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خوێنەری بەڕێز:

ئەم نامیلكانەی لەبەردەستدایە، بریتییە لەو پرۆژە فكری 
بە  لێكۆڵینەوە  فكرو  بۆ  ئایدیا  دەزگای  كە  فەلسەفیەی،  و 
پرۆژەی )100( نامیلكەی فكری و فەلسەفی رایگەیاندبوو، 
ئەم بەشەش بریتییە لە بەشی چوارەم، بەم پێیەش تاوەكو 

ئێستا لەم پرۆژەیەدا )80( نامیلكەمان چاپكردوە.
بێركلی،  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  یەكەم  بەشی 
ئاشنابوون بە باشالر، ئاشنابوون بە دیكارت، ئاشنابوون بە 
هایدگەر، ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2 بەرگ، ئاشنابوون بە 
سارتەر،  بە  ئاشنابوون  هیگڵ،  بە  ئاشنابوون  ئارێنت،  هانا 
بە  ئاشنابوون  ڤۆڵتێر،  بە  ئاشنابوون  نیچە،  بە  ئاشنابوون 

سالڤۆی ژیژەك، ئاشنابوون بە ماركس)8( بەرگ(.
فیورباخ،  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  دووەم  بەشی 
شۆپنهاوەر،  بە  ئاشنابوون  م��ۆر،  تۆماس  بە  ئاشنابوون 
ئەرستۆ،  بە  ئاشنابوون   ،1،2 گرامشی  بە  ئاشنابوون 
 3 كامۆ  ئەلبێر  بە  ئاشنابوون  دیموكراسی،   بە  ئاشنابوون 
بەرگ، ئاشنابوون بە ئەرکون، ئاشنابوون بە فۆكۆ، ئاشنابوون 
جۆن  بە  ئاشنابوون  ئەنگڵس،  بە  ئاشنابوون  ئەکیونی،  بە 
ستوارت میل 3 بەرگ، ئاشنابوون بە جاك الكان، ئاشنابوون 

بە الیبنتز، ئاشنابوون بە میكاڤیلی(.
ریكۆر،  پۆڵ  بە  )ئاشنابوون  لە  بریتییە  سێیەم  بەشی 
ئاشنابوون  سپینۆزا،  بە  ئاشنابوون  ئاڵتۆسێر  بە  ئاشنابوون 
دریدا،   بە  ئاشنابوون  دۆركهایم،  بە  ئاشنابوون  پۆپەر،   بە 
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ئاشنابوون بە لیوتار، ئاشنابوون بە لینین 2 بەرگ،  ئاشنابوون 
بە ترۆتسكی، ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ،  ئاشنابوون بە 
ئاشنابوون  ئەفالتوون،  بە  ئاشنابوون  بەرگ،    2 پۆپۆلیزم 
دیبۆڤوار،  سیمۆن  بە  ئاشنابوون  لۆكسۆمبۆرگ،  رۆزا  بە 
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی، ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم 2 

بەرگ، ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست(
دیۆی،  جۆن  )كۆنفۆشیۆس،  لە  بریتییە  چوارەم  بەشی 
پیەربۆردیۆ، مارتن لوسەر، ئاالن بادیۆ، ویتگنشتاین، ماوتسی 
مارتین  بنیامین،  والتەر  چۆمسكی،  شتراوس،  لیڤی  تۆنگ، 
بارت،  روالن  كریستیڤا،  جولیا  ،سپێنوزا،  مۆنتیسكۆ  بوبەر، 
رۆدۆلف كارناب، جۆرج باتای، فۆکۆیاما، دیڤد هارڤی، سان 

سیمۆن(.
خوێنەری بەڕێز: بەدەرلەم پرۆژەیەو لەساڵی)2011(دوو 
بەشی تر بە شێوەی تاك تاك و وەک پاشکۆی گۆڤاری ئایدیا 
باڵوكراونەتەوە، بەشی یەكەمیان)16(فەیلەسوفن كە بریتیین 
لە) ویتگنشتاین،  ئاشنابوون بە دیكارت، ئاشنابوون بە قەشە 
ئاگۆستین ،میشێل فۆكۆ، لۆژیك ئەپستۆمۆلۆژیا، میتافیزیك، 
لە دیدی فەلسەفیەوە، كۆمەڵگەو دەوڵەت، دیموكراسی ئازادی 
سۆسیال  سوقرات،  فێمێنیزم،  كۆمەڵگە،بزوتنەوەی  و  تاك 
بیرمەنداندا،  بۆچوونی  لە  ژی��ان  وێنەی  فرۆید،  دیموكرات 
ئیخوان موسلیمین داینەمۆی بەرهەمهێنانی توندوتیژی، نیچە، 

ئاشنابوون بە هیوم، ئاشنابوون بە بێرتراند راسل(.
)ئاشنابوون  لە  بریتین  و  نامیلكە   )25( دووەم  بەشی 
بە ئەفالتوون، ئاشنابوون بە سپینۆزا، ئاشنابوون بە كیرگە 
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گۆر، ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر، ئاشنابوون بە كارل پۆپەر، 
ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین،  ئاشنابوون بە سوقرات ئاشنابوون 
بە   ئاشنابوون  ئاگۆستین،  قەشە  بە  ئاشنابوون  ئەرستۆ،  بە 
جان جاك رۆسۆ، ئاشنابوون بە دیڤد هیومئاشنابوون بە نیچە، 
ئاشنابوون بە فرۆید، ئاشنابوون بە جۆن لۆك، ئاشنابوون بە 
لینین، ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم، ئاشنابوون بە قوتابخانەی 
بلیمەتی  فیمینیزم،  بزوتنەوەی  بە  ئاشنابوون  فرانكفۆرت، 
بە  ئاشنابوون  مۆرتی،  كریشنا  بە  ئاشنابوون  شێتی،  و  
بە  ئاشنابوون  دیبۆڤوار،  بە سیمۆن  ئاشنابوون  سكیۆالریزم، 
ڤێرجینیا وۆلف، ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس، ئاشنابوون 

بە درێدا(
لە  خۆی  كە  پێنجەم  بەشی  نزیكیشدا  ئایندەیەكی  لە 
دونیای  لە  ئەمڕۆ  كە  نوێ،  و چەمكی  فەیلەسوف  كۆمەڵێك 

فكری و فەلسەفیدا هەن باڵودەكەینەوە.
شێوازێكی  بە  س��اڵ��ی)2018(دا  لە  پ��رۆژەی��ەش  ئەم 
پلەی  بە  دەبێت، چونكە  درێژەی  تر  ناساندنێكی  بە  و  نوێ 
یەكەم كار لەسەر بیرو هزری فەلسەفەی فەیلەسوفە نوێ و 

هاوچەرخەكانی دنیای بیریاری دەكات.
و  بیری  كردارە  ئەو  مەبەستمانە  پرۆژەیەش  لەم  ئامانج 
فەیلەسوفەكان  بیرمەندو  كە  بیریانەی،  توانستە  و  عەقڵی 
بەئاسانترین  ناویانە،  مرۆڤایەتی  بیری  مێژووی  بەدرێژایی 
رێگە بگەیەنینە خوێنەر، چونكە بیر هۆكارێكە مرۆڤ لەپێناو 
بوارە  لە  مێشكدا  شاراوەكانی  دیوە  و  خواست  هێنانەدی 
جیاوازەكاندا بەكاریدەهێنێت، تاوەکو لەو رێگەیەیەوە داهێنان 
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و توانست و گەشەسەندنەكان بناسێنێت، لەبەرئەوەی ئەگەر 
ئەم شەپۆلە بیریارییە نەبوایە، ئێستا ژیان و پێشكەوتن بەم 

شێوازە نەدەبوو.
هەروەها دەمانەوێت لەم رێگەیەوە خوێنەر هەست بە بیرو 
لەپێناو  بكات،  بیركردنەوەكان  گرنگی  و  جیاوازەكان  ئایدیا 
چارەسەركردنی  گرفتەكان و روانین لە جیهان بەو شێوازەی 
كە پێویستە لێیبڕوانێت، تاوەكو بگاتە ئەو كردارەی كە دیكارت 
لەسەرەتای رێنیسانسدا رایگەیاند« من بیردەكەمەوە، كەواتە 
من هەم«، واتە بخوێنەرەوە، بۆئەوەی بتوانیت بیربكەیتەوەو 

بوونیەتی خۆی بسەلمێنێت.
بۆیە ئەگەر بمانەوێت بیربكەینەوە، پێویستە  بەر لە هەر 
شتێك، هۆكاری  بیركردنەوەكە دەستەبەربكەین، خوێندنەوەش 
بیركردنەوەكان  بەهۆشیەوە،  و  هۆكارەكان  لە  یەكێكە 
لەپێناو  بیركردنەوە،  پرۆسەی  چونكە  دەب��ن،  بەرئەنجامی 
ئەم گەشەكردنەی  داهێنان و گەشەو پێشكەوتنە،  هێنانەدی 

تەكنۆلۆژیای ئەمڕۆش، بەرهەمی ئەم پرۆسەیەیە.
بەرۆشنبیریكردن،   خوێندنەوەو  پرۆسەی  نابێت  بۆیە 
چونكە  نەبوێرێت،  لێ  خۆی  كۆمەڵگەش  بەڵكو  تاك،  نەك 
تەنها بیرەكان دەتوانن ژیان بگۆڕن، بۆیە پێویستە بەردەوام 
و  نوێ  بیری  بەرهەمهێنانی  لەپێناو  كراوەبن،  عەقڵەكان 

بنیادنانی ئایندەیەك، جیاوازتر لەرابردو.

