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پێشەكی
بە ئەزموونی كەمی خۆم لە بواری خوێندنەوە بەگشتی و
خوێندنەوەی ب��واری فەلسەفە بەتایبەتی ،ئەو بڕوایەم لەال
دروستبووە ،كە ئامانجی هۆشیاری و فەلەسەفە لە دنیادا بریتییە
لە جوانكردنی ژیان و بەخشینی مانا بە مرۆڤ بۆئەوەی ژیانێكی
سەربەرز بژیت و بتوانێت مومارەسەی مرۆڤانەی خۆی بكات،
بەشێوەیەك خاوەنی كەرامەت و كەسایەتی خۆی بێت ئیرت لەهەر
كوێیەك ژیان بەسەر ببات.
بەدەستهێنانی ئەو خەونەی سەرەوە كارێكی ئاسان نییە،
هەربۆیە لەوەتەی مرۆڤ هەیە فەلسەفە و فەیلەسوفەكان هەن،
لەهەوڵی ئەوەدان ژیان بەو شێوە جوان و باشبكەن ،كە تیایدا
مرۆڤ بتوانێت مرۆڤانە بژیت و دوور بێت لە بێزاری و نائومێدی و
ناڕەحەتی .ئەم كاروانە درێژەی فەلسەفە ،لە یۆنانی كۆنەوە هەتا
رۆژگاری ئەمڕۆمان ،ئەوەندە دەوڵەمەندە بەڕادەیەك چەندان
قوتابخانە ،رێبازی فەلسەفی جیاواز دروستبوون بەمەبەستی
تێگەیشنت لە دنیا و مرۆڤ و ژی��ان .خوێنەرانی كوردیش لە
رێگای رۆشنبیران و وەرگێڕەكانەوە ئاشنایەتییان لەگەڵ زۆربەی
قوتابخانە و رێبازە فەلسەفییە جیاوازەكانی جیهان پەیدا كردووە،
لەهەوڵی ئەوەدان ئاستی كۆمەڵگە بەرەوپێش بەرن ،تا ژیانێكی
ئازادانە و دیموكراتیانەی كراوە بژیت ،كۆمەڵگەی كوردی ببێتە
كۆمەڵگەیەكی دیار لەناو شارستانیەتی ئەمڕۆی مرۆڤایەتیدا.
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بەاڵم بەداخەوە ئەوەی تائێستا من تێبینیم كردووە ،نوخبەی
رۆشنبیرانی كورد بەشێوەیەكی گشتی مامەڵە لەگەڵ بواری تیۆری
فەلسەفە دەكەن و زۆرتر بابەتە تیۆرییەكان وەردەگێڕن ،كە ئەمە
كارێكی زۆرباش و پێویستە ،بەاڵم الیەنی پراكتیكی فەلەسەفە
جیاوازەكان فەرامۆش ك �راوە ،ئەمەش وایكردووە فەلسەفە،
سەرەڕای ئەو گرنگییەی كە هەیەتی ،نەبێتە بەشێك لە ژیانی
كۆمەڵگەی ئێمە ،هەربۆیە هەست بە لێكدووری فەلسەفە و
كۆمەڵگەی كوردی دەكرێت و مرۆڤی كورد پێی وایە فەلەسەفە
پێویست نیە و كاریگەری نیە بۆ باشرتكردنی ژیانی.
لەسۆنگەی ئەو راستییەی س��ەرەوە ،من وەكو وەرگێڕێك
هەوڵمداوە زۆرب��ەی ئەوبابەتانە وەربگێڕم ،كە پەیوەندی
راستەقینەیان بە تێگەیشنت و ژیانی رۆژانەی ئینسانەوە هەیە،
بۆئەوەی مرۆڤی كورد بتوانێت مومارەسەی ئەو بیرۆكانە بكات
و بتوانێت فەلسەفە و هۆشیاری بكاتە نەریتی رۆژانەی خۆی،
هاوكات وەك تاكێك بەشداربێت لە بەرزكردنەوەی ئاستی ژیانی
كۆمەڵگەی كوردی بۆئاستێكی بەرزتر و شەرەفمەندانەتر .هیوادارم
بتوانم لەرێگای ئەم كتێبەوە كەمێك لەو پەیامە بگەیەنم.
وەرگێڕ
شاسوار كەمال مەحمود
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فەلسەفەی كارڵ پۆپەر
نوسینیHERBERT KEUTH :

9

-1كارڵ پۆپەر لە 28ی یولۆی  1902لە ڤییەننا لەدایكبووە،
لە 17ی سێپتەمبەری  1994لە لەندەن كۆچی دوایی كردووە.
باوكی كارڵ پۆپەر پارێزەر بووە و چاالكانە بەشداری لە ریفۆڕمی
كۆمەاڵیەتیدا كردووە .دوای كۆتایی هاتنی جەنگی جیهانی
یەكەم خوێندنگەی جێهێشتووە و دواتر وەك خوێندكارێكی
گوێگر بەشداری لە وانەكانی مێژوو ،ئ��ەدەب ،سایكۆلۆژیا،
فەلسەفە ،بیركاریدا ك��ردووە ،پاشان پەیوەندی ك��ردووە بە
گروپی الوانی چەپەوە و بۆماوەی چەند مانگێك خۆی وەك
كۆمۆنیست زانیوە.
لە ساڵی 1922دا پۆپەر لە تاقیكردنەوەی ( )MATURE
سەركەوتن بەدەستدەهێنێت و دەبێتە خوێندكارێكی ئاسایی لە
زانكۆی ڤییەننا و پەیوەندی دەكات بە كۆلیژی مامۆستایانەوە  ،ساڵی
 1924لە تاقیكردنەوەی كۆتایی دەردەچێت و دەبێتە مامۆستایی
سەرەتایی .لەو ب��وارەدا دەستبەكار و خزمەتی خۆی دەكات،
پاشان پەیوەندی بەیەكێك لە پەیامنگاكانی ڤییەنناوە دەكات و
سەركەوتووانە ئەویش تەواودەكات ،لە ساڵی 1928دا بڕوانامەی
دكتۆرا بەدەستدەهێنێت  ،نامەی دكتۆراكەشی بەناونیشانی (
لە بارەی گرفتی شێواز لە سایكۆلۆژیایی بیركردنەوەدا) دەبێت.
لێرەوە پۆپەر گشتگیرانەتر روودەكاتە پرسیارەكانی میسۆدۆلۆجیا
و ئەبستمۆلۆجیا ،ئەو پرسیارانەی كرۆكی فەلسەفی كارڵ پۆپەر
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پێكدەهێنن ،ئەو لەم چوارچێوەیەدا زاراوەی «عەقاڵنییەتی
رەخنەگر» بەكاردەهێنێت.
زاراوەی « عەقاڵنییەتی رەخنەگر» پێچەوانەی ناعەقاڵنییەتە،
نەوەكو پێچەوانەی دیاردە كردەنییەكان – EMPIRICISM
بێت .ئەم جۆرە عەقاڵنیەتە دیاردە كردەنییەكان و عەقاڵنیەتی
كالسیكی ،بۆمنونە دیكارت ،لەخۆدەگرێت و پۆپەر ناوی دەبات
بە ( رۆشنگەری) .لەبەرامبەردا عەقاڵنیەتی ناڕەخنەگرانە
ئەو دیاردەیەیە كە ئەرگومێنت ،یاخود ئەزموون نایسەملێنن،
لەبەر ئەوە پۆپەر عەقاڵنیەتی رەخنەگرانە لەبری عەقاڵنییەتی
ناڕەخنەگرانە بەكاردەهێنێت .بەو پێیەی هەڵوێستە عەقاڵنییەكان
النی كەم دەرئەنجامی هەست و باوەڕن .پۆپەر باس لە گرنگی
« گفتوگۆی عاقاڵنە-بیركەرەوە» دەكات .گفتوگۆی عاقاڵنە لە
چوارچێوەی گفتوگۆی رەخنەگرانەدا بەمەبەستی نزیكبوونەوە
و دۆزینەوەی راستی بەهۆی ئەو هەواڵنەی ئەنجامیاندەدەین.
پۆپەر و گروپێك لەزانایانی ڤییەننا رۆڵی كاریگەریان هەبوو لەم
چوارچێوەیەدا.
س��ەرەت��ا ك��ارڵ پ��ۆپ��ەر تەنها تێبینی دەن��وس��ی و چاپی
نەدەكردن ،بەاڵم دواتر بە هاندانی ()HERBERT FEIGL
بۆچوونەكانی لەچوارچێوەی چەند بەرگێكدا نوسی .یەكەمجار
كتێبێكی بە ناونیشانی ( دووگرفتی سەرەكی ئەبستمۆلۆژیا)
نوسی و بەچاپ گەیاند .ئەو دووگرفتەش بریتین لە (ناساندن
و جیاكردنەوە) .دواتریش كتێبێكی دیكەی بەناوی ( لۆژیكی
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دۆزینەوەی زانستی) نوسی .پۆپەر جیاوازی دەكات لە نێوان
دیاردە زانستی و میتافیزیكییەكان)RUDOLF CARNAP( .
كارەكانی پۆپەری بە ناوازە وەسفكرد لە بورای لۆجیكی زانستیدا.
بە بۆچوونی پۆپەر ئەو دەستەواژە كورتكراوانەی لە تێستكردنی
تیۆرەكاندا بەكاردەهێرنێن ،پێویستە خودی خۆیان تێستبكرێن،
تابزانرێت لەالیەنی هەستیەوە قبوڵدەكرێن ،یان رەتدەكرێنەوە،
یاخود دەچنە چوارچێوەی هۆشیاری هەستییەوە ،یان دەچنە
چوارچێوەی رووداو و شتە فیزیكییەكانەوە .هەروەك ئاشكرایە
پەیوەندی هەیە لە نێوان گرفتەكان لەسەر بناغەی تەجریبی
لەالیەك و گرفتەكان لەسەر بناغەی ناساندن و جیاكردنەوە
لەالیەكی دیكەوە .لەبەر ئەوە لە شیكردنەوەی كۆتایدا پۆپەر
گفتوگۆ لەبارەی هەرس ێ گرفتەكەوە دەكات بە بەستنەوەی بە
واقعەوە.
لەرۆژگاری ئەمڕۆشامندا كتێبی لۆژیكی پۆپەر بەیەكێك لە
پەڕتووكە گرنگەكانی بواری فەلسەفەی زانستی دادەنرێت .كە
پێكدێت لە بیرۆكە سەرەتاییەكانی عەقاڵنیەتی رەخنەگرانە .ئەو
كتێبە باس لەوەدەكات ،كە بۆچی ئەو زانیاریانەی هەمانە هەڵەیە
و بۆچی لەو كارانە فێردەبین ،كە تیایدا شكستدەهێنین نەوەك
لەو كارانەی سەركەوتوانە ئەنجامیدەدەین .بە بۆچوونی پۆپەر
پێشكەوتنی زانست ،دەرئەنجامی تاقیكردنەوە و كەمكردنەوەی
هەڵەكانە.
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سەركەوتنی كتێبی (لۆژیك) بەو رادەی��ە تەنانەت بەالی
كارڵ پۆپەریشەوە جێگای سەرسامی بووە ،ئەو لە ژیاننامەكەیدا
نوسیویەتی كە« :زۆر خوێندنەوە بۆ ئەو كتێبە كراوە بە زمانە
جیاوازەكانی دنیا ».زۆربەی خوێندنەوەكانیش بۆ ئەم كتێبە
ئەو كاتە بە فراوانی دەستیانپێكرد ،كاتێك چاپی وەرگێڕدراوی
ئینگلیزەكەی باڵوبوەوە و ژمارەیكی زۆر لە خوێنەران و پسپۆڕانی
تایبەتی ئەو بوارە روویانتێكرد.

-2-

لە ژێر كاریگەرییەكانی بارودۆخی سیاسی سااڵنی سییەكانی
سەدەی بیستدا ،جارێكی تر پابەندبوونەكانی پۆپەر هاتنەوە
ریزی پێشەوە .لێرەوە پۆپەر رووی كردە رشۆڤەكردنی گرفتەكانی
تیۆرەكانی فەلسەفەی كۆمەاڵیەتی و فەلسەفەی سیاسی.
لەو ماوەیەدا پۆپەر چەندین سیمیناری لەسەر ( ه��ەژاری
بزوتنەوەی مێژوویی) لە زانكۆ جیاجیاكانی دنیادا پێشكەشكرد و
روونیدەكردەوە ،كە چۆن ئەو بزووتنەوە مێژووییانە رۆڵیان هەبووە
لە ئیلهام بەخشین بە ماركسیزم و فاشیزم ،پاشان ئەو سیمینارانەی
بەناونیشانی (ه��ەژاری بزوتنەوەی مێژووی) بەچاپگەیاند و
دواتریش وتارێكی لەهەمان چوارچێوەدا نوسی بۆ پڕكردنەوەی
ئەو كەموكورتیانەی لەوانەیە لەو پەڕتووكەدا بەدیار بكەون
بەناونیشانی (تێبینیەكانی سەر بزوتنەوەی مێژوویی) .پۆپەر ئەو
دووكارە وەك هەوڵەكانی ئەو لەو جەنگەدا وەسفكردووە .كتێبی
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دووەمیان پۆپەر ناوی دەبرد بە (پەیامبەرە هەڵەكان -ئەفالتوون،
هیگڵ ،ماركس) پاشان ناوی كتێبەكە گۆڕا بۆ ( كۆمەڵگەی كراوە
و دوژمنەكانی) .ئەم كتێبە ساڵی  1943نوسینی تەواو بوو،
بەاڵم ساڵی  1945چاپكرا ئەویش بەهۆی گرفتی چاپكردنەوە
لەوكاتەدا .دواتریش هەردوو كتێبەكە لەشێوەی پەڕتووكی تەواودا
دەركەوتن لە بەریتانیا و ئەمەریكا .كتێبی هەژاری بزوتنەوەی
مێژوویی ،باس لە خەمە تیۆری و میسۆلۆجییەكان دەكات و
كتێبی كۆمەڵگەی كراوە و دوژمنەكانی ،باس لە خەمە مێژوویی
و سیاسیەكان دەكات -بەتایبەتیش مێژووی فەلسەفە .كۆمەڵگەی
كراوە و دوژمنەكانی بە باشرتین كاری پۆپەر دادەنرێت تا ئێستا.
لەهەردوو كارەكانیشدا ،ك��ارڵ پۆپەر بیری عەقاڵنیەتی
رەخنەگرانەی وەرگێڕاوەتە سەر فەلسەفەی سیاسی .بەبۆچوونی
پۆپەر باشرتین هەستەكانی عەقڵ بریتیە لە (كرانەوە بەرەو رووی
رەخنەدا) ،تەنها بڕیار و راسپاردەكان جێگای رەخنەنین ،بەڵكو
داواكاری و بەهاكانیش جێگای رەخنەن .پۆپەر پێشنیاردەكات:
ئەو داواكاریانەی هەڵوێستی رەخنەگرانەمان فراوانرت دەكەن،
دەتوانرێت ناوبربێن وەك عەقاڵنیەتی رەخنەگرانە.
بەگوێرەی عەقاڵنیەتی رەخنەگرانە هەموو « زانیاریەك-
 »KNOWLEDGEدەرب��ارەی راستییەكان هەڵەیە و زانیاری
ئەخالقیش شتێكی مەحاڵە .لێرەوە ،لەبەرئەوەی نازانین چی
بكەین ،دەبێت بڕیاربدەین ،كە چی بكەین و لێپررساو بین
بەرامبەر بڕیارەكامنان.
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چەندان لێكۆڵینەوە لەسەر هەریەك لە ( لۆژیك) و
(كۆمەڵگەی ك��راوە) ن��ورسان ،كە بەشێوەیەكی سەرەكی
دەرب���ارەی گرفتە میتافیزیكییەكان ب��وون .ب��ەم شێوەیە
ئەبستمۆلۆجیا وەك بابەتی سەرەكی كارەكانی پۆپەر
دەمێنێتەوە .دوای چارەكە سەدەیەكیش لە دەرچوونی
(لۆژیكی دۆزینوەی زانستی) ،چاپی ئینگلیزی ئەو كتێبە
دەرچوو ،كە دوانزە پاشكۆی زیاتری لەگەڵ بوو بەشێوەیەكی
سەرەكی دەربارەی (تیۆری لەوانەیە بوون) بوو ،هەروەها
پاشكۆكان باس لە (گ��ەردوون و رێكخسنت و پێداویستی
فیزیكی ورسوشتییەكان) دەكەن.
كاركردنی پۆپەر لە میتافیزكی كالسیك بە نوسینی وتارێك
بەناونیشانی (زمان و گرفتی جەستە و بیر) دەستپێدەكات
(ساڵی  )1953كۆتایی دێت بە نوسینی كتێبێك بەناونیشانی
(زانیاری و گرفتی جەستە و بیر) (ساڵی  .)1994ساڵی 1966
پۆپەر كتێبێكی دیكەی بەچاپگەیاند بەناونیشانی (سێ
جیهانەكان) :جیهانی یەكەم بریتییە لە جیهانی فیزیكی،
جیهانی دووەم بریتییە لە جیهانی هۆشەكی (یاخود مێشكی)،
جیهانی سێهەمیش بریتییە لەجیهانی هزر ،لەپێناو پاراستنی
ئ��ازادی بڕیار ،بەرپرسیارێتی داهێناندا ،پێویستە ئەم سێ
جیهانە بەڕووی یەكرتدا كراوەبن.
15
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ئێرانییەكان
خەون بەچییەوە دەبینن؟
نوسینی :میشێل فۆكۆ
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«هەرگیز بە ویستەكانی ئەوان ناجوڵێینەوە ،زیاتر لەوەی
(ڤێتنام) یان پێناكرێت ».دەمویست وەاڵمیان بدەمەوە بەوەی:
ئەوان دەیانوویست ،ئێوە ئاڕاستەبكەن كەمێك زیاتر لە ڤێتنام،
بەهۆی نەوت بەهۆی ئ��ەوەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستە ،بەاڵم
ئەمڕۆ زیاتر ئامادەن ئەو كارەبكەن .دوای كامپ دیڤید ،دەشێت
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا ،رێگا بدات بە بااڵ دەستبوونی
سوریا ،بەسەر لوبناندا و بەو هۆیەشەوە رێگا بە كاریگەری
یەكێتی سۆڤیەت دەدات؟ ئایا ویالیەتە یەكگرتووەكان ئامادەیە
لەناوچەیەكی ئاوەها گرنگدا ،ئامادە نەبێت؟ بەپێی بارودۆخەكە،
ئایا ویالیەتە یەكگرتووەكان رێگایان پێدەدات لە رۆژهەاڵتەوە
دەستوەردەنە ناوچەكە ،یان چاودێری پرۆسەی ئاشتی بكات؟
لەدووەم (هەینی رەشدا) ئایا ئەمەریكا هانی شا دەدات
بۆ تاقیكردنەوەی هێز؟ ژمارەیەكی تر لە دەرچووانی زانكۆ،
مانگرتنە نوێیەكان ،ئاڵۆزییەكان كە دووبارە دەستیان پێكردۆتەوە،
ڤیستیڤاڵە ئاینییەكانی مانگی داهاتوو ...دەتوانن ئەم هەلە
دروستبكەن؟ پیاوە دەست ئاسنینەكە (موغادەم)ە سەركردەی
نوێی ساواك.
ئەمە جۆری پالنەكەیە ،كە بۆ كاتی ئێستا نەگونجاوە و كەسیش
حەزی پێ ناكات .بارودۆخەكە بەرەو نائارامی دەڕوات .هەندێك
لە جەنەڕاڵەكان دەتوانرێت پشتیان پێ ببەسرتێت ،بەاڵم دیارنییە
سوپا وابێت .لەهەندێك سۆنگەوە ،پالنەكە بێسودە چونكە
(هەڕەشەی كۆمۆنیزم) نە لە دەرەوە نە لەناوەوە بوونی نییە،
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لەبەرئەوەی رقلێبوون لە ئەمریكا ،یەكسانە بەترس و نیگەرانی
لە سۆڤیەت .ئایا راوێژكارەكانی شا ،پسپۆڕە ئەمەریكییەكان،
تەكنۆكراتەكانی رژێ��م ،یان گروپە سیاسییەكانی ئۆپۆزسیۆن
(نەتەوەییەكان ،یان سۆسیالیستەكان) لەماوەی دوو هەفتەی
رابردوودا لەسەر ئەوە رێكەوتوون كارێك بكەن (ئازادی ناوخۆ)
زیاد بێت ،یان چاوەڕ ێ دەكەن ،خۆی دەربكەوێت .لەكاتی ئێستادا
شێوازی ئیسپانی باشە بۆ سەركردایەتی كردنی سیاسی .ئایا ئەم
شێوازە بۆ ئێران گونجاوە؟ زۆر كێشەی تەكنیكی هەیە .پرسیار
لەبارەی كاتەكەیەوە هەیە :ئێستا یان دواتر ،یان دوای روداوێكی
تری توندوتیژ؟ پرسیار دەربارەی تاك هەیە :لەگەڵ یان بەب ێ شا؟
لەوانەیە لەگەڵ كوڕەكەی ،هاوسەرەكەی؟ ئایا پالنەكەی سەرەك
وەزیران (ئەمینی) كە دەیویست سەركردایەتی جواڵنەوەكە بكات
بەسەر نەچووە؟
شا و پیرۆزی

جیاوازی جەوهەری هەیە لە نێوان ئێران و ئیسپانیادا،
سەرەڕای ئەوەش شكستهێنانی گەشەپێدانی ئابووری لە ئێراندا
رێگرە لەبەردەم چەسپاندنی بنەماكانی ئازادی ،مودێرنە ،رژێمی
رۆژئاوایی .لەشوێنی ئەوە لەم چەند ساڵەی دوایدا بزوتنەوەیەكی
فراوان لە خوارەوە گەشەی سەندووە ،ئەم گەشەسەندنە بۆتە هۆی
شڵەقاندنی ئەو پارتە سیاسیانەی لەسەرخۆ خۆیان رێكدەخست.
ئەم بزوتنەوەیە نیو ملیۆن پیاوی رژاندە سەر شەقامەكان دژی
تانك و ئامێرە سەربازییەكان .تەنها هاواریان نەدەكرد« ،مبرێ شا»،
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بەڵكو لەگەڵیدا هاواریان دەكرد «ئیسالم ،ئیسالم» خومەینی ،ئێمە
بە شوێنتەوەین خومەینی» ،تەنانەت دەیانگوت «خومەینی بۆ
پادشایەتی».
بارودۆخی ئێران دەتوانرێت لەو سۆنگەوە لێی تێ بگەیت ،كە
ملمالن َێیە لە چوارچێوەی دروشمە ترادسیۆنەكان .دروشمەكانی شا
و دروشمە پیرۆزەكان .ملمالن َێیە لەنێوان دەسەاڵتدارێكی خاوەن
سوپا و كەسێكی دەربەدەر لە تاراوگە .ملمالنێیە لەنێوان پیاوێكی
دەستبەتاڵ لەگەڵ كەسێك جەماوەر داوایدەكات .ئەم وێنەیە
هێزی خۆی هەیە ،هاوكات ئاماژە بە راستییەكیش دەكات ،كە
ملیۆنێك خۆبەخش ئامادەی مردنن .هەنگاونانی نەتەوە بەرەو
(ئازاد بوون) لە جەماوەرەوە لە خوارەوە ،نەك لەناوجەرگەی
دەسەاڵتەوە .ئەو گریامنەیی پێامندەڵێت ،كە ئەم بزوتنەوەیە
چەند گەشەی سەندوە و زۆر دوورتریش هەنگاو دەنێت .دوێنێ
لەپاریس ،كە شوێنی حەوانەوەیەتی ،سەرەڕای گوشارێكی زۆر
ئایەتوڵاڵ خومەینی (هەمووی كاولكرد).
خومەینی داوایەكی ئاڕاستەی قوتابیان كرد ،لەهەمان كاتدا
ئاڕاستەی سوپا و كۆمەڵگەی موسڵامن كرد ،تیایدا داوای لێكردن
كە ئەوان بەناوی قورئان و نەتەوایەتییەوە رووب��ەرووی ئەم
ئاشتبونەوەیە دەبنەوە كە دەربارەی :هەڵبژاردن و دەستور و
شتی ترە.
ئایا پێشبینی دەكرێت لێكرتازان لەنێوان پارتە ئۆپۆزسیۆنەكانی
شا رووبدات؟ سیاسییەكانی پارتەكانی ئۆپۆزسیۆن ،دەیانەوێت
20

گرەنتی ئەوە بەدەستبهێنن ،كە پشتیوانیكردن لە خومەینی ،دەبێتە
هۆی بەهێزبوونیان بەرامبەر شاو ئەمەریكا .سیاسییە نەیارەكان
دەڵێن « ناوی خومەینی تەنها بۆ هاواركردنە ،چونكە ئەو هیچ
پرۆگرامێكی نییە .نابێت ئەوەمان لەبیربچێت ،كە لەساڵی ()1963
ەوە پارتە سیاسییەكان ،كپكروان .ئێمە ئێستا پشت بە خومەینی
دەبەستین ،هەركاتێكیش دیكتاتۆریەت رووخ��ا ئەم تەمەش
نامێنێت .ئەوەی مایەی دڵنیاییە زۆر بە زووی سیاسەت فەرمان
دەردەكات ،ئەم وتار بێژەمان لەبیردەچێتەوە ،بەاڵم هەموو ئەو
خۆشییەی لەم هەفتەیەدا لە شوێنی حەوانەوەی ئایەتواڵ لە پاریس
هەستیپێكرا ،لەگەڵ هەموو ئەم هاتووچۆیەی كەسانی پایەبەرز
بۆ الی ئایەتواڵ ،پێچەوانەی ئەو خۆش باوەڕیەی سەرەوەیە .ئەمە
بەڵگەی ئەوەیە ،كە تەوژمێكی شاراوە لەنێوان ئەم پیاوە پیرە
و هاواڵتیاندا هەیە .ئەم پیاوە پیرەی بۆ ماوەی ( )15ساڵ لە
تاراوگە ژیاوە ،خەڵكی ئێستا تەنها ناوی ئەودەهێنن .لەچەند
مانگی راب��ردودا ،ئەم تەوژمە منی هەڵخڵەتاند ،لەوكاتەوەی
چەند شتێك لەبارەیەوە فێربووم ،ئەوكاتە كەمێك شەكەت بووم.
دەمەوێت دان بەوەدابنێم ،كە لەچەند كەسێكی زیرەكم گوێ
لێبووە دووبارەیان دەكردەوە »:ئێمە دەزانین كە ئەوان چییان
ناوێت ،بەاڵم ئەوان نازانن چییان دەوێت».
«چیت دەوێ��ـ��ت؟» بەم پرسیارە لەناو مێشكمدا بەناو
شەقامەكانی تاران و قوم دا پیاسەمدەكرد ،زۆر وریابووم كە
پرسیار لە سیاسییە باوەڕپێكراوەكان نەكەم .لەجیاتی ئەوە
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بڕیارمدا گفتوگۆی درێژ لەگەڵ :سەركردە دینییەكان ،خوێندكاران،
رۆشنبیرەكان (ئەوانەی حەزیان لە گرفتەكانی ئیسالم بوو)
هەروەها لەگەڵ ئەو گەریالیانەی بەهۆی ملمالنێكانی ساڵی
()1976ەوە دوور خرابوونەوە ،بڕیاریاندابوو بەشێوازێكی زۆر
جیاواز لەناو كۆمەڵگەدا درێژە بەكارەكانیان بدەن.
«چیت دەوێ��ت؟» لەماوەی هەموو مانەوەم لەئێران بۆ
تەنها جارێكیش گوێم لەوشەی «شۆڕش» نەبوو ،بەاڵم چوار جار
لەپێنج جار كەسێك وەاڵمی دەدای��ەوە« :حكومەتی ئیسالمی»
ئەمە جێگەی سەرسوڕمان نەبوو .ئایەتواڵ خومەینی وەاڵمە
پاراوەكانی دابووەوە رۆژنامەنوسان ،ئەم وەاڵمانەش كاریگەرییان
وەك خۆیان مابوو .ئەم وەاڵمە چی دەگەیەنێت لەواڵتێكی وەك
ئێراندا ،كە موسڵامنان پێكهاتەیەكی سەرەكین ،نەعەرەب و
نەسونەی تێدایە ،بەمەش هەستیارییان بۆ پان-عەرەبیزم و پان-
ئیسالمیزم لەهەندێك كەس كەمرتە؟
لەراستیدا ئیسالمی شیعە ،هەندێك تایبەمتەندی نیشاندەدات،
كەڕەنگی تایبەتی بە(حكومەتی ئیسالمی) دەبەخشێت .سەبارەت
بەسرتاكتۆری ڕێكخراوەییان سیلسیلەی هەرەمی پیاوانی ئاینی
بوونی نییە .هەندێك سەربەخۆیی لەنێوان پیاوانی ئاینی هەیە،
گرنگی دەدرێت بەدەسەاڵتی پاكی رۆحی .دەسەاڵتی پیاوی
ئاینی ،بریتیە لە سەدا و ئاڕاستەكردن ،بەمەبەستی دروستكردنی
كاریگەری.
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ئەمە هەموو سرتاكتۆری رێكخراوەییانە .بەپێی باوەڕی
شیعەكان پرەنسیپێك هەیە ئەویش ئەوەیە ،كە (راستی) تەواو
نەبووە ،لەالیەن دواین پێغەمبەرەوە (د.خ_وەرگێڕ) كۆتایی
نەهاتووە ،قۆناغێكی تر لەئاشكراكردن دەستپێدەكات.
قۆناغی تەواونەبوونی ئیاممەكان .كە لەڕێگای وشەكانییانەوە،
منوونەكانیانەوە ،هەروەها لە رێگەی شەهیدبوونیانەوە ،رۆشنایی
هەڵدەگرێت .هەمیشە وەكو خۆیەتی و هەمیشەش گۆڕاوە.
ئەوە ئەو روناكییە لەتوانایدایە یاسا لە ناوەوە رۆشنبكاتەوە.
تەمەنی دواییان دروستنەبووە ،بۆئەوەی بپارێزرێت ،بەڵكو بۆ
ئەوەی بەپێی رۆژگار مانای ئەو رۆحانیەتەی هەڵیدەگرێت،
روونیبكاتەوە .ئەم دوانزە ئیاممە بەتەواوەتی غائب نین ،ئەوە
خەڵكە داوایان لێدەكات دەربكەون ،بەمەبەستی رونكردنەوەی
زۆرتری راستی.
زۆر باسكراوە لەالیەن شیعەوە كەهەموو هێزێك خراپە ئەگەر
هێزی ئیامم نەبێت .وەك دەبینین شتەكان زۆر زیاتر ئاڵۆزن.
ئەمە ئەوەیە كە ئایەتواڵ (شاریامتاداری) لەیەكەم چاوپێكەوتنی
پێی وتم»:ئێمە چاوەڕێی گەڕانەوەی ئیاممین ».بەاڵم ئەمە مانای
ئەوەنییە واز لە گریامنی حكومەتی باشبهێنین .ئەمە وەك ئەوە
وایە ،كە مەسیحییەكان دەیانەوێت بەدەستیبهێنن ،هەروەها
ئێوەش چاوەڕێی رۆژی بڕیاردانن (رۆژی دوایی_وەرگێڕ)
لەوكاتەدا كە ئایەتواڵ پێشوازی لەمن دەكرد ،دەورە درابوو بە
چەند ئەندامێك لە كۆمیەتەی مافەكانی مرۆڤی ئێران.
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شتێك پێویستە ئاشكرابێت بەوەی (حكومەتی ئیسالمی) هیچ
كەس لەئێران مەبەستی ئەوە نییە ،كە پیاوە ئاینییەكان ،كۆنتڕۆڵی
حكومەت بكەن ،بەڵكو بە بۆچوونی من دوو مانای هەیە:
• «یوتۆپیایەكە بەبێ ناوەڕۆك».
• «ئایدیایەكە ».زۆربەیان وایان بە من وت ،بەهەرشێویەك
بێت ئەمە شتێكی كۆن و دوورە .نەتەوە گەڕاوەتەوە بۆ ئەوەی،
كە پێغەمبەر (د.خ_وەرگێڕ) هێناویەتی هاوكات گەشەسەندن و
نوێبونەوەیە ،لەو شوێنەی وەستاوە.
بەهەوڵدان بەدوای ئەم ئایدیایەوە بە بۆچوونی من بەرامبەر
شەرعیەت شتێكی بناغەییە بەرامبەر بڕوا بوون بەداهێنەرێتی
ئیسالم .دەسەاڵتی ئاینی بۆ منی روونكردەوە ،ئەمە كارێكی زۆری
دەوێت لەالیەن :پسپۆڕانی ئاینی و مەدەنی و زانایان و بڕواداران
بەمەبەستی تیشكخستنەسەر ئەو گرفتانەی ،كە وا پیشاندراوە
قورئان واڵمیكی تەواوی پێ نییە بۆیان .هەركەسێك دەتوانێت
ئاڕاستە گشتییەكان بزانێت :ئیسالم رێز لەكاردەگرێت ،هیچ
كەس مەحروم ناكات لەبەری رەنجی خۆی ،دەبێت پێداویستییە
سەرەكیەكامنان بۆ دابینبكرێت و نابێت لەالیەن كەسەوە
كۆنرتۆڵبكرێت ،ئازادییەكان رێگەیان پێدەدرێت ،مومارەسەی
ئازادی خۆیان بكەن ،بەمەرجێك نەبێتە هۆی ئازاردانی كەسانی
دی ،كەمە نەتەوایەتییەكان پارێزگارییان لێدەكرێت و بەئازادانە
دەژین بەو مەرجەی ئازاری زۆرینە نەدەن .پیاوان و ژنان یەكسان
دەبن ،بە لەبەرچاوگرتنی جیاوازیە رسوشتییەكانی نێوانیان .دەبێت
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بڕیار لەالیەن زۆرینەوە بدرێت ،دەبێت سەركردە بەرپرس بێت
بەرامبەر خەڵك و تاكەكەس ،وەك ئەوەی لە قورئاندا هاتووە.
زۆر جار وتراوە پێناسەكانی حكومەتی ئیسالمی تەواونییە.
بەپێچەوانەوە ئەو پێناسانە بە بۆچوونی من ن��ارساون ،بەاڵم
رونكردنەوەكان جێی دڵنیایی نین .من دەمووت « ئەوانە بناغەی
سیغەی دیموكراسین –بۆرژواز و سۆشیالیزم -لەسەدەی هەژدەوە
ئێمە دووبارەیان دەكەینەوە و لە وتنیان نەوەستاوین» راستەوخۆ
ئەم وەاڵمەیان دەدامەوە« :قورئان زۆر پێش فەیلەسوفەكانی ئێوە،
ئەوەی ئاشكرا كرودوە ،ئەگەر مەسیحیەت و ژیانی پیشەسازی
رۆژئاوا ،ماناكانیانی لەدەستداون ،ئەوا ئیسالم دەتوانێت مانا و
كاریگەریان بپارێزێت».
لەسەرەتادا ئەم بزوتنەوەیە بە ئامانجی بەخشینی رۆڵێكی
بەردەوامە لەژیانی سیاسیدا بۆ سرتاكتۆری باو لە كۆمەڵگەی
ئیسالمیدا .حكومەتی ئیسالمی رێگەدەدات بە چاالكی بەردەوامی
ئەو سەنتەرانەی لە مزگەوت و كۆمەڵگە ئاینییەكان دروستبوون،
بەمەبەستی بەرگریكردن بەرامبەر رژێمی شا .بۆ منوونە .:دە ساڵ
لەمەوبەر زەمین لەرزەیەك لەشاری فیردوس روویدا ،تەواوی
شارەكە پێویستی بە ئاوەدانكردنەوە بوو ،بەاڵم لەوكاتەوەی كە
پالنی ئاوەدانكردنەوە بۆ شارەكە دانرا ،شتێكی ئەوتۆ جێبەجێنەكرا
كە دڵ��ی جوتیار و پیشەگەری س��ادەش رازیبكات ،ئ��ەوان
سەركەوتووبوون بەرێنامیی سەركردەی دینییەكان لە تەواوی
هەرێمەكە ،پارە و داهاتیان كۆكردەوە و كەمێك لەوالترەوە
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شوێنی نیشتەجێبوون و ئاو و پێدوایستی خەڵكیان رێكخست،
ناوی شارەكەیان نا (اسالمیە) .زەمین لەرزەكە فرسەتێكی باش بوو
بۆ بەكارهێنانی سرتاكتۆری ئاینی ،نەك وەك سەنتەری بەرگری
بە تەنها ،بەڵكو وەك سەرچاوەی داهێنانی سیاسیش .ئەمە ئەو
خەونەیە كاتێك یەكێك باس لە حكومەتی ئیسالمی دەكات.
ئێستایەكی نادیار

یەكێكی تر خەون بە بزوتنەوەیەكی جیاوازەوە دەبینێت ،كە
پێچەوانەی یەكەمە و رێگا بە ناساندنی رەهەندی روحی دەدات،
لەناو ژیانی سیاسیدا ،بەمەبەستی ئەوەی وەك هەمیشە نەبێتە
رێگر بۆ رۆحیانەت ،بەڵكو وەك رسوشتی خۆی رسوشتی بێت.
ئەمە ئەو سێبەرەیە كە بەدوای ژیانی سیاسی و ئاینی ئەمڕۆی
ئێرانەوەیە .ئەوا (عەلی شەریعەتی) كە مردنی دووساڵ لەمەوپێشی
پلە و ئیمتیازاتێكی زۆری دایە لەناو شیعەگەریدا لە ئێستایەكی
نادیاردا .لەماوەی خوێندنی لە ئەوروپا عەلی شەریعەتی ،كە لە
ژینگەیەكی ئاینی پەروەردە بووە ،لەپەیوەندیدا دەبێت لەگەڵ
سەركردەكانی شۆڕشی جەزائیری ،لەگەڵ زۆر بزوتنەوەی چەپی
مەسیحی ،لەگەڵ بزوتنەوەی ناماركسی سوشیالیزم .دوایی هاتەوە
بۆ مەشهەد لەوێ دەستیكرد بە وەی ،كە مانای راستەقینەی
شیعەگەرایی ،تەنها ئەوە نییە ،كە لەسەدەی حەڤدەوە لەسەری
پ��ەروەردە بووین ،بەڵكو دەبێت بچێتە ناو رۆحی دادگ��ەری
كۆمەاڵیەتی و یەكسانی وەك ئەوەی ئیاممی یەكەم مژدەی
داوە .بەخت یاوەری بوو لەوەدا ،كە چەوساندنەوە ناچاریكرد،
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بچێت بۆ تاران و لەوێ لە دەرەوەی زانكۆ خەڵكی فێربكات،
لەوێ لە ژوورێكدا كە لەناو مزگەوتدا بۆی ئامادەكرابوو ،قسەی
بۆ رایگشتی دەكرد ،سەرەتا تەنها ئەو بوو پاشان هەزارانت
دەبینی لە :خوێندكاران ،مەالكان ،رۆشنبیران ،خەڵكی میانڕەو لە
دەوروبەری بازار ،خەڵكانی دی كە لە پارێزگاكانەوە هاتبوون.
شەریعەتی وەك شەهیدێك مرد ،كتێبەكانی قەدەغەكران .ئەوكاتە
دەستی هەڵگرت كە باوكی لەجیاتی ئەو خرایە زیندانەوە ،دوای
ساڵێك لەزیندان ،ماوەیەكی كورت پاش چوونی بۆ تاراوگە مرد ،بە
شێوازیك كەم كەس قبوڵدەكات ئەو مردنە رسوشتی بێت .رۆژێك
دوای ئەوە لە خۆپیشاندانێكی فراواندا ناوی ئەو تەنها ناو بوو
لەپاڵ ناوی خومەینیدا.
داهێنەرانی دەوڵەت

هەست بە ئاسودەیی ناكەم كاتێك باس لە حكومەتی ئیسالمی
دەكرێت وەك (ئایدیایەك ،یان خەیاڵێك) .جگەلەوە ئەوەم
بۆ رووندەبێتەوە ،كە ئەمە فۆڕمێكە لە (ئیرادەیەكی سیاسی)
ئەوەم بۆ رووندەبێتەوە بە سیاسیكردنی پێكهاتەكان ،كە چەند
بەشێكی لێكجودا نەبوەوەی سیاسی و كۆمەاڵیەتی بەمەبەستی،
وەاڵمدانەوەی كێشەكانی ئێستا .ئەمە هەوڵێكە بۆ كردنەوەی
رەهەندی روحی لە سیاسەتدا.
بەشێوەیەكی ك��ورت ئ��ەم ئیرادە سیاسییە دوو پرسیار
دەوروژێنێت:
 .1ئایا تەواو روونە (چارەسەری ئەمینیی) ،كە لەالیەن شاو
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واڵتانی دەرەوەی پەسەندكراو رەفزبكەین ،یان ب ێ دوو دڵی
ئیمتیازاتی ئاینی قبوڵبكەین؟
 .2ئەم ئیرادە سیاسییە ،كە بە قوڵی رۆچۆتە خوارەوە ،بەسە
بۆ ئەوەی ببێتە فاكتەرێكی بەردەوام لەژیانی سیاسی ئێران ،یان
دەڕەوێتەوە ،وەكو هەورێك كاتێك ئاسامنی سیاسەت ساماڵ
دەبێت ،یان دەتوانین باسی پرۆگرام و حزبایەتی و دەستوور و
پالنەكان و شتی تر بكەین.
سیاسییەكان لەوانەیە بڵێن بۆ وەاڵم��دان��ەوەی ئەو دوو
پرسیارە ،پێویستامن بە چەند(تاكتیكێك) هەیە .لەگەڵ رێزم بۆ
ئەو (ئیرادە سیاسییە) دوو پرسیار بەالمەوە گرنگە ،یەكەمیان
لەسەر ئێران و چارەنوسە تایبەتەكەیەتی .لەبەرەبەیانی مێژووەوە
فارسەكان دەوڵەتیان دروستكردووە و مۆدێلی ئیسالمیان لەگەڵ
تێكەڵكردووە ،لەهەمان ئەو ئیسالمەدا ئاینێك وەرگیراوە،
كەسەرچاوەی بێ سنوور دەدات��ە خەڵكی ،بۆ بەرگریكردن
بەرامبەر هێزی دەوڵەت .لەم ئیرادەیەدا بۆ حكومەتی ئیسالمی،
كەسێك دەتوانێت ئاشتبوونەوە ،دژیەك ،یان شتی نوێ دەبینێت.
پرسیارەكەی ترم تایبەتە بەم پارچە بچوكەی سەر گۆی زەوی ،لە
روخساری دەرەوە و ناوەوە ،سرتاتیژی گرنگی هەیە لەسەر ئاستی
جیهانی .بۆ ئەو خەڵكانەی لێرە دەژین سەرچاوەی گەڕان چییە
تەنانەت بۆ بژێوی ژیانیان لەبەرئەوەی ئەم شتەمان لەبیركردووە
لەكاتی رێنیسانسەوە ،گرفتی زۆری مەسیحیەت ،سیاسەتی روحانی،
ئێستا گوێم لێیە فەڕەنسییەكان پێدەكەنن بەاڵم هەڵەن...
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سارتەر و ئازادی
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چەمكی ئازادی چەقی جەمسەری فكری سارتەرە بە شێوەیەكی
گشتی ،هەروەها چەمكێكی زاڵی كارە سیاسییەكانیەتی بەتایبەتی.
تێڕوانینی سارتەر بۆ ئازادی گۆڕانی گەوەری بەسەرداهاتووە بە
درێژایی ژیانی .لێكۆڵەرەوان كۆك نین لەسەر ئەوەی ئایا بەردەوامی
یاخود گۆڕانی بنەڕەتی هەیە لەنێوان تێڕوانینی سارتەر بۆ ئازدی
لە كارە سەرەتاییەكانی دا ،لەگەڵ تێڕوانینی سارتەر بۆ ئازادی لە
كارە كۆتاییەكانیدا .سەرەڕای ئەمەش كۆدەنگییەكی تەواو هەیە
لەسەر ئەوەی كە تێڕوانینی سارتەر بۆ ئازادی لە دوای جەنگی
جیهانی دووەمەوە گۆڕانكاری بەسەر داهاتووە ،بەرەو تێڕوانینی
ماددیانەی ئازادی بە پێچەوانەی تێڕوانینی زانستیانەی ئازادی،
كە لە كارە سەرەتاییەكاندا زاڵ بووە .بەپێی ئارگۆمێنتەكانی
ناو كتێبی (بوون و نەبوون) ،ئازادی مرۆڤ بریتییە لە توانای
هۆشیاری بۆ تێپەڕاندنی بارودۆخی ماددیانەی ئازادی (ل.)563
دواتر بەتایبەتی لە كتێبی (رەخنە لە دیالێكتی عەقڵی) رەخنە لە
دیالێكتی عەقڵی سارتەر تێڕوانینی دەگۆڕێت و پێ وایە مرۆڤ
ئازادە ،ئەگەر تەنها پێداویستیەكانی تێربن( ل.)327
با ووردتر سەیری ئەو تێڕوانینە بكەین .تێڕوانینی سەرەتایی
سارتەر بۆ ئازادی یەكسانە بەهۆشیاری مرۆڤ .سارتەر پێی وایە،
ئازادی مرۆڤ پێكدێت لە توانای هۆشیاری بۆ راكردن لە ئێستا ،بەو
مانایەی هیچ مرۆڤێك توشی شكست نابێت لە هەوڵدانی بۆ ئەوەی
ئازاد بێت .لە وتارێكدا دەربارەی «دیاردەناسی زانستی» تێگەیشتنی
سەرەكی سارتەر لەسەر بوونی مرۆڤ رووندەكاتەوە .لە وەاڵمی
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پرسیاری (بوون بە مرۆڤ چی دەگەیەنێت؟) سارتەر دەڵێت :مرۆڤ
ماددەیەكی بێگیان نییە ،مرۆڤ هۆشیارە ،لەبەرئەوە مرۆڤ ئازادە.
تێڕوانینی زانستیانەی ئازادی مشتومڕێكی زۆری لەسەرە لە زۆر
الشەوە رەتكرایەوە ،چونكە ئەم تێڕوانینە ئەو مانەیە دەگرێتە خۆی،
كە مرۆڤ ئازادە لە هەر بارودۆخێك دا بێت .كارە سەرەتاییەكانی
سارتەر ئەم تێڕوانینەیان لە خۆگرتبوو دەرب��ارەی ئ��ازادی .ئەو
دەیووت فەڕەنسییەكان ئازادبوون تەنانەت لەماوەی داگیركاری
ئەڵامنیا بۆ فەڕەنسا .سارتەر بە جۆشەوە باسیدەكرد ،كە تەنانەت
زیندانییەكانیش ئازادن ،چونكە توانای هۆشیارییان هەیە (بوون و
نەبوون_ ل .)622زیندانی هەر چەندە زوڵمی لێكراوە ،كە چۆن
رووبەرووی ئەو زیندانی كردنەی ببێتەوە .زیندانی ئازادە ،چونكە
دەتوانێت كۆنتڕۆڵی كاردانەوەكەی بكات بەرامبەر زیندانی كردنی:
دەتوانێت ملكەچ بێت یاخود بەرگری بكات .لەبەر ئەوەی سنووری
بابەتی نییە بۆ ئیرادە ،ئەگەر تەنها بیر لە ئیرادەی هەاڵتن بكەمەوە
ئەوا تەنها قفلەكانی زیندان رێگرن .لە منوونەیەكی هاوشێوەدا
سارتەر پێ وایە چیاكان ئەو كاتە دەبنە سنور ،كە تاك دەیەوێت
سەركەو ێ بۆ ئەودیوو ،بەاڵم نایكات  .ئەم بۆچوونەی سارتەر لەسەر
ئاستی سیاسی و زانستی رووبەرووی رەخنەی توندبۆوە.
ئەوەی جێگەی پرسیارە چۆن هاوسەنگی لەنێوان تێڕوانینی
زانستیانەی ئازادی لە كارەكانی كۆتایی سارتەردا بكەین .زۆر خاڵ
هەن ئاماژە بەم گۆڕانە دەكەن .لە كارەكانی سارتەردا لە كارەكانی
كۆتایدا سارتەر بە هیچ شێوەیەك باسی هۆشیاری نەكردووە
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بۆ كارەكتەرایزكردنی (بوونی م��رۆڤ) لە بری ئەوە تێڕوانینی
ماركسیانەی بەالوە پەسەند بووە .زیاتر لەوەش سارتەر تەئكیدی
لەسەر (ب��ارودۆخ –  )SITUATIONكردۆتەوە لە راڤەكردنی
سایكۆلۆژیا و هەڵبژاردنەكانی تاك ،هەروەها رەخنەی لە هەموو
بیروباوەڕێكی ئازادی (ناوەكی) گرتووە و روونی دەكاتەوە گۆڕانی
هەڵوێست ناتەواوە بۆ ئ��ازادی راستەقینە .گۆڕانی هەڵویستی
سارتەر بەرەو چەمكی ماددیانەی ئازادی راستەوخۆ پەیوەندی بە
هۆڵۆ كۆست و جەنگی جیهانی دووەمەوە هەبووە .كتێبی (دژە
سامی و جو) راستەوخۆ دوای جەنگ چاپكرا .كە بە یەكێك لە
كارە یەكەمینەكان دادەنرێت لەسەر شیكردنەوەی بەرپرسیاریەتی
ئەخالقی ستەمكردن .لە راڤەكردنەكەیدا سارتەر هەمان ئەو میتۆدە
دیالێكتیانەی بەكارهێناوە ،كە لە پەیوەندی راستەقینە لەگەڵ
ئەوانی تردا بەكارهێناوە لە كتێبی بوون و نەبووندا .لە كتێبی دژە
سامی و جودا سارتەر پێ وایە ،ستەمكردن بریتیە لە پەیوەندی
نێوان سەردار و كۆیلە .ئەوكاتەی سەردار نكوڵی لە ئازادی كۆیلەكان
دەكات دەبێتە پاشكۆی كۆیلەكان ئەو پێ وایە پەیوەندی نامرۆڤانە
دەبێتە هۆی نامۆبوون و لەدەستدانی ئازادی .ئەم دیدە نوێیەی
سارتەر دەربارەی ئازادی ،ناچاریكرد بەروونی رایبگەیەنێت ،كە
مرۆڤ ئازادە لە هەندێك بارودۆخدا نەوەك لە هەموو بارودۆخێكدا.
لە كتێبی رەخنەدا ،سارتەر دەنوسێت (گرنگە بزانین كە كەسێك
ناتوانێت ئازادبێت لەكاتێكدا كەلەپچەكراوە) ،هەروەها دەڵێت
(كارێكی هەڵەیە وا تەفسیر بكرێت ،كە من ووتومە مرۆڤ لە هەموو
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بارودۆخێكدا ئازادە) .گریامنەی سەرەكی سارتەر لەكارە سیاسیەكانی
دا بریتیە لەوەی ستەمكردن واتە لە دەست دانی ئازادی .لەكاتێكدا
مرۆڤەكان ئ��ازادی زانستی لەدەست ن��ادەن ،ئەوە لە دەستانی
ئازادی دەبێت جۆرێكی تر بێت لە ئازادی .ستەمكردن واتە دەست
بەرداربوون لە ئازادی ماددی .لە كتێبی دژە سامی و جودا ،سارتەر
باس لە ستەم دەكات و پێیوایە ستەمكردن بە مانای ئەوە نییە مرۆڤ
خیاراتی لەبەردەم دا نەبێت ،بەڵكو مرۆڤ ناچاردەكرێت خیاراتی
خراپ و نامرۆڤانە هەڵبژێریت .بۆ منوونە جولەكەكان لە كۆمەڵگەی
دژە سامییەكان دا ،ناچار دەبن هەڵبژێرن لەنێوان سڕینەوەی خود
یاخود السایی كردنەوەی خود ،هەروەها لە كتێبی رەخنەدا ،سارتەر
باس لە گرێبەستی كرێكاران دەكات بۆ روونكردنەوەی ئەوەی كە
هەبوونی خیاراتەكان مانای ئەوە نییە ئازادی بوونی هەیە .ئەو پێ
وایە كاتێك كەسێكی بێ دەرامەت ناچاردەبێت ،كارێكی مووچە كەم
قبوڵبكات لەپێناوی تێركردنی پێداویستیە سەرەتاییەكانی ژیانیدا ئەو
مرۆڤە خیاراتی هەیە ،بەاڵم خیاراتەكانی نامرۆڤانەن.
لەماوەی سیاسیدا ،بەشێوەیەكی گشتی سارتەر تێڕوانینی
مادیانەی خۆی بۆ ئازادی پەرەپێداوە بە بەراوردكردنی مرۆڤی ئازاد
و كوێلە .سارتەر ئەو تێڕوانینەی لە هيگـڵەوە وەرگرت بوو .سارتەر
باس لە كۆیالیەتی ئەمەریكییەكان دەكات بۆ شتومەك .سارتەر
هەمان رێچكەی هیگڵی گرتووە بۆ باسكردنی كۆیالیەتی وەك
شێوەیەكی (رێزگرتنی یەكالیەن)ە ،ئەو كاتەی یەكێك زاڵدەبێت
بەسەر كەسێكی تردا لە رووی سایكۆلۆژی و جەستەییەوە .سارتەر
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پێ وایە ،كۆیلە ئازادنییە لەبەرئەوەی لەالیەن سەردارەكەیەوە
كۆنرتۆڵكراوە .ئازادی ماددی پێویستی بەوەیە مرۆڤ ئازادبێت لە
زوڵم و كۆنرتۆڵ نەكرابێت لەالیەن كەسێكی ترەوە .سارتەر پێیوایە لە
پەیوەندی سەردار و كۆیلەدا هەردووال لێكئااڵون و پەیوەندییەكەیان
شێواوە ،هەردووال لە (باوەڕێكی خراپ)دان و هیچیان ئازادنین و
ئازادی تەواو پەیڕەو ناكەن .كەواتە هەردووال ،جەالد و قوربانی،
ئازادنین بەاڵم قوربانی رووبەرووی زوڵمی جەستەیش دەبێتەوە.
دیدگای ماددیانەی سارتەر سەربەخۆیە لەهەر تێڕوانێنیك
بۆ رسوشتی م��رۆڤ ئەو هەمیشە بوونی ح��ەزە رسوشتیەكانی
رەتدەكردەوە .تێڕوانینی ماددیانەی ئازادی هەندێك پێداویستی
سەرەكی لەخۆدەگرێت لەوانە :پێداویستییە باشەكان وەك (خۆراك،
ئاو ،حەوانەوە ،پەروەردە) ،هەروەها پێداویستییە سلبییەكان وەك
(ئازادبوون لە :كوێالیەتی ،هەژاری ،جیاكاری ،بەسەردا زاڵبوون).
لەكاتێكدا سارتەر بە ووردی باس لە تێركردنی پێداویستییە
سەرەتاییەكانی مرۆڤ دەكاتەوە هاوكات باس لە پێداویستی مرۆڤ
دەكات بۆ رۆشنبیری و بەها هاوبەشەكان .پوختەی شیكردنەوەی
س��ەرەوە بریتییە :دەتوانین بە كەسێك بڵێن ماددیانە ئ��ازادە بە
بۆچوونی سارتەر ،ئەگەر:
 1كەسێك ئاسایشی ماددیانەی بەردەستبوو. 2كەسێك زوڵمی لەسەر نەبێت. 3كەسێك بواری هەبێت بەشداری بەها كۆمەاڵیەتی ورۆشنبیرییەكان بكات.
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شۆڕشی فەڕەنسی
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سەرەتا پێویستە ئاماژە بەوەبكرێت ،كە رۆشنگەری رۆڵێكی
گەورەی هەبووە لەسەر شۆڕشی فەڕەنسی .رۆشنگەری یاخود
چاخی عەقاڵنیەت لەسەدەی ه��ەژدەدا رووی��داوە ،كە بریتی
بووە لە قۆناغێكی نوێی بیركردنەوە .كرۆكی سەرەكی چاخی
عەقاڵنییەت (رۆشنگەری) بریتی بوو لەوەی كە خەڵكی بیر
لەخۆیان بكەنەوە ،هەربۆیە دەستەواژەی هۆو ئەنجام (CAUSE
 )AND EFFECTوابەستەی ئەو سەردەمەیە.
لەناو ژمارەیەكی زۆر لە فەیلەسوفەكانی ئەوسەردەمە،
ڤۆڵتێر ( ،)1778-1694بە یەكێك لە بیریارە مەزنەكانی سەردەمی
رۆشنگەری دادەن��رێ��ت .كاتێك ن��اوی ئەو فەیلەسوفە دێت،
راستەوخۆ ناوێكی تر دیتە بیرمان ئەویش (CANDIDE1
رۆمانێكی تەنزئامێزە) ،كە بە یەكێك لەسەركەوتووترین كتێبەكانی
جیهان دادەنرێت و ئەوە نیشاندەدات ،كە ڤۆڵتێر نوسەرێكی
رۆشنگەر بووە .لەگەڵ ئەوەشدا ڤۆڵتێر پۆلێندەكرێت وەك:
مێژوونوس ،ووتارنوس ،شانۆنوس ،چیرۆكخوان ،شاعیر.
هەموو نوسینەكانی ڤۆڵتێر كاركردنە لەسەر رەتكردنەوەی:
دەسەاڵتی رەها ،دڵرەقی مرۆڤ ،جیاكاری ،جەنگ...و چەندان
بابەتی دیكە .سەرەڕای ناوەڕۆكی نوسینەكانی بەكارهێنانی (زمانی
هەجوو=ساتیر) لەالیەن ڤۆڵتێرەوە بەیەكێك لە هۆكارەكانی
سەركەوتنی ئەو فەیلەسوفە دادەنرێت ،كە بەهۆیەوە توانی
سەرنجی خەڵكی بۆالی خۆی رابكێشێت.
نوسینەكانی ڤۆڵتێر مایەی سەرئێشەبوون بۆی ،هەربۆیە
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چەندینجار زیندانی كراوە و تووشی ئازار و چەرمەسەری بووە.
ئەو لە نوسینەكانیدا رەخنەی لە پادشا و كڵێسا دەگرت هاوكات
دڵنیاش بوو ،كە دەرئەنجامی كارەكانی چی دەبێت .ئێمە وای
دەبینین ،كە دەبوو ئەو كارانەی نەكردایە ،بەاڵم ئێستا دەزانین
كار و ئازایەتییەكانی ئەو چ عەقاڵنییەتێكیان بەخشیوەتە شۆڕشی
فەڕەنسی ،هەروەها چۆن ئازایەتی ئەو كاریگەری و هێزی
بەخشی بە شۆڕشەكە.
الیەنێكی دیكە ،كە لە رێگایەوە ڤۆڵتێر هاوكار و یارمەتیدەر
بووە بۆ شۆڕشی فەڕەنسی بریتییە لە زاڵكردنی كلتوری فەڕەنسی،
ئەمەش رێگای خۆشكرد بۆ زاڵبوونی كلتوری فەڕەنسی بەسەر
ئەوروپادا .ڤۆڵتێر پێی وابوو :لۆژیك ،بیركردنەوەی ستاندارد و
رێكخراو ،دەكرێت جێ بەجێ بكرێن بەسەر تەواوی بوارەكان
و چاالكییەكانی مرۆڤدا لە ناویشیاندا كاروباری حكومی .ئەم
تێگەیشتنە هانی بەرپرسانی زۆربەی بوارەكانی داوە هزر و
بیرۆكەكانیان بەكاربهێنن بەئامانجی پێشكەوتنی بوارەكانیان،
تەنانەت دوای ئەزموونێكی درێژ لە ناڕەحەتی.
وەك هەریەك لە فەیلەسوفانی پێش خۆی ڤۆڵتێر كاریگەر
بووە بە ژمارەیەك فەیلەسوفی پێشرت .ئەو كاریگەر بووە بە
نیوتن و لۆك .ڤۆڵتێر حەزی لەو تیۆرانە نەبووە ،كە پشتڕاست
نەكراونەتەوە بە ئەزموون و تێبینی كردن ،هەربۆیە بۆخۆی
تیۆری دادەنا .هاوشێوەی مۆنتیسكۆ ،ڤۆڵتێر سەرسامبووە بە
دامەزراوەكانی بەریتانیا ،هەروەها سەرسام بووە بە یاسای
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لێبوردنی بەریتانی (  )THE ACT OF TOLERANCEساڵی
 1689و نەبوونی چاودێریكردن لە بەریتانیا.
ڤۆڵتێر ئاماژەی بەوە داوە ،كە بەریتانیا سوودی لە فرەیی
وەرگ��رت��ووە ،بەبۆچوونی ئەو ئەگەر بەریتانیا خاوەنی یەك
ئاین بوایە ئەوا هەر بە ستەمكاری دەمایەوە ،هەروەها ئەگەر
بەریتانیا خاوەنی دوو ئاین بوایە ئەوا ئەو دوو ئایینە دەستیان
دەخستە بینە قاقای یەكرتی ،بەاڵم بەهۆی بوونی زیاتر لە 30
ئاین ،بەریتانیا بۆتە واڵتی خۆشی و لەخۆشیدا دەژیت هەروەك
چۆن روحی یۆنان بەخۆشی ژیاوە.
هەروەها ڤۆڵتێر دژی هەموو شێوەكانی كۆیالیەتی بووە و
هیواخواز بووە دەسەاڵتداران حوكمی خەڵك بكەن بەشێوەیەكی
تۆلێرانس ،بەرژەوەندی خەڵك بخەنەسەروو بەرژەوەندییە
تایبەتیەكانی خۆیانەوە .ئەو قەناعەتی واب��ووە كە زەحمەتە
مرۆڤایەتی بگاتە یوتۆپیا ( ،)UTOPIAهەربۆیە مرۆڤایەتی
دەتوانێت جیهان بكاتە شوێنێكی باشرت لە رێگای :خوێندن،
گۆڕینی نەزانی و خورافە بە زانیاری ،عەقڵ ،هاوسۆزی ،تۆلێرانس.
ڤۆڵتێر بەشێكی زۆر لە ژیانی لە ئینگلتەرا بەسەربردوە و
لەوێ گەورە بووە ،بۆیە بۆچوونی جیاوازی هەبوو دەربارەی
شۆڕشی فەڕەنسی .لەگەڵ ئەوەی ڤۆڵتێر تامەزرۆی روودانی
شۆڕشی فەڕەنسی بوو ،بەاڵم حەزی لە سیستەمی پادشایەتی
بوو بۆ حوكمكردن كە لەالی زۆربەی خەڵكی فەڕەنسا قابیلی
قبوڵكردن نەبوو .ئەو پێی واب��وو بەبێ بوونی پادشا واڵت
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لەبەریەك هەڵدەوەشێتەوە .ئەم تێگەیشتنەی ڤۆڵتێر دەگەڕێتەوە
بۆ كاریگەری ئەو ماوەیەی كە لە ئینگلتەرا ژی��اوە .لەگەڵ
ئەمەشدا ڤۆڵتێر حەزی بە لەناوچوونی دەسەاڵتی كڵێسا كردووە،
لەوبارەیەوە زۆر پشتیوانی لە شۆڕشی فەڕەنسی كردووە ،پێی
وابووە بەسەرهەڵدانی شۆڕش ،كڵێسا دەسەاڵت لەدەستدەدات
و خەڵكیش باجی كەمرت دەدەن بە دەوڵەت ،خەڵك بەشێوەیەكی
یەكسان مامەڵەیان لەگەڵدا دەكرێت .ئامانجی سەرەكی ڤۆڵتێر
لە پشتیوانیكردنی شۆڕش بریتی بوو لەوەی خەڵكی بەشێوەیەكی
یەكسان و دادپەروەر مامەڵەیان لەگەڵدا بكرێت.
ڤۆڵتێری فەیلەسوف لە خێزانێكی دەوڵەمەند لەدایكبووە.
دەوڵەمەندبوون هەر لەسەرەتای ژیانەوە ئەو هەلەی نەدا بە ڤۆڵتێر
بەوەی بزانێت هەژاری چییە ،چونكە دەوڵەمەند بوو كێشەی باجدان
بەالیەوە كێشەیەكی سەرەكی نەبوو ،بۆیە تێڕوانینی هەژاران و
ڤۆڵتێر دەربارەی شۆڕش جیاوازی هەبوو :ڤۆڵتێر عەوداڵی یەكسانی
و دادگەری بوو ،هەژارانیش تامەزرۆی باجدانی كەمرتبوون.
هەروەها لەبەر ئەوەی ڤۆڵتێر ،وەك نوسەر و فەیلەسوف
ن��ارساو بوو ،سەر بەچینی پیاوانی ئاینی و نۆبڵەكان نەبوو
(ئەوانەی سەروەتێكی زۆریان هەبوو ،باجێكی كەمیان دەدا)،
خەڵك ڤۆڵتێریان خۆشدەویست و پشتیوانییان لە نوسین و كار
و هەڵوێستەكانی دەك��رد .تەنها هەڵوێستی ڤۆڵتێر كە بەالی
خەڵكەوە قابیلی قبوڵكردن نەبوو بەباشزانینی سیستەمی
پادشایەتی بوو لەالیەن ئەوەوە.
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ڤۆڵتێر داوای سەربەخۆی مرۆڤ و تاكایەتی مرۆڤی دەكرد.
ئەو پێی وابوو مرۆڤەكان بەیەكسانی لەدایكدەبن و پێویستە
بەیەكسانی و ئازادانە مامەڵەیان لەگەڵدابكرێت .سەبارەت
بە سیستەمی حوكمكردنیش ئەو سیستەمی پادشایەتی بەالوە
پەسەند بوو هەروەك لە پێشرتدا ئاماژەمان پێداوە ،فەڕەنسییەكان
ئەمەیان قبوڵنەبوو ،چونكە بۆ لەناوچوونی ئەو سیستەمە
شۆڕشیان دەستپێكردبوو.
نەیاری سەرەكی ڤۆڵتێر (شا لویسی چواردە) بوو ،چونكە
پەرلەمان و پیاوەكانی دادپەروەر و یەكسانیخواز نەبوون .شا
لویس و پیاوەكانی خۆپەرستبوون و پارە دەبەنگی كردبوون،
هەروەها باجێكی زۆری��ان لە خەڵكی وەردەگ��رت .شا لویس
خەریكی تێركردنی حەزە شەخسییەكانی خۆی بوو ،لەو پێناوەشدا
پارەیەكی زۆری خەرجدەكرد و لەرێگای باجەوە ئەو پارە و
خەرجیانەی بۆ دەگەڕایەوە .لەبەر ئەوە ڤۆڵتێر زۆر دژی شا لویس
بوو .شۆڕشی فەڕەنسی كۆتایی بەدەسەاڵتی شا هێنا و بەتۆمەتی
خیانەتكردن كوژرا.
نەیارێكی دیكەی ڤۆڵتێر كڵێسا بوو ،ئەو زۆر رقی لەدەسەاڵتی
كڵێسا دەبۆوە و لەگەڵ زۆر فەیلەسوفی دیكە گەیشتبووە ئەو
قەناعەتەی ،كە دەبێت كڵێسا بڕوات ،چونكە پیاوانی ئاینی بەناوی
ئاینەوە دەسەاڵتێكی زۆریان هەبوو ،سەروەت و سامانێكی زۆریشیان
پێكەوەنابوو .لێرەدا دەبێت ئاماژە بەوەبكرێت ،كە ڤۆڵتێر كەسێكی
بێ باوەڕ نەبووە و چەندین جار باوەڕداری خۆی راگەیاندبوو.
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لەسەر ئاستی شەخسیش ڤۆڵتێر نەیاری فەیلەسوف رۆسۆ
بووە .رۆسۆ پێی وابوو كۆمەڵگە پێویستی بە (گرێبەست)ێك
هەیە كە هەمووان پەیڕەوی بكەن ،هەروەها رۆسۆ بڕوای بە
یاسای رسوشتی هەبوو بەو مانایەی خەڵك بە رسوشتی خۆیان
بوونەوەرێكی باشن و لەالیەن كۆمەڵگەی مۆدێرنەوە وێرانكراون.
ئەم تێگەیشتنە بەالی ڤۆڵتێرەوە قبوڵكراو نەبوو ،بۆیە بەشێوەكی
گاڵتەجاڕ و تەنزئامێز هێرشی دەكردە سەر رۆسۆ.
هەندێك لە بۆچوونەكانی ڤۆڵتێر:
* مرۆڤ ئازادە لەوكاتەوەی كە بیەوێت ئازاد بێت.
* قەڵەم هەڵگرتن بەواتای ئەوەی تۆ لەجەنگدایت.
* خودایە دی��اری ژیامنان پێ ببەخشە ،ئیدی پەیوەندی
بەخۆمانەوە دەبێت ،كە ئێمەش دیاری (باش ژین) بەخۆمان
ببەخشین.
پەراوێز:
 ،CANDIDEرۆمانێكی تەنزئامێزی فەیلەسوف ڤۆڵتێرە،
كە لە رێگایەوە رەخنەدەگرێت لە :دەس��ەاڵت ،س��ەروەت،
خۆشەویستی ،فەلسەفە ،ئاین ،پەروەردە ،گەشبینیCANDIDE .
ناوی كارەكتەری سەرەكی رۆمانەكەیە.
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نامەیەكی فیـوربـاخ
بۆ هيگـڵ
نوسینی :فیورباخ
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رێگا بەخۆم دەدەم ،مامۆستای بەڕێز ،بەناردنی ئەم نامەیە
بۆ تۆ ،هەرچەندە لە نوسینیدا هیچ بەهایەكی تایبەتی پێ
نابەستمەوە یاخود پێموانییە جێگەی بایەخی ژیری تۆ بێت .ئەم
نامەیە دەنێرم لەبەرئەوەی من (نوسەری نامە) لە پەیوەندیەكی
تایبەتیدایە :ئەویش پەیوەندی خوێندكارێكی راس��ت بۆ
مامۆستاكەی .لەماوەی دووساڵدا لە بەرلین ئامادەی وانەكانت
بووم ،بۆیە بەخۆشحاڵییەوە پێزانین و رێزگرتنی خۆم وەك ئەركێك
بۆ مامۆستاكەم دەردەبڕم ،بەاڵم لەهەمان كاتدا ئەم پەیوەندییە
تایبەتییە ترسێك لەناخمدا دروستدەكات بۆ ناساندنی كارەكانم.
ئەگەر پێزانین و رێزگرتنی ب��ەرزی قوتابی بۆ مامۆستاكەی
دەرببڕدرێت دەبێت لە رێگای هەڵسوكەوتی دەرەكی ،قسەكردن،
یاخود هەستەكانەوە نەبێت ،بەڵكو دەبێت تەنها لەرێگای
كارەكانەوە بێت .بۆیە ئەمە شتێكی مومكینە ئەویش تەنها
لەرێگای كارە تەواو بووەكانەوە ،كاتێك قوتابی داواكارییەكان
ج ێ بەجێ دەكات ،كە بەشێوەیەكی رسوشتی لەسەر كەسێك
دادەنرێن ،ئەوكاتە قوتابی شایەنی ئەوەیە وەك قوتابیەكی راست
تەماشابكرێت.
هەرچەندە سەیری كارەكەم دەك��ەم -ئەگەر ئەم نوسینە
بتوانێت ئەو ناونیشانە وەربگرێت -بۆخۆم دەزان��م كەچی
جێی رەخنەیە و چی ناتەواو و خراپ و عەیبدارە ،بۆیە ناتوانم
وای دابنێم كە نوسینەكەم بەدیهێنەری ئەو داواكاریانەیە كە
لەسەر خۆمی دادەنێم – ئەو كەسەی بۆ ماوەی دووساڵ چێژم
44

