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یاداشتی وەرگێڕی فارسی

ئەم كتێبە كۆمەڵە وتارێكی رەخنەییە ،كە ئایزایا بێرلین هەفتەی جارێك
لە  ،1951لە بەرنامەی سێیەمی رادی��ۆی بی بی سی پێشكەشیكردووە.
پێشوازیی لێكردنی بیستەران بێوێنەبوو ،هەربۆیە دوای پێنج ساڵ ،ئەو
وتارانە بوونە بناغەیەك بۆ دانانی بێرلین لەپێگەی بەرزی مامۆستای پلەبااڵی
چیچلی ،لە تیۆری كۆمەاڵیەتی و سیاسی زانكۆی ئێكسفۆرد .لە هەمانكات
دەقی وتارەكان لە بی بی سی لەكاسێت وەرگیراون .دوای سااڵنێك هرنی
هاردی ،هەڵەچنی وردەكار و ماندونەبووی بەرهەمەكانی بێرلین ،دەقی
وەرگیراوی بە سەرنجەكانی بێرلین هەڵەچنكرد و روونكردنەوە ،سەرچاوە،
چاوگی پێویستی بۆ زیادكردووە و وەك كتێب باڵویكردۆتەوە (ئەمەش
وەرگێڕانە كوردیەكەیەتی).
دەقی ناوبراو لە بی بی سی بە ناوی (شەش دوژمنی ئازادی مرۆڤایەتی)،
ئەرشیفكرابوو .ه��اردی ئەو دەستەواژەیەی كردە ناونیشانی الوەك��ی و
كتێبەكەی بەناوی ،ئازادی و خیانەت لە ئازادی لە ساڵی  ،2002لە زنجیرە
باڵوكراوەكانی زانكۆی پرینسنت باڵوكردەوە .ئەو ناونیشانە گەرچی هی خودی
نوسەر نییە ،بەاڵم چونكە لە كتێبناسی بێرلین و هەموو شوێنێك بەوشێوەیە
هاتووە و لەوانەیە گۆڕینی توێژەران بەهەڵەدا برێت ،لە وەرگێڕانیشدا
پارێزرا.
بێرلین یەكێك لە دیارترین بیرمەندانی ئەو سەردەمەیە ،كێرڤی چانس
و بەختی لەجیهاندا ،چ لەناو پسپۆڕان و رۆشنبیران ،چ الی خوێنەرانی بە
گشتی ،بەردەوام لە دەیەكانی ئەم دواییە لە هەڵكشاندا بووە .نوسینەكانی
رێكەرەوەمانن بۆ تێگەیشنت و دەست و پەنجە نەرمكردن لەگەڵ كێشەكانی
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
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دنیای سیاسەت ،كۆمەڵگە و كولتور ،كە بە بێ چارەسەر ،یان النی كەم قوڵرت
تێگەیشتنییان ،هەوڵامن بۆ گەیشنت بەداهاتویەكی روونرت بێهودە دەبێت،
هەروەها بە گیرۆدەی تێگەیشتنی هەڵە و دەمارگیری میراتی دەمێنێتەوە،
بۆیە ،باشرت بۆ ئاشنابوونی خوێنەران بە ژیان و بەرهەم و هزرەكانی بێرلین،
بەشێكامن بە ناوی سەرەتایەك بۆ كتێبەكە زیاد كردووە تا سودی زیاتربێت.

عزت اللە فوالدوند
مردادی 1386
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سەرەتایەك بۆ هزر و بەرهەمەكانی ئایزایا بێرلین

ئایزایا بێرلین ( )1909 - 97فەیلەسوف ،هزرڤان ،تیۆرسێنی سیاسی،
مامۆستای زانكۆ ،وتارنوسی بەریتانی بوو .ناوبانگییەكەی لە زۆربەی تەمەنی دا
بۆ گفتوگۆی بەرچاو و سەرنجڕاكێش ،داكۆكی لە لیرباڵیزم ،پەالماردانی توندڕەوی
سیاسی ،دەمارگیری ،كۆنەپەرستی رۆشنبیری ،نوسینی سادە و بۆ درەوشانەوەی
پانتایی مێژووی رەوتی هزرەكان ،تەرخانكردبوو .نوسینەكانی( ،دوو چەمكی
ئازادی) ( ،)1958پەیوەست بەنوێكردنەوەی سیاسەتی تیۆری جیهانی ئینگلیزی
زمان ،بەشی شیاوی هەبووە ،هێشتا یەكێكە لە زۆر كاریگەرترین ،بە كورتی لەو
بوارەدا بابەتی باسە زۆر فراوانەكانە .ستایشكەران و رەخنەگرانی لەوەدا هاوڕان،
كە بێرلین جیاوازییەكی لەنێوان ئازادی ئەرێنی و نەرێنیدا كردووە ،بتەوێت
و نەتەوێت ،هەروەك خاڵی سەرەتا و بنچینەیە بۆ باسی تیۆرەكانی لەبارەی
ماناو بەهای ئازادی سیاسیی .لە كۆتایی تەمەنیشیدا ،زۆربەی بەرهەمەكانی
باڵوبوونەوە و بوونە پردی پەیوەندی رۆژانەی بیرمەندان پێیانەوە ،بە تایبەت
فرەجۆری بەهاكان.

ژیانی ئایزایا بێرلین

ئایزایا بێرلین لە  1909لە ریگای پایتەختی لیتوانیا ،كە ئەو كاتە بەشێكبووە
لە ئیمپراتۆریەتی روسیا ،چاوی بە دنیا هەڵێناوە .باوكی ،میندل بێرلین ،بازرگانی
دار بووە و دەوڵەمەندبوو .خێزانی بێرلین لە  1915گواستیانەوە بۆ شاری
ئەندرێ ئەپڵی روسیاو لە  1917بۆ پرتوگراد {لینینگرادی كۆن و سان پرتسبۆرگی
ئێستا} ،لە هەردوو شۆڕشی روسیا لە  ،1917هەر لەوێ بوون ،بۆیە ئایزایا ئەو
شۆڕشانەی بەچاوی خۆی بینیووە .سەرەڕای ئازاردانی بەڵشەفیكەكان لەبەراییدا
كار ،بێرلین و خێزانەكەی لە  1920مۆڵەتییان وەرگرت تاوەكو لەو ریگایەوە
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
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بگەڕێنەوە ،لە  1921كۆچیانكرد بۆ بەریتانیا و لە دەورووپشتی لەندەن
نیشتەجێبوون .ئایزایا چووە دواناوەندی سانت پول ،پاشان كۆلێژی كۆرپۆس
كریستی زانكۆی ئێكسفۆرد و لەوێ مێژوو ،زمانی كۆن ،سیاسەت ،فەلسەفە
و ئابوری خوێند .لە  1932لەنیوكۆلێژ مامۆستاو لەماوەیەكی كەم دا ،بۆتە
ئەندامی دەستەی زانستی كۆلێژی ئێڵ سۆلز لە ئێكسفۆرد ،كە بۆ ناوەندی
ئەكادیمی بەریتانیا شانازیەكی گەورە بووە.
لە جەنگی جیهانی دووەم دا ،بێرلین  1940تا  ،1946لە باڵوێزخانەی بەریتانیا
لەواشنتۆن و نیۆیۆرك ئەركی گرتۆتە ئەستۆ .لە  1945 – 46سەفەری بۆ یەكێتی
سۆڤێت كرد و لەوێ ژمارەیەك رۆشنبیری روسی ،بە تایبەت هەردوو شاعیر،
ئانا ئەخامتڤا و بۆریس پاسرتناكی ناسی ،كە لە پاكتاوكردنەكان رزگاریان ببوو،
بەاڵم هەر ئامانجی راوەدونان و ئازاربوون .ئەوكارە دژایەتی سەرسەختانەی
كۆمۆنیزمی تۆخرتكردەوە و رێگەی داهاتوی لەدنیای هزردا فۆڕمیگرت .دوای
شەڕ ،بێرلین گەڕایەوە ئێكسفۆرد ،گەرچی تابەرایی 1950درێژەی بەوانە وتنەوە
و نوسین دا ،بەاڵم سەرنجی بەرەو مێژووی رەوتی هزرەكان ،بە تایبەت مێژووی
رۆشنبیری روسیا ،پاشان بۆ مێژووی تیۆرەكانی ماركسیستی ،سۆسیالیستی،
راپەڕینی رۆشنبیری و رەخنەگرانی كێشكرابوو.
بێرلین  1975لە ئێكسفۆرد بە مامۆستای پلەبااڵی چیچلی لە تیۆرە
كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكان هەڵبژێردرا و شاژن بە نازناوی (سیر) ،پێوەی
دەنازی .دوای دە ساڵ بووە سەرۆكی كۆلێژی وۆڵف سان لە ئێكسفۆرد ،كە
خۆی هەوڵی دامەزراندنی دابوو ،هاوكات بااڵترین هێامی واڵتی بەریتانیا
()Order of Meritی پێدرا .كۆمەڵەی بەرهەمەكانی وردە وردە لە  ،1978بە
هەوڵی هرنی هاردی باڵوكرانەوە و تائێستا  13بەرگی لەوانە (ئەم كتێبە) و
یەكەم بەرگ لە بەرگەكانی سێالیەنەی نامەكانی باڵوكراوەتەوە.
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قۆناغەكانی گەشەی هزری

بێرلین سەرەتا كاریگەری ئایدیالیستەكانی ئینگلیز (گرین و برادلی) ،پاشان
لە قۆناغی پسپۆڕی ریالیستە ئینگلیزەكان (وەك مۆر) ،دواتر بەرایی وتنەوەی
وانەی فەلسەفە پۆزیتیڤیستە لۆژیكییەكان و ئەڵقەی ڤیەننا و یەكەم نوسینی
ویتگنشتاینی لەسەر بوو ،بەاڵم گومانەكانی لەمەڕ بانگەشەی پۆزیتیڤیستەكان
دەپاراست ،هەروەها سەرنجی لەسەر كانت و كانتەكانی داهاتوو هەبوو،
بەاڵم كۆچبەری مەنشەفیكی روسی گومناو ،راخمیلە فیچی بوو ،كە یەكەم
ئاشنابوونی تایبەتی بۆ پێكدادانی ئایدۆلۆژی بیرمەندانی روسیاو مێژووی
فەلسەفەی ئەڵامنیا راكێشا ،پاشان لە ئێكسفۆرد ،كالینگ ڤۆد خواستی مێژووی
رەوتی هزر و بیرمەندانی وەك ویكۆ زۆرتر بوو.
لە ناوەڕاستی  ،1930بە هۆی نوسینی ژیاننامەی كارڵ ماركس ،بێرلین
چاوی بە دوو بیرمەندی روسیا كەوت ،كە كاریگەری گرنگییان بەسەر روانگەی
مێژوویی و سیاسییەوە هەبوو :یەك ،ئەلێكساندەر هرتسن ،كە پاشان بێرلین
زۆربەی بیروڕای خۆی لەبواری مێژوو ،سیاسەت و ئەخالق دەدایە پاڵی ،دوو،
بانگەوازخوازی ماركسیست و نوسەری فەلسەفە ،پلیخانۆف ،كە بێرلین بە
هۆی دژایەتیكردنی ماركسیزم خۆشیدەویست .پەیوەندی بێرلین بە بیرمەندانی
رەسەنی رێبازی ئایدۆلۆژیا ،مادی ،ئەزموونی روانگەی رێنیسانس ،رەخنەگرانی
ئایدیالیست و مێژووگەرایان لەپێناو خوێندنەوەی بەرهەمەكانی پلیخانۆف
دەستی پێكرد .ئەمەش بووبە سەرچاوەیەكی قوڵی بێرلین لەبەرامبەر ناكۆكی
بۆچوونی لیرباڵ و رادیكاڵەكانی روسیای سەدەی نۆزدەیەم و سەرەتای سەدەی
بیستەم ،كە بەهۆیەوە سەرقاڵبوونی بە فەلسەفەی مێژوو ،ئەخالق لە كرداری
سیاسیدا فۆڕمیگرت.
لە ئەنجامی جەنگی جیهانی دووەم و جیا لەفەیلەسوفانی ئێكسفۆرد
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
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و هەندێك كاری سیاسی ،بێرلین وردە وردە بەو هزرە گەیشت ،كە توانای
فەلسەفەی پەتی نییە ،بۆیە بڕیاریدا روو لە مێژووی رەوت��ی هزرەكانی
تایبەمتەندی فەلسەفی و پشت بەسنت بە بیروباوەڕە سیاسییەكەی خۆی بكات.
بێرلین هەمیشە روانینێكی لیرباڵی هەبوو ،بەاڵم لەسەرەتای ،1950داكۆكی لە
لیرباڵیزم ،پێگەی تەوەری لەهزرەكانیدا دۆزییەوە .بێگومان داكۆكی لە لیرباڵیزم
بە بیروڕای بێرلین ،ماهییەت و رۆڵی بەهاكان لەژیانی مرۆڤدا گرێدرایەوە،
لەسەرخۆ بە تیۆری فرەالیەنی بەهاكان گەیشت ،ئەم بیرە لە  1960و 1970
الی ئەو ،گرنگییەكی تایبەتی هەبوو .لەبەرایی ،1960لەدەیەی پێش مەسەلە
سیاسییەكان مێشكی بێرلین زیاتر سەرقاڵی ماهیەتی زانستە مرۆڤایەتییەكان
بوو ،بەاڵم هەرچۆنێك بێت ،بەدرێژایی ئەوسااڵنە ،لەبواری مێژووی رەوتی
هزرەكاندا بەردەوام بوو ،لەناوەڕاستی  1960تاڕادەیەك هەموو نوسینەكانی
شیوە لێكۆڵینەوەیی بوون لەو بوارەدا ،بەتایبەت رەخنەگرانی رۆمانتیك و دژی
نوێخوازی رێنیسانس بوو.

فەلسەفەی مەعریفە و زانستە مرۆڤایەتییەكان

رای گشتی بێرلین لەسەر فەلسەفە ،لەیەكەم ئاشنایی بە ئایدیالیزم،
پۆزەتیڤیزمی لۆژیكی و رەت��ك��ردن��ەوەی هەردووكییان دەستپێدەكات.
پێیوایە ،ئایدیالیزم دەیویست فەلسەفە ،شاژنی زانست و توانای نیشاندانی
گەیشتنی بەراستییە بنەڕەتییەكان ،پێویستی ،رەها و ئەبسرتاكتی هەبێت،
پۆزیتیڤیزم لۆژیكێكی لیبڕاوبوو تا فەلسەفە لەبااڵترین ئاست( ،خزمەتكاری
زانستە رسوشتیەكان) بنوێنێت و بابەتەكانی بۆ شتەكاتی دیكە دابەزێنێت
و سام و شكۆی نەهێڵێت و لەنزمرتین ئاستیدا ،ئاماژەی كاڵوكرچی هزری و
سەرچاوەگرتوی لە بیرباڵوی و خۆش باوەڕیدا ،بیناسێنێت.
12
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رێگەیەك كە بێرلین بۆ داكۆكیكردن لە فەلسەفە هەڵیبژارد ،ئاوێتەیەك بوو
لەرێبازی ئەزموونی جمك بە گومان و قوتابخانەی نوێ كانتی .ئەویش هەروەك
ویلكۆ ،دیلتای و نوێ كانتئاساكانی وەك ریكیرت و ویندلیاند ،پێی لەسەر
جیاوازی بنەڕەتی زانستە رسوشتییەكان لەزانستە مرۆڤایەتییەكاندا دادەگرت
و فەلسەفەی لەریزی زانستە مرۆڤایەتییەكان دادەنا ،كەچی بەپێگەی بێوێنەی
رازیبوو ،فەلسەفەی بەجۆرێك لە لێكۆڵینەوە لەشتێك دەزانی ،كە نەدەشیا ببێتە
بابەتی مەعریفەتی ئەزموونی.
تەنانەت گەر وەاڵم لە بابەتە نافەلسەفییەكاندا نەزانراوبێت ،هۆی یان
رێگەی بەدەستهێنانی بۆ زۆربەی خەڵك زانراو ،یان وەرگیراوە .دەتوانێت
بە هۆی بینینەوە وەاڵمی ئەو مەسەالنەی ،كە پەیوەندییان بە واقعیەتی
ئەزموونیەوە هەیە بداتەوە .لە مەسەلەكانی تردا ،بۆ منوونە دەكرێت لە
بیركاری ،رێزمان و لۆژیكی رواڵەتی ،بە هۆی پێودانگ ،یان بە گەڕانەوە بۆ
رێسای بەدەستهاتو ،وەاڵمبدەیتەوە .بەگریامنەش ،كە بۆ منونە چارەسەری
دۆزی بیركاری ،بەتایبەت بەدژوار نەزانین ،دەزانین كە یاسا و هونەرێك هەیە،
كە پێویستە لە دۆزینەوەی وەاڵمدا سودییان لێوەربگرین.
بێرلین دەڵێت فەلسەفە سەروكاری لەگەڵ ئەو بابەتانەدا هەیە ،كە
نەوەاڵمیان زانراوە ،نە رێگە و هۆكاری گەیشتنە وەاڵم ،نەپێوەری داوەری بۆ
هەڵسەنگاندنی ئەوەی ،كە ئایا فاڵن وەاڵم پێشنیازی گونجاو و پەسندكراوە،
یان نا .ئەو بابەتە ،كە (تاودان لەخاڵی  Xبۆخاڵی  Yچەند دەخایەنێت؟) یان
(رەگی سێیەمی ژمارەی729چەندە؟) ،بابەتێكی فەلسەفی نییە .لە الیەكەی
دیكەوە ،ئەو پرسیارە ،كە (كات چییە؟) یان (ژمارە چییە؟) یان (ئامانج و
مەبەست لەژیانی مرۆڤ چییە؟) یان (ئایا مرۆڤەكان هەموو بران؟) پرسیارێكی
فەلسەفییە؛ كەچی ئەو پرسیارە فەلسەفی نییە ،كە (ئایا زۆربەی كەسانی فاڵن
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
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گروپ یەكرتی بە برا دەزانن؟) یان (لۆتەر ئەو پرسیارەی ورووژاند ،كە ئامانج
لە ژیان چییە؟)
بێرلین ئەو رایەی بەستەوە بە جیاوازییەكەوە ،كە كانت لەنێوان كاروباری
واقیع و سرتاكتۆرەكان یان ئەو وتەزایانە كردبووی ،ب��ەوەی كاری واقیع
لەچوارچێوەیاندا مانای دەبێت .فەلسەفە پەیوەندی بەو مەسەالنەوە هەیە،
كە سەرچاوە لەهەوڵەكانی خەڵك دەگرن لەپێناو مانادان بەو ئەزموونانەی،
كە بەرهەمیدێنن ،بەمەش پێویستی بە لەبەرچاوگرتنی چەكەكان و ئەو
وتەزایانەیە ،كە ئەزموون لەڕێگەیانەوە تێگەیەنراو دەبێت ،یان رێكدەخرێت
و دەردەكەوێت.
كانت لەو باوەڕەدابوو ،كە ئەو وتەزایانە نەگۆڕن و لەهەموو شوێنێك و
بۆ هەمووان وەكیەكن ،بەاڵم بێرلین باوەڕی وابوو ،كە النی كەم هەندێكییان
گ��ۆڕاو ،راگ��وزەر و سیستامتیكن ،ناتوانرێت بوترێت هەمویان لەسەرووی
ئەزموون و لەئەزموون جیان .بە باوەڕی بێرلین ،پێشبینییەك ،كە ئێمە بەسود
وەرگرتن لێیان ،مانایەك لەجیهان دەستەبەردەكەین ،پەیوەندی نزیكییان بە
ئەزمونەكەمانەوە هەیە ،هەم فۆڕم بە ئەزمونەكەمان دەدەن و هەم فۆڕمی
ئەزموونەكەمان پەسنددەكەن .بە هەمانشێوە ،ئەزموونی مرۆڤ بە پێی كات و
شوێن دەگۆڕێت ،ئەو چەمكە بنەڕەتییانە زەینین ،بە هۆی ئەزموونەوە بەرەو
گۆڕانن .كاری فەلسەفە لێكۆڵینەوەی ئەم روانگە هزریانە دەگرێتەوە  -واتە
رۆچنەیەك ،كە لێیانەوە دەڕوانیە جیهان – النی كەم هەندێك لەو روانگانە
یان وتەزایانە بەدرێژایی كات دەگۆڕێن ،كەوایە النی كەم بەشێك لەفەلسەفەش
وەك پێویست الیەنی مێژوویی هەیە .كاری فەلسەفە چاالكیەكی گرنگە ،كە
پێویستی ژیاری و تێگەیشتنی ئێمە بۆ وەسفكردن و جیاكاری جیهانی ئەزموون
بەجێدێنێت.
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بێرلین س��ودی كۆمەاڵیەتی فەلسەفە دووپ��ات��دەك��ات��ەوە .فەلسەفە
پێشگریامنەی نائاگایی ئێمە ئاشكرادەكات ،راستی و متامنی ئ��ەوان
هەڵدەسەنگێنێت و لەو رێگایەوە خەتاكان و ئەو هەاڵنە دیاریدەكات ،كە
بەدحاڵی بوون و چەواشەكاری ئەزمونەكانی لێدەكەونەوە و زیانی راستەقینە
دەگەیەنن .ئەوەی تائێستا بەمسۆگەری لە فەلسەفە وەرگیراوە ،مشتومڕ ،شك،
گومان دەكات و دژی كۆن بیركردنەوەیە ،بنەماكان لە رەگەوە هەڵدەكێشێت،
و لەم ڕووەوە ،تێكیدەدات ،بەاڵم هەر ئەو چۆنایەتییە ،هاوكات بەهامەند
و تەنانەت زەرووری و رزگاری دەكات .بە وتەی بێرلین ،ئامانجی فەلسەفە
(یارمەتی مرۆڤەكان دەدات بۆ تێگەیشنت لەخودێتی ،تابتوانن روون و ئاشكرا،
نەك بێسەروبەرە و گەوجانە كاربكەن لە تاریكیدا).

مەعریفەناسی و بوون

بێرلین لەنوسینێكی خۆیدا رەخنە لەو گریامنەیە دەگرێت ،كە هەر
رستەیەك بۆئەوەی مانا بدات ،دەبێت تەنیا لەشێوازی هەواڵیدا شایانی
وەرگێڕان بێت .لەسەر بنەمای ئەو گریامنە ناڕاستە ،دیاردەگەرایان دەڵێن
«دەبێت هەموو دەربڕینێك راستەوخۆ بگەڕێتەوە بۆ پێدراوەكانی هەستی
دەربڕینی سەرلێدەرچون ،كۆمەڵەكەی تر بەبوونی ئەوشتانە بڕیاردەدەن،
كە لە بنەڕەتڕا بوونییان نییە .بێرلین دەڵێت لەهەردوو شێوەكەدا ،هەڵە یان
سەرچاوەگرتو لەپێویستی دەروونی بەگەیشنت بە یەقینییە ،یان لەو گریامنەوە
هاتووە ،كە هەمووشتەكان گەوهەرێكن و دەبێت بە گەڕانەوە بۆیان تێیان
بگەین .بڕوای وایە ،گەڕان بەدوای یەقینی رەهادا بێ ئاكامە و كەسێك بیەوێت
تەنیا شتێك بڵێت ،كە بەتەواوی رێتێچو گومان و هەڵە نەبێت ،بڕیاری بێدەنگی
بەسەر خۆیدا دەدات.
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
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تەوەری فەلسەفی بێرلین ئاگاداربوونە لەفرەجۆری و ئاڵۆزی بێكۆتوبەندی
راستیی .تانوپۆی ئەزموونی مرۆڤ (تابڵێی ژمارەی زۆر ،ورد ،زووتێپەڕ ،تاریك
و ئاڵۆزە{ .بەشەكان} هاوكات لەزۆربەی ئاستەكاندا ئاڵۆزن و بەیەكدا دەچن،
یەكسان ،دیاریكردن ،ریزبەندی و گونجاندنیان لەخانەی جیاوازی ،كارێكی
مەحاڵە و پەكیدەكەوێت).
دەكرێت ئەو دوو راڤە گرێدراو بەیەكەوەیە ،بە تەوەری فەلسەفەی
بێرلین بزانین :یەك ،یەقینی رەها ،ئایدیالی مەحاڵ و بە دەست نەهاتووە؛
دوو ،ناكرێت و نابێت هەموو شتێك بە ئایدیالێك ،سیمبولێك ،تیۆرێك یان
بژاردەیەك و پێوەرێك دامبركێنێتەوە .دوو راڤەی ناوبراو ،نەك لە راكانی بێرلین
لەگۆڕەپانی زمان و مەعریفە تەوەریین ،بەڵكو لە تیۆرە ئاكاری و فەلسەفەكانی
زانستە مرۆڤایەتییەكانیشی گرنگن .تەوەرەكانی دیكەی ئەو الیەنە جیاوازانەی
هزرەكانی بێرلین ،تاكخوازی و جەختكردنەوەی لەپێشكەوتنی كاری حزبی
{لەبەرامبەر تێكڕاییەكان} ،وەك بابەتی ناساندن و تاك لەپێگەی كردەوەی
ئەخالقییدایە.

زانستە رسوشتییەكان و زانستە مرۆڤایەتییەكان

تاك گەرایی و بەرهەڵستی بێرلین لەگەڵ بەسەرداسەپاندنی بژاردەیی و
سیمبولە ناتەباكان بەسەر ئەزموونە مرۆییەكان بە ناڕەزایی ئەو ،سەردكێشێە
ئەو ب��اوەڕە پۆزیتیڤیستییەی ،كە زانستە رسوشتییەكان منوونەی بااڵی
مەعریفەتی مرۆڤن و دەبێت زانستە مرۆڤایەتییەكان السایان بكاتەوە .پێیوایە
زانستە مرۆڤایەتییەكان ،لەپێكەوە گونجان بە رای ویكۆ و دیلتای ،چ لە روانگەی
ماهیەت و چ لە رووی بابەتەوە لێكجیان ،بەمەش پێویستییان بە میتۆد ،پێوەر
و ئامانجی جیاوازە.
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مەسەلەی زانستە مرۆڤایەتییەكان جیهانییە و مرۆڤەكان خوڵقاندویانە و
تێیدادەژین ،بابەتی زانستە رسوشتییەكان ،جیهان فیزیكی رسوشتە .ئەم دوو
جیهانە لەنبچینەوە لێكجیان .جیهانی رسوشت لەدەرەوە و بەپشت بەسنت
بەدراوە بابەتییەكانی پەتی لێیاندەكۆڵینەوە ،بەاڵم جیهانی مرۆڤ لەناوەوە
بەتێگەیشتنامن لەپاڵنەر و هەستەكانیان و بە پێی هەندێك گریامنەی پشت
بەستو بە (هەستی كۆن) لێیاندەكۆڵینەوە .زانستە مرۆڤایەتییەكان لەگەڵ
وردەك��اری ژیانی مرۆڤ و تاك و جیاوازییەكان سەروكاریان هەیە ،بەاڵم
ئامانجی زانستە رسوشتییەكان گەیشتنە بە یاسای تێكڕایی بۆ لێكجیاكردنەوەی
هاوشێوەكان و تێكڕای ریزی دیاردەكان .لەگۆڕەپانی مێژوو ،كە یەكێكە لەزانستە
مرۆڤایەتییەكان ،مێژوونووسی باش كەسێكە( ،سەرنجی لەسەر رووداوەكان ،یان
كەسەكان ،یان مەسەلە تایبەتییەكان بۆخۆی و نەك وەك منوونەی فاڵن یاسای
تێكڕایی هەیە ).دەبێت ئامانجی زانستە مرۆڤایەتییەكان ،تێگەیشتنی دەگمەنی
هەر دیاردەیەكی مرۆڤایەتی تایبەت بێت ،نەك گەڕان بەدوای یاسای تێكڕایی
بۆ راڤەی كارە مرۆڤایەتییەكان ،بەالساییكردنەوەی زانستە رسوشتییەكان .لە
زانستە رسوشتییەكاندا ،بەپێچەوانەی میتۆدی زانستییە و یەكێك بە بێ بەڵگەی
بەهێزی لۆژیكی ،یان ئەزموونی ،دژی گریامنە و یاساكان بێت ،بەاڵم لەزانستە
مرۆڤایەتییەكاندا ،بەپێچەوانەی میتۆدی مێژووییە ،كە كەسێك (بەناوی یاسا،
تیۆر و بنەماكانی وەرگیراو لەگۆڕەپانەكانی تر – چ لۆژیك ،چ ئەخالق ،چ
ئەودیو رسوشت و چ زانست – كە بە پێی ماهیەتی بابەت لێرەدا پێشینەیان
نییە ،رووداوەكان یان كەسەكان یان تەنگانەكان و كێشەی تایبەتی لەبەرچاو
نەگرێت ،یان چەواشەی بكات).
بۆنی مێژوویی نەك تەنها واتای ناسینی ئەزموونی رووداوەكانی رابردووە،
بەڵكو لەسەرووی دیاریكردنی ئەوكارەیە ،كە لە دەربڕینی كرداری مرۆڤەكان
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
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چ شتێك عەقڵ پەسەندیدەكات و جێی باوەڕە .پێكەنیناویە ،كە كەسێك بڵێت
تراژیدی هاملێت دەرباری جەنگیزخان بنورسێت .دەبێت رابردوو نەك لەسەر
بنەمای چەمكەكانی ئێستای ئێمە ،بەڵكو لەو چوارچێوەیەدا تێگەیەنراوبێت،
كە پێوستە رووداوەكان چۆن بۆ كەسانێك دیار و روونبێت ،كە دەستییان لەم
رووداوەدا هەبووە .ئەوكارە پێویستی بە تێگەیشتنی ناوەوەیی ،ئامادەیی هێزی
خەیاڵكردنەوە هەیە و رامانە لە دەالقەی پاڵنەرەكان و هەستی خەڵك ،كە
بیرمەندی زانستە رسوشتییەكان پێویستی پێی نییە.

قەدەرگەرێتی و ئازادی ئیرادە {زۆرەملێیی و بژاردە}

بەوپێیەی بێرلین لەبارەی تێگەیشتنی مێژووەوە دەیڵێت ،مرۆڤەكان
بەردەوام لە چاالكی ،مامەڵە ،پەیوەندیی و تێگەیشتنن لەگەڵ یەكرتیددان،
پێیوایە ،فەلسەفەی مێژوو نەك تەنها لەگەڵ مەعریفەتناسی ،بەڵكو بە
ئاكاریشەوە گ��رێ��دراوە .نارساوترین و مشتومڕ ورووژێنەرترین الیەنی
بەرهەمەكانی ئەو لەبارەی پەیوەندی زانست بە زانستی رسوشتی ،باسی
ئازادی ئیرادە {یان بژاردە} و قەدەرگەرێتی {یان زۆرەملێیی}ە .لەنوسینێكدا
بەناوی (گومان هەڵنەگری مێژوویی) ،بێرلین پەالماری قەدەرگەرێتی و گومان
هەڵنەگری دەدات( .قەدەرگەرێتی {یان زۆرەملێیی} بریتییە لەو روانگەیە ،كە
مرۆڤەكان ئازادی ئیرادە {یان بژاردە}یان نییە ،هێزەكانی دەرەوەی كۆنتڕۆڵییان،
كارەكان ،تەنانەت بیروڕاكانیان پێشرت هۆكار دەبن .مسۆگەربوونی مێژوویی بەو
مانایەیە ،كە هەر ئەوەی لەمێژوودا روودەدات بێگومان پێویستە رووبدات،
مێژوو بەدوای رەوتێكی تایبەتی دەكەوێت ،كە نەگۆڕە و تەنیا دەكرێت بە پێی
یاسای بااڵدەست بەسەر رەوتی وەرچەرخانی مێژوو ،ئەو رەوتە ئاشكرا بكات،
تێیبگات و وەسفی بكات).
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بێرلین ناڵێت قەدەرگەرێتی {یان زۆرەملێیی} درۆی��ە ،بەڵكو دەڵێت
قبوڵكردنی ،پێویستی بە ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی زمان و ئەو چەمكانەیە ،كە
ئێمە لە رامانی ژیانی مرۆڤایەتیدا بەكاریدەهێنین ،بەتایبەت پێویستی بە
لەبەرچاونەگرتنی گومانی بەرپرسیەتی ئەخالقی تاكە .كاتێك تاكێك وەسف
یان سەرزەنشتدەكەین ،گریامنە لەسەر ئەوەیە ،كە ئەوان جڵەوی كاری خۆیان
بەدەستەوەیە و دەیانتوانی بەجۆرێكی دیكە رەفتاربكەن .ئەگەر هێزی نەگۆڕ
تێكڕای رەفتاری تاكەكان ببنەهۆی ،سەرزەنشت ،یان وەسفییان بۆ كارەكانیان
هەمانهێندە بێامنایە ،كە كەسێك چونكە نەخۆشە لۆمەی بكەین ،یان وەسفی
بكەین ،چونكە پەیڕەوی لە یاسا گرانەكان دەك��ات .بێرلین بڕوایوایە ،كە
پەسندكردنی قەدەرگەرێتی {یان زۆرەملێیی} – واتە بە یەكجاری وازهێنانە
لەچەمكی ئازادی ئیرادە {یان بژاردە} لە مرۆڤدا – بە لێكهەڵوەشانی هەر
چاالكییەكی عەقاڵنی مانادار ،پەلدەكێشێتە شێوازێك كە پێامن نامۆ نییە.
هەروەها بێرلین پێداگرانە دەڵێت ،بڕوابوون بەمسۆگەربوونی مێژوویی،
لەپێویستییە دەروونیەكان سەرچاوەدەگرێت ،كاری واقیع پێویستییان بە
رازییبوون بە ئەو نییە .پێیوایە مسۆگەربوونی مێژوویی ،ئاكامی ئەخالقی
و سیاسی ترسناكی هەیە ،چونكە دەرد و ئازار (دۆڕاوەك��ان) ،مێژوو ئاڕاستە
نیشاندەدات و رێزگرتنیان لەق دەكات .باوەڕبوون بە قەدەرگەرێتی {یان
زۆرەملێیی} ،بیانوویەك بۆ راكردن لەبەرپرسیەت و لۆمەكردن ،بیانوو بۆ
ئەنجامدانی كارەساتەكان ،پەڵپ و بیانوی حەمتی ،یان عەقڵ دەبێت ،بەڵگەیە
هەم بۆ كاری قێزەون و هەم بۆ بێكاری .جەختكردنەوەی بێرلین لە ئازادی
ئیرادە ،پەیوەندی نزیكی بە باوەڕبوونی بە لیرباڵیزم و فرەجۆری بەهاكانەوە
هەیە ،كە پشت بەسنت بە گرنگی و حەمتی هەڵبژاردنی تاكە.
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
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مێژووی رەوتی هزرەكان

جەختكردنەوەی بێرلین لەماهیەتی گۆڕانكاری ئافراندن و نەجاتدانی
فەلسەفە ،سەرنجی بۆ ئاكامی بەكردەوەی هزرەكان لە دروستكردنی گۆڕانكاری
خوالوە لە ئاگایی ئەخالقی و سیاسی خەڵك ،پاشان بۆ مێژووی رەوتی هزرەكان
راكێشا .لە الیەكی دیكەوە ،بە لەبەرچاوگرتنی ناكۆكی سەردەم ،بێرلین بە گشتی
لە مێژووی هزری سەردەمی نوێ و رەگی هەندێك لە هزرەكان بە تایبەت
گرنگ ،گەیشت و كارەكەی لە رێنیسانسەوە دەست پێكرد .پەیوەندی نێوان
زانستە رسوشتییەكان و زانستە مرۆڤایەتییەكان ،رەگەكانی ناسیۆنالیزم و
سۆسیالیزم ،شۆڕش بەسەر ئەقڵخوازی دوای بەرایی سەدەی نۆزدەیەم ،هەوراز
و نشێوەكانی چەمكی ئازادی هەموویان لەو هزرە بنەڕەتیانە بوون ،كە بێرلین
لە بەرهەمە فەلسەفیەكانیدا رشۆڤەیكردووە.
گەشبینی كۆمەڵێك بیرمەندانی ئەو سەردەمە ،هۆكاری گرژی گۆڕەپانی
هزری رۆشنگەری بوو بۆ رسوشتی مرۆڤ و باوەڕ بەو بنەمایە ،كە هەر
گیروگرفتێكی ناسین و ئەخالقی مرۆڤ بە ئاشكراكردن و بە كارهێنانی میتۆدی
شایستەی عەقڵی لەسەر بنەمای زانستە رسوشتییەكان ،بەتایبەت فیزیك،
چارەسەربوونە ،و ،بەمەش ،ناكۆكی و دژایەتیش وەك هەڵەكاری ،سەرچاوەگرتو
لە نەزانی ،یان بەرهەمی تەفرەدان و ستەمكاری چاوگی گەندەڵی دەسەاڵت و
بە تایبەت كڵێسایە.
بە بڕوای بێرلین ،قوتابخانە هزریەكان ،كە كەمێك دوای شۆڕشی گەورەی
فەرەنسا ،بە تایبەت لەئەڵامنی ،دەركەوتن و لوتكەیان گرت ،بەتوندی بەگژ
رێنیسانسدا چوونەوە .بە تایبەت سەرنجی لەسەر جواڵنەوەی رۆمانتیزم
لە ئەڵامنیا هەبوو ،بەاڵم الیەنگرانی راپەڕینی فراوانرتیی ،كە ناویاندەنا
(دژە رۆشنگەری) ،لەبەرچاوبوو .هەندێكجار بە پەالماری ناسیۆنالیست و
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كۆنەپەرستان بۆ لیرباڵیزمی گەشبینانەی رۆشنگەری رادەگەیشت ،جاروبارەش
بە ئاوڕدانەوەی تامەزرۆیانەی فرەچەشنی ،بەهاكان لە قۆرخكاری كولتوری
و ئەخالقی ،هەندێكجاریش بە رەخنەكانی رسوشتخوازان و زانست پەرستانی
بیرمەندانێك ،كە هۆگری مێژوو تەوەری بوون و كۆمەڵگەیان بە دینامیزم و
بەرئەنجامی رووداوە پێشبینی نەكراوەكانی مێژوو زانیوە ،نەك سەربە یاسا
رسوشتییەكان.
بێرلین هەم الیەنگر و هەم بە سودمەند لەرۆشنگەری زانراوە ،بەاڵم هیچ
یەك لەم دوو روانگەیە ،مافی رای ئاڵۆزیی جێبەجێ ناكات .بێرلین ستایشی
زۆربەی بیرمەندانی رۆشنگەری دەكرد ،بە راشكاوی خۆی سەر بە ریزی ئەوان
دەناساند ،باوەڕیوابوو كە زۆربەی دەستكەوتەكانیان لەپێگەی پەیڕەوانی
قوتابخانەی ئەزموونی بووە ،بەاڵم هاوكات پێیوابوو كە هەندێك لەراكانیان
لەبارەی گرنگرتین بابەتەكانی كۆمەڵگە ،ئەخالق و سیاسەت ناڕاست و لەبواری
دەروونناسی و مێژووەوە ،رواڵەتی بووە.
لە الیەكی دیكەوە ،بێرلین پێیوابوو ،هەندێكجار دوژمنانی رۆشنگەری،
تەنانەت زیاتر لەالیەنگرانی مەترسی خوڵقێن و ترسابوون .بیروباوەڕی
ئەودیو رسوشتی ئەوان ،بەتایبەت فەلسەفەی مێژووی هیگڵ و جێگرەوانی،
لە روانگەیەوە گوماناوی بوون .بێرلین هەندێك بۆچوونی رۆمانتیكەكانی بۆ
ئازادی پەسنددەكرد ،بەاڵم كاریگەری تێكڕایی ئەوان لەڕەوتی وەرچەخانی
چەمكی ئ��ازادی بە گشتی ،بەلەخشتەبەر ئەژماردەكرد .لەگەڵ ئەوەشدا،
پێیوابوو نەیارانی رۆشنگەری ئاوڕیان لەزۆر راستی گرنگ داوەتەوە و لەچاوی
الیەنگرانییەوە خافڵ نەبووە ،بە كورتی (ل��ەڕووی نەرێنی) توانای هۆكارە
ناعەقڵیەكان ،بەتایبەت هەستە تێكدەرەكان ،لەكاری مرۆڤایەتی( ،لەڕووی
ئەرێنی) بەهای خودی فرەچەشن و زۆرینە ،سەروەریەكانی وەك راستی،
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
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دروستی ،بنەمای توانای بڕیار و هەڵبژاردنی تاك ،لەڕوانگەی رسوشت و
كەرامەتی مرۆڤ .رۆمانتیزم زانستی سەركێشی بەسەر سیستمی سنوداركەر،
كە عەقڵ بەسەر مرۆڤدا دەیسەپاند ،داكۆكی لە ئیرادەی مرۆڤ دەكرد .بێرلین
هاوڕابوو لەمەدا ،بەاڵم لەو باوەڕەدابوو ،كە رۆمانتیكەكان ،چ لەدژایەتی و
چ لەهاوڕایی ،زێدەڕەویان كردووە و بەردەوام پابەندی ئەم ئامانجەبوو ،كە
دەبێت لە جیهان بگات تا بتوانێت (تێیدا و لەبارەیەوە عەقاڵنی رەفتاربكات).

ئەخالق و فرەچەشنی بەهاكان

یەكێك لە رەهەندە تەوەرییەكانی هزری بێرلین ،تیۆری فرەچەشنی بەهاكان
{یان زۆرینەخوازی بەهایی}ە ،كە لە هەموان زیاتر جێی هزر و شوێنی باس
و پیاهەڵدان و مشتومڕ بووە ،بەاڵم فرەجۆری بەهاكان ،بەشێكە لەتێفكرینی
ئەخالقی بێرلین ،كە لەپێناسەیدا دەڵێت( :لێكۆڵینەوەی سیستامتیكی پەیوەندیی
مرۆڤەكان پێكەوە ،بۆچوون ،پەیوەندیی و ئامانجەكانی ،كە رەفتاری مرۆڤەكان
بەیەكەوە سەرچاوەیان لێدەگرێت ،سیستمە بەهاییەكان ،كە ئامانجەكانی ژیان
لەسەر بنەمایەتی {}...و باوەڕەكان دەربارەی چۆنیەتی ژیانی ،پیاوان و ژنان
دەبێت چۆن بن و چۆن كاربكەن).
چەمكی بەها ،بناغەی تێفكرینی ئەخالقی بێرلینە .بەهاكان ،بە بڕوای ئەو،
شتگەلێك نین ،كە پێشرت لەدنیادا هەبن و مرۆڤەكان توانیویانە (بیاندۆزنەوە).
مرۆڤ بەهاكان بە پێی تایبەمتەندییە نەگۆڕەكانی رسوشتی مرۆڤایەتی ،بە
بەڵگەی گرنگ و پێویستی بۆ خۆی (دەیئەفرێنێت) .ئازادی گرنگرتین بەهایە،
كە سەرچاوە لەزەرورەتی قوڵی مرۆڤ بۆ ئازادی بیركردنەوە ،توێژینەوە و
داهێنان دەگرێت و زەوتكردنی بەمانای رەتكردنەوەی رسوشتی مرۆڤایەتییە و
نائاكامی قەرەبوو نەكراوەی لێدەكەوێتەوە ،بەاڵم ئایا رسوشتی مرۆڤ یەكسەر
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نەگۆڕە ،یان بەرهەمی كرداری خودئاگاو ناخودئاگاو بە درێژایی كات؟ بێرلین
چەمكی خودی تەواو نەگۆڕی مرۆڤایەتی گوماناوی ئەژماردەكات ،بەاڵم بە
هەندێك سنور رازییە .زۆرێك لە تایبەمتەندیەكانی مرۆڤ سەربە جیاوازی تاكی،
یان كولتورین ،بەاڵم ئەو فرەجۆر و جیاوازییە ،تایبەتە بە سنورێك .دەكرێت
لەپێگەی لێكچواندن بوترێت ،كە سەروفیساڵی تاكەكانی مرۆیی گەرچی زۆر
جیاوازن ،بەاڵم لەهەموان بیچمی مرۆیی و شایانی جیاكردنەوە لەگیانداران
دەبیرنێت ،كەوایە سەرەڕای هەموو جیاوازییە كولتوریەكان ،وەك منوونە ئازادی
بەهایی (بابەتی)یە ،نەك (زەینی) ،چونكە لەرسوشتی مرۆڤایەتیدا بە پێی
هەندێك واقیعیەتی بابەتی الی هەموان بە كاری چاكە و خوازراو دادەنرێت.
لەگەڵ ئەوەشدا ،راستە كە لەنێوان بەهای چاك و خوازراویشدا لێكدژی
رودەدات ،لێرەدایە كە تیۆری فرەجۆری بەهاكان دەخرێتەڕوو .بێرلین ئەو تیۆرە
بەشێوازێكی نەرێنی و لەڕووبەڕوبوونەوە بە (مۆنیزم) یان (هەڵەكاری ئیۆنیایی
– بۆ فەیلەسوفە كۆنەكانی یۆنانی سەدەی شەشەم دەگەڕێتەوە) یان (ئایدیالی
ئەفالتونی) ،دەریدەبڕێت .بە كورتی پێناسەی بۆ مۆنیزم بەمشێوەیە:
 .1پێویستە هەموو پرسیارێكی راستەقینە ،تاكە وەاڵمێكی راستی هەبێت،
چونكە هەموو وەاڵمەكانی دیكە هەڵەن.
 .2بۆ دۆزینەوەی وەاڵمی راست ،بێگومان رێگەیەكی متامنەپێكراو هەیە،
كە لەبنەمادا شیاوی زانینە ،گەرچی ئێستا نەزانراوبێت.
 .3وەاڵمە راستەكان ،كاتێك بەدەست بێن ،لەگەڵ یەكرتی گونجاون و
یەك لەتێكڕای یەكپارچە پێكدێنن ،چونكە هیچ راستییەك شیاو نییە ،تەبای
راستییەكی دیكەبێت .ئەم بانگەشەیە لەسەر بنەمای ئەوگریامنەیەی ئەودیو
رسوشتە ،كە دنیا كۆمەڵەیەكی هاوڕاو گونجاوە.
بێرلین لەمەعریفەتناسیدا ،گریامنەكانی 1و  ،2لە فرەچەشنی بەهاكانی
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گریامنەی  3بە بەڵگەی بەهێز رەتدەكاتەوە .بە پێی تیۆرەكەی ،بەها راستەكان
زۆرن و زۆرجار لێكدژ دەبن .بەاڵم دژی ئەو مانایە نییە ،كە یەكێك لەبەها دژەكان
باش سەرودەرە نەكراوە ،یان لەوی دیكە گرنگرتە .رەنگە ئازادی لەگەڵ وەكیەكی،
یان سیستمی گشتی؛ بەخشش و رەتبوون بۆ دادپەروەری ،عیشق بۆ بێالیەنی و
ویژدان ،زانست لەگەڵ خۆشی ،خۆڕسكی لەگەڵ بەرپرسیەتی دژ بن .لێكدژی
بەهاكان (بەشی خودی و لێكجیانەكراوەی ژیانی مرۆڤ)ە( .ناتەبایی و پێكدادانی
بەهاكان بەشێكە لەماهیەتییان و خودی ئێمەیە ).جیهانێك ،كە ئەو لێكدژیانە
بەتێكڕایی تێیدا بەرزببنەوە جیهانێك نییە ،كە ئێمە بیناسین یان تێی بگەین .لە
لێكدژی رابردو ،رەنگە بەهاكان پێكەوە بەراورد نەكرێن و پێوەری هاوبەشییان
نەبێت .لەجیهانێكدا ،كە ئێمە بە ئەزموونی رۆژانە دەیناسین ،گەیشنت بەهەندێك
ئامانج ،پێویستی بەقوربانی ئامانجەكانی دیكەیە .وێنای كامڵ و لەڕەگەوە
هەڵكێشانی لێكدژییەكان ،وێایەكی باتڵە .دورخستنەوە یان وەالنانی لێكدژی
بەهاكان ،پێویستی بە ئاڵوگۆڕ و سەرئەنجام وازهێنان لە بەهاكان دەبێت.
پەیكەری زۆرینەخوازی بەهایی بێرلین لەسەر بیروباوەڕ ،دوانەیی لیرباڵیزم
و مرۆڤخوازییە .یەكەم پێشینەی ئەخالقی خۆدزینەوەیە لەزیان بە مرۆڤەكان
و ئەوەندەی بتوانین ،دوركەوتنەوە لە بارودۆخی نائومێدكەر و ترسناك ،بڕیاری
توندی لێدەكەوێتەوە .باوەڕ بە فرەیی بەهاكان مانایەكی وادەدات ،كە لەزۆرالوە
هیچ وەاڵمێكی راست نییە .بێرلین لەسەر ئەو پێگەیە ،لەگرنگییەتی ئازادی –
یان بەدەستەواژەیەكی وردتر ،لەرەتكردنەوەی سنورداری ئازادی ،بەمەبەستی
سەپاندنی وەاڵمە (راست)ەكان – بەڵگەدێنێتەوە .فرەیی و لێكدژی بەهاكان،
هەروەها جیاوازی فێربوونی تاك لەڕووی رسوشت ،كردە و كەسێتی ،هەروەها
بێرلین وادەزانێت ،بەو مانایەیە ،كە تاك دەبێت لەبڕیاردان لەوەی دەیەوێت
چ بێت و چۆن بژی ،كە الیەنیك لە تایبەمتەندی كەسێتییەتی ،سەربەخۆبێت.
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هزرە سیاسییەكان

 .1دیاریكردنی سیاسی و رابەری :دیاریكردن و كاری سیاسی ،بە باوەڕی
بێرلین ،لەسەر بنەمای جۆرێك (هەستی واقعیەت) و سەرچاوەگرتوو لە
ئەزموون ،تێگەیشنت لە خەڵك ،هەستیاری بۆ ناوەند ،هەروەها داوەری كەسی
لەبارەی راستی و ناڕاستی ،گۆڕان و نەگۆڕ ،سودمەندی و زیان و شتەكانی
لەمجۆرەیە .ئەمجۆرە دیاریكردنە ،پێویستی بەبوونی غەریزەی كەسی و هەستی
بۆنكردنی بەهێز و رووناكی بلیمەتە .لە قەڵەمڕەوی كاری سیاسیدا ،تاڕادەیەك
یاسا نییە و هەموو شتێك پەیوەستە بە شارەزایی و كارزانییەوە.
دیاریكردنی سیاسیش وەك لێكۆڵینەوەی مێژوویی ،پێویستی بە تێگەیشتنە
لەكۆمەڵێك تایبەتی هەرتاكێك ،هەر كەشێك ،هەر بارودۆخێك یان هەر
رووداوێكە ،ئەوە نایەتەدی مەگەر بە ( هەستی بۆنكردنی تیژی چ شتێك
تەبای چ شتێكە ،چ شتێك سەرچاوە لە چ شتێك دەگرێت ،چ شتێك چ شتێكی
لێدەكەوێتەوە { }...و لەهەر بارودۆخێكی واقیعی ،كردە و كاردانەوەی مرۆڤەكان
بەهێزی جیای تاكەكان ،چ ئەنجامێكی دەبێت ).هێزی لەمجۆرە دیاریكردنە
لەهەستی ئەخالقی ب��ەدەرە  ،ئەگەری ئەوە هەیە ،هەم لەسیاسەتكارانی
پاك و هەم لەسیاسەتكارانی ناخ بۆگەندا هەبێت ،یان لە هیچیاندا نەبێت.
هەڵبەتە نابێت گرنگی ئەم هێزە ،گیانی لێكۆڵینەوەی زانیستیامن سستبكات،
یان بیانویەك بۆ بیرتەسكی بەدەستەوە بدات ،بەاڵم دەبێت رێ لەوە بگرێت،
كە مبانەوێت كاری سیاسی بكەینە شوێنكەوتەی سودوەرگرتن لەبنەمای زانستی
و حكومەت ببەینە بازنەی تەكنۆكراسییەوە.
بێرلین دەیویست بەنوسینەكانی لەبارەی دیاریكردنی سیاسی ،بەتیۆرسێنانی
سیاسی هۆشداری بدات ،كە پێ لەبەڕەی خۆیان تێنەپەڕێنن .هەڵبەتە گومان
لە بەسودی بیركردنەوەی سیاسی لە قەڵەمڕەوی سیاسەتدا نییە ،بەاڵم كردەی
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سیاسی مەسەلەیەكی كردارییە ،كە نابێت و ناتوانێت لەسەربنچینەی تیۆر
بینا بكرێت .رێسای یەكسان ،نابێت لەهەموو الیەنێكی ژیانی مرۆڤایەتی
بسەپێرنێن .عەقاڵنیەت بەمانای بەكارهێنانی ئەو میتۆدانەیە ،كە لە هەموو
بوارێكدا سەملێرناوە ،یان پێگەی تایبەت باشرت ئەنجامدەدەن ،نەك بەردەوام
بەكارهێنانی كۆمەڵێكی یەكسان لە هونەر و رێسادا.
 .2ئەخالقی سیاسی :ئامانجەكان و هۆكارەكان ،توندوتیژی .بێرلین
هابیروباوەڕان لەگەڵ بیرمەندی شۆڕشگێڕی روسیا ،ئەلێكساندەر هرتسن،
ب��ەردەوام ئیدانەی ئەو ه��زرەی دەك��رد ،كە رەوای��ە مرۆڤەكان لەڕێگەی
شتە نامادییەكان و وێنای رووتەڵی بكەنە قوربانی و بەختەوەری ،یان
بەدبەختی تاكەكان ،شوێنكەوتەی روئیای ئایندە گەورەكان بكەین .پێیوایە
ئەو هزرە ،گەوهەر ،پوختەی دەمارگیری ،وشك مێشكی و بڕیارێكە بۆ كارە
نامرۆڤایەتییەكانی بێهودە و ترسناكە.
بێرلینیش وەك هرتسن لەو باوەڕەدابوو ،كە (ئامانجی ژیان خودی ژیانە)،
دەبێت هەر ژیانێك و هەر سەردەمێك بە ئامانجی خودی ئەو ،نەك هۆیەك بۆ
گەیشنت بە ئامانجی داهاتو ،وەربگیردرێت ،بەڵكو هۆشداریدەدات ،كە داهاتوو
پێشبینینەكراوە ،ناكرێت ئاكامی هیچ رستەی كارێك بەیەقین لەپێشرت بزانرێت،
چونكە رەنگە تێكڕای ئاكام ،جگە لەئامانج و نیازی سەرەكی پەكیبكەوێت.
ئەنجامگیرییەك ،كە بێرلین دەیكات ئەوەیە ،كە دەبێت داهاتوبین و میانڕە
بێت ،چونكە ناكرێت خۆ لە نایەقینی بدزیتەوە ،هەركارێك هەر چەند ورد
هەنگاوی بۆبرنێت ،بەردەوام لەخۆگری مەترسی ئاكامی كارەساتبار ،یان النی
كەم بە پێچەوانەی چاوەڕوانییەوەیە.
زۆرجار بێرلین مەترسی یۆتۆپیاگەرایی و پێویستی بەكەمێك رەچاوكردنی
خێروچاكەی بیردەهێنایەوە .باوەڕی بە فرەیی بەهاكان هەرچەند تائاستێك
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ئاماژە بەسازشدەكات لەسیاسەتدا ،بەاڵم مەترسی هەندێك جۆری سازشیشی
بیردەهێنایەوە بەتایبەت سازشێك ،كە بەسود وەرگرتن پەلبكێشێتە هۆكارە
گوماناویەكان ،بۆ گەیشنت بەئامانجی خوازراو .باسكردن لە كێشەی پەیوەندی
هۆكار و ئامانج لەهەموو نوسینەكانی بێرلین دا دەبیرنێت .لەبەرچاو نەگرتنی
وردەكاریەكانی ئەخالقی هۆكار ،بە باوەڕی ئەو ،نەك هەر لەڕووی ئەخالقەوە
دزێو ،بەڵكو گەمژانەیە ،چونكە تەنانەت ئامانجی باش لەوانەیە لە ئەنجامدا،
بەكارهێنانی هۆكاری ناعەقاڵنی گەندەڵی لێبكەوێتەوە و ناجێگیر بێت .لە الكەی
دیكە ،بە هۆی گومان هەڵنەگری ئاكامەكان ،زۆرجار كارئەكتەرە سیاسییەكان،
ناگەنە ئامانجی تەواو ،بەمەش باشرتە لەڕێگەی گەیشنت بە ئامانج ،زۆر قوربانی
وەرنەگرن و قوربانی نەدەن .واقیعخوازانی سیاسی دەڵێن( :بێ شكاندنی چەند
هێلكە مریشكێك ،ناتوانی هێلكەوڕۆن بكەیت ).بێرلین وەاڵمدەداتەوە( :تاكە
شتێك ،كە دەكرێت لێی دڵنیابیت ،واقعیەتی قوربانیەكانە ،واتە كەسانێك كە
مردون و دەمرن ،بەاڵم ئایدیالێك ،كە لەپێناویدا دەمرن نایەتەدی .هێلكە
مریشكەكامنان شكاند و خوگرتن بە شكانیان زیاتر دەبێت ،كەچی ئاسەوارێكی
هێلكەوڕۆن نابیرنێت).
بێرلین بەتەواوی دژی رەهاگەرایی بوو ،جەختیدەكردەوە ،كارگەلێك هەن ،كە
بەئاوارتە قەیراناویرتین وەختەكان ،هیچ كات قبوڵناكرێن و لەپێش هەمویانەوە،
دەست َێوەردانی روح و زەینی مرۆڤەكان و پەلكێشكردنی تاكەكانە بۆ گێرەوكێشە
و بەدبەختیی تا ئاستی زەوتكردنی مرۆڤایەتییان .بەتایبەت هۆشداریدەدات،
كە پێویستە لەتوندوتیژی دووربكەوێتەوە .هەڵبەتە قبوڵی بوو كە هەندێجار
تووندوتیژی پێویست و ئاڕاستەیە ،بەاڵم بیردەهێرنێتەوە ،كە توندوتیژی ئاكامی
جڵەونەكراو و پێشبینی نەكراوی هەیە و رەنگە جڵەوپساو ،وێرانی ،نەخۆشی و
ئازاری ترسناكی لێبكەوێتەوە و بناغەی ئامانجە بااڵكانی چاوتێبڕین بڕوخێنێت،
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هەروەها بێرلین مەترسییەكانی هەڵسەنگاندن ،یان هەنگاوەكانی خەفەتهێن و
زەوتكردنی تواناو بژاردە ،بە مەبەستی چاكسازییەكان ،كە رەنگە سەربكێشێتە
رق و نەفرەت و بەرگری ،جەختدەكاتەوە.
پوختەی ئەخالقی سیاسی بێرلین لەم رستانەی لەخودی ئەودا هاتووە:
(وەرە با بوێرانە دان بە نەزانی و دڕدۆنگی و نایەقینیامندا بنێین .النی كەم
دەتوانین هەوڵبدەین لەپێویستیەكانی خەڵك بگەین ،تا بەگوێدان بە یەك
بەیەك و تاك تاكییان ،بە دیقەت ،هاوڕایی ،تێگەیشنت ،ژیان و پێداویستیەكانیان
توانا بدەینە خۆمان ،مرۆڤەكان وابناسین ،كە هەن .وەرە با هەوڵبدەین چییان
دەوێت پێیانبدەین و چەندی دەتوانین ئازادییان بكەین).
 .3چەمكی ئازادی .نارساوترین كاری تیۆری سیاسی بێرلین جیاوازییە ،كە
ئەو لەنوسینێكدا بەناوی (دوو چەمكی ئازادی) لەنێوان ئازادی نەرێنی و ئازادی
ئەرێنی دەیكات ،دەیكات .رەگی ئەم جیاوازییە بۆ كانت ،رۆسۆ و بیرمەندی
فەرەنسی ،بنجامین كنستان ،دەگەڕێتەوە ،بێرلین پێیوابوو شەڕی ئایدۆلۆژیای
رۆژگاری ئێمە بەدەوری تەوەرەكەیدا دەخولێنەوە .بە پێی پێناسەی بێرلین،
ئازادی نەرێنی (یان ئازادی لە) بەمانای نەسەپاندنی بەربەست و چوارچێوە
لە ناوچەی ئەوانی دیكەدایە ،ئازادی ئەرێنی (یان ئازادی بۆ) لە الیەك بەمانای
توانا(و نەك تەنیا توانین) بەدواداچون و گەیشنت بە ئامانج ،لە الكەیرت واتە
سەربەخۆیی ،یان سەربەخۆیی لەبەرامبەر وابەستەیی بە ئەوانی دیكەوە.
بێرلین ئ��ازادی نەرێنی دەبەستێتەوە بە قوتابخانەی كۆنی لیرباڵیزم،
بەشێوەیەك كە لە سەدەی حەڤدە تا بەرایی سەدەی نۆزدەیەم لە بەریتانیا
و فەرەنسا دەركەوت ،بەاڵم بەگشتی ئەوەی سەرنجی كێشدەكات ،ئازادی
ئەرێنییە ،كە بە بانگەشەی ئەو ،هەم چەمكێكی ئاڵۆزە و هەم قوربانی
گۆڕانەكانی ناپیرۆز ،شوم ،بێگومان چەواشە و بە الڕێدا براوە.
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بێرلین چاوگی چەمكی ئازادی ئەرێنی بەو تیۆرانە دەزانێت ،كە سەرنجی
تایبەتییان لەسەر بێالیەنی ،ئۆتۆنۆمی و سەربەخۆیی تاك هەبووە .لەم
گۆڕەپانەدا ئەو ناوی كەسانێك دەهێنێت وەك)1( :رواقییەكان كە زاڵبوون
بە سەر نەفس ،وازهێنان لەداوای نەفسی وەك رێگەیەك بۆ دووركەوتنەوە
لەگەندەڵی و بەرگری لەبەرامبەر دەسەاڵتە زاڵەكانی دنیایی ئامۆژگاریان
دەكرد؛ ()2رۆسۆ كە دەیوت تەنیا كۆمەڵگەی دادپەروەر كۆمەڵگەیەكە ،تاك
لەناویدا سەربەخۆیی تاك دەگۆڕێت بۆ سەربەخۆیی گشتی ،گوێڕایەڵی لە
مەرجەعەكانی حكومەت ،یەكسان بەگوێَڕایەڵی لەخودێتی بزانێت)3( ،كانت
كە بە هۆی ئۆتۆنۆمی ئەخالقی لەفەلسەفەكەیدا ،ئازادی و كەرامەتی زەوت
نەكراوی مرۆڤ لەوەدایە ،كە تاك بەردەوام پەیڕەوی لە یاسایەكی ئەخالق،
كە خۆی بۆ خودێتی داناوە رەفتاربكات و پەیوەست نەبێت .بێرلین گەرچی
رای كانت لە زۆرالوە قبوڵدەكات ،بەاڵم باوەڕیوایە سەرچاوەی خەتای قوڵن.
هەروەك ئایدیالی رەواقییەكان بە ستایشكراو دەزانێت ،بەاڵم دەڵێت بناغەكەی
لەسەر بەكارهێنانی هەڵەی وشەكانە .گەیشنت بە سەربەخۆیی بەهۆی وازهێنان
لەو ئارەزوانەی ،كە خەڵك بەسەر مرۆڤیدا زاڵدەكەن ،رەنگە كەینوبەینی
شەریفانە و لەهەندێك بارودۆخ و كەشدا باشرتین چارەبێت ،كەچی لە راستیدا
ئازادی مرۆڤ كەمدەكاتەوە ،چونكە چوارچێوەكانی دەروونی و سەرئەنجام
دەرەوەیی دێنێتەدی ،كە ناهێڵن تاك بە ئازادی رەفتاربكات.
بەاڵم لەناو هەموویاندا ،بێرلین تیۆری رۆسۆ لەمەڕ ئازادی بەتایبەت ترسناك
ئەژماردەكات ،چونكە رۆسۆ ،ئازادی یەكسان بە سەربەخۆیی و سەربەخۆیی
یەكسان بە گوێڕایەڵی لە (ئیرادەی گشتی) دەزانێت ،كە سەربەخۆ لەئیرادەی
تاك و زۆرجار تەنانەت لەگەڵی ناكۆكە .بێرلین لە دوو رووەوە دژی ئەم رایەیە:
یەك ،رۆسۆ گریامنە لەسەر بوونی كۆمەڵێكی دەگمەن لە رێوشوێنەكان دەكات،
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كە هەر رێوشوێنێك بۆ كۆی تاكەكان بەسودە ،دوو ،ئەوەی تاك لەپێگەی
هاواڵتی دا دەیەوێت جێگەی ویستی ئێستای تاكی راستەقینەی پێبگرێتەوە.
ئەم كارە بەدەست الیەنگرانە ئەڵامنییەكانی كانتەوە ،روویەكی دزێوتری
بەخۆوەگرت .فیشتە لەسەرەتادا ،لیرباڵێكی تاسەر مۆخ تاكخوازبوو ،كەچی وردە
وردە روانگەی پێشرتی رەتكردەوە و سەرئەنجام بووە ناسیۆنالیستی گەرموگوڕ
و شێتانەی دنیای فاشیزم و نازیزم .لێرەشدا ئەم جواڵنە پێویستی رەتبوون بوو
لەتاكەوە بۆ كۆ – سەرەئەنجام لەمەڕ فیشتە ،پەڕینەوە بۆ نەتەوە یان نەژاد،
بە رای ئەو ،تاك تەنیا لەگەڵ وازهێنان لە داواكارییەكان و بیروباوەڕی تاكی و
تالنەوە لە گروپێكی گەورەتردا بە ئازادی دەگات .ئازادی گرفتی زاڵبوون بەسەر
خودێتی گەمژە ،سەقەت و درۆزنی خود  -واتا ئەوەی تاك دەیخاتە بەرچاوی
خەڵك ،كە هەیە و دەیەوێت – بە مەبەستی بەدیهێنانی خودێتی (راستەقینە)
و (واقیعی) لەدنیای (جەوهەر و هەقیقەتی شیاو) یان (نەومەنەكان)ە .ئەم
خودێتیی (راستیی) لەگەڵ بااڵترین بەرژەوەندی راستی كەس ،چ وەك تاك
و چ لەپێگەی ئەندامی گروپ ،یان دامەزراوەی گەورەتر ،یان بەئایدیال ،یان
ئەندێشە یان بڕیارەكانی عەقڵ ،یەكە .بێرلین سەرچاوەی ئەم چەمكەی ئازادی
راپەڕینەكانی تۆتالیتاری سەدەی بیستەم ،گشتیرت لە كۆمۆنیزم ،فاشیزم و نازیزم،
دەزانێت كە بانگەشەیان كردووە ،كاتێك خەڵك گوێڕایەڵی بنەما باشرتەكان ،یان
گروپی گەورەتر بكەن – یان زۆرجار بیانكەنە قوربانی – ئازادیان كردوون.
ئەوكارە ،بە باوەڕی ئەو ،گەورەترین پزیسكی سیاسییە .كاتێك بە ناوی ئازادی
ئەنجامبدرێت ،تەفرەدانێكی ترسناكە.
لەو تێڕوانینەی بێرلین بۆ دوو چەمكی ئازادی و ئامانجەكانی بابەتەكەی،
زۆرجار لەوبوارەدا لێكدانەوەی خراپییان بۆ كراوە .بێرلینیان بە دوژمنی باب
كوشتەی ئازادی ئەرێنی ناساندووە ،بەاڵم یەكجێ وانەبوو .هەم ئازادی نەرێنی
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و هەم ئازادی ئەرێنی لە روانگەیەوە بەهای راستەقینە بوون ،كە لەوانەیە
هەندێكجار لێكدژبن ،كەچی لەالی الیەنەكانی دیكە ،ئەگەری متوربەكردنی
یەكرتییان هەبوو ،تەنانەت وابەستە بە یەكرتبن .ئەوەی بێرلین رەخنەی
لێدەگرت سودوەرگرتن بوو لە ئازادی ئەرێنی بە شێوەی جیاجیا ،بۆ مەبەستی
پاساوی زەوتكردن و وازهێنان لەئازادی نەرێنی ،هەروەها حەقیقیرتین
رواڵەتەكانی ئازادی ئەرێنی و خیانەتكردن لە هەردووكیان بوو .ئامانجی
پەالماری بێرلین ،نەك ئازادی ئەرێنی بووە لەم روەوە ،بەڵكو گریامنەكانی
ئەودیو رسوشت و دەروونیش بوون ،كاتێك لەگەڵ ئازادی ئەرێنی كۆدەبێتەوە،
بەگۆڕینی بۆ تاك ،یان وێنای گشتی و هاوبەشی ،سەردەكێشێتە خودیەتی تاك.
بەمەش بناغەی (دوو چەمكی ئازادی) و لیرباڵیزمی بێرلین ،نەك لەسەر داكۆكی
و الیەنگری لەئازادی نەرێنی لەبەرامبەر ئازادی ئەرێنی ،بەڵكو لەسەر الیەنگری
تاكخوازی ،قوتابخانەی ئەزموونی و فرەیی بەهاكان لەبەرانبەر مەزهەبی گشتی
و تێكڕاخوازی و تاك بوون بوو.
 .4ئازادی و فرەیی بەهاكان .لە رشۆڤەیەكدا كە بێرلین بەدەستییەوە دەدات،
پەیوەندی گشتی نێوان فرەیی بەهاكان و لیرباڵیزم ،لەسەر بنەمای تەوەریەتی
ئازادی هەڵبژاردن لە هەردوالیە .بە پێی بەڵگاندنی ئەو ،لێكدژی بەهاكان و
ناكۆكی شێوازە جیاجیاكانی ژیان پێویستدەكات ،كە خەڵك هەڵبژاردن بكەن
– هەڵبژاردنگەلێك كە بە الیەنەوە تابڵێی گرنگە و بابەتە بنچینەییەكانی ژیان
دەگرێتەوە .خەڵك دەیانەوێت دەسەاڵتی بڕیاردانیان هەبێت ،چونكە توانای
هەڵبژاردن ،بناغە ،بنچینەی ناسنامە و كەرامەتی مرۆڤ لەپێگەی كردەخوازی
ئەخالقییەوەیە.
بۆچی رەوایە توانای هەڵبژاردن لەتاكەكان وەربگرینەوە؟ وەاڵمێكی شیاو
ئەوەیە ،كە رەنگە تاكەكان هەڵبژاردنەكەیان دروستنەبێت و بەمەش پێویستە
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زەینیان بەشێوازێك دەستكاریبكرێت ،یان ناچاریانبكەیت بەباشی دەگ بدەن،
بەاڵم بە هۆی هەمجۆری بەهاكان ،لەبارەی جیاوازی بەها راستەقینەكان،
هەندێكجار هیچ دەنگدانێكی باش و تەواو بە تەنیا بوونی نییە ،لەوانەیە چەند
رێگەیەك( ،بەاڵم نەك وەك پێویست ،هەموو رێگە گونجاوەكان) لەڕوانگەی
بەها و بەرژەوەندی راستەقینەی مرۆڤەكان ،وەكیەك سودبەخش بن ،هەرچەند
لەم كاتەدا هەموو بەهاكان یان بەرژەوەندییەك بە هەمان پلە لە راستی و
گرنگی قوربانی ،یان پێشێلبكرێن .بە هەمانجۆر هیچ شێوازێكی ئایدیالی ژیان
یان هیچ سیمبولێكی هزری ،یان رەفتاری بە تەنیایی نییە ،كە خەڵك چەندی
بۆی دەكرێت دەبێت پەیڕەوی بكات ،یان ناچاربكرێن پەیڕەوی بكەن.
كەوایە هەمەجۆری بەهاكان ،لە روانگەی بێرلینەوە ،وەك��و رستە
بەڵگەیەكە هەم بۆ لەرزۆككردنی پاساوی پێشێلكردنی ئازادی هەڵبژاردن،
هەم بۆ پشتگیری گرنگی و بەهای توانای هەڵبژاردنی ئازاد ،هاوكات ،فرەیی
بەهاكان گەرچی توخمێكی گرنگی بەڵگاندنی بێرلینە لەبارەی گرنگی ئازادیی،
بەاڵم لیرباڵیزمەكەشی سەنگ و سوك دەكات و دەبێتە بەربەستی ئەوەی ،كە
ئەویش وەك زۆربەی الیەنگرانی ئازادی نەرێنی لە سەدەی بیستەم بەدواوە،
بێكۆتومەرج ببێتە الیەنگری قوتابخانەی لیرباڵیزمی كالسیك ،ئازادی نەرێنی و
ئازادی ئەرێنی هەردووكییان بەهای راستەقینەن و پێویستە هاوسەنگ بكرێن.
هەرجۆرە ئازادییەك هەرچۆنێك بێت ،بەهایەكە لەزۆربەی بەهاكان ،كە رەنگە
دژیان بێت و دەبێت هاوسەنگ بكرێن .بێرلین زیاتر لە زۆربەی بیرمەندانی
كالسیك لیرباڵ بەم بابەتە هەستیاربوو ،كە لەوانەیە ئازادی راستەقینە بەكردەوە
دژی وەكیەكی یان دادپەروەری ،یان سیستمی گشتی یان ئاسایش یان لێهاتویی
یان كامەرانی راستەقینە بێت .بەمەش باوەڕیوایە پێویستە ئازادی هاوسەنگی
بەهاكانی تر و هەندێجار لەبەرامبەریان فیدابێت .لە لیرباڵیزمی بێرلین دا،
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تێگەیشتنێك هەم لەڕوانگەی محافزكاری و لەبەرچاوگرتنی خێروچاكە لەبارەی
گرنگی پاراستنی هاوسەنگی و یەكسانی نێوان بەها هەمەجۆرەكان ،هەم ئاگایی
و شارەزایی لەڕوانگەی سۆسیال دیموكراسی لەبارەی پێویستی بەسنوربەندی
ئازادی لەهەندێك بابەت ،بە مەبەستی بەرەو پێشربدنی دادپەروەری ،وەكیەكی
و بەرگرتن لەقوربانی بوونی الوازەكان بە دەست زاڵامنەوە.
لەگەڵ ئەوەشدا ،بێرلین پێیوایە النیكەم پاراستنی ئازادی تاك ،یەكەم
پێشینەی سیاسییە ،لەو رووەوە ،دەبێت سەربە قوتابخانەی لیرباڵیزم
ئەژماربكەیت .بێرلین بۆ سەملاندنی رەوایەتی ئەو بیروباوەڕەدا ،پشت بە
روانگە و راڤەی ئەزموونی قوتابخانەی (یاسای رسوشتی) دەبەستێت ،بوونی
(مافە رسوشتیەكان) لەسەر بنەمای رسوشتی دەروون��ی ،زەینی ،جەستەیی
مرۆڤە ،گۆڕان یان سنوربەندی ژیانی مرۆڤ بە هەندێك لەفۆڕمەكان ،رێگەی
دەستگەیشتنی ئەو سەردەكێشێت بۆ خواستەكان ،ئامانجەكان و ئارەزووە
مرۆڤایەتییەكەی .بێبەشكردنی مرۆڤەكان لە هەندێك مافی بنەڕەتی ،یەكسان
بە زەوتكردنی مرۆڤایەتییان .راستە كە نابێت ئازادی بە تاكە چاكەی كۆمەڵگە
دابرنێت و بەردەوام هەژموونی بە سەر بەهاكانی دیكەدا هەبێت ،بەاڵم بایەخی
تایبەت بە هەمەجۆری بەهاكان دەدات ،چونكە پێویستە خەڵك ئازادبن و
بەها راستەقینەكانی تری مرۆڤایەتی قبوڵبكەن و هەوڵی بەدواداچونیان بدەن.
بەمەش دەبێت كۆمەڵگە رەخساندنی ئازادی پێویست بۆی ،بە وتەی جۆن
ستیوارت میل ،هەنگاو (بۆ ئەزمونی ژیان) و هەمیشەییكردنی فرەجۆری و
بەزۆرینە گەیاندنی شێوەكانی ژیانی كۆمەاڵیەتی و تاك ،لەئەولەویەت دابنێت.
 .5ناسیۆنالیزم .بێرلین زاراوەی (ناسیۆنالیزم)ی لە پێگەی ئاماژەدا و بەسەر
دوو دیاردەی تەواو لێكجیاو جیاواز لەڕوانگەی ئەخالقەوە بەكاردەهێنا ،كە ئەم
بەكارهێنانە هەندێكجار لەبەردەم لێتێكچون و هەڵەدایە :یەك ،واتا هەستی
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پەیوەندی و ناسنامەی گشتی ،كە هێردێر درێژدادڕی لەبارەیەوە كردبوو ،دوو،
بە مانای هەمان هەست ،بە كورتی لەئاستی سۆز و هەڵچون ،كە لە ئێرەیی و
رق و نائاكامی و شەرمەزارییەوە سەرچاوەدەگرێت و نەخۆش ئاسایە .بێرلین
لەگەڵ یەكەمییان هاوڕایە و رەخنەی لەدووەمیان دەگرت ،بەاڵم پەیوەندی
هەردووكیانی دەزانی و لە توانا و كێشكردنی ناسیۆنالیزمیش ئاگاداربوو.
بێرلین جەختدەكات ،كە شەڕی رزگاریدەر نیشتامنی لەسەردمی خۆی
 كۆتایی 1940و  1950و  – 1960خەباتێك نەبوو بە مەبەستی گەیشنت بەئازادی نەرێنی یان ئازادی ئەرێنی ،بەڵكو ئارەزوی پەسندكردنی گشتی و پلەو
پایەو هەستی ژیان بوو لەناو گروپی خۆی و بە سەربردن لەژێر حكومەتی
هاوگروپەكان – هەرچەند بەشێوازی ناخۆش و بێویژدانانە – لەم شەڕەدا
رەنگیدەدایەوە .بە بڕوای ئەو ،هێردێر ئەو روانگەیەی هەبوو ،كە بڵێت
بەهرەمەندی ،لەهەستی پابەندی و خۆبادان بە ئەندام بوون لە گرووپ،
پێویستییەكی بنەڕەتیی مرۆڤایەتییە ،رەنگە بێرلین پێویستی نەبێت ،ئەو وانەیە
لە هێردێر وەربگرێت ،چونكە ئەوەی لەسەرەتاوە بە هێردێری بەستەوە ،ئاگایی
خۆی بوو بەو پێویستییانە .رێك بە ئازاری گێرەوكێشە ،وابەستەیی ،رواڵەتی
بێزاركەر و ئازاردەری حكومەت ئاسایانەبوو .تاكگەرایی و جەختی بێرلین لە
ئازادی ،بەومەرجەی لە پێویستیی مرۆڤ بە هەستی ئینتام بۆ كۆمەڵبگات،
ئەو ئاگاییە ئەگەر نەڵێین بەرئەنجامی ئەزمونی خودی خۆی ،لە هەڵوەدایی
نیشتامن بوو ،النی كەم قوڵرت ببوو.
.6ئەنجام :بەرهەمەكانی بێرلین ،ه��ەروەك چەقی سەرنجی زۆربەی
بیرمەندان و رشۆڤەی جیاجیایە .دەرب��ارەی نوسەرێكی وەها ،كە رەوان و
بێگرێوگۆڵ دەینوسی و خۆی لەنوسینی ئاڵۆز و پەنهانكاری بەدوردەگرت،
جیاوازی راڤەكان لە الیەك هۆكاری سەرسوڕمانە ،بەاڵم لە الیەكەی دیكەوە
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بە سەرنجدان لەئاڵۆزی روانگەكان ،فرە رووی نوسینەكان و تاكە پێگەی لەناو
رۆشنبیرانی سەردەمی خۆی سەیر نییە .دوا خەسڵەت نەك تەنها هەڵسەنگاندنی
بێرلین ،بەڵكو دیاریكردنی پێگەكەی لە مێژووی رەوتی هزرەكان زەحمەت
دەكات .بێرلین ،هەم بیرمەندێكی جۆری و هەم تۆرەڤانی ناجۆری سەردەمی
خۆی بوو ،هەم لەپێشەوەی سەردەم و هەم كۆن دەهاتە بەرچاو.
بێرلین بە گەنجی پەیڕەوی فەلسەفەی جیهانی ئینگلیزی زمان بوو ،بەقوڵی
فەلسەفەی شیكاری بەرەوپێش دەبرد ،بەاڵم پەیتا پەیتا لەو قوتابخانەیە و
نوسین و سەرقاڵیەكانی داهاتوی دنیایەك لەفەلسەفەی ئینگلیز و ئەمەریكا
دووركەوتەوە .لە الیەكەی دیكەوە ،سەرەڕای فراوانی پەیوەندی كولتوری،
مێژوویی و مژوڵی مەسەلە ئەخالقی و هونەرییەكان ،سەرباری كاریگەری
كانت و الیەنگرەكانی ،لەجیهانی فەلسەفی باقی كیشوەری ئەوروپا{ ،جگە
لە بەریتانیا} ،بێرلین جێگەی نابێتەوە .لەگەڵ ئەوەشدا پەسندكردنی وتەكەی
بێرلین ،كە دەیوت «یەكسەر وازی لەقەڵەمڕەوی فەلسەفە هێناوە» ،راست
دەرناچێت .هەم هاوڕایی ،كاری پیشەیی فەلسەفە لەزەینیدا بەدیهاتبوو،
هەم هۆگری بۆ پێكەوە بەستنەوەی بابەتی سیاسی ،مێژوویی ،كولتوری
بۆپرسیارە قوڵەكانی مەعریفەتناسی و ئەخالقی ،كارەكانی لەچاو مێژوونوسان و
(رۆشنبیرانی كۆمەاڵیەتی) ئەو سەردەمە نایابرت دەكرد.
بێرلین لەزۆربەی تەمەنیدا ،رۆشنبیرێكی تەنیابوو :لەناوەندی ئەكادیمیدا
سەرگەرمی توێژینەوەبوو لە مێژووی هزرەكان ،لەگەڵ ئەوەی الیەنگری نەبوو،
الیەنگر و داكۆكیكاری لیرباڵیزم لە رۆژگارێك ،كە توندڕەوی ئایدۆلۆژیا بە
سەریدا زاڵبوو ،بەاڵم زۆربەیان بە هاوبەشی داكۆكییان لەمیانڕەوی و الیەنگری
لیرباڵیزمییان دەكرد ،لەوانە ریمۆن ئارون ،دانیاڵ بێل ،نۆربرتۆ بۆبیۆ ،مایكڵ
ئۆكشات ،كارڵ پۆپەر و ئارتۆر شلزینگەر (كوڕ) و درێژەیان بەم رێگەیەدا .بێرلین
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لە رۆشنبیری دا ،بەردەوام داهاتووبین بوو .پێش جۆن راوڵز (كە بەگەنجی
لەئێكسفۆرد دەرسی الخوێندبوو) لە ئەنجامدا سەرنجی فەلسەفەی سیاسی و
بەرگری لە لیرباڵیزم بەتیۆرەكانی ئەو دەدرا و سەرقاڵی مەسەلەی كولتور و
مژدەی داهاتویەك دەدات ،كە ناسنامە و پابەندی بەگروپ ،دەبێتە تەوەری
تیۆری سیاسی .بێرلین لەو سەردەمەدا بە پێچەوانەی تیۆرسێنانی لیرباڵ ،لەگەڵ
هەست و پێویستی پەیوەند بە ناسیۆنالیزم ،هاوڕایی نیشاندەدات .ئەو كارە
پێشرت لەزیندوكردنەوەی (لیرباڵ ناسیۆنالیزم) لەبەرهەمی بیرمەندانی گەنجرتی
وەك مایكڵ واڵتسەر ،دیڤید میلەر و مایكڵ ئیگناتیڤ بابەت بوو .دژایەتی
بێرلین لەگەڵ تاك و گەڕان بەدوای یەقینی ،هەندێك نەیارانی بنەماگەرایی ،وەك
ریچارد رورتی لێ نزیككردەوە ،بەاڵم لەنێوان كارەكانی بێرلین و جواڵنەوەی
رۆشنبیری ،یان پڕۆژەكانی وەك پۆست مۆدێرنیزم یان زۆرینەخوازی كولتوری،
كە زێدەڕۆیی و ئاڵۆزیەكانیان لەزەینیدا ،لەكۆتایی تەمەنی پرسیار و گومانی
دەورووژان��د ،ناتوانرێت بەئاسانی هاوشێوەیی بەدیبێنی .لەناخی كەسێتی
و هزری بێرلیندا ،شەوقی ژیان و عیشقی زۆرچاالك بۆ مرۆڤەكان هەبوو.
هزرەكانیشی وەك نوسینەكانی ،لەپارچە پارچەی رەنگی توند ،سێبەری روونی
ناسك دروستبووە ،بەمەش گوشینی و گەیشنت بەئەنجامی سادە لەبارەیەوە
ئاسان نییە ،بەاڵم بەردەوام لێكۆڵینەوە لە بەرهەمەكانی بێرلین بە زەینێكی
كراوە ،بێگومان بێ پاداشت نابێت.
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پێشەكی