د. لوقمان رەئوف
2017
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كۆنفۆشیۆس دەربارەی ژیان زۆری دەزانی، 
بەاڵم ئێمە سەبارەت بە ژیانی ئەو زۆر كەممان 
ئێمە  دەبێتە هۆی سەرلێشێوانی  ئەمەش  زانیوە. 
ئەو  دەكەین،  داوەری  بەو  سەبارەت  كە  كاتێك 
ئێمە  بەاڵم  بكەین،  رەفتار  چۆن  وت  ئێمەی  بە 

نەماتوانی تێبگەین كە ئەو بە وردی چی دەوێت.
بەرامبەر  لە  نزیكە  ركابەرێكی  كۆنفۆشیۆس 
جۆرەش  بەم  مێژوودا،  لە  تاك  بەهەژمونترین 
ناڕوون  ئەو  فەلسەفەكەی  كە  خۆشحاڵین  ئێمە 
چاكەخوازانە،  وتەی  كۆمەڵێك  ئازاردەرە.  و 
پێكەوە  ئاسا،  مەتەڵ  و  جوان  و  ناسك  پەندی 
كارگوزاران.  بۆ  بوون  هەرەباش  فەلسەفەیەكی 
بوو.  ئەوە  هەر  )كۆنفۆشیۆس(یش  نیازی  رێك 
ئەو بە پێچەوانەی بیرمەندانی دیكە نەیدەویست 
پارە،  بێ   بەرەاڵگەلێكی  شوێنكەوتووەكانی  كە 
پەرشوباڵو لە شاڕێ و كوێرە رێگاكان، لە دۆخێكی 
ئامانجی  بەسەربەرن.  ناكارادا  رۆشنبینانەی 
فەرمانەبەرانی  بكاتە  شاگردەكانی  ئەوەبوو 
بێهودەترین  لە  سەرتر  و  حكومەت  شایستەی 
زیاتر  ماوەی  چونكە  بەدیهاتن،  خواستەكانیشی 
نەریتی  ئامۆژگارییەكانی  ساڵ  هەزار  دوو  لە 
خواپەرەستانە و خۆراكی رۆحی بۆ كارمەندان، 
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بەڕێوەبەران  و  وەزیران  قوتابخانەكان،  خاوەن 
ئیمپراتۆری  ئازاردەرانەی  ریتمی  یەك  نێوان  لە 
چیندا فەراهەمكرد. هەر ئەم ئیمپراتۆریەتەشە كە 
وایە  ئێمەیە:«باشتر  بێزاری  و  نەفرەت  هۆكاری 
وەها  لە  بژین«  هێنەردا  شادی  سەردەمێكی  لە 
هەیە.  بەختەوەری  دەرفەتی  كۆنفۆشیۆسێكدا 
رێگە  بەدوای  كە  نەبوو  سەرسوڕمان  جێگەی 
چارەیەكی دیكەوە بێت، ئەگەر لە سنوری خۆت 
هەڵەیەكی  توشی  تەنانەت  دەنا،  هەنگاوت  زیاتر 
ئەگەر  خۆشبەختدەبوویت  دەبوویت،  بچوك 
نەخەسێنراییت. دەرباری زۆربەی فەرمانڕەوایانی 
توندڕەوی چینی لەالیەن كۆمەڵێك منداڵە قوتابی 

چینیەوە ئیدارە دەكرا. 
ئاینی   1949 تا شۆڕشی كۆمۆنیستی ساڵی 
ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس ه��اوس��ەن��گ ب���وو ل��ەگ��ەڵ شێوە 
بە دودڵ��ی و  م��اودا  لە سەردەمی  ژیانی چینیدا، 
دەك��را.  كۆنفۆشیۆس  ئاینی  سەیری  گومانەوە 
چینی  ئەندامێكی  وەكو  كۆنفۆشیۆسیش  خودی 
»سەرمایەداران و زەویداران« دەكرایە ئامانجی 
راستیشدا  )لە  كۆمۆنیستەكان.  هێرشی  و  جنێو 
و  ه��ەژار  تەمەنی  بەدرێژایی  نەبوو،  وەه��ا  ئ��ەو 
بێكار بوو و هیچ موڵك و سامانێكی نەبوو(. بە 
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درێژایی شۆڕشی كولتوری دەیەی ساڵی 1960 
دوایین  هەوڵیاندا  سورەكان  سەربازییە  گ��اردە 
پاشماوەکانی ئاینی كۆنفۆشیۆس لە هزری چینیدا 
بسڕنەوە. سەرباری ئەوەش ماو هەندێك جار بۆ 
هاندانی هاوڕێیانی سودی لە وتەكانی كۆنفۆشیۆس 
نیشانەی  كۆتاییش  دووخاڵەی  ئەو  وەردەگ��رت. 
بۆچوونێكی نوستوو بەهێزە لە بیرۆكەی چینیدایە 
لەژێر ناوی  ئاینی كۆنفۆشیۆس كە  بە  بەرامبەر 

ماركسیزمیشدا بەردەوام بوو. 
كاتی  لە  كۆنفۆشیۆس  ئاینی  دیكە،  لەالیەكی 
تاكو  بگرە  تایوانەوە  لە  ئاوارەبوونی چینیەكاندا، 
گەڕەكە چینی نشینەكان لە سەرتاسەری جیهان، 
بە زۆری زیندو ماوەتەوە. گوتەكانی كۆنفۆشیۆس 
لە نەوەیەكەوە بۆ نەوەیەكی دیكە دەگوازرێتەوە و 
ناوی ئەو ناوەندێكی رۆشنبیری وەكو )شكسپیر( 
ئەڵمانیەكان  ب��ۆ  )گ��ۆت��ە(ی  و  بەریتانیەكان  ب��ۆ 

دۆزیوەتەوە. 
ب��ە ه��ەم��ووی ئ��ەم��ان��ەوە س��ەی��ر ئ��ەوەی��ە كە 
خودی كۆنفۆشیۆس شكستیهێنا. یان خۆی وەها 
وەها  دژایەتی  كە  كێین  )ئێمە  دەك���ردەوە  بیری 
تاقانەیەك بكەین(. كۆنفۆشیۆس پێیوابوو لە ژیاندا 
سەركەوتوو نەبووە، لە بێهیواییدا كۆچی دواییكرد. 
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ژیان و بەرهەمەكانی كۆنفۆشیۆس
بەالتینیی  وش���ەی  وێ��ن��ەی  ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس 
»مامۆستا  )ب���ەوات���ای  ف��ۆت��زۆ  ك��ۆن��گ  ك���راوی 
زایین  پێش  ئەو سەدەی شەشەمی  كۆنگ«�ە(. 
ل��ەدای��ك��ب��ووە، زۆرب����ەی ت��ەم��ەن��ی ل��ە ب��اك��وری 
ن��اوەڕاس��ت��ی ك��ەن��ارەك��ان��ی چ��ی��ن ب��ەس��ەرب��رد. 
سەدەی شەشەمی پێش زایین گرنگی زۆریدا بە 
لێكۆڵینەوە سەبارەت بە كامڵبوونی مرۆڤ، لەو 
ئەشكەوتنشین  مرۆڤی  یەكەمین  كە  سەردەمە 
سوتاند،  ماڵەكەی  ن��ەخ��وازراو  شێوەیەكی  بە 
سەدەیە  ئەو  كۆنفۆشیۆس  دایكبوونی  لە  جگە 
)تائۆیزم(،  دائ��ۆ  ئاینی  دایكبوونی  لە  شایەتی 
دەستپێكی  ه��اوك��ات  ب��وو،  )ب����ودا(ش  ئاینی  و 
فەلسەفەی یۆنانیش بوو. ئەوەی كە بۆچی ئەو 
لەو  رێك  دەبێت  دیاریكەرانە  فیكریە  رووداوە 
شارستانیەتانەی  لەو  زۆری  بە  س��ەردەم��ەدا، 
كە لە قۆناغی جیاواز لە گەشە و پەرەسەندندا 
بوون و هیچ پەیوەندیەكیان لەگەڵ یەكتر نەبوو 
لەو  )هەندێك  ماوەتەوە.  بە شاراوەیی  روویدا، 
وەاڵمانەی دەدرێتەوە – هاتنی كەشتیی بێگانە، 
خ��ۆردا،  ئاستی  لە  جیاواز  ك��اردان��ەوەی  ك��ارو 
 – ئەوانە  وەكو  تری  و شتی  نەخۆشی هزری 
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لەم  ئێمە  زەینی  توانای  كە  دەگەیەنێت  ئ��ەوە 
كاتە بەدواوە پێشكەوتنێكی ئەوتۆی بە خۆیەوە 

نەدیوە(.
زایین  پێش   551 ساڵی  ل��ە  كۆنفۆشیۆس 
ئێستا  كە  »ل��وو«  دەرەبەگایەتی  پارێزگای  لە 
بەشێك لە پارێزگای كەناری باكوری ناوەندی 
)شانتۆنگە( لەدایكبوو، لە بنەماڵەیەكی ئەشرافی 
راستەوخۆ  دەوترێت  ه��ەژارك��راوب��وو،  دێرینی 
سەر بە تیرەی فەرمانڕەوایانی زنجیرەی شانگ 

بووە.
كە  ب��وو  چین  زنجیرەی  كۆنترین  ئ��ەوەش 
زیاتر لە شەسەد ساڵ، لە سەدەی هەژدەیەمەوە 
مایەوە.  زایین  پێش  دوان��زەی��ەم��ی  س��ەدەی  تا 
گوڵداریان  بەردینی  دەف��ری  خەڵك  دەوت��رێ��ت 
دروستدەكرد و گوێچكە ماسی پەمەیی كاوریان 
)Cowrie( لەبری پارە بەكاردەهێنا. بە حیكایەتی 
دانیشتوانی  داهێنانی  چینی  خەتی  ئەفسانەكان، 
هەڵكۆڵینی  ب��ە  ئ����ەوان  ب����ووە،  ن��اوچ��ەی��ە  ئ���ەو 
پەیامەكانی خۆیان لەسەر قاوغی كیسەڵ لەگەڵ 
كەس و كارەكەیان پەیوەندیان بەرقەرار دەكرد، 
بەاڵم مێژوونوسانی جدی گرنگیەكی ئەوتۆیان 
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ئ���ەوەی كە  ت��ا  ن���ەداوە،  ب��ەو ج��ۆرە ئەفسانانە 
بوون  ئەمدوایانە  شوێنەوارناسی  لێكۆڵینەوەی 
و شێوەی ژیانی وەها زنجیرەیەكی لە هەزارەی 
كردۆتەوە،  ڕاست  پشت  زاییندا  پێش  دووەم��ی 
ئەندامانی  بۆ  پەیامێك  هیچ  داخ��ەوە  بە  ب��ەاڵم 
نێوان  لە  كۆنفۆشیۆس  بنەماڵەی  سەرەتایی 

كەتیبە قاوغ كیسەڵیەكاندا نەدۆزراوەتەوە.
ئ���ەوەی ك��ە دەی��زان��ی��ن ئ��ەوەی��ە ك��ە باوكی 
لە  ب��ووە،  ن��زم  پلە  سەربازێكی  كۆنفۆشیۆس 
 70 تەمەنی  كۆنفۆشیۆسدا  لەدایكبوونی  كاتی 
بوو  س��ااڵن  سێ   كۆنفۆشیۆس  ب��ووە.  س��ااڵن 
كە باوكی كۆچی دواییكرد و لەالیەن دایكیەوە 
بەخێوكرا. )سەیر لەوەدایە لە نێوان ئەو دە بۆ 
دوانزە كەسەی كە فەلسەفە و ئاینە گەورەكانی 
جیهانیان پێكهێنا زۆربەیان لە خانەوادەی تاك 