لەفێركردنی گرنگ و بەردەوامی تۆ بینیوە .شتێكی راستە هۆكاری
هەڵە و عەیبی زۆری نوسینەكەم دەبێت سەیربكرێت لە روانگەی
تەسكی سنورەكانی :بوار ،مەبەست ،زمانی سەپێندراو بەگشتی
و بەتایبەتیش لە بواری فەلسەفەدا .لەبەرئەوە بوونی هەڵەی
زۆر شایەنی لێبووردنە .لەگەڵ ئەوشدا ناتوانم لەخۆم ببوورم لە
بەكارهێنانی ئەو ئازادیەدا بە ناردنی نامەكەم بۆ تۆ ،بەاڵم دەتوانم
ئەو كارەبكەم تەنها بەهۆی هۆشیارییەوە -بەكراوەیی دانی
پێدادەنێم -كە بەشێوەیەكی تەواو و گشتی ئەو هۆشیارییە روحی
ئەندێشەبوون هەناسەپێدەدات .هۆشیارییەك -كە بەدڵنیاییەوە
پارچەیەكی ریشەكێشكراوە لەالیەن بارودۆخی دەرەكییەوە-
ئەو هۆشیارییە بەرهەمی توێژینەوەی ناو ژیانە ،بۆیە قسەكردن
باشرتە لەسەر بنەماكان بێت ،ن��ەوەك قسەكردنبێت لەسەر
تێگەیشتنی رەسمی و خەیاڵی هزر و چەمكەكان كە ناوەڕۆكی
كار و وانە زارەكییەكانی تۆ پێكدەهێنن .ئەو تێگەیشتنە پەیوەندی
هەیە و دەبێتە هۆی خواردنی روح ،كە تەنها هێزی بەرهمدار
و سەربەخۆی ئەم ناوەڕۆكەیە -كەواتە تێگەیشتنی ئازاد ،هیچ
مانایەكی لە هەڕەمەكی و هەڵبژاردن و پارچەبووندا نییە.
من بەئاگام لەوەی ئەو بۆچوونانەی لەالم دروستبوون ،یاخود
بێداربوونەتەوە بەهۆی تۆ و لەرێگەی فەلسەفەكەتەوەن ،پلە
بڵندی بەدەستناهێنن لەسەر ئاستی جیهانی ،ئەمە شتێكی ئاشكرا
و هەستپێكراوە ،بەاڵم بەردەوام لەناومدا هانی داهێنان دەدەن.
ئایدیاكانت ،ئەگەر باسیانبكەین ،لەبەهەشتەوە دێن و لەگەڵ
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خۆیان ب ێ رەنگی پاكوڕوونی و جوانی و یەكێتی دروستدەكەن.
دێنە خوارەوە و شێوەیەكی ئیدراك دروستدەكەن و تایبەمتەندی
دەبڕن ،هەڵدەوەشێننەوە و لەناو خودی رووخساردا بەسەر
رووخساردا زاڵدەبن .هاوكات هۆشیارم بەوەی نامەكەم هەڵگری
هزرێكی گشتییە لە فۆڕمێكی :ناتەواو ،خ��او(س��ادە) ،هەڵە،
كەشكستی هێناوە لە دوورخستنەوەی تەجرید (نابەرجەستە)
و نورساوەكەم لەسەر شێوازی جۆرە فەلسەفەكردنێكە ،كە
دەكرێت بنارسێت وەك ئیدراك و بە عەملانیكردنی بیرۆكە ،یاخود
بەرجەستەكردنی لۆگۆ (نیشانە)ی پاك ،بەاڵم لەهیچ حاڵەتێكدا
گشتاندن نییە ،یان تەرجەمەكردنی بیركردنەوە نییە بۆ ئیدراكی
بەتااڵ ،یاخود تەرجەمەكردنی هزر نییە بۆ وێنە و هێامكان.
ئەم هۆشیارییە ،ئازایەتی ئەوەم پێدەبەخشێت ،سەرەڕای ئەو
كەموكوڕییەی لەكارەكەمدا هەستیپێدەكەم ،كە بتوانم پێشكەشی
تۆی بكەم ،هەروەها دڵنیام كە ئەم شێوازە لە فەلسەفەكردن،
تا ئێستا لەخۆم جیانەبۆتەوە و دەرنەچووە ،بەاڵم فڕێی دەدات
تروسكەیەك لە كارەكەم كە لەمندا ئامادەیە و لەوانە دروستببێت
یاخود نەبێت و هەرگیز نەبێتە فۆڕمێكی ت��ەواو .لەبەرئەوە،
ه��ەروەك وتومە ،دڵنیام ئەم شێوازی فەلسەفكردنە لەكاتی
گونجاودا دروستدەبێت ،یان بە پێچەوانەوە لەرووحی نوێرتین و
تازەترین فەلسەفەدا ،كە بەكاردەهێرنێت دەدۆزرێتەوە.
فەلسەفەیەك كەناوی تۆی هەڵگرتووە و مێژوو و خودی
فەلەسەفە ئاشنان پێی كاری رێبازێك نییە ،بەڵكو كاری مرۆڤایەتییە.
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بەالیەنی كەمەوە روحی نوێرتین فەلسەفە داوا دەك��ات بۆ
نەهێشتنی سنوورەكانی تەنها رێبازێك ،بۆ ئەوەی ئیدراك ببێتە
شتێكی جیهانی -مێژووی و گشتی .لەو ێ لەناو ئەو روحەدا ،نەك
تەنها تۆوی چاالكی بااڵی ئەدەبی ،بەڵكو روحێكی جیهانگەرایش
نیشتەجێدەبێت و لە رێگەی (راستی)یەوە خۆی بەیاندەكات،
وەك چەرخێكی نوێ لە مێژووی جیهان بەوشێوەیەی كە هەبووە.
پرسی ئێستا ،ئەگەر بیزانین ،بریتییە لە دۆزینەوەی شانشینێك،
شانشینی ئایدیا ،شانشینی هزر ،لەخۆی و هەموو ئەو شتانە
رادەمێنێت ،كە بوونیان هەیە هەروەها هۆشیارە بەرامبەر خۆی.
دامەزرێنەری ئەو شانشینە هیچ نازناوێك هەڵناگرێت ،یاخود
تاكە كەسێك نییە ،ئەگەر تاكە كەسیش بێت ئەوا بەتەنها بریتییە
لە روحی شانشینەكە .زیاتر لەوە پرسەكە بریتییە لە فڕێدانی
(ئیگۆ= خود) لەسەر عەرشەكەوە ،كە لەسەرەتای دەركەوتنی
مەسیحییەتەوە بەسەر جیهاندا زاڵبووە و قەناعەتی بەخۆی
كردووە ،كە بریتیە لە تەنها روح بۆ بوون .ئەم رووحە{بەهۆی
تەئكیدكرنەوەی خۆیەوە} وەك رەه��ا ،خۆی سەملاندووە لە
رێگای چەوساندنەوەی راستی رەها و روحی بابەتی بوون .ئەم
روحە ئیگۆیە دەبێت لە عەرشی ستەمكاری بهێرنێتە خوارەوە
بەشێوەیەك ،كە ئایدیا لەوانەیە واقعی بێت و بااڵدەست بێت،
یان لەوانەیە لەناو هەموو شتەكاندا بدرەوشێتەوە وەك یەك
رووناكی و ئیمپراتۆری كۆنی ئەهراموزدا و ئەهریمەن و دوالیزمی
بە شێوەیەكی گشتی داگیربكات .ئەمە روونادات ،بەو شێوەیەی
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تا ئێستا لە مێژوودا هەبووە ،روونادات لە باوەڕبوون بە كڵێسای
دوور لە دنیا و هەڵگەڕاو بەدەوری خۆیدا ،هەروەها روونادات
لە رێی ئایدیای یەك ماددە و ئایدیای ئەودیورسوشت ،یاخود
ئایدیای نەگەتیڤ و ئایدیای پەیوەندی تایبەتی هەندێك شت
بەیەكرتیەوە ،بەڵكو ئەمە دەكرێت لە رێگای مەعریفەی عەقڵی،
مەعریفەیەك هۆشیار بەخۆی وەك (هەموو واقع) ،لەرێگەی
عەقڵگەرایی تاك و گەردوون ،بوون و زانین ،ئامادەبوو لە هەموو
شوێن و كاتێك ،ئەمە دەكرێت لە رێگەی عەقڵگەرایی دانەبڕاو
لە خۆی و لەتنەبوو بەهۆی جیاوازییەكانەوە دەبێت و پێویستە
لە كۆتایدا حوكمی تاكالیەنەی عەقاڵ بااڵدەستبێت .فەلسەفە،
كە بۆماوەی هەزاران ساڵ كاری كردووە بۆ كامڵكردنی عەقاڵ
و ئیدراك و لەو رێگایەوە پلەی خۆی بەرزكردۆتەوە ،تا هەموو
جیهان لە ئامێزبگرێت -یان هەرناوێكی لێدەنرێت -هەمیشە
لەناو بڕیاردانێكی تایبەتدا ،كە چەمكێكی یەكالكەرەوەیە ،شتێكی
فڕێداوەتە دەرەوە ئەمە شتێكی راستییە و هەمیشە بەردەوامە.
ئایا ئەو چارەنوسە بوون خۆیەتی لە :گشتیدا ،لە دیندا ،لە
رسوشتدا ،یان لە ئیگۆدا...هتد .فەلسەفە ،من دەڵێم ،كە (هەموو
خۆی) وەك شتێكی هەموو (تەواو=یەكپارچە) گرتووە لە فۆڕمی
هەمووشدا دەری دەبڕێت ،لە دەرئەنجامدا پێویستە هیچ شتێك
نەمێنێتەوە وەك شتی دووەم ،یان شتێكی تر ،لەوانەیە لەگەڵ
دەركەوتن یاخود ماف و داواكردنی شتێك وەك راستی دووەم بۆ
منونە راستی ئاینی...هتد.
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شێواز و شێوەی ئیدراككردنی هەزار ساڵە كە باسی یەكەم
(دروستبوون)ی ئاسایی دەكەن و خۆیان فراوان كردووە بەدرێژایی
مێژوو ،دەبێت نەمێنن ،چونكە گەیشتونەتە مەعریفەی غرور
و سنووری خۆیان ،هەرچەندە ئەگەر ئەو مەعریفەیە روون و
ئاشكرا نەبێت .هەموو شتێك دەبێت ببێتە ئایدیا و عەقاڵ .ئەوەی
ئێستا گرنگە بناغەیەكی نوێیە بۆ شتەكان ،مێژوویەكی نوێ،
درووستبوونی دووەم ،كە چیدی كات و دەرەوەی هزری كات
بوونی نییە ،بەڵكو عەقاڵ دەبێتە فۆڕمێكی گشتی بۆ ئیدراككردنی
شتەكان .دەبێت بەشێوەیەكی تەواو روونبێت ،كە مرۆڤایەتی
تاوانباردەبێت بەشێتی ئینكاری ئەگەر باس لە شتەكان بكات بەبێ
یاخود لەدەرەوەی هزر ،تەنانەت مرۆڤ نابێت باسی ئەوەشبكات
كە هزر شتێكی شەخصی و ناڕاستە .لە راستیدا مرۆڤ ،هاوشێوەی
خودی شتەكان ،لەدەرەوەی هزر بوونی نییە .بیركردنەوە بریتییە
لە بۆشایی راستەقینەی گشتگیر بۆ لە ئامێزگرتنی هەموو شت
و هەموو بابەتەكان .هەموو شتێك ،هەموو بابەتێك ئەوەیە كە
هەیە ،ئەویش لە رێگای نوێنەرایەتیكردنەوە یاخود بیركردنەوە
لێی ،بەاڵم دواتر رووندەبێتەوە كە ئیگۆ  -هەروەها هەموو ئەو
شتانەی پشتی پێدەبەستێت  -زاڵدەبێت لەڕێی مەعریفەوە وەك
شتێكی تەواو نەگۆڕ ،وەك پرەنسیپێكی گشتی و یەكالكەرەوەی
جیهان و ئیدراك .تەنانەت ئیدراكی دەرەكی نامێنێت و ئەوكاتە
ئاشكرادەبێت كە ئیگۆ=خود كۆتایدێت و دەوەستێت لەوشتەی
پێشرت هەبووە ،تەنانەت لەناویش دەچێت.
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لەبەرئەوە ،لێرەدا پرسەكە دەربارەی گەشەكردنی چەمكەكان
نییە لە فۆڕمی ( گشتێتی و پاكێتی موجەڕەد) و دوور لەخۆیان،
بەڵكو پرسەكە بریتییە لە هەڵوەشاندنەوەی تێگەیشتنە (جیهانی-
مێژوو)یەكانی ئیدراك ،كە تارۆژی ئەمڕۆ گریامنەكراون .رێگاكانی
تێگەیشنت لە :كات ،مردن ،ئەم دنیا ،ئەو دنیا ،من ،تاك ،كەس،
هەروەها ئەو كەسەی دادەنرێت بە كەسێكی رەها لەدەرەوەی
ناكۆتایی وات��ە خودا...،هتد :ئەو رێگایانەی كە پێكدێن لە
بناغەكانی هەریەك لە مێژوو ،كە تا ئەمڕۆ مەزەندەكراون
لەگەڵ سەرچاوەی نوێنەرایەتیكردنی سیستەمی مەسیحییەت،
ئەرتەدۆكس ،هەروەها عەقاڵنییەت .ئەمە پرسی نقومكردنی
ئەو راستییەیە ،پاشان بواردان بە زانینەكان بۆ ئەوەی لە شوێنی
خۆیان دابرنێن ،كە دەستبەجێ دەبنەهۆی دروستكردنی ئیدراكی
بڕیاردەری دنیای ئەمڕۆ .ئەو زانینانە خۆیان دەبیننەوە لەناو
فەلسەفەی مۆدێرن ،هەروەها لەناو شانشینەكە و لە ئایندەدا لە
شێوەی راستی رووت و گشتیدا.
لەبەر ئەم هۆكارەیە ،كە مەسیحییەت ناتوانرێت وەك ئاینێكی
تەواو و رەها لێی بڕوانرێت .ئەمە تەنها دەبێتە شانشینی واقع،
شانشینی ئایدیا و عەقڵی مەوجود .مەسیحییەت هیچ نییە جگە
لە ئایینی خودپاكی ،ئایینێك كەسەكە دەكاتە رووحێكی گۆشەگیر
و بەگشتی رێ لەبەروپێشچوون دەگرێت .مەسیحیەت ئەم
راستییەیە ،كە هاودژە لەگەڵ دنیای كۆن .ئەمە مانای چییە ،بۆ
منونە ،ئایا رسوشت هەیە لەم ئاینەدا؟ رسوشت چ شتێكی بێ رووح
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و بێ هزری هەیە لەناو ئەم ئاینەدا؟ هەروەها نەبوونی رووح و
هزر یەكێكە لە پایە سەرەكییەكانی ئەم ئاینە .لە راستیدا ،لەوێ لە
رسوشت نەگەیشتوون ،رسوشت نادیارە ،رسوشت براوەتە سەرەوە
بۆ یەكێتی كرۆكی خودایی ،بۆیە تەنها كەسێك-نەك رسوشت نەك
جیهان ،نەك رووح -ئاهەنگی رزگاربوون دەگێڕێت ،رزگاربوونێك
كە تەنها لە مەعریفەدا دەتوانرێت بدۆزرێتەوە .ئەمە هۆكاری
ئەوەیە ،كە تا ئێستا لە مەسیحییەتدا عەقاڵ ئازاد نەبووە .هەر
لەبەرئەوەشە كە تائێستا مردنیش شیوازێكی بێ رووحی وەرگرتووە-
لەگەڵ ئەوەی مردن شتێكی ئاساییە بەالی كرێكارێكی ناو خاوەن
رەزێكەوە ،بەاڵم بۆ قوتابی و هاوەڵی مەسیح بۆ یەكەمجار كردەی
رزگاربوون بەتەواوەتی دێتە دی .هەرچەندە بناغە و سەرچاوەی
هەر ئاینێك دەكەوێتە ناو فەلسەفەوە ،لەناو حاڵەتێكی سنووردار لە
ئیدراك ئاین تیایدا لەنگەردەگرێت ،بەاڵم مەسیحییەت دادەنێت بە
ئیدراكی بێ سنووری ،نێگەتیڤی ،ئەودیو رسوشت بەشێوازێكی بێ
قەید و شەرت و بڕواپێهێنەر .بەشێوەیەكی گشتی ،هەموو ئایینەكان
هەتا ئێستا ،هیچ نەبوون جگە لە :ئێستای بەردەست ،دەرخەر
و رووخساری گەردوونی هەندێك فەلسەفە ،وەك یەك هەمووی
یەكگرتووی هەندێك سیستەمی جیاواز ،بۆ منونە مەسیحیەتی
یۆنانی رووخسارێكە باڵودەبێتەوە لەشێوەی سنوورداری نەگۆڕ لە
رووحی فەلسەفەی هێلینستیدا .دەبێت ئێستا هەوڵی تاك ئاڕاستە
بكرێت لە رێگای روحی ئایینەوە وەك روحێك ،بەرەپێش دەڕوات
لە رووخساردا ،كە هیچ نییە جگە لە خۆی.
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ئێستا پێویستە وازبهێنم لەترسی بەزاندنی سنوورەكانی
شەرم و رێز ،ئەویش بۆ پاراستنی زیاتری تۆ لە پێناو رشۆڤەی
زانینم ،هەوڵدانم ،هزرەكانم .بەو هیوایەی ئەم نامە و نورساوەم
میهرەبانانە قبوڵبكەیت ،كەالنی كەم پێشنیاری فەلسەفەی تەتبیقی
زاتی و هەوڵدان دەكات بۆ بانگكردنی ئایدیای ئەبسرتاكت بۆناو
ئامادەبوونی بەردەست .ئەوەی دەمێنێتەوە ئەوپەڕی رێز و
پێزانینی دڵسۆزت ،لودفیگ فیورباخ ،دكتۆری فەلسەفە.
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سروشتی دەوڵەت
الی سپینۆزا
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تێگەیشتنەكانی سپینۆزا بۆ ئایین دەرئەنجامێكی سیاسیان
لێدەكەوێتەوە بەڕادەیەك زۆرب��ەی لێكۆڵەوەران لەكارەكانی
سپینۆزا پێیان وایە لە نوسینی كتێبی (رێكەوتن – )TREATISE
سپینۆزا ئەجندایەكەی سیاسی هەبووە ،چونكە لەو كتێبەدا
سپینۆزا رەخنەی توند ئاڕاستەی دەسەاڵتە ئاینییەكان دەكات بۆ
دەستخستنە ناو كاروباری سیاسییەوە .لەو كتێبەدا سپینۆزا زۆر بە
قوڵی چەمكی دەوڵەت شیدەكاتەوە ،لەكاتێكدا زۆر بە سادەیی لە
كتێبی ئەخالق ( )ETHICدا پێشرت باسیكردبوو.
ئاگاداربوون لە رسوشتی راستەقینەی كۆمەڵگەی سیاسی
گرنگە بۆ ئاشنابوون بە ئارگۆمێنتەكانی سپینۆزا دەربارەی ئازادی
رۆشنبیری و ئازادی ئایین ،چونكە بە بۆچوونی سپینۆزا ئازادی
نەك هاوسەنگی (سیاسەتی باش) دەپارێزێت ،بەڵكو بناغەیەكی
پتەوی ئەو سیاسەتەیە.
خۆپەرستی ئەخالقی تاك دەكەوێتە دەرەوەی دەقی بەر لە
سیاسەتەوە ،كە بە دەوڵەتی رسوشت نارساوە :ئەو دەوڵەتەی كە
هیچ یاسا و ئایین و مۆڕاڵێك تیایدا بااڵدەست نییە ،تاك ئازادە
لەوەی چی دەكات و چۆن خۆی پەروەردە دەكات ،لەم جۆرە
دەوڵەتەدا تاك تەنها لە ژێر كۆنتڕۆڵی رسوشتدایە و سەربەستە
لەوەی چۆن دەگاتە ئامانج و مەبەستەكانی لەرێگەی عەقڵەوە،
یان لە رێگەی سۆز و ئ���ارەزووەوە .م��رۆڤ ه��ەوڵ��دەدات بۆ
بەدەستهێنانی سودمەندیەكانی ژیانی بەهەر رێگایەك بێت:
بە رێگەی (راست و دروست) یان (هێز و تەڵەكە و درۆ) یان
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بەهەر رێگایەك ،كە بۆ خۆی بە گونجاوی دەزانێت لەهەمانكاتدا
ئەو مرۆڤە بۆ خۆی بڕیاردەدات (كێ و چی) رێگر و دوژمنە
لە بەرامبەر گەیشنت بە ئامانجەكانی دا ،بەاڵم لە راستیدا ئەم
جۆرە حاڵەتە لە ژیاندا ترسناكە و سەالمەت نییە .هۆبز پێی
وایە -هاوكات (سپینۆزا)ش ،كە بە توندی كەوتۆتە ژێر ئەم
خوێندنەوەیەوە :دەوڵەتی رسوشتی (دەوڵەتێكی تەمەن كورت،
تاكڕەو ،هەژار ،دڕندە) یە .وەك كائینێكی عاقڵ (ئێمەی مرۆڤ)
زوو هەستدەكەین پێویستە واز لەم جۆرە ژیانە بهێنن و بگەینە
رێككەوتن و تێگەیشتنێكی هاوبەش لەنێوامناندا بۆ رێگرتن لە
خەون و حەزە (خۆپەرستیەكانی تاك) بۆ ژیان لە ژێر سایەی یاسادا
نەك لە ژێر سایەی رسوشتدا .بەم هەنگاوەش دەتوانین ژیان و
سەالمەتی و بەرژەوەندیەكامنان بەیەكەوە بپارێزین .دەوڵەت
ئەگەر (پادشایی) بێت یان (حوكمی كەمینە) بێت ،یان دەوڵەتی
(دیموكراسی) بێت دەتوانێت پارێزگاری لە هێز و دەسەاڵتی
خۆی بكات .هەر كاتێك سەرجەم تاكەكانی كۆمەڵگە (رێكەوتنی
هاوبەشی) نێوانیان پاراست ئەویش لەرێگای نەشكاندنی
(پەیامن كۆمەاڵیەتی) كۆمەڵگەكەیان .ملكەچ بوون و گوێڕایەڵ
بوونی دەوڵەت پێچەوانەی ئازادیەكانی ژیامنان نییە ،لەكاتێكدا
ئەگەر ئەوانەی فەرمانڕەوایامن دەكەن ،ئازادانە هەڵامنبژاردن و
هاوكات فەرمان و داواكارییەكانیشیان پێچەوانەی بەژەوەندییە
بااڵكامنان نەبن .لەسەر دەوڵەت ئەو ئازادییە بپارێزیت و هەر
یاسایەكیش دەربكات دەبێت ببێتە هۆی پتەوكردنی جەستەی
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دیموكراسی لە كۆمەڵگەدا .ئەم شێوەیە فۆڕمی (رسوشتی)
حكومەتەكە لە هەناوی (پەیامنی كۆمەاڵیەتی) كۆمەڵگە گەشە
دەكات ،لە دەوڵەتی دیموكراسی دا ،كە خەڵكی تەنها گوێڕایەڵی
یاسا دەبن ،ئەو یاسایانەی لەبەرژەوەندی بااڵی كۆمەڵگە دایە و
دژی بەكارهێنانی دەسەاڵتیشە لەالیەن دەوڵەتەوە .لە دەوڵەتی
دیموكراسی دا ،دیموكراسییەت حكومی گەل و دەوڵەتی ئازادی
و سەالمەتییە ،لەكاتیكدا دەوڵەتی پادشایی حكومی تاكەكەسی
دەوڵەتی چەوساندنەوەو پێشلكارییە .لە كاتێكدا ئاین رۆڵێكی
گرنگی لە رێكخستنی پەیوەندیەكانی نێوان هاواڵتیاندا هەیە،
بەاڵم پێویستە لەسەر دەوڵەت كۆنتڕۆڵی سەرجەم الیەنە (دین
و دنیا) یەكانی كۆمەڵگە بكات ،نابێت كڵێسا لە دام��ەزراوە
دین و دەوڵەتییەكان جیابكرێتەوە ،چونكە بەم هەنگاوە رێ لە
تایەفەگەری و ملمالنێی ئاینی دەگرێت.
سەبارەت بە تقوس و رسوتە ئاینییە دەرەكییەكانیش ،پێویستە
لە ژێر دەسەاڵتی دەوڵەتدابن ،چونكە ئەمە لە بەرژەوەندی
هەموو كەسێك دایە ،هەروەها لەم كاتەدا دەوڵەت هەستدەكات
جێ بەجی كردنی ئەم رسوتانە تەریبە لەگەڵ ئاشتی و سەالمەتی
كۆمەڵگە .دەوڵەت پێویستە بە شێوەیەك كۆمەڵگە بەڕێوە ببات،
كە جێ بەج ێ كردنی فەرمانەكانی دەبێتە هۆی سەپاندنی
یاساكانی خودا :پشتیوانی دەوڵەت لە دادگەری و چاكەكاری
هێز دەبەخشێتە كۆمەڵگەی مەدەنی .سەبارەت بە بیروباوەڕ و
قەناعەتە زاتییەكان ،ئەوانە مافی تایبەتی تاكە كەسن و دەوڵەت
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ناتوانی كۆنتڕۆڵیان بكات و یاسایان بۆ دابنێت .هیچ كەسێك
ناتوانێت بیركردنەوە و باوەڕی كەسێكی دی كۆنتڕۆڵبكات ،ئەگەر
دەوڵەت هەوڵێكی لەو شێوەیە بدات ،ئەوا كارەساتێكی وێرانكەری
لێدەكەوێتەوە ،چونكە هەموو تاكێك مافی تایبەتی خۆیەتی بە
چ شێوازیك بیردەكاتەوە ئازادیشە چ جۆرە قەناعەتێكی هەیە.
هاوكات هەوڵدان بۆ سیستامتیزەكردنی قەناعەتەكانی تاكەكانی
وەك ئەوەی دەوڵ��ەت دەیەوێت كارێكی حەمتییە و زیان بە
رەفاهیەتی گشتی كۆمەڵگە دەگەیەنێت ،چونكە مرۆڤەكان لە
یەكرت جیاوازن و حەز و خولیای جودایان هەیە و ناكرێت لە
قاڵببدرێن .سپینۆزا پێ وایە رەفتار و گوفتارەكانی تاك سنوردار
ناكرێن تەنها لەو كاتانەدا نەبێت ،كە ئەو رەفتار و گوفتارانە
دەبنە هۆی هەرەس پێهینانی (پەیامنی كۆمەاڵیەتی) كۆمەڵگە.
سەرئەنجام دەگەینە ئەو تێگەیشتنەی ،كە باشرتین دەوڵەت
ئەو دەوڵەتەیە ئازادی بیركردنەوە و ئازادی بیروباوەڕ دابینبكات،
بەاڵم بە دڵنیاییەوە ،هەندێك جار لە هەناوی ئەو ئازادییەدا
سوكایەتی و پێشلكاری روودەدەن ،هەربۆیە هەوڵدان بۆ
كۆنتڕۆڵكردنی سەرجەم الیەنەكانی ژیانی كۆمەڵگە لەرێگای
یاساوە وەك قوڵ كردنەنەوە گرفتەكانە نەوەك چارەسەركردنیان.
سپینۆزا پێ وایە فراوان بوونی مەوداكانی ئازادی دەبێتە هۆی
گەشەپێدانی زانست و هونەر (سپینۆزا) زیاتر روونی دەكاتەوەو
دەڵێت :ئ��ەو شوێن و كەسانەی دەسەاڵتدارانیان ئ��ازادن،
لەسەرجەم الیەنەكانی ژیان دا سەركەوتن.
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تیۆری سیاسی ئەرستۆ
نوسینی :فرید میللەر
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ئەرستۆ فەیلەسوف و ژیربێژ و زان��ای یۆنانی ،لەگەڵ
مامۆستاكەی ئەفالتوون بە یەكێك لە بیریارە كاریگەرەكان
دادەنرێت لە زۆر بواری فەلسەفیدا ،لەوانەش تیۆری سیاسی.
ئەرستۆ لە ()STAGIRAی باكوری یۆنان لەدایكبووە ،باوكی
پزیشكی بنەماڵەی پادشایەتی ب��ووە .لەسەردەمی الوێتیدا
لە ئەكادیمیای ئەفالتوون لە ئەسینا خوێندویەتی .دوای
مردنی ئەفالتوون ،ئەرستۆ ئەسینا بەجێدەهێڵێت و بەردەوام
دەبێت لە گ��ەڕان و لێكۆڵینەوەكانی لە ب��واری فەلسەفە و
زیندەوەرزانیدا ،پاشان لەالیەن شا فلیپی دووەم ،شای (ماسادۆن
–  )MACEDONبانگهێشت دەك��رێ��ت بۆ ئ��ەوەی ببێتە
مامۆستای تایبەتی كوڕەكەی ،ئەسكەندەری مەزن ،دوای ئەوەی
ئەسكەندەری مەزن شوێنی باوكی دەگرێتەوە ،دەستدەكات
بە یەكخستنی شارەكانی یۆنان و دەردەچێت بۆ داگیركردنی
ئیمپراتۆریەتی فارس ،ئەرستۆ دەگەڕێتەوە بۆ ئەسینا .لەم كاتەدا
ئەرستۆ هەندێك لە كارە سەرەكییەكانی تەواو دەكات .لەوانەش
سیاسەت .دوای ئەوەی ئەسكەندەری مەزن دەمرێت ،ئەرستۆ
ناچار دەبێت ئەسینا بە جێ بهێڵێت بەهۆی ئەوە پەیوەندیانەی
لەگەڵ بنەماڵەی ماسادۆنیا هەیبووە ،پاش ئەوە بە ماوەیەكی
كەم كۆچی دوایی دەكات.
ژیانی تایبەتی ئەرستۆ كاریگەری زۆری خستۆتە سەر
بیركردنەوە سیاسیەكانی لە زۆر الی��ەن��ەوە :ح��ەزی ئ��ەو لە
زیندەورزانی ئاماژەی پێكراوە لە رسوشتی تیۆرە سیاسیەكەیدا.
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حەزی ئەو بۆ سیاسەتی بەراوردكاری و دیموكراسی ئاماژەی
پێكراوە لە رێگەی سەفەر و ئەزموونەكانییەوە لە گۆڕانی
سیستەمە سیاسیەكاندا بە توندی رەخنەی لە كارەكانی ئەفالتوون:
كۆمار ،پیاوی دەوڵەت ،یاسا ،گرتووە .كتێبی سیاسەت كە لەالیەن
خۆیەوە نورساوە وەك رابەرێك وایە بۆ كاربەدەستان و پیاوانی
دەوڵەت.
زانستی سیاسی بە شێوەیەكی گشتی

وش��ەی م��ۆدێ��رن��ی سیاسەت  POLITICSل��ە وش��ەی
 POLITICOSی یۆنانییەوە وەرگیراوە ،كە بەمانای (شار)
دێت .وەك شارەكانی ئەسینا و سپارتا ،كە لە چەند یەكەیەكی
بچووكی یەكگرتوو پێكهاتبوون و لە رووی خەمی ئاینی و
كلتورییەوە هاوبەشبوون ،دەوڵەتی نەتەوەیی لە رۆژگاری
ئەمڕۆماندا ئەو فۆڕمەی هەیە .وشەی سیاسیەت الی ئەرستۆ بە
مانای زانستی سیاسی دێت ،كە سەر بە یەكێك لە سێ لقەكانی
زانستە و ئەرستۆ بە پێی ئامانجەكانیان پۆلێنیكردوون و لە
یەكرتی جیاكردونەتەوە .یەكەم :زانستی تێڕامان ،كە تایبەتە
بە زانینی راستی و زانیاری .دووەم :زانستی جێبەجێكردن،
كە تایبەتە بە ئەنجامدانی ك��اری باشە .سێیەم :زانستی
بەرهەمهێنان ،كە تایبەتە بە دروستكردنی شتی جوان و باش.
سیاسەت دەچێتە خانەی زانستی جێ بەجێكردنەوە ،كە ئامانج
لێی ئەنجامدانی كاری باش و ئاسوودەكردنی هاواڵتیانە.
(لەهەمان كاتدا دەتوانین وەك زانستی بەرهەمهێنان سەیری
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بكەین ،كە ئامانج لێی دروستكردن و پاراسنت و چاكسازییە لە
سیستەمی سیاسیدا).
ئەرستۆ وا دەڕوانێتە سیاسەت وەك دیسپلینێك ،كە دەبێت
پەیڕەوبكرێت زیاتر لەوەی شیبكرێتەوە و وەسف بكرێت .لە
كتێبی  NICOMACHEAN ETHICS 1.2دا ئەرستۆ وەك
زانستێكی دەسەاڵتگەرا دەڕوانێتە سیاسەت ،كە دەبێت وەك
زانستەكانی تر لە شاردا بخوێرنێت و پیشە و تواناكانی تری وەك:
زانستی سەربازی ،ماڵداری ،وتاردان ،بكەونە ژێر دەسەاڵتییەوە،
لەبەرئەوەی زانستەكانی تری جێ بەجێكردن بەڕێوەدەبات.
ئامانجەكان و هۆكارەكان دیاریدەكەن ،كە ئەویش بریتییە لە
بەدەستهێنانی چاكە بۆ مرۆڤەكان .تەنانەت ئەگەر ئامانجی
تاكەكەس و شار وەك یەك بوو لەم كاتەدا دەبێت ،ئامانجی
شار لە بەرچاوبگیرێت و بەدەستبهێرنێت و بپارێزرێت .زانستی
سیاسی ئەرستۆ لە دوو بوار دەكۆڵێتەوە ،كە ئێستا لەالیەن
بیریارانی مۆدێرنەوە بە ئەخالق و فەلسەفەی سیاسی پۆلێن
دەكرێن.
تێڕوانینی ئەرستۆ بۆ سیاسەت

زانستی سیاسەت لە كار و فەرمانی سیاسەمتەداران و پیاوانی
دەوڵەت دەكۆڵێتەوە ،هەروەك چۆن زانستی پزیشكی گرنگی بە
كاری پزیشكەكان دەدات .بەشێوەیەكی وردتر زانستی سیاسەت
جەستەی زانیاری پسپۆڕانییەتی بۆ جێبەجی كردنی كارەكانیان.
گرنگرتین كاری سیاسەمتەداران دیاری كردنی رۆڵی (یاسادانەران)ە
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بەمەبەستی دانانی دەستورێكی گونجاو بۆ شار .ئەم دەستورەش
دەبێت :یاسایەكی درێژخایەن ،داب و نەریت ،دامەزراوەكان،
لە خۆبگرێت بۆ هاواڵتیان .كاتێك دەستوریش ئامادەكراو و دانرا
لەسەر سیاسەمتەداران پێویستە یاسا و رێنامیی گونجاو دابنێن بۆ
پاراستنی ،یان ریفۆڕم ئەنجامبدەن ئەگەر پێویست بوو ،هەروەها
دەبێت سیاسەمتەداران رێگا لەو پێشهاتانە بگرن ،كە دەبێتە هۆی
تێكچوونی سیستەمی سیاسی .بەمە دەوترێت زانستی یاسادانان،
كە بەالی ئەرستۆوە لە سیاسەت گرنگرتە كاتێك لە ژیانی رۆژانەدا
جێ بەجی دەكرێت وەك جۆرێك لە مەراسیم.
ئەرستۆ ب���ەردەوام دەبێت و سیاسەمتەدار بە پێشگەر
دەشوبهێنێت .بەراووردەكە زۆر وورد نییە ،ئەگەر لە سۆنگەی
یاسادانانەوە سەیربكەین ،بەاڵم ئەگەر لەو سۆنگەیەوە سەیری
بكەین ،كە سیاسەمتەدار هەڵدەستێت بە دروستكردن و كارپێكردن
و پاراستنی سیستەمی سیاسی بەپێی پرەنسییی گەردوونی ئەوە
بەراووردەكە راستدەبێت .بۆ ئەوەی لەم لێكچوونە بگەین،
ئەرستۆ ك��اری پیشگەرمان بۆ راڤ��ەدەك��ات لە رێگەی چوار
قۆناغەوە :قۆناغی مادی ،قۆناغی شێوە (فۆڕم) ،قۆناغی كارامەیی،
قۆناغی كۆتایی .بۆ منوونە قوڕ (قۆناغی مادی) ،دەكرێتە گۆزە
(قۆناغی شێوە) لەالیەن گۆزەكەرەوە (قۆناغی كارامەیی) پاشان
ئاوی تێدەكرێت (قۆناغی كۆتایی).
هەركەسێك دەتوانێت شار لە رێگەی ئەم چوار قۆناغەوە
شیكاربكات .شار كۆمەڵگەیەكە پێكهاتووە لە كۆی چەند
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بەشێك كە چەند كار و ئامانجێكی هاوبەشیان هەیە .بەشەكانی
كۆمەڵگە بریتین لە :ئابووری (دەوڵەمەند و هەژار) و سیاسی.
هەروەها شار پێكدێت لە تاكەكانی كۆمەڵگە ،كە لەگەڵ
سەرچاوە رسوشتیەكان دەبنە (قۆناغی مادی – م��ادە) كە
لەوانەوە شار دەنەخشێرنێت.
قۆناغی شێوەی شار بریتییە لە دەستوور .بەالی ئەرستۆوە،
دەستوور بریتییە لە كۆمەڵێك یاسا و فەرمان بۆ دانیشتوانی
شار .ئەرستۆ زیاتر قسە لەسەر دەستوور دەكات و پێی وایە
دەستووری كۆمەڵگە (فۆڕمێكی رێككەوتن -یەكخسنت)ە و
كۆمەڵگەش هەمان كۆمەڵگە دەبێت بە درێژایی رۆژگار ئەگەر
هەمان دەستووری هەبێت .دستوور دۆكیومێنتێكی نوورساو
نییە ،بەڵكو جەوهەری پرەنسیپی رێكخستنە ،هەروەها دەستوور
شێوازی ژیانی هاواڵتیانە ،ئەو هاواڵتیانەی هەموو مافێكی
سیاسییان هەیە.
دروستبوونی شار پێویستی بە قۆناغی كارامەیی هەیە.
ئەگەر ناوی بنێین ،ئەو كارامەییە بریتیە لە دەسەاڵتدار.
بە بۆچوونی ئەرستۆ كۆمەڵگە كاتێك فەرمان وەردەگریت
ئەگەر بنەمای دەسەاڵتداریەتی هەبێت .ئەم پرەسنیپی
دەسەاڵدارێتییە لە دەس��ت��ووردا پێناسەیان بۆ ك �راوە ،كە
دەسەاڵتی ئۆفیسی سیاسییەكان و ئۆفیسی پاشا دیاری دەكات.
بە شێوەیەكی قوڵرت دەبێت لە قۆناغی كارامەیی دا ،قەناعەت
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بە هاواڵتیان بكرێت بۆچی شار دەستووری پێویستە .ئەو پێی
وایە ئەو كەسەی یەكەم جار شار بنیات دەنێت سوودێكی
زۆر دەگەیەنێت ،وەك دروستكەری پاپۆڕێك ،كە لە هەندێك
مادە بەرهەمێكی نەخێشندراو دروستدەكات .بیروباوەڕی
ئەرستۆش لەسەر قۆناغی كۆتایی لەم دێڕانەی خ��وارەوە
دەردەكەوێت:
لەكاتێكدا شار جۆرێكە لە كۆمەڵگە و هەر كۆمەڵگەیەك بۆ
ئەوە دروستبووە كاری باش ئەنجام بدات (هەموو كەسێك ئەوە
دەكات لە پێناوی ئەوەی كە پێ وایە باشە) .شتێكی ئاشكراشە
هەر كۆمەڵگەیەك ئامانجی هەندێك (باشەیە) .ئەو كۆمەڵگەیەش
كە دەس��ەاڵت و مەبەستەكانی زۆرب��ەی تاكەكانی تێدایە پێی
دەوترێت شار ،یان كۆمەڵگەی سیاسی .دوای دروستبوونی شار
هاواڵتیان بە دوای باشی و خۆشگوزەرانی شاردا دەگەڕێن ،كە
ئەمەش ئامانجی كۆتاییە.
پوختە

شار رێككەوتنی هاواڵتیانە لەسەر خاك (قۆناغی مادی) و
دەستوور (قۆناغی شێوە) ،دەستووریش لەالیەن یاسادانەرانەوە
دارێژراوە ،كە لەالیەن سیاسەمتەدارانەوە پەیڕەودەكرێت ،كە وەك
پیشەگەران (قۆناغی كارامەیی) ،هاوكات دەستوور ئامانجەكانی
شار دیاری دەكات (قۆناغی كۆتایی).
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هایدگەر و پەیوەندی
بە نازیزمەوە
نوسینیDAVID DESMOND :
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ئەكادیمیای ئەڵامنیا ساڵی ( ،)1930پارتی نەتەوەیی
سۆسیالیزمی قبوڵكرد ،مارتن هایدگەر ،گەورەترین فەیلەسوفی
ئەوكاتەی ئەڵامنیا ،لە ساڵی ()1934دا پەیوەندی دەكات بە
پارتی نەتەوەیی سۆسیالیزمەوە (نازیزم) .پەیوەندی هایدگەر بە
نازیزمەوە مشتومڕێكی زۆری لەسەرە ،لەبەر گرنگی بۆچوونە
فیكیریەكانی ناوبراو ،بە تایبەتی لە فەڕەنسا و ئەڵامنیا .پەیوەندی
هایدگەر بەنازیزمەوە هێندە جیگای گرنگ نییە ،بە ئەندازەی
ئەوەی وەك فەیلەسوف پەیوەندی بەو رژێمەوە هەبێت ،كە
سەرچاوەی ئەو ترس و تۆقاندنە بێت لە كۆمەڵگەی ئەڵامنی
و پاشان ئەوروپیدا .شیكردنەوەكان بەردەوامن سەبارەت بە
رسوشتی پەیوەندی هایدگەر بە نازیزمەوە.
مارتن هایدگەر ()29ی ئەیلولی ساڵی ( )1889لەشاری ()BADAN
لە خێزانێكی محافزكاری كاسۆلیك لەدایكبووە .باوكی هایدگەر یەكێك
بووە لە سەركردە دیارەكانی كڵیسای كاسۆلیكی لەشارەكەدا .لەماوەی
سااڵنی ( )1911 – 1909هایدگەر لە زانكۆی ()FREIBURG
دەستكیرد بە خوێندنی تایبەت بەو بوارە ،بەاڵم بەهۆی تووشبوونی
بە نەخۆشی نەیتوانی خوێندنەكەی تەواو بكات ،پاشان لە هەمان
زانكۆ دەستیكرد بە خوێندنی فەلسەفە لەسەردەستی فەیلەسوفی
بەناوبانگ (ئیدمۆند هۆرسێڵ – )EDMUND HURSSEL
دامەزرێنەری فەلسەفەی دیاردەگەرایی .دواتر ،هایدگەر دەستیكرد
بە وتنەوەی وانەكانی ئاینزانی لەو زانكۆیەوە ،و ووردە ووردە لە
كاسۆلیكی دووركەوتەوە و تەواوی وزەی خۆی بۆ فەلسەفە تەرخان
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كرد .ساڵی ( )1923هایدگەر بوو بە مامۆستای فەلسەفە لە زانكۆی
( )MARBURGتا ساڵی ( )1928لەو زانكۆیە مایەوە ،دواتر چۆتە
زانكۆی ( )FREIBURGو لە شوێنی مامۆستاكەی ئیدمۆند هۆرسێل
بووە سەرۆكی بەشی فەلسەفە .تا ساڵی ( )1933لەوانە وتنەوە
بەردەوام بوو ،ئەوكاتەی بووە سەرۆكی زانكۆ.
لە )1ی ئایاری ساڵی )1933دا هایدگەر پەیوەندی دەكات
بە پارتی نەتەوەیی سۆسیالیزمەوە .دوای ئەنجامدانی پرۆسەیەكی
پاكسازی لەالیەن دەسەاڵتدارانەوە ساڵی ( )1934دەست لە پۆستی
سەرۆكی زانكۆ هەڵدەگرێت ،بەاڵم هایدگەر پەیوەندی لەگەڵ
پارتی نازیدا هەردەمێنیت و ئابوونەی دیاریكراوی خۆی دەدات
بەو پارتە .هایدگەر بەردەوام بوو لە وانە وتنەوە لە زانكۆ تا ساڵی
( .)1944دوای كۆتایی هاتنی جەنگی جیهانی دووەم هێزەكانی
هاوپەیامنان ریگەیان نەدا چیرت لە زانكۆ وانە بڵێتەوە ،بەاڵم هیچ
سزایەكی دیكەیان نەدا ،چونكە بە بۆچوونی ئەوان پەیوەندی
هایدگەر بە نازیزمەوە بۆ كاری خراپەكاری بەكارنەهاتووە.
ساڵی ( )1927هایدگەر كتێبی (بوون و كات – BEING
 )AND TIMEباڵوبۆوە و زۆر زوو ئەم پەڕتووكە چوە خانەی
پەڕتووكە گرنگەكانەوە .هایدگەر كاریگەربوو بە فەیلەسوفەكانی
پێش خۆی لەوانە (سوكراتیەكان ،نیچە ،كیرگەگۆر ،هۆرسێل).
بە بۆچوونی لێكۆڵەرەوان هایدگەر شوێن پێی مامۆستاكەی
(ه��ۆرسێ��ل) ی گ��رت��ووە لە ب��واری دی��اردەگ��ەرای��دا ،بەهۆی
كاریگەریشی بە كیرگەگۆرەوە هەندێكی دیكە لە لێكۆڵەرەوان بە
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بوونگەرا دەیناسێنن ،لەگەڵ ئەمانەشدا هایدگەر پێیوایە بواری
سەرەكی فەلسەفەكەی برییتە لە زانستی بوون.
هایدگەر ب��ڕوای واب��وو ئامانجی م��رۆڤ بریتییە لە ناسینی
ئەزموونەكانی بەو شێوەیەی بیریان لێدەكاتەوە ،پاشان گەڕان بە
دوای (بوون) لە دنیادا .مرۆڤ بوون پەیوەندییەكی تایبەتی هەیە بە
جیهانەوە ،هەر مرۆڤێك پێویستە جیاواز سەیربكرێت ،بۆ ئەوەی بگات
بە ژیانێكی رەسەن .ژیانی ناسەڕەن بریتییە لەوەی مرۆڤ هەڵبدرێتە
ناو دنیایەكەوە وونبێت تیایدا و لە ئەنجامدا پەیوەندی بە بوونەوە
نەمێنیت .تێگەیشنت لە مانای بوون یەكسانە بە ژیانێكی رەسەن.
زۆربەی فەیلەسوفەكان (بوون و كات) بە كارێكی سیاسی
دادەنێن ،بەاڵم پێیانوایە بۆچوونەكانی ئەو كتێبە كاریگەرییان
هەبووە لەسەر هاریكاریكردنی هایدگەر لە داهاتوودا لە گەڵ
نازییەكاندا .زۆربەی فەیلەسوفەكان بۆ سەملاندنی بۆچوونەكایان
دەگەڕێنەوە سەر نوسینە بەراییەكانی هایدگەر .لەوبارەیەوە
(فینسنت فاریەس –  )VINCENT FARIASلە كتێبی هایدگەر
و نازیزمدا دەڵێت« :نیشانەكانی رووكردنە نازیزم لە پەڕتووكی
(بوون و كات)دا بەڕوونی دیارن ».هەرچەندە ئەو كتێبە لەالیەن
فاریەس و زۆربەی لێكۆڵەرەوانەوە وەك كتێبی فەلسەفەی نازیزم
نەناسێرناوە ،بەاڵم پێیانوایە ئەو كتێبە چەند بیروبۆچوونێكی تێدایە
كە خزمەتی ئامانجەكانی بزوتنەوەی نازیزمی كردووە .فاریەس لە
(هانس ئێبلینگ –  )HANS ENLINGدەگێڕێتەوە»بە ئەندازەی
تامەزۆربوون بۆ ئاژاوە و ئانارشیزم ،كە لە پەڕتووكی (بوونو كات)
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دا هەیە ،ئەوەندەش تامەزرۆبوون بۆ وواڵتێكی تۆتالیتاری هەیە
كە لەالیەن هایدگەرەوە لەكاتی پێشكەشكردنی وتاری بوون بە
سەرۆكی زانكۆ دەخوێرنێتەوە .لەهەردوو حاڵەتەكەدا قبوڵكردنی
بەرامبەر بە شێوەیەكی یەكسانییە ،هەر لەبەر ئەو هۆیەشە
كەسی بەرامبەر بێ رەحامنە دەچەوسێرنێتەوە».
هایدگەر نەیدەتوانی تا سەر كەسێكی سیاسی بێت .ئەو
پێی وابوو فەلسەفە كرۆكی هەموو دیسپلینەكانە وەك :مێژوو،
زانست ،سیاسەت ...هتد ،لەگەڵ ئەوەشدا هایدگەر فەیلەسوف
بوو ،نەك سیاسی ،ئەو خۆی خزاندبووە ناو كایەی سیاسەتەوە
بۆ بەدەستهێنانی راستییەكی نوێ دەربارەی ئەڵامنیا .هەندێك لە
لێكۆڵەرەوان پێیان وایە هایدگەر كەسێكی هەلپەرست بووە ،ئەو
بۆیە پەیوەندی كردووە بە نازیزمەوە بۆ ئەوەی دەستبەسەر زانكۆدا
بگرێت ،لەوێشەوە پەروەردەی نەوەكانی داهاتوو بكات .هەندێكی
دیكەش پێیان وایە ئەوەندەی مەبەستی بووە لە نازیزم بینیویەتی.
لە  26ی مایسی  1933دا ،هایدگەر لە ی��ادی مردنی
( )ALBERT SCHLAGETERكە لە بەرگریكردن لە داگیركاری
فەڕەنسییەكان دا كوژرا و وتاریك پێشكەش دەكات تیادا هاتووە
«ناوبراو لە زەمەنی تاریكی و زەلیلی و خیانەت دا كوژرا».
ئەو لەو ووتەكەیدا راستەوخۆ باسی گەڕانەوەی ش��ەرەف و
شكۆمەندی كرد لە داهاتوودا .بە بۆچوونی فاریەس ئەم نوسیانە
سەرەتای رێگای هایدگەر بوون بەرەو نازیزم .فاریاس پێ وایە
مەزاجی بوون بە نازی لەالیەن هایدگەرەوە دەگەڕێتەوە بۆ
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كاریگەری ئەو گۆڤار و دەزگا ئایدۆلۆژیانەی هایدگەر تێكەڵیان
ببوو ،لەكاتێكدا نازیزم بەرە و گەشانەوە هەنگاوی دەنا ،بەاڵم
ئەم بۆچوونە بازدانە بەسەر زۆرشتدا ،چونكە مەرج نییە مرۆڤ،
كە لە ژینگەیەكی تایبەتدا گەورە دەبێت ،بەهاكانی ئەو ژینگەیە
وەربگرێت بۆ منوونە ئەو كەسانەی دەچنە خوێندنگای كاسۆلیكی
مەرج نییە كەسانی لە خواترس و ئاینپەروەر دەربچن.
بەووردبونەوە لەكارەكانی هایدگەر بۆمان رووندەبێتەوە،
كە هایدگەر تامەزرۆی گۆڕانێكی ریشەیی بووە لە كۆمەڵگەی
ئەڵامنی و تەنانەت لە تەواوی شارستانیەتی رۆژئاوادا .هایدگەر
خۆشەویستییەكی گەورەی بۆ ئەڵامنیا و فەلسەفە هەبووە و
زۆر شانازی بە زمانی ئەڵامنی و خەڵكی ئەڵامنیاوە كردووە ،پێ
وابوو ئەڵامنیا میراتگری كلتور و هزری گریكی كۆنە و زمانەكانی
ئەڵامنی و یۆنانی زمانی رەسەن و هزرن .لەكاتێكدا زمانەكانی
دیكەی ئەوروپی بە پرۆسەی التین بووندا تێپەربوون و خراپ
بوون .هایدگەر دەڵێت« :كاتێك مرۆڤیكی فەڕەنسی بیردەكاتەوە،
لە ئەڵامنیا قسەدەكات ».بە بۆچوونی هایدگەر ،گریكەكان
یەكەم كەس بوون هەوڵیان داوە لە مانای بوون تێبگەن ،ئێستاش
ئەڵامنییەكان یەكەم كەس دەبن ،كە لە توانایان دا هەیە پارچە
شكاوەكانی شارستانیەتی رۆژئاوا كۆبكەنەوە و جارێكی دیكە
زیندووی بكەنەوە .هیتلەریش هەمان بۆچوونی هەبوو» كلتور
شەڕی مانەوەی خۆی دەكات ،كلتورێك كە هەزاران ساڵ گەشەكردن
لەخۆدەگرێت ئەڵامنیا و گریك بەیەكەوە كۆدەكاتەوە».
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هایدگەر دژی مەیلی نوێ كاسۆلیزم بوو ،كە بووە هۆی
دووركەوتنەوەی ئەو لە ئاین .بە بۆچوونی ئەو ،مەسیحیەت و
تەكنەلۆژیا زانستیان لەو شكۆمەندییەی دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتا
یۆنانییەكان دابڕیوە ،هەروەها هایدگەر لە نوسینە بەراییەكانیدا
رقلێبوونی خۆی بۆ مۆدیرنە دەردەبڕێت« :كلتوری رووكەشی
ئەمڕۆمان هەڵچوونی تازەگەری نیشاندەدات ،كە دەبێتە هۆی
وێرانكردنی دامەزراوەكان .ئەو چەمكە مۆدێرنانەی ژیانی ئێستا
كە چێژێكی زۆر نیشاندەدەن ئەوانە نیشانەی داڕووحانی ژیانن».
بە بۆچوونی هایدگەر ،رزگاركردنی شارستانیەتی رۆژئ��اوا لە
تەكنەلۆژیای بێزاركەر و شارستانییەتی رووسەكان لە هیچگەرایی
بەلشەفییەكان لە رێگای ئەڵامنیاوە دەبێت.
بووژاندنەوەی شارستانییەتی رۆژئ��اوا و ئەڵامنیا لەرێگای
زان��ك��ۆك��ان��ەوە دەب��ێ��ت ،بۆیە ب��وون ب��ە س��ەرۆك��ی زانكۆی
( )FREIBURGیەكەم هەنگاوی هایدگەر دەبێت بۆ هێنانی
شۆڕشی نازیزم بەرەو زانكۆكان .یەكەم وتاری هایدگەر وەك
سەرۆكی زانكۆ بە ناونیشانی (خود بڕیاردانی زانكۆكانی ئەڵامنیا)
دەبێت ،فاریەس دەڵێت :هایدگەر لەو وتارەیدا بۆچوونی نەتەوەی
و سۆسیالیزمی خۆی دەرب��ارەی ریفۆڕمی زانكۆكانی ئەڵامنیا
دەخاتەڕوو ،هەروەها فاریەس پێی وایە نازیەكان مەبەستیان
ریفۆڕم نەبووە ،بەڵكو ویستوویانە الیەنگیریەتی خوێندكاران و
ستافی ئیدارە و كۆلیژەكان لە رێگەی هایدگەرەوە بەدەستبهێنن.
لەم كارەشەدا نازییەكان سەركەوتوو بوون .هەر لە وتاری دەست
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بەكاربوونیدا وەك سەرۆكی زانكۆ ،هایدگەر ئاماژە بە (ئەركی
مێژوویی و روحی گەلی ئەڵامنیا) دەكات ،كە پێویستە لەسەر
زانست بەو ئەركە كاریگەر بكرێت .هایدگەر هانی ئایدیاڵەكانی
نازیزمی دەدا لە بواری خزمەتی كار و خزمەتی سەربازیدا ئەو
پێی وایە :جیهانی روحی ئەو هێزە قوڵەیە بۆ پاراستنی زەوی و
خوێنی خەڵكی .ئەم وتارەی هایدگەر ئاماژەبوو بۆ ئەڵامنیا بۆ
هەنگاونان بەرەو بەهێز بوون ،بە پێشەنگی پارتی نازیزم.
وەك سەرۆكی زانكۆ ،كارەكانی هایدگەر لە خزمەتی نازیزمدا
بوون .مامۆستاكەی خۆی هۆرسێل ناچاربوو واز لە كارەكەی
بهێنێت .لەبەرئەوەی جولەكە بوو ،هەر چەندە هایدگەر توانی
دوو پرۆفیسۆری جولەكە لەسەر كارەكانی خۆیان دەرنەكرێن .لە
حوزەیرانی ساڵی ()1933دا ،هایدگەر رایگەیاند «پێویستە لەسەر
زانكۆكانی ئەڵامنیا خولی فێركاری پتەو بەروحی سۆسیالیزمی
نەتەوەیی پەیڕەو بكەن ،نەوەك ئەو كۆرسانەی بە بیرۆكەی
مەسیحی و هیومانێتی خنكێرناون ».بە بۆچوونی لێكۆڵەرەوان،
ئەم بۆچوونەی هایدگەر لەژێر كاریگەری هیتلەر داب��ووە،
كە رایگەیاند بوو «لەسەر هەموو ئەڵامنییەك پێویستە بەبێ
گومان و دوو دڵی ئەوە بزانێت كە گەلی ئەڵامنیا ،یەكگرتوویی
و شكۆمەندی و هێزی پێشووی بۆ دەگەڕێتەوە لە رێگەی
حكومەتی كرێكارانەوە ».لەو كاتەی هایدگەر سەرۆكی زانكۆ بوو
ئەنجامدانی ساڵوكردنی نازییەكان لەسەرەتا و كۆتایی وانەكانی
زانكۆدا لەسەر خوێندكاران پێویستبوو.
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زۆر بەڵگەی گەورە هەن لەسەر پەیوەندی نێوان هایدگەر و
نازییەكان ،بەاڵم ئەوەی جێگای مشتومڕە رسوشتی ئەو پەیوەندیەیە،
كە هایدگەر لەگەڵ نازیەكاندا هەیبووە .هەندێك لە لێكۆڵەرەوان
پێیان وایە دەبێت تەواوی كارەكانی هایدگەر فەرامۆشبكرێن
بەهۆی بوونی پەیوەندی لەگەڵ نازییەكاندا ،بەاڵم هەندێكی
دیكە پێیانوایە پێویستە هایدگەر (وەك مرۆڤ) لە كارەكانی (وەك
فەلسەفە) لێكجیابكرێنەوە .هەندێك لەو كەسانە دژی هایدگەرن،
لەبەر ئەوەنا كە هایدگەر نازی بووە  ،بەڵكو لەبەر ئەوەی لەگەڵ
فەلسەفە و بۆچوونەكانی هایدگەردا تەبا و هاوڕانین.
دەربارەی كارەكانی هایدگەر ،ئەو كارانە بریتی نەبوون لە
فەلسەفەی نازیزم .كارە فەلسەفییەكانی هایدگەر زۆر قورسبوون،
سەرەڕای ئەوەی پۆلەكانی جمەیان دەهات لە خوێندكاران ،بەاڵم
زۆربەی خوێندكاران لەو بۆچوونانە نەدەگەیشنت كە هایدگەر
باسیدەكردن .بە شێوەیەكی سەرەكی هایدگەر ترسی داڕووخانی
شارستانییەتی رۆژئاوای هەبوو ،بەهۆی لەدەستدانی مرۆڤایەتی
پەیوەندی لەگەڵ خۆیدا .سەرەتا هایدگەر كارەكانی لەسەر ئاستی
تاكەس دەستپێكرد ،پاشان لەسەر ئاستی ئەڵامنیا و دواتریش
لەسەر ئاستی ئەوروپا .هایدگەر رووی وەرگێڕا لە فەلسەفەی
(ملمالنێ)وە بۆ فەلسەفەی هەڕەشە .ئەو بە رێبازی فەلسەفی/
دینی ملمالنێی تاكەكەسی دەستپێكرد و هەنگاوی نا بەرەو رێبازی
فەلسەفی سیاسی /كلتوری هەڕەشە .هایدگەر ،بڕوای بە پتەوی
و روحی و عەقڵی ئەڵامنیا هەبوو ،ئەو پێی وابوو سۆسیالیزمی
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نەتەوەیی دەتوانێت رابەرایەتی جیهان بكات بەرەو رزگاربوون.
هایدگەر هەوڵیدا ریفۆڕم تەواوی زانكۆكان بگرێتەوە ،بۆ ئەم
مەبەستەش خوێندكاران باشرتین پێكهاتەن ،بەاڵم كاتێك پاكسازی
یەكێتی خوێندكارانی بینی ،هایدگەر حەقیقەتی بارودۆخەكەی بۆ
روونبوویەوە و بۆی دەركەوت واقعی سیاسی چەند رێگرە .لەو
بارەیەوە دوای چەند مانگێك لە پاكسازی لەالیەن دەسەاڵتدارانەوە ،
هایدگەر دەستلەكاركێشانەوەی خۆی وەك سەرۆكی زانكۆ راگەیاند،
پاشان لەوانەوتنەوە بەردەوام بوو تا ساڵی ( .)1944لەو ماوەیەدا
چەندین وتاری دەربارەی نیشتامن پەروەرێتی و بەردەوامبوونی
جەنگ باڵوكردەوە ،سەرەڕای دڵنیابوون لە تێكشكانی ئەڵامنیا لەو
جەنگەدا .ئەو هێشتا گەشبین بوو بەوەی ئەگەر ئەڵامنیا جەنگ
بباتەوە ،ئەوا هەلێك هەیە بۆ شارستانییەتی رۆژئاوا ،بۆ ئەوەی
لە فەوتان رزگاری بێت .هێشتا بڕوای بە راستێتی و شكۆمەندی
بزوتنەوەكە هەبوو ،كە پێویستە دووبارە بدۆزرێتەوە .هەر چەندە
هایدگەر لە كۆتایدا جۆش و خرۆشی سەرەتای بۆ سۆسیالیزمی
نەتەوەیی نەما ،بەاڵم پێی وابوو ئەگەر نازیزم سەربكەوێت ئەوا
ئەڵامنیا رابەرایەتی ئەوروپا و رۆژئاوا دەكات .ئەو پێی وابوو
ئەگەر جارێكی دی كۆرسێكی فێركاری بۆ زانكۆكان دابنێت ،ئەوا
ئەو كۆرسە بریتی دەبێت لە پەروەردەكردنی نەوەی داهاتوو
لەسەر رێبازی راستەقینەی سۆسیالیزمی نەتەوەیی .ئەو هێشتا
بە ئومێدبوو ،ئەگەر ئەڵامنیا جەنگ بباتەوە ،ئەوا گەلی ئەڵامنیا
دەتوانێت شارستانییەتی خۆرئاوا بخاتەوە سەر رێگای راستەقینەی
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خۆی .ئەو رێبازەی سەدان ساڵ زیاتر لەالیەن یۆنانییەكانەوە
گەشەی پێدراوە و ئێستا لەسەرچاوە و رەگەكەی دابڕاوە ،بەهۆی
هاتنە ناوەوەی عەقاڵنییەت و تەكنەلۆژیای رۆژئاواوە.
زۆربەی ئەكادیمیستەكان دوو تاوان دەخەن پاڵ هایدگەر،
یەكەمیان پەیوەندی ئەو بە نازیزمەوە .دووەمیان فەرامۆشكردنی
رۆلی خۆی وەك فەیلەسوف ،كە پێویست بوو بێتەدەنگ .لەم
بارەیەوە زۆربەی لێكۆڵەرەوان بۆچوونی جیاوازیان هەیە بۆ منونە
(هانس سلوگا) پێی وایە :نەدەبوو هایدگەر هەر لەسەرەتاوە خۆی
بخستایە ناو سیاسەتەوە .ئەو پێی وایە بەو شێوەیەی هایدگەر
مامەڵەی لەگەڵ نازییەكاندا كردووە ،كە كاری فەیلەسوف نییە.
سەرەڕای ئەوەش سلوگا بەرگری لە هەڵویستی هایدگەر دەكات و
پێی وایە فەلسەفەی ئەڵامنیا وەك واڵتی ئەڵامنیا ئاڕاستەی بەرەو
داهاتوو نادیار و نارۆشن بوو ،فەلسەفەی ئەڵامنیا وەكو واڵتەكەیان
لە قەیراندابووە ،هەروەها هایدگەر یەكەم فەیلەسوفی ئەڵامنی
نەبووە ،كە پەیوەندی بە نازییەكانەوە هەبوو بێت.
بە بۆچوونی لێكۆڵەرەوان هەڵەی هایدگەر و فەیلەسوفەكانی
دیكە ئەڵامنیا ئەوە بووە ،لە بیریان چوو پرسیار بكەن لە راستێتی
ئەو هەنگاوەی گرتویانەتە بەر .هەندێكی دیكە لە لێكۆڵەرەوان
پێیان وایە فەرامۆشكردنی رۆڵی خۆی وەك فەیلەسوف لەالیەن
هایدگەرەوە ،تەنها ناگەڕێتەوە بۆ پەیوەندكردن و كاركردن لەگەڵ
نازیەكاندا ،بەڵكو دەگەڕێتەوە بۆ بێدەنگی ئەو لە كارەساتی
هۆلۆكۆست .ئەو بەرپرسیارێتی خۆی وەك فەیلەسوفێك لەو
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بارەیەوە لەبیركرد .لەوانەیە دەربڕینی چەند وشەیەك هیچ لە
بارودۆخەكە نەگۆڕێت ،بەاڵم ئەو دەبوو وەك فەیلەسوفێك
هەوڵی خۆی بدایە .تەنانەت ئەوانەی لە هۆلۆكۆستیش رزگاریان
بووە ،حەزناكەن گفتوگۆ لەسەر ئەو بابەتە بكەن ،چونكە ئەوان
پێیان وایە بەدەستهێنانی دادگەری لەو بارەیەوە بەو كەسانە
دەكرێت ،كە ئێستا لێرە ئامادەنین .نوسەر و فەیلەسوفەكان
دەبێت ئەو بەشانە بە یەك بگەیەنن ،كە بەیەك ناگەیەنرێن،
ئەوان بەشی زۆریان لەبیرخستنەوەی ئەو شتانە هەیە ،كە لە
بیرچوونەتەوە .سەرەڕای ئەوەی هایدگەر بڕوای بەم بۆچوونانە
هەبوو ،بەاڵم ئەو بێدەنگی لەو بارەیەوە هەڵبژارد.
ساڵی ( )1949هایدگەر تەنها لێدوانێكی دەربارەی هۆلۆكۆست
دا «كشتوكاڵ ئێستا بووەتە پیشەسازی میكانیزكردنی خۆراك،
كە لەناوەڕۆكدا هیچ جیاوازیەكی نییە لەگەڵ بەرهەمهێنانی
دەغڵودان لە ژوورە گازییەكان و كەمپەكانی مردندا ،هەروەها
جیاوازی نییە لەگەڵ ئابڵوقەدانی واڵتانی دیكە و بەرهەمهێنانی
بۆمبی هایدرۆجینی».
ئەوەی پێویستە ئاماژەی پێبكرێت ئەوەیە ،كە هایدگەر
كەوتۆتە ژێر كاریگەری نازیزمەوە ،بەوەی نازییەكان بیرۆكەی
بااڵ دەستی ئەڵامنیای برەو پێداوە ،كە سەرئەنجام دەبێتە هۆی
دروستكردنی ژیانێكی رەسەن و شكۆمەند .ئایا هایدگەر نازی
بووە ،یاخود فەیلەسوف ،یاخود هەردووكیان؟ بە دڵنیایەوە
كەمێك لە هەردووكیان.
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ئاالن تۆرین:
زیادەڕۆییەك بوونی هەیە بۆ
لكاندنی تیرۆر بە ئیسالمەوە
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پێشەكی
كۆمەڵناسی بەناوبانگی فەڕەنسی و جیهانی (ئاالن تۆرین)
لە چاوپێكەوتنێكدا لەگەڵ كەناڵی ()EURONEWSدا ئەوە
رادەگەیەنێت ،كە زیادەڕۆیكردنە ئەگەر هەموو كردەوەیەكی
تیرۆرستی بدەینە پاڵ ئیسالم و موسڵامنان ،هەروەها باس لەوە
دەكات ئەوروپا گرفتی پەیوەندی لەگەڵ جیهانی ئیسالمیدا هەیە
و پێیوایە ئەندام بوونی توركیا لە یەكێتی ئەوروپا دەبێتە رێگە
چارەیەك بۆ ئەم گرفتە.
ئاالن تۆرین كە خاوەنی  40كتێبە لە ساڵی  2009دا سەرپەرشتی
دانیشتنەكانی یەكێتی ئەوروپای كرد ،كە تایبەت بوون بە كەیسی
ئیسالم .ناوبراو خاوەنی چەندین خەاڵتی جیهانییە بەرامبەر
كارەكانی لە بوارەكانی پەیوەندییەكان و مرۆڤاییەتیدا .كارەكانی
تۆرین باسكردنە لە گەشەسەندنەكانی مرۆڤایەتی دوای شۆڕشی
پیشەسازی ،هەروەها باسكردنی ژیانی مرۆڤایەتی لە رۆژگاری
ئەمڕۆماندا.
 _ :EURO NEWSبەڕێز تۆرین بەخێربێیت و زۆر سوپاست
دەكەین ،كە داوەتەكەی ئێمەت قبوڵكرد.
ئاالن تۆرێن :من سوپاسی ئێوە دەكەم.
 _ :EURO NEWSئەگەر سەیری ئیسالم و موسڵامنان
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بكەین ئەوا راستەوخۆ مانای تیرۆر و تیرۆریزم دەگەیەنێت؟
ئاالن تورێن :پێویستە لەو بارەیەوە زیادەڕۆیی نەكەین،
مەیلێكی لەو جۆرە بوونی هەیە لەبەر هۆكارێكی زۆر سادە،
ئەویش ئەوەیە تیرۆریزم بۆتە سەردێڕی هەواڵەكان ،ئەگەر
هێرشەكە زۆر بچووكیش بێت بۆ منوونە تەقینەوەیەكی خۆكوژی
یەكسەر لە رۆژنامەكاندا باڵودەبێتەوە.
 _ :EURO NEWSئایا ئەمە هەڵەی میدیایە؟
ئاالن تۆرین :نەخێر ،نەخێر  ....بەاڵم روداوە رادیكاڵییەكان
هەمیشە لەبەرچاون.
 _:EURO NEWSباشە ،دەتوانین بڵێین ،كە ئایین وەك
زەنگێك یاخود ئاماژەیەك سەیردەكرێت؟ من لێرەدا باس
لەو ریفراندۆمەی سویرسا دەكەم دەرب��ارەی بوونی منارەی
مزگەوتەكان ،هەروەها دەربارەی ئەو دیبەیتەی دەكرێت لەسەر
كتێبێك لە فەڕەنسا.
ئاالن تۆرین  :من لەگەڵ ئەو بۆچوونەدا نیم ،لەبەرئەوەی
زۆربەی ئەو موسڵامنانەی لە فەڕەنسا دەژین ،كە ژمارەیان 6-5
ملیۆن كەس دەبێت ،ئەمەش ژمارەیەكی زۆری دانیشتوانە ،هیچ
پەیوەندییەكامن بەم شتەوە نییە ،بەاڵم لەوانەیە ژمارەیەك كۆببنەوە
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بابڵێین  3000-2000كەس كۆدەبنەوە ،ئەمەش شتێكی ڕێگەپێدراوە
ئەوانە لەسەر هیچ شتێك ساغنەبوونەتەوە ،لەناو  6-5ملیۆندا
ئەمە شتێكی ئەوتۆنییە .لە ئەوروپا دین ،سیاسەت ،ئابووری لێك
جیاكراونەتەوە ،كاتێك دەڵێیت ئیسالم و پێامنوابێت هەموو ئەمانە
پێكەوە گرێدراون ،هەروەك هنتگتۆن لە پێكدادانی شارستانیەكاندا
باسی دەكات ،ئەمە وانییە ،چونكە هیچ كۆكوتلەیەك نیە هەمووی
ئیسالم بێت و ئەوی دیش هەموو مەسیحی ،پێویستە تەبەنی ئەم
چەمكە دەربارەی ئاین لە كۆمەڵگەدا بكەین.
 _:EURO NEWSئایا ئێمە ل��ەم��اوەی داڕووخ��ان��ی
كۆمەاڵیەتیدا ناژین؟
ئاالن تۆرین :راستەوخۆ وەاڵمت دەدەمەوە بە نەخێر ،ئەویش
لەبەر دوو هۆكارە :یەكەم هیچ قەیرانێكی جیهانی سەرتاسەری
بوونی نییە .دووەم ،دنیا بەردەوامە و لەبەرەو پێشچوندایە،
سەیركە ئەفەریقا زۆر بەباشی بەرەوپێشەوە دەچێت.
 _:EURO NEWSمن مەبەستم لەبەهاكانە.
ئاالن تۆرین :ئەوەی باسیدەكەیت شتێكی رۆشن نییە .با باس
لەوە بكەین كە جیهان (جگە لە ئەوروپا) لە رووی ئابووریەوە
بەرەو پێشدەڕوات ،تەنانەت ئەمەریكییەكانیش جارێكی دیكە
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هەستانەوە سەرپێ دوای داڕووخانی دارایی واڵتەكەیان ،بەاڵم
ئەوروپا سەرەتا لە یۆنان ،جارێكی دیكە لە شوێنێكی تر....
نیشاندەری ئەوەیە توانای بەڕێوەبردن و چارەسەركردنی
گرفتەكانی نییە .جوان سەیر بكە ،هیچ گرفتێكی سەرتاسەری
بوونی نییە ،ئەگەر گرفتێك بوونی هەبێت ئ��ەوە گرفتێكی
ئەوروپییە ...ئەم تێگەیشتنە ووردترە .یەكێتی ئەوروپا هێزێكی
بچووكە ،تەنانەت بەراورد بە ئەمەریكا و چین و هیندستان هەر
بوونی نییە ،ئەمە یەكەم .دووەم شت كە نیشاندەری ئەوەیە،
گرفتێكی جیهانی بوونی نییە ئەوەیە لە ساڵی  2009دا واڵتانی
یەكێتی ئەوروپا توانییان پارە دانراوەكانی خۆیان بەكاربهێنن ،بۆ
خۆدورخستنەوە لە الوازبوونی ستانداردەكانی شێوازی ژیانیان،
هەر بۆ منوونە ساڵی  2009گەشەی ئابوری لە فەڕەنسا زۆر الواز
بوو ،بەاڵم نەگەیشتە ئاستی قەیران.
 _:EURO NEWSباشە ،با جارێكی دیكە بگەڕێینەوە بۆ
باسكردنی ئاین ،دادگای ئەوروپی بۆ مافەكانی مرۆڤ كار لەسەر
دیاردەی بەكارهێنانی خاچ لە خوێندنگەكانی ئیتاڵیا دەكات ،ئەم
حاڵەتە الی تۆ چ مانایەكی هەیە؟
ئاالن تۆرین :زۆربەی ئیتاڵییە میانڕەو و موحافزكارەكان
پێیانوایە خاچ هێامیەكی نەتەوەییە ،بەاڵم ئەمە راست نییە.خاچ
بەكارهێنان هێامیەكی نەتەوەیی نییە .
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 _:EURO NEWSئ��ەوە بەشێكە لە تەقالیدی ئێمە،
تەقالیدی ئیتاڵی؟
ئاالن تۆرین :خاچ بەشێكە لە تەقالیدی فەڕەنسی ،تەقالیدی
ئەڵامنی ،تەقالیدی ئینگلیزی ....ئەگەر بەو شێوەیە لێكی بدەینەوە
ئیتاڵییەكان بە تەنها خاوەنی ئاینی مەسیحی نین .ئیتاڵییەكان
پاپایان هەیە (بە پێكەنینەوە با بۆ خۆتان بێت ،ئێمە نامانەوێت،
بەو شێوەیە باشرتە) ،بەاڵم ئەگەر دەپرسی رای من چییە لەسەر
بەكارهێنانی خاچ؟ من پێتدەڵێم ،من كەسێكی فەڕەنسی عەملانی
راستەقینەم ،پێمواییە جیاكردنەوەی كڵێسا لە دەوڵەت زۆر گرنگە
بۆ چارەسەركردنی گرفتەكانی ئەمڕۆمان ،هاوكات خاچ بەكارهێنان
هێامیە بۆ ئەو ئازارەی ،كە كڵێسای كاسۆلیكی بەسەری هاتووە لە
ژیانی گشتی ئیتاڵیادا.
 _ :EURO NEWSتوركیا لە هەوڵی ئەوەدایە ببێتە ئەندام
لە یەكێتی ئەوروپا ،بە بۆچوونی هەندێك لە رشۆڤەكاران ئەوەی
رێگرە لەوەی توركیا ببێتە ئەندام لەم یەكێتییە ئەوەیە ،كە توركیا
واڵتێكە زۆربەی دانیشتوانەكەی موسڵامنن ،ئایا تۆش هەمان
بۆچونت هەیە؟
ئاالن تۆرین :ئەوەندەی من ئاگاداربم ،پرەنسیپی بوونە
ئەندامی توركیا لە یەكێتی ئ��ەوروپ��ا قۆناغی دەنگدانی
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تێپەڕاندووە ،بۆیە ئەوەی ماوەتەوە تەنها ئەوەیە ،كە وادەكەین
توركیا چاوەڕوانبێت ،بەاڵم ئەمە مانای ئەوەنییە ،كە داواكەی
رەتكراوەتەوە .زۆرب��ەی واڵت��ان حەز بە ئەندامبوونی توركیا
دەكەن ،تەنها چەند واڵتێك نەبێت لەوانە فەڕەنسا و ئەڵامنیا
بەتایبەتیش فەڕەنسا لەبەر هۆكاری شەخصی كە تایبەتن بە
سەرۆك كۆمار و پارتەكەی ،ئەگەر لەمن دەپرسی ،من یەكێكم
لەوانەی سەرسەختانە بەرگری لەوە دەكەم توركیا ببێتە ئەندام
لە یەكێتی ئەوروپا.
 _ :EURO NEWSبۆچی؟
ئاالن تۆرین :بە بۆچونی من گەورەترین گرفتی ئەوروپا
لە ئەمڕۆدا بریتییە لە پەیوەندی ئەوروپا لەگەڵ جیهانی
ئیسالمی .ئەمەریكییەكان پەیوەندیان لەگەڵ جیهانی ئیسالمیدا
پەیداكردووە لە رێگەی وواڵتانی عەرەبییەوە ،ئەو وواڵتانە
ناحەزیان بەرامبەر ئەوروپا هەیە ،هەرگیز پەیوەندی بەهێزیان
لەگەڵ ئەوروپادا نەبووە ،لەبەر ئەوەی ئەو واڵتانە ناحەزی
سیاسی و كلتوریان بەرامبەر ئەوروپا هەیە ،بەاڵم توركیا واڵتێكە
هەرگیز داگیرنەكراوە ،ئەو شوێنانی دیكەی داگیركردووە ،بەاڵم
بۆخۆی هەرگیز داگیرنەكراوە ،هەروەها توركیا بەردەوام واڵتێكی
بەهێزبووە ،تەنانەت توركیای نوێ دوای كەمال ئەتاتورك .بۆیە
پێموایە ئەوروپا لەسەر ئاستی دنیا وجودی زیاتری دەبێت ،ئەگەر
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بتوانێت ببێتە پردی پەیوەندی نێوان بەشێك لە جیهانی ڕۆژئاوا
و بەشێك لە جیهانی ئیسالمی ،كە لە ئێستادا ئەمەریكییەكان
تووشی جەنگێكی ئابڕوبەرانە بوونەتەوە.
 _ :EURO NEWSزۆر سوپاس ئاالن تورێن.
ئاالن تۆرین :زۆر سوپاس
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هابرمانس و بەشداریكردنی
گشتی كۆمەڵگە
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لە كتێبی (THE STRUCTURAL TRANSFORMATION
) OF THE PUBLIC SPHEREدا ،یورگن هابرمانس باس
لە گۆڕانی پەیوەندییە گشتیەكانی كۆمەڵگە دەك��ات ،ئەو
گۆڕانكاریانەی ریشەیان دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی هەژدەیەم ،بەاڵم
پەیوەندییان بە ژیانی مۆدێرنیشەوە هەیە .ئەو كتێبە بریتییە لە
تێگەیشتنی هابرمانس بۆ بەشداریكردنی گشتی لە بەڕێوەبردنی
كاروبارەكاندا .الی هابرمانس بەشداریكردنی گشتی بریتیە
لە بەشداری تایبەتی خەڵكی دوای ئەوەی یەكدەگرن و بواری
گشتی پێكدەهێنن ،دروستبوونی ئەم بەشدارییەش دەگەڕێتەوە
بۆ دروستبوونی چینی بۆرژوازی كۆمەڵگە .پێش دروستبوونی
چینی بۆرژواز بۆ نوێنەرایەتیكردنی گشتی ،پادشا یاخود لۆردەكان
نوێنەرایەتی خەڵكیان دەكرد .پادشا تەنها كەسی گشتی بوو،
ئەوانی دیكەش تەنها تەماشاكەر بوون ،ئەو سەردەمە سنورەكانی
بواری گشتی و تایبەت لێك جیانەكرابوونەوە.
گەشەكردنی ئابووری رۆڵی كاریگەری هەبووە لەدروستكردنی
بەشداریكردنی گشتی كۆمەڵگە .هابرمانس تەئكید دەكاتەوە لەوەی،
كە گەشەی بەرهەمهێنان و بازرگانی دوور (مەودای سەرمایەداری)
رۆڵی كاریگەریان هەبووە لەم گەشەكردنەدا .یەكێك لە دیارترین
سیامكانی بەشداریكردنی گشتی لە سەدەی هەژدەیەمدا بریتی بوو
لە بەكارهێنانی ئاشكرای عەقڵ لە دیبەتی عەقاڵنی و رەخنەییدا.
دیبەیتی عەقاڵنی و رەخنەیی لە یانە و قاوەخانە رۆشنبیریەكانی
ئەوسادا ،لەوەاڵمی گەشەكردنی ئەدەب و نوسیندا سەریهەڵدا.
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بە تێگەیشتنی هابرمانس بەشداریكردنی گشتی لە هەناوی
دامەزراوە تایبەتیەكانەوە لەدایكبووە .دامەزراوە تایبەتیەكانی
وەك خێزان و شوێنەكانی گفتوگۆكردنی ئەدەبی و هونەری،
كە تیایاندا بۆ یەكەمجار گفتوگۆ و راگۆڕینەوە دەربارەی كارە
هونەری و ئەدەبییەكان سەریانهەڵدا .لە بناغەدا بەشداریكردنی
گشتی بەشدارییەكی تایبەت بوو ،بەاڵم چونە ناو ئەو بەشدارییە
گشتییەوە پەیوەندی بە ئاستی خوێندەواری و خاوەندارێتی
موڵكەوە هەبووە .الی هابرمانس دروستبوونی بەشداریكردنی
گشتی رۆڵی كاریگەری هەبووە بەرەو دروستبوونی كۆمەڵگەی
مەدەنی.
گەشەكردنی ت���ەواوی بەشداریكردنی گشتی بەمانا
سیاسییەكەی دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی هەژدەیەم لە بەریتانیا و
پاشانیش لە سەدەی نۆزدەیەمدا بەدامەزراویی كرا لەدەستوری
واڵتانی بۆرژوازی ئەوروپا بە مەبەستی چاودێری كردنی زاڵبوون
و هەیمەنەتبوون .كەواتە ،گەشەكردنی تەواوی بەشداریكردنی
گشتی پەیوەندی بەزۆر هۆكاری كۆمەاڵیەتییەوە هەبووە ،كە
سەرئەنجام گۆڕانكاری بەسەریاندا هاتووە.
هابرمانس پێی وایە (خود-باسكردن) لە بەشداریكردنی
گشتیدا بۆتە هۆی دروستبوونی چەمكی (رای گشتی) ،ئەم
تێگەیشتنەش الی هابرمانس دەگەڕێتەوە بۆ خوێندنەوەی ئەو
بۆ كارەكانی :كانت ،ماركس ،هيگـڵ و چەند فەیلەسوفێكی دیكە.
لە ئێستادا ،بەشداریكردنی گشتی روو لە داڕووخانە بەهۆی
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گۆڕانكارییە بونیادی و ئابوورییەكانەوە .سنوری نێوان دەوڵەت
و كۆمەڵگە دیارنییە ،ئەمەش بۆتە هۆی دووبارە گەڕاندنەوەی
دەرەبەگایەتی بۆ كۆمەڵگە .لەئێستادا دەوڵ��ەت و كۆمەڵگە
دەستدەخەنە ناو بواری یەكدییەوە ،بواری تایبەت بەرەو خۆی
هەرەسدەهێنێت ،گرنگرتین سیامی بەشداریكردنی گشتی ،كە
بریتی بوو لە دیبەیتی عەقاڵنی رەخنەیی ،بۆتە كات بەسەربردن
و رابواردن .كەسانی تایبەت كە خاوەن موڵكی گشتی بوون بونیان
نەماوە.
هابرمانس ئەرگۆمێنتی ئەوە دەكات ،كە ماس میدیا ،هەرزان
و خاوەن دەسەاڵتە ،بەشێوەیەك یاری دەكات و بەشداریكردنی
گشتی دروستدەكات ،كە بوونی نییە .ئەمە سیامی دیاری
سیاسەتی مۆدێرنە ،بەتایبەتی لەگەڵ سەرهەڵدانی ریكالم و
پەیوەندییە گشتییەكاندا .رێكخراوە ناحكومییەكان شوێنی دەزگا
كۆنەكانی بەشداری گشتییان گرتۆتەوە .بەشدای گشتی دووبارە
شێوەی دەرەبەگایەتی وەرگرتۆتەوە ،بۆ منونە :دەزگا و دامەزراوە
سیاسییەكان نوێنەرایەتی خۆیان دەكەن الی دەنگدەران .بۆیە
لە ئێستادا زۆر پێویستیامن بە بەشداریكردنی گشتی هەیە بۆ
چاودێریكردنی هەیمەنەتی دەوڵەت و رێكخراوە ناحكومییەكان.
ئەركە سیاسییەكانی بەشداریكردنی گشتی