بەنیازم لەڕای شەش بیرمەند بكۆڵمەوە ،بە تایبەت ئەوانەی كەمێك پێش،
یان لەدوای شۆڕشی گەورەی فەرەنسا بە ناوبانگ و بەرچاوبوون .هەمیشە
پرسیاری بابەتەكانیان پرسی فەلسەفەی سیاسی بوو ،كە فەلسەفەی سیاسی
بە لقێك لە ئەخالق دابرنێت ،هەروەها لەبابەتەكانی فەلسەفەی ئەخالقی
ئەژماردەكران .فەلسەفەی سیاسی و فەلسەفەی ئەخالق دوو بابەتی زۆر
فراوانن ،لێرەدا نامەوێت ماهیەتی بوونیان شیبكەمەوە .هەرئەوەندە دەڵێم،
لەڕوانگەی ئامانجەكامنانەوە ،رەنگە بە كەمێك زێدەڕۆیی و سادەكردن ،ئەو
پرسیارانە تەنیا بۆ پرسیارێك بگەڕێنەوە و پرسی( :بۆچی دەبێت تاك پەیڕەوی
لە تاكەكانی دیكە بكات؟ بۆچی دەبێت هەر تاكێك بەتەنیا لەهەموو
تاكەكان ،یان گروپەكان ،یان پەیڕەوی لەكۆمەڵێك لە تاكەكانی دیكە بكات؟)
بخەمەبەرباس .بێگومان زۆر پرسیاری تری لەمجۆرانە( :خەڵك لەچ بارودۆخێك
پەیڕەویدەكەن؟) و (كەی كۆتایی بەپەیڕەویكردن دێنن؟) ،هەروەها بێجگە
لەپەیڕەوكردن ،پرسیارەكانی دەربارەی ئەوەی ،كە مەبەست لەدەوڵەت ،لە
كۆمەڵگە ،لەتاك ،لەیاساكان ،منوونەیان چییە؟ ،بەاڵم لەڕووی ئامانجەكانی
فەلسەفەی سیاسییەوە ،بە جیاكردنەوەی لە زانستی تاریفكردنی سیاسەت یان
سۆسیۆلۆژی ،پێموایە پرسیاری تەوەری ئەوەیە( :بۆچی لە ئەزەلەوە دەبێت
یەكێك پەیڕەوی لە ئەوی دیكە بكات؟)
ئەو بیرمەندانەش ،كە سەروكارم لەگەڵییان هەیە( :هێلڤتیۆس ،رۆسۆ،
فیشتە ،هیگڵ ،سانسیمۆن ،دومیستەر) سەردەمێك نە زۆر دوور لەیەكرتی،
باسی ئەو پرسیارانە دەك��ەن .هێلڤتیۆس لە  1771مرد و هیگڵ لە ،1831
بەمەش قۆناغی ناوبراو لەنیو سەدە درێژتر نییە ،هەروەها ئەو شەش كەسە
هەندێك خەسڵەتی هاوبەشییان هەیە و هەڵسەنگاندنیان لەو روانگەیەشەوە
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
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جێگەی سەرنجە ،هەموویان لە رۆژگارێكدا هاتونەتە دنیاوە ،كە دەكرێت
وەك بەرەبەیانی قۆناغی خۆمان باسیبكەیت نازانم چۆن وەسفی ئەو قۆناغە
بكەم – زۆرجار وەك قۆناغی دیموكراسی لیرباڵ ،یان دەركەوتن و زاڵبوونی
چینی مام ناوەند ناویدێنن .ئەوان سەرەتای قۆناغێك هاتنەدنیاوە ،كە رەنگە
ئێمە لەكۆتاییەكەیدا بژین ،بەاڵم چاوپۆشین لەوەی ،كە ئەو قۆناغە بە وتەی
هەندێك كەس ،بەرەو كۆتایی بێت ،یان نا ،بێگومان ئەم شەش كەسە یەكەم
بیرمەندانێك بوون ،كە راستەوخۆ بەزمانێكی ئاشنا بۆمان دەدوان .گومانی
تێدانییە ،پێش ئەوانیش بیرمەندانی سیاسی گەورە هەبوون ،كە لەوانەیە
لەڕووی نوێگەریەوە لەسەروو ئەمانەوە بووبن .ئەفالتون و ئەرستۆ ،سیسیرۆن
و قەشە ئۆگۆستینۆس ،دانتی و ماكیاڤیلی ،گرۆتیۆس و هوكر ،هۆبز و لۆك باسی
ئەو هزرانەیان كرد ،كە لە هەندێكالوە لەهزری بیرمەندانی بابەتی باسەكەم
قوڵرت ،نوێرت ،بوێرانەتر و كارتێكەرتر بوون ،بەاڵم مێژوو مەودای لەنێوان ئێمەو
ئەو بیرمەندانە داناوە و خوێندنەوەیان بۆ ئێمە بەسەریەكەوە ئاسان و ئاشنا
نییە ،هەموویان بە جۆرێك پێویستییان بە وەرگێڕانە بۆ زمانەكەمان .بێشك،
دەبینین چۆن پێشرت هزرەكامنان لەهزری ئەو بیرمەندانە بەدەستهاتون ،بەاڵم
كتومتییان نین ،پێموایە ،لێرەدا هێشتا شەش بیرمەندی ناوبراو ،راستەوخۆ بە
زمانی راهاتو دەماندوێنن .كاتێك هێلڤتیۆس نەزانی ،یان بێویژدانی یان زوڵم
یان بیر تاریك بەتوندی ئیدانە دەكات ،كاتێك كە رۆسۆ بەتوندی و شەڕانگێزانە
دژی ئەدەب ،زانست ،هونەر ،خوێندەواران قسە دەكات و لەبارەی رۆحی
پاك و رتوشنەكراوی مرۆڤێك دەدوێت (یان وادەزانێت ،قسەدەكات) ،كاتێك
فیشتە و هیگڵ لەتێكڕای رێكخراوی گەورە ،لە دامەزراوەی نیشتامنی كە خۆیان
سەربەون ،بەرز دەنرخێن ،دەربارەی لەخۆبوردەیی ،پەیام ،ئەركی نیشتامنی و
شادمانی زیادەی یەكییان سەردانی خۆی بۆ ئەوانی دی لەبەجێگەیاندنی ئەركی
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هاوبەش بە باشی شیدەكەنەوە ،كاتێك كە سان سیمۆن باسی كۆمەڵگەی گەورە
و نێوان خۆشی بەرهەمهێنەرانی داهاتو دەكات ،كە كرێكاران و سەرمایەدارانی
ناوی ،لەسیستەمێكی عەقاڵنی و یەكپارچەدا ،وادە و بەڵێنی یەكبوون بە
یەكدی دەدەن ،سەرئەنجام هەموو خراپە و نەخۆشییە ئابورییەكان ،بە تێكڕای
ئازارەكامنان هەتا هەتایە كۆتاییان دێت ،ئاقیبەت كاتێك دومیستەر ئەم وێنا
بەسامە دیاری دەكات ،كە ژیانی ناوی ،شەڕی نەبڕاوەی نێوان گیانەوەران،
گژوگیایە ،مرۆڤ و كەمپەكانی نوقمی خوێن وێنادەكرێت ،كە مرۆڤی بوودەڵە،
الواز و ناكەسبەچەی ناوی ب��ەردەوام یەكرتی لەناودەبەن ،مەگەر بكەونە
ژێر فشاری توندترین و ناخۆشرتین دیسپلینەكان ،هەندێجار لەخۆبەزلزانیان
كەمدەكەنەوە ،تا بەدەرد و ئازاری زۆرەوە ،لەپێناو رێگەی ئامانج مبرن – كاتێك
كە ئەم هزرانە دەردەبڕدرێن ،گوایە ئێمە و سەردەمی ئێمە دەكەنە بەردانگ.
ئەوە خاڵی جێسەرنجی زەینامنە .گەرچی هەموویان لەكۆتایی سەدەی
هەژدەیەم و سەرەتای سەدەی نۆزدەیەم دەژیان ،پێدەچێت بارودۆخێك بكەنە
بابەتی كاریان و تێگەیشتوون و بە روانگەی سەیر وەسفییانكردون ،كە زۆرجار
زیاتر لە سەدەی  19تایبەمتەندی سەدەی  20هەیە .واپێدەچێت قۆناغی ئێمە
و سەردەمی ئێمەیان بە داهاتوبینی و لێهاتویی سەرسوڕهێنەر رشۆڤە كردووە،
بۆیە شایانی توێژینەوەن.
كە دەڵێم ئەوكەسانە لەو توانا سەرسوڕهێنەرەی پێشبینی بەهەرەمەندن،
دەبێت بۆی زیاد بكەین ،كە بەمانای تریش لە دەستەی حەقیقەتبین و
پەیامهێنانن .بێرتراندراسڵ لەجێیەك وتویەتی (بێرلین وتویەتی راسڵ لەو
پێگەیەدا زۆر زیندوتر {لە ئەسڵەكە} دەردەبڕێت) ،كە بەخوێندنەوەی تیۆری
فەیلەسوفە گەورەكان (جگە لەبیركاری زانان ،یان لۆژیكیەكان ،كە پەیوەندییان
بەهێامكانەوە هەیە ،نەك كاری واقیعی ئەزمونی ،یان تایبەمتەندییەكانی
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
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مرۆڤایەتی) ،خاڵێكی گرنگ ،كە دەبێت بیخەینە مێشكەوە ئەوەیە ،كە
ئەوان بە دیدێكی تەوەری لە ژیان و لەوەی كە ژیان چییەو دەبێت چ بێت،
سەركەوتوو بوون ،هەموو داهێنانە نوێكان ،وردەكاری ،بیرتیژییەكان ،هەندێجار
زۆر قوڵ بیركردنەوەكان ،كە لەباسكردنی سیستمی فەلسەفی خودێتی و
الیەنگری بەكاردەهێنن ،تەواوی دەزگاو كەرەستەی هزری گەورە ،كە بە گشتی
لەبەرهەمی فەیلەسوفانی مرۆڤایەتیدا دەبیرنێت ،زۆربەی كات تەنیا گرتنەبەری
رێوشوێنی دەرەوە ،قەاڵی ناوەندییە  -ئامڕازەكانی شەڕی بۆ بەرەو دواوەبردنی
پەالماردانەكان ،ناڕەزایەتییەكانی بە ناڕەزایی ،شوێنپێیەكان بەسەر شوێنپێكان و
هەوڵ بۆ بەرگرتن و بەتاڵكردنەوەی رەخنەی هەبوو ،یان گونجاو لە راو تیۆری
خودی ئەوان ،ئێمە هەرگیز بە تێگەیشنت لەوەی دەیانەوێت بیڵێن سەركەوتوو
نابین ،مەگەر دزەبكەینە پشتەوەی دەستەی ئامڕازەكانی شەڕی بەرگری
لەخۆكردن و بەو روانگە گونجاوە تەوەری دەروونییە بگەین ،كە زۆرجار بەدەر
لەدرێژدادڕی ،ئاڵۆزی و تێكڕا سادە و هەماهەگ و ئاسان شایانی تێگەیشتنە.
هەر شەش بیرمەندەكەی ئێمە روانگەیەكی وەهایان هەبووە ،نەك تەنیا
مرید و خوێنەران ،بەڵكو بەشێك لەنەیارانی خۆشییان كەمەندكێشكردووە.
یەكێك لە رێگەكان ،یەكێك بتوانێت ببێتە فەیلەسوفێكی گەورە ،رێك هەر
ئەوەیە .بە گشتی رەنگە بیرمەندان بۆ دووب��ەش دابەشبكەیت .یەكەم:
كەسانێك كە پرسیارە كۆنە بەئازارەكانییان بە تێگەیشنت ،روانگە و بلیمەتییەك
وەاڵمداوەتەوە ،بەجۆرێك لەمەودوا هەرگیز نیاز وانەبێت پرسیارەكانی ناوبراو
النیكەم بەهەمانشێوەی پێشوو جارێكی دیكە بخرێنەڕوو .بۆ منوونە نیوتن،
بیرمەندی لەمجۆرە بوو ،چونكە وەاڵمی زۆربەی ئەو پرسیارانەی دایەوە ،كە
خەڵكەكەی حەپەساندبوو ،وەاڵمی سادە و روون و تابڵێی بەهێز و گونجاو .ئەم
وتەیە دەربارەی باركلی و هیوم و بیرمەندانی وەك تۆكویل ،كە بەواتای تایبەتی
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فەیلەسوف نەبوون ،چیرۆكنوسی وەك تۆڵستۆیش راستە .ئەوان كەسانێك
بوون ،كە پرسیارە كۆن و ئازاربەخشەكانیان ،كە چەندین سەدە مرۆڤایەتییان
سەرگەردانكردبوو ،وەاڵمدایەوە ،بەجۆرێك وەاڵمیاندایەوە ،كە هەرچۆنێكبێت
بۆ هەندێك لە خەڵك ،وەك چارەسەری كۆتایی دەهاتە بەرچاو.
لە الیەكەی دیكەوە ،بیرمەندانی تریش هەن ،كە گەورەییان لەڕوویەكی
دیكەوەیە ،بەو مانایەی وەاڵم��ی ئەو پرسیارانەی پێشرت خراونەتەڕوو
نادەنەوە ،بەڵكو ماهیەتی خودی پرسیارەكان دەگۆڕن و لەگۆشەنیگایەكەوە،
كە پرسیارەكان وەك پرسیار دەبنیران دەیانگۆڕن ،زیاتر لەوەی مەسەلەكە
چارەسەر بكەن ،بەوچەشنە كاریگەری لەسەر كەسانێك ،كە قسەی لەگەڵ
دەكەن دادەنێن ،وادەكەن ئەو كەسانە (كارەكە بەجۆرێكی زۆرجیاواز ببینن)،
پاشان ئەوەی مەتەڵ و بابەت بوو ،ئیدی باسی نەكرێتەوە ،یان هەرچۆنێكبێت
ئەوجۆرە بەشێوازی كێشەیەكی بەرنامە بۆدانراو و یەكجێ نەخرێتەڕوو .كاتێك
كە مەسەلەكە گۆڕا ،ئیدی پێناچێت پێویستی بەچارەسەر بێت .كەسانێك
كە لەم رێگەیەوە دێنەناوەوە ،لەخودی وتەزاكان یان چوارچێوەیەك ،كە
بەوگوێرەیە لەكارەكان رادەمێنین ،دەستێوەردەدەن و زەوتیدەكەن .ئەوبەشەی
زەوتكردن و دەستكاری دەشێ زۆر ترسناك بێت ،مرۆڤ هەم بەرەو رووناكی
ببات ،هەم بەرەو تاریكی .مەبەستم بیرمەندانێكی وەك ئەفالتون ،پاسكاڵ و
دایستۆفسكییە ،كە بەمانای تایبەت لەبلیمەتی ئاسایی (قوڵ بیركەرەوەتر) و
(قوڵرت) ئەژماردەكرێن ،چونكە دزە دەكەنە قواڵییەكەوە و بەشێوازێك كاریگەری
لەسەر خەڵك دادەنێن ،كە هەموو روانگەیان لەمەڕ ژیان دەگۆڕێت.
نامەوێت بانگەشە بكەم ،كە ئەو شەش بیرمەندە ،هەمویان بلیمەت
بوون ،یان هەموو وەك یەك بلیمەت ،بلیمەتی ترسناك بەو مانا ئاوارتەییە،
كەڵكوەردەگرن .بناغە و بنچینەی دەستكەوتیان ئەوەبوو ،كە كەسانێك كە
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پەیڕەوی راكانیان دەكردن و لەژێر كاریگەرییاندا بوون ،لەژێركاریگەری فاڵن
بەڵگەهێنانەوەی تایبەت نەبوون و پێیانوانەبوو ،كە قۆناغێكی دوروودرێژ
لەباسە درێژدادڕەكانی بیرمەندان ،بەو شەش بیرمەندە كۆتایی دێت ،كە
تەنیا لەئاڕاستەیەكی دیاریكراو سەروەریان بە سەر پێشبینیەكانیانەوە هەیە،
خەڵك كاریگەریان لەو بیرمەندانە وەردەگرت ،وەك كەسانێك ،كە دەكەونە
ژێركاریگەری ئەوی دیكەوە ،چونكە ئەو پێگەیان سەبارەت بەئەوەی پێشرت بوو،
دەگۆڕێت و لەپڕ رایان لەبارەی كارەكان ئاڵوگۆڕ دەكات ،كەوایە لەو رووەوەش
هەر شەش بیرمەندی ناوبراو ،تەواو شایانی دیقەت و لێكۆڵینەوەن.
خەسڵەتی هاوبەش و سەیرتریش لەنێوان ئەو بیرمەندانەدا هەیە ،ئەوە كە
هەموویان باسی ئازادی مرۆڤ دەكەن ،رەنگە جگە لە دۆمیستەر بانگەشەیان
كردووە ،كە لەگەڵی هاوڕان ،هەندێك تەنانەت سەرسەختانە داكۆكییان لێكردووە
و خۆیان بە حەقیقیرتین داكۆكیكاران و ئااڵهەڵگرانی شتێك دەزانی ،كە ناویاندەنا
ئازادی راستەقینە (بەجیاكردنەوە لەجۆرەها خاوەن رواڵەتی فریودەر یان نیوەچڵی
ئازادی) ،بەاڵم ئەوە سەیرە ،كە تیۆرەكانیان سەرئەنجام دژی ئەوەی زۆرتر بە ئازادی
تاك یان ئازادی سیاسی دەخوێرنایەوە ،سەردەكەوت – واتا ئازادی بە چەمكێك كە
وەك منوونە بیرمەندانی لیرباڵی گەورەی ئینگلیز و فەرەنسی ئامۆژگاریان دەكرد،
بە چەمكێك كە لۆك ،تام پین ،ویلهێلم فۆن هۆمبۆلت و بیرمەندانی لیرباڵی
شۆڕشی گەورەی فەرەنسا ،وەك كۆندەریسە و هاوڕێكانی ،دوای شۆڕش ،بنجامین
كۆنستانت و مادام دی ستاڵ پێیانوابوو ،بە چەمكێك كە جەوهەرەكەی جۆن
ستیوارت میل دەریبڕیووە ،واتا مافی هەركەسێكە ئازادانە فۆڕم بە ژیانی خۆی
بدات ،مافی هێنانەئارای هەلومەرجێك ،كە مرۆڤ بتوانێت رسوشتی خۆی بەئاستی
بەرزی فرەیی و دەوڵەمەندی ،لەكاتی پێویستیدا ،تەنانەت ئەگەر بەكۆنرتین شێواز
پەروەردە بكات .بەپێی ئەو تیۆرە ،تاكە ئاستەنگی بەردەمی ئازادی ،پێویستی
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بەپاسەوانی هەمان مافەكانی ئەوانی دیكە ،یان پاراستنی ئاسایشییانە .بە مەش،
بەمەرجێك بەوچەمكە من ئازادم ،كە هیچ كەس یان دامەزراوەیەك مەگەر بۆ
پاراسنت و پاسەوانی خۆم ،هەراسانم نەكات.
كەوایە بەوگوێرەیە ،هەر شەش بیرمەندەكە ،دوژمنایەتییان لەگەڵ ئازادی
هەبوو ،تیۆرەكانیان لەرووی روونیی راستەوخۆ دژی بوو ،لەمرۆڤدا نەك لە
سەدەی نۆزدەیەم ،بەڵكو بە تایبەتی لە سەدەی بیستەم لەڕووی دژایەتی
ئازادیخوازی كاریگەری بە هێزی دانا .رەنگە پێویست بە وتن نەكات ،كە
ئەوكارە لە سەدەی بیستەم ،بووە توندترین كێشە .ئەو پیاوانە لە یەكەمین
كەسانێك بوون ،كە ئەو كێشەیان دەربڕی ،وەك دەربڕینەكەیان بەتایبەت نوێ
و بەپاكی زیندو و نەخاسام سادەیە ،بە مەش ،باشرتین رێگەی لێكۆڵینەوە
لەكێشەی ناوبراو بە هەمانشێوە پاك و پوخت ،پێش ئاڵودەبوونیەتی بەزۆربەی
بەرزی و نزمی ،باس و جیاوازییە كاتی و خۆماڵییەكانە.
ئێستا گەڕاینەوە بۆ ئەو پرسیارە تەوەرییە ،كە هەموو فەیلەسوفە
سیاسیەكان ،دەبێت درەنگ ،یان زوو بیخەنەڕوو ،ئەوەی كە( :بۆچی دەبێت
كەسێك پەیڕەوی لەكەسێكی دیكە بكات؟) پێش ئەوەی هێلڤتیۆس دەست بە
نوسین بكات ،ئەم پرسیارە زۆر وەاڵمی جیاوازی وەرگرتبۆوە .ئەو لەسەردەمێكدا
دەژیا ،كە لەكۆتایی سەدەی شازدەیەم و لە سەدەی حەڤدەیەم كەسانی وەك
گالیلۆ ،دیكارت و كیپلەر ،گروپێك ناوداری هۆڵەندیی ،كە ناویان ناهێنم و
بوونە سەرچاوەی زۆر خزمەتگوزاری ئەم بابەتە ،بەاڵم توانای دەگمەنیان هێشتا
تاڕادەیەك نەنارساوە ،لەوبوارانەی كە جێگەی سەرنجی مرۆڤ بوون  ،بۆ منونە
لە زانستدا ،هەنگاوی گەورەیان نابوو.
بەاڵم هیچ یەك لەو پیاوانە نەدەگەیشتە نیوتن ،كە سەروەری و پێگەی بەرزی
لەكارنامەی مرۆڤایەتیدا بێوێنەبوو .لە راستیدا شەبەنگی ناو و دەستكەوتەكانی،
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لەهەموو هاوڕۆژگارانی درەوشاوەتر بوو .هەم شاعیران ستایشیان دەكرد ،هەم
پەخشان نوسان ،كەم تا زۆر وەك بوونەوەرێكی نیوە خودایی ،لێیان دەڕوانی.
بە گشتی بۆچونەكان وابوون لەسەرانسەری رسوشتی مادیدا ،وەك پێویست
دەركەوتووە ،چونكە نیوتن سەركەوتوانە توانیویەتی بە چەند فۆرمۆلێكی زۆر
كەم و سادە ،یاساگەلێك دەربڕێت ،كە هەر جوڵەیەك و بابەتێكی گەردیلەی
مادی لەدنیادا ،بتوانێت لەبنەڕەتدا ئەنجامگیری بكات .هەمو شتێك كە پێشرت
بە رێگەی دیكە ،هەندێكجار لەسەر بنەمای خواوەندیەت و جارجارە ئەوی
دی رسوشتی ئاڵۆز ،دەركەوتبوو ،سەرئەنجام لەتیشكەكانی زانستی نوێدا
دەتلێتەوە .هەمو شتەكان لەگەڵ یەكرتدا هاوپەیوەندی بەرانبەرییان هەبوو،
هەمووشتێك هاوڕای هەموو شتێكبوو ،هەرشتێك ئەگەرهەبوو ئەنجامگیری
شتێكی دیكەبێت .هروەك ومتان ،ئەوكارە بەپێی یاساكانی زۆر كەم مەیسەر
دەبێت ،هەركەسێك كە زەحمەتی فێربوونی بۆخۆی ئاساندەكرد ،دەیتوانی
دەستەبەریانبكات .بۆ ئەم مەبەستە ،كەسێك نە پێویستی بەهێزی تایبەتە،
نەڕوانگەی خواوەندیەت و نە بەتواناكانی ئەودیو رسوشتەكانی ئەودیو
رسوشت ،تەنیا چاو لەدوای بەڵگەهێنانەوەی روون و دیتنی بێالیەنانە لەكاتی
گونجاندا لێكۆڵینەوە لە راستی دیتنەكان ،بە هۆی تاقیكردنەوە بووە.
بەاڵم لەپانتایی سیاسەتدا ،لەگۆڕەپانی ئەخالق ،بنەمایەكی وا هاوڕاكەر،
سەرچاوەیەكی وەها و بە بەڵگە ،بە رواڵەت دەستپێگەیشتو نەبوو .ئەگەر
دەرپررسێت بۆچی من دەبێت پەیڕەوی لە فەرمانڕەوا یان فەرمانڕەوایانی واڵت
بكەم ،بۆچی پێویستە لەئەزەلەوە كەسێك پەیڕەوی لەكەسێكی دیكە بكات،
فرەیی و فرەچەشنی وەاڵمەكان ئاست تێدەپەڕێنن .هەندێك دەیانوت چونكە
قسەی خوایە و لەكتێبە ئاسامنییەكان لە سەرچاوەی ئەودیو رسوشتەوە هاتووە،
یان هەندێكجار بۆتە ئیلهام بۆ كەسانێك ،كە مەرجەعیەتییان لەمكارەدا بە
هۆی كڵێساوە پشتڕاست دەكرێتەوە ،یان رەنگە راستەوخۆ بۆ كەسی ناوبراو،
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بە وەحی ئاشكرابووە .یان بە بەڵگەی ئەوەی ،كە هەڕەمی گەورەی جیهان،
بە فەرمانی خوا رێكخراوە – و ئەوە هەمانشتبوو ،كە لە سەدەی حەڤدەیەم
رۆبێرت فلیمەر ،یان بۆ منوونە قەشەی پلەبااڵی فەرەنسی ،بوسونە ،دەیوت.
دەبێت پەیڕەوی لە پاشا بكەی ،چونكە بەفەرمودەی خوا و بەوشێوەی كە
دەكرێت هەم بەهێزی عەقڵ ،هەم بەتیشكی بڕوا بیبینیت  ،سیستمی جیهان
ئاوەهایە ،فەرمانی خوا رەهاو بێچەندوچوونە ،كەسێك كە بۆ ئەوە داوای بەڵگە
بكات ،كافرە .یان هەندێكی دیكە دەیانوت بەم هۆیە ،كە فەرمانڕەوا بۆخۆی،
یان بە هۆی كارەكتەرانی خۆی ،فەرمانی بە پەیڕەویكردن داوە .هەر چۆنێك
فەرمانڕەوا بیەوێت یاسایە ،چونكە ئەو وای دەوێت ،پاڵنەرەكەی هەرچییەكبێت،
نابێت بە هیچ جۆرێك لێیبكۆڵرێتەوە .ئەوە هەمان تیۆری پاشایەتی رەهایە.
دیسانەوە كۆمەڵەیەكی دیكە دەیانوت ،چونكە جیهان ئەفرێرناوە (یان ،بە
وتەی كەسانێك ،هەر هەبووە ).بۆ هێنانەدی نەخشەیەك ،یان ئامانجێكی
تایبەت .ئەو تیۆرە بە ئەنجامناسی رسوشتی نارساوە ،بەوپێیە دنیا بەوشێوازە
خواییەیە ،كە وردە وردە بیكەنەوە ،یان لەوانەیە كردنەوەی خۆی لەخۆیدا
تۆمارێكە كە خوا تێیدا ژیاوەتەوە – بە لێكدانەوەیەكی تر ،تێكڕای جیهان
خۆی لەخۆیدا ئاشكرا دەبێت و دەپشكوێت و لەجێی كشان یان پشكوتنی
لەسەرخۆ ،نەخشەی بەرجەستەكراوی تەالر ،یان ئەندازیاری ئەوە .لەونەخشە
گەورەیەدا ،هەرشتێك لەدنیادا شوێنێكی دەگمەنی هەیە – واتە جێیەك
بەگونجاوی كاراییەكەی و سەرچاوەگرتوو لەپێداویستی نەخشەكە بۆدیتنی ئەو
ئەركە تایبەتە و ژیان بەمشێوەیە تایبەتە – ئەگەر بڕیارە هەمووشتێك لەگەڵ
سیستمی تێكڕاییدا بگونجێت .لەم رووەوە هەمووشتێك لەدنیادا بەمشێوەیە كە
هەیە ،لەشوێنێكە كە هەیە ،لەكاتێكدایە كە هەیە و بەشێوازی تایبەتی خۆی
كاردەكات .من بۆخۆشم وەهام كە هەم و لەمشوێنەو لەم كاتە و لەم بارودۆخە
تایبەتیەدام ،بەمەش دەبێت لەشوێنێكی وەها دا و هەر بەمجۆرە ،كە هەم و
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رەفتاردەكەم ،ئەركی خۆم جێبەجێیبكەم .یەكێك لە ئەركەكانم پەیڕەوی لەو
سەرچاوە تایبەتیەی دەسەاڵت ،وەك بەشێك لەو نەخشە گەورە تێكڕاییەیە.
ئەگەر بەم ئەركە كارنەكەم (بێگومان رەنگبێت بە بچوكی بتوانم ئاستەنگ
لەبەردەم ئەو نەخشە تێكڕاییە دروستبكەم) و هاوڕایی سیستمی دنیام
تێكداوە و ئەوانی دیكە ،سەرئەنجام خۆم ناكامكرد و لەكامەرانی بێبەشاموم.
ئەگەر سەرپێچی لەنەخشەی تێكڕایی لەئاست تێپەڕێنین ،سەرئەنجام چونكە
نەخشەكە لەمن بەهێزترە ،دەمهاڕێت و دەمكاتە ئاردی نێو دڕوان .هەندێك
كەس گۆڕیویانەو وتویانە دەشێت بە رەهایی پێوست و مسۆگەر نەبێت،
كە كەسێك بێگومان پشكی خۆی لەنەخشەی تێكڕا جێبەجێبكات ،چونكە
نەخشەكە بۆخۆی بەوچەشنە بڕاوە و تەواو نییە ،بەاڵم رەنگە ئەوە گونجاوترین
یان خێردەرەوەترین ،یان ئەقاڵنیرتین میتۆدی گەیشنت بێت بەو ،كە لەڕووی
بەختەوەری و خۆشگوزەرانی كەسەوە پێویستە ،یان هەرچۆنێك بێت ناهێڵێت
ژیان یەكجێ بەرگە نەگیراوبێت .هەڵبەتە نەخشەكە هێشتا هەیە ،بەاڵم
دەتوانی تاڕادەیەك لە دەرەوەیدا بژیت ،بەكورتی نە بەو باشی و ئاسودەیی و
رەزامەندییە ،كە دەتتوانی لەگەڵیدا هەڵبكەیت.
ئەوەی ومتان هەرگیز تێكڕای جۆری تیۆرەكانی باسكراوەكان لەخۆناگرێت.
هەندێك دەیانوت ،كە من سود لە هەندێك مافی لێكجیانەكراوە (وەك مافی
ژیان ،یان ئازادی ،یان خاوەنداریەتی) وەردەگ��رم ،كە رسوشت ،یان خوا لە
كاتی لەدایكبوون بە ئامانەت پێیداوم و لەخودی خۆمە و هەر لێكۆڵەریارێك
دەتوانێت دیاریبكات .داوای پەیڕەویكردن لە هەندێك كەس بۆ هەندێك شێواز
و لە هەندێك كات ،هەروەها مافی داوای پەیڕەویكردن لێیان ،هەموویان
بەرئەنجامی ئەو مافانە دەبێت .دووبارە كەسانی تر هەبوون دەیانوت دەبێت
پەیڕەوی لە فاڵن پاشا ،یان حكومەت بكەم ،چونكە بەڵێنم داوە .ئەوە هەمان
تیۆری پەیامن ،یان گرێبەستی كۆمەاڵیەتییە ،كە دەڵێت بە پێی بەرژەوەندی
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و قازانجی خۆم بەم پەیامنە رازیبووم ،چونكە دیتومە بێجگە لەمە ،ئەوەندە
لەڕێگەی یارمەتی و هاوكاری ئەوانی دییەوە بە دەستیدێنم و دەستەبەریناكەم.
لەوانەیە بۆخۆم بەڵێنێكی وا نەدەم و خەڵك لەبری من بەڵێنییانداوە ،یان
دوورنییە لەبنچینەوە گرێبەستێكی وا هەرگیز لە مێژوودا نەبەسرتاوە ،بەاڵم
هەرچۆنێك بێت بەشێوەیەكی الوەكی لەشێوازی هەڵسوكەومتدا هەیە .رەفتارم
بەشێوەیەكە ،كە گوایە ئەو پەیامنە بەسرتاوە ،هەرچەند قەت نەبەسرتابێت،
ئەگەر بەپێچەوانەیەوە كاربكەم ،وەك ئەوەیە بەڵێنێك كە داومە ،یان بەڵێنێك،
كە كەسێكی دیكە لەجیاتی من داویەتی ،ژێرپێ ناوە ،ئەمە دژی یاسای
ئەخالقی وەفاداری بەڵێنییە .دیسانەوە كەسانی تر دەیانوت ،كە پەیڕەوی
كردنی من بەو بەڵگەیە ،كە پ��ەروەردە و فێركردن ،یان ناوەندی ژیان ،یان
فشاری كۆمەڵگە (وایلێكردوم لە بەرامبەر دەركەوتنی دۆخێكدا كاردانەوەم
هەبێت) ،بەو مەبەستەی پەیڕەویبكەم .دەترسم گەر پەیڕەوی نەكەم ،توشی
ئاكامەكانی بم .بەهەمانشێواز ،دیسانەوە كەسانێكی تر هەبوون ،دەیانوت بە
پێی فەرمانی شتێكناوی ئیرادەی تێكڕایی ،بانگی ناخ یان ویژدان یان شتێك
بەناوی هەستی ئەخالقی كارەكەم ،كە لەهەندێك الوە یەكسانی ئیرادەی گشتی
یان جۆری كۆمەاڵیەتیەكەیەتی .بێجگەلەمە ،هەندێك دەیانوت پەیڕەویم بە
هۆی وەاڵمدانەوەی داواكاریەكانی گیانی جیهان یان رۆحی جیهان ،یان
جێبەجێكردنی (پەیامی مێژوویی) ،میللەت یان ئایین یان چین یان نەژادی
خۆمەوەیە .كۆمەڵەیەكی دیكە دەیانوت پەیڕەویم بەو بەڵگەیەیە ،كە رابەرێك
لە ژوور سەرمەوەیە و سیحراوی كردوم ،یان بە بەڵگەی ئاینییە ،كە بۆخێزان یان
هاوڕێیان ،یان پێشینان ،یان داهاتوان ،یان نەدار و لێقەوماوان ،یان ستەمدیدانە
كە لەئەستۆمە ،كە بوونم بارمتەی كار و مەینەتییانە و بەردەوام وەها ،كە
لێم چاوەڕێ دەكرێت كاردەكەم .لەكۆتاییدا وتراوە پەیڕەوی دەكەم ،چونكە
دەمەوێت و ئارەزوی دەكەم پەیڕەوی بكەم ،هەركاتێك نەمەوێت و ئارەزو
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نەكەم ،پەیڕەوی ناكەم؛ یان پەیڕەوی دەكەم بەو بەڵگانە ،كە سۆزم بۆیان هەیە،
بەاڵم ناتوانم روونیبكەمەوە.
بەشێك لە وەاڵمەكان وەاڵمی ئەو پرسیارەیە ،كە (بۆچی پەیڕەوی دەكەم؟)
بەشێك لەبەردەم ئەو پرسیارە ،كە (بۆچی دەبێت پەیڕەوی بكەم؟) .ئەم
دوو پرسیارە هەڵبەتە دوو پرسیاری لەیەك جیاوازن .جیاوازیەك ،كە كانت
لەنێوان هەردووكیاندا كردی ،دواجار قۆناغێكی نوێ لە مێژووی سەرتاسەری
ئەم بابەتەی دەرخست ،بەاڵم ئەوەی گرنگە تێكڕای بابەتەكەی لە سەدەی
هەژدەیەم پەلكێشی هەراو زەناكردبوو .دەوترێت ،كە ئەگەر میتۆدی زانستی
بتوانێت پلەیەكی سیستمی لە كیمیا ،فیزیا ،ئەستێرەی فیزیك ،ئەستێرە ناسی
و هاوشێوەیان بێنێتەدی ،بۆچی ئێمە دەبێت بەبێ گچكەترین شت ،كە
رێنامییامن بێت ،نوقمی ئەم بگرەوبەردە ترسناكەی ،دژ و لێكدژەكان بین؟
بۆچی دەبێت هەندێك بە شتێك رازی و ئەوانی دی بە پێشلێكردنی رازی
بن ،بۆچی دەبێت هەندێك پەیڕەوانی بڕوادارو دڵسۆزی ئایین بن و ئەوانی
دی لە دیین هەڵگەڕاوە و بوونی خوا رەتبكەنەوە؛ بۆچی دەبێت هەندێك بە
ئەودیوی رسوشت و ئەوانی دیكە ،باوەڕیان بە ویژدانی كەسی خۆیان بێت،
بۆچی دەبێت هەندێك باوەڕیان وابێت ،كە حەقیقەت لەتاقیگە چنگدەكەوێت
و خەڵك لە رابەر یان پێغەمبەری ئیلهام وەرگرت و لە دنیای بااڵ وەریبگرن،
بە شێوەیەك كە هیچ كەس نەتوانێت سیستمێك بێنێتەدی ،كە نیوتن توانی
لەقەڵەمڕەوی پانتایی رسوشت بیهێنێتەدی؟ لەئەنجامدا ،مرۆڤەكان وردە وردە
ئارەزوی دیاریكردنی ئەسڵی سادە و تاقانەیان دۆزییەوە ،كە رێك سیستمێكی
وەها زامن بكات و حەقیقەتەكانی بابەتی و گشتی و روون و بەتاڵنەكراوە بە
دەستەوە بدات ،وەك ئەوەی لە جیهانی دەرەوە بە دەستهاتبوو.
یەكێك لەوكەسانەی ،كە جدیرتین هەوڵەكانی لەم رێگەیە خەرج كرد،
یەكەم بیرمەند لە بیرمەندانی بابەتی باسەكەی منە ،هێلڤتیۆس بوو.
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هێلڤتیۆس

كلود ئەدریان ،هێلڤتیۆسی فەرەنسی بەڕەگەز ئەڵامنی ،لە  1715لە
دایكبووە .لەبنچینەدا ناوی بنەماڵەكەی شوایتسەر بوو (هێلڤتیۆس) وەرگێڕانی
التینیەتی ،كە هەردوو ناوەكە ،واتە سویرسایی ،یان خەڵكی سویرسا .باوكی
پزیشكی شاژنی فەرەنسا بوو .گەنجێكی دەوڵەمەند و بە توانابوو ،لە رێگەی
باوكی و پەیوەندییەكانییەوە ،سەرنج و پشتیوانی هەندێك لە دیارترین و
زیرەكرتین پیاوانی ئەو سەردەمە ،وەك ڤۆڵتێر و مۆنتیسكۆ و فۆنتێڵی راكێشا.
پیشەی كۆكردنەوە و وەبەرهێنان لە داهات و ناڕێكی ناوچەیەكی دیاریكراوی
واڵت لەكاتی پێدانی مەبلەغێك سەملێرنا كە دەورێكی زۆر گرنگی لە ئیدارەی
كاروباری داهاتی فەرەنسا هەیە و قازانێجێكی زۆری پێبڕا .هێلڤتیۆس پیاوێكی
خۆش مەرشەب بوو ،زۆر هاوڕێی دڵسۆزی هەبوو لە سەردەمی خۆی ،بە یەكێك
لە رابەرانی رێنیسانس نارسا .گرنگرتین بەرهەمی كتێبێكە بەناوی (لەبارەی
دەروون  -كە زۆرجار بە گیان ،زەین ،نەفس ،ئەقڵ ،تێگەیشنت ،وەرگێڕدراوە) ،كە
لە ساڵی  1758باڵوكرایەوە ،بەاڵم بەجۆرێك بابەتی بێ باوەڕی و الدان لەدینی
توندی تێدابوو ،كە كڵێساو حكومەت هەردوو بڕیاری تاوانیان بەسەردا داو
{بەپێی نەریتی ئەو سەردەمە} مەمئوری فەرمی لەسێدارەدانی ،نوسخەكانی
سوتاند و هێلڤتیۆس ناچاربوو ،سێ كەڕەتی جیا جیا نوسینەكەی وەربگرێتەوە
و لەوە دوركەوتەوە ،بەاڵم روون و ئاشكرایە كە سەرباری سەرچەماندنەوە بۆ
دەسەاڵتداران ،لەوەاڵمی پاڕانەوەی هاوسەر و خەسوی ،كە خراپ بەم رووداوە
پەشۆكابوون ،هێلڤتیۆس رای خۆی نەگۆڕی .كاتێك كە دوەم كتێبی( ،لەبارەی
مرۆڤ) ،لە  1777دوای مردنی چاپكرا ،دیرتا كە كەم و زۆر هەمان تیۆرە دژە
ئاینییەكانی تێدایە.
هێلڤتیۆس تا لەژیاندابوو ،زۆر بەناوبانگ بوو ،سەفەری بۆ دەرەوەی
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فەرەنسا كرد و جۆرجی دووەم {پاشای بەریتانیا} و فریدریشی گەورە {پاشای
پروس} بەگەرمی پێشوازیان لێدەكرد ،چونكە لەپلەی رابەرێكی گەورەی
رێنیسانسی ئەو سەردەمەدا بوو ،قەدر و رێزی زۆربوو .ئامانجی بەدرێژایی
تەمەنی ،لێكۆڵینەوەی سەرەكی بوو ،كە هەربەو راشكاوی و بەڵگەداربوونی
زانستییەی ،كە نیوتن لە قەڵەمڕەوی فیزیك توانیبووی بیدۆزێتەوە ،بنچینەی
ئەخالق پێناسە بكات ،لەبارەی ئەوەی كۆمەڵگە چۆن دەبێت بناغەی دابڕێژرێت،
پێویستە مرۆڤ چۆن بژیت و بۆ كوێ بچێت و چ رەفتارێكی هەبێت ،بە
راستی وەاڵمی پرسیارەكان بداتەوە .هێلڤتیۆس پێیوابوو بنەمایەكی وەهای
دۆزیوەتەوە ،بەمەش خۆی بە دامەزرێنەری زانستی گەورەی نوێ دەزانی ،كە
بەهۆیەوە دەیتوانی لەو كێشمەكێشە گەورەیەی ئەخالق و سیاسەت سیستم
بێنێتەدی .بە كورتی خۆی بە نیوتنی دنیای سیاسەت دەزانی.
خستنەڕووی كێشەكە بەم شێوەیە ،تەواو ئاسایی بوو .ئێستا قسەگەلێك
لە كۆندەریسە وەردەگ��ری��ن ،كە هاوڕێیەكی توندڕەو و زۆر چەپگەرای
ئینسكلۆپیدیابوو ،كەمێك پێش هێلڤتیۆس هاتبووە دنیاوە و لەدوا ساڵەكانی
شۆڕشی گەورەی فەرەنسا لە گرتوخانەكانی رۆبسپێر مرد:
كاتێك مرۆڤ لەبارەی ماهیەتی زانستی ئەخالقی رادەمێنێت و قوڵدەبێتەوە
{كە هەڵبەتە مەبەستی ئەو سیاسەتیشە} ،ناتوانێت خۆی لەم ئەنجامە بدزێتەوە،
كە وەك {ئەو زانستە}ش هاوشێوەی زانستی فیزیكی لەسەر دیتنی كاری واقیع
بنیادنراون ،دەبێت پەیڕەوی لە هەمان میتۆد بكەن و بە هەمان دیقەت زمانێك
دەستەبەر بكەن و بە هەمان پلە بگەنە یەقین .ئەگەر بوونەوەرێكی نامۆ،
یان جۆری مرۆڤ لە دەوروبەرمانی دەكۆڵییەوە ،هیچ جیاوازیەكی لەنێوان ئەو
زانستانە نەدەدی و لەكۆمەڵگەی مرۆڤایەتیش وەك كۆمەڵگەی هەنگ ،یان
سەگی ئاویی دەكۆڵییەوە.
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دیسانەوە لە شوێنێكی دیكە:

بەهەمانشێوە ،بیركاری و فیزیكی هونەر خەماڵندنی پێویستییە
ئاساییەكامنان تەواودەكەن ،ئایا ئەوەش بەشێك نییە لە هەمان سیستمی
رسوشت ،كە پێشكەوتن لە زانستی ئاكاری و سیاسی هەمان كاریگەرییان لە
پاڵنەرەكانی بااڵدەست بە سەر كار و هەستەكامناندا هەبێت؟
پێویستبوو ئەوكارە چۆن ئەنجامبدرێت؟ ئۆلباك ،هاوڕێیەكی ئەنسكلۆپیدیا،
ئاوەها بابەتەكە دەردەبڕێت( :ئاكار ،زانست ئەوەندی نێوان زەین و ئیرادە و
كاری مرۆڤەكانە ،هێندەی نێوان جەستەكانە) ،بەاڵم ئەندازەی ئەخالق چییە؟
ئەندازەی سیاسەت چییە؟ چۆن دەكرێت ئەم زانستە بگەیەنێتە شوێنێك ،كە
هەمان پلەی یەقین و وەك فیزیك و ئەندازە رووننب؟ هێلڤتیۆس پێیوابوو
وەاڵمەكەی دۆزیوەتەوە .لە بابەتێكدا كە ئێستا لەوەو وەریدەگرین ،لەگفتوگۆی
نێوان خواو مرۆڤ ،لەزمانی خواوە بەمشێوەیە دەوترێت (هێلڤتیۆس باوەڕدر
نەبوو ،بەخوا نارسابوو ،بەاڵم ئەو بابەتە لەچوارچێوەی تەمسیلە):
من وەك نیعمەتێك هەست بە تۆ دەكەم .ئەی ئەوەی ،كە ئامڕازی كوێری
داواكاریەكانم و الوازی لە گەیشنت بە كۆنە ئیرادەی منی ،دەبێت تۆ تەنیا لەم
رێگەیەوە ،بێئەوەی بزانی ،مەبەستەكانم بهێنییەدی .چێژ و ئازار ،ئاڕاستەی
تۆدەكەم ،ئەو دوانە چاودێری هزر و كارەكانی تۆ دەبن ،بێزاری ،دۆستییەكان،
سۆزی جوان و شادیەكان لەتۆدا دەخەمە جوڵە ،ئاگری ئارەزوەكان ،ترس و
ئومێدەكان لەتۆدا دادەگیرسێنن ،راستیەكانت بۆ ئاشكرا دەبن ،نوقمی تاوانت
دەكەن ،پاشان وابكەن كە تۆ هەزاران هەزار سیستمی ئاكاری و یاساگوزاری
پوچ و بەتاڵی هەڵبەستی ،رۆژێك بنەمایەك ،كە دروست ،پەروەردەی سیستەم
و كامەرانی جیهانی ئەخالقی سەربە ئەمانە ،بۆتۆ ئاشكرا دەكەن.
من نازانم ،ئەگەر ئەوە یەكەم دەربڕینی روونیی بنەمای كەڵك روانین نییە،
كەوایە چییە؟
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بە پێی ئەو بنەمایە ،تاكە شتێك كە مرۆڤ دەیەوێت چێژە ،تاكە شتێك
كە دەیەوێت لێیدوركەوێتەوە ،نەخۆشی و ئ��ازارە .گەڕان ب��ەدوای چێژ و
خۆبەدورگرتن لەنەخۆشی تاكە پاڵنەرێكن ،كە كار لە كرێكار دەكەن ،هەروەك
دەوترێت وزەی راكێش و بنەماكانی دیكەی فیزیكی ،كە لەبارەی جەستەی
بێگیان رەفتاردەكەن ،كەوایە سەرئەنجام بنەمای تەوەریامن ئاشكرا كردووە.
هۆی ئەوەی تاكەكانی مرۆڤ بەم چەشنەن ،كە هەن ،هۆی ئەوەی كە خو و
تایبەمتەندییان وەهایە كە هەیە ،هۆی ئەوەی رەفتاریان وەهایە كە هەیە ،جگە
لەوە شتێك نییە هۆكاری عەشق ،رق ،شەوق ،هزر ،ئومێد و ترسەكانیان ،كە
وریایانە ،یان ناوریایانە بەدوای چێژ و خۆدزینەوەن لە نەخۆشی.
هێلڤتیۆس بەم ئاشكراكردنە زۆر شاگەشكە بوو ،چونكە پێیوابوو بەوهۆیەوە
كلیلی تێكڕای ژیانی كۆمەاڵیەتی بەدەستهێناوە ،نەك بەكردنەوەی ئەم نهێنییە
سەركەوتووە ،كە بۆچی مرۆڤەكان رەفتارییان وەهایە ،بەڵكو وەاڵمی ئەو
پرسیارەی دۆزیوەتەوە كە (مەبەستی راستی مرۆڤ چییە؟) ئەگەر مرۆڤەكان
تەنیا دەتوانن خوازیاری چێژ و خۆبەدورگرتن بن لە نەخۆشی راست نییە،
كە كەسێك بڵێت دەبێت شتێكییان بووێت ،جگە لەئەوەی دەتوانن بیانەوێت.
ئەگەر پێكەنیناویە كە داوا لە دار بكەین ببێتە مێز ،یان داوا لەتاتەبەرد بكەین
ببێتە رووبار ،هەمان هێندە پێكەنیناویە ،كە داوا لە مرۆڤ بكەین بەدوای
شتێك بكەون ،كە لەڕووی دەروونیەوە لە شوێنكەوتنی دۆش داماون .ئەگەر
واقیعیەت ئەوەیە ،كە ئەو دوو هێزە – واتە عیشق بۆ چێژ و بێزاری لە نەخۆشی
– مرۆڤەكانیان (مەرجدار بە مەرجی بوون) كردووە ،كەوایە ئەوان بەمەرجێك
خۆش و بەختەوەر دەبن ،كە هەروەك نێوان خۆش و كارامە و هەتا هەتایە
بەدوای چێژدا بگەڕێن.
بەاڵم پاشان ئەوپرسیارە دێتەگۆڕێ كە( :بۆچی مرۆڤەكان ساغ و بەختەوەر
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نین؟ بۆچی ئەو هەمووە بەدبەختی و ستەم و نەشیاوی ،ناكارامەیی،
دڕندەیی ،جەبریەت و هاوشێوەی لەسەر زەوی هەیە؟) وەاڵم ئەوەیە ،كە
چونكە مرۆڤەكان نەیانزانیوە چۆن دەستەبەری چێژ بكەن و لە نەخۆشی
دووركەونەوە ،نەیانزانیووە ،چونكە نەزان و ترسنۆك بوون ،چونكە رسوشت
باش و ژیرنین ،فەرمانڕەواكانیان لەڕابردو چاودێر بوون ،كە ئاپۆرای مرۆڤەكانی
ژێر فەرمانیان ،لەنەزانی ساختە لەكردەوەی دروستی رسوشتدا مبێننەوە .ئەو
شێروڕێوی هێنانەوە و فێڵبازیەی بەئەنقەستی فەرمانڕەوایان ،گشتیرت لە پاشا و
سەردار و قەشەكان و تەواوی دەسەاڵتدارانی رێنیسانسی سەدەی هەژدەیان
بە توندی ئیدانە دەكرد .بەرژەوەندی فەرمانڕەواكان لەهێشتنەوەی پەیڕەوان
لە نەزانی و تاریكیدایە ،چونكە بێجگە لەمە ستەمكاری ،سەركێشی ،گەندەڵی
ئاكاری و بێئەقڵی حكومەتەكەیان بەئاسانی ئاشكرادەبێت .بەمەش ،لە بەرایی
مێژووی مرۆڤایەتییەوە ،كەمینەیەكی گچكە بەردەوام پیالنی دژی زۆرینەی
خەڵك داڕشتووە و لەسەری بەردەوام بوون ،چونكە گەر وانەكەن ،ژمارەیەكی
كەم ناتوانن ژمارەیەكی زۆر تەوق بكەن.
مرۆڤ شایانی بەختەوەری ،نرخ و گرنگی و راستییە .هەرسێكییان بەردەوام
شانبەشانی یەكرتی بەرەوپێشدەچن ،مرۆڤەكان تەنیا بە هۆی ناپاكی و
ناڕەسەنی خەڵك و الوازی رسوشتی ،نەزانی و نەخۆشی عەقڵی چارەسەركراوی
خۆیان ،لێی بێبەش بووبن ،بۆیە یەكەم ئەركی فەیلەسوف بە كارهێنانی
تەندروستی كۆمەاڵیەتییە لەپێناو چارەسەركردنی ئەو خەسڵەتە خراپ و بە
ئاسانی چارەسەركراوەی خەڵك.
ئەخالق جۆرێك تەكنەلۆژیایە ،چونكە ئامانجەكان هەموویان دیارن .ئەگەر
بپرسی( :بۆ دەبێت دەست بۆئەوە بەرین ،كە دەیكەین؟) وەاڵمەكەی ئەوەیە
كە (چونكە رسوشت ئێمەی بەجۆرێك دروستكردووە ،كە دەست بۆ ئەوكارانە
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بەرین ،چونكە بێجگەلەمە پەكامندەكەوێت ).ئەگەر ئامانجەكان رووننب،
پێویست ناكات زیاتر رشۆڤەیان بكەین .تاكە ئەركی پسپۆڕ ،یان فەیلەسوف
هێنانەكایەی جیهانێكە كە مرۆڤەكان بە ناچاری شوێنی ئامانجەكان دەكەون ،كە
كەمرتین نەخۆشی ،ئازار و زۆرترین كارامەیی و لەخێراترین رێگەی ئابورییەوە
چنگبكەون .بەوشێوەیە كە هێلڤتیۆس دەیڵێت .ئەو دەڵێت فەیلەسوف
بیناسازی ئەو تەالرەیە(و مەبەستی دروستكەریەتی) .پێشرت نەخشەكەی
هەبووە ،چونكە لە رسوشتدا ئاشكرا بووە و بریتییە لە گەڕان بە دوای چێژو
خۆبەدورگرتنە لە نەخۆشی و ئازار.
فەیلەسوفانی (فیزیۆكراتی)ش ،كە بەناوبانگرتین ئابوری زانانی سەدەی
هەژدەیەم ب��وون ،بەهەمانشێوە دەیانوت ،كە یاسادانان بەمانای یاسا
درووستكردن نییە (چونكە ئەوشێوەیە (بە یاساگەری ))legislation -
دەخوێرنێتەوە) ،یاسادانان واتا بردنی ئەوەی لە رسوشت دەستدەكەوێت
(ئامانجەكان ،خواستەكان) ،بۆ چوارچێوەی یاسایی .مەبەستی راستەقینەی
مرۆڤ ئاشكران و شایانی ئاشكراكردنن ،بەوشێوەیەی یاسا فیزیكیەكان
ئاشكرابوون .وەاڵمی ئەو پرسیارەی ،كە بۆچی دەبێت لەم پاشا یان ئەو پاشا،
لەم حكومەت یان ئەو حكومەتە پەیڕەویبكەم ،بە هەمانشێوەی سەملاندنی
یاسا فیزیكیەكانی شایانی سەملاندنە .ئەگەر فاڵن شێوازی كار سەربكێشێتە
خۆشی و كامەرانی زیاتر  -واتە تەبای ئەو مەبەستانە بێت ،كە رسوشت بڕیاری
لەسەرداوە بۆمان – باشە ،ئەگەر سەربكێشێتە كەمكردنەوەی خۆشبەختی،
یان ناكامی لەگەیشنت پێی ،خراپە .ئەمە رێسای سادەی گەیشنت بە راستییە و
دەبێت لە هەموو شوێنێك بسەپێرنێت.
هێلڤتیۆس بە پێچەوانەی هەندێك بیرمەندانی سەدەی هەژدەیەم ،رایەكی
وەها چاكی بۆ رسوشتی مرۆڤ نەبوو ،بێگومان بە چاكەخواز و خێرخوازی
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نەدەزانی .بە بۆچوونی ئەو ،مرۆڤ نە چاكەخوازبوو ،نەك خراپ بیركەرەوە،
بەڵكو دەبوایە خۆگونجێن و كارتێكراوی دەژم��ارد ،واتە جۆرێك هەویری
رسوشتی ،كە رسوشت و بارودۆخ ،لەهەمووی گرنگرت ،پەروەردە و فێركردنی
بەهەر شێوازێك ،كە بیانەوێت دروستیدەكەن .هێلڤتیۆس باوەڕیوابوو،
هەوڵدان بۆ چاكسازی مرۆڤ ،تەنیا بە باس و بەڵگەهێنانەوە بێسودە .ئامانج لە
ریفۆرم ،دامەزراندنی دامەزراوەی نوێیە ،بەمەبەستی گەیاندنی چێژ بە ئۆرگازم
و كەمكردنەوەی نەخۆشی و ئازار ،بۆ نزمرتین ئاست – واتە بەختەوەركردنی
خەڵك ئەوەندەی بكرێت و البردنی هەموو هۆكارەكانی بەدبەختی ،لەوانە
نەزانی و ستەم ،بەاڵم ئەوكارە لەگەڵ بڕیار مەحاڵە ،تەنانەت بە منونەش
نالوێت .ئامۆژگاری و رێنامیی پەتی بێ ئاكامە ،چونكە مرۆڤەكان لە رادەبەدەر
كوێر ،كوترن و مل بۆ كۆیلەیی بە شەوق ،هەڵچوون ،دابونەریت و پەیڕەوی
بیروباوەڕی بێامناو گەمژانە دەدەن .هەموو ئامۆژگاری و رێنوێنیەكانی كۆمەڵی
ئامۆژیارانی كریستیانی لەڕابردو بێكەڵك بووە ،چونكە مرۆڤەكان هەرئەوەن،
كە هەن و بە هۆی پ��ەروەردە و فێركردنی قێزەون ،ناپەسند ،هەلومەرجی
خەماوی ،هەژاری ،الوازی ،دواكەوتویی ،ترس و تێكڕای هۆكارەكانی ،كە ئەوانی
لە مەبەست و ئامانجی راستەقینە الیداون ،بێگومان ئیفلیج بوون.
دەبێت چۆن ئەو توشبوونە چارەسەربكرێت؟ تەنیا بە زەوتكردن و
دەستكاری ساختەیی .هێلڤتیۆس باوەڕی وانییە ،كە پێشكەوتن خۆی لەخۆیدا
ئەنجامدەدرێت .هەندێك لە بیرمەندانی ناوداری سەدەی هەژدەیەم ،باوەڕییان
بەو كارە بوو .وەزیری گەورەی فەرەنسی ،تۆرگۆ ،هاوڕێكەی كۆندەریسە،
بێهیچ شكوگومانێك ،باوەڕییان بە پێشكەوتنی ئەبەدی هەبوو ،بەاڵم هێلڤتیۆس
نەی بوو .گریامنەكەی لەسەر ئەوەیە ،كە پێشكەوتن دێتەدی ،ئەگەر ژمارەی
پێویست لە پیاوانی ،ورە بەرز ،ئیرادە و مامەڵەی بێالیەنانە بۆ ریفۆرمی
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مرۆڤ ،دەستباری پێشكەوتن و پەرەپێدانیان گرت ،لەهەموی گرنگرت ،ئەگەر
فەرمانڕەوایانی مرۆڤ ،واتە پاشاكان و وەزیران ،باوەڕیان بەو كارە پێبێنن
و هونەری حكومەتییان ،كە بێگومان یەكێك لە هونەرەكانە ،فێرییانبكەن.
فەرمانڕەواییش وەك هونەرەكانی دیكە ،پێویستی بە زانستە .یەكێك كە بیەوێت
پرد دروستبكات ،دەبێت كتێبێكی زۆر دەربارەی بیركاری ،میكانیكی ،فیزیك و
لەمجۆرانە بخوێنێتەوە ،هەر لەم رووەوە ،یەكێك بیەوێت فەرمانڕەوای واڵتێك
بكات ،دەبێت شارەزاییەكی زۆری لە مرۆڤناسی ،سۆسیۆلۆژی ،دەروونناسی،
تەنانەت ئەخالقناسیدا هەبێت ،چونكە كاتێك بە ئارەزوی هێنانەدی ئەوشتە
دەگات ،كە تێبگات مرۆڤەكان چۆن كاردەكەن و یاسای بااڵ دەست بە سەر
رەفتار و كردەوەیاندا چییە .بێجگەلەمە ،تاوانی ترسناك دەكات و مرۆڤ
بەدبەختی خراپرت لەبارودۆخی پێشوو كێشدەكات .لەكۆتایی سەدەی
هەژدەیەم ،هیوایەكی شیاو هەبوو ،كە هەندێك لەفەرمانڕەوایانی ئەوكات رای
هاوكاریان بۆ ئامۆژگاری فەلسەفە هەبێت .فریدریكی گەورە لە پروس ،كاترینی
گەورە لە روسیا و بێگومان یوزفی دووەم لە نەمسا ،بە ئاشكرا ئامادەی ئەوجۆرە
فێركردنە خۆشفكرانە بوون.
دەبێت چۆن ئەوكارە ئەنجامبدرێت؟ پێویستە فەیلەسوف چ بكات؟
دەبێت چۆن دنیا بگۆڕێت؟ بێگومان نەك بە ئامۆژگاری و رێنوێنی ،چونكە
مرۆڤی گوێڕایەڵیان نییە .دەبێت پلە بەپلە توندتر بە هۆكارێك بیر لەچارەیەك
بۆ گەیشنت بە ئامانجەكانی خۆی بكاتەوە .دەبێت بە هۆی یاسادانان و
داهێنانی سیستمی تێاڵو گێزەر بۆ ئاژەڵەكانی نارساو بە مرۆڤ ،بگاتە ئامانج.
كاتێك فەیلەسوف بە دەسەاڵت دەگات ،دەبێت سیستمی دەستكرد بۆ پاداشت
و سزا بێنێتەئارا ،هەركاتێك تاكەكان كارێك بكەن ،كە خۆشی و كامەرانی مرۆڤی
لێبكەوێتەوە ،پاداشت بكرێن ،هەركاتێك كارێك بەناتەواوی بكەن ،سزا بدرێن.
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ئیستا كە پاڵنەرەكانی مرۆڤ چییە؟ لەدەرەوەی ئەو بابەتەیە و پەیوەندی پێوە
نییە ،یەكتۆز گرنگ نییە ،كە خەڵك بە هۆی چاكەخوازی و نیازباشی هاوكاری
خۆشی و كامەرانی مرۆڤ بكات ،یان بە فاڵن پاڵنەری نزم و قازانج خوازانە.
گرنگ نییە ،كە ئایا دەبنە بەربەستی رێگەی بەختەوەری مرۆڤ؟ چونكە بەدخواز
و ناپاكن ،یان بەو هۆیەی ،كە لەنەزانیان دەكەونە چاڵەوە ،یان گەمژەی ئایدیا
خوازن – هەرچۆنێكبێت ،زیان كە دەیخەنەوە ،بە هەمانشێوە قازانجێك ،كە
بیگەیەنن .بەمەش باسكردنی پاڵنەرەكان پەیوەندی بە بابەتەكەوە نییە ،دەبێت
وەالیبنێین .رەنگە پێشداوەریەكان و خورافات تەنیا بەدرێژایی ماوەیەكی زۆر
نەمێنن ،كاركردن بە پ َێچەوانەیان بێسودە .لەكورترتین ماوەدا ،رەگییان بەمجۆرە
كارە زۆر قوڵە .بەمەش بەوشێوەیەی كە پارەتو ،بیرمەندی ئیتاڵی ،بەوپەڕی
گوێپێنەدان بە بنەماكان لە سەدەی بیستەم دا ،ئامۆژگاری خستەڕوو كە:
(رووبەڕووی پێشداوەری مەبەوە ،سودی لێوەربگرە).
ئەوە رێك شتێكە ،كە هێلڤتیۆس دەیڵێت .ئێمەی ریفۆرمخوازانی گەشبین،
نابێت هەوڵبدەین خەڵك بە فەرمودە و ئایەت بێنینە سەر ئایینی خۆمان ،چونكە
لەهەلومەرجی ئەمڕۆ و بە هۆی خراپی حكومەتی ترسناك لەڕابردو ،ئەقڵییان
بەوئاستە بەهێز نییە ،كە تێبگەن داوای چی دەكەین پێیانبڵێین .دەبێت (زمانی
بەرژەوەندی) بكەینە جێگرەوەی (راوێژی ئازاردان) .سكااڵ نەكەیت ،پەنابەرییە
بەر بەرژەوەندیەكانیان.
هێلڤتیۆس دەڵێت( :تا كاتێك كە مرۆڤەكان عاقڵ بن ،من گرنگی بەوە
نادەم ،كە ناپاك و خراپەكاربن ...یاساكان هەموو شتێك چاك دەكەن) – واتە
كاتێك مرۆڤەكان لەبارەی بەرژەوەندیەكانیان ،عاقاڵنە داوەریبكەن .ئەوە
كە مرۆڤەكان پێش هەموو شتێك بەدوای چێژ و خۆ لەنەخۆشی و ئازار بە
دووردەگرن ،بااڵترین یان تەنانەت ئامانج لەحكومەت بەختەوەركردنی خەڵكە،
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بێجگە لەوەی راست بێت یان درۆ ،تیۆرێكی زۆر كۆنە ،بێگومان سەدەی
هەژدەیەم ناتوانێت بانگەشەی داهێنانی بكات .ئەوەی تاڕادەیەك تازەیە،
تێكەاڵوكردنیەتی بەو بۆچوونەی ،كە بە بێ ترس لەچۆنایەتی ئاكاری یان
بابەتی ئارەزو یان پاڵنەری مرۆڤەكان ،دەكرێت لەئارەزوی رسوشتییان كەڵك
وەربگریت .هەڵبەتە ئەوەش تائاستێك كۆنە ،كۆنی دەگاتەوە بە ئەفالتون،
حەشاشیەكان {فیداییەكانی ئیسامعیلیە} ،ماكیاڤیلی یان رەفتاری زۆرێك لە
تاقم و كۆمەڵە ئاینییەكان ،بەاڵم ئەوەی تازە سەرهەڵدراوە یەكگرتنیەتی لەگەڵ
ئەقڵگەرایی ،ئایدۆلۆژیای مادی ،چێژخوازی ،باوەڕبوون بە زانست ،بە عەقڵ
و بە لێكدانەوەی تایبەتی تاكخوازییە ،پوختەی رێبازی قازانجخوازی ئەمڕۆش،
هەر لەوەدا كورت دەبێتەوە.
دەبێت یاسادانەر لەخەسڵەتی دزێو و الوازیەكان كەڵك وەربگرێت ،نەك
تەنیا خۆپەسندی ،بەڵكو هەستی پەسندكراو و خەسڵەتی شایستەی مرۆڤەكان
بە قازانجی خۆی بەكاربهێنێت .بۆ كێشكردنی كاری كاریگەر ،دەبێت كارێك
بكات ،كە هەنگاو بۆ ئەوەی ئەو دەیەوێت بۆ خەڵك بیخاتە زەحمەتەوە ،نەك
لەوبارەیەوە روونیبكاتەوە .پاش ئەوەی یاسای دانراو بە دەست فەیلەسوفانی
گەشبین ،لەڕوانگەی كۆمەاڵیەتییەوە مەرجی بۆ تاكەكان دانا ،كاتێك خەڵك بە
ژمارەیەكی پێویست و بۆماوەی پێویست هیچ نەكات ،جگە لەوەی هاوكاری
خۆشی و بەختەوەری بكات ،ئەوسا خۆی ،بێئەوەی هەستپێبكەن ،دابونەریتی
نوێ و بەسود دەستەبەر دەكەن .هۆی بەدبەختی ،دابونەریتی خراپی ئێستایانە،
دابونەریتی نوێ ئەوان بەختەوەر دەكات .خەڵكی نازانن ،كە چۆن خودێتیی
بەدەستی خۆیان خۆش و بەختەوەر دەك��ەن ،رەنگە النیكەم تا ماوەیەك
لەچۆنیەتی رەفتاری شێوازەكانی ژیانی خۆیان نەگەن ،كەچی لەڕاستیدا
دابونەریتێك دەستەبەر دەكەن ،كە خۆی لەخۆیدا سەردەكێشێتە خۆشی و
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بەختەوەری .بەختەوەربوون بۆخۆی بەرئەنجامیەتی ،كە ژمارەیەك لەتاكەكانی
شارەزا لەچەند رێسایەكی پێویستی دەسەاڵتداریەتی راست بە سەر مرۆڤدا –
رێسایەك ،كە رەنگە تەنها لەئەنجامی دیتنی زانستی و لەوانەیە تاقیكردنەوە
زانستییەكان ،هەروەها كارامەیی عەقڵ دەربارەی رسوشت بێتەدی – كۆمەڵگە
(مەرجدار) دەكەن .ئەوە رێگەی پەروەردەكردنی مرۆڤە .دوای سەقامگیری
یاساكا پابەندكەرەكان ،نۆرە دەگاتە پەروەردەكار و مامۆستا ،كە ئیدی پێویست
ناكات بەدەستی قوتابیانی نەزان و توڕە بەردباران بكرێت ،لەپەنای یاساكانەوە
دەتوانێت لە ئاسایش و ئارامیدا فێری سەرەوەری و مەعریفەت و بەختەوەریی
بێت .دەتوانێت فێریانبكات ،چۆن بژین .دەتوانێت بۆیان روونبكاتەوە ،كە
گەڕان بەدوای چێژ و دوركەوتنەوە لە نەخۆشی عاقاڵنەیە .بۆچی بیركاری
خراپە ،بۆچی ئازاردانی جەستە یان خەموخەفەت و خەمۆكی ناعاقاڵنە و
میوەی بەدحاڵی بوونی رسوشتە .بەوجۆرە خەموخەفەت و خەمۆكی لە دنیا
دەردەپەڕێرنێن و هەموو شاد و هاوڕاو بەختەوەر دەبن.
هێلڤتیۆس بەدیقەتەوە مامۆستایان و پەروەردەكارانی داهاتو فێردەكات.
نابێت كات بۆ مێژوو بەفیڕۆ بدەن ،چونكە مێژوو جگە لە چیرۆك ،تاوان و
گەمژەییەكانی مرۆڤ هیچیدیكە نییە .رەنگە مێژوو هەندێك وانەمان فێربكات.
كێشە نییە كە یەكێك وانەی مێژوو بڵێتەوە ،بەاڵم تەنیا بەو مەرجەی ،كە
بیەوێت نیشانیبدات بۆچی مرۆڤ لەئەنجامی دەسەاڵتی مشتێك دز و فێڵباز و
فریودانی فەرمانڕەوایانی كۆن بۆ ماوەیەكی دوورودرێژ ئەوجۆرەی ،كە شیاوە،
باش كاری نەكردووە ،بەاڵم فێربوون و بیرهێنانەوەی مێژوو تەنیا لەبەرئەوە،
فێركردن و فێربوونی هەرشتێكی دیكە لەبەرخۆی ،بێگومان كارێكی بە تاڵ و
پوچە ،چونكە تاكە ئامانج و مەبەستی لەهەر كارێك ،بەختەوەركردنی خەڵكە
– ئەمە پوختەی رێبازی قازانجخوازییە.
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هەروەها نابێت لەمەودوا زمانە كالسیكیەكانی {یۆنانی و التین} بوترێنەوە،
چونكە زمانی مردوون و ئەمڕۆ هیچ سودێكییان بۆ ئێمە نییە .دەبێت هەر
سودێك ،سودێكی كرداری بێت ،بەمەش دەبێت خەڵك فێری زانست و هونەر
بكەی ،هونەرێك ،هونەری هاواڵتی بوونە .نابێت هیچ زانستێك (پەتی)
خرابێتەڕوو ،چونكە هیچ شتێك (پەتی) بە بێ بەكارهێنانی بەسود خوازراو نییە.
زانست (پەتی) ،پاشاموەی كۆنی سەدەكانی ناوەڕاستە ،یادگاری رۆژگارێكە ،كە
خەڵكی نەزان ،خەڵكی نەزانی دیكەیان فێردەكرد و بۆ هەندێك كار بایەخی
هەیە ،كە هیچ بەڵگەیەكی لەسەر سودی كردارییان چاوەڕوانكراو نەبوو ،لەبەر
ئەوانە دەستی بۆ برد .دەبێت بۆ هەر كارێك بەڵگەیەك هەبێت و ئەمڕۆ
پێویست ناكات دەست بۆ هیچ كارێك بربێت ،كە نەتوانرێت بەڵگەیەكی بۆ
بخاتەڕوو .بەڵگەی پێویست ،شوێنكەوتنی خۆشی و بەختەوەرییە.
یەكێك لەئاكامە راستەوخۆكانی ئەو تیۆرە ،ئەنجامێكی سەیر دەربارەی
مافەكانی مرۆڤە .نەوەكانی بەدوای یەكدا ئامۆژگاری دەكرێت ،كە مرۆڤ هەندێك
مافی حاشاهەڵنەگر و جیانەكراوەی هەیە .لە بیروباوەڕە بنەڕەتییەكانی نەریتی
كریستیانیەت یەكێكیان ئەوە بوو ،كە مرۆڤ نەفەسی نەمری هەیە ،چونكە
خاوەن نەفەسێكی نەمرە ،نابێت ئەوانی دیكە پێشێلبكات .نەفسی مرۆڤیك –
واتە عەقڵی – سكڵێكە لەخودی خوا ،بەو بەڵگەیە هەندێك لەمافە (رسوشت)
یەكانی هەیە ،چونكە مرۆڤ هەست و عەقڵی هەیە ،مافی خۆیەتی عەقڵی
بەكاربهێنێت و سود لەهەندێك شت وەربگرێت و هەندێك شتی پێبدرێت،
خوا یان رسوشت ئەو مافانەی خستۆتە ناخی ئەوەوە .فەیلەسوفەكانی سەدەی
هەژدەیەمش زۆر باسی مافەكانیان دەكرد و باوەڕیان بە مافەكان پتەوبوو،
سەرئەنجام ئەوكارە بەوپەڕی بڕواوە ،تەبای قازانج خوازی نییە .سود وەرگرتن
لەمافێك ،كە هیچ كەس نەتوانێت بیبەزێنێت ،مافێك كە كەس نەتوانێت
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پێشێلیبكات ،مافێك بۆئەوەی كەسەكە ئەوجۆرە بێت و كار بكات و شتگەلێكی
هەبێت ،كە بیەوێت چاوپۆشین لەوەی كەسێك پەسندی بكات یان نەیكات،
كۆسپی بەردەم گۆڕانی كۆمەڵگەیە بە ئاقاری زۆرترین خۆشی و بەختەوەری بۆ
زۆرترین كۆمەڵە .ئەگەر من لە مافی مسۆگەری خاوەنداریەت و لەو زیاتر ،مافی
مسۆگەری ژیان ،هەروەها تاسنورێك ئازاد بم ،كە زۆرجار بۆ تاك بە پێویست
دەزانرێت ،یاسادانەرێك كە بیەوێت بەرنامە بۆدنیا دابنێت ،رەنگە رووبەڕوی
ئەم ئاستەنگە بێتەوە ،كە رێی پێنەدراوە شتێكم لێ زەوت بكات ،كە زەوتكردنی
بەمەبەستی بەدیهێنانی كۆمەڵگەی یەكسان و هاوڕاو تەواو تەبا ،پێویستە .ئەم
رێپێنەدانە ،لە روانگەی الیەنگرانی قازانجخوازییەوە ،بە ئاشكرا پێچەوانەی
عەقڵە .ئەگەر خۆشی و ناخۆشی تاكە پێودانگی كاربێت ،ئەو مافە جۆراوجۆرە،
كە لێرەو لەوێ بە پێداگرییەوە سەربەرزدەكەن و یاسادانەریش رێی پێنەدراوە
الیان بەرێت و بیانگێڕێتەوە ،دەبێت پاڵییان پێوەبرنێت بۆ پەراوێز و رێك
بكرێن .بە مەش ،هێلڤتیۆس گەرچی هەڵبەتە دەڵێت ،كە لەدەوڵەتی چاكەخواز
و لەفكری چاكەدا ،كە جڵەوی جوڵە و كارەكانی بەدەست یاسادانەرەوەیە ،هەر
پێویتسەكی رسوشتی تاكی مرۆڤیك دابین دەبێت ،بەاڵم ئاشكرایە ،كە بە باوەڕی
ئەو ،مانەوەی مافگەلێكی رەها ،كە نابێت هیچ شتێك بەسەریاندا زاڵبێت و
پێویستە لەجێی خۆیان مبێننەوە ،گشتیرت لەئەوە ئەوانی دیكە پەسندی بكەن،
یان پەسندی نەكەن ،یان دڵخۆش و بەختەوەربن ،یان نەبن ،تەنیا پاشاموەی
گەمژانەی رابردووەكانە.
ئەوە رێك ئەو شتەیە ،كە سەرئەنجام پێی ِڕازی بوو .بنتام مریدی تەواوی
هێلڤتیۆس بوو ،زاراوەی (قازانجخوازی) زۆرتر بەناوی ئەوەوە لكاوە ،كەچی
پێموایە بتوانم بەویژدانەوە بڵێم ،كە النیكەم لەناو هزرە سەرەكییەكانی ،كەمرت
شتێكە كە راستەوخۆ سەرچاوەی لە هێلڤتیۆس نەگرتبێت .بنتام ئازادانە و بێ
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تەسكبینانە دانی بە قەرزداری عەقڵی و هزری خۆیدا دەناو دەیوت زۆر شت لە
هێلڤتیۆسەوە فێربووە ،بەاڵم تەنانەت ئەم بڕە دانپێدانانە بە قەرزیش ،پێموایە،
دیسانەوە مافی تەواوی بابەتەكە نادات.
كۆمەڵگەی باش چۆن بڕیارە رێكبخرێت؟ بەدڵنیاییەوە مومكین نییە لەسەر
دیموكراسی بنیادبرنێت ،چونكە زۆرجار خەڵك نەزان ،زۆر ناجسن ،ناپاكن و
دەزانین ،كە رای گشتی بكەینە رێنام ،بەدەگمەن كارێك بە ئەنجامدەگات،
چونكە مرۆڤەكان ئەوەندە لەتاریكیدا ژیاون ،كە لەنەكاو دەگەنە رووناكیی
رۆژ ،سەرییان لێدەشێوێت .مرۆڤەكان كۆیلەی ئازادكراون و تا ماوەیەكی
زۆر درێژخایان ،دەبێت راب��ەران و بەڕێوەبەرانی گەشبین كۆمەڵگەی
مرۆڤایەتیی ئەوان بەڕێوەبەرن .لیرباڵەكانی سەدەی هەژدەیەم ،تاپێش رۆسۆ
بە روانگەیەكی زۆر هاوشێوە رازیبوون .ڤۆڵتێر دەڵێت (وای بە حاڵی ئێمە،
ئەگەر جەماوەر بەڵگە بهێننەوە)) .1دیسانەوە لەجێیەكی تر( :خەڵك مانگان و
ئەوەی پێویستیان پێیەتی مێخزنجیر و كوتەگۆشت و ئالیكە ).لە ئینسكلۆپیدیای
{فەرەنسا} – هەمان تێز ،كە دی��درۆ و دااڵمبێر هەڵەچنییانكردووە و بە
پێشكەوتوترین بەڵگەی ئەو سەردەمە ئەژماردەكرێت و قەشەكانی سانسۆر
لە پاریس هەڵەچنكارەكانییان توشی هەزار دەردیسەری كرد – لە دەروازەی
(جەماوەر)دا دەخوێنیتەوە( :دەنگی {جەماوەر} ،لەبابەتە عەقڵی و هزریەكان
ئاخرناوە بە ناپاكی ،شەڕ ،گەمژەیی ،دڵڕەقی ،زۆربڵێیی و پێشداوەری ....و
ئاوێتە بە نەزانی و دەبەنگییە ...ئاگات لەوەبێت لەمەسەلە ئەخالقیەكان،
چونكە كرداری ئاوەاڵو راشكاوانەی كڵۆڵە ...و بە چاوی شێتانە لەكاری ئازایانە
دەڕوانێت ).لەو رۆژانەدا ،بێ ئەوەی كەس زانیاری راستی لەبارەی (چین)ەوە
هەبێت ،زۆر ستایشی رژێمی ئەو واڵتە دەكرا ،چونكە {بۆچوون وابوو كە}
لەوێ ماندارینەكان 2كە تاكە كەسانی ژیربوون ،گوێیان بە جەماوەر نەدەدا،
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یاساگەلێكییان دادەنا لەدەرەوەی تێگەیشتنیان ،بەاڵم جەماوەر بێ ئەوەی
هەستی پێ بكەن ،بە رێگەی راست ،بەرەو بەختەوەری ،پەلكێشدەكران،
ماندارینەكان بەوهۆیەوە جەماوەری خەڵكییان بۆ ژیانی خۆشرت و ئازادتر و
گەشبینانەتر هاندەدا.
بنەمایەك كە هێلڤتیۆس پێداگرانە پێوەی لكابوو ،ب��ەدەوری ئەوەدا
دەخوالیەوە ،كە هەركارێك لە پەروەردە ،فێركردن و یاساكانەوە دێت .باسە
زۆر گەرماوگەرمەكانی سەدەی هەژدەیەم ،باسكردنی ئەو بابەتەبوو ،كە كام
لە هۆكارەكان بە كاریگەرترین شێوە مەرج بۆ مرۆڤەكان دادەنێن .تاڕادەیەك
هەموو فەیلەسوفەكانی رێنیسانس{ 3فەرەنسی} لەرسوشتدا مرۆڤ بە
شتێك دەزانن و مەیلەو ئەوەیە ،كە چەمكی نەفسی نەمر ،شتێكی نامادییە،
بە پاشاموەی گورشاوی دژی نوێگەری بزانن ،كە هێشتا زانست زاڵ نەببوو،
بۆ روونكردنەوەی ئەو دیاردانەی ،كە هۆكاری راستەقینەیان ئاشكرا نەببوو،
ئەفسانەگەلێك دادەهێرنان .نەفسیش یەكێك لەو ترسانە یان ئەفسانانەیە،
كە هەرگیز پێامنناڵێن مرۆڤەكان ئەنجامی كاریگەری كام هۆكارن .هەندێك
دەیانوت ژینگە ،ئەوانی دی باوەڕیانوابوو ،پێكهاتەی كیمیایی جەستەی مرۆڤیك
لە هەموان گرنگرتە .هەندێك وەك مۆنتیسكۆ بڕوایان وابوو ،كە بااڵترین پلەی
گرنگی پەیوەندی بە ئاو و هەوا ،یان جۆری خاك ،یان سەربە دام��ەزراوە
كۆمەاڵیەتییەكانەوە دەبێت ،هەندێكی دیكە وەك هێلڤتیۆس رایاندەگەیاند،
كە زێدەڕۆیی لەو هۆكارەدا كراوە ،پەروەردە و فێركردن دەتوانێت كەموزۆر
هەمووكەس بۆ هەرشتێك بگۆڕێت .بابەتێك ،كە بووە ئامۆژگاری تەوەری
فەیلەسوفەكان ئەوەبوو ،كە مرۆڤ هەمیشە پیشەكار و بەردەوام نەرمكێش
و وەك تۆپەڵە قوڕێك بەدەست گۆزەكەرەوەیە ،دەتوانێت چی بوێت لێی
دروستبكات ،بەمەش نابەرپرسیەتێكی تاوانكارانەیە ،كە وەك خۆی واز لە
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مرۆڤێك بهێنین و رێبدەین نەزانان و ناحەزان فریوبدەن و گوێڕایەڵی بكەن،
چونكە گوێڕایەڵی بەڕاستی گەیشنت بە مەبەستێك ،كە ئەو خوازرییانە زامن
ناكات.
بە باوەڕی هێلڤتیۆس ،تاكە شتێك كە فەرمانڕەوایەتی بەسەر مرۆڤدا
دەكات (بەرژەوەندی)یە ،كە زۆر رێژەییە ،چونكە بەرژەوەندی فەرمانڕەوا
لەگەڵ بەرژەوەندی فەرمان بەسەردا كراو یەك نییە ،بەرژەوەندی كەسانێك،
كە لە كوێستانەكان دەژین ،لەگەڵ ئەوانەی لەگەرمیان دەژین جیاوازە .لەگەڵ
ئەوەشدا ،هێزی (مەرجدار)كەری تەوەری ،هەمیشە بەرژەوەندییە .هێلڤتیۆس
بۆ روونكردنەوەی ئەو مانایە ،گرتەیەكی خۆش دەهێنێتەوە ،دەڵێت لەدنیای
خەیاڵ بەرجەستەی بكەی ،كە مێشولە و مێشەسییەكان لە گژوگیادا دەژین
و دەربارەی گیانەوەرانی تر ،كە دەچنە دنیاكەیانەوە هەست بەچی دەكەن؟
ئاژەڵێكی گەورە دەبینن ،كە بە چاوی ئێمە مەڕێكی هێمن خەریكی لە وەڕە
و بە خۆی دەڵێت:
ئای لەو گیانەوەرە تێرنەبووە بێویژدانە ،ئەو زەبەالحەی كە ئێمەو
شارەكامنان دەكەوینە بن شەویلگە چاوچنۆكەكانیەوە و قومتاندەدات ،دەبێت
رابكەیین ،چونكە ئەوەشیان ناتوانێت وەك شێر و پڵنگ رەفتاربكات؟ ئەو دوو
ئاژەڵە بەخشندەیە ماڵ و النەكامنان ناڕوخێنن و بە خواردنەوەی خوێنامن
قەڵەو نابن .تەنیا تۆڵەی تاوانەكان دەكەنەوە و مەڕەكان بە دڵڕەقی بۆ سزادان
دەنێرن ،كە دەرهەق بە ئێمە بە رەوای دەزانن.
دنیا لەبەرچاوی مێش ،بێگومان  mutatis mutandis4لەبەرچاوی هەر
بوونەوەرێكی دیكە و لەجیهانیشدا لەڕوانگەی تایبەتی خودی ئەو ،بەهەمانجۆر
دێتەوەبەرچاوی .ئەركی یاسادانەر ،گۆڕینی مرۆڤەكان بۆ شێوازێك ،كە هیچی
دیكە نەبنە قووربانی نەزانی و بەرژەوەندییان هەر ئەوەبێت ،كە پێیانوایە
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هەیە – واتە گەڕان بەدوای خۆشی و بەختەوەری و دوركەوتنەوە لەنەخۆشی
و ئازار – هەر لەو رووەوە بێتە بەرچاویان ،بە كورتی ئەوەی لەڕاستیدا كەڵكی
بۆیان نییە ،بەكەڵكی نەزانن .نابێت گومان بكەن ،كە مەڕ بێویژدان و تینوی
خوێنە ،پڵنگ بەهێز ،بە سەنگ و بەخشندەیە .دەبێت هەموو شتێك وەك خۆی
ببینن و تەنیا بە مەرجێك دەستییان بەم كارە دەگات ،كە وەك بیریارانی زانستە
رسوشتییەكان ،تێبگەن كە دنیا لە چ دروست بووە و دەچێتە كوێ و چی بە
سەریدا بااڵدەستە.
هێلڤتیۆس لەدنیایەكدا وێنایدەكات ،هیچ یان تاڕادەیەك هیچ شوێنێك بۆ
ئازادی تاك نییە .رەنگە مرۆڤەكان لەدنیای ئەودا دڵخۆش و بەختەوەربن ،بەاڵم
چەمكی ئازادی دواجار دیار نامێنێت ،چونكە ئازادی خراپەكاری دەفەوتێت و
هەموكەس بە شێوازێك (مەرجدار) بووە ،كە تەنیا كاری باشبكات .لەمچەشنە
دنیایانەدا دەبینە ئاژەڵێك ،كە تەنیا فێربووین بەدوای ئەوەدا بگەڕێن ،كە
بەكەڵكامن دێت .لەم دۆخەدا ،ئەگەر ئازادی بریتی بێت لەكارێك وەك ژیانی
ئازاد و بێكۆت و بژاردە راگەیشنت بە فاڵن كار ،پاشان بەهەمان كار ،تەنانەت
لەناوبردنی خۆمان بە دڵخواز ،ئازادی بە سەركەوتنی پەروەردە و خوێندن {جێ
سەرنجی هێلڤتیۆس} ،وردە وردە لە رەگوڕیشەوە هەڵدەكێرشێت.
لێرەدا دەمەوێت كەمێك لەپێشگریامنەكانی ئەم سیستمە رامبێنم ،كە لە
راستیدا هەمان (جیهانی بوێری الو)یە 5.یەك :هەموو مەسەلە بەهاییەكان
{ئەوەی دەبێت ببێت} ئەو بابەتانەی پەیوەندییان بەكاری راستەوە هەیە
{ئەوەی هەیە} دەزانرێن ،كە دەكرێت وەاڵمەكەیان بە دینت و بەڵگەكان
بە دەستبێنی .بەمەش ئەخالق و سیاسەتیش دەچنە قەڵەمڕەوی زانستی
رسوشتییەوە ،كە هەندێك كەس بۆئاشكراكردنی یاساكانی ئەو ،لەئەوانی
دیكە بەهێزترن .شتێك بە ناوی مەعریفەت و شارەزایی تایبەتی ئەخالقی
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و سیاسی هەیە ،كە دەبێت پسپۆڕان هەیانبێت .دەبێت بااڵترین دەسەاڵت
بدرێتە ئەو پسپۆڕانە .دووەم :هەموو مەبەستە كۆتاییەكان تەبای یەكرتن و
ناشێت دژبن .زۆرجار ئەزمونی مرۆڤ پوچەڵی ئەو راڤەكارییە نیشانداوە.
بۆ منوونە ،ئازادی كە بۆ هەندێك ئامانج كۆتاییە ،هەندێكجار دەبیرنێت ،كە
لەگەڵ وەكیەكی ،كە دوائامانجی هەندێكی دیكەیە ،تەبا نییە .راست دیار
نییە ،كە بۆچی سەربەرزی و شانازی هەمیشەو خۆی لەخۆیدا دەبێت تەبای
نیشتامنپەروەری بێت .تراژیدیای گرانبەها – چ بەقەڵەمی شانۆنامەنوسانی
یۆنانی كۆن و چ سەربە رۆژگارانی داهاتو – بە گشتی پەیوەندییان بەلێكدژی
حەمتی و مردنهێنی بەها ئاشت نەبووەكانەوە هەیە .سەدەی هەژدەیەم رێك
شتێكی وەهای رەتدەكردەوە ،چونكە باوترین بیروباوەڕی ئەو سەردەمە
بەهەماهەنگی رسوشت بڕیاریدەدات و ئەو بڕیارە واتا هیچ كارێكی واقیع
یان هیچ بەهایەك ،ناشێت لەگەڵ هیچ كارێكی واقیع ،یان بەهایەكی دیكە
لێكدژ بێت .بناغەی ئەو بیروباوەڕە ،پێوەرێكی جیاوازە لە لۆژیك و ئەندازە.
هەروەك هیچ راڤەكارییەكی راست لە لۆژیك و ئەندازەدا گونجاو نییە ،لەگەڵ
هیچ راڤەكارییەكی راستی دیكە ناتەبا بێت ،هیچ بەهایەك لەدنیای ناوبراویش
ناگونجێت لەگەڵ هیچ بەهایەكی تر ،ببێتە لێكدژ ،بۆیە ،كۆندەریسە دەتوانێت
بەڕاشكاوی بڵێت( :رسوشت بەزنجیری نەپساو ،حەقیقەت ،بەختەوەری
و چاكەی پێكەوە بەستۆتەوە ).ئەو مەسەلەیە پێویستدەكات هەركەسێك
مەعریفەی تەواوی لە حەقیقەت هەبێت ،دادپ��ەروەری و بەختەوەریشی
هەیە .بیرمەندان مەعریفەیان هەیە ،بە مەش چاكەیان هەیە ،كەوایە دەتوانن
بەختەوەرمان بكەن ،بەمەش بێین جڵەوی تێكڕای كارەكان بە بیرمەندان
بسپێرین .ئەوەی پێویستامن پێیانە جیهانێكە ،كە بیرمەندان فەرمانڕەوایەتی
بەسەردابكەن ،چونكە كەسێك باش بێت ،كەسێك فرە زاناو ژیربێت ،كەسێك
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بیرمەند بێت ،كەسێك خاوەن چاكە بێت ،سەرئەنجام هەمووی یەكە .نەریتێكی
گەورەی هزری لە ئەوروپا الیەنگری ئەم رایەیە ،بەوپێیە ،پێدەچێت كە باشرتین
حكومەت ،حكومەتی بنەما زانستییە ،و ،لەم رووەوە ،ریفۆرمخوازانی وەك
هێربێرت جۆرج ویلز بەردەوام بە توڕەییەوە دەپرسن بۆچی نابێت تایبەمتەندی
بیرمەندان فەرمانڕەواییامن بەسەرداكەن؟ رەگی ئەم تێڕوانینە دەچێتەوە سەر
سەدەی هەژدەیەم ،كە پێیانوابوو چۆن لە هەماهەنگی رسوشتدا ،ناشێت
بەهاكان بەیەكەوە دژبن و وەك لێكدژی حەقیقەت و بەختەوەری و چاكە
مومكین نییە ،كەوایە دەبێت هەموو تراژیدییەكان بەرهۆی خراپە و تاوان
بن .لە خۆیدا هیچ شتێكی تراژیدی لەجیهاندا نییە و هەموو تراژیدییەكان و
لێكدژیەكان چارەسەر كراون.
پێشگریامنەیەكی دیكە لەو جوغزەدایە ،كە مرۆڤ لەگەڵ رسوشت یەكە
و پێیەوە لكاوە ،بەمەش دەكرێت شتێك بەناوی زانستە مرۆڤایەتییەكان
هەبێت و مرۆڤیش وەك هەرشتێك لەرسوشتدا شیاوی چەمانەوە ،كاسبی وكار
و گۆڕانە .دیارە ئەوەش جێگەی گومانە ،بەاڵم فەیلەسوفەكانی سەرهەڵدانی
رۆشنگەری {فەرەنسی سەدەی هەژدەیەم} باوەڕیان پێبوو .ئۆلیاك دەڵێت:
(پەروەردە و فێركردن كتومت كشتوكاڵی زەینە) ،حكومەت بە سەر مرۆڤەكان،
وەك پەروەردەكردنی گیانەوەرانە ،كەوایە چونكە ئامانجەكان دیارن و مرۆڤ
شایانی فۆڕم پێدانە ،مەسەلەكە لە تەكنەلۆژیادا دەبێتە مەسەلەیەك ،واتە
دەبێت چۆن مرۆڤەكان بە شێوازێك وردو دروستبكەیت ،كە بە ئاسودەیی،
هەراوی و هەماهەنگی بژیین .بێگومان بەرژەوەندی مرۆڤەكان خۆی لەخۆیدا
هاوتا نەبن .دەبێت ئەوان هاوسەنگ بكەی و ئەوكارە لەئەستۆی یاسادانەرە.
بەوشێوەیەی كە هێلڤتیۆس دەڵێت .خۆشی و خۆشبەختی هیچ كەس وەك
پێویست پەیوەندی بەخۆشی و خۆشبەختی خەڵكەوە نییە .فشاری كۆمەاڵیەتی
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و فەیلەسوف – فەیلەسوفی – دەبێت بە یەكیانەوە ببەستێتەوە .لێرەدا پێویستی
بە ستەمكاری تایبەمتەندی بیرمەندان سەرچاوەدەگرێت.
دەكرێت بپررسێت بۆچی تەوق نەكرێت؟ بەڵگەهێنانەوەی فیزیۆكراتی
گەورە ،لۆمیرسیە دوال ریڤی یەر ،هەر ئەوەبوو .دەیوت( :ستەمكاری راستەقینە
ئەقلیدیسە ،راستییەك كە لەئەندازەدا بە میرات بۆ ئێمەی جێهێشتووە ،بەڕاستی
یاسای ستەمكارییە .ستەمی ئەو یاسایانە و ستەمی یاسادانەر هەردوك یەكە و
نیشانەی دەسەاڵتی خۆڕانەگری بەڵگەهێنانەوەیە ).كەوایە ئەگەر ئەندازەزانان
دەتوانن ستەمكار بن ،بۆچی فەیلەسوفان نەبن؟ ئەگەر نامانەوێت خۆ
لە راستیەكانی ئەندازە بدزینەوە ،بۆچی لە راستییەك ،كە فەیلەسوفەكان
باسیدەكەن رابكەین؟ رسوشت و تەنیا رسوشت فەیلەسوفەكان فێردەكات كە
مەبەستی راستەقینەی مرۆڤەكان چییە .دیارە هەمیشە رسوشت بە دەنگێكی
نەژمێردراو قسە دەكات .خۆی بە سپینۆزای سیستمی لۆژیك و الییب نیتسی
كۆمەڵی گیانەكان دەناساند .بە دیدرۆی دەوت دنیا دەزگای سیرمە و غەرغەرە
و ئیسپرینگە ،بە هێردرێدی دەوت :هەمووی زیندو و ئۆرگانێكە .لەگەڵ
مۆنتیسكۆ باسی بەهای نەبڕاوەی فرەیی دەكرد ،لەگەڵ هێلڤتیۆس باسی
یەكسانی و یەكجۆری نەگۆڕاو .بە رۆسۆی رادەگەیاند ،كە شارستانیەت و زانست
و هونەرەكەمان گەندەڵ و چەواشەی كردوین ،بەڵێنی بە داالمپێر دەدا ،كە
نهێنیەكانی ئاشكرادەكات .كۆندەریسە و تۆم پین وا تێگەیشتبوون ،كە رسوشت
لەناوەندی مرۆڤ جێی مافە مسۆگەر و لێكجیانەكراوەكانی كردۆتەوە ،بەاڵم
بنتام بەوتەی رسوشت دەیوت :كە ئەمانە هەموویان (دادوفیغان و هاواری
سەر كاغەزن) و (هەڵیتوپەڵیتێك یان القی دار)ە .بە ئۆلباكی دەوت هیچ
خوایەك نییە و ئایینەكان لەپیالنێك زیاتر نین ،بەاڵم پۆپ و شافستبەری و رۆسۆ
هاوڕای سەرسامكاریان لە رسوشتدا دەدیت .هیگڵ رسوشتی بە پانتایی شەڕی
68

ئایزایا بێرلین

بەشكۆ دەزانی ،كە پێست رەشەكان لە تاریكی شەودا هەڵدەكوتنە سەریەك و
دومیستەری بە پانتایی خوێن ،ئازار ،ترس و گیان لەسەر دەست دەدیت.
رسوشت چییە؟ چ لە وشەی (رسوش��ت) دەستدەكەوێت؟ پرسیارێكی
جوانە .لسلی ستیۆن دەیگێڕێتەوە كە لە س��ەدەی هەژدەیەم رێبوارێكی
ئینگلیزی لە فەرەنسا دیتویەتی كە لەوێ ،جگە لە ریزی تۆپخانە و سوارەی
سەربازی ،نارسوشتی بوو ،كە باقی سەربازەكان جلی شین بكەنەبەر .ئاشكرایە
كە رسوشت بە دەنگی جیاوازی نەژمێردراو قسەدەكات ،ئەگەر بڕیارە شتێك
لەرسوشت فێربین ،ئێمەش رووبەڕوی وانەیەكی نەژمێردراو دەبینەوە ،هەرگیز
دواچارەسەر ،تەنانەت دەسپێكی چارەسەرێكی ئەوتۆ ،نابێت .هێلڤتیۆس هیچ
گومانێكی لەوبارەیەوە نەبوو ،كە رسوشت چی فێردەكات .تەواو دەیزانی
رسوشت پێیدەڵێت :دەبێت مرۆڤەكان بەدوای خۆشی و بەختەوەریدا بگەڕێن
و خۆیان لەنەخۆشی و ئازار بەدوربگرن و دەیویست لەسەر ئەو بنچینەیە
سیستمێك لەسەر قازانجی تەوەرخوازی بەرپابكات ،كە تەنانەت بە باشرتین
نیاز و مەڵهەم لەپاكرتین پاڵنەرەكان و ئاڕاستەی شەڕ لەگەڵ ستەمكاری ،نەزانی،
حكومەتی دیكتاتۆرانە و هەموو تەنگ و چەڵەمەكان ،كە هێشتا سەدەی
هەژدەیان ئاخنی بوو ،راستەوخۆ بە جۆرێكی جەبریەت دەشكێتەوە و لەجیاتی
جەبریەت نەزانی و ترس و قەشەكانی خورافە پەرست و پاشا سەركێشەكان،
هەموو جوان چاكەكان ،كە رێنیسانسی سەدەی هەژدەیەم بەگژیاندا دەچۆوە،
جەبریەتێكی دیكە ،جەبریەتی تەكنەلۆژیا و جەبریەتی عەقڵ دادەمكرێنێتەوە،
كە دیسانەوە هەمان هێندە بە ئازادی و بەو بۆچوونە دوژمنایەتی هەبوو،
كە بەهامەندترین كار لە ژیانی مرۆڤدا ،ئازادی هەڵبژاردنە لەبەر خودی
هەڵبژاردن ،نەك لەبەرئەوەی هەڵبژاردن چاكە ،بەڵكو هەڵبژاردن بۆخۆیەتی.
لەو دژایەتی و دوژمنایەتی و بەم شێوازە ،هەم لە ئاڕاستەكردنی كۆمۆنیزم،
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هەم لە ئاڕاستەكردنی فاشیزم و هەم لە ئاڕاستەكردنی تاڕادەیەك هەر یاسایەكی
سود لێوەرگیراو ،كە ئامانجی كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی و گۆڕینی بۆ تێكڕاییەك
و پێكەوە بەسرتاو و هاوڕا بووە ،تا مرۆڤەكان تێیدا هیچ داهێنانێكی تاكییان
نەبێت .لەسیستمێكی وەها تەنگ و بێ دەریچە و بنەمای چاك ،شوێنێك بۆ
جواڵن نییە .رەنگە ئەم سیستمە بتوانێت مایەی خۆشبەختی بێت ،بەاڵم نەئێستا
ئاشكرایە و نە تەنانەت لە سەدەی هەژدەیەم دا ئاشكرا بووە و بە دڵنیاییەوە
لە داهاتو ئاشكراتر نەبووە ،كە خۆشی و بەختەوەری تاكە ئامانجە و مرۆڤەكان
بە دوایدا دەگەڕێن.
پەراوێزەكان:

 .1رەنگە دەربڕینێكی دیكەی بێت لە وانە( :كاتێك جەماوەر گرفتاری بەڵگەهێنانەوە بن،
هەمووشتێك بە با دەچێت).
 mandarins .2خاوەن پۆستەكانی حكومەتی سەردەمی ئیمپراتۆری چین ،كە بەرزترین پلەی
نۆ الیەنەیان هەبوو دوای ئەزموونێكی گران لە ئەدەبی كالسیكی چینی بۆ ئەو پلەیە بەرز
دەكرانەوە( .و .ف)
( philosophes .3وشەیەكی فەرەنسییە) .مەبەستی رۆشنبیرانی فەلسەفی روانگە ،یان نیوە
فەیلەسوفی فەرەنسی لە راپەڕینی رۆشنگەری سەدەی هەژدە( .و .ف)
 .4زاراوەی التینی( :بە گۆڕینی پێویست) یان (بە سەرنجدان بە جیاوازیە گونجاوەكان) (و .ف)
 .Brave New world .5ناوی رۆمانی بەناوبانگی نووسەری بەریتانی ئالدس هاكسلی
( )1894 - 1963كە نووسەر تێیدا ،شاری یۆتۆپیایی هەندێك لە فەیلەسوفەكان بە شێوەیەكی
پێچەوانە (كابوسی شار) وێنادەكات و پیشانیدەدات ،كە دەستكاری كۆرپەلە و بە مەرج
كردنی دەروونی كۆمەڵگە و رێكخستنی لە سەر بنچینەی وتەزای زانستی و سپاردنی جڵەوی
فەرمانڕەوایەتی بە دەست فەرمانڕەوایانی حەكیم ،چ ئەنجامێكی ترسناكی لە رووی بەها
مرۆڤایەتیەكانەوە دەبێت( .و .ف)
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رۆسۆ