سەرپەشتدا گەورە بوون(.
دێنێتەوە:  بیر  وەه��ای  دوات��ر  كۆنفۆشیۆس 
»كاتێك پانزە سااڵن بووم تەنیا حەز و خولیام 
بوو،  ژیانی  كۆڵەكەی  ئەوە  بوو«.  خوێندنەوە 
چەند  بەسەر  دابەشكراوە  دەیبینی  دوات��ر  كە 
ساڵیدا  سی  تەمەنی  «لە  دیاریكراو:  قۆناغێكی 
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ژیانم دەستپێكرد، لە چل ساڵیدا پشتم بە خۆم 
بەست، لە پەنجا ساڵیدا پێگەی خۆمم لە پرۆژەی 
ساڵیدا  لە شەست  دۆزی��ەوە،  بووندا  گ��ەورەی 
تێگەیشتم كە پێویستە مشتومڕ نەكەم و ئێستا لە 
حەفتا ساڵیدا دەتوانم ئەوەی كە پێم خۆشە بەبێ  
شێوانی ژیانم ئەنجام بدەم«. سەختە بتوانرێت 
ب��وت��رێ��ت چ��ەن��دەی ئ���ەو ب��ەس��ەره��ات��ە رۆح��ی��ە 
كۆنفۆشیۆسە  ریوایەتی  چەندەشی  و  رەسەنە 
»قۆناغەكانی  بەسەر  زاڵ  نەریتی  حیكمەتی  لە 
شت  هەندێك  بەهەرحاڵ  م���رۆڤ«دا،  تەمەنی 
یان  ئەو  تایبەتیەكانی  خەسڵەتە  بە  سەبارەت 
شتێك كە خوێنەری ئەمڕۆیی »ژیان« دەیزانێت 

– لەخۆدەگرێت. 
كۆنفۆشیۆس  خولیای  و  ح��ەز  ل��ە  ج��ی��اواز 
لە سەرەتای  دانپێدانانی خۆی،  بە  فێربوون  بە 
ژیانی كەم دەزانین، كەم واتا جگە لە چیرۆكە 
ه��ەم��ی��ش��ەی��ی��ەك��ان ك���ە ل���ە دەورب�������ەری ه��ەر 
كەسایەتیەكی گەورەی وەكو ئەودا كۆدەبێتەوە 
)گرتنی باڵندەكان بە ئەفسونەوە لەسەر درەخت، 
دوبارە زیندووكردنەوەی سەگی خۆشەویستی 
چەشەنە(.  لەو  كلكدار،  ئەستێرەی  كەس،  فاڵن 
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ساڵەی   600 پشتاوپشتی  س���ەردەم���ەدا  ل��ەو 
چین،  ه��ێ��ن��اب��ووە  شارستانیەتیان  ك��ە  چ���وو، 
دەچ��وو.  ل��ەن��اوچ��وون  و  لێكهەڵوەشان  ب��ەرەو 
سەردەمی دەرەبەگایەتی بوو دەوڵەت و شارە 
پەیمانیان  پێكەوە  دڵخواز  بە  دیاریكراوەكان 

دەبەست و جەنگیان دەكرد.
هەمیشە  كە  دەژیان  بەوجۆرە  شەڕڤانەكان 
شەڕڤانان ژیاون )كوشتوبڕ، قاتوقڕی، عەیاشی( 
دروس��ت  منداڵیان  تەنها  دیكەش  خەڵكانی  و 
دەكرد، بۆ ئەوەی گەورەكانیان پشت بەهەنگاوی 
برسیەتی،  )كوشتن،  دانیشتوان  رێ��ژەی  كەمی 

گەندەڵی( نەبەستن.
ل��ە ق��ەب��ارەی نەریتی  ك��ارەس��ات��ی م��رۆی��ی، 
ل��ەدوای  كە  هەبوو  ب��رەوی  خۆرهەاڵتیانەیدا، 
شۆڕشی كۆمۆنیستی بەدواوە نەبینرا، ئەگەرچی 
ئەو  مایەوە.  نەرتییەكان  كارەساتە  لە  هەندێك 
رۆژانەییەكان  دڵەڕاوكێ   و  بەترس  پەیوەندییە 
كۆنفۆشیۆسی  ل��ەس��ەر  قوڵی  كاریگەریيەكی 
بەخشیە  پراتیكێكی  و  سەختی  و  هەبوو  گەنج 
ب��ی��رۆك��ەك��ەی ك���ە ه��ەرگ��ی��ز ل���ەن���او ن��ەچ��وو. 
بۆ  كە  دەركەوت  بۆی  بەخێرایی  كۆنفۆشیۆس 



18

چەمكی  ئەندازەیە  بێ   ئ��ازارە  ئەو  لەناوبردنی 
ب��گ��ۆڕدرێ��ت.  ت���ەواوەت���ی  ب��ە  دەب��ێ��ت  كۆمەڵگە 
ك��ۆم��ەڵ��گ��ە دەب��ێ��ت ل��ە ب����ەرژەوەن����دی ه��ەم��وو 
دانیشتوانەكەیدا بەكاردێت، نەك تەنها ئامرازێك 
فەرمانڕەواكانیدا.  ب��ە  خۆهەڵواسین  ب��ۆ  بێت 
پرنسیپە  ئەم  بوو  كەس  یەكەم  كۆنفۆشیۆس 
ساڵ  دووس��ەد  جێگیركرد.  خ��راوەی  پشتگوێ  
لەمبارەیەوە  دێرین  یۆنانیانی  كە  ب��وو  دوات��ر 
دەستیان بە قسەو باس و لێكۆڵینەوە كرد، بەاڵم 
چونكە لەوبارەیەوە لێكۆڵینەوەیانكرد، بە زوویی 
بە  سەبارەت  ئاڵۆزیان  ئابستراكتی  چەمكێكی 
دەرفەتی  كۆنفۆشیۆسس  خستەڕوو.  دادگەری 
ئ����ەوەی ن��ەب��وو ب��ە درێ���ژای���ی چ��ەن��دی��ن س��اڵ 
فۆرمگرتنی خۆی لەوباریەوە قسەو باس بكات، 
هەر بۆیە بیروبۆچوونەكانی پراتیكی و كارامە 
مانەوە. بەو بڕوایە گەیشت كە پێویستە چەمكی 
ب��گ��ۆڕدرێ��ت.  كۆمەڵگە  خ��ودی  ن��ەك  كۆمەڵگە 
ف���ەرم���ان���ڕەوا دەب��ێ��ت ف��ەرم��ان��ڕەوای��ی ب��ك��ات، 
ئەنجام  ئەركەكان  جێبەجێكاریش  بەڕێوەبەرو 
بدەن. كتومت وەكو ئەوەی چۆن باز دەبێت، بە 
سەر منداڵەكانیەوە باوكایەتی بكات. شۆڕشێك 
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و  تێڕوانین  لە  ش��ۆڕش  دەدا  م��ژدەی  ئ��ەو  كە 
رەفتاردابوو. هەركەس پێویستە هەوڵبدات رۆڵی 
راستگۆیی  و  لێوەشاوەیی  زۆرترین  بە  خۆی 

بگێڕێت. 
بەاڵم سەبارەت بەمە و بابەتە پەیوەندیدارەكان، 
ل��ێ��ك��دان��ەوەو دەرب��ڕی��ن��ێ��ك��ی ه��ەب��وو ك��ە رێ��گ��ەی 
شرۆڤەكردنێكی زیاتری بە شوێنكەوتوانی دەدا، بۆ 
نمونە: »ئەگەر تیۆريیەك الیەنگری بۆ پەیدادەبوو. 
»فەرمانڕەوابوون  پشتبوو«.  لە  غەیبی  دەستی 
ئ��اس��ان  ف��ەرم��ان��ب��ەرب��وون��ی��ش  ب����ەاڵم  دژوارە، 
دیكە  شێوازێكی  بە  راستگۆ  »خەڵكانی  نییە«. 
كە  كاتێك  ك��ارن��ەك��ردن  دەك���ەن«.  هەڵسوكەوت 

