاو، مةترسي هةر لةوَيداية. 
لةبةرئةوةي ئةو شتةي كة بة «ِرَيكخراوو رَيك و ثَيك» ناوي دةبةين، لة ِراستيدا تةنها 
ضريؤكَيكة كة بؤ ئَيمةيان طَيِراوةتةوةو ناتوانَيت لة خودي خؤيدا بةردةوامي هةبَيت. 
مداوة بةشوَين ئةو ضريؤكةدا بطةِرَيم كة بؤ ئَيمةيان نةطَيِراوةتةوة، 

َ
لةم كتَيبةدا هةول

هاوسةرةكةي  ناكاو  لة  كة  سةركةوتووة  نووسةرَيكي  ضريؤكةكة  سةرةكي  كةسايةتي 
م لةجياتي ئةوةي 

َ
َيت و نووسةر دةبَيت ذياني خؤي دووبارة بدؤزَيتةوة، بةال

َ
ل بةجَييدةهَي

هةنطاو بؤ ثَيشةوة بنَيت و دةرفةتي تازة بدؤزَيتةوة، لَيدةطةِرَيت ئةم ثرسيارة بووني 
داطري بكات: «بؤضي هاوسةرةكةي بةجَيي هَيشت؟» ئةمة دةبَيتة زاهريي ئةو.

*زاهري ضيية؟
دَيت  ئيسالمييةوة  ترادسيؤني  لة  زاهري  بؤرخيس، ضةمكي  لويس  -بةِري خؤرخة 
َينَي ثةيوةست بَيت بة كؤتاييةكاني سةدةي هةذدةوة. زاهري، بة زماني 

َ
و واي دةخةمل

عةرةبي، واتة ديار، ئامادة، شتَيك كة ناكرَيت لةبةرضاو نةطريَيت. شتَيك ياخود كةسَيك 
يدا ثةيوةندي دروست بكةين، ئيدي كةم كةم هزرمان داطري دةكات، 

َ
كة يةكجار لةطةل

تا ئةوةي كة ئيدي ناتوانني باري سةرنجمان لةسةر هيض شتَيكي ديكة ضِر بكةينةوة. 
ئةمة دةكرَيت بة تةندروستي ياخود بة شتَيتي، بزانرَيت.

108
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دةدؤزيتةوة؟ خؤت ضةندَيك تا ضريؤكةدا لةم َيوةية؟ ئ خودي ذياننامةي ئةندازةيةك ض تا زاهري *ضريؤكي
اليةني كتَيبةكة تةواوي ثابةندة. مرؤظَيك و نووسةرَيك وةك من زؤرةكاني ئةزموونة لةسةر ضريؤكة -ئةم
بطوازينةوة. ديكة ئةواني بؤ شتَيك خؤمان ئةزمووني لة جطة ناتوانني لةبةرئةوةي هةية، خودي ذياننامةي
ثَيشكةش كتَيبةكةم و هاوسةرةكةم نيطاركَيشة دةذيم.  هاوسةرةكةمدا

َ
لةطةل شادي و خؤشي بة من م

َ
بةال

كردووة. بةو

هةية، خؤي سةربةخؤي ثيشةي ناسراوةو و سةركةوتوو زؤر نووسةرةكة هاوسةري زاهرييشدا، ِرؤماني *لة
بؤضي؟ َيت. َل دَي بةجَي ئةو ديسان بةالَم

هاوسةري ئستةر، خؤشبةختيدا». بةشوَين «طةِرانة مرؤظ. بةرثَيي داوةكاني طةورةترين لة -يةكَيك
وةك لةجياتي ئةوةي و نيية خؤشبةخت م

َ
بةال سةركةوتووة، بوارةكاندا تةواوي هةرضةندة لة نووسةرةكة،

لة ماناي بري نةبَيت تا ناضار بكات
َ
قال خؤي سةري و بدات فريو خؤي سادة تةنها زؤر مرؤظةكان، زؤربةي

«خؤشبةختي». لَيدةنَين بِروات كة ناوي شتَيكدا دةدات بة شوَين بِريار بكاتةوة، ذيان

جةنط. ثةيامنَيري تة بَي دةدات بِريار ساتةدا *لةم
كةسَيك هةر بة و –بوون-ي دةطةيةنَيتة سنوورةكاني كة مرؤظ ئةزموونَيكة هةميشة جةنط -ِراستة.
كة ئةمِرؤدا جةنطةكاني لة واقيعييةتة ئةم ثَيدةناسَينَيت. خؤي بووني بةشةكاني باشرتين و خراثرتين

دةبينم. لَيدةكات، ثشتيوانييان دونياش بةداخةوة

ئامادةبني؟ جةنطدا مةيداني لة دةبَيت بابةتة لةم تَيطةيشتن بؤ *ئايا
كؤمةكَيك هيض ئةمة و ةكانمانةوة،

َ
مال دَيتة تةليظزيؤنةوة ِرَيطةي لة رؤذَيك هةموو جةنط مةيداني -نا،

جواني) ت،
َ
دةسةال (ثارة، وةك بةهاي َيك

َ
كؤمةل ِراستيدا مرؤظ لة ناكات. ذيانمان ماناي لة تَيطةيشتن بة

ئةم تا بكات، تةرخان بؤ خؤيان بووني تةواوي ناضارة ئةوانة بةدةستهَيناني بؤ كة بةديهَيناوة خؤي بؤ
من «ئايا نةثرسَيت: خؤي لة تا دةكات ئةم كارانة و هةموو بكةن، ئاِراستة ئةو ذياني و جةنط بةهايانة
لةو ئايا بثرسَيت خؤي لة و رابوةستَيت دةبَيت خؤي، ضارةنووسي لة تَيطةيشتن بؤ مرؤظ خؤشبةختم؟»
ئةمة م 

َ
بةال دةطوزةرَينَيت. كةسَيكدا ض 

َ
لةطةل رؤذطاري خةريكة و  نا، يان رةزامةندة دةيكات كة كارةي

كراوةيان و بةرز ثةيوةندييةكي مَيرد و ذن كتَيبةدا، لةم دةوَيت. زؤريشي ئازايةتييةكي دةبات، زؤر ئةركَيكي
بابةتة ئةم دةدةم

َ
هةول ضيية؟ هاوسةرطرييي بناغةي بةِراستي َيت.

َ
ل مَيردةكةي بةجَيدَي ذنةكة م

َ
هةية، بةال

ينةوة.
َ
لَيكؤل بةر بخةمة مرؤظَيك وةك خؤمةوة ئةزموونةكاني طؤشةنيطاي لة

مرؤظ؟ وةك ئَيمة جيهاني لة ئةزمووني بةشَيكة َيوة، زاهري ئ *بةِراي
طةيشتن بؤ دان

َ
هةول بؤ شادي  بةخشيني لةجياتي بَيت، ئامانجَيك كارَيك، كةسَيك،  دةكرَيت -زاهري

ئةزموونةيان ئةم كي
َ
خةل هةموو داخةوة بة دةكات. ئاِراستة ئاسا نةخؤشي ِراِراييةكي الي ئَيمة بةرةو ثَيي،

هةبووة.

كة بؤيان هةية ضارةنووسَيكمان ئَيمة دةبنةوة كة نزيك لةم بابةتة سووربوونةوة بة َيبةدا كت َيوة لةم *ئ
باس نةكردووين. بؤيان كة ضارةنووسَيك باسكردووين و
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لة كة دَيت لةبريم  خاضدانة. لة ئةشكةنجةكان، خراثرتين بهَينمةوة: نموونةش دةتوانم بَيطومان.  -
بةسينةدا كي

َ
خةل ئةمِرؤ ئةوةشدا،

َ
لةطةل م

َ
بةال لَيرباوة. خراث» ناوي «سزادانَيكي وةك دةقَيكي سيسرؤدا

بةرامبةر ضؤتةوة كة لة لةبرييان دةِروانن. لَيي ديني سيمبولَيكي وةك و دةطرن ضوارضَيوةي لة يدةواسن.
َ
هةل

قةشة بِرياريدا بؤنيفيكاسي بهَينمةوة. ديكةش مةسيحي نموونةيةكي ِراوةستاون. ئامرازَيكي ئةشكةنجةدا
هؤزة مةراسيمَيكي مةسيحي. بكاتة سازدةكرا، ئةسكةندةناَّـ)يةوة (خوداي ئؤدين شانازي بة كة مةراسيمَيك
تا دةواسي

َ
هةل ثَيوة ديارييةكيان كؤدةبوونةوةو ضةند درةختَيك دةرةوةي  لة جارَيك ي

َ
سال مانييةكان

َ
ئةل

دةكةن. خؤيان شادومان خوداي كارة بةم ثَييان وابوو بدؤزنةوة، ئةو ديارييانة ةكان
َ
مندال

بة درةختي سنةوبةري كريسمس. ئةم مةراسيمة بوو هةر

هةبَيت؟ زاهريَيكي لة زياتر ذيانيدا لة كةسَيك دةكرَيت *ئايا
و بكةينةوة كَيشة ضارةسةري لة بري نابَيت ئيدي دةردةكةوَيت و زاهري ناكامي كؤدةبَيتةوة، -وةختَيك

دةنووسَيني. كَيشةكةوة ثةيكةري بة تةنها

خؤزطةيةكة؟ يا تةنها بكات ِرَينوَيني ئامانجَيك بةرةو مة َي دةتوانَيت ئ *زاهري
ئامانجَيكي شَيوةيةدا لةم ديكةية: رَيطا شتَيكي ِرَينماي باوةِربوون بة و خةونةكاندا شوَين بة -رؤيشتن
كة هةنطاوَيكدا هةر لة  زاهري، بة سةبارةت م

َ
بةال وةردةطرين. ضَيذ  رَيطايةدا لةم و هةية  دياريكراومان

و بة ئارامطرتن دةبَيت كة ة
َ
زال ئَيمةدا بةسةر ثةرَيشانيية ئةم تةنها نيية، ئامادة شاديية يدةطرين، ئةم

َ
هةل

بةدةستبهَينني. ثَيويستة، ذياندا لة ثَيمانواية كة شتَيك ضةشتنةوة، ئازار

دةِروات؟ كازاخستان بؤ سةرةكي ضريؤكةكة كةسَيتي *بؤضي
شت فَيري دةتوانَيت زؤر هَيشتا م

َ
كؤنة، بةال زؤر كة هةرضةندة تةوة

َ
وال ئةم تةنطري نةريتي -بةهؤي

ثةِرجووي كردني
َ
قةبول ماناي بة بناغةدا لة كة نةريتة ئةم نافةرميية. مةعنةوييةتَيكي جؤرة بكات. ئَيمة

بةم جَيطريةكاندا، بمَيننةوة. ئاينزا لة بةرامبةر ئةوَي دةدات كة كاني
َ
خةل و كؤضبةران بة رَيطة رؤذانةية،

طؤشةنيطا بة هاتمة دةرةوةو ئامؤذطاريدا كاتي لة م
َ
«مةس» بةال مةراسيمي بؤ رؤيشتم دواييانة لة ئيسثانيا

ئامؤذيارةوة لةاليةن خوداوةند كة ثةيامةكاني لة تَيطةيشتن كة دةركةوت بؤم كرد.  دةوروبةرم تةماشاي
بوو، ثَيمدا دونيا لةذَير ِراوةستابووم و ضيايةكةوة بةرزايي لة لةبةرئةوةي ئاسانرت بوو، زؤر لةوَيوة دةوترا،

تَيدةطةيشتم. زيندووبوون ثةِرجووي لة و

دةنووسَيت؟ َيبةكاني كت ضؤن كؤييليؤ *ثاولؤ
م

َ
بةال دةيانكات، رؤحم كة بكةن رَينوَينيم ثرسيارانة ئةو لَيدةطةِرَيم نائاطاييم. نَيو بؤ فِرَيدانَيكة خؤ -وةك

دةبَيت. دةستطري خؤم مةكاني
َ
وةال نووسيندا، ثرؤسةي لة نةكراون. زةينمدا تةرح لة هَيشتا

كامةية؟ «زاهري» لة َيوة ئ َيبي كت *نزيكرتين
من كتَيبةكاني تايبةتمةندي دةدات. ثيشان من  رؤحي  لة  تايبةت  اليةنَيكي و جوداية كتَيبَيك  -هةر

بِروانم. رووكةشييانة ئةوةي بةبَي نووسينيانة! شَيوازي كو
َ
بةل نيية، بابةتةكانيان
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كَين؟ ئَيوة نووسةراني *خؤشةويسرتين
بؤرخيس، ذؤرذة ئامادؤ. لويس خؤرخة ميلةر، -ويليام بليك، هَينري

لة ئةدةبيات تَيطةيشتني ئَيوةي ضؤن جيهان، نووسةرةكاني لة ثِر فرؤشرتين يةكَيك وةك ئَيوة *ئةزمووني
طؤِريوة؟

كة دةبةم بةوة ثةي دةطرم، كؤنفرانس دةخوَينمةوة، خوَينةرةكانم ي
َ
ئيمةيل دةكةم، سةفةر -كاتَيك

هةيبوو. من نةوةي بؤ كة مؤزيك هةية ئةو طرنطييةي هةمان كتَيب ئةمِرؤكة،

بريمةندان ماوةتةوة؟ بؤ جَيطايةك دةثةرسرتَيت، ناوبانط كة قؤناغَيكدا رؤذئاوادا لة دونياي لة تواية *ثَي
ئةم

َ
لةطةل رَيزدارانة بةشَيوةيةكي و دةبَيت بَيت كةسَيتييةكي بةناوبانط دةتوانَيت بريمةنديش -ثَيمواية

بارودؤخي طؤِريني بؤ وةربطريَيت ناوبانطة لةم سوود دةبَيت و ثَيشداوةري بةبَي بابةتةدا رووبةِرووبينةوة،
يانوبة. طابرَيل ثيت بابةتة، ئةم دياري نموونةي دونيا. هةنووكةيي

بكرَيت؟ ثةيوةست ئةكاديميكدا كةلتوري لةطةَل طشتي كةلتوري ئةدةبياتةوة، ِرَيطةي لة دةكرَيت *ئايا
سبةينَيية. ئةكاديميكي كةلتوري ئةمِرؤكة، طشتي -كةلتوري

سةرضاوة:
كاروان» «انتشارات فةرمي سايتي

WWW.KARAVAN.IR
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شاد خؤشناو
َ
لة فارسييةوة: دل

طفتوطؤيةك لةطةَل شَيركؤ بَيكةس
هةلَةبجة لة نةرويج و دةرياكاني ستوكهؤلَمدا

وةكو  فارس  خوَينةراني  بَيطومان  ناكات.  بَيكةس  شَيركؤ  ناساندني  بة  ثَيويست 
بيانووي  بة  ِرةخسا،  بؤمان  لةو هةلةي كة  بةناوبانطةكاني جيهان دةيناسن.  شاعرية 
ئةو  كرد.  يدا 

َ
لةطةل طفتوطؤيةمان  ئةم  شيعرةكةي(كورسي)  ديوانة  دوايني  دةرضووني 

بةردةوام لة دونياي شيعردا، ضاالكة و وةكو خؤي طوتةني هَيشتا ئةو و شيعر لةيةك 
دانةبِراون!

قسة  بةرهةمتان(كورسي)  دوايني  لةبارةي  لةسةرةتادا  بدةيت،  ةتمان  مؤلَ *ئةطةر 
بكةين. ئايا كورسي درَيذةي ثرؤذةي شيعري (دةربةندي ثةثولةية) يان كؤمةلَةي (خاض 

و مار و رؤذذمَيري شاعريَيك)ة؟
- نةخَير، بؤ دةبَي كورسي درَيذةي دةربةندي ثةثولة يان خاض و مار و ِرؤذذمَيري 
شاعريَيك بَيت؟ لة كاتَيكدا هةركامَيك لةو بةرهةمانة خاوةن كةش و بزوتنةوة و ئةزموني 
بةيةكةوة  زنجريي  يةك  قةكان 

َ
ئةل ماناي  بة  ثرؤذة  درَيذةي  ئةطةر  خؤيانن،  جياوازي 

ئةو  كوَي،  لة  كورسي  دونياي  و  كوَي  لة  ثةثولة  دةربةندي  دونياي  بن،  بةسرتاو 
ةبجة و ئةنفال 

َ
ئةزمونَيكي دوورة وآلتي لة كةشوهةواي تاراوطةي دواي كارةساتي هةل

نووسراوة كة دواتر دةبَيتة مانيظَيستَيكي شيعري. مانيظَيستَيك لة كوردستانةوة بؤ 
جياوازة  ذانرة  كردني 

َ
تَيكةل بة  داوة  م 

َ
هةول كة  درَيذة  قةسيدةيةكي  كورسي  ئةوروثا، 

ئةدةبيةكان بة ئةزمووني جؤراوجؤر لةوانة شيعر و كورتةضريؤك و ثارضةي ئةدةبي و 
ِرؤذنامةنووسي فؤرمَيكي تازة بدؤزمةوة، بةآلم ئةطةر مةبةستي ئَيوة لة ئةنجامي ثرؤذة 
َي واية تا شَيوازَيكي تايبةت 

َ
ة ئةزموونَيكة كة من لة شيعردا ئةنجامي دةدةم، بةل

َ
كؤمةل
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دةزانن ضاك خؤشتان بَيت، شَيواز خاوةن ضةندين شاعريَيك كة هةية دةطمةن  بة  زؤر بدؤزمةوة، تازة  و
تَيِروانينةكةي جؤري لة نةبَيت كتيبةكةي لةسةر  ناويشي تةنانةت  ئةطةر كة شَيوازة خاوةن شاعريَيك
ئةم ئاشكراية كة هةوا، و طَيِرانةوة ضةمكةكاني بازنةي و زمان وةكو مةسةالنةي بناسرَيتةوة، ئةو دةتوانرَيت

نمونةيةك بَينينةوة: باشرتة وا بابةتانة ئةو دركي بؤ بةدةستدَيت. درَيذ ئةزمونَيكي دواي طرنطةش شتة
باسكردنَيكي بة هةردوكيان هةية و زؤري ثَيكهَيناني شيعريان سروشت بةشَيكي و ذن طؤراندا شيعري لة
شَيوازَيكي جؤرة و سروشت، ذن

َ
لةطةل طؤران كة ِروانينةية و ئةم بةرهةم دةكرَين. وةسف انةوة

هةستيار

(ئيرباهيم وةكو شاعريةكاني شيعري لة ئةو شَيوازة دةيناسني، بةناوي طؤرانةوة ئةمِرؤ كة بةديهَينا شيعري
ضةمكي و مانا َيك

َ
كؤمةل زمانة ئةم داية، لة زماني كورديدا ئَيمة ئةزموني نيية. دا (ثريةمَيرد) ئةحمةد) و

ئةفراندنَيكي طةيشتؤتة طونجاو ِروبةِرووبونةوةي و بةكارهَينان بة شاعريَيك هةر بةآلم خؤي هةية، تايبةتي
تازة.

دووبارة يةشدا نوَي ة كؤمةلَ لةم ِرابردووي َيبةكاني كت ضةمكانةي و دستةواذة ئةو هةر بَيكةس شَيركؤ *ئايا
كردؤتةوة؟

ضةندين يةك بابةت بؤ دةبَي تريش طوتبَيتم شوَيني ضةندين ِرةنطة لة تؤوة، ئةو ثرسيارةي لةبارةي -
من ِرةنطة بكةوَيتةوة.  لَي ضريؤكي ضةندين كارةساتَيك دةشَيت كة ئةوةي هةروةك  هةبَيت، ثةنجةرةمان

دَيتةبةرضاو. ديمةنَيك و بة هةر جارة تاقانةية عيشقة ئةم بةآلم هةبَيت ذياندا لة مةزنم عةشقَيكي
لة بةآلم جياوازن، و ضةمكَيكي نةبسرتاكتي هةموويان و سروشت عةشق و خؤشويستن و شيعر و ذن
كؤتايية، بَي ذياندا ضةمكانة لة ئةم هةبووني ذيان، بةناوي طشتي شتَيكي ثَيكةوة دةبنة ئةوانة كردةوةدا
و دةكةينةوة  تاقي ديسان و  تاقيكراوةتةوة و  هةية بابةت يةك  بؤ جؤراوجؤر شَيوازي  ئةدةبياتيشدا لة 

نيية. كؤتاييشي
شار، ئازاري خؤم، بريةوةري، وةكو سروشت، دةيانبينني (كورسي)دا لة كة ضةمكانةي ئةو َيم

َ
بل ِروونرت

دةربةندي لة كة ةبجة)يةي
َ
(هةل ئةو ئايا هةن، بةآلم مندا هةر بةرهةمةكاني تري كة لة ..هتد و ةكان

َ
تراذيديا تال

لةويدا كة نؤستالؤذياكةي و مؤسيقا و وَينةكان و هةية، زمان لَيرة كة ةبجة)يةية
َ
(هةل ئةو هةر هةية ثةثولةدا

ِراستةوخؤي ثةيوةنديي  ئةوة  هةية، شاعريَيك)دا  رؤذذمَيري و مار و (خاض لة كة وَينانةية ئةو دةبينني
ئةوروثا لة كة ةبجةيةكة

َ
هةل ثةثولةدا دةربةندي لة ةبجة

َ
هةل هةية، منةوة ِرؤحي و كاتي هةلومةرجي

َ
لةطةل

لة يان دةبينم ذنَيكدا روخساري لة م،
َ
ستؤكهؤل و نةرويج دةرياكاني لة كة ةبجةيةكة

َ
هةل ذياوم، يدا

َ
لةطةل

ِرةنطة كةواتة هةية، ةبجة
َ
هةل ةبجةدا بؤ

َ
هةل كة لة لةو تَيِروانينةي زؤر جياوازترة تَيِروانينة ئةم فرؤشَيك،

َ
طول

لة ئةدةبي هَيشتا نمونة وةكو ترة، شتَيكي تَيِروانني و بةآلم نوسني ببنةوة، دووبارة و ضةمكةكان بابةت
ة.

َ
بةتال ةبجة

َ
هةل كارةساتي دةربِريني بؤ ِرؤمان و شيعري ديواني هةزاران جَيطاي ئَيمةدا

سةربةخؤ؟ و شيعرَيكي كورت ديوانة ضةند بة نابَيت شيعرة درَيذة ئةم *ئايا
بة دةستثَيدةكات و كورسييةوة لةدايكبووني لة كة طَيِرانةوةيةكة كؤتايي تا سةرةتاوة لة نا، شيعر -
بؤ بةسرتاونةتةوة. ثَيكةوة بريةوةريي زنجريةيةك بة بةشةكاني تةواوي دَيت، ثَي كؤتايي كورسي مردني
لة درةختَيك سروشت وةكو داوَيني بؤ كورسي دةطةِرَيتةوة ثَيضكةكاني لة يةكَيك شوَينةي كة لةو نمونة
لة و كورسي دةبَيتة دواتر دارتاشَيك دةيرِبَيت و تا بريةوةري طَيِرانةوة بة دةكات دةست خؤيةوة نةمامي
دةست دةقةكةوة ناوةِراستي لة ئةطةر تؤ كة شَيوةيةك بة ... و ةوة

َ
مال دَيتة لةوَيوة و دادةنرَيت ضايخانةيةك
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دةق و ضريؤكة طَيِرةرةوةي خؤي كورسي دةكةيت. كةموكووِريةكةي بة هةست بكةيت، خوَيندنةوةي بة
ة.

َ
مةحال ثارضة ثارضةكردنةي طَيِرانةوةية ئةم بخوَيندرَيتةوة، تا كؤتايي لة سةرةتاوة دةبَي كة بريةوةريية

كورت دةقَيكي ضةند لة خؤيان درَيذةكان دةقة  كة: ئةمةية بكةم  ثَي ئاماذةي دةبَي كة تريش شتَيكي
لةم كام هةر ئةطةر كورسيدا لة بةآلم ثَيكدةهَينن، ثيشانطايةك تابلؤ َيك

َ
كة كؤمةل ئةوةي ثَيكهاتوون، وةكو

و ِروداوةكان لوتكةي طةيشتنة لة دراماتيكيةكان بةرهةمة تةواوي ديارة، بؤشاييةكةي طرين
َ
هةل تابلؤيانة

ئاماذةي تؤ كة شتةي ئةو لةبةرضاوم طرتووة، كورسيدا لة منيش ئاشكراية كة دةبن. دروست دابةزينيان
ئةمةم كورسيدا من لة بةآلم بكةم سةيري تةكنيكَيك يان ئامادةكاريةك ناوي بة بتوانم ِرةنطة دةكةيت ثَي

نةكردوة.
ئةزمونَيكي دةقي كورسي نووسيني كة بنَيم بةوةدا دان دةبَي طَيِرانةوةية. كؤتايي سةرةتاوة تا لة كورسي
ئَيمة ِرانةهاتوة خوَينةري زةيني تازةية، ئةزمونَيكي خوَينةرانيش بؤ ثَيمواية كارةكانم، لة ثَيِرستي بوو تازة
َييت

َ
دةل كة  دةيكةيت تؤش ةية

َ
هةل ئةم بخوَينَيتةوة، ةدا

َ
كؤمةل يةك لة شانؤنامة و ضريؤك و شيعر كة

ثَيكهاتوة. جياوازي ئةدةبي ضةند ذانرَيكي ئاوَيتةكردني لة ضونكة دةق نيية ئةمة ِراست شيعري، ديواني
م

َ
هةول من ذانري ضريؤكة، تايبةتمةندي ئةمة دةكات، قسة َيت،

َ
دةجول كورسي ثتةوي جياوازدا، فؤرمَيكي لة

بةم و  بدةم ثيشان بة خؤيان  تايبةت تايبةتمةندي و تَيِروانني بة جياوازةكان ذانرة لة هةريةك كة داوة
لة و دةخوَينينةوة شيعر شوَينَيك لة ئَيمة كورسيية. فؤرمي هةمان كة دةستبكةوَيت فؤرمَيكم ئاوَيتةكردنة
و ضريؤك و شانؤنامة و بؤتة ضريؤك، شيعر بوة ثَيويستيش كة لةو شوَينةي و ثةخشان ئةو دواي ثارةطراَّـ

لة هاتؤضؤدان. لةم نووسينةدا ثةخشان

دةبنةوة؟ دووبارة بةردةوام دةستةواذةكان لة زؤر كورسيدا لة ناكةيت هةست *ئايا
دوانزدة ئَيستا تا نازانم، ثَيويست بة دووبارةكردنةوةي كردوة، قسةم لةمبارةوة ثَيشرت ثَيمواية -
من طوتن. شيعر بؤ كورسي نيية طَيِرانةوةي كة دةدات نيشان مةسةلةية ئةم بؤ كراوة. جياوازي خوَيندنةوةي
ديسانيش نووسني. شيعر بؤ لة زؤرلةخؤكردن باشرتة بوون بَيدةنط زؤر طةيشتوم كة ماوةيةكي باوةِرة بةو
ض لةاليةن اليةن فؤرمةوة لة ض جياوازترة، من تري كارةكاني هةموو لة بةطشتي كورسي دراماي كة نيام

َ
دل

ثَيمواية وتارة نووسراوةكاندا، لة لةسةري نووسراون. كة لةو وتارانةي جؤري تَيِروانينةوة، اليةن لة بابةتةوة ض
خوَيندنةوةيةكي من، شيعرةكاني كوردي بؤ خوَيندنةوةي لةسةر نووسيوة، باشرتيان نووسيني عةرةبةكان
بةِراي دةكةن. بةراورد ئةو بةطوَيرةي تري شيعرةكاني هةموو و ثَيوةر دةكةنة شيعري شاعريَيك ئةوان ة.

َ
ناكامل

لة ضايخانةكان كة باسانةي قسةو ئةو بووة، نةخؤشي لة جؤرَيك تووشي كوردي و خوَيندنةوةي ِرةخنة من
كة: وةكو ئةمةي ودةبنةوة، نووسينَيكي

َ
بال ئَيمةدا ضاثةمةنيةكاني لة ِرةخنةوة بةناوي دةطوترَين

دةكرد بمتوانيباية ضريؤك حةزم من بوَي ِراستيت حةفتاكان، دةيةي شيعري منداآلن- يان بؤ -شيعر
َيكدا

َ
لة حال حةفتا، ئةمة دةيةي شاعرياني شيعري بة كردنم تاوانبار يان بةآلم ناتوانم. بنووسم، منداآلن بؤ

هةرضةندة ببني. لةوانةوة فَير و بخوَينينةوة ِرابووردوومان شاعرياني شيعري دةبَي كة دةزانني تؤش و من
كاتدا هةمان لة و سلَيمانيية كة دةطَيِردرَيتةوة شارَيك لة و كوردي طَيِرانةوةيةكي كورسي طَيِرانةوةي كة
ضيخؤف باسي كورسي دةكرَيت، جيهان تري كة باسي طةالني كاتَي نمونة بؤ مرؤييانةية، دةقَيكي ئةمة
هيض ئَيمة خوَيندنةوةكاني كة ئةوةية سةرنجة جَيطاي كة ئةوةي دةكرَيت. ناثليؤن و دايستؤفيسكي و
كورسي و ضايخانة دَيتة جةالدَيكة طَيِرانةوةي تر شوَينَيكي لة يان نةكردوة. مةسةلةية بةم دركيان كام
ثَيضكةي كة دو َى

َ
لَيرةدا طَيِرةرةوة دةل بةكاريدةهَينَيت، ئةشكةنجةدان و بؤ دةيباتة شوَينَيك دةطرَيت و

َ
هةل
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بة داوةرييةكةي من دةكةم، بةعس شوظينيةتي باسي من كة نووسيبوويان شوَينَيكدا لة هاتن، ِرةش
ببَيتةوة، دووبارة جار ضةندين بابةت يةك دةبَي كة دةكةمةوة دووبارةي ديسانيش دةسثَيرم. هةمووان
دةبَي بدؤزَيتةوة. تازةتر شتَيكي نوَي و هةرجارة و خوَينةر نوَيرت كة و نوَي طَيِرانةوةيةكي بة و هةرجارة
بةآلم بكرَينةوة جار دووبارة هةزاران ئاشتي و خاك و شةِر و ك

َ
خةل ئازارةكاني ئازادي و ضةمكةكاني بابةتي

نةبن؟ وةكويةك ئةوةية طرنط

نَيت؟ لة نووسينةكانيدا بةكاربهَي جياواز ذانرَيكي ضةند جارة بَيكةس هةر كة شَيركؤ ثَيويستة *ض
شَيوة بةآلم بةكارهَيناوة، ذانرَيكم جؤرة ضةند يان يةك ِرابردوومدا ئةزمونةكاني لة كة ثَيمواية من -
لة دووركةوتنةوة بؤ ئةزموونَيكة مةسةلةية ئةم بةهةرحاأل بةكارهَيناوة. كورسيدا طَيِرانةوةي لة طشتييةكةم
نةبَيت، يان لةوانةية ئةزمونَيكي كامأل هَيشتا ئةزموونة ئةم ِرةنطة تري ئةدةبيات. فؤرمَيكي يان فؤرمي تاك
ئةدةبياتي ئَيمة طةيشتووم كة ئةنجامة بةو من ِرانةبوردبَيت، ئةزمونة ئةو دركي ثَيويست بؤ هَيشتا كاتي
ك، ئةطةرضي

َ
خةل لة نزيكبونةوةية هؤيةكاني لة تر يةكَيكي لةوانةية هةية، طؤِرانكارييانة ثَيويستي بةو

و وةهم وةكو ؤزي نيشان دا
َ
ئال بوون، سادة كة تر مةسةلةي زؤر بةآلم طؤِري شيعري دونياي نوَيطةري

بؤتة كة شيعري، بةشَيوةيةك فةزاي بةوةهمكردني و زمانةواني ةكاني
َ
قوفل ثرتكردني و نادياري مةسةلةكان

سودوةرطرتن و شيعري بؤ طَيِرانةوةي ثةنابردن بة من بةرهةمدا. و نَيوان خوَينةر لة دروستكردني لَيكرتازان
ئةو شةِري ضومةتة مةنتيق زماني و مةجاز زماني ئاوَيتةكردني لة ئاراوة هاتوونةتة هةلومةرجانةي لةو

بكةين. تردا باسي شوَينَيكي لة لةوانةية دةوَيت، زؤرتري كاتي و بوار باسة ئةم
َ

مةسةالنةوة، بةهةرحال

لة كةمي وةآلم بة زؤر دةطرن، تؤ وةرطَيِردراوةكاني شيعرة  لة ِرةخنة شاعريان، و ِرةخنةطران لة *هةندَيك
هؤكارداية؟ كام لة مةسةلةية ئةم ِريشةي دةبينني، تؤ

بوون، شةِري دةرووني بوون، جوَيننامة بردن، ناوت ِرةخنة بة تؤ كة مةسةالنةي ئةو زؤري بةشَيكي -
ثَيم بدةم. بةفرِيؤ خؤم بةو مةسةالنة ناكات كاتي ثَيويست طةيشتوومةتة ئةو بِروايةي كة دةمَيكة زؤر من
ضي هاوِرَيم وةآلمي ثةشيمانم، لةوانيش بوَيت ِراستيت داوةتةوة، وتارَيكم ضةند جار وةآلمي دوو يةك وابَي
بَيدةنطبوون دةنووسن، من تايبةتييةكاني شيعر بطرن، مةسةلة هونةري لة ِرةخنة لةجياتي ئةوانة بدةمةوة،
كة بابةتانةي ئةو بةتايبةتي بينيوة، ِرَيكوثَيكم و باش ِرةخنةي وةرطَيِرانةكانةوة، لةبارةي وةآلمة. باشرتين
ئةطةر كة تؤمار كردوة، خؤم لةالي ئةو ِرةخنانةم من ثَي كردبوو. ئاماذةي موكري محةمةد هاوِرَيي نووسةرم
هةموويان سوثاسي و وانينةكانيان لةبةرضاو دةطرم تَيِر نياييةوة

َ
دل ضاث كرانةوة، بة نوَيوة لة بةرهةمةكان

كاتي باسانةوة كةمَيك بةو خةريكبوون لةجياتي خؤزطة جوَيننامةية، لةبارةي ئةو زنجرية بةآلم دةكةم،
ئةو جؤرة حةوسةلةي لة سوِرماوة سةرم خؤم من بوو، باشرت زؤر بكردباية، تةرخان بؤ خوَيندنةوة خؤيان
بةشَيك كة دةزانم بووم، خؤم كات خؤم ِرةخنةطري زؤر كة ... من ئةوةي بؤ هةية كاتيان ضؤن كة كةسانة
داوة زؤرم ي

َ
هةول من ثَينةطةيشتوون، كاِرك و ميوةي نووسينةكاني سةرةتام بةتايبةتيش نووسينةكانم لة

بووم. ماندوو زؤر من ثَيكردؤتةوة. دةستم دووبارة و خليسكاوم و كةوتوم ئةزموون، وةدةستهَيناني بؤ
لةوانةية جوَيننامةكان  تري ِرووةكةي كة ئةوةية ئةوةيش بدةم تريش بابةتَيكي بة ئاماذة دةكةم  حةز
يان هةية ئةزمونَيكم ئةطةر من ناكات، زياد لة من مةدح كردنةش هيض و طوتن

َ
ثَيداهةل ئةو بَيت، طوتن

َ
ثَيداهةل

دةطرَيتةوة. كةسيش زؤر و كورديية شيعري ئةزمووني نيية، من ئةزمووني بةتةنيا كردوة ئةزمونَيكم
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(سةردةم) بآلوكردنةوةي و خةريكي كاروباري ضاث نابَيت ئيرت كة تةمةنَيك طةيشتويتة كة تواية ثَي *ئايا
بيت؟

كة دةزانيت ئةوةي وةك تةمةنةوة نةكةوتومةتة من  هيشتاش  نةبوة. وةهام هةستَيكي نا، ئَيستا تا
هةروةك دةزانيت من. ئةركةكاني لة يةكَيكة نيية، مندا خواستي

َ
لةطةل جياوازي وكردنةوة

َ
و بال ضاث كارةكاني

منة وكردنةوةي
َ
بال و ضاث كاري درَيذةداني هؤكاري ئةمةش دةذيم، ِرؤذنامةدا و طؤظار و كتَيب كةشي لة من

كاتَي دةزطا. هاوكارانم لة و هاوِرَي و من نَيوان لة دؤستانة و نزيك ثةيوةنديةكي بؤتة هؤي لةوةش جطة و
لة يةكرتبوونة

َ
لةطةل يةكبوون و بةهؤي ئةمةش نادؤزمةوة. باشرت لَيرة شوَينَيك دةبينم دةكةمةوة بري كة

منة. ذياني نوَيي مانايةكي ئةمةش و دةبن ضاث كة نووسينَيكةوةية ضةند هؤي بة و كارةكان ئةنجامي

ثةشيمانة؟ خؤي شيعري كام ضاثكردني و نووسني لة شَيركؤ *ئَيستا
لةدايك جارَيك ضةند نابَيت، لةدايك جارَيك (شاعري كة دةروَيش بَيت مةحمود ِرستةيةكي ئةمة ثَيمواية -
شيعري خؤياندا سةرةتاي شيعري لة جياكاري، و لةبةرضاوطرتن بةبآ شاعريةكان زؤري بةشَيكي دةبَيت)
ثِر شيعري تةكنيكي ي

َ
جَيطاي بةتال ناتوانَيت هةست كة هؤيةوة بةم هةبوة، ثَيمواية يان

َ
كال و كرض سادة،

باس كةنارةكاني. هةموو بطةيةنيتة خؤت ناتوانيت ساتدا يةك لة واية، مةزن ِروبارَيكي وةك زمان بكاتةوة،
تؤ ئيرت كة بةرهةمَيك وبوونةوةي

َ
بال و ضاث دواي بةتايبةتي نيية. نةبوون و ثةشيمان بوون ثةشيمان باسي

لةو ثةند بةآلم دةكرَيت ئةنجامي نيية بوونةوة ثةشيمان طة.
َ
كؤمةل لة كلتوري بةشَيك بؤتة و نيت خاوةني

ِراهَيناني شيعري وةكو شيعري من دووةمي يةكةم و بوون. ديواني كامأل بة طةيشتن بؤ وةربطرين هةآلنة
زماني هةمان ئَيمة زماني فةرهةنطى طؤراندا بووين و لةذَير ضةتري شيعري هَيشتا ئَيمة كاتةدا لةو منن،
كاتة ئةو هةر وبوةوة،

َ
بال من ضاث و شيعري ديواني يةكةمني ١٩٦٨دا ي

َ
سال لة بوو. هةردي و ثريةمَيرد طؤران و

لةبريخؤم ئةوانم لةم ديوانةدا نةبن، وببونةوة
َ
بال ِرؤذنامةكاندا و طؤظار كة لة شيعرانةي ئةو زؤربةي بِريارم دا

بري كة بَيطومان ئَيستا كردةوة، بةرضاومدا لة تازةي ئاسؤيةكي بةغدا، لة بزاظي ِرؤشنبريي و بةغدا بردةوة.
ئَيستا بةآلم شيعرةكانم، لة هةندَي وكردنةوةي

َ
لة بال كردوة ثةلةم هةست دةكةم سةردةمة دةكةمةوة لةو

ئَيمة سةردةمةي منة، ئةزمووني ئةو من ثَيكدةهَينن، ئةزمووني لة شيعرانةش بةشَيك نيية، ئةو سوودي
هؤي بة فَيربوون و ئَيمةدا لةو سةردةمةي تاقيكردنةوة باشة. ئةمة بضينةوة و بةخؤماندا بةردةوام دةتوانني
ئيرت ئةطةرنا ئةوة هيض، دابَيت ئةنجام لةو بارةوة كارَيكم من ئةطةر بوو. سةخت ئةوكاتة زؤر هةلومةرجي

ئاطرةدا بسوتَيم. لةو دةبَي و منة ضارةنووسي لَيناهَينَيت، وازم شيعر ناتوانم، عةشقي

دةكةن؟ باس لوتكةي شيعري كوردي بة تؤ ِرةخنةطران لة هةندآ هةية كاتَي كة هةستَيكت *ض
نوَيي شيعري نووسيني خةريكي شاعريَيكم كة ثَيمواية من مةكةوة. لةوة بري و مةبة لوتكةوة تؤ بةدواي -
طةيشتووم يةقينة بةو نازانم بةآلم كةموزؤرةكةي دةستمايةيةك. و و ئةزموون هةية مَيذوويةكم كوردية،
شيعريي. بزوتنةوةي نة و دةبَيت دروست لوتكةيةك نة ئةو ئامادةطيي بة و شاعريَيك بةرزكردنةوةي كة
و نة بة طؤران دواتريش ثريةمَيرد، بة نة بوة، دروست سائيب جةميل بة نة ئةدةبياتي ئَيمة لة نوَيطةري
ئةو هةبوة لةسةر دروستبووني زؤريان كاريطةري هةموويان كو

َ
بةل تر، هيض كةسَيكي ئةحمةد و ئيرباهيم

ضرايةكة ئَيمة نوَيطةري بةآلم نةبَيت ديارتر و بةرجةستةتر تر لةوةي كةسَيك بووني لةوانةية مةسةلةية.
حةز نووسةرَيك و  شاعري هةر خوَينةرةوة، لةبارةي بةآلم طريساوة.

َ
هةل ئةوانةوة هةموو بةرةكةتي لة كة

نةضَيت لةبريمان بةآلم و بفرؤشرَين، بنب ضاث زؤر ترياذي بة هةبَيت و كتَيبةكاني خوَينةري زؤرترين دةكات
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جيهان ئةدةبياتي مَيذووي  لة  نمونة  بؤ  بوون. نووسةر و بوون شاعري  بة بؤ نيية ثتةو هؤيةكي ئةمة
زؤر ترياذي كتَيبةكانيان بة هةبَيت هؤيةك هةر بة خؤيان ذياني سةردةمي لة كة دةبينني نووسةر هةندَي
بة ثةيوةندي كة لةبةرئةوةية ناكةم هؤيةكةي باسي ئةطةر بووة. ثَيضةوانةوة بة دواتر نةفرؤشراوة، بةآلم

بَيت. لةبار تر هةلَيكي و تر كاتَيكي ِرةنطة نيية. ئَيوةوة ثرسياري

بَيكةس؟ شَيركؤ لة بني نوَيرت بةرهةمي *ئايا ضاوةِرواني
شتَيكي ئايا كة ثَيشةوة دَيتة خؤشم ثرسيارة بؤ ئةم جار دانةبِراوين. هةندَي لةيةكرت هَيشتا شيعر و من
درَيذم بةرهةمي هةية. دوايني خؤي بة تايبةت يي

َ
خؤشحال ئةمةش و نانووسم زؤر بؤ نووسني؟ من تازةم هةية

لة ديواني دواتر كة هةبوو، كورتي تريشم نووسيني بةرهةمة، نووسيني ئةم درَيذايي بة بوو، (كورسي) 
ي

َ
سال ئةمةية كة ئةم ِرؤذانةم زةيني ةي

َ
كةل

َ
كةل ةمَيش)

َ
خؤل تا

َ
طول (لة ودةبنةوة، وةكو

َ
بال و خؤيان ضاث

ذانري  ضةندين لة كورسي ئاوَيتةيةكة وةكو كة (ملوانكة) ناونيشاني تر بة درَيذي بةرهةمَيكي ٢٠٠٧ بتوانم
هةموو تةنطيةكاني، 

َ
دل و ئارةزوو ئَيمةية، ميللةتي ذني جيهاني ملوانكة جيهاني وبكةمةوة.

َ
بال ئةدةبي

كةسايةتي يةكةمي ملوانكة خؤي دةبات. بةسةر ذيان تَييدا قوربانييةك وةكو كة ذنَيك لة جيهانَيكة شتَي
و دةكرَيت ِراو لة قوآليي دةرياكانةوة  بةردَيكة دةبيستني، ئةوةوة زماني لة ضريؤكةكة و نووسينةية ئةم
ضريؤك زماني دةبينرَيت، ثياوساالرانة هَيرشي لَيرةوة دةفرؤشرَيت، بازاِر لة و دةكرَيت دروست لَي ملوانكةي
ياداشتي َيك

َ
كؤمةل طَيِرانةوةي ملوانكة تر بة مانايةكي بةكارهَينراوة، هاوكات تَيدا ثةخشان و شانؤنامة و

جؤراوجؤردا. ذانري بي
َ
قال لة ملوانكةيةكة ِرؤذانةي

بةرهةمَيكي درَيذي ئةفراندني بؤ ترة َيكي
َ
هةول بةآلم نازانم، دةبَيت تَيدا دروست طؤِرانكاريةكي ض دواتر

تةواوي بكةم. نوَي ي
َ
سال بؤ داوة كة بِريارم تر

سةرضاوة:
شيعرة، لة  تايبةتي وةرزنامةيةكي كة ـ طةوهةران ـ طؤظاري لة ، ٢٠٠٦ دا ئةنجامدراوة ي

َ
سال بةهاري ضاوثَيكةوتنة لة ئةم

وكراوةتةوة.
َ
بال كوردي شيعري بة كراوة تايبةت كة ٢٠٠٧ بةهاري ذمار(١٥)ي
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طفتوطؤ لةطةَل جؤن ئيسثؤسيتؤ
لة بارةي عةِّـانيةت و فةندامَينتالَيزمةوة

ناودار جؤن  ثرؤفيسؤرى  و  نوسةر   
َ

لةطةل ةوة 
َ
ئيمةيل لةِرَيطةى  ئةم ضاوثَيكةوتنة 

تَيزة  بة  تايبةت  طرنطى  ئاستى خؤرئاوادا  لة  ثياوة  ئةم  دراوة.  ئةنجام  ئيسثؤسيتؤدا 
فكرى و ئاينيةكانى دةدرَيت و خودى خؤيشى لة فةندامَينتاليزمى ئيسالمى و  تَيزة 
ضاوثَيكةوتنةمان  ئةم  ئَيمة  هةية.  شارةزايى  ئيسالم  ئاينى  بةتايبةتى  ئايينةكاندا 
لةسةر  بووين  و هةردووكمان كؤك  ناوبراودا سازدا   

َ
لةطةل بؤ طؤظارى سةردةم  تايبةت 

بذَيرين بؤ قسةلةسةركردن.        
َ
ئةوةى كة تةوةرى «عةِّـانيةت و فةندامَينتاليزم»، هةل

-عةزيز ِرةئووف-

*بةر لة هةر شت بةِرَيز ئيسثؤسيتؤ، سةرةتاى ئةم مشتومِرةمان لةبارةى باكطراوندى 
ذيانتةوة دةست ثَيدةكةم. دةكرَي سةبارةت بة ذيانى خؤت بؤ خوَينةرى كورد بدوَييت؟ 

كةى و ضؤن دةستت بة نوسني كرد؟
ديراساتى  و  ئايني  بوارى  مامؤستاى  هةمانكاتدا  لة  ةرم. 

َ
لَيكؤل و  ثرؤفيسؤر  -من 

م 
َ
تةآلل بن  مةليك  سةنتةرى  بةِرَيوةبةرى  هةروةها  تاون.  جؤرج  زانكؤى  لة  ئيسالميم 

 WALSH SCHOOL OF FOREIGN لة  كريستيان  و  ئيسالم  تَيطةيشتنى  بؤ 
ةى ديراساتى خؤرهةآلتى ناوةِراست بووم لة 

َ
SERVICE. ماوةيةكى زؤر سةرؤكى كؤمةل

طةى ئيسالمى بووم لة ئةمريكا. ئيستا 
َ
باكورى ئةمريكا و هةروةها لة ديراساتى كؤمةل

 THE OXFORD ENCYCLOPEDIA OF THE MODERN سةرنوسةرى  من 
لةبارةى  قسة  (كَى  لةوانة:  كتَيبم   ٢٥ لة  زياتر  خاوةنى  من   .ISLAMIC WORLD
ئيسالمةوة دةكات؟)، ( شةِرى ناموقةددةس: تريؤر بةناوى ئيسالمةوة)، (بؤضى هةموو 

سازدان و وةرطَيِراني لة ئينطليزييةوة: 
عةزيز ِرةئووف

118
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سةدةى لة ئاسيايى ،(ئيسالمى طلؤباليزةيشن) و  ئايني )، بزانن؟) ئيسالمةوة لةبارةى دةخوازن كةس 
وةرطَيِردراون. زمان ٢٨ لة زياتر بؤ و طوتارةكانم كتَيب زؤرَيك لة يةكةمدا). و بيست

ئيسالمى: هةِرةشةى ) كتَيبى دةكرَيت ناوزةد ناوازة كتَيبَيكى بة و نةكرد باست كة كتَيبانةى لةو *يةكَيك
بةش، دوو بة بكةم ثرسيارةكةم ئةطةر يان بدوَييت؟ كتَيبةوة بؤمان ئةم لةبارةى دةكرَي ية، ِراستى) ياخود ئةفسانة

بؤ قسةلةسةركردن؟ هةلَدةبذَيريت ئيسالمدا فةندامَينتاليزم لة ضةمكى  تؤ بؤضى
كاتةدا لةو  من لةبةرئةوةى نوسى، كةنداودا يةكةمى شةِرى طريساندنى

َ
هةل كاتى لة كتَيبةم ئةو -من

جيهانى. هةِرةشةيةكى دةبَيتة ئيسالم كؤمؤنيزم دواى وابوو ثَيم و دةدا سؤظيةت يةكَيتى ِروخانى بة طرنطيم

وةستاوم. خؤرئاوا و ئيسالم جيهانى و مةسيحيةت و نَيوان ئيسالم ثةيوةندى مَيذووى لةبارةى كتَيبةدا لةم
لة مان

َ
موسول ى

َ
ِرؤل و دةكةم ئايينة ئةم َيكى 

َ
ؤل ِر لة  زياد و ئيسالم  نوَيبوونةوةى ِراظةى  من  ئةوة دواى

بزوتنةوة و توندِرةوةكان بة سةبارةت ديراسةيةكة كتَيبةم ئةم ديراسةكردنةوة. بةر دةخةمة طةدا
َ
كؤمةل

بةآلم طة،
َ
كؤمةل هةِرةشةن بؤسةر دةكةم كة توندِرةو مانى

َ
موسول لة كؤتايى كتَيبةكةمدا باس لة ئاساييةكان.

ئاسايني. مرؤظى كو
َ
بةل نني توندِرةو مان

َ
موسول زؤرينةى َيم

َ
دةل و ئيسالم دةكةم ئاينى لة باس

لة و تر كؤمةلَطةيةكى بؤ لة كؤمةلَطةيةكةوة ِرةنطة جياواز لةخؤدةطرَيت و ثَيناسةى ضةندين *فةندامَينتاليزم
و ضية كؤنسَيثتى فةندامَينتاليزم ثَيناسة بؤ باشرتين ئَيوة بةبؤضونى دةثرسم من بطؤِرَيت، تر ئاينَيكى بؤ ئاينَيكةوة

ضيية؟ طشتى بةشَيوةيةكى ئيسالمى لة فةندامَينتاليزمى مةبةست
يةكجار بونَيكى ئاسيا خؤرهةآلتى باشورى بؤ ئةفريقاوة باكورى لة ئيسالمى -فةندامَينتاليزمى
سياسةتدا لة و دةسةآلت لة سياسى ئيسالمى سياسيدا. ئؤثؤزسيؤنى و حكومةت  لة هةية كاريطةرى
ديموكراسى و ئيسالم ئايا مؤدَيرنةية؟»،» بة دذ ئيسالم قَينَيت:»ئايا

َ
دةخول ثرسيار  و مةسةلة ضةندين

ضيية؟»،» ئافرةت مافةكانى و كةمينة و ئيسالمى بؤ ثلوراليزم حكومةتى ثَيشنيارى ناكةن؟»
َ
بةيةكةوة هةل

لة خؤرئاوا ثَيويستة دةبَيتةوة؟»،» ئايا نوَي ئيسالم ئايا دةطةيةنن»،» ضؤن ثةيامةكةيان ئيسالميستةكان
برتسَيت؟». شارستانيةتةكان بةيةكدادانى ياخود هةِرةشةكانى و ئيسالمى نةريتى

» وةك ئيسالمى ةتانى
َ
دةول بة دذ كة دةردةخات خؤي وا ئيسالمى جيهانى  ئةمِرؤى ئةتمؤسفَيرى

وةك ئةوةية وةزيفةيان كة ئيسالميةكان بزوتنةوة دروستبوونى سودان»ة. و ئَيران  و عةرةبى سعوديةى
و توندوتيذى لةِرَيى و هةبَيت  بونيان سيستةمةكاندا لةناو كؤمةآليةتى و سياسى سةرةكى كارةكتةرى
بة خؤيان ئيسالميةكان بزوتنةوة جار هةندَى بكةن. سياسيانة بةرةنطاريةكى ِراديكاآلنةوة توندِرةويةكى
هَيزى هةندَيكى تريان دةزانن. و الواز بَينرخ ِرذَيمطةلَيكى و و فاشيل

َ
طةندةل دةسةآلتَيكى ئةلتةرناتيظى

توندوتيذى دةسةآلت. بة طةيشتن بؤ بةكاردةهَينن تاكتيكَيك هةموو كة ديماطؤطن و نائاسودة و ؤق
َ
شل تةواو

دةكرَين. كؤمةك ئةندؤنيزياوة و ئةفغانستان و عةرةبى و عرياق سعوديةى لة طروث ضةندين لةاليةن تريؤريزم و
ِرَيكخراوة زؤرينةى دةكات. وَيناى ك

َ
خةل كة لةوةى جياوازة و ؤز

َ
ئال زؤر و دوورة ِراستى بة طةيشتن ئيستا

بةدواى لةسةرخؤوة و هَيواش ثرؤسةيةكى لةِرَيطةى لةخوارةوة و سياسيدان سيستةمى لةناو ئيسالميةكان
ديموكراتيزةيشن و ليرباليزةيشن لة ثشتيوانى ئيسالميةكان ِرَيكخراوة لة زؤرَيك ئةمِرؤ دةطةِرَين. ِريفؤرمدا
كابينةكاندا خزمةت حكومةت و لة هةمانكاتدا لة بذاردنةكان دةكةن و

َ
هةل لة دةكةن. ئةندامةكانيان بةشدارى

كابينةكانى لة و داطريكردووة ثارلةمانيان كورسيةكانى ئيسالميستةكان و ئيسالميةكان ِرَيكخراوة دةكةن.
لة وآلتاندا زؤرَيك لة دةرخستووة خؤيان سةرؤكايةتى بؤ ئؤثؤزسيؤن وةك و يةكخستوة حكومةتدا خؤيان
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ثاكستان. و كوةيت يةمةن، ئةردةن، لوبنان، توركيا، مسر، جةزائري، تونس، لةوانة
تريؤريزمى هؤكارى ديارترين جيهانيدا؟ تريؤريزمى و  فةندامَينتاليزم لةنَيوان هةية ثةيوةنديةك ض
بةكاريدةهَينَيت. توندِرةو كارةكتةرى كة داثؤشراوة ةكانيةوة

َ
سيمبول و ئاينى زمانى بة هةميشة جيهانى

هةميشة كة نية ئاينيةكانةوة تَيكستة بة ثةيوةنديان سؤسيؤئيكؤنؤميك) و سياسى ) باكطراوندةكان
نةر

َ
ثال ئابووريةكان و سياسى ِرةخنة كَيشةدا زؤر توندِرةو. لة كارةكتةرى ئاراستةكردنى بؤ سةرةكني هؤكارى

وةك بكةن. دروست بؤخؤيان جةماوةر مانايةك بؤئةوةى ثشتيوانى بؤتة ئاينيش سةرةكني، بزوَينةرى و
ِرَيكخراوى ئةلقاعيدة، و الدن بن ئوسامة جيهانى سرتاتيذى ، سةددام عرياقى دواى ثاكستان، طةواهيةك لة
لة بيانى لة هَيزى خاكةكةيان داطريكةرى بة كؤتايهَينان بؤ فراوانبوونداية لة سياسيان دةسةآلتى هةميشة

هةية. ئامانجطةلَيكى ئاينيان ئةوان لةهةمانكاتدا وآلتةكةياندا، هةرضةندة
ناِرةوايى، بة دذ ِرةوايية ئةوةية كة كَيشةى جيهانى تريؤريزمى بة دذ لة شةِر ِرةخنةئامَيز كَيشةيةكى
ضانسى ئيسالم ئاينيدا. دةسةآلتَيكى

َ
لةطةل كراوة

َ
تَيكةل كَيشةكة توندوتيذييةوة. بةكارهَينانى  لةِرَيى

ثياوانى كة بةجؤرَيك نية، بوونى  ئاينى  تاكِرةوى دةسةآلتَيكى واتة  نيية، ناوةندى دةسةآلتَيكى بوونى
لة تةندروست نةرمونيانى فرةيى و بؤ سةرضاوةيةك ببَيتة دةتوانرَيت بكةن. ئةوة حوكمى بةتةمةن ئاينى
موفتى دةتوانرَي و ناس

َ
و كؤمةل دةقةكان لةبوارى شارةزا تةفسريةكانى بة ثشتبةستن بؤنمونة، طةدا.

َ
كؤمةل

هةرضةندة بهَينرَيت. بةدةست هتد... و كؤمةآليةتى طرةنتى و و تةآلق زةواج بؤضوونة جياوازةكان لةسةر
ملمالنَي و دةسةآلت لة ئةم كَيشةية دةكات. ثةلكَيشمان فةتوا شةِرى ناوةندى دةسةآلتة بةرةو نةبوونى ئةم
خؤتةقاندنةوة بؤ فةتوايةك كردنى طشتى، وةك بةشَيوةيةكى بؤمبى خؤكوذى لةوانة دةبينرَيت جياوازةكاندا
نيانى و نةرم فةتوايةكى لةنَيوان هةية فةلةستني. جياوازيةكى طةورة نَيوان ئيسرائيل و ملمالنَييةكى لة
يان سةدر موقتةدا وةك سةربازيةكانى كردةوة عرياق و سيستانى لة وةك ئاينى سةركردةيةكى ئايتةوآل و
 كردةوةكانى

َ
لةطةل عةرةبى سعوديةى دةسةآلتى موفتى لة هةية طةورة جياوازى زةرقاوى. موسعةب ئةبو

وآلتةدا. لةو ئةلقاعيدة ِرَيكخراوى
مافى و مرؤظ مافةكانى بةجؤرَيك سيستةم ببَيـتة عةِّـانيةت  بةوةى هةية ئومَيدَيك ض ئيسالميةكاندا وآلتة *لة
بة ئةمةش دَيـت، بةسةردا تر طؤِرانى  وآلتَيكى بؤ وآلتَيكةوة لة مةسةلةى سَيكوالريزم بَيـت؟ دةستةبةر ئافرةتان
طرنط فاكتةرَيكى وةك ئايني موسولَمانةكاندا زؤرَيك لة كؤمةلَطة لة مَيذوويى. و سياسى باكطراوندى بة ثشتبةستن

ماوةتةوة. كؤكى لةطةلَم؟
و ديراسةكردن

َ
سال بة شةش  ثشتم كة  دةكات؟»، قسة ئيسالمةوة لةبارةى كَي » كتَيبم -تازةترين

سى  زياتر لة ماندا و لةناو
َ
1.3 بليؤن موسول لةناو كة كةس ثَينجسةد و هةزار لة زياتر

َ
لةطةل ضاوثَيكةوتن

ملمالنَييةكى لةسةر جةغتيان بةشَيوةيةكى محافزكارانة ئةنجاممدابوو، زؤربةيان جياوازدا نةتةوةى ثَينض و
لةئارادابوو. ئةفغانستان و عرياق شةِرى كة بوو لةكاتَيكدا ِرَيك ئةمةش دةكردةوة، جيهانى

دياردةى سَي ئارةزووى هةميشة مانان
َ
موسول لةئاراداية، خؤرئاوا بؤ سؤزَيك ض كة دةكرد ثرسيارم كاتَيك

بةرثرسيارى قورس، كارى خؤرئاوا، سيستةمى بةهاى دووةم/ تةكنةلؤجيا. يةكةم/ دةكرد: خؤرئاوايان طرنطى
ديموكراسى، ِرَيزى مافةكانى سياسى، ِرؤشنى سيستةمى سَييةم/ كردن. هاريكاري و ى ياسا

َ
تاكةكةسى، ِرؤل

حكومةتَيكى بةرةو هةنطاونان مانان بِروايان بة
َ
موسول يةكسانى جَيندةر. زؤرينةى و بريوِرا ئازادى مرؤظ،

بةخؤوة ئيسالميدا و جيهانى عةرةبى لة طةورةتر هةنطاوى ئايندةدا لة هةية، كة ثَيرفَيكت ديموكراسي
ببينَيت.

سَيكوالريزميان نة  سازدابوو، ياندا
َ
لةطةل ضاوثَيكةوتنم  كة  مانان

َ
موسول لة زؤرَيك ترةوة  لةاليةكى
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ئةوان هةمانكاتدا لة دةويست. ديموكراتييان و ئازادى و ماف ئةوان كو
َ
بةل دينى. دةسةآلتى نة  بوو

َ
قبول

بنرَيت بنياد ئيسالم بةهاكانى ئاينى لةسةر ثَيويستة طة
َ
كؤمةل بةوةى ئارةزوو دةكةن كة نةياندةشاردةوة

وةك مافةكان و دةوَيت مافيان و ئاين مان
َ
موسول ثياوانى و ذنان زؤرينةى بَيت. ياسا سةرضاوةى شةريعةت و

دةكةن. تةماشاى ئاينةوة لةِروانطةى كو
َ
بةل نابينن سروشتى شتَيكى

زياتر ئةوة لةِراستيدا و بوونى نية خؤرئاوا و مان
َ
موسول ملمالنَيى كة دةخاتةِروو ئةوة من باسةى ئةو

لة طوَي ِراستةوخؤ بِرياربةدةستةكان خراث يا باش بَيت هةرضؤنَيك ئايينى. نةك سياسية دياردةيةكى
لة توندِرةوةكان بةآلم ئةم دياردةية. بؤ تَينةطةيشتنيان بة حةقيقةتَيك سةبارةت دةطةنة و دةطرن ك

َ
خةل

بكةن. مسؤطةر بؤخؤيان سةرزةوى دةيانةوَيت هةموواليةكةوة

ببينَيت؟ بةخؤوة شكست كة بةجؤرَيك هةية، ئاينيدا فةندامَينتاليزمى لة طومانَيك و ناِرؤشنييةك *ئايا
بريوباوةِر ثةرضةكردارى و كؤمةآليةتى ثةيوةندى ئابوورى، سياسةت، مؤدَيرنة، شكستةكانى َي.

َ
-بةل

بة زؤر مان
َ
موسول ياخود جولةكة مةسيحى، ئاينى باوةِردارةكانن. زؤرَيك سةرةكى نةرى

َ
ثال ناسنامة، و

بوونَيكى لة تةنها  دةكةن، نةك ئاينيةكان بةها  و بريوباوةِر دووثاتكردنةوةى و طةِرانةوة ئارةزووى جدى
طشتى. بؤ ذيانى كو

َ
تاكةكةسيدا، بةل

دياردةيةكى ئةوة دةكرَي بَلَيني ئايا بزانم؟ سَيكوالرةوة فةندامَينتاليزمى لةبارةى ئَيوة بؤضونى دةكةم *حةز
نوَيية؟

فةندامَينتاليزمى ضةمكى» لة بريتية سياسيةوة ئيسالمى لةبارةى ِرةخنةكان و تةفسري لة -تَيطةيشتن
نائاسايى تةواو ثَيداويستيةكى سياسةت ئايني و كردنى

َ
تَيكةل كة مؤدَيرن سَيكوالرَيكى ديدطاى سَيكوالر»،

ناعةقآلنى و سياسةت ئايني كردنى
َ
تَيكةل تر بة مانايةكى سَيكوالر»، نؤرمى بة ة»بة ثشتبةستن

َ
ئةبنؤرمال و

مان»
َ
موسول ياخود جولةكة كريستيان، » فةندامَينتاليستة، بكات ئةوة هةركةس توندِرةوانةية. و ترسناك و

تةواو ئايينى كارةكتةرَيكى بكات
َ

تَيكةل سياسةت و ئةوةى ئايني َيني
َ
بل دةتوانني تر مانايةكى بة يان بَيت،

ِرؤذنامةنوسان، سياسيةكان، ةرةوة
َ
لَيكؤل حكومةت، سَيكوالر(فةرمانبةرانى كانى

َ
خةل كاتَيك بؤية، توندِرةوة.

ئةو ياخود مانةكان
َ
موسول تاكة

َ
لةطةل دةبنةوة ِرووبةِروو و جيهانى ئيسالميدا خؤرئاوا لة ك)

َ
خةل كؤى طشتى

سادةترين بة و دةكةن ناوزةديان فةندامَينتاليست بة يةكسةر دةكةن، ئيسالمةوة لةبارةى طروثانةى كة قسة
بة فةندامَينتاليستةكان كارةكتةرة تر شَيوةيةكى بة يان دةكةن، بانطهَيشتيان دواكةوتوو هَيزطةُّـ بة شَيوة

دةبينن. بؤسةر ذيان هةِرةشة و لةبةردةم طؤِران كؤسث
بةرةو بَيشك دةكات سياسةت و ئايني كردنى

َ
تَيكةل بة شةرعيةتدان لة ثَيويستى و باس تيؤرةى ئةو

بزوتنةوة سةرجةم  كة بةوةى سةرةكيية فاكتةرى ئةمةش دةكات، ثةلكَيشمان دةمارطريى و توندِرةوى
شكستى ناكةن.

َ
هةل ثَيكةوة ديموكراسى و ئيسالم َيني

َ
بل كة  لَيدةكات وامان و توندِرةون ئيسالمييةكان

(وةك هةية مؤدَيرنة بة بِروايان كة ئةوانةى سياسةت لةنَيوان لة ئايني جياكردنةوةى بؤ بزوتنةوة ئيسالميةكان
تَينةطةيشتنَيكى ِريشةيي ن،

َ
ِراديكال ئةوانةى يان هةية) طؤِران بة بِروايان مؤدَيرنةكاندا لة سيستةمة ئةوةى

توندِرةوة يان جولةكة طروثة و سةركردة الى هةية كؤنتاكت كةمَيك سياسةت. و ئايني بة بةرامبةر هةية
حكومةتى هةروةها طشتى. بةشَيويةكى كريستيانيتى ياخود جولةكة طةى

َ
كؤمةل

َ
لةطةل مةسيحيةكان

ثؤلةندا، لة بةهةمانشَيوة نمونة، بؤ  ئيسرائيل لة نيية سياسةت و ئايني  كردنى
َ
تَيكةل بة دذ ئةمريكا

غايبة. تةواو ئيسالمدا لة كايةكان ئاستى جياكردنةوةى التني. يان ئةمريكاى ئةوروثاى خؤرهةآلت
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فايلي ذمارة..

ِرؤشنطةري
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ِرؤشنطةري دةربارةي سةرةتايةك *
سةعد ئةلبازعي ميجان روةيلي، د. د.

ئةسوةد عةرةبييةوة: نةوزاد ئةحمةد لة

*ِرؤشنطةري (سةردةمي عةقَالنيةت)
نوزةري عةلي حسَين

هةردي رَيبني فارسييةوة: لة

لة رؤذئاوادا ِرؤشنطةري سةدة بزاوي سآ *
لؤربةضة عةليشادي

طوَلكار فارسييةوة: كاوةي لة

ضيية؟ ِرؤشنطةري سةردةمي *
كانت ئةمانؤيل

عةلي بةختيار فارسييةوة: لة

ِرؤشنطةري عةِّـانيةت و *
عةبدولفةتاح عيسام د.

بَيطةرد رةووف عةرةبييةوة: لة

ِرؤشنطةري سياسيةكاني ضةمكة *
ثؤرتةر روي

باران ب. فارسييةوة: لة

شؤِرش و كانت *
فؤكؤ ميشَيل

عةلي بةختيار عةرةبييةوة: لة

ظؤَلتَير- -مؤنتسكيؤ، فةرةنسا ِرؤشنطةراني *
مةحفوز مةهدى د.

ئةحمةد شوان عةرةبييةوة: لة

ِرؤشنطةري سةردةمي و ظؤَلتَير *
جهانبطلو ِرامني

هةردي رَيبني فارسييةوة: لة

ئةدؤرنؤ تيودؤر و ماكس هؤركهايمةر ِرؤشنطةري ديالةكتيكي *
كةتورة جؤرج د.

ئةحمةد شوان عةرةبييةوة: لة

ساَلح هاشم -طفتوطؤيةك لةطةَل سةردةمي ِرؤشنطةري *دةربارةي
ئةِّـهَيني مةمدوح

قانع وريا هةورامان عةرةبييةوة: لة
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د. ميجان روةيلي، د. سةعد ئةلبازعي
لة عةرةبييةوة: نةوزاد ئةحمةد ئةسوةد 

سةرةتايةك دةربارةي ِرؤشنطةري
THE ENLIGHTENMENT

دةروازة:
بريكردنةوة  لة  ضةشنَيك  بؤ  ئاماذة  طشتى،  بةشَيوةيةكى  رؤشنطةرى،  زاراوةى 
لة  خؤى  رؤشنايى  َيني 

َ
بل يان  دةبةستَيت،  نييةت 

َ
ئةقال و   

َ
ئةقل بة  ثشت  كة  دةكات 

دادثةروةرى  و  ئازادى  وةك  رادةوةستَيت  بةهايةك  ضةند  لةسةر  وةردةطرَيت.  ةوة 
َ
ئةقل

خؤى  باكطراوندى سةرةكيى  تَيطةيشتنة  ئةم  ستةمطةرى.  و  م 
َ
زول و  خورافات  لةبرى 

يةكةمجار  ثَييةى  بةو  و رؤشنبرييى خؤرئاواييةوة وةردةطرَيت،  فيكر  لة رؤشنطةريى 
و  نى 

َ
ئةقال فيكرى  ئةطةرضى  سةندووة،  ثةرةى  خؤرئاواييدا  فيكرى  لة  بريؤكةية  ئةم 

بانطةشةكردن بؤ ئازادى و دادثةروةرى، لة كولتورَيكى دياريكراودا قةتيس ناكرَيت.
دانى رؤشنطةرى وةك دياردةيةك يان وةك بزاوتَيكى رؤشنبريى و فيكرى، 

َ
سةرهةل

ئاكامى  لة  ئةمةش  هةذدةيةم،  سةدةى  بؤ  دةطةِرَيتةوة  خؤرئاواييدا،  كولتورى  لة 
مَيذووى  لة  بوو  ئابوورى  و  يةتى 

َ
كؤمةال و  فيكرى  بارودؤخَيكى  ضةند  ثةرةسةندنى 

خؤرئاوادا (ئةوروثى و ئةمريكى) كة لة ضةند طؤِرانكارييةكى بنضينةيى ثَيشوةختدا 
قةيةك لة زنجريةى ثَيشكةوتنة مةعريفى و فيكريية 

َ
ة بوو، بؤية ثَيويستة وةك ئةل

َ
ل
َ
طةال

كاريطةرةكانى مَيذووى شارستانيةتى خؤرئاوادا تةماشاى رؤشنطةرى بكةين.
رؤشنطةرى  تايبةتمةندييةكانى  و  سيما  لة  هةندَى  يان  رؤشنطةرى  ئةطةرضى   
بةو  بزاوتة  ئةم  ثابةندبونى  نابَى  م 

َ
بةال دنيا،  ترى  كولتورةكانى  بؤ  طواسرتايةوة 

رؤشنبريييةو بةو قؤناغة مَيذوويية لةياد بكرَيت كة تيايدا لةدايك بووة، بؤية لَيرةدا 
ثَيويست دةكات ضوارضَيوةيةكى مَيذوويى بؤ رؤشنطةرى بخةينةِروو.
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رؤشنطةرى: مَيذوويى ضوارضَيوةى
سةدةى كؤتايى لة ضارةكى كة كردووة قؤناغة ديارى رؤشنطةرييان بةو و كؤتايى سةرةتا مَيذوونوسان
سةردةمة، ئةو ِرووداوة فيكرييةكانى لة يةكَيك هةذدةيةم. سةدةى كؤتايى ثَيدةكات تا دةست حةظدةيةمةوة
جؤزيف ئينطليزى نووسةرى و ضاظستبَيرى لؤرد ئينطليزى كارةكانى روناكبريى وكردنةوةى

َ
بال لة بوو بريتى

ثَيشكةوتنةكانى لة بوون بةهَيز سةرةتايةكى نووسةرة دوو ئةم كارةكانى ١٦٩٩دا، ى
َ
سال لة ئةديسؤن

(١٦٨٩-١٧٥٥) مؤنتسكيو كة فةرةنسى رؤشنطةرانى لةالى بةتايبةتى حةظدةهةم، دووةمى سةدةى نيوةى
لة نةوةى  هؤلباخ ١٧٨٩ ديارى دةكرَيت، ى

َ
سال لة هؤلباخ مردنى بة رؤشنطةرى، كؤتايى م

َ
بةال ديارترينيانة.

ِرووى لة كة رؤشنطةرى طريسا
َ
هةل فةرةنسى شؤرشى ةشدا

َ
سال لةو هةر بوو، فةرةنسى رؤشنطةرانى سَييةمى

قاند.
َ
خول شؤِرشة بؤ ئةو طونجاوى زةمينةيةكى و رؤشنبريييةوة كةش و فيكرى

ضاثى ١٩٣٥دا ى
َ
سال لة كة ئةوروثى»، ويذدانى  «قةيرانى كتَيبى لة هازار ثؤل  فةرةنسى مَيذوونوسى

سةرةتاكانى دةبينَيت واي ئةو هةية، رؤشنطةرى كؤتايى و سةرةتا لةبارةى ترى بؤضوونَيكى كردووة،
 ١٧٦٠ لةثاش رؤشنبريييةى و فيكرى ئةو ثَيشكةوتنة ،١٦٨٠ ى

َ
سال دةوروبةرى بؤ دةطةِرَيتةوة رؤشنطةرى

بزاوتة ئةو بؤ زةمينة ثَيشرت واتة هةبوو، رةواجيان ضواردةهةميشدا لويسى سةردةمى لة رووياندا، ١٧٨٩دا و
رؤشنطةريية خؤشكرابوو.

ضةرخى  رؤشنبريييةكانى و فيكرى ملمالنَى دةرةنجامى رؤشنطةرى ضةرخى ثَيشكةوتنةكانى َلةِراستيدا
لةطةل كة دةركةوتةكانى ئةوروثيدا عةِّـانييةتى مَيذووى لة زنجريةيةكة رؤشنطةرى ضونكة بوو، رَينيسانس
ثرؤسةكانى

َ
لةطةل بةدياركةوت، بةتايبةتى رؤشنبرييدا، و فةلسةفى ئاستى لةهةردوو رَينيسانسدا، ضةرخى

كةوتن. بةريةك مةسيحيدا ئايينى رؤحانييةتى و َيسة
َ
كل ندطةرايى

َ
بل لةتةك كة ئايينيدا، ريفؤرمى

زاناى و بريمةند ذمارةيةك دةستكةوتةكانى لة تَيطةيشتن بةبَى تَيبطةين رؤشنطةرى لة ديسان زةحمةتة
ةندة،

َ
هؤل لة سثينوزا فةرةنسة، لة ديكارت لةوانة: دةركةوتن، حةظدةهةم سةدةى بةدرَيذايى كة ناودار

فةيلةسةفى طرنطيى لةميانى هاوضةرخ، توَيذةرَيكى مانيا.
َ
ئةل لة اليبتنز ئينطلتةرة، لة و نيوتن لؤك جؤن

لة فةيلةسوفةى ئةو دةكات، رؤشنطةرى  مَيذووييةى  يية
َ
قووال لةو جةخت سثينوزا، ةندى

َ
هؤل جولةكةى

دامةزراند. رؤشنطةريى بنةماى حةظدةهةمدا سةرةتا و سةدةى يةكةمى نيوةى

رؤشنطةرى: سيماكانى و ضةمك
زاراوةى زؤر بةِرادةيةكى جياوازةكاندا، مةعريفيية كاية لة و دنيادا جياجياكانى زمانة زؤربةى لة ئةطةرضى
دابنَيني، بؤ دياريكراوى و ورد ثَيناسَيكى بتوانني ئةستةمة م

َ
بةال بةكارهَينراوة، و هاوواتاكانى رؤشنطةرى

تةبا رؤشنطةريدا و دةاللةتةكانى مانا دياريكردنى لة طةورةية، رؤشنبرييية بزاوتة ئةو مَيذوونوسانى بطرة
بزووتنةوة. يان دياردةية رؤشنطةرى ئاخؤ لةوةى بريتيية ناكؤكانة ة

َ
خال لةو يةكَيك نني،

ئةمِرؤش  تا ثرسيارَيكة ضيية؟» «رؤشنطةرى ثرسيارى وايدةبينَيت فةرةنسى فةيلةسوفى فوكؤى  ميشَيل
فةيلةسوفانى طرنطرتين لة يةكَيك ثرسيارى مى

َ
وةال لة فوكؤ دؤشداماوة. بةرامبةريدا لة نوَى فةلسةفةى

بةهةمان ناونيشان، وتارَيكى كانت ثَيشرت دةزانني وةك دةكات، قسةية كانت، ئةو ئيمانؤيل واتة ئةوروثادا،
شؤرش، و كانت ناونيشانى بة تردا وتارَيكى لة دواتر فوكؤش  وكردؤتةوة،

َ
بال ضيية؟»،  «رؤشنطةرى واتة

دةردةبِرَيت. خؤى بؤضوونى
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ثرت بكةين مى كانت
َ
وةال تةماشاى ضركةساتى (هوشياريى رؤشنطةرى) سيفةتى بة دةبَى فوكؤدا لة ديدى

ثَيشكةش رؤشنطةرى تةواوى وةسفَيكى كانت مى
َ
وةال مانايةى كة بةو ثرسيارة. بؤ ئةو بَيت مَيك

َ
وةال لةوةى

رؤشنبريييةى و سياسى و يةتى
َ
كؤمةال طؤِرانكاريية ئةو كؤى لة بَيت بريتى رؤشنطةرى وةك ئةوةى ناكات،

وةك دؤكيومَينتَيكى ثرت َيت-
َ
دةل فوكؤ -وةك كانت مى

َ
وةال كو

َ
بةل ِرووياندا. هةذدةيةمدا سةدةى كؤتايى لة

لَيدةكرَيت. ضاوى مَيذوويى
لة مانى

َ
ئةل طؤظارَيكى كة ضيية؟» «رؤشنطةرى  ثرسيارةدا ئةو مى 

َ
وةال يةكةمى  ثةرةطرافى لة كانت

و راسثاردة  لةو  ئينسان رزطاربوونى لة بريتيية «رؤشنطةرى َيت:
َ
دةل كردبوو، ئاراستةى  ١٧٨٤دا  ى

َ
سال

كانتدا ديدى لة -الوصاية- فةرمان و راسثاردة دةيسةثَينَيت»، خؤيدا بةسةر خؤى كة (الوصاية) فةرمانةى
كةسانى لة  رَينمايى  بَيئةوةى تَيطةيشتن، بؤ خؤى  تواناى بةكارهَينانى  لة مرؤظ بَيتوانايى لة  بريتيية 
ثرؤسيسة تَيطةيشتندا لة خؤت تواناى بتوانيت بَيت تيادا وات بوَيرييةكى «با َى:

َ
دةل كانت وةربطرَيت. دى

بزوَينةرى سةرةتاوة لة هةر دروشمة ئةم ياخود وتةية ئةم لةِراستيدا رؤشنطةرى»، دروشمى ئةمةية بكةيت-
بوو. رؤشنطةرى بزاوتى

سةرانسةرى هةذدةيةمدا سةدةى لة طرنطة، مَيذوويية بزاوتة ئةم كة وايدةبينن توَيذةران لة هةندَى
هةرلةوَيشدا رؤشنطةريية، لةدايكبوونى ِرةسةنى شوَينى فةرةنسا م

َ
بةال طرتةوة، خؤرئاواى و ئةوروثا

رؤسؤ. ديدرؤ، هؤلباخ، ظؤلتَير، مؤنتسكيو، لةوانة: كرد، بؤ بانطةشةيان فةيلةسوف و بريمةند ذمارةيةك
ئيدى كةوتن. بةريةك ئاييندا و سياسةت تةقليدييةكانى دامةزراوة

َ
لةطةل بريمةندانة ئةم بريوباوةِرى تازةى

لةوَيوة جةنطى رؤشنطةرى دةستى ثَيكرد.
يةكةميان ثَيكرد، دةست رؤشنطةريى كارى ثرؤسةى طرنط كارى دوو بة فةرةنسةدا لة مؤنتسكيو
ناونيشانى بة ترة كتَيبَيكى دووةميان ١٧٢١دا، ى

َ
سال لة فارسييةكان»  «نامة ناونيشانى بة كتَيبَيكة 

سيستمَيكى ضةند بؤ شيكردنةوةى مؤنتسكيو دووةمياندا كتَيبى لة ١٧٤٨دا. ى
َ
سال لة ياساكان» «رؤحى

لة سيستمةى ئةو وةك دةكات ليرباُّـ دةستورى ثاشايةتيى دامةزراندنى داواى و ثَيشكةش كردووة سياسى
سةرسام و ئينطلتةرة ذياوة لة ١٧٢٩ و ١٧٣١دا نى

َ
ساال لةنَيوان مؤنتسكيو باسة شايانى هةية، بةريتانيادا

تة.
َ
وال ئةو سياسيى سيستمى بة بووة

و يةتى 
َ
كؤمةال دامةزراوة ئاراستةى ناِراستةوخؤى  رةخنةيةكى فارسييةكان»يشدا،  «نامة كتَيبى لة

طواية كة داِرشتووة يدا 
َ
خةيال نامةيةكى ميانى ضةند لة  رةخنانةى ئةو فةرةنسة كردووة، سياسييةكانى

و باوةِرى ئؤزبيكة ناوى فارسيية ثياوة ئةو كردوون. ثَيشكةشى فةرةنسة بؤ سةردانيدا لة ثياوَيكى فارسى
فيكرى و بةها ئةو بةدواى و َيت

َ
ل جَيدةهَي خؤى تى

َ
بؤية وال بةردةوام هةية، طةِرانى و بَيسنوريى مةعريفة بة

ثَيشكةوتوو مةعريفةى طةِران بةدواى وةك بوون، ثةيوةست رؤشنطةرييةوة كة بة دةطةِرَيت رؤشنبريييانةدا
ثَيشكةوتنى بةشةرى. بريؤكةى لة كردنةوة جةخت هةروةها دادثةروةرى، و ذيانى دةستورى سيستمى و

دةطرَيت. ئايينى ثاشايةتى سيستمى و ى
َ
طةندةل لة رةخنة لةوَيوة ئيدى

رؤسؤدا،  جاك جان و هؤلباخ و  ظؤلتَير  و مؤنتسكيو لةتةك  ١٧٧٢ ى 
َ
سال تا  ١٧٥١ ى

َ
سال لة ديدرؤ

دةستكةوتى ضةندين لةتةك قةبةية، فةرهةنطة ئةم (ئينسايكلؤثيديا)، بةناوى دانا طةورةيان فةرهةنطَيكى
بةهاكانى بةرزكردنةوةى لة دادةنرَيت طرنط فيكريى و مةعريفى دةستكةوتَيكى بة رؤشنطةراندا، ديكةى

ياسادا. و سؤسيؤلؤذيا و مَيذوو بوارى ترى وةك بةرجةستةكردنى لة و رؤشنطةرى
تةركيز دةكرَيتة تةنها رؤشنطةري روخسارةكانى ناسينةوةى بؤ كاتَيك وايدةبينن لة توَيذةران هةندَى
فةرةنسا دةرةوةى لة دةستكةوتة طرنطانةى طريى لةو

َ
غافل مايةى دةبَيتة لةِراستيدا ئةمة فةرةنسة، سةر
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طةورةيان َيكى
َ
رؤل مانيا

َ
ئةل و  ةندة

َ
هؤل و ئيسكؤتلةندة و ئينطلتةرة لَيرةدا  ضونكة هاتوون، بةدةست

رؤشنطةرى ئينطلتةرةدا لة نموونة بؤ هةبوو.  هةذدةيةمدا سةدةى طؤِرانكارييةكانى  بةرةوثَيشربدنى لة
دةركةوتن. فةرةنسةدا لة سيمايانةى لةو جياواز هةبوو ديكةى سيمايةكى

دادثةروةرى،  (ئازادى، رؤشنطةرى بنضينةييةكانى ثرةنسيثة لة جةختكردن لةتةك ئينطلتةرةدا، لة  
دذى دامةزراوة لة ملمالنَيوة ناو نةكةوتنة زانايان و بريمةندان لةوَيدا م

َ
بةال زانستى...تاد)، ثَيشكةوتن، بريى

و ئاييندارى لةتةك رؤشنطةرى لةوَيدا كو
َ
بةل ِروويدا، مانيادا

َ
ئةل و فةرةنسة لة ئةمة كة سياسييةكان، و ئايينى

خؤيان شؤِرشى ١٦٨٠دا ى
َ
سال لة ثَيشرت ئينطليز ضونكة دةذيان، ثَيكةوة ئينطليزيدا سياسةتى كؤنةثارَيزيى

رؤشنطةريى م
َ
بةال دةكةنةوة، رت

َ
قوول ديموكراسيةت كة ذيابوون ئةو طؤِرانكاريانةدا طريساندبوو، لةناو

َ
هةل

ضؤن لةوانة بؤوة، بةرةنطارى ضةندين لةوَيشدا دوضارى كو
َ
نةدةبِرى، بةل رَيطةى كَيشة بَى هةروا ئينطليزى

بازنةى نَيو بكةونة بَيئةوةى كؤبكةنةوة، ثَيكةوة بةختةوةرى، و خؤشطوزةرانى و ئازادى بةرةو كؤشش بتوانن
رؤشنطةرى سةدةى وةك دةكات، هةذدة باسى سةدةى كة مَيذووى ئينطليزى دةزانرَى وةك ئاذاوةطَيِرييةوة.
بؤ ئاماذةيةك وةك دةبات بةسةدةى ئؤطستني ناوى دةبات، يان » ناوى

َ
ئةقل «سةدةى بة كو

َ
بةل نابات، ناوى

ئةدةبى التينيدا. بوارى لة كةوت
َ
هةل تيادا مةزنى بليمةتى ضةندين كة رؤمانى ئؤطستينى ئيمثراتؤرى

ذمارةيةك دةضوو، ئينطلتةرة رؤشنطةريى لة زؤر ئةندازةيةكى تا رؤشنطةرى رةوتى ئيسكؤتالندةشدا لة
لة دياريان َيكى

َ
ئابووريناس، رؤل سميت-ى ئادةم و فةيلةسوف هيوم-ى ديظيد ئيسكؤتالندى وةك بريمةندى

ئينطلتةرةدا،
َ

لةطةل يةكطرتنيان بةهؤى ئيسكؤتالندييةكان م
َ
بةال هةبوو، رؤشنطةريدا بريوباوةِرى ثَيشخستنى

«سامانى ناونيشانى بة سميت ئادةم كتَيبةكةى ئابوورييةوة وى لةِرِ بوو، سنوردار سياسييةكانيان خواستة
نموونةيةكى بة ضاثكرا، ١٧٧٦دا ى

َ
سال لة ئةمريكادا سةربةخؤيى راطةياندنى

َ
لةطةل هاوكات كة طةالن»

ئابوورى بريى سةدةيةك، لةدواى ئةوةبوو دادةنرَيت، ئابوورى يةتى
َ
كؤمةال فيكرى شيكردنةوةى جوانى

سةرانسةرى ئةو مَيذووة ئةوةى كو بؤ
َ
بةل شيبكاتةوة، ئابوورى تةنها مَيذووى نةك ئةوةى ماركسيزم هات بؤ

يةتييةوة، بطؤِرَيت.
َ
و كؤمةال و سياسى ئابوورى شؤرشى رَيطةى لة

تؤماسيوس كريستيان ياساناس و تيؤلؤذيست بريوِراى بة بوو ثةيوةست رؤشنطةرى مانياشدا
َ
ئةل لة

ةمينةوة
َ
سل بةبَى راستيدا بةدواى طةِران لةتةك دةكرد بؤ ئازاديى بريكردنةوة بانطةشةى كة (١٦٥٥-١٧٢٨)

زانا ئةو دةكرد. خورافات رةتكردنةوةى و ئايينى  لَيبكوردنى بؤ  بانطةشةى هةروةك تَيك،
َ
دةسةال هيض لة

قسةيةك هةموو بة باوةِر بريكردنةوة بةبَى نابَيت تاكةكةس كة دةكرد ئةوة لةسةر ثَيداطريى تيؤلؤذيستة
بةرثرس. باوك و مامؤستا و لة يان دةرضووبَيت سةركردةكانيةوة لة ئةو قسةية بهَينَيت، سا

بريوِراكانى  كاريطةريى ذَير كةوتنة هَيردةر و  كانت وةك  مانى
َ
ئةل فةيلةسوفانى لة هةندَى دواتر

خودى ة،
َ
لة هةل يية

َ
خال و ية

َ
ئايينى باوةِرَيكى باال وابوو باوةِرى تيؤلؤذيستة ثَيى زانا ئةم تؤماسيوسةوة،

ئةم هةية. مانيدا
َ
ئةل ثرؤتستانتى كةلةثوورى لة رَيك بؤضوونانة ئةم حةقيقةتة، سةرضاوةى مرؤظيش

داوا و دةكات رؤشنطةرى لةبارةى قسة رةنطى داوةتةوة، بةتايبةتى كة كانتيش لةالى فيكريية وَيستة
َ
هةل

 بربدرَيت.
َ

ئةقل بؤ ثةنا ئازادانةدا بريكردنةوةى لة دةكات

رؤشنطةرى: لة رةخنة
رؤمانسيزم: 1-هةَلوَيستى

مؤدَيرنة و ثَييةى رؤشنطةرى بةو رؤشنطةريية، درَيذةثَيدانى هاوضةرخ كة مؤدَيرنةى وايدةبينن كةس زؤر
م

َ
بةال لةخؤ دةطرن. ،

َ
ئةقل سةروةريى دادثةروةرى و و تاكةكةس ئازاديى  وةك: يى

َ
ليربال بةهايةكى ضةند
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رؤشنطةريش، قؤناغى لة بةر بؤ دةطةِرَيتةوة هةية، ى
َ
قوول ِريشةيةكى و مَيذوويية دياردةيةكى كة مؤدَيرنة،

مؤدَيرنةيش ثَيية بةو بوون، ناكؤك رؤشنطةريدا
َ

لةطةل ِرووةوة ضةندين لة بزوتنةوانةى بةو ثةيوةستة هةروةك
بريوِراكانيةتى. و ثرةنسيث لة هةندَى و دذى رؤشنطةريدا

َ
جياوازيية لةطةل ضةندين طرى

َ
هةل ثَيكهاتةدا لة

داوة
َ
سةريهةل نؤزدةهةمدا سةدةى دووةمى  نيوةى لة  مَيذووييةوة،  لةِرووى  رؤمانسيزم، دةزانني وةك

ثرةنسيثةكانى لة  بووة جياواز ِرووةوة ضةندين لة م
َ
بةال كردووة،  مؤدَيرنةدا طرتنى

َ
شكل لة بةشداريى و

رؤشنطةرى.
بايةخى لة بوو، رؤشنطةرى دذى نييةتةوة

َ
و ئةقال

َ
لةِرووى ئةقل كة بزووتنةوة بوو يةكةمني رؤمانسيزم

بةرز ويذدانيان و
َ

خةيال ئاستى بةرامبةردا لة كردةوة، كةم كؤنكريتى- لؤجيكَيكى –وةك نييةتيان
َ
ئةقال

مَيذووى رؤمانسيزمدا ئةدةبياتى زؤربةى لة هةبوو، سروشت بؤ جياوازيان ديدَيكى رؤمانسيستةكان ِراطرت.
دةبينى ئةمان وايان ثَيضةوانةوة ثَيهَينابوو، بة باوةِرى ثَيشكةوتنةى رؤشنطةرى بةو مةحكوم نيية بةشةرى
شار يى

َ
طةندةل و سروشتةوة بةرةو ثيسى لة ثاكذيى دةِروات، مرؤظ خراثرت بةرةو لة باشرتةوة بةشةرييةت

دةنَيت. هةنطاو
ثرةنسيثةكانى لة رةخنةيان راستةوخؤ سورياليزم و دادايزم و سيمبؤليزم وةك ديكةى رَيبازى ضةندين دواتر

كردةوة. نائاطاييان بةرز و ناوةكى ى
َ
ئةقل و ئيلهام ثايةى بةرامبةريدا لة طرت و رؤشنطةرى

هؤركهايمةر: و ئادؤرنؤ 2-رةخنةى
قوتابخانةى طرنطةكانى جةمسةرة لة هةندَى  ضلةكاندا، لة بةدياريكراوى  و بيستةمدا سةدةى لة

طرت. رؤشنطةرى لة رةخنةيان راستةوخؤتر بةشَيوةيةكى فرانكفؤرت،
«ديالَيكتيكى ناونيشانى بة وكردةوة

َ
بال كتَيبَيكيان تيؤدؤر ئادؤرنؤ و هؤكهايمةر ماكس ١٩٤٤د ى

َ
سال لة

طرفتى بريمةندةدا، دوو ئةم ديدى لة كرد، رؤشنطةرى ئاراستةى تونديان رةخنةيةكى تيايدا كة رؤشنطةرى»
دياردة باسكردنى لة  سةرجةمطريى يان تؤتاليتاريزم لةوانة: كؤدةبَيتةوة، َيكدا

َ
خال ضةند لة رؤشنطةرى

جطة ئةمة سادة، ماترياليى و ئيمربيقى ماتماتيكى ميتؤدَيكى و مرؤظايةتييةكاندا، طرتنةبةرى سروشتى
نةيتوانيوة م

َ
بةال دةكات، زانستطةرايى و نييةت

َ
ئةقال بانطةشةى ئةوةى سةربارى رؤشنطةرى، كة لةوةى

سيستمَيك، وةك هةر رؤشنطةرى هةروةها بكات، رزطار سيحرى و ئةفسانةيى قورسايى نةريتى لة خؤى
تؤتاليتاريية.