لە ئازادی بێ سنورەوە دەستپێدەكەم و دەگەمە ستەمكاری بێ سنور
وتەی شیگالف ،لە چیرۆكی دایستۆفیسكی :شەیتانەكان
لۆرد ئاكتنی مێژوونوسی بەناوبانگ ،دەربارەی جان جاك رۆسۆ وتویەتی:
(رۆسۆ بە قەڵەمەكەی زیاتر لە ئەرستۆ یان سیسیرۆن یان ئۆگۆستینی قەشە
یان تۆماس ئەكویناسی قەشە ،یان هەر مرۆڤێكی دیكە خۆی  ،كە هەرگیز پێی
خستۆتە پانتایی بوونەوە كاریگەری دانا) ،ئەو وتەیە بە ئاشكرا زێدەڕۆییە ،بەاڵم
هەرچۆنێكبێت شتێكی تێدا شاردراوەتەوە ،كە بەگشتی لەڕاستی دوور نییە.
لەبەرامبەردا دەكرێت وتەكەی خاتو دی ستاڵ بهێرنێتەوە كە( :رۆسۆ هیچی
نوێی نەوت ،بەاڵم تەڕو وشكی پێكەوە سوتاند).
گەورەیی رۆسۆ لە چیدایە؟ بۆچی بە بیرمەندێكی گرنگی دەزانن؟ رۆسۆ
وتی چی؟ ئایا ئاشكراكردنێكی بێ پێشینەو جوانی كردووە؟ ئایا بە راستی
هیچی نوێی نەوت (خاتو دی ستال لەسەر هەقە؟)؛ ئەگەر نەیوت ،كەوایە
چۆن وتەكەی ئاكنت لەبارەیەوە راستە؟
بەشێك دەڵێن بلیمەتییەكەی لەرەوانبێژی و زمان پاراوی سەرسوڕهێنەر و
شێوزای نووسینی حەپەسێنەردایە وەك لە پەخشانی كتێبی (دانپێدادانەكان)دا،
كتێبێك كە هیچكەس ناتوانێت وابەئاسانی پشتی لە زەوی بدات و زیاتر لەهەر
كتێبێكی ئەدەبی هاوشێوە كاریگەری بە سەر خوێنەرانەوە هەبووە ،بەاڵم ئایا
بەراستی ئەوەی رۆسۆ وتی :هیچی نوێی تێدا نەبوو؟ ئایا ئەوەی وتی بەراستی
وشەی كۆن لەبەرگی نوێ دابوو؟ بەشێكی دیكە دەڵێن نوێگەریەكەی ئەوەبوو،
كە بەپێچەوانەی بیرمەندانی پێشوو ئەقڵییان دەكردە بەردانگ ،رۆسۆ شەوق
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و هەستەكانی بەرزدەنرخاند ،بەاڵم ئەو قسەیە راست نییە .دیدرۆ ،هێلڤتیۆس،
شافتسبەری و هیومیش زۆر باسی شەوق و هەستیانكردووە و بەردەوام دەڵێن،
كە بەپێچەوانەی ئایین و مەزهەبە تووندوتیژو فەیلەسوفەكانی وەك ئەفالتون
و سپینۆزا ،دەیەناوێت مرۆڤەكان هەستەكانیان سەركوت بكەن .نابێت مرۆڤ
رسوشتی هەڵقواڵوی خۆی جڵەو یان داماووكلۆڵ بكات .بێگومان دەبێت سۆز
و كوڵكۆ بكەونە رەوتی دروستەوە ،یان رێنامییبكرێن ،بەاڵم هەرگیز نابێت
سەركوتبكرێت .بە پێچەوانەوە بیرمەندانی قوتابخانەی ئەزموونی سەدەی
هەژدە ،پێش هەموو بیرمەندانی دیكە ،لەهەر سەردەمێكدا دەژیان ،جەختییان
لە بەهای هەستەكان و هەڵقواڵوی و گەرمی مرۆڤەكان دەك��ردەوە .هیچ
نوسەرێكی بە شەوقرت (هەندێكجار تەنانەت هەست ناسكرت) لە دیدرۆ لە
بارەیەوە هیچی نەوتووە.
ئەگەر لە نوسینەكانی رۆسۆ رامبێنین ،دەبینین هەموو رواڵەتەكان
بڕیاردەدەن ،كە دروست پێچەوانەی بابەتەكە راستە .هەرگیز رۆسۆ لەگەڵ
هەست ناسكی جڵەوپساو نییە .بە پێچەوانەوە بە پشتگیری نەریتێكی
كۆنی گەورەی فەلسەفی دەڵێت :هەست ناسكی جیاكاری و عەقڵی خەڵك
یەكدەخات .سۆز و هەستەكان ،زەینی ،تاكییە ،جیاوازی لەنێوان كەسەكان،
واڵتان و كەمینەی جیاجیادا دەكات ،بەاڵم عەقڵ لەهەموو مرۆڤەكاندا یەكەو
هەمیشە راست دەڵێت ،كەوایە ئەو جیاوازییە بە ناوبانگە كە بە هۆیەوە
دەوترێت رۆسۆ پەیامبەری هەستە ،لەبەرامبەر ئەقڵخوازی ساردو وشك،
بەدڵنیاییەوە بە شایەتی نوسینەكانی خۆی كەوتۆتە هەڵەوە.
رۆسۆ دەڵێت لە ئاكار ،سیاسەت و دەرب��ارەی ئەوە هەندێك پرسیار
هەیە ،كە چۆن دەبێت بژی و چ بكات و گوێ لە مستی كێ بێت ،كە بە
هۆی كەڵەكەبوونی هەست و پێشداوەریەكان و خورافاتی مرۆڤایەتی ،بە هۆی
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كاریگەری هۆكاری جیاجیای بااڵ یان رسوشتی ،زۆربەی وەاڵمەكانیان لێكدژ
وەرگرتۆتەوە و بوونە هۆی ئەوەی مرۆڤەكان لە كاتە جیاجیاكاندا شتی جیاواز
بڵێن ،بەاڵم ئەگەر بڕیارە وەاڵمی ئەو پرسیارانە بدەینەوە ،دەبێت بە رێگەیەكی
دیكەدا بڕۆیین .دەبێت واپرسیارەكان بكەین ،كە وەاڵمییان هەبێت و تەنیا بە
هۆی ئەقڵەوە ئەوكارە دەكرێت .بەهەمان شێوە كە هەموو بیرمەندانەكانیش
لە زانستدا وەاڵمی راست قبووڵدەكەن ،كە فاڵن بیرمەند وەاڵمیداوەتەوە ،لە
ئاكار و سیاسەتیشدا وەاڵمی راست وەاڵمی ئەقاڵنییە .بە دەستەواژەیەكی دیكە،
راستی یەكە و هەڵە زۆر.
تەواوی ئەو بابەتە ئاسایی و پێشكەوتووە .كەمرت فەیلەسوفێك هەبووە
شتێكی لەوبەشە نەوتبێت ،كاتێك رۆسۆ دەڵێت :عەقڵ لە هەموو مرۆڤەكاندا
یەكە ،یەكییان دەخات ،ورووژان��دن جۆراوجۆرە و جیاكاری دەكات ،تەنیا
بیروباوەڕی پێشینان دووبارە دەكاتەوە .بەمەش كام بابەت لەو ناوەدا ئەوەندە
جوان و بێ پێشینە بوو؟ دیارە ناوی رۆسۆ بە كتێبی پەیامنی كۆمەاڵیەتییەوە
گرێدراوە ،بەاڵم لەوكتێبەشدا شتێكی نوێ نییە .لەسەردەمی یۆنانەوە تائێستا
ب��ەردەوام بۆچوون واب��ووە ،كە لە مێژوودا ،دەبوو تاكەكانی كۆمەڵگە بۆ
پاراستنی خۆیان بە ناچاری ببنە هاوپەیامنی یەكرت ،ئەگەر لە مێژووشدا وەها
نەبووە ،هەرچۆنێكبێت مرۆڤەكان بەجۆرێك رەفتاردەكەن ،كە گوایە بوونەتە
هاوپەیامنی یەك ،چونكە لە كۆمەڵگەدا هەندێك بەهێزتر ،یان بەدخوازترن
لە خەڵك ،تاكەكان ناچاربوون دامەزراوەگەلێك دامبەزرێنن ،تا زۆرینەی الواز
رێنەدات كەمینەی بەهێز كەڵەگاییان لێ بكەن.
بە چاوپۆشین لە هەندێك گۆڕانكاریی كەم ،رۆسۆ چی نوێی خستەسەر
ئەم بابەتە؟ رەنگە هەندێك بڵێن ئازادی تاكی ،لەگەڵ دەسەاڵتی كۆمەڵگە
ئاشتكردەوە ،بەاڵم زۆرجار پێشرتانی باسی ئەو بابەتەیان كردبوو .گرنگرتین
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مەسەلەیەك هەمان مەسەلە بوو ،كە مێشكی بیرمەندانی وەك ماكیاڤیلی
و بودەن و هۆبز و لۆكی بەخۆوە خەریك دەكرد .هیچ شتێك لە مێژووی
هزری سیاسی لەو پرسیارە ئاشناتر ،یان رسوشتی تر نییە كە( :دەبێت شەوقی
مرۆڤەكان بۆ ئازادی چۆن لەگەڵ پێداویستیەكانی دەسەاڵت ئاشت بكەیتەوە؟)
الی هەموو بیریارێكی سیاسی ئاشكرایە ،كە تاكەكان دەیانەوێت ئازادبن –واتە
ویستیانە هەرچیەكی دەیانەوێت ،بیكەن بێ ئەوەی ئەوانی دیكە ببنە رێگریان،
یان ناچاریان بكەن كارێك بكەن نایانەوێت بیكەن – ئەو ئازادییە لە كۆتی
پابەندیەت و ناچاری یەكێ لە گەورەترین بەهاكان ،یان ئامانجەكانە كە خەڵك
ئامادەن لە پێناویدا بجەنگن ،یەكێ لەو مەبەستانە بەدیهێنانی پێویستە ،كە بۆ
ئەوەی زیاتر تاكەكان بگەنە ژیانی دڵخوازیان.
لە الیەكەی دیكەوە ،پێویستە ژیان ریفۆرم و رێكبخرێت .مرۆڤەكان
بە بەڵگە یان ئامانجی جیاجیا دەژین و وەك لە كۆمەڵگەدا دەژین ،ناتوانن
رێگە بە تاكەكان بدات ،كە چییان ویست بیكەن ،چونكە لەو كاتەدا ئەوانی
دیكە هەراسان دەكەن و ناهێڵن بە ئامانجەكانیان بگەن .بەمەش دەبێت
هەرچۆنێكبێت كۆمەاڵیەتییانە بە جۆرێك رێكبخرێت.
بیرمەندانی پێشوو وەاڵمی جیاجیای ئەم كێشە تەوەریەیان داوەتەوە .ئەو
وەاڵمانە بەوپێیە كە ئەو بیرمەندە جیاجیانە رایان لە بارەی تاكەكانی مرۆڤ،
جیاوازە .هۆبز رای لەبارەی رسوشتی مرۆڤ باش نەبوو ،پێیوابوو مرۆڤ بە
گشتی زیاتر لەوەی باش بێت خراپە و زۆرتر سەركێشە تا رام ،بۆیە باوەڕیوابوو
بوونی دەسەاڵتی بەهێز بۆ جڵەوكردنی فاكتەرەكانی بێگومان دڕندانە
و سەربزێو و ئاژەڵی مرۆڤ ،پێویستە .بەمەش زیاتر بە قازانجی دەسەاڵت
سنوری نێوان ئازادی و دەسەاڵتی دەكێشا ،چونكە لەسەر ئەو باوەڕەبوو ،كە
بۆ ئەوەی رێگەنەدەین مرۆڤەكان یەكرتی لەناوبەرن و ژیانی یەكدی تێكبدەن
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و بارودۆخێك بێننەئارا ،كە ژیان بۆ زۆرینەی زۆری كۆمەڵگە ترسناك ،ناخۆش،
بە ئازار و شێرانە كورتبێتەوە ،بوونی پابەندییەكی زۆر و ناچاركردن پێویستە.
بەمەش كەمێك مەیدانی ئازادی تاكی بە كەم گرت.
لە بەرامبەردا ،لۆك باوەڕیوابوو مرۆڤەكان زیاتر پاكن تا ناپاك ،پێویست
ناكات ئەوەندە فراوان لە بەرژەوەندی دەسەاڵتدا سنور بكێشین .بڕوایوابوو
مرۆڤەكان پێش چوونە ناو كۆمەڵگەوە لە (بارودۆخی رسوشتی) سود لە
مافەكان وەردەگرن و دەتوانن كۆمەڵگەیەك دامبەزرێنن رێگەبدات تەنانەت
لە كۆمەڵگەی مەدەنیدا ،هەندێك لەم مافانە بپارێزن و زیاتر لەوە لە زۆربەی
مافەكانی تاك كەڵك وەرگرن ،كە هۆبز بە رەوای دەزانێت ،چونكە مرۆڤەكان
خۆڕسكی چاكەخوازن و بۆ هێنانەدی النی كەم كە كۆمەڵگە بە بێ ئەو ناتوانێت
درێژە بە ژیان بدات ،فشار و جەبر و زۆر بە ئاستێك پێویست نییە ،كە هۆبز
بە پێویستی دەزانی.
لەگەڵ ئەوەشدا ،خاڵی جێسەرنجم ئەوەیە ،كە باسەكەی نێوانیان ،باسێكە
لەوبارەیەوە پێویستە سنور كوێ بێت ،بەاڵم ئەو سنورە خزە و دەترازێت.
لەسەدەكانی ناوەڕاست ناكۆكی لەسەر ئەو باسە بوو ،كە هزری سیاسی زیاتر
چۆنایەتی ئایینی هەبوو ،تاوانی سەرەتای {ئادەم و حەوا} مرۆڤی بەدجنس
و چاوچنۆك و سەربزێو ك��ردووە و ل��ەودا بەهێزترە ،یان ئەقڵی رسوشتی
و خواپێداو كە مرۆڤ بۆ داوای ئامانجی پاك و دروست پاڵدەنێت ،كە خوا
لەودا مااڵوایی لێكردووە .لەو سەردەمانە بوونە سیكوالرتر و زیاتر ئاوڕیان
لەودنیایە دای��ەوە ،ئەو چەمكانە بە شێوازێكی هەست پێنەكراو شێوەی
سیكوالریان بەخۆوە گرت و هەمان باس دەربارەی سنوری كوێیە ،سیكوالرئاسا،
بۆتە مێژوویی یان دەروونناسانە .مەسەلەكە ئەوەبوو كە( :چەند ئازادی و
دەسەاڵت؟ چەند پابەندی و جەبر و ئازادی تاك؟) پێویستی بە جۆرێك سازش
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بوو ،دەبوو بەوپێیەی رسوشت راستی مرۆڤ دەهاتەبەرچاو ،لەژێر رۆشنایی
پێدراوە زانستییە كاریگەرییە هۆكارە هەرێمییەكان ،ناوەندی و هاوشێوەی
چارەسەر بكات ،كە بیرمەندێكی وەك مۆنتیسكۆ ئەژماری كردبوو ،دەبێت
هێڵی سنورەكەی لە كوێ بكێرشێت؟
یەكەم الیەنی رێنامییەكانی رۆسۆ ئەوەیە ،كە ئەو شێوازە بەركەوتەیە
بەتەواوی ،بێسودە .بۆچوونی لەسەر ئازادی و دەسەاڵت زۆر لە بۆچوونەكانی
بیرمەندانی پێشوو جیاوازە .بە كورتی هەمان وشە بە ناوەڕۆكی زۆر جیاواز
بە كاردەهێنێت .نهێنی گەورەی رەوانبێژی قسە ،كاریگەری و بە تواناییەكەی،
رەنگە هەرئەوەبێت ،كە لەو كاتەی دێتە بەرچاو ،ئەوەی دەیڵێت چی وەها لە
پێشینان جیاواز نییە و هەمان بەشی رستەكان و بە رواڵەت هەمان چەمكەكان
بە كاردەهێنێت ،بە جۆرێك چەمكەكان دەپێچێتەوە و خوێنەر مات و مەلول
دەمێنێتەوە ،بە نەزانی لەڕێگەی چەند دەستەواژەیەكی ئاشنا ،پەلكێشی
واڵتێكی تەواو نامۆ دەكرێت.
ئەوەی رۆسۆ دەیڵێت ئەو مانایە نییە ،كە دەیگەیەنێت .پێدەچێت باسی
هەمان رەوتی كۆن دەكات ،بەاڵم روانگەیەك بە تێكڕایی رۆڵی پشتگیرییە
كە بە رواڵەت لە پێشینانی قەرزكردووە .چەمكەكانی ئازادی و پەیامننامە و
رسوشت بە منوونە دێنینەوە .یەك ،ئازادی .گریامن بڵێین( :كەوایە ئازادی لە
رادەبەدەر شیاو نییە ،چونكە بێسەرەوبەرەی لێدەكەوێتەوە و دۆ و دۆشاو
تێكەڵدەكات ،دەسەاڵتی لە رادەبەدەریش شیاو نییە ،چونكە تاكەكان دەهاڕێت
و بە ستەمكاری و زۆرەملێیی كۆتایی دێت ،كەوایە دەبێت ئاستێك دەستنیشان
و رێكیبخەین ).هزرێكی وەها بەالی رۆسۆ بە تێكڕایی قبوڵنەكراوە ،چونكە
ئازادی لەكەدار دەكات .ئازادی بە بەهایەكی رەها دەزانێت و وەك جۆرێك
چەمكی ئایینی لێیدەڕوانێت .بەالیەوە ئازادی یەكسانە بە تاكی مرۆڤایەتییەوە.
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وەك بڵێین مرۆڤ مرۆڤە ،یان بڵێین مرۆڤ ئازادە ،لە روانگەیەوە كەموزۆر
یەكە.
ماهیەتی مرۆڤ ،بە بڕوای رۆسۆ ،چییە؟ مرۆڤ كەسێكە لە كارەكانی
بەرپرسیارە – كەسێكە دەتوانێت چاك و خراپ جیابكاتەوە ،دەتوانێت رێگەی
راست یان خوار بگرێت ،ئەگەر ئازاد نەبێت ،ئەو جیاوازییە مانای نابێت .ئەگەر
كەسێك ئازاد نەبێت ،ئەگەر بەرپرسی كارەكانی خۆی نەبێت ،ئەگەر ئەوەی
دەیكات بەو بەڵگەیە نەبێت ،كە ئەو كارە ویستی خۆیەتی ،یان ئامانجی
مرۆڤایەتی و كەسی خۆیەتی ،یان بەو كارە بە شتێك دەگات ،كە لەم ساتەدا
تەنیا ئەو و نە هیچ كەسی دیكە خوازیاریەتی – كەوایە هەرگیز ئەو مرۆڤ
نییە ،چونكە بەرپرسیەتی نییە .ئەوەی مرۆڤ دەكات بە مرۆڤ ،یان ماهیەتی
مرۆڤ ،بە باوەڕی رۆسۆ ،زیاتر لەوەی ئەقڵ بێت ،بەرپرسیەتی ئەخالقیەو
بەرپرسیەتی ئەخالقی پەیوەندی بەم واقعیەتەوە هەیە ،مرۆڤ دەتوانێت
هەڵبژێرێت ،دەتوانێت بە ئازادی لە ناو گریامنە جۆراوجۆرەكان هەڵببژێرێت،
بێئەوەی ناچاربێت.
ئەگەر كەسێك یان بەهێزێك یان شتێك ،تەنانەت بارودۆخی مادی ،كەسێك
ناچاربكات ،نادرووستە بڵێم هەڵدەبژێرێت یان سەربەستە .بە رای رۆسۆ،
كەسێكی لەم چەشنە لەوكاتەدا شتێك زیاتر لەشتێك ،یان داراییەكی سەربە
ئەوانی دیكە نابێت و ناكرێت چاوەڕێی وەاڵمبیت لێی .ناكرێت بوترێ مێز
و كورسی ،تەنانەت ئاژەڵەكان كاری باش یان خراپ دەكەن ،چونكە یان هیچ
كارێك ناكەن ،یان نازانن چ دەكەن ،ئەگەر نەزانن ،لە بنچینەدا ناتوانێت
سەرنج بدەن ،كە كارێك دەكەن و كارێك نەكەن بە مانای مرۆڤ نەبوونە.
كار واتە هەڵبژاردن ،هەڵبژاردن پێویستی هەڵبژاردنی ئامانجە .كەسێك
كە بە بەڵگەی ناچاركردن ،نەتوانێت ئامانجی هەڵبژێرێت ،مرۆڤ نییە .لەو
ئازادی و خیانەت لە ئازادی

77

كاتەدا ،بەوشێوەیەی كە رسووشتزانانی پێشوو وتبوویان ،تەنیا مستێك دەمار
و ئێسكوپرووسك یان كۆمەڵێك لە ئەتۆمەكان دەبێت ،واتە شتێك بەرهەمی
زۆرەملێیی رسووشت و وەك شتەكان بێگیان و سەربە یاسا ماددییەكان.
شێوەیەكی دیكەی مەسەلەكە ،نەك بەرهەمی زۆرەملێیی و رسووشت ،بەڵكو
بەرهەمی جۆرێكی دیكەی زۆرەملێیی بێت ،لەم روانگەیەوە فەرمانڕەوای زاڵم
زۆری بۆدێنێت و ناچاریدەكات ،یان بوونەوەری كەسێكی ترە ،كە كەڵكاوەژو
و لەترس و هیواو خۆخوازیەكەی دەكات و وەك یارییەك دەیكاتە دەسكەالی
خۆی .ئەم بوونەوەرەش هەمان هێندە لە ئازادی تەواو و توانای تەواوی كار
بێبەشە و بەمەش بە تەواوەتی مرۆڤ نییە.
بە بڕوای رۆسۆ ئەمجۆرە كەسە ،لە كۆیلە زیاتر نییە .دیارە رەنگە دڵخۆش
بێت ،بەاڵم ئامانجی مرۆڤ دڵخۆشی نییە ،دەبێت ئامانجی ژیان بە رێگەی
راست بێت ،بەمەش ئەو بانگەشەیەی لە وانەیە كۆیلەكان زۆر لە مرۆڤی ئازاد
شادتربن ،هەرگیز كۆیلەیی پاساو نادات و بەوهۆیەوە ،رۆسۆ بە توڕەبوونەوە
قازانجخوازی كەسانێكی وەك هێلڤتیۆس رەتدەكاتەوە .رەنگە كۆیلەیی بە
گوێرەی یەدەك و خێروچاكە لە بەرچاوگرتن بیەوێت كۆیلەبێت ،بەاڵم ئەوكارە
قێزەون و بێزاری هێن و گێرەوكێشەیە( .كۆیلەیی ...بە پێچەوانەی رسوشتە).
تەنانەت كۆیلەكان هاوڕابن ،هاوڕاییان كۆدەنگی راستەقینەیان نییە .رۆسۆ
راشكاوانە رایدەگەیەنێت كە( :وازهێنان لە ئازادی ،واتە وازهێنان لە مرۆڤ
بوون و چاوپۆشین لە مافەكان ،تەنانەت ئەركی مرۆڤایەتییە ...ئەوجۆرە
وازهێنان و چۆكدادانە ناتەبای رسوشتی مرۆڤە).
ئەو وتەیە ،واتە یەكێك ئازادی خۆی لەدەستبدات ،مرۆڤ نییە ،بۆیە كەس
ناتوانێت خۆی بە كۆیلەیی بفرۆشێت ،چونكە هەركە بووە كۆیلە ،مرۆڤ نییە و
بەمەش ،لە داهاتودا نە مافی هەیە و نە ئەرك .كەس ناتوانێت مرۆڤایەتی خۆی
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بەتاڵبكاتەوە ،ناتوانێت كارێك بكاتن لە ئەنجامدا نەتوانێت هیچ كارێك بكات.
كارێكی وەها یەكسانە بە خۆكوشتنی ئەخالقی و ورەیی و خۆكوژی كارێكی
مرۆڤانە نییە .بە وتەی ویتگنشتاین( :مردن كارەساتێك نییە لە ژیاندا) ،بەمەش
بە باوەڕی رۆسۆ ،ئازادی شیاوی مامەڵە ،یان پێكهاتن نییە :ئێوە رێتان پێنەدراوە
ئەمڕۆ كەمێك و بەیانی بڕێكی زۆرتری پێشكەش بكەی ،رێگەت پێنەدراوە
بەردەوام مامەڵە بكەیت و ئەو بڕە ئازادییە لەناو ئەو بڕەدا دابین ،بەم بڕەی
ناوی لە بەرامبەر ئەو بڕەی شادمانی بفرۆشیت .رادەستبوون ،تەنانەت كەمێكی
لەجیاتی كەمێك مردن و داماڵینی كەمێك خەسڵەتی مرۆڤایەتی خۆتانە.
بیروباوەڕێك كە رۆسۆ بەوپەڕی شەوقەوە پابەندیەتی ،بەهایەك كە زیاتر
لەهەر بەهایەكی دیكە لەبارەیەوە رەوانبێژی خەرج دەركات ،شكۆ و ئابڕووی
مرۆڤایەتییە .بە باوەڕی ئەو بااڵترین تاوان و بەرگە نەگیراوترین تاوان ،داماڵینی
مرۆڤایەتییە لە مرۆڤ و بیكەڵك و بێرنخكردنی مرۆڤێك و چەوساندنەوەیەتی.
رۆسۆ وتارگەلێكی ورووژێنەری زۆر بۆ سوكایەتیكردن بە كەسانێك دەنوسێت،
كە لە رێگەی گەیشنت بە ئامانجە خۆپەسندییەكان ،سود لە ئەوانی دیكە
وەردەگرن – بەاڵم نەك لەبەر ئەوەی خۆشی لەخەڵك وەردەگرنەوە ،بەڵكو
كاڵیاندەكاتەوە و ناتەواون ،بە شێوازێك كە قوربانیەكانی هاوشێوەی مرۆڤ
نین .پێیوایە ئەو كارە ،لە بارەگای جربائیل تاوانە – بە كورتی چونكە ئازادی
مرۆڤ – واتا توانای هەڵبژاردنی سەربەخۆی ئامانجەكان – لە روانگەی رۆسۆ
بەهای رەها ،بێكۆتومەرجە و وتنی كە فاڵن بەهای رەهایە ،بەو مانایە ئەو
بەهایە ناسازێت.
تائێرە هیچ كێشەیەك نییە .رۆسۆ ئاشكرای كردووە ،كە لە تێڕوانینی خۆی
بۆ مرۆڤ چ شتێكی دەربارەی ئازادی وەك پیرۆزترین خەسڵەتی مرۆڤایەتی –
نەك تەنانەت خەسڵەت ،بەڵكو گەوهەری مرۆڤایەتی – پێویستە ،بەاڵم بەهای
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تریش هەیە .گونجاو نییە رابگەیەنێت ئازادی تاكی ،رێگە بە هەر كەسێك
هەرچییەكی بیەوێت بیكات ،بارودۆخێك بارودۆخی ئایدیالی مرۆڤە ،كە تێیدا
هەركەسێك دەست بۆ هەموو كارێك دەبات .بۆچی شیاونییە؟ بە دوو بەڵگە.
یەكەم ،ئەزموونی و مێژووییە .مرۆڤەكان بە هۆكاری جیاجیا لە كۆمەڵگەدا
دەژیین .رۆسۆ هەرگیز روونی ناكاتەوە بۆچی بەم چەشنەیە .رەنگە ئەوكارە
بە بەڵگەی نایەكسانی توانا و ئامادەییەكان بێت ،كە وادەكات هەندێك تاك
لەئەوانی دیكە بەهێزتر بن و بتوانن دەسەاڵت بە سەر ئەوانی دیكەدا بكەن
و بیانكەنە كۆیلە ،هەروەها لەوانەیە هۆیەكەی ،یاسا خۆلێنەدزراوەكانی
وەرچەرخانی كۆمەاڵیەتی ،یان فاڵن غەریزەی رسوشتی جەماوەری تاكەكان
دابێت ،كە بەرەو ژیانی كۆمەاڵیەتی تاویاندەدات ،یان دوور نییە هەندێك
بەڵگە هەبێت ،كە هاوڕێیانی ئینسكلۆپیدیا باسییاندەكرد ،دووەم ،پێویستی
دابەشكردنی كار و هاوكاری ،بەمەبەستی ژیان بە رێگەیەك ،كە خواستێكی
زۆری مرۆڤ و تاكەكان بخەمڵێرنێت ،زیاتر لەوەی ژیانی گۆشەگیری و دڕندانی
ناشارستانی مەیسەرە.
هەندێكجار رۆسۆ دڕندەی ناشارستانی شاد ،بێ تاوان ،رسوشت چاك و
جاری وایە بەربەری ئاساو بێبەزاییانە دەناسێنێت .هەرچۆنێكبێت ،چاوپۆشین
لەم بابەتە ،راستە كە مرۆڤەكان لە كۆمەڵگەدا دەژیین ،بەمەش دەبێت رێسایەك
دابنێن تا تاكەكان بە هەڵسوكەوتیان ئەوانی دیكە هەراسان نەكەن و زیاد
لە پێویست سود لەتوانایان وەرنەگرن بۆ نەزۆككردنی ئامانج و مەبەستەكانی
یەكرتی .لێرەدا بەو كێشەیە دەگەین كە :چۆن دەكرێت مرۆڤێك بەرەهایی ئازاد
مبێنێتەوە (چونكە گەر ئازاد نەبێت ،مرۆڤ نییە) ،هاوكات رێی پێنەدرابێت بە
رەهایی هەموو كارێك بكات ،كە حەزدەكات؟ چۆن دەشێت ئازادبێت ،ئەگەر
ببنە كۆسپی كارەكەی؟ ئەگەر ئامانج لە ئازادی ئەوە نەبێت ،كە كەسەكە بە پێی
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ویستی رەفتار بكات و كەسێك رێگە لە كارەكەی نەگرێت ،كەوایە ئازادی چییە؟
دووەم ،رۆسۆ بەڵگەی زیاتر و قووڵرتی بۆ پابەندی و زۆرەملێیی هەبوو.
هاواڵتی و خەڵكی جنێف ،كاریگەری نەریتی كالوینیستی بە سەرەوە بوو،
بەمەش هەمیشە پێویستی بوونی رێسا و بڕیارەكانی لە ژیاندا لەبەرچاوبوو.
رۆسۆ نیگەرانی هەق ،ناهەق ،زوڵم و دادپەروەرییە .هەندێك لە شێوازەكانی
ژیانی راست ،هەندێكی دیكە ناڕاسنت .ئەویش لەو باوەڕەی هاوسەردەمانی
سەدەی هەژدەی بەشدارە ،كە پرسیاری (دەبێت چۆن بژیین؟) پرسیارێكی
واقیعیە ،بەمەش چاوپۆشین لەوەی ،كە بە هۆی عەقڵ یان لە هەر رێگەیەكی
دیكەوە مبانەوێت وەاڵمیبدەینەوە ،هەرچۆنێك بێت وەاڵمێك هەیە.
ئێستا گومامنان نابێت كە وەاڵمی ئەو پرسیارەمان وەرگرتۆتەوە ،یان
پێامنوایە وەرمانگرتۆتەوە .دەبێت وەاڵم بریتیبێت لە رێسای ژیان و بڵێت:
(ئەوە بكە و ئەوە مەكە)( ،ئەوە راستەو ئەوە ناڕاست ،ئەوە دادپەروەرانە و
ئەوە نادادپەروەرانەیە ،ئەوە باشە و ئەوە خراپە ،ئەوە جوانە و ئەوە ناشیرین)،
بەاڵم دەگەڵ ئەوەی رێسایەكامن چنگكەوێت ،تەنیا لە بەرئەوەی بنەمایەكامن
هێناوەتەئارا و بووینە خاوەنی بڕیارەكانی چاودێر بە سەر رەفتار ،ئەو پرسیارە
سەرهەڵدەدات ،كە دوای ئازادی چ دەبێت؟ چۆن شیاوە ئازادی دژی بڕیارەكان
نەبێت ،چونكە هەر بڕیارێك مرۆڤ سنورداردەكات و ناهێڵێت بە رەهایی
بەپێی ویستەكانی رەفتاربكات و لەجیاتی پێیدەڵێت وەها بكە و وەها مەكە
و رێگە لەئەنجامدانی هەندێك كاری دەگرێت ،ئەمەش تا ئاستێك كۆنتڕۆڵی
دەكات؟
رۆسۆ زۆر بە شەوقەوە لەو بارەیەوە دەدوێت .دەڵێت ئەو یاسایانە ،ئەو
رێسایانەی ژیان ،تەنیا عورف و پەیامننامە نین ،رێوشوێنەكان لەسەر بنەمای
قازانجخوازی نین ،كە مرۆڤ تەنیا بۆ گەیشنت بە ئامانجەكانی زەینی كورت
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ماوە یان تەنانەت ماوەدرێژ دایهێنابێت .هەرگیز وەها نییە .لێرەدا دیسانەوە
دەمانەوێت كتومت قسەكەی وەربگرم – لە شوێنێك كە باسی (یاسای رسوشت،
یاسای رەهاو بەتاڵنەكراوە ،كە لەگەڵ دڵی مرۆڤ و عەقڵی قسەدەكات،).
رۆسۆ پێیوایە (ئەو یاسایە لە وڕێنەی یوستی نیانوس باشرتە و لەسەر دڵەكانی
مرۆڤەكان نەخشبووە و هەڵكەنراوە 1).بە بانگەشەكەی ،توانایەك لەمرۆڤدا
شاراوەیە ،كە خوازیاری رێگەی راست و هەڵبژاردنی رێگەی دروستیدەكات و
ئەو توانایە لە یاسا میكانیكییەكاندا روونناكرێتەوە ،چونكە شتێكە لە خودی
مرۆڤ و لە دەرەوەی زانستە رسوشتییەكانە .یاسا ئاكارییەكان ،رەهاو بێكۆت
و مەرجن و مرۆڤ دەزانێت ،كە نابێت هەڵەیان لێ بكەی .رای رۆسۆ ،لەو
رووەوە ،شێوازی نائایینی یان سیكوالری مەزهەبی كالوینیزمە ،چونكە بەردەوام
پێدادەگرێت كە یاساكان ،عورف و پەیامننامە نین ،بەڵكو بڕیارگەلی راست
و رێسای پیرۆزی ئەزەلی و ئەبەدی و تەواو متامنەپێكراو و رەهان ،كە بە
لەباری قەرزداری كات بوون و شوێن و بارودۆخی خەڵك و مرۆڤ دەستی لە
بارودۆخیاندا نەبووە.
كەوایە لێرەدا رووبەڕوی دژوازییەك دەبینەوە .دوو بەهای رەهامان هەیە:
یەكەم ،بەهای رەهای ئازادی ،دووەم ،بەهای رەهای رێسای رەوا ،هەرگیز
رێامن پێنەدراوە سازشێك لەنێوانیاندا بكەین .رێامن پێنەدراوە كارێك بكەین،
كە لە روانگەی هۆبزەوە مەیسەر بووە ،واتە بەكردەوە رژێمێكی یاسایی
دامبەزرێنین ،كە فاڵن ئەوەندە ئازادی و فاڵن رادە دەسەاڵت و فاڵن ئەندازە
كۆنتڕۆڵ و فاڵن هێندە داهێنانی تاكی تێدا رێپێدراوبێت .ناگونجێت لە هیچكام
لەو دوو بەها رەهایە پاشگەز ببییەوە :پاشگەزبوونەوە لە ئازادی وەك كوشتنی
گیانی نەمری مرۆڤە ،پاشگەزبوونەوە لە رێسا ،واتە بە رەوا زانینی كارێك بە
رەهایی نەشیاو ،بە رەهایی خراپ ،بە رەهایی قێزەون و بەرگرتن بە رێگەیەكی
82

ئایزایا بێرلین

دژی سەرچاوەی پیرۆزی رێسایە ،كە هەندێجار رسوشت ،جاری وایە ویژدان
و جاروبارە ناودەنرێت خوا ،بەاڵم هەرچۆنێكبێت بە گشتی بڕوا پێكراوە .ئەم
مانا چارەسەرنەكراوە زۆر جیاوازە لە كێشەی بیرمەندانی پێشرت ،كە رۆسۆ تێیدا
تالوەتەوە و باوەڕیان بە تەبایی و لێكبوردەیی و رێوشێوێنی بەرهەمی ئەزموون
هەبوو ،دەیانویست بەوهۆیەوە چارەسەرێك بدۆزنەوە ،كە دیارە دەیانزانی
لەئاستی كەماڵی خوازراو نییە ،بەاڵم باشییەكەی لەسەرەتای زیاترە ،شتێكە توانا
بە مرۆڤەكان دەدات ،كاروباری خۆیان تاڕادەیەك بە شێوازێكی شیاو رێكبخەن،
رێگەیەكە لەسەر بنەمای عەقڵی تەندروست و رێزی هاوڕێژەیی بۆ ویستەكانی
یەكرتی بە جۆرێك ،كە خەڵك بەسەریەكەوە ،ئەگەر بە هەموو ویستەكانیشیان
نەگەن ،النیكەم زیاتر لەوەی لەهەر سیستمێكی تر بە دەست بێنن و النی كەم
(مافەكانیان) پارێزراوبن.
ئەم روانگەیە بە جۆرێك كە روانگەی هۆبز ،لۆك ،هێلڤتیۆس و میلە ،الی
رۆسۆ بە رەهایی پەسندكراو نییە .بەهای رەها واتە بەهایەك كە لێكبوردەیی،
رشۆڤە و شیكردنەوەی لەودا رێگەی نییە .رۆسۆ بەشێوازێكی ورووژێنەر باسی
ئەو بابەتە دەكات .دەڵێت لە روانگەی منەوە ،مەسەلەی (بەدەستهێننانی
جۆرێك لە هاوگروپییە  ...كە هەموو كەسەكانی ناوی لەكاتی یەكگرتن لەگەڵ
هەمووان ،پەیڕەوی لەخۆی بكات و وەك رابردو بە ئازادی مبێنێتەوە).
پارادۆكسی بەو دەربڕینە ،شێوازی پارادۆكسیكاڵیش بەخۆوەدەگرێت.
چۆن دەكرێت لەو ئانوساتەدا لەالیەك لەگەڵ ئەوانی دیكە یەكبگرین ،بەمەش
بگەینە جۆری هاوگروپی ،كە تائاستێك دەسەاڵت و پابەندیەت و زۆرەملێیی
بسەپێنێت و لە بارودۆخی ئاساییدا زۆر لە ئازادی و تەنیایی تەواو جیاوازبێت،
لە الیەكەی دیكەوە بە ئازادی مبێنینەوە ،واتا پەیڕەوی هەمان خەڵك نەكەین
كە پێكەوە هاوگروپامن پێكهێناوە؟
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وەاڵمێك ،كە رۆسۆ لە كتێبی پەیامننامەی كۆمەاڵیەتی دەیداتەوە و
لەجیهاندا ناوبانگی دەركردووە ،ئەو دەستەواژەیە كە هەمووكەس (كاتێك خۆی
بۆ هەموان تەرخاندەكات ،خۆی بۆ هیچ كەس تەرخان ناكات ).ئەم منونەیە
بەناوبانگە هەرهێندە ،كە لەناخامندا زایەڵەی دێت ،ئەمڕۆش وەك هەمیشە
ئاڵۆز و گوماناوییە .رۆسۆ عاشقی پارادۆكس بوو ،بەاڵم بیرمەندێكی نامۆش
بوو ،ئەو نامۆییە ریشەی لەوە قوڵرتی لەو عیشقەدایە .ئاشكرایە لەبەرانبەر ئەو
(پێوەری دوو شاخە) – 2واتە ئازادی لە بەگژداچوونەوەی دەسەاڵتی ئاكاری
– لەدڵەوە ئازاردەكێشێت و نەیدەویست هیچییەك لەو (دوو شاخ) بەخوێن
پێوانە بكات ،بەاڵم لەنەكاو چارەسەرێك بەتیشكی كوێركەر لەدەروونیدا تیشكی
دایەوە .لە نامەیەكدا بۆ مالزیرب ،چۆنیەتی روودانی ئەو شۆڕشە دەروونییە
بەتێروتەسەلی رشۆڤە دەكات .دەنوسێت :رێمدەكرد سەردانی دیدرۆ بكەم لە
بەندیخانە ،كە چارەسەری مەسەلەی بەدكاری و لەسەرووتری مرۆڤ ،لەنەكاو
بەبریسكەی كوێركەری ئیلهام ،لەزەینمدا درەوشایەوە .لەوكاتەدا هەستی وەك
بیركاری زانێك بوو ،كە لەپڕ بابەتێكی دوورودرێژ و ئازاراوی شیكاركردووە ،یان
هونەرمەندێك كە ئیلهامی لێوەرگرتووە ،یان عارفێك لەپڕ روئیای هەقانیەتی
بەدەستهێناوە .دەنوسێت :ئەوە كارەساتی تەوەری ژیانم بوو ،بوورابوومەوە ،لە
قەراغ رێگاكە دانیشتم و گریام .دەربڕینی دەنگی لە وەاڵمی مەتەڵی كۆن ،چ
لە پەیامننامەی كۆمەاڵیەتی و نوسینەكانی دیكەدا ،رێك هاوشێوەی دەربڕینی
كەسێكە ،كە تەنیا ئەندێشەیەك بەسەر گیانیدا زاڵە و جگە لەوە هزر و بیری
هیچی دیكەی تێدا نییە ،شێتێكە كە لەنەكاو بەئاشكراكردنی نهێنی جیهانی
گەیشتووە ،وەك كەسێكە كە یەكەمجار لەنەكاو لە مێژوودا وەاڵمی مەتەڵی
دۆزیوەتەوە و چەند سەدەیەك بوو تێكڕای مرۆڤایەتی ئازاردەدا ،تەنیا بیرمەندە
گەورەكانی رابردوو – لەوانەیە ئەفالتون ،یان عیسای مەسیح – تائاستێك هاوڕای
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پێشبینییەكەی بووبوون ،بەاڵم تەنیا ئەو سەرئەنجام توانیویەتی ئاشكرای بكات
و لەوە بەدوا پێویست ناكات هیچ كەس بەدواییدا بگەڕێت.
رۆسۆ لە كاتێكی وەهادا وەك ئەو بیركاری زانە شێتەیە ،كە چارەسەری
دۆزیوەتەوە ،نەك هەر راست ،بەڵكو لەسەر بنەمای رێسای ئاسنینی لۆژیك
بەچەشنێك قابیلی سەملاندن ،كە هیچكەس لە داهاتودا هەرگیز جارێكی دیكە
پێشنیازیناكات .ئەو چارەسەرە چییە؟ رۆسۆ وەك ئەندازەزانێك بەرەوپێشدەچێت
و ئەو دوو هێڵەی لەخاڵێكدا ،تەنیا لەخاڵێكدا هەیەتی ،یەكرتی دەبڕن .بەخۆی
دەڵێت( :لێرە ئازادی و لەوێ دەسەاڵمتان هەیە و لێكبوردەیی لەم مەسەلەیەدا
دژوارو لە روانگەی لۆژیكی مەحاڵە .كەوایە دەبێت چۆن پێكەوە ئاشتیان
بكاتەوە؟) چارەسەرەكەی وەها سادە و بەوشێوەیە شێتانەیە ،كە رەنگە تەنیا
رسوشتە شەیدا و پەرێشانەكان پێیبگەن .هەرگیز سازان رەوا نییە .دەبێت
كێشەكە بە شێوازێك چاودێری بكرێت ،بتوانرێت لەناكاو ببیرنێت ئەم دوو
بەها پارادۆكسە ،نەك هیچ پارادۆكس نیین ،بەڵكو هەردووك یەك بەهان.
مومكین نییە ئازادی و دەسەاڵت ببنە لێكدژ ،چونكە هەردووك یەكن و دوو
رووی دراوێكن .جۆرێك ئازادی هەیە ،كە كتومت دەسەاڵتە ،لەوانەیە بەشێك
ئازادی تاك هەبێت ،كە لەگەڵ دەسەاڵت و كۆنتڕۆڵێك كە بە هۆی دەسەاڵتەوە
دەسەپێرنێت یەكبێت .چەندی ئازادتربیت ،دەسەاڵتی زیاترت هەیە ،هەروەها
زیاتر گوێڕایەڵی دەكەیت ،لە الیەكەی دیكەوە ،چەندی ئازادی زیاتربێت،
كۆنتڕۆڵ زیاترتە.
پێویستە چۆن بەم خاڵی بەیەك گەیشتنە ،نهێنی ئامێزە بگەین؟ چارەسەری
رۆسۆ ئەوەیە ،كە ئەگەر باش رامبێنیت ،ئازادی تەنیا بەو مانایەیە ،كە كۆسپێك
بۆ گەیشنت بەئەوەی مرۆڤەكان دەیانەوێت نەبێت ،بەاڵم مرۆڤەكان چییان
دەوێت؟ ئەوەی من دەمەوێت وەك پێویست شتێكە ،كە بۆ من باشە – واتە
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تەنها شتێك كە رسوشتم دڵخۆش دەكات .هەڵبەتە گەر نەزانم كە چ شتێك بۆ
من باشە ،رەزامەندییەك لە گەیشنت بەوەی ویستومە دەستەبەر ناكەم ،چونكە
دەردەكەوێت ئەوەی پێیگەیشتوم لەڕاستیدا ئەوشتە نەبووە ،كە دەمەویست،
بەمەش تەنیا كەسانێك ئازادن ،كە نەك تەنیا هەندێك شتییان دەوێت ،بەڵكو
دەزانن كە لە راستیدا چ شتێك ئەوان دڵخۆش دەكات.
عاقڵ كەسێكە كە بزانێت چ شتێك دڵی خۆش دەكات .عەقڵ وەاڵمی ئەو
پرسیارەی داوەت��ەوە( :بۆئەوەی زۆر دڵخۆش و تەواو مێشكم ئاسودەبێت،
پێویستە بەدوای چیدا بگەڕێم؟) بەهەمانشێوە لە زانستدا دۆزراوەی بیرمەندێك
ئەگەر دروستبێت ،هەموو بیرمەندەكان قبوڵیدەكەن ،لەو بارەیەشەوە ئەوەی
بۆ تاكێكی عاقڵ راستە ،بۆ عاقڵەكانی دیكەش راست دەبێت .بۆیە ،ئەگەر
بە پێی پێشەكی راست و بە میتۆدی بڕواپێكراو و لەگەڵ سود وەرگرتن لە
رێسایەكی دروست بگەیتە ئەنجامێك ،بەدڵنیاییەوە ئەوانی دیكەش ئەگەر
عاقڵنب ،دەگەنە هەمان چارەسەر .لەالیەكەی ترەوە ،ئەگەر دڵنیابیت كە فكرتان
عاقاڵنەیە ،بەاڵم ئەوانی دیكە بگەنە چارەسەرێكی دیكە ،ئەوكارە بە تەنیایی
پیشانیدەدات ،كە ناشێت ئەوان عاقڵ بن و دەتوانی بێ ترس ئەنجامێك كە
وەریان گرتووە ،لەبەرچاو نەگریت.
سەرەتایەكی گەورە ،سەرەتایەكی گەورە ،بەاڵم گوماناوی كە بناغەی كاری
تاڕادەیەك هەموو بیرمەندانی سەدەی هەژدە بووە ،ئەو گریامنەیەبوو ،كە
كارەكانی رسوشت لە هەماهەنگیدایە .رۆسۆ بە ئاگاداربوون لەو سەرەتایە،
گەیشتە ئەو ئەنجامەی ،كەوایە ئەوەی من لەڕاستیدا دەمەوێت لەوانە نییە
لەگەڵ ئەوەی لەڕاستیدا ئەوی دیكە دەیەوێت ،لێكدژبێت .شتێك باشە كە
ویستی عەقاڵنی هەركەسێك بێنێتەدی ،ئەگەر وەها رووبدات ،كە ئەوەی من
بە راستی دەمەوێت لەگەاڵ ئەوەی كەسێكی دیكە بە راستی – واتە عەقاڵنی
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– خوازیاریەتی نەیەتەوە ،لەوكاتەدا دوو وەاڵمی راستامن بۆ دوو پرسیاری
راستەقینە دەبێت ،كە بەیەكەوە ناتەبان ،ئەوكارە لۆژیكییەن مەحاڵە ،چونكە
مانای وایە لە رسوشتدا هەماهەنگی نییە و تراژیدی خۆلێنەدزراوەیە و ناتوانێت
خۆی لە لێكدژی بە دوربرگرێت و جێیەك لە قوواڵیی كاردا شتی ناعەقاڵنی
هەیە ،من هەرچییەك بكەم ،هەرچەند عاقڵ بم و هەر چەكێكی ئەقڵی ،كە بە
كاربێنم و لە باشی ،راستی ،خۆش فكری ،ویژدان ،قووڵبینی و فرەزانایی بەهەر
بنەمایەك بگەم ،دیسانەوە رەنگە شتێكم بوێت ،كە كەسی دیكە هەمان هێندە
فرەزانا ،چاك و بە گرنگییەوە دژەكەی بووێت .لەوكاتەدا هەڵبژاردن لەنێوان
هەردوكامن ناڕەخسێت ،هیچ پێوەرێكی ئەخالقی یان بنەماكانی داد پەروەری،
چ خودایی و چ مرۆڤی ،كەڵكی نابێت و ئاشكرا دەبێت ،كە تراژیدی سەرچاوە
لە گەمژەیی یان هەڵەكانی مرۆڤ ناگرێت ،بەڵكو ناتەواوی خەوشێكە لەدنیادا.
ئەو ئەنجامە نە رۆسۆ قبوڵی دەكرد ،نە هیچ بیرمەندێكی بەناوبانگی سەدەی
هەژدە ،لەوانەیە جگە لە ماركی دی ساد ،كە ئەمیش شێتێكی بەدناو و رەزیل
بوو .لە نوسینەكانی ڤۆڵتێر و هیوم ئاماژە بە مەسەلەكە كراوە ،كە یەكەم:
بە رەشبینی و گوێنەدان بە بنەماكان ،دووەم :بەگوماناوی تاوانباریان كردن
و قسەكانیان بە جدی وەرنەگرت ،هەرچۆنێكبێت نە ڤۆڵتێر پێداگربوو لەسەر
جەختكردنەوە لەم الیەنەی هزرەكانی و نە هیوم.
دەرئەنجامی ئەوەی كە ئەگەر هەماهەنگی لەرسوشتدا بااڵدەستە ،پێویستە
هەرچییەك ببێتەهۆی دڵخۆشبوونی تاكێكی عاقڵ لەو بەشەبێت ،كە لەگەڵ
ئەوەی دەبێتەهۆی دڵخۆش بوونی تاكە ئاقڵەكانی دیكە هەماهەنگ و لێكچوو
بێت .بە گوێرەی بەڵگەهێنانەوەی رۆسۆ ،پێویستە هیچ كەس بەدوای ئامانجێك
نەكەوێت ،كە لەگەڵ ئامانجی ئەوانی دیكە ناكۆك بێت ،بەاڵم پرسیارێك
كە دێتەپێش ئەوەیە ،بۆچی هەندێك بەدوای ئەو ئامانجە ناكۆكانەوەن؟
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پێویستە لە وەاڵمدا بوترێت ،چونكە گەندەڵ بوون ،چونكە عاقڵ نین ،چونكە
لە رسوشت دووركەوتوونەتەوە .چەمكی رسوشت لە رۆسۆدا ئەگەرچی لە
هەندێك الیەنەوە هاوشێوەی هەمان چەمكی بیرمەندانی دیكەیە ،بەاڵم
شێوەیەكی تایبەت دەدۆزێتەوە .رۆسۆ هیچ گومانێك بۆ خۆی رێگەنادات،
كە دەزانێت مانای مرۆڤی رسوشتی چییە .رسوشتی بوون بەمانای باش بوونە،
ئەگەر مرۆڤەكان هەموویان رسوشتی بوون ،ئەوكاتە هەموویان باش بوون،
ئەوەی بەدوایدا دەگەڕان ،دەبووە شتێك كە هەموویان بە گشتی لە تێكڕاییەكی
هەماهەنگدا دڵخۆش دەكرد .هەركە هەموو تاكە ئاقڵەكان هاوڕابن و داوای
ئامانجی ئاقاڵنە بكەن ،یان ئیرادەبكەن ،كە پێویستە بە پێی گریامنە ئامانجێك
بێت ،هەرچەند ژمارەیەكی زۆر ئیرادەیان كردبێت ،بابەتێكی زۆر سەیرە.
جارێكی دیكە دەستەواژەكەی خودی رۆسۆ دەگێڕینەوە( :تا ئەوكاتەی چەند
كەسێك لە كۆمەڵی خۆیان بە یەك كەس بزانن ،تەنیا ویستێك یان ئیرادەیان
دەبێت ...بەردەوام ئیرادەكردنی تێكڕای ئەندامانی دەوڵەت ،ئیرادەی گشتییە).
ئەو (ئیرادەی گشتی) 3شتێكە كە (دزە دەكاتە قوواڵیی بوونی مرۆڤ و
پەیوەندی بە ئیرادە و كارەكانییەوە یەكسانە).
رەنگە لێرەدا بپرسین ئەو (ئیرادەی گشتییە) چییە؟ لەو تاكانەی كە
لەكۆمەڵەیەكدا گردبوونەتەوە ،لە ئەواندا چییە كە شتێك بەناوی ئیرادەیەك
دێنێتەئارا ،كە بۆ هەموویان متامنە پێكراوە؟ رۆسۆ وەاڵمدەداتەوە :كە هەموو
ئەو كەسانەی كە بە میتۆدی عەقڵی بەڵگەبێننەوە ،لەبارەی كاری واقیع (بێجگە
لەسیاسەت و ئەخالق) بەتاكە راستییەك دەگەن ،حەقیقەتی وەها هەمیشە
وەك پێویست هاوساز و هاوتان ،بۆیە كەسانێك كە لە روانگەی رسوشت و
خۆڕسكەوە لە بارودۆخێك دابن – واتە الدەر و گەندەڵ و قووربانی بەرژەوەندی
خۆپەسندانە و لەژێر كاریگەری بەرژەوەندی ناوچەیی یان قۆناغ بە قۆناغ،
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دیلی ترس یان ئومێدە ناشایستەكان نەبن ،زۆر نەبن و بەدجنسی ئەوانی
دیكەی خۆڕسكی ساویلكەو خۆش باوەڕیان بەالڕێدا نەبرابێت – ئەوجۆرە
كەسانەش وەك پێویست داوای هەمان شت دەكەن ،كە ئەگەر بەدەستبێت،
بۆ هەموو ئەوكەسانە كە بە چاكەی خۆڕسكی خودی ئەوان بن ،هەمان هێندە
باشدەبێت .بەمەش ئەگەر بتوانین ئەوەی بە باوەڕی رۆسۆ پاكی و پاكیزەیی
لە بارودۆخی سەرەكی رسوشت بووە ،دووبارە بە دەستیبێنینەوە – بارودۆخێك
كە هێشتا مرۆڤەكانی ناوی پاروی مامەڵەی جیاجیاو زۆربەی پاڵنەرە ئاگری ژێر
كا و ناپاكیانەی ناتەواوی شارستانیەت نەببوون – ئەوسا كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی
جارێكی دیكە بە هەماهەنگی و بەخت چاكی و دەروون پاكی رسوشتی دەگات.
بۆچوونی رۆسۆ لە مرۆڤی رسوشتی ،بێگومان كەوتبووە ژێركاریگەری
خودی ئەو .رۆسۆ وردەبۆرژوازیەكی خەڵكی جنێف و تەبای كۆمەڵگەی
سەردەمی خۆی نەبوو ،لەسەرەتای تەمەنی سەرگەردان و ئاوارە بوو ،سودێكی
زۆری لەوە وەردەگرت ،ئەمڕۆ ناودەنرێت گرێیەكانی زەبوونی ،بەمەش مرۆڤی
رسوشتی بە كەسێك وێنادەكرد ،خاڵی بەرانبەری كەسانێك ،كە بۆخۆی لێیان
بێزار و وەڕسبوو .رۆسۆ كەسێكی وەهای بە دوایین داخ��وازی مرۆڤایەتی
دەزانی .هەڵبەتە كەمرت كەسێك لە مامۆستایانی ئەخالق بووە ،كە دەوڵەمەند
و دەسەاڵتداری بە دووژمنی كۆمەڵگە دانەنێت ،بەاڵم رۆسۆ نەك لە دوو چین،
بەڵكو رەنگە بۆ یەكەمجار سوكایەتی و تۆمەتی دەدایە پاڵ كۆمەڵەیەكی زۆر
جیاوازی تاكەكانی دیكەش ،لەم رێگەیەوە توانی كاریگەری قوڵی بەسەر ئاگایی
و ویژدانی خەڵكی سەدەی هەژدەوە هەبێت .بۆخۆی میلۆدیست و تیۆرسێنی
میوزیك بوو ،بەاڵم رقی لە هونەر و زانست دەب��ۆوە ،هەستی بە بێزاری
پەروەردە و وردەكاری ،تەسكبینی و كێشەپەسندی بەهەر شێوازێك دەكرد.
یەكەم كەس بوو ،نەك بە راشكاوی وتی مرۆڤی رسوشت چاك ،مرۆڤێكی سادە
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و دەستكورتە (هەستێك كە زۆربەی بیرمەندانی كریستیانیش هاوڕای بوون)،
بەڵكو لەسەر ئەو روانگەیە بوو ،كە توندو تیژی باشرت لە نەرمی ،سەركێشی
و دڕندەیی باشرتە لە دەستەمۆكردنی باش ،پەرێشانی باشرتە لە ئارامی .رۆسۆ
زۆر لە كۆڕ و ئەنجومەن و كوتلەبەندیەكان توڕە بوو ،غەزەب لەناوچاوان
بارینەكەی بە تایبەت ئاڕاستەی رۆشنبیران ،پسپۆڕان ،شارەزایان و هەموو ئەو
كەسانە بوو ،كە شانازییان بە وشیاری خۆیانەوە دەكرد و خەڵكییان لە خوار
خۆیانەوە دەدی .هەموو ئەو گروپانە لە بیرمەندانی سەدەی نۆزدەیەم ،كە
بەتوندی دژی رۆشنبیری و كەلتور شەڕانین ،لەڕاستیدا هەموو خەڵك نەزان
و بێ كولتور (یان ،وەك نیچە دەڵێت )Culture pilaster ،لە دوو سەدەی
داهاتوو ،لەوانە خودی نیچە ،تێكڕا بەڕەگەز دەگەنەوە بە رۆسۆ.
رۆسۆ ئازاری بەدەست تۆی تەنیاوە كێشاوە و وەك دیدرۆ و داالمبێر و
هێلڤتیۆسی لەپاریس ،بە چاوی بێزارییەوە لە مەینەتباری خۆی دەڕوانی ،كە
لەڕوانگەیەوە ،فرەزانا ،تەسكبین ،كێشەپەسند ،خۆنوێن بوون و نەیاندەتوانی
لە سۆزی ئاڵۆز و هەستەكانی لەناخەوە ئازاربەخش بگەن ،كە دڵی مرۆڤی
رسوشتی راستەقینە و لە رەگوڕیشە هەڵكێرشاوی وەك ئەوی ئەنجن ئەنجن
دەكرد .لە روانگەیەوە مرۆڤی رسوشتی ،جۆرێك ژیری غەریزی قووڵی هەبوو،
كە زۆر لە فرەزانایی و وردەكاری هاوشاریان جیاوازبوو .رۆسۆ گەورەترین
خەباتگێڕی ئاسایی و بێ كولتوری مێژوو ،منداڵێكی سەرگەردانی بلیمەتە ،كە
كەسانێكی وەك كارالیل ،تائاستێك نیچە و بە دڵنیاییەوە دی .ئێچ .الرنس و
دانسڤنتسیۆ ،هەروەها دیكتاتۆرەكانی وردە بۆرژوا و ئاژاوەگێڕانی وەك هیتلەر
و مۆسۆلینی ،میراتگری بوون.
دژوار و تەنانەت رەنگە نابەجێیە ،كە ئەوكارە بە دیاردەی دەستە راست یان
دەستە چەپ دابرنێت ،چونكە بە گشتی جۆرێك سەركێشی وردە بۆرژواییە دژی
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كۆمەڵگە ،كە كەسانێك هەستدەكەن لە پێگەی شایستە بێبەش ماونەتەوە ،لێی
دەركراون .رۆسۆ پەیوەندی بە ریزی دەركراوان ،شۆرشگێڕان و هونەرمەندانی
ورووژاوی ئازادەوە دەكات و بەوجۆرە ،دوو سەدە لە باڵوبوونەوەی پەیامننامەی
كۆمەاڵیەتی دەگوزەرێت ،نەك بنیادنەری رۆمانتیزم و تاكخوازیی سەركێشانە
دەبێت ،بەڵكو بەپێگەی دامەزرێنەری سۆسیالیزم ،كۆمۆنیزم ،ناسیۆنالیزم،
دەسەاڵتخوازی ،لیرباڵیزمی دیموكراتیك ،ئەنارشیزم ،تا رادەیەك هەرشتێكی دیكە
دەگات ،جگە لەئەوەی رەنگە بە شارستانیەتی لیرباڵی عیشقە ناسكەكەی بە
كولتور بیخوێنێتەوە.
رۆسۆ رۆشنبیر و لەو كەسانە بوو كە خۆیان لە ژیان بەدوردەگرن ،یان لەو
پسپۆڕ و تاكانە بوو كە لە كۆڕی تایبەتی دەرگا بەڕووی ئەوانی دیكەدا دادەخەن
بێزارە ،چونكە هەستدەكات كە دەبێت دڵەكان كراوەبن ،تا مرۆڤەكان بتوانن
پەیوەندی سۆزداری ببەسنت ،هەستدەكات الدێیەكی ئاسایی ،كە لەژێر دار بەڕووی
باب و باپیری دانیشتووە قوڵرت دەبینێت ،كە ژیان چییە؟ رسوشت چییە؟ رەفتار و
كردار دەبێت چۆنبێت ،ئەو الدێییە سادە سەروەری بەسەر رۆشنبیری وشك ،بوغز
لەزگ ،لوتبەرز ،كێشەپەسند و فرەزانایەك هەیە ،كە لەشار دەژی .بە بەڵگەی
ئەمچەشنە هەستانە ،دەبێت رۆسۆ بە بنیاتنەری نەریتی جیاواز لەقوتایخانەی
ئاژاوەگێڕانی رۆمانتیك بزانرێت – نەریتێك كە دوای ئەو بۆ سەرتاسەری ئەوروپاو
پاشان ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا گەشەی كرد ،بووە بناغەی چەمكێكی
بەناوبانگ كە بە (شێوازی ژیانی ئەمەریكی) دەخوێرنێتەوە ،لەو جوغزەی كە
خەڵكی ئاسایی كۆمەڵگە لە مامۆستایانی زانكۆ و سیاسەتكارانی شاری و كەسانی
دیكە ،خەسڵەتی رسوشتییان لەدەستداوە و پەیوەندییان بە سەرچاوەی ژیان،
ئەخالقی راستەقینە ،فرەزانایی مرۆڤ و كۆمەڵگەوە نەماوە ،بۆنێكی قووڵرتی
واقعیەت ،چاكە و تێگەیشتنێكی قووڵرتییان هەیە.
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وەها بەرهەمێك كە لە وتارەكانی رۆسۆ دەربارەی رسوشت لە مێشكی
بەردانگ بەرجەستە دەبێت .ئەگەرچی دەوترێت كە وشەی (رسوشت)
لە سەدەی هەژدەیەم النی كەم بە  60مانای جیاواز بەكاردەهێرنا ،بەاڵم
بەكارهێنانی رۆسۆ ناوازەبوو .لەهەمووان زیاتر هەنگاو دەهاوێت و رسوشت
نەك بەسادەیی ،بەڵكو یەكسان بە بێزاری راستەقینە لە بەهاكانی شارستانی،
ئاڵۆز ،ورد ،ناسك ،هونەری و زانستی دادەنێت .نابێت رێنامیی كۆمەڵگە بە
دەست هونەرمەندان یان بیرمەندانەوە بێت – بەو بەڵگەیە كە رۆسۆ ئەوەندە
لە هێلڤتیۆس و هاوڕێیانی ئینسكلۆپیدیا بێزار و ج��اڕزە .دەبێت كەسێك
رابەرایەتی كۆمەڵگە بكات ،كە پەیوەندی بە راستییەوە هەیە ،واتە بەوچەشنە
كەسێك كە رێگە دەدات ئەو چاكەی خوایی ،ئەو راستییەی رسوشت هەیەتی،
شۆڕبێتەوە بۆناو دڵی .تەنیا لە ئامێزی رسوشت و بە مەرجی ژیانی ئاسایی و
رتووش نەكراو ئەوكارە رەخساوە .سەرەتا ،سادەیی ژیان لە روانگەی رۆسۆ،
واتا بارودۆخێكە ،كە وەاڵمی راستەقینەی تێدا بەدەست دێت ،بەاڵم پاشان
وردە وردە بۆ كەسانێك دەبێتە راستی ،كە لەحەرسەتیدا دەژیان .چ لە میل
و چ لە هلۆییزی نوێ ،زۆر بە زەحمەت دەكرێت مەرجەكانی وەاڵمدانەوەی
مەسەلەكان لەخودی وەاڵمەكان جیابكاتەوە .بە باوەڕی رۆسۆ ،وەاڵمەكە
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی ،كە چۆن كەسێك بیت و دڵت پاكبێت .كلیلی چارەسەری
هەموو كێشەكان ئەوەیە ،كە سود لەجۆری تایبەتی مەعریفەت وەربگریت.
رۆسۆ لە دنیای تیۆر وەك فەیلەسوفەكانی دیكەی سەدەی هەژدە قسە
دەكات و دەڵێت( :دەبێت ئەقڵی خۆمان بەكاربهێنین ).لەسەر بنەمای ئەو
پێشەكییانەی ،كە رێكییان دەخات هەندێك جار زۆر پتەو ،ئاشكرا ،قسە رەوان
و بە میتۆدی پێوەر دەگاتە ئەنجام ،بەاڵم لەڕاستیدا ئەو بەڵگەی پێوەری ،یان
ئەنجامگیری وەك زنجیرێكە و بە خەونی ئاگرین و كەموزۆر شێتانە لەخۆی
92

ئایزایا بێرلین

دەدات .ئەوەی كاریگەری وەها شێت و شەیداكەر دەداتە پەخشانەكەی و
خوێنەر دەباتە خەوی خەیاڵەوە ،هەمان ئاوێتەی ریزپەڕی خەونی شێتانە
و لۆژیكی وشك و ساردی كالوینیستییە .بە رواڵەت ئەوەی دەیخوێنیتەوە
بەڵگاندنی لۆژیكییە ،كە جیاوازی لەنێوان چەمكەكانی ناوی دەكرێت و ئەنجام
بە میتۆدی راست و متامنەپێكراو لەو پێشەكییانە چنگ دەكەوێت ،بەاڵم بە
درێژایی ماوەكە بابەتی ناخۆشتان پێدەوترێت .روانگە یان خەونتان بەسەردا
دەسەپێرنێت؛ كەسێك دەیەوێت بە هۆی خەونێكی زۆر گونجاو ،بەاڵم زۆرجار
زۆرشێتانە بەسەرتاندا زاڵبێت .بە رواڵەت بە شێوازێكی هێمن و لۆژیكی قسە
دەكات ،بەاڵم بە راستی بەڵگە ناهێنێتەوە ،بەڵكو دەیەوێت جادوت لێ بكات.
ئەو خەونە بریتییە لە گریامنەیەكی سەیری هاوكات ،یان سازانی دەسەاڵت
یان ئازادییە ،بۆئەوەی كارێك بكەی مرۆڤەكان بتوانن هەم ئازاد بن ،هەم لە
كۆمەڵگەدا بەیەكەوە بژین و هەم پەیڕەوی لە یاسای ئاكار بكەن ،پێویستە رێكی
بخەیت كە تەنیا خوازیاری فەرمانەكانی یاسای ئاكار بن .بە كورتی مەسەلەكە
شێوەیەك بە خۆوە دەگرێت ،كە ئێستا دەیڵێین .دەتەوێت خەڵك ئازادی بێ
سنوریان هەبێت ،ئەگینا ئیدی مرۆڤ نابن و هاوكات دەتەوێت هەموویان
بە پەیڕەوی رێسا بژین .ئێستا ئەگەر كارێك بكەین ،كە ئەوان رێسایان خۆش
بووێت ،خوازیاری رێسادەبن ،نەك بە هۆی خودی رێسا ،بەڵكو بەوهۆیەی
عاشقی رێسان .ئەگەر كێشەی ئێوە ئەوەیە ،كە چۆن دەكرێت مرۆڤێك لە
ئانێكدا ،هەم ئازاد بێت و هەم كەلەپچەكراو ،دەبێت وابڵێیت كە( :چۆنە
ئەگەر ئەوانی دیكە كەلەپچەی نەكەن؟ چۆنە ئەگەر كەلەپچە شتێك نەبێت،
كە فاڵن هێزی دەرەكی كەلەپچەی كردووە؟ چۆنە گەر كەلەپچە شتێك بێت،
كە ئەو بۆخۆی هەڵیبژاردووە ،چونكە هەڵبژاردنێكی وەها رەونەقی رسوشتی
ئەو ،شتێكە كە ئەو لەناخی خۆی وەك ئایدیالێكی ناوەوەیی رێكیخستووە؟
ئازادی و خیانەت لە ئازادی

93

كەوایە ئەگەر ئەو شتە هەمان شت بێت ،كە لە دنیادا لەهەموو شتێك زیاتر
خوازیاریەتی ،ئەوسا كەلەپچە كەلەپچە نابێت ).كەسێك كە بەدەستی خۆی
خودێتی كەلەپچە كردووە ،دیل یان زیندانی نییە .رۆسۆ دەنوسێت( :مرۆڤ
بەئازادی لەدایك دەبێت ،بەاڵم لە هەموو شوێنێك كەلەپچە كراوە ،).بەاڵم
چ جۆرە كەلەپچەیەك؟ ئەگەر مەبەست كەلەپچەی عورف و پەیامننامە ،یان
كەلەپچەی فەرمانڕەوای زۆرەملێ یان كەلەپچەی كەسانێكە ،كە دەیانەوێت
لە رێگەی ئامانجەكانیان سودت لێوەرگرن ،كەلەپچە لەوكاتەدا بە راستی
كەلەپچەیە ،دەبێت بجەنگی ،هەوڵبدەی و نابێت هیچ شتێك لەم شەڕە گەورەیە
لەڕێگەی ئازادی و خۆنوێنی تاكی ببێتە رێگرتان ،بەاڵم ئەگەر كەلەپچەكە
دەستكردی خۆتانە؛ ئەگەر كەلەپچەكە رێسایەكە كە بۆ خۆت هێناوتەئاراوە،
چونكە ئەقڵتان بەمچەشنە بڕیاری داوە یان ناتەواوی چاكە و بایەخ پێدانە و
لەئەنجامدا ژیانی سادە لەدڵتاندا درەوشاوە ،یان سەرچاوەی لەبیستنی هاواری
ویژدان ،یان خوا یان رسوشت گرتووە (كە الی رۆسۆ هیچ جیاوازیەكییان نییە)؛
ئەگەر كەلەپچە هەمان رێسایە ،كە پەیڕەوی كردنییان ئازادترین ،بەهێزترین و
هەڵقواڵوترین رەونەقی ناوەوەیی ئێوەیە – لەم كاتەدا ،ئەو كەلەپچەیە ناتخاتە
گرتووخانەوە ،چونكە زاڵبوون بە سەر خۆتدا لەدەسەاڵتی ئەوانی دیكە جیایە.
زاڵبوون بە سەر نەفسدا ،ئازادییە .بەوجۆرە ،رۆسۆ پەیتا پەیتا بەرەو ئەو هزرە
سەیرە هەنگاو دەنێت ،كە بابەتەكەمان ئەوەیە و مرۆڤەكان بیانەوێت بە
هەمانشێواز پێكەوە ببەسرتێنەوە كە دەوڵەت بە زۆر پێكەوەیان دەبەستێتەوە
و دەلكێنێت.
كەلەپچەی ئەسڵی بەشێكی زۆرەملێیی و پابەندیەتە ،كە دەسەاڵتدارانی
زۆردار ،بۆئەوەی ناچارتبكەن و بتكەنە سەربە ئیرادەی خۆیان ،سودیان
لێوەردەگرت و هەمان كەلەپچەیە ،كە شاعیران رەزیالنە شانوباڵی لێدەنێن و
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ئارایشی دەكەن و نوسەران زمان لوسانەو بەپێچەوانەی ئاكار ،بەپیاهەڵدان
و ستایشی زۆر ،دەس��ەاڵت هەوڵی داپۆشینی دەدەن ،بەاڵم ئەوەی ئێمە
دەمانەوێت شتێكی دیكەیە .ئەوەی ئێمە دەمانەوێت (دیسانەوە راستەوخۆ
بە وەرگرتن لە رۆسۆ) (رادەستبوونی هەر تاكێكە بە هەموو مافەكانییەوە
بە تێكڕای كۆمەڵ)ە .ئەگەر خۆت رادەستی تێكڕای كۆمەڵ بكەی ،لەمەودوا
چۆن دەشێت ئازاد نەبیت ،چونكە كەسێك نییە ناچارت بكات؟ ئەو كەسەی
لەمەودوا ناچارت دەكات نە  Xو نە  Yو نە فاڵن ،یان لەگەڵ هەمان ناوەند
– دەوڵەتە ،بەاڵم دەوڵەت چییە؟ دەوڵەت خودی تۆو كەسانی وەك تۆیە ،كە
هەمووتان داوای چاكەی هاوبەش دەكەن .رۆسۆ باوەڕی بە چاكەی هاوبەشە،
چونكە ئەگەر شتێك بەناوی چاكەی هاوبەشی تێكڕای كۆمەڵگە ،دژی چاكەی
تاكی هەریەك لە تاكەكان نەبوو ،ئەوپرسیارە بێامنا دەبێت ،كە (دەبێت چۆن
بژین؟ وەك گروپێك لە مرۆڤەكان بە گشتی دەبێت چ بكەین؟)
لە ئەنجامدا رۆسۆ چەمكێك بەناوی (ئیرادەی گشتی) دادەهێنێت
و گەشەی پێدەدا .مەسەلەكە بە وێنای س��ادەی پەیامن یان گرێبەست
دەستپێدەكات ،كە بابەتی نیوە بازرگانی ،جۆرێك بەڵێنی ئارەزومەندانە و
بە ئاشكرا قابیلی هەڵوەشانەوەیە ،هەنگاوێكە ئەو مرۆڤانەی گرفتاری دەبن
و دەست بۆ هەندێك كاردەبەن ،كە دەیانەوێت بەختەوەری هاوبەشییان
لێ بكەوێتەوە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ،رێكخستنی بەرژەوەندییە كە ئەگەر
بەدبەختی باربهێنێت ،دەتەقێت .ئەمە دەسپێكی بابەتە ،بەاڵم بە پێی چەمكی
پەیامننامەی كۆمەاڵیەتی وەك هەنگاوی ئارەزومەندانەی ئەو تاكانەی ،كە
تاكییەتی خۆیان دەپارێزن و هەریەكەیان سەرقاڵی شوێنكەوتنی چاكەی
ناشەخسی خۆیەتی ،رۆسۆ وردە وردە بەرەو چەمكی ئیرادەی گشتی دەڕوات،
كە بەرجەستەی ئیرادەی بوونەوەرێكی گەورە و سەرووی كەسی ،یان شتێك
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بەناوی (دەوڵەت)ە ،كە ئەو زەبەالحە وردوخاشكەرە یان (دێوی) هۆبزی نییە،
بەڵكو شتێكە زیاتر وەك تیمێك ،شتێك لەجۆری ئایینێك ،یان یەكێتیەكی لەكاتی
زۆرینە ،شتێكی گەورەتر لە (من) كە من كەسایەتی خۆمی تێدا نقووم دەكەم
تا دووبارە بەدەستی بێنمەوە.
ساتێكی هاوشێوەی دۆزینەوە و شایەتی عارفانە دێتەپێش ،كە رۆسۆ
بەشێوازێكی نهێنی لە وێنای گروپێك لە تاكەكان ،كە بە ئارەزوی خخۆیان
ەیونددییان بەیەكەوە ك��ردووە و هەریەكەیان ب��ەدوای ب��ەرژەوەن��دی
خۆیەوەیەتی ،بە ئەندێشەی تەسلیم بوون بەوشتە دەگات ،كە خودی منە،
بەاڵم لەمن گەورەترە – یەك لەتێكڕایە ،كۆمەڵە خەڵكێكە .هەنگاوگەلێك كە
بۆگەیشنت بەو بیرۆكەیە دەیهاوێت ،نائاسایی و شیاوی لێكۆڵینەوەیە.
سەرەتا بەخۆم دەڵێم ،كە دەمەوێت بەهەندێك شت بگەم ،ئەگەر یەكێك
رێگریم لێ بكات ،كەوایە ئازاد نیم ،گرفتاری لەوە خراپرت مومكین نییە.
پاشان بەخۆم دەڵێم (ئەوەی دەمەوێت چییە؟) دەبینم دەمەوێت رسوشتم
رازی یان دڵخۆشبێت .ئەگەر ژیربم ،ئەگەر ئاقڵ و بە ئاگا بم دەبینم ،كە ئەو
رەزامەندی ،یان دڵخۆشییە لەچیدایە .مومكین نییە دڵخۆشی راستەقینەی
هیچ كەس ناتەبای دڵخۆشی راستەقینەی هیچ كەسی دیكە بێت ،چونكە
ئەگەر ناتەبایی هەبێت ،هەماهەنگی لە رسوشتدا نییە و راستییەك دەكەوێتە
دژایەتی راستیەكی دیكەوە ،كە لە روانگەی لۆژیكەوە مەحاڵە .رەنگە ببینین
ئەوانی دیكە دەكۆشن بێ ئاكامم بكەن ،بەاڵم بۆ وادەكەن؟ ئەگەر بزانم مافی
خۆمە ،ئەگەر بزانم ئەوەی بەدوایدا دەگەڕێم ،چاكەی گشتییە ،كەوایە بێگومان
نەیارانم لەو گەڕانەدا هەڵەدەكەن .هەڵبەتە ئەوانیش بەگومانی خۆیان بەدوای
خێر و چاكەدا دەگەڕێن و بانگەشە دەكەن ،كە لە بەدەستهێنانی ئازادن ،بەاڵم
لەشوێنی هەڵەدا بەدوایدا دەگەڕێن ،بەمەش من مافی خۆمە ببمە كۆسپی
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بەردەمییان ،بەاڵم ئەومافە بە چ بەڵگەیەكە؟ نەك بەم بەڵگەیەی من شتێكم
دەوێت ،كە ئەوان نایانەوێت ،نە بەم بەڵگەیەی من لە سەروویانەوەم ،نە
بەم بەڵگەیەی لەئەوان بەهێزترم ،نە تەنانەت بەم بەڵگەیەی كە لەئەوان
ژیرترم ،چونكە ئەوانیش مرۆڤن و نەفسی نەمریان هەیە ،لەم رووەوە ،لەگەڵم
یەكسانن – رۆسۆ بە شەوقەوە باوەڕی بە یەكسانی هەیە .بەڵگە ئەوەیە،
كە ئەگەر دەیانزانی بەڕاستی چییاندەوێت ،بەدوای ئەوەدا دەگ��ەڕان كە
من بەدوایدا دەگەڕێم و هەمان واقیعیەت ،كە بەدوای ئەوەدا ناگەڕێن بەو
مانایەیە كە لەڕاستیدا ،نازانن .ئەو وشانە (بە راستی) و (لە راستیدا) زۆرجار
چەند فریودەرن.
ئەوەی رۆسۆ دەیەوێت بیگەیەنێت ئەوەیە ،كە هەموو مرۆڤێك بە زەبر
باشە ،هیچ كەس سەرانسەر خراپ نییە .ئەگەر مرۆڤەكان لێدەگەڕان باشی
و چاكەی خۆڕسك و رسوشتییان سەروەدەرنێت ،ئەوسا تەنیا ئەوەی راست
و چاكەیە خوازیاری دەبوون ،ئەوەی خوازیاری نین ،تەنیا بەەو ماناییەیە كە
لە رسوشت و خۆڕسكی خۆیان ناگەن ،بەاڵم ئەو خۆڕسكییە هەیە .بە باوەڕی
رۆسۆ ،وتنی ئەوەی فاڵن كەس شتێكی دەوێت ،كە خراپە هەرچەند بەزەبر
خوازیاری باشەیە ،وەك ئەوەیە بڵێین بەشێكی پەنهان لەودا هەیە ،كە خودێتی
(راستەقینەیەتی) ،ئەگەر ئەو بۆخۆی بوو ،ئەگەر بەوجۆرە بوو كە دەبوایە
ببێت ،ئەگەر خودێتی راستەقینەی خۆی بوو ،ئەوسا بەشوێن ئەوەدا دەگەڕا
باشە .كاتێك كە بەئێرە بگەیین ،تەنیا هەنگاوێكی گچكە لەو مەودایە دوورین،
كە بڵێین كەسی ناوبراو سەرەتا بەدوای شتێكدا گەڕاوە باشە ،بەاڵم بۆخۆی
نازانێت .هەڵبەتە ئەگەر لەخۆی بپرسین كە چی دەوێت ،رەنگە مەبەستێك كە
دەیهێنێتە سەر زمان زۆر خراپ و شەڕانگێزانە بێت ،بەاڵم گەر رێگەی دەدا
رسوشت دزە بكاتە دڵییەوە ،ئەگەر راست دەژیاو خۆی ،خودێتی راستەقینەی
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خۆی ،ئەوجۆرەی كە بە راستی هەیە دەیبینی – ئەوسا ئاشكرا دەبوو كە ئەو
مرۆڤە راستەقینەی دەروونی ،ئەو نەفسە نەمرە ،ئەو شتەی كە لە ناخیەوە
قسەی دەكرد ،خوازیاری شتێكی دیكەیە.
دەزانم كە خودێتی راستەقینەی هەركەسێك بە دوای چیدا دەگەڕێت،
چونكە هەركاتێك دەبینم ئەوەی ئێستا هەم خودێتی راستەقینەی منە و نەك
ئەو خودێتیەی خەیاڵییەی دیكەی من ،تێدەگەم كە خودێتی راستەقینەی
ئەویش ،پێویستە ب��ەدوای هەمانشتدا بگەڕێت ،كە خودێتی راستەقینەی
من بە دوایدا دەگەڕێت .ئەوەی لە هزری رۆسۆدا كار لە راستیدا بەئەنجام
دەگەیەنێت ،هەمان وێنای دوو جۆر خودێتییە .كاتێك ببمە رێگری كەسێك لە
شوێنكەوتنی ئامانجە خراپ و دزێوەكانی ،تەنانەت زیندانی بكەم ،تا نەتوانێت
زیان بە مرۆڤە ئاكار باشەكان بگەیەنێت ،تەنانەت ئەگەر ئەو وەك تاوانبار لە
سێدارەی بدەم ،ئەوكارە بەهۆی منوونەی قازانج و قازانجەكانی ئەم هەنگاوانە
و بۆ دڵخۆشكردنی ئەوانی دیكە ،یان تەنانەت قەرەبوو كردنەوە و پاداشتی ئەو
نییە .كاریكی وەها دەكەم ،چونكە خودێتی راستەقینەو ناوەوەیی و رسوشتی
چاكەی خودی ئەویش ئەگەر رێگەی دۆزییەوە قسە بكات ،بە هەمانشێواز
رەفتاری دەكرد .من خودێتی بە سەرچاوەی راگەیشنت ،نەك بە كاری خۆت،
بەڵكو بە كارەكانی ئەویشی دادەنێم .مانای رستە بەناوبانگەكەی رۆسۆ
هەرئەوەیە ،كە دەڵێت كۆمەڵگە مافی خۆیەتی مرۆڤەكان ناچاربكات ئازادبن.
ناچاركردنی كەسێك بۆئەوەی كە ئازادبێت ،بە مانای ناچاركردنی ئەوە،
تا بەشێوەیەكی عەقاڵنی كاربكات .كەسێك ئازادە كە ئەوەی خوازیاریەتی
بە دەستیبێنێت ،ئەوەی ئەو بە راستی دەیەوێت ،ئامانجی عەقاڵنییە .ئەگەر
خوازیاری ئامانجی عەقاڵنی نەبێت ،بە راستی هیچی ناوێت .ئەگەر ئامانجی
عەقاڵنی نەوێت ،ئەوەی دەیەوێت ئازادی درۆیینە ،نەك ئازادی راستەقینە.
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من ناچاریدەكەم ئەو كارانە ،بكات كە دڵخۆش و بەختەوەری بكات .ئەگەر
ئەو تێیبگات كە خودێتی راستەقینەی ئەو چییە ،سوپاسگوزارم دەبێت .ئەوە
پوختەی ئەو تیۆرە بەناوبانگەیە دەورەدراو بەوەی كە لە ساڵەكانی دوای رۆسۆ،
هیچ دیكتاتۆرێك لەخۆرئاوا نەبووە ،كە ئەم دژوازییە ترسناكە لە پاساوهێنانەوە
بۆ رەفتار و كرداری خۆی بە كارینەهێنابێت .ژاكۆبینەكان ،4رۆبسپێر ،هیتلەر،
مۆسۆلینی ،كۆمۆنیستەكان هەموویان سودیان لەو بەڵگاندنە وەرگرتووە و
وتویانە لە راستیدا مرۆڤەكان نازانن چییان دەوێت؛ بەمەش ،ئێمە بۆ ئەوان و
لەالیەن ئەوانەوە دەمانەوێت ،بۆیە ئەوەی ئەوان بێ ئەوەی بۆخۆیان بزانن
بە مانای پەنهان و گوماناوی (لەراستیدا) دەیانەوێت ،پێیاندەدەین .كاتێك
تاوانبارێك لەسێدارە دەدەم ،كاتێك مرۆڤەكان ناچاردەكەم پەیڕەوی لە ئیرادەم
بكەن ،تەنانەت كاتێك دەزگای لێكۆڵینەوە و پشكنینی بیروڕا دەخەمە گەڕ،
كاتێك تاكەكان ئەشكەنجە دەدەم و دەیانكوژم ،نەك تەنبا بەو بەڵگەیە كە
چاكەیانم دەوێت (هەرچەند ئەوەش بۆخۆی وەك پێویست جێی شكوگومانە)،
بەڵكو لەراستیدا كارێك دەكەم كە بە راستی خەڵك بۆخۆیان دەیانەوێت،
هەرچەند هەزارجاریش رەتیبكەنەوە .ئەگەر رەتیدەكەنەوە بەم هۆیەیە ،كە
نازانن كێن و چیین و چییان دەوێت و دنیا چۆن جێیەكە .ئەوە تیۆری تەوەری
رۆسۆیە ،تیۆرێكە كە كۆیلەیی راستەقینەی لێدەكەوێتەوە و لەم رێگەیەوە،
بەخوایەتی بەخشین بە چەمكی ئازادی رەها ،وردە وردە دەمانگەیەنێتە
چەمكی ستەمكاری رەها .كاتێك زیاتر لە درزێكی دروست و چاكە نەبێت،
هۆیەك نییە كە بۆ مرۆڤەكان بژاردەی جیاواز و درزی بەدیل پێشنیاز بكەین.
پێویستە ئەوان هەڵببژێرن ،چونكە ئەگەر هەڵنەبژێرن ،ئازاد نین ،مرۆڤ نین،
بەاڵم ئەگەر درزی راست هەڵنەبژێرن ،ئەگەر درزی خراپە هەڵبژێرن ،لەبەر
ئەوەیە كە خودێتی راستەقینەیان بە كارنەهێناوە .نازانن خودێتی راستەقینەیان
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چییە ،بەاڵم من دەزانم ،چونكە ژیرم ،ئاقڵم و یاسادانەری خێرخواز و پایەبەرزم.
رۆسۆ غەریزەی دیموكراسی هەبوو ،بەمەش زیاتر لەوەی ئاماڵ بە یاسادانەری
تاكی بێت ،الیەنگری كۆمەڵەكانی یاساگوزاری بوو ،بەاڵم ئەو كۆمەاڵنەی كە،
بە بڕوای ئەو ،تەنیا تا كاتێك بە رێگەی راستدا دەڕۆیشنت كە ئەوەی ئەقڵی
ئەندامانی كۆمەڵگە و خودێتی راستەقینەیان خوازیاری بوو ،پەسندیان دەكرد.
بە هۆی ئەم تیۆرەوە ،هێشتا رۆسۆ لە پێگەی بیرمەندێكی سیاسی
زیندوودایە .ئەم تیۆرە هەم سەرچاوەی چاكە و هەم سەرچاوەی شەڕ بووە.
چاكە بەو مانایە كە رۆسۆ جەختی دەكردەوە بەبێ ئازادی و هەڵقواڵوی ،هیچ
كۆمەڵگەیەك بەهای راستەقینەی نییە ،كۆمەڵگەیەك كە بە پێی تێڕوانینی
بەرژەوەندخوازانەی سەدەی هەژدە بنیاتبرنێت و چەند شارەزایەك لە ناوی
ژیانی خۆش رواڵەت و تەبایی رێكبخەن ،تا زۆرترین ژمارەی خەڵك بە زیاترین
ئاستی خۆشی بگەن ،كۆمەڵگەیەكی نەترسە – نەترسی بۆ مرۆڤێك ،كە خوازیاری
ئازادی بێ كۆت و بەند و خۆڕسكە (بەو مەرجەی كە بۆخۆی جڵەوی كاری
بە دەستەوەبێت) ،تەنانەت ئەو ئازادییە بە بااڵترین ئاستی خۆشی بە باش
دەزانێت (ئەگەر نەك بۆخۆی ئەو خۆشییە ،بەڵكو ئیرادەی فاڵن پسپۆڕ ،یان
فاڵن بەڕێوەبەر هاوتای سیمبۆلی جێگیر لە سیستمی دەستكرد جێیكردبێتەوە).
هەروەها رۆس��ۆ س��ەرچ��اوەی شەڕ ب��وو ،چونكە ئەفسانەی خودێتی
واقیعی خستەگەڕ ،كە لەژێر ئااڵكەی ،زوڵم و پابەندكردنی خەڵك بە رێپێدراو
ئەژماردەكرێت ،بێگومان هەموو پشكنێنەران و دەزگا گەورەكانی ئایینی،
هەوڵیانداوە پاساو بۆ پابەندی و زۆری بهێننەوە ،النیكەم پاشان ئەوجۆرە
كارانە بێویژدانانە و نادادپەروەرانە هاتۆتە بەرچاوی هەندێك خەڵك .بەاڵم
النیكەم ئەو دەزگایە پشتییان بەسەرچاوەی سەرووی رسوشتی دەبەست .رۆسۆ
باوەڕیوابوو كە بە ئەقڵی بێنیازی مرۆڤایەتی ،بەدیتنی بێ ئاست و سنوری
100

ئایزایا بێرلین

رسوشت – واتا رسوشتی هەبووی سێ رەهەندی ،رسوشتی بە مانای شتە
راستەقینەكان لە شوێنی دیاریكراو ،گشتیرت لە مرۆڤ و گیانەوەر و شتی بێگیان
– دەتوانێت هەموو شتێك ئاشكرا بكات ،بەاڵم چونكە ئەو سەرچاوەی سەرووی
رسوشتی نەبوو ،دەبوایە پەنابەرێتەبەر پارادۆكسی ترسناك ،كە بەهۆیەوە
دەردەكەوێت ،ئازادی جۆرێك كۆیلەییە ،ویستنی شتێك لە بنچینەدا ویسنت نییە،
مەگەر كەسێك بەشێوەیەكی تایبەتی بیەوێت بە شێوازێك ،كە بتوانێت پێیبڵێت:
(رەنگە تۆ پێتوابێت ئازادی یان بەختەوەری یان فاڵن شتت دەوێت ،بەاڵم من
باشرت دەزانم كە تۆ كێی و چت دەوێت و چ شتێك ئازادت دەكات) ،هەتاد.
ئەوە هەمان دژوزای شومە كە ،بەوپێیە ،كەسێك كە ئازادی سیاسی و ئازادی
ئابوری خۆی لە دەستدەدات ،بە ئازادی بە چەمكێك بااڵتر ،قووڵرت ،ئەقاڵنی تر
و رسوشتی تر دەگات ،كە تەنیا بە دەوڵەت ،یان كۆمەڵ ،یان بااڵترین سەرچاوە
نارساوە ،بە هۆیەوە ،فراوانرتین ئازادی یەكسان لەگەڵ تووندترین دەسەاڵت
جێگیر دەبێت و كۆیلەیی لێ دەكەوێتەوە.
هیچ بیرمەندێك تائێستا هێندەی رۆسۆ بەرپرسی ئەو چەواشەكردن
و لەخشتەبەرییە نەبووە .ئاكامەكانی لە سەدەكانی نۆزدەیەم و بیستەم،
پێویستی بە لەسەر رۆیشنت نییە ،چونكە هێشتا دەستەویەخەیانین ،كەوایە
بەم مانایە هەرگیز شێوەی دژوازی نییە ،ئەگەر بڵێین رۆسۆ كە بانگەشەی
دەكرد ،گەرموگوڕترین و بە شەوقرتین عاشقی ئازادی مرۆڤە و هەوڵیداوە
هەموو كەلەپچەكان بپسێنێت و كۆت و بەندەكانی فێركردن ،كولتور ،عورف،
زانست ،ئەدەب ،هونەر و هەرشتێكی دیكە دامباڵێت ،و چونكە هەموو ئەو
كارانە ناهەقی و دەستدرێژی بۆ سەرخۆی دەزانێت – لەگەڵ ئەوەشدا بۆخۆی
یەكێك لە شومرتین و ترس هێنەرترین دوژمنانی ئازادی بووە لە سەرانسەری
مێژووی هزری نوێدا.
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پەراوێزەكان:

 .1لە شوێنێكی دیكەشدا دەنووسێت یاساكان سەرچاوەگرتوو لە داب و نەریت و
ئەخالق و رای گشتی (لە سەر دڵی هاوواڵتییان هەڵكۆڵراون ،نەك لە سەر دەپەی مەڕمەڕ،
یان برنجی)
 dilemma .2لە لۆژیكدا( ،پێوەری دوو لقە) (خاوەن دوو لق) یان (پێوەری دوو
ئاست) .بەڵگەهێنانەوەیەك كە دوو رێگا دەخاتە بەردەم پێی دووژمن (دوو لقەی پێوەر) و
هەركامێكیان هەڵبژێرێت ،تاونبار دەبێت .بەفراوانی بارودۆخێك ،كە تێیدا هەڵبژاردنی هەر
كەلێنێكی بەدیل زیانی كەسەكەی لێدەكەوێتەوە( .و .ف)
( general will .3لە ئەسڵی فەرەنسی )volonte generale :چەمكی تایبەتی لە
رۆسۆدا ،بێجگە لە (ئیرادەی گشتی) ( )volonte de tous, will of allكە بۆ منونە بەپێی
ژمارەی دەنگەكان لە هەڵبژاردندا دەردەكەوێت .مانای وردی لە دەقەكەدا روون دەبێتەوە.
(و .ف)
 .Jacobins .4تاقمێكی تووندڕە و لە شۆڕشی گەورەی فەرەنسا .قۆناغی ترسناكیان
دەستپێكرد و دوای لە ناوبردنی نەیارانیان لە باڵی راست ،كەوتنە وێزەی باڵی چەپ ،تەنانەت
لە دیكتاتۆری رۆبسپێر لە گەردنی شۆڕشی بەناوبانگی دانتۆنیاندا ،كە پێشرت رابەریان بوو .بە
رووخانی رۆبسپێر لە  ،1794ژاكۆبنەكانیش لە بەین چوون .ناویان هاومانا بە تووندڕەووی
و تووندووتیژی شۆڕشگێڕیە( .و .ف)
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فیشتە

بە رای من ،یۆهان گوتلیب فیشتە لە هەموو بیرمەندێكی ئەڵامنی دیكە،
بەرپرسی پێشنیازكردنی وێنایەكە لە ئازادی ،كە لەگەڵ چەمكی كۆنی ئازادی لە
هزری بیرمەندانی خۆرئاوا – واتە بەگشتی بەریتانی ،فەرەنسی و ئەمەریكی –
لە كۆتایی سەدەكانی هەژدە و نۆزدە بە تووندی دژ و نەیاری بووە.
وای دابنێیت لەنێوان ساڵەكانی  1800و  1820لە ئەوروپا سەفەرت دەكرد.
بەوپەڕی سەرسوڕمانەوە دەتبینی وشەی (ئ��ازادی) لە هەموو شوێنێك لە
خۆرهەاڵتەوە تاخۆرئاوا بنێشتە خۆشەی سەر هەموو زمانێكە (گەرچی ئەڵامنەكان
و نەمساییەكان بەوپەڕی گەرمی و راشكاوی زیاتر لە فەرەنسیەكان و بە ریتانیەكان
باسیی دەكەن) ،بەاڵم مانایەك كە لێیەوە دەستدەكەوێت لە دوو بەشی ئەوروپا
زۆرجیاوازە( ،ئازادی) لە ئەڵامنیا بە چەمكێك بە كاردەبرێت كە بە رواڵەت لە بە
كارهێنانی بیرمەندانی سەربە نەریتی گەورەی بەریتانیا و فەرەنسا جیاوازە.
نوسەرە بەرچاوە سیاسییەكانی خۆرئاوا لەو سەردەمەدا ،وەك كۆندەریسە و
تام پین و بنجامین كۆنستان ،كە منونەی بیرمەندانی ئەوی دیكە بوون و هەستی
بە شەوقیان لەبارەی ئەو بابەتە دەردەبڕی ،بە گشتی هەموو ئەو نوسەرانەی
كە هزرەكانیان لە هاوچەرخان و لەرۆژگارانی داهاتوو كاریگەری زۆری هەبوو،
چ مانایەكییان لە وشەی (ئ��ازادی) ئیرادە دەكرد؟ دەمەوێت ،وەك منوونە،
بەشێك لە قسەكانی بنجامین كۆنستان وەربگرم ،كە لیرباڵێكی میانڕەو و عاقڵ
بوو ،بەرهەمەكانی سەربە سەرەتای سەدەی نۆزدەمە و دەكرێت بە وتەبێژی
ژمارەیەكی زۆری دیموكرات لیرباڵەكانی ئەو سەردەمەی ئەژمار بكەیت .لە
وتارێكدا لە  1819دوو چەمكی كۆن و نوێی ئازادی پێكەوە بەراوورد دەكات
و دەپرسێت هاوسەردەمانی چ مانایەكی (ئازاد)یان لە زەیندایە ،پاشان ئاوەها
پێناسەی دەكات:
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{ئازادی} واتە مافی هەر تاكێك كە تەنیا یاسا بە سەریدا بااڵدەست بێت،
ئەو مافەی لەئەنجامدا ئیرادەی سەركێشانەی هیچ كەس ،یان كەسەكان
دەستگیر ،یان قۆڵبەست نەكرێت ،یان نەكوژرێت ،بە هیچ شێوازێك رەفتاری
خراپی لەگەڵدا نەكرێت{ .ئازادی} واتە مافی هەموو كەس بۆ دەربڕینی بیروڕا،
هەڵبژاردنی كار و پیشە ،سودوەرگرتن لە كەلوپەلەكان ،هەرچەند لە كاتی
ئارەزو بۆ شێوازێكی خراپ و ناڕاست ،هاتوچۆ بە بێ دەستەبەركردنی مۆڵەت
و فشار نەكردن لە ناوهێنانی بەڵگە و پاڵنەر{ .ئازادی} واتە مافی هەموو كەس
بۆ پەیوەندیكردن بە ئەوانی دیكە ،چ بە مەبەستی باسكردنی بابەتی جێ هۆگر
یان لەكاتی ئارەزوی دەربڕینی باوەڕبوون بە ئایین و مەزهەبەكانی خۆی ،یان
بەسەربردنی رۆژەكان یان سەعاتەكانی خۆی بە هەرشێوەیەك كە بیەوێت و
ئارەزوی بكات .سەرئەنجام{ ،ئازادی} واتا مافی هەموو كەس بۆ كاریگەربوون
لەسەر حكومەت ،چ بە كاندیدكردنی هەندێك یان هەموو بەرپرسانی حكومەت
و چ بە دیاریكردنی نوێنەر یان دادخوازی بە رادەستبوونی ئەو داواكاریانەی كە
سەرچاوەی كارەكان ،كەموزۆر بەناچاری دەبێت پێیان رابگەن.
پاشان كنستان درێژەی پێدەدات ،كە بارودۆخ لەدنیای كۆندا بەمشێوەیە
نەبوو ،گەرچی تاك لە كاری كۆمەاڵیەتی بە مانای تایبەتی بااڵدەستبوو ،لە
ژیانی تایبەتی زۆر بەرتەسكرتبوو ،زیاتر كۆنتڕۆڵ دەكرا؛ ئێستا لە دەوڵەتە
نوێیەكاندا ،تەنانەت لە دەوڵەتە دیموكراسییەكاندا ،تاك لە كاریگەربوون بەسەر
بڕیارەكانی دەسەاڵتدارانی سیاسییەوە بە رواڵەت الوازە و هەوڵدەدات مافێكی
ئەوتۆ دەستەبەر بكات.
بۆئەوەی كە بزانی داكۆكیكارانی نوێی ئازادی لەسەرەتای سەدەی نۆزدە
چ مانایەكی (ئازادی)یان لە بیربوو ،تاڕادەیەك منونەیەكی باشامن هێناوەتەوە.
بەاڵم دەبینی هەر لەو قۆناغە لە ئەڵامنیا بارودۆخ زۆر جیاوازبوو.
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فیشتە بەردەوام دەیوت ئازادی تاكە بابەتێكە ،كە مێشكم پێیەوە سەرقاڵە.
دەیوت( :سیستم {هزری}م لەسەرەتاوە تا ئەنجامی شتێك چام شیكردنەوەی
چەمكی ئازادی نییە ...هیچ بەشێك یان توخمێكی دیكە ناچێتە ناوی 1).پاشان
پێداگرانە هۆشداری دەدایە خوێنەر – هۆشداری زۆر ئاشكرا – كە تیۆرەكەم
زۆر ئاڵۆزە و خەڵكی ئاسایی ناتوانن لە زمانم بگەن ،بۆ تێگەیشنت لەو قسە
ئیلهامگرتووانە لەدنیای بااڵ ،جۆرێك ئاڵوگۆڕی دۆخ ،یان زاڵبوونە بەسەر نهێنیدا،
یان پێوستی بە ئیلهام وەرگرتنە .دەنوسێت:
بە دڵنیاییەوە كەسانی نیمچە خ��وێ��ن��دەوار ،بە رەه��ای��ی لە تیۆرە
فەلسەفیەكامنان ناگەن ,چونكە بابەتێكە كە باسیدەكرێت بۆ ئەوان بوونی نییە،
ئەوان خاوەن ئەو هێزە تایبەتییە نین ،كە ئەو بابەتە تەنیا بۆ ئەو و بەهۆیەوە
بوونی هەبێت .وەك ئەوەیە كەسێك قسە لەگەڵ نابینای زكامك بكات ،واتە
كەسانێك كە شتەكان ،پەیوەندییان تەنیا بەدەست لێدان دەناسێت ،ئەوكاتە
مبانەوێت لەگەڵ ئەوان باسی رەنگەكان و پەیوەندی رەنگەكان بكەین.
بەوهۆیە بابەتەكە بۆ كەسانی ئاسایی تێگەیەنراو نییە ،كە لەبەخششی
هێزی تایبەتی و بە قوڵی ئەودیوو رسوشتی دەركی راستەقینەی گرانبەهاكان
بەهرەمەند نین ،كە لە هەر نەوەیەك ژمارەیەكی زۆركەم كەڵكی لێوەردەگرن.
فیشتە خۆی بە یەكێ لەم ژمارە كەمە دەزانێت .تێگەیشنت لە جەوهەری
ئازادی ،شۆڕبوونەوەی تایبەتە بەناخی دنیادا.
پێویستە لە روونكردنەوەی بابەتەكەدا بوترێت ،كە زۆرترین سەرقاڵی
زۆربەی بیرمەندانی ئەوروپای خۆرئاوا ،پاراستنی ئازادی تاك بوو لەبەرامبەر
ئەوانی دیكەدا .مەرامیان لە ئازادی دەستتێوەرنەدان بووە ،كە لەبنچینەدا
چەمكێكی نەرێنی و بابەتی باسی كالسیك و لەبیرنەكردنی كتێبەكەی جۆن
ستیوارت میل لەمەڕ ئازادییە ،كە تا ئەمڕۆ هیچ كەس رەوانبێژتر ،لێبڕوانەتر و
قەناعەت پێكەرتر لەو ،نوزەی لێوە نەهاتووە.
ئازادی و خیانەت لە ئازادی