دادپەروەری حوكمڕانە، ترسنۆكانەیە«.
ئ��ەم ن��ەب��وون��ی ك��ەم ت��ا زۆر ی��ەك��دەس��ت و 
تێزەكانی  تایبەتمەندی  كە  لۆژیك  بەرفراوانەی 
كۆنفۆشیۆس بوو دەركەوت كە بەهێزترین خاڵی 
نەدەكرا  كۆتاییدا  لە  بوو،  كۆنفۆشیۆس  ئاینی 
باشی  ب��ە  ئ��ەگ��ەر  بسەلمێنرێت،  ت��ەواوەت��ی  ب��ە 
كە  دەدۆزی��ي��ەوە  تێدا  شتێكت  وردببیتەوە  لێی 
ئاینی كۆنفۆشیۆس  هەموو شتێكی دەسەلماند. 
لە خاڵە بەهێزەكەیدا لەگەڵ كتێبی پیرۆز و دەقە 
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بوو.  ه��اوب��ەش  دێرینەكان  ئاینە  پیرۆزەكانی 
كۆنفۆشیۆس لە هەژدە ساڵیدا هاوسەرگیری كرد 
كوڕێكی هەبوو بە ناوی )لیۆ( كە بە واتای ماسی 
بێهیوا  بەناوبانگەكەی  باوكە  )لیۆ  بوو.  گەورە 
گەورەیەی  ماسیە  ئەو  نەبووە  هەرگیز  و  كرد 
كۆنفۆشیۆس  بوو(  بەهیوای  كۆنفۆشیۆس  كە 
كاری  ناچاربوو  ژیانی  بژێوی  بۆ  ه��ەژارب��وو، 
جۆراوجۆر بكات لەوانە كاركردن لە نوسینگەی 
گەنم فرۆشتن، بەرپرسیارێتی ئاژەڵە كێویەكان 
ساتە  لە  پیرۆز.  ئاژەاڵنی  راگرتنی  شوێنی  لە 
ب��ەت��اڵ��ەك��ان��دا خ��ۆی ب��ە خ��وێ��ن��دن��ەوەی م��ێ��ژوو، 
مۆسیقا، نزاكردنەوە سەرقاڵدەكرد و بە زوویی 
دەك��رد.  ناوبانگی  ل��وو  كەسی  زاناترین  وەك��و 
ئ��ەوە  ب��ەه��ی��وای  ب��ەرزەف��ڕب��وو،  كۆنفۆشیۆس 
بێنێت،  بەدەست  حكومی  بااڵی  پۆستێكی  بوو 
بۆئەوەی لەو رێگایەوە بیروباوەڕەكانی پراتیك 
ف��ەرم��ان��ڕەوای��ان��ی خۆشبژێو  دی��ارب��وو  ب��ك��ات. 
ئیدارەی  بۆ  بێزارکەرێک  وەه��ا  نەیاندەویست 
ك��اروب��اری ق��ەڵ��ەم��ڕەوی خ��ۆی��ان وەرب��گ��رن و 
قۆناغی  لە  هەرگیز  كۆنفۆشیۆس  وەرگرتنی 
موقابەلە سەرتر نەچوو. )كۆنفۆشیۆس گەنجێكی 
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جدی بوو كە دەیوست زانستی بەرباڵوی خۆی 
ئەوەی  نە  جیهانیان،  هەموو  بەردەست  بخاتە 
پیشەییەكاندا  گفتوگۆ  لە  شێوازێك  وەك��و  كە 
وەكو  س��ەردەم��ەدا،  لەو  لێوەربگرێت(.  س��ودی 
لەبواری  نەیاندەویست  كە  كەسانێك  ئەمڕۆ 
زۆرتر  بدۆزنەوە  پیشەیەك  خۆیاندا  دڵخوازی 
ویالیەتی »لوو«  دەك��رد.  راهێنانی  لە  رووی��ان 
شانازی بە هەبوونی ئەو قوتابخانانەوە دەكرد، 
فێری  دەرب��اری  تەشریفاتی  و  دابونەریت  كە 
قوتابخانانە  ئەو  بكردایە.  داهاتوو  دەرباریانی 
بە شێوەی باو دەربارانی دێرینیان بەكاردەهێنا 
زانستی  دەرب��اری��دا  ئاڵۆزی  دابونەریتی  لە  كە 
بەهۆی  ب��ەاڵم  ه��ەب��وو،  تایبەتیان  پسپۆڕانەی 
پیشەكەیان  ن���ەخ���وازراوەوە  ه��ەڵ��ەی  هەندێك 
هۆی  دەب��ووە  جاریش  هەندێك  و  لەدەستداوە 
لە دەستدانی داراییە تایبەتیەكانیان كە هەندێك 
كۆنفۆشیۆس  دەهێنا.  موچەكەیانی  لە  زیاتر 
بڕیاریدا قوتابخانەیەك دامەزرێنێت كە جیاوازی 
فێری  جێبەجێكارانی  و  بەڕێوەبەران  هەبوو، 
ئەوەدەكرد چۆن كاروباری حكومەت راپەڕێنن. 
كەسایەتیەكەی  كۆنفۆشیۆس  خۆشبەختانە 
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راكێشەر و ئیلهامبەخشی هەبوو، سەبارەت بە 
شیاوبوونی پرسیارێك نەدەكرا و بە زوویی چەند 
شاگردێكی راكێشا. پێدەچێت قوتابخانەكەی ئەو 
كە  بووبێت  قوتابخانانە  ئەو  هاوشێوەی  زۆر 
فەیلەسوفانی یۆنانی كۆن لە سەدەكانی دواتردا 
و  ناڕەسمی  كەشێكی  قوتابخانە  دایانمەزراند. 
بێ  رازان��ەوەی هەبوو. مامۆستا هەندێكجار بە 
سێبەری  ژێر  لە  هەندێكجاریش  و  پیاسەكردن 
دەوت��ەوە.  قوتابیەكانی  بە  وان��ەی  درەختێكدا، 
بەاڵم  دەوت��ەوە،  داڕشتنی  وانەی  جار  هەندێك 
وانەكان بە زۆری لە پرسیارو وەاڵم پێكدەهاتن. 
وەاڵمەكانی مامۆستا زیاتر بە شێوەی پەندو 
بێ   سوپایەكی  ئ��ەگ��ەر  ب����وون.«،  ئ��ام��ۆژگ��اری 
ئەزمون ببەیت بۆ جەنگ، لە دەستیان دەدەیت.« 
پیاوی سەرتر دەست بە وتارەوە دەگرێت نەك 
نەكەیت  چارەسەر  عەیبەكان  »ئەگەر  كردار«، 
عەیبدارتر دەبیت.« ئەم وتانە رەنگە 2500 ساڵ 
پێش ئێستا تا رادەیەك وەكو ئەمڕۆ دواكەوتوانە 
بەرچاو بكەون، بەهەرحاڵ دەڵێن كۆنفۆشیۆس 
ب��ێ  ت��ەح��ەم��ول ب��ەرام��ب��ەر ب��ە گ��ەم��ژەك��ان.«، 
بدەم  نیشان  بابەتەكە  لە  ئەگەر من گۆشەیەك 
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تێنەگات،  دیكە  بابەتەكەی   3 لە  خۆی  قوتابی 
كۆنفۆشیۆسدا  قوتابخانەی  لە  دەری��دەك��ەم.« 
شوێنێك بۆ دۆڕەوەكان و لۆمەكراوەكان نەبوو.
قوتایی  بیست  نزیكەی  ب��ەردەوام��ی  بە  ئەو 
هەبوو، لە شازادەوە بگرە تا گەدا، ئەو گوتانەی 
گەیشتوون  ئێمە  بەدەستی  كە  كۆنفۆشیۆس 
هەندێكیان  ن��ی��ن.  ن��اك��ارا  و  ك��ۆن  ه��ەم��ووی��ان 
تەمومژاوی  هەندێكی  هەڵدەگرن،  باس  قسەو 
»كەسێك  ق��وڵ��ن.  هەندێكی  و  مەتەڵئاسان  و 
شتێكدا  ب��ەدوای  نازانێت  وشەكان  بەهای  كە 
دەگەڕێت كە خۆی هەیەتی، ژیانی بەتاڵ بەدوای 
دەبینرێت.«  دیكەدا  كەسانی  لە  كە  شتێكەوەیە 
ئەودا جاروبار رەنگێك  لە گوتەكانی  دەوترێت 
كە  هەیە  خۆرهەاڵتی  ش���اراوەی  ت��ەش��ەری  لە 

هەڵبەت بۆ خۆرئاواییەكان دەست نادات. 
مامۆستایەكی  ب��ن��ەڕەت��دا  ل��ە  كۆنفۆشیۆس 
م��ۆڕاڵ��ی ب��وو، ب��ە ب��ەردەوام��ی ب��ێ  ری��ا ب��وو و 
متمانەی بە قسەهێنان و بردن نەبوو، ئامانجی 
دروست  هەڵسوكەوتی  رەفتارو  كە  ئەوەبوو 
ف��ێ��ری ش��اگ��ردەك��ان��ی ب��ك��ات. ئ����ەوان ئ��ەگ��ەر 
بكەن  حوكمڕانی  خەڵكدا  بەسەر  دەیانویست 
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بەسەر  حوكمڕانیكردن  س��ەرەت��ا  پێویستبوو 
گوتارەكانی  گەوهەری  بەاڵم  فێرببن،  خۆیاندا 
زایەڵەیەكی ئاشنايی هەیە: سەرتر بوون بە واتای 
ئەم شەوقە مۆڕاڵیيە  یەكتر بوو.  خۆشویستنی 
زیاتر  كۆنفۆشیۆس  لەوانەیە  م��رۆڤ  قوڵەی 
دایكبوونی مەسیح  لە  پێش  پێنج سەد ساڵ  لە 
دەری بڕیبێت، لە هەمانكاتدا بە بنەمایەكی ئاینی 
ناژمێردرێت. رەنگە كۆنفۆشیۆس بناغەی ئاینێكی 
دانابێت)ئاینی كۆنفۆشیۆس(، بەاڵم تێزەكانی ئەو 
لە خۆیدا ئاینی نەبوون، لە راستیدا ئاینەكەشی 
بە  چینیەش  مەتەڵە  ئ��ەو  ب��ەم��ج��ۆرەب��وو.  ه��ەر 

دڵنیایەوە بە یارمەتی وەدرەنگ كەوتنی داوە.
تێدایە،  دیكەی  ئاڵۆزیەكی  پارادۆكسە  ئەم 
ئاینی  ل���ەوان���ەی���ە  ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس  ت��ێ��زەك��ان��ی 
نەبووبێتن، بەاڵم خۆی ئاینی بوو، یان پێدەچێت 
ئاینی بووبێت، بەزۆری ئاینی بووە. لە هەندێك 
لەو  قسەكانی  ب��ووە.  دووڕوو  دیكەدا  حاڵەتی 
و  راستی  لە  دوور  نێوان  لە  شتێك  ب��اری��ەوە 
مەتەڵ ئاسادایە. هەرگیز لەوە تێنەگەیشتین كە 
تا چ ئاستێك كامە لەو دوو رووەی بەرژەوەندی 

تایبەت، یان پێویستی سیاسی لەپشت بووە. 
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پێدەچێت كۆنفۆشیۆس لەو بڕوایەدا بووبێت 
كە لە بووندا هێزێك بۆ خێر هەیە كە هەندێك 
لەپێشتر  سیستمێكی  بە  ب��ڕوا  لەوانەیە  ك��ەس 
هۆكارێكی  ل��ەه��ەم��ان��ك��ات��دا  بهێنن،  س��ەرت��ر  و 
بوونی  بۆ سەلماندنی وەها گەشبینیەك  روون 
ئیمانی  خ���اوەن  پیاوێكی  كۆنفۆشیۆس  نییە، 
لە ئاسمان دەژیا، بەاڵم  ستایشدەكرد بە ترس 
سەردەمی  ئاینییەكانی  دابونەریتە  زۆرب���ەی 
دیكەوە  لەالیەكی  دەزان���ی،  بەخورافات  خ��ۆی 
بەرهەمەكانی  و  ب��وو  پێخۆش  زی��ارت��ك��ردن��ی 

بەسودمەند لەقەڵەم دەدا.
حاڵەتێكی  چەند  ه��ەروەه��ا  ب��ارەی��ەوە،  ل��ەم 
لەگەڵ  زۆری  لێكچوونێكی  كۆنفۆشیۆس  دیكە، 
رۆژه��ەاڵت  تەنها  راستیدا  لە  هەبوو،  سوقرات 
بە  كۆنفۆشیۆس  كە  ن��ەب��ووە  گ��ەورە  ناسێكی 
مەسیحیەكی سوقراتی وەسفبكات. )ئەو تۆمەتە 
سستە لە كاتێكدا كە سوكایەتییە بە سی كەس، 
هەمان  مێژوو  كەسایەتیەكانی  گرنگترین  لە 