سةدةى دووةمى  نيوةى لة فيكرييانةى ثَيشكةوتنة لةو بةشَيكة هؤركهايمةر و ئادؤرنؤ رةخنةى 
نووسينةكانيدا لة هةندَى لة وبوونةوة، ئادؤرنؤ

َ
طرت و بال شَيوةيان ثؤست مؤدَيرنةدا، فؤرمى لة بيستةمدا،

ةوة بطات
َ
رَيطةى ئةقل لة بتوانَيت فةلسةفة لةوةى طومان هةروةها دةخاتةِروو، لؤجيك لة  و

َ
ئةقل طومان لة

ثَيشكةوتنى بةديهَينانى  بؤ نييةت
َ
ئةقال و

َ
ئةقل تواناكانى بة باوةِرهَينان دةزانرَيت  وةك حةقيقةت. بة

بوو. رؤشنطةرى سيمايةكى ديارى مرؤظايةتى،

كؤلؤنياليزم:  ثؤست 3-رةخنةى
كؤلؤنياليزم ثؤست وروذاندويانة، رةخنةى هؤركهايمةر و ئادؤرنؤ لةو بابةتانةى نزيك ثةيوةندييةكى لة
خؤرئاوايية، هاوضةرخى كولتورى بنضينةيى ثَيكهاتةيةكى رؤشنطةرى ثَييةى بةو ئاراوة، هاتة رؤشنطةرى لة

هاوضةرخدا. فيكرى لة خؤرئاوايى سَينرتاليزمى و مايةى داطريكارى دةبَيتة دواتر ئةمة كة
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١٩٩٧دا ى
َ
لة سال كة ية

َ
راجانى كانيثال ينةوةيةكى

َ
لَيكؤل بوارةوة، ئةم دةضنة ينةوة ديارانةى

َ
لَيكؤل يةكَيك لةو

تؤتاليتاريزمى لة رةخنة كتَيبةش كرد، ئةم ضاثى رؤشنطةريدا»
َ

«دابِران لةطةل ناونيشانى بة كتَيبَيكدا لة
دوورتر نووسةرة ئةم بسةثَينَيت، هةموو ئاستةكاندا خؤى لة هةذموونى دةيةوَيت كة دةطرَيت خؤرئاوايى
دانى

َ
نَيو زبل بدرَيتة فِرَي خؤرئاوايى مؤدَيرنةى ئايديؤلؤذياى رابردووى سةدةى سَى ثَيويستة َى

َ
و دةل دةِروات

فةيلةسوف بة ثةيوةستة ِرووةوة ضةندين لة كة نوَى زانستى واية ثَيى نووسةرة ئةم ديسان مَيذووةوة.
ضونكة كورتكراوةيية، مؤركي طرى

َ
هةل زؤر ِرادةيةكى تا زانستَيكة بيكؤن، فرانسيس رؤشنطةرى زاناى و

ئاسايى، مرؤظى ضاالكيى لة دايرِبيوة و كردؤتةوة كورت دةستةبذَيرانةدا ضاالكييةكى لة زانستى زاناية ئةم
ديكة ِرةتدةكاتةوة. كولتورةكانى مةعريفيى ميتؤدى ئةوةى بيكؤن سةربارى

عةرةبيدا: كولتوورى لة رؤشنطةرى
لة ناثليؤن ئةوروثييةوة، كاريطةريى رؤشنطةريى ذَير زوودا كةوتة ماوةيةكى لة عةرةبى رؤشنبرييى
تى

َ
وال ئاراستةى رؤشنطةرانةى نامةيةكى ١٧٩٨دا، ى

َ
سال لة  بةدياريكراوى و هةذدةيةمدا كؤتايى سةدةى

و ميسر ئةوةى خؤيدا هَينا، بؤ
َ

لةطةل فةرةنسيى رؤشنطةريى دةستكةوتةكانى بري و لة هةندَى كرد، ميسر
و ئةوروثى، فةرةنسى طؤِرانكاريية طةورةكانى رؤشنبرييى ِرةوتى ت بهَينَيتة سةر

َ
خؤرهةال تانى

َ
وال سةرانسةرى

ثَيشكةوتنَيكى ثاشادا عةُّـ محةمةد سةردةمى لة ميسر بكات. يان
َ
كؤنرتؤل بةئاسانى بتوانَيت دواتر تا

و ئةوروثا تانى
َ
وال ناردة كةسى ضةندين نؤزدةهةمدا سةدةى لة عةُّـ محةمةد بينى، بةخؤوة طةورةى

ساتةوةختى تا بوو بةردةوام دةرةوةية ناردنة ئةم بوو. تةهتاوى رةفاعة لةوانة يةكَيك فةرةنسا، بةتايبةتى
رؤشنبريييةكانى ثَيشكةوتنة خؤياندا

َ
لةطةل كة بةريتانياوة، و فةرةنسة لةاليةن عةرةبى تانى

َ
وال داطريكردنى

لة بوارةكانى رؤشنطةرى ثرةنسيثةكانى بة بوون ثةيوةست اليةنانةى ئةو بةتايبةتى هَينا، ئةوروثايان
و زانستة جياجياكان. و فيكر ثةروةردة

ئاكامى لة بيستةم، سةدةى ناوةِراستى  تا نؤزدةهةمةوة سةدةى لة عةرةبى  رَينيسانسى كةواتة
بريتى عةرةبى بوذانةوةى سةدةى بةو سيفةتةى ئاراوة، ئةوروثييةوة، هاتة رؤشنطةريى كاريطةرييةكانى

خؤرئاوايي. هاوضةرخى رؤشنبرييى و عةرةبى رؤشنبرييى نَيوان كارلَيكى لة بوو
و كولتوور بة لوبنان، و ميسر لة بةتايبةتى عةرةبى، رؤشنبريانى زؤرى ذمارةيةكى كردنى ثةيوةندي
تةها و شةوقى ئةحمةد كرد. خَيراتر بوذانةوةيةى ئةو هةنطاوةكانى فةرةنسييةوة، و ئةوروثى رؤشنبرييى
عةِّـانييةتيان و نييةت

َ
ئةقال و ئازادى و ديموكراسى و بانطةشةى رؤشنطةرى بوون اليةنطرانى لة حسَين

و البربَيت ئايينى كةلةثوورى لةسةر ثريؤزطةرايى  سيفةتى دةكرد داوايان عةرةبى رؤشنطةرانى دةكرد،
رؤشنبرييى تةماشاى ئيجابى بةشَيوةيةكى قَينرَيت،

َ
بخول ذياندا ئاستةكانى هةموو لة عةِّـانييانة ِروانينَيكى

بكرَيت. خؤرئاوايى
و تاكةكةس ئازاديى دةكرد سةردةمةدا، داوايان لةو عةرةب، و نووسةرانى رؤشنبريان توَيذَيكى بةرفراوانى
ئاراوة، بهَينرَيتة تَيِروانينى غةيبانيدا و ئايينى كةلةثوورى

َ
لةطةل و دابِران بكرَيت فةراهةم عةِّـانى ديدى

و وةردى عةُّـ و عةزم جةالل سادق و ئةدؤنيس و ئاركؤن محةمةد و بةدةوى سةالمة موسا و عةبدولرةحمان
مؤدَيرنيزةكردنى بؤ

َ
هةول لةو رؤشنبريانةن تريش، ئةمانة و زؤرى عصفور جابر و ئةلعاليم ئةمني مةحمود

دةدةن. عةرةبييةكان طة
َ
نوَيكردنةوةى كؤمةل و عةرةبى فيكرى

فيكرى، و ئةدةبى َيت: بوذانةوةى
َ
دةل رؤشنطةريدا) دةفتةرى لة (ضةند ثةراوَيزَيك كتَيبى لة عصفور جابر
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ئيجتيهاد، دةرطاى كردنةوةى  و
َ

ئةقل رؤشنكردنى نَيو ضوونة و تاريكى دةرضوون لة و فيكر ئازاديى بةبَى
ئازادييةكان، رةخساندنى و دادثةروةرى بةديهَينانى لة بريتيية رؤشنطةرى هةنطاوى يةكةم دى. نايةتة
لةنَيوان ناكؤكى هةية لَيرةدا ضونكة نيية، كةلةثورةوة و رابردوو بة ثةيوةنديى و كوِرى سةردةمة رؤشنطةرى

نيدا.
َ
ئةقال مةعريفةى و ئايينى مةعريفةى

لة جةختيان سةباعى مستةفا و غةزاُّـ و محةمةد سةيد قوتب وةك ئيسالمييةكانى لة نووسةرة هةندَى
نَيوان لة بكةن دروست طونجانَيك داوة يان

َ
هةول و كردؤتةوة عةرةبى رؤشنطةريى ئيسالمييةكانى دةاللةتة

بوذانةوةى ثَيشِرةوانى لةالى بةتايبةتى خؤرئاوايى، فيكرى ثَيدراوةكانى و ئيسالمى كولتوورى ثَيدراوةكانى
بن مالك و خوُّـ عةقاد و ئةمني عةباس مةحمود لةالى دواتريش و عةبدة محةمةد و ئةفغانى عةرةبيى وةك

تةها عةبدولرةحمان. مسريى و عةبدلوةهاب و عةمارة محةمةد و نةبى

سةرضاوة:
.٢٠٠٧ الخامسة، الطبعة البيضاء-اِّـغرب، العربي، الدار اِّـركز الثقاَّـ االدبي، الناقد دليل البازعي، د.سعد و الرويلي د.ميجان
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حسَين عةلي نوزةري
لة فارسييةوة: ِرَيبني هةردي 

ِرؤشنطةري (سةردةمي عةقَالنيةت)

1-زةمينة كؤمةآليةتى و مَيذووييةكانى ثةيدابوونى رؤشنطةرى:
كة  ١٨دا  سةدةى  و   ١٧ سةدةى  كؤتاييةكانى  لة  ئةوروثا  لة  فيكرى  بزوتنةوةى 
بةشَيوةيةكى سةرةكى لةذَير كاريطةرى برييارانى سةدةى حةظدةهةمى وةك ديكارت، 
بريوِراكانيان  بؤ  ئاماذة  طشتى  بةشَيوةيةكى  كة  ديداية  برييارانى  و  نيوتن  و  لؤك، 
دةكةين. رؤشنطةرى بزوتنةوةيةكى فيكرى و رابونَيكى كلتورى-كؤمةآليةتى- سياسية 
ضةمكى  مرؤظ،  ثَيشكةوتنى  و  ناسني  زانني،  سةرةكى  كليلى  وةك  باوةِربوون  كة 
تةوةرة  بة  خوارفةثةرستيةك..هتد،  جؤرة  هةموو  دذى  خةبات  و  دينى  لَيكبوردنى 
مانيادا بة بريوِراى نوسةران و فةيلةسوفانى 

َ
سةرةكيةكانى دةذمَيرَين. رؤشنطةرى لةئةل

تَير، ذان ذاك رؤسؤ، 
َ
وةك اليب نيتز، كانت، طؤتة، شيلةر و لة فةِرةنسا بة بريوِراكانى ظؤل

مؤنتيسيكؤ و نوسةرانى ئةنسكلؤثيديا (ديدرؤ و داالمبَير)دا دةناسرَيتةوة. لةكاتَيكدا 
لة بةريتانيادا ئةم بزوتنةوةية بةشَيوةيةكى تايبةتى لة سكؤتلةندادا لةاليةن بكةرانى 
نوسينى ئةنسكلؤثيدياى بةريتاني و كةسايةتى وةك ئادام سميس و ديظيد هيومةوة 

هَينراية ئاراوة.
دةكرَي بريوِراكانى رؤشنطةرى بة بةردةوامى لؤذيكى دةستكةوتةكانى رينسانس و 
بزوتنةوةى ريفؤرم بزانرَيت. بؤ نمونة رةخنةكانى رؤشنطةرى لة حكومةت و كةنيسة 
يةكطرتوةكان،  وياليةتة  و  فةِرةنسا  لة  بريوِرا شؤِرشطَيرةكان  ئيلهامبةخشى  بة  بووة 
و  نوسةران  لةسةر  ى 

َ
قول كاريطةرييةكى  و  بريوِرايانة  ئةم  بةهَيزبوونى  هؤى  بووة  و 

سياسةتمةدارانى وةك جفرسؤن و ثني بةجَيهَيشت. لةو ثَيناسة باوةدا كة بؤ رؤشنطةرى 
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ثةيوةندى و خاوةن طرَيدراو ثَيكةوة ضةمكطةُّـ كة باسى دةزانن فيكرى بزوتنةوةيةكى بة دةكرَيت، بةطشتى
رؤشنبريانى ئةوروثاى لةناو كة دةكات هاوضةشنةكانى و مرؤظ و سروشت ،

َ
عةقل و خودا وةك دواليةنةى

بة و ئةوروثيةكان  ذيانى شَيوةى سةر دةكردة هَيرشى رؤشنطةرى بوو. باو زؤر حةظدةهةمدا سةدةى 
بؤ سودمةندى ناسينى و زانني ثَيشكةشكردنى و  دؤزينةوة تواناى  تةندروست ى

َ
عةقل بةوةى باوةِربوون

شادى و خؤشبةختى بتوانَيت ئازادى،  بؤ طونجاو ثانتايي  رةخساندنى بة  دةيويست هةية، مرؤظةكان
دى. بهَينَيتة مرؤظةكان

كاتَيك بؤ واتة رؤذطارة دَيرينةكان، بؤ بطةِرَينينةوة وردا تةفسريَيكى لة رؤشنطةرى دةكرَي سةرضاوةكانى
دةرئةنجامة بةو و بدؤزنةوة سروشتدا و ياساِرَيذى لة بوونى رَيكخستن توانيان يؤنانيةكان فةيلةسوفة كة
بةردةوامى بةهاندانى كة كاتةى ئةو سروشتدا، باآلدةستة بةسةر بنةماى ئةرطؤمَينتكار، ى

َ
كة عةقل طةيشتن

دانا. فيكرييةكانى دةسةآلتة و بةرزيان بؤ مرؤظ بةهايةكى و ثَيطة سوقرات،
بةآلم طةياند، درةوشاوة جَيطةيةكى و مةزنَيتى بة يؤنانيان ئةذمارةكان، بَي فةلسةفية لقة و فةيلةسوفان
يؤنان شارستانَيتى و كلتور مرياتطرى رؤم وةك كرد و كزى هَيواش ِرووى لة هَيواش مةزنَيتية و شكؤمةندى ئةم
بةدةست مرياتةيان لةو زؤر بةشَيكى ثةرةثَيبدةن، دةستكةوتانة ئةم ياندا

َ
هةول رؤميةكانيش دا.

َ
سةريهةل

دياردةى بةمشَيوةية طؤِري. خؤياندا كلتورى لةطةأل طونجانى  بةثَيي بةشَيكيشيان و هَيشتةوة  لَينةدراو
دةسةآلتَيكى وةك دةركةوتنى و مةسيحيةت دةركةوتنى بة بةآلم دروستبوو، يؤنانى-رؤمى كلتورى بة ناسراو

كرد. لةناوضوون لة رووى هَيواش هَيواش كلتورى ناوبراو بةهَيز، باوةِري و فيكرى
تا و دةرةوة هاتة سةربةرز يؤنانى-رؤميدا، ةى

َ
تَيكةل كلتورة ئةم

َ
لةطةل ملمالنَي لة  مةسيحيةت

لَيهات. رؤمى ئيمثراتؤريةتى سةرتاسةرى ثاوانكةرى دينى تاكة وةك ميالدى ضوارهةمى سةدةى ثَيش
كلتورى، كؤمةآليةتى، فيكرى، فةزاى لة تةواوى بة كة لةدايكبوو فةزايةكدا لة دةزانني مةسيحيةت وةك
بة مةسيحى، يؤنانى و رؤمى بوون زؤرى ئةوانةى بةشى بةآلم بوو. جياواز رؤم و يؤنان ئابورى و سياسي
دَيرين رؤمى و يؤنان شارستانَيتى تَيزةكانى و كلتور لة مةسيحيةت تَيزةكانى و ئامانجةكان بةآلم بوون،
و بةرهةمةكان هةموو دةبَي كة وابوو بِروايان دةمارطريةكان مةسيحية لة زؤرَيك بةشَيوةيةك بوو. جياواز
ئةم تازة كة رؤميةكان يؤنانى و بؤ ديةوة لةاليةكى فِرَيبدرَين. شارستانَيتية دوو ئةم كفرى نيشانةكانى
بوو. ئةستةم زؤر خؤيان باوانى دَيرينةكانى نةريتة

َ
لةطةل ثةيوةندى ثضِرانى وةرطرتبوو، تازةيةيان دينة

رؤمى و يؤنان شارستانَيتى تَيزةكانى و هونةر و كلتور، ئةدةبيات، مةسيحيةكانيش بؤ ديشةوة لةاليةكى
بؤ تَيزة هةبوو نوسراوى سةرضاوةى بةتةنيا دةهَينا)، ناويان كفرئامَيز بةرهةمى وةك زؤرجار دَيرين (كة
طونجان، جؤرَيك بؤ ئةوةى ناضاربوو دةذمَيرران. لةبةرئةوة مةسيحيةت كةرةسةى فَيركارى و فةلسةفيةكان
كفرئامَيزةكان، سيما يدا

َ
هةول ئةمكارةدا

َ
لةثال بةآلم دروستبكات، فيكرى و كلتورى سازشكردنى و طؤِران

بطونجَينَيت. مةسيحيةتدا  دروشمةكانى
َ

لةطةل تريش بةشةكانى دةربكات و ئةخالقيدا لةبوارى بةتايبةتى
تؤماس كاتَيك واتة بةدةستهات، ميالديدا لةسةدةى سيانزةى  دةستكةوتةكان  طرنطرتين ئاراستةيةدا لةم
لةسةر مةسيحيةتى فةلسةفيةكانى بنةما تازةى ئةرستؤ، دةستنوسَيكى بةدةستطةيشتنى بة ئةكيوناس

داِرشت. ئةرستؤ تَيزةكانى و بري بناغةى
مةزنيةوة و لوتكة لة ةية

َ
جول شايةتى هَيواش هَيواش  فيكريةكان  طؤِرانة مَيذووى دى جارَيكى بةآلم

فةلسةفى برية ثةيكةرى لة زيانى  ئةوةندة سكؤالئيستيةكان، توندة ثَيكدادانة و وتوَيذ خوارةوة. بةرةو
ئةنسلم، سن ئةطؤستني، سن وةك دى كةسانى و ئةكيوناس تؤماس دةستكةوتةكانى كة كةالميةكاندا، و
فةلسةفى بريوِراى ئةطةرضى زيانبةخشةوة. و توند وتوَيذة ئةم تيشكى ذَير كةوتنة جرؤم و...بةئاسانى سن
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ئةم طةرمكردنى لة دةستيان و ثَيكدةهَينا ثَيكدادانةى ئةم طرنطى بةشَيكى برييارانةش ئةم كةالمى و
هةبوو. توندانةدا وتوَيذة و ثَيكدادان

بةهؤى هَينا،  خؤيدا
َ

لةطةل توندترى ثَيكدادانى جياوازى و دواتر كة زيادبوونى وتوَيذةكان دوابةدواى
بؤ طوازرايةوة ١٣٠٩وة ى

َ
لةسال ثاثا بارةطاى لةاليةن حوكمِرانانى فةِرةنساوة، دةسةآلت بةكارهَينانى فشار

بابلى» «ديلَيتى سةردةمى ناونيشانى بة خوازةيةك وةك مةسيحيةكان كة (شتَيك فةِرةنسا لة ئاوينيون
لةم ئةلنةسر). بةخت بابل فةرمانِرةواى بةدةستى  يةهوديةكان ديلكردنى  بؤ ئاماذةية كة دةبرد، ناويان
طةشةكردنى و ثةرةسةندن خراثرت) لةهةمووى مةسيحيةكان (بةدةربِرينى طرنطرت هةمووى لة ناوةدا
سةدةى لة يا

َ
ئيتال بةتايبةتى لة نادينى مةيلة دنياييةكان (ماديةكان) و وبونةوةى

َ
بال و ماديةكان بريكردنةوة

بوو وةك ثرتارك نوسةرانَيكى دةركةوتنى رةوتة، ئةم دةرئةنجامةكانى لة يةكَيك بوو. ميالديدا ضواردةهةمى
زؤريشيان َيكى

َ
و هةول بذَيننةوة دَيرين و سةردةمى و كلتورى كالسيك ئةدةبيات دوبارة دةيانويست كة

بوو سانسؤرانة و الدان و بةرط ئةو البردنى و ثةيِرةوانى ثرتراك ئامانجةكانى دا. يةكَيك لة ئاراستةيةدا لةم
ئةمانة دَيريندا هَينابويان. سةردةمى نوسةرانى بةرهةمى بةسةر مةسيحيةكان ضةندين سةدة بةدرَيذاى كة
و رؤم شارستانَيتى يؤنان و كلتور رؤحى دؤزينةوةى خوازيارى ناودةبران، هيومانيست بة ثرتراك) كة (وةك
كة دابهَينن، زانستدا هونةر، مَيذوونوسى و ئةدةبيات، بوارى لة ثِر بةها و بةرهةمى مةزن توانيان و بوون،

دروستكرد. ئةوروثادا مَيذووى لة شكؤمةندى سةردةمَيكى دواجار
ثَيكدادانة و ئاذاوة كاريطةرى كةوتة ذَير يا

َ
ئيتال مةعنةوى فيكرى و ذيانى سةدةيةك نزيك ثاش بةآلم

وآلتانى لة بتوانَيت كو
َ
بةل كؤضبكات، ئالث كَيوةكان و باكور بةرةو ناضاربوو هيومانيزميش و سياسيةكان

حةوانةوة جَيطةيةكى و بذى ئاسايشدا لة ئةوروثادا، ترى شوَينةكانى لة يان سويسرا و مانيا
َ
ئةل وةك

لةبارةى بةتايبةتى ة
َ
خال ئةم بوو. دين خزمةتكردنى هيومانيزم  ئامانجى تازةيةدا وآلتة لةم بدؤزَيتةوة.

طؤِرين خوازيارى ئةراسمؤس  بكات. 
َ

كامل مةسيحى فةلسةفى دةيويست ئةو  بوو، راست  ئةراسمؤسةوة
كرد،

َ
هةل راثةِرينى  ئاآلى لؤسةر مارتني ١٥١٧دا ى

َ
سال لة كاتَيك  بةآلم  بوو، بابةت و شت زؤر ريفؤرمى و

دواوة. كشاية ترسا لة ئةراسمؤس
ناِرةزايي طشتى و توِرةيي دةكرد، ضاوةِرَيي لةوةى زياتر زؤر خؤى ى

َ
راديكال و توند هةنطاوى لؤسةر بة

بوو. داِرمان و لةناوضوون توشى ئةوروثا، كاسؤليكى جيهانى كةنيسةى ئةوة دواى سةدةيةك وروذاند.
دةسةآلت بة بِروايان كاسؤليكةكانيش و دةبةست، ثريؤز كتَيبى و دةسةآلتى بايةخ بة ثشتيان ثرؤتستانتةكان
و وتوَيذى دةرطاى دانوستان ترنت (٦٣-١٥٤٥) شوراى هةبوو. رَيكخستنةكانى و رَيكخراو كةنيسةى و بايةخى
دينى ضاكسازى يان ريفؤرم لةمةش رةوتى جطة داخست. مةزهةبةى ئةم دوو نَيوان دروستكةرى و سودمةند
كَيشانةوة، بؤتة ئةم ضارةسةرى رَيطة لةبارةى زؤريش وتوَيذى بةرهةمهَينا، خؤى تايبةتى طرفتى كَيشة و
يةك طايةكى

َ
كؤمةل روبةروى ئةوروثادا لة حةظدةهةم سةدةى لة زؤر. باسَيكى قسةو و بَينة و بطرة هؤى

بة شانزةهةم ضورادةهةمةوة تا سةدةى لة سةدةى سةدة، دوو بةدرَيذاى رَينسانس نابينةوة. تةبا و فيكر
هةمةِرةنط رةوتى وبونةوةى

َ
بال هؤى بووة ئةوروثادا، سةرتاسةرى لة وبونةوةى

َ
بال و يا

َ
لة ئيتال دةستثَيكردن

ئةثيكؤريانيزم قوتابخانةى و رةواقيةكان تؤنى،
َ
ئةفال قؤتابخانةى و يؤنانيةكان، فةلسةفاندنى جياوازى َو

لةطةل ملمالنَي كةوتنة رَيطةيشدا لةم و بؤ خؤيان زيادبكةن، ثةيِرةوان و اليةنطر ياندةدا
َ
هةول هةريةكَيكيان

تايبةتيةكانى خؤياندا بريوِرا و وَيست
َ
هةل بةدواى هةريةكةيان ثرؤتستانتةكانيش كاسؤليكةكان و يةكديدا.

دةضوون.
ئةدةبية بةرهةمة لةنَيوان  بوو ثَيكهاتةيةك و ة

َ
تَيكةل ثاراستنى و دروستكردن رَينسانس  بِريارى
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لةناوبرد. ئؤمَيدةيان ئةم  دوايي، روداوةكانى وردةكاريةكانى بةآلم مةسيحى، باوةِرى و كالسيكيةكان
ئةو تَيِروانينةكانى كالسيك، بؤ تاكةكان بطةِرَينةوة هؤى ئةوةى بووة ثةيوةندى، بة ئامَيرةكانى ثَيويستى
دةذمَيرران. لةو بة سةربةخؤ بةآلم لةهةمانكاتدا مةسيحيةت، بة نةبوون ناكؤك هةميشة كة تَيِروانينانةى
ِراكَيشا، خؤيدا بةالى ئةوروثيةكانى زيهنى سةرنجى ئاراستةيةدا لةم كة حاآلتانةى ئةو طرنطرتين لة يةكَيك
بةرجةستةى هيومانيستى ةرةوةء

َ
لَيكؤل و ياساناس (١٦٤٥ - ١٥٨٣) طرؤسَيؤس رةواقيةكان بوو. هؤطؤ ديدي

و  جةنط «ياساكانى كتَيبى ١٦٢٥ لة ى
َ
سال بوارةدا نابوو. طرؤسيؤس لة ةندى، هةنطاوى سةرةكى لةم

َ
هؤل

ةتيةكاندا
َ
نَيودةول ثةيوةنديية بةسةر باآلدةست سةرةكى وةك رَيساى سروشتيةكان مافة يان ياسا ئاشتى»

جةختكردنى بةآلم لة نةكردبوو، سروشتيةكان مافة لة ى
َ
نكول كةس كة بوو

َ
سال هةزار دوو تا دةكات. ثَيناس

و تايبةتمةندى مةسيحى، ئيالهياتى لة سةربةخؤبونيان و سروشتيةكان مافة بؤ باآلتربوونى طرؤسيؤسدا
مافانة ئةم بوو، بةوةفا و مةسيحيةكى باوةِردار خؤى كة طوتةى طرؤسيؤس بة دةردةكةوَيت. تازة طرنطيةكى
يةكةم بة  كتَيبةكةى ديارة بيانطؤِرَيت.  ناتوانَيت خوداوةنديش تةنانةت كة نةطؤِرن  و سةقامطري هَيندة
بة ثشتبةستن بة كتَيبةدا طرؤسيؤس لةم نةتةوةييةكاندا دةذمَيرَيت. ياسا نَيو بوارى لة نوسراو بةرهةمى
نةتةوةكان كردارى و رةفتار رَيساى رايدةطةيةنَيت مافة سروشتيةكان كالسيك، مَيذووي و ثريؤز كتَيبى
بةآلم رةدناكاتةوة، بةشَيوةيةكى هةمةكى جةنط لةكاتَيكدا دياري دةكات. طرؤسيؤس تاكةكان هةروةها و
هةر لةبةر هةية. جةنط بةرطريكردن لة و ثاساوهَينانةوة بؤ دياريكراو طةى

َ
بةل هؤكار و تةنها بِرواي وابوو

كرد. مرؤظانةتر جةنطى دادثةروةرانةتر و خؤى ئاراستةى سةرنجى ئةمةش

زانستى: رؤشنطةرى، شؤِرشى ثةيدابوونى ئةزمونطةريةكانى 2-زةمينة عةقآلنى و
بريكردنةوةى  بَيكى

َ
قال يان ضوارضَيوةيةك ثةيدابوونى دا، رووي رةوتةدا لةم كة ديش طرنطى روداوَيكى

هيض ضوارضَيوةية ئةم َيت.
َ
ل طرنط بةجَيبهَي دةستكةوتى و كاريطةرى، دةرئةنجام بؤئةوةى دةِرؤيشت كة تازةية

دذايةتيةكانى ثَينةضوو زؤرى كة باسَيك يان لقَيك تازة، زانستى دةركةوتنى يان دةستثَيكردن لة جطة نةبوو
كرد. ئاشكرا و رؤميةكاندا يؤنانى و وةهمة دينى باسة

َ
لةطةل خؤى

ديكارت: و بيكؤن ا/
ةمةندى

َ
دةول وَينةكَيشانى بة بوو، كة فِرةنسيس بيكؤن روداوة فكريية ثَيشِرةوانى ئةم طةورةترين لة يةكَيك

بة بيكؤن دوايي. نةوةكانى ى
َ
خةيال هَيزى وروذاندنى هؤى بووة تازةوة، دؤزينةوةى رَيطةى لة مرؤظ ذيانى

ئيستقرائى شَيوازَيكى بوو، بنةِرةتيدا كشان و هةنطاونانى
َ
هةل ةتى

َ
حال لة كة ماتماتيك لة طومانَيك ضةند

بة فةِرةنسى ماتماتيكناسى و فةيلةسوف ديكارتى رينَي ئةمةدا بةرامبةر لة كرد. ثَيشكةش طشتطريى
ي

َ
نكول و بَيطومان  راستبوونيان كة  سادانةى بريؤكة لةو جطة خؤى، زيهنى لة شتَيك هةموو فِرَيدانى

فةلسةفى سيستةمى هةمةكى وَينةكَيشانى داِرشتن و بة قياسى دةستبكات شَيوازى بة دا ي
َ
هةول لَينةكراوة،

ئامانجى لة ديكارت و بيكؤن بةآلم هةبوو، ميتؤدةدا دوو ئةم لةنَيوان دورييةى ئةو جياوازي و سةرةِراى خؤى.
زيانبةخشيان رابوردوو بة كة بوون شتة ئةو دذى فةيلةسوف هةردوو هاوِرابوون. كؤتاييدا رةوتى و سةرةكى
ئةركى بة ئةمةشيان و دةكردةوة مرؤظ ضارةنوسى هةلومةرج و ضاككردنى لة هةردوكيان برييان دةزانى.
هةردوكيشيان جياكردبؤوة. دينيةكان باسة و ئيالهيات زانستيان لة فةيلةسوف دوو هةر دةزانى. زانست

دةكرد. تاقيكردنةوةى بابةتى و ثراكتيكى ئةزمونى لةسةر ثَيويستى جةختيان
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طاليلؤ: ب/
بةو ثشتبةستن طاليلؤ بة ى.

َ
ئيتال حةكيمى زانا و بؤ طاليلؤى دةطةِرَيتةوة ثَيشِرةوى بنةِرةتى شانازى

كتَيبى دوهةميان و ثريؤز كتَيبى يةكةميان ناردووة، مرؤظ رَينمايي بؤ كتَيبى خودا دوو كة كؤنةى قسة
بؤ طاليلؤ ماتماتيكية. سروشت، كتَيبى زمانى كة دةكردةوة ئةوة لةسةر جةختى بةتونديش سروشت.
ضونايةتى ةت و

َ
خةسل َيك

َ
كؤمةل خؤى، وةك تَيبينى جَيي دنياي سروشتى خؤى بةديهَينانى ئامانجةكانى

ةتى
َ
طاليلؤ خةسل بةبِرواى دةكرد. تةماشا شيكردنةوةن، و تاوتوَيكردن قابيلى لةرووى ماتماتيكيةوة كة

لَيرةوة دةكرَيت و شي بكرَينةوة، تاوتوَي ماتماتيكى زمانى بة روةوة كة دةكرَيت لةو ة،
َ
جول كشان و وةك

ميتؤدى شيبكرَينةوة. طاليلؤ و بكرَين وةسف سروشتيدا وردى ياساطةلَيكى ضوارضَيوةى ةتانة لة
َ
خةسل ئةم

يارمةتى بة و تةنةكان خوارةوةى ياساى كةوتنة داِرشتنى ناسك، بة بةشَيوةيةكى خؤى ينةوةكةى
َ
لَيكؤل

تاقيكردنةوةوة، و ئةزمون لةِرَيطةى تاوتوَيكردنيان  و ماتماتيكى رَيسا  بةثَيي طريمانةكان شيكردنةوةى
سةِّـاند.

هةموان بؤ ثَيويست بةئةندازةى  دةستكةوتانة بةم طةيشتن و ثةيربدن يان ناسني ئةطةرى رةنطة 
طةيشتن بؤ ثَيكردنَيك دةست ى

َ
خال وةك طاليلؤ دةكرد. طاليلؤى ضاوةِرَيي دى سةركةوتنَيكى بةآلم هةبواية،

و براهَي، تيكو كؤثرنيكؤس، نيكؤالى وةك زانايانى ليذنةى و بةرهةمةكانى ئةستَيرةناسان سةركةوتنة بةم
ثةيكةرى بة جديان زيانَيكى زانايانة ئةم توَيذينةوةكانى و ينةوة

َ
لَيكؤل بوو. لةبةردةستدا كثلةرى يؤهانس

دةخولَيتةوة. طؤى زةويدا بةدةورى بوون جيهانى زانستة ئةم بةثَيي كة بةتليمؤسي طةياندبوو، قوتابخانةى
كاردانةوةى طةلَيك بةآلم ثرسيارةوة، ذَير خستبووة بةتليمؤسيان قوتابخانةى ئةطةرضى ناوبراو زانايانى بةآلم
ئةوةى طاليلؤ ثاش بةجَيهَيشتبوو. وةآلم بةبَي بنةِرةتيان ثرسيارى يشيدا طةلَيك

َ
لةثال وروذاندبوو، دةروونى

خؤى. بؤ تلسكؤثَيك دروستكردنى بة دةستيكرد بيست، تلسكؤثةوة بةناوى نوَيي داهَينانَيكى ى
َ
هةوال

لة زؤرى َيكى
َ
كؤمةل دةكرد، ئاسمانى تةماشاى تةلسكؤثةوة بةهؤى طاليلؤ كة شةوَيك ضةند بةدرَيذاى

ثَييوابوو كة بوو كؤثرنيكؤس تَيِروانينةكانى كة سةِّـَينةرى بينى خؤى بةضاوى نةطؤِرةكانى هةسارةكان و
َيك

َ
كؤمةل لة جطة سةِّـَينرا، هةموان بؤ كة َيك

َ
خال دةسوِرَينةوة، خؤردا بةدةورى هةسارةيدا هةندَيك و زةوى

بوون. بةتليمؤسى قوتابخانةى و كؤن سيستةمى اليةنطرى كة دؤطمايي و كورتبني

خؤى بايةخى سروشتى ئةرستؤيش فةلسةفةى بتليمؤسيدا، سةرجةم بَيبايةخبوونى قوتابخانةى
َ

لةطةل
زانستى رةتكردنةوةى بؤ كتَيبَيكى ١٦٣٢دا ى

َ
سال لة طاليلؤ نةبوو. بةرطريكردن قابيلى ضيدى و لةدةستدا

بة ثَيشكةش نوسى و بةتليمؤسى و رةتكردنةوةى قوتابخانةى ئةستَيرةكان بوارى طةردونناسى، لة تازة
ثشكنينى دادطاى بؤ كو

َ
بةل نةبوو، بؤى سودى هةر نةك رَيزطرتنة و سؤزانة

َ
دل هةنطاوة ئةم بةآلم كرد. ثاثاى

لَيبوردن داواى
َ

لةطةل و دؤطمادا وشك رؤحانى ثايةوثلةى َيك
َ
كؤمةل لة بةرامبةر لةوَي تاكو بانطكرا. بريوِرا

و هةسارةكان زةمني طةِرانى لةبارةى خؤى قسةكانى كفرئامَيزةكانى، لة راطةياندنى بريوِرا تؤبةكردن لة و
كة ميتؤدة بوو روةوة لةو طاليلؤ دادطايكردنةى ئةم دادطا و طرنطى بَيتةوة. بةآلم خؤردا ثةشيمان بةدةورى
وتر

َ
بال و  فراوانرت زؤر كردبوو، ثَيشكةشى تازةيةى زانستية بريكردنةوة ئةو  و طاليلؤ تازةكةى زانستية 

لةم نةبوو. كردنى
َ
كونرتؤل ئةطةرى ضيدى وة رؤيشتبوو، دَيرينةكان و بؤماوةيةكان ميتؤدة سنورى لة

و دةركرن و ترس تؤقاندن، بة بوو ثشتبةستن ئةنجامي بدات، دةيتوانى كةنيسة كة كارَيك تةنها ناوةدا
تةكفريكردن.
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نيوتن: ج/
طشتى ميكانيك» «سيستةمَيكى بيناكردن ثَيويستى مابؤوة، ضارةسةرنةكراوى بة هَيشتا كَيشةيةكى دى
هةستثَيكراوى و بابةتى رةفتارى زمانى بة ئةستَيرةكان ةى

َ
جول ورد و طونجاو بةشَيويةكى بتوانَيت كة بووى،

بوارةدا لةم زانايان لة زؤرى بكاتةوة. ذمارةيةكى روون و زةميندا، ئاراستة لة مادة ةى
َ
جول بة ثةيوةنديدار

١٦٧٨دا ى
َ
لة سال بةدةستهَينا. بوارةدا لةم سةركةوتنى شانازى بوو نيوتن ئيسحاق ئةوة بةآلم كردووة، كاريان

«بنةما كتَيبى وكردنةوةى
َ
ضاثء بال بة سامؤئيل ثييزدا، دةستيكرد لةذَير ضاودَيرى تةنةتى

َ
سةل ئةنجومةنى

طةى
َ
بةل بة ثشبةستن بة كتَيبةدا لةم بةرهةمى نيوتنة. نيوتن كة سروشت» فةلسةفةى ماتماتيكيةكانى

كرد. ثَيشكةش طشتى ِراكَيشانى ياساى ماتماتيكى، و بةهَيز
دةيطوت كاتَيك ضية، تةنانةت ثَيشرت نةيدةزانى راكَيشان كة دةنَيت بةوةدا دان بةخاكيبونةوة نيوتن
دةستَيوةردانى بة ثَيويستى راستكردنةوةيان و دةردةخات ناِرَيكى هةندَيك بوونى حسابكردنةكانى
مانى

َ
زاناى ئةل و فةيلةسوف ديارى دةكرد. قسانةى ئةم ةوة

َ
دل ثاكى و باوةِر لةرووى ئةوا بوو، راستةوخؤى خودا

داهَينانى حسابةوة زةمانى لةبارةى لةثَيشبوونى كة اليبنيتيس ويلهالم طاتفرييد واتة نيوتن، هاوضةرخى
تا ئاستى خوداى كة روةوة نيوتن لةو سةر كردة هَيرشي و رةخنة هةبوو، بةتوندى كَيشةى  نيوتندا

َ
لةطةل

نيوتن ناطرنطانة نةدةدا. بضوكة مةسةلة لةم كةس سةرنجى هيض بةآلم دابةزاندووة. ئاسايي كاتذَيرسازَيكى
تَير

َ
ظؤل وةك نيوتن سروشتى سةِّـاند، جيهان و عةقآلنيةتى شيكردنةوةى و رونكردنةوة دةستيكردبوو بة

زؤرةدا ئةم حةماسةتة
َ

لةثال بينيويةتى. جيهان بةخؤيةوة هةنوكة تا كة بوو طةورةترين مرؤظَيك دةيطوت
دؤزينةوةكان طشتطريى لَيشاوى مابؤوة. هةر جدي مةسةلةيةكى هَيشتا سروشت، فةلسةفةى بؤ و نيوتن بؤ
زةمانة رؤحى بةآلم زانست. ئةخالقى و بةهايي بَياليةنى و سةربةخؤيي بةرةو ةيةك

َ
جول هؤى بووة فيزيادا، لة

ذيانى شانؤى لة خؤى تازةية، ثِربةرهةمة و بةهَيز كاريطةر و ئامَيرة ئةم زانست، بكات ي
َ
قبول نةيدةتوانى

مرؤظ هةنوكة تا كة بوو ناسني ئامَيرى طرنطرتين زانست دور بطرَيت. و بريكردنةوة سياسي كؤمةآليةتى،
ثةيوةندى كة بابةتانةى ئةو و دياردةكان هةموو لةبارةى لَيدةكرا ئةوةى ضاوةِروانى لَيرةوة هَيناوة. بةدةستي
ئةخالق، سياسةت، وةك (بوارةكانى مرؤظةوة هةية كؤمةآليةتى و تاكةكةسى ذيانى جياوازةكانى بوارة بة
بةيةكديةوة، مرؤظةكان ثةيوةندى خَيزانى، ثةيوةندى  هونةر، ئةدةبيات،  كلتور، ئابورى، دين، طا،

َ
كؤمةل

يانسةنطَينَيت.
َ
هةل بةهاييةوة لةرووى و هةبَيت خؤى راى دةسةآلتء...) ئازادى، وةك وتةزاطةُّـ

ةكانى
َ
زؤرى هةل قةبارةيةكى دورخستنةوةى زانست، لةناوبردن و لةدةستكةوتةكانى بةمشَيوةية يةكَيك

و زانستيةكان ميتؤدة بوو كة بِرواية ئةو و رةواجثَيدانى وكردنةوة
َ
بال ئةمةدا لةثاأل ناوةِراست بوو. سةدةكانى

هةموو بؤ دَين، بةدةست لة زانستةوة و تةكنيكانةى ئةو ئامَير هةروةها زانست، و نيةكانى
َ
عةقال طاندنة

َ
بةل

دةرهَينا. سةري (SCIENTISM) زانستطةرييةوة لةو دواتر كة شتَيك بةكاربهَينرَيت، بوارةكان
ثةيدابوونى مَيذووييةكانى زةمينة لةبارةى بوو رونكردنةوةيةك كرد باسمان تائَيستا كة ئةوةى
سةرضاوةى باسكردنى ثاش كورتةيةدا لةم ناسرا. رؤشنطةرى بة دواتر كة كاريطةر و طرنط دياردةيةكى
بؤ طشتى سةيركردنَيكى بة ثاشان و دَيرين يؤنانى فةيلةسوفانى مَيذووييةكانى رؤشنطةرى الى زةمينة
طةيشتني. ريفؤرم بزوتنةوةى بة بة كةنيسةوة، قوتابخانةى بةتليمؤسي ثةيوةندى و مةسيحيةت سةرةتاى
وةك كةسانَيكى ديدى زانستىء شؤِرشى ئاماذةمان بؤ ثَيشِرةوانى خَيرا بةشَيوةيةكى ئةمةشدا درَيذةى لة
باسةكةمان هاتووة ئةوة كاتى سةيركردنة طشتية، ئةم ثاش كرد. هةنوكة نيوتن و طاليلؤ ديكارت، بيكؤن،

كؤبكةينةوة....
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تيورةسازان، لة زؤرَيك بِرواى بة بةآلم ميالدين، حةظدةهةمى سةدةى بة سةر لؤك و جؤن نيوتن طةرضى
بريةكانيدا رونكردنةوةى لة وةك نيوتن دادةنَين. رؤشنطةرى راستةقينةى باوكانى بة فةيلةسوفة دوو ئةم
كتَيبى واتة طرنطةكةشى، بةرهةمة بوو، خؤى  سةردةمى زانستى بليمةتى  دوا دةربِرَينَيك بة بينيمان،

تةنةتى 
َ
سةل ئةنجومةنى لةاليةن ١٦٧٨ ى

َ
لة سال كة سروشت» فةلسةفةى ماتماتيكيةكانى بناغة «بنةما و

و كؤثرنيكؤس بة ثَيشرت كة بوو بزوتنةوةيةك ثةرةسةندنى لوتكةى لةِراستيدا وكرابؤوة،
َ
بال ئينطلتةراوة

دةزانرَيت مادى يان فيزيايي سةنتزى يةكةم بة نيوتن دةستكةوتةكةى دةكرَيت ثَيكردبوو. دةستى طاليلؤ
بةسةر كة

َ
عةقل سةربةخؤى و دةسةآلت بةستبوو. بريى لة سروشتدا ماتماتيك وردى ثشتى بةكارهَينانى كة

طرنطةكانى دةرئةنجامة لة يةكَيك بة  لةِراستيدا بوو، فةرمانِرةوا هةذدةدا  سةدةى فةلسةفى رةوتى كؤى
دةذمَيرَيت. نيوتن ينةوةكانى

َ
لَيكؤل و خوَيندنةوة

وةك زانست- و شَيوازناسانى –زانايان نيوتن و طاليلؤ ديكارت، بيكؤن، تيكوبراهَي، كثلةر، كؤثؤنيكؤس،
لة كة خؤى نهَينية دَيرينةكانى ناضاربكةن سروشت دةدا يان

َ
هةول سوربونةوة كة بة كرد كاريان كةسانَيك

تامةزرؤيةكى كة بوو بكات. بةمشَيوةية ئاشكرا بووة، نةناسراو بؤ مرؤظ هةنوكة تا قةتةوة
َ
خل سةرةتاى

ثةيدابوو. ئةم بةكارهَينانةكانى و
َ

عةقل بؤ لؤكةوة تا كانت لة هةذدةدا سةدةى هةموو برييارانى لة مةزن
و ديكارت بة بريوِراكانى ثشتى تةنها دةبينرَيت، برييارانةدا ئةم هةموو لة كة

َ
عةقل بؤ تازةية تامةزرؤيية

و داطريكردن بؤ
َ

كة عةقل دامةزرابوو بِرواية سةرةكى لةسةر ئةو بةشَيوةيةكى كو
َ
نةبةستبوو، بةل نيتز اليب

مةيدانةوة. هاتؤتة سروشتيدا، دنياى بةسةر فكرى بوونى
َ
زال

سةرةكيةكةى: و ثةيامة 3-ئةزمونطةرى كالسيكى ئينطليزى
لَيكؤلَينةوة يةكةم) مابونةوة: ضارةسةرنةكراوى بة فةلسةفى سةرةكى كَيشةى دوو هةذدة سةدةى تا
دوهةم) بةدةستهَينابوو. بةرضاوى سةركةوتنى كة

َ
عةقل سةرةكى دةرضوونى ى

َ
خال دؤزينةوةى بؤ طةِران و

مرؤظ. كتَيبةكةى بؤ دةرةكيةوة سروشتى لة
َ

عةقل بةكارهَينانى بابةتةكانى طواستنةوةى جَيطؤِركَي يا
بوو ينةوةيةك

َ
لَيكؤل و ثشكنني لةِراستيدا (١٦٩٠) مرؤظ»ةوة تَيطةيشتنى لةبارةى «وتارَيك واتة لؤك، جؤن

-٤٠) مرؤظةوة» سروشتى لةبارةى «وتارَيك بةناوى هيوميش ديظيد وتارةكةى يةكةمةوة. كَيشةى لةبارةى
بؤ مةعنةويةكاندا، ئةخالقى و مةسةلة لة ئةزمونطةريانة طاندنى

َ
بةل بةكارهَينانى بوو بؤ َيك

َ
هةول كة (١٧٣٩

تةرخانكرابوو. دووهةم تاوتوَيكردنى كَيشةى و ينةوة
َ
لَيكؤل

رَينسانسدا لة كؤتاييةكانى قؤناغى لة كة ةيةكة
َ
جول ئاراستةى سةرةكية ئاشكراكةرى وتارة ئةم دوو

بة رَينسانس سةبارةت قؤناغى سةرةكى ةى
َ
كةل

َ
كةل بوو. ثةيدا رؤذئاوادا جيهانى فةلسةفى بريكردنةوةى 

بارؤخ و هؤبز تؤماس  «واقيعطةرايانة»بوو. دةمارطريى و ئاراستةطريى جؤرَيك دةربِري سروشتى، دنياي
تَيبينى هةردوكيان بةتايبةتى كرد. ثَيشكةش و داِرشت بةخؤيان تايبةت كاميان ميتافيزيكى هةر سثينؤزا
هؤى بووة ماتماتيك بةتايبةتى ثارَيزطارى رَينسانس لة لةاليةكى ديةوة كرد. ماديان دنياي واقعى بونيادى
لةاليةكى سةرنجةكان رابكَيشَيت. ديكارت، و نيتز اليب ناو فةلسةفةى ئايدياكانى و نى

َ
عةقال بنةما ئةوةى

بةدروستى كة
َ

عةقل يان زيهن بونيادى سةنطاندنى
َ
هةل بةرةو سروشتةوة لة سوِرانةوةى لة رؤشنطةرى ديةوة

هةستيةكانى رةطةزة لةسةر جةختى زيهنة، ئةم ثَيويستيةكانى سةنطاندنى
َ
هةل بؤ دان

َ
هةول و دةيناسى،

ئينطليزى بة ئةزمونطةرى ناسراو قوتابخانةى لَيرةوة ماتماتيكيةكان. رَيسا لةسةر بنةماو تا دةكرد ناسني
دا

َ
كؤنرتؤل لةذَير رؤشنطةريان فةلسةفةى ثانتايى كانت، سةردةمى تا هيوم) دةيظيد و باركلى جؤرج لؤك، (جؤن
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فةلسةفاندن لة رووى سةرةكيةكان، ئايديا لةبةرضاوطرتنى و بريوِراكان بةثَيي زؤرتر قوتابخانةية ئةم بوو.
لةسةر نة فةلسةفيةكانى، داِرشتنى بنةما كةوتة ئةزموندا ضوارضَيوةى و لة شتةكان بناغةى لةسةر نة كرد.
كؤتاييةكاندا فةلسةفةيةكى لة رَينسانس سةردةمى فةلسةفةى لةكاتَيكدا زاتيةكان. بنةما زةرورية بناغةى
ئةزمونطةرى و ئةبستمؤلؤذى فةلسةفةى رؤشنطةرى سةردةمى فةلسةفةى ئةوا بوو، طةر

َ
عةقل و ميتافيزيكى

بوو.

باركلى لؤك و الى عةقَل ماهيةتى و ٤-سةرضاوة

لؤك: جؤن ا/
ئاراستةوةرطرتنَيكى مرؤظ» ئاشكراكةرى لةبارةى تَيطةيشتنى ناونيشانى «وتارَيك بة لؤك جؤن كتَيبةكةى
تازة ثَيوةرَيكى ثةيدابوونى بووة هؤى كة ئاراوة هَيناية شتَيكى مؤدَيرندا، ضونكة فةلسةفةى لة بوو تازة
بوو بريتي لؤك وتارةكةى يان كتَيبةكةى سةرةكى نةخشةى هةقيقةت. ناسينى يان هةقيقةت دؤزينةوةى بؤ
سَي بناغةى لةسةر كة ناسينى مرؤظ» بوو ثانتايي و بِراوةيي و ى دةرضوون،

َ
لةبارةى خال ينةوة

َ
«لَيكؤل لة

راوةستابوو: ثةيام يان ئةرك
باوةِرةكانى مرؤظ. و بريوِرا دةرضونى ى

َ
خال دؤزينةوةى ئةلف)

ئةوةى بريوِراكانى مرؤظ: ستانداردى ثَيطةى يان مرؤظ بريوِراكانى بةهاى و بِراوةيي ِرادةى ثيشاندانى ب)
(واتة بِراوةيةتيان ِرادةي و بكةين، تةماشا ناسني ثَيوةرَيكى وةك بريوِراكانى مرؤظ دةكرَي ض ئةندازةيةك تا

ئةندازةيةكة. تا ض بريوِرايانة) لةم نيابوون
َ
دل

بةالى ئةوةى يةقني. بةآلم لة ئاستى كةمرتة كة ناسني جؤرَيكى هةموو بانطةشةكانى ينةوةى
َ
لَيكؤل ج)

ثةيِرةوى بة بةستبوو. لؤك يةكةم ثةيامى بة دوهةم  ثشتى ثةيامى كة بوو ة
َ
خال بوو، ئةو طرنط لؤكةوة

بةماناى دةزانى، ى
َ
عةقل يان زيهنى ناوةِرؤكَيكى بِروايةكى بة يان بريؤكة رَينسانس، هةموو نةريتى كردنى

لة ديدى لةكاتَيكدا بةآلم تَيطةيشتنى». بابةتى دةبَيتة لَيدةكاتةوة، بريى كاتَيك مرؤظ شتَيك «هةر ئةوةى
بونيان بةديهى بؤ دةطةِرايةوة بريوِراكان بِراوةيي (قةتعى بوونى) طةرييةوة

َ
عةقل قوتابخانةى كؤى ديكارت و

بة بريوِراكان، بِراوةيي و بايةخ لؤك بةبِرواى ئةوا دياربونيان- و راشكاوى و ئاشكراى، روونى، بؤ –واتة
دةرضونيانةوة. ى

َ
خال جؤرى و شَيوة بة بةسرتابوو ِراشكاوى

زاتى طرتةوة. بايةخى و راستطؤيي ثَيكهاتةيي، جَيطةى بايةخى و ثَيوةرى راستطؤيي
و داِرشتن ةتي

َ
حال لة زيهنيةوة، ناوةِرؤكى لةبارةى لؤك دورودرَيذةكانى ينةوة

َ
لَيكؤل دةكرَيت

بريوِرا و (حسييةكان) هةستيةكان بريوِرا لةنَيوان جياوازى لؤك طةرضى بَيت. سودمةند تازةدا ةيةكى
َ
مامةل

بريتى لؤك، ئةزمونطةرى ثةيِرةوانى و خؤى ى
َ
هةول كؤى دةكات، بةآلم (تةئةموليةكان)دا ئةندَيشةييةكان

دةسةآلتى كةمكردنةوةى ئةوثةِري تا و هةستيةكان بريوِرا بؤ ئةندَيشةييةكان بريوِرا لة كورتكردنةوةى بوو
لة هةستيةكانى كاريطةريية و كارتَيكردن بةركارانةى زيهن لةبةردةم تواناى لةبةرامبةر زيهن، داهَينةرانةى

وةردةطريَين. دةرةوة
ناوةرؤكة جياكردنةوةى بؤ بوو َيك

َ
هةول ؤزدا،

َ
ئال و سادة بةسةر لؤكةوة بةهؤى بريوباوةِرةكان ثؤلَينكردنى

الميسة، يان هةستى دياركراون وةك بؤن دةرئةنجامى يةك رةقى كة يان بوون،  شني وةك زيهنية سادةكانى
لةاليةكةوة، هةستَيكن ضةند ثَيكهاتةيي بةرهةمى ة كة

َ
و جول ثشودان داكشان، وَينة، فةزا، ذمارة، وةك بابةتى

هةمةكيةكان و لةبارةى ثَيكهاتةييةكان) و ؤز
َ
ئال (بريوباوةِرة ثَيكهاتةييةكان و ئالؤز ناوةِرؤكة زيهنية لة
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يان جةوهةرةكان، و خود بة سةبارةت يان قةدةرناسي و ضارةنوس، يان سَيطؤشة، وةك طشتى بابةتى هةندَيك
ديةوة. لةاليةكى هؤكار، هؤ و وى،

َ
ثةرشوبال هةمةِرةنطى، ناسينةوة، شوناس، وةك ثةيوةندى بة سةبارةت

هةمةكى جيهانى دروستكردنى بؤ بوو َيك
َ
هةول لؤك  مرؤظ»ى  تَيطةيشتنى لةبارةى «وتارَيك ثةيامى

هةستةوة لة بةردةوام كة سةرةتايي، هةستيي َيك رَيطرى
َ
كؤمةل ناوجةرطةى لة مرؤظ، تَيطةيشتنى ئةزمونى

لة: بريتية لؤك ئةبستمؤلؤذياى دةرئةنجامةكانى لَيرةوة ةداية.
َ
لةجول ؤز

َ
ئال بؤ سادةوة لة و فيكر بؤ

هةستة. مرؤظ، بريوِراكانى و باوةِر غائيي ١/سةرضاوةى
بؤ سادةن هةستى كةرةسةى  ةيةك

َ
كؤمةل و ثَيكهاتة  زيهنيةكان،  ضاالكية و كاركردن ٢/سةرجةم

ؤز.
َ
ئال ضةمكَيكى ئامَيرةكانى

هؤكارَيكى وةك زيهن كة دامةزرابوو، هةستى ئؤتؤميزمى جؤرَيك بناغةى لةسةر ئةبستمؤلؤذياية ئةم
هةستانةن ئةو سةرضاوةى كة دةزانَيت شتطةلَيك بة زيهنيةكانيش باوةِرة داهَينان، تا دةبينَيت دؤزينةوة
ئةندازة، داكشان، تةنَيتى، وةك سةرةتاييةكان» «ضؤنايةتية نَيوان لة ثَيدةضَيت بةآلم وةريدةطرَيت. كة
الوةكيةكان» و «ضؤنايةتية شتةكانن، واقعى يان سةرةكى ةتى

َ
خةسل كة شتانة لةم بابةتة و ة

َ
جول بةردةوامى،

زيهنن وةرطرتنى كاريطةر دةرونى ضؤنَيتى دةرئةنجامى تةنها كة بابةتة شتانة لةم و بؤن تام، رةنط، وةك
تيورةكةى لة ئةمةش ثَيش (كة لؤك  طرنطةى جياكاريية ئةم بكرَيت. طرنط  جياكارييةكى شتانة، لةم
شَيوةيةكى بة بوو، لؤك  تيورةكةى هاوضةرخى كة نيوتن مادةكانى ناسينى تيورةى لة  هةبوو) طاليلؤدا

كرابوو. تَيثةِر ئاشكرا و طشتى

:(1753 - 1675) باركلى جؤرج ب/
كة جياكاريية دواليزميةدا ئةم بةسةر دةيويست وردى بة لؤك، جَيطرى كةنيسةى ئنطليكان ئةسقةفى
مادةن بة سةر كة سةرةتاييةكان لةنَيوان ضؤنايةتية وةرطريابوو، طريمانة سةردةمةوة بة ئةو زانستى لةاليةن
ئنطليكان كةنيسةى باركلى ئةسقةفى طةرضى بَيت.

َ
زال زيهنةوة بة بةسرتاون كة الوةكيةكان ضؤنايةتية و

و خودا دةسةآلتى ثاراستنى و بةهَيزكردن و بَيدين» «ماترياليزمى دذى خوازيارى ملمالنَي اليةنطرانى و بوو
ئةو شَيوازةى بؤ دةطةِرَيتةوة سةرةكى بةشَيوةيةكى ناسني تيورةى بؤ باركلى طرنطى بةآلم بوون. مةعنةويةت
الوةكى. ضؤنايةتى بؤ بطؤِرَين ئةوةن قابيلى سةرةتاييةكان، ضؤنايةتيية دواجار دةريخست تيايدا كة
طشتى وَينا ضونكة بِرواي وابوو طةيشت. ئةبسرتاكتةكان بريوِرا لة يكردن

َ
نكول بة دواجار باركلى ئةزمونطةرى

رةت بةتوندى ئةطةرةى ئةو هةروةها باركلى زيهنن. دؤزراوةكانى يان ئةفسانة و
َ

خةيال تةنها هةمةكيةكان، و
دروست دةبَيت، زيهندا لة هةستيانةى كاريطةريية ئةو و شتةكان لةنَيوان جياوازى بتوانرَي دةكردةوة كة
مرؤظةكان شتَيكة سروشت بهَينرَيت: مادة لة ضةمكى ئاسانى واز بة دةكرَي وابوو بِرواي باركلى بكرَيت.
بة حسيةكان دؤزراوة و بةو مانايةية، دةكرَي زانيارى وةري دةطرن، ئةمةش خؤيانةوة هةستةكانى بةهؤى
هةر يان تةنَيكدا. مادة هةبوو لةناو ضؤنايةتيةكى نةك بزانني، زيهن» بة سةر بابةتةكانى يان «شتطةلَيك،
خؤى كة ضؤنايةتى، بؤ مادة كورتكردنةوةى بةم هةستيةكانة. ضؤنايةتية دوبارةبونةوةى َيك

َ
كؤمةل شتَيك

وَيستى
َ
هةل راستةقينةى باوكى بة باركلى دةكرَي دةذمَيرَيت، طرنط زؤر كورتكردنةوةيةكى بة لةخؤيدا

هةنوكةش تا كة بةناوبانطة. قوتابخانةيةك فينؤمؤلؤذيا، يان دياردةناسى كة بة بزانرَيت ئةبستمؤلؤذيايةك
فةِرةنسةى لة لةوانة ماوةتةوة، فةلسةفةدا لة كاريطةر روداوَيكى وةك رؤذئاوئادا وآلتةكانى لة  زؤرَيك  لة

ئينطليزيدا. فةلسفةى لة و ،١٩٨٠ ١٩٦٠تا دةيةكانى
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هيومةوة: ديدى مرؤييةكان لة 5-زانستة
-٧٦) هيوم ئينطليزى، دةيظيد ئةزمونطةرى فةيلةسوفى بةناوبانطرتين روةوة هةندَيك لة و سَيهةمني
بةكارهَينانى فيزياى نيوتنء بةرهةمةكانى لة سودوةرطرتن لة بوو بريتى فةلسةفى هيوم نيةتى بوو. (١٧١١
داِرشتنى و بناغةدانان و مرؤظ،  ماهيةتى و سروشت لة) ينةوة

َ
(لَيكؤل بؤ سروشتيةكان  زانستة ميتؤدى

دةركةوتنى مةزنة، ئامانجة ئةم ثارادؤكسيانةى دةرئةنجامى بةآلم مرؤظةوة. لةبارةى بنةِرةتى زانستَيكى 
رَينسانس سةرةتاييةكانى قؤناغة لة طومانكارى قةيرانى لة جار ضةندان كة بوو طومانكارى قةيرانى جؤرَيك
بوو مرؤظ نيايي

َ
دل و متمانة دوبارةى داِرمانى ئةمةش ترى دةرئةنجامَيكى بوو. زيانبةخشرت فةِرةنسادا لة

طةيشتبوو. خؤى دؤطماييانةى بة لوتكةى ديكارت ثَيش كة هةلومةرجَيك بة
بريوِراكانى و تَيِروانني لة ثةيِرةوى سايكؤلؤذييةوة، ديدَيكى لة ناسيندا كَيشةى روبةروبونةوةى لة هيوم
لؤك كاتَيكدا لة بةآلم دةزانى، كاريطةريية هةستيةكان بة زانينى  سةرضاوةى ئةويش كرد. باركلى  و لؤك 
بة خودى زيهنيةتى باركليش و دةدى، زيهندا ثَيكهاتةسازى تواناى لة سةقامطريى بةِرَيذة رَيكخستنَيكى
ضةند رودانى ئةطةرى ئاشكراكةرى هيوم شيكردنةوةكانى ئةوا دةزانى، مةعنةوى دةسةآلتى جؤرَيك دةربِرينى
هيوم بةبِرواى زيهن). دةرةوةى جيهانى دةرةكيدا (دنياى ض لة و لة زيهن ض بوو يةكسان و لَيكضوو ةتَيكى

َ
حال

ضؤنايةتى ثَيكةوةبةستى «كؤبونةوة و بؤ دةطةِرَيتةوة ئيدراكيدا، ئةزمونى هاوشَيوةيي لة و يةكَيتى كؤى
هؤ و و هاوسَييةتى لَيكضون، ثةيوةنديةكانى بةآلم واقعية. شتَيكى بريوباوةِرةكان» «كؤبونةوةى زيهندا». لة
ئةم لةِراستيدا ضونكة نني، زاتى بايةخَيكى خاوةن دةكات، دروستي بريوباوةِرةكان» «كؤبونةوةى كة هؤكارى
(علي) هؤيةتى بنةماى لَيرةوة نني. رونكردنةوة قابيلى كة زيهنني» «عادةتى جؤرَيك ثةيوةنديانة دةرئةنجامى
تةنها كو

َ
لةنَيوان شتةكاندا، بةل نية ثَيويست ثةيوةندى دةربِرى كؤى زانينةكان ثَيكدةهَينَيت، بناغةى كة

بةرلةوةى زيهن لةمة خودى مرؤظةكاندا. جطة بةدواداهاتنيانة لةناو زيهنى ثةيوةندى بةردةوام و دةرئةنجامى
و رَيكخراو ضؤنايةتيةكى يان يةكَيتى بَي هيض لة وةرطرياوةكانة» َيك

َ
«كؤمةل بَيت، تةنها سةربةخؤ هَيزَيكى

خودَيكى نةفيكردنى ديشةوة لةاليةكى و لةاليةك، سروشتدا لةناو ثَيويست رَيكخستنَيكى نةفيكردنى طونجاو.
كة فةلسةفى قةيرانَيكى رودانى خَيرابوونى هيومةوة، بووة هؤى لةاليةن يةكطرتوو يان زاتى و جةوهةرى
رةخنة ثَيشكةشكردنى و ثرؤذة ثاش تةنهاش بوو. بوو طريؤدةى تا دةركةوتنى كانت رؤشنطةرى فةلسةفةى
داوةرى) رةخنة لة ثراكتيكى، ى

َ
عةقل لة رةخنة ثةتى، ى

َ
عةقل لة (رةخنة كانت اليةنيةكانى سةرةكية سَي

بَيت. رزطارى فةلسةفية قةيرانة تا ِرادةيةك لةم توانى رؤشنطةرى فةلسةفةى كة بوو

رؤشنطةريدا: سةردةمى لة نائةبستمؤلؤذيةكان ٦-بزوتنةوة
سةردةمة كانت تا رؤشنطةرى فةلسةفةى سةرةكى دةربِرى بة ئينطليزى ئةزمونطةرى طةرضى ميتؤدى
رؤشنطةرى هةذدةدا ثَيبطرَيت. لةسةدةى كة نةبوو فةلسةفةيةك تاكة شَيوةيةك بة هيض بةآلم دةذمَيرَيت،
،

َ
عةقل بة طرنطيدان وةك دامةزرابوو- باوةِرةكان و بريوِرا  مةزنى و  طةورة ثانتاييةكى بناغةى لةسةر كة

لَيكبوردن بؤ دان
َ
هةول بةها، و سروشت وةك سةرضاوةى ئيلهام متمانةكردن بة ثَيشكةوتن، بة باوةِرهَينان

روداوى ضةندان و دروستبوونى دةركةوتن هؤى بووة خؤى كؤمةآليةتيةكاندا، و سياسي دةزطا لة ئازادى و
فةلسةفى. و فيكرى
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زانستى: دؤزينةوةى و ا/ماترياليزم
لةاليةك لؤك بريوِراكانى فةِرةنسا لة وبؤوة.

َ
بال فةِرةنساش تا لؤك بريوِراكانى فراوانى و

َ
كاريطةرى قول

بة كردن ثةيوةندي بة ديشةوة لةاليةكى هَينا، خؤيدا بةدواى تَيرى
َ
ظؤل طومانكارييةكانى ئةزمونطةريية

هةستطةريانة ماترياليزمى بؤ كة خؤى بةرهةمهَينا رَيبازَيكى تَيزةكانى نيوتنةوة، ميكانيكيةكانى رةهةندة
لة١٧٤٧دا كة مةكينةيةك» «مرؤظ، يا دا مرؤيي»  «مةكينةى كتَيبى لة المارتى  دو ذؤليان كرد. تةرخان
«سيستةمى كتَيبى هؤلباخ لة ذيانةوة»ثؤل بارون لةبارةى «وتارَيك لة كتَيبى كندياك ئةتني دو وكرايةوة،

َ
بال

ةدا
َ
جول كاتى  لة مادة جيهانبينية ئةم بةثَيي كة كَيشا سنورداريان جيهانبينيةكى وَينةى سروشت»دا 

ثَيويستةكان، و ئاسنني ياسا بة ثشتبةستن بة كة دةذمَيرَيت هةبوو واقعَيكى بةتةنها جوآلو، مادةى يان
لة زؤرَيك لة تةنانةت تيورةية يان وَيستة

َ
هةل دةكات. ئةم دياري هةستةكانى و مرؤظ مَيشكى بةكارهَينان

ئةم دايانِرشتبوو. داالمرب ذان و ديدرؤ دينس كة دةكةوت بةرضاو فةِرةنسادا ئةنسكلؤثيدياى وتارةكانى
هيومانيستيةكان و ثراكتيكي ضاالكية و دةستكةوتةكان ى

َ
كامل َيكى

َ
كؤمةل ئةنسكلؤثيدياية لةِراستيدا بة

دةذمَيرَيت. هةذدةهةم سةدةى فةلسةفيةكانى و فيكرى ضاالكية بوارى لة
هةذدةهةم سةدةى بةآلم نةنابوو، لةخؤيان وايان ناوَيكى  رَينسانس و ناوةِراست سةدةكانى  طةرضى
سةردةمى دانا. خؤى  بؤ رؤشنطةرى» «سةردةمى ناونيشانى هوشيارانةوة دةمارطريي و غرور جؤرَيك بة
طةلَيك تازة. ديدطاى جؤرَيك بة بوو ئاوَيتة كة بوو خؤشبينى سةردةمى هةذدة سةدةى يان رؤشنطةرى
ذؤرذ دوالمارك، باثتيست ذان رويدا. ذينناسى و...هتد فيزيا، كيميا، زانستى لة سةرسوِرهَينةر ثَيشكةوتنى
دا لةنَيوان

َ
سال هةشت ماوةى لة طيانةوةران». ثؤلَينكردنى بة كرد دةستيان بؤفؤن) دو لكرك (كؤنت لوئى

ثريستلى  ذؤزَيف و نايرتؤذين راترفؤرد دانيةل دؤزيةوة، هايدرؤذينى كاونديش،  هَينرى  ١٧٧٤ تا   ١٧٦٦
ئؤكسجينى دؤزيةوة.

ئةخالقيات كؤمةآليةتيةكان، دةرونناسى، زانستة ذَيرخانةكانى و رةطةزة بنةما كة بوو رؤذانةدا لةم هةر
فةِرةنسا، لة مؤنتيسيكؤ و  كؤندرسة دو ماركى تؤرطؤـ ذلك رابرت ئان داِرَيذرا. و  دامةزرَينرا ستاتيكا و
بة تازةيان و رةوتَيكى قؤناغ ئةمانة هةموو ئينطلتةرا، لة سميس ئادةم و يا،

َ
لة ئيتال ظيكؤ باتيستا جيان

زانستَيك وةك ياساييةكان، مافة و ناسى
َ
كؤمةل ئابورى، مَيذوو، ثَيشكةشكردنى و ثَيناساندن ئاراستةى

بوارَيكى بة كرد  ئةخالقيان ئينطليز، ئةخالقيةكانى فةيلةسوفة و بنتام جرمى  و هيوم ثَيكرد. دةست
بؤمطارتنيش ئةلكساندةر و يزهان طاتشة شلى، ئادمؤند برَيك، فةلسةفى، ئانتؤنى ينةوةى

َ
لَيكؤل تايبةتى

سيستماتيكيان داِرشت. ستاتيكايةكى و ثايةكانى بناغة
لة روداوةكان بةرجةستةترين و طرنطرتين يةكَيك لة هةذدة بة رؤشنطةرى سةدةى دةكرَيت بةمشَيوةية
طرنطةكةى ثَيش دوو روداوة وةك هةمانكاتدا لة كة بزانرَيت، ئةوروثادا كؤمةآليةتى و مَيذووى كلتور بوارى
دةذمَيررَين كة مةزن بينايةكى سةرةكيةكانى ثاية و طرنط جةمسةرة بة ريفؤرم، و رَينسانس خؤى واتة

«مؤدَيرنة»ية..... ناوى
بة كة كَيشا دروشمطةلَيكى خورافة، وَينةى و جةهل دذى ديسثؤتيزم، بةردةوامى خةباتى بة رؤشنطةرى
بةردةوامى رةخنةطرتنى ، رةخنةو

َ
دروستكةرى مؤدَيرنة دادةنرَين: باوةِربوون بةعةقل سةرةكيةكانى رةطةزة

بةها و ثَيطةى بةيان، ئازادى و مةزهةب ئازادى بري، ئازادى باآلدةستةكان، و باو و باوةِرة ةت
َ
خةسل بةهاكان و

دواجار و ئابورى-كؤمةآليةتى-سياسي طةشةسةندنى ثَيشكةوتندا، بةدواى بةردةوام طةِرانى زانست، مةزنى
مرؤظ. خؤشبةختى بةديهَينانى
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بوو، كؤن رذَيمى ثايةكانى الوازكردنى رؤشنطةرى، برييارانى سةرةكيةكانى هةنطاوة لة دى يةكَيكى 
ئازادى، لةبارةى و فةلسةفيةكان كة سياسي تيورة و بريوِرا ئةنجامدرا، ئاراستةيةدا كة لةم هةنطاونانَيك
سياسي، ضارةنوسى دياريكردنى لة ك

َ
خةل كردنى بةشداري مافى تاك، مافةكانى دادثةروةرى، يةكسانى،

بؤ زةمينةيان و يةك ناو دةست خستة دةستيان ثَيكةوة ئةمانة هةموو ثَيشكةش كرا، خؤيدا كؤمةآليةتى
خؤشكرد. نؤزدة سةدةى ترى سياسي-كؤمةآليةتيةكانى شؤِرشة هةروةها و فةِرةنسى شؤِرشى دةركةوتنى

ينةوة
َ
لَيكؤل لة وةك بزانرَيت. يةكثارضة و سادة بزوتنةوةيةكى بة رؤشنطةرى ناكرَيت ئةمةشدا لةطةأل

تَير،
َ
ظؤل وةك برييارانى رؤشنطةرى، دارانى

َ
مةشخةل و رؤشنطةران دةردةكةوَيت هاوضةرخدا وةكانى

َ
بةربال و قوأل

زؤرَيك رؤشنطةرى سةردةمى بةدرَيذايى هةبوو. يةكديان لة جياواز زؤر كانت بريوِراى رؤسؤ، ديدرؤ، هيوم،
و رؤشنطةرى  مةزهةبى رؤنطةى لةمةش جطة بةسةرداهات. طؤِرانيان طرنطةكان ة

َ
خال و دروشمةكان لة 

وةردةطرت بةخؤى تايبةتى طايةكدا شَيوةى
َ
سةردةمةش، لةهةر كؤمةل سياسيةكانى ئةم خةباتة و ضاالكيةكان

هةنوكة واية بِروايان هاوضةرخ لة برييارانى هةندَيك ئةمةشدا
َ

بةآلم لةطةل جياواز بوو. دى طايةكى
َ
كؤمةل لة و

و دةستكةوت سةرةِراى رؤشنطةرى خؤشبكرَيت. رؤشنطةرى ئامانجةكانى و دروشم بة
َ

دل ناكرَيت ضيدى
دةكرد ديكتاتؤرى و رةهاطةرَيتى لة بةرطرى هةبوو، تاريكيشى رةهةندى ثؤزةتيظةكانى، و روون رةهةندة
ثَيكردنى سوكايةتى بؤ زةمينةى و و شؤِرشطَيِرةكان) توندِرةوةكان حوكمِرانى لة بةرطريكردنة (مةبةست
بنةِرةتدا لة ئايا هَينا: بةدواى خؤيدا يشى

َ
ضةندان دودل لةمة رؤشنطةرى جطة دةكرد. خؤش سادة كى

َ
خةل

طةِرانةوة  بؤ
ََ

هةول دةبَي ئايا بذمَيرَيت؟ ثَيشكةوتن بة مرؤظ شارستانَيتى دَيرينى و رةوتى دورودرَيذ دةكرَيت
رؤشنطةرين و شاراوةكانى ئاشكرا و رون و تاريك رةهةندة و ؤزييةكان

َ
ئال بدةين؟ ئةمانة سروشتى دؤخى بؤ

بدةن، رةنكردنةوةيان تاوتوَيكردن و و دةست بة شيكردنةوة دةدةن
َ
هةول برييارانى هاوضةرخ لة زؤرَيك كة

بكرَيت. ثرتةر رؤى ناوى بؤ ئاماذة دةكرَيت لةوانة

سياسي: و كؤمةآليةتى ٧-فةلسةفةى
ِرا و ئةبستمؤلؤذيا ناسني، بوارةكانى لة رؤشنطةرى سةردةمى طؤِرانةى و كاريطةرى  لةو بةدةر 
سياسي بوارى لة سةردةمة ئةم طرنطةكانى هةنطاوة يان دةستكةوت لة يةكَيك دا، ئةنجامي فةلسةفيةكاندا
رةوتى دى وتارةكانى لة بةرهةم و زياد توانيان طرنط و كالسيكى بةرهةمى دوو ناوةدا لةم بوو. كؤمةآليةتيدا
خةباتى ئاستى لة يان

َ
قول كاريطةرى و طؤِرى، رؤذةيان ئةو ئةوروثاى سياسي-كؤمةآليةتى بريكردنةوةى

شَيوازةكانى و تَيِروانني بةثَيي دروستكرد. هةذدةدا و حةظدة سةدةى ئابوري و –كؤمةآليةتى سياسي
و ئامانج و ديد توانيويانة سياسي-كؤمةآليةتيةكان روداوة لة زؤرَيك ثَيشكةشكراوة، بةرهةمةدا دوو لةم
سياسةت، بوارى لة تازة روخسارطةلَيكى و بكةن دروست بةرهةمةدا دوو ئةم بى

َ
قال لة خؤيان دروشمةكانى

ذاك رؤسؤية. ذان و لؤك جؤن بةرهةمة نوسينى ئةم دوو بكةن. دروست طا
َ
و كؤمةل حكومةت

(١٧٦٢) كؤمةآليةتى» «ثةيمانى و لؤك جؤن نوسينى (١٦٩٠)ى مةدةنيةوة» حكومةتى لةبارةى وتار «دوو
بريكرنةوةى و  ئةبستمؤلؤذيا بوارى تازةكانى  تيورة و بريوِرا بة ثشتبةستن بة رؤسؤ ذاك ذان نوسينى
لة رةطى كة سياسي طاى

َ
كؤمةل جؤرَيك رونكردنةوةى بة كرد دةستيان طشتى، بةشَيوةيةكى فةلسةفى

بةهؤى كة سةردةمى رَينسانس سياسي سةردةمةدا هةبوو. فةلسةفةى ئةو سياسية تازةكانى ثَيداويستية
ئاراستةى خؤيان  سةرةكى سةرنجى ثَيشكةشكرا،  و داِرَيذرا هؤبزةوة و بؤدن  مةكياظيلى، وةك برييارانى 
تةواويان، و

َ
كامل دةسةآلتى لة كردنى هاوآلتيان ثةيِرةوي و ثَيويستى فةرمانِرةوايان و ثاشا دةسةآلتى رةهاى

دوو بةسرتاوة بة سياسي طاى
َ
كؤمةل و مانةوةى بةردةوامى ثَيويستى ثاراستن، ئةم برييارانة بةبِرواى كردبوو.
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ثاشا لةاليةن دةسةآلتة ى ئةم
َ
كامل ثيادةكردنى و ثَيويستى رةها دةسةآلتى ناسينى (١ سةرةكيةوة: بنةماى

هاوآلتيان ملكةضى و تةسليمبوون ثَيويستى (٢ رَيطريةك. هيض بةبَي و بوارةكاندا هةموو لة فةرمانِرةوا يان
رويان ثَيضةوانةوة بة رؤسؤ و  لؤك رؤشنطةرى  سةردةمى تيورةكانى بةآلم  ناوبراو. رةهاى  دةسةآلتى بؤ
فةرمانِرةوايان، و ثاشاكان دةسةآلتةكانى لة ضاكسازى ثَيويستى فةرمانِرةوا، كةمكردنةوةى دةسةآلتى لة
رةزامةندى و ياسا دةسةآلتدارَيتى بناغةى لةسةر طايةك

َ
كؤمةل دروستكردنى و هاوآلتيان و يةكسانى ئازادى

كرد. هاوآلتيان
سةدةكانى تا بذمَيرَيت. سروشتى مَيذوويي طؤِرانى طةورةترين دةستكةوتانة بة ئةم دةكرَيت بةِراستى
رةهاطةرى سةردةمى سةدةكانى ١٦ و ١٧شدا لة ديسثؤتيزم و ستةمكارةكانني، شايةتى دةسةآلتة ١٧ و ١٨
سةدةكانى لة كَيشةى سياسي داِرَيذرا. سةرةكيرتين بةشَيوةيةكى سيستماتيك رةها حكومةتى ثايةكانى و
طا

َ
كؤمةل زؤربةى بوو. سةقامطريى سياسي دروستكردنى و ناخؤ ئاسايشى و ئارامى مةسةلةى ١٦ و ١٧دا

شةِرى و طرفتارى جةنط و سياسي ئاذاوةى نائارامى و سةدةية شايةتى دوو ئةم رؤذئاواييةكان بةدرَيذايي
كَيشةى لةسةر دةرةكيةكاندا دةسةآلتة و دراوسَيكان

َ
لةطةل يان سياسي، دةسةآلتى بةدةستهَينانى ناوخؤ بؤ

و ناوخؤيي سياسي سةقامطريى دروستكردنى و نائاراميانة ئةم لةناوبردنى ثَيويستى بوون. زار، و زةوي
نةتةوةييةوة». لةبارةى «دةسةآلتدارَيتى تيورةطةلَيك داِرشتن هؤى دةرةكيةكان، بووة سنورةكانى ئاسايشى
و لةوانةش ديموكراتني شؤِرشى نةتةوةيي و و سياسي شؤِرشى شايةتى ضةندان هةذدةدا سةدةى لة بةآلم
دذى راثةِرين و ئازادى مةسةلةى سةدةيةش ئةم سةرةكى كَيشةى فةِرةنسيية. شؤِرشى طرنطرت هةمويان لة
شتَيكى بة كة سروشتيةكان» «مافة ضوارضَيوةى لة سياسيةكةشى تيورة بوو. نايةكسانى و نادادثةروةرى

ثَيشكةشكرا. و داِرَيذرا دادةنرا، مرؤظ ذيانى لة جيانةكراوة و طةنةويست
َ
بةل

دةسةآلتى نةفيكردنى و ثاشاكان خودايي مافى يكردن لة
َ
نكول لة بوو بريتي لؤك سياسيةكةى تيورة

سروشتى مافى خاوةن مرؤظةكان بةبِرواى لؤك هةموو هاتبوو. الى هؤبز كة شَيوةيةى فةرمانِرةوا بةو رةهاى
هؤبزةوة، تَيِروانينى ثَيضةوانةى بة  دةذين،  تيايدا مرؤظةكان كة  سروشتى»  «دؤخى يةكسانني. و  ئازادى
لَيرةوة خؤى هةية. تايبةتى بةآلم كَيشةى نيية، ثيادةبوون قابيلى يان نةكردن تةحةمول دؤخَيكى قابيلى
بؤ تةنها نةك » ئةرستؤ تةعبريى بة ديارة كؤدةبنةوة. يةك لةدةورى طا»

َ
«كؤمةل ثَيكهَينانى مرؤظةكان بؤ

ئامانجى واتة دوا و مةبةست رةضاوكردنى بَي سياسي دةسةآلتى ناكرَيت هةرطيز ذيان». بؤ باشرت كو
َ
بةل ذيان،

كايةتى
َ
مول و ئازادى ذيان، ثارَيزطاريكردنى ثاراستن و مرؤظةكان بؤ ضونكة ثَيكرَيت. كارى هاوبةش» «خَيرى

ثةيمانةوة. ناو دةضنة و دةدةن ثةيمان بؤ مل خؤيان،
بنةمايةى ئةو واتة دامةزراند: ى

َ
ليربال نةريتى سةرةكيةكانى بنةما لة يةكَيك لؤك بةمشَيوةية

ثَيشرت سياسي طاى
َ
كؤمةل ئةطةرضى نية. مانايةكى هيض رازيبوون بةبَي دةسةآلت لة ثةيِرةويكردن كة

زؤرينةدا بِريارى لة بةرامبةر تةسليمبوون بةآلم هةية، دورودرَيذى مَيذوويي رةطوِريشةيةكى و دروستكراوة
كة طايةك

َ
كؤمةل ئةستؤ، بيطرنة  هةمووان دةبَي ئايديالدا سياسي طايةكى

َ
كؤمةل لة  كة بةرثرسيارَيتيةكة

دةزطاى بِرياردةر و مةرجةع بةآلم دةكةن. فةرمانِرةوا لة ثةيِرةوى خؤيان رةزامةندى بة هاوآلتيان يان كى
َ
خةل

ياسادانان هَيزى يان ياسادانةر دةذمَيرَيت، زؤرينة بِريارى و طشتى ئريادةى ئاشكراكةرى بة ِراستيدا لة كة
دةسةآلت بؤ دوا لةمةش دةدةن. جطة بِريار كؤى هاوآلتيان بة نوَينةرايةتى كة ئةنجومةنة ياساييةكان يان
لة بةشَيك ياسادانان، ئةنجومةنى بذاردنى

َ
هةل لةِرَيي ك

َ
خةل ك.

َ
خةل بؤ دةطةِرَيتةوة ياسادانةريش بذاردنى

َ
هةل

بازنةيي. لةاليةكى بةشَيوةى مةرجدار و ديارة دةبةخشَيت، خؤى بة نوَينةرانى بِرياردان بؤ مافةكانى خؤى
سروشتيةكان مافة (كة ياساكانى سروشت ضونكة نيية، نةطؤِر و بِراوة و ياسادانةريش رةها دةسةآلتى ديةوة
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بؤ رَيسا و بنةما وةك و دادةنرَين، هةميشةيي و نةطؤِر ثَيوةرَيكى بة بةردةوام وةرطرتووة) لَيوة سةرضاوةيان
كاردةكةن. ستةمكارانةدا دةسةآلتَيكى جؤرة هةر بةرامبةر لة ثارَيزطاريكردن

سياسيةكانى و راديكال تَيِروانينة لةِراستيدا دةكةوين. رؤسؤ باوةِرةكانى و بريوِرا بةر ديةوة لةاليةكى
كؤمةآليةتى» «ثةيمانى  رؤسؤش بةبِرواى دامةزرابوو. لؤك تيورةكةى بنةماكانى و بناغة لةسةر  رؤسؤ،
دةسةآلتى فةرمانِرةوا سياسي ِرةوايةتى بناغةى بة ثَيكدةهَينَيت و رةوا دةسةآلتَيكى جؤرة هةموو بناغةى
لةوةى لؤك، بوو ئؤرطانيرت رؤسؤ الى هاوآلتى ضةمكى ئةطةرضى دةذمَيرَيت. مرؤظةكاندا و طاكان

َ
كؤمةل لةناو

بوو. تاكطةريانة لؤك تَيِروانينى لة كةمرت بةآلم
تاكةكةسيةكان مافة هةموو ئةوةية بةماناى ئازادى مةدةنى، بةرذةوةندى بؤ سروشتى ئازادى لة وازهَينان
و ةت كةسايةتيةكى ئةخالقى

َ
دةول رؤسؤ بةبِرواى بَيت. طشتى ملكةضى ئريادةى كايةتى)

َ
مول مافى (وةك

طشتيية ئريادةى بةكارهَينانى ياساكانيشى ئةندامةكانيةوة، يةكَيتى بة بةسرتاوة ذيانى كة مةعنةويية
حكومةتَيك هةركاتَيك ئةوةية قسانةش ئةم دةرئةنجامى  هاوآلتيانة.  يةكسانى  و ئازادى ئامانجيشى 
تَيكدةشكَيت، كؤمةآليةتى ثةيمانى و بةسرتاوى ثَيكةوة و يةكَيتى لةوكاتةدا داطريبكات، كى

َ
خةل دةسةآلتى

كو
َ
بةل دةستةمؤيةك، و ثةيِرةوى هيض نني بؤ بةرثرسيار هةر ضيدى نةك هاوآلتيان ئةمةشدا ئةنجامى َلة

لةطةل بوو نةيارَيتى و ياخيبوون لةِراستيدا رؤسؤ، ئؤثؤزسيؤنخوازى كؤبةندى هةية. ياخيبوونيان مافى
كو

َ
بةل نية»،  سروشتى بنةِرةتى «كةسى و وتةزاى ذَيرخان ئةوةوة لة ديدى لؤك. تاكطةرى سيستماتيكى

جياوازيةكى طةرضى ئةمةشدا
َ

لةطةل دةذمَيرَيت. بةآلم حكومةت طا و
َ
كؤمةل بناغةى بة كة «هاوآلتية» ئةوة

تؤوى دةكرَيت بةآلم هةية، رؤشنطةريدا كؤمةآليةتيةى  برييارة  دوو ئةم تَيِروانينةكانى لةنَيوان بةرضاو
ديموكراسى بة باوةِر بدؤزرَينةوة: برييارةدا دوو ئةم بريوِراكانى لة مؤدَيرنيش، ليرباليزمى لقةكانى سةرجةم

مرؤظ. سةرةكى مةزنَيتى و شةريفى بة و مةدةنيةكان، ئازاديية بة نوَينةرايةتى،

فةلسةفة: ثسثؤِريبوونى ا/
لة هةذدةهةمدا،  سةدةى لة فةِرةنسا ئةنسكلؤثيدياى هاوِرَييانى و ماتماتيكزان داالمرب ذان

دةنوسَيت: (١٧٥٩) فةلسةفة»دا كتَيبى»رةطةزةكانى
هةلومةرجى دةمارطريى بَي كةسَيكيش ئةطةر خؤيدا، دؤخى رتين

َ
لة كامل سةدةى فةلسةفةية ئَيمة «سةدةى

ثَيشكةوتووة». ئَيمةدا لةناو فةلسةفة بكات كة لةوة ى
َ
ناتوانَيت نكول بكات، تاوتوَي زانست هةنوكةيي

ةتى
َ
خةسل بة كة ئةندَيشاوى خؤبينيةكى بؤ بوو سةرنجةكان راكَيشانى داالمبَير مةبةستى لةِراستيدا

بؤ داالمبَير ئاماذةى بَيطومان ثَيدةناسرَيتةوة. هةذدةهةميشى سةدةى و دةذمَيرَيت هةذدة سةدةى ديارى
نةك دةكرد، تازةكان ئةخالقطةرة و ئابورى زانايانى دادوةرةكان، ياساناسان، وةك خؤى، ماتماتيكناسانى
هيض بَي وشة، تةكنيكانةترى مانايةكى بة هةذدةهةم سةدةى بةآلم فةلسةفة. ثسثؤرى كةمى ذمارةيةكى
جار يةكةم بؤ تيايدا كة بوو سةردةمَيك ضونكة خؤيدا». بونى

َ
كامل سنورى لة بوو فةلسةفة «سةدةى طومانَيك

راستةقينةكانيةوة. ثسثؤرة دةست كةوتة نةجيبزادةكانةوة، و ئةرستؤكرات كةمى ذمارةيةكى لة فةلسةفاندن
زانكؤييةكان. و بؤ ناوةندة زانستى بوو فةلسةفة ئةم طؤِرانة طةِرانةوةى ئاماذةى طةورةترين

(كة هالةوة زانكؤى  بة ثةيوةندى  سةرةكى بةشَيوةيةكى رويداء مانيا
َ
ئةل لة جار  يةكةم طؤِرانة  ئةم

و كانت  ١٧١٦ كؤضى كردووة) ى
َ
سال (لة نيتز اليب ثني سةردةمى لة هةية. دامةزرابوو) ١٦٩٤دا ى

َ
سال لة

طؤِرانة ئةم راستةقينةى نوَينةرى هات. بةسةردا طؤِرانكارى و طؤِران فةلسةفى فةزاى (١٧٢٤ (لةدايكبووى
و نيتز اليب بريوِراكانى و ثردَيكى ثةيوةندى بوو لةنَيوان لة هال خوَيند فةلسةفةى كة بوو ؤلف كريستيان
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لةيةكدى. فةلسةفاندنيان جياوازةكاني تةواو تَيِروانينة و كانت
شَيوازطةلَيك ثَيشِرةوى ف

َ
ؤل بةِراستى ديارة مانيادا ناونا،

َ
ئةل لة طشتطريبينى رؤحى بة ؤلفى كانت، ثاشرت

و سيستماتيك شَيوازَيكى طرتنةبةرى هوشيارانةى واتة لقَيكى ثسثؤرى- بة كردبوو فةلسةفةيان كة بوو
لةهةر و جياكردةوة لةيةك فةلسةفةى جياوازةكانى بوارة ف

َ
ؤل فةلسةفة. ثسثؤرييةكانى وشة داهَينانى

سودى لَيوةرطريا. مانيا،
َ
ئةل زانكؤكانى كتَيبى مةنهةجى زؤر وةك ماوةيةكى تا كة نوسى بوارَيكيشدا كتَيبَيكى

زاراوانة ئةو تاهةنوكةش كة وكردةوة،
َ
بال فةلسةفةى تةكنيكى و ثسثؤرى زاراوةى زؤرَيك ف 

َ
ؤل هةروةها

بةكاردةهَينرَين.
دروستكردبوو. فةلسةفةى» «ثسثؤرانى كة دةذمَيرَيت مؤدَيرن سةردةمى يةكةم بة مانيا

َ
ئةل رؤشنطةرى

جدى بة ئةوةندة هيوم ثاش تا فةلسةفيةكان ضاالكية باسكردنى يان فةلسةفة خوَيندنى ئينطلتةرا لة
هةر بوارَيكيشدا لة و جيابووبونةوة، لةيةك ثَيويست ئةندازةى بة فةلسةفيةكان بوارة وةرنةدةطريا، طةرضى
ئةخالق يان فةلسةفةى مامؤستاى زيهن، فةلسةفةى مامؤستاى وةك ناونيشانى رويدةدا. ثسثؤرانة باسى
سةدةى بةرهةمى كؤتاييةكانى بة ِراستيدا لة بوو، باو كامربيجدا و ئؤكسفؤرد لة كة ميتافيزيك فةلسةفةى

دةذمَيرَين. ١٩ سةدةى سةرةتاكانى و هةذدة
يةكةم دامةزراندنى (١ بكةين: مانيادا 

َ
ئةل رؤشنطةرى لة دى هؤكارى  دوو بؤ ئاماذة دةبَي لَيرةدا 

دةركةوتنى ئةنجامدا لة و  خؤيةوة مَيذووي لةبارةى فةلسةفة  ةِراوكَيى
َ
دل (٢ ثسثؤرى. وكراوةى

َ
بال

طاى
َ
وةك كؤمةل ثسثؤريةكانى وكراوة

َ
بال فةلسةفةوة. مَيذووى لةبارةى ينةوة

َ
لَيكؤل وةك تازةى دياردةيةكى

طشتى هةنطاوَيكى سةرةتا وةك بةآلم شتَيك كة بوو. حةظدةهةم سةدةى داهَينانى بنةِرةتدا لة زانستى،
لةم فةلسةفى. تةواو ةيةكى

َ
جول بة بوو هةذدةهةمدا  سةدةى لة  دةركةوتبوو، جياوازةكاندا بوارة لة

(هال   ACTA PHILOSOPHORUM لةوانة ودةكرانةوة،
َ
بال وكراوة

َ
بال زؤرى ذمارةيةكى رؤذانةدا

 THE يان (٤٤-١٧٤١ (اليثزيط  DER PHILOSOPHISCHE BUCHERSAAL ،(٢٦-١٧١٥
هةبوو،  كورتى تةمةنَيكى كة نوَى» فةلسةفى «طؤظارى PHILOSOPHICAL BOOK ROOM و
فةلسةفةى بة بوو تايبةت كة اليثزيط ٩١-١٧٨٩) NEUES PHILOSOPHISCHES MAGAZIN)

كانت.
بوارى لة مانى

َ
ئةل زمانى بة بةرهةمة زؤر ذمارةيةكى داهَينانى و دةركةوتن سةرنجِراكَيشرت لةمةش 

و مَيذووييةكان بابةتة زؤرى ذمارةيةكى بةر هةذدةهةمدا سةدةى لة هةروةها ١٧٤٠دا. لة فةلسةفة مَيذووى
كة رابردوةكةى ثَيكدةهَينَيت، تايبةت بوارَيكى فةلسةفة كة دةكةوين هوشيارانةية هةستة بةر ئةو هةروةها
بناغةى لةسةر ورد رَيكخستنى

َ
لةطةل ينةوةيةك كة

َ
لَيكؤل طشتطرية، ينةوةيةكى

َ
لَيكؤل و شايةنى تاوتوَيكردن

مةزن مَيذوويي طةلَيك بةرهةمى ئةمةش داهَينانى بوو، دةرئةنجامى بوو
َ

مانيدا تَيكةل
َ
ئةل كؤبينى رؤحى

بةرطدا شةش لة (٤٤-١٧٤٢) فةلسةفة» «مَيذووى وةك بةرهةمةكانى فةلسةفةدا. مَيذوويي بوارى لة بوو
كة  ٨ بةرطدا لة (١٨٠٤-١٧٩٦) فةلسةفةوة» مَيذووي لةبارةى «وانةيةك كتَيبى برؤكةرة، يؤهان نوسينى كة
لة شةش (٩٧-١٧٩١) باركلى» تا تاليسةوة لة تيورى فةلسةفةى «رؤحى كتَيبى بؤهلة، يةزهان نوسينى
طؤتليث تنمان بةرهةمى بةرطدا يانزة لة فةلسةفة مَيذوويي كتَيبى و تيدمانة، ديرتيش بةرهةمى كة بةرطدا
مَيذوويي «رَينماى ناونيشانى لةذَير بةرطيةكةشى يةك كورتةى و خاياند ١٨١٩ى تا ١٧٨٩وة نوسينى كة

وكرايةوة.
َ
بال فةلسةفة»

: كانت الى � عةق انةى نةطر رةخ نطاندى َسة ل ب/هة
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كانت: الي عةقَل رةخنةي ب/هةَلسةنطاندني
لة كؤنيطزيزك بوو فةلسةفة مامؤستاى كانت كؤتاييان دَيت. (١٨٠٤-١٧٢٤) كانت بة دواتر روداوانة ئةم كؤى
فةلسةفةى بوونى

َ
كامل لوتكةى بة بةرهةمةكانى كة دةذمَيرَيت، مؤدَيرن سةردةمى فةيلةسوفى طةورةترين بة و

ثَيشينةييةكان و حسيةكان رةطةزة ثةيوةستكردنى مَيذووييةوة لةِرووى كانت دةورى دادةنرَين. رؤشنطةرى
ثةِرطريى (راسَيؤناليزم) طةرى

َ
عةقل قوتابخانةى نَيوان درزى لةناوبردنى و ناسني بوارى لة (A PRIORI)

و روون ناوةِرؤكة لة بةدةر كانت بوو. هيوم ثةِرطريانةى (ئمثرسيزم) ئةزمونطةرى قوتابخانةى و نيتز اليب
داهَينانى يان تازةطةرى سَي دروستكةرى و داهَينةر لةِراستيدا خؤى، فةلسةفيةكانى بريوِرا درةوشاوةكانى
ميتؤدى بؤ تازة تَيِروانينَيكى (٢ فةلسةفة. بؤ تازة ثَيناسَيكى ثَيشكةشكردنى (١ فةلسةفةدا: لة بنةِرةتية

فةلسةفيةكان). بةرهةمة (نوسينى فةلسةفة نوسينى بؤ تازة بونيادى نمونةيةكى (٣ فةلسةفى،
ثَيناسةكةيدا لة ضونكة بوونى،

َ
و كامل طةشانةوة لوتكةى رؤشنطةريى طةياندة فةلسةفة، بؤ كانت ثَيناسى

ئةركى فةلسةفة، تةنها كانت بِرواى بة ناسَينراوة. فةلسةفة لَيدراوى ى
َ
دل يان سةرةكى وةك تةوةرى

َ
عةقل

بدات ئةنجام كارَيك ض دةتوانَيت
َ

عةقل ئةوةى ة.
َ
عةقل نةتوانينةكانى و توانا يان الوازى و هَيز دياريكردنى

زانينةكانى سةرجةم ثةيوةندى زانستى «فةلسةفة دةيطوت كانت بدات. ئةنجام ناتوانَيت كارَيكيش ض و
هةم فةلسةفةش راستةقينةى ئامانجى و مةبةست مرؤييةوة». ى

َ
عةقل سةرةكيةكانى ئامانجة بة مرؤظة

لة كة زانني سيستةمى بنةماكانى و سةرةكيةكان ة
َ
هَيل (وَينةكَيشانى دروستكةرة و داهَينةرانة ئامانجَيكى

و تَيِروانينة نادروستةكان (ئاشكراكردنى رةخنةطرانةية ئامانجَيكى دةطرَيت)هةم ثةتيةوة سةرضاوة ى
َ
عةقل

و مةزنَيتى بانطهَيشتى فةلسةفة لَيرةوة كردووة). فةرامؤش خؤى سنوردارَيتيةكانى كة يةكان
َ
عةقل وةهمة

مةعريفةتة، و حيكمةت و عةقآلنيةت فةلسةفة ضونكة  ئامانجى مةزنةكانة، بةها بانطهَيشتى شكؤدارَيتى يان
»ى

َ
عةقل رَيساكانى مةزنرتين «زانستى وةك فةلسةفة بؤئةوةى ن». بةآلم

َ
عةقل «ياسادانةرى َفةيلةسوفانيش

عةقل سنوردارَيتيةكانى دوا و مرؤظ زانينى بايةخى فراوانى و سةرضاوة، بتوانَيت دةبَيت فةيلةسوف لَيبَيت،
و مومكني نيية. عةمةُّـ تايبةت، فةلسةفى شَيوازَيكى بوونى بةبَي ترسناكانة ئةركة ئةم بكات. دياري

دةهَينا. ناوي رةخنةطرانة» «شَيوازى زؤرجار بةناوى بةآلم ناودةبرد، تراسندنتاُّـ بة شَيوازةى ئةم كانت
بوو طةِرانةوة خوازيارى ديةوة لةاليةكى بوو، طةرَيتى

َ
عةقل دؤطمةكانى نةفيكردنى ئامانجةكةى ضونكة

لةبارةى تَيِروانينة دؤطماييةكانى ئةوةى  ثَيش ديكارت كانت ثَيش نيوة طومانكارانة كة وَيستَيكى
َ
هةل بؤ

و دةسةآلتةكان رةخنةطرانةى تاوتوَيكردنى كانت ميتؤدةكةى ثَيكردبوو. دةستى دةربرِبَيت، بِراوةييةوة
بخةينة ئةزمونَيك جؤرة ئةطةر هةموو ئةوةى ينةوةى

َ
لَيكؤل و ثَيشينةيي داوةريكةر، ى

َ
عةقل توانستةكانى

نابوو ناوى خؤى  كة دامةزرابوو بِروايةك لةسةر كانت ميتؤدةكةى بكات. دةتوانَيت كارَيك  ض
َ

عةقل الوة،
خؤرى زةوى، لةبرى طؤِرانة طةردونناسيةى كة بةو بةراوردكردن فةلسةفةدا (بة كؤثةرنيكؤسى» لة «شؤِرشى
بطونجَينَيت، شتةكاندا

َ
لةطةل خؤى دةبَيت و ناسينى مرؤظ زانني كة طريمانةيةى ئةو نة دانا): ناوةند بة

ئةو لَيرةوة بطونجَينن. مرؤظدا ناسينى ئامَيرةكانى
َ

لةطةل خؤيان شتةكان دةبَيت كة طريمانةيةى ئةو كو
َ
بةل

ضيية؟. ناوبراو ناسينى وردى ئامَيرى ئةوةبوو: ماهيةتى ئاراوة هاتة ثرسيارةى
فيزياى نيوتنى و ماتماتيك ثرسيارةوة. ذَير بخاتة زانني بوونى نةيدةتوانى ديكارتةوة ثَيضةوانةى بة كانت
ثرسيارى ئةمة لةبرى بوون. بابةتى و واقعى ئةندازة لة زياد ية،

َ
دودل ئةم بؤ رؤشنطةرى زيهنى باسكردنى بؤ

يان بؤ دابينكردن موكينن؟ فيزيايي ضؤن ماتماتيكى و يان ناسينى زانني ئةمة بوو: كانت مةعريفى ميتؤدى
وةآلمدانةوةى بؤ دان

َ
هةول بَيت؟ مرؤظ ضؤن ناسينى ثرؤسةى و دةبَيت بونياد زانستانة، ئةم بةدةستهَينانى

بوو. (١٧٨١) ثةتى» ى
َ
عةقل لة «رةخنة واتة كانت، بةرهةمى ثرسيارانة لة ئةستؤى طرنطرتين ئةم
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دا،
َ
عةقل باآلدةستى بوارةكانى لة يةكَيك لةذَير نةك   

َ
عةقل ينةوةى

َ
لَيكؤل كانت سةرةكى ئامانجى بةآلم

فةوة
َ
ؤل لة كانت كة  مرؤظ زيهنى رةهةندى سَي

َ
لةطةل طونجاو واتة بوو، بوارةكاندا سةرجةم  لة كو

َ
بةل

«رةخنة كتَيبى ئةستؤى لة (زانست) بريكةرةوة ى
َ
رةخنةطرانةى عةقل ينةوةى

َ
لَيكؤل بةمشَيوةية وةريطرتبوو.

ى
َ
عةقل لة «رةخنة ئةستؤى لة (ئةخالق) تامةزرؤ ى

َ
عةقل رةخنةطرانةى ينةوةى

َ
لَيكؤل ثةتى»،  ى 

َ
عةقل لة

«رةخنة كتَيبى ئةستؤى لة (ستاتيكى) هةستيار ى
َ
عةقل رةخنةطرانةى ينةوةى

َ
لَيكؤل و (١٧٨٨) ثراكتيكى»

بوو. (١٧٩٠) ى داوةرى»
َ
عةقل لة

ئةدةبيةكان: ج/وَينة
شَيوةيةكى خاوةن رؤشنطةرى، سةردةمى فةلسةفى ئةدةبياتى روكةشيانةى بةندى

َ
شكل بنةِرةتدا لة

سَي كتَيبى  لة نمونة بؤ ديالؤط، شَيوازى بؤ طةِرانةوة ةتى
َ
حال هةندَيك لة جطة بوو. ساكار و سادة 

لةبارةى طفتوطؤيةك  «ضةند كتَيبى يا و باركلى نوسينى  (١٧١٣) فيلؤنؤس و هيالس لةنَيوان طفتوطؤ
بةشَيوةيةكى سةردةمة ئةم فةلسةفى ئةدةبياتى لةمانة جطة هيوم، نوسينى سروشتيةوة»(١٧٧٩) دينى
و و رون داِرشتنَيكى رةوان بة بةطشتى وتارطةلَيكى و وتاربَيذى و باس ينةوة،

َ
لَيكؤل سةرةكى بريتيية لة

طرانةكانى بَيئةندازة فةلسةفية دةربِرينة و زاراوة هةر نةك كانت بةآلم نوسرابوون. ِرَيذة ناتةكنيكيانة بة
«رةخنة» بوو. فةلسةفى تازةى شَيوةيةكى داهَينةرى لةِراستيدا كو

َ
بةل دةهَينايةوة، خؤيدا بةرهةمةكانى لة

سَي رةخنة لة هةريةك هةبوو- خؤى تايبةتى ناسكى و تةالرسازي رةخنةطرانة» –كة ينةوةى
َ
يان «لَيكؤل

يان شيكارى، بةشى (١ بةش: سَي بؤ بوو يةكتا  و  ضونيةك دابةشكردنَيكى خاوةن  كانت  اليةنيةكانى
ئاشكرا دةكات تةآلنة ئةو كة ة

َ
هةل لؤذيكى يان ديالةكتيكى، بةشى (٢ .

َ
عةقل دروستى كاركردنى شيكردنةوةى

بؤ داِرَيذراوة بنةماى و رَيسا َيك
َ
كؤمةل كة «شَيوازناسى» (٣ بى خؤثارَيزى دةكةوَيتة ناويانةوة.

َ
عةقل كة

بَيطومان كانت، كة بة تايبةتة شَيوةيةكى ناوبراو، فةلسةفى ئةدةبياتى بةندى
َ
شكل بةكارهَينان. بةمشَيوةية

فةيلةسوفانى كة هَينا، خؤيدا  بةدواى  «ئؤثؤزسيؤنى» بريكردنةوةى بوارى لة خؤشى تايبةتى  كَيشةى
بؤى. كريكجؤرد طةِرانةوة شؤثنهاوةر، ،

َ
هيطل وةك نؤزدةهةم سةدةى

 

 
سةرضاوة:

اول ضاث . جهان نقش تهران. مدرنيتة. ثست و  مدرنيتة نوزرى: صورتبندى على (حسني كتَيبي: سَيهةمى  ى
َ
فةسل

.(١٣٧٩
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عةليشادي لؤربةضة
كار

َ
لة فارسييةوة: كاوة طول

سآ سةدة بزاوي ِرؤشنطةري لة رؤذئاوادا

داوة، كة 
َ
لة مَيذووي طؤِرانكاري ئةندَيشةدا، بةردةوام فةيلةسووفانَيك سةريان هةل

ت ناِرةزايةتيان دةربِريوة. بؤ وَينة، سوفستاييةكان 
َ
دذ بة فةلسةفةي رةسمي دةسةال

ثؤزةتيظيزمةكان  ناوةِراستدا،  سةدةكاني  لة  نؤميناليستةكان  و  كؤندا  زةماني  لة  كة 
لة سةدةي نؤزدةهةمدا و شيكار و راظةكةران لة زةماني ئَيستادا. هةرضةند كةسانَيك 
م ئةوانة كةسانَيك بوون 

َ
سةردةمي ِرؤشنطةري بة سةردةمي نامَيذوويي دادةنَين، بةال

كة وةكو رةواقيةكان، خةونيان بة مرؤظي ئايديالي جيهانييةوة دةبيني، ئةو مرؤظةي 
 و سروشت بوونةوةرَيكي بةنرخ و بةرزي لَي بكةوَيتةوة. ماَّـ مرؤظ، 

َ
كة لة ِرَيطةي عةقل

طةرايي و سروشتطةرايي، ضةمكة نوَي و 
َ
مرؤظطةري، ئازاديخوازي، زانستخوازي، عةقل

تداري وةكو 
َ
مَيكي نةطةتيظ بة هَيزةكاني دةسةال

َ
دروشمة ئاساكانيان، لة ِراستيدا وةال

شا و خان و قةشةكاني مةسيحي بوو. سيستةمة سياسيةكاني رؤذئاوا لة مةشروتةي 
سةلتةنةتي ئينطليزةوة تاكو سؤسياليزمي ئَيستاليني رووسي ويستيان هةندَيك لةو 
خةونانةي ئةم بزوتنةوانة بهَيننة دي. ئةمِرؤكة دةتوانني واي دابنَيني كة تَيكِراي ئةو 
طةرايي و ئازاديخوازي و بةرةو 

َ
دروشمانةي سةردةمي رؤشنطةري بؤ طةيشتن بة عةقل

ثَيش ضوون بَي سنوور بوون.
 بوو. بزوتنةوةي ئةدةبي 

َ
تي عةقل

َ
فةلسةفةي رؤشنطةري رؤذئاوا سةرةتاي دةسةال

تةنيا  رؤشنطةري  هةبوو.  خؤي  بة  تايبةت  فةلسةفةيةكي  رؤشنطةري  و  يةتي 
َ
كؤمةال

كو فةلسةفةيةكي ساكار و رةشؤكي بوو. وشةي رؤشنطةري 
َ
فةلسةفةي كردار نةبوو، بةل

ِروانطةي سةيري مَيذووي  لة  باوو.  لة رؤذئاوادا بوو بة  ناوةِراستي سةدةي هةذدة  لة 
ِرَينسانس،  هيومانيزم،  بنةماكاني،  لةسةر  ِرؤشنطةري  فةلسةفةي  ئةندَيشةوة، 



SARDAM / Mar 2009149

مةسيح فيؤداليزم (دةرةبةطايةتي) دؤطمةكاني ئاييني بة هةظدةهةم دذ و ضاكةخوازي سةدةي طةرايي
َ
عةقل

دامةزرا.
لة ئةوروثادا. هةذدة و سةدةكاني هةظدة شؤِرشطَيِرانةي بريوباوةِري بؤ سةرةتايةك بة بوو بزاوتة ئةم

تاني
َ
باقي وال مانيا

َ
ئةل ِرَيطةي فةرةنساو لة داو

َ
هةل سةري لة ئينطليزدا هةظدةهةمةوة سةدةي رؤشنطةري لة

خؤيان  يةتيةكان
َ
كؤمةال شؤِرشطَيِرة ١٦٩٧ ةكاني

َ
سال لة ئينطليزدا، لة كرد. تةشةنةي و تةنييةوة ئةوروثي

سةريان فةيلةسووفانَيك بةردةوام بريدا، و هزر طؤِرانكارييةكاني مَيذووي ئةكرد. لة ناوزةد ئةندَيش ئازار بة
دةربِريوة. بؤ وَينة ناِرةزايةتيان دةنطي سةثَينراو فةلسةفةي و ت

َ
دةسةال رةسمي فةلسةفةي دذي كة دا

َ
هةل

ناوةِراستدا، ثؤزتيظيستةكان (طةشبينةكان) سةدةكاني لة كؤندا، نؤميناليستةكان لة زةمةني سؤفيستةكان
رؤشنطةريان سةردةمي هةرضةندة كةسانَيك ئَيستادا. زةمةني لة و راظةكاران شيكار نؤزدةهةمداو سةدةي لة
ئةو جيهانيةوة دةبيني. ئايديالي مرؤظي خةونيان بة وةكو رةواقيةكان ئةوانيش م

َ
بةال داناوة، نامَيذويي بة

مرؤظطةري، مرؤظ، لَيبكةوَيتةوة. ماَّـ بةرزي و بونةوةرَيكي بةنرخ سروشتةوة و
َ

ِرَيطةي عةقل كة لة مرؤظةي
ِراستيدا لة دروشمة ئاساكانيان، و ضةمكة نوَي و و سروشتطةري طةرايي

َ
و عةقل زانستخوازي ئازاديخوازي

بوو. مةسيحيةت ئاييني ثياواني و خان و شا وةكو تداراني
َ
و دةسةال تةكان

َ
بؤ دةسةال نيطةتيظ مي

َ
وةال

ستاليني سؤسياليستي تاكو ئينطليزةوة تةنةتي
َ
سةل مةشروتةي لة رؤذئاوا، سياسيةكاني سيستةمة

رؤشنطةرييةوة بزوتنةوةي ِرَيطةي لة دي. بهَيننة بزوتنةوانة ئةو خةونانةي لةو هةندَيك ويستيان روسي
تةنةتي

َ
سةل مةشروتةي ِرذَيمي هاتني بؤ هؤكارَيك  بوونة ئينطليز  هةظدةهةمي سةدةي شؤِرشي هةردوو

ِرةها. حكومةتي سِرينةوةي و وةالنان و (ثادشايي)
لة هةندَيك كة بوو ئايني  بة دذ و ئةخالقي و  سياسي ئاشكرا،  بة  ئينطليز، رؤشنطةري بزوتنةوةي 
لة وابوو نيازيان ئةوان بوون. ماندوييل و تؤالند لؤك، هؤبز، بريمةندانَيكي وةكو بزوتنةوةية ئةم ِرَيبةراني
دةرةبةطايةتي كؤنةثةرستي و دينيةكان دؤطمة رةها و زةبري حكومةتي ذَير لة طا

َ
كؤمةل بؤرجوازيةوة، ِرَيطةي

سةر زةوي تَيكي
َ
دةسةال هيض و سروشتي، ئازادة طرتني بة لةبةرضاو مرؤظ دةيانطوت ئةوان بكةن. رزطار

بة دذ  تةنيا نة فةِرةنسادا لة بزوتنةوةية ئةم بكات.  بةري  بَي مرؤظايةتيةكان مافة لة مرؤظ نيية بؤي 
سؤسياليزمي ئايدياكاني بزوتنةوةو بؤ بَيت خؤشكةر رَيطة تواني كو

َ
بةل بوو، دةرةبةطايةتي و كةنيسة

مانيادا
َ
ئةل لة بزوتنةوةية ئةم بوون. مارات باخ و

َ
هؤل تَير، مؤنتسكيؤ،

َ
ظؤل بزوتنةوةية ئةم بريمةنداني ي.

َ
خةيال

فةلسةفةي ئاكامدا لة كة بوو. تيؤريك و  جؤر جؤراو ئةندازةيةك تا  م
َ
بةال بوو سياسي كة ئةوةي

َ
لةطةل

ويالند و كانت لوسينط، اليبينتز، وةكو  كةسانَيكي تيؤريسينةكانيان و  كةوتةوة لَي  ماني
َ
ئةل كالسيكي 

داية دةستيان لة ئينطلتةرا، سةربةخؤيي ئةمريكا بؤ ئةمريكادا، ئةم بزوتنةوةية لة نوَينةراني بوون. و..
سةدةي لة كة رؤشنطةري بزوتنةوةي هةبوو. كاريطةريان دةورَيكي جَيفرسؤن و ثايني فرانكلني، كة خةبات
بلينسكي، هَيرتسن، راديشؤظ، (لؤمؤنؤسَيظ، رَيبةرايةتي ذَير لة دابوو،

َ
هةل سةري روسيا لة هةذدةهةمدا،

لة دةسثَيكردني شؤِرشَيكي ديمؤكراتيك بؤ هؤكارَيك بة بوو و دؤبرؤلؤيؤظ)دا ضَيرنيشؤظيسكي، ثيزارؤظ
سةردةمة ئةو بؤرذوازي و كة ئيمثرياليزم باوةِرةن ئةو ضةث لةسةر مَيذوونووساني نؤزدةهةمدا. سةدةي
بة بةتةنيا خؤيان دةكةن ضونكة قسةية ئةم بؤية ئةوان كردووة، رؤشنطةري ئايدياكاني  بة خيانةتيان 
لة ثَيشكةوتنخوازانة مرياتي نةريتي واية كة دادةنَين. ئةوان اليان رؤشنطةري سةردةمي ئايدياكاني مرياتطري
كؤمؤنيزمدا و سؤسياليزم نزيكدا لة داهاتوويةكي لة رؤشنطةري سةِّـاندووةو ئايدياكاني ماركسيزمدا خؤي

ئةدةنةوة. رةنط
فةِرةنسادا شؤِرشي لة اِّـعارف) (دائرة ئةنسيكلؤثَيديا نووسةراني كة بكةين ِراستية بةم ئاماذة دةبَي



150SARDAM / Mar 2009

دةور  ضيدي بووةو تةواو فةلسةفة و سةردةمي دين كة نووسيويانة لةوَيدا ِرا.  ئةوان طَي طرنطيان دةورَيكي

ئةنسكلؤثيديا  كاريطةريي بةرهةمي ١٧٨٩ فةرةنسا شؤِرشي كة َيني
َ
بل دةتوانني زانيارية. و

َ
دةوري عةقل

رووناكبريان. لةسةر بوو
قةرزاري بزوتنةوةية ئةم شؤِرشطَيِرانةي طياني ئينطليز بوو، ِرؤشنطةري لة رت

َ
راديكال فةرةنسا ِرؤشنطةري

وةال كو دةبَي
َ
بةل بكرَيت ضاكسازي ديندا لة دةيانطوت كة نابَيت ئةوان بوو. بوونةكةي و ماتريالي ئاتَييزم

متافيزيكيةكاندا دةيانطوت مي
َ
وةال لة طؤِرانكاري. ئةوان بوو، نةك شؤِرش ئامانجيان سياسةتيشدا لة بنرَيت

ثَيكةنيني دةكرد، داالمبَير ئاتَييزمي باسي ئاشكرا ديدرؤ بة كة كاتَيكدا لة ثَيكةوة ناطونجَين.
َ

عةقل و دين
خودايان بة دئيستةكان بوون. دةئيزم و ليرباليزم ئينطليز، رؤشنطةري طرنطي ئايدياي دةهات. وتانة بةم

دةكرد. ئينكار ثريؤزةكانيان ثياوة و ثَيغةمبةرةكان بووني و ئةزاني طةردوون دروستكةري
ئاكامدا لة حكومةتدا. لة ت بوو

َ
دةسةال دابةشكردني خوازياري ئينطليز، رؤشنطةري ليرباليزمي تاكِرةوي

ليرباليزمي كة بوو
َ

سال دةيان كة شوَينةي ئةو ئةمريكا. طةيشتة ئةوروثا رؤشنطةري داواكارييةكاني و ويست
بِروايان رَينيسانس سةردةمي وةكو بريمةنداني رؤشنطةري دةكرد. تاكي ئازادي رةهاي بانطةشةي لؤك جؤن
متافيزيكةوةية. سةروي لة (سايكؤلؤذي) طرنطرتة و دةرونناسي بونةوةرةكاني تر لة جيهان و مرؤظ بوو وا
)، ئةزموون

َ
لة عةقل (اليةنطري طةرايي

َ
عةقل دابووةوة: رةنطي تايبةتمةنديانةدا لةم فةرةنسي رؤشنطةري

تَيكِراي كة ئةضني بؤ واي  ئةمِرؤكة يةتي.
َ
كؤمةال و خؤشطوزةراني ئاسايش بؤ  كؤشش و

َ
هةول و  طةريي

بوون. ئاتةئيزمة سنوور بَي ثَيشكةوتن و ئازادي و
َ

عةقل بة طةيشتن بؤ رؤشنطةري دروشمةكاني سةردةمي
فةرةنسادا لة باخ 

َ
هؤل و تَير

َ
ظؤل دانرابوو. زانست و  

َ
عةقل هَيزي بنةماي لةسةر زؤرتر ئةوان ةكةي 

َ
ِراديكال

بةدي حةقيقةتي تر ئةواندا دوو جيهانبيني لة دةطرت. كةنيسة و دين سنووري تي بَي
َ
دةسةال لة رةخنةيان

ئةوان بوو. مرؤظ ثةروةردةكردني و يةتي
َ
كؤمةال سنوري بَي بة ثَيشكةوتني ساويلكانة كة باوةِري ئةكرَيت

قةناعةتة بةو ئةوان سروشتيةوة، ِروانطةي لة بوون. مرؤظةكان بةرابةري خوازياري سروشتيةكان ياسا بةثَيي
و جطة لة ئازادي ئةوان بَيت. فراوان

َ
دل ضاك و سيفاتي  و

َ
عةقل خاوةني دةتوانَيت طةيشتبوون كة مرؤظ

ثَيكةوة طونجاني و مرؤظ بةختةوةري و خؤشبةختي خوازياري ياسادا، بةرانبةري لة بةرابةري مرؤظةكان
بوون. وةتةني جيهان تاكطةراو ئاتَييزم اليةنطري و ديني خورافةي دذة رؤشنطةران جياوازةكان بوون. بريوِرا
سةردةمي ماترياليزمةكاني بوون. تاك ئاسايشي و كايةتي

َ
مول ناِرةزايةتي، ئازادي ماَّـ هةروةها خوازياري

فكري ئةوان تري تايبةتمةنديةكاني لة بوون. ثياو  و ذن  ماَّـ يةكساني اليةنطري هةروةها رؤشنطةري
بوو. ئةزموون وي

َ
بةربال و ةمةندي

َ
دةول وردبينانةو رةخنةي شةفاف،

لة هةندَيكيان هةبوو. فيكريدا رؤشنطةري بزوتنةوةي لة طرنطيان دةورَيكي ئةدةبياتيش، و نووسةران
«ناتان شانؤطةري بة ماني

َ
ئةل «ليسنط»ي بوون. ئةوروثا رابردووي سةدةي سَي نووسةراني بةناوبانطرتين

سةرةتاي لة رةخنةطرةكان بوو. ئاييني جياوازةكاني بريوِرا و طونجاندني و نزيكايةتي دؤستي خوازياري دانا»
كردةوة. شي رةخنةطرانةوة ئينساني و يةتي،

َ
كؤمةال روانطةي لة شكسثرييان بةرهةمةكاني سةردةمةدا ئةم

دةدا. مرؤظ سروشتيةكاني غةريزة و نةست و هةست بؤ بايةخي
َ

عةقل لة جطة رؤسؤ
«رؤكؤكؤ» هونةري بةرةو رؤشنطةري ئةدةبي و  هونةر كة  ئةوةي هؤي بووة هةستةكان بة طرنطيدان
سةفةرنامةدا، يان ِراثؤرت يان فَيركاري بواري رؤسؤ لة دؤظؤ و رؤبؤفت، وةك نوسةرانَيكي بةرهةمةكاني بضَيت.
«بابةت» ذانرة سنوورَيك بؤ و داناني ئةدةبي طشتي ياساي بؤ تا  درا

َ
هةول و خوَينةراني راكَيشا سةرنجي

دابنرَيت. ئةدةب، فةرهةنطَيك جؤراوجؤرةكاني
تي خؤيان

َ
وال ئةو سةردةمة، رؤشنطةري فيكري بزوتنةوةي نوَينةراني طرنطرتين و طةورةترين لة هةندَي
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بوو، روسيا شاذني مةزن، كاتريني ميواني  ماوةيةك ديدرؤ كرد. ديكة تاني 
َ
وال لة  روويان و بةجَيهَيشت 

بووة رؤشنبريانةدا، ئةم
َ

هاونشيني لةطةل مايةوة. مان
َ
ئال لة ثروس كن ثاشاي لة َيك

َ
سال ضةند تَيريش

َ
ظؤل

ت
َ
دةسةال خزمةتكاري يةكةم دةبَيت كة ثاشا بنَيت بةوةدا ديكتاتؤر، دان شاي فرَيدريش، كة ئةوةى هؤي

بنةبِر كدا،
َ
خةل ناو لة ثووض و هيض «خورافاتي دةيطوت: مةسيحيةتدا،

َ
لةطةل ثةيوةندي لة تَير

َ
ظؤل بَيت.

تةرمي عيسا، دزيني دواي ضونكة مةزنة، فريوَيكي ثاشماوةي «مةسيحيةت دةيطوت: داالمبَيرش بكةن».
طةراية،

َ
عةقل ديني حةقيقي، «ديني وابوو، ثَيي تر ئةوي كشاوة»

َ
هةل ئاسمان بةرةو ئةو كة وكردةوة

َ
بال َوايان

لةطةل ثةيوةندي  لة هةروةها نية». ضيرت بةوالوة خورافة لة نةطونجَيت 
َ

عةقل
َ

لةطةل شتَيك هةر ضون
رؤشنطةري وةربطرن. خؤتان ي

َ
لة عةقل سود ترس بةبَي كة ئةوةي دةكرد بانطةشةي كانت رؤشنطةريدا،

بؤ بِرياردان نةترسانة و زانني بة كةم خؤ خؤنةويستي لة هةلومةرجي سةثَيندراوي مرؤظ رزطاربووني ياني
بةختةوةري بؤ تاك ي

َ
هةول كة دةيانويست ئةوان كي تر.

َ
خةل يارمةتي بةبَي خؤ بريي بةكارهَيناني هزر و

جيهان. طةالني يةكيةتي بؤ بَيت بنةمايةك

ثةراوَيزةكان:
دةرةنجامي و رؤذئاوادا  ئةوروثاي لة هةذدةهةمة سةدةي هونةري شَيوازَيكي  ،ROCOCO يان   ROKOKO هونةري
دايةوة. رةنطي  نذيارظانيدا  و  معماري و  مؤسيقا و  شَيوةكاري بواري  لة  ثرت .BAROQUE بارؤك هونةري لة ثشتكردنة

(وةرطَيِر).

سةرضاوة:
WWW.ARMANS.COM
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ئةمانؤيل كانت
لة فارسييةوة: بةختيار عةلي

سةردةمي ِرؤشنطةري ضيية؟

ئيفليجي و دةستةوةستانةي كة هةر مرؤظ خؤي  ةتي 
َ
لةو حال دةرضووني مرؤظة 

ناتوانَيت  بارودؤخةية كة مرؤظ  ئيفليجيش ئةو  بةرثرسياري مانةوةو بةردةواميةتي، 
ئيفليج  مرؤظي  كار.  بخاتة  ديكةدا  كةساني  ِرَيبةرايةتي  دةرةوةي  لة  خؤي  هزري 
بةرثرسيارة لة ئيفليجيةكةي خؤي، ضونكة هؤيةكةي ناطةِرَيتةوة بؤ ون بووني هزر، 
كو دةطةِرَيتةوة بؤ دةستةوةستاني لة بِريارداندا و ترسنؤكي لة بةطةِرخستني ئةو 

َ
بةل

ِرَيبةرايةتي كةساني تر. دروشمي سةردةمي ِرؤشنطةري ئةوةية: (با  بِريارانةدا، بةبَي 
هَيند ئازابيت، بتوانيت هزرت بخةيتة كار).

لة  مَيذة سروشت  لة  ئةطةرضي  طةلَيك كةس  ترسنؤكيةوةية كة  و  بةهؤي سستي 
ي خؤيان 

َ
م بة درَيذايي ذيانيان و بة قبول

َ
كاني تر ئازادي كردوون، بةال

َ
ِرَيبةرايةتي خةل

بووة  ئةزيةت  بَي  و  ئيدي سانا  ئةندازةيةي كة  ئةو  تا  توانا ماونةتةوة،  بَي  و  ئيفليج 
بة  ئاسانة مرؤ  و  َي طةلَيك سووك 

َ
بةل بة طةورةيان.  بكةن  بَين و خؤيان  تر  كاني 

َ
خةل

بطرَيتةوة،  بؤ  خؤم  هزري  شوَيني  هةبَيت  كتَيبَيكم  من  ئةطةر  بمَينَيتةوة،  ئيفليجي 
و  خواردن  ثرؤطرامي  ثزيشكَيك  بكاتةوة،  بؤ  بريم  سةركردةيةك  هوشياريشم  لةبري 
خواردنةوةم بؤ دياري بكات.. هتد، ئيدي ض ثَيويستم بةوةية زةحمةتي طةِران و ثشكنني 
بنَيمة بةرخؤم، لة ِراستيدا بتوانم بةهاي ئةو ئةركة بدةم كة كةساني تر لة بري من بري 

بكةنةوة، خؤم ثَيويستم بة بريكردنةوة نابَيت.
هةنطاوة  ئةو  خانمان)،  و  كيذان  هةموو  تةكيشياندا  (لة  ك 

َ
خةل زؤري  زؤربةي 

بةرةو طةورةبوون و بريكردنةوة بة هةنطاوَيكي طةلَيك ترسناك دةزانن، ضجا با ئةرك و 
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طةورة ثياوة ئةو دةكةن، ئيفليجية ئةم كردني
َ
قبول بة كؤمةك كة ئةوانةش بوةستَيت. زةحمةتةكةشي لةوالوة

طومان هةر لة كة هةبَيت بةسةر مرؤظايةتيدا ئةوتؤيان تَيكي
َ
دةستةال دةزانن ِرةواي بة كاربةدةستانةن كة و

بَيت. بةدوور طؤِرانكاريةك و
ضاودَيريةكي ثَيوةداوة، طاِرانةكانيان بةنديخانةي نةفاميان لةسةر دةرطاكاني ئةوةي دواي ثياوانة ئةم
تةنها بة ئةطةر تَيطةياندوون  واشيان لةسةرخؤيانة، و هَيمن مةخلوقاتة ئةم سةر خستؤتة  ورديشيان
مةترسيةكة ِراستيشدا لة م

َ
بةال ضاوةِروانيانة، طةورة مةترسيةكي دةرضن، ديوارانة ئةو نَيوةندي بيانةوَيت لة

كةوتن و ضةند دواي بؤ كرد كاريان و دا يان
َ
هةول ئةوان ئةطةر لةبةرئةوةي طةورة نيية، ئةندازةية تا ئةو

وايان دروست دةكةن، ئةوتؤيان تيا ترسَيكي كةوتنةكان هةميشة م
َ
بةال دةبن، هةنطاونان فَيري نسكؤيةك

فةرد بتوانَيت طرانة كارَيكي لةبةرئةوة بدةن. ديكة تةقةاليةكي جارَيكي دي لةوةي ببنةوة ثاشطةز دةكات لَي
بةو ِرةزامةنديشة و تيايدا  سروشت لة جؤرَيك ببَيتة وةختة كة دةرضَيت ئيفليجية ةتي 

َ
حال لةو بةتةنها

دةرفةتَيكي هةر لة هزر ِراستيشدا لة كار، كة بخاتة خؤي هزري تايبةتي قؤناغةدا لةو ناتوانَيت و ئيفليجية
تايبةتمةندي كة كةرةستانةي ئةو واتة تووةكان،

َ
وشكةال ضةمكة دةزطاكان و كراوة.  مةحروم بةكارهَينان 

بةطةِرخستنَيكي كةرةستانةي تايبةتمةندي ئةو بكةين قسان وردتر ياخود ئةطةر هزرن بةكارهَينانةكاني
ئةمِرؤ تا (كة ئيفليجيةدا دؤخي لةم و ثَيوةندن و  كؤت  َيك

َ
كؤمةل سروشتيةكانن، بةهرة تواناو خراثي

بوو، ئازاد ئيفليجانة يةكَيكيش لةم هاتوو ئةطةر واسراون.
َ
هةل ثَيي ئيفليجيةكاندا و دةست بة ثايةدارة)،

ضكؤلة ضكؤلةدا، درزو كةلةبةري زياتر، بةسةر ترس ثِر لة وكانةو
َ
لة بازدانَيكي سل جطة بكات دةتوانَيت ضي

لة كةم تةنها ذمارةيةكي لةبةرئةوة َينَيتةوة.
َ
بجول ئازادي بة خؤي قاضةكاني نةبووة كاتة فَير ئةو تا ضونكة

بة بنب و دةرباز ئيفليجية ةتي
َ
حال لةو زةيني تايبةتي خؤيانةوة، بةكارهَيناني ِرَيطاي لة توانيويانة ك

َ
خةل

بِرؤن. ِرَيطادا بة ثايةدار و جَيطري هةنطاوي
زياتري ئةمةيان ئةطةري رؤشنطةري، رَيطاي سةر بضَيتة خؤي بؤ جةماوةرَيك مةسةلةي ئةوةي م

َ
بةال

مةسةلةية ئةم جةماوةرة، بةو بدرَيت ئازادي بِرَيك ئةطةر ِراستيدا لة كو
َ
بةل كراوةترة. ئاسؤكاني و هةية

فةرمانِرةوا ِريزي ناو لة دةبَيت ئةمةش بؤ بكرَيت.  لَي ي
َ
نكول الوةو  بخرَيتة ناتوانرَيت كة شتَيك دةبَيتة

خؤيان هزري بة و.ك) – ِرابةري يةتي
َ
عةقل لة دوور و (سةربةخؤ هةبن ك

َ
خةل بِرَيك ناسراوةكاندا، بةرةسميةت

كةس هةر كة طيانَيكن وكردنةوةي
َ
بال ي

َ
سةرقال و دةرضوون ئيفليجي ةتي

َ
حال لة كة كَيك

َ
خةل بري بكةنةوة،

خؤي بكات. بريكردنةوةي تايبةتي ِروو لة هةر كةس و بزانَيت خؤي تايبةتي بةهاي
دواي بووة، فةرمانِرةوايانةدا ئةو تي

َ
دةستةال ذَير  لة  جةماوةرةي ئةو بكةين ئةوةش تَيبيني دةبَيت

كاتَيك بمَيننةوة، نزمرتدا دؤخَيكي لة دةكةن ناضار فةرمانِرةواكان ئةوان هةر دةبَيت رزطاريان  كة ئةوةي
دةنَين. ثَيوة يان

َ
ثال توند ِرابةرَيتي ِرؤشنطةريان بةرنةكةوتووة، بةرةو رؤشنايي كة دي فةرمانداري هةندَيك

دةكاتةوة لةوانة ة
َ
خؤي تؤل بؤ هةر دةردةخات كة بؤ ثَيش وةختمان نالةباري حوكمداني و خراثي ئةمةش

قؤناغي نةبَيت ناطاتة لةسةرخؤ جؤرَيكي بة ضونكة جةماوةر دَين، بةدوياندا ئةوانةي ضاندوويانة، يان كة
تةماحكارانة جةوري ضةوساندنةوةو بروخَينَيت، كةسان تاكة ديكتاتؤريةتي دةتوانَيت شؤِرش (ِرؤشنطةري)
كو

َ
بةل نةطرتووة،

َ
هةل خؤيدا لةتةك بريكردنةوةي شَيوازةكاني ِراستةقينةي ِريفؤرمَيكي هةرطيز م

َ
بةال َيت،

َ
ل نةهَي

وةختة ثَيش بِريارة
َ

لةطةل كة دةطرَيت
َ
هةل خؤيدا لةتةك نوَي وةختي ثَيش بِرياري َيك

َ
كؤمةل ثَيضةوانةوة بة

كراون. مةحروم بريكردنةوة لة كانةي
َ
خةل لةو دادةبِرَيت شؤِرش دةكةن، دروست سنوورَيك كؤنةكاندا

ئةويش ثاكةكةي، زؤر مانا  بة ئازادي نيية، مةبةست دي هيضي (ئازادي) لة  جطة ِرؤشنطةري بؤ
لة طوَيم اليةكةوة هةموو ئةمِرؤ لة م

َ
بةال بوارةكاندا. هةموو لة

َ
عةقل ِراشكاوانةي بةكارهَيناني بة كردنة

َ
قبول
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لَيثرسراوي بكةن. جَيبةجَي ئةركةكانتان (بريمةكةنةوة)، َيت:
َ
دةل ئةفسةر مةكةنةوة) (بري َيت:

َ
هاوارَيكة دةل

بِرواتان كو
َ
بةل (بريمةكةنةوة) َيت

َ
دةل ئايني ثياوي بدةن. باجةكانتان (بريمةكةنةوة)، دةفةرموَيت: دارايي

لة و بريبكةنةوة دةتوانن َيت: «تا
َ
دةل كة هةية ثياوَيك طةورة تاكة سةرتاسةري دونيادا لة ئةمِرؤ هةبَيت.

ئازادي بؤ سنوورَيك شوَينَيكدا هةموو بن»، لة ملكةض م دةبَيت
َ
بةال نيية، طرنط بريدةكةنةوة شتَيكيش ض

دةشَيت و نيية رؤشنطةري دذي سنوورَيكيش ض رؤشنطةريية؟ ثَيضةوانةي سنوورَيك ض ئاخؤ م
َ
دانراوة. بةال

ئازادانة ةتةكاندا
َ
حال هةموو لة ثَيويستة  مان

َ
عةقل طشتي  بةكارهَيناني َيم 

َ
دةل من بَيت؟ قازانجيشيدا لة

مان
َ
عةقل تايبةتي م بةكارهَيناني

َ
بةال دةكاتةوة، نزيك مرؤظ لة رؤشنطةري بةكارهَينانةشة ئةو تةنها بَيت،

لةبةردةم كؤسث ببنة سنوورانة ئةو ئةوةي بةبَي بَيت تيذ و توند سنوورَيكي ضةند ملكةضي ثَيويستة
رؤشنطةريدا.

جةماوةرَيكي لةبةردةم ثياوي (زانا) بةكارهَينانةية كة جؤرة )، ئةو
َ

طشتي (عةقل بةكارهَيناني لة مةبةستم
ثراكتيك كة ماَّـ بةكارهَينانةية جؤرة ئةو مان)

َ
(عةقل تايبةتي بةكارهَيناني م

َ
بةال دةدا. ئةنجامي خوَيندةواردا

كة ديكةوة دياريكراوي وةزيفةيةكي هةر لة شوَينَيكي مةدةنيةوة يان لة هةية هةقمان و ثَيدةدات كردنمان
طشتيةكان، قازانجة بة تايبةتة مةسةالنةدا كة ئةو ضوارضَيوةي لة ضونكة ثَيبكةين. سثَيردراوة كاري ثَيمان
ئةنجامداني بة هةستن دةكات ناضار ةية

َ
كؤمةل ئةو ئةندامةكاني كة هةية، دياريكراو ميكانيكي دةزطايةكي

يان ئامانجة طشتيةكان بةديهَيناني بؤ حكومةت و نيية تيادا خؤياني هيض ئريادةيةكي كة كردار هةندَيك
قَينراوةوة

َ
خول و كرد طردبوونةوةيةكي دةست ِرَيطاي لة فةوتان، لة ئةو ئامانجانة ثاراستني بؤ كةم اليةني

دةكات. ملكةضي بة ثَيويست بة بريكردنةوة نادرَيت و ِرَيطا لَيرةدا دةكات، ئاِراستة كةسانة ئةو
ةكةدا

َ
لة كؤمةل بوو ئةندام زانا سيفةتي بة كاتدا هةمان لة ميكانيكية دةزطا ئةو ئةطةر كةسَيكي م

َ
بةال

ضةند نووسينَيكي هَيناية خؤي هزري ثشتي
َ
ثال بة ئةندامةش ئةم جيهانيدا)، طاي مةدةني

َ
لة (كؤمةل ياخود

ئيش ئةو سةر بكاتة كار بةكارهَينانة ئةم ئةوةي بةبَي بةكاربهَينَيت ي
َ
عةقل دةتوانَيت ةتةدا

َ
حال لةم مةيدان،

دةستَيت.
َ
هةل ثَيي و سثَيردراوة ثَيي كاتةكةيدا بةشَيكي لة سةلبي ِرةطةزَيكي وةكو كارانةي و

خؤي ي
َ
عةقل بيةوَيت ئةطةر هاتووة، بؤ قوماندانةكةيةوة لة فةرمانَيكي ضةند كاتَيكدا لة ئةفسةرَيك

ئةفسةرة ثَيويستة ئةو و ترسناكة كارَيكي ئةمة بداتةوة، لَيك فةرمانةكة خراثي و ضاك بؤ ئةوةي كار بخاتة
ِرةواية زؤر بوو، زانا ئةفسةرة ئةو هاتوو  ئةطةر َيني

َ
دةل بني  هةقاني بمانةوَيت ئةطةر م

َ
بةال بَيت. ملكةض 

بة ثَيشكةش و ِروو (جةنطي) بخاتة ناو سيستمي كوِريةكاني كةم و و ة
َ
هةل سةبارةت بة خؤي تَيبينيةكاني

بكرَيت. لَي قةدةغة شتَيكي هيض ئةوةي دةربِرن، بةبَي لةسةر خؤياني تا ِراي بكات كي
َ
خةل

بطرَيت. لةم ئةركانة رةخنةيةكي توند بةتايبةتي ئةطةر ثَيداني باج، لة تي سةرثَيضي بكات
َ
ناكرَيت هاوال

ئةم (ئيدي  ئابِروضوون مايةي ببَيتة ِرةخنةكةي دةشَيت  ضونكة سزادان، مةترسي بةر دةيخاتة ئةمة 
كردنةوةية

َ
جؤرة سل ئةم كة م

َ
بةال سيستمةكةدا)، لةناو سةرتاسةر ثةشَيويةكي دةبَيتة مايةي ئابِرووضوونةش

ئةطةر نابينني، فةرمانةكاندا و ئةرك 
َ

لةطةل ناكؤكيةكيشى و دذايةتي هيض  دةدةين، نيشان بابةتةكة لة
بة سةبارةت خؤي بؤضووني و ديد ِراشكاوانة شَيوةيةكي بة زاناية) كة سيفةتةي (بةو تية

َ
هاوال ئةم هاتوو

لة ئاين ثياوي سةثاندووة، هةروةها ةتةي
َ
حال ئةو كة نيشاندا كةسة ئةو و زؤرداري باجطريية ناشريني ئةو

ضونكة دةكات، خزمةتي بكات كة فَير َيسةية
َ
كل ئةو هَيماي بةثَيي دةبَيت ِرةعيةتةكةي خؤيدا ثةرستطاكةي

َيني،
َ
(ئةطةر نةشل سةربةستي هةية تةواوي زانايةك وةكو م

َ
بةال دانراوة، لةوَيكانةدا مةرجانة ئةو بةثَيي ئةو

ضاكةكةر ئةوةي بة ِرؤحَيكي دواي جةماوةر، دةمى ثَيش بخاتة خؤي بريوِراكاني كة سةرشانَيتي) ئةركي
ثِرؤذةي و بكات ئاشكرايان دةزانَيت ة

َ
هةل لةم هَيمانانةدا بة ضي هةية بؤي ياندةسةنطَينَي،

َ
هةل وردي بة
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وا شتَيكي كارةشدا ض لةم ِروو. َيسة بخاتة
َ
كل و كاروباري ئايني ضاكرتي ِرَيكخستنَيكي بؤ ِروانيني خؤي

كي
َ
خةل فَيري ئيشةكةي بةثَيي ئةوةي َيسة

َ
كل نوَينةرَيكي وةكو ضونكة بدات، ئةزيةت ويذدان نابينرَيت

بؤتة كة ئامؤذطاريية َيك
َ
كؤمةل كو

َ
بةل بكات، بةيان تيا خؤي بريوِراي و ناتوانَيت ئازادانة فةرمانَيكة دةكات،

ويان دةكاتةوة.
َ
بال دةرةكيةوة تَيكي

َ
دةستةال ناوي بة و ثابةنديان

ِروو دةيخاتة مةسةلةيةدا لةو كة طانةية
َ
بةل ئةو ئةمةش  دةكات)، فَير وامان َيسة

َ
(كل َيت:

َ
دةل ئةو

بِروايةكي خؤي ِروو كة بخاتة تَيزانة ئةو كاري ثراكتيك باشي ةتي
َ
خةسل طةلَيك بةو بؤنةيةوة هةر لةوانةيشة

دؤزيبَيتةوة تيا ِراستي شاردراوةي هةندَيك دةشَيت ضونكة ِروو، بيانخاتة ناضار بووة و نيية ثَييان تةواوي
بوةستَيتةوة، خؤي تايبةتيةكاني بِروا بة دذ كة نةبينَيت تيا ثَيضةوانةي ئةوتؤ شتَيكي كةم اليةني َياخود
لةطةل و بَيت لة ئيشةكةشيدا بةردةوام ناتوانَيت كات ئةو بابةتةوة، ةتَيكي لةو

َ
جؤرة حال كةوتة ئةطةر م

َ
بةال

كان
َ
خةل ئةوانةي ئامؤذطارو لَيرةوة بهَينَيت. كارةكةي لة واز دةبَيت كةواتة بَيت. تةبا و كؤك ويذدانيشيدا

لَيدةطرن (بةكارهَينانَيكي طوَي كة وانةكانيان دةمي ئةوانةدا ثَيش لة و كاتي كاركردندا لة دةكةن طؤش
ئةو قةوارةي ئيدي جا خَيزانية، كؤبوونةوةيةكي مةسةلةي مةسةلةكة ضونكة كار، دةخةنة

َ
عةقل تايبةتي)

دةكات، لةبةرئةوةي قسان ثابةند ئاينيانةي ثياوَيكي وةكو لةبةردةمياندا ئةويش بَيت. هةر ضةندَيك خَيزانة
كة دا ةممان

َ
قةل لة زانايةك بة ئةطةر م

َ
بةال بَيت، ئازاد ناتوانَيت دةكات، جَيبةجَي  دةرةكي فةرمانَيكي

دةستةيةكي لة ئةندامَيك وةكو زانايةك واتة دةكات. ِراستةقينة جةماوةرَيكي بؤ قسان نووسينةكاني بة
لة هةية سنووري ئازاديةكي بَي دةكات.. كار خؤيدا ي

َ
عةقل طشتيانةي ضَيوةي بةكارهَينانَيكي لة كة دينيدا

بكات. قسان خؤيةوة كةسي بة ناوي هةية تةواوي و سةربةستيةكي خؤيدا ي
َ
عةقل بةكارهَيناني

دةبَيت ( ئاينيدا كاروباري (لة ميللةتان لَيثرسراوي و فةرمانِرةوايان َيت
َ
دةل كة ثِروثاطةندةيةش ئةو

ديكة دةكات. تروهاتةكاني –ثشتطريي كة ماناية بَي تروهاتَيكي بن، ئيفليج خؤشيان
(وةك ثةترياركان. لة بَيت ضينَيك ياخود بَيت، َيسةي

َ
كل َيكي

َ
كؤمةل جا ض جا ئاينية، ة

َ
كؤمةل ئةم م

َ
بةال

لةسةر سوَيند تا بكةن بانط ئةندامةكانيان هةبَيت بؤيان دةبَيت ئاخؤ دةطوترَيت)، ثَي وايان هؤالند لة
لة و بسةثَينَي بةسةرياندا هةميشةيي و

َ
باال فةرمانِرةواييةكي دواتر بخؤن، تا دياريكراو و نةطؤِر هَيمايةكي

كاري ئةمة َيم
َ
من دةل ِراستيدا لة ببةخشن؟ فةرماندارية بةو نةمري و جاويداني ئةوانيشةوة سيفةتي ِرَيطاي

نوَي ِرؤشنطةريةكي هةر لة وازهَينانة خؤيدا لة خؤي خؤرية سوَيند و ثةيمان جؤرة ئةم ضونكة نةكردةية،
بنةمايةش هةتا ئةم لةسةر هةر لَيبكات. ثَيشوازي و بكاتةوة بؤ ئامَيزي بَيت بةشةريدا ِرةطةزي لة تواناي كة
ثةيماني شكؤداري ئاشتيةوة و لة سوَيند ثةرلةمانةكان يان ي وةك

َ
باال تَيكي

َ
دةستةال لة بِريارة ئةم ئةطةر

وا ِرَيكةوتنَيكي نيية بؤي  سةدةيةك هيض لةبةرئةوة دةمَينَيتةوة. كاريطةر بَي و  
َ

ثوضةل سةِّـَيندرابَيت،
خؤيان زانستي نةتوانن ضيرت كة بِريارَيك ثابةندي  بكاتة خؤي  دواي ديكةي سةدةكاني ثَيش، بَينَيتة
سةدةيةك هيض مةترسيدا). بةرامبةر لة قازانجةكانة تايبةتي كة بوارانةدا لةو تايبةت (بة بكةن بةرفراوان
لةسةر طشتي سيفةتَيكي بة بكةن و ِرزطار ة

َ
هةل لة خؤيان بدةن

َ
هةول دي بطرَيت، لةواني ِرَيطا ناتوانَيت

بة دةرهةق طوناهَيكة ئةوا بكرَيت، دروست كؤسث ِرَيطايةدا لةم ئةطةر ثَيشَي. بضنة ِرؤشنطةريا ِرَيطاي
تازةكان وةضة  بؤ دةبات. لةبةرئةوة ضوونةي ثَيش بةرةو ئةم ِرووةو ِرةسةني خؤي قةدةري مرؤظايةتي كة
نةزانيني و ةشةيي

َ
هةل ئةوة بؤ طةشيان

َ
بةل بكةنةوة، ِرةتيان و نةكةن

َ
قةبوول ياسايانة ئةم تةواوي كة هةية

ميللةتَيكدا لة قازانجي كة شتَيك هةر بةردي بناغةي دةستوورانةيان داناوة. و ئةو ِرَيسا كة دةبَيت ئةوانة
وةها َيتي

َ
قبول ميللةتة ئايا ئةم كة  دةبينَيتةوة خؤي ثرسيارةدا دةيخةينة كار، لةو ياسادا شَيوةي لة و

ي
َ
حال لة ئةويش بَيت، طونجاو دياريكراو و كةم ماوةيةكي بؤ ناوبراو ياساي دةشَيت خؤي، بداتة ياسايةك
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مةرجةي بةو سيستمَيكي دياريكراوتر، وةناوخستني بؤ ئامادةكردن خؤ و باشرت ياسايةكي بؤ وانيدا ضاوةِر
خؤي تَيبينيةكاني تا بَيت)، زانا (ئةطةر ئاييني ثياوي بةتايبةتي تيةك

َ
هاوال هةموو بة  بدرَيت ئازادي

لة بَيت، واتة ِراشكاوانة داِرشتنة ئةو مةرجَيك بة دابِرَيذَيت، ئَيستا دةزطايةي ئةو ناو دةربارةي خةوشةكاني
بَيت. نووسيندا شَيوةي

و باس دَيت ِرؤذَيك تا سةقامطريةكةدا و طرتوو خؤ سيستمة سةرجةمي ثاراستني 
َ

لةطةل ئةمةش 
كؤدةبَيتةوة، بؤ سةِّـاندنيان  و طة

َ
بةل ثَيويست ئةندازةي بة و ثَيشَي دةضَيتة بوارانةدا لةم ينةوة 

َ
لَيكؤل

ثشتة، لة دةنطةكاني َيني هةموو
َ
نةل ئةطةر ثِرؤذةيةك دةكرَيتةوة، بةرز عةرش بؤ بةردةم ئينجا ثِرؤذةيةك

ئةطةرضي بثارَيزَيت تاقمة هاوكارانة ئةو دةستةو كة دةيةوَيت دةبَيت. ثِرؤذةيةك ثشت لة زؤربةياني ئةوا
ثِرؤذةية ئةم ئةوةي بةبَي و دةزطا ئاينيةكة، م تةبان لةسةر طؤِريني دام

َ
بةال هةية، خؤيان بريوِراي تايبةتي

كؤنةكةن. دةزطا وةفاداري كة ئةوانةش ملي بكرَيتة خؤي بداتة ئةوة ماَّـ
بةر نةخرَيتة كة هةميشةيي دةستورَيكي لةسةر بَيت ِرَيكةوتن مةسةلةي مةسةلةكة ئةطةر م

َ
بةال

هةر خؤ م
َ
بةال تَينةثةِرَيت، مرؤظَيك تةمةني لة درَيذي كة بووة كةميش ماوةيةكي بؤ ئةطةر هةتا طومانةوة،

نةوةكاني زيان لة و لة ثةرةسةندن دةخاتةوة دووري و دةكات ئاوقاي نةزؤكيةك سةردةمَيك مرؤظايةتي بؤ
ثَينةدراوة. ِرَيطةي قةدةغةيةو تةواو كارَيكي ئةمةيان لةبةرئةوة دةدا، داهاتوو

فَير ديكةدا دةمَيكي لة و دي كاتَيكي بيخاتة ببَيت فَيري ثَيويستة كة زانستَيك هةية بؤي هةركةسَيك
دةطوترَيت ثَيي ئةمة بكات، لَي حةرام داهاتووي نةوةكاني و ثشتي تَيبكات ئةوةي مةسةلةي م

َ
بةال ببَيت،

ميللةت لة كة ئةوةية دةمَينَيتةوة ثَيشَيلكردني. ئةوةي مرؤظ و ثريؤزةكاني مافة سةر دةستدرَيذكردنة
لة تةشريعيةوة ضونكة فةرمانِرةوا لةاليةني بنوسرَيت، لةسةر فةرمانِرةواش بة حةرام دةبَيت كراوة، حةرام
بدات

َ
هةول فةرمانِرةوا با جا طةلةوةية. طشتي ئريادةي لة تايبةتي فةرمانِرةوا ئريادةي وةو

َ
قوال

َ
هةل ميللةتةوة

بطونجَينَيت مةدةنيدا  سيستمي
َ

لةطةل دي، دةبَيت بهَينرَيتة كة ئةو ِريفؤرمانةش و بةديهاتووةكان ِريفؤرمة
بكَيشَيت. بةديار ئةو ئةركةوة شةونخوني و

طيانيان تا نةكةن، ضي و ضي بكةن دةبَيت بةوةي سةبارةت بداتة ميللةتةكةي طفتوطؤ و باس ئازادي با
ئيشي كو

َ
بةل نيية، فةرماندارةوة كةسي بة ثةيوةندي كَيشةية ئةم ضونكة بَيت، ئازاد دنيا ئةو سزاي لة

وةدةست خؤيان ِرزطاري كة خةريكن بطرن ديكةيان هةندَيكي لة رَيطا ك
َ
لة خةل هةندَيك نةدات بوار ئةوةية

دةدات خؤي شكؤي طةورة لة ئَيجطار زيانَيكي فةرمانِرةوا كارةدا. ئةو بةديهَيناني ثةلةن لة بة و دةهَينن
بَيتة جؤرَيكي ِرةسمي بة بدةن، لةسةر خؤياني بريوِراي دةيانةوَيت تيةكاني

َ
هاوال كارَيكدا كة وةها لة ئةطةر

خؤي دةخاتة بوةشَيتةوة، ئةوا لَي كردةوةيةكي وةها خؤشيةوة تايبةتي تي
َ
دةسةال ِروي لة ئةطةر مةيدان.

لة ئةو ئةطةر نيية). شارةزاتر ناسةكان ِرَيزمان لة قةيسةر جةنابي (خؤ َيني:
َ
بل ثَيي تريوتوانجةي ئةو بةردةم

باوةشي و ثاراست تيان
َ
هاوال لة زياتر جةوركاراني لةو هةندَيك و َيسة

َ
كل ستةمكاريةكاني خؤيدا ةتةكةي

َ
دةول

دةكاتةوة. كةم خؤي كاني
َ
باال بةرز و توانستة كردارةي لة ئةوا بةو كردنةوة، بؤ

لة نا َيم:
َ
دةل دةذين؟ ِرؤشنطةري سةردةمي ئةمِرؤ ئَيمة ئاخؤ بثرسني: ئةطةر هةموو قسانة ئةو دواي

كة ِرؤذطارَيكني ناو كوِري ئَيمة ئةمِرؤ تا  دةضَيت. ِرؤشنطةري بةرةو  كة دةذين سةردةمَيكدا لة ِراستيدا
بة و مةحكةم خؤيان تايبةتي بريكردنةوةي لَيبكات وا كي

َ
خةل ئةوةي بؤ ثَيويستة، ديكةي ِرةطةزي طةلَيك

بوارَيكي كي
َ
خةل كة ئةمِرؤ ئةوةي م

َ
بةال بكةن. ثراكتيك ئاينيةكاندا) مةسةلة (لة كةس هاريكاري بَي تواناو

جاران لة كؤسثةكانيش ذمارةي و كار بخةنة خؤيان تايبةتيةي تا ئازادانة ئةو بريكردنةوة هةية فراوانرتيان
كة بَيت دةربازيان ئيفليجية لةو ك

َ
خةل و بِرؤين سةرتاسةر ِرؤشنطةري سةردةمَيكي بةرةو ئةوةي بؤ كةمرتة
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ِرؤشنطةري بةرةو ئَيمة زؤرة بيسةِّـَينَيت بةهانةمان و طة
َ
بةل لة ِراستيدا ئةوا بةرثرسيارن، خؤيان لَيي هةر

دةضني.
«فردريك» ثاشاية». «فردريك سةدةي و ِرؤشنطةري سةدةي سةدةية ئةم َيني

َ
بل دةتوانني ديدةطايةوة لةم

هيض دينيدا، كاروباري لة مةسةلةي نابَيت ئةوة كة ئةركي سةرشاني َيت
َ
لةوةي بل نيية نيطةران كةسةية ئةو

غروري ثِر وشةطةلَيكي بةكارهَيناني لة و ك
َ
خةل دةداتة ئازادي تةواوي لةمِروةوة وبكاتةوةو

َ
بال فةرمانَيك 

شايستةي لةبةرئةوة ِرؤشنطةرَيكة، خؤشي وا بؤ ئةمريي دةكات. ي
َ
نكول بوونيش) خؤش و لَي (لَيبوردن وةكو:

ئةو ضونكة بنَين، كردارةكةيدا ضاكي بة وةضةكاني داهاتووشي دان دةبَيت و خؤيةتي هاودةماني ستايشي
ئيداريةوة ِرووي لة كردارةي ئةو  كةم (اليةني دةرهَيناوة ئيفليجي لة  بةشةري ِرةطةزي كةسة يةكةمني
مةسةلةكاني لة خؤي تايبةتي ي

َ
ئةقل تا كةسَيك  هةموو  داوةتة  ئازادي  ئةو هةر طةياندووة). ئةنجام بة

ماَّـ بووناية، زانا ئةطةر ئاينية بةِرَيزةكان سةردةمي «فردريك»يشدا ثياوة لة هةر كار، بخاتة (عةقيدةدا)
ئةوةي بَي بكةن، بةيان َيسة

َ
كل ِرةسميةكاني بة هَيما سةبارةت خؤيان بؤضوني بريو دةكةوت دةست ئةوةيان

ماَّـ هةروةها هةبَيت. شانيان سةر ئةركةكاني جَيبةجَيكردني لةسةر خراثي ِرةنطدانةوةيةكي كردارة ئةم
تاقيكردنةوةوة. ناو بخةنة ديد و بؤضونةكاني خؤيان لة دةرةوة و ِراشكاوي بة هات بةدي ئةوةش

ضةند ئةطةرضي ئةمِرؤ وةزيفةكانيانةوة. بة نني ثابةند كة كةسانةية ئةو تايبةتي ئةوةش بَيطومان
ةت

َ
بوارةدا دةول لةم هَيشتا كة َيكدا

َ
حال لة ئةمة كردووة، دروستي ةت

َ
دةول كة ِرَيطا دَيتة كؤسثَيكي بابةتي

وبؤتةوة. ئةوةي
َ
بال سةندووةو دةرةوةش تةشةنةي لة هةتا ئازادي م طياني

َ
بةال نةبووة، ئاشكرا بؤ خؤي ي

َ
ِرؤل

و ئةمِرؤ تَينةطةيشتوون كةش تا كة ةتَيك
َ
دةول هةر بؤ نموونةية فردريك)، (واتة حكومةتي ئَيمةي تَيداين

كي
َ
خةل لةوَيدا كة طشتيةكة دةزطا ناو يةكَيتي و سياسي ثةيماني سةر بؤ نيية ترسَيكي هيض ئازادي، هةواي

ئازاديان بَيت. برينطية و وشك دؤخي لةو دةدةن طةورة تةقةاليةكي يةكَيك بةطرييان نةهَينَيت ئةطةر
كي

َ
خةل دا كة ِرؤشنطةرية بةو جؤرة زيادم بايةخَيكي سةردةمي ِرؤشنطةري، بة باسةدا سةبارةت لةم

ئاينيةكان مةسةلة بة زياديشم بايةخي لَيي، بةرثرسيارن خؤيان كة دةكات ئازاد ئيفليجيية ةتي
َ
حال لةو

ضنط قازانجَيكيان سةرطةورة بكةنة خؤشيان هونةردا و زانست بواري لة ئَيمة فةرمانِرةواياني ضونكة دا،
ميتؤدي م

َ
بةال هوِرانةترة،

َ
مل و لَيكرد زيانبةخشرت باسم كة ئيفليجية ئايينية ةتي

َ
حال ئةم ئةوة دواى ناكةوَيت.

طةلَيك دةدات ِرؤشنطةري هاني و.ك)، فردريكة، مةبةست  لَيرةدا  (كة ةتةي
َ
دةول سةرةك ئةو بريكردنةوةي

دةِروات. زياتر لةوةش
نيية لةسةر مةترسيةكي هيض بةوةدا دةنَيت ِروانطةي تةشريعةكةي خؤيةوة دان لة ةتة)

َ
دةول (سةرؤك ئةو

بخةنة هزري خؤيان بةرهةمي تا بةكاربهَينن، خؤيان ي
َ
عةقل ِراشكاوانة بدات ذَيردةستةكاني ِرَيطا بة ئةطةر

ِراستةوخؤوة ِرةخنةيةكي لة ِرَيطاي كارةيان ئةو ئةطةر هةتا تةشريعة، بؤ ئةو داِرشتنَيكي باشرت بؤ بةردةست
كة ثادشايةية ئةو هةية ثريؤزمان نموونةيةكي  لةمةشدا طةياندبَيت، ئةنجام  بة دانراوةكة تةشريعة لة 

نةستاوة.
َ
هةل كاري وا بة ديكة كةسي لةويش و جطة دةكةين ستايشي

ِرَيكخراوي و دَيرين سوثايةكي و بمَينَيتةوة سَيبةردا لة ناترسَيت كة ثادشاية تةنها ِرؤشنطةرة ثادشا ئةم
بكات قسةية ثادشاية دةتوانَيت ئةو تةنها دةثارَيزَيت، ثَي طشتي نيايي

َ
دل ئاسايش و ذَيردةستداية كة لة

(ضةند َيت: 
َ
دةل كة ئةوةية  ئةويش  ببزوَينَيت، تيا لَيواني دوو ناوَيرَيت ديكة ئازادي  ةتَيكي 

َ
دةول هيض  كة

بن). ثَيويستة ملكةض م
َ
بكةنةوة بةال بري دةكةنةوة، شتَيكيش بري ض لة بكةنةوة بري دةتانةوَيت

مةسةلةكةش دةطرَيتةبةر، سةرنجِراكَيش و نةكراو ضاوةِروان ِرَيطايةكي مرؤظايةتي كاروباري شَيوةية بةم
تيا ناكؤكي تايبةتيان بة هةستَيكي جؤرة شتةكان هةموو دةبينني بيطرين، بة طشتي ئةطةر بَيت هةرضؤنَيك
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سوودبةخش لةالي فيكري ئازادي مةسةلةي بؤ مةدةني ئازادي لة بةرز ثلةيةكي وةديهَيناني دةكةن. دروست
بيخاتة ناتوانَي كة ميللةت دادةنَيت ميللةت كاتدا سنوورَيك بؤ هةمان لة م

َ
بةال دَيتة بةرضاو، ك

َ
بةكةل و

دةبةخشَيت ثَي ئةوةي دةرفةتي ئازادي مةدةني لة ئاستَيكي نزمرت ديكةشةوة لةاليةكي بيشكَينَيت، الوةو
وبكاتةوة.

َ
بال تةواوي بة خؤي تي

َ
دةسةال

سةربةستي فيكري تاوداني ئارةزوو و تؤوي خؤيةوة سةختةكةي ة
َ
ذَير توَيكل لة سروشت هَيندةي هةر

كاريطةريةكي هَيدي هَيدي  كة ِرَيبازةي ئةو دةيكاتة و دةدات دةوري خؤي سؤزي بة ئيدي  كرد،
َ
بةِرةال

زياتري طةل ئامادةطي نةستةشةوة و هةست ئةو ِرَيطاي لة دةكات. طةل نةستي و لة هةست كار بةرتةكانة
بنةماكاني سةر دةكاتة كار دواجارا لة خؤي دةوري بة ِرَيبازةش ئةم دةبَيت، دروست ال ئازاد ِرةفتاري بؤ
قازانجَيتي، لة ئةمة بكات مرؤظدا

َ
لةطةل ة

َ
مامةل خؤي شايستةي بةشَيوةي ئةطةر دةبينَيت كة حوكمةي ئةو

بةس. و نيية كةرةستةيةك تةنها ديكة ضي مرؤ ضونكة
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د. عيسام عةبدولفةتاح
لة عةرةبييةوة: رةووف بَيطةرد

عةِّـانيةت و ِرؤشنطةري

َيني هيض زاراوةيةك نية كة بريمةنداني 
َ
ثَيم وا نيية ِراستيمان نةثَيكابَيت، ئةطةر بل

ئةم سةردةمة لةسةر ضةمكةكةي ناتةبا بووبَيتن بةو ئةندازةيةي كة لةسةر ضةمكي 
م ئةوةي طوماني تيا نية ئةوةية كة زؤربةي دانةرةكان، ض ئةوانةي 

َ
عةِّـانيةت ناتةبان. بةال

ثشتي عةِّـانيةتيان كردووة، يان ئةوانةي بة توندي ِرةتيان كردؤتةوة، لةو بريؤكة 
َ
ثال

باوةوة دةستيان ثَي كردووة كة بة ناهةق ضةمكي عةِّـانيةتيان لةوةدا كورت كردؤتةوة 
تي 

َ
تي ئايني لة دةستةال

َ
كة زؤر بة كورتي عةِّـانيةت بريتية لة جياكردنةوةي دةستةال

مةدةني، ئةم ماناية لة ئةوروثاي سةردةمي ِرؤشنطةريدا، واتا لة سةدةي هةذدةدا باو 
بووة، ئةو سةدةيةي كة ئةستَيرةي عةِّـانيةتي تيا درةوشايةوةو بنةمايةكي فةلسةَّـ 
فةلسةفةي  سةردةمي  رؤشنطةريي  سةردةميي  دةيشبوو  هةر  بةخشي.  زاراوةكة  بة 
ةوة دواي ئةوةي 

َ
ت كةوتة دةستي ئةقل

َ
عةِّـانيةت بَيت، ضونكة لةو سةردةمةدا دةستةال

ت بة دةست دةزطا ئايينيةكانةوة بوو.
َ
لة سةدةكاني ثَيشرتدا دةستةال

لة ِراستيدا، ِرةطي بريؤكةي عةِّـانيةت لة سةدةي شانزةداية، بة تايبةتي لة شؤِرشي 
طةردوونناسي  زاناي  (١٤٧٣-١٥٤٣)ي  كؤثةرنيكؤس   

َ
نيكوال مةبةست  كوثةرنيكةوة، 

ئةستَيرةكان  و  مةجةِرات  ةي 
َ
جوول دةربارةي  كؤثةرنيكؤس  كاتَيك  ضونكة  ثؤلةندية. 

بةتليموسةوة سةرضاوةي طرتبوو كة  لة بريي  بدات كة  تيؤرةكةي  بة  نةيتواني ثةرة 
بة دةوري  مةجةِراتانة  ئةستَيرةو  ئةو  كة  مانايةي  بةو  بوو،  باو  هةر  كاتةيش  ئةو  تا 
 لَيكدانةوة 

َ
ثشتي ئةم تيؤرةي دةكرد ضونكة لةطةل

َ
زةويدا طِر دةخؤن و، كةنيسةيش ثال

ئايينية فةرمي و باوةكةدا دةطونجا، كؤثةرنيكؤس ثةناي بردةبةر طريمانةيةكي تازة 
لةباتي طريمانة بة ثريؤز كراوةكة، ئةم بريؤكةيةيش بةو مانا تازةية دَيت كة زةوي، وةك 
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تواني كؤثةرنيكؤس تازةيةوة طريمانة ئةم بةهؤي دةخولَيتةوة، خؤردا دةوري بة دي ئةستَيرةكاني هةموو
ئةوةي تواناي كةس و رَيطاي دةهاتة كؤنةكةدا طريمانة سايةي لة كة سةربكةوَيت تةنطذانةدا ئةو بةسةر

لَي بكات. نةبوو طوماني
ضونكة عةِّـانية، بؤ؟ ناوازةي وَيستَيكي

َ
هةل ثريؤزكردن بة تيؤري دةربارةي كؤثةرنيكؤس وَيستي

َ
هةل

بكات. رزطار كؤتة لةو خؤي ي
َ
ئةقل بوو. تواني ملكةضي ي كةنيسةو

َ
ئةقل ثاشكؤي ئةو ي

َ
ئةقل كة ئةوةي دواي

لة خؤي رَينماي دةكردة ي
َ
ئةقل تةنيا جؤرَيك بة بسةثَينَيت، خؤي تي

َ
دةستةال زانستيشدا بريي بواري لة

دةدا. بِرياري لةوَيشةوة هةر و بريكردنةوةدا
ناسراوةو، رؤشنطةريي دي لة سةدةي هةذدةدا دووبارة بوةوة كة بةسةدةي جارَيكى كؤثةرنيكؤس شؤِرشي
ي

َ
ئةقل (ِرةخنةي مةزنةكةيدا بةرهةمة لة بةتايبةتي داناوة. بنةماكةي كانت ئةمانوئيل ماني

َ
ئةل فةيلةسووَّـ

دادةنَيت، مرؤظايةتيةكان مةعريفة بؤ سنوور كة دانا زانستي تيورَيكي بناغةي فةيلةسووفة ئةم ثةتي)
دركي بؤ تةنيا مرؤظايةتيةكان مةعريفة يان ِرةها بكات  توانايداية دركي  لة

َ
ئةقل ئاخؤ كة دةدوَيت لةوة

بؤ سنوورَيك ئةوةي بؤ دةطرَيت. خؤي لة
َ

ئةقل كة زاتية رةخنةيةكي كانت ئةثستمؤلؤذياي رَيذةييةكانة.
بنَيت. بنيات تيورةكاني تيا بَينَيت و بةرهةم مةعريفة توانايةوة بة هةموو كة بتوانَيت بكات دياري خؤي

دةمَينَيتةوة. سةختي دا بة
َ
ئةقل دركي لةبةردةم هةميشة دةرضوو ئيدي سنورة لةو ئةوةي

رؤشنطةريةي سيما ئةو ِرووناكيي بخةينة سةر زؤرةوة، هؤي لَيكدانةوةي ثَيشةكيةوة، دةتوانني بة لةم
 و

َ
ئةقل تي

َ
دةستةال ثرنسيثي سةرةكيةوة: ثرنسيثي دوو لةِرَيي ئةوةيش عةِّـانيةتةوةية، وَيستي

َ
هةل بة

ديموكراتيةت. ثرنسيثي

دةستةَالتي ئةقَل: يةكةم/
تر، مانايةكي بة نةبَيت. رَيذةطةرايةتيدا بواري  لة تةنيا  نية بريكردنةوةي تواناي مرؤظ ئاوةزي
هةر ستةمي ذَير لة  ناتوانَيت ئاوةز  ضؤن هةروةك وةربطرَيت. ِرةهايي بة شتةكان  هةموو ناتوانَيت  ئاوةز
ببةيت، ني

َ
ئةقال بريي بؤ ثةنا كَيشةيةك  هةر  بؤ ويستت كة تؤ بكاتةوة،  بري  بَيت ثةيوةندَيكدا  و كؤت

كةوكردني و شةن لة وانةية لة كة بكةيت ستةمانة خؤت رزطار جؤرة ئةو هةموو لة يةكةمجار ثَيويستة
طريمانة و كؤت لةو سةرةتاوة لة هةر كؤثةرنيكؤس ئةطةر بطرن. نيت

َ
ئةقال بريكردنةوةي لة رَيطا مةسةلةكاندا

بريكردنةوة نةيدةهَيشت و ئاوةزدا سةثاندبووي سةردةمةدا بةسةر ئايني لةو تي
َ
دةستةال كة بةثريؤزكراوانة

ض ئةستَيرةكان بزاوتي و طةردوون دةربارةي نةيدةتواني نةكرداية، رزطار خؤي دةربضَيت ضوارضَيوةية لةو
كة خستبوو لةكار نيي

َ
ئةقال بريي بوو دةمَيك ضونكة بريوباوةِرة ئاينيةكة زؤر طؤِرَي، بهَينَيتة تيورةيةك

يةقيني مةعريفةيةكي زانستي زانستي ِرووي نةدةدا. ضونكة مةعريفةي ثَيشكةوتنَيكي هيض هؤيةوة بةو
دياريكراودا قؤناغَيكي لة هةرطيز زانستيي ثَيشكةوتني كة ئةوةية بةرئةنجامةكةيشي َينةرة.

َ
خةمل كو

َ
بةل نية

تيؤري جَيطاي ِرةوتةدا لةو دةطؤِرَين، بةردةوام تيؤرةكاني كة بةردةوامداية ِرةوتَيكي لة كوو
َ
بةل ناوةستَيت،

ثريؤزةوة بريؤكةي ناو بة يان بَيت كة ملكةض ناكات ناضار ئاوةز ئةو ِرةوتة هةروةها نابَيتةوة، و نةطؤِر ثريؤز
ناوي بة ئاوةز دانةوَينَيت. دةست بةسةركردني بريؤكةيةك بؤ سةري بكات دةستكاري ناتوانَيت كةس كة

مردني. بة دانة حوكم َثريؤزةوة
ئةقل كة ضركةساتةداية لةو ضونكة عةِّـانيةتة. وَيستي

َ
هةل كرؤكي ني

َ
ئةقال رؤشنطةريي ضركةساتي

ِرةهاوة هةقيقةتي ناوي بة كة ستةمطةردا بريؤكةيةكي ثَيناوي لة قوربانيي بة  بكات خؤي ناتوانَيت
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بريي ميتؤدي
َ

لةطةل نةبَيت هيض بَيتةوة يان نزيك لَيي
َ

ئةقل و، نايةوَيت دةكات خؤي بؤ مؤدَيرني بانطةشةي
بَيت. لؤجيكيدا طونجاو بريي ِرةخنةطرانةو

لة ئةطةر بكةين ِرؤشنطةريي لة باس ناتوانني بؤية ة،
َ
ئةقل دةست دانة ةو 

َ
جل ماناي بة ِرؤشنطةريي

بؤ فةلسةفية ناوةِرؤكَيكي ئةمةيش  ِرَيذةيية، كة  ئةوةي بؤ  نةبَيت رَيذةيي بريكردنةوةيةكي  ضوارضَيوةي
م

َ
بةال ِرؤشنطةرية، و ني

َ
ئةقال وَيستَيكي

َ
هةل عةِّـانيةت سروشتي بة هةر عةِّـانيةت. هةرضةندة ضةمكي

كة هةية بةربةست و سةختي طةلَيك ئَيستا تا دةكات. ضونكة شةِريان و نةزانينة و وةهم دذي هةنووكة تا
بةسةر بريكردنةوةي دةستي كة بوونَيكة ي

َ
بةدحال وةهم و سةرضاوةيان دةبنةوة، عةِّـانيةت ِرووبةِرووي

طرتووة: كؤدا

دةزانَيت: ئاين بة دذ عةِّـانيةت كة بريكردنةوةيةي ئةو 1-وةهمي
عةِّـانيةت كردني  بارطاويي نةفرةتية. وشةيةكي عةِّـانيةت وشةي  هاوضةرخدا، عةرةبيي طوتاري لة
رؤشنطةريي بريمةندةكاني لة يةكَيك وةك كردووة، ثَيناسة واي موقةدةسةكانة، ثَيشَيلكردني كة بةوةي

ثرسي  فؤدةي لة بكوذةكةي فةرةج دادوةر ِراشكاوانةية»(١) كاتَيك كوفرَيكي هاوماناي «عةِّـانيةت َيت:
َ
دةل

ماناي «عةِّـاني ثرسي لَيي  دادوةر كة بوو» عةِّـاني «ضونكة دايةوة: مي
َ
وةال بكوذةكة كوشتت؟» «بؤ 

فوقةهاي طةورةترين كة قةرزاوي يوسف دكتؤر خودي تةنانةت «نازانم» دابوةوة مي
َ
وةال بكوذةكة ضيية؟»

مانةكاني
َ
موسل عةِّـانيةتي دةربارةي كة ذياندا» و «شةريعةت بةرنامةكاني لة يةكَيك لة عةرةبة، ئَيستاي

ئيسالم الدةراني وةك ئَيستا تا بؤضي كة سووِرماوة لةوة سةرم زؤر «من وتي: لَيكرد ثرسياريان ضةرخة ئةم
نةكراوة؟» دا

َ
لةطةل ةيان

َ
مامةل

دين لة جياكردنةوةي كرد: ثَي ئاماذةمان ثَيشرت كة دةبةستَيت هةمان ئةو بريؤكةية بة ثشت وةهمة ئةم
بكرَيت. شةِري دةبَيت ئاينةو دذي كةواتة دةوَيت جياكردنةوةيةي ئةم لةبةرئةوةي عةِّـانيةت ةت،

َ
دةول

بارانةدا و كار  ئةو لة هةموو
َ

ئةقل كة ئةوةية داواكاري كو
َ
بةل نية، ئاين دذي  عةِّـانيةت ِراستيدا لة

كة بدات مرؤظ هاني ئاينةكان لة ئاينَيك هيض ناكةم بِروايش هةية، رَيذةطةراييان بوارَيكي كة بةكاربهَينرَيت
بهَينَيت. يةكاني

َ
ئةقل كارة لة واز

ئاييندا: لةطةَل رةسميةكان ئايينية دةزطا 2-هاوشَيوةبووني
بنجي بريوِرايةك بةشَيوةيةكي طشتي ميلليدا يةتي

َ
ئةقل و هاوضةرخ طوتاري عةرةبيي لة ئَيستاش تا

هةقيقةتَيكي وةك َين،
َ
ِراطةياندن دةيل ئايينيةكاني كةسايةتية و ئايينيةكان ئةوةي دةزطا واية كة الي داكوتاوة

نةكات، ناوةِرؤكةكةي لةسةر ضوون و ضةند
َ

ئةقل ثَيويستة خوَيندنةوةيةكة ئةوة يان واية، ِرةها ئاييني
بةناوي بَيت خوَيندنةوةية قسةكةرَيك ئةو خاوةني كة ئاسايية ثريؤزة، ِرةهاي هةقيقةتَيكي لةبةرئةوةي
لَي نةكراوةو نكوولي كة هةقيقةتَيكي ةم

َ
قةل بدرَيتة وا م خوَيندنةوةكةي

َ
بةال فةرميةوة، ئايني دةزطايةكي

ذياني لة كة هةن ك 
َ
خةل فراواني دةستةطةرَيكي  طادا

َ
كؤمةل لة تةنانةت نيية.  بوونيدا ِراستيي  لة طومان

ثةنا
َ

ئةقل بةكارهَيناني  لةباتي  تةنطذةكانياندا و  كَيشة بوونةوةي  رووبةِروو لة ِراهاتوون  وا رؤذانةياندا 
لةباتي كة نابَيتةوة جَيي  كةسانة ئةو لةاليةن  رؤشنطةريي بةرن. رةسميةكان ئايينية كةسايةتية بؤ

وةرطرتني. بةهةند و بريي غةيباني ثريؤزكردني بةر بةرنة ثةنا نيي
َ
ئةقال بريكردنةوةي
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بة خؤيان و دةردةكةن فةتوا لةوانةي طةلَيك مرؤظايةتية، سروشتي ثَيضةوانةي ت
َ
ئةقل بةكارنةهَيناني

و دةقةكان لة توَيذَينةوة بؤ نادةن كة تر كةسي رَيطة بة دةزانن، دةيانبينيت ِرةها مةعريفةي مرياتطري
نية بؤت تؤ و هةية بوارَيكدا لة ثسثؤِريي كةسةو هةر كة بيانووةي بةو ببةن،

َ
ئةقل بؤ ثةنا تةئويليان

نَيوان لة جياوازيي كة دةكرَيتةوة ِرةت بةوة قسةية ئةم بَيطومان بكةيت، تر يةكَيكي ثسثؤريي لةسةر قسة
بسةثَينَيت، بةسةردا ِراي خؤتت دةيةوَيت تردا كة كةسَيكي ِرادةربِريندا و سةربةستة لة كة هةية يةكَيكدا
ثَيشينةيةكت هيض تؤ و دةيزانَيت ئةو تةنيا كة رةهاية هةقيقةتَيكي نموونةي ئةو ِراكةي ئةوةي ثاساوي بة

نية. زانيني بؤ

سياسي: ئايني و مومارةسةي 3-دةستةَالتي
ئةركةكاني، وةك لة بةشَيك ئةطةر ببينَيت، طادا 

َ
كؤمةل لة ثؤزةتيظ  َيكي

َ
ؤل ِر هةية ئةوةي تواناي ئاين 

ةت
َ
دةول كردني ضاودَيري و ئاكاريي تَيكي

َ
بَيت لة دةستةال بريتي كردووة ثَيشنيازي عةبدة محةمةد ئيمام

بريكردنةوةو لة ك
َ
خةل ئازاديي ماف و سةر بكاتة دةستدرَيذي َيت

َ
ل نةهَي بطرَيت و لَي ستةمكردني رَيطاي كة

بكرَيتة ئةطةر كردن سةركوت بؤ دؤزةخيانة بة «ئامَيرَيكي بوو كراوةكة ضاودَيري تة
َ
دةستةال م

َ
بةال طؤِراندا.

دةبَيتة ئاينيش كاتةدا لةو دةستبةسةراطرتن(٢)» بؤ ئامَيرَيك و م
َ
زول بؤ ثاساوَيك يان ةتي

َ
دةول ثرؤذةيةكي

كة هةقيقةتةوة خواو ناوي بة نوَي  طاي
َ
كؤمةل كراوي دياري دةستةيةكي ئةطةر  ستةمكردن بؤ ئامرازَيك

بؤ كة َيكدا
َ
هةول هةر لة بكات رَيطري و بطرَيت دا

َ
ئةقل بةسةر ت

َ
دةستةال توندوتيذية شَيوةي  ترين

َ
باال

م
َ
بةال سةرةكي وةربطرَيت. ثرؤسةيةكي وةك ئاين هةية كة ئةوةي ئامادةطي طا

َ
بكرَيت. كؤمةل رؤشنطةريي

طشتيةكان ئاكارية لة بةها بةرطري كة رؤحيةي ئاينة ئةو دةكات:
َ

تَيكةل  يةكدا
َ

لةطةل شت دوو سةختي بة
كة ةتَينن

َ
دةخةل بةوة كيي

َ
خةل كردووةو دروستيان ئاين ثياواني دامةزراوةيةي ئاينة ئةو

َ
لةطةل دةكات،

نايزانَيت. كةسي تر خؤيان و بَيجطة لة ئايني راستةقينةية ئةمةيان
خؤي بة هةق تةنيا هةبَيت فةرمي تَيكي

َ
دةستةال نايةوَيت كة رؤشنطةريي ئةوةية مةرجةكاني يةكَيك لة

لة جيهاني بدات. ئةنجام سياسةت ئاينةوة ناوي بة خؤي ئارةزووي بة و، بكات قسة ئاينةوة بة ناوي بدات
و ئايني تي

َ
دةستةال هةردوو ئيسالمدا لة دةبَيت باوة كة وا ئايدؤلؤذي ئيسالمدا، هوشياريةكي عةرةب و

سةدةي سيي ني
َ
ساال لة كة نةكردؤتةوة حةسةن بةنا لة قسةكةي بريي كةسيش يةكرتبن، بة

َ
تَيكةل سياسي

نة و دةقي قورئاندا هةية لة ةت» نة
َ
«دةول كة وشةي لة كاتَيكدا ةتة،

َ
دةول دين و ئيسالم وتوويةتي ِرابوردودا

ثَيغةمبةردا وتةيةكي لة كوو
َ
بةل دانراوةكان. يان بَيت راستةكان وتة ئيرت وتةي ثَيغةمبةردا، هةزار سةدان لة

و مرؤظم من لة خؤمةوة وتوومة، ئةوة ئةوةي م
َ
بةال هةقن. طةياندون ثَيم خوداوة لةبارةي كة:»ئةوةي هاتووة

دةكات». ِراستيش و دةكات ة
َ
هةل مرؤظيش

ئاين دةربارةي م
َ
بةال هةية، خؤتانةوة بة ثةيوةنديي دنيان دةربارةي شتانةي «ئةو وتوويةتي هةروةها

جةنط ِروويداوة، دزَيوترين فيتنةو سياسةتةوة بة ئاين كردني
َ
تَيكةل ئةنجامي هةية» لة بة منةوة ثةيوةندي

بةرهاتوةكةي كوِرة ضوار هةر و حسةين كوشتني و شيعة سونةو نَيوان قةسابخانةكةي نموونة باشرتين ِرةنطة
حسةينيان كوِرةكاني لة يةكَيك ئةطةر ئةمةوي سوثاي  سةربازةكاني  كة دةكات لةوة باس مَيذوو بَيت.

دةبِري. بواية سةريان ثَيوة تووكي ئةطةر دةكرد، تةماشاي بةريان بطرتاية
و ئيسالمدا سةردةمةكاني لة بكةين وةرطَيِران ضارةنووسي لة باس بةسة ئةوةندة بارةيةوة لةم هةر
بةتايبةتيش لةسةردةمي و عةباسيةكاندا سةردةمي لة فاكتةري. دةبوونة كة سروشتة ئايدؤلؤجيةي ئةو
كة طةورةترين بوو الحكمة)وة (بيت دروستكردني ثشت لة نةرَيكي ئايديؤلؤذي

َ
ثال «مةئمون»دا، خةليفة
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ِرَيبازةي بةو بوو ئةستوور ثشت َيت:
َ
دةل (ئينب خةلدون) وةك ئةمةش ئيسالمدا، بوو لة وةرطَيِران بةندي

َ
مةل

دواتردا سةردةماني لة بوو. (ئيعتيزال) «مةئمون» ِرَيبازي دةشزانني وةكي  بوو،  لةسةر «مةئمون»ي
ِرَيكخرا بوو هاوشاني نيةي

َ
ئةقال ِرَيضكة ئةو و موعتةزيلةكان مرياتي ثاشماوةو بؤ ِراستةقينة هؤلؤكؤستَيكي

ةتي
َ
دةول سةردةمي لة كة بَيت ئةوة سازدرابَيت، مَيذودا لة كتَيب بؤ كة هؤلؤكؤستَيك ِرةنطة بةناوبانطرتين و

كتَيب طةلَيكي ئةنجام درابَيت، كة (٣٨٧-٤٢١) «مةحمودي غةزنةوي» تان
َ
سول دةستي لةسةر بوةيهيةكان و

لةياد سوتانةشمان كتَيب ثرؤسةي ئةو نابَيت هاوكات قورباني، بوونة موعتةزيلةكان ِرَيضكاي و فةلسةَّـ
بة نةبوو تايبةت تةنها سوتاندن كتَيب دياردةي قورباني. بوونة ِروشد» «ئينب بةرهةمةكاني كة  بضَيت
ك

َ
خةل بة طةيشت طريةكانيشةوة دةمار فوقةها هانداني ِرَيي لة كوو

َ
بةل تةوة،

َ
وال حوكمِراناني و تداران

َ
دةستةال

ئاسايي. تياني
َ
هاووال و

تةنيا ئَيمة كة لةسةر دياردةيةك دةكات جةخت مَيذوو دياردةي سووتاندني كتَيبةوة، ثَيضةوانةي بة
بريمةندَيك يان زانايةك هةر مةعريفةية،  نةكردني ةكة

َ
كةل دياردةي ئةويش دةيبينني.  عةرةبدا دنياي لة

تي
َ
لةاليةن دةستةال نابات زؤر هةبَيت، داهَينةرانةي نيي

َ
ئةقال ديدَيكي تازةو بريكردنةوةي كة دةربكةوَيت

ة
َ
هةول تةواوكردني بؤ درابَيت مةعريفي دانَيكي

َ
هةول عةرةبيدا دنياي لة دةطمةنة زؤر دةبرَيت. لةناو ئاينيةوة

نوَي تيورةيةكي يان بريَيك ويستبَيتي ئةطةر نةبووة تازة بريمةندَيكي و زانا هيض ثَيش خؤي. مةعريفيةكاني
ثَينةكات. دةست سفرةوة لة دابهَينَيت

ديموكراتيةت: ثرنسيثي دووةم/
دنياي لة م 

َ
بةال بةرنادةن، نةبَيت  ديموكراتيدا و مةدةني طايةكي

َ
كؤمةل لة  ِرؤشنطةريي و عةِّـانيةت

هةية. جياوازيان ِراي ضارةسةركردنيدا لة توَيذةرةوةكان سةختداية، تةنطذةيةكي لة ديموكراتيةت عةرةبيدا
وةك دؤزيوةتةوة، ت

َ
دةستةال ستةمي نةخؤشيي بؤ جياوازي ضارةسةري طةلَيك ديموكراتيةت ئةطةرضي

ئَيستايش تا عةرةبدا دنياي لة م
َ
مرؤظ، بةال ماَّـ و ياسا ةتي

َ
دةول و تةكان

َ
دةستةال جياكردنةوةي ثرنسيثي

كردني دذايةتي لة ةت دةست
َ
دةول كة وابَيت هةندَيك الي ئةطةر ضةوساندنةوةية. و جةور ئامَيري ةت

َ
دةول

ةت
َ
دةول دوذمنايةتي تة

َ
ئةوة دةستةال كة  دةبينن واي دي هةندَيكي ئةوا  ناطرَيت، 

َ
هةل مةدةني طاي

َ
كؤمةل

طاي
َ
كؤمةل كردني ني

َ
ئةقال بة و رَيكخستن فاكتةرَيكي وةك ببينَيت خؤي ي

َ
ِرؤل لةوةي رَيطريةتي و دةكات

بةشةري.
دةكات، خؤي بذَيراوةكاني

َ
هةل لة ثشتي

َ
كة ثال دةبينني حيزبي طادا، زؤربةيةكي

َ
كؤمةل نَيو طةلَيك جار لة

ئةو ناطاتة طؤِران  دةستي بؤية وازناهَينَيت، و دةطرَيت سياسيةكاندا دةزطا بةسةر دةست زؤربةية  ئةم
بمَينَيتةوة. دورودرَيذ نَيكي

َ
ساال ئةو دةستةآلتة داوة ياسا ِرَيطاي و ساكسؤنية زؤربةيةكي ضونكة طاية

َ
كؤمةل

بةند و كؤت و ستةم ِرووي بةرةو فيكر ئازادي رَيكخستووة، زؤربةيةي ئةم كة تةدا
َ
ئةم دةستةال سايةي لة

دةوةستَيت. ِرؤشنطةريي بزوتنةوةي و دةضَيت
الي ديموكراتي زةيني تةريبي يدا بةشَيوةيةكي

َ
لةطةل نايةت ئةطةر بةدي هةرطيز ِراستيي ديموكراتيةتي

كة دةبينينةوة كةسة ئةو عةرةبدا طةالني نَيو لة بةدةطمةن ضونكة دةكةن، بؤ بانطةشةي نةبَيت كة ئةوانة
ديموكراتيانةي رةفتاري خؤيدا خَيزاني و تايبةتي كاروباري لة م

َ
بةال ديموكراتيةت دةكات. بانطةشةي هةميشة

ثراكتيكي دةكةن. بةسةرخؤياندا بةدةطمةن م
َ
بةال دةكةن. ديموكراتيةت بانطةشة بؤ هةميشة ئةوان هةبَيت.

ديموكراتي. بريي نةبووني قةيراني هةية، ِراستةقينة قةيرانَيكي عةرةبيدا دنياي لة
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كؤتايي:
رَيت دةزطا

َ
ل بهَي نابَيت  نةبَيت، هةروةها كارا

َ
ئةقل ئةطةر نايةت بةدي  ِرؤشنطةريي راستةقينة يةكةم: 

بة كة هةية نيةوة
َ
ئةقال فيكري ئازادي بة ثةيوةنديان كة شتانةوة ئةو بةسةر ديكتاتؤر ئايينيةكان ببنة

بدةن. ةمي
َ
قةل لة طوناه بة دةزطايانة ئةو ثريؤز لة بريوباوةِري رةخنةطرتن بيانووي

رزطاري كةسان بةثريؤزكردني تي
َ
دةستةال  لة

َ
نايةت ئةطةر ئةقل بةدي ِراستةقينة رؤشنطةريي دووةم:

نةبَيت.
كردنةوةي السايي و بريي شوَين كةوتن لة نةكرَيت رزطار

َ
ئةقل ئةطةر نايةت بةدي سَييةم: ِرؤشنطةريي

جَيطايدا. لة بريي ِرةخنةطري داناني كوَيرانة و
هةر نةك

َ
ئةقل لة بةرطريكردن ئامرازَيك بؤ ببنة بطؤِردرَين كة ئةو شوَينة تا ياساكان ثَيويستة ضوارةم:

كردنيان.
َ

بةضال زيندة بةكؤيلةكردن و بؤ رةسميةكاندا دةستي دةزطا لة بن ميكانيزمَيك
كةسي تاكة ئايني نةكرَيتة دةزطاييةوة لة ئاين ئةطةر ناكرَيت راستةقينة ضاكسازيةكي هيض ثَينجةم:
ديدَيكي تةنيا ضونكة بهَينن. بةكاري خؤيان مرازي بؤ و بطرن بةسةردا دةستي نةتوانن فوقةها و شَيخ كة
ئايني زانستي. ديدي و  ئةدةبي و فةلسةَّـ ديدي هةية:  تر  جياوازي ديدي طةلَيك و نية ئاين  بؤ فيقهي 

مةزني. ضاكي و بة ةمةندة
َ
دةول رؤحيي ئاينَيكي خؤيدا تاكايةتي لة

ثةراوَيزةكان:
.٢٠٠٦ بريوت الساقي دار مؤدَيرنة. و عةِّـانيةت و ديموكراتيةت جورج تةِرابيشي «كوفرى – ١-بِروانة

.٢٠٠٧ بةيروت نوَيدا. ضاخي لة ئيسالم ضارةنووسي و تاك ويذداني «ئاييني حةداد محةمةد د. وانة ٢-بِر

سةرضاوة:
WWW.ALAWAN.ORG
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روي ثؤرتةر
لة فارسييةوة: ب. باران

ضةمكة سياسيةكاني ِرؤشنطةري 

تيورة سياسيةكانى فةيلةسوفانى سةردةمى رؤشنطةرى بةردةوام روبةروى رةخنة 
بؤتةوة. نةيارانى شؤِرشى طةورةى فةِرةنسى، لةوانة ئةدمؤند بؤرك و ئابَي بارؤئل ئةم 
باوةِرى سادةئةندَيش وةسفدةكرد كة بة دروشمخوازى ئةبسرتاكت 

َ
برييارانةيان بة عةقل

كى، 
َ
مافةكانى خةل و  ئازادى، خواستى طشتى  لة ثشتطرييكردنى  نابةرثرسيارةيان  و 

هاوكارى روخانى رذَيمى ثَيشوى فةِرةنسايان كرد، بةآلم روخانى ئةم رذَيمة لة ثراكتيكدا 
هيض طؤِرانَيكى دروست نةكرد، ضونكة سةرةتا ئاذاوة و ثاشان حكومةتَيكى ستةمكار 
فةيلةسوفانى  سياسيةكانى  برية  نةيارانى  و  رةخنةطران  ئةوةى  طرتةوة.  جَيطةى 
ةتَيك بوو كة خودى ئةم 

َ
رؤشنطةرى لة هةموو شتَيك زياتر رةخنةيان لَيي هةبوو، خةسل

فةيلةسوفانة بة ِروكةش زؤرترين بةهايان بؤ دادةنا: ئةزمونكردن.
ئةم بِروايةى سةرةوة لة سةيركردنَيكى ساوَيلكانةدا ثَيدةضَيت لؤذيكى بَيت. بةآلم 
ة طرنطة بدرَيت ئةدمؤند بؤرك هةموو تةمةنى ئةندامى ثةرلةمان 

َ
دةبَيت سةرنج لةو خال

ضةشتبوو،  دةسةآلتى  شريينى  تامى  وة  بوو،  ةتى 
َ
دةول باآلى  ثلةيةكى  خاوةن  بوو، 

لة  زياتر  دةورَيكى  سياسيدا  لةبوارى  رؤشنطةرى  فةيلةسوفانى  زوربةى  لةكاتَيكدا 
ثِروثاطةندةى سياسي «دروشمداِرَيذةر» يان نةبوو، و ئةستةميشة بكرَي خودى ئةوان 
تَير 

َ
ى ١٧٤٥دا  ئامادةبوو ظؤل

َ
لةبةر ئةم هؤية بة كةمتةرخةم بزانرَيت. لويي ثانزةهةم لة سال

تَير بةرجةستةترين 
َ
 ظؤل

َ
تةنةت» دامةزرَينَيت، ضونكة بةهةرحال

َ
بة «مَيذوونوسى سةل

ي 
َ
قبول شَيوةيةك  بةهيض  بةآلم  بوو،  خؤى  سةردةمى  شانؤنوسى  و  شاعري  مَيذووزان، 

نةدةكرد رةخنةطرَيكى وا سازشنةكةر وةك وةزير دامةزرَينَيت.
طرنطية سياسيةكانى هةندَيك فةيلةسوفى رؤشنطةرى رةنطة ناواقعى، ساوَيلكانة 
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بَيدةسةآلتةكان و بضوك كؤمارة بؤ كؤمةآليةتي»دا بةهاى ثةيمانى » لة رؤسؤ دةركةوَيت. ترسناك تةنانةت يان
قؤناغة و دَيرين سثارتى لة رؤسؤ ئةوةى  بةآلم دادةنا. طشتيةكان ةتة

َ
فةزيل ثاراستنى سةرضاوةى وةك

لةطةأل ناِراستةوخؤ بةشَيوةيةكى تةنها ةتدا
َ
حال باشرتين لة دةكرد، ستايشي رؤمدا كؤمارى سةرةتاييةكانى

ةتشارى
َ
دةول كةمى ذمارةيةكى تةنها سةردةمةدا لةو ضونكة دةطونجا. هةذدةهةمدا سةدةى نيوةى ئةوروثاى

لة مَيذوونوسانى بوون. هةندَيك رةونةق ثِر ئوليطارشى ةتطةلَيكى
َ
دةول هَيشتا هةبوو، كة و ذنؤ ظينيزيا وةك

رةخنة بةتوندى بيستدا سةدةى لة فاشيزم تيشكى لةذَير رؤسؤيان بريوِراكانى تاِّـان، جى ئيل وةك دوايي
نةتةوةيي هَيزَيكى دةبوو كة قارةمان» «ياسادانةرى لةبارةى رؤسؤ ثةيامى رةخنةطرانة ئةم بةبِرواى كردووة.
(ئةطةرضى بوو رووت خراثةى ةتيشدا

َ
حال خراثرتين  لة و  ساوَيلكانة  ةتدا

َ
حال لةباشرتين بذَينَيتةوة، تازة

يان لؤذيكى شاراوةى مذدة لة دةتوانني ضؤن كةوابوو بن). ناوةخت سةنطاندنانة
َ
هةل ئةمجؤرة ثَيدةضَيت

تيا طومانى
َ

بةهةرحال ئازادبوون»؟ بؤ مرؤظ «ناضاركردنى لة بوو بريتى كة تَيبطةين رؤسؤ هةِرةشةى
لةبارةى ينةوة

َ
«لَيكؤل لة طؤدوين ويليام نةبوون. ناواقعى رؤسؤ لة كةمرت قؤناغة ئةم  ترى برييارانى نية

دةكات، تاكطةريةوة ثَيشكةش توندِرةوانة لةبارةى تَيطةيشتنَيكى هَيندة (١٧٩٣) سياسيةوة» دادثةروةرى
دةكات، تاكةكةسى و داهَينانى دةربِرين لة كة هةِرةشة لَيكضوون، لةبةر ثَيويستى ئؤركسرتاش تةنانةت كة

دابنَيني؟). جاز موسيقاى ثشتيوانى بةيةكةمني ئةو بكرَيت رةخنةدةكات(رةنطة
بنةماكان ثةيِرةوى سياسةتدا لة كة بونةتةوة تؤمةتة ئةو روبةروى رؤشنطةرى فةيلةسوفانى هةندَيكجار
ئازادى لةبةرئةوةى  هاوسةرطريى سةرسةختانة بةشَيوةيةكى  هَينا  ناومان لةسةرةوة كة  طؤدوين نةبوون.
دةزانى). سؤزانيةتى ياسايي بةجؤرَيك هاوسةرطريى (طؤدوين دةكرد مةحكوم دةكات، تاكةكةسى سنوردار
لة كو داواى

َ
بةل بةناوبانطة، فةمةنستَيكى كة كرد ولستؤنكرافتدا مارى

َ
لةطةل هاوسةرطريى هةر نةك َبةآلم

لةطةل نةك ديدرؤ و تَير
َ
نةخةوَيت. ظؤل كضةكةياندا

َ
لةطةل هاوسةرطريى لة بةر كة كرد كضةكةيان هاوِرَيي شلى

هاتوضؤيان روسيا- شاذنى و كاترينى طةورة ثرؤس شاى ئةوروثادا- فردريكى طةورة طةورةكانى ستةمكارة
لةم ثاراستنةى و يارمةتى و  هاوكارى ئةو بَيطومان دةكردن.  بؤ روثامايشيان هةندَيكجار  كو

َ
بةل هةبوو،

لةبةرامبةر رؤشنبريانة رَيذةيي ئةم بَيدةنطى بةآلم بؤيان، بوو طةلَيك سودمةند رَيطةيةوة بةدةستيانهَينا،
فةرمانِرةواية، ضةندان دوو ئةم دةرةكيةكانى دةستدرَيذيكةرة سياسةتة ناوخؤيىء شَيوازة سةركوتكردنة

َيت.
َ
ل بةجَيدَي وةآلم بَي ثرسيارى

ثَيشويان رذَيمى كةموكوِريةكانى و كارةسات بةتوندى رؤشنطةرى بةرجةستةى َفةيلةسوفانى
لةطةل راشكاوي خؤيان بةالغةت و كة توانيبويان ئايا ثَيشَي دَيتة ثرسيارةش ئةو بةآلم دةكرد، مةحكوم
بةرطريان بزوتنةوةى كاميان هيض بطونجَينن؟ (REAL POLITIC)واقعيدا سياسةتَيكى ثَيداويستيةكانى
ئةم بَيكردارى ئايا نةداوة. هان ضةكدارانة خةباتى بؤ كيان

َ
خةل يان رَيكنةخستووة، ستةمكارى دذى

بة هةستيان ثَيويست ئةندازةى بة رةخنةكانيان، سةرةِراى كة بَيت لةبةرئةوة نةيدةتوانى فةيلةسوفانة،
ماوةيةكى ديدرؤ هةردوكيان تَير و

َ
ظؤل كردبَيت؟ (STATUS QUO) هةبوو هةلومةرجى بة بةرامبةر رةزامةندى

ئةوةى بةبَي خؤيان رذَيمةكةى بة دذ ضاالكية توانيان كورتة، لةم ماوة جطة بةآلم ضةشت، زيندانيان كةم
ئافةرين ئةدةبيةكاندا و سياسي ناوةندة لة درَيذة ثَيبدةن، و مةترسيةوة، بخةنة خؤيان شةخسى ئازادى
ضارةنوسى لةطةأل بة بةراورد هةذدةهةم سةدةى بارودؤخى سياسي برييارانى و  بكرَين. دةبَيت هةلومةرج
و كامثانال برؤنؤ،  جؤردانؤ وةك حةظدةهةم، و نوَيخوازى سةدةى شانزة  برييارانى و بريئازاد كارةساتاوى
سةختى سزاى و بةدواداضوون

َ
بةراوردى لةطةل ببينني، و درا) سوكرت سزايةكى (هةرضةندة طاليلؤ تةنانةت

ثَيوانَيك ض بة رؤشنطةرى فةيلةسوفانى كةوابوو بكةين. نةمسادا و روسيا لة سياسي بانطةشةكةرانى
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ثِر بانطةشةكةرى سياسي َيك
َ
كؤمةل وةك ئايا نابَيت رؤشنطةران هةبوو؟ ثَيشودا ِرذَيمى لة ِروخانى دةستيان

نةزانني؟. بةطرنطيان و بكةينةوة رةت ناجيدى و هوريا و هةراو
ضةند  سياسي، برييارى و ضاالك وةك رؤشنطةرى فةيلةسوفانى طرنطة سةنطاندنى

َ
هةل بؤ سةرةتا دةبَيت

فةِرةنسى طةورةى شؤِرشى و ئةمةريكا شؤِرشى لةدواى كة ئةوةية هؤكار يةكةم بطرين. لةبةرضاو هؤكارَيك
و كردؤتةوة خؤى جَيطةى رؤذئاوادا جيهانى لة ثَيناسكراو و دياريكراو سياسي بةرنامةيةكى بةدواوة،
هةية. ك

َ
خةل بؤ و كيةوة

َ
خةل بةهؤى كى،

َ
خةل حكومةتى بة بِروايان «هةموان» هةنوكة بووة. سةقامطري

بِروايان هةمووان هةية. ئازادى سةنطةرى وةك ديموكراسى و طشتى بذاردنى
َ
هةل طشتى، ِراى مافى بة بِروايان

ئامرازى حيزبةكان هةموو و ئازادى نوَينةرايةتى، لةسةر دامةزراو رذَيمَيكى سياسي ثةرلةمانتاريزم، واية
بة بةهاكانيةوة، بوون لةبارةى ئَيمة سةنطاندنى

َ
هةل لة بةدةر ثَيوةرانة ئةم مةدةنني. طاى

َ
كؤمةل ثَيويستى

ئامانج و ثشتيوانيان لةم رؤشنطةرى فةيلةسوفانى بؤضى كةوابوو «رؤذئاوا». ثريؤزةكانى ديموكراسى طا
نةدةكرد؟ بنةمايانة

بضوكرتين سةدةى هةذدةهةم، ناوةِراستى يان سةرةتاكان نى
َ
برييارانى عةقال كة ئةوةية ثرسيارة وةآلمى ئةم

نةدةدؤزيةوة. جيا بةشَيوةى يةكَيكيان هةر سةِّـاندنى بة تةنانةت بنةمايانة، ئةم سةِّـاندنى بؤ هؤيان
 VESTED) نةطؤِرةكانى بةرذةوةندية بةشَيوةيةكى نةريتى، سةنطةرى ثاراستنى ئةوروثَيكان، ثةرلةمانى
لة كة روداوطةلَيكيان دةوروذاند بةطشتى سياسيةكانيش حيزبة و ئةرستؤكراتةكان بووة، (INTERESTS
رذَيمَيكى بة راستةوخؤ ديموكراسى بوون. طروثدا بةرذةوةندي خزمةت لة ثةرلةماندا، فراكسيؤنى ملمالنَيي
رؤسؤ دةيطوت وةك لةناوضووبوو. بة لةناوضونيشى و دَيريندا دةركةوتووة يؤنانى

َ
لةطةل كة حكومةتى دادةنرا

هيض نوَينةرايةتى «حكومةتى دةسةِّـاند قسةكةيان ئينطلتةراشدا لة لَيربالةكانى رؤذنامةنوسة لة زؤرَيك و
بذاردن».

َ
ساختةيي هةل و ى

َ
لة طةندةل جطة نةبوو

بة ثشت دةيانتوانى بناغةيةك ض لةسةر رؤشنطةرى فةيلةسوفانى كة ئةوةية طرنطرت ئةمانةش لة هةموو
جوتياران لة ئةوروثيةكان وآلتة كؤى ك ببةستن؟ سةرذمَيرى

َ
خةل بةرفراوانى جةماوةرى نيةتى سياسي

َ
عةقال

رؤشنبريانةوة ديدى لة هةمويان هةر كة ثَيكدةهات، نةخوَيندةوارةكان  رةعيةتة تةنانةت و كرَيكاران و
بةبَي و دابونةريت لة ثةيِرةويكردن بة بوون، نةزان و دواكةوتوو و خوارافاتى نائومَيدانة بةشَيوةيةكى
بةطشتى جوتيارانى هاوبريانى و تَير

َ
ثيشاندةدا. ظؤل كةنيسة و بؤ كؤشك وةفاداريان رةخنةطرتن، و بريكردنةوة

جيابكرَينةوة. بيابان و دةشت ةكانى
َ
ئاذةل لة بوو ئةستةم كة دةكرد وةسف

َ
شكل بَي جةماوةرَيكى وةك

كؤن لة رذَيمى رةخنةطرتن بؤ ثةردةية بَي و راشكاو بةراوردكردنة لةمجؤرة سوديان (واتة رؤشنطةران) ئةوان
ئاشكرا زهنيةتيش ئةمجؤرة تةفسريانة جؤرَيك بةآلم  دابةزاندبوو.

َ
ئاذةل ئاستى تا مرؤظى ثلةى كة وةردةطرت،

(شتَيك نيية حكومةتدا لة جةماوةر بةشداريكردنى واقعيةكةى مةسةلةى و كَيشة كة زيهنيةتَيك دةكات،
ةتدارانى

َ
ئايا دةول كو ئةوةية

َ
بةل ثَيدانةكان بَيت)، ثَيشةوةى طرنطى لة ريزى سةردةمة ثَيدةضوو ئةو كة

راست ى
َ
مةسةلةى شكل بَيتوانا». و ك

َ
يان بَيكةل تَيطةيشتوون، بةتوانا و كى

َ
خةل كدا،

َ
خةل فةرمانِرةوا بةسةر

دةستى هةية) لة تواناى دةسةآلتطرتنة مافى يان كةسَيك وردى ض بة ئةوةى كة يان حكومةت( رةواى يان
ئاراوة. هَينراوةتة ياساكان»دا مؤنتيسيكؤ لة «رؤحى بةهؤى شَيوةيدا كؤكراوةترين

سيانة ئةم لةسةر كؤمارى جيا دةكاتةوة. حكومةتى لةيةك حكومةت  شَيوةي سآ ياساكان» «رؤحى
زامنى حكومةتة ئةم شَيوة وابوو و بِرواي بوو كؤمارى اليةنطرى حكومةتى بةتوندى مؤنتيسيكؤ راوةستاوة.
لة كؤماريةكان حكومةتة دةكات. سياسيةكاندا باسة لة ضاالكةكان تاكة شةرافةتى لة ثارَيزطارى و ئازادية
دةرئةنجامة ئةو نؤستاليذييةوة داخَيكى بة مؤنتسيكؤ و لةناوضوون، ثاشان و ثشكوتن دَيريندا سةردةمى
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سةر بة رابردووة». وتةزايةكى كؤمارى وةردةطرَيت كة حكومةتى
(VIABLE) ثايةدارى شَيوةى مؤنتسيكؤ بِرواى بة كة دةستورية تةنةتى

َ
سةل حكومةتى دوهةم شَيوةى

دةكات ثَيشكةش بةرضاوتر سةقامطرييةكى ئةم شَيوة حكومةتة مؤدَيرندا. جيهانى لة حكومةتة ثراكتيكى و
نةجيبزادةكان و و ئةرستؤكراتى، كؤمةآليةتى، جياوازة ضينة بؤ كة بونيادةكةيةتى ئةندازةيةك لةبةر تا كة
لةبةر تاِرادةيةكيش و دةكات ثَيشكةش دياريكراو ثَيطةيةكى و ثَيناسكراو تةواو ثلةيةكى زنجرية رؤحانيةكان
بةبِرواى مؤنتيسيكؤ ثَيدةكات. هةستى طروثةكةيةوة بؤ ئينتيماى بةهؤى طروثَيك هةر «شانازيةك» كة
الرَيية و الدان سَيهةم شَيوةى دواجار، نةفةرية. يةك حكومةتى شَيوةى داواكراوترين دةستورى تةنةتى

َ
سةل

رةها فةرمانِرةواى ضةشنةدا لةم حكومةتَيكى لة ستةمكارى. حكومةتى واتة دةستورى، حكومةتى لة
دةكات. حوكم تؤقاندنةوة و تَيرؤر دةسةآلتى بةهؤى دةبات و لةناو هاوآلتيان ياساييةكانى هةموو ئيمتيازة
سيستةمى دةيةوَيت كة كرد نيطةرانية ئةو توشى مؤنتيسيكؤى ضواردةهةم، لويي ضاوضنؤكةكانى بةرزةفِرية
نوسينةكانى كرد لة مؤنتسيكؤ لة واى ةية

َ
كةل

َ
كةل ئةم دةستورى. تةنةتى

َ
سةل بكاتة جَيطرى ستةمكارى

بكات، كةنيسةش تةنانةت ثةرلةمانة وياليةتيةكان و ئةرستؤكراتى دَيرين، سياسي دةورى خؤيدا ستايشى
ةى

َ
بنةمال ستةمكارى نزيكى رذَيمى جَيطريبوونى لةبةردةم رَيطرَيك بتوانَيت دةسةآلتيان كة ئومَيدةى بةو

دروستبكات. بؤربؤندا
ثةردة خؤى، بةبَي سةردةمى كؤمةآليةتيةكانى و سياسي ئاسا

َ
مةتةل كَيشة مؤنتسيكؤ شيكردنةوةكةى

لةاليةكى و بوون، لةناوضوو تةنةتيةكاندا
َ
سةل طةورة وآلتة لة كؤمارى رذَيمى لةاليةكةوة ثيشاندةدات.

ثشتطريى كة ثَيدةضوو لَيرةوة دةِرؤيشت. ستةمكارى حكومةتى بةرةو دةستورى سيستةمى ديشةوة
دةبَيت (لةهةمانكاتدا ثَيويستة لَيي بةرطريكردن ئازادى و ثاراستنى بؤ كؤمةآليةتى طروثى كؤنةثةرسرتين
ضينى ئيمتيازاتى و بانطةشة  ئَيرانيةكاندا» «نامة لة ئَيستا لة بةر مؤنتيسيكؤ كة بَيت  لةبري ئةوةمان

كرد). سةرزةنشت بةتوندى ئةرستؤكراتى
هةركات بوو. ترسناك داوى خاوةن ئةوروثاش،  ثةرلةمانةكانى لة باآلدةستةكان  سياسةتة

َ
بةهةرحال

بودجةى يانداوة
َ
هةول يان كردووة، ئابورى ريفؤرمى ئةنجامدانى بؤ يان

َ
هةول جَيطرةكةى و ثانزةهةم لويي

ئةرستؤكرات ضينى  كة فةِرةنسا ثةرلةمانى بكةن، ضارةسةر حكومةت فراوانى كةمهَينانى و  ناهاوسةنط
تةنانةت طةياند. رؤسؤ ئاسايي كى

َ
خةل بة راستةقينةى زيانَيكى كة شتَيك راوةستا، دذيان بةهَيز بوو، تيايدا

مةبةستى بة ؤزتر،
َ
ئال دةستورَيكى دانانى رؤسؤ، طاندنةكانى

َ
بةل بةثَيي هةبوو. بةدبينانةترى ديدَيكى

كؤى رؤسؤ بةبِرواى  ضونكة نية. دةردةكة ضارةى  ئيمتيازات، و  دةسةآلت بةكارهَينانى خراث لة رَيطرى
نامؤ بؤتة هؤى طاية

َ
كؤمةل ئةم باآلدةستةكانى ثةيوةنديية ة،

َ
طةندةل مؤدَيرن، بةتوندى طاى

َ
كؤمةل ثَيكهاتةى

دةكات. بةها بَي مرؤظ ةتةكانى
َ
و فةزيل كردووة ئازادى وَيران ثايةكانى مرؤظ، لة مرؤظ بوونى

سةرسوِرهَينةرة. لة ديدى و ؤز
َ
ئال هةية، دةستى دةسةآلتطرتنة توانا و شايستةيي كةسَيك ض كة ئةوةى

دةبَيت ئةوةى و كؤمةآليةتى ريفؤرمى بؤ ثَيشنيارى بةرنامةيةكى داِرشتنى رؤشنطةريةوة فةيلةسوفانى
دةسةآلتى بةدةستهَينانى لة بوو تر ثراكتيكى و دروستكةرتر طشتى بةشَيوةيةكى بدات، ئةنجامي ةت

َ
دةول

بابةتى سادةى بؤ كورتدةبَيتةوة حكومةت كة مةسةلةى وابوو بِروايان رؤشنطةرى سياسي. فةيلةسوفانى
تايبةتى كايةتى

َ
مول لة بةرطريكردن و هةبوو، دؤخى ثاراستنى تةنةت،

َ
سةل ياسايي مرياتطرى و «رةوايةتى»

كة بوو حكومةتانة ئةو دةسةآلتى طةيشتنة برييارانة ئةم دياريكراوى خواستى ضينايةتيةكان. و ئيمتيازاتة
طاى

َ
كؤمةل لة دادثةروةرى و خؤشطوزةرانى ئابورى، بوذانةوةى ئاشتيةوة، سةقامطريكردنى ِرَيطةى لة دةبوو

ئةم بةشَيكى بة تاكةكةسيان ئةوان ئازادي دةِرةخساند. كؤمةآليةتي ثَيشكةوتنى بؤ زةمينةيان مةدةنيدا،
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تايبةتيةكانى مةسةلة لة دةستَيوةردانَيكيان جؤرة هةموو كة سروشتية لةبةرئةوة دةزانى، ئامانجانة
و دةربِرين ئازادى  رؤشنطةرى، فةيلةسوفانى تَيطةيشتنى بةثَيي دةكردةوة. رةت توندى بة هاوآلتياندا 
ئةنجامدانى بؤ  مةزهةبيةكان كةمايةتية مافى و مةزهةبى لَيكبوردنى ضاثةمةنى، ئازادى بريكردنةوة، 
مةدةنى. طاى

َ
كؤمةل ثَيداويستية سةرةكيةكانى لة بةشَيكن ئةمانة خؤيان، هةموو مةزهةبيةكانى دابونةريتة

نةبوو حكومةتانة بةو ئةوتؤى بِروايةكى وة بوو، سةرسةخت كؤنزةرظاتيظَيكى كة ثرؤسى كانتى تةنانةت
بؤ هةم مةدةنيةكان بنةِرةتية مافة رةتكردنةوةى كة وابوو بِرواي دامةزراون، طشتى ِراى بناغةى لةسةر كة
وةك طةورةكاندا

َ
لةطةل واية وةك ئةوة ضونكة ئةمة بؤ هاوآلتيان، سوكايةتي ثَيكردنة، و هةم ةتداران

َ
دةول

بؤرسةى بازاِري شانؤى وةسفكردنى لةرَيطةى (١٧٣٣) فةلسةفيةكانيدا نامة لة تَير
َ
ظؤل بكةين. رةفتار مناآلن

ئافةرين بينيبووى، ئينطلتةرادا لة شَيوةيةى بةو مةزهةبى ئازادى و مةدةنيةكان مافة باشيةكانى لةندةنةوة،
هةر مانان

َ
موسول و يةهوديةكان و كاسؤليكةكان، ئينطلتةرا، نةيارةكانى كةنيسةى ثةيِرةوانى لةوَى دةكات.

و ئازادى بازرطانى ئازادى تَيرةوة
َ
ظؤل ديدى لة هةية. يةكسانةوة مافى بة ةيان

َ
مامةل و سةوا هةمويان مافى

و خؤشبةختى دةكات. ئاشتى زامنى يةكديدا،
َ

لةطةل هاوِرَييةتيان و بةسرتاون بةيةكةوة مةزهةب
دةكرد. مةحكوم ئةوروثادا سةرتاسةرى لة ئازاديان الوازبوونى بة ئةسةفةوة رؤشنطةرى فةيلةسوفانى
لةدايك ئازادى بة «مرؤظ ثَيدةكات: دةست بةناوبانطة رستة بةم كؤمةآليةتى» «ثةيمانى كتَيبى رؤسؤ
ئةوروثادا، وآلتةكانى لة رؤشنطةرى فةيلةسوفانى دواترى زنجري كراوة». هةموو شوَينَيكدا لة بةآلم دةبَيت،
ئينطلتةرا، لة بوون (LAISSE FAIRE) ئازادكردن سياسةتى اليةنطرى ليرباالنةى ئةو ثَيضةوانةى بة
وةك ةتيان،

َ
دةسةآلتةكانى دةول كةمكردنةوةى بةرامبةرى بة بةهاى تاكةكةسيان ئازادى زيادبوونى هةرطيز

دةزطايةكى بوونى ثَيويستى ةتة،
َ
حال ئةم هؤكارةكانى لة يةكَيك ئاراوة. نةهَيناية خؤيان سةرةكى خواستى

و كةنيسة دةستدرَيذييةكانى لةبةرامبةر هاوآلتيان مافى  لة بةرطريكردن بؤ بوو، بةهَيز جَيبةجَيكارى
سياسةتَيكى لة بةرطريان كيوزنى، وةك فيزيؤكراتيةكانى ئةرستؤكراتةكان. ضينايةتيةكانى ئيميتازة
كة تةنها بوو

َ
قبول ئةوةيان لةهةمانكاتدا بةآلم دامةزراوة، ئازاد بازرطانى بناغةى لةسةر كة دةكرد ئابورى

لة ثارَيزطارى دةتوانَيت (DIRIGISTE) ةتدا
َ
دةول ى

َ
كؤنرتؤل و لةذَير ئريادة بة جَيبةجَيكردنى دةزطاي يةك

ئةوروثا برييارَيكى بكات. هيض (VESTED INTERESTS) سودخوازةكاندا طروثة لةبةرامبةر ئازاد بازاِرى
برييارانى كة نةدةكرد، (NIGHTWATCHMAN STATE) ةتى «ثاسةوانةكان»

َ
بريؤكةى دةول لة حةزى

 RIGHTS) (١٧٩١) مرؤظدا كتَيبى مافةكانى لة كة ثني تام تةنانةت دةكرد. ئارةزويان زؤر ئينطليز ى
َ
راديكال

كة دةهَيناية ئاراوة بابةتةى ئةو ديسثؤتيزمانة، سةركوتكردنى سةر كردبووة بةتوندى هَيرشى (OF MAN
بةدواي دةبوو كية،

َ
خةل بذَيراوى

َ
هةل ةتَيكى

َ
دةول خاوةن خؤيدا لة خؤى كة جةماوةري، ياسايي و رةوا رذَيمَيكى

بةساآلضووان). زامنكردنى بيمةى لةرَيطةى نمونة (بؤ بضَيت و خؤشطوزةرانيدا دروستكردن سياسةتى
بريؤكةى لة حةزيان ئةوروثا كيشوةرى ترى برييارانى لة بةر مانيا

َ
ئةل و ناوةندى برييارانى ئةوروثاى

دةسةآلتى دةبوو تيورةية  ئةم ثَيي  بة بوو. (ENLIGHTENED RULERS) رؤشنطةر» » فةرمانِرةواى 
سياسةتَيكى خاوةن كة ةتَيكدا

َ
دةول لوتكةى لة بَيت، رؤشنطةردا فةرمانِرةوايةكى لةدةست سياسي

بريؤكراسيةكى رَيطةى لة كة رذَيمَيكة هةية، تةندروستى سياسةتَيكى كة ةتَيك
َ
دةول لة مةبةست تةندروستة.

تةندروستى و ئةخالق كار، بازرطانى،  مةدةنيةكان، مةسةلة  كهاتوى
َ
بةكةل و ثسثؤرانة  ةوة،

َ
ثرؤفيشنال

بؤ برييارانة ئةم تَيطةيشتنى  بةثَيي رَيكدةخات. شَيوة وردترين بة هةندَيكجار و طشتى  بةشَيوةيةكى
دانانى لةرَيطةى نمونة بؤ دابنرَيت، جياواز ياساطةلَيكى دةبوو لةمضةشنة، سياسةتَيكى رَيكخستنى
دةكات، زياد كار هَيزى ئةويش دوابةدواى و وآلت سةرذمَيرى هاوسةرطريى، ى

َ
سال كةمكردنةوةى ياساي 
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دةسةآلتى ئةمةشدا لةئةنجامى و دةكات، زياد باجيش رادةى و ئابورى بزواندنى هؤى دةبَيتة زؤرتر مةسرةَّـ
سيستماتيكانة، و نى

َ
عةقال حكومةتى بةرجةستةى اليةنطرانى ثةرةدةستَينَيت. وآلت سةربازى بةزةبرى

لة هةم  هاوكات دةتوانَيت جَيبةجَيكارى بةِرَيوةبردنى  زانستى وابوو  بِروايان «زوننفلز» «يؤستى»و وةك 
و طشتى) رَيكخستنى ثتةوكردنى و ةتى،

َ
دةول دةرامةتى زيادبوونى (لةرَيطةى بَيت ةتداراندا

َ
دةول خزمةتى

بكات. باشرت كيش
َ
خةل ذيانى هةلومةرجى هةم

«بةرذةوةنديية رَيكخستنى طرنطيدان بة النيكةم يان ياساكان، دانانى بؤ ئةمةش هاوشَيوةى ئاراستةيةكى
ئةم ناوةِراستى فةِرةنسى ى

َ
راديكال برييارانى تيوريةكانى لة تَيِروانينة ناوةندى، بةشَيوةيةكى طشتيةكان»

يةكسان بة خؤبةخؤ مرؤظةكانى بوو، سودخوازى تيورةى اليةنطرى هلؤتيوس كة بوو. سةدةيةشدا بةرجةستة
بؤئةوةى و ثةروةردةكردنن،  قابيلى  يةكسان بةشَيوةيةكى مرؤظةكان هةموو هلؤتيوس  بِرواى بة  دةزانى.
كةوابوو هةية. يةكسانيان توانايةكى وةربطرن،

َ
شكل

َ
كامل بةشَيوةيةكى ثةروةردةكردنةوة و فةزا بةهؤى

وةك دى برييارانى دابينبكات. بؤ هةموان خؤشطوزةرانى و دةتوانَيت خؤشبةختى نى
َ
فةرمانِرةوايةكى عةقال

تايبةتى، كايةتى
َ
مول طروثى، ئيمتيازاتى نةمانى كة ئاراوة، دةهَيناية تيورةيةيان ئةو مؤرؤل و مابلَي

مرؤظ دةركةوتنى مذدةى تاكةكةسيةكاندا، بةرذةوةندية بة لةبةرامبةر طشتى بةرذةوةندى بة طرنطيدانى
ياساى كة طايةكدا

َ
كؤمةل مرؤظ لة كة بوو لةسةردا خةونةى ئةم دةدات. رؤسؤش شةرةفمةندةكان و ثاك

داِرمانى و ى
َ
بةرةو طةندةل النيكةم يان دةطةِرَيتةوة، خؤى رةسةنايةتى و سروشت بؤ دوبارة هةية، طونجاوى

ناِروات. زياتر
ثةرةسةندنى لة  رَيطةطرتن بؤ بوون رَيطةيةكةوة بةدواى  رؤشنطةريدا قؤناغى سةرةتاى لة  بريياران
ياسا بةهؤى رةواكان، و دةسةآلتة ياسايي هةموو كة طاندنةى

َ
بةل ئةو ثَيي لؤك بة جؤن رةها. حكومةتى

لةثَيناو خةباتى تيانةوة،
َ
هاوال رةزامةندى و  خواست بة بةسرتاون  و دةكرَين  سنوردار سروشتيةكانةوة

ديموكراسى اليةنطرى لؤك بطوترَيت ناكرَيت ئةمانةشدا هةموو بةآلم لةطةأل دةكرد. حكومةتى دةستوريدا
حكومةتة ثؤزةتيظةكانى ةتة

َ
خةسل و باآلتربوون مَيذوويةكانيةوة، و نمونة بةهؤى ئةزمون مؤنتيسيكؤ بوو.

ئاراستةى خؤيان سةرنجى بةدواوة  حةظدةهةم سةدةى لة رؤشنطةرى بةآلم ثيشاندةدا. دةستوريةكان
بنةِرةتيةيان دةكرد، ئةو ثرسيارة بريياران هةنوكة كرد. سياسى دةسةآلتى ئامانجةكانى و ئامَير مةسةلةى
دةكات، بازرطانى ض سياسةتَيك زامنى رةونةقى ضاكةكان ثةروةردة دةكات؟ بة توانا و مرؤظة ةتَيك

َ
دةول ض كة

زؤرتر سياسيةكان بةرنامة بةمشَيوةية دةِرةخسَينَيت؟ هاوآلتيان ضاالكى و تةندروستى بؤ زةمينة يان
َيك

َ
كؤمةل بة بنب ئةمجؤرة بةرنامانة هةبوو كة مةترسيةش بةآلم ئةو طرت، بةخؤوة َيكى ثؤزةتيظيان

َ
شكل

يؤتؤثيانة. وى
َ
ثال

َ
خةيال

بؤ ضارةنوسسازى دةورَيكى ئينطلتةرا، دذى ئةمةريكا كؤلؤنةكانى شؤِرشى ئةوةى هؤى بووة ئةمة
بؤ قارةمانانة كارى هَيشتا  كة دةريخست (١٧٧٦) ئةمةريكا سةربةخؤيي راطةياندنى هةبَيت. ئةوروثا
لةشكرة دةسةآلتى ئةمةريكا سةربةخؤى مومكينة. جةنطى جيهانى نوَيدا لة النيكةم ئازادى، لة بةرطريكردن
ئةمةريكا دةستورى كرد. ئاشكرا ستةمكارةكان» «فةرمانِرةوا دذى ئازادى لة بةرطريكردن بؤ جةماوةريةكانى
كة حكومةتَيك نمونةى بة بوو خؤى و هةية، كارايي مؤدَيرندا سةردةمى لة كؤمارى حكومةتى كة سةِّـاندى

كاردةكةن. سةرةكى دةسةآلت وةك سةرضاوةى ك
َ
خةل تيايدا

ئازادى، لة بةرطريكردن تيايدا ئةمةريكا مؤدَيلى حكومةتَيكى ثيشاندا كة دةستورى كة ئةوةى دواجار
ثَيدةضوو كة ئةمةريكا ئةزمونى كؤنخوازةكانةوة. هَيزة بة بوو نةبةسرتا وَيناى مؤنتيسيكؤوة، ثَيضةوانةى بة
ضاودَيرى لةذَير طرتبَيت، و سةرضاوةى كيةوة

َ
خةل لة ئةطةر دةسةآلت كة دةسةِّـاند ئةوةى بَيت، عةمةُّـ
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نيية.
َ

بةناضار طةندةل ئةوا دةستوردا بَيت، وردى
هاوشَيوة  شَيوازَيكى رةوت و بؤئةوةى ئةوروثاى دَيرينى دةكرد، ئةمةريكا بانطهَيشتى تازةى  كؤمارى
ثسثؤرى و

َ
عةقل بِرواى بة كة ثَيش ئةمة وةك كؤندريسة فةيلةسوفانى ١٧٨٠دا دةيةكانى لة بذَيرَيت.

َ
هةل

هَيواش هَينا، و خؤى ثَيشوى تةكنؤكراتى تاكرةهةندى لة وازى بوو، ثَيشكةوتن زامنى تةكنةلؤذى وةك
دؤزيةوة. كيدا

َ
خةل جةماوةرى لة تازةى توانايةكى و كارايي هَيواش

زؤر بن، قسةكةريان دةبَيت ض كةسانَيك و دروستبوون ضى كى لة
َ
خةل كة مةسةلةيةى ئةو لةِراستيدا

شؤِرى نةبؤوة. ديارة بةتةواوى روون ١٧٨٩دا، ى
َ
لة سال فةِرةنسى مةزنى شؤِرشى ثَيش تا وة ؤز بوو،

َ
ئال

شانزةهةم لوي سَيدارةدانى لة ثاش رذَيمانةى ئةو دروستكرد. سياسي بةرنامةى و تيورة خةرمانَيك فةِرةنسى
ثةيوةندى بؤ سةركةوتوو و سةقامطري شَيوةيةكى نةيانتوانى كاميان هيض سةرحوكم، هاتنة يةك لةدواى يةك
هَيشتاش بكةن. ثَيشكةش بةتوانا و كارا حكومةتَيكى و جةماوةرى حكومةتى خواستى دواليةنةى نَيوان
فةِرةنسيش شؤِرشى و ثَيوةى بوون

َ
سةرقال بةرجةستةترين برييارانى رؤشنطةرى كة مةتةآلنةى ئةو لةبارةى

بطوترَيت.  ناتوانرَيت زياتر شتَيكى بكات، نةيتوانى ضارةسةريان

سةرضاوة:
.(١٣٨٧ اخرتان تهران، مقدم. سعيد ت: نطرى، روشن ثرتر: (روى كتَيبي: سَيهةمى ى

َ
فةسل وةرطَيِرانى
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ميشَيل فؤكؤ
لة عةرةبييةوة: بةختيار عةلي

كانت و شؤِرش

بريكردنةوةي  بواري  لة  ثرسيارمان  ديكةي  جؤرَيكي  كانت،  دةقةي  ئةم  واية  ثَيم 
فةلسةفة  مَيذووي  ناو  دةقي  يةكةمني  ئةمة  بَيطومان  دةكات.  ئاشكرا  بؤ  فةلسةفيدا 
مَيذوو  دةربارةي  ثرسيار  كة  نيية  خؤشي  كانت  نووسيني  يةكةمني  هةروةها  نيية، 
دةهَينَيتة طؤِرَي. هةر لةالي ئةم فةيلةسوفة طةلَي نووسيني ديكة بةرضاو دةكةوَيت 
نووسينانةي  ئةو  وةكو  دةكات.  مَيذوو  لة  بنةضةكان  و  ِريشة  و  ِرةط  ثرسياري  كة 
لةبةردةستمانداية.  ِرةطةزةكان  ضةمكي  سةبارةت  و  مَيذوو  سةرةتاكاني  بة  سةبارةت 
هةروةها ضةند دةقَيكي ديكةش هةية كة مَيذوو دةخةنة ثَيش ئةم ثرسياري (ضؤنيةتي 
وكراوةتةوة 

َ
بال  ١٧٨٤ ي 

َ
سال لة  دةقةي  ئةو  وةك  بوونة)،  ة 

َ
ل
َ
طةال و  طةياندن  ئةنجام  بة 

ديدطايةكى  ِروانطةي  لة  جيهاني  مَيذوويةكي  بريؤكةي  (دةربارةي  ناونيشاني  بة 
تايبةتية  ئامانجة  لةو  هةية  ديكة  نووسينَيكي  ضةند  لةمانةش  جطة  طةردوونيةوة) 
دةثرسن كة ِروطة مَيذووييةكان ِرَيك دةخةن، وةكو ئةو دةقةي تايبةتة بة بةكارهَيناني 
(بنةما ئامانجدارةكان – اِّـباديء الغائية). ئةم دةقانةش كة بة يةكةوة بةسرتاون و 
بة  بِريوةو  «كانت»يان  بؤضوونةكاني  كؤي  هةية،  نَيوانياندا  لة  ثتةو  ثةيوةندييةكي 
 ئةوةشدا وا مةزةنة دةكةم كة ئةم نووسينة دةربارةي 

َ
م لةطةل

َ
ناويدا شؤِربونةتةوة، بةال

النى  ضونكة  جياوازة،  تردا  نووسينةكاني  هةموو   
َ

لةطةل ِرؤشنطةري)،  (سةردةمي 
بؤ كرد. ثرسيار  ئاماذةمان  ِروو كة  ناخاتة  لةو ثرسيارانة  يةكَيك  كةم ئةم دةقة هيض 
ة بوون – ئةطةرضي وا 

َ
ل
َ
دةربارةي ِرةط و ِريشة و ثرسيارى بة ئةنجام طةيشتن و طةال

َيم البةال 
َ
كو ئةم دةقة بة جؤرَيكي شةرمنانة و وةختة بل

َ
بَيتة بةرضاوي بينةريش-، بةل

مةسةلةي ئامانجي شاردراوةي نَيو ِرةوت و ِرةوطةي مَيذوو دةهَينَيتة كايةوة. الم واية 
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ثرسيارة ئَيستاكَيية: واتة مةسةلةي ِروو، خراوةتة (كانت)ةوة لةاليةن يةكةمجار بؤ كة مةسةلةيةش ئةم
ئَيمة و كة ضيية ئَيستاية ئةو دةدات؟ ِروو ضي ئَيستا دةدات؟ ِروو ضي االنية): ئةمِرؤ – (هةنوكة دةربارةي

دةنووسم؟ تيا من كة دةكات دياري ساتة ئةم كةسةي ئةو كَيية دةذين، تيا تري كةساني
الحاضر) – (ئَيستاكي بؤ ئاشكرا ئاماذةيةكي فةلسةفيدا بريكردنةوةي ناو كة لة نيية يةكةمجار ئةمة
ِرَيبازي وةسفي ميتود)دا (طوتارى  سةرةتاي لة ديكارت دياريكراو. مَيذوويي دؤخَيكي  وةكو دةدؤزينةوة،
ئاشكراش و بةِروون داوَيتي. فةلسةفة و خؤي بة بةرامبةر كة دةكات فةلسةفية بِريارة ة

َ
كؤمةل ئةو و خؤي

و زانست ِريزبةستني ناو لة و.ك)، (خؤي- دؤخي مَيذوويي بة دةتوانني كة كردووة مةسةلةيةك ئاماذةي بؤ
ئةو دؤزينةوةي ثَيويستة، ئاماذانةدا لةم جؤرة ئةوةي م

َ
بةال بكةين. حسَيبي خؤيدا سةردةمي زانياريةكاني

الي فةلسةَّـ بدرَيت. بِرياري دةكةين، ناودَيري (ئَيستاكي) بة كة ناوازةيةدا شَيوة ئةو لةناو وادةكات هَيزةية
َ
ثال

تةواوةتي بة دةذيم، من تيا كة ئَيستايةي ئةم (دةبَيت بثرسَيت: كة ثرسيارة نادؤزينةوة جؤرة لةم ديكارت
لة جؤرَيكي ديكةية بداتةوة، مي

َ
وةال بووة ناضار (كانت) ثرسيارةي ئةو دةبينم واى م من

َ
بةال بَيت؟)، ضي

بارودؤخي ضني لة شتانة ئةو َيني
َ
بل كة داناِرَيذرَيت شَيوةية لةم و ئاسانيية بةم ثرسيارَيكة ثرسيار، واتة

كانت ثرسيارةكةي كو
َ
بةل دياري دةكةن؟. فةلسةفيدا سيستمي لةناو ئةوي ديكة ياخود بِريارة ئةم ئَيستادا

هةموو لةناو دياريكراوة ِرةطةزَيكي دياريكردني شتَيكيش هةر لة بةر (ئَيستا)يةية. ئةم شوناسي ثابةندي
دةبَيتة ثرسيارةكةمان تا ِرةطةزةية ئةو كردني شفرةي

َ
يةكاال جياكردنةوةو ناسينةوةو ئَيستادا و ِرةطةزةكاني

بؤ ميدا
َ
وةال لة كانت دةكات؟ فؤرمةال (مانا) فةلسةفيدا بريكردنةوةي ناو لة شتَيكة ض ئَيستاكةدا لة ئةمة.

نيشانةي ببَيتة ئةم ِرةطةزة دةكةن كة وا بكات دياري ِرةطةزة ةتةكاني ئةم
َ
دةدات خةسل

َ
هةول ثرسيارة، ئةم

شَيوانة ئةو هؤو هةموو ثَيويستة كاتدا هةمان لة م
َ
بةال ئامَيزة. فةلسةفةى لة و زانست و فيكر كة ِرةوطةيةك

خودي بؤ فةيلةسوف، يان زانا، ياخود بَيت برييار جا ئيدي (قسةكةر-اِّـتحدث) دةكةن كارَيك كة بكرَيت دياري
قسةكةرة ئةم كة دياري بكةين ة

َ
رؤل ئةو ضؤن دواتريش بَيت. ثابةندي و لةو ِرةوطةية بةشَيك ببَيتة خؤي

تيايدا ئامادةية. بكةرَيكيش و ِرةطةزَيك يةك كاتدا وةكو لة خؤي كة دةيطرَيت ئةو ِرةوطةيةدا لةناو
ِروو   خراوةتة فةلسةَّـ ِرووداوَيكي وةكو مةسةلةي ئَيستاكي كانتدا دةقةي لةم دةبينم وا من طشتي َبة
قةبوول ئةوةمان ثابةندَيتي. ئةطةر ئَيمة و بةشَيكة لَيي خؤشي قسةي لةسةر دةكات فةيلةسوفةي ئةو كة
من بةِراي ئةوا هةية، تايبةتي خؤي مَيذووي كة تيئوري كاري شَيوةكاني لة  شَيوةيةكة فةلسةفة بَيت
فةلسةفة دةبينني ِرؤشنطةري، سةبارةت بة كانتدا دةقةي لةم جار يةكةم َيم بؤ

َ
بل ئةطةر نيية (زيادِرةويش

فةلسةفة لَيرةدا هةنووكةدا). لة خؤي تيئوري ساتةوةختي بؤ ئيشكاليةتَيك داِرشتني بؤ دةكات كار
فةلسةفيانةي ناوازةيي بةهاو و دةبَيت مانا كة ِرووداوَيك وةك دةهَينَيتة قسة، خؤي االنية)ي – (هةنووكة
قسةكاني بناغةي خؤي و بووني بةهانةي ئةو هةنووكةيةدا ناو لة دةبَيت كاتدا لة هةمان بكرَيت، ئاشكرا

بدؤزَيتةوة. خؤي
ثرسيار دةرضووة لةوة شَيوةيةك هةموو بة (ئَيستا)، بؤ ئينتماي دةربارةي فةيلةسوف ثرسياري كةواتة
سةبارةت ثرسيار بَيت دةرضووة دياريكراو، لةوةش كةلةثوورَيكي مةزهةبَيك يان بؤ دةربارةي ئينتماي بَيت
ئينتمايةتي تايبةتي ثرسيارةكة كو

َ
بةل طشتي، بةشَيوةيةكي مرؤيي ةيةكي

َ
كؤمةل بؤ ئينتماكردني كَيشةي

خؤيدا هةنووكةيةتي بة كة رؤشنبريي بؤ دةستةيةكي ئَيمةيةك ئاماذةية بؤ دياريكراو، نحن)يةكي (ئَيمة- بؤ
بريكردنةوة. بؤي دةبَيتة بابةتي فةلسةفةدا لة ئةو ئَيمةيةشة دةكرَيت. هةر دةستنيشان

تاك ئينتماي بة تايبةتة كة بدزَيتةوة خؤي لةو ثرسيارة نيية فةيلةسوفدا تواناي لة ئيدي لَيرةشةوة
كة وةكو كردارَيك فةلسةفة مةسةلةي (واتة مةسةالنةش ئةم هةموو (ئَيمةية). ئةو خؤي بؤ تةنهايانةي و
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ئينتماي فةيلةسوف هةنوكةيةي ئةم دةربارةي ثرسيارَيك وةكو يان طرفتَيك، بة كردووة خؤي هةنوكةيةتي
طوتارى وةك فةلسةفة بتوانني دةكات ئةمانة وا هةموو لَي وةربطرَيت)، وَيستَيكي

َ
هةل و دةبَيت دةكات بؤ

بكةين قسة سادةتر  شَيوةيةكي بة ئةوةي بؤ جيابكةينةوة. تازةطةري دةربارةي طوتارَيك و  تازةطةرى
خراوةتة جةمسةريدا دوو تةوةرةيةكي لة خؤرئاوادا كالسيكي ِرؤشنبريي لة تازةطةري مةسةلةي َيني:

َ
دةل

كة كراوة فؤرمةلة وا مةسةلةكة تازةكردنةوة (مودَيرنيزةكردن)، جةمسةري و كؤن سةردةمي جةمسةري ِروو:
تَيكمان

َ
دةستةال (ض بكةينةوة ِرةتي ياخود بكةين، ي

َ
قةبوول دةبَيت كة بووة تَيك

َ
دةستةال ئاِراستةي بة يان

بةراوردكارانة سةنطَينةرانةي
َ
هةل بةشَيوةيةكي ياخود هتد؟) دةكةين.. نموونةيةك ض ثةيِرةوي و ة

َ
قةبوول

لة ئَيمة ئاخؤ ئةي تازةطةران؟ ياخود ضاكرتن كؤنةكان ئايا يةكةم): ئاِراستةي ثابةندي هةر (كة  بووة
نوَي بةشَيوةيةكي تازةطةري مةسةلةي كانتدا دةقةي ئةم

َ
لةطةل م

َ
بةال هتد؟ و داِرمانداين.. هةرةس ِرؤذطاري

دةربارةي كو
َ
بةل كؤنةكاندا،

َ
لةطةل نيية تةريبة ثةيوةنديية ئةو تايبةتي ئَيستادا لة ثرسيارةكة ِروو. خراية

ثرسيارةوة خاوةن (هةنوكةي) لة كة بةرين ناوي  شعاعية» «تيشكيانة-  بة دةتوانني كة  ثةيوةندييةكة
بتوانَيت لة اليةكةوة تا بكات، حيساب تايبةتي خؤي طوتار (هةنوكةي) دةبَيت لة ئَيستاوة دةردةضَيت.ئيدي
دواجاريش بكات، لةفز خؤي ماناي تريشةوة لةاليةكي بكات، دياري خؤي  تايبةتي ئامادةبووني بواري

هةستَيت. ثَيي دةتوانَيت (هةنوكةيةدا) ئةو ناو لة كة بكات دةستنيشان كردارة ئةو شَيوةي
كاتَيك دةستم،

َ
ثَيي هةل كة ضيية كردارة ئةو جؤري ضيية؟ (هةنوكةية) ئةو ضيية؟ ماناي من (هةنوكةي)

بؤ (تازةطةري)  سةبارةت تازةيةمان ثرسيارة ئةم ثَيناسةي ئةمة من بةِراي دةكةم؟ هةنوكةية لةو باس 
ئاشكرا دةكات.

بيثشكنني، نزيكةوة لة ِراِرةوَيكة كة دةبَيت تةنها كةوتووة دةستمان كة تا ئَيستا دةرئةنجامانةي ئةم م
َ
بةال

بريؤكةي تازةطةري لَيي مةبةستمان زةرورةت بة كة جينالؤجيانة باسَيكي بكةوينة ثَيويستة لةبةرئةوة
ئةم بووني َيكي بةرجةستة

َ
خال وةكو كانت هةتا ئةطةر دةقةكةي

َ
بةهةرحال كَيشةي تازةطةريية. كو

َ
بةل نيية،

دةبَيت كة بةرفراوانرتةوة مَيذوويي ناو ِروطةيةكي دةقة دةكةوَيتة ئةم دةبينني ئةوا وا مةسةلةية وةربطرين،
ينةوةي

َ
لَيكؤل بؤ طرنط  تةوةرَيكي دةبَيتة بَيطومان كاركردنةش جؤرة ئةم بدةينَي. خؤي  تةواوةتي ماَّـ

مةسةلةيةمان خستة ئَيمة ئةم هاتوو ئةطةر بةتايبةتي. ِرؤشنطةري سةردةمي بةطشتي و سةدةي هةذدةهةم
يةك

َ
دوودل بةبَي هيض ئةوا (ِرؤشنطةري)  ناوة خؤي  ناوي كاتَيك  ِرؤشنطةري سةردةمي  ثرسيارةوة كة ذَير

خؤي بة خودي بةرانبةر هوشياري خؤي ناوناني بة ضونكة ناوازةبوة، تايبةتمةندي ِرؤشنبريي ِروطةيةكي
ئةو بؤ دياري كردني جطة لة ئةمة كردووة، دةستنيشان داهاتوودا و خوشي لةبةردةم ِرابووردو و هةبووة

تَيدةكات. ئَيستاكَيدا ِروويان ضوارضَيوةي كة لة بذاردنانةي
َ
هةل

يةكةم سةردةم دةنَيت. لة خؤي (ناو) خؤي سةردةمة كة يةكةمني نيية ِرؤشنطةري سةردةمي هةر ئةي
بوذاندنةوةوة طةشةسةندن و بةهؤي ياخود داِرمان سيفةتي ِرَيطاي لة دَيرينةكان لة نةريتة دوور كة نيية
و ي

َ
ؤل

َ
كل يان (سةردةمي ِرةونةقدار) بةر ناوي وةكو (سةردةمي ثةنابردنة ِرَيطاي هةر لة يان بيناسينةوة،

دياريكراوي ِرَيطاي ِرووداوَيكي لة كة ِرؤشنطةري يةكةم سةردةمة بكةينةوةو بيناسينةوة. جياي نةداري)،
مَيذووي ناو ِرووداوَيكي بة ناوي كة سةردةمة يةكةم دةنَيت، خؤي لة سةرتاسةرةوة ناو فيكري مَيذووي ناو

دةكات. تؤمار دةطَيِرَيت خؤي تيا تايبةتيشيان َيكي
َ
ؤل ِر كة خؤي زانست و

َ
عةقل

كردووة، فؤرمةال خؤي و ئامؤذطارييةكاني خؤي زانست هةروةكو ضؤن قؤناغَيكة سةردةمي ِرؤشنطةري
ئينجا ِراطةياندووةو طشتي بة مَيذووي فيكردا بةرامبةر لة كاري خؤي داِرشتووةو خؤي دروشمي خؤشي هةر
لة ئةو ئيشةي ضؤن هةروةكو دةستَيت.

َ
ثَيي هةل ئَيستادا كة لة كردووة دةستنيشان ئةو كردارةشي هةمان
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ضؤن زانيوَيتي سةردةمة كة ئةم دياري كردووة ئةوهامدا و نةزانني و زانياري و زانست شَيوةكاني بةرامبةر
مةسةلةي ئَيمة لة ثَيم واية من ناوياندا بناسَيت. لة مَيذووي خؤشي دؤخي و ضؤن نزيك ببَيتةوة لَييان
ِرَيطايةكي دياردةكاني لةدايكبووني يةكةمني فةلسةفيدا، ةكردني

َ
مامةل ئاستي لة و ِرؤشنطةري)دا (سةردةمي

طرنطرتين لة بة مَيذوويةكي درَيذدا ِرابووردووة، ضونكة يةكَي دوو سةدة بة درَيذايي دةبينني كة دياريكراو
بؤ دوورترين دةشَيت دةستثَيكردني بطةِرَيتةوة (كة دةبةين (تازة) ناوي بة فةلسةفةيةي كة ئةركةكاني ئةو
سةدةي لة دةشتوانني خؤي. (هةنووكةي) بة سةبارةت ثرسياركردنَيتي هةذدةهةم) ضةرخي سةرةتاكاني

ئةمِرؤ. دةطةينة تا شَيوازةدا بِرؤين ثَيي ئةو شوَين بة نؤزدةهةمةوة
مةسةلةيةي ئةم «كانت» ئةوةية بكةمةوة، تؤخي و داطرم لةسةر ثَيي زياتر دةكةم حةز كة شتَيك تاكة م

َ
بةال

ئةو ناو خانةي فةرامؤشيةوة. نةيخستؤتة نةكردووةو يادي ِروو، دواتر لة خستبووية ١٧٨٤دا ي
َ
سال لة كة

ديكةدا، بؤنةيةكي لة و تر م جارَيكي
َ
بةال كراوة، لَيي دةرةوة لة كة ثرسيارَيكي دةدايةوة مي

َ
وةال ١٧٨٤دا لة

سةردةمانةدا لةو ِرووداوَيكة دةكات، كة قسة فةرةنسي شؤِرشي كاتَيك لةسةر خؤيدا قسةكاني ناوةندي لة
بداتةوة. ثرسياري ثَيشوو هةمان مي

َ
وةال دةدات

َ
هةول تر جارَيكي دةكرد، خؤي خودي ثرسياري لة

ي ١٧٨٤ة.
َ
سال دةقةكةي تةواوكةري َيني

َ
بل دةتوانني دةخاتة بةردةست كة نووسينَيك كانت ١٧٩٨ ي

َ
سال

مي 
َ
وةال ١٧٩٨ م

َ
بةال ِرؤشنطةري ضيية؟،  ئايا كة بداتةوة ثرسيارة ئةو مي

َ
وةال دةدا ي

َ
هةول ئةو ١٧٨٤دا لة

لة هةر مةسةلةية ئةم ِراستيدا لة بةردةمي، خستويانةتة ِرؤذ ِرووداوةكاني كة دةداتةوة ديكة ثرسيارَيكي
ئايا بةوةي سةبارةت بوو ثرسيار ئةويش كردبوو، فؤرمةاليان فةلسةفيةكان مانيادا طفتوطؤ

َ
ئةل لة ١٧٩٤ةوة

ضيية)». (شؤِرش
نَيوان لة ثةيوةنديانةي بةو سةبارةت نامةية سَي كؤليذةكان)، (ملمالنَيي كتَيبي  كة دةزانن خؤتان
و فةلسةفة كؤلَيذي نَيوان لة كَيشةيةي بةو تايبةتة دووهةم نامةي هةية. زانكؤدا جياوازةكاني كؤلَيذة
بةردةوامداية؟)، ثةرةسةندنَيكي لة بةشةري ِرةطةزي (ئايا كة ثرسيارةي ئةو كات ئةو هةية. مافناسيدا
ئةم نامةيةدا ثَينجةمي بِرطةي لة مة

َ
وةال ئةم بؤ كانت كردبوو. مافناسي فةلسةفة و ثةيوةنديةكاني ي

َ
كؤنرتؤل

ئايا كة بدةينةوة ثرسيارة ئةم مي
َ
(ئةطةر ئَيمة بمانةوَيت وةال بسةِّـَينَيت كة ئةم ئيستداللة دةدات

َ
هةول

مومكن هؤكارَيكي ئايا كة بكةين دياري ئةوة دةبَيت بةردةوامداية؟)، ثةرةسةندنَيكي لة بةشةري ِرةطةزي
بيسةِّـَينني دةبَيت ئةوكات هةية هؤكارة ئةو كرد

َ
قةبوول ئةوةشمان كة هةر ثةرةسةندنة. ئةم بؤ هةية

مومكن بةرةنجامي ِرستَيك بة بوار كة تةنها دياريكردني هؤكارة ضونكة كاريطةرة، و ضاالك هؤكارَيكي كة
دامةزراندني م

َ
بةال دةدات، ئةنجامَيك  كردني ثَيشبيني بواري تةنها وردتر طوزارشتَيكي  بة يان دةدات،

(هاوئاهةنطيةكي بة هةست تةنها نيية بةس كةواتة نيية. مومكن (ِرووداوَيك) بووني بةبَي ئةنجامةكة واقيعي
كة بكةين دياري ِرووداوَيك مَيذوودا لةناو دةبَيت كو

َ
بةل ثةرةسةندن، مايةي دةبَيتة كة بكةين ئامانجدارانة)

ضي؟ (هَيمانوماي) م
َ
بةال هةية، مؤشر) – (هَيمانوماي بةهاي و نرخ هةمان

ثَيشكةوتن، و ثةرةسةندن كردووة بةرةو ِرَينوَيني ِرةطةزي بةشةري بةردةوام كة هؤكارَيكي هَيمانوماي
ثاشةِرؤذيشدا بةكارةو لة ئَيستاش بووةو لة ِرابووردوودا ضاالك بيسةِّـَينني دةتوانني كة هؤكارَيكي نةطؤِر
بنَيني، بووني ثةرةسةندندا بة دان ئةوةمان دةداتَي ِرووداوةي بواري ئةو دةكات. كةواتة خؤي كاري هةر
بيسةِّـَينني ئَيستادا لة و بانطي بكةين يادةوةريةكانمانةوة لة كة دةشَيت (هَيمانوما)يةكة خؤي بؤ ئةوة
دةبَيت كة (هَيمانوما) واتة التينية). بة يةكةدا

َ
ئةسل دةقة (لة بكةينةوة ِرووداني ثَيشبيني داهاتوودا لة و

مةسةالنةش ئةو هةر يادةوةريةوة، لة بانطهَيشتني ِروويداوةو ِرابووردوودا لة مةسةلةكان بيسةِّـَينَيت
جؤرة بةم هةر مةسةلةكان بةردةواميش ئيستيدالليدا)، ةتي

َ
حال لة كة  (هَيمانومان ِروودةدةن ئَيستاكي 
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هؤكارةي كة ئةو نيابني
َ
دل دةتوانني شَيوةية بةم كردندا). ثَيشبيني ةتي

َ
حال لة (هَيمانوما كة ِروودةداتةوة

ئارةزوويةكي كو
َ
بةل نةستاوة،

َ
كردارة هةل بةو دياريكراودا لة بارودؤخَيكي تةنها ثةرةسةندن مايةي دةبَيتة

ثةرةسةندن ئاِراستةي بة دةنَيت ِرةطةزي بةشةريةوة بة هةموو
َ

ثال كة طرتووة
َ
هةل خؤيدا لة سةرتاسةري

بِرؤن. ثَيش بةرةو
بتوانني لة هةية ئةوتؤ ِرووداوَيكي دةوروبةرمان لة (ئاخؤ دةكةوَيتةوة: جؤرة بةم ثرسيارةكة كاتيش ئةو
لة دووبارة دةركةوتنةوةشي بكةين، ثَيشبيني بؤ ئاماذةي ئيستداللةوة ِرَيطاي لة بكةين بانطي يادةوةريةوة

طرتووة؟).
َ
بةشةري هةل هةموو ِرةطةزي كة بَيت ثةرةسةندنة بةردةوامة ئاماذةي ئةو خؤيدا

بؤ تَيكستَيكي كانت ثارضةيةكتان لة لَيرةدا من كردووة. كانت مةكةي
َ
بةوةال هةستتان ئَيوة بَيطومان

نزيك ِرووداوَيك لة شؤِرش وةكو كردووة)، دةستنيشاني خؤي (هةروةكو كانت ِرَيطايةوة دةخوَينمةوة كة لة
نووسيوَيتي: (ناوبراودا) نامةي شةشةمي بِرطةي لة ئةو هةية. (هَيمانوماي) بةهاي كة دةبَيتةوة

هةستاون. ثَيي كي
َ
كة خةل ببيننةوة و خراثةكارية ترسناكانة بةرز كردارة ئةو ِرووداوةدا كؤي لةو (نةكةن

شتي كردة ثِروثوضةكانيشي شتة شتي ثِروثوض، كردة الي ئةوان شتة مةزنةكاني هةموو ئةو كردارانةي
دةضَيت سيحر كاري لة هةر كة كاريطةرييةك بة كة ببينن قةشةنطانة دَيرينة دياردة ئةو نةكةن مةزن،
ديكة دياردةي َيني

َ
قول

َ
هةل زةويةوة ذَير  لة  ئةوةي  وةكو مت  و  كت هةر  ئةواندا شوَيني لة و لةناوضوون

نيية). طؤِرَي لة هيض شتَيكي وا نا نا، دةركةوتن
ئيمثراتوريةتةكاندا، هةرةسي كؤديتا و لة كة دةكات تةقليديانةية بريوِرا ئةو بؤ ئاماذة كانت دةقةدا لةم
و نسكؤي شكست لة دةطةِرَين، ياخود وةستان و طةشةسةندندا ياخود ئاماذةي ثةرةسةندن طةو

َ
بةدواي بةل

هَيزة ثايةدارةكان كة دةثشكنن ضارةنووسسازة طؤِرانكارية ئةو يان دةطةِرَين، جَيطريةكاندا زؤر بارودؤخة
ئَيمة لةو (ئاطاداربن، َيت:

َ
دةل خؤي بة خوَينةراني تر. (كانت) هَيزَيكي بة دةيانطؤِرَيت و تَيك دةشكَينَيت

نادؤزينةوة، كراوةي ثةرةسةندن ثَيشبيني – ئيستداللية – بانط كراوة هَيمانوما ئةو طةورانةدا ِرووداوة
ِرؤشنايي ئَيمة لةسةر ناديارترة. و شاردراوةتر كة ِرووداوَيك دةيبينينةوة. بضوكرتدا ِرووداوي لة ئَيمة كو

َ
بةل

تةليسمَيكةوة كة ناو بكةوينة ئةوةي بَي بكةينةوة، شي خؤمان ئَيستاي ناتوانني دةاللةتانةدا و بةها ئةو
هةر لة ية

َ
خال ِرووكةشدا لة ِرووداوَيك بيبةخشينة دةطةِرَيني لةدووي ئةو بةهايانة كة ئةوةمان دةبات بةرةو

دةاللةتَيك). و بةها
لة ثِر ِرووداوَيكي شؤِرش َيني

َ
بل طةر هةية موفارةقةيةك لَيرةدا نيية؟ طرنط كة  ِرووداوةية كام م 

َ
بةال

يان
َ
هةل و شتةكان سةرةوذَير دةكات نيية ِرووداوَيك نموونةي خؤي ئةي شؤِرش ي نيية.

َ
جةنجال هةياهوو

هةر مةزن. دةكاتة شتي ثِروثووضةكانيش شتة و ثووض ثِرو شتي دةكاتة طةورةكان دةطَيِرَيتةوة، شتة
دَينة و نةطؤِر ثايةدار ِرووكةشدا كة لة دةخوات طةورانة ةتة

َ
و دةول طا

َ
كؤمةل ئةو كة ثةيكةري نيية شؤِرش

دةكات. دياري كة ماناكان نيية شؤِرش ضةمكةي ئةم الي كانت م
َ
بةال ثَيش ضاو؟

هةية، كراو)ي ثَيشبيني ئيستداللي، كراو، (بانط بةهاي و دةكات فؤرمةال ِرووداوة ئةو كانت الي ئةوةي
غةمزاندنةكاني و ئاماذة سةركةوتنة شؤِرشطَيرانةكةو ضؤن خودي وةك نيية، شؤِرشطَيِريةكة دراما خودي
دةسةنطَينَيت.

َ
ثَيهةل ديمةنةكةي شؤِرش كة ميتؤدةية ئةو دةاللةتة طري

َ
شؤِرشدا هةل لة ئةوةي نيية. هاوشاني

كو
َ
بةل نةكردووة، بةشداريان كة بينةرانَيك  لة شؤِرش. بينةرانة كردني ثَيشوازي  ضؤنَيتي دةاللةتي واتة

وطؤِري
َ
ئال شةثؤلةكةي. دةست داوةتة خؤيان خراث بة و بةضاك و بوون ئامادةي بوون، تةماشاضي تةنها

دووةم، شتةكانة. واقعي ئاوةذوو كردنةوةي تةنها يةكةم، ضونكة ثَيشكةوتن نيية، طةي
َ
بةل ِرانة شؤِرشطَي

نايكةنةوة. بكةنةوة، دووبارةي خؤي وةكو هةبَيت بؤيان هةستاون شؤِرش بة ئةوانةي ئةطةر
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خاوةن نةتةوةيةكي شؤِرشي  شؤِرش نيية طرنط  َيت:
َ
دةل بايةخدارة  ئَيجطار هةية  كانت دةقَيكي

دةكات)، فةرةنسي شؤِرشي لة باس (لَيرةدا سةردةمةدا بينيمان لةم وةكو بَيت، ةمةند
َ
دةول فةرهةنطَيكي

كة نةطبةتيةش يي و
َ
ؤل

َ
كل ئةو بِري زانيني ذَيركةوتوو، ياخود دةبَيت سةركةوتوو بزانني نيية طرنط ئةوةش

بة هةبَيت بؤي
َ

عاقل مرؤظَيكي ئةطةر ضونكة نيية، ئةوتؤي بايةخَيكي هةر بووة ةكة
َ
كةل شؤِرشدا كاتي لة

ِرةوتي نيية.
َ

قبوول ثَي واي ئةزمووني ثَيشوو نرخي هةمان بة هةرطيز بداتةوة، ئةنجامي سةركةوتن هيواي
مةسةلةي بة ثةيوةندييةكي نووشستيش و مةسةلةي سةركةوتن هةروةها نيية، ئةوتؤي بايةخَيكي شؤِرش
ئَيمة كة نيية ثةرةسةندنةوة هَيمانؤمايةي بةو ثةيوةندييةكي كةم اليةني ياخود نيية، ثةرةسةندنةوة
ضؤن هةروةكو نني، ثةرةسةندن هَيمانوماي نووشستيش لة و سةركةوتن لة يةكَيك هيض دةطةِرَيني. بةدوايدا
ئةنجامةكاني بة سةبارةت بِرةخساباية بؤي مرؤظ ئةطةر كو

َ
بةل نني. ثةرةسةندنيش نةبووني نيشاندةري

هةمان بة تر جارَيكي بيتوانياية كاتيشدا هةمان لة  بووايةو ئاطادار طةشةسةندني ضؤنَيتي و شؤِرش
بَيت

َ
عاقل ئةطةر مرؤظة ئةم ئةوا بكات، ِرَينوَيني سةركةوتن بةرةو بدرَيت بوو ثَيويست كة نرخةي ئةو

كة دةستثَيشخةريةك وةكو يان طَيِرانةوة
َ
هةل ثرؤسةيةكي وةكو خؤي بؤ شؤِرش ناكاتةوة. دووبارة وا كاري

بيدةين، دةبَيت كة طران نرخَيكي زؤر وةكو دواتريش بهَينَيت ياخود نووشوستي بَيت سةركةوتوو دةشَيت
ِرةطةزي بةردةوامي ثةِرينةوةي مايةي مَيذوودا دةبَيتة لة ناو كة نيية هؤكارة ئةو ئامادةبووني نيشاندةري

ثَيشةوة. بةرةو بةشةري
لة هيواكاندا كة نَيوان هاوسؤزيةية لة ئةو ثةرةسةندنة نيشانةي كانت الي ئةوةي بةرامبةردا لة م

َ
بةال

ِرووداوي خودي طرنطة شؤِرشدا لة ئةوةي دةِروات، ِرَيطادا بة شؤِرش شاني بة شان دةبَيتةوة نزيك حةماسةت
بة كاري ناستن

َ
كة هةل دةسوِرَيتةوة كةسانةدا زةيني ئةو لة كة شتانةية ئةو كو طرنط

َ
بةل شؤِرش نيية،

كة ئةوانةدا نَيوان لة ثةيوةندييةية ئةو طرنط نني. بكةرة سةرةكيةكاني كةم ياخود اليةني كردن، شؤِرش
حةماسةت الي كانت دةبَيت. خؤيدا لة اليةكي ديةوة بةرقةرار شؤِرش و لةاليةك نني كاراي شؤِرش ئةندامي
يةكةميان دةردةكةوَيت: شَيوةدا دوو هةميشة لة و خؤسازدانَيكة خؤتةياركردن هَيمانومايةكة، شؤِرش بؤ
خؤي كة ببةخشَيتة سياسيية دةستوورة ئةو ميللةتَيك دةبَيت هةموو كة دةبَيت بةرجةستة لةو مافةدا
دَيتةوةو تةبا و دةطونجَيت هةقدا و ِرةوشت

َ
لةطةل كة دةبَيت ئاشكرا بنةمايةدا لةو دووةميان َيتي.

َ
قبول

دةستوريانةوة، بنةما ئةو ديدي لة كة هةر سياسي سةرتاسةري هةبَيت دةستوورَيكي مرؤظايةتي دةيةوَيت
البدةين. خؤ ثةالماردةرانة هَيرشَيكي و مةتَيك

َ
هةل سازداني هةر لة

دةطرَيت، نيشاندةرةكةي
َ
هةل ئةم دةستورة الي بةرةو بةشةريةت كة كردنةش تةيار خؤ و سازدان خؤ ئةو

وةكو ئاماذةيةك غةمزةو  ضةند نةوةكو ديمةنَيك  وةكو شؤِرش دةردةكةوَيت.  شؤِرش بؤ  حةماسةتدا لة
بةشداري كةسانةي ئةو الي مةبدةئَيك ضةند نةوةكو دةبن، ئامادةي ئةوانةي الي حةماسةت نيشتةجَيي
دةكات بةرجةستة تةياركردنة خؤ ئةو ضونكة بانطكراوة، هَيمانومايةكي ئةمةش دروستكردنيدا. لة دةكةن
ئَيستاكيي كاريطةري ضونكة ئيستدالليشة، هَيمانومايةكي هةروةها داكووتاوةو ِريشةي ناو مرؤظدا لة كة
ئةو ناتوانرَيت ثاشةِرؤذدا لة ضونكة كةريشة، ثَيشبيني هَيمانومايةكي دةكات. ئاشكرا خؤتةياركردنة ئةم
دواييدا لة دةشَيت ئةطةرضي دةركةوتووة، ئةنجامداني شؤِرشدا كاتي لة كة بكرَيت فةرامؤش خؤسازدانة
سياسيةي دةستوورة – ئةو ِرةطةزة دوو ئةم دةزانني ئَيمة بضينةوة. دواتر شؤِرشدا ئةنجامي هةندَيك بةسةر
ثةالمار دةمانثارَيزَيت-، و هَيرش كة لة سياسيةش دةستوورة ئةو يبذاردووة و

َ
هةل خؤي ئريادةي بة ميللةت

كة ِرووداوانةي لةو يةكَيك دةبنة شؤِرش. و ِرؤشنطةري سةردةمي ِرةوتي ناو لة ِرةطةزن دوو هةردووكيان
سةردةمي ندكردنةوةي

َ
بل و بةردةوامي ِراستيشدا شؤِرش  لة ناضَيتةوة، ضونكة  لةياد و ناكرَيت فةرامؤش
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دةنووسَيت: لةمِروةوة كانت ِرؤشنطةريية.
طرتنةوة

َ
فال و تةنجيم ئارةزووي لة ئةمةش بكةم، مرؤظايةتى ِرةطةزي داهاتووي ثَيشبيني دةتوانم من

دةيبينم. سةردةمةدا لةم َيت كة
َ
دةقول

َ
هةل ثةيوةنديانةوة لةو و دَيت دياردانةوة لةو  كو

َ
بةل وة،

َ
نةقووال

َ
هةل

كار بتوانن ك
َ
خةل ةتَيك

َ
حال دةطاتة واتة دةطاتة ئةو ئامانجة بةشةري ِرةطةزي كة يةكةم ثَيشبيني دةتوانم

هةر لة دةستكةوتانةش ئةم جؤرَيك بة بكاتةوة،  
َ

كؤل لة  ثةالماريان و هَيرش كة بكةن دةستوورَيك بة
بكرَيت، لةياد مرؤظايةتيدا لة مَيذووي ناكرَيت واش دياردةيةكي بة دووربن. لَيكردنَيك ي

َ
نكول و ثَيشَيلكردن

سياسةتَيك هيض كة بؤ ثةرةسةندن دةكات بةرجةستة خؤسازدانَيك جؤرة تواناو مرؤظدا سروشتي لة ضونكة
بةثَيي ئةطةر بكَيشَيت. دةريان و ِرابوردووي ِرووداوةكان ِرةوتي ثَيشبيني لة ناتوانَيت بَيت، بازانة

َ
ل فَي ضةند

ئةطةر ئةوا ئازادي) كؤبووةوة، و (سروشت ي طرتووة
َ
خؤيدا هةل لةناو مرؤظ كة شاردراوانةي هةق بنةما ئةو

دةبَيت بؤيان ئازادي) و سروشت (واتة ِراطوزةريش بووة، تةنها خؤيان نةكراوو دةستنيشان شَيوةيةكي بة
لة ئةطةر هةتا نةبوو، واتة دةستةبةر هةر ئةوديو ئةم ِرووداوانة داواكراوي ئامانجي م ئةطةر

َ
بةال بدةن، بِريار

نووشستي سةرنةكةوتن و تر كة دةستووري ميللةتيشي طرتؤتةوة جارَيكي ِريفؤرمانةوة ئةو شؤِرش و دواي
ناو بؤ هَينان هةرةس كةوتة شتَيك هةموو ماوةيةكي زةمةني كورت تَيثةِريني دواي ئةطةر ثَيش، هاتةوة
لة شتَيك هيض كةوتنة ئةم ئةوا دةكةن. ثَيشبيني سياسيةكان لة هةندَيك وةك جاران خةرةندةكاني هةمان
ثةيوةندي بة ئةندازةيةك بة طرنطة و ئةوةندة ِرووداوة ئةم ضونكة كةم ناكاتةوة، ثَيشبينية ئةم تاوي تني و
بةشةكاني هةموو لةسةر هةية بةرفراواني كاريطةري ئةندازةيةكيش بة و هةية مرؤظايةتيةوة قازانجةكاني
يادةوةري بطةِرَيتةوة بؤ ناضاريةوة ِرووي لة ِرةخسايةوة، بؤ بارودؤخي هَيندةي هةر واي لَيدةكات كة جيهان
جؤرة بابةتة لةم نوَي ديكةي تةقةاليةكي ضةند لة ِريزي بووةوة دووبارة قةيرانةكةش هةر هَيندةي ميللةت.
كة دةكات كارَيك بَيت طرنط هَيندة بةشةري بؤ ِرةطةزي مةسةلةيةك ضونكة دةكرَيتةوة، ئامادة تر جارَيكي
بطاتة مرؤظدا زةيني لة دووبارةكانةوة، وانةو ثةندة بة هؤكاري ِرؤذان لة رؤذَيك كراو ضاوةِروان دةستووري

تؤكمةيى. و توندي لة ثَيويست ثلةي
م

َ
بةال جاران، كةندةِرةكاني ناو بؤ بَيت هَيناندا هةرةس هةِرةشةي لةبةردةم شؤِرش دةبَيت

َ
بةهةرحال

ةتي مت
َ
حال طةي

َ
بةل وةكو بوونيشي دةهَينَيت، هةرةس ناوةِرؤك بَي و ثووض ِرووداوَيكي وةكو ئةو تةنها

ثةرةسةندن بؤ ِرةوتي ئةمةش ناكرَيت، فةرامؤش و ناضَيتةوة لةياد هةرطيز كة بةردةوام دةمَينَيتةوة بوونَيكي
ثاشةِرؤذة. زةمانةتي

دةدةم
َ
لة دوايدا هةول و بكةم دياري ِرؤشنطةري سةردةمي دةربارةي كانت ويستم شوَيني دةقةكةي تةنها

ِرووداوة لةو بريي كانت ئةوة دواي
َ

سال ثانزدة  ضؤن ببينم ويستم  بيخوَينمةوة، وردتر شَيوةيةكي  بة
هةبووة، ِرؤشنطةري)دا (سةردةمي  دةقي لة كاتي لةوةي كة دراميرتن  طةلَيك كة كردؤتةوة دراماتيكيانة
دةقةدا دوو ئةم لةبةردةم ئَيمة فةرةنسا. شؤِرشي ِرووداوةكاني دةربارةي كانتة بريكردنةوةي ئةويش
ئةم ضونكة فةلسةَّـ، ثرسياري زنجريةيةك دةستثَيكردني ي

َ
خال و ِريشة و ِرةط مةسةلةي دةكةوينة بةردةم

ثرسيارةى ئةو بؤ جياوازن دوو شَيوةي ضيية؟)، (شؤِرش و ِرؤشنطةري ضيية؟) (سةردةمي ثرسيارة: دوو
َيم

َ
نةل ئةطةر ثرسيارة دوو ئةم واية ثَيم كردوَيتي. خؤي هةنوكةي (واتة خؤي ساتةوةختي دةربارةي كانت

فةلسةفييةوة طةورةي ِرووبةرَيكي ِرَيطاي لة نؤزدةوة ضةرخي لة ئةوا نوَيوة، فةلسةفةي هةموو ِرَيطاي لة
وةكو ِرؤشنطةري سةردةمي كة بةرضاوم دَيتة وا دواجاريشدا لة دةبَيتةوة. دووبارة و دةردةكةوَيت بةردةوام
بةردةوام ِرةوطةيةكي وةكو يشدا

َ
عةقل مَيذووي لة بووةو خؤرئاوا مؤدرينيزمي كةري

َ
ثَيكؤل ناوازة، ِرووداوَيكي

و نييةت
َ
عةقال شَيوةكاني ثةرةسةندني نَيوةندي لة دةردةكةوَيتةوة.  جار دواي جار و دةبَيت بةرجةستة
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تي زانستدا
َ
و دةستةال زانست سةربةخؤيي ضوارضَيوةي لة دواتريش ثرؤسةي دامةزراندنيدا، لة تةكنيكدا

كَيشةيةكي خؤي بؤ كو
َ
بةل نيية، فيكر مَيذووي قؤناغَيكي ناو تةنها ِرؤشنطةري سةردةمي دةركةوتؤتةوة.

كةلةثووري دةيانةوَيت ئةوانةي با ئيدي بووة. تؤمار فيكرماندا لة هةذدةوة ضةرخي لة كة فةلسةفية
ثةرستني ضونكة ني،

َ
جَيبهَيل خؤياندا تةقواي لة بمَينَيتةوة ثريؤزي و زيندوَيتي بة ِرؤشنطةري سةردةمي

نيية، ِرؤشنطةري ثاشماوةكاني ثاراستني ثَيويستة ئةوةي نةفامانةية. ئَيجطار خيانةتَيكي كةلةثوورة ئةو
مانايةية هةروةها ثاراستني ئةو ِروو، خستوَيتية  ِرووداوة ئةم ثرسيارةية كة ِراطرتني ئةو زيندوو  كو

َ
بةل

كة شتَيك وةكو بثارَيزرَيت، لةمِرؤدا دةبَيت كة طةرايية جيهان بريؤكةي مَيذوويي ضةمكي دياريكردني (واتة
بطريَيت.

َ
هةل فيكر مادةي ببَيتة دةبَيت

بة ئةمِرؤ تا كانتةوة لة مَيذوويي، طرفتَيكي وةكو
َ

عةقل مةسةلةي و ِرؤشنطةري سةردةمي مةسةلةي
بةردةم هةنوكةَيتيةي ئةو تري ديوَيكي تَيثةِريوة. فةلسةفيدا فيكري ناو بة ؤزييةوة

َ
ئال جياوازي جياواز ثلةي

البةالبوونةوةيةكي وةكو دواتر دابِرانَيك، وةكو ثاشان و ِرووداوَيك وةكو شؤِرش بووة، شؤِرش مةسةلةي كانت
مَيذوودا هةناوي كة لة خؤتةياركردنَيك نيشاندةرو بةهاو وةكو ثاشان هةرةسَيك، دواتريش وةك مَيذوودا لة
مي

َ
وةال فةلسةفةية ئةستؤي لة ئةوةي لَيرةشدا كاردةكات. مرؤظايةتيدا ثةرةسةندني سنوورةكاني لة و

بةرجةستة بكرَيت، نموونةيةك وةكو و بثارَيزرَيت دةبَيت كة نيية شؤِرش اليةنانةي ئةو دياريكردني بداتةوة،
حةماسةتة لةو ثَيش؟ ضي دَيتة شؤِرشدا

َ
لةطةل ئريادةية بكةين كة لةم ضي دةبَيت ئةوةية ثرسيارةكة كو

َ
بةل

ضيية؟) ِرؤشنطةري (سةردةمي ثرسيارة: دوو ئةو شؤِرشطَيِريةكةدا؟. ثرؤسة خودي
َ

لةطةل جوداية كة بكةين
بة سةبارةت دةكةن دياري فةلسةفية ثرسيارة ئةو بواري هةردووكيان بكةين؟)، شؤِرش ئريادةي لة (ضي و

(هةنوكة)دا. لة بووني شوناسي
ِرةخنةطرانةية كةلةثووري سةرةكيةي  بنةما ئةو هةردوو دامةزرَينةري كانت  كة دةكةم هةست وا من
خؤيدا مةزنةكةي ِرةخنةيية ثرؤسةي لة ئةو َيني

َ
بل با يان كردووة،  نوَيى دابةش فةلسةفةي سةرجةم كة

دةثرسَيت. ِراستي زانيني مةرجةكاني بة سةبارةت كة  داِرشتووة فةلسةفيةي كةلةثوورة ئةو ةكةي
َ
كؤل

شيكارانة شَيوةيةكي كة بة نوَييةو فةلسةفةي تةواوةتي اليةنَيكي كة دابطرين ة
َ
خال لةسةر ئةو دةتوانني ثَي

سةندووة. دونياوةو لةوةوة ثةرةي هاتؤتة كانتةوة كار دةكات، لة حةقيقةت بؤ
ديكة جؤرَيكي بة واتة ديكةية، شَيوةيةكي لة كة  ترمان هةية ثرسيارَيكي نوَيدا فةلسةفةي لة م

َ
بةال

كراوة. شؤِرشدا دةقي و لة سةردةمي ِرؤشنطةري لة كة ئةو ثرسيارةية تةواوةتيش بةرهةمي بة و دةثرسَيت
ضيية ئَيستاكَي ضيية؟ بواري ئَيمة (هةنوكةى طؤِرَي: دةهَينَيتة ثرسيارة ئةم تازةيةي ِرةخنة كةلةثوورة ئةم
كو دةتوانني

َ
بةل نيية، حةقيقةت شيكردنةوةي ثابةندي ثرسيارةش ئةو مومكنةكاندا؟) لةبةردةم ئةزموونة

تاقيكردنةوة ئةو دةبينم وا من بؤية خؤمان. ئَيمة ئةنتؤلؤذياي واتة ئَيستاكةية، ئةنتؤلؤذياي ثابةندي َيني
َ
بل

وةك كة ِرةخنةطرانة فةلسةفةيةكي دةبَيتة ياخود ئةمةية: وةستاوين لةبةردةميا ئَيمة و ئةمِرؤ فةلسةفيةي
يان حةقيقةتة، شيكاري ي

َ
سةرقال طشتي شَيوةيةكي بة كة بةردةستمان دَيتة شيكارانة فةلسةفةيةكي

ئةنتؤلؤذياي واتة خودي خؤمان بؤ وةردةطرَيت ئةنتؤلؤذيايةك شَيوةي ضاكرتة ثَي ِرةخنةيمان فيكرَيكي
(قوتابخانة دةطاتة تا دَيت ةوة

َ
هيطل لة كة داِرشتووة فةلسةفةي لة شَيوةيةك دووةميش ِرَيطاي هةنوكةيي.

لة داوة م
َ
هةول خؤم من بريكردنةوة كة جؤرَيكة لة فيبةردا تَيدةثةِرَيت ماكس بة ناو نيتشةو فرانكفؤرت)،

بكةم. كار ناويدا
سةرضاوة:

فرانس». دي «كوليج ي ١٩٨٣ ي
َ
سال يةكةمي وانةي
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د. مةهدى مةحفوز
لة عةرةبييةوة: شوان ئةحمةد

ِرؤشنطةراني فةرةنسا
-مؤنتسكيؤ، ظؤلَتَير-

مؤنتسكيؤ 1689 - 1755

يةكةم/ سةرةتايةك دةربارةي ذياني:
ةيةكي خوا ثَيداو كة سةر بة ضيني خانةدانةكاني 

َ
ي ١٦٨٩ لة بنةمال

َ
«مؤنتسكيؤ» سال

هَيناوة. دواي ئةوةي خوَيندني ئامادةيي 
َ
هةرَيمي بؤردؤي فةرةنسي بوو، ضاوي بة دنيا هةل

يدا 
َ
سال حةوت  و  بيست  تةمةني  لة  دةكات.  ياسا  خوَيندني  بة  دةست  دةكات،  تةواو 

لةو ثؤستةدا دةمَينَيتةوة.   
َ

و ماوةي دة سال بؤردؤ  دةبَيتة سةرؤك ثةرلةماني شاري 
 و مَيذوو و 

َ
لةو ماوةيةدا طرنطيةكي تايبةت بة خوَيندنةوةي ميديا و فةلسةفةي مؤرال

ي ١٧٢١ يةكةمني كتَيبي بة ناوي (نامة 
َ
ئامادةكردني توَيذينةوةي زانستي دةدات. سال

و  شؤرةت  و  لَيدةكرَيت  ثَيشوازي  طةرمي  بة  كتَيبة  ئةم  ودةكاتةوة، 
َ
بال فارسيةكان) 

نَيوبانطَيكي زؤر بؤ « مؤنتسكيؤ» ثةيدا دةكات.
دواي ئةوةي واز لة ثةرلةمان دَينَيت، دةست بة سةفةرَيكي ماوة درَيذ دةكات كة 
يا و نةمسا 

َ
َيك دةخايةنَيت، لةو ماوةيةدا سةرداني هةريةك لة: (ئيتال

َ
نزيكةي سَي سال

ةنداو ئينكلتةرا) دةكات. مةبةستي لةم سةفةر و طةِرانةش 
َ
و هةنطاريا و سويسرا و هؤل

كاريطةري  و  ميللةتان  سوكةوتي 
َ
هةل و  حوكمِراني  جياجياكاني  فؤرمة  لة  بوو،  ئةوة 

ي ١٧٣٤ 
َ
َيتةوة. دواي طةِرانةوةي بؤ فةِرةنسا و لة سال

َ
كي بكؤل

َ
ذينطة لةسةر ِرةفتاري خةل

ودةكاتةوة. 
َ
بال ِرؤمان)  داِرماني  و  مةزني  (هؤكارةكاني  ناوي  بة  كتَيبي خؤي  دووةمني 

بة ضاث طةياند كة زؤربةي زؤري  ياساكان)ي  (ِرؤحي  نةمرةكةي  ي ١٧٤٨ كتَيبة 
َ
سال

ة سةرةكيةكاني فةلسةفةي سياسي « مؤنتسكيؤ»ي تَيداية.
َ
هَيل

َيت: (سةروةختَيك قوتابخانةم جَيهَيشت، 
َ
لة دةسثَيكي كتَيبي(ِرؤحي ياساكان)دا دةل
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بطةِرَيم). ئةمةش ياساكاندا ِرؤحي دواي ئةوةي بة بؤ داية دةستم، ياسا دةربارةي كتَيبَيكي كةسَيك هاتوو
ياساكان) (ِرؤحي كتَيبي  بنوسَيت. بةناوبانطة كتَيبة ئةو و بطةِرَيت ياساكان ِرؤحي لة  تا دةدات هاني
ئةم طرنطة. سياسي و  مَيذويي تَيِرامانَيكي بةرةنجامي و طةِران ينةوةو

َ
لَيكؤل زؤري نَيكي 

َ
ساال ثوختةي

ئةو دةبينرَين. كتَيبةكةدا جياجياكاني بةشة لة و تَيداية طرنطي مؤجياري و ثةند زؤر ذمارةيةكي كتَيبة
ةتي

َ
تيؤرياي دةول مةسةلةكاني بة تايبةتن هةندَيكيان جؤراوجؤرن. لَيدةكات باسيان بابةتانةي كتَيبةكة

و باس  
َ

لةطةل دةكةن، ةتدا
َ
دةول لة بةِرَيوةبردن ئامرازةكاني و سزادان لة باس كةيان هةندَيكي و  مةزن

كاريطةري هاوكات نيشتمان، لة بةرطريكردن كَيشةي بة ياساكان ثةيوةندي و ئاسايش و ئازادي خواسي
ثةيوةندي

َ
لةطةل ياساكان، و و دةستور لةسةر ذياني مرؤظايةتي ئاو هةوا) و خاك (لة فيزيؤلؤذيةكان هؤكارة

(ِرؤحي كتَيبي  َيني
َ
بل دةتوانني  واتة هتد.  و.. دانيشتوان ذمارةي و  ئايني بة و سوكةوت

َ
هةل بة ياساكان

و يةكيةتي دةطرَيت خؤ لة هةمةِرةنط بابةتطةلَيكي لةبةرئةوةي ياسايية، ياساكان) ئةنسيكلؤثيديايةكي
نيية. نَيوانياندا لة بابةتيش

و طةِران ئةو ئاكامي لة ويستويةتي ئةوةيةكة ديارة مؤنتسكيؤ»وة » كتَيبةي بةم ئاشكرا بة ئةوةي
هةِرةمةكي شَيوةيةكي ئينسانيةكان بة طا

َ
كؤمةل كة بسةِّـَينَي ئةوة داون، ئةنجامي درَيذانةي و دوور سةفةرة

جَيطرية. و نةطؤِر ياساطةلَيكي  ثابةندي دةركةوتنيان و بوون دروست كو
َ
بةل نابن، دروست  خؤِرسكانة و

طؤِرانةية نة و جَيطري ياسا ئةو دةستي شوَين و كاريطةري ِرةنطدانةوةي نةتةوةيةك مَيذووي هةموو واتة
يةتيةكاني تةواوي

َ
كؤمةال دةزطا و دام و سياسي سستمة ةتي

َ
خةسل دةيةوَيت مؤنتسكيؤ» » لَيرةوة لةسةري.

بكات. تاو توَييان لَيكبداتةوةو طشتي و نةطؤِرانةوة ياسا ئةو كاريطةري لة ِرَيي نةتةوةكان،
ئةم هةن، نةطؤِر و طشتي ياساطةلَيكي بكات كة لةوة دةيةوَيت باس مؤنتسكيؤ» » بَيت ِراستي ئةوةى
وةك ياساطةلةش ئةم دةكةن. ميللةتان يةتي

َ
كؤمةال ذياني و سروشتيةكان دياردة تةواوي ةوي

َ
جل ياسايانةش

سةرضاوة شتةكانةوة سروشتي لة ئيلزاميانةي ثةيوةنديية لةو (بريتية دةكات: ثَيناسةيان مؤنتسكيؤ» »
بةو ياسايانة يةتي،

َ
كؤمةال ذياني بؤ ي

َ
مؤرال ثَيوةري ةتي

َ
خةسل ثَيناسةية ئةم لَيرةدا ئاشكراية دةطرَيت).

لة كة مةرجة دةكات دياري تةندروستانةش يةتية
َ
كؤمةال ثةيوةندية ئةو شَيوازي و هةروةها دةبةخشَيت

بَيت. قةرار بةر طادا
َ
كؤمةل

مؤنتسكيؤ» » ئةوةشدا
َ

لةطةل ديارة، ثَيوة ناِرؤشني و ؤزي
َ
ئال كةمةكَيك ثَيناسةية ئةم ئةوةي سةرةِراي

م
َ
بةال دةطرَيتةوة، زةوي سةرطؤي ميللةتاني تةواوي طشتييةو ئةطةرضي ياسايانة ئةم دةكات لةوةش باس

هةر تايبةتي هةلومةرجي ثَيي بة كو
َ
بةل ثَيناكرَيت، كاري طاكاندا

َ
كؤمةل سةرجةم لة ضؤنيةت هةمان بة

لة مرؤظةكان سةروةختَيك كة دةكات لةوة باس بؤضونة، ئةم ِرونكردنةوةي بؤ دةطؤِرَيت. طايةك
َ
كؤمةل

تي
َ
دةسةال سايةي لة ذَير تا خؤيان بوون، سروشتي دةرضوون، دةستبةرداري سةربةخؤيي سروشتي دؤخي

ئينسانةكانةو فةرمانِرةوايةتي ي
َ
زادةي ئةقل مةدةنيانةي تة ياسايية

َ
دةسةال ئةو بذين، سياسيةكاندا ياسا

تايبةتةكاني ةتة
َ
حال لة ةتَيكة

َ
حال

َ
ياساكاني كؤمةل بةو ثَييةى دةكات. زةوي سةرطؤي ميللةتاني تَيكِراي

ياسا بوني ئةوا نيية، وةك يةك و جياوازة نةتةوةكانيش ذياني هةلومةرجي مرؤظ و ي
َ
ئةقل ثراكتيزةكردني

نةتةوةيةك بؤ بة دةطمةن ياساكاني لَيرةوة دةبَيت. سروشتي حوكمِراني جياجيا شتَيكي ستايلي طةل و
دةست دةدةن. دي نةتةوةيةكي ميللةت و

مؤنتسكيؤ» » ئةوةي وةك طةيةك
َ
كؤمةل هةر تايبةتي هةلومةرجي ثَيي بة ياسا جؤري فرة بريؤكةي

هةموو بؤ كة ِرةتدةكاتةوة سروشتي ياساي يؤنظَيرسالي سستمَيكي بووني ئةطةري دةكات، لَي باسي
ياسا و فؤرمي نةتةوةيةك ئةوةية (هةر دةطات ثَيي ئةو كة دةرةنجامَيك بدات. واتة دةست سةردةم و زةمانَيك
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يةتيةكانيدا
َ
كؤمةال و سروشتي دامودةزطا هةلومةرج

َ
لةطةل كة كاري ثَيدةكات دةبذَيرَيت و

َ
هةل ةتداريةك

َ
دةول

بةسةردا طؤِراني ةتيش
َ
دةول فؤرمي و ياسا طؤِرا، هةلومةرج كاتَيكيش هةر بَيت، طونجاو بَيتةوةو يةك

دَيت).
هؤكارة و سروشتيةكان هؤكارة  دةرطريي نةتةوةيةك هةر تايبةتيةكاني ةتة

َ
خةسل مؤنتسكيؤ» »

يةتيةكانيش
َ
كؤمةال هؤكارة خاك)، و تؤبؤطرافيا هةواو (ئاو وةك: سروشتيةكان هؤكارة دةكات، يةتيةكان

َ
كؤمةال

هةرضي ثةيوةندي دةكةن). دياري طةيةكدا
َ
كؤمةل لة مرؤظةكان سوكةوتي

َ
هةل و ِرةفتار (ئةو شتانةي وةك:

دياريكردني لة كاريطةر طةورةو َيكي 
َ
ؤل ِر ثَييواية «مؤنتسكيؤ» هةية،  سروشتيةكانةوة هؤكارة بة

و ِرةفتار ترادسيؤن و ئةو و هونةر و نةتةوايةتي يةتي
َ
ئةقل و حوكمكردن ياساكان و شَيوازةكاني سروشتي

دةبينني دةبَيت. بةمجؤرة بةرجةستة طةدا
َ
كؤمةل نةتةوايةتيةكاني ئةدطارة لة كة سوكةوتانةدا دةبينَيت،

َ
هةل

الواز ناوضةطةرمةكان دانيشتواني لة كاتَيكدا ئةمة و جوامَيرين، هَيز خاوةني ساردةكان ناوضة دانيشتواني
ترسنؤكن(١). و

نمونة سستمي بؤ دةكات. دياري  حوكمِراني و جؤري  فؤرم  ةتَيك، 
َ
دةول هةر ِروبةري جوطراَّـ  هاوكات

و سستمي ناوةند مام جوطراَّـ  ِروبةري
َ

لةطةل ثادشايةتي سستمي بضوك و جوطراَّـ  ِروبةري
َ

كؤماري لةطةل
سروشتي هؤكاري دواجار دةطونجَيت(٢). بةرفراواندا جوطراَّـ ِروبةري

َ
لةطةل ستةمكاريش و ديسثؤتيزمي

بارة، لة
َ

كشتوكال خاكةكةيان بؤ شوَينانةي ئةو واتة دةكات. دياري يةتي نةتةوةيي
َ
ئةقل سروشتي خاك،

لةو ئازاديةوة، بون بة و ثةيوةست ئازاد يةتي
َ
ئةقل كاتَيكدا لة ة،

َ
زال و ثاشكؤيايةتي تَيدا ملكةضي يةتي

َ
ئةقل

ناكرَيت(٣). تَيدا ي
َ
كشتوكال كة بةرقةرارة ناوضانةدا

سروشتيةكان دياري هؤكارة تةنها بة هةر ِرؤحي طشتي نةتةوة كة بوترَيت ئةوةش دةبَيت م لَيرةدا
َ
بةال

لة دياريكردنيدا هةية، دةستيان دياريكراودا طةيةكي
َ
كؤمةل لة باوانةي يةتية

َ
كؤمةال هؤكارة ئةو كو

َ
بةل ناكةن،

ِرابردوو، ِروداوةكاني حوكمكردن، بريتني لةمانة: (ئايني، فؤرمي هةوا و ئاو سةرباري هؤكارانةش ئةو هةية.
ثَيكهَيناني لة بةشدارن ثَيكةوة يةتيةكان

َ
كؤمةال و سروشتي هؤكارة هتد). كةواتة و.. سوكةوت، ترادسيؤن

َ
هةل

ياساكان. ِرؤحي لة بريتية كة نةتةوةدا طشتي ِرؤحي

حوكمِراني: سستمي شَيوازةكاني دووةم/
هةريةكةيان، ديارةكاني و تايبةت ةتة

َ
خةسل و حوكمِراني سستمي شَيوازةكاني تاوتوَيكردني دواي

سستمي بريتني لة: كة دابةشكرد حوكمِرانيكردني بةسةر سَي سستمي سةرةكيدا شَيوازةكاني «مؤنتسكيؤ»
دوو دةشَيت كؤماري سستمي بة سةبارةت ديسثؤتيزمي. سستمي هةروةها و ثاشايةتي سستمي و كؤماري
لة

َ
باال تي

َ
دةسةال كة دةبَيت بةرقةرار كاتَيك مؤدَيلةش ئةم ديموكراسييةو كؤماري يةكَيكيان هةبَيت، جؤري

ت
َ
دةسةال كة ئارا دَيتة ةتةدا

َ
حال لةو ئةمةش ئؤرستؤكراتيةو كؤماري ديكةشيان ئةوي بَيت، ميللةتدا دةستي

بَيت. طةلدا دياريكراوي و بضوك توَيذَيكي دةستي لة
تةنها تيايدا ت

َ
دةسةال كة  لةوةداية تايبةتمةنديةتي ئةوا ثادشايةتيشة، حوكمِراني  سستمي هةرضي 

ية. ياسادا و لة سايةي دةستور تة
َ
دةسةال ئةم م

َ
بةال ثادشاية،  كةسةش ئةو و كةسداية يةك لة دةستي

حةز ثَيي بة م
َ
تاكة كةسَيكداية، بةال دةستي لة ت

َ
كة دةسةال ئةوةية ديسثؤتيزميش حوكمِراني ةتي

َ
خةسل

حوكمِراني بةمجؤرة ِرَيسايةكةوة. و ياسا هيض بة بوون ثابةند بةبَي دَينَيت، بةكاري خؤي ئارةزوي و
و ِرةفتار بة  بةر ناتوانَيت شتَيك هيض ضونكة حوكمِرانية، مؤدَيلي ترسناكرتين و خراثرتين ديسثؤتيزمي
مؤنتسكيؤ» » حوكمكردندا، بةدوترسناكةي مؤدَيلة ئةم بةرامبةر لة بطرَيت. ديسثؤتيزميةكاني سوكةوتة

َ
هةل
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ميانِرةو حوكمِراني سستمي بةدوو و  بكات ثادشايةتي  حوكمِراني كؤماري و سستمي ستايشي دةيةوَيت
سستمي طواستنةوة لة هاوكات ثؤزةتيظانةية. ةتَيكي

َ
حال ميانِرةوي ئةويش بؤضوني بة ةم.

َ
دةيانداتة قةل

ئاسايشي قةوارةو سةر بؤ مةترسيةك هيض ئاساييةو شتَيكي ثَيضةوانةشةوة، بة و كؤماري بؤ ثادشايةتيةوة
حوكمِراني و ديسثؤتيزمي حوكمِراني سةر هَيرشدةكاتة كاتَيكدا لة مؤنتسكيؤ» » ناكات. دروست ةت

َ
دةول

بة حوكمِرانيكردنانة مؤدَيلي لةو بووة هةريةكة ي ئةوةشدا
َ
هةول لة دةكات، ستايش ثاشايةتي و كؤماري

خؤي و تواناي حوكمِرانيةك هَيز سستمي هةر كة بدات طرَي بزوَينةرةوة هَيزَيكي بة ثرانسيثَيكي تايبةت يان
سياسي، فةزيلةتي دةبَيت لة بريتي كؤماري حوكمِراني ثرةنسيثي و بنةما دَينَيت. بةمجؤرة بةدةست لَي
شايةني شتانةدا. ئةو ثَيناو لة خؤبةختكردن و قوربانيدان

َ
لةطةل ياساكاني و نيشتمان خؤشويستني واتة

ثريؤزةية(٤). بةرز و ثرانسيثة ئةو ئامادةطي طرَيدراوي كؤماري، حوكمِراني مانةوةي بوون و باسة
حوكمداني لة واتة جوامَيريداية، و شةرةف لة ئةوا ثادشايةتيشة، سستمي حوكمِراني ثرانسيثي هةرضي
يةتي

َ
كؤمةال ثايةي و ثلة بة كة ثةيوةندي يةتي

َ
كؤمةال بارودؤخَيكي هةموو و كةسَيك هةموو بةسةر ثَيشوةخت

خاوةن طةورة ثلةداراني سةربازي و لةالي مةزني و جوامَيري هةستي كة ئةمةشة هةر هةية. بوونةوة لةدايك و
بريتية ئةوا ديسثؤتيزميش، حوكمِراني بة ثرانسيثي دةبزوَينَي. سةبارةت بةرزةكان يةتية

َ
كؤمةال ثاية و ثلة

ستةمكاردا. فةرمانِرةواي تي
َ
دةسةال لة ئاست ملكةض بونيان و تيان

َ
هاوال زؤري و بيمي ترس لة

فةرمانِرةوايةتي لةسةر ضاوي دةدا، ديسثؤتيزمي حوكمِراني سستمي ثةالماري كة كاتةي لةو «مؤنتسكيؤ»
هاوكات بردبوو، لةناو ثةرلةمانيةكاني و ي

َ
لؤكال تة

َ
دةسةال تةواوي كة بوو ضواردة» «لويسي ديسثؤتيزمي

سستمي حوكمِراني هةردوو ئةوة «مؤنتسكيؤ» لةبةر خانةدانةكانيشي نةهَيشتبوو. و دةسكةوتي ت
َ
دةسةال

بوو، سةرسام ئايديالي سستمي كؤماري بة ئةو ئةمةش سةربارةي ضاكرت بوو. ثَي و كؤماري ثادشايةتي
لة بوو كؤماري سستمي تايبةتمةندي كة ةتَيك

َ
خةسل دوو بوو، تَيدا مةدةني فةزيلةتي و ميانِرةوي ضونكة

بوو، سةرسام ثَيي كة «مؤنتسكيؤ» كؤماري ئايديالي فؤرمةلة حوكمِراني طريكةكاندا. ئةم و ِرؤمان سةردةمي
كؤكردبووةوة. خؤيدا ئؤرستؤكراتي لة و ديموكراسي حوكمِراني كؤماري جؤري هةردوو

نةدةدا و توَيذة عةوامةكان ضني بة بواري كة بوو تَيدا ِرَيذةيي ديموكراسي كؤماري لةاليةك نموونة بؤ
ذمارةي زؤرترين بؤ ئةوةي م

َ
بةال نةبوو، تَيدا ئةوةيان مةرجي لةبةرئةوةي دةست، بطرنة حوكمِراني تي

َ
دةسةال

ي
َ
لة هةول بوو كة تَيدا ئؤرستؤكراتيشي كؤماري هةروةها دةزاني. بةِرةوا داناكان و و طروثة هوشيار توَيذ

ذمارةي زؤرترين ثَيكردني بةشداري لة ِرَيي ئةويش بَيت، ديموكراسيةوة نزيك لة زؤرتر و زياتر ئةوةداية
تدا.

َ
وال كاروباري بردني بةِرَيوة لة ك

َ
خةل

ال بدات، لَيي و بثارَيزَيت ميانِرةوي ةتي
َ
خةسل نةتوانَيت كؤماري حوكمِراني ئةوةي بيمي و ترس هؤي بة

سستمي بكات، ثادشايةتي حوكمي تايبةتمةنديةكاني و ضاكة لة باس ئةوةي دةكاتة ِرو «مؤنتسكيؤ»
لةوةي ِرَيطرة ئةمةش و دةكات كؤنكرَيتي كار ثَيي ياساطةلَيكي سةرةكي و بة كة ثادشايةتيةك حوكمِراني
ضةند ياسايانة بَيت، ثَيويستة ئةو ثابةندي ثادشا ئةوةي بؤ م

َ
بةال بضَيت. ستةمكاريدا بةالي مةيلي ت

َ
دةسةال

هةر خوارةوة. بؤ و شؤِربَيتةوة بكات طوزةر ثادشا تي
َ
دةسةال ِرَييانةوة لة كة هةبن تَيكي ناوةندي

َ
دةسةال

تة
َ
دةسةال ئةو دةكات. حوكم ثادشا ئريادةي تةنها ةتدا هةر بة

َ
دةول لة ئةوا نةمان، تانة

َ
دةسةال ئةم كاتَيك

تي
َ
دةسةال خانةدانةكان و تي ضيني

َ
(دةسةال لة: بريتني ِرووي ستةمكاريدا، بة بةربةستَيك دةبنة ناوةنديانةي

شارةكان). تي
َ
دةسةال و ئاييني ثياواني

و ثاساو لة جؤرَيك دةبَيتة نَيوةنديانة، تة
َ
دةسةال ئةو دةربارةي «مؤنتسكيؤ» تيؤرياكةي  بةمجؤرة 

لة  دةستةكان
َ
باال يةتية

َ
كؤمةال دةيبةخشَيتة ضينة ثادشايةتي سستمي  ئةو دةسكةوتانةي بؤ هَينانةوة
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ثادشايةتي حوكمي دةسكةوتةكانيان، و نَيوةنديانة تة
َ
دةسةال ئةم نةماني بة ضونكة يدا.

َ
طةي فيودال

َ
كؤمةل

خانةدانةكانيش ئةوا ضيني نةبَيت، ثادشا دةضَيت. (ئةطةر هاتوو ستةمكاري بةرةو دةبَيت و الدان دوضاري
ستةمكار دةبَيت)(٥). مَيكي

َ
زال ئةوةي دةبَيت كو

َ
بةل نابَيت، نةبَيت، ثادشاش خانةدانانيش نابَيت. ضيني

ضواردة»، «لويسي ستةمكارانةي سياسةتي كة بيسةِّـَينَيت دةيةوَيت  «مؤنتسكيؤ» ِروانطةيةوة  لةم
َيت:

َ
دةل و دةنوسَيت بارةيةوة لةم طةياندووة. ثادشايةتي سستمي ثايةكاني و بنةما بة طةورةي زيانَيكي

دةكاتةوة. كورت  خؤيدا لة هةموو شتةكان ثادشا كة دةضَيت  لةناو و دَيت  بةالدا كاتة ئةو  (ثادشايةتي
ئاشكراية خؤي)(٦). دةبَيت لة بريتي كؤشكيش و بؤ كؤشك و ثايتةخت ثايتةخت بؤ دةكاتةوة ةت كورت

َ
دةول

ي
َ
لؤكال تي

َ
دةسةال كة بووة ضواردة» «لويسي ستةمكارانةي سةردةمي مةبةستي قسةيةيدا لةم «مؤنتسكيؤ»

لةناوبرد. خانةدانةكانيشي تي
َ
دةسةال و دةسكةوت هةروةها و ثةرلةماني و

دةكات، ثادشايةتي حوكمِراني سستمي ثَيشكةشي «مؤنتسكيؤ» ضارةسةرانةي و ثَيشنيار ئةم سةرةِراي
تاكة ثادشايةتي  بزانني حوكمي وا ةية 

َ
هةل كارَيكي م

َ
بةال بيثارَيزَيت، ستةمكاري داوي ناو كةوتنة لة تا

بدات. دةست و بَيت طةورةكان، طونجاو ئةوروثايية ةتة
َ
بؤ دةول كة حوكمكردنة فؤرمَيكي

ثادشايةتي سستمي ئةوا قةشةنط، يؤتؤثيانةي  وَينةيةكي لة بَيت  بريتي كؤماري حوكمي ئةطةر
هةية ئةوة ئةطةري هةر م

َ
بةال نةضَيت، ستةمكاري بةرةو تا داوة تةوقيان ِرَيطريانةي هةموو ئةو سةرةِراي

ئةو ئةويش هةية، باشرت سستمَيكي «مؤنتسكيؤ» بؤضوني بة لةبةرئةوة ستةمكاري. داوي ناو خليسكَيتة
َ
هةل

سستمةي ئةم فةرةنسييةوةية. طةي
َ
كؤمةل تةنيشت بة ئارةدايةو لة ئينكلتةرادا لة كة سياسيةية سستمة

شاردؤتةوة، ثادشايةتيةوة ثةردةي ثشت لة خؤي كة كؤماري سستمَيكي دةنَيت ناوي «مؤنتسكيؤ» كة
بووني فةرةنسادا لة ئةو مةبةستةي بكات. دةستةبةر خؤي ئامادةطي بون و ثاساوي و مةبةست دةيتواني

سياسي. ئازادي لة بوو بوو، بريتي لةسةري ضاوي و دةدا ي بؤ
َ
هةول «مؤنتسكيؤ»ش و نةبوو

دةسةَالتةكان: لَيكجياكردنةوةي تيؤرياي سَييةم/
سياسى ئازادى دةستةبةركردني ِرَيطاضارةية بؤ بةريتاني، سستمي حوكمِراني بوو وا بِرواي «مؤنتسكيؤ»
ئةون. مانةوةي طرَيدراوي كة خاوةندارَيتي) و بريوباوةِر (ئازادي بريو وةك: ديكةش، ئازاديةكانى تةواوى و
سستمة دةستوريةي ئةو سروشتي خوَيندنةوةي و تاوتوَيكردن بة هةستاني ئينطلتةراو «مؤنتسكيؤ» لة
هاوكات زؤرَيك فةرةنسا، لة ديسثؤتيزمي سستمي دةكرد لة دذي ئةستورتري ِرق زياتر بوو، لةوَيدا بةرقةرار
بةدو ستةمكارية ئةو بؤ ضارةسةرَيك ئةوةي بؤ ئةمانةش هةموو طؤِري، خؤي ثَيشوي باوةِري و قةناعةت لة

بدؤزَيتةوة. فةرةنسا ةي
َ
ضةثةل

سةرةكي ثرانسيثَيكي كردة تةكاني
َ
دةسةال لَيكجياكردنةوةي سياسي تيؤرسينَيكي وةك «مؤنتسكيؤ»

ئازادية دةستةبةركردني و ئازاد  طةلَيكي دةستور هَيناني بةرهةم سةرضاوةي دةبَيتة  ئةوة ثَييوابوو و
حةز بةثَيي نيية سوكةوتكردن

َ
هةل ماناي دةكات، داواي «مؤنتسكيؤ» سياسيةي ئازادية ئةو سياسيةكان.

ِرَيطة هاتوو ضونكة طةر ثَيدةدات. ِرَيطةي بةو جؤرةي ياسا كردنة كاروِرةفتار كو
َ
شةخسي، بةل ئارةزووي و

تةواوي و بوني نامَينَيت ئازادي ئةوا نةطرَيت، ياسا لة ِرَيز و بكات شكَيني ياسا تيةك درا
َ
هةموو هاوال بة

ةتدا
َ
دةول ضَيوةي ضوار لة بكةن. شكَيني  ياسا دةدةن خؤيان بة ئةوة ماَّـ  خؤيانةوة، الي  تيانيش

َ
هاوال

بؤضوني بة ثَيبطريَيت. دي ِرَيي تَيكي
َ
دةسةال بة ثَيويستة نةبةزَينَيت، خؤي سنوري ئةوةي ت بؤ

َ
دةسةال

هةية: ت
َ
لة دةسةال جؤر سَي ةتَيكدا

َ
دةول لة هةموو «مؤنتسكيؤ»

مرؤظةكان نَيوان ثةيوةندي كة ياسايانةية ئةو داِرشتني تة
َ
دةسةال ئةركي ئةم ياسادانان: تي

َ
١-دةسةال



SARDAM / Mar 2009185

ِرَيكخستني لة ِرَيسايانةي ئةو  البردني  و دةسكاريكردن بة دةستَيت
َ
هةل يان دةخات، ِرَيك طةدا 

َ
كؤمةل لة

ثَيدةكرَيت. كاريان طةدا
َ
كؤمةل كاروباري

تي
َ
دةسةال لةاليةن كة ئةو ياسايانةية ثراكتيزةكردني و ئةركي جَيبةجَيكردن جَيبةجَيكردن: تي

َ
٢-دةسةال

و هَيرش لة ت
َ
وال ثاراستني و ناوخؤ ئاسايشي  ثاراستني  بة  هةية ثةيوةنديان  و دةردةضن ياسادانانةوة

شَيوة. ضاكرتين ديكة بة تاني
َ
وال

َ
لةطةل رَيكةوتنامةكان جَيبةجَيكردني لةطةأل دةرةكي، ثةالماري

مةدةني ياساي تةواوي ئةو مةسةالنةيةكة جَيبةجَيكردني تة
َ
دةسةال ئةم ئةركي دادوةري: تي

َ
٣-دةسةال

ئةو بةسةر ياسا جَيبةجَيكردني و تيان
َ
هاوال ملمالنَيي  و كَيشة (ضارةسةركردني وةك: دةخات، رَيكيان

دةردةضن). ياسا لة ئةوانةشي هةموو سزاداني و دةنَينةوة كَيشة كةسانةي
جياكردنةوةي تيؤرياي  لة  باس «مؤنتسكيؤ» تةوة،

َ
دةسةال دابةشكردنةي و  جياكاري ئةم ِرَيي لة

دروست مةترسيةك ض شوَيندا، يةك تةكان لة
َ
دةسةال كؤكردنةوةي كة دةدات نيشاني و دةكات تةكان

َ
دةسةال

بوو، دةزطادا يةك دةستي لة جَيبةجَيكردن  و ياسادانان تي
َ
دةسةال هةردوو ئةطةر واية ثَيي ئةو دةكات.

دةبَيت، تةي
َ
دةسةال دوو ئةو  دةزطايةي ئةو ئةوةي لةبةر مةترسيةوة، دةكةوَيتة تيان 

َ
هاوال ئازادي ئةوا

و سةركوتكةرانة شَيوازي بة بَيت ئةوةدا ي
َ
هةول لة و بضَيت ناِرةوادا ياساي داِرشتني بةالي مةيلي ِرةنطة

يةكَيك
َ

لةطةل دادوةري تي
َ
دةسةال هةروةختَيك نامَينَيت، بوني ئازاديش هاوكات ملَييانة بيسةثَينَيت. زؤرة

لةبةردةم ِرَيطة ئةوا دانةريش، ياسا  بة بوو دادوةري كاتَيك هةر ضونكة كؤبَيتةوة.  تةدا
َ
دةسةال دوو لةو

ئةوا كؤبووةوة، دةزطادا يةك لة تةكة
َ
دةسةال هةرسَي كاتةي ئةو م

َ
دةبَيت. بةال

َ
زؤردا ئاوةال و م

َ
زول و ستةمكاري

ستةمكاريدا بةرَيت، ضونكة بةالي ئةوةي حوكمِراني بةسة بؤ ستةمكاري خؤسةثاندن و بؤ مرؤظ سروشتي
ديسثؤتيزمية. حوكمِراني سستمي ةتي

َ
خةسل ئةمةش نابَيت. لةبةردةمدا رَيطريةكي هيض

ناوةندي بةسةر ت
َ
دةسةال دةبَيت ئةوا  بكةين،  مسؤطةر  ئازادي  بِري  زؤرترين  بمانةوَيت طةر لَيرةوة 

ستةمكاريدا بةالي ن هيضيان
َ
نةهَيل و بطرَيت ديكةيان لةوي ِرَيطة يةكةيان كة هةر بكةين دابةش جياجيادا

ت
َ
دةسةال لة ِرَيطري ت

َ
بةدةسةال ثَيويستة بةرَيت، بةكار بةخراثي ت

َ
دةسةال كةس نةتوانَيت ئةوةي بؤ َبضن.

بَيت لةطةل و هارمؤنيدا هاريكاري ثِر فةزايةكي لة تَيك
َ
سةربةخؤيي هةر دةسةال دةبَيت هةروةها بكرَيت.

بةرامبةر لة هةريةكةيان ماَّـ و تةكةدا
َ
دةسةال هةرسَي نَيوان لة ديكةدا. هاوكات هاوسةنطي تةكاني

َ
دةسةال

خَيرو بكةن كة جَيبةجَي كارةكانيان بة جؤرَيك تانة
َ
دةسةال ئةو ئةوةي مايةي دةبَيتة طشتي بة يةكرتيدا،

بكات. مسؤطةر تيان
َ
هاوال ئازادي خؤشي و

تَيك،
َ
دةسةال هةموو مةرجة كة بكات دياري بنةمايانة ئةو بوو ئةوةدا ي

َ
هةول لة «مؤنتسكيؤ» ثَيية بةم

كةسدا يةك دةستي لة جَيبةجَيكردن ثَيويستة تي
َ
دةسةال نمونة بؤ بكات. ِرايي ئةركي خؤي ئةوة ثَيي بة

بِريارةكاني كة ئةوةشي هةبَيت ماَّـ دةبَيت هةروةها ِرايبكرَين. بةجَي دةست خَيرا و ئةوةي كارةكان بؤ بَيت،
بؤ بكات بانطهَيشت ياسادانان تي

َ
دةسةال بتوانَيت  تةنانةت و بوةشَينَيتةوة 

َ
هةل ياسادانان تي

َ
دةسةال

بدرَيتة مانةوة درَيذكردنةوةي ماوةي ماَّـ ضونكة طةربَيتو دانيشتنةكانيان، خولي دياريكردني كؤبوونةوةو
بة ئةويش بكةنةوة، درَيذ دةكرَيت  تا مانةوةيان ماوةي ِرةنطة ئةوا خؤيان، ياسادانان  تي

َ
دةسةال دةست

ت.
َ
وال حوكمِراني كورسي ثاوانكردني و دةست طرتنة ت

َ
دةسةال مةبةستي

تةطةِرةيان يان تي جَيبةجَيكردن وةربدات
َ
دةسةال بِريارةكاني لة دةست نيية بؤي ياسادانان تي

َ
دةسةال

جَيبةجَيكردني ضؤنيةتي  سةرثةرشتي هةية بؤي تةنها  ياسادانان  تي
َ
دةسةال هاوكات  بكات، دروست بؤ

كاريان و ثراكتيزة دةكرَين جَيبةجَيكردنةوة تي
َ
دةسةال لةاليةن و خؤي دايِرشتون كة بكات ياسايانة ئةو

وةزيرةكاندا
َ

لَيثَيضنةوة لةطةل دةتوانَيت م
َ
بةال بثَيضَيتةوة، ثادشا لة ئةوةي نيية ماَّـ هةروةها ثَيدةكرَيت.
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َيتةوة
َ
بكؤل مةسةالنة لةو هةية ئةوةشي ماَّـ ثادشادةكةن. خراثي ِرَينوَيني كة بدات ئةوانةشيان سزاي و بكات

ئةم م
َ
بةال زةمينيةكانةوة هةية، سةربازيية دةريايي و هَيزة و ةت 

َ
تي دةول

َ
ماال و ك

َ
مول بة كة ثةيوةنديان

ماوةي بؤ دابنَيت، جَيبةجَيكردن تي
َ
لةسةر دةسةال تا كاريطةري ياسادانان تي

َ
دةسةال بة دراوة كة مافةي

مةترسي. هةِرةشة و بةر بكةوَيتة ئازادي نةك ئةوةي ترسي لة ئةويش دةكرَيتةوة، َيكةو تازة
َ
سال

بةهةردوو وةكي ئةوةي ثَينةداوة زؤرةي «مؤنتسكيؤ»، ئةو طرنطية ئةوا تي دادوةريشة،
َ
دةسةال هةرضي

ثِراوثِري ماناي نيية بة ت
َ
دةسةال ئةمة ثَييواية لةبةرئةوةي بةخشيووة، جَيبةجَيكردني و تي ياسادانان

َ
دةسةال

بةِرَيوة نوَينةراني طةلةوة لةاليةن وا باشرتة كو
َ
ليذنةيةكي هةميشةيي، بةل نةدرَيتة دةست و ثَيويستة وشةكة

بةِرَيوةبةرن. كاروباري داد لَيدةكرَيت داوايان ياسايي ي
َ
ئسول بةثَيي تايبةت ئةوانةي بة بربَيت،

هةريةكةيانةوة، كاركردني بنةماي و تةكان
َ
دةسةال لَيكجياكردنةوةي  تيؤرياي تاوتوَيكردني ِرَيي لة

ئةويش يةكرتيدا،
َ

لةطةل تانة
َ
دةسةال ئةو ثةيوةندي بنةماكاني دياريكردني بة دةطات «مؤنتسكيؤ»

دي ئةوي ةوي
َ
جل تة هةريةكةيان

َ
دةسةال ئةوسَي نَيوانياندا. لة هاوسةنط ضوارضَيوةيةكي َبةدروستكردني

لةطةل بةهؤي سةروكاري تي ياسادانان
َ
دةسةال ظيتؤكردنةوةو ماَّـ ِرَيي لة جَيبةجَيكردن تي

َ
دةسةال دةكات.

تي
َ
دةسةال بةسةر ضاودَيريةشي سانسؤر و بةو و ضةكدارةكان هَيزة مؤبَيليزة كردني و طشتي ساماني ثارةو

دابةشكردني داواي ميانِرةوي، «مؤنتسكيؤ» و هاوسةنطي ِراطرتني زياتر دةيسةثَينَيت. بؤ جَيبةجَيكردندا
ئةنجومةن. دوو بؤ ياسادانان دةزطاي دابةشكردني نمونة بؤ دةكات. تدا

َ
دةسةال يةك و لةناويةك دةزطا ثسثؤِري

ئةنداماني كة لؤردةكان ئةنجومةني
َ

لةطةل دةكرَين، دياري طةلةوة لةاليةن نوَينةراني كة ئةنجومةني طشتي
جؤرة دةيةوَيت «مؤنتسكيؤ» جياكارية، و دابةشكردن بةم دةبذَيردرَين.

َ
هةل خانةدانةكانةوة ضيني ناو لة

جؤرَيك بكات، بة دروست خانةدانةكاندا ضيني دةسكةوتةكاني و طةل بةرذةوةندي نَيوان هاوسةنطيةك لة
هةبَيت. سةبارةت ياساي دةركردني تي ياسادانان تواناي

َ
دةسةال ئةنجومةنةكة هةردوو ِرةزامةندي بة تةنها

ثادشا وةزيردا بكات. و نَيوان ثادشا لة جياكاري دةيةوَيت تي جَيبةجَيكردنيش، «مؤنتسكيؤ»
َ
دةسةال بة

بكرَيت، دا
َ
لةطةل لَيثَيضنةوةى ياسادانانةوة تي

َ
دةسةال نابَيت لةاليةن ئازادة، شانشيني سيمبولي ثَييةي بةو

بثارَيزَيت. هةرضي تي ياسادانان
َ
دةسةال ستةمكاري ئةطةري لة ةت

َ
دةول ثادشا دةبَيت ثَيضةوانةوة بة كو

َ
بةل

ِرادةستي دةكرَيت ئةوا ثَيكدةهَينن، حوكم جَيبةجَيكردني دةزطاي كة هةية وةزيرةكانيشةوة بة ثةيوةندي
يان بةكارهَينا خراث بة تةكانيان

َ
دةسةال طةر هاتوو و سزادانيان، لَيثَيضينةوة بؤ ياسادانان بكرَين تي

َ
دةسةال

كرد. ثادشاديان ِرَينوَيني خراثي و مؤجياري

طةل: نوَينةرايةتيكردني و مؤنتسكيؤ ضوارةم/
ميللي نوَينةرايةتي لة باس كاتَيك دةبينني م

َ
بةال ئازادي، بة «مؤنتسكيؤ»  زؤري  باوةِري سةرباري

تة
َ
لة وال ِراستةوخؤ ديموكراسي ثَييةي مومارةسةكردني وشةكة. بةو تازةي ماناي بة نةبووة

َ
ليربال دةكات،

بة ِراستةوخؤ ثَيويستة ديموكراسي ئةوا ئَيشةية، سةر مايةي بضوكةكانيشدا تة
َ
وال لة و ة

َ
مةحال طةورةكاندا

ئةو ِرَيي لة تدا
َ
دةسةال خؤي لة ماَّـ دةخوازَيت ميللةت ئةمةش ئةوة بطؤِرين. نوَينةرايةتيكردن ديموكراسي

دةداتَي. دةنطيان بذاردندا
َ
بازنةكاني هةل و هةرَيم ضَيوةي ضوار كة لة بكات مومارةسة نوَينةرانةوة

نوَينةران بذاردني
َ
هةل ئةوا ضاكرتة خؤيةتي، شارةكةي ئاطاداري ثَيداويستييةكاني زياتر مرؤظ مادامةكي

نوَينةران لةسةر ثَيويستة هةروةها بَيت. ت
َ
وال ئاستي طشتي  لةسةر  نةك  بَيت، جيا بة شارَيكدا  هةر لة

بابةتَيك كَيشة و هةموو بؤ نةبن ناضار جؤرَيك بة ثَيبدرَيت، دةنطدةرانيانةوة اليةن لة طشتيان وةكالةتَيكي
نوَينةرايةتيكردني لة  دةبَيت ئازاد دةكرَيت، كانديد ثةرلةمانةي ئةندام ئةو بةمجؤرة اليان.  بطةِرَينةوة
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ثَيداوة. دةنطيان ئةوانةي
بؤمان نوَينةرايةتيكردن، ديموكراسي دةربارةي بَيت «مؤنتسكيؤ» بؤضوني بريو ثوختةي ئةمة ئةطةر 
كة كردووة ضينايةتي سستمَيكي شت قوتاري نةبووة كاتَيك ثةيِرةوي زؤر لة هَيشتا ئةو كة ِروندةبَيتةوة
طةلَيكي دةسكةوت كاتَيك يان و سامانةوة، سةروةت و ةك

َ
ِرةضةل بة هؤي دةكات مرؤظةكاندا نَيوان لة جياوازي

دةبينَيت. بةِرةوا دي كةساني لة جياواز و ئةوان بؤ ئةوة و خانةدانةكان دةداتة زؤر
دةخوازَيت، طشتي بذاردني

َ
هةل كة هةبوو ثةرلةماني ديموكراسي بة بِرواي ئةوةي

َ
لةطةل «مؤنتسكيؤ»

ثرؤسةية لةو نيية، سةربةخؤيان ئريادةيةكي هيض لةوانةي لؤمثةن و زؤري توَيذَيكي ئةوةشدا
َ

م لةطةل
َ
بةال

هاوكات بكةن. نيشان  دةست  خؤيان كانديداي  و بدةن دةنط  نةبوو بؤيان  ئةوانة  واتة بَيبةشكردبوو(٧)،
سامان و سةروةت و ةك

َ
ِرةضةل ِرووي لة تايبةت هةن ناوةزةو كانَيكي 

َ
خةل ة

َ
كؤمةل ثَييوابوو «مؤنتسكيؤ»

ئةمانة بَيت. ثارَيزراو مةعنةوييةكانيان مادي و دةسكةوتة ثاية و و ثلة ثَيويستة كة ثَيداوييةوة، خوا و
دةكةوَيتة طشتيان ئازادي ئةوا هةبَيت، دةنطيان يةك ماَّـ تةنها ديكة كاني

َ
خةل سةرجةم بَيتو وةكي طةر

بضن، لةناو رَيت
َ
ل نةهَي و ثارَيزراوبن كةسانة ئةو ثايةي و ثلة و دةسكةوت ثَيويستة بؤية مةترسيةوة.

خانةدانةكان. تايبةتي بدرَيتة دةسكةوتي هةندَي ياسادانان ئاستي كة لةسةر دةبَيت بةوة ئةمةش
بةجؤرَيك ثَيكبهَينن، بؤ خؤيان جيا بة و تايبةت ياساداناني بتوانن ئةنجومةنَيكي خانةدانةكان نمونة بؤ
دةبَيت ئةو ئةوةشدا

َ
لةطةل دةدرَيت. طةلةوة ئةنجومةني لةاليةن كة هةبَيت ئةو بِريارانةي ظيتؤكردني ماَّـ

خانةدانةكان ثَيبدرَيت. لةبةرئةوةي تي دادوةريشي
َ
دةسةال دةبَيت و بَيت ماوةيي بؤ خانةدانانة ئةنجومةني

بؤ ئةمةش نةكرَين، دادطايي نةيارةكانيانةوة لةاليةن ئةوا دةبَيت حةسودي ثَيربدندان، و ئريةيي لةبةردةم
دا

َ
لةطةل لَيثَيضنةوةيان ئاسايدا لةبةردةم دادطايةكي واتة ناكرَيت نةدرَيت. بةسةردا ناهةقيان حوكمي ئةوةي

ئةندامةكاني كة بدرَيت ئةنجام ياساداناندا ئةنجومةنَيكي بةرامبةر لة ثرؤسةية ئةو دةبَيت كو
َ
بةل بكرَيت،

ثَيكهاتنب. خانةدانةكان لة

(1778 - 1694) ظؤَلتَير

ةيةكي
َ
بنةمال لة دنياوة. هاتؤتة ١٦٩٤دا ي

َ
سال لة ضواردة» و «لويسي حوكمِراني سةردةماني تَير» لة

َ
«ظؤل

 LOUIS LE GRAUD ثةيمانطاي لة خةريك بوون.  فرؤشيةوة
َ

كوتال و بازرطاني بة  بووة كة بؤرذوازي
ئاييني ثياواني و فةرةنسا  بةناوبانطةكاني زانستية بةندة

َ
مةل لة بووة يةكَيك كة  خوَيندويةتي دا

تواني بوو، زيرةك و بريتيذ هةروةها بؤرذوا بوو ةيةكي
َ
لة بنةمال ئةوةي بةهؤي كردووة. سةرثةرشتياريان

زؤري ناوبانطَيكي برييارَيك،  شاعري و وةك ئةمةش ببةستَيت. بةرفراوان يةتي
َ
كؤمةال و ئةدةبي ثةيوةندي

و زؤر  نَيوبانطَيكي خاوةني و بوو بؤرذوازي ناوةندَيكي سةربة ئةوةي سةرةِراي تَير»
َ
«ظؤل كرد. ثةيدا بؤ 

ناوةِرؤكي لةسةر كاريطةري طةورةي كة بيني ؤزي
َ
دذوار و ئال زؤر قؤناغي لة ذيانيدا م

َ
بةال بوو، زةوةنديش

لة  يةكَيك 
َ

لةطةل كَيشةيةكي  ثاي لة   ١٧١٧ ي
َ
سال بةجَيهَيشت. يةتيةكاني

َ
كؤمةال و سياسي  بؤضونة بريو

مانةوةي لة ماوةي لةوَيدا بمَينَيتةوة. َيك
َ
سال سَي ماوةي و بَيت

َ
هةل بةرةو بةريتانيا بوو خانةدانةكاندا، ناضار

ئةوَي بريياراني و ئةديبان ئازادةي و هةوا كةش حوكمِراني ئينطلتةرا و ئةو سستمي بة تَير»
َ
«ظؤل لةوَيدا،

وبكةنةوةو
َ
بال بةرهةمةكانيان و بكةن قسة ئازادي دةيانتواني بة ضونكة بوو، سةرسام بوون بةهرةمةند لَيي

بكةن. خؤيان بؤضوني ِراو لة طوزارشت
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فةرةنسا لة ثازدة»دا، «لويسي و ضواردة» «لويسي حوكمِراني سةردةماني لة ئازاديانة ئةم تةواوي
و بريياران ئازادي لة داكؤكيكردن  بؤ بكات تةرخان خؤي تا دا، تَير»ي

َ
«ظؤل ئةمةش هاني نةبوو. بوونيان

سياسي فةرةنسي. طةي
َ
كؤمةل فيكر و بة خزمةتكردن بؤ و خةباتَيكي بَيوضانةوة ئةديبان، لةِرَيي

كَلَيسا: و ظؤَلتَير يةكةم/
ئةو و َيسا

َ
كل دذي  لة توندي وَيستي

َ
هةل تَير»

َ
«ظؤل تَيدةطةين، بةرهةمةكانيةوة و نوسني ِرَيي لة ئَيمة 

ئةو دذي لة كة ديارة شةِرانةدا ئاشكرا لةو بة ئةمةش دةستان.
َ
هةل ثياواني ثَيي كة هةبووة ئاينيانة تةفسرية

دوذمني َيسا
َ
و كل مةسيحي ئاييني

َ
ثال درابوونة كة كردبوو بةرثاي ثَيشوةختانة و حوكمة خورافة و جةهل

دةكردةوة، وي
َ
بال ذةهرانةي و خورافةت و دةمارطريي ئةو بةهؤي لةبةرئةوةي بوو، طة

َ
سةرسةختي كؤمةل

بكات. دروست ترسناك يةتي
َ
كؤمةال و قةيراني وَيرانكةر

َ
مال ئاييني شةِري دةيتواني

دةكرد ئاييني ثياواني و َيسا
َ
كل ئاِراستةي شتَيك، هةر لة بةر تةنزئامَيزةكاني ِرةخنة تَير»

َ
«ظؤل

ملدان لة مةسيحي ي 
َ
ئةقل بوو ئةوة ئةو كاري ِرةتدةكردةوة. تةقليديةكاني ئايينية ضةمكة  و بةهانة و

ِراست و بتوانن تَيطةيشتنَيكي ئةوةي دواتر بؤ ِرزطار بكات، َيسا
َ
ئايينية تةقليديةكاني كل بريوباوةِرة بة

بة طةيشتن بؤ بطونجَيت. دا
َ
ئةقل ثرانسيثةكاني

َ
لةطةل كة جؤرَيك بة هةبَيت، طةردوون دةربارةي دروستيان

مةسيحيةت ئاييني مَيذووييةكاني سةرضاوة ثشكنيني لَيكدانةوةو بة كرد دةستي تَير»
َ
«ظؤل مةبةستةكاني،

بانطةشةي َيسا
َ
كل ئايينية تةقليديانةي بريوباوةِرة ئةو تةواوي بووةوة كة ساخ بؤ ثرؤسةيةشدا ئةوةي لةم و

نيةوة.
َ
ئةقال سةنطاندني

َ
هةل لَيكدانةوةو دوورة لة زؤر و بناغةية بَي و ثووض دةكات، بؤ

لةو بةرثرسة لةاليةك دةدةن. ِروو كة بةرثرسيارة تاوانانة ئةو هةموو لة َيسا
َ
كل ثَييواية تَير»

َ
«ظؤل لَيرةوة

دةمارطرييية لةو بةرثرسيارة ديكةشةوة لةاليةكي دةيطوزةرَينن، ئاييني ثياواني نؤشةي عةيش و ثِر ذيانة
هةموو الدةرةكان و ِرَي لة و ثرؤتستانت دذي لة جةنط ئاييني. شؤِري و شةِر جؤرةها مايةي بووة ئايينيةي
بةدةيان َيسا

َ
كل شةِرةكاني قوربانياني ذمارةي تَير» 

َ
«ظؤل نني.  كاتؤليكي ئاينزاي ِرَيبازي لةسةر ئةوانةي 

و تايبةت نوَينةري ئةوانة ئينجيل؟ جةوهةري و رؤح كوا بَيت كةوا (ئةي دةكات حساب مرؤظ مليؤن
مةسيح و ِرَينوماييةكاني ثةيِرةو ثَيضةوانةي هةنطاوَيكياندا هةموو لة مةسيحن، ضونكة يةسوعي دةطمةني
ضةند ئةبَي زةوي، سةر بطةِرَيتةوة جارَيكي تر مةسيح و بَيت َيت: (طةر

َ
دةل لةمبارةيةوة دةكةن). ِرةفتار

دةبَيت). طةورة شؤكَيكى ض توشي و بَيت توِرة
ئةو نَيوان لة جياوازي دةيةوَيت دةكات، َيسا

َ
كل دةمارطريي  و َيسا

َ
كل سةركؤنةي كاتَيك تَير» 

َ
«ظؤل

َيكدا
َ
مؤرال

َ
لةطةل نيية، و دروستي ِراست بنةمايةكي هيض و دَيت َيساوة

َ
لة كل كة بكات ئاينيةيدا بريوباوةِرة

وةك يةكة شوَينَيكدا و كات هةموو لة و يةزدانة) (كة دةطرَيت سةرضاوة وة
َ
و باال بةرز بوونةوةرَيكي لة كة

داِرشت جَيطريي ياساطةلَيكي قاند،
َ
خول سةروةختَيك ئةم طةردونةي يةزدان لةبةرئةوةي دةضَيت. يةك لة و

دةِرسكَين ئةخالقية طشتيةكان ِرَيسا سروشتيانةشةوة ياسا لةم دةمَينَيتةوة. خؤي وةكي و ناطؤِرَيت كة
تيؤلؤذية بريوبؤضونة و َيسا

َ
كل دةستي لة خوا و ك

َ
خةل دةيةوَيت تَير»

َ
«ظؤل لَيرةوة ثَيدةكرَيت. كاريان  و

سروشتيانةبن ية
َ
ئةو ِرَيسا مؤرال ثابةندي تا بكات، ِرَينوَينيان بةرامبةريشدا و لة قوتار بكات نيةكاني

َ
نائةقال

سروشتيانة، ِرَيسا ئةخالقية ئةم داناوة. طةردوني بؤ يةزدان كة دةطرن ياسا سروشتيانةوة سةرضاوة لةو كة
بةهايةكي و يةتيةكاندا دةطونجَيت

َ
كؤمةال و ثَيداويستية ثةيوةندي

َ
لةطةل و سروشتيدا ياساي

َ
ثِراوثِر لةطةل

مرؤظ مرؤيي. يةكيةتي سروشتي بؤ ضونة و ضةند ئاكامَيكي بَي لةبةرئةوةي يؤنيظَيرسالي هةية، و طشتي
ضونكة يةتية،

َ
كؤمةال ذياني بة حةزي سروشتي خؤي بة خؤِرسك و بةشَيوةيةكي هةبووة ضؤن هةروةكو
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ياساكاني يةزدانةوة لة يانةي
َ
ِرَيسا مؤرال ئةو بةمجؤرة بذين. تا ثَيكةوة بوون دروست ئينسانةكان لةبةرئةوة

بكات. دةستةبةر مرؤظايةتي سةرتاثاي بؤ و ضاكة خَير دةيةوَيت دةطرن، سةرضاوة طةردوون بؤ
خراثةكارية. شةِرو ثَيدةطةيةنَيت ئةوةشي زياني ضاكةية و خَير و دةطةيةنَيت طة

َ
كؤمةل بة سود ئةوةي

كاري ثاداشتي كة دةبَيت، دروست تَير»
َ
«ظؤل الي يةزدان بوني  بؤ يةتي

َ
كؤمةال تَيطةشتنَيكي لَيرةوة

و ئارامي ثاراستني بؤ يةتية
َ
كؤمةال ثَيداويستيةكي بوونة ئةم دةدا. خراثةكاريش سزاي دةداتةوةو ضاكة

بةردةوام نابن. دروستةكان يةتيية ِراست و
َ
كؤمةال ثةيوةنديية ئةوة بوني بَي و مرؤظةكاندا نَيوان لة ئاسايش

كةمرت ثَيمواية كات ئةو بة يةزدان، بِرواداربن هاوسةرةكةشم تةنانةت هةموويان و مرؤظةكان دةمةوَيت (من
لَيكردن دةبم).  و دزي

َ
فَيل و دوضاري فرت

ظؤَلتَير: الي يةكساني و ئازادي دووةم/
يةتي

َ
كؤمةال ِرَيبازي كة ئةوةية دةكاتةوة، جيا هةذدة سةدةي بريياراني زؤري لة زؤربةي تَير»

َ
«ظؤل ئةوةي

دةبةستَيت واقعي بنةماطةلَيكي بة ثشت سةردةمةكةيدا، لة دي يةتيةكاني
َ
كؤمةال ِرَيبازة ثَيضةوانةي بة ئةو

يةتي
َ
كؤمةال سستمي بؤضوني ئةو بة دا.

َ
طةندةل طةيةكي

َ
كؤمةل لة بؤ ضاكسازيكردن طرنطن و ثَيويست كة

بةرقةرار تَيدا تايبةت و يةكساني كدارَيتي
َ
مول و ئازادي ثَيويستة بَيت، بارتر دادثةروةرانةتر و لة ئةوةي بؤ

بَيت.
ئازادي ثَييواية «مؤنتسكيؤ»دايةو  كاريطةري ذَير لة تَير»

َ
«ظؤل ئازادي، باسي سةر دَيتة  سةروةختَيك

زؤر لةوانةي بووة يةكَيك تَير»
َ
«ظؤل لَيرةوةية كة نةبَيت. هيضي ديكة ملكةضي ياسا لة جطة مرؤظ كة ئةوةية

و خؤ دةطرَيت لة مرؤظ كةسايةتي ثلةي يةكةم، ئازادي كردووة. ئازادي بة ئازادي لة سةرسةختانة بةرطريان
دةطرَيتةوة، تايبةتي بؤضوني ِراو لة كردن و طوزارشت ِرؤذنامةواني و كردن قسة ئازادي دووةميش ثلةي بة
بة دذ كة دةطرَيت بريوِراش لة خؤ ئازادي دواجار ديكة، ئازاديةكاني سةرجةم بؤ سةرةكية ئةمةش طرةنتي
و هَيز هةية ئةوةي ماَّـ مرؤظَيك ضونكة هةموو كاردا، ئازادي

َ
كاتؤليكية، لةطةل َيساي

َ
كل ئاييني دةمارطريي

شك شتَيكي تر كار هَيزي لة جطة هةن طةلَيك مرؤظ لةبةرئةوةي دةداتَي، زياتري بةوةي تواناي بفرؤشَيت
نابةن.

يةكساني هةبوو. ضةمكة ئةو دةربارةي تايبةتي تَيطةيشتنَيكي تَير»
َ
«ظؤل يةكسانيش، بة سةبارةت

يةكساني ئةوا كرا ضونكة طةر ئةوة بكرَيت، ثراكتيزة كايةتيدا
َ
مول بةسةر بة هيض جؤرَيك نابَيت ئةوةوة بةالي

بريتية و دةطةيةنَيت ضي بةالي ئةوةوة يةكساني بزانني با ئةي كةواتة نابَيت. تر هيضي وةهمَيك لة جطة
مافة لة وةرطرتن ضَيذ و بةهرةمةندبوون مسؤطةركردني لة بريتية تَير»ةوة،

َ
«ظؤل بةالي يةكساني ضي؟ لة

ثارَيزطاري ضاودَيري و بةوةش دةستةبةركردني هاوشان بةبَي جياوازي، مرؤظايةتي بؤ تةواوي سروشتيةكان
ك

َ
و مول خَيزان  خؤي و

َ
لةطةل ة

َ
مامةل بةو جؤرة هةية ئةوةي ماَّـ مرؤظَيك ثَيية هةموو بةم هةموان. بؤ ياسايي

ِراستيدا لة م
َ
بةال دةبن، هاوبةش ناوةِرؤكدا لة مرؤظةكان بةمجؤرة دةزانَيت. طونجاوي بة كة تيدا بكات

َ
ماال و

نةبن. ديكة ثاشكؤي هةندَيكي هةندَيكيان مرؤظةكان ئةوةي لةباربردني نابَيتة مايةي يةكسانية ئةم
هةريةك لةبةرئةوةي و يةكسان نني، يةك ضون طةدا

َ
كؤمةل لة م هةموومان

َ
بةال مرؤظني، هةموومان ئَيمة

لَيهاتويدا تواناو
َ

لةطةل كة دةبينَيت خؤي ي
َ
ِرؤل جؤرةش بةو و تر لةواني جياواز دةبينَيت َيك

َ
ؤل ِر ئَيمة لة

كة سروشتية شتَيكي ئةوة نيية، يةك ضون و يةكسان مرؤظةكان تواناي بةهرةو ثَييةشي بةو بطونجَيت.
جيهانة (لةم َيت:

َ
دةل تَير»

َ
«ظؤل ئةمة بؤ ِرونكردنةوةي بنب. بةش نايةكساندا و توَيذي ضني بةسةر مرؤظةكان

نةبن، دابةش ضيندا دوو بةسةر دةذين طةدا
َ
كؤمةل لة مرؤظانةي ئةو ة

َ
مةحال دةذين، تَيدا ئَيمةي سياضارةيةي
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كة كاريان هةذار و نةداردا  ضينَيكي
َ

دةكةن، لةطةل كي
َ
خةل كة فةرمان بة ثَيداو ةمةند و خوا

َ
ضينَيكي دةول

و هةر جَي مرؤظ لة و دةمانويست كة ئَيمة ئةم سةرزةوية وةها بواية (ئةطةر ية).
َ
طوَي ِرايةل ملكةضي و

هيض مرؤظَيك بوو
َ

مةحال ئةوا كةوتاية، ضنط سوك و ئاسان ِرؤذانةي خؤراكي بةشة بيطرتاية ي
َ
شوَينَيك دل

خؤي)(٨). ثاشكؤي مرؤظَيكي تر بكاتة بتوانَيت
كانةي

َ
خةل ئةو ثَيويستي لةبةرئةوةي بذي، هةذاران بةبَي ناكرَيت تَير»

َ
«ظؤل ِراوبؤضوني بة طة

َ
كؤمةل كةواتة

هةلي بةو خوا ثَيداوةكان ةمةندو
َ
دةول هاوكات بذي. طة

َ
كؤمةل دةكات وا كاركردن، نني بؤ شتَيك هيض خاوةني

ثَيش بضَيت. بةرةو و بذي كة واي لَيدةكةن و دةطةيةنن طة
َ
كؤمةل سود بة دةِرةخسَينن، هةذاراني كارانةي بؤ

و طة
َ
كؤمةل ذياني بؤ يةتي

َ
كؤمةال ثَيداويستيةكي دةبَيتة دي، ضينَيكي بؤ ثاشكؤيايةتي ضينَيك بةمجؤرة

شتَيكي نةشياوة. و كدارَيتيدا وةهمَيكة
َ
مول َيةكسانيش لة

لةطةل م
َ
بةال ِرةتدةكاتةوة، كدارَيتيدا

َ
و مول بةديهَيناني يةكساني لة سامان ئةطةري ئةوةي

َ
لةطةل تَير»

َ
«ظؤل

دةسكةوتي ثَيداني ِرَيي لة ي
َ
فيودال سستمي كة يةتية

َ
ناعةدالةتية كؤمةال ئةو دذي توندي بة زؤر ئةوةشدا

زؤرانةي دةسكةوتة بةو خانةدانةكان واية ثَيي ئةو ضونكة دةكات، دروستي خانةدانةكان بة زةوةندةوة و زؤر
و البدرَيت قورسة بارة ئةم ثَيويستة ميللةتةوة، بؤية بةسةر شاني قورس بارَيكي دةبنة دةدرَيت ثَييان
بناسَينرَين و و بطةِرَيني لَيهاتوودا كةساني و بةهرةمةند دواي بة ميللةتدا توَيذةكاني و ضني تةواوي ناو لة

طةدا.
َ
كؤمةل لة هةستن خؤيان ئةركي بة بتوانن

طةيةي
َ
كؤمةل (ئةو بطونجَيت بؤرذوازيدا طةي

َ
كؤمةل ةتي

َ
خةسل و سروشت

َ
لةطةل كة شَيوةيةك بة كةواتة

دةربِرَيت، يةكساني و كايةتي
َ
و مول ئازادي دةربارةي خؤي ضوني دةيويست بؤ بوو)، بةوان سةر تَير

َ
ظؤل

ثَيطةي تا ثَيطةيشتووة، تازة يةتية
َ
كؤمةال ضينة ئةو بؤ بؤرذوازيانةوة ِروانطةيةكي  ميانةي لة ئةويش

ثَيشةنطة ثاساو ئابوورية ثَيطة بةو ئةمةشي بطرَيت، حوكمِرانيدا و ت
َ
دةسةال هةرةمي لة خؤي سروشتي

بوو. وةستا سامان و خاوةندارَيتي لةسةر كة دةدايةوة
خؤي بؤضوني و تَيطةشتن بؤرذوازيةتةوة، ضيني بؤ ئينتيماي  ثَيطةي لة تَير»

َ
«ظؤل دةبينني لَيرةوة

تَير»
َ
«ظؤل ترةوة اليةكي لة  دةبةستَيتةوة. كدارَيتيةوة

َ
مول بة سياسةت، و مةدةني  ياساي  بة  سةبارةت

سامان سةروةت و بَيت، ثَيويستة خاوةني بةهرةمةند مةدةنيةكاني هةموو مافة ئةوةي لة بؤ ثَييواية مرؤظ
كة َين

َ
بل خؤيان ِراي مةسةالنة ئةو دةربارةي هةية بؤيان كدارةكان

َ
مول تةنها ضونكة بَيت، زار و زةوي و

خؤيان نيية بؤيان ئةوا نني، هيض خاوةني كة ئةوانةشة هةرضي هةية، طةوة
َ
كؤمةل بةرذةوةندي ثةيوةنديان بة

دةذين. تيايدا قورتَينن كة
َ
تةدا هةل

َ
وال ئةو طشتي كاروباري لة

حوكمِراني: سستمي ضاكرتين و دةوَلةت بنةضةي سَييةم/
بؤ بنةمايةك وةك يةتي هةبَيت،

َ
كؤمةال ثةيماني تيؤرياي بة بِرواي كة نةبووة لةوانة هةرطيز تَير»

َ
«ظؤل

ة
َ
بنةمال يةكطرتني بةرةنجامي دروستبوني  سةرةتاييةكةيدا، فؤرمة لة ةت 

َ
دةول ةت.

َ
دةول بووني دروست

فؤرمي بةدةستهَيناني ِرووةو  ثَيشضونيشيةتي بةرةو ثرؤسةي هةرضي يةكرتيدا،
َ

لةطةل بوو جياجياكان
ئةنجامي داون ةت

َ
بووة كة دةول دةستةبةر ملمالنَييانةوة و جةنط ئةو ِرَيي لة تةنها ثاشايةتي، سستمي

نةتةوةكةي خواي و ك
َ
خةل بةجؤرَيك سامدار، و مةزن ثياوَيكي ببَيتة سوثاكةي سةركردةي وايكردووة و

ضارةنوسي و ثادشا دةبَيتة ئةو كةسة بةمجؤرة فةرمانةكاني. جَيبةجَيكردني يكردن و
َ
ِرايةل طوَي لةسةر ِرابَين

تَير»،
َ
«ظؤل بة بؤضوني خؤي دةبَيت. بؤ مةسةلةكاندا تةواوي لة قسة دوا دةبَيت و دةستي ئةو بة ميللةتةكةي

لَيرةداية(٩). سستمي ثادشايةتي ِريشةي و ِرةط
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ثَييةي بةو  َيني
َ
بل دةتوانني بووة، ضي ئةو الي حوكمِراني سستمي  ضاكرتين  كة بةوةشي سةبارةت 

سةرةكي هؤكاري بة ئةواني ضونكة بوو، ي
َ
سستمي فيودال َيسا و

َ
كل لة ِرةخنةكاني و ثالر زؤري تَير»

َ
«ظؤل

سةرجةم بريياراني وةكي دةيويست دةزاني، فةرةنسا يةتي
َ
كؤمةال و سياسي بارودؤخي ي

َ
طةندةل و خراثبون

بكات، ثَيشكةش ِرؤشنطةر سستمي ثادشايةتي لةمةِر و بؤضونَيكي وَينة سةردةمةكةي، بؤرذوازي ضيني
ثرؤسةي ئةو ِرَيي لة ئةويش بكات، ناهةموارة قوتار دؤخة وآلت لةو بتوانَيت سستمَيكة لةبةرئةوةي تاكة
ِرؤشنطةر ستةمكاري ثادشايةتي حوكمِراني سستمي هةية. جَيبةجَيكردنياني تواناي كة ضاكسازيانةوة

بكرَيت. ي بةراورد
َ
فيودال سستمي نائاراميةي و ثشَيوي بةو ئةطةر هةية، دةسكةوتي خؤي و ضاكة

نةيدةتواني سةرسامي م
َ
بةال ِرؤشنطةر، ستةمكاري ثادشايةتي سستمي بة تَير»

َ
«ظؤل قةناعةتي سةرةِراي

ئينطلتةرادا لة ماوةيةي تَير» ئةو
َ
«ظؤل بشارَيتةوة. بةريتاني ثادشايةتي دةستوري سستمي بة خؤي زؤري

بةو سةرساميةشي ئةو لة ئاكامي دةدا. حوكمِرانيةي سستمي ئةو وردي سةرنجي بة نزيكةوة لة مايةوة،
سياسي ئازادية ثةرلةمانيةي، و ثادشايةتية دةستوري سستمة داني ئةو

َ
ثياهةل كةوتة حوكمِرانية، مؤدَيلي

تَير»يش
َ
نةبوو، «ظؤل بوني زةمانةدا لة فةرةنسادا سةردةم و شتَيك كة لةو دةكرد، مةدةنيةكاني دةستةبةر و

بةديهَينانيدا دةكرد. ثَيناو خةباتي لة
دةيويست و خورافاتةكانيةوة، دةمارطريي بة هةموو َيسا

َ
و كل ي

َ
فيودال سستمي دذايةتيكردني تَير»بة

َ
َ«ظؤل

لةطةل تواني بةم كارةشي بوو. ئارةدا لة كة بكات ِرزطار طرتوانة ذةنط بؤضونة بريو لةو مرؤظ بريكردنةوةي
و فةرةنسيدا فيكري  ةمةندكردني مرياتي

َ
دةول لة بَيت بةشدار بريياراني سةردةمةكةيدا، و ئةديب تةواوي

بكات ئامادةي ساز و و وةشاند
َ
هةل لةبةريةك فةرةنسي طةي

َ
كؤمةل طؤِرانكاريانةي ئةو بكات بؤ خؤش زةمينة

ئةنجامدرا. ستةمكار ثادشايةتي دذي لة ١٧٨٩ ي
َ
ئةو شؤِرشة مةزنةي سال بؤ

بؤ سةرةكي سةرضاوةيةكي بوونة كايةتي،
َ
ئازادي و يةكساني و مول دةربارةي بؤضونةكاني و ديد بةمجؤرة

ي
َ
سال لة فةرةنسيدا سةركةوتني شؤِرشي لة سةروبةندي نوسيةوة، مافةكاني مرؤظيان بنةماكاني ئةوانةي

.١٧٨٩

سةرضاوةكان: و ثةراوَيز
.٥٢ ص عبودي، هنرييت ترجمة: االنوار – فلسفة فولغني: ١-ف.

ثَيشوو. سةرضاوةي ٢-هةمان
٣-ه.س.ث.

.١٩٣ ص صدقني، جورج ترجمة: ايامنا. اُّـ من ميكافيللي السياسية الكتب امهات جاك شيفاليية: ٤-جان
ص٦٠. بريوت – دار الطليعة، عبودي، هنريت ترجمة: االنوار- فلسفة فولغني: ٥-ف.

ث. ه. س. فولغني: ٦-ف.
كَين. طروثة دياري نةكردووة ئةم ٧-مونتسكيؤ

.٣٢ ص – بريوت الطليعة، دار – عبودي هنريت ترجمة: – فلسفة االنوار فولغني: ٨-ف.
.٣٠ ص االنوار- فلسفة فولغني: ٩-ف.

سةرضاوة:
التوزيع، و النشر للدراسات و الجامعية – اِّـؤسسة الحديث َّـ العصر السياسي الفكر اتجاهات محفوظ: الدكتور مهدي

.٢٠٠٧ الثالثة، الطبعة – بريوت
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ِرامني جهانبطلو
لة فارسييةوة: رَيبني هةردي

ظؤلَتَير و سةردةمي رؤشنطةري

رؤشنطةرى  سةردةمى  باسى  كةمَيك  ثَيويستة  بكرَيت،  ظؤلتَير  باسى  بةرلةوةى 
«رؤشنطةرى  بدةينةوة:  بنةِرةتى  ثرسيارَيكى  وةآلمى  دةبَيت  ئاراستةيدا  لةم  بكرَيت. 

ضية؟».
ةتى وةك متمانةكردنى تةواو و بَيسنورى بة مرؤظ 

َ
َيك خةسل

َ
طوتراوة رؤشنطةرى كؤمةل

ى مرؤظ و ئايندةى هةية. وةك ضؤن رؤمانسيةت دةرئةنجامى روبةروبونةوةى 
َ
و عةقل

تاكة دذى ياسا و سنوردارَيتى. لَيرةوة دةبَيت بؤ قسةكردن لةبارةى رؤشنطةرييةوة، 
خوازانة بكةين. 

َ
راستةوخؤ باسى واقعَيكى مَيذوويي و بونيادنانةوةيةكى يؤتؤثي و كامل

 
َ

باسكردنى واقعى مَيذوويي لةو روةوةية كة لة قؤناغى رؤشنطةريدا زياد لة سةدسال
َيك نوسةر و فةيلةسوف بةشَيوةيةكى هوشيارانة و بةرثرسيارانة، بؤ رؤشنطةرى 

َ
كؤمةل

ى رةخنةطرانة، زيهنى مرؤظةكان 
َ
مرؤظ كاريان كرد و دةيانويست بة سودوةرطرتن لة عةقل

لة ثَيشداوةرى و باوةِرة خورافيةكان رزطاربكةن. باسكردنى بونيادنانةوةى يؤتؤثيانة 
وكةيةكى ترسناك لة تيورة و 

َ
لةو روةوة كة بريةكانى سةردةمى رؤشنطةرى وةك طَيذةل

ثَيشنيارة نةيارةكان لةبارةى بةردةوامى رابردو و و سةيركردنى ئايندةوة، لة ملمالنَي و 
 و كؤششدا بوون. بة دةربِرينَيكى دى رؤشنطةرى لة ضوارضَيوةى نمايةكى طشتى 

َ
هةول

رةطةزطةلَيكى  طرى 
َ
هةل نماية  ئةم  دةردةكةوَيت.  هةذدةدا  سةدةى  طؤِرانكارييةكانى 

ثَيشكةوتنى  مةزهةبيةكان،  باوةِرة  كةنيسةيي،  مةعنةوي  و  سياسي  دةسةآلتى  وةك 
ناِرةزايية  ئابورىء  تازةكانى  تيورة  مَيذوييةكاندا،  ديدة  لة  طؤِران  زانستةكان، 
سياسيةكان بوو. بةكورتى رؤشنطةرى ئةوروثايي، تايةكى رؤشنبريانةى مةعنةويانة 
وبؤوة. رؤشنطةرى 

َ
كى ئةوروثادا رويدا و بال

َ
بوو كة لةنَيوان سةدةى هةذدةدا لةناو خةل
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جيهانى بةمشَيوةية سةرتاسةرى و كى
َ
خةل ستاتيكيةكانى و زيهنى ئةخالقى، سةليقة سةر كردة كاريطةرى

خؤيةوة. كاريطةريى ر ذَيَ خستة
مانيدا

َ
لة زمانى ئةل خؤيان هةية. تايبةتى وشةى رؤشنطةرى بؤ ئةوروثيةكان لةهةر زمانَيكى ئةوروثيدا

لة  سود فةِرةنسييةكان ينة).
َ
دامال تؤز و (تةث بةماناى كة دةطرن  AUFKLARUNG وشةى لة سود

بة  يةكانيش
َ
و ئيتال روناكيةكانة» بةماناى «سةردةمى كة «SIECLE DES IUMIERES“ دةطرن وشةى

دةبةن. «ILLUMINISMO“ ناوى
تايبةتية ةتة

َ
خةسل بةثَيي و جياوازةكاندا ئةوروثية وآلتة لة رؤشنطةرى، دياردةى يةك بةمشَيوةية

سةرةكى دةورَيكى كة فةِرةنسيةكان دةطرت. بةخؤيةوة تايبةتى َيكى
َ
شكل ئابوريةكان، و سياسي كلتورى

وشةى دةيانتوانى بؤ بةكارنةهَينا. فةِرةنسيةكان وشةيةكى ديان رؤشنطةريدا بينى، لة ضارةنوسسازيان و
بوو  باش ثَي وايان بةآلم بةكاربهَينن، AUFKLARUNG وشةى بة يةكسانة ECLAIRCISSEMENT كة
رؤشنطةرين نوَينةرى ئةوانةى زؤرن روناكيةكانة». «سةردةمى بةماناى كة بةكاربهَينن وشةية ئةو هةمان كة
تَير،، مؤنتيسيكؤ،

َ
ظؤل ناوى دةكرَي ناوةدا لةم بةآلم تَيدةثةِرَيت. هةموو فةهرةستَيك لةتواناى ذماردنيان و

بربَيت. هيوم كؤندرسة، كانت و رؤسؤ،
١٧٣٩وة، ى

َ
سال لة كة َين

َ
دةل سكؤتلةندي بن ئَيوة ئةطةر ثَيكرد؟ كاتَيكةوة دةستى ض لة رؤشنطةرى

بَيطومان بن فةِرةنسى ئةطةر بةآلم وبؤوة.
َ
بال مرؤييةوة» سروشتى «لةبارةى هيوم وتارةكةى كاتةى ئةو واتة

مانيةكان
َ
ئةل ظؤلتَير. فةلسةفيةكانى» «نامة وبونةوةى

َ
ى بال

َ
سال واتة ،١٧٨١ ى

َ
سال سةرةتاكةى دةطةِرَينةوة بؤ

لة  «رةخنة بةناونيشانى كانت فةلسةفيةكةى بةرهةمة ةدا
َ
سال لةم ضونكة دةكةن، ثةسةند  ١٧٨٤ ى

َ
سال

لة بوو بريتى كة مانى
َ
ئةل رؤذنامةيةكى ثرسيارى وةآلمى ١٧٨٤دا لة ى

َ
لة سال كانت وبؤوة.

َ
بال ثةتى» ى

َ
عةقل

كانت ئةوةى دى بةدةربِرينَيكى ى».
َ
دؤخى منال لة دةرضوون لة بريتية رؤشنطةرى وتى ضية؟» «رؤشنطةرى

لةِراستيدا شؤِرشى مرؤظة و و ثَيطةيشتنى طةشةكردن رؤشنطةرى نيشانةى كة: ئةوة بوو َيت
َ
دةيويست بيل

سةردةمى رؤشنطةرى مرؤظداية. دةكرَيت لة سنورى ناسينى كة ناسينَيك دةمارطريى و هةموو دذى مرؤظة
بكرَيت: دابةش قؤناغ دوو بؤ

و رويدا بونيادةكاندا و ديدطا لة بنةِرةتى طؤِرانَيكى قؤناغةدا لةم .١٧٤٥ ١٦٨٠و ةكانى
َ
لةنَيوان سال -١

ثَيكرد. دةستى دةسةآلتدا لةطةأل روبةروبونةوةكان يةكةم
وبؤوة،

َ
بال هةذدةهةم سةدةى بةرهةمةكانى طةورةترين قؤناغةدا لةم ١٧٧٠دا. ١٧٤٦و ةكانى

َ
لةنَيوان سال -٢

طرت. بةخؤيانةوة رتيان
َ
قول ةتى

َ
خةسل فكرييةكان قوتابخانة و

رودانى و نوَيكان برية فروانرتى وبونةوةيةكى
َ
بال شايةتى ئَيمة قؤناغانةدا، ئةم ثاش دةيةى دوو  لة

لة نؤظةمبةرى تَير
َ
قؤل قؤناغةية. ئةم هةردوو بة سةر بةكردةوة تَير

َ
ظؤل ئةمةريكاين. و شؤِرشةكانى فةِرةنسا

ى
َ
ثَينجةم منال بوو. ئرؤئة مرى فرانسوا راستةقينةى ناوى كرد. كؤضى دوايي ١٧٧٨دا لة بوو، لةدايك ١٦٩٤دا

بةآلم بؤى دانرا. كةى و لةكوَيوة تَير
َ
ظؤل كة ناوى كةس نازانَيت بةداخةوة بوو. مارطرَيت مرى فِرانسوا و مرى

هةية: ةتة
َ
ئةم حال ئةطةرَيك بؤ ضةند

هةبَيت. ثلةى خَيزانيةوة بة ثةيوةندى ئةوةية ناوةكة يةكَيكيان -١
دادةنَيت. يادا

َ
ئيتال لة ظؤلتَير بؤ ناوة ئةم نوسةرَيك -٢

ئرووة ناوى شارى لة تَير
َ
ظؤل ناوى كة واية بِرواي تَيريش

َ
ظؤل ذيانى و بةرهةم لة ثسثؤرانى يةكَيك -٣

وةرطرياوة.
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كردةوة. روي بةرةو درةوشاوةي  ضارةنوسَيكى و  طؤِرى تَيرى 
َ
ظؤل ذيانى هةموو ناوة  ئةم بةهةرحاأل

طةورةيةى ئةرستؤكراتة ئةم وةآلمدا لة تَير
َ
ناشرينى دةهَينَيت. ظؤل بة تَير

َ
ناوى ظؤل سةردةمة ئةو ئةسقةفى

لة ثاش يةك شةو تَير
َ
ظؤل رةوانةكرد. باستيل زيندانى بؤ تَيرى

َ
ظؤل ئةو بةآلم بانطكرد. بةيةك يةك بؤ جةنط

بةرهةمرتين  ثِر ة بة
َ
سال سَي ئةم ئينطلرتا دورخرايةوة. بؤ ساأل ٣ بؤ ماوةى بةآلم يةكسةر ئازادكراو باستيل

بِروايان تَير
َ
ظؤل تةفسريكةرانى لة هةندَيك دةذمَيررَيت. تَيردا

َ
ظؤل ذيانى لة قؤناغة ئةزمونيةكان طرنطرتين و

دذى دةمارطريى، و فةرديةكان مافة لة بةرطريكةر و ئازاديخواز ،
َ

ليربال برييارَيكى كردة تَيرى
َ
ظؤل ئةوةى واية

سةرضاوةوة دوو قوأل لة بةشَيوةيةكى تَير
َ
ظؤل

َ
بةهةرحال ذيانى. لةسةر بووة ئينطلتةرا كاريطةرةى ئةم هةر

سةر: كراوةتة كاريطةرى
ئينطليزيةوة. بريئازادانى كاريطةرى ذَير كةوتة تَير

َ
ظؤل -١

فةِرةنسييةكانةوة كارى لةاليةن برييارة و ذيا فةِرةنسيدا طاى
َ
كؤمةل لة خؤى، فكرى ثَيطةيشتنى ثاش -٢

تَيكرا.

ثرؤسةى ئةم سةرى لةيةك و  ئينطليزةكانة بريى قةرزارى بةتوندى تَير
َ
ظؤل ئةمانةشدا هةموو لةطةأل 

شةوى ديشةوة تاريكيةكانى لةاليةكى و دةبينى تازةى خؤرى درةوشانةوةى لةاليةكةوة راوةستاوة. بريةدا
مةسةلةى لةبارةى نوسني بؤ خؤيدا نيشتيمانى  لة تَير

َ
ظؤل كة دَيت لةوةوة  اليةنية دوو ئةم دةبينى.

مةزهةبى ئاسانطريى مةسةلةى هةمانكاتدا لة لة زةحمةتدا بوو. بةآلم ئاسانطريى، و لَيكبوردن و مةزهةبى
ثشتى خؤى، بةتوندى سياسيةكانى برية لة بةرطريكردنيدا لة تَير

َ
ظؤل درَيذةدا لة رؤذ بوو. مةسةلةكانى لة

نيوتن و لؤك بيكؤن، سَيطؤشةى بةتايبةتى و ئينطليزى ئةزمونطةرانى و
َ

ليربال فةيلةسوفانى نةريتى بة
دا

َ
عةقل لة ئؤمَيد زانستدا، لة باوةِر وةك مةسةلةطةُّـ ئاشناى ئينطلتةرادا لة يةكةمجار بؤ تَير

َ
دةبةست. ظؤل

بوو. ئازاديدا لة عةشق و
راطةيةنةرى و رونكةرةوة كو

َ
بةل نةبوو، بريانة ئةم داهَينةرى تَير

َ
ظؤل بكةين ئةوة بؤ ئاماذة  طرنطة

شايستةى بةآلم ة،
َ
ثرؤفيشنال فةيلةسوفَيكى كة نةكرد ئةوةى بانطةشةى هةرطيز تَير

َ
ظؤل بوو. بريانة ئةم

قةيرانى بريكردنةوة تَيرةوة
َ
ديدى ظؤل لة عاشقى دانايية. و و رؤشنطةرى فةلسةفة رونكةرةوةى ناونيشانى

دروستكردووة:
بةخةبةر مرؤظةكانى هوشيارى و كرد قةيران توشى ميتافيزيكاى بيكؤن فِرانسيس تَيرةوة

َ
ظؤل ديدى لة -١

هَينايةوة.
تَوشى

َ
كامل جيهانى بةشَيوةيةكى ئةرستؤيي بؤ ديدى بة تيورةيةكى زانستى نيوتن شَيوة بةهةمان -٢

كرد. قةيران
كراوى زوربةى

َ
قبول بريى دةريخستبوو كة بوو لؤك جؤن تَير،

َ
ظؤل فةيلةسةفى خؤشةويستى بةآلم -٣

بناغةية. بَي ثَيشمؤدَيرن، فةيلةسوفانى

كة بري وشك دينناسى سةر كردة طةورةى كاريطةرييةكى ناسني، بؤ لؤك تَيِروانينى تَيرةوة
َ
ظؤل ديدى لة

لة بةآلم سةقامطرية. كراو و
َ
قبول كة بوونى رؤحَيكى نةمر، بنةمايةكى دادةطرت، ةية

َ
بِروا هةل ئةو لةسةر ثَيي

ئازاد ديدَيكى تَير
َ
نيية. ظؤل مةزهةبى دذة ناسني، بةناضارى زانستى بؤ و ئةزمونى ميتؤدى تَيرةوة

َ
ظؤل ديدى

و رَيكخستن كة خوداى دةزانى، كاتذَيرسازَيكى ثريؤز بة خوداى هةبوو. ئةو و مةزهةب خودا بؤ ئةخالقى و
خوداوةند بوونى تَير

َ
ظؤل الى بووَيت. خؤش مرؤظةكان داوة يةكيان بة فةرمانى عةشقة، خودايةكة كة هةروةها
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هوشياربن هةمانكاتدا لة تَيبطةن و خؤيان بضوكى لة ئةوةى بؤ مرؤظةكاندا دةسةثَينَيت، بةسةر ناضاريةك
دواليةنة و ئاسانطريى لَيكبوردن ناضارى بؤ خؤى ثاساو نؤبةتى بة مرؤظيش خؤيان. ناسينى برايةتى بة
ئةركَيكى سياسية، ئامانجَيكى كة ئةندازة بةهةمان لَيكبوردن تَيرةوة

َ
ظؤل ديدى لة لَيرةوة دةهَينَيتةوة.

ديدى لة ضية؟ مرؤييدا جةوهةرى لة مةسةلة مرؤظانةترين ثرسيارةية: ئةم وةآلمدانةوةى دينيشة. لَيكبوردن
دَيوَيكة. جياوازى هةية، وايةكى بِرِ ئازاربدات كة بةو بةهانةية دى تاكَيكى هةر تاكَيك تَيرةوة

َ
ظؤل

ةكردندان.
َ
هةل طؤِران و ئةطةرى لةبةردةم هةموويان ضونكة دةكات. بانط لَيكبوردن بؤ ك

َ
تَير خةل

َ
ظؤل لَيرةوة

خؤى ئةمةش خؤى، هةلومةرجى  بؤ مرؤظة نى
َ
عةقال تَيِروانينى و  تَيطةيشتن ميوةى لَيكبوردن بةآلم

مرؤظ، ئةركى دةكاتة لَيكبوردن وةك ناضاركردنى كة خودايةك لةئةنجامدا سروشتية. دينى دةرئةنجامى
ئازاد، مةسيحيةتى رةخنةطرَيكى وةك تَير

َ
ظؤل لَيرةوة واقعية. خوداى كو

َ
بةل نيية، بونيادَيكى ميتافيزيكى

بؤ سةرضاوةيةكة ضونكة ترسناكة، مةسيحيةت تَيرةوة
َ
ظؤل ديدى لة زانيووة. دين راستةقينةى دوذمنى بة

دينيةكان نةرة
َ
ثال و مةيل كة دةزانَيت رةطةزَيك بة خورافة تَير

َ
ظؤل ودةكاتةوة.

َ
بال خورافة و هةروةها ئاذاوة

كةمرت دةمارطريى بَيتةوة، كةم خورافةطةرى ضةند لَيرةوة دينية. نةخوشيةكى و دةمارطرييش لةناودةبات،
ئةو تَيرةوة

َ
ظؤل ديدى لة بةمشَيوةية ثَيشَى. دَيتة كةمرت كارةساتى و مةترسى ئةنجامدا  لة و دةبَيتةوة

تةنها دةربَينن، ِرةطةوة لة خورافة دةبَيت سةرةتا دةربَينن، رةطةوة لة دةمارطريى دةيانةوَيت ةتدارانةى
َ
دةول

رؤشنطةريية، ئةمةش فةيلةسوفانى بريوِراكانى و بةرهةم وكردنةوةى
َ
بال ئةمكارةش ثَيشربدنى بةرةو رَيطةى

خودهوشياريدا ثرؤسةى لة تَير
َ
ظؤل كة مرؤظ بؤ مةسيحى ديدى لَيرةوة لةناودةبات. دؤطمايةك جؤرة هةموو

و بةرثرسيارى  و سةربةخؤى بوارى لة رةواقى فةلسةفةى
َ

لةطةل لَيدةكرد، ى
َ
نكول و دةذمارد ناكاراى بة 

خؤى خؤشةويستى فةيلةسوفى بة ئةثيكتتؤس تَير،
َ
ظؤل ئةمةية لةبةر هةر دذبةيةكة. مرؤيدا كةرامةتى

رةمزى نمونة و بة ئةويش و خوشةويستى خؤى دةبات ئؤرلَيؤس وةك ئيمثراتؤرى ماركؤس ناوى دةزانَيت و
يةكسانى، لةسةر بريةكانى جةختكردن (بة رةواقى فةلسةفةى دةكات. ثَيناس تةنةت

َ
بؤ مةزنَيتى سةل واقعى

فةلسةفة ثاية لة تيايدا)، ئازاد طاى
َ
كؤمةل تَيبيني كردنى و ئةرك طرنطى و شايستةساالرى ياساء بةهاى

لة رةواقى بريى و فةلسةفة دي كاريطةرييةكى ضةند كراوة.
َ
قبول تَيريشةوة

َ
ظؤل لةاليةن كؤمةآليةتيةكان، 

تَير
َ
ظؤل جةختكردنى هةية. سروشتيةوة ياساي بة ثةيوةندى كة هةية، تَيريشدا

َ
ظؤل سياسي فةلسةفةى

دابنَين: سياسي بةرنامةيةكى بة دةكرَيت كة بةشَيوةيةكة سروشتى ياساى لةسةر
ئةمةش و دةبةخشني يةكدى نةزانيةكانمان، الوازيةكان و لةبةر ئَيمة بريتية لةوةى سروشتى ياساى -١
بة دةبةخشَيت، مرؤظ ئةوة بة تواناى لَيكبوردن تَيرةوة

َ
ظؤل ديدى لة ئاسانطريى. و لَيكبوردن بة يةكسانة

بذى. و بةشَيوةيةكى شةريف خؤشبةختى
ئازادى تَيردا

َ
ظؤل ديدى لة ياساية. باآلدةستى طرنطة، تَيردا

َ
ظؤل سياسي فةلسةفةى لة ضةمكةى ئةو -٢

رةضاوكردنة. ياساو بة وابةستةبوون لة بريتية
لة داوا تَير

َ
ظؤل لةبةرئةمةش  ئازادن، وآلتى باآلدةستة، تيايدا ياسا وآلتانةى ئةو بناغةية ئةم لةسةر 

بكةنةوة. و سويسرا ةندا
َ
هؤل ئينطلتةرا و كى

َ
السايي خةل دةكات فةِرةنسا كى

َ
َخةل

كامل بةشَيوةيةكى ياساي  باآلدةستى دةرونناسيانةى  و طرنطى سياسي تَير
َ
ظؤل دةبينني بةمشَيوةية

ياسا دا. ضونكة
َ
عةقل لة ى

َ
خال جيهانَيكى لة نية

َ
عةقال رَينماييةكى ياسا تَيرةوة

َ
ديدى ظؤل لة دةرككردووة.

لة تَيرةوة
َ
ظؤل ديدى لة بكةن. كارةكانيان دةرئةنجامى  ثَيشبينى  ئةوةى بؤ دةكات مرؤظةكان هاوكارى

بكات. دةتوانَيت شتَيك و ض ضية ئةركى هةية، ضى كة دةزانَيت كةسَيك هةر باآلدةستى ياسا بة ئينطلتةرادا
لَيرةوة لةسايةى ياسادان. ياساء بةثَيي كةنيسة، تا بطرة ثاشاوة لة شتَيك و هةموو كةس هةموو ضونكة
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ئينطلتةرا رذَيمى و بِرواى واية دةكات دةسةآلت هاوسةنطى ستايشى ئةو روونة. بةتةواوى تَير
َ
ظؤل قسةى

ناخؤيي ئاذاوةى و  نادادثةروةرى ضونكة دةكات، ئينطلتةرا دةستورى ستايشى تَير
َ
ظؤل قؤناغةداية.  لةم

ئازادى ئازاديية: سةرزةمينى فةِرةنساوة ثَيضةوانةى بة ئينطلتةرا تَيرةوة
َ
ظؤل ديدى لة لَيرةوة كةمكردؤتةوة.
داهَينان. ئازادى و كار ئازادى بري،

دةطرَيت سياسيانة و كلتورى سنوردارَيتية لةو رةخنة  دةكات،  داهَينان ئازادى باسى تَير
َ
ظؤل كاتَيك

بة ئةوان دةزانى. شايةر بة هونةرمةنديان تَيردا،
َ
ظؤل سةردةمى فةِرةنساى لة بينيوَيتى. فةِرةنسادا لة كة

ثايةو لة بةشدارى رَيطةيان نةبوو وة نةبوو، رَيزَيكيان و بةها هيض هونةرمةندانى ئينطلتةراوة، ثَيضةوانةى
بوو ئةوة طوناهةكةيان ضونكة دادةنا، شؤِرشطَير كى

َ
خةل بة فةِرةنسايان نوسةرانى بكةن. ةتدا

َ
دةول ثلةكانى

بؤ كوَيرانة ى
َ
ِرايةل طوَي و كيان لة ثةيِرةوى

َ
خةل و بكةنةوة و بؤ خؤيان خؤيان لةبارةى بري هاندةدا كيان

َ
خةل

دةكردةوة. ئاطادار فةرمانِرةوايان،
بنةماى لةطةأل تَير

َ
ظؤل سياسي فةلسةفةى دةبات.  ةت

َ
دةول بؤ  تَير

َ
ظؤل ديدى بةرةو ئَيمة ديدة ئةم

بةثَيضةوانةى و هاوآلتيانة لةبةرخاترى ةت
َ
دةول واية بوونى بِرواي تَير

َ
ظؤل ضونكة هاوئاهةنطة. ديموكراسيدا

دةربِرينَيكى بة دةهَينرَيتةوة. ثاساوى بؤ ةت
َ
دةول بؤ بوونى هاوآلتيان تيايدا كة ةتَيكى دةسةآلتخوازة

َ
دةول

ئةركى لَيرةوة دةزانَيت. كؤمةآليةتيدا رَيكخستنى لةناو مومكني رةطةزى تاكة بة  تاكةكةس تَير
َ
ظؤل دى

خؤى ةتةكةى
َ
لة دةول ثارَيزطارى ئةمةشدا تاكيش لةبةرامبةر و بؤ تاك ئاسايشة و تةدارةكى ئازادى ةت

َ
دةول

لةنَيوان دواليةنية خزمةتة سوكةوت و
َ
هةل ئةم ةتةكانى

َ
خةسل هةرضى بؤى. لَيرةوة دةبَيت وةفادار و دةكات

كةوابوو دةبن. خؤياندا سةركةوتوتر سياسيةكانى ثةيوةنديية ثرؤسةى لة زياتر بَيت، هاوآلتيدا ةت و
َ
دةول

طةياندنى بؤ زؤرتر تواناى كة دةزانَيت، كؤمارى بة فةرمانِرةوايي شَيوةى داواكراوترين تَير سروشتيرتين و
َ
ظؤل

جةماوةرية ةتَيكى سةربةخؤى
َ
دةول كؤمار تَيرةوة

َ
ظؤل ديدى لة ضونكة هةية. يةكسانى سروشتى بؤ مرؤظةكان

دةسةآلتى لة سود كة بَيت، ةتَيكى بةهَيز
َ
دةول خاوةنى دةبَيت سروشتية. كؤمار ياساى سياسي دةركةوتى و

ئةطةرضى تَير
َ
ظؤل بةآلم وةربطرَيت. مرؤييةكاندا ثةيوةنديية لة ديموكراسيةكان بنةما بةكارهَينانى بؤ خؤى

ضونكة كةوة،
َ
خةل يان دروستبوو لة كيةوة

َ
خةل بةهؤى نةك بةآلم دةكات، ك

َ
خةل بؤ حكومةتَيك ثَيشنيارى

لة بزوتنةوةيةكة رؤشنطةرى واية بِرواي تَير
َ
ظؤل ئةمةش هةرلةبةر ثؤتؤثيانةية. زؤر ئةمشَيوةية واية بِرواى
ثَيكردووة. دةستى سةربةخؤييةوة و دةسةآلتدارَيتى ضةمكى

هاوكارى دةكات مرؤظةكان ثَيويست سروشتى، ياساى ضةمكى تَيرةوة
َ
ظؤل ديدى طوتمان لة ثَيشرت وةك

لَيرةوة ئةستؤية. لة تاكَيكى هةر دارايي و ئازادى، ئاسايش ثاراستنى ئةركى سياسي رَيكخستنى بكةن. يةك
سروشتيةكاندا لةطةأل مافة زياتر ةتيش

َ
دةول بةرثرسيارانى بَيت، كدا

َ
خةل خزمةت لة هةرضى زياتر حكومةت

ذيان تةبابن، سروشتيدا ياساى لةطةأل زياتر هةرضى دايِرشتون مرؤظ ياسايانةشى ئةو دةبن. هاوئاهةنط
و دابينكردن بؤ  ياساكان ةتدا

َ
حال لةيةك  تةنها تَيردا

َ
ظؤل ديدى لة دةبَيت.  تةحةمولكردن قابيلى  زؤرتر

كةنيسة دةسةآلتةكانى ةتةدا
َ
حال ئةويش لةو دادةِرَيذرَين، هاوآلتيان دنياييةكانى بةرذةوةنديية ثاراستنى

كاتى خؤشطوزةرانى و خؤشبةختى دابينكردنى ةت
َ
دةول ئامانجى ضونكة جيابوبنةوة. لةيةك ةت

َ
دةول و

ديدى كةوابوو لة مةلةكوتى ئاسمانيدا. لة رزطاركردنى رؤحى مرؤظة ئامانجى كةنيسة كية، لةكاتَيكدا
َ
خةل

بؤ خؤشبةختى دابنيكردنى لة بَيت ةت
َ
دةول هاوكاريكردنى بؤ كةنيسة، بوونى هةقيقةتى دةبَيت تَيرةوة

َ
ظؤل

كاتيةكاندا و جيهانى لةضاو دةسةآلتة كةنيسة ثَيطةى تَير
َ
ظؤل كة بةو مانايةية روانينة ك. ئةم

َ
خةل هةموو

دةمارطرييدا و خورافة
َ

لةطةل ملمالنَي لةرَيطةى تةنها ثَيطة، جَيطؤِركَييةى ئةم بةآلم دةزانَيت، ثةراوَيزى بة
كليلى بة وكردنةوة

َ
بال ئازادى و رادةربِرين ئازادى دينى، ئاسانطريى و تَير لَيكبوردن

َ
ظؤل لَيرةوةية مومكينة.
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دةذمَيرَيت. زامنى ئازادى تاكةكةسى و مةدةنى ذيانى

لةوانة نةتةوة، دى ضةمكةكانى هةموو لة مرؤظ، رَيزى و كةرامةت ضةمكى هيومانستَيك تَير وةك
َ
ظؤل

ضونكة ئةوان يةكسانن، مرؤظةكان هةموو تَيرةوة
َ
ظؤل ديدى لة دى بةدةربِرينَيكى دةزانَيت. بة بةرزتر زؤر

مرؤظةكان ضونكة سروشتية، تَيردا، مةرجَيكى
َ
ظؤل ديدى لة كةوابوو يةكسانى مرؤظن. يةكسان بةشَيوةيةكى

هةروةها دةرئةنجامى و كؤمةآليةتى مةرجَيكى سياسيء لَيرةوة يةكسانى يةكسان لةدايكدةبن. بةشَيوةيةكى
هاوآلتيان هةموو كة ةية

َ
خال ئةو تَيطةيشتنى رؤشنطةرى ةتى

َ
دةول ئةركى كةوابوو مرؤظيشة. خةباتةكانى

هةبَيت. طادا
َ
لة كؤمةل تةنانةت ئةطةر دةورى جياوازيشيان يةكسان مرؤظن، بةشَيوةيةكى

هؤى بووة. دةستةويةخة خؤيدا سةردةمى ثراكتيكيةكانى سياسةتة لةطةأل بةردةوام تَير
َ
ظؤل بةكورتى

طومان جَيي هيض ة.
َ
خال ئةم بؤ دةطةِرَيتةوة بووة، فةِرةنسا شؤِرشى بة

َ
تَيكةل تَير

َ
ظؤل ناوى بؤضى كة ئةوةش

وابزانني طةر ةية
َ
هةل بةآلم كردةوة. كة رَيطةى بؤ شؤِرشى فةِرةنسا بوو كةسَيك بةرجةستةترين تَير

َ
ظؤل كة نية

ئةرستؤكراتى ئةوةى بيستنى لة تَير
َ
ظؤل سةِّـاندوَيتى. بة ثَيضةوانةوة يان ثَيشبينى شؤِرشى كردووة تَير

َ
ظؤل

تَير
َ
ظؤل ضونكة ئاشكراية. هؤكةشى دةترسا. بةتوندى دةحةثةسا و دةِروخَيت، شؤِرش بة تةنها فةِرةنسا

بِروا لة هةم تَير
َ
ظؤل نةبوو. جةماوةر بة بِرواى بةآلم دةكرد، نادادثةروةرى و فةقريى ئةطةرضى ثرؤتستؤى

زياتر لَيكبوردنى ئةرستؤكراتيةت بوو ئةوة خوازيارى تَير
َ
ظؤل بوو. ئةرستؤكرات خَيزانيةوة ِرووى لة هةم و

نوَينةرى تَير
َ
ظؤل ئةمانةشدا لةطةأل هةموو بوو. جةماوةري حكومةتى دذى و لةهةمانكاتدا ثيشانبدات لةخؤى

بة هةذدة سةدةى زؤرجار ئةمةشة هةرلةبةر رؤشنطةريية. سةردةمى واتة خؤى، سةردةمى راستةقينةى
سةردةمةى ئةم كى

َ
بةكةل هَيشتاش كة هةبَيت بةهايةكى تَير

َ
ظؤل هَيشتا ثَيدةضَيت ناودةبةن. تَير

َ
ظؤل سةدةى

زيندووة: تَير هَيشتا
َ
ظؤل دا

َ
خال لة ضوار بَيت. ئَيمةش

زانستى. مرؤيي و كلتورى دوو بة بةخشني يةكَيتى -١
دةمارطريى. دذى دؤطم و خةبات -٢

يؤتؤثى  ، بكة «ضاكسازى ئةمةية: «كانديد» دروشمى  و خةياآلوى.  يؤتؤثى طاى
َ
كؤمةل لة رةخنة -٣

مةبة»
لَيكبوردن. و يةكَيتى شايستةيي عةقأل، بةهاكانى وةك ثَيداطرتن لةسةر -٤

تَير
َ
«ظؤل طوتوَيتي: تَيرةوة

َ
ظؤل بارةي لة ١٩٤٤دا ي

َ
سال لة فةِرةنسي،  بةناوبانطي شاعريي ظالري ثؤل

زةمةنةكانة». هةموو زةمةني تَير
َ
ظؤل دةذي، تَير

َ
ظؤل زيندووة،

سةرضاوة:
وةرطَيِراوة. (١٣٨٣ نشرني. تهران. ازادي. و حاكميت جهانبطلو: (ِرامني كتَيبي لة وتارة ئةم
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د. جؤرج كةتورة
لة عةرةبييةوة: شوان ئةحمةد

ديالةكتيكي ِرؤشنطةري 
ماكس هؤركهايمةر و تيودؤر ئةدؤرنؤ

قوتابخانةي فةلسةَّـ فرانكفؤرت
«تيودؤر  و  هؤركهايمةر»  «ماكس  نوسيني  لة  ِرؤشنطةري  ديالةكتيكي  كتَيبي 
نَيكي 

َ
ساال دوور.  سةردةمانَيكي  بؤ  دةطةِرَيتةوة  كتَيبة  بةم  ئاشنايةتيم  ئةدؤرنؤ»ية. 

زؤرة من الي خؤمةوة طرنطي بة قوتابخانةي فرانكفؤرت دةدةم، ئةمةش قوتابخانةيةكة 
ناسي ثَيكةوة كؤكردؤتةوة. قوتابخانةي فرانكفؤرت 

َ
كة لة يةك كاتدا فةلسةفة و كؤمةل

دواي  بةردةوامة.  هةنوكةش  تا  دامةزراو  مانيادا 
َ
ئةل لة  ِرابردو  سةدةي  بيستةكاني  لة 

يةتيةكان لة 
َ
ينةوة كؤمةال

َ
ني ١٩٢٣ كورسييةكيان بؤ لَيكؤل

َ
ئةوةي لة دةوروبةري ساال

زانكؤي فرانكفؤرتدا بؤ تةرخانكرد. ئةم كورسيةش بؤ ماوةيةكي زؤر مايةوة، تا ئةو 
كاتةي نازييةكان لة سةردةمي حوكمِراني «هتلةر»دا قوتابخانةكةيان داخست و كةوتنة 
ِراوةدوناني ئةندامةكاني، لةوانة «هؤركهايمةر» و «ئةدؤرنؤ». سةرةتا ئةمانة ِرايانكرد بؤ 

تة يةكطرتووةكاني ئةمريكا.
َ
نةمسا و لةوَيوة بؤ بةريتانيا و ثاشان بؤ وال

ثَيكةوة  «ئةدؤرنؤ»  و  «هؤركهايمةر»  رؤشنطةري)،  (ديالةكتيكي  واتة  كتَيبة  ئةم 
طشتي  بة  كتَيبةكة   .١٩٤٧ بؤ   ١٩٤٥ ني 

َ
ساال نَيوان  ماوةي  لة  نوسيويانة،  تاراوطة  لة 

طةِرانةوةيةكة بؤ سةردةمي ِرؤشنطةري. ئةم سةردةمة الى فةرةنسيةكان ئاماذةيةكة بؤ 
مانيشدا ئةو برييارانة 

َ
ئةو بريمةندانةي زةمينةيان بؤ شؤِرشي فةرةنسي خؤشكرد، لة ئةل

دةطرَيتةوة كة سةرةتاكاني شؤِرشي ثيشةسازي و ذيانَيكي هاوضةرخ و مؤدَيرنيان لة 
ةمانيادا داِرشت.

َ
ئةل

بةشةكانيش  زؤربةي  سةرةكي  بابةتي  ثَيكهاتووة،  بةش  ضةندين  لة  كتَيبةكة 
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سةردةمي و نوَي شارستانيةتي جةوهةري
َ

كة لةطةل َيكي نوَيية
َ
ئةقل ئاراي هَينانة و دروستكردن ئةطةري

زؤربةي لَيرةوة ِرويدا. و ِرؤشت لةوةي ِرةخنةطرتن بةبَي ِرونادات ثرؤسةية ئةم م
َ
بةال بطونجَيت. مؤدَيرندا

مايةي بووة كة دةبَيتةوة ة
َ
ئةقل ئةو ِروبةِروي كةم الني يان دةكرَيت، كؤن ي

َ
ئةقل ئاِراستةي ِرةخنانة ئةو

لة دةشَيت ثةكخستنةش ئةو نمونةي هةية)، كانت و
َ

هيطل الي ئةوةي وةكي
َ

(ئةقل
َ

ئةقل ثةكخستني
طةيشت. ستالينيةت بة قؤناغةكانيدا لة يةكَيك لة كة بيبينني ماركسيزمدا

قوتابخانةي ئةنداماني و بريياران زؤري زؤربةي بريكردنةوةي كة بضَيت  بري لة ئةوةمان نابَيت لَيرةدا
ِرةخنةطرانةوة. و دنيابينيةكي ِرؤح م بة

َ
بةال بوو، ماترياليزميانةدا و ماركسيستي ضوارضَيوةيةكي لة فرانكفؤرت،

بة )يشيان
َ

(عةقل هاوكات ضةمكي دؤطماتيستيةكةي ثةيِرةونةكردبوو، شَيوة ماركسيستيان بة ئةوان واتة
دةكرا كة َيكي ثةتي،

َ
ئةقل ئامَيرو بة بوو «

َ
«هيطل  الي

َ
ئةقل دواجار ضونكة وةرنةطرتبوو، يةكةي

َ
هيطل مانا

ثَيبكرَيت. و ئامِرازَيك كاري ئامَير وةكي يان وازي لَيبهَينرَيت بهَينرَيت ياخود بةكار
لة يةكَيك بة  كة  بوو ئةوة لةبةر ديش لةاليةكي بوو،  ئةمة  لةبةر لةاليةك كتَيبة بةم من داني طرنطي
«هؤركهايمةر» نةوةي دواي لة بةت

َ
ئةل دةكرَيت. ئةذمار فرانكفؤرت قوتابخانةي دةطمةنةكاني و طرنط سةرضاوة

دواهةمينيان كة دروست بوون، فرانكفؤرتدا قوتابخانةي لة تر بريمةندي و يار
َ
لَيكؤل «ئةدؤرنؤ»وة، ضةندين و

ضاالكيةكاني كارو ي
َ
سةرقال ةمانيادا

َ
و لة ئةل ذيانداية لة «هابرماس» تا ئَيستا بَيت. هاثرماس» «يؤرطن ِرةنطة

حةرةمي لة ئَيستاش كراو تا تةرخان ئةوان بؤ كة يةتيةية
َ
و كؤمةال فةلسةَّـ كورسية ئةو و قوتابخانةية ئةو

ماوة. خؤي وةكي فرانكفؤرتدا زانكؤي

كؤمةَلناسيةوة. فةلسةفة بة و واقيع ئةقَل بة طرَيدانةوةي
لة باس يةكةمي بةشي بةتة

َ
ئةل ثَيكهاتووة، بةش ضةندين لة ِرؤشنطةري) (ديالةكتيكي كتَيبي

سةردَيِري لة ذَير كاتَيك وتارَيكي دَيت، «كانت»ةوة لة ِرؤشنطةري وةكي ضةمك ِرؤشنطةري دةكات. ضةمكي
دةست كؤيلةيةتي لة قوتاركردنة خؤ كة: (ِرؤشنطةري ئامِرازي هاتووة تَييدا و نوسي (ِرؤشنطةري ضيية)
ئةوة دةبَيت بةثَيي و ئَيمةش داوة جيهاني تةوقي ضاوةي ئةنطوستة و دنيابينية تاريك و ئةو جادوبازي و
م

َ
بةال ِرؤشنطةريدا، سةردةمي سةرةتاكاني ِرؤشنطةري لة بوو بؤ «كانت» ديدطاي ئةمة بكةين). دنيا سةيري

كة لة طةيشت نيةتي ثةتي
َ
ئةقال لة جؤرَيك بة »دا،

َ
«هيطل

َ
لةطةل بةتايبةتيش و «كانت»

َ
لةطةل ة

َ
ئةقل ئةم

واتة ي ئايديالي دةطرَيت،
َ
ئةقل لة ِرةخنة ِرةخنةيي فةلسةفةي ئايديالي). ي

َ
ثَيي دةوترَيت (ئةقل فةلسةفةدا

بؤ بدات. طرَي واقيعةوة بة ة
َ
ئةقل ئةم ئةوةي ثةتيية، ئةمةش بؤ َيكي

َ
ئةقل كة دةطرَيت ة

َ
ئةقل لةو ِرةخنة

ثَيبربَيت، ثةي ةوة
َ
ئةقل ِرَيي لة دةكرَيت تةنها ئايدياليةو حةقيقةتَيكي كة نةكرَيت وَينا وا حةقيقةت ئةوةي

هةبَيت. واقيعةوة بة ثةيوةنديةكي و لينك هيض ئةوةي َبةبَي
توندوتؤل ثةيوةنديةكي و يةكانطريي فرانكفؤرتدا، قوتابخانةي فةلسةفةي لة  دةبينني كة لَيرةوةية
دواي بة بَيت طةِران فةلسةفة طةر واية يةتيةكاندا هةية. ئةوان ثَييان

َ
كؤمةال و زانستة فةلسةفة نَيوان لة

ناسي
َ
كؤمةل واقيع بةبَي بة ئاشنابوون كةواتة بدرَيت. طرَي واقيعةوة بة حةقيقةتة دةبَيت ئةو حةقيقةتدا،

كة َيني
َ
بل ئةوةش دةبَيت م

َ
بةال ِرؤشنطةري)ية، (ديالةكتيكي كتَيبى سةرةكي بريؤكةي ئةمة دةسطرينابَيت.

دةكات. طرنطرت شتطةلَيكي لة باس و دةِروات زياتر لةوةش كتَيبةكة جياجياكاني بةشة
طؤشةطريي و تةنهايي و  كؤمنيكاشيؤن  لة باس كتَيبةكة كؤتايي ثةرةطراَّـ و بةش هةندَي بةت 

َ
ئةل

نزيك بؤ طةياندن، بةيةك و بةستن ثةيوةندي و هاتوضؤ ئامرازةكاني ئةطةرضي كة دةكات لةوة باس دةكات.
لةمبارةيةوة ئينسانةكان. دوركةوتنةوةي و تةنهايي بؤ ئامرازَيك بؤتة م

َ
بةال يةكرتي، لة مرؤظةكانة كردنةوةي



200SARDAM / Mar 2009

كافآ لة ئةوةي بؤ دةدةين بة خةرج زؤر ثارةيةكي و دةبِرين (دةيان كيلؤمةتر دةكةن: باس نمونةية ئةم
بةاليةكدا كةس هةر دواتر و دةكةينةوة دووبارة قسة هةمان ببينني. يةكرت و دانيشني ضَيشتخانةيةكدا و

نةبووبَيت). هيض ئةوةي وةكي دةِروات،
يةتي

َ
كؤمةال مانايةكي نةيتوانيوة م 

َ
بةال بكاتةوة، كؤمان توانيويةتي ثةيوةنديانة ئامِرازي  ئةو  ِراستة

بايةخ باس لة ئةوةي دواي «ئةدؤرنؤ» و «هؤركهايمةر» ببةخشَيت. ديدةنيةكانمان كؤبوونةوةو دياريكراو بة
و قسة كة دةكةن ئةوةش بؤ ئاماذة دةكةن، هتد،  و.. ِراديؤ  و ِريكالم  و  ثةيوةندي ةكاني

َ
كةنال طرنطي و 

باسى (قسة و شتن: يةك و نيية نَيوانياندا لة جياوازي دي ئؤتؤمؤبيلَيكي بؤ ئؤتؤمؤبَيلَيكةوة باسةكان لة
ثارةو خَيزانَيكيش بةشَيك لة هةموو ة،

َ
بةسةريدا زال بةرذةوةندي عةمةلي خانةوادةيةك هةموو خَيزان و ناو

دةكةن لةوة باس ئامارةكان دةكات.. تةرخان جطةرةكَيشان و سينةما ضونة و خانوو كرَي بؤ مانطانةي ثولي
شةممة يةك ِرؤذاني سةروةختَيك دةطؤِرَيت.. ئؤتؤمؤبيلةكان مؤدَيلي و جؤر بةثَيي قسةكردنةكان بابةتي كة
و خواردةمةنيةكاني جؤري كة ضَيشتخانةيةك كؤدةبنةوة، و دةبينن يةكرت ضَيشتخانةيةكدا لة كانَيك

َ
خةل

يةك دةضن، لة تةنهاياندا لة هةموويان كة دةبن ي
َ
حال زؤرتر و زياتر دةضن، لةيةك نرخةكاني و ذورو

َ
هؤل

ِرَيي تةنهايي لة ئةويش دروست دةكات، لة ناو مرؤظةكاندا بوون و هاوشَيوة لَيكضون ئةو ثةيوةنديانة واتة
خؤيانةوة). مرؤظةكان طؤشةطريي و

بؤ و  ِراطةياندن دةزطاكاني  لة ِرةخنةطرتنة دةربارةي كة تَيداية جواني ثةرةطراَّـ و بِرطة كتَيبة ئةم
جةماوةري، ميديايةكي دةبَيتة «هتلةر»دا سةردةمي لة  و ِراديؤدا

َ
لةطةل ميديا دةدات. دةست ئةمِرؤش

ِراديؤكان بَيذةري  سةردةمةدا لةو َين. 
َ
دةل ضي ِراديؤكان بزانن دةبن ئةوة ضاوةِرَيي  َيك

َ
مةنزل  و

َ
مال هةموو

سةرؤك بزانن نةبوو ئةوة بؤ هةر  دةكرد. ئةمةش
َ

ماتل تيانيان بةديار خؤيانةوة
َ
تةواوي هاوال ِرؤذ بةدرَيذايي

بوو، شةِردا دؤخي لة طة
َ
كؤمةل كة بووبَيت ئةوة بؤ ياخود بطرن ِرينوماييةكان لة طوَي يان ضي َيت

َ
دةل

درَيذايي بة ئةمِرؤ، ِراطةياندنةكاني و ِراديؤ  وةكي لةو سةردةمانةشدا ِراديؤ ضونكة بوو، لةبةرئةوة نةخَير
ِراديؤ هتلةريشدا ِرؤذطاري لة دةبةنةوة. تةنانةت ت

َ
خةال و بكةن ثَيوة هةبوو، ثةيوةنديمان ثَيشرِبكَييان ِرؤذ

ةكانيان دةزاني.
َ
مةتةل و دةكرد ثَيوة ثةيوةنديان دةكرد كة ئةوانة ثَيشكةشي تانةي

َ
خةال و

َ
هةوال جؤرة لةو

جةماوةر توانيويةتي دياريكراودا قؤناغَيكي لة تةنها تاك و ِراطةياندني دةزطايةكي وةك ِراديؤ لَيرةوة دةبينني
بوون. ِراطةياندن ئةو دةزطايةي ك ئالودةي

َ
خةل واتة بكات،

َ
كؤنرتؤل

واتة بوون. يةتي
َ
بةرةو كؤمةال بمانبات ئةفسانةوة و ئايديؤلؤذيا لة ميتافيزيكاوة كتَيبة دةيةوَيت ئةم

ِرةفتاري مرؤظ وةكي ئةفسانةيية قارةمانة ( ئةو َيت:
َ
بل ثَيمان  دةيةوَيت كتَيبةدا، لةم ئةفسانة نةسكي

ثَي وامان فةلسةَّـ دنيابيني دةتوانَيت كتَيبة ئةم لَيرةوة  ئةفسانةيي). بونةوةرَيكي وةك نةك كردووة،
خؤيي و طرنطي بايةخ تا ئَيستاش كتَيبة ئةم واتة بَيت، شوَينَيك و هةموو كات كي

َ
كةل كة بة ببةخشَيت

ثَييانةوة و هةية يدا
َ
لةطةل تا هةنوكةش ئَيمة سةروكارمان دةكات كة باس ئيشكالياتانة ئةو ضونكة هةية،

خةريكني.
«تيودؤر و هؤركهايمةر» و «ماركس فةلسةفيةو ةمَيكي

َ
سةرةقةل ضةند كة ِرؤشنطةري ديالةكتيكي كتَيبى

ثَيكهاتووة: بةشانة لةم نوسيويانة، ئةدؤرنؤ»
ِرؤشنطةري. -ئةفسانةو

.
َ

مؤرال و -ِرؤشنطةري
جةماوةر. ضةواشةكردني و -ِرؤشنطةري

. ِرؤشنطةري -سنوري
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ئةفسانة. -وةرطؤِراني ئايديا بؤ
تارماييةكان. تيؤرياي -دةربارةي

.
َ

ئاذةل -ثيسكؤلؤذياي
تَيردا.

َ
ظؤل ثَيناو -لة

ئامرازةكاني ثةيوةنديةوة. لة ِرَيي -طؤشةطريي
فةلسةفةي مَيذوو. -ِرةخنة لة

مرؤظايةتي. -ثةيكةرةكاني
ثَيشكةوتن. -نرخي

.
َ

بةتال -ترسي
-طرنطي جةستة.

جةماوةر. طةي
َ
-كؤمةل

كار. دابةشكردني و -فةلسةفة
.

َ
ئاذةل و -مرؤظ
-ثِروثاطةندة.

طةمذةيي. -دروستبووني

سةرضاوة:
WWW.ALJAZEERA.NET
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سازداني: مةمدوح ئةِّـهيني
لة عةرةبييةوة: هةورامان وريا قانع

دةربارةي سةردةمي ِرؤشنطةري
طفتوطؤيةك لةطةَل هاشم سالَح

ح» بتوانَي 
َ
 سوري «هاشم سال

َ
ِرةنطة هيض كةسَيك نةبَيت وةك بريمةندي بة ئةسل

وةآلمي ثرسيارة طرنطةكان بداتةوة كة دةربارةي واقيعي فيكريمانة. ئةو شايةني ئةوةية 
بؤ نمونة وةآلمي ئةم جؤرة ثرسيارانة بداتةوة: كةي كاتي ِرزطاربوني فيكريمان دَيت؟ 

يةتي سةدةكاني ناوةِراست تَيدةثةِرَينني؟ كةي دةضينة ناو تازةطةرييةوة؟
َ
كةي عةقل

ةوة، زياد 
َ
ئةم بريمةندة خاكيء سادةية كة خاوةني شَيوازَيكي ئاسانةء نزيكة لة دل

ة ِرؤضووةتة ناو قوآليي ئةم كَيشة جةوهةرييةوة، كَيشةيةك نةك تةنها بةالي 
َ
لة سي سال

بايةخء  شوَيني  جيهانيشةوة  هةموو  بةالي  كو 
َ
بةل بايةخة،  شوَيني  مانةكانةوة 

َ
موسل

ح» كاتَي باس لة بارودؤخي عةرةبي دةكاتء بةراوردي دةكات 
َ
طرنطيثَيدانة. «هاشم سال

بة ِرؤشنطةري ئةوروثي، ئةوا لة طؤشةيةكي سةرنجِراكَيشةوة ئةو كارة دةكات. «هاشم 
ح» جيهاني عةرةبيء ئيسالمي بة هةمان ئةو ئاقارةدا دةبات كة لة مَيذوي ئةوروثادا 

َ
سال

ء سيحراويةكاني دةخوَيننةوة، 
َ

ِرويداوة، بة شَيوةيةك ئةوانةي بة وردي نوسينة قوول
واهةستدةكةن لة ئةوروثاي كؤندا دةذينء دةثرسن: كوا ِرؤشنطةرةكانمان!.

ح» لة ميانةي كتَيبةكاني ياخود لة ميانةي وةرطَيِرانةكاني بؤ كتَيبةكاني 
َ
«هاشم سال

بريمةند «محةمةد ئاركؤن»ء لة ميانةي ئةو لَيكدانةوةء ثةراوَيزانةي بؤ ئةو كتَيبانةي 
دةكات،  بؤ  خوَيندنةوةيان  كة  كتَيبانةي  ِراناني  وتارء  ئةو  ميانةي  لة  يان  نوسيوة 
تاريكي.  هَيزي  ء 

َ
عةقل نَيوان  مةلحةمييةي  دراما  ئةم  ملمالنَيي  ناوةندي  دةمانخاتة 

بَيطومان ئةو يةكَيكة لة جةنطاوةرةكاني ِرؤشنطةري كة سوارضاكَيكي شارةزاء لَيهاتوي 
ثاريس  بؤ  ِرؤشت  كة  دةكات  باسي  طةنجَيكي سوري  تاقة  وةك  مَيذوو  مةيدانةكةية. 
تاكو ببَيت بة شاعريء ِرةخنةطر، بةآلم بوو بةيةكَيك لةو ثياوانةي لة جةنطة سةختء 
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ضاوثَيكةوتنةية. ئةو بةشَيكي ضةند خوارةوة ئةمةي ثريبوو. ِرَينيسانسدا ِرؤشنطةريء دذوارةكةي

ثةيوةستبونة ئةو سةرةتاي دةربارةي ئايا دةكرَي ِرؤشنطةرييةوة ثةيوةستة، بة ناوت ثتةء بةشَيوةيةكي *
قسةمان بؤ بكةيت؟

لة تةلقينةوة ِرَيطةي لة ئاينم زانستي دةستثَيدةكات. ييةوة
َ
مندال لة هةر ثةيوةنديية ئةم بِروايةدام لةو -

طةورةبووم، هةستمكرد كاتَي ثرسياركردنَيك. طفتوطؤء هيض بةبَي وةرطرت، ذينطةوة لة طاء
َ
لة كؤمةل باوكمء

ئايني ثةروةردةي
َ

لةطةل وةرمطرت، سوريا لة زانكؤ لة ثاشان ناوةنديء لة كة تازة خوَيندني لةنَيوان
ثرسيارةكان زووةوة ساتةوةختة ئا لةو هةية. لةنَيوانياندا طةورة َيك ناكؤكي

َ
كؤمةل هةيةء كَيشةيةك تةقليدي

«عةباس حسَين»، «تةها وةك لوبنان، ميسرء نوسةراني خوَيندنةوةي بة دةستمكرد ثاشان دا.
َ
سةريانهةل

لةو تةسكةء ضوارضَيوة لةو مدا
َ
هةول دواتر نةعيمة». «ميخائيل جةبران»، خةليل «جةبران عةقاد»، مةحمود

ِرؤحيء اليةني هةندَي تةقليديية ثةروةردة ئةو لةوةناكةم ي
َ
نكؤل من بَيمةدةرةوة. تةقليدييةم ثةروةردة

دةكةمء هةرطيز بؤ حسابيان (زادَيك) توَيشويةك وةك اليةنانة ئةو تَيدابووة، من من ثؤزةتيظي بؤ ئةخالقي
ِرؤشنطةريش فةيلةسوفاني هةروةها مطرتوون.

َ
هةل خؤمدا ناوةوةي لة ئَيستاش تاكو نابمء دةستبةرداريان

مرؤظايةتيت هةمو بؤ واية وةك ئةوة ئةنجامدا، باشةت كارَيكي طةر كؤمةكيان كردم، ئةخالقييةوة لةاليةني
خؤشت شَيوة ثَيويستة بةهةمان بكةن، دا

َ
لةطةل ضاكةت كي

َ
خةل خؤشة ثَيت ضؤن ياخود وةك ئةنجامدابَيت،

بتوانم تاكو هةبوو، ِرؤشنطةري بة ثَيويستيم ئالَيرةوة بِروايةدام لةو بكةيت. ديكةدا كاني
َ
خةل

َ
لةطةل ضاكة

بكةم. ضارةسةر تايبةتييةكانم ثرسيارة كَيشةكانمء

ِرؤشنطةريء ثةرؤشي زؤر كة هةبووة كةسايةتيت لةسةر كاريطةرييةكي هيض تةلقينيية خوَيندنة ئةم ئايا *
ِرؤشنطةريت؟ ِرزطاريخوازانةكةي مةيلة

ي
َ
سال كاتَي لة دةردةكةوَيت. زياترةوة ئةمة بةطوِروتينَيكي دواتر بةآلم نيية، لةوةدا طومانَيك هيض َي،

َ
بةل -

جؤرةكاني  (ئيخوانةكان)ء (خومةينيزم)ء جؤري فَيندةمَينيتاليزم لة شةثؤلي بةجَيهَيشت، ١٩٧٦ سوريام
طا

َ
كؤمةل دةكةنء طا

َ
كؤمةل خودي لة هةِرةشة ئةو شةثؤالنة هةستمكرد دةستيثَيكرد. فَيندةمَينيتاليزم ديكةي

نَيوان دابةشبوني مةسيحييةكانء مانةكانء
َ
موسل لةنَيوان عةرةب دابةشبوني دةكةن، دابةشبوون توشي

هةبوو. ضارةسةركردن بة دةستنيشانكردنء ثَيويستي هَيجطار طةورةبوو، كَيشةيةكي ئةمة شيعة. سونةء
دةضونء دةهاتنء ناخمدا قوآليي لة ئيسالمي دةربارةي كةلتوري َي ثرسيار

َ
كؤمةل فةرةنسا، كاتَي طةشتمة

قورئان مَيذوييةكةي هةروةها مانا ضيية، ئيسالم وشةي مَيذوييةكةي مانا ئاخؤ دةمثرسي دةدا. يان
َ
طَينطل

وةآلمدانةوةي لةثَيناو ئةم ثرسيارانة هةمو ِراستيدا لة ضيية؟ ئاين فةلسةَّـ لة ِرةخنةي ماناي ئةي ضيية،
بةرزبونةوةداية. قةيرانانة لة ئةو هةنووكةش تا كة بوو ئيسالميدا عةرةبيء واقيعي قةيرانةكاني

سؤربؤن لة ئةو  ناسي، ئاركؤن»م  «محمةد مامؤستا بةِرَيكةوت سؤربؤن زانكؤي  لة خؤشبةختانة 
ئيسالمي، بةماناي فةلسةَّـ بريمةندي طةورةترين بة ئاركؤن» «محةمةد سةردةمةدا لةم من بوو. مامؤستا
من ئامانجي سةرةتادا كرد. لة خوَيندنةكةمي تَيزي سةرثةرشتي ئةو هةروةها خؤشبةختانة دادةنَيم. وشةكة
ثةيوةندييةكي شاعري بوومء خؤم ئةوكات ضونكة ئةدةبي، ينةوةي

َ
لَيكؤل بَيت بة تايبةت خوَيندنةكةم ئةوةبوو

دةربارةي بةهَيزةم ء
َ

قوول فيكريية طفتوطؤ ئةو فةرةنسا لة كاتَي بةآلم نةبوو. فةلسةفةدا
َ

لةطةل ئةوتؤم
زمانةوانيء ئةدةبيء اليةنة مَيذوييء سةر دةخراية فةلسةفيانة تيشكَيكي تَيدا طفتوطؤيةك بيني، ئيسالم
هةمانكاتدا لة دؤزييةوة. خؤمم مةرامي مةبةستء وت بةخؤمم ئيسالمي، كةلتوري  كؤمةآليةتيةكاني
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ئةركَيكي بووة سةرشانم ئةركي لَيرةوة دةمَينَيتةوة، دياريكراودا سنورَيكي لة ئةدةبي ِرةخنةي هةستمكرد
ِرويدا. ِرَيكةوتةوة ِرَيطةي لة طؤِرانة ئةو بِروايةدام لةو ِرؤشنطةريانة. فيكريء

ئايني لة فيكري  ِرةخنةت ِرؤشنطةري داوةء بة بايةخَيكت هيض ئايا فةرةنسا،  بؤ ئةوةي بضيت ثَيش  *
طرتووة؟

بوو دواي طةيشتنم ئاين لةسةر نوسينم سةرةتاي بوون. ئةدةبي بايةخدانةكانم كاتةدا زؤربةي لةو -
سوري (اِّـعرفة)ي طؤظاري ئاركؤن»بوو، «محمةد خودي لةسةر نوسيم كة ئاينيم وتاري يةكةم فةرةنسا. بؤ
ئاركؤلؤجيايةكي بةرةء دا... ئاركؤن فيكري محةمةد بوو (طةشتَيك بة وتارةكةم ناويشاني ئةمة كردةوة، وي

َ
بال

ونةكرَيتةوة،
َ
بال وتارةكةم دةترسام نةناسرابووم، سةردةمةدا لةو لةبةرئةوةي من ئيسالمي)، فيكري ِريشةيي

بة شَيوةيةكي  وتارةكةم وبونةوةي
َ
بال بوو.

َ
سال ٣٠ كاتةدا تةمةنم نزيكةي ساآلني هةشتاكاندا بوو، لةو لة ئةمة

كرد ضركةساتةوة دةستم لةو بوو. سةرسوِرمان شوَيني منةوة بةالي سوريدا، (اِّـعرفة)ي طؤظاري لة جوان
ئاركؤن». ناِرةوابوو «محةمةد ثَيطةيشتوي فيكري ئيسالم، دةربارةي ِرؤشنطةرة فيكرة ئةم ناساندني بة
ِرؤذئاوا بؤ ياخود فةرةنسييةكان بؤ نةك ئَيمةية فيكرة بؤ ئةو بمَينَيتةوة. سؤربؤندا لة «ئاركؤن» فيكري
ئةم جؤرة كة هةية بريمةندانة بةو ثَيويستيمان ئَيمة  هةية.  خؤي بريمةندي فةيلةسوفء ِرؤذئاوا نيية،

بكةن. ثراكتيكي ئيسالميدا عةرةبيء كةلتوري بةسةر ضؤني ضؤن دةزانن تازانة بةكاردةهَيننء ميتؤدة

هةمو  ئةوا نةبويتاية،  فةرةنسي زماني فَيري طةر كردووة ئةوةت باسي نوسينةكانتدا لة يةكَيك  لة  *
تةنانةت ئاستي فيكريء لةسةر فةرةنسا بؤ ِرؤشتنت كردووة ئةوةت باسي هةروةها ذيانت دةطؤِرا! ِرَيِرةوي

طةورة. دابِرانَيكي ويذدانيش، بريتيية لة ئاستي لةسةر
ئةو  ئَيستا تا وآلتةم. لةم  من ة

َ
سال ٣٢ نزيكةي  هةنووكة  فةرةنسا، طةشتمة   ١٩٧٦/١٠/٨ ِرؤذي لة -

زانستء ِروناكيء شاري ثاريس ضونكة دووةممة، لةدايكبوني بةرواري ئةوة لةبرية، زؤرباش  بةروارةم
بونياتطةريء وةك فةلسةفييةكاني بزوتنةوة فيكريء لةوة شاري جطة فةلسةفةكانة، ِرؤشنطةرء فيكري
زانكؤكانء سةرةِراي تَيداية، فيكرييةي ئازاديية ئةو سةرةِراي ئةمة ديكةية. ئةواني سوريالييةتء
عةرةبيماندا زماني لة هةية، زؤر زانستي َيك

َ
كؤمةل نةضَيت  لةبريمان تازةطةرةكةي. زمانة كتَيبخانةكانء

لة وآلتاني دةوترَيتةوة، فةرةنسي زماني بة زانست هةندَي مةغريبدا زانكؤكاني لة نمونة بؤ بوونيان نيية.
لةثَيناو فةرزدةكات لةسةرمان ئةمةش دةخوَينرَيت، ئينطليزي زماني بة زانستي بابةتي هةندَي كةنداو
ضونكة فراوان، طةورةء وةرطَيِراني بزوتنةوةيةكي بة هةستني جيهاني عةرةبي، بؤ تازة زانستي طواستنةوةي
نةشياوة، كارَيكي كارَيكي ئةمةش نيية. سةرضاوةيةكمان هيض زانستةكان لة هةندَي بؤ زماني عةرةبيماندا لة
لةِرابردودا ضةندين مةزنةء كة زمانَيكي مَيذويي زماني عةرةبييةوة دووربَيت لة تازانة زانستة نةشياوة ئةو
ثةراوَيزخراو، زمانَيكي ببَيتة زانستدا لةبواري عةرةبي زماني نيية مةعقول دروستكردووة، شارستانييةتي

فيكرء  زماني ببَيتة  عةرةبي زماني ثَيويستة بطرة  ثةخشان. فقهو  شيعرء ئةدةبء زماني ببَيتة تةنها
لة يةكَيكة ئةمةش مرؤظايةتييةكان. زانستة ئةدةبء مَيذوو فيزياء كيمياء زانستي زماني ببَيتة فةلسةفةء

سةرةكييةكانم. خةمة

بة دةستتكرد نوسةر وةك ض وةرطَيِرء وةك محةمةد ئاركؤن، ض ناسيني فةرةنساء بؤ طةشتنت دواي *
ِرؤشنطةرييةوة. ثةيوةستة بة كة طةورةية ئةم ثرؤذة ناني بةرهةمهَي
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ئاركؤن» بةرهةمةكاني «محةمةد وةرطَيِراني لة بوو بريتي اليةكيان دةكرد. كارم دووالوة لة ِراستيدا لة -
ئةوروثا رؤشنطةري فةيلةسوفاني فيكري وةرطَيِراني ديكةيان الكةي عةرةبيية، بريمةندَيكي ثَيودانطةي بةو
كةلتوري لةسةر تةركيزيان بةرهةمةكانياندا لة ئةوروثا  ِرؤشنطةري  فةيلةسوفاني تَيدانيية طوماني بوو.
تَير»،

َ
ئةوروثا لة نمونةي «ظؤل فةيلةسوفاني تيؤرةكاني طواستنةوةي بة بووة. ِراستة من هةستام مةسيحي

ِروناكيان مةسيحيء كةلتوري سةر خستبووة تيشكيان فةيلةسوفانة ئةو ديكة، ئةواني »ء
َ

«هيطل «كانت»،
فةلسةفةي رؤشنايي تيشكي ئاركؤن» «محةمةد ضؤن كة طواستةوة ئةوةم هةمانكاتدا لة من بةآلم كردةوة،
بة وام كةسة ئةو وةك من لَيرةوة ئيسالميمان. كةلتوري سةر زانستة مرؤظايةتييةكان دةخاتة مؤدَيرنء
كارةكاني وةرطَيِراني بة ض دةكةم، «ئاركؤن» بةرهةمةكاني لةسةر كار كاتَي دةثَيكَيت. ضؤلةكة دوو بةردَيك
لةاليةكي دةكةم.  ئيسالمي عةرةبي اليةني لةسةر كار ئةوا نوسينةكاني، ِراظةكردني لَيكدانةوةء بة ياخود
ِرؤشنطةري بؤ (دةروازةيةك كتَيبي وةك ودةكةمةوة

َ
بال كتَيبةكانم ياخود دةنوسم خؤم كاتَي وتارةكاني ديكةوة

لةوة باس نمونة بؤ خوَيندنةوانةدا لةو دةكةم، ديكة كتَيبي بؤ (ِرانان) خوَيندنةوة كاتَي ياخود ئةوروثي)
بزوتنةوة لة باس هةروةها  ِروناككردؤتةوة،  مةسيحي كةلتوري شَيوةيةك ض بة  ضؤنء تَير» 

َ
«ظؤل دةكةم

زانستء ينةوةء
َ
لَيكؤل بةراوردكردني نَيوان ئةو دةستدةكةم بة ِرؤشنطةري دةكةم، ثاشان ديكةي طةورةكاني

يةكرت.
َ

لةطةل فةلسةفانة

جيهاني ئةوةي لة ناو ثَي لة بةآلم ئةوروثي، ِرؤشنطةري سةر دةخةنة تةركيز وتارةكانت كتَيبء ئاشكراية *
ِروبدات. ئةوروثا ئةوةي هاوشَيوةي شتَيكي ئيسالميماندا

تَير»
َ
«ظؤل نمونة بؤ تَيثةِريون، سةختء دذواردا بة بارودؤخَيكي ئةوانيش ثَيشرت مةزنانة بريمةندة ئةو -

ثاريس  دةرةوةي  لة ي 
َ
سال  ٣٠ نزيكةي ناآلندويةتي، ضنينةوة

َ
تةنطثَيهةل كوشتنء هةِرةشةي بةدةست 

ضونكة شاردوةتةوة، مةسيحي خؤي براياني ترسي لة هةندَيجار بطةِرَيتةوة، نةيتوانيوة بؤي بردوةتةسةرء
زؤر ئاستةنطي ناخؤشيء ِروبةِروي ِرؤسؤ» جاك «جان شَيوة هةمان بة لَيكردووة. هةِرةشةيان ناوبةناو
ضةندين كؤمةآليةتي)ء (ثةيماني  (ثةروةردة)ء  كتَيبي وةك دةسوتَينران، ثاريس  لة كتَيبةكاني  بوةتةوة،
يةكةي

َ
وآلتة ئةسل بؤ دةطةِرَيتةوة دواجار «رؤسؤ» سوتَينران. ثاريس لة (عةدل) كؤشكي لة ديكة كتَيبي

كتَيبةكاني سوتَينرانء ئةوةشدا لةوَيش
َ

لةطةل لَيبكةن، بةآلم ثارَيزطاري لةوَي هيوايةي بةو سويسرا، خؤي
بؤضي َين

َ
بل عةرةبةكان  بريمةندة بة واية ئةوة وةك بريمةندانة  ئةو لَيرةوة  شاخةكان. بؤ ِرايكرد خؤشي

بَيت. خؤشطوزةرانيدا لة ِرؤشنبري ناكات ثَيويست نادةن، خؤتان خؤشطوزةراني شاديء بةخؤشيء قورباني
ئةمةش ِرَيطةي بردةسةر، مادي كةم دةخلَيكي لةسةر ثةراوَيزداء لة ذياني خؤي هةموو جاك ِرؤسؤ» «جان
لَييانةوة كة بَينَيتةئاراوة فيكر َي

َ
كؤمةل تواني فةيلةسوفَيك طةورة، فةيلةسوفَيكي ببَيتة لَينةطرت ئةوةي

دا.
َ
سةريانهةل ماني

َ
ئةل ِرؤمانتيكي شؤِرشي فةرةنسيء شؤِرشي

عةرةبء ئَيمةي لةنَيوان مَيذويي دةكةمةوة كة جياوازييةكي لةوة جةخت ئةوةية قسانةم لةم مةبةست
لةوة تَيبطةين ثَيويستة دةبني، ماندو ئةوا تَينةطةين، جياوازيية لةم طةر هةية. ئةوروثييةكاندا مانء

َ
موسل

طاكةم
َ
كؤمةل لةسةر ئاينييةوة لةاليةني من كاتَي ئةوروثي نيية. هةمان زةمةني ئيسالمي عةرةبي زةمةني

هاوكاتبوون  ِرَينيسانس ئاينيء ِريفؤرمي ئةوروثادا لة ضونكة ثاريسةوةية، ثاش لة
َ

٢٠٠ سال كة دةنوسم
لة جيهاندا دةذيم، من دوو نَيوان لة من ضونكة ئةنجامبدةم، بةراوردكاريية ئةم ناضارم  يةكدا. زؤرجار

َ
لةطةل

لةنَيوان  هةروةها ذياوم، سوريا لة
َ

دةذيمء ٢٦ سال ثاريس لة ة
َ
٣٢ سال سوريا. لة تاكو ذياوم زياتر ثاريس

دةذيم. عةرةبيدا فةرةنسيء زماني لة نَيوان زماني وةك وةرطَيِرَيك دةذيم، زماندا دوو
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تازةطةرييةوة؟ بةبَي ناو بِرؤنة بطرن، ِرةخنة لة كةلتورء لة ِرابردو ئةوةي بةبَي موسَلمانةكان ئايا دةكرَي *
تازةطةري؟ ضونةناو بؤ سةرةكيية مةرجَيكي ئةوة بِروايةدايت لةو ئايا ئةوروثا، ئةزموني لةبةرضاوطرتني

مةسةلةكان ئةوةي بؤ بريمةند بةرثابكات، جةنطَيك خؤيدا خودي
َ

لةطةل بريمةند ثَيويستة ةتةدا
َ
حال لةم -

ديكارت» «ِرَينيية بابةتة ئةم جةنطةوة. بكةوَيتة خؤيدا كةلتوريي زاتي
َ

لةطةل ثَيويستة تَيبطات، ِروووني بة
ئةساسَيكي لةسةر جيهانَيك ئةوةي (من بؤ َي:

َ
لةسةر دةكاتء دةل ميتؤد) جةختي دةربارةي (وتارَيك كتَيبي لة

تَيكءثَيك ثَيشوةختةكان فيكرة هةموو دا بِريارم بنيادبنَيم، تازة فةلسةفةي تازةء زانستي بة ثتةء تؤكمةء
هاتوينء كةلتورةوة لةو ئَيمة  تَيكبشكَينني، عةرةبي ثَيشوي كةلتوري نيية  ئةوة مةبةستم  بشكَينم).

ضةندين  ١٤ سةدةيةء لة تةمةني زياد كة تَيكبشكَينني فراوان ثانء ئيسالمي عةرةبي كةلتورَيكي ناتوانني
تَيداية. ِرؤشني اليةني

طةورةترين ثاشكةوتنةوة، سةدةكاني  ضونةناو مانةكان
َ
موسل ئةوةي دواي َي: 

َ
دةل ئاركؤن» «محةمةد

ضوارةمي سَييةمء سةدةي لة كة دابِران هيومانستي نيء
َ
عةقال ِرةوتي لة هات ئةوةية توشيان كة كارةساتَيك

جاحزء فارابيء  سيناء ئينب مةسكويةء تةوحيديء ِرةوتي لة ثةرةسةندندابوو. طةشةكردنء  لة كؤضيدا
عةرةبي كةلتوري لة ناكةين ئةوة بانطةشةي ئَيمة دابِران. موعتةزيلة عةرةبء ديكةي بريمةندي دةيان
كة دةكةين ئيسالمي عةرةبي كةلتوري ِرؤشنةي اليةنة  ئةو بانطةشةي ئَيمة  كو

َ
بةل دابرِبَين، ئيسالمي 

ئةمِرؤ، رؤذي تاكو ثاشكةوتنةوةء ئةو لةدواي داثؤشرا. ثاشكةوتندا سةدةكاني دةستثَيكردني
َ

لةطةل
فَيندةمَينيتاليزم، اليةني دةكرَيت، ئيسالمي عةرةبي كةلتوري ديكةي اليةنةكةي لةسةر  جةخت تةنها
ء

َ
عةقل عةقيدةء دذايةتيكردني خليسكاني

َ
هةل دةبينني، ثريؤز قورئاني حةرفيانةي تةنها خوَيندنةوةيةكي

َيني
َ
دةل ئَيمة نةبووة، ئيسالميدا كةلتوري طةشةكردوي زَيِرينء لةسةردةمي شتة ئةم دةبينني. فةلسةفة

بؤ فَيندةمَينيتاليستةكان اليةنةي  ئةو  تةنها نةك بكةين،  كةلتور ِرؤشني  اليةني لةسةر كار ثَيويستة
دةكةن. لةسةر ئيشي بةكاريدةهَيننء فةلسةفة ء

َ
عةقل كردني دذايةتي

بطريَيت، ِرابردوو لة ِرةخنة نيية مةرج ئايندة زامنكردني بؤ َين دةلَ دةركةوتونء بريوِرا َي كؤمةلَ دوايانة بةم *
زؤر لة ئةوةي وةك ثَيشكةوتن، بةرةو كؤمةلَطاكان دةدات بة بةخَيرايي باز ئابوري فاكتةري هةندَيجار ضونكة
ئةوةي وةك ِراوةستاوة، ثةرِطري عةِّـانييةتَيكي لةسةر كة سياسي فاكتةري هةندَيجاري ديكة ِرويداوة. شوَيندا

َيثةِرَيت. ت كةلتوردا ِرةخنةطرتني ثَيشكةوتن دةدات بةبَي ئةوةي بة يارمةتي ِرويدا، توركيا لة
ثَيشكةوتندا لة سياسي ئابوريء بواري تةواو ببينَيت. بَيطومان ي

َ
ِرؤل بتوانَي ئةمة بِروايةدانيم لةو -

توركياشدا لة تةنانةت ئيجباريية. كارَيكي كةلتوردا 
َ

لةطةل ئاشتبونةوة  بةآلم دةبينن، طةورة َيكي 
َ
ؤل ِر

ِرؤما ثاثاي لة ئةستةنبول ثَيشوازي نمونة موفتي بؤ زؤر كراوة. كاري لة كةلتور ِرةخنةطرتن بة سةبارةت
بةآلم بةشداربن. جيهانيدا شارستانيةتي فيكرييةوة لة ِرَيطةي ِرةخنةي لة مانةكانيش

َ
موسل داوايكرد كردء

َيم
َ
دةل بةوانة من ثَيشكةوتووة. هةستاوةتةوةء هةبَيت، بريمةندي ئةوةي بةبَي يابان ئةوةتا َين:

َ
ئةوانةي دةل

تيؤرةء فيكرةكان. لةسةر مشتومِرن طفتوطؤء ي
َ
سةرقال هةية بريمةند فةيلةسوفء زاناء َي

َ
كؤمةل ياباندا لة

دةربارةي زؤر ثرسيارَيكي بوونء  ثريؤز ئيمثراتؤري عةقيدةي دةستبةرداري هةية كانَيك
َ
خةل يابان  لة

ئاشتبونةوةي دواي ثرؤسةي كة بكةمةوة لةوة جةخت ثَيويستة لَيرةدا يابان دةخةنةِروو. ئايني كةلتوري
ميتؤدة ثراكتيزةكردني  برتسَيت. كةلتورةكةي لة ئاينء لة نابَيت كي

َ
خةل كةلتور، ئاينء 

َ
لةطةل مَيذويي

وةك ئةوةي هؤي دةبَيتة كو
َ
بةل لةناوبردنيان، ِروخاندنء هؤي نابَيتة كةلتوردا ئاينء بةسةر تازةكان
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شتة بة ثةيوةندي دةبَيتء ِرزطارمان ِرزيوانةي ة
َ
تؤكل بةرطء لةو ئيدي دةربكةون، ثرشنطدار حةقيقةتَيكي

خةلدونء ئينب ئينب عةرةبيء سيناء ئينب بة نمونة بؤ ثةيوةندي دةكةين، ناويةوة ثرشنطدارةكاني ِرؤشنء
ئاين دةترسن لةوة كي

َ
خةل بةداخةوة دةكةين. ِرؤحانييةكانةوة فةيلةسوفةكانء موعتةزيلةء ِروشدء ئينب

ثرشنطدارتر تازةي شَيوةيةكي بة كو
َ
بةل ثَينايةت،  كؤتايي ئاين ثَيضةوانةوةية  بة كةضي ثَيبَيت، كؤتايي

هةية، كةلتورةكةمان بؤ ئيسالمء ئايني بؤ ديكة تَيطةشتنَيكي كة تَيدةطةن كي
َ
ثاشان خةل دةردةكةوَيتةوة.

بؤضي. ترسة هةمو ئةم نازانم من

عةرةبي ئةزموني ئاطاداري ثَييةي بةو هةروةها ئةوروثيتء ِرؤشنطةري ئةزموني ئاطاداري بةوثَييةي *
تؤما قؤناغي لة مة َي ئ ِراوةستاوين، ئايا ضاكسازييدا ِرؤشنطةري ثرؤسةي كوَيي ئَيستادا لة لة ئاخؤ ئيسالميت،

ضيمان كردووة؟ ديكارت داين، يان مارتن لؤسةر ياخود ئةكويني يان
ئَيمة  بَيت.

َ
سال  ٣٠٠ لة زياد لةوانةية هةية  مَيذويي جياوازييةكي ئةوروثييةكاندا ئَيمةء  لةنَيوان -

عةرةبيدا جيهاني لة توَيذ َي
َ
كؤمةل َيم

َ
دةل بريدةكةمةوةء هةندَيجار دةذين، ثَيكةوة سةدةكان بةيةكجار هةموو

تةقليديء ثةيمانطاي هةروةها دةذين. ناوةِراستدا سةدةكاني ثَيش قؤناغةكاني لة تةقليدين، ئةوةندة هةية
وا دةكةيت، ئةوانةدا

َ
لةطةل قسة كاتآ هةية. داخراومان تةواو زانكؤيي ناوةندي شةريعةء كؤليذةكاني

ِرؤشنبريي  َي
َ
كؤمةل مؤدرَينةوةء زانكؤيةكي دةِرؤيتة كاتَي دواوة. بةآلم بؤ طةِراويتةتةوة

َ
سال ٥٠٠ هةستدةكةي

لَيرةوة سةيرة. ثَيت دةكةن، مؤدَيرنة ثؤست  مؤدَيرنةء لةسةر قسة  كة دةبينيت ليربالي ياخود عةِّـاني 
شارستانييةت طةورةكةي ثةِرينةوة قؤناغي يةكجار بة دةذين، ثَيكةوة سةدةكان هةموو بةيةكجار ئَيمة
تَيطةشتني تةقليدي نَيوان دةكةوَيتة كة دةبِرين سةختة طواستنةوة قؤناغي ئةو بةيةكجار دةبِرين، واتة
تةوةكولي تَيطةشتني نَيوان ئايني. قؤناغي كةلتوري هةمان بؤ تَيطةشتني تازة

َ
لةطةل ئايني كةلتوري بؤ

قؤناغَيكي قؤناغة ئةم هةمان كةلتور. بؤ ِرؤشنطةر تةئويليء تَيطةشتنَيكي ثَيطةيشتوي
َ

لةطةل كةلتور بؤ
لةمِرؤدا ئَيمة ئةوةية دةبَيتةوة. طةورة هةذاني ِروبةِروي لَيدةضؤِرَيتء خوَيني هةندَيجار دذوارةء سةختء
لة قؤناغة ئةم ضونكة سروشتيية، قؤناغَيكي قؤناغة ئةم وايدابنَيني ثَيويستة ئةوةشدا

َ
دةيبينني. لةطةل

ئةوةتا بتةقَيتةوة، بَيت ساتَيكدا ِرؤذء هةر لة ضاوةِرواني بوين ئَيمة خواردوةتةوةء ثةنطي ناخماندا قوآليي
تةقيوةتةوة. ئَيستا

تةقينةوةية ئةو  بةرثرسيارةتي تازةوة فيكرَيكي ِرَيطةي لة لةسةرمان ثَيويستة كةمةوة بةالي  وةلَي
ء

َ
عةقل مافةكاني ِرَيزي لةهةمانكاتدا بطرَيت، ئايني ئةزموني ِرَيزي ني

َ
عةقال فيكرَيكي  ئةستؤ، بطرينة 

قسة فةرةنسييةكاندا كةسايةتيية لةبةردةم ثاريس، لة لَيرة ِرؤما، ثاثاي دةبينم كاتَي بطرَيت. فةلسةفةش
طريكيء فةلسةفةي ئاطاداري كةسَيكة هةستدةكةيت دةكات، مةسيحييةكان لةالي ء ئيمان

َ
عةقل دةربارةي

لةسةر كتَيبيان يةك هيض يةكَيكيان ئَيمة، الي ئايني ثياواني بةداخةوة زؤر كةضي مانيية.
َ
ئةل فةلسةفةي

كؤليذةكاني شةريعة لة نمونة بؤ زانستي فةلسةفة دةبَي َيم
َ
لةبةرئةمةية دةل ئا فةلسةفة نةخوَيندوةتةوة.

بخوَينرَيت. مؤدرَينةكاندا زانكؤ كةم لة الني تةقليدييةكان يان ثةيمانطا لة ياخود

نيسبةت بة دةستيثَيكرد، َيساوة كَل ئايني ثياواني ِرَيطةي لة ئايني ِريفؤرمي ئةوروثيء ِرؤشنطةري *
ئيماندا؟ عةقَلء لةنَيوان ِريفؤرم بةكاري هةستن بتوانن هةية ئاينيمان ثياواني ئايا مةوة َي ئ

ثياوة ئةم دايبنَيني، ئايني  ثياوَيكي وةك طةر بَينني حةنةَّـ» «حةسةن ناوي دةكرَي بوارةدا لةم -
«جاك كارَيكي وةك كارةي ئةم نوسي، ليربالييةكان مةسيحييةكانء ئةتروحةيةكي دةربارةي فةرةنسا لة
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نوسني حةنةَّـ» دةستيكرد بة «حةسةن فةيلةسوفَيكي مةسيحيية. لَيرةوة كة وابوو فةيلةسوف جيكتؤن»ي
وةك حةنةَّـ» «حةسةن دةكرَي مان. 

َ
موسل فةيلةسوفَيكي ببَيتة وايكرد ئةمةش  ئيسالمي، ضةثي  لةسةر

ببينَيت ِرةخنةطرَيك ي
َ
ِرؤل دةتوانَيت حةنةَّـ» «حةسةن تةماشا بكةين. لؤسةر» «مارتن ئةكيوني»ء «تؤما

عةبدالعزيز «محةمةد مةغريب لة حةنةَّـ» «حةسةن لة جطة فةيلةسوفةكان. ئاينيء ثياواني نَيوان لة
(شةخصانية فةلسةفة ئةو وةك فةلسةفةي (الشخصانية االسالمية) نوسي لةسةر ثياوة ئةم هةية، ئةلحباني»
مؤنيية»ء «مانوَيل نمونةي لة فةرةنسا مةسيحييةكاني كةسايةتيية هةية. فةرةنسادا لة مةسيحييةي)
واز ئاشتبكةنةوة. ئةوانة بانطةشةي ئةوةيان نةدةكرد  مؤدَيرنةدا

َ
ديكة، ويستيان مةسيحيةت لةطةل ئةواني

مَيذوييةكةي عةقيدة ئيسالم ضؤن وةك مَيذوييةكةيانة، عةقيدة ئاينة ئةو ضونكة بَينن، مةسيحي ئايني لة
بكةين. ني

َ
عةقال دةتوانني بة بةآلم دةستبةرداري ببني، ناتوانني ئَيمةيةء

بة ئاساني لةسةدة تازةكاندا وايلَيهات تا كرد، ني
َ
عةقال بة ئايني مةسيحيان مةسيحي ئايني ثياواني

بؤ ئةمة ببَيتة دةستثَيكَيك دةمانةوَيت دةوَيت، ئةمةمان خؤمان لةالي ئَيمةش بطةيت. مةسيحي لة ئايني
مةغريبء لة ةوة

َ
هةول هةندَي ِرَيطةي لة ئَيستا تاكو لةسةرةتاكةيداينء ئَيستا تاكو كة طواستنةوة قؤناغي

كةس هةندَي بةآلم طواستنةوةية، َيكي
َ
هةول ئَيستا ئةمةي دةكةين. ثةلةقاذَي تَييدا عةرةبي ِرؤذهةآلتي 

ثَيويستة لَيرةدا بكةن. ني
َ
عةقال تةواوي بة كؤي فيكري ئايني دةيانةوَيت بِرؤنء زياتر لةوة زؤر دةيانةوَيت

نا ِرؤشنطةرييةكي مولحيدء ِرؤشنطةرييةكي نيية، ِرةنط يةك ئةوروثي مَيذوي كة لةبرينةضَيت ئةوةمان
فةيلةسوف هةبووة ضةندين لة فةرةنسادا بووة. بَيزار مولحيد لة ِرؤشنطةري زؤر تَير»

َ
«ظؤل مولحيدى هةبووة.

ديكة فةيلةسوَّـ َي
َ
تَير»ء كؤمةل

َ
«ظؤل هةمانكاتدا لة بةآلم لةناوبةرن. مةسيحييةت درشتي وردء يانداوة

َ
هةول

ئَيمةش هةية. مولحيد مادي ِرؤشنطةرييةكي ئيماندارء ِرؤشنطةرييةكي لَيرةوة بوون. ئيماندار كة هةبوون
كةسَيكي ياخود من لةوةبكاتةوة بري يةكَيك ئةوةم دذي من مرؤظني، ئَيمة دةبينني. شت هةمان ِرؤذهةآلت لة
ِرؤشنطةربوينء ئَيمة كاتَي بؤضي نازانم دةكةينةوة. ِرؤذئاوا السايي ئَيمة ئةوةي ثاساوي بة بطرَيت، ديكة
يازدةهةم سةدةي لة مةسيحييةكان زانا دةزانيت وةك كردووةتةوة. ئَيمةي السايي ئةو ِرؤذئاوا دواكةوتوبوو،
كافرةكان زانستي نابَيت دةيطوت بةرة دابةشببوون: بةرةيةكيان دوو بؤ ناوةِراستدا سةدةكاني لة ياخود
ئايا دةيانطوت هةروةها غةزالي، عةرةبيء وةك ئينب بة كافر دادةنا، مانةكانيان

َ
موسل ئةوكات بطوَيزنةوة،

نا. ياخود وةربطَيِرين ئةوانة بةرهةمةكاني

بة ئَيستا هوشياريية تاكو ئةم باو، هوشياري وروذاندني هؤي تة دةبَي ئيسالمي، كةلتوري لة ِرةخنةطرتن *
لةسةر ئايا َيثةرَينني؟ ت ئيشكالييةتة ئةم دةتوانني ضؤن ئيسالميية دةِروانَيت، كةلتورة لةو ضاوَيكي ثريؤزةوة
وةك ئةنجامبدةن، خؤيان كارةكاني ناِراستةوخؤ بة يان سازشكارانة شَيوةيةكي بة ثَيويستة بريمةندةكان

«سثينؤزا»؟ وةك بةريةككةوتنةوة ِراشكاويء بةوثةِري ياخود «ديكارت»،
ِرةخنةطرتن بة بةآلم سةبارةت ئةرستؤ، فةلسةفةي لة ِرةخنةطرتن بة هةستا كة بةسة ئةوةندةي ديكارت -
لةذَير بةردةوام «ديكارت» بةتايبةتي بوو، زوو هَيشتا «ديكارت» سةردةمةي ئةو بؤ ئةوا ئايني، فيكري لة
شوَيني ئةوةدابوو ي

َ
هةول لة هةميشة بشارَيتةوةء خؤي نةمَينَيتء لةبةرضاوان وايكرد ئةمة بوو، هةِرةشةدا

ِرؤشنبرياني ئَيستاي بارودؤخةي لةم تةواو  دةذيا بارودؤخَيكدا لة «ديكارت»  بطؤِرَيت. بووني نيشتةجَي
طياني «ديكارت» بؤ ئةوةي لَيرةوة دةشارنةوة. خؤيان فَيندةمَينيتاليستةكان ترسي دةضَيت كة لة عةرةب
ثرنسيثي َين

َ
دةل وةك  بكات، جَيطري بريوباوةِرةكاني بةدةستبَينَيتء خؤي ئامانجي  بكاتء ِرزطار خؤي

بةدةستبَينم ئامانجةكانم ئةوةي ثَيش ئةوان (طةر  َيت:
َ
دةل بارةيةوة  لةم «ديكارت» بذارد.

َ
هةل سةالمةتي
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دةكرد). قازانجَيكي ض مرؤظايةتي بكوشتاية، منيان
ئةو  بؤ بارودؤخةكة بةآلم بوو،

َ
ِراديكال كةسَيكي هاتء «ديكارت» دواي

َ
سال ٣٠ كة «سثينؤزا»ية هةرضي

هةروةها وكردةوة،
َ
بال خؤيةوة بةناوي كتَيبي يةك تةنها ذياني بةدرَيذايي «سثينؤزا»ش تةنانةت بوو. باشرت

حةملةيةك دةيانةوَي فَيندةمَينتاليستةكان بيستي كاتَي وةلَي وبكاتةوة،
َ
بال (ئةخالق) كتَيبةكةي يدا

َ
َهةول

لةطةل ويبكةنةوة.
َ
بال مردني دواي داوايكرد بوةوةء ثةشيمان كتَيبةكةي وكردنةوةي

َ
بال لة لةدذى بةرثابكةن،

دةكرد. طؤِرةكةي لة (تف)يان نةفرةتيان لَيكردء طؤِرةكةيء ضونة سةر فَيندةمَينيتاليستةكان ئةوةشدا
دةبَيتةوة، توَيذينةوة ِرةخنةء ِروبةِروي ئاين، مَيذويانةي ثراكتيزةكردني ثَييواية ئاركؤن» «محةمةد
شتَيكي ة

َ
كؤمةل ئةوانة يةزدانةوة، بة مرؤظ ثةيوةندي ئاينء ثاكذةكةي ندطةراء

َ
بل ِرؤحيية اليةنة بةآلم

ئايديالة. ثريؤزء

ِرؤشنطةري، فيكري هةلَكشاني دةكةيت بةوة ئاماذة ئةوروثي) ِرؤشنطةري بؤ (دةروازةيةك َيبةكةتدا كت لة *
شَيوةية لةو ديمةنَيكي هيض ئيسالميماندا جيهاني ئايا لة بؤرجوازي. ضيني دةركةوتني بووة لةطةَل هاوكات

ِروبدات؟ دةكةيت بةدي
بوذانةوةي يارمةتي ئابوري بوذانةوةي جياكرَيتةوة، ئابوري طةشةي لة بوذانةوة (ِرَينيسانس) ة

َ
مةحال -

لة بةغدا بازرطان بؤرجوازيةتي كة دةكةين ئةوة تَيبيني عةرةبيدا جيهاني لة دةدات. فيكريء ِرؤشنطةري
ضينة ثَيكهَينابوو، ئةم ةمةنديان

َ
ضينَيكي دةول مانةكان

َ
بازرطانة موسل بةخشيوة. بة ِرؤشنطةري كؤمةكي

لَيرةوة دةكرد. خةرج شاعريان فةيلةسوفانء دروست بكاتء ثارةي بؤ كتَيبخانة َي
َ
كؤمةل تواني ةمةندة

َ
دةول

كةنداء سعودييةء لة ئابوري هةروةها هَيزي بَيننةئاراوة. رَينيسانس (بوذانةوة) دةكرَي كارانة جؤرة ئةم
وةرطَيِرانء َي ناوةندي

َ
كؤمةل توَيذينةوةء ناوةندي َي

َ
كؤمةل بةوةي ِرَينيسانس، داني

َ
هؤي سةرهةل ببَيتة دةتوانَيت

نمونةي دةتوانني لَيرةدا بكرَيت. توَيذةران بريمةندانء ضاالكييةكاني ئةديبء كؤمةكي بكرَيتةوةء كتَيبخانة
تازةكةي مانا ئَيستادا لة كردةوة، حيكمةت)ي كاتَي (خانةي ثَييهةستا، «مةئمون» كة بَينينةوة ئيشانة ئةو
بؤ طةورة رياز ناوةندَيكي لة سعوديية كاتَي وةرطَيِران. توَيذينةوةء ناوةندي يةكسانة بة حيكمةت خانةي
كار هةمان كةنداو  ديكةي ةتاني

َ
دةول عةمانء مرينشيني قةتةرء ئيماراتء هةروةها دةكاتةوة، وةرطَيِران

داني
َ
سةرهةل هؤي ببَيتة دةكرَيت لةالي خؤيةوة كة دةطةيةنَيت ماديي ِرَينيسانسَيكي ئةمة ماناي دةكةن،

دةبَيت).
َ

بةتال يشي
َ
عةقل بَيت

َ
بةتال طريفاني (ئةوةي وتراوة: ئةوةي وةك ي.

َ
ِرَينيسانسَيكي عةقل

تة دةبَي فيكرة  ئةو شكاندييةوة، دياريكراودا فيكرَيكي بةالي سياسييةك طةر َي: دةلَ هةية  قسةيةك *
ِرويدا؟ موعتةزيلةدا مةئمون لةطةَل لة سةردةمي ئةوةي وةك باو، فيكرَيكي

شكستيان موعتةزيلةكان دواجار بةآلم ِراستة، ِرويداوة موعتةزيلةدا مةئمونء لةنَيوان بةوةي سةبارةت -
فيكرَيكي وبونةوةي

َ
بال بؤ نيية بةس دةسةآلتدارَيك ثشتطريكردني ياخود كؤمةك طةي ئةوةية

َ
بةل هَينا، ئةمة

ضاوي لَيبكةين. ثَيويستة نمونةيةكة واية دةسةآلتدار كي ثَييان
َ
خةل بِروايةدام لةو تةواو طةرضي دياريكراو،

نةبوو، كؤمةآليةتي ضينَيكي طةر دادةطرَيت ئةوة لةسةر ثآ هةية تيؤرةيةك ضونكة نيية، بةس ئةوة وةلَي
ضونكة بةدةستهَينا، سةركةوتني بؤية ِرؤشنطةري ئةوروثا لة بةدةستنايةت. فيكري ِرَينيسانسي ئةوا
طرتء

َ
هةل ِرؤشنطةري بوو فيكري بؤرجوزاي ضيني ئةوة ئةرستؤكرات. شوَيني ضيني ضووة بؤرجوازي ضيني

وبوةوة،
َ
بال ديكة شارةكاني لة ثاريسةوة بؤ فيكري ِرؤشنطةري لةو كاتةوة ويكردةوة. ئيدي

َ
بال ميللةتدا لةناو

شاخةكان بؤ لةوَيشةوة دَيهاتةكانء بؤ ديكةوة  شارةكاني لة ِرؤشنطةري  فيكري وبونةوةي
َ
بال هةروةها 
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كاتَيكي زؤري خاياند.
دا

َ
عةقل بةسةر كة ِرؤشنبريييةكاندا خوَيندنطاء ذينطة لة زانكؤء دةردةكةوَيتء ِرؤشنطةري ئيسالمي كاتَي

ثِرة ثرؤطرامةكانمان تؤمةتء ثاساوي ئةوةي بة ِرؤذئاوا ضيرت وابكات ئةمة ِرةنطة ودةبَيتةوة،
َ
بال كراونةتةوة

تؤمةتبارء ديكة ئاينةكاني جولةكةء مةسيحيء لة لَيبونةوة ِرق بابةتي دةمارطريء ي
َ
ئوسول بابةتي  لة

دةيةوَيت (ئافرةت)يش هةروةها دةكةين، كايةكاندا هةمو لة ثَيشكةوتن داواي ئَيمة نةكةن. هةراسانمان
طاش

َ
ئةوا كؤمةل بوو، ئيفليج ئافرةت ة، طةر

َ
كؤمةل نيوةي ضونكة ئافرةت هةبَيت، طادا

َ
كؤمةل خؤي لة شوَيني

َيكي
َ
ؤل ِر دةتوانَيت ئةندازيار، هةروةها بةخَيوكةر، مامؤستا، ثزيشك، دةكرَي ببَيتة ئافرةت دةبَيت. ئيفليج

طادا ببينَيت.
َ
كؤمةل جؤرةكاني جؤراء لة كةرتة طةورة

دةبينيت؟ ضؤن محةمةد ئاركؤن ِرؤشنطةرييةكةي ئاستي بآلوبونةوةي فيكرة *
«محةمةد وبوةتةوة. كاتَي

َ
بال لةئَيستادا باشرت  لةمةوثَيش، ئةوا  سةدة  نيو بة بكةين بةراوردي طةر -

بةرفراواني ِرةوتَيكي هةنووكة دةيانناسي. بةآلم كةم ذمارةيةكي ئيسالميدا تةنها جيهاني لة ناسي، ئاركؤن»م
ناوانداية، لةناو ناوي لَيرةوة وةرطَيِردراون. هةمووي، نةك كتَيبةكاني، لة هةندَي سةدةدا نيو ماوةي لة هةية.
ِراظةكردنء بة ثَيويستي بؤية نيية، ئاسان ئاركؤن فيكرَيكي فيكري ِرؤشنبريييةكان. ناوةندة لة بةتايبةتي
فةيلةسوَّـ دةيان لة كة  دةنوسَيت زاراوة ثِر ئةكاديمي زمانَيكي بة ئاركؤن هةية، ضونكة ئاسانكردنةوة
ض قورسة، ئةوروثييةكانةوة خودي بةالي زاراوانة  لةو  تَيطةشتن  وةرياندةطرَيت.  ئةوروثييةوة فةرةنسيء 
ئاسانكردني ِراظةكردنء لةكاتي وةرطَيِراني كتَيبةكانيداء لةكاتي عةرةبةوة. زؤرجار ِرؤشنبريي بةالي جاي

دةكةم. ناِرةحةتي بة هةست خوَينةر، بؤ فيكرةكان

طواستنةوةيةكي دةتوانني ئَيمة كرد بةوة ئاماذةت تةقةنياتداين، لةسةردةمي ئَيستا مة َي ئةوةي ئ لةبةر *
كورتبكاتةوة؟ دةيةيةك ضةند بؤ ساَل سةدان طواستنةوةيةك ئةنجامبدةين، هةمةاليةنة

برِبين. قؤناغةكان هَيدي هَيدي لةسةرمان ثَيويستة نا. ثَيويست لة زياد ِروبدات، بةآلم ئةوة دةكرَي -
ِرَينيسانسء بةدةستهَيناني بؤ ئةوان ضونكة بدةنَي، كاتمان كةمةكَيك ئةوةية َيم

َ
دةل ِرؤذئاواييةكاني بة ئةوةي

ِرَينيسانس  دا
َ
ميانةي ٣٠ سال ئَيمة لة نيية بوو. مةعقول

َ
٣٠٠ سال لة زياد بة ثَيويستيان ِرؤشنطةرييةكةيان

كات بة ثَيويستمان بَيينةدةرَي، ثاشكةوتن سةدةكاني لة ئةوةي بؤ ئَيمة ة.
َ
مةحال ئةمة ئةنجامبدةين،

لةسةرمان كةمةكَيك ِرؤذئاواش  لةسةر ثَيويستة هةية، درَيذ كاتَيكي بة ثَيويستمان ئَيمة  كةواتة هةية.
جيهانطريي ئَيمة بة لةوة جطة فةلسةَّـ وةردةطرينء دةيطونجَينني. زانستيء نيةتي

َ
عةقال تاكو بوةستن،

ِرةنطة  ِرويدا، ئةوروثا لة ئةوةي وةك نابَيت
َ

٣٠٠ سال بة ثَيويستي ِرؤشنطةري واية ماناي ئةمة طةماِرؤدراوين،
بَيت. نةوة سَي نةوة ياخود بة دوو ثَيويستيمان ِرؤشنطةري، لة ِرَينيسانسء مةسافةيةكي درَيذ بِريني بؤ

دةمارطري داخراءي يةتَيكي عةقَل نرَيتء بةكاردةهَي خراث ِرَيطايةكي بة جيهانطريي دةبينني  بةآلم *
ِرَيطةي لة كاريطةرةكانء ئاسمانيية ة كةنالَ ِرَيطةي لة بةرنامةكان كةسايةتييةكانء زؤربةي نَيت، دةضةسثَي

ناكات؟ قورسرت طؤِران ئةركي ئةمة ئايا ئوسولَني. فيكري ناني بةرهةمهَي سةرقالَي تةوة َي ئةنتةرن
جةنطةكة دةبَيت. درَيذخايةن جةنطَيكي كوَيرانة، ي

َ
ئوسول فيكري دذي لة جةنط ئةوةية طةي

َ
بةل ئةمة -

سةدةكاني بةسةرضووي كؤني تاكو ئَيستا فيكري ئةو كةناآلنةي
َ

لةطةل بةتايبةتي دةبَيت جةنطَيكي سةخت
هةية. ِرؤشنطةر ي كراوةء

َ
كةنال بة ثَيويستمان طةورةيةدا، جةنطة ئةم لةبةردةم جَيطريدةكةن.  ناوةِراست
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تَيِروانيني بة بةآلم  كردووة. شةقاميان ي 
َ
كؤنرتؤل باآلدةستنء ئةوان زؤرترةء ي

َ
ئوسول جةماوةري ذمارةي

طروثي ظؤلتَيرء فةرةنسا لة كاتَي دَينمةوة: نمونةيةك ئةوة لةسةر ناخايةنَيت، زؤر قؤناغة ئةم خؤم
فَيندةمَينيتاليستة بَيشوماري سوثاي لةضاو ذمارةيان كرد، ِرؤشنطةري كاري بة دةستيان ئينسايكلؤثيديا
نزيكةي دواي بةرابةربوو، كةضي بَي جةنطَيكي َيي

َ
تابل نَيوانيان جةنطي بوو، كةمرت زؤر مةسيحييةكاندا

لة  ئَيمة طةرضي ئةوةية ماناي ئةمة وابوو. موعجيزةيةك وةك ئةمة بةرنةوة، جةنطةكة توانييان َيك
َ
٤٠ سال

بيكةينء توانامانداية لة ئةوةي بةِرَيوةبةرينء جةنطة ئةو ثَيويستة بةآلم كةمينةين، عةرةبيدا جيهاني
تةواو بكات. كاروانةكة دةتوانَيت نةوةي داهاتوش

عةِّـانييةت؟ بؤ بطوَيزنةوة دةيانةوَيت عةرةبانة دةطريت كة ِرؤشنبرية لةو ِرةخنة زؤرجار *
هةية. ثةِرطري ئاراستةيةكي ديكةوة اليةكةي لة ئاواش هةية، ي

َ
ئوسول ثةِرطريي ئاراستةيةكي ضؤن وةك -

ئةو تَيطةشتنةش ثريؤز، قورئاني ئيسالمء ئايني بؤ هةبَيت ديكة تَيطةشتنَيكي دةكةم ئةوة بانطةشةي من
ئاركؤن» «محةمةد لةالي كة تَيطةشتنةية ئةو ئةمةش ثَيطةشتوبَيت. مَيذويانةي فةلسةَّـ تَيطةشتنَيكي
بة ئةوا هةية، رؤحييةوة  ئةزموني بة ثةيوةندي هةرضي كاردةكةم. ضوارضَيوةيةدا لةو خؤشم  دؤزيمةوةء
بانطةشةي من هةرطيز ئاينةوةء ِرؤحي ِرةهةندي ضوارضَيوةي دةضَيتة ئةمة ثريؤز دادةنرَيت، ئةزمونَيكي
بة طةشتن ماستاوضيةتيء مةبةستي بؤ كة هةية ِرؤحي نا ِرةهةندي هةندَي هةروةها ناكةم. ِرةتكردنةوةي
كو

َ
بةل نيية، ِرةهةندةيان ئةم مةبةستم شةخسي بةكاردةهَينرَيت. من بةرذةوةندي بةدةستهَيناني ثلةوثايةء

طةورة ثةيِرةويان َي كةسايةتي
َ
كؤمةل مَيذوي ئيسالمدا كة لة ندةي ئاينة

َ
بل ِرؤحيية اليةنة ئةو مةبةستم

ئيسالمي ديكةي كةسايةتي دةيان عةرةبي»ء «ئينب «غةزالي»، سينا»، «ئينب «فارابي»، لةوانة لَيكردووة،
ِرؤحييةمان ئةو طةشانةوة ئَيستادا لة بةداخةوة بةآلم زؤر ئاينييان هةبووة، ِرؤحي طةشانةوةيةكي كة مةزن

نيية.

بذارد؟ هةلَ ئاركؤن»ت «محةمةد بؤضي دروستي بة *
دةكات. لَيكدانةوةكاني ثَيشكةش ئيسالمي عةرةبي كةلتوري بؤ ني

َ
عةقال لَيكدانةوةي باشرتين ضونكة -

دانييةوة
َ
سةرهةل ساتةوةختي ئةم كةلتورة لة ثَيشرت كةلتورمان، هةمو بؤ وَينةية بَي فيكري ِرؤشناييةكي

ي
َ
عةقل لة ِرةخنة ثرؤذةي ضونكة نةكراوة. بؤ «ئاركؤن»ي جؤرةي لةو لَيكدانةوةيةكي هيض ئَيستا، تاكو

شَيوةيةي لةم ثرسياري ضةندين دادةنرَيتء  طةورة ثرؤذةيةكي بة فةلسةفييةكةي  مانا بة ئيسالمي
طرؤهة بةراييةكاندا سةدة لة مَيذودا بةريةككةوتن؟

َ
ضؤن لةطةل وةحي دةركةوت؟ ضؤن ئيسالم لةخؤطرتووة:

هاتنة ضؤن ِرويدا؟ فيكري طريكي ضؤن دنيا نَيوان ئاينء ملمالنَيي بوون؟ دروست ضؤن ئيسالمييةكان
ثَييةي فيكرَيكي بةو دايةوة فيكرةيان ئةو هاتني وةآلمي زاناكان ضؤن ئةي باشة ئيسالمييةوة، فيكري ناو
هةروةها ِرويدا؟ ضؤن فوقةهاكان فةيلةسوفانء نَيوان جةنطي فةيلةسوفةكان؟ سةر هَيرشكراية ضؤن نامؤية؟
قورئان ضؤن بخوَينينةوة؟ ئةنسرؤثؤلؤجياوة تَيِروانينَيكي مؤدرَينء سيميائي تَيِروانينَيكي لة قورئان ضؤن

بخوَينينةوة؟ ديكةدا يةكتاثةرستييةكاني ئاينة
َ

لةطةل بةراوردكردني تَيِروانيني لة
كردووة، يةكتاثةرستييةكةدا ئاينة هةرسَي نَيوان لة بةراوردكاري ينةوةي

َ
لَيكؤل زؤرجار ئاركؤن» «محةمةد

بةندبكات، كةلتورةكةيدا خؤي لةناو كةسَيك هيض حةزناكات ئةو ِرؤشناييةوة دَيتةدةرةوة، َي
َ
كؤمةل بة ثاشان

ئاركؤن» داوا لةم طؤشةنيطايةوة «محةمةد بطات. ديكة ينةوةكاني
َ
لة لَيكؤل ئةوا ناتوانَيت وايكرد ضونكة طةر

بخوَينرَيت. عةرةبييةكاندا زانكؤ لة ئاينةكان بةراوردكاري مَيذوي دةكات
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بخوَينرَيت. ئوسولَي كردبوو زانستي بةراوردكاري ئةوةت ثَيشنياري ثَيشرت *
لة ثَيويستة تَيبطةين،  خؤمان ييةتي

َ
ئوسول لة  باشي  بة  ئةوةي  بؤ كردووة، ثَيشنيارةم ئةو  َى

َ
بةل -

تازةطةري بة دذ جياوازةكان جياواز سةدة درَيذايي بة ئاينةكان هةمو تَيبطةين. ديكةش ئةواني ييةتي
َ
ئوسول

ِرَيطةي ِرؤشنطةريء بةخوا لة ثةنا دةذينء سةختدا قؤناغَيكي لة ئَيمة ثَيدادةنَيني داني بةآلم ِراوةستاون.
ِرؤذئاوا بة ثَيشةء لة دواِرؤذمان ئَيمة تَيدةثةِرَينني، قؤناغة سةختة ئةم ِرؤشنبريكردنةوة خؤ خوَيندنء
بكةونء ئَيمة ثَيش توانيتان دواتر طرفتارببوونء كَيشةوة هةمان دةست بة ثَيشرت ئَيوة وةك ضؤن َيم:

َ
دةل

شَيوةيةكي بة دةدةين
َ
هةول دةِرؤين، هةمان ِرَيطا لةسةر ِرةخساوة، ئَيمةش بؤ باشرتتان بارودؤخَيكي هةنووكة

دةكةين. ضارةسةر كَيشةكانمان تَيبطةينء ئاينةكةمان لة ني
َ
عةقال

مةنهةجيةتي بة  ئريةيي  تؤ  كة دةكات تؤمةتبارت بةوة لَيدةطرَيتء ِرةخنةت توندي  بة حةرب عةلي *
بةآلم دةكات مةنهةجييةكان تيؤرة قسة لةسةر ئاركؤن َي دةلَ ئةبو زَيد حامد نةسر هةروةها دةبيت، ئاركؤن

ناكات. ثراكتيكيان
ئةنجام باش كارَيكي ضونكة ئةو «نةسر حامد ئةبو زَيد» دةطرم، ستايشء ِرَيزي كةسانةم لةو من -
«ئاركؤن» ينةوةكاني

َ
لَيكؤل ئاطاداري طةر بنوسَيت كارانةي ئةو بتوانَيت ئةو وانيية ثَيم بةآلم دةدات.

مةنهةجة ئاطاداري ثَيويست وةك بةآلم دةطرم، ِرَيزي هاوِرَيمةء ئةو ئةوا حةرب»ة، «عةلي نةبَيت. هةرضي
ينةوةيةكي

َ
قورئان) لَيكؤل بؤ خوَيندنةوةيةك (ضةند كتَيبةكةيدا لة «ئاركؤن» نمونة نيية. بؤ زانستييةكان

هةمو بة قورئان دةقةكاني دةكات ئةوة لةسةر كار كردووةء ئاينييةكان دةقة بؤ ئةنسرؤثؤلؤجي زمانةوانيء
تيؤرة لةسةر تةنها قسة «ئاركؤن» َين

َ
دةل دَينء دواتر كةضي ببةستَيتةوة. قورئان ئاينييةكاني ثَيش دةقة

دةكات، قورئان لةسةر ينةوة
َ
لَيكؤل «ئاركؤن» كاتَي هةروةها ناكات. ثراكتيكيان دةكاتء مةنهةجييةكان

بزانَي دةدات
َ
هةول بكات، قورئان ياخود اليةني سيحرئامَيزي

َ
خةيال لةسةر اليةني ينةوة

َ
لَيكؤل دةدات

َ
هةول

بيكةن لةسةريانة بةِرَيزانة ئةو ئةوةي دةطةيةنَيت. ضي قورئان ئاستي لةسةر
َ

عةقل لة تَيطةشتن واتاي
لةوة ي

َ
قول بة دةن

َ
«ئاركؤن»ء هةول مةنهةجييةكاني توَيذينةوة سةر بخةنة سادةبنء تةركيز كةمةكَيك ئةوةية

كة لة جيهاني بكةن ميتؤدانة لةسةر ئةو توَيذينةوة لةسةريانة دةينوسَيت. هةروةها ثياوة تَيبطةن كة ئةو
كةلتوري ئةوروثيء كةلتوري بةسةر شَيوةيةك ض بة ضؤنء ميتؤدانة ئةو بزانن تاكو هةية، ئةوروثادا
زاراوةيةكي ة

َ
كؤمةل بةآلم بكات، ئيحراجيان قسانة ئةم ِرةنطة دةكرَيت. ثراكتيك مةسيحيدا ئيسالميء

ي
َ
سةرقال من ِراستيدا لة بكةيت، بنةما بَي لة خؤِرا قسةي ئاسانة نةزانن. ماناكةي لةوانةية كة هةية زؤر

بدةمةوة. وةآلم نيية كاتم ئيشكردنمء

وةردةطَيِريت؟ ئاركؤن محةمةد كارةكاني تةنها بؤضي *
ثرؤذةكةي ضونكة طرتووةتةوة، كتَيبياني ثَينج تةنها «ئاركؤن» بؤ من وةرطَيِرانةكاني كؤي ِراستيدا -لة
زؤر كارة بةم هةبَيت طةورةتر اليةنَيكي ضةند ثَيويستة دةوَيت. زؤري كاتَيكي طةورةيةء ثرؤذةيةكي 
ديكة زمانةكاني  بؤ  تَيدةثةِرَيتء بةسةرمانا هةية زؤر  كتَيبطةلَيكي ِراستة هةستن. بايةخدارة  طرنطء 

توركي وةردةطَيِردرَين. ئَيرانيء زماني بؤ نمونة وةردةطَيِردرَين، بؤ
ئةوةي لةبةر كو 

َ
بةل زاناية، كةسَيكي ئةكاديمييةكةي مانا بة نا ئةوة لةبةر بذارد

َ
هةل «ئاركؤن»م  من

َي.
َ
دةل بايةخدار طرنطء  شتي هةندَي ئيسالمييةء ِرةطةز بة بريمةندَيكي لةبةرئةوةي بريمةندة، كةسَيكي
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ي
َ
عةقل بة بة ِرؤحيء ويذدانيء بة «ئاركؤن» نايزانن. نةطالون، كَيشةكةمانةوة لة ئةوانةيان ِرؤذهةآلتناسةكان،

بؤية تَيطةشتنَيكي ديكة. طةالني كارواني بة بطات هةستَيتةوةء طاكةمان
َ
كؤمةل دةيةوَيت ئةو دةنوسَيت،

بوذانةوةي بؤ بكةين ضي ثَيبكةن ثرسء ِرام هةنوكة طةر بةآلم رتة.
َ
قول ِرؤذهةآلتناسةكان لةوةي فةلسةَّـ هةية

تايبةت بةرزي ئاست ئةكاديمي ينةوةي
َ
لَيكؤل ناوةندَيكي ضةند ثَيويستة َيم

َ
دةل عةرةبي، ئيسالميء فيكري

زانكؤ لة ئةنطلؤساكسؤني ِرؤذهةآلتناسي بزانني ئةوةي شوَين بة بطةِرَين  بكرَينةوة. ِرؤهةآلتناسي بة
ضي ماني

َ
ئةل ئيتاليء فةرةنسيء ِروسيء يابانيء ِرؤذهةآلتناسي بزانني  بةرهةمدةهَينن؟ طةورةكاندا ضي

بؤ ِرؤذهةآلتناسانةمان ئةو توَيذينةوةكاني باشمان نةبَيت تاكو ناوةندَيكي دةبَيت بؤضَي بةرهةمدةهَينن؟
ناتوانم خؤم هةر تةنها بة نوسيوين، لةسةر ضييان كة بكةين ئةوة لةسةر طفتوطؤ ئَيمةش بطوَيزَيتةوة،

بكةم. شتَيك هةمو

ضيية؟ ئايندةت ثرؤذةي *
ئةو بةشَيكي بكةم، ئةو كتَيبة تةواو دةكةم ئةوة بؤ كار ئَيستا «مارتن لؤسةر» هةية، لةسةر كتَيبَيكم -
تةواو كتَيبَيكي بكةم تاكو زياد ديكةي بؤ بةشَيكي بةوةية هَيشتا ثَيويستي بةآلم كردووة، تةواو كتَيبةم
(واتة ضاكسازي مةزنة، كارة ئةو بزانني ئةوةي مةسيحي بوو، بؤ ئايني ضاكسازي ِرابةري «لؤسةر» دةرضَيت.
تَيثةِريوة، ثَييدا ِرؤشنطةريةكةي ثرؤذة قؤناغانةي ئةو «لؤسةر»ء ثَيويستة ِرويداوة، ضؤن ئايني-و-)

بناسني.

نيت؟ بةرهةمبَي وةرطَيِران لة نوسنيء زؤرة ئةم هةمو كارة ضيية،ضؤن دةتوانيت سالَح هاشم بةرنامةي *
كاتء  هةمو ئَيستاش  ثَيشرتء دةذيم، طةورةدا  تةنهاييةكي لة  بةوةي هةبَيت بةختم ثَيدةضَيت -
ِراندا وةرطَي نوسنيء لة كار تةنها م نيية.

َ
مندال دةذيمء تةنها تةرخانكردووة. بة ثرؤذةية بؤ ئةم خؤم ذياني

بةرهةمم زؤرة شَيوة بةو ئةوةبَيت هؤكاري ئةمة لةوانةية نيية، خَيزانيم بةرثرسيارةتييةكي هيض دةكةم.
ناو ثرؤذةي تةواوي ِرؤضومةتة بة من تةرخان بكةم. ئةم ثرؤذةية بؤ خؤم وا كةوتةوة هةبَيت. بارودؤخةكة
ِراستة دروستبكةن. بةهَيز دواِرؤذَيكي شارستاني هةستنةوةء مانانء عةرةب

َ
موسل هيوادارم ِرؤشنطةرييةوة.

ِريباتة. ِريازء لة ديمةشقء ِرؤحم ء
َ

بةآلم دل ثاريسة، لة جةستةم

هةروةها ئةو خوَيندنةوة دةتنوسني، شيعر ئةدةبء لةسةر كة بآلوناكةيتةوة نوسينانة ئةو ضيرت بؤضي *
دةكرد؟ ئةواني ديكةت َيرء بؤدل ِرامبؤء بؤ شيعرةكاني نايابانةي

ضونكة ئةدةب، دةطةِرَيمةوة سةر دةبَيت، ِرزطارم ثِروكَينةرة قورسء فيكريية كارة تاوَيك لةم بؤ كاتَي -
كةسَيكي خوَينةر ئةوا ثَيبدةم، بايةخي طةورة بةشَيوةيةكي طةر نوسينةكانم. لة سةرةكيية اليةنَيكي ئةوة

خؤشبةختيم ثَيدةبةخشَيت. ئةدةب زيندويةتيء دةبَيت.
ئاشكرا  بؤ ديكةي

سةرضاوة:
٢٠٠٨ /١١ /٢٧ الرياض، ِرؤذنامةي



214SARDAM / Mar 2009

وَيستطةكاني سةردةم
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ِرةخنةييةكان لَيكؤَلينةوة و مةعريفة كةَلةكةبووني تؤدؤرؤف مةترسيداية)ي لة (ئةدةب *
دةِراج فةيسةَل خوَيندنةوةي:
ضيايي عيسا لةعةرةبييةوة:

بةِروو ثةساثؤرتي وآلتي *
سةردةم

بَيدةنطي ديكتاتؤر و *
سوَلتاني فازَل

ئةحمةد شوان عةرةبييةوة: لة

كافكا دَلداري بريكراوةكاني لة بؤ هيدفط.. نامة *
ئةلحةيدةري ئيرباهيم

رةئوف ساكار عةرةبييةوة: لة

دةكات دوايي كؤضي لةندةن لة و ساَليدا ٨٠ تةمةني «ئةلتةيب ساَلح» لة *
وازن عةبدة

رةئوف ساكار عةرةبييةوة: لة

تريؤر و طاندي *
عةبدولقادر عةبدولئيالة

قانع وريا هةورامان عةرةبييةوة: لة

ِرووت ناني *
الس

نيية تَيدا نهَينييةكي تازةي هيض (طؤنرتطراس) تازةكةي سندوقة *
عةلي مةروان

ِرةهةند باوكي عةرةبييةوة: لة

ماَلئاوايي ئاهةنطي *
سةردةم

رايش وليةم ذياني لةسةر دَيِرَيك ضةند *
سةردةم

دَينَيت بةدةست ئؤسكار خةَالتي هةشت وَيَلطةردةكة مليؤنَيرة *
ياد عةرةبييةوة لة
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 دةِراج
َ
خوَيندنةوةي: فةيسةل

لة عةرةبييةوة: عيسا ضيايي

(ئةدةب لة مةترسيداية)ي تؤدؤرؤف
كةلَةكةبووني مةعريفة و 
لَيكؤلَينةوة ِرةخنةييةكان

....ئايا تيؤري ئةدةبي زانستَيكة، يان 
ثَيكهاتةي   .. دةضَي  لةزانست  بابةتَيكة 
ةكةبوونَيكي مةعريفية، دةيةوَي هةم  

َ
كةل

دابِرَي لةوةي كة بة دةست دَي و كؤدةبَيتةوة 
ئةدةبيةكانيشدا  ينةوة 

َ
لَيكؤل لة  و 

ماوةيةكي تيؤري تازة  دابمةزرَينَي؟. ئايا 
ئةم تيؤرة وتةزاطةلَيكي بابةتي هةية كة 
تايبةتيةكاني  ئاراستة  تةوذمي  و  بةهَيز 
خؤي كةم  وزياد  بكا، يان ملكةضن بؤ 
ئايديؤلؤذيانةى  و  سياسي  كارلَيكة  ئةو 
دةرةوة كة تيؤرة ئةدةبيةكان بةكاردَينن، 
دا دةكةن و 

َ
زياتر لةوةي طفتوطؤيان لةطةل

ثَيشيان دةخةن  ..؟ ئةوة دوو ثرسيارة كة 
ناِراستةوخؤ  يان  ِراستةخؤ  بةشَيوةيةكي 
(ئةدةب  «تؤدؤرؤف»،  كتَيبي  دووا 

ئاراستةي  كاتدا  لةيةك  لةمةترسيداية) 
و  بةتايبةتي  بوارة  ئةو  شارةزاياني 

خوَينةرانيشي بةطشتي دةكات .
«تؤدؤرؤف»ـةوة،  بةالي  ِرةنطة 
و  سيميؤلؤذى  و  ئةدةبي  ِرةخنةطرَيكي 
دوو  ئةو  وةآلمي  زمان،  فةيلةسوفَيكي 
نيوةي  لة  .ضونكة  بداتةوة  ثرسيارة 
ثَيشوودا  سةدةي  شةستةكاني  دووةمي 
ناوي  ئةدةبيةكاندا  ينةوة 

َ
لَيكؤل لة  و 

ميتؤدي  دامةزرَينةري  وةكو  «تؤدؤرؤف» 
دةمةي  ئةو  دةبريسكايةوة،  بونيادطةري 
زمانةواني  بابةتَيكي  بة  ئةدةبي  دةقي 
بةسةر  كة  كرد  ثَيناسة  وا  سةربةخؤي 
ناكرَيتةوةو  طا)ـدا 

َ
خؤيـ(كؤمةل دةرةوةي 

بةسةر  دةرةوةش  دةكات  ثَيويست  وا 
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ناوةكيةكاني ثةيوةندية ضونكة نةكرَيتةوة. ئةودا
لَيكدانةوةيان و ينةوة

َ
لَيكؤل كة هَيندةية دةق

(باوكي َين
َ
دةل وةك يان  «تؤدؤرؤف»  بكرَي. بؤ

ثةيوةنديدا دوو لة ميتؤدةي ئةو بونيادطةريةكان)،
جطة كة  ئةدةبي :دةقَيكي يةكةم كردةوة، كورت 
دووةميش نابةستَي، شتَيكي تر بةهيض ثشت لةخؤي
ِرةخنةييةكاني ئامرازة كة ئةدةبي، ِرةخنةطرَيكي
بَيئةوةي دةكات، ثةيِرةو باسكراوةكةدا دةقة بةسةر
كة بداتةوة ئاوِر بةالي ئةو شتانةدا يان خوَينةردا بةالي
ئةدةبي)ـي كؤمةآليةتي بة(ئةركي تر ئةواني لةو جطة
زانستة بةو ِرةخنةطر بِرواهَيناني ِرةنطة ناودةبةن.
ئةدةبي زانايةكي كة بِروايةي ئةو يان خؤي وردةي
هاودةمبووني ثةناي نةبووة، نمونةي خؤي ثَيش
وةدةستهاتووةكاني و بريكاري نمونةي بةرةو
بِرواهَينانةي ئةم بةآلم .. بردبَي ئةنسرؤثؤلؤذيا 
و نةبرد زؤري وردةي) بةو(كارة ئةدةبي ِرةخنةطري
لةكتَيبي ضونكة دواوة، كشاية حةفتاكاندا لةكؤتايي
ميتؤدةي لةو ِرةخنةي ِرةخنةطرتن)دا لة (ِرةخنة
هَيناوةو ِرةخنة لة بةجارَي وازي بطرة طرتووة خؤي
هاوَيشتووة. ثةلي فراوانرت طؤِرةثانطةلَيكي بةرةو
داناوة لَيبووردةيي و دةمارطريي لةمةِر كتَيبَيكي
هةروةها و تر)، ئةواني و (ئَيمة بةناونيشاني
طَيِرانةوةو لة شرتي ِراكَيَ سةرنج ئةخالقي كتَيبَيكي
ئةمريكا) هةية ئةويش (داطريكردني طةنامةييدا

َ
بةل

لةسةر ينةوةيةي 
َ
لَيكؤل ئةو دةطاتة دوواتر تا  ية،

جيهاني).. نوَيى (سستمى
لة ِرةخنةي دووجار  تؤدؤرؤف» «...تزفتيان 
كاتَي يةكةم، جاري  : طرتووة  خؤي  ميتؤدةكةي
و تروسكانةي داوةتةوة وتةزا تةسك لةو ئاوِري  كة
و لَيهَيناون وازي بةتةواوي كة دووةميش ..جاري
وَيستي

َ
هةل بةآلم ِرؤشتووة، تازة طؤِرةثانَيكي بةرةو

لة خؤي) كؤنةكةي بة(بونيادطةرية سةبارةت
زياتر لةمةترسيداية)دا  (ئةدةب تازةكةى كتَيبة 
ِرةخنة لةو وَيستةش

َ
هةل ئةو دةردةكةوَي. بةِرووني

ميتؤدة ئةو ئاراستةي  كة دةردةكةون تووِرانةيدا 
فةرةنسادا زانكؤي لةمِرؤي كة دةكات ِرةخنةييانةي

بةميتؤدي سةر بانطةشةي ئةوة دةكةن و باآلدةستن
هةستة ئةو ي

َ
دوودل ئةو بةبَي ضونكة (بونيادطةرين)،

شَيوةيةكي كة دةكاتةوة  ِرةت دةق  سةرسةختةي
كيانَيكي لة ئةدةبي كاري و وةرطرتووة ةق)ي

َ
(موتل

لةو ناِرازية و دةكاتةوة كورت داخراودا زمانةواني
زؤرةوة تيؤري بَيتواناييةكي بةدةست دؤخةي
ِرابوردوي ميتؤدي هةر نةك «تؤدؤرؤف» َينَي.

َ
دةنال

ة
َ
مامةل كو

َ
بةل نادوَينَي، ِرةوتةكةشي و بونيادطةري

تةسكةيدا ِرووبةر و هةذار زؤر شَيوة ئةو
َ

لةطةل
(تةرمي

َ
لةطةل ة

َ
مامةل ئةو تر بةمانايةكي دةكات.

زانستَيكي كة داناوة واشي دةكات، بريكردنةوةكان)دا
. دةكات ثةيِرةوي ورد

لة دةنَي «تؤدؤرؤف»ةوة بة
َ

ثال ئةمةش
ِروون شت ِرابردوويدا دوو ِروونكردنةوةي ئةزمووني
كة ِرابوردوو ِرةخنةطرةي ئةو : يةكةميان بكاتةوة،
بووة ِرةخنةطرَيك ،(1968) شؤِرشي بةِرؤحي ثاراوة
بووة و دةقدا سنووري لة ئةدةبيدا ينةوةي

َ
لة لَيكؤل

سنووري دةرةوةي لة ينةوةشدا
َ
لَيكؤل دةرةوةي لة

بةهاطةلَيكي لة ثارَيزطاري ضونكة بووة، دةقدا
لة كة دةكرد  سياسةتَيك و ستاتيكي و  فكري
طؤِرانيدا و سةرمايةداري طاي

َ
كؤمةل ِروخاندني ي

َ
هةول

ميتؤدي دووةم:  كَيشةي تازة. بة سستمَيكى بووة
تازةييدا ويستويةتي لة بووة

َ
ِراديكال بونيادطةري كة

و بطرَي باآلدةستةكان ئةدةبية ميتؤدة لة ِرةخنة
دةركةوتني سةرةِراي تر بةمانايةكي هةذَينَي. بشيان
كارَيكي بونيادطةري طةورانةشي، كةموكوِرية ئةو
سياسي تةواو بةشداريكردنَيكي شؤِرشطَيِرانةو
ئةو(تةرمي ي

َ
بال ذَير ضوونة بة بةثَيضةوانةوة بووة.

بة ثشتي هةيةو ئةمِرؤ كة بونيادطةري)ةي
مؤدَيرنة دواي بريكردنةوةكاني وةشاندنةوةو

َ
هةل

دةرةوةشياندا و  ينةوةكان
َ
لَيكؤل لة ئةوا  بةستووة،

ئةو بةرةو ئةمةش دةقداية. ضوارضَيوةي لة
تةواو لةثشتطوَيخستنَيكي كة دةبات ئاراستةيةي
بخات. ثشتطوَي دؤستي) مرؤظ (مةرجي كوشندةدا
و ثةروةردةيي ي 

َ
ِرؤل –ـيش  ناواخن  بة–لةبريكردني 

ئةيباتةوة ئةمةش  لةبريبكات،  ئةدةب دؤستي بةها
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كة وا ساختةكارانةي ئةدةبي ضارةسةرَيكي بؤ
بَينَيتةوة. بةرهةم ( تازة (ليرباليةتي بةهاي دووبارة
ئةو لةنَيوان جياوازي  ثَيويستة ئةمةش  بةخاتري
بونيادطةريية) (ِرؤحة ئةو لةنَيوان بكرَي، دووانةدا
ئةو و جيانابَيتةوة (1968) شؤِرشي لة كة ياخيةي
َيكة

َ
شايةتحال كة داِرزاوةش بونيادطةري)ية (تةرمي

زانكؤكاني لة شؤِرشطَيِري بريي تَيكشكاني لةسةر
. فةرةنسادا

ئةمِرؤ قةيرانةي ئةم سةرضاوةكاني ”تؤدؤرؤف“
دةبينَي: هؤكاردا  سَي لة هاتووة دةق  تووشي
بة طرنطي زياتر فؤرماليستةي ِروطة ئةو يةكةم،
كَيشةي لة مرؤيي بوونةوةري و دةدا ثيت وشةو
َي،

َ
دادةمال خؤي ِرؤحيةكاني و كؤمةآليةتي و بوون

هةذاري تووشي ئةدةبي بةتةواوةتي ِروطةية ئةم
َين

َ
دةل قوتابيان وةك نية سةير بؤية شتَيكي كردووة،

توواناييةكي بَي لة كة دةرضَيت لَي كةمينانةي ئةو
لة وازيان ئاسوودةن، موحافزكارةكاندا ئايديا و فكري
ئةو دووةميش: هَيناوة...ئاقارى ئةدةب خوَيندنةوةي
ئةدةبي كاري بةهاي كة (هيضطةرا/عةدةميةتة)ية 
طؤِراني مادامةكي و دةبينَي خؤيدا ناوةوةي لة
هيضثَيويست ئةوا دةزانَي،

َ
حةقيقةتةكانيشبةمةحال

بثَيورَي. (مةبةست ناوةوة بةيةك و كة دةرةوة ناكات
ناوةوةي نووسيني ثَيكهاتةي تةنها ناوةوة لة
كؤمةآليةتي دةوروبةرة  ئةو دةرةوةش و  دةقةكةية
تيا بةرهةم دةقةكةي كة ئايديؤلؤذيةية سياسي و و
بةهةموو مةعريفةش لةكاتَيكدا ..ع..ضيايي). دَي
واقيعةوة لة نة طَيِرانةوةيةكن جؤرةكانيانةوة،
سةرضاوة لةوانةوة واقيعيش نة و دةطرن سةرضاوة
لةيةك وبَيطيان طياندار شتَيكي هةموو وةك دةطرَي.
و نيايي

َ
نادل و نيايي

َ
دل ئاستةش ئةو و ئاستدابن

تيا دزَيويشي و جوانيي ئينتيالكردن، هةذاري،
لةسةرنانَيكي تاج سَييةميش: ئاقارى بَي. يةكسان
(ئاقارة خؤي لةو كة خؤيةتي بؤضوونةي ثَيش ئةو
هةموو بؤضوونةي ئةو دةبينَيتةوة، زؤرةدا) خودية
ثةرش هةمةجؤردا رةهايةكى  ة 

َ
كؤمةل لة بوون

ِرةخنةطري رةهايةكةو ضونكة ودةكاتةوة،
َ
بال و

وةكو رةهايةكة  دةقيش  و  ترة رةهايةكى  دةقيش 
نيية ببةسرتَيتةوة بةوة ثَيويستي ِرةخنةطرةكةي و
مةعريفة لة هَيندة ئةو كو

َ
بةل دةرةوة، جيهاني بة

جياواز مةعريفةي بة ثَيويستي كة هةية خوديةكةيدا
... نةبَي

ومةرجي ناواخن باسكردني لة َ”تؤدؤرؤف“،
فَيل طاوة،

َ
ثةيوةنديبةكؤمةل مرؤظدؤستانةيئةدةبو

(بونيادطةريةكةي ثَيش ئةدةبيانةي قوتابخانة لةو
ِرووبةِروويان جارَيكيان بةتووندي كة دةكات خؤي)
بوونة ةكة

َ
كةل ئةو ئايا ئةوةية: ثرسيار ..لَيرةدا بوةوة

سةرضاوة لةكوَيوة ئةدةبي  ِرةخنةي  مةعريفيةي
تةرمةوة سةري لة ِرةخنةيي) طةر (شؤِرشي دةطرَي،
بونيادطةري بة سةر ِرةخنةطري ئةطةر و دةرضووبَي
كة بكات تيمار وتةزاطةلَيك بة كؤنةكةي ميتؤدة

نةناون.. ثَيدا داني خؤي تةنانةت
بريدَينَيتةوة هةظثةيظينَيك ثرسيارة ئةم ئاذاوةي
لةنَيوان ثاريس لة و شةستةكان ناوةِراستي لة كة
فؤرماليستَيكي ثرية اليةنطرانيبونيادطةري ئةدةبي و

. ِرووي دا شكلؤفسكي) روسي (فيكتؤر
دوايئةوةيئةمةيدواييانطوَييلةدةرخستةكاني
شؤِرشي ثَيش (ئَيمة ووتي:  طرت ”تؤدؤرؤف“
ئاشكراية دةوت). ئةمةمان وةكو 1917شتَيكي
(ميتؤدي كتَيبي خاوةني كة ِروسة ثريةمَيردة ئةم
بريكردنةوةكاني لة هةندَي لة وازي ثةخشان)ة
بوو. زؤربةيان  دةستبةردارى هَينا و»تؤدؤرؤف»يش
فةرةنسا لة ئَيستا كة بونيادطةريةش ئةو اليةنطراني
لة جطة ثَيدةدا، ئاماذةي «تؤدؤرؤف» هةروةكو هةن،
بة سةر ئةمةريكي، وةشاندنةوة)ي

َ
هةل (قوتابخانةي

بؤضووونة ئةم  بةطوَيرةي ئةطةر . نني تر  شتَيكي
دياريكراودا ِرةخنةيي بوارَيكي لة كةواتة ئةي بَي،
و دةطرَي سةرضاوة لةكوَيوة مةعريفي ةكةبووني

َ
كةل

هؤشيارية ئةو و  بابةتيانة زانستي نَيوان  سنووري
هةمان لة  كة ئةكرَيت دياري ضؤن ساختةية 

زانستداية؟.
ِرةطةزَيكي –فكري سياسي ِرةوتي ئايا ئةي
كردارَيكة يان  ِرةخنةييدا، كرداري لة  ناخؤيية
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دةرةوةي هةية لة سةربةستي و ثَيوانةيةكي ناوخؤيي
كؤبؤتةوة؟. سياسيةكاندا ئايديؤلؤذيا ملمالنَيي

(تيؤري ِرةطةزةكاني كة نيية سةير .....شتَيكي
ِروطةوة دوو لة ثؤزةتيظةكةي  مانا  بة ئةدةبي)
فةلسةفيانةية تيَورة ئةو يةكةميان هاتبَيت:
داهَيناني و ئةدةب بة تايبةت بؤضوونَيكي كة
لة ماركسيةت ئةوةي دةكةن، وةك ثَيشنيار ئةدةبي
دمانةوة»

َ
«طؤل و «بنيامني» و «لؤكاش» ةكاني

َ
هةول

دةروونشيكاري زانستي بة سةر ِرؤبَير» «مارت و بَي،
سوود هةندَي بَيت، يان بريكردنةوةكاني «فرؤيد» و
هاتنة تةنانةت وةرطرَي. دياردةكان فةلسةفةي لة
فةلسةفةي زمان بةبَي بونيادطةرييش كايةي ميتؤدي
ينةوةي

َ
لَيكؤل بواري «ديسؤسؤر» لة ثرنسيثةكاني و

تريش: ِروطةكةي بوو...  
َ

مةحال شتَيكي زماندا،
شيعرو لة ئةدةبيةكان ضاالكية كة بوارانةية ئةو
مةحفوز»ي «نةجيب ئةوةي وةك  دةيهَينن، ِرؤماندا
ثَيشكةش مَيذوويي ِرؤماني بابةتي سةرلةنوَي الو
لة ثةيوةندي بابةتي غيتاني»يش «جةمال بكا،
ئةدةبيةكان كةلةثورة و ِرؤمان داهَينانةكاني نَيوان
شيعري كةواتة بكاتةوة. سةرةتادا نمونةكاني و
ئامادةكراوةوة) شيعري لة(تيؤرَيكي تازة عةرةبي
ئةم ثَيشكةوتني و دةركةوتن كو

َ
بةل نةهاتووة،

شيعردا ِرةخنةي 
َ

لةطةل ةيان
َ
مامةل كة شيعرةية 

... ئاراستةكردووة تازةيان ثرسياري و كردووة
ثرسياري سَي تازةكةيدا  كتَيبة لة  «تؤدؤرؤف»
لةو دةطةيةنَي ضي حةقيقةت ئايا : كردووة ئاراستة
نةك سياسني، ِرةوتَيكي بارمتةي كة ينةوانةدا

َ
لَيكؤل

ثةيوةندية ئةو شَيوةي ئةي مةعريفي... تيؤرَيكي
بةرهةمهَيناني و ئةخالق نَيوان دةكةوَيتة كة ضؤنة
لة ساختةكاري ةر

َ
لَيكؤل خودي ئةطةر مةعريفةوة،

ثشت ئةدةبي مةعريفةي .ئايا بكا. خؤيدا تيؤرةكةي
ةكةبووني

َ
بةكةل يان دةبةستَي وكةسانة تَيز بةو

دياري بةتةواوي ِرةطةزةكاني كة يةك ِرؤشنبريي
..؟ ناكرَين

سةرضاوة:
WWW.DARLHAYAT.COM

2008/12/16    
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سةردةم

ثةساثؤرتي 
وآلتي بةِروو

لة «نالي»يةوة تا ئةمِرؤ، شيعر ديارترين ذانرى ئةدةبى مَيذووى ئَيمة بووة. طةشةى 
بةردةوامى شيعرى كورديش لة ضركة ساتى كالسيكيةوة تا ئَيستا، وايكردووة ئةم ئةزموونة 
هةر لة جوطرافياى كوردستاندا قةتيس نةخوات و بطوازَيتةوة ناو كلتورو ئةدةبياتى وآلتانى 
دراوسَي و جيهانيش. طرنطى ثَيدانى زؤرَيك لة رؤشنبرييية جياجياكانى دنيا، بة شيعرو 
طةى ئةو راستيةية. ئيرت 

َ
ئةدةبياتى كوردى، بةتايبةت لة ضارةكة سةدةى رابردوودا، بةل

ئةمة لةِرَيى وةرطَيِرانى تَيكستة شيعرييةكانى شاعريانى كوردةوة بَيت بؤ سةر زمانةكانى 
ينةوةو بارى سةرنجانة بَيت كة لةبارةى شيعرو ئةدةبياتى 

َ
ديكة، ياخود بةو نووسني و لَيكؤل

كورديةوة دةنوسرَين.
بة حوكمى نزيكى جوطرافى و تَيكةآلوبوونى كلتورى و ثَيكةوة ذيان، لة ئَيستادا زؤرَيك لة 
عةرةبةكان و رؤشنبريان و ئةديبانى فارسى زمان، خةريكى ئاوِردانةوةى جدين لة ئةدةبياتى 
كوردى بةطشتى و شيعر بةتايبةتى. نموونةيةكى ديار لةو بارةيةوة ئةوةية كة طؤظارى 
(طوهران)كة وةرزنامةيةكى ئةدةبى ئَيرانيةو تايبةتة بة شيعر، يةكَيك لة ذمارةكانى خؤى 
تايبةت كردووة بة ئةدةبياتى شيعرى كوردى و ئةو ذمارةيةشى بةناوى (ثاسثؤرت سرزمني 

وكردؤتةوة.
َ
بلوط –ثةساثؤرتى وآلتى بةِرو) بال

جطة لة سةروتارةكةى كة تايبةتة بة ئةدةبياتى كوردى، ضةندين بابةتى جؤراوجؤريشى 
لةسةر شيعرى كوردى تَيداية، لة كوردستانى باشوورو كوردستانى خؤرهةآلت. دةربارةى 
 شَيركؤ بَيكةس 

َ
شيعر لة كوردستانى باشووردا ئةم بابةتة دةخوَينينةوة: (طفتوطؤيةك لةطةل

و كامبيزى كةريمى، قةسيدةى كؤضى مامؤستا شَيركؤ بَيكةس كة لةاليةن فاتيح سةعيدى و 
فايةق ئةحمةديةوة بةشَيكى وةرطَيِردراوةتة سةر زمانى فارسى، سةرنجَيك لة ضامةى رةنطدانى 

شَيركؤ بَيكةس بة ثَينوسى رةزا كةريم مجاور).
سةبارةت بة شيعرى كوردستانى خؤرهةآلتيش: (طفتوطؤيةك لةطةأل عةتاى نةهايدا 
لةسةر ئةزموونى شيعرى سوارةى ئيلخانى زادةو بابةتَيكى ديكةى مامؤستا عةُّـ ئةشرةفى 
 ضوار بابةتى تر دةربارةى شيعرى كالسيكى كوردى كة هةريةك لة 

َ
دةروَيشان)، لةطةل

 و موختار شوكرى ثور) بةشداريان 
َ

(ئريةج بةهرامى و مةنسورى ياقوتى و فةرهاد ثريبال
تَيداكردووة.

بةدرَيذايى دوو سةد الثةِرةى ئةم وةرزنامةية، كة تةرخانة بة شيعرى كوردى، خوَينةرى 
 شيعرو ئةدةبياتى كوردى ثةيدا 

َ
فارسى زمان دةتوانَيت وةك سةرةتايةك ئاشنايةتى لةطةل

بكات و ئاطادارى ذانرى كلتورَيك بَيت كة بَي ضةندوضون ثاسثؤرتى وآلتى بةِرووة.
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تاني
َ
 سول

َ
فازل

لة عةرةبييةوة: شوان ئةحمةد

ديكتاتؤر و 
بَيدةنطي

هةموويان  ستةمكاران،  و  ديكتاتؤر 
حاشا  ِراستيةكي  ئةم  كتَيبة.  لة  ِرقيان 
نةطرة و لة يةكةمني كتَيب سوتاندنةوة 

َ
هةل

لة مَيذودا تا كتَيب سوتاندن لة سةردةمي 
 

َ
م لةطةل

َ
هاوضةرخدا، بة ئاشكرا ديارة. بةال

بة  ثَيويستيان  ستةمكاران  ئةوةشدا 
كتَيب و نوسةرانة، ئةمة لة كاتَيكدا ئةطةر 
خؤيان نةبنة نوسةر، وةك «سةدام حسَين» 
يادي بةخَير. لة هةردوو بارةكةشدا ديارة 
ئارةزووة  و  حةز  ئةو  ضيية!  مةبةست 
ستةمكارو  هةموو  نةخؤشةيةكة 
نةمري.  دةتلَيتةوة:  ثَييةوة  ديكتاتؤرَيك 
بَيدةنطي  ستةمكارَيك  هةموو  هاوكات 
دةنطةكان  نةتوانَيت  ئةطةر  ثَيخؤشة، 
ثاية  نوسةرة  دةنطي  تايبةت  بة  بكِرَيت، 
بةرزةكان، ضونكة نوسةرة طضكةكان هيض 
لة مةسةلةكة ناطؤِرن، ئيرت ئةطةر بَيدةنط 

رِبن و قسة بكةن.
َ
بن يان دةنط هةل

طةورة  بؤضي  ئةوةية:  ثرسيارةكة 
كاتَيكدا  لة  دةبن  بَيدةنط  نوسةران 
َين كة دةشَيت زؤر شت 

َ
دةتوانن شتَيك بل

بطؤِرَيت؟
بارانؤف»  «فاديم  ِروسي  نوسةري 
ثرسيارة  ئةم  كردني  سةر  دةطةِرَيتةوة 

ميانةي  لة  ئةويش  ذانة،  ثِر  و  سةير 
ثةيوةندي  لة  باس  كة  ينةوةيةكدا 

َ
لَيكؤل

«ستالني»  و  طؤركي»  «مةكسيم  نَيوان 
دةكات.

ِرؤماني  خاوةني  دةزانرَيت  وةكي 
بوو،  نزيك  «لينني»ةوة  لة  زؤر  (دايك) 
هةر ئةويش ثَيشنياري تَيرمي (ِرياليزمي 
لة  بةر  تةنانةت  كرد،  سؤسيالستي) 
بةرثابووني شؤِرشي ئؤكتؤبةريش. دواتر 
ةت 

َ
بوو بة دروشمَيكي فةرمي حيزب و دةول

و لة سةردةمي حوكمِراني «ستالني»يشدا، 
ثةيِرةوكردن  خراث  و  شَيواندن  دوضاري 
و  خراث  دةرةنجامَيكي  ئةمةش  هات. 
ئةدةبي  سةر  بؤ  هةبوو  وَيرانكةري 

َ
مال

تاني ئَيمةوماناندا. 
َ
جيهاني و ئةدةب لة وال

يدا 
َ
بةت «طؤركي» و «لينني»يش لةطةل

َ
ئةل

(شايةني باسة لينني بؤ خؤي زؤر حةزي 
نةبوون  باوةِرةدا  لةو  نةبوو)،  تَيرمة  بةم 
شمشَيرةكةي  ببَيتة  زاراوةية  ئةو  كة 
ئينسانةكان،  لةسةر سةري  «ديمؤكلس» 
لة  «طؤركي»  طةورةي  طوناهي  م 

َ
بةال

تاوانةي  لةو هةموو  بوو  بَيدةنطي كردني 
«ستالني» كة لةبةرضاويدا ِرويان دةدا.

سةرةِراي ئةوةي هؤشداري دا لةبارةي 
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ي
َ
سال كاتَيك يا،

َ
ئيتال لة  فاشيةكان سوكةوتي

َ
هةل

حوكم)،  سةر هاتنة فاشيةكان ةي
َ
سال (ئةو  ١٩٢٣

تةكةي
َ
وال لة كرد ِرةفتارانة جؤرة لةو بَيدةنطي م

َ
بةال

ياوة
َ
ئيتال ِرؤماي ثايتةختي نامةيةكيدا لة لة خؤيدا.

نوسيووة، نوسةري ئيظانؤظ»ي  د 
َ
«ئفسيفؤل بؤ كة

طشتي شَيوةيةكي بة دةكةمةوة، خؤم لة (بري َيت:
َ
دةل

طةشتومةتة وانيم؟ ئايا ثريةمَيردَيكم. هةستدةكةم 
زؤر توِرةبونَيكي و طرذي دوضاري شةوانة َيك

َ
حال

و دزَيوي لة بري بة تةنها دةبم، سةروةختَيكيش دةبم.
لةوَي كة لَيرةو دةكةمةوة ناشريينيةكاني مرؤظايةتي
بمانتوانياية طةر دةبوو جوان ضةند كشانداية.

َ
هةل لة

كرداية حانةمان وردوخاش
َ
بل لةو مرؤظة هةندَي لوتي

دةكةن). دروست هاوضةرخ مَيذوي كة
بةشداري ضيية،  شةش  و بةيةك  خؤي  كةضي
بةرضاويدا لة كة نةكرد دزَيوةدا لوتة ئةو شكاني لة

دةبوو. طةورة
نوسةرينةمساوي«ستيظانزيظاظيج» وايلة ئةمة
«ِرؤمان فةرةنسي بريياري بؤ نامةيةكيدا لة كرد
لة بثرسَيت، بَيدةنطييةي ئةو هؤكاري لة ِرؤالن»،
بوو: ئةو دانَيكي ضاوةِرَيي طةواهي جيهان كاتَيكدا
ضاوةِرَيي دنيا  هةموو دةزانَيت ضاك زؤر  (طؤرطي
ضاوةِرواني سؤظيةتيةكان ئةون. دانَيكي طةواهي
ِروودةدات، ئةوةي دةربارةي َيت

َ
بل شتَيك لَيي ئةوةن

ضاوةِرَيي يةكيةتي سؤظيةتيشدا، هةموان دةرةوة لة
َيت).

َ
دةل ضي بزانن ئةوةن

لة ضةثؤكي بوو، يا
َ
ئيتال لة كاتة «طؤركي» ئةو

لة بارانؤف» «فاديم وةك بوو، دوور بة «ستالني»
ثرسياري دؤستةكاني َيت: (هاوِرَي و

َ
دةل كتَيبةكةيدا

لة كة  لَيدةكرد كردنانةيان ثاكتاو و سةركوت ئةو 
َيت

َ
بل شتَيك و داوايان لَيدةكرد دةدا ِرويان ِروسيادا

ئةو قسةكردني بكات. شةرمةزار ِرةفتارانة ئةو تا
لة ئةو ضونكة دائةنا، ثرؤسةية ئةو بؤ ئاستَيكي
طةورةي ِرةمزي  سةرمايةيةكي دةرةوة، ناوةوةو 

دةر). نةهاتة دةم لة قسةيةكي م
َ
بةال هةبوو.

ئاشكرا بة  «ستالني» كاتةشي  ئةو تةنانةت
/٣٠ شةوي – درَيذةكان ضةقؤ (شةوي بؤ ثاساوي
«ستالني» دِرندايةتي ترؤثكي كة هَينايةوة (١٩٣٤/٩

خيانةتي «طؤركي» ئايا نةوت. هيضي «طؤركي» بوو،
كرد؟ خؤي لة

نوسةرةي دةيان ئةو
َ

لةطةل هاودةردي بؤضي
لة بَيدةنطي بة كة «ستالني» نيشان نةدا، ِروسيادا
بِريارَيكي كتَيبةيدا لةم بارانؤف» «فاديم بردن؟ ناوي
بةوة ثَيويستي  ِراستيشدا  لة  نادات، ِرةوان  و ِراست 
بةرلةوةي نوسةر خيانةتَيكة بَيدةنطي ضونكة نيية،
و ِرَيك بكات، نيشتمانةكةي و هاوِرَييان بة دةرهةق

دةكات. خؤي لة ِراست
هةستي ناخةوة لة «طؤركي»يش ثَيدةضَيت
دوا لة  كة لَييدةطَيِرنةوة هاوِرَيكاني كردبَيت. بةوة 
كةس تاكة ثةرستني  لة بريي تةمةنيدا ِرؤذةكاني
َيت:

َ
هاوِرَيكاني دةل لة يةكَيك بة دةكردةوة، جارَيك

تةواو م
َ
بةال ؤزة، 

َ
ئال دياردةيةكي ثةرستي  (شةخس 

ئةوانةي .
َ

تَيكضوني ئةقل لة تةعبرية وا نيام كارَيكي
َ
دل

دةبَيتة دةبَيت، طةورة حيساب و حةد بَي ئيطؤيان
دوضاري كة مرؤظ كوشندة،  نةخؤشيةكي  ثةتاو
كةسَيكي ثارانؤيي دةبَيتة خَيرايي بة بوو، زؤر ئةوة
تارمايي وةك تر دِرندةيةكي ذيانيشي درَيذايي بة و
ضةوساندنةوةو حةزي تارمايةش ئةو دَيت، دوايدا بة
بوني كة ئةوةي بةمجؤرة ديية. ئةواني سةركوتكردني

مرؤظة). كةسانةدا ئةو ناخي لة نامَينَيت
بة ئةوة بتوانَيت ئةوةي بةبَي مرد، «طؤركي»
و ئةخماتؤفا» «ئانا ضؤن وةك َيت،

َ
بل «ستالني»

لةوانةي ديكة نوسةري دةيان و باسرتناك» «بؤريس
نايةوة، سةريان (سيربيا)دا ةكةكاني

َ
بةستةل ناو لة

هةموو لة  نمونةيةكة ئةوةش  بةداخةوة  وت. ثَييان 
دةبَيتةوة. دووبارة سةردةمَيكدا و شوَين

سةرضاوة:
(الشرق االوسط). ِرؤذنامةي
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ئيرباهيم ئةلحةيدةري
لة عةرةبييةوة: ساكار رةئوف

بؤ هيدفط... 
نامة لةبريكراوةكاني

دلَداريي كافكا

دواييانة  بةم  نامانةى  ئةو  لةنَيو 
كافكا  ئةرشيفى  خرانة سةر  دؤزرانةوةو 
دارى 

َ
دل نامةيةكى  ضةند  ظييةنا،  لة 

لةبريكراوةى سةردةمى الوَيتى كافكا بوو 
داوى.  كةوتبووة   ١٩٠٧ هاوينى  لة  كة 
مافناسى  خوَيندنى  تةواوكردنى  ثاش 
كافكا  دكتؤرا،  بِروانامةى  وةرطرتنى  و 
كرد،  ماندووبوون  ةِراوكَيو 

َ
دل بة  هةستى 

لة  هاوين  ثشووى  دا  بِريارى  بؤية  هةر 
ى لة شارؤضكةى تريشى نزيك 

َ
ى خال

َ
مال

ظيةننا بةسةربةرَيت. لة ماوةى مانةوةيدا 
بة  طرتبوو  بةوةوة  خوى  تريش،  لة 
ثياسة  شةقامةكانيدا  بة  ماتؤِرةكةى 
دوو   

َ
لةطةل كاتةكانى  زؤربةى  و  بكات 

كضى رؤشنبريو ذير كة اليةنطرى ثارتى 
سؤسياليستى ديموكراتى بوون و ئايديا 
ئاشكرا  كافكا  بؤ  خؤيان  سياسيةكانى 

نةكردبوو، بةسةر بةرَيت.
هيدفط جوان بوو هةروةها ئاطاتاش، 
طؤناكانيشى  ثِرو  و  كورت  هيدفط  بةآلم 
لَي  سووراييان  شةرمنيدا  لة  بةردةوام 
بةجؤرَيك  سةرةوةشى  لَيوى  نةدةبِرا، 
بةتةواوى  نةيدةتوانى  كة  بوو  طةورة 
دةمى داخات، لَيوى خوارةوةشى بضووك 

لة  ضاوى  ئةوةى  سةِراى  ئةمة  نةبوو، 
لة  هةرضةندة  دةيبينى.  كةم  دوورةوة 
ئةو  بةآلم  نةبوو،  زراف  يشيدا 

َ
جمووجول

لووتيدا  اليةكى  لةسةر  بضوكةى  نيشانة 
الى  كردبوو  خؤشةويستى  و  جوان  بوو 
هاوِرَيكةى  بؤ  كافكا  جارَيكيان  كافكا. 
خةو  (ئةو  كة  ئةنووسَي  برود)  (ماكس 

بةو كضةوة دةبينَي).
ى (١٨٨٣-١٩٢٤) لة شارى 

َ
كافكا سال

ي هةر 
َ
ثراط لةدايك بووةو تةمةنى مندال

ضووةتة  ثاشان  بةسةربردووة.  لةوَي 
مانيا) و لة زانكؤى 

َ
شارى ميونخ (لة ئةل

دواتريش  و  مانى 
َ
ئةل ئةدةبى  ئةوَيدا 

ئةوةى  ثاش  خوَيندوة.  مافناسى 
ئيدى  دَين،  نةخؤشى  توشى  سييةكانى 
و  بةرلني  لةنَيوان  ذيانى  ةكانى 

َ
سال دوا 

ئةبَي  بةآلم  بةسةردةبات.  ظييةنادا 
كافكا  جار  يةكةم  كة  بَيت  كَي  هيدفط 

كةوتة داوى خؤشةويستييةوة؟.
ناكةن  ئاشكرا  هيض  نامانة  ئةم 
ئةو  كةمى  ثزيسكَيكى  ضةند  تةنها 
سةرةتادا  لة  نةبَيت.  خؤشةويستيية 
بانطى  ئازيزةكةم»  «خانمة  بة  كافكا 
و  دارةكةم» 

َ
«دل بة  ثاشان  و  دةكرد 
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«ئازيزة دةينووسى نازثَيدانَيك وةك دواييشدا لة
ةكةم».

َ
ضكؤل

خوَيندن  بؤ  ثراط دةضَيتة   ١٩٠٩ ى
َ
سال هيدفط

كافكادا
َ

لةطةل ثةيوةندى هةرضةندة زانكؤكةيدا. لة
ى

َ
مال هامؤشكردنى  دةكةوَيتة هاتووة، كؤتايى 

نامانة ئةو  وةرطرتنةوةى ى
َ
هةول ثاشانيش و  كافكا

ثةيوةندي ئايا نووسيبوو. بؤى تريش لة كة دةدا
نامانة ئةو بوو؟ سةرثَييى ثةيوةندييةكى دوانة ئةم
كة نةبَيت  ئةوة تةنها نادةنَي زانياريةكمان هيض 
يةكةم رةنطة ذيانيدا، لة  بوو ذن يةكةم هيدفط
ذيانى دروستكردنى لة كة بَيت َخؤشةويستيش
لةطةل نةبووة،  كةمى َيكى

َ
رؤل كافكادا، سؤزدارى 

ناسيبوو. تريشى ئافرةتى كافكا ئةوةى
«لة كافكا نَيوانيان، نامانةى ئةو هةموو وَيِراى
داخراو» سندوقَيكى  وةك ذندا

َ
لةطةل ثةيوةندى 

ئةرشيفى لة ئةوةى هةموو مايةوة، ناديارى بة
بة سةبارةت نادةنَي تةواومان طةيةكى

َ
بةل كافكاداية

ظييةنادا. لة خؤشةويستى» «يةكةم
بوو، يةهودى  كارمةندَيكى كضى فايلر هيدفط 
ئاثورةكان هةرة طةِرةكة لة يةكَيك نيشتةجَيى كة
بوو، ناوةند ضينى  خَيزانَيكى لة دايكيشى  بوو.
كؤمةآليةتى طؤِرانة و ثيشةسازى ثَيشكةوتنى بةآلم
لة هةندَي لة واى  هات يدا

َ
لةطةل ئابووريةكةى  و

بزوتنةوةى نَيو بضنة كرد ناوةند ضينى خَيزانةكانى
لةنَيو هيدفط نةمسا. لة ديموكرات سؤسيال
طةورة سياسييةدا كؤمةآليةتى- دةوروبةرة ئةو
ئةنطَيزةى زؤرةكانيشى  خةونة  بوو، ثةروةردة  و
بكات، ثاوان خؤى  باآلكانى توانا كة  داية ئةوةيان
ئةبَي مرؤظ فَير لة « بوو ئةو بريتي الى ذيان ضونكة
كيتة وةك فَيربَيت» هةر ثاشانيش  فَيربَيت و بَيت
لةسةرى ظيةننا، بةناوبانطى هةرة نووسةرى اليشرت

نوسيبوو.

باخضةكة قةنةفةى لةسةر
هيدفط بوو، ئاشنا هيدفط بة كافكا كاتةى ئةو
تاقيكردنةوةكانى بؤ خؤى بوو قوتابيةك تةنها

كافكا ئةوكات  دةكرد، ئامادة ئامادةيي قؤناغى 
كافكا سةروةختَيكيش بوو. طةورةتر لةو

َ
سال ثَينج

نامةى ئةوان دةخوَيند، وَينةطرتنى هونةرى ثراط لة
كة ئةدا هيدفطى هانى كافكا دةطؤِريةوة. داريان

َ
دل

بكات و ثةيمانيشى تةواو خوَيندن ثراط و لةوَي بَيتة
بَيت. ثَيويستى كة شتَيك لةهةر بدات يارمةتى داية
وانةى تايبةت كة كرد بؤ ئةوةشى هةروةها ثَيشنيارى
ئةوةى بؤ دا  يارمةتى بةِراستيش لةوَي. َيتةوة 

َ
بل

بة ثَيشهاتةكان بةآلم بدؤزَيتةوة، ثراط  لة كارَيك
ظيةننادا لة هةر دا، كاتَي هيدفط روويان ثَيضةوانةوة
لة بيمة(تأمني) كؤمثانيايةكى  لة كافكاش  مايةوةو
بؤ نامةيدا دوا لة كافكا كرد. كار بة دةستى ثراط
«بؤ نووسيبووى دا  (ئةثريل) نيسان  لة هيدفط
بوو ئاشكرا ئاماذةيةكى ئةمةش  ئازيزةكةم» خانمة
ثةيوةنديية هاتنى ثةيوةندييةكةيان. ئةم كؤتايى بؤ
دوانة ئةو ضونكة بهاتاية كؤتايى ئةبواية هةر
ئايدياي بة سةر هيدفط بوون: جياواز لةيةكرت
لةكاتَيكدا بوو، ديموكراتييةكان سؤشياليستة

١٩٠٩ هيدفط  ى
َ
سال نةبوو. ئينتيمايةكى هيض كافكا

و تةواوكرد ئامادةيى قؤناغى تاقيكردنةوةكانى
مانى

َ
ئةل ئةدةبى خوَيندنى بؤ ظييةنا زانكؤى ضووة

دكتؤراى  بِروانامةى دا  ١٩١٤ ى
َ
سال لة فةلسةفة. و

كافكا وةلَي وةرطرت، مانيدا
َ
ئةل دراماى لة فةلسةفةى

طوَييدا لة هيدفط وشةكانى دةنطدانةوةى هَيشتا
بؤ مرؤظ تينوَيتى سةرةتاى «لة دةزرنطايةوة:
بخوَينَيتةوةو كرَيكاران رؤذنامةى ثَيويستة كاركردن
بةشداريةكى كدا

َ
خةل مةينةتيةكانى ئازارو

َ
لةطةل

ئايديا بة طوَيى هيض كافكا هةبآ» ضاالكانةى
١٩٠٧ قةسيدةيةكى  ى

َ
سال ئةو نةئةداو سياسيةكانى

ئةوو «ماندووبونى لة طوزارشتى تيايدا نووسى، بؤ
كرد: ماندووبونى زةمانة» و

خؤرئاوابووندا «لةذَير
دائةنيشني كؤماوةيى بة

باخضةكة ناو قةنةفةى لةسةر
دةستةكانمان شؤِربؤتةوة
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وةكانمانةوةية
َ
ثَيل بة خةم

ثياسةدةكةن ك
َ
خةل كات ئةو

دةكةن الرة الرة بةردةكاندا بةسةر
بةريندا ئاسمانى لةذَير

درَيذدةبنةوة...» دوورةكان كة
َ
طردؤل تا كة

توندى رةخنةى بوو و ثَي ناخؤش ئةمةى هيدفط
وشةكانى طرت. كافكا بريكردنةوةى شَيوازى لة
كافكا بؤية  كرد، هَيدمة توشى كافكاى هيدفط، 
و ضؤنيش بكةم ضى «ئةبَي نووسى وةآلمى دايةوةو
«رؤذنامةى ئةوةى لةباتى و بم؟» خوِراطر بتوانم
ئاراستةى توندى رةخنةى بخوَينَيتةوة، كرَيكاران»
ئةو كة دا جلوبةرطانة بةو ئيشارةتى و كرد هيدفط

دةيثؤشي.
ديموكراسى كؤمةآليةتى- ثارتى ئةوةى  ثاش

بةشداريكردن  لة ثياو مافى لةسةر ١٩٠٧ ِراى ى
َ
سال

دووانة ئةم كرد، بَيبةش لَيى ذنى و دا بذاردندا
َ
هةل لة

بذاردندا
َ
لة هةل ذن مافى و بريؤكةى يةكسانى لةسةر

كافكا «دةبوا نووسى جارَيكيان هيدفط بوون. ناكؤك
بداية». ديموكراسى مةسةلةى بة تةواوى بايةخَيكى
راستطؤ واية تؤ ثَيم «طةورةم بؤى نووسى دواييش
ئازيزةكةم» «خانمة دةكةى بانطم بؤضى ئةى نيت...
راستيةكة ناتواني كة لةوةى نيام

َ
دل من لةكاتَيكدا

جيابوونةوة. ثاشان ماندووكةرة». ضونكة َييت
َ
بل

و دةبَي وابةستة ذنَيك لة زياد بة كافكا لةدواييدا
رؤذةكانى دوايني لة دةنَيرَي. ملينا و فليس بؤ نامة

دةكةوَي. بة دورا ديمانت ضاوى ذيانيدا

سةرضاوة:
WWW.DARALHAYAT.NET
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عةبدة وازن
لة عةرةبييةوة: ساكار رةئوف

ئايا تةنها رؤمانَيك دةتوانَيت خاوةنةكةى 
بكاتة (ئةفسانة) وةك ضؤن رؤمانى (وةرزى 
حى كردة 

َ
كؤض بةرةو باكوور) ئةلتةيب سال

ئةم  عةرةبي؟  نوَيى  ئةدةبى  (ئةفسانة)ى 
رؤماننووسة سودانية كة بةيانى رؤذى ضوار 
يدا 

َ
شةممة ٢٠٠٩/٢/١٨ لة تةمةنى هةشتا سال

لة لةندةن كؤضى دوايى كرد، بة درَيذايى ذيانى 
ثَيكردووة،  ئاماذةى  جارَيكيان  خؤى  وةك 
نةيتوانيوة لة دةسةآلتى ئةو رؤمانة دةرباز 
ثَيبةخشيوة  نَيوبانطى  هَيندةى  كة  بَيت 
هَيندةش ماندووى كردوة. هةرضةندة رؤمانى 
(بندر  و  الزين)  (عرس  وةك  ديكةى  نايابى 
شاه)ى نووسيوة، بةآلم هةر وابةستةى رؤمانى 

(وةرزى كؤض بةرةو باكوور) بووة.
ى 

َ
ح ئةم رؤمانةى لة سال

َ
سةروةختَيك سال

دا 
َ
وكردةوة، واى بةخايال

َ
١٩٦٦ دا لة بةيروت بال

ئةمةريكى  بريمةندى  ثَيش  كة  نةدةهات 
سامؤئَيل هانتنطتؤن بكةوَيت لة داِرشتنى 
تيؤرى (بةريةككةوتنى شارستانيةتةكان)دا. 
لة  بوو  ثَيشدةست  بةِراستى  رؤمانة  ئةم 
وَيستى 

َ
وَيناكردنى ئةم ملمالنَيية، لةِرَيى هةل

ةوانى رؤمانةكة كة (موستةفا سةعيد)ةو 
َ
ثال

بة  بةرامبةر  سَيهةمة،  جيهانى  كوِرى 
هةموو  لة  ح 

َ
سال ثَيشكةوتوو.  خؤرئاواى 

خؤى  ثَيش  عةرةبانةى  رؤماننووسة  ئةو 
بووة،  بوَيرتر  نوسيويانة،  بوارةدا  لةم  كة 
رؤمانى  لة  ئةلحكيم  توفيق  لةوانةش 
(عصفور من الشرق) و سهيل ئيدريس لة 
ةوانة سودانييةكة لة 

َ
(الحي الالتيني)دا. ثال

رؤمانةكةدا دركى بةوة كردبوو كة خؤرئاوا 
هةر تةنها شارستانيةتى خؤى بؤ خؤرهةآلت 
سؤزو  داطريكردنيش.  كو 

َ
بةل نةهَيناوة، 

ئةندازةى  بة  باكوور  بؤ  نؤستالؤذياشى 
و  رق  لَيكبوردةييةكةى،  و  خؤشةويستي 

كينةى ثَيوة دياربوو.
و  رؤماننوسَيك  وةك  ح 

َ
سال ئةلتةيب 

ةتى 
َ
دةول هةندَي  و  سودان  لة  سياسيةك 

عةرةبى و هةروةها لة ئةوروثا و بةتايبةتى 
ذاوةذاوى  لة  ثِر  ذيانَيكى  بةريتانيادا،  لة 
«تاراوطة»  ئةو  و  كؤض  سةرةِراى  هةبووة. 
يبذاردبوو، 

َ
هةل خؤى  كة  دوورودرَيذةى 

بووةو  سودان  وابةستةى  ذياني  بةدرَيذايى 
دةرنةضووة،  ويذدانى  و   

َ
خةيال لة  هةرطيز 

طاو هةموو 
َ
ثةيوةنديشى بة سياسةت و كؤمةل

بة  هاتبوو،  بةسةرياندا  طؤِرانكاريانةى  ئةو 
نةطةتيظانةى  وَيستي 

َ
هةل مايةوة.  بةهَيزى 

ئةم نووسةرة بةرامبةر بة «بةرةى رزطارى» 
ى 

َ
سال حوزةيرانى  لة  كودةتاوة  لةِرَيى  كة 

«ئةلتةيب سالَح» لة 
تةمةني ٨٠ سالَيدا و 
لة لةندةن كؤضي 

دوايي دةكات
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وتة بوو، ئاشكرا دةست، طرتة ١٩٨٩دةسةآلتى
هاتوون) كوَيوة لة َي( ئةمانة

َ
دةل كة بةناوبانطةكةشى

زؤرى سودانى دواتر نووسةرانَيكى كة بوو، كات باو ئةو
ئةنقةست بة سودان دةسةآلتدارانى كرد. ثةيرةويان
زانكؤى لة طرت نووسةرة ئةم بةرهةمةكانى لة رَيطايان
ئةم ثَينةضوو ئةوةندةى بةآلم بخوَينرَيت، خةرتوم
ستكارة لةسةر بانطهَيشتىحكومةتلة

َ
نووسةرةبةرهةل

ى
َ
لة فَيستيظال بةشدارى و طةِرايةوة سودان ٢٠٠٥دا ى

َ
سال

بووة كردو عةرةبيية)دا رؤشنبريى ثايتةختى (خةرتوم
دةنطى خَيرا هةر بةآلم ة.

َ
فَيستيظال ئةو  (ئةستَيرة)ى 

لة رةخنةيان بةرزبؤوةو سةردانة ئةم دذى ناِرةزايى
دارفؤرو مةسةلةى بة بةرامبةر طرت نووسةر وَيستى

َ
هةل

تريش. مةسةلةيةكى ضةند و  ضةكداريةكان بزوتنةوة
و لةنَيوان ئةو بةراورد بوو خؤش ثَييان هةندَي كةس
موتةنةبيدا،سةبارةتبةثةيوةندىبةدةسةآلتةوة،بكةن.
بةِراستيشئةوشةيداىموتةنةبىبوو،شيعرةكانىلةبةر
كتَيبَيكيشى دةيوتةوة، كؤبوونةوةكاندا كؤِرو لة دةكردو

بةناوى(لةطةألموتةنةبيدا). دانا لةسةر
نووسةرى ناسراوترين و ديارترين ح

َ
سال ئةلتةيب

هةرضةندة سودانيةكاندا، نووسةرة نَيو لة بوو عةرةبى
لة وابوو ثردَيك وةك ئةو ضريؤكى و رؤمان ئةدةبى
جيهانى، و عةرةبى دةرةوةى و سودان ناوةوةى نَيوان
خةمةكانى لة نة سودان و لة ئةدةبى نة كات هيض ئةو
لة باكور)ى بةرةو كؤض (وةرزى نووسةر دانةبِرابوو.
١٩٥٣دا ى

َ
سال سةرةتاى  لة دةذيا، تَييدا كة لةندةن 

بةيروت  ى١٩٦٦ لة
َ
لة سال رؤمانة ئةم نووسى. كاتَيكيش

بوارى لة ضاوةِروانكراو بوو رووداوَيكى وكرايةوة، وةك
َ
بال

يان قاهرية لة ئةوةى  لةباتى  بةآلم  رؤماننوسيندا،
سودانةوة لة بةيروتةوة بَيت، ئةمجارةيان لة يان بةغداد
ثرؤذةيةكى توانى نايابةدا رؤمانة لةم نووسةر هات.
و رووداو و شَيوةو تةكنيك لة ِرووى كة رؤمان، نوَيى
بَيتثَيشكةشبكات، ديار تازةطةرىثَيوة كارةكتةرةوة
رؤمانةكة بارطاوى بوو كَيشمةكَيشةى ِراى ئةو ئةمة وَي
يان خؤرئاوا و خؤرهةآلت نَيوان ملمالنَيي ئةويش ثَيى،
تراذيدى ثةيوةندييةكى ميانةى لة باكورة، و باشور
«ذنة» سةعيد» و «مستةفا رؤمانةكة ةوانى

َ
لةنَيوان ثال

وبؤوة،
َ
بال رؤمانةكة سةروةختَيكيش بةريتانييةكةيدا.

نَيوبانطى سةعيد»، «مستةفا ةوانة
َ
ثال ئةم ناوى ئيدى

نةجيب ةوانةكانى
َ
ثال لة هةندَي نَيوبانطى

َ
ثال ضووة

لة عةبدوالجةواد» «ئةحمةد بةتايبةتى مةحفوز
«سَيينةدا».

باكوور» بةرةو  كؤض «وةرزى رؤمانى هةرضةندة 
ناسراوترين و و ح

َ
سال ئةلتةيب كارةكانى بة لوتكةى

بةرهةمةكانى بةآلم دةردةكةوَيت، كارةكانى وترين
َ
بال

يان طَيِرانةوةى زمانى لة ضريؤكدا، و رؤمان بوارى ترى لة
لةو تايبةتمةندَيتى. لة نني شَيوةدا بةدةر و تةكنيك لة
ئةفسانةى لة باس «عرس الزين» كة رؤمانى كارانةش
«الزين»ة ناوى كة دةكات رةفتارسةير ثياوَيكى الدَيي
«نعمة»، بةناوى هةية كضَيكدا

َ
لةطةل ثةيوةندى و

بةشةكةيدا هةردوو لة شاه»  «بندر  رؤمانى هةروةها
ثَيكدادانة ئةو رؤمانةش ئةم «مريود». و البيت» «ضوء
هةية نوَيدا و كؤن نَيوان لة شارستانييةى و ذينطةيي
بوارى لة نووسةر جوانةكانى كارة لة دةكات. بةرجةستة
لة ملمالنَيى نَيوان ود حامد»ة كة باس «دومة ضريؤكدا
دةكةوَيتة كة حامد» «ود طوندى كى

َ
خةل و حكومةت

دةيةوَي حكومةت دةكات. نيل،  رووبارى خؤرهةآلتى
رةمزى كة دوم درةختى  و بكاتةوة نؤذةن  طوندةكة
طوندةكة كى

َ
خةل بةآلم بكات، ريشةكَيش طوندةكةية

بؤيان ماوةتةوة بةمرياتى نةريتةى و داب ئةو لةسةر ثَي
كارةكانى زؤر لة لة حامد» «ود ئةم طوندة دادةطرن.
ى

َ
مندال جيهانى ئةو بؤ رةمزَيك وةك حدا،

َ
سال ئةلتةيب

داكوتاوة، ِريشةى سودان باكورى  لة بَيطةردييةى و
ئامادةطىهةية.

ذياننامةى بوو نياز بة وا كردو كؤضى ح
َ
سال ئةلتةيب

هةلومةرجى لةبةرئةوةى بةآلم بنووسَيتةوة، خؤى
كتَيبَيك رازى بوو بةوة تةنها نةدا، هةربؤية يارمةتى
على نادر انسان (منسي: ناوى بة وبكاتةوة

َ
بال

سيماى لة ئةم كتَيبةدا، هةندَي ميانةى لة طريقته).
جوان، بةسةرهاتى و رووداو لة تذية ذياننامةيةى ئةو

دةردةكةوَيت.
سةرضاوة:

WWW.ALHAYAT.COM
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عةبدولئيالة عةبدولقادر
لة عةرةبييةوة: هةورامان وريا قانع

طاندي و تريؤر

طاندي.. سةرؤكي هيندء سومبولةكةي 
كة طةالني هندستان هةرطيز لةبريي ناكةن، 
بة  هيندؤسييةوة  توندِرةوَيكي  لةاليةن 
سَي فيشةك تريؤركرا. تاواني طاندي هيض 
سةركردةيةكي  نةبَيت  ئةوة  تةنها  نةبوو 
بة  باوةِري  بوو.  لَيكبوردة  نيشتيماني 
ياخود  ئايني  ملمالنَيي  ِرةطةزثةرستي، 
تريؤر  ياخود  توندوتيذي  يان  توندِرةوي 

نةبوو.
دووي  لة  طاندي»  موهنداس  «مهاتما 
ي ١٨٦٩ لة خَيزانَيكي 

َ
تشريني يةكةمي سال

فَيري  هند  لة  دنياوة.  هاتوةتة  ناسراء 
ياساي  بةريتانيا  لة  بووة،  خوَيندةواري 
يدا ذني 

َ
خوَيندووة. لة تةمةني دوازدة سال

ثاشان  كردووةء  محاماتي  كاري  هَيناوة، 
ئةفريقاء  خواروي  بؤ  كردووة  سةفةري 
ِرةطةزثةرستي  لةناو  َيك 

َ
سال ضةند  لةوَي 

بطرة  ذياوة،  ئةفريقادا  سةردةمةي  ئةو 
ستةمء زؤرداري ئةو شةثؤلة بةربةريانةي 
لةم  «طاندي»  ضةشتووة.  ِرةطةزثةرستي 
جارَيكيان  لةوةدةكات  باس  بارةيةوة 
بَيتء  شةمةندةفةر  سواري  ويستويةتي 
تايبةت  كة  دابنيشَيت  شوَينةدا  لةو 
هةندَي  وةلَي  سثي،  ِرةطةزي  بة  بووة 

ثَي  ئةوةيان  ثَيست  سثي  كةسي 
هَيناوة،  بؤ  ثؤليسيان  بووة،  ناخؤش 
ناضاركردووة  «طاندي»يان  ثؤليسةكان 
بة  طةرضي  َيت، 

َ
ل جَيبهَي شةمةندةفةرةكة 

ثارةي خؤي بليتَيكي فةرمي كِريبوو.
لة  ضركةساتةوة  لةو  «طاندي» 
وآلتةكةي،  دةرةوةي  لة  نيشتيمانةكةيء 
ي بةرطريكردني لة مافةكاني مرؤظ 

َ
مةشخةل

بةرزكردةوة. ثَينوسي كردة ضةكء فيكري 
كراوةي كردة شَيوازي ئيشكردن. باوةِري 
ِرةطةزثةرستي  دذي  هةبوو،  ئازادي  بة 
ثَيستء ئاينء مةزهةب ِراوةستا، لة باتي 
وكردةوة. 

َ
بال خؤشةويستي  توندوتيذي 

لة  بةريتاني  ئيمثراليزمي  طةرضي 
وآلتةكةيدا هةموو جؤرة ستةمء ئازارَيكي 
بةريتانياي  طةرضي  دةدا،  ميللةتةكةي 
بؤ  خاكةكةي  هيندء  طةلي  داطريكةر 
كةضي  بةكاردةهَينا،  خؤي  بةرذةوةندي 
بانطةشةي  «طاندي»  ئةوةشدا   

َ
لةطةل

بةرطريكردني ئاشتيانةي دةكرد. «طاندي» 
يةكَيك لة شَيوازةكاني ئيشكردني باوةِري 
بؤ  بوو،  (موقاتةعةكردن)  مةسةلةي  بة 
نمونة موقاتةعةكردني كاآل بةريتانييةكانء 

ِرازيبوون بة كاآل هينديية يةدةطةكان.
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وآلتةكةي،  طةِرايةوة ١٩١٤ ي
َ
سال لة «طاندي» كاتَي

ئيمثراليزمي دِرندةيي ِروبةِروي هند، طةِرايةوة واتة
بة ئيماني لةسةر بةردةوامبوو بوةوة، بةآلم بةريتاني
هند لة حكومةت تةنانةت ئاشتيانة. بةرطريكردني
هاوآلتي بكِرنء باجَيك وةك خوَي ناضاركرد كي

َ
خةل

سوربوو «طاندي» كةضي  دةدا، باجةي  ئةو هيندي
بؤ بكات. حكومةت خوَيي موقاتةعةي ئةوةي لةسةر
ِرَيكخست ِروبار كةناري ِرَيثَيوانَيكي بؤ مةبةستة ئةو

بةمةش  دووربوو، شارةكةوة لة ٢٠٠ ميل نزيكةي كة
ِرابكَيشَيتء ئةو ِرَيثَيوانة بؤ جيهان سةرنجي تواني
بؤ بوو «طاندي»دا 

َ
لةطةل مرؤظايةتيش ويذداني 

لَيرةوة بةريتاني. حكومةتي خوَيي موقاتةعةكردني
«طاندي» خراية هَيناء شكستي خوَي ثرؤذةي باجي
جلوبةرطي نةبوو ِرازي تةنانةت «طاندي» زيندانةوة.
ناسراوبوو جلوبةرطَيكي بةريتانيا لة كة ئةفرةنجة
لةبةر خورييةكةي خؤي جلوبةرطة كو

َ
لةبةربكات، بةل

بةم دواتر «طاندي» كردبوو، خؤي دروستي كة دةكرد
خؤي بزنةكةي شريي لة هةروةها ناسرا، جلوبةرطانة

دةخواردةوة.
سريةي قورئانء بوو، كراوة كةسَيكي «طاندي»
بة بووة سةرسام خوَيندووةتةوة، ثَيغةمبةري
خوَيندوةتةوةء ئينجيلي هةروةها ثَيغةمبةر.

خؤشةويستي لَيكبوردةييء بؤ مةسيح فيكرةي
بوو، هيندؤسي طةرضي «طاندي» كردووة. تةبةني
ئاينء  ئةوةشدا ئيماني بةوةبوو بةسةر

َ
لةطةل بةآلم

ثياوَيكي ئةو ديكةدا بكرَيتةوة. ميللةتاني مةزهةبء
بوو سةربةخؤيي هنديبةدةستهَينا. نيشتيمانثةروةر
جؤدس» ناسؤرام ِرؤذنامةنوسي توندِرةو «سو كاتَي
بؤ خؤيدا ميحرابةكةي «طاندي» لة تريؤركرد، طاندي
كاتةدا لةو ثَيوةنا. فيشةكي سَي دةِرؤشت، نوَيذكردن

بوو. ةوة
َ
سال هةشتا لةسةروي تةمةني «طاندي»

لة تريؤركردنةكةي ثَيش شةوي «طاندي»
لةدايكببوو، تَييدا كة (بؤرباندر) خؤي شارؤضكةكةي
سرودَيكي دةوت، شارؤضكةكةدا  دانيشتواني

َ
لةطةل

كةي تاكو ئاخؤ سةيرة، دنياية (ئةم َي:
َ
دةل سرودةكة

دةكةم). تَيدا ذياني طةمةي

سةرضاوة:
٢٠٠٩/٢/٨ البيان- مسارات
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الس

 ناني ِرووت

سةدةى بيستةم سةدةى دةركةوتن و 
طةشةكردنى رؤمانة لة وآلتانى عةرةبيدا. 
لة نيوةى دووةمى ئةو سةدةيةدا سةدان 
لةدايك دةبن،  رؤماننوس  دةيان  و  رؤمان 
و  شؤرةت  رؤمانانة  لةو  كةمَيك  بةآلم 
وةردةطَيِردرينة  و  دةكةن  ثةيدا  نَيوبانط 

سةر زمانة جياجياكانى دنيا.
رؤمانانةى  ئةو  ذمارةى  زؤرى  لةناو 
رابردوودا  سةدةى  دووةمى  نيوةى  لة 
سآ  نووسراون،  عةرةبيدا  وآلتانى  لة 
شؤرةت  زؤرو  ناوبانطى  ضانسى  رؤمان 
ئةم  ئةوانيش  هةبووة،  ثةيداكردنيان 

رؤمانانةن:
- (اوالد حارتنا)، لة نووسينى «نةجيب 

مةحفوز».
لة  الشمال)،  اُّـ  الهجرة  (موسم   -

نووسينى «الطيب صالح».
لة  ِروت،  نانى  يان  الحاَّـ)  (الخبز   -

نووسينى «محةمةد شوكرى».
مةحفوز»  «نةجيب  ئاشكراية  وةكى 
لةثاى ئةو رؤمانةيدا، طةورةترين خةآلتى 
هَينا،كة  بةدةست  جيهانى  ئةدةبى 
ة. هةردوو رؤمانةكةى «الطيب 

َ
خةآلتى نؤبل

صالح» و «محةمةد شوكرى»ش، تا ئَيستا 
بؤ  دةكرَين  تةرجةمة  ضاثدةكرَينةوةو 
سةر زمانةكانى ديكة. رؤشنبريى كوردى 
لةناو ئةو سَي رؤمانةدا، تةنها (نانى روت) 
تر  رؤمانةكةى  دوو  و  كوردى  كردؤتة  ى 

هَيشتا لةضاوةِروانيدان.
ئةم  نووسةرى  شوكرى»  «محةمةد 
مةراكيش  وآلتى  لة   ١٩٣٥ ى 

َ
سال رؤمانة، 

ئاوايى 
َ
مال  ٢٠٠٣ ى 

َ
سال دنياوةو  هاتؤتة 
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بيست تةمةنى تا ثياوة  ئةم كردووة.  ذيان لة
بوةيهميةك، وةكى بووةو نةخوَيندةوار ساآلنيش
كردؤتةوة. رؤذ شةوى ذياوةو شةقامةكان لةسةر
و ى

َ
مندال تةمةنى لة دةربةدةريةى و نةهامةتى ئةو

نووسني كةرةستةى كردويةتية بينيويةتى، الوَيتيدا
طوزةران سةربوردةى نووسينةكانى زؤرى بةشَيكى و
نووسةرة لةو يةكَيكة «شوكرى» خؤيةتى. ذيانى و
نهَينى باسى راشكاوانة ئةدةبةكةيدا، لة دةطمةنانةى
مةغريبى طاى

َ
كؤمةل شورةييةكانى و تَيكشكان و

دزَيويةكانى لةِروى ثةردةى لةوانةى يةكَيكة كردووة.
داوةتةوة.

َ
هةل خؤرهةآلتى طةى

َ
كؤمةل خَيزانى

وتنى لة زؤرى جورئةتى بةهؤى ثياوة ئةم
بة كتَيبةكةى نةيتوانيوة سةرةتا راستيةكاندا،
بة يةكةمجار هةربؤية  بكات. ضاث عةرةبى  زمانى
بة فةرةنسى ثاشان بة ئيسثانى و دواتر ئينطليزى و

دةكرَيت. ضاث عةرةبى بة ئةوة دواى و

خةمناكى قةهرو لة لَيو لَيوان رؤمانَيكة كتَيبة ئةم
لة ثِريةتى نائومَيدى.  و  تَيكشكان و  فرمَيسك و
بؤ ثةناطةيةكى ِراكردن لة شكان،

َ
لة دل و حةسرةت

ثِر باوةشَيكى لة  و  طةرم نانَيكى لة  طةِران  و ئارام
ئةمانة هةموو لة كة «شوكرى» كاتَيك بةتة

َ
ئةل ميهر.

لة نةفرةت ناطات، ثَييان دةستى و دةبَيت مةحروم
دةكات، ئةخالقياتانةش لةو طةو

َ
كؤمةل لة و  دنيا

بة و  ذيان بة سوكايةتيكردن و رياكارى لة جطة 
نيية. ترى لةبةردا هيضى مرؤظ

هةريةكَيكمان بَيت سةربوردةى ِروت رةنطة نانى
طاكانى

َ
كؤمةل لة كة ئةوانة بَيت هةموو حةكايةتى و

وةكى دةتوانَيت كةس بةآلم كةم دةذين، خؤرهةآلتدا
جورئةتةوة، بةسةرهاتانة بة شوكرى» ئةو «محةمةد
بةرزدا وةها ئةدةبى بابةتَيكى ضوارضَيوةى لة

بنوسَيتةوة.
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مةروان عةلي
لة عةرةبييةوة: باوكي ِرةهةند

 سندوقة تازةكةي
(طؤنرتطراس) 
 هيض نهَينييةكي
تازةي تَيدا نيية

ِرؤمانَيكي  ناونيشاني  (سندوق) 
ناسراء  ماني 

َ
ئةل ِرؤماننوسي  تازةي 

بةشي  ِرؤمانة  ئةم  طراس»ة،  «طؤنرت 
بةشي  نوسةرة،  ياداشتةكاني  دووةمي 
ناونيشاني  لةذَير  ياداشتةكاني  يةكةمي 
وكراوةتةوة. 

َ
(لة كاتي ثياز ثاكردندا)  بال

وبونةوةي بةشي يةكةمي ئةم ياداشتانة 
َ
بال

ضونكة  نايةوة،  طةورةي  هةرايةكي 
دةنَيت  بةوةدا  دان  طراس»  «طؤنرت  تَييدا 
طري 

َ
هةوال جيهازي  ِريزي  ضووةتة  كة 

(هَيزي  بة  كة  نازييةوة  (ئَيس..ئَيس)ي 
مانيا 

َ
ئةل لة  هَيزة  ئةم  ناسراوة،  نوخبة) 

هةستاوة بة كوشتنء لةناوبردني مليؤنان 
كةسي  كؤمؤنيستء جولةكةء قةرةج كة 

ستي نازييةكان بوون.
َ
بةرهةل

«طؤنرت طراس» ئاوا دةست بة ِرؤمانة 
كة  (باوكَيك  دةكات:  (سندوق)  تازةكةي 
ثَينج،  ضوار،  بانطي  ةوة، 

َ
سال ضوبووة 

كرد..  كضةكاني  كوِرء  هةشت  شةش، 

دوورء  ييةكي 
َ
دوودل دواي  ئةوانيش 

مَيزي  دةوري  لة  ئَيستا  هاتن،  درَيذ 
نانخواردنةكة دانيشتونء قسة دةكةن).

بؤ  تازةيةيدا  رؤمانة  لةم  «طراس» 
ذياني خؤي،  ياداشتةكاني  خستنةِرووي 
شَيوازي طَيِرانةوة بةكاردةهَينَيت. لَيرةوة 
بةشَيوةيةكي  ِرؤمانة  ئةم  دةكرَيت 
دووةمي  بةشي  وةك  يان  سةربةخؤ 
هةروةها  بخوَينرَيتةوة.  ياداشتةكاني 
وةك  كتَيبةكة  بةشةكاني  دةكرَيت 
بخوَينرَيتةوة.  سةربةخؤ  حيكايةتَيكي 
ئةمة شَيوازي نوسيني «طؤنرت طراس»ة، 
بة  بدات  كورت  ثشويةكي  تاكو 
ضؤنيةتي  تاكو  هةروةها  خوَينةرةكةي، 
خوَيندنةوةشي  شَيوازي  خوَيندنةوةء 
ثَيبدات. ثَيدةضَيت ئةو هَيرشةي كة دواي 
لة  وكردنةوةي 

َ
بال طةورةكةيء  دانثيانانة 

ِروبةِروي  ياداشتةكانيدا  يةكةمي  بةشي 
بوةوة، واي لة»طراس» كردبَيت ئةو شَيوازي 
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ئاطربةستَيك ِراطةياندني لة كة بطرَيتةبةر نوسينة
خوَينةردا.

َ
لةطةل دةضَيت

لةوانةي هةندَي مانء
َ
ئةل ِرةخنةطرةكاني لة هةندَي

ثَييانواية ِرؤماني طراس»ن، «طؤنرت ئةزموني ئاطاداري
كةسانةية ئةو ذَيربةذَيري وةآلمدانةوةيةكي سندوق
طرت. ياداشتةكاني يةكةمي بةشي لة ِرةخنةيان كة
تةقاندييةوة، بؤمبةي ئةو بةهؤي «طراس» ئاشكراية
مونةزةمء هَيرشَيكي ِروبةِروي هةموانةوة لةاليةن
ضةثةكان، بؤ ِراسرِتةوةوة لة  بوةوة، دانراو بؤ ثالن
سادة، كاني

َ
خةل بؤ سياسييةكانةوة ِرؤشنبريانء لة

هونةرمةندةكاني شاعريء  نوسةرء لةاليةن تةنانةت
بؤمبةي ئةو بوةوة. هَيرش ِروبةِروي هاوِرَيشيةوة،
هةندَيك دةربِريني بةثَيي  تةقاندييةوة،  نوسةر
هؤي بووة نوسةر، سةر  كردة هَيرشيان  لةوانةي
خودي ئةوة ضونكة طراس). ئةخالقيانةي (كةوتني
كة دةكرد هَيرشةي ئةو سةركردايةتي بوو «طراس»
خؤيان نازي ِرابردوي  كةسانةي ئةو سةر  دةكراية

دةشاردةوة.
لة (سندوق)دا «طراس» ئةوةي ئايا هةموو بةآلم
لة حةقيقةتَيكة ئةوة ياخود حةقيقةتة َي

َ
دةيل

لةمبارةيةوة دروستكراوة؟ نوسةردا داني
َ
خةيال

ناضار دةكات نوسةر نوسةر، (ثيشةي َي:
َ
«طراس» دةل

لة شَيوةيةك  لة بريتيية باش ئةدةبي بكات، درؤ 
درؤ). شَيوةكاني

َيتةوة،
َ
ل ناهَي بؤ خوَينةري ئيختيارَيك هيض «طراس»

ئةو طريدةكاتء دذواردا طؤشةيةكي لة خوَينةر

كة خوَينةرةكة دةطَيِرَيتةوة بؤ بة شَيوازَيك درؤيانةي
درؤن. ياخود حةقيقةتن  ئةوانة ئايا  نازانَيت
هانداني خوَينةرء ِرؤحي بة ةِراوكَيكردن

َ
دل ثَيدةضَيت

ئةركي نوسةرة بةدواي حةقيقةتدا، طةِران خوَينةر بؤ
بة شَيوةيةكي وةك ئةوةي «طراس» بليمةتةكان بَيت،

َيت.
َ
دةيل (سندوق)دا كتَيبي لة ناِراستةوخؤ

ياداشتةكانيدا، دووةمةي  بةشي  لةم «طراس»
حيكايةت َي

َ
كؤمةل تةنها ناوروذَينَيت، كةسَيك هيض

دةطَيِرَيتةوة. ةكةي
َ
مندال هةشت ثياوَيكء دةربارةي

وَينةيةكي حيكايةتانةوة ئةو ميانةي لة نوسةر
تةمةنة هةشتا خَيزانةكةيء خؤيء ِروونء ئاشكراي
طةر ئةمة نهَينييةكان، دةكَيشَيت. بةآلم ييةكةي

َ
سال

دوو ثَيش نهَينيانةي لةو جطة مابَيت، ديكة نهَيني
داني ياداشتةكانيدا يةكةمي بةشي لة لةمةوبةر

َ
سال

بَيت ديكةدا سندوقَيكي لة لةوانةية ئةوا ثَيداناون،
لةم سندوقةي ئَيستا. نةك

سةرضاوة:
٤ كانوني  بةرواري /١٠٩٤٦ ذمارة الشرق االوسط/ ِرؤذنامةي

٢٠٠٨ يةكةم/
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سةردةم

 ئاهةنطي
مالَئاوايي

ئةطةرضى  دؤزةخ دةضَيت.  بة  ِراست  و  رَيك  تؤتاليتاريةكان  ناو سيستمة  ذيانى 
جيهانى  بة  و  كى 

َ
خةل بة  تا  دةدرَيت  خةرج  بة  بؤئةوة  رذَيمانة  ئةو  زؤرى  تواناى 

طةزافة  و  ئةو الف  و  دروشم  ئةو  هةرزوو  بةآلم  لَيرةية)،  (بة هةشت  َين: 
َ
بل دةرةوة 

درؤزنانة ئاشكرا دةبن و حةقيقةت خؤى بةيان دةكات.
رةنطة لة دةرةوة زؤر باس لةو دؤزةخانة بكرَيت و ماجةرا سةيرو سةمةرةكانى 
لةِرَيى كتَيب و ميدياكانةوة نيشان بدرَيت، بةآلم هةرطيز كةس ناتوانَيت وةك ئةوانة 
ة بكات و بةسةرهاتى ئةو ذينطانة وةكى خؤى و بَي 

َ
باس لة جةوهةرى ئةو واقيعة تال

رتوش بطَيِرَيتةوة، كة خؤيان تَييدا ذياون و بة ئاطرةكةى داخكراون.
لةدواى دووةم جةنطى جيهانى و دواى ئةوةى طةالنى دنيا، دوو بةآلى طةورةى 
 بوةوة، بةشَيكى ئةوروثا كةوتة بندةستى شؤرةوى 

َ
وةك نازيزم و فاشيزميان لةكؤل

و سةروةختَيكيش «ستالني» دةستى بة كرملني طةيشت، تةوقَيكى ئاسنينى كردة 
طةردنى طةالنى ئةوروثاى خؤرهةآلت.

لَيرةوة ضةندين نووسةرو ئةديب و هونةرمةند و ئةكتيظستى سياسى، دةكةونة 
«هؤنيكةر»  نهَينييةكانى  دةزطا  سانسؤرو  بَيدةنطييةى  ئةو  شكاندنى  خوردو  بةر 
لةم  كردبوو.  دروستيان  ديكة  ديسثؤتيزمةكانى  دةسةآلتدارة  و  «ضاوضيسكؤ»  و 
«ئةندرَي  و  سؤلذَينستن»  «ئةليكسةندةر  ناِرازى  دةنطى  بة  ئَيمة  بةندةدا  سةرو 
برؤدسكى» و  و «ظاسالظ هاظل» و «جؤزيف  باسرتناك»  و «بؤريس  تاراكؤفسكى» 

«ميالن كؤندَيرا» ئاشنا دةبني.
دةنطة  لةو  يةكَيك  ئاوايى)، 

َ
مال (ئاهةنطى  بةناوى  رؤمانَيكة  كة  كتَيبة  ئةم 

ى ١٩٧٢ نووسيويةتى. 
َ
ناِرازيانةى وآلتى ضيكؤسلؤظاكياى جاران «ميالن كؤندَيرا» سال

«كؤندَيرا» خاوةنى ضةندين رؤمانى ترة، وةك: (ذيان لة شوَينَيكى ترة، ثَيكةنني و 
بريضوونةوة، جةهل و ....هتد).

داطريكردنى  و  ثراط  بةهارى  و  «ستالني»  دةورانى  باسى  رؤمانانةدا  لةم  ئةطةر 
ضيكؤسلؤظاكياى كردبَيت لةاليةن يةكيةتى سؤظيةتى جارانةوة، ئةوا لةم ِرؤمانةيدا 
ئةوةندةى  ناكات،  دياريكراو  سياسى  سستمَيكى  لة  باس  ئاوايى)، 

َ
مال (ئاهةنطى 

دةست لةسةر تراذيديا ئينسانيةكان دادةنَيت.
«كؤندَيرا»  ئةدةبيةكانى  كارة  راكَيشرتين  سةرنج  و  خؤشرتين  بة  رؤمانة  ئةم 
دادةنرَيت، ضونكة ئةو توانيويةتى بةشَيوةيةكى سوك و ئاسان، بة زمانَيكى سادةو 

شةفاف، باس لة بابةتة هةرة طرنطةكان بكات.
َيت سستمى تؤتاليتار و مةرط دؤست و داخراو، بةردةوام 

َ
ئةم رؤمانة ثَيمان دةل

مرؤظى دةرون نةخؤش و شةِرانطَيزو ترسناك بةرهةم دَينَيت.
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سةردةم

ضةند دَيِرَيك 
لةسةر ذياني 
وليةم رايش

رةنطة لة بوارى دةرونشيكاريدا بة درَيذايى سةدةى بيستةم ناوى زياد لة زاناو بريمةندَيكمان 
بيستبَيت، بةآلم هيض يةك لةوانة هَيندةى «سيطمؤند فرؤيد»ى دامةزرَينةرى قوتابخانةى 
دةرونشيكارى  و «وليةم رايش»، خاوةنى شؤرةت و نَيوبانط نةبووبن و شوَين دةستيان بة 
 سةرةتاكانى سةدةى 

َ
ى لةسةر ئةو كاية طرنطة ديارنةبَيت. «فرؤيد» بةهاتنى و لةطةل

َ
قول

بيستةمدا وةك هةموو بريمةندَيكى مةزن و بليمةت، كةشفَيكى طةورةى كردو توانى لةِرَيى 
دةرونشيكارييةوة ثةى بة ناخود ئاطاى مرؤظ بةرَيت، هاوكات ئةو هاوكَيشة باوة تَيكبداتةوة 
سوكةوتةكانى لةذَير 

َ
ةوى دةكات و هةل

َ
كة تابةر لة هاتنى ئةو ثَييوابوو، مرؤظ ئاطايى جل

 و ئاطايداية.
َ

ى ئةقل
َ
كؤنرتؤل

فةيلةسوفى فةرةنسى «ميشَيل فؤكؤ» لة وتارَيكيدا لةذَير سةردَيِرى (فرؤيد، نيضة، 
َيت: (ئةم سَي بريمةندةبوون توانيان لةناو ثرؤذةى رؤشنبريى خؤرئاوادا كةشفى 

َ
ماركس)دا دةل

 دوو مةزنة 
َ

بةت ناوهَينانى «فرؤيد» لةطةل
َ
طةورة بكةن و سياسةتى نَيولَيكدانةوة بطؤِرن). ئةل

طةى طةورةيى و بليمةتى ئةون.
َ
برييارى وةك «كارل ماركس» و فردريك نيضة»دا، بةل

بَيطومان بةدرَيذايى سةدةى رابردوو قوتابخانةى دةروونشيكارى و «فرؤيد» ضةندين 
خوَيندكارو مرياتطرى بؤ دروست بووة، بةآلم رةنطة «وليةم رايش» و «ميالنى كالين» و 

«جاك الكان»، لة هةرة بزَيوترين و ذيرترين خوَيندكارةكانى ئةو قوتابخانةيةبن.
ِرَيك لةسةر ذيانى وليةم رايش)، باس لة ذيان و سةربوردةى دةرونشيكارى  (ضةند دَي
ى ١٩٥٧ 

َ
ى ١٨٩٧ لةدايك دةبَيت و لة سال

َ
ةمانى «وليةم رايش» دةكات. ئةو لة سال

َ
ئةل

حةظدة  لة  و  دةمرَيت  دايكى  يدا 
َ
سال دوانزة  تةمةنى  لة  دةكات.  ذيان  لة  ئاوايى 

َ
مال

دةست  ظييةننا  لة  زانكؤ  خوَيندنى   ١٩١٨ ى 
َ
سال دةدات.  لةدةست  باوكى  يشدا 

َ
سال

ثَيدةكات. لة تةمةنى الوَيتيدا لةذَير كاريطةرى «نيضة و ئيثسن و برطسؤن و فرؤيد»دا 
بووة. «فرؤيد» مامؤستا و هاوِرَيى بووة. يةكَيك بووة لة ضاالكرتين خوَيندكارةكانى 
«فرؤيد»، بةآلم وةختَيك «رايش» لة بوارى دةروونشيكاريدا قوأل دةبَيتةوة، جياوازى 
دةبَيت  سياسةت  جيهانى  بة  تَيكةأل  بيستةكاندا  سةرةتاى  لة  نَيوانيان.  دةكةوَيتة 
دةبَيتة  دةكردةوة،  دادثةروةرى  و  يةكسانى  لة  تةئكيدى  كة  سؤسياليزم  بريى  و 

خةونَيكى طةورةى ئةو.
نازيزم  و  فاشيزم  و سستمى  خَيزان  دةزطاى  رةخنةطرَيكى سةرسةختى  «رايش» 
كتَيبةو  ئةم  خوَيندنةوةى  بوارةدا.  لةو  بووة   

َ
راديكال ثةِرطريو  رةخنةطرَيكى  بووةو 

ناسينى ثيسكؤلؤذيستَيكى وةك ئةو بؤ ئَيمة طرنطى خؤى هةية، بةتايبةت لةمِرؤدا كة 
ى كوردةواريدا 

َ
َيك كَيشةى سياسى و كؤمةآليةتى و دةروونى طةورة لةناو كؤمةل

َ
كؤمةل

بزاوتى فاشى  لةوانةش كَيشةى (طةنج و الوان و ذنان و توندو تيذى و  بؤتةوة،  زةق 
كَيشانةية.  ئةو  تةواوى  خةمخؤرى  واقعى  بريمةندَيكى  وةك  «رايش»يش  ئايينى).  و 
كَيشانة  ئةو  لةسةر  ينةوةى 

َ
لَيكؤل رةخنةو  ئةو،  هَيندةى  كةس  هيض  لةراستيدا 

نةنووسيوة.
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لة عةرةبييةوة: ياد

 مليؤنَيرة وَيَلطةردةكة 
 هةشت خةَالتي 
ئؤسكار بةدةست 

دَينَيت

طةردةكة)ى 
َ
ل وَي (مليؤنَيرة  فيلمى 

بويل»  «دانى  بةريتانى  دةرهَينةرى 
طةورةى  سينةمايى  سةركةوتنَيكى 
هةشت  ئةوةى  دواى  هَينا،  بةدةست 
لةوانةش  بردةوة،  ئؤسكارى  خةآلتى 
خةآلتى باشرتين فيلم. لة كاتَيكدا خةآلتى 
باشرتين ئةكتةر دراية هةريةك لة «شون 
«كيت  و  فيلمى (شري)  لة  ى 

َ
رؤل بؤ  ثني» 

وينسلت» لة فيلمى (خوَينةر)دا.
(مليؤنَيرة  بةريتانى  فيلمي  
ئؤسكاري  ئاهةنطى  لة  طةردةكة) 

َ
ويل

و  هونةر  ئةكاديمياى  كة  يةكدا  هةشتاو 
رَيكيدةخات، خةآلتى  زانستى سينةمايى 
هةروةها  هَينا.  بةدةست  فيلمى  باشرتين 
لة  بةرزبوونةوة  لة  باس  كة  فيلمةكة 
دوو  دةكا،  ةمةندى 

َ
دةول بؤ  نةبوونيةوة 

و  طؤرانى  باشرتين  ئؤسكارى  خةآلتى 
ثَيبةخشرا.  وَينةيى  ميوزيكى  باشرتين 
باشرتين  ترى  خةآلتى  دوو  وَيِراى  ئةمة 
هةروةها  ميكساذ.  باشرتين  و  مؤنتاذ 
و  وَينةطرتن  باشرتين  ترى  خةآلتى  دوو 
كارَيكى  لة  وةرطرياو  سيناريؤى  باشرتين 

تَيكِرايى  بةمةش  ثَيبةخشرا.  ئةدةبى، 
ئاهةنطى  لة  فيلمةكة  خةآلتانةى  ئةو 
كة  ئؤسكاردا  خةآلتةكانى  دابةشكردنى 
شةممة  دوو  رؤذى  زووى  بةيانيةكى 
هةشت  طةيشتة  هَينا،  بةدةستى  سازكرا 

خةآلت. 
دةرهَينةرى فيلمةكةش «دانى بويل»، 
ثَيبةخشرا.  دةرهَينةرى  باشرتين  خةآلتى 
ئةمةش ثَيضةوانةى هةموو ئةو ثَيشهاتانة 
دةرهَينةرى  فينشر»ى  «ديفيد  كة  بوو 
و «ورون  باتون)  بنجامني  (ذيانى  فيلمى 
(فروست  فيلمى  دةرهَينةرى  هوارد» 
سانت»ى  فان  «جاس  و  نيكسون) 
«ستيفن  و  (شري)  فيلمى  دةرهَينةرى 
(خوَينةر)ى  فيلمى  دةرهَينةرى  دالداري» 
كانديد كردبوو، بؤ وةرطرتنى ئةم خةآلتة.

بووة  «بويل»  كردنةش،  خةآلت  بةم 
باشرتين  خةآلتى  كة  بةريتانى  يةكةم 
منديز»  «سام  ثاش  بةرَيتةوة،  دةرهَينةر 
ى دةرهَينةرى فيلمى (جوانى ئةمريكايى) 
لةسةر  وتةيةكيدا  لة  «بويل»   .٢٠٠٠ ى 

َ
سال

شانؤ لةكاتى وةرطرتنى خةآلتةكةدا، وتى: 
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مان).
َ
لةطةل بوون بةخشندة  زؤر  ئَيوة (ئةمشةو

خةآلتةكانى مَيذووى لة ثَيكردنة ئاماذة شايةنى
هةشت توانيويةتى فيلم حةوت تةنها ئؤسكاردا

بَينَيت. بةدةست زياتر و خةآلت

بؤ نةبوونيةوة لة بةرزبوونةوة ضريؤكى
دةوَلةمةندى:

(سالمدوط يان طةردةكة)
َ
ل وَي (مليؤنَيرة فيلمى

بةهةمهَينراوة سنوردار بودجةيةكى بة مليؤنَير)،
بينيوة. تيا يان

َ
رؤل نةناسراو ئةكتةرَيكى ضةند و

و نةكرَيت ثَيشكةش ةكاندا
َ
هؤل لة بوو وا بِريار

رابوةستَي، فيلمةكة وَينةطرتنى خةريكبوو تةنانةت
بيكتشرز)ى ئيندثَيندنت (وارنر ستؤديؤكانى كاتَيك
وازى زةبةآلح بروس)ى (وارنر كؤمثانياى بة سةر
ستؤديؤكانى بةآلم هَينا، فيلمةكة يارمةتيدانى لة
دوايدا لة بيكتشرز) اليت سريشينج (فوكس 

كرد. رزطار فيلمةكةى
شارى طةِرةكةكانى لة فيلمةكة رووداوةكانى
بَيدةرةتان كوِرَيكى لة باس و هندستانة بومباى
و ِرَيطاى دةذى نشيندا كوخت شارَيكى كة لة دةكات
دةبِرَيت، ةمةندى

َ
دةول بةرةو هةذارييةوة لة خؤى

مليؤنةكة دةباتةوة- (كَي بةرنامةى لة ئةوةى  ثاش
دةيباتةوة. و دةكات بةشدارى اِّـليون) سريبح من
ضونكة مشتومِر، جَيى بووة هيندستاندا لة فيلمةكة
هةذاريان وَيناكردنى فيلمةكةو ناوى كةس هةندَيك

دةزانى. سووكايةتى بة شَيوةية بةو

نواندن خةآلتى ناسراو ئةستَيرةيةكى ضةند
بةدةست دَينن:

خةآلتى وينسلت»، بةريتانى «كيت ئةكتةرى ذنة
(خوَينةر)دا فيلمى لة  ى

َ
رؤل بؤ  ئةكتةرى باشرتين

و دةبينآ شميدت»  «هانا  ى 
َ
رؤل تيايدا  كة  بردةوة

ثَيشرت «شميدت» الوَيك. خؤشةويستى دةكةوَيتة
لة بةنديخانةكانداو يةكَي لة نازى بووة ثاسةوانَيكى
تاوانى دووةمدا جيهانى  جةنطى لة  دةكرَي طومان

بةهرةمةندة ئةكتةرة ئةم باسة شايةنى دابَي. ئةنجام
خةآلتى ئؤسكار  بؤ جارة شةشةمني ة،

َ
سال ٣٣ تةمةن
دةكرَي. كانديد

ذيانى لة ثني»،  «شون سينةما ئةستَيرةى
بؤجارىدووةمةخةآلتىئؤسكار وةردةطرَي، هونةريدا
٢٠٠٤دا ى

َ
سال لة و (شري) لة فيلمى ى

َ
رؤل ئةمجارةيان بؤ

(نهر فيلمى لة ى
َ
رؤل بؤ خةآلتةى ئةم جار يةكةم بؤ

«ثينؤلؤثآ ئيسثانى ئةكتةرى ثَيبةخشرا. غامض)
ى

َ
رؤل بؤ ياريدةدةر ئةكتةرى باشرتين خةآلتى كروز»

ثَيبةخشرا، برشلونة) كرستينا (فيكى فيلمى لة
ئةم ئيسثانى  ئةكتةرى  يةكةم دةبَيتة  بةمةش 
ليدطةر»، «هيث لةكاتَيكدا بَينَيت. بةدةست خةآلتة
باشرتين خةآلتى كرد، دوايى كؤضى ثار ى

َ
سال كة

دةبَيتة بةمةش ثَيبةخشرا، ياريدةدةرى ئةكتةرى
لةدواى كة فينش» «ثيتةر  ثاش  ئةكتةر دووةم

دَينن. بةدةست ئؤسكار خةآلتى كؤضكردنيان
لة جؤكةر ى

َ
رؤل لةسةر خةآلتةى ئةم «ليدطةر» 

«باتمان» فيلمى زنجرية لة كة الظالم) (فارس فيلمى
ديكةش، خةآلتةكانى لة ثَيبةخشرا. وةرطرياوة،
كة باشرتين سيناريؤ بالك» خةآلتى النس «داستن
(شري) فيلمى بؤ نوسرابَي سينةما بؤ بةتايبةتى
فيلم باشرتين خةآلتى ئاي) (ول فيلمى وةرطرت.
(ذيانى بنجامني فيلمى هةروةها كارتؤنى ثَيبةخشرا.
و وَينةطرتن شوَينى باشرتين خةآلتى دوو  باتون)
فيلمى لة كاتَيكدا هَينا. ماكياذى بةدةست باشرتين
بةآلم وةرطرت. جلوبةرطى باشرتين خةآلتى (الدوقة)
(كؤض)ى فيلمى دراية بيانى فيلمى خةآلتى باشرتين
حبل)، على يسري (رجل فيلمى هةروةها يابانى.
كة ثَيبةخشرا دؤكيؤمَينتى فيلمى باشرتين خةآلتى
طوريسَيكدا بةسةر توانيويةتى دةكات ثياوَيك لة باس
تاوةرى بازرطانى هةردوو نَيوان لة كة بةهةوادا بِروات

واسراوة.
َ
هةل نيويؤرك ١٩٧٤لة ى

َ
جيهاني سال

سةرضاوة:
 WWW.DW-WORLD.DE سايتى
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 بَالوكراوةكاني
و ثةخشي سةردةم دةزطاي ضاث

،
َ

ئةمســـال دووةمي كانوني ٢٠٠٨ء مانطي ي
َ
ســـال يةكةمي كانوني لة مانطي ِرابردودا، واتة مانطي دوو لة ماوةي

ثَي كوردي كتَيبخانةي طةيانـــدووةء بايةخداري بةضاث كتَيبي طرنطء َيك
َ
ســـةردةم كؤمةل ثةخشـــي دةزطاي ضاثء

ِرانان لَيرةدا ئَيمة بةآلم هةية، ِرانان ثَيويستيان بة قسةلةسةركردنء هةمويان طةرضي كتَيبةكان كردووة. ةمةند
َ
دةول

ديالَيكتةكاني، كورديء زماني ضاوةكانم، كامَيراي كتَيبي لة بريتني كتَيبانةش ئةو كتَيبيان دةكةين. ســـَي بؤ تةنها
سثييةكة. كةشتيية

ِرةهةند باوكي ئامادةكردني:

كامَيراي ضاوةكانم
ياداشتةكاني لة بريتيية كتَيبة ئةم
ئةكتـــةري نوســـةرء هونةرمةنـــدء
عةلي «عومةر كؤضكردوو مامؤســـتا
ئةمني». بَيطومانخوَيندنةوةي كتَيبي
تايبةتي خؤشييةكي ضَيذو ياداشت،
نيية، ديكةدا كتَيبةكاني لة كة هةية
كةسَيكي لةاليةن طةر ياداشت كتَيبي
ثَيطةي خاوةن شـــارةزاء ِرؤشنبريء
كةسَيك نوسرابَيت، كؤمةآليةتييةوة
هةبوبَيتء ئامادةيي طشتيدا ذياني لة
ِروداوةكاني بةســـةرهاتء ئاطاداري
كةسَيك بوبَيت، خؤي سةردةمةكةي
ئةوا كتَيبـــة، ئـــةم وةك نوســـةري
مةزني طرنطء بايةخَيكـــي كتَيبةكة
دةبَيتة خوَيندنةوةشـــي دةبَيـــتء

ثَيويست. كارَيكي

بؤ نوسةرَيك ثةنا ئاشكراية كاتَي
دةباتء ياداشـــتةكاني نوسينةوةي
خؤي بريةوةريةكانـــي دةدا بريـــار
بيخاتة لةوَيشةوة كاغةء سةر بخاتة
ماناي ئـــةوا خوَينةر، بةردةســـتي
وَيستطةء َي

َ
كؤمةل نوسةرة ئةو واية

دةيةوَي هةيـــةء ذيانيدا لـــة ِروداوء
ئاشـــكرايان كردن ئاوايي

َ
مال ثَيـــش

اليةني نهَينيء هةندَي دةيةوَي بكات.
ئاطاداريانةء ئةم كة هةية شـــاراوة
ئاطان، بـــَي لَيي ديكـــة كانـــي

َ
خةل

بكات. ئاشـــكرايان بكاتةوةء ِرؤشن
ثةنا تر كاتَي نوسةرَيك مانايةكي بة
دةبات، ياداشتةكاني نوسينةوةي بؤ
لة نوســـةرة ئـــةو مانـــاي ئةوةية
بؤ جَيطا نةيتوانيوة بةرهةمةكانيـــدا
ِرةنطة كة بكاتةوة ةت

َ
حال َي

َ
كؤمةل

ديكةدا كةساني ياخود خؤيدا بةسةر
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ِرَيطةي لــــة  دَيتء بؤيــــة هاتبَيت، 
بريةوةرييةكانييةوة نوســــينةوةي
ةتانةء

َ
ئةو حال دةخاتة سةر  تيشك

نوســــةر دةكاتــــةوة. زيندويــــان 
لة بةشــــَيك كاتَيــــك هةســــتدةكات
لة ماونةتــــةوةء يادةوةرييةكانــــي
ثَيشــــرتيدا كتَيــــبء نوســــينةكاني
ناضار دةستنيشــــاني نةكــــردوون،
نوسينةوةي دةستنيشانكردنء بؤ
يادةوةري، لةبريكراوةي بةشة ئةو
ياداشتةكاني نوســــينةوةي ثةنا بؤ

دةبات.
كامَيــــراي ئَيمــــة لــــة كتَيبــــي
تةنها نــــةك لةبةردةم ضاوةكانــــم،
بــــريةوةري ياداشــــتء ــــَي

َ
كؤمةل

كــــو
َ
بةل نوســــةري كتَيبةكةدايــــن،

كايــــة ئــــةو لةبــــةردةم تــــةواوي
كة هونةريانةدايــــن ِرؤشــــنبرييء
كايــــةء بوبونــــة ســــةردةمانَيك
نزيكةي كوردي. كتَيبةكة ِرؤشنبريي
دواوة، بؤ دةمانباتةوة َيك

َ
سال هةشتا

١٩٢٦ء ســــاآلني بؤ دةمانباتــــةوة
ئةوكاتء ســــابونكةراني طةِرةكــــي
لةو ئيــــدي نوســــةر. هاتنةدنيــــاي
شاري ئاشناي ئَيمة ضركةســــاتةوة
دةبنيء ســــةردةمة ئةو ســــلَيماني
نوســــةردا

َ
لةطةل بةهةنطاء هةنطاو

دةبينة طؤِرانكاريانة ئةو ئاشــــناي
لة هاتووة. شارةدا ئةم كة بةســــةر
مَيذوي بة طةشتَيكة كتَيبةكة ِراستيدا
شاري لةمةوبةري  ةي

َ
ســــال هةشتا

بة هةست تَيدا طةشتَيك سلَيمانيدا،
لة دةكةيتء ِرؤح ئاراميء هَيمنــــي
بؤ دةكةيت نوسةر سوثاسي ةوة

َ
دل

مَيذوويية. طَيِرانةوة ئةو
كتَيبة ئةم الثةِرةكاني ذمارةي 

ترياذي  طةورةيةء الثــــةِرةي  ٣٨٥
دينارة. هةزار نرخي ٥ ٥٠٠ دانةيةء

ديالَيكتةكاني كورديء زماني
نايابانةي كتَيبة لةو يةكَيكيديكة
ثَيشودا ماوةي لة سةردةم دةزطاي
كتَيبي زماني طةيانــــدووة، بةضاثي
ثِرؤفيســــؤر ديالَيكتةكاني كورديء
ئةم خورشــــيد»ة. حةمة «د. فوئاد
زانســــتيء شــــَيوةيةكي بة كتَيبة 
ِرةسةنايةتيء دَيرينيء ئةكاديميانة
كــــوردي زمانــــي ســــةربةخؤيي
كة دةريدةخــــات دةســــةِّـَينَيتء
كوردي زمانَيكي سةربةخؤيةء زماني
خؤيدا مَيذويانةي طةشةكردنَيكي بة
دةريدةخات هةروةهــــا تَيثةِريوة.
بةناو توانيويةتي كــــوردي زمانــــي
مَيذوي جياوازةكاني جياواز قؤناغة
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بةرطةي تَيثةِرَيتء ئةم ناوضةيــــةدا
ناِرةحةتيانةش نةهامةتيء ئةو هةمو

سةر ِرَيي. هاتونةتة بطرَيت كة
سةِّـاندني بؤ كتَيبةكة نوسةري
لة كــــوردي جياوازة زماني ئةوةي
زؤري َيكــــي 

َ
هةول فارســــي، زماني 

ةشــــيدا
َ
هةول لةو خســــتووةتةطةِرء

ِرَيطةي لة نوسةر بووة. سةركةوتوو
دةيسةِّـَينَيت نةخشــــةوة َي

َ
كؤمةل

كوردي زمانَيكي سةربةخؤيةء زماني
نة فارســــيء زماني لــــة نــــة لقَيكة
لة كة ناوضةيةكيشــــة ديالَيكتَيكي
وةرطريابَيت. فارســــييةوة زمانــــي
قسة وردي بة ئةوةي دواي نوســــةر
زماني جياوازي نَيوان هةردوو لةسةر
دةكات، فارســــي زماني كــــورديء
طرنطء بابةتَيكــــي دةضَيتة ســــةر
بووةتة لةمِرؤدا كة ديكة بايةخداري
لةسةركردن، قسة طفتوطؤء شوَيني
ديالَيكتيكةكاني بابةتــــي ئةويــــش
ثَيي واية كورديية. نوســــةر زماني
زماني ديالَيكتيكةي ضةند ئةو بووني
دةطةِرَيتةوة هؤكار دوو بــــؤ كوردي
هــــؤكاري يةكةم لــــة بريتني كــــة 
سياسي. هؤكاري دووةم  جوطراَّـء
دوو لةو باس درَيذي بة نوسةر دواتر
زماني لةسةر كاريطةريان هؤكارةء

ةمةندكردنــــي زماني
َ
دةل كــــورديء

بة نوسةر ثاشــــان دةكات. كوردي
باس ئةكاديمي بةشَيوةيةكي ورديء
زماني ديالَيكتيكةكاني سةرجةم لة
ديالَيكتي لةوانــــة دةكات، كوردي
كرمانجي ديالَيكتي باكوور، كرمانجي
كرمانجي ديالَيكتــــي ناوةِراســــت،

طؤران. ديالَيكتي باشوور،
بةشــــي لــــة دواجــــار نوســــةر
لة بــــاس ثَينجةمــــي كتَيبةكةيــــدا
دةكاتء كوردي يةكطرتــــوي زماني
دوو يةكَيــــك لةم ثَيشــــنيار دةكات
ديالَيكتة بكرَيت بة بناغةي زمانَيكي
هةموو لــــة كورديء يةكطرتــــووي
بخرَيتةكار. كوردستاندا ناوضةكاني

ئةمانةن: ديالَيكتة دوو ئةو
ناوةِراست ١-كرمانجي

باكور ٢-كرمانجي
نوســــةر تَيِروانينــــي بةثَيــــي 
ناوةِراســــت كرمانجي شــــَيوةزاري
ناوةِراســــتي فراواني هةرَيمَيكــــي
لةوانــــة طرتؤتــــةوة، كوردســــتاني
ســــلَيمانيء شــــارةكاني هةولَيــــرء
مهابادء سنةء خانةقنيء كةركوكء 
هةروةها سةردةشت. سةقزء بؤكانء
ديالَيكتة ئةم نوسةر سةرنجي بةثَيي
فَيركــــردنء زمانــــي ِرؤشــــنبرييء

ناوضانةيةء ئــــةو ثةروةردةكردني
كوردييةكاني ديالَيكتيكة هةموو لة
ثَيي دةنوســــرَيتء زياتــــر ديكــــة 

وبوةتةوة.
َ
بال ثَي بةرهةمي

هةرضــــي كرمانجي باكورة، ئةوا
ميللةتي زؤرينةي ثَييواية نوســــةر
لة دةدوَينء ديالَيكتــــة كــــورد بةم
وة،

َ
بال كوردستان هةرَيمي فراوانرتين

ســــورياء توركياء لة كوردســــتاني
ئَيرانء كوردســــتاني بةشــــَيك لــــة
ئةرمينيــــاء عَيــــراقء كوردةكانــــي
زؤرينةي دةنوسنء ثَيي ئازربايجان
بةثيتي ديالَيكتة ئـــةم ئةدةبياتـــي

نووسراون. التيني
بضوكة، ١٠٩الثةِرةي كتَيبة ئةم
نرخـــي ٦٠٠دانةيـــةء ترياذةكـــةي

١٢٥٠دينارة.

كةشتيية سثييةكة
ِرؤمانة لـــة يةكَيكة ئـــةم كتَيبة
نوســـةري بةناوبانط شـــاكارةكاني
ِرؤمانة ئةم ئايتماتـــؤف»، «جةنطيز
(جةميلة)ء ِرؤمانـــي هةردوو 

َ
لةثال

شاكاري سَي طؤليســـاري)، ئاوا
َ
(مال

مةزنةية. ئةوةي نوسةرة نايابي ئةم
ئةوةية ِرؤمانةكاني تَيدا نيية طوماني
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ب

وة
راك

و َ
ال

كا

ن

لة ثـــِرن ئايتماتـــؤف» «جةنطيـــز
مرؤظدؤستانة، مةيلي خؤشةويستيء
ي

َ
تال لةنـــاو واقيعي كارةكتةرةكاني

ئومَيدء لة لَيون لَيوان دَينء ذيانةوة
توانايةكي نوســـةر  بةختـــةوةري.
قوآليي ناو ِرؤضونة بؤ هةية سةيري
خســـتنة تيشـــك ِرؤحي مرؤظةكانء
شاراوانةي ثةنهانء شـــتة سةر ئةو

قوآلييةدا ثشتطوَيخراون. لةو
ةتة جوانء

َ
يةكَيـــك لـــة خةســـل

ِرؤمانةي ئـــةم ســـةركةوتووةكاني
شيعرييةية زمانة ئةو بةردةستمان،
نوســـراوةتةوة، ثَي ِرؤمانةكةي كة 
ئايتماتؤف» «جةنطيـــز ئاشـــكراية
بايةخَيكي ِرؤماننوسانةي لةو يةكَيكة
دةداتء ِرؤمان نوسيني زماني بة زؤر
شـــيعري نزيكدةكاتةوة. لـــة زماني
زماني نزيككردنةوةيةي ئةم بَيطومان

ثَيويســـتي زماني شـــيعر، ِرؤمان لة
طةنجينةيةكي توانـــاء بة ســـةليقةء
نيية ئاســـان ضونكة زمانةوانييـــة،
الثةِرةكانـــي ِرؤمانَيك، بـــة درَيذايي
زماني ِريتـــمء ئيقاعي لة ثارَيزطاري
نوسةرة ئةو ئةمة تةنها بكرَيت. شيعر
كة بدةن ئةنجامي دةتوانن بليمةتانة
نوسنيء لة تةواويان شـــارةزاييةكي
نوســـةري بةتة

َ
هةل هةية. ئةدةبـــدا

لَيرةدا لـــةوان. ئـــةم ِرؤمانة يةكَيكة
بةِرَيز لة  دةستخؤشـــي ثَيويســـتة
بة بكةين كة سةعيد» «طوشاد حةمة
جوان كوردييةكي بة سادةء زمانَيكي
ئةنجامداوة. وةرطَيِرانةكـــةي كاري
ذمارةي سثييةكة  كةشتيية  ِرؤماني 

بضوكة،  ٢١٩ الثـــةِرةي الثةِرةكاني
 ٢٥٠٠ نرخي  دانةيةء ترياذةكةي٦٠٠ 

دينارة.
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