سەرەتای بەشداریكردنی گشتی سیاسی دەگەڕێتەوە بۆ
سەدەی هەژدەیەم بۆ بەریتانیا ،ئەوكاتەی كۆبوونەوەی خاوەن
موڵكەكان گۆڕا بۆ پەرلەمانی مۆدێرن .ئەو بەشدارییە سیاسیەش
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دوای گەشەی فراوانی بەرهەمهێنان دروستبوو ،ئەمەش
بووە هۆی دروستبوونی ملمالنێ لە نێوان ئ��ارەزووی زیاتری
بەرهەمهێنان و ئارەزووی كەمرتی پارە سەرفكردن .دروستبوونی
بانكی لەندەن و نەمانی چاودێری و دروستبوونی یەكەم كابینە
زۆر كاریگەر بوون بۆ ئەو گەشەكردنە و رۆڵی زیاتریان بەخشییە
پارە و سەرمایە.
ئەمانە بوونە هۆی بوژاندنەوەی دیبەتی عەقاڵنی رەخنەیی و
رۆڵی پەرلەمان لە واڵتدا ،رۆژنامەگەری گەشەی كرد ،رەخنەگرتن
لەتاج و پەرلەمان ناونرا دەسەاڵتی چ��وارەم .پەرلەمان رازی
بوو واڵمی رەخنە و داخوازییەكان بداتەوە ،بەاڵم ئەنجامدانی
گفتوگۆكان بەنهێنی بوون .دواتر لە سەدەی هەژدەیەمدا ،خەڵكی
تێگەیشنت لەگرنگی راگرتنی هەستی هاواڵتیان و ئەنجامەكانی
هەڵبژاردن ،ئیرت خەڵكی فێربوون دیبەیتی رەخنەیی لەسەر
مەسەلە سیاسییەكان بكەن ،چیرت كێشە سیاسییەكان بەتەنها
موڵكی پەرلەمان نەمان .لە فەڕەنساش ،بەشداریكردنی گشتی
دوای بەریتانیا دەستیپێكرد ئەویش لەبەر بوونی چاودێری و
الوازی رۆژنامەگەری و كەمی كۆبوونەوەی خاوەن موڵكەكان،
بەاڵم سەرهەڵدانی شۆڕشی فەڕەنسی بووە هۆی گەشەپێدانی
بەشداریكردنی گشتی لەو واڵتە بەشێوەیەك ئەوەی لە ماوەی
 100ساڵ بەشێوەیەكی هێواش لە بەریتانیا روویدا ،فەڕەنسا
دوای شۆڕش پێی گەیشت .لە ئەڵامنیاش دوای شۆڕشی حوزەیران
سەری هەڵدا.
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دەتوانین لەئەركی سەرەكی بەشداریكردنی گشتی بگەین،
تەنها لەرێگەی قۆناغێكی تایبەت لە گەشەكردنی كۆمەڵگەی
مەدەنییەوە ،ئەویش بەهۆی بوونی ئازادی كاركردن و ئاڵوگۆڕی
سەرمایە بەب ێ بوونی كۆنتڕۆڵی حكومەت .بەشداریكردنی گشتی
رەگەزێكی مەملەكەتی سیاسییە و حاڵەتی خۆ بەیانكردنی دەدات
بە ئەندامان بەپێی پێداویستیەكانیان .خاوەن شتەكان ئۆتۆنۆمی
خۆیان لە فراوانبوونی ئەم بەشدارییەوە بەدەستدەهێنن .كەواتە،
چەمكی تایبەت گەشەی كردووە لە هەناوی چەمكی ئازادبوونی
سەرمایە لە كۆنتڕۆڵ.
بەپێی ئایدیای كۆمەڵگەی م��ەدەن��ی ،ملمالنێی ئ��ازاد
پرۆسەیەكی خود رێكخەرە ،ئەگەر هەلی یەكسان بە هەمووان
بدرێت ،ئەوا هیچ بوارێك بۆ دەست خستنە ناوەوەی دەرەكی
نامێنێتەوە .بازاڕی ئازاد پارێزراوە لە دەوڵەت لەرێگای زەماناتی
یاساییەوە ،تەدەخولكردن ترسناك و چ��اوەڕوان نەكراوبوو.
دەستووری بۆرژوازی بووە هۆی دروستكردنی بەشداریكردنی
گشتی سیاسی بۆ دڵنیابوون لە پەیوەندی نێوان رای گشتی
و یاسا .لەم پەیوەندییەدا ئامانجی یاسا بریتیە لە نەهێشتنی
هەیمەنە.
ئامانجی چینی ب��ۆرژواز بۆ دەوڵەتی یاسایی ،بریتی بوو
لە هەڵوەشاندنەوەی دەسەاڵتی دەوڵەت وەك وەسیلەیەكی
خاوەن هەیمەنە .لە دیبەتە گشتییەكاندا راگۆڕینەوە بەزۆر و
بە سەپاندن نەبووە ،ئامانج لە هەیمەنەی بەشداریكردنی گشتی
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بریتی بوو لە رێگرتن لە هەیمەنەكانی دیكە ،هەروەها ئامانج
لە دیبەیتە گشتییەكان بریتی بوو لە گۆڕینی ئیرادە بۆ عەقڵ ،لە
پێناو بەدەستهێنانی رای گشتی دەربارەی بەرژەوەندی هاوبەش.
ئەمانە ه��ەم��ووی ل��ە پێناوی ئ���ەوەی ك��ە ئەركەكانی
ب��ەش��داری��ك��ردن��ی گشتی بەیاسابكرێن ،ه��ەرب��ۆی��ە :یاسا
بنچینەییەكان چەسپێرنان ،مافی دیبەیتی رەخنەیی دابینكرا،
مافی ئازادی تاكە كەسی و جوڵەكردن دابینكران ،مافەكانی
دروستكردنی دامەزراوەی رۆژنامەگەری و حزبایەتی و خێزان
و خاوەندارێتی سەملێندران .روحی دەستووری واڵتانی بۆرژواز
بریتی بوو لەوەی (گەل سەرچاوەی دەسەاڵتەكانە) ،لە پێناو
دڵنیابوون لە پاراستنی بواری تایبەت لە هەیمەنەی دەسەاڵتی
گشتی.
بەشداریكردنی گشتی كۆمەڵگە ،پشت دەبەستێت
بەپرەنسیپی بەدەستڕاگەیشتنی گەردوونی .لەم پرۆسەیەدا
نابێت هیچ گروپێك بخرێتە دەرەوە ،بەاڵم لەهەمان كاتدا
پێویستە هەرگروپێك ناسنامەی تایبەت بەخۆی هەبێت ،بۆ
منونە خوێنەرانی بۆرژوازی سەدەی هەژدەیەم خاوەن موڵك و
خوێندەواربوون .بەدەستڕاگەیشتنی گەردوونی دەبێت لەالیەن
بونیادی كۆمەڵگەی مەدەنییەوە بڕیاری لەسەر بدرێت،
چونكە بەشداریكردنی گشتی ئەو كاتە زەمانەتی وەرگرت،
كە پێوانە ئابوورییەكانی هەلی یەكسانیان دایە هەمووان بۆ
بەشداریكردن.
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لینین ،ئەو سەركردەیەی نیوەی
جیهانی گۆڕی و نەخشەكەی بە
رەنگی سوور كێشایەوە
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لینین ،بە یەكێك لەسەركردە سیاسی و بیریارە شۆڕشگێڕەكانی
سەدەی بیست دادەنرێت و ئەندازیاری سەركەوتنی شۆڕشی
ئۆكتۆبەری ساڵی 1917ی روسیایە ،هەروەها لینین یەكەم
سەرۆكی یەكێتی سۆڤیەت بوو دوای سەركەوتنی شۆڕشی سوور.
لینین كێیە؟

لینین ناوی تەواوی بریتییە لە ( ڤالدیمێر ئیلیچ ئولیانۆف)،
لە ناوچەی (سمبیرسك) لە خێزانێكی خوێندەوار لە 1870/4/22
لەدایكبووە .قۆناغەكانی خوێندن بە سەركەوتووی دەبڕێت تا
دەگاتە زانكۆ و دەستدەكات بە خوێندنی یاسا .لە ماوەی خوێندنی
لە زانكۆ گۆڕانكاری رادیكاڵی بەسەر بیركردنەوەیدا دێت و دەبێتە
هەڵگری بیروباوەڕی ماركسی و هاوكات زۆركاریگەر دەبێت بە
برا گەورەكەی ( ئەلێكساندەر) كە ئەندامی یەكێك لە گرووپە
شۆڕشگێڕەكان دەبێت.
بەهۆی بیروڕا سیاسیەكانییەوە لە زانكۆ دووردەخرێتەوە،
بەاڵم لە ساڵی 1891دەتوانێت وەك خوێندكارێكی دەرەكی بەشی
یاسا تەواوبكات .پاش تەواوكردنی یاسا دەچێتە شاری سانت
پرتسبێرگ و لەوێ خۆی تەرخاندەكات بۆ كاروباری شۆڕشگێڕانە
و دەبێتە كەسێكی دیار .وەك زۆربەی هاوڕێكانی دەگیرێت و
نەفی دەكرێت بۆ سیبیریا ،لەوێ لەگەڵ (نادیچدا كروبسكایا-
 )NADEZHDA KRUPSKAYAئاشنایەتی پەیدا دەكات و
سەرئەنجام دەبنە هاوسەری یەكرتی.
دوای تەواوبوونی ماوەی نەفیەكەی لە سیبیریا ،بەشێكی
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زۆر لە ژیانی لە ئەوروپای خۆرئاوا بەسەر دەبات و بە تەواوەتی
تێكەڵی بزووتنەوەی شۆڕشگێڕی جیهانی دەبێت و دەبێتە رابەری
گرووپی بەلشەفییەكان لە پارتی كرێكارانی سۆسیال دیموكراتی
روسیا.
ساڵی  1917ئەو كاتەی روسیا تەواو ماندووبووبوو بەهۆی
جەنگی جیهانی یەكەمەوە ،لەو كاتەدا روسیا زۆر پێویستی بە
گۆڕان دەبێت هەر بۆیە لینین دەگەڕێتەوە بۆ روسیا ،دەستدەكات
بە كاركردن دژی حكومەتی كاتی ئەوكاتەی روسیا .سەرئەنجام
ناڕەزایەتی و پالنی شیوعییەكان بەسەركردایەتی لینین سەركەوتن
بەدەستدەهێنێت بەسەر دەسەاڵتی قەیسەردا  .ش��ۆڕش و
گۆڕانكاریەكانی ئەوكاتەی روسیا بە شۆڕشی ئۆكتۆبەر نارساون.
ئ��ەوەی جیگەی داخە شۆڕشی ئۆكتۆبەر شەڕی ناوخۆی
ب��ەدوادا هات و جەنگ و برسێتی لە روسیادا باڵوبۆوە ،لەو
نێوەندەدا بەلشەفییەكان توانیان سەركەوتن بەسەر نەیارەكانیاندا
مسۆگەربكەن و زۆر بێڕەحامنە لە ناویان ببەن ،سەرئەنجام
بەلشەفییەكان بە تەواوەتی دەسەاڵتی روسیایان كۆنتڕۆڵكرد.
ساڵی  1918لینین لە هەوڵێكی تیرۆركردن رزگاری دەبێت،
بەاڵم هەوڵەكە بووە هۆی بریندار كردنی و ئەو رووداوە تامردنیشی
كاریگەری لەسەر تەندروستی دەبێت .لە دوا ساڵەكانی كۆتایی
ژیانیدا ،لینین ترسی ئەوەی هەبوو سۆڤیەت بەرەو بیرۆكراسیەتی
لەرادەبەدەر هەنگاوبنێت و هاوكات نیگەرانیش بوو لە فراوان
ب��وون و گەشەكردنی دەسەاڵتەكانی (جۆزیف ستالین)ی
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جێگرەوەی .لینین لە رۆژی  1924/1/21كۆچی دوای دەكات،
لەوكاتەوە تەرمەكەی لە یەكێك لە مۆزەخانەكانی گۆڕەپانی سوور
پارێزراوە.
هەنگاوە كاریگەرەكانی لینین لە ماوەی
دەسەاڵتداریدا

لەگەڵ ئەوەشدا كە لینین سەركردەیەكی دڵرەق و تاكڕەو
بووە ،بەاڵم لە هەمانكاتدا كەسێكی كرداری (پراكتیكی) بوو هەر
لەگەڵ سەركەوتنی شۆڕشی ئۆكتۆبەر و وەرگرتنی دەسەاڵت
كۆمەڵێك هەنگاوی هاویشت ،كە دەكرێت وەك هەنگاوی
سەركەوتوو سەیربكرێن لە كەسایەتی رابەرایەتی لینین .ئەو
هەنگاوانەش بریتین لە:
كشانەوە لە جەنگی جیهانی یەكەم

دەستبەجێ لەگەڵ وەرگرتنی دەس��ەاڵت لە روسیا ،لینین
فەرمان دەكات بۆ كشانەوەی روسیا لەبەرەی خۆرهەاڵت و
راگرتنی هەمووجۆرە هەڵوێستێكی دوژمنكارانە لەالیەن روسیاوە.
تا ئەو كاتە روسیا بەڕابەرایەتی قەیسەر بەردەوام لە دۆڕاندابوو،
هەروەها نزیكەی  8ملیۆن سەربازی رووسیش ژیانی خۆیان
لەدەستدابوو ،بوونە قوربانی سیاسەتە چەوتەكانی قەیسەر ،ئەمە
سەرەڕای بەفیڕۆچوونی داهاتەكانی ئەو واڵتە لەو پێناوەدا.
بەهۆی رێككەوتن لەگەڵ ئەڵامنیا ،لینین بڕیاریدا هەندێك
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ناوچەی دەوڵەمەندی روسیا بداتە ئەڵامنیا و پاشەكشە بكات
لە ب��ەرەی خۆرهەاڵتی جەنگی جیهانی یەكەم .راستە لەم
رێككەوتنەدا روسیا هەندێك ناوچەی لەدەستدا ،بەاڵم لینین توانی
كۆتایی بهێنێت بە لەناوچوونی زیاتری سەرچاوە مرۆییەكانی ئەو
واڵتە ،كە هاواڵتیانی روسیا گیرۆدەی بووبوون.
كۆتایی هێنان بە سیستەمی دەرەبەگایەتی

دوای سەركەوتنی شۆڕش لە روسیا ،لینین فەرمانیدا سیستەمی
دەرەبەگایەتی هەڵبوەشێرنێتەوە و رایگەیاند چیرت ئەو سیستەمە
گونجاونییە بۆ روسیا .لە بەرامبەردا دەوڵەت دەستیگرت بەسەر
خاك و كرێكاراندا .ئەم هەنگاوەی لینین بووە هۆی ئەوەی
ژمارەیەكی زۆر كرێكار و جووتیار رزگاریان ببێت لە دانی باج
و خەراج بە دەرەبەگەكان ،داهاتێكی زیاتریان دەستدەكەوت بۆ
خۆیان و خێزانەكانیان.
سیاسەتی نوێی ئابووری

لەگەڵ كۆنتڕۆڵكردنی دەسەاڵت لە روسیا ،لینین سیاسەتێكی
ئابووری راگەیاند بەناوی (جەنگی كۆمۆنیزم) .لەم سیاسەتەدا
لینین سەرجەم ماڵ و موڵكی تایبەتی خۆماڵی كرد و كردنی
بە موڵكی دەوڵەت .ئەم سیاسەتە بووە هۆی ئەوەی ملیۆنان
هاواڵتی سۆڤیەت زەرەرمەندبن بۆیە لینین بڕیاریدا سیاسەتێكی
نوێی ئابووری پەیڕەوبكات بەناوی (سیاسەتی نوێی ئابووری).
ئەم سیاسەتە دەرئەنجامی ئەو فشارە كۆمەاڵیەتیانە بوو ،كە
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بەهۆی سیاسەتی خۆماڵیكردنەوەكەوە هاواڵتیانی زەرەرمەند
كردبوو .لەو سیاسەتە نوێیەدا بوار بەهاواڵتیان درا ببنە خاوەنی
موڵك و بازرگانی تایبەت ،بەاڵم بە شێوەیەكی سنوردار.
پەرورەدە

لە كۆمەڵگەی سۆڤیەتدا بەڕابەرایەتی لینین ،پ��ەروەردە
لەسەرجەم ئاستەكاندا بە شێوەیەكی بەرفراوان گەشەی كرد .پێش
شۆڕشی ئۆكتۆبەر ملیۆنان هاواڵتی و جووتیاری رووسی تەواوی
ژیانیان بەسەر دەبرد بەبێ ئەوەی بتوانن بخوێننەوە و بنوسن،
بەاڵم لەسەردەمی لینیندا دەوڵەت هاواڵتیانی ناچاركرد ،بەتایبەتی
مندااڵن ،بەشێوەیەك كە ئیلزامی بخوێنن و بنەما سەرەكییەكانی
پەروەردە و خوێندن وەربگرن.
لینین و بۆچوونی دەربارەی ئاین

بۆچوونی لینین دەربارەی ئاین بۆچوونێكی ئیجابی نەبووە،
ئەوپێی وابوو ئاین جۆرێكە لەو فشارە دەروونیانەی ،كە كاریگەری
لەسەر چینی غەدرلێكراوان هەیە لە پێناو كاركردن بۆ ئەوانی دی.
لینین دەنوسێت :الوازی چینی دەستەمۆكراو لە ملمالنێكانیدا
لەگەڵ ستەمكاران ،بەحەمتی دەبێتە هۆی دروستبوونی ئەو
بیروباوەڕەی ،كە ژیانێكی باشرت لەدوای مردن هەیە ،هەروەك
چۆن مرۆڤی سەرەتایی الوازبووە بەرامبەر رسوشت و باوەڕی
هێناوە بە خوداكان و شەیتانەكان و موعجیزەكان.
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هەروەها لینین دەنوسێت :ئاین خەڵكی فێری تەسلیم بوون
و ئارامگرتن دەكات لەم دنیایەدا ،بەمەبەستی بەدەستهێنانی
باشرت لە ئاسامنەوە ...ئاین هۆشبەری گەالنە ،جۆرێكە لەشەرابی
روحی ،كە قەناعەت بە كۆیلەكانی سەرمایەداری دەكات قوربانی
بدەن بە مرۆڤایەتی و هیواكانیان لە پێناو بوونێكی باشرت.
كەسایەتی لینین

بەدەر لەو وەسفە سیاسیانەی دەرب��ارەی لینین نورساون،
بەكەسێكی توند و تاكڕەو باسیان كردووە ،بەاڵم لەسەر ئاستی
كەسایەتی و شەخسی بەباشی باسی لینین ك�راوە .زۆربەی
ئەوانەی لەگەڵی ژیاون یاخود لەبەر هەر هۆكارێك بووبێت
ئەویان ناسیووە ،لینین بەكەسێكی سادە و بێ فیز وەسفدەكەن.
(بێرتراند راس��ڵ ) BERTRAND RUSSELL -یەكێك
لەوانەی چەندین گفتوگۆی لەگەڵ لینین ئەنجامداوە نوسیویەتی:
لینین كەسێكی دۆستانە و سادە بووە ،هیچ جۆرە لەخۆبای
بوونێكی نەبووە .ئەگەر كەسێك ئەوە نەناسیایە ،ئەوا هەرگیز
بڕوای نەدەكرد ،كە ئەو چ كەسێكی خاوەن دەسەاڵت و پلەوپایەیە
لەو واڵتەدا .هەرگیز كەسی ئاوا سادەم لە ژیامندا نەبینیوە.
لینین حەزی لە منداڵ و پشیلە و سواربوونی پاسكیل و
وێنەگرتن هەبووە ،هەروەها حەزی لە خلیسكانێی سەر سەهۆڵ و
سەركەوتن بەسەر چیاكان و راوكردن هەبووە .تەواوی ژیانی لینین
لە كتێبی ( یاداشتەكانی لینین ) MEMORIES OF LENIN -
كە لە الیەن خێزانەكەیەوە نورساوە بە درێژی باسكراوە.
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گەشەی سێكسی و پێكهاتەی
دەروونی تاك الی
جــاك الكــان
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لەبارەی گەشەكردنی دەروونی سێكسی
تاكەوە

جاك الك��ان ،سەملاندی هێزێكی كاریگەرە لەسەر تیۆری
رەخنەگرانەی هاوچەرخ ،كە كاریگەری هەیە لەسەر زۆر رێبازی
دیكە لەوانە :فێمینیزم ،تیۆری فیلمسازی ،پاش بونیادگەرایی،
ماركسیزم ،هەروەها الكان منونەی ئەو دیاردەیەیە ،كە ئێمە وەك
دابڕانی پۆستمۆدێرن لە سیگمۆند فرۆید لێی تێدەگەین.
لەكاتێكدا فرۆید لە شێوازی كاركردنیدا پشتی دەبەست بە
رێبازی ئەزموونی EMPIRICAL -و ترادسیۆنی مرۆڤانە و پێی
وابوو (خودی سەقامگیر) لە توانایدایە بگاتە «راستی» ،بەاڵم الكان
وەك پۆست بوونیادگەرایەك تەنیا كار لەسەر (خود و راستی)
ناكات ،بەڵكو هەوڵی دۆزینەوەی ئەوە دەدات ،كە چۆن زانیاری
دروستدەبێت لە رێگای پێكهاتە زمانەوانی و ئایدۆلۆژییەكانەوە،
ئەم پێكهاتەیەش نەك تەنها ئاگایامن كۆنرتۆڵدەكات بەڵكو ژیانی
نائاگایشامن كۆنرتۆڵدەكەن.
لەگەڵ ئەوەی فرۆید شێوازی ئۆرگانیكی و بوونی ئارەزووی
بەالوە پەسەند بوو بۆ دۆزینەوەی دەماری و زانینی هۆكارە
رسوشتییەكانی گەشەكردنی سێكسی ،بەاڵم الكان مۆدێلێكی
زمانەوانی پەرەپێدا بۆ تێگەیشنت لە دەروازەی بابەتی مرۆیی
بەرەو سیستەمی كۆمەاڵیەتی .هەربۆیە الكان كەمرت گرنگی
دەخاتە سەر هۆكارە جەستەییەكان (وەك :تەركیزی فكری،
ئارەزووی جنسی ،غەریزە) بۆ ئاڕاستەكردنی هەڵسوكەوت ،بەڵكو
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زیاتر گرنگی دەخاتە سەر پێكهاتە ئایدۆلۆژییەكان بە تایبەتی
لە رێگەی زمانەوە ،كە مرۆڤ لە رێگایەوە لە پەیوەندی لەگەڵ
خودی خۆی و ئەوانی دی تێدەگات.
لە راستیدا ،بە بۆچوونی الكان چوونە ژوورەوە بەرەو زمان
لە خۆیدا دەبێتە هۆی دابڕانی ریشەیی لەهەر هەستكردنێكی
ماتەریالی  .الكان پێی وایە دەبێت هەر كەسێك جیاوازی بكات
لە نێوان واقیع (ئەو جیهانە خەیاڵییەی پێامن وایە جیهانی
راستەقینەی دەوروب��ەرم��ان��ە) لەگەڵ راستەقینە_حەقیقەت
(بوونی ماتریالی لەسەروو زمان و دەربڕینەوە) .بەمانایەكی تر،
گەشەكردنی بابەتی مرۆیی ،دروستدەبێت لەرێگای ناسینی هەڵە
دەربارەی حەقیقەت ئەویش بۆ پێویستیامن بۆ دروستكردنی
هەستی واقعی لە ناو زمان و لە رێگەی زمانەوە.
بەشی زۆری دەوەستێتە سەر تێگەیشتنی زمانەوانی و
كۆمەاڵیەتی خۆمان لەبارەی (واق��ع) و ئ��ەوەش هەڵچوونی
ماتەریالی راستەقینە (حەقیقەت) بۆ ناو ژیامنان بەتەواوی
تێكچووە .هەربۆیە ،حەقیقەت بەردێكە دژی هەموو پێكهاتە
زمانەوانی و كۆمەاڵیەتییە دەستكردەكان ،كە بەحەمتی
فەشەل دێنن .كەواتە ئەو گرژییەی نێوان راستەقینە و یاسا
كۆمەاڵیەتییەكان ،ماناكان ،رێكەوتنەكان ،ئارەزووەكانن...هتد...
كە بڕیار لەسەر ژیانی دەروونی و سێكسیامن دەدەن .تەنانەت
نائاگایشامن ناتوانێت لە زمان رابكات ،لەبەر ئەوەیە الكان پێی
وایە « نائاگایامن داڕێژراوە وەكو زمان».
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كەواتە تێگەیشتنی الكان لەسەر گەشەكردنی دەروونی،
رێكخراوە لەدەوری توانای بابەت بۆ ناسینی هێام دیارەكان و
لە كۆتایشدا بۆ زمان .جێگەی ئاماژەیە الكان ،هاوشێوەی فرۆید،
پێی وایە قۆناغەكانی گەشەكردنی دەروونی تاكەكان جیاوازە
لە یەكرتی تەنانەت قۆناغەكانی گەشەكردن لەناو یەك تاكیشدا
بوونیان هەیە ،هەروەك لە خوارەوە روونكراوەتەوە:
 لەدایك ب��وون هەتا  6مانگی :بە بۆچوونی الك��ان لەمقۆناغەدا گەشەكردنی تاك تێكەڵەیەكە لە تێگەیشنت و هەست
و پێداویستی .لەم قۆناغەدا تاك هەست بەجیاوازبوونی خودی
خۆی ناكات لەگەڵ باوانی و جیهانی دەوروبەری .هەربۆیە تاك
ئەزموونی شتەكانی دەوروبەری دەكات وەك شتی چێژبەخش
و لەزەتیان ل ێ وەردەگرێت ،بەبێ بوونی هیچ بەڕاست دانان و
سنووردانانێك .لەم قۆناغەدا تاك نزیكە لە (ماتەریالی پاك) كە
الكان ناوی دەنێت « راستەقینە-حەقیقەت» ،هەرچەندە لەم
قۆناغەشدا چەند شوێنێكی بزواندنی سێكسی بوونیان هەیە و
دایك هەوڵ دەدات ئاگاداری تایبەتی ئەو بەشانەی جەستە بێت.
 لە  6مانگی بۆ  18مانگی :الكان ناوی ناوە (قۆناغی ئاوێنە)،تاك شوناسی دەربارەی خۆی بۆ دروستدەبێت و لەم قۆناغەدا
منداڵ هەست بەوێنەی خۆی دەكات و خۆی دەناسێت وەك
(من) .پێویستە ئاماژە بەوەبكرێت وێنەی منداڵ لەم قۆناغەدا
تێكەڵ بەشتەكانی دەرەوەی خۆی نەبووە و زمان نەچۆتە ناوی،
هەربۆیە وێنەكە گشتییە و وەك بابەت كاردەكات .بەمانایەكی تر،
106

ئەم وێنە دروستبوونە پێش هاتنە ناوەوەی زمانە ،كە دوای ئەوەی
زمان دەچێتە ناوەوە ،خود دەبێت بزانێت چۆن ئەوم وێنەیە لە
سیستەمی كۆمەاڵیەتیدا جێگیر بكات ،یاخود گفتوگۆبكات بۆ
رێكخستنی پەیوەندییەكانی لەگەڵ ئەوانی دیدا .ئەم خود ناسینە
زۆر گرنگە ،چونكە خود ناسین وەك (من) وەك ناسینی (ئەوانی
دی) وایە.
 لە  18مانگی بۆ  4ساڵی :لەم قۆناغەدا ،كە منداڵ زمانبەدەستدەهێنێت ،ووردە ووردە پەیوندەی لەگەڵ حەقیقەت
دەپچڕێت .الكان ئەمە بنیات دەنێت لەسەر واتاسازی سوسێر
( ،)FERDINAND DE SAUSSUREكە نیشانیدەدات زمان
سیستەمێكە ،تەنها ئەو كاتە مانا پەیدادەكات لەناو لۆجیكی
ناوەكی جیاوازییەكاندا ،بۆ منونە وشەی (باوك) ئەوكاتە مانای
خۆی پەیدا دەك��ات كاتێك لەگەڵ وشەكانی دی و دژەكانی
بەراووردی دەكەین (وەك :دایك ،من ،یاسا ،كۆمەاڵیەتی...هتد.)...
وەك  ،KAJA SILVERMANباسی دەكات ،دەاللەتی گرنگی
باوك هیچ پەیوەندی بەراستی فیزیكی باوەك وەك تاك نییە،
بەڵكو گرنگییەكەی دەردەكەوێت لەناو تۆڕێكی دیكەی گرنگ،
كە هەموویان یەكسانن لە سۆنگەی حەقیقەتەوە .لەگەڵ چوونە
ناو سیستەمی زمانەوە ،تاك تێكەڵی (نیزامی هێامكان) دەبێت
و (من) تێكەڵ بە ئەوانی دی دەبێت ئەویش لە رێگای زمان و
كلتورەوە.
گرێی ئۆدیب ،الی الكان هاوشێوەی فرۆید گرنگی خۆی
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هەیە ،بەاڵم جیاوازییەكەی ئەوەیە ،كە الكان نەخشەرێژی دەكات
لە رێگای بەدەستهێنانی زمانەوە .پرۆسەكە دەجوڵێت لە رێگای
(زانینی ئەوەی كە ناتوانین لەگەڵ دایكامن بخەوین ،یاخود
بەتەواوی ئەومان هەبێت) بەرەو ناسینی ئەوەی ،كە پێویستە
ملكەچی پێكهاتەكانی كۆمەڵگە ببین و پەیڕەوی لە سیستەمی
جیكارانەی داخراوی زمان بكەین ،كە لە رێگەیەوە لە (خود)
دەگەین لەپەیوندی بە (ئەوانی دی)یەوە.
لێرەدا فالۆس (هێامی نێرینە ،كە نابێت هەمیشە مانای
پێنیس) بگەیەنێت ،مانای بابەتی خۆی لەدەستدەدات و بەهۆی
زمانەوە مانایەكی (تەواو فراوان) وەردەگرێت لە كاتێكدا ئەمە
شتێكی مەحاڵە .فالۆس هەموو ئەو مانایانە وەردەگرێت ،كە
پەیوەسنت بە ئەوەی الكان پێی دەڵێت (باوكی سیمبوڵی).
هاوشێوەی فالۆس (كە هیچ پەیوەندی بە پێنیس)ەوە نییە،
ناوی باوك ،ماناكەی زۆر زیاترە لە باوكی فعلی .بەشێوەیەكی
زۆرتر ئەو پرۆسەیە هاوشێوەی ئەو پێكهاتە كۆمەاڵیەتیانەیە،
كە ژیامنانی كۆنرتۆڵكردووە ،هەروەها بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ
كۆنرتۆڵی هەندێك لە كردارەكامنانی كردووە لەرێگەی (یاسا ،ئایین،
دەرمان ،پەروەردە) .كاتێك كەسێك بە گرێی ئۆدیبدا تێدەپەڕێت،
شوێنی فالۆس (لەناو سیستەمی جیاكاریدا) لەالیەن هەمووانەوە
گریامنەدەكرێت (لەوانە :مامۆستا ،سەركردەكان ،تەنانەت
دایكیش) و بەهۆی زۆر دووبارەكردنەوەی فالۆس هاوواتی پێنیس
یاخود باوكی بایەلۆژی ناگەیەنێت.
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شایەنی باسكردنە ،لە سیستەمی الكاندا  ،جیاوازی توێكاری
نێوان كچان و ك��وڕان دەبێتە ه��ۆی ئ��ەوەی پیاوان و ژنان
دوو رێگای جیاواز بگرنەبەر .الكان پێی وایە پیاوان دەتوانن
ئیمتیازەكانی فالۆس بەدەستبهێنن لە رێگەی ئینكاری كردنی
حەقیقەتی سێكسواڵیتی خۆیان (پێنیسی راستەقینە) ،لەبەر ئەم
هۆیە خەساندن كاردەكات وەك چەمكی سەرەكی گەشەكردنی
دەروونی و سێكسی كوڕان.
بەقبوڵكردنی ناوی باوك ،كە پەیوەستە بە سیمبوڵی فالۆس،
نێر پێویستییە جنسیەكانی خۆی ئینكار دەكات ،پاشان بۆ هەتا
هەتایە لەپەیوەندی خۆی لەگەڵ ئەوانی تر تێدەگات ،لەسۆنگەی
پێگەی خۆی لەناو سیستەمێكی گەورەتری یاساكان ،جیاوازی
جێندەری ،ئارەزوو .لەبەر ئەوەی ژنان ،وەك پیاوان (پێنیس)یان
نییە ،بۆیە بەهەمان ئەزموونی خەساندندا تێناپەڕن ،بەهەمان
شێوەی پیاوان پەیوەندی كۆمەاڵیەتی نابەسنت ،بۆیە نزیكرتن
لەو شتەی الكان پێی دەڵێت (چێژ) ،چونكە پیاوان دەستیان
لە ژمارەیەك غەریزەی زۆری جەستەییان هەڵگرتووە لە پێناو
بەدەستهێنانی دەسەاڵتی سیمبوڵی فالۆس.
لەبارەی پێكهاتەی دەروونی تاكەوە

بەشێوەیەكی سەرەكی ،دەروون دابەشدەبێت بۆ 3پێكهاتە ،كە
كۆنتڕۆڵی ژیان و ئارەزووەكامنان دەكەن و كاری سەرەكی الكانیش
لە دەوری ئەم  3پێكهاتە دەسوڕێتەوە ،ئەوانیش :راستەقینە،
سیستەمی خەیاڵی ،سیستەمی سیمبوڵی (ئەوی دی گەورە):
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 1پێكهاتەی راستەقینە:THE REAL -ئەم چەمكە بریتییە لە دۆخی رسوشتی خۆمان ،كە بەهۆی
چوونە ناو زمانەوە بۆ هەتا هەتایە لەدەستامنداوە .تەنها تازە
لەدایكبووان لەم دۆخەوە نزیكن ئەویش بەهۆی ئەوەی هیچ
شتێك نییە تەنها پێویستی نەبێت .منداڵ تەنها بەدوای تێركردنی
پێداویستیەكانیدا وێڵە و هیچ جیاوازییەك لەنێوان خۆی و
جیهانی دەرەوەدا ناكات .الكان ئەم دۆخە وەك (پڕبوون یاخود
كامل) دەشوبهێنێت ،كە بەهۆی هاتنەژوورەوەی زمانەوە
لەدەستدەچێت .منداڵ (هاوشێوەی ئاژەڵ) كاتێك پێداویستیەكی
دەبێت هەوڵی تێركردنی دەدات.
هەرچەندە دوای هاتنە ناوەوەی زمان بەدەستهێنانی دۆخی
راستەقینە مەحاڵە ،بەاڵم الكان پێی وایە ئەم پێكهاتەیەی منداڵی
كارگەری لەسەر ژیانی هەرزەكاری هەیە ،وەك بەردێك وایە كاتێك
خەیاڵ و پێكهاتە زمانەوانیەكان لە كۆتایدا فەشەلدەهێنن .بۆ منوونە
راستەقینە دەگەشێتەوە كاتێك دەمانەوێت مادییەتی بوومنان بزانین.
 2پێكهاتەی سیستەمی خەیاڵی THE IMAGINARY -:ORDER
ئەم قۆناغە هاوتەریبە لەگەڵ (قۆناغی ئاوێنە) ،كە تاك
دەجوڵێت لە بەدەستهێنانی پێداویستییەوە بۆ بەدەستهێنانی
داواك���اری .پێداویستییەكان لەوانەیە دابینبكرێن ،بەاڵم
داواكارییەكان تێرناكرێن .ئەمە ئەو شتەیە الكان وەك كەموكوری
لە (بابەتی مرۆیی) باسیدەكات.
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كاتێك منداڵ هەستدەكات جەستەی لە جیهان و دایكی
جیاكراوەتەوە ،ئیرت هەست بە دڵتەنگی و وونبوون دەكات .وێنەی
منداڵ لە بارەی خۆیەوە جیاوازە لە وێنەی راستەقینەی سەرەتا.
ئەم وێنەیە خەیاڵییە و منداڵ دەیەوێت تەعویزی ئەو لەدەستدانە
بكاتەوە ،كە هەی بووە لەرێگای (منی بااڵ)وە ،بە چاولێكردن لە
كەسانی دی (بۆ منونە كەسی منونەیی ناو كۆمەڵگە).
 3پێكهاتەی سیستەمی سیمبوڵی (یان ئەوی دی گەورە) -:)»THE SYMBOLIC ORDER(THE «BIG OTHER
لە كاتێكدا قۆناغی خەیاڵی دەرب���ارەی هاوكێشەكان و
شوناسەكانە ،قۆناغی سیستەمی سیمبوڵی دەرب��ارەی زمان و
گێڕانەوەیە .كاتێك منداڵ دەچێتە ناو زمان و یاساو فەرمانەكانی
كۆمەڵگە جێ بەجێ دەكات ،لە توانایدا هەیە مامەڵە لەگەڵ
(ئەوانی دی)دا بكات .بە بۆچوونی الكان قبوڵكردنی یاساكانی
زمان هاوبەستە لەگەڵ گرێی ئۆدیب.
سیستەمی سیمبوڵی مومكینە بەهۆی قبوڵكردنی ئەو
یاسا و سنوورانەی كۆنتڕۆڵی هەڵسوكەت و پەیوەندییەكامنان
دەكەن .بەهۆی قبوڵكردنی (ناوی باوك -مەبەست لێی سیمبوڵی
كۆمەڵگە) دەتوانیت بچیتە ناو كۆمەڵگەی ئەوانی ت��رەوە.
سیستەمی سیمبوڵی لە رێگەی زمانەوە بریتییە لە پەیامنێك ،كە
هەموو بابەتەكان بەیەكەوە دەبەستێتەوە لە یەك كرداردا .بە
تێگەیشتنی فرۆید ،كردارەكانی مرۆڤ لە بناغەوە لەسەر دنیای
هێامكان بنیاترناون ،ئەوانیش بریتین لە یاسا و گرێبەستەكان.
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بە بۆچوونی الكان ،پێكهاتەی راستەقینە هەوڵی دابینكردنی
پێداویستییەكان دەدات ،هەروەها پێكهاتەی سیستەمی خەیاڵی
هەوڵی تێركردنی داواكارییەكان دەدات ،پێكهاتەی سیمبوڵیش
هەوڵی بەدەستهێنانی ئارەزووەكان دەدات لە رێگای زمانەوە.
لەوكاتەوەی تێكەڵ بەزمان دەبین ،ئیرت بۆ هەتا هەتایە وابەستەین
بە چۆنیەتی بەكارهێنانی زمان لە كۆمەڵگەدا.
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رۆشنگەری
لە روانگەی (كانت)ەوە
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بەبۆچوونی (ئیامنوئێل كانت) رۆشنگەری بریتییە :لەو
چركەساتەی كە تاك رزگاری دەبێت لە ناكامڵی خود .مەبەستی
كانت لەناكامڵی خود ئەوەیە ،كە تاك توانای ئەوەی نەبێت
تێگەیشنت و بۆچوونەكانی خۆی بەبێ یارمەتی و رێنامیی
كەسانی تر دەرببڕێت .كانت دەڵێت ،خەڵكی ناكامڵی بەسەر
خۆیاندا دەسەپێنن لەبەرئەوەی لەوە (دەترسن) كە بۆچوون
و تێگەیشتنەكانی خۆیان بەبێ یارمەتی كەسانی تر دەرببڕن،
سەرەڕای ئەمانەش ترس و تەمبەڵی ئەو دوو شتەن ،كە هەمیشە
خەڵكی لەدۆخی ناكامڵیدا دەهێڵنەوە .لەبەر ئەم هۆیانەی
سەرەوە كانت پێامن دەڵێت :كە زۆر ئاساییە بۆ كەسانی دیی
خۆیان وەك پاسەوان و رێنامییكەرێكی ژیامنان پێشان بدەن .لەم
بارەیەوە كانت چەند منوونەیەكامن بۆ دەهێنێتەوە ،وەك (كتێبی
خزمەتكردنی بۆچوونەكانم ،رێبەری پەروەردەكردنی ویژدان،
بوونی پزیشكێك بۆ دیاریكردنی رێجیمكردنم  )..كانت دەڵێت:
« ئەم رێبەرانە خەڵكی زیاتر لە ناڕەحەتییەكان ئاگاداردەكەنەوە،
وەك لە رزگاركردنیان و ئەوەش ئاشكرادەكەن ،كە خەڵكی تووشی
چ كارەساتێك دەبن ،ئەگەر بەپێی ئەم رێنامییانە نەڕۆن ،كە ئەمان
بۆیان دیاریكردوون ،هەروەها ئەوەش لە خەڵكی دەگەیەنن ،كە
هەنگاونان بەرەو كامڵبوون كارێكی سەخت و گرانە ،بۆیە ئەم
بۆچوونە خەڵكی دەترسێنیت بۆ هەنگاونان بەرەو كامڵبوون.
كانت پێی وایە رزگاربوون لە ناكامڵی كارێكی سەختە بۆ خەڵكی،
بۆیە قایلن بەوەی لەباری ناكامڵیدا مبێننەوە .بە بۆچوونی ئەو،
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یاسا و رێساكان هەمیشە خەڵكی لەدۆخی ناكامڵیدا دەهێڵنەوە،
هەروەها بە بۆچوونی كانت ،ئەو كەسەی توانای ئەوەی هەبێت
لە یاسا و رێساكان یاخی بێت ،ئەوا هەنگاوێكی بچووكی بەرەو
كامڵبوون ناوە ،چونكە بەو دۆخە ئازاد و سەربەستە رانەهاتووە
و نامۆیە پێی .بۆیە بە بۆچوونی كانت كەمرتین خەڵك لە
پرۆسەی كامڵبووندا سەركەوتن بەدەستدەهێنن ،ئەویش لەرێگای
فراوانكردن و گەشەپێدانی بیر و مێشكیانەوە.
كانت دەڵێت»:پێویسترتین شت بۆ رۆشنگەری( ،ئازادی)
یە ،ئەویش بە مانای بەكارهێنانی ئاشكرای عەقڵ ،مەبەست لە
بەكارهێنانی ئاشكرای عەقڵ ئەوەیە بۆ منوونە كەسێكی رۆشنبیر
توانای بەكارهێنانی بۆچوون و ژیریی خۆی هەبێت پێش ئەوەی
بچێتە ناو دنیای رۆشنبیرییەوە .بۆیە (كانت) تەئكید لەوە
دەكاتەوە ،كە بەكارهێنانی ئاشكرای عەقڵ بەتەنیا دەتوانێت
خەڵكی بەرەو رۆشنگەری بەرێت.
كەواتە ئازادی زەرووریرتین شتە بۆ رۆشنگەری ،پێویستە
خەڵكی توانای ئەوەیان هەبێت بیروبۆچوونی خۆیان دەرببڕن.
كەواتە بەهۆی باڵوبوونەوەی ئایدیا و زانیارییەوەیە ،كە خەڵكی
دەتوانن ببنە سەرداری خۆیان ،چونكە لە كەش و هەوایەكی
ئازاددا خەڵكی هەموو پێداویستییەكان بۆ دابین دەكرێت و ئەو
باوەڕەیان لەال دروستدەبێت ،كە خزمەتی خۆیان بكەن.
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ژن-پیاو