گەوهەری بەنرخی حەقیقەتیشی تێدایە.(
توخمی سەرەكی تێزەكانی كۆنفۆشیۆس بە 
ئەوەش  دەدرێ��ت.  نیشان  »جین«  چینی  پیتی 
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ب��ەرزەف��ڕان��ەی،  چەمكی  تێكەڵبوونی  ب��ەوات��ای 
دانایی و عەشق بە مرۆڤایەتی بووە. لێكچوونێكی 
و  مێهرەبانی  مەسیحی  چەمكی  لەگەڵ  زۆری 
جین  دەڵ��ێ��ت  )ه��ەروەه��ا  ه��ەی��ە،  خۆشەویستی 
ئەگەرچی  بودیسم زیادكرد،  بە  بوو كە زەینی 
ئەوە چەندین سەدە پاش مردنی كۆنفۆشیۆس 
لەگەڵ  كۆنفۆشیۆس  ئامۆژگاریەكانی  رووی��دا. 
كامڵبوونی  تایبەتمەندی  لەسەر  تەئكید  جین 
ت��ا)دان��ای��ی(و )رەوش��ت��ب��ەرزی( دەك���ردەوە. ئەو 
)نیازی  پێویستی  لەسەر  رۆژان��ەی��دا  ژیانی  لە 
رێوشوێنە  ب��ە  پابەندبوون  و  خ��واپ��ەرەس��ت��ی( 
ئەم  ب���ەاڵم  دەك�����ردەوە،  جەختی  نەریتیەكان 
بەشێوەی  ئ��ەگ��ەر  م��ان��ادارب��وو،  پ��اب��ەن��دب��وون��ە 
تەشریفاتی رووتی لێدەهات، هەم لە تاك و هەم 
ئامانجی  خەمۆكی.  مایەی  دەب��ووە  كۆمەڵدا  لە 
كۆنفۆشیۆس پێكهێنانی چۆنتزۆ )تاكی بااڵ( بوو 
كە لە دانایی و هەماهەنگی، بەدەر لە دڵەڕاوكە 

و ملمالنێی دەژیا. 
بە هەمووی ئەمانەوە، پێویستە بووترێت كە 
واتای تەوەری جین لە ئەندێشەی كۆنفۆشیۆسدا 
دەب�����ووە ه���ۆی ش���رۆڤ���ەی رەن���گ���اوڕەن���گ و 
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ج���ۆراوج���ۆر. وەرگ��ێ��ڕان��ی خ���ودی وش��ەك��ە لە 
كەماڵی مۆڕاڵیيەوە بۆ بڵندی خوو و رەوشت، 
لە مرۆڤایەتی و مرۆڤدۆستیەوە بۆ ميهرەبانی، 
یان تەنانەت جۆردۆستی سادەی لەخۆ دەگرت. 
پیتی چینی جین لە دوو بەش پێكدێت، »مرۆڤ« 
و »ژم���ارەی دوو«. م��رۆڤ 2+ = م��رۆڤ لە 
جین  دیكە،  واتایەكی  بە  م��رۆڤ،  بە  پەیوەندی 
زیاتر  ن��ادات،  تاك  رۆحانی  مۆڕاڵی  بە  گرنگی 
یان سروشتی  كۆمەاڵیەتی  رەفتاری  چاودێری 
ئاكارییە كە لە مەیدانی كۆمەاڵیەتیدا دەردەكەوێت. 
كۆنفۆشیۆس ئەمەی لە گوتەكانیدا )لۆن یۆ كە 
Analectsی  بەزۆری  خۆرئاوایدا{  دەقی  }لە 
پێدەوترێت( روونكردەوەتەوە، »چونكە پرسیاری 
وەاڵم��ی  كۆنفۆشیۆس  دەك���رد،  جینیان  وات��ای 
دەربڕینی  و  ميهرەبانی  وات��ای  دەدای��ەوە:«ب��ە 
ه��اوج��ۆرەك��ان.«  بە  بەرامبەر  خۆشەویستیە 
دواتر ئەمەی زیاتر شیكردەوە: «پێنج شت هەیە 
هەركەسێك جێبەجێیان بكات دەبێتە جین. رێز، 
نەرمی نواندن، متمانە، پشتكاری هۆشمەندانە و 
لێبوردەیی، ئەگەر كەسێك رێزداربێت، بێڕێزی 
لەناودڵەكاندا  بێت  دانبەخۆداگر  ئەگەر  نابێنێت. 
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بێت،  متمانە  خ���اوەن  ئ��ەگ��ەر  ج��ێ��گ��ەدەگ��رێ��ت. 
ئەگەر پشتكاری  پێدەسپێردرێت،  بەرپرسارێتی 
هەبێت و هۆشیار بێت بە ئەنجام دەگات. ئەگەر 
مێهرەبان بێت، ئەوەندە باش دەبێت كە بتوانیت 

ئەختیاری كەسانی دیكەی پێ  بسپێرێت.«
راهێنان  لە  بەشێك  بە  جینی  كۆنفۆشیۆس 
و پەروەردە دەزانی، بەواتایەكی دیكە پێویست 
ب��وو وەه��ا رەف��ت��ارێ��ك وەك��و وان��ە بوترێتەوە 
ئەزمونەوە  رووی  لە  تەنها  تاك  ئ��ەوەی  نەك 
ئەوداخوێندن  سەردەمی  لە  بهێنێت،  بەدەستی 
دەدرا  لەقەڵەم  رەفتار  بەشێوازی  فێربوون  و 
تایبەت.  زانستێكی  بەدەستهێنانی  ب��ۆ  ن��ەك 
كۆنفۆشیۆس لەگەڵ ئەو روانگەیە هاوبۆچوون 
بوو. بەدەستهێنانی زانست حیكمەت بوو، نەك 
بەها  بەڵكو  مۆڕاڵ،  هەر  نەك  واتایە  ئەم  جین. 
نەریتیەكانیش بە تایبەت ئەركناسی بەرامبەر بە 
دایك و باوكی لەخۆ دەگرت، هەندێك گەورەتر 
بوو لە رێزگرتنێكی سادە لە ئەوان. تێگەیشتن 
و  ب��ەه��اك��ان  سیستمی  تێكڕای  قبوڵكردنی  و 

دابونەریتی ئەوان بوو. 
ت���ا س����ەردەم����ی ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس ن��ەری��ت��ە 
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پێكهاتبوون.  ت��ەواوەت��ی  بە  چین  مۆڕاڵیەكانی 
دائۆ\ پەیوەندیەدا  لەم  سەرەكی  چەمكی  دوو 
تائۆ و دێ  و تا دەن��اس��را. دائ��ۆ لە وش��ەدا بە 
واتای »رێگا«یە – هەر بەو واتایەی كە مەسیح 
بەكاری هێنا كاتێك وتی: من رێگاو رۆشناییم« 
»هەقیقەتە«،  ناسراوەكەشی  خۆراییە  هاوتا 
ئەگەرچی ئەو توخمە شێنەییەی دائۆی تێدا نییە، 
هەر تاكێك بۆ باشتر ژیانی رۆحی پێویست بوو 
بۆ  تەنها  دائۆ  بەاڵم  بكات،  لە»رێگا«  روو  كە 
لە  واڵتێك  تێكڕای  بوو  لەوانە  نەبوو،  تاكەكان 

رێگا دوور بكەوێتەوە. 
ت��ێ��ڕوان��ی��ن��ی ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس ب��ەرام��ب��ەر بە 
دائ����ۆ ب��ە ت���ەواوەت���ی دووڕووی����ان����ە ب����وو، بە 
تەشەرێكی حەكیمانەوە بەو ئەنجامە دەگەیشت 
شتێكی  كە  بمرێت  رۆژە  ئ��ەو  ك��ە:«ه��ەرك��ەس 
سەبارەت بەرێگا زانیوە ژیانی بەفیڕۆنەچووە.«، 
بەرامبەر  نەبوو  گەشبین  كۆنفۆشیۆس  ب��ەاڵم 
كە  )تائۆئیسم(  یان  دائ��ۆ(،  )ئاینی  ئایینەی  بەو 
لەو چەمكەوە سەریهەڵدا. ئەو ئاینە جۆرێك لە 
هۆی  دەب��ووە  كە  دەخستەڕوو  دەروونگەرایی 
الی  لە  دووربگرێت،  كۆمەڵگە  لە  تاك  ئ��ەوەی 
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بەشداری  لە  ب��وو  بریتی  ئاكار  كۆنفۆشیۆس 
كاتێك  رێگای  دیكە  لەالیەكی  كۆمەڵدا،  لە  تاك 
دابونەریتی  ب��ە  ئ��ام��اژەی  ك��ە  دەك���رد  پەسەند 
مۆڕاڵی دەدا. زیاتر لە فیڕبوونی جێندا دەیتوانی 

یارمەتیدەرێكی گەورە بێت.
ئیتر چەمكی سەرەكی ئاكاری نەریتی چین 
لە »دانایی«  زیاتر  باو  بە شێوەی  نەبوو.  دێ  
»گرتنیش«  وات���ای  دێ   ب��ەاڵم  وەری��دەگ��ێ��ڕن، 
دەدات. مرۆڤ بە گرتنەبەری دێ  رێگای دانایی 
كۆنفۆشیۆس  ل��ێ��رەش��دا  ب���ەاڵم  دەدۆزێ���ت���ەوە، 
كاتێك  گەشتەكانیدا  لە  یەكێك  لە  ڕووە.  دوو 
ك��اروب��اری  }وەزی���ری  بەناوبانگ  ت��ۆی  ه��وان 
س��ەرب��ازی دەرب���اری سۆنگ{ ب��ەدوای��ەوە بوو 
خۆی  هێمنایەتی  ب��وو،  مەترسیدا  لە  گیانی  و 
ئاسمانەوە  لە  دانایی  دەردەب��ڕێ��ت:«م��ن  وەه��ا 
بە  زیان  دەتوانێت  چۆن  تۆیی  هوان  فێربووم، 

من بگەیەنێت؟«.
ئەوە دەگەیەنێت كە ئێمە دانایی لە ئاسمان 
وەردەگرین. زیاتر واپێدەچێت كە كۆنفۆشیۆس 
دانایی  ب��ۆ  تاكبوون  ت��وان��ای  ئێمە  وت��ووی��ەت��ی 
دەتوانێت  ئ���ەوەش  وەردەگ���ری���ن.  ئاسمان  ل��ە 
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بێت،  ج��ی��اواز  دی��ك��ە  تاكێكی  ب��ۆ  تاكێكەوە  ل��ە 
ب���ەاڵم ئ��ەرك��ی ه��ەرك��ام ل��ە ئێمەیە ك��ە ت��وان��او 
پ��ەروەردە  هەمانە  كە  ئاكاری  لێوەشاوەیەكی 
بكەین. دەبێت ئەمە دەغدەغەی سەرەكی مۆڕاڵی 
كە  هەبوو  ك��ارەدا  لەم  كەموكۆڕی  بێت،  ئێمە 
»كەموكورتی  دەك��رد.  نیگەران  كۆنفۆشیۆسی 
لە پەروەردەی دانایی، كەموكورتی لە تێفكرین 
لەوەی كە فێربووین، الوازی بەرگریكردن لەوەی 
كە دەزانین راستە، الوازی لە چارەسەری كێشە 
و كەموكۆڕیەكانی خود، ئەمە ئەو شتانەیە كە 