105

ئازادی بۆ كۆندەریسە بەم مانایە بوو ،هەمان مانای هەبوو بۆ زۆرینەی
شۆڕشگێڕەكانی فەرەنسا ،كە ئااڵی شۆڕشییان هەڵدا ،تا تاك ئازاد بكەن ،پاشان
بە مەبەستی رزگاركردنی میللەتانی دیكە ،سوپاكەیان رەوانەی سەرانسەری
ئەوروپا كرد .گریامنە لەسەر ئەوەیە ،كە هەرتاكێكی خاوەن هەندێك سەلیقە،
بڕێك داخوازیەكان ،كەمێك ئارەزو دەیەوێت بەشێوازی خۆی بژیت ،بێگومان
ناتوانێت رێگە بدات ،كە یەكجێ وەها بكات ،چونكە لەو كاتەدا ئامانجی
هاوشێوەی ئەوانی دیكە هەراساندەكات ،بەاڵم دەبێت دەورووبەری جۆرێك
فەزای بەتاڵ و رێپێدراوبێت ،داخوازییە شیاوەكانی خۆی لەو بازنەیەدا
بێنێتەدی .نابێت رەخنە لەداواكانی بگیردرێت .ئامانجەكانی هەركەسێك كردنە
هی خۆەتی ،ئەركی دەوڵەت بەرگرتن لە پێكدادان و بەریەك كەوتنە ،دەبێت
دەوڵەت وەك پۆلیس رێنامیی و شوفێری ،یان بە قەولی الساڵ سۆسیالیستی
ئەڵامنی ،كە بە گاڵتەجاڕییەوە راڤەیەكی وەهای بەكارهێنا ،وەك حەس
حەسی شەوانە رەفتاربكات و چاودێربێت ،كە خەڵك لەگەیشنت بە ئامانجی
تایبەتی كارەكانی رانەكێرشێتە تێكهەڵچوون ،كە كەس ئەوەندەی خۆیان مافی
داوەریكردنیانی نییە .ئازادی واتە دەستدرێژی نەكردن ،بەمەش واتە بەرگرتنە
لە دەستدرێژی كەسەكان بۆ سەر یەكرتی.
دەربڕینی رۆسۆ لەوبارەیەوە زۆر ئاشكرایە .دەڵێت( :نیازخراپی و
بەدخوازیی توڕەمان دەكات ،نەك خودی شتەكان 2).كۆیلەیی بەم مانایەیە،
كە یەكێك كۆیلەی یەكێكی دیكەبێت ،نەك كۆیلەی خودی كارەكان .دیارە
ئێمە وشەی (ئازادی) بە مانای جیاجیای مەجازیش بە كاردەهێنین ،چونكە
باسی كەسێك دەكەین ،كە كۆیلەی داوای ئارەزوەكانی یان كۆیلەی خواردنەوە
غازیەكان ،یان كۆیلەی هەندێك هزر بێت ،ئەوە جیاوازە بەمانای راستەقینەی
وشەیەك ،كە پێشینەی وەك منوونە مام تۆم ،كۆیلەی سایمۆن لگرییە ،لە رۆمانی
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كوخەكەی مام تۆم .گەرچی مانای مەجازی كۆیلەیی كۆن ،هەرچۆنێكبێت
خوازەییە؛ دیارە مانای زارەكی یان راستەقینەشی هەیە ،كە ئەگەر كەسێك بە
دارەوە ببەستنەوە ،یان لە گرتوخانەی قایم بكەن ،بە هیچ یارییەكی زمانی
ناكرێت بوترێت ئازادە ،بەاڵم ناتوانرێت زۆرتر بە كەسێك ناڵێن ،كۆیلە ،كە
تووشی جۆرێك الوازی بووە .رەنگە لە زۆربەی كارەكاندا بێ توانابم ،بەاڵم
لەبەرئەوە پێم ناڵێن كۆیلە .ناتوانم باڵ لێكبدەم و بفڕم ،یان گریامنە بكەی
نەتوانم زیاتر لە ژمارە  5ملیۆن بژمێرم ،یان لە بەرهەمەكانی هیگڵ بگەم و بەم
هۆیە ،بڵێم زۆربەی كارەكانی دیكە لەتوانای مندا نییە ،بەاڵم چونكە ناتوانم لە
بەرهەمەكانی هیگڵ بگەم یان لە ئاسامندا بفڕم ،خۆم بە كۆیلە نازانم .كۆیلەیی
لە بێ توانایی جیایە؛ كۆیلەیی بەو مانایەیە ،كە ئەوانی دیكە ،نەك خودی
كارەكان ،نەهێڵن دەست بۆ هیچ كارێك بەرم .تەنانەت كۆیلەیی ئابوری ،كە
زۆرجار لە نوسینی سۆسیالیستەكان ئاماژەی پێدەكرێت ،بەو مانایەیە پێدانی
ماف بە كەسانێك كارێكی بێهودەیە ،كە نەتوانن سودی لێوەرگرن :بێهودەیە
مافی كڕینی خواردن و جلوبەرگ بدەینە كەسێك ،كە فلسی ئیلەڵاڵی پێ نییە.
زۆرتر بەمجۆرە ئەم مانایە ئەدا دەكرێت ،كە ئازادی سیاسی بە بێ ئازادی
ئابوری بێكەڵكە .بەاڵم گریامنەیەك لە پشتییەوە پەنهانە ،كە كەسی رووتوقووت
و لە برسان مردو ناتوانێت جلوبەرگ و خواردن بكڕێت ،نەك لە بەرئەوەی
هەندێك بێ توانایی جەستەیی و رسوشتی وەك مرۆڤی گۆج ،كە ناتوانێت جگە
لەماوەیەكی كەم رێبكات ،بەڵكو بەم هۆیەی ئەوانی دیكە دەبنە ئاستەنگی.
تا ئاستەنگ نەبێت ،ئازادی بە خەیاڵدا نایەت .ئازادی واتای ئازادبوون لە
دەستێوەردان و هەراسانكردنی ئەوانی دیكە .ئەگەر دەستوەردان رێكەوت
بێت ،نەبوونی ئازادی سەرچاوەگرتو لە چانسی خراپ یان خراپ بەڕێوەبردنە،
ئەگەر بە ئەنقەست بێت ،زوڵم و ستەمكارییە.
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رەنگە ئەمانە هەمووی دەرب��ارەی بیرمەندانی خۆرئاوا راستبێت ،كە
كۆتاییهێنان بەفەرمانڕەوای دیكتاتۆرانەی هەندێك تاكەكانی خۆبااڵدەستكەر
گەورەترین كێشەیان بوو ،كە بە سەر زۆربەی خەڵكدا دەیان سەپاند .بەاڵم
چەمكێكی دیكەی ئازادیش هەیە ،كە لە ناو ئەڵامنەكان پشكوت و دەبێت
ئێستا سەرنجی لێ بدەین.
ئاشكرایە كە ئەڵامنەكان زیاتر لەوەی نیگەرانی نیازخراپی ،یان بەدخوازی
بن ،كە رۆسۆ جەختی لێدەكاتەوە ،زەینییان مژولی خودی كارەكان بوو ،كە
رۆسۆ دەیوت هیچ پەیوەندی بە مەسەلەكەوە نییە .بە رای ئەڵامنییەكان،
ئازادی بە مانای ئازادی لە زوڵمی ئاسنینی فەرمانڕەوا بە سەر دنیا دابوو – واتە
ئازادی لە یاسای رەق و توندی دنیای دەرەوە ،نەك كورتەیەك لە شەڕی تاكە
شەڕانگێزەكان ،یان گەمژە یان خراپ بەڕێوەبردنی كۆمەاڵیەتی.
تاڕادەیەك ئەم هزرە سەرچاوەی لە بارودۆخی سیاسی ئەڵامنییەكانی
سەدەی هەژدە گرتبوو .ئەڵامنییەكان لەم قۆناغەدا ،ئازارێكی زۆریان بەدەست
بێڕێزی و خەفەتی ترسناكەوە دەچێشت ،كە بە هۆی سەركەوتنەكانی فەرەنسا
لەسەردەمی ریشیلۆ و لویی چواردە لە سەدەی هەژدە ،لە ئەنجامی پەرتكە و
دابەشكردنی سیاسی ،الوازی ئابووری ،تەسكبینی و نەزانی گشتی هاواڵتییانی
مام ناوەندی ئەڵامنیای دوای شەڕی سی ساڵە لە سەدەی هەژدە ،دەستەویەخەی
بوون .لەڕاستیدا هۆكارێكی گرنگی تر ،پەیوەندی رەهای ئەڵامنییەكان بە
ئیرادەی سەركێشانەی پاشاكانیان بوو ،كە بە هۆیەوە هەستییان دەكرد وەك
خەڵكی دنیا ،كەوتونەتە خوار فەرەنسییە سەركەوتووەكان ،یان بەریتانییە ئازاد
و سەربەرزەكانەوە.
ئازادی بۆ كەسێكی وەها ،چ مانایەكی هەیە؟ ئەگەر لە بارودۆخێكی خەم
هێندا بژی ،یەكەم شت كە كاریگەری بە سەر ئاگایی تۆوە هەبێت ئەوەیە ،كە
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دەتوانی كەمرتین كاربكەیت ،یان هۆكارە مادیەكانت لەبەردەستدا نییە ،یان
فەرمانڕەواتان ستەمكار و بێویژدان و گەمژەیە ،یان كارەساتی رسوشتی وەك
باران بەسەرتاندا دێتەخوارێ ،یان بەجۆرێكی دیكە جوغزت بە دەوردا كێرشاوە،
هەرچۆنێكبێت لە بارودۆخێكدای ئەو كارانە زۆر كەمن ،كە لە دەستتبێت.
لە هەلومەرجێكی وەهادا ،هزری ئازاد لە الیەك ،بە كردەوە دەبێتە كارێكی
بەدینەهاتوو ،لە الیەكەی دیكەوە ئایدیالێكی بە قوڵی و عاشقانەی ویسرتاو.
زۆرجار ئەمجۆرە بارودۆخانە لە مێژووی مرۆڤدا دووبارە بوونەتەوە و
كاردانەوە بەرامبەریان زۆرتر ئەوە بووە ،كە بڵێین( :ئەگەر نەتوانم بەوە بگەم
كە دەمەوێت و پێویستم پێیەتی ،رەنگە بە وازهێنان لەو تكاو پێداویستییە
لەژیاندا زیاتر كامەران بم .بەڵگە نەویستە لە م��ەراق و ئ��ارەزوی شتێك
بەسەربردن كامەرانم ناكەن ،كە دەسەاڵتداران بەهەلومەرجی نالەبار دەبنە
بەربەستی گەیشنت پێی .بەاڵم لەوانەیە بە كوشتنی ئەو ئارەزوە لە خۆمدا ،بە
ئاسودەیی و خۆشی بگەم ،كە لەم ماتەمگەیەدا باشرتین جێگرەوەیەتی).
ئ��ەوە هەمان ب��ارودۆخ��ی ژیانێك ب��وو كە لەسەردەمی پوكانەوەنی
دەوڵەتەشارەكانی یۆنان ،رەواقیەكان و ئەپیكۆریەكان باسییان دەكردن؛
هەمان بارودۆخی ژیان ،كە لە یەكەم سەدەی زایینی رەواقیەكانی رۆمی و
كریستیانیان ئامۆژگارییە گەورەكانیان بەگوێی ئەوانی دیكەدا دەدا؛ لەڕاستیدا
هەمان بارودۆخی ژیان ،كە بۆ ئەڵامنییەكانی سەدەی هەژدە ئەوەندە زیندو،
شەوق ورووژێنەر بوو .زۆرشتم دەوێت ،بەاڵم بارودۆخ بەربەستی گەیشتنمە
پێیان ،كەوایە دەبێت لەبەرامبەر دنیای دەرەوەدا داكۆكی لەخۆمان بكەین،
پێویستە بە شێوازێك بازنەی خەسارناسی لەم بەدبەختییانە تەسكرتبكەینەوە.
لەجیاتی شااڵوبردن بۆ بە دەستهێنانی ئەوەی ناتوانین بە دەستی بێنین ،شكان
و لەناوچوون ،پێویستە سرتاتیژیانە بكشێمە دواوە .دەبێت بچمە شوێنێك ،كە
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دەستی زاڵامن و بەخت رەشانم پێنەگات .ئەگەر ئەو هەموو ماوەیە بوونم
نەكەمە ئامانجی تیری دوژمنانە ،رەنگە ساغرت مبێنمەوە.
ئەو ك��ارە ،لە روانگەی دەروونناسی و سۆسیۆلۆجییەوە ،هۆیەكی
سەرهەڵدانی تیۆری رەخنەهەڵنەگری ژیانی دەروونییە .هەوڵدەدەم لەدنیای
تایبەتیمدا خۆم پوختە و كۆبكەمەوە .بەخۆم دەڵێم( :دەسەاڵتداری زاڵم
دەیەوێت لە هەلی پێشكەوتن بێبەشم بكات ،دەیەوێت جەوهەرم لەناوببات،
زۆرباشە ،با وابكات – ئەو شتانە گرنگ نیین .چیدەوێت بابیبات .من ئەوشتانە
لەخۆم دووردەخ��ەم��ەوە و فڕێیاندەدەم ،چونكە هیچ نیین .نەدەمەوێت
بیانپارێزم و نە بە رۆیشتنیان دڵتەنگ دەبم ).ئەو كارە پاشەكشەی سرتاتیژی
نائاساییە بۆ ناو قەاڵی دەروون .بەخۆم دەڵێم( :ئەگەر گیانی خۆم ،ئاسودەیی،
سەفای ناوەوەم بپارێزم و هزرم لەدەروومندا بهێڵمەوە ،ئەگەر ئایدیالەكانی
دەروونم زیاتر پەروەردەبكەم ،دەسەاڵتی زاڵم دەستی بەو قەڵەمڕەوە ناگات.
رەنگە جەستەم لەتیرهاوێژی بێت ،با بیبات ،لەوانەیە داراییم زەوت بكات ،با
بۆ ئەوبێت .زەین و هۆشم لەسەر گیان و خودێتی دەروونی خۆم چڕدەبێتەوە،
كە دەستی پێیناگات) .ئەو تێڕوانینە سەرچاوەی سەرهەڵدانەوەی تیۆرێكە،
كە ریشەی قوڵی دەگاتەوە كریستیانیەت و جولەكە و بە هۆیەوە ،ئێمە دوو
خودێتیامن هەیە :یەك ،نەفسی ناوەوەیی و ئەبسرتاكت و نەمر ،دوو ،خودێتی
دەرەوەی��ی ،ئەزموونی ،فیزیكی و مادی ،كە لەناوچوی بەدبەختییەكان و
شویچنكەووتەی یاسای ئاسنین و بێدەرەتانی جیهانی مادییە.
بیرمەندانی زانستە رسوشتیەكانی سەدەكانی حەڤدە و هەژدە ،پێیانوایە
هەندێك لە فەیلەسوفانی سەدەی هەژدە (بیروڕایانوابوو مرۆڤیش وەك
هەر شتێك لە رسوشتدا ،كۆمەڵێك لە گەردیلەكان و شوێنكەوتەی یاساكانی
بااڵدەست بەسەر مۆلكۆلەكانە) رەخنەگرتن لە رسوشتی نەزانی پەتی بوو،
110

ئایزایا بێرلین

چونكە وت هەرچەندیش یاسا مادی و فیزیكییەكانی دنیا بە زاڵامنە بزانین،
ناتوانین بیانگۆڕین و بە كورتی رێگەیەك بۆ دەرەوە نییە.
بەمەش پێویستە ل��ەدوو دووژم��ن رزگ��ارم بێت :ی��ەك ،یاسا گومان
هەڵنەگرەكان و نەگۆڕی مادی بااڵدەست بەسەر ماددەدا ،دوو ،ئیرادەی تاكە
نارەسەنەكان ،هەوراز و نشێووی رۆژگار و هەلومەرجی بەدفەڕ .بە هۆی ئەو
ئامۆژگارییە زۆر و گەورەیە رزگارم دەبێت لەوانە ،كە ئەوەی دەست نایگاتێ
لەگەڵ گەورەیی رسوشت و بێزار خۆم نیشان بدەم .ئەوەی ناتوانم بەدەستی
بێنم ،دەبێت بڵێم نامەوێت .ئەگەر ئارەزویەك لەخۆمدا بكوژم ،نەهاتنەدی
بەئازار نابێت .بە كورتی بە پێی ئامۆگاریەكانی ناوبراو ،بەرهەمی بەختەوەری
و ناكامی لە گەیشنت بە ئارەزویەكە ،بەاڵم رسدەكێشێنە پارادۆكس جیاجیاوەی
ئەو هزرەوەوە .گریامن كەسێك  40ئارەزوی هەیە و تەنیا بە  10ئارەزو دەگات،
ئەوی دیكە دوو ئارەزوی هەیە و بە هەردوكییان دەگات .كامەیان دڵخۆشرت و
بەختەوەرترە؟ ئەگەر ئازادی بەو مانایەبێت دەتوانم هەموو ئەوكارانە بكەم بە
دڵمە ،ئایا كەسێك كەمرتی دەوێت و بەمەش دەبێت كەمرت كاربكات ،لە كەسێك
دڵخۆشرت و بەختەوەرتر نییە ،كە زیاتری دەوێت ،بەاڵم دەتوانێت ئەو كارانە
بكات ،زۆر لەوە كەمرت بەدڵییەتی؟
رۆسۆ دەڵێت :كەسێك ئازادە (هەرشتێك ئارەزوبكات ،دەتوانێت ئەنجامی
بدات) .ئەگەر ئارەزوم كەمبێت ،لەوانەیە لە بازنەیەكدا بێ ئاكام بم ،هەر
هێندە گچكەترە ،بەاڵم ئەو روانگەیە دواجار سەردەكێشێتە خۆكوژی – واتا
خۆكوژی بەمانای راستەقینە – .گریامن لە قاچەكامندا هەست بە ئازارێك بكەم.
دوو رێگە بۆ چارەسەرییان هەیە :یەك ،دەرمان ،دوو ،بڕینەوەیان .فەرمانڕەوای
زاڵم زۆری و ستەمم لێدەكات .دوو رێگە بۆ بەگژداچوونەوەی هەیە :یەك،
كوشتنی ،دوو ،لەو رێگەیەوە خۆم نەكەمە ئامانجی ،كە بیری لێنەكەمەوە.
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چیدەوێت بیدەمێ ،وازهێنان لە هەموو ئەوەی بتوانی وێنایبكەی ،كە لوتكەی
تێكچون و بەالڕێداچووندا بیەوێت لێم زەو بكات .ئەمە پوختەی ئامۆژگاری
خودێتیی دەروونییە ،كە الیەنگرانی دەڵێن خودێتی دەرەوەی��ی لەبەردەم
پەالمار ،دەستدرێژی كردنەسەر ،شایانی بایەخ پێدان نییە و وەك جەستەیەك لە
ئاسامندایە ،كە یاسا فیزیكییەكان بااڵدەسنت بە سەریدا و قوربانی شەڕانگێزیی
و دەسكەالی چەرخی كارئەكتەرانە.
ئەو تیۆرە لە كانتدا هەندێك دەرئەنجامی نائاسایی گرنگ بەرهەم دێنێت،
كە لە فیشتە و هەمو فەیلەسوفەكانی رۆمانتیكی ئەڵامنیا و لەو رێگەیەوە،
كاریگەری جێگەسەرنجی بەسەر ئاگایی ئەوروپییەكانەوە هەیە .دەرئەنجامی
ناوبراو یەكێكیانە و تاكە شتی بەنرخ لەدنیادا ،دۆخی تایبەتی خودێتی دەروونی
مەعنەوییە .بەختەوەری ،یان كامەرانی شتێكە دەستم پێیناگات و رەنگە
پێیبگەم ،یان پێینەگەم ،پەیوەندی بەزۆر بارودۆخی ماددییەوە هەیە .بەمەش
كەسێك بڵێت ئامانجی مرۆڤ بەختەوەرییە ،بەدەستی خۆی بڕیاری بێئاكامی
و لەناوبردنی بەسەر خۆیدا داوە .ناكرێت تەالری ئایدیال لەسەر بناغەیەك
بێت ،كە بۆخۆی پەیوەست بەهەلومەرجەكانی دەرەوەی��ە ،بەڵكو دەبێت
لەسەر بنەمای ئایدیالی دەروونی و كارپێكردنی و پشت بەشتێك ببەستێت ،كە
خودێتیم ئەو ئەركەم پێدەسپێرێت .ئایدیالی راستەقینە واتا پەیڕەویكردنە لە
یاسا ئاكارییەكان .ئەگەر هێزی دەرەوەیی سەرچاوەی ئەو یاسایانەبێت ،ئازادنیم
و كۆیلەم .بەاڵم ئەگەر خۆم ئەرك بەخۆم بسپێرم ،كە فاڵن كاربكە ،ئەوسا ،رۆسۆ
وتەنی ،كۆیلەنیم ،چونكە جڵەوم بەدەستی خۆمە ،سەرچاوە و چاوگی ئەو
كارانەی دەیكەم ،جگە لەخۆم كەسێكی تر نییە ،ئەوەیە ئازادی .هزری قوڵی
كانت ئەوەی گرنگە ،شتێكە زۆر بەنرخ بۆ ئێمە (بەنرخ واتە مەبەستێك ،بۆخۆی
شوێنیكەوێت ،نەك وەك هۆكارێك بۆگەیشنت بە شتێكی دیكە) ،ئامانجێك،
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كە خۆی هەقانیەتی هەموشتێك بسەملێنێت و هەقانیەتی خۆی پێویستی بە
سەملاندن نەبێت ،بۆ ئەوە كارێك دەكەین یان خۆی لێبەدووردەگرین ،ئەوەی
بە مەبەستی هەبوونی بەشێوازێك رەفتاردەكەین ،كە هەیە و لەپێناویدا ئەگەر
پێویستبێت ،ئامادەین گیامنان بەخت بكەین – بنەمایەكی وا كۆتایی پیرۆز،
كە بااڵدەستە بەسەر كردارماندا ،خۆمان لەسەر خۆمان جێگیریدەكەین .نیشانە
بەوەی ئازادین .بۆیە ،كانت دەڵێت :تاكە كاری پیرۆز لەدنیادا ،تاكەشتێك كە
چاكەی پوختە ،ئیرادەی چاك یان نیازی چاكەیە ،بەمانای خودێتی ئازاد و
مەنەوی لە جەستەماندایە.
هیچ شتێك جگە لەوە پیرۆز نییە ،چونكە چ شتێكی دیكە دەشێت پیرۆزبێت،
چ شتێكی دیكە دەشێت بەنرخ بێت؟ هەركارێك بكەم ،بۆ پەیڕەویكردن لە
یاسایەكە ،كە بۆخۆم لەسەر خودێتی بڕیارم لێداوە .الیەنگرانی قازانج دەڵێن:
مەبەستی راست لەهەركارێك دەبێت خۆشی و بەختەوەركردنی ژمارەیەكی
زۆری خەڵك بێت ،بەاڵم ئەگەر ئامانج ئەوەیە ،رەنگە تەنانەت قوربانیكردنی
مرۆڤەكان ،هەرچەند مرۆڤی بێتاوان ،بۆ بەختەوەركردنی ئەوانی دیكە رەوابێت.
ئەوانی دیكە دەڵێن :دەبێت وا رەفتاربكەم ،كە كتێبی پیرۆز ،یان ئایین ،یان خوا
بڕیاری لێداوە ،یان پاشا فەرمانیكردووە ،یان كارێك بكەم كە ئارەزو دەكەم ،یان
سیستمی ئاكاریم (بێبگرە و بەردە بە میراتم گرتووە ،یان دەستەبەرم كردووە)
 ،بە رەوا دانراوە.
لە روانگەی كانتەوە ئەمجۆرە بیروباوەڕە ،كفركردنە .سەرئەنجام مرۆڤ
لەدنیادا بەنرخە .شتێك بەنرخە ،كە ئایدیالی مرۆڤێكە ،شتێكە ،مرۆڤێك –
كانت یەكسەر لەسەری دەڕوات ،مرۆڤێكی عاقڵ – بۆخۆی فەرمان بەخۆی
دەكات كاری پێبكات .پێویستە مرۆڤێك لەپێناو چیدا بكەیتە قوربانی؟ لەپێناو
ئەوەی لەسەروویەوەیەتی و بەنرخە ،بەاڵم ناكرێت هیچ شتێك لەو بنەمایە
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بەنرخرتبێت ،كە مرۆڤێك ب��اوەڕی پێیەتی ،چونكە نرخی هەموو شتێكی
پێوەبەندە ،یان هۆكاری گەیشنت بە ئامانجێكبێت ،كە كەسێكی عاقڵ بۆ خودی
ئەو بیەوێت) یان هۆكار كتومت ئامانج بێت.
كانت زۆر باسی گرنگی جەختكردنەوەی لە عەقاڵنیەت كردووە ،گەرچی
النیكەم هەندێك لە كانتناسان هەمیشە گومانیان هەبووە ،ئامانجی لە
عەقاڵنیەت چییە؟ .پێیوابوو ،بە گشتی جۆرێك هەڵسوكەوت هەیە و هەموو
مرۆڤە عاقڵەكان وەك پێویست خوازیارنی .نامەوێت لێرەدا بچمەناو ئەو
بابەتەوە ،كە راست ،یان درۆدەكات ،چونكە لە بابەتەكە دووردەكەوینەوە،
بەاڵم دەبێت لە تیۆرەكەی بیخەینە مێشكامنەوە ،كە بەڵێن بەوەی شتێك
بەنرخە ،واتە بڵێین الی خودێتی دەروونی ئێمە هیچ هێزێك لە دەرەوە نابێت،
دەستدرێژی بكاتەسەر ،یان تێكیبدات ،یان بیكاتە كۆیلە ،یان بیچەوسێنێتەوە،
یان تەفروتوونای بكات ،ئەو شتە لەبری ئایدیالە .داكۆكی سۆزبزوێنی كانت
لە ت��اك ،لێرە سەرچاوەدەگرێت .بەبروِای ئەویش وەك رۆس��ۆ( ،گەرچی
بەڕێكوێكی توندتر و راشكاوانەتر) تاكە كارێكی خراپ و ناڕەوا ،رێگەنەدان
بە مرۆڤێك بژاردەی خۆی هەڵبژێردێت .بەرزترین تاوان ،زەبوون ،بێرنخ و
شەرمەزاركردنی مرۆڤێكی دیكەیە ،یان بەجۆرێك رەفتاركردن لەگەڵی ،كە گوایە
سەرچاوەی بەهاكان نییە ،چونكە رێز لێگرتنی لە الیەن خەڵكەوە ،سەرمایەی
دنیای بەهاكانییەتی .فریودانی كەسێك ،بە كۆیلەكردنی ،سودوەرگرتن لە
ئامڕازی مرۆڤێكی دیكە ،بۆ گەیشنت بە ئامانج ،واتا مەبەست و ئامانجی،
ئەوەندەیئامانجەكانی خودی ئێمە ،عەقاڵنی و پیرۆزنین و درۆیە ،چونكە بڕوا
بەوە شتێك بەنرخە ،مەبەستی هەموو مرۆڤێكی عاقڵە .ئەو تیۆرە بەهەستە
لێرەوە سەرچاوەدەگرێت ،بەوپێیە پێویستە من بە مرۆڤێكی دیكە  -واتا ئەو
بوونەوەرانەی ئەركی سەرشامنە لەدنیادا رێزیان بگرم – رێزی بگرم ،چونكە
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مرۆڤەكان زادەی بەهاكانن ،بەرهەمییاندێنن و زۆری چاالكییەكانیان بەهای
خۆی هەیە و هەموو كارێك بكەین و درێژە بە ژیان بدەین ،لە كاتی پێویست،
ژیامنان بكەینە بەاڵگێڕی.
ئەنجامێكی تر ،ناكرێت ئەخالق و رێسای ئەخالقی وەك كاری راستەقینە
ئاشكرابكەیت .لە سەدەی هەژدە – نەك لەو سەدەیەدا ،بەڵكو تاڕادەیەك
لەتەواوی مێژووی فەلسەفە ،جگە لە خواوەندییەتی جولەكە و كریستیانیەت–
پێداگرتنە لەوەی ناكرێت وەك مەسەلەكانی پەیوەند بەكاری راستەقینە،
وەاڵمی مەسەلە ئەخالقیەكان بداتەوە .پێشرت روومنكردەوە ،هێلڤتیۆس و
هەموو هاوڕێكانی ،بەردەوام ئەو پەندە بە گوێی ئەوانی دیكەدا دەدەن ،بەاڵم
ئەو بیروباوەڕە بۆ كانت تەواو راست نییە و بۆ جێگرەوانی چەند نزیكببینەوە،
كەمرت راستە.
بۆئەوەی بزانم چ بكەم ،پێویستە گوێ لەهاواری دەروون بگرم .لەو
هاوارەدا بڕیار و فەرمانەكان دەبیسرتێن و ئایدیالێك دەبنە ئامۆژگاری ،كە
دەبێت رەفتاریان پێبكەم .بەاڵم فەرمان ،بڕیار و رێنامیی دەبێت چ بكەم،
بە وتەی كانت( ،كاری رەها) ،وەك بڵێی فاڵن بارودۆخ چۆنچۆنییە؟ .بێسودە
لەدنیای دەرەوەدا ،بەدوای ئامانجە ئەخالقیەكاندا بگەڕێین .ئامانجی ئەخالقی
لەجۆری شتەكان نییە و جگە لە فاڵن بارودۆخی راستەقینەی گەشەی دار ،یان
وەك پەڕینەوەی یۆلیۆس قەیسەرە لە رووباری رۆبیكۆن .ئامانجی ئەخالقی،
بڕیار یان فەرمانە ،فەرمان نە راستە ،نە درۆ و ناتوانی بە دینت ئاشكرای بكەیت.
رەنگە فەرمان راستبێت یان هەڵە ،قوڵبێت یان تەنك ،لەسەر بنەمای چاكە و
خۆپارێزی ،یان رەزیلی و خراپەكاری ،شایانی تێگەیشنت یان تێنەگەیەنراو –،
بەاڵم هەرچۆنێك بێت ،وەسفی هیچ ناكات .بڕیاردەدات و فەرمان دەكات و
دەتبزوێنێت.
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ئەوە لەئاگایی ئەوروپیەكان كاتێكی زۆر گرنگە .دەبیرنێت بەپێچەوانەی
بۆچونی زۆرێك لە فەیلەسوفەكان ،لە ئەفالتونەوە تا ئەمڕۆ ،ئەخالق كۆمەڵێك
كاری راستەقینە نییە .ناتوانێت بەوپەڕی هێزی تایبەتی ،بۆ تێگەیشنت لەكاری
واقیعی ئەخالقی ،ئەخالق ئاشكرابكات .ئەخالق فەرمانی پێدەكرێت و بەمەش
شیاوی ئاشكراكردن نییە .ئەخالق ئاشكراناكرێت ،لەنەبوونەوە دێت ،كەسێك
دروستی دەكات ،نەك بەدوایدا بگەڕێت و بیدۆزێتەوە .بۆیە ،ئەخالق هاوشێوەی
ئەفرێرناوی هونەرە .هەڵبەتە كانت بە ئەنجامێكی وا نیمچە هونەری ناگات ،كە
لە رێسای بابەتی گشتی و لە ئاشكراكردنیان ،بە دروستی باسییاندەكات ،بەاڵم
لێینزیكدەبێتەوە .باوەڕی بەپێوەری تێكڕایی ،ئەقڵی و جێگەبڕوی سەرجەم
مرۆڤەكان هەیە ،بەاڵم ویستی ئەو –زمانی هاواری دەروونی– هەندێكجار
ئاڕاستەی شوێنی دیكەیە .كاتێك دەگەینە رۆمانتیكە ئەڵامنییەكانی كۆتایی
سەدە ،ئەوكارە ئاشكراتردەبێت .كاتێك هونەرمەند بەرهەمێكی هونەری
دادەهێنێت ،سەرقاڵی چییە؟ پەیڕەوی لە راچڵەكانی دەروونی دەكات و چی
لەدەروونیدایە دەریدەبڕێت .لە وەاڵمدانەوەی خواستە دەروونیەكان ،شتێك
دەئەفرێنێت ،ئەوەی لە دەروونیدایە هەڵیدەڕێژێتەدەرەوە و لە هەمووی بااڵتر،
بەشێوەیەكی تایبەتی كار ،رەفتار و شتێك دروست دەكات – نەك فێربێت ،یان
ئاشكرا  ،یان ئەنجامگیریی بكات ،یان لێی بپرسێتەوە ،یان بیربكاتەوە.
لەوانەبوو دەربارەی بیرمەندانی پێشو بڵێت ،بەڕێگەی شێوازی نیوتن ،كە
یاسا فیزیكییەكانی ئاشكراكردن ،ئەوانیش راستی هەندێك كارییان ئاشكرادەكرد،
كە بەختەوەری ئامانجی راستەقینەی مرۆڤە ،یان ئامانجی شایستەی مرۆڤ
نییە ،یان ژیان خەسڵەتی ماددی ،یان گیانی هەیە ،یان هەرشتێكی دیكە ،بەاڵم
كاتێك هونەرمەند بەرهەمێكی هونەری دادەهێنێت ،ئایا هیچ ئاشكرادەكات؟
گۆرانی پێش ئەوەی بوترێت ،لە كوێ بوو؟ پێش ئەوەی بەرهەم بهێرنێت ،لە
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كوێ بوو؟ گۆرانی بە وتن یان بەرهەمهێنان دێتەبوونەوە .تابلۆ پێش ئەوەی
بكێرشێت ،لەكوێ بوو؟ بە تایبەت دەربارەی شێوەكاری ئەبسرتاكت – وەك
میوزیكێك كە رووتەڵییە – وێنای زەینی هونەرمەند ،ئ��ەوەی دەیویست
بیخوڵقێنێت ،پێش خوڵقاندنی لەكوێ ب��وو؟ ك��اری هونەرمەند ،جۆرێك
چاالكی بەردەوامە و ئەوەندە بەسە ،كە لەپەیڕەویكردنی ئەندازەی جوڵەی
دەروونی ئەنجامدەگرێت .پەیڕەوی لەڕاچڵەكانی دەروونی ،واتە بەدیهێنانی
ئایدیالێكە ،هونەرمەند لەپێناویدا دەژیت ،خۆی بۆ تەرخاندەكات و بە پەیامی
خۆیدەزانێت.
گرنگە بیربهێنینەوە ،گەرچی كانت نەگەیشتە ئەنجامێكی ئەوتۆ ،بەاڵم
بناغەی بیروباوەڕی ئەخالقی دانا .ئەو بیروباوەڕە دوو ئاماژەی تەوەرییە.
ی��ەك ،ئەخالق جۆرێك چاالكییە .هاوڕێیانی ئینسكلۆپیدیای فەرەنساو
كەسایەتییەكانی رۆشنگەری لە ئەڵامنیا باوەڕییانوابوو ،سەرەتا راستی لەمجۆرە
كارانەدا ئاشكرادەكەین و پاشان مەعریفەیەك ،كە بەدەستامنهێناوە ،بە
كاریگەری بەكاریدەهێنین ،بەاڵم بە پێی باوەڕی نوێ ،ئەخالق جۆرێك چاالكییە،
نەك سەرەتا تیۆربێت و پاشان كار .دووەم ،ئامانج لەسەربەخۆیی مرۆڤ جگە
لەوە شتێك نییە .ئامانج لەسەربەخۆیی مرۆڤ ،تۆ قوربانی هێزێك نیت
نەتوانیت جڵەوی بكەیت .پێشرت رۆسۆ لە وتەیەكدا دەیوت :تەنیا نیازخراپی
و بەدخوازیی توڕەمان دەكات ،نەك شتەكان ،بەاڵم ئەو كەسانەی ئاماژەمان
پێكردن ،لەدەسەاڵتی كارەكان زیاتر دەترسان ،تا دەسەاڵتی كەسەكان .نیاز لە
ئارەزوی سەربەخۆیی ،كە دژی سەربەخۆییە ،من سەربەخۆ نیم .سەربەخۆ
نیم ،چونكە دۆڕاوی هەڵچون و هەستەكانم ،دۆڕاوی شەوقەكان ،ترس و
ئومێدەكانم و ناچارم دەكەن ئەوكارانە بكەم ،كە نامەوێت ئەنجامییان بدەم
و پاشان پەشیامن ببمەوە ،تۆبە بكەم و بڵێم ئەگەر دۆخم باشرت و خاوەنی
ئازادی و خیانەت لە ئازادی

117

خۆم دەبووم ،كاری وەهام نەدەكرد .ئارەزوی سەربەخۆیی واتا ،تۆ بەندەی ئەو
هۆكارانەی جڵەوكردنیان بەدەست تۆنییە .سەربەخۆیی دژیەتی .سەربەخۆیی
واتا وەها كاردەكەیت ،چونكە وا ئیرادە دەكەیت – بە دەربڕینێكی دیكە ،تۆ
چاالكیت ،هەڵڕسكاو نیت.
ئەوە (تۆ)ی ،كە دەڵێین كاردەكات ،چاالكە و جەستەت نییە بۆتە قوربانی
هەموو ئازارەكانی جەستە و سەربە یاسا فیزیكیەكانە ،لە قەڵەمڕەوی ئازادیدا
دەجوڵێت .ئامانج لەسەربەخۆیی ،رزگاربوونە لەهەموو پانتاییەكانی هێزە
دوژمنكارەكان ،یان كوێر ،یان ئەو هێزانەی هەرچۆنێك بێت بەرپرسیارییان
نیم ،وەك یاسا فیزیكییەكان ،یان هەواوهەوەسی دەسەاڵتدارانی زۆردار ،كاری
ت َێدادەكەن .سەربەخۆیی یان ئازادی ،بریتییە لە فەرمانكردن بەخۆم و پەیڕەوی
لێكردنی ،چونكە هەر ئیرادەیەك بكەم ،كاری پێدەكەم .ئازادی ،واتە پەیڕەوی لە
فەرمانەكانی خۆم .چەمكێكە ،رۆسۆ و كانت ،لە ئازادی ئەخالقی لەبەرچاویانە.
هەر مرۆڤێك بەمجۆرە بەنرخە و بەمەش پێویستە مرۆڤەكان رێزی لێبگرن.
لەم رووەوە ،دەست لێدان ،گۆڕین و ئاڵوگۆڕی مرۆڤەكان ،هەركارێك لەگەڵییان
بەناوی بنەمای بابەتی ،واتا لە دەرەوەی ئیرادەی مرۆڤ و بوونی متامنەی
سەربەخۆ لێی قەدەغەیە ،كە هێلڤتیۆس بە بیانوی بەختەوەری خوازیاری
بوو .پاڵنەر ،تاكە شتێكە ئەژمار دەكرێت .من بەرپرسی جێبەجێكردنی هیچ
بەرنامەیەك نیم ،چونكە یاسا فیزیكیەكان تێیدا بەشدارن .ناتوانی بە بەرپرسی
كارێكم بزانیت ،جڵەوی بەدەستی منەوەنەبێت .پێویستبوون ،پێداویستی،
توانینە – ئەگەر كارێك لەتواناتدا نەبێت ،ناتوانێت پێتبڵێت ،پێویستە ئەنجامی
بدەیت .بەمەش ئەگەر چەند ئەركێكم لە ئەستۆبێت ،ئەگەر ئەخالق
هەبێت ،ئامانجەكان یان مەبەستەكان هەبن ،دەبێت بیانكەم و خۆم لەشتی
تر بەدووربگرم ،دەبێت هەموویان لەودیوو قەڵەمڕەوی پارێزراو ،بەدووربن
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لە دەستێوەردان .بۆیە ،ناكرێت گەڕان بەدوای بەختەوەری ئەركی من بێت،
چونكە سۆزەكانی بەختەوەری بەدەست من نییە .ئەركی من پەیوەندی بەوەوە
هەیە ،كە بە تێكڕا لەبەردەست مندابێت – واتە هەوڵ لەپێناویدا ،نەك گەیشنت
پێی .تەنیا ئازادم ،خودێتی دەروونم بە پتەوی بهێڵمەوە.
ئەو بیروڕایە ،هەندێك ئاكامی بەرهەمی سیاسی گرنگی لێكەوتەوە.
یەكەم كاریگەری خێرای ،جۆرێك رێبازی لەسەر بنەمای رۆچوونە دەروونەوە،
دەوڵەمەندبوون لە یاساو رێسا باوەكانی ئەخالقی .ئەگەر پاراستنی بابەتی
خودێتی ،تاكە ئەركی مرۆڤە و شتێكە ئەژماردەكرێت ،ئەگەر مرۆڤ بەرپرسی
راستی و پتەوی خۆیەتی و دەبێت چاودێری بكات ،كە دەستپاك و راستگۆ
بێت و كەس فریونەدات ،كەوایە ئەوەی لەدنیای دەرەوە دەگوزەرێت –
واتە قەڵەمڕەوی سیاسی و ئابوری و گۆڕەپانی جەستەی مادی نیشاندراوی
كەڵەكەبوون بە هۆكارە دەرەكییەكان ،چ فیزیكی و هەر شتێكی دیكە –
هەموویان دەكەونە دەرەوەی قەڵەمڕەوی ئەخالقی فیشتە لە یەكەم قۆناغ،
كتومت وەها بیریدەكردەوە3.
فیشتە باوەڕیوابوو ،پێویستە تاك ئازاد بێت .دەڵێت :من تەواو ئافرێرناوی
خۆمم ،یاسایەكم قبوڵ نییە ،خراوەڕووەكانی رسوشت پەسندبكەم ،چونكە
دەبێت قبوڵی بكەم ،ئیرادە دەك��ەم ب��اوەڕم پێیهەبێت 4.پێیوایە كارێكی
جێبابەخی ،ئەوەی دەدرێت نییە ،ئەوەی گرنگە ،واتا ئەوەی دەخرێتە ئەستۆم،
ئەركمە ،بەسەرمدا بڕیاری لێدەدرێت ،بەشێكە لە پەیامم .فیشتە رایدەگەیەنێت،
ئەو یاسایە ،نەك لە قەڵەمڕەوی كاری واقیع ،بەڵكو لە خودێتیامن بەدەستدێت،
واتا خودێتی پەتی و رەسەن ،بەوتەی ئەو ،شتە هاوتەریبەكانی ئەندێشە و
ئامانجەكانم ،لەدنیای دەرەوە دەخوڵقێنێت و فۆڕمییان پێدەبەخشێت ،چونكە
بەسەریاندا س��ەروەری و زاڵدەبم و دنیای دەرەوە ،ناچاردەبێت خزمەتم
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بكات 5.ئەو وێنا رۆمانتیكییە كە هیچ شتێك لە دنیادا لە متامنە ،خۆنەویستی،
لەخۆبووردوویی گرنگرت نییە.
ئەو بیرە ئەوەندە گرنگە ،پێویستە كەمێك زیاتر لێیبكۆڵمەوە .لە
رابردودا – النیكەم دوای ئەفالتون – حەكیم یان فرەزانا بوو ،وەسفدەكرا و
خەڵك بەچاوی گەورەیی لێیانیدەڕوانی .حەكیم دەیزانی چۆنبژی .هەندێك
پێیانوابوو حەكیم پەیوەندی بە خواوە هەیەو خواپێیدەڵێت :چ بكات و
راستی چییە .هەندێكی دیكە وایاندەزانی ،حەكیم كەسێكی تاقیگەیە ،وەك
پاراسیاسۆ یان دكتۆر فاوستۆس ،یان كەسێكە بێجگە لەتوێژینەوە ئەزموونیی
و بە پیت و فەڕەكانی ،بەجۆرێك دینت و دەروونبینی تایبەت ،توانای
ئاشكراكردنی كاری نائاسایی هەیە .ئەخالقیش وەك جۆرەكانی تری مەعریفە،
بریتییە لە ئاشكراكردنی هەندێك راستی و گرنگرتین ئامانج ئەوەبوو،
كەسەكە بكەوێتە پێگەیەكەوە ،راستی مەعریفە بەرهەمبهێنێت .ئەگەر خۆت
لە راستی نەدەگەیشتی ،پێویستە بۆ پسپۆڕ بگەڕێیتەوە و ستایشی بكەیت.
كەسێك سیمبول و بە گەورە دەزانرێت ،كە پێغەمبەر بێت ،یان پێشبینیكەر
و هەقیقەتبین ،یان فەیلەسوف ،چونكە تاكە كەسێكبوو دەیزانی چ بكات و
دنیا چۆنە .رەنگە كیمیازان ،رۆژێك كانزای كەم بەها بكاتە زێڕ و بتوانێت
ئێكسیری ژیان بدۆزێتەوە .خاوەنڕا لەدنیای سیاسەتدا ،دەیزانی چۆندەبێت
حكومەت بكات ،چونكە لە سایكۆلۆجی م��رۆڤ و رسوشتی كۆمەڵگە
گەیشتبوو ،كە بزانێت زانستی خۆی چۆن لەگەڵ تەبای بكات .زانا ستایش و
بە گەورە دەزانرا ،چونكە دەیتوانی راستییەكان ئاشكرابكات.
هەندێك بابەتی پاشەكەوتكراوی ژێر فۆكسی مەعریفە ،دێنەپێش ،نەك
بۆ ئامانجێكی لەژیاندا ،بەڵكو پێویستە لەپێناویاندا ،گیانی خۆت بەختبكەی.
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شەهیدانی كریستیانیەت ،لەپێناو حەقیقەتدا مردن .بەرەوپیری مەرگ
چوون ,دەیانویست شایەتی منونە ،مەعریفە ،زانایی و حیكەمەتێك بدەن ،كە
خۆیان و كەسانی متامنەپێكراوییان سودی لێوەردەگرن ،بەاڵم پەتی فیداكاری
و مردن لەپێناو بیروباوەڕدا ،پەتی گیانفیداكردنت لەپێناو ئایدیالی دەروونی
بەوهۆیە ،كە ئایدیالی ئەو ئیتۆیە و هی هیچ كەسێكی تر نییە – .گەر
كەسێكی بڕوادار بە ئایینێك جگە لە ئایینی تۆ ،ئازایەتی دەنوێنێت و لەپێناو
باوەڕێك دەكوژرێت ،تفت لە تەرمەكەی و گاڵتەت پێنەدەكرد .ستایشی
ئازایەتییت دەكرد و سەد حەیف و مەخابن ،كە پیاوێكی وەها ئازاو رسوشت
پاك ،دەبوایە لەپێناو ئەو بیروباوەڕە پوچەدا مبرێت ،بەاڵم ،هەرچۆنێك بێت،
بە هۆی گیانفیداییەكەی لەپێناو بیروباوەڕی پوچ ،ستایشی ناكەیت.
كە دەگەینە سەرەتای س��ەدەی نۆزدەیەم ،راب��ردو وەردەچەرخێت.
دەبینین ئایدیالیزم ستایشی دەكرێت ،بەاڵم ئامانج لە ئایدیالیزم چییە؟
ئایدیالیست خزمەتی ئامانج یان ئایدیال بكات و بتوانێت فەرمان بەخودێتی
دەروونیەكەی بێنێتەدی ،كە الی رسوشتەكانی خوارتر سەرنجڕاكێشە – وەك
سامان ،دەسەاڵت ،سەركەوتن و خۆشەویستی – پشتیتێدەكات .پاڵەوانی
ئایدیالی ئەوتۆ ،راپەڕینی رۆمانتیزم لەئەڵامنیا ،الیەنگرانی كارالیل و میشلە
لەگەنجیدا ،رادیكاڵەكانی روسیا .لە هونەرمەندە گەورەكان ،بتهۆڤن كاریگەری
زۆری لەسەر زەین و خەیاڵی ئەوروپییەكان هەبووە .بتهۆڤن لەدنیای
خەیاڵدا ،پیاوێكی دەستكورت ،ئاڵۆز ،پێنەزان و توندە تەبیات و نارشین ،كە لە
ژوورێكی سەربە تەنەكەگیراودا دەژیا ،رووی لەدنیا وەرگێڕابوو ،ماڵی دنیای
نەدەویست و چەندی پاداشتی پێدەدرا ،رەتیدەكردنەوە ،رەتیدەكردنەوە تا
زیاتر نناخی دەوڵەمەند بكات و لەخزمەت خەونێك دابێت ،كە لەسەریدا
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پ��ەروەردەی دەكرد و لەویژدانیدا فەرمانانە لە هاوار و ژاوە ژاوداب��وو،
دەریبڕێت .دزێوترین كار ،بەخۆفرۆشی و خیانەت لە ئایدیال دەزانرێت.
كاری وەها ،قێزەون و نەفرەت ورووژێنەربوو ،چونكە وای بۆدەچوون ،بەپێی
هێڵی فكری كانت ،بەها بە ژیان دەدات و سەرچاوەی هەموو بەهاكانە،
جیاوازی لەنێوان چاكەوخراپەدا دەكات و هەقانیەت دەسەملێنێت ،ئەوەیە
روانگە ،یان خەونی دەروونیی.
ئەم تێڕوانینە لەسەرەتای سەدەی نۆزدە دەگاتە لوتكە ،خاڵێكی گرنگ
بریتییە لەوەی ئایا ئەوەی خەڵك بەدوایەوەن راستە ،یان درۆ؟ ،بێسەروبەرە
و بێامنا دەزانرێت 6.ئەو كەسە وەسفیكراوە خۆی لە دیواری ژیان دەكوتێت
و بە كەمرتین گریامنەی كامەرانی و بێ پرسینی ئاكامی كارەكەی لەخۆی،
سەركەوتن ،یان مردن دەبێت ،ملی رێگەی شەڕ دەگرێت .چونكە هیچی
تری پێناكرێت .وێنای مارتین لۆسەر ،زەینی و پەسندە ،بزماركوت دەوەستێت
و ناجوڵێت ،چونكە خزمەتی ئامانج ،یان ئایدیالی دەروونی خۆی دەكات،
واتا خۆڕاگری ،راستی ،دروستی ،لە خۆبووردویی ،تەواوكردنی نەفس و
سەربەخۆیی ،ئەمەیە هونەرمەندی ،قارەمانی و فرەزانایی –،بكرێت بوترێت،
مرۆڤی چاك.
شتێكی ئەوتۆ تەواو جوان ،دەركەوتنێكی نوێیە .ئەگەر مۆزارت و هایدن
دەیانبینی جوڵەی ورەیی و دەروونییە ،تێیاندا بەنرخ دەزانرێت ،پەنجەی
سەرسامییان دەگەست .هونەرمەندانێك بوون ،خاوەن بەرهەمی میوزیكی جوان
و هونەرپەروەران لەبەر جوانییان رایاندەگەیاندن و گوێگران وەسفییاندەكردن.
مۆزارت و هایدن پرۆفیشناڵبوون ،زۆر شتییان دروستدەكرد ،كارسازبوون ،نەك
كاهین و پێغەمبەر .هەندێك مێز و كورسییان ئامادەدەكرد ،هەندێك سەمفۆنی،
باش ،یان زۆرجوان ،كاری بلیمەتی بێت ،دانەرەكەی ،وسفدەكرێت.
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بەاڵم كە دەگەینە سەدەی نۆزدەیەم ،دەبینین هونەرمەند لەجێگەی
پاڵەوانان وەس��ت��اوە ،وەستاوی و ك��وژران ،ت��ەوەری ژیانییەتی .لەگەڵ
دەوڵەمەندان ،دەس��ەاڵت��داران ،ناڕەسەنان ،بێفەرهەنگەكان ،تەنانەت
رۆشنبیرانی تەسكبینی چاوچنۆك ،رسوشت رەخنەگر – واتە ئەوكەسانەی
رۆسۆ ،یەكەم هەورە بروسكەی بەسەردا باراندن و كارالیل و نیچە و دی،
ئێ .الرنس بەدوایدا رێیانكرد  -دەبێت بەگژیاندا بچیتەوە و لەبەردەمیان
بوەستی ،تا خۆت بنوێنی ،لە ركابەرەكەت ب��دەی ،سەربەخۆ بیت ،كار
و ب��ارودۆخ جگەلەوەی لەناخی خودێتی دەروون��ی خۆت دەیهێنیتەدەر،
دەستگیر ،ئامانجتان دیاری و كۆتت نەكەن.
ئەوەندەی ئەو كارە پەیوەندی بەهونەرمەندانەوە هەبێت ،ئایدیالێكی
كراوەیە و ئەمڕۆ كەس رەتیناكاتەوە .ویژدانی ئەخالقی ئەمڕۆ فۆڕمییان بە
هەمان بۆچوونی رۆمانتیزم داوە ،كە لەسەر بنەمایان ،وەسفی ئایدیالخواز،
تاكە پاكەكان و خۆڕاگر دەكەین ،چ هاوڕای ئایدیالەكانیان بین ،یان دژ
و هەندێجار بە نەزان و گەمژەیان بزانین ،وەك سەدەكانی هەژدەیەم و
پێشرت ،كە هەرگیز ئەو كەسانە جێی ستایش نەبوون و خەڵكانی روخۆش و
خۆشەویست ،بەاڵم بەگەمژە ئەژماردەكران ،كەچی مەسەلەكە بەدفەڕیشی
هەیە .ئەخالق بۆ شتی داهێرناو دەگۆڕێت ،نەك هەوڵی پەیداكردنی.
ئەخالق كۆمەڵێك راڤەی هاوتای واقیعیەتی ئاشكرابووی رسوشت ،نییە.
لەبنەڕەتەوە رسوشت پەیوەندی پێوە نییە ،رسوشت لەڕوانگەی كانت و
فیشتە ،كۆمەڵێك مادەی بێگیانە و ئیرادەی خۆتی لەسەر هەڵدەچنیت.
لێرەدا لەوێنای وەرگیراوی رسوشت ،پەیڕەوی رسوشت ،هاوشێوەی رسوشت،
زۆر دووركەوتووینەتەوە .بەپێچەوانەوە ،ئێستا فۆرم بەرسوشت دەدەین،
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رسوشت دەگۆڕین ،رسوشت گرفتی بەردەمامنە ،رسوشت جگە لەمادەی
خاو هیچ نییە ،بەاڵم ئەگەر وابێت ،ئەخالق خۆدوورخستنەوەی كەسایەتی
خۆتبێت ،رەنگە چاالكی سیاسیش ،جۆرێكە لەخۆ دوورخستنەوە .كەسایەتی
ناپلیۆن باڵی بەسەر ئەوروپادا دەكێشا ،هەوك چۆن هونەرمەند فۆڕم بە
كارەكەی ،میوزیسەن دەنگەكان و شێوەكار رەنگەكان دەدات ،ناپلیۆنیش
بە مرۆڤەكان لە فەرەنسا ،ئەڵامنیاو روسیا – ناپلیۆن بەرزترین نیشانەی
ئەخالقە 7،چونكە كەسایەتی خۆی بەرجەستەدەكات ،خۆیدەنوێنێت و
لەخزمەت ئایدیالی دەروونی خۆیدایە ،كە هەمیشە پێشیدەخات.
لەنەكاو قەڵەمبازێكی گەورە لە هزری فیشتە روودەدات – لە تاكجیاو
تاككەوتوو ،بە گروپ وەك بكەر یان بەرناس یان خودێتی راستەقینە .چۆن
شتێكی وەها دێتەدی؟
من ئازادم،بەو مەرجەی كەس نەبێتە ئاستەنگی بەردەم ئەو كارانەی
دەیانكەم ،تەنها بەمەرجی كارابوونی خودێتی دەروونم ،ئەو كارانەدەكەم
و نابێت دەستدرێژییان بكرێتەسەر 8.خودێتی هەمان روحە ،بەاڵم لێكجیاو
تاككەوتو نییە ،فیشتە لێرەدا بە ِڕێگەیەكدا ،رێدەكات ،دەیگەیەنێتە
دەرئەنجامی نائاسایی و وردە وردە لەو بۆچوونە نزیكدەبێتەوە ،كە ئامانج
لە خودێتی ،هەموو مرۆڤێك نییە ،خودێتی پەیوەندی بە كۆمەڵگەوە هەیە،
خودێتی مرۆڤ نەك بەرئەئەنجامی مێژوو ،نەریتەكانە ،بەڵكو ،بەوتەی بێرك،
بە كۆمەڵێك ئاڵقەی پێكەوە بەسرتاوی روحی ،یان ورەیی ،پەیوەندی بە
مرۆڤەكانی دیكەوە دەكات و بەشێكە لە سیمبولی گشتی .راستی ئەوكارە تا
ئەو جێیەیە لەخشتەبەرە ،ئەگەر بڵێین خودێتی هەمووكەس بوونەوەرێكی
تاكە ،فاڵن ساڵ لەدایكبووە ،ژیانی ،فاڵن ناوەندی تایبەتی هەبووە ،لە فاڵن
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شوێن و مێژوو ،مردووە .فیشتە لێرەوە بەرە و چەمكی خودێتی دەڕوات و
دەڵێت :خودێتی راستەقینە و ئازاد ،خودێتی نیشاندراوی ئەزمون نییە ،كە
جلوبەرگ داپۆرشاوە و كات و شوێنی هەبێت 9،بەڵكو خودێتی هاوبەشی
هەموو جەستەكان ،یان لەشەكانە ،جۆرێك زەبەالحی خودێتییە ،گەورەتر
و خوایی ،كە فیشتە هەندێكجار بەمانای رسوشت ،خوا ،مێژوو ،میللەتێك
دەیناسێنێت10.
فیشتە لەم بۆچوونەوە دەستپێدەكات ،كە تاك لەخزمەت ئایدیالی دەروونی
تایبەتی دەرەوەی دەستپێگەیشتنی رسوشت ،یان دەسەاڵتدارانی زاڵمە ،پاشان
بەم هزرە دەگات ،كە تاك بەتەنیا و بێكۆمەڵگە و مرۆڤ بێگروپ هیچە و
لەبنچینەدا ،ناكرێت بوترێت هەیە .بەخەیاڵی فیشتە ،تاك لەئەزەلەوە نییە و
دەبێت نەمێنێت .تەنیا گروپ –  - Gettingهەیە11.
مەسەلەكە بەسادەیی دەستپێدەكات .پێویستە هەموو مرۆڤێك ،دینكەی
خۆی ،بۆ كۆمەڵگە ئەدابكات .پێویستە لەناو مرۆڤەكاندا جێبگرێت ،هەوڵبدات
مرۆڤەكانی تر ،كە خزمەتێكی زۆریانكردووە ،لەالیەكەوەپێشیبخات .بە
وتەی فیشتە :مرۆڤ لەناو مرۆڤەكاندا ،دەبێتە مرۆڤ ،چارەنوسی مرۆڤ،
ژیانە لەكۆمەڵگەدا ،گەر تەنیا و گۆشەگیرە ،مرۆڤ نییە و دژی رسوشتی
خۆیەتی12.
فیشتە بەم ب��اوەڕە گەیشت ،ب��ەاڵم لەسەرخۆ هەنگاوینا .خودێتی
لەفەلسەفەی كامڵبوی فیشتەدا ،خودێتی واقیعی نە تۆی ،نە من ،نە هیچ
كەس ،نە هیچ گروپێكی تاكەكان .خودێتی واقیعی ،قەدەری هاوبەشی
مرۆڤاكانە ،دیاری و بەرجەستەكردنی مەبدەئییە ،وەك خوا لەهەموو ئایینێكی
خوایی ،لەڕێگەی خاڵە كۆتاییهاتووەكان ،من ،تۆ ،خەڵك خۆی نیشاندەدات
و سەرهەڵدەدات .بەرجەستەبوونی لەزەوی ،كۆمەڵگە بە پێی ئەم وێنایە،
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كە كۆمەڵگەی كۆمەڵێك تاكە و پزیسكەكان ،كە زادەی ئاگرێكی گەورەبن،
لەگەڵ پەیوەندی ئەودیو رسوشت یەكییانگرتۆتەوە ،هەر پزیسكێك لە رەوتی
ئاگاداری سیستمە ئەخالقیەكان ،لەناخەوە درەوشاوە ،دەجوڵێن و بەئاگایی
لەخودێتی دەروونی خۆت ،سەردەكێشێتە ئاگرێكی گەورەوە 13.ئەو تیۆرە،
ئامۆژگاری ئاخاوتنە و فیشتەش وەك هیگڵ ،بیرمەندی زانستە ئایینیەكانبوو،
هەرگیز ئەوگریامنەیە سودی نابێت ،كە ئەو دوو بیرمەندە سیكوالرە ،دنیایی
بوون ،هەردووكییان بەقوڵی كەوتبوونە ژێركاریگەری كریستیانەتەوە و رەنگە
مرتەد بێنەبەرچاو ،بەاڵم هەرچۆنێك بێت ،بیرمەندی زانستە ئایینیەكان بوون
و بیرمەندی زانستە ئایینیەكانی تر ،لەئەمڕۆوە بە فەیلەسوف ئەژماردەكرێن.
فیشتە بەمجۆرە لەچەمكی گروپ بەو وێنایەدەگات ،كە كەسی راستەقینە،
یان راستیین ،كە لە گوزەرگای مێژوو ،خۆنوێنی واتە پێشڕەوی ئەخالق–،
یان باركردنی بڕیارەكانی سەرپێچی لێنەكراوی ئەخالقییە ،لە رسوشتی رام و
سیستامتیك – ،وشیارترین مرۆڤیش نییە ،بەڵكو كۆی واتای نەژاد یان میللەت
یان جۆری مرۆڤ،ە 14.ئەمە جەوهەر و پوختەی وتارە ناودارەكانی فیشتە،
بەردانگ بە میللەتی ئەڵامنیایە ،كە لە  1807 8-لە بەرلین ،كاتێك پێشكەشكرا،
شار لەبەردەست ناپلیۆن دابوو ،فیشتە بە ئەڵامنیەكانی دەوت ،راپەڕن و
خۆڕاگربن .بۆ نیشاندانی ئامانجی و چەند لەو رێگەیەدا رێیكرد ،بەشێك لەو
وتارانە دەخەمەڕوو ،كە باسی خو ،كرداری ئەڵامنیا دەكات و دەڵێت :خو و
كردەی جیهان دوو جۆرە:
یان بە سەرەتای رەسەنێتی مرۆڤێك – واتا باوەڕت بە ئازادی ،كامڵبوون،
پێشكەوتنی بێكۆتایی جۆری مرۆڤ–هەیە 15،یان بە هیچكامییان .رەنگە
هەست ،یان تێگەیشتنێكی دیتنت ،لە پێچەوانەكەی هەبێت .هەموو
كەس ،كە لە دەروونی خۆیدا هەستبە بزاوتی ئافرێنەری ژیاندەكەن ،یان
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وایدابنێین لەو بەخششە بێبەشنب ،النیكەم پوچی و بێهودەیی توڕدەدەن و
چاوەڕێی دەرفەتێك دەكەن ،شەپۆلی خرۆشاوی ژیانی رەسەن ،پێیانبگات،
یان گریامن هێشتا بەو خاڵە نەگەیشتنب ،هەرچۆنێك بێت ،لە داهاتوو
هەستی سڕینەوە ،الڵبوونییان لەبەرامبەر ئازادی ،هەیە ئەوانەی لەبارەی
ئەو كارە ،هەست بە خۆشەویستیدەكەن ،نەك نەفرەت و ترس – هەمویان
بەشێكن لەمرۆڤایەتی بەرایی و وەك نەتەوەیەك ،نەتەوەی سەرەتایین،
كورتوكرمانجی ،بەمانای تایبەتی وشە نەتەوەن .مەبەستم ،نەتەوەی
ئەڵامنییە .لەالیەكەی دیكەوە ،هەموو رازیبوون بەوەی نوێنەری بەرهەمی
الوەكی ،شوێنكەوتویی ،دەستی دووەم بن و بۆچونێكی بەمشێوەیان هەیە،
بێگومان بە بارودۆخی ناوبراویش دەگەن و باجی بیروڕای خۆیان دەدەن.
پێویستە بە پاشكۆ ،یان لكاو بە ژیانیان بزانی و كەڵك لەو كانیاوانە وەرناگرن،
كە پێشرت هەبوون و هەرماون ،زایەڵەی دەنگێكی كپن ،كە بەر تاوێرێك
دەكەون ،بەرزدەبێتەوە .وەك نەتەوەیەك ،نامۆ و بێگانەن و لەنەتەوەی
سەرەتایی دەسڕدرێنەوە .میللەتێك تا ئەمڕۆ ،سسیفەتی ئەڵامنی ،یان
بەدەستەواژەی سادەتر ،پێیدەوترێت نەتەوە ،بەردەوام شایەتی چاالكی
ئەفرێنەر و جوانی خۆی ،لەگۆڕەپانی جیاجیادا خستۆتەڕوو .سەرئەنجام
كاتیەتی ،كە فەلسەفە ،سەرانسەر ئاخرناو بەوشیاریی ،ئاوێنەیەك لەبەردەم
ئەو میللەتە بگرێت ،تا میللەت بە تێگەیشتنی روون ،خۆی بناسێت و
هەرلەوبارودۆخەدا بەئاشكرا ئاگاداری پەیامێكبێت ،كە جۆرێك پێشئاگایی
پەنهانی لێیهەبووە و رسوشت بەسەر بەڵێنەكەی داداوە .ئەمڕۆ هاوارێكی
گومان هەڵنەگر ،بەردانگی ب��ووە ،ئ��ازادان��ە ،ئ��ارام و ئاشكرا بە پێی
پێشبینییەكان ،كە لەخۆی دەستەبەری كردووە ،كامڵبێت و ئەو ئەركەی
خراوەتە سەرشانی ،جێبەجێیبكات.
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هەموو باوەڕبووان بەكارێكی وەها ،پەیوەندی بەو نەتەوەوە دەكەن،
پەیامەكەی داهێنانە .هەركەسێك بە پێچەوانەوە ،ب��اوەڕی بە بوونی
ئاگادار ،یان پاشەكشە ،یان چەرخی مێژوو هەبێت ،یان رسوشتی بێگیان
بە سكانداری جیهان بزانێت ،چاوپۆشی لەزێد ،واڵت و زمانی ،ئەڵامنی
نییەو پێامن نامۆیە ،دەبێت خۆزگەی پەیوەندی پچڕان بە نەتەوەی ئێمە،
بخوازێت.
پاشان رسودە گەورەكەی ستایش و سەركەوتن ،ه��اواری بەرزی
شۆڤێنیستی و ناسیۆنالیستی ،دەستپێدەكات .سەربەخۆیی و ئیرادەی تاك
دەگۆڕێت ،بۆ پراكتیزەكردنی هێزی گشتی و میللەت ،بە بەرجەستەكردنی
ئیرادەی یەكگرتو لە بەدواداچونی حەقیقەتی ئەخالقی ،ب��ەاڵم ئەو
پێشكەوتنە گشتییە ئاڕاستە و ئامانجێكی نابێت ،ئەگەر میللەت رابەری
نەكرێت ،رابەری نیمچەخوایی ،فەرمانڕەوایی دیكتاتۆرانە ،فەرمان بە
رۆشنگەری هزر و زەینی میللەت رانەپەڕێت .نوسینەكەی فیشتە :ئێمە
پێویستامن بە رابەرە ،بە كەسێكە ،لەچوارچێوەیەكدا فۆڕمامن پێبدات.
لەنەكاو هاواردەكات :بۆ ئەوال ،بۆ ئەمال! كەسێك كە فەرمان بە ئەڵامنیزم
دەكات .هیوادارین كەسێك خزمەتێكی وەها دەكات ،پاشامان بێت ،بەاڵم
هەركەسێك بێت ،دەبێت چاوەڕوانی بكەین بێت و رێكامن بخات ،ساز و
ئامادەمان بكات16).
بە كورتی ،دوب��ارە گەڕاینەوە سەرەتا .لە وێنای كەسی سەربەخۆ و
خودموختار دەستامنپێكرد ،نیگەرانە كەسێك دەستدرێژی نەكاتەسەر حەریمی،
خوازیاری ئازادی رەهایە لەژیاندا و دەیەوێت تەنیا بەدوای ئاگایی دەروونی
و ویژدانی خۆی بكەوێت ،بەاڵم دەڵێین ژیان هونەرە ،رێكخسنە ،ئافراندن
و خۆئەفراندنە بە هۆی پرۆسەی (ئۆرگانیك) 17.بوونەوەری كراوە و نزم،
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هەردووكیان بوونییان هەیە ،بە هەمانجۆر كە لەدەروونی منیشدا رسوشتی
كراوە و سوشتی نزم بوونی هەیە ،دەتوانم لە قەیرانەكاندا بە لوتكەی بەرزبگەم،
كاردانەوە و هیواداربوونەكانم بهاڕم و بەناوی بنەمامیەك ،كە دەمگەیەنێتە
بااڵو بەرزی ،كاری پاڵەوانانە و خۆنەویستانە بكەم .ئەگەر بتوانم نانەجیبی و
نزمی لەخۆمدا بچەپێنم ،كەوایە رابەر ،یان نەژادیش ،دەتوانێت كەسنی نزم و
نانەجیب ،سەركوت بكات ،هەروەك جەستەی تاوانكار ،گیان تێكدەشكێنێت.
لێرەدا ،دەگەینە پێوەری چارەنوسسازی نێوان تاك و میللەت ،ئەو خوازە
ئۆرگانیكە ،یان چواندن بە بوونەوەری زیندو و ئۆرگانیك ،بازنەی رێپێدراوی
خواوەندی بەجێدێَڵێت و بەدەستی بێرك و رۆسۆ ،لە قەڵەمڕەوی دنیا،
یان سیكوالر ،دەبێتە كۆیلە و لە فیشتە زۆر بەهێزترە .فیشتە بوونەوەری
پێكهاتەیی ،كە ئاوێتەیەكی دەستكردە ،بوونەوەرێكی یەكپارچە و تەواو،
واتا میللەت ،بەگژیەكدادەكات ،كە زیندو و بێوێنەیە ،رەنگە بنەما ،یان
سەرەتای بااڵتر – بنەمای بااڵتری وەك میللەتی گەورە و مێژوو دەركەون
– لەودا زاڵە 18.گەورەترین مەمئوری هێزێكی وا بااڵدەست ،فەرمانڕەوای
واڵتی كراوە ،یان رابەری خواییە ،ئەركی سەرشانیەتی ،كە بەهەمانجۆر
هونەرمەندی ژەنیاری ساز ،گۆرانی دەڵێت ،شێوەكار و پەیكەرتاش فۆڕم بە
مادە و بەرژەوەندی دەدەن و گۆرانی بێژ نەخشەی ئاوازەكان دادەڕێژێت ،تا
نەغمەیەك بۆ میللەتەكەی بژەنێت و فۆڕمی بوونەوەری یەكپارچەو زیندوی
پێبدات ،بەاڵم ئازادی ،ئازادی تاك ،ویژدانی تاك ،چاك و خراپ – چ بەرهەمی
تاك ،كە پێشرت بەرهەمی داهێنان بوون – لەم ناوەدا بوونەچی؟ ئازادیی تاك،
كە پێشرت باسامنكرد و نوسەرانی بەریتانی و فەرەنسی داكۆكییان لێدەكرد،
ئازادی هەمووكەس ،كە النیكەم لە سنورێك رێپێدراوبێت بەئارەزوی خۆی
بژیت ،هەرچۆنێكی بیەوێت ،كات بەفیڕۆ بدات و بەشێوەی خۆی روو
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لەخراپەبكات ،چی پێخۆشە بیكات ،چونكە ئازادی بەهایەكی وا پیرۆزە–
ئەمانە چونە كوێ؟ ئازادی تاك الی كانت ،بەهایەكی پیرۆزە ،بەاڵم بەڕای
فیشتە بژاردەیەكە ،ئەوپەڕی توانای سەرپشكی كەسە بۆ هەڵبژاردنی .ئەو
هۆكارە هەڵمدەبژێرێت ،من ئەو هەڵنابژێرم .رادەست و رەزامەندی ئیمتیاز
ئەركە ،جۆرێك فڕین ،تێپەڕین لەخود و گەیشنت بەئاستێكی بااڵترە .ئازادی،
بە گشتی ئەخالق ،تەركی نەفس لەبەرامبەر سەرووی خودێتی –دینامیزمی
جیهان –ە .بەوشێوەیە ،دەگەڕێینەوە بۆ ئەو بیروڕایە ،كە ئ��ازادی واتە
رادەستبوون.
فیشتە بۆخۆی بناغەی تێفكرینی خودێتی ،بەجۆرێك هێزی ئیرادەی بااڵیی و
ئایدیالیستی دانابوو ،كە پەیوەندیەكی ئەوتۆی بەژیانی خاكەڕایی مرۆڤەكانەوە
نەبوو ،پاشان لەكۆتایی تەمەنی بینی ،بە پێی ئەو ویستە بااڵیانە ،ژیانی خاكی
داڕشت و فۆڕمی پێدا ،بەاڵم الیەنگرانی ئیرادەیان ،بۆ گۆڕەپانی كاری دنیایی
و رۆژانە گواستەوە .لەجیاتی عەقڵ ،جەختیان لەئیرادە كردەوە ،ئەوجێگۆڕكێیە
بۆچوونێكی هێنایەئارا ،كە ئازادی دەستێوەرنەدان و هەراسان نەكردنە و توانا
بە هەموو كەس بدات ،بە ئارەزوی خۆی هەڵبژێرێت .ئەو بۆچوونە هاتەئارا،
كە ئازادی واتە دەربڕینی پێكهاتەكانی دەروونی و خۆ سەپاندن بەسەر هۆكاری
كار و راماڵینی كۆسپەكانی سەر رێگەكەیەتی .سڕینەوەی بەربەستەكان ،تەنها
بەزاڵبوون بەسەریان دا گونجاوە :لەبیركاریدا بەتێگەیشنت لەمەسەلەكان،
لەژیانی مادی بەبوونە خاوەنی ،لەسیاسەتدا بە واڵت كرانەوەیی .بۆچونی
پوختی هزرەكانە ،كە میللەتی ئازاد ،واتە میللەتی سەركەوتو ،ئازادی واتە
دەسەاڵت ،واڵت كرانەوەیی لەگەڵ ئازادی یەكە.
بۆ ئەوەی پیشانیبدەین ئەو بۆچوونانە چ ئەنجامێكییان لێدەكەوێتەوە،
بەشێك لە نوسینی شاعیری ئەڵامنی ،هایرنیش هاینە دەهێنینەوە ،كە لەوكاتەدا
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لەپاریس دەژیا .ئەو رستانەی لە  1834بەوئامانجە نوسیوە ،هۆشداری بداتە
فەرەنسیەكان ،تا دەسەاڵتی ئەندێشە ،بە كەم نەگرن:
هزر ،هەوڵدەدات پراكتیك بێت ،وشە ببێتە جەستە ،ئێستا وەرە و بزانە،
مرۆڤێك  ...ئەوەندە بەسە هزری خۆی دەربڕێت تا جیهان خۆی لەخۆیدا فۆڕم
بگرێت ...چونكە ،جیهان ئاماژەی دەرەوەی وشەیە و بەس.
هوشیاربە ئەی پیاوانی گەردن بەرزی كار ،هیچ نین مەگەر ئامڕازێكی
ناخودئاگا بەدەست پیاوانی هزرەوە ،كە پێشرت بەبێدەنگی خودێتی ،بەرنامەی
كاری تۆیان دیاریكردووە .ماكسی میالن رۆبسپێر ،جگە لەدەستی جان جاك
رۆسۆ ،شتێكی دیكە نەبوو ،هەمان دەستی خوێناوی ،كە جەستەیەك ،روحەكەی
رۆسۆی ئەفراندبوو ،لە منداڵدانی كات هێنایەدەر ...رەخنەی عەقڵی پەتی
كانت ...شمشێرێك بوو ،سەری (دییزمی  deism)19 -لە لەشی جیاكردەوە.
فەیلەسوفی ئەمەریكی ،جوسایارویس ،جوان ئەندێشەی فیشتەی ،بە
زمانی خۆی دەربڕیووە :جیهان شیعرێكە ...لەژیانی دەروونی ،لەخەومناندا
دیتومانە .بەمەش ئەگەر لەڕوانگەی بابەتی و روحی ،لێكدی جیاوازبین،
جیهانی هەریەك لەئێمە ،لە جیهانەكەی دیكە جیاوازە .گۆرانیبێژ ،خاوەن
بانك و دز ،هەریەكەو دنیای خۆیان دەخوڵقێنن .گشتیرت لەوەی كە هاینە
هزرێكی وای لەسەردایە یان نا ،لەرزی هزری ئەمجۆرە تێڕوانینە دایدەگرێت
و ئەو چارەنوسە حەمتییەی لەدنیای خەیاڵدا ،بەچاوی خۆی دەدیت:
كانتگەلێك سەرهەڵدەدەن ،هیچ شتێكی نیای دیاردە پەتییەكان بە پیرۆز
نازانن ،بە شمشێر و تیر ،بێویژدانانە ،دەكەونە بناغەكانی ژیانی ئەوروپا و
دوا ریشەی رابردو دەردەكێشن .فیشتە چەكدارەكان دێن ،كە سەردەكەوێتە
سەر ئیرادەی دۆگام و دەمارگیری ،نەترسی كرێكارییان ،نەك بەرژەوەندی
كەسی ).ئەو تاكانە ،باوەڕدارەكانی ئایینی هەمە خوایی ،بێباكانە لەپێناو
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بنەماكانیان دەجەنگن ،چونكە بێكۆت و مەرج و رەهان ،مەترسییان لەچاوی
ئەواندا ترسە .فەیلەسوفانی باوەڕ بە رەسەنێتی رسوشت ،خۆیان و هێزی
تۆفان و وێرانكەری رسوشت ،بەیەك دەزانن .تور ،خوای ئەڵامنی هەورە
بروسكە ،پتكی كێوی پەیكەری خۆی دەخولێنێتەوە و كڵێساكانی كۆمەڵگەی
گۆتیك خاپوردەكات .كریستیانیەت ،تاكە هێزێك بوو ،پاشەكشەی بە
بەربەرە تووندوتیژەكانی ئەڵامنی كرد ،بەاڵم هەركە تەلیسمەكە بشكێنێت،
هەموو شتێك ژێرەوژووردەبێتەوە .هاینە بە فەرەنسیەكان دەڵێت :گەمە
بە پشكۆكەی ناودەستت بكەە ئەگیننا دەیسوتێنێت .لەهەمووی گرنگرت ،بە
شاعیری شۆڕشگێڕی نقومی خەون ،پێنەكەنی.
هزر ،لە پێش كردارەوەیە ،كە بڵێسە پێش گرمە دێت .گرمەی ئەڵامنیش
ئەڵامنییە ،پەلەی نییە و لەسەرخۆ دێت ،بەاڵم هەر دێت ،كە بانگی گرمەئاسای
بگاتە گوێ ،هیچ نەعرەتەیەك لە مێژووی جیهان ،هەرگیز بەو پێگەیە نەبووە
ئەوسا دەزانی ،هەورە بروسكە بەسەر ئامانجدا دایكردووە .لەو نەعرەتەیە،
هەڵۆ مردووەكان لەئاسامنەوە دەكەونە خ��وارەوە و لەدوورەدەسترتین
بیابانەكانی ئەفەریقیا ،شێرەكان دەخزێنە النەكانیانەوە .منایشێك لە ئەڵامنیا
نیشاندەدرێت ،كە لەپێوانە پێی ،شۆڕشی گەورەی فەرەنسا بە هەشتێكی
خوڕەم و هێمن دێتە بەرچاو.
هاینە فەرەنسییەكان وشیاردەكاتەوە ،چەپڵە بۆ ئەو منایشە گالدیاتۆرە
لێنەدەن ،لەئەڵامنیا دەستپێدەكات .پێیاندەڵێت :ئەڵامنیا ئازادبووە ،لە یەكێتی
پیرۆز و هەموو ئەو قۆزاق و كرواسیانەی بۆ ئێوە ترسناكرتە .چونكە ...چونكە
ئێمەی ئەڵامنی هیچ شتێكامن لەبیرناچێتەوە ،بەردەوام بیانویەك بۆ شەڕ
هەیە .بە جەختكردنەوە هۆشداری دەدرێتە فەرەنسییەكان ،كە چەكەكان
دانەنێن .هاینە پێیاندەڵێت :لەبیرتان نەچێت ،لەپێگەی خوایانی یۆنانی،
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لەسەر لوتكەی شاخی ئەڵمپ ،لەناو خوایانی رووتوقووت ،كە خواردنیان
هەنگوینە ،لەو هەموو ئەوشادمانیە و ئاسودەیی ،خوا ژنێكە ،زەڕڕەیەك لە
لەشی دوورناخاتەوە و بۆخۆی سەری لەسەر هەڵناگرێت و نێزە دانانێت -
ئەو ،خوا ژنی ژیرییە).
چارەنوس ،ئەو پێشبینییەی بەڕاستگێڕا .تاوانی كەڵەكەبووی خەڵك،
نابێت لە مێژووی بێهودە ،لەبارەی هیچ بیریار ،یان فەیلەسوفێك بە تەنیایی
بنوسی .لەگەڵ ئەوەشدا ،لەدووبارە بیركردنەوەدا ،دەبینین هێڵێكی راست و
زۆر سەیر لە لیرباڵیزمی دەمارگیری كانت ،بەو هەموو رێزەوە بە رسوشتی
مرۆڤایەتی و مافە پیرۆزەكانی دەگات فیشتە ،كە ئازادی بەمانای خۆنواندن
و سەپاندنی ئیرادە بەسەر ئەوانی دیكە و البردنی كۆسپەكانی سەر رێگەی
گەیشنت بەخواستەكان ،وێنای میللەتێك دەبینێت ،كە لەوەاڵمدانەوەی داوای
دەروون��ی ،عەقڵی بااڵیی ،خستویەتیە مێشكەوە ،سەركەوتووانە لەڕێگەی
بەدیهێنانی چارەنوس هەنگاو دەنێت و هەر كۆسپێكی مادی لەبەرامبەریدا،
دەبێت وردوهاڕ و لەناوبربێت .رێگەیەكی دوورودرێژی بۆچوونی بەریتانی
– فەرەنسی ،لە ئازادیامن تەیكردووە ،بەوپێیە ،هەمووكەس مافی خۆیەتی
كەڵك لە بازنە یان فەزای خاڵی لەدەستدرێژی وەرگرێت و لەو گۆڕەپانەدا بە
ئارەزوی خۆی رەفتار بكات ،خراپە یان چاكە بكات ،هەڵبژێرێت چونكە توانای
هەڵبژاردنی هەبووە ،بژاردەی هەڵبژاردن ،خۆی لەخۆیدا بە پیرۆز دادەنرێت.
ئەم دوو بۆچوونە لەبارەی ئازادی ،سەرەتای سەدەی نۆزدەیەم ،لە ئەوروپا
باویان بوو .پرسیاری ،كامەیان راستە و كامەیان درۆ ،پرسیارێكی رواڵەتییە ،بێ
وەاڵمە .لەم دوو بۆچوونەدا ،دوو رای كەللە رەق لەبارەی ژیان ،پێچەوانەیە:
یەك ،لیرباڵ و دوو ،دەسەاڵتگەرا ،یەكییان كراوە و ئەوی دیكە داخراو ،هەركە
وشەی (ئ��ازادی) لە هەردوكیاندا ،بە هێامیەكی راستەقینە ئەژماركرا ،هەم
شایانی سەرنج ،هەم شوم و ناموبارەكە.
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پەراوێزەكان:
فیشتە :بێرلین دوای پەخشكردنی وتارەكەی لە رادیۆ دەرب��ارەی فیشتە ،بە مەبەستی
گواستنەوەی راستەوخۆی رستەی جیا جیای دیكەی بەرهەمەكانی فیشتە ،بڕیاریدا
لە پەراوێزی دەقە دابەزیووەكەدا بدوێت .لە وتارێكی دیكەیدا دەرب��ارەی فیشتەش،
گریامنەدەكرێت هەمان نوسخەی پەراوێزە و سودی لە وەرەقەیەك وەرگرتووە ،كە وتە
وەرگیراوەكانی تێدا نوسیووە ،گوایە هەندێك لەو وەرەقانە ماون .كاتێك دەقی دابەزیوم
هەڵەچنی كرد ،بۆ ئەو پەراوێزانە و وەرگرتنی وتەكان ،راوێژم بە گونار بیك ،راوێژكارێكی
فیشتە كرد ،بە هاندانی بێرلین چاوی بە هەمواندا خشاندەوە و پێشنیازیكرد دەستەواژەی
زیاتری فیشتە بخرێتەسەر دەقەكە .پێشنیازێكی دیكەی ،لە شوێنێك دەقەكە رێكبخرێتەوە
تا لەگەڵ تەواوی رەوتی وەرچەرخانی هزری فیشتە باشرت و بە دیتنی زیاتر بەراورد
بكرێت .بێرلین ئەو پێشنیازەی قبوڵكرد،و بەمەش لێرەدا پەیڕەوی لێكراوە ،بەاڵم بۆ
زیادكردنی وتەی زیاتر ،چاوی بە دەقەكەدا نەخشاندەوە .منیش نەمویست لە دەقەكەدا
جێگەی وتە زیادكراوەكان بكەمەوە ،چونكە یەك ،هاوسەنگی ئەو وتاردانە ،نەك لەپێوانە
بە وتاردانەكانی دیكە ،بەڵكو لەچوارچێوەی خۆشی تێكەاڵو دەبێت و دوو ،لەو سنورە
تێدەپەڕی ،كە بۆخۆمم دیاریم كردبوو ،بەاڵم لەو گەڕانەوانە ،دەستەواژەی وەرگیراوی
زیادكراوم هێناوە.
 .1نامەیەك بە مێژووی 8ی ژانویەی  1800بۆ  Karl Leonhard Reinholdر .ك
 .2یان بە وەرگێڕانی وردتر :رسوشتی مرۆڤە ،بە خاكی بەرگەی پێویستی كارەكان بگرێت ،بەاڵم
نەك نیازخراپی و بەدخوازی ئەوانی دیكە.
 .3پاشان وردەوردە هزرێكی دیكەی دەستكەوت بەومانایە ،كە مرۆڤ بوونەوەرێكی تەنیاو
لێكجیانییەو وەك دروستكراوی كۆمەڵگەیە ،وەك هەیە .رەنگە لێرەدا فەیلەسوفی ئەڵامنی
هێردێر ،كە پاشان زیاتر باسیدەكەین ،كاریگەری زۆری لەسەر دانابێت( .یاداشتی بێرلین).
 .4هەرئەوە ،بەاڵم ئەگەر بەراوردی بكەی بەم رستانە :هەر گیانەوەرێك هەرئەوەیە ،كە هەیە.
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تەنیا مرۆڤ لەبنەمادا هیچە .دەبێت ببێتە ئەوەی شایستەیەتی ،چونكە دەبێت بوونەوەرێك
بێت بۆ خودێتی خۆی ،كەوایە دەبێت بە هۆی خودێتییەوە وەهابێت.
 .5دەمەوێت خوای رسوشت بم ،دەبێت {رسوشت} خزمەتم بكات .دەمەوێت دەسەاڵتی
بااڵم بەسەردا هەبێت ،بەاڵم نابێت هیچ دەسەاڵتێكی بەسەر مندا هەبێت .دەبێت بۆخۆی بە
رەهایی سەربەخۆبێت ،هەموشتێك پەیوەست بێت پێیەوە .كەوایە ئەوەی پێویستە هەموو
شتێك لەگەڵ خۆیەتی .فبشتە لە پێناسەكردنی ،هۆكارێتی زاتی بە هۆی خودەوە و بۆ خود،
بە سەربەخۆیی رەهای سەرانسەری رسوشتی ،دەخوێنێتەوە .دوا دورترمان ،سەربەخۆیی،
بریتییە لە ...بارودۆخێك ،هەموشتێك سەربە من بێت و من لە هەموشتێك سەربەخۆبم،
هەرشتێك كە ئیرادەی بكەم ،كە بەوچەشنە ئیرادە دەكەم ،لە جیهانی هەستپێكراوم بێتەدی،
وەك لەشم ،كە خاڵی دەسپێكی هۆكاری واقیع بوونی رەهای منە .دەبێت جیهان بۆ من ببێتە
ئەوشتە ،كە لەشی من بۆ منە .ئەو ئامانجە دەستپێڕانەگەیشتووە ،بەاڵم دەبێت بەردەوام
لێینزیكببمەوە – واتە لە جیهانی هەستپێكراودا ،لەسەر هەموشتێك كاربكەم تا هۆكارێك
بێت بۆ دەستگەیشنت بەو دوا ئامانجە .لە رێگەی رادەستی پێشداوەری و بیروڕامانەكان
بۆ بارەگای یاسای راستەقینە ،واتا یاسای ئاكار ،سەرەتا فێردەبین ،كە لەبەردەم ئەندێشەی
یاسا سەردانەوێنین و بێدەنگ بین؛ سەرەتا ئەو یاسایە خۆپەرستیامن جڵەودەكات ،كە
دەبێت یاسای ئاكار بااڵدەست بێت بەسەریدا .بەرهەمدارترین ئامادەیی بۆ پاكبوونەوەی
بیروڕاكامنان ،عیشقی ئازاد و بەتاڵ لە لوتبەرزی بۆ حەقیقەت لەبەرخاتری خودی ئەوەیە.
هەموكەس یاسای ئەخالقی بۆ ئاشكرادەكات .هەموكەس ئەو هێزە بنچینەییەی ئەخالقی
هەیە ،فەرمانی پێدەكات ئازادانە ،بەئارەزوی خۆی و سەربەخۆ لەهەر هێزێكی دەرەكی،
فاڵن شت ئیرادەبكات.
 .6كانت باسی عەقڵی دەكرد و هەندێك پێوەری بۆ دیاریكردنی جیاوازی فەرمانە ئاكارییەكانی
راست و درۆی بە دەستەوەدەدا ،بەاڵم كاتێك دەگەینە سەدەی نۆزدەیەم ،شتێكی وا كارپێكراو
نییە( .یاداشتی بێرلین)
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 .7نەك لە روانگەی فیشتە ،كە ناپلیۆنی بە هونەرمەندی درۆزن و نامۆ بە بەها بابەتیەكان
دەزانی و لێی بێزاربوو( .یاداشتی بێرلین)
 .8ئەو شێوازە پەتییەی خودێتیامن ،بە تێكڕا دژی ماهیەتی ئەزموونە .خودێتی دەروونی،
بە مەرجێك بەسەر ئیرادەی مرۆڤدا بااڵدەستە ،كە رەسەن و بە رەهایی لەسەر بنەمای
خۆی بێت ،نەك لەسەر هیچ شتێكی دەرەوەی خۆی .خۆشی و بەختەوەریامن لە دنیادا
پەیوەستە بە چاالكی هەڵقواڵوی خۆمان ،كە لە دەسەاڵتی بااڵو بە پێی ئامانجەكانی خۆمان
سەرچاوە دەگرێت .مرۆڤ ئازادە و دەبێت بە ئازادی مبێنێتەوە ،هیچ سەرچاوەیەك جگە
لەو یاسایە ،یاسای ئەخالق لە ناخیدا ،رێپێدراو نییە هیچ فەرمانێكی پێبكات ،ئەوی دیكە
حكومەتی بەسەردا بكات – چونكە مرۆڤایەتی لەناخیدا نامێنێت و دەبێتە ئاژەڵ ،ناتوانم بە
بێ لەدەستدانی مرۆڤایەتی ،تاكی و ئازادی خۆم ،رێبدەم هیچ یاسایەك بەسەرمدا بسەپێرنێت.
 .9ژیانی مرۆڤ و هەموو سەدەكانی مێژوویی ،قۆناغە پێویستییەكانی كاتێك و ژیانێكی
نەمرن ...واتا ،ژیان  – Gattungوەرگێڕانی ئەو وشەیە كێشەخوڵقێنە و بە نزیككردنەوە
رەنگە بە مانای گروپ ،كۆمەڵ ،جۆر یان نەژاد بێت .نەخشەی مێژوو ئەوەیە ،كە Gattung
ئازادانە خودێتی لە رێگەی مێژوو بۆ منوونەی پەتی عەقڵ بگۆڕێت ،ئێستا تاكەكان لەبەرچاوی
فەیلەسوفەكان بزردەبن ،هەمویان پێكەوە دەكەونە ژێر كۆمەڵێكی گەورەوە .بیركردنەوە،
بیركردنەوەی هیچ تاكێكی تایبەت بیركردنەوە نییە ،كە نەشێت هەرگیز سەربەخۆبێت ،بەڵكو
بیركردنەوەی تەنیا و نەمرییە ،كە هەموو تاكەكان لەو ئەندێشە پەتییەدان .ئایین بریتییە لە...
كە تێكڕای ژیان ،وێكهاتنەوەی پێویستی ئەو تاكە ژیانەی رەسەن ،تەواو ئەخالقی و پیرۆزە،
 ،Gattungبزانرێت.
 .10پرۆسێسی روانگەی ئەودیو رسوشتی تایبەتی هەیە ،كە لەهەر نەوەیەكدا لە بەردەست
ژمارەیەكی بژاردە و بە قەدەرا پەنجەكانی دەست – بە تایبەت خودی فیشتە –یە و بۆ
تێگەیسنت لە ئەركی مرۆڤ سودی لێوەردەگرن .خودێتی ئازادی لەناخمدا ،خودێتییەكە هیچ
دەسەاڵتدارێكی زۆردار دەستی ناگاتێ و بە رەهایی ئازادە ،كەڵك لەو روانگەیە تایبەتە كارایە
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وەردەگرێت .لە روانگەی فیشتە ،بڕینی ئەو پرۆسەیە وەك كاركردن بە میتۆدی عارفان و
هەقیقەتبینان و پێغەمبەرانی كۆنە ،كە هەستییاندەكرد لەبەردەم شتێكی گەورەتر لەخۆیان
و لەخودێتی فیزیكی خود – لە بەردەم دەسەاڵتی بێبڕانەوە – واتا خوا ،رسوشت ،خودێتی
راستەقینە – دان( .یاداشتی بێرلین)
 .11ئەگەر لەبابەتەكە رامبێنین ،دەبینین تاك بوونی نییە و نابێت بەهیچ حسابێك
وەربگیردرێت ،بەڵكو بە تەواوی ونببێت؛ تەنیا  Gattungهەیە.
 .12هەروەها :چەمكی تەنیایی ،نەك چەمكی بوونەوەرێكی تەنیا ،بەڵكو چەمكی دوالیەنەیە،
هیچ كات نەك سەربە من ،بەڵكو ...بەردەوام سەربە من و سەربەو ،سەربە ئەو و سەربە منە،
ئاگاداری هاوبەش{ە} كە تێیدا ،دوو ئاگاداری لە ئاگادارییەكدا یەكبگرن.
 .13ئازادی ،رزگاربوونی مرۆڤ لە زۆر هۆكارێتی رسوشت ،لەمەودوا هۆكارێتی خودی
تاك نییە ،بەڵكو پڕۆسەیەكە ( )Gattungبە هۆی تاكەكانەوە خۆی رزگار دەكات .توانای
ئەقڵی مرۆڤ ،شوفێری مرۆڤ بۆ رزگاركردنی خۆی لەدەسەاڵتی هێزە كوێرەكانی رسوشت،
تەنیا لەژیانی  Gattungدەدرەوشێتەوە و هەرگیز لە بوونی تاكی پەتی درەوشاوە نییە ،كە
ئامانجی شوفێری ،پاراستنی خود و بەختەوەری كەسییە .ئەو ژیانە یەكتاو نەگۆڕەی عەقڵ،
لەچاوپێداخشاندنەوەی زەوی لەناو ژمارەیەكی زۆری تاكەكان دابەشدەبێت و بەمەش لە
تێكڕاییەكەیدا لە ژیانی یەكتای تێكڕا  Gattungدەردەكەوێت .بااڵترین هەڵەو بنچینەی
حەقیقی هەموو هەڵەكانی دیكەیە ...تاك خەیاڵ بكات بە تەنیا دەتوانێت بۆخۆی ،بۆ خودی
خۆی هەبێت و بژی و بیربكاتەوە و كاربكات ،یان كەسێك باوەڕی وابێت بۆخۆی ،واتە
ئەو كەسە تایبەتییە ،هزری ئەندێشەكانی خۆیەتی ،بێ ئاگا لەوەی كە هزرێك لە هزری
تێكڕایی و پێویستە .ئەقڵ لە ژیانی یەكتای  Gattungدیارە؛ ئەگەر عەقڵ رێنیشاندەری ژیامنان
نەبێت ،تەنیا تاكییەت و لوتبەرزی دەمێننەوە .كەوایە ژیانی ئەقاڵنی بریتییە لەوەی كە :تاك
خودێتی لەناخی  Gattungلەبیر بكات و ژیانی خۆی بە ژیانی كۆمەڵەوە ببەستێتەوە و
لەڕێگەیدا گیان بەخت بكات و ژیان بە پێچەوانەی ئەقڵ بریتییە لەوەی :تاك جگە لەخۆی
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بیر لەهیچ شتێك ناكاتەوە و بەدوای هیچ شتێكەوە نەبێت ،جگە لە بەختیاری خۆی ...كەوایە
یەك نرخ و گرنگی هەیە ،كە بیربردنەوەی خۆتە وەك تاك ،تەنیا یەك رەزیلی هەیە ،لە هزری
خۆتدا بوونە ...هەركەسێك تەنیا بۆخۆی چێژی بووێت ،لەفكری خۆی دابێت ،بیەوێت جیا لە
ناخی  Gattungو نەك لەبەرخاتری ئەو بژی ...بێ نرخ ،سوك و رسوشت خراپ و چارەڕەشە.
ژیانی خۆی بكاتە قوربانی  Gattungبە مانای قوربانیكردنی ژیانی خۆی لەپێناو ئەندێشەیە،
مەبەستی فیشتە لە (ئەندێشە) بە یەكسانی ،هەم عەقڵە و هەم ئازادی ...بەمەش تەنیا
ژیانی ئەقاڵنی ،واتا ژیانی نزیك بە ماف ،راستی و چاكە ،ژیان كەسێكە خودێتی لەبیر داوای
ئەندێشە دەباتەوە و بەدوای هیچ چێژێكدا ناگەڕێت ،مەگەر تێكڕای چێژەكانی دیكە ،فیدای
ئەندێشە بكات.
 .14هیچ كارێكی تاكی ناتوانێت لەخۆیداو بۆخۆی هەبێت ،رەنگە هەموو شتێك لەناخی تێكڕا
بۆ تێكڕا هەبێت .حەقیقەت دەربارەی تێكڕا بەم راستییە پشتگیری دەكرێت ،كە بەشەكانی
بە گەڕانەوە بۆ تێكڕا ئاشكرادەكرێن و مانا دەدۆزن��ەوە ...بەشەكان بە هۆی ئەو تێكڕاییە
دەبنە بنچینە .تەنیا شتێك مژدەی بەردەوامی ،ژیان وەك ژیان و نەك بەردەوامی بوونی
نابەردەوام و تێپەڕ} دەدات ،بەردەوامی {بوونی} میللەتە ،كە بۆ رزگاركردنی تاك ،دەبێت
ئامادەی مردن بێت تا{میللەت} بتوانێت بژی ،بە هۆیەوە زیندوبێت و تاكە ژیانە ،كە ئەو
هەرگیز ئارەزومەندی بووە.
 .15بێرلین لێرەشدا وەك زۆربەی بابەتەكان ،بابەتێك باشرتدەكات ،كە هێناویەتییەوە ،گەرچی
راستی وشە و مانا لەبری خود ماوەتەوە .بەم رستەیە بەراوردی بكە :بێگومان بەهرەەمەندبوون
لە كەسێتی و كردەی بەهێز لەگەڵ ئەڵامنی بوون یەكە.
 .16بەراوردی بكە بە :هەركەسێك زانست و دەسەاڵتی هەبێت ،نەك مافی خۆیەتی ،بەڵكو
ئەركی پیرۆزی لە ئەستۆیە ،كە مرۆڤەكان بەزۆر بخاتە ژێركۆتی یاساوە – واتا ئەگەر بەمچەشنە
بێتەپێش ،كەسێك بەنی مرۆڤایەتی ناچاربكات .ئەو كەسە كێیە ،كە مافی خۆیەتی زەبەالحی
سەروەر بێت؟ ...ئەو كەسەی زۆرترین دیتنی زەمانە و لە خەڵكی خۆی بەهرەمەندە .رۆژێك
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كەسێك دێت و دەبێت بێت وەك بە تەقواترین كەسە لەناو قەومەكەی خۆی ،هەروەها
رابەریانە .رێگەیەك دەدۆزێتەوە بۆ رێكخستنی جێگرتنەوەی باشرتین كەس.
 .17دەبێت ئاپۆرەی تاكەكان ،یەك لەتێكڕای بەش نەكراوی ئۆرگانیك وەربگیردرێن .فیشتە
دەڵێت :گەوهەری راستی هونەر ،وەك هەرشتێكی بلیمەتانە ،یەكگرتنی ئۆرگانیكی .فیشتە
پڕۆسەی قاڵبگرتن و داهێنانێك دەخاتە بەردەست حكومەت ،كە ئیرادە و داواكاریەكانی تاكی
مرۆڤ بەو هۆیەوە ،لەگەڵ ئەركی ئەخالقی یەكدەگرن .دەوڵەتی رەها ...دەستكرد{مرۆڤ}
ە ،بەو مەبەستە نەخشەی كێرشاوە ،كە هەموو هێزەكانی تاك بەرە و ژیانی  Gattungببات
و لەناخیدا تێكەڵییان بكات .ئامانجی حكومەت هەمان ئامانجی  Gattungو بریتییە لەوەی
بەتێكڕایی پەیوەندی مرۆڤەكان بە پێی یاسای عەقڵ رێكبخرێن .لە دەوڵەتی كامڵدا ،تاكیەتی
هەموان لەتێكڕایی Gattungە .ئامانجی دەوڵەت ...لە ئامانجی جۆری مرۆڤ جیانییە ،واتە
یاسای ئەقڵ بااڵدەست بێت بەسەر تێكڕای كارەكانی مرۆڤدا .دەوڵەت لە پێگەی بەرزترین
بەڕێوەبەری ( )verweserتێكڕای كارەكانی مرۆڤ ،وەك ...سەرپەرشتی نەزان و گچكە ،مافی
خۆیەتی گروپی دوایی بۆ مەبەستی رزگاری و نەجاتی خۆیان ،ناچاربكات.
 .18ئێستا دەوڵ��ەت ،شتێك لە كۆبەرهەمی بەشەكانی خۆی زیاترە :بۆچوونی تەواو
راستەقینە ...نەك تەواو خەیاڵی ...نەك لەسەر كۆكردنەوەی یەك یەكی تاكەكان ،بەڵكو یەكێتی
دابەش نەكراویان .لە دەوڵەت و لە رێگەی دەوڵەت ،هەمویان دەبن بە یەك ،بەاڵم نەك لە
بۆچوونی تێكڕایی وەك پێكهاتەیەك ،بەڵكو بە راستی یەكی گرتووە وەك تێكڕاییەك ...عەقڵ
یەكە ،منونەی لەجیهانی هەستپێكراویش یەكە ،عەقڵ بۆ چەند بەشی راستەوخۆ دابەش
ببوو ،بەاڵم دامەزراوەی رسوشتی دەوڵەت بەكاتی ،كۆتایی بەو سەربەخۆییە هێناوە و بەشە
جیاجیاكانی تواندەوە و كردییە شێوەی تێكڕاییەك .سەرئەنجام ،تێكڕای جۆری مرۆڤ ئەخالق
دەئەفرێنێتەوە و پێكەوە یەكگرتویان دەكات.
بۆچوونی گریامنە {لە دەوڵەت} كاتێك رووندەبێتەوە ،كە بۆچوونی بەرهەمی رسوشتی
ئۆرگانیكی وەك دارێك بەشایەتی بگرین ...هەربەشێكی دارەكە ،هەرچەندیش خوازیاری
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پاراستنی خۆی بێت ،دەبێت پاراستنی تێكڕای دارەكەی بووێت ،چونكە بەو مەرجە پاراستنی
خۆی مسۆگەر دەبێت ...بەمەش دەبێت پێش هەمووشتێك لە تێكڕا و سەرووتر لە هەرشتێك
بپارێزێت .هەر تاكێك بەشێك لە تێكڕای ئۆرگانیكی گەورەتری دەوڵەتە :لەجەستەی ئۆرگانیك،
هەربەشێك هەوڵدەدات تێكڕا بپارێزێت و بە پاراستنی تێكڕا ،خۆی دەپارێزێت ،هاواڵتیش
بەمشێوەیە بە دەوڵەتەوە بەسرتاوەتەوە ...هەر بەشێك و هەر هاواڵتییەك بە پاراستنی
خۆی لە پێگەیەك ،كە تێكڕای پێسپاردووە ،تێكڕا لە پێگەی خۆی دەپارێزێت ،تێكڕا بۆخۆی
دەگە ٍڕێتەوە و خۆی دەپارێزێت.
deism .19بەشی خواناسی عەقڵی لە سەدەكانی حەڤدە و هەژدە ،كە الیەنگرانی لەو
باوەڕەدابوون عەقڵ و ئەخالقی مرۆڤایەتی ،بنچینەی ئایینە و خوا دوای ئافەریدەكردنی
جیهان و یاساكانی بااڵدەست بەسەریدا ،دەست لەكاری ئافەریدەكردن وەرنادات و هەرجۆرە
دەستوەردانێك لە سەرچاوەی سەروو رسوشتی ،دەبێت بە گوماناوی دابرنێت( .و .ف)
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هیگڵ

هەموو ئەو ئەندێشانەی لە باسەكەمدا سەریان هەڵداوە ،رەنگە سیستمی
فەلسەفی هیگڵ زۆرترین كاریگەری بەسەر هزری هاوچەرخەوە هەبووبێت.
سیستمی هیگڵی ،هەسارەیەكی ئەفسانەیی پانوپۆڕە و وەك زۆرب��ەی
هەسارەكانی لەم شێوەیە ،هەم بۆ روونكردنەوە ،هەم بۆ ئاڵۆزكردن و پەنهان
ئاشكراكردنی بابەتەكان ،توانا زۆرە ،كە لێینزیكدەبێتەوە .هەم رووناكی هێناوە
و هەم تاریكی – لەوانەیە تاریكی زیاتر لە رووناكی ،بەاڵم رێككەوتنێك لەو
بوارەدا نەبووبیت .هەرچۆنێك بێت ،سیستمی هزری هیگڵ ،وەك دارستانێكی
زۆرتاریكە كەسانێك ،كە هەنگاو دەنێنەناوییەوە ،بەدەگمەن دەگەڕێنەوە
تاپێامن بڵێن چییان دیتووە .تەنانەت هەندێكجار ،كە دەگەڕێنەوە ،وەك
هۆگرانی میوزیكی واگنەر ،بە رواڵەت گوێیان هەتا هەتایە بەدەنگێگ راهاتووە،
جگە لە هارمۆنییە كۆنرتەكان ،سادەتر و بااڵتر ،لە رابردو بیستویانە .بەمەش
هیچ كات بەیارمەتی زاراوە نوێیەكانی سیستمی ناوبراو ،ناتوانی بە ئاسانی
تێبگەیت روانگەیەك ،كە ئەوان دەستەبەریانكردووە ،بریتییە لەچی؟ ،بەاڵم
گومان لەوەدا نییە ،كە الیەنگرانی هیگڵ بانگەشە دەكەن ،پێشرت كارەكانیان
لەدەرەوە دەبینی ،ئێستا لەناوەوە دەیبینن .پێشرت ئاست و توێكڵی دەرەوەیان
دەبینی ،بەاڵم ئێستا خود ،ئامانجی دەروونی و لێی رادەمێنن ،كە هەموشتێك
بۆالی ئەو ڕەوانە .ئێستا لەڕوانگەی (دەروونی) بە لێكجیاكردنەوە لەڕوانگەی
(دەرەوەیی) دەڕوانن ،جیاوازیی ناوەوە و دەرەوە ،لەڕووی تێگەیشتنی تێكڕای
سیستمەكە ،یەكال كەرەوەیە.
كاتێك سەیری شتە مادییەكان ،وەك مێز ،كورسی ،دار و بەرد دەكەین،
شتی جیاجیا و جوڵەكانیان دەیبیننین .دەتوانین وەسف و ریزبەندییان
بكەین و دیسانەوە بە ریزبەندی گورشاوتر ،بیانبەینە قاڵبی فۆرمۆلەكانی
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گشتییەوە .ئەو فۆرمۆالنە وەسف و پێشبینی رەفتاری شتەكان ئاسان دەكەن
و رێگەدەدەن هەندێكجار باسی رابردویان بكەن .كاتێك دەپرسین بۆچی
شتێك بەمجۆرە روودەدات ،لەبزی (بۆچی) دوومانای هەیە :مانایەك ،زانستە
رسوشتییەكان وەاڵمامندەدنەوە .ئەگەر بپرسم :بۆچی مێز نافڕێت و هەر
لەسەر زەوی دەمێنێتەوە؟ لەوەاڵمدا ،زۆربەی كارەكانی واقیعی مۆلكۆلەكان،
پەیوەندییان و بابەتێكی یاسا فیزیكییەكانی بااڵدەست بە سەر مۆلكۆلەكان
بە گوێمدا دەدرێت ،بەاڵم هەمووی ئاگاداركردنەوەمە لە یاساگەلێكی زۆر
تێكڕایی هاوشێوەكان .نیوتن و گالیلۆ ،بلیمەتی خۆیان لە شێوەبەندی
النیكەمی فۆرمۆلەكان نیشانداوە ،كە بەوپێیە دەتوانین رەفتاری شتەكان بە
شێوەیەكی شیاو و لۆژیكی ،بەكەمرتین زەحمەت ریزبەندی بكەین ،بەاڵم
گریامن پرسیارێكی زۆر جیاواز بكەین :چیم پێدەڵێن تەواو تێیدەگەم ،تۆ باسی
مێزەكە دەكەیت چ دەكات ،دەڵێیت :مێزەكە بۆ منوونە نافڕێت و لەسەر زەوی
دەمێنێتەوە ،چونكە سەربە ریزێك بوونەوەرە ،پەیڕەوی لە یاسا دەكەن ،بەاڵم
دەمەوێت بزانم ،بۆچی مێز وا رەفتاردەكات ،كە بپرسم مانای رەفتاری چییە؟
یان بە دەربڕینێكی باشرت ،ئامانج لە رەفتاركردنەكەی چییە؟ بۆچی پێویسە
جیهان وا رێكخرابێت ،كە مێز بۆ ئاسامن نەفڕێت؟ بۆچی ،بۆ منوونە ،دار گەشە
دەكات ،كەچی مێز گەشە ناكات؟ ناتوانرێت بەو (بۆچی)ە لەگەڵ ریزكردنی
رووداوەكان ،وەاڵمی بداتەوە ،یان بەناوبردنی یاسا ،كە بكرێت بەوپێیە شوێن
و جوڵەی هەرمۆلكۆلێك دیاری بكەیت .دەمەوێت بزانم بۆچی هەندێك
كار روودەدەن ،كە دەپرسم :بۆچی فاڵنكەس شەقازللەیەكی لە فاڵنكەس
دا؟ تۆ وەاڵم نادەیتەوە :چونكە هەندێك لە مۆلكۆلەكان ،كە دەخولێنە،
فاڵن كاریگەرییان بەسەر خوالنەوەی خوێنیدا هەبووە ،ئەو كارە وا كاری لە
ماسولكەكانی كرد ،كە دەستی بەرزبۆوە ،هتد .بە مانایەك هەموویان راسنت
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و وتنیان كێشە نییە ،بەاڵم وەاڵمی پرسیارەكەی من نییە .وەاڵمی زۆر ئاساییرت،
بڵێیت فاڵنكەس كارێكی وەهای كرد ،چونكە تووڕەببوو ،یان دەیویست بە فاڵن
ئامانج بگات .ئەو كارەی كرد تا تۆڵە بكاتەوە ،بە ئازاردانی كەسی بەرامبەر دڵی
دامبركێتەوە .بێگومان پرسیاركردن لەبارەی كەسەكان ،بەدڵنیاییەوە لەجێگەی
خۆیدایە ،رەنگە بە دڵنیاییەكی كەمرت ،دەربارەی گیانەوەرانیش نابەجێ نەبێت
و بەدڵنیاییەكی زۆركەمرت لەبارەی دارەكانیش بەجێبێت ،بەاڵم لەبارەی شتە
مادییەكان یان زۆرێك لە بوونەوەرەكانی بە رواڵەت بێگیانی دنیا ،هەرگیز شیاو
و لۆژیكی نییە.
فەیلەسوفە گەورە رۆمانتیكەكانی ئەڵامنیا پێیانوایە ،تاوانی زانستی سەدەی
هەژدەیەم ،تا ئاستێك سەدەی حەڤدەیەم ،یان هەرچۆنێكبێت ،تاوانی راڤەكارانی
فەلسەفی روانگەی ئەو زانستە ،تێكەڵكردنی دوو بەشی روونكردنەوە ،یان
دۆزینەوەی هۆكاربوو – واتە باوەڕ بەوەی بەشێكی روونكردنەوەكە لەمەڕ
كاری مادیی بەكاردەهێرنێت ،كاتێك دەپرسین بۆچی؟ مەبەستامن داوای
واقیعیەتی كارەكانە .بە وتەی ئەوان ،كە دەپرسین :چ روودەدات یان چ پێشهات
دەبێت؟ كەی پێشهات دەبێت؟ لەپاڵ چ شتێك پێشهات دەبێت؟ چ شتێك پێشرت
و پاشرت لە چ شتێكی دیكە دەبێتە پێشهات؟ ،ئەو پرسیارانە بە هەمان مانایە،
كە بپرسین :بۆچی كەسەكە فاڵن كاری كرد؟ بۆیە دیكارت وتی «مێژوو ،زانست
نییە» – چونكە هیچ جۆرە یاسایەكی تێكڕایی نییە ،لەبارەی مێژووەوە راستبێت.
مێژوو وەها رەوانە و جیاوازییەكان ،ئەوەندە پرت و لەسەرووی هاوشێوەییەكانن،
كە بابەتێكی وا نابەردەوام و ناجێگیر ،زانیاریی ئەوەندە كەمە ،ئەوەندە كەم
دووبارەبوونەتەوە و یەكڕیتمن ،مەحاڵە بتوانێت كۆیبكاتەوە و رێكیبخات و
لەژێر چەند فۆرمۆلێكی پتەو جێبگرێت .بۆیە ،دیكارت پێیوایە ،مێژوو كۆمەڵێك
دەنگۆ و حیكایەتی گ��وازراوەی موسافیرانە و شایانی ناوی زانست نییە.
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بەكورتی ،بیرمەندانی سەدەی هەژدەیمیش ،پێیانوابوو ،كەسێك میتۆدی روون
و سیستامتیك نەیگرێتەوە ،خۆی توشی سەرئێشە نەكات – هەڵبەتە مەبەست
میتۆدەكانی زانستە رسوشتییەكان بوو.
پێشكەوتنێكی گ��ەورەی ،پێشكەوتنەكانی كۆتایی سەدەی هەژدەیەم
و سەرەتای سەدەی نۆزدەیەم ،پێداچوونەوە بوو بەم روانگەیە .وترا ،رەنگە
روانگەی پێشوو ،دواقسە نەبێت لەم مەیدانەدا ،لەوانەیە پرسیار لە (بۆچی)
لەوە سەرنجڕاكێشرتبێت .بۆ منوونە ،ویكۆ – سسەرەڕای ئەوەی بلیمەتێكی ئازاو
رۆشنگەر بوو ،كەچی ئاگای لەبیرمەندانی ئیتالی بەرایی سەدەی هەژدەیەم،
بوو – بابەتێكی لەبارەی مێژوو نوسی ،وتی پوچە ،كە شتێك لەجۆری مێز،
كورسی و دار ،باسی مرۆڤەكان بكەین ،چونكە زانیارییەكامنان لەبارەیانەوە
بەمانایەك ،زانینەكامنان لە بابەت شتە رسوشتییەكانە ،تێكڕای بەهاو متامنەی
زانستە رسوشتییەكان ،لەسەر بناغەی هەڵە رۆن �راوە .دەتوانین بڵێن چۆن
مێز ،كورسی و بەرد ،دەبینین ،هەمیشە چۆنن ،شێوازییان چۆنە ،پێش ،پاش
و هاوشانییان چ بووە – بەدەستەواژەیەكی دیكە ،لە رووی كات ،شوێن و
ژمارە ،لەشێوەی بوونەوەرێك ،یان دەیانخەینە لیستێكی دنیاوە ،بەاڵم بۆ مێژوو،
زیاترمان لەدەستدێت .ئەگەر بپرسن یۆلیۆس قەیسەر بۆچی وا رەفتارەی
كرد ،بەوەسفكردنی تایبەمتەندێتی جەستەیی و جوڵەكانی وازناهێنین .باسی
پاڵنەرەكانی دەكەیین ،بەاڵم بە گریامنە ،پێامنوابێت مێز و كورسیش پاڵنەریان
هەیە ،ناتوانین باسی بكەین ،چونكە نازانین مێزبوون ،یان كورسیبوون ،چ
دۆخێكە ،بەاڵم دەزانین شێوەی مێز و كورسی چۆنە .بە باوەڕی ویكۆ ،ئێمە
لە رێگەی روانگەیەكەوە ،كە بە یارمەتی هێزی خەیاڵ بەرهەم دێت ،زیاتر
لەبارەی یۆلیۆس قەیسەرەوە دەزانین .بە بەراوارد بە خۆمان ،دەزانین ئیرادە،
سۆز ،هەستی هەبووە ،بەكورتی ،مرۆڤ بووە .دەتوانین وەك خۆمان باسی
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كەسایەتیەكانی مێژووییش بكەین و روونیبكەینەوە ،كە نەك چییانكردووە،
بەڵكو مەبەست و ئامانجیان چ بووە و چ هەستێكی دەروونیان هەبووە ،كەوایە
گرنگەكە ،هەمان جیاوازی نێوان دەروون و بێروونە.
هێردێری فەیلەسوفی ئەودیو رسوشتی ئەڵامنی ،لەو رووەوە پێیوابوو ئەگەر
بتوانین وەسفی ژیانی میللەتێك بكەین ،ئاساییە بپرسین :دۆخی ئینتام ،بۆ فاڵن
میللەت چۆنە؟ ئاساییە بپرسین :هەر لە بنەڕەتەوە ئینتام یانی چی؟ گەر بڵێم:
فاڵنكەس ئەڵامنییە ،بەس نییە ،بنوسم لە فاڵن واڵت ،لە فاڵن ئاو و هەواو لە فاڵن
مێژوو هاتۆتە دنیاوە و هاوشێوەی فیزیۆلۆژیكی ،یان فیزیكی هەندێك كەسی
ترە ،كە بە ئەوانیش دەوترێت ئەڵامنی .كاتێك دەڵێم ئەو (سەربە) ئەوانە ،لەوە
گرنگرتە ،دەڵێم :هەستدەكات سەربە ئەوانە ،هەستدەكات ئەڵامنییە ،ئەو وتەیە
النیكەم بەو مانایەیە ،كە ئەڵامنییەكانی دیكە ئارەزودەكەن ،ئەویش ئارەزو
دەكات ،ئارەزوی لەگۆرانی ئەڵامنییە ،خواردن و خواردنەوەی ئەڵامنییەكان،
ئارەزوی لە ژیان و یاسادانانیانە ،گرێدانی قەیتانی پێاڵوەكانیانی پێجوانە .هەركە
كەسێك هەست بكات ئەڵامنییە ،واتا بەهرەمەندی لەپەیوەندی تایبەت لەگەڵ
ئەڵامنییەكانی دیكەیە ،كە وەسفكردنی مادیی ،یان فیزیكی رەفتارناسێك ،لە
رەفتارە رواڵەتیەكان ،یان دەرەوەیی ،ناشێت تێكڕای لەخۆبگرێت .كە دەڵێم:
كەسێك ئەڵامنییە و بەبیستنی گۆرانی ئەڵامنی دەكەوێتە سەما و دڵی
خۆشدەبێت ،كاتێك ئااڵی ئەڵامنیا بەشەكاوەیی دەبینێت ،نابیت دەستەواژەی
گۆرانیەكانی ئەڵامنیا ،بە میتۆدی مادیی ،یان زانستی ،یان فیزیكی شیكاربكەین.
گۆرانی ئەڵامنییە ،بەرهەمی نەتەوە و شێوەیەكی تایبەت و ئامانجی تایبەت،
ئەو گۆرانیەش ناشڵێم ،پێویستە بۆنی تایبەت ،بەڵكو دەبێت زمانی رەوانی
تایبەتی هەبێت ،دەبێت لە كردەی تایبەت ،روانین و تێڕوانینی تایبەت بۆ
ژیان سەرچاوەبگرێت و دەریببڕێت .نەك ئەو گۆرانییە ،بەڵكو دامەزراوەی
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زۆر گەورەتر و بەردەوامرتیش ،وەك سیستمی یاسادانان و سیاسی ئەڵامنیا و
رەفتاری ئەڵامنیەكان پێكەوە ،شێوەزار ،هێڵ و هەر كارێك دەیكەن ،هەرجۆر و
هەستێكی هەیانە ،هەموو دەربڕی ئەو تێڕوانینەن بۆ ژیان.
ئەو چۆنایەتییە هاوبەشە چییە ،كە بەهۆیەوە نەتەوەیەك بە ئەڵامنی
ئەژماردەكرێت؟ بە باوەڕی هێردێر ،بریتییە لە ئینتامبوون بۆ گروپێكی تاكی
تایبەتە .مانای خەسڵەتی تاكی ،لەم رستەیەدا چییە؟ هێردێرت دەڵێت :كە
باسی ئامانجەكان دەكەیت ،پێویست ناكات و نابێت خۆت تایبەت بە تاكەكان
بكەی .كاتێك دەپرسی بۆچی فاڵنكەس فاڵن كاردەكات ،زۆرجار لەچوارچێوەی
دەروونناسی وەاڵمتدەدەنەوە ،دەڵێن :چونكە دەیەوێت ،یان مەبەستیەتی
فاڵن كاربكات .رەنگە پرسیارەكەت پەیوەندی بە ناكەسییەوە هەبێت .رەنگە
بپرسی :بۆچی ئەڵامنییەكان پیتی گۆتیك بەكاردەهێنن ،بەاڵم فەرەنسییەكان بە
كاری ناهێنن؟ وەاڵمی ئەو بەشەی (بۆچی)  ،زیاتر لەوەی هاوشێوەی وەاڵمی
ئەم پرسیارەبێت ،كە بۆچی ئەو مۆلكۆالنە ئەمجۆرە كاریگەرەیان هەیە و
مۆلكۆلەكانی دیكە كاریگەری جیاواز؟) وەك وەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارانەیە:
بۆچی فاڵنكەس بە كەوچك ناندەخوات ،بەاڵم ئەوی دیكە بە دەست؟
وات��ا ،ئێستا گەیشتوینەتە لێواری بۆچوونی ئامانجی ناكەسی ،یان
سەرووی كەسی ،یان گشتی ،كە هەڵبەتە سەرەتای سیستمی ئەفسانەییە،
بەاڵم سیستمێكی زۆر بە كەڵك ،بێگومان نەماندەزانی چۆن باسی گروپ و
كۆمەڵگەكان بكەین .كاتێك دەڵێین :میللەتێك بلیمەتی تایبەتی هەیە – بلیمەتی
پرتوگالیەكان لە بلیمەتی چینییەكان جیاوازە – ناڵێین پرتوگالیەكی مام ناوەند،
مرۆڤێكی بلیمەتە و لەبلیمەتێكی چینی جیایە .دەمانەوێت بڵێین میتۆدی
پرتوگالیەكان لە دروستكردنی كەشتی و شێوەی دەربڕینی بیروباوەڕیان ،رووی
هاوبەش ،یان جۆرێك هاوشێوەیی خێزانیی هەیە ،گشتگیرە ،بەاڵم هاوكات
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هاوشێوەیی چینییەكان جیاوازە .بەم هاوشێوەییەی خێزانی و شیكاری ،بە
مەبەستی تێگەیشنت لەوەی بریتییە لەچی ،دەڵێین جیاكاری مێژوویی .كاتێك
كەسێك دەپرسێت :بۆچی فاڵنكەس بەمشێوەیە دەنوسێت؟ ،ئەو وەاڵمە قبوڵە،
كە بڵێت چونكە سەربە بنەماڵەی میللەتی پرتوگالییە ،سەربە گروپێكی تایبەت
لەو تاكانەیە ،كە لە بەرازیل ،یان پرتوگال ،یان گویا دەژین ،روانگە و بەهای
تایبەتییان هەیە و لەگەڵ هەندێك لە ئەزموونەكان ،هەست بە هاودەمی و
ئاشنایی و لەگەڵ هەندێكی دیكە ،هەستی نامۆیی رەها دەكەن .ئەو بۆچی،
هەمان بۆچییە ،كە ویكۆ و هێردێر باسییاندەكرد ،ئەو وەاڵمەی دراوتەتەوە،
زۆر جیاوازبوو لەو وەاڵمەی ،زانست دەیدانەوە .هیگڵ هەوڵدەدات گشتییەت
بە بۆچی بدات ،چونكە باوەڕیهەبوو ،كە بە هەموو پرسیارەكانی لەبارەی دنیا،
دەتوانێت وەاڵمی پڕماناتری بۆچی ،بداتەوە.
بەمشێوەیە ئەو مانایەی دەربڕی ،كە دنیا لەفەرمانی خۆكرانەوەی گیانی
جیهان ،یان روحی جیهانە .روحی جیهانیش شتێكە وەك روحی تاك ،جگە
لەوەی هەموو دنیا لەخۆدەگرێت و لەگەڵی یەكە .ئەگەر بتوانی لەمێشكی
دنیا بوونەوەرێكی گیانداری خاوەن روح بەرجەستە بكەیت ،بەكورتی بااڵتر و
بەشكۆتر ،كە تاكەكان روح ،نیاز ،ئامانج و ئیرادەیان هەیە .رەنگە ئەوكاتە بپرسی:
بۆچی رووداوەكان بەمشێوەیە روودەدەن؟ وەاڵم :چونكە بەشێكن لەجوڵەی
روحی گەورە و ئامانج ،نیاز و الیەنگریەكانی تایبەتی خۆی هەیە ،كە مرڤەكان
ئامانج ،نیاز و الیەنگیرییان هەیە .لەكوێ دەزانین ،كە ئەو الیەنگیرییە چۆنە؟
چونكە خۆمان بەشێكین لێی ،هەرتاكێك ،توخمی كۆتاییهاتووی تێكڕاییەكی
كۆتایینەهاتووە ،ئامانج و ئاڕاستەی تایبەتی تەواوە ،بەاڵم رەنگە بپرسی ،بەڵگەی
ئەو بانگەشەیە هەیە؟ بێگومان هیگڵ شتێك بەناوی بەڵگە ئەزموونیەكان،
یان زانستی ناخاتەڕوو .دەردەكەوێت مەسەلەكە لەوتەزای روانگەی ئەودیو
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رسوشتی ،یان مەسەلەی بڕوابوونە .بانگەشە دەكات :ئەگەر ئەوەی دەیڵێت
راست نەبوو ،ژمارەی واقیعیەتە (نەشیاو)ەكان لە ئاست تێدەپەڕی .ئەگەر
دەتپرسی بۆچی گیایەكان ،یان بەردەكان بەمچەشنەن ،كە هەن ،وەاڵمەكەتییان
بەمانای جێسەرنجت لەوشەی بۆچی ،واتە ئەگەر بپرسی كێ ئەوانەی بۆ چ
مەبەستێك لەبەرچاوگرتووە ،ناتوانین وەاڵمی پرسیارەكەی تۆ بدەینەوە .ویكۆ
پێشرت وتبووی ،تاكە كەسێك شتێك دروست بكات ،دەتوانێت لە رسوشت و
ماهیەتی بگات .رۆمان نوس هەرشتێك ،كە بشێت دەرب��ارەی كەسایەتی
چیرۆكەكەی بفامێت ،دەفامێت ،چونكە خۆی ئافەریدەی ئەو كەسایەتیانەیە.
هیچ شتێك نییە ،نەیزانێت ،چونكە بۆخۆی ئەفراندونی .كاتێك فامین بەو
مانایەبێت ،تەنیا خوا دەتوانێت لە دنیا بگات ،چونكە بۆخۆی دروستیكردووە،
ئێمەش دەتوانین لەو شتانە بگەین ،كە بۆخۆمان دروستی دەكەین .سەعات
ساز لەسەعات دەگات ،كە چیرۆكنوس لە كەسایەتی چیرۆكەكەی ،بەاڵم رەنگە
بپرسین :ئەی مرۆڤەكان چۆن؟ ئایا دەتوانین لە هەموو مرۆڤەكان بگەین؟)
بەڵگە نەویستە ،بە مانایەك كە ئەوانی دی قسەمان لەگەڵ دەك��ەن ،یان
هەندێك دۆخ دەردەبڕن ،واتە كاتێك خەمبار و ژاكاو ،یان بە كەیف و خۆشحاڵ،
یان توڕە دێنەبەرچاو ،تێدەگەین لە چ بارودۆخێكدان و ئامانجییان چییە ،بەاڵم
نەك بەو مانایەی لە بەرد و مێزدەگەین ،بەاڵم هەرگیز پرسیار لەڕوانگەی ،یان
ئامانجی مێز ناكەین .پێامنوانییە رەنگە مێز ،ئامانجێكی هەبێت .مێز هەر
مێزە .بێامنایە بپرسین :مێز ئامانجی چییە؟ ،چونكە پرسیارێكی وا ،مێز بۆ
بوونەوەرێكی گیاندار و خاوەن هەست دەگۆڕێت ،لەكاتێكدا گومامنان نییە،
بەاڵم ئەو پرسیارە لەبارەی مرۆڤەكانی دیكە رەوایە بەم بەڵگەیە ،بە گومانی
هیگڵ و رۆمانتیكەكان بە گشتی ،بە مانایەك هەموومان كەڵك لەو (رۆح)ی
گشتییە وەردەگرین ،كە هەر مرۆڤێك ناوەندێكی كۆتایی هاتویەتی و چونكە
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بۆخۆشامن مرۆڤین ،لەجۆری تێگەیشتنی ئەودیو رسوشت یان روانگەی نیمچە
دوورئاگایی بەهرەەمەندین ،پێامندەڵێت مرۆڤەكان چۆنن .بەمەش مێژوو جگە
لە رشۆڤەی ئەزموونی مرۆڤەكان شتێكی دیكە نییە .مێز و كورسی مێژوو،
یان بەسەرهاتییان نییە ،چونكە ئەزموونیان نییە ،مێژوو چیرۆكی ئەفرێرناوی
مرۆڤ ،خەیاڵكردنەوەی ،ئیرادە ،نیاز ،مەبەست ،ئامانجەكانی و هەمووشتێكە،
كە مرۆڤەكان بخەنە چوارچێوەی كارەوە و هەستبكەن ،نەك بەسەرهاتەكانی
دەرەوە ،كە بەسەریان بێت .ئێمە بە هەست و هزر و شێوازی چاالكیامن،
مێژووی مرۆڤ دەخوڵقێنین ،بەمەش چونكە خوڵقێرناوی ئێمەیە ،دەشتوانین
تێیبگەین .بۆیە ،زانی مێژوو،رامانە لە ناوەوە ،بە روانین لەدەرەوە ،لە مێز و
كورسی دەگەین1.
هیگڵ دەڵێت :تێكڕای دنیا تێكڕاییەكی گ��ەورە و هەستییە ،كەوایە
دەتوانین تێبگەین ،كە هەر بەشێكی چ دەكات ،بەو مەرجەی ،لەڕوانگەی
ئەودیو رسوشتەوە لە ئاستی بەهێزترین زەین دیارە و لەجێبەجێكارترین ئەقڵ
بەهرەمەندبین .ئەگەر بارودۆخەكە وەها نەبوو ،رووبەڕووی مشتێك واقیعی
(پەتی) دەبووینەوە و هەرگیز توانای جیاكردنەوەی نەبوو .لەوكاتەدا ،ئەگەر
دەمانپرسی :بۆچی ئەم بەردە لەسەر زەویە و ئەو بەردە خەریكە بەربێتەوە
لەئاسامنەوە؟ ،وەاڵمییان دەدایەوە ،بۆچی لەبارەی ئەو بەردانەوە بێامنایە،
واقیعیەتێكی رووت و (نەشیاو)ە ،بەاڵم واقیعیەتی رووت و (نەشیاو)،
لە روانگەی هیگڵ و فەیلەسوفەكانی ئەودیو رسوشتی پەیڕەوی شێوازی
فكرییەكەی ،وەكو سوكایەتیكردنە بە عەقڵ .واقیعیەتی رووت و (نەشیاو) ،
بەو هۆیەی جیاناكرێتەوە و وەكخۆی لەبەرامبەر تێگەیشتنامن راوەستاوە ،بۆ
ئێمە پەسندكراو نییە و بە جیانەكراوەیی دەمێنێتەوە ،مەگەر لە سیمبولێكدا
جێیبكرێتەوە و ئێمە بەسیستمی ئامانجدار و لەخۆگری پەیوەندی دروستی
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بكەین ،بەاڵم سیمبول چییە؟ سیمبول شتێكە ،نەخشەیەكی هەبێت .شێوەكار
سیمبولی هەیە ،چونكە كەسێك وا نەخشەی كێشاوە .سەمفۆنی سمیبولی
هەیە ،چونكە ،رەنگە سیمبول وابكات بەشە جیاجیاكانی ،شیاو و لۆژیكی
بێنەبەرچاو ،ئامانج و مەبەستی تێكڕایی هەیە و سەمفۆنیاش ،چ لەزەینی
ئاوازدانەر ،چ الی ژەنیاران ،چ لەڕوانگەی بیستەران ،هۆكاری گەیشتنە پێی
و توخمەكانی سەمفۆنیا ،واتە نەوا جۆراوجۆرەكان ،هەمویان بە پێی نیاز و
ئامانج لە مۆدێلێكی تایبەتی كاردەكەن .بەمەرجێك ،بە تێگەیشنت لە سەمفۆنیا،
دەتوانین لەو سیمبولە بگەین.
تێگەیشنت لەو بەشە تایبەتییە ،واتە دەرككردنی ئەلگۆكان .تێدەگەین
ئەڵامنی بوون ،یان فەرەنسی بوون ،واتای چی؟ كەسێك ئەڵامنییە ،بەشێك بێت
لە مۆدێلی گشتی ئەڵامنی بوون ،مۆدێلێك :ئەزموونەكان ،ئومێدەكان ،ترسەكان،
شێوەی رێكردن ،هەستان و هەمووشتێكی ئەڵامنییەك لەخۆبگرێت .ئەوكاتە
ئەگەر بڵێین :زۆرباشە ،بەاڵم كەسێكی وا لەمۆدێلێكی گەورەتر ،كە تێكڕای
دنیای لێپێكدێت ،چ رۆڵێك دەبینێت؟ ،وەاڵم :كەسێك دەتوانێت لەوكارە بگات،
كە دەتوانێت تێكڕای هەموو شتێك ببینێت .لە الیەكەی دیكەوە ،تێكڕا ،ئەگەر
خۆئاگایی هەبوو ،دەیتوانی بەناوی تێكڕا خۆی ببینێت .ئێمە تەنیا بەشەكان
دەبینین .بەشی گەورەتر دەبینین و هەندێك بەشی گچكەتر ،بەاڵم هەرچۆنێك
بێت ،هەر پلەیەك لە تێگەیشنت كاتێك دەلوێت ،كە هەرشتێك بەناوی بەشێك
لە شتە گەورەترەكان دەرك بكەین.
لێرەدا دەپرسین :رۆح چۆن ئیش دەكات؟ چ میكانیزمێك ،چ مۆدیلێك
بەكارهاتووە؟ هیگڵ پێیوابوو وەاڵمی ئەم پرسیارەی دۆزیوەتەوە .دەیوت رۆح،
ئەوەی بەدیالێكتیك دەیخوێنێتەوە ،كاردەكات .لە روانگەیەوە دیالێكتیك ،تەنیا
لەچوارچێوەی هزر ،یان ئاەفەریدەی هونەر مانادەدات ،لەبارەی دنیاوە راستە،
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چونكە جۆرێك كاری تێفكرین ،یان جۆرێك كاری خۆڕسكی لە دنیادا هەیە .هۆی
خۆڕسكیی ،واتە هیچ شتێكی دیكە نییە 2.دیالێكتیك چۆن كاردەكات؟ كەموزۆر
وەك مرۆڤەكان كاردەكەن و كاتێك دەیانەوێت بیر لەوەاڵمی پرسیارەكان
بكەنەوە .یەك ،بیرۆكەیەك بەمێشكدا دێت ،پاشان بیرۆكەیەكی دیكە دەخەنە
ئەو مەرجوكۆتانەوە و بیرۆكەی یەكەم دەگۆڕێت .بیرۆكەكان پێكدادەدەن و
لەپێكدادان و لێكدژی بیرۆكە ،مەرج و كۆتەكان – لەنێوان بیرۆكەو رەخنە
لێگیراوەكانی ،یان بیرۆكە و تەواووی بیرۆكەكانی ،كە گۆڕانكاری تێدادەكەن –
شتێكی دیكە سەرهەڵدەدات ،كە نە یەكەم بیرۆكەیە و نە بیرۆكەی بەرامبەری،
بەاڵم بریتییە لەتوخمەكانی هەردووكییان و بە وتەی هیگڵ ،سەروویان
دەكەوێت و تێیاندەپەڕێنێت ،بارودۆخی كۆمەڵەكان ،یان (هاودەروون) یان،
پێیاندەڵێین سەنتێز .بیرۆكەی یەكەم ،بارودۆخ ،یان دەروون ،یان تێز ،دووەمییان
بارودۆخی بەرامبەر ،یان وەكیەكی دەروون ،ئەنتی تێز ،سێیەمییان بارودۆخی
كۆمەڵگەكان ،یان هاودەروون ،یان سەن تێز دەخوێرنێتەوە .بەمەش گەرچی
هیگڵ ئەو خوازە تایبەتییەی بە كار نەدەهێنا) لەسەمفۆنیایەكدا ،سەرەتا تیمی
بریتی لەمیلۆدی یان ئاوازێك بەگوێ دەگات ،پاشان میلۆدی یان ئاوازێكی دیكە
دێت ،كە گوایە دژیەتی ،شتێك روودەدات و ناكرێت بوترێت تیمی دووەم
و تیمی یەكەم رەتدەكاتەوە و لەناوی دەبات و نەك بەردەوامییەتی ،بەڵكو
جۆرێك ئاوێتەیە ،كە دوو بیرۆكەی یەكەم لەناودەبات و شتێك دێنێتەئارا ،كە
هەم بەگوێ ئاشنایە چونكە بەجۆرێك لەپێكدادان و لێكدژی هەردووكییان
هەڵقواڵوە و هەم هاوكات تازەیە .بە باوەڕی هیگڵ ،دنیا بەمشێوازە كاردەكات.
چونكە مۆدێلەكان ،چ لە هزر و چ لەهەرجۆرە چاالكییەكی بە ئاگایانەیی ،كە
ئێمە شتێكی لە بارەوە دەزانین ،بە هەمانشێوە كاردەكەن.
هیگڵ بەشە پێكهێنەرەكانی دنیا بۆ سێ كۆمەڵی بە ئاگا ،خود ئاگا و بێ
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ئاگا دابەشدەكات .گیاكان و گیانەوەران و بوونەوەرەكان ئاگان ،واتە جۆرێك
مەبەست و ئامانج لەكارەكەیاندا هەیە و ئیرادە و رەنگە هزرێكی پلەخوارترییان
هەیە .تەنیا بوونەوەرەكانی خۆئاگا مرۆڤن ،چونكە نەك بیردەكەنەوە ،بەڵكو
دەتوانن ئەو رەوتە دیالێكتیكە لەخۆیاندا ببینن .دەتوانن ئەو كرانەوەیە،
بەركەوتەی هزرەكان ،رەوتە ناڕێكەكانی ژیانی خۆیان ببینن ،دەتوانن ببینن
چۆن سەرەتا كار دەكەن ،پاشان نیوەی ناكەن ،ئینجا كردن و نەكردنەكان
ئاوێتەی یەك دەبن و بۆ شێوەی جۆرێكی نوێی كاركردن دەگۆڕێن .دەتوانن
لەخۆیاندا بەدوای ئەم رەوتە خواروخێچ و مارپێچە بكەون .هیگڵ دەیەوێت
بەسەرهاتی تێكڕای شارستانیەتەكان ،لەو چوارچێوەیەدا روونبكاتەوە .دەڵێت
خەڵك لە سەدەی هەژدەیەم توانیویانە جیاوازیەكان روونبكەنەوە ،نەك
گۆڕانەكان .بۆ منونە ،مۆنتیسكۆ ورد و قەناعەتپێكەر ،چۆنیەتی كاریگەری
كەشوهەوای لەخەڵكدا روون��دەك��ردەوە ،یان هێلڤیتیۆس بە دوروودرێ��ژی
روونیدەكردەوە ،كە پەروەردە و خوێندن ،یان ناوەند ،چۆن كاریگەری بەسەر
خەڵكەوەدەبێت .بیرمەندانی دتری سەدەی هەژدەیەم ،بەزێدەڕۆیی لەپێوانە
مرۆڤییان لەبوونەوەرە بێهەستەكان جیادەكردەوە ،كە مرۆڤ ،یان النیكەم لەشی
مرۆڤ ،یان كۆئەندامی توڕەیی ،یان رەنگە الیەنێكی دیكەی ،چۆن بووە ئەوەی
ئێستا ،بەاڵم پێویستە چۆن گۆڕان روونبكاتەوە؟ ئیتالیای ئەمڕۆ لەڕوانگەی
فیزیكییەوە كەموزۆر هەمان ئیتالیای سەردەمی رۆمەكانە .دەریاكان هەمان
كاریگەریان بەسەر لێوارەكانیانەوە هەیە و نە ئاو و هەوای لەنەكاو گۆڕاوە
و نە گژوگیاكانی ،بەاڵم ئیتالیای ئەمڕۆ راستەوخۆ ،لە رۆمەكانی كۆن جیاوازە.
بیرمەندانی س��ەدەی ه��ەژدەی��ەم باوەڕیانوابوو ،مرۆڤە سەرچاوەی
ئەوكارەیە ،بەرئەنجامی پەروەردە و خوێندن و حكومەتە؛ بە باوەڕی كەسانی
وەك هێلڤیتیۆس ،هۆكاری روودانی كارەساتەكان ،كە تا بەرایی قۆناغی بوونی
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ئەقاڵنی مرۆڤ ،مێژوو بەمانە ئاخرناوە ،كە مرۆڤەكان لەژێر حكومەت ،یان،
بە گۆڕانێكی باشرت ،حكومەتی خراپ بەسەردەبەن – واتا ژمارەیەكی زۆر
نەزان ،یان لەوانەیە گەمژە لەگەڵ گەندەڵی حكومەت ،حكومەتییان بەرس
ژمارەیەكی زۆر نەزانەوە دەكرد ،بەاڵم هیگڵ وتنی ئەو هۆكار بە پێویست
نازانێت .ئەگەر بەوجۆرەی الیەنگرانی زانستی ماتریالیزمی ،یان ماددی سەدەی
هەژدەیەم ،وەك پێویست باوەڕیانهەبوو ،مرۆڤەكان بەوئاستە كەوتبوونە
ژێركاریگەری دەرەكییەوە ،ئاسان نەبوو جیاوازی زۆری گەشە و كرانەوەیی
روونبكەیتەوە .ئەم كارە لەسەر بنەمای دیالێكتیك – واتا لەسەر بنچینەی
جۆرێك جوڵە یان دینامیزمی – شایانی روونكردنەوەیە .هۆكاری پێشكەوتن،
هەمان پێكدادانی تێز ،ئەنتی تێز و تێكهەڵچونی بەردەوامی هێزەكانە .ئەم
هێزانە تاكە هزرەكان نین لەمێشكی خەڵكدا ،بەڵكو لەچێوەی دامەزراوەكان،
مەزهەب ،سرتاكتۆرە یاساییەكانی سیاسی ،هەندێكجار جوڵە زۆرەكانی
مرۆڤایەتی ،لەكۆچكردنی نەتەوەكان ،شۆڕشەكان ،وەرچەرخانی هزری و
عەقڵی زۆر فراوان ،لەكێشمەكێشی بەردەوامی دەروونی تێز و ئەنتی تێز،
تاخاڵی لوتكە ،خۆی لەخۆیدا بەرجەستەبوون و دەرەوەیی دەدۆزنەوە .لەپڕ
تەقینەوەیەك روودەدات و سەن تێز ،وەك قەقنەس ،لەخۆڵەمێشی تێز و ئەنتی
تێزدا دێتەدنیاوە.
پێویست ن��اك��ات ئ��ەم رووداوە ،ش��ێ��وازی هەستپێكراوی فیزیكی
بەخۆوەبگرێت ،شێوەی شۆڕشی خوێناوی بدۆزێتەوە .رەنگە بەفۆڕمی بێداری
كولتوری گەورەی رێنیسانس ،یان فۆڕمی دەركەوتنی هونەری ،هزری ،بابەتی
بەخۆوەبگرێت ،بەاڵم هەرچۆنێك بێت ،هەمیشە قەڵەمبازە بۆ پێشەوە.
رەوتەكەی ،جوڵەی قەڵەمبازانە ،نەك بەردەوام و یەكڕیتم .یەك ،كێشەی نێوان
هەر هێزێك و هێزی دژی ،قوڵدەكاتەوە ،پاشان خاڵی لوتكە دێت و بازدانی
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گەورە و قەڵەمبازی پانتایی زەینی مرۆڤ  -نەك هەر زەینی مرۆڤ ،بەڵكو تێكڕای
دنیا – بەئاستی نوێ روودەدات .پاشان دووبارە ئەم رەوتە دەستپێدەكاتەوە،
هێزەكانی دژی ،لەناخەوە تازە دەركەوتووەكان قوتدەدەن ،تا دوبارەكێشە و
مشتومڕ زیادبكاتەوە ،بە خاڵی لوتكە بگات و قەڵەمبازی داهاتوو رووبدات.
مێژوو ،بە رای هیگڵ ،واتا پسان و تراژیدیەكان ،هەمان رەوت رووندەكاتەوە.
تراژیدییەكانی ژیان ،لەهەمان لێكدژی حەمتی دەردەكەون .بە بێ ئەو لێكدژیانە،
لەنێوان میللەتێك و میللەتێكی دیكە ،دامەزراوەیەك و دامەزراوەیەكی دیكە،
شێوەیەكی هونەری و شێوەیەكی دیكە ،جوڵەیەكی كەلتوری و جوڵەیەكی
دیكە ،لەبناغەدا جوڵەیەك روونادات ،بە بێ لێكدژی و ناتەبایی ،جگە لەمردن
شتێك نابێت .بیرمەندانی سەدەی هەژدەیەم باوەڕیانوابوو ،كە شەڕ ،خراپە،
خەم ،ئازار ،نەخۆشی ،تراژیدی ئەنجامی هەڵەكان ،رێكخستنی خراپ ،ناكارایە
و لەدنیای كارا ،هەمویان چارەسەر دەكرێن و هاوڕایی باڵدەكێشێت .هێگڵ ئەو
روونكردنەوە بەڕواڵەتی و ناتەواو دەزانێت .پێیوایە لێكدژی هێامی كرانەوە
و گەشەكردنە ،ئەوە دەگێڕێتەوە ،كە پێشهاتێك روودەدات ،شەپۆلەكانی ژیان
لەدەروونەوە بە كاژی ئەزموونەكانی رابردو دەكەون ،لێیدێنەدەر و كاژە كۆنەكە
بە خەرمانی مێژوو ،تاقیكردنەوەی لێكرتازاو ،پارچە پارچە دەكەون ،كە كاریان
تەواو بووە و پێویستە بە ئەرشیفی رابردوی مردو بسپێردرێن.
هەندێكجار ئەو وەرچەرخانە ،بەوێنەی چاالكی نەتەوەیی روودەدات و
جاریوایە پاڵەوانانی وەك ئەسكەندەر ،قەیسەر و ناپلیۆن دەردەكەون ،ئەم
بازدانانە لە كەسی خۆیاندا بەرجەستە دەكەن .بێگومان ئەو كەسانە زۆر شتییان
وێرانكردووە و بێگومان هۆكاری زۆربەی ئێش و ئازارەكان بوون ،بەاڵم ئەو كارە،
ئاكامی حەمتی هەرجۆرە پێشكەوتنێكە .تا بەریەككەوتن نەبێت ،پێشكەوتن
نابێت .كانتیش پێش هیگڵ ،پێش ئەویش مەندەویل و ویكۆ ،وایان وتبوو.
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دەپرسین :ئەوقسەیە مانای چییە ،كە مێژوو رەوتی عەقاڵنییە؟ لەروانگەی
هیگڵەوە ،چەمكی عەقاڵنی بوونی هەر رەوتێك ،واتە بەناچاری تێگەیشتنییەتی.
بەدەستەواژەیەكی دیكە ،هێزێك بەئێوە دەڵێت روودانی ئەو رەوتە ناچاری
بووە و ناشێت هەرگیز رووبداتەوە ،كە هیگڵ ناویدەنێت عەقڵ .بۆ ئەوەی
بزانین هیگڵ لە پلەبەندی هزرەكانی خۆی چۆن بەم ئەنجامە گەیشتووە،
منونەیەك دێنینەوە .ئێمە چۆن فێری راستییەكان دەبین – كە  2كەڕەت دوو،
یەكسانە بە – 4؟ سەرەتا رووبەڕووی واقیعیەتێكی پەتیدەبینەوە .پێویستە
قوتابی لەسەرەتادا خشتەی لێكدان ئەزبەر بكات ،هێشتا نازانێت ،بۆچی 2
كەڕەت  2دەبێت یەكسان بێت بە  .4ئەوكارە لەسەر یادەوەری و مێشكییەتی،
بڕیارێكی ناچارییە ،كە ئەركی سەرشانیەتی فێری بێت و بە ی��ادەرەوەری
بسپێرێت ،بەاڵم كاتێك فێری بنەمای بابەت و رێسای بیركاری دەبێت ،تێدەگات
كە  2كەڕەت  2نەك یەكسانە بە  ،4بەڵكو ناشێت هیچ بێت جگە لە  .4پاشان،
پێویست ناكات توتیئاسا بیڵێتەوە ،بەڵكو مەسەلەكە دەبێتە بەشێك لە شارەزایی
رسوشتی كەسەكە ،لەكۆكردنەوە و لێكدان .بۆیە ،هیگڵ پێیوایە ،كاتێك مێژوو
دەخوێنینەوە ،دەگەینە ئاستی عەقاڵنیەت ،سەردەكەوینە قۆناغێكی تایبەتی
وریاییەوە ،تێدەگەین رووداوە مێژووییەكان بەشێوازێك روویان نەداوە ،كە
دەبینین ،بەڵكو دەبوو وا رووبدەن ،نەك بە مانای هۆكارێتی میكانیكی ،كە
لەفیزیادا باسی دەكرێت ،بەڵكو بەمانایەك ،بەڵگەهێنانەوەیەكی بیركاری،
شوێن رێسای پتەو و وردبكەوین ،یان سەمفۆنیایەك ،كە رێسایەكی جێگیری
تێدانییە ،بەاڵم دەتوانین بڵێین :هەر پارچەیەكی بەدوای پارچەكەی دیكەدا
دێت ،بەوتەی هیگڵ ،پاشاموەی عەقاڵنی ،یان پارچەی پێشرتە ،بەشێوازێك
كە دەڵێین قۆناغی پێشوو ،ماناو لۆژیكی نییە مەگەر قۆناغی داهاتو تەواوی
بكات ،هەروەك بەدوای مۆدیلی فەرشێك بكەوین .كاتێك بەم رێگەیە فێری
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بیركاری یان میوزیك بین ،لە جیهانی بیركاری ،یان میوزیك ،بە ئازادی دێین
و دەچین .مۆدیلەكەیان لەگەڵ شێوازی هزر ،هەست و كارەكەمان دەبێت
و هەستناكەین ،لە دەرەوەی ئێمە ،یان بەسەرماندا سەپێرناوە ،هەستناكەین
یاسای ترسناك هەن ،تەنگاومان دەكەن و بەشێك لەبوومنان ،دەمانەوێت،
ژیامنان نین و ناچارین لەگەڵییان هەڵبكەین.
هیگڵ پێیوایە ،كەسەكە بەمشێوازە رووبەڕووی دنیای دەرەوە دەبێتەوە،
كە جیاوازی دەكات لەنێوان ویستی – واتە نیاز و سیاسەت و ئامانجەكانی
– ئەوەی لەدەرەوەیەتی :واتا شتەكان یان كەسانێك ،كە لەدەرەوەنی ،رێگەی
كرانەوەی تەواو ئازادانەی كەسایەتییەكەی دەبەسنت ،بەاڵم هەركە تێدەگات
بۆچی هەموو شتێك بەشێوەی بوونیەتی – دەبێت وابێت – لەگەڵ تێگەیشنت
لەو خاڵە ،ئیدی ناتەوێت بارودۆخەكەی لێجیابێت .كاتێك فێردەبیت ،كە 2
كەڕەت  2یەكسانە بە  ،4فێردەبیت بۆچی دەبێت یەكسان بێت بە  ،4ئیدی
ناتەوێت بێجگە لەوەبێت .ناتەوێت ئەنجامی كەڕەت  5بێت ،ئەنجامی لێكدانی
 2كەڕەت  2نەك تەنیا دەكاتە  ،4بەڵكو دەتەوێت كە  4بێت ،چونكە بۆتە بەشێك
لە مۆدیلی عەقڵی هزری تۆ .رێسای بیركاری لە رێسای گشتی بەڵگەهێنانەوە –
بەمەش لە شێوازی تێفكرین و كاری ئێوە – كێشكراو و یەكسان دەبن.
چەمكی كێشكردن ،یان یەكسانبوون ،گرنگی ژیاری فەلسەفەی هیگڵە .لە
زانست و بە پێی هەستی باو ،وای بۆدەچن ،كە یاسا واتا گشتاندنی رووداوەكان،
بەاڵم بە پێی بۆچوونی هیگڵ ،یاسا كۆی رێسا ،مۆدێل و شێوازەكانە بە هەمان
مانا ،كە بیركاری ،یان لۆژیك ،یان میوزیك ،لەسەر بنەمای رێسا كاردەكات و
پێشدەكەوێت .بۆچوونی یاسای گشتی ،یان تێكڕایی شتێك ،كە ناتەوێت جگە
لەوەی هەیە شتێكی دیكە بێت ،واتە بۆچوونی وەك رێسایەكە ،كە خۆی
لەگەڵی یەك و یەكسان دەبینێت ،میتۆدێكە ،بێگومان بەوپێیە بیردەكەیەوە یان
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بێگومان بە كاریدەهێنیت ،نەك یاسای ئاسنین ،كە ئاشكرابووە تا لەدەرەوەی تۆ
كاربكات ،یان كۆسپی خۆلێنەدزراوە و نەشكاوە ،كە بێهودە خۆی تێدەكوتێت.
لەالیەكەی دیكەوە ،رێساو میتۆدی پێداویستی بوونی بە كارهێنەرانی ،یان
بوونی كەسەكانە .تۆ رێسا بە كاردەهێنیت ،یان بەگوێرەی ئەوان دەژیت.
هەروەك ،دنیا پەیڕەوی لە یاسا دەكات ،بەاڵم ئەگەر پێتوابێت ،دنیا سەربە
رێسایە ،شتێكی ئەوتۆ لەو بۆچوونە دوورنابێت ،كە لەراستیدا دنیا دراما ،یان
منایشێكی گەورەیە و ئەكتەرەكان ئەو رۆاڵنەی تێدادەبینن ،كە پێیاندراوە.
ئینجا ،پێویستە شانۆنامەنوسیش هەبێت ،ئەگەر بكرێت پێشبینی بكەیت ،كە
ئەكتەرەكان متامنەی شانۆنامەنوسییان بەدەستهێناوە و لە نیازی گەیشتون،
ئەوكاتە كەموزۆر دەگەیتە بۆچوونی هیگڵ ،كە كاری جیهان چۆنە.
بیروباوەڕێكی كۆنی ئایینی ،یان ئەودیو رسوشت بووە ،كە هەرچەند
یاساكان لەسەرەتاوە بە كۆسپ و بەربەستی زاڵ نەبوو بەسەریاندا ،دێنەبەرچاو،
بەاڵم هەركە لە مەبەست و ئامانجەكانییان بگەی ،بە ئاسانی و ئازادانە
سودییان لێوەردەگریت .كاتێك دەبیتە بیركاری زان ،لە پڕێكدا لەچوارچێوەی
بیركاری بیردەكەیتەوە ،هەروەها دوای كێشكردنی رێسای رێزمان ،راست
دەنوسیت ،بێگوێدانە ئەوەی لەدەرەوە ،كەلێنبەندی ترسناكی رێساو بڕیارگەلی
ستەمكاریت بەسەردا سەپێرناوە .ئەگەر بتوانیت لەگەڵ رسوشتیش وا خۆۆت
رێكبخەیت و وریایانە و لێبڕاوانە خۆت لەگەڵی بەیەك و یەكسان ببینیت،
كە یاسا رسوشتییەكان هاوڕێكی رێساو مۆدیلەكانی بەڵگەهێنانەوە ،ئیرادی و
هەستی ئێوەبن ،روانگەیەكت لە دەروون دەستدەكەوێت ،دەكرێت بوترێت
لەگەڵ رسوشت ،ئامانج و نیازی ،یەكتانگرتووە .ئەم یەكگرتنە لەگەڵ دنیا،
بەردەوام بەشێوازێك گەمارۆی ئامانجی عارفان و حەكیمەكانی ئەودیو رسوشتی
داوە .هیگڵ زمان و دەربڕینی قورس ،ئاڵۆز ،نادیار و هەندێجار بەنرخ ،لە
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باسكردنی ئەو هزرەی بەكاری دەهێنا ،ئەم پارادۆكسە لەوە ئەنجام دەگرێت،
كە ئازادی واتە ملدان بۆ پێویستی ،یان زۆرەملێیی.
یەكێك لە كۆنرتین مەسەلەكان لە سیاسەتدا ،ژیان ،ئەودیو رسوشت ،ئەخالق
و هەرشتێكی دیكە ،ئەگەر من سەربە جەبری هۆدار یان پێویستی هۆكارێتیم،
دانایەكی رەها پێشبینی هەر جوڵەیەكم دەكات ،كەوایە چۆن دەكرێت بوترێت
ئازادم؟ گەر یەكێك هەیە دەتوانێت باسی هۆی هەركارێكم لەرابردو ،ئێستا،
داهاتو بكات و ئاگای لەهەموو یاساكانی بااڵدەست بەسەر كارەكامنەوە هەیە،
كەوایە چ مانایەكی هەیە بڵێن :من دەتوانم هەموكارێك ئەنجام بدەم ،كە
مبەوێت؟ ئایا من توخمێكی یەكڕاست ،بڕیار لەسەردراو بەپێویستی هۆكارێتی
لەدنیای یەكپارچە نیم؟ هیگڵ پێیوابوو ،كێشە هەمیشەیەكەی چارەسەر
كردووە .جیهان بەبڕوای ئەو ،وەك دیتامن ،هەندێكجار هێواش كەڵەكەبوو،
جاروبار بە تەقینەوە ،گەشە دەكات و كامڵ دەبێت .ئەو هێزانەی بزاوتێك
لەناكۆكییان سەروەدەردەنێت ،بەركەوتەیان ،بازدانی تەقینەوەیی قۆناغی
داهاتووە ،هەندێكجار بۆ دام��ەزراوەی وەك ئایین ،دەوڵ��ەت ،كولتورەكان
و سیستمی یاسایی دەگۆڕێن ،جاروبارەش لە فۆڕمی تاكەكان ،گروپەكان،
حزبەكان و پەیوەندی كەسیدا دەردەكەون ،كە هەمان جوڵەی دیالێكتیكییە،
بەاڵم ئەگەر توانیم لەم كارە بگەم ،چۆن دەگونجێت دژایەتی بكەم .ئەگەر
هونەر یان زانستێك ،وەك لۆژیك ،یان میوزیك ،یان بیركاری تێیبگەم ،چۆن
دەشێت خوازیاری شتێكبم دژیەتی؟ تێگەیشنت ،نەك بە مانای قبوڵكردن ،بەڵكو
داواكردنی شتێكە ،تێی بگەین ،چونكە ئەوەی تێی بگەین ،بەشێك دەبێت لەو
كەسە ،كە تێیگەیشتووە و بۆ بەشێك لە ئامانج ،مەبەست و رەوتی كامڵبوونی
بەرەو ئامانج دەگۆڕێت .ئەوكارە گریامنەی ئەزموونی یان تیۆری زانستی نییە.
مۆدێلی هیگڵی دینت ،یان روانگەی ئەودیو رسوشتی ،ئاست و سنوری بۆنییە،
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كە هیچ واقیعیەتێك ناتوانێت پوچەڵی بكاتەوە ،هەموو تێز ،یان ئەنتی تێزێك
تێیدا جێیدەبێتەوە .دەتوانی جێی هەموو شتێكی تێدابكەیتەوە و هیچ شتێك
ناسڕێتەوە ،چونكە هەر رووداو ،كەسێك و توخمێك لە جیهاندا لەگەڵ هەر
رووداو ،هەر كەسێك و توخمێك ،یان تەبایە ،یان ناتەبایە – لە هەریەك لەم دوو
كەلێنە ،یان بە هۆی هەماهەنگی ،،یان بە بەڵگەی ناهەماهەنگی ،لەمۆدێلی
هیگڵدا جێیدەبێتەوە .ناشێت هیچ بەڵگەیەك لەسەر پوچەڵكردنەوەی رایەكی
وەها هەبێت ،چونكە هەرشتێك ،كە هەندێكجار دژی ئەو بێتەبەرچاو،
دووبارە یەكێك لەتوخمەكانی لێكدژ لەناویدا ،كێشدەكرێت 3.تیۆری داروین،
یان نیوتن عەقاڵنییە ،چونكە ،بەپێچەوانەی دیالێكتیك ،دەتوانێت تاقیبكاتەوە
و پێشبینیبكات ،كە بەڵگەیەكی زۆر بۆ رەتكردنەوەی هەبێت ،بەاڵم مۆدێلی
هیگڵ ،هیچ جۆرە روونكردنەوەیەكی زانستی ،یان عەقڵی بەدەستەوە نادات و
چوارچێوەیەكە بۆ تێكڕای كارەكان.
با بزانین ئەم روانگە ،یان دیتنەی ئەودیو رسوش��ت ،چ دەخاتەسەر
ئازادی مرۆڤ .هیگڵ لەم بارەیەوە زۆر سەركەوتووانە دەدوێت .چام ئازادی
هەرئەوە نییە دەمەوێت بیكەم ،بەدەستی بێنم ،بگەم بەوەی لەژیامندا
بەدوایدا دەگەڕێم؟ بەمەرجێك ئەو كارە شیاوە ،كە بە پێچەوانەی یاسای
بااڵدەست بە سەر جیهاندا ،كارنەكەم .ئەگەر بە روویاندا بوەستمەوە ،بێگومان
شكستدەخۆم .یەكەم ،بنەمای عەقاڵنیەت ئەوەیە ،كە مبەوێت ببمە شتێك.
بە پێچەوانەی عەقاڵنیەتە ،كە مبەوێت لەناوبچم ،یان خۆزگەی بارودۆخێك
بخوازم ،ویست و ئارەزو و ئامانجی تێدانییە .ئەگەر مبەوێت ببمە بیركاریزان،
پێشێلكردنی مەبەستە بەوشێوەیە رەفتاربكەم ،گوایە  2جاران  2یەكسان نییە
بە  .4ئەگەر مبەوێت فڕۆكە دروستبكەم ،كارێكی خۆكوژییە ،كە بە گژ یاسای
ئایرۆدینامیكدا بچمەوە و سەرپێچی بكەم .گەر مبەوێت كاریگەرێتیم بەسەر
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مێژووەوە هەبێت ،پێویست ناكات سەرپێچی لەیاساكانی بااڵدەست بەسەر
مرۆڤ و دامەزراوەكان بكەم .ئەم سەرپێچی نەكردنە ،یان نەوەستانەوە جگە
لە بێدەنگی و رادەستبوون ،گەرچی دەمەوێت ئازادبم ،دەچمە ژێرباری.
تێگەیشنت لەوەی بۆچی ناشێت شتەكان جگە لەوەبن ،كە هەن ،واتا نامەوێت
شتێكی دیكەبن ،چونكە تێگەیشنت لەهەرشتێك ،تێگەیشتنە لە بەڵگەكانیەتی.
ئەگەر مبەوێت شتەكان جگەلەوە بن ،كە عاقڵن ،بێگومان شێتم .لەروانگەی
هیگڵەوە ،ویستنی دنیا شتێكی دیكەبێت لەوەی هەیە ،وەك داوا بكەیت 2
جاران  ،2یەكسان بێت بە  .17ئەگەر یاساكانی مێژووش وەك یاساكانی بیركاری
پەلكێشی جەوهەری هزرم بكرێن ،هاوكات مبەوێت ئەو یاسایانە شتێكی دیكە
بن ،كە هەن ،وەك مبەوێت بۆخۆم چۆنم جیاوازبم ،یان كە بە رێنامیی رێسا
كاردەكەم ،ئەو رێسایەم نەبێت ،یان هەم بیربكەمەوە و هەم بیرنەكەمەوە.
ئەگەر لەشكسپیر دەگەیت ،ناتوانی هاوكات بتەوێت هاملێت وەك فالستاڤ
بێت ،چونكە ئەو داوایە واتە تێنەگەیشنت لەنیازی شكسپیر ،تێناگەیت شكسپیر
بۆچی هاملێتی بەمشێوەیە و فالستاڤی وەها خوڵقاندووە .كەسێك بیەوێت
شارملانی {742 – 814ز }.دوای لویی چواردەیەم {1638 – 1715ز },بێت،
وابزانێت هیچ كێشەیەك نەبووە ،كە كرامۆڵ {1599 – 1658ز }.لە سەدەی
نۆزدەیەم بژیت و بسامرك لە سەدەی حەڤدەیەم ،نەیوانیووە تێبگات ،كە
جیهان چۆن درووستبووە .یەكێك خوازیاری لێكدژی بێت ،لە عەقڵ دوورە.
بۆیە ،بەردەوام دەبێت مبەوێت ئەو كەسەبم ،كە هەرچۆنێك بێت ناچارم ببم،
كەسێك ئازادە ،ئەو شتەی هەیە ،دەیەوێت .ئازادی رەها واتا بەرەوپێشچونی
هەموو شتێك بە ویستی تۆ و هیچ ئاستەنگێك نەبێت ،بەاڵم تەنیا روحی
رەها ،واتە هەموو ئەو تانەی هەن و تێكڕای بوونەوەرەكان ،تەواو ئازادن.
تێكڕای جیهان بەڕەهایی ئازادە ،ئێمە ئەوەندە ئازادین ،خۆمان لەگەڵ بنەما
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عەقاڵنییەكانی جیهان ،یەكگرتوو ببینین .بیركاریزانی ئازاد ئەو كەسەیە ،هزری
بیركاری هەبێت ،كەسێك لە مێژوودا ئازادە ،بێگومان بە پێی یاسای عەقاڵنی،
بااڵدەست بەسەر ژیانی تاكەكانی مرۆڤ و مێژوودا سەربكەوێت .كەسێك
دڵخۆش و بەختەوەر و ئازادە ،بزانێت لەكوێیە ،لە چ كاتێكدایە و بەوپێیە
كاربكات .ئەگەر كار نەكەی و كارا نەبیت ،بەسەر تۆدا كاردەكەن و هەڵڕسكاو
دەبیت ،دەبیتە هەویری مێژوو ،بە وتەی سینیكا دەبیتە كۆیلە ،كە خواكان
چارەنوست بەمالوالدا دەبەن ،نەك فرەزانایەك رێنامیی چارەنوس بكات .لە
هیگڵدا ،لەچاوی سەركەوتوانەوە لە مێژوو دەڕوانین ،بێگومان نەك لەچاوی
ژێركەوتوان .بەجۆرێك مێژوو دەبینین ،كەسانێك بەو مانایە ،توانییان تێیبگەن،
مێژوویان دیتووە .رۆمەكان فاتح و سەركەوتووبوون ،سەركەوتن بەومانایەیە،
كە مێژوو بزەتان بۆدەكات و بەئاڕاستەی مەلەدەكەیت .رەنگە كاپادۆكیاكان،4
كە بەدەستی رۆمەكان تێكشكان ،زۆرجیاواز بیردەكەنەوە و تێگەیشتنی
جیاوازییان بۆ دنیا هەبوو ،بەاڵم ئەگەر بەڕاستی تێی گەیشتبان ،نەدەشكان،
چونكە تێكشكان ،كەوایە دەبێت دروست لە دنیا نەگەیشتنب.
بەمەش راست تێگەیشنت لەشتەكان ،سەركەوتن ،مانەوە ،واقیعیبوون
بەمانای جێسەرنجی هیگڵ ،هەمووی یەكە .بێگومان ،مێژوو لە روانگەی هەر
مرۆڤێكەوە پڕ لە تاوانكاری و تراژیدییەكانە .ئەوەیە رێگەی دیالێكتیك و بەس.
بە وتەی هیگڵ ،مێژوو رەوتی بەردەوام و هێمن نییە ،دەشتی سێبوری بەخش
و بە پێی وازانینی رۆسۆ ،قوڵپەقوڵپی جۆگەلەكانی رسوشت نییە  -روانگەیەكی
وەها زۆر لەحەقیقەت دوورە .مێژوو ،بە پێی نوسینی هیگڵ ،جبەخانەیەكە ،كە
بەختەوەری خەڵك و حیكمەتی دەوڵەتان و فەزیلەتی تاكەكان بۆ قوربانیكردن
هێناویانەتە ئەوێ ،مێژوو پانتایی شادمانی نییە ،قۆناغە خۆشەكانی ،الپەڕە سپی
و نەنورساوەكانن .مێژوو چۆن دروستدەكرێت؟ بەدەست ژمارەیەكی بە قەدەرا
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پەنجەكانی دەست و مرۆڤەكانی ،كە بااڵترین بوونەوەری عەقاڵنین  ،-بەاڵم
نەك بە پێی ویست و ئارەزوەكانییان.
ئەوانە پاڵەوانە گەورەكانی مێژوون ،كە لەخاڵەكانی لوتكە و ساتەكانی
سەنتێز دەردەك���ەون .رەنگە لەم وەه��ا زانینە داب��ن ،كە ب��ەدوا ئامانجە
تایبەتییەكانی خۆیان دەكەون{ .یۆلیۆس} قەیسەر و ئەسكەندەر ،پیاوانی
چاو لەبەرەو ژووربوون و بەرزترین ئارەزویان ،زیادكردنی دەسەاڵت و سام
و شكۆی خۆیان ،یان زاڵبوون بە سەر دژوومنان بوو ،بەاڵم مێژوو لەئەوان
زاناترە ،نیوەئاگا وەك شەڕی ئامڕازەكانی خۆی ،سودوەردەگرێت .هیگڵ وەك
فێڵی عەقڵ ،باسی ئەو كارە دەكات ،دەڵێت مێژوو ،هەڵچونەكان {یان هەست
و ورووژانەكان} بۆ خزمەتی خۆی بە كاردەهێنێت ،بەاڵم ئەوەی بوونی بە هۆی
ئەو راچاڵنانە پێشدەخات ،تاواندەكات و زیانی بەردەكەوێت .بە كورتی ،عەقڵی
بێ ئاست و سنور ،یەكتاو هەمەگیر ،بەوتەی هیگڵ ،رۆحێك هەیە ،رووداواكان
گەشەی پێدەدەن .چونكە جگە لە رۆح هیچ شتێكی دیكە بوونی نییە .هاوكات
ئەم گەشەكردنە خۆ – گەشەكردنە ،چونكە هیچ شتێكی دیكە ناتوانێت گەشەی
پێبكات .ئەگەر بتوانین تێیبگەین ،بە رەزامەندی و ئارەز و دەبینە ئامڕازی كاری
ئەو .ئەگەر نەتوانین تێیبگەین ،لەگەڵیدا دەجەنگین و كارمان تەواوە.
روو وەرگ��ێ �ڕان ل��ەوەی مایەی هۆكارێتی ئەقڵییە و وەستانەوە لە
بەرامبەری ،شێتییەكی خۆكوژی و ترۆپكی گەمژەیی و جۆرێك ناكامڵی و
ناپێگەیشتنە .زەینی بوون ،توندترین سوكایەتی پێكردنە ،كە الی هیگڵ،
بتوانی بە شەخسەنەی بكەی .كێ گوێی لەوەیە ،فاڵن خوێندكار چۆن بیر لە
تیۆری ئەقلیدس ،ئامۆژگاریەكانی نیوتن و ئەنیشتاین ،دەكاتەوە؟ بێزاری لە
دنیا ،سوكایەتی پێكردنی ،بەگژداچوونەوەی ،دنیای بە پێی رسوشتی خۆیان
نەدۆزیەوە ،سكااڵكردن لێی ،بڵێی واقیعیەتەكان هەموویان لەدژی تۆیە،
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نائومێدی لەم راگوزەرە ،خوێناوی بوون لە تێڕاچونی چقڵەكانی ژیان – بە
بڕوای هیگڵ هەمویان ،بەڵگەودەلیلی بێرنخی ،نابینایی ،تێنەگەیشنت ،گەمژەیی،
سەرئەنجام رەزیلی و پەستییە.
دەمەوێت ئەم بابەتە كەمێك روونرتبكەمەوە .هیگڵ باوەڕیوایە ،تێگەیشنت
لەمێژوو ،تێگەیشتنە لەماهیەتی كار بە گشتی ،كە خۆی لەخۆیدا ،واتە جۆرێك
خۆیەكسان دیتنی وشیارانەیە ،لەگەڵ مۆدێلی ئەوان .بەمەش ئازادبوون و
عەقاڵنیبوون یەكە ،عەقاڵنی بوون واتە تێگەیشتنە ،تێگەیشنت یەكسانە بە
كێشكردن {هەرشتێك} لەبوونی خۆیدا .ئازادنەبوون واتە رووبەڕوو بوونەوەی
بەربەستە دەرەكییەكان .كاتێك بەسەر كۆسپێكدا زاڵدەبیت ،تۆ دەبیتە كۆسپی،
هەروەك ئەگەر قەدەغەكرابیت بچییە ناومڵكێكەوە ،كاتێك بیكڕیت ،یان زەوتی
بكەیت ،دەبیتە خاوەنی مڵكەكە و لێتقەدەغە نییە بچیە ناوی و ئازادی.
هیگڵ پێیوایە هاندان ،یان بە توندی ئیدانەكردنی رەوتی بێ ئاست و سنورێك،
كە دەبێت هەموشتێك لەسەر بنچینەكەی لێكبدرێتەوە ،بێامناو گەمژانەیە.
ئاگاداربوون لەتێكڕای رەوتی بابەتی مێژوو ،پاشان تاریفكردنی هەندێك
لەبەشەكانی وەك جێپەسندمانە ،بەتوندی ئیدانەكردنی هەندێك لەبەشەكانی
دیكەی وەك ،بێویژدانی ،نادادپەروەری ،زێدەڕۆیی و هەڵە خەرجییە ،جگە لە
رۆچوونەناو هەوەس و ئارەزوی زەینییەوە ،هیچ مانایەكی نییە ،ئەوە بۆخۆی
یەكسانە بە الوازی لە سەرووتر و سەرووتركەوتن ،بەوتەی هیگڵ ،كۆمەڵگەی
مەدەنییە ،كە لەداوا ئابوریەكانی خەڵك ،واتا ئارەزوە تایبەتییەكانیان بۆ
درەوشانەوە ،سامان ،خۆشگوزەرانی و ژیان خۆشی ،بەسەرچوون ،بیرمەندانی
رواڵەتبینی وەك لۆك لەو ئاستەدا ماونەتەوە .دیتنی ئاوەژوبوونەوەی دۆخی
مرۆڤ و پاشان ئیدانەكردنی ،چونكە ستەم و دڵڕەقی بەرامبەر بێ تاوانان،
بەڕەوا دەبینێت ،لەڕوانگەی هیگڵەوە ،لەدڵەوە ساویلكانە و دزێوە ،وەك
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ژمارە  3بە توندی ئیدانە بكەی ،چونكە گوایە ریشەی دووەم ،یان رەگی ئەو
ژمارەیە نییە .كێ دەیەوێت بزانێت فاڵنكەس ،چۆن بیر لەرووداوە ترسناكەكانی
دنیا دەكاتەوە؟ ناخۆشحاڵییەكان ،واقیعیەتی رووداوی پەیوەست بە هەستە
تێپەڕەكانی تاكیین .كەسێك لە گەورەییدا توانای خۆی بە راستی دەردەخات،
خۆی بگەیەنێتە ئاستی و تێبگات ،كە كارێكی گەورە و چارەنوسساز روودەدات،
كە هەندێكجار مرۆڤ دەگاتە ئاستێكی نوێ ،كە خۆی لەخۆیدا چاوخشاندنەوە
بە واقیعیەتەكان و سیستمی بەهایی وەردەچەرخێنێت ،هەستی بۆنكردنی بۆ
تێگەیشنت لەو پێگە مێژووییە هەبێت.
لە هیگڵدا ،جیاوازی گەورە هەیە لەنێوان كاری زەینی ،كەسی ،قازانجخوازانە،
تایبەتی چینی مام ناوەند و تاكخوازانە لە الیەك ،كە هەرچەند رەنگە قۆناغی
پێویستی كامڵبوونی مرۆڤ بێت ،بەاڵم بێگومان ،پێیوایە ،تابەرایی سەدەی
نۆزدەیەم هەڵوەشابۆوە ،لە الیەكەی دیكەوە ،كاری بابەتی ،عەقاڵنی ،بەهێز،
جەبری ،یەكال كەرەوە و بەڵگەدار ،ئەو وتەنی ،كاری جیهان مێژوویی .ئەم
جیاوازیە لەسەرانسەری بەرهەمەكانیدا دەبیرنێت .هیگڵ شەیدای كەڵەپیاوییە،
كە كۆمەڵگە بونیاد دەنێت ،یان خاپوری دەكات ،مێژوو توانای زاڵبوون و
بەرگری نەكراوی خۆی تێدا كورتدەكاتەوە ،كە هاوكات هەم هۆكار و هەم
ئامانجی رەوتی بێئامانی مێژووە .ئەوجۆرە پرسیارانە ،كە ئەو كەڵەپیاوە بەشان و
شەوكەتە ،ئایا باش و بە نرخ و گرنگە و دادپەروەرە یان نا ،لەڕوانگەی هیگڵەوە،
بێامنا و بێ بایەخ و تەسكبینانەیە .چونكە ئەو خەسڵەتە پێویستی بە بوونی
بەهاكانە ،كە لەگەڵ گۆڕانەكان دێنەئارا یان هەڵدەوەشێنەوە ،كە كەڵەپیاو،
هۆكاری گرنگی هاتنەئارایانە .بە بڕوای هیگڵ ،مەسەلەی دادپەروەری ،یان
نادادپەروەری پیاوێكی وەها ،پەیوەندی بە سیستمی تایبەتی بەهاكان ،بازنەی
تایبەتی كار و كردەوە ،ساتی تایبەتی مێژوو ،هەر كاتێكی دیاریكراوەوە هەیە.
164