نوسینی :ئەریك فرۆم
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كێشەی پەیوەندی نێوان پیاو و ژن كێشەیەكی ئاڵۆزە،
لەبەر ئەو هۆیە ،ئەگەر وانەبوایە خەڵكی بەهەڵە مامەڵەیان
لەگەڵدا نەدەكرد ،وەك ئەوەی دەیكەن ،كەواتە باشرتین شت
بۆ گفتوگۆكردن لەسەر ئەم پرسە ،وروژاندنی چەند پرسیارێكە،
تاوەكو لە رێگەی ئەم پرسیارانەوە بتوانم بیركردنەوەتان بجوڵێنم،
یان خۆتان لە رێگەی ئەزموونەكانتانەوە ،هەندێك وەاڵم
بەدەستبهێنن.
یەكەم پرسیار ،كە دەمەوێت بیوروژێنم ئەوەیە :ئایا ناونیشانی
باسەكە ،لەگەاڵ خۆی هەڵە هەڵناگرێت؟ ئێمە پێامنوایە ئاڵۆزی لە
پەیوەندییەكانی نێوان ئافرەت و پیاو دەگەڕێتەوە بۆ جیاوازی
نێوان ئەو دوو رەگەزە.
بەاڵم ئەمە وانییە ،پەیوەندی نێوان پیاوان و ژنان ،لە بنەڕەتدا
پەیوەندی نێوان مرۆڤەكانە.
هەركاتێك پەیوەندی نێوان مرۆڤێك ،لەگەاڵ مرۆڤێكی دی
باشبوو ،ئەوا پەیوەندی نێوان پیاوان و ژنانیش باش دەبێت ،بە
پێچەوانەوە ،ئەگەر پەیوەندی نێوان مرۆڤەكان خراپ بوو ،ئەوا
پەیوەندی نێوان پیاوان و ژنانیش خراپدەبێت ،كەواتە خراپی
پەیوەندیەكانی نێوان پیاوان و ژنان ناگەڕێتەوە بۆ (مێ) ینەو
(نێر)ینەی هەردوو رەگەز ،بەڵكو دەگەڕێتەوە بۆ پەیوەندی
مرۆڤێك لەگەاڵ مرۆڤێكی تردا.
ئێستا دەمەوێت تێگەیشتنی دووەم لەسەر تەواوی بابەتەكە
باسبكەم :پەیوەندی نێوان پیاوان و ژن��ان ،پەیوەندی نێوان
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گروپی سەركەوتو ژێركەوتوو.ئەم تێگەیشتنە نامۆیە مایەی
گاڵتە جاڕییە ،پێویستە لە مێژوی( )5هەزار ساڵەی پەیوەندی
نێوان پیاو و ژن بگەین ،بۆ ئەوەی بۆمان روونببێتەوە ،كە چۆن
مێژوو رۆڵی بەرچاوی هەیە ،لە پەیوەندی ئێستای نێوان پیاوان
و ژنان و لەتێگەیشتنیان بەرامبەر یەكرتیدا ،تەنها بە تێگەیشنت
لەو مێژووە ،لەو پرسیارە نزیك دەبینەوە :چۆن پیاوان و ژنان
لە یەكرتی جیاوازن؟ تەنها ئەو كاتە دەزانین تایبەمتەندیەكانی
پەیوەندییەكانی نێوان پیاوان و ئافرەتان چین و رەگی كێشەی
پەیوەندیەكانی نێوانیان لە كوێدایە.
سەرەتا دەمەوێت لە تێگەیشتنی دووەمەوە دەستپێبكەم،
پێناسەی پەیوەندیەكانی نێوان پیاوان و ئافرەتان بكەم ،وەك
گروپی سەردەست و گروپی ژێردەست ،پێشرت وتم ئەم تێگەیشتنە
نامۆیەو مایەی گاڵتە جاڕییە ،بە تایبەت لە ویالتەیەكگرتووەكانی
ئەمەریكا ،ئافرەتان هەست و مامەڵە ناكەن وەك گروپێكی
ژێردەست ،لەمبارەیەوە گفتوگۆیەكی زۆر كران بەتایبەت ،بۆ
زانینی رەگەزی نامۆ لە كۆمەڵگەی شارستانی ئێمەدا ،پێموانییە
گرفتەكە ئەوەندە ئاسان بێت ،لە كاتێكدا ئافرەتان ئەمەریكا
ئازادی خۆیان بەدەستهێناوە و لەگەاڵ پیاواندا یەكسانن ،من
پێموایە ملمالنێی هەزاران ساڵەی مێژوو ،ئێستاش لە هەندێك
جێگەی تایبەتیدا دەردەكەوێت ،ئەم تێگەیشتنە لە پەیوەندی
نێوان پیاوان و ئافرتاندا لە كلتوری ئێمەدا درێژەی هەیە.
زۆر بەڵگەی مێژووی هەن دەیسەملێنن ،كۆمەڵگەی پیاو
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ساالری ،كە لەم ( )6-5هەزار ساڵەی دوایدا لە (چین و هندستان
و ئەوروپاو ئەمریكا) بوونی هەیە ،تەنها فۆرم و سیستەم نییە،
كە ه��ەردوو رەگەز پێیگەشتبێنت بۆ رێكخستنی ژیانیان ،زۆر
بەڵگە هەن (ئەگەر لەسەر تاسەری جیهانیشدا نەبێت ،لە زۆر
شوێنی جیهاندا) كۆمەڵگەی پیاو ساالری ،كە لەالیەن پیاوەوە
كۆنتڕۆڵكراوە ،دوای كۆمەڵگەی دایكساالری هاتووەتە كایەوە
و راستییەكان ئەوە دەسەملێنن ،كە ئافرەت و دایك سەنتەری
كۆمەڵگەو خێزان بوون.
ئافرەت كۆنرتۆڵی سیستەمی كۆمەڵگەو خێزانی كردبوو،
لەمبارەیەوە دەتوانین شوێن و پ ێ و بااڵدەستی ئافرەت لە
زۆربەی ئاینەكاندا ببینین .دەتوانین شوێنپێی ئافرەت لە زۆربەی
دیكۆمێنتەكاندا ببینین ،تەنانەت لەو دیكۆمێنتانەی ئێمە ،زۆر
پێیان ئاشناین ،لەوانە-پەیامنی دێرین-العهد القدیم( OLD-
.) TESTAMENT
ئەگەر چیرۆكی ئ��ادەم و ح��ەوا ،بە چاوێكی بابەتیانەوە
بخوێنیتەوە ،چی دەدۆزینەوە؟ ئەوە دەدۆزێتەوە ،كە نەفرەتكردن
و جنیۆدان دژی حەوا وتراوە ،بە ناڕاستەوخۆش دژی ئادەم ،چونكە
بااڵدەستبوون بەسەر كەسانی تردا ،باشرت نییە لە ژێر دەستبوون.
وەك س �زای��ەك ب��ۆ ت��اوان��ەك��ەی ،پێویستە پیاو ئافرەت
بەڕێوەبەرێت ،پێویستیشە سەرجەم حەزو ئارەزوەكانی ئافرەت
لە خزمەتی مێردەكەیدا بێت .شتێكی ئاشكرایە ئەگەر زاڵبوونی
پیاو بەسەر ئافرەتدا ،شتێكی(نوێ) بێت ،دەبێت كاتێك ،كە ئەم
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رەوشە وەها نەبووبێت لەراستیدا زۆر بەڵگەمان هەن ئەم راستییە
دەسەملێنن ،ئەگەر تێگەیشتنی بابلییەكان بۆ دورستبوون(خلق)
بەراورد بكەی ،لەگەاڵ چیرۆكی(ئینجیل) دەربارەی دروستبوون،
جیاوازیەكی زۆرت بەرچاودەكەوێت.
ل��ە چیرۆكی بابلییەكاندا ،ك��ە پێش چیرۆكی ئینجیل
نورساوەتەوە بۆمان ،دەردەكەوێت (خواوەندی نێر)بوونی نەبووە،
بەڵكو خواوەندی ژن (تایامت) بااڵدەستبووە ،پاشان كوڕی ئەو
خواوەندە لە دایكی یاخی بووە ،لە ئەنجامدا شكستی بە دایكی
هێناوە و سیستەمی نێر ساالری بەڕابەرایەتی (مەردۆخ)ی گەورە،
خواوەندی نێری بابلییەكان دامەزراندووە.
مەردۆخ پێویستبوو تاقیكردنەوەی دەسەاڵتی تێپەڕێنێت،
بۆئەوەی بیسەملێنێت ،ئەو شایەنی ئەوە بووە سەربكەوێت بەسەر
خواوەندی ژندا ،ئەو پێویست بوو ئەو دەسەاڵتەی لە رێگەی
وشەوە نیشانبدات ،رایگەیاند كە دەتوانێت پارچە قوماشێك
لەناو بەرێت ،پاشان دووبارە دروستیبكاتەوە ،ئەم تاقیكردنەوەیە،
شتێكی گەوجانە دیارە ،بەاڵم لەهەمانكاتدا ئامانجێكی بنەڕەتی
دەپێكێت ،لە بەرئەوەی لە كۆمەڵگەی دایكساالریدا ،ئافرەتان،
لەیەك الیەنەوە ،لە پیاوان بااڵتر بوون ئەویش :ئافرەتان توانای
منااڵبوونیان هەیە ،بەاڵم پیاوان ئەو توانایەیان نییە .پیاوان لە
هەوڵەكانیاندا بۆ لەسەر كار البردنی ژنان ،رایانگەیاند ئەوان(وەك
ژن��ان) دەتوانن شت دروستبكەن و لەناوی ب��ەرن -بەرێگەی
رسوشتی نا ،وەك ئافرەتان ،بەڵكو لە ڕێگەی وشەو روحەوە.
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ئەگەر چیرۆكی ئینجیل دەربارەی دروستبوون بخوێنیتەوە،
تێبینی ئەوە دەكەیت ،لەو شوێنەی چیرۆكی بابلییەكان تەواو بووە،
ئەم لەو شوێنە دەستپێدەكات :پەروەردگار جیهانی دروستكردووە،
لە رێگەی وتەكانییەوە ،هەروەها بۆ جەختكردنەوەی لەسەر
بەرزی و بااڵی پیاوان بەسەر ئافرەتاندا(ئینجیل) پێامن دەڵێت:
حەوا لە پیاو دروستبووە ،نەك پیاو لە ئافرەت لە دایكبووە.
كلتوری پیاو ساالری ،ئەو كلتورەی پێیوایە قەدەر وایكردووە
پیاوان زاڵ بن بەسەر ژناندا ،یان پیاوان رەگەزی بااڵو بەهێزن،
لەزۆربەی جیهاندا باوە ،لە راستیدا لە رۆژگاری ئەمڕۆماندا ،چەند
كۆمەڵگەیەكی سەرەتایی كەمامن بەرچاودەكەوێت ،كە تیایاندا
سیستەمی ژن ساالری بوونی ماوە.
لە كۆمەڵگەی پیاو ساالریدا ،هەموو جۆرە ئایدۆلۆژیاو
پێشینە(گریامنە) یەك بوونی هەیە ،كە لە بەرژەوەندی پیاواندایە.
ئەو ئایدۆلۆژیایانە درێژەو گەشە بە مانەوەی پیاو ساالری دەدات
بەرامبەر گروپی ژێردەست ،هەندێك لەو بۆ چونانە :ئافرەتان
عاتیفین ،بێسەرو بەرن ،لە خۆباین ،وەك منااڵن وان ،كاروبار
بە باشی بەڕێوەنابەن ،هەروەها ئافرەتان بە ئەندازەی پیاوان
بەهێزنین ،بەڵكو تەنها سەرنجڕاكێشەرن (جەستەیان جوانە).
ئەم بۆچوونانە كە لە كۆمەڵگەی پیاو ساالریدا ،بەرامبەر
رسوشتی ژن ،گەشەیكرد,وە ،لە راستیDەوە دوورن .سەبارەت
بەوەی گوایە ئافرەتان لە پیاوان لە خۆبایی ترن ،من پێموایە
ئەگەر لێكۆڵینەوەیەكی ورد لەسەر رسوشتی پیاو بكەین ،بۆمان
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روون دەبێتەوە ،پیاوان لە خۆباین ،تەنانەت بۆماندەردەكەوێت
پیاوان كارێك ئەنجامنادەن ،بەبێ لە خۆبایی بوون ،ئافرەتان
كەمرت لە پیاوان لە خۆیان باین.
لە هەندێك بارودۆخشیدا ،كە ئافرەتان لە خۆبایی بوون
دەردەبڕن ،راستیەكەی ئەوەیە ،ئەوان خراونەتە ژێر فشارەوە بۆ
دەربڕینی ئەو حاڵەتە ،چونكە لەالیەن رەگەزی بەرامبەرەوە (كە
پیاوانن) بە چاوێكی كەمەوە سەیركراون و ئەوانیش لەو رێگەیەوە
دەیانەوێت ،خۆشەویستی و پشتگیری بەدەستبهێنن ،كەواتە ئەو
وەهمەی پێیوایە ئافرەتان لە خۆیان باین ،بە وردبونەوەیەكی
عەقاڵنی نەسەملێندراوە.
با گریامنەیەكی تر وەربگرین :ئەو بۆچونەی پێیوایە پیاوان
لە ئافرەتان بەهێزترن ،بەاڵم راستیەكەی ئەزانن چییە؟ ئەگەر لە
هەر پەرستارێك (ممرچە-سستەر) بپرسی ئەوا بێ دوو دڵی پێت
دەڵێت :رێژەی سەدی ئەو پیاوانەی لە كاتی دەرزی لە خۆدان،
یان لە كاتی تاقیكردنەوەی خوێندا ،الوازن و لە هۆش ئەچن،
زۆر زیاترە لە رێژەی ژنان ،بە شێوەیەكی گشتی ئافرەتان ،زیاتر
بەرگەی ناڕەحەتی دەگرن ،ئەو ناڕەحەتیانەی پیاوان بێ هیوا
دەكات و وایان لێدەكات ،وەك منااڵن بە دوای دایكیاندا رابكەن،
لەگەاڵ ئەمانەشدا بە درێژایی سەدان سااڵ ،هەزاران سااڵ ،پیاوان
پەرەیان بەو بۆچوونەدا ،كە ئەوان رەگەزی بااڵو بەهێزن.
لە سەدەی هەژدەهەم و نۆزەدەهەمدا ،كێشەی پەیوەندی
نێوان پیاو و ژن و یەكسانی نێوانیان گەیشتە لوتكە ،زۆر چەمك
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و دیاردە گەشەیانكرد .ئەوانەی دەیانگوت پێویستە ژنان لەگەاڵ
پیاواندا ،هەمان مافیان هەبێت ،رایانگەیاند هیچ جیاوازیەكی
سایكۆلۆژی لە نێوان هەردوو رەگەزدا نییە ،هەروەك شۆرشی
فەڕەنسا (گیانی بێڕەگەزی) واتە (جیاوازی نەكردن لە نێوان نیرۆ
مێ دا)ی داهێنا ،هەمان چەمك ،سەر لەنوێ گەشەی كردەوە و
مافەكانی ئافرەت لە بوارەكانی كۆمەاڵیەتی و سیاسی جەختیان
لەسەر كرایەوە ،ئەم بۆ چوونانە لەوەوە سەرچاوەی گرتبوو ،كە
بەبێ بەشداری ئافرەتان لە بوارەكانی كۆمەاڵیەتی و سیاسیدا،
مەحاڵە یەكسانی لەگەاڵ پیاواندا بێتە دی.
لەو سەردەمەوە ،تا ئێستاش هەمان بۆچوون و هەڵویست لەناو
فێمینستەكان ،پێشكەوتنخوازەكان و ئازادیخوازەكاندا باڵوە ،تەنانەت
لە رۆژگاری ئەمڕۆماندا ،ئەو بۆچوونانە لەناو ئەو گروپانەشدا باڵوە،
كە هەوڵی هێنانەكایەی یەكسانی لە نێوان مرۆڤەكان بە شێوەیەكی
گشتی و یەكسانی لە نێوان پیاو و ژن بە تایبەت دەدەن ،ئەوانەی
ئەم هەڵوێستەیان هەیە ،دەڵێن جیاوازی لە نێوان ئەو دوو رەگەزەدا
نییە ،یان ئەو جیاوازیانە كەم دەكەنەوە.
ئەوانە پێیانوایە ئەگەر ،چەند جیاوازیەك بوونی هەبێت ،ئەوا
دەگەڕێتەوە بۆ ژینگەی رۆشنبیری و پەروەردەیی ...ئەگەر نا،
جیاوازی ناوەكی و سایكۆلۆژی لە نێوان ئەو دوو رەگەزەدا نییە.
ئەم بۆچوونە ،كە لەناوداكۆكیكەرانی یەكسانی پیاوان و
ژناندا باڵوە ،منی زۆر نیگەران كردووە و ئەم بۆچونەش لە زۆر
الوە هەڵەیە ،ئەمەخراپرتین هەڵەیە ،ئەمە وەك ئەو وتەیەیە ،كە
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پێیوایە هیچ جیاوازیەكی سایكۆلۆژی ،لە نێوان گروپە نەتەوەیی
ئەتنیەكاندا نییە ،هەر كەسێك وشەی (رەگەز) بەكاردەهێنێت،
لێرەو لەوێ شتی ترسناك دەڵێت ،بەاڵم راستیەكەی ئەوەیە،
جیاوازی جەستەیی و دەرونی و مەزاجی لە نێوان خەڵكانی
گروپە جیاوازەكاندا هەیە.
هۆی دووەم ،كە بۆچی پێموایە ئەم تێگەیشتنە هەڵەیە،
ئەوەیە ئەم تێگەیشتنە (چەمكی هەڵە) بەرهەمدێنێت.
ئەم تێگەیشتنە لە پەنای یەكساندا جیاوازی دەكوژێت و
پێیوایە ،هەموو مرۆڤەكان وەك یەكن و بەمەش ناسنامەو
تایبەمتەندیان وندەبێت ،لەراستیدا یەكسانی بەواتای هەبوونی
(دژ) واتە :سەبارەت هەبوونی جیاوازیەكان هیچ كەسێك بۆ
خزمەتی كەس دروستنەكراوە و هەر مرۆڤێك لەسەرەتاو كۆتایدا،
خزمەتكاری خۆیەتی.
بە مانایەكی تر ،هەرتاكێك ئازادە گەشە بە تایبەمتەندیەكانی
خۆی بدات :وەك تاكێك ،وەك ئەندامی رەگەزێك ،وەك ئەندامی
نەتەوەیەك .یەكسانی مانای لە ناوبردنی جیاوازیەكان ناگەیەنێت،
بەڵكو بە واتای تێگەیشتنی راستەقینە لەجیاوازەكان دێت.
ئەگەر یەكسانی مەبەستی لە ناوبردنی جیاوازەكان بێت،
ئەوا ئەو مەیلە بەهێزدەكەین ،كە دەبێتە هۆی هەژاركردنی
كلتورەكەمان و بەهای راستەقینەی مرۆڤایەتیش لەناو دەبات،
ئەو بەهایەی گەشە بەتایبەمتەندی هەر مرۆڤێك دەدات.
من پێموایە لە ئەمەریكا تێگەیشتنە هەڵەكە ئەوەیە یەكسانی
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هاو واتای (ناسنامەیە) دیاردەیەكی تایبەتی كلتوری ئێمە ،بریتییە
لەوەی جیاوازییەكانی نێوان ه��ەردوو رەگەز كەمبكرێتەوەو
پ��ەردەی بەسەردابدرێت ،گفتوگۆی لەسەرنەكرێت ،ئافرەتان
هەوڵدەدەن وەك پیاوانیان لێبێت ،هەندێك جاریش پیاوان
حەزدەكەن ،وەك ئافرەتان مامەڵەبكەن ،بەمەش هەمەرەنگی
نێوان ئەم رەگەزانە ،لەناو دەچێت.
لە راستیدان بە ب��ڕوای من ،تەنها وەاڵم بۆ كێشەی دوو
جەمسەری نێوان هەردوو رەگەز ئەوەیە؛ لە پەیوەندی نێوانیاندا
جەمسەری (سالب و موجەب)دانەنرێت ،بە واتایەكی تر هیچ
رەگەزێكیان لەوی تر بااڵ تر نییە و هیچ رەگەزێكی تریشیان لەوی
تر كەمرت نییە ،دەبێت پێامن وابێت ،گۆڕەپانی نێوان ئەم دوو
ڕەگەزە ،لەو فرە جەمسەری و فرە رەنگییە دروستبووە ،ئەم فرە
رەنگیەش ،بناغەی هێزی بەرهەمهێنانە.
ئێستا با بێمە سەر ئەو گریامنەیەی لە سەرەتای بابەتەكەمدا
باسمكرد ،پەیوەندی نێوان ئافرەت و پیاو لە پەیوەندی نێوان
مرۆڤەكانی ناو هەر كۆمەڵگەیەك باشرتو خراپرتنابێت ،واتە ئەگەر
پەیوەندیەكانی نێوان مرۆڤەكانی هەر كۆمەڵگەیەك باشبوو ،ئەوا
پەیوەندی نێوان پیاو ئافرەتیش ،باش دەبێت ،بە پێچەوانەشەوە
ئەگەر پەیوەندی نێوان مرۆڤەكانی هەر كۆمەڵگەیەك خراپبوو،
ئەوا پەیوەندی نێوان ئافرەتان و پیاوانیش خراپ دەبێت.
ئەگەر باسم لە پەیوەندییە ناوەكییەكانی تاكە كەس و
كاریگەرییان لەسەر پەیوەندی نێوان ژنان و پیاوان بكردایە،
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ئەوا قسەم لەوە دەكرد ،كە لە كتێبی (مرۆڤ لە پێناوی خۆیدا)
باسمكردووە ،كە بە (كەسایەتی بازاڕكەر) وەسفم ك��ردوە و
پێویست بوو ،باس لەوە بكەم كە ئێمە چەند تەنهاین ،هەرچەند
ئێمە لە روكاردا ،كۆمەاڵیەتین و (پەیوەندی)مان لەگەاڵ زۆر كەسدا
هەیە ،بەاڵم لە ناخدا «تەنها»ین ،ژمارەیەكی زۆری مرۆڤەكان لە
رۆژگ��اری ئەمڕۆدا هەست بە تەنیایی دەكەن ،ئەوانە هەست
دەكەن وەك (كەل و پەل ،كەرەستە) مامەڵەیان لەگەڵدا دەكرێت،
بەمە مەبەستم ئەوەیە بەهای مرۆڤ بەسرتاوەتەوە بە چەندێتی
كڕینی شت لە بازاڕدا ،بەسرتاوەتەوە بەدان پێدانانی ئەوانی تردا،
بەسرتاوەتەوە بەسەركەوتنەوەكانییەوە .واتە مرۆڤ لە روانگەی
كەسایەتی و ناواخنییەوە هەڵناسەنگێرنێت مرۆڤ لە روانگەی
هێزی تایبەتی خۆیی و توانای خۆشەویستییەوە هەڵناسەنگێرنێت.
لە رۆژگ��اری ئەمڕۆماندا (خۆناسین و نرخ بۆ دان��ان) الی
زۆربەی خەڵكی شلۆقە ،خۆیان بە نرخدار نایەتە پێشچاو.
ئەویش پەیوەندی بەو خۆتاوانباركردنەوە هەیە ،كە بەخۆیان
دەڵێن (ئەوە منم ،ئەوە توانای منە بۆ خۆشەویستی كردن ،ئەمە
توانای منە لە هەستكردن و بیركردنەوەدا) ،بەاڵم لەبەرئەوەی
لە الیەن خەڵكی ترەوە بەسەركەوتوو لە قەڵەم دەردێن ،خۆیان
بەسەركەوتوو دەزانن.
ئەوانە خۆیان بە خەڵكی فرۆشتوە ،چونكە (خەڵكی) دەڵێن(:
ئەو پیاوێكی باشە ،یان ئەوە ئافرەتێكی باشە).
رسوشتی ژیان وایە ،ئەو هەستی خۆناسینەی ،لەسەر بناغەی
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ئەوانی دی دام��ەزرا بێت ،هەستێكی ناجێگرە ،هەموو رۆژێك
دەبێت خۆت بۆجەنگێكی نوی ئامادەبكەیت و قەناعەت بەخەڵكی
بهێنیت و خۆت بۆ خەڵكی بسەملێنیت :كە تۆ كەسێكی باشیت.
وەك پێوەرێك حەزدەكەم باس لە جانتایەكی دەستی بكەم
و بزانن هەستی چۆنە ،كاتێك لە دوكانێك دادەنرێت بۆ فرۆشنت
جۆرێك ،لەو جانتایانەی دەفرۆشێن ،سەر لە ئێوارە هەست بە
دڵخۆشی دەكەن ،ئەو جانتایانەش لەبەر هەرهۆیەك (گرانت ،یان
مۆدیان بەسەر چووە) نافرۆرشێن ،هەست بە دڵ تەنگی دەكەن.
جانتا فرۆرشاوەكە هەستدەكات( :من جوانم) جانتاكەی تریش
هەستدەكات( :من بێبایەخم) لە راستیشدا جانتا(جوانەكە) لە
جانتاكەی تر سودی زیاتر نییە.
لە زاراوەی مرۆڤدا ئەمە واتای ئەوەیە ،پێویستە هیچ مرۆڤێك
خاوەن تایبەمتەندی نەبێت ،كەسایەتی هەر مرۆڤێك ،پێویستە
هەمیشە ئامادەی گۆڕانكاری بێت ،بۆ ئەوەی خۆی لەگەاڵ نوێرتین
مۆدیلدا بگونجێنێت .لەبەر ئەم هۆشەیە دایكان و باوكان هەست
بە شەرمەزاری دەكەن ،كاتێك لەگەاڵ مناڵەكانیان .مندااڵن باشرت
ئاگاداری تازەترین مۆدیلن ،وەك لە دایكان و باوكان ،بەاڵم دایكان
و باوكانیش زۆر ئامادەن ،بۆ ئەوەی فێربكرێن ،ئاگاداربكرێنەوە.
ئەوانیش ،وەك مندااڵن ،گو ێ بۆ دەنگوباسەكانی (كەسایەتی
بازاڕكەر) دەگرن.
باشە لە كوێ و چۆن ئاگاداری ئەو دەنگوباسانە دەبین؟...
لە سینەماو لە فیلمەكان ،لە ریكالمی جلوبەرگەوە ،لە ریكالمی
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خواردەمەنییەكانەوە ،..هەروەها لە رێگەی ئەوەوەی ،كەخەڵكانی
گەورە چی لە بەردەكەن و چۆن قسە دەكەن .ئەوەی ئەمسااڵ
مۆدێلە ،دوای چەند ساڵێكی كەم ،بەسەر دەچ َێت.
لە گۆڤاری (ساندای تایمز) خوێندمەوە :كچێكی چواردە
سااڵنە ،دایكی خۆی بە بێ ئاگا لە مۆدیل وەسفكردبوو ،كە پێیوایە
ئێستاش ساڵی()1945ە .سەرەتا لەمە تێنەگیشتم ،بیرم كردەوە
ئەمە هەڵەی چاپ بێت ،بەاڵم دوای بۆم روونبۆوە ،بەالی ئەم
كچەوە ساڵی( )1945لە دەرەوەی مێژووە ،واتە بەسەر چووە.
دڵنیام دایكەكە زانیویەتی ،پێویستە لەسەری خێرا هەنگاو بنێت.
چۆن چاالكی بازاڕكردن (كڕین و فرۆشنت) كار لە پەیوەندیەكانی
نێوان ه��ەردوو رەگ��ەز دەك��ات؟ پێموایە ئ��ەوەی لە ژێر ناوی
خۆشەویستییەوە بەرێوە دەچێت ،بریتییە لە گەڕان بە دوای
سەركەوتندا لەپێناو سەملاندندا هەر یەك لە ئێمە ،پێویستی بەوەیە،
كەسێك نەك كاتژمێر ()4ی پاش نیوەڕۆ ،بەڵكو كاتژمێر ()...12--10
پێویستە یەكێك پێی بڵێت( :تۆ كەسێكی باشیت ،تۆ گونجاویت،
تۆ كارێكی باش دەكەیت ،تۆ سەركەوتویت) ئەمە یەكێكە لە
فاكتەرەكان.
فاكتەرێكی تر ،بریتیە لەوەی كەسێك بەهای كەسێكی تر
دەسەملێنێت ،لە رێگەی هەڵبژاردنی كەسی دروستەوە .كەسێك
پێویستی بەوەیە ،ببێتە باشرتین مۆدیلی خۆی ،پاشان مافی ئەوەی
هەیە خۆشەویستی بكات لەگەاڵ نوێرتین مۆدیلدا(كەسێكی
هاوتای خۆی) ئەمە كوڕێكی ( )18سااڵنم بیردێنێتەوە ،كە
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لەسەرەتای تەمەنیدا بوو ،دەیویست ئوتومبێلەكەی كە (فۆرد-
 )FORDبوو ،بگۆڕێت بۆ (بوك  ) -BUICKبە مەبەستی سەرنج
راكێشانی باشرتین كچان .ئەم كوڕە زۆر راشكاوانە هەڵسوكەوتی
ك��ردووە .ئەم هەڵوێستە دەمانگەیەنێتە ئەو تێگەیشتنەی
هەڵبژاردنی (بەرامبەر) بە چ شێوەیەكە لە كلتوری ئێمەدایە.
چاالكی (ب��ازاڕك��ردن) كاریگەریەكی تری هەیە ،لەسەر
پەیوەندی رەگ��ەزەك��ان .لە ك��رداری كڕیندا ،هەموو شتێك
ئامادەكراوە ،شێوەكەی بەردەستەو هەموومان تامە زرۆین،
ژیامنان لەسەر تازەترین مۆدێل بخەین و لەسەر تازەترین مۆدیل
بڕۆین بە رێدا ،كەواتە ئەو رۆڵەی ئێمە لە ژیاندا دەیبینین،
رۆڵێكی ئامادەكراوە.
مرۆڤ بۆ ئەوەی بژی ،پێویستە كاربكات و لە ماڵەوەش
كەسێكی سۆزدار بێت .دەبێت بژی بۆ ئەو كارەی دەیكات و
ئێوارەش ،كە گەڕایەوە ماڵەوە هەست بەشەكەتی و هیالكی
نەكات ،پێویستە هەست بە ماندوێتی نەكات لەگەاڵ كڕیارەكانیدا،
لەگەاڵ ئەوانەی پێشبڕكێی لەگەڵدا دەكەن و دەبێت لەگەاڵ خێزان
و مناڵەكانیشیدا گونجاو بێت،
پێویستە لەالیەن هەموو كەسەوە خۆشەویست بێت و
قوڵرتین هەستی خۆشی بۆ خێزانەكەی دەرببڕێت.
ك��ەوات��ە ،پ��ی��اوی ه���ەژار ،دەب��ێ��ت ل��ەگ��ەاڵ ئ��ەم مۆدیلە
ئامادەكراوانەدا بژیت ،تەنها راستییەك بۆ ئەوەی توشی (شێت)
بوون نەبێت ،ئەوەیە ئەم شتانە بە (جدی) وەرنەگرێت ،ئەم وتانە
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بۆ ئافرەتانیش راسنت ،چونكە ئەوانیش پێویستە بە پێی مۆدیلە
ئامادەكراوەكان ،ژیان بەسەربەرن.
بێگومان لە هەر كلتورێكدا ،كۆمەڵێك شتی ئامادەكراو هەیە،
كە هەندێكیان تایبەتن بە ئافرەتان و هەندێكی تریان تایبەتن
بە پیاوان ،بەاڵم لەو كلتورەی ئەمڕۆ ،ئێمە پشتی پێ دەبەستین
تایبەمتەندێتی ژنان و پیاوان لێڵە ،روون نییەو تایبەمتەندیەكانی
پەیوەندی نێوان هەردوو رەگەز لەناو چوون ،نەماون.
ئەگەر هەڵبژاردنی پەیوەندیەكانی پیاوان و ژنان ،لەسە
بناغەی (كڕین) راوەستا بێت ،كە رۆڵەكەیان لەو كاتەدا (ئامادە
كراوە)  ...،ئەوا تەنها شتێك كە بەدەستیدەهێنن بریتیە لە :
(بێزاری) پێموایە ،ئێمە حەقی خۆیامن نەداوەتە ئەم وشەیە.
ئێمە باس لەوەدەكەین ،كەسێك لە تەنیایدا هەست بە بێزاری
دەكات ،بەاڵم لەوە خراپرت ئەوەیە ،كە لەگەاڵ بەرامبەرەكەت بیت
و هەست بە بێزاری بكەیت.
زۆربەی خەڵكی پێیانوایە ،دووچارەسەریان بۆ ئەم كێشەیە
لە بەردەمدایە :یان ئەڕۆن بۆ ئاهەنگەكان و لەوێ پەیوەندی
دەبەسنت و ئەخۆنەوەو یاری وەرەقە دەكەن و گوێ لە رادیۆ
دەگرن و گاڵتەو گەپ دەك��ەن ،...یان هاوبەشی ژیانیان (ئەو
كەسەی وەك هاوسەر لەگەڵیدا دەژی) دەگۆڕن و پەنا بۆ كەسێكی
تر دەبەن ،چونكە پێیانوایە ،لەم هاوسەرگیرییەدا كەسی گونجاویان
هەڵنەبژاردووە ،بۆیە هەست بە بەختەوەری ناكەن .لە بەرئەوە
پێیانوایە ،بە گۆڕینی هاوسەری ژیانیان بێزاریەكەیان كۆتایی دێت.
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خەڵكی نازانن ،كە پرسیاری سەرەكی بریتی نییە لە (من كەسێكی
خۆشەویستم؟) ،بەڵكو پرسیاری راستەقینەو سەرەكی بریتییە (ئایا
ئەتوانم خۆشەویستی بكەم ؟) .بە راستی ئەمە قورسە.
خۆشەویستبوون و كەوتنە داوی خۆشەویستییەوە،
كارێكی ئاسانە ،تا ئەو جێگەیەی هەست بە بێزاری دەكەیت،
بەاڵم خۆشەویستیكردن (بەردەوامبوون لەسەری) بە شێوەی
راستەقینەی خۆی كارێكی ئەستەمە .ئەگەر دوو كەس نەتوانن
رێگە لە تەنهایی بگرن ،ئەوا هەست بە بێزاری دەكەن ،ئەگەر
پەیوەندی نێوان پیاو و ئافرەت ،تەنها بۆ شارنەوەی (تەنهایی)
بێت ،ئەوا پەیوەندی نێوانیان ،پەیوەندیەكی راستەقینە نییە.
دەمەوێت ئاماژە بە چەمكێكی تری هەڵەبكەم .كێشەی
راستەقینەی نێوان پیاو ئافرەت (سێكس)ە ،چەندین ساڵ لەمەوبەر
دوای باڵوبونەوەی (ئ���ازادی سێكسی) زۆرب��ەم��ان پێامنوایە،
كەلەپچەی راب��ردوو پیاوەو قۆناغێكی نو ێ لە پەیوەندی نێوان
مرۆڤەكان دەستیپێكردووە .پێامن وابوو پەیوەندی مرۆڤایەتی بەرەو
ئاسۆ كراوەتەوە ،بەاڵم دەرئەنجامەكانی بەو شێوەیە (دڵخۆشكەر)
نەبوون ،وەك زۆربەمان داماننابوو ،چونكە هەموو ئەو گوناهباریەی
دەكرێت (سێكس) نییە ،هەروەها زۆر (مۆتیڤ)یش لە پشت
بەردەوامی ئەو كارە سێكسیانەوەن ،كە لە بنەڕەتدا (سێكس) نین.
لە خۆبایبوون ،یەكێكە لە گەورەترین هاندەرەكانی سێكس،
گەورەتر لەهەموو هاندەرێك ،هەروەها تەنهایی یاخی بوون
لەو پەیوەندییە مرۆڤایەتیانەدا بونیان هەیە .پیاوێك كاتێك
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داگیركردنێكی سێكسی ئەنجامئەدات ،مۆتیڤدراوە بە جوانی
ئافرەتێك ،كە ئەبێت موڵكی ئەو بێت ،بەاڵم لە راستیدا ئەو پیاوە،
هاندراوە بە هەستی لە خۆبایبوون ،چونكە ئەو خۆی بە بااڵتر لە
(نێرەكانی تر) دەبینێت.
هیچ پەیوەندیەكی سێكسی باشرت نییە لە پەیوەندی مرۆڤانەی
نێوان دووكەس .سێكس رێگایەكی زۆر كورتە بەرەو نزیكبوونەوە،
بەاڵم رێگایەكی فێڵبازە.لە كاتێكدا سێكس بەشێكی گرنگی ژیانە،
بەاڵم لە كلتوری ئێمەدا ،بارگرانییەكی زۆری خراوەتە سەر،
بەناوی (ئازادی سێكسی)یەوە ،كە هیچ پەیوەندیەكی بە رسوشتی
سێكسەوە نییە.
ئایا ئێمە هیچ دەربارەی جیاوازیەكانی نێوان پیاوان و ژنان
ئەزانین؟ ئەوەی تا ئێستا وتومە (سلبی)یە ،ئەگەر پێشبینی زانیاری
ئاشكرا ،دەربارەی ئەو جیاوازیانە بكەیت ،ئەوا بێئومێد دەبیت...
پێم وایە ئێمە ئەو جیاوازیانە نازانین ،ناناسین ،وەك ئەو شێوەیەی
من لە پێشەوە باسمكرد ،ئەگەر ئەو دوو رەگەزە هەزاران سااڵ،
جەنگی نێوان یەكرتیان كرد بێت و لە ئەنجامدا ،رقو كینەیان
بەرامبەر یەكرتی دروستبووبێت و گەشەیكردبێت ،چۆن دەتوانین
جیاوازیە راستەقینەكانی نێوان ئەم دوو رەگەزە بزانین؟
تەنها بە لە بیركردنی ئەو جیاوازیانە ،دەتوانین هەستی
یەكسانی باڵوبكەینەوە ..تەنها بە هەبوونی تایبەمتەندی ئافرەت
بۆ خۆی و پیاو بۆ خۆی ...دەتوانین بزانین جیاوازیە راستەقینەكانی
نێوان پیاوان و ژنان چین.
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پێویستە باس لە جیاوازیەك بكەم ،كە پێموایە ،پەیوەندی
راستەوخۆی هەیە بە سەركەوتنی پەیوەندیەكانی نێوان پیاوان و
ژنان پێویستە لە كلتوری ئێمەدا لە بەرچاوبگیرێت.
پێموایە ئافرەتان سۆزدارترو نەرمونیانرتن لە پیاوان .ئەمە
شتێكی سەرسوڕهێنەر نییە ،چونكە نەرمونیانی ئافرەت ،بەرامبەر
مناڵەكەی سەرەكرتین چاكەو باشرتین رەوشت بەرزیە .هەموومان
گوێبیستدەبین ،كە رۆڵی دایك لە پ��ەروەردە و گەشەكردنی
منداڵەكەیدا ،چەند كاریگەرە .خەڵكی شتێكی گرنگیان لە
بیركردووە ،ئەویش سۆزی دایكە بۆ مناڵەكەی ،سۆزی دایك بۆ
منداڵەكەی ،واتە :خۆشەویستی ،رێز ،زانست ....،سۆزی رسوشتی،
بەم شێوەیە جیاوازە لە سێكس و برسێتی و تینویەتی ،لەوانەیە
زۆربەمان پێامنوابێت ،لە رووی سایكۆلۆژیەوە ،سێكس و برسێتی
و تینویەتی هامنان دەدەن ،پاڵامن پێوە دەنێت ،بۆ بە دەستخستنی
ئەو شتەی مەبەستامنە ،لەو كاتەی پێویستامنە ،بەاڵم سۆزو
نەرمونیانی ،پەیوەندی بە برسێتی و تینویەتییەوە نییە ،مەبەست
نییە ،كۆتایی نییە ،بەڵكو :لە خۆیدا رازیبوونە ،خۆشی هاوڕێیەتییە،
كە پێیوایە گەرمی و رێزی كەسێك ،لەپێناو بەختەوەری ئەو دایە.
من تێگەیشتنێكم هەیە ،لە كۆمەڵگەی ئێمەدا سۆزو
نەرمونیانی بوونی كەمە ،سەیری چیرۆكە خۆشەویستیەكانی ناو
فیلمەكان بكە ،ماچەكانی لێالبراوە ،پاشان بینەر خەیااڵ دەكات،
ئەو ماچانە چەند خۆشبوون.
ئەو فیلامنەی لە خانەی فیلمە(عاتیفی)یەكان وەسفكراون ،بۆ
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زۆربەمان رازیكەرنین و بەالی هەندێكیشامنەوە وایە ،كە ئەمانە
فیلمی خۆشەویستین ،بەاڵم ئایا لەو فیلامنەدا سۆزو خۆشەویستی
راستەقینەی نێوان ئەو دوو رەگەزە ،هەستپێدەكەین ؟ یان نێوان
گەورەو منااڵ؟
یان خۆشەویستی نێوان مرۆڤەكان بە شێوەیەكی گشتی؟
پێموابێت بە دەگمەن ،بەمە مەبەستم ئەوە نییە ،ئێمە توانای
سۆزو خۆشەویستیامن نییە ،بەاڵم هاندان لە كلتوری ئێمەدا
كەمە .هۆكاری راستەقینەش ئەوەیە ،لە كلتوری ئێمەدا ،هەموو
شتێك مەبەست و ئامانجێكی هەیە هەر شتێك بكەیت ،دەبێت
بگەیتە كۆتایی و بگەیتە شوێنێكی دیاریكراو.
دەمانەوێت ،كات بەدەستبهێنین (كۆبكەینەوە) ،بەاڵم كاتێك
دەستامن دەكەوێت ،دەیكوژین .هاندەری یەكەمامن گەیشتنە
ئامانجە ،تەنانەت سود لە خودی ژیانیش وەرناگرین .دەخۆین،
دەخۆینەوە ،دەنوین ،شت دەبینین ،پێامنوایە ژیانی بێئامانج،
شتێكی باش نییە ،بەاڵم خۆشەویستی ،سۆز :ئامانج نییە ،بەڵكو
گەرمی و خۆشی و بەخشینی لەزەتە بە بەرامبەرەكەت.
ئێمە هانی نەرمونیانی نادەین ،بەتایبەتی پیاوان ،هەست بە
ناڕەحەتی دەكەن ،كاتێك سۆزو نەرمونیانی دەردەبڕن ،هەروەها
ه��ەوڵ��دەدەن ،جیاوازی نێوان ه��ەردوو رەگ��ەز لەناو بەرن،
هەوڵدەدەن پیاوان و ئافرەتان وەك یەكیان لێیبێت .ئافرەتان
رێگریان لێ دەكرێت بۆ دەربڕینی سۆزو نەرمونیانییان ،كە
نەرمونیانی تایبەمتەندێتی راستەقینەی مێینەیە.
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لێرەوە دەگەڕێمەوە سەر ئەو خاڵەی باسەكەم لێوەی
دەستپێكردبوو ،جەنگی نێوان ئەم دوو رەگەزە كۆتایی نەهاتووە.
ئافرەتان لە ئەمەریكادا زۆر دەسكەوتیان بەدەستهێناوە و زۆر
بەرەو یەكسانی هەنگاویان ناوە.
ئەم یەكسانییە ،ت��ەواو نییە ،بەاڵم باشرتە لە بارودۆخی
رابردو ،دەبێت بەرگری زیاتر لە یەكسانی خۆیان بكەن ،دەبێت
تامەزرۆبن بەرەو سەملاندنی مافەكانی یەكسان بوونیان ،لەگەاڵ
پیاواندا ،ئەوەیش لە رێگەی دیاریكردنی جیاوازكانیان ،لەگەاڵ
پیاواندا دەبێت ژنان ب��ەردەوام بن لە خۆسەملاندن ،چونكە
رێگریان لێدەكرێت ،لە ئازادبوون.
بۆ كۆتایی هێنانی بابەتەكەم ،دەرب��ارەی پەیوەندیەكانی
پیاوان و ژنان ،جارێكی تر جەخت لەسەر ئەوە دەكەمەوە ،بۆ
ئەوەی لە جیاوازی نێوان ژن و پیاو تێبگەین ،دەبێت جیاوازیەكان
لە بیر بكەین ،هەروەها رێگە بە خۆمان بدەین وەكو مرۆڤ
بژین و خۆمان لەم پرسیارانە بە دوور بگرین :ئایا من پیاوێك،
یان ئافرەتێكی (كاماڵ)م؟ ئایا لەگەاڵ كلتوری خۆماندا گونجاوم؟
ئایا لە پەیوەندییە سێكسیەكامندا سەركەوتووم؟ ئەگەر كەسێك
توانی ئەم پرسیارانە لە یادبكات ،ئەوا بێگومان دەتوانێت هەست
بەفرەنگی ژیانی نێوان هەردوو رەگەز بكات ،ئەمەش دەبێتە
هۆی دروستكردنی هێزی بەرهەمهێنان.
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ژنان دەبێت رابەری خۆیان بن
(دوونمونە)
سیمۆن دی بۆڤوار ،فێمێنیستەكەی ئەوروپا
مەالال یوسفزای ،منونەی كچە ئازاكەی رۆژهەاڵت

سیمۆن دی بۆڤوار،
فێمێنیستەكەی ئەوروپا

137

دی بۆڤوار و ژن

سیمۆن دی بۆڤوار ( )1986-1946فەیلەسوفی بوونگەرایی
فەڕەنسی ،هاوكات وەك روناكبیرێكی گشتی ،چاالكوانێكی
سیاسی ،تیۆریستێكی فێمێنیست و كۆمەاڵیەتی نارساوە .ئەو
خۆی وەك فەیلەسوف نەناسیوە ،بەاڵم كاروهاوبەشە مەزنەكانی
لەبواری بوونگەرایی و فێمێنیستی بوونگەرایی ،ئەو دەكەنە
فەیلەسوف و فیمێنیستی دیاری سەدەی بیست .نوسینەكانی دی
بۆڤوار جۆراوجۆرن :رۆمان ،وتار ،ژیاننامە ،دەربارەی فەلسەفە،
سیاسەت و كێشە كۆمەاڵیەتییەكان.
فەلسەفەی فێمێنیستی دی بۆڤوار

لەڕێگەی نوسینەكانی و ئەو شێوازە ژیانەی پەیڕەوی كردووە،
سیمۆن دی بۆڤوار یارمەتی زۆر كەسی داوە دید و نیگایان بۆ
ژیانیان بدۆزنەوە بەتایبەتی ئافرەت .ئەو پڕۆفیسۆر ،چاالكوانی
سیاسی ،فێمینیست ،فەیلەسوف و نووسەر بوو .سەرەڕای ئەوەش
زۆرترین نارساوی ئەو بریتییە لە هاوڕێیەتی بەردەوامی لەگەڵ ژان
پۆل سارتەری دامەزرێنەری بوونگەرایی نوێدا .دی بۆڤوار زۆر زوو
بووە پەیڕەوكەری بۆچوونەكانی سارتەر دەربارەی بوونگەرایی:
ئەو فەلسەفەیەی تەئكید لەسەر بەرپرساریەتی تاك دەكاتەوە بۆ
ئازادییەكانی بەرامبەر ژیان و بیرو باوەرە تایبەتیەكانی.
لە كتێبی ( رەگەزی دووەم)THE SECOND SEX -دا ،دی
بۆڤوار زۆر راشكاوانە دەست بۆ گرفتەكانی ژنان دەبات .سەرەتا
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باس لە چەمكی ئافرەت بوون دەكات و دەپرسێت ،ئایا لەراستیدا
شتێك بوونی هەیە بەناوی ئافرەتەوە؟ ئەگەر هەشبێت ،ئایا
شتێكی پەسەندە؟ ئایا رۆڵی ئافرەت چییە لە جیهاندا و دەبێت
رۆڵی ئافرەت چی بێت لە جیهاندا؟
دی بۆڤوار سەرەتا لەو راستییەوە دەستپێدەكات و پێیوایە
(مێ) بوون واتای ئافرەت بوون ناگەیەنێت .هەروەها ئاماژە
بەوە دەكات ،كە ژنان هەمیشە پێویستیان بەوە هەیە رەگەزی
خۆیان پێناسەبكەن ،لەكاتێكدا پیاوان هەرگیز پێویستیان بەوە
نەبووە رەگەزی خۆیان بناسێنن .لەم روانگەیەشەوە رەگەزی
پیاوان هەمیشە وەك رەگەزی باوی كۆمەڵگە سەیركراوە و هاوتا
كراوە بەرەگەزی مرۆڤایەتی .بەتێگەیشتنی دی بۆڤوار (نێر)بوون
لە روانگەی كۆمەڵگەوە گرفت نییە ،بەاڵم (مێ) بوون بارێكی
تایبەتە .بۆ سەملاندنی ئەم تێگەیشتنەش ئاماژە بە بۆچوونەكانی
(ئەرستۆ و سانت تۆماس) دەكات ،كە ئافرەت وەك (بوونێكی
ناتەواو یاخود مرۆڤێكی ناتەواو) وێنادەكەن.
لەم روانگەیەوە دی بۆڤوار دەگاتە ئەو دەرئەنجامەی كە
چەمكی (ئافرەت بوون) چەمكێكە لە گۆشەنیگای دنیایەكی
نێرساالرییەوە پێناسەی بۆ كراوە بەو شێوەیەی ،كە پیاو حەزی
پێیەتی و ئارەزووی دەكات ،بۆیە دی بۆڤوار پێیوایە ،كە چەمكی
ئافرەت بوون نابێت پێچەوانەی پیاو بوون بگەیەنێت ،چونكە
ئافرەتیش وەك پیاو بوونێكی تەواو و سەربەخۆیە.
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مرۆڤایەتی ئاشنایە بە پۆلێنكردنی شتەكان بە پێوەری
دوالیزمی وەك:رەسەن و بیانی  ،باوەڕدار و بێباوەڕ ،چینی بااڵ و
چینی خوارەوە ،بەاڵم دی بۆڤوار لەگەڵ ئەم پۆلێنكردنەدا نییە و
پێیوایە شتێكی دروست نییە ئەم دوالیزمییە بۆ پۆلێنكردنی نێوان
رەگەزەكان ( نێرو مێ) بەكار بهێرنێت.
سەبارەت بە هۆكاری بااڵدەست بوونی نێرساالریش لە
كۆمەڵگەكانی مرۆڤایەتیدا ،دی بۆڤوار رەتیدەكاتەوە ،كە ژمارەی
پیاوان ،یاخود رسوشتی ئافرەت هۆكاربن بۆ ئەم بااڵدەستییە .دی
بۆڤوار ئاماژە بۆ ئەوە دەكات بەگەڕاندنەوەیەك بۆ مێژوو ئەو
راستیەمان بۆ دەردەكەوێت ،كە هەمیشە ژمارەی ژنان لە پیاوان
زیاتر بووە .سەبارەت بەوەی كە رسوشتی ئافرەت هۆكارێك
بێت بۆ بااڵدەستی پیاوان ،دی بۆڤوار پێی وایە رسوشتی شتەكان
شتێك نین ،كە نەتوانرێت گۆڕانكاریان بەسەردا نەیەت .بۆیە ئەم
هۆكارەش دوورە لە راستییەوە.
بە تێگەیشتنی بۆڤوار بااڵدەستی پیاوان و ژێردەستی ژنان
دەگەڕێتەوە بۆ خودی ژنان خۆیان .ئەو پێی وایە ژنان وەك
هێزێكی كۆی یەكگرتوو هەوڵنادەن تا ناسنامەیەكی تایبەت بۆ
خۆیان دروستبكەن .بۆڤوار رایدەگەیەنێت تائێستا بزووتنەوەیەكی
راستەقینەی یەكسانیخوازی ژنان بوونی نەبووە لەبەر نەبوونی
ئەو یەكێتییەی نێوان ژنان خۆیان.
سەبارەت بەو بۆچوونەش ،كە پێیوایە ئافرەتان بەشێكی
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دانەبڕاون لە پیاوان و ناتوانن بەبێ پیاوان بژین ،ئەو دەڵێت راستە
ژنان پێویستیان بە پیاوان هەیە ،بەاڵم لە هەمانكاتدا پیاوانیش
پێویستیان بە ژنان هەیە بۆ دابینكردنی پێداویستیەكانیان بە
تایبەتی تێركردنی غەریزەی سێكسی.
لە كۆتاییدا بۆڤوار دەڵێت :پیاوان لەوەدا سەركەوتوو بوون،
كە لە رێگەی دابینكردنی پێداویستییە فسیۆلۆژییەكانەوە
توانیویانە ئافرەتان كۆنرتۆڵ بكەن و رۆڵی پاسیڤیان پێ ببەخشن.
بۆ رزگاربوون لەو بارودۆخەش ئەو پێیوایە ئافرەتان لە رێگەی
هێزی جەستەیی و دەروونی و ئابوورییەوە ناتوانن بگەنە ئازادی
راستەقینە ،بەڵكو لە رێگەی هێزی یەكگرتووی خۆیانەوە بۆ
تێكشكاندنی ئەو دنیایەی پیاوان بۆی دروستكردوون.
چەمكی جەستە و ئافرەت بوون

ه��ەر ل��ە كتێبی (رەگ���ەزی دووەمTHE SECOND-
 )SEXدی بۆڤوار سكێچێكی روومنان پیشاندەدات دەربارەی
تێگەیشتنی ئافرەت بۆ جەستەی خۆی و بۆ كاری ئۆرگانەكانی
جەستەی ،هەروەها باس لە كاریگەرییەكانی كۆمەڵگە دەكات بۆ
دروستبوونی ئەو تێگەیشتنە.
دی بۆڤوار پێیوایە هیچ كەسێك لەدایك نابێت وەك ئەوەی
كە هەیە ،بەڵكو بوومنان دەرئەنجامی كۆمەڵێك هەڵبژاردەیە ،كە
لە ژیامناندا دەیگرینە بەر .كاتێك لەو سەرچاوانەی خۆمان یاخود
ئەو سەرچاوانەی كۆمەڵگە بۆی فەراهەمكردووین خۆمان بنیات
دەنێین ،ئەوا تەنها بەهاكان دروستناكەین ،بەڵكو لەو رێگەیەوە
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خۆشامن دروستدەكەین .بوومنان دەرئەنجامی هەڵبژاردنەكامنانە.
سەبارەت بە جەستەی ئافرەت ،دی بۆڤوار لەڕێگای كۆمەڵێك
حاڵەتەوە دەگاتە ئەو دەرئەنجامەی ،كە ئافرەت لە رێگەی
جەستەی خۆیەوە دەتوانێت تێڕوانینی پۆزەتیڤ ،یاخود نێگەتیڤی
دەرب��ارەی بوونی خۆی هەبێت .ئافرەت دەتوانێت جەستەی
خۆی بەكاربهێنێت بەشێوەیەك ،كە وەك بوونێكی ئازاد مامەڵەی
لەگەڵدا بكرێت ،یاخود بەشێوەیەك كە بچەوسێرنێتەوە .دی
بۆڤوار پێیوایە هیچ گرفتێك دەربارەی جەستەی ئافرەت بوونی
نییە ،ئەوەی هەیە پەیوەندی بە تێگەیشتنی ئافرەت خۆیەوە
هەیە .ئایا ئافرەت خۆی وەك بابەتێكی ئازاد دەبینێت یاخود وەك
شتێكی بیرناوی كۆمەڵگە.
بە تێگەیشتنی دی بۆڤوار – كە بیرۆكەكەی لە سارتەرەوە
وەرگرتووە -ئافرەت بوون شتێكە لە روانگەی پیاوانەوە .چەمكی
ئافرەت بوون چەمكێكی نێرانەیە ،چونكە هەمیشە نێر سەیر كەر
بووە و ئافرەتیش سەیركراو ،كەواتە مانای ئافرەت بوون مانایەكە
لەالیەن پیاوانەوە داڕێژراوە ،هەروەها سكپڕبوون و ئۆرگانەكانی
دیكەی ئافرەت شتێك نین مایەی شەرم و نەنگی بن بۆ ئافرەت
ئەگەر كۆمەڵگە كۆمەڵگەیەكی تەندروست و كراوە بێت.
بۆ سەملاندنی بۆچوونەكانیشی دی بۆڤوار ئاماژە بە قۆناغی
منداڵی كچان و كوڕان دەكات ،كە هەردوو رەگەز هەمان حەز و
ئارەزوویان هەیە و جیاوازی نێوانیشیان شتێكی زۆر سادەیە .ئەو
دەپرسێت بۆچی دواتر ئەم جیاوازییە گەورەتر دەبێت و گرنگی
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زیاتر پەیدا دەكات؟ ئەو دەپرسێت ئەو شتانە چین كەوا لەكەسێك
دەكەن ببێت بە ئافرەت؟
دی بۆڤوار لەسەر ئەم ئارگومێنتە بەردەوام دەبێت و ئاماژە
بەوە دەك��ات ،كاتێك جەستەی كوڕان و كچان گەشە دەكات،
كۆمەڵگە دوو تێڕوانینی جیاوازی هەیە .سەبارەت بە جەستەی
كوڕان وەك پرۆسەیەكی ئاسایی مامەڵەی لەگەڵدا دەكات ،بەاڵم
سەبارەت بەجەستەی كچان زۆر بە وریاییەوە مامەڵەى لەگەڵدا
دەكات.
پیاوان چاو لە جەستەی مێ دەب��ڕن ،سەیری دەكەن وەك
بوونێكی سێكس بەخش ،دایك ب��ەردەوام كچەكەی دەرب��ارەی
جەستەی ئاگادار دەكاتەوە ،كوڕانیش كۆمێنتی سێكسی دەربارەی
جەستەی كچان دەدەن...هتد ...هەموو ئەمانە وادەكەن ئافرەت
رقی لەجەستەی خۆی بێت و حەزبكات بوونی نادیار بێت.
بۆ چارەسەركردنی ئەم بارودۆخە دەروونییەش دی بۆڤوار ژنان
هۆشیاردەكاتەوە كە بەهیچ شێوەیەك هەست بەشەرم نەكەن
دەربارەی جەستەی خۆیان ،بەڵكو بە پێچەوانەوە هەست بە فەخر
و سەرفرازی بكەن ،چونكە ئەو كۆت و بەندانەی رووب��ەڕووی
دەبنەوە دروستكراوی كۆمەڵگەیە و رسوشت لێیان بەرپرس نییە.
بەڵگەش بۆ ئەو تێگەیشتنە ئەوەیە :ئایا كاتێك ئافرەتان بەتەنها
لەشوێنێك دوور لە پیاوان پیاسە دەكەن و بەناو رسوشتدا گەشت
دەكەن هەمان هەستیان هەیە؟ لەبەر ئەمە پێویستە لەسەر
ئافرەتان بەشێوەیەكی ئەرێنی لەجەستەی خۆیان بڕوانن.
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هاوكات داواش لە كۆمەڵگە دەك��ات ب��واری زیاتر بدات
بە نەوەكانی بۆ ئ��ەوەی ئ��ازادی ئافرەت زیاتر گەشە بكات،
بەشێوەیەكی تەندروستیش پەروەردەی سێكسی نەوەكانی (نێر
و مێ) بكات بۆئەوەی هەردووال بەشێوەیەكی سەرنجڕاكێش
لەیەكدی بڕوانن نەوەك بەشێوەیەكی خۆپەرستانە.
باكگراوند

سیمۆن دی بۆڤوار ساڵی ( )1908لە پاریس لەدایكبووە .دایكی،
ئافرەتێكی شەرمنی خواپەرست بووە باوكیشی سەركێشیكی ژیان
دۆست بووە .ئەم دوو جۆرە جیاوازیە لە كەسایەتی نێوان باوك و
دایكدا وای لە سیمۆنی گەنج كرد بۆ خۆی ژیان بدۆزیتەوە و لە
دنیا تێبگات .لە تەمەنی هەرزەكاریدا دەستی كرد بە پرسیاركردن
دەربارەی بەها مادی و جیاوازییەكان .دواتر دایكی دەینێریت بۆ
قوتابخانەیەكی كاسۆلیكی تایبەت .لەكاتێكدا دی بۆڤوار ناڕازی
بوو بەرامبەر سنوورداركردنە زۆرەكانی قوتابخانەكەی .سیمۆن
كەوتە نێوان ناسین و بەرواردكردنی دوو جۆر ژیانی جیاوازەوە:
ژیانێكیان بریتی بوو لە بیروباوەڕێكی پیرۆز و خۆئامادەكردن
بۆ ژیانی دوایی مردن .ژیانەكەی تریشیان بریتی بوو لە باوەش
كردن بە دنیادا بە هەموو خۆشی لەزەتەكانییەوە .ژیانێك تام لە
خۆشی و لەزەتەكەی دنیا بكات و گرنگی بدات بەو واقعیەی كە
هەیە .سیمۆن رێگای دووەمی هەڵبژارد هەر بۆیە لەو كاتەوە
پەیوەندی و تێگەیشتنی لەگەڵ دایكدا ب��ەرەو ناڕەحەتی و
زەحمەتی رۆیشت.
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خوێندەواری

دی بۆڤوار لەساڵی ( )1929بڕوانامەی زانكۆ لە بواری
فەلسەفە لە زانكۆی سۆربۆن – فەڕەنسا بەدەستدەهێنێت.
لەساڵی ( )1943-1931وەك مامۆستا لە خوێندنگە جیاوازەكانی
پاریس وانەی فەلسەفە دەڵێتەوە .سەرەتا سەرپەرشتیارەكانی
منرەی مام ناوەندیان بۆ دادەنا لەكاتی هەڵسەنگاندنیدا ،بەاڵم
دوای ماوەیەك گەیشتنە ئەو باوەڕەی كە سیمۆن دی بۆڤوار
مامۆستایەكی زۆر سەركەوتووی وتنەوەی وانەی فەلسەفەیە.
لەساڵی ( )1943دا سیمۆن واز لە كاری مامۆستایەتی دەهێنێت و
دەست دەكات بە كاری نوسین ،لەكاتێكدا ئەو كارەكانی دەنوسی
زۆر كاریگەر بوو بە بارودۆخی سیاسی دوای جەنگی جیهانی لە
فەرەنسا ،هەروەها زۆر كاریگەر بوو بە بیرەوەرییەكانی سارتەر،
كە ماوەی نۆ مانگ زیندانی بوو الی ئەڵامنییەكان.
ئەو كاتەی فەڕەنسا لەالیەن ئەڵامنیەكانەوە داگیركرابوو
لەماوەی جەنگی جیهانی دووەمدا ،سارتەر و سیمۆن و هاوڕێكانی
بەیەكەوە كاریان دەكرد و هیواخوازبوون هاوپەیامنان ئەوروپا
لەدەست ئەڵامنیا رزگاربكەن .دوای كۆتایی جەنگ سارتەر و
سیمۆن و هاوڕێ رۆشنبیرەكانی تریان پەیوەندیان نەكرد بە پارتی
كۆمۆنیستی دەسەاڵتدارەوە ،بەڵكو بۆ خۆیان پارتێكی دیموكراتیان
دامەزراند .سەرەتا سارتەر و سیمۆن و هاورێیەكانی زۆر گەشبین
بوون بەو هەنگاوەیان ،بەاڵم دوای ساڵێكی زۆر لە كاركردن و
ملمالنێ تەواو بێ هیوا بوون.
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چاالكیەكانی دی بۆڤوار

سەرەڕای كارە سیاسی و فەلسەفیەكانی ،سیمۆن دی بۆڤوار
چاالك بووە لە ب��واری مافەكانی كۆمەڵی مەدەنی .ئەو زۆر
پشتیوانی لە یاسای لەباربردن دەكرد ،هەروەها بەرگری زۆری
لەو ئافرەتانە دەك��رد ،كە رووب��ەرووی ئ��ازاردان بووبونەوە لە
سەنتەرەكانی داڵدەدان ژیانیان بەسەر دەبرد .لە ماوەی كاركردن
و چاالكی سیاسیدا سیمۆن زۆر چیرۆكی دەربارەی ژیانی ئافرەتان
كۆكردەوە ،دوای سااڵنیكی زۆر لە ئامادەكردن و كۆكردنەوە ئەو
چیرۆكانە بوون بە بناغەی یەكێك لە بەناوبانگرتین كتێبەكانی
ئەویش كتێبی رەگ��ەزی دووەم ()THE SECOND SEX
لەكاتێكدا ئەو پەڕتووكە لەساڵی ()1949دا نورساوە ،كاریگەری
لەسەر جواڵنەوەی ژنان تا رۆژی ئەمڕۆش بەردەوامە .چاالكوانانی
نوێی ژن��ان ئەم پەڕتووكە بە رێگا خۆشكەرێك دادەنێن بۆ
دروستبوونی جواڵنەوەی ژنانی جیهان.
لەو كتێبەدا ،دی بۆڤوار تێگەیشتنی دەربارەی ژیانی خۆی
باسدەكات ،هەروەها ئاماژە بەوە دەكات ،كە بوون بە ئافرەت لە
رسوشتەوە بەدەست نەهاتووە ،بەڵكو كۆت و بەندەكانی كۆمەڵگە
خوڵقاندوویەتی .هەر لەو كتێبەدا دی بۆڤوار روونی دەكاتەوە،
كە ئافرەت پەراوێز خراوە لەالیەن كۆمەڵگەی پیاوساالرەوە
ئەگەرنا ئافرەتان لە رووی بایۆلۆژی و سایكۆلۆژی و رۆشنبیریەوە
لە پیاوان كەمرتن نین .سیمۆن دی بۆڤوار لەماوەی ژیانیدا پێنج
رۆمانی نوسیوە ،كە باس لە بیروبۆچوونە بونگەراییەكانی دەكات،
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هەروەها پێنج ئۆتۆبایۆگرافیشی نوسیوە .لە ئۆتوبایۆگرافییەكانی
س��ەرەت��ادا ب��اس لە ژیانی منداڵی و ه��ەرزەك��اری و بینینی
سارتەر و داگیركردنی فەرەنسا لەالیەن ئەڵامنیاوە دەكات .لە
ئۆتۆبایۆگرافییەكانی كۆتایدا باس لە هەندێك بابەتی جدی
فەلسەفی دەكات وەك :پیربوون ،مردن ،جەنگی جەزائیر و شەری
سارد بەهۆی دەوڵەمەندی و سەركەوتنی كارەكانییەوە دی بۆڤوار
چەندان خەاڵتی وەرگرتووە ،لە وانە:
• ساڵی (PRIX GONCOURT )1954
• ساڵی (JERUSALEM PRIZE )1972
• ساڵی (AUSTRIAN STATE PRIZE )1978
• ساڵی (THE SUMMING PRIZE )1983
لەگەڵ سارتەر

دی بۆڤوار ،كاتێك قوتابی دەبێت لە زانكۆی سۆربۆن
هاوڕێیەتی لەگەڵ سارتەردا پەیدادەكات ،ئەو كاتە تەمەنی ()21
سااڵن بووە لەو رۆژەوە یەكرتیان بینیوە هاوڕێیەتییان بەردەوام
بووە بۆ ماوەی ( )51ساڵ .وەك دوو هاورێ و خۆشەویست
بەیەكەوە دەستیان بە كاركردنكرد ،گۆڤارێكی ئەدەبیان دەركرد،
هەروەها بۆ ماوەی چەندین ساڵ بەیەكەوە هەفتانە بەرنامەی
رادیۆییان پێشكەش دەكرد ،لە زۆر وواڵت و زۆر شوێنی جیاواز
دا محازەرەو كۆبونەوەیان لەسەر زۆر بابەتی زیندوویی رۆژگار
ئەنجامداوە.
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دی بۆڤوار نامەنووسێكی سەركەوتوو بووە ئەگەر لە ماڵ بوایە
یاخود لە سەفەر ،دوای مردنی بە دوو بەرگ نامەكانی چاپكران،
كە زیاتر لە هەزاران پەڕە دەبن .لە بەرگێكیاندا كە ناوی (نامەكان
بۆ سارتەر)ە ،كە ( )4ساڵ دوای مردنی چاپكراوە لە نامەیەكدا،
ئەو كاتەی لەسەردانی كالیفۆرنیا بووە ،بۆ سارتەر نوسیویەتی :بەم
وواڵتە زۆر ئالودەبووم هەروەك نیشتامنی خۆم  ...بێ ئومێدیم
تووش دەبێت لەالیەنی سیاسییەوە .بەرگی دووەمی نامەكانی
بەناوی «دڵداری ئەتلەنتی»یە .زۆربەی نامەكانی ئەم بەرگە بۆ
(نیلسۆن ئەلگرین) نورساون.
سیمۆن دی بۆڤوار نارساو بوو بە پەیوەندییە تایبەتیەكانی.
بۆ منوونە لەگەڵ سارتەر باسیان لە ژیانی هاوسەری كردبوو،
ب��ەاڵم پێیان باشرت بوو ئەم ك��ارە نەكەن خۆیان دانابوو بۆ
(خۆشەویستیەكی لەناكاو) .سەرەڕای پەیوەندی لەگەڵ سارتەر
دی بۆڤوار خۆشەویستی لەناكاوی لەگەڵ نوسەر و خاوەنی
خەاڵتی شیكاگۆ (نیلسۆن ئەلگرین) هەبووە .ئەوان لە ویالیەتی
شیكاگۆ یەكرتیان بینیبوو ،لە یەكەم سەردانی دی بۆڤوار بۆ
ویالیەتی یەكگرتوەكانی ئەمەریكا لەساڵی ( )1947دا .لە یەكێك
لە نامەكانی دا بۆ نیلسۆن ،سیمۆن باس لە بەسەربردنی رۆژێك
لە ژیانی دەكات ،لەو كاتەوەی لە خەو هەڵدەستێت تا نیوە شەو
ئەو كاتەی دووبارە دەخەوێتەوە .لە نامەكەدا بە ووردی باس
لە بەسەر بردنی كاتەكانی و حەزەكانی خواردنەكانی دەكات.
ئەمەش بەهێزی پەیوەندی نێوانیان دەردەخات .پەیوەندی نێوان
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سیمۆن و نیلسۆن ماوەی ( 17ساڵ) بەردەوام بوو لەو ماوەیەدا
هەشت جار یەكرتیان بینیوە ،هەندێك سەردانیان ماوەكەی كورت
بووە ،كە سێ رۆژی خایاندووە ،هەندێك سەردانیشیان ماوەكەی
درێژبووە ،كە چەند مانگێكی خایاندووە .دوای مردنی تەواوی
ئەونامانەی بۆ سارتەر و كەسانی دی ناردبوو ،بەبێ دەستكاری
كردن باڵودەكرێنەوە.
دی بۆڤوار وەك مرۆڤ