ئازارم دەدا«.
كۆمەاڵیەتی  رۆڵ��ی  دەتوانێت  هەروەها  دێ  
دیسیپیلینی  دەكرێت  هەبێت.  ئامۆژگاریانەی 
بپارێزیت«.  یان سەرمەشق  بە سزادان  گشتی 
بكەن  رێنوێنی  و  هیدایەت  خەڵك  فەرمان  بە 
لە دەردەس��ەری و كێشە ب��ەدوور دەبن، بەاڵم 
هیدایەتیان  بەدانایی  ش��ەرم��ەزاری  بە  هەست 
بكەن، بە قوربانیدان سنورداریان بكەنەوە ئەو 
كات هەست بە شەرمدەكەن، بە پەیوەستبوونیان 
بە یەكتری خۆیان چاك دەكەن.« ئەمە ئەوپەڕی 
پێش  شەشەمی  س���ەدەی  چینی  ل��ە  گەشبینیە 
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زنجیرەی  ئاشۆبی  پ��ڕ  س��ەردەم��ی  ل��ە  زای��ی��ن، 
وردە  ه��ەی��م��ەن��ەی  ل��ەژێ��ر  واڵت  ك��ە  چ����وودا 
بوو،  شەڕانیدا  فرەمانڕەوایانی  و  ستەمكاران 
وەها ئامۆژگاریەكی دڵسۆزانە ئەوپەڕی شێتی 
دەهاتە بەرچاو. بە وەها هەنگاوێك هیچ شتێك 
ئاسانتر  فەرمانڕەوایكردن  نەدەهات  بەدەست 
دەب��وو؟ خەڵك رەزامەند دەب��وون؟ دوات��ر چی 

دەبوو؟
پرنسیپی  ئ��ەودا  روان��گ��ەی  لە  گرنگ  خاڵی 
رەها بوو. دێ  شتێك نەبوو جگەلە هەنگاوێكی 
وی���ژدان،  ميهرەبانی،  پێشەوە.  ب��ۆ  كامڵبوون 
دێرینەدا  سەردەمی  لەو  ئەمانە   – سەرمەشق 
لە راستیدا شتگەلێكی تازەبوون، مەحاڵ دەهاتە 
بەرچاو مانەوەیان پێوستی بەشتێكی هاوشێوەی 
چین  لە  ه��ەم  موعجیزە  ب��ەاڵم  ب��وو،  موعجیزە 
)بە ئاینی كۆنفۆشیۆس( و هەم لە خۆرئاوا بە 
»ئاینی مەسیحیەت« روویدا، بەبێ  ئەو توخمە 
كاولكەرەوە  بەڕبەڕێتی  لە  كە  مرۆڤدۆستانەیە 
مرۆڤساز  شارستانیەتێكی  دەرهێنابوو،  سەری 
و بااڵبوونی نەبوو.)تەنها ئەوەندە بەسە ئاوڕێك 
شارستانیەتی  ترسناكانەكانی  ڕشتنە  لەخوێن 
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لە  ب��ەردەوام��ی  بە  كە  بدەینەوە،  مایا  میسرو 
گ��ەش��ەداب��ن ب��ێ  ئ����ەوەی ئ���ەو ت��وخ��م��ە م��رۆڤ 
ئەو  پاساوكردنی  تێداپێكبێت(.  دۆستییەیان 
كۆمەلی  لە  «نامومكین«  گەشەییەی  هەنگاوە 
بە  ئەوی  كۆنفۆشیۆس  یەكەمجار  كە  مرۆییدا، 
هاندا  ئەوی  دەرب��ڕی سەختە. چ شتێك  گشتی 
بهێنێتە  نوێیە  جۆردۆستییە  ئ��ەو  ئ���ەوەی  ب��ۆ 
ئاراوە؟ تەنها دەتوانین گومانی ئەوە بكەین، بە 
تێڕوانین بەرامبەر بە رابردوو دەتوانین ببینین 
كە رێگایەك هەبوو كە ئەگەری چوونە دەرەوە 
ئامانجە  بەدیهاتنی  و  بەڕبەڕیەت  قۆناغی  لە 
لە  كۆنفۆشیۆس  ئایا  دابینبكات.  مرۆییەكان 

رووی غەریزەوە ئەوەی دۆزیەوە؟
وەاڵم��ەك��ە ب��ە روون���ی ب��ەرچ��او دەك��ەوێ��ت: 
 – خوا  بە  بڕوابوونی  بە  دەبێت  كۆنفۆشیۆس 
دۆزیبێتەوە.  ئەوەی   - بەزەیی  بە  خواوەندێكی 
مخابن كۆنفۆشیۆس، لە باشترین دۆخدا، نەزانم 
چارەسەری  بە  ب��ڕوای  تەواوەتی  بە  بوو.  بڵێ  
كاتێك  بەاڵم  هەبوو،  خواپەرستیەوە  رێگای  لە 
بە  بڕوابوون  و  خواباوەڕی  بە  كردەیەی  ئەو 
جیهانێكی دیكە یان میتافیزیك لە هەر جۆرێكی 
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دەگەیشت بە ئاشكرا خۆی لێ الدەدا.«چی – لو 
مردوەكان  رۆحی  لە  رێز  دەبێت  چۆن  پرسی: 
و خواكان بگرین. مامۆستا وتی: ئێوە تەنانەت 
ناتوانن رێز لە مرۆڤ بگرن، چۆن دەتوانن رێز 

لە رۆح بگرن؟«
»دەتوانم سەبارەت بە مردن پرسیار بكەم؟«
»تۆ تەنانەت لە ژیان تێناگەی، چۆن دەتوانیت 

لە مردن تێبگەیت؟«
ل��ە ه��ەم��ان��ك��ات��دا ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس ب��ڕوای��ەك��ی 
شتێكی  ئ��ەوەش  هەبووە.  شتێك  بە  نەوتراوی 
بااڵ نەبوو، بەاڵم وەكو هەر ئاینێك یارمەتیدەری 
ئامانجە سەرەكیەكە بوو. ئەو بڕوای بە ئامانجی 
سەرشانی  ئەركی  هەبوو.  مرۆڤایەتی  مۆراڵی 
جێگەیەی  ئەو  تا  بكەین،  باشتر  ئێمەیە خۆمان 
چاكتر  مرۆڤی  و  كامڵ  مرۆڤی  دەتوانین  كە 
بۆ  ژی��ان،  بۆ  وات��ادارە  رێگای  تەنها  ئەمە  بین. 
سەركەوتنی پاداشتی یان تەنانەت بۆ شكستی 
كار  نییە،  بوونی  كۆتاییەك  لە جیهاندا  سزایی، 
دەبێت بە بۆنەی خۆیەوە بەدەر لە پەیامەكانی 
ه��ەزار ساڵ  دوو  لە  بەر  ئەمە  بدرێت.  ئەنجام 
پێش لە داروین، ئاینێكی دنیایی و هاوئاراستەیە 
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دەربڕی  خۆی  شێوازی  بە  كامڵبووندا.  لەگەڵ 
پرنسیب و رەسەنایەتی مرۆیی و گەڕانی خێرە 

بەبۆنەی خودی ئەوەوە. 
وەها شەوقێكی بەرز جێگەی خۆی هەبوو، 
بەاڵم بە كردەوە پێویست بوو چ هەڵسووكەوتێك 
بگرینەبەر؟ كۆنفۆشیۆس ئەگەر واقعبین نەبوو، 
هیچ نەدەبوو و مۆڕاڵەكانی ئەو لە پەسەندكردن 
ژیانی  لە  رەفتار  سەردەمیانەی  پێشنیاری  و 
»حەزەكانتان  ن��ەدەچ��وو.  ئ��ەوالت��ر  رۆژان����ەدا 
رەوا  خ��ۆت  ب��ە  »ئ���ەوەی  و  ب��ك��ەن«  كۆنتڕۆڵ 
مەزانە«.  رەوای  بە  دیكەش  كەسانی  بۆ  نییە، 
س��ازان��ە:«ك��اروب��اری  و  تێڕوانین  م��ەس��ەل��ەی 
رێكبخەن«  رەن��ج��ان  بەبێ   خ��ۆت  كۆمەاڵیەتی 
دەب��ێ��ت ه��ەوڵ��ب��دەی��ن ل��ە ن��ی��گ��ەران��ی و ت��رس 
بەدەربین«، بەاڵم چۆن چۆنی؟ »ئەگەر كەسێك 
پاش پێداچوونەوە بۆی دەركەوێت كە شیاوی 
لە  دەبێت  حاڵەتدا  لەو  نییە،  خۆیی  لۆمەكردنی 

چی نیگەران بێت و لە چی بترسێت؟«
ب��ە روان��گ��ەی��ەك��ی ئ��ەم��ڕۆی��ی��ەوە ل��ە م��ۆڕاڵ��ی 
گ��ەورە  كەموكوڕيیەكی  تەنها  كۆنفۆشیۆسدا 
دەبینرێت. مۆڕاڵی ئێمە لێمان دەخوازێت زیاتر 
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ئێمە  كۆمەڵگەی  خ��وازان��ەی  یەكسانی  الیەنی 
نیشان بدات، بۆیە نابێت جێگەی سەرسوڕمان 
بێت كە ئاكارەكانی كۆنفۆشیۆس رەنگدانەوەی 
كۆمەڵگەی  چینایەتی  و  سەرەتایی  خەسڵەتی 
چین لە سەردەمی زنجیرەی چوودا زیاتر لە 2 
هەزارو پێنسەد ساڵ پێش ئێستا. كۆنفۆشیۆس 
ئاكاری بە چینایەتی دەبینی. ئەو كەسانەی كە 
توانای مۆڕاڵیان بەرزبوایەت بە جین دەگەیشتن. 
حاكم  چینی  بە  سەر  و  سەرتربوون  خەڵكانی 

بوون.
چینە دەسەاڵتدارەكان بە بەردەوامی خۆیان 
دەسەاڵتدارەكانی  چینە  و  زانیووە  سەرتر  بە 
زایین  پێش  س��ەدەی شەشەمی  لە  چین  واڵتی 
ئەو  ك��ە  ن��ەب��وو  كۆنفۆشیۆس  ب��ە  پێویستیان 
هەقیقەتە سەرەتاییە نیشان بدات، لە الیەكی دیكە، 
وەكو  خەڵك  كە  نەدەكرد  ئەوەیان  چاوەڕوانی 
»بەوجۆرە  خوانەخواسە،  بكات.  رەفتار  ئەوان 
ب��ەوج��ۆرەی  نە  دەیڵێم،  كە  بكە  هەڵسوكەوت 
بەرۆكی  هەمیشە  مۆڕاڵ  دەك��ەم.«  پراتیكی  كە 
بە  كۆمەڵگە  كاتێك  گرتووە.  چینایەتی  پرسی 
بوون  باش  ئێمەیە،  ئاسایشی  خێرو  ئاراستەی 



37

بەرژەوەندی  لە  یاساكان  كاتێك  بەاڵم  ئاسانە، 
خەڵكدا نەبن وەها مەیلێك بە باشبوون بوونی 
نییە، )خاڵێك كە لە زۆربەی زیندانیانی واڵتانی 

سەرتاسەری جیهاندا دیارە(.
ب��ەزل��زان  خ��ۆ  كۆنفۆشیۆس  ل��ێ��رەدا  رەن��گ��ە 
بەرچاو بكەوێت، بەاڵم لەراستیدا بە تێگەیشتنی 
پرسی  دەیویست  ئەخالق  لە  شۆڕشگێڕانەی 
هەڵبگرێت،  رێگا  لەسەر  جۆرێك  بە  چینەكان 
تاكی سەرتر لەوانەیە لە چینەكانی سەرەوە بێت. 
بەاڵم ئەگەر وەكو ئەو رەفتار بكەین جیاوازیەك 
لە نێوان ئێمە و ئەودا نابێت، بەاڵم جیاوازیەكان 
زیاتر لەمە بوو. تاكی سەرتر رەفتاری نمونە)بە 
واتای وردی وشە( لەخۆ نیشان دەدا. ئاكارەكانی 
ئەو  ق��ەد  )ی��ان  ب��وو،  سەرمەشق  سەرتر  تاكی 
تاكی سەرتر نەبوو(. لەم بارەیەوە كۆنفۆشیۆس 
هەموو  و  ك��ردەوە  جیهانی  خۆیی  مۆڕاڵەكانی 

چینەكانی لەتێكڕای قۆناغەكاندا لە خۆدەگرت.
ب���ە ه���ەم���ووی ئ���ەم���ان���ەوە، ب��ەج��ێ��م��اوان��ی 
ئامۆژگارییە  لە  هەندێك  لە  چینایەتی  ناكۆكی 
ئەخالقییە پراتیكیەكانی ئەودا دەبینرێت:«چینگ 
لە  بە حكومەت  ف��ەرم��ان��ڕەوای چی س��ەب��ارەت 
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وەاڵم��ی  كۆنفۆشیۆس  پرسی.  كۆنفۆشیۆسی 
بێت،  ك��ە حاكم حاكم  ب��دەی��ن  دای���ەوە: »رێ��گ��ە 
رەع��ی��ەت��ی��ش رەع��ی��ەت، رۆڵ���ەش رۆڵ���ە بێت«، 
فەرمانڕەوا وتی:«زۆر چاكە! لە راستیدا ئەگەر 
رەعیەت،  رەعیەتیش  و  نەبوایەت  حاكم  حاكم 
باوك باوك، رۆڵە رۆڵە، ئیتر متمانەم بەرامبەر 
تەنانەت  دەدا،  دەس���ت  ل��ە  شتێك  ب��ەه��ەم��وو 
نەمدەزانی ژەمە خۆراكی دواترم لە كوێوە دێت.« 
هەندێك كەس توخمێك لە تەشەر و كۆمیدیایان 
بەاڵم  بەدیكردوە،  كۆنفۆشیۆسدا  وتەكانی  لە 
سەبارەت بەو وەها شتێك نەگونجاوە. ئەخالقی 
بووبێت،  شۆڕشگێڕانە  لەوانەیە  كۆنفۆشیۆس 
موحافزكارێكی  سیاسیەوە  ب���واری  ل��ە  ب��ەاڵم 
تەواوبووە. بە سەرنجدان بە شەپۆالوی بوونی 
سیاسی و رۆژ رەشیەك كە ئەو لە دەوروبەری 
سەرسووڕهێنەر  ئەوەندە  ئەمە  دەیبینی،  خۆی 
پیرە  تەنها  س��ەردەم��ان��ەدا  ج���ۆرە  ل��ەو  نییە، 
پێویستی  بە  هەست  كە  نین  كۆنەپەرستەكان 
»حكومەتی زلهێزی« وەكو سەردەمانی دێرین 
و  دوور  س��ااڵن��ی  كۆنفۆشیۆس  ب��ۆ  دەك����ەن. 
درێژی زنجیرەی سەردەمی زێڕین لەبەرچاوە 
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رۆشنبیری،  دەسكەوتی  جێگیر،  حومەتێكی  كە 
سەقامگیری هەبوو و ئیمپراتۆر زاڵبوو بەسەر 
كۆنفۆشیۆسدا  سەردەمی  لە  ژێردەستەكانیدا، 
بوو  داڕم��ان  لە  روو  ئەربابیە  سیستەمی  ئەو 
سەردارانی  بە  بوون  فیودالەكان  دەرەبەگە  و 
دیكەی  الیەكی  ئ��ەو  بۆچوونی  بە  ش��ەڕخ��واز. 

كۆمەڵگەی چینایەتی بشێوی و ئاژاوە بوو.
لەهەمانكاتدا، بە بۆچوونی كۆنفۆشیۆس توخمی 
سەرەكی كۆمەڵگەیەكی ئاكاری، چین نەبوو، سۆز 
بوو. لێرەدا باشتر وایە ئاینی كۆنفۆشیۆس لەگەڵ 
مەسیحیەت بەراورد بكەین. هەردوكیان پرنسیپی 
»یەكترتان خۆش بوێتیان پەیڕەو دەكرد«، بەاڵم 
كۆنفۆشیۆس وەها جەسارەتێكی هەبوو كە بڵێت 
ئەمە دەتوانرێت لە بواری تاكەكەسیەوە بۆ تێكڕای 
كۆمەڵ پەرەبدرێت. مەسیحیەت باسی حكومەت و 
بە سزار بسپێرە.«  ناكات:«كاری سزار  دەوڵەت 
لە  كۆیلەكان«  »ئەخالقی  میراتگری  مەسیحیەت 
سۆز،  لەسەر  بوو،  ستەمكاردا  ئیمپراتۆریەتێكی 
ه��ەروەه��ا  ت���اك،  رزگ����اری  ت���اك،  خۆشەویستی 
خەڵكانی  بە  بەرامبەر  فیداكارانە  خۆشەویستی 
چەندین  دوای  دەك��ردەوە.  تەئكیدی  ئایندا  لە  تر 
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ماركسیزم  بەشێوەی  بیروباوەڕێك  وەها  سەدە 
هاتەكایەوە، ئەگەرچی حكومەت لە خۆرئاوا هەر 
پرنسیپ  ن��ەك  م��ای��ەوە  واقعبینانە  شێوەیە  ب��ەو 
تایبەتمەندیەكانی  لەپاراستنی  كۆنفۆشیۆس  گەرا. 
ئاكاری گشتی،  بە  پابەندبوونی  نەریتی چینیدا و 
بە درێژایی چەندین  بوو.  ژیانی چینی  هاومانای 
س���ەدە ئ��اك��اری ن��م��ون��ەی��ی و ئ��ام��ۆژگ��اری��ەك��ان��ی 
سەبارەت بەخۆش ویستنی یەكتری، وەكو خودی 
چین تەنها كەمێك گۆڕانكاری قبوڵكرد. سەرباری 
رەتكردنەوە توندەكانیش، هێشتا هەندێك توخمی 
ئ��ای��ن��ی ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس ل��ە م��ارك��س��ی��زم��ی م���اودا 
ماركسیزم،  سەرهەڵدانی  بە  تەنانەت  دەبینرێت. 
پەیوەندی وێنەی چینیەكان لە خۆیان و حكومەت، 
هەروەها قایم و پتەوە بە تەشەنكردنی بیروباوڕی 
خۆرئاوا بۆ چین، تێگەیشتنی ئەم جۆرە لێكچوون 
بەرچاو  شێوەیەكی  بە  كولتوریانە  جیاوازيیە  و 

گرنگی پەیداكردووە. 
كۆنفۆشیۆس لە كتێبی سیانزەیەمی وتەكانیدا 
خۆی  سیاسی  فەلسەفەی  بە  ئاماژە  بەتایبەتی 
ئامۆژگاريیەكی  كۆمەڵە  ب��ە  ئ���ەوەش  دەك���ات. 

راشكاوانەوە دەستپێدەكات:
 »دێزۆ – لۆ سەبارەت بە حكومەتی پرسی. 
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خەڵك  سەرمەشق  بە  بوون  بە  وتی:  مامۆستا 
هانبدە، بۆئەوەی بەسەختی كاربكەن.«

»دێزۆ – لۆ پرسیاری كرد ئیتر چی بكەم؟ 
و  ه��ەوڵ  هەرگیز  دای����ەوە:  وەاڵم���ی  مامۆستا 

تێكۆشانەكانت كەم مەكەرەوە.«
كاتێك لە كۆنفۆشیۆسیان پرسی چۆن دەبێت 
حكومداریی بكرێت، لە وەاڵمدا وتی:« سەبارەت 
كەسە  و  بنوێنە  نەرمی  بچووكەكان  هەڵە  بە 

لێوەشاوەكان هەڵسەنگێنە.«
»بەاڵم مرۆڤە لێوەشاوەكان چۆن بناسین؟«
مامۆستا وتی: «ئەوانەی كە خۆت دەیناسی 
بە  نایانناسی  ك��ە  ئ��ەوان��ەش  ب���ەرزب���ك���ەرەوە. 

لێهاتووی خۆیان دەردەخەن.«
بەاڵم مامۆستا بە زوویی لەم قسە الوەكیانە 
ئەوالتر دەچێت، كاتێك پرسیاریان لێكرد ئەگەر 
كاری  یەكەم  دەستی  بدەنە  دەس��ەاڵت  جڵەوی 
چی دەبێت، كۆنفۆشیۆس لە وەاڵمدا وتی:« بەر 
لە هەرشتێك لەوە دڵنیا دەبم كە هەموو شتێك 

بە دروستی ناوی لێنرابێت.«
»بە راستی؟ ئەمە هەندێك گەمژانە نییە؟« 

وتن  بۆ  قسەیەكت  كاتێك  نەزانی!  »چەندە 
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نییە، بێدەنگ بە.«
كۆنفۆشیۆس پاش لۆمەكردنی ئەو شاگردە 
تیۆری  گەاڵڵەكردنی  س��ەر  چ��ووە  بەختە  ب��ێ 
دروس��ت  ن��اوەك��ان  ئەگەر  حكومەت:«،  زمانی 
بابەتی  زم��ان  كاتێك  نییە،  بابەتی  زم��ان  نەبن 
نادرێت.  ئەنجام  بە دروستی  كارێك  هیچ  نییە، 
كاتێك هیچ كارێك بە دروستی ئەنجام نادرێت، 
ناساز  مۆسیقا  تێكدەچن،  بۆنەكان  و  مەراسیم 
نایەنەوە.  تاوانەكان  لەگەڵ  سزاكان  و  دەبێت 
ك��ات��ێ��ك ئیتر س���زا ل��ەگ��ەڵ ت����اوان ه��اوت��ەری��ب 
مرۆڤ  پێیە  بەم  لەكوێیە.  نازانێت  كەس  نییە، 
هەرچی بیر لەوە بكاتەوە كە بیكاتە گوتارێكی 
شیاوی تێگەیشتن و ئەوەی كە دەیڵێت بتوانێت 
راشكاوی  زمان،  بە  سەبارەت  بدات،  ئەنجامی 
و وردبینی ئەوپەڕی گرنگیان هەیە. هیچ شتێك 
هەڵكەوتی  لێكدانەوەی  خ��راپ  شیاوی  نابێت 
كاری  بەاڵم  دروستە،  ئەمانە  هەمووی  بێت.« 
لەپێشینەی ئێوە چییە؟ لە راستیدا رەنگە هەندێك 
بەالمانەوە سەیربێت كە ئەمانە چ پەیوەندیەكیان 
سەدە،  چەندین  هەیە.)ماوەی  حكومەتەوە  بە 
رێنوێنیە ناڕوونەكان بەشێكی جیایی هەڵنەگری 
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حكومەت بوون.(
كۆنفۆشیۆس لە باسەكەی دواتریدا لە سەر 
ئەم شێوازە پێداگری دەكات. سەبارەت بە كاری 
كشتوكاڵی وەاڵمێكی تێر و تەسەل دەداتەوە كە 
پەیوەندیەكی ئەتۆی بە كشت و كاڵەوە نییە، » 
بەروبووم  كە  پرسی  كۆنفۆشیۆسی  لە  فانچی 
وەاڵمی  مامۆستا  بهێنن.  بەرهەم  چۆنی  چۆن 
دواتر  نیم.«  لێهاتوو  جوتیارێكی  من  دای��ەوە. 
فانچی سەبارەت بە چاندنی سەوزە پرسیاریكرد، 
باخەوانێكی  لە وەاڵمدا وتی:«من  كۆنفۆشیۆس 

لێهاتوو نیم.«
«چ  وت��ی:  مامۆستا  رۆیشت  فانچی  كاتێك 
گ��ەم��ژەی��ەك ب���وو! ك��ات��ێ��ك ك��ە س��ەرك��ردەك��ان 
ئاسایی  خەڵكی  بن،  بۆنەكان  و  ئاین  سەرقاڵی 
ناوێرن بێڕێزی بكەن. كاتێك ئەوان دادپەروەرانە 
مامەڵە بكەن، كەسێك توانای سەركێشی كردنی 
نییە، كاتێك ئەوان هەوڵی بەدەستهێنانی متمانە 
بكات،  ساختەكاری  ناوێرێت  كەسێك  ب��دەن، 
ئەگەر وەها كارگەلێك ببێتە باو، خەڵك دەستە 
دەس��ت��ە ل��ە دوور و ن��زی��ك��ەوە، م��ن��داڵ ل��ە كۆڵ 
چ  كشتوكاڵ  لە  قسەكردن  تێدەكەن.  رووی��ان 
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قازانجێكی هەیە؟«
دژ  بۆچوونی  كۆنفۆشیۆس  پێدەچێت  دواتر 
پراتیكی  لێهاتوویی  پێشتر  كە  ئەو  دەرببڕێت. 
رەت��ك��ردب��ووە و ب��ە س��وك��ی ل��ەق��ەڵ��ەم��ی��داب��وو، 
پوختەبوونی  و  بەسەرتربوون  ئاماژە  ئەمجارە 
تێكڕای  بكەن كەسێك دەتوانێت  دەكات:«وێنای 
سێ سەد كتێبی سروتە نەریتیەكان بخوێنێتەوە. 
پ��ی��ش��ەی��ەك��ی ئ���ی���داری ب���ەو ب����دەن ك��ە ت��وان��ای 
بەكارهێنانی نییە، بۆ گەشتێكی سیاسی رەوانەی 
ت��وان��ای  ك��ە  دەردەك����ەوێ����ت  ب��ك��ەن  دەرەوەی 
ئەو  نییە،  خۆیی  لێهاتوویەكانی  بەكارهێنانی 
هەرچەندەش  هەیە،  كەڵكێكی  چ  شیعرە  هەموو 
بە  تایبەت  پ��ەروەردەك��ردن��ی  ب��ووب��ێ��ت؟«  فێر 
شیعر جیاوازیەكی ئەوتۆی لەگەڵ بەرهەمهێنانی 
پەروەردەكردنی  لە  نییە، – هەردوكیان  شێلمدا 
ت��وان��او  ئ��ەو  كەسێك  كاتێك  بێكەڵكن.  جیندا 
لێوەشاوەییەی هەبێت، ئەو دووانەكەی دیكەش 
ح��اس��ڵ��دەب��ێ��ت.«، ئ��ەگ��ەر ف��ەرم��ان��ڕەوای��ی��ەك��ەی 
راستگۆیانە بێت، ئەوانی دیكە پەیرەوی لێدەكەن 
بێ  ئەوەی پێویستی بە فەرمان و بڕیار هەبێت.«
ب����ەوج����ۆرەی ك���ە ل���ە زۆب�����ەی ق��س��ەك��ان��ی 
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ئەمە  ببینرێت،  دەت��وان��رێ��ت  ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس��دا 
ك���ردەوە  ب��ە  ب���ەاڵم  پ��ەس��ەن��دە،  جێی  پرسێكی 
لەبەرچاوگرتنی  بە  رەه��ای��ە.  خۆشباوەڕیەكی 
سروشتی مرۆیی، خەڵك بە هەوڵێكی زیاترەوە 
پ���ەی���ڕەوی ف��ەرم��ان��ەك��ان��ی زاڵ���م���ی خ��وێ��ن��ڕێ��ژ 
فەمانڕەوایی  ل��ە  پ��ەی��ڕەوی��ك��ردن  تاكو  دەك���ەن 
بۆچی  كەواتە  نیازپاكیەوە.  بە  بێگەرد  و  پاك 
چونكە  پەسەندە؟  جێی  ئامۆژگارییەك  وەه��ا 
كۆنفۆشیۆس هەوڵیدەدا فەرمانڕەوایانی بێزراو 
هەر  بكات.  ن��اڕەوای سەردەمی خۆی چاك  و 
هەولێك لە پێناو كاروباری شایستە و شیاودا 
بەاڵم  ستایشكردنە،  و  پەسەندكردن  شایانی 
كۆنفۆشیۆس لە هەڵبژاردنی وەها بۆچوونێكدا، 
پەیوەندی و بۆنەی وەها ئامۆژگاریەكی بەكات 

و شوێنی دیاریكراوەوە دەبەستەوە. 
ت��ێ��ك��ڕای ئ��ام��ۆژگ��اری��ی��ە س��ی��اس��ی��ەك��ان��ی ئ��ەو 
بێت  بەجێتر  چ��ەن��دە  ت��ێ��دای��ە.  ك��ەم��وك��وڕی��ەی��ان 
زووتر وەال دەنرێت. ئەوەندە بەسە ئامۆژگارییە 
بەرهەمێكی  لەگەڵ  كۆنفۆشیۆس  سیاسیەكانی 
واتا  سیاسی،  پ���ەروەردەی  لە  دیكەی  گ��ەورەی 
ئاواتە  بكەین.  ب��ەراورد  ماكیاڤیلی،  شەهریاری 
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سیاسیەكانی كۆنفۆشیۆس لە ئیتالیای سەردەمی 
ری��ن��س��ان��س ك��ە زۆرب����ەی ف��ەرم��ان��ڕەواك��ان��ی لە 
بڕوادارانی گەورەی ئیلهام بەخشین بە دانیشتوانی 
خۆیان بە رەفتاری فەرهەنگی و شیاوی السایی 
ن��ەی��دەت��وان��ی وات��ای��ەك��ی هەبێت.  ك��ردن��ەوەب��وون 
كتێبەكەی ماكیاڤیلی لە هەوڵی ئەوەدابوو چاوی 
سیاسیەكان  واقعیەتە  بە  بەرامبەر  فەرمانڕەوا 
ب��راوەی��ە.  هەمیشە  خ���راپ  رەف��ت��اری  ب��ك��ات��ەوە، 
لەسەر ئەم بنەمایە، شەهریار بۆ سەرداری چینی 
كۆتاییەكانی زنجیرەی چوو زیادی بوو. ئەم جۆرە 
هەڵپەرەستیە رێگە پێنەدراو و ریاكارانەیە لەوێدا 
سروشتی الوەكی بوو، بۆ هەر فەرمانڕەوایەكی 
چوو كە دەیویست پلەكەی خۆی بپارێزێت وەكو 
هەوڵیدەدا  كۆنفۆشیۆس  دەژم��ێ��ردرا.  پێویستی 
تێڕوانینێكی  ب����ەرژەوەن����دی  ل��ە  ه��اوس��ەن��ك��ی 

پێشكەوتوانەتردا بگۆڕێت.
توانای  كۆنفۆشیۆس  سەرەكی  دەسكەوتی 
سەرەكی  مەبەستی  ب��وو.  ئ��ەو  پ���ەروەردەی���ی 
قوتابخانەكەی ئەو، پەروەردەكردنی كارمەندان 
بۆچوونە  بتوانن  ك��ە  ب��وو  ك��ارگ��وزاران��ێ��ك  و 
بكەن.  پراتیك  ئەو  كۆمەاڵیەتیەكانی  و  سیاسی 
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كۆمەڵگەی  و  م��رۆڤ  رەف��ت��اری  پ����ەروەردەی 
م��ي��ه��رەب��ان، ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس ب��ە ب���ەردەوام���ی 
نەك  جین  بە  گەیشتن  كە  دەك���ردەوە  جەختی 
لە بەرژەوەندی تاكدایە، بەڵكو لە بەرژەوