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دەسپێك
ئ���ەم كتێبەی هانا ئارێن���ت لە زۆر الیەنەوە 
نرخێكی گەورە و مەزنی هەیە، چونكە هاتووە 
پرسی حەقیقەتی بە پرسی سیاسییەوە گرێداوە، 
ب���ەوەش لە ی���ەك كاتدا ه���ەم فەلس���ەفەكاری 
دەكات، لەبارەی حەقیقەت ، هەمیش سیاسەت 
دەكات، لەب���ارەی حەقیقەتی واقیعییەوە، پەردە 
لەسەر كۆمەڵێك كردەی سیاسی و فەلسەفیی 

جیاواز الدەدات.
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ئێم���ە دەزانی���ن هان���ا ئارێنت خ���ۆی زیاتر 
وەەكو تیۆریس���تێكی سیاس���ی ناسراوە، زیاتر 
ناس���رابێت،  فەلس���ەفەكارێك  وه ك���و  ل���ەوەی 
تەنانەت ئەم خۆیش���ی زیاتر حەزی لەم بوارە 
سیاس���ییە كردووە، زیاتر لە بواری فەلسەفی، 
بۆی���ە ئ���ەم كتێبەی بایەخێك���ی زۆری هەیە بۆ 
تێگەیش���تن لە پڕۆسەی درۆكردن لەنێو بوارو 

كایەی سیاسیدا.
ئ���ەم كتێب���ەی هان���ا ئارێنت ب���ووە ئەوەی 
هانی جاك دریدای فەلس���ەفەكاری فەڕەنس���ی 
ب���دات بێت، كتێبێكی تایبەت لەبارەی )مێژووی 
درۆك���ردن( بنووس���ێت و ڕاش���كاوانە ئام���اژە 
بۆ ئەوە بكات، كە ئەم پرس���ە ل���ە هانا ئارێنت 
فێربووە و هەوڵیداوە س���وود لە تێزەكانی ئەم 
وەربگرێ���ت ب���ۆ خوێندن���ەوەی واقیعی درۆی 

سیاسی.  

ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل
ستارباكس كافێ ، نۆیماركت، كۆلن 7/10/2016
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حەقیقەت و سیاسەت)1(
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)1(
ئ���ەم  بڵێ���م  دەمەوێ���ت  س���ەرەتاوە  ل���ە 
تێڕامانان���ە)2(، بابەت���ی خ���ۆی، لەبۆچوونێك���ی 
دەڵێ���ت:  ك���ە  وەردەگرێ���ت،  ن���اودار  و  ب���او 
هەرگی���ز كەس���ێك نییە گومانی ل���ەوە هەبێت، 
ك���ە په یوەندیی نێوان حەقیقەت و سیاس���ەت، 
په یوەندییەك���ی خراپ���ە. وەكو ئ���ەوەی منیش 
بزان���م، هەرگیز كەس���ێكیش نییە ڕاس���تگۆیی 
ب���ە یەكێ���ك لە س���یفەتە چاكەكانی سیاس���ەت 
دانابێت. ب���ەردەوام وا دانراوە كە درۆكردن، 
ئام���رازی پێویس���ت و ڕەوان، نەوەك���و ه���ەر 
و  زۆرزان  سیاس���یی  پیش���ەی  ب���ۆ  بەتەنی���ا 
دیماگۆج���ی، بەڵك���و بۆ پیش���ەی س���ەرۆك و 
ڕابەرێكی سیاس���یی بەڕێزیش، هەر پێوس���تە. 

باشە ئەمە بۆچی وایە؟ دەاللەتی بۆچوونێكی 
وا لەبارەی پێوەندی بەسروشتی بوار و كایەی 
سیاس���ی و پێگەكەی لە الیەك ، بە سروش���تی 
حەقیقەت و ڕاستگۆیی و پێگەكەیان لە الیەكی 
ت���رەوە؟ ئایا حەقیق���ەت خۆی ل���ە جەوهەردا، 
نەدار و بێ توانایە؟ دەس���ەاڵتیش لە جەوهەری 

خۆیدا، فریودەر و فێڵبازانەیە؟ 
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بوونێك���ی  ج���ۆرە  چ  لێ���رەدا  حەقیق���ەت 
واقیعییان���ەی دەبێت، كاتێك هیچ دەس���ەاڵتێكی 
بەس���ەر پانتایی گش���تیدا نەبێت، ئەو پانتاییەی 
زیاتر لە هەربازنەیەكی تر، گرێنتی نێو واقیعی 
بوونی ئەو خەڵكان���ە دەكات، كە لەدایكدەبن و 
دەم���رن، واتا هەبوونی ئ���ەو بوونەوەرانەی لە 
نەبوونەوە سەرهەڵدەدەن ، دێن و، پەیدادەبن، 
دوای ماوەكی���ش دەگەڕێن���ەوە ب���ۆ نێ���و ئ���ەو 

نەبوونەی كە لێیەوە هاتبوون؟ 
ئای���ا  بپرس���ین  دەش���ێت  لەكۆتاییش���دا، 
حەقیقەتێك���ی نەدار و بێ توان���ا بە ڕاددەی ئەم 
دەس���ەاڵتەی ك���ە گ���وێ  ب���ە حەقیقەت ن���ادات، 
بێ���زراو و ناش���یرین نابێت؟ ئەمان���ە كۆمەڵێك 
پرس���یاری ورووژێنەرن، ب���ەاڵم هەڵقوواڵوی 
بڕواكانی ئێستای ئێمەن، لەبارەی ئەم پرسەدا، 

بۆیە بەوردی قسەیان لەبارەیەوە دەكەین.
هەندێك ڕا و بۆچوونی بەرچاو و ئاش���كرا 
بۆچوون���ە  ئ���ەم  دەك���ەن  وا  ه���ەن،  و ڕوون 
ماقووڵییەتێكی هەبێت، ئەویش بە ش���ێوەیەكی 
كورتك���راوە لەنێو ئەم پەندە التینییە كۆنەدا كە 
دەڵێت:" ب���ا دادپەروەری هەبێت، ئەگەر جیهان 
تەفروتووناش بێ���ت". بەاڵم ئەو پەندە، جگە لە 
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خاوەنە گریمانكراوەكەی سەدەی شازدەیەمی، 
فردیناندی یەكەم كە ش���وێنی شارلی پێنجەمی 
گرت���ەوە، كەس���ێكی ت���ر ب���ەكاری نەهێن���اوە، 
بانگەش���ەی بۆ نەكردووە، بۆیە ئەمیش كاتێك 
ب���ەكاری هێن���اوە، تەنیا لەپێن���اوی ڕەوانبێژیدا 
ب���ووە: ئایا دادپ���ەروەری بەدی دێ���ت، ئەگەر 

مانەوەی جیهان بكەوێتە گرەوەوە؟
تاك���ە هزرڤانی گ���ەورە، ك���ە وێرابێتی ئەم 
پرسیارە بە پێچەوانەی ڕووگە باوەكەی خۆی 
ئاوەژووبكات���ەوە، ئیمانوێ���ل كانت بوو. كاتێك 
هات بەبێ  ش���ەرمكردن، ئەو پەن���دە التینییەی 
وا ش���ڕۆڤەكرد:" بە زمانێكی س���ادە، ئەم پەندە 
مانای وای���ە: دادپەروەری بااڵدەس���ت دەبێت، 
ئەگ���ەر ببێتەهۆی تەفروتوون���ا بوونی هەموو 

پڕوپووچەكانی جیهانیش".
م���ادام مرۆڤ���ەكان پێی���ان وایە ژیان ش���ایانی 
ئ���ەوە نیی���ە تێی���دا بژین، ل���ە جیهانێك���دا بژین 
تەواو بێبەشە لە دادپەروەری، ئەوە" ئەم مافە 
مرۆیی���ە، دەبێ���ت ب���ە مافێكی پی���رۆز دابنرێت، 
بەبێ  گوێدانە ئەوەی لەالیەن دەسەاڵتەكانەوە 
چەندە قوربانی پێویس���تە، بەبێ  ڕەچاوكردنی 
ئەوەی چ ئەنجامێكی ماددی لێ  دەكەوێتەوە")3(
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ب���ەاڵم، ئایا ئەم وەاڵمە ناك���ۆك نییە لەگەڵ 
عەقڵدا؟ ئەدی بایەخدان بەبوون ناكەوێتە پێش 
هەموو ش���تەكانی تر؟ ناكەوێت���ە پێش هەموو 
چاكەخوازی و بنەمایەكی تر؟ ئەدی باشە لەم 
حاڵەتەدا، ئەو هەموو چاكەخوازی و بنەمایانە، 
نابن���ە كۆمەڵێك وەهم، ئەگەر جیهان، ئەو تاكە 
شوێنە بێت كە دەكرێت تێیدا بەرجەستەبكرێن، 
ئەمی���ش بكەوێت���ە ب���ەر تەفروتووناب���وون و 

لەناوچوون؟ 
ئەدی باش���ە، لەم حاڵەتەدا، سەدەی حەڤدەیەم 
لەس���ەر حەق نەبوو، كاتێ���ك نزیكبوو لەوەی، 
ب���ە كۆی دەنگ بڵێت كۆمەڵ ئەركێكی لەس���ەر 
ش���انە ناچاری دەكات، وەكو ئەوەی س���پینۆزا 
دەڵێت، دان بەوەدا بنێت بڵێت:" هیچ یاس���ایەك 
لەس���ەرووی ئەمن ، ئاس���اییش ، س���ەالمەتیی 

ژیانی تایبەتیمان، بااڵ و گرنگتر نییە؟".)4(
مومكین���ە  م���ادام  بەدڵنیایی���ەوە،  كەوات���ە 
ه���ەر بنەمایەك���ی ب���ااڵ بێت، بچێتە س���ەرووی 
بوون���ی س���ادەی دادپ���ەروەری، ئ���ەوە ئەگەر 
ئێمە بێی���ن حەقیقەت بخەینە ش���وێنی ئەم " با 
حەقیق���ەت بێت ، جیهانی���ش تەفروتوونا بێت"، 
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ئەوە ل���ەم حاڵەتەدا، ئەم پەن���دە التینییە كۆنە، 
زیات���ر لەگەڵ بنەماكان���ی ماقووڵی گونجاوە و 

تەندروستتریشە. 
ئەگ���ەر ئێم���ە هاتی���ن، لەمیان���ەی ش���ێواز و 
ئامانجەكانەوە تەماشای كردەی سیاسیمان 
كرد، ئ���ەوە دەتوانی���ن بگەین���ە هەڵهێنجانی 
ئەنجامێ���ك مەگ���ەر ل���ە ڕوخس���اردا نەبێت، 
ئەگینا هیچ دژكارییەك لەخۆ ناگرێت، ئەویش 
ئەوەیە: لە ئامادەكردنی مەرجەكانی گەڕان 
بەدوای حەقیقەتدا، دەكرێت درۆكردن زۆر 
بەس���وودبێت. ئ���ەو قس���ەیەی، زۆر لەمێژە 
تۆم���اس هۆب���ز ئام���اژەی ب���ۆ ك���ردووە)5(. 
قس���ەیەكی بەتاڵ نییە ل���ە لۆژیكێكی توند و 
بەهێز، زێدەڕۆییكردن لە پاساوهێنانەوە، تا 
دەگاتە ئاستی توندڕەوی، بە شێوەیەك وای 
لێ دێت بەڕوونی دژكار دەكەوێتەوە لەگەڵ 
عەقڵدا. م���ادام زۆرجاریش درۆكردن دێت، 
جێگای ش���ێوازی توندوتیژان���ە دەگرێتەوە، 
ئەوە ئاسانە وا تەماشا بكرێت گوایە، لەنێو 
ئامراز و چەكی كردەو پڕۆسەی سیاسیدا، 
ئامرازێكی تا ڕادەیەك ئازار بەخش نییه  )6(.
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ئەگەر چاوێ���ك بەم پەن���دە التینییە كۆنەدا 
بخش���ێنینەوە، ئ���ەوە بۆم���ان دەردەكەوێت، كە 
ڕەنگە زۆرجار، هەندێك جێگای سەرسوڕمان 
بێ���ت م���رۆڤ قوربان���ی ب���ە حەقیق���ەت بدات، 
لەپێن���او هێش���تنەوەی جیهانێك كە ڕەنگە لەوە 
پووچتربێ���ت قوربان���ی ب���ە هی���چ بنەمایەك، یا 
چاكەخوازییەكی ت���ر بدرێت لەپێناو مانەوەیدا. 
ل���ە كاتێكدا ئێم���ە دەتوانی���ن ئەم پرس���یارە لە 
خۆش���مان نەكەی���ن ئایا ئ���ەم جیهانە ش���ایانی 
ئ���ەوە دەبێ���ت مرۆڤ تێی���دا بژیێ���ت، جیهانێك 
داماڵراوبێ���ت لە چەمكی وەك���و دادپەروەری ، 
چەمكی ئ���ازادی. س���ەیرتریش ئەوەیە هەمان 
شت مومكین نییە لەبارەی بیرۆكەی حەقیقەت. 
لە ڕوخساریشدا، ئەم بیرۆكەیە زۆر دوورە لە 

سیاسەتەوە.
ئ���ەوەی لێرەدا جێگای گرەولەس���ەركردنە، 
مان���ەوە و هەوڵدانە ب���ۆ هەبوون، هەرگیز هیچ 
جیهانێكی���ش، ك���ە مرۆڤەكان���ی لەناوچووب���ن، 
ناتوانێ���ت وا بكات م���اوەی كورت���ی مانەوەی 
مرۆڤ���ی فان���ی، بەب���ێ  بوون���ی م���رۆڤ ه���ەر 
بەردەوام بێت، بەبێ  ئەو مرۆڤانەی دەیانەوێت 
هەمان ئەو ش���تانە بكەن، كە هیرودۆت یەكەم 
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ج���ار لەژێ���ر پاڵنەری هۆش���یاریدا كردی، واته  
گوتنی ئەوەی كە بوونی هەیە. نە بەردەوامێتی 
، ن���ە هەوڵدان لەس���ەر هەب���وون، بەبێ  بوونی 
مرۆڤ ئەس���تەمە وێنابكرێت، بەبێ  مرۆڤانێك 
كە دەیانەوێت شایەت  بن لەسەر ئەو شتانەی 
بوونی���ان هەی���ە، ئەوان���ەی دەیانەوێ���ت ئ���ەم 
ش���تانەی بوونیان هەیە، لەبەرئەوەی بوونیان 

هەیە، خۆیان بۆیان دەربخەن.
و  حەقیق���ەت  نێ���وان  ملمالنێ���ی  چیرۆك���ی 
سیاس���ەت، ك���ۆن و ئاڵ���ۆزە، تەنان���ەت ئەگەر 
سادەش���ی بكەینەوە، یا سكااڵی ئەخالقیشمان 
لێی هەبێت، بەدەستییەوە بناڵێنین، هەرهیچمان 
لێی دەستناكەوێت. ئەوانەی بەدوای حەقیقەتدا 
گەڕاون ، ئەوانەی بە درێژایی مێژوو بانگەشەی 
حەقیقەتیان كردووە، هەمیش���ە لە ئاست كێشە 
و مەترس���یی پیش���ەكەیاندا هۆش���یار ب���وون. 
ئەمانە، كاتێك دەستیان وەرنەداوەتە ڕێڕەوی 
جیهان، گاڵتە و س���ووكایەتییان پێكراوە، بەاڵم 
ئەوان���ەی هاواڵتییانی���ان ناچاری���ان كردوون، 
بەجیددی هەوڵی ڕزگاركردنیان بدەن لەدەست 
ستەمكاری، ئەوانە ژیانی خۆیانیان خستووه تە 
بەر مەترس���ییەوە:" خۆ ئەگەر بتوانن كەسێكی 



17حەقیقەت و سیاسەت و ئێمەی پەنابەر

لەم شێوەیە دەستگیربكەن، .... ئەوە دەیكوژن"، 
وەكو ئەوەی ئەفالتون لە ڕس���تەی كۆتایی نێو 

میتۆلۆژیای ئەشكەوتدا گوتوویەتی )7(
ملمالنێ���ی ئەفالتونییانە كە دژكاری دەخاتە 
نێوان ئەوان���ەی حەقیقەت دەڵێن �� حەقیقەتبێژ، 
لەگەڵ هاواڵتییاندا، ناكرێت لەمیانەی ئەم پەندە 
التینیی���ەوە ڕاڤەبكرێت، بگرە ناكرێت لەمیانەی 
هیچ تیۆرێك لە تیۆرەكانی دواتریش ڕاڤەبكرێت، 
ئەو تیۆرانەی بە شێوەیەكی ڕاشكاوانە بێت یا 
ش���اراوە، لەپاڵ كۆمەڵێك پاساوی تردا، كاتێك 
ش���ار دەكەوێتە بەر مەترس���ی، دێن پاساو بۆ 

درۆكردن دێننەوە و ڕەوایەتی پێدەدەن.
لەنێو چیرۆكی ئەش���كەوتی ئەفالتوندا، ئاماژە 
بۆ هیچ دوژمنێك نەكراوە، بۆیە لێرەدا خەڵكی 
ئەش���كەوت پێك���ەوە ل���ە خۆش���ی و ش���ادی و 
ئارامیدا دەژین. ڕاستە وێنە یا تارمایی دەبینن، 
بەاڵم ئەمانە خۆیان لە هیچ كارێك وەرنەداوە، 
بۆیە لەالیەن هیچ كەسێكیش���ەوە هەڕەشەیان 
لەس���ەر نییە. ئەو گرووپەی لەنێو ئەش���كەوتدا 
دەژین، هیچ پاس���اوێكیان نیی���ە بۆ ئەوەی ئەو 
كەس���انەی حەقیق���ەت دەڵێ���ن و حەقیقەتبێژن، 
بەدوژمنی خۆی���ان بزانن، ئەفالتون خۆیش���ی 
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ئاماژە بە هیچ جۆرە شۆڤەیەك ناكات بۆ حەز 
و ئارەزوویان بەرەو فڕتوفێڵ و درۆكردن.)8( 

خۆ ئەگەر بكرێت لێرەدا ئەفالتون بەراورد 
بكەی���ن بە یەكێك لە هاوڕێكانی دواتری خۆی، 
ل���ە بواری فەلس���ەفەی سیاس���یدا، بەتایبەتیش 
باس���ی تۆماس هۆب���ز دەكەم، كە بانگەش���ەی 
ئەوەی دەكرد:" حەقیقەت ناكۆك و دژكار نییە، 
لەگەڵ هیچ بەرژەوەندییەك و هیچ خۆشییەكی 
مرۆڤانە، تەنیا ئەمەیە ك���ە مایەی بەخێرهێنان 
و خۆش���حاڵی و قبووڵكردنێكی باش���ە لەالیەن 
هەم���وو مرۆڤەكانەوە". ئ���ەوەش دانپێدانانێكی 
س���ادەیە، بەاڵم ئەو پێیواب���وو، جێگای بایەخە، 
بۆی���ە خس���تبوویە كۆتای���ی كتێب���ی لیڤیاتان ��
هاوش���ان  ئەفالت���ون  ڕەنگ���ە   .)Leviathan
بووایە لەگەڵ ڕای ئەوەی، كە سوود و خۆشی 
هەی���ە، بەاڵم ب���ەوە ڕازی نەدەبوو كە جۆرێك 
ل���ە حەقیقەت هەیە ل���ە الی هەموو مرۆڤەكاندا 

جێگای قبووڵكردنێكی باش بێت. 
هۆبز بە پێچەوانەی ئەفالتون، دڵخۆشیی خۆی 
بەوە داوەت���ەوە، گوایە حەقیقەتێك هەیە گوێی 
پێنادرێت، كۆمەڵێك بابەت هەیە خەڵك گوێیان 
پێنادەن، نموونەی ئەم بابەتانەش لە الی هۆبز 
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بریتین لە حەقیقەتی ماتماتیكی و تیۆری هێڵ و 
شێوەو فۆڕمەكان، كە " ڕوو بەڕووی خواست 
و قازانج و ش���ەهوەتی مرۆڤ ناوەس���تنەوە". 
بۆی���ە دەبینی���ن هۆب���ز دەنووس���ێت:" گومان���م 
لەوەدا نییە، كە تیۆری یەكس���انیی گۆشەكانی 
سێگۆش���ە، لەگەڵ دوو گۆش���ەی چوارگۆشە، 
ئەگ���ەر ناكۆكیش بێت لەگەڵ مافی مرۆڤێك لە 
دەس���ەاڵت یا كۆنتڕۆڵ �� dominion)9( لەگەڵ 
بەرژەوەندی���ی ئ���ەم كەس���انەی دەس���ەاڵتیان 
بەدەستەوەیە، ئەوە ئەم تیۆرە جێگای وتووێژ 
و ملمالن���ێ  نەدەب���وو، لە ڕێگای س���ووتاندنی 
هەم���وو كتێب���ە ئەندازەییەكان���ەوە وندەك���را و 
دەش���اردرایەوە، ئەگەر ئەم كەس���ە دەسەاڵتی 

ئەوەی هەبووایە كارێكی وا بكات".)10( 
بێگومان جۆرێك لە جیاوازیی یەكالكەرەوە 
هەیە، لەنێوان تێڕوانینی ماتماتیكییانەی تۆماس 
هۆب���ز  نێوان پێ���وەری حەقیقییانەی ڕەفتاری 
م���رۆڤ، ك���ە ئەفالتونی فەلس���ەفەكار گریمانی 
ئەوە دەكات لە ئاس���مانی ئایدیاكانەوە هاتبێت. 
س���ەرەڕای ئ���ەوەی ئەفالتون ب���ڕوای وابوو، 
حەقیقەت���ی ماتماتیكییان���ە دەبێتەه���ۆی ئەوەی 
چ���اوی عەقڵ بەس���ەر هەم���وو حەقیقەتەكاندا 
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بكات���ەوە، ب���ەاڵم ئیدراك���ی ئ���ەم جیاوازیی���ەی 
نەكردبوو. 

ئەو نموونەیەی كە هۆبز ئاماژەی بۆ دەكات، 
بەه���ۆی ئەو مۆرك���ە نەرمونیانەی هەیەتی، بە 
هێزێك���ی زۆرەوە س���ەرنجمان ڕادەكێش���ێت. 
ئێمە ئارەزووی ئەوەمان هەیە بڕوامان وابێت 
عەقڵی مرۆڤ، هەمیش���ە توان���ای ئەوەی هەیە 
كۆمەڵێ���ك گوت���راوی زۆر ڕوون و ئاش���كرای 
وەكو:" دەبێت گۆش���ەكانی سێگۆشە، یەكسان 
بێت، لەگەڵ دوو گۆشەی چوارگۆشە"، لێرەوە 
دەگەینە ئەو ئەنجامەی، كە " سووتاندنی هەموو 
كتێب���ە ئەندازەیی���ەكان" ڕەنگە بە ش���ێوەیەكی 

جەوهەرییانە كاریگەرییەكی زۆری نەبێت. 
بەاڵم ڕەنگە مەترسییەكە زۆر لەوە گەورەتر 
بێ���ت، ئەگ���ەر پرس���ەكە په یوەن���دی هەبێت بە 
دانپێدانان بە زانس���تی ئەزموونگەرایی، چونكە 
ئەگەر مێژوو بە ڕێڕەوێكی تردا ڕۆیشتبووایە، 
جیاواز لەوەی پێیدا تێپەڕیوە، ئەوە ڕەنگە ئەم 
پێش���ڤەچوونە زانستییە ڕووینەدابووایە، كە لە 
گالیلۆوە درێژەدەبێتەوە تا دەگاتە ئاینش���تاین. 
بەدڵنیایی���ەوە، ه���ەر لەنێو هەمان سیاقیش���دا، 
الوازتری���ن حەقیقەت���ی لەم ج���ۆرە، بریتییە لە 
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حەقیقەت���ی ئەو زنجی���رە هزرییەی، كە زۆر لە 
یەكتری جیاوازن ، هەمیشە دەگمەنیش بوون �� 
باشترین نموونەش، تیۆری ئایدیای ئەفالتونە 
����� ك���ە خەڵك ه���ەر ل���ە كۆن���ەوە، هەوڵیانداوە 
ل���ە  عەقڵییان���ە،  ش���ێوەیەكی  ب���ە  لەمیانەی���دا 
دەرەوەی سنووری مەعریفەی مرۆڤایەتییەوە، 

بیربكەنەوە.
س���ەردەمی نوێ،  كە پێیوای���ە حەقیقەت بە 
عەقڵی مرۆڤ نادرێت، وەكو چۆن لە ش���ێوەی 
سرووش���یش ب���ۆی نایەت���ە خ���وارەوە، بەڵكو 
دەبێت خ���ۆی پێیان ب���گات و ڕوونیانبكاتەوە، 
لە س���ەردەمی الیپنت���زەوە، گەیش���تووه تە ئەو 
و  ماتماتیك���ی  هەم���وو حەقیقەت���ە  ب���اوەڕەی 
زانس���تی و فەلس���ەفییەكان، چەن���د جۆرێك���ن 
دەچنە ژێر باری ڕەگەزی حەقیقەتی عەقڵییەوە 
��   rational truth  وەكو ئەوەی جیاوازن لە 

 .factual truth �� حەقیقەتی واقیعی
من لێرەدا بە مەبەس���تی ئاس���انكردن، دێم 
ئ���ەم جیاكردنەوەی���ە بەكاردێن���م، بەبێ  ئەوەی 
وتووێ���ژ لەب���ارەی ڕەوایەتی���ی جەوهەرەكەی 
بك���ەم. بۆیە لە كاتێكدا حەزدەكەم ڕاددەی ئەو 
ئازارە ئاش���كرابكەم، كە دەس���ەاڵتی سیاس���ی 



هانا ئارێنت 22

دەتوانێت ب���ە حەقیقەتی بگەیەنێ���ت، ئەوە دێم 
ئەم كێش���انە بە ش���ێوەیەك و لەبەر هۆكارێك 
دەپش���كنم، بەجۆری���ك زیات���ر نزیكت���ر بێ���ت 
لەسیاسەت نەوەكو لەفەلسەفە. دوای ئەوەش، 
دەتوان���م به ب���ێ  كێش���ە چاوم لەس���ەر پرس���ی 
زانینی حەقیقەت دابخ���ەم ، هەر تەنیا بەوەندە 
بووەستم ئەم زاراوەیە بەو شێوەیە بەكاربێنم، 

كە خەڵك بەگشتی تێی دەگەن.
ئێس���تا ئەگ���ەر بی���ر ل���ە حەقیقەتەكان���ی واقیع 
بكەینەوە �� لە حەقیقەتی سادەی وەكو حەقیقەتی 
ئەو ڕۆڵەی، كە پیاوێك بە ناوی ترۆتس���كی،)11( 
لە كاتی شۆڕش���ی ڕووسیدا گێڕاویەتی ، لەنێو 
هیچ یەكێك لە كتێبەكانی مێژووی ڕووس���یای 
س���ۆڤیەتیدا بوونی نییە ، ڕاستەوخۆ تێدەگەین 
هەموو جۆرە حەقیقەتەكان لەالیەنی عەقڵییەتی 
كۆمەڵیی���ەوە، چەن���دە الواز و پووچن. لەوەش 
زیاتر، مادام ئەم واقیع و ڕووداوانە �� هەمیش���ە 
بەرهەم���ی ئەو مرۆڤان���ەن، كە پێكەوە دەژین و 
ڕەفتاردەكەن �� بە شێوەیەكی سەرەكی چنراوی 
بواری سیاس���ەت پێكدێنێت، ئەوە سروش���تییە 
ئەگ���ەر حەقیقەتی واقیع لە ش���تەكانی تر زیاتر، 
جێگای بایەخمان بێت و سەرنجمان ڕابكێشێت. 
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كاتێ���ك دەس���ەاڵت ����� ئەگ���ەر بمانەوێت بە 
زمانی هۆبز قسەبكەین �� بەرەنگاریی حەقیقەتی 
عەقڵ���ی دەبێتەوە، ئ���ەوە لەم حاڵەت���ەدا ئەگەر 
بتوانین بڵێین، سنوورەكانی خۆی دەبەزێنێت، 
لە كاتێكدا ش���ەڕ لەنێو بازنە و كایەی تایبەتی 
خۆی���دا دەكات، كاتێ���ك دێ���ت واقی���ع تەزوی���ر 
دەكات یا دەیش���ارێتەوە. بەڕاستییش، شانسی 
حەقیقەت���ی واقیعی لە مان���ەوە و بەرگریكردن، 
لەبەرانبەر بااڵدەستی و كۆنتڕۆڵی دەسەاڵتدا، 
زۆر زۆر كەمە، بەردەوامیش لەژێر مەترسیی 
ئەوەدای���ە گەم���ەی پێبكرێ���ت، تاوەك���و لەنێ���و 
جیهان���دا دووربخرێتەوە، بە ش���ێوەیەكی كاتی 

نا، بەڵكو ڕەنگە بۆ هەتاهەتایه  بێت.
ش���ێوەیەكی  ب���ە  ڕووداوەكان  و  واقی���ع 
ناموتەناهی پارێزبەندییان كەمترە لە بۆچوون 
، دۆزینەوە و تی���ۆرەكان �� تەنانەت لەوانەش، 
كە ڕۆچوونەتە نێ���و تێڕامانی گەمژانە �� دیارە 
ئەنج���ام و بەرهەمی عەقڵ���ی مرۆڤانەن ، لەنێو 
كایەی مرۆڤانەی هەمیشە گۆڕاو و هەڵگەڕاوەدا 
ڕوودەدن، لەنێو ئەم داڕژانەی، كە هیچ شتێك 
ناتوانێت بەردەوام وەكو بونیادی عەقڵی مرۆڤ 
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درێژە ب���ە مانەوەی خۆی بدات، بێگومان ئێمە 
دەزانین ئەوە مانەوەیەكی ڕێژەییە.

دوای ئەوەی ئەم حەقیقەتانە وندەبن، هەرگیز 
هی���چ ه���ەوڵ و كۆشش���ێكی عەقڵ���ی ناتوانێت 
بیانگێڕێتەوە، بەدەس���تیان بینێتەوە. خۆ ئەگەر 
داهێنەران���ی ماتماتیك���ی تەقلی���دی و)12( تیۆری 
ڕێژەی���ی ئەنیش���تاین ����� تۆ واز لە فەلس���ەفەی 
ئەفالت���ون بێن���ە ����� ڕێگریی���ان كردبووای���ە، لە 
گواس���تنەوەی ب���ۆ نەوەكان���ی دوات���ر، ئ���ەوە 
بێگومان بە تێپەڕینی كات، شانسی سەرلەنوێ  
داهێنانەوەش���یان لە بەردەست نەدەبوو، بەاڵم 
بە شێوەیەكی ناسنووردار شانسیان زیاتر بوو 
لە واقیعێكی لەبیركراو، یا شاراوەدا، بۆئەوەی 
ڕۆژێ���ك لە ڕۆژان س���ەرلەنوێ  بدۆزرێنەوە و 

ئاشكرابكرێن.
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)2(
سیاس���ییەوە،  لەالیەن���ی  ئ���ەوەی  لەگ���ەڵ 
گونجاوتری���ن حەقیق���ەت بریتییە ل���ە حەقیقەتە 
واقیعییەكان، بەاڵم ملمالنێی نێوان حەقیقەت و 
سیاسەت لە هەماهەنگی و هارمۆنییەت لەگەڵ 
حەقیقەتی عەقڵیدا ئاش���كرابوو. بڕیاری ڕاستی 
جێگیربوو لەالیەنی عەقڵییەوە لە دژی، یا ئەوەتا 
هەڵە و نەزانییە وەكو ئەوەی لەنێو زانستەكاندا 
ب���اوە، یا وەهم و بۆچوونە وەكو ئەوەی لەنێو 
فەلسەفەدا هەیە. بوختانی مەبەستدار و درۆی 
ئاش���كرا، لە ب���واری گوتراوەكان���ی تایبەت بە 
واقیعدا، یا ئەوەی وادیارە، كە خاوەنی دەاللەت 

و مانایە، یا نامۆیە، ڕۆڵی خۆیان دەبینن. 
لەبارەی ئەم وتووێ���ژە دوورودرێژەی كە 
هەی���ە، ملمالنێی نێوان حەقیقەت و سیاس���ەت 
هەر ل���ە ئەفالتون���ەوە تا دەگات���ە هۆبز، وەكو 
ئەوەی دەردەكەوێت، هەرگیز كەس���ێك بڕوای 
وا نەبووە درۆی ڕێكخراو، وەكو ئەوەی ئیمڕۆ 
ئێمە دەیناس���ین و دەیزانین، دەشێت چەكێكی 
گونجاوبێ���ت لە دژی حەقیقەت���دا بەكاربێت. لە 
الی ئەفالت���ون، ئەو كەس���ەی حەقیقەت دەڵێت 
�� بێژەری حەقیق���ەت یا حەقیقەتبێژ �� ژیانی لە 
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مەترسیدایە، لە الی هۆبزیش، ئەو كەسە پاش 
ئەوەی دەبێتە نووسەر، ئەوە لەژێر هەڕەشەی 

سووتاندنی كتێبەكانیدایە. 
خۆی، هەر بەتەنیا درۆكردن بۆ خۆی، پرسێك 
و بابەتێك���ی گرن���گ نیی���ە، چونك���ە ئەوان���ەی 
ئەفالتونی���ان  بیركردن���ەوەی  و  ه���زر  زیات���ر 
س���ەرقاڵكردبوو، درۆزنەكان نەب���وون، بەڵكو 
سۆفیس���تەكان و كەسانی كەم مەعریفە بوون، 
بۆی���ە كاتێ���ك دێ���ت هەڵەكردن، ل���ە درۆكردن 
كارێ���ك  وات���ا   pseudos  ����� جیادەكات���ەوە 
بەویس���تی خۆم���ان نەبێت ����� ئ���ەوە ئەفالتون 
بە ش���ێوەیەكی گش���تی زۆر توندترە بەرانبەر 
خەڵ���ك بەگش���تی، ك���ە پێیوایە ل���ە درۆزنەكان 
زیات���ر "خۆی���ان لەنێو ق���وڕی نەزانیی بەرازان 

وەردەدەن.)13(
ب���ەاڵم، ئایا ئەم���ە بۆئ���ەوە دەگەڕێتەوە كە 
ئ���ەو كات، درۆی ڕێكخ���راوی ب���او، لە بواری 
كای���ەی گش���تیدا، وەك���و درۆیەك���ی جی���اواز 
ل���ە )درۆ( ی درۆزن���ی تایبەت���ی، ك���ە لەپێن���او 
بەرژەوەندی���ی تایبەت���ی خۆیدا، دێت شانس���ی 
خۆی تاقیدەكاتەوە، هێش���تا نەزانراو بووە؟ یا 
هێشتا بەتەواوی لە یەكتری جیانەكراونەتەوە؟ 
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یا ئەم���ە په یوەندی ب���ە واقیعێك���ەوە هەیە، كە 
جێگای س���ەرنجە، ئەویش ئەوەیە هیچ یەكێك 
ل���ە ئایینە گ���ەورەكان، جگە لە زەردەش���تییەت 
نەبێ���ت، درۆك���ردن خ���ۆی، وەك���و درۆ جیای 
كردووه تەوە لە شایەتیدانی بەدرۆ یا درۆزنانە 
و خستوویانەتە نێو لیستی گوناهەگەورەكان.

مەترس���یدار  گوناهێك���ی  ب���ە  درۆك���ردن 
دانەدەن���را، تەنی���ا ئەو كاتە نەبێ���ت، كە ڕێبازە 
ئەخالقییە پاكخ���وازە تون���دڕەوەكان، هاوكات 
ئەمانی���ش  زانس���تدا،  س���ەرهەڵدانی  لەگ���ەڵ 
س���ەریانهەڵدا، بۆی���ە دەبووای���ە گرێنتییەكی���ان 
هەبێ���ت پێشكەش���ی بك���ەن ، لەمیانەی���دا پێ���ی 
خۆیان لەس���ەر خاكێكی جێگی���ر و پتەو قاییم 
بكەن، بۆ ڕاس���تگۆیی جیه���ان و متمانەی ڕەها 

بەم جیهانە.
هەرچۆنێ���ك بێ���ت، لەالیەن���ی مێژووییەوە 
پرسی ملمالنێ  لەنێوان حەقیقەت و سیاسەت، 
هەڵقواڵوی دوو ج���ۆرە ژیانی تەواو دژكار و 
ناك���ۆك بەیەكترییە، ژیانی فەلس���ەفەكار وەكو 
ئەوەی یەكەمجار پارمندیس شڕۆڤەی دەكات، 
ئینجا دواتر ئەفالتون، لەگەڵ ش���ێوازی ژیانی 
هاواڵتی. فەلسەفەكار دێت، دوو ڕا و بۆچوون 
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دەخات���ە بەرانب���ەر یەكت���ری، ڕا وبۆچوون���ی 
هاوواڵت���ی، كە هەمیش���ە لەگۆڕاندایە لەبارەی 
كاروبارەكان���ی مرۆڤ، كە ل���ە حاڵەتی داڕژان 
و داچۆڕان���ی بەردەوامدای���ە، لەگەڵ حەقیقەتی 
پەیوەس���ت بە ش���تە نەمرەكان، لە سروش���تی 
خۆیان���ەوە، كە دەكرێ���ت لێیان���ەوە بنەماكانی 
جێگیربوونی كاروبارەكانی مرۆڤ بێتەدی..                       
لێ���رەوە دژەحەقیق���ەت دەبێت���ە ڕایەك���ی پەتی، 
هاوشانی وەهم تەماش���ادەكرێت، ئەم دابەزینە 
بۆ ئاس���تی خ���وارەوە ك���ە ڕاو بۆچ���وون بۆی 
دابەزیوە، ئەمەیە ڕوخس���ارێكی سیاس���ییانەی 
خەمگینی بەخش���یوەتە ئەو ملمالنێیە، چونكە ڕا 
و بۆچ���وون، نەوەكو حەقیقەت، دەچێتە خانەی 
ئەو پێداویستییانەی، هیچ دەسەاڵتێك ناتوانێت 
دەس���تیان لێ  بەرب���دات. وەكو ئ���ەوەی جیمس 
مادیس���ۆنیش)14( دەڵێت:" هەموو حوكومەتەكان 
پشت بە ڕا و بۆچوون دەبەستن"، ئەوە كەسێكی 
سەركوتكەر و دەسەاڵتێكی زۆرداریش ناتوانێت 
بگاتە دەس���ەاڵت �� ئینجا بەتایبەتییش پاراستنی 
ئەم دەس���ەاڵتە و درێژەپێدانی �� بەبێ  پاڵشتیی 
ئ���ەو كەس���انەی، ك���ه  هەم���ان ڕا و بۆچوون���ی 

هاوشێوە و نزیكی ئەم دەسەاڵتەیان هەیە.
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لێ���رەوە، هەر داوایەك لە بواری كاروباری 
مرۆی���ی ب���ۆ بەدەس���تهێنانی حەقیقەت���ی ڕەها، 
بۆ سەلماندنی ڕاس���تییەكەی، پێویستی بەهیچ 
پاڵپشتییەك نییە لەالیەن ڕای گشتییەوە، بەڵكو 
دێ���ت هەم���وو سیاس���ەت و حوكومەتێ���ك ل���ە 
ڕیشە قووڵەكانیەوە هەڵدەكێشێت. ئەفالتون لە 
شیكردنەوەی ئەم ملمالنێیەی نێوان حەقیقەت 
و ڕا و بۆچ���وون، لە ش���یكردنەوەكانی خۆیدا 
قووڵبووه ت���ەوە، بەتایبەتیی���ش لەنێو وتووێژی 
ب���ەوەی  ك���ردووە،  فروانت���ری  گۆرگیاس���دا 
ملمالنێی���ە لەنێ���وان په یوەن���دی ،ك���ە فۆڕم���ی 
"وتووێژ" وەردەگرێت و بریتییە لەم قس���ەیەی 
لەگ���ەڵ حەقیقەتی فەلس���ەفیدا گونجاوە، لەگەڵ 
په یوەندی لە فۆڕمی "گوتار" كە جێگای بڕوای 
كەس���ی دیماگۆجییە، وەكو ئەوەی ئیمڕۆ ئێمە 

دەڵێین جەماوەر بەالی خۆیدا ڕادەكێشێت.
ئێم���ە دەتوانین جێكەوتەكانی ئەو ملمالنێیە 
ئەس���ڵییە، لە س���ەرەتاكانی س���ەدەی تازەماندا 
بەدیبكەین، لە كاتێكدا لەنێو جیهانی ئیمڕۆماندا 
ك���ە تێی���دا دەژی���ن، زۆر بەدەگم���ەن نەبێ���ت 
نایدۆزین���ەوە. ب���ۆ نموونە، ئێمە ل���ە الی هۆبز 
دەبینی���ن دژكاری هەی���ە لەنێ���وان دوو توانای 
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دژكاردا، ك���ە بریتین ل���ە "بەڵگەخوزایی پتەو"، 
لەگ���ەڵ "دەربڕین���ی بەهێز"، ئ���ەوەی یەكەمیان 
"لەس���ەر بنەمای حەقیقەت دامەزراوە، ئەوەی 
دووەمیش���یان لەس���ەر بنەمای ڕا و بۆچوونی 
مرۆڤ و ئ���ارەزوو و بەرژەوەندییە جیاواز و 

گۆڕاوەكانیان". 
زیاتر لە س���ەدەیەك دوای ئەوە، لەگەڵ هاتنی 
جێكەوتان���ە  ئ���ەم  ڕۆش���نگەریدا،  س���ەردەمی 
ونب���وون، ب���ەاڵم بەت���ەواوی ن���ا، بەڵك���و ئ���ەو 
مای���ەوە،  بەزیندووی���ی  كۆن���ە  ملمالنێی���ە 
جەختكردنەوە لەس���ەری بەرەو ئاڕاستەیەكی 
تر بوو. بەپێی فەلسەفەی پێش مۆدێرن، ڕەنگە 
لیس���ینگ)15( كاتێك ئەم قسە جوانەی گوتووە:" 
با هەرمرۆڤێك حەقیقەت بەم شێوەیە بڵێت كە 
پێیوایە، با حەقیق���ەت خۆی لە خوا داوابكرێت 
 Sage jeder, was ihm Wahrheit  �����
 dunkt, und die Wahrheit selbst sei

."Gott empfohlen
زۆر بەڕوونی، مرۆڤ توانای حەقیقەتی نییە، 
چونكە بەداخەوە هەموو حەقیقەتەكانی بریتین 
لە ڕا و بۆچوون. بەاڵم ئەو قسەیە، پێچەوانەی 
ئەوەیە كە لیس���ینگ كردوویەتی: با سوپاس���ی 
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خوا بكەین، كە ئێمە حەقیقەت نازانین. تەنانەت 
ئەو كاتەش، كە نیعمەتی خۆشبەختی و شادی 
نائامادەی���ە ����� ب���ۆ ئیدراككردن���ی دەوڵەمەندی 
گوت���اری مرۆڤان���ە، ك���ە بێكۆتایی���ە ب���ۆ ئ���ەو 
مرۆڤانەی لەنێو هاوڕێ  و دۆس���تانی خۆیاندا 
دەژی���ن، ب���ە ڕاددەیەكی بێكۆتای���ی دەاللەتێكی 
مەزنت���ری هەی���ە، لەوەش ك���ە تاكەحەقیقەتێك 
ناتوانێ���ت هەرگی���ز بەدەس���تی بێنێت ����� ئەوە 
هۆش���یاریی الوازی عەقڵ���ی مرۆڤانەیە، كە لە 
س���ەدەی هەژدەیەمەوە بااڵدەس���تبووە، بەبێ  

ئەوەی هیچ جۆرە سكااڵیەكیشی هەبێت.
بەاڵم، ئێمە دەتوانین ئامادەیی ئەم ڕیتمەی 
خۆش���بەختی، لەنێ���و كتێبە گرنگەك���ەی كانتدا 
بەدی بكەین لەبارەی ڕەخن���ە لەعەقڵی پەتیدا، 
لەوێ���دا عەق���ڵ ناچارك���راوە، دان بە س���نوورە 
تایبەتییەكانی خۆیدا بنێت. هەروەها ئەم ڕیتمە 
لەنێو وش���ەكانی مادیسۆنیشدا ئامادەیە كاتێك 
دێ���ت زیاتر ل���ە جارێك، جەخت دەكاتە س���ەر 
ئ���ەوەی "عەقڵی م���رۆڤ وەكو م���رۆڤ خۆی، 
كاتێ���ك بەتەنیا دەمێنێتەوە ش���ەرمن و وریایە، 
كاتێكیش تێك���ەاڵوی خەڵك دەبێت، بە ڕاددەی 
ژم���ارەی ئ���ەم خەڵك���ەی تێكەاڵوی���ان دەبێت، 
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متمانە و پتەوی بەدەست دێنێت". ئەم شێوازە 
لە بیركردنەوە زیاتر لە بیرۆكە و بۆچوونەكان 
لەبارەی مافی تاك لە گوزارشتكردن، ڕۆڵێكی 
ل���ەو جەنگ���ەی  گێ���ڕاوە،  یەكالكەرەوەتری���ان 
ب���ە  بەس���ەركەتوویی كۆتای���ی ه���ات، ئینج���ا 
هەرش���ێوەیەك بێ���ت، لەپێن���او بەدەس���تهێنانی 
ئازادیی ه���زر و بیركردنەوە لە قس���ەكردن و 

نووسیندا.
ك���ە  س���پینۆزا،  دەبینی���ن  ش���ێوەیە  ب���ەم 
هێش���تا بڕوای بەهێ���ز و توانای عەق���ڵ هەیە، 
زۆرجاریش بە شێوەیەكی هەڵە وەكو پاڵەوانی 
ئازادیی هزر و بیركردنەوە و ئاخافتن تەماشا 
دەكرێت، جەخت لەس���ەر ئ���ەوە دەكاتەوە، كە 
"هەموو مرۆڤێك، بە حوكمی مافی سروش���تی 
ك���ە فەرامۆش ناكرێت، خاوەن و س���ەروەری 
بیروب���اوەڕی تایبەتی���ی خۆیەت���ی"، هەروەه���ا 
"هەریەكێ���ك ل���ە كەس���ەكان گونج���اوە لەگەڵ 
خ���ودی خۆیدا، س���ەركەكانیش ب���ە جیاوازیی 
كۆش���كەكان جیاوازن". ئینجا لێرەدا گەیش���تە 
ئەوەی "باش���ترە گونج���ان و تەبای���ی لەنێوان 
ئەو شتانەدا دروس���تبكرێت، كە ڕه تناكرێنەوە" 
، ئ���ەو یاس���ایانەش كە ه���زر و بیركردنەوەی 
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ئ���ازاد قەدەغەدەكەن، تەنیا یەك ئەنجامیان لێ  
دەكەوێت���ەوە، ك���ە بریتییە ل���ەوەی "خەڵك بیر 
لە ش���تێك دەكەنەوە، لە كاتی قسەكردنیش���دا، 
ش���تێكی تر دەڵێ���ن". لێرەوە وەك���و ئەنجامێك 
"گەندەڵبوونی بڕوای باش" س���ەرهەڵدەدات ، " 

غەدر و خیانەت هاندەدرێن".
ب���ەاڵم س���پینۆزا لە هی���چ ش���وێنێك داوای 
ئازادیی ئاخافتن ناكات، تەنانەت ئەم پاساوەش، 
كە دەیس���ەلمێنێت عەقڵی مرۆڤ پێویس���تی بە 
په یوەن���دی هەیە لەگەڵ ئەوانی تر، ئامادە نییە، 
بۆیە بەرژەوەندیی تایبەتی لەوەدایە بەئاشكرا 
دەربكەوێ���ت. تەنان���ەت س���پینۆزا پێ���ی وای���ە 
پێویس���تی مرۆڤ بۆ په یوەندی لەگەڵ ئەوانی 
ت���ر، نەداریی م���رۆڤ لە ش���اردنەوەی هزر و 
بیركردن���ەوەو بۆچوونەكان���ی و بێدەنگبوونی، 
وەكو "كەموكوڕیی هاوبەش" تەماشادەكات و 

بڕوای پێ  نییە. 
جەخت���ی  كان���ت  ئەم���ە،  پێچەوان���ەی  ب���ە 
لەس���ەر ئەوە كردووتەوە، كە " ئەم دەسەاڵتە 
دەرەكیی���ەی م���رۆڤ ل���ە ئازادی���ی گەیاندن���ی 
ئاش���كرای بیروبۆچوونەكان���ی بێبەش���دەكات، 
ئەوە لە هەمان كاتدا ئازادیی بیركردنەوەش���ی 
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لێ  زەوتدەكات"، بۆیە تاكە گرێنتی بۆ "ڕاستی"ی 
ك���ە  دەگەرێت���ەوە،  بۆئ���ەوە  بیركردنەوەم���ان 
"ئێمە ئەگەر بش���ێت بگوترێ���ت، لەنێو گرووپ 
بیردەكەین���ەوە،  ت���ردا  خەڵك���ی  كۆمەڵێ���ك  و 
بیروبۆچوونی خۆمانیان پێدەگەیەنین، ئەمانیش 

بیروبۆچوونی خۆیانمان پێدەگەیەنن".
بكەوێت���ە  م���رۆڤ  عەقڵ���ی  دەش���ێت  م���ادام 
نێ���و هەڵ���ەوە، ئ���ەوە ناتوانێ���ت فرمانی خۆی 
جێبەج���ێ ب���كات، تەنیا ئەگەر م���رۆڤ بتوانێت 
"بە ش���ێوەیەكی ئاش���كرا بەكاری بێنێت"، ئەمە 
ب���ۆ ئەو كەس���انەش هەر ڕاس���تە، ك���ە ناتوانن 
ب���ەكاری بێن���ن بەه���ۆی ئ���ەوەی لەژێ���ر كۆت 
و بەندی���دان، ی���ا ئەوان���ەی لەژێ���ر ویس���ایەتی 
ه���زری  ناتوان���ن  بیركردن���ەوەدان،  و  ه���زر 
خۆی���ان بەكاربێنن "بەبێ  ئ���ەوەی مرۆڤێكی تر 
ئاڕاس���تەیان ن���ەكات، ڕابەرییان ن���ەكات" )16(، 
ئەمە بۆ نووس���ەریش "ئەدیب" هەر ڕاستە، كە 
پێویستی "بە كۆی گشتیی جەماوەری خوێنەر 
هەی���ە" تاوەكو بێ���ن بەرهەمەكانی بپش���كنن و 

بیخوێننەوە و چاودێری بكەن.
لێرەدا پرسی ژمارە )ژمارەی خەڵك( وەكو 
ئەوەی مادیسۆن باسی لێوەدەكات، بایەخێكی 
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تایبەت���ی هەی���ە. گواس���تنەوە ل���ە حەقیقەت���ی 
عەقڵیی���ەوە ب���ۆ ڕا و بۆچ���وون، پێویس���تی بە 
گواستنەوە هەیە لە مرۆڤ وەكو تاك بۆ خەڵك 
وەك���و كۆ، ئ���ەوەش مان���ای گواس���تنەوەیەكە 
ل���ە بوارێكدا وەك���و ئەوەی مادیس���ۆن دەڵێت، 
ئیعتیبار بۆ هیچ ش���تێك دانانێ���ت، تەنیا ئەوانە 
نەبێ���ت كە عەقڵێك لە عەقڵەكان مومارەس���ەی 
دەكات، لەمیان���ەی "بەڵگەخوازی���ی پت���ەو" ه وە، 
ب���ۆ كایەی���ەك تێی���دا "هێ���زی ڕا و بۆچ���وون" 
لەمیان���ەی متمان���ەی ت���اك "ب���ە ژم���ارەی ئەو 
خەڵكانەی، كه  گریمانه  وایە هەمان بۆچوونیان 
شاردووه تەوە"، دەستنیشان دەكرێت. ئەمەش 
ژمارەیەك���ە ئێمە بە ش���ێوەیەكی تێپەڕ دەڵێین 
پێویس���ت نییە س���نوورداربێت، لەو كەسانەی 

هاوچەرخی ئەم تاكەن.
مادیس���ۆن ئ���ەم جیاكارییەی پاراس���تووە، 
لەنێوان ش���ێوە ژیان���ی بەكۆمەڵ، كە هاوواڵتی 
فەلس���ەفەكار،  ژیان���ی  لەگ���ەڵ  دەژی،  تێی���دا 
ك���ە پێیوای���ە ڕەچاوكردن���ی ئەم جۆرە ش���تانە 
"پێویس���تی بەگ���وێ  پێن���ەدان هەی���ە" لەالیەنی 
ئەمەوە. بەاڵم ئ���ەم جیاكارییە هیچ ئەنجامێكی 
هەبوون���ی  چونك���ە  لێناكەوێت���ەوە،  زانس���تی 
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هی���وای ئەوەی "نەتەوەیەك لە فەلس���ەفەكاران 
بوونی���ان هەبێ���ت، زۆر كەمە ب���ەو ڕاددەیەی 
هەبوون���ی بنەماڵەیەك پاش���ای فەلس���ەفەكار، 
ك���ە ئەفالت���ون هیواخوازبوو، زۆر ك���ەم بوو". 
ئێم���ە دەتوانی���ن بە ش���ێوەیەكی تێپ���ەڕ ئاماژە 
بۆ ئ���ەوە بكەین، كە بیرۆك���ەی نەتەوەیەك لە 
فەلس���ەفەكاران، ئەگەر بكرێ���ت بوونی هەبێت، 
ئ���ەوە دژكاریی���ەك لەخۆدەگرێت بۆ ئەفالتون، 
كە كۆی گش���تیی فەلس���ەفەی سیاسیی خۆی، 
بە الیەنە ستەمكارییەكەش���ەوە، كە ڕاشكاوانە 
دیارە، لەس���ەر ئەم بڕوای���ە بونیادنابوو، گوایە 
حەقیقەت ناكرێت لەمیانەی زۆرینەوە بەدەست 

بێت. 
لەنێو ئەم جیهانەی ئێستا ئێمە تێیدا دەژین، 
دوا جێكەوت���ی ئ���ەم ملمالنێی���ە كۆن���ەی نێوان 
بۆچوون���ی  و  ڕا  و  فەلس���ەفەكار  حەقیقەت���ی 
ئاڵوگۆڕك���راوی نێ���و پانتایی گش���تی ����� بازاڕ، 
ونبووەو نەماوە، كە پێشتر هزرڤانانی سەدەی 
باس���كردنی  پێیانواب���وو،  هێش���تا  حەڤدەی���ەم 
مای���ەی بێزارییەك���ی زۆرە، لەگ���ەڵ حەقیقەتی 
ئاش���كرابووی فەلس���ەفەكار لەالیەن مرۆڤەوە، 
چیت���ر تێك���ەاڵوی ئی���ش و كارەكان���ی جیهانی 
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م���رۆڤ ناب���ن. حەقیقەت���ی یەك���ەم لەمیان���ەی 
دابڕان���ی ئاش���تیخوازانەی كلێس���اوە ب���وو ل���ە 
دەوڵەت، ب���ەاڵم حەقیقەتی دووەم زۆر لەمێژە 
دەستبەرداری ئەوە بووە، بانگەشەی دەسەاڵت 
ب���كات، مەگ���ەر بەجی���ددی  و كۆنتڕۆڵك���ردن 
ڕەچ���اوی ئایدیۆلۆژیا نوێی���ه كان بكەین، وەكو 

فەلسەفە تەماشایان بكەین.
بەڕاس���تییش زەحمەتە ئەوە قبووڵ بكرێت، 
ل���ەم كاتەوە، ك���ە یەكێك لە ش���وێنكەوتووانی  
بەئاش���كرا داوای كرد، وەكو چەكێكی سیاسی 
بەكاربهێنرێت ، پێیانوایە كۆی گش���تیی پرسی 
حەقیقەت و ڕاس���تی، لە ش���وێنی خۆی���دا نییە. 
خ���ۆ ئەگەر ئێم���ە بەپێی تەقلید بی���ر بكەینەوە، 
ئەوە دەتوانین هەس���ت بەوە بكەین، دەش���ێت 
ل���ە حاڵەت���ی ئ���ەم ش���تانەدا بگەین���ە ئەنجامی 
ئ���ەوەی لەكۆتاییدا ئ���ەم ملمالنێی���ە تەواوبوو، 
بەتایبەتییش هۆكارە ئەس���ڵییەكەی، كە بریتییە 
ل���ە ملمالنێی نێ���وان حەقیقەت���ی عەقڵی و ڕا و 

بۆچوون، كۆتاییهاتووە و ونبووە.
سەیر ئەوەیە مەسەلەكە بەم شێوەیە نییە، 
چونكە ئەو بەریەككەوتنەی لەنێوان حەقیقەتی 
واقی���ع و لەنێوان سیاس���ەتدا هەیە، ئێمە ئیمڕۆ 
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بە ش���ێوەیەكی بەرفراوان ش���ایەتین لەسەری 
����� بالنیك���ەم لە چەن���د ڕووێكەوە ����� كۆمەڵێك 
سیمای هەیە، زۆر هاوشێوەی سیما كۆنەكانی 
ملمالنێ���ی نێوانیانە. لە كاتێكدا پیش���تر بە هیچ 
گریمانەیەك، هیچ سەردەمێك لە سەردەمەكانی 
ڕابردوو، بەقەد س���ەردەمی ئێستای ئێمە دڵی 
فراوان نەبووە، لە ئاس���ت ئ���ەو هەموو ژمارە 
زۆرەی ڕا و بۆچوونی جیاواز لەبارەی پرسە 
ئایین���ی و فەلس���ەفییەكاندا، ئ���ەوە حەقیقەت���ی 
واقیع���ی ئەگەر وا ڕێكبكەوێت دژكار و ناكۆك 
بێ���ت، لەگ���ەڵ بەرژەوەن���دی و خۆش���بەختیی 
ب���ەاڵم  دیاریك���راودا،  گرووپێك���ی  و  كۆم���ەڵ 
ئیمڕۆ بە دوژمندارییەكی زۆرەوە، كە پێش���تر 

هاوشێوەی نەبووە، پێشوازیی لێ  دەكرێت.
هەمیش���ە  دەوڵ���ەت  نهێنییەكان���ی  ڕاس���تە 
ناچ���ارە  هەب���وون، هەم���وو حوكومەتێكی���ش 
هەندێ���ك زانیاری، وەكو نهێن���ی پۆلێن بكات ، 
سنوورێك دابنێت بۆ دەستگەیشتن بە هەندێك 
زانی���اری و قەدەغ���ەی بكات، لە ڕای گش���تی ، 
هەركەس���ێكیش نهێنی ئاش���كرابكات، هەمیشە 
وەك���و خیانەت���كار مامەڵەی لەگەڵ���دا دەكرێت. 
لێرەدا م���ن بایەخ بەمە نادەم، ئ���ەم واقیعانەی 
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باس���یان دەك���ەم بەگش���تی ل���ە الی هەمووان 
ناس���راون، ب���ەاڵم ئ���ەو جەماوەرە خ���ۆی، كە 
و  س���ەركەوتووانە  لەتوانایدای���ە  دەیزانێ���ت، 
ل���ەوەی  س���ەركەوتووبێت،  هەڕەمەكییان���ە 
پرس���انە  ئ���ەم  ئاش���كرای  وتووێژكردن���ی 
قەدەغەبكات، وا مامەڵەیان لەگەڵدا بكات وەكو 

ئەوەی نهێنی بن. 
ئ���ەم  ئاش���كراكردنی  ئ���ەوەی  ئەگ���ەری 
زانیارییان���ە، ل���ە ڕاددەی مەترس���یدا بە هەمان 
ڕاددە مەترس���یدارن، ك���ە لە كۆندا تەماش���ای 
ئیلحاد یا هەرتەقە دەكرا، دیاردەیەكی سەیرە. 
ئ���ەم ئەگ���ەرە زیاتری���ش دەبێت، كاتێ���ك ئێمە 
لەنێو هەندێك واڵتدا ڕێككەوتی دەكەین، كە بە 
شێوەیەكی دیكتاتۆرییانە لەالیەن حوكومەتێكی 
ئایدیۆلۆژیی���ەوە حوكمدەكرێ���ت. تەنان���ەت لە 
ئەڵمانیای هیتلەری و ڕووس���یای ستالینیشدا، 
قس���ەكردن لەبارەی سەربازگە و كەمپە زۆرە 
ملێییەكان���ی قڕك���ردن، ك���ە هەبوونی���ان هی���چ 
نهێنییەك���ی تێ���دا نەبوو، مەترس���یدارتر بوو لە 
پێڕەوكردن���ی ڕا و بۆچوونێك���ی هەرتەق���اوی، 
لەبارەی دژایەتیكردنی س���امییەت و، جیاكاری 

ڕەگەزی ، شیوعییەت ، گوزارشتكردن لێیان.