ئایزایا بێرلین

كەڵەپیاوانی رابردو ،بۆخۆیان زادەی ئەو بەهایانەن .زۆرجار شایەتحااڵنی
نەوەیەك ،دەبنە یاسادانەرانی نەوەی داهاتو .بەمەش قسەكردن لەوەی فاڵن
شت خراپ و ماڵوێَرانییە ،ناهەق ،ترسناك و توڕەكەرە ،وەكو بڵَێی لەقۆناغێكدا
ئەو شتە وەسفكراوە ،بەو وەسفكردنە ،پڕۆسەی گ��ەورەی عەقاڵنیەت
پێیگەیشتووە ،بەاڵم بە وەرچەرخانی خودی ئەم پڕۆسەیە ،بە هۆی هەنگاوی
بێبڕانەوەی پاڵەوانێك ،شۆڕشەوە ،شەڕەوە ،بە سەرهەڵدانی پاڵەوانێكی زۆر
گەورە ،كە تێڕوانین و كاری مرۆڤ بگۆڕێت ،بەهاكانی سەردەمی رابردو خۆی
لەخۆیدا هەڵدەوەشێنەوە و ئەوەی لەنەوەیەكدا ،خراپ و قێزەون دەنوێنێت،
لەنەوەی داهاتو ،نزیكەی سەروەر دێنەبەرچاو .بۆیە ،دەبێت پەلە نەكەین،
چونكە ئەوەی مێژوو لەداهاتودا دەستەبەری بكات ،بەهای دەبێت .ئەگەر
بەهات بوێت واقیعی بێت ،دەبێت بابەتی بێت ،بابەتی ،جیهان – واتە عەقڵ،
مۆدێلی جیهانی -ویستویەتی ،هەمانشتە ،كە لە قۆناغی خۆڕانەگری داهاتوو
كامڵبوون ،یان گەشەیانكردووە ،یان كرانەوەی لەسەرخۆ ،یان رەوتی حەمتی
– یان هیگڵ وتەنی ،رەوتی خوا لەدنیادا ،كە الی ئەو یەكسانە بە هەنگاوی
دەوڵەت – مۆدێلی جیهانی ،یان عەقڵ دێنێتە مەیدان.
مۆدێل لەتاك گرنگرتە ،چونكە لەبنچینەدا تاك چییە؟ تاك بۆخۆی هەرهێندە
شایانی تێگەیشتنە ،كە رەنگێك ،دەنگێك بە تەنیا ،وشەیەك لەدەرەوەی رستەیەك ،كە
وشەكە بەشێكە لێی .وشەكان لە رستەدا مانایان دەبێت ،رەنگەكان و دەنگەكانیش،
چ لە رسوشت و چ لەبەرهەمە هونەریەكان ،كاتێك مانایان دەبێت ،كە لەدەقێكدا
دەستەبەربوون ،ببیرنێن ،یان ببیسرتێن .كەوایە بۆچی دەبێت مەسەلەكە ،لەبارەی
مرۆڤەكان جیاواز بێت؟ هیچ یاسایەك نییە ،بەتەنیا كەسێك بگرێتەوە .من ئەو
شتەم كە هەم ،چونكە لە دەقی كۆمەاڵیەتیدا ،لە كات و شوێنی تایبەتیدام .بە
كەڵەكەیەك لەبەشی هاورەگەزەكانم ،بە ئەندامانی خێزانەكەم ،بە شارەكەم ،بە
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نەژادم ،بە ئایین و مەزهەبم ،بە واڵتم ،بە زیندو ،مردو و ئامادە نەبووان لكاوم.
وەك جۆرێك خاڵە هەستیار و گرفت سازەكانی كارێك ،یان بابەتێك ،یان ئەنجومەنی
پەیوەندی بەشە لەشومار نەهاتووەكانم .من و هەركەسێك كە پێكەوە لە گروپەكانی
پێوەند دورتر و نزیكرت – یان ،بە وتەی بێرك ،لە كۆمەڵگەی گەورەی زیندووەكان
و رۆیشتووەكان – مۆدێل پێكبهێنین ،بە كورتی وەك ناوەندێكین ،كە بەشە لە
شومار نەهاتوەكامنان تێدا كۆدەبنەوە و وەك تیشكەكانی بازنەیەك لە ئێمەوە
پەخش دەن .بۆ تێگەیشنت لە هەركەسێك ،دەبێت لەناوەند ،دۆستان ،پەیوەندی،
ژێردەست و بااڵدەستان تێبگەیت ،دەبێت تێبگەی چ دەكات و لە راگوزەری چ
شتێك و چ كەسێك ،چی بەسەردا تێدەپەڕێت .ئەوكارە نەك لەم رووەوە پێویستە،
كە ئاشكرای دەكات كێییە ،بەڵكو بەم ئاڕاستەیە پێویستە ،كە بە مانای راستەقینەی
وشە نییە ،مەگەر وەك بەشێك لە تێكڕای ئەو مۆدێلە ،هەروەك دەنگێكیش بە تەنیا
نییە ،مەگەر بە تێگەیشتنێكی تەواو شیاوی چاوپۆشی ،وەك رووداوێكی فیزیكی
پەتی ،ئێستا لە بەشێكی تایبەت ،لە ئاوازێكی تایبەت ،كە بە سازی تایبەتی و
لە دەقێكی تایبەت بژەنرێت .هیگڵ چەند ئەنجامگیریەك لەم مەسەلەیە دەكات.
یەك ،ئەنجامگیریەكی بەناوبانگی ،تاك لەتوخمی دەرهەستەیی مۆدێلی (بەڵگەدار)
كۆمەاڵیەتی ،كەم دەكاتەوە ،دوو ،رەتی كەسانێك دەداتەوە كە دەڵێن ئەمچەشنە
مۆدێالنە جگە لەڕێكخستنی كۆمەاڵیەتی پەتی شتێك نین و دەوڵەت ،یاسا و هۆكارە
دەستكردەكانن ،كە بۆ ئاسودەیی تاكەكان بەرنامەڕێژیكراون ،سێیەم سوربوون و
جەختكردنەوەی ،كە تاكەكان وەك توخمەكان ،یان بەشەكانی تۆڕی دەوڵەت
و یاساكان ،بتەوێت و نەتەوێت ،بەجۆرێكی ئۆرگانیك و زیندو تێیدا یەكدەگرن.
ستایشێك لێرەوە سەرچاوەدەگرێت ،كە هیگڵ دەیبەخشێتە دەسەاڵت و تواناو
شكۆی دەوڵەت ،لەبەرامبەر هەوەس و ئارەزوەكان ،یان ئارەزوی هاواڵتییان ،یان
شوێنكەوتەی.
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بێگومان ،رای یاساناسانی هاوسەردەمی هیگڵ ،كە بە سەرچاوەی مێژوویی
یاساكان رازیبوون ،لەزۆرالوە عەقڵ پەسندبوو .دەیانوت دامەزراوە یاساییەكان
بەفەرمانی سەركێشانەی پاشاكان ،یان ئەنجومەنەكان دانەمەزراون و هۆكارێك
نین ،بە سەرنجدان بە بەسودی ئەوان و بۆ دابینكردنی فاڵن قازانجی فاڵنكەس،
یان چین داهێرنابن ،بەڵكو پێویستە الیەنێكی لە گەشەی لەپڕێكدا ،یان نیوە
وشیاری كۆمەڵگە و دەربڕی تێڕوانینی بۆ ژیان ،هزرەكان ،ویستەكان ،ئایدیال،
ترس ،ئومێدەكان ،باوەڕەكان و پەیوەندی نیوە دەرب��ڕدراوی ئەژماربكرێن،
هەم دامەزراوە و هەم جەوهەری ئەوەی هەر كۆمەڵگەیەك هەیە و ئەوەی
وادەزانێت هەیە ،بزانرێن ،بەاڵم سەرئەنجام ئەم سەرنجانە لە هیگڵ دا
پەلكێشی زێدەڕۆیی كرا و بۆ سیستمی ئەفسانەیەكی شوم و بەدخوڵق گۆڕا ،كە
رێگەدەدات تاكەكان بێسنوور ببنەقووربانی كێشەكانی دەوڵەت ،یان نەریت،
یان ئیرادە ،یان چارەنوسی میللەت ،یان نەژاد ،سەرباری هیگڵ ئەبسرتاكتی
وای «مەملوس» دەناساند .هەرچیەك بێت ،نابێت لەبیرمان بچێت ،كە دنیا لە
شمەكەكان و كەسەكان پێكهاتووە و بەس .كۆمەڵگە ،یان دەوڵەت ،نە هیچە
و نە كەس ،شێوەیەكە ،شتەكان و كەسەكان بەوپێیە رێكخراون ،یان بڕیارە
رێكبخرێن ،مۆدێلە كۆمەاڵیەتییەكان نە قبوڵ و سەلیقەیان هەیە ،نە ئیرادە،
نە داواكاری ،نە چارەنوس و نە بژاردەیەك ،بەاڵم هیگڵ وا باسیدەكات ،كە
گوایە مۆدێلی جۆری واڵتان ،یان مەزهەبەكان ،یان كەسەكان ،یان شتەكان
راستەقینەترن ،گوایە شەقامەكان خانوەكان ناهێننەئاراوە ،بەڵكو ،وەك ئەو
چیرۆكە بە ناوبانگەی هانس كریستیان ئەندرسن ،شەقامەكانن ،كە ماڵەكان
دیێننەئاراوە.
دەوڵەت لەسەرووی هەموو مۆدێلەكانەوەیە .بااڵترین مۆدێلە ،چونكە وەك
ئەڵقەی پەیوەندی ئاسنینی فیشتە ،هەموو مۆدێَلەكان بەیەكەوە گرێدەدات و
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یەكپارچەیان دەكات ،دەوڵەت مرۆڤایەتییە ،بە كورتی ،لەئاستی بااڵی وشیاری،
ئەگەر سیستم و دیسپلین قبوڵبكەین ،كە دنیا بەڕێگەیەكدا رێدەكات ،دەبێت
قبوڵامن بێت ،كە رێگەیەكی شیاوە ،قبوڵامنبێت ،مۆدێلێكی خاوەن سیستمە
و لەهەموو شتەكان رێكوپێكرتە .هەركەسێك دژی بوەستێتەوە ،بڕیاری مردنی
بەسەردا دراوە .بە هەق ،چونكە مێژوو هەموو هەقێك بەرزی دەكاتەوە و
بەرەوپێشی دەبات و هەرچی ناهەقە رەتیدەكاتەوە .تاكە سەرچاوەی هەق،
رەوتی واقیعیەتە ،نە داوەری تاك ،نە هیچ كۆمەڵە یاسایەكی تایبەتی ،نە هیچ
كۆمەڵە بنەمایەكی ئاكاری ،بەڵكو بڕیاری سەرپێچی لێنەكراو و داوای مێژوویی.
هیگڵ بەردەوام باسدەكات ،داوای مێژوو چییە و مێژوو چ شتێك ئیدانە دەكات؛
شێوازی قسەكردنی ئەمڕۆشامن ،كە دەڵێین فاڵن میللەت ،یان فاڵنكەس چۆن
تاوانبارە بەبڕیاری مێژوو ،گۆشەیەكە لەهەمان واقیعگەرایی هیگڵی؛ وێنای
زەینی دەسەاڵت و پەرستنی دەسەاڵت و جواڵن بە ئاڕاستەی زۆر ،بەهۆی نەفسی
زۆرەوەیە .بە بڕوای هیگڵ ،ئەو زۆرە ،پڕۆسەیەكی خواییە ،كە هەرچی پێویستە
وردی بكات ،تەفروتونای دەكات ،هەرچی كاتی زاڵبوونی هاتبێت ،دەیباتە سەر
تەخت – هیگڵ پێیوایە ئەو كارە ،جەوهەری پڕۆسەكەیە .پاڵەوانانی كارالیل
و زەبەالحی پیاوی نیچە و راپەڕینەكانی دەسەاڵتپەرستی ماركسیزم و فاشیزم،
هەریەكە بەشێوازی تایبەتی خۆی ،ئەخالق بە بەرهەمی سەركەوتن لە مێژوودا
دەزانن 5،هەموویان لەو سەرچاوەیەوە سەرهەڵدەدەن .لێرەوە دژكارییەك
سەرچاوەدەگرێت ،كە هیگڵ هەمیشە لە نێوان گەورەپیاوان و مرۆڤی
ئاسایی دروستیدەكات ،لەنێوان شەڕڤانانێك ،كە بە تەشوێكاری رێگەی خۆیان
دەكەنەوە و مرۆڤ بەپلەی بەرزتر و نوێ دەگەیەنن ،بوونەوەری مرۆڤایەتی
مێروولەئاسا ،ئەركەكانیان ئەنجامدەدەن بێ ئەوەی بپرسن ،ئایا بردنی بارێكی
وەها پێویستە؟ ئەو هزرە لەجیاوازی ئێمە ،هەروەك خۆمان دەڵێین ،لەنێوان
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واقیعگەرایی و ناواقیعگەرایی ،هەر زیندووە .واقیعخوازانە ،زۆرجار بەمانای
ناخۆش و بێویژدانانەیە و خۆنەدزینەوە لەوەی زیاتر بە پێچەوانەوەی ئەخالق
دادەنرێت ،نەچووە ژێركاریگەری تێبینی نەرمی سۆزداری و ئەخالقی.
هیگڵ بەوپەڕی دڵنیاییەوە ،باسی پێویستی هەنگاوی ناخۆشییەك دەكات،
كە زۆرجار مامۆستایانی دوڕوو ،گۆشەگیری ئەخالقفرۆش ئیدانەی دەكەن.
دەڵێت :گانگرین ،بەگواڵو چارەسەر ناكرێت .پێشكەوتن دەرئەنجامی كاری
پاڵەوانانە ،كە لە پێگەی بەرزتر لە ئەخالقی هاوپەیامنی و كۆندا وەستاون،
چونكە بەرجەستەكردنی رۆحی مرۆڤە ،بە بەرزترین پلە ،لە پێگەیەكی وەها
بەرز و لەسەر لوتكەیەكی وا بەرز ،مرۆڤ ئاسایی ناتوانن ئەوە دیاری بكەن ،بەو
پێگە بەرزەدا دەڕوات .هیگڵ دەڵێت :پاڵەوانان نەك لەپەراوێزی نەریتەكانی
هێمن و پیرۆزی كاتی تێپەڕیو  ...بەڵكو لەسەرچاوەیەكی ناوەڕۆك پەنهان...،
لە رۆحی دەروونی پەنهان ،تێرئاو دەبن .بەمەش سەروەری ئاسایی ،لێرەدا
راست نین .جارێك هیگڵ لەبارەی پاڵەوانەكانی دەورووژێت و خەم دەخوات،
كە ئەسكەندەر بە الوی مرد ،یۆلیۆسی قەیسەر كوژراو ناپلیۆن بۆ دوورگەی
سنت هۆڵن ،دوورخرایەوە .هەندێكجار لە توڕەییان و بێبەزەییانەی دەلەرزێت.
ئەوەی بە پاڵەوانانی دەڵێت ،بە نەتەوەكانیشی دەڵێت .نەتەوەكانیش ئەركی
قورس جێبەجێدەكەن ،كە مێژوو خستوونییە سەرشانی ،مێژوو هەركە كاری
پێیان نەما ،رەتییان دەكاتەوە .نەتەوەكان ئەو كۆمەڵگەئاسایەن ،كە هەندێكجار
پرۆسەی گەورەی مێژوو ،دەیانپۆشێت و جاریوایە دایاندەكەنێت و چۆنی بووێت
بەدەورووبەریدا پەرتوباڵویان دەكات .هەر نەتەوەیەك ،دوای فڕكردنی جامی
تاڵی مێژوو ،كە بەتینوێتی نەشكان ،لەحەرسەتیدا بەسەردەبات ،بەئامانجەكەی
دەگات و دەمرێت .هەروەك نەتەوەیەك دوای رۆڵگێڕانی ،پێ لەسەر زیندوبوون
دابگرێت ،لەڕووی سیاسییەوە ،نشوست ،بێزاركەر و وەزاڵەهێن دەبێت.
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مێژوو رەوتی بابەتی گەورە و كەفوكوڵ هێنە ،هەركەسێك پەیڕەوی نەكات،
دەیسڕێتەوە و لەناویدەبات ،بەاڵم ئێمە بۆچی دەبێت قەڵەمی لێبووردن و چاو
لەم بێویژدانیە بپۆشین؟ بۆچی پێویستە پاكی روودانی شتێك ،خۆی لەخۆیدا
پاساوی بۆبێنێتەوە ،دوژمنایەتییامن هەیە؟ ئایا ئێمە ئەوەندە دژی دۆڕاوەكان،
قوربانیەكانی مێژوو ،دۆنكیشۆتین؟ ئەوەندە لەگەڵ كەسانێك ،كە لەژێر چەرخەكانی
پێشكەوتن دەپلیشێنەوە؟ ئایا پێامنوایە خراپەی رسوشت بووە ،كە دۆنكیشۆت
رەخنەی لە سواوی ،بێرنخی ،بێئەخالقی ،پەستی كاروباری واقیعی هەبوو ،گەرچی
لەنەزانییەوە ،دەكۆشا ئایدیالی كراوەتر بێنێتەئارا؟ هیگڵ نایەوێت بێدەنگ،
ئەم مەسەلەیە تێپەڕێنێت .لەڕوانگەیەوە ،ئەو خەونەی شەهیدان لەسەریاندا
پەروەردەیان دەكرد ،نە تەنیا كاریگەر ،نە خاو ،نە لۆمەكردن بوو ،بەڵكو نیشانەی
شەڕانگێزی و رەزیلی بوو .تاكە شتێك ،كە دەكرێت ناوی شەڕ و خراپەی لێبنێیت،
وەستانەوەیە لەبەرامبەر پرۆسەی جیهانیی ،چونكە ئەو پرۆسەیە ،لە زاراوەی
هیگڵ دا ،وێناو بەرجەستەبوونی عەقڵە ،دژایەتیكردنی ،پێچەوانەی ئەخالقە.
بۆیە هیگڵ ،لەو كەسانەی سەرنجییان لەسەر قازانجی هەموو شتێكە ،سەربە
هەستە رواڵەتییەكان ،هاوڕێیان و چاكەكارانی بیرباڵو ،خەڵكانێك ،كە دەیانەوێت
خەڵك دڵخۆش ،بەختەوەرتر بن ،لەدیتنی تراژیدیای زۆر ،شۆڕشەكان ،ژوورەكانی
گاز ،ئازار و نەخۆشی ترس ورووژێنەری مرۆڤ ،دەستی پەكو تێكهەڵدەسون –
لەهەمویانە بێزارە و بە چاوی سوك تەماشایان دەكات .لەڕوانگەیەوە ئەو كەسانە،
نەك خەمبارانە كوێر بوون و بزاڤی مێژوو نابینن ،بەڵكو بێگومان رەفتاریان
پێچەوانەی ئەخالقە ،چونكە بەهاندانی چاكەی زەینی «سۆبجێكتیڤ» لەبەرامبەر
چاكەی واتایی «ئۆبجێكتیڤ» ،بەگژ چاكەی واتاییدا دەچنەوە ،ئێستا چاكەی
زەینی بیركاری زەینییە و لە وڕێنەیەكی پێكەنیناوی زیاتر نییە ،گەر چی لەوانەیە
بۆماوەیەكی كەم ببێتە بەربەستی رێگاكە ،سەرەنجام وردو دەهاڕدرێت.
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هیكڵ بە پەخشانی لێڵ و نیوە شاعیرانەی ،رێزی دەسەاڵت دەگرێت.
پارچەیەك هەیە ،كە بەتایبەت ئەم بابەتەی تێدا دیارە .لە  ،1806هیگڵ سەرقاڵی
تەواوكردنی دوا الپەڕەی بەرهەمە گەورەكەی ،دیاردەناسی رۆح ،بوو .ئەوكاتە لە
شاری ینا دەژیاو تروسكەی ئاگرێكی لەدوورەوە دەبینی ،سوپای فەرەنسییەكان
شەوی پێشو ،لەشەڕی گەورەی ینا لەكەمپەكانیان دایانگیرساندبوو ،لەپڕێكدا
بەخەیاڵی داهات ،بابەتییانە مێژوو دەیبینێت .كاتێك ئەم بیرۆكەیە بەهێزبوو،
دوای چەند رۆژێك هیگڵ دیتی ،ناپلیۆن بەسواری ئەسپێك بەشاردا رادەبرێت و
نوسی( :ئیمپراتۆر – گیانی جیهان –م بینی ،كە بەسواری بە شاردا رادەبوورێت...
بەڕاستی هەستێكی سەیرە دیتنی كەسایەتیەكی وا ،جەستەی لەخاڵێكی بێوێنە
لەشوێنێك چەقگیر بووە ،لەكاتێكدا بیرۆكە زاڵ و فەرمانانەكەی ،سەرانسەری
جیهان دەبڕن و باڵودەبنەوە – ).بە لێكدانەوەیەكی دیكە ،زەینی گەورە ،هێزی
زل ،چەنەبازی زۆر ،مرۆڤەكان و شتەكان ،لەژێر مستی ئاسنینی ،تێكوپێكدەدات.
ئەوەیە روانگەی هیگڵ لە بارەی مێژووی بابەتییەوە.
دەتوانین لەوبارەیەوە بڵێین هەموو مرۆڤێكی مام ناوەند ،ئەو هاوكێشەیە
رەتدەكاتەوە ،كە باشی و سەركەوتن هەر یەكە ،چونكە مانای باشی و هەق
نییە الی ئێمە .ناشێت كەسێك پێامنبڵێت ،رۆیشنت بۆ شەڕی هێزی باشرت و
گەورەتر ،پێچەوانەی ئەخالقە .لەڕوانگەی هیگڵەوە ،پێچەوانەی ئەخالق نییە،
سەرئەنجام ئەگەر لەكۆتاییدا كاریگەری لەگەڵ تۆ بێت و شەهیدی ئەمڕۆ،
ببێتە پاڵەوان و یاسادانەر و دیكتاتۆری بەیانی ،پێیوایە باشبوون بە چەمكی
كۆتایی و گەورە و جیهان مێژووییەكەی ،یەكسانە بە سەركەوتن .ئەم بەشەی
بەرژەوەندخوازی سیاسی ،سەركەوتن پەرستییە ،بۆ ئێمە قێزەون ،هیگڵ هیچ
بەڵگەیەكی راست ناهێنێتەوە ،ئەم توڕەییە بسڕێتەوە .چاوخشاندنەوەی
فراووان و لەبار بە مێژوودا ،تاكە شتێكە لەڕوانگەكەی هیگڵ دا هەیە ،پێیوایە
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پەرستنی ئەوەی الی بەهای حەقیقییە ،پەرستنی راستەقینەیە ،هەر یەكە .هیگڵ
لەوباوەڕەدایە ،بەهای حەقیقی بەهای كاریگەرە ،مێژوو سوپایەكی بەهێزە،
كاتێك هەموو توانای نەهاتۆتەدی و هەموو شەهیدان و ئایدیالگەرایان قەاڵچۆ
و لەناودەچن ،لەشەقامە پانوپۆڕەكاندا ،سەركەوتوانە ڕیزدەبەسنت ،ئەخالق واتە
سەرچەماندەوە لەبەرامبەر راستییەكان .بەكارهێنانی هێامی تایبەتی سیستمی
فەلسەفی هیگڵ لەسیاسەتدا ئەوەیە ،كە ئەوەی كاریگەربێت و بەكاربێت
هەمان ،باشەیە و مافی ئەوشتەیە ،كە هۆی سەركەوتن بێت و بەرگرییەكان
تێكبشكێنێت و شایانی تێكشكاندنی بەرگرییەكان بێت .بەمەش سەیر نییە ،كە
هیگڵ هاوڕای بڕیارەكانی مرتنیخ بۆ سانسۆر و سنوردار كردنی ئازادی دەربڕین
بوو ،لە زانكۆكانی ئەڵامنیا ،سەیرنییە كاتێك شای پروس ،لە زانكۆی بێرلین
كردییە مامۆستا ،كە هەرگیز لەوكاتە تایبەتییەدا ،خوازیارنەبوو هیچ لیرباڵێك
لەو پۆستە تایبەتییە دابێت.
لەگەڵ ئەوەشدا ،نابێت ویژدان پشتگوێبخەین .هیگڵ خزمەتێكی گرنگی
بە پێشكەوتنی شارستانیەت كرد ،تاڕادەیەك تاكە بنیاتنەری مێژوونووسی بوو،
لە روانگەی دامەزراوەكانەوە .پێشرت هێردێر و ویكۆ ئاماژەیان پێكردبوو ،بەاڵم
هیگڵ بوو ئەو راستییەی خستە یادەوەری هاونەوەكانی خۆییەوە ،كە مێژووی
مرۆڤایەتی ،النیكەم هەمانهێندەی مێژووی پاشاكان ،بەرپرسان ،شەڕانگێزان،
واڵتكەرەوان و یاسادانەرانە ،مێژووی دامەزراوەكانیش هەیە .سەرباری ،هیگڵ
بوو ئاشكرای كرد خەڵك لە مێژوو بەدوای كاری تێكڕاییەوە نیین ،بەڵكو
بەدوای یەكتاو تاكییدا دەگەڕێن ،لەو رووەوە مێژوو ،لە زانستە رسوشتییەكان
جیاوازە .قسەكانی هیگڵ لەبارەی زانستە رسوشتییەكان ،سەرچاوە لەنەزانی
و بەشێوازێك نامۆ ،وشك ،حەمتی و زۆرجار پێكەنیناوییە ،بەاڵم لەگەیاندنی
ئەومانایە زۆر بەرچاو روونبوو ،كە زانستە رسووشتییەكان بەردەوام بەدوای
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شتە هاوبەشەكانی بینیندا دەگەڕێن ،تا بەدۆزینەوەی زۆربەی شتەكان –
گشتیرت ،ئەتۆمەكان ،مێزەكان ،فیلەكان ،بوومەلەرزەكان – یەكسان و یەكڕیتم،
یاساگەلێك دەرببڕن ،كە لەهەندێكالوە بێشوماری ئەتۆمەكان ،مێزەكان و
باقی شتەكان راست دەربچن ،بەاڵم لەمێژوودا ،كەس بەدوای شتی ئەوتۆدا
ناگەڕێت .كاتێك كە بابەتێك لەبارەی رۆبسپێر ،یان ناپلیۆن دەخوێنمەوە،
نامەوێت هیچ كەس پێم بڵێت ،رووی هاوبەشی ناپلیۆن لەگەڵ شەڕانگێزان،
یان ئیمپراتۆرەكانی دیكە چ بوو؟ نامەوێت بزانم رۆبسپێر لە چ الیەنێكەوە،
هاوشێوەی تێكڕای یاساناس و شۆڕشگێڕان ب��ووە .دەمەوێت بزانم چی
لەهەردووكییاندا گرنگ ،تایبەمتەندی دەگمەنی هەریەكەیان بوو .كاتێك
بابەتێك لەبارەی شۆڕشی گەورەی فەرەنسا ،یان رێنیسانس دەخوێنمەوە،
كەمرت سەرنجم لەسەر هاوبەشییەكانی ئەم دوو رووداوە گەورەیەی شارستانی
مرۆڤایەتی و وەرچەرخان لە بابل ،یان لەناو ئەزتەكەكانە .رەنگە ئەوكارە
سەرنجی سۆسیۆلۆجان رابكێشێت ،یان بۆخۆی رۆشنگەربێت؛ بەاڵم مێژوونوس
زیاتر لەئاماژەكردن بە لێكچووەكان ،گەیاندنی جیاوازییەكان و نەخشەكێشانی
پۆترێتێك ،نەك رادیۆگرافی رووداوە دەگمەنەكان و بە رەهایی دیار ،كۆمەڵێك
لە رووداو و كەسەكانە .هیگڵ ئەو چەمكەی ،هەم لەبارەی تاكەكان ،هەم
لەمەڕ دامەزراوەكان بەكاردەهێنا .بێگومان پێش سەدەی نۆزدەیەم ،هیچ
كەس پێیوانەبوو نوسینی ژیاننامەی سوپایەك ،دامەزراوەی حكومەتی واڵتێك،
یان وەرچەرخانی ئایینێك ،مومكین بێت .هیگڵ وا لە مێژوو رادەما ،كە گوایە
باسی خۆكرانەوەی رۆحی نائاسایی و كۆتایی نەهاتوی جیهان دەكات .روانینی
وا ،وێڕای ترس و تاڵی و الیەنە ئسانەییەكەی ،هاوكارییەكی زۆی دەركەوتنی
میتۆدی تازەی مێژوونوسی ،واتە مێژووی پەیوەندی كارەكانی بەیەكەوە كرد.
رەنگە جوانرتین سەركەوتنی هیگڵ ،هێنانەدی ئەندێشەی مێژووی هزربوو .بە
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دڵنیاییەوە پێشرت هیچ كەس ،خۆی لەقەرەی ئەوكارە نەدابوو ،پێیوانەبوو ئەو
كارە ئاسان بێت ،كە مێژووی بیری فەلسەفی ،یان هەر بیرێكی دیكە ،نەك
بەسەریەكەوە الواز و نەگونجاو – واتە یەك ،ئەم فەیلەسوفە و فەلسەفەكەی
و پاشان یەكێكی دیكە – ،بەڵكو بە رەوتی كامڵبوونی هزرەكان ،لەججیلی
بەدوای یەكدای بیرمەندن و بە سەەرنجدان بە پەیوەندی نزیكی فكرەكن
لە گۆڕانكارییەكانی ئابوری ،یان كۆمەاڵیەتی ،یان تێكڕای وەرچەرخانەكان
لەهەر كۆمەڵگەیەك ،یان كولتور ،بنوسێت .ئەمڕۆ هەموویان بەجۆرێك
بەڵگەنەویسنت ،كە كەمرت كەسێك داهێنان و نوێگەری هیگڵی لەبیرە.
جگە لەوە ،هیگڵ نەك هەر بەهایەكی لەژماردن نەهاتووی بۆ مێژوو ،بەها
مێژووییەكان دانابوو ،بەڵكو زۆر جەختی دەكردەوە ،كە هەموو شتێكی مێژوو
گرنگە و شتەكانی دیكە ،گرنگ نین .تەنانەت زۆر لە هێردێر بە دڵنیاییەوە ،لەم
بارەیەوە دەدوا ،كە ناتوانی بە ئاشكرا جیاوازی لەنێوان واقیعیەتی پێكەوەلكاو
و پێكەوە نەلكاو ،مێژوودا بكەی ،چونكە جۆری جلوبەرگ پۆشین ،نانخواردن،
كەشتیەوانی ،گۆرانی وتن ،شێوەزار و رەنگە هێڵی نەتەوەیەك ،لە هەنگاوی
فەرمی ،واتە شەڕ ،پەیامننامەكان و جۆری حكومەتیەكەی رۆشنرتبێت .لە
تێكڕای رەوتی مێژوو ،كە نەتەوەیەك رۆڵی تێدا بینیوە و تاتوانیبیتی لەسەر
شانۆ دەركەوتووە و پاشان بە بڕیاری چارەنوس ،لە شانۆ چۆتەدەرەوە ،هەرگیز
ناكرێت بوترێت ،چ شتێك بۆ جیاكاری و دۆزینەوەی هۆكارەكانی ئەو رەوتە،
بەسود بێت.
دەرئەنجامی ئەخالقی ،لەشێوازی كۆنی مێژوونوسی وەردەگیردرێت ،بە
گشتی رابردو بۆ پەندوەرگرتن لە هەڵە و كارە دزێوەكانی پێشینان ،جێی
چاوتێبڕین بوو .هیگڵ بەمشێوەیە رەخنەی لە مێژوونووسی دەگرت و ستایش
و لۆمەكردنی رابردوانی ئیدانە دەكرد و كەسانی عاقڵ و پەیڕەوی عەقاڵنیەتی
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ئاگادار دەكردەوە ،لەگەڵ هێزی گەورەی مێژوو ،لە یەكێتیدا ببینن ،گەرچی
رەنگە ئەو هێزانە ببنەئاكامی پێویستی دەسەاڵت پەرستی و شێوازێكی
ئازایانەی واقیعخوازی سیاسی ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هاوكاریاندەكرد،
هەموو واقیعیەتی مێژوویی ،خاوەن بەهای وەكیەك بێنەبەرچاو .كەوایە
وایدەنواند ،كە پێویستە بۆ دۆزینەوەی چارەسەری هەركێشەیەك ،بۆ مێژوو
بگەڕێیەوە – ،مێژوو بەدەر لە ئەزموون ،مێژووی روحی ،یان بابەتی ،بەاڵم
هەرچۆنێك بێت ،مێژوو .مێژوو بە خەڵك بڵێت چۆن بژین ،بەمشێوەیە
دەكەوێتە پێگەی رابردوی خواكان .مێژوو رووی تیۆرێكی نوێی دادپەروەری
خوایی بەخۆوەگرتبوو ،دەبوایە هەقانیەتی حیكمەتی خوایی ئاڕاستە بكات.
مێژوو بە پێی ئەو تێڕوانینە نوێیە ،مێژوونوسی وەك سەدەی هەژدەیەم،
كە واقیعیەت بەپێی فاڵن پێوەری زەینی باش و خراپ ریزبەندی دەكرد،
لەبەهاو متامنەی دەخست ،سەنگ و شێوازی نوسینی مێژووی زیاد دەكرد،
كە سەرئەنجام دیقەت و ئەمانەت ،بە یەك چاو لە هەموو واقیعیەتەكانی
دەڕوان��ی و لە گریامنەترین گۆشە و كەنارەكان شوێنی هەڵدەگرتن.
مێژوو گەیشتبووە لوتكەی گرنگی و تێكڕای جێگەی سەرنج بوو ،چونكە
دەیتوانی تۆڕی یەكتاو زنجیرەی ئەو توخامنە ئاشكرابكات ،كە دنیا لەپێگەی
كەسایەتییەكی تاك كەوتوویان پێكدێت و پێویستە مرۆڤەكان بە بەش و
ئەندامەكانی بزانی.
هیگڵ سەرنجامنی بەهۆكارە ناخودئاگاكانی مێژووەوە لكاند :واتە هێزە
پەنهان و هاندەرە گەورەكانی ناكەسی ،یان پێیوایە هەوڵە نیوەخۆئاگاكانی
عەقڵ ،بۆ پراكتیزەكردنی هەبوونی خود ،لەوانەیە ناویانبنێت هێزە نیوە وشیار
و هۆكارە نهێنییەكان ،گوماناوی دەروونی و پێامنوایە گرنگی ئەمڕۆكەیان
النیكەم یەكسانە بە نیازی ئاگایانەی بەرپرسان ،پاشاكان ،شۆڕشگێڕانی توڕە و
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بێویژدان ،سەریكێشایە سڕینەوەی كەسێتی و ئەگەر رێامنپێدرابێت سود لەم
لێكدانەوەیە وەربگرین ،تێبینییە ئەخالقیەكان لە مێژوودا.
میتۆدی هێگڵ بۆ بەكارهێنانی بەرهەمی هونەری ،هەستی لوتبەرزی،
جوانی هونەر و بە گشتی مەیدانی جوانناسیش بەهامەندە .بۆخۆی پێیوابوو،
دیسپلین و دیقەتی بەزمانی شێوێرناو و ئاڵۆزی رۆمانتیكەكان بەخشیووە،
بەاڵم پێوابوونێكی پوچ بوو .بە رواڵەت شێوە ،چۆنایەتی فریودانی هونەری
بەخۆوەگرت ،بەاڵم ناوەڕۆكەكان بەئاڵۆزی مانەوە .سەرباری هەموو هوڵەكان،
چەمكەكان خاو و دوور لەدیقەتن .هەموو زاراوە رۆمانتیك و فەیلەسوفەكانی
ئەودیو رسوشت و شاعیرانی ئەڵامنی ئەو سەردەمە – چەمكەكانی بااڵدەستی
و یەكپارچەیی ،لێكدژی دەروونی ،هێزگەلێك كە لە الیەك یەكرتی لەناودەبەن
و لە الیەكەی دیكەوە تێكەڵ دەبن و یەكرتی بەرهەمدا دەكەن ،چەمكی
یەكێتی ،كە هەم بیروباوەڕە و هەم مەبەست ،مۆدێل و ئامانج ،هەموو ئەو
شتانەی هەم هەیە و هەم پڕۆسە ،هەم بوونە و هەم بوون – كاتێك هەموویان
لە لۆژیك ،مێژوو ،لە زانست بەكاربهێرنێن ،پەلكێشی ئاڵۆزی و وڕێنە دەكرێن،
بەاڵم لەوەسفكردنی كارە وەسفنەكراوەكانی جوانی و پڕۆسە دەروونی و
بەرهەمە هونەریەكان ،پشكی ب��ژاردە دەدۆزن��ەوە .زاراوە رۆمانتیكەكان،
لەوەسفكردنی ئەزمونە كەموزۆر وەسفنەكراوەكان ،زۆرترین كاریگەریان
دەبێت ،چونكە یادەوەری ورووژێنەر ،ناوردەكار ،داوای داواكارییە ئاڵۆزەكانن
و پشتییان بە گەنجینەیەك لەوێنای خەیاڵی و خوازەیی بەستووە .پێویستە
چۆنچۆنی وەسفی شیعرێك ،سەمفۆنیایەك ،یان هەر ئەزمونێكی هونەری
بكرێت؟ دوورنیە باشرتبێت ،هیچ نەڵێیت ،بەاڵم ئەگەر مبانەوێت شتێك
بڵێین ،زمانی رەوان و بە گشتی تێگەیەنراوی بیرمەندانی وەك هیوم ،ڤۆڵتێر
و تەنانەت هێلڤتیۆس ،كە هزرییان روونبوو ،رەوان و پاراو دەیاننوسی ،لێرەدا
176

ئایزایا بێرلین

بێ سودە .هەندێكجار میوزیك لۆژیكیە ،كە باسی جۆرێك گەشەی دیالێكتیكی
بكەین :ئاوازێك لەگەڵ نەغمەیەكی دیكە بەریەكدەكەوێت و پاشان هێمن
ریتمییان دەدۆزێتەوە و هەموو پێكەوە دەسڕدرێنەوە ،بەاڵم زیندو دەبنەوە
و بااڵدەكەن ،هێزە لێكدژەكان پڕبارتر یەكدەگرن و لەبەشە پێكهێنەرە
سەرەكییەكانی دەوڵەمەند و كامڵرتدەبن .لێرەدا ،رەنگە باسی گەشەی هێزە
نیوە پەنهان و نیوە وشیارەكان بكرێت ،كە لەپڕێكدا وەك بارانێكی زێڕین و
بەشكۆ بەخوڕ دادەكەن .زمانی رەشوتاری و هاوكات زۆر خەیاڵ ورووژێنەری
هیگڵ – لەو زیاتر ،فەیلەسوفەكانی دیكەی رۆمانتیك ،شلینگ و براكانی
شلگل ،نوڤالیس ،تەنانەت كولریج و تاڕادەیەك كارالیل – چەند كاتێك بەسود
وەرگرتن لەخوازەكانی وەرگیراو لەمیوزیك و ژینگەناسی ،دزە دەكاتە دڵی
داهێنانەوە .زمانێكی ئەوتۆ وادەگەیەنێت ،كە جەوهەری سیمبول كرانەوەیی
سەمفۆنیایەك ،ئۆپێرا ،میوزیكی كڵێسایی چۆنە – واتا پەیوەندی بەرامبەری
نابەڵگەدار ،هاوكات زۆر واقیعی دەنگ ،هەستەكان و تەنانەت ئامانجە
ئەخالقیەكان؛ ئەوشێوازە دەربڕینەی نیوە شاعیرانە ،هەرچەند لەبابەتەكەدا
مەترسی شاراوەیی البردنی لەگەڵە ،لەوانەیە وردە وردە ،هەستی زیندوتر
لە هێڵی تێكڕایی كەلتورێك ،ئایدیالەكانی قوتابخانەیەكی هونەری ،یان
فەلەسەفی و تێڕوانێنی نەوەیەك بە دەستەوەبدات -كە شیكاركردنی بەزاراوەی
وردتر ،لۆژیكی گونجاوتر و نزیكرت لەواقعیەت ئاسان نابێت ،زاراوەكانی بە
بەهرەەمەندبوون لە پێوەرەكانی دروست و ئەمانەت ،لە قەڵەمڕەوگەلێك،
كە هاوكاری باسی وردتربن ،حەقیقەت زامندەكەن .لە رەخنەی ئەدەبی و
مێژووی هونەر و مێژووی رەوتی هزرەكان و شیكاری شارستانیەتەكان و هەر
بوارێك ،كە باسی شیعر و پەخشان كراوە ،میتۆدی هیگڵ ،چەمكی تێز و ئەنتی
تێز ،وەسفی ئاڵوگۆڕی هەموو شتێكی لەدژی و هاوسەنگی نابەردەوامی هێزە
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لێكدژەكان ،خۆشی و هەستیاری و شیوازی دەربڕینی لە ئەوروپییەكان دا
گۆڕیووە.
هەڵەی راستەقینەی هیگڵ ئەوەبوو ،گومانی لەجۆرێك بەرهەمی تێكڕای
هونەری ،دنیای هەبوو ،كە ئەفرێرناوی خۆیەتی و بەمەش باشرتین هۆكاری
وەسفكردنی ئەوجۆرە زارانە ،كە نیوەی لە ژینگەناسی و نیوەی لە میوزیك
وەرگ��ی�راوە .لەئەنجامدا ،زۆرب��ەی را هەڵە و ناڕاستەكان ،بەسەر مرۆڤدا
سەپاند ،كە بەها كتومت واقیعیەتە و چاكە شتێكە ،سەربكێشێتە سەركەوتن:
بابەتێك ،كە كەسەكانی خاوەن هەستی ئەخالقی ،چ پێش هیگڵ و دوای ئەو،
بەگوماناوی ئەژماریانكرد .تاوانی گەورەی ،هێنانەئارای شیعری ئەفسانەیی
ئاسۆیی و ستونی زۆربوو ،كە دەوڵەت و مێژوو لەناویدا ،بە كەسێك دەزانرێت،
تاكە مۆدیلێك بوونی هەیە ،كە تەنیا دەتوانی بەڕوانگەی ئەودیو رسوشت،
دیاری بكات .هیگڵ ،قوتابخانەی مێژووی سەربەخۆی لەو ئەزمونانە دامەزراند،
كە تێیدا كاری جێگرتوی ئاسایی ،لەبەرچاو ناگیردرێت ،چونكە بەپێچەوانەی
مێژوونوسی ئاسایی ،كە پێویستە خەمهێنەر و راڕا و بێئەزموون بەرەوپێش
بچێت ،فەیلەسوفی كۆك و پۆشتە بە ِڕوانگەی باشرت ،بۆ هێزێكی دوبینی
عەقاڵنی ،واتا بەشی هەقیقەتبینی ،كە توانای دەداتێت بەوپەڕی دڵنیاییەوە
لەهەواڵی رووداوەك��ان ئاگاداری بكاتەوە .دەتوانێت ئەنجامگیری هەموو
رووداوێك بكات.
بەاڵم هیگڵ ،وێڕای هەموو خەوشەكان ،سیستمێكی فراوانی هێنایەئاراوە،
كە ماوەیەكی زۆر باڵی بەسەر زەینی مرۆڤەكاندا كێشابوو .لە مۆدێلێكی
وا تێكەوەتەنراودا ،جێگەیەك بۆ ئازادی نییە ،كە تاكە شێوازی خۆنوێنی،
پەیڕەویكردن لەسیمبولێك بێت؛ و ناویدەنێیت ئازادی ،واتە جۆرێك فەزای
بەتاڵ ،هەرچەند بچووك نەبێت و تێیدا مافی دەنگدانت هەبێت ،كەس ئازرت
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نەدات ،لەوجێگەیە ،ئەگەری ئازادی نییە .ئازادی بەدەربڕینی هیگڵ ،یەكسان
بەهێنانەژێربار ،یان خاوەنی كۆسپی رێگەكەتە ،پێویستە ئەوەندە لەم رێگەیەدا
بەرەوپێش بچیت ،تا هەمووشتێك بهێنیتەژێربار و ببیتە خاوەنی ،ئەوكاتە
سەروەریت بەسەر دنیادا دەبێت .تا لەوكارە سەرنەكەوتویت ،گەورەترین كار،
كە لەدەستت بێت ،تێبگەیت بۆچی دەبێت وابیت ،كە دەبێت ببیت ،لەجیاتی
ناڵەوهاوار ،فیغان و سكااڵ لە لێكدوركەوتنەوە ترسناكەكان ،كە لەسەر شانتە،
دڵخۆشانە پێشوازییان لێبكەیت ،بەاڵم دڵخۆشانە چوونە پێشوازی ژێرباریان،
ئازادی نییە.
هەمیشە كەسانێك ویستوویانە لەدەزگایەكی قایم و پتەو ئاسایشییان
هەبێت ،لەجیاتی ئازادبوون ،لەسیستمێكی وشك و دەمارگرژدا ،بگەنە كونجێكی
بێ ترس ،كە بەمافی خۆیان دەزانن .هیگڵ ،پەیامێكی سێبووری بەخشی بۆ ئەو
كەسانە هەیە ،بەاڵم ئەو بیرۆكەیە لەبناغەوە توش بوو بە تێكەڵكردن و هەڵەی
زۆرە .هەڵەی مێژوویی ترسناكە ،كە بڵێین ئازادی وەك بۆخۆمان تێیدەگەین،
یەكسانە بە هەستی سەربە شوێنی دەگمەن ،كە تێیدا لەهەموو ئاستەنگێك
پارێزراویت ،چونكە دەتوانی پێشبینی ئاستەنگەكان بكەی و رەنگە جۆرێك
حكومەت ،فرەزانایی ،تێگەیشنت ،وەفاداری ،بەختەوەری ،یان پیرۆزی بێت،
بەاڵم ئازادی نییە .جەوهەری ئازادی ،هەمیشە لەتوانینی چۆنیەتی دەنگدانت
دابووە ،چونكە ویستوتە بە ئارەزوی خۆت ،بێ زۆرەملێیی ،بێ هەڵلورشانەناو
دەزگایەكی گەورە ،وا دەنگبدەیت؛ جەوهەری ئازادی لەوەدابووە ،كە مافی
بەرگری كردنت هەبێت ،هەموشتێكت قبوڵ نەبیت ،لەپای بیروباوەڕی خۆت
بوەستی ،چونكە بەهی خۆتیدەزانی .واتا بە بێ ئازادی راستەقینە ،نەهیچ جۆرە
ئازادییەك و نە تەنانەت وەهمی ئازادی هەیە.
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
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پەراوێزەكان:
 .1نامەوێت لێرەدا بچمە راستی ئەو جیاوازییەوە ،چونكە لە بابەتەكە دووردەكەوینەوە.
(یاداشتی بێرلین)
 .2هیگڵ باوەڕی بە خوای دیاریكراو نەبوو ،بە گریامنە كریستیانی بوو ،بە كریستیانییەكی
لە ئایین هەڵگەڕاوە دادەنرا .چونكە لەو باوەڕەدابوو ،كە بیروباوەڕی ئافەریدەیی ،واتا خوا،
لەگەڵ تێكڕای دنیا یەكە( .یاداشتی بێرلین)
 .3كەسێك دەیوت هەموو كارێكی راستەقینە ،كە لەگریامنەی هیگڵ جێینەبێتەوە،
یەكسەر لەوتەزای ئەو شتانەدا جێیدەبێتەوە ،كە جێ بۆ كردنەوە نین و جۆری تایبەتی
سەبەتەی وردە كاغەز بۆ ئەوانەیە جێیان نابێتەوە( .یاداشتی بێرلین)
 .4خەڵكی كاپادۆكیا :ناوچەیەكی كۆنە لە ئاسیای گچكە ...ئێستا لەبەشی خۆرهەاڵتی
توركیای ئاسیایە ...لەبەرامبەردا كولتوری كەنارەكانی دەریای سپی ناوەڕاست ...نەریتی
خۆماڵی ئاسیایی خۆی پاراست ...بە تەواوی تەسلیمی ئەسكەندەری مەكەدۆنی نەبوو...
لە 17ی ب م دەوڵەتی رۆم كاپادۆكیای بە قەڵەمڕەوی خۆیەوە لكاند و كردیە ویالیەتێكی
رۆمی )...ئینسكلۆپیدیای فارسی( .و .ف)
 .5ماركسیزم كەمێك لە فاشیزم ،وەفادارترە بۆ هیگڵ ،چونكە گریامنە دەكات ،جڵەوی
دەسەاڵت بەدەست چینەكانەوەیە و چینی ناوەندی سەرووی مرۆڤایەتییە ،بەاڵم فاشیزم زیاتر
گۆڕەپان بۆ ئیرادەی توندوتیژی و فەرمانی تاك چۆڵدەكات( .یاداشتی بێرلین)
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سان سیمۆن

كۆنت هانری دی سان سیمۆن ،گەورەترین غەیبزانی رووداوەكانی سەدەی
بیستە .نوسین و ژیانی پەرێشان و تەنانەت تێكتەنراوبوو .لەژیانیدا بەژیر و
دوورنواڕ زانراوە .زۆر خراپ دەینوسی – لە نوسینەكانیدا ،تیشكی بینینیەكانی
تێكەڵی بەشە درێژخایانە ساویلكانە و سەیروسەمەرەكان دەك��رد .دوای
مردنی ،زیاتر بە ناوبانگ بوو .كارل ماركس ،كە زۆری لێوە فێرببوو ،بۆ ریزی
سۆسیالیستەكانی ،وەكدەڵێن ،شاری یۆتۆپیایی دایبەزاند ،كە كاریگەرییەكی
زۆری لەسەر هێنانەدی ئەو روانگەیە هەبوو ،كە سان سیمۆن ،وێڕای وزەی زەین
و توانای ،زۆر ساویلكە ،گەمژانە و شێتانەی چەسپین بە بیرێكی دەگمەنەوە،
شایانی خوێندنەوەی تێروتەسەل نییە ،بەاڵم ئەگەر بەراوردی پێشبینیەكان
بكەین ،پێشبینیەكانی كارڵ ماركس و سان سیمۆن بەراووردبكەین ،بەرەنجام
زیاتر لە قازانجی سان سیمۆن تەواودەبێت.
سان سیمۆن لەتەمەنیدا ،هەوڵی زاڵبوون بەسەر ئەو هزرەی دەدا ،كە
مەسیح تازە سەرهەڵدراوە و هاتووە دنیا رزگار بكات ،لەسەردەمێكدا دەژیا،
كە زۆربەی خەڵك ،هەمان هەستییان لەبارەی خۆیانەوە هەبوو .بە هۆی
ئاپۆرەی نائاسایی كریستیانیانی خۆبەگەورە زان ،هەرگیز قۆناغێكی بەراوردكراو
بە كۆتایی سەدەی هەژدەیەم و بەرایی سەدەی نۆزدەیەم نەبووە .بە رواڵەت
هەموویان لەو رۆژان��ەدا پێیانوابوو ،كە توانای قوڵبینی و خەیاڵكردنەوەی
دەگمەنییان هەیە و بە بڕیاری چارەنوس ،تێكڕای شەڕانگێزیی و بەاڵی یەخەگری
مرۆڤ ،لەكۆڵدەكەنەوە .ئەگەر رۆسۆ بخوێنیتەوە ،ئەو هەستەت ال دروست
دەبێت پێیوایە گەرچی پێشینانێكی هەبووە ،بەاڵم سان سیمۆن دواتیشكی
داوەتێ .بە هەمانشێوە فیشتە :هەستدەكەیت دەڵێت لۆسەر ،عیسای مەسیح،
فەیلەسوفە گەورەكانی یۆنانی گرنگبوون ،بەاڵم تەنیا سان سیمۆن سەرچاوەی
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درەوشانەوەیە ،كە پەیوەندی بەكرانەوەی دەروازەكانی بیرمەندانی پێشو،
زۆرجار نیوە ،یان كردنەوەی 4\1یان بە رووی مرۆڤدا ،هەبووە ،سان سیمۆن
بە لەخۆبووردویی و پەیامی ئەركی سەرشانی ،هەتا هەتایە چوار كاڵوڕۆژنەوە
بكاتەوە.
هەمان هەست لەخوێندنەوەی هیگڵیش دا دەستەبەردەكەیت ،كە
وایدەزانی لە پێكهاتەی هاوڕاو زۆر ،سەرجەمی تێكڕای ژیری و فرەزانایی و
زانستی مرۆڤایەتییە ،بۆخۆی بەرەنجام و سەنتێزی هەموو بیركردنەوەكانی
پێشووە و بەمەش كاری داهاتووی الیەنگران و بەنی مرۆڤ ،چنگكەوتن و
بەكارهێنانی بەرەنجامی رێنامییەكانیەتی .ئاشنابوون بە سۆسیالیستە یۆتۆپیاكان
لە فەرەنساش ،سان سیمۆن و فۆریە و تەنانەت جێگرەوەكانیان بازار و ولرۆ،
ئەو كاریگەرییە دەبێت ،كە دەیانەوێت بڵێن :بەڵێ ،پێشینانێك هەبوون؛ موسا،
سوكرات ،مەسیح ،نیوتن ،دیكارت و بیرمەندانی گرنگی دیكە هەبوون ،بەاڵم
بەهێام و بەخوازە قسەیانكردووە و تەنیا گۆشەیەك لە راستییان بەدەستەوە
هات .ئەوەی دەمەوێت بەئێوەی بڵێم ،بابتەكە ئاشكرا دەبێت ،بەاڵم لەگەڵ
ئەوەشدا ،سان سیمۆن ،بیرمەندێكی گرنگ و سەرسوڕهێنەرە.
دەمەوێت ناوی هەندێك لەئامۆژگاریەكانی بهێنم ،كە لەداهێنانیان ،لەهیچ
كەس كەمرت نەبووە .دانانی هەر ئامۆژگارییەك ،یان بیرۆكەیەك بۆ جەستەیەك
و جەستەیەكی وەك زانستە مرۆڤایەتییەكان ،هەمیشە زۆر دژوارە .لەگەڵ
ئەوەشدا ،بەبێ سڵەمینەوە لەدژایەتی ،دەكرێت سان سیمۆن لەئەڵامنیەكان
زیاتر ،،بە باوكی قوتابخانەی مێژوو – تەوەری ئەوروپا بناسێنی و بڵێی كەسێك
بوو ،رەخنەی لەمیتۆدە نامێژووییەكانی سەدەی هەژدەیەم گرت و خوددی
خۆی لەمێژووی كۆَییەوە ،كە بناغەی قوتابخانەی مێژوونوسی فەرەنسای،
لەسەرەتای سەدەی نۆزدەدا ،سەقامگیر كرد و چەكوچۆڵێكی بەدەستەوەدا،
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كە لەجیاتی نەخشەی ئاڵۆزی ئایدۆلۆژیای ئایدیالیستەكانی ئەڵامنیا لەوكاتە،
بەهۆیانەوە مێژووی راستەقینە و بەڵگەدارییان نووسی.
سان سیمۆن نەك هەر باوكی مێژوونوسی – هەرچۆنێك بێت لە فەرەنساو
دوورنییە ،لەئەوروپای خۆرئاوا –یە ،بەڵكو باوكی ئەندێشەیەكە ،كە من
ناویدەنێم رشۆڤەی تەكنۆلۆژیای مێژوو .رشۆڤەی تەكنۆلۆژیا ،تەواو لە رشۆڤەی
ماتریالیستی ،یان مادی یەكنییە ،بەاڵم ریشەیەتی ،لەهەندێكالوە ،زۆر جوانرت
و پەسندترە .سان سیمۆن یەكەم كەس بوو ،چینی كۆمەاڵیەتی بە چەمكی تازە
و هەبوونی ئابوری ،كۆمەاڵیەتی و راستەوخۆ سەربە پێشكەوتنی تەكنەلۆژیای
پێناسەكرد – واتا پێشكەوتنی كەرەستەی ئامێری و ئەو شێوازانەی ،كە خەڵك
بەهۆیانەوە بەروبووم رەنێودێنن ،دابەشی دەكەن و بەكاریدەهێنن .بە كورتی
سان سیمۆن یەكەم كەس بوو ،سەرنجی جدی توێژەرەوانی بۆ هۆكارەكانی ئابوری
لە مێژوودا راكێشا .لەهەر شوێنێك باسی كۆمەڵگە و ئابوری بەرنامەڕێژكراوە،
هونەرساالری و پێویستی وەك دەڵێن فەرەنسییەكان( ،دیریژیزم) 1و دژایەتی
بە ئازاد كردن بێت؛ لە هەر شوێنێك شتێك بەناوی (دەستی نوێ) 2هەبێت؛
لەهەر شوێنێك بانگەشەی الیەنگری جۆرێك ئۆرگانیزەیی عەقاڵنی بۆپیشەسازی
و بازرگانی و بە كارهێنانی زانست بە قازانجی كۆمەڵگەو بە گشتی الیەنگری
لەهەرشتێك ،كە ئێستا بە بەرنامەڕێژی حكومەت بەسرتاوەتەوە ،بەجیاكردنەوەی
لە ئازادگوزاری ،لە گۆڕێبێت – بە كورتی لەهەرشوێنێك باسی ئەم بەشە
ببیسرتێت – بیركەگەلێك كە دەكەوێتە سەرزمانان ،سەرچاوەی لەدەستنوسە
نیوەباڵوكراوەكانی سان سیمۆن گرتووە.
بێجگە لەمە ،سان سیمۆن لەهەمووكەس زیاتر ،داهێنەری بیری حكومەتی
هەڵكەوتە بەسەر كۆمەڵگە ،بەسود وەرگرتن لە جۆرێك ئەخالقی دەوالیزمی
بووە .لە ئەفالتون و بیرمەندانی پێشوو ،شتی وەها هەبووە ،بەاڵم سان
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سیمۆن ،نزیكەی یەكەم كەسە ،بەڕاشكاوی دەڵێت :بۆ كۆمەڵگە گرنگە،
خەڵكانی دەستەبژێر جڵەوی حكومەتییان بەدەستەوەبێت ،نەك دیموكراسی،
كە لەڕوانگەی تەكنەلۆژیاوە لەپێداویستی و توانای سەردەم بگەن؛ چونكە
زۆربەی مرۆڤەكان ،گەمژە و سەربەگێچەڵن ،پێویستە تایبەمتەندی واقیعبینی
كۆمەڵگە ،پەیڕەوی لە جۆرێك ئەخالق بكەن و جۆرەكەی دیكە ،بە مێگەلی
مرۆڤە شوێنكەوتوەكانی خۆیان بخۆن .بەمەش بیری ئەخالقی دەوالیزمی ،كە
زۆر لەبارەیەوە بۆ منونە لەوەسفكردنی كابوسی شارە ترسناكەكانی ئالدس
هاكلی و جۆرج ئۆروێل بیستومانە ،لەتیۆری زێڕین و گەشبینانەی سان سیمۆن
سەرچاوە دەگرێت ،كە هەمیشە پێوەرێكی وا دەوالیزمی ،بە نائەخالقی و
ترسناك نەدەزانی ،بەڵكو پێیوابوو تاكە رێگەی پێشكەوتن و بەرەوپێشچوونی
مرۆڤ بەرەو دەروازەكانی بەهەشتە ،كە بەگومانی ئەو ،تێكڕای بیرمەندانی
سەدەی هەژدەیەم ،مرۆڤایەتی شایانییەتی و ئەگەر گوێ لە ئامۆژگاریەكانی
بگرێت ،زۆر زوو پێیدەگات.
سان سیمۆن داكوتەرترین پەالمار ئاڕاستەی دروشمەكانی سەدەی
هەژدەیەم ،ئازادی مەدەنی ،مافەكانی مرۆڤ ،مافە رسوشتییەكان ،دیموكراسی،
ئازادی پەڕینەوەی ئابوری ،تاكخوازی و نەتەوەخوازی دەكات؛ بۆیە پەالماری
كارەكانی پ َێچەوانەی بیرمەندانی سەدەی هەژدەیەمی دەدا ،یەكەم كەسە
دەبینێت كارو رەوتی هەڵسوڕانی فرەزاناكان لەسەر كۆمەڵگە لەگەڵ حكومەتی
خەڵك بەركەوتەی دژبەری هەیە؛ دەبینێت ناتەبایی نێوان كۆمەڵگەیەك ،كە
كۆمەڵێك لە فرەزاناكان بیبەن بەڕێوە ،كە هەر ئەوان بزانن بەرەو كام ئامانج
بڕوات و چۆن مرۆڤەكان بەرەو ئەو بڕەتێنێت و لە الیەكەی دیكەوە ئەو رایەی،
كە حكومەتكردن بەسەر خۆی ،لەفەرمانڕەوایی ئەوانی دیكە باشرتە .رەخنەی
لەحكومەتی باش ناگرێت ،بەاڵم دەزانێت ،واتای بێتوانایی حكومەتە بەسەر
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خۆیدا .سان سیمۆن یەكەم كەسە بەڕە لەسەر ئەو بابەتە هەڵدەداتەوە ،بۆیە،
لە سەدەكانی نۆزدەیەم و بیستەمیش نرخ ،بۆ پەالماردانی ئەندێشەكانی لیرباڵی
سەدەی هەژدەیەم دادەنێت .نەك هەر رەنگی سەردەمیانەی هەیە ،بەڵكو
هۆی داهێنان و نوێگەری تێدایە .گوایە یەكەم كەس بووە ،هەستی بە رەهەندی
لۆژیكی بیروڕایەك دەكرد و لەهزری زۆر رواڵەتی تر و بە رووكەش ئاشكراتری
بیرمەندانی گەورەی سەدەی هەژدەیەم ،لە فەرەنساو ئەڵامنیا ،لەگەڵ بیروڕا
دژبەرەكانی هەموان ،یەكییاندەگرتەوە.
سان سیمۆن یەكەم ئایینی دنیایی داهێنا – واتا یەكەم كەس بوو تێگەیشت
مرۆڤ ،ناتوانێت تەنیا بە عەقڵی تەكنەلۆژیا بژیت ،دەبێت وابكات هەستەكان،
گوڕوتینەكان ،غەریزە ئایینیەكانی مرۆڤیش بجوڵێرنێت .یەكەم كەس بوو ،نەك
بە روانینی سارد و دڵڕەقانە ،بەڵكو بەوپەڕی جۆشوخرۆش و سۆزی گەرم و
خۆڕسكی خۆی ،ویستی جێگرەوە بۆ ئایین دابنێت .ئامانج ،رووی جیاواز و
دنیایی و مرۆڤایەتی لە مەسیحیەت ،بێ خواكانە ،كە دوای سەدەی نۆزدەیەم،
بەشێوازی جیاجیا باوی بوو ،وەك ئایینی مرۆڤایەتی كانت ،یان هەموو نیمچە
ئایین و ئەخالقەكانی رەنگ ئایینی ،كە باوەڕ بەجێگرەوە دەزانرێت بۆ كایە
پێكردنی عەقڵی ،لەجیاتی دۆگامیی كوێر و دژە زانستی خوازانانی بیرتەسكی
رابردوو .ئەوەندە بەسە ئەگەر نەڵێین :كەس لە داهاتودا ،لەڕوانگەی كاریگەری
و تواناوە ،ناتوانێت شان لەشانی سان سیمۆن ب��دات ،النیكەم بە یەكێك
لەسەردەمسازترین ،نوێگەرترین و كاریگەرترین ،بیرمەندانی سەردەمی خۆمان
بزانین .وەك نیشامناندا ،ئەویش وەك بیرمەندە باسكراوەكانی دیكە ،زیاتر ،لە
سەدەی نۆزدەیەمەوە بۆ سەدەی ئێمە ،مەسەلەیە.
لە مێژوو – تەوەرییەوە دەست پێبكەین ،پێموایە ،شكستی شۆڕشی
گەورەی فەرەنسابوو ،كە مێشكی سان سیمۆن و هاوڕۆژگارانی سەرقاڵدەكرد.
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سان سیمۆن لە  1760هاتەدنیاوە ،لە  1825مرد .بۆ روونكردنەوەی دەقگرتنی
راكانی وەك دەیانبینین ،پێویستە كورتەیەك لەژیانی باسبكەیین .سان سیمۆن
ئەندامی خانەدانی گەورەی سان سیمۆن بوو ،كە نزیكەی پێش سەد ساڵ دۆكی
بەناوبانگ سان سیمۆن ،نوسەری كتێبی بەناوبانگی یادەوەریەكانیشی ،لەوەوە
هاتبوو .زۆر شانازی پێوەدەكرد و رەگەزی خۆی بە شارملانی دەگەیەنێت.
رستەكانی خوارەوەی لەبارەی ئەم مەسەلەیەیە:
دەنوسم ،چونكە هزری نوێم هەیە .بیرەكانم بەشێوەیەك دەردەبڕم ،كە لە
زەینمدا فۆڕمییان گرتووە و ئارایشت و دارششتنەوەیان بۆ نوسەرانی پرۆفیشناڵ
جێدەهێڵم .لەنەوەكانی كۆنتەكانی ویرماندوا و میراتگری ئەدەبی دۆك سان
سیمۆنم و بەمەش بەشێوازی خانەدان زادەیی دەنوسم .هەر كارێكی گەورەی
ئەنجامدراو و قسەیەكی گەورەی وتراو ،لەدەست و زمانی خانەدانانەوە
هاتووە .كۆپەرنیك ،گالیلۆ ،بیكن ،دیكارت ،نیوتن و الیب نیتس ،خانەدان
بوون .ناپلیۆنیش ئەگەر بە رێكەوت بەر كورسیەكی پاشایەتی چۆڵ نەكەوتبوو،
لەجیاتی ئەوەی هزرەكانی پراكتیزە بكات ،دەی نوسیین.
منونەیەكی باشی نوسینی پڕ هەراوهۆریا و خۆنوێنی سان سیمۆنە .دەڵێن
بەردەستەكەی راسپاردبوو ،هەموو بەیانیەك بەم وشانە لەخەو خەبەری
بكاتەوە( :هەستە جەنابی كۆنت – دەبێت كاری گەورە بەدەستی ئێوە ئەنجام
بدرێت).
سان سیمۆن ئاكار ماندو ،بێ ئۆقرە ،مێشكێكی بەهێز و دڵێكی گەرم بوو.
بەگەنجی چووە ئەمەریكا و لەوێ خزمەتی سەربازی كردووە و لەگەمارۆدانی
یورك تاون ،بە فەرماندەیی جەنەراڵ واشینگتۆن ،بە شداری كردووە .دوای
شەڕی ئازادی بەخشی ئەمەریكا ،چۆتە مەكزیك و هزری چاكسازی كۆمەڵگە،
بەهۆی نەخشەی گەورەی تەكنەلۆژیا ،یەخەی بەرنەدەدا ،هەوڵیدا قەناعەت
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بەنوێنەری پاشای ئیسپانیا ،لەو واڵتە بكات ،بەرزەخی پاناما ببڕێت و
كەناڵێكی تێدا هەڵكەنێت ،كە پێیوابوو شۆڕشێكی بازرگانی لەو ئاوانەدا
دەكات .لەو رۆژگ��ارەدا ،هێشتا كاتی ئەو بیرۆكەیە نەهاتبوو ،كەس سوكە
ئاوڕێكیشی لێنەدەدایەوە .سان سیمۆن لە مەكزیكەوە چووە هۆڵەندا ،تا
هۆكاری پەالماردانی كۆڵۆنیالەكانی بەریتانیا بێت ،لەوێوە سەفەری بۆ ئیسپانیا
كرد و هەوڵیدا كەرەستەی هەڵكەندنی كەناڵێك ،لەنێوان مەدرید و دەریادا
ئامادەبكات .سەرقاڵی ئەوەبوو ،بە هۆی هەڵكەندنی كەناڵ و سپاردنی كارێك
بە ئاو ،واتە رسوشت ،كە مرۆڤەكان بەو هەمو ماندویی و هەڵەخەرجییەوە
ناچاربوون بیكەن ،رسوشت بخاتە خزمەت مرۆڤایەتیەوە .بێئاكام بوون و
شۆڕشی گەورەی فەرەنسا هەڵكەندنی كەناڵەكەی ئیسپانیای رەتكردەوە ،كە
لەسەروبەری جێبەجێكردن بوو.
سان سیمۆن لە شۆڕشی گەورەدا ،هاوڕای ریفۆرمخوازان بوو .پێشرت قوتابی
داالمبێر ،بیركاری زان و نوسەری گەورە و هەڵەچنی ئینسكلۆپیدیابوو ،لەكۆتایی
سەدەی هەژدەیەم ،لەنزیكەوە هەندێك لەهاوڕێیانی ئینسكلۆپیدیای دەناسی
و دەیویست ئەڵقەی پەیڕەوانی رۆشنگەری لەو سەدەیەدا ،بە ئامادەیی خۆی
تەواو بكات .بەوهۆیەوە ،وازی لە نازناوی كۆنت هێناو ناوی خۆینا ،مسیۆ
بۆن هۆما 3.لەشۆڕشدا الیەنگری شۆڕشگێڕانی ژیروەندەن بوو ،بەاڵم ئەوەندەی
پێنەچوو شۆڕش گەیشتە قۆناغی ترسناك ،چونكە سان سیمۆن لەخانەدانەكان
بوو ،بڕیاری دەستگیركردنی دراو چی وای نەمابوو قۆڵبەست بكرێت .كەسێكی
دیكە بەهەڵە لەجیاتی دەستگیركرا ،بەاڵم سان سیمۆن هەركە پێی زانی ،بۆ
ئازادكردنی خۆی ناساند .لە قۆناغی ترسناكدا ،بەشێوەیەكی پەرجوئاسا خۆی
رزگاركرد ،هەركە بە سەالمەتی بۆی دەرچ��وو ،بەهەمان شەوق و گەرمی
هەمیشەیی و بەم تیۆرە ،كە دەیەوێت مرۆڤایەتی ریفۆرم بكات ،چووە رەوتی
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ژیانەوە .بە باوەڕی ئەو ،دەبێت خەوشێكی گەورە لە دۆخ و كاری مرۆڤەكان
هەبێت ،كە ئەو هەموو بیرۆكە بەرزانەی كەسانی ئاكار بەرز و بەهرەمەند لە
زانایی رەها ،وردەكاری رسوشت ،هۆشی قوڵ و سەرنجی ورد بۆ حەقیقەت،
كوشتوكوشتارەی شمشێری گیوتین(مقصلە)ی لێبكەوێتەوە ،بەاڵم كەسێك
هەوڵی ریفۆرمی مرۆڤایەتی بدات ،دەبێت تێكڕای زانست و هونەر بزانێت
و فێری بێت و بیخوێنێتەوە ،پێكی ئەزموون فڕبكات ،لەڕاستی نرخ و گرنگی
و رەزیلەت بگات ،دەبێت تادەتوانێت ،سود لەئەزموونی زیاتر و فرەجۆرتر
وەربگرێت .دەبێت هەرچی زیاترە لەكون و كەلەبەرەكانی ژیان بگات و بە
كورتی ،بژیت .دەبێت بۆ ئەو كارە پارەی هەبێت .بەداخەوە زەویەكانی سان
سیمۆن لەشۆڕشدا زەوتكرابوو .بەمەش بەوپەڕی توانایەوە چووە مامەڵەی
داراییەوە ،بەشداری كڕین و فرۆشتنی زەوی زەوتكراوی خانەدانەكانی كرد،
سامانێكی زۆری پاشەكەوتكرد ،بەاڵم شەریكە ئەڵامنیەكەی ،بارون ریدێرن ،بە
فرتوف َێڵ هەمووی لەدەست دەرهێنا و گەیشتە هەمان بارودۆخ كە لە شۆڕش
دەستیپێكردبوو – واتە بێپارەیی،بەاڵم تائەوكاتە تەمەنی بەسەر بردووە و ژیاوە.
بەردەوام ئێواران میوانداری فیزیكزانەكان ،كیمیازانەكان ،فیزیۆلۆژیستەكان و
بیركاریزانەكانی كردبوو ،كە بەسەرنجڕاكێشرتین پیاوانی سەردەمی دەزانین و
ئومێدەواربوو ،فێری نهێنی كار و پیشەكەیان بێت .پێشرت لە داالمبێر فێری
بیركاری ببوو .پاشان گلەیی لە ژیان دەكرد ،كە ئەو بیریارانە خواردنەكەیان
خ��واردووە و لەژێر ئاسامنی شیندا باسی هەمووشتێك بكەن ئەوەنەبێت،
دەیویست پرسیاری لەبارەوەبكات .هەرچۆنێك بێت ،سان سیمۆن بە پرژوباڵوی
فێری بابەتی پەرتوباڵوبوو ،وەك خۆفێركاران خەیاڵی بەهێزبوو .بەردەوام ئاڵۆزی
و بگرەوبەردەی نامۆ فەرمانڕەوای بوو .قوڵرتین و درەوشاوەترین هزر بەنۆرە،
لەنوسینەكانیدا بەفشقیاتی رەهاوە جێگەكانیان ئاڵوگۆڕێ دەكەن .بەمنونە،
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كتێبی ئازادی دەریاكان دەخوێنیتەوە ،كە لەو زەمینەیەدا ،چەند تیۆرێكی
سیاسی هەبوو ،پاشان بێئەوەی بزانی گەیشتویتەكوێ ،دەبینیت لە ناوەڕاستی
وتارێكی هێزی كێشكەر ،یان وزەی راكێشەری عیرفانی ،گیرتخواردووە ،نەك
قورسی بە واتای یاسای نیوتن ،بەڵكو عیرفانی ،كە لەمەیدانی هزری و فیزیكی
كاریگەری دەبێت .یان پێتوایە ،مێژووی سەدەكانی ناوەڕاست دەخوێنیتەوە،
بەاڵم لەپڕێكدا دەبینیت نوسەر دەڵێت :جۆری مرۆڤ ،وەك تاكی مرۆڤایەتییە،
بیرێك كە پێشرت لە پاسكاڵیشدا چنگدەكەوت ،تەمەنی بەنزیكەی  40ساڵ،
لەنێوان  35و  45گەیشتووە ،دەخوێنیتەوە ،كە تەمەنی خەڵكی فەرەنسا
نزیكەی  21ساڵە .لە الپەڕەكانی داهاتویدا ،سەرنجڕاكێشرتین بابەتی راكانی
لەبارەی وەرچەرخانی مرۆڤ لە سەردەمی یۆنان و رۆم تا مەسیحیەت ،لە
سەدەكانی ناوەڕاست دەخوێنیتەوە ،پاشان دەبینی لەپڕ نوسەر دەڵێت:
هۆمێر دیموكراسی داهێنا ،كە داهێنەری ئایینی فرەخوایی بوو ،چونكە لەناو
خواكان ،لەسەر لوتكەی كێوی ئۆڵمپ ،دیموكراسی فەرمانڕەوابوو ،بەمجۆرە
دیموكراسی لەسەر زەویش هاتەئاراوە ،بەاڵم ئێستا هەموو الیەنەكان خەیاڵی،
گوماناوی ،س��ادە بیركردنەوە و پێكەنیناوی سان سیمۆن دەخەینەالوە.
هەندێكجار گریامنەی ،بۆچی شۆڕشی گ��ەورەی فەرەنسا شكستی هێنا،
جوانرتین گریامنەیەك بووە ،كە كەسێك لەو سەردەمەدا خستبوویەڕوو .بەوتەی
خۆی ،هەموكەسێك ئەو كارەساتەی خستبووەڕوو .بۆچی شۆڕش شكستیهێنا؟
لیرباڵەكان دەیانوت بە هۆی حكومەتی تۆقێنەرەوە؛ بە دەربڕینێكی دیكە،
چونكە شۆڕشگێڕەكان وەك پێویست لیرباڵ نەبوون و رێزیان لەمافەكانی
مرۆڤ نەدەگرت .دەمارگیر و ئایینی و موحافزكاران دەیانوت چونكە مرۆڤەكان
لە نەریت و وتەی خوا دابڕاون ،گیانی خوا بەسەر كەسانێكدا هاتەخوار ،كە
عەقڵی سەربەخۆی مرۆڤ ،مرۆڤایەتی خۆی لەباوەڕبوون بەخوا بە باشرت زانی.
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سۆسیالیستە توندەڕەوەكانی وەك بابۆف ،دەیانوت شۆڕش وەك پێویست
نەچووەپێش ،كەلوپەلەكان وەك یەك دابەش نەكران ،هەرچەند رەنگە ئازادی
هاتبێتەدی ،ئازادی بە بێ یەكسانی ئابوری هیچ نییە .زۆر روونكردنەوەی
تریش ،بەاڵم روونكردنەوەی سان سیمۆن ،هەرچەند لەڕوویەكەوە هاوشێوەی
روونكردنەوەكەی هیگڵ بوو ،زۆر بەڵگەدارتر و لەبڕان نەهاتو و بەمرۆڤی زیندو
بەسرتابووەوە ،مێژووی راستەقینەبوو ،لە پێوانە بە هزرەكانی ئەودیو رسوشتی
ئاڵۆزی سێبەركردوی ،وەك سێبەری كڵێساكانی كۆمەڵگەی گۆتیك ،كە پێدەچێت
مەنزڵگەی هەمیشەیی هیگڵە .سان سیمۆن دەیوت لەقسەكانی نەگەیشتوون
و راكانی لەبارەی مێژوو ،لەبەرهەمە سەرەتاییەكاندا خستەڕوو .سان سیمۆن،
باوكی ئاشكراكردنی نیوەی ماتریالیستی مێژووە .پێیوایە مێژوو ،بەسەرهاتی
مرۆڤی زیندووە ،كە دەیانەوێت هێزەكانی خۆیان دەوڵەمەند و هەمەالیەنە
پ��ەروەردە بكەن ،كە سود لە رسوشت وەردەگ��رن؛ پێویستە ئامڕاز و چەكو
تەقەمەنیان هەبێت .لە ئەنجامدا ،بە هۆی هێزی ئافرێنەر ،نوێگەری ،داهێنان
و هەموشتێكی بەردەستیان بەكاربهێنن ،تا باشرتین چەكەكان بدۆزنەوە بۆ
بیركردنەوە ،ئیرادە كردن ،سەركەوتن بەسەر رسوشت و بەدیهێنانی داواكانیان،
بەوتەی سان سیمرۆن ،بەرژەوەندییان دابین دەكات.
داهێنانی چەكەكان بەمشێوەیە ،خۆی لەخۆیدا تەكنەلۆجیا پێشدەخات
و پێشكەوتنی تەكنەلۆجیا سەردەكێشێتە دەركەوتنی چینەكان ،چونكە
چەكدارەكان ،دەتوانن بەسەر بێچەكەكاندا زاڵنب .ئەو بیرە بنچینەییە زۆر
سادەیە ،بە دڵنیاییەوە ،زیاتر ماركس لە سان سیمۆنی وەرگ��رت .خەڵكانی
بەتوانا ،زیرەك ،لێهاتو ،ئامڕاز و چەكانەیان داهێنا ،بۆیە دەتوانن زیاتر سود
لەرسوشت و خەڵك وەرگرن ،لەجیاتی ئەوەی لەچینێكدا ببنە هاوگروپ ،خەڵك
دەبینن لەژێر دەسەاڵتی ئەو دەستەبژێرانە ،یان تایبەمتەندیەتی باشرتدان ،بەاڵم
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ئەو زاڵبوونە زۆر ناخایەنێت ،چونكە خەڵك یاخی دەبن و پێیانوایە ئەگەر
بۆخۆشییان ئافرێنەری عەقڵی خۆیان بەكاربهێنن ،دەتوانن شتێك دابهێنن ،نەك
زیاتر لەئێستا سود لە رسوشت وەرگرن ،بەڵكو رەنگە دەستەبژێران بڕوخێنن.
دەستەبژێرانیش وەك هەموو دەستەبژێران ،وردە وردە لە زەمەن دوادەكەون،
هزرییان دۆگام دەبێت و ئاگایان لەوە نییە ،داهێنان و دۆزینەوە لەچینی خوارتر
بەردەوامە؛ وێڕای تێپەڕینی زەمەن ،بە چەكی بەرهەمهاتوی كۆن ،گەر بكرێت
سود لەم دەستەواژەیە وەربگیردرێت ،یان هەرچۆنێكبێت بەشێوازەكانی ژیانی
ئابورییەوە لكاون ،كە لەمەودوا شایستەی چەكی نوێ و پێشكەوتنی تازەی
تەكنەلۆژیا نین .كۆیلەكان سەركێش و توڕە ،كارا ،داهێنەر و بەرزەفڕ ،چەكەكان
تەواو دەكەن و لەكاتی خۆیدا ،دەستەبژێران لەسەر كار الدەبەن و بە دەسەاڵت
دەگەن ،بەاڵم چینی نوێش لە كات دوادەكەوێت و بەزۆری كەسانی دیكە
دەیانهێننە ژێر ركێفی خۆیان ،كە كەڵكییان لێوەردەگرێت.
ئەم بابەتە لە روویەكەوە كتومت رشۆڤەی ماركسیستی و ماتریالیستی
مێژووە ،بەاڵم قسەكەی سان سیمۆن لە وتەكەی ماركس جیایە ،دەڵێت:
هەموو هزرەكان ،یان ئەندێشەكان ،لەژێر دەسەاڵتی هەلومەرجی دابەشكردن،
یان بەرهەمهێنان و هۆكارە ئابوریەكانە .بە بۆچوونی سان سیمۆن ،كاتێك
ئەندێشەكان لەدایك دەبن ،كە بەرژەوەندیەك بخەمڵێنن .خەڵك مژولی
داهێنان و دۆزینەوە دەبن و هزرگەلێكیان بە مێشك دادێت و بیركاری ،یان
شیعر ،یان هەرشتێكی دیكە دادەهێنن ،بەاڵم لە كاردانەوە بە بارودۆخی
گشتی سەردەم – كاتێك وەها وەاڵمی پاڵنەرە تایبەتیەكانیان بداتەوە ،كە
پاڵنەرەكان بۆخۆیان تا ئاستێك ،پابەند و مەرجدار بەناوەندی ئابوری و شێوەی
ژیانی خەڵكن .بەبڕوای سان سیمۆن ،ئەندێشەكان كاریگەری راستەوخۆی
سەربەخۆی گەورەیان هەیە ،زۆر زیاتر لەوەی ماركسیستەكان ئامادەن قبووڵی
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بكەن و بەمەش داهێنانەكان و بەتایبەت چینەكان هەمانهێندەی بەرهەمی
كامڵكردنی تەكنەلۆژیا ،بەرهەمی ئەندێشەكانن .بۆ منوونە ،پێیوایە كۆیلەداری
ئەندێشەیەكە ،كە لەقۆناغێكی تایبەت هاتەدنیاوە و خەڵك دیتییان گەر
كۆیلەكان بەكاربێنن ،پلە بەپلە زیاتر بێكاردەبن؛ هەر بۆیە ،هەڵوەشانەوەی
كۆیلەداری بە هۆی سەرهەڵدانی كریستیانیەت بوو ،نەك بە پێی رشۆڤەی
ماركسیستەكان ،پەیوەندیی بەفشاری هەلومەرجی ئابوری و نائابوری شوێنی
سەرهەڵدانیانەوە هەبێت ،بەاڵم ئەندێشەكان ،هزرەكان ،یان فكرەكانی مەسیح،
هۆكاری هەڵوەشانەوەی كۆیلەداری بوو ،بە گشتی ماهیەتی ئایینی و بابەتی و
ئەخالقییان هەبوو ،ئەگەر ئەو فكرانە دەرنەكەوتبان ،پێویست نەبوو كۆیلەداری
لەو سەردەمەدا هەڵبوەشێتەوە .بۆیە ،سان سیمۆن جەختێكی زۆر لە رۆڵی
بلیمەتی دەكاتەوە لە مێژوودا و دەڵێت :ئەگەر بلیمەتەكان نەبن و دەرفەتی
كاریان نەدرێتێ ،بە كورتی ،ئەگەر بیرۆكەی پیاوە گەورەكان زیاتر لەهەلومەرجی
زەمانە و تێینەگەن ،پێشكەوتن دوادەكەوێت .هەرگیز پێشكەوتن خۆی لەخۆیدا
نایەتەدی و وابەستەی جۆرێك میكانیزمی حەمتی و خۆلێنەدزراوەی پێكدادانی
چینەكان ،یان پێشكەوتنی تەكنەلۆژیا نییە.
سان سیمۆن لێرەدا بەم بۆچوونە گەیشت ،كە پێویستە مێژوو جۆرێك
كامڵبوونی مرۆڤ ،ل��ەڕووی هێنانەدی پێداویستیەكانی بزانرێت ،بەمەش
لەشوێنێك پێویستیەكان جیاوازبن ،شێوازی بەدیهێنانییان جیاوازدەبێت .داوەری
حەمتی سەدەی هەژدەیەم لەبارەی سەدەكانی ناوەڕاست و رابرد ،ناساندنیان
وەك قۆناغەكانی تاریكی ،نەزانی ،دەمارگرژی ،خورافات ،سەردەمانێكی پوچ،
شایانی ئیدانەكردن و بێزاری ،بە بەراورد بەدەركەوتنی رووناكی عەقڵخوازی
سەدەی هەژدەیەم ،رایەكی زۆر نامێژوویی ،قبوڵ نەكراو و شایانی داكۆكی نییە.
پێویستە بارودۆخ ،پێودانگی داوەری هەمووشتێك بێت .ئەو بیرۆكەیەی
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ئەوەندە لە بەرچاومان سادە و ئاشنایە ،هەرگیز بۆ خەڵكی بەرایی سەدەی
ن��ۆزدەی��ەم ئاشنانەبوو .س��ان سیمۆن ،ئ��ەو بیرۆكەیە لە هێردێر روون�تر
دەردەبڕێت ،كە پێویستە هەموو شتێك بە سەرنجدان بە بارودۆخی داوەری
بكرێت .سەدەكانی ناوەڕاست ،كە پێیدەڵێین سەدەكانی تاریكی ،لە سەردەمی
خۆی ،تاریكی نەدەنواند .سەدەكانی ناوەڕاست قۆناغێك بوو ،بەپێداویستی
زۆر جیاواز لەپێداویستیەكانی ئێمە ،دەبێت هەموو سەردەمێك پشتگیری،
یان بەتوندی ئیدانە ،ستایش ،یان سەرزەنشت بكرێت ،گەورە یان بچوك و
پێشكەوتو یان دواكەوتو دابرنێت ،بە پێی توانایەك بۆ هێنانەدی پێویستیەكانی
ئەو سەردەمە ،نەك پێویستییەكانی فاڵن قۆناغی داهاتوی تێكڕای نامۆ پێی.
سان سیمۆن دەڵێت :بەردەوام بابەتی ئەندێشەی پێشكەوتن دەبیستین ،بەاڵم
لەوبارەیەوە كە پێشكەوتن چییە ،چامن پێدەڵێن؟ ئەم پێشكەوتنە حەمتی و
نەگۆڕە چییە كە بە هۆیەوە سەدەی هەژدەیەم لە سەدەی حەڤدەیەم باشرتە،
سەدەی حەڤدەیەم لەسەدەی شازدە ،سەدەی شازدە لەهەموو سەدەكانی
پێشوو؟ هۆكەیامن پێدەڵێت ،كە مرۆڤەكان لە رسوشت فێردەبن و ئەقڵییان بە
كاردەهێنن و بۆ چاكەی هاوبەش كاری زۆرتر ئەنجام دەدرێت – ،بەاڵم ئەمانە
لێكدانەوەی ئاڵۆزن :ئێمە نازانین ئامانجی خەڵك لە عەقڵ ،یان رسوشت چییە؟
پاشان سان سیمۆن دەڵێت :با هەندێك لەپێوەرەكانی پێشكەوتنتان پێبدەم،
كە هەم واقیعی و بەڵگەدارە ،هەم دەتوانین لەدەستنوسی مێژوو سودیان
لێوەربگرین .بەڵێنەكەی خۆی دەباتەسەر و چوار پێوەر بۆ پێشكەوتن بە
دەستەوەدەدات ،كە زۆر سەرنجڕاكێشن.
یەكەمین پێوەری :كۆمەڵگەی پێشەنگ ،یان پێشكەوتووە ،كە النی زۆر
هۆكار بۆ هێنانەدی زۆرترین پێداویستی مرۆڤەكانی پێكهێنەری بڕەخسێنێت
و زۆربەی پێویستیەكان بێنێتەدی ،پێشەنگە .لەسەرەتاوە تا كۆتایی ،هزری
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تەوەری سان سیمۆنە .مرۆڤەكان پێویستی دەستنیشانكراویان هەیە – نەك
پێویست بۆ گەیشنت بەخۆشی و بەختەوەری ،یان ژیری و فرەزانایی ،زانست
و مەعریفە ،فیداكاری و گیانبەختی – بەڵكو ،بۆ هێنانەدی ئەو پێویستیانەیە.
دەبێت ئەم پێویستیانە بە بێ پرسینی هۆكارەكەیان نەهێڵرێن ،هەرشتێك كە
هاوكاری دەوڵەمەندكردن ،پەروەردەی هەمەالیەنەیان بكات و بەالنی زۆر
گەشەی كەسێتی لەزۆرترین الیەنی شیاو هاوكاری بكات ،پێشكەوتنە ،یان
پێشەنگ.
دووەمین پێوەری :ئ��ەوەی پێشەنگ بێت دەرف��ەت و توانا دەدات��ە
باشرتین تاكەكان ،بە بەرزترین پلەكان بگەن ،كە لەڕوانگەی سان سیمۆنەوە،
لێهاتوترین ،ئەفرێنەرترین ،بەئاگاترین ،تێڕامانرتین ،بە تواناترین و كاراترین
تاكەكانن و دەیانەوێت تامی ژیان بكەن و لەچاوی سان سیمۆنەوە ،چینەكانی
مرۆڤەكان زۆر كەمن :كۆمەڵە كەسانێك كە بەهاو پانتایی ژیان بەرزدەكەنەوە،
دەیانەوێت كارێك بكەن و شتگەلێك بۆ خەڵك بڕەخسێنن ،رووداوێك رووبدات
و پێویستییەكان بخەمڵێنن ،خەڵكانێكی كەسانێكی دیكە ،كە دەیانەوێت شەوق
و توندییەكان ،دەنگەكان نزم بكەنەوە ،رێبدەن مەسەلەكان دامبركێنەوە و
نەمێنن ،دژی جموجۆڵن و بە گشتی كار دابەزێنن و بەرەو داڕووخان و هەرەس
بچن و سەرەنجام بێئاكام بن.
سێیەمین پێوەری پێشكەوتن :رەخساندنی النیزۆری یەكێتی و بەهێزییە ،بە
ئامانجی شۆڕش یان هەڵكوتانەسەر.
چوارەمین پێوەر :هێنانەئارای بواری داهێنان و دۆزینەوە و مەدەنیەت .بۆ
منوونە ،سودوەرگرتنە لەفەزای ئەو كارە و بەمەش كۆیلەداری لەكاتی خۆیدا،
بەدامەزراوەیەكی پێشكەوتو دەزانرا – هەروەك ،داهێنانی هێڵ ،یان هەر
شتێكی دیكە.
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ئەمانە پێوەری هەستپێكراو و واقیعین ،سان سیمۆن دەڵێت :ئەگەر بە
پێی ئەوانە ،داوەری مێژوو بكەیت ،بەوپێیە وێنای دۆگامتیزەكانی رێنیسانس
لە سەدەی هەژدەیەم وەردەچەرخێت ،كە ئاڕاستەیان دەكردین .ئەگەر لە
هەنگاوەكانی پاپا گرگۆریۆسی حەوتەم ،یان سان لویی سەردەمی خۆیان
بڕوانین ،سەدە تاریكەكان ،تاریك نەبوون .هەرچیەكبێت ،ئەو دوو شەقامەیان
نۆژەنكردەوە ،زۆنگاوەكانیان وشككرد ،نەخۆشخانەیان دروستكرد ،خەڵكانێكییان
فێری نوسین و خوێندنەوە كرد ،لەسەرووی هەموویانەوە ،یەكێتی ئەوروپایان
پاراست ،بەردەمی پەالماری خۆرهەاڵتیەكان گرت بۆ ئەوروپا 60 ،ملیۆن
دانیشتوانیان بە شارستانی كرد و  60ملیۆن خەڵك ،كەموزۆر بەتێكڕایی لەژێر
فەرمانی رژێمێك ژیان و توانیان بەیەكەوە هەمامەنگ گەشەبگەن .هەرگیز
سەردەمێكی لەمچەشنە سەردەمی تاریكی نییە ،كە پچڕان و پەرێشانی و
ناكامیەكانی بۆ خەڵك ،لەداهاتوو كەمرتە ،پێشەنگ و پێشكەوتووە و زۆرترین
خەڵك بتوانێت لەوكاتە تایبەتەدا ،بە خواستەكانیان بگەن .سەدە تاریكەكان،
قۆناغی پڕبەرهەمرتین گەشە و پ��ەروەردەی مرۆڤ ئەوكات و لەو ئاستەی
پێشكەوتنی تەكنەلۆژیا دابوون ،ئەم شت و دامەزرانەوانە تێدەپەڕن و كۆن دەبن
و لەناودەچن .داهێنانی نوێ دەردەكەون ،دۆزینەوەی نوێ ئەنجامدەدرێن،
بلیمەتی نوێ دێنە گۆڕەپانەكەوە ،كە خۆی لەخۆیدا زەینی خەڵك دەجوڵێنن
و دەبنەهۆی پێویستی تازە .دامەزراوە كۆنەكان لەئاست پێویستییە نوێكان
نابن ،یان كەس و گروپەكان بەرژەوەندییان تێدا دەستەبەر كردووە و نایانەوێت
لەدەستی بدەن .ئەو دامەزراوانە پێویستی نوێ دەخەنەژێر فشارەوە و
سەركوت و دەیانوەستێنن و پێشكەوتن سستدەكەن ،بەاڵم ئێستا پیر و كۆن
دەبن و كەسێك دێت ،كە لەناویان دەبات ،واتا شۆڕش ،شۆڕش هەمیشە واتای
دەركەوتنی كەسێك ،بۆ لەناوبردنی دامەزراوە كۆن و بێكەڵكەكان دەگەیەنێت.
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بەمەش مێژوو لەروانگەی سان سیمۆنەوە ،ژەنینی جۆرێك ئاوازی یەكڕیتمی بە
نۆرەی هەیە ،كە الیەنگرانی ناویدەنێن قۆناغی ئۆرگانیك و قەیرانی .مەبەست
لە قۆناغی ئۆرگانیك ،مرۆڤ یەكگرتووە و گەشە و پەروەردەی هەماهەنگە
و جڵەوبەدەستانی بە گشتی ،گرنگی بە بەهای پێشكەوتن دەدەن – كە
ئامانجی پێشكەوتن ،رەخساندنی دەرفەتێكی زۆرە بۆ دابینكردنی زۆربەی
پێداویستیەكانە (بە چاوپۆشین لە ماهیەتییان) ،بۆ زۆرترین خەڵك .ئامانج
لەقۆناغی قەیرانی ،لەناوچوونی ئەو رێكخسنت و رێوشوێنە كۆنانە و خودی
دام��ەزراوە پێشكەوتووەكان رووب��ەڕووی ئاستەنگ دەكەنەوە و مرۆڤەكان
دەزانن ئەوەی دەستییان دەكەوێت ،ئەوە نییە دەیانەوێت و گیانێكی نوێ
دەردەكەوێت ،سەروبەندی درزدانی شوشە كۆنەكانە ،كە تێیاندا هەستیپێكراوە
– قۆناغێكە ،بەوشێوەیەی سان سیمۆن لە رۆژەكانی خۆی رادەما ،سەردەمی
پیشەسازی هاتووە ،بەاڵم دەستكرد و پێكەنیناوی لەچوارچێوەیەكی كۆنی
فیودالی دا ،گیری خواردووە.
سەردەمی قەیران ،وێرانكردن بەسەر بنیاتناندا زاڵە ،گەرچی لەڕوانگەی
ئاستی سەردەمەكان ،لەخوارتر و نزمرتە ،بەاڵم بە رای سان سیمۆن ،حەمتی
و پێویستە .سان سمۆن لەبارەی سەدەی هەژدەیەم و هۆكارەكانی شۆڕشی
گەورەی فەرەنسا دەڵێت :شۆڕش یاساناسان و فەیلەسوفانی ئەودیوی رسوشتی
سەروبەركردووە ،كە لەبنەڕەتەوە خەڵكانی وێرانكەرن .یاساناس چی دەكەن؟
چەمكەكانی مافە رەهاكان ،رسوشتی و ئازادییەكان بەكاردەهێنن .ئازادی،
چەمكی نەرێنی هەیە .پەنابردنەبەر چەمكی ئازادی ،واتە كەسێك دەیەوێت
شتێكتان لێوەربگرێتەوە ،ئێوە بە بەڵگەی ساختە هەوڵدەدەن بیپارێزن .بە
كورتی ،بارودۆخێك هاتۆتەپێش مرۆڤ ،یان زۆربەی ،بژێوی پێویستی ژیانی
نییە و هەستدەكەن گەمارۆدراون و سەركوت دەكرێن .بەمەش كۆمەڵێك
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بەناوی مافناسان ،یان فەیلەسوفانی ئەودیو رسوشت رادەسپێرێت ،ئەوەی
بۆخۆی ناتوانێ ئەنجامی بدەیت ،ئەنجامی بدەن .واتا بەهەر رێگەیەكی شیاو
شتێك لەچینی دەسەاڵتدار دەربكێشێتەدەر ،كە بۆخۆت لە الوازییان ناتوانیت
بەپەنابردنەبەر توندوتیژی ،دەسەاڵتداران ناچاربكەیت پێتبدەن .كەوایە
مافناسان كەسانێكن كاریان ساختەكردنی بەڵگەی بەهێز و الوازە بۆ لەناوبردنی
دەزگای پیر و پەككەوتەی حكومەت و نەریتێكی پوچەڵ بووەوەیە ،كە بەشی
هەرە زۆری دانیشتوان دەحنكێنن ،فەیلەسوفانی ئەودیو رسوشت ،بە تایبەت
لە سەدەی هەژدەیەم كەسانێكن ،سەرقاڵی كاری زۆر پێویستی سستكردنی
پێگەكانی ئایینی كۆنن .سان سیمۆن دەڵێت :كریستیانیەت لە رۆژگاری خۆی
زۆر چاكبووە – بەهەمانشێوە جولەكە – بەاڵم دەبێت گەشە بكات و پێش
بكەوێت .ئەگەر گەشە نەكات ،شەق دەبات و لەناودەچێت .بۆیە ،لە هەموو
ریفۆرمخوازانی ئایینی ،زیاتر لە لۆسەر بێزارە .پێیوایە پیاوێك بوو بزماركوت
داكوتراو بە باوەڕی تایبەتی خۆی ،كە بێگومان بۆ رووخاندنی مەزهەبی
كاسۆلیك پێویستبوو ،چونكە كاسۆلیزم ،بە باوەڕی سان سیمۆن ،لەسەردەمی
لۆسەر ،كۆن و پوچەڵبووەوە و زەبروزەنگ بوو .لۆسەری ملكەچی كتێبی
پیرۆز ،تەورات و ئینجیلی كردە بەدیلی هەموان .كتێبی پیرۆز بۆ هۆزێكی
نیوە گچكەتری جولەكەكان ،كە لە واڵتێكی گچكەی خۆرهەاڵتی دەریای
ناوەڕاست دەژین نەشیاو نەبوو ،بەاڵم ئەمڕۆ دوژمنی گەشە و پەرەپێدانی
میللەتان نابێت .ئەمڕۆ پێویستیامن بە نەرمی و گۆڕانی بەردەوام و پێشكەوتنی
هەمیشەییە .كڵێسای كاسۆلیكی رۆمی ،هەر رەخنەیەكی لێبگیردرێت ،النیكەم
خاوەن سەردەمی حەمتییە .لەهەندێك الیەنەوە دواكەوتوو ،لەالیەكەی دیكەوە
سەركوتكەر و ستەمكارە ،بەاڵم بە پێی گریامنە كۆتایی نەهاتووەكانی یاسایی
و بەو وتەیەی ،كە چاوگی كاریگەر و بەڵگەداربوون ،نەك دەقێكی چاپكراوی
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نەگۆڕ ،بەڵكو ناوەندی مرۆڤایەتی ،شایانی گۆڕانی پێكهاتو لەنەوەكانی
بەسەریەكەوەی ئەو مرۆڤانەیە ،كە هەریەكەیان كەمێك لە نەوەی رابردو
جیاوازە ،مەزهەبی كاسۆلیك ،لەسەرانسەری سەدەكانی ناوەڕاست ئەوەندە
خۆگونجێن بوو ،بتوانێت مرۆڤەكان بەرەو سەركەوتنی گەورە رێنامیی بكات.
رێك هەمانشت بوو ،كە لۆسەر كۆتاییپێهێنا .یەكێتی ئەوروپای لەناوبرد ،ئایینی
كردە گرێ كوێرەی نەكراوە و بە بنەمای تایبەتی و رەها رازیبوو .سان سیمۆن،
لە هیچ شتێك ئەوەندەی بنەمای رەها بێزار نییە .پێیوایە ،هیچ شتێك جێگیر و
بەردەوام نییە ،هیچ شتێك رەها نییە ،هەموو شتێك وەردەچەرخێت ،هەموو
شتێك كاردانەوە لەبەرامبەر جوڵەی كات ،پێشكەوتن ،وەرچەرخانی مرۆڤ،
داهێنانەكان ،دۆزینەوە نوێكان ،زەینەكان ،گیانەكان و دڵەنوێكان نیشاندەدات.
بۆیە ،سان سیمۆن بە كاسۆلیزم رازییە و دژی پڕۆتستانیزمە ،بەاڵم لە كۆتایی
تەمەنی ،هەرگیز كریستیانییەكی توند ئایینی نییە.
شۆڕشی گەورەی فەرەنسا چ بوو؟ شۆڕشێك بوو ،لەكۆتایی قۆناغێكی
دوورودرێژی كارێكی درێژخایان روویدا .النیكەم سەرەتای سەدەی حەڤدەیەم،
پیشەسازی و بازرگانی گەشەی دەكرد و هەندێك گۆڕانكاری ئابوری زۆر
ناخۆش و تێكدەر ،ب��ەردەوام رووی��دەدا .كەسانێك ،كە فەرمانڕەوای بەنی
مرۆڤ بوون ،ئاوڕیان لەم كارە نەدەدایەوە .خراپ بەڕێوەبەریەتی كەسانێك،
كە لە رابردویەكی كۆندا دەژیان ،وایكرد تێنەگەن سەردەمی پیشەسازی نوێ
هاتووە ،یان دەسەاڵتی راستەقینەی ئێستا كەوتۆتە دەست چینی مام ناوەند
و سان سیمۆن لەباسی دەسەاڵتی جەماوەری دا ،كە داگیری دەكەن ،لەهیچ
شوێنێك وا بە راشكاوی بەیان و تەماشای ناكات .لەئەنجامدا ،حكومەتی
فەرەنساش ،هاوشێوەی حكومەتی میللەتانی تر ،لەهاوشانی ئەو گۆڕانكاریانە
و گرتنەبەری رێوشوێنێك ،بۆ داواكاری گۆڕانكاریەكان داما .كاتێك لەدەوڵەت
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داوای هاوكاری كرا ،گەنجینە بەتاڵ بوو .چینی سێیەم 4،كە تا ئەوكاتە ئاگادار
نەبوو دەسەاڵتی بە دەستهێناوە ،لە پڕێكدا تێگەیشت ،پێویستی بە سازش نییە،
چونكە دەسەاڵتی بەدەستەوەیە و دەبێت سودی لێوەربگرێت .بۆچی دەبوایە
تاكەكانی ئەو چینە لەبەرامبەر شتێكدا خۆڕاگربن ،كە دەیانتوانی زەوتی بكەن؟
بۆچی دەبوایە پەنابەرنەبەر بەڵگەهێنانەوە و قەناعەت ،كاتێك دەیانتوانی سود
لە هێز وەربگرن؟ شۆڕش بوو.
بە كورتی ،بە پێی شیكردنەوەی سان سیمۆن ،شۆڕشی گەورە بەومانایە بوو،
كە چینی مام ناوەند بەئاگاداربوون لە چینایەتی ،پێگەی راستەقینەی خۆی ،لەو
راستییە گەیشتووە ،كە دەتوانێت بەپوچەڵكردنەوەی چەند رێسایەكی سادە و
راماڵینی چینایەتی پوچەكی پێشوو ،قەشەكان و خانەدانەكان و سەربازەكان،
كە تا ئەوكاتە سواری پشتی ببوون و لەدنیای نوێ ،هیچ هۆكارێكی بوونیان
نەبوو ،هەموان سەركوت بكەن ،بەاڵم یاساناسان چ رۆڵێكیان هەبوو؟ بەڵگە و
دروشم بدەنە چینی مام ناوەند ،بەاڵم هەموو دروشمێك بە تێپەڕینی كات كۆن
دەبێت و دروشمەكانیشییان – (دەسەاڵتێك ئی خەڵكە) و (ئازادی مرۆڤ) و
هاوشێوەیان – وەك دروشمی دواكەوتوانی نەیاریان ،پوچ و بێامنابوو .هەمان
كاری یاساناسان كردبوویان ،پێویستبوو مۆریانەكان ستونی بینای كۆن بخۆن،
كە دەبوایە داڕمێت .یاساناسان ،الشەخۆر و گۆڕ هەڵكەنانێكن ،كە دەبێت
رژێمی كۆنی نیوەوێرانە لەناوبەرن ،بەاڵم ناتوانن قەاڵیەكی نوێ بنیادبنێن.
ئەو كارە مرۆڤی داهێنەر و بنیاتنەری پێویستە ،نەك كەسانێك كە لەبازدان،
تەفرەدان ،سەرلێشێواندنی بابەت و كورتبین و نامیلكەنوسی لەهەلومەرجی
سانسۆر راهاتوون و نوسینەكانیان لەناو دڵییان جیاوازە ،نەك یاساناسانی
تەڵەكەباز و سەرئەنجام تەسكبین ،كە زەین و فكریان هەماهەنگ و هاوسازی
كاری گەورەی داهاتو نییە ،بەاڵم یاساناس ئاسا ،جێمتامنەی چینەكانی خوارتر
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بوون و نامیلكەی شۆڕشگێڕیان دەنوسی و جڵەوی دەسەاڵتییان رادەستی ئەو
چینانە كرد ،شۆڕش لەكیس چوو .كەسانێك كەسانی نوێ بوون ،دەبوایە شۆڕش
بەرەوپێش بەرن ،واتا بازرگانە گەورە نوێكان ،بەڕێوەبەرە گەورە نوێكانی
پیشەسازییەكان ،خاوەن بانكە گەورە نوێكان و خەڵكانی دنیای مۆدێرن.
لێرەدایە یەكێك لە جوانرتین ،نوێرتین ،خوڵقێنەرترین و جێبەجێكارترین
هزرەكانی سان سیمۆن ،دێتە گۆڕەپانەكەوە .دەڵێت :لەهەموو سەردەمێكدا،
بەجۆرێك دەسەاڵت دابەشدەكرێت .خەڵكانێك بەگرنگ دەزانرێن ،خەڵكانێك
بەگرنگ نازانرێن .خەڵكانێك نوێنەری نەوەی نوێ و ئەوە لەئاسۆی داهاتودایە
و خەڵكانێك نوێنەری ن��ەوەی كۆن و ئ��ەوەی ب��ەرەو مردنە .لەسەدەكانی
ناوەڕاست ،لۆردە فیودالەكان نوێنەری بنەمای پێشكەوتن بوون ،چونكە لەو
دێهاتیانە ،كە لەوكاتە كااڵكانی پێویستی مرۆڤییان بەرهەمدەهێنا داكۆكییان
دەكرد و نەاند َهشت لەكارەكانیان رابوەسنت .بە گشتی سەرئەنجامی كۆششیان
لەپێناو بەهێزكردن و پێشكەوتنی ئەو سیستمە بوو .سیستم پێویستی بە سەرباز
و قەشەكان بوو .مەسیحیەت لە رۆژگاری خۆیدا ،هێزی پێشكەوتنی زۆربوو،
تا هێزێكی پێشكەوتن بوو .قەشەكانیش ،كە پەروەردەكردنیانی لەئەستۆ بوو،
پیاوانی پێشڕەو بوون و رێنامییەكانیان زیاتر لەئایینی رۆمەكان ،یۆنانیەكان،
ئایینی جولەكە ،لەگەڵ پێویستیەكانی سەردەم دەگونجا ،بەاڵم ئەوانیش وردە
وردە كۆن بوون و شوێنەكەیان بە كۆمەڵی زۆرجیاوازی تاكەكان سپارد .ئەمڕۆ
كەسانێك لە تاكەكانی ریزی جیاوازن ،كە بەگرنگ دەزانرێن ،واتە بیرمەندان،
خاوەن پیشەسازەكان ،بانكەكان ،پسپۆڕان و سەرئەنجام نوێنەرانی زانست و
پیشەسازی ،نەك قەشە و عەسكەرەكان و دەرەبەگەكان .زانست و پیشەسازی
هاتون و دەمێننەوە ،سودوەرگرتن لە زانست بۆ بەدیهێنەرترین شێواز ،تاكە
رێگەیەكە بتوانێت دنیا رێكبخات و مرۆڤەكان تێیدا ویستەكانیان بخەمڵێنن ،كە
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گەشە بە رایەڵە گەورەی نوێی بازرگانی و پیشەسازی ،لەسەرووی هەمویانەوە،
بانكداری متامنەیی ،دەدات.
سان سیمۆن بەشێوەیەكی نائاسایی سەرقاڵی گرنگیی بانكدارانە ،چونكە
نقوم بوون لەیاری مێژوویی و بە زۆری لەژێر كاریگەری مێژوو ،چەمكی كامڵ و
پێشكەوتوی ئەو راستییە ،كاریگەری بەسەرەوە هەبووە ،كە هیچ شتێك لەجێیەكدا
پەنگ ناخواتەوە و هەمووشتێك لەهەر سەردەمێكدا ،رەنگە نەك دیارە كتومت،
بەڵكو وەك شتێك لەسەردەمێكی دیكەدابێت .زۆرجار دەپرسێت كێ لەسەردەمی
ئەو وەك كەسانێكە ،كە بۆ منونە لەسەدەكانی ناوەڕاست ،یان لەئیمپراتۆریەتی
رۆم ،یەكگرتویی و ناوەندییان هێنایەئارا .گەورەیی رۆمەكان ئەوەبوو كە
تاڕادەیەك دەسەاڵتییان بەسەر هەموو مرۆڤدا دەكرد و یاساكانیان جیهانگربوو.
سەدەكانی ناوەڕاست گەورە بوو ،چونكە كڵێسا جیهانی دیسپلین و بەشارستانی
كرد ،بەمەش پێشی بە شەڕانگێزی و تەسكبینییە ناوخۆییەكان و بە هەدەر و بە
فیڕۆدان گرت .بە رای سان سیمۆن ،خراپرتین تاوانەكان بوو ،نەیهێشت سەرچاوەی
مرۆڤایەتی بە ئاڕاستەی تاك كەوتوو ،تایبەتی و تاكی وێران و لەناوبچێت .ئێستا
كێ هاوشێوەیەتی؟ سان سیمۆن دەڵێت :بانكەكان ،متامنەكان ،ئەختاپوس
و هێزی گشتی گەورەیە ،كە هەموو بەیەكەوە دەبەستێتەوە و كەسانێك ،كە
بەناچیزی ئەژمار بكەن و فەرمانەكەی بخەنە ملیان و پێیانوابێت پێویستییان پێی
نییە ،لەناودەچن .گەورەترین دەسەاڵتی جیهانی ،پەیوەندی بەرامبەرە لەكاری
دارایی نێودەوڵەتیی دا ،بەاڵم سان سیمۆن ،بە پێچەوانەی كابیت ،یان تەنانەت
سیسمۆندی نزكەی لە هەمانكات ،هەرگیز ئەو دەسەاڵتە گەورەیە بە رژێمێكی
ستەمكار و خوێنمژی خەڵك ناناسێنێت و هەڵناكوتێتە سەری ،بەڵكو بە هێزێكی
گەورە و بزمارداكوتەر و ناوەندی پێدەر و هۆی بەردەوامی ئەژمار و پێشوازی
لێدەكات ،چونكە یەكگرتویی بۆ ئەو واتا هەموو شتێك.
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چڕبوونەوەی عەقاڵنی سەرچاوە ،تاكە رێگەی گەشە و بووژانەوەی مرۆڤە،
بەو ئامانجەی لە لەناوچونی هەرشتێك ،پێش بە خاوەنداریەتی هەركەسێك،
هونەر و ئەدەبێك ،توانایەك ،ئارەزویەكی خەڵكان بگیردرێت و بە باشرتین
شێوازی گونجاو و شیاو بكەونەكار .هەرشتێك یەكێتی لێبكەوێتەوە ،لەهەمو
ئەو شتانە باشرتە ،كە پەرت بكات .پەیڕەویكردن لەدەسەاڵتدارانی گەمژە خراپە،
بەاڵم لەوە خراپرت بێسەروبەرە و ئاڵۆزییە و سان سیمۆنیش وەك هۆبز ،دوای
شۆڕشی سەدەی هەژدەی بەریتانیا ،لە هەمووشتێك زیاتر لە خوێنڕێژی بێامنا،
توندوتیژی ،رژانە سەرشەقامی ئاپۆرەی هەرچی و پەرچی ،ژاكۆبنەكانی شەیدای
مەستی دروشمەكانی وەرگیراو لەیاساناسانی زمانپاراوی لە رۆژگار نەگەیشتوو،
زراوی چووە  -بەمەش خاوەن پیشەسازی و خاوەن بانك و بازرگانان دەپەرستێت
و كۆمەڵگە بە دامەزراوەیەكی بازرگانی گەورەی وەك  ICI 5و جەنەراڵ مۆتۆڕز
وێنادەكات .پێیوایە دەوڵەت ،كۆن و پوچەڵبۆتەوە ،هەرچەند لەڕابردو بوونی بۆ
پاراسنت و پاسەوانی تاكەكان لەبەرامبەر دەسەاڵتی كڵێساو دەستدرێژییەكانی
پێویستبوو ،بەاڵم لەپڕێكدا رەخنە لەم تێبینییە دەگرێت ،كە قەشەكان لەرابردو،
واخۆیان نیشاندەدا بیرمەندن ،بەاڵم ئێستا متامنەیان نەماوە ،پاسەوانیكردن
لەبەرامبەریاندا پێویست نییە و بەمەش ،كڵێسا زیندو نییە ،بەشی بەسود و
داهێنەری دەوڵەت ،كە سەرچاوەی گەشەكردن ،كرانەوەی ئابوری ،كۆمەاڵیەتی
و بابەتی مرۆڤەكان بوو ،لە باری قورس و هەناسەبڕی كڵێسا ،بارگەی تێكناوە
و دەوڵەت خۆشی بۆتە مردویەكی ستەمكار و ناپێویست .بۆیە ،سان سیمۆن
بە راشكاوی دەڵێت :ئێستا پێویستامن بە دەوڵەتێكە ،كە بووبێتە جۆرێك
دامەزراوەی پیشەسازی ،بۆ ئەندامیەتی هەمومان ،واتە كۆمپانیای شاخئاسای
بەرپرسیەتی سنوردار ،یان رەنگە بەوجۆرەی بێرك ،بە شێوازی هزری مێژوویی،
بۆخۆی دەیخاتە مێشكەوە ،كۆمپانیایەكی بەرپرسی بێسنور .نەك خوازیار
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و بەشەوق و گەرموگوڕ باوەڕی بە شتێكە ،كە بێرك ناویدەنێت :بەشداری
لەهەموو زانستەكان ،هونەر و ئەدەبەكان ،باشییەكان ،بەڵكو هەروەها
داخوازی بەشداری بە راسترتین مانایە ،كە دەوڵەتی جێسەرنجی رای بێرك،
سەملێرناو بینا نەبوو بە بەشداری لێكبدرێتەوە – واتە بەشداری لە بازرگانی،
قوماشەكانی چیت و كالیكۆ ،كە بێرك دژی بوو ،لە بازرگانی ،پیشەسازی،
فرۆشتنی پێویستییەكانی مرۆڤ ،زانست و مەعریفە ،كە مەحاڵە مرۆڤەكان بێ
ئەو ،بتوانن هیچ كارێك بكەن.
چ ئامانجێكی كۆمەڵگەی لە بەرچاوە؟ سان سیمۆن دەڵێت :پێامندەوترێت
چاكەی هاوبەش ،بەاڵم ئەو لێكدانەوەیە زۆر ئاڵۆزە .ئامانج و مەبەست لە
كۆمەڵگە ،گەیشتنە بە كەماڵی نەفس و خۆكرانەوە ،مەبەست لە كۆمەڵگە،
بۆ خەماڵندنی پێداویستییەكانی مرۆڤیك ،باشرتین بەكارهێنانی مەعریفەی
بەدەستهاتوو لەزانست ،هونەر ،ئەدەب ،پیشەكان و دەنگۆی ئەو مەعریفەیە،
پەرەپێدان و النیزۆری كۆكردنەوەی بەرهەمەكەی لە قازانجرتین پێكهاتەی
چاالكیەكانی پانتایی زانست و هونەر و پیشەكانە .بە وتەی ئەو ،بەرزنرخاندنی
كەسانێك وەك ئەسكەندەر بەسە ،بژین كەسانی وەك ئەرخەمیدس .بەدیوێكی
دیكە دا ،بەرزنرخاندنی بەرپرسان و قەشە و پاشاكان بەسە .ئەستێرەناس و
ئەستێرەگەرو وەرزشكاران ،سەردەمیان بەسەرچووە و مردوون .ئێمە پێویستامن
بە بیرمەندان و خاوەن پیشەسازییەكانە ،چونكە خاوەن ئەو قەڵەمڕەوەن ،زانست
و پێداویستییەكانی ئەمڕۆی تێدا چنگدەكەوێت .كەسانێكی كار راپەڕێنەرن،
كەسانێكن ئێمە لەسیستمێكدا دەژین ،كە هێناویانەتەئارا ،هەرچەند ئێمە
و بۆخۆیان لەو كارە بێئاگایین ،هێشتا گەمژانە فەرمانی پاشاموەی فیودالی
جێبەجێدەكەن و تێناگەن ،كە بە پەلەپیتكەیەكی پەنجەی گچكە دەتوانن
دووری بخەنەوە ،بەاڵم بۆدەبێت بەرگەی بارودۆخێكی وەها بگرین؟ تێكڕای
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مێژوو ،چیرۆكی شەرمەزاری سودوەرگرتنی مرۆڤەكانە لە مرۆڤ ،ترسناكرتین
بابەتی لەناوچون و بەخەساردانە .بۆچی دەبێت مرۆڤەكان هێزی خۆیان لە
سودوەرگرتن لەمرۆڤەكانی دیكە بەخەساربدەن ،لەكاتێكدا دەتوانن سود
لەرسوشت وەربگرن؟ كاتێك مرۆڤێك ،مرۆڤێكی تر دەچەوسێنێتەوە ،هەم زاڵم
هێزێكی زۆر بەخەساردەدات و و هەم مەزڵوم ،كە بەگژی دادەچێتەوە .دەبێت
زاڵم كۆتایی بە زوڵم بێنێت و مەزڵوم بە بەرگری ،دەبێت هەردوو بە بنیاتنان
و بەدیهێنانی كولتوری مادی ،خۆیان بكەنە قوربانی سودوەرگرتن لەسامانی
ئادەمیزاد ،واتا رسوشت .هەموو الواندنانەوەكانی سان سیمۆن لە وەسفی
بەرهەمهێنان ،لێرە سەرچاوە دەگرێت ،بەاڵم لەبارەی یاساكان .ماف ،ژاوەژاوێكی
بێامنایە ،بەرژەوەندی هەیە و بەس .مرۆڤ هەموو كاتێك بەرژەوەندی دەوێت
و رەنجی بەرهەمهێنەران ،دابینكردنی ئەو بەرژەوەندییەیە .تاكەكانی مرۆڤ
بۆ دوو ریزی گەورە دابەش دەبن :بێكاران و كۆششكاران ،یان هەندێجار بە
لێكدانەوەی سان سیمۆن  ،oisifsبێكارەكان و  producteursبەرهەمهێنەران،
یان بێتواناكان و كرێكاران .ئامانج لەكرێكاران ،بە رواڵەت كرێكارانی دەستی،
یان پڕۆلیتاریا نییە ،ئامانجی هەموو ئەوكەسانەیە كاردەكەن ،بەڕێوەبەران و
هەڵسوڕێنەرانی كارگەكان و خاوەن پیشەسازیی و بانكەكان.
لەهەمووی گرنگرت پێوستە پسپۆڕمان هەبێت ،نەك خاوەن زانست و پیشەی
جیاجیا .هەژاری ،سەرچاوە لەبێتوانایی دەگرێت ،دەبێت بەرنامەڕێژی گشتی و
هەماهەنگی ،جێگی خەسارەتی ترسناكی بەرهۆی ركابەری بگرێتەوە .بەرنامەی
پیشەسازی چڕمان ،بۆ كۆمەڵگە دەوێت .لەجیاتی ركابەرێتی ،هاوگروپی و
هاوكاریامن دەوێت ،چاوەڕوانی كاردەكەین و لەكاتی پێویستی كاری زۆرەملێیی،
چونكە دوائامانجی مرۆڤ كارە و دەمانەوێت لەهەر دەرفەتێك بۆ النی زۆری
پێشكەوتنی توێژینەوەكە سودوەربگرین – بۆ پێشكەوتنی هونەرەكان ،چونكە
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تا كەسانێك هێزی خەیاڵكردنەوەی مرۆڤ بووروژێنن ،كە لەگۆڕەپانی سۆز و
ورووژاندن كاردەكەن ،هیچ كارێك ناكرێت .لەم پێشكەوتنە گەورەیەی مرۆڤ،
هونەرەكانیش رۆڵییان هەیە ،دەستەواژەی بەكارهێنان و پابەندكردنی سۆز و
ورووژاندن و مامەڵە و هێزەكانی مرۆڤایەتی ،لەو رووەوە ئەمڕۆ بەمچەشنە
بەدەستهاتووە ،واتە جۆرێك سیستمی پیشەسازی خۆی لەخۆیدا بەرهەمهێنەر،
كە هەموكەس بەشی تێدابووە ،هیچ كەس داماو و بێ نوا نابێت و هەموو
كارەسات و خراپیەكانی یەخەگری مرۆڤ ،بارگەوبنە تێكدەنێن .بۆ ئیدارەدان
و سرتاتیجی سیستمێكی ئەوتتۆ ،دەبێت تایبەتی ،یان دەستەبژێرمان هەبێت،
بێگومان چونكە خەڵك زۆر گرفتاربوون و ئەو قسەیەی سان سیمۆن لێرەدا،
هاوڕێیانی ئینسكلۆپیدیا لە سەدەی هەژدەیەم ،نەیانتوانی هەڵسوڕێنەرانی
بێننەدی.
پێویستە ئەو گروپە تایبەتییە ،یان دەستەبژێران ،دەبێت لە كێ پێكبێت؟
رای سان سیمۆن لەبارەیەو چەندینجار بە درێژایی تەمەنی گۆڕا .سەرەتا
پێیوایە ،پێویستە دەستەبژێران بیرمەندان بن ،بەاڵم پاشان باوەڕی دەگۆڕێت
و پێیوایە گروپی دەستەبژێران ،دەبێت لە خاوەن بانك و پیشەسازییەكان
پێكبێت .لەسەرەتای تەمەنی باوەڕی بە گروپە نهێنییەكانی ،ئەنجومەنەكانی
نیوتنی هەیە ،واتە جۆرێك بەشداری هەرەوەزی ،یان كولتورستانی زانستی
نێودەڵەتی ،كە بەئەندامیەتی هەموان و جۆرێك سیستمی راپرسی گوماناوی
بربێت بەڕێوە و هونەرمەندان و خاوەن پیشەسازیەكان و بانكداران لەناویدا ،بە
شێوازێكی كەس نەناس و ئاڵۆز كۆببنەوە ،بەاڵم سەرەنجام ،بیرۆكەی پەرلەمانی
پێكهاتو لەسێ بەش الی سان سیمۆن بەرهەم دێت :یەك ،ژووری داهێنان،
كە لە ئەندازیاران و هونەرمەندان ،شێوەكاران و شاعیران و منونەیان پێكبێت،
واتا پیاوانی هزر و ئەوانەی لەهونەرەكان ،یان لەزانستدا ،رووناكی بلیمەتی
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یەكەمییان تێدا سەرهەڵدەدات؛ دووەم ،ژووری لێكۆڵینەوە و چاودێری،
پێكهاتوو لەبیركاریزانان و فیزیكزانان و فیزیۆلۆژیستەكان و هاوشێوەیان،
سەرەنجام ،ژووری بەڕێوەبەران و راپەڕێنەران ،واتا خاوەن پیشەسازی و
بانكەكان و ئەوانەی لەبواری رێكخستنی كارەكان شارەزان ،چونكە كاتێك لەو
ماهیەتەدەگەن ،تێیدا دەژین و كێشمەكێشی مانەوە و پێویستی ركابەرێتی
فێری كردون چ كارێك ئاسانە و قورس.
سان سیمۆن بەرنامەی جیاجیای تریشی هەیە ،كە هەمیشە هەموو دەگەنە
ئێرە ،كە دەبێت بەرهەم بێنین ،دەبێت داهێنان بكەین .دروشمی گەورە،
ئافرینەرییە .پێویستە هەموكەس ،توانای خۆی لەهەموو الیەنێكەوە پراكتیزە
بكات .دەبێت ئەم هزرەی سەدەكانی ناوەڕاست ،تاهەتایە بشاردرێتەوە
كە ت��ەواوی داواك��اری مرۆڤ ،كۆتكردنی نەفس و رەتكردنەوەی نەفس و
دوركەوتنەوە لەخولیاكانی جەستە و شەیتانەكان بۆ ژیانی دەروونییە .دەبێت
ئەو ئامۆژگاریەی مەسیح نەمێنێت ،كە لە ئاخرەت پاداشت وەردەگرین و لەم
دنیایەدا دەبێت جەستە گوێڕایەڵی روح بێت .دەبێت هەماهەنگی لەجیهانی
نێوان جەستە و روح دا دروست بكەین  .رۆح ناتوانێت بە بێ گەشەی گەورەی
مادی كاربكات؛ هیچ گەشەیەكی مادی ناكرێت بە بێ بێداری گەورەی روحی،
بە بێ دەركەوتنی هزرەكانی بلیمەتی و پێشكەوتنی مرۆڤ ،لەهەموو الیەكی
شیاو .ئەم وێنایە هاوشێوەی بۆچوونی تینتورەتۆیە لە تابلۆی بەهەشت ،كە
زۆربەی مرۆڤەكانی ناوی ،دەست لە ناودەست دڵخۆش و چاالكانە ئەڵقەیان
بەستووە و تا هەتایە شایی دەكەن ،پێدەچێت هەموو هێز و تواناو تكا و
هۆگرییان لێوڕێژ – تەنانەت لێوانلێو – لەخۆشی و شادی نیعمەتێكە ،خاوەن
پیشەسازی و بانكەكان توانای بەرهەمهێنانیان هەیە و لەمەودوا تێكشكاوی
دامەزراوە كۆن و تایبەت بە یاسا پێكەنیناویەكان نین.
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سان سیمۆن دەڵێت :پێویستە گەورە و بژاردەكانی قەوم ،یان دەستەبژێران
بەئەخالقی دوفاقی رەفتار بكەن ،راوێ��ژی قسەكانی لەم بارەیەوە زۆر
سەردەمیانەیە .بۆ منونە ،بە وتەی ئەو ،سەیرە كاهینەكانی میرسی كۆن ،كە
یەكەم و كۆنرتین دەستەبژێران بوون ،بیروباوەڕیان لەوە جیابوو ،كە دەرخواردی
خەڵكییان دەدا .ئەوە زۆر باشە و دەبێت كارەكان وەها ئەنجام بدرێت ،چونكە
دەبێت خەڵك وردە وردە رابهێرنێن و ناتوانن چاوەڕێ بن ،یەكسەر رووبەڕوی
حەقیقەت ببنەوە .بەمەش دەبێت گروپێكی گچكەی خاوەن پیشەسازی و
بانكەكان و هونەرمەندامنان هەبێت ،كە لەسەرخۆ مرۆڤ لە شیر بگرنەوە و
لەسیستمی پیشەسازی رۆڵی تایبەتی خۆیان بەرجەستەبكەن .ئەوە جۆرێكە لە
فیودالیزم ،كە دەیناسین .دەستەواژەی بەناوبانگی ،هەركەسە و بە پێی توانا،6....
كە كۆمۆنیزم لەسەر بنەماكەی بونیاترناوە ،لە سان سیمۆن و الیەنگرانیەتی.
ستالین لەسەر بنەمای هزری سان سیمۆن باسیدەكرد ،كە هونەرمەندان –
بە منونە چیرۆكنوسان –ئەندازیارانی گیانی مرۆڤن 7و ئەرك و رۆڵییان تیۆر
بەكارهێنانە ،نەك تیۆرسێنی پەتی ،دوائامانجی هونەر خودی هونەر نییە ،بەڵكو
قاڵبگیری و بە مەرجكردنی مرۆڤەكانە .كەوایە دەبێت هەموو كەس ئەندازیار
بێت ،چ ئەندازیاری مادی بێگیان و چ ئەندازیاری گیانی مرۆڤ ،بەاڵم ئەگەر
قەرارە ئەو كارە بكرێت ،نابێت مستێك بیروباوەڕی ئەودیو رسوشتی كۆن و
رزیو ،ببنە ئاستەنگی رێگەكەمان .بەمەش سان سیمۆن بیر لە رێوشوێنی دژی
دیموكراسی دەكاتەوە ،چونكە دیموكراسی بەهیچ شوێنێكت ناگەیەنێت .هیچ
بەرنامەیەكی گەورە ئەنجام بەدەستهێرناو نییە ،مەگەر وشیارانێك لەسەردەمێك
بگەن ،كە تێیدا دەژین و بەتوانایەك كار بكەن ،كە لەدەستییاندا چڕبۆتەوە،
چونكە ،دەشێت تەنیا پسپۆڕان ،كارەكان رێكبخەن .هەموو ئەو كارانەی تائێستا
بەئەنجام گەیەنراون ،پسپۆڕان ئەنجامییان داون ،مەحاڵە بە منوونە ،لەئەنجامی
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شۆڕشی گ��ەورەی فەرەنسا ،كە خوێن رشنت و بگرەوبەردە و دواكەوتویی
ترسناكی مرۆڤ بەرەنجامی بووە ،هەرگیز پسپۆڕان لەمۆد بكەون.
بەخاڵی هاوبەش ،ئازادیش دروشمێكی پێكەنیناویە .ئازادی هەمیشە
بەدیهێەری پشێوی و ئاڵۆزییە .ئازادی هەمیشە كاری نەرێنی و دژی زوڵم و
جەوروستەمە لەدەرەوە ،بەاڵم لە رژێمی پێشكەوتو ،كە شتەكان پێشكەوتون و
زوڵم و جەور نییە ،هیچ نییە مبانەوێت لەبەرامبەریدا بوەستین و پێویستامن
بەدژە داكوتەر هەبێت .ئازادی تیئێنتیئاسایە و دەتەقێنێتەوە ،بەاڵم لە سەردەمی
بنیادنان ،ئافەریدەگی لەبەرامبەر سەردەمی وێرانكەر ،النیكەم بۆ ئەو مەبەستە
نابێت كەس تیئێنتی بەكاربهێنێت .هەموو هاوار و فیغانی سان سیمۆن ،لەوەی
كە ئازادی ترسناكە و دەبێت سەركوت بكرێت ،لێرە سەرچاوە دەگرێت.
لەگەڵ ئازادكردنی {ئابوری}8یش ،ه��ەروا مامەڵە دەك��ات .سان سیمۆن
لەقۆناغێكی تەمەن ،باوەڕی بە ئازادكردن هەبوو ،مریدی دامەزرێنەری بوو ،ناویدەنا:
ئادام سمیتی بەهەشتی ،بەاڵم پاشان ڕای گۆڕی و وتی :ئازادكردن ،بگرەوبەردەی
رەهای لێدەكەوێتەوە ،مەحاڵە كارێك ئەنجامبدرێت ،مەگەر راستەوخۆ لەچەقەوە
بەرنامەی بۆدابنێین .لەئەنجامدا ،دەگەینە بۆچوونێكی ترسناكی پلەبەندی
فیودالی نوێی گەورە ،كە سەرەتا خاوەن بانكەكان ،پیشەسازیەكان كەمێك خوارتر،
ئەندازیاران و تەكنۆكراتەكان دیسانەوە خوارتر ،هونەرمەندان و شێوەكاران و
نوسەران لەنزمرتین پلەی دان .هەر مرۆڤێك هێزی خەیاڵكردنەوە و ئەفرێنەری
هەبێت ،كە خزمەتێكی پێ بكرێت ،لەم پلەبەندییە ،لەم رژێمی فیودالییە ئاسۆیی
و ستونیەدا ،كە شتەكانی بە سیستمێكی وشك و نەگۆڕ رێكدەخرێت ،پێگەیەكی
هەیە .پێشكەوتن بەم رێگەیە چنگدەكەوێت ،سەربازەكان بەمجۆرە هەنگاودەنێن،
لەڕوانگەی سان سیمۆنەوە ،هەمومان سوپایەكین ،سەرانسەری مێژوو سوپایەكە –
تاڕادەیەك سان سیمۆن بە هەمان ناو ،ناوزەدی دەكات.
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بەهەمانجۆر ،بە توندی دژی یەكسانییە و بە هاواری گەمژانەی جەماوەری
ستەملێكراوی دادەنێت ،كە پەیوەندی بە دنیایەكەوە نییە ،كە حكومەتی
عەقاڵنی سەروبەری كردووە .ئێمە پێویستامن بە بەڕێوەبردنی كارەكانە ،نەك
ئیدارەدانی خەڵك 9.بەڕێوەبردنی كارەكان ،،واتە رێنامییكردمنان بەرەو ئامانجی
راست ،واتە هێنانەدی داواكاریەكانە بە باشرتین و كارامەترین میتۆدی شیاو.
ئەگەر مرۆڤ ئامانجێكی وەهای هەبێت ،كەوایە دروشمی گەورە ،كە دەبێت بە
هاوار رابگەیەنرێت برایەتییە ،نە وەك یەكی و نە ئازادی ،چونكە بەدڵنیاییەوە
هەموو مرۆڤەكان بران.
بەم تێبینیانە دەگەینە دوا قۆناغی هزری سان سیمۆن ،واتە nouveau
 ، christianismeیان مەسیحیەتی نوێ .سان سیمۆن لەدوا تەمەنی هەستیدەكرد
پێویستی بە ئاینێكە و دەبێت كارێك بكات ،چونكە ناسین ،یان مەعریفەمان لە
تەكنەلۆژیا چنگ ناكەوێت ،پێوستە بیروباوەڕی مرۆڤەكان لەخاڵێك چڕبێتەوە
و تەوەرێكی هەبێت .دەڵێت :سەردەمی سیسیرۆن بخەیتە مێشكتەوە :هێشتا
رۆمەكان دەچوونە پەرستگەكان ،بەاڵم ئایینەكەیان لەسەرەمەرگ دابوو،
سیسیرۆن پێیوابوو دەبێت كاژی ئایین بپارێزرێت ،گەرچی خۆی باوەڕی
بەناوەڕۆك و جەوهەرەكەی نییە ،بەاڵم كاری كردنێ نییە .زۆربەی خەڵك نە
باوەڕیان بەخوای مەسیحە و نە بە رێنامییە فەڕمیەكانی مەسیحیەت ،كەچی
كڵێسا بەسود دەزانن ،پێیانوایە غەریزە شەڕانیەكانی مرۆڤ جڵەودەكات ،بەاڵم
كاتێك باوەڕ كۆن و رزیبێت ،بێ سودە و كڵێسا لەبەریەكدەترازێنێت .توێكڵ بە
بێ ناوك ،ناتوانێت درێژە بەبوون بدات .بەمەش دەبێت ئایینێكی نوێ و باوەڕی
تازە بێنینەئاراوە ،كە وەاڵمی پێداویستیەكانی سەردەم بداتەوە .سەردەمی
زێڕین لەپێشامنە ،نەك ئەوجۆرەی نەریتە كوێرەكان دەڵێن :لە پشتەوەمانە؛
كەوایە دەبێت بەهەنگاوی بەپەلە بەرەو رووی بچین .منداڵەكامنان پێیدەگەن،
بەاڵم ،بەوتەی سان سیمۆن ،دەبێت رێگاكەیان نیشان بدەین.
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پێویستە چۆن رێگاكەیان نیشان بدەین؟ سان سیمۆن بەئاشكرا نازانێت،
ب��ەاڵم دەڵێت :بە خۆشەویستی و هاوگروپ ب��وون .ئەگەر مرۆڤەكان
لەپێداویستی یەكرتی بگەن و خۆیانی بە خاوەن بزانن ،ئەوكاتە خەیاڵی
داهێنەریان بە ئاڕاستەی زۆرترین و هەماهەنگرتین بەرهەمهێنانی كااڵكان
دەكەوێتە كار ،كە هەركەسەو بە پێی پێداویستی بەریدەكەوێت .ئینفانتەن،
رابەری كۆمەڵی سان سیمۆنەكان دوای مردنی ،دەیوت :تۆ الیەنێكی منی،
من الیەنێكی تۆم 10.ئەم كۆمەڵە گچكەیە بووە كۆمەڵێكی ئایینی ،دوای
گواستنەوەی بۆ دەورووبەری پاریس ،بەریوانكەی بۆ ئەندامەكانی دروو،
كە بەداوێك لەدواوە گرێدەدرا ،تا هەر ئەندامێك بۆگرێدانی ،پێویستی
بە ئەندامێكی دیكەبێت ،ئەمە منونەی هاوكاری بوو ،لەجیاتی ركابەرێتی.
تابلۆیەكی زۆر جوان و ناسكی ئەو قۆناغەی ریمۆن بۆنیۆر بەجێاموە ،كە
فلیسین داڤیدی ئاوازدانەر ،بە بەریوانكەی سان سیمۆنیەوە دەبیرنێت.
لەسەر سینگی بەریوانكەكە پیتی گەورەی Dی و لەناوەوە  ،Dتارەكانی
هارپ چرناوە .سان سیمۆنیەكان عاشقی تەپەی پێ و خرمەی ناڵی چوارپێ
و زرمبوهوڕی تەپڵ و دەهۆڵی سەدەكانی ناوەڕاست بوون و دەیانویست
پلەبەندی سەدەكان ،لە قاڵبەكانی پیشەسازی ،لەنویوە دابڕێژنەوە .ئەوەبوو
لە سان سیمۆندا ،رەسەنێتی هەبوو.
هەر هەوڵێك بەئامانجی بنیاتنانی كۆمەڵگەیەكی گونجاو و زانست
بۆ چارەسەری كێشەكانی مرۆڤ بەكاربهێرنێت – ،بەاڵم نەك وەك سەدەی
هەژدەیەم ،كە مەسەلەی چارەسەری كێشە ئەبەدیەكان خرابووەڕوو،
هەمیشە هاوشێوەبوون ،نەك لە چوارچێوەی بنەمایەك ،كە لەدڵی مرۆڤیك
نەخش بوون ،یان لە رسوشت بە دەستهاتون ،یان بە روانگەی میتافیزیكی،
یان بە هەر هۆیەكی دیكە دۆزراونەتەوە ،هەرگیز ناگۆڕێن ،بەڵكو بە پێی
210

ئایزایا بێرلین

ئەو بەهایانەی گرتنەبەری كات وەردەچەرخێن – ئاشكرایە لەكاتێكی وەهادا
سان سیمۆنیزم ،كام داهێنان لەداهێنانی تر كاریگەر بووە و كام مرۆڤەكان
كاریگەریان بەسەر مرۆڤەكانی دیكەوە هەبووە ،پێامنوایە دەبێت كۆمەڵگەی
مرۆڤایەتی بگونجێنیت و بوونەوەرێكی تاكانە ،یەكپارچە ،بەرنامەبۆڕێژراوی
لێبێنێتەدی و نابێت رێگەبدات تاكەكان بێكۆتوخەیاڵ بەسەربەرن و بچنەناو
كاری دڵگیرانەوەیان ،تەنیا لەبەرئەوەی دڵگیریانە ،چونكە نازانن لەوانەیە
بەمكارانە بارودۆخێك تێكبدەن ،كە رەنگە زۆربەی ئەوانی دیكەی ناوی
تواناكانیشیان پراكتیزە بكرێن .ئەندێشەی سان سیمۆن لەبارەی بەرنامەی،
دەستی نوێ ،لەسەردەمی فرانكلین رۆزفلێت ،یان بەرنامەی سۆسیالیستی
بەریتانیای دوای شەڕی جیهانی دووەم ،بەمشێوەیە شێوازەكانی گونجاوتر
و مرۆڤانەتری بە خۆوەگرت ،لە بارەی كۆمەڵگەكانی بەرنامەڕێژكراو و
فەرمانی فاشیستی ،یان كۆمۆنیستی ،شێوازی توندوتیژ و بێویژدانانە و
دڕندانەی دۆزیەوە .دەبارەی پاشان ،ئەو هزرەش لە سان سیمۆن وەرگیراوە،
كە دەبێت ئایینی نوێی ئەم جیهانی ،یان سیكوالری دامبەزرێت ،كە ئەفیونی
جەماوەربێت و بەرەو ئایدیایەك رێنامییان بكات ،كە بە عەقڵ تێیناگەن.
بە هەمانشێوەیە ئەو هزرە ،كە هەمومان بەشێكین لە رەوتی پێشكەوتوی
مێژوو – ،بەمەش هیچ ئامانجێكی رەها نییە و دەبێت هەموو ئایدیالێك
بە كامڵبوونی خۆی هەڵبسەنگێندرێت ،واتا تاچەند پێویستی ئێستایە ،نەك
پێویستی فاڵن سەدەی رابردو ،یان داهاتو – متوربەكردنی ئەو هزرە بەو
ئەندێشەیە ،كە مێژوو ،مێژووی تەكنەلۆژیای ناجێگیرە ،چونكە تەكنەلۆژیا
منونەی بەرزترین ئاستی چاالكی گیانی مرۆڤە و دەبێت مرۆڤەكان بۆ
دوو گروپ دابەش بنب :كاركەران و كار نەكەران ،ئەهلی قسە و ئەهلی
بەرهەمێنان ،كارا و هەڵسڕكاوەكان.
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211

تەوەری سەرانسەری ئەم بۆچوونە ،زانست ،یان بە دەستەواژەیەكی
باشرت ،زانست پەرستییە – واتا باوەڕبوون بەوەی دەبێت كار لەژێر دیسپلینی
توند و نەگۆڕ و بەدەست كەسانێكەوەبێت لەمادەی بنیادنەری جیهان بگەن،
گشتیرت لە مرۆڤایەتی و نامرۆڤایەتی ،ئەنجام بدرێت ،ئەگینا بەرهەمەكە
جگە لەبگرە بەردە و ناكامی هیچی دیكە نابێت .ئەو كارە تەنیا بە دەست
هەڵكەوتوان ،یان دەستەبژێرانەوە مەیسەرە و دەبێت دەستەبژێران
بەناچاری كار بە ئەخالقی دووفاقی بكەن – یەك ،بۆخۆیان و دوو ،بۆ خەڵك.
ئازادی ،دیموكراسی ،ئازادكردنی ئابوری ،تاكخوازی ،فیودالیزم – ئەم بۆچوون
و دروشامنە ،وشەی بێامنا هەموو دەبێت بڕۆن جێگە بۆ شتی روونرت و
بوێرانەتر و نوێرت بكرێتەوە ،وەك كۆمپانیا گەورەكانی بازرگانی ،سەرمایەداری
دەوڵەتی ،رێكخستنی زانستی ،رێكخراوی ئاشتی جیهانی ،پەرلەمانی جیهانی،
فیدراسیۆنی جیهانی .هەمویان هزرەكانی سان سیمۆنن.
سان سیمۆن باوەڕی بە شۆڕش نەبوو ،چونكە شۆڕشی دیتبوو .باوەڕی
بە توانای قەناعەت پێكردن هەبوو ،بەاڵم پێویست ناكات شۆڕش هۆ
بێت .بەقوڵی مژولی بەدیهێنانی داواكاریەكانی مرۆڤ بوو .لەاوجێگەی
مردندا ،بەالیەنگرەكانی وت :یەكرتتان خۆش بووێت و یارمەتی یەكرت
بدەن .سەرانسەری ژیانم لەم هزرەدا كورتدەبێتەوە ،كە هەموو مرۆڤەكان
لە گەشەو پەروەردەی هێزی خود ،بە ئازادترین شێوازی دڵنیایی بەرهەم
بێنن ،هەروەها :بەدڵنیاییەوە حزبی كرێكاران دادەمەزرێت ،مەبەستی لە
كرێكاران ،بەرهەمهێنەران بوو – ئایندە لەگەڵامنە .سان سیمۆن لیرباڵرتین،
بیركراوەترین ،گەشبینرتین و سادەترین كەس بوو .ئەو حزبە دامەزرا ،بەاڵم
نەك بەومانایە تەواو ،كە باوەڕی پێی هەبوو ،كەچی هەموو ئەو قسانەی لە
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بارەی خۆشەویستی و هاوگروپی و ئۆرگانیزەكردن ،كە سان سیمۆن هاوڕێیان
و بەجدی مرۆڤی بۆ رادەسپێرێت ،ئازادی چی بەسەردێت؟ ئازادی نەك
بەچەمكی پوچی ،سیمۆن وتەنی ،یاساناسانی سەدەی هەژدەیەم ،بەهەمان
دژەداكوتەر بۆ تێكەوەدانی پاشاموەكانی فیودالیزم سودیان لێوەردەگرت،
بەڵكو ئازادی راستەقینە ،مەدەنی ،مرۆڤەكان لەچوارچێوەیەكی دیاریكراو،
كە بەدڵی خۆیان كاربكەن؟ سان سیمۆن لەم بابەتەدا ،شتێكی ترسهێنەرتر
لەهەر شتێك دەڵێت ،كە وتویەتی ،چونكە دژی ئازادییە .بەالیەوە گرنگ
نییە كێ و بە چ پلەیەكی زوڵم و جەور ،گشتیرت لەیەكێتی پیرۆز ،یان لویی
هەژدە ،فكرەكانی بێنێتەگۆڕێ .سان سیمۆن جیاوازی ناكات و پشت بە
هەمویان دەبەستێت .دەڵێت :باسی ئازادی ،كە چینی مام ناوەند وەها
دەورووژێنێت ،لەچینەكانی خوارەوە رووبەڕووی گوێپێنەدان دەبێتەوە،
چونكە هەموومان دەزانین شارستانیەت لەبارودۆخی ئێستادا ،سودوەرگرتنی
سەركێشانە لەتوانا ،كاریگەرییەكی ئەوتۆی لەسەر باری ژیانییان نییە.
كەسانی بچوك ،چینەكانی خوارەوە ،گەورەترین و نەدارترین توێژی مرۆڤ،
كە بنیاتنانەوەی مرۆڤایەتی بەبێ ئەوان مەحاڵە ،گرنگی بە ئازادی نادەن
و توانای دادپەروەرییان نییە ،كە هەمان قسەیە لە سەدەی نۆزدەیەم،
لە چرنڤیسكی بیرمەندی سۆسیالیستی چەپگەرای روسیا بیسرتا .خەڵك
پەرلەمان و ئازادی و مافەكانیان ناوێت ،ئاواتی بۆرژوازین .خەڵك پێاڵویان
دەوێت ،هاوار بۆ داواكردنی نان و پێاڵو ،نەك داوای ئازادی زۆر ،لەگەڵ
دروشمەكانی لیرباڵی ،پاشان سەربەندی حزبە توندڕەوەكانی چەپگەرا ،تا
لینین و ستالین بوو .ریشەی ئەو ئاوازە شومەش ،بۆ سان سیمۆنی میهرەبان
و مرۆڤ دۆست و خانەدان دەگەڕێتەوە.
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
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پەراوێزەكان:
 .dirigisme .1بەرنامەڕێژی ئابوری و كۆنتڕۆڵی حكومەت( .و .ف)
 .New Deal .2هەڵسەنگاندن و ئۆرگانیزەكردنی بنەڕەتی بە ئەرك و بەرپرسیەتی حكومەت
بە ئامانجی هێنانەئارای بەرهەمەكانی درێژماوە لە ئابوری و كۆمەڵگەدا .فرانكلین رۆزفلێت
سەرۆك كۆماری ئەمەریكا یەكەمجار ئەم زاراوەی لە وەسفكردنی بەرنامەكەی خۆی بۆ
رزگاركردنی ئەمەریكا لە دابەزینی ئابوری و بێكاری یەخەگری واڵت لە  1930بە كارهێنا.
(و .ف)
(Bonhomme .3وشەیەكی فەرەنسی) واتە مرۆڤی رسوشت چاك و باش و ئاسایی( .و .ف)
 .Third Estate .4لە فەرەنسای سەدەكانی ناوەڕاست ،بە پێی نەریت ،كۆمەاڵنی خەڵك بۆ
سێ چینی خانەدان ،پیاوانی ئایینی و باقی تاكەكانی كۆمەڵگە دابەش دەبوون .مەبەست
لە چینی سێیەم ،جەماوەری كۆمەڵگە :بازرگانەكان ،جوتیاران ،پیشەوەران ،خاوەن قەڵەم،
رۆشنبیران و باقی خەڵكی لێپێكدەهات .ئەم پۆلێنكارییە هەڵوەشاوە ،بێگومان لەگەڵ ئەوەی
ئێمە ئەمڕۆ وشەی (چین)مان لە بەرچاوە ،تەواو جیاوازە( .و .ف)
 .5كورتكراوەی  .Imperial Chemical Industriesكۆمپانیای زەبەالحی بەریتانی و یەكێك
لە گەورەترین بەرهەمهێنەرانی مادەی كیمیاوی و بۆیاغ و ریشاڵی دەستكرد و دەرمان لە
جیهاندا(.و .ف)
 .6ئەمە یەكەم بەشی وتەیەكە ،كە بووە سەر دەپەی لوگلوب .لەكاتێكدا الیەنگرانی سان
سیمۆن خاوەنی بوون .لە درێژەیدا هاتووە :هەر توانایەك بە پێی كارەكەی ،كە بە گێڕانەوەی
ماركسیستەكان ،بەمشێوەیەی لێهات :بۆ هەركەس بە قەدەرا پێویستی.
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 .7ئەم لێكدانەوەیە بە وەرگرتن لە وتەیەكە ،كە رۆژی 26ی ئۆكتۆبەری  1932ستالین لە
ماڵی ماكسیم گۆركی وتی و دەقەكەی لە دەستنوسە باڵونەكراوەكانی لە ئەرشیفی گۆركیدا
هەڵگیراوە .گۆركی بە بێ وشەی مرۆڤ لە وتارێكدا لە  1932بەردانگ بۆ كۆنگرەی
نوسەران لەم رستەیەدا بەكاریهێنا :دەبێت دەوڵەتی پرۆلیتاریای هەزاران میكانیكی كولتور
و ئەندازیاری رۆح ،گرانبەها پەروەردەبكات .بنەماو سەرچاوەی ئەم هزرە بۆ بەرایی 1920
دەگەڕێتەوە ،كە مایاكۆفسكی باشی رۆڵی نوسەران ،كارەكەیانی بە ئەندازیاران چواند.
 .laissez faire .8زاراوەیەكی فەرەنسییە واتە ئازادكردنی خەڵك لەئابوری و دژایەتیكردنی
دەستێوەردانی حكومەت ،جگە لە مەبەستی پاراستنی ئاسایش و ئارامی و خاوەنداریەت.
(و .ف)
 .9پارچەی جێسەرنج لەوێ كتومت بەمچەشنەیە :لە  ،1816سان سیمۆن رایدەگەیەنێتك
سیاسەت زانستی بەرهەمهێنانە و پێشبینیدەكات ،كە سیاسەت بە تەواوەتی پەلكێشی
ئابوری دەكرێت .ناسینی هەلومەرجی ئابوری ،كە لە بنچینەدا دامەزراوەی سیاسییە ،لەوێ
بەشێوەی كۆرپەلە سەرهەڵدەدات ،بەاڵم هەمانكات لەوێ بەڕوونی ئەو هزرە دەربڕدراوە،
كە فەرمانڕەوایی سیاسی بەسەر مرۆڤ لەداهاتودا ،بە بەڕێوەبردنی كار و رێنامیی پڕۆسەی
بەرهەمهێنان دەگۆڕێت ،واتا لەناوچونی دەوڵەت ،كە بەم دواییە دەربارەی ئەو هەمو
گاڵەگاڵە بووە .لە  euvresسان سیمۆن ،مێژووی باسكردنی ئەم هزرە  1817دراوە.
 .10یان كتومت :تۆ الیەنێكی ژیانی منی و من الیەنێكی ژیانی تۆ.
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دۆمیستەر

جۆزێف دۆمیستەر ،لەڕوانگەی زۆربەی هاوسەردەمانییەوە ،كەسایەتییەكی
بەترس و خۆف بووە – نەك بە هۆی نوسینەكانی ،بەڵكو كەموكورتییەكانی
ب��وو .هاوسەردەمەكانی دەرفەتێكی ئەوتۆی بینینیان نەدەبوو ،چونكە
دۆمیستەر ،گرنگرتین ساڵەكانی ژیانی لەخزمەت پاشادی ساردنی و لەدەرباری
روسیا لە سانپرتسبۆرگ ،بە دیپلۆماتیكی بەسەربرد .ترس و خۆفەكەی،
لەڕوانگەی هاوسەردەمانی بە هۆی توندوتیژی ،یەكدەنگی ،جدی نائاسایی،
دۆگامیی گوێنەبیستانەو پێداگربوو ،كە بە هۆیەوە دەیویست هەر تیۆرێكی
پەسندنەكراوی ،دابكوتێت و تێكیبشكێنێت.
ئەمیل فاگە ،وردترین و بەویژدانرتین رەخنەگری دۆمیستەر بوو ،لە
سەدەی نۆزدە لە فەرەنسا ،بەمچەشنە وێنەی ئاسایی لەزەیندا ،بێالیەنانە
بەرجەستەدەكات :الیەنگرییەكانی كەللەڕەقی ستەمكار و حكومەتی رەها،
بێئامانی حكومەتی ئایینی ،سەرسەختی پلەبەندی پاشاكانی بۆربوون،
پاڵپشتی سێتاییبوونی ترسناكی پاپاو پاشاو ج��ەالد ،هەمیشەو لەهەموو
شوێنێك داكۆكیكاری وشكرتین ،داخراوترین ،رەقرتین چەقبەستووەكان ،رووی
ئەهریمەنانەی سەرچاوەگرتو لە سەدەكانی ناوەڕاست ،لە الیەك هەوڵدەری
بیرمەند ،لە الیەكەی دیكەوە مەمئوری پشكنینی بیروڕا ،سەرئەنجام جەالد.
فاگە لەشوێنێكی دیكە دەنوسێت :مەسیحیەت بەالیەوە تۆقێنەر ،ترسوخۆف
باڵوكەرەوە و بێچەندوچوون پەیڕەوی لە ئایینی حكومەت دەكات ،باوەڕی،
هاوبەشییە كەمێك پاكوخاوێن ،بۆخۆی پاسەوانی خودی ڤاتیكانە .هەڤاڵێكی،
باسی مەسیحیەتی ترس و تۆقاندن ب�ڵاوك��ەرەوەی دەك��ات .ئێدگار كینە،
پرۆتستانتی كاریگەر وەرگرتو لە رۆمانتیكە ئەڵامنیەكان ،دەنوسێت :خوایەكەی
بێویژدان و بێ راب��ردو ،یاریدەدەرەكەی ج��ەالدە ،مەسیحەكەی ،كۆمیتەی
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هەمیشەیی ئاسایشی گشتییە 1.میگڵ دی ئۆنامۆنۆی فەیلەسوفی ئیسپانی
لەسەردەمی ئێمەش ،باسی قەسابخانەی دۆمیستەر دەكات.
ئەوە وێنایەكی دۆمیستەرە ،كە بە گشتی لزەیندا نەخشبووە .سانتبوو،
دایهێناوە و بیرمەندانی سەدەی نۆزدەیەم ،بەردەوامییان پێداوە .هەمیشە
لەدۆمیستەر وێنادەكرێت ،كە كەسایەتیەكی دەسەاڵتخوازی دەمارگیر و
پشتیوانی دەمارگیرتری دەسەاڵتی پاپایە؛ پیاوێكی لەخۆبایی ،كۆنەپەرست و
نەگۆڕ ،خاوەن ئیرادەی بەهێز و دەسەاڵتی باوەڕ نەكردەی ،بەڵگەهێنەرەوەی
پێگەی دەمارگیری بۆ گەیشنت بە ئەنجامی زێدەڕۆ و ناخۆش؛ پیاوێكی درەوشاوە
و رۆژگار تاڵ؛ تێكۆشەرێكی سەدەكانی ناوەڕاستی سەربە سەدەیەكی تێپەڕیو،
لەهەوڵی بێهودە بۆ وەستاندنی رەوتی مێژوو؛ پێوەندی نالەباری بەرجەستە
و ترس ورووژێنەر ،دوژمنی خەسڵەت ،تاك و تەراو سەرئەنجام مەخابن؛ لە
باشرتین دۆخدا ،خانەدان زادەیەكی داخ ورووژێنەر ،كە جیهانی فریودەر و
بێرنخی ،نەگونجاوی تێیدا لەدایكبووی خستۆتە ملمالنێووە و ئیدانەی دەكات،
لەخراپرتین دۆخدا ،كۆنەپەرستێكی سەرسەخت ،السار ،خۆڵیكردۆتە چاوی
خۆیەوە و سەردەمی نوێی سەرسامكەر ،كە نەفرەت لەزێدەڕۆیی سەرەڕۆیی
و دڵڕەقی الواز لەدینت ،یان هەستی چاكییەتی ،لەعنەت و نەفرەتی دەكات.
بەرهەمەكانی سەرنجڕاكێش ،ب��ەدەر لەعورف ،ناواقیعی و لەجیاتی
دواهەوڵی زەبونانەی فیودالیزمی سەردەمەكانی تاریكی ،بەمەبەستی
وەستانەوە لەبەرامبەر رەوتی پێشكەوتن ئەژماری دەكەن – ،بەاڵم بە گرنگی
نازانن .رەخنەگرانی سەدەی نۆزدەیەم ،بە پێی گۆشەنیگاو تێڕوانینەكانیان،
بە داكۆكیكاری ئازا ،بەاڵم بڕیار لە سەردراو بە شكانی مەرامی لەدەستچو،
یان پاشاموەی نەزان و بێزاری ورووژێنەری نەوەی بێویژدانی كۆن وەسفی
دەكەن ،بەاڵم هەردوال ،چ رازی و چ دژ ،بێگومان بەردەوام ئەژماری دەكەن،
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كە سەردەمەكەی بەسەرچووە و دنیاكەی پەیوەندی بە هیچ شتێكی دنیای
مۆدێرنەوە نییە .ڤیكتۆر هۆگۆ و المنە ،سانت بۆ و فاگە ،جێمز ستیڤان و مۆرلی
و بەتایبەت هارۆڵد السكی ،هەمویان لەم بیروباوەڕە بەشدار بوون .السكی
بابەتێكی لەبارەی دومیستەرەوە نوسی و رای خۆی دەربڕی ،كە كارەكەی
تەواوبووە و دەبێت بخرێتەالوە.
رەنگە ئەو رایە ،لە سەدەی نۆزدەیەم شیاو بنوێنێت ،بەاڵم ئەمڕۆ پوچ و
پێكەنیناویە .رەنگە دومیستەر بە زمان و دەربڕینی رابردو قسەی كردبێت،
بەاڵم ئەوەی دەیڵێت ،جەوهەری رەهای دژە دیموكراسی سەردەمی ئێمەیە.
لە پێوانە بە هاورۆژگارانی پێشكەوتوی ،لەسەرووی مۆدێرنیتەوەیە و دەبێت
بوترێت ،نەك لەسەردەمی خۆی دوا نەكەوتبوو ،بەڵكو لەپێشرتبوو .ئەگەر
هزرەكانی راستەوخۆ كاریگەرییان نەبوو ،نائامادەیی سەردەمەكەی هۆكاری
بوو .دەبوایە سەدەیەك تێپەڕێت تا رێنامییەكان و لەسەروویەوە ،تێڕوانین و
هەڵوێستە فكریەكەی بەرهەم بێت ،بەوشێوەیەی بەرهەمهات.
وایدەزانی تێكوپێكدانی هەموو شتێك ،ئەركی سەرشانیەتی ،كە سەدەی
هەژدەیەم بنیاتی نابوو .دەبێت روونیبكەمەوە ،كە چۆن بەمشێوازە ئەندێشەیە
گەیشت .دۆمیستەر لە  1753لە شامربی ساڤۆ هاتۆتەدنیاوە ،ئەوكاتە بەشێك
بووە لە بەرنامەی پادشایی پیەمۆن – ساردنی .ئەو ناوچەیەی دۆمیستەر
بەدرێژایی تەمەنی هاواڵتی بووە ،لەسەدەی هەژدەیەم تاڕادەیەك رۆشنگەر
بووە ،هەروەك سااڵنێكی زۆر پێش فەرەنسا ،فیودالیزمی هەڵوەشاندەوە.
دۆمیستەریش وەك خانەدانە لیرباڵەكانی دیكەی ،ریفۆرمخوازێكی گونجاو ،نە
كۆنەپەرست و نە مێشك وشك بوو .بە هۆی هەڵگیرسانی شۆڕشی گەورەی
فەرەنسا ،گەیشتبووە تەمەنی پیاوی ،لەسەرووی سی ساڵەوە بوو ،وەك
خەڵكانی تر ،لەشۆڕشدا ژیابوون – وەك سان سیمۆن ،شیلەر ،هیگڵ – بەتوندی
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دژییان بوو .دیمەنی حكومەتی تۆقێنەری ژاكۆبنەكان شتێكبوو ،بەدرێژایی
تەمەنی فەرامۆشی نەكرد و بەدوژمنی كەللەڕەقی هەموو شتێكی لیرباڵ،
دیموكراتیك ،پایەبەرزی و پەیوەست بە رۆشنبیران ،رەخنەگران ،بیرمەندان،
بەجۆرێك هێزەكانی هۆكاری شۆڕشی گەورەی فەرەنسای گۆڕی .هەركە باسی
ڤۆڵتێر دەكات ،وەك باسی دوژمنی باب كوشتەی خۆی بكات.
دۆمیستەر هاواڵتی ساڤۆ بوو ،چووە دەربار و دوای دەستدرێژی فەرەنسا
بۆسەر ساوڤۆ ،نامیلكەی دژەشۆڕش نوسی ،نامیلكەكان بە قەڵەمی چزودار
دەنورسان و تەڕوپاراوی وئازاردان و دەربڕینی دەنگییان توند بوو ،كە یەكسەر
سەرنجی رادەكێشا ،بەاڵم پاشای ساردنی بەبوونی لەدەربار ،هەستی بە نیگەرانی
دەكرد .دەربار زۆر تەنگ و داخراوبوو ،تائەندازەیەك گۆشەنیگای داخراوی
هەبوو ،دۆمیستەر ،درەوشاوەتر ،كاراتر ،داهێنەرتر و سەرنجڕاكێشەرتربوو ،كە
بەئاسانی لەناوەندێكی وەها جێیبێتەوە ،بەاڵم لە الیەكەی دیكەوە ،پیاوێكی
زۆر بە توانابوو ،بەنوسینە درەوشاوەكانی زۆر سەرنجی رادەكێشا .بەمەش
بڕیاردرا بینێرنە شوێنێكی زۆر دور ،لەسەر ئەم بنەمایە بەپۆستی وەزیر ،یان
هاوتای وەزیر ،پاشای ساردنی رەوانەی سان پرتسبۆرگ ،دەرباری روسیای كرد و
لە  1803تا  1817لەوێ بوو.
دۆمیستەر پیاوێكی زیرەك ،بەناوبانگ ،گفتولفت شیرین ،هاونشین و
هاوڕاوێژ و خۆشەویست بوو؛ لەكۆڕی ئەرستۆكراسانی سانپرتسبۆرگ ،هەموو
ب��ەدوای هاونشینیەوەی بوون و بە سەرنجڕاكێش ،ئ��ەدەب و ئاكارباشی
تایبەتییان دەزانی .ئەویش لە ژیانی سانپرتسبۆرگ چێژی دەبینی ،مەفتونی
حكومەتی پاشایەتی روسیا ببوو ،یەكسەر لەگەڵ دەورووبەرانی ئەلێكساندەری
یەكەم ،تزاری روسیا ،پەیوەندی باش بەیەكەوەی گەیاندن ،كە ئیمپراتۆر لەكاتی
جیاجیا ،وەك راوێژكار سودی لێوەردەگرت.
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دوای كۆتاییهاتنی شەڕی روسیا لەگەڵ ناپلیۆن ،بە فاكتەرێك كە دروست
ئاشكرا نییە ،،ئەلێكساندەر داوای ئامادەبوونی دۆمیستەری كرد بۆ ساردنی،
– رەنگە لەبەرئەوە بووبێت مەزهەبی ژمارەیەك ژنی منایشكاری ،بۆ ئایینی
كاسۆلیك گۆڕی بوو ،پاشان هەندێك لەو ژنانە رۆڵی زۆریان لە كۆڕی كاسۆلیكی
ئەوروپای خۆرئاوا دیتووە ،یان لەبەرئەوەبووبێت دۆمیستەر بەكەسایەتی
بەهێزی ،زیاد لەئاستی خۆی دەستی لەسیاسیەتی روسیا وەردەدا .هەرچۆنێك
بێت ،پاشای ساردنی ،كە گەڕابۆوە سەر كورسی پاشایەتی ،بانگیكرد .دۆمیستەر
گەڕایەوە تۆرینۆی پایتەختی ساردنی ،كارێكی رێوڕەسمی پێدرا ،لە  1821رێزو
شانازی پێوەكردنێكی زۆری هەبوو ،بەاڵم بە بێ هیچ دەسەاڵتێكی سیاسی ،یان
بێجگە لەوە مرد .ناوبانگی بە گشتی دوای مردنی زۆر بوو.
وەك وتم :ئەو ئامانجەی دۆمیستەر ،بەوپەڕی توانایەوە هیممەتی
بۆكردبوو ،تەفروتوناكردنی سەدەی هەژدەیەم و هزرەكانی بوو .ئەو گریامنەیە
هەڵەیە ،كە هزرەكانی سەدەی هەژدەیەم ،بینایەیەكی یەكپارچەبوو .ناكۆكی
قوڵ لەنێوان هەندێك لەبیرمەندانی سەدەی هەژدەیەم هەبوو ،بەاڵم هەندێك
هاوبەشی ،لەنێوانیاندا دەبیرنێت .رەنگە هەندێك باوەڕیان بەخوا نەبووبێت؛
لەوانەیە هەندێك باوەڕییان بە پێشكەوتن نەبووبێت؛ دوورنیە هەندێك
باوەڕیان بە نەمری رۆح بووبێت .هەندێك باوەڕیان بەدینت و تێگەیشتنی
هەنوكە هەبوو ،كۆمەڵەیەك بە روانگەی ئەزموونی .كۆمەڵەیەك بە خۆڕسكی
و سادەیی هەستەكان ،ئەوانی دیكە بە زانست و تەسكبینی زانستی ،بەاڵم
هاوبەشییان ئەو باوەڕەبوو ،كە مرۆڤەكان بەشێوەیەكی ئاسایی ئەگەر باشیش
نەبن ،بەدخونین ،بەزەبر خێرخوازن؛ هەركەسێك ،دەستبڕ و فێڵباز ،یان نەزان
فێڵی لێنەكەن ،بۆ بەرژەوەندی و بەهاكانی خۆی ،زاناترین كەسە؛ بە گشتی
مرۆڤەكان ئەو ئامادەییەیان هەیە ،كە پەیڕەوی لەرێسای رەفتاری بەرهەمی
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تێگەیشتنی خۆیان بكەن .زۆربەی بیرمەندانی سەدەی هەژدەیەم باوەڕیان
وابوو ،كە پێشكەوتن كارێكی خواسرتاوە – واتە ئازادی لەكۆیلەیی باشرتە؛
یاسادانان لەسەر ئەو بنچینەیەی بە رێسا ،یان دەستورەكانی رسوشت نارسابوو،
دەتوانێت هەموو زوڵم و هەڵەیەك راستبكاتەوە؛ رسوشت هەمان عەقڵە ،كە
پێی ناوەتە گۆڕەپانی كارەوە و بەمەش دەكرێت چۆنێتی كاری لەكۆمەڵێك
بنەمای مەسەلەیەك ،وەك بنەماكانی ئەندازە ،فیزیك یان كیمیا) ئەنجامگیری
بكەی بەمەرجێك ،كەسێك ئاگای لەم بنەمایانەبێت .لەو باوەڕەدابوون ،كە
هەموویان نەك بەیەكەوە تەبان ،كە هۆی چاكە ،حەقیقەت ،نرخ ،گرنگی و
ئازادییان هەبێت ،بەڵكو پێكەوە پەیوەندی بەرامبەریان هەیە .كەسانی مەیلەو
روانگەی ئەزموونی دڵنیابوون ،كە دەتوانی زانستە رسوشتییەكانی مرۆڤیش ،وەك
زانستی شتە بێگیانەكان دامبەزرێنێت و كامڵی بكەیت ،بە مەسەلە ئەخالقی و
سیاسیەكانیش بەو مەرجەی ،كە مەسەلەی واقیعینب ،چۆن دەشێت كە نەبن؟،
دەكرێت بەهەمان دڵنیاییەوە ،وەاڵمی بابەتە بیركاری و ئەستێرەناسیەكان
بداتەوە ،كاتێك ژیان لەسەر بناغەی ئەو وەاڵمانە بنیادبرنێت ،ئازاد ،ئاسایش،
ژیرانە و لە بەختەوەری نزیكدەبێت .لەو باوەڕە دابوون ،بەسودوەرگرتن
لە هەمان هێزی مرۆیی و كاری میتۆدەكان ،كە زیاتر لە سەدەیەك ،چ لە
قەڵەمڕەوی مەعریفە و چ لەپانتایی كار ،لەمێژووی مرۆڤایەتیدا ،درەوشاوەترین
سەركەوتنی لێبكەوێتەوە ،دەكرێت دەستت بەسەردەمی وادەی بەختەوەری
و كامڵی كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی بگات .باوەڕی هاوبەش و رەوتی هزری و
تێڕوانینی گشتی بیرمەندانی ئاوەزخوازی سەدەی هەژدە ،كەموزۆر بەمجۆرە
بوو.
دۆمیستەر ،دوابڕیاری لەناوبردنی هەموویانی دابوو .بڕیاری یەكجارەكی
داب��وو هەموو تایبەمتەندییەكی س��ەدەی ه��ەژدەی��ەم ئەوتۆ ،لەڕیشەوە
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هەڵبكێشێت ،كە ئیرادە نەكەن ،ئەو كارە گەورەیە بەو ئاڕاستە ،رووی هەموو
بنەمایەك بوو ،كە باوەڕی وابوو شۆڕش ،گەورەی فەرەنسا ،بۆتە مایەی ئازار و
ئێش و كێشەی خەڵكی بێ تاوان و كارەساتێكی ترسناك بووە .وەك كەسانێك،
كە لەپەراوێزی واڵتێكدا دەژین،و دەیانەوێت سەربەو واڵتە بزانرێن و مێژوو
لەمجۆرە بابەتانەی زۆرتێدایە ،دۆمیستەریش لە دەرەوە ستایشی فەرەنسای
دەكرد و هۆگری و مەیلێكی زۆری بۆ هەبوو .بە هەڵچون و توڕەییەكی زادەی
ئارەزوی رووخاندنی ئایدیالێكی زێڕین ،بڕیاریدا متامنە و ئابڕووی هێزگەلێك
زەوت بكات ،كە باوەڕیوابوو خەونەكەیان لەناوبردوو .بەمەش هەوڵیدا
لەجیاتی دیسپلینی سەربەخۆ لەئەزموون ،لەسۆسیۆلۆژیای ئایدیالیستی ،پشت
بە واقیعیەتی ئەزموونی مێژوویی و دیتنی رەفتاری مرۆڤایەتی ببەستێت .بە
هۆی ناپاكی و گەندەڵی چارەسەر نەكراوی رسوشتی مرۆڤ ،دۆمیستەر لەبری
ئامۆژگاری ئایدیالی پێشكەوتن و ئازادی و كامڵبوون ،لە بانگەشەی پیرۆزی
رابردو و چاكە و پێویستی پەیڕەوی و كۆتكردنی تەواوی مرۆڤی كۆڵییەوە .ئەوەی
لەجیاتی زانست بانگەشەی دەكرد ،پێشینەی غەریزە و خورافە و پێشداوەری،
لەجیاتی گەشبینی ،رەشبینی؛ لەبری هەماهەنگی هەتاهەتایی و ئاشتی نەمر،
پێویستی و بەبڕوای ئەو ،پێویستی خواوەندی دژبەری ،ئازار ،ئێش ،خوێنڕشنت
و شەڕ بوو .پێداگرانە دەیوت ناكۆكی و ناوەك یەكی و لێكدژی بەرژەوەندی
گرنگە ،كە دۆخی ئاسایی تاكەكان و میللەتانە ،نەك ئاشتی ،خۆشی ،وەك یەكی
كۆمەاڵیەتی ،بەرژەوەندی هاوبەش و رسوشتی سادەی كرۆكی ئاسایی ،كە رۆسۆ
روونیكردۆتەوە .دۆمیستەر هیچ مانایەكی بۆ ئەبسرتاكتەكانی رسوشت و مرۆڤ
و مافە رسوشتییەكانی دانەدەنا .تیۆری زمانەكەی دژی هەموو ئەوشتانە بوو ،كە
كۆندەریسە و كۆندیاك و بیرمەندانی گەورەی سەدەی هەژدەیەم ،هەوڵیاندابوو
رێسایەكی بۆ دیاری بكەن .دەیویست گیانێكی نوێ بە بەر كاژی بێمتامنەی
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مافی خواوەندی پاشاكاندا بكاتەوە .لەجیهانی نهێنی ،تاریك ،كەموزۆر نەزانی و
لە سەرووی هەمویانەوە لەپشتكردنە عەقاڵنیەت ،داكۆكی لە بنچینەی ژیاری
كۆمەاڵیەتی و سیاسی دەكرد .بە وشیاری و ئامادەیی لێوڕێژ و توانای كاریگەری
بێهاوتای ،هەرشێوازێكی شەفافانە و عەقاڵنیەتی ئیدانەدەكرد .لە رووی خوڵق و
خۆوە ،دۆمیستەر بەوڕادەیە بێ رابردو و بێویژدان و توندڕەوبوو ،كە دوژمنانی
گەورەی ژاكۆبینەكان ،لە باوەڕ و راستی و دروستیش لێیان كەمرت نەبوون.
ئەلێكساندەر هرتسنی شۆڕشگێڕی روس ،دەڵێت :پیاوانی  ،1792واتا
ژاكۆبنیەكان ،بەو تایبەمتەندییە دەبوونەبژاردە ،كە سیستمی كۆنییان بە
رەتكراوە دەزان��ی ،نەك بەدكارەكان ،بەڵكو تەنانەت چاكەكەیان بەتوندی
ئیدانەدەكرد ،دەیانویست هەموشتێك بڕووخێنن و ئەو رژێمە رەشە
تێكوپێكبدەن ،تا رژێمێكی رەهای نوێ و تەواو پاك ،لەجێگەی دروست بكەن.
هیچ سازشێكییان بە رەوا نەدەزانی و نەیاندەویست شاری نوێی خۆیان لەسەر
وێرانەكان بنیات بنێن ،كە یەكتۆز قەرزداری بن .دۆمیستەر لەخاڵی بەرامبەری
ئەم بابەتە بوو .بەهەمان نالێكبوردەیی و شەوق ،تواناو گەرموگوڕی شۆڕشگێڕە
گەورەكان ،پەالماری عەقڵگەرایی سەدەی هەژدەیەمی دەدا ،كە دژییان بوون.
دەیویست ئەوەی بە لێكدانەوەی راست ،ناونرا شاری ئاسامنی فەیلەسوفەكانی
سەدەی هەژدەیەم ،وێران بكات ،لەگەڵ زەوی تەختی بكات و بەرد لەسەر
بەردی نەهێڵێت.
ئەو میتۆدەی بەكاریدەهێنا و ئەو راستییەی بانگەشەی بۆ دەكرد ،گەرچی
بەوتەی خۆی لە تۆماس ئاكمپیس ،یان تۆماس ئەكویناس ،یان ئامۆژیارانی
گەورەی فەرەنسی سەدەی حەڤدەیەم ،بۆردالۆ ،یان بۆسۆیە وەرگیرابوو ،بەاڵم
كەمرت ئاماژەیەكی لە روحی رێنامییەكانی ئەو بنەمایانەی كڵێسای دەردەبڕی
و زۆر زیاتر پەیوەندی بەدژە ئاوەزی ئۆگۆستینۆسی قەشە ،فراماسۆنەكان و
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رووناكی دۆزەرەوەكان 2،یان رۆشنگەرانەوە هەبوو ،كە دۆمیستەر رۆژانی الوی
تێدا بەسەربردبوو.
رسوشت چنگ و كەڵبەی خوێناوی و پانتایی نەبڕاوەی كوشنت و وێرانییە،
ئامۆژگاری ڕیشەیی دۆمیستەربوو .پیاوانی سەدەی هەژدەیەم ،بۆ تێگەیشنت
لەچۆنیەتی رسوشت ،روو لەودیو رسوشت و لۆژیك و تەنانەت ئەندازە دەكەن،
بەاڵم هیچ لەمانە سەرچاوەی ناسینی ئێمە بۆ رسوشت نییە .گەربیانەوێت
باسی رسوشت بكەن ،دەبێت بەجدی باسی بكەن .دەڵێن تاكتیكامن دینت و
چاوەكامنانە ،نەك قبوڵكردنی خەرمانەیەك راستی دۆگامیی ،كە ژمارەیەكی
زۆری ئامۆژیار دەرب��ارەی قسەیان لەگەڵدا كردوین .زۆر باشە ،ئێمەش
قسەكانیان قبوڵدەكەین .با ئەوەی بەدەورووبەرماندا تێدەپەڕێت تەماشای
بكەین ،با تەماشای رسوشت و خۆمان بكەین نەك كتێبەكان ،با سۆراخی مێژوو،
گیانەوەرناسی بكەین ،كە رێنامییە راستییەكانی ئێمەن لەبارەی رسوشت.
ئێستا گەر تەماشایان بكەین ،چ دەبینین؟ بابەتەكە لە زمانی دۆمیستەرەوە
دەگوازینەوە:
بەسەر قەڵەمڕەوی پانوپۆڕ و رسوشتی گیانداری توندوتیژی ئاشكراو
ئاگری توڕەیی رێپێدراو فەرمان دەكات ،كە خوڵقێنەران بەتێكڕایی بەرەو
مردنی حەمتییان چەكداردەكات .هەركە دنیای دۆگامكان تێپەڕێنیت ،دەبینیت
بڕیاری مردنی دڵتەزێن و ترسناكانە بەسەر دەرگای ژیان دیاریكراوە .بوونی
ئ��ەوەی پێشرت لەدنیای گژوگیاكان هەستتكردووە :لەو دارە لق و گەاڵی
پەل هاویژراو تا هەرزەترین گیاببینی ،چەند گیاكان دەمرن و چەند گیا
دەكوژرێن! بەاڵم لەچوونەناو دنیای گیانەوەرانەوە ،ئەو یاسایە لەپڕێكدا زۆر
ترسناك بەرچاودەكەوێت .توانای دڵڕەق و دڕندانە ،لەو ئان و ساتەدا هەم
پەنهان و هەم بەڵگەدار ...لەهەر ژێر – ریزی گیانەوەران ،كاری قوتدانی بە
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هەندێك لەجۆرەكان سپاردووە .بەوجۆرە ،هەم زیندەوەری راوكەر هەن ،هەم
خشۆكەكانی راوكردن ،هەم باڵندەكانی راوكردن ،هەم ماسیەكانی راوكردن و هەم
چوارپێیەكانی راوكردن .لەهیچ كاتێكدا نییە ،كە ئەفرێرناوێك ،ئەفرێرناوەكەی
دیكە قوت نەدات .مرۆڤ لەسەرووی هەموو ئەو نەژداە زۆرەی جانەوەرانەوە
دانراوە ،كە دەستی وێرانكەری روحم ،بە هیچ بوونەوەرێكی زیندو ناكات.
ئەو بەشەی ،كە بە دوایدا دێت ،شیكردنەوەی كارەساتێكی نامۆیە:3
مرۆڤ ،دەكوژێت تا بخوات ،بپۆشێت ،خۆی ئارایشت بكات ،پەالماردەدات،
تا بەرگری لە خۆی بكات ،فێرببێت ،خۆی دڵخۆش بكات ،دەكوژێت تا بكوژێت:
پاشایەكە لەخۆبایی و بەساموترس ،كە پێویستی بە هەمووشتێكە و هیچ شتێك
توانای وەستانی نییە لەبەرامبەریدا  ...لەبەرخ داوای ریخۆڵەكانی دەكات ،كە
دەریچەیەكە بۆ ژەنینی ئاوازێك  ...لە گورگ كوشندەترین كەڵبەی ،تا كارە
هونەرییە ناچیزەكانی دمەزەرد بكاتەوە ،لە فیل عاجەكەی تا بازنە بۆ منداڵەكەی
دروست بكات :سفرەكەی بەتەرم داپۆرشاوە ،...بەاڵم كام بوونەوەر ،لەم كوشت
و كوشارە ،كە هەموان لەناودەبات ،وێرانیان دەكات؟ بۆخۆی .ئەركی پێست
داماڵینی مرۆڤەكان ،لەئەستۆی مرۆڤێكە ...بەوجۆرە یاسای گەورەی لەناوبردنی
ترسناكانەی بوونەوەری زیندو ،ئەنجامدەدرێت .زەوی نوقمی خوێنە و جگە
لەقوربانی جوانەگا شتێك نییە ،كە دەبێت هەموو زیڕوحێك بێ ئەوەی كۆتایی
و ئاست و وەستانێك هەبێت ،تا جێبەجێكردنی كارەكان ،لەناوچوونی شەڕ و
خراپە ،مەرگی مردن ،تێیدا بكرێتە قوربانی ،بەاڵم دۆمیستەر دەڵێت :مرۆڤ
دێتەدنیاوە ،خۆشی بووێت و خۆشەویست بێت .مرۆڤ بوونەوەرێكی نەرم
و گونجاو و دڵنەواو باشە .كەوایە ئەم توڕەییە تۆفانئاسای خواییە لەكوێوەیە؟
زەوی خوێنی دەوێت؟ دۆمیستەر دەپرسێت :بۆچی هەرگیز لەشكرەكان ،یان
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تاڕادەیەك هەرگیز لەشەڕەكاندا سەرپێچی لەفەرمانی فەرماندەكەیان ناكەن ،كە
پێیاندەڵێت بێتاوانان تارومار بكەن؟ سەرباز مرۆڤی بێتاوان و ماقوڵە و لەژیانی
تایبەتی نەرمونیان ،چاكەكار ،لەخوا ترس ،بە ئەدەبە و تەنانەت مێشێكیش
ئازار نادات ،بەوپەڕی ئەدەب و نەزاكەتەوە مامەڵەی لەگەڵ دەكەین .ئایا
لێكدژییەك لەم مەسەلەیەدا نییە ،كە هەمان سەرباز بەبێ هیچ ناڕەزاییەك ،بۆ
كوشتنی سەربازانی بێتاوانی وەك خۆی دەچێتە مەیدانی شەڕەوە؟ لە الیەكەی
دیكەوە ،جەلالد بكوژانی باوكودایك و مرۆڤ كوژان و تاوانكارانی دیكە ،كە
گریامنە لەسەر تاوانباریانە ،لەپەیڕەویكردن لەبڕیار دەكوژێت ،ژمارەی ئەو
كەسانەی دەیكوژێت ،زۆر كەمرتە لەو كەسانەی ،كە سەربازەكان دەیانكوژن.
لەگەڵ ئەوەشدا ،جەالد لەكۆمەڵگەدا رەزاقورس و دەركراوە و بەئەندامێكی
ئاسایی كۆمەڵگە دانانرێت ،هیچ كەس تەوقەی لەگەڵ ناكات و هەموو
بەترس و بێزارییەوە لێیدەڕوانن .ئایا خاڵێكی نائاسایی لەم مەسەلەیەدا نییە،
كە ستایشی رشتنی خوێنی بێتاوانان دەكەین و لە رشتنی خوێنی تاوانكاران
بێزاری دەردەبڕین؟ دۆمیستەر دەڵێت :بێگومان بەمچەشنەیە ،چونكە شەڕ
لەخۆیدا كارێكی خوایی و یاسای بااڵدەستە بەسەر دنیادا .ئامۆژگاری تەوەری،
بەكارنەهێنانی بۆچوونی عەقاڵنییە .ئەگەر بەراستی دەتەوێت بزانی بۆچی
خەڵك بەمجۆرە رەفتاردەكەن ،دەبێت لە قەڵەمڕەوی ناعەقاڵنی بەدوای وەاڵمدا
بگەڕێی – واتە عیرفان ،كە ئیامنی لە مەرجی ئەو دنیایە ،نەك ئەم دنیا.
دۆمیستەر عاشقی گرتەی شەڕە .دەڵێت گۆڕەپانی شەڕ لەبەرچاوبگریت،
خەڵك پێیانوایە لەگۆڕەپانی شەڕ ،هەموو شتێك بە پێی بەرنامە دەچێتەپێش.
فەرماندە فەرمان دەكات ،لەشكرەكان بە پێ بۆ شەڕ دەچن ،سەركەوتن ،یان
شكان ،پەیوەندی بە سەروەری ژمارەی سوپاكە ،یان فەرمانی شارەزایانەی
بەرپرسانەوە هەیە ،بەاڵم هیچ شتێك لەڕاستی لەوە دورترنییە .شەڕی راستەقینە
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لەبەرچاوبگریت .ئەمجارەشیان تەماشای ژیانی راستەقینە بكەی ،نەك
بەكتێبەكانی خوێندن .دۆمیستەر تەنیا گیانەوەرناسی و مێژووی بە مامۆستایی
قبووڵە .كاتێك لەبەرەی شەڕ رادەمێنیت ،ئەوەی دەیبینیت هەرگیز رەوتی
رێكوپێك و رێكی رووداوەكان نییە ،كە بەوەسفی شایەتحااڵن ،یان تەنانەت
شارەزایانی سرتاتیژی ،یان تاكتیك ،یان مێژوونوسان بێتەوە .ئەوەی دەیبینیت
ژاوەژاوی ترسناك ،شێواوی ،كوشتار ،مردن ،كاولكاری ،هاواری برینداران و ناڵەی
مرۆڤەكانی لەگیانەاڵی مردن دایە .پێنج ،یان شەش جۆر سەرمەستی ،بەسەر
گیانی كەسانی ئامادە لەمەیدانەكەدا زاڵە .ناشێت هیچ بەرپرسێك بتوانێت
بڵێت ،كە شەڕ بە سەركەوتن ،یان شكانی دەشكێتەوە .هیچكەس ناتوانێت
شتێكی وەها پێشبینی بكات .سەركەوتن لەشەڕ بەهێزی ورە دێتەدی ،نەك بە
لێپرسینەوەی عەقاڵنی .سەركەوتن بەنسیبی كەسانێك دەبێت ،كە هەستدەكەن
سەركەوتوون .سەركەوتن بەجۆرێك دڵنیایی ناعەقاڵنی ناوەوەیی بەدیدێت.
لە شەڕدا ناتوانی وا دابنێیت ،ژمارەی لەشكرەكانت لەبەرەی شەڕ ،هێشتا لە
لەشكرەكانی دوژمن زیاترە .شەڕ وەك ملبەملەی دوكەس نییە ،كە دیاربێت
توانای یەكێك زۆرتر ،یان كەمرتە لەتوانای ئەوی دیكە .سەركەوتن لەشەڕ
بەهێزی دەروونی و بیروباوەڕ چنگ دەكەوێت .ئەوەی روودەدات ،لەئەنجامدا
جۆرێك هێزی پەنهانی دەروونی روودەدات ،كە سەرناكێشێتە لێپرسینەوەی
عەقاڵنی ،یان بە كاربردنی كۆمەڵێك رێسا لەكتێبەكانی خوێندن ،واتە جۆرێك
لێپرسینەوەی دوورودرێژی عەقاڵنی ،یان بەرنامەرێژییە ،كە سەركەوتن ،یان
شكان.
تۆلستۆی لە رۆمانی شەڕ و ئاشتی دا ،راپۆرتی ئەو شەڕەی دۆمیستەری
كردۆتە منونەی وەسفكردنی شەڕی بۆرۆدینۆ 4.راپۆرتەكەی دۆمیستەری
خوێندۆتەوە ،چونكە دەیزانی لەوسەردەمەدا ،دۆمیستەر لەسانپرتسبۆرگ
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دەژی��ا .وەسفی تۆلستۆی بۆ چۆنیەتی شەڕێكی واقیعی ،رەنگدانەوەی
وەسفەكانی دۆمیستەرە ،لەوێدا لەجیاتی دووبارەكردنەوەی راپۆرتی تەڕوپاراو
و پاشان زیندوكردنەوەی شایەتحاڵەكان ،یان مێژوونوسان ،ئەزموونی كەسانێك
شیكاردەكرێت ،كە خۆیان شەڕڤانن .لەروانگەی دۆمیستەر و تۆلستۆیەوە ،ژیان
خۆی شەڕێكی وایە و هەر هەوڵێك بۆ وەسفكردنی لەچوارچێوەی عەقاڵنی،
لەبری چەواشە كردنی ترسناكی راستییەكان ،البردن و یەكااڵكردنەوەی كێشەكان
و رێساو رێكوپێككردنە بە پێی ماهیەت ،ناعەقاڵنی ،بێسەروبەرە ،ناڕێكوپێكە و
پەیڕەوی لەهیچ جۆرە یاسا ،یان رێسایەكی شایانی دۆزینەوەیی ناكات.
بێگومان بەرزترین ڕەخنەی دۆمیستەر ئاڕاستەی ئەوكەسانەیە ،كە
بەمسۆگەری دەڵێن عەقڵ بەسەر كارەكاندا بااڵدەستە .پێیوایە ،ئەستەمە
بەیارمەتی عەقڵ ،حكومەت بەسەر خەڵكدا بكەی ،یان لەكاردا سەركەوتوبیت.
دەڵێت :تۆ وادەزان��ی عەقڵ چ پێگەیەكی لەمندا هەیە؟ عەقڵ بەتەواوی
هێزێكی الوازە لەمرۆڤەكاندا بەو مەبەستەی ،كە جاروبارە هۆكار لەگەڵ
ئامانج بگونجێنێت .ئایا بەراستی پێتوایە دامەزراوە گەورەكانی مرۆیی بیناكانی
عەقاڵنییە؟ بیرت نەچێت ،ئەركی هەمو دامەزراوەیەكە دەسەاڵتی هەبێت.
ئەركی حكومەت ،حكومەت كردنە .پێویستە هەموو كۆمەڵگەیەكی مرۆڤایەتی،
حكومەتێكی هەبێت ،دەبێت هەموو حكومەتێك ،مافی فەرمانڕەوایەتی
هەبێت ،هەر مافێكی فەرمانڕەوایەتی ،دەبێت لەناخی خۆیدا هەڵگری ئەم
بنەمایە بێت ،كە هەڵەناكات و وتەی خوا ،تاكە كارێكی رەهای هەڵەنەكردووە.
مرۆڤ هەرشتێك بنیادبنێت ،رەنگە زیانیشی پێبگەیەنێت .گریامن بە هۆی
هەمان عەقڵێك ،كە سەدەی هەژدە وەیەت دەكات – لەڕێگەی رێوڕەسمی
لەسەر بنەمای قازانجخوازی بۆ دابینكردنی زیاترین بەختەوەری ،یان زۆرترین
ئازادی بۆ زۆرترین ژمارەی خەڵك – دامەزراوەیەكی كۆماری ،یان پاشایەتی،
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سیستمی سیاسیت دامەزراندووە .كەسانی زیرەك دەتوانن دامەزراوەیەكی
وەها لەنەوەیەكدا دامبەزرێنن ،كەسانی وشیارتر لەنەوەی داهاتو ،دەتوانن
بە بەڵگەی جوانرت ،زیرەكانەتر ،وێرانكەرتر نوقمی كێشەی بكەن و پەلكێشی
وێرانەتری بكەن .هیچ شتێك تاسەر نامێنێتەوە ،مەگەر عەقڵ بینای كردبێت،
چونكە ئەوەی عەقڵ بینای بكات ،دەتوانێت وێرانیشی بكات.
مرۆڤ ،رەزیل ،شەڕانی ،ترسنۆك و قین لەدڵە .ئەوەی كڵێسای كاسۆلیكی
رۆمی و كریستیانیەت لەبارەی تاوانی بەرایی ئادەمی باوكی مرۆڤایەتییەوە
دەیڵێن ،هەڵگری قوڵرتین روانگەی دەروونی رسوشتی مرۆڤە .ئەگەر مرۆڤەكان
بەخۆیان بسپێردرێن ،یەكرتی پارچە پارچە دەكەن .لێرەدا دۆمیستەر ،بەتەواوی
كەوتۆتە جەمسەری دژی سەردەمی خۆیەوە .لەو باوەڕەدایە ،گریامنەدەكرێت
مرۆڤەكان خۆیان لەناودەبەن ،مەگەر بە كۆت و زنجیر ببەسرتێنەوە و توندترین
دیسپلینیان بەسەردا بسەپێرنێت .رسوشتی مرۆڤایەتی ،ئارەزوی لەناوبردنی
خۆیەتی و دەبێت جڵەوبكرێت .هەرشتێك دەستكردی مرۆڤ بێت ،دەكرێت
بەدەستی مرۆڤ ببێتە بڵقی سەر ئاو.
سەدەی هەژدەیەم لەو بارەیەوە فێری چیامن دەكات؟ فێرمان دەكات،
كۆمەڵگە لەسەر بنەمای پەیامننامە هەڵچرناوە .بەاڵم ئەم رایە ،چ لۆژیكی ،چ
لەڕووی مێژووییەوە ،پێكەنیناوی و پوچە .پەیامننامە چییە؟ وادە و بەڵێنە.
كەوایە بەم پێیە ،دۆمیستەر بە گاڵتەپێكردنەوە دەڵێت ،ژمارەیەكی زۆر كەسی
عاقڵ ،بە مەبەستی رێكخستنی ژیانێكی هێمن و ئاشتییانە كۆدەبنەوە تا خەڵك
لەنیعمەتەكانی دنیا ،ئاسایش ،خۆشی و بەختەوەری ،ئازادی ،یان ویسرتاوەكان
سودوەرگرن ،زیاتر لەوەی رەنگە لەدۆخی رسوشتی بەنسبییان بێت ،بەاڵم چۆن
ناوی خوای لێدەهێنن؟ بە دامەزراندنی حكومەت ،كە رەنگە كەسێك بانك،
یان كۆمپانیایەك بە بەرپرسیەتی سنوردار دامبەزرێنێت ،بەاڵم بۆ ئەوكارەش ئەو
230

ئایزایا بێرلین

وادەو بەڵێنە ،یان پەیامننامەی كۆمەاڵیەتی ،دەبێت گرەنتی جێبەجێكردنی
هەبێت ،بەاڵم گروپێك كە پێشرت تێگەیشتنێكیان لە تێگەیشتنەكانی وەك وادە
و بەڵێن و گرەنتی جێبەجێكردنی دەستەبەر كردبێت ،كۆمەڵگەی مرۆڤەكانی
كارزان ،بە ئەزموون ،ژیر ،زاناو تێگەیشتوون .ئێستا پێتوابێت بوونەوەری دڕندە
و بەرایی لەدارستان بێنەدەر و بۆ یەكەمجار لە مێژوودا كۆببنەوە ،پەیامننامەی
كۆمەاڵیەتی ببەسنت ،لەسەرەتاوە هزری تێروتەسەل و جوانی پەیامن ،بەڵێن،
ئەرك و گرەنتی جێبەجێكردنی پەیامنەكە بەیەكرتی بدەن و ئەو هزرانە
لەگەنجینەیەكی هزریدا كەڵەكە بكەن .لەڕوانگەی لۆژیكیەوە بۆچونێكی وا
نائاسایی ،نامۆ و پێكەنیناویە .جەماوەری تەیار بە بۆچوونی وادە و بەڵێن،
رێزگرتن لەئیرادەی یەكدی ،سزا و پاداشت ،پێویستییان بە دامەزراندنی كۆمەڵگە
نییە ،چونكە لە كۆمەڵگەدان .بەمەش ئاشكرایە بوونی كۆمەڵگە ،پێشمەرجی
بەستنی هەر پەیامننامەیەكە .بێجگەلەمە ،كۆمەڵگە دەستكردی مرۆڤ نییە،
ئەگەر دەستكردی بوو ،ناتوانێت لەبەرامبەر سەربزێوی و وێرانكاری سەدە
و سەردەمەكان بەردەوام بێت .دەسپێكی كۆمەڵگە لەدەیجوری رۆژگارانی
كۆندا پەنهانە؛ دۆمیستەر ،لێرەدا بەقوڵی كەوتۆتە ژێركاریگەری بێرك ،دەڵێت:
هەرشتێك ،ریشەی بۆ رۆژە تاریكونوتەكەكانی كۆن بگەڕێتەوە ،دەستكردی
خوایە ،نەك مرۆڤ.
رۆسۆ دەربارەی زمان پێامندەڵێت :دەیەوێت بنەماو سەرەتای زمان بزانێت،
زۆر باشە .بێگومان كۆندیاك وەاڵمی هەموو مەسەلەكان دەزانێت ،دەتوانێت
وەاڵمی ئەم مەسەلەیەش بداتەوە .چۆن زمان دروستكرا؟ ئاشكرایە ،لەگەڵ
دابەشكردنی كار ،كۆمەڵێك كەسی عاقڵی شوێنكەوتەی دەستكەوتی كەسی،
دڵسۆزانە كۆبوونەوە و زمانییان داهێنا .بە رواڵەت ،نەوەی یەكەمی مرۆڤەكان
وتییان (با) ،نەوەی دووەم وتییان (بە) .ئاشوریەكان بكەریان داهێناو ماددەكان
ئازادی و خیانەت لە ئازادی

231

زیادە و راناوی خاوەنداریەتییان داهێنا .بەمشێوەیە ،رێزمان دروستكرا.
ئەم تەنزە تاڵە ،تەواو هاوڕێك و شایستەیە .دۆمیستەر یەكەم كەسانێك
بوو ،لەڕاستی رسوشتی مرۆڤ بەدوورە ،كە روانگەی تێكڕای بۆچوونی سەدەی
هەژدەیەم ،دامەزراوەكانی مرۆڤایەتی مرۆڤی عاقڵییان ،بۆئامانجی سنوردارو
شیاو دامەزراندووە .هێردێر پێشرت ،دیارە رۆمانتیكە ئەڵامنەكان ،هزری ئەوتۆیان
هەبوو .دۆمیستەر بۆ هەڵگرتنەوەی بینای تاقولۆقی تیۆرەكانی سەدەی
هەژدەیەم ،لەبارەی بنەماو چاوگی كۆمەڵگەو بە تایبەت شێوەی تێكهەڵچونی
نامێژوویی لەگەڵ مەسەلەیەك ،تەنزێكی بەتایبەت گەستەر و چزودار بەكارهێرنا،
بەاڵم داكوتەرترین پەالمارەكانی ئاڕاستەی بۆچونێكە ،كە دەربارەی رسوشت
باوی بوو .دەڵێت مسیۆ رۆسۆ دەماندوێنێت :سەیرە مرۆڤ لەهەمو جێگەیەك
كۆت و بەندكراوە ،كە بە ئازادی دێتە دنیاوە؛ بەاڵم مەبەستی چییە؟ ...ئەم
بڕیارە شێتانە ،كە مرۆڤ ئازاد دێتەدنیاوە ،لەخاڵی بەرامبەری راستییە .پوختەی
وەاڵمی دۆمیستەر بۆ رۆسۆ ،فاگە لە نوكتەیەكدا وا دەریدەبڕێت :بانگەشەی
رۆسۆ ،وەك ئەوەیە كەسێك بڵێت چەند سەیرە ،مەڕی گۆشتخۆر دێنەدنیاوە،
بەاڵم لەهەمو شوێنێك گژوگیا دەخۆن .ئەم بوونەوەرەی رەخسێنەری هەموو
شتێك و روونكەرەوەی هەر شتێك ،كە هاوڕێیانی ئینسكلۆپیدیا شانازیان
بەنازناوی فەخری رسوشتەوە كرد ،دۆمیستەر گاڵتەی پێدەكات .دەڵێت :ئەو
خاتونە میهرەبانە كێیە ،كە هێندە باسیدەكەن؟ رسوشت ،لەڕوانگەیەوە ،نەك
هەرگیز رەخسێنەرەی كەریمی هەمو شتە باشەكان ،سەرچاوەی ژیان ،مەعریفە
و كامەرانی نییە ،بەڵكو نهێنیەكی ئەبەدیە؛ میتۆدی دڕندانەی هەیە ،یەكەم
سەرچاوەی بێویژدانی ،دەرد ،ئازار ،پەرێشانییە و رەنگە لەخزمەت رێبازی
خواوەند دابێت ،بەاڵم بە دەگمەن سەرچاوەی ئاسایش و بیركردنەوەی روونە.
رۆسۆ بە گەڕانەوە بۆ چاكەكانی پاك و سادە ،ئامۆژگاری مرۆڤی دڕندەی
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مەزنی دەكرد ،بەاڵم كام دڕندەی مەزن؟ دۆمیستەر ،پێیوایە دڕندەكان هەرگیز
مەزن نین؛ رەزیلی مرۆڤ ،دڵڕەقی ،دووبەرەكی زۆر و رەفتار دڕندانەن.
هەركەسێك لەناویاندا ژیابێت ،دەتوانێت شایەتی بدات ،كە خڵتەی ئادەمیزادن.
نەك منونەیەكی دوور لەگەندەڵی ،مۆدێلی سەرەكی زەوقی رسوشتی ،ئەخالقی
رسوشتی ،چاكە ،بەرز روانین و راستی نین ،كە خۆرئاوا ،،شێوەی چەواشەكراو و
گەندەڵییان ،لە دەرئەنجامی شارستانیەت بێت ،بەڵكو بابەتی شكستی رسوشتی
خواوەندن .راستە بانگەوازخوازانی كریستیانی ،بە خۆشەویستی و سۆزەوە
باسی چونیان بۆ ناو سورپێستانی ئەمەریكی دەكەن ،بەاڵم هۆكەی بۆ باشی
ئەو قەشانە دەگەڕێتەوە ،كە رێ بەخۆیان نادەن ،نەگبەتی ،نەهامەتی ،بەدكاری
بدەنە پاڵ هیچكام لە خواكان ،كە هەموو ئەو نەتەوەیە ،نقوومبوو تێیدا دەژین.
بەمەش هیچت لەشایەتییان گیرناكەوێت ،پێویستە پەیڕەوی لە مۆدێلی پێست
سورەكان بكەی .زمانی دڕندان ،پڕنییە لەتوانای رەسەن ،رسوشتی و جوانی
دەشتەكی ،بەڵكو پڕە لەشێواوی و دزێوی لێكهەڵوەشاو و سڕانەوە ،بەاڵم،
بارودۆخی رسوشتی ،كە لەڕوانگەی بیرمەندانی سەدەی هەژدەیەم ،گەنجینەی
مافەكانی مرۆڤ و وادەزانن مرۆڤی سەرەتایی قبووڵیەتی – وتەبێژانی سەدەی
هەژدەیەم ،بەنوێنەرایەتی كێ قسەدەكەن؟ رسوشت؟ بەاڵم دۆمیستەر دەڵێت
خاتونێكی وا نییە ،بۆچی ئێمە هەرگیز نەمامنبینیووە؟ لەئەزەلەوە ئەم مافانە
چیین؟ لەخودی كام مرۆڤەكانە؟ هیچ چاوێكی جادویی ئەودیو رسوشت
ناتوانێت بوونەوەرێك بەناوی ئەم مافە ئاشكرابكات ،كە نە سەرچاوەی
مرۆڤایەتی هەبێت ،نە سەرچاوەی خوایی .لەو بارەیەوە ،مرۆڤ رووتەڵی و
سەربە دنیای ئەبسرتاكتە ،كە شۆڕشی گەورەی فەرەنسا ،بەناویەوە رێیكرد و
بێویژدانەترین كۆمەڵكوژی ئەنجامدراو سڤیلەكان رووتكرانەوە ،دۆمیستەر
دەڵێت :بەدرێژایی ژیان ،فەرەنسییەكان ،روسەكان و ئیتالیەكانم دیتووە...
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ئێستا دەزانم بەلوتفی مۆنتیسكۆ ،كەسێك دەتوانێت ئێرانیش بێت 5.بەاڵم
رایدەگەیەنم ،هەرگیز مرۆڤ رووتەڵییم لەتەمەمندا نەدیتووە و ئەگەرهەبێت،
نای ناسم.
دۆمیستەر دەڵێت :ئەوەی لەئەنجامی باوەڕ بەوشەی بەتاڵ لەماناو
فۆرمۆلە پوچەكان ،لەسەردەمی ئێمەدا روویداوە ئەوەیە ،كە دوو لەنگەری
كۆمەڵگە – واتا ئایین و كۆیلەداری – لە ئانێكدا شكاون ،تۆفان كەشتییەكەی
بردووە و نوقمی كردوە .لەم رووەوە ،هەمیشە لە راوێژ بە ئیمپراتۆری روس
پێیوتووە ،دوو لەنگەر بە بەردەوامی كۆمەڵگە دەهێڵنەوە و دەكرێت مرۆڤی
بەدخوی پێ سنوردار بكەیت و لەشەڕی وی خۆوێرانكەری بپارێزێت .یەك،
ئایین دوو ،كۆیلەداری .كریستیانیەت كۆیلەداری هەڵوەشاندەوە ،چونكە
بۆخۆی مرۆڤی لەكۆتدا دەهێشتەوە ،بەاڵم لە روسیا ،خەڵك روانینییان بۆ
مەزهەبی ئەرتەدۆكس باش نییە ،ئەگەر واز لەهەڵەخەرجی بێنیت ،یان ئەگەر
رێگرەكانتان پێتاندەڵێن سیرفەكان 6ئازاد بكەن ،بێگومان واڵتتان دادەڕمێتە ناو
گەرداوی ترسناكرتین شۆڕشەكان .واڵت لەدڕندەییدا بۆ بێسەروبەرەیی دەچێت.
داوای هیچ كەس ،لە روسەكان دڵڕەقانەتر نییە ،هەركە بەم پۆگاچۆڤەكانی
ئەكادیمی – 7،زاراوەی دۆمیستەر  ،-رێبدەی ئەم شۆڕشگێڕە رۆشنبیرانە،
ئابوریزانان ،بیرمەندان ،شێروڕێوی هێنەرانەوە و جادوگەران بەسەرتدا زاڵنب،
واڵتەكەتان دەرووخێت ،كە لەسەر ستونی تواناو باوەڕی كوێرانە ،بۆ دەسەاڵت
بێت.
بۆچوونی سەرەكی سەدەی هەژدەیەم چییە؟ كۆمەڵگە لەسەر ئەوە
بونیاترناوە ،كە جەماوەرێك دەیانەوێت تا دەتوانن دڵخۆش و ئازاد بەیەكەوە
بژیین ،دەبێت لەبەرامبەردا ،بەرژەوەندی یەكرتییان قبوڵبێت .دۆمیستەر بەزەبر
و گەرموگوڕەوە ئەم بۆچوونە رەتدەكاتەوە و دەڵێت :هەرگیز بنەمای كۆمەڵگە،
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ئەوتۆ نییە .كۆمەڵگە لەبزواندنی نەفس و گیانبەختكردویی بنیادنراوە .بۆچی
سەربازەكان دەچنە شەڕ؟ بۆخۆشیان نازانن .ئەگەر پادشا بیەوێت بە بێ ئازار
سەرژمێری ،یان سیستم بگۆڕێت ،خەڵك پشێوی و ئاژاوە دەنێنەوە ،بەاڵم ئەگەر
شەڕ رووبدات ،كە تێیدا زۆربەی مرۆڤە بێ تاوانەكان دەكوژرێن و سەدان
هەزاركەس هەرگیز ناگەڕێنەوە الی هاوسەر و منداڵەكانیان ،خەڵك بەهێمنی
پەیڕەوی دەكەن .بۆچی؟ دیار نییە ،مەسەلەكە پێچەوانەی عەقڵە.
دۆمیستەر لێرەدا دەیەوێت دوو خاڵ روونبكاتەوە .یەك ،بە سیرفی الوازی
مرۆڤەكان ناتوانێت ،بە بنەما و جەوهەری هەقیقەتی كارەكان بگات ،دوو،
بەردەوامەكان دەمێننەوە ،كە پێچەوانەی عەقڵ بن .دەڵێت :دام��ەزراوەی
پادشایەتی میراتی لەبەرچاو بگریت .چی رەنگە لەوە زیاتر پێچەوانەی عەقڵ
بێت؟ بۆچی دەبێت پادشای ژیر ،كوڕێكی وەك خۆی عاقڵ ،یان كوڕێكی
لەبنچینەدا عاقڵی هەبێت؟ ئەم دامەزراوەیە بەئاشكرا لەبنەڕەتڕا گەمژانەیە
و هیچ بەڵگەیەكی پتەو نییە ،ب��ەاڵم ب��ەردەوام دەبێت .چەندین سەدە
بەردەوام بووە و دنیای خۆرئاوای لەسەر بونیادنراوە .زۆر ژیرانەتر و لۆژیكیرت
و عاقاڵنەتر دەبوو ،ئەگەر ئەو دامەزراوەیان هەڵدەوەشاندەوە ،دەیانبینی
چ روودەدات .لە پۆڵەندا وا كرا ،بەاڵم دەسەاڵتی نامیراتی هەڵبژاردن چی
بەسەرهات؟ یەكسەر پشێوی و خەراپە و بەدبەختی باڵیكێشا .بۆچی؟ چونكە
سیستمی ژیراە گیرابووەبەر ،یان دامەزراوەی خێزان لەبەرچاوبگریت .چی؟
رەنگە لەوەزیاتر پێچەوانەی عەقڵ بێت ،كە دوو مرۆڤ ،لەقۆناغێكی ژیاندا
بە رێكەوت یەكرتییان خۆشەویستووە ،پێویستە هاوشێوەی رابردو ،باقی
تەمەنییان پێكەوە بەسەربەرن؟ ،بەاڵم هیچ شتێك زوتێپەڕتر و تێكدەرتر نییە
لەسیستمی عەشقی ئازاد و هیچ شتێك بە قەدەرا ئەو بێزراو نابێت .دۆمیستەر
بەهەمانشێوە بەردەوام دەبێت ،لە دامەزراوەیەكەوە بۆ دامەزراوەیەكی دیكە،
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لە قاڵبی دژبەری راشكاوانە ،دەڵێت :ئەوەی پێچەوانەی عەقڵ ،یان ناعەقاڵنی
بێت ،بەردەوام دەبێت و ئەوەی عەقاڵنی بێت دەڕووخێت ،چونكە هەرشتێك
عەقڵ بینای كردبێت ،عەقڵ دەتوانێت بیهاڕێت و هەرچی بە یارمەتی هێزی
خۆپێوەری ،یان رەخنەیی لەخۆی دروستكرابێت ،لەبەردەم ئەم هێزە خۆی
ناگرێت .تاكە شتێك بتوانێت بەسەر مرۆڤەكاندا زاڵبێت ،نهێنییە و نەزانراوە.
سەدەی هەژدەیەم پێشبینیدەكات – بەهەمانشێوەی سەدەی حەڤدەیەم –،
پێویستە بە دیاریكراو وەاڵمی هەندێك پرسیاری كۆمەاڵیەتی و سیاسی بداتەوە.
بەبۆچوونی شارەزایان ،فەرمانڕەواكانی ئەودیو رسوشت دەتوانن وەاڵمی ئەو
پرسیارانە بدەنەوە ،بە بۆچوونی شارەزایانی دیكەی ئەو بوارە ،بیرمەندان،
بە بۆچوونی هەندێك شارەزا ،بە هۆی بانگی ویژدان و بەگەڕانەوە بۆ دڵی
خۆی ،بە بۆچوونی هەندێك شارەزای تر ،بەخوێندنەوەی كتێبی پسپۆڕانی
هونەر لەوكارەدا ،بەاڵم دۆمیستەر دەڵێت :با پرسیارێكی ئەوتۆ بكرێت،
وەاڵمی ئەو پرسیارە ،پرسیاری داهاتو بەدوای خۆیدادەهێنێت .وەاڵمەكەی تۆ
هەرگیز بەس نابێت؛ خەڵك وەاڵمەكە دەكەنە پرسیار ،بە هەمانشێوە وەاڵمی
پرسیاری داهاتو ،بەبۆچی بۆچی بۆچی بەردەوام دەبن .تاكە رێگەی ناچاركردنی
خەڵك بۆ ژیان لەكۆمەڵگەدا ،وەستاندنی پرسیارەكانیانە ،تاكە رێی وەستاندنی
پرسیارەكانیان ،تۆقاندنە .خەڵك بەمەرجێك پەیڕەوی دەكەن ،كە كرۆكی كارەكە
نهێنی و نەزانراوبێت .هەركە دزە بكەنە ناو كارەكانەوە ،ناخی كارەكان ببێتە
عەقاڵنی ،بتوانن تێیبگەن ،لێی ناترسن ،سامی ناخەنە دڵەوە ،رێزی ناگرن،
ئەو شتە دەڕووخێت .بەمەش ئەوەی پێویستامن پێیەتی ،شتێكی داپۆرشاو و
تێنەگەیەنراوە.
دۆمیستەر دەڵێت :مەسەلەی زمان لەبەرچاوبگریت .زمان و هزر یەكە.
سەدەی هەژدەیەم هەڵەی دەك��رد ،كە وایدەزانی زمان داهێنانی مرۆڤە.
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بۆئەوەی داهێنان بكەی ،دەبێت بیربكەیتەوە و بۆئەوەی بیربكەیتەوە ،دەبێت
سود لە هێامكان وەربگریت .بەمەش بڵێی ،كە دەتوانی زمان دروستبكەیت،
بەڕەهایی پوچ و پێكەنیناوییە .مسیۆ كۆندەریسە خوازیاری زمانێكی زانستییە،
كە روون و تێگەیەنراوبێت و بتوانێت لەناو هەمو میللەتان باوی بێت – واتا
جۆرێك زمانی سپرانتۆی زانستی .ناكرێت شتێك لەمە كارەساتبارتر هەبێت –
كارەساتبار ،كە بڕیارە وەك ئەو زامنە ،ئاشكراو تێگەیەنراوبێت .دەبێت ئاشكرایی
و شیاوی تێگەیشنت وەالبرنێت و بوەستێرنێت ،چونكە پشێوی ،رەخنە ،گومان،
پرسیار دەخوڵقێنێت و رووخانی دامەزراوەكانی كۆن ،زوڵم ،خوێنڕشنت ،شۆڕش
و بێسەروبەری لێدەكەوێتەوە.
دەبێت منداڵەكامنان فێری زمانی التینی بكەین .بۆچی؟ چونكە روون نییە.
خەڵك باسی رەتكردنەوەی پێشداوەری و خورافات دەكەن ،بەاڵم پێشداوەری
چییە؟ بیروباوەڕی سەدەكان و سەردەم ،كە بە مەحەكی ئەزموون دیاریكراوە.
تاكە مامۆستایەك هەمانە مێژووە ،سیاسەتیش مێژووی ئەزموونە .دۆمیستەر
لێرەدا تائاستێك وەك بێرك قسەدەكات ،بەهەمانشێوە داكۆكی لەپێشداوەری
دەكرد .پێشداوەری پێستێكە ،كە لە سەدەكان و بە پێی نەریت ،كرابێتەبەر لەشی
مرۆڤ و بەمەحەكی كاتە جیاجیاكان دیاریكرابێت ،دوورختنەوەی یەكسانە بە
رووتی و لەرزانئاسا لەبەرامبەر هێزە وێرانكەرەكانی ژیانە .التین جۆرە زمانێكی
ناڕێكە؛ بە رێزمانی ناعەقاڵنی ،بریتی لەجۆر و بەشی پێشداوەری ،خورافاتی
كۆن ،باوەڕی كوێرانە ،ئەزموونی ناخودئاگا و بە كورتی ،هەمو ئەوەی زانست
دژیەتی ،بەاڵم بەهەمان بەڵگە زمانێكە ،نابێت وازی لێبێنین ،چونكە لەدنیادا دوو
شتی چاك هەیە :یەك ،لە مێژینەیە و دوو ،دژی عەقاڵنیەت ،تەنیا پێكهاتەیەك
لەم دووانە ،هێزێكی بە ئاستێك بەهێز بەرهەمدەهێنێت ،كە بتوانێت لەبەردەم
كاریگەری كۆنینەی رەخنەگران و پرسیاركاران و بیرمەندان خۆبگرێت.
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دەمانەوێت سیستمی كۆمەاڵیەتی لەبەرامبەر چ كەسانێك بپارێزین؟
دوژمنانی رێسای كۆمەاڵیەتی ،كە دۆمیستەر بە تاقم ،یان تایفە ناویاندەبات،
كۆمەڵەیەكی سەرنجڕاكێشن ،لەڕوانگەیەوە ،پێكهاتو لەژانسنیستەكان،8
كالوینیستەكان ،پڕۆتستانتەكان ،مافناسان ،فەیلەسوفەكان ،رۆژنامەونان،
نوسەران ،جولەكەكان ،شۆڕشگێڕەكانی ئەمەریكی ،رۆشنبیران ،بیرمەندان،
رەخنەگران ،بە كورتی چینی خوێندەوار و هەرشتێك كە سەربەو بێت .ئەو لیستە
– بریتییە لە لیرباڵەكان و رەخنەگران و جۆروبەشەكانی كەسانێك ،كە باوەڕیان
بەجۆرێك راستی تێكڕایی هەبێت و جەماوەرێك ،كە پێشگریامنەكانی حەمتی
كۆمەڵگە قبووڵ نەكەن – كەموزۆر یەكەمجار بەدەستی دۆمیستەر كۆكرایەوە
و ئێستا بۆ هەموان ئاشنایەو بۆتە شێوازی هۆكارەكانی هەر راپەڕینێكی
دڵڕەقانەی كۆنەپەرستی و فاشیستی سەردەمی ئێمە ،بەاڵم دۆمیستەر لەهەموو
ئەو كەسانە زیاتر ،لەبیرمەندان بێزارە .توانایان بۆ تێگەیشنت لە ژیان و
حكومەت لەهەموان كەمرتە ،دۆمیستەر بەجدیرتین راوێژ هۆشداری دەداتە
قەیسەری روسیا ،كە نەبادا ئەو هەڵە خۆكوژییە بكات ،رێگەبدات زانست و
هونەر بەسەر واڵتدا زاڵنب .دەڵێت :رۆمەكان لەبەرچاوی بگریت ،میللەتی رۆم
گەورەترین میللەت بووە ،كە تائێستا الیكەم لەڕووی هونەری حوكمڕانیەوە
هەبووە .رۆمەكان باش دەیانزانی ،ئەگەر پێبنێنە مەیدانی زانستەوە ،گەمژەیی
خۆیان پیشانداوە .یۆنانیەكانیان بەكرێگرتووە ،چونكە دەیانزانی ئەگەر بۆخۆیان
كارەكە بكەن ،ئابڕوویان دەچێت .دۆمیستەر دەڵێت :هیچ دەوڵەمتەردێكی
گەورە ،لە سوژیرەوە تا ریشیلۆ ،هەرگیز نە یەكێك لەبیرمەندان بووە ،نە زانیاری
لەبارەی زانستەوە هەبووە .شتێكی لە زانست ،لە ماهیەتی وشك و رووتەڵیی،
نابەڵگەداری هەیە و لەم واقعیەتە ،كە زانست لە پێكهاتەی درۆودەلەسەی
بێ سیستمی ،ناعەقاڵنی ،تاریكونوتەكی ژیان جیایە ،كە وادەكات بیرمەندان
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نەتوانن لەگەڵ كاروباری واقیعی هەبوو بگونجێن ،بەمەش هەركەسێك گوێیان
لێبگرێت ،خۆی لەخۆیدا بڕیاری لەناوچوونی بەسەردا دراوە .دۆمیستەر
بە ئیمپراتۆریەتی روس دەڵێت :رێگەنەدەی ئەڵامنییە لۆتەرییەكان بێن
لەقوتابخانەكانی ئێوە وانە بڵێنەوە .ئەوانە كێن ،ئەو خەڵكە بێشومارەی ،كە
وەك الفاو بەرەو واڵتەكەتان سەرەوژێردەبنەوە؟ پیاوی چاك ،مرۆڤی خاوەن
خێزان ،مرۆڤی خاوەن نەریت ،باوەڕ ،مەزهەب ،واز لەئەخالقی واڵتەكەیان
ناهێنن .كەسانی بێكۆت ،بێكارە ،نائارام و رەخنەگر ،كاری وا دەكەن .یەكەم
ئامۆژگاری دژی پەناخوازان ،ئازادی رۆح و گیان ،هاتوچۆی مرۆڤ – و یەكەم
ئامۆژگاری لەم بەشە بە زمان و دەربڕینی توندوتیژانە و شایانی تێگەیشنت و
لە بیرنەچووەوەیە.
كۆمەڵگە لەسەرچی بنیاترناوە؟ كۆمەڵگە بەشێكە لەشیوودۆڵی فرمێسك و
ئاخ ،كە تێیدا لەسەرچاوەی كار ناگەین و خوا نەناسیاوانە حكومامن بەسەردا
دەكات .كۆمەڵگە لەسەر تۆقاندن و ترس و پەیڕەوی كوێرانە لەمەرجەعەكانی
دەس��ەاڵت ،بنیاترناوە .كۆمەڵگە بە بێ دامەزراوەكانی ،توشی پشێوی و
بێسەروبەرەیی دەبێت و دەكەوێتە دەریای كارەساتەوە ،بەاڵم بەرجەستەكردنی
ئەو تۆقاندن و ترسناكە چییە؟ دۆمیستەر لێرەدا تێبینییەك لە قاڵبی دژبەری
ئیراد دەكات ،كە بەناو بانگرتین بەشی سەرانسەری نوسینەكانیەتی .دەڵێت:
جەالد بۆتە تەوەرەی هەموشتێك .لێرەدا دەمەوێت ئەم بەشە بە ناوبانگە
بهێنمەوە ،كە دۆمیستەر تێیدا باسی جەالد دەكات:
ئەو بوونەوەرە كێیە لە سەرووی هەر پاساو و روونكارییەكەوەیە؟...
بۆخۆی جیهانێكە لەخودێتی ...هێشتا پێگەیەكی تایبەتی بۆ تەرخان نەكراوە...
كە ئەوانی دیكە ،ماڵەكانی خۆیان بۆ شوێنێكی تر دەبەن ...لەو دووركەوتنەوە
خەمبارە ...لەگەڵ هاوسەر و منداڵەكانی دەژیت ،كە بەدەنگی بەنی ئادەم
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
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ئاشنای دەكەن ...ئەگەر ئەوان نەدەبوون ،هیچ دەنگێك جگە لە هاواری
نەخۆشی و ئازار بەرگوێی نەدەكەوت ...یەكێك لە فەرمانبەرانرتین بەرپرسی
دەوڵەتی نۆكەری دادپەروەری بەر دەگاكەی دەڵێت و دەڵێت :پێویستی
بە خزمەتی بووە .رێدەكات و دەگاتە مەیدانی شار ،كە خەڵك لەوێدا بە
رووی چاوەڕوانی ئاپۆرەیان بەستووە .زیندانیەك ،كوژەری باوك و دایك،
پیاوێكی سوكایەتی كردو بە پیرۆزیەكان ،یان بە توندوتیژی ،پیرۆزییەكان
وێراندەكات .جەالد دەیگرێت ،پاڵیدەخات ،لە خاچی دەبەستێت ،كە لەسەر
زەوی كەوتووە ،قۆڵەكانی هەڵدەبڕێت و بێدەنگیەكی بەسام باڵدەكێشێت،
كرموهوڕی وردبوونی ئێسكەكان لەژێر زەربەی گورزی ئاسنین و هاتوهاواری
قوربانی دەشكێت .جەالد گوریسەكە دەكاتەوە و پیاوەكەی بەرەو چەرخەكە
دەبرد؛ دەستوپێی شكاو لەپەڕەی چەرخەكە دەپێچێت و جارجارە وشەی
پچڕ پچڕ لەدەمی دێتەدەرێ و بۆ مردن دەپاڕێتەوە ،كە وەك دەرگای كورەی
ئاگر داپچڕاوە .جەالد ئەركەكەی خۆی بە ئەنجام گەیاندووە؛ دڵی لێدەدات،
بەاڵم لە چێژ ،بەكارەكەی دڵخۆشە .لە دڵی خۆیدا دەڵێت :كەس لەمن باشرت،
چەرخەوان نییە .لە سەكۆی لەسێدارەدانەكە دێتەخوار و دەستی خوێناوی
درێژ دەكات؛ خاوەن پلەیەكی فەرمی لەدوورەوە چەند لیرەیەكی ئاڵتونی
دەخاتە چنگییەوە .جەالد بەناو دوو ریزی ئەو مرۆڤانەی ،كە بەترسەوە
لێیدەكشێنەوە ،لیرەكان دەبات و لەسەر سفرە دادەنیشێت و ناندەخوات،
دەچێتە س��ەر جێگەكەی و دەن��وێ��ت .بۆ سبەینێ بەیانی ،كە لەخەو
هەڵدەستێت بیری بۆ هەموو شوێنێك دەچێت ،مەگەر بۆ كاری دوێنێی،
ئایا ئەوە مرۆڤە؟ بەڵێ مرۆڤە؛ خوا ئیزنیدەدات هەنگاو بۆ پەرستگاكان
بنێت و نزاكانی قبوڵدەكات .تاوانكار نییە ،بەاڵم بە هیچ زمانێكی مرۆڤایەتی
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كەسێك زات ناكات ناویبنێت سۆفی ،بە ش��ەرەف ،یان بەڕێز ...لەگەڵ
ئەوەشدا ،هەر گەورەییەك ،توانایەك ،رێسایەكی كۆمەاڵیەتی جەوهەری
جەالدە؛ ترس دەخاتە ناخی كۆمەڵگەی مرۆڤایەتییەوە و گرێیەكە ،پێكییەوە
دەبەستێتەوە .ئەو هێزە تێنەگەیەنراوە لەجیهان البەرێت و هەمانكات
بێسەروبەرەیی جێگەی رێسا دەگرێتەوە ،تەختی پاشایەتی دەڕووخێت و
كۆمەڵگە دیارنامێنێت .خوا هەم سەرچاوەی دەسەاڵتی فەرمانڕەوایانە و هەم
سزا .جیهانی ئێمەی بەم دوو جەمسەرە هەڵواسیووە ،چونكە خوا ،ئەو دوو
جەمسەرەیە و جیهان بە دەوریاندا دەخولێنێتەوە.
پەرەگرافەكەی س��ەرەوە ،رامانێكی سادیستی نییە ،لەبارەی تاوان و
سزاوە .المینە لەبارەی دۆمیستەرەوە وتویەتی :سەیرە پیاوێكی وا ،دوو
راستی لەژیاندا دەناسێت :تاوان و سزا .دەڵێی هەموو بەرهەمەكانی لەسەر
سەكۆی سێدارە نورساوە ،بەاڵم بابەتەكەی دۆمیستەر ،كە هێنامەوە ،تەنیا
دڵڕەقی تێدا نییە ،بەڵكو دەربڕی بیروباوەڕی راستەقینەی تەریب بە باقی
هزرە بە شەوق و هاوكات رۆشنیەتی لەسەر ئەو بنەمایەی ،كە مرۆڤەكان
رەنگە بەم رێگەیە رزگارییان بێت ،كە ترس و تۆقین لەدەسەاڵت تەنگاو و
سنوردارییان بكات .دەبێت لەهەموو كاتێكی ژیاندا ،نهێنی ترسی شاراوەی
ناخی ئەفرێنەریان بیربهێرنێتەوە؛ دەبێت بە بەرگەگرتنی ئازار و كێشەی
بەردەوام پاك و پاكبكرێنەوە؛ پێویستە بە بیرهێنانەوەی گەمژەیی ،بەدخوازی
و دام��اوی یەخەگرتویان لەهەر هەنگاوێك ،بەسوكی سەیریان بكەی.
چارەنوسییان شەڕ ،ئەشكەنجە و ئازارە.
مرۆڤ نەزانە؛ منداڵە؛ بیرباڵوە؛ بێ خاوەنە؛ ژیان ئاسای كەمپی تاوانكارانە
 یان دەبێت ببێت – لەگەڵ پاسەوانانێك بۆ چاودێری ئەو بوونەوەرە ،دەبێتئازادی و خیانەت لە ئازادی
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سەرۆكانی بااڵدەست ،بە سەپاندنی بێویژدانانەی رێساو رووخاندنی بێڕابردوی
نەوەی دوژمن ،مرۆڤ جڵەوبكەن .دوژمن ،وەك بینیامن ،هەمان تاقم ،یان
تایفەیە ،واتا ئاژاوەگێڕان ،رووخێنەران ،ریفۆرمخوازانی سیكوالر ،رۆشنبیران،
ئایدیالگەرایان ،مافناسان ،كامڵخوازان ،باوەڕبووان بە ویژدانی ئەخالقی ،یان
وەكیەكی ،یان ئۆرگانیزەی عەقاڵنی بۆ كۆمەڵگە .فریادڕەسان ،شۆڕشگێڕان –
ئەمانە كەسانێكن دەبێت لەڕیشەوە دەربكێرشێن.
زۆر سەیر و ناوازەیە پیاوێك ،بە رەوانرتین شێوازی شیاو و بەزمانێك،
بێگومان ئاشكرا و جوانی باشرتین وتاربێژانی سەدەی هەژدەیەم ،شتگەلێك
بڵێت دژی رەوتی تێكڕایی هزر و وتەكان لەو سەدەیەدا ،بەاڵم بەمانایەكی
دیكە ،دۆمیستەر بە هۆی دژایەتی دەگمەن و سەیر ،وەك منداڵی ئەو
سەدەیەبوو ،كە لەگەڵ هەر وتەیەكی لە سەدەی هەژدەیەم هەیبوو .سان
سیمۆن لەوباوەڕەدابوو ،لەنێوان دۆمیستەر و كەسانێك رووی هاوبەش هەیە،
كە ئامانجی بێزاری بوون – واتا الیەنگرانی ڤۆڵتێر و تەنانەت ڤۆڵتێر بۆخۆی –.
دۆمیستەر دوژمنی ڤۆڵتێر بوو ،بەبێزاریەكی زۆرەوە لەپێكەنینی تاڵی ناحەزی
هەمیشەیی باسی ئەو دێوە ترسناكەی دەكرد ،بەاڵم سان سیمۆن دەڵێت:
رەنگە داهاتوی كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی لەپێكهاتەیەكی دۆمیستەر و ڤۆڵتێردا
پەنهانبێت.
لە یەكەم روانیندا ئەو وتەیە ،دژبەریەكی نەشیاو و ناواقیعی دەنوێنێت.
چۆن دەشێت پێكهاتەیەكی وا هەبێت؟ ڤۆڵتێر رواڵەت و الیەنگری ئازادی تاكە
و دۆمیستەر نوێنەر و الیەنگری كۆتوزنجیر .ڤۆڵتێر هاواری لە داوای رووناكی
بەرزترە ،دۆمیستەر ل��ەداوای تاریكی زیاتر .ڤۆڵتێر زۆر بەتوندی لەكڵێسا
بێزاربوو ،كە النیكەم بەوهۆیەوە چاكەی رەتكردەوە؛ دۆمیستەر بەدكاری
كڵێسای خۆشدەویست و ڤۆڵتێری بە شەیتانی بەرجەستەكراو دەزانی .لەگەڵ
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ئەوەشدا ،هەرچەند لەوانەیە سەیر بێتەبەرچاو ،بەاڵم راستییەك لەوتەكەی سان
سیمۆندا پەنهانە ،چونكە ڤۆڵتێر و دۆمیستەر هەرچەند لە دوو جەمسەری
پێچەوانەی یەكرتن ،هەردووكییان سەربە نەریتی هزری رەق ،وشك ،سارد،
روون و واقیعبینی بیرمەندانی فەرەنسیین .رەنگە هزریان لەدژایەتیكردنی
یەكرتی بێنەبەرچاو ،بەاڵم لەڕووی چۆنایەتی زەینییەوە ،زۆربەی كات ،زۆر
لەیەكدەچن .ناكرێت هیچكامییان بە هەستی رواڵەتی ،ئاڵۆزی وتن ،بەندوباوی
هزری تۆمەتبار بكەیت و هیچكام بەرگەی ئەو خەسڵەتەی ،لەئەوانی دیكەدا
نەبوو .هەر دوو الیەنگری راشكاوی و لۆژیكی وشكن لەبەرامبەر زمان لوسی،
گەنگەشە ،یان هەرجۆرە پەرێشان بیركردنەوەیەك ،ئاڵۆزی ،رۆمانتیزم ،زێدەڕۆیی،
بە گوڕووتین كەوتن ،كاریگەری دەستبەجێ و رووكەشی پێچەوانەی ئاشت
نەبووەوەن .هەردووكیان وەكیەك دژی رۆحی هزرەكانی رۆسۆ ،شاتوبریان،
ڤیكتۆر هۆگۆ ،میشلە ،ئارنست رنان و بریكسۆنن .نوسەرانی بێ رابردو ،كە
گاڵتە بە الف و گەزاف دەكەن؛ دڵڕەق و جاروبارە رەشبینن بەرامبەر بنەماو
بیروباوەڕی مرۆڤەكان .لەپێوانە بەم روانینە ساردو راشكاوە ،تەنانەت پەخشانی
ستاندال ،كە لە دۆمیستەری وەرگرتووە ،رۆمانتیك دێتەبەرچاو .جێگرەوەیان
ماركس ،تۆلستۆی ،سوریل و لینینن.
ئەو الیەنگریەی سارد روانینانە بۆ پانتایی سیاسی ،سڕینەوەی الف و
گەزاف ،وازهێنان لەگەنگەشە ،زمان لوسی ،شیكاری بێ رابردو و سەرسەختانەی
سیاسەت و مێژوو ،لەجیاتی شیكاری راچڵەكێنەر و ترسزا – هەموویان لە هزری
ئەندێشەكانی ڤۆڵتێر و دۆمیستەر سەرچاوە دەگرن و تا ئاستێكی زۆر چوونەناو
هونەری سیاسییەوە .ئاشكراكردنی بەهاكانی جمك بە سۆزی رواڵەتی و بازاڕی
خەڵك ،سەملێنەری سڕینەوەی الف و گەزافی ڤۆڵتێرە .دۆمیستەر جەخت لە
مێژووی تەوەری و كردەگەرێتی دەكاتەوە و بەهایەكی ناچیز بەتوانای مرۆڤ
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
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بۆ رسوشت دادەنێت و باوەڕیوابوو ،جەوهەری ژیان تەمەنای ئێش ،ئازار،
فیداكاری و چۆكدادانە .ئەگەر بۆی زیادبكەیت ،بیروڕای دۆمیستەر ،حوكمڕانی
مەحاڵە و سەركوتكردنی زۆرینەی الوازە بەدەست كەمینەیەك لەفەرمانڕەوایانی
دەربەست و گوێنەدەر بە كەڵكەڵەی مرۆڤدۆستانە ،ئەوكاتە لە تۆتالیتاریزمی
ئەمڕۆ نزیكدەبیتەوە .ناتوانی بۆ سڕینەوەی ترسەكانی لیرباڵیزم ،ڤۆڵتێر بێنیتە
گۆڕەپانەكەوە ،دۆمیستەر بۆ رێدان بە دەرمانی كاریگەر نەبوو بۆ زاڵبوون
بەسەر دنیای سارد و ئەبسرتاكت ،بەرهەمەكەی سڕینەوەی ترسە .راستە ڤۆڵتێر
ستەمكاری ،یان تەفرەدانی پەسند نەدەكرد؛ دۆمیستەر باوەڕیابوو ،ئەو دووالیە
پێویسنت و دەیوت :ئەوەندە بنەمای فەرمانڕەوایەتی خەڵك خراپە ،گەر راستیش
بوو ،دەبوایە بەپەنهانی بهێڵرێتەوە .كەوایە دەردەكەوێت وتەكەی سان سیمۆن،
ماهیەتی دژوازی ئەوتۆی نەبوو .پێكهاتەی ڤۆڵتێر و دۆمیستەر ،سەردەكێشێتە
تۆتالیتاریزمی بێویژدانانەی سەدەی بیست ،چ باڵی راست ،چ باڵی چەپ.
دۆمیستەر شێتی دەسەاڵتە .لەروانگەیەوە دەس��ەاڵت ،كارێكە خوایی؛
سەرچاوەی هەرجۆرە ژیان و كارێكە؛ بەرزترین هۆكاری گەشەو كامڵبوونی
مرۆڤە؛ هەركەسێك چۆنیەتی بەكارهێنانی بزانێت ،مافی سود لێوەرگرتنی
دەستەبەردەكات ،لەم رووەوە ،دەسەاڵت هەمودەم ،ئامڕازی بژاردەی خوایە
بۆ جێبەجێكردنی رێبازی شاراوەی .دیاریكردنی پێگەی حەقیقی دەسەاڵت
– لە دامەزراوە كۆن و یتەو و دروستكراوەكانی كۆمەڵگە ،نەك دەستكردی
مرۆڤ – واتا فرەزانایی و روانگەی سیاسی و ئەخالقییە .زەوتكردنی بەهەر
رێگەیەك ،بێگومان شكستدەخوات ،چونكە یاساخواییەكانی بااڵدەست بەسەر
دنیادا پێشێلدەكات .بەمەش دەسەاڵتی هەمیشەیی بۆ كەسێكە ،ئامڕازی
جێبەجێكردنی ئەو یاسایانەبێت .بەگژداچونەوەی دەس��ەاڵت ،منداڵئاساو
گەمژەییەكی تاوانكارانەیە دژی داهاتوی مرۆڤایەتی.
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دۆمیستەر دەیگوت :ئەگەر مبانەوێت تێبگەین رێبازی خوایی چۆن
كاردەكات ،دەبێت رووداوەك��ان بە شێوەیەكی ئەزموونی رشۆڤە بكەین.
تیۆرە بەقوڵی هەڵسەنگێندراوەكانی دۆمیستەر بریتی لە رەواقی روانگەیی،
رێژەخوازی ،سەرنجدان لەرسوشت و دیقەت لەجۆری دابەشكردنی دەسەاڵت
لەناو مرۆڤەكانە؛ هەرچەند دورنییە سەیر بێتەبەرچاو ،پشتگیری ژاكۆبینیەكان
دەكرد ،گەرچی ئەو كارە لەئەنجومەنی فەرەنسییەكان شتێكی نەخستەسەر
خۆشەویستی ،كە دوای شۆڕش ،واڵتییان جێهێشتبوو .دۆمیستەر دەیوت :كاتێك
بۆشاییەك هەیە ،دەبێت كەسێك پڕی بكاتەوە .پاشای فەرەنسا ،ئابڕووبەرانە
كەمتەرخەمی كرد .لویسی شازدە و راوێژكارانی گەمژەی لیرباڵی ،سەرباری
ژیروندەنە گەمژەترەكانی ریفۆرمخواز ،مستێك خۆڵ و خاشاكی الواز و گەشبینی
ریفۆرمخواز ب��وون ،لەگچكەترین رسوشتی مرۆڤ نەگەیشنت و بەئاشكرا
كۆمەڵگەیان داڕماند و ستونەكانییان سستكرد .پاشان ،كە خوا هاتەبوونەوە،
النیكەم ژاكوبینەكان هەنگاوێكیان نان ژمارەیەكییان كوشت .گیۆتینەكانیان
وەالنا ،لەسێدارەیان دان و جۆگەلەی خوێنیان هەڵبەست .دۆمیستەر پشتگیری
ئەم هەنگاوەی كرد ،چونكە هۆكاری گونجانی كارەكان بوو .دۆمیستەر
باوەڕی بە فەرمانڕەوایەتی بوو .ژاكۆبینەكان كارەساتی ئاسامنی بوون ،كە
بەسەر نەوەیەكی خوانەناسی سزادراو بە خیانەتكردن لە باوەڕی باوكانیاندا
دەهاتەخوار ،بەاڵم هەرچۆنێكبێت ،ئەوەی ژاكۆبینەكان كردیان و نەیانهێشت
فەرەنسا لێكبرتازێت و گەیاندیانە پێگەی واڵتێكی بە دەسەاڵت ،بەگژ دوژمندا
چۆوە ،نەیارانی پرۆسی و نەمساویە الوازەكانیان تێكشكاند ،كارێكی باشرتبوو–
لەزۆربەی زۆربڵێیی رۆشنبیرانە .ئەوەیە دەماری فاشیستی دۆمیستەر.
بە هەمانجۆر ،ناپلیۆنیش زەبەالحێك بوو ،سەرچاوەی لەدورگەی كورس
گرتبوو؛ داگیركارێكی ترسناك ،كە نەدەبوو ئەوی قبووڵ بێت ،بەاڵم پاشایەكی
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دەسەاڵتداربوو ،دەسەاڵت هەمیشە سەرچاوەگرتو لەخوایە ،بەدڵنیاییەوە مافی
دانیشتنی لەسەر كورسی پادشایەتی نە لەئەلیزابێسی شاژنی بەرتانیا كەمرت بوو،
نە لە ویلیام ئۆرانژی پاشای بەریتانیا و نە لەخانەدانی هانۆڤەر .دۆمیستەر و
ناپلیۆن شەیدای یەكدی بوون .هەر یەكەیان دەیویست ئاشنای ئەوی دیكەبێت،
بەاڵم پاشای ساردنی لەوچەشنە بیرۆكەیە ترسی هەبوو ،چونكە هەم موچە
وەرگری بەریتانیا و روسیا بوو ،هەم لەقوربانیانی ناپلیۆن ،بیرۆكەی دیپلۆماتێك
سەردانی لەناوبەری مرۆڤ ،واتە ناپلیۆن بكات ،دەرباری ساردنی نوقمی ترس
دەكرد .دۆمیستەر بەوپەڕی داخەوە وتی :ئەگەر پادشا نەیەوێت ،سەردانی
ناپلیۆن ناكات ،بەاڵم پێیوابوو ،سیاسەتێكی هەڵە و تەسكبینانەیە ،بەردەوام
بوو :دەبینم پێشنیازەكەم زۆر سەیر وەردەگری؛ زۆرباشە ،تا زیندوبم لەخزمەت
تۆدادەبم ،چونكە باوەڕموایە ،كورسی پاشایەتی لەو كەسە گرنگرتە لەسەری
دادەنیشێت ،بەاڵم ناتوانم بەڵێن بدەم ،كە لەمەودوا سەرسامت ناكەم.
دۆمیستەر جەخت لە نەریت ،رابردو ،ناخودئاگا و هێزی شەڕانی و نەزانراو
دەكاتەوە ،نەك بە سەر سیفەتی خەیاڵی و خۆشویستنی گیانی نەتەوەیی ،كە
رۆمانتیكەكانی ئەڵامنیا الیەنگری بوون ،یان پەیڕەوانی ژیانی سادەی وەك
دۆمیستەر بۆخۆی ،الیەنگرییان دەكرد .دەسەاڵتی سەربە كۆمەڵێك یادەوەری
نیوە خودئاگا ،نەریتەكان ،وەفاداری و دەسەاڵتی دامەزراوەكان لەكێشكردنی
پەیڕەوی ،بەتایبەت پەیڕەوی لە كاری سەرووی رسوشتییە و دۆمیستەر جەخت
لەپێویستی سەقامگیری و بەردەوامی دەسەاڵت و پاراستنی لەدەستدرێژی
چەندوچوونی دەكاتەوە .جەخت لەو واقیعیەتە دەكاتەوە ،كە حكومەتی
رەها لەسەركەوتن نزیكدەبێتەوە و تۆقێنەر و ترسزابێت .دۆمیستەر لە زانست
دەترسا و لێی بێزاربوو ،چونكە زانست مەسەلەكان زۆر رووندەكاتەوە ،بەمەش
نهێنی و تاریكییەكان كەمدەكاتەوە ،كە تاكە بەربەستی دودڵی و چەندوچونە.
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كەوایە دۆمیستەر بەمانایەك ،پێشەنگ و ناو و دەنگی فاشیزمە ،كە
سەرنج و هۆگریامن كێشدەكات .لەپشت ئەو دەمامكە كۆنە ،لەودیو
دۆخی خانەدانی و گەورەزادەیی ،لەودیو تۆمیزمی راست ئایین ،لەودیو
ملكەچی پێگەی پاشایەتی لەو رۆژگارە دا كە شكۆ و مەزن نەبوو ،شتێكی
سەربزێوتر و رۆمانتیكرت و زۆر ترسزاتر ،لە دۆمیستەردا هەیە .دانونتیسیۆ
و نیچە بیردێنێتەوە – چاوپۆشین لە منونەكانی ئەو دواییە – شێوەی رۆسۆ
بەخۆوەدەگرێت .رۆسۆ كۆتوبەندی كالوینیستی و لۆژیكی ،لەشێتی كەسی
گیانسوتاندن زیاترنەبوو .بۆیە ،دۆمیستەریش چوارچێوەی كاسۆلیكی و
فەرمی و دەسەاڵتخوازانەی بەسەر شەوق ،سەوداسەری ناخۆش ،شۆڕشگێڕی
و فاشیستییەكەی دادەسەپاند.
سەرنجڕاكێشیی دۆمیستەر لەبەرچاوی تاكەكانی ن��ەوەی خۆی،
ناچاركردنیان بوو بە روانین لەالیەنی دزێو و ناخۆشی كارەكان و بەزۆری
لەكۆتی گەشبینییە بێگیان ،دەروونناسانەی میكانیكی ،ئایدیالە نەرم و
گونجاوەكانی سەدەی هەژدەیەم دەهێنایەدەر ،كە توشی ئەو كارەساتە
وردوهاڕكەرەی شۆڕشی گەورەی فەرەنسا ببوون .لەكۆتایی هەر قۆناغێكی
بنیاتنەری جمك بەئەرێنیگەری و گەشبینی مرۆڤ ،كە مرۆڤەكان تێیدا
رادەپ��ەڕن و دەڵێن زۆرزوو هەموو خراپیی و بەدبەختیەكانی جیهان
بە ئابوری ،یان كۆمەاڵیەتی ،چارەسەر دەكەین و كەچی چارەدۆز نابێت
و ئەو هەموو گەشبینییە درۆیە ،كردەگەراییە ،ئایدیالگەراییە وەك بڵقێك
بە دەرزیەك پف دەبێتەوە و دروشمەكان بە هۆی مەترسی بێامنا و خاو
كاردەكات ،بەردەوام بە كاردانەوە ،پاڵنەرێك لە مرۆڤی ئاسایی دەردەكەوێت.
خەڵك دەیانەوێت لەناپەسندی كارەكان بڕوانن؛ الیەنی ترسزای دەروون
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شیكاری سەردەمی ئێمە و الیەنی دڕندانە و ناخۆشی ماركسیزم ،لەپێویستی
رامان لە الیەنی دزێو و ناخۆشی كارەكان سەرچاوەدەگرێت – واتا شتێكی
گەستەرتر ،واقیعیرت و رەسەنرت ،كە كاریگەرتر لە باوەڕەكانی خۆشاو و رەنگ
و زیاتر لە ئاستی میكانیكی و رەنگڕێژی رابردو ،پێداویستییەكانی خەڵك
بخەمڵێنێت ،كە دۆمیستەر بۆ هاوسااڵنی خۆیكردی .مرۆڤەكان ناتوانن
لەگەڵ ئایدیالەكانی دژی ئەو بژین و كاری دۆمیستەربوو ،كە دژە ژەهر
بۆ ئامۆژگارییە كۆمەاڵیەتییەكانی زێدەڕۆ و گەشبینی نائاسایی سەدەی
هەژدەیەم ،پەیدا بكات .دۆمیستەر پێشبینی سەرهەڵدانی توندوتیژترین
و كاولكارترین هێزەكانی كرد ،كە هەڕەشەیان لەئازادی و ئایدیالی مرۆڤی
ئاسایی ،تەندروست دەكرد ،هێشتا دەیكەن و لەم رووەوە ،شایانی سوپاسی
ئێمەیە.
دەكرێت مرۆڤەكان بۆ دوو گ��روپ داب��ەش بكەی :ی��ەك ،الیەنگرانی
ژیان و زیندوبوون ،دوو ،دژەكانی .لەناو دژەكان ،كەسانی هەستیار و ژیر و
زیرەك هەن ،كە مرۆڤ بەخۆڕسسكی قاڵبێكی دیاریكراوی نییە و كەسانێك
دەیانەوێت بەدڵی خۆیان ،نەك بە پەیڕەویكردن لەهیچ مۆدیلێكی گشتی،
بژین ،ناڕازی و شكستخواردون .دۆمیستەر یەكێك بوو لەو كەسانە .بە گشتی،
هیچ ئامۆژگاریەكی ئەرێنی نییە و گەر بەناچاری هەڵبژاردن لەنێوان ئازادی و
مردن بێت ،ئازادی رەتدەكاتەوە .لە سەدەی بیستیش الیەنگری هەیە – شارڵ
مۆراو عەزراپاوەند – هەرچەند رەنگبێ هاوڕایان نەبین ،نابێت لەبیرمانبچێت،
كە ئازادی ،هەم پێویستی بەپشتیوانە ،هەم بە رەخنەگران ،كە لە فاوست و
گۆتەدا هاتووە ،مفیستۆفلس ،شەیتان رەخنە لە خوا دەگرێت ،بەاڵم وەاڵمی
دەدرێتەوە.
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پەراوێزەكان:

{Committee of Public Safety .1لە بنەمادا فەرەنسا .}comite de public :كۆمیتەی

سیاسی ،كە دوای شۆڕشی گەورەی فەرەنسا لە  1793بۆ داكۆكیكردن لە شۆڕش لەبەرامبەر
دوژمنانی ،یان خەیاڵی ناوخۆیی و دەرەكی و چاودێری بەسەر دەسەاڵتی راپەڕاندن دامەزرا.
كۆمیتە لەسەرەتادا شێوازی گونجاو و ئاشتیانەی هەبوو ،بەاڵم دوای بوونەئەندامی كەسانێكی
وەك رۆبسپێر و سان ژۆست و بە پشت بەسنت بە ژاكۆبنە توندڕەوەكان ،بووبە دەسەاڵتی
دیكتاتۆری و لە هەموو مەیدانەكان هەنگاوی زۆر توندوتیژی ناو ژمارەیەكی زۆری ناردە ژێر
گیوتین و قۆناغی ترسناك دەستی پێكرد(.و .ف)
( the illuminists .2هاوتای ئینگلیزی  Alumbradosلە ئیسپانیداو illuminati
لە ئیتالیدا) .الیەنگرانی راپەڕینی عیرفانی لە ئیسپانیای سەدەكانی شازدە و حەڤدە ،كە
بانگەشەیان دەكرد رۆحی مرۆڤ دوای گەیشنت بە پلەیەك لە كەماڵی ،دەتوانن جەماڵی خوا
ببینن و دەچێتە بواری پەیوەندیی لەگەڵ روح ئەلقدوس و چونكە لەم دۆخەدا ناتوانێت
بچێتە پێشرت و نە دواتر ،بۆ كەسانێك كە (رووناكی)یەكی وەهایان لەال هاتۆتەدی ،لەمەودوا
پێویستییان بە نوێژو بەجێهێنانی ئەركی مەزهەبی لە كڵێساو تەنانەت چاكەكردن نابێت.
درەوشاوەكان ،یان رووناكی دۆزەرەوەكان ،ئەندامانی ریفۆرمخوازی دوو قاتبەندی رەببانی
فرانسیسەكان و یەسوعیەكان بوون ،بەاڵم هزرەكەیان تێكڕای چینەكانی كۆمەڵگەی خستە
ژێركاریگەریەوە ،لە رۆژەكانی پشكنینی بیروڕا راوەدونراو ،ئازاردراو ،بوون و كڵێسای كاسۆلیك
بە لە ئایین هەڵگەڕاوەی راگەیاندن(.و .ف)
 .3ئەم بەشە ،بێرلین سەرەتا كتومت بە زمانی ئەسڵی فەرەنسی هێناویەتی ،چونكە
دەڵێت كاریگەری ئەو زمانەی بەسەرەوەیە ،پاشان یەكسەر لە دەقەكە بۆ ئینگلیزی
وەریگێڕاوە(.و .ف)
 .Borodino .4شارۆچكەیەكە كەوتۆتە خۆرئاوای مۆسكۆ بە دوری  110كیلۆمەتر و
مەیدانی شەڕێكی ترسناكبوو لە 7ی سێپتەمبەری  1812لەنێوان سوپای ناپلیۆن و لەشكری
روس بە فەرماندەیی جەنەراڵ كوتوزۆف .ناپلیۆن بە  130هەزار پیاوی شەڕكەر و  500عەرابە
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و روسەكان بە  120هەزار سوپاو  600تۆپ چوونە مەیدانی شەڕەوە .شەڕەكە لە 6ی بەیانی تا
شەو درەنگانێك بە توندی بەردەوام بوو ،بە كوژرانی  30هەزار فەرەنسی و  45هەزار روسی،
سسەریكێشایە پرنس باگراتیان ،فەرماندەی سوپای دووەمی روس و پاشەكشەی كۆتۆزۆف.
(و .ف)
 .5ئاماژەیەكە بۆ بەشێكی نامە ئێرانیەكانی مۆنتیسكۆ كە لەهەجوی هاونیشتامنیانی
لەو سەردەمەدا نورساوە و تێیدا لەمەیدانی خەیاڵی ،فەرەنسییەك ،كە گەشتیارێكی ئێرانی
پێدەناسێرنێت ،بە حەپەسانەوە دەپرسێت :چۆن دەشێت كەسێك ئێرانی بێت؟(.و .ف)
 .serf .6لە سیستمی دەرەبەگایەتیدا ،بە تایبەت لە سەدەكانی  17و  18لە پۆڵەنداو
روسیاو ئەڵامنیا ،جوتیاری نیوەكاری ئاغا ئازاد نەبوو ،كە بە بەشێك لە زەوی دادەنرا و سەربە
ئیرادەی ئاغا بوو(.و .ف)
 .7ئیمیلیان ئیڤانۆڤیچ پۆگاچۆڤ رابەری شۆڕشی دێهاتی و قۆزاقەكان بوو ،كە لەرسدەمی
پاشایەتی كاترینی گەورە سەركوتكرا.
.8تاقمێكی كریستیانی ژێركاریگەری رێنامییەكانی بیرمەندی زانستە ئایینیەكانی
هۆڵەندی كۆرنلیۆس یانسنیۆ (1638ی زایینی مرد) كە باوەڕیان وابوو بژاردەیەك بۆ مرۆڤ لە
رێگەی رزگاری نییە و خوا هەركە بیەوێت دەبوورێت و باقی دەخاتە ئاگری دۆزەخەوە .ئەو
تاقمە لە سەدەكانی حەڤدە و هەژدە لە فەرەنسا الیەنگرانی پەیدابوو ،بەاڵم كڵێسای كاسۆلیك
بە هەڵگەڕاوە لە ئایین ناسینی و ئیدانەی كردن(.و .ف)
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لە بارەی زۆرینەخوازییەوە

بەو ئەنجامە گەیشتوم ،كە زۆرینە لە ئایدیالەكاندا ،دەبێت لەدەقەكەدا
هەروابێت :بیروڕا ،نییە ،كە لەكولتورو رسوشتدا هەیە .رێژەخواز نیم؛ ناڵێم:
قاوەییم و ئارەزوم لە شیرە و ئێوە بە بێ شیر دەتانەوێت؛ الیەنگری میهرەبانیم
و ئێوە ئۆردوگاكانی كاری زۆرەملێییتان پێ باشرتە .هەریەكەمان بەهای
خۆمان هەیە ،ناتوانین تێكییان بشكێنین ،یان هاوڕایان بكەین .پێموایە ئەوە
ناڕاستە ،بەاڵم باوەڕموایە زۆرینەیی لە بەهاكاندا هەیە ،مرۆڤەكان دەتوانن
بەدوایدا بگەڕێن ،جیاوازن ،كۆتاییان نایەت :ژمارەی بەهاكانی مرۆڤایەتی،
بەهاكانی دەتوانم شوێنییان هەڵگرم و هاوكات رواڵەتی مرۆڤایەتی خۆم،
كەسێتی مرۆڤایەتیم بپارێزم ،كۆتاییهاتوون – با بڵێم  74دانە ،یان رەنگە
 122دانە ،یان  24دانە ،بەاڵم كۆتاییهاتون ،هەرچییەكی دەیانەوێت بنب.
ئەگەر یەكێك شوێنیان هەڵگرێت ،كە هەڵیانناگرم ،تێدەگەم بۆچی شوێنی
هەڵدەگرێت ،یانبەهاكانیی هەلومەرجەكانی چیین؟ تا پاڵنەری شوێن
هەڵگرتنی بدۆزمەوە .ئەگەری تێگەیشتنی مرۆڤێك بەمشێوەیە.
پێموایە ئەم بەهایانە بابەتی و واتایین – واتە جەوهەرەكەیان،
پەیڕەویكردنیان ،بەشێكە لەبوونی مرۆڤ و ئەوكارەی ،واتایی گریامنەییە.
واقعیەتی ،پیاوان پیاون و ژنان ژن ،سەگ ،یان پشیلە ،یان مێز و كورسی
نین ،واقعیەتی واتاییە؛ بەشێك لەو واقیعیەتی واتاییە ،كە بەهاكان
بەتایبەتی هەن و مرۆڤەكان دەتوانن پەیڕەویان بكەن و دیسانەوە
بەمرۆڤ مبێننەوە .ئەگەر وەك پیاوێك ،یان ژنێك ،خەیاڵم كردبێتەوە،
پێویستم پێیەتی ،دەتوانم بچمە ناوسیستمێكی بەهاییەوە ،كە من خاوەنی
نیم ،بەاڵم دیسانەوە دەتوانم پێموابێت مرۆڤەكان پەیڕەویان كردووە و
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هاوكات مرۆڤ بن ،بوونەوەرانێك بن ،كە دەتوانم پەیوەندییان پێوە بكەم
و بەهای هاوبەشم لەگەڵییاندا هەبێت – وەك هەموو مرۆڤەكان بەهای
هاوبەشییان هەیە ،ئەگینا مرۆڤ نین و بەهای جیاوازییان هەیە و جیاواز
نین ،كە جیاوازن.
بۆیە زۆرینەخوازی ،رێژەخوازیی نییە – بەها جیاجیاكان ،واتایین و بەشێك
لە جەوهەری مرۆڤ ،ئافەریدە دڵخوازەكانی خەیاڵی زەینی و مرۆڤی بن .ئەگەر
پەیڕەوی لە كۆمەڵێك بەها بكەم ،رەنگە لەكۆمەڵەكەی دیكە بێزاربم و بۆ
شێوەیەك لە ژیان ،بە زیانبەخشی بزانم و دەتوانم بۆخۆم بەرگەی بگرم؛ دورنییە
لەم كاتەدا پەالماری بدەم – لە هەلومەرجی توند – بەگژیدا بچمەوە .بەهای
نازییەكان بە بێزاری وروژێنەر دەزانم ،بەاڵم تێدەگەم كاتێك مرۆڤیك ئەوەندە
زانیاری ناڕاست ،باوەڕی هەڵەی لەبارەی واقیعیەتەوەهەبێت ،دەتوانێت بگاتە
شوێنێك باوەڕبكات ،تاكە رێگەی رزگارییە .دەبێت رووبەڕوویان بێتەوە ،لەكاتی
پێویست بە هۆی شەڕ ،بەاڵم بەوچەشنەی هەندێك لەو باوەڕەدان ،نازییەكان
بە نەخۆش ،یان شێت نازانم ،بەڵكو باوەڕموایە شەڕانگێزانە هەڵەدەكەن و لە
واقیعیەت گومڕابوون ،كە پێیانوایە هەندێك لە مرۆڤەكان لەخوار مرۆڤەوەن،
رەگەزی تەوەری هەیە ،یان رەگەزی نۆردیك تاكە رەگەزێكن ،داهێنەرن و
لەمجۆرە قسانە .تێدەگەم كاتێك مرۆڤێك ئەوەندە چەوت پەروەردە بكرێت،
ترس و تاوانی هەبێت ،دەتوانێت لەكاتی مرۆڤ بوون باوەڕییان پێی بێت و
تاوان بكەن.
ئەگەر زۆرینەخوازی روانگەی متامنە پێكراوبێت ،رێزی نێوان سیستمە
بەهاییەكان هەبێت ،كە وەك پێویست دژ نین ،لەم كاتەدا بە رەوازانین،
لێبوردەیی ،ئاكامی لیبڕااڵنەو لیرباڵی بەدوادا دێت ،چونكە ئەو ئاكامانە هەرگیز
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لە تاك وازانین ،تەنیا كۆمەڵێك بەهایی راستە و تەواوی كۆمەڵەكانی دیكە
ناڕاسنت ،یان رێژەخوازیی ،ئەوە بەهاكانی منە ،بەهای ئێوە بۆ ئێوە و ئەگەر
لەخراپرتین دۆخ ئامبازی یەكرتبین ،هیچامن ناتوانین بڵێین راستدەكەین،
سەرچاوە ناگرێت .زۆرینەخوازی سیاسیم بەرهەمی توێژینەوەی ویكۆ و
هێردێرە و تێگەیشنت لە ریشەكانی رۆمانتیزم ،كە زێدەڕۆیی لەشێوازی ناخۆش
و نەخۆشئاسای بە رەوازانینی مرۆڤایەتی بكات.
نەتەوەخوازیش بەمشێوەیە :هەستی پابەندیم بە میللەتێك ،ئاسایی دێتە
بەرچاو و خۆی لەخۆیدا بڕیار بەسەردا دراو نییە ،یان شایانی رەخنە نییە،
بەاڵم لە كاتی هەاڵوسان و هەڵتۆقینی – كە میللەتی من لە میللەتی تۆ باشرتە،
دەزانم دەبێت چۆن جیهان فۆڕمبگرێت و پێویستە تۆ خۆتم رادەەست بكەیت،
چونكە شارەزانی ،تۆ ژێردەستمی ،چونكە میللەتی من بەهێزە و میللەتی تۆ زۆر
زیاتر لەخوار میللەتی منەوەیە و دەبێت خۆی وەك مادەیەك بخاتە بەردەستی
میللەتی من ،كە تاكە میللەتێكە مافی هێنانەئارای بارودۆخی شیاوی لەجیهاندا
هەیە – جۆرێك زێدەڕۆیی نەخۆشئاسایە ،كە دەكرێت كارەساتێكی چاوەڕوان
نەكراوی لێبكەوێتەوە و كەوتۆتەوە و دژی هەرجۆرە زۆرینەخوازییەكە ،كە
هەوڵمداوە وەسفی بكەم.
رەنگە بە رێكەوت سەرنجڕاكێش بێت ،بڵێم بەهاكان تایبەتین و
ئێمە لەجیهانی خۆماندا قبوڵییان دەكەین و لەوانەیە رۆمانتیزمی بەرایی
دروستیكردبن ،بەاڵم پێشرت نەبوون :ئەو باوەڕە ،كە فرەجۆری شتێكی باشەو
كۆمەڵگەیەك لە كۆمەڵگەیەكی مۆنۆلیتیك و یەكسەر زانین باشرتە ،كە تێیدا
بیروڕایەك بەسەر هەموو تاكەكاندا سەپێرناوە و بیروڕای جیا جیای تێدابووە
و بڕوابووان بەو بیروڕایە ،بە لێبوردە و رەوای بزانن .كەس پێش سەدەی
نۆزدە قسەیەكی وا قبوڵ ناكات :راستی یەك و بۆچون زۆر تێكدەربوو.
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دیسانەوە بۆچون ،راستگۆیی و دڵسۆزی ،وەك بەها ،شتێكی نوێیە .هەمیشە
باش بوو ،كە مرۆڤ ببێتە شەهیدی رێگەی حەقیقەت ،بەاڵم تاكە شەهید
بوون لەڕێگەی حەقیقەت :موسڵامنانێك دام��اون ،بە ناوی ئیسالمەوە
مردون ،گەمژە و گومڕابوون ،كە گیانی خۆیان كردە قوربانی هەڵیتوپەڵیت؛
بۆ كاسۆلیك ،پرۆتستان ،جولەكەكان ،شەریك پەیداكەر بۆخوا بەوجۆرە
بوون و ئەمە واقیعیەتە ،كە بەوپەڕی دڵسۆزی باوەڕیان پێبوو ،جیاوازی
لە بارودۆخیاندا دروست نەدەكرد – ئەوەی گرنگ بوو ،لەسەر هەق بوون
بوو .لەدۆزینەوەی حەقیقەت ،لەگۆڕەپانێكی تری ژیان ،سەركەوتو ،گرنگ
بوو ،نەك پاڵنەر و نیاز .ئەگەر یەكێك پێتبڵێت دو جاران دو دەكاتە حەوت،
كەسێك بڵێت :دەزانی ئەو تۆ ئازار نادات ،خۆی نانوێنێت ،یان لەبەرئەوەی
كەسێك پارەی پێدابێت – باوەڕی پێیەتی و باوەڕدارێكی دڵسۆزە ،تۆدەڵێی:
ئەو بارودۆخە باشرتی ناكات ،وڕێنەیەكی نالۆژیكی دەكات ،كە لەڕوانگەی
كاسۆلیك و پرۆتستانەكان دەیانكرد و بە پێچەوانەوە .هەرچەند دڵسۆزتر،
مەترسیدارتر؛ كە بۆچونی بوونی زیاتر لەوەاڵمێك ،بۆ زیاتر لە پرسیارێك
تەشەنە ناكات ،راستگۆیی و دڵسۆزی دەستكەوتی نابێت ،كە وایكرد بەهاكان
بە پێی نیاز و پاڵنەرەكان رێكبخرێن ،نەك ئاكامەكان ،یان بە پێی راستگۆیی
و دڵسۆزی ،نەك سەركەوتنیان.
بە ت��اك زانین دوژمنی زۆرینەخوازییە – بیروباوەڕێكی كۆنی
هارمۆنیكێكی تاكی نێوان حەقیقەتەكان هەیە ،كە دەبێت هەمو شتێك،
زەمەنێك لەو قاڵبەدا جێبگرێت .ئاكامی ئەوبیروڕایە لەوە جیاوازە ،كە
هەندێكجار كارڵ پۆپەر ناویدەنێت خودباوەڕی و بەالیەوە ریشەی هەمو
شەڕانگێزیەكان بوو ،بەاڵم لێی نزیكە ،كەسانێك دەزانن دەبێت فەرماندەی
كەسانێك بن ،كە نازانن .كەسانێك وەاڵم��ی هەندێك لە گەورەترین
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مەسەلەكانی جۆری مرۆڤ دەزانن ،كە دەبێت پەیڕەویان بكرێت ،چونكە
ئەمان دەزانن ،دەبێت چۆن كۆمەڵگە رێكبخرێت و تاكەكان بەتەنیا بژین،
كولتور پەروەردەبكرێت .ئەو باوەڕە كۆنەی ئەفالتون ،بۆ فەیلەسوفەكانە،
كە مافی خۆیانە بڕیار بۆ ئەوانی دیكە بدەن .ب��ەردەوام بیرمەندانێك
باوەڕیانوابووە ،ئەگەر زانایان ،یان تاكەكان كاروبارەكانیان بەڕێوەدەبرد،
كە زانستییانە پەروەردەكراون ،گەورەیی لەجیهانی تەندروست دەستەبەر
دەبێت .دەبێت بۆ ئەوە بڵێم هیچ بیانویەك باشرت ،یان دەستەبژێرانێك
بەڵگەی باشرتیان بۆ ستەمكاری بێسنور نەخستۆتەڕوو ،كە زۆربەی
ئازادییەكانی خودی خۆی دەدزن.
وتویانە كۆن ،پیاوان و ژنان دەبوونە قوربانی جۆرەكانی خوا؛ پێیانوایە
سەردەمی مۆدێرن جێگەی بتە نوێكان – ئەیسەمەكان -یان گرتۆتەوە .بوونی
ئێش و ئازار ،كوشنت ،ئەشكەنجە بە گشتی بە هەق تاوانباركراون؛ بەاڵم ئەگەر
ئەمانە نەك بۆ بەرژەوەندی كەسیم ،بەڵكو بۆ ئەیسەمێك – سۆسیالیزم،
ناسیۆنالیزم ،فاشیزم ،كۆمۆنیست ،بیروباوەڕی دەمارگیری ئایینی ،یان
پێشكەوتن ،یان بەدیهاتنی یاسا مێژووییەكان – ئەنجام بدرێن ،راسنت .زۆربەی
شۆڕشێگێڕەكان بە ئاشكرا ،یان بەنهێنی باوەڕیانوابوو بۆ هێنانەئارای جیهانی
ئایدیالی ،دەبێت هێلكە مریشكەكان بشكێرنێن ،چونكە ناتوانی هێلكەوڕۆن
بكەیت .بێگومان هێلكە مریشكەكان دەشكێرنێن – هەرگیز هێندەی سەردەمی
ئێمە بە توندوتیژی نەشكاون – ،بەاڵم گەیشنت بە هێلكەو رۆن زۆر دورە،
ئەو مەودایە ،پاشان كۆتایی نایەوە .ئەمە ئاكامێكی تاكزانینی جڵەوپساوە،
كە دەڵێم–هەندێك ناویدەنێن دەمارگیر و كۆنەپەرست ،بەاڵم تاكزانین رەگی
هەمووجۆرە دەمارگیرییەكە.
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ریالیزم لە سیاسەتدا

ئەم وتارە لە  1953و لە سپكتیتۆر باڵوكراوەتەوە .هرنی هاری هەڵەچنی
بەرهەمەكانی ئایزایا بێرلین جارێكی تر لە  2000لە كتێبی The Power of
 Ideasباڵویكردۆتەوە ،كە رای بێرلینە لەبارەی ریالیزم ،ئاڵۆزی واقیعیەت و
پلۆرالیزمی میتۆدناسانەیە .پەخشانی ئەم وتارە لەچاو وتارەكانی دیكەی بێرلین
كەمێك دژوارترە ،بەاڵم بایەخی ورد خوێندنەوەی هەیە.
ریالیزم ،زیاتر واتە تێگەیشتنی دروست لەتایبەمتەندی رووداوەكان ،یان كاری
راستەقینە ،یان كەسەكان ،بێ ئەوەی هەستەكانی ترس ،هیوا ،عەشق ،نەفرەت،
ئارەزوی بە ئایدیالكردنی ،یان كەم نرخ كردن ،یان شتێكی دیكە خەوشداربێت،
كە رێگەی نەداوە وردبێت و بەرهەمی جۆرێك فشاری هەستیبێت .ئەم چەمكە
مانای تر و ترسناكرتی هەیە ،كە زیاتر ،خەڵك بۆ ئاڕاستەكردنی بڕیاری نزم ،یان
ناخۆش ،رایدەگەیەنن «بە نیشاندانی خەم و پەژارە» ریالیسنت.
بە ئەگەرێكی زۆرەوە ،مانای دڵگیر نەبووی وشەكە ،سەرچاوە لە هیگڵ
و الیەنگرانی دەگرێت ،هەم محافزكار و هەم رادیكاڵ ،كەسانێك ،كە ئارەزوی
دیتنی تۆكمەیان بۆ (واقیعیەت)  ...وێرانكاری و لەناوبردنی بێویژدانانە دەكەن،
بە هۆی بەركەوتەی سیستامتیكی هێزە بابەتیەكان روودەدات ،مێژووی
مرۆڤایەتی پێكدەهێنن  ...بیخەنە بەردەم بازدانی ترسنۆكانەی واقیعیەت،
كە كەسانی الواز ،نابیناو نەزان ئەنجامیدەدەن ،لە واقیعیەت رادەكەن تا
لەبەهەشتی گەمژان بژین .لە نوسخەی زێدەڕۆتری ئەم ئایینە ئەڵامنییە ،لە
الیەك ،بونەوەرانی داماو سوربوون بەم هزرە فریویان دابوون ،كە ئاشتی،
كامەرانی و پێشكەوتن هەمیشەییە ،چونكە كێشەی تەسكبینانەی ژیانیان
تا هەتایە ب��ەردەوام دەبێت .لە كاتێكدا ،وەرچەرخانێكی مێژوویی ترسناك
چاوەڕوانیان بوو ،خۆیان و هاوژیانەكانیان بڕیاری ناخۆشرتین لەناوبردنیان
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بەسەردا درابوو .لە الیەكەی دیكەوە ،ریالیستەكان پێداگربوون ،كەسانێك
تێگەیشتبوون ،كە حەقیقەتی ترسێنەر ،بەاڵم گەورەیان كردبووە ئامانج و
الیەنەكانی دڕندانەی بوون ،زیاتر گرنگ بووە و لەپڕۆسەی خودی مێژویی
نزیكرتبوونەتەوە و بڕیار نییە ،لە بە عەقاڵنیكردنی كڵۆاڵنەی ئەو مرۆڤانەدا
پەنهان بكرێن و لە رووبەڕووبوونەوەی راستیدا تەفرە دەخۆن.
ئەو ئایدیالە زیاتر كەوتۆتە خاڵی بەرامبەر حەقیقی ،یان واقیعییەوە،
كە زاڵامنەو ناخۆشە ،شێوەیەكی رەشبینی تەوساویە بە رادەی مرۆڤخوازی
گەشبینانەی سەردەمی عەقڵخوازیی ،رۆمانتیك و بنەمای پتەوی دیتنی
ئەزموونی نابێت .بزاوتە سیاسییە گەورەكان ،كە هەركامەیان جیادەبێتەوە ...
فاشیزم و كۆمۆنیزم ،سەرەڕای خۆنوێنی دووەم بە رێبازی بابەتی زانستی...
تێكڕایان لەگۆڕەپانی سەملاندنی بانگەشەكانیان لەسەر بنەمای راڤە و ریفۆرمی
سەركەوتوتری كارەكانی واقیع ،لەمەڕ رادەربڕینی ناگشتی و ناسیستامتیك
شكاون ،بەاڵم رووناكیەك ،لەم بیروباوەڕە ،ناخۆشەدا هەیە ،كە لەسەر بنەمای
رەتكردنەوەی تیۆری گەشبینانەی سەدەی هەژدە ،كە زۆربەی بیرمەندە وریاو
تامەزرۆكانی قەناعەتییان كردبوو ،كە رەزیلەكان ،گەمژەیی و بەدبەختییەكانی
مرۆڤایەتی ریشەیان بۆ نەزانی و زەین كوێریەكەی دەگەڕێتەوە؛ ژیانی مرۆڤەكان
وەك تەنە رسوشتییەكان سەربە رەفتاری رێكوپێكەو دەتوانی لەژێر یاساگەلێك
رێكیبخەی ،كە یاساكان لەڕوانگەی تیۆرییەوە دەتوانن هەمانهێندە ورد و
هەمەگیر بكەیت ،كە نیوتن و هاوەڵەكانی لەرسوشتی بێگیان ،سەركەوتوانە
دەستییان بۆ بردبوو .دەوترێت ،دەكرێت ئارەزوی مرۆڤەكانیش هاوشێوەی ئەو
پڕۆسانە ئاشكرابكرێت ،كە بەسەر ژیانی گەردیلە و گژوگیایەكاندا بااڵدەستە.
ئێستا دەكرێت بە میكانیزمێك رازی بكەیت ،كە سەرئەنجام كەوتۆتە بەردەست
مرۆڤ و لەپێوەرێكی زۆر فراوانرت ،بە كۆسپی زۆر كەمرت لە گەمژەیی ،نەزانی
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و هەڵەكانی رابردوی شیاو كردووە .واڵتداری وەك جوتیاری و ئەندازیاری
زانستێكە؛ میتۆدە تایبەتییەكانی لەسەر بنچینەی توێژینەوەی عەقاڵنی رسوشتی
مرۆڤە ،بەرهەمی دینت ،لۆژیك و تاقیكردنەوەیە .ئەم زانستە شتێكی پڕ لە
رەمزوڕاز نەبوو؛ دەكرێت فێری بیت ،خەڵك فێر بكەیت ،پسپۆڕان بەكاربهێنیت،
بۆ بەرژەوەندی نەمری مرۆڤایەتی ،بە رادەیەكی بێسنور تەندروست و باڵوی
بكەیتەوە.
ئەم میتۆدە گەشبینانە بە هۆی جەبرخوازانە بوونی ،بەجۆرێكی لێكدژ
بانگەشەی نەیارانی  ...بت دان��ان ،دواكەوتوانی سیاسی ،رۆمانتیكەكانی
دژی عەقڵگەرا  ...كەمرت بێمتامنەی كرد تا شكستی شۆڕشی فەرەنسا ،كە بە
بااڵدەستی فەلسەفەی رۆشنگەری لەناویربد ،بەو ئاستەی كە شۆڕشی روسیاو
كوڕە بیژوەكەی واتە فاشیزم ،هیوای لیرباڵەكانی ڤیكتۆریایی بە بادا .ئەو
باوەڕە گرێیەكی خۆڕاگرە و تا سەدەی نۆزدە كۆڵی نەدا ،كە مێژوو پەیڕەوی
لەو یاسایانە دەكات و كردەی مرۆڤەكان لێپرسینەوە هەڵدەگرێت .پارێزەرانی
تیۆری نوێ (ئۆرگانیك) و (ژیانخواز) ،تیۆری میكانیزمی سەدەی هەژدەیان
بەسەر شكستخواردوواندا راگەیەند ،كە دوای تۆمەتباركردنی پێشویان ،بە
ئاسانكردنەوەی خاو و كاڵ ،ئەم هزرەیان بە هاوبەشی پەسندكرد ،كە مێژوو
خاوەن سیمبولە.
ب��ەوت��ەی ئ��ەو تیۆرسێنانە ،ئۆرگانیست ن��وێ ،ك��ە س���ەدەی ه��ەژدە
پێینەزانیبوو ،بە پێچەوانەی مادەی بێگیان ،رسوشت یاساگەلێكی تایبەت و
بێوێنەبوون ،كە گۆڕەپانی ژیانی مرۆڤایەتییان داگیركردبوو؛ بە دەستهێنانیان
بۆ كەسانێك گونجاوبوو ،كە نەك بنەماكانی لێپرسینەوەی پەتی ،یان جوڵەی
جەستە لەئاسامندا ،بەڵكو لە وەرچەرخان و گەشەكردنیش دەگەیشنت؛
بنەماگەلێك ،شیكردنەوەی ئەو تێكڕاییانەی وەك ئۆرگانیزمی مرۆڤ بە یەكە
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كۆمەاڵیەتییەكان  ...كۆمەڵگاكان ،دەوڵەتەكان ،كڵێسەكان ،زمانەكان ،سیستمە
یاساییەكان ،مەزهەبەكان ،سیستەمەكانی بیركردنەوە  ...بەشە پێكهێنەرەكان
و دابەش نەبووەكانیان ،لەڕیزەكە كردەدەرەوە ،كە پەیوەندیەكان ،ئەلگۆكان
و سرتاكتۆرەكان ،كە بناغەی هەموانی بەیەكەوە دەبەستەوە و تایبەمتەندی
هەریەكەیانی نیشاندەدایەوە ،كارێكی هەستپێنەكراو و شایانی روونكردنەوە
نەبوو .دەكرێت بەرنامەی پێشو بەم ریفۆرمە بونیادبنێیەوە :پسپۆڕانی پڕۆسەی
ئۆرگانیك ،دەیانتوانی بە دەستكاری  ...پێشبینی ،یان وەسفكردن  ...لە رەفتاری
مرۆڤەكان بكۆڵنەوە ،كە بیرمەندان لە مادە بێگیانەكایان كۆڵییەوە .زانستی نوێی
ژینگەناسانەی مرۆڤایەتی ،چ لەشێوازی میتافیزیكاڵ و هیگڵیەكەی ،چ لەشێوەی
وەرچەرخانی  -داروینیەكەی ،داڕشتنەوەیی ،شایانی راگەیاندن و فێربوون
بوو .كانت ،دوای ئەو سپنسەر ،هەوڵیاندا بۆ سیستمێكی تیوار و دۆگامتیك
كورتی بكەنەوە .جیهان ناسییە گەورەكانی شپنگلەرو پەشیامنبوونەوەی نادیار،
نوێنەرایەتی ئەم نەریتە دەكەن .كارڵ ماركس ،ئەو دراوەی بەجدی وەرگرتبوو،
ئەگەر مێژوو زانستە ،دەبوایە دوبارەبوونەوە «خۆلێنەدزراوە»بێت ،تیۆری
ركابەر و بەرهەمدارتری بەرهەمهێنا.
ئێمە و هەمیشە شتێك دەلەنگێت .هەرگیز كارەساتەكان ئەو شێوەیان
بەخۆوە نەگرتوە ،كە پسپۆڕەكان ب��اوەڕی��ان پێیە و پێشبینی دەك��ەن.
بێگومان شۆڕشی فەرەنسا ئەو دەرەنجامەی بەرهەمنەهێنا ،كە زاناكانی لە
سەریاندابوو .بۆ ئەمان  ...كە نەمردبوون  ...وترابوو لەبەرچاونەگرتنی هۆكارە
بنچینەییەكانیان لەلێپرسینەوەوی داهاتو ،هۆكاری شكانی ئەزمونەكانیان بووە
 ...بۆ منونە هۆكارە كۆمەاڵیەتی ئابوریەكان  ...و نائاسایی و بەتایبەتی لەسەر
هۆكارە سیاسیەكان قوڵببونەوە ،بەاڵم هەڵەكان نەبیسرتاو وەرنەگیران .تا 1848
بە ئاگابوون لەواقیعیەتی كۆمەاڵیەتی و ئابوری كارێكی هەمەگیربوو؛ كەس
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نەیدەتوانی شۆڕشگێڕە تازەكان بە لەبەرچاونەگرتنیان تۆمەتبار بكات؛ كە
رووداو و رێكەوتەكانی ئەو ساڵە گەورەیە ،هیوا و نەخشەی رەخساندنەكانی
نەخەماڵند .بە نۆرەی خۆی ،نوێرتین شیكردنەوەی مێژویی پێیانیوت ،كە
هۆكارێكی بنچینەییان ئەژمار نەكردووە  ...رەنگە دژایەتی نێوان «چینەكان»
كۆمەاڵیەتی ،تەوەریرتیین توخمی مێژوی مرۆڤەكان بێت ... ،بەاڵم دوای
شۆڕشی روسیا ،كە لە  1917روویدا ،دەرئەنجامێكی لێكەوتەوە ،كە لە شاری
یۆتۆپیایی لینین و كۆمۆنیستە ئەڵامنییەكان جیاوازبوو؛ زنجیرەی  1793و 1848
خۆی دوبارەكردەوە .ئایا دەشێت شتێكی ناڕاست لەم تیۆرانەدا هەبێت ،كە
پراكتیزەكردنیان قورس دەكات؟ هەندێك بە گومان بوون رووبەڕوی شتێك
بووینەوە ،كە چاكسازی و نوسینی پەتی تیۆرەكان ،خۆی ناگرێت  ،...كە
رەنگە نیشانیبدات بەكارهێنانی پەتی تیۆرەكانی گەشەی مێژوویی ،بڕیاری
شكستی بەسەردادراوە  ...كە مانای بیری پەتی نییە و لەبەكارهێنانی گشتی و
رەشۆكیانەی وشەكانی «میتۆدگەرا» و «تیۆرسێن» ،لە سیاسەتدا هەیە ،بەڵكو
ریشەی بۆ هەستی بەجێی لەسەر بنەمای روودانی هەڵەكان دەگەڕێتەوە،
چونكە هیچ شتێك لەم تیۆرانەدا ،جێینابێتەوە.
نامەوێت ،گرنگی هزرەكان رەتبكەمەوە .بەپێچەوانەیەوە ،جگە لەدۆخێك،
كە لەژێر كاریگەری روونكردنەوەی ئاسانكردن و داشكانخوازی كاروباری
مرۆڤایەتی بێت ،دەروونناسانە ،مرۆڤناسانە ،ژینگەناسانە ،ئابوری ،یان
بیروباوەڕی میتافیزیكی ،كە هەموشتێكی پێشبینیكراو و پێویست رێكخرابێت،
گومانی تێدانییە هەندێكات هەلومەرجێك دێتەپێش ،گروپێك لە مرۆڤەكانی
لەژێر كاریگەری باوەڕە دۆگام و تامەزرۆیانە ،لە هەلومەرجی گونجاو لەوە
جۆراوجۆرترن ،كە بكرێت دیاری بكرێن ،دەكرێت گۆڕانكاری گەورە بكات.
ئەو ئ��ارەزوە هەیە ،كە ئەم گۆڕانكارییە لەڕوانینی پێداچونەوانە نەگۆڕ
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گریامنە بكەین؛ بەاڵم زۆر كەم ئاماژە بەم بابەتە دەكرێت ،كە بەدەگمەن ئەم
گۆڕانكاریانە هاوتای نیازی بەڕێوەبەرانی دەكەن ،یان تەنانەت بە دەگمەن
بەشی جێسەرنج لە باوەڕەكانیان لەخۆدەگرن.
پێدەچێت ئەو كارە پێویستی بەدەستنیشاكردن بێت .هەوڵەكانی پێشوو،
یان لەسەر ئەو بنەمایەبوون ،كە شۆڕشگێڕەكان باش لە هەلومەرجەكان
نەگەیشتون ،یان تێبینی هۆكارێكیان ن��ەك��ردووە .هەمویان لەسەر ئەو
بنەمایەبوون ،ئەگەر ئەو بارودۆخە دروست رشۆڤە بكرێت و هەمو هۆكارە
پەیوەندیدارەكان لەبەرچاوبگیردرێن ،دەستامن بە كلیلی كێشەكە دەگات و
كەسانی بەهێز و تێگەیشتوو ،هەلومەرجی مرۆڤایەتی وەردەچەرخێنن ،كە
سیاسەتكاران و ریفۆرمخوازانی سەركەوتوو ،ئەنجامەكانییان بە پێی هۆكارە
جیاوازەكان بەدەستهێناوە و بەدەگمەن تیۆرەكان تەریب و باسی چۆنیەتی
گۆڕانكاری دەكەن لەكۆمەڵگەدا.
رۆبسپێر ،جۆزێفی دووەمی نەمسا و لینین ،لەوەرگێڕانی هزرەكانییان
سەركەوتو نەبوون .بسامرك ،لینكۆڵن ،لوید ج��ۆرج ،رۆزفلێت بە تێكڕا
سەركەوتوبوون .نەمسا  ،1790فەرەنسا  ،1794روسیا  1920هاوتای
رواڵەتەكانیان نەبوون .ئەڵامنیا ،ئینگلیز ،ئەمەریكا لە قۆناغەكانی پەیوەست،
تاڕادەیەك شتێكی ئەوتۆ لەدەوڵەمتەردانی كردەگەراتریان دورنەبوون ،كە
هەوڵییان بۆدابوو .رەنگە بووترێت كەمرت پێگەخوازبوون و ویستەكەیان
چی وا لە واقیعیەتی هەبوو زۆردور نەبووە ،بەاڵم ئەوە هەڵەیە .پانتایی ئەو
جیاوازیانە زۆر فراوانبوو ،كە بسامرك و رۆزفلێت ،ئەنجامیانداو رادیكااڵنە ژیانی
مرۆڤایەتی خستەژێر كاریگەریەوە.
مێژوونوسە دەمارگیرترەكان بە دەگمەن چەمكێكییان رەتكردۆتەوە ،بەوپێیە
جیاوازی نێوان پیاوانی دەوڵەتی كاریگەر و شاری یۆتۆپیا ،یەكەم ،لە مادەی
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مرۆڤایەتی دەگات و رووب��ەڕووی بۆتەوە و دووەم ،داماوە و تێی ناگات .لە
ماهیەتی ئەو تێگەیشتنەدایە ،كە تەوەری سەرەكی كێشەكەی خۆی نیشاندەدات.
جۆزێفی دوەم ،رۆبسپێر ،لینین درێغییان لەهیچ هەوڵێك نەكردووە بۆ تێگەیشنت
لە ماهیەتی بارودۆخێك ،كە گیرۆدەی بوون .خوێندیانەوە ،لێیانكۆڵیەوە ،رشۆڤە
و بیریان كردەوە .رەنگە هەریەكەیان زیاتر ئاوڕیان لە الیەنێك دابێتەوە لە
الیەنەكانی دیكە ،بەاڵم روانگەی كەسانێك ،كە لە بنەمادا مێژوو بە زانستێك دەزانن
و باوەڕیانوایە ،بەكەڵكرتین دەرئەنجامی هاوشێوەی زانستە رسوشتییەكان بە هۆی
پێكهاتەیەك لە سەقامگیری و ئەنجامگیری بەدەست دێت ،ئەو پیاوانە شێوزای
راستییان گرتبووەبەر :تەواوی ،یان تاڕادەیەك شیاوی روانگەی مرۆڤایەتییان بۆ
تێگەیشنت لە هەلومەرجی كاتی خۆیان بەكارهێنا ،تا چارەسەری راست بدۆزنەوە و
بە ئیرادەوە بەرەو ئامانجێكی دیاریكراو و تاك بەكاریبهێنن ،كە بەدەستییانهێناوە.
لەگەڵ ئەوەشدا ،بەئاشكرا لەئامانجەكەیان شكستییان خوارد .لەئاوەژوكردنەوەی
ئەبەدی و توندوتیژی سیستمێك سەركەوتوبوون ،كە رووبەڕووی ببوونەوە و
بارودۆخێكیان هێنایەئارا ،كە نە بۆخۆیان و نە دوژمنەكانیان چاوەڕوانیان نەدەكرد.
بسامرك ،لینكۆڵن ،رۆزفلێت لەوە باشرت رەفتاریانكرد و دەرەنجامێك ،گەرچی بۆ
دوژمنانیان ناخۆش و پێشبینی نەكراوبوو ،بەاڵم هاوتای ئارەزوی پارێزەرانی بوو،
كە چنگییان كەوت.
بە پلەی یەكەم ،ئەو مەسەلەیە پەیوەندی بە داوەری بەهاییەوە نییە.
دەمەوێت بڵێم گروپی یەكەم لە بەدەستهێنانی ئارەزوەكەیان سەركەوتو
نەبوون ،لەكاتێكدا گروپی دووەم ،لەم گۆڕەپانە سەركەوتوتربوون .بسامرك
زیانی زۆری بە جۆزێفی دووەم گەیاند ،بەاڵم دەشێت زیاتر باوەڕمان بەو
چۆنایەتییە بێت ،كە بسامركی شەڕانی ،كەچی ریالیستی ،لەو ئیمپراتۆرە
سەركەوتوتر كرد .ئەگەر بە عەقاڵنی بوون مانایوایە بەو میتۆدانە شوێنی مادە
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بكەوین ،كە ئەنجامی بەدەستهاتو ،تاقیگەر دەیەوێت ،عەقڵخوازان لەم مانایەدا
فەرمی و بە ناوبانگ ،نەشیاوانە رەفتاریان ك��ردووە؛َ پیاوانێك لە ئەنجامی
داواكانییان سەركەوتوتربوون ،كە بە پێی «گەواهی» رەفتاریان كردووە (دیارە
لەم بارەیەوە ناوێكی هەڵەیە).
نامەوێت جیاوازی ئەم دوو مۆدێلە لێكجیایە بژمێرم ،بەڵكو دەمەوێت
ئاماژە بە زەقرتین جیاوازییان بكەم .ریشەی بۆ ئەو واقیعیەتە دەگەڕێتەوە،
كە دەوڵەمتەردانی سەركەوتو هاوشێوەی ئەو هونەرمەندانە رەفتار دەكەن،
كە لە قاڵبی خۆیان دەگەن .رەوتی هەڵبژاردن و پارێزكردنیان لەسەر بنەمایەك
هەڵدەبژێرن ،كە روونكردنەوەی شەفافی بە پێی زاراوەی تیۆری شیاو نییە.
نەك هەر ئەمان ،بەڵكو مێژونوسان و دەروونناسان و رشۆڤەكارانی سیاسیش
ناچاردەبن پەنابەرنەبەر زاراوەكانی خەیاڵكردنەوە ،بلیمەتی سیاسی ،هەستی
مێژویی ،داوەری هەڵەنەكەر ،كە دەیانەوێت رەفتاریان روونبكەنەوە ،لە كتێبە
زانستییەكان شوێنییان نییە .كاتێك بسامرك شەڕی دژی فەرەنسا دەستپێكرد ،یان
لینكۆڵن دژی باشور ،یان رۆزفلێت دژی «بووربوون»ەكانی ئابوری ،زۆر بۆیان
زەحمەت بوو رایبگەیەنن رەفتارییان لەكام دراوەكانی گشتی ئەنجامگیری بكەن،
واتا دیاری بكەن هەرلەم ساتە و ئەمان هەمان هۆكارن ،كە بۆ ئەم چاالكییە
تایبەتییە گونجاون ،بە هەمانشێوە كە لە زانست دەیبینین .زەحمەت بەم مانایە،
كە پەیكەرتاشێك بۆی زەحمەتە روونیبكاتەوە بۆچی ئەو كار و نەك ئەم كاری بە
مادەیەك دەكات ،كە قالبڕێژی دەكات .لێرەدا باسی جۆرێك شایەتی گوماناوی،
یان جۆرێك میتۆدی نائەزمونی بۆ گومانكردنی خودی واقیعیەت لە گۆڕێ نییە.
داوەری ،شارەزایی ،هەستی كاتبەندی ،تێگەیشنت لە پەیوەندی هۆكارەكان و
ئەنجام پەیوەندی بە هۆكاری ئەزمونییەوە هەیە ،هۆكاری وەك تاقیكردنەوە،
دینت ،لە سەرووی هەمویانەوە «هەستی واقیعیەت» ،كە بە مانای هەبوونی
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جۆرێك هاوپێوەندی نیوە نائاگایانە لەناو ژمارەیەكی هەراو لە توخمەكانی بە
رواڵەت ناچیز بۆ بارودۆخێك ،كە جۆرێك سیمبول لەناویاندا بێنێتەئارا و بتوانێت
بە كاری راست «تەڵقین»مان بدات و یان پێشنیاز بكات .بە دڵنیاییەوە كارێكی
وا ،شێوەیەكی بەڵگەنەویستییە ،بە كورتی لە خاكێكدا دەڕوێت بەپیت بێت و
بە ئەزمون و جۆرێك هەستیاری ریزپەڕ پەیوەندی بە فاڵن بارودۆخەوە هەیە.
ئامادەیی و بەخششێك ،كە نە هونەرمەندان و نە بیرمەندان بە بێ ئەو ناتوانن
بە دەرەنجامی رەسەن بگەن .پێدەچێت ئەم ئامادەییە ،تەبای باوەڕمان نەبێت
بە سەروەری رەهای مۆدیلێك ،كاتێك توانای رەسەمنان بۆ كاردانەوەی دروستی
تێگەیشتنامن ناتەواو دەكات ،كە دەبێتە روپۆشی جۆرێك ئایدۆلۆژی دەمارگیرانە.
رەنگە لەدنیای بەرچاو هیچ بەڵگەیەك نەبێت ،كە بۆچی نابێت مرۆڤ بە پلەی
یەكەم بە خاكی ،لەتەواوی واقیعیەتی پەیوەست بپرسێتەوە و پاشان بە هۆی
میتۆدی زانستی دڵنیا  ...پێكهاتەیەكی باوی دیتنەكان ،تاقیكردنەوە ،پێودانگ،
ئەنجامگیری ،سەقامگیری و باقی رێبازەكان  ...گریامنەیە هەڵبەستێت ،كە توانای
بداتێت تەواوی بەدیلە شیاو و ئاكامەكانیان تاوتوێ بكات .لەوانەیە لەدنیای
رامان بەمجۆرە بێت .بە كردەوە ،كاری واقیع زۆر زیاد ،بە كورتی ،ئاڵۆز و زۆر
الوەكین و چەكی تیۆری زۆر دەرهەستەیین ،كە لەبەر دەستامنن ،مۆدیلەكانیان
زۆر لێدورن و بە كەڵك هەلومەرجێك دێن ،كە بەشێوەیەكی نائاسایی ،ئاسایی بن.
پێامندەوترێت لیۆناردۆ دوو ئەنجامەكەی بە هۆی ئەندازەگرتنەوە بەدەستهێنا،
بەاڵم هەمومان دەزانین ،لەڕێگەی پێكهاتەی ئامادەییەكان و بەخششە جیاجیاكان
تەختیكردووە .رەنگە سیاسەتكارانێك هەبن پشتییان بە تیۆرێكی ئاسنین
بەستبێت ،بە نەخشەیەك لەسەر بنەمای میتۆدی ئابوری و سیاسی ئامادەكراوە،
بەاڵم گەر سەركەوتووبن ،دەرەنجامی خۆی بە پێی چۆنایەتییە زۆر جیاوازەكان
بە دەستهێناوە ،كە لەبونیاندا پەنهانە.
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ئەوە بەهانەیەك نییە بۆ تاریك بیری ،پشت بەسنت بە پەندی پێشینامنان،
بانگی باپیرامنان ،یان ئیلهامی دەروونی .لە ژیانی كۆمەاڵیەتی چەند ناوچەیەك
هەیە ،دەكرێت بە ئاسانی تیۆری زانستیی تێدا پراكتیك بكەیت ،لەوجۆرە
شوێنانە بە باش زانینی وەنەوزدان و باوەڕەكانی ئاڵۆز «هەستی هاوبەش» بۆ
زانستی شێوازمەندی منونەی زەقی نەزانی و نەرمی  ...و هەندێكات ماسكی
خورافات و تەمبەڵییە  ،...بەاڵم بوار زۆرە ،باخەوان لەئانێكدا ئەنجامی باشرت
لەچاو گژوگیاناسێك دەستەبەر دەكات و لێكجیاكردنەوەی ئەو الیەنگرانە ،یەكەم
شانەی هەست و واقیعیەتە .هەڵەیە ،بیرمەندانی كۆمەاڵیەتی سەدەی هەژدە
و سەدەكانی داهاتوی ئایدیالگەرا ،دەستكردو باڵو نیشاندەدات؛ زۆر تاریك
و شاراوە هەستیپێكرابوو ،بەاڵم بە دەگمەن فۆرمی پێدەدرێت ،لە بەرئەوەی
كەسانێك تامەزرۆیانە بەڵێنیان بەم ئەندێشەیە دابوو ،كە گیرۆدەی فۆرم
پێدانی ئەم لێكجیاكردنەوە بوون و دەبێت میتۆدەكانی زانستی ،گۆڕەپانەكانی
ژیان بگرێتەوە و رەتكردنەوەی پەیوەندی بە گۆڕەپانە دیاریكراوەكان ،واتا
خیانەتكردن لەتیشكییان دەزانی.
لەگەڵ ئەوەشدا ،هەڵەیە كاتێك سیاسەتكارێك ،یان تەنانەت مێژونوسێك،
كە بەدوای جیاكاری كردەوەی مرۆڤایەتییەوەیە لەجیاتی دزەكردنە ناوییەوە ،بە
میتۆدخوازی تۆمەتبار دەكرێت ،بە تۆمەتێكی راست دێتەبەرچاو .ناكرێت هیچ
بیرمەندێك بە میتۆد تۆمەتبار بكەیت؛ لەبەرئەوەی بیرمەندبوون بە مانای میتۆد
هەبوونە .ئەمە تێگەیشتنی غەریزی بە كارهێنەرانی زمانی گشتی و هاوبەشامن
لەم واقیعیەتە پیشاندەدات ،كە هەموو كار و پیشەیەك ،وتەزایەكی جیاوازی
دەوێت و هەوڵ بۆ بەكارهێنانی ئەو مۆدیالنەی ،كە لەگۆڕەپانێك كاردەكەن
بۆ گۆرپانەكانی دیكە ،كە پێویستی بە میتۆدی جیاوازە ،سەرئەنجام شكڵێك لە
ناعەقاڵنیەت دەبێت ،كە هەندێك ناویدەنێن تاریك بیری ئەقڵگەرایانە :پێداگرتن،
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بێ هیچ بەڵگەیەك ،بێ هەوڵدان بۆ دینت ،چونكە كلیلێكی جیهانگر هەیە و ئەوەی
لێرەدا بەكار دەهێرنێت ،دەبێت لەوێش بە كاربهێرنێت و ئەوەی لەبوارێك نوێنەری
پێشكەوتن ،لۆژیك و تیشكە ،دەبێت لەهەموو بوارەكانی دیكە رۆڵی هەبێت .لە
بەرئەوەی سیستمی هاوسەنگ لە یاسا بااڵكان  ...لەگەڵ چوارچێوەیەكی هاوتا ...
لەدنیای بێگیان ،ژینگەناسی ،گیانەوەرناسی ،یان بۆ ماوەناسی بە باشی كاردەكات،
ئاكامی نابێت ،كە لەبواری مێژوی كۆمەاڵیەتیش هەمان كارایی هەبێت.
زۆربەی تیۆرسێنانی كۆمەاڵیەتی سەدەی  19و  ،20بەم گریامنەیە دەستییان
پێكرد ،كە مرۆڤەكان لەڕوانگەی بااڵوە دیاریكراو ،لە روانگەی تاك الواز و بەزەبر
عەقاڵنین؛ چونكە گەشەكردنی زانست بەهێمنی پەیوەندییان بەچوارچێوەیەك
لە هۆكارە بااڵكانی شیاوی ناسینی ئاشكرادەكات و باقی شتەكان گومان و
خۆگەورە دینت دەبن .ئەم تیۆرە تەنگ بە هیچ بونیادێكی دینت ،یان ئەزمونی
رەفتاری مرۆڤایەتی ،یان ئەزمونی كۆمەاڵیەتی هەڵناچنێت ،یان هەر میتۆدێكی
ئەزمونی تر جگە لەپێودانگی ئاڵۆزی بەدنیای رسوشتییەوە نییە .سەركەوتوترین
دەوڵەمتەردانی مێژوو زۆرتر ،چ ئاگایانەو چ نائاگایانە ،پابەندن بەخاڵی بەرامبەری
ئەم رایە :كە هەندێككات تاكەكان بەهێز بوون ،بە رادەیەكی زۆر نەزانن ،لەو
سنوردارییانە ،ئازادن ،كە دەخرێتەڕوو ،گریامنەی دژ ،بەناوی زانست ،عەقڵ و
دیتنی بێالیەنانەی رسوشت ،لە الیەن كەسانێك هەروەك مرۆڤایەتی پێكەشی تیۆر
و ئەبسرتاكتەكان دەبێت ،كە باوەڕیان بەڕیفۆرمی رادیكاڵی كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی
هەیە .شێوەیەك لە بتپەرستی  ...و قوربانیكردنی مرۆڤ  ...خوێن ساردانە و
كاولكارانەتر لەتەواوی گەمژەییەكانی شایانی تێگەیەنراوی نەوەكانی رابردو ،كە
نەوەی داهاتو بە هۆیەوە ،بە بێ باوەڕی و توڕەیی ،بە دروستی قۆناغەكەمان،
توكامن لێدەكەن.
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ژ

ناوی بەرهەم

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی چاپ

رێباز مستەفا

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014
1
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23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

26

مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

ماجد خەلیل

2013

27

كتێبی سور

ماو تسی
تۆنگ

28

سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

29

گەندەڵی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

فازل حسێن مەال
رەحیم

2014

30

یوتۆپیا

كۆمەڵێك
نوسەر

پێشەوا فەتاح

2015

31

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

32

پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

33

گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك بریتا بولەر

34

داعش و داعشناسی

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

رێكەوت ئیسامعیل

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

ماجید خەلیل

2015

سابیر عەبدوڵاڵ
سەجعان
میالد ئەلقزی كەریم

2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

ئایزایا بێرلین

2

42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر ئەرسەالن حەسەن

2015

59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

د .عبدلعلی مەجید
مقبل

مارابی

جەواد حەیدەری

س َور َعبدُالله
دْ َ .

2015
2015

81

فیتنە

سابیر عەبدوڵاڵ
هشام جعیط
كەریم

2016

82

داعش و ميليشيياكان

ئەنوەر حسێن

2016

83

ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

ئایزایا بێرلین

4

84

ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

85

ئاشنابوون بە سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

86

ئاشنابوون بە پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

87

ئاشنابوون بە دۆرکهایم

ئارام مەحمود  -دانا لەتیف جەالل

2016

88

ئاشنابوون بە دریدا

ئارام مەحمود

2016

89

ئاشنابوون بە لیوتار

ماجد خەلیل

2016

90

ئاشنابوون بە لینین1

كۆمەڵێك نوسەر

2016

91

ئاشنابوون بە لینین2

كۆمەڵێك نوسەر

2016

92

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

93

ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

94

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم1

ب -لیڤا

2016

95

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم2

ب -لیڤا

2016

96

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

97

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

98

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

100

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1

ئەرسەالن حەسەن

2016

101

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم2

ئەرسەالن حەسەن

2016

102

ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست موصڵح شێخ ئیسالمی

2016

103

سێگۆشەی گڕگرتوو

سابیر عەبدوڵاڵ کەریم

2016

104

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ

هەڵگورد جەالل

2016
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105

گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی
ئێران تێوون و مەترسییەكان

سۆران عەلی

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا

هەڵگورد جەالل

2016

سۆران عەلی

2016

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و
دینامیكیای ژیانی سیاسی
لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

109

نەوت و گازی شیلی
ئەمەریكا و ئاكامە
جیۆپۆلەتیكەكانی

ئەرسەالن حەسەن

2016

110

كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

111

چین و سیستهمی
بازرگانیی جیهانی

بابان ئهنوهر

2016

112

چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی

هەڵگورد جەالل

2016

113

ئومێدی خۆرەتاوی من

سەرهەنگعەبدولڕەحامن

2016

ئازدی و خیانەت لە ئازادی

ئەرسەالن حەسەن

فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی
رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی

كوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

نەوزاد جەمال

107

114
115
116
117

274

خەبات لە پێناو فرەییدا
دوای شۆڕشەكانی باكوری
ئەفریقیا

2016

كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی بابان ئەنوەر

ئایزایا بێرلین

6
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2016
2016
2016

118
119
120
121
122
123
124
125

ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا بژار سەردار
چوار سندوق

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوانهەڵەبجەیی

2016

وردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی مەریوانهەڵەبجەیی

2016

گفتوگۆ
سەڵتەکان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

د .كەیوان ئازاد ئەنوەر

2016

ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم ساراڵ فەهمی شەریف ،هێمن تاهیر

2016

126

چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە
كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی

127

ئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر

2016

128

باوەڕدارەتیرۆریستەکە

سۆران عەلی

2016

129

پێغەمبەر و پرۆلیتاریا

پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەوی

2016

130

مارکسیزم چۆن کار دەکات

بابان ئهنوهر

2016

131

ئامانجی فەلسەفە

شاسوار کەمال

2016

132

پرسی ژن

عادل عەلی

2016

133

چەپی نوێ

ئەکرەم میهرداد

2016

134

نامیلکەیلێبوردەیی

فەرشید شەریفی

2016

135

یاداشتەکانیجەنگ

سرتان عەبدوڵاڵ

2016

2016
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