سیمۆن دی بۆڤوار لەخانەوادەیەكی دەوڵەمەندی كاسۆلیك
لەدایكبووە .لە قۆناغی منداڵییەوە تا تەمەنی  14ساڵی منداڵێكی
دیندار بووە و حەزی كردووە ببێت بە راهیبە ،بەاڵم لەتەمەنی
 14ساڵیدا گرفتی باوەڕی بۆ دروستدەبێت و تا دەمرێت وەك
كەسێكی بێ باوەڕ دەمێنێتەوە .لەرووی رۆشنبیریشەوە باوكی
كاریگەری گەورەی لەسەری هەبووە.
پاش بەدەستهێنانی بڕوانامەكانی بەكالۆریۆس و دبلۆم،
فەلسەفە دەخوێنێت لە زانكۆی سۆربۆن .دوای ئەوە بەشداری
تاقیكردنەوەی ()AGRÉGATIONدەكات .ئەو تاقیكردنەوەیە
بەیەكێك لە تاقیكردنەوە ئاست بەرزەكان دادەنرێت .هەر
لەوكاتەشدا سارتەر دەناسێت و هەردووكیان بەسەركەوتووی لەو
تاقیكردنەوەیە دەردەچن .سارتەر یەكەم دەبێت و دی بۆڤواریش
دووەم .لەو كاتەدا دی بۆڤوار الوترین كەس دەبێت ،كە ئەو
بڕوانامەیە بەدەستبهێنێت.
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هەرچەندە سارتەر داوای لێدەكات شووی پێ بكات ،بەاڵم
دی بۆڤوار ئەم داوایە رەتدەكاتە ،لەبری ئەوە پەیوەندییەكی
هەمیشەیی لەگەڵ گرێ دەدات لە دەرەوەی سنووری ژن و
مێردایەتی .دی بۆڤوار قەناعەتی بەشووكردن نەبوو ،بۆیە
خۆی نەخستە ناو ئەو گرێبەستەوە .دی بۆڤوار منداڵی نەبوو،
هەروەها هیچ ئیلتیزامێكی ژن و مێردایەتی نەبوو ،ئەمەش
كاتێكی باشی بۆ گەڕاندبۆوە بۆ نوسین و بەدەستهێنانی پلەی
ئەكادیمی و بەشداریكردن لەچاالكییە سیاسیەكان و گەشتكردن
بۆ واڵتان.
لەماوەی كاری مامۆستایەتیدا دی بۆڤوار پەیوەندی سێكسی
لەگەڵ ژمارەیەك لە خوێندكارە كچەكانی خۆیدا دروستدەكات.
هەر لەسەر ئەو كارەشی لە ساڵی  1943دا لەكاری مامۆستایی
دوور دەخرێتەوە ،ب��ەاڵم ئەو لە نوسینی ك��ارە فەلسەفی و
بوونگەراییەكانی بەردەوام دەبێت.
ساڵی  1944ی��ەك��ەم وت��اری فەلسەفی خ��ۆی بەناوی
( )PYRRHUS ET CINÉASباڵودەكاتەوە .لە كۆتاییەكانی
جەنگی جیهانی دووەم���دا لەگەڵ سارتەر و هەندێك لە
هاوڕێكانیدا باڵوكراوەیكی سیاسی بەناوی (LES TEMPS
 )MODERNESباڵو دەكەنەوە ،تامردنیشی دی بۆڤوار لەو
باڵوكراوەیە كاردەكات.
ساڵی  1949كتێبی  THE SECOND SEXباڵودەكاتەوە.
ساڵی  1954كتێبی  THE MANDARINSباڵودەكاتەوە،
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كە بەهۆی ئەو كتێبەوە دەبێتە خاوەنی بەرزترین خەاڵتی
ئەدەبی فەڕەنسی ،PRIX GONCOURT :دوای ئەوەش
بەردەوامدەبێت لەباڵو ك��ردن��ەوەی ی���ادەوەری گەشت و
سەفەرەكانی.
لەساڵی 1970دا بەشداری دەكات لە بزوتنەوەی ئازادی ژنان.
ساڵی  1980كۆمەڵێك كورتە چیرۆك بەناوی WHEN THINGS
 OF THE SPIRIT COME FIRSTباڵودەكاتەوە .ساڵی 1981
وتارێك دەربارەی ساڵەكانی كۆتایی ژیانی سارتەر باڵودەكاتەوە.
دوای مردنی سارتەر ،دی بۆڤوار ئەو نامانەی ،كە سارتەر بۆی
ناردبوو بە دەستكاریكردنەوە باڵودەكاتەوە ،ئەویش لەبەر ئەوەی
نەبنە هۆی ئازاردنی ئەو كەسانەی تا ئەو كاتە لە ژیاندا مابوون.
سمۆن دی بۆڤوار لە ساڵی ( )1986كۆچی دوایی دەكات و دوای
پێنج رۆژ تەرمەكەی لە پاریس لە تەنشیت گۆڕەكەی سارتەرەوە
بە خاك دەسپێردرێت.
لە مەراسیمەكەدا ،ه��ەزاران كەس لەسەرتاسەری دنیاوە
لە :كەسانی سەربەخۆ ،رێكخراوەكانی ژنان ،تەندروستكاران،
دەزگاكانی چ��اپ و خەڵكانی دی ئامادەیبوون .نوسین و
فێركردنەكانی دی بۆڤوار دەربارەی ژیانی تایبەتی خۆی بوون،
ژیانێك كە خۆی هەڵیبژاردبوو ،بەاڵم لەهەمانكاتدا خەڵكانێكی
زۆر سوودیان لێ وەرگرت و پێی كاریگەربوون .كاروچاالكییە
مەزنەكانی سیمۆن فێرمان دەكات ،كە تەنها كەسێك دەتوانێت
جیاوازی گەورە لە جیهاندا بخوڵقینێت.
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مەالال یوسفزای ،نمونەی كچە
ئازاكەی رۆژهەاڵت
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پێشەكی

هەرچی بڵێین دەربارەی مەالال یوسفزای ،ئەو كچەی لەالیەن
بزوتنەوەی تاڵیبانی پاكستانەوە تەقەی لێكرا تەنها لەبەر ئەوەی
داوای دەكرد كچان بواری ئەوەیان پێبدرێت بچنە بەر خوێندن،
لەوانەیە هیچامن نەووتبێت .هەوڵی تیرۆركردنی مەالال لەالیەن
تاڵیبانەوە كردەیەكی نارشین و قێزەون بوو ،بەاڵم ئەو راستیەیی
بە بیر جیهان خستەوە ،كە خوێندن و پ��ەروەردە بەهێزترین
چەكن بۆ رووبەرووبونەوەی فكری تیرۆر ،هاوكات كاریگەرترین
ئامڕازن بۆ پێشخسنت و پرۆسەی گۆڕان لە كۆمەڵگەدا.
هەوڵەكانی مەالال بۆ برەودان بە خوێندن سەملێنەری ئەو
وتەیەیە ،كە پێشرت نوسەر و رۆماننووسی بەناوبانگی جیهانی
ڤیكتۆرهۆگۆ وتبووی» ئەوكەسەی دەرگای خوێندنگەیەك بكاتەوە،
دەرگ��ای بەندینخانەیەك دادەخ��ات» .هەربۆیە كاتێك مەالال
بەهاوكاری خێزان و هاوڕێكانی هانی خەڵكی دەدەن كچەكانیان
بخەنە بەرخوێندن دەستبەجێ دەكرێتە ئامانج لەالیەن تاڵیبانەوە،
چونكە ئ��ەوان دڵنیابوون ل��ەوەی بە گەشەسەندنی خوێندن
بەگشتی و خوێندنی كچان بە تایبەتی ئەوان دەبنە مێژوو و
كۆمەڵگەی پاكستانیش هاوڕێیەتی لەگەڵ ئارامی و ئاسوودەی
پەیدادەكات.
تەقەكردن لەمەالال كاریگەری هێزی یەك كەسی سەملاند و
ئەو بیرۆكەیەی گەیاند ،كە ئازایەتی و رەوایەتی پەیامی یەك
كەس دەبنە هەوێنی گۆڕانكاری و ئیلهام بەهەزاران دەبەخشن
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لەپرۆسەی گۆڕانی خود و كۆمەڵگەدا ،هەروەها ئەوەی خستەڕوو
كە پرۆسەی گۆڕانی سەركەوتوو لە ناوخودی كۆمەڵگەوە
سەرچاوەدەگرێت و دەرئەنجامەكەشی بەرهەمدار دەبێت.
م���ەالال ی��وس��ف��زای ،سیمبوڵی خ��وێ��ن��دن بۆ
هەمووان

رۆژی  2012/10/9ئەوكاتەی مەالالی 15ساڵ لە خوێندنگە
دەگەڕایەوە بۆ ماڵەوە ،چەكدارانی تاڵیبان رێگایان لە پاسەكەی
گرت و تەقەیان لێكرد بەمەبەستی كوشتنی ،چونكە ئەو خوێندكارە
منداڵە داوای دەكرد هەموو مندااڵن بەتایبەتی كچان دەرفەتی
چوونە خوێندنگەیان هەبێت ،بتوانن فێری خوێندەواری بنب .بەو
كارەیان تاڵیبان وایاندەزانی ئەو منداڵە چاالكە دەمكوت دەكەن،
بەاڵم نەیاندەزانی بەوكارەیان ئەو منداڵە دەكەنە چاالكوانێكی
جیهانی بواری پەروەردە و خوێندن ،هاوكات بەو كارەیان رووی
راستەقینەی خۆشیان دەرخست ،كە چ جۆرە حكومڕانییەك
دەخوازن ئەگەر دەسەاڵتیان بكەوێتە دەست.
ئێستا چیرت مەالال منداڵە خنجیالنەكەی دۆڵی سواتی پاكستان
نییە ،بەڵكو ئەو ئێستا كەسایەتییەكی دیاری جیهانیە و تەواوی
تواناكانی خۆی تەرخانكردووە بۆ كێشەكانی ژنان بەگشتی و
بواری خوێندنی كچان بەتایبەتی ،ئەو ئێستا تەمەنی نەگەیشتۆتە
 20ساڵ بەاڵم خاوەنی گەورەترین خەونی گۆڕانە لە پێناوی
دابینكردنی خوێندن بۆ هەموو مندااڵنی جیهان.
ئێستا ئەو لە خوێندنگەیەكی بێخزمەتی دۆڵی سوات لە
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پاكستان وانە ناخوێنێت ،بەڵكو لە بارەگای نەتەوە یەكگرتووەكان
بە ئامادەبوونی سكرتێری گشتی و ژمارەیەك لە الوانی سەركردەی
سەرتاسەری جیهان وتار پێشكەش دەكات ،فەرمانڕەوایانی جیهان
ئاگادار دەكاتەوە لە گرنگی دابینكردنی خوێندن و پەروەردە بۆ
مندااڵنی جیهان.
رۆژی  2013/7/12لە یادی  16ساڵەی تەمەنیدا لە بارەگای
نەتەوە یەكگرتووەكان مەالال یوسفزای كچە مێردمنداڵی پاكستانی
و چاالكوانی ب��واری خوێندنی كچان ووتارێكی پێشكەش بە
كۆمەڵێك سەركردەی الو كرد .لەو ووت��ارەدا مەالال داوای كرد
خوێندنی بەزۆر بۆ مندااڵنی سەرتاسەری جیهان دابینبكرێت .لە
ئێستادا رۆژی 12ی تەمووز لەالیەن نەتەوە یەكگرتووەكانەوە
وەك رۆژی مەالال نارساوە ،لەو رۆژەدا باس لەگرنگی خوێندن،
نەهێشتنی نەخوێندەواری ،ئاستەنگەكانی بەردەم خوێندن لە
جیهاندا دەكرێت.
پێش ئەوەی مەالال وتارەكەی پێشەكەش بكات ،سەرجەم
ئامادەبووان بە ( رۆژی لەدایكبوونت پیرۆز بێت) پێشوازیان
لە م��ەالال ك��رد ،پاشان بانكی مۆن سكرتێری گشتی نەتەوە
یەكگرتووەكان باسی لە ئازایەتی م��ەالالی مێرد منداڵ كرد.
بانكی مۆن رایگەیاند «ئێمە ئێستا رێز لە كەسێك دەگرین ،كە
لە ئۆكتۆبەری رابردوودا كەوتە بەر هێرشی تیرۆرستان و دوای
ئەنجامدانی نەشتەرگەری لە مانگی ئازاری رابردوودا گەڕایەوە بۆ
خوێندنگە» .هەروەها بانكی مۆن باسی لە گرنگی خوێندن كرد
156

و رایگەیاند «خوێندن و پەروەردە گرنگرتین ئەركی سەرشامنانن
و پێویستە لەسەرمان وەبەرهێنان لە گەنجانی جیهاندا بكرێت
ئەویش لە پێناو داهاتوویەكی باشرتدا».
دواتر گۆردن بڕاون سەرۆك وەزیرانی پێشووی بەریتانیا
وتەیەكی كورتی پێشكەش كرد و رایگەیاند «تۆ سەرچاوە ئیلهامی
ئێمەیت و داوامان لێدەكەیت ،كە كاری زیاتر بكەین» .هەروەها
وتی « نایەتە بیرم هیچ كەسێك جەژنی  16ساڵەی لەدایكبوونی
بەم شێوەیە كردبێت ،بڕواناكەم هیچ مێرد منداڵێك هێندەی تۆ
ئازایەتی پێشامنان دابێت».
پاشان بە چەپڵە لێدانێكی زۆرەوە پێشوازی لە مەالال كرا و
بەوپەڕی متامنە بەخۆبوونەوە ووتارەكەی پێشكەش كرد .مەالال
وتی «هەزاران كەس لەالیەن تیرۆرستانەوە كوژراون و ملیۆنەهای
دیكەش برینداربوون ،من یەكێكم لەوان .من ئێستا لە بەردەمتان
راوەستاوم كچێكم لە ناو ژمارەیكی زۆر لە كچان ،من ئێستا تەنها
تەعبیر لەخۆم ناكەم ،بەڵكو من دەنگی ئەوانەم كە دەنگیان
نابیسرتێت .من دەنگی ئەوانەم كە خەبات دەكەن بۆ بەدەستهێنانی
مافەكانیان ،ئەویش مافی بەدەستهێنانی ژیانێكی ئارام».
هەروەها وتی» لە ئۆكتۆبەری راب��ردوودا تاڵیبان تەقەیان
لێكردم و سەرو دەموچاویان پێكام ،ئەوان وایاندەزانی بە فیشەك
بێدەنگم دەكەن ،بەاڵم شكستیان خوارد .تیرۆرستان وایان دەزانی
ئامانجەكانم دەگۆڕن و خۆزگەكانم دەكوژن ،بەاڵم هیج شتێك لە
ژیانم نەگۆڕاوە جگە لەمە :الوازی ،ترس ،بێ ئومێدی هەموویان
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مردن .لە شوێنی ئەوان هێز و ئازایەتی لەدایكبوو».
دوای ئەوە مەالال باسی لە گرنگی خوێندن كرد و رایگەیاند
« با قەڵەم و كتێبەكامنان هەڵبگرین ،چونكە ئەوان كاریگەرترین
چەكن» .هەروەها وتی» یەك منداڵ ،یەك مامۆستا ،یەك قەڵەم
لەگەڵ یەك كتێب دەتوانن جیهان بگۆڕن .خوێندن تەنها
چارەسەرە ،خوێندن یەكەمین شتە».
لە ئێستادا م��ەالال هەڵگری وزەی��ەك��ی گەشبینی لەبن
نەهاتووە ،كە تەعبیر لە زۆر شت دەكات لەسەروو هەموویانەوە
(بڕوابوونێكی دڵسۆزانە بە گۆڕان) .گۆردن بڕوان رایگەیاند « ئەمە
ئەو رۆژەیە ،كە تاڵیبان حەزیان نەدەكرد بیبینن».
هەندێك ئاماری تۆقێنەر

هەوڵی تیرۆركردنی مەالال جارێكی تر گرنگی خوێندنی
خستەوە بەرباس و لە ئێستادا بە پێی ئامارەكانی یونسكۆ 57
ملیۆن منداڵ لەسەرتاسەری جیهاندا لە خوێندن بێبەشن .هەر
بەپێی سەرچاوەكانی یونسكۆ واڵتەكانی (ئەسیوبا ،پاكستان،
نەیجیریا) لەو واڵتانەن كە زۆرترین رێژەی منداڵی نەخوێندەواریان
هەیە ،كە ناتوانن بچنە خوێندنگە و ناچارن كاربكەن بۆئەوەی
بتوانن ژیانی خۆیان و خێزانەكانیان دابینبكەن .سەرچاوەكانی
یونسكۆ ئاماژە بەوەش دەكەن لەساڵی رابردوودا  3,600هێرش
دۆكیومێنتكراون ،كە تیایاندا هێرشكراوەتە سەر مامۆستایان و
خوێندكاران و بەهۆیانەوە كوژراو و توندوتیژی لێكەوتۆتەوە.
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ئێمەهەموومان (مەالال)ین

نوسینی :ئەنجێلینا جۆلی (ئەكتەری ناوداری هۆلیود)
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بەمنداڵەكانم وت ،ه��ەروەه��ا بە ئێوەش دەڵێم « :كە
خوێندنی كچان لە پاكستان ،ئەفغانستان و سەرتاسەری جیهان
لە ژێر هەڕەشەدایە ،بۆیە دەبێت هەر ئێستا هەمووان بەر بەو
هەڕەشەیە بگرین».
سەرلەبەیانی چوارشەممە كاتێك منداڵەكانم ئامادە دەكرد
بۆ خوێندنگە ،وەك هەمیشە بۆڵەیان دەهات و دەیانوویست
نەچن بۆ خوێندن ،لەوكاتەدا سەردێڕی بەرگی نیۆرك تایمز-
 )THE NEW YORK TIMESم بینی نورسابوو :تاڵیبان تەقەی
لە كچێك ك��ردووە ،چونكە داوای مافەكانی كچانی ك��ردووە.
بزوتنەوەی تاڵیبان رایگەیاند (مەالال یوسفزای  14ساڵ) ئەو
ئاگاداركردنەوانەی فەرامۆشكردووە ،كە تاڵیبان بۆی ناردووە و
تاڵیبانیش هیچ بژاردەیەكی دیكەی نەمابوو جگە لە تەقەكردن
لێی .لەو كردەوەیەدا چەكدارانی تاڵیبان نزیك پاسەكەی دەبنەوە
لەكاتی گەڕانەوەی بۆ ماڵەوە لە قوتابخانە ،دوای ناوهێنان و
ناسینەوەی چەند فیشەكێك دەنێن بەسەر و ملیەوەیەوە ،چونكە
مەالال دوای كردبوو كچان بچنە قوتابخانە و بخوێنن.
دوای خوێندنەوەی وتارەكە ،بڕیارمدا ئەو چیرۆكەی مەالال
لەگەڵ منداڵەكانم باس بكەم .بەالی منداڵەكامنەوە كارێكی
زۆر قورس بوو تێبەگەن ،كە پیاوان ئامادەن منداڵێك بكوژن ،كە
تەنها «تاوانی» حەزكردن بێت لەوەی خۆی و هاوڕێكانی بڕۆنە
خوێندنگە.
بەدرێژای ئەو رۆژە منداڵەكانم ئەو رووداوەیان لە خەیاڵدا
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بوو ،كە شەو داهات مێشكیان پڕبوو لە پرسیار .ئێمە بەیەكەوە لە
بارەی مەالال وە فێربووین ،سەیری چاوپێكەوتنەكانیامن دەكرد،
یادەوەریەكەیامن دەخوێندەوە .مەالال تەنها تەمەنی (11ساڵ)
بوو كاتێك نوسینەكانی دەن��ارد بۆ بلۆگی  .BBCئەو باسی
چۆنیەتی ژیانی خۆی دەكرد لەژێر سایەی تاڵیباندا :جلوبەرگی
خوێندنگە سادەو بێڕەنگبوون  ،لە كاتی چونیشی بۆ خوێندنگە
لە ترسی ئەوان كتێبەكانی لەناو جلەكانیدا دەشاردەوە ،سەرەڕای
ئەمانەش لە كۆتاییدا تاڵیبان فەرمانیان دەركرد ،كە دەبێت واز لە
خوێندنگە بهێنێت.
منداڵە هەشت ساڵەكەم پێشنیاری ئەوەی كرد ،كە پەیكەرێك
بۆ مەالال دروستبكەین و لەنزیك پەیكەرەكەشەوە شوێنێكی
گونجاوی خوێندنەوە ئامادەبكەین ،هەروەها منداڵە شەش
سااڵنەكەم پرسیارێكی عەمەلی كرد ،ئەو وتی ئاخۆ مەالال ئاژەڵی
ماڵی هەبووە ،ئەگەر هەی بووە ئێستا كێ چاودێریان دەكات؟
هەروەها پرسیاری دەرب��ارەی دایك و باوكی مەالال كرد ،كە
لەوانەیە ئێستا بگرین .ئێمەش ومتان بەڵ ێ ئێستا دایك و باوكی ئەو
دەگرین ،بەاڵم تەنها بۆ مەالال ناگرین ،بەڵكو بۆ هەموو مندااڵنی
جیهان دەگرین ،كە مافە سەرەتاییەكانیان پێشێلدەكرێت.
بەهەمان شێوەی مەالال ،دایك و باوكیشی قارەمان و بەهێزن.
باوكی مەالال كە بە داكۆكیكاری خوێندنی كچان ن��ارساوە لە
هەمانكاتدا بەڕێوبەری خوێندنگە و مامۆستا و شاعیریشە.
بەیانی دوات��ر میدیاكان هەواڵی خۆپیشاندانی مندااڵنی
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پاكستانی ب�ڵاوك��ردەوە ،كە وێنەی مەالالیان بەرزكردبۆوە و
پشتیوانیان لێدەكرد و دوعای چاكبوونەوەیان بۆ دەخواست.
كوڕەكەم دڵتەنگی ئەوە بوو كە ئەو مندااڵنەش رووب��ەرووی
هەڕەشە ببنەوە بەهۆی بەرگریكردنیان لە مەالال ،من وتم ئەوان
ئاگاداری ئەو بارودۆخە ترسناكەن ،بەاڵم ئەم پشتیوانییە گشتییە
دەری دەخات مەالال چەند گەورەیە بۆ ئەوان .جەربەزەیی مەالال
پاكستانییەكانی ئاگاداركردەوە لە گرنگی پەروەردە و خوێندن،
ئازایەتی مەالال ئیلهامی بەخشییە ئەوان.
منداڵەكانم ئێستاش دەیانەوێت تێبگەن و پرسیار دەكەن
بۆچی پیاوانێك دەیانەوێت «مەالال بكوژن» ،منیش واڵمم دانەوە
لەبەرئەوەی» پەروەردە و خوێندن شتێكی كاریگەرە».
تەقەكردن لە مەالال ،تەقەكردن بوو لە دڵی پاكستان ،هەروەك
چۆن تاڵیبان واز لە كردەوەكانی ناهێنێت ،پاكستانییەكانیش
لەخەباتی خۆیان دژی توندوتیژی وازناهێنن و پرەنسیپەكانی
مەالال پەیڕەودەكەن و رووبەڕووی ترس دەبنەوە .ئەم كارە توند و
دڵڕەقانە نیازی ئەنجامدەرانی دەردەخات .لەمبارەیەوە وتەبێژی
تاڵیبان رایگەیاند» ئەو كارەیان دەبێت بە وانەیەك» .بەڵێ ،ئەو
كارە بوو بە وانەیەك .وانەیەك سەبارەت بەوەی خوێندن مافێكی
بنەڕەتی مرۆڤە و كچانی پاكستانیش لەم مافەیان خۆش نابن.
لەكاتێكدا كچان لەسەرتاسەری پاكستان بەرگری دەكەن و
دەڵێن « ئێمە مەالالین» ،ئەوان بەتەنها نین ،بەڵكو دایكان و
مامۆستایانی جیهانیان لەگەڵدایە .ئەوان ،مندااڵن و خوێندكارانی
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خۆیان فێردەكەن دەرب��ارەی مەالال ،هەروەها هانیان دەدەن
ببنە بەشێك لەو بزووتنەوەیە بۆ داواكردن لە خوێندنی كچان.
لە پاكستان بزووتنەوەیەكی نیشتیامنی دروستبووە بۆ دووبارە
بنیاتنانەوەی خوێندنگەكان و ئیلزامی كردنی خوێندن بۆ سەرجەم
مندااڵن .ئەم رووداوە كارەسات ئامێزە سەرەتای شۆڕشێكی
پێویستە لە خوێندنی كچاندا.
مەالال سەملاندی دەنگی كەسێكی ئازا بەسە بۆ ئەوەی ئیلهام
ببەخشێت بە ژمارەیەكی زۆر لە پیاوان و ژنان و مندااڵن .لە
پۆلەكاندا ،لە ناو مەتبەخەكان لە دەوری مێزی نانخواردن
لەسەرتاسەری جیهاندا :دایكان ،باوكان و خوشكان نوێژ و دوعا
دەكەن بۆئەوەی مەالال زوو چاك بێتەوە ،هەروەها بەڵێن دەدەن
هەمان مەشخەڵی ئەو هەڵبگرن .لەكاتێكدا كۆمیتەی خەاڵتی
ئاشتی كۆدەبێتەوە بۆ بەخشینی خەاڵتی نۆبڵی ئاشتی ،پێم وایە
مەالال چانسێكی گەورەی دەبێت.
-خوێندن بۆ نەهێشتنی فكری تیرۆر

وتاری مەالال یوسفزای لە نەتەوە یەكگرتووەكان

لە درێژەی هەوڵەكانی بۆ برەودان بە خوێندن و نەهێشتنی
نەخوێندەواری لە سەرتاسەری جیهاندا ،رۆژی هەینی بەرواری
 2013/7/12لە بارەگای نەتەوە یەكگرتوەكان ،مەالال یوسفزایی
كچە مێرد منداڵی پاكستانی و چاالكوانی بواری خوێندنی كچان
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وتارێكی پێشكەش بە كۆمەڵێك سەركردەی الو كرد .لەو وتارەدا
(مەالال) داوای كرد خوێندنی بەزۆر بۆ مندااڵنی سەرتاسەری
جیهان دابینبكرێت .لە ئێستادا رۆژی  12تەمموز لەالیەن نەتەوە
یەكگرتوەكانەوە وەك رۆژی مەالال نارساوە و لەو رۆژەدا باس
لە گرنگی خوێندن ،نەهێشتنی نەخوێندەواری ،ئاستەنگەكانی
بەردەم خوێندن دەكرێت .ئەم وەرگێڕانەی بەردەستان بریتییە
لەو وتارەی مەالال لەو رۆژەدا لە ئاهەنگی  16ساڵەی لە دایك
بوونیدا پێشكەشی ئامادەبووان و جیهانی كرد(.وەرگێڕ)
بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان
بەڕێز سكرتێری گشتی نەتەوە یەكگرتووەكان بان كی مۆن
بەڕێز سەرۆكی ئەنجومەنی گشتی ڤوك جێرمیك
بەڕێز باڵیۆزی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ خوێندنی جیهانی
گۆردن بڕاون
بەڕێزان سەركردە ،خوشكان ،برایان ...
ساڵوی خواتان لێبێت...
ئەمڕۆ جێگای شانازییە بۆ من دوای ماوەیەكی درێژ ،دوبارە
قسەتان بۆ بكەمەوە .ئامادەبوون لێرە لەگەڵ ئەو خەڵك و بەڕێزانە
ساتێكی گەورەیە لە ژیامندا ،هەروەها ئەمڕۆ فەخر دەكەم ،كە
شاڵی شەهید بەنازیر بۆتم داوە بەسەر شامندا .نازانم لە كوێوە
دەست بە قسەكانم بكەم ،نازانم دەبێت خەڵكی چاوەڕوانی چیم
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لێبكەن كە بیڵێم ،زۆر سوپاس بۆ هەر كەسێك كە دوعای بۆ كردوم
بۆ زوو چاكبونەوەم و ژیانی نوێم ،ناتوانم بڕوا بكەم بەرامبەر
ئەو هەموو خۆشەویستییەی خەڵكی كە بۆ من نیشانیاندا ،لە
سەرتاسەری جیهانەوە ه��ەزاران كارتی بەخت باشی و دیاریم
بەدەستگەیشتوون ،سوپاس بۆ هەموویان سوپاس بۆ مندااڵن،
كە ووش��ە بێ گەردەكانیان ئازایەتیان پێ بەخشیم ،سوپاس
بۆ گەورەكان ،كە دوعاكانیان هێزیان پێ بەخشیم ،هەروەها
حەزدەكەم سوپاسی پەرستیار و پزیشك و ستافی نەخۆشخانەكانی
پاكستان و بەریتانیا و حكومەتی ئیامراتی عەرەبی بكەم ،كە
یارمەتییاندام باشرتببم و دوبارە هێز بە دەستبهێنمەوە.
بە تەواوەتی پشتیوانی لە هەوڵی بان كی مۆن دەكەم
سەبارەت بە دەستپێشخەری خوێندنی جیهانی ،هەروەها
پشتیوانی لە كارەكانی باڵیۆزی تایبەتی نەتەوەیەكگرتوەكان
بۆ خوێندنی جیهانی گۆردن بڕاون دەكەم ،سوپاسی سەرۆكی
ئەنجومەنی گشتی نەتەوە یەكگرتوەكان ڤۆك جێرمیك دەكەم،
سوپاسی سەركردایەتی كردنی بەردەوامیان دەك��ەم ،ئەوان
بەردەوام ئیلهامیان بە ئێمە بەخشیوە بۆ تەقەالدان.
برایان و خوشكانی بەڕێز،
حەزدەكەم یەك شتتان لە بیربێت ،رۆژی مەالال ڕۆژی من
نییە ئەمڕۆ ڕۆژی هەموو ژنێكە ،رۆژی هەموو كوڕ و كچێكە،
كە دەنگیان هەڵبڕیووە بۆ بەدەستهێنانی مافەكانییان .ئێستا
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سەدان چاالكوانی مافەكانی مرۆڤ و كاركەرانی كۆمەاڵیەتی
هەن ،كە نەك تەنها داوای مافەكانیان دەكەن ،بەڵكو ملمالنێ
دەكەن بۆ گەیشنت بە ئامانجەكانیان لە ئاشتی و خوێندن و
یەكسانی ،هەزاران كەس لەالیەن تیرۆرستانەوە كوژراون ،ملیۆنان
كەس بریندار بوون ،من تەنها یەكێكم لەئەوان ،بۆیە من لێرە
رادەوەستم ،كە یەكێكم لەناو زۆری دیكەدا.
من قسە بۆ خۆم ناكەم ،بەڵكو قسە دەكەم بۆ ئەوانەی
دەنگیان نابیسرتێت ،قسەدەكەم بۆ ئەوانەی شەڕیان كرد بۆ
مافەكانی خۆیان ،مافی ئەوەی بە ئارامی بژین ،مافی ئەوەی
بە كەرامەتەوە مامەڵەیان لەگەڵ بكرێت ،مافی ئەوەی هەلی
یەكسانیان هەبێت ،مافی ئەوەی بتوانن بخوێنن.
هاوڕێیانی ئازیـــــز ،
لە ئۆكتۆبەری  2012دا تاڵیبان تەقەیان لێكردم و الی چەپی
روخسارمیان پێكا ،هەروەها تەقەیان لە هاوڕێكانیشم كرد .ئەوان
پێیان وابوو ،كە ئەو فیشەكانە بێدەنگم دەكات ،بەاڵم لەوەدا
شكستیان هێنا ،لەو بێدەنگییەدا هەزارەها دەنگ دروستبوون،
تیرۆرستان پێیانوابوو ،كە من ئامانجەكانم دەگۆڕم و واز لە متوحەكانم
دەهێنم ،بەاڵم هیچ شتێك لە ژیامندا نەگۆڕاوە جگە لەمە :الوازی،
ترس ،بێ ئومێدی لەناومدا مردن و لە شوێنی ئەوان هێز ،كاریگەری،
ئازایەتی لەدایكبوون .من هەمان مەالالم ،متوحەكانم هەمان متوحن،
هیواكانم هەمان هیوان ،هەروەها خەونەكانم هەمان خەونن.
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برایان و خوشكانی ئازیز،
من دژی هیچ كەسێك نیم ،هەروەها من لێرە نیم بۆ ئەوەی
قسەبكەم و مبەوێت تۆڵەی شەخصی لە تاڵیبان یاخود لەهەر
گروپێكی دیكەی تیرۆرستی بكەمەوە .من لێرەم بۆ ئەوەی باس لە
مافی خوێندن بۆ هەموو منداڵێك بكەم ،داوای خوێندن بۆ كوڕان
و كچانی تاڵیبان و تیرۆرستان و توندڕەوەكان دەكەم ،تەنانەت
رقم لەو چەكدارەی تاڵیبان نییە ،كە تەقەی لێكردم.
ئەگەر ئێستا من چەكێكم پێبێت و ئەو كەسە لەبەردەمم
وەستابێت من تەقەی لێناكەم ،ئ��ەم بەزەییە لە محەمەد
پێغەمبەر (د.خ) فێربووم ،لە عیسای مەسیح فێربووم ،لە بەڕێز
بودا فێربووم ،ئەو گۆڕانەم وەرگرتووە لە مارتن لۆسەر كینگ
لە نیلسۆن ماندێال و محمەمەد عەلی جیناح .ئەو فەلسەفەی
ناتوندوتیژییە فێربووم لە گاندی ،لە بێچاخان و دایكە تێریزا،
هەروەها ئەو بەخشندەییە فێربووم لە دایك و باوكی خۆم ،ئەوە
ئەو شتەیە كە روحی خۆم پێم دەڵێت :كەسێكی ئاشتی خوازبە و
هەموو كەست خۆشبووێت.
خوشكان و برایانی ئازیز،
گرنگی رووناكی دەزانین ئەو كاتەی تاریكی دەبینین ،گرنگی
دەنگامن دەزانین ئەو كاتەی بێدەنگین ،بەهەمان شێوە ئەو
كاتەی لە سوات بوین ،كە دەكەوێتە باكوری پاكستان ،گرنگی
قەڵەم و كتێبامن زانی كاتێك چەكامن بینی .پەندێك هەیە دەڵێت
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(قەڵەم بەهێزترە لە چەك) ،ئەمە راستە ،توندڕەوەكان لە قەڵەم
و كتێب دەترسن ،هێزی خوێندن ئەوانی تۆقاندووە ،ئەوان لە
ژنان دەترسن ،هێزی دەنگی ژنان ئەوانی تۆقاندووە ،هەر لەبەر
ئەوەیە لەو هێرشەی ئەم دواییەدا ( )14خوێندكاری بێ تاوانیان
كوشت ،هەر لەبەرئەوەیە ماموستا ژنەكانیان كوشت ،رۆژانە
خوێندگاكان دەتەقێرنێنەوە ،چونكە ئەوان دەترسن لە گۆڕان و
یەكسانی ،كە ئێمە بۆ كۆمەڵگەی خۆمانی داوادەكەین.
لە بیرمە لە خوێندنگەكەی ئێمە كوڕێكی ل ێ بوو كاتێك
یەكێك لە رۆژنامەنوسەكان لێی پرسی« :بۆچی تاڵیبان دژی
خوێندنن؟» كوڕە منداڵەكە بەسادەیی وەاڵمی دایەوە و ئاماژەی
بۆ كتێبەكانی كرد و وتی»:چونكە تاڵیبان نازانن چی لە ناو ئەم
كتێبانەدا نورساوە».
ئەوان وا دەزانن خودا بچووك و بێ دەسەاڵت و موحافیزكارە
و چەك دەخاتە سەر سەری خەڵكی تەنها لەبەر ئەوەی دەچن بۆ
خوێندنگە .ئەو تیرۆرستانە بە خراپی ناوی ئیسالم بەكاردەهێنن
بۆ بەدەستهێنانی قازانجی شەخصی خۆیان .پاكستان واڵتێكی
دیموكرات و ئاشتی خوازە ،پەشتونییەكان خوێندنیان دەوێت بۆ
كوڕ و كچەكانیان .ئیسالم ئاینی ئاشتی و مرۆڤایەتی و برایەتییە.
وەك دەوترێت ئەرك و بەرپرسیارێتییە بۆ ئەوەی هەموو
منداڵن خوێندن بەدەستبهێنن ،ئاشتی پێویستە بۆ فەراهەم بوونی
خوێندن .لەو بەشەی من لە جیهاندا ،بە تایبەتی لە پاكستان و
ئەفغانستان :تیرۆریزم ،جەنگ ،ملمالنێ ،رێگا لە منداڵن دەگرن
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بۆ چوون بۆ خوێندنگە .بەڕاستی ئەوان ماندووبوون لەو هەموو
جەنگانە ،ژنان و مندااڵن بە زۆر شێوەی جیاواز ناڕەحەتی دەچێژن
لە سەرتاسەری جیهاندا.
لە هیندستان مندااڵن بوونەتە قوربانی ك��ارك��ردن ،زۆر
خوێندنگە وێرانكران لە نێجیریا ،خەڵكی ئەفغانستان كاریگەری
توندڕەوەكانیان كەوتۆتە سەر .كچانی منداڵ دەبێت كاری ناوماڵ
بكەن ،پاشان لە تەمەنێكی زۆر زوودا ناچاردەكرێن شوو بكەن.
هەژاری ،ناعەدالەتی ،رەگەزپەرستی ،هەروەها مەحروم بوون لە
سەرەتایرتین مافەكان گرفتی سەرەكین و زۆربەی پیاوان و ژنان
رووبەرووی دەبنەوە.
لە ئێستادا من زۆر گرنگی دەخەمە سەر مافەكانی ژنان و
خوێندنی كچان ،چونكە ئەوان زۆرترین ناڕەحەتی دەچێژن.
پێشرت ژنانی چاالكوان داوایان لە پیاوان دەكرد داوای مافی ژنان
بكەن ،بەاڵم ئێستا بۆ خۆمان داوای ئەو مافانە دەكەین .من داوا
ناكەم پیاوان دوربكەونەوە لە باسكردنی مافەكانی ژنان ،بەاڵم من
گرنگی دەخەمە سەر ژنان بۆ ئەوەی ببنە كەسانی سەربەخۆ و
شەڕ بكەن لە پێناو خۆیاندا ،هەر بۆیە خوشكان و برایان ئێستا
كاتی ئەوەیە بێینە دەنگـ ئەمڕۆ داوا لە سەركردەكانی جیهان
دەكەین سیاسەتە سرتاتیژیەكانیان بگۆڕن لە بەرژەوەندی ئاشتی
و خۆشگوزەرانی.
داوا لە سەركردەكانی جیهان دەكەین ،كە دەبێت هەموو
رێكەوتنەكان مافەكانی ژنان و كچان بپارێزن ،هەر رێككەوتنێك لە
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دژی مافەكانی ژنان بێت قابیلی قبوڵكردن نییە .داوا لە سەرجەم
حكومەتەكانی سەرتاسەری جیهان دەكەین زامنی خوێندنی بە
زۆر و بە خۆڕایی بۆ هەر منداڵێك بكەن ،داوا لە حكومەتەكان
دەكەین بجەنگن دژی تیرۆر و توندوتیژی ،لە پێناو پاراستنی
مندااڵن لە دڵڕەقی و ئازاردان ،داوا لە واڵتانی پێشكەوتوو دەكەین
پشتیوانی لە فراوانبوونی هەلەكانی خوێندنی كچان بكەن لە
واڵتە تازە پێگەیشتوەكاندا ،داوا لە كۆمەڵگەكان دەكەین زیاتر
كراوەبن و دژی هەر ناعەدالەتییەك بن لەسەر بنەمای چینایەتی،
باوەڕ ،الیەنداری ،رەنگ ،ئاین ،رەگەز ئەویش لە پێناو زامنكردنی
ئازادی و یەكسانی بۆ ژنان بە شێوەیەك كە بتوانن بگەشێنەوە،
ئێمە هەموومان ناتوانین سەركەوتووبین ئەگەر نیوەكەی ترمان
بەرەو دواوە بڕوات .داوا لە خوشكامنان دەكەین لە سەرتاسەری
جیهاندا بۆ ئ��ەوەی ئازادبن هێز بدەنە خۆیان و لە تەواوی
تواناكانی خۆیان بگەن.
برایان و خوشكانی ئازیز،
خوێندن و خوێندنگەمان دەوێ��ت لە پێناو داهاتویەكی
پرشنگدار بۆ هەر منداڵێك ،بەردەوام دەبین لە كاروانەكەمان
تا گەیشنت بە دوا مەنزڵگەی ئارامی و خوێندن .هیچ كەسێك
ناتوانێت رامانگرێت ،داوای مافەكانی خۆمان دەكەین و
گۆڕانكاری بەسەر بانگەشەكامناندا دێنین ،بڕوامان بە بەهێزی و
كاریگەری وشەكامنان هەیە ،وشەكامنان دەتوانن جیهان بگۆڕن،
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چونكە ئێمە هەموومان بەیەكەوەین ،یەكگرتووین لەبەرخوێندن.
بۆیە ئەگەر دەمانەوێت بە ئامانجەكانی خۆمان بگەین با خۆمان
بەهێز بكەین بە چەكی زانیاری ،با خۆمان بپارێزین بە یەككبوون
و یەكگرتوویی.
برایان و خوشكانی ئازیز،
نابێت لە بیرمان بچێت ،كە ملیۆنان كەس ناڕەحەتی
دەچێژن بەهۆی برسێتی ،ناعەدالەتی ،نەزانین .نابێت ئەوەمان
لە بیر بچێت ،كە ملیۆنان منداڵ لە دەرەوەی خوێندنگەكانن،
نابێت ئەوەمان لەبیر بچێت ،كە خوشك و برایامنان چاوەڕوانی
پاشەڕۆژێكی پرشنگدار و ئارامن.
كەواتە با هەوڵێكی بێوچان بدەین دژی نەخوێندەواری،
هەژاری ،تیرۆریزم .با قەڵەم و كتێبەكامنان هەڵبگرین ،چونكە
ئەوان كاریگەرترین چەكن .یەك منداڵ ،یەك مامۆستا ،یەك كتێب
لەگەڵ یەك قەڵەم دەتوانن دنیا بگۆڕن .خوێندن تەنها چارەسەرە،
خوێندن یەكەم شتە .زۆر سوپاس.
مەالال :خوێندن بەهێزترین چەكە بۆ كچان
پایزی ساڵی  ،2014كتێبی (من مەالالم)I AM MALALA-
ی كچە چاالكوانی پاكستانی مەالال یوسفزای باڵوكرایەوە ،كە
تیایدا باس لەهەوڵەكانی خۆی دەكات لە پێناو بەدەستهێنانی
مافی خوێندنی كچان لە دۆڵی سواتی پاكستان ،دوای ئەوەی
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تاڵیبان مافی خوێندن لە كچان زەوت دەكات لەو ناوچەیە.
مەالال كتێبەكەی بەهاوبەشی لەگەڵ ()CHRISTINA LAMB
ی رۆژنامەنوسی بەریتانی نوسیوە ،كەتیایدا باسی ووردەكاری
ژیان لە سوات و هەوڵەكانی خۆی بۆ پێشخستنی خوێندنی كچان
دەخاتەڕوو ،تا دەگاتە رووداوی هەوڵی تیرۆركردنەكەی .كتێبەكە
لە  276الپەڕە پێكهاتووە و لەالیەن چاپەمەنی (HACHETTE
 )INDIAباڵوكراوەتەوە .پەیامی سەرەكی كتێبەكەی مەالال
بریتیە لە باوەڕبوون بەوەی دەنگی یەك كەس ئیلهام دەبەخشێتە
كردەی گۆڕان لەسەر ئاستی جیهان.
دوای باڵوبوونەوەی كتێبەكە ،جارێكی دیكە مەالال بوویەوە
جێی بایەخی دەزگاكانی میدیای جیهانی و چاوپێكەوتن و
رانان دەربارەی كتێبەكە لەگەڵیدا سازكرا .ئەو چاوپێكەوتنەی
خ��وارەوەش یەكێكە لەو چاوپێكەوتنانەی كە پێشكەشكاری
بەناوبانگی جیهانی (ج��ۆن ستیوارت)JON STEWART -
لەمیانەی بەرنامەی ( )THE DAILY SHOWلەگەڵی ئەنجامی
داوە ،كە یەكێكە لە بەرنامە سیاسییە تەنزئامێزەكانی كەناڵی
( ) COMEDY CENTRALو لەسەر ئاستی جیهان بینەرێكی
زۆری هەیە(.وەرگێڕ)
دەقی چاوپێكەوتنەكە
جۆن ستیوارت :میوانی ئەمڕۆمان چاالكوانێكی داكۆكیكارە لە
مافی خوێندنی كچان لەسەرتاسەری جیهان و بچوكرتین كەسیشە،
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كە تائێستا پاڵێورابێت بۆ وەرگرتنی خەاڵتی نۆبڵی ئاشتی.
كتێبەكەی بەناوی (من مەالالم ،)I AM MALALA-ئەو كچەی
داوای خوێندنی كچانی كرد و لەالیەن تاڵیبانەوە تەقەی لێكرا.
تكایە بەخێرهاتنی مەالال یوسفزای بكەن بۆ پڕۆگرامەكەمان.
جۆن ستیوارت :خۆشحاڵم بە بینینت ،زۆر سوپاس بۆ هاتنت.
مەالال :زۆر سوپاس ،مایەی شەرفە بۆ من كە لێرەم.
جۆن ستیوارت :مایەی شەرەف بۆ ئێمە ،كە تۆ لێرەیت .من
خۆم دەناسم (مەالال پێدەكەنێت) .پێش پڕۆگرامەكە قسەمان كرد،
دەمەوێ ئەوەت پێ بڵێم هیچ شتێك لەوەخۆشرت نییە ،كە وا لە تۆ
بكات پێبكەنیت ،من زۆر ئاسودەم بەو شتە .بینینی تۆ شەرەفێكی
گەورەیە ،تۆ تەنها تەمەنت  16سااڵنە ،پێم بڵێ خۆشەویستی تۆ
بۆ خوێندن لە كوێوە هاتووە؟
م��ەالال :ئێمە مرۆڤین ،ئەوە بەشێكە لە رسوشتی مرۆڤ،
كە گرنگی هیچ شتێك نازانین هەتا ئەو كاتەی لە دەستامن
دەردەچێت .لە پاكستان ئەو كاتەی چیرت نەمانتوانی بچین بۆ
خوێندنگە ئیرت تێگەیشتین خوێندن چەند گرنگە .من تێگەیشتم
خوێندن چەند گرنگە ،تێگەیشتم خوێندن هێزە بۆ كچان .هەر
لەبەر ئەوەشە تیرۆرستان لە خوێندن دەترسن .ئەوان حەزناكەن
كچان فێری خوێندەواری بنب ،چونكە ئەوە دەبێتە بەهێزی كچان.
جۆن ستیوارت :تەواوە ،بەڕاستی وایە .باشە كەی تاڵیبان هاتن
بۆ دۆڵی سوات؟ تۆ لە كتێبەكەتدا باسی ئەوەت كردووە كە پێش
هاتنی ئەوان دۆڵی سوات وەك بەهەشت وابووە؟
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مەالال :تاڵیبان ساڵی  2002هاتن بۆ سوات .ئەوكاتە ئەوان
باش ب��وون ،ئەوكاتە رسوشتی تیرۆرستانەی خۆیان ئاشكرا
نەكردبوو ،هیچ خوێندنگەیەكیان نەدەتەقاندەوە .كاری
تیرۆرستی ئەوان لە ساڵی 2007ەو دەستیپێكرد ،نزیكەی 400
خوێندنگەیان لە سوات تەقاندەوە ،هەروەها دەستیانكرد
بەسەربڕینی خەڵكی ،تەنانەت لە مانگی جانیوەری 2009دا
گەیشتنە ئەو رادەیەی هەر شەوێك  3-2كەسیان سەردەبڕی.
بەڕاستی بارودۆخێكی بەربەری سەدەی بیست و یەكامن بینی.
ناخۆشی و دڵرەقیەكی زۆرمان بینی .ئەو رۆژانە تاریكرتین
رۆژەكانی ژیامنان بوون .بەڕاستی بارودۆخێكی سەخت بوو
بۆمان.
جۆن ستیوارت :وەك لە كتێبەكەتدا باستكردووە ،تاڵیبان هێامی
خوێندنگەكانیان لێدەكردەوە ،هەروەها دوای دیارنەمانیشیان لەو
كارانەیان بەردەوام بوون ،بەاڵم تۆ بەئاشكرا بەرامبەریان قسەت
دەكرد .پێم بڵێ چ شتێك ئازایەتی پ ێ بەخشیت كە لەو كارەت
بەردەوام بیت؟
مەالال :باوكم هاندەرێكی گەورە بوو بۆ من ،چونكە ئەو
داوای مافی ژنانی دەكرد ،هەروەها داوای مافی خوێندنی
كچانی دەك��رد .لەو كاتانەدا بە خۆمم وت بۆچی چاوەڕێی
كەسێكی دیكە ب��م؟ بۆچی چ��اوەڕێ��ی حكومەت و هێزی
چەكداربم ،كە هاوكاریم بكەن؟ ئەی بۆچی بۆ خۆم دەنگ
هەڵنەبڕم؟ بۆچی بۆ خۆمان داوای مافەكامنان نەكەین؟
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هەربۆیە كچانی سوات دەستیان كرد بە داواكردنی مافەكانیان،
هەروەها منیش دەستم كرد بە نوسینی رۆژانە و دەستم كرد بە
قسەكردن لە كەناڵەكانی میدیا .قسەم بۆ هەر كەناڵێك دەكرد،
كە توانای دەست پێڕاگەیشتنم هەبوو .لە هەر چاالكییەك كە
توانای ئەنجامدانیم هەبوو دەنگی خۆم هەڵبڕی .بەخۆمم وت
پێویستە جیهان ئاگادار بكەمەوە ،كە چ شتێك لە سوات روو
دەدات .هەروەها وتم پێویستە جیهان ئاگادار بكەمەوە ،كە
سوات ئازاری تیرۆریزم دەچێژێت ،بۆیە پێویستە دژی تیرۆریزم
بجەنگین.
جۆن ستیوارت :چ كاتێك زانیت ،كە تۆ لەالیەن تاڵیبانەوە
كراویتە ئامانج؟
مەالال :لەساڵی 2011دا رۆژێكیان لەگەڵ باوكمدا بووم ،كچێك
هات و وتی ئایا نەتزانیوە ،كە تاڵیبان هەڕەشەی لێكردوویت؟
گۆگڵ بگەڕێن هەڕەشەكە دەبینن .باوەڕم نەبوو ،وتم ئەوە راست
نییە .تەنانەت دوای ئەوەش كە هەڕەشەكەم بینی زۆر لەخۆم
نەدەترسام ،بەڵكو زیاتر دڵتەنگی باوكم بووم ،چونكە پێم وابوو
تاڵیبان ئەوەندە دڵڕەق نین كە منداڵێك بكوژن .ئەو كاتە من
تەمەن  14سااڵن بوو.
بەاڵم دواتر بیرم كردەوە و وتم لەوانەیە چەكدارێكی تاڵیبان
بێت و مبكوژێت .ئینجا بەخۆمم وت ئەگەر هات مەالال چی
دەكەیت؟ واڵمی خۆمم دەدای��ەوە ب��ەوەی ،كە تاكە پێاڵوەكەم
هەڵدەگرم و لێیدەدەم ،بەاڵم دواتر وتم ئەگەر تۆ لە كەسێكی
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تاڵیبان بدەیت بە پێاڵوەكانت ،كەواتە جیاوازی لە نێوان تۆ و ئەو
نییە .بۆیە پێویستە لەگەڵ خەڵكی بە دڵڕقی و سەختیەوە مامەڵە
نەكەیت ،بەڵكو پێویستە رووب��ەرووی خەڵكانی دی ببیتەوە لە
رێگای ئاشتی و گفتوگۆ و خوێندنەوە .بۆیە بەخۆمم وت ئەگەر
شتێكی لەو شێوە روویدا ،ئەوا بەو كەسەی تاڵیبان دەڵێم خوێندن
چەند گرنگە .پێی دەڵێم داوای خوێندن بۆ منداڵەكەی تۆش
دەكەم .لە كۆتایدا پێی دەڵێم ئەوە مەبەستی منە ،ئێستا تۆش
چی دەكەیت بیكە( .چەپڵەی ئامادەبووان و سەرسووڕمانی جۆن
ستیوارت).
جۆن ستیوارت :وەك ئاگاداربم ،باوكت لە پشت پەردەیە و
زۆر شانازیت پێوەدەكات .وەك بزانیت ئەگەر تۆ هەڵبگرمەوە
باوكت توڕە دەبێت؟ ( پێكەنین و هاواری ئامادەبووان و مەالال).
ئەگەر دوای بەرنامەكە مبێنیتەوە ،حەزدەكەم زیاتر باسی دۆڵی
سواتم بۆ بكەیت .وێنەكە چۆنە ئەگەر كەسێك لەوێ گەورە بێت؟
هەروەها چۆن خەڵكان دەتوانن بەشداری پڕۆگرامی (مەالال
فەند )MALALA FUND -بكەن لەگەڵ چەندان شتی دیكە.
ئایا كاتت هەیە بۆ ئەوانە؟
مەالال :بەدڵنیاییەوە.
جۆن ستیوارت :كارێكی زۆر باشە .زۆرسوپاس .ئاگاداربن
ئێستا كتیبَی (من مەالالم ) I AM MALALA -لە كتێبخانەكاندا
دەس��ت دەكەوێت و دەتوانن سەردانی ماڵپەڕی WWW.
 MALALAFUND.ORGبكەن ،بەختەوەر بن.
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ێ یە؟
مەالال یوسفزای ك 

• مەالال یوسفزای لە  1997/7/12لە شارۆچكەی مینگۆرا لە
ناوچەی سوات لە پاكستان لەدایكبووە .خوێندكاری خوێندنگە
بووە و وەك داكۆكیكارێكی مافی خوێندنی كچان و مافەكانی
ژنان نارساوە لە دۆڵی سوات ،ئەو شوێنەی بزووتنەوەی تاڵیبان
لەكاتی دەسەاڵتیاندا خوێندنی كچانی لێ قەدەغەكردبوو.
• لەسەرەتای ساڵی 2009وە بەناوێكی خوازراو بۆ بلۆگی
BBCی دەنووسی و باسی ژیانی خۆی و بۆچوونەكانی خۆی
دەركرد دەربارەی پەرەپێدانی خوێندنی كچان لە دۆڵی سوات .ئەو
كارانەش مەالالی كردە چاالكوانێكی بواری كۆمەڵگەی مەدەنی و
مافەكانی ژنان ،هەروەها بووە ئامانجیش لەالیەن تاڵیبانەوە بۆ
ئەوەی لەناوی بەرن و بێدەنگی بكەن.
• دوای رزگاركردنی سوات لە چەكدارانی تاڵیبان لەالیەن
سوپای پاكستانەوە ،مەالال بە ئاشكرا لە میدیا و چاپەمەنیەكاندا
دەردەكەوێت بۆ باڵوكردنەوەی بۆچوونەكانی سەبارەت بە
پێشخستنی خوێندنی كچان و مافەكانی ژنان.
• رۆژی  2012/10/9لەكاتی گەڕانەوەی لە خوێندنگە بۆ
ماڵەوە ،چەكدارانی بزووتنەوەی تاڵیبان تەقە لە سەروملی دەكەن
بەمەبەستی كوشتنی .دوای هێرشەكەش مەالال بۆماوەیكی زۆر
بێ هۆش دەبێت و باری تەندروستی زۆر خراپ دەبێت ،پاشان
دەگەیەنرێتە واڵتی بەریتانیا بەمەبەستی چارەسەركردن.
• دوای نزیكەی سێ مانگ چاودێری و چارەسەری رۆژی
 2013/1/4مەالال نەخۆشخانە جێدەهێڵێت و دووبارە دەچێتەوە
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ناوخێزانەكەی ،كە ئێستا لە بەریتانیا ژیان بەسەردەبەن.
• رۆژی 12ی تەمموزی هەموو ساڵێك لە الیەن نەتەوە
یەكگرتووەكانەوە وەك رۆژی مەالال نارساوە .لەو ڕۆژەدا باس
لە گرنگی خوێندن ،نەهێشتنی نەخوێندەواری ،ئاستەنگەكانی
بەردەم خوێندن دەكرێت.
• مەالال یەكێك بوو لەو كەسانەی پاڵێورا بوو بۆ وەرگرتنی
خەاڵتی نۆبڵی ئاشتی لە ساڵی  2013دا.
• لە تازەترین چاالكیشدا ،رێكخراوی مەالال فەند بە هاوكاری
دەزگای ڤۆدافۆن هەڵمەتی خوێندەواری مۆبایلی ئەنجامدەدات،
بۆ خوێندەواركردنی  493ملیۆن ژن و  76ملیۆن كچ لەسەرتاسەری
جیهاندا ئەویش لە رێگای تەلەفۆنی مۆبایلەوە.
• یەكێك بوو لەو چاالكوانانەی داوای كرد گروپی (بۆكۆحەرام)
ی توندڕەوی نەیجیری ئەو كچانە ئازادبكات ،كە لە خوێندنگەیەكی
واڵتی نەیجیریا فڕاندبوونی.
• رۆژی  2014/10/10لەتەمەنی  17ساڵیدا ،خەاڵتی نۆبڵی
ئاشتی بەهاوبەشی لەگەڵ چاالكوانی هندی بواری مافەكانی
مندااڵن (كایالش ساتیارسی) بەدەستهێنا .وەرگرتنی خەاڵتەكە
دوای دووساڵ و یەك رۆژ دێت لەو رۆژەی لە  2012/10/9تاڵیبان
تەقەیان لێكرد بەمەبەستی تیرۆركردنی .بەمەش مەالال بووە
بچوكرتین كەس لە مێژووی بەدەستهێنانی ئەو خەاڵتەدا.
پاڵەوانەكە هەستایەوە سەرپێ

رۆژی  2013/1/4مەالال یوسفزای نەخۆشخانەی بێرمینگهام
كوین ئێلیزابیسی بەجیهێشت دوای نزیكەی 3مانگ چارەسەركردن
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بۆی .ستافی نەخۆشخانەكە مەالالیان وەك كچێكی گەنجی
خۆڕاگر وەسفكرد ،كە داوای مافەكانی ژنان دەكات لە واڵتەكەی
خۆیدا.
مەالال دوای هەوڵی تیرۆركردنی گەیەنرایە بەریتانیا بۆ
چ��ارەس��ەرك��ردن ،ئێستاش دوای دەرچ��وون��ی لەنەخۆشخانە
لەگەڵ دایك و باوك و خوشك و براكانی بەشێوەیەكی كاتی
لە وێست میدالند لە بەریتانیا ژیان بەسەردەبات .دەرچوونی
مەالال لە نەخۆشخانە لەسەر رەزامەندی پزیشكەكانی بووە،
دوای ئەوەی دڵنیابوون لەسەالمەتی تەندروستی لەدەرەوەی
نەخۆشخانە .هەروەك لەكاتی بەجێهێشتنی نەخۆشخانە مەالال
بەزەردەخەنەیەكەوە دەركەوت ،كە ئەمەش هێامی خۆڕاگری و
متامنە بەخۆیی ئەو دەردەخات.
بەپێی وتەی پزیشكەكانی هەفتانە جارێك مەالال سەردانی
نەخۆشخانە دەكاتەوە ،بەمەبەستی چاودێریكردن و دڵنیابوون لە
بەرەوپێشچوونی باری تەندروستی ،هەروەها بڕیارە لەزووترین
كاتدا عەمەلیاتێك بۆ سەر و كەللەی بكرێت بۆ چارەسەر كردنی
شوێنی پێكرانەكەی.
كاردانەوە جیهانیەكان

لەوكاتەوەی هێرشی كراوەتە سەر ،لە زۆربەی واڵتانی دنیا
پشتیوانی لە مەالال دەستیپێكردوە ،هاواڵتیان مۆمیان دادەگیرساند
و دوعاونوێژیان ئەنجامدا بۆ زوو چاكبوونەوەی .كەسانی
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بەناوبانگ بۆ منونە (مادۆنا ،ئەنجێلینا جۆلی) بەشداری ملیۆنان
خەڵكی دیكەیان كرد لەسەرتاسەری جیهاندا بۆ پشتیوانیكردن
لێی ،هەروەها بەردەوام بانگەوازی ئەوە دەكرێت خەاڵتی نۆبڵی
ئاشتی بەناوبراو ببەخرشێت.
سەرۆك وەزیرانی پێشووی بەریتانیا (گۆردن بڕاون) و سكرتێری
گشتی نەتەوە یەكگرتووەكان (بانكی مۆن) هەڵمەتێكی خوێندنی
جیهانیان دەستپێكرد بە ناوی (من مەالالم) و رایانگەیاند پێویستە
تا ساڵی  2015هەموو مندااڵنی جیهان چوبێتنە بەر خوێندن.
هێرشكردنە سەر مەالال لە پاكستان بووە هۆی بێداركردنەوەی
دنیا سەبارەت بە پاراستنی مافەكانی مندااڵن و مێردمندااڵن لە
جیهاندا.
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فرۆید و بیری مرۆڤ
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ئاگایی و نائاگایی

فرۆید چەمكی (ئاگایی و نائاگایی) دانەهێنا ،بەاڵم
بەدڵنیاییەوە ئەو بەرپرسە لە زیاتر ئاشكراكردنی ئەو چەمكە و
كردنی بەباو( .ئاگایی بیر) بریتییە لە هۆشداری بەرامبەر ساتێكی
دیاریكراو ،گوزەرانی ئێستات ،یادەوەریەكان ،بیركردنەوەكان،
خەیاڵكردنەوەكان ،هەستەكان ،ئەوەی كە هەتە كاركردنی نزیك
لە (ئاگایی بیر) ئەوەیە كە فرۆید پێی دەڵێت «پێش هۆشیاری»،
ئەوەی كە ئێمە ئەمڕۆ دەتوانین پێی بڵێن «میمۆری بەردەست»:
هەرشتێك كە بەئاسانی بتوانرێت بهێرنێتەوە ه��ۆش .ئەو
یادەوەریانەی ،كە لە ساتی ئێستادا بیریان لێ ناكەیتەوە ،بەاڵم
بەئاسانی دەتوانیت بیانهێنیتەوە ناو بیرو هۆشی خۆت .هیچ
كەسێك گرفتی لەگەڵ ئەم دوو چینەی بیردا نییە ،هاوكات فرۆید
پێیوایە ئەو دوو بەشە بچوكرتین بەشی بیری مرۆڤن.
گەورەترین بەشی بیری مرۆڤ (نائاگایی) یە ،كە پێكدێت لە
هەموو ئەو شتانەی ئاسان نییە بیانهێنینەوە ئاگایی خۆمان ،پێكدێت
لە زۆرشت كە رەگ و ریشەیان لەوێدایە ،وەكو :پاڵنەر و غەریزەكان،
ی��ان ئ��ەو شتانەی ناتوانین سەیریانبكەین ،وەك��و ئ��ەو س��ۆز و
یادەوەریانەی توشی شۆكامن دەكەن .بە بۆ چوونی فرۆید (نائاگایی)
مرۆڤ سەرچاوەی هاندەر و پاڵنەرەكانیەتی ،جا ئەو پاڵنەرانە سادە
بن ،وەك حەزی خواردن و سێكس ،یان پاڵنەری هونەرمەندان و
زانایان ،بەاڵم ئێمە هەمیشە رێگرین لەوەی ئاگاداربین لەو هاندەرانە،
هەمیشەش لەژیامناندا لە روخسارێكی درۆدا دەردەكەون.
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واقیعەتی سایكۆلۆژیای فرۆیدی لەگەڵ جیهانێكی پڕ لەشت
دەستپێدەكات ،لەنێوان ئەو شتانەدا شتێكی تایبەت هەیە ئەویش:
(ئۆرگازم) .ئۆرگازم تایبەتە ،لەبەرئەوەی دەبێتە هۆی ژیانەوە و
دووبارە بەرهەمهێنانەوە .ئۆرگازم رێنامیی ئامانجەكان دەكات ،بۆ
ئەوەی بگەنە كۆتایی ،ئەویش لە رێگای پێدوایستییەكانیانەوە:
برسێتی ،تونێتی ،دووركەوتنەوە لەئازار ،سێكس.
گرنگرتین بەشی ئۆرگازم سیستەمی (اعصاب) ە ،كە هەستیارە
بەرامبەر پێدوایستیەكانی ئۆرگازم .نائاگایی ID -پێدوایستیەكانی
ئۆرگازم دەگۆڕێت ،بۆ هێزی پاڵنەر ،كە پێی دەوترێت (غەریزە،
یان حەز و ئارەزوو) فرۆید ناویان دەبات بە (خۆزگەكان) ،ئەم
گۆڕانە لە پێدوایستییەوە بۆ خۆزگە ،پێیدەوترێت پڕۆسەی
سەرەتایی.
نائاگایی ،كار بە پرەنسیپی (لەزەت) دەكات و لەهەوڵی
تێركردنی پێدوایستیەكاندایە ،بۆ منونە حەزی خواردن ،داوات
لێدەكات تێربێت ،ئەم حەز و پێداویستییە زیاد دەكات ،ئەگەر
تێری نەكەیت ،وات لێدێت ،ناتوانیت بیر لەهیچ شتێكی تر
بكەیتەوە.
هەروەك ئۆرگازم ،ئاگایی مرۆڤ ،مامەڵە لەگەڵ جیهاندا
دەكات ،لە رێگەی هەستەكانەوە .لەساڵی یەكەمی ژیانی منداڵدا،
هەندێك لە نائاگایی ئەو دەبێتە (من – ئیگۆ  .)-EGOئیگۆ
ئۆرگازم بە ژیانی واقیعەوە دەبەستێتەوە لەڕێگەی ئاگایییەوە،
هەروەها ئیگۆ بۆ ئەو شتانە دەگەڕێت كە دەبنە مایەی تێركردنی
183

حەزو ئارەزووەكان .ئەم چاالكی نواندنە پێیدەوترێت پرۆسەی
دووەم .ئیگۆ( )EGOوەك نائاگایی( )IDنییە ،بەپێی پرەنسیپی
واقیعەت كاردەكات .هەڵدەستێت بەتێركردنی حەزو ئارەزوەكان،
بەپێی ئەو شتە گونجاوانەی لەبەردەستدایە .ئیگۆ نوێنەری
واقیعەت و عەقڵە.
لەكاتێكدا ئیگۆ هەموو كارێك دەكات بۆ ئەوەی (نائاگایی) و
ئۆرگازم تێربكات و بەختەوەریان بكات ،ئەوا لەدنیای دەرەوەدا
رووبەرووی زۆر رێگر و بەربەست دەبێتەوە .هەندێك جاریش
رووب��ەرووی هەندێك شت دەبێتەوە ،كە هاوكاری دەكەن بۆ
گەیشنت بە حەز و ئارەزووەكانی تۆماری ئەو بەربەست و رێگرانە
دەكات ،بەتایبەتی پاداشت و سزای گرنگرتین دوو كەس لەژیانی
منداڵیدا )دایك و باوك( .تۆماركردنی چی بكرێت و چی نەكرێت،
دەبێتە منی بااڵ(َ .)SUPER EGOئەمە تەواو نابێت تا تەمەنی
( 7ساڵ)ی لەهەندێك كەسیشدا ،هەرگیز تەواو نابێت .لە سوپەر
ئیگۆدا دوو چەمك بوونیان هەیە :یەكەم (ئاگایی) كە تێكەڵە لە
سزادان و ئاگاداركردنەوە .دووەم (منی ئایدیاڵ) ،كە سەرچاوەكەی
خەاڵت و مۆدیلی پۆزەتیڤە بۆ منداڵ .ئاگایی و منی ئایدیاڵ داوای
پێداویستییەكانیان لە ئیگۆ دەكەن ،لە رێگەی هەستەكانەوە
وەك :خۆ بە زل زانین ،شەرم ،هەست بە تاوانكردن.
لێرەوە كۆمەڵێك حەزی تر دروستدەبن ،كە رەگی حەزەكان
زیاتر كۆمەاڵیەتییە وەك لەوەی بایەلۆژی بێت .بەداخەوە ئەم
حەزو خولیا نوێیانە ،توشی ملمالن ێ دەبن ،لەگەڵ نائاگایی.
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هەروەك دەبینین منی بااڵ نوێنەری كۆمەڵگەیە ،كۆمەڵگەش
حەزناكات هەموو پێدوایستییەكان تێربكات.
غەریزەی ژیان و غەریزەی مردن

فرۆید ،پێیوایە سەرجەم هەڵسوكەوت و رەفتاری مرۆڤ
ئاڕاستە دەكرێن لەالیەن خۆزگە و غ��ەری��زەوە ،كە دەرب��ڕی
پێدوایستییە فسیۆلۆژیەكانی مرۆڤن .فرۆید باسیاندەكات وەك
(غەریزەی ژیان) ئەو غەریزانە نەمری دەدەن بە ژیانی تاك لە
رێگەی هاندانیان بۆ بەدەستهێنانی خواردن و ئاو ،هەروەها
نەمری دەداتە رەگەز و نەوە جۆر بە جۆرەكان لە رێگەی هاندانیان
بۆ ئەنجامدانی سێكس .پاڵنەر و وزەی ئەم هێزە دەرونییە پێی
دەوترێت (لیبیدۆ.)LIBIDO -
ئەزموونی عیادی ،فرۆیدی گەیاندە ئەو بڕوایەی ،كە پێی
وابێت «سێكس» گرنگرتین پێدوایستییە روحییەكانی مرۆڤە.
مرۆڤ كائینی كۆمەاڵیەتییە ،سێكسیش گرنگرتین پێدوایستی
كۆمەاڵیەتییە .پێویستە بوترێت سێكس ل��ەالی فرۆید زۆر
گەورەترە ،قۆڵرتە وەك لەوەی بریتیبێت لە جووت بوونی دوو
جەستە.
پاشان دوای بەردەوام بوون لەسەر كار و ئەزموونەكانی ،فرۆید
گەیشتە ئەو بڕوایەی كە غەریزەی ژیان ،تەواوی چیرۆكەكەمان
پێ ناڵێت .لیبیدۆ شتێكی زیندووە ،پرەنسیپی لەزەتە ،كە
هەوڵدەدات بەختەوەرمان بكات و تێرمانبكات و رازیامنبكات.
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لیبیدۆ هەوڵدەدات ،كە ئێمە سەرجەم پێدوایستیەكامنان دابین
بێت و لەئاشتیدا بژین .فرۆید گەیشتە ئەوەی ،كە لەپاڵ غەریزەی
ژیان (غەریزەی مردن) یش هەیە .فرۆید پێیوایە هەموو كەسێك
خۆزگەیەكی نائاگایی هەیە بۆ ئەوەی مبرێت.
ئەم بیرۆكەیە لەسەرەتادا نامۆ دەردەكەت و لەالیەن زۆرینەی
خوێندكارەكانی فرۆیدەوە رەتكرایەوە ،بەاڵم بە بۆچوونی من
هەندێك بناغەی ئەزموونی هەیە .ژیان لەوانەیە پرۆسەیەكی ئازار
بەخش و هیالككەربێت ،شتێكی سانایە ،كە زۆربەی خەڵكی دنیا
ناخۆشییان زیاترە لەخۆشییەكانیان (ئەمە شتێكە كە ئێمە حەز
ناكەین دانی پێدا بنێین) مردن پەیامنی رزگاربوونە لەو ملمالنێیە.
لەم بارەیەوە فرۆید باس لە پڕەنسیپی نیرڤانا دەكات (نیرڤانا
ئایدیایەكی بوزییە ،كە بە مانای كوژانەوە دێت ،وەك كوژانەوەی
مۆمێك ،مەبەست لەكوژانەوە  -نەبوون ،هیچێتی دەگرێتەوە -كە
ئەویش ئامانجی فەلسەفەی بوزییە) .رۆژ بە رۆژ بەڵگەكانی غەریزەی
مردن و نیرڤانا لەناوماندا چەكەرەدەكات .وەكو خواردنەوەی
ئەلكهول ،بەكارهێنانی دەرمانی ئارام بەخش ،خۆ ونكردن لەناو
كتێب خوێندنەوە و سەیركردنی فیلمدا ،تامەزرۆیامن بۆ پشو لەگەڵ
خەوتن ،هەندێك جاریش بەخۆكوشنت دەری دەبڕین .فرۆید پێیوایە
هەندێك جار مرۆڤ راستەوخۆ غەریزەی مردن لەخۆیدا دەردەبڕێت،
ئەویش لە رێگەی :دڵڕەقی و تاوان و وێرانكارییەوە.
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شڵەژان

جارێكیان فرۆید وتبووی «ژیان ئاسان نییە».
ئیگۆ (من) لەسەنتەری نێوان دوو هێزی گەورەدا راوەستاوە:
كۆمەڵگە و واقیعەت ،كە لەالیەن منی بااڵوە نوێنەرایەتی دەكرێن،
پێدوایستییە بایەلۆژییەكان ،كە لەالیەن نائاگاییەوە نوێنەرایەتی
دەكرێن كاتێك ئەم دوو هێزە لە ملمالنێدان و گوشار دەخەنە سەر
ئیگۆی هەژار ،ئەوكاتەی كە هەستدەكەیت هەڕەشەت لەسەرە و
خەریكە شكستدەهێنیت ،بەرامبەر ئەو گوشارە زۆرەی لەسەرتە،
ئەوە بەو هەستە دەوترێت (شڵەژان).
لە تیۆرەكانیدا ،فرۆید باسی لە سێ جۆر شڵەژان كردووە:
یەكەمیان :شڵەژانی ریالیستی واتە ترس .فرۆید بۆ خۆی ئەوكاتەی
لە ئەڵامنیا بوو ئەم ترسەی بەسەردا هات ،لەژێردەستی نازییەكاندا.
ئەگەر هەریەك لە ئێمە بخەنە ناو كۆمەڵێك ماری ژەهراوییەوە،
ئەوە بەڕاستی لەو ترسە تێدەگەین .دووەمیان بریتیيە لە شڵەژانی
ئەخالقی (مۆراڵی):ئەم ترسە ئەوكاتە هەستیپێدەكەین ،كە
هەڕەشەكە لەدەرەوە بێت ،لە كۆمەڵگەوە بەناو سوپەر ئیگۆدا.
منونەی ئەم شڵەژانەش هەستكردنە بەشەرم و گوناهـ و ترسان لە
سزادان .سێیەم و كۆتایی بریتییە لە شڵەژانی اعصاب :ئەم شڵەژانە
كاتێك دروستدەبێت ،كاتێك گوشارێكی زۆر لەالیەن نائاگایی
بیری مرۆڤەوە دێت .منونەی ئەم جۆرە شڵەژانەش ،ئەو كاتایەنە
كە كۆنتڕۆڵی خۆمان لە دەستدەدەین ،مەزاجامن تێكدەچێت،
عەقڵامن لەدەستدەدەین .فرۆید زۆر خۆی بەم جۆرە شڵەژانەوە
سەرقاڵكرد ،بەاڵم ئێمە زۆر بەسادەیی تەنها دەڵێني شڵەژاوین.
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چەمكی (مرۆڤی ڵ
بااڵ)
الی نیچە
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پێشەكی

چەمكی (مرۆڤی بااڵ) بەیەكێك لەگرنگرتین چەمكەكانی
فەلسەفەی نیچە دادەن��رێ��ت .هەرچەندە ئەم چەمكە زۆر
بەكورتی لەپێشەكی كتێبی (زەردەشت وەهای گوت) دا باسكراوە،
بەاڵم دەمانگەیەنێتە ئەو بڕوایەی پێامن وابێت نیچە «هەندێك
شتی لەبیر»دا بووە سەبارەت بەوەی چۆن مرۆڤ دەتوانێت
زیاتر بێت لەوەی كە مرۆڤە .ئەگەر وابێت یاخود نا ،ئەوا ئەم
چەمكە بەشێوەیەك لە شێوەكان نیچە لە كارەكانیدا باسیكردووە.
تێگەیشنت لەم چەمكەش وا دەكات بزانین چۆن نیچە روانیویەتییە
(ژیان) .ئەم وتارە هەوڵێكە بۆناساندنی چەمكی «مرۆڤی بااڵ»
الی نیچە و زانینی چەمكی ژیان الی مرۆڤی بااڵ.
ناوەڕۆك

لە كتێبی (زەردەش���ت وەه��ای گ��وت) دا لەسەر زاری
زەردەش��ت ،كەسایەتی سەرەكی كتێبەكە ،نیچە بەم شێوەیە
باسی مرۆڤی ب��ااڵدەك��ات ،ب��ەوەی ژیانی خۆی تەرخانبكات
لەپێناو بەهێزكردنی بەها مرۆڤایەتیەكاندا ،هەروەها مرۆڤی بااڵ
ئەوكەسەیە ،كە دەتوانێت بەهای تایبەت بەخۆی دروستبكات
لەجیهانێكدا خەڵكانی دی تیایدا دەژین و پێشرت بەو چەمك و
بەهایانە ئاشنانەبوون .واتا مرۆڤی بااڵ كاریگەری دەخاتە سەر
ژیانی كەسانی دی و دەتوانێت بەهای جیاواز و تایبەت بەخۆی
دروستبكات ،كە سەربەخۆیە لەكەسانی دی و كار دەكاتە سەر
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كەسانی تر و بێ مانا ژیان بەسەر نابات .هەربۆیە ئەگەر رابردوو
لەگەڵ ئێستا و داهاتوش بێ مانابن ئەو لەپێناوی مرۆڤایەتیدا
دەژێت.
نیچە پێیوایە (مرۆڤی بااڵ) بەڕادەیەكی بێسنوور كاردەكاتە
سەر مێژوو .ئەو دەبێت كەسێكبێت هەمیشە لە رێگەی بیری
كەسانی ترەوە جارێكی تر بێتەوە ناو ژیان و كاریگەری بخاتەسەر
بیركردنەوە و بەهاكانیان .ناپلیۆن ،بۆ منوونە ،بەیەكێك لەو
كەسانە دادەنرێت ،كە زۆر سەرسامی بیروبۆچوونەكانی نیچە
بووە .ناپلیۆن كاریگەری كردە سەر مێژووی ئەوروپا و سیستمی
ئەوروپای گۆڕی و لە شوێنیدا سیستمی نوێی دامەزراند .ئەو
كارەی ئەو كردی كاریگەری كردە سەر ئەوروپای ئەمڕۆش .ئەم
بیركردنەوەیەی نیچە پەیوەندی بە بۆچوونێكی تری نیچەوە
هەیە ،ئەویش (ورە و هێز)ە بەو مانایەی مرۆڤ دەتوانێت بەهێز
و ورەیەكی زۆرەوە رووب��ەرووی هەموو بارودۆخێك ببێتەوە،
كاریگەری خۆی لەسەر دەوروبەر و بارودۆخەكە هەبێت.
نیچە وەاڵمی بۆ(چەمكی ژیان) یش هەیە ،كە بە ناڕەحەت
دێتەبەرچاو ،وەاڵمی نیچە بەرامبەر بەژیان لە هەمان كتێبدا
«زەردەش��ت وەه��ای گوت» دا هاتووە ب��ەوەی ژیان بریتییە
لەكۆمەڵێك بازنەی بێ سەرەتا و كۆتا و ب��ەردەوام دووب��ارە
دەبێتەوە ،لەگەڵ ناخۆشی و ناڕەحەتییەكانی ژیاندا هەندێ
كەس تووشی داڵ تەنگی و خەمۆكی دەبن ،بەاڵم گرنگرتین شت
بۆمرۆڤی بااڵ ئەوەیە «ژیان» بەشێوەیەكی تر ببینێت و وابزانێت
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هەندێك سات هەن لەژیاندا پڕمانان و مرۆڤ تووشی خۆشبەختی
دەكەن ،پاشان دەتوانێت ئەم خۆشییە دووبارە بكاتەوە بەمەش
كەسی بااڵ هەست بەساتە خۆش و ناخوشەكانی ژیان دەكات و
دەتوانێت بڵێت ژیان شتێكی باشە هەرچەندە دیاردەیەكی ترسناك
و پڕ پرسیارە .بەشێوەیەكی رونرت ئەو كەسە رووبەرووی ژیان
دەبێتەوە هەرچەندە ناڕەحەت و بێ ماناش دیاربێت .لەهەمان
كاتدا مرۆڤی بااڵ دەبێت ئەو راستیەش بزانێت»جەوهەری ژیان»
ناگۆڕێت تەنانەت ئەگەر ئەو لە لوتكەی بااڵبوونیدابێت.
لەم سۆنگەیەوە ،دەتوانین بڵێین مرۆڤی بااڵ كەسێكی بەسەر
خۆدا زاڵە و هەڵوێستی بەرامبەر ژیان هەیە ،كاتێك خەڵكانی
دی بەالیانەوە ب ێ مانایە .ئەم تێگەیشتنەش رێگای بۆدۆزینەوەی
(راستی )TRUTH -خۆش دەكات بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ،
هەروەك چۆن بۆ بردنەوەی دڵی ئافرەتێك لە سەرخۆ و وردە
وردە هەنگاو دەنێت .خاسیەتێكی تری مرۆڤی بااڵ ،كە نیچە لە
كتێبی (لە دایكبوونی تراژیدیا ()THE BIRTH OF TRAGEDY
باسیكردووە ،بریتییە لە تێكەڵكردنی هەردوو بەهای (هزر و
هەست).
نیچە پێیوایە هاوسەنگی دروستكردن لەنێوان ئەو دوو
بنەمایەدا گرنگە بۆ بەخشینی مانا بە ژیان ،هەروەها نیچە
پێیوایە پێویستە مرۆڤ رسوشتی راستەقینەی خۆی بدۆزێتەوە
و بەشێوەیەكی دروست بەكاریبهێنێت .نیچە زۆر ئالودەی كارە
ئەدەبی و هونەری و مۆسیقییەكان بووە ،زۆر تایبەت مامەڵەی
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لەگەڵ (هونەر) دا دەكرد و بەرزتر لەهەموو كارە عەقاڵنی و
زانستیەكان سەیری دەكردن ،بەالی نیچەوە داهێنانی هونەری
لەسەرووی هەموو شتێكەوە بووە .الی نیچە مرۆڤی بااڵ ئەو
كەسەیە (هونەرمەند) بێت .هونەرمەندێك هەست و سۆزی
خۆی بەكاربهێنێت .بۆكارێكی تایبەت ،كە رەنگدانەوەی روئیای
تایبەتی خۆی بێت بەرامبەر ژیان و جیهان .لەم بارەیەوە نیچە
زۆر بە پۆزەتیڤی باسی شارستانیەتی یۆنانیەكان دەكات ،كە
هزر و هەستەكانیان بەكارهێناوە و لەئەنجامیشدا كاریگەری
گەورە و داهێنەرانەیان ئەنجام داوە زیاتر لەكۆمەڵگەی ئەمڕۆ،
هەروەها نیچە رەخنە لە(شارستانیەتی رۆژئاوا) دەگرێت بەوەی
زۆر رۆچووتەوە ناو بەهای (ه��زر)ەوە .رۆژئاوا پێیوایە مرۆڤ
دەتوانێت لەڕێگەی (عەقڵ -هزر) ەوە بگات بە هەموو شتێك و
سەرجەم خراپییەكانی رسوشت راستبكاتەوە.
هەرئەم بیركردنەوەیەشە ،كە ئەمڕۆ رۆژئ��اوای گەیاندۆتە
ترۆپكی زانست و تەكنەلۆژیا ،بەاڵم نیچە رەخنە لەم بۆچوونە
دەگرێت و پێیوایە جوانی ژیان لە ئەنجامی هاوسەنگی نێوان
بەها (رۆحی و عەقڵییەكان)ەوە دێتەدی .ئەم هاوسەنگیەش وەك
دەزانین لە كۆمەڵگەی مۆدێرندا زۆر بەكەمی بەرچاودەكەوێت.
الی نیچە (هەست و س��ۆز) بەشێكن لە رسوشتی م��رۆڤ و
فەرامۆشكردنیان دەبێتە هۆی تێكچوونی سایكۆلۆژیای مرۆڤ،
كەواتە مرۆڤی بااڵ ئەو كەسەیە هاوسەنگی لە نێوان سەرجەم
هەست و سۆزو هۆزەكانیدا دروستدەكات ،بەشێوەیەكی راست
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ئاڕاستەیان دەكات .لەرۆژگاری ئەمڕۆدا كەعەقڵ و زانست لە
ترۆپكی گەشە كردنیدایە پێموایە كارێكی سەختە بتوانین قەناعەت
بەخەڵكی بكەین بەرامبەر الیەنە خراپەكانی (عەقڵ و زانست)،
چونكە خەڵكی لە كۆمەڵگەی ئەمڕۆدا پێیان وایە هزر و زانست
چارەسەری سەرجەم گرفتەكانی كۆمەڵگە دەكات ،بەب ێ زانست
كۆمەڵگە دەكەوێتە ناو گێژاو و وێرانكارییەوە .من بۆخۆم لەگەاڵ
نیچە هاوڕام ،كە پێیوایە جوانی ژیان لە وەدایە (عەقاڵ و سۆز)
تێكەڵبكرێت ،چونكە دنیایەكی بێ سۆز ،جیهانێكی نارسوشتە و
بێ (هزر)یش مرۆڤ رووە و وون بوون هەنگاودەنێت.
كۆتایی

لە سۆنگەی ئ��ەو بۆچوونانەی س���ەرەوە دەگەینە ئەو
دەرئەنجامەی بڵێین (مرۆڤی بااڵ) ئەو كەسەیە بتوانێت كاریگەری
بكاتە سەر مێژوو ،دەوروبەری ،هەروەها بتوانێت هاوسەنگی
لەنێوان (هزر و هەست) دا دروستبكات و بەشێوەیەكی راست
ئاڕاستەیان بكات .مرۆڤی بااڵ مرۆڤێكە سنورەكانی ژیان دەزانێت،
سنورێك كەخۆی دی��اری ك��ردووە نەك كۆمەڵگە بەسەریدا
سەپاندبێت( .مرۆڤی بااڵ) ژیانی خۆشدەوێت و هەست بەبێزاری
ناكات و ب��ەردەوام لە هەوڵی هێنانەدی بەهای جوان دایە و
بەردەوام دەتوانێت كاریگەری لەسەر كەسانی تر دروستبكات
و كەسێكە رووب��ەرووی «ژیان» دەبێتەوە و بەرگەی سەرجەم
بارودۆخە (خۆش و ناخۆش)ەكان دەگرێت و لە بەرامبەریاندا
چۆك دانادات.
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نوسینی :سالڤۆی ژیژاك

195

بە بۆچوونی هیگڵ دووبارەبوونەوە رۆڵێكی گرنگی هەیە
لە مێژوودا ،كاتێك شتێك بۆ یەكەمجار روودەدات ئەوا دەكرێت
وەك رووداوێك سەیربكرێت ،وەك شتێك كە دەكرا رووی نەدایە،
ئەگەر بارودۆخەكە بە شێوەیەكی جیاواز مامەڵەی لەگەڵ بكرایە،
بەاڵم كاتێك شتێك خۆی دووبارە دەكاتەوە مانای وایە پرۆسەیەكی
مێژوویی قوڵرت ئاشكرا دەبێت .كاتێك ناپلیۆن (الیپزینگ )1ی
لەدەستدا لە ساڵی 1813دا ،ئەو رووداوە وەك بەدبەختیەك
سەیردەكرا ،بەاڵم كاتێك دووبارە لە (واتەرلۆ)2ش دۆڕا ،ئیرت ئەوە
ئاشكرا بوو ،كە سەردەمی ئەو بەسەرچووە .هەمان شت دروستە
بۆ بەردەوامی قەیرانی دارایی.
لە سێپتەمبەری 2008دا لەالیەن هەندێك كەسەوە قەیرانەكە
وەك رووداوێكی تایبەت سەیردەكرا ،كە دەتوانرێت راستبكرێتەوە
ئەویش لە رێگای رێكخستنی باشرتەوە ...لە ئێستادا نیشانەكانی
دووبارە داڕمانی دارایی كەڵەكەبوونەتەوە .ئەوە نیشانەیەكی
ئاشكرایە ،كە ئێمە مامەڵە لەگەڵ گرفتێكی بوونیادیدا دەكەین.
بەردەوام ئەوەمان پێدەوترێت ،كە ئێمە لە ماوەی قەیرانی
قەرزداریدا ژیان دەگوزەرێنین ،بۆیە پێویستە هەمووان بەشداری
ئەو بارگرانییە بكەین و قایشەكامنان توندبكەینەوە .هەموومان
تەنها (زۆر) دەوڵەمەندەكان نەبێت .بیرۆكەی باج زیادكردن رێگە
پێدراونییە ،ئەگەر ئەوەمان كرد ئەوا مشتومڕەكان بەردەوام دەبن
و دەوڵەمەندەكان هیچ هاندەرێكیان نابێت وەبەرهێنان بكەن،
چونكە كاری كەمرت دروستدەبن و هەمووان ئازار دەكێشن.
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تەنها رێگاش بۆ رزگاربوومنان لە كاتە سەختەكاندا بریتییە لەوەی
هەژارەكان هەژارتربن و دەوڵەمەندەكانیش دەوڵەمەنرتبن .لە
ئێستادا پێویستە هەژارەكان چی بكەن؟ ئەی ئەوان دەتوانن چی
بكەن؟
لەگەڵ ئەوەی دەرئەنجامی ئاژاوەكانی بەریتانیا كوژرانی
(مارك دووگ��ان) 3بوو ،بەاڵم هەمووان لەسەر ئەوە كۆكن كە
ئەو ئاژاوانەوە پیشاندەری نائۆقرەی قووڵرتن ،بەاڵم چ جۆرە
نائۆقرەییەك؟ هاوشێوەی ئۆتومبێل سوتاندنەكانی گەڕەكەكانی
پاریس لە ساڵی 2005دا ،ئاژاوەگێڕانی بەریتانیا هیچ پەیامێكیان
نەبوو ،كە بیگەیەنن (ئەمە پێچەوانەی خۆپیشاندەرەكانی
نۆڤەمبەری 2010ی بەریتانیا بوو ،كەتیایدا خوێندكاران دژی
چاكسازییە پێشنیازكراوەكانن خوێندنی بااڵبوون) .لەبەرئەوە
كارێكی زەحمەتە لە ئاژاوەكانی بەریتانیا بگەین لە گۆشە نیگای
ماركسییەوە .وەك سەرهەڵدانێكی شۆڕشگێڕی ،ئەو ئاژاوانە زیاتر
لەگەڵ چەمكی (قەرەباڵغی) هیگڵی دەگونجێن :ئەوانەی لە
دەرەوە لە فەزای كۆمەاڵیەتی خۆیان رێكخستووە ،كە دەتوانن
ناڕەزایی خۆیان دەرببڕن تەنها لە رێگای توڕەیی (نائەقاڵنی)
وێرانكەری توندوتیژەوە .هیگڵ بەمە دەڵێت :نەرێنی ئەبسرتاكتی.
چیرۆكێكی كۆن هەیە دەربارەی كرێكارێك ،كە گومانی دزی
لێدەكرا ،هەموو ئێوارانێك دوای ئەوەی ئیشەكەی تەواودەكرد،
كارگەكەی بەجێ دەهێشت و لەالیەن پاسەوانەكانەوە زۆر
بەووردییەوە دەپشكرنا ،بەاڵم پاسەوانەكان هیچیان نەدەدۆزییەوە.
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تا لە كۆتایدا بۆیاندەركەوت ،كە كرێكارەكە عەرەبانەكان دەدزێت.
پاسەوانەكان حەقیقەتێكی ئاشكرایان لێ ون بووبوو هەروەك
ئەوانەی قسەیان لەسەر ئەو ئاژاوانە كردووە ،كە روویانداوە.
پێامن وت��را ،كە هەرەسهێنانی رژێمە كۆمۆنستییەكان
لەسەرەتای نەوەدەكانی سەدەی رابردوودا هێام بوو بۆ كۆتایهاتنی
ئایدۆلۆژیا :سەردەمی پڕۆژەی ئایدۆلۆژی مەزن ،كە گەیشتبووە
لوتكەی كارەساتی تۆتالیتاری كۆتایهات ،ئێستا هەنگاومان
ناوەتە ناو سەردەمی نوێی عەقاڵنییەت و پراگامتێكی سیاسی.
ئەگەر بواری گشتی كە لە سەردەمی پاش-ئایدۆلۆژیا ،كە ئێستا
تیایدادەژین بەهەر شێوەیەك راستبێت ،دەتوانرێت لە گۆشە
نیگای ئەو ئاژاوانەوەی ئەم دواییەوە سەیر بكرێت .ئەو توڕەییانە
پلەی سفری ناڕەزایەتی بوون ،كاری توندوتیژی هیچی ناوێت .بۆ
تێگەیشنت لە مانای ئاژاوەكان كۆمەڵناسان و بالگ نوسان بوونە
هۆی شێواندنی ئەو مەتەڵەی كە ئاژاوەكان پێشەكەشیانكرد.
ن��اڕازی ب��وون ،لەگەڵ ئ��ەوەی مەحرومكراون لە رووی
كۆمەاڵیەتیشەوە پەراوێزخراون ،بەاڵم لەسەر لێواری لەبرسان
مردن نەبوون .خەڵكانێك لە بارودۆخی مادی خراپرت ژیاون و
بەتەنهایی لە بارودۆخی فیزیكی و ئایدۆلۆژی جێهێڵراون ،بەاڵم
لە توانایاندا بووە خۆیان لە هێزێكی سیاسیدا رێكبخەن و ببنە
خاوەن ئەجێندایەكی ئاشكرا ،هەربۆیە كە ئاژاوەگێڕییەكان هیچ
پرۆگرامێكیان نییە دەبێت ئەمە لە خودی خۆیدا روونبكرێتەوە:
ئەمە زۆر شتامن پێدەڵێت دەرب���ارەی ئ��ەوەی ،كە ئێمە لە
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چ كارەساتێكی ئایدۆلۆژی و سیاسیدا دەژی��ن و لە چ جۆرە
كۆمەڵگەیەكدا نیشتەجێین .ئەو كۆمەڵگەیەی ئاهەنگی بوونی
بژاردەكان دەگێڕێت ،بەاڵم تەنها بژاردەی بەردەست بریتییە لە
پەیڕەوكردنی كوێرانەی دیموكراسی زۆرەملێی دەستەجەمعی.
ناڕازی بوون لە سیستەمەكە چیدی ناتوانێت خۆی دەرببڕێت
لە فۆڕمی ئەلتەرناتیڤە راستەقینەكاندا ،تەنانەت لە رێگەی
پرۆژەی (یوتۆپیا)شەوە بێت ،بەڵكو تەنها دەتوانێت گوزارشت لە
خۆی بكات لە رێگای توڕەیی بێ ماناوە .كەواتە بۆ دڵخۆش بین
بە بوونی ئازادی بژاردەكان ،كە تەنها بریتییە لە هەڵبژاردن لە
نێوان پەیڕەوكردنی یاساكان و توندوتیژی خود-وێرانكەر؟
(ئاالن بادیۆ )4پێی وایە كە ئێمە لە فەزایەكی كۆمەاڵیەتی
(ناجیهانی بوون) دا دەژین ،بەو مانایەی لەو فەزایەدا تەنها فۆڕمی
ناڕازی بوون بریتییە لە توندوتیژی بێ مانا .لەوانەیە ئەمە یەكێك
بێت لە گەورەترین ترسناكی سەرمایەداریدا :هەرچەندە بوون بە
گڵۆباڵ بە مانای لە خۆگرتنی (هەموودنیا) دێت ،بەاڵم پشتگیری
لە ئایدۆلۆژیای (ناجیهانی بوون) دەكات ،بەو مانایەی خەڵكی
رێگایەك نادۆزنەوە بۆ بەدەستهێنانی مانا بۆ ژیانی خۆیان .وانەی
سەرەكی گڵۆباڵیزەیشن بریتییە لەوەی ،كە دەتوانێت هەموو
شارستانییەتەكان لە خۆبگرێت :لە مەسیحیتەوە بۆ بودایزم،
لە رۆژئ��اواوە بۆ رۆژه��ەاڵت .تێگەیشتنی بە (جیهانی بوونی
سەرمایەداری) بوونی نییە ،هەروەها شارستانیەتی سەرمایەداری
بوونی نییە .رەهەندی بەجیهانی بوونی سەرمایەداری بریتییە لە
نیشاندانی راستی بەبێ بوونی مانا.
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كەواتە ،یەكەم دەرئەنجام ،كە پێیدەگەین دەرب��ارەی ئەو
ئاژاوانە بریتییە لەوەی ،كە كاردانەوەی كۆنەپارێز و لیبڕاڵەكان
دروستنەبوون .كاردانەوەی كۆنەپارێزەكان چاوەڕوان كراوبوون:
بە بۆچوونی ئەوان هیچ بیانوویەك بۆ ئەو كارە تێكدەرانە نییە
و پێویستە تەواوی رێگاكان بگرینەبەر بۆ گێڕانەوەی سیستەم،
هەروەها بۆ ئەوەی ئەو كارانە دووب��ارە نەبنەوە پێویستامن
بە لێبووردەیی و یارمەتی كۆمەاڵیەتی نییە ،بەڵكو پێویستامن
بە دیسپلین و كاری سەخت و هەستی بەرپرسیارێتی هەیە.
هەڵەی ئەم تێگەیشتنە هەر ئەوەنییە ،كە بارودۆخی بێ ئومێدی
كۆمەاڵیەتی لەبەرچاوناگرێت ،كە دەبێتە مایەی هەڵچوونی توندی
گەنجان ،بەڵكو فەرامۆشكردنی ئەو راستیەشە كە ئەو توڕەییانە
رەنگدانەوەی ناوەكی بنەماكانی ئایدۆلۆژیای كۆنسێرڤاتیڤن.
لە سااڵنی نەوەدەكان ،ئەوكاتەی موحافیزكارەكان كەمپینی
(گەڕانەوە بۆ بنەماكان)یان راگەیاند ،لەالیەن (نۆرمان تیبت)5
نارشینرتین تەواوكاری ئاشكرابوو ب��ەوەی ،كە دەڵێن :مرۆڤ
تەنها ئاژەڵێكی كۆمەاڵیەتی نییە ،بەڵكو ئاژەڵێكی موڵكداریشە.
كەواتە پێویستە لە بەرنامەی ئێمەدا بێت ،كە ئەو غەریزە
خێڵەكی و موڵكدارییە بناغەییانە تێربكەین .گەڕانەوە بۆ
بنەماكان بەڕاستی مانای ئەوەیە :ئازادكردنی بەربەریەتی ناو ئەم
كۆمەڵگە شارستانییە بۆرژوایە ،ئەویش لە رێگای تێركردنی غەریزە
بەربەرییە بناغەییەكانەوە .لە سااڵنی شەستەكاندا هێربیرت
ماركۆز چەمكی (چەوسێنەری نابااڵبوون)ی داهێنا بۆ تێگەیشنت
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لە (شۆڕشی سێكسی) بەو مانایەی :ئارەزووەكانی مرۆڤ دەكرێت
نابااڵ بكرێن ،هەروەها ئازادبكرێن ،بەاڵم هەر لە چوارچێوەی
كۆنتڕۆڵی سەرمایەداریدا دەمێننەوە .بەمانایەكی تر (پیشەسازی
پۆرن .)6لەسەر شەقامەكانی بەریتانیا لە ماوەی نائارامیەكاندا
مرۆڤامن نەبینی ،كە بووبێتە (دڕندە= وەحش ،بەڵكو مرۆڤامن
بینی كرابوونە دڕندە ،كە لەالیەن ئایدۆلۆژیای سەرمایەداریەوە
بەهەمهێرنابوون).
لەالیەكی دیكەوە ،كەمرت چاوەڕوانكراو نەبوو ،كاردانەوەی
لیبڕاڵەكان خۆی قەتیس كردبوو لەسەر باسكردنی بەرنامەی
كۆمەاڵیەتی و پێشكەشكردنی دەستپێشخەری ،هەروەها
باسكردنی پەراوێزبوونی نەوەی دووەم و سێیەمی پەنابەران
لە ئاسۆكانی ئابووری و كۆمەاڵیەتی :هەربۆیە هەڵچوونی توند
تەنها رێگایە بۆ گوزارشتكردن لە ناڕازی بوونیان .بۆ ئەوەی خۆمان
نەخزێنینە ناو تۆڵەی خەیاڵییەوە ،پێویستە هەوڵی زیاتر بدەین
تا لە هۆكاری سەرەكی ئەو هەڵچوونان بگەین .دەتوانین خەیاڵی
ئەوە بكەین ژیان چۆن دەبێت ،كە گەنج بیت لە گەڕەكێكی
هەژار ،لە گەڕەكێكی فرە رەگەزی تێكەاڵو ،كە پێشوەختە گومانی
لەسەرە و لە الیەن پۆلیسەوە ناڕەحەت دەكرێت ،نەوەك بێكارە
بەڵكو لەكارخراوە ،كە هیچ ئومێدێكی بۆ ئایندە نییە .بێگومان
لەم ج��ۆرە ب��ارودۆخ��ەدا خەڵكی دەڕژێنە سەر شەقامەكان.
هەڵەی ئەم تێگەیشتنە ئەوەیە ،كە تەنها بارودۆخە بابەتییەكان
لەبەرچاودەگرێت ،بەاڵم لە راستیدا ئاژاوەنانەوە ئامانج لێی
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گەیاندنی پەیامی زاتییە .پەیامێكە ،كە چۆن كەسێك گرێدراوە بە
بارودۆخێكی بابەتییەوە.
لەسەردەمێكی گاڵتەجاڕدا دەژین و كارێكی ئاسانە ئەو
ناڕازییەی ئاگر لە دوكانەكان بەردەدات ،دەیان سووتێنێت و فشاری
خۆی لەسەرە ،كە بەهەمان زمانی كرێكارێكی كۆمەاڵیەتی یاخود
كۆمەڵناسێك ،وەاڵم بداتەوە :بە نەبوونی جوڵەی كۆمەاڵیەتی،
نەبوونی ئارامی ،الوازی دەسەاڵتی دایك و باوك ،ب ێ بەشبوون
لە خۆشەویستی لە قۆناغی منداڵیدا ،ئەو دەزانێت چی دەكات،
بەاڵم دەشزانێت ئەوەی دەیكات بێ مانایە.
كارێكی بێ مانایە ئەگەر هەر یەكێك لەو دوو تێگەیشتنە
وەربگرین ،تێگەیشتنی موحافیزكارەكان ،یان لیبڕاڵەكان ،هەردوو
تێگەیشتنەكان خراپن ،بێ گومان بەالی (ستالین)یشەوە خراپ
دەبوون ،چونكە ئەو ئاگاداركردنەوانەی ،كە لەالیەن هەردووالوە
پێشكەشكراون بریتی بوون لە كاردانەوەی راسیستی (زۆرینەی
بێ دەنگ) .یەكێك لە شێوەكانی كاردانەوەكان بریتی بوو لە
دروستكردنی یەكەی تایبەت لەالیەن كۆمەڵەكانی (وەك :تورك،
كاریبی ،سیك) بۆ پاراستنی موڵك و ماڵیان .ئایا دوكاندارەكان دژی
خۆپیشاندەرێكی پاكی دژ بە سیستەمەكەن؟ یاخود نوێنەری
چینی كاركەرن و دەجەنگن دژی هێزەكانی هەڵوەشاندنەوەی
كۆمەاڵیەتی؟ لێرەدا ،كەسێك دەبێت ئ��ەوە رەتبكاتەوە كە
هەرالیەكیان وەربگرێت .لەراستیدا ،ئەوە ملمالنێیە لە نێوان دوو
بەرەدا .بەرەیەكیان توانیویەتی كاربكات لە ناو سیستەمەكدا،
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لەگەڵ بەرەیەكیان سەرەڕای هەوڵەكان بێ هیوایە لەوەی بتوانێت
زیاتر بڕوات .توندوتیژی ئاژاوەگێڕان لە راستیدا دژی خۆیان بوو.
ئەو دوكانانەی سوتێرنان ،ئەو ئۆتۆمبیالنەی سوتێرنان لەگەڕەكە
دەوڵەمەندنشینەكان نەبوون ،بەڵكو لە كۆاڵنەكانی خۆیان
بوون .ملمالنێكە ،ملمالنێی نێوان گروپە جیاوازەكانی كۆمەڵگە
نەبوو ،بەڵكو بەشێوەیەكی زۆر رادیكاڵ ،ملمالنێی كۆمەڵگە
بوو لەگەڵ كۆمەڵگە ،ملمالنێ لە نێوان ئەوانەی هەموو شتێك
لەدەستدەدەن لەگەڵ ئەوانەی هیچ لەدەستنادەن .ملمالنێ بوو
لە نێوان ئەوانەی هیچ بەرژەوەندییەكان لەناو كۆمەڵگەدا نییە،
لەگەڵ ئەوانەی خاوەن بەرژەوەندی بااڵن لە ناو كۆمەڵگەدا.
(زیگمەنت بومان ،)7سەیری ئەو ئاژاوەگێڕییانە دەكات وەك
كردەی (بەكاربەری عەیبدار و ناكارامە) زیاتر لەوەی شتی دیكەبن.
ئەمەش بەو مانایەی ئەو ئاژاوانە دەربڕی حەزی بەكاربردنبوون
بەشێوەیەكی توندوتیژ ،ئەوكاتەی بوار نییە بەشێوەیەكی دروست
گوزارشت لە خۆیانبكەن لەرێگای بازاڕكردنەوە .كەواتە لە ناو ئەو
ئاژاوانەدا ناڕەزایی دروستبوون هەیە ،كە تیایدا وەاڵمی پێچەوانەن
بۆ ئایدۆلۆژیای بەكاربردن .واتە :ئێوە بە ئێمە دەڵێن وەرن شت
بەكاربەرن ،بەاڵم مەحرومامن دەكەن بەوەی بە شێوەیەكی
گونجاو ئەو كارە بكەین -لەبەرئەوە ئێمەش بەو رێگایە دەیكەین،
كە دەتوانین! ئەو ئاژاوانە نیشاندەری هێزی مادی ئایدۆلۆژیان.
لەوەش زیاتر لەوانەیە نیشاندەری كۆمەڵگەی پاش -ئایدۆلۆژیابن.
لە گۆشەنیگای شۆڕشگێڕییەوە ،كێشەی ئاژاوەگێڕی بریتی نییە
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لە توندوتیژی ،بەڵكو ئەوەیە كە توندوتیژی بەشێوەیەكی راست
خود-دڵنیاكەر نییە .ئاژاوەگێڕی ،توڕەیی و بێ هیوایی بێ توانایە
لە شكڵی هێزدا ،هەروەها حەسودیە لە شێوەی كەرنەڤاڵی
سەركەوتندا.
وا باشرتە ك��ردەی ئاژاوەگێڕی لەگەڵ جۆرێكی دیكەی
توندوتیژی گرێبدەین ،كە بە بۆچوونی زۆرب��ەی لیبڕاڵەكان
هەڕەشەیە بۆسەر شێوازی ژیانی ئێستامان ،ئەویش بریتییە
لە هێرشی تیرۆرستی بۆمبی خۆكوژ .لەهەردوو حاڵەتەكەدا:
توندوتیژی و توندوتیژی بەرامبەر لەناو بازنەیەكی شەڕانگێزدا
قەتیس ب��وون ،هەریەكێكیان ئەو هێزە دروستدەكات ،كە
شەڕی پێدەكات .لەهەردوو حاڵەتەكەدا كوێری هەڵسوكەوتیان
پێدەكات ،كە تیایدا توندوتیژی دانپێدانانی ناوەكییە بە بێ
توانایی .تەنها جیاوازی كردە تیرۆرستەكان لەگەڵ ئاژاوەكانی
پاریس و بەریتانیا ئەوەیە ،كە ئەو ك��ردەوە تیرۆرستیانە
ئەنجامدەدرێن لە پێناو خزمەتكردنی (مانایەكی موتڵەق)ە ،كە
لەالیەن ئایینەوە دابینكراوە.
بەاڵم ئایا راپەڕینەكانی جیهانی عەرەبی ،بەرەنگاربوونەوەی
دەستەجەمعی نەبوون بۆ رێگرتن لە ئەڵتەرناتیڤی خود-
وێرانكەر و توندوتیژی فەندەمێنتالیزمی ئاینی؟ بەداخەوە
هاوینی 2011ی میرس خاڵی كۆتایهاتنی شۆڕشە ،ئەو كاتەی
ئ��ازادب��وون (كە دەشێت ببێت) خنكێرنا .گۆڕهەڵكەنەكان
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بریتی بوون لە سوپا و ئیسالمییەكان .ئاماژەكانی رێكەوتنی
سوپا (كە سوپای موبارەكە) و ئیسالمیەكان (كە لەسەرەتای
شۆڕشدا لە پەراوێزدا ب��وون ،بەاڵم ئێستا دەسەاڵتی زیاتر
بەدەستدەهێنن) ئاشكرایە .ئیسالمییەكان نەرمی دەنوێنن
بەرامبەر سوپا بۆئەوەی سوپا قازانجی ماددی بەدەستبهێنێت،
لە بەرامبەریشدا سوپا نەرمی بەرامبەر ئیسالمیەكان دەنوێنێت
بۆ بەرقەراربوونی هەژموونی ئەوان .دۆڕاوەكان بریتی دەبن
لە لیبڕاڵەكان -كە زۆر الوازن سەرەڕای هاوكاری ماددی CIA
بۆ پەرەپێدانی دیموكراسی -هەروەها دۆڕاوێكی تر بریتییە لە
نوێنەرانی راستەقینەی شۆڕش ،ئەوانیش عەملانییە چەپەكانن.
ئەوانەی دەیانویست تۆڕێك لە رێكخراوی كۆمەڵگەی مەدەنی
دروستبكەن لە سەندیكاكانی بازرگانییەوە بۆ فێمێنیستەكان.
بارودۆخی ئابووری زوو بێ یان درەنگ ،هەژارەكان ،ئەوانەی
لە ناڕەزایەتییەكانی شۆڕشدا نا ئامادەبوون ،دەڕژێنێتەوە سەر
شەقامەكان .هەروەك دیارە تەقینەوەیەكی نوێ روودەدات.
پرسیاری قورس بۆ كایەی سیاسی میرس بریتییە ل��ەوەی چ
الیەنێك رابەرایەتی توڕەیی ه��ەژاران دەك��ات؟ چ الیەنێك
دەیكاتە پڕۆگرامێكی سیاسی :عەملانییە چەپەكان یاخود
ئیسالمیەكان؟
كاردانەوەی زاڵی رای گشتی رۆژئ��اوا بەبێ گومان بریتی
دەبێت لە نیشاندانی سەركەوتن بۆ حیكمەتێكی گاڵتەجاڕ ،كە ئەم
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شتەمان پێدەڵێت :هەروەك شۆڕشی واڵتێكی (ناعەرەبی) ئێران
ئاشكرای كردووە ،كە شۆڕشی خەڵكی لە واڵتانی عەرەبی هەمیشە
كۆتاییەكەی بریتی دەبێت لە ئیسالمیزمی میلیشیایی .لەم دۆخەدا
موبارەك باشرت دەردەكەوێت ،چونكە پاراستنی ئەو شەیتانەی
دەیناسیت باشرتە لەوەی یاری لەگەڵ ئازادبووندا بكەیت .لە
دژی گاڵتەجاڕییەكی لەو شێوەیەدا ،باشرتە بۆ هەركەسێك كە بێ
مەرج پشتیوانی لە كرۆكی ئازادبوونی رادیكاڵی شۆڕشی میرس
بكات ،بەاڵم پێویستە خۆمان لەسحری كەیسێكی دۆڕاو بپارێزین
و كارێكی ئاسانە ئیعجابی خۆمان بۆ جوانی سەرنجڕاكێشی
راپەڕینەكان ،كە مەحكومن بە شكست نیشانبدەین .چەپی
ئەمڕۆ رووب��ەرووی گرفتی (نەرێی یەكالكەرەوە دەبێتەوە):
ب��ەوەی چ ج��ۆرە سیستەمێك لە جێگای سیستەمە كۆنەكە
دابنێین دوای بەرپابوونی ئەو شۆڕشانە ،لە كاتێكدا حەماسەتی
گەورە بۆ چركە ساتی یەكەم كۆتایهاتووە؟ لەو چوارچێوەیەدا،
لە (خۆپیشاندانەكانی مایسی ئیسپانیاINDIGNADOS -8
) ،مانیفێستی ئەوە راگەیەندرا یەكەمشت ،كە پێویستامن پێی
دەبێت بریتییە لە زمانێكی سیاسی نوێ :هەندێك لە ئێمە
خۆیان بە پێشكەوتوخواز دەزانن ،هەندێكی دیكەمان خۆیان
بە بڕوادار و هەندێكامن بێ بڕوا ،هەروەها هەندێكی دیكەمان
خاوەن ئایدۆلۆژیایەكی دیاریكراون ،هەندێكیشامن كەسانی
سیاسین...هتد ،بەاڵم هەموومان دوودڵین و توڕەین لە داهاتووی
ئەو بارودۆخە سیاسی و ئابووری و كۆمەاڵیەتییەی دەوری
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ئێمەی داوە ئەویش لەبەرئەوەی :گەندەڵییەكی زۆر هەیە لە
ناو سیاسیەكاندا ،لە ناو بازرگاناندا ،لەناو خاوەن بانكەكاندا...
ئەمانە ئێمەیان لە پەلوپۆخستوە بەبێ بوونی هیچ دەنگێك.
ناڕازی بووان خۆپیشاندان دەكەن لە پێناو راستییەكی نەگۆڕدا،
كە دەبێت لە كۆمەڵگەدا هەبێت ئەویش بریتییە لە :مافی
شوێنی نیشتەجێ بوون ،بوونی ئیش ،مافی كلتوری ،تەندروستی،
خوێندن ،بەشداری سیاسی ،مافی ئازادی پەرەپێدانی شەخسی،
مافەكانی بەكاربردن بۆ ژیانێكی خۆش بەخت و تەندروست.
ئەوانە دژی توندوتیژین و داوای (شۆڕشێكی ئەخالقی) دەكەن.
لەبری ئ��ەوەی پارە بخرێتە س��ەروو مرۆڤەوە ،پێویستە پارە
لەپشت خۆمان دابنێین بۆ خزمەتكردن .ئێمە مرۆڤین نەوەك
شت .من بەرهەمی ئەو شتەنیم كە دەیكڕم ،یان چۆن دەیكڕم
و لە كێی دەكڕم .كێ دەبێتە نوێنەری ئەو شۆڕشە .بزوتنەوەكەی
ئیسپانیا ،بەتەواوی چینی سیاسی ،بەهەردووالی راست و چەپ،
دوورخستۆتەوە چونكە ئەوانە گەندەڵن و تامەزرۆی دەسەاڵتن.
لەگەڵ ئەوەشدا زنجیرەیەك داوای ئاڕاستە كردووە -بۆ كێ؟ بۆ
خودی خەڵكیش نا .بزووتنەوەی  INDIGNADOSداوا دەكات،
خەڵكی خۆیان ببنە ئەو گۆڕانەی كە دەیانەوێت ببێت ،چونكە
كەسی دیكە نییە ئەو كارەیان بۆ بكات .ئەمە خاڵی الوازی
سەرەكی ناڕەزایەتییەكانی ئێستایە :ئەو ناڕەزایەتیانەی گوزارشت
لە توڕەیی راستەقینەدەكەن ،بەاڵم لە توانایاندا نییە خۆیان
وەربگێڕنە سەر بەرنامەیەكی پۆزەتیڤ بۆ گۆڕانی سیاسی و
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كۆمەاڵیەتی .ئەو ناڕەزایەتیانە گوزارشنت لە روحی شۆڕش ،بەاڵم
بەبێ بوونی شۆڕش.
ب��ارودۆخ��ی یۆنان مایەی دڵخۆشییە ،ئەویش بەهۆی
پابەندبوون بە نەریتی خۆڕێكخستنی هەنگاو بەهەنگاو
(ئەو نەریتە لە ئیسپانیا لە دوای روخانی رژێمی فرانكۆوە
نەماوە) ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا لە یۆنان ئاستی خۆرێكخستنی
خۆپێشاندەران سنووردارە ئەویش بەهۆی بوونی ماوەیەكی
یەكسانی ئازاد بۆ هەمووان بەبێ بوونی دەسەاڵتێكی ناوەندی
بۆ بەڕێوەبردنی ئەو دۆخە .لە بواری گشتیدا هەمووان وەك
یەك كاتیان هەیە بۆ قسەكردن و هەموو ئەو شتانەی دیكەش،
كە دەیانەوێت بیكەن .كاتێك خۆپیشاندەران رایانگەیاند،
كە دەیانەوێت چی بكەن ،چۆن زیاتر تەنها لە خۆپیشاندان
ئەنجامبدەن؟ بۆچوونی دەستەجەمعی بریتی بوو لەوەی كە
ئەوان خوازیاری دروستكردنی پارتێكی نوێ نین ،هەروەها
نایانەوێت دەستبەسەر دەسەاڵتی دەوڵەتدا بگرن ،بەڵكو
ئامانجی بزوتنەوەكەیان بریتی دەبێت لە فشارخستنە سەر پارتە
سیاسییەكان ،بەاڵم وەك ئاشكرایە ئەمە بەس نییە بۆ سەپاندنی
دووبارە رێكخستنەوەی ژیانی كۆمەاڵیەتی .پێكهاتەیەكی بەهێز
پێویستە بۆ سەرلەنوێ رێكخستنەوەی ژیانی كۆمەاڵیەتی بۆ
دەركردنی بڕیاری خێرا و جێبەجێكردنیان لەگەڵ بەكارهێنانی
هەر توندییەكی پێویستدا.
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 .6نۆرمان تیبت (1931-نەمردوە) :سیاسیەكی بەریتانییە ،سەر
بەپارتی پارێزگارانە .لەماوەی كاری سیاسی خوێدا چەندین پۆستی
جیاجیای وەرگرتووە.
 .7پیشەسازی پۆرن :پیشەسازی سێكس فرۆشی ،كە لە رێگای
جۆراوجۆرەوە ئەنجامدەدرێت بۆ منونە :فیلم ،گۆڤار ،كتێب...
هتد.
 .8زیگمەنت بومان (  1925-نەمردووە) :كۆمەڵناسێكی پۆڵەندییە،
دەربارەی مۆدێرنیتە ،پۆست مۆدێرنە ،هۆلۆكۆست ،بەرخۆری،
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مۆدێرنیتەی شل دەنوسێت.
: INDIGNADOS .9بزووتنەوەی ناڕازی ئیسپانیا ،كە لە ساڵی
 2011دا سەری هەڵدا ،بزووتنەوەیەكە بە مانای توڕەیی دێت ،كە
تیایدا خۆپیشاندەران داوای چاكسازی سیاسی و ئابوریان دەكرد.
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وەرگیراون لەالیەن وەرگێڕەوە

210

كلتور و میدیا
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لەدوای هەرەسهێنانی یەكێتی سۆڤیەت ،جیهان بەسەر چەند
دیاردەیەكدا كرایەوە :رووكردنە سەرمایەداری لەسەر ئاستی
جیهان و دابەشبوونی واڵتان لەسەر ئاستی واڵتان و هەرێمەكان،
هەروەها پەنابردن بۆ هێزی سەربازی بۆ چارەسەركردنی زۆربەی
كێشەكان .لەبەرامبەر ئەم هێزە سەربازیەشدا ،هێزە سیاسی و
ئابووری و فكرییەكان توشی پاشەكشە و داڕمان بوون .هاوكات
بەرژەوەندییەكان تێكەاڵوبوون و بەریەككدەكەون لە رێگای
چەمكی بە جیهانیبوونەوە و گەشەكردنی هۆیەكانی پەیوەندیكردن
و گەیاندن ،بە رادەیەكە مەحاڵە بەر بە شەپۆلەكانی گۆڕانكاری
بگیرێت ،كە روویان لە جیهان كردووە.
لەگەڵ ئەوەشدا ،كە جیهان لەالیەن یەك جەمسەرەوە
بەڕێوەدەبرێت ،دی��اردەی دابەشبوونی هەركۆمەڵگەیەك لە
هەموو كات زیاترە :دابەشبوونی نەتەوەیی ،ئیتنی ،دینی،
مەزهەبی ،هەروەها دابەشبوونی چینەكانی كۆمەڵگە بەڕادەیەك
هەندێك چینی ناو كۆمەڵگە بوونیان نەماوە.
لەگەڵ هەیمەنی سیستمی تاكجەمسەری و بۆ بەردەوام
بوونی ئەو هەیمەنەیە زمانی سەربازی بۆتە تاكەچارەسەری
زۆرب��ەی كێشەكانی جیهان ،هاوكات واڵتانیش لەناوخۆیاندا
هەمان زمان بەكاردەهێنن بۆ چارەسەركردنی كێشە نەتەوەیی
و مەزهەبیەكانیان .لەبەرامبەر ئ��ەم هێزە سەربازیەشدا
پەرچەكردارەكان توندوتیژدەبن ،ئەویش بەبێ رەچاوكردنی
دەرئەنجامەكانی ئەم رووبەرووبوونەوەیە ،كە لە زۆرب��ەی
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حاڵەتەكاندا وێرانكەر دەبێت.
بوونی ئەم هێزە سەربازییە ،بەتایبەتی الی ئەمەریكا ،بۆتە
هۆی دروستبوونی ملمالنێی ئابووری و تەكنەلۆژی لە نێوان هێزە
سەرمایەدارەكاندا .پێشكەوتنی زانستی و تەكنەلۆژی لەكاتی
ئێستادا لەخزمەتی كێبڕكێی ئابووریدایە ،ئێستا ئەم كێبڕكێیە
بوونی هەیە لە نێوان ئەمەریكا و ئەوروپا و ژاپۆن ،ئەویش بە
سوودوەرگرتن لە پێگەی جوگرافی و پێشكەوتنی تەكنەلۆژی و
پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكانیان.
بۆئەوەی سیستمی تاكجەمسەری درێژە بەمانەوەی خۆی
بدات ،بەسوود وەرگرتن لە پێشكەوتنی تەكنەلۆژی بەتایبەتی
لەبورای گەیاندن و پەیوەندیكردندا ،پێویستە لەسەری مامەڵە
لەگەڵ كلتور و میدیادا بكات بەو شێوەیەی دەبێتە هۆی زیاتری
خۆسەپاندن و بەهێزبوونی ئەو سیستەمە ،هەروەها دەبێت
هەوڵبدات منونەیەكی تایبەت زاڵبكات بەسەر منونەكانی دیكەدا.
ئەو جیهانەی ئەمڕۆ تیایدا دەژی��ن جیاوازە لە جیهانی
رابردوو ،ئەمە راستییەكە دەبێت دانیپێدابنێین .جیهانەكەمان
جیهانێكی بچوكە ،بەو مانایەی زۆر تێكەڵ و بەیەكەوە گرێدراوە،
بەشێوەیەك دوورە پەرێزی مەحاڵە و هەرشتێك لەهەر بەشێكی
جیهاندا رووبدات كاردەكاتە سەر بەشەكانی تر بە شێوەیەكی
كاریگەر.
بەهۆی ناهاوسەنگی لە نێوان الیەنی پێشكەوتوو لەگەڵ
الیەنی دواكەوتوو لە زۆربەی الیەنەكاندا ،ئەوا الیەنی پێشكەوتوو،
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كە الیەنی سیاسی و ئابووری زاڵە ،فەرزی هەیمەنەی خۆی
دەكات لەالیەنی میدیاییەوە و بەڕادەیەكی بەهێزیش لەالیەنی
كلتورییەوە .بەشێوەیەك زۆربەی هەواڵ و فكرە و منونەكان
لەالی ئەوەوە سەرچاوەدەگرن و الیەنی دواكەوتوو تەنها رۆڵی
بەكاربەر دەبینێت ،دەبێتە ئەو شێوەیەی الیەنی پێشكەوتوو
دەیەوێت ببێت.
ئەگەر بەوردی لە كاریگەرییەكانی میدیای رۆژئاوا ،بەتایبەتی
ئەمەریكا ،بكۆڵینەوە لە بوارە جۆربەجۆرەكانی ژیان و جلوبەرگ
و گۆرانی و هونەر ،بۆمان دەردەكەوێت كە ئاڕاستەی زاڵ لەم
میدیایە بەرەو لەناوبردنی (فرەیی و رەنگاو رەنگی)یە لە پێناو
زاڵكردنی یەك جۆر لەژیان ئەویش شێوە ژیانی ئەمەریكی.
لە بارودۆخێكی لەو شێوەیەدا كلتور چی
پێدەكرێت؟

سەرەتا دەبێت جیاوازی لە نێوان چەمكی كلتور و میدیادا
بكەین ،دواتریش دیاریكردنی رۆڵی هەریەكێكیان لە ئێستا و
داهاتوودا .كلتور :بریتییە لە رەسیدی روحی هەر شارستانیەتێك،
كەلەپوور و وزەی نوێبوونەوەیەتی بۆ بەردەوامی و داهێنان.
هێزی بەرەنگاربوونەوە و مانەوەیە ،واتە كلتور عەقڵ و ویژدانی
نەتەوە دروستدەكات .لەبەرامبەردا میدیا :بریتییە لە چۆنیەتی
گەیاندنی زانیاری و راستییەكان بۆ خەڵكی ،گۆڕینەوەی بیروڕا و
بەرگریكردن لەبیروبۆچوون.
ئەگەر كلتور دراوە قورسەكە بێت ،ئەوا میدیا نانی رۆژانەیە
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بۆ خەڵكی .لەبەرئەوە دەتوانێت رۆڵێكی كاریگەر ببینێت لە
دروستكردنی قەناعەت و فكر و هەڵوێستی خەڵكی ،ئەویش لە
رێگەی راستگۆیی و پشت بەسنت بە عەقڵ و كرانەوە.
بەشی زۆری میدیای سەرچاوە ،بەشێوەیەك ئاڕاستەدەكرێت،
كە لە بەرژەوەندی سیاسەتی ئابووری واڵتانی سەردەست بێت،
ئەمەش هەڕەشەیە بۆ واڵتانی بەكاربەر كە الیەنی الوازن لەم
پەیوەندیەدا ،هەروەها ئەم میدیایە دەشێت دوای ببێتە هەڕەشە
بۆسەر شارستانیەتی مرۆڤایەتی ،چونكە هەوڵی لەناوبردنی
(فرەیی و رەنگاو رەنگی) دەدات كە پێویستە مبێنێت ،هەروەها
كەسایەتی نیشتامنی الوازدەكات ،كە سەرچاوەی كلتور و بەهای
ناوخۆیین.
كلتوری نیشتامنی ئەو ناسنامەیەیە ،كە گەالن لەیەكدی
جیادەكاتەوە ،هاوكات دژی كارلێكردنی نێوان كلتورەكان نییە،
بەاڵم لە ئەنجامی نەبوونی كلتوری نیشتامنی و زاڵ بوونی كلتوری
هاوردە شارستانییەتی مرۆڤایەتی وندەبێت و هەژاردەبێت.
بەداخەوە ئێستا ئەمە روودەدات لە زاڵبوونی منونەی
ئەمەریكی ل��ەخ��واردن و پۆشاك و بینادروستكردن ،بەبێ
رەچاوكردنی الیەنی ژینگەیی و كۆمەاڵیەتی ،هەروەها زاڵبوونی
بەهای ئەمەریكی تایبەت بە پێوەرەكانی سەركەوتن و پێشكەوتن
و دوورخستنەوەی ئەوەی لەگەڵ ئەودا ناكۆكە .لە ئێستادا
منونەی ئەمەریكی بەمان سلبییەكەی گەورەترین رێگرە لەبەردەم
گەالندا ،لەم پێناوەشدا هەندێك لە واڵتە پێشكەوتووەكان ،وەك
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فەڕەنسا و ئەڵامنیا ،رێوشوێنی تایبەتیان گرتۆتە بەر بۆ پاراستنی
كلتور و زمانی تایبەتی خۆیان .بۆیە پێویستە هەڵوێستەیەكی
عەقاڵنی بكرێت بەرامبەر غەزوی میدیایی ئەمەریكی ،ئەویش
بە پتەوكردنی كلتوری نیشتامنی و بەهێزكردنی ناسنامە ،بەاڵم
بەبێ دەمارگیری و داخران .هەروەك پێشرت باسامن لە جیاوازی
نێوان كلتور و میدیا كرد ،ئەوە بەومانایە نییە ،كە ئەو دوو بوارە
پێچەوانەی یەكرتن ،بەڵكو تەواوكەری یەكرتن ،ئەگەر لەالیەن
عەقڵێكی كراوە و لێبووردەوە ئاڕاستەبكرێن.
لە رۆژگاری ئەمڕۆماندا ،میدیا تەنها بۆ شۆردنی بیری تاكەكانی
كۆمەڵگە بەكارناهێرنێت ،بەڵكو بۆ لەناوبردنی هەر ئاسۆیەكی روو
لە ئایندە بەكاردێت .چیرت میدیا بەمانای گەیشنت بە حەقیقەت
نییە ،بەڵكو بریتییە لە بەرگریكردن لەهەر هەڵوێستێكی ئێستایی و
شەخسی ،كە ئەو هەڵوێستەش پاش ماوەیەكی كەم گۆڕانی بەسەردا
دێت ،ئەمەش دەبێتە هۆی دروستبوونی بۆشایی لە نێوان هاواڵتی
و ئەو شتەی لە میدیاوە وەریدەگرێت ،لەئەنجامیشدا رۆڵی میدیای
ناوخۆیی الواز و سنووردار دەبێت.
كلتور ئەركێكی دیكەشی هەیە ئەویش :ئەوەندەی دەبێت لە
واقع تێبگات بەوئەندازەیەش دەبێت دووربێت لە ساتەوەختی
و كاتی بوون ،هەروەها دەبێت كلتور زاڵبێت بەسەر رێگرە
شەخسیەكاندا و روو لە رابردوو و داهاتووبێت بە شێوەیەكی
پاك و بوێرانە .كلتور دەبێت هۆكارە راستەقینەكانی گرفتەكان
بدۆزێتەوە و ئازایانە چارەسەریان بۆ بكات.
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پێویستە بوارێكی ف��راوان لەئازادی و جووڵە بۆ كلتور
دابینبكرێت .نابێت بەهیچ شێوەیەك ترس لە كلتور هەبێت،
هەرچەندە رەخنەگریش بێت .كلتور وەك دەرمان وایە ،سەرەڕای
تاڵییەكەی ،ب��ەاڵم پێویستە ،چونكە كەسی نەخۆش تووشی
ناڕەحەتی گەورەتر دەبێت.
ملكەچكردنی كلتور بۆ میدیا دەبێتە هۆی كوشتنی كلتور
و ماهیەتی خۆی لەدەستدەدات ،سەرئەنجام دەبێتە دژ ،لەم
حاڵەتەشدا كلتور پەنا بۆ فێڵكردن دەب��ات ،لەبەرئەوەش كە
خەڵكی متامنەی تەواویان بە میدیا نییە ،ئەوا پەنا بۆ هۆكاری تر
دەبەن بۆ دەربڕینی پێداویستیەكانیان ،لەم كاتەدا كلتور دەبێتە
شتێكی ترسناك و وەك ئەو ئاوەی لێدێت كەپەنگی خواردوەتەوە
و لە ناكاودا دەتەقێتەوە.
رۆڵی روناكبیر لە رۆژگ��اری ئەمڕۆماندا گۆڕانی بەسەردا
هاتووە .روناكبیر ئەو كەسەنییە كە گرێیەكانی كۆمەڵگەیەكی
نەخویندەوار بكاتەوە ،یان لە بۆنەكاندا هۆنراوە بخوێنێتەوە،
یاخود ئەو سۆفییە نییە دوورەپەرێزبێت و بەدوای راستیەكاندا
وێڵبێت ،پاشان بۆ خەڵكیان ئاشكرا بكات .لە رۆژگاری ئەمڕۆماندا
روناكبیر روحی سەردەمەكەیەتی ،لە رێگەی وشە و فكرەوە
كارلێك لەگەڵ رەوتەكان دەكات .روناكبیر هەوڵی زیادكردنی
زانیاری هاواڵتیان دەدات لەپێناو زیاتربوون بە مرۆڤ .ئەمە
مانای ئەوە نییە ،كە روناكبیر هەرقلی سەدەی بیستویەك بێت و
بتوانێت هەموو شتێك بكات ،بەڵكو بەشێكە لە هەموو ،بەشێكە
لە جووڵەی كۆمەڵگە .نابێت زی��ادەڕۆی لە رۆڵی روناكبیردا
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بكرێت ،چونكە ئەمە روناكبیر تووشی وەهم دەكات و هاوكات
ئەوانی دیكەش خۆیان لەبەر پرسیارێتی دەدزنەوە.
روناكبیر بەدیلی موئەسەسەی سیاسی نییە ،هاوكات پێویست
ناكات خۆی لەناو ئەو دەزگایەدا ونبكات بەشێوەیەك هیچ
كاریگەری نەبێت و تەنها ئەوەبكات كەپێی دەوترێت ،بەبێ
ئەوەی رۆڵێكی هەبێت لەراستكردنەوەی ئاڕاستە هەڵەكاندا.
جیاوازی نێوان كلتور و میدیا لەبەر گرنگی هەریەكێكیان
نییە ،بەڵكو لە رۆڵی هەریەكێكیانە كە پێویستە تێكەاڵوی یەكرتی
نەكرێن ،چونكە هەر یەكێكیان ب��واری تایبەتی خۆی هەیە.
میدیا رەنگدانەوەی واقعی بەردەستە ،لە كاتێكدا كاری كلتور
دروستكردنی واقعێكی باشرتە .ئەم واقعەش زۆر زوو دەبێت
هەوڵی بۆ بدرێت هەر لەخوێندنی سەرەتاییەوە تادەگاتە زانكۆ،
هەروەها لە رێگەی دروستكردنی ناوەندەكانی توێژینەوە و كادر
و دانانی سیاسەتێكی ئاشكرا بۆ ئایندە.
لە كۆتایدا دەبێت ئاماژە بەوەبكرێت ،كە گۆڕینی واقعی خراپ
شەڕێكی كلتوری شارستانییە بە پلەی یەكەم و كۆتاییەكەی بەهۆی
كاریگەری ئەو هێزانەوە دەبێت ،كە بەشداری تێدا دەكەن.
سەرچاوە:
بین الپقافە والسیاسە.عبدالرحمن م��ن��ی��ف.2007.
املۆسسە العربیە للدراسات والنرش ،املركز الپقافی العربی للنرش
والتوزیع .ص.75 65-
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ماوتسی تۆنگ

«دەس���ەاڵت���ی سیاسی ل��ە ل��ول��ەی تفەنگەوە
سەرچاوەی گرتووە»
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ژمارەیەكی كەم خەڵك هەن لە مێژوودا شانازی ئەوەیان
بەربكەوێت ،كە بەتەنیا چارەنوسی نەتەوەیەكیان گۆڕی بێت،
یەكێك لەوكەسانە ماوتسی تۆنگە .ئەو كەسەی لە جوتیارییەوە
پێگەیشت و بووە تیۆریستێكی شۆڕشگێڕ ،سەركردەیەكی سیاسی،
پیاوی دەوڵەتی چینی كۆمۆنیستی.
كاریگەریەكانی ماو بۆ زیاتر لە  10ساڵ درێژەی كێشا ،لە
رۆیشتنی مەزنەوە لە سااڵنی سییەكاندا ،تا سەركەوتنی سوپای
سور لە ساڵی  .1949ماوتسی تۆنگ تامردنی لە ساڵی  1976لە
تەمەنی  83ساڵیدا وەك رابەری حزب ماوەتەوە.
دوای مەرگی ماوتسی تۆنگ ،مێژوو بەرەحم نەبووە بەرامبەر
یادكردنەوەی ،بەوەی دەسەاڵتی ماویزم لەسەر بڕیاردان و مۆدیلی
كراوە دوای ساڵی  1976كەمیكردووە ،بەاڵم بەپێی باڵوكراوەیەكی
رەسمی ،كە ساڵی  1981باڵوكراوەتەوە ئاماژە بەوە كراوە ،كە ژیانی
سیاسی ماو تاساڵی  1957بەشێوەیەكی راستبووە و دوای ئەو ماوەیە
خەباتەكەی نایەكسان بووە و جێگای هەڵوێستە لەسەركردنە.
سەرەتاكانی ژیانی ماوتسی تۆنگ

م��او لە گوندی  SHAOSHANلە خێزانێكی جوتیار
لەدایكبووە .باوكی بە جوتیاری پێگەیشتووە تا دەوڵەمەند بووە و
بۆتە بەڵێندەری دەغڵودان .ماو هەرزەكارێكی یاخی بووە ،باوكی
ویستویەتی ببێت بە جوتیار ،بەاڵم ماو دەیوست خوێندنی زیاتر
لەوەی لە خوێندنگاكەیان هەبوو بەدەستبهێنێت .لە تەمەنی
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 13ساڵیدا ماو ماڵەوە بەجێدەهێڵێت و لەناوچەیەكی نزیك
گوندەكەیان داخڵی خوێندنگایەكی پێشكەوتووتردەبێت .لەساڵی
 1911دەگاتە  CHANGSHAكە پایتەختێكی ناوچەیی بووە و
داخلی خوێندنگای ئامادەیی دەبێت.
لە كۆتاییەكانی تەمەنی هەرزەكاریدا بوو ئەو كاتەی نائارامی
گەورە لە چین سەریهەڵدا ،بنەماڵەی چینگ بەتەواوی هەرەسی
هێنابوو و شۆڕشی یات سێن دەستیپێكردبوو .ماو پەیوەندی
دەكات بە یەكەی شۆڕشەوە لە ناوچەكە .لەگەڵ ئەوەی بۆ ماوەی
تەنها  6مانگ لە خزمەتدا بوو ،ئەو ئەزموونە بوو بووە رازیكەری
حەزە گەنجانییەكانی و ئیلهامی پاڵەوانی سەربازی لە جۆرج
واشنتۆن و ناپلیۆن و جەنگاوەر چینیەكانەوە وەردەگرت.
دوای گەڕانەوەی بۆ  ،CHANGSHAماو بڕیاری نەدابوو كە
چی بخوێنێت ،زۆربەی هاوتەمەنەكانیشی بەوشێوەیە بوون لەوكاتە
ئاڵۆزەدا .بۆیە بوارەكانی یاسا و بازرگانی و مێژووی تاقیكردەوە
پێش ئەوەی لە بواری پ��ەروەردە جێگیربێت و لە ساڵی 1918دا
خوێندنگای راهێنانی مامۆستایان تەواودەكات .دواتر دەچێتە پەكین
بۆ پەیوەندیكردن بە زانكۆوە .لەبەر نەبوونی پارەی پێویست بۆ
خوێندنەكەی ،ناچاردەبێت وەك یاریدەدەری كتێبخانە كاربكات ،دوای
 6مانگ دەگەڕێتەوە بۆ  CHANGSHAبۆ سەرلەنو ێ وانەوتنەوە.
ساڵی  1920ژیان خێزانی لەگەڵ  YANG KAIHUIپێكدەهێنێت.
لەدایكبوونی كۆمۆنیستێك

لە سااڵنی بیستی سەدەی رابردوودا ،واڵتی چین بەدەست
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هەمان ئەوگرفتانەوە دەینااڵند ،كە ماوەی چەند دەیەیەك
بوو ئالودەی بوو بوو :هەژارییەكی تاقەت پڕوكێن ،گەندەڵی
حكومی فراوان ،دەستوەردانی گەورەی بیانی لە واڵت .هەر
لەوكاتەوە خوێندكار بوو لە شانگشا و پەكین كاریگەر بوو بە
فەلسەفەی ماركسی -لینینی ،هەروەها پەیوەندیكرد بەو كەسە
شۆڕشگێڕانەی وەك خۆی بوون ،كە پێیان وابوو سۆسیالیزم
چارەسەری گرفتەكانی چین دەكات.
لە ساڵی  1920دا بووە بەڕێوبەری خوێندنگا لە شانگشا.
لەدەرەوەی كاتی دەوامی رەسمی ،خوێندكاران و كرێكاران و
بازرگانانی كۆدەكردەوە ،هانیدەدان دژی دەستبەسەرداگرتنی
ژاپۆن بۆ ناوچەی شاندۆنگ بوەستنەوە ،كە بەپێی رێكەوتنامەی
ڤیرسای دوای جەنگی جیهانی یەكەم ئیمتیازی چین بوو .ئەم
دەستوەردانەی ژاپ��ۆن وەك ئیهانەیەك واب��وو بۆ س��ەروەری
دەسەاڵتی چین ،هاوكات هاندەرێكیش بوو بۆ كۆمۆنیست و
كۆمارییەكان تا گیانی دژە ئیمپریالیزم لە چیندا گەشەپێبدەن.
ساڵی  1921ماوتسی تۆنگ نوێنەری هونان بوو بۆ كۆبوونەوەی
دامەزراندنی پارتی كۆمۆنیستی چینی لە شانگەهای.
لە ساڵی  1923دا كۆمۆنیستی جیهانی (كومنرتن)
كۆمۆنیستەكانی چینی ئاڕاستەكرد ،كە كار لەگەڵ پارتی
نەتەوەیی سەن یات-سێن (كۆمێنتانگ) بكەن .كومنرتن بەڵێنی
بە سەن یات دابوو ئەگەر هاوپەیامنێتی لەگەڵ كۆمۆنیستەكانی
چیندا بكات ،ئ��ەوا یەكێتی سۆڤیەت یارمەتی دەدات لە
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دابینكردنی چەك و راوێژكاری سەربازی بۆ دروستكردنی
سوپایەكی بەهێز ،كە بتوانێت دووبارە واڵت یەكبخاتەوە و
میرەكانی جەنگ لەناوبەرێت ،كە دەستیان بەسەر ناوچەیەكی
زۆری چیندا گرت ب��وو ،هەروەها نائارامیشان لە واڵتدا
دروستكردبوو.
ساڵی  1924ماو لەگەڵ خێزانەكەی دەڕوات بۆ شانگەهای
وەك بەڕێوبەری یەكێك لە كۆمێنتانگەكان .لەماوەی ساڵێكدا
گەڕایەوە و دەستیكرد بە رێكخستنی ناڕەزایی جوتیاران
ئەمەش دەبێتە هۆی توڕەبوونی دەسەاڵتدارانی سەربازی و
ناچاردەبێت هەڵبێت بۆ كانتۆن – شوێنی سەركردایەتی سەن
یات-سێن.
لە مارسی  1925سەن یات-سێن بەشێوەیەكی چاوەڕواننەكراو
دەمرێت و سەركردایەتی پارتی كۆمینتانگ دەگوازرێتەوە بۆ
چینك كای-شێك ،كە هاوسەری خوشكی سەرۆكی كۆچكردوو
ب��وو ،ئەمەش پێگەی لەناو حزبدا بەهێزكردبوو .یەكێك
لەكارەكانی چینك بریتی بوو لە دوورخستنەوەی كۆمۆنیستەكان
لە پۆستەكانی سەركردایەتیدا ،ئەمە ب��ووە ه��ۆی ئ��ەوەی
هاوپەیامنی نێوان نەتەوەییەكان و كۆمۆنیستەكان لەساڵی
1927دا هەرەسبهێنێت .دوای ئەوە كۆمۆنیستەكان گەڕانەوە بۆ
گوندەكان ئەو شوێنانەی ناڕەزایی جوتیاران لەگەشەكردندا بوو،
هەروەها شوێنێكی گونجاویش بوو بۆ پەیداكردنی پشتیوانی بۆ
خۆیان.
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سااڵنێك لە دەرەوە

لە ئۆكتۆبەری ساڵی 1927دا ،ماو سەركردایەتی گرووپێكی
بچوك لە جوتیارانی هونان دەكات بەرەو چیاكانی ناوچەی
(جیانگشی) .ل��ەو ێ لەگەڵ ئەندامانی دیكەی پارتەكەیدا
حكومەتێك لە شێوەی یەكێتی سۆڤیەت دروستدەكەن و
دەستدەكەن بەدروستكردنی سوپا بەشێوەی گەریال .بەهۆی
دابەشكردنی زەوییەوە پشتیوانی جوتیارانیان بەدەستهێنا.
سوپای تازە دروستبوو بەهۆی تاكتیكەكانییەوە بووە مەترسی بۆ
سەر نەتەوەپەرستەكانی 22ساڵ دواتر .فراوان بوونی پشتیوای
جوتیارانی گوندەكان لە كۆمۆنیستەكان بووە هۆی ئەوەی
دەسەاڵتی نەتەوەپەرستەكان لەشارەكاندا سنوورداربكرێت.
لەماوەی سێ ساڵدا حكومەتی شێوە سۆڤیەتی (جیانگشی)،
بووە هۆی ئەوەی كۆنتڕۆڵی ملیۆنان خەڵك بكات لە گوندەكاندا،
هەروەها سوپای سوور بووە خاوەنی  200,000پیاو.
ماوەی س ێ ساڵ بەس بوو بۆ ئەوەی نەتەوەپەرستەكان شكست
بە میرەكانی جەنگ بهێننن و سەرلەنوێ واڵت یەكبخەنەوە.
دوای ئەوەش لە سەرەتای سییەكانی سەدەی بیستدا ،نەتەوە
پەرستەكان هەڵمەتی لەناوبردنی كۆمۆنیستەكانیان دەستپێكرد
و چەندین كەسیان لەناوبرد ،یەكێك لەوانە هاوسەری ماوتسی
تۆنگ بوو .دوای ئەوە ماو ئافرەتێكی دیكەی كردە هاوسەری
خۆی.
لەساڵی 1934دا نەتەوە پەرستەكان باشرتین كەسانی
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خۆیان خستەكار بۆ دژایەتی كردنی كۆمۆنیستەكان ،ئەمەش
كۆمۆنیستەكانی ناچاركرد هەڵبێن .دوای ئەمە رێپێوانی ئەفسانەیی
مەزن دەستیپَكرد (جەنگی 60,000میل) .لەو جەنگەدا كە 80,000
گەریال بەشداریانكرد ژمارەیەكی زۆر كەم رزگاریانبوو .لەم
قۆناغەوە ماوتسی تۆنگ بووە باشرتین سەركردەی كۆمۆنیستی
چین تەنانەت لە بوارەكانی سیاسی و سەربازیشدا.
لەماوەی ژیانی ماودا ،حكومەتی چین هەمیشە وێنەیەكی
باشی دەربارەی ماو و هاوڕێ شۆڕشگێڕەكانی پێشاندەدا .لە ئێستادا
مێژوونوسان پێیان وایە ماوتسی تۆنگ لەماوەی حوكمكردنیدا
زۆر بە وەحشیانە بەرامبەر ركابەرەكانی دەسەاڵتی بەكارهێناوە.
ماو گرنگی بە :شیعرنوسین ،كۆكردنەوەی بۆچونەكانی دەربارەی
تیۆرەكانی ماركسی -لینینی دەدا بەشێوەیەك بگونجێت لەگەڵ
جەماوەری جوتیاری چیندا -ئێستا ئەو تێگەیشتنە لە سۆسیالیزم
پێی دەوترێت ماویزم.
خوێندنەوەی بیروبۆچونەكانە ماوتسی تۆنگ بووبوونە
پێداویستیەكی كۆمۆنیستی ،ه��اوك��ات دۆزی��ن��ەوەی هەر
كەموكوڕییەك لەو بۆچوونانەدا وەك عەیبەیەكی شەخسی و
پاشان ب��ۆرژوازی سەیردەكرا ،كە دەب��ووە هۆی ن��اڕازی بوونی
سەركردەكانی حزب و پێویست بوو لەبەردەم رای گشتیدا داوای
لێبوردنبكرێت.
دوای ئ��ەوەی ماوتسی تۆنگ ساڵی 1939ل��ە هاوسەری
دووەمی جیادەبێتەوە ،هاوسەرگیری لەگەڵ جیانگ چینگ یەكێك
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لە ئەكتەرە ناودارەكانی ئەوكاتدا دەكات .دواتر جیانگ چینگ
رۆڵێكی كاریگەری دەبێت لە شۆڕشی كلتوری چین لە ناوەڕاستی
شەستەكاندا.
دوای ئەوەی ژاپۆن ساڵی  1937چین داگیردەكات ،لەسەرداوای
كۆمارییەكان و بەتایبەتیش لەسەر داوای كۆمۆنیستی جیهانی
(كومنرتن) ،هەردووال هاوپەیامنێتی نێوانیان نو ێ دەكەنەوە لە
پێناو شەڕكردن لەگەڵ دوژمنی هاوبەشدا .ناوچەی ژێر دەسەاڵتی
ماو  100ملیۆن كەسی لەخۆدەگرت و سوپای سوور لە نێوان
 500,000بۆ ملیۆنێك سەرباز دەبوو .دوای تەسلیم بوونی ژاپۆن
بە ساڵێك ،دووبارە واڵتی چین دووچاری شەڕی ناوخۆ دەبێتەوە.
لەگەڵ هاتنی ترشینی یەكەمی ساڵی 1949دا كۆمۆنیستەكان
نەتەوە پەرستەكانیان لەتەواوی چین دوورخستەوە بۆدوورگەی
تایوان .ئیرت ماو بووە سەرۆكی پارتی كۆمیۆنیستی چینی ،سەرۆكی
كۆماری میللی چین ،سەرۆكی هێزە چەكدارەكان.
فێربوون بۆ بەڕێوەبردنی حكومەت
ماوتسی تۆنگ و بازنەی دەسەاڵت لە ئەندامانی مەكتەبی
سیاسی حزب زۆر بەخێرایی پالنی ئاوەدانكردنەوەی واڵتی خاوەن
زۆرترین دانیشتوانیان لەرووی كۆمەاڵیەتی و ئابوورییەوە دانا.
لەسەرەتادا پالنێكی پێنج ساڵەیان لەسەر شێوەی یەكێتی سۆڤیەت
دانا بۆ گەشەپێدانی پیشەسازی.
پالن و سیاسەتەكان راگەیەنران و لەكاتی جێ بەجێكردنیشدا
پالن و سیاسەتی نوێی خرایە سەر .سیاسەتی ماو بریتی بوو
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(لێگەڕێن باسەد گوڵەكان بكرێنەوە) ،بۆ بەدەستهێنانی نوخبەی
واڵتیش ماوتسی تۆنگ رێگەی بەئازادی رادەربڕین دا ،كە لە
هەندێك حاڵەتدا رەخنە لە پارتی كۆمیونیست دەگیرا و ماوتسی
تۆنگ ئەو رۆشنبیرانەی دووردەخستەوە بۆ گوندەكان بۆ ئەوەی
(دووبارە پەروەردە بكرێنەوە).
ساڵی  1958ماو هەنگاوێكی گەورەتری هەڵگرت بەرەو
مۆدێرنكردنی توانای پیشەسازی چین لە پێناو زۆركردنی
بەرهەمی كشتوكاڵیدا .گرفتی سەرەكی ئەو پالنانە ئەو بوو لەسەر
بناغەی سیاسی داڕێژرا بوون نەوەك لەسەر بناغەیەكی عەمەلی،
هەروەها كارەساتە رسوشتیەكان و نەمانی یارمەتیەكانی یەكێتی
سۆڤیەت بارودۆخەكەی قورسرت كردبوو.
بە بۆچوونی مێژوونوس باتریسیا باكلی ئێربێی PATRICIA -
 ،BUCKLEY EBREYسیاسەتە ئابوورییە هەڵەكانی ماوتسی
تۆنگ بوونە هۆی دروستكردنی برسێتییەكی كوشندە لە چیندا
و  30ملیۆن هاواڵتی لەماوەی سااڵنی  1962-1959بەهۆی
برسێتیەوە گیانیان لەدەستدا .ئەو كارە بووە هۆی ئەوەی ماوتسی
تۆنگ هەندێك لە كاریگەرییەكانی لەدەستبدات.
لە ساڵی 1966دا ،بە پاڵپشتی سوپا شۆڕشی كلتوری راگەیاند
و دژی هەموو ئەوانەش وەستایەوە ،كە گومانیان لێدەكرا دژی
ئەم پرۆسەیە بن .ملیۆنان هاواڵتی چینی توشی ناڕەحەتی بوون
یاخود گیانیان لە دەستدا بەتایبەتی مامۆستایان و نوسەران و
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هونەرمەندان و سەركردەكانی حزب ...هەر كەسێك كاردانەوەی
هەبووایە بە كۆنەپەرست لەقەڵەم دەدرا.
هاوكات ماكینەی ئیعالمی چین لە پڕوپاگەندەی بەردەوامدا
بوو بۆ ماوتسی تۆنگ ،هەروەها هاواڵتیانی هۆشیار دەكردەوە
لەوەی لەسەر هەموو كەسێك ،ئەگەر بتوانێت بخوێنێتەوە یاخود
نا ،پێویستە (كتێبی سوور)ی هەبێت كە وتەكانی ماوتسی تۆنگی
لەخۆگرتبوو .ماوتسی تۆنگ ساڵی  1976كۆچی دوایی كرد و
كاردانەوەی توند لە چین دروستبوو دەربارەی پەرسنت و بەرز
راگرتنی كەسەكان.
س��اڵ��ی  1981واڵت���ی چین هەڵسەنگاندنی رەسمی
دەربارەی ماوتسی تۆنگ باڵوكردەوە .لە باڵوكراوەكەدا هاتووە
سەركردایەتیكردن و بۆچوونەكانی ماوتسی تۆنگ تا ساڵی 1957
جیگای شانازین ،بۆكارەكانی دیكەشی ،كە لەماوەی دوو دەیەی
دواترد ئەنجامیداون و هەڵەبوون رەخنەی لێگیراوە.
سەرچاوە:
سایتی  ،CNNبەم ناونیشانەی خوارەوە:
HTTP://WWW.CNN.COM/SPECIALS/1999/
CHINA.50/INSIDE.CHINA/PROFILES/MAO.
/TSETUNG
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بیری سۆسیال دیموكرات
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دەروازە

سۆسیالیستی دیموكراسی بریتیە لە ئایدۆلۆژیای سیاسی
چەپی ناوەڕاست .سۆسیالیستی دیموكراتی نوێ بزوتنەوەیەكە
ه��ەوڵ��دەدات بۆ ری��ف��ۆڕم كردنی س��ەرم��ای��ەداری بۆ ئ��ەوەی
بگونجێت لەگەڵ بەهاكانی دادگەری كۆمەاڵیەتی ،بەمەبەستی
دروستكردنی ئەلتەرناتیڤێك بۆ سیستەمی ئابووری سۆسیالیستی.
سۆسیال دیموكراتی نوێی پراكتیكی هەوڵی گرتنەخۆی ژیانێكی
خۆشگوزەران و ئابووریەكی دیموكرات دەدات ،بەمەبەستی
پاراستنی مافەكانی كرێكاران.
ل��ەرووی مێژوییەوە ،سۆسیالیستی دیموكراتی بریتییە لە
شكلی گەشەسەندوی سۆسیالیزمی ریفۆڕمیست ،كە بانگەشەی
دامەزراندنی ئابووری سۆسیالیستی دەكات لەڕێگەی ملمالنێی
چینەكانەوە .لەسەرەتای س��ەدەی بیستدا زۆرب��ەی وواڵتانی
ئەوروپی رەتیانكردەوە بیری ماركسیزم و سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕ
و ملمالنێی چینەكان پەسەندبكەن ،بۆیە پێیان وابوو سۆسیالیزم
دەكرێت جێ بەجێ بكرێت لەڕێگەی ریفۆڕمی سیاسییەوە .لە
(راگەیاندنی فراكفۆرت)دا كە لەالیەن سۆسیالیست ئەنتەرناسیونال
لەساڵی  1951راگەیاندرا ،تیایدا فۆڕمی سۆسیالیستی بەلشەفی و
كۆمۆنیستی و ستالینی رەتكراوەتەوە و پێداگری لەسەر پلە بە
پلەی گواستنەوەی سەرمایەداری بۆ سۆسیالیزم كراوە.
سۆسیالیستی دیموكراتی كە لە دوای سااڵنی سەدەی
رابردوودا لە ئەوروپا كەوتە بواری پراكتیككردنەوە بریتی بوو
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لە جواڵنەوەیەكی سۆسیالیستی ،كە پشتگیری لە بیری (هەنگاو
بەهەنگاو  )GRADUALISM -ی دەكرد .لە سۆنگەی ئەو
بڕوایەی ،كە ریفۆڕمكردنی ئابووری سەرمایەداری هەنگاو
بەهەنگاو لە كۆتایدا دەبێتە هۆی دروستبوونی سیستەمی
ئابووری سۆسیالیستی .لەگەڵ رەتكردنەوەی بیری شۆڕشگێڕانە
بۆ هێنانەدی سۆسیالیزم .ئەم تێزەش رووب��ەرووی زۆر بیری
توندڕەوانە بۆیەوە لەناویاندا كۆمۆنیستەكان ،كە بیری سۆسیال
دیموكراتیان بە ناپاك بەرامبەر بیری رەسەنی سۆسیالیزم
تۆمەتباردەكرد ،بەهۆی قبوڵكردنی هەندێك لە بەهاكانی
كۆمەڵگەی سەرمایەداری ،هەروەها بیری سۆسیال دیموكرات
بنەما ماركسییەكانی دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا و دەوڵەتی
سۆسیالیستی رەتدەكاتەوە و پێیوایە ریفۆڕمی دیموكراتی
هەنگا و بەهەنگاو دەبێتە هۆی دەستەبەركردنی مافەكانی
چینی كرێكار.
لەگەڵ باڵوبونەوەی ماف و ئازادییە نوێیەكان ،زۆر پارتی
سۆسیال دیموكرات دەستبەرداری بیری هەنگا و بەهەنگاوی
گواستنەوەی سەرمایەداری بوون بۆ سۆسیالیزم ،لە جێگەیدا
داوای دەوڵەتی خۆشگوزەرانی سەرمایەدارییان كرد.
رێكخراوی (سۆسیالیست ئەنتەرناسیونال )SI-تاكە رێكخراو و
نێوەندی پارتە سۆسیال دیموكراتییەكانی جیهانە .ئەم رێكخراوە
چەند بنەمایەك لەخۆدەگرێت:
 .1ئازادی ،نەك تەنها ئازادی تاكەكەسی ،بەڵكو ئازادی بۆ
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نەمانی جیاكاری و ئازادی بۆ خراپ بەكارنەهێنانی هۆیەكانی
بەرهەمهێنان و دەسەاڵتی سیاسی.
 .2یەكسانی و دادی كۆمەاڵیەتی ،نەك تەنها یەكسانی یاسایی،
بەڵكو یەكسانی ئابووری و كلتوری لەهەمان كاتدا .
 .3هاوپشتی ،هەستی یەكێتی و ه��اوس��ۆزی بەرامبەر
قوربانیانی ناعەدالەتی و نایەكسانی.
رەگ و ریشەی سۆسیالیستی دیموكراتی

سەرەتای سەرهەڵدانی بیری سۆسیال دیموكرات دەگەڕێتەوە
بۆ س��ەدەی ن��ۆزدە ،بۆ ئەو سۆسیالیستانەی هەڵگری بنەما
سەرەكیەكانی ك��ارل ماركس ب��وون ،ب��ەاڵم دژی ئەوانە بوون
بانگەشەیان بۆ یۆتۆپیای سۆسیالیزم دەرك��رد .یەكەم كاریش
لەسەر سۆسیالیزمی ئەوروپی كە بۆ خوێنەرانی ئەمریكی نورساوە
بریتیە لە (FRENCH AND GERMAN SOCIALISM IN
 )MODERN TIMESكە لەالیەن ()RICHARD T. ELY
لەساڵی ( )1883دا نوورساوە .بەپێی ئەو كارە ،داواكارییەكانی
سۆسیال دیموكراتەكان بریتین لە« :دەوڵەت پێویستە تەنها بۆ
چینی كرێكاران بێت و سەرمایە و خاك و موڵكی گشتی دەبێت
و بەرهەمهێنانیش لەرێگای هەمووانەوە دەبێت و هەستی
پێشربكێی تاكەكەسی بۆ ئاستێكی زۆر كەم دادەبەزێت ».زۆر
پارتی ئەوروپی هەبوون هەڵگری ئەو تێڕوانینانە بوون لە ئەڵامنیا
و بەریتانیا و روسیا و هەموویان درێژە پێدەری ئەو تێزە بوون ،تا
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سەرهەڵدانی تێرمی (كۆمۆنیزم) ،كە بڕوای بە رێبازی شۆڕشگێڕی
هەبوو بۆ بەدیهێنانی سۆسیالیزم.
سۆسیالیستی دیموكراتی هاوچەرخ

جواڵنەوەی سۆسیال دیموكراتی هاوچەرخ دابڕانێكی ناوەكی
دروستكردووە لەگەڵ ئەوانە بڕوایان بە رێبازی شۆڕشگێڕانە هەیە
بۆ هێنانەدی سۆسیالیزم ،هەروەها لەگەڵ ئەوانەش ،كە بڕوایان
بە هەنگاوبەهەنگاوی گواستنەوەی سەرمایەداری بۆ سۆسیالیزم
هەبوو.
یەكێك لە راب��ەر دیارەكانی سۆسیالیستی دیموكراتی
هاوچەرخ (ئیدوارد بێرنستین)EDUARD BERNSTEIN-ە ،كە
پێشرت كەسێكی ماركسی بووە و ئاوێتە بوونێكی زۆری لەگەڵ
بیروڕاكانی ماركس و ئەنگلس هەبوو ،بەاڵم چەند ناتەواوییەكی
دیاری لە بیری ماركسیزم دۆزییەوە ،بەتایبەتی ئەو بیروڕایانەی
تایبەت بوون بە ماتریاڵیزمی مێژوویی .لەگەڵ ئەوەشدا بێرنستین
رەخنەی لە چەمكی كۆتایی نەهاتنی ملمالنێی چینەكانی
ماركسیزم و دژایەتی ماركسیزم بۆ لیرباڵیزم گرت .ئەو پێی وابوو
دیموكراتیەتی لیرباڵی و دیموكراتیەتی سۆسیالیستی هەڵگری
هەمان زەمینەی هاوبەشن ،كە دەكرێت لەرێگەی یەكگرتنی ئەم
دووانەوە «كۆماری سۆسیالیستی» دروستببێت.
دەرب��ارەی ملمالنیێ چینایەتیش ،ئیدوارد بێرنستین ،پێی
وابوو ناهاوسەنگی نێوان چینی ب��ۆرژواز و پرۆلیتار دەكرێت
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كەمبكرێتەوە لەرێگەی ریفۆڕمی یاسایی و ئابوورییەوە،
هەروەها ئەو دژی چەمكی ماركسی دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا بوو
و پێداگیری دەكرد ،كە ریفۆڕمی دیموكراتی هەنگاو بەهەنگاو
دەبێتە هۆی دەستەبەركردنی مافەكانی كرێكاران ،هەروەها ئەو
بڕوای بە ئەوە هەبوو ،كە هاوكاری نێوان چینەكان دەبێتە هۆی
هێنانەدی سۆسیالیزم نەوەك ملمالنیێ نێوان چینەكان.
ئێدوارد دەنوسێت« :سۆسیالیستی دیموكراتی نایەوێت
كۆمەڵگەی مەدەنی هەڵوەشێنێتەوە و ئەندامەكانی بكات بە
پرۆلیتار ،بەڵكو سۆسیالیستی دیموكراتی بێوچان هەوڵدەدات
ئاستی كۆمەاڵیەتی كرێكاران بەرزبكاتەوە ب��ەرەو هاوواڵتی
بوون و ئەو هاواڵتیبوونەش بكات بە گەردوونی .سۆسیالیستی
دیموكراتی ،نایەوێت كۆمەڵگەی مەدەنی بگۆڕێت بۆ كۆمەڵگەی
پرۆلیتاری ،بەڵكو دەیەوێت رێكخستنی سەرمایەداری كۆمەڵگە
بگۆڕێت بۆ رێكخستنی سۆسیالیستی».
سۆسیال دیموكراتەكانی ئەو قۆناغە ،بیری ماركسیزمیان
رەتنەكردۆتەوە ،بەڵكو ئەوان مەبەستیان بوو ریفۆڕم لە ئارگومێنتەكانی
ماركس بكەن ،تا ئەوەندە توند و دوژمنانە نەبن بەرامبەر سەرمایەداری.
ئەوان پێیان وابوو كۆمەڵگەی سۆسیالیزمی بەدەستدێت لە رێگەی
گەشەی كۆمەڵگەوە نەوەك لە رێگەی ئەنجامدانی شۆڕشەوە.
ئەم تێڕوانینەش كەوتە بەر رەخنەی سۆسیالیستە شۆڕشگێڕەكان و
ئەوان پێیان وابوو هەموو هەوڵەكان بۆ ریفۆڕمكردنی سەرمایەداری
شكستیانهێناوە ،بە بۆچوونی ئەوان ئەو ریفۆڕمیستانە ،هەنگاو بە
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هەنگاو گەندەڵ دەبن و لە كۆتایشدا دەبنە سەرمایەدار .سەرەڕای
جیاوازی تێڕوانینی نێوان هەدوو باڵەكەی سۆسیالیزم ،بەاڵم لەماوەی
جەنگی جیهانی یەكەمدا بە یەكگرتووی مانەوە و دوای سەركەوتنی
شۆڕشی ئۆكتۆبەری روسیا ،سۆسیال دیموكراتەكان بەهەمان ناوەكەی
خۆیان مانەوە و سۆسیالیزمە شۆڕشگێڕەكانیش ناوەكەی خۆیان گۆڕی
بۆ كۆمۆنیست و بزوتنەوەكەشیان بۆ كۆمۆنیزم.
سۆسیالیستی دیموكراتی
دوای جەنگی جیهانی دووەم

دوای جەنگی جیهانی دووەم ،سۆسیال دیموكراتەكان
رێكخراوێكیان دروستكرد بۆ نوێنەرایەتی كردنی خۆیان بەناوی
(سۆسیالیست ئەنتەرناسێونال )SI-لەساڵی 1951دا ،لە راگەیاندنی
دامەزراندندا كە بە (راگەیاندنی فرانكفۆرت) نارساوە سەرزەنشتی
هەریەك لە سەرمایەداری و كۆمۆنیزمی بەلشەفی دەكات.
لەمادەكانی ( )10 ،9 ،8 ،7ی ئەو راگەیاندنەدا ،رەخنەی
توند ئاڕاستەی كۆمۆنیزمی بەلشەفی دەكرێت ،بەوەی بۆتە هۆی
دروستكردنی هەڕەشە لەسەر ئازادی و دادی كۆمەاڵیەتی ،هاوكات
كۆمۆنیزمی بەلشەفی لە رۆحی ماركسیەت دوور كەوتووەتەوە ،بە
زۆر دەیەوێت جیاوازی چینایەتی دروستبكات بەمەبەستی سەپاندنی
بیرۆكەی دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا .هەر بەپێی ئەو راگەیاندنە
كۆمۆنیزمی جیهانی ئامڕازێكە لە ئامڕازەكانی ئیمپریالیزمی نوێ بۆ
تێكشكاندنی ئازادی .كۆمۆنیزم بوەتە هۆی دروستكردنی بیرۆكراسی
سەربازی و تیرۆری پۆلیس لەناو كۆمەڵگەدا.
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دوای لێكجیابوونەوەی سۆسیالیستی دیموكراسی و كۆمۆنیزم
لە یەكرتی ،چەندین لێكرتازان و جیابوونەوەی دیكەش لەهەناوی
سۆسیال دیموكراتدا روویاندا لەنێوان ئەوانەی بڕوایان بە
كۆتایهێنانی سەرمایەداری هەبوو (بەبێ شۆڕش) بە رێگەی
دیموكراسی و پەرلەمانی بەرەو سۆسیالیزم ،لەگەڵ ئەوانەی بڕوایان
بە ئەنجامدانی ریفۆڕم هەبوو ،بەاڵم بە مانەوەی سیستەمی
سەرمایەداری لەپێناو هێنانەدی دەوڵەتی خۆشگوزەرانی بۆ
هەمووان لەرێگەی (خوێندنی گشتی و تەندروستی بۆ هەمووان
و بە میللیكردنی بازرگانییە مەزنەكان  ...هتد).
سەرئەنجام زۆربەی پارتە سۆسیال دیموكراتەكان شێوازی
دووەمیان هەڵبژارد ،كە بوار بە مانەوەی سیستەمی سەرمایەداری
دەدات لە زۆربەی بوارەكانی ژیاندا لەگەڵ دەستخستنە ناوەوەی
حكومەت لە هەندێ خزمەتگوزاری گشتیدا .ئەم تێڕوانینە
بە (رێگای سێهەم) ن��ارساوە ،زۆرب��ەی سۆسیال دیموكراتەكان
گۆڕانكاری گەورەیان بەسەرهاتووە ،سەبارەت بە ئامانجە
بنەڕەتییەكانیان ،كە بریتی بوون لە دادی كۆمەاڵیەتی بۆ مافەكانی
مرۆڤ و كێشە ژینگەییەكان.
سۆسیالیستی دیموكراتی لە رۆژگاری ئەمڕۆدا

زۆربەی ئەو داوایانەی لەسەرەتای سەدەی بیستدا لەالیەن
پارتە سۆسیال دیموكراتەكانەوە داوا دەك �ران ،ئێستا لەالیەن
ئەو حكومەتانەی سۆسیال دیموكراتن هاتوونەتە دی ،زۆربەی
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پیشەسازییەكان بە میللی ك�راون ،خەرجییەكی زۆر لەالیەن
حكومەتەكانەوە بۆ كەرتی گشتی تەرخانكراوە ،تەندروستی و
پ��ەروەردەی بە خۆڕایی بە شێوەیەكی بەرچاو گەشەیكردووە.
لە زۆربەی واڵتەكانی ئەوروپا و تەنانەت ئەمریكاش (كە پارتە
سۆسیال دیموكراتەكان بوونێكی گەورەیان نییە) ریفۆڕمەكانیان
سەركەوتنی بەدەستهێناوە لە بەدەستهێنانی بەرنامەی گرنگی
پێدانی كەرتی تەندروستی گشتی و بواری پاراستنی ژینگەدا.
هەروەها (رێگەی سێهەم) ی سۆسیالیستی دیموكراتی كە گرنگی
بە كەرتی تایبەت و كۆنرتۆڵی سنوورداری حكومەت دەكات
لەالیەن زۆر كەسایەتی و پارتی ناودارەوە پەیڕەوی لێكراوە ،بۆ
منونە پارتی كرێكارانی بەریتانیا بە سەرۆكایەتی تۆنی بلێر.
ئ��ای��دۆل��ۆژی��اك��ان��ی ب��ی��ری سۆسیالیستی
دیموكراتی

بە شێوەیەكی گشتی بیری سۆسیالیستی دیموكراتی پشتگیری
ئەمانەی خوارەوە دەكات:
• ئابووری تێكهەڵكیش ،كە پێكدێت لە تیكەڵكردنی هەردوو
ب��واری تایبەت و گشتی بەتایبەتی لە بوارەكانی پ��ەروەردە،
تەندروستی گشتی ،گرنگیدان بە م��ن��داڵ ،خزمەتگوزاری
كۆمەاڵیەتی.
• زەمانەتی كۆمەاڵیەتی ،بە ئامانجی پاراستنی هاوواڵتیان لە
هەژاری لەكاتی لەدەستدانی كار ،نەخۆشی ،خانەنشین بوون.
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• هەبوونی چەند دەزگایەكی حكومی بۆ پاراستنی مافی
كرێكاران (كەرتی گشتی و تایبەت)  ،پاراستنی مافی بەكاربەر،
پاراستنی كێبڕكێی شەریفانەی بازاڕ.
• ژینگە پارێزی و بوونی یاسایی پاراستنی ژینگە ،یارمەتیدان
لە دۆزینەوەی سەرچاوەی دیكەی وزە ،كە ئامانج لێی پاراستنی
گەرمبوونی گۆی زەوییە.
• سیستەمی باج وەرگرتن بۆ یارمەتیدانی خەرجییەكانی
حكومەت.
• سیاسەتێكی كۆمەاڵیەتی و عەملانی پێشكەوتوخواز.
• بازرگانیەكی عادیالنە لەناو بازاڕی ئازاددا.
• فرە كلتوری.
• داواكردنی مافەكانی مرۆڤ ،مافە كۆمەاڵیەتییەكان ،مافە
مەدەنییەكان ،ئازادییە مەدەنییەكان.
سەرچاوە:
ئینتەرنێت
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مۆدێرنیتە چی یە؟
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ناساندن

بە شێوەیەكی تایبەتی مۆدێرنیتە دەگەڕێتەوە بۆ ماوەی
مێژوویی دوای نەریتگەرایی ( )POST-TRADITIONALو
دوای سەدەكانی ناوەڕاست ( ،)POST-MEDIEVALئەویش
دوای هەنگاونان لە دەرەبەگایەتییەوە بۆ سەرمایەداری،
پیشەسازی ،عەملانیەت ،عەقالنی بوون ،دەوڵەتی نەتەوەیی،
دەزگا دامەزراوەكان لەگەڵ بوونی شێوازەكانی چاودێریكردن.
لەڕووی چەمكەوە مۆدێرنیتە مەبەست لێی سەردەمی نوێ و
تازەگەرییەی ،بەاڵم بە واتایەكی جیاواز چارلس بۆدلێری شاعیری
فەڕەنسی بە داهێنەری زاراوەی مۆدێرنیتە دادەنرێت.
لە كاتێكدا رۆشنگەری بزوتنەوەیەكی تایبەتە بە فەلسەفەی
رۆژئ��اوا ،بەاڵم مۆدێرنیتە دەگەڕێتەوە بۆ سەرهەڵدانی ئەو
پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیانەی لەگەڵ گەشەكردنی سەرمایەداریدا
دروستبوون ،هەروەها مۆدێرنیتە مەبەست لێی هەندێك مەیلی
رۆشنبیری فكرییە بەتایبەتی بزوتنەوەكانی وەك عەملانیەت و
ژیانی دوای پیشەسازی ( )POST-INDUSTRIALبۆ منونە
ماركسیزم ،بوونگەرایی ،هەروەها پەیدابوونی رەسمی زانستی
كۆمەاڵیەتی .لە كۆنتێكستی خۆیدا مۆدێرنیتە گرێدراوە بە
بزوتنەوە كلتوری و فكرییەكانی سااڵنی  1789-1436تا درێژ
دەبێتەوە بۆ سااڵنی حەفتاكان و دواتری سەدەی رابردوو .زاراوەی
مۆدێرنیتە لە وشەی التینی ( -MODERNUSبەواتای «ئێستا»)
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وەرگیراوە ،كە مێژووەكەی دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی پێنجەم.
بۆ یەكەمجاریش لەالیەن نوسەر و پیاوی دەوڵەتی رۆمانی
كسیودوروس–  CASSIODORUSبەكارهاتووە.
قۆناغەكانی مۆدێرنیتە

مۆدێرنیتە بەزۆر شێوە باسكراوە .بەشێوەیەكی سەرەكی
بەسرتاوەتەوە بە سەردەمی رۆشنگەری سەدەی هەژدەیەمەوە،
بەاڵم هەندێك تێگەیشتنی تر هەن ،كە پێیانوایە دەكرێت
مۆدێرنیتە زۆر پێش ئەو ماوەیە دەستی پێكردبێت .ئەوان
دەستپێكردنی مۆدێرنیتە دەگەڕێننەوە بۆ سەردەمی ئیمپریالیزمی
رۆژئاوای لە ماوەی سەدەی شانزەهەمدا .ژمارەیەكی دیكەش
دەیبەستنەوە بەسەرهەڵدانی میدیا لەسەدەی پانزەهەمدا،
ئەوكاتەی بۆ یەكەمجار ئامێری چاپ داهێرنا .لەگەڵ ئەوانەشدا،
مارشاڵ بیرمان مۆدێرنیتە دەكات بە  3قۆناغەوە:
 .1مۆدێرنیتەی بەرایی لەماوەی سااڵنی 1789-1500
 .2مۆدێرنیتەی كالسیك لە ماوەی سااڵنی 1900 1789-
 .3مۆدێرنیتەی درەنگ لەماوەی سااڵنی 1989-1900
لە قۆناغی دووەم��دا بەهۆی سەرهەڵدان و گەشەكردنی
سەرچاوەكانی ماس میدیا وەك :رۆژنامە ،تەلەگراف...هتد...
گۆڕانێكی بنەڕەتی لە ژیانی مۆدێرنتیدا بەناوی سەرمایەداری
پیشەسازییەوە روودەدات .قۆناغی سێیەمیش دوای سەرهەڵدانی
هونەری نوێ و داهێنانی تاكەكەسی دەستپێدەكات ،كە سەرەتای
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سەردەمێكی تازە بوو بۆ بەگژاچوونەوەی چەوساندنەوەی سیاسی
و ئابووری و هێزە كۆمەاڵیەتییەكان لەناویاندا هێزی ماس میدیا.
ه��ەن��دێ��ك ن���وس���ەری دی���ك���ەش ل���ەوان���ە ل��ی��وت��ارد،
ب���ودری���ار( )LYOTARD، BAUDRILLARDپێیان وایە
مۆدێرنیتە لە ن��اوەڕاس��ت یاخود دوا بەشی س��ەدەی بیست
كۆتایی هاتووە ،قۆناغێكی دیكەی تازەگەری دەستیپێكردووە
بەناوی دوای مۆدێرنیتە ( .) POST MODERNITYهاوكات
هەندێك تیۆریسینی دیكەی وەك بومان ،گیدنز (BAUMAN،
 )GIDDENSباس لەدوا قۆناغی سەدەی بیست دەكەن ،وەك
مۆدێرنیتەی شل ،یان مۆدێرنیتە بااڵ ،وەك ئاماژەیەك بۆ گەشەی
تەكنەلۆژیا و شۆڕشی تەكنەلۆژیا لەو كاتەوە.
مۆدێرنیتە لە رووی سیاسییەوە

لەگۆشە نیگای سیاسییەوە ،سەرەتایرتین قۆناغی مۆدێرنیتە
دەگەڕێتەوە بۆ كارەكانی نیكۆلۆ ماكیاڤیلی ،كە بەئاشكرا دژی
شێوازەكانی سەدەكانی ناوەڕاست و ئەرستۆییەكان بوو بۆ
شیكردنەوەی سیاسەت ،كە بریتی بوون لە ب��ەراوورد كردنی
بۆچوونەكان و پێشنیاركردنی ئەوەی ،كە سیاسەت دەبێت چۆن
بێت .لەبەرامبەردا ماكیاڤیلی لە كارەكانیدا رشۆڤەی سیاسەت
دەكات بەوشێوەیەی كە هەیە بەلەبەرچاوگرتنی واقع .ماكیاڤیلی
پێی وایە ئامانجی سەرەكی سیاسەت بریتییە لەوەی چۆن كەسێك
كۆنتڕۆڵی چانس یاخود سەروەتی خۆی دەك��ات ،هەروەها
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پێی وایە پشت بەسنت بە هێزی دەرەوەی مرۆڤ دەبێتە هۆی
دروستبوونی خراپەكاری ،هەروەها ئاماژە بەوەش دەكات ،كە
توندوتیژی نێوان گروپە سیاسیەكان شتێكی حەمتییە ،بەاڵم ئەمە
دەكرێت وەك سەرچاوەی بەهێزبوون سەیربكرێت ،كەپێویستە
سەركردە و یاسادانەران لەبەرچاوی بگرن و تەنانەت هانیشی
بدەن لەرێگای هەندێك شێوازی گونجاوەوە.
بەدەستپێكردن بە تۆماس هۆبز ،هەوڵەكان سەریانهەڵدا
بۆ بەكارهێنانی میتۆدەكانی زانستی فیزیا ،كە لەالیەن باكۆن
و دیكارتەوە پێشنیاركرابوون ،لە ب��وارەك��ان مرۆڤایەتی و
سیاسەتدا .هەوڵە گرنگەكان ب��ەردەوام بوون بۆ باشرتكردنی
میتۆدە زانستیەكانی باكۆن بەمەبەستی بەكارهێنانیان لە كایەی
سیاسەتدا .ئەم هەواڵنەش لەالیەن زۆر كەسەوە دراون لەوانە:
جۆن لۆك ،سپینۆزا ،جان جاك رۆسۆ ،دیڤد هیوم ...هتد ...هاوكات
هەندێك لە رێبازەكانی هۆبز رەتكرانەوە.
كۆماریخوازە مۆدێرنەكان بەفراوانی كاریگەریان هەبوو لەسەر
دروستبوونی كۆمارەكان لە ماوەی شۆڕشی هۆڵەندی ()1609-1568
و جەنگی ناوخۆیی ئینگلیز ( ،)1651-1642هەروەها شۆڕشی
ئەمریكی ( )1783-1775و شۆڕشی فەڕەنسی (.)1799-1789
قۆناغی دووەم���ی مۆدێرنیتەی سیاسی ل��ەگ��ەڵ رۆس��ۆ
دەستپێدەكات ،كە لە كارەكانیدا رسوشتی عەقالنی بوون و
رسوشتی كۆمەاڵیەتی مرۆڤی وروژان���دوە ،بەپێشنیازكردنی
ئ��ەوەی رسوشتی م��رۆڤ زیاتر ملدەرە (نەرمونیان) لەوەی
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پێشرت بیری لێكراوەتەوە .ئەم لۆجیكە وا پێشنیازدەكات ئەوەی،
كە سیستەمێكی سیاسی یاخود كەسێكی باش دروستدەكات
دەوەستێتەوە سەر ئەو شاڕێگایەی ،كە خەڵكان بەدرێژایی مێژوو
گرتویانەتەبەر .ئەم هزرە كاری كردە سەر بیركردنەوەی سیاسی
و بیركردنەوەی جوانی كەسانی وەك كانت ،ئیدمۆند بورك...
هتد ...كە بووە هۆی پێداچونەوەی رەخنەیی مۆدێرنەی سیاسی.
هەر لەم هزرەوە جواڵنەوە مژدەبەخشەكانی وەك رۆمانتیسیزم،
هیستۆریزم ،كۆمۆنیزمی ماركسی ،دەوڵەتی نوێی نەتەوەیی،
بزوتنەوەی توندڕەوی نازیی ئەڵامنی دروستبوون.
لەالیەكی دیكەشەوە چەمكی مۆدێرنیتە ركابەری بۆ پەیدا
بوو ئەویش دوای گەشەكردنی هێزە ناڕۆژئاواییەكان ،كە پێیان
وابوو مۆدێرنیتە چەمكێكی ئەوروپی ناوەندە .پێویستە ئەوەش
بوترێت كە مۆدێرنیتە گرێدراوی چەند چەمكێكی دیكەیە وەك:
دیموكراسی ،گەشەپێدان ،دیسپلینی كۆمەاڵیەتی.
مۆدێرنیتە لە رووی كۆمەڵناسییەوە

لەگۆشە نیگای كۆمەڵناسییەوە ،مۆدێرنیتە بریتیە
ل��ەو دیسپلینانەی س��ەره��ەڵ��دەدەن بۆ واڵم��دان��ەوەی گرفتە
كۆمەاڵیەتییەكان .ئەم زاراوەی���ە بەگشتی دەگەڕێتەوە بۆ
بارودۆخی كۆمەاڵیەتی و پرۆسە كۆمەاڵیەتیەكان ،هەروەها بۆ
ئەو دیسكۆرسانەی دەرئەنجامی سەردەمی رۆشنگەرین .لەالی
خۆیەوە ئەنسۆنی گیدێس –  ANTHONY GIDDENSبەم
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شێوەیە وەسفی مۆدێرنیتە دەكات ،كە كۆمەڵگەی مۆدێرن یاخود
شارستانیەتی پیشەسازی گرێدراوە بە:
 .1هەندێك هەڵوێست بەرامبەر جیهان .ئایدیای ئەوەی ،كە
جیهان كراوەیە بۆ گۆڕانكاری لە رێگای مرۆڤەوە.
 .2بوونی دام���ەزراوە ئاڵۆزەكانی ئ��اب��ووری ،بەتایبەتی
پێشەسازی بەرهەمهێنان و ئابووری بازاڕ.
 .3بوونی زنجیرەیەك دامەزراوەی سیاسی لەناویاندا دەوڵەتی
نەتەوەیی و دیموكراسی هەمەالیەن.
لەدەرئەنجامی ئەو تایبەمتەندیانەدا ،مۆدێرنیتە بەشێوەیەكی
فراوان خاوەنی سیستمێكی بزۆز وجواڵوە بە بەراورد بەهەر سیستمێكی
كۆنرتی پێشوو .كۆمەڵگەی مۆدێرن كۆمەڵگەیەكی تەكنیكییە و خاوەن
كۆمەڵێك دەزگای ئاڵۆزیشە ،كە بەپێچەوانەی هەر كلتورێكی پێش
خۆی لە داهاتودا دەژیت زیاتر لەوەی لە رابردوودا بژیت.
مۆدێرنیتە لە رووی كلتوری و فەلسەفییەوە

س��ەردەم��ی مۆدێرنیتە دەن��ارسێ��ت��ەوە ب��ەوەی ل��ەرووی
كۆمەاڵیەتییەوە سەردەمێكی پیشەسازییە ،هەروەها سەردەمی
دابەشبوونی كرێكاران و فەلسەفەیە ،ئەویش بە لەدەستدانی
دڵنیایی و گەیشتنە ئ��ەو قەناعەتەی كە دڵنیایی هەرگیز
بەدەستنایەت تەنانەت بۆ یەكجاریش بێت ئەمە بۆ هەمووان
دروس��ت��ە .لەگەڵ دروستبوونی ب��ارودۆخ��ی كۆمەاڵیەتی و
فەلسەفەی نوێ گرفتی نوێش پەیدابوون .زۆربەی بیرمەندانی
سەدەی نۆزدەهەم هەر لە ئۆگست كۆتەوە بۆ كارل ماركس و
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فرۆید هەوڵیانداوە ئایدۆلۆژیای زانستی و سیاسی پێشكەشبكەن
ئەویش دوای سەرهەڵدانی عەملانیەت.
مۆدێرنیتە لەوانەیە وەك سەردەمی ئایدۆلۆژیاكان سەیربكرێت.
بەالی كارل ماركسەوە مۆدێرنیتە بریتییە لە پەیدابوونی سەرمایەداری
و ب��ۆرژوای شۆڕشگێڕ ،كە بوونەتە هۆی فراوانبوونی هێزی
بەرهەمهێنان و بازاڕی جیهانی .دۆركهایم سەبارەت بە مۆدێرنیتە
قورسایی دەخاتە سەر الیەنی پێشەسازی هاوتا لەگەڵ پەیدابوونی
هێزی زانستی نوێ .بە بۆچوونی ماكس ڤیبەر مۆدێرنیتە گرێدراوی
پرۆسەی بەعەقالنی بوون و دووركەوتنەوەیە لە وەهمی دنیا.
لە روان��گ��ەی تیۆرسینە رەخنەگرەكانی وەك (تیودۆر
ئەدۆمۆ ،بومان)ەوە مۆدێرنیتە بریتییە لە دووركەوتنەوە لە
بنەما سەرەكیەكانی رۆشنگەری بەرەو پرۆسە خراپەكارییەكانی
نامۆبوون وەك تامەزرۆی شت هەبوون و هۆلۆكۆست .تیۆری
سۆسیۆلۆژیای رەخنەگر بەشێوەیەكی نەرێنی باس لە عەقاڵنیبوون
دەكات دوور لەوەی ،كە ڤیبەر باسیكردووە .بە بۆچوونی ئەوان
عەقاڵنیبوون پێشكەوتنە لە پێناو پێشكەوتندا ،ئەمەش دەبێتە
هۆی خراپ بوون و نامرۆڤ بوونی كۆموڵگەی مۆدێرن.
لە دەرئەنجامی ئابووری گڵۆباڵ و شیكردنەوەی بەراوردكاری
شارستانییەتەكان و گۆشەنیگای دوای داگیركاریدا ،كۆمەڵناس
شاموئیل نوح ئیزنشتات ،چەمكی فرەمۆدێرنیتەی داهێنا ،الی
ئەو مۆدێرنیتە حاڵەتێكی (كۆ)یە .ئەمەش پێناسەكانی مۆدێرنیتە
فراوانرتدەكات ،كە تەنها تایبەت نەبێت بە كلتوری ئەوروپای
رۆژئ��اوا ،بەڵكو چەمكێكە پەیوەندیدارە بەهەر كلتورێكی
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تایبەتەوە .كەوابێت ،مۆدێرنیتە پرۆسەیەكی رۆژئاوایی نییە،
بەڵكو مۆدێرنیتە بریتیە لەو پرۆسە و جواڵنەی ،كە دەكرێت
لەهەر كۆمەڵگەیەكدا بدۆزرێنەوە.
مۆدێرنیتە لە رووی زانستییەوە

لە سەدەكانی شانزە و حەڤدەدا كۆپەرنیكۆس ،كێپلەر ،گالیلۆ و
ئەوانی دی گەشەیان بە رێبازێكی نو ێ دا بۆ فیزیا و گەردووناسی،
كە ئەوەش بووە هۆی ئەوەی خەڵكی بیركردنەوەیان دەربارەی
زۆرشت بگۆڕێت.
كۆپەرنیكۆس مۆدیلێكی نوێی پێشكەشكرد ،كە چیرت
زەوی چەقەكەی نییە ،هەروەها كێپلەر بیركاری بەكارهێنا بۆ
گفتوگۆكردن دەربارەی فیزیا و رێكخستنەوەی وەسفكراوەكان.
گالیلۆش بەڵگە بەناوبانگەكەی پێشكەش كرد دەربارەی كەوتنە
خوارەوەی ئازاد لە رووی بیركارییەوە .فرانسیس باكۆن داوای
گرنگی ئەنجامدانی تاقیكردنەوەی نوێی دەكرد ،كە بناغەكەی
لەسەر زانست دامەزرا بێت ،هەربۆیە ئەو پێشنیازی ئەوەی
كرد ،كە دەبێت زانست هەوڵبدات كۆنتڕۆڵی رسوشت بكات
لە پێناو خزمەتی مرۆڤایەتیدا ،نەوەك هەوڵی تێگەیشنت بدات
تەنها لە پێناو تێگەیشتندا .لەو حاڵەتانەدا باكۆن كاریگەر بووە
بە ماكیاڤیلی ،كە رەخنەی لە رێبازەكانی سەدەی ناوەڕاست گرت
بوو و داوای دەكرد سەركردەكان كۆنتڕۆڵی سامانی خۆیان بكەن.
بەهۆی كاریگەرییەكانی گالیلۆ و باكۆنەوە ،دیكارت باسی
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ئەوەی دەك��رد ،كە چۆن دەكرێت زانیاری زانست لەسەر یەك
بنیاتبرنێت لە رێگای هەنگاوی بچوكەوە ،هەروەها بەڕاشكاوی
رایگەیاند ،كە دەكرێت وەك ئامێرە ئاڵۆزەكان سەیری خودی مرۆڤ
بكەین .هەر لەسەر هەنگاوەكانی كەسانی پێش خۆی ،ئیسحاق
نیوتن داوای ئەنجامدانی تەجروبەی زانستی دەكرد و ئاماژەی بەوە
داوە ،كە هەردوو الیەنی تیۆری و تەجریبی دەبنە هۆی پێشخستنی
تێگەیشتنی كرداریی لە رێكخستنەكانی رسوشت.
مۆدێرنیتە لە رووی هونەرییەوە

دوای ئ��ەوەی بیری سیاسی مۆدێرن ب��ووە شتێكی باو لە
فەڕەنسا ،هەروەها دووبارە تێڕامانی رۆسۆ ،كە رێگە خۆشكەر بوو
بۆ رەخنەگرتنی نو ێ لە خودی مەنتق .لە دەرئەنجامی ئەمانەدا
تێگەیشتنی نوێی كەمرتعەقاڵنیبوون دروستبوون بۆ چاالكیەكانی
مرۆڤ بە تایبەتی لە بواری هونەردا .سەرەتای ئەو كاریگەرییەش
سەرهەڵدانی بزوتنەوەكانی ئایدیالیزمی ئەڵامنی و رۆمانتیسیزم
بوون لەسەدەكانی هەژدە و نۆزدەدا .كەواتە تازەگەری لە بواری
هونەردا دەگەڕێتەوە بۆ قۆناغەكانی كۆتایی مۆدێرنیتە .پاش
ئەوەی مۆدێرنیتە بووە راستی ژیان و هاوكات لەگەڵ داهێنان و
پێشكەوتنی تەكنەلۆژیادا هونەر و شێوازەكانی بەرهەمهێنانی
هونەر گۆڕانكاریان بەسەردا هات ،ئەمانەش بە خێرای بوونە هۆی
گۆڕینی پێگەی هونەر لە كۆمەڵگەدا.
سەرچاوە:
HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/MODERNITY
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پۆست مۆدێرنیزم،دیدێكی نوێ
نوسینیR. WESLEY HURD :
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لە كۆتایی سەدەی بیستدا پرسیاركردن دەربارەی حەقیقەت
و (بوون بە م��رۆڤ) ،بە شێوەیەكی چ��اوەڕوان نەكراو سەری
هەڵدا ،بەردەوام و بە شێوەیەكی رێكخراو ئەو پرسیارە لە خۆمان
دەكەین :بوون بە مرۆڤ واتای چییە؟ چۆن مرۆڤ لەگەڵ ئەم
گەردوونە زەبەالحەدا خۆی دەگونجێنێت؟ لەم جیهانەدا بەرەو
كوێ هەنگاو دەنێین؟ ئێمە ژیان لە زەمەنێكی پڕ دڵەڕاوكێدا
بەسەر دەبەین .زەمەنێك كە لە گەشبینییەكی بە جەرگ و
رووناكەوە بۆ داهاتوو و بەرەو دوو دڵییەكی قوڵ و روحێكی
هیچگەرا دەربارەی دۆزینەوەی رێگایەكی گەردوونی بۆ رەگەزی
مرۆڤایەتی دەڕوات .ئەو زەمەنە ،زەمەنی پۆست مۆدێرنیزمە.
زاراوەی پۆست مۆدێرنیزم لە رۆژنامە و گۆڤار و میدیا جۆر بە
جۆرەكاندا بە بەرباڵوی بەكاردێت ،ئامانجی من لەم وتارە بریتییە
لە شیكردنەوەی تایبەمتەندییە سەرەتاییەكانی پۆست مۆدێرنیزم،
لەگەڵ پیشاندانی هەندێك منونە دەرب��ارەی كاریگەری پۆست
مۆدێرنیزم لەسەر ژیانی مرۆڤایەتی .لە بەشی یەكەمی وتارەكەمدا
باس لە بنەما سەرەكییەكانی پۆست مۆدێرنیزم دەكەم و لە بەشی
دووەمیشدا باس لە هەندێك منوونە دەكەم دەربارەی ئەوەی چۆن
پۆست مۆدێرنیزم خۆی نیشاندەدات لە رۆژگاری ئەمڕۆماندا.
بنەما سەرەكیەكانی پۆست مۆدێرنیزم

بۆ تێگەیشنت لە پۆست مۆدێرنیزم ،پێویستە كەمێك بۆ
دواوە بگەڕێینەوە  ،بۆ ئەوەی بزانین چ شتێك پێش ئەو هاتووە
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كە مۆدێرنیزمە ،وشەی مۆدێرن وەك ئاوەڵناوێك زۆر ئازادانە
بەكارهات بۆ باسكردنی زۆر شت لە بچوكرتین شتی متەبەخەوە،
تاوەكو قوتابخانەیەكی تایبەتی هونەری ،لەگەڵ ئەوەشدا
مۆدێرنیزم بریتیە لە ماوەی نێوان ( 1870تا  )1960لەوماوەیەدا
خەڵكی بە چەندان بیروباوەڕ و ئایدیای كلتوری و كاری هونەری
گۆشكران.
مۆدێرنیزم لە هەناوی رۆشنگەریدا سەریهەڵدا ،ئەو كاتەی
بیرمەندە مەزنەكانی رۆژئاوا چیرت باوەڕیان بە مەسیحیەت ،خودا
نەما وەك بنەمایەك بۆ گەیەشنت بە حەقیقەت و بەهێزكردنی
كۆمەڵگە ،كلتوری مرۆڤایەتی لە شوێنی باوەڕی تەقلیدی بە خودا
و كڵێسا و پادشا ،دەسەاڵتێكی نوێیان دامەزراند .دەسەاڵتی
ناوەندێتی ،كە مرۆڤ پشت دەبەستێت بە توانستە عەقڵییەكانی
م��رۆڤ بۆ دروستكردنی كۆمەڵگەیەكی ئ��ازاد و بناغەیەكی
رۆشنبیری نوێ بۆ تێكۆشانی مرۆڤایەتی.
كەسی مۆدێرن پێیوابوو ،كە زانست بنەما سەرەكییەكانی
دەسەاڵتە تەقلیدیەكان و حەقیقەتی هەڵتەكاندووە بۆ منونە :بزانە
سێ پێشكەوتن هۆشیاری مرۆڤی رۆژئاوایی گۆڕی :بەرهەمهێنانی
كارەبا ،داهێنانی كەشتی هەڵمی ،بیردۆزی پەرەسەندنی داروین .ئەم
مرۆڤە نوێیە لە توانایدا بوو ،دامەزراوەی نوێ و عەقاڵنی بەكاربهێنیت
بۆ دۆزینەوەی راستی گەردوونی بەتایبەتی زانست لە توانایدایە
راستی نوێ بدۆزیتەوە ،كە باشرت بەسەر كۆمەڵگە و دامەزراوەكاندا
جێبەجێدەكرێت و جارێكی دی جیهان سیاغە دەكرێتەوە.
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لێرەدا دەمەوێت كەمێك راتبگرم و بڵێم لە خۆشباوەڕیەكانتدا
دەستباڵو مەبە ،چونكە هونەر و زاست ،نەك تەنها كۆنتڕۆڵی
هێزەكانی رسوشتیان ك��ردووە ،بەڵكو كاریگەرییان لەسەر
تێگەیشتنامن بۆ خود ،جیهان پێشكەوتنی ئەخالق ،دادپەروەری،
لە دامەزراوەكانی كۆمەڵگە و تەنانەت ئاسوودەیی مرۆڤیش
جێهێشتووە.
لە تێڕوانینی مۆدێرنیزمدا گریامنەی تێگەیشنت لە ناسنامەی
مرۆڤ و خود ،بریتی بوو لەوەی مرۆڤ كائینێكی یەكگرتوو،
گونجاو ،سەربەخۆیە .مرۆڤ هەستدەكات ،دەزانێت ،هەروەها
لە توانایدایە جیهان كۆنرتۆڵبكات ،بۆ ئەوەی وەك كەسێكی
مۆدێرن حیسابت بۆ بكردایە ،دەبوو هێزی عەقاڵنی زانست
و روحی پێشكەوتن و ئەوپەری توانستی مرۆڤت بۆ كۆمەڵگە
لە خۆ بگرتایە ،هەروەها دەبووایە گەشبین بوویتایە سەبارەت
بە داهاتووی مرۆڤ ،كە لە توانایدایە دوو پێداویستی گرنگ
بەدەستبهێنیت ،ئەوانیش :ئاسودەیی مادی و مەعنەوین.
گرنگیدان بە مرۆڤ نەك بە خودا ،چەقی بیری مۆدێرنیزم
بوو ،بەاڵم ئەم بیروباوەڕە راست دەرنەچوو ،درۆ بوو وەاڵمی
مرۆڤایەتی بۆ ئەم دۆخە نالەبارە بریتی بوو لە پۆست مۆدێرنیزم.
بۆ تێگەیشنت لە بیری پۆست مۆدێرنیزم بە شێوەیەكی كورت
لەسەر پێنج گریامنە كاردەكەم ،كە لە هزری پۆست مۆدێرنیزمدا
چەسپیوون:
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یەكەم

گەڕان بۆ بەدەستهێنانی (حەقیقەت) هەوڵدانێكی دۆڕاو
لەالیەن مرۆڤەوە .حەقیقەت بوونی نییە و هەرگیزیش بوونی
نابێت ،پۆست مۆدێرنەكان پێامندەڵێن حەقیقەتی بابەتی و
گەردوونی شتێكی ئەفسانەییە .ئەوەی تا ئێستا لە گەڕان بە دوای
حەقیقەتدا بەدەستامنهێناون ،بریتین لە بەدەستهێنانی كۆمەڵێك
راستی قایلكەر لەكات و زەم��ان و كلتوری تایبەتی خۆیاندا
هەرگیز بە حەقیقەتی خاوێن نەگەیشتووین .ئەگەر ئیدیعای
ئەوەشبكەین ،كە حەقیقەمتان بەدەستهێناوە ،ئەوە لەباشرتین
حاڵەتەدا خۆخەڵەتاندنە و لە خراپرتین حاڵەتیشدا كارێكی
مەترسیدار دەكەین.
دووەم

ناسنامەی تاكەكەسی بریتییە لە تێكەڵەیەكی دروستكراو
بەو هێزانەی لە دەوری مرۆڤدان .هۆشیاری تاكەكەسی شتێكی
نەبووە .نا سەنتەربوونی مرۆڤ بەرهەمی كۆمەڵێك پێكهاتەیە
لە باوەڕی ئاگایی و نائاگایی ،زانیاری ،دامەزراوە دەربارەی خود
و جیهان ،كە دەوری تاكەكەسیان داوە و گرێدراون بە ژینگەی
كلتورییەوە .پۆست مۆدێرنیزم پێچەوانەی مۆدێرنیزمە ،ئەویش
بریتییە لە توانەوەی خود .لە گۆشەنیگای پۆست مۆدێرنیزمەوە
نابێت خۆمان وەك كەسێكی تاك ،یەكگرتوو ،هۆشیار ،سەربەخۆ
بێتە پێشچاو.
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سێیەم

زمانی رۆشنبیریامن (بیسرتاو بیرناو) بنیاتنەری ئەو شتەیە،
كە ئێمە بە (واقیع)ی دەزانین لە ژیانی رۆژانەماندا .واقیع بریتیە
لە (دەق) ێك یاخود تێكەڵەی چەند دەقێك .ئەم دەقانەش تەنها
(واقیع)ن ،كە ئێمە دەیزانین تێگەیشتنامن بۆ خود و خۆمان و
جیهان و ئەو مانایەی بە ژیانی خۆمانی دەبەخشین لەرێگەی ئەو
زمانەوە دەبێت ،كە دەوری داوین.
چوارەم

واقیع لەالیەن ئ��ەوان��ەوە دروستدەكرێت ،كە هێز و
دەسەاڵتیان بەدەستەوەیە یەكێك .لە دیارترین بیرمەندەكانی
پۆست مۆدێرنیزم ،میشێل فۆكۆ ،ئایدیاكانی نیچە وەردەگرێت
دەربارەی ئەوەی چۆن ئەوانەی دەسەاڵتیان هەیە جیهان بەو
شێوەیە دادەڕێ��ژن ،كە خۆیان مەبەستیانە و زمانیش باشرتین
ئامڕازە بۆ دروستكردنی رۆشنبیری .فۆكۆ پێیوایە ئەو الیەنەی
بەكارهێنانی رەسمی زمانی بەدەستەوە بێت لە كۆمەڵگەدا ئەوا
ئەو الیەنە كلیلی هێزی كۆمەاڵیەتی و سیاسی بەدەستەوەیە.
(بیربكەرەوە چۆن وتارە سیاسییە رەسمیەكان وشە و دەستەواژەی
تایبەت بەكاردەهێنن ،بە شێوەیەك دەبنە هۆی گۆڕینی رای
گشتی و بڕیاری سیاسی و بەرنامە و رووداوەكان) .نیچە پێیوایە
واقیعی هەر كەسێك بنیاتنانێكی بەهێز و مەبەستدارە فۆكۆش
پێیوایە زمان ئامڕازی سەرەكی ئەو بنیاتنانەیە.
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پێنجەم

پێویستە كاریگەری سیاسیانەی زمان بێالیەن بكەین لەرێگای
«هەڵوەشاندنەوە» وە .بیرمەندی بەناوبانگ جاك دریدا تیۆریزەی
ئەوە دەكات ،كە ئەو وتە و قسانەی ئێمە دەیانكەین ،هەمیشە
كۆمەڵێك مانای دژ بەیەك لە خۆ دەگرن .وتەكامنان هەمیشە دوو
الیەنن :الیەنێكیان بەرز راگیراوە و الیەنەكەی تریش پەراوێزخراوە.
مانا بەرز راگیراوەكە هەمیشە بەالی كۆمەڵگەوە پەسەندە .بۆ
منونە ئەگەر كەسێك بڵێت «هەنگوین لە شەكری سپی باشرتە بۆ
تۆ ».لەم ووتەیەدا هەنگوین بەرزتر راگیراوە لە شەكری سپی.
لە بواری ئەخالقیشدا ،لەوانەیە كەسێك پێت بڵێت «پێویستە
سێكس تەنها لە چوارچێوەی هاوسەرگیریدا ئەنجامبدرێت ».لەم
وتەیەدا سێكس لە چوارچێوەی هاوسەرگیریدا بەرز راگیراوە و
لە دەرەوەی ئەم پرۆسەیەشدا پەراوێزخراوە .بە بۆچوونی دریدا
هەموو زمانێك لە دوالیزم (باینەر) پێكدێت و هەمیشە لەالیەنی
سیاسی و كۆمەاڵیەتیەوە بارگاوی دەكرێت .هەڵوەشاندنەوە
بریتییە لە تێكشكاندنی ئەم دوالیزم و دوالیەنییەی زمان ،بۆ ئەوەی
سەرلەنوێ دابڕێژریتەوە ،بە بێ ئەوەی هیچ مانایەك لەماناكان
بەسەر ئەوی دیكەدا بەرز رابگیرێت یاخود پەراوێز بخرێت.
هەندێك نمونە

بنەما سەرەكییەكانی پۆست مۆدێرنیزم دیدگایەكی نوێامن
لەسەر ژیان پێشاندەدەن ،لەم كاتەدا پێویستە ئەو پەندەمان بە
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بیربێت كە دەڵێت (گەر دەتەوێت زانیاریت لەسەر ئاو هەبێت،
پرسیار لە ماسی مەكە) .بنەماكانی پۆست مۆدێرنیزم بۆ كلتوری
ئێمە وەك گرنگی بوونی ئاو وایە بۆ ماسی :ئێمە رۆژانە دەیخۆین
و هەناسەی پێدەدەین .تەنانەت زۆر جار بوونەتە بەشێكی
گەورەی ژیامنان بێئەوەی هەستیان پێبكەین.
لەوانەیە بنەمای سەرەكی پۆست مۆدێرنیزم بریتیبێت لە
بەش بەش بوون و فرە جۆری كلتور و رۆشنبیریامن گەیشتوەتە
خاڵێك ،كە چیرت بیر لە خۆمان ناكەینەوە وەك كەسێكی یەك
گەردوونی ،بەڵكو وەك مرۆڤێكی فرەگەردوونی كە بەردەوام
لە گۆڕاندایە .باشە ئ��ەم دۆخ��ە لە ت��ەواوی بوارەكاندا چ
كاریگەریەك لەسەر دەوروبەرمان دەكات؟ تیشكخستنە سەر
ئەم بوارانەی خوارەوە تیگەیشتنی باشرتمان دەداتێ دەربارەی
پۆست مۆدێرنیزم.
ناسنامەی كەسێتی

لەسەر ئاستی تاكەكەسی – كە دڵە راوكێ و نائارامی
لە پەرەسەندندایە دەربارەی خود -زۆر كەس لە هەوڵی
گەڕاندان بە دوای ناسنامەی خۆیاندا دەیانەوێت بزانن
كێن و چیاندەوێت و بەتەمای چین .میدیای زەبەالحی
بەكاربەیش رۆژان��ە ه��ەزاران هەڵبژاردمنان دەدات �ێ بۆ
ئەوەی بنب بە ئەو شتەی ،كە خۆمان حەز دەكەین ببین.
ئەو میدیایە ئاڕاستەمان دەكات ،كە بەها بۆچی دابنێین
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و گرنگی و بایەخ بە چ شتێك بدەین .هەرشتێكیش لە
رێگەی ئەو میدیایەوە پێامنبگات ب��ڕوای پێدەكەین.
یەكێك لەو زنجیرە كۆمیدیایانەی بە شێوەیەكی سەیر
باڵوبۆوە ،زنجیرەی (سێنفیلد)ە .لەو زنجیرەیەدا كە باس لە
خۆپەرستی و هیچ گەرایی و پەراوێزبوون دەكات .كۆمەڵێك
الوی سی ساڵەی رەبەن ،دەیانەوێت مانا ببەخشنە ئەو
كارە بێامنایانەی ئەنجامیدەدەن .ئێمەی بینەریش تەواو
بەو ئەكتەرانە پێدەكەنین ،كە هیچ ناسنامەیەكیان نییە.
سەركەوتنی ئەم كارە بە تەنها ناگەڕێتەوە بۆ سەركەوتوویی
دەق و كارەكتەرەكان ،بەڵكو دەشگەڕێتەوە بۆ ئاوێتەبوونی
بینەران لەگەڵ بەش و ساتەكانی زنجیرەكەدا ،كە ناسنامەی
كارەكتەرەكان دیاریدەكات .ئەم زنجیرە ،هێامیە بۆ مرۆڤی
پۆست مۆدێرن ،كە هیچ ناسنامە و زەمینەیەكی پتەوی
نییە.
ئەكادیمیا و پەروەردە

لە گۆشە نیگای مۆدێرنەوە حەقیقەت شتێكی رێژەیی
بوو ،لەرێگای بەدەستهێنای زانیارییەوە قایلەكەربوو ،بەاڵم
لە زەمەنی پۆست مۆدێرنیزمدا ئێمە هیچ شتێك نازانین.
لەجیاتی ئەوە ئێمە شتەكان شیدەكەینەوە پۆست مۆدێرنە
پێامندەڵێت :دیدگایەكی جیهانی هەڵگرە و شیكردنەوەی
خۆتی بۆ بكە .ئەگەر حەقیقەت تەنها بەرهەمی زمان بێت
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و زمانیش ئامڕازی ئەوانەبێت ،كە خاوەن دەسەاڵت و هێزن،
ئەوا گرنگیدان بە فەلسەفەی فرە كلتوری پ��ەروەردە ،لەم
سۆنگەیەوە سەریهەڵداوە ،رەخنەگرانی ئەم تێزە پێیان وایە
جەختكردنەوەی پ��ەروەردەی رۆژئاوا لەسەر عەقاڵنییەت و
گەڕان بە دوای ئەوەی كە راستی چییە ،ئەوە هیچ نییە جگە لە
ئیمپریالیزمی كلتوری كە لەالیەن دەسەاڵتی سەرمایەدراییەوە
پشتیوانی لێدەكرێت.
میدیای گشتی

هیچ شوێنێك هێندەی كلتوری گشتی و میدیای گشتی
كاریگەری پۆست مۆدێرنیزمی لەسەر نییە .خەیاڵ و ئەندێشەكان
بە شێوەیەك :لە رادیۆ ،تەلەفزیۆن ،میدیای چاپ پێشكەش
دەكرێن وەك ئ��ەوەی شتێكی راستی بن .بەرهەمهێنەرانی
ئەم بوارە تەواو لە گرنگی و كاریگەری وێنە گەیشتنوون،
بۆیە بەرهەمەكانیان وەك راستی دەردەك��ەون و تەنانەت
سنورەكانی نێوان راستی و خەیاڵ نەماون ئەم كارە لە دیدگای
پۆست مۆدێرنیزمدا جێگەی بڕوایە ،چونكە راستی شتێك نییە
جگە لە خەیاڵ و ئەندێشە ،كە لەرێگای یارییەكانی زمانەوە
پێامندەگات .باشرتین منونەی ئەم میدیایەش بریتییە لە كەناڵی
( .)MTVئەو كەناڵە لەرێگای پەخشی بەردەوام و كاری خێرا
و دیمەنی سەرنجڕاكێشی (سێكسی و وروژاندن) و كۆالچ و
سیناریۆی سەركەوتوو و مۆسیقا و گۆرانی و كاری دۆكیۆمینتەر
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ڤیدیۆ كلیپ  ...هتد بینەر دەخاتە ناو ناسەنتەربوونێكی
تەواوە و ئاڕاستەی دەكات بۆ شوێنیكی فرە واقیعی بۆ جیهانی
پۆست مۆدێرنیزم.
دەرئەنجام

لەرێگای ئەم وتارەوە ویستم روانگە و هەڵویسی پۆست
مۆدێرنیزم رشۆڤە بكەم ،كە لەسەر هەردوو ئاستی تاكەكەسی و
كۆمەاڵیەتی لە بەرزبونەوەی بەردەومدایە .الیەنە نێگەتیڤەكانی
ئەم تیۆرەم باسكرد ،كە بووەتە هۆی وەالنانی تیۆری مۆدێرنیتەی
پێش خۆی .مەسیحییەكان ،كە ئاگاداری الیەنە خراپەكانی پۆست
مۆدێرنیزمن ،سەبارەت بە مۆدێرنتە و روشنگەری ،پێویستە
لەسەریان لەهەمان كاتدا ئاگاداری كاریگەرییە ئیجابییەكانی
ئەم تیۆرە بن .پۆست مۆدێرنیزم بوارێكی كراوەمان بۆ دەكاتەوە
بۆ دایەلۆگكردن لەگەڵ ئەوانەی پێیان وایە واقیع تێكشكاوە و
نەماوە .لەبەرئەوەی پۆست مۆدێنزم و باوەڕی بە فرەچەشنی و
فرەجۆری هەیە ،دەبێت بواریش كراوە بێت بۆ هەموو جۆرە و
شیكردنەوەیەك دەربارەی مرۆڤ و بارودۆخی مرۆڤ و قەدەری
مرۆڤ لەم جیهانەدا.
سەرچاوە:
یورگین هابرماس ،مۆدێرنیتە :پرۆژەیەكی تەواو نەكراو.
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ئەدەب دەبێت ناخی مرۆڤ
بنیات بنێت
تێگەیشنت لە سێ پەنجەرەی جیاوازی ئەدەبییەوە (شیعر ،رۆمان،
دراما) ،ئەوانیش:

 .1دەروازەیەك بۆ ناساندنی شیعری (وێرانە خاك) ی ئیلیۆت

 .2ئاماژەكانی پشت رۆمانی پیتە قرمزیەكە (THE SCARLET
)LETTER
 .3درامای پوچگەرایی

دەروازەیەك بۆ ناساندنی
شیعری (وێرانە خاك) ی ئیلیۆت
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پەیڤێك

شیعری (وێ �ران��ە خ��اك –  )THE WASTE LANDی
( )T.S.ELIOTبە یەكێك لە دیارترین شیعرەكانی سەدەی بیست
دادەنرێت و لەهەمانكاتدا بەجوانرتین و بەناوبانگرتین شاكاری
(ئیلیۆت)یش نارساوە( .وێرانە خاك) لە رێگەی كۆمەڵێك مانا و
پەیامی ئاڵۆزەوە باس لە قەیرانەكانی مرۆڤی ئەمڕۆ و فەوزای
ژیانی مۆدێرن دەكات .ئەم نوسینەش هەوڵێكە بۆ ناساندنی
شیعرەكە بە شێوەیەكی گشتی.
تایتڵی شیعرەكە

بۆ ئاشنابوون بە قەیرانە ئەخالقی و داڕمانە روحییەكانی
س��ەدەی بیست ،كە شاعیر لە شیعرەكەی دا باسیدەكات،
س��ەرەت��ا پێویستە لە تایتڵی شیعرەكەوە دەستپێبكەین.
ناونیشانی شیعرەكەی (ئیلیۆت) (وێرانە خاك)ە .ئەم ناونیشانە
سیمبوڵێكی سەرەكییە بۆ ئاشنابوومنان بە ژیانێكی وێران و
خاپوور .تایتڵی شیعرەكە لەگەڵ خۆیدا ئەو مانا و ئاماژانە
هەڵدەگرێت ،كە گوزارشت لە وێرانی و بێ ئومێدی و ژیانێكی
داڕماو دەكەن .هەر لەناونیشانی شیعرەكەوە شاعیر باس لە
داڕمانی شارستانییەتی رۆژئاوا دەكات لەدوای جەنگی جیهانی
یەكەمەوە (لەسەدەی راب���ردوودا) ئەوكاتەی ئەوپەڕی بێ
ئومێدی و رەشبینی باڵی بەسەر هەموو ئەوروپادا كێشابوو.
بۆ گەیاندنی ئەم مەبەستەش (ئیلیۆت) تایتڵی شیعرەكە
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دەبەستێتەوە بەناوی هەریەك لە شارەكانی (لەندەن ،ئەسینا
و ئەسكەندەریا) وەك مەڵبەندەكانی شارستانییەتی مرۆڤایەتی
و بە(شاری خەیاڵی) ناویان دەبات وەك ئاماژەیەك بۆ ونبوونی
شارستانیەت و داڕمانی بەها مرۆڤایەتییەكان لەسەدەی
مۆدێرندا.
پوختەی شیعرەكە

شیعری (وێرانە خاك) لەساڵی  1922چاپكراوە بەسەر ()5
پێنج بەش دابەشدەبێت:
بەشی یەكەم لەژێر ناونیشانی (ناشتنی مردووەكە) دایە:
سەرەتایی ئەم بەشە بە تۆنێكی گشتی دەستپێدەكات ،كە باس
لە وشكی و بێ پیتی ژیانی مۆدێرن دەكات .دوای ئەمە گوێبستی
تۆنێكی تایبەتی خامنێك دەبین ،كە باس لە یادەوەرییەكانی خۆی
لە پێش جەنگی جیهانی یەكەمدا دەكات ،وەك سەردەمێكی
ئازاد و خۆش رۆمانسی ،پاشان لەرێگەی تۆنێكی تری دینییەوە
شاعیر باس لە رووخانی بەها ئەخالقی و كۆمەاڵیەتییەكانی
مرۆڤی مۆدێرن دەكات لە كۆتایی ئەم بەشەدا  ،ئیلیۆت باس
لە دانیشتوانی شاری (لەندەن) دەكات كە بە پەشۆكاوی بەسەر
شەقامەكاندا هاتووچۆدەكەن ،هەروەكو ئەوەی مردبێنت ،كە ئەمە
نیشانەیە بۆ خاڵی بوونی ژیانی مرۆڤی نوێ لە بەها رووحی و
رۆمانسییەكان.
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بەشی دووەم لەژێر ناونیشانی (یاری شەترەنج) دایە:
لەسەرەتای ئەم بەشەدا شاعیر باس لە ئافرەتێكی نیگەرانی
دەوڵەمەند دەكات ،كە بەهۆی بێدەنگی و بێ سۆزی كەسی
بەرامبەرییەوە تووشی بێزاری و بێ ئومێدی هاتووە ،پاشان
شاعیر باس لە گفتوگۆیەكی پاشملەی ناو ژوورێكی باڕ دەكات،
كە لەبارەی ئافرەتێكی بێ وەفاوەیە بەرامبەر مێردە سەربازەكەی
لەماوەی جەنگدا ،كە ئەیەوێ تاوانی سك پڕبوونەكەی لە
مێردەكەی بشارێتەوە.
بەشی سێیەم لەژێر ناونیشانی (وتاری ئاینی ئاگرین) دایە:
سەرەتای ئەم بەشە تێكەڵەیەكە لە وێنەیەكی جوانی
ئاهەنگی ژنهێنان لەسەردەمی كۆندا لەسەر رووباری تامێس
( )THE THAMES RIVERو وێنەیەكی ئێستای پڕ لە خۆڵ
و خاشاك و پیسی رووبارەكە .دیمەنی یەكەمی ئەم بەراووردە
ئاماژەیە بە بوونی خۆشەویستی و سۆزی راستەقینە لەسەدەی
پێش مۆدێرندا ،وێنەی پیسبوونی رووبارەكەش ئاماژەیە بۆ
پیسبوونی ناخ و ژیانی مرۆڤی مۆدێرن .پاشان شاعیر باس لە
دیمەنێكی (خاڵی لە خۆشەویستی) لە ژیانی مۆدێرن دەكات
لەنێوان كچێكی تایپێست و خۆشەویستەكەی ،كاتێك كچەكە
لەالیەن كوڕە خۆشەویستەكەیەوە لە خشتە دەبرێت .دیمەنی
پەیوەندی ئەم كوڕ و كچە تا سەر ئێسقان نارشین و دوور لە
هەستە ،تەنانەت سێكیش لەنێوانیاندا پرۆسەیەكی بێ مانایە و
تەنها بۆ بەتاڵكردنەوەی ئارەزوو و دامركاندنەوەی هەردووالیە.
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پاشان بۆ زیاتر بەهێزكردنی بۆچوونەكانی دەربارەی (نەبوونی
خۆشەویستی) لە سەدەی نوێدا شاعیر باس لە شاژنە (ئێلیزابیسی
یەكەم) و خۆشەویستەكەی دەكات ،لە دیمەنێكی رۆمانسیدا
لەناو بەلەمێكدا لەسەر رووب��اری سامێس وەك ئاماژەیەك بۆ
بوونی خۆشەویستی و سۆز لەسەردەمی پێشووداو نەمانی
لەژیانی ئەمڕۆماندا.
بەشی چوارەم لەژێر ناونیشانی (مردن بە ئاو) دایە:
ئەم بەشە بەشێكی زۆر كورتە باس لە دەریاوانێك دەكات ،كە
بەهۆی ئاوەوە دەمرێت نەك تینویەتی.
بەشی پێنجەم لەژێر ناونیشانی (هەورە بروسكەكە چی
وت) دایە:
ئەم بەشە دوا بەشی شیعری (وێرانە خاك)ە .سەرەتای ئەم بەشە
بە گەشتێك بەسەر خاكێكی بێ پیت و بەردیندا دەستپێدەكات.
ه��ەورە بروسكەكەش ئاماژەیە بۆ ب��اران بارین و سەرلەنوێ
ژیاندنەوەی زەوی و گەڕاندنەوەی ئاوەدانی بۆی .لەم بەشەدا ،وەك
بەشەكانی پێشووی شاعیر چەندین دیمەنی سەرنجڕاكێشامن بۆ
باسدەكات ،كە ئاماژە دەكەن بە قورسی و رەقی ژیانی نوێ .پاشان
شاعیر سێ وشەی هیندۆسیامن پێ ئاشنادەكات ئەوانیش:
 – DATTA( .1واتە بەخشین) مەبەستی شاعیر لەم وشەیە
ئەوەیە ،كە بەخشینی سۆز و خۆشەویستی راستەقینە لەنێوان
مرۆڤەكاندا بەیەكرتی دەبێتە هۆی ئەوەی ،كە جارێكی تر گیانیان
پڕ بێتەوە لە ژیان.
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 – DAYADHVAM( .2واتە بەزەیی) مەبەستی شاعیر لەم
وشەیە ئەوەیە ،بوونی رێز و بەزەیی لەنێوان مرۆڤەكاندا تەنها
هۆكارە بۆ رزگاربوونیان لە تەنیایی و فاكتەرێكی گرنگیشە بۆ
سەرلەنوێ دروستبوونەوەی پەیوەندیەكان و ژیانێكی شەرەف
مەندانە ،كە شایەنی مرۆڤ بێت.
 – DAMYATA( .3واتە كۆنتڕۆڵ) مەبەستی شاعیر لەم وشەیە
ئاگاداركردنەوەی مرۆڤە بۆ كۆنرتۆڵكردنی ئارەزووەكانیان( .ئیلیۆت)
پێی وایە دڵی م��رۆڤ ،كە سەرچاوەی ئارەزووەكانییەتی وەك
بەلەمێك وایە ئەگەر بە دوو دەستی بەهرەمەند كۆنرتۆڵبكرێت،
ئەوە بەلەمەكەو كەسانی ناو بەلەمەكەش سەالمەت دەبن ،بەاڵم
ئەگەر بەلەمەكە بەسەركەوتوی كۆنرتۆڵنەكرێت ئەوا بەلەمەكە
و كەسانی ناوبەلەمەكەش سەالمەت نابن .بە واتایەكی تر ئەگەر
مرۆڤ توانی دڵی خۆی كۆنرتۆڵبكات ئەوە دەبێتە خاوەن ژیانێكی
هێمن و خۆشگوزەران ،بە پێچەوانەشەوە مرۆڤ دەبێتە خاوەن
ژیانێكی ناخۆش و پڕ قەیران.
سەرئەنجام شیعرەكە بە وشەی ( – SHANTIHواتە ئاشتی)
بە زمانی سانسكریتی ،كۆتایی پێدێت ،وەك ئاماژەیەك بۆ پێویست
بوونی ئاشتی بۆ رزگاركردنی مرۆڤی مۆدێرن لەو تێكشان و
داڕووخانەی تێیكەوتووە.
ناوەڕۆكی شیعرەكە

ناوەڕۆكی سەرەكی شیعری (وێرانە خاك) باس لە داڕمانی
بەها رووحییەكانی ژیانی مرۆڤی مۆدێرن دەكات ،كە ئەمەش
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بۆتە ه��ۆی هەڵوەشاندنەوەی هەموو بەها رۆشنبیری و
كۆمەاڵیەتییەكانی ناو كۆمەڵ و لەهەمان كاتیشدا شیعرەكە
ئاماژەیەكی پتەوە بۆ هەڵامڵێنی دووڕوویی ،گومان ،داڕووخان
و سەرگەردانی لە سەدەی نوێدا سەرەڕای هەموو پێشكەوتنە
مادیەكان لە گشت بوارەكانی ژیاندا.
شیعری (وێ �ران��ە خ��اك) بە یەكێك لە رووئ��ی��ا بەهێز و
دیاردەكانی سەدەی بیست دادەنرێت بەڕادەیەك ،كە بێزاری و
بێ ئومێدییەكانی سەدەی بیست بە شێوازێكی زۆر زیرەكانەی
شیعری باسكراون و سەرەكیرتین هێامش كە ئیلیۆت بەكاری
هێناوە بۆ گەیاندنی مەبەستەكانی بیابانێكی بێ سنوورە
( )INFINITE DESERTوەك سیموڵێكی بەهێز بۆ بەتاڵی رووح
( )SPIRITUAL VACUITYلەژیانی ئەمڕۆماندا.
ئیلیۆت لە شیعری (وێرانە خاك)دا پێامن دەڵێت ،كە گرفتەكانی
مرۆڤی مۆدێرن تەنها جەستەیی نین ،بەڵكو لەهەمان كاتیشدا
گرفتەكانی داڕووخانێكی قوڵی دەروون��ی و عاتفی رۆشنبیرین.
لەسەروو ئەمانەشەوە شاعیر وێنەی س��ەدەی بیستامن وەك
وێرانەیەكی رووحی نیشاندەدات ،كە هیچ چارەسەرێك نییە بۆ راكردن
لە نەخۆشی و مادە پەرستییەكانی سەدەی مۆدێرن بەڕادەیەك روئیای
شاعیر بۆ ژیانی هاوچەرخ سیناریۆیەكی (بێ ئومێدی رەشبینە).
زمان و شێوازی شیعرەكە

چامەی (وێرانە خاك) وەرچەرخانێكی گەورەبوو لەتام و
بەهای شیعری سەدەی بیستدا .لە شیعری (وێرانە خاك)دا ،شاعیر
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هەموو فۆڕم و ناوەڕۆكەكانەی كۆتایی سەدەی نۆزدە و شاعیرانی
هاوزەمانی خۆی پشتگۆی خستووە .بەڕادەیەك ئیلیۆت شاعیرانی
سەردەمی رۆمانتیك و ڤیكۆریا (جگە لە رۆبێرت بڕوانین) یەكەم
توانا لەهێزی زیندوێتی و رۆشنبیری لەقەڵەمداون .ئیلیۆت مۆدیلە
شیعریەكانی شاعیرانی هاوزەمانی خۆی پشتگوێ خستووە و
شێواز و مۆدێلی شیعری خۆی لەهەریەك لە (دانتی و شكسپیر
و شانۆنوسە جاكوبییەكان و جۆن دۆن و شاعیرانی میتافیزیكی
سەدەی حەڤدە) وەرگرتووە ،چونكە ئیلیۆت پێیوابووە كە( :شیعر
و كارە ئەدەبییەكانی ئەوان تێكەڵەیەكە لە هزر ()THOUGHT
كە باشرتبووە لە شاعیرانی هاوزەمانی خۆی) هەروەها بە
بۆچوونی (ئیلیۆت) شەق بوونێك هەبووە لە نێوان هزر و هەست
و دەربڕینەكان لە شیعری ئینگلیزیدا لەدوای كارە ئەدەبییەكان
(میلتۆن و درایدن) دا ،لەكۆتایی سەدەی حەڤدەهەمدا ،ئیلیۆت
ئەم شەق بوونەی بە (ش��ەق بوونی هەست) ناو ب��ردووە.
هەروەها ئیلیۆت پێیوابووە ،كە فۆڕم و تەكنیكی شیعری ئینگلیزی
پێویستە سەر لە نوێ دابڕێژرێتەوە و رزگاربكرێت لە فۆڕم و
تەكنیكێكی شیعری پێشوو ،چونكە كارە شیعرییەكانی شاعیرانی
ئینگلیزی پێشخۆی زیاتر(تحدی)یەكی رۆشنبیری بوون و لەچەند
تەكنیكێكی شیعری باو پێكهاتبوون .بەم پێیە (ئیلیۆت) لە
چامەی (وێرانە خاك) دا لە یەك كاتدا كەسێكە ،كە ترادسیۆنی
كۆن بەكاردەهێنێت و لەهەمان كاتیشدا نوێكەرەوەیەكی زمان
و فۆڕمی ئەدەبییە .لە داڕشتنی شیعری (وێرانە خاك)دا ئیلیۆت
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كەوتۆەتە ژێر كاریگەری هەریەك لە (دانتی و شكسپیر) ەوە.
لەم شیعرەدا هەست بەبوونی شاعیر دەكەین ،هەروەك چۆن
هەست بە (دانتی) دەكەین لە (كۆمیدیای ئیالهی)دا و هەست
بە شكسپیر دەكەین لە (دراماكانی) دا .جگە لەمانەش ئیلیۆت
كەوتۆتە ژێر كاریگەری هەردوو شاعیری فەڕەنسی سیمبولیست
(بۆدلێر و الفورگ) ،هەروەها لە شیعری (وێرانە خاك)دا شاعیر
چەند ئاماژەیەكی موزیكی ئۆپێرای كالسیك و چەند رووداوێكی
ئەفسانەیی ،دینی ،مێژوویی و كەسایەتی باسكردووە ،كە دەبنە
هۆی یەكگرتووی چامەكە و بەهای گەورەیی بە شیعرەكە
دەبەخشن.
تۆنی شیعرەكە

بەشێوەیەكی سەرەكی تۆنی چامەی (وێرانە خاك) تۆنێكی مردوو
و تاریكە تابگونجێت لەگەڵ ئەو كاولكاری و وێرانكاریانەی كۆمەڵگە،
كە شیعرەكە باسیاندەكات .سەرەتا لە بەشی یەكەمی شیعرەكەدا
شاعیر بەتۆنێكی گشتی مردوو دەستپێدەكات .ئەم تۆنە مردووەش
هەر لە یەكەم دێڕی شیعرەكەوە بۆمان دەردەكەوێت ،كاتێك شاعیر
باس لە وەرزی (بەهار) دەكات وەك دڵرەقرتین و ناخۆشرتین وەرزی
ژیان .لەكاتێكدا وەرزی بەهار جوانرتین و زیندوترین وەرزی ساڵە،
بەاڵم لەسەدەی مۆدێرندا بەهۆی ونبوونی هیواو ئاماژە رۆحییەكان و
بوون بە كۆیلەی ئارەزووەكان و ماددە پەرستییەوە ،مرۆڤی مۆدێرن
نەرمرتین و جوانرتین وەرزی ساڵی لێبۆتە دڵڕەقرتین و نارشینرتین
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وەرزی ساڵ ،پاشان هەر لەهەمان بەشدا تۆنێكی تری تایبەتی (فەرد)
یامن بەر گوێ دەكەوێت .ئەویش تۆنی ئافرەتێكی بێئومێدە بەناوی
(ماری) ییەوە ،كە هەستێكی نوستالۆژی بۆ رابردوو تێدا دروستبووە
بەرامبەر بەو نائومێدی و بێزاریانەی ،كە ئێستا تیایاندا دەژی .بۆیە
ئەمە وای لێكردووە هەمیشە لەبیرەوەرییەكانی رابردوودا بژی و
ساتەكانی رابردووی پێش جەنگی وەك چەند ساتێكی رۆمانسی و
شیرین وێنابكات ،ساتەكانی ئێستاشی وەك چەند ساتێكی بێهیوا و
خاڵی لە ژیان تەماشابكات .پاشان رەشبینی شاعیر لە بەشی یەكەمدا
دەگاتە لوتكە ،كاتێك باس لە شاری (لەندەن) دەكات وەك (شارێكی
خەیاڵی) و دانیشتوانەكانیش وەك م��ردوی زیندو وێنادەكات.
ئەویش بەهۆی داڕمانی بەها رووحییەكان و نەمانی خۆشەویستی
لەسەردەمی نوێدا.
بەهەمان شێوەی یەكەم ،لە بەشی دووەمیشدا شاعیر بەردەوام
دەبێت لە دەربڕینی رەشبینییەكانی باس لە ژیانی مۆدێرن دەكات وەك
(ژیانێكی خاڵی لە خۆشەویستی) ،سەرەتا شاعیر وێنەی ژوورێكامن
بۆ دەكێشێت ،كە باس لە ئافرەتێكی دەوڵەمەند دەكات و ژوورەكەی
چەندین كەلوپەلی گرانبەهای تێدایە ،لەوانەش پەیكەرێكی ئاڵتونی
(كیوپد–  ،)CUPIDكوڕی (ڤینۆس–  )VENUSی خوای جوانی
لە ئەفسانە رۆمانییەكاندا .كیوپد لە ئەفسانەكاندا سیمبوڵی ژان
و خۆشەویستییە .كیوپد فریشتەیەكی كوێرە و تیروكەوانێكی پێیە
و كوێرانە تیر دەهاوێژێت ،بەر هەركەسێك بكەوێت ئەو كەسە
دەكەوێتە دوای خۆشەویستییەوە ،لەگەڵ بەرامبەرەكەیدا ،بەاڵم كیوپد
كە لەم ژوورەدا وەسفكراوە چاوەكانی شۆڕكردووە و خستونیەتە
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ژێرباڵەكانیەوە ،وەك ئاماژەیەك بۆ (نەبوونی خۆشەویستی) لەو
ژوورەدا .بە مانایەكی تر شاعیر دەیەوێت پێامن بڵێت :بەهۆی
نەبوونی خۆشەویستیەوە لەو ژوورەدا( .كیوپد) یش شەرمدەكات
سەری هەڵربێت و خۆشەویستی بەژوورەكەدا باڵوبكاتەوە .پاشان
شاعیر بەردەوام دەبێت لەسەرئەوەی ،كە پێامن بڵێت ژیانی مۆدێرن
خاڵییە لە خۆشەویستی ،سۆز ،گەرمی ژیان و باس لە ژن و مێردێك
دەكات ،لەجیاتی هەبوونی گفتوگۆیەكی سۆزداری گەرمی ژن و
مێردانە لەنێوانیاندا بە بێدەنگ یاری شەترەنج دەكەن ،كە ئەمەش
نیشانەی ئەو پەڕی داڕووخانی سۆز و خۆشەویستییە لەنێوان ژن و
مێردی مۆدێرندا.
لە بەشی سێیەمی شیعری (وێرانە خاك) یشدا بەهەمان
شێوەی پێشوو ،تۆنی شیعرەكە تاریك و مردووە كاتێك شاعیر باس
لە پرۆسەی (سێكس) دەكات وەك پرۆسەیەكی بێ ئامانج و خاڵی
لە سۆز .شاعیر لەم بەشەدا چەندین منوونەیان بۆ دەهێنێتەوە.
كە باس لەوەدەكات (سێكس) یش وەك هەموو شتەكانی دی لە
دنیای مۆدێرندا شێوێرناوە و لە ئامانجی سەرەكی خۆی الیداوە ،كە
ئەویش (گۆڕینەوەی سۆز و خۆشەویستییە) لەنێوان دوو رەگەزی
بەرامبەردا ،بەاڵم لەسەدەی نوێدا سێكس بۆتە تەنها وەسیلەیەك
بۆ خاڵیكردنەوەی غەریزە و دامركاندنەوەی ئارەزووەكانی یەكرتی
و بچوك بوونەوەی سێكس لەمانا دەرونییەكەیەوە بۆ تەنها مانا
جەستەییەكەی.
تۆنی بەشی چوارەمیش تۆنێكی غەمبار و تەعزییەبارە ،كاتێك
شاعیر باس لە خنكانی دەریاوانێك دەكات .
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بەشی پێنجەم و كۆتایی شیعرەكەش تۆنێكی ئاینی بەسەردا
زاڵە .شاعیر لەم بەشەدا باس لە ژیانی مەسیح و زیندووبوونەوە
و نوێژەكانی حەزرەتی (موسا) دەكات ،كە داوای باران بارین
دەكات بۆ ژیاندنەوەی بیابانی وشكهەاڵتووی وێرانە خاك .لە
كۆتایشدا ،شاعیر بە وشەی ئاشتی كۆتایی بە شیعرەكە دێنیت،
وەك تاكە هێزیك بۆ ژیاندنەوەی مرۆڤی مۆدێرین و گەڕاندنەوەی
دنیایەكی پڕ لە سۆز و خۆشەویستییە بۆی.
سەرئەنجام لە سۆنگەی ئەو شیكردنەوانەی سەرەوە بۆمان
رووندەبێتەوە ،كە سەرتاپای شیعری (وێرانە خاك) بە تونێكی
تاریك و مردوو داپۆرشاوە ،ئەویش بۆ گونجان لەگەڵ ئەو بێزاری
و رەشبینی و بێئومێدی و قەیرانانەی ژیانی مۆدێرن ،كە شیعرەكە
جەختیان لەسەر دەكاتەوە.
دوا پەیڤ

ئەوەی پێویستە لەم نوسینەدا ئاماژەی پێبكرێت ئەوەیە،
كە شیعری (وێرانە خ��اك) زۆر خوێندنەوە و شیكردنەوەی
گەورەتر لەمە هەڵدەگرێت .بۆیە ئەم نوسینەی سەرەوە چەند
سەرەقەڵەمێكی گشتی و سەرەتاییە بۆ لێدوان لەسەر ئەو چامە
مەزنە.
تێبینی:
ئەم وتارەی سەرەوە بە شێكە لە توێژینەوەیەكی درێژ لەسەر
شیعری (وێرانە خاك) بە زمانی ئینگلیزی بەناویPESSIMISTIC( :
)ASPECTS IN T.S.ELIOTS THE WASTE LAND
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ئاماژەكانی پشت رۆمانی پیتە
قرمزییەكە ()The Scarlet Letter
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پەیڤێك

رۆمانی پیتە قرمزییەكە ( ،)THE SCARLET LETTERبە
یەكێك لە رۆمانە زیندووەكانی جیهان دادەنرێت ،كە تیایدا نوسەر
بە شێوەیەكی زۆر جوان باس لە بەهای ئازادی و ئاكامەكانی
دەكات .ئەم رۆمانە وەرگێڕدراوەتەوە سەر زۆر زمانی زیندووی
جیهان و خوێندنەوەی هەمە الیەنەی بۆ كراوە ،ئەم وتارەش
هەوڵێكی سەرەتاییە بۆ تێگەیشنت لە رۆمانەكە ،بەو هیوایەی
بتوانین لە كاتێكی تردا بتوانین لێكۆڵینەوەیەكی ورد و هەمە
الیەنە دەربارەی ئەو رۆمانە بە خوێنەران ئاشنابكەین.
ئاماژەكان:

 .1بڕوا بەخۆبوون
(بڕوا بەخۆبوون) ئاماژە و مەبەستێكی سەرەكییە لە رۆمانی
پیتە قرمزییەكەدا .بڕوا بەخۆبوون بە واتای متامنەبوون بە
سۆز و ئارەزووەكانی ناخی مرۆڤ  .لەم رۆمانەدا (هستەر)
كاراكتەری سەرەكی چیرۆكەكە دەتوانێت بەرگەی هەموو ئازار و
ناڕەحەتییەك بگرێت ،كە كۆمەڵگە بەسەریدا دەسەپێنیت بەهۆی
ئەو متامنەیەی بەخۆی هەیە .بە واتایەكی تر لەرێگەی ئەم
كاراكتەرەوە رۆماننووس دەیەوێت پێامن بڵێت :كە ئێمە دەتوانین
ژیامنان بەرەوباشرت بەرین لە ئەنجامی بڕوا بەخۆبوون ،گوێگرتن
لە ناخ و ئارەزووەكانی خۆمان تا ببین بەو كەسەی كە هەین،
نەوەك ئەو كەسەی كە كۆمەڵگە دەخوازێت هەبین( .هستەر)
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ئامۆژگاری (دیسمدەیڵ)ی دۆستە نهێنییەكەی دەكات بەرگی
قەشایەتی فڕێ بدات و خۆی بكات بە كەسێكی ئازاد و ژیان
لەناوچەیەكی تری جیهاندا هەڵبژێریت ،بۆ ئەوەی بە ویست
و ئ��ارەزووی خۆی ژیان بەسەر بەرێت و ئازادبێت لە كۆت و
بەندەكانی كۆمەڵگە داخ�راوەك��ەی .ئەم ئاماژەیەی سەرەوە
دەمانگەیەنێتە ئەو بۆچوونەی فەیلەسوفی فەڕەنسی (سارتەر)،
كە پێی وایە (خەڵكای دی) جگە لە (دۆزەخ) هیچی تر نین .كەواتە
نوسەر دەڵێت پێویستە ئەو شتانە بكەین ،كە دەمانكاتە (خودی
خۆمان) نەك خۆمان لەبەر (كۆمەڵگە) دەمامك پۆشبكەین.
( .2تاكەكەس – كۆمەڵگە)
ملمالنێی نێوان (تاك و كۆمەڵگە) الی زۆربەی ئەدیب و نوسەرە
ئەمەریكییەكان باسكراوە .لەم رۆمانەشدا نوسەر زۆر بەباشی
وێنەی ئەو كێشەیەمان بۆ دەكات .لە چیرۆكەكەدا كۆمەڵگەی
داخراوی (پیوریتان) سزای (هستەر) دەدات بە هەڵواسینی پیتی
( )Aلەسەر سنگی وەك ئاماژەیەك بۆ نەعلەتی كۆمەڵگە بەرامبەر
ئەو (ج��ووت ب��وون)ە ناشەرعییەی ئەنجامی داوە ،هاوكات
كۆمەڵگە بەردەوام باسی دەكات و چاوی لەسەریەتی لەسەر
ئەوەی ئاخۆ چی دەكات ،یان چی ناكات .مندااڵن بەردەوام دوای
دەكەون و بەرد و قوڕ و لیتەی تێدەگرن .دەسەاڵتدارانیش هەوڵ
دەدەن كچەكەی ،كە لە ئەنجامی (جووتبوونێكی ناشەرعی) یەوە
بویەتی لێی وەربگرنەوە.
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لەبەرامبەریشدا (هستەر) و كچەكەی لە خانوویەكی دوور
لە ئاوەدانی بەبێ مێرد و باوكی شەرعی ژیان بەسەر دەبەن.
هیچ هاوڕێیەكیان نییە .هەموو ئەمانە وێنای كێشمەكێش و
ملمالنێی بەهێزی نێوان (هستەر _ تاك) و (كۆمەڵگە_كۆ)
دەكەن .هەموو ئەمانەش وا لە كاراكتەری سەرەكی رۆمانەكە
دەكەن تووشی (نامۆبوونی هۆشیارانە – INTELLECTUAL
 )ALIENATIONببێت و ئەم هۆشیاریەش وای لێدەكات ببێتە
كەسێكی ئازاد ،بەڕادەیەك رەخنە لە هەموو دامەزراوەكانی
كۆمەڵگە بگرێت بەسەرجەم كەنیسە و سیستەمی دادگەریشەوە.
( .3كرانەوە – داخراوی)
(داخ �راوی و خۆخواردنەوە) دەبنە مایەی لەناوچوون لە
رۆمانی (پیتە قرمزییەكەدا) .هەردوو كاراكتەر (دیمسدەیڵ و
چیلنگ وروپ) تەفسیری الیەنە خراپەكانی داخراوی دەكەن
لەناو چیرۆكەكەدا( .تۆڵە)ی ش��اراوە( ،چیلنگ وروپ) ئەو
كەسایەتییە لە مرۆڤێكی رۆشنبیری نەرمونیانەوە دەگۆڕێت بۆ
كەسێكی حەسودی وەحشی .تاوانی (شاراوە)ی (دیمسدەیل) یش
ئەم مرۆڤە لە كەسێكی رسوشت باشەوە دەگۆڕێت بۆ كەسێكی
الواز ،ئەم الوازییەش بە مردنی خۆی كۆتایی دێت.
لەالیەكی ت��رەوە ك��اراك��ت��ەری (هستەر) وێنەی الیەنە
پۆزەتیڤەكانی (كرانەوە) دەكات ،بۆ منونە هەر دوای پەیوەندییە
ناشەرعییەكەی لەگەڵ قەشە دیمسدەیڵدا ،لەبەر چاوی خەڵكدا
دان بە تاوانەكەیدا دەنێت و پەشیامنی لەو بارەیەوە دەرنابڕێت.
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سەرەنجام بەهۆی كرانەوە و راس��ت ب��وون لەگەڵ ئەو
باوەڕانەی هەیەتی (هستەر) جارێكی تر بە كەسایەتیەكی نوێی
بەهێزەوە دێتەوە ناو كۆمەڵگە و چاالكی خۆی منایشدەكات .بە
پێچەوانەوە ،بەهۆی داخران و خۆخواردنەوەی (دیمسدەیڵ و
چلینگ وروپ) رسوشتی كەسایەتی خۆیان لەدەستدەدەن و لە
كۆتایشدا بە مردنی خۆیان تەواو دەبێت.
 .4سۆز و خۆشەویستی
(خۆشویسنت و خۆشەویست بوون) بناغەی ژیانێكی پاك
و تەندروسنت ،بە پێچەوانەشەوە نەتوانین لە هەڵبژاردنی
خۆشەویستێكدا دەبێتە مایەی ئازار و بەدبەختی لە ژیاندا.
(هستەر و چیلنگ وروپ) ئەو دوو كەسایەتییەن ،كە تەفسیری
ئەو حاڵەتەی سەرەوە دەكەن.
چیلنگ وروپ پزیشك و رۆشنبیر و زانا ،بەردەوام لە هەوڵی
خوێندنەوە و شیكردنەوە دایە ،سەبارەت بە كارەكەی خۆی و
ئەم سەرقاڵی و رۆچوونە لەبواری (هزر و عەقڵ)دا وای لێدەكات
ژیانی سۆزداری و خێزانی خۆی لە بیربچێتەوە ،سەرەنجامیش
خێزانەكەی بۆ پڕكردنەوەی ئەم بۆشاییە پەنا بۆ كەسێكی تر
دەب��ات ،تا خۆشەویستی پێ ببەخشێت .ئەم رووداوەش كار
لە كەسایەتی (پزیشكی رۆشنبیر) دەكات و بۆ تۆڵەسەندنەوە
دەگەڕێت ،لەئاكامدا دەبێتە مرۆڤێكی وەحشی و دڵ رەق.
ب��ەاڵم بەهۆی خۆشەویستی ك��ردن و گ��ەڕان بە دوای
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ئارەزووەكانی ناخی خۆیدا (هستەر) دەبێتە كەسایەتییەكی
بەهێزی خاوەن ئیرادە و راستگۆ و نەرمونیان .لە كۆتایشدا
بەهۆی بەهێزی كەسایەتییەوە كۆمەڵگە لە تاوانەكەی دەبورێت
و رێگەی دەدات دووبارە مومارەسەی ژیانی تایبەتی خۆی بكات.
ئ��ەوەی جێگەی لەسەر وەستانە نوسەر لەم رێگەیەوە
دەیەوێت پێامن بڵێت ،گرنگ پێدانی زیاد لە پێویست بە بواری
(عەقڵ و فەلسەفەی وشك) و فەرامۆشكردنی سۆز و عاتیفە و
غەریزەكان ،دەبێتە هۆی رووخانی ئاخ و الواز بوونی كەسایەتی،
كە دوور نییە ئەو رووخان و الوازییە بە مەرگی كەسەكە كۆتایی
بێت.
سەرنج:

رۆمانی (پیتە قرمزییەكە )THE SCARLET LETTER
لەالیەن (ناسیانال هاوسۆرن)ی گەورە نوسەری ئەمریكییەوە
ن��ورساوە ،كە س��ەرەڕای ئەم رۆمانە ،نوسەر خاوەنی چەندین
رۆمانی ترە ،بەاڵم بەالی رەخنەگرانەوە رۆمانی (پیتە قرمزیەكە)
گەورەترین و باشرتین كاری ئەم نوسەرەیە.
سەرچاوە:
ئینتەرنێت
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درامای پوچگەرایی
نوسینی :سان جینگ مۆن
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سەرەتا

شانۆنووسە پوچگەراكان ،هەوڵدەدەن لە نوسینی دراماكانیاندا
ناماقوڵی ژیانی مرۆڤ بخەنەروو ئەویش لەرێگەی یەكخستنی
چەند رەگەزێكی ناعەقاڵنی درامییەوە .بۆ نیشاندانی بیری
پوچگەرێتی ،ئەوان پشت بە بۆچوونەكانی هەریەك لە (كامۆ و
سارتەر) دەبەسنت ،كە پێیان وایە سەرەڕای تێگەیشتنە عەقڵییەكان
جیهان بەرەو تێكچوون هەنگاوی ناوە .ئەمەش ئەوە ناگەیەنێت،
كە دراماتیستە پوچگەراكان فۆڕمە درامییەكانی سارتەر و كامۆ
وەك خۆی و بێ گۆڕانكاری دووبارە بكەنەوە ،بەڵكو لەبری ئەوە
فۆڕمی درامی پوچ ،یاخود نامەتیقیانە بە پاڵپشتی دراماتیستە
دژە واقعییەكانی وەك (ئەلفرید جربی ،گیوالوم ئەپۆلینایەر،
رۆجر ڤیرتاك ،ئەنتۆلین ئارتاود) بەرهەمدێنن ،هەر وەكو ئەمان
دراماتیستە پوچەگەرەكان شێوازی دژە واقیعی بەكاردەهێنن،
بەمەبەستی ناساندنی تێگەیشتنی واقعی نوێ بە بینەران.
س��ەرەڕای ئەمەش دراماتیستە پوچەگەراكان تەركیزیان زیاتر
لەسەر دروستكردنی شێوازی پوچیەتی و بێ ماناییە ،وەك لە
شێوازی دژە واقعی ،ئەمەش بەمەبەستی هاوتەریب بوون بەبیری
رەخنە گرانەی بینەر لەماوەی شانۆكەدا.
پوچگەرایی لە سادەترین مانادا بە وات��ای هەریەك لە
(ناتەبایی) (نەگونجاوی) (ناعەقاڵنی) دێن بەهۆی ئەم مانا
گشتییەشەوەیە ،كە ئەم زاراوەی��ە بەشێوەیەكی بەرفراوان لە
ئەدەبی درامیدا بەكارهاتووە ،بۆ دیاریكردنی ناتەبایی و ناسازی
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ژیانی م��رۆڤ ،هەروەها لەسەربناغەی ئەم مانە گشتییەشە
كارە ئەدەبییەكانی سارتەر لەچوارچێوەی پوچگەرایی دا دیاری
دەكرێن  :كە باس لە ناماقوڵی و پوچی ژیانی مرۆڤ دەكەن لە
كۆمەڵگەیەكی خاپووری دوای جەنگی جیهانی دا ،ئەویش بەهۆی
ئەنجامە كاولكارییەكانی جەنگی جیهانی دووەم��ەوە ،كاتێك
لە بری رزگاربوون لە بیروباوەڕە تۆتالیتارییەكان ،گەشبینبوون
بەهۆی داهێنانە زانستییەكانەوە و حەمتییەتی پێشكەوتنی
مرۆڤایەتییەوە ،خەڵكی سەراپا ژیانیان بوو بە پارچەیەك لە
نامۆبوون و ناڕەحەتی ،كە ئەمەش نیشانەی ناتەبایی نێوان مرۆڤ
و ئەو جیهانەیە كە تیایدا دەژیت.
بە بۆچوونی سارتەر خەڵكی ئەو بۆچوونەیان بەسەردا زاڵە،
كە ژیانیان بەرەو تێكچوون هەنگاوی ناوە سەرەڕای پێشكەوتنە
عەقڵییەكان .ئەمەش بۆتە هۆی سەرهەڵدانی چەندان پرسیاری جدی
لەبارەی ئەو بەها و سیستەمانەی ،كە پێشرت ژیانی بەڕێوەبردوون،
پاشان خەڵكی دەگەنە ئەوەی چەند بەهایەكی نوێ دروستبكەن بۆ
هەنگاونان لەگەڵ ناهەمواری ژیانی مرۆڤدا ،پاشانیش روودەكەنە
رۆتینی ژیانی رۆژانە .سارتەر پێ وایە ئەوەی وا لە خەڵكی دەكات
ملكەچی ژیانی رۆژانەبن :ترسە لە نادیاری و تەنیایی لە دنیایەك ،كە
تیایدا دەژین ،هاوكات ئەم ترسەش دژ بە ویست و ئارەزووەكانیانە
بۆ بەخشینی مانایەك بە ژیانیان .بۆیە خەڵكی وەك ژانێك سەیری
دنیا و وەك ناڕەحەتییەك سەیری ناخی خۆیان دەكەن .ئەوەش ئەو
حاڵەتەیە كە سارتەر پێ دەڵێت (هێڵنج دان).
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سارتەر بۆ هەنگاونان لەگەڵ كێشەی ب��وون ،شێوازێكی
تایبەتی بیركردنەوەی فەلسەفی دانا ،بەمەش سارتەر گەیشتە
ئەو بڕوایەی ،كە بۆچوونەكانی لەبارەی ناماقوڵی ژیان و ناتەبایی
رسوشتی مرۆڤەوە نزیكە لە بۆچوونەكانی هەریەك لە بیرمەندە و
جودیەكانی وەك (بالس باسكاڵ  ،سۆرن گرگاد ،مارتن هایدگەر)ەوە،
كە هەریەك لەو بیرمەندانە بە شێوەیەك لە شێوەكان باسیان لە
تەبایی رسوشتی مرۆڤ و بێ مانای ژیان كردووە .ئەوەی پێویستە
بوترێت ئەوەیە ،كە سارتەر پەیڕەوی لەهەموو بۆچوونەكانی
ئ��ەو بیرمەندە وجودیانە ن��ەك��ردووە ،بەڵكو بیرۆكەیەكی
بنەڕەتی لەبارەی پوچیەتی ژیانی مرۆڤەوە لێوەرگرتوون و
پاشانیش بۆچوونە فەلسەفیەكانی خۆی لەسەر بنیاتنانەوە ،كە
ن��ارساون بە ( .)SARTREAN EXISTENTIALISMبەپێی
بۆچوونی سارتەر هەر بڕیارێك ،كە مرۆڤ دەیدات بەمەبەستی
رووبەرووبوونەوەی پوچی دونیا سەرچاوەكەی لەو تەنیایی و
ناڕەحەتییەوە دێت ،كە مرۆڤ هەستیپێدەكات ،هەركاتێك مرۆڤ
ترسێكی هەبوو لەبارەی هەستكردن بە تەنیایی و ناڕەحەتی ،یان
تووشی شكستێك هات سەبارەت بە دیاریكردنی چارەنووسی
خۆی ،ئەوكاتە دەگاتە پوچیەتی لە بێ مانای ژیان و پاشەڕۆژی
بوون ،بەپێی ئەم بۆچوونە مرۆڤ تەنها لەرێگەی (چی دەكات
بەخۆی) دەتوانێت ژیانێكی پڕ مانا دروستبكات .بۆیە پێویستە
مرۆڤ خۆی لە هەموو ئەو هەستانە رزگاربكات ،كە دەبنە مایەی
گرفت و هەوڵ بدات چارەیان بۆ بدۆزێتەوە .دواجار بەهۆی ئەم
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هەنگاوانەوە مرۆڤ دەتوانێت خۆی لە هەستكردن بە ناڕەحەتی
رزگاربكات و ئازادبێت بە هەستكردن بە پوچیەتی ژیان.
سارتەر ،پێی وایە شانۆ ( )DRAMAنێوەندێكی كارایە بۆ
نەخشاندنی بیری مرۆڤ و گەشەپێدانی فەلسەفەی وجودی،
هەروەها پێی وایە درام��ای جواڵو ()MOVING DRAMA
كەشێكی وا دەخوڵقێنێت ،كە كار دەكاتە سەر كارەكتەر بۆ
ئەوەی خۆی بدۆزیتەوە ،ئەمەش بە ئامادەكردنی هەلی ئازادی
هەڵبژاردن .بۆیە كارەكتەر نابێت وەك گیانلەبەری عاقڵ ،یان
كۆمەاڵیەتی سەیربكرێت ،بەڵكو وەك (بوونێكی ئازاد) كە بڕیاری
نەداوە ،بەڵكو پێویستە خۆی هەڵبژێرێت كاتێك رووبەڕووی
هەندێك پێویستی دیاریكراو دەبێتەوە ،لەم حاڵەتەدا كارەكتەر
پێویستە خۆی لە هێزەكانی دەرەوەی خۆی ئازادبكات ،چونكە
بە بۆچوونی سارتەر خەڵكانی تر ( )OTHER PEOPLEجگە
لە (دۆزەخێك) هیچی تر نین بۆ مرۆڤ .بۆیە پێویستە مرۆڤ
(تاك) دژی هەموو جۆرە دەسەاڵتێكی كۆمەاڵیەتی و سیاسی
و ئاینی بێت ،سنوورەكانی خۆی تەنها لە چوارچێوەی ئازادی
خۆیدا دیاریبكات ،تەنها رێگاش بۆ بەدەستهێنانی ئەو ئازادییەی
تاك بریتییە لەوەی مرۆڤ كارێك بكات ،كە تەریب بێت لەگەڵ
لێپررساویەتی ئەوبۆ مرۆڤایەتی ،لەهەمان كاتدا هاوتەریبیش
بێت لەگەڵ ئەوەی خۆی دەیكات ،هەروەها پێویستە كارەكتەر
(م��رۆڤ) ل��ەوەش ئاگاداربێت ،كە ئ��ازادی بۆ كەسانی تریش
هەڵدەبژێرێت كاتێك بۆخۆی هەڵدەبژێرێت ،بەمەش كاتێك
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مرۆڤ لەگەڵ ژمارەیەكی زۆرتردا تێكەڵدەبێت لێپررساویەتەكانی
زیاتر دەبێت ،لەهەمان كاتیشدا منونەی ئەخالقی (سلوكی)
خۆی هەڵدەبژێرێت .بۆ ئەوەی ئەم لێپررساوێتییە روونرتبێت
كارەكتەرەكانی سارتەر پێویستە كارێكبكەن ،كە دەبێتە هۆی
نیشاندانی مەبەستێك ،ژیانی ئەخالقی ،راستیەك لە نواندندا.
هەر زوو بە ماوەیەكی كەم بۆچوونەكانی (كامۆ) لەسەر
كۆمەڵگەی دوای جەنگی جیهانی راستەوخۆ دوای بۆچوونەكانی
سارتەر هاتن لەوبارەیەوە .كامۆ هەوڵیدا ئەوە دەربخات ،كە
چۆن مرۆڤایەتی لە دنیایەكی پوچدا گوزەردەكات ،كامۆ پێی وایە
مرۆڤی مۆدێرین لە دنیایەكی نامرۆڤانە و لە حاڵەتێكدا دەژی،
كە هیچ بەهایەك ئامادەبوونی نییە ،لەم حاڵەتەدا تامەزرۆترین
ئ��ارەزووی مرۆڤ سانایی و ئاشنابوونە ،بەو مانایەی هەموو
هەوڵێكی مرۆڤ بۆ ئەوەیە لەو دونیا پوچە تێبگات:
لە رێگەی مێژووی مرۆڤایەتی و تێگەشتنە عەقڵییەكانەوە،
كە سەردەمانێك هاوكاری مرۆڤ بوون بۆ تەفسیركردنی دونیا،
س��ەرەڕای هەموو هەوڵەكانی مرۆڤ و جیهان بەرامبەر ئەم
داوایە بێدەنگە ،مرۆڤ هەوڵدەدات بۆ دۆزینەوەی مانایەك بۆ
ژیان ،بەاڵم جگە لە بێ مانایی و ناسازی دونیا هیچی تری چنگ
ناكەوێت ،ئەوەی تێیدەگات تەنها بێ ماناییە.
دنیا ئاوەدانە بە پووچی ،شتێك نییە روون و ئاشكرابێت
هەموو شتێك ناسازە ،مرۆڤ هەست بە نامۆیی دەك��ات لە
دنیایەكدا ،كە پێشرت پێی ئاشنابووە ،سەرئەنجام ئەمەش ئەبێتە
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هۆی هەستكردن بە نائارامی لەبارەی (وجودییەوە) ،بەم پێیەش
هۆی ئەو بۆشایی و نائارامییەی مرۆڤ هەستپێدەكات (هەرگیز
پڕنابێتەوە).
بۆیە مرۆڤ تووشی نامۆبوون بە خودی ئەو جیهانەدێت ،كە
تیایدا دەژیت ،سەرئەنجام دژایەتییەك لەنێوان هەستی نوستالوژیا
بۆ شەفافیەت و بێدەنگی ناعەقاڵنی دنیا دروستدەبێت ،كامۆ
پێی وایە كە ئەم دژایەتییە هەستی پوچگەرایی لە بیری مرۆڤدا
دروستدەكات ،كامۆ دەڵێت»:جیهانێك كە بتوانرێت تەفسیربكرێت
 تەنانەت لە رێگەی بەڵگەی خراپیشەوە بێت -ئەوا جیهانێكیباشە ،بەاڵم جیهانێك كە دابڕاوە لەوەهم و سانایی ،مرۆڤ تووشی
هەستكردن بە نامۆی و غوربەت دەكات ،ئەم بۆشایەی لەنێوان
ئەكتەر و شوێنی نواندندا و لەنێوان مرۆڤ و ژیاندا بریتییە لە
پوچگەرایی.
لە گەڕان بەدوای پوچی ژیانی مرۆڤدا ،كامۆ لەو بۆچوونەوە
لە سارتەر نزیكە ،كە پێی وایە مرۆڤ دەبێت خەبات بكات بۆ
زاڵبوون بەسەر هەستی پوچگەرایدا ئەویش بە دروستكردنی
شوناسی خۆی لەرێگەی ئازادی و هەڵەكانەوە (،)CHOICES
پاشان بۆ هەنگاونان لەگەڵ ژیاندا .كامۆ پێی وایە هەستكردنی
مرۆڤ بە پوچێتی هەنگاوی یەكەمە بەرەو دڵنیابوونی مرۆڤ
بە ئازادی ،ئەو پێی وایە نابێت مرۆڤ رێگە بەخۆی بدات بۆ
بەدەستهێنانی عادەتی ژیان بەبێ خەباتكردن لەدژی پوچێتی.
راكردنی مرۆڤ لە رۆتینی هەنگاوێكی زەروورییە بەرەو ئازادی،
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ب��ەاڵم ئەم (راك��ردن��ە) هیچ دڵنیاییەكی پێ نابەخشێت لەو
پوچێتییەی تیایدا دەژین.
مرۆڤ پێویستە بگاتە ئەو قەناعەتەی ،كە كائینێكی بێهێزە.
بەرامبەر ناڕەحەتییەكانی پوچێتی و رزگاربوون لێیان ،هەروەها
پێویستە لەوەش دڵنیابێت ،كە هیچ شتێك یەقین نییە ،تەنها ناسینی
ئەو بۆ (پوچگەرێتی) یەقینە ،لەگەڵ هەستكردن بەم یەقینەی
پوچێتی دنیا ،مرۆڤ پێویستە خەبات بكات دژی پوچێتی دنیا و
بۆ ئازادیەكانی ناخی بژیت ،ئەم كێشمەكێشەش لە غیابی تەواوی
(ئومێد)دا بە پاشەرۆژ سەرهەڵدەدات ،هەروەها ئەم ملمالنێیەش
هاوتەریب دەبێت لەگەڵ گۆڕینی قەدەر و گەیشنت بە ئازادی ناخ،
بۆیە مەحروم بوونی تاك لە ئومێد ،مرۆڤ دەكاتە كائینێكی بێ
سنور لە چاالكی ،هەروەها كامۆ دژی بۆچوونە میتافیزیكییەكانە
كە تەفسیری (بوون) دەدەنە پاڵ هێزێكی سەرومرۆڤ .كامۆ ئەم
بۆچوونانە بە (خۆكوشتنی فەلسەفی) ناو دەبات و تەسلیم بوون
بەهەر هێزێكی بااڵ ،كۆتایی تەواوی ئازادی مرۆڤە و پێویستە
بەری لێ بگیرێت ،هەروەها كامۆ پێی وایە ،كە ئازادی مرۆڤ هیچ
مانایەكی نییە تەنها لەو دنیایەدا نەبێت ،كە تیایدا دەژیت ،بۆیە هەر
ساتێكی مرۆڤ لە ژیاندا زۆر بە نرخە و پێویستە مرۆڤ بۆ بچوكرتین
ئ��ارەزووی ( )PASSIONخۆی بژیت و هەموو تواناكانی خۆی
سەرفبكات بۆ كاتی ئێستای ( ،)PRESENT MOMENTهەروەها
الی كامۆ دوای ئازادی و ئارەزووی مرۆڤ ،رووبەرووبوونەوە لەگەڵ
پوچێتی ژیان بە پێویستی سێهەم دێت بۆ مرۆڤ.
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بۆ تێگەیشنت لەم حاڵەتە كامۆ باس لە (سیزیف) دەكات وەك
منوونەیەك .سیزیف لەالیەن خواكانەوە بەردەوام سزادەدرێت،
ئەویش بە هەڵگرتنی بەردێك بۆ سەر لوتكەی شاخێك .كاتێك
سیزیف بەردەكە دەباتە سەر لوتكەی شاخەكە دووب��ارە و
چەندبارە بەردەكە خلۆردەبێتەوە بۆ خ��وارەوە ،بۆیە سیزیف
لەكاركردنی بەردەوامدایە بۆ سەركەوتن و بردنی بەردەكە بۆ سەر
شاخەكە و خلۆربوونەوەی بۆ خوارەوە .ئەم كردارەش دووبارە
و چەندبارە دەبێتەوە ،تا سیزیف دەگاتە هۆشیاری بەخود و
بڕیاردەدات ببێتە سەرداری خۆی و رۆژانی دوایی ژیانی .بەهۆی
ئەم هۆشیاریەشەوە سیزیف سزاكەی لە ئ��ازارەوە دەگۆڕێت
بۆ سەركەوتن ،بەمەبەش كامۆ سیزیف بە كائینێكی بەختەوەر
دەزانێت ئەویش بەهۆی ژیان بۆ ئازادییەكانی ناخی.
كۆتایی

بیری پوچگەرایی و بێامنایی دونیا لەكارەكانی سارتەر و
كامۆدا تەعبیری لێكراوە و زۆر لە دراماتیستەكانی دوای جەنگی
جیهانی دووه��ەم ،هەمان بۆچوونیان هەبووە لەسەر جیهان
وەك( :ئیگن ئینسكۆ ،سامۆئیل بێكت ،هارۆڵد پینتەر ،ئیدوارد
ئەلبی) ،سەرەڕای ئەوەی كە كامۆ و سارتەر وەك دوو دراماتیسی
وج��ودی ن���ارساون ،ب��ەاڵم كارەكانیان زیاتر دەچێتە خانەی
(پوچگەرایی)یەوە لەبەرئەوەی زۆربەی كارەكانیان لە فۆڕمێكی
نائەقاڵنی پێكهاتبوو ،كە پێچەوانەی سرتاكچەری درامایی ئاساییە.
287

شانۆنووسە پوچگەراكان لەكارەكانیاندا بۆچوونە نێگەتیڤەكانی
سارتەر و كامۆ بەكاردێنن لەبارەی جیهان و مرۆڤەوە ،بەتایبەتی
بیروبۆچوونەكانیان لەبارەی بێ مانایی ژیانی مرۆڤ لەدنیایەكی
پوچدا.
(ئیلسن) بەم شێوەیە باس لە شانۆنوسە پوچگەراكان دەكات:
(ناڕەحەتی گیانی لە پوچێتی ژی��ان) زۆرب��ەی شانۆنوسە
پوچگەراكان لەو بڕوایەدان ،كە مرۆڤی مۆدێرن بە كۆمەڵێك
بیری پەرتەوازەی ناڕەحەت دەورەدراوە ،ئەم بۆچوونەش ئەوەی
پێویستە بوترێت ئەوەیە ،كە سارتەر و كامۆ بواری هەڵبژاردنیان
بۆ كارەكتەر (مرۆڤ) بەجێ هێشتووە بۆ رزگاربوون لەوبارە
ناهەموارەی تیایدا دەژیت ،بەاڵم شانۆنوسە پوچگەراكان هیچ
هەڵبژاردن و چارەیەكیان بۆ كارەكتەر بەجێ نەهێشتووە ،ئەم
بۆچوونەشیان لەچوار رێگەوە روونكردۆتەوە:
 .1نا دڵنیایی مرۆڤ لە دنیایەكی نامۆدا.
 .2بێزاربوون لە كار و رۆتینی رۆژانە.
 .3هەستكردن بە تەنیایی بەهۆی دڵنیانەبوون و ژیانی
دووبارە و میكانیكییەوە.
 .4نەبوونی پەیوەندی لەو تەنیاییەی تیایدا دەژی.
سەرچاوە:
INTRODUCTION TO ABSURDISM
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ژ

ناوی بەرهەم

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی چاپ

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

رێباز مستەفا

2014

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

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

سەجعان
سابیر عەبدوڵاڵ
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

290

2

2015

42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

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
3
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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
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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

2016

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا

هەڵگورد جەالل

2016

107

خەبات لە پێناو فرەییدا
دوای شۆڕشەكانی باكوری
ئەفریقیا

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

114
115
116
117
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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

ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم ساراڵ فەهمی شەریف ،هێمن تاهیر

2016
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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