هانا ئارێنت 40

ڕەنگە ئەوەی زیاتر جێگای سەرس���وڕمان 
ڕاددەی  هەرچەن���دە  ئەوەی���ە  بووبێ���ت، 
لێبووردەیی لەگەڵ ئەم حەقیقەتە واقیعییانەی، 
كە لە واڵتە ئازادەكاندا جێگای خۆشحاڵی نین، 
فراوانتردەبێت، ئەوە ئەم حەقیقەتانە �� ئینجا لە 
هۆشیارییەوە بێت یا لە ئەنجامی نا هۆشیاری 
����� دەگۆڕێ���ن بۆ ڕا و بۆچ���وون، وەكو ئەوەی 
هیتل���ەر  پاڵپش���تیكردنی  ڕووداوی  و  واقی���ع 
لەالی���ەن ئەڵمانەكان ، تێكش���كانی فەڕەنس���ا لە 
بەردەم سوپای ئەڵمانیا، لە ساڵی )1940( دا، 
یا سیاس���ەتی ڤاتیكان لە كاتی جەنگی جیهانیی 
دووەمدا، ماددەیەك نەبووبن بۆ نووسینەوەی 
مێ���ژوو، بەڵك���و ماددەی���ەك بووب���ن ب���ۆ ڕا و 

بۆچوون دەربڕین لەبارەیانەوە.
حەقیقەتان���ە  ج���ۆرە  ئ���ەم  لەبەرئ���ەوەی 
پێوەندیی���ان ب���ە كۆمەڵێك پرس���ه وه  هەیە، كە 
هاوش���ێوەن لەگەڵ سیاس���ەتی ڕاس���تەوخۆی 
پێڕەوك���راودا، بۆیە بابەت���ی گرەوكردن لێرەدا 
زیاترە ل���ەوەی هەر تەنیا تەوەتورێك بێت ،كە 
هیچ بوار نیی���ە خۆمانی لێ بدزینەوە �� لەنێوان 
دوو جۆر ژیان لەنێ���و چوارچێوەی واقیعێكی 

هاوبەش و دانپێدانراوی گشتیدا.
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بابەت���ی گرەوك���ردن لێ���رەدا بریتیی���ە ل���ەم 
واقیع���ە هاوبەش و كردەییەی، كە خۆی هەیە، 
ئینج���ا دواتر په یوەن���دی هەیە بە كێش���ەیەكی 
سیاسییەوە. مادام حەقیقەتی واقیع سەرەڕای 
ئەوەی كەمتر كراوەیە بۆ بەڵگە و س���ەلماندن 
لە حەقیقەتی فەلس���ەفی، بە ش���ێوەیەكی ڕوون 
و ئاش���كراش ل���ە بەردەس���تی هەموواندای���ە، 
زۆرج���ار كاتێ���ك دەخرێت���ە ب���ازاڕی گش���تی، 
هەم���ان چارەنووس���ی حەقیقەت���ی فەلس���ەفی 
هەی���ە �� وات���ا لەمیانەی ئ���ه و ڕا و بۆچوونەوە 
بەرس���ڤدەدرێتەوە، ن���ەوەك لەمیان���ەی درۆ و 
بوختانی مەبەس���تدار �� بۆیە پرس و كێش���ەی 
كۆنی دژكاری نێوان حەقیقەت و ڕا و بۆچوون، 
ك���ە  پێدەچێت گوایە كۆنبووە و نەماوە، حەقی 
ئ���ەوەی هەی���ە هەوڵ و كۆشش���ی ت���ازەی بۆ 

بدرێت، تاوەكو نوێ  بكرێتەوە.
هەنگاونان ب���ۆ گۆڕینی حەقیقەت بەرەو ڕا 
و بۆچ���وون ، هەوڵدان بۆ ش���اردنەوەی هێڵی 
جیاكەرەوەی نێوانیان، ئەگەر لە ڕوانگەی ئەو 
كەسەوە تەماشابكرێت، كە حەقیقەت دەبێژێت، 
ئەوە ئ���ەم سەرس���وڕمانەی دروس���تیدەكات، 
هەرگیز كەمتر نییە لەوەی پێشان لە ڕابردوودا، 
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بانگەش���ەكاریی حەقیقەت دووچ���اری دەهات. 
ئەو كێش���انەی كە ئەفالتون بە گوزارش���تێكی 
ڕوون لەنێو میتۆلۆژیای ئەش���كەوتدا باس���یان 
دوای  فەلس���ەفەكار  كاتێ���ك  دەكات،  لێ���وە 
گەڕانەوەی لە گەشتی تاكڕەوانەی خۆی لەنێو 
ئاسمانی ئایدیانەمرەكاندا، هەوڵیداوە حەقیقەت 
ئەنجامەك���ەش  ڕابگەیەنێ���ت.  جەم���اوەر  ب���ە 
ئەوەب���وو، ئ���ەم حەقیقەتان���ە خۆی���ان لەپش���ت 
ف���رە ڕا و بۆچوونەكان ش���اردەوە و ونبوون، 
ئ���ەم ڕا و بۆچوونان���ەی لە الی فەلس���ەفەكار 
بریتیبوون لە وەهم، بۆیە حەقیقەت بۆ ئاس���تی 
خ���وارەوە داب���ەزی، بە جۆرێك هی���چ یەقینێك 
و جێگێرییەكی تێدانیی���ە، وای لێهات حەقیقەت 
خۆی ئێس���تا دوای گەڕانەوەی لە ئەش���كەوت، 
ش���ێوە و فۆڕمی "پێموای���ە" وەردەگرێت، واته  
شێوەی ڕا و بۆچوونێك وەردەگرێت، لەبارەی 
پێش���تر  فەلس���ەفەكار خ���ۆی  ك���ە  حەقیق���ەت 
هیواخوازب���وو، بتوانێ���ت بەیەكج���اری كۆتایی 

پێبێنێت و لەناوی ببات. 
لەگەڵ ئەوەش���دا، هەڵوێس���تی ئەو كەسەی 
حەقیقەت���ی واقیعی ئاش���كرادەكات و دەیخاتە 
ڕوو، ل���ەوەش خراپت���رە. ئ���ەم ت���ازە ناتوانێت 



43حەقیقەت و سیاسەت و ئێمەی پەنابەر

جارێكی تر، لە هیچ گەشتێكی ناوچە دیارەكانی 
ئەودی���وی كایەی كاروباری مرۆییەوە بێتەوە، 
ناتوانێت بەوەش س���ێبووریی خ���ۆی بداتەوە، 
بەو بیرۆكەیەی گوایە ئێستا ئەم نامۆبووە لەم 
جیهانەدا. ئەگەر دانپێدانانە س���ادەكانی قبووڵ 
نەكرێن، ئەوانەی تایبەتن بە حەقیقەتی واقیعەوە 
�� ئەم حەقیقەتانەی خۆی شایەتە لەسەریان و 
بە چاوەكان���ی خۆی بینیویەتی �� گومانی ئەوە 
سەرهەڵدەدات، كە ڕەنگە بواری سیاسی بچێتە 
نێ���و سروش���تی ڕەتكردنەوەوه ، یا ش���ێواندنی 
حەقیق���ەت ب���ە هەم���وو جۆرەكانی���ەوە، وەكو 
ئەوەی مرۆڤ���ەكان بێتوانابن، ل���ە قبووڵكردنی 
ئەو الس���ارییە توندەی، ئەستەمە ڕازی بكرێت 

و بتوانرێت مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت.
خۆ ئەگەر هەردەبێت ڕەوشەكە بەم شێوەیە 
بێت، ئەوە دیارە لەوەش خراپتر و   بێئومێدترە، 
ك����ە ئەفالت����ون بانگەش����ەی بۆ دەك����رد، چونكە 
حەقیقەت����ی ئەفالتونی كاتێ����ك دۆزرایەوە و بە 
ش����ێوەیەكی كردەییان����ە بەدیهات، ل����ە دابڕاویدا 
بوو، لەس����ەرووی پێناس����ەی بواری زۆرینە و 
�� جەماوەر ������ جیهانی كاروباری مرۆییدا بوو. 
ڕەنگە وا تێبگەین فەلسەفەكار لە كاتی دابڕانی 
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خۆیدا لە بەردەم بەكارهێنانی حەقیقەت ملكەچ 
دەكات بەو س����یفەتەی پێوەرێكە دەیس����ەپێنێت 
بەسەر كاروباری مرۆییدا، واتا یەكسانیی نێوان 
بااڵبوونی ناوەوە و حەقیقەتی فەلسەفی، لەگەڵ 
بااڵبوونێك����ی تری زۆر جیاواز، كە لەمیانەیەوە 
دەتوانێ����ت پێ����وەرە دانراوەكان����ی پێوانەكردنی 
زۆرینەی شتەكان. هەروەها دەتوانین باش لەوە 
تێبگەین، كە زۆرینە "جەماوەر" بەرەنگاری ئەم 
پێوەرە دەبێتەوە، مادام بە شێوەیەكی كردەییانە 
لە بواری كاروباری مرۆییدا دابەزیون. ناكرێت 
په یوەندی����ی ئەم بوارە لەمیان����ەی ئەم پێوەرەدا 
پاس����اوبدرێتەوە، تەنیا بە ش����ێوەیەكی ئاڵۆز و 

شێواو نەبێت.
كاتێ���ك حەقیقەت���ی فەلس���ەفی دێت���ە نێ���و 
گۆڕەپان���ی گش���تی �� ب���ازاڕ، ئەوە ل���ەم كاتەدا 
دەبێت���ە  و  دەگۆڕێ���ت  خ���ۆی  سروش���تی 
بەه���ۆی  ئ���ەوەش  ت���ر،  بۆچوونێك���ی  و  ڕا 
گواس���تنەوەیەكی ڕاس���تەقینە لە ڕەگەزێكەوە 
بۆ ڕەگەزێكی تر. ئەمە گواس���تنەوەیەكە، تەنیا 
بریتینییە لە گواس���تنەوە لە بیركردنەوەیەكەوە 
بۆ بیركردنەوەیەكی تر، بەڵكو تەرزێكی ترە لە 

وجودی مرۆڤانە بەرەو یەكێكی تر.
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بەپێچەوان���ەی ئەم���ەوە، حەقیقەت���ی واقیع 
هەمیش���ە پێوەن���دی بە خەڵكانی ت���رەوە هەیە: 
پێوەندی ب���ە كۆمەڵێك بارودۆخ و ڕووداوەوە 
هەیە، كە خەڵكێكی زۆر تێوەی گالون، ئەمەش 
دەس���ەلمێنرێت،  ش���ایەتەكانەوە  لەمیان���ەی 
پەیوەستە بە ڕوونیی ڕووداوەكە و بەڵگەكانی، 
بەو ڕاددەیە بوونی هەیە، كە قسەی لەبارەیەوە 
دەكرێت، تەنانەت ئەگەر ئەم قسە لەسەركردنە 
ب���ە نهێنییش بێ���ت، بەاڵم بە سروش���تی خۆی 
سیاسییانەیە. خۆ ئەگەر هەر دەبێت جیاكاری 
لەنێ���وان واقی���ع و ڕا و بۆچوون���ەكان بكرێت، 
بەاڵم لەگەڵ یەكتریش���دا ناكۆك و دژكار نین ، 

دەچنە نێو یەك بوار و كایەی تایبەت.
واقیع���ەكان ف���ۆڕم ب���ە ڕا و بۆچوون���ەكان 
دەبەخشن، ڕەنگە ڕا و بۆچوونەكان، كە هێزی 
خۆی���ان ل���ە بەرژەوەندی و ئ���ارەزووی تەواو 
جی���اواز وەردەگ���رن، جیاوازب���ن ل���ە یەكتری، 
لەگەڵ ئەوەش���دا ڕەوان، تا ئەو ڕاددەیەی ڕێز 
لە حەقیقەتی واقیع دەگرن. مادام هەواڵەكانیش 
لەب���ارەی ڕووداوەكان گرێنتیكراو نەبن، مادام 
واقیعەكان خۆیان لەنێوان خۆیاندا لە ملمالنێدا 
نەب���ن، ئ���ەوە قس���ەكردن لەب���ارەی ئازادی���ی 
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ڕادەربڕین گاڵتەجاڕییە. بە گوزارش���تێكی تر، 
حەقیقەت���ی واقیعی ش���ێوە و فۆڕمی جیاواز و 
تایبەت بە بیركردنەوەی سیاسی دەبەخشێت، 
ب���ەو ڕاددەی���ەی ش���ێوە و فۆڕم���ی تایبەت���ی 
جی���اواز بە حەقیقەتی عەقڵی لەبارەی تێڕامانی 

فەلسەفیش دەبەخشێت. 
ب���ە  خۆی���ان  ڕووداوەكان  ئای���ا  ب���ەاڵم 
س���ەربەخۆیی لە ڕا و بۆچ���وون و ڕاڤەكردن، 
بوونی���ان هەی���ە؟ ئ���ەی كۆمەڵێ���ك ن���ەوە ل���ە 
مێژوون���ووس و فەلس���ەفەكارانی مێژووی���ی، 
ئەوەیان نەسەلماندووە گوایە بەبێ  ڕاڤەكردنیان 
ئەس���تەمە دان بەبوون���ی ڕووداوەكاندا بنرێت، 
مادام پێویس���تە س���ەرەتا ئەم ڕووداوانە وەكو 
واقیعێ���ك هەڵبژاردەبكرێ���ن، ل���ە كوێرەوەریی 
ئ���ەم  ����� دی���ارە بنەماكان���ی  ڕووداوی پەت���ی 
هەڵبژاردنە هی���چ پێوەندییان ب���ە پێدراوەكانی 
واقیع���ەوە نیی���ە ����� ئینج���ا دوای ئ���ەوە ئ���ەم 
ڕووداوانە ڕێكبخرێنەوە، دواتریش لە شێوەی 
چیرۆك و لەمیانەی تاكەڕوانگەیەكەوە، كە هیچ 
پێوەن���دی بەوە نییە لە ئەس���ڵدا چی ڕوویداوە، 

بگێڕدرێنەوە؟
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دەبنەه���ۆی  ش���تانەی  ئ���ەو  بێگوم���ان 
ئاڵۆزكردن���ی كارەكان، زۆر زیات���رن لەوانەی 
مێژووییەكان���ن، چونك���ە  زانس���تە  هاوش���انی 
ئەوانەی هاوش���انی ئ���ەم زانس���تانەن، خۆیان 
لە واقیع���دا حەقیقین، بەاڵم بەهیچ ش���ێوەیەك 
بەڵگە نین ل���ە دژی بوونی ماددە واقیعییەكان، 
وەكو چ���ۆن ناكرێت بكرێنە بەردەبازێكیش بۆ 
پاس���اودانی ش���اردنەوەی هێڵ���ە جیاكارەكانی 
نێ���وان ڕووداو و ڕا و بۆچ���وون و ڕاڤەكردن. 
مێژوونووسیش هیچ پاساوێكی نییە، بۆئەوەی 
بێ���ت گەم���ە ب���ە واقیع���ی ڕووداوەكان بكات ، 
ب���ەم ش���ێوەیە دایانبڕێژیتەوە، ك���ە خزمەت بە 

مەبەست و ئامانجی خۆی بكەن. 
تەنان���ەت ئەگ���ەر دانم���ان بەوەش���دا نا، كە 
هەرنەوەیەك مافی ئەوەی هەیە بێت مێژووی 
تایبەتی���ی خ���ۆی بنووس���ێتەوە، ب���ەاڵم ئەگەر 
بەزەحمەت نەبێت، دان بەوەدا نانێین، كە مافی 
ئەوەیان هەیە بێن س���ەرلەنوێ  بەپێی ڕوانینی 
خۆی���ان ڕووداوەكان ڕێكبخەن���ەوە. ئێم���ە ئەو 
ماف���ە بە كەس نادەین، بێت دەس���ت لە خودی 

ماددەی ڕووداوەكان وەربدات.
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ئ���ەم خاڵ���ە ب���ە نموونەی���ەك ڕووندەكەینەوە، 
وەك���و لێبوردنێك بۆئ���ەوەی، كە ناتوانین بێین 
بە فراوانی و درێژی باس���ی ئەم پرسە بكەین: 
ب���ە درێژای���ی س���ااڵنی بیس���تەكانی س���ەدەی 
بیستەمدا، كلیمنسۆ)17( بە ماوەیەكی كەم پێش 
ئەوەی كۆچی دوایی بكات، چووە نێو وتووێژ 
لەگەڵ نوێن���ەری حوكومەتی ڤایم���ار لەبارەی 
بەرپرسیارێتی لە دەستپێكردنی جەنگی یەكەمی 
جیهانیدا )18(. لە كلیمنس���ۆیان پرس���ی:" بە ڕای 
ت���ۆ، ڕا وبۆچوون���ی مێژوونووس���انی داهاتوو 
لەبارەی ئەم پرس���ە بێزاركە رو ورووژێنەرە 
دای���ەوە:"  وەاڵم���ی  ئەمی���ش  دەبێ���ت؟"،  چ���ی 
نازان���م، بەاڵم ئ���ەوەی من لێی دڵنی���ام، ئەوەیە 
ك���ە ئەمان هەرگیز ناڵێن بەلجیكا هێرش���یكردە 
س���ەر ئەڵمانیا و داگیریكرد". لێرەدا، ئەم جۆرە 
پێدراوە سادەیە جێگای بایەخی ئێمەیە، ئەوەی 
ب���ە گریمان تێكناچێ���ت و لەناوناچێت، تەنانەت 
لەالی���ەن ئ���ەم كەسانەش���ەوە، ك���ە پێیانوای���ە 

زۆرینەی مێژوو دروستكراوە.
ئ���ارەزووی  ل���ە  زیات���ر  ش���تی  ڕاس���تە 
لەنێ���و  بۆئ���ەوەی  پێویس���تە  مێژوونووس���ان 
هێرش���ی  ڕووداوی  مێ���ژوودا،  دۆس���یەی 
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س���ەربازانی ئەڵمان���ی ب���ۆ س���ەر بەلجی���كا لە 
ش���ەوی )4/8/1914( دا بس���ڕێتەوە، النیكەم 
لەنێ���و جیهان���ی شارس���تانیی ئێس���تادا، دەبێت 
سیس���تمێك بێت بەت���ەواوی كۆنتڕۆڵی هەموو 
كایەكان���ی دەس���ەاڵت ب���كات. لەڕاس���تیدا ئەم 
ج���ۆرە كۆنتڕۆڵكردنەی دەس���ەاڵتیش بەدوور 
نازانرێ���ت، زەحمەتیش نییە وێنای ئەوە بكەین 
چارەنووس���ی حەقیقەتی واقیع چ���ۆن دەبێت، 
ئەگ���ەر بەرژەوەندی���ی دەس���ەاڵت، ئینج���ا ئەم 
دەس���ەاڵتە نیش���تیمانی بێت، یا سۆسیالیستی، 

خاوەنی دوابڕیار بێت لەم پرسانەدا.
ئێم���ە دەگەڕێین���ەوە س���ەرئەوەی  لێ���رەدا 
ڕەنگ���ە سروش���تی ب���وار و كای���ەی سیاس���ی 
وابێت، هەمیش���ە لەجەنگ���دا بێت لەگەڵ هەموو 
ش���ێوەكانی حەقیقەتدا، بۆیە ئێمە دەگەڕێینەوە 
س���ەر پرس���ی زانینی ئەوەی بۆچی مرۆڤ وا 
هەس���تدەكات، پەیوەس���تبوون ب���ە حەقیقەت���ی 
واقیعیی خۆی، هەڵوێستێكی ناكۆك و دژكارە 

لەگەڵ سیاسەتدا. 
كاتێ���ك گوتم حەقیقەتی واقیع وەكو ئەوەی 
دژكاربێ���ت لەگ���ەڵ حەقیقەتی عەق���ڵ، نەوەكو 
لەملمالنێ���دا بێ���ت لەگەڵی���دا، ئ���ەوە م���ن تەنیا 
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گوزارش���تم لە نیوەی ڕاستی كردووە. هەموو 
حەقیقەت���ەكان ����� تەنی���ا ج���ۆرە جیاوازەكانی 
حەقیقەتی عەقڵی نا، بەڵكو حەقیقەتی واقیعیش 
�� بە هەم���وو جۆرەكانیان���ەوە، دژكارن لەگەڵ 
ڕا و بۆچ���وون ل���ە ش���ێوازی دڵنیابوونەوە لە 

ڕاستییەكەیان.
ناچارك���ردن  توخم���ی  خ���ۆی  حەقیق���ەت 
بەداخ���ەوە  لەخۆدەگرێ���ت،  زۆرەملێی���ی  و 
ئ���ەوەش بەڕوونی لە نێوەندی ئەم كەس���انەدا 
گوتن���ی  بانگەش���ەی  ك���ە  دووبارەدەبێت���ەوە، 
س���ەركوتكردندا  ئ���ارەزووی  ل���ە  حەقیق���ەت 
دەكەن، ڕەنگە هۆیەكەی ئەوە بێت ئەمانە زۆر 
خۆیان ماندوو دەكەن، تاوەكو بە ش���ێوەیەكی 
فش���اری  لەژێ���ر  لێرەش���دا  بژی���ن،  ئاس���ایی 
جۆرێ���ك ل���ە خۆناچاركردن���دان، زیاتر لەوەی 
كەموكووڕییەك یا كێشەیەكی تایبەتی خۆیان 

هەبێت. 
وەك���و  گوت���ەزای  س���ەلماندنی  حوكم���ی 
"كۆی گۆش���ەكانی سێگۆشە یەكس���انە بەدوو 
ب���ەدەوری  "زەوی  ی���ا  وەس���تاو"،  گۆش���ەی 
"بەرگەگرتن���ی  ی���ا  دەس���ووڕێتەوە"،  خ���ۆردا 
زوڵم و زۆرداری باش���ترە لە زۆرداریكردن"، 
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ی���ا "ئەڵمانیا لە ئۆگەس���تی س���اڵی )1914( دا 
بەلجیكای داگیركرد"، بە ش���ێوەی زۆر جیاواز 
پێی دەگەیش���ترێت، بەاڵم ئ���ەو كاتەی ئیدراك 
دەكرێت، كە ڕاس���تە و بەو سیفەتەی ڕاستییە 
ڕادەگەیەنرێت، ئەو كاتە هەمووان لەسەر ئەوە 
ڕێكدەك���ەون، كە لەس���ەرووی وتووێژ و ڕا و 

بۆچووندایە.
ئ���ەو كەس���انەی بڕوایان بەم ش���تانە هەیە، 
گوێ نادەن���ە ئەوەی زۆرین���ە یا كەمینە بڕویان 
بە پرس���ێك هەی���ە، بۆی���ە دەس���تگرتن پێیەوە 
ی���ا دەس���بەرداربوون لێی بێ س���وودە، چونكە 
ڕازیك���ردن  لەس���ەر  وا  بڕی���اری  ناوەڕۆك���ی 
و ڕەزامەندی���ی خەڵ���ك دانەم���ەزراوە، بەڵك���و 
سروش���تی خ���ۆی وای���ە دەس���ەپێنرێت. ب���ەم 
ش���ێوەیە ئەفالتون لەنێ���و وتووێژی )تیماوس( 
دا، ه���ات هێڵێكی جیاكەرەوەی كێش���ا، لەنێوان 
ئەوان���ەی توان���ای ئیدراككردن���ی حەقیقەتی���ان 
هەی���ە، لەگ���ەڵ ئەوان���ەی پێیانوایە دەس���ت بە 
ڕا وبۆچوون���ی ڕاس���تی خۆیان���ەوە دەگ���رن. 
ئ���ەم ئۆرگان���ەی بەرپرس���ە ل���ە ئیدراككردنی 
حەقیق���ەت، لە الی كۆنەكان ناوی )نۆس( بوو، 
هۆش���یاردەكرایەوە،  فێربوون���ەوە  لەمیان���ەی 
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بەئ���اگا دەهێنرای���ەوە، بێگومان لێرەش���دا هیچ 
یەكس���انییەك بوون���ی نیی���ە، بۆی���ە دەكرێ���ت 
بڵێین جۆرێك لە فۆڕمێك���ی نەرمونیانی زۆرە 
ملێیی���ە، لە كاتێكدا خ���ۆی بریتییە لە ڕازیبوون 
و بڕواهێنان���ی ئەوان���ەی دوای���ی. تێڕوانین���ی 
كۆنەكان، وەكو ئ���ەوەی ئەفالتون ئاماژەی بۆ 
دەكات جێگیرە و ناگۆڕێت، لە كاتێكدا هەمیشە 
دەكرێ���ت ئەوان���ەی دوای���ی وا لێبكرێ���ن ڕا و 

بۆچوونی خۆیان بگۆڕن.
ئەوەی مارسێ  دۆالریڤییر ڕۆژێك لە ڕۆژان 
تێبینی كردووە، لەبارەی حەقیقەتی ماتماتیكی 
س���تەمكارێكی  ئەقلی���دس  ل���ەوەی:"  بریتیی���ە 
ڕاستەقینە بوو، ئەم حەقیقەتە ئەندازەییانەشی 
كە فێری كردووین، بەڕاستی ئەمانیش یاسای 
س���ەركوتكەرن"، تاوەكو ئەم قس���ەیە بەس���ەر 

هەموو جۆرەكانی حەقیقەتدا بسەپێت. 
ه���ەر لەهەمان سیاقیش���دا، گرۆتیۆس���یش 
یەك س���ەدە پێش ئەم ����� وەكو ئارەزووێك بۆ 
ك���ەم كردنەوەی دەس���ەاڵتە ڕەهاكان���ی میر �� 
جەخت���ی لەوە كردووه تەوە ك���ە:" تەنانەت خوا 
خۆیش���ی ناتوانێت وا بكات، دوو یەكسان بێت 
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بەچوار". ئەم هات دەس���تی بە هێزی سەپێنراو 
و زۆرەملێی حەقیقەتەوە گرت، بۆ وەستانەوە 
بەرانبەر بە دەسەاڵتی سیاسی، بۆیە بەالیەوە 
گرن���گ نەب���وو ئەگەر ل���ە دەس���ەاڵتی ڕەهایی 

خوداش كەمبكاتەوە. 
چ���ۆن  دەریدەخ���ەن  تێبینیی���ە،  دوو  ئ���ەم 
حەقیق���ەت ل���ە ڕوانگ���ەی سیاس���ەتی پەتییەوە 
دەردەكەوێت، چۆن لە ڕوانگەی دەس���ەاڵتەوە 
دەردەكەوێ���ت. بۆی���ە لێرەدا پرس���ەكە ئەوەیە، 
ئایا دەس���ەاڵت دەتوانێت و پێویستە لەسەری، 
دەس���توور  لەمیان���ەی  تەنی���ا  ه���ەر  نەوەك���و 
دەس���ەاڵتەوە،  فرەكەناڵەكان���ی  و  میس���اق  و 
وەكو ئەوەی لەه سیس���تمی وەس���تاندندا هەیە، 
تاوەكو دەس���ەاڵتێك بتوانێت بێت دەسەاڵتێكی 
ت���ر بوەس���تێنێت و ڕایبگرێ���ت، وەك���و ئەوەی 
مۆنتس���كیۆ دەڵێت، واتا چاودێریی دەس���ەاڵت 
بكرێ���ت لەمیانەی ئەو فاكتەرانەی لەنێو كایەی 
تایبەتیی سیاسیدا سەرهەڵدەدەن، بەشێكن لەم 
كایە سیاس���ییە، بەڵكو لەمیانەی دەسەاڵتێكەوە 
ئ���ەم كارە بكرێت، كە خۆی بكەوێتە دەرەوەی 
كایەی سیاسی. لە س���ەرچاوەیەك هەڵبقوڵێت 
ل���ەدەرەوەی كایە و بواری سیاس���ەتەوە بێت، 
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س���ەربەخۆبێت ل���ە ئارەزوو و هی���وا و ئاواتی 
هاوواڵتی���ان، ب���ەو ڕاددەیەی س���ەربەخۆیە لە 

ویستی خراپترین دەسەاڵتیش.
سیاس���ییەوە  ڕوانگ���ەی  ل���ە  هەركاتێ���ك 
تەماش���ای حەقیق���ەت بكرێ���ت، وا دێتەبەرچاو 
وەكو ئ���ەوەی س���یمایەكی س���ەركوتكەرانەی 
هەبێت، بۆیە بێزراوە لەالیەن س���تەمكارانەوە، 
چونك���ە لەوە دەترس���ێن هێزێكی یەكالكەرەوە 
بێ���ت ئەم���ان نەتوان���ن كۆنتڕۆڵ���ی بك���ەن، لەم 
ترسەش���دا لەس���ەر حەق���ن. ل���ە كاتێك���دا ل���ە 
ڕوانگ���ەی ئ���ەم حوكومەتان���ەوە، ك���ە لەس���ەر 
بنەمای ڕەزامەن���دی و قبووڵی هاوواڵتییانەوە 
دامەزراون، ڕقیان لە س���ەپاندن و زۆرەملێییە، 

ئەم دەسەاڵتە دەبێتەهۆی ناجێگیری. 
پێگ���ەی ڕووداوەكان دەكەوێتە س���ەرووی 
رێككەوت���ن و ڕەزامەندی، بۆیە هەرقس���ەیەك 
لەبارەیەوە �� هەر ج���ۆرە ڕاگۆڕینەوەیەك، كە 
لەسەر بنەمای هەواڵی ڕاست دامەزرابێت �� بە 
هیچ شێوەیەك بەشداری ناكات لە سەلماندنی. 
ڕەنگە ئێمە وتووێژ لەبارەی ڕا و بۆچوونێكی 
قبووڵنەك���راو بكەین، ڕەتیدەكەینەوە یا لەگەڵی 
دەس���ازێین، بەاڵم ڕووداوە قبووڵنەكراوەكان، 
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جۆرێك لە الس���اری بەرهەمدێنن، هیچ شتێك 
ناتوانێ���ت بیهەژێنێ���ت، تەنی���ا درۆی ئاش���كرا 
نەبێ���ت. ئ���ەوەی لێ���رەدا جێ���گای دڵەڕاوكێیە، 
وەك���و  واقی���ع  حەقیقەت���ی  ل���ەوەی  بریتیی���ە 
هەرحەقیقەتێكی تر، داوادەكات بە ش���ێوەیەكی 
یەكالك���ەرەوە، دان���ی پێدابنرێ���ت و ڕێگا نادات 

وتووێژ لەبارەیەوە بكرێت. 
ئێمە دەزانین وتووێژ بریتییە لە جەوهەری 
ژیان���ی سیاس���ی، بۆی���ە كاتێ���ك ل���ە ڕوانگەی 
سیاسییەوە، تەماشای جۆرەكانی بیركردنەوە 
و په یوەن���دی دەكەی���ن، ئەوان���ەی بای���ەخ ب���ە 
دەردەكەوێ���ت  بۆم���ان  دەدەن،  حەقیق���ەت 
س���تەمكارن، بە هیچ ش���ێوەیەك ڕەچاوی ڕا و 
بۆچوون���ی خەڵكان���ی تر ناكەن. ل���ە حاڵەتێكدا، 
ئێم���ە دەزانی���ن ڕەچاوكردن���ی ڕا و بۆچوونی 
خەڵ���ك، ب���ە مانا وردەك���ەی، س���یما و هێمای 

جیاكەرەوەی هەموو هزرێكی سیاسییە.
هزری سیاس���ی هزرێك���ی نمایین���دەكارە �� 
representative، لەمیانەی ڕوانین لە چەند 
گۆش���ەیەكی جی���اواز لە ی���ەك پرس���دا، ئینجا 
م���ن ڕا و بۆچوونێ���ك پەیدادەك���ەم، ئ���ەوەش 
لەمیان���ەی بانگكردن���ی بی���ر و بۆچوون و ڕای 
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ئ���ەو كەس���انەی نائام���ادەن، واته  لێ���رەدا من 
نوێنەرایەتیی ئەمانیش دەكەم. ئەم پڕۆسەیەی 
نماین���دەكاری ب���ە ش���ێوەیەكی كوێران���ە ڕا و 
بۆچوونی ئەو كەس���انە وەرناگرێ���ت، كە لێرە 
ئامادەنین و لە شوێنێكی تردان و هەڵوێستێكی 
تریش���یان هەیە، لەوێوە بە شێوەیەكی جیاواز 
تەماش���ای جیهان دەك���ەن. لێرەدا ئەم پرس���ە 
په یوەندی بە هاوسۆزییەوە نییە، وەكو ئەوەی 
من بمەوێت خۆم بخەمە ش���وێنی كەسێكی تر، 
یا وەكو ئەم هەست بكەم، هەروەها بە ژماردن 
و حیس���ابكردنی دەنگی زۆرینەش نییە، بەڵكو 
په یوەن���دی بەوە هەی���ە، من لەنێو ناس���نامەی 
تایبەتی���ی خۆمدا، وەكو ئەوەی بەڕاس���تی نیم، 

بیربكەمەوە.
كاتێ���ك تەماش���ای پرس���ێك لە پرس���ەكان 
ئ���ەم  هەڵوێس���تی  ڕاددەی���ەی  ب���ەم  دەك���ەم، 
كەس���انەی نوێنەرایەتییان دەكەم، لەنێو زەینی 
مندا وەكو زۆرینەی���ەك ئامادەیە، بەم ڕاددەیە 
من باش���تر دەتوانم خەیاڵی ئەوە بكەم، ئەگەر 
ل���ە ش���وێنی ئەوان���دا بوومایه ، چۆن هەس���تم 
دەك���رد و چیمدەك���رد. بێگومان ل���ەم حاڵەتەدا 
توان���ای بیركردن���ەوەی نمایندەكاران���ەی م���ن 
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وەك���و نوێنەرێك بەهێزتردەبوو، ئەوەی منیش 
پێی دەگەیش���تم وەكو ڕا و بۆچوونی كۆتایی، 

ڕاستتر و پتەوتر دەبوو.
زەین���ە  ئ���ەم  خاوەندارێتیكردن���ی  توان���ای 
توان���ای  مرۆڤ���ەكان  دەكات،  وا  فراوانەی���ە 
بڕیاردانیان هەبێت، ئەم توانایەش بەم شێوەیەی 
ك���ە هەیە، پێش���تر ل���ە الی كانت لەنێو بەش���ی 
یەكەم���ی كتێبی ڕەخنە لە توان���ای بڕیاردان دا 
دۆزاروەتەوە، تەنانەت ئەگەر ئەم نەیشیتوانی 
بێ���ت ناوەڕۆكی سیاس���ی و ئەخالقییانەی ئەم 

دۆزینەوە سیاسییەی خۆیشی بزانێت.
ڕا  پێكهاتن���ی  ڕاس���تەقینەی  س���ەیرورەتی 
و بۆچ���وون وا دەستنیش���ان دەكرێ���ت، ك���ەوا 
عەقڵ���ی  و  بیردەكەن���ەوە  ه���ەن  كەس���انێك 
تایبەت���ی خۆیان لە ش���وێنی خۆیدا بەكاردێنن، 
تاك���ە مەرجی ئ���ەم هەوڵە، بریتیی���ە لە پاكی و 
ڕزگارب���وون ل���ە بەرژەوەندیی تایب���ەت. بۆیە 
من ئەگ���ەر خۆم لە هەم���وو هاوڕێیەتییەكیش 
پاراس���ت، بەت���ەواوی خ���ۆم لە خەڵ���ك دابڕی 
تاوەك���و ڕای خ���ۆم دروس���تبكەم، ئ���ەوە زۆر 
بەسادەیی مانای وا نییە لە هێمنی و ئارامیدام، 
لەگ���ەڵ خودی خۆمدا لەنێ���و دابڕانێكی قووڵی 
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ه���زر و فەلس���ەفیدا، بەڵك���و ه���ەر لەنێ���و ئەم 
جیهان���ە پێوەندیكارە گەردوونیی���ە دەمێنمەوە، 
ب���ە ش���ێوەیەك دەتوانم خۆم بكەم���ە نوێنەری 

هەركەسێكی تر.
بێگوم���ان دەتوان���م وا نەكەم، خ���ۆم بكەمە 
ڕەچ���اوی  تەنی���ا  وبۆچوونێ���ك  ڕا  خاوەن���ی 
بەرژەوەندیی تایبەتیی خۆم بكات، یا ڕەچاوی 
بەرژەوەندیی ئەم گرووپە بكات، كە من ئەندامم 
تێیدا. ل���ە واقیعدا، زۆرترین ش���ت، كە لەنێوان 
خەڵكدا هاوبەش���ە �� تەنانەت لە الی ئەوانەش، 
كە زۆر خۆیان جیاواز ڕادەگرن �� بریتییە لەم 
السارییە كوێرانەیەی كە هەیە، خۆی لەمیانەی 
نائامادەی���ی خەیاڵ و نەداری ل���ە بڕیاردانەوە 
بەرجەستەدەكات. بەاڵم الیەنێكی باشی ڕایەك 
لە ڕای���ەكان، حوكمێك لە حوكمەكان، لەس���ەر 

ڕاددەی بێالیەنی و الیەندارییەوە وەستاوە.
هی���چ ڕایەك نیی���ە ه���ەر خ���ۆی بەدیهییانە 
بێ���ت، بۆی���ە بیركردنەوەم���ان لەب���ارەی ڕا و 
بۆچوون، نەوەكو لەبارەی حەقیقەت، ش���ێوەی 
بیركردن���ەوەی بەڵگەخ���وازی وەردەگرێ���ت، لە 
ش���وێنێكەوە بۆ ش���وێنێكی تر هەنگاودەنێت، لە 
بەش���ێك لە جیهان بۆ بەشێكی تری، بە هەموو 
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جۆرە ڕوانینە جیاوازەكاندا تێدەپەڕێت، تاوەكو 
لەكۆتاییدا لەم فۆڕمە بەشەكییانەوە بااڵدەبێت ، 
دەگاتە گشتێتییەك كە هیچ الیەنداری و پاڵپشتی 
تێدانیی���ە. ئەگ���ەر ئێم���ە بێین ئەم س���ەیرورەتە 
بەراوردبكەی���ن، ك���ە تێی���دا پرس���ێكی تایب���ەت، 
ناچار ب���ەوە دەكرێت لە ڕۆژی ڕووناكدا خۆی 
بەرجەستە و ئاشكرابكات، بە جۆرێك بتوانێت 
هەموو ڕووەكانی خۆی نماییش بكات، لە هەموو 
گۆش���ە و ڕوانگەیەك���ەوە، تاوەك���و بەت���ەواوی 
بكەوێتە بەر تیشكی خۆری تێگەیشتنی مرۆڤ ، 
لەمیانەیدا شەفاف بێت، ئەگەر ئەم سەیرورەتە 
بەراوردبكرێت بە دانپێدانان بە حەقیقەت، ئەوە 

ئەم دانپێدانانە لە تاریكییەكی تایبەتیدایە.
ح���ەق���ی���ق���ەت���ی ع���ەق���ڵ���ی دەب���ێ���ت���ەه���ۆی 
بۆیە  م���رۆڤ،  تێگەیشتنی  ڕۆش��ن��ك��ردن��ەوەی 
شێوە  لەسەری  پێویستە  واقیعی  حەقیقەتی 
تر  خەڵكانی  بۆچوونی  و  ڕا  بە  فۆڕمێك  و 
ببەخشێت، بەاڵم ئەم دوو حەقیقەتە، سەرەڕای 
ب��ەاڵم  ن��ی��ن،  تاریكیشدا  ل��ە  ه��ەرگ��ی��ز  ئ���ەوەی 
خۆیان  سروشتی  بە  ئەمانە  نین.  شەفافیش 
بەرەنگاریی كرانەوە و ڕوونی دەبنەوە، وەكو 

چۆن ڕووناكی بەرەنگاری تاریكی دەبێتەوە.
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لەوەش زیاتر، ئەم تاریكییە لە هیچ شوێنیكی 
ت���ر دیارت���ر و ڕووناكتر نابێت، ل���ەوەی ئێمە 
دەكەوین���ە بەرانبەر ڕووداوەكان و حەقیقەتی 
واقیعەوە، چونكە ڕووداوەكان هیچ پاساوێكی 
ش���ێوەیە  ب���ەم  تاوەك���و  نیی���ە،  ڕازیكەری���ان 
دەربكەون ك���ە هەن، چونكە ڕەنگە هەمیش���ە 
بەپێچەوان���ەی ئەم���ە ب���ن كە هەن، ئ���ەم توانا 
بێزاركەرە بەمانای وش���ە بێ سنوورە. بەهۆی 
ئ���ەم مۆركە تێپ���ەڕەی واقیعەكان دەیپۆش���ن، 
فەلس���ەفەی پێ���ش ن���وێ  ڕەتیكردووه تەوە، لە 
ب���واری كاروباری مرۆیی���دا ئ���ەم واقیعییەتە 
بەجی���ددی وەریبگرێت، تەماش���ای ب���كات، یا 
ب���ڕوای ب���ەوە هەبێ���ت دەتوانێ���ت لەنێ���و ئەم 
)تێپەڕین���ە خەمبارانە(یدا وەك���و ئەوەی كانت 
ئام���اژەی ب���ۆ دەكات، بتوانێ���ت حەقیقەتێك���ی 
گرن���گ بدۆزێت���ەوە، تێپەڕین���ی خەمباران���ەی 
بەدوایەكداهاتن���ی ڕووداوەكان، كە دەبنەهۆی 

ئ���ەوەی ڕێ���ڕەوی ئ���ەم جیهان���ە دیاریبك���ەن.
نوێ���ی  فەلس���ەفەیەكی  هی���چ  هەروەه���ا 
مێژوویی���ش نەیتوانی���وە ب���ۆ خ���ۆی ئاش���تی 
بەدەس���ت بێنێ���ت، ل���ە په یوەن���دی لەگ���ەڵ ئەم 
واقیعییەتەی ڕووداوە تایبەتییەكان، كە الس���ار 
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و ناهاوس���ەنگن. فەلس���ەفەكارانی ن���وێ  زۆر 
دەستیان بە هەموو جۆرەكانی پێداویستییەوە 
گرت، پێداویستیی دیالیكتیكی ڕوحی جیهان، یا 
پێداویس���تی مەرجی مەتریالیستیانە، تا دەگاتە 
پێداویستیی سروشتیی مرۆیی، كە بانگەشەی 
ئ���ەوە دەك���را گوایە زانراو و نەگ���ۆڕە، هەموو 
ئەم���ە لەپێن���او پاككردن���ەوەی دواپاش���ماوەی 
ئەم ئیعتیباتییەتە دیارە، كە وا گوزارش���تی لێ  
دەكرێت �� بەوەی "دەكرا ئەمە بە شێوەیەكی تر 
ڕووبدات" و، �� ئەمە نرخی ئازادییە �� تاكەبوار، 

كە تێیدا مرۆڤەكان بەڕاستی ئازادن.
بەدوایەكداهاتن���ی  هەم���وو  ڕاس���تە 
ڕووداوەكان ئەگەر لە ڕوانگەی تەماش���اكردن 
ب���ۆ ڕاب���ردووەوە تەماش���ابكرێن ����� وات���ه  ل���ە 
ڕوانگەیەك���ی مێژووییەوە ����� وا دێنەپێش چاو 
وەك���و ئ���ەوەی، نەدەك���را ب���ە ش���ێوەیەكی تر 
ڕووب���دەن، ب���ەاڵم ئ���ەوە تەنیاوتەنی���ا وەهمی 
بینین���ە، ی���ا وەهمێك���ی وجودییانەی���ە. نەدەكرا 
هیچ ش���تێك ڕووبدات، ئەگ���ەر واقیع لەمیانەی 
پێناسەوە، هەرلە ئەس���ڵدا هەموو ئەگەرەكانی 
تری هاوش���انی ه���ەر هەڵوێس���تێكی پێدراوی 

نەكوشتبووایە. 
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ب���ە گوزارش���تێكی ت���ر، حەقیقەت���ی واقی���ع 
خ���ۆی ل���ە ڕا و بۆچوون ڕوونت���ر نییە، ڕەنگە 
یەكێ���ك لە ه���ۆكارەكان، كە وا ل���ە خاوەنی ڕا 
و بۆچ���وون دەكات، ئاس���انتر بێ���ت ل���ە الیان 
ڕقیان لە حەقیق���ەت ببێتەوە و گاڵتەی پێبكەن، 
ئەوەبێت، ك���ە ئەمانە حەقیقەتی���ش وەكو ڕا و 
بۆچوونێكی تر تەماش���ادەكەن. لەوەش زیاتر، 
ڕوونی���ی ئ���ەم ڕووداوەی لەمیانەی ش���ایەتی 
ش���ایەتحاڵەكانەوە دەس���ەلمێنرێت ����� لەوانەی 
ك���ە ناوبانگ���ی خراپی���ان هەیە، گوای���ە جێگەی 
متمانە نین �� بەهۆی دۆس���یە و دۆكیۆمێنت و 
جێكەوت���ەوە، هەموو ئەمانەش جێگای گومانن 

بەوەی دەشێت ساختەكراوبن.
هەم���ووی ئ���ەوەی ل���ە كات���ی ملمالن���ێ  و 
ناكۆكییەكاندا دەكرێت، یا بریتییە لە بانگكردنی 
ش���ایەتی تر، نەوەكو الیەنی س���ێیەم، بۆیە ئەم 
بڕی���ارەی ك���ە دەدرێ���ت، بەگش���تی ئەنجام���ی 
بڕی���اری زۆرینە دەبێت. واتا كارەكە لێرەدا وا 
بەڕێوەدەچێت، وەكو ئەوەی لە كاتی ناكۆكیی 
بەت���ەواوی  كارێك���ە  بۆچوونەكاندای���ە،  و  ڕا 
جێگای ڕەزامەندی نیی���ە، مادام هیچ ڕێگایەك 
نیی���ە ببێتەه���ۆی بەرگرت���ن ل���ەوەی زۆرینەی 
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شایەتەكان، شایەتی درۆزن و ساختە نەبن. 
بەپێچەوانەی ئەمەوە، هەستكردن بە ئینتیما 
ب���ۆ زۆرین���ە، ڕەنگە ل���ە هەندێك ب���ارودۆخ و 
مەرجدا، ببێتە پاڵنەرێك بۆ هاندانی شایەتیدانی 
س���اختە. بە مانایەكی تر، بەو ڕاددەی خاوەنی 
ڕا و بۆچوون���ەكان دژایەتیی حەقیقەتیی واقیع 
دەك���ەن، ئ���ەوە النیك���ەم هاوش���ێوەی توانای 
حەقیقەت���ی فەلس���ەفی عەقڵ���ی، ئەمیش جێگای 

ئەوەیە تانەی لێ بدرێت و برینداربكرێت.
تێبینی���ی دەك���ەم وەزع���ی ئ���ەو كەس���ەی 
بانگەش���ەی حەقیق���ەت دەكات و دەیدركێنێت، 
لە هەندێ���ك ڕووەوە، لە حاڵی فەلس���ەفەكاری 
ئەفالت���ون خراپت���رە، چونك���ە حەقیقەتەك���ەی 
ئەس���ڵێكی ب���ااڵی نییە، بگ���رە بەپێ���ی هەندێك 
وەك���و:  سیاس���ییانەی  ڕێژەی���ی  بنەم���ای 
ئ���ازادی، دادپ���ەروەری، ش���ەرەف، ئازایەت���ی، 
خاوەنی س���یمای ب���ااڵش نییە بتوانێ���ت، هانی 
كار و ك���ردەوەی م���رۆڤ ب���دات، ئینج���ا ئەمە 
لەنێ���و كردەیەك���دا بەرجەس���تەبكرێت. ئێس���تا 
دەبینی���ن ئەم غەدرە ئەنجام���ی لەوە گرنگتر و 
مەترسیدارتریش���ی لێ دەكەوێت���ەوە، ك���ە ئێمە 
پێمانوابوو، مەبەستم ئەنجامێكە پەیوەست نییە 
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تەنیا بەو كەس���ەی حەقیقەت دەبێژێت، بەڵكو �� 
ب���ە پلەیەكی گرنگتر �� پەیوەس���تە بە شانس���ی 

بەردەوامبوونی حەقیقەتەكەی لە مانەوەدا.
و  مرۆی���ی  ك���ردەی  سرووش���ی  ڕەنگ���ە 
نەتوانێ���ت  كردەی���ە،  ئ���ەم  بەرجەس���تەبوونی 
ملمالنێ���ی ڕوون���ی و ڕۆش���نی و زۆرەملێی���ی 
حەقیق���ەت بكات، بەاڵم وەك���و ئەوەی دەبینین، 
لەتوانایدای���ە بەربەرەكانێ  لەگەڵ ئەم بڕوایەدا 
بكات، كە هاوشانی ڕا و بۆچوونە. من هاتووم 
ڕس���تەكەی سوكرات، كە دەڵێت  "بەرگەگرتنی 
س���تەمكاری باش���ترە لە ئەنجامدان���ی زۆڵم و 
ستەم" م، وەكو نموونەی بڕیارێكی فەلسەفییانە 
وەرگرتووە، لەبارەی ڕەفتاری مرۆڤەوە، بۆیە 

ئەمە ئەنجامی سیاسی لێ دەكەوێتەوە.
ئەوەی هانیدام كارێكی وا بكەم، بەش���ێكی 
بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە، كە ئەم ڕس���تەیە، بووه تە 
دەس���تپێك و س���ەرەتای هزر و بیركردنەوەی 
ئیتیك���ی �� ئەخالق���ی خۆرئاوایی، بەشێكیش���ی 
ب���ۆ ئ���ەوە دەگەڕێتەوە ئ���ەم ڕس���تەیە، لنیكەم 
ئەوەن���دەی م���ن بیزان���م، وەكو تاكە ڕس���تەی 
ئەخالقی ماوەتەوە، كە ڕاستەوخۆ هەڵقواڵوی 
ئەزموونێك���ی فەلس���ەفیی تایب���ەت بێ���ت. ئێمە 
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دەتوانی���ن فرمان���ی ڕەه���ای كانتی �� ك���ە لەنێو 
ئ���ەم كایەی���ەدا تاكەش���تە بتوانێ���ت ملمالنێ���ی 
ئ���ەم ڕس���تەیەی س���وكرات بكات �� ل���ە توخمە 
یەه���وودی و مەس���یحییەكانی دابماڵین، كە وا 
ش���رۆڤەی دەكات گوایە ئ���ەوەی كانت فرمانە، 
نەوەكو تەنیا ڕس���تەیەكی س���ادە بێ���ت. ئینجا 
ئ���ەم بنەمای���ەی لەژێ���ر ئ���ەم فرمان���ە ڕەهایە 
دێتەئ���اراوه ، بریتییە لە بنەم���ای دژكارنەبوون 
����� دز لەگەڵ خۆی���دا دژكارە، چونكە دەیەوێت 
ئەو پارەیەی، كە دزیویەتی وەكو موڵكی خۆی 
ل���ە الی خۆی بهێڵێت���ەوە �� ئ���ەم بنەمایەش لە 
ڕاس���تی و دروستیدا، سەركۆنەی مەرجەكانی 
بیركردنەوە دەكات، كە سوكرات یەكەم كەس 

بووە دۆزیویەتییەوە.
وتووێژەكان���ی ئەفالتون ج���ار لەدوای جار 
پێمان دەڵێت، چۆن بڕیارەكەی سوكرات �� واتا 
ڕستەكەی نەوەكو فرمانی كردەكە خۆی �� لەنێو 
دژكارییەكی ڕووندایە، چۆن بەئاس���انی لەنێو 
گۆڕەپان���ی بازاڕدا، كە ڕا و بۆچوون بەرانبەر 
بەڕا و بۆچوون دەوەستایەوە، ئەم ڕستەیەی 
و  پووچەڵدەكرای���ەوە  بەئاس���انی  س���وكرات 
خۆیش���ی  س���وكرات  چ���ۆن  ڕەتدەكرای���ەوە، 
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نەیدەتوان���ی بەرگ���ری لێ بكات، بیس���ەلمێنێت ، 
بەڵگەی دروستی لەسەر بێنێتەوە، بە شێوەیەك 
نەیدەتوان���ی نەوەك���و هەردوژمنەكان���ی ڕازی 
بكات، بەڵك���و نەیدەتوانی هاوڕێ و قوتابییانی 

خۆیشی، وا لێبكات بڕوای پێبكەن.
ڕەنگ���ە ئێم���ە بتوانی���ن توندتری���ن بڕگ���ەی 
لەنێ���و س���ەرەتای  وتووێ���ژە،  ئ���ەم  درامای���ی 
وتووێژی كۆماری ئەفالتوندا بەدیبكەین. كاتێك 
سوكرات بێهوودە هەوڵیدا تراسیماسی نەیاری 
ڕازی ب���كات، ب���ەوەی دادپ���ەروەری لە زوڵم و 
س���تەمكاری باشترە، گوێی لە هەردوو قوتابیی 
خۆی بوو، گلۆك���ۆن و ئەدیمانتۆس، كە ئاماژە 
بۆ ئەوە دەكەن ئەم بەڵگە و پاساوەی سوقرات 
ڕەزامەن���دی  جێ���گای  دەكات،  پێشكەش���یان 
نیی���ە و ناتوانێ���ت م���رۆڤ ڕازی ب���كات. لێرەدا 
س���وكرات سەرس���امیی خ���ۆی بەم قس���ەیەی 
ئەمان پیش���اندەدات و دەڵێ���ت:" بێگومان دیارە 
سروشتێكی خواییانە لەنێو ئێوەدا هەیە، بتوانن 
بەم ش���ێوە گوزارش���ت و دەربڕین���ە گەورەیە، 
بەرگری لە پرسێكی گەورەی ستەمكاری بكەن 
، ئێوە خۆش���تان هێش���تا بڕواتان ب���ەوە نەبێت 

زوڵم و ستەم باشترە لە دادپەروەری".
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ب���ە گوزارش���تێكی تر، ئەم���ان پێش ئەوەی 
وتووێژەكە دەستپێبكات، بڕوایان وابوو هەموو 
ئەوانەی لەپێناو پاڵپشتیكردن لە حەقیقەتەكەی 
سوكرات گوترا، شكستیهێنا، نەوەكو هەر تەنیا 
ل���ە بڕواپێهێنانی ئەو كەس���انەی، كە خۆیان لە 
بنەچ���ەدا بڕوای���ان پێنەبوو، بەڵك���و بەڵگەكانی 
بایی ئەوەندەش هێزیان نەبوو، بتوانن پاس���او 

بۆ بڕواكۆنەكانیان بێنێتەوە. 
ئێمە لەنێو وتووێژە جیاوازەكانی ئەفالتوندا، 
ب���ۆ بەرگریك���ردن لەم ڕس���تەیەی س���وكرات، 
هەمووش���تێك دەدۆزین���ەوە، كە دەش���ێت لەم 
بارەیەوە بگوترێت. بەڵگەی س���ەرەكی جەخت 
لەس���ەر ئ���ەوە دەكات���ەوە ك���ە م���رۆڤ، وەكو 
تاك، وا باش���ترە بۆی ل���ە ناكۆكی و دژكاریدا 
بێ���ت لەگەڵ جیهاندا، لەوەی ك���ە لە ناكۆكی و 
دژكاری���دا بێت لەگەڵ خۆیدا، دژكاربێت لەگەڵ 
خ���ۆی، ئەم���ەش پاس���اوێكی ئیلزامیی���ە لە الی 
سوكراتی فەلسەفەكار، كە پێش ئەفالتون هات، 
هزر و بیركردنەوەی خ���ۆی بەوە جیاكردەوە 
بریتیی���ە ل���ە وتووێژێكی بێدەن���گ لەگەڵ خود، 
مان���ەوەی خۆی پەیوەس���تە ب���ەم پێوەندییەی 
هەمیش���ە و ب���ەردەوام تەوەرەكان���ی لەگ���ەڵ 
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خ���وددا ڕێكدەخرێت���ەوە. ئ���ەم پێوەندیی���ەش، 
ب���ۆ  ل���ە دووەوە  پێوەندییەك���ی دابەش���كراوە 
یەك، لەگ���ەڵ ئەوەش���دا، دەركەوتنی دژكاری 
و ناكۆكی���ی بنچینەیی لەنێ���وان دوو هاوبەش، 
ك���ە چاودێریی ئەم وتووێژە دەكەن، دەش���ێت 
مەرجەكان���ی  هەڵوەش���اندنەوەی  ببێتەه���ۆی 

خودی فەلسەفەكردنیش. 
ب���ە گوزارش���تێكی تر، مادام م���رۆڤ لەنێو 
خ���ودی خۆیدا هەڵگری هاوبەش���ێكی تریش���ە، 
هەرگی���ز ناتوانێت لەم هاوبەش���ەی خۆیش���ی 
لەگ���ەڵ  ب���ۆی  باش���ترە  ئ���ەوە  جیاببێت���ەوە، 
هاوبەش���ێكدا نەژیێت بك���وژ و درۆزن بێت. بە 
مانایەكی تر، مادام هزر و بیركردنەوە بریتییە 
لە وتووێژێكی بەردەوام، لەنێوان من و خۆمدا، 
ئەوە پێویس���تە لەس���ەرم ڕەچاوی سەالمەتی 
و تەندروس���تیی ئەم هاوبەش���ەی خۆم بكەم، 
ڕەچاوی یەكێتی و تەبایی و هەماهەنگی بكەم 
لەگەڵ خۆمدا، ئەگینا ئەوە من، بێگومان توانای 

بیركردنەوە لەدەست دەدەم.
ئەم پرسە ئەخالقییەی په یوەندی بە زوڵم و 
ستەمكاریی ئەنجامدراو، یا ئەگەری ئەنجامدانی 
هەیە، لە الی فەلسەفەكار �� یا بە مانایەكی تر، لە 
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الی مرۆڤی���ش وەكو بوونەوەرێكی بیركەرەوە 
�� كەمتر ئیجبارییە ل���ە حەقیقەتێكی ماتماتیكی. 
بەاڵم س���ەبارەت بە مرۆڤ وەكو هاوواڵتییەك 
و بوونەوەرێك���ی كارای نێ���و ئ���ەم جیهانە، كە 
بایەخ ب���ە بەرژەوەندیی گش���تی دەدات، زیاتر 
لە خۆش���بەختی و ئارامی���ی تایبەتی خۆی، بۆ 
نموونە خۆش���بەختی دەروون���ی نەمری خۆی 
ك���ە لەپێن���او تەندروس���تی خۆی���دا، پێویس���تی 
بەوەیە ئ���ەم الیەنە ڕوحییە بخاتە پێش الیەنی 
جەستەیی، كە فەنا دەبێت و لەناودەچێت، ئەوە 
ئەم ڕس���تەیەی سوكرات سەبارەت بە مرۆڤ، 

بەم وەسفەی كە هەیە، هەرگیز ڕاست نییە.
پێشتر بەردەوام ئەنجامە كارەساتبارەكانی 
ئەم جۆرە ڕەفتارانە ئاش���كرا بووە، كە مرۆڤ 
دووچاری���ان ده بێت، كاتێك ب���ە دوای ڕێنمایی 
و ئامۆژگاری���ی ئەخالق���ی وا دەكەوێ���ت، ئ���ەو 
ڕێنماییان���ەی لەالیەن مرۆڤ بە س���یفەتی تاك 
دەردەچێ���ت، ئینج���ا ئەو ڕێنمایی���ە ئەخالقییانە 
س���وكراتی بن، یا ئەفالتونی، یا مەس���یحییانە. 
پێ���ش ئ���ەوەی میكیاڤیلل���ی داوای پاراس���تنی 
پانتایی گشتی بكات، لە بنەما ناهاوسەنگەكانی 
عەقیدەی مەس���یحی �� ئەوان���ەی ڕەتیدەكەنەوە 
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بەرەنگاریی ش���ەڕانگێزی ببنەوە و دەرفەت بە 
پیاوی خراپ و ش���ەڕخواز دەدەن، ئەوەندەی 
لەتوانای���دا بێ���ت ش���ەڕانگێزی ئەنگێزەب���كات �� 
ئەوە ئەرس���تۆ زۆر پێش���تر، فەلس���ەفەكارانی 
لەوە وریاكردبووه وە هیچ قس���ەیەك لە بواری 
سیاس���یدا نەك���ەن، دەبێژێت:" ئ���ەو خەڵكانەی 
تەنیا لەبەر هۆكاری پیش���ەیی بایەخ بە خێر و 
خۆش���یی خۆیان دەدەن، كاتێك پرسەكە دێتە 
س���ەر خێر و خۆش���یی خەڵكان و كەسانی تر، 

ناكرێت زۆر متمانەیان پێبكرێت".
مادام حەقیقەتی فەلس���ەفی جێگای بایەخی 
مرۆڤە وەكو تاكێك، ئەوە بە سروش���تی خۆی 
سیاس���ییانە نییە. لەگەڵ ئەوەش���دا، خۆ ئەگەر 
فەلس���ەفەكار حەزبكات ل���ەوەی حەقیقەتەكەی 
بەس���ەر ڕا و بۆچوون���ی زۆرینەدا بااڵدەس���ت 
بێ���ت، ئەوە دووچاری دۆڕانێك���ی ئازاربەخش 
دێ���ت، ڕەنگ���ە ل���ە ئەنجامی ئ���ەم دۆڕانەش���دا 
بگات���ە ئ���ەو ئەنجام���ەی حەقیق���ەت بێ توانا و 
ل���ەوە  ن���ەدارە. بێگوم���ان ئ���ەوەش دەالل���ەت 
دەكات گوت���ەزای ماتماتیك���ی، كاتێك ناتوانێت 
چوارگۆش���ە لەنێو بازن���ەدا جێگیرب���كات، داخ 
ل���ەوە دەخ���وات بۆچ���ی بازنە چوارگۆش���ەیی 
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نیی���ە. ئەوكاتی���ش وەك���و ئەفالتون بی���ر لەوە 
دەكات���ەوە س���ەرنجی س���تەمكارێكی خ���اوەن 
خولیای فەلس���ەفی ڕابكێش���ێت، خۆ لە حاڵەتی 
س���ەركەوتنی ل���ەم كارەدا ����� ئەگەرچ���ی ئەمە 
گریمانەیەك���ی دووریش���ە ����� ب���ەاڵم دەتوانێت 
س���تەمكاری "حەقیقەت" دابمەزرێنێت، كە ئێمە 
بە شێوەیەكی سەرەكی لەنێو جۆرەها شێوەی 
تۆباوییەتی سیاس���یدا بەدیدەكەین. ستەمكاری 
"حەقیق���ەت"، بە مانای سیاس���ییانەی وش���ەكە 
خاوەنی مۆركێكی س���تەمكارانەیە و یەكس���انە 
لەگەڵ شێوەكانی تری دەسەاڵتی ستەمكاری.

حەقیق���ەت،  دەبێت���ە  ك���ە  حاڵەتەش���دا،  ل���ەم 
بەب���ێ  ئ���ەوەی پەن���ا ببات���ە ب���ەر توندوتیژی، 
س���ەركەتووبێت ل���ەم كارەی���دا �� مەبەس���تمان 
ئەوەیە ئەم حاڵەتەش خۆی زەحمەتە بەدیبێت، 
�� كاتێ���ك دەبینێ���ت خەڵكانێك هەن لەس���ەری 
ڕێكدەكەون و لەدەوری كۆ دەبنەوە، ئەو كاتە 
لەم حاڵەتەش���دا،  فەلس���ەفەكار سەركەوتنێك 
بەدەست دێنێت )بەزەرەر و دۆڕانێكی گەورە( 
لەس���ەر ش���ێوازی پاش���ای گریكی پیرهوس �� 
Pyrrhus.)19( لەبەرئەوەی ئەو كاتە حەقیقەت 

لەم س���ەروەرییەی خۆیدا، قەرزاری س���یفەتی 
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خۆس���ەپێنەری خ���ۆی نیی���ە، بەڵكو ق���ەرزاری 
ڕێككەوتن���ی زۆرینەی خەڵكە لەس���ەری، بۆیە 
دەش���ێت ئەو خەڵكان���ە ڕای خۆی���ان بگۆڕن ، 
لەس���ەر ش���تێكی تر ڕێكبكەون و كۆكبن، بۆیە 
ئ���ەوەی پێش���تر وەك���و حەقیقەت���ی فەلس���ەفی 
تەماش���ا دەكرا، ئەمی���ش هەر تەنیا دەبێتە ڕا و 

بۆچوونێكی تر.
بەاڵم، لەبەرئ���ەوەی حەقیقەتی فەلس���ەفی، 
لەنێ���و خۆی���دا هەڵگ���ری توخم���ی زۆرەملێیی 
س���ەرنجی  دەش���ێت  بۆی���ە  ناچاركردن���ە،  و 
پیاوان���ی بەئەزموون���ی دەوڵ���ەت ڕابكێش���ێت، 
ئەوەش ل���ە چوارچێ���وەی كۆمەڵێ���ك مەرجی 
دیاریكراودا، بەو ڕاددەیەی دەش���ێت هێزی ڕا 
و بۆچوونێكیش، سەرنجی فەلسەفەكار بەالی 

خۆیدا ڕابكێشێت. 
بەم ش���ێوەیە بوو، كاتێك جیفرس���ۆن)20( هات 
لە ڕاگەیاندنی سەربەخۆییدا ئاماژەی بۆ ئەوە 
ك���رد، ك���ە هەندێ���ك "حەقیقەت خۆی���ان ڕوون 
و ئاش���كران"، چونكە دەیویس���ت ڕەزامەندیی 
س���ەرەكیی پیاوان���ی ش���ۆڕش ل���ە ملمالن���ێ  و 
وتووێژ دووربخاتەوە، پێویستبوو لەسەر ئەم 
حەقیقەتانەی وەكو ماتماتیك وان، "گوزارشت 
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لە بیروبۆچوونی خەڵ���ك بكەن"، ئەو خەڵكەی 
"بە ویس���تی خۆی���ان نیی���ە، بەڵكو بێ ویس���تی 
خۆی���ان دێ���ن، ئەو ش���تانە وەردەگ���رن، كە لە 

بەردەم عەقڵیاندا نماییش دەكرێت". 
ب���ەاڵم، كاتێ���ك جیفرس���ۆن دەڵێ���ت:" ئێمە 
ئ���ەم حەقیقەتان���ە بەش���تی بەدیه���ی دەزانین"، 
بەب���ێ  ئ���ەوەی ئ���اگای لێ بێت، دێ���ت دان بەوە 
دادەنێ���ت، ك���ە بڕیاری ئ���ەوەی "هەموو خەڵك 
بەیەكس���انی لەدایكدەبن"، شتێكی بەدیهی نییە، 
بەڵكو پێویس���تی بە ڕێككەوت���ن و قبووڵكردن 
هەی���ە، یەكس���انیش ئەگ���ەر گونجاوبێ���ت ب���ۆ 
پێگەی سیاس���ی، بەاڵم ئەمیش پرسێكە جێگای 
وتووێ���ژە و ڕا و بۆچوون���ە، نەوەك���و خودی 

حەقیقەت بێت. 
كەوات���ە، لێ���رە ل���ە الیەكی ت���ردا، كۆمەڵێك 
بڕیاری فەلس���ەفی ی���ا ئایینی هەیە، هاوش���ان 
و گونج���اوە لەگەڵ ئ���ەم ڕا و بۆچوونە، وەكو 
ئ���ەوەی هەم���وو خەڵ���ك ل���ە ب���ەردەم خ���وادا 
یەكس���انن، ل���ە ب���ەردەم مەرگدا یەكس���انن، یا 
یەكس���انن ب���ەو ڕاددەی���ەی هەموویان س���ەر 
بەیەك جۆرە ئاژەڵی عاقڵن. بەاڵم هەرگیز هیچ 
یەكێك لەم حەقیقەتانە ئەنجامێكی سیاس���ی یا 
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كردەییان ل���ێ  نەكەوتووه تەوە، چونكە ئەوەی 
وایكردووە مرۆڤەكان یەكس���ان بن، ئینجا خوا 
بێت، یا مەرگ، یا سروش���ت، لەسەرووی ئەم 
كایەیەدان، كە تێكەاڵوی مرۆڤی لێكەوتووه تەوە، 

مرۆڤیش خۆی لە دەرەوەی ئەم كایانەدایە.
ئەو ج���ۆرە حەقیقەتانە لەنێوان مرۆڤەكاندا 
بوونی نییە، بەڵكو لەسەرووی مرۆڤەكانەوەیە، 
هیچ یەكێك لەم جۆرانەش لەپشت قبووڵكردنی 
بیرۆك���ەی نوێ���ی ی���ا كۆنی���ی یەكس���انیدا نین، 

بەتایبەتیش لەالیەن گریكەكانەوە. 
گوت���ەزای ئ���ەوەی مرۆڤەكان بەیەكس���انی 
لەدایكب���وون خ���ۆی بەدیه���ی نیی���ە، هەروەها 
ب���ەم  دەس���ت  ئێم���ە  بس���ەلمێنرێت.  ناكرێ���ت 
ڕای���ەوە دەگرین، چونكە ئازادی لەنێو كەس���ە 
یەكس���انەكاندا مومكین���ە، پێمانوایە خۆش���ی و 
ش���ادی و پاداشتەكان لە س���ایەی هاوڕێیەتی 
ئازادان���ەدا، دەبێ���ت پێ���ش خۆش���ی و ش���ادی 
گومانلێكراوان���ە بگرێت���ەوە ب���ۆ كۆنتڕۆڵكردنی 

دەسەاڵت و دەستپێوەگرتنی.
ئەم جۆرە پێشخستن و سەپاندنە بایەخێكی 
سیاس���یی مەزنیان هەیە، كەم جاریش مرۆڤ 
بەم ش���ێوە قووڵە لە یەكت���ری جیاوازن، وەكو 
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ئ���ەوەی ئارەزووی���ان لەمیانەی ئەم ش���تانەدا 
دەردەكەوێ���ت. ڕەنگ���ە ئەوەی س���ەرنجی من 
ڕابكێش���ێت ئ���ەوە بێ���ت، ك���ە ئەمان���ە خاوەنی 
سیفەتی مرۆیین، بێگومان الیەنی جیاكەرەوەی 
هەر جۆرە تێكەاڵوییەكی مرۆڤانەش، لەس���ەر 
ئ���ەم ش���ێوە هەڵبژاردنان���ە وەس���تاوە. ب���ەاڵم، 
دیس���ان ئ���ەو هەڵبژاردنان���ە پێوەن���دی بە ڕا و 
بۆچوون���ەوە هەی���ە، نەوەك���و پەیوەس���ت بێت 
بە پرس���ی حەقیقەت وەكو ئەوەی جیفرس���ۆن 
بەبێ  ویس���تی خۆی گوزارش���تیان لێ  دەكات. 
ڕاستی و دروستیی ئەم شێوە هەڵبژاردنانەی 
مرۆڤ، بەندە بە بنەم���ای ڕەزامەندیی ئازادنە 
بیركردن���ەوەی  و  ه���زر  ك���ە  ڕازیب���وون،  و 
بەڵگەخ���وازی و نماین���دەكاری پێی���ان دەگات 
، لەمیان���ەی بڕواهێن���ان و ڕازی ب���وون، ی���ا 

دووركەوتنەوە لێیان دەگاتە ئەنجام.
"بەرگەگرتن���ی  س���وكرات  ڕس���تەكەی 
س���تەمكاری باش���ترە لەئەنجامدان���ی زوڵ���م و 
س���تەم" ڕا و بۆچ���وون نیی���ە، بەڵك���و داوای���ە 
بۆئەوەی ببێتە حەقیقەتێكی واقیعی، ئەگەرچی 
ئێم���ە گومان دەكەین هی���چ ڕۆژێك ئەنجامێكی 
سیاس���یی ڕاس���تەوخۆی لێبكەوێت���ەوە، بەاڵم 
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كاریگەرییەكەی بەپێ���ی ئەم بنەما ئەخالقییەی 
لەنێو ڕەفتاری كردەییدا هەیە، هەرگیز جێگای 

ڕەتكردنەوە نییە. 
فرمانە ئایینییەكان كە مرۆڤ ناچاردەكەن، 
بە ش���ێوەیەكی ڕەه���ا �� كۆمەڵی ب���ڕواداران و 
الیەنگران���ی �� بۆئەوەی پێ���ڕەوی لێبكەن، تەنیا 
ئەم���ە دەتوانێ���ت داوای زۆرتری���ن دانپێدان���ان 
ب���كات. باش���ە ئ���ەم ڕووداوە زۆر بەڕوون���ی 
دژكار نییە لەگەڵ نەداریی حەقیقەتی فەلسەفی 

دانپێدانراو بەگشتی؟ 
م����ادام ئێم����ە لەنێ����و وتووێژەكان����ی ئەفالتوندا 
زانیم����ان، ت����ا چ ڕاددەی����ەك دەكرێ����ت بڕیارەكەی 
سوكرات، هەرچەندەی ویستی بەڵگەی بۆ بێنێتەوە 
و بیس����ەلمێنێت، نەیتوانی����وە هاوڕێ و دۆس����ت و 
نەیارەكان����ی خ����ۆی بڕواپێبێنێت، ئەوە پێویس����تە 
لەسەرمان پرس����یاری ئەوە لە خۆمان بكەین، كە 
چۆن س����ەرەڕای ئەوەش، توانیی بەم شێوە بااڵیە 

پلەی ڕاستی و تەندروستی بەدەست بێنێت؟
دیارە ئەمە بۆ شێوازێكی دەگمەنی بڕواپێهێنان 
دەگەڕێتەوە، چونكە س���وكرات بڕیاریدا لەپێناو 
ئ���ەم حەقیقەتە سەركێش���ی بە ژیان���ی خۆیەوە 
بكات، تاوەكو نموونەیەكمان پێبدات، مەبەستمان 
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ئەو كاتە نییە، كە چووە بەردەم دادگای ئەسینا 
و ئامادەی دادگاییكردن بوو، بەڵكو مەبەستمان 
ئ���ەو كاتەیە، كە ڕەتیكردەوە خ���ۆی لە بڕیاری 
م���ردن ڕزگاربكات و ب���ۆی دەربچێت )21( . ئەم 
وانەیەی لەمیانەی ئەم نموونەیەوە پێشكەش���ی 
كردین، بەڕاس���تی تاكە فۆڕمی بڕواپێهێنانە، كە 
حەقیقەتی فەلسەفی دەتوانێت پێشكەشی بكات 
و ب���ەدی بێنێت، بەبێ  ئەوەی هیچ ش���ێواندن و 

الدانێك ڕێگای لێبگرێت. 
ه���ەر لەب���ەر هەم���ان هۆكاری���ش، دەكرێت 
حەقیقەتی فەلس���ەفی بەكردەیی بكرێت ، ببێتە 
سرووشبەخش���ی كار و ك���ردە، بەب���ێ  ئەوەی 
بنەماكانی كاری سیاس���ی پێشێلبكات. ئەمەش 
تەنی���ا ئ���ەو كاتە بەدیدێت، كە م���رۆڤ تەواوی 
هەوڵ���ی خۆی دەخاتەگەڕ تاوەكو لە ش���ێوەی 
نموونە وپەندێكدا بەرجەس���تەببێت. ئەوە تاكە 
دەرفەت���ە، ب���ۆ ئ���ەوەی بنەمایەك���ی ئەخالق���ی 

بەدیبێت و دروستییەكەی بسەلمێنرێت.
بەم شێوەیە، بۆ نموونە ئێمە كاتێك بمانەوێت 
ل���ە بیرۆك���ەی ئازایەت���ی دڵنیابی���ن، پێویس���تە 
لەسەرمان ئەم نموونەیەمان بیربكەوێتەوە، كە 
ئەخیل پێشكەشیكردووە، كاتێك دەمانەوێت لە 
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بیرۆكەی باش���ی دڵنیابین، پێویستە یەسووعی 
نازاریت، یا قەش���ە فڕانسوامان بیربكەوێتەوە. 
ئەم نموونانە، لە ڕێگای سرووشبەخش���ینەوە 
ڕازیم���ان دەكەن، ب���ەوەی ئێم���ە هەرچەندەی 
هەوڵبدەی���ن نموونەیەك لەب���ارەی ئازایەتی یا 
باشی پێشكەشبكەین، وەكو ئەوە وایە السایی 
كەس���ێكی تر بكەینەوە و ش���وێنكەوتووی ئەو 
كەس���انە بی���ن، ش���وێنكەوتنی مەس���یح یا هەر 
حاڵەتێكی تر، ئینجا بە هەرشێوەیەك بووبێت.

زۆرج����ار تێبینی����ی ئ����ەوە ك����راوە وەك����و ئەوەی 
جیفرس����ۆن دەڵێت:" مانای زیندوو و بەردەوامی 
ئەرك����ی مندااڵن بەرانب����ەر بەب����اوكان، لە ڕێگای 
خوێندنەوەی ش����انۆنامەی )ش����ا لیر( )22( ەوە، بە 
شێوەیەكی سەركەوتووتر خزێنراوەتە نێو عەقڵی 
كچان و كوڕان، لەوەی كتێبە گەورە و وشكەكان، 
ك����ە لەبارەی الهووت و ئەخالق نووس����راون"، یا 
وەكو ئەوەی كانت دەڵێت:" ئەم بنەما گشتییانەی 
خەڵك لە ڕێگای ڕاهیب و فەلسەفەكارانەوە فێریان 
دەبن، یا تەنانەت لە س����ەرچاوەی خودی تایبەتی 
خۆش����یانەوە وەریدەگرن، هەرگیز سەركەوتوو 
نییە، بەو ڕاددەیەی لە نموونەی چاكەخوازی، یا 

پیرۆز وەردەگیرێت".
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ه���ۆكاری ئەم���ە وەكو ئەوەی كانت باس���ی 
لێوە دەكات، ئەوەیە ئێمە بەردەوام پێویستمان 
ب���ە "ح���ەدس هەی���ە تاوەك���و ل���ە واقیعییەت���ی 
وێناكردنەكانی خۆمان دڵنیابین". ئینجا دەڵێت:" 
ئەگەر ئەم وێناكردنانە وێناكردنی تێگەیش���تنی 
پەتی ب���ن، وەك���و وێناكردنی سێگۆش���ە، ئەوە 
حەدس���ەكان ناودەنرێ���ن هێلكاری یا ش���ێماتا �� 
schemata، وەك���و سێگۆش���ەی ئایدیاڵی، كە 
تەنیا لەمیانەی چاوی هزرەوە ئیدراك دەكرێت. 
لەگەڵ ئەوەشدا، هەر پێویستە بۆ زانینی هەموو 
سێگۆش���ە واقیعیی���ەكان، ب���ەاڵم وێناكردنەكان 
كاتێ���ك ل���ە پل���ەی زانس���تییەوە بوون و س���ەر 
بەڕەفتارەوە بوون، ئەوە حەدسەكان ناودەنرێن 
نموون���ە". بە پێچەوانەی ئ���ەم هێلكارییانەی، كە 
هزرمان لە س���ایەی خەیاڵەوە، هەر لە خۆیەوە 
دروس���تیاندەكات، ئەوە ئەم نموونە و پەندانەی 
ل���ە مێ���ژوو و ش���یعرەوە دێ���ن، وەك���و ئەوەی 
جیفرس���ۆن تێبینی دەكات، لەمیانەیاندا "بوارێك 
بۆ خەیاڵدان دەكرێت���ەوە، كە زۆر جیاوازە لەم 

بەكارهێنانەی خەیاڵ كە ئێمە پێی ڕاهاتووین".
ئ�����ەم وەرچ�����ەرخ�����ان�����ەی دەب���ێ���ت���ەه���ۆی 
یا  تیۆری  بڕیاری  شێوەی  سەراوژێركردنی 
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تێڕامانكاری بۆ حەقیقەتێكی پەندخواز �� ئەمەش 
دەك��رێ��ت  ئ��ەخ��الق��ی  فەلسەفەیەكی  ب��ە  تەنیا 
ئەزموونێكی  ل��ە  بریتییە  فەلسەفەكار  ب��ۆ   ����
نموونە  دەكاتە  خۆی  دێت  ئەم  یەكالكەرەوە: 
گرتنەبەری  لەمیانەی  دێت  كاتێكیش  ڕابەر،  یا 
تاكە ڕێگای كراوە لە بەردەمیدا بڕوا بە خەڵك 
كردار  بە  دەستی  حاڵەتەدا  لەم  ئ��ەوە  دێنێت، 
كردووە. بەاڵم لە كاتی ئێستاماندا، كە خەریكە 
ناكرێت،  قبووڵ  فەلسەفییانە  بڕیارێكی  هیچ 
ب��ەج��ی��ددی وەرن��اگ��ی��رێ��ت، ه��ەرچ��ەن��دە ئ���ازا و 
سەركێشانەش بێت تا ئەو ڕاددەیەی وا بكات 
مەترسییەوە.  بەر  بخاتە  فەلسەفەكار  ژیانی 
بۆیە لە ئێستادا، ئەم دەرفەتە دەگمەنە ونبووە، 
فەلسەفی  حەقیقەتێكی  بتوانین  ئێمە  تاوەكو 

ببینین بەكەڵكی سیاسەتكردن بێت.
ب���ەاڵم، ئەوەی لەم س���یاقەی ئێمەدا گرنگە، 
ئێمە تێبینی دەكەین ئەو جۆرە توانایە، بۆ ئەم 
كەسانە هەیە و لە بەردەستدایە، كە حەقیقەتی 
عەقڵی دەبێژن، بە پێچەوانەی ئەمەشەوە، ئەو 
توانای���ە لە هیچ بارودۆخێكدا بۆ ئەم كەس���انە 
نەڕەخس���اوە، كە حەقیقەتی واقیع دەبێژن، كە 
بەم حیسابە بێت، لە هەڵوێستێكی ناخۆشتردان.
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پرسی بڕیاری پەیوەست بە ڕووداوەكان هەر 
ئەوە نییە، ئەم بنەمایانە لەخۆناگرێت، كە مرۆڤ 
بە پشتبەستن پێیەوە ڕەفتاربكەن، بەوەش بتوانن 
لەنێ���و جیهاندا بەرجەس���تەبێت و تێیدا بەدیبێت، 
بەڵكو ناوەڕۆكی تایبەتی خۆی، بەرەنگاری ئەم 
جۆرە لە بەدیهێن���ان یا تاقیكردنەوەیە دەبێتەوە. 
خۆ ئەگەر ئەو كەس���ەی بانگەش���ەی حەقیقەتی 
لەپێن���او  هەبێ���ت  ئ���ارەزووی  دەكات،  واقی���ع 
ڕووداوێك���ی تایبەت���دا ژیان���ی خ���ۆی بخاتە بەر 
مەترس���ی �� ئەوەش زۆر كەم ڕوودەدات �� ئەوە 

كارێكی شكستخواردووی ئەنجامداوە.
دواتر، ئەوەی بەڕوونی دەمێنێتەوە و باس���ی 
لێوە دەكرێت، هەر تەنیا ئازایەتییەكەیەتی، ڕەنگە 
السارییەكەشی بێت، بەاڵم حەقیقەتی ئەو شتەی، 
كە دەیویست بیڵێت ، ڕاستگۆیی لە بانگەشەكردن 
ب���ۆ ئەم ش���تە، لەنێ���و جیهاندا بەرجەس���تەنابێت. 
كەواتە، بۆچی نابێت درۆزنێك بێت بە ئازایەتییەكی 
زۆرەوە دەس���ت ب���ە درۆكانی خۆی���ەوە بگرێت؟ 
بەتایبەتییش لەنێو كاروباری سیاس���یدا؟ چونكە 
دەش���ێت ش���تێك هانی بدات بۆ ئ���ەم كارە، خولیا 
و ئارەزووی نەتەوەیی، یا جۆرێك لە جۆرەكانی 

الیەنگریی ڕەوا بۆ كۆمەڵ و گرووپێك؟
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)3(
س���یمای جیاكەرەوەی مۆرك���ی حەقیقەتی 
واقیع، لەوەدایە دژەكارەنی بریتی نین لە هەڵە 
و وەه���م و ڕا و بۆچ���وون، بۆی���ە هیچ یەكێك 
لەمانە كار لە ڕاس���تگۆیی كەسی ناكەن، بەڵكو 
دژكارەكانی بریتین لە بوختانی بەئەنقەست و 
درۆكردن. ڕوودان���ی هەڵە لەبارەی حەقیقەتی 
واقیع كارێكە ڕوودەدات، بگرە باو و باڵویشە. 
لەم حاڵەتەدا، جۆری ئەو حەقیقەتە جیاواز نییە 
لە حەقیقەتی زانس���تی یا عەقڵی. بەاڵم، ئەوەی 
گرنگ���ە ش���تێك هەیە پەیوەس���تە ب���ە ڕوودانی 
توانای ترەوە �� بوختان یا درۆی بەئەنقەس���ت 
�� س���ەر بە هەمان جۆر نییە وەكو پرس���ەكان، 
ئینجا ڕاس���ت بێت ی���ا هەڵە، بانگەش���ەی ئەوە 
دەكات، گوای���ە ئەم ش���تانە دەڵێ���ت كە هەن، یا 

چۆن و بە چ شێوەیەك بوونیان هەیە.
دانپێدان���ان بە ڕووداوێك ل���ە ڕووداوەكان 
�� هێرش���ی ئەڵمانیا بۆ س���ەر بەلجی���كا لە ئابی 
س���اڵی )1914( دا �� هیچ ئەنجامێكی سیاس���ی 
نێ���و  بخرێت���ە  ئەگ���ەر  تەنی���ا  لێناكەوێت���ەوە، 
سیاقێكی ڕاڤەكراو. لەگەڵ ئەوەشدا، ئەم پرسە 
پێچەوانەییەی كلیمنسۆ كاتێك هێشتا شارەزایی 
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نەبوو، لە هونەری س���ەرلەنوێ  نووسینەوەی 
مێژوو، پێیوابوو بۆئەوەی دەاللەتێكی سیاسی 
هەبێ���ت، مەرج نییە بخرێتە نێو هیچ س���یاقێك. 
ئەم���ە هەوڵێكی ڕوونە بۆ گۆڕینی ڕووداوێكی 
مێژوویی تۆماركراو، لەنێو دۆسیەی مێژوودا، 
بۆی���ە بەم ش���ێوەیەی ك���ە هەی���ە، وێنەیەكە لە 

وێنەكانی كردە.
هەمان شتیش ڕاستە كاتێك خۆی لە درۆزن 
دەدزێتەوە، پێویس���تی بە دەسەاڵتێكە بۆ ئەوەی 
درۆكەی خۆی وەكو ڕاس���تی پیش���انبدات، بۆیە 
بانگەش���ەی ئ���ەوە دەكات، ئ���ەم دانپێدانان���ە ڕاو 
بۆچوون���ی خۆیەت���ی و، لەمیانەی���دا داوای مافی 
ج���ۆرە  ئ���ەم  دەكات.  خ���ۆی  دەس���توورییانەی 
مومارەس���ەیە ل���ە ڕێ���گای كۆمەڵێ���ك گرووپ���ی 
تێكدەرەوە دووبارەدەكرێت���ەوە، بۆیە ئاڵۆزی و 
ناڕۆش���نی وەكو ئەنجامێكی ئ���ەم كارە، لەالیەن 
سیاس���ییەوە  پێنەگەیش���تووی  جەماوەرێك���ی 
گ���ەورە و  هەڵ���ەی  دەبێتەه���ۆی س���ەرهەڵدانی 
زیانبەخ���ش. ش���اردنەوەی هێڵ���ی جیاكەرەوەی 
نێ���وان حەقیقەت���ی واقیع لەگ���ەڵ ڕا و بۆچوون، 
ش���ێوەیەكە ل���ە ش���ێوە زۆرەكان، ك���ە درۆ تێیدا 
فۆرمەلەدەبێت، هەمووشیان شێوەیەكن لە كردە.
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درۆزن مرۆڤ���ی ك���ردە و كارە، ل���ە كاتێكدا 
بەتون���دی پێچەوان���ەی ئەم���ە دەردەكەوێ���ت. 
بێ���ژەری حەقیق���ەت وا نیی���ە، ئینج���ا ئەگ���ەر 
حەقیقەتی عەقڵی ببێژێت یا حەقیقەتی واقیعی. 
خۆ ئەگەر بێ���ژەری حەقیقەتی واقیعی بیەوێت 
ڕۆڵێك���ی سیاس���ییانە بگێڕێ���ت، ئ���ەم ڕۆڵەش 
بڕواپێهێ���ن بێ���ت، ئ���ەوە زۆرتری���ش دەڕوات 
����� زیاتر ل���ەوەی باوە �� ت���ا ڕاددەی ئەوەی لە 
ش���رۆڤەی خۆی���دا ئەوەش باس���دەكات، بۆچی 
حەقیقەتەكەی دەتوانێ���ت بەم كارەی خزمەتی 
بەرژەوەندی���ی ب���ااڵی گرووپێ���ك و كۆمەڵێك 

بكات. 
وەكو چۆن ئەم سەركەوتنەی فەلسەفەكار 
بەدەس���تی دێنێت، كاتێك حەقیقەتەكەی دەبێتە 
ڕا وبۆچوونێك���ی باو لەنێ���وان كۆمەڵێك ڕا و 
بۆچوون���ی جیاوازدا، س���ەركەوتنێك لەس���ەر 
ش���ێوەی پیرهوس �� Pyrrhus، ئەوە بێژەری 
حەقیقەت���ی واقی���ع كاتێك دەچێتە نێ���و بواری 
سیاس���ی و بەرگ���ی هەندێ���ك بەرژەوەندی���ی 
ش���اراوە دەپۆش���ێت ، خ���ۆی لەگەڵ ش���ێوە و 
فۆڕمەكانی سیستم و سیاسەتدا دەگونجێنێت، 
ئەوە ل���ەم حاڵەت���ەدا تاكە س���یفەتی خۆی، كە 
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دەكرێ���ت لەمیانەی���دا حەقیقەت���ی واقیعی وەكو 
شتێكی ماقووڵ دەربخات، دەخاتە ژێر گومان 
و مەترسی، واتا ڕاستگۆیی كەسیی خۆی، ئەو 
ڕاستگۆییەی لەمیانەی بێالیەنی و بێگەردی و 

سەربەخۆییەوە گرێنتی دەكرێت. 
زۆر كەم ڕوخس���ارێك هەیە وەكو بێژەری 
حەقیقەت ئەگەر پێشەیی بێت، هەوڵبدات گومان 
بورووژێنێت كاتێك دەبینێت هاوش���ێوەییەكی 
باش هەی���ە لەنێوان حەقیقەت و بەرژەوەندیدا. 
ب���ەاڵم ب���ە پێچەوانەوە، درۆزن پێویس���تی بەم 
گونج���ان و هەماهەنگییە گوم���ان ورووژێنەرە 
نیی���ە تاوەكو بێت لەس���ەر ش���انۆی سیاس���ی 
دەربكەوێ���ت، ئ���ەم خ���ۆی توانایەك���ی مەزنی 
هەیە ب���ۆ ئەوەی پێش���تر هەمیش���ە لەنێو دڵی 
ئەم كایەیەدا بێت. ئەم بە سروش���تی خۆی لەم 
بوارەدا كارایە، ش���تێك دەڵێت كە بوونی نییە، 
چونك���ە دەیەوێت ش���تەكان پێچەوان���ەی ئەمە 
پیش���ان بدات كە هەن، وات���ه  دەیەوێت جیهان 

بگۆڕێت.
سوود لەم گونجان و تەباییە وەردەگرێت، 
ك���ە ئین���كاری لێناكرێ���ت لەنێوان توان���ای ئێمە 
لەسەر كردە، لەگەڵ توانامان بۆ گۆڕینی واقیع. 
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لە س���ایەی ئەم توانا شاردراوە نهێنییەی ئێمە 
هەمان���ە و وامان ل���ێ دەكات، كاتێ���ك بارانێكی 
بەگ���وڕ دەبارێت، ئێمە بڵێی���ن "دنیا خۆرەتاوە". 
توان���ای ئێم���ە لەس���ەر درۆك���ردن ����� نەوەكو 
توانام���ان لەس���ەر گوتنی حەقیقەت �� بەش���ێكە 
ل���ە پێدراوێك���ی ك���ەم و ڕوون، ئەمەیە توانای 

سەلماندنی بوونی ئازادی مرۆیی هەیە.
ه���ۆكاری ئ���ەوەی ئێم���ە بە ش���ێوەیەك لە 
ش���ێوەكان دەتوانین بارودۆخی ژیانی خۆمان 
بگۆڕین، ئەوەیە كە ئێمە بە شێوەیەكی ڕێژەیی 
ئازادین، ئەم ئازادییە خراپ بەكاردەهێنرێت و 
لە ڕێ���گای درۆكردنەوە دەش���ێوێنرێت. ئەگەر 
مێژوونووسی شارەزا بە شێوەیەك كە بەرگەی 
ناگیرێ���ت، دەكەوێت���ە نێو داوی ئ���ەم تەڵەیە و 
ئینكاری ئازادیی كردە دەكات، ئەوە سیاس���یی 
ش���ارەزاش ب���ە هەم���ان ش���ێوە دەكەوێتە ژێر 
كاریگەریی ئەم ورووژێنەرانە، بە ش���ێوەیەك 
ئەمیش ناتوانێ���ت وەكو مێژوونووس بەرگەی 
بگرێ���ت، دەكەوێت���ە نێ���و تەڵ���ەی خەماڵندن���ی 
زێ���دەی ئەم توانایە بۆ ئ���ازادی و لێبووردەیی 
بە ئاڕاس���تەی ئینكاركردنی درۆزنانەی واقیع، 

یا شێواندنی ئەم واقیعە.
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ت���ا ئ���ەم ڕاددەی���ەی پەیوەس���تە ب���ە كردە، 
دیاردەیەك���ی  ڕێكخ���راو  بەدڵنیایی���ەوە درۆی 
پەراوێزە، بەاڵم ئەوەی جێگای سەرس���وڕمانە 
ئەوەی���ە، بەرانبەرەكەی كە بریتیی���ە لە گوتنی 
ڕووداوەكان یا گێڕانەوەی هەواڵی ڕووداوەكان، 
ئەم���ە نابێتە كردەی���ەك ك���ە هەرچۆنێك بێت، 
بەڵكو لە ڕەوش���ێكی ئاس���اییدا، ب���ەالی ئەوەدا 
دەڕوات ش���تەكان وەكو خۆی���ان قبووڵ بكات. 
بێگومان كاتێ���ك ئەمە دەڵێین، نامانەوێت ئەوە 
ڕەتبكەین���ەوە، كە ئاش���كراكردنی ڕووداوەكان 
لەالی���ەن  ن���اڕەوا  ش���ێوەیەكی  ب���ە  دەش���ێت 
ڕێكخ���راوە سیاس���ییەكانەوە بەكاربهێنرێت، یا 
بمانەوێت ئ���ەوە ڕەتبكەینەوە، ك���ە لە هەندێك 
بارودۆخدا، ڕاگەیاندنی توانای ڕووداوەكان بە 
الیەكی تردا ببات، بەوەی بە شێوەیەكی بەهێز 
و بەتوان���ا بیەوێ���ت داوای كۆمەڵە ڕەگەزی و 

كۆمەاڵیەتییەكان بەهێز و گەورەتر بكات. 
هەرگیز ڕاستگۆیی بە یەكێك لە كارە چاكە 
سیاس���ییەكان دانەن���راوە، چونكە بەڕاس���تیش 
هیچ ڕۆڵ���ی نییە لە بەش���داریكردن لە گۆڕینی 
گۆڕانكاریی���ەی  ئ���ەم  ب���ارودۆخ،  و  جیه���ان 
چاالكییە سیاسییەكان پێی هەڵدەستن، ئەوانەی 
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زۆرتری���ن ڕاددەی ڕەوایەتیی���ان هەیە. كاتێك 
گرووپێكی سیاس���ی بەپێی پرنسیبێكی خۆیان، 
دەس���ت ب���ە درۆك���ردن دەك���ەن، درۆكانی���ش 
وردەكاری���ی  هەندێ���ك  ب���ە  نی���ن  پەیوەس���ت 
بچ���ووك، ئەو كاتە ڕاس���تگۆیی خ���ۆی، وەكو 
ڕاس���تگۆیی بەبێ  پاڵپش���تی لەالیەن هێزەكانی 
دەس���ەاڵت و بەرژەوەندیخ���واز بەالدا دەبرێت 
و دەشێوێنرێت، لەم حاڵەتەدا درۆكردن دەبێتە 
فاكتەرێكی سیاسی پلەیەك. كاتێك هەموو دێن 
دەس���ت بە درۆ دەكەن، لەب���ارەی هەموو ئەو 
ش���تانەی كە گرنگن، ئەوە بێ���ژەری حەقیقەت 
كاتێ���ك دێت حەقیق���ەت دەبێژێ���ت، مانای وایە 
دەس���تی بە ك���ردە كردووە، ئینج���ا خۆی ئەمە 
بزانێ���ت ی���ا نەیزانێ���ت، ئەمیش ل���ەم حاڵەتەدا 
تێك���ەاڵوی كاری سیاس���ی بووە. لێ���رەدا ئەو 
كەس���ەی حەقیقەت دەبێژێت، ئەگ���ەر لە ژیاندا 
بمێنێ���ت، ئەم���ەش كارێك���ی زەحمەت���ە، ئ���ەوە 
حەقیقەت هەنگاوی یەكەمی هاویشتووە بەرەو 

گۆڕینی جیهان. 
ب���ەاڵم ئەمیش هەرزوو س���ەرلەنوێ  خۆی 
دەبینێت���ەوە، كەوتووه ت���ە نێ���و حاڵەتێ���ك تێیدا 
دووچاری س���تەمێكی ناخۆش دێتەوە. پێش���تر 
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ئاماژەم بۆ ئەوە كرد ئەم مۆركە گریمانەییەی 
ب���ە  دەك���را  هەمیش���ە  هەیان���ە،  ڕووداوەكان 
ش���ێوەیەكی تر بن، ئینج���ا هەڵگری هیچ جۆرە 
ماقووڵییەكی ڕوخس���اری نەدەبوون بۆ عەقلی 
م���رۆڤ. م���ادام درۆزن ئازادە ل���ە گونجاندنی 
ڕووداوەكان���ی تاوەك���و لەگ���ەڵ بەرژەوەندی 
و خۆش���یی خ���ۆی بگونجێت، ی���ا لەگەڵ هیواو 
ئاواتی جەماوەرەكەی بگونجێت، ئەوە شانسی 
لەم كەس���ە زیات���رە، ك���ە حەقیق���ەت دەبێژێت 
ل���ەوەی خەڵ���ك ب���ڕوای پێبك���ەن. بۆی���ە وەكو 
ئەوەی ب���اوە، نماییش و قس���ەكانی ئەم مادام 
توخم���ی لەناكاویان تێدایە �� ئەوەش یەكێكە لە 
س���یما دیارەكانی هەم���وو ڕووداوەكان �� ئەوە 

بە شێوەیەكی لۆژیكییانەتر دەردەكەون.
حەقیقەت���ی عەقڵی لەنێو سیس���تمی هێگلیدا، 
ئ���ەو حەقیقەتەیە كە بەتەنیا دەتوانێت وا بكات 
هەس���تی هاوبەش لەس���ەر س���ەر بووەستێت، 
چونك���ە زۆر ئاس���اییە ئیزعاجكردنی واقیع بۆ 
س���ەالمەتیی بیركردنەوەی هەس���تی هاوبەش 
كەمت���ر بێت لە ئیزعاجكردن���ی بەرژەوەندی و 

چێژ و خۆشی.
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ب���ەرەو  س���ەرنجمان  پێویس���تە  ئێس���تا 
دیاردەیەك���ی نیمچەن���وێ  ڕابكێش���ین، ئەویش 
دی���اردەی گەمەكردنە بە كۆی ڕووداو و ڕا و 
بۆچوونەكان، ئەمەش بەڕوونی لە پڕۆس���ەی 
سەرلەنوێ  نووسینەوەی مێژوو و پیشەسازیی 
 ، دەس���تكاریكردنی  و  وێن���ە  دروس���تكردنی 
سیاس���ەتی ئێس���تای حوكومەتدا دیارە. پێشتر 
درۆی سیاسیی تەقلیدی، كە زۆر باوبوو لەنێو 
مێژووی دیپلۆماسییەت و كارگێڕیی دەوڵەتدا، 
بۆ ئەوە بەكاردەه���ات تاوەكو هەندێك نهێنیی 
ڕاستەقینە بش���ارێتەوە �� واتا هەندێك پێدراو، 
كە هەرگیز ڕانەدەگەیەنران �� ئینجا بە بیانووی 
ه���ەر مەبەس���ت و ئامانجێ���ك بووبێ���ت، وەكو 
پل���ە و ڕاددەی متمانەی یەقین���ی ڕووداوەكان 
بێ���ت یا ش���تێكی تر. ب���ەاڵم، نیازەكانی پش���ت 
ئەم ویس���تە تەنیا لەمیانەی هێ���زەوە بوونیان 
هەیە، بۆیە ئەوەی مەبەست وا بوو درۆكردن 
بێ���ت، هەمیش���ە لەكۆتاییدا دەگ���ۆڕا و دەبووە 

ڕاستگۆیی.
سیاس���ییە  درۆ  ئەم���ە،  پێچەوان���ەی  ب���ە 
نوێیەكان بە ش���ێوەیەكی س���ەركەوتوو و كارا 
ش���تانێك ب���اس دەك���ەن، ك���ە هەرگی���ز نهێنی 
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نەب���ووە، بەڵك���و ش���تانێكن ل���ە الی زۆرینەی 
خەڵكەوە زانراون. لێرەدا بۆمان دەردەكەوێت 
پڕۆس���ەی س���ەرلەنوێ  نووس���ینەی مێژووی 
هاوچ���ەرخ، چۆن لە بەرچاوی ئەم كەس���انەدا 
بەڕێوەدەچێت، كە خۆیان بەش���ێك بوون لێی. 
ئەو قسەیە لەبارەی پیشەسازی �� دروستكردن 
و گۆڕی���ن �� ی وێنەش ب���ە هەموو جۆرەكانی 
هەر ڕاس���تە، چونكە دەكرێت هەموو ڕووداوو 
واقیعێك���ی ناس���راو و زان���راو و جێگیرك���راو، 
ئین���كاری لێبكرێ���ت، یا س���ەرلەنوێ  فەرامۆش 
بكرێتەوە و پش���تگوێ  بخرێت، ئەگەر گریمانی 
ئەوە بكرێ���ت ڕەنگە زیان بە وێن���ە بگەیەنێت، 
چونك���ە وێنەی���ەك ل���ە وێن���ە فۆتۆگرافییەكان، 
ب���ە پێچەوانەی وێنەی كەس���ییانە و پۆرترێتی 
كەسیی، كە پێشتر ڕەسمدەكرا، پێویستی بەوە 
نەبوو هەوڵبدات واقیعێك ڕازی بكات، بەڵكو لە 
ئێستادا وێنە وا پێشكەشدەكرێت وەكو ئەوەی 

تەواوە. 
بێگومان ئەم گۆڕین���ە بەهۆی تەكنیكی تازە و 
دەزگاكان���ی ڕاگەیاندن، لەپێ���ش چاوی خەڵكدا 
وا دەردەكەوێ���ت، وەكو ئ���ەوەی هەرگیز وێنە 
ئەس���ڵییەكە وا نەبووە. ئێمە لەكۆتاییدا خۆمان 
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بینیوەت���ەوە، كەتووینەت���ە ب���ەردەم كۆمەڵێ���ك 
پی���اوی بەڕێ���زی سیاس���ەتمەداری دەوڵەت���ی، 
كەس���انی وەكو دیگ���ۆل)23( و ئەدین���اوەر )24(، 
ئەوان���ەی توان���ای ئەوەیان هەبوو سیاس���ەتە 
بنچینەییەكانی خۆیان لەسەر بنەمای نەبوونی 
واقیعی���ش دابڕێژن، واقیعی زۆر ڕوونی وەكو 
ئەوەی گوایە فەڕەنس���ا بەشێكە لەم واڵتانەی 
لە جەنگی دووەمی جیهانیدا سەركەوتووبووە، 
بۆیە یەكێكە لە واڵتە زلهێزەكان، بەربەرییەتی 
حیزبی نازی نەیتوانیوە كاری لێبكات، تەنیا لە 
بەش���ێكی زۆر كەمی دانیش���تووانی ئەم واڵتە 

نەبێت. 
هەم���وو ئەو درۆیانە، ئینج���ا بە مەعریفەی 
خاوەنەكانی���ان بووبێت ی���ان نەبووبێت، بەاڵم 
توخمێك لەنێو خۆیاندا حەشاردەدەن، توخمی 
توندوتیژی، چونكە درۆی ڕێكخراو هەمیش���ە 
بەم ئاڕاس���تەیەدا دەڕوات، هەموو ئەو ش���تانە 
لەناوبب���ات، ك���ە ئین���كاری لێ دەك���ەن. لەگ���ەڵ 
ئەوەش���دا، تەنیا حوكومەتە تۆتالیتارییەكان بە 
هۆش���یارییەوە هاتن درۆی���ان وەكو هەنگاوی 
یەكەم بەرەو كوشتن گرتەبەر. دیارە ترۆتسكی 
ئیدراك���ی ب���ەوە كردب���وو، كاتێ���ك زان���ی هیچ 
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ڕۆڵێكی نەماوە لەنێو شۆڕشی ڕووسیدا، ئەوە 
بڕیاری كوشتنی ئیمزادەكرێت. دیارە ئاسانترە 
ڕوخس���ارێك لە ڕوخسارەكان لەنێو دۆسیەی 
مێژوودا بس���ڕدرێتەوە، ئەگەر دەرفەت هەبێت 
ئ���ەم ڕوخس���ارە لەنێ���و مێ���ژووی زیندوواندا  
ڕه تبكرێت���ەوە. ب���ە مانایەك���ی ت���ر، جیاوازی���ی 
نێ���وان درۆی تەقلیدی و درۆی نوێ ، زۆرجار 

جیاوازییە لەنێوان شاردنەوە و لەناوبردن.
تەنی���ا  تەقلی���دی  درۆی  ل���ەوەش،  جگ���ە 
مەبەس���تی تایب���ەت و خەڵك���ی تایبەتی هەبوو، 
هەرگیز مەبەس���تی فریودانی هەمووان نەبوو، 
بە مانای تەواوی وش���ەی فریودان، ئاڕاستەی 
دوژم���ن دەك���را، تەنی���ا مەبەس���تی فریودان���ی 
دوژمن بوو. ئەم س���نوورە بۆ درۆی تەقلیدی 
ببووەهۆی ئەوەی زیانەكانی حەقیقەت كەمتر 
بكات���ەوە و لە چوارچێوەی ب���دات، بە جۆرێك 
ئێمە ئێستا كاتێك ئاوڕ لە ڕابردوو دەدەینەوە، 
وا تەماش���ایان بكەین وەكو ئەوەی جۆرێك لە 

درۆ بوون، زیانیان زۆر كەم بوو.
مادام ڕووداوەكان هەمیشە لەنێو سیاقێكدا 
وات���ا   ����� تایب���ەت  درۆی  ئ���ەوە  ڕوودەدەن، 
ساختەكاری و فریودانێك، كە هەوڵنادات كۆی 
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گش���تی سیاقەكە بگۆڕێت �� دەبێتەهۆی ئەوەی 
واقیعییەت���ی ڕووداوەك���ە بزڕێنێ���ت و كونێكی 
تێدابكات. وەكو ئەوەی هەموو مێژوونووسێك 
دەزانێ���ت، ئێمە دەتوانین لەمیانەی تێبینیكردنی 
توخم���ە نەگونجاوەكان���ی ناوییەوە دەس���تمان 
بخەین���ە س���ەر درۆ، لەمیان���ەی ئ���ەو ك���ون و 

كەلەبەر و درزانەی تێیاندایە. 
مادام كۆی گشتی سیاقەكە هەروەكو خۆی 
پارێزراوە و دەس���تكاری نەك���راوە، ئەوە درۆ 
خۆی ڕاس���تەوخۆ دەردەكەوێت، وەكو ئەوەی 
بیەوێت خۆی ئاشكرابكات. ئاست و سنووری 
دووەم كە بۆ درۆی تەقلیدی دانراوە، پەیوەستە 
بەو كەسانەی تێكەاڵوی پیشەی فریودان بوون. 
ئەمانە بەگش���تی، بەش���ێك بوون لە بازنەیەكی 
بچووك���ی پیاوانی دەوڵەت و دیپلۆماس���ییەت، 
ئ���ەم  ئەوان���ە دەس���تیان دەگەیش���تە  چونك���ە 
حەقیقەت���ە و دەیانتوان���ی بیش���ارنەوە. ئەمانە 
نەدەبوون���ە قوربانی بوختان و درۆی تایبەتی 
خۆی���ان، دەیانتوان���ی خەڵ���ك فریوب���دەن بەبێ  
ئەوەی خۆی���ان فریوبخۆن. ئ���ەم دوو ڕەوش 
و بارودۆخەی، كە ل���ە بەرژەوەندیی هونەری 
درۆی تەقلیدیدایە، ئیمڕۆ لە كاتێكدا گەمەكردن 
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بە ڕووداوەكان و س���اختەكردنیان لەئارادایە، 
بە شێوەیەكی زۆر بەرچاو نائامادەن.

كەواتە دەاللەتی ئەم دوو ئاست و سنوورە 
چیی���ە؟ بۆچ���ی دەتوانی���ن ب���ە بارودۆخێك���ی 
موخەفف ناویان ببەین؟ بۆچی فریودانی خود 
بووه تە ئامرازێكی پێویس���ت لە دروستكردنی 
وێن���ەدا؟ بۆچ���ی دەبێت فریودان���ی درۆزن بۆ 
خودی خۆی لەمیانەی درۆ تایبەتییەكانییەوە، 
ئینج���ا ب���ۆ جیهان یا خ���ودی درۆزنەكە خۆی، 
خراپت���ر بێ���ت لە فری���ودان و دەس���خەڕۆدانی 
خەڵكان���ی ت���ر؟ چ بنەمایەكی ئەخالق���ی پاڵ بە 
درۆزن���ەوە دەنێت پاس���اوی ئەوە بۆ درۆكانی 
بێنێت���ەوە گوایە ئەم ڕقی لە درۆیە، ئینجا بۆیە 
تاوەكو درۆ نەكات، پێویستە لەسەری سەرەتا 
بڕوا بە خۆی بێنێت ئەو قسانەی دەیكات، درۆ 
نی���ن و حەقیقەت���ن، ئینجا بێ���ت درۆكەی خۆی 
ب���كات؟ تاوەك���و بتوانێ���ت خۆی ب���ڕوا بە درۆ 
تایبەتییەك���ەی خ���ۆی بكات؟ ئینج���ا لەكۆتاییدا 
بە كۆمەڵێك گومان و دڵەڕاوكێوە دەپرس���ین، 
ئەگەر درۆ سیاسییە نوێیەكان ئەوەندە گەورە 
و مەترسیدارن، بە شێوەیەك پێویست دەكات 
سەرلەنوێ  كۆی گشتی واقیعەكان ڕێكبخاتەوە، 
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ئ���ەوەش لەمیان���ەی دروس���تكردنی واقیعێكی 
ت���ازە، ك���ە تێی���دا ڕووداوەكان بەب���ێ  ك���ون و 
كەلەبەر و درز، گونجاوو تەبا بن، وەكو چۆن 
پێشتر واقیعی ئەسڵی خۆی وابوو، ئەوە لێرەدا 
چ ش���تێك ڕێگ���رە لەوەی ئەم چی���رۆك و وێنە 
ناواقیع���ە نوێیانە، بێن بتوانن ببنە ئەلتەرناتیڤی 

هاوشێوەی واقیع ، واقیعییەتی ڕووداوەكان؟
چیرۆكێك���ی دەگمەنی س���ەدە ناوەڕاس���تەكان، 
بۆم���ان ڕووندەكات���ەوە چەن���دە زەحمەتە درۆ 
لەگ���ەڵ خەڵكانی تر بكەی���ت، بەبێ  ئەوەی درۆ 
لەگەڵ خۆتدا بكەیت. ئەم چیرۆكەی ش���ەوێك 
لە یەكێك لە ش���ارەكان ڕوویداوە: پاسەوانێك 
ڕاس���پێردرا تاوەك���و بە ش���ەو و ڕۆژ لەس���ەر 
یەكێك لە بورجە بااڵكانی شارەكە، چاودێریی 
جموجووڵ���ی دەرەوەی دووری ش���ار ب���كات، 
تاوەك���و كاتێ���ك دوژم���ن نزی���ك دەكەوێتەوە، 
ئ���ەم بتوانێ���ت خەڵك و س���وپا ئاگاداربكاتەوە. 
ئەم پاس���ەوانە خۆی كەس���ێكی قۆش���مەچی و 
ح���ەزی لە س���وعبەت ب���ووە، بۆیە ل���ە یەكێك 
ل���ە ش���ەوەكاندا هەر لە خۆی���ەوە بەبێ  ئەوەی 
هی���چ ڕوویدابێ���ت، زەنگی مەترس���ی لێدەدات، 
ه���ەر تەنی���ا وەكو س���وعبەتێك بۆ ترس���اندنی 
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خەڵكی شار، لەمەش���دا زۆر سەركەوتووبوو، 
چونكە هەموو خەڵك بەرەو شوورای شارەكە 
ڕایانك���رد، تاوەك���و بزان���ن لەكوێ���وە دوژم���ن 
لێه���ات  وای  ت���ا  نزیكبووه ت���ەوە،  و  هات���ووە 
پاسەوانەكە خۆیش���ی بەرەو ئەوێ  ڕایكرد، تا 

بزانێت دوژمن لەكوێیە.)25(
ئەم چیرۆكە پێمان دەڵێت تا چەندە ترس���ی 
ئێمە لە واقیع بەندە لەس���ەر بەش���داریپێكردنی 
خەڵ���ك و ئ���ەو كەس���انەی لێمان���ەوە نزیك���ن، 
پێم���ان دەڵێت ئێم���ە دەبێت خاوەن���ی چ جۆرە 
خاس���یەتێك بین تاوەكو دەست بە شتەكانەوە 
نەكەی���ن،  بەش���یان  خەڵ���ك  لەگ���ەڵ  بگری���ن، 
ئینج���ا ڕاس���تی بێ���ت ی���ا درۆ. ب���ە مانایەك���ی 
ت���ر، هەرچەن���دە درۆزن س���ەركەوتووبێت لە 
درۆیەك���ەی، ئەوەن���دە ئەگ���ەر زیات���رە لەوەی 
خۆیش���ی ببێت���ە قوربان���ی ئ���ەو درۆی���ەی، كە 
دەیكات. ئینجا ئەم كەسە سوعبەتچییەی خۆی 
فری���وداوە و س���ەلماندوویەتی ئەمی���ش لەنێو 
هەمان تەڵەزگەیەدایە، ك���ە قوربانییەكانی تێی 
كەوتوون، هێش���تا ئەمینترە ل���ەو درۆزنەی بە 
هەستێكی س���اردەوە درۆدەكات، تاوەكو چێژ 

و خۆشی لە درۆیەكەی ببینێت.
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تەنیا فریودانی خودە دەتوانێت ڕوخسارێك 
بۆ ڕاس���تگۆیی دروستبكات، كاتێكیش وتووێژ 
تاك���ە  دەكرێ���ت،  ڕووداوەكان���ەوە  لەب���ارەی 
فاكت���ەری بڕواپێهێن���ەر گ���ەر شانس���ی هەبێت 
هەندێك جار بەس���ەر چێ���ژ و بەرژەوەندی و 
خۆشیدا س���ەربكەوێت، بریتییە لە ڕوخساری 
كەسی. حوكمی ئەخالقی پێشینە و بەرایی باو، 
بەرەو ئەوەیە هەڵوێستێكی توند بەرانبەر ئەم 
درۆیانە بگرێتەبەر، كە بە هەستێكی ساردەوە 
دەكرێ���ن، كەچ���ی زۆرج���ار ب���ە ش���ێوەیەكی 
لێب���ووردەوە تەماش���ای هون���ەری درۆك���ردن 

لەگەڵ خود دەكات، هەڵوێستی توندی نابێت.
یەكێك لەم نموون����ە كەمانەی دەكرێت، لەنێو 
ئەدەب����دا ئام����اژەی بۆ بكەین ل����ە دژی ئەم جۆرە 
هەڵس����ەنگاندنە باوە، ئەو دیمەنەی نێو كلێسایە، 
كە لە س����ەرەتای ڕۆمانی برایانی كارامازۆف دا 
هەیە. باوك، كەسێكی درۆزن و ئالوودەیە، دێت 
لە كاهینی كلێسا س����تارێتز دەپرسێت:" پێویستە 
لەس����ەرم چیبكەم تاوەكو ڕزگاربوون بەدەس����ت 
بێنم؟"، ستارێتزیش پێیدەڵێت:" پێش هەمووشتێك، 
درۆ لەگ����ەڵ خۆتدا مەكە"، لێرەدا دۆستۆیڤس����كی 
هیچ شڕۆڤە و ڕاڤەیەكی فراوان پێشكەش ناكات.
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ئ���ەو بەڵگانەی لێرەدا دەكرێت لەم قس���ەیە 
وەریبگرین، ئەوەی���ە "درۆكردن لەگەڵ خەڵك، 
باش���ترە ل���ە درۆك���ردن لەگەڵ خ���ود"، چونكە 
س���اردەوە  هەس���تێكی  ب���ە  كاتێ���ك  درۆزن 
درۆ دەكات، ب���ە خ���ۆی زۆرب���اش دەتوانێ���ت 
لەنێ���وان  ب���كات  جی���اكاری  بەهۆش���یارییەوە 
حەقیق���ەت و درۆدا، بۆی���ە ئ���ەم حەقیقەت���ەی 
دەیەوێت لە خەڵكانی تری بش���ارێتەوە، هێشتا 
بەت���ەواوی لەنێو جیهاندا وننەبووە. ئەم درۆیە 
دواپەناگ���ەی خ���ۆی لەنێو خودی كەس���ایەتیی 
درۆزن���دا دۆزیوەت���ەوە و تێی���دا جێگیرب���ووە، 
ئ���ەم زیانەش كە بەر واقیع دەكەوێت، هێش���تا 
زیانێك���ی تەواو و كۆتاییان���ە نییە، وەكو چۆن 
ئەم زیانەی كە درۆزنیش بە خۆی دەگەیەنێت، 

هێشتا تەواو و كۆتاییانە نییە.
لەگەڵ ئەوەش���دا، هێش���تا درۆزن نییە، ئەم 
خ���ۆی و ئەو خەڵك���ەش كە فریوی���ان دەدات، 
ئەگ���ەر بمانەوێت بە هەمان زمانی كاهینەكەی 
دۆستۆیڤس���كی قسەبكەین، هێش���تا لە بازنەی 
ڕزگاربوون نەپەڕیونەتەوە. ئەم دوو سیمایەی 
درۆكردن �� تەواو  نەبووە، ڕەنگە كۆتاییش���ی 
نەهاتبێ���ت �� ل���ە س���ەردەمەكانی پێش���ووتردا 
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ناس���راو و زان���راو نەب���وون، ئەوان���ەش ئ���ەو 
مەترس���ییەن، كە لە س���ەردەمی نوێدا، لە كاتی 

گەمەكردن بە ڕووداوەكان، سەرهەڵدەدەن.
تەنان���ەت لەنێ���و جیهان���ی ئازادیش���دا، ك���ە 
بڕیاری���ان  تێی���دا حوكومەت���ەكان دەس���ەاڵتی 
هەی���ە لەبارەی ئەو ش���تانەی بوونی���ان هەیە، 
یا ئەو ش���تانەش، كە بوونی���ان نییە لە واقیعدا، 
هیچ دەس���ەاڵتێكی وا نییە بتوانێت دەس���ەاڵتی 
گوتن بەم ش���ێوەیە كۆنت���ڕۆڵ بكات، كۆمەڵێك 
ڕێكخ���راوی گ���ەورەی خ���اوەن بەرژەوەن���دی 
ه���ەن، ئەمان���ە لەپێن���او بەرژەوەندی���ی ب���ااڵی 
زەینی���ان  بونی���ادی  ل���ە  جۆرێ���ك  دەوڵەت���دا، 
دروس���تكردووە و بەگش���تیان كردووە، وەكو 
ئەوەی پێش���تر هەبوون، بەاڵم ئ���ەوكات تەنیا 
لەنێو چوارچێوەیەك���ی دیاریكروای تایبەت بە 
بەڕێوەبردن���ی ئی���ش و كاری دەرەكیدا بووە. 
ل���ە خراپترین حاڵەتیش���دا، خراونەتە نێو باری 

هەڕەشە و مەترسیی جیددی. 
پڕوپاگەندەی نیش���تیمانی لەس���ەر ئاس���تی 
حوكومیدا زیاتر لە فێڵ و فریوێكی دۆزیوتەوە، 
ل���ەم كاران���ەی لەب���واری پ���ارە و بازرگانی���دا 
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ئەنجامدەدرێ���ن، لەنێ���و ئ���ەم كاران���ەی ك���ە لە 
ش���ەقامی مادیس���ۆندا دەكرێن. بە پێچەوانەی 
ئەو درۆیانەی ئاڕاس���تەی دوژمنێكی دەرەكی 
 ����� وێن���ەی دروس���تكراو  دەكرێ���ن، دەش���ێت 
هەڵبەس���تراو �� لەپێناو بەكارهێنانی نێوخۆییدا، 
ببێتە واقیع لە الی هەركەسێكدا، تەنانەت پێش 
هەمووانیش ئەو كەس���انەی خۆیان ئەم جۆرە 
وێنان���ە دروس���تدەكەن و بەرهەمی���ان دێن���ن، 
چونك���ە لە كاتی ئامادەكرن���ی بەرهەمەكانیاندا 
بیرۆكەی ئەوەی دەش���ێت چەند ژمارە خەڵك 
فریو ب���دەن، بیانكەنە قوربان���ی خۆیان، باڵیان 

بەسەردا دەگرێت. 
گوم���ان لەوەدا نییە ئەو كەس���انەی وێنەی 
ك���ە  دەزان���ن  دادەهێن���ن، خۆی���ان  درۆزنان���ە 
دەیانەوێت دوژمنێك فریوبدەن و دەسخەڕۆی 
بكەن، ئینجا ئەوە لەس���ەر ئاستی كۆمەاڵیەتی، 
ی���ا نیش���تیمانی بێت، ب���ەاڵم ئەنجامەكە ئەوەیە 
كۆمەڵێك خەڵك، بگرە ڕەنگە كۆمەڵە نەتەوەیەك 
بەگشتی، ڕووگە و ئاڕاستەی خۆیان لەمیانەی 
تۆڕێكی فریودەر و س���اختە وەربگرن، تۆڕێك 
لەفریودان كە سەرۆكەكانیان هیوادارن بتوانن 
نەیارەكان���ی خۆیان���ی پێ  بش���كێنن، ملكەچیان 



هانا ئارێنت 102

بك���ەن. ئ���ەو كات���ەش ئ���ەوەی ڕوودەدات، بە 
شێوەیەكی میكانیكی جێگای خۆی دەگرێت.

ڕەنگ���ە هەوڵی س���ەرەكیی ئ���ەم گرووپەی 
فری���ودراون، ئ���ەم گرووپ���ەش خۆی���ان، ك���ە 
فریویان���داون، هەر ئ���ەوە بێ���ت بیانەوێت ئەم 
وێنەی���ە لە پڕوپاگەندە وەك���و خۆی بمێنێتەوە. 
لە كاتێك���دا ئەم وێنەیە، ئەوەندەی لەالیەن ئەو 
كەس���انەوە دەكەوێتە بەر هەڕەشە، كە خۆیان 
لەنێو هەمان گرووپن و ئەگەر هەیە لە سیحری 
ئ���ەم وێنەیە دەربازی���ان بێت و لێ���ی دەرچن،  
قس���ە لەبارەی واقیع���ی ڕووداوەكان بكەن بە 
جۆرێ���ك لەگەڵ ئ���ەم وێنەی���ەدا ناگونجێت، كە 
بۆی ئامادەكراوە و باڵوكراوەتەوە، هەرگیز بە 
شێوەیەكی ڕاستەقینە ئەوەندە لەالیەن دوژمن 

و نەیارانەوە لەژێر هەڕەشەدا نییە. 
مێژووی نوێ  پڕیەتی لەو نموونانەی تێیدا 
ڕوویداوە بێژەرانی حەقیقەتی واقیع كەتوونەتە 
بەر مەترسی و هەڕەشە، بگرە ئەمانە زۆریش 
ل���ە نەیاری ڕاس���تەقینە مەترس���یترن لەس���ەر 
ئ���ەم وێنەیە. لێ���رەدا نابێت ل���ە دژی فریودانی 
خودەوە، تێكەاڵوی بكرێت لەنێوان ئەم بەڵگانە 
لەگ���ەڵ ئەو ناڕەزایی���ەی ئایدیالیس���تەكان لەم 
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بارەی���ەوە پێشكەش���ی دەكەن، ئینج���ا بە هەر 
ش���ێوەیەك بووبێت، ل���ە دژی درۆكردن وەكو 
ئ���ەوەی خ���ۆی لە بنەمادا هەڵ���ە و خراپەیە، لە 

دژی هونەری كۆنی فریودانی دوژمن. 
گرنگە ئەوە بزانین، كە لەالیەنی سیاسییەوە، 
دەش���ێت هونەری فریودانی خود كێش���ەیەكی 
دەرەكی بگۆڕێت بۆ كێش���ەیەكی ناوخۆیی، بە 
جۆرێ���ك ملمالنێیەكی نێودەوڵەتی، یا ملمالنێی 
نێ���وان كۆم���ەڵ و گرووپێك كاریگ���ەری بكاتە 
سەر كاروبار و سیاسەتی ناوخۆیی. كۆمەڵێك 
فڕتوفێڵ���ی خودیی لەژمارەنەهات���وو هەیە، كە 
لەالیەن ه���ەردوو الیەندا ب���ە درێژایی جەنگی 
سارد پێڕەوكراوە، بەاڵم دیارە ئەم فریودانانە 
نموونەیەك���ن ب���ۆ ڕوونكردنەوەی ئەم ش���ێوە 

گۆڕانانە. 
ئ���ەم ڕەخنەگرانەی بانگەش���ەی پاراس���تنی 
دیموكراتییەت���ی جەماوەری دەك���ەن، زۆرجار 
مەترسییەكانی ئەو شێوە حوكومەتانە بۆ سەر 
كاروباری نێودەوڵەتی دەستنیشاندەكەن، بەبێ  
ئەوەی ئاماژە بۆ مەترسییەكانی ئەو سیاسەتە 
بكەن، ب���ۆ س���ەر موڵكدارێتی و ئۆلیگارش���ی. 
پاس���او و هەنجەتەكانی ئەمان���ە بۆ ئەم واقیعە 
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دەگەڕێتەوە، كە ئەس���تەمە لەنێ���و مەرجەكانی 
دیموكراتی���ی ت���ەواودا، فریودان بەم ش���ێوەیە 
پێڕەوبكرێت، بەبێ  ئەوەی هاوشانی فریودانی 

خودی بێت.
لەنێو سیس���تمی ئێستای پێوەندی جیهانیدا، 
ك���ە كۆمەڵێك���ی زۆر نەت���ەوەی س���ەربەخۆ لە 
خۆی دەگرێت، لە هیچ ش���وێنێك دەس���ەاڵتێك 
نیی���ە بای���ی ئەوەن���دە توان���ا و زی���رەك بێ���ت، 
بتوانێت وا ب���كات وێنەكەی ئەم، دوور بێت لە 
هی���چ هەڵە و كەم���و  كوڕییەك. لێ���رەدا دیارە 
ژیان���ی وێنە ت���ا ڕاددەیەك كورتە و دەش���ێت 
ل���ە هەرچركەس���اتێكدا بتەقێت���ەوە، ئینج���ا لەم 
كاتەدا نەوەكو هەر دەتەقێتەوە و پارچەپارچە 
دەبێت، بەڵكو دەكەوێتە دەرەوە و دەبێتە واقیع 
و ل���ە بەردەم خەڵكیدا ئاش���كرادەبێت. تەنانەت 
پێ���ش ئەو چركەس���اتەش، چونك���ە وردەوردە 
پارچەكانی ئەم ڕووداوانە خۆیان دەردەكەون، 
ش���ەرمەزاری لەگ���ەڵ خۆیان���دا دێن���ن، ئ���ەوە 
دەبێتەهۆی ش���كان و هەڵوەشانەوەی ئامێری 
پڕوپاگەندەی وێنەی دژكار و نەیاری نا واقیعی 

فرە و جیاواز، كە پێشتر بەرهەمهاتوون.
ئەمە تاكە سیناریۆی خراپ نییە بۆ درۆكردن، 
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بگرە گرنگترین سیناریۆش نییە بۆ چۆنییەتیی 
تۆڵەسەندنەوەی واقیع، لەو كەسانەی ئازایەتی 
ئ���ەوە دەك���ەن بەرەن���گاری ببن���ەوە. زۆر كەم 
دەتوانرێت ڕێ���ژەی ناوەندی تەمەنی وێنەیەك 
ب���ە ڕاددەیەك���ی زۆر درێژبكرێت���ەوە، تەنانەت 
لەژێر س���ایەی حوكومەتێكی جیهانیشدا وەكو 
ئەوەی ئێستا هەیە، یا لەژێر سایەی هەر جۆرە 
حوكمڕانییەك���ی ت���ردا. ئ���ەوەش بەڕوون���ی لە 
شێوازی مومارەسەی حوكومەتە داخراوەكان 
و تۆتالیتار و ستەمكارەكاندا بەدیدەكرێت، كە 
لەس���ەر تاك حزب���ی بونیادنراون، س���ەرەڕای 
ئ���ەوەی بێگوم���ان ت���ا ئێس���تاش ئ���ەو ج���ۆرە 
حوكومەتانە باش���ترین فاكتەرن بۆ پاراس���تنی 
ئایدیۆلۆژی���ا و وێنەكانی خۆیان لە كاریگەریی 
واقیع و حەقیقەتدا. لەگەڵ ئەوەشدا، ئەم جۆرە 
ڕاس���تكردنەوەیەی دۆسیەكانی مێژوو لەالیەن 
ئ���ەم حوكومەتان���ەوە، هەرگیز بە ش���ێوەیەكی 

ئاسان و نەرمونیان بەڕێوەناچێت.
ب���ۆ نموونە، ئێم���ە لەنێ���و دۆكیۆمێنتەكانی 
س���مۆلێنكس �� Smolenks دا، دۆكیۆمێنتێكی 
دیپلۆماس���ی دەبینینەوە، كە بۆ ساڵی )1935( 
دەگەڕێت���ەوە، دەبینین چەن���دە زەحمەتی زۆر 
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دێتە پێش پڕۆسەیەكی لەم شێوەیەدا. نموونەی 
وەكو ئ���ەوەی:" چی لە وتارەكانی زینۆڤیڤ و، 
كامینی���ڤ ، ڕیك���ۆڤ ، بوخارین ، كەس���انی تر 
بكەی���ن، ك���ە لەنێو كۆنگرەكانی حی���زب ، لەنێو 
دانیش���تنە گش���تییەكانی لێژن���ەی مەرك���ەزی ، 
نێونەتەوەی���ی  سوس���یالیزمی  كۆبوون���ەوەی 
ت���ری یەكێتی���ی س���ۆڤییەتدا  و، كۆنگرەكان���ی 
پێشكەش���كراون؟ چی لەم هەموو نووس���ینانە 
بكەین، كە لەبارەی ماركسیزمەوە نووسراون؟ 
ی���ا ب���ە ش���ێوەی هاوب���ەش لەنێ���وان لینی���ن و 
زینۆڤیڤ و خەڵكانی ترەوە نووسراون؟ ئەرێ  
باش���ە ئێمە چی لەم نووسینانەی لینین بكەین، 
كە دواتر لەالیەن كامینیڤەوە باڵوكراونەتەوە؟ 
ئ���ەی چی لەم وت���ارەی ترۆتس���كی بكەین، كە 
لە یەكێك ل���ە ژمارەكانی ڕۆژنامەی كرێكاری 
جیهانیدا باڵوكراوەتەوە؟ ئایا پێویس���ت دەكات 
هەموو تیراژەكانی ئەم ژمارەیە كۆبكەینەوەو 
بیانس���ووتێنین؟". بێگوم���ان ئەمان���ە هەمووی 
پرس���یاری ئیحراجك���ەرن و، بەڵگەنامەكانیش 

وەاڵمیان تێدا نییە.
ئ���ەم  بێزاركردن���ی  دەبێتەه���ۆی  ئ���ەوەی 
سیس���تمانە و لێی���ان تێك���دەدات، ئەوەی���ە ك���ە 
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ل���ەم  ب���ن  ب���ەردەوام  لەس���ەریان  پێویس���تە 
س���اختەكاری و تەزویرانە، هەمیشە تەزویری 
ن���وێ  بێننەوە و لە جێ���گای مێژووی واقیعی و 
حەقیقی دایانبنێن. ڕەنگە هەندێك جار بارودۆخ 
وا بخوازێت ناچاریان بكات كتێبێكی مێژوویی 
لەناوببەن ، بیگۆڕن بە كتێبێكی تر، الپەڕەی نێو 
ئینس���كلۆپیدیا و كتێب و س���ەرچاوە زۆرەكان 
بگۆڕن، هەندێك ناو بشارنەوە و بیانگۆڕنەوە 
بە هەندێك ناوی نادیار و نەناسراو، یا ئەوانەی 

بە شێوەیەكی كەمتر ناسراون.
ئەگەرچی ئەم حاڵەتە هەمیشەییە لە ناجێگیری، 
هی����چ ئاماژەی����ەك پێش����كەش ن����اكات، لەبارەی 
ئ����ەوەی دەش����ێت حەقیق����ەت چۆن بێ����ت، بەاڵم 
ئاماژەیە لەسەر مۆركی درۆزنانەی هەموو ئەو 
قسە گشتییانەی پێوەندییان بە جیهانی واقیعەوە 
هەیە. بەردەوام تێبینیی ئەوە كراوە باشترین و 
گرێنتیترین ئەنجام لەسەر ئاستی دوورمەودا بۆ 
شوشتنەوەی مێشك و عەقڵی خەڵك، بریتییە لە 
پێڕەوكردنی جۆرێك لە فەلسەفەی كەلبییەت)26(، 
وات����ا ڕەتكردن����ەوەی ڕەه����ای بڕواك����ردن ب����ە 
حەقیقەت����ی هەمووش����تێك، بەب����ێ  ڕەچاوكردنی 

چۆنییەتیی سەلماندنی ئەم حەقیقەتە.
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ب����ە گ���وزارش���ت���ێ���ك���ی ت������ر، ئ��ەن��ج��ام��ی 
هەمەكی  و  ڕێكخراو  قەرەبووكردنەوەیەكی 
درۆك��ردن��ەوە،  لەمیانەی  واقیع  حەقیقەتی  بۆ 
قبووڵكراو  درۆكان  لەمەبەدواوە  نییە  لەوەدا 
هەروەها  حەقیقەتن،  كە  بەو سیفەتەی  دەبن، 
دەبێتە  حەقیقەت  ل��ەم��ەودوا  نییە  ل��ەوەش��دا 
ڕیسوادەكرێت  و  سووكایەتیپێكردن  بابەتی 
ئەنجامەكە  بەڵكو  درۆی��ە،  كە  سیفەتەی  بەو 
دەستنیشانكردنی  لەسەر  ئێمەدایە  لەتوانای 
ڕووگەی خۆمان، لەنێو جیهانی واقیعی �� بۆیە 
ئەو گوتەزایەی كە دەڵێت حەقیقەت بەرانبەر بە 
درۆ یەكێكە لە شێوازە زەینییەكان بۆ گەیشتن 

بەم ئامانجە �� تێكدەشكێت و دادەڕمێت.
ئ���ەم سەرس���وڕمانە هی���چ چارەس���ەرێكی 
نیی���ە، ڕووێكی تری سەرس���امییە بەرانبەر بە 
هەموو حەقیقەتێك. هەموو ئەوانەی لە بواری 
كاروب���اری مرۆیی���دا ڕوودەدەن، دەكرێ���ت لە 
بوارێك���ی تریش���دا ڕووبدەن، بۆی���ە تواناكانی 
درۆ بێ س���نوورە، ئ���ەم بێ س���نوورییە دەبێتە 
هۆی دۆڕانی خودی. تەنی���ا درۆزنی بۆنەكان 
����� تایبەت دەتوانێ���ت بە ش���ێوەیەكی گونجاو، 
ب���ێ  دوودڵ���ی و دڵەڕاوكێ ، دەس���ت بە درۆی 
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تایبەتیی���ەوە بگرێ���ت، كەچ���ی ئەو كەس���انەی 
دێ���ن وێنە و چیرۆك دروس���تدەكەن، یا لەگەڵ 
بارودۆخێكی هەمیش���ە گ���ۆڕاو دەیانگونجێنن، 
خۆی���ان دەبیننەوە كەتوونەتە بەر ڕەش���ەبا و 
بەرەو ئاس���ۆیەكی كراوە هەڵیاندەدات. ئەمانە، 
ن���ەدارن ل���ە دەس���گرتن ب���ە هی���چ یەكێ���ك لە 
داهێنانەكان���ی خۆیان كاتێك لە بارودۆخێكەوە 
ئاڕاس���تەدەكرێن بۆ یەكێكی تر. نەدارن لەوەی 
بتوانن ئەلتەرناتیڤێكی تر بۆ واقیع بەرهەم بێنن، 
یا ڕووداوێ���ك بەرهەمبهێن���ن، كەمێك واقیعی 
بێ���ت، وای���ان ل���ێ دەكات بێ توانابن لە ئاس���ت 
ئەم ڕووداوەن���ە، ڕووداوەكان دەگەڕێنەوە بۆ 

حاڵەتی ئەسڵی خۆیان.
واقیعییەت���ی  لەس���ەر  ئام���اژە  پتەوتری���ن 
ك���ە  الس���ارەیە،  بوون���ە  ئ���ەم  ڕووداوەكان، 
ڕووداوەكان هەیانە و لەكۆتاییدا ڕێگا لە هەموو 
هەوڵێ���ك دەگ���رن بۆئەوەی بە ش���ێوەیەكی تر 
شڕۆڤە بكرێن. بە پێچەوانەی ئەمەوە، هەمیشە 
دەكرێت وێنە بە شێوەیەكی تر شرۆڤەبكرێت،  
وای لێبكرێت لە واقیعدا ڕوخسارێكی ماقووڵی 
پێبدرێت �� ئ���ەوەش ئیمتیازێكی كاتی پێدەدات 
بەس���ەر حەقیقەت���ی واقیع���دا �� ب���ەاڵم هەرگیز 
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ناتوانێت ملمالنێ  لەس���ەر جێگی���ری و مانەوە 
ب���كات، لەگەڵ ش���تێكدا كە بوون���ی پەتی هەیە. 
بۆی���ە دەبینین درۆی بەهێز و پتەو دەتوانێت �� 
بە ش���ێوەیەكی مەجازییان���ە دەڵێم �� بەڕە لەبن 
پێم���ان ڕابكێش���ێت، بەب���ێ  ئ���ەوەی بەڕەیەكی 
ترمان پێبدات بۆئەوەی لەس���ەری بوەس���تین. 
یا وەكو ئەوەی مونتان���ی دەڵێت:" ئەگەر درۆ، 
وەك���و حەقیقەت، تەنیا ی���ەك ڕووی هەبووایە، 
ئێمە باش���تر لەگەڵی دەگونجاین، لەبەرئەوەی 
ئەو كاتە درۆزن ه���ەر چییەكمان پێبڵێت، ئێمە 
پێچەوانەك���ەی ئ���ەم قس���ەیە وەك���و یەقی���ن و 
حەقیقەت تەماشادەكەین. بەاڵم بە پێچەوانەی 
حەقیقەت، درۆ هەزار ڕووی هەیە، سنوورێكی 
زۆر فراوانی هەیە دەستنیش���ان ناكرێت". ئێمە 
كاتێ���ك توان���ای خۆمان ب���ۆ ڕووكردنە جیهان 
و واقی���ع، دەس���پێرینە كۆمەڵێ���ك ئەزموون���ی 
ش���ڵەژاو و ئاڵ���ۆزی ش���تەكانی دەروبەرم���ان، 
ئ���ەوەش كارێكە مرۆڤ كاتێك لەژێر س���ایەی 
دەس���ەاڵتێكی تۆتالیتار و س���تەمكاردا دەژین، 

پێڕەوی دەكەن.
لێ���رەوە، ئەم گونج���ان و تەباییەی ناكرێت 
ئینكاری بكرێ���ت لەنێوان درۆ و كردەدا، ئینجا 
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ئەم دووان���ە لەگەڵ گۆڕینی جیهان �� بەكورتی 
لەنێ���وان ئەم���ان و سیاس���ەتدا ����� گونجانێكی 
سروش���تی  بەه���ۆی  ئ���ەوەش  س���نووردارە، 
ش���تەكان و توانای مرۆڤەوەیە لەس���ەر كردە. 
ئافرێدەك���ەری وێنە بەهەڵ���ەدا دەچێت، كاتێك 
پێیوایە توانای ئ���ەوەی هەیە لە ڕێگای درۆوە 
پێش ئەم گۆڕانكارییانە بكەوێت، لەبارەی ئەو 
ش���تانەی پێوەندییان بە ڕووداوەكانەوە هەیە، 
ئ���ەم ڕووداوانەی بە هەرحاڵێ���ك بێت، هەموو 

هیواخوازن بكرێت  ڕه تبكرێنەوە.
  ����� پۆتێمكی���ن  "گوندەكان���ی  بونیادنان���ی 
Potemkine" ك���ە زۆر ئازی���ز ب���وو ل���ەالی 
سیاسییەكان و بەرپرسانی پڕوپاگەندەی واڵتە 
جی���اوازەكان، هەرگیز نابێتەه���ۆی بونیادنانی 
ش���تێكی واقیعی و حەقیقی، بەڵكو دەبێتەهۆی 
فێربوونی بانگەشەكردنی درۆزنانە. ڕابردوو �� 
بێگومان هەموو حەقیقەتێكی واقیع، په یوەندی 
بە ڕابردووەوە هەیە �� یا ئێس���تا وەكو ئەوەی 
ئەنجام���ی كاری ڕاب���ردووە، ئەمەی���ە بۆ كردە 
دەكرێتەوە، ئەوەی لێ���رەدا دەكرێتەوە بریتییە 

لە ئاییندە. 
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ئەگ���ەر ڕابردوو و ئێس���تا وەكو دوو جۆر 
ل���ە ئایین���دە مامەڵەی���ان لەگەڵدا بكرێ���ت �� واتا 
بگێڕدرێنەوە س���ەر حاڵەتی پێش���تری خۆیان، 
كاتێك دەكرا �� ئەوە لەم حاڵەتەدا كایەی سیاسی 
ل���ە هێزی س���ەرەكیی خ���ۆی، ك���ە دەبێتەهۆی 
ئیستیقرار، بێبەشدەكات وەكو چۆن لەم خاڵی 
دەسپێكردنەی بێبەش���ی دەكات، كە لەمیانەیدا 
توانیویەتی شتێك بگۆڕێت و دەست بە شتێكی 
تازە ب���كات. ئەوەی لەم حاڵەت���ەدا ڕوودەدات، 
بریتییە لە ڕاكردن بۆ پێشەوە، حاڵەتی نەداری 
ت���ەواو، كە زۆر لە نەتەوەت���ازەكان دووچاری 
هات���وون، ئ���ەم نەتەوان���ەی شانس���یان نەبوو 
و ل���ە س���ەردەمێكدا لەدایكب���وون، س���ەردەمی 

پڕوپاگەندەیە.
بێگوم���ان، ڕووداوەكان كاتێك هێش���تا هەر 
لەنێو لەپی دەسەاڵتدان، ئەوە لە شوێنێكی ئەمیندا 
نین، بەاڵم لێرەدا گرنگ ئەوەیە ئەم دەسەاڵتە، 
بە حوكمی حەقیقەتی سروشتیی خۆی، هەرگیز 
ناتوانێت ئەلتەرناتیڤێك بەرهەمبهێنێت، جێگای 
جێگیریی ئەم واقیعە بگرێتەوە كە پێگەیشتووە 
و گ���ەورە بووە، بەهۆی ئ���ەوەی لە ڕابردوودا 
خاوەن���ی ڕەهەندێك���ی زۆر گ���ەورە ب���ووە بە 
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دەس���ەاڵتی  دەرەوەی  كەوتووه ت���ە  جۆرێ���ك 
الس���ارییەوە  لەمیان���ەی  ڕووداوەكان  ئێم���ە. 
جەخ���ت لەس���ەر هەبوونی خۆی���ان دەكەنەوە، 
الیەن���ی الواز و بێهێزی���ان لەگ���ەڵ نەرمونیانی 
و بەرگەگرتنی فش���ار، بە ش���ێوەیەكی س���ەیر 
پێكەوە دەگونجێن، ئەوە سیمای نەگەڕانەوەیە، 

كە هەموو كردەیەكی مرۆڤانە جیادەكاتەوە.
ڕووداوەكان لەمیان���ەی ئ���ەم الس���ارییەی 
هەیانە، پێگەیەكی بااڵتر لە پێگەی دەسەاڵتیان 
هەیە، چونك���ە پێكهاتەكانی دەس���ەاڵت خۆیان 
الوازان كاتێك مرۆڤەكان لەپێناو مەبەس���تێكدا 
كۆدەبنەوە، دواتر ئەم كۆبوونەوەیە كۆتایی دێت 
و نامێنێت، ئینجا مەبەس���تەكە بەدی هاتبێت یا 
بەدی نەهاتبێت. ئەم سیفەتە كاتییەی دەسەاڵت 
وای ل���ێ دەكات، ئامرازێك نەبێت بتوانێت هیچ 
جۆرێك بەردەوامی و هەمیش���ەیی بەدەس���ت 
بێنێت، بۆیە ئەوە تەنیا حەقیقەتی ڕووداوەكان 
نیی���ە، كە لەنێ���و لەپێك���ی ئەمیندا نیی���ە، بەڵكو 
ناحەقیقەت و ناواقیعیش لەنێو لەپی دەسەاڵتدا 
ئەمین نین. كەواتە، پێویستە لەسەر هەڵوێستی 
سیاسی لە ئاست ڕووداوەكاندا ڕێگا تەسك و 
باریكەكە بگرێتەبەر، لەنێوان مەترسیی ئەوەی 
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ڕووداوەكان ئەنجامێك���ی پێویس���ت بێ���ت، كە 
گریمان وایە مرۆڤ نەتوانێت ڕێگایان لێبگرێت، 
ئینجا نەتوانن هیچ ش���تێك بكەن لە ئاس���تیاندا، 
لەگەڵ مەترسیی ئینكاریكردن لێی، یا هەوڵدان 
بۆ كاركردنە سەری بۆ خستنەدەرەوەی لەنێو 

جیهاندا.
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)4(
لەكۆتاییدا، دەگەڕێمەوە بۆ ئەو پرسیارانەی 
لە س���ەرەتای ئ���ەم تێڕامانانەدا خس���توومنەتە 
ڕوو. ئەگەر حەقیقەت، كاتێك بەر دەسەاڵتەكان 
دەكەوێت، ئینجا هەر جۆرە دەس���ەاڵتێك بێت، 
بێ دەس���ەاڵتە و هەمیش���ە زوڵملێكراوە، لەگەڵ 
ئەوەش���دا خاوەن���ی هێ���زی تایبەت���ی خۆیەتی: 
هەرچەندە دەس���ەاڵتداران هەوڵبدەن فڕتوفێڵی 
جی���اواز بدۆزنەوە، ب���ەاڵم بێتوانا و نەدارن لە 
دۆزین���ەوەی داهێنانێكی وا بتوانێت، لە جێگای 
حەقیقەت���دا بمێنێت���ەوە و جێ���گای بگرێتەوە و 

درێژە بە خۆی بدات. 
بڕواپێهێنان یا توندوتیژی، دەتوانن حەقیقەت 
تێكبش���كێنن، بەاڵم ناتوان���ن جێگای بگرنەوە و 
قەرەبووی بكەنەوە. ئەوە بۆ حەقیقەتی عەقڵی 
و ئایینیش هەر ڕاستە، وەكو چۆن بۆ حەقیقەتی 
واقیعیش ڕاس���تە. تەماش���اكردنی سیاسەت لە 
گۆش���ەنیگای حەقیقەت���ەوە، وەك���و ئەوەی من 
لێ���رە ئەنجامم���داوە، مانای نیش���تەجێبوونە لە 
دەرەوەی كای���ەی سیاس���ی. ئەوە هەڵوێس���تی 
بێ���ژەری حەقیقەت���ە، ك���ە هەڵوێس���تی خ���ۆی 
دەدۆڕێنێ���ت ����� لەگ���ەڵ ئ���ەوەدا ڕاس���تیی ئەم 
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ش���تانەش دەدۆڕێنێ���ت، ك���ە لەس���ەری ب���وو 
بیانڵێت  �� ئەگەر هەوڵبدات ڕاستەوخۆ دەست 
ل���ە كاروب���اری مرۆی���ی وەربدات ، ب���ە زمانی 
بڕواپێهێنان یا توندوتیژی بدوێت. لە ئێس���تادا 
پێویستە سەرنج و ڕوانینی ئێمە بە ئاڕاستەی 

ئەم هەڵوێستە و دەاللەتە سیاسییەكانی بێت.
وەستان لە شوێنگەیەك بكەوێتە دەرەوەی 
كای���ە و ب���واری سیاس���ی �� ل���ە دەرەوەی ئەم 
تائیفەی���ەی خۆم���ان، ل���ە دەرەوەی ه���اوڕێ  و 
هاوكارەكانم���ان ����� زۆر بەڕوون���ی جۆرێك���ە 
لە ش���ێوە جیاوازەكان���ی تاكڕەوی، ی���ا دابڕان 
و ژی���ان ل���ە تەنیایی���دا. بااڵتری���ن ش���ێوەكانی 
وجودیی���ەت ب���ۆ "گوتن���ی حەقیق���ەت" بریتییە 
حاڵەت���ی  نێ���و  بچێت���ە  فەلس���ەفەكار  ل���ەوەی 
تاك���ڕەوی و تەنیایی خودی، دابڕانی كەس���یی 
زان���ا و هونەرمەن���د، بێالیەنیی مێژوونووس و 
دادوەر، سەربەخۆیی دۆزەرەوەی ڕووداوەكە 
و ش���ایەت و گێ���ڕەرەوەی هەواڵ���ەكان. ئ���ەو 
ج���ۆرە بێالیەنییە جی���اوازە ل���ە بێالیەنی ڕا و 
بۆچوون���ی بەتوانا و نمایین���دەكار، ئەوەی كە 
پێش���تر باسمان لێوە كرد، لەوەی لەنێو كایەی 
سیاس���یدا بەدەس���تناهێنرێت، بەڵكو هاوش���انە 
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لەگەڵ هەڵوێستی دابڕان لەم جۆرە كارانە.
ئ���ەم ش���ێوە داب���ڕان و تاكڕەویی���ە لە زۆر 
الیەنەوە جیاوازن، بەاڵم لەكۆتاییدا هاوبەشن، 
ج���ۆرە  هی���چ  لەمان���ە  یەكێ���ك  هی���چ  م���ادام 
ئیلتیزامێكی سیاس���ی ناسەپێنێت، ڕێگا بە هیچ 
جۆرە تێكەاڵوبوونێك نادات، لەگەڵ پرسێك لە 
پرس���ەكان. بێگومان ئەوانە شێوەی هاوبەشن 
لەنێوان هەموو مرۆڤەكاندا، شێوەی جیاوازی 
بوونی مرۆڤن، مرۆڤ وەكو ئەوەی، كە خۆی 
بوونی هەیە. بەاڵم كاتێك یەكێك لەم ش���ێوانە 
دەكرێت���ە ج���ۆر و ش���ێوەی ژی���ان ����� ژیانیش 
خ���ۆی ناكرێ���ت لەمیانەی داب���ڕان و تاكڕەوی 
و س���ەبەخۆیی ت���ەواو ل���ە هەم���وو كەس���ێك 
بەڕێوەبچێ���ت �� ئەوە ڕەنگە دووچاری كێش���ە 
بێت���ەوە لەگ���ەڵ پێداویس���تییەكانی كاروب���اری 

سیاسیدا.
زۆر سروشتییە ئەگەر ئێمە هۆشیار نەبین 
لە ئاست سروشتی سیاسییانەی نا حەقیقەت، 
بگرە تەنانەت لە تواناشماندا نەبێت شارەزایی 
سیاس���ییانەی  دژە  سروش���تی  لەب���ارەی 
وەربگری���ن، بۆیە با حەقیق���ەت هەبێت، ئەگەر 
جیهان تەفروتووناش بێت، تەنیا لە چركەساتی 
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ملمالنێدایە، ئەم ڕووە لە ڕووەكانی پرس���ەكە، 
ئەوەی���ە ك���ە من تا ئێس���تا جەخت���م كردووه تە 
س���ەری. ب���ەاڵم ه���ەر تەنی���ا ئەوەن���دە ب���ەس 
نیی���ە و ئ���ەوە ت���ەواوی چیرۆكەك���ە نیی���ە. من 
دامەزراوە گش���تییەكانم پشتگوێخستووە، ئەو 
دامەزراوانەی دەسەاڵت خۆی دایمەزراندوون 
و پاڵپش���تییان لێ دەكات،هەمیش���ە حەقیقەت و 
ڕاستگۆیی، لە دژی هەموو بنەما سیاسییەكان، 
پێوەرێك���ی بااڵ بوون بۆ پێوانەكردنی قس���ە و 

هەوڵەكان.
تایبەتییان���ەش،  دام���ەزراوە  ل���ەو  یەكێ���ك 
بریتیی���ە ل���ە دام���ەزراوەی دادی و دەزگاكانی 
دادپەروەری، كە هەمیش���ە هەوڵ���دراوە لەژێر 
چنگ���ی دەس���ەاڵتی كۆمەاڵیەت���ی و سیاس���یدا 
لقێك���ی  س���یفەتەی  ب���ەو  ئینج���ا  بپارێزرێ���ن، 
ڕاس���تەوخۆی  ئامرازێك���ی  ی���ا  حوكومەت���ن، 
ئیدارەدان���ی دادپەروەری���ن. هەروەه���ا یەكێكی 
تر ل���ەو دامەزراوانە، دامەزراوەكانی خوێندنی 
بااڵی���ە، كە حوكومەت پەروەردەی هاواڵتییانی 
ئایین���دەی خ���ۆی پێی���ان ڕادەس���پێرێت. ب���ەم 
ڕاددەیەی ئەكادیمییەت س���ەرچاوەكانی خۆی 
بیربێتەوە، پێویس���تە لەسەری ئەوە بزانێت كە 
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لە كۆندا، لەالیەن تووندترین نەیار و دژكارانی 
شارەوە دامەزراوە. 

بێگومان خەونەكەی ئەفالت���ون نەهاتەدی: 
هەرگیز ئەكادیمییەت نەبووە نەیار و دژكاری 
نابیس���تین  هی���چ ش���وێنێكیش  ل���ە  كۆمەڵگ���ە، 
بەس���ەر  دەس���ت  هەوڵیاندابێ���ت،  زانك���ۆكان 
دەس���ەاڵتدا بگرن. بەاڵم، ئەوەی ئەفالتون هەر 
خەونیش���ی پێوە نەدەبین���ی، بووه تە حەقیقەت: 
كای���ە و ب���واری سیاس���ی دان���ی بەوەدانا، كە 
پێویستی بە دامەزراوەیەك هەیە لە دەرەوەی 
ملمالنێی دەسەاڵتدا بێت، بخرێتە چوارچێوەی 
بێالیەنی لە ئیدارەدانی دادپەروەریدا. هەبوونی 
دامەزراوەی خوێندنی بااڵ لەنێو لەپی كۆمەڵێك 
الیەنی تایبەتمەند و پس���پۆڕ، یا الیەنی گشتیدا، 
ل���ە الی دەس���ەاڵت زۆر جێ���گای بای���ەخ نییە، 
چونك���ە بە هەرحاڵێك بێت ئەمە پەیوەس���تە بە 
ویستی باش���ی حوكومەت، نەوەكو دەستپاكی 
و بێگەردی، بەڵكو لە بوونی حەقیقەتی خۆیدا.
بێگوم���ان ب���ە درێژای���ی س���ەرهەڵدانی ئەم 
دامەزراوانە، كۆمەڵێك حەقیقەتی قبووڵنەكراو 
لەم زانكۆیانە هاتووه تە دەرێ ، لەسەر كورسیی 
زانكۆدا زۆرجار بڕی���اری قبووڵنەكراو دراوە، 
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بۆیە ئەم دامەزراوانەش وەكو هەرپەناگەیەكی 
تر ب���ۆ حەقیقەت، هەمیش���ە لەژێر مەترس���یی 
و  كۆمەاڵیەت���ی  دەس���ەاڵتی  هەڕەش���ەكانی 
سیاس���یدا ب���وون. ب���ەاڵم، شانس���ی بااڵبوونی 
وش���ەی حەقیق���ەت لەنێ���و پانتای���ی گش���تی و 
ڕای گش���تیدا، بێگوم���ان لەگ���ەڵ هەبوونی ئەم 
زانكۆیانەدا باش���تر و فراوانتر بووە، كاتێكیش 
كۆمەڵێ���ك زان���ا ك���ە ب���ەوە ناس���راون بێالیەن 
و س���ەربەخۆ و دەس���تپاكن، چوون���ە نێو ئەم 
دامەزراوان���ە و لەوێ���دا خۆی���ان ڕێكخس���ت و 
كوتلەیان پێكهێنا، شوێنگەی زانكۆكان قاییمتر 
ب���وو. ل���ە ئێس���تادا ئێم���ە ناتوانی���ن ئینكاری���ی 
ئ���ەوە بكەی���ن ����� النیك���ەم ل���ەم واڵتان���ەدا، كە 
دەس���تووریان هەیە و بەپێی دەستوور و یاسا 
بەڕێوەدەچ���ن ����� كایەی سیاس���ی، تەنانەت لە 
كاتی ڕوودانی ملمالنێش���دا، دانی بەوەدا نابێت 
كە لە بەرژەوەندیی خۆیدایە، كۆمەڵەكەسانێك 
و كۆمەڵێ���ك دام���ەزراوەی جی���اواز هەب���ن، لە 

دەرەوەی دەسەاڵتی خۆیدا بن.
ل���ە ئیم���ڕۆدا، زۆر بەئاس���انی چ���او ل���ەم 
دەاللەت���ە سیاس���ییە ڕەس���ەنانەی ئەكادیمی���ا 
دادەپۆش���رێت، ئەوەش بەه���ۆی ناوداربوونی 



121حەقیقەت و سیاسەت و ئێمەی پەنابەر

قوتابخان���ە تایبەتییەكانی ، پێش���ڤەچوونی لقە 
زانستییەكانی تایبەت بە سروشتزانی، كە تێیدا 
لەمیان���ەی لێكۆڵینەوەی پەتیدا، بە ش���ێوەیەكی 
كۆمەڵێ���ك  توان���راوە  و  نەك���را  چ���اوەڕوان 
ئەنجام���ی یەكالك���ەرەوەی گرن���گ، ب���ۆ واڵت 
بەدەس���ت بێ���ت. لە ئیم���ڕۆدا، ك���ەس ناتوانێت 
ئینكاری���ی س���وودەزۆرەكانی زانكۆكان بكات، 
ئینج���ا چ لەالیەن���ی كۆمەاڵیەتیی���ەوە بێ���ت، یا 
لەالیەنی تەكنیكی، بەاڵم ئەم گرنگییە په یوەندی 

بەسیاسەت و الیەنی سیاسییەوە نییە.
گرنگیی زانس���تە مێژووی���ی و مرۆییەكان، كە 
گریم���ان وایە تێیاندا حەقیقەتی واقیع ئاش���كرا 
بكرێت، دۆكیۆمێنتە مرۆییەكان ئاشكرابكرێت 
، بپارێزرێن و شڕۆڤەبكرێن، ئەوە ئەم الیەنە 
خ���ۆی، زۆر ل���ە الیەن���ی سیاس���ی گەورەترە. 
گوتن���ی حەقیقەت���ی واقیع هەر ئ���ەم هەوااڵنە 
نیی���ە، ك���ە ڕۆژان���ە ڕۆژنامەنووس���ان وەك���و 
ه���ەواڵ پێشكەش���ی دەك���ەن، ئەگەرچی بەبێ  
ئ���ەم كارەی ئ���ەوان، ئێم���ە هەرگی���ز ناتوانین 
س���یما  هەمیش���ەگۆڕاودا،  جیهانێك���ی  لەنێ���و 
جیاكەرەوەكان���ی ڕێگای خۆم���ان بدۆزینەوە، 
ت���ەواوی  ب���ە مان���ای   ����� ناتوانی���ن  هەرگی���ز 
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قس���ەكە �� بزانی���ن ئێمە لەكوێدای���ن. بێگومان، 
ئەم���ەش بایەخێك���ی سیاس���یی زۆر گەورە و 
ڕاس���تەوخۆی هەیە، ب���ەاڵم ئەگ���ەر ڕۆژنامە 
بەڕاس���تی بیەوێ���ت ڕۆژێ���ك ل���ە ڕۆژان ببێتە 
"لق���ی چ���واری حكوم���ەت")27(، ئەوە پێویس���تە 
باش���تر لەوەی هەیە، لە دەسەاڵتی حوكومەت 
و فش���اری كۆمەاڵیەتیی كۆمەڵگە بپارێزرێت، 
وەكو چۆن بواری دادپەروەری بە شێوەیەكی 
ب���اش دەپارێزرێت. لەبەرئەوەی ئ���ەم فرمانە 
سیاس���ییە زۆر گرنگ���ە، كە دێ���ت زانیاری بە 
هاوواڵتی���ان دەبەخش���ێت و دەگەیەنێت، بۆیە 
ل���ە دەرەوەی كای���ەی سیاس���ییەوە، بە مانای 
وردی ئەم گوزارش���تە، ئەم بەش���دارنابێت، یا 
نابێ���ت بەش���داری بكات لە هی���چ كردەیەك و 

بڕیارێك���دا.
واقیع جیاوازە لەم كۆمەڵە ڕووداوانەی كە 
ڕوودەدەن، چونك���ە ب���ە هەرحاڵێ���ك بێت هەر 
ناتوانرێت ئەم كۆمەڵە ڕووداوە بس���ەلمێنرێت. 
ئەو كەسەی دەڵێت "ئەوەی كە هەیە"، هەمیشە 
چیرۆكێك دەگێڕێتەوە، لەنێو ئەم چیرۆكەشدا 
ڕووداوە بەشەكییەكان توانای خۆیان لەدەست 
دەدەن، مانای���ەك وەردەگرن لە توانای مرۆڤدا 
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 Isak �� بێ���ت تێیان بگات. ئیس���حاق دینێس���ێن
كاتێ���ك  دەك���رد  ڕاس���تی  ت���ەواو   Dinesen
گوت���ی:" ڕەنگە بتوانیت بەرگ���ەی هەموو خەم 
و ناخۆش���ییەكانت بگری���ت، ئەگ���ەر هاتی ئەم 
چیرۆك���ت   ، چی���رۆك  ك���ردە  ناخۆش���ییانەت 
لەبارەیان گێڕایەوە"، ئەمەش هەر تەنیا یەكەم 
چیرۆك���ی گ���ەورەی س���ەردەمی ئێم���ە نەبوو، 
بەڵكو بە ش���ێوەیەكی زۆر دەگم���ەن، دەزانێت 

چیش دەكات. 
ئ���ەوەش  بیتوانیای���ە  ئیس���حاق  ڕەنگ���ە 
زیادبكات، بڵێت خۆش���ی و ش���ادییش بەرگە 
ناگیرێ���ن و هی���چ مانایەكی���ان نیی���ە ل���ە الی 
مرۆڤ، تەنیا ئەگەر بتوانن باس���ی بكەن و لە 
شێوەی چیرۆكدا بیانگێڕنەوە. بەو ڕاددەیەی 
ئ���ەو كەس���ەی حەقیقەت���ی واقی���ع دەڵێ���ت ، 
ه���ەر ئ���ەو كەس���ەش دەبێت���ە چیرۆكبێ���ژ و 
حیكایەتخ���وان، ئەوە دەتوانێت لێرە لەمیانەی 
لەگ���ەڵ  "ئاش���تبوونەوە و گونج���ان  گوتن���دا 
واقی���ع" ب���ەدی بێنێت وەك���و ئ���ەوەی هێگلی 
فەلس���ەفەكاری مێ���ژوو بەت���ەواوی ماناكەی، 
ئامانج���ی  حیس���ابەی  ب���ەو  تێیگەیش���تبوو 
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كۆتای���ی هەم���وو ه���زر و بیركردنەوەیەك���ی 
فەلس���ەفییە، بەڕاس���تییش بزوێن���ەری نهێنیی 
هەموو هیس���تۆریاگرافیایەكە، كە بەرز و بااڵ 
بووه تەوە بەسەر مەعریفە بەدۆكیۆمێنتەكان. 
لەس���ەر  پێویس���تە  وەرچەرخان���ەی  ئ���ەم 
مێژوونووس بەسەر ماددەی خاوی ڕووداوە 
پەتیی���ەكان ئەنجام���ی ب���دات، وەك���و ئ���ەوەی 
نووس���ەری چیرۆكی خەیاڵی ئەنجامی دەدات 
�� چونكە چیرۆكی ب���اش هەر تەنیا بریتی نییە 
لە ئامادەك���ردن و تێكەاڵوكردنی هونەرییانەی 
توخمەكان، هەروەها بریتی نییە لە ئافراندنێكی 
فانتازییانە، كە ئەنجامی خەیاڵ بێت �� په یوەندی 
نزیكایەتی لەگەڵ وەرچەرخاندنی شیعرییانەی 
خەم و ئازارەكانی دەروون، یا كێشەكانی نێو 
دەروون���ی مرۆڤ ، بەرجەس���تەكردنی خەم و 

تالنەوەكان.
ئێمە دەتوانین لەگەڵ ئەرستۆدا ئەوە ببینین 
چ���ۆن فرمانی سیاس���ییانەی ش���اعیر دەكرێتە 
جۆرێك لە تەنفی���س و تەكنیكی پاككردنەوەی 
هەم���وو هەڵچوون���ەكان، ك���ە دەش���ێت ڕێگری 
ل���ە خەڵ���ك ب���كات بۆئ���ەوەی هی���چ كردەیەك 
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ب���ەاڵم، فرمان���ی سیاس���ییانەی  ئەنجامب���دەن. 
چی���رۆك  كەس���ەی  ئ���ەو   ����� حیكایەتخ���وان 
دەگێڕێت���ەوە ����� ئینج���ا مێژوون���ووس بێ���ت یا 
چیرۆكن���ووس، بریتییە لە فێركردنی خەڵك بۆ  
قبووڵكردنی ش���تەكان وەك���و خۆیان، كە هەن. 
ئ���ا لەم قبووڵكردنەوە كە دەش���ێت ناوی بنێین 
ڕاستگۆییش، توانای بڕیاردان سەر هەڵدەدات، 
كە س���ەرلەنوێ  دەكرێت لەمیانەی قس���ەیەكی 
لێبكرێ���ت:"  گوزارش���تی  ئیس���حاقەوە  ت���ری 
لەكۆتاییدا ئەمە دەبینین، دووبارە دەیبینینەوە، 

ئەوەش ناونراوە ڕۆژی قیامەت". 
بێگوم���ان هەم���وو ئ���ەم فرمانە سیاس���ییە 
گونجاوان���ە ل���ە دەرەوەی ب���واری سیاس���یدا 
ئەنجام دەدرێت، چونكە پێویستی بە نائیلتیزام ، 
بێالیەنی ، ڕزگاربوونە لە بەرژەوەندیی كەسی 
و هزر و بڕیار. هەوڵدانی پاك و بێگەردی دوور 
ل���ە بەرژەوەندی ب���ەرەو حەقیقەت، مێژووێكی 
دوورودرێژی هەیە، ئەس���ڵی ئەم هەوڵەش بە 
ش���ێوەیەكی زۆر جیاواز لەنێو هەموو تەقلیدە 
تی���ۆری و كردەییەكانماندای���ە، تەنان���ەت لەنێو 
تەقلیدی هزری فەلسەفی و هزری سیاسییشدا 

بوونی هەیە. 
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پێموای���ە دەكرێ���ت ئ���ەم ئەس���ڵە، ب���ۆ ئ���ەم 
هۆمی���رۆس  ك���ە  بگێڕردێت���ەوە،  چركەس���اتە 
هەڵیب���ژارد، بۆئ���ەوەی ب���ە ڕاددەی���ەك كەمتر 
نەبوو لە ستاییش���كردنی مەزنێتیی ئاخییەكان، 
بێ���ت ستاییش���ی مەزنێتی���ی تەڕوادەییەكانیش 
بكات. بێت ستاییش���ی مەزنێتیی هیكتۆر بكات، 
ل���ە كاتێكدا دوژمنێك���ی دۆڕاو بوو، بە جۆرێك 
ستاییش���ەكەی كەمتر نەبوو، لە ستاییشكردنی 
ئەخی���ل، ك���ە پاڵەوانی نەتەوەك���ەی خۆی بوو. 
پێش���تر لە هیچ شوێنێكی تردا، كاری وا ڕووی 
نەداب���وو. هی���چ شارس���تانییەتێك، هەرچەن���دە 
بااڵ و ڕۆش���نیش بووبێ���ت، هەرگیز نەیتوانیوە 
ئاوا بەیەك چاوی یەكس���ان تەماشای دۆست 
و دوژم���ن بكات، ئاوا تەماش���ای س���ەركەوتن 
و دۆڕان���دن بكات، كە هۆمی���رۆس وەكو دوو 
پێ���وەری كۆتایی بڕیاردان لەالی مرۆڤ، دانی 
پێدانەن���اوە، ئەگەرچ���ی لە بڕی���اردان لەبارەی 
چارەنووس���ی مرۆڤ���دا، دوو پێ���وەری كۆتایی 

بڕیاردانیشن.
بێالیەن���ی هۆمیرۆس���ی لەنێ���و س���ەرجەم 
مێ���ژووی گریكی���دا دەنگیداوەت���ەوە، بووه ت���ە 
هاندەر بۆ یەكەم مەزنترین بێژەری حەقیقەتی 
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واقی���ع، ئەو كەس���ەی بووه تە باوك���ی مێژوو: 
هی���رۆدۆت لەنێو یەكەم ڕس���تەی مێژووەكەی 
خۆی���دا ئەوەمان بۆ باس���دەكات، ك���ە ئامانجی 
ئەوەیە نەهێڵێت " جێكەوت و ڕووداوە مەزن و 
جوانەكان���ی گریك و بەربەرییەكان، لەم بەرگە 
مەزنە بێبەشبكرێن، كە شایانیانە". ئەوە ڕەگی 
ئەو ش���تەیە، ك���ە بەبابەتگەرایی ن���او دەبرێت، 
ل���ە دەرەوەی  نامۆی���ەی  ئ���ەو س���ەرگەرمییە 
شارس���تانێتیی خۆرئاوایی���دا نەزان���راو بووە، 
ئەو دەس���تپاكییە هزرییەی بە هەرنرخێك بوو 
بەدیهات���ووە. بەبێ  ئ���ەم بابەتگەراییە، هەرگیز 

نەدەكرا هیچ زانستێك بێتەبوون.
م���ادام من لێرەدا سیاس���ەتم ل���ە ڕوانگەی 
گۆش���ەنیگای حەقیقەتەوە تەماشاكردووە، بەم 
پێیەش ئەو گۆش���ە نیگایە لە دەرەوەی بواری 
سیاس���ەتدایە، ئەوە من ئەگەر بە ش���ێوەیەكی 
تێپەڕیش بێت، بەاڵم شتێكم فەرامۆشكردووە، 
ئەوی���ش بریتیی���ە ل���ە مەزنێت���ی و بااڵی���ی ئەو 
ڕووداوان���ەی لەنێ���و ئەم ب���وارەدا ڕوودەدەن. 
وا قس���ەم ك���رد وەكو ئەوەی بواری سیاس���ی 
تەنی���ا بریتیبێت ل���ە گۆڕەپانی جەن���گ لەپێناو 
ب���ە  بەی���ەك،  دژ  و  تایب���ەت  بەرژەوەندی���ی 
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ش���ێوەیەك هیچ ش���تێك ش���ایانی ڕەچاوكردن 
نیی���ە، تەنیا چێژ و قازان���ج و حزبایەتیكردن و 

شەهوەتی دەسەاڵت نەبێت.
بەكورتی، وا مامەڵەم لەگەڵ سیاسەت كرد، وەكو 
ئەوەی منیش پێموابێت هەموو كاروباری گشتی 
دەكەونە ژێر حوكمی بەرژەوەندی و دەسەاڵتەوە، 
وەكو ئەوەی بەڕەهایی بواری سیاسەت بوونی 
چاومان  ناچارنەبووایه ین  ئێمە  ئەگەر  نەبووایە، 
هۆكاری  ژی��ان.  پێداویستییەكانی  سەر  بخەینە 
ئەم ئاڵۆزی و ناڕۆشنییە ئەوەیە، كە حەقیقەتی 
واقیع بەر سیاسەت ناكەوێت تەنیا لەسەر ئاستی 
وەكو  نەبێت،  مرۆییدا  كاروبارەكانی  نزمترین 
چۆن حەقیقەتی فەلسەفی لە الی ئەفالتون لەسەر 
ئاستێكی زۆر بااڵی ڕا و بۆچووندا بەر سیاسەت 

دەكەوێت.
ناوەڕۆكی  ڕەچ��اوی  ئێمە  ڕوانگەیەوە،  لەم 
واقیعی و حەقیقی ژیانی سیاسی ناكەین، ڕەچاوی 
ئەم خۆشی و پاداشتانە ناكەین، كە هەڵقواڵوی 
ژیانی هاوبەشی ئێمەیە لەگەڵ هاوشێوەكانمان 
، كاری هاوبەش ، دەركەوتن لە ب��ەردەم ڕای 
گشتیدا، لە تێكەاڵویمان بە جیهان لەمیانەی وشە 
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ناسنامەی  بەدەستهێنانی  لە  باشەوە،  كاری  و 
كەسێتیی خۆمان ، بەهێزكردنی ، دەستپێكردن 
ئەوەی  بەاڵم،  جیددی.  زۆر  تازەی  شتێكی  بە 
بریتییە  ڕوونیبكەمەوە،  لێرەدا  دەمەوێت  من 
لەوەی ئەم بازنەیە خۆی بەتەواوی سنووردارە، 
سەرەڕای ئەوەی بازنەیەكی مەزن و فراوانیشە، 
چونكە بریتی نییە لە بازنەیەك هەموو مرۆڤ 
، كۆی گشتی بوونی جیهان لە خۆیەوە بگرێت. 
ناتوانن،  خەڵك  كە  شتانەی،  بەو  س��ن��ووردارە 

هەرچۆنێك بیانەوێت ئاوا بیگۆڕن.
ڕێزگرتنی ئەم بوارە لە سنوورە تایبەتەكانی 
خۆی كە ئێمە تێیاندا لەمیانەی كردە و گۆڕانەوە 
ئازاددەبین، تەنیا ئەمەیە وای لێ دەكات، هەروەكو 
خ���ۆی بەپارێ���زراوی ، بەبێ  دەس���تكاریكردن 
بمێنێتەوە، پارێزگاری ل���ە یەكێتیی خۆی بكات 
و بەڵێنەكان���ی بەجێ بگەیەنێ���ت. ئێمە دەتوانین 
ل���ە الیەن���ی وێناكردن یا چەمكەوە، ئەم ش���تانە 
ناوبنێی���ن حەقیقەت ك���ە ناتوانین بیانگۆڕین. بۆ 
نموونە، ئەو خاكەی كە لەس���ەری وەس���تاوین، 

ئەو ئاسمانەی كە باڵی بەسەرماندا كێشاوە.
كۆتایی
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پەراوێزەکان
1( ئ���ەم وتارە س���ەرەتا خ���ۆی لەالی���ەن هانا 
ئارێنت���ەوە ب���ە زمانی ئینگلیزی نووس���راوە، وەكو 
بەش���ێك لە كتێب���ی )لەنێوان ڕاب���ردوو و ئاییندەدا، 
هەشت ڕاهێنان لەبارەی هزری سیاسی، نیویۆرك، 
 Between Past and �� 1968 ،پێنگوین بووك
 Future. Eight Exercises in Political
 Thought, New York, Penguin Books,
1968 ( باڵوكراوەت���ەوە. ئ���ەم كتێب���ە ل���ە س���اڵی 
)1972( دا لەالیەن دوو وەرگێڕ بە ناوی )كالودێ  
 Claude Dupont �� دوپۆن���ت و ئەالین هوراوت
et Alain Huraut( ەوە، وەرگێڕدراوەتەوە سەر 
زمانی فەڕەنس���ی و لەالی���ەن دەزگای گالیمارەوە 
 Hannah Arendt, Crise( ناونیش���انە  ب���ەم 
 de la culture. Huit exercicec de la
pensee Politique( دا چاپ و باڵوكراوەتەوە. 
ئەم وتارە س���ەرەتا بە پشتبەس���تن ب���ە وەرگێڕانە 
فەڕەنسییەكە، لە فەڕەنس���ییەوە كراوەتە عەرەبی، 
ب���ەاڵم دوای ئ���ەوەی ب���ە س���ەرچاوە ئینگلیزییەكە 
بەراوردكراوەت���ەوە، وەرگێڕی عەرەبی بینیویەتی 
هەندێك پەڕەگرافی ئەسڵیی دەقی ئینگلیزی، لەنێو 
وەرگێڕانە فەڕەنس���ییەكەدا دیار نیی���ە و نەكراوە، 
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بۆی���ە جارێكی تر ب���ەراوردی كردوه تەوە، بە دەقە 
ئینگلیزییەك���ە. وەكو ئەوەی وەرگێڕەكە خۆیش���ی 
ئام���اژەی بۆ دەكات، منیش پێموایە ئەوە بۆ یەكەم 
جارە ئەم نووسینەی هانا ئارێنت دەكرێتە عەرەبی، 
چونكە پێشتر چەند كتێبێكی كەمی وەكو بنەماكانی 
تۆتالیتاریزم و لەبارەی شۆڕش���ەوە و، سیاسەت 
تووندوتیژییەوەكرابوون���ە  لەب���ارەی  و  چیی���ە؟ 
عەرەبی، بەاڵم ئەم وتارە نەكرابوو، بۆیە الحس���ین 
س���حبان یەكەم وەرگێڕی عەرەبە ئەم وتارە بكاتە 
عەرەب���ی ، ئێمەش پێمان خۆش���ە یەكەم وەرگێڕی 
ك���ورد بین ئ���ەم كتێبە بكەینە ك���وردی. ئەم وتارە 
كۆمەڵێك پەراوێزی بۆ دانراوە، بەشێكیان لەالیەن 
هان���ا ئارێنت خۆی، بەش���ێكیش لەالیەن وەرگێڕی 
فەڕەنس���ی ، بەش���ێكی تریش���ی لەالیەن وەرگێڕی 
وەك���و  ئێم���ە  لەالی���ەن  بەشێكیش���ی   ، عەرەب���ی 
وەرگێ���ڕی كوردی. لەدوای هەر پەراوێزێكدا، ئێمە 
وەك���و ئەمانەتێك ناوی كەس���ەكەمان نووس���یوە، 
تاوەك���و بابەتەك���ە ڕوونتر بێ���ت. بێگومان هەموو 
ئ���ەم پەراوێزان���ە بوونەتە ه���ۆی دەوڵەمەندكردنی 
ئەم وتارە و تیش���ك خستنەس���ەر هەندێك الیەن، 
كە نووسەر نەیویستووە لێرەدا ڕوونیان بكاتەوە. 

)و. ك( 
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2( هۆی باڵوكردنەوەی ئەم وتارە، بریتی بوو 
ل���ەم وتووێ���ژە زۆرەی، ك���ە دوای باڵوبوونەوەی 
  In Jerusalem ����� كتێبەك���ەم ئایخمان لەقودس
وت���ارەدا  ل���ەم  بۆی���ە  ورووژێن���را.   Eichman
دەمەوێت دوو پرسی جیاواز ڕوونبكەمەوە، بەاڵم 
پەیوەس���تن بەیەك���ەوەو پێش ئێس���تا م���ن ئەوەم 
نەدەزانی، بۆیە گرنگییەكەیان لە الی من لە ئێستادا 
ئەم وتووێژە تێدەپەڕێنن. پرسی یەكەم په یوەندی 
بەوە هەیە ئایا گوتنی حەقیقەت هەمیش���ە ڕەوایە؟ 
ئایا من بێ  قەید و مەرج بڕوام بەم قس���ەیە هەیە، 
ك���ە دەڵێ���ت:" با حەقیق���ەت هەبێت، ئەگ���ەر جیهان 
تەفروتوون���اش بێت". پرس���ی دووەم ل���ە ئەنجامی 
ئەم هەموو درۆ سەرس���وڕهێنەرەوە س���ەریهەڵدا، 
ك���ە لەنێو ئ���ەم وتووێ���ژەدا بەكارهات���ن. لە الیەك 
كۆمەڵێك درۆ لەبارەی ئەوەی من نووس���یومە، لە 
الیەكی تریشەوە، كۆمەڵێك درۆی تر لەبارەی ئەم 
ڕووداوانەی كە لەنێو ئەم كتێبەدا باس���مكردوون. 
ئەم تێڕامانانەی خوارەوە، هەوڵدەدات چارەسەری 
ئەم دوو پرس���ە بكات. ڕەنگە وەكو نموونەیەكیش 
بەكاربێت بۆئەوەی، كە چی لە بابەتێك ڕوودەدات، 
كاتێك زۆر ئێس���تایی بێت و فرێمان بداتە نێو درز 
و كەلێنی نێوان ڕابردوو و ئێستا، ئەم كەلێنەی كە 
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ڕەنگ���ە پەناگەی هەموو ئ���ەم تێڕامانانە بێت. )هانا 
ئارێنت(.  

3 ( ئەم ڕس���تەیەی ئیمانوێل كانت لەنێو كتێبی 
ئاش���تی هەمیش���ەیی دا هاتووە. ئەم كتێبە لەالیەن 
ئێم���ەوە كراوەتە كوردی و لەالیەن دەزگای ئایدیا 

لە سلێمانی چاپ و باڵوكراوەتەوە. )و. ك(
4 ( ئەم ڕستەیەی سپینۆزا لە كتێبی نامەیەكی 
سیاسی �� Political Treatise وەرگیراوە. ئەوەی 
لێ���رەدا جێگای تێبینیی���ە بریتییە لەوەی س���پینۆزا 
خۆی، كە پێیوایە ئازادیی فەلس���ەفەكاری ئامانجی 
حەقیقیی حوكومەتە، ناچاربووە هەڵوێستێكی زۆر 

ڕادیكاڵییانە وەربگرێت. )هانا ئارێنت(
 ����� )لیڤیات���ان  كتێبەكەی���دا  لەنێ���و  هۆب���ز   )  5
هەڵگەڕان���ەوە  دەنووس���ێت:"  دا،   )Leviathan
دەكرێت بە ش���ێوەیەكی ڕەوا، لە الی ئەم كەسانەدا 
س���زابدرێت، ك���ە فەلس���ەفەی حەقیق���ەت ل���ە دژی 
یاس���اكان فێری خەڵكی دەكەن و باڵوی دەكەنەوە". 
����� Loisir ی���ا بەردبارانكردن���ی  باش���ە بۆش���ایی 
فەلس���ەفە، باشە كۆمار یا ئاشتی و بۆشایی؟ باشە 
ئەم���ە وای لێناكەوێتەوە كە كۆمار لە بەرژەوەندیی 
فەلس���ەفەدا كاردەكات، كاتێ���ك ئ���ەم كۆم���ارە دێت 
حەقیقەت دەس���ڕێتەوە، یا ڕه تی دەكاتەوە، بەوەش 
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ئینج���ا  دێ���ت ئاش���تی لەڕەگ���ەوە هەڵدەكێش���ێت؟ 
دواتریش بێ���ژەری حەقیقەت لەپێناو هاوكاریكردن 
لەگ���ەڵ دامەزراوەیەكی زۆر پێویس���ت، بۆ ئاش���تی 
تایبەتی���ی جەس���تەی خ���ۆی ، دەروون���ی تایبەت���ی 
خ���ۆی، دێ���ت بڕی���اری ئ���ەوەدەدات خەڵ���ك فێری 
ئەوە ب���كات و بنووسێت:"فەلس���ەفە درۆزنە؟". بەم 
گومانە هۆبز دێت، ئەرس���تۆ و هەموو ئەم كەسانە 
تۆمەتب���اردەكات، ك���ە وەك���و ئەمەیان ك���ردووە و 
دەنووسێت:" فەلسەفەیەكی درۆزنانەیان نووسیوە، 
كە لەگەڵ ئایین���دا گونجاوبێت �� ئایینی گریكەكان �� 
و پاڵپشتی لێبكات و بیسەلمێنێت، لە ترسی ئەوەی 
نەوەكو دووچاری هەمان چارەنووس���ی سوكرات 
بێن���ەوە". هۆبز هەرگیز ئەوەی ب���ۆ دەرنەكەوتووە، 
ك���ە هەموو گەڕانێك ل���ەدوای حەقیقەت هەر خۆی 
ئەگ���ەر  هەڵدەوەش���ێنێتەوە،  و  تێك���دەدات  خ���ۆی 
مەرجەكان���ی تەنیا لە ڕێگای درۆی بەئەنقەس���تەوە 
گرێنتی كرابێت. خۆ ئەگەر وابێت، ئەوە هەركەسێك 
دەیتوان���ی درۆزنێك بدۆزێت���ەوە، وەكو چۆن هۆبز 
ئەرس���تۆی وا پیش���انداوە. ب���ە پێچەوان���ەی ئ���ەم 
ئافرێدەك���ردن و بوختان���ەی خولیا و لۆژیكی هۆبز 
و ش���ەتەحاتەكانی دایانهێن���اوە، ئ���ەوە ئەرس���تۆی 
ڕاس���تەقینە زۆر وردبین و زیرەك بوو، بە جۆرێك 
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دوای ئ���ەوەی تێگەیش���ت ڕەنگ���ە چارەنووس���ێكی 
وەك���و ئەوەی س���وقرات چاوەڕوانی بكات، ئەویش 
ئەسینای بەجێهیشتووە. ئەرستۆ بەم ڕاددەیە خراپ 
نەبووە، تاوەكو بێت ش���تێك بنووس���ێت، كە خۆی 
زۆر ب���اش دەزانێت درۆیە، بایی ئەوەندەش گەمژە 
نەب���ووە تا ئەم ڕاددەیەی لەپێناو چارەس���ەركردنی 
كێش���ەی مانەوەی خۆی، پەنا ببات���ە بەر تێكدان و 
هەڵوەشاندنەوەی هەموو ئەم شتانەی كە بەرگری 

لێیان كردبوو. )هانا ئارێنت(        
6 ( مەبەس���تی هان���ا ئارێن���ت لێ���رەدا ئەوەی���ە، 
ك���ە درۆك���ردن ڕاس���تەوخۆ زیانی گیان���ی و ماڵی 
لێناكەوێت���ەوە وەكو ئ���ەوەی لە كات���ی جەنگەكاندا 
ڕوودەدات، بۆیە درۆكردن بە ئاسانتر تەماشاكراوە 
و مامەڵ���ەی لەگەڵدا كراوە. بێگوم���ان ئامادەكردنی 
زەینییەت���ی خەڵ���ك بۆ قبووڵكردن���ی درۆ لە بواری 
سیاس���ی، لێرەوە بەش���ێك لە ڕەوایەت���ی، ناڕەوایی 
خۆی بەدەست دێنێت ، لێرەوە هاوواڵتیان بەگشتی 
لە هەموو دونیادا، پێیانوایە بوار و كایەی سیاس���ی 
پێویستی بە درۆ و درۆزنی باش هەیە، درۆكردنیش 
بەشێكە لە پێداویستیی ئەم بوارە. لێرەوە زەینییەتی 
خەڵك ئامادەكراوە بۆ قبووڵكردنی درۆكردن، وەكو 

بەشێكی جەوهەری لەم بوارەدا. )و. ك( 
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7 ( میتۆلۆژیا، یا چیرۆكی ئەشكەوت یەكێكە 
ل����ە دیالۆگەكانی ئەفالتون و لەنێ����و كتێبی كۆمار 
دای����ە، تێی����دا س����وكرات نموونەی����ەك پێشكەش����ی 
گلۆك����ۆن دەكات، لەبارەی ش����ێواز و چۆنییەتیی 
بینینی حەقیقەت و گێڕانەوەی ئەم حەقیقەتە، بەو 
مانایەی چۆن واقیع وامان لێ دەكات ئێمە شتەكان 
وەك����و حەقیق����ەت ببینین، چ����ۆن ئێم����ە دەتوانین 
ڕوانگ����ەی جیاوازمان هەبێت بۆ ئەو حەقیقەتەی، 
ك����ە بەرهەم����ی ژینگ����ە و بەه����ای كۆمەاڵیەتی����ی 
وتووێ����ژەدا  ئ����ەم  لەنێ����و  خۆمان����ە.  كۆمەڵگ����ەی 
ئەفالتون لەسەر زاری سوكرات بیرۆكەی گرنگ 
و جەوهەری����ی خ����ۆی ئاش����كرادەكات لەب����ارەی 
حەقیق����ەت ، جەخت دەكاتە س����ەر ئ����ەوەی مەرج 
نییە هەرش����تێك، ك����ە ئێمە لەس����ەری ڕاهاتووین 
بیبینی����ن، واقی����ع و حەقیقەتی تەواو بێ����ت، بەڵكو 
دەش����ێت ئەم واقی����ع و حەقیقەتەی كە ئێمە گوایە 
دەیانبینین، تەنیا س����ێبەر و تارمایی س����اختەبن و 
هەرگی����ز هیچ حەقیقەتێك لەئ����ارادا نەبێت، چونكە 
هەس����تەكانمان فێڵمان لێ دەك����ەن و ئێمە ناتوانین 
تەنیا بەهەستەكانمان بڕوابكەین، لەسەر بنچینەی 
هەس����تەكانمانەوە واقیع و حەقیقەت دەستنیشان 

بكەی����ن. )و. ك( 



137حەقیقەت و سیاسەت و ئێمەی پەنابەر

8 ( لەنێ���و چیرۆك���ی ئەش���كەوتی ئەفالتوندا، 
س���وكرات ئاماژە بۆ گریمانی هەبوونی كۆمەڵێك 
و گرووپێك���ی خەڵك دەكات، ك���ە هەر لە كۆنەوە 
لەنێ���و ئەش���كەوتێكی تاری���ك و تەن���گ و قووڵدا 
ژیاون، ڕاهاتوون لەس���ەر ئ���ەم ژیانەی خۆیان و 
هیچ كێش���ەیەكیان نیی���ە، پێیانوایە ئ���ەوە واقیع و 
حەقیقەت���ی ژیانە بەگش���تی و نازانن لە دەرەوەی 
ئەش���كەوت هی���چ ژی���ان، كەس���ێك، خەڵكێ���ك و 
ڕووناكیی���ەك هەی���ە. ئینج���ا س���وكرات گریمان���ی 
ئەوە دەكات، ئەگەر یەكێ���ك لەمانە بێتە درەوەی 
ئەشكه وت و ڕووناكیی خۆر و ژیانی خەڵك ببینێت 
و واقیعێك���ی تازە و حەقیقەتێكی تازە بدۆزێتەوە، 
ئەگ���ەر زۆرە كاتێ���ك ئ���ەو كەس���ە دەگەرێت���ەوە 
نێو گ���رووپ و كۆمەڵەكەی خۆی، هیچ كەس���ێك 
ب���ڕوای پێنەكات و ب���ە درۆزن تەماش���ای بكەن، 
وەكو كەس���ێك ك���ە بیەوێت فریوی���ان بدات، بۆیە 
ڕەنگە بیر لەوە بكەنەوە لەناویش���ی ببەن، چونكە 
ئەوانە لەس���ەر واقیع و حەقیقەت���ی ژیانی خۆیان 
لەنێو ئەشكەوت ڕاهاتوون، ئێستا ناتوانن قبووڵی 
حەقیقەت و واقیعێكی ت���ازە بكەن، ناتوانن لەگەڵ 

حەقیق���ەت و واقیع���ی ت���ازەدا بگونجێ���ن. )و. ك(
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dominion ) 9، لێ���رەدا وەرگێ���ڕی عەرەب���ی 
ئاماژە بۆ ئەوە دەكات، كە ئەم زاراوایە، زاراوەیەكی 
ف���رە دەاللەت و مانایە، هۆبز لە س���ەردەمی خۆیدا 
ب���ەكاری هێن���اوە و كۆمەڵێك مان���ای هەبووە، كە 
زۆربەی���ان ل���ە یەكتریی���ەوە نزیكن وەك���و: موڵك، 
دەس���ەاڵت، س���ەروەری، كۆنت���ڕۆڵ، بااڵدەس���تی، 
كۆلۆنییەكی س���ەربەخۆیی بەریتان���ی. ئێمە لێرەدا 
وەكو وەرگێڕە عەرەبییەكەمان كردووە، ئەم دوو 
مانایە هاوش���انەمان بۆ بەكارهێناوە )دەسەاڵت و 

كۆنتڕۆڵ(. )و. ك(
10 ( لێ���رەدا پێویس���ت دەكات ئاماژە بۆ ئەوە 
بكەی���ن، ك���ە هەم���وو ئاماژەكانی هان���ا ئارێنت بە 
نووس���ین و بۆچوونەكان���ی تۆماس هۆب���ز، لەنێو 
كتێبی لیفاتان وەرگیراوە، بۆیە پێویست بەوە ناكات 
لەدوای هەموو خوازەیەكدا ئاماژە بۆ سەرچاوەی 
كتێبەكە بكەینەوە، هانا ئارێنت خۆیش���ی لەنێو ئەم 
وتارەدا، تەنیا لە یەك شوێن ئاماژە بۆ ئەم كتێبەی 

هۆبز دەكات. )و. ك(
ك���ە  بڕۆنش���تاین،  داڤیدۆفیت���ش  لی���ڤ   )  11
 )1940  �����  1879( بەترۆتس���كی  ناس���راوە 
یەكێك ب���ووە، لە ڕابەرانی شۆڕش���ی ئۆكتۆبەری 
ڕووس���یا، ل���ە س���اڵی )1917( دا، ئەندامێك���ی بااڵ 
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و كاریگ���ەری نێو حیزبی كۆمۆنیس���تی ڕووس���یا 
س���ووری  س���وپای  دامەزرێن���ەری  ب���ە  ب���ووە، 
س���ۆڤییەتی دادەنرێت و ماوەیەكیش لە سەردەمی 
دەسەاڵتدارێتیی لینیدا، ئەندامی مەكتەبی سیاسیی 
حیزبی پۆلش���ەڤیك ب���ووە، لە كات���ی دامەزراندنی 
یەكەم كابینەی حوكومەتی پۆلش���ەڤیك لە س���اڵی 
)1917( دا، لەالی���ەن لینینەوە كراوەتە بەرپرس���ی 
پێوەندییەكانی دەرەوە. ئەم پیاوە بەهۆی ملمالنێ  
و كێش���ەی نێوخۆی���ی حی���زب بەتایبەتییش لەگەڵ 
س���تالیندا دووچاری كێش���ەی زۆر هات، ئەوەبوو 
پاش مردنی لینین لە س���اڵی )1924( دا، س���تالین 
دەس���ەاڵتی گرتەدەس���ت و لە ساڵی )1926( دا لە 
ئەندامێتیی مەكتەبی سیاسیی حیزب دەركرا، بەوە 
تۆمەتبارك���را ك���ە دژی سیاس���ەتەكانی حیزبە. لە 
ساڵی )1929( دا ترۆتسكی لە یەكێتیی سۆڤییەت 
دەرك���را و لە س���اڵی )1932( ش���دا ڕەگەزنامەی 
سۆڤییەتی لێ  س���ەندرایەوە، ئەمیش دوای ئەوەی 
ڕوویك���ردە كۆمەڵێ���ك والت، لەكۆتایی���دا س���اڵی 
)1936( خۆی گەیاندە مەكس���یك. س���تالین چەند 
تی���م و گرووپێك���ی ڕاس���پارد تاوەكو ترۆتس���كی 
تیرۆربك���ەن، بۆیە چەندجارێك هەوڵی تیرۆركدنی 
ترۆتس���كی درا، بەاڵم شكستیان دەهێنا. لە ڕۆژی 
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)20/8/1940( دا لەنێو ماڵەكەی خۆی تیرۆركرا، 
ڕۆژی دوات���ر بەهۆی س���ەختیی برینەكەی كۆچی 

دواییكردووە. )و. ك(  
12 ( ئەقلی���دس نوكت���رس پرنیك���س لە س���اڵی 
)300( ی پێ���ش زایین���ی لەدایكب���ووە، زانایەك���ی 
ماتماتی���ك و ئەن���دازەی یۆنانی ب���ووە و بەباوكی 
ئەندازە ناسراوە. لە سەردەمی بەتلیمۆسی یەكەم 
لە ئەس���كەندەرییەی میسری ژیاوە، بەوە ناسراوە 
كتێب���ی توخمەكان ی نووس���یوە، كە كاریگەرترین 
كتێبی نێو مێ���ژووی ماتماتیك دادەنرێت ، بووه تە 
بنەم���ای خوێندن���ی ماتماتی���ك و ئەن���دازە، تاوەكو 
كۆتایی سەدەی نۆزدەیەمی پاش زایینی. )و. ك ( 
13 ( هی���وادارم لەم���ە بەدواوە هیچ كەس���ێك 
نەی���ەت پێم بڵێت ئەوە ئەفالتونە داهێنەری )درۆی 
نەبیالن���ە ����� noble lie( یە. ئ���ەم بڕوایە ئەنجامی 
ڕاڤەكردنێك���ی هەڵەی یەكێك ل���ە بڕگە گرنگەكانی 
كتێب���ی كۆمار ە، كە تێیدا ئەفالتون باس���ی یەكێك 
ل���ە میتۆلۆژیاكان دەكات �� میتۆلۆژیایەكی فینیقییە 
�� بەو س���یفەتەی كە پس���یودۆس �� pseudos ە. 
لەبەرئەوەی زاراوەی بسیودۆسی گریكی، لە یەك 
كات���دا بەپێی س���یاق چەند مانای���ەك لەخۆدەگرێت 
وەكو )وەه���م(، )هەڵەكردن(، )درۆك���ردن(، زمانی 
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گریكیی���ش ئەفالتون���ی ناچاركردب���وو، كاتێك هات 
جی���اكاری بكات لەنێوان هەڵ���ە و درۆكردندا، بێت 
قسە لەسەر بسیودۆسی ویستخوازانە �� درۆكردن 
، بسیودۆس���ی نەویستانە �� هەڵەكردن بكات، بۆیە 
ئەم دەقە بەپێی وەرگێڕان دەشێت گوزارشت بێت 
ل���ە " خولیای خەیاڵێك���ی گەمژان���ە"، وەكو ئەوەی 
 Order and :ئێری���ك ڤۆیگێلین لەنێو ئەم كتێبەیدا
 History: Plato and Aristotle, Luisiana
 State University, 1957, t. III, p. 106
باسی لێوە دەكات  بەو سیفەتەی، كە مەبەستێكی 
هەجووان���ەی هەیە، ناكرێت بە هیچ ش���ێوەیەك وا 
تەماشا بكرێت گوایە بانگەوازە بۆ درۆكردن، بەو 
مانای���ەی ك���ە ئەم زاراوەی���ە لێی تێدەگەیش���ترێت. 
بەڵێ ، ئەفالتون نەرمی نواندووە لە ئاس���ت درۆی 
كاتی، كە مەبەست لێی فریودانی دوژمن یا مرۆڤی 
گەمژە بووە، وەكو ئەوەی خۆی لەنێو كتێبی كۆمار 
دا دەنووسێت:" بەسوودە وەكو ئەو دەرمانەی، كە 
تەنیا پزیش���ك خۆی دەیخوات"، پزیش���كی ش���ار �� 
دەوڵەتیش بڕی���اردەدات و حوكمدەكات. بەاڵم ئەم 
پەرەگرافانە، بەپێچەوانەی میتۆلۆژیای ئەشكەوت، 
سەركێش���ی ن���اكات تاوەك���و بڕیار لەب���ارەی هیچ 

بنەمایەكەوە بدات. )هانا ئارێنت(  
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 �����  16/3/1751( مادیس���ۆن  جیم���س   )  14
28/7/1836(. چوارەم س���ەرۆككۆماری ئەمریكا 
بووە، بە باوكی دەستووری ئەمریكی ناودەبرێت، 
چونك���ە ڕۆڵێكی گرنگی هەبووە لە نووس���ینەوەی 
دەستووری ئەمریكی، لە ساڵی )1787( دا. )و. ك(   
15 ( گۆتهۆلد ئیفرایم لیس���ینگ )22/1/1729 
و  فەلس���ەفەكار  و  نووس���ەر   .)15/2/1781  �����
ش���انۆنووس و ڕەخنەگ���ری هونەری���ی بەڕەگ���ەز 
ئەڵمان���ی بووە، بە یەكێك ل���ە گرنگترین نوێنەرانی 
س���ەردەمی ڕۆش���نگەری دادەنرێت، ش���انۆنامە و 
نووسینەكانی كاریگەریی زۆریان هەبووە له سەر 

پێشكەوتنی ئەدەبی ئەڵمانی. )و. ك(   
وت���اری  لەنێ���و  كان���ت  قس���انەی  ئ���ەم   )  16
)ڕۆش���نگەری چییە؟( دا باڵوكراوەت���ەوە، كە ئێمە 
وەكو كتێبێك كروومانەتە كوردی، لەالیەن دەزگای 
ئایدیا لە سلێمانی چاپ و باڵوكراوەتەوە. )و. ك(

17 ( ج���ۆرج بنیامی���ن كلیمنس���ۆ )1841 ����� 
یەكێ���ك  و  ڕۆژنامەن���ووس  و  پزیش���ك   .)1929
لەپیاوان���ی دەوڵەتی فەڕەنس���ی ب���وو، دوو جار بۆ 
س���ەرۆكایەتیی كابین���ەی حوكومەت���ی فەڕەنس���ی 
هەڵبژێ���ردراوە، جاری یەكەمی���ان لە ماوەی نێوان 
س���ااڵنی )1906 �� 1909(، ج���اری دووەمیش لە 
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كاتێكی سەختدا  پێش كۆتاییهاتنی جەنگی یەكەمی 
جیهان���ی، ل���ە م���اوەی نێ���وان )1917 ����� 1920( 

سەرۆكی حوكومەتی فەڕەنسی بووە. )و. ك(   
18 ( حوكومەتی ڤایماری ئەڵمانی، یا كۆماری 
ڤایماری ئەڵمان���ی ناوی حوكومەتی ئەڵمانیا بووە، 
ك���ە دوای كۆتاییهاتن���ی جەنگی یەكەم���ی جیهانی 
لەم���اوەی نێوان س���ااڵنی )1919 �� 1933( وەكو 
ئەنجامێكی دۆڕاندنی ئ���ەم جەنگە دامەزراوە. ئەم 
حوكومەتە بۆیە ناونرا ڤایمار، چونكە لەم شارەدا 
نوێنەرانی ئەڵمان لە ساڵی )1919( دا كۆبوونەوە، 
تاوەك���و دەس���توورێكی ت���ازە ب���ۆ واڵت دابنێن و 
حوكومەتێكی تازە دروس���تبكەن، بتوانێت ئەڵمانیا 
لەم وەزعە سەختە دەربازبكات، كە دوای دۆڕاندنی 
جەن���گ تێ���ی كەوتبوو. ئ���ەم حوكومەتە لە س���اڵی 
)1933( دا كۆتای���ی هات كاتێ���ك هیتلەر و حزبی 
نازی توانییان لە هەڵبژاردنەكانی سەرەتاكانی ئەو 
س���اڵەدا زۆرینە بەدەس���ت بێنن، كۆماری ڕایش���ی 

سێیەم دابمەزرێنن. )و. ك(   
19 ( پیرهوس����ی ئەپیری )319 �� 272( ی پێش 
زایینی. یەكێك بووە لە س����ەركردە و ڕابەری سوپای 
گریكی����ی س����ەردەمی هیللینی، لە بنەماڵەی پاش����ایانی 
ئاخییە، بۆ ماوەیەك پاشای ئەپیرۆس بووە، ماوەكیش 
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پاشای مەكدۆنیا. سەركردایەتیی شەڕ و جەنگی زۆری 
كردووە، ئەگەرچ����ی لەم جەنگانەدا س����ەركەوتووش 
بووە، بەاڵم هەمیش����ە زیانێك����ی زۆری بەركەوتووە، 
بۆیە وەكو پەندێك باسی )سەركەوتنی پیرهوسییانە( 
دەكرێت، واته  ئەم جۆرە سەركەوتنانەی، كە زیانێكی 

زۆریان لێ  دەكەوێتەوە. )و. ك(
20 ( تۆم���اس جیفرس���ۆن )1743 ����� 1826( 
یەكێكە ل���ە دامەزرێنەرانی ئەمریكا و نووس���ەری 
بەیانی ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی ئەمریكایە، سێیەم 
س���ەرۆككۆماریش بووە، لە ماوەی نێوان سااڵنی 

)1801 �� 1809( دا. )و. ك(  
دادگاییك���را،  ئ���ەوەی  دوای  س���وكرات   )  21
بەتاوانب���ار دان���را و س���زای ژەهرخواردنەوەی بۆ 
دان���را، پێش���نیاری هەندێك ل���ە قوتابییەكانی خۆی 
ڕەتك���ردەوە كاتێك ویس���تییان وا بكەن، لە زیندان 
ڕابكات و بۆی دەربچێت و خۆی بشارێتەوە، بۆیە 

بە ویستی خۆی بەرەو مەرگ ڕۆیشت. )و. ك(
22 ( شا لیر، یەكێكە لە شانۆنامە تراژیدییەكانی 
شكس���پێر،بڕوا وایە، كە لە ماوەی نێوان س���ااڵنی 
)1603 �� 1606( دا نووسراوە، بۆ یەكەم جاریش 
ل���ە س���اڵی )1606( دا لەس���ەر تەخت���ەی ش���انۆ 

پێشكەشكراوە. )و. ك(  
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23 ( شارل دیگۆل )1890 �� 1970(. جەنەڕاڵ 
و سیاس���ەتمەدارێكی فەڕەنسییە، سەرۆككۆماری 
فەڕەنس���ا ب���ووە دوای ڕزگاركردنی فەڕەنس���ا لە 
سوپای نازیی ئەڵمانی لەدوای كۆتاییهاتنی جەنگی 
دووەمی جیهانی، تاوەكو لە ساڵی )1969( بەهۆی 
ڕووداوەكانی شۆڕش���ی قوتابیانی ساڵی )1968( 
و ئ���ەم گۆڕانكارییانەی كە هێنایەئاراوه ، دەس���تی 

لەكاركێشایەوە. )و. ك(   
24 ( كۆن���راد ئەدین���اوەر )1876 ����� 1967(. 
سیاس���ەتمەدارێكی ئەڵمانیی���ە، ل���ە م���اوەی نێوان 
����� 1963( دوای تەواوبوون���ی  س���ااڵنی )1949 
جەنگ���ی دووەمی جیهان���ی و دۆڕاندن���ی ئەڵمانیا، 
داگیركردنی لەالیەن واڵتانی هاوپەیمانەوە، لەالیەن 
ئەم هێزان���ەوە وەكو یەكەم ڕاوێ���ژكاری كۆماری 

ئەڵمانیای یەكگرتوو هەڵبژێردرا. )و.ك(   
25 ( بێگوم���ان پێمانوایە ئ���ەم چیرۆكەی هانا 
ئارێن���ت لێ���رەدا بۆمانی دەگێڕێتەوە، بە ش���ێوازی 
جیاواز لەنێو زۆربەی كولتوورەكاندا بوونی هەیە، 
خوێنەری���ش كاتێك ئ���ەم چیرۆك���ە دەخوێنێتەوە، 
بی���ری ب���ۆ الی چیرۆكەكان���ی ت���ری هاوش���ێوەی 
ئەم���ە دەڕوات. ئ���ەم ج���ۆرە چیرۆك���ە، بەش���ێكە 
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ل���ەم كولتووران���ە، دەاللەت���ە لەس���ەر چۆنییەتی���ی 
پێڕەوكردن���ی درۆكردن لەگەڵ خود لەنێو كۆمەڵی 

مرۆڤایەتیدا. )و. ك(
ڕێبازێك���ی   Cynicism  ����� كەلبیی���ەت   )  26
فەلس���ەفییە، ل���ە س���ەدەی چوارەمی پی���ش زایینی 
لەس���ەر دەستی ئەنتیستینیز دامەزراوە، كە یەكێك 
ب���وو ل���ە قوتابییەكانی س���وكراتی فەلس���ەفەكاری 
یۆنان���ی. هەم���وو ج���ۆرە ب���ڕوا و دابونەری���ت و 
تەقلیدێ���ك ڕەتدەكات���ەوە، ئینج���ا ئایین���ی بێ���ت، یا 
ئەخالقی، یا كۆمەاڵیەتی. لەبری ئەوە بانگەش���ەی 
ش���ێوە ژیانێكی س���ادەی نا ماددییانەی���ان دەكرد، 

لەپێناو گەیشتن بە چاكەخوازی. )و. ك( 
27 ( ئێم���ە لێرەدا ئ���ەم گوزارش���تەمان وەكو 
خ���ۆی وەرگێڕاوە، كە نووس���راوە، ب���ەاڵم دڵنیاین 
لەوەی هانا ئارێنت مەبەستی ئەوەیە ڕۆژنامەوانی 
ببێتە دەس���ەاڵتی چوارەم، وەكو ئەوەی كە ئیمڕۆ 

لەنێو جیهاندا باوە و وا ناودەبرێت. )و. ك(
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کتێبی دووەم
ئێمەی پەنابەر
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پێشەكی
لەب���ەر زۆر ه���ۆكار، ئەم نووس���ینەی هانا 
ئارێن���ت گرنگییەكی تایبەتی���ی بۆ ئێمەی كورد 
هەی���ە. بەش���ێكی زۆری هاوواڵتیانی هەرێمی 
كوردس���تان، ل���ە قۆناغێ���ك ل���ە قۆناغ���ەكان و 
ڕۆژگارێك���دا، ئینج���ا ب���ۆ ماوەیەك���ی كەم بوو 
بێ���ت، یا بۆ ماوەیەكی درێژ، یا بە ش���ێوەیەكی 
هەمیشەیی، ئاوارە و پەنابەر و دەربەدەربوون، 
بۆی���ە ئاس���انتر هەس���ت ب���ەم كەش���و  هەوا و 

ژینگەیەی نێو نووسینێكی وا دەكەن.
بەش���ێكی تری گرنگیی ئەم نووسینەی هانا 
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ئارێن���ت لەوەدای���ە، ئێمە جگە ل���ەوەی خۆمان 
پەنابەر بووین، بەاڵم ئێستا ئەوە ماوەی چەند 
ساڵێكە نزیكەی دوو ملیۆن پەنابەریش میوانی 
ئێمەن، لەنێو س���نووری هەرێمی كوردس���تاندا 
نیش���تەجێ ب���وون، ئ���ەوەش وامان ل���ێ دەكات 
هەس���تی زیاتر و جوانترم���ان هەبێت بەرانبەر 
بە پەنابەران بەگش���تی، دوور لە ڕەچاوكردنی 

ئینتیما و ڕەگەز و تائیفە و ئایینەوە. 
ئ���ەوەی لێ���رەدا هان���ا ئارێن���ت گوزارش���تی 
ل���ێ دەكات، تەنیا خەمی جوولەكە نییە، ڕاس���تە 
ل���ە ڕوانگ���ەی خ���ەم و ئاوارەی���ی و پەناب���ەری 
ئەوانەوە نووس���راوە، بەاڵم پێش هەمووشتێك 
خەمێك���ی مرۆڤانەی���ە، خەم���ی ئ���ەو مرۆڤانەی 
لەناكاو بەبێ  ئەوەی هەڵەیەكیان هەبێت، بەهۆی 
وەرچەرخانێكی سیاسی یا ئابووری ناچاردەبن 
واڵت���ی خۆی���ان جێبێڵ���ن، خزم و كه س���وكار و 
هاوڕێكانیان جێبێڵن، یادەوەری و ماڵ و شەقام 
و جوگرافیای ئەسڵیی خۆیان جێبێڵن، ڕووبكەنە 
واڵتێكی تر و لەوێدا س���ەرلەنوێ  ژیانێكی تازە 

دەست پێبكەنەوە. 
ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل، )14/9/2016( 
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دەستپێك
هانا ئارێنت، سیاسەت و كتێب
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)1(
هانا ئارێنت �� Johanna Arendt، خانمە 
فەلس���ەفەكارێكی بەڕەگەز ئەڵمانی، بەناسنامە 
ئەمریكیی���ە. قوتابی���ی كۆمەڵێ���ك فەلس���ەكاری 
فەلس���ەفەكارانی  ب���ووە،  ئەڵمان���ی  گ���ەورەی 
وەك���و: ئێدمۆند هۆس���رەل، مارتین هایدگەر و 
كارل یاس���پێرز. هانا ئارێنت فەلس���ەفەكارێكی 
ژن���ی تایبەت و جی���اوازە،  جێپەنج���ەی دیارە 
بەسەر هزری سیاس���یی ئەڵمانی و ئەمریكیدا. 
ئافرەتێك كە هەر لە سەرەتاوە ڕێڕەوی ژیانی 
خ���ۆی لەمیان���ەی بیركردن���ەوەدا دیاریدەكات، 
ل���ەم پێناوەش���دا باجی گ���ەورە و زۆر قورس 
دەدات، بەاڵم بێ ئەوەی دەس���بەرداری هزر و 

بیركردنەوە و فەلسەفەی خۆی بێت. 
هان���ا ئارێنت لە ڕۆژی )14/10/1906( دا، لە 
بنەماڵەیەكی علمانی یەهوودیی ڕیفۆڕمخوازی 
ئەڵمان���ی، ل���ە ش���ارۆچكەی لین���دن، كە س���ەر 
بە ش���اری هانۆڤ���ەری ئەڵمانیی���ە، لەدایكبووە. 
باوكی ناوی پاول ئارێنت �� Paul Arendt و 
 Martha Cohn �� دایكیشی ناوی مارتا كۆهن
بووە. دایك و باوكی خۆیان بەئەس���ڵ خەڵكی 
شاری كۆنیكس���بێرگ بوون، لەوێوە هاتبوونە 
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ش���اری هانۆڤ���ە و تێی���دا نیش���تەجێ  بب���وون. 
ئەمان���ە ل���ە كات���ی گەنجیان���دا دوو چاالكوانی 
سیاسی بوون، لە ڕیزی بز,وتنەوەی سۆسیال 
دیموكراتی ئەڵمانیدا. پێش���تر لە شاری بەرلین 
پێك���ەوە ژیانیان دەبردەس���ەر، ب���ەاڵم بەهۆی 
ئەوەی باوكی هانا توانیی كارێك لە كۆمپانیای 
كارەبای ش���اری هانۆڤ���ەردا بدۆزێتەوە، بۆیە 
هاتبوونە ئەم شارە، تێیدا مابوونەوە و هاناش 

لەم شارەدا بەدنیا هاتووە)1(.
بەه����ۆی  هانۆڤ����ەر،  ل����ە  س����اڵ  دوو  دوای 
نەخۆشكەوتنی باوكی هانا و لەدەستدانی كارەكەی، 
هان����ا و دایك و باوك����ی دەگەڕێنەوە زێدی خۆیان، 
لە كۆنیسبێرگ و لەوێدا نیشتەجێ  دەبن، بۆیە هانا 
لەوێدا دەچێتە قوتابخانەی سەرەتایی و ناوەندی و 

دواناوەندییش، هەر لەوێدا تەواو دەكات. 
ب����اوك و باپیرەی هانا بەڕەچەڵەك یەهوودی 
بوون، لە ڕووس����یاوە كۆچیان كردبوو هاتبوونە 
كۆنیكس����بێرگ. باوك����ی پ����اول ك����ە ن����اوی ماكس 
ئارێنت بووە، لە س����اڵی )1838( دا لە ڕووس����یا 
لەدایكبووە، لە ساڵی )1852( بەهۆی هەڵگیرسانی 
جەنگی كریم لەگ����ەڵ بنەماڵەكەی كۆچدەكەن بۆ 

كۆنیكسبێرگ و لەوێدا نیشتەجێ  دەبن.
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باپیرەش���ی لەالی���ەن دایكییەوە ن���اوی یاكۆب 
كۆهن ����� Jacob Cohn بووە و بازرگانێكی 
بچووك���ی چ���ا ب���ووە، ل���ەم ش���ارەدا، بەهۆی 
گەش���ەكردنی بازاڕی چاوه  هاوردەكردنی بۆ 
ئ���ەم ش���ارە، لە م���اوەی چەند س���اڵێكی كەمدا 
پارەیەك���ی ب���اش قازان���ج دەكات، توانیویەت���ی 
كۆمپانیایەك���ی تایب���ەت ب���ە هاوردەك���ردن و 
فرۆشتنی چا بە هاوبەش���ی لەگەڵ یەكێكی تر 
دابمەزرێنێت. یاكۆبی باپیرە لە ساڵی )1906( 
دا، ه���ەر ئ���ەم س���اڵەی ك���ە تێیدا هان���ا لەدایك 
دەبێ���ت، كۆچی دوایی دەكات و لەدوای خۆیدا 
ح���ەوت منداڵ ل���ە دوو ژن بەج���ێ  دەهێڵێت و 

یەكێك لەمانە دایكی هانایە)2(.  
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)2(
ئافرەتێك���ی  ئارێن���ت،  هان���ا  دایك���ی 
پێشكەوتنخوازی سەردەمی خۆی بووە، ژنێك 
كە بڕوای بە هی���چ ئایینێك و ڕێبازێكی ئایینی 
نەبوو، تەنانەت زۆری���ش هەوڵیداوە بۆئەوەی 
خۆی لە ئایینی یەهوودیش بەدووربگرێت، لەنێو 
كەش���و هەوای ڕۆش���نگەرانەی كۆنیكسبێرگدا 
گەورە ب���ووە، زیاتر خاوەنی بیركردنەوەیەكی 
مەتریالیس���تییانە ب���وو، بۆی���ە پش���تگیری ل���ە 
بزووتنەوە سۆس���یال دیموكراتییەكان دەكات، 

لە ڕیزی ئەم بزووتنەوەیەدا چاالك دەبێت.
دایك���ی هانا ئارێن���ت، كە ناوی ت���ەواوی مارتا 
كوه���ن ����� Marha Cohen Arendt ب���وو، 
لەس���اڵی )1874( لەدایكبووە، لەنێو یاداش���تی 
لەب���ارەی  ش���ێوەیە  ب���ەم  خۆی���دا  ڕۆژان���ەی 
لەدایكبوونی هانا دەنووس���ێت:" یۆهانا ئارێنت 
لە ڕۆژی )14(  ئەكتۆبەری ساڵی )1906( دا، 

كاژێر نۆ و چارەكی شەو، لەدایكبوو")3(.
باوك���ی هان���ا ئارێنت، كە ناوی ت���ەواوی پاول 
ئارێن���ت ����� Paul Arendt ب���وو، ل���ە س���اڵی 
)1913( دا، لەتەمەن���ی )40( س���اڵیدا، بەهۆی 
نەخۆش���ییەوە، كۆچی دواییك���ردووە، واتا ئەو 
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كاتە هێش���تا هان���ا تەمەنی تەنیا حەوت س���اڵ 
بووە، كە باوكی لەدەستداوە. پێش لەدەستدانی 
باوكیش���ی بە ماوەیەكی  كەم، هانا باپیرەشی 
لەدەستدەدات و كۆچی دوایی دەكات، بەوەش 
دووچاری ڕەوش���ێكی دەروونیی زۆر سەخت 
و دژوار دێ���ت، بۆیە دەبینین دایكی هانا لەنێو 
دەفتەری یادەوەریی ڕۆژانەی خۆیدا لەبارەی 
ئەم كارەس���اتانەی، كە بەس���ەر هانادا هاتووە 
دەنووسێت:" بە بێدەنگی قبووڵی مردنی باوك 
و باپیرەی ك���رد، بەبێ  ئەوەی هیچ خەمێك بە 

ڕوخسارییەوە دیاربێت")4(. 
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)3(
هان���ا ئارێنت كە پێدەچێت بەش���ێكی زۆری 
كەس���ایەتیی خۆی، لە كەس���ایەتیی كارێزمایی 
دایك���ی وەرگرتبێ���ت، ه���ەر زوو ل���ە تەمەنێكی 
بچووك���دا خاوەن���ی ڕا و بۆچوون���ی تایبەتیی 
خۆی بوو، لەبارەی كۆمەڵێك پرس���ی سیاسی 
و ئایین���ی و كۆمەاڵیەتی���ی ڕۆژان���ەدا. بەهۆی 
و  جیهان���ی  یەكەم���ی  جەنگ���ی  هەڵگیرس���انی 
س���ەرهەڵدانی كێش���ەی ئابووریی گەورە، هانا 
و دایك���ی لەپ���اڵ داپی���رەی ل���ە الی دایكییەوە 
بەیەكەوە لەگ���ەڵ بنەماڵە گەورەكەیان لە یەك 
خان���وودا دەژی���ان، تاوەك���و جەنگ لە س���اڵی 

)1918( دا كۆتاییهات. 
لەگەڵ سەرهەڵدانی شۆڕش و ڕاپەڕینەكانی 
دوای جەنگ���ی یەكەم���ی جیهان���ی، ك���ە تێی���دا 
خەریكبوو بیرۆكەی سۆسیالیزمی بە شێوەیەكی 
فراوان گەش���ەبكات، لە ڕووس���یادا خەریكبوو 
ئایدیۆلۆژیای كۆمۆنیستی سەركەوتنی گەورە 
بەدەس���ت بێنێ���ت، ماڵەكەی دایك���ی هانا ببووە 
مەڵبەند و ناوەندێكی هزری و سیاسیی بەهێز، 
ب���ۆ وتووێ���ژ و دیال���ۆگ لەبارەی ئەم ڕەوش���ە 
تازەیەی ئەورووپا بەگشتی ، ئەڵمانیا بەتایبەتی.  
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ل���ە تەمەنێك���ی زوودا،   هان���ا ئارێن���ت ه���ەر 
و  فیك���ری  بەرهەم���ە  باش���ی  خوێنەرێك���ی 
فەلس���ەفییەكان ب���وو، بۆیە هەمیش���ە بەدوای 
ئ���ەوەدا دەگەڕا، بتوانێ���ت نزیكبێت لە نێوەندی 
ه���زری و فەلس���ەفیی ئەڵمان���ی، بۆیە هێش���تا 
تەمەن���ی ه���ەر تەنیا )14( س���اڵ ب���ووە، كە لە 
س���اڵی )1919( دا كتێب���ی )ڕەخن���ە ل���ە عەقڵی 
پەت���ی( و ئایی���ن ل���ە س���نووری عەقڵ���ی پەتیدا 
ی كانت���ی خوێندووه ت���ەوە. دواتری���ش كتێب���ی 
س���ایكۆلۆژیا لە ڕوانگەی جیهانییەوە ی كارل 
یاس���پێرز دەخوێنێت���ەوە، سەرس���ام دەبێت بە 
یاس���پێرز، هەروەها كۆمەڵێك كتێبی تایبەت بە 
ئەدەب���ی یۆنانیی كۆن و هەندێك لە كتێبەكانی 

كیركیگاردیش دەخوێنێتەوە)5(. 
لەم قۆناغەدا هانا زیاتر وەكو كەسێكی تایبەت 
و ڕیزپەڕ لەنێو بنەماڵەی خۆیدا دەردەكەوێت، 
كەمت���ر بای���ەخ بە توان���ا و بەهرەكان���ی دەدرا، 
كەمتری���ش ڕا و بۆچوونەكان���ی جێگای بایەخ 
بوون. لە س���اڵی )1920( مارتای دایكی شوو 
بە پیاوێك���ی دەوڵەمەن���د دەكات، كە لە بواری 
ئاس���ندا بازرگان���ی دەكات. ئ���ەم پی���اوەی ك���ە 
ت���ازە لەناكاو دێتە نێو ژیان���ی هانا، دوو كچی 
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هەب���ووە ب���ە ناوەكان���ی كالرا و ئێڤ���ا)6(. هان���ا 
ناتوانێ���ت پێوەندییەكی باش لەگ���ەڵ ئەم دوو 
كچ���ە دروس���تبكات ، هەس���ت ب���ە تەنیاییەكی 
زۆر دەكات بەه���ۆی ئەم ڕەوش���ەی تازەیەی 
ژیانیی���ەوە، بۆی���ە زیات���ر دەچێتە نێ���و كتێب و 

خوێندنەوە. 
بەه���ۆی ئەم ڕەوش���ە تازەی���ەی ژیان���ی، هانا 
ناتوانێ���ت ل���ە خوێندن ب���ەردەوام بێ���ت، بۆیە 
بەر ل���ەوەی قوتابخانەی ئامادەیی تەواوبكات، 
دووچ���اری كێش���ەیەك دێت لەگ���ەڵ یەكێك لە 
مامۆستاكانی قوتابخانەكەی بەهۆی جیاوازیی 
ڕا و بۆچوون���ەوە. لێ���رەدا هانا بڕیار ش���اری 
كۆنیكس���بێرگ جێدەهێڵێ���ت و دەچێتە بەرلین، 
ب���ۆ ماوەیەك لەوێدا ئام���ادەی هەندێك وانەی 
تایب���ەت دەبێ���ت بەالهووت���ی مەس���یحی، ك���ە 
 Romano  ����� لەالی���ەن ڕۆمان���ۆ گواردین���ی 
هان���اش  پێشكەش���دەكرا،  ی���ەوە   Guardini
لەوێ���دا ئامادەدەبێت و دەخوێنێ���ت، بەاڵم ئەم 
خوێندنەی هەروەكو می���وان تێیدا ئامادەبووە، 
بۆی حیساب ناكرێت. دواتر لە ساڵی )1924( 
دا دەگەڕێت���ەوە ب���ۆ كۆنیكس���بێرگ ، لەوێ���دا 

خوێندنی ئامادەیی تەواودەكات )7( .
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)4(
لە س���اڵی )1924( كاتێ���ك تەمەنی دەگاتە 
)18( ساڵ، گوێبیستی ناوی فەلسەفەكار مارتین 
هایدگەر دەبێت، كە گوایە مامۆستایەكی گەنجە 
و خاوەن���ی ش���ێوازی تایبەت���ی بیركردنەوەی 
خۆیەت���ی، هاناش حەزدەكات ل���ە نزیكەوە ئەم 
هایدگەرە بناسێت، نووسینەكانی بخوێنێتەوە و 
گوێبیستی وانەكانی بێت، بۆیە داوای خوێندن 
پێشكەشی بەش���ی فەلسەفە دەكات لە زانكۆی 

ماربۆرگ، تاوەكو نزیك بێت لە هایدگەر. 
لە ماوەی خوێندنی س���اڵی یەكەم���ی زانكۆیدا، 
وان���ەی فەلس���ەفە لەالیەن مارتی���ن هایدگەر و 
نیك���ۆالی هارتم���ان وەردەگرێ���ت، كۆمەڵێ���ك 
پڕۆتس���تانتی  الهووت���ی  لەب���ارەی  بابەتی���ش 
دەخوێنێ���ت، هەروەه���ا ئام���ادەی بەش���ێك لە 
وانەكان���ی ڕۆدۆل���ف بۆلتمانی���ش دەبێ���ت، كە 
ئ���ەوكات لە ماربۆرگ وانەی پێشكەش���دەكرد، 
لەپ���اڵ هەموو ئەمانەش���دا فەلس���ەفەی گریكی 

خوێندووە.)8(.
لە ماوەی یەكەم س���اڵی خوێندنی زانكۆیدا، 
بەه���ۆی ئ���ەوەی هان���ا ئارێن���ت پێ���ش ئەوەی 
ناوبانگ���ی  زۆر  مارب���ۆرگ،  زانك���ۆی  بێت���ە 
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مارتی���ن هایدگ���ەری بیس���تبوو، بۆی���ە بەهۆی 
ئ���ەم سەرس���امییەی، زوو ب���ە زوو په یوەندی 
لەنێوان هایدگەری مامۆس���تا و هانای قوتابیدا 
س���ەریهەڵدا. بێگوم���ان هانا یەك���ەم په یوەندیی 
هایدگ���ەر  قوتابییان���ەی  خۆشەویس���تیی 
نەب���وو، چونك���ە بڕواوایە پێش���تریش هایدگەر 
په یوەندییەك���ی تری هەب���ووە لەگەڵ یەكێك لە 

قوتابییە كچەكاندا. 
لەم كاتانەدا هایدگەر تەمەنی گەیش���تبووە 
)35( س���اڵ و خێزاندار بوو و دوو كوڕیش���ی 
هەبوو، جیاوازیی نێوانیشیان لەڕووی تەمەنەوە 
)17( س���اڵ بوو، بۆیە داوا لە هانا دەكات ئەم 
په یوەندیی���ە بە نهێن���ی لەنێوانیان���دا بمێنێتەوە، 
ه���ەر واش دەبێت، تەنیا چەند هاوڕێیەكی زۆر 
نزیكی خ���ۆی و هانا ب���ەم په یوەندییە دەزانن. 
ئەم په یوەندیی���ە خۆشەویس���تییەی، كە دواتر 
پەنجا ساڵ دەخایەنێت و زۆر هەوراز و نشێو 

بە خۆیەوە دەبینێت.
بێگوم���ان ئ���ەم قۆناغ���ەی ژیان���ی زانكۆی 
هان���اش وەك���و قۆناغەكانی تری پێش���ووتری، 
بەه���ۆی ئ���ەم په یوەندیی���ەی لەگ���ەڵ هایدگەر 
س���ەخت و دژوار دەبێ���ت. لە الیەك هانا خۆی 
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نازانێت لەم په یوەندییەدا، كە هایدگەر خاوەنی 
خێ���زان و دوو منداڵە، چی لە هایدگەر دەوێت 
و دەبێ���ت چاوەڕوان���ی چ���ی بێت؟ ل���ە الیەكی 
تریش���ەوە نەیدەتوانی بەباشی وانەكانی خۆی 
بخوێنێت. هەرچۆنێك بێت هانا س���اڵی یەكەمی 
خوێندن���ی ل���ە زانك���ۆی مارب���ۆرگ )1924 �� 

1925( بەڕێ دەكات.
لێ���رەدا هان���ا تاوەك���و هەوڵب���دات كەمێ���ك لە 
هایدگ���ەر و په یوەندییەكەیان دووربكەوێتەوە، 
بڕیاردەدات ب���ۆ وەرزێكی خوێندن بچێتە الی 
ئێدمۆن���د هۆس���رەل، ل���ە زانك���ۆی فریبۆرگ ، 
وەرزێكی تریش دەچێتە الی كارل یاسپێرز لە 

زانكۆی هایدلبێرگ )9(. 
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)5(
لەساڵی )1928( دا، هانا ئارێنت لە زانكۆی 
هایدلبێرگ لەژێر سەرپەرشتdی فەلسەفەكار 
دكت���ۆرای  بڕوانام���ەی  یاس���پێرزدا،  كارل 
فەلسەفەی بەدەستهێنا. تێزی دكتۆراكەی هانا 
بەزمانی ئەڵمانی نووس���راوە و بەناو,نیش���انی 
ل���ەالی ئۆگەس���تین:  چەمك���ی خۆشەویس���تی 
هەوڵێ���ك ب���ۆ ڕاڤەكردنێك���ی فەلس���ەفییانە ����� 
 Der Liebesbegriff bei Augustin:
 Versuch einer philosophischen

Interpretation ( بووە. 
دوات���ر لەالی���ەن دەس���ەاڵتدارانی نازییەوە، 
ڕێگای پێن���ەدرا تێ���زی دووەم���ی دكتۆراكەی 
خۆی بنووس���ێت، تاوەكو بتوانێت لە س���ایەیدا 
ببێتە مامۆس���تای زانك���ۆ لە ئەڵمانی���ا، بەهۆی 

ئەوەی ئافرەتێكی یەهوودی بووە. 
لە ساڵی )1929( دا، هانا ئارێنت لە شاری 
بەرلین، ش���وو بە پیاوێ���ك دەكات، كە هاوڕێی 
خ���ۆی ب���ووە بە ن���اوی گۆنت���ەر ئەندێ���رس �� 
Gunther Anders. گۆنتەر پێش���تر قوتابیی 
هایدگەر بوو، لە زانكۆی ماربۆرگدا. دوای ئەم 
هاوس���ەرگیرییە، هانا و گۆنتەر دەچنە شاری 
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فڕانكف���ۆڕت و لەوێ���دا نیش���تەجێ  دەبن. دوای 
هەشت س���اڵ لەم هاوس���ەرگیرییەدا، لە ساڵی 

)1937( دا، جیادەبنەوە. 
كاتێ���ك  دا،   )1933( هاوین���ی س���اڵی  ل���ە 
گش���تییەكان  هەڵبژاردن���ە  ل���ە  نازیی���ەكان 
سەركەوتنیان بەدەستهێنا، بەهۆی ئەوەی هانا 
ئارێن���ت تۆمەتباركرابوو، بە ئەنجامدانی كاری 
نا یاسایی ، دژ بە سیستمی نازیزم ، بە تۆمەتی 
ئه ندامب���وون لە گرووپ���ی یەهوودییانەوە، هانا 
ئارێنت لەالیەن دەسەاڵتدارانی حیزبی نازییەوە، 
لەالیەن پۆلیسی گۆستاپۆوە دەسگیركرا، بەاڵم 
دوای چەن���د ڕۆژێك ئازاد كرا، ئاگاداركرایەوە 
ك���ە گوایە كەس���ێكی حەزپێكراو نیی���ە، دەبێت 

واڵت بەجێ بێڵێت. 
لە س���اڵی )1933( دا، چاالكی سیاسییانەی 
هان���ا ئارێن���ت زۆر زیاترببوو، بۆیە هەمیش���ە 
بەه���ۆی چاودێریكردنەوە لە مەترس���یدا بوو. 
هەر لەم س���اڵەدا هانا ئارێنت بووە سكرتێری 
 German �� گرووپێك بە ناوی گێرمان ڕۆتچیلد
de Rothschild، دواتر وەكو خۆبەخش���ێك 
بووە، ئەندام���ی یەكێك لەم كۆمەاڵنەی كاریان 
ب���ۆ یەهوودییەت دەكرد. هانا ئارێنت بۆئەوەی 
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خۆی ڕزگارب���كات و لەئەڵمانیا ڕابكات، یەكەم 
ج���ار چ���ووە واڵت���ی چیكۆس���لۆڤاكیا، لەوێوە 
دەچێت���ە جنێ���ڤ، ئینجا لەوێوە ب���ەرەو پاریس 
دەكەوێت���ە ڕێ ، لەوێش���دا كاری زۆر لەگ���ەڵ 

كۆمەڵە و گرووپە یوهوودییەكاندا دەكات. 
بەهۆی ئەم په یوەندییەی لەگەڵ گرووپ و كۆمەڵە 
یەهودییەكان���دا دروس���تیكردبوو، هان���ا لەس���اڵی 
)1935( ل���ە فەڕەنس���اوە س���ەردانی فەلەس���تین 
دەكات، وەكو بەشێك لەم هەوڵ و كۆششانەی، كە 
ئەوكات دەدران بۆ دامەزراندنی بناغەی دەوڵەتی 
ئیس���رائیلی. ل���ە ماوەی نێ���وان س���ااڵنی )1935 
����� 1938( دا، هان���ا ئارێن���ت لەگ���ەڵ یەكگرتووی 
نێودەوڵەتی بۆ بەرەنگاربوونەوەی دژە سامییەت 
كاردەكات. بەه���ۆی كار و چاالكییەكان���ی لەپێناو 
دا،   )1937( س���اڵی  ل���ە  یەهوودی���دا،  پرس���ی 
دەسەاڵتدارانی حیزبی نازی لە ئەڵمانیا بڕیاریاندا 
ڕەگەزنامە و پاس���پۆڕتی ئەڵمانی، لە هانا ئارێنت 
بس���ەننەوە،  چیت���ر وەك���و هاوواڵتی���ی ئەڵمان���ی 
مامەڵ���ەی لەگەڵ���دا نەكرێت. دواتریش لە س���اڵی 
)1938( دا، لەگەڵ ئاژانسی یەهوودی لە پاریس 
دەس���ت بە كار دەكات ، هەوڵ���دەدات كار لەپێناو 

پرسی یەهوودییەتدا بكات)10(. 
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نیش���تەجێبوون لە پاریس، دەرفەتێكی باش 
ب���ۆ هان���ا ئارێنت دەڕەخس���ێنێت، ك���ە بتوانێت 
بەباش���ی تێك���ەاڵوی نێوەن���دی كولت���ووری و 
فەلسەفیی فەڕەنسی بێت ، تەنانەت په یوەندیی 
هاوڕێیەتیی���ش لەگ���ەڵ كۆمەڵێ���ك نووس���ەری 
فەڕەنس���ی، وەكو ڕیمۆن ئاڕۆن و س���ارتەر و 

والتەر بنیامین دروستبكات.
لە بەه���اری س���اڵی )1936( دا، په یوەندی 
لەگەڵ هاینریش بلوخێردا پەیدادەكات، هاینریش 
ئ���ەو كات پیاوێك���ی ماركس���ی نیمچەتوندڕەو 
ب���وو، بەهۆی ئ���ەم په یوەندییە دۆس���تایەتی و 
هاوڕێیەتییەی لەگەڵ هانا ئارێنت، زۆر سەرسام 
دەبێ���ت ب���ە بۆچوونەكانی هانا، هێ���دی هێدی 
دەس���تبەرداری ماركس���یزم دەبێ���ت ، تەنانەت 
كۆمەڵێك وتاریش دەنووس���ێت، كە هەموویان 
ڕەخنەن لە ماركس���یزم. وەكو ئەنجامێكی ئەم 
په یوەندییەی نێوانیش���یان، لە س���اڵی )1940( 
دا، هان���ا ئارێنت ش���وو بە هاینری���ش بلوخێر �� 

Heinrich Blucher دەكات. 
ئەڵمانی���ا  نازی���ی  س���وپای  ئ���ەوەی  دوای 
هێرش���یكردە س���ەر فەڕەنس���ا، ئ���ەم واڵت���ەی 
داگیرك���رد، ڕژێم���ی ئ���ەم كاتی فەڕەنس���ا، كە 
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ناس���راوە بە ڕژێمی فیش���ی، ب���ووە هاوكاری 
ڕاوەدوون���ان،  ل���ە  ئەڵمان���ی  داگیرك���ەری 
دەس���گیركردن و كۆكردنەوەی یەهوودییەكان 
لەنێ���و كەمپ���ی زۆرەملێیی���دا، بۆیە ل���ە مانگی 
ئارێن���ت  هان���ا  دا،   )1940( س���اڵی  ئای���اری 
دەس���تگیردەكرێت و دەخرێت���ە نێ���و یەكێ���ك 
ل���ە س���ەربازگەكانی گلدان���ەوەی زۆرەملێی���ی 
نازییەكان لە فەڕەنسادا، كە ناسراوە بە گۆرس 
�� Gurs. بەاڵم دوای ماوەیەكی كەم، دەتوانێت 
خۆی و هاوس���ەرەكەی دەربازبكات ، بەقاچاغ 
لەگ���ەڵ دایكی���دا ب���ەرەو ش���اری مارس���یلیای 
فەڕەنس���ی ڕابك���ەن، دوات���ر ب���ەرەو ش���اری 
لش���بۆنەی پورتوگال���ی ب���ڕۆن ، لەوێوە بەرەو 
ئەمریكا كۆچب���كات، پێك���ەوە داوای پەنابەری 
پێش���كەش بكەن ، ل���ە ئەمری���كا پەناگەیەك بۆ 

خۆیان بدۆزنەوە. 
ئ���ەوەی  ل���ە ڕۆژی )27/9/1940( دا، دوای 
والتەر بنیامینی���ش وەكو یەهوودییەك بڕیاری 
دەركردن���ی بۆ دەردەچێت، والت���ەر بنیامین لە 
دژی ئەم ڕەوشە سەختەدا، بڕیاری خۆكوشتن 
دەدات، بۆی���ە هەموو دەستنووس���ەكانی خۆی 
دەداتە دەس���تی هانا ئارێنت، تاوەكو ڕزگاریان 
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و  دەرەوە  بیانبات���ە  و  فەڕەنس���ا  ل���ە  ب���كات 
بیانپارێزێ���ت. هان���اش ل���ە كاتی ڕۆیش���تنی بۆ 
ئەمریكا، وەكو دڵسۆزییەك بۆ والتەر بنیامین، 
هانا ل���ە كاتی ڕاكردن���ی بەقاچاغ ب���ۆ ئەمریكا 
ل���ە س���اڵی )1941( دا، ئ���ەم دەستنووس���انە 
، لەوێ���دا  لەگ���ەڵ خۆی���دا دەب���ات نیوی���ۆرك 
دەیدات���ە ئەدۆرن���ۆ)11(. هانا لە كات���ی ڕاكردنی 
ب���ۆ ئەمری���كا، س���ەرەتا دەچێت���ە پورت���وگال ، 
لەوێوە بە هاوڕێیەتیی دایكی و هاوسەرەكەی 
خۆی، بەهۆی وەرگرتنی ڤیزایەكی س���اختەی 
ئەمری���كاوە، بەرەو نیوی���ۆرك دەكەوێتە ڕێگا. 
ئ���ەم ڤی���زا س���اختەیە لەالی���ەن دیپلۆماس���ێكی 
ئەمریكییەوە بۆ هانا ئارێنت دروس���تدەكرێت، 
 .Hiram Bingham �� بە ناوی هیرام بینگهام
ئ���ەم پی���اوە بەتەنیا خۆی لە ڕێ���گای ئەم كارە 
نایاس���اییەوە، توانیویەت���ی نزیك���ەی )2500( 
یەه���وودی ل���ە ئەورووپ���اوە ب���ەرەو ئەمریكا 

ڕزگاربكات. 
لە مانگی تش���رینی دووەمی ساڵی )1941( 
دا ل���ە نیوی���ۆرك دەبێت���ە ئەندام���ی دەس���تەی 
نووسەرانی ڕۆژنامەی )Aufbau( لە ئەمریكادا 
ئ���ەوكات ڕۆژنامەیەك���ی یەهوودییەكانی  ك���ە 
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ئەڵمانی���ا بوو، ل���ە ئەمری���كادا بەزمانی ئەڵمانی 
باڵودەكرای���ەوە. هانا تاوەكو س���اڵی )1944( 
ل���ەم ڕۆژنامەیەدا كاری كردووە، س���توونێكی 
هەب���ووە لەم ڕۆژنامەیەدا. لە س���اڵی )1945( 
دا، هان���ا ئارێن���ت وتارێ���ك باڵودەكات���ەوە ب���ە 
ناوی )سوپای یەهوودی، سەرەتای سیاسەتی 
داوای  بەڕاش���كاوانە  تێی���دا  یەهوودییان���ە(، 
پێكهێنان���ی س���وپایەكی یەهوودییانە دەكات بۆ 
بەڕەنگاربوونەوەی ڕژێمی ن���ازی لە ئەڵمانیا، 
پاراستنی مافی یەهوودییەكان و بەشداریكردن 

لە دابینكردنی ئەمن و ئاساییش بۆیان. 
لەپێن���او س���ەركەوتن و باڵوكردن���ەوەی ئ���ەم 
ئەمری���كاوە  ل���ە  ئارێن���ت  هان���ا  بیرۆكەی���ەدا، 
ڕێكخراوێ���ك دادەمەزرێنێ���ت، بە ناوی )الوانی 
لەپێن���اوی   )Youth Aliyah  ����� یەه���وودی 
باڵوكردنەوەی بیروباوەڕی خۆی بۆ پێویستی 
هەڵگرتن���ی چەكی بەرەنگاربوون���ەوە، لەالیەن 
الوان���ی یەهوودیدا، تاوەك���و بەرگری لە مافی 

مانەوەی خۆیاندا بكەن.)12(
لە س���اڵی )1943( دا، پۆستی بەڕێوەبەری 
بەش���ی لێكۆڵین���ەوەی كۆنگ���رەی یەه���وودی 
لەپێن���او  ك���رد  زۆری  خەبات���ی  وەرگ���رت، 
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ئ���ەوەی دەوڵەت���ی فەلەس���تینی بتوانێ���ت ببێتە 
ئەن���دام لەنێ���و یەكێتیی واڵتان���ی كۆمۆنوێلت �� 
Commonwealth، ئینجا لە مانگی كانوونی 
یەكەم���ی هەمان س���اڵدا، وتارێكی باڵوكردەوە 
لەژێ���ر ناوونیش���انی )ئای���ا دەكرێت كێش���ەی 

یەهوودی �� عەرەبی چارەسەر بكرێت؟(. 
لە ساڵی )1944( دا، كرایە سەرۆكی لیژنەی 
یەهوودی���ی  كولت���ووری  زیندووكردن���ەوەی 
ئەورووپی، لەنێو كۆمەڵێك واڵتی ئەورووپیدا، 
ك���ە لەالی���ەن ئەڵمانی���ا و هاوپەیمانەكانیی���ەوە 
داگیركراب���وون. س���اڵی )1945( ی���ش، ب���ووە 
مامۆس���تای وانەبێ���ژ ل���ە بڕۆكلی���ن كۆلێ���ژ ����� 
Brooklyn college ل���ە زانكۆی كۆڵۆمبیای 

ئەمریكیدا. 
هانا دوای ئەوەی لە قۆناغی پێشتری ژیانی 
خۆی���دا، كاری زۆری لەپێن���او یەهوودییەت و 
ڕێكخ���راوە یەهوودییەكاندا ك���رد، بڕوای بەوە 
هەب���وو، ك���ە دەكرێ���ت دەوڵەت���ی یەهوودی���ی 
ئیس���رائیلی لەس���ەر خاكی فەلەس���تیندا بكرێتە 
پرسێكی واقیعی، بەاڵم دواجار پاش كۆتاییهاتنی 
جەنگ���ی دووەمی جیهانی ، لە س���اڵی )1946( 
دا، وتارێكی توندی لەس���ەر پرسی زایۆنیزمدا 
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نووس���ی، بە ناوی )س���ەرلەنوێ  پێداچوونەوە 
بە زایۆنیزم(. لەنێو ئ���ەم وتارەدا، هانا ئارێنت 
دێ���ت دوو پڕۆگرامی زایۆنی دەخاتە بەرباس، 
یەكەمیان پڕۆگرام و نەخش���ەڕێگای كۆنگرەی 
بالتیم���ۆرە، ك���ە ل���ە س���اڵی )1942( بەس���ترا، 
تێی���دا یەهوودیی���ەكان ل���ە ڕێ���گای ڕێكخراوە 
زایۆنییەكان���دا داوای دامەزراندن���ی واڵتێك���ی 
یەه���وودی دەك���ەن، لە فەلەس���تین. پڕۆگرامی 
دووەم، تایب���ەت ب���وو ب���ە پێداچوون���ەوە بەم 
بیرۆكەیە لەدوای كۆتاییهاتنی جەنگی دووەمی 
جیهانی، لە شاری ئەتالنتیك و لە ساڵی )1944( 
دا لەالی���ەن كۆنگ���رەی یەه���وودی ئەمریكی���دا 
سازكرابوو. فروانكردنی ئەم بیرۆكەیە بەوەی، 
كە دەبێ���ت واڵتی تازەی یەه���وودی، واڵتێكی 
دیموكراتیی ئازاد بێت، هەموو خاكی فەلەستین 
بگرێتەوە، بەبێ  ئەوەی ئەم واڵتە دابەشبكرێت. 
هان���ا پێیوایە ئەم پڕۆگرام���ەی دووەم، بە هیچ 
شێوەیەك باسی مافی زۆرینەی عەرەبی ناكات 
لەنێو فەلەس���تیندا، ئەم مافەی كە لە پڕۆگرامی 

یەكەمدا ئاماژەی بۆ كراوە.
هان���ا ئارێنت لەنێو ئ���ەم وت���ارەدا كاتێك دێت 
بەراوردێ���ك ئەنجامدەدات، لەنێ���وان ئەم دوو 



هانا ئارێنت 172

پڕۆگرام���ەدا، ئ���ەوەی دووەم���ی پێ  باش���ترە، 
جەخ���ت دەكاتە س���ەر مافی گەلی فەلەس���تین 
لەنێ���و ئەم واڵت���ە تازەیەی، كە بەپێ���ی بەڵێنی 
بەلف���ۆر دادەمەزرێ���ت. ئەم وت���ارە بووەهۆی 
ه���اوكارە  و  ه���اوڕێ   ل���ە  بەش���ێك  ئ���ەوەی 
یەهوودییەكان���ی لێی دووربكەن���ەوە، ڕەخنەی 
زۆری لێبگ���رن، بەتایبەتییش یەكێك لە هاوڕێ 
نزیكەكان���ی ك���ە ن���اوی ك���ۆرت بلومنفیلد بوو، 
س���ەرۆكی پێش���ووتری ڕێكخراوی یەهوودی 
ل���ە ئەڵمانی���ا بوو، ئ���ەم پیاوەی كاتێك هێش���تا 
هان���ا گەنج ب���وو، لەنێ���و ئەڵمانیادا س���ەرنجی 
هان���ای ڕاكێش���ا، ب���ۆ كاری سیاس���ی لەپێن���او 
پرسی یەهوودییەكاندا. كۆرت بلومنفیلد دوای 
ئ���ەم وتارە، هێرش���ی زۆری كردە س���ەر هانا 
ئارێن���ت ، ب���ەوە تۆمەتب���اری دەك���رد كە هیچ 
ش���تێك نازانێت لەبارەی پرس���ی زایۆنیزم ، بە 
ش���ێوەیەكی گێالنە خۆی لە قەرەی پرس���ێكی 
وا گ���ەورە داوە، ئ���ەم وتارەش گوزارش���تێكی 
ڕوون���ە لەوەی، ك���ە هانا وەك���و یەهوودییەك 
ڕق���ی لە خودی خۆیەتی ، پاڵنەرێكی سیاس���ی 
و كۆمەاڵیەت���ی، لەپش���تەوەیە ك���ە بریتیی���ە لە 
هەوڵ���دان ب���ۆ خۆگونجاندن لەنێ���و كۆمەڵگەی 
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نوێدا. دواتریش ئەم پی���اوە ڕایگەیاند، كە هیچ 
ڕۆژێ���ك متمان���ەی بە پ���ڕۆژەی یەهوودییەتی 
هان���ا ئارێنتەوە نەبووە، ئ���ەم وتارەش بەڵگەیە 

لەسەر ئەم بۆچوونەی)13(.
لەڕاستیدا، هانا ئارێنت لەنێو ئەم وتارەیدا، 
هێرش���دەكاتە س���ەر دامەزراندن���ی دەوڵەت���ی 
ئیس���رائیلی و داگیركردن���ی خاكی فەلەس���تین 
، دوورخس���تنەوەی فەلەس���تینییەكان لەس���ەر 
خاك���ی خۆی���ان، ئ���ەم پالن���ەش بە مەترس���ی 
ب���ۆ س���ەر ئ���ەم دەوڵەت���ە تازەی���ە ناودەب���ات. 
لەبەرانب���ەردا، پێداگیری لەس���ەر ئەوە دەكات، 
كە دەوڵەتی تازەدامەزراوی ئیسرئیلی، دەبێت 
دەوڵەت���ی پێكەوەژیان���ی ع���ەرەب و یەهوودی 
بێت، لە سایەی سیستمی دیموكراتیی نێو ئەم 
دەوڵەت���ەدا، دەبێت عەرەب���ەكان كە زۆرینەن ، 
وەك���و كەمینە مامەڵەیان لەگەڵدا دەكرێت، ببنە 
خاوەنی هەمان ئەم مافانەی كە ئیسرائیلییەك 
دامەزراندن���ی  بانگەش���ەی  هان���ا  هەیەت���ی. 
دەوڵەتێكی تازه ئایین���ی نەدەكرد، بەڵكو داوای 
دامەزراندن���ی دەوڵەتێك���ی دەكرد، كە لەس���ەر 
بنەم���ای هاوواڵتیب���وون دابمەزرێت و جووت 
ناس���نامەی هەبێت و مافی فەلەستینییەكانیش 
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بپارێزێ���ت. ئ���ەم بۆچوونان���ەی وایك���رد لەنێو 
ناوەن���دی یەهوودیی���ە توندڕەوەكان���دا، وەكو 
یەهوودیی���ەت  ل���ە  هەڵگ���ەڕاوە  كەس���ێكی 

تەماشابكرێت. 
ل���ە ڕۆژی )27/6/1948( و ل���ە ئەمری���كا، 

دایكی هانا ئارێنت كۆچی دوایی دەكات.  
لە ساڵی )1951( دا، هانا ئارێنت ڕەگەزنامە 

و پاسپۆرتی ئەمریكی وەرگرت.    
ل���ە س���اڵی )1952( زەمال���ەی گۆگنهایمی 
بەدەس���تهێناوە، لە س���اڵی )1954( دا منحەی 
س���ااڵنەی ئ���ەدەب و هون���ەری ل���ە پەیمانگای 
نەتەوەی���ی ب���ۆ هون���ەر و ئەدەب، ل���ە ئەمریكا 
ل���ە  دا،   )1960( س���اڵی  ل���ە  بەدەس���تهێناوە. 
ش���اری هامبۆرگی ئەڵمانی، خەاڵتی لێسینگ �� 

Lessing وەردەگرێت.
لە ساڵی )1961( دا، كە هێشتا هانا ئارێنت وەكو 
ڕاپۆرتنووس���ێك  لە یەكێك ل���ە ڕۆژنامەكانی 
ڕۆژنامەوان���ی  لێكۆڵین���ەوەی  كاری  ئەمری���كا 
دەنووس���ی، داوای لێكرا بچێتە شاری قودس، 
لەوێ���دا یەكێ���ك ل���ە تاوانباران���ی دەس���ەاڵتی 
نازی���ی ئەڵمانی بە ناوی ئەدۆل���ف ئایخمان)14( 
ئیس���رائیلی  حوكومەت���ی  دەس���تی  لەس���ەر 
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دادگای���ی دەكرا، لەس���ەر ئ���ەم تاوانان���ەی، كە 
بەرانبەر بەیەهوودیی���ەكان ئەنجامیداون. هانا 
ئارێن���ت دەچێت���ە ق���ودس و ئامادەی بەش���ێك 
دەبێ���ت، كۆمەڵێ���ك  دادگا  دانیش���تنەكانی  ل���ە 
ڕێپۆرتاژی ڕۆژنامەوانی دەنووسێت، به دوای 
یەكدا باڵویان دەكاتەوە، دواتریش دەیانكات بە 
كتێبێك لەژێر ناوونیشانی ئایخمان لە قودس.

ئ���ەم ڕیپۆرت���اژ و كتێب���ەدا، هان���ا  لەنێ���و 
ئارێن���ت س���ەرنج ب���ۆ ئ���ەوە ڕادەكێش���ێت، كە 
ك���ۆی گش���تیی سیس���تمی دادگاییكردنەك���ە لە 
دوەوروبەری كەسێكدا دەسووڕێتەوە، ئەوەی 
دادگای���ی دەكرێ���ت یەكێكە لەنێ���و ژمارەیەكی 
زۆر ل���ە تاوانب���اران، بۆی���ە پێویس���ت ب���ەوە 
ن���اكات دادگا هەوڵب���دات، ئ���ەم باكگراون���دە و 
داوای���ە مێژوویی و یاس���اییانەی ك���ە هەن، بۆ 
ئایخم���ان بیانخاتە ڕوو. ب���ە ڕای هانا ئارێنت، 
ڕاس���تە ئایخمان تاوانبارێكی نازییە، بەش���ێكە 
ل���ە سیس���تمێكی گش���تگیر، ك���ە جینۆس���ایدی 
بەرانبەر ب���ە یەهوودییەكان ئەنجامداوە. بەاڵم 
لەكۆتاییدا، ئایخمان تەنیا پیاوێكی تەكنوكراتە، 
فەرمانبەرێكە لەنێو سیستم و ئامێرێكی گەورە 
و زەبەالحدا، فەرمانبەرێكە لەنێو سیس���تمێكی 
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بیرۆكراتی���ی تۆتالیتار، ئەم فرمانانە جێ بەجێ  
بەب���ێ   پێیدەكرێ���ت،  لەس���ەرەوە  ك���ە  دەكات، 
ئ���ەوەی بە ش���ێوەیەكی باش بیر ل���ە ڕەفتار و 

هەڵسوكەوتەكانی خۆی بكاتەوە. 
ب���ە ڕای هان���ا ئارێن���ت، ئ���ەم دادگاییكردنە 
دادپەروەران���ە نەبوو، چونكە لێ���رەدا ئایخمان 
وەكو تاكەكەس���ێكی تاوانابار دادگایی ناكرێت، 
بەڵكو لەس���ەر مێژووێك دادگای���ی دەكات، كە 
تێیدا ئ���ەم پیاوە تەنیا فەرمانبەر بووە، فرمانی 
بەجێگەیان���دووە. ئایخم���ان خۆیش���ی لە كاتی 
بەرگریكردن لە خۆیدا ئاماژە بۆ ئەوە دەكات، 
كە ئەم تەنیا و تەنی���ا فرمانی جێبەجێكردووە. 
هانا ئارێنت لەنێو ئەم ڕیپۆرتاژ و نووسینانەیدا، 
بەرگری لە ئایخمان نەدەكرد، وەكو تاوانبارێك، 
بەاڵم هەوڵیدەدا كۆمەڵێك پرسیاری فەلسەفی 
و سیاسی لەبارەی بەڕێوەچوونی دادگاییەكە، 
و  بەرپرس���یارێتی  دیاریكردن���ی  ش���ێوازی 
بەرپرس���یارێتیی سیاس���ی، بخات���ەڕوو. هان���ا 
ئارێنت پێیوابوو دەبێت ئایخمان وەكو كەسێكی 
تاوانبار دادگایی بكرێت، بەاڵم ناكرێت هەموو 
مێژووی تاوانەكانی سیس���تمی ن���ازی بخرێتە 
ملی ئەم پیاوە، بەڵكو تەنیا لەسەر ئەم تاوانانە 
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دادگای���ی بكرێت، كە خۆی وەكو تاكەكەس���ێك 
بەشداری تێداكردووە، یا ئەنجامی داون. 

هانا ئارێن���ت پێیوایە ئایخمان هەرگیز ناكرێت، 
ببێت���ە س���یمبولی ش���ەڕانگێزیی ڕیش���ەیی نێو 
م���رۆڤ، ئەم چەم���ك و زاراوەیەی ك���ە دادگا 
دەیویس���ت بەس���ەر ئایخمانیدا بسەپێنێت، بەو 
نموون���ەی ش���ەڕانگێزیی  ئایخم���ان  مانای���ەی 
ڕیش���ەیی مرۆڤ���ە وەك���و تاوانبارێ���ك. هان���ا 
ئارێن���ت لەمیان���ەی بەدواداچوونەكانی خۆیدا، 
بۆ كەس���ایەتیی ئەم تاوانبارە نازییە ئەڵمانییە، 
تێبینیی ئەوە دەكات كە ئەم پیاوە، كەسێك نییە 
بزانێ���ت بدوێت و قس���ەبكات، بەڵكو كەس���ێكی 
زۆر ئاساییە، زۆر پووچە، شەڕانگێزییەكەشی 
ل���ە خۆی پووچترە، مرۆڤێك نییە بتوانێت پالن 
دابنێ���ت، بەڵك���و كەس���ێكە تەنیا بی���ری لە الی 
وەزیفە و كارەكەی خۆی بووە، كار و فرمانی 
خ���ۆی بەجێگەیاندووە، بۆیە ڕاس���تە تاوانبارە 
و دەبێ���ت س���زابدرێت، بەاڵم ناكرێ���ت هەموو 
مێژووی تاوانەكانی دەس���ەاڵتی نازی بخرێتە 

ملی ئەم پیاوە )15(.  
ل���ە س���اڵی )1963( دا، هان���ا ئارێنت بووە 
مامۆس���تا لە زانكۆی ش���یكاگۆ، دواتر لە ساڵی 
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)1968( بووە مامۆس���تا لە زانكۆی نیویۆرك. 
كۆلی���ژی دەرچووان���ی  ل���ە  ب���ووە  مامۆس���تا 
نیوس���كول، ب���ۆ لێكۆڵین���ەوەی كۆمەاڵیەتی لە 
 Graduate Faculty of the( ئەمری���كا 
 .)New School for social research
لە س���اڵی )1967( دا، پۆس���تی پڕۆفیس���ۆر لە 

فەلسەفەی پێدرا لە هەمان كۆلێژدا. 
لە ڕۆژی )31/10/1970( هاوس���ەرەكەی 
هان���ا ئارێن���ت، هاینریش بلوخێر ل���ە نیویۆرك 
كۆچ���ی دوای���ی دەكات. هانا ئارێنت خۆیش���ی 
تەمەن���ی  ل���ە  دا،   )4/12/1975( ڕۆژی  ل���ە 
)69( س���اڵیدا، لە ش���اری نیویۆرك���ی ئەمریكا، 
بەه���ۆی جەڵتەی دڵ���ەوە كۆچی دوایی دەكات، 
لەس���ەر داوای خۆیش���ی لەتەنیش���ت گ���ۆڕی 
هاوس���ەرەكەیدا، ه���ەر ل���ە نیوی���ۆرك بەخاك 

دەسپێردرێت.
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كتێبەكانی هانا ئارێنت:
 The Origins  �� تۆتالیتاریزم  بنەماكانی   )1
لەساڵی  كتێبە  .ئ��ەم   of Totalitarianism
)1951(، بە زمانی ئینگلیزی نووسراوە و لە 

نیویۆرك چاپكراوە.
 The Human  ����� م���رۆی���ی  ڕەوش�����ی   )2
 ،)1958( ساڵی  لە  كتێبە  ئەم   .Condition
زانكۆی  لە  و  نووسراوە  ئینگلیزی  زمانی  بە 

شیكاگۆ چاپكراوە. 
 �� یەهوودیێك  ژی��ان��ی  ڤارنهاگن:  ڕاه��ێ��ل   )3
 Rahel Varnhagen: the life of a
بە  بنەچەدا  لە  خ��ۆی  كتێبە  ئ��ەم   .Jewess
زمانی ئەڵمانی لەالیەن هانا ئارێنت نووسراوە، 
ئەو كاتەی كە هێشتا قوتابیی دكتۆرا بوو، ئەم 
كتێبەی نووسیوە، بەاڵم لە ساڵی )1958( دا 
لەالیەن ریچارد �� Richard و كالرا وینستۆن 
Clara Winston ەوە وەرگێڕدرایە سەر   ��

زمانی ئینگلیزی و باڵوكرایەوە.
ئیمپریالیزمی  و  ه��ەن��گ��اری��ا  ش��ۆڕش��ی   )4
 Die ungarische  ����� ت��ۆت��ال��ی��ت��اری��زم 
 Revolution und der totalitare
Imperialismus. )1958((، ئەم كتێبە خۆی 
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لە بنەچەدا بە زمانی ئەڵمانی نووسراوە.
 �� ب���چ���ووك  ڕۆك�����ی  ك���اردان���ەوەك���ان���ی   )5

.)Reflection on Little Rock. )1959
 Between �� 6( لەنێوان ڕابردوو و ئاییندەدا
شەش  لە  كتێبە  ئ��ەم   .Past and Future
ساڵی  پ��ێ��ك��ه��ات��ووە،  سیاسی  ش��ی��ك��ردن��ەوەی 
لە  یەكێك  چاپكراوە.  نیویۆرك  لە   )1961(
چاپی  لەنێو  ئارێنت  هانا  ناودارەكانی  وت��ارە 
دووەمی ئەم كتێبەدایە، كە ناوی )حەقیقەت و 
سیاسەت( ە. چاپی دووەمی ئەم كتێبە ساڵی 

)1968( لە نیویۆرك چاپكراوە.
 On Revolution. �� 7( لەبارەی شۆڕشەوە

1936( نیویۆرك. 
لەبارەی  ڕاپۆرتێك   �� قودس  لە  ئایخمان   )8
 Eichmann in�������� پ��ووچ��ی��ی ش��ەڕان��گ��ێ��زی
 Jerusalem: A Report on the
س��ەرەت��ا  كتێبە  ئ��ەم   .Banality of Evil
بوو،  ڕۆژنامەنووسی  ڕیپۆرتاژی  كۆمەڵێك 
دوای ئەوەی باڵوكرانەوە و دەنگۆی زۆریان 
و  كتێبە  بەم  كردی  ئارێنت  هانا  دروستكرد، 
پووچیی  ل��ەب��ارەی  زی��ات��ری  ش��رۆڤ��ەی  تێیدا 

شەڕانگێزی پێشكەشكرد.
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 Men in Dark  �� تاریكدا  كاتی  لە  پیاو   )9
تایبەتیی خۆیەتی،  وتاری  كۆمەڵێك   .Times
كە لەبارەی هەریەك لە: والتەر بنیامین ، كارل 
برۆخ،  هێرمان  لوكسمبۆرگ،  ڕۆزا  یاسپێرز، 

پۆپێ  جۆن ، ئیزاك دینێزێن نووسراوە. 
 On  ����� ت��وون��دوت��ی��ژی��ی��ەوە  ل���ەب���ارەی   )10
نیویۆرك  ل��ە   )1970( س��اڵ��ی   .Violence

چاپكراوە.
 Crises of the  ���� ك��ۆم��ار  ق��ەی��ران��ی   )11
و  وت��ار  كۆمەڵێك  ل��ە  بریتییە   .Republic
لە   )1972( س��اڵ��ی  س��ی��اس��ی،  ت��وێ��ژی��ن��ەوەی 

نیویۆرك چاپكراوە.
12( ی���ەه���وودی وەك���و پ����ەری: ن��اس��ن��ام��ە و 
سیاسەتی یەهوودی لە سەردەمی مۆدێرنەدا �� 
 The Jew as Pariah: Jewish Identity
 .and Politics in the Modern Age
 Ron  ���� فیلدمان  ڕۆن  ل��ەالی��ەن  كتێبە  ئ��ەم 
بۆ  پێشەكی  و  ئامادەكراوە   H. Feldman
نووسراوە، لە ساڵی )1978( دا چاپكراوه  و 

باڵوكراوەتەوە.
 The Life of the  ���� ع��ەق��ڵ  ژی��ان��ی   )13
 �� ماكارتی  ماری  لەالیەن  كتێبە  ئەم   .Mind
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Mary McCarthy یەوە، لە ساڵی )1978( 
لەم  كۆمەڵێك  ل��ە  بریتییە  ئ��ام��ادەك��راوە.  دا 
وەرزی  لە  كە  ئارێنت،  هانا  وانەبێژییانەی 
خوێندنی ساڵی )1974( دا، لەژێر ناوونیشانی 
 Philosophy of the  �� عەقڵ  )فەلسەفەی 
Mind( لەبارەی فەلسەفەی سیاسی پێشكەشی 

كردبوون.     
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ئێمەی پەنابەر
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لەپێش���دا، ئێمە حەزناكەین ناوبنرێن "پەنابەر �� 
Refugees"، ئێمە خۆمان یەكتری ناودەنێین " 
تازە هاتووەكان �� newcomers"، یا "كۆچبەران 
ڕۆژنامەكانیش���یمان   ."immigrants  �����
ئاڕاس���تەی ئەم خوێنەرانەیە، كە "ئەمریكین و 
بە زمانی ئەڵمانی دەدوێن")16(، تا ئەوەندەی من 
بزانم، هی���چ یانە و كۆڕبەندێك نەبووە و نییە، 
لەالیەن ئەو كەسانەوه  دامەزرابێت، كە هیتلەر 
چەوس���اندوونییه وه ، ناوەك���ەی ئاماژەبێت بۆ 

ئەوەی، كە ئەندامەكانی پەنابەر بووبن.
وا باوە، پەنابەر كەسێكە بەهۆی ئەوەی تاوانێكی 
ئەنجام داوە، یا ڕا و بۆچوونێكی سیاسییانەی 
خۆی هەبووە، پاڵنراوە و ناچاركراوە بۆئەوەی 
واڵتەكەی خ���ۆی جێبێڵێت و بچێت پەناگەیەك 
بدۆزێتەوە)17( . باشە، ڕاستە ئێمە ناچاربووین 
ب���ەدوای پەناگەیەكدا بگەڕێین، بەاڵم ئێمە هیچ 
تاوانێكمان ئەنجامنەداوە، تەنانەت زۆربەشمان 
هەرگیز خەونی بەوە نەبینیوە ڕا و بۆچوونێكی 

ڕادیكاڵییانەی هەبێت.
مان���ای زاراوەی "پەناب���ەر"، لەگ���ەڵ ئێمەدا 
گۆڕانی بەسەردا هات. ئەو "پەنابەر" انەی ئێستا 
لەنێو ئێمەدان، ئەوانەن كە چارەنووسێكی بەد، 
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وای لێك���ردوون بەب���ێ  ئەوەی هیچ ش���تێكیان 
بەدەستەوەبێت بۆ مانەوە، بگەنە واڵتێكی تازە، 
پێویس���تە لەس���ەریان چاوەڕوانی، وەرگرتنی 
یارمەتی بن لەالیەن كۆمیتەكانی پەنابەرانەوە.

پێ���ش هەڵگیرس���انی ئەم جەنگ���ە)18(، ئێمە زۆر 
هەس���تناك بووین لەوەی ناوبنرێی���ن پەنابەر. 
هەم���وو هەوڵێكی خۆمانم���ان دەدا، تاوەكو بۆ 
ئەوان���ی تری بس���ەلمێنین، كە ئێم���ە هەر تەنیا 
كۆچب���ەری ئاس���ایین. لێدوانم���ان دەدا بەوەی 
ئێمە بە ئ���ارەزووی خۆمان كۆچمان كردووە، 
بۆ ئەو واڵتان���ەی هەڵمانبژاردوون تێیدا بژین، 
ئینكاری���ی ئەوەم���ان دەك���رد گوای���ە ڕەوش���ی 
تایبەتی���ی ئێمە هیچ پێوەندییەكی بەوە نییە، كە 

ناو دەنرێت "كێشەی یەهوودییەكان")19(.
بەڵ���ێ ، ئێم���ە "كۆچب���ەر" ین، ی���ا "خەڵكێكین 
خۆمانم���ان  واڵتەكان���ی  هاتووی���ن"،  ت���ازە 
جێهێش���تووە، بەه���ۆی ئ���ەوەی ڕۆژێ���ك ل���ە 
ڕۆژان، هەس���تمانكردووە چیت���ر گونجاونیی���ە 
بۆم���ان تێیدا بمێنینەوە، یا تەنیا لەبەر هۆكاری 
ئابووری بووە. ئێمە دەمانویس���ت سەرلەنوێ  
ژیان���ی خۆم���ان دروس���تبكەینەوە، ه���ەر ئەوە 
ب���وو. مرۆڤیش بۆئەوەی بتوانێت س���ەرلەنوێ  
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ژیانی خۆی بونیادبنێتەوە، پێویس���تە لەسەری 
بەهێز و گەش���بین بێت. بەم شێوەیە ئێمە زۆر 

گەشبینین.
لە واقیعدا، گەشبینیی ئێمە جێگای سەرنجە، 
تەنان���ەت ئەگ���ەر ئ���ەو قس���ەیە ه���ەر تەنیا بۆ 
خۆش���مان بێت. لەكۆتایی���دا، چیرۆكی خەباتی 
ئێمە ناس���را. ئێمە واڵتی خۆمانمان لەدەس���تدا، 
بە واتای ژیانی ب���اوی ڕۆژانەی خۆمان. ئێمە 
كاری خۆمانم���ان لەدەس���تدا، ئ���ەوەش مانای 
متمانەی���ە ل���ەوەی، كە ئێمە لە ش���وێنێكی تری 
جیهانی���ش بێ���ت، بە ش���ێوەیەك لە ش���ێوەكان 

بەسوودین.
ئێم���ە زمان���ی خۆمانم���ان لەدەس���تدا، ئەوەش 
مانای سروش���تی كاردانەوە و س���ادەیی هێما 
س���ادە  گوزارش���تكردنێكی   ، ئام���اژەكان  و 
لەهەس���ت و نەس���تی خۆمان. ئێمە خزمەكانی 
خۆمانمان لەنێو گیتۆ �� ghettos كانی پۆڵەندا 
جێهێش���ت)20(، باش���ترین هاوڕێكانم���ان لەنێ���و 
خێوەتگە ����� concentration camps كاندا 
كوژران، ئەوەش مانای هەڵوەشانەوەی ژیانی 

تایبەتیمان بوو.
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لەگەڵ ئەوەشدا، لەو كاتەوە كە ڕزگاركراوین 
�� بێگوم���ان زۆرینەمان دەبووایە، چەندجارێك 
ڕزگاربكرێت �� ژیانێكی تازەمان دەستپێكردوو، 
هەوڵماندا تا ئ���ەو ڕاددەیەی دەكرێت، بەدوای 
ڕێنمایی و ئامۆژگارییە باش���ەكاندا بڕۆین، كە 
لەالیەن ڕزگاركەرانمانەوە پێشكەشمان دەكرا. 
پێمان گوترا ئەو ڕووداوانە لەبیربكەن، ئێمەش 
زۆر بەخێرای���ی كە بە خەیاڵی كەس���دا نایەت، 
لەبیرمان كردن. بە شێوەیەكی جوان، ئەوەمان 
بیرخرایەوە، كە واڵتی تازە، دەبێتە نش���ینگە و 
ماڵێك���ی تازە. ل���ە ماوەیەكی زۆر كەمدا و هەر 
تەنیا دوای چوار هەفتە، لە فەڕەنس���ا و شەش 
هەفتەش لە ئەمریكا، بانگەشەی ئەوەمان كرد، 
ك���ە ئێمە فەڕەنس���ین، ی���ا ئەمریكی���ن. ئەوانەی 
لەنێوماندا زۆر گەش���بین بوون، ویستیان بڵێن 
كۆی گشتیی ژیانی پێشووتریان، وەكو جۆرێك 
لە مەنفایەكی ناهۆشیارانە بەڕێكردووە، واڵتی 
تازەیان ئێس���تا وا بەڕاس���تی فێری���ان دەكات، 

نیشتیمان مانای چییە. 
ڕاس���تە ئێمە هەندێك جار ناڕەزایی خۆمان 
دەردەبڕی���ن، كاتێ���ك پێم���ان دەگوترێت كاری 
پێش���وومان لەبیربكەی���ن، تەنان���ەت نموونە و 
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ئایدیا بااڵكانی پێشووتریش���مان، ئاس���ان نییە 
فڕێیان بدەین ئەگەر تەرز و فۆڕمی كۆمەاڵیەتی 
لەمەترس���یدا بێت. لەگەڵ ئەوەشدا، ئێمە لەگەڵ 
زماندا هیچ زەحمەتییەكمان نەبینی: دوای یەك 
س���اڵ، گەشبینەكانمان گەیش���تنە ئەو بڕوایەی 
دەتوانن زمان���ی ئینگلیزی، بە ئەندازەی زمانی 
دایك بەباش���ی بەكاربێنن، دوای دوو س���اڵیش 
سوێنددەخۆن، كە زمانی ئینگلیزیان لە هەموو 
زمانێك باش���ترە �� ئەڵمانییش زمانێكە ئێس���تا 

بەزەحمەت بیریان دەكەوێتەوە.
تاوەك���و ب���ە ش���ێوەیەكی كاراتر ش���تەكانمان 
بیربچێت���ەوە، ئێم���ە خۆم���ان پاراس���ت لەوەی 
ب���ە هی���چ جۆرێ���ك ئام���اژە ب���ۆ خێوەتگ���ە و 
 internment camps �� سەربازگەكان بكەین
ك���ە تێیدا ل���ە زۆرین���ەی واڵتان���ی ئەورووپادا 
زیندانیكرابووی���ن)21(. ڕەنگە وا تەماش���ای ئەم 
حاڵەت���ە بكرێت، ك���ە جۆرێكە لە ڕەش���بینی، یا 

متمانەنەبوون بە نیشتیمانی تازە.
جگە لەوەش، چەندین جار پێمان گوتراوە كەس 
حەز ناكات، گوێ  لەم سەربوردەیە بگرێت، چیتر 
جەهەننەم بڕوا و خەیاڵێكی ئایینی نییە، ئێس����تا 
بووه تە شتێكی تەواو واقیعی، وەكو چۆن ماڵ و 



189حەقیقەت و سیاسەت و ئێمەی پەنابەر

ب����ەرد و درەخت بوونیان هەیە. پێدەچێت كەس 
نەیەوێ����ت بزانێت مێ����ژووی هاوچەرخ جۆرێكی 
ت����ر ل����ە بوونەوەری مرۆی����ی ئافرێدە ك����ردووە، 
جۆری ئەو مرۆڤانەی لەالیەن دوژمنەكانیانەوە 
دەخرێنە نێو سەربازگەكانی بەندكردن ، لەالیەن 
هاوڕێكانیشیەوە دەخرێنە نێو خێوەتگەكان)22(. 

تەنان���ەت ئێم���ە لەنێ���و خۆش���ماندا، باس���ی 
ئ���ەو ڕاب���ردووە ناكەین. لەبری ئ���ەوە، ڕێگای 
تایبەتی خۆمانمان دۆزیەوە، بۆ كۆنتڕۆڵكردنی 
ئاییندەیەكی بێ یەقین. مادام هەموو خەڵك پالن 
دادەڕێژن ، هیواخوازن و ئاواتیان هەیە، ئەوە 
ئێم���ەش هەروەك���و ئەوانین. ب���ەاڵم، جگە لەم 
هەڵوێستە گش���تییە مرۆییانە، ئێمە دەمانەوێت 
بە شێوەیەكی زانستیتر ئاییندە ڕوونبكەینەوە. 
دوای ئەو هەموو بەدبەختییە، ڕێڕەوێكمان 
دەوێ���ت وەكو گولل���ەی تفەنگ دڵنی���اكار بێت. 
لەپێناو ئەمەش���دا، ئێمە بەهەم���وو ئەم گومان 
و نایەقینیی���ەی كە هەبوون، خاكێكمان لەدوای 
خۆم���ان جێهێش���ت ، چاومان بڕییە ئاس���مان. 
ئەوە ئەستێرەكان بوون �� نەوەكو ڕۆژنامەكان 
����� كە بە ئێمەیان گوت كەی هیتلەر دەدۆڕێت ، 

كەی ئێمە دەبینە هاوواڵتیی ئەمریكی.
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ئێم���ە پێماونوای���ە ئەس���تێرەكان ل���ە هەم���وو 
ل���ە  باش���ترن،  ئامۆژگاری���كاری  هاوڕێ���كان 
ئەس���تێرەكانەوە فێربووی���ن، ك���ەی پێویس���تە 
ن���ان لەگەڵ چاكەخ���وازان بخۆی���ن، چ ڕۆژێك 
باشترین شانسمان هەیە بۆ پڕكردنەوەی ئەو 
فۆڕمانەی، كە لەژماردن ناێن ، هەمیشە لەنێو 
ژیانی ئێس���تاماندان)23(. هەندێك جاریش، ئێمە 
نەوەك���و هەر تەنیا پش���تمان بە ئەس���تێرەكان 
دەبەس���ت، بەڵك���و پش���تمان ب���ە هێڵەكانی نێو 
لەپی دەس���تمان، یا هێماكانی نێو دەستیشمان 

دەبەست.
بەم شێوەیە، ئێمە كەمتر لەبارەی ڕووداوە 
سیاس���ییەكان فێردەبین، بەاڵم زیاتر لەبارەی 
نرخ���ی خ���ودی خۆم���ان دەزانی���ن، ئەگەرچی 
ش���یكردنەوەی دەروون���ی بووه ت���ە مۆدێلێكی 
كۆنی���ش. ئ���ەو كات���ە خۆش���انە ڕۆیش���تن، كە 
تێی���دا خانمان���ی كۆمەڵگەی ئەریس���تۆكراتی و 
دادەنیش���تن  بێزاركەرەكانی���ان،  دەوڵەمەن���دە 
و باس���ی گاڵتەوگ���ەپ و سەركێش���یی منداڵیی 
خۆیانی���ان دەك���رد. ئەوان���ە چیت���ر حەزیان بە 
گێڕان���ەوەی چیرۆك���ی جنۆك���ە و تارماییەكان 



191حەقیقەت و سیاسەت و ئێمەی پەنابەر

نەماب���وو، ئ���ەوە ئەزموون���ی واقیعییە، كە وای 
لێ دەكردن لەترسان هەڵ بلەرزن. چیتر كەس 
پێویس���تی بە ش���تەكانی ڕابردوو نییە، لەسەر 
ئەرزی واقیعدا بایی ئەوەندە ئەفسوون و ترس 
هەیە. ب���ەم ش���ێوەیە، ئەگەر ئێمە ڕاش���كاوانە 
گەش���بینین، ئەوە هەموو جۆرە فڕت و فێڵێكی 
ئەفس���وناوییانە بەكاردێنین لەپێناو بانگكردنی 

ڕوحەكانی ئاییندە. 
م���ن هی���چ ی���ادەوەری و بیرۆكەی���ەك نازان���م 
هەمووشەوێك بێت لەنێو خەونەكانمان جێنشین 
بێت. تەنانەت لەو كاتەوەی كە منیش گەش���بین 
بووم، ناوێرم پرسیار لەبارەی ئەمەشەوە بكەم. 
ب���ەاڵم هەندێك جار، پێموایە لەكۆتاییدا، ئێمە بە 
ش���ەو بیر لە مردووەكانمان دەكەینەوە، یا ئەو 
شیعرانەمان بیردەكەوێتەوە، كە جارێك لە جاران 
حەزم���ان لێیان بووە و خۆش���مان ویس���توون.
)24(. بگرە لەوەش زیاتر، دەمتوانی لەوە تێبگەم 

چ���ۆن هاوڕێیانم���ان لە كەن���اراوی خۆرائاوا لە 
كاتی قەدەغەكردنی هاتووچۆدا، ڕەنگە هەندێك 
بیرۆكەی سەیروسەمەرەیان بەخەیاڵدا هاتبێت، 
بیرۆكەی ئەوەی، كە ئێمە هەر تەنیا "هاوواڵتیی 
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ئاییندەی���ی ����� prospective citizens" نین، 
بەڵكو لە ئێس���تادا زیات���ر "بێگانەیەكی دوژمن �� 

enemy alians" ین)25(.
بێگومان لەژێر ڕۆشنایی خۆردا ئێمە تەنیا 
ب���ە ش���ێوەیەكی تەكنیكییانە دەبین���ە دوژمن �� 
هەموو پەنابەرانیش ئەمە دەزانن. بەاڵم كاتێك 
كۆمەڵێك هۆكاری تەكنیكی ڕێگات لێ  دەگرێت، 
ناهێڵێ���ت كاتێك ش���ەو دادێت، ل���ە ماڵی خۆتدا 
بچیتە دەرەوە، ئەوە بێگومان كارێكی ئاس���ان 
نەب���وو بەرگەی ئ���ەوە بگرین نەبین���ە خاوەنی 
كۆمەڵێك تێڕامانی تاریك، لەبارەی په یوەندیی 

نێوان تەكنیك و واقیع. 
نەخێ���ر، ش���تێكی هەڵ���ە لەنێو ئەم گەش���بینییەی 
ئێم���ەدا هەی���ە. لەنێوماندا كەس���انێكی ڕێزپەڕی 
گەش���بین هەن، دوای ئ���ەوەی كۆمەڵێك وتاری 
گەشبینانەیان بە گوێماندا چرپاند، بە شێوەیەكی 
پێشبینینەكراو، دوای گەڕانەوەیان بۆ ماڵ، بۆریی 
غازیان كردەوە، یا سوودیان لە تەالرە هەوربڕە 
بەرزەكان بین���ی)26(. پێدەچێ���ت ئەوانە بیانەوێت 
بیسەلمێنن ئەم خۆش���ی و گەشبینییەی پیشانی 
دەدەی���ن و ڕایدەگەیەنین، لە بنچینەدا بریتییە لە 

خۆئامادەكردنێكی مەترسیدار بۆ مردن. 
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لەبەرئەوەی ئێمە وا پەروەردەكراوین ژیان 
بریتییە لە خێرێكی بااڵ و بەرز، مردنیش بریتییە 
لە ت���رس و تۆقینێكی مەزن، ئەوە ئێمە بووینە 
شایەت و قوربانی لەسەر كۆمەڵێك كارەسات، 
ك���ە زۆر لە مردن خراپترب���وون، بەبێ  ئەوەی 
توانام���ان هەبێت بیرۆكە و ئایدی���ای بااڵتر لە 
ژیان بدۆزینەوە. بەم شێوەیە، ئەگەرچی مردن 
لە الی ئێمە ئەم ترس و تۆقینەی لەدەستداوە، 
ك���ە پێش���تر هەیب���وو، ئ���ەوە ئێم���ەش چیت���ر 
نامانەوێ���ت و ناتوانین ژیان���ی خۆمان لەپێناو 

پرسێكدا بخەینە مەترسییەوە.
لەبری شەڕكردن �� یا بیركردنەوە لەبارەی 
ئەوەی مرۆڤ چ���ۆن توانای گەڕانەوەی هەیە 
بۆ جەنگ �� پەنابەران ڕاهاتوون، لەسەر ئەوەی 
هیوای مردن بۆ هاوڕێ  و خزمەكانیان بخوازن، 
كاتێ���ك یەكێكم���ان لێ  دەمرێت، بەخۆش���ییەوە 
بیرمان ب���ۆ ئەوە دەچێت، ب���ەم مردنەی چەند 
زوو توانیی بۆ خۆی بحەس���ێتەوە. لەكۆتاییدا، 
زۆرێك ل���ە ئێمەش هیواخوازی ئ���ەوە بووین 
بمانتوانیبایە، ئاوا زوو بۆ خۆمان بحەسێینەوە. 
لە س���اڵی )1938( ەوە، لەو كاتەوە كە هیتلەر 
نەمس���ای داگیرك���رد، بینیمان چ���ۆن دەكرێت 
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بگۆڕێ���ت  بەخێرای���ی  زۆر  زێدەگەش���بینی، 
ب���ۆ ڕەش���بینییەكی ك���ەڕواڵڵ. ب���ە تێپەڕین���ی 
كاتی���ش ��  ش���تی خراپترمان بەس���ەرهات �� تا 
ڕاددەی ئ���ەوەی ب���ە ش���ێوەیەكی گەش���بینتر 
دەب���وو.  زیات���ر  خۆكوش���تمان  ئ���ارەزووی 
حوكم���ی  لەژێ���ر  نەمس���اوییەكان  یەه���وودە 
شوش���نیش گەلێكی نەرمونی���ان بوون، هەموو 
توێژەرە بێالیەنەكان سەرس���ام ب���وون پێیان. 
بەڕاس���تی زۆر سەیربوو، چۆن بڕوایەكی ئاوا 
پتەوی���ان هەب���وو، ك���ە هەرگیز هیچ ش���تێكیان 
بەس���ەردا نای���ەت. ب���ەاڵم كاتێ���ك هێزەكان���ی 
ئەڵمانیا هێرش���یان كردە سەر ئەم واڵتە، ئەوە 
 )Gentile)27 ����� دراوس���ێ  مەس���یحییەكانیان
دەس���تیانكرد ب���ە كاری ئاژاوەگێ���ڕی لە دژی 
ماڵ���ە یەهوودییەكان، ئەو كاتە یەهوودییەكانی 

نەمسا دەستیان بە خۆكوشتن كرد.
بە پێچەوانەی جۆرەكانی تری خۆكوشتن، 
هاوڕێیانم���ان هی���چ ڕاڤەیەكمان ب���ۆ جێناهێڵن 
پیشانی بدەن بۆچی كارێكی وا ئەنجامدەدەن، 
هی���چ تۆمەتێ���ك پیش���اننادەن، هی���چ داوای���ەك 
بەرزناكەن���ەوە، ل���ە دژی جیهانێ���ك ك���ە پ���اڵ 
ب���ە پیاوێك���ی بێئومێ���دەوە دەنێت قس���ەبكات، 
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بۆئەوەی لە دواڕۆژەكان���ی ژیانی خۆیدا، ئاوا 
بە شێوەیكی نەرمونیان ڕەفتار بكات. تەنانەت 
ئ���ەم نامان���ەش ك���ە ل���ەدوای خۆیان���دا جێیان 
دەهێڵ���ن، هیچ مانایەكیان نییە و زۆر تەقلیدین. 
بەم ش���ێوەیە، ئەم وتانەی لەسەر گۆڕەكانیان 
پێشكەش���یان دەكەی���ن، وت���اری زۆر كورت���ن، 
ئاڵۆزن، بارگاوی كراون بە هیوا. هیچ كەسێك 
بای���ەخ بە پاڵنەری ئەم كارانە نادات، چونكە لە 

الی هەمووان ڕوون و دیارن.
من باسی واقیعێك ناكەم، كە شەعبییەتی نەبێت، 
ئ���ەوەی وا دەكات كارەكان خراپتربن، ئەوەیە 
كە من لەپێناو سەلماندنی ڕوانینی خۆمدا، هیچ 
بەڵگەیەك���م پێ نییە تاوەكو جێگای س���ەرنجی 
مرۆڤی ن���وێ  بێت ����� ژم���ارە)28(. تەنانەت ئەو 
یەهوودییان���ەش، كە بەتووڕەیی���ەوە ئینكاریی 
هەبوون���ی گەل���ی یەهوودی دەك���ەن، ئەوانیش 
دەرفەتێك���ی دادپەروەرانەم���ان پێ���دەدەن، ب���ۆ 
ڕزگارب���وون بەم ڕاددەیەی ك���ە په یوەندی بە 
ژمارەكان���ەوە هەی���ە، وات���ا ش���ێوەیەكی تر كە 
دەك���را لەمیانەی���دا بیس���ەلمێنن، كەمینەیەك���ی 
 ، تاوانب���ارن  یەهوودیی���ەكان  كەم���ی  زۆر 
زۆرین���ەی یەهوودییەكانی���ش وەك���و خەڵك���ی 
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 good patriots ����� نیش���تیمانپەروەری باش
لە كاتی جەنگدا ك���وژراون. لەمیانەی هەوڵ و 
كۆششیاندا بۆ ڕزگاركردنی ئامارەكانی گەلی 
یەه���وودی، ئێم���ە دەزانین ك���ە یەهوودییەكان 
لەنێ���و گەالن���ی شارس���تانیدا، نزمترین ڕێژەی 

خۆكوشتنیان تێدایە. 
ت����ەواو دڵنیام لەوەی، كە ئەم ژمارانە، چیتر 
ڕاس����ت نەماون، بەاڵم دەتوان����م ئەمە لەمیانەی 
ژم����ارە و دات����ای نوێ����وە بس����ەلمێنم، ئەگەرچی 
بێگومان دەتوانم لەمیان����ەی ئەزموونی تازەوە 
ئەم����ە پیش����انبدەم. ڕەنگ����ە ئەوەندە ب����ەس بێت 
بۆ ئەو كەس����انەی گومانیان ل����ەم كارانە هەیە، 
هەرگی����ز بڕوای����ان ب����ەوە نەبووە ك����ە قەبارەی 
كەللەس����ەری كەس����ێك دەتوانێ����ت بیرۆكەیەكی 
تەواوم����ان پێب����دات، لەب����ارەی ئ����ەوەی كە چی 
تێدای����ە، ی����ا ئەم ئام����ار و داتایان����ەی تایبەتن بە 
تاوان، ئاستی وردی ئەخالقی نیشتیمانیمان بۆ 

دەردەخ����ەن. 
بەهەرح���اڵ، یەهوودە ئەورووپیی���ەكان ئیمڕۆ 
لە هەرش���وێنێكدا بژین، چیتر بەپێی یاساكانی 
ئامار ڕەفتارناكەن. خۆكوشتن تەنیا لەنێو ئەو 
كەس���انەدا ڕوونادات، كە لە بەرلین و ڤیینا، یا 
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بوخارست و پاریس لە ترساندا تۆقیون، بەڵكو 
ئەم���ە لە نیویۆرك و لۆس ئەنجلۆس و بیونس 

ئایرێس و مۆنتیڤیدیۆشدا هەر وایە)29(.
لە الیەكی تریش���ەوە، زۆر كەم باس���ی ئەو 
خۆكوشتنانە دەكرێت، كە لەنێو گیتۆ و كۆمەڵگە 
زۆرەملێیەكاندا ڕوو دەدەن. ڕاس���تە ئێمە زۆر 
ڕاپۆرت���ی كەممان لە پۆڵەنداوە پێدەگات، بەاڵم 
هەواڵی زۆرمان هەیە، لەبارەی ئەوەی چی لە 
كۆمەڵگە زۆرەملێیەكانی ئەڵمانیا و فەڕەنسادا 

ڕوو دەدات.
بۆ نموونە لەنێو كەمپی زۆرەملێی گۆرس، كە 
منی���ش دەرفەتی ئەوەم هەبوو ب���ۆ ماوەیەكی 
كەم تێیدابمێنمەوە، تەنیا یەكجار گوێم لێ بوو، 
كەس���ێك خۆی كوش���تبوو، ئ���ەوەش ئەنجامی 
پێش���نیاری كارێكی بەكۆمەڵی ب���وو، پێدەچێت 
دەربڕی���ن  نارەزای���ی  ل���ە  بووبێ���ت  جۆرێ���ك 
ب���ە مەبەس���تی تووڕەك���ردن و ورووژاندن���ی 
فەڕەنس���ییەكان. كاتێ���ك هەندێ���ك ل���ە ئێم���ە، 
تێبینیمان كرد ك���ە بۆئەوێ  دوورخراوینەتەوە 

"تاوەكو سەگ بتۆپین")30(.
گش���تی  میزاج���ی  لەن���اكاو  بەهەرح���اڵ، 
هەڵگەڕای���ەوە، ب���ۆ ئازایەتییەك���ی توون���د ب���ۆ 



هانا ئارێنت 198

ژیانك���ردن. ئ���ەوكات ڕای گش���تی ئێمە بەرەو 
ئ���ەوە چ���وو گوای���ە م���رۆڤ لەس���ەریەتی، بە 
ش���ێوەیەكی نائاس���ایی، ناكۆمەاڵیەتییانە بێت ، 
گوێ  بە ڕووداوە گش���تییەكان ن���ەدات، ئەگەر 
هێشتا توانای ئەوەی هەیە ڕاڤەی كۆی گشتیی 
ڕووداوەك���ە ب���كات ب���ەوەی تەنی���ا بریتییە لە 
بەدبەختییەكی تاكەكەسی، بۆیە بە شێوەیەكی 
تاكەكەسییانەش كۆتایی بە ژیانی خۆی دێنێت. 
بەاڵم، هەمان ئەو كەسانە، كاتێك دەگەڕێنەوە 
نێو ژیانی تایبەتی خۆیان، دووچاری كێش���ەی 
تاكەكەس���یی هاوشێوە دێنەوە، جارێكی تریش 
ئ���ەو گەش���بینییە گەمژانەی���ە دایاندەگرێت، كە 

زۆرتر نزیكە لەوەی بێ ئومێدی بێت.
ئێم����ە یەكەمی����ن یەهوودییە نائایین����دارەكان 
بووی����ن، ك����ە دووچ����اری چەوس����اندنەوە هاتن، 
ئێم����ە یەكەمی����ن كەس����ەكان بووی����ن، لەمیانەی 
خۆكوشتنەوە دەمرن. ڕەنگە ئەم فەلسەفەكارانە 
لەس����ەر حەق بووبن، كە خەڵكیان وا فێردەكرد 
گوایە خۆكوشتن بااڵترین و دواگرێنتیی ئازادیی 
مرۆڤانەی����ە. ئێمە ئازاد نین ل����ە ئافراندنی ژیانی 
خۆمان����دا، ئازاد نین ل����ە ئافراندنی ئەو جیهانەی 
تێی����دا دەژی����ن، ئەگەرچی ئێم����ە ئازادین لەوەی 
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ژیانی خۆمان فڕێبدەینە دوور و جیهان جێبێڵین. 
بێگوم���ان یەهوودە ئیمان���دارەكان ناتوانن ئەم 
ئازادییە نێگەتیڤە بەدەستبێنن، ئەوان خۆكوشتن 
وەكو تاوان تەماش���ا دەك���ەن، واته  جۆرێك لە 
تێكش���كاندن و لەناوبردن���ی ش���تێك كە مرۆڤ 
هەرگیز توانای ئافراندن و دروستكردنی نییە، 
ناكۆك و دژكارە لەگەڵ مافەكانی ئافرێدەكاردا. 
"خوا دەیبەخش���ێت و خ���واش دەیبات���ەوە")31(، 
ئەمانی���ش دێن ئ���ەوەی بۆ زیاددەك���ەن "ناوی 
خ���وا پیرۆز بێت". خۆكوش���تن ل���ەالی ئەمانە، 
وەكو تاوانێك، بریتییە لە دەس���تدرێژیكردن بۆ 
سەر هەموو خەلیقەت. ئەو مرۆڤەش كە خۆی 
دەكوژێت، دەیسەلمێنێت كە شایانی ژیان نییە، 
شایانی ئەوە نییە لەنێو ئەم جیهاندا نیشتەجێ  

بێت.
ب���ەاڵم، ئەوان���ەی ل���ە الی ئێم���ەدا خۆی���ان 
دەك���وژن، هەڵگەڕاوە و ش���ێت نی���ن بیانەوێت 
بەرەن���گاری ژیان و جیهان ببنەوە، هەوڵنادەن 
لەمیانەی كوش���تنی خۆیاندا، هەموو گەردوون 
لەنێو خۆیاندا بكوژن. خۆكوش���تن شێوازێكی 
هێم���ن و س���ادەی ئەمانەی���ە ب���ۆ لەناوچوون، 
وەكو ئ���ەوەی بیانەوێت داوای لێبوردن بكەن، 
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لە پێڕەوكردنی ئەم چارەس���ەره  توندوتیژەی، 
ك���ە بۆ خۆیانیان دۆزیوەتەوە لەبارەی كێش���ە 
ئەم���ان،  ڕای  ب���ە  بەگش���تی  كەس���ییەكانیان. 
ڕووداوە سیاس���ییەكان هی���چ په یوەن���دی ب���ە 
چارەنووس���ی خۆیانەوە نییە، نە لە كاتی باش 
، ن���ە لە كاتی خراپدا، ئەمان���ە تەنیا بڕوایان بە 
كیانی كەس���یی خۆیان هەیە. ئێستاش هەندێك 
كەموكوڕی���ی س���ەیر و نامۆی���ان ل���ە خ���ودی 
خۆیاندا دۆزیوەتەوە، ك���ە ڕێگایان لێ دەگرێت 

لەگەڵ ئەوانی تر بگونجێن.
ب���ەاڵم، هەر ل���ە منداڵیی���ەوە هەس���تدەكەن 
ڕێچكەیەك���ی  گرتنەب���ەری  ب���ۆ  ئام���ادەن 
پێیانوای���ە  ئەمان���ە  دیاریك���راو،  كۆمەاڵیەتی���ی 
كەس���انێكی شكس���تخواردوون ، ناتوانن چیتر 
ئەم شێوازەی ژیانی خۆیان بپارێزن ، مومكین 
نییە بتوانن ئاوا بەردەوام بن. گەشبینییەكەیان 
ئ���ەم هەوڵ���ە بێ بەرە بوو، كە دای���ان بۆئەوەی 
بتوانن س���ەریان لەسەر ئاودا بهێڵنەوە و نوقم 
نەبن. لەپشت ئەم ڕوخس���ارە نەرمونیانەیاندا، 
هەمیش���ە بەرەن���گاری بێ ئومێدی���ی نێو ناخی 
خۆیان دەبوونەوە. لەكۆتاییش���دا، ئەمانە وەكو 

جۆرێك لە خۆپەرستی دەمرن.
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ب���ە  هەس���ت  ڕزگاربكرێی���ن،  ئەگ���ەر  ئێم���ە 
س���ووكایەتی دەكەین، ئەگەر یارمەتی بدرێین 
هەست بە ئاستنزمی دەكەین. ئێمە وەكو شێت 
شەڕدەكەین، لەپێناو پاراستنی بوونێكی تایبەت 
كە لەس���ەر چارەنووس���ی كەس���ی وەس���تاوە، 
ل���ەو كاتەوە، كە ترس���ی ئ���ەوە دایگرتین ببینە 
بەش���ێك لەم كۆمەڵ���ە گەورەیەی "ش���نۆڕێر �� 
schnorrer")32 ( ك���ە ئێم���ە و زۆر لە مرۆڤە 

بەباش���ی  زۆر  پێش���ووتر  چاكەخوازەكان���ی 
لەبیرمان���دان. ئێ  خۆ ئێمە جارێك شكس���تمان 
هێن���ا، ل���ەوەی لە ن���اوی "ش���نۆڕێر" تێبیگەین، 
ب���ۆ چارەنووس���ی  ك���ە س���یمبولێكە  ب���ەوەی 
مرۆڤ���ی یەهوودی، نەوەكو "ش���لێمیل")33( بێت. 
لە ئیمڕۆش���دا، ئێمە هەس���تناكەین ئامادەین بۆ 
ه���اوكاری و هاریكاری���ی یەهوودییان���ە، ئێمە 
ناتوانی���ن ئیدراكی ئەوە بكەی���ن، كە لە خودی 
خۆمان���دا پەیوەس���ت نین، ب���ەم حاڵەتەی كۆی 

گشتیی گەلی یەهوودی تێیكەوتووە. 
هەندێ���ك جار ئ���ەم نەدارییە لە تێگەیش���تن، بە 
ش���ێوەیەكی س���ەیر و بەهێز لەالیەن الیەنێكی 
سەرپەرش���تیاری كاروبارەكانمانەوە پاڵپشتی 
س���ەرۆكی  بیرم���ە  ش���ێوەیە،  ب���ەم  لێدەك���را. 
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كۆمەڵەیەكی گ���ەورەی خێرخوازی لە پاریس، 
ه���ەر كاتێك كارتێك���ی لەالیەن ڕۆش���نبیرێكی 
ئەڵمان���ی ����� یەهوودییەوە پێگەیش���تبووایە، كە 
هەڵگ���ری نازن���اوی دكتۆر بووای���ە، بە هەموو 
دەنگ���ە گەورەك���ەی خۆیەوە ه���اواری دەكرد" 
بەڕێز جەنابی دكتۆر، جەنابی شنۆڕێر، بەڕێز 

شنۆڕێر!")34(.
ئ���ەم ئەنجام���ەش، ك���ە ئێم���ە ل���ەم ج���ۆرە 
ئەزموونە ناش���یرینانەدا پێی دەرچووین، بایی 
ئەوەن���دە س���ادەبوو، ك���ە ب���ەس بێ���ت بۆمان. 
مرۆڤ پل���ەی دكت���ۆرای هەبێت لە فەلس���ەفە، 
كارێك نەبوو جێگای ڕەزامەندیمان بێت، بۆیە 
فێربووین لەپێن���او بونیادنانی ژیانێكی تازەدا، 
پێویس���تە لەس���ەر م���رۆڤ یەكەم ج���ار، ژیانە 
كۆنەكەی خۆی ڕێكبخاتەوە. ئینجا چیرۆكێكی 
بچووكی خورافی داهێنرا لەپێناو وەسفكردنی 
ڕەفتارەكان���ی ئێم���ە، ب���ەوەی كە دوش���هەند �� 
جۆرێ���ك س���ەگی ئەڵمانیی���ە ����� لەب���ەر ئێش و 
ئ���ازاری خۆیەوە دەینااڵند و دەیگوت:" جارێك 

لە جاران، كاتێك من قەشە برنارد بووم ....".
ه���اوڕێ  تازەكانمان لەژێر ڕۆش���نایی، ئەم 
هەموو كەس���ە ناس���راوە و پیاوە ناودارانەدا، 
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زەحمەت���ە بۆیان لەوە تێبگ���ەن كە لە بنچینەدا، 
هەموو وەس���فەكانی ئێمە لەب���ارەی مەزنێتیی 
ڕابردووم���ان، تەنی���ا یەك حەقیقەت���ی مرۆڤانە 
ل���ە ڕۆژان  لەخۆدەگرێ���ت: ئێم���ەش ڕۆژێ���ك 
كەس���انێك بووین خەڵك گرنگیی���ان پێدەداین، 
ئێمەش لەالیەن هاوڕێكانمانەوە خۆشەویس���ت 
بووین، تەنانەت لە الی خاوەن خانووەكانیشمان 
ناس���راو بووی���ن و ب���ە ش���ێوەیەكی ڕێكوپێك 
كرێی خانووەكانی خۆمانمان دەدا. ڕۆژێك لە 
ڕۆژان، پارەی خواردن و كرێی س���واربوونی 
میترۆم���ان دەدا، بەبێ  ئەوەی كەس���ێك پێمان 
بڵێت ئێوە خۆشەویست نین، بوونەتە بارگرانی 

بەسەرمان. 
لەم كاتەوە كە ڕۆژنامەنووسەكان چاودێریمان 
زوو  و  ش���ڵەژاوین  كەمێ���ك  ئێم���ە  دەك���ەن، 
تووڕەدەبین، ئەمانە بەئاشكرا داوامان لێ دەكەن 
واز ل���ەوە بێنین چیت���ر خەڵك بێ���زار نەكەین، 
خۆم���ان خوێنتاڵ نەكەین كاتێك دەچین ش���یر 
و نان دەكڕین. ئێمە س���ەرمان لەوە سوڕماوە 
چ���ۆن كاری وا ڕوودەدات، چونك���ە ئێم���ە ل���ە 
هەموو چركەس���اتێكی ژیانمان���دا زۆر وریا و 
هەس���تیارانە مامەڵەدەكەی���ن، نامانەوێت كەس 
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بیەوێت بیخەمڵێنێت ئێمە كێین و چین، خاوەنی 
پاس���پۆرتێك  ج���ۆرە  چ  ڕەگەزنامەیەكی���ن،  چ 
هەڵدەگرین، لەكوێدا بڕوانامەی لەدایكبوونمان 
ن���وێ  دەكەین���ەوە، هیتلەری���ش ئێم���ەی خۆش 
نەدەویس���ت. ئێمە ئەوەندەی لەتواناماندا بێت، 
هەوڵدەدەین لەنێو جیهاندا خۆمان بگونجێنین، 
جیهانێك دەبێت تۆ لە كاتی كڕینی خواردنیشدا 
مەیل و ئارەزووی سیاس���ییانەی دیاریكراوی 

خۆتی، تێدا ڕابگەیەنیت)35(.
لەژێ���ر بارودۆخێك���ی ئ���اوادا، قەش���ە بێرنارد 
ڕۆژب���ەڕۆژ گەورەتر دەب���وو. هەرگیز ناتوانم 
ئ���ەم ك���وڕە گەنج���ە لەبی���ر بك���ەم، ك���ە لێ���ی 
چ���اروەڕوان دەكرا كارێك���ی دیاریكراو قبووڵ 
بكات ، بە هەناسەیەكی ساردەوە گوتی:" ئێوە 
نازانن لەگەڵ كێ  قسەدەكەن، من بەڕێوەبەری 
كۆگایەك���ی   ����� لەكارش���تات"  ب���ووم  ب���ەش 
گەورەی هەڵگرت���ن و عەمباركردنە لە بەرلین. 
بێ هیواییەكی قووڵتریش ئەم پیاوە بەتەمەنەی 
داگرت، كە كۆمەڵێ���ك فرتوفێڵی بەكارهێنابوو، 
تاوەك���و  خێرخوازیی���ەكان  كۆمەڵ���ە  الی  ل���ە 
ڕزگاربكرێت، ئینج���ا لەكۆتاییدا هاواری كرد:" 
ك���ەس لێرە نازانێت من كێ���م!")36(. لەبەرئەوەی 
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بوونەوەرێك���ی  وەك���و  ئامادەنەب���وو،  ك���ەس 
مرۆڤانەی خاوەن كەرام���ەت مامەڵەی لەگەڵدا 
بكات، دەستیكرد كۆمەڵێك نامەی بۆ كۆمەڵێك 
كەسایەتیی مەزن و ناودار نارد، كە په یوەندی 
لەگەڵیان���دا هەبوو. بەاڵم، هەر زوو فێری ئەوە 
بوو، كە لەنێو ئەم جیهانە شێتانەیەدا، ئاسانترە 
م���رۆڤ قبووڵكراوبێت لەوەی "پیاوێكی مەزن" 

بێت، نەوەكو بوونەوەرێكی مرۆڤانە.
هەرچەن���دەی كەمتر ئ���ازاد دەبووی���ن لەوەی 
بڕیاربدەین ئێمە كێین، دەمانەوێت چۆن بژین، 
ئەوەن���دە هەوڵمان���دەدا بەرەی���ەك بكەینەوە و 
واقیعەكان ل���ە خۆمان بش���ارینەوە، ڕۆڵێك لە 
ڕۆڵەكان بگێڕین. لە ئەڵمانیا دەركراین، چونكە 
ئێم���ە یەه���وودی بووین. ب���ەاڵم دوای ئەوەی 
بەزەحمەت توانیمان سنووری فەڕەنسا ببڕین، 
لەوێدا بووین���ە "بۆش ����� boches")37(. بگرە 
پێمان گوترا، ئەگەر ئێمە بەڕاستی دژی تیۆرە 
ڕەگەزپەرس���تییەكانی هیتلەری���ن، ئەوە دەبێت 

ئەم نازناوە قبووڵبكەین.
بە درێژایی حەوت ساڵ)38(، هەوڵماندا ڕۆڵێكی 
س���ەخیفانە بگێڕی���ن، چونك���ە ویس���تمان ببینە 
فەڕەنس���ی �� النیكەم، ببین���ە هاوواڵتیی ئاییندە 
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لەم واڵتەدا، بەاڵم لەگەڵ دەستپێكردنی جەنگدا، 
ئەگەرچ���ی ئێم���ە "ب���ۆش" ی���ش بووی���ن، بەاڵم 
هەندێك لە ئێمە لەم ماوەیەدا، بەڕاستی ببووە 
ئەم ج���ۆرە فەڕەنس���ییە دڵس���ۆزەی، تەنانەت 
نەماتوان���ی سیس���تمی حوكم���ی فەڕەنس���ییش 
بپارێزی���ن، بۆی���ە لەكۆتاییدا گوتم���ان كارێكی 
دروس���تە ئەگ���ەر بخرێین���ە نێ���و كۆمەڵگ���ەی 

زۆرەملێییش)39(.
خۆبەخ���ش"  "زیندانیك���راوی  یەكەمی���ن  ئێم���ە 
بووی���ن، كە لە مێژوودا وێن���ەی نەبووە. دوای 
ئەوەی ئەڵمانییەكان هاتن و واڵتی فەڕەنسایان 
داگیرك���رد، ئ���ەوە حوكومەتی فەڕەنس���ی هات 
ناوی كۆمپانیاكەی گۆڕی، ئێمەش لەبەرئەوەی 
ئەڵمانی بووین زیندانیكراین، بۆیە لەبەرئەوەی 
یەه���وودی بووی���ن، ئازادیش نەكرای���ن. ئەوە 
هەم���ان چیرۆكە، كە لە هەم���وو جیهاندا، یەك 

لەدوای یەك دووبارەدەكرایەوە)40(. 
لە ئەورووپا نازییەكان دەس���تیان بەس���ەر 
بەڕازیلی���ش  ل���ە  گ���رت،  موڵكمان���دا  و  م���اڵ 
دەبووای���ە وەك���و ه���ەر ئەندامێكی دڵس���ۆزی 
كۆمەڵ���ەی ئەڵمانەكانی دەرەوەی واڵت، س���ی 
لەس���ەدی س���امانەكانی خۆمان ببەخش���ین. لە 
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پاریسیش���دا، بەه���ۆی ئەوەی ئێم���ە یەهوودی 
بووی���ن، نەماندەتوان���ی دوای كاژێر هەش���تی 
ئێ���وارە ماڵەكانم���ان جێبێڵی���ن، ب���ەاڵم لە لۆس 
ئەنجلوس���دا ئێمە ك���ۆت و بەندكراوین، چونكە 
"بێگان���ە و دوژمنی���ن". هەمیش���ە بەبەردەوامی 
ناس���نامەكەمان لەگۆڕاندا بوو، بە ش���ێوەیەك 

ئێستا كەس نییە بزانێت ئێمە كێین. 
بەداخەوە، ئێس���تاش كاتێك چاومان بە خەڵكی 
یەهوودی دەكەوێت، دەبینین ڕەوشەكە باشتر 
نییە. تائیفەی یەهوودیی فەڕەنس���ی بەتەواوی 
بڕوای���ان وای���ە هەم���وو ئ���ەم یەهوودییان���ەی 
لەپش���ت ڕووباری ڕاینەوە هات���وون، جۆرێك 
یەهوودی���ن ك���ە ئەمان ناوی���ان دەنێن پۆالك �� 
ناوی���ان  ئەڵمان���ەكان  ئەوان���ەی   ،)Polaks)41

دەنێی���ن یەهوودییەكانی خۆرهەاڵت. بەاڵم ئەم 
یەهوودییان���ەی كە بەڕاس���تی ل���ە ئەورووپای 
خۆرهەاڵتەوە هاتوون، توانای ئەوەیان نەبوو 
لەگەڵ برا فەڕەنس���ییەكانیان بگونجێن، ناویان 
تەنان���ەت   ،)Jackes)42  ����� یاك���ی  لێناب���وون 
منداڵەكانی ئەم یاكییانەش، كە نەوەی دووەمن 
و ل���ە فەڕەنس���ا لەدایكب���وون، گوای���ە ئ���ەوان 
ئێس���تا ئاوێتەی كۆمەڵگەی فەڕەنس���ی بوون، 
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ئەمانیش هەمان ڕا و بۆچوونی چینە بااڵكانی 
ب���ەم  هەی���ە.  فەڕەنس���ایان  یەهوودییەكان���ی 
ش���ێوەیە، لە هەمان كاتدا، دەك���را تۆ لەالیەنی 
باوكت���ەوە ناوت یاكی بێ���ت، كوڕەكەش خۆی 

دەبووە پۆالك. 
ئ���ەو  و  جەن���گ  هەڵگیرس���انی  لەگ���ەڵ 
یەهوودی���ی  تائیف���ەی  بەس���ەر  كارەس���اتەی 
فەڕەنس���یدا ه���ات، بووەه���ۆی ئ���ەوەی ئێم���ە 
وەكو پەناب���ەر، ڕێگریم���ان لێبكرێت تێكەاڵوی 
كۆمەڵگەی ئەس���ڵیی یەهوودی ئەم واڵتە بین، 
ب���ە ڕەچاوكردن���ی هەندێ���ك حاڵەت���ی ڕیزپەر 
نەبێت، ئەگینا ئەمە وەكو بنەمایەك ڕاستە. ئەم 
یاس���ا كۆمەاڵیەتییە نەنووس���راوانە، ئەگەرچی 
هەرگیز بەئاش���كرا دانپێدان���راو نەبوون، بەاڵم 
لەس���ەر ئاس���تی ڕای گش���تیدا، هێزێكی گەورە 
و كاریگ���ەری هەبوو. ئەم ج���ۆرە بێدەنگییە لە 
ڕای گش���تیدا، ئەم جۆرە مومارەس���ەیە، لەنێو 
ژیانی ڕۆژانەماندا گرنگی���ی زۆرتریان هەبوو 
لە لێدوان���ە فەرمییەكان، لەبارەی میوانداری و 

ویستی خێرخوازی. 
و  كۆمەاڵیەتیی���ە  ئاژەڵێك���ی  م���رۆڤ 
ژیانیش ئاس���ان نیی���ە بۆی، كاتێ���ك پێوەندییە 
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كۆمەاڵیەتیی���ەكان دەپچڕێ���ن. دەس���تگرتن ب���ە 
ئاس���انترە  زۆر  كۆمەاڵیەتیی���ەكان  ڕەفت���ارە 
لەنێو سیس���تمی كۆمەڵگەییدا، كاتێك ڕەوش���ی 
كۆمەاڵیەتی و سیاسی و یاساییان ئاڵۆزدەبێت، 
تەنیا هەندێك كەسی كەم خاوەنی ئەم هێزەن، 
بتوان���ن لەحاڵەتێك���ی ئ���اوادا كەرامەتی خۆیان 
بپارێ���زن. لەبەرئەوەی ئێم���ە ئازایەتیمان نییە 
تاوەك���و لەپێناو گۆڕینی ڕەوش���ی كۆمەاڵیەتی 
و یاس���ایی خۆمان���دا بجەنگی���ن، لەب���ری ئەوە 
بڕیارمان���دا ����� وەكو ئەوەی زۆر كەس���ی ئێمە 
وای���ان ك���رد ����� ناس���نامەی خۆم���ان بگۆڕین. 
ئ���ەم ڕەفتارە س���ەیرە، وایكرد ش���تەكان زۆر 
خراپتربب���ن. ئەم ئاڵۆزیی���ەی ئێمە تێیدا دەژین، 

بەشێكی دروستكراوی دەستی خۆمانە. 
ڕۆژێ����ك دێت، یەكێ����ك دەیەوێت چیرۆكێكی 
ڕاس����تەقینە لەبارەی كۆچكردنی یەهوودییەكان 
ل����ە ئەڵمانیادا بنووس����ێت، ئەوكاتیش، پێویس����تە 
لەس����ەری ب����ە وەس����فكردنی بەڕێ����ز كوه����ن لە 
بەرلینەوە دەس����تپێبكات. كوهن لەسەدا سەد و 
پەنجا ئەڵمانی بوو، ئەڵمانییەك خاوەنی هەست و 
خولیایەكی نیشتیمانیی بەرز. لە ساڵی )1933( 
دا، بەڕێز كوه����ن پەناگەیەكی لە پراگ بۆ خۆی 
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دۆزیی����ەوە، هەر زووبەزوو گەیش����تە بڕوایەكی 
ت����ەواو بەوەی ئەم پیاوێكی نیش����تیمانپەروەری 
چیكیی����ە، پیاوێك����ی چیكیی ڕاس����تەقینە و تەواو 
دڵس����ۆز، وەك����و ئ����ەوەی پێش����تر ل����ە ئەڵمانیادا 

بەڕاستی نیشتیمانپەروەر و دڵسۆز بوو.
كات تێپەڕی ، س���اڵی )1937( حوكومەتی 
چیكی لەژێر فش���اری نازییەكاندا، دەس���تیكرد 
ب���ە دەركردنی پەناب���ەرە یەهوودییەكان، بەبێ  
ڕەچاوكردن���ی ئ���ەوەی، كە ئ���ەم یەهوودییانە، 
بەتەواوی هەس���تیان بەوە دەك���رد هاوواڵتیی 
ئاییندەی���ی چیكین. ئ���ەوكات كوهنی هاوڕێمان 
چ���ووە ڤیین���ا، تاوەك���و خۆی لەگەڵ ڕەوش���ی 
ئەم���ەش  بگونجێنێ���ت،  ئەوێ���دا  ئەوكات���ی 
دیس���ان پێویس���تی ب���ە هەس���ت و خولیایەكی 
دیاریكراو  نەمس���اییانەی  نیش���تیمانپەروەریی 
هەب���وو. ب���ەاڵم كاتێ���ك ئەڵمانیا هێرش���یكردە 
س���ەر نەمس���ا و داگیری كرد، دەبووایە بەڕێز 
كوه���ن دیس���ان ئ���ەم واڵت���ەش جێبێڵێ���ت. ل���ە 
كاتێك���ی زۆر دژواردا گەیش���تە پاری���س، بۆیە 
هەرگیز ئیقامەی یاس���ایی فەڕەنس���ی پێنەدرا. 
لەبەرئ���ەوەی فێرببوو ببێتە خاوەنی توانایەكی 
خەوخۆش���انەدا،  بیركردن���ەوەی  ل���ە  گ���ەورە 
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بۆی���ە ڕەتیكردەوە ڕێگای ڕێوش���وێنی ئیداری 
بگرێتەب���ەر، ل���ەوە دڵنیاب���وو، ك���ە ئایین���دە و 

داهاتووی خۆی لە فەڕەنسادا بەسەردەبات.
 بۆیە خ���ۆی ئامادەكرد تاوەكو لەگەڵ بنەماكانی 
نەت���ەوەی فەڕەنس���یدا بگونجێت و خۆی هاوش���ان 
ب���كات، لەگ���ەڵ س���ەلەفەكەی )ڤێرس���ینگیتۆریكس �� 
Vercingetorix(. پێموای���ە ب���اش نیی���ە لەمە زیاتر 
سەركێش���ییەكانی بەڕێ���ز كوه���ن بگێڕم���ەوە، مادام 
بەرێ���ز كوه���ن ناتوانێت عەقل���ی خ���ۆی كۆبكاتەوە، 
ڕایبهێنێت لەسەر ئەوەی كە ئەم لە ئێستادا چییە، واتا 
وەكو یەهوودییەك، ئەوە كەس ناتوانێت پێش���بینیی 
ئ���ەو گۆڕانكاریی���ە ش���ێتانەیە ب���كات، كە هێش���تا لە 
گیرفانەكانیدا ماون، تاوەكو بتوانێت بەردەوام بێت. 

بیەوێ���ت  هەبێ���ت  مرۆڤێ���ك  ڕەنگ���ە 
بدۆڕێنێ���ت،  خ���ۆی  خ���ودی  دۆزینەوەكان���ی 
ل���ە واقیعیش���دا تواناكان���ی بوون���ی مرۆڤان���ە 
ناموتەناهیی���ە، ناموتەناهییە بە ڕاددەی ئەوەی 
چ���ۆن پڕۆس���ەی ئافرێدەك���ردن ناموتەناهییە. 
ب���ەاڵم بەدەس���تهێنانی كەس���ایەتییەكی تازە لە 
زەحمەتیدا هاوشانی پڕۆس���ەی ئافرێدەكردنە 
����� ك���ە هی���چ هیوایەك���ی تێدانییە �� پڕۆس���ەی 

ئافرێدەكردنی جیهانێكی تازە.
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ئێمە هەرچییەك بكەین، هەرچەند بانگەشەی 
ئەوە بكەین كە هەین، ئەوە ئێمە هیچ شتێكی تر 
نادۆزینەوە، تەنیا ئارەزووی شێتانەمان نەبێت 
لەوەی ك���ە بگۆڕێین، نەوەك���و یەهوودی بین. 
هەم���وو چاالكییەكانمان ئاڕاس���تەی گەیش���تنە 
بەم ئامانج���ە: نامانەوێت پەنابەربین، لەوەتەی 
ئ���ەم كۆچبەرانەی بە زمان���ی ئەڵمانی دەدوێن 

ناونراون بە یەهوودی.
ئێمە خۆم���ان ناونانێین "بێ  ڕەگەزنامە" ین)43(، 
لەوەتەی زۆرین���ەی خەڵكانی بێ ڕەگەزنامە لە 
جیهان���دا بوونەتە یەه���وودی، ئێم���ە ئامادەین 
ببین���ە "هۆتنت���ۆت"، تەنی���ا بۆئ���ەوەی واقیع���ی 
ئەوەم���ان بش���ارینەوە، ك���ە ئێم���ە یەهوودین. 
س���ەرنەكەوتین و سەركەوتووش نابین، لەژێر 
پ���ەردەی ئەم خولی���ا گەشبینانەش���ماندا، زۆر 
بەئاس���انی دەتوانیت هەست بەم بێ ئومێدییەی 
ئەو كەسانە بكەیت، كە بانگەشەی ئاوێتەبوون 

لەنێو كۆمەڵگەی تازەدا دەكەن.
 ،"assimilation �� زاراوەی "ئاوێتەبوون
ل���ە الی ئێم���ە، ب���ۆ ئ���ەو كەس���انەی ك���ە ل���ە 
فەلس���ەفیی  مانایەك���ی  هات���وون،  ئەڵمانی���اوە 
قووڵی هەڵگرتووە. زەحمەت���ە بتوانیت وێنای 
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ئ���ەوە بكەی���ت، كە ئێم���ە لەم پرس���ەدا چەندە 
جیددی���ن. ئاوێتەب���وون بە مان���ای گونجان و 
تەبای���ی پێویس���ت نەهات لەگەڵ ئ���ەم واڵتەی 
ئێمە تێیدا لەدایكبووین، لەگەڵ ئەم گەلەی ئێمە 
ب���ە زمانی ئەوان قس���ەمان دەك���رد، دەدواین. 
ئێم���ە وەكو بنەمای���ەك، لەگەڵ هەمووش���تێك 
و هەمووكەس���ێدا دەگونجێین. ئەم هەڵوێستە 
ل���ە الی من زۆر بەڕوون���ی دەركەوت، كاتێك 
دەدوام،  هاوواڵتیان���م  ل���ە  یەكێ���ك  لەگ���ەڵ 
ئ���ەم هاواڵتیی���ەی پێدەچێ���ت زانیبێت���ی چۆن 

گوزارش���ت لە هەس���تی خۆی بكات. 
كاتێ���ك تازە گەیش���تبووینە فەڕەنس���ا، ئەم 
هاوواڵتییە توانیب���ووی یەكێك لەم كۆمەاڵنەی 
گونجاندن بۆ خۆی بدۆزێتەوە، ئەو ش���وێنەی 
تێی���دا یەهوودیی���ە ئەڵمانیی���ەكان بەرانب���ەر بە 
یەكت���ری جەختیان لەس���ەر ئ���ەوە دەكردەوە، 
ك���ە ئەمان بەڕاس���تی بوونەتە فەڕەنس���ی. ئەم 
هاواڵتیی���ە ل���ە یەك���ەم وتاری���دا گوت���ی:" ئێمە 
ئەڵمانیی باش بووین، بۆیە ئێس���تا خۆشحاڵین 
لە فەڕەنس���ادا، فەڕەنس���ییەكی باش بین". ئەم 
خەڵ���ك و جەماوەرەی، كە لەوێدا ئامادەبوون، 
ب���ە  دەس���تیان  زۆرەوە  بەس���ەرگەرمییەكی 
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چەپڵەلێ���دان ك���رد، كەس���یش پێنەكەن���ی، ئێمە 
چ���ۆن  فێرببووی���ن  ك���ە  بووی���ن،  خۆش���حاڵ 

بیسەلمێنین دڵسۆزین.
ئەگ���ەر نیش���تیمانپەروەری ڕەفتارێ���ك، یا 
مومارەس���ەیەكی ڕۆتینی بێت، ئەوە ئێمە لەنێو 
جیهاندا، دەبینە گەلی هەرە نیشتیمانپەروەر. با 
بگەڕێین���ەوە بۆ الی بەڕێ���ز كوهنی هاوڕێمان، 
بێگومان ئەم پیاوە هەموو ژمارە پێوانەییەكانی 
ش���كاندووە. ئ���ەم بریتیب���وو ل���ەو كۆچب���ەرە 
نموونەییەی، كە هەمیش���ە ل���ە هەمووواڵتێكدا 
كە چارەنووسێكی ناخۆش بۆ ئەوێی بردبوو، 
ڕاس���تەوخۆ چ���اوی دەبڕییە ش���اخەكانی ئەم 
واڵت���ە و خۆش���ی دەویس���تن. ب���ەاڵم چونك���ە 
نیشتیمانپەروەری چیتر وەكو مومارەسەیەك 
جێگای ب���ڕوا نەمابوو، بۆی���ە زەحمەتە خەڵك 
بێنێتە ئ���ەم بڕوایەی، كە ئێمە لەم گۆڕانكارییە 

چەندبارەبووەماندا، جیددین. 
ئ���ەم ملمالنێی���ە، وای ل���ە كۆمەڵگ���ەی ئێمە 
ك���رد، بگاتە ئ���ەم ڕاددەی���ە ل���ە نالێبووردەیی. 
ئێم���ە داوادەكەین بەتەواوی دانمان پێدابنرێت، 
بەب���ێ  ئ���ەوەی داوای ئەم ماف���ەش بكەین، بۆ 
گرووپی تایبەتیی خۆمان، بەهۆی ئەوەی ئێمە 
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لە هەڵوێس���تێكی ئەوهادا نین، ڕێگامان پێبدات 
ئەمە لە الی خەڵكی ئەم واڵتانەدا بەدەستبێنین. 
لە ب���ەردەم ئەم جۆرە بوون���ەوەرە نامۆیانەی 
وەك���و ئێم���ەدا، خەڵك���ی واڵتەكانی���ش گومان 
دایاندەگرێ���ت. لە ڕوانینی ئەمانەوە، تاكە بنەما 
ئەوەی���ە كە ئێم���ە دەبێت دڵس���ۆزبین بۆ واڵتە 
كۆنەكان���ی خۆمان، ئ���ەوەش بۆچوونێكە ئێمە 
تێ���ی دەگەی���ن. ئەمەی���ە وایك���ردووە ژیانم���ان 

تاڵتربێت.
خ���ۆ ئێمە دەمانتوانی ئەم گومانە ببەزێنین، 
ل���ە حاڵەتێك���دا ئەگەر ئ���ەم كارە وا ڕاڤەبكەین، 
كە ئێمە یەهوودین، بۆیە نیشتیمانپەروەریمان 
لەنێ���و واڵتە ئەس���ڵییەكەی خۆمان���دا، الیەنێكی 
تایب���ەت و نام���ۆی هەیە. س���ەرەڕای ئەمەش، 
بەاڵم بەڕاس���تی ڕەگوڕیشەی داكوتابوو، پاك 

و بێگەرد بوو. 
ئێم���ە تاوەك���و ئەم���ە بس���ەلمێنین، هاتی���ن 
چەندی���ن كتێبی قەب���ە و گەورەمان نووس���ی، 
كرێ���ی بیرۆكراتییەتێك���ی زۆرم���ان دا، لەپێناو 
دۆزینەوە و شرۆڤەكردنی سەردەمە كۆنەكان 
بە ش���ێوەیەكی پڕ لە ئامار و داتائامێزدا. ئێمە 
خەڵكی زۆرمان هەبوو كە وتاری فەلسەفییان 



هانا ئارێنت 216

تەبای���ی  و  گونج���ان  لەب���ارەی  دەنووس���ی 
نێ���وان یەه���وودی و فەڕەنس���ییەكان، لەنێوان 
یەهوودی و ئەڵمانیی���ەكان، لەنێوان یەهوودی 
ئ���اوا  كاتێ���ك  ئیم���ڕۆ،  ڕزگاربوونم���ان   .... و 
بەردەوام لەنێو گومانی دووبارەبوونەوەدایە، 
مێژووێك���ی زۆر دوورودرێ���ژی هەی���ە. ئەوە 
مێژووی سەدوپەنجا ساڵی تائیفەی یەهوودی 
ئاوێتەبووە، كە كارێكی كردووە پێشتر نەكراوە 
و نەبووە: س���ەرەڕای ئەوەی بە درێژایی كات 
نا ����� یەهوودییەتی خۆی دەس���ەلمێنێت، بەاڵم 
لەگەڵ ئەوەشدا هەروەكو یەهوودی ماوەتەوە. 
ئ���ەم بزربووان���ە،  ئاڵ���ۆزی بێ ئومێدان���ەی 
بریتیی���ە ل���ە ونبوون و بزربوون���ی ئۆلیس، كە 
ب���ە پێچەوان���ەی وێنەی باو لەبارەی���ان، ئەمان 
خۆی���ان بەڕاس���تی نازانن كێن، بەاڵم ئاس���انە 
لەمیانەی هەوەسی تەواویان بۆ ڕەتكردنەوەی 
ناس���نامەكەیان، ئەم ڕەوش���ە ڕاڤەبكرێت. ئەم 
هەوەسە زۆر كۆنترە لەم چەند دەیەی دوایی، 
كە بووەهۆی ئاش���كراكردنی ئ���ەم بێهوودەییە 
قووڵ���ەی بوونم���ان. ئێمە وەكو كەس���انێك، كە 
خاوەن���ی بیرۆكەیەك���ی جێگیری���ن، هەرگیز لە 
هەوڵ���دان ب���ۆ ش���اردنەوەی ئابڕووچوونێكی 
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خەیاڵییان���ە، ناتوان���ن دانبەخۆیان���دا بگرن. بەم 
ش���ێوەیە، ئێمە بە شێوەیەكی س���ەرنجڕاكێش 
حەزمان بە هەموو توانایەكی نوێ  هەیە، تەنیا 
لەبەرئ���ەوەی نوێیە، دەتوانێ���ت موعجیزەیەك 

دروستبكات. 
ئێمە سەرس���امین بە ه���ەر ڕەگەزنامەیەكی 
ن���وێ ، وەكو چ���ۆن ئافرەتێكی قەب���ارە گەورە 
دڵخۆشە بە جلێكی تازە، كە دەتوانێت ناوقەدی 
ب���ەم ش���ێوەیە پیش���انبدات، كە خ���ۆی حەزی 
لێیەت���ی. ب���ەاڵم خۆی ئەم جلەی خۆش���ناوێت، 
تەنی���ا لەبەرئەوە نەبێت ك���ە پێیوایە توانایەكی 
تایبەت���ی هەیە، لە پیش���اندانی ناوق���ەدی، بۆیە 
كاتێك دەبینێت هیچ كاریگەری لەس���ەر جوان 
پیشاندانی ناوقەدی نییە، فرێی دەدات، یا چیتر 

لەبەری ناكات.                        
ڕەنگ���ە م���رۆڤ دووچاری سەرس���وڕمان 
بێ���ت لەوەی، ك���ە بێ  س���وودی بەرچاوی ئەم 
ش���وێنگەگۆڕین و خۆشاردنەوەیە سەیرەمان، 
هێش���تا ه���ەر نەبۆت���ە ه���ۆی ئ���ەوەی ورەمان 
دابەزێنێ���ت. ئەگ���ەر ئەوە ڕاس���ت بێت، مرۆڤ 
زۆر بەدەگم���ەن پەن���د لەمێ���ژوو وەردەگ���رن، 
كەواتە ئەمەش ڕاس���تە، كە ئەوان دەكرێت لەم 
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ئەزموونە دووبارەبووەوه  كەس���ییانە فێرببن، 
وەكو ئ���ەوەی لە حاڵەتی ئێم���ەدا هەیە. بەاڵم، 
پێ���ش ئەوەی یەك���ەم بەردمان ب���ۆ بهاوێژیت، 
ئەوەت بیربێت ئەگ���ەر مرۆڤ یەهوودی بێت، 
ئەوە نابێت���ە خاوەنی هیچ ج���ۆرە هەبوونێكی 

یاسایی لەنێو ئەم جیهانەدا.
ئەگەر پێویست بێت لەسەرمان دەستبكەین 
ب���ە گوتن���ی حەقیقەت، گوتنی ئ���ەوەی كە ئێمە 
هی���چ نین، تەنیا یەهوودی نەبێ���ت، مانای وایە 
ئێم���ە خۆمان دەخەینە بەر چارەنووس���ی ئەم 
یاس���ایەكی  هی���چ  مرۆڤانەی���ەی،  بوون���ەوەرە 
تایبەت و ڕێككەوتنێكی سیاس���ی نایانپارێزێت، 
ئەوانەی هیچ شتێكی تر نین، تەنیا بوونەوەری 

مرۆڤانە نەبێت.
هەڵوێس���تێكی  وێن���ای  بتوان���م  زەحمەت���ە 
لەمە مەترس���یدارتر بكەم، چونكە ئێمە ئێس���تا 
لەنێ���و جیهانێك���دا دەژی���ن، تێی���دا بوون���ەوەرە 
كات���ی،  ماوەیەك���ی  ب���ۆ  مرۆڤایەتیی���ەكان 
دەستبەرداری ئەم سیفەتە مرۆڤانەیەی خۆیان 
بوون. لەبەرئەوەی كۆمەڵگە توانیی جیاكاریی 
ڕەگەزی، وەكو چەكێكی گەورەی كۆمەاڵیەتی 
بدۆزێتەوە، لە سایەیدا كەسێك بتوانێت مرۆڤ 
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بكوژێ���ت، بەب���ێ  ئەوەی یەك پش���كە خوێنیش 
بڕژێنێت، لەبەرئەوەی پاسەپۆڕت و ڕەگەزنامە 
و ناس���نامەی لەدایكب���وون، هەندێ���ك جاریش 
پس���ووڵەی باج���ی داهاتیش، چیت���ر كاغەزێك 
نی���ن، بەڵكو بوونەتە ماددەی���ەك بۆ جیاكاریی 

كۆمەاڵیەتی. 
ڕاس���تە زۆرینەی ئێمە پشت بە په یوەندییە 
كۆمەاڵیەتیی���ەكان دەبەس���تن، ئێم���ە متمان���ەی 
خۆم���ان لەدەس���ت دەدەی���ن، ئەگ���ەر كۆمەڵگە 
قبووڵم���ان ن���ەكات، ئێمە ئامادەین �� هەمیش���ە 
ئام���ادەش بووی���ن �� هەم���وو نرخێ���ك بدەین، 
لەپێن���او ئەوەی لەنێ���و كۆمەڵگ���ەدا قبووڵكراو 
بی���ن. بەاڵم ئەمەش ڕاس���تە كە بەش���ێكی زۆر 
كەم لە ئێمە، ئەوانەی ویستیان دەستبەرداری 
فرتوفێڵ���ی گونجان و ئاوێتەبوون ببن، باجێكی 
گەورەت���ر لەوەی���ان داوە، ك���ە بتوانن بەرگەی 
بگرن: سەركێش���ییان بەم دەرفەت و شانس���ە 
كەمە كردووە، كە بەم كەس���انە دەبەخشرێت، 
ئەوان���ەی لەنێ���و ئ���ەم جیهان���ەی س���ەراوژێر 
بووه تەوە، بێبەشكراون لە پارێزگاریی یاسایی.
هەڵوێستی ئەم گرووپە بچووكە، بەپێی ئەم 
بۆچوون���ەی بێربارد الزار، ك���ە ناویان دەنێت 
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"ئەوانەی ب���ە هۆش���یارییەوە پەراوێزخراون"، 
ناكرێت تەنیا لەمیانەی ڕووداوەكانی ئێس���تادا 
ڕاڤەبكرێ���ت، وەك���و چ���ۆن ناكرێت ش���رۆڤەی 
هەڵوێستی بەڕێز كوهنیش بكرێت، كە ویستی بە 
هەر شێوەیەك بێت ببێتە كەسێكی پێگەیشتوو 
�� upstart)44(. هەردووكیان نەوەی س���ەدەی 
نۆزدەیەم بوون، كە خەڵكێكیان نەدەناس���ی بە 
ش���ێوەیەكی ش���ەرعی و یاس���ایی بێبەشكرابن 
لە پارێزبەندیی یاس���ایی، بەڵك���و تەنیا خەڵكی 
كۆمەاڵیەتیی���ان  پەراوێزخ���راوی  و  التەری���ك 
دەناس���ی، لەبەرانب���ەر ئەوانیش���دا خەڵك���ی تر 
هەبوون، ئەوانەی پێگەیشتووی كۆمەاڵیەتی �� 

social parvenus  بوون)45(. 
م���ێ���ژووی ن��وێ��ی ی���ەه���وودی، ك��ە ل��ەگ��ەڵ 
دەستپێدەكات،  دەرب�����ارەوە  ی��ەه��وودەك��ان��ی 
ل����ەم����ی����ان����ەی م���ل���ی���ۆن���ێ���رو چ����اك����ەخ����وازە 
یەهوودییەكانیشەوە بەردەوام دەبێت، توانای 
ئەوەی هەیە ئەم ڕووگەیەی تری كولتووری 
یەهوودی لەبیربكات، كولتووری هاین و ڕاحێل 
و فارنهاگن و شۆلۆم و ئەلیشام، كولتووری 
الزار و فڕانزكافكا، یا تەنانەت چارلی چاپلنیش. 
كە  یەهوودییە،  كەمینەیەكی  كولتووری  ئەوە 
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نەیاندەویست پێگەیشتوو بن، ئەوانەی خۆیان 
یان  پەراوێزخراو"  هۆشیارییەوە  "بە  پێگەی 

هەڵبژاردبوو. 
هەموو شانازی بەوەوه  دەكەن، كە سیفەتە 
یەهوودیی���ەكان �� "دڵی یەهوودی"، مرۆڤایەتی، 
دڵخۆشی، زیرەكیی بێگەرد �� كۆمەڵێك سیفەتی 
مرۆڤی پەراوێزخراون. لەم الیش���ەوە، هەموو 
كەموكوڕییە یەهوودییەكان �� خراپ قسەكردن، 
گەمژەیی سیاس���ی، پارەپەرس���تی �� كۆمەڵێك 
س���یفەتی مرۆڤە پێگەیش���تووەكانن. هەمیش���ە 
هەندێ���ك یەه���وودی هەبوون، بڕوای���ان بەوە 
هەب���وو، ك���ە گۆڕینی هەڵویس���تی مرۆڤانەیان، 
گۆڕین���ی ڕوانینی���ان بۆ سروش���ت، ب���ۆ واقیع، 
لەپێن���او بەرژەوەندییەك���ی كەم، ك���ە هەڵگری 

مۆركی ڕوحی تائیفییە، كارێكی بێسوودە.
مێ���ژوو ڕەوش���ی دەرچ���ووان ل���ە یاس���ا، 
پەراوێز خراوەكان ، گەیشتووەكان، وەكو یەك 
س���ەپاندووە. گەیشتووەكان، هێش���تا بڕوایان 
ب���ەم حیكمەتەی بل���زاك نەهێناوە، ك���ە دەڵێت" 
مرۆڤ دووجار ناگات"، بۆیە ئەوانە لە خەونە 
سەرشێتەكانی پەراوێزخراوەكان تێنەگەیشتن، 
ئەوانەی هەست بە سووكایەتی دەكەن كاتێك 

دەبنە هاوبەش لەم چارەنووسەدا. 
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بەاڵم، ئ���ەو ژم���ارە كەمەی پەناب���ەران، كە 
مكوڕبوون لەسەر گوتنی حەقیقەت، حەقیقەتێك 
ت���ا دەگات���ە بێئەدەب���ی، لەبەرانبەر ئ���ەوەی كە 
باش���تریان  ڕەوش���ێكی  نی���ن،  خۆشەویس���ت 
بەدەستهێنا، كە لە نرخاندن نایەت: چیتر مێژوو 
لە الی ئەمانە، كتێبێكی داخراو نییە، سیاسەتیش 

چیتر ئیمتیازێك نییە درابێتە بێ ئایینەكان. 
ئەوانە دەزانن بێبەشكردنی گەلی یەهوودی 
لە ئەورووپا لە پارێزبەندی یاسایی، ڕاستەوخۆ 
دوای بێبەش����كردنی زۆرینەی نەتەوەكانی تری 
ئەورووپا بوو، لە پارێزبەندی یاسایی. پەنابەران، 
كاتێك لە واڵتێكەوە بۆ واڵتێكی تر دەردەكرێن، 
نوێنەرایەتیی پێش����ەنگی گەالنی خۆیان دەكەن �� 

ئەگەر پارێزگاری لە ناسنامەی خۆیان بكەن.
لێرەشدا مێژووی یەهوودی بۆ یەكەم جارە، 
داب����ڕاو نییە لە مێ����ژووی نەتەوەكانی تر، بەڵكو 
پەیوەس����تە بە مێژووی هەموو نەتەوەكانی تر. 
كۆمەڵەی گەالنی ئەورووپا ئەو كاتە پارچە پارچە 
ب����وو، كە ڕێگایدا الوازترین و بێ دەس����ەاڵتترین 
و  دووربخرێت����ەوە  نێوانی����ان،  ئەندام����ی 

پەراوێزبخرێت، سەركوت بكرێت.
كۆتایی
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 13( حن���ە ارندت و دولە اس���رائیل، عفیف عپمان، 
جریدە النهار، 23/6/2002.

 14( ئەدۆلف ئایخمان یەكێك بوو، لەم تاوانبارانەی 
سیس���تمی ن���ازی ل���ە ئەڵمانی���ا، ك���ە جینۆس���ایدی 
یەهوودییەكانی���ان ئەنجام���دەدا. دوای ڕووخان���ی 
دەس���ەاڵتی نازی و داگیركردن���ی ئەڵمانیا لەالیەن 
هێزەكان���ی هاوپەیمانان���ەوە، ئایخم���ان دەتوانێ���ت 
ڕاب���كات و خ���ۆی بش���ارێتەوە، بەقاچ���اغ ڕاب���كات 
ب���ەرەو واڵت���ی ئەرجەنتی���ن ل���ە ئەمری���كای التین. 
دوای تێپەڕبوون���ی چەندین س���اڵ، ناس���نامەكەی 
لەوێ���دا  بۆی���ە  دەناس���رێتەوە،  و  ئاش���كرادەبێت 
دەستگیردەكرێت، وەكو تاوانبارێك دەگوزارێتەوە 

بۆ ئیسرائیل تاوه كو دادگایی بكرێت.
 15( تفاهە الشر وسوال الجریمە، او حنە ارندت فی 
القدس، كریم محمد، جریدە المدی، )8/3/2016(.

و  ن���ازی  ڕژێم���ی  هاتنەس���ەركاری  دوای   )16  
هیتلەر لە سەرەتای س���اڵی )1933( لە ئەڵمانیادا، 
بڕی���اری  كۆمەڵێ���ك  دووچ���اری  جوولەك���ەكان 
ترس���ناك هات���ن، كۆمەڵێ���ك بڕی���اری تایب���ەت بە 
یەهوودیی���ەكان دەرچوو، بۆئ���ەوەی ناچار بكرێن 
ئەڵمانی���ا جێبێڵن و كۆچبكەن. س���ەرەتا بەش���ێكی 
زۆری جوولەكەكان بەرەو واڵتانی تری ئەورووپا 
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كۆچیانك���رد، ب���ەاڵم دوای ئ���ەوەی س���وپای نازی 
بەش���ێكی زۆری ئەورووپای داگیركرد، بەش���ێكی 
زۆری ئەڵمانیی���ەكان بەرەو ئەمری���كا كۆچیانكرد، 
لەوێدا هەوڵیان���دا تێكەاڵوی كۆمەڵگ���ەی ئەمریكی 
ببن، بۆیە كۆمەڵێك ناوەندی میدیایی و ڕۆژنامە و 
گۆڤاریان بە زمانی ئەڵمانی باڵوكردەوە. )و. ك (

 17( پەنابەر ئەم كەسەیە كە لەواڵتی خۆی  ڕاده كات، 
داوای پەناب����ەری دەكات ل����ە واڵتێكی تر. بەگش����تی 
پەناب����ەری دابەش����دەكرێتە س����ەر چەن����د جۆرێ����ك: 
سیاس����ی، ڕەگ����ەزی، ئایین����ی، مرۆی����ی. كاروب����اری 
پەناب����ەران لەنێ����و واڵتاندا بەپێی كۆمەڵێك یاس����ای 
نێودەوڵەتی و ڕێككەوتنی نێو دەوڵەوتی ڕێكخراوە، 
بەپێی ئەم یاس����ایانە مافەكانی پەنابەر دیاریكراوە. 
یاس����ای پەنابەران لقێك����ی یاس����ای نێودەوڵەتییە و 
تایبەت����ە بە مافی پەنابەری ، پەیوەس����تە بە یاس����ای 
نێودەوڵەتیی مافەكانی مرۆڤ و یاسای نێودەوڵەتیی 
مرۆیی. دوای كۆتاییهاتنی جەنگی دووەمی جیهانی، 
بەه����ۆی ئ����ەم جەنگ����ەوە ملیۆنەها كەس ئ����اوارەی 
واڵت����ان ب����وون و داوای ماف����ی پەنابەرییان دەكرد، 
بۆی����ە دەبینین لە س����اڵی )1949( دا، بەپێی بڕیاری 
كۆمەڵەی گشتیی نەتەوەیەكگرتووەكان ژمارە )44 
�� 319( كۆمس����یۆنی ب����ااڵی نەتەوەیەكگرتووەكان، 
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ب����ۆ كاروب����اری پەنابەران ������ UNHCR دامەزرا و 
بارەگاك����ەی خرایە ش����اری جنێڤ لە سویس����را. )و. 

ك (  
 18( مەبەس���ت جەنگ���ی دووەم���ی جیهانیی���ە، كە 
بەه���ۆی سیاس���ەتی حیزب���ی ن���ازی ل���ە ئەڵمانی���ا، 
بووەهۆی ئەوەی یەهوودیی���ەكان لە ئەڵمانیا، ئەم 
واڵتانەش كە ئەڵمانی���ا داگیری كردن، بكەونە بەر 
شااڵوی بەجینۆسایدكردن و لەناوبردن، لە كەمپە 
زۆرەملێیەكان و س���ەربازگەكانی سوپای ئەڵمانیا. 

)و. ك(
 19( ئاماژەی���ە ب���ۆ قەتڵوعامك���ردن و قڕكردن���ی 
جوولەكەكان، لەنێو س���ەربازگەكانی مەرگی نازی 
لەن���او ئەڵمانیا و ئەم واڵتانەی، كە س���وپای نازی 

هیتلەر داگیری كردبوون. )و . ك(
 Ghetto )20 ب���ە مان���ای گ���ەڕەك و ناوچ���ەی 
ناوچ���ەی  دێ���ت،  یەهوودیی���ەكان  جێنش���ینبوونی 
نیش���تەجێبوونی كەمین���ەكان لەنێ���و ش���اردا. ب���ۆ 
یەك���ەم ج���ار ئەم ن���اوە ل���ەو ناوچەیه  ن���را، كە لە 
ش���اری ڤینیس���یای ئیتالی���ا ل���ە س���اڵی )1516( دا 
دروس���تكرا، بەهۆی���ەوە دەس���ەاڵتدارانی ئەوكاتی 
ش���اری ڤینیس���یا یەهوودییەكانیان ناچاركرد، لەم 
ناوچەی���ە دیاریك���راوەدا بژین. گیتۆكانی وارس���ۆ 
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لە پۆڵەن���دا، یەكێك بوو ل���ە گەورەترین گیتۆكانی 
ئەورووپ���ا و یەهوودییەكان تێیدا نیش���تەجێبوون. 
هەمیش���ە وه ك���و نموونەیەك بۆ چەوس���اندنەوە و 
لەناوبردن���ی یەهوودییەكان ئام���اژەی بۆ دەكرێت. 
ل���ە كۆتاییەكانی س���اڵی )1941( و س���ەرەتاكانی 
)1942( دا، هێرشی توند كرایە سەر ئەم ناوچایە، 
تێیدا دەی���ان كەس بەهۆی گواس���تنەوەی خۆراك 
و پێداویس���تییەكانی ژی���ان، لەالی���ەن داگیرك���ەرە 
ئەڵمانییەكان لەسێدارەدران. هەموو ئەم هەڵمەتانە 
ب���ۆ ئەوەبوو تاوەكو كۆی گش���تیی دانیش���تووانی 
ئەم ناوچانە ناچاربكرێ���ن، بگوزرێنەوە نێو كەمپە 
زۆرەملێیەكان و سەربازگەكان، كە بۆ لەناوبردنی 
یەهوودیی���ەكان ئامادەكراب���وون. تاوەك���و مانگ���ی 
ئەیلول���ی س���اڵی )1942( زیات���ر ل���ە )260000( 
ه���ەزار ك���ەس ڕاگ���وازران ب���ەرەو س���ەربازگەی 
تربلین���كا. دوای ئ���ه م هەڵمەت���ە تەنی���ا )60000( 
ه���ەزار ك���ەس ل���ەم گیتۆی���ەدا مان���ەوە، ئەمانەش 
كارتی كاركردنی���ان هەبوو. دواتر یەهوودییەكانی 
ئ���ەم گیتۆی���ە، دەس���تیاندایە ش���ەڕی پارتیزانی لە 
دژی س���وپای ئەڵمانیا، بەهۆی���ەوە ئەڵمانییەكان لە 
ماوەی س���ێ  هەفتەی ش���ەڕاد، تەواوی گیتۆكەیان 
ئێستاش���دا،  ل���ە  س���ووتاندیان.  و  تێب���ەردا  گ���ڕ 
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هەڵگەڕان���ەوەی گیتۆی وارس���ۆی پۆڵەن���دا وەكو 
س���یمبولی بەرەناگاربوونەوەی یەهوودییەكان، لە 

دژی سوپای نازی تەماشادەكرێت. )و. ك(
21( س���ەربازگەكانی بەندك���ردن، ی���ا گلدان���ەوەی 
 ����� ئەڵمان���ی  زمان���ی  ب���ە  یەهوودیی���ەكان 
وەك���و  زۆرجاری���ش   Konzentrationslager
كورتكردن���ەوە ناودەنرێ���ت )KZ(، ل���ە هەموو ئەم 
ناوچان���ەدا دروس���تكرابوو، ك���ە ئەڵمانی���ا داگیری 
گلدان���ەوەی  ب���ۆ  س���ەربازگانە  ئ���ەم  كردب���وون. 
ئ���ەم یەهوودییان���ە ب���وو، ك���ە ئەڵمانیا دەیویس���ت 
لەناوی���ان ببات، تەنان���ەت ئەڵمانیی���ەكان جگە لەم 
یەهوودییان���ەش، خەڵكان���ی سیاس���ی و تاوانبار و 
هۆمۆسێكسوالەكان و نەخۆشە دەروونییەكانیشی 
تێدا بەند دەكرا. من خۆم لە شاری كۆلنی ئەڵمانیا 
س���ەردانی یەكێ���ك ل���ەم مۆزەخانانەنم ك���ردووە، 
ك���ە وەك���و ناوەن���دی لێكۆڵین���ەوە بەكاردەهات بۆ 
ل���ەم كەس���انە، لەوێ���دا گوێبیس���تی  لێپرس���ینەوە 
كۆمەڵێك دیدار و وتووێژ بووم لەگەڵ كەس���انێكی 
نەخۆشی دەروونی و كەسانێكی هۆمۆسێكسوال، 
كە وەك���و تاوانب���ار دەس���تگیركرابوون، بۆئەوەی 
دوات���ر لەناوببرێن. بەش���ێكی زۆری ئەم كاس���ێت 
و تۆماران���ە دوای ڕووخان���ی ڕژێم���ی ن���ازی، لەم 
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ناوەندانە دەس���تیان بەس���ەرداگیراوە و ئێستا لەم 
مۆزەخانانەدا نماییش���دەكرێن، بۆ ئاش���نابوون بە 

تاوانی نازییەكان. )و. ك( 
 22( لێ���رەدا هان���ا ئارێنت ئ���ەم دوو چەمكە وەكو 
ه���اودژ ی���ا دوالی���زم بەكاردێنێ���ت. ب���ەو مانایەی 
یەهوودیی���ەكان لەالی���ەن دوژمنەكانی���ان دەخرانە 
نێو زیندان، س���ەربازگەكانی مەرگ و لەالیەن ئەم 
واڵتان���ەش، ك���ە  ه���اوڕێ  و دۆس���تی یەهوودین، 
دەخرانە نێو كه مپەكانی پەنابەران. بە ڕەچاوكردنی 
ئ���ەم دوو ش���وێنگەیە وەك���و  جیاوازی���ی نێ���وان 
جوگرافی���ا، بەاڵم لەكۆتاییدا ب���ە مانای زەوتكردنی 
ئازادیی مرۆیی تەماشادەكرێت. ڕاستە كەمپەكانی 
پەنابەران ش���وێنێكی زۆر گونجاو و لەبار نین بۆ 
ژیان���ی ڕاس���تەقینەی مرۆڤێك���ی ئازاد، ب���ەاڵم هانا 
ئارێن���ت لێ���رەدا وەكو تانە و تەش���ەر ل���ە واڵتانی 
فەڕەنسا، پێش ئەوە بكەوێتە ژێر دەستی ئەڵمانیا، 

دواتریش ئەمریكا بەكاری دێنێت. )و. ك( 
 23( لێ���رەدا هان���ا ئارێنت باس���ی یەكێك لە كێش���ە 
تەكنیكیی���ەكان دەكات، ك���ە ڕووب���ەڕووی پەنابەران 
دەبێتەوە لەنێ���و كەمپەكاندا، ئەوی���ش پڕكردنەوەی 
فۆڕم���ی بێش���ومار و لەبننەهات���ووە. واڵت���ان لەنێو 
كەمپەكان���دا هەوڵدەدەن لە ڕێگای ئ���ەم فۆڕمانەوە، 
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زۆرتری���ن زانیاری لەبارەی ژیان���ی ڕابردووی ئەم 
پەنابەرانە كۆبكەنەوە، كە دواتر پاش شیكردنەوەیان 
زانیاری���ی  و  بۆچ���وون  و  دژكاری  كۆمەڵێ���ك 
دژبەیەكیان بۆ دەردەكەوێت، بەهۆی ئەوەی پەنابەر 
لە ڕێ���گای مەرگ���ی ڕاكردندا دووچ���اری كۆمەڵێك 
كێش���ەی دەروون���ی و كۆمەاڵیەتی دێ���ت، ناتوانێت 
بە ش���ێوەیەكی تەواو ماوە ماوە زانیاری ڕاس���ت و 
دروست، بخاتە نێو ئەم فۆڕمانە. كێشەیەكی تریش 
ك���ە دووچاری پەناب���ەر دێت، په یوەن���دی بە زامنی 
ب���اوی ئ���ەم واڵت���ەوە هەیە، ك���ە تێی���دا داوای مافی 
پەنابەری كردووە، بەش���ی ه���ەرە زۆری پەنابەران 
زمانی ئەم واڵتە نازانن، بۆیە زۆرجار زانیارییەكان 

بەهەڵە پڕدەكەنەوە. )و. ك(
 24( هانا ئارێنت لێرەدا باس���ی یەكێك لە كێش���ە 
دەروونییە قووڵەكانی پەنابەران دەكات، كێش���ەی 
ئ���ەوەی چیت���ر ئ���ەم ژینگەیەی پێش���ووتری خۆی 
نەم���اوە و لەدەس���تیداوە، چیت���ر ناتوانێ���ت وەك���و 
پێشتر س���ەربخاتەوە س���ەر س���ەرین و بەئارامی 
بخەوێ���ت، چیتر ئەم كتێبە ش���یعرییانە نادۆزێتەوە 
كە زەمەنێك لە زەمەنەكان هەمیشە هاورێی سەر 
جێگەی ب���وون، پێش خەوت���ن دەیخوێندنەوە. ئەم 
شێوە دابڕانە زۆر قووڵە كە لێرەدا نووسەر باسی 
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لێ���وە دەكات، تەنی���ا مەگەر ئەم كەس���انە بیزانن و 
هەس���تی پێبكەن، كە ڕۆژێك لە ڕۆژان لە ژینگە و 
شار و واڵتی خۆیان هەڵكەنران، لەنێو ژینگە، شار، 
كولتوورێك���ی نام���ۆ و بێگانەدا، ن���اوی پەنابەریان 

لێنرا. )و. ك(
لەالی���ەن  ئ���ەوەی  دوای  ئەمریكیی���ەكان   )25  
ژاپۆنییەكان���ەوە ل���ە بەن���دەری پێ���رل هاربێ���رەوە 
هێرشیان كرایەسەر، بە شێوەیەكی فەرمی چوونە 
نێ���و جەنگی دووەم���ی جیهانی و بوون���ە الیەنێكی 
ئ���ەم جەنگە. لەگەڵ ئەوەی كە بوونە بەش���ێك لەم 
ش���ەڕە، كۆمەڵێك یاس���ای تازە لەم واڵتە دەرچوو 
نێوخۆی���ی  ئاساییش���ی  و  ئەم���ن  پاراس���تنی  ب���ۆ 
ئەمریكا، بۆی���ە هەموو ئ���ەم ژاپۆنییانەی كە وەكو 
كۆچبەر، پێش���تر چووبوونە ئەمریكا، گواسترانەوە 
ب���ۆ نێو كەمپی تایبەت لە ترس���ی ئ���ەوەی نەوەكو 
ئ���اژاوە دروس���تبكەن. ئ���ەم حاڵەتە ت���ا ڕاددەیەكی 
زۆری���ش ل���ەڕووی تێڕوانین���ی ئەمریكییەكان���ەوە، 
ڕاس���تە  س���ەپێنرابوو،  ئەڵمانییەكانیش���دا  بەس���ەر 
ئەڵمانییەكان نەخرانە نێو كەمپی تایبەت، بەاڵم ئەم 
تەماش���اكردن و ڕوانینە باوبوو، ك���ە گوایە ئەمانە 
ئەڵمانین. لێرەدا هانا باس���ی ئەم دژكارییە دەكات، 
ئەمان وەكو یەهوودی قوربانی دەس���تی سیستمی 
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نازیی ئەڵمانی بوون، بۆی���ە ڕایانكردبووە ئەمریكا 
تاوەك���و ژیانی���ان پارێ���زراو بێت، بەاڵم لەوێش���دا 
وەك���و بێگانەیەكی دوژم���ن تەماش���ادەكران، بۆیە 
وەكو ه���ەر هاواڵتییەكی ئاس���ایی ئەمریكی، ئەمان 
هاتن���ەدەرەوەی ش���ەوانەیان ل���ێ  قەدەغەكراب���وو. 
دژكارییەك���ە بۆ هانا ئارێن���ت لەوەدابوو، كە ئەمان 
كاتێ���ك چووبوونە ئەمریكا خۆی���ان وەكو هاواڵتی 
ئاییندەی���ە ئەمریكی وێناكردبوو، بەاڵم لە واقیعدا و 
لەس���ەر ئاستی تێڕوانینی گش���تیی شەقامدا، ئەمان 

هێشتا بێگانە و دوژمن بوون.)و. ك.( 
 26( لێرەدا نووسەر ئاماژە بۆ حاڵەتی خۆكوشتنی 
پەنابەرانی یەهوودی دەكات لە ئەمریكادا، ئەوانەی 
بە غاز لەنێو ماڵەكانی خۆیاندا، خۆیان كوش���ت، یا 
ئەوانەی چوونە س���ەر تەالرە بەرزەكان و خۆیان 
هەڵدایەخوارەوە. ئەم حاڵەتە بۆ ئەوە دەگێڕێتەوە، 
كە گەش���بینییەكیان بە گەیش���تن بۆ واڵتی تازە، لە 
جێ���گای خۆیدا نەبوو، چونكە ئەمان دیس���ان هەر 
نەیانتوان���ی ببن���ە هاوواڵتییەكی س���ادە و خاوەنی 

مافەكانی خۆیان بن. )و. ك(
27( جینتای���ل ����� Gentile زاراوەیەكی نەتەوەییە 
ب���ە مانای هەموو ئەم كەس���انە دێ���ت، كە لە گەلی 
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یەه���وودی نین. لەنێو كولت���ووری یەهوودییەكانی 
ب���ۆ  زاراواوەی���ە  ئ���ەم  بەتایبەت���ی  ئەورووپ���ادا، 
وەس���فكردنی بێگانە بەكاردێت. لەنێو دەقی ژاخی 
كۆندا �� تەواڕات بۆ ئەم واڵتانە بەكاردێت، كە نەیار 
و ناح���ەزی یەهوودییەكانن. لێرەدا هانا ئارێنت بۆ 
وەسفكردنی مەسیحییەكان بەكاری دێنێت، تاوەكو 
جیاوازیی نێوان یەهوودی و مەسیحی پیشانبدات. 

)و. ك( 
28( هانا ئارێنت لێرەدا كه  باس���ی مرۆڤ دەكات، 
زیات���ر مەبەس���تی خەڵك���ی ئەمریكایە، ك���ە زۆرتر 
بڕوا ب���ە ژمارە و داتای بەرچ���او دەكەن، نەوەكو 
قسەوقس���ەڵۆكی س���ەر زارەكی و چەند حاڵەتێكی 
دەگم���ەن. لێ���رەدا قس���ە لەس���ەر مرۆڤ���ی نوێ  و 
كولتووری نوێیە، كە پش���ت بە دات���ا و زانیاری و 
ئاماری ورد دەبەستێت، تاوەكو بڕوا بە واقیعێكی 

تازە بێنێت. )و.ك(
29( یەهوودییەكان كاتێك پەڕاگەندەی دنیا بوون، 
لە ترس���ی س���ەركوتكردن و لەناوبردن، ڕایانكردە 
كۆمەڵێك واڵتی دوور تاوەكو گەیش���تنە بەڕازیل، 
ئەرجەنتی���ن، پی���رۆ و واڵتان���ی ت���ری ئەمری���كای 
التی���ن. هان���ا ئارێن���ت لێ���رەدا س���ەرنج ب���ۆ ئ���ەوە 
ڕادەكێش���ێت، كە م���رۆڤ دەتوانێت ل���ەوە تێبگات 
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بۆچی یەهوودییەكانی ئەڵمانیا، فەڕەنس���ا، نەمس���ا 
و پۆلەن���دا و ڕۆمانیا و واڵتان���ی تری ئەورووپای 
ژێر دەس���تی ڕژێمی ن���ازی خۆیان دەكوژن، بەاڵم 
كەس لەوە تێناگات بۆچی كەسێكی یەهوودی، كە 
ڕایك���ردووە و چووه تە ئەمریكا و ئەمریكای التین، 
خ���ۆی دەكوژێت. ئ���ەم حاڵەتە ل���ەالی هانا ئارێنت 
پێویس���تی بە ژم���ارە و داتا و ئام���ار نییە، چونكە 
بووه ت���ە دیاردەیەكی بەرچاو و ڕۆژانە هەواڵەكان 
باڵودەبن���ەوە. ئەوەش بە بڕوای ئەم، په یوەندی بە 
دابڕان���ی ڕوح���ی و داپچڕان���ی دەروونییەوە هەیە، 
یەهوودیی���ەكان چیت���ر بڕوایەكی���ان ب���ەوە نەماوە 
ش���وێنێك هەبێ���ت لەخۆیان بگرێ���ت، بەبێ  ئەوەی 

جیاكارییان لەگەڵدا بكرێت. )و. ك(  
30( ئەڵمانیی���ەكان ئەم ڕس���تەیەیان بەكاردەهێنا 
بۆ وەسفكردنی مردن و كوشتنی یەهوودییەكان، 
لەن���او كەمپ���ە زۆرەملێیەكاندا، بۆی���ە هانا ئارێنت 
تاوەك���و  نێ���وان دوو كەوان���ە  لێ���رەدا دەیخات���ە 

بناس���رێتەوە. )و. ك(
31( لە س���فری ئەیوب لە چاخی كۆن وەرگیراوە.
32( ش���نۆڕێر ����� schnorrer لەنێ���و زمان���دا بە 
چەن���د مانایەك���ی كەمێ���ك جی���اواز بەكاردێت، لە 
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الی���ەك ب���ۆ ئ���ەم كەس���انە بەكاردێت، ك���ە چەقۆ 
تیژدەكەن���ەوە، ل���ە هەم���ان كاتیش���دا ب���ە مان���ای 
دەرۆزەك���ەر و س���واڵكەریش بەكاردێت، جۆرێك 
لەم س���واڵكەرانەی، كە زیادلەپێویست دەپاڕێنەوە 
و جەخ���ت لەوە دەكەنەوە، ك���ە دەبێت یارمەتییان 
بدەی���ت. یەهوودیی���ەكان خۆیان وەك���و زاراوەی 
بەكاردێن���ن.   Yiddish  ����� یەدی���ش  نێوخۆی���ی، 
ش���نۆڕێر �� schnorrer لەم كات���ەوە بەكارهات، 
كە ئ���ەم زاراوەیە هاتە نێو زمان���ی ئەڵمانی، بۆیە 
یەهوودییەكان���ی ئەڵمانیا ئەم زاراوەیە بەكاردێن. 

)و. ك ( 
33( شلێمیل �� schlemihl، لەنێو زماندا بە چەند 
مانایەك بەكاردێت بۆ كەس���انێك بەدبەخت بن و 
خەم و پەژارە ژیانیانی تەنی بێت. یەهوودییەكان 
خۆی���ان وەك���و زاراوەی نێ���و خۆی���ان، دیس���ان 
هەم���ان زاراوەی یەدی���ش ����� Yiddish بۆ ئەمە 
بەكاردێنن���ەوە. ئەم زاراوەیەی ش���لێمیل، لەالیەن 
یەهوودەكانی ئەڵمانی���اوە بەكاردێت و باڵوە. )و. 

ك( 
34( هانا ئارێنت لێرەدا ئەم ڕستەیە، وەكو نیشانە 
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و ئاماژەی س���ووكایەتیكردن ب���ە یەهوودییەكان 
مرۆڤ���ی  چ���ۆن  مانای���ەی  ب���ەو  تەماش���ادەكات، 
دەرۆزەك���ەر دەبێتە دكتۆر لە بواری فەلس���ەفە و 
زانس���تەكانی تردا. ئەم ڕستەیەی لێرەدا ئاماژەی 
بۆ كراوە، نیش���انەیەكی ڕوونە لەسەر هەڵوێستی 
گش���تیی بەش���ێك ل���ە هاوواڵتییان���ی ئەورووپ���ی 

لەب���ارەی یەهوودیی���ەكان. )و. ك(
35( هان����ا لێرەدا باس����ی ئەم حاڵەتان����ە دەكات، 
ك����ە ڕووب����ەڕووی بەش����ێكی زۆری پەناب����ەران 
تازەیان����دا،  واڵت����ی  و  ژی����ان  لەنێ����و  ده بێت����ەوە 
كاتێ����ك ڕۆژنامەنووس����ان و خەڵكیش بەگش����تی 
ب����ە چاوێكی نام����ۆ و نیمچەدوژمنانە تەماش����ای 
پەناب����ەران دەك����ەن، وا تەماش����ایان دەكەن، كە 
بوونەتە بارگرانی بەس����ەریاندا، ژیانی ئەمانیان 
بەس����ەر  بارگران����ی  بوونەت����ە  و  ئاڵۆزك����رووە 
ش����انیانه وه . ئ����ەم ش����ێوە ڕوانین����ە ئێس����تاش لە 
واڵتان����دا ب����اوە، ڕەنگە لە هەندێ����ك واڵت كەمتر، 
ل����ە زۆربەش����یان زیاتر بووبێ����ت. تەنانەت لەنێو 
هەرێم����ی كوردس����تانیش ئ����ەم ڕق و قینەی����ە لە 
ئ����اوارەی عەرەب����ی عێراق����ی و  تەماش����اكردنی 
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پەنابەری س����ووری و ئێران����ی، بەڕوونی دیاره ، 
بەشێكی زۆری خەڵك بە چاوێكی سەیر و نیمچە 
دوژمنكاران����ە تەماش����ای ئەم خەڵكان����ە دەكەن، 
ك����ە لە ناوچەكان����ی ژێر دەس����ەاڵتی حوكومەتی 
عێراقی، یا دەوڵەتی خەالفەتی ئیسالمی، ڕژێمی 
ئێران����ی ڕایانك����ردووە، لە هەرێمی كوردس����تاندا 
ب����ۆ ماوەیەك����ی كات����ی لەژێ����ر س����ایەی ئەمن و 
ئاساییش����ێكی نیمچەلەب����اردا دەژی����ن و خۆی����ان 

دەپارێ����زن. )و. ك(
36( یەكێ���ك لە كێش���ە گەورەكان���ی پەنابەرانە لە 
واڵتی تازەدا، كەس نازانێت ئەمانەی تازە هاتوون 
كێن؟ چ باكگراوندێكی مەعریفییان هەیە؟ پێشتر چ 
كارە ب���وون؟ لەكوێ  دەژی���ان؟ خاوەنی چ توانا و 
لێهاتووییێكن؟ ئەوەش یەكەم شۆكە بەر پەنابەران 
دەكەوێ���ت. ئ���ەم پەنابەران���ە تازە ل���ەوە تێدەگەن، 
كە ناتوانن ئەم ئیش و پۆس���ت و پلەیە بەدەس���ت 
بێنن���ەوە، كە پێش���تر ل���ە واڵتی خۆی���ان هەیانبوو. 
ئەم���ەش بە ش���ێوەیەك لە ش���ێوەكان كاریگەریی 
زۆر دەكاتە س���ەر پڕۆس���ەی ئاوێتەب���وون لەگەڵ 

كۆمەڵگ���ەی ت���ازەدا. )و. ك(
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37( بۆش �� boshes، زاراوەیەكی فەڕەنسییە بۆ 
گوزارش���تكردن لە ڕق و قینە و سووكایەتیكردن 
بەكاردێ���ت، فەڕەنس���ییەكان ب���ۆ ئاماژەكردن بەم 
كەس���انە بەكاری���ان دەهێنا، كە بەڕەگ���ەز ئەڵمانی 

ب���وون. 
38( لێرەدا هانا ئارێنت باس���ی ئەزموونی حەوت 

س���اڵەی ژیانی خۆی دەكات لە فەڕەنس���ا. )و. ك(
 39( دوای حەوت ساڵ مانەوە لە فەڕەنسا، ئینجا 
لەكۆتاییدا بە فەرمانی حوكومەتی فیشی فەڕەنسی، 
كە لەژێ���ر چەپۆك���ی نازییەكان���دا حوكومەتداری 
دەكرد، هانا ئارێنت دەس���تگیردەكرێت و دەخرێتە 
نێو ئ���ەو كەمپە زۆرەملێیەی فەڕەنس���ییەكان، كە 

لەژێ���ر چاودێری���ی ئەڵمانییەكان���دا ب���وو. )و. ك ( 
40( لێ���رەدا ئێم���ە ب���ەر ئ���ەم دژكاریی���ە قووڵ���ە 
وەك���و  دەكەوی���ن،  ئارێن���ت  هان���ا  دەروونیی���ەی 
یەهوودییەك���ی نائایین���دار. ئ���ەم دژكاریی���ەی كە 
ئەمان لەڕەچەڵەك���دا یەهوودییەكی ئەڵمانین، لەم 
كاتەی ك���ە دەبووایە وەكو یەه���وودی مامەڵەیان 
لەگەڵ���دا بكرێ���ت، دەك���ران ب���ە ئەڵمان���ی و وەكو 
ئەڵمانییەك تەماش���ا دەكران. لە حاڵەتێكی تردا كە 
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پێویس���تبوو وەكو ئەڵمانی تەماشابكرێن، دەكران 
بە یەه���وودی و بەم ش���ێوەیە مامەڵەیان لەگەڵدا 
دەك���را. ئەوە بەگش���تی كێش���ەی یەهوودییەكانی 
ئەورووپا بوو، لە كاتی ڕاكردنیان لە س���ەربازگە 
زۆرەملێییەكان���دا، ب���ۆ واڵت���ی تر تاوەك���و خۆیان 
ڕزگاربك���ەن. ئ���ەم ش���ێوە دوالیزمییە س���ەختەی 
ناس���نامە و ڕەگ���ەز، هەمیش���ە كێش���ەی گەورەی 
دەروونی و ڕوحی بۆ دروس���تكردبوون. )و. ك( 

Polaks )41 بە مانای كەس���انی پۆڵەندی.
42( یاك���ی ����� Jackes، ی���ان Yakke، ناوێك���ە 
ئەڵمانیی���ەكان ل���ە یەهوودییەكانی���ان نابوو، وەكو 
جۆرێ���ك ل���ە تان���ە و تەش���ەر لەبارەی ش���ێوازی 

تایبەت���ی جلوبەرگی���ان.
ئەمری���كا،  میدیاكان���ی  زۆرج���ار  ئ���ەوكات   )43
یەهوودییەكانی ئەو واڵتەیان بەوە وەس���فدەكرد، 
ك���ە بێ ڕەگەزنام���ەن، بێگومان ئ���ەوەش لەالیەنی 
سیاس���ی و ئیدارییەوە مان���ای وابوو، كە دەكرێت 
ڕۆژێكلەڕۆژان بنێردرێنەوە بۆ واڵتەكانی خۆیان، 

النیك���ەم بۆ ئەو واڵتانەی لێیەوە هات���وون. )و.ك(
44( لێ���رەدا هانا ئارێن���ت چەمكی پێگەیش���توو �� 
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upstart بۆ دەاللەتكردن لەم كەسانە بەكاردێنێت، 
كە دەیانەوێت بگەنە واڵتێك و تێیدا بحەس���ێنەوە 
و س���ەرلەنوێ  ژیانێكی تازە دەس���پێبكەنەوە، ببنە 

خاوەنی س���ەروەت و س���امان. )و. ك(
 social  ����� كۆمەاڵیەت���ی  پێگەیش���توویی   )45
parvenus، ب���ە مان���ای ئەم كەس���انەی تازە لە 
الیەن���ی پێگ���ەی كۆمەاڵیەتیی���ەوە پێگەیش���توون ، 
تازە بوونەتە خاوەن س���ەروەت و سامان. )و.ك(  
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2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

ماوتسی تۆنگكتێبی سور27
فازڵ حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28
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2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 
سڕییەوە

سەجعان میالد ئەلقزی
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

52
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

چوارەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر
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56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

هەشتەم
2015جەالل حەمید

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57

رۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58
ئەرسەالن 
حەسەن

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80
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هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 

- كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل



251حەقیقەت و سیاسەت و ئێمەی پەنابەر

107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی

108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128

2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135
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136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی

159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 

بیابان
2017شاناز هیرانی
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162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

ناوچەییەكان
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

2017ئەكرەم عەنەبیمەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191
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2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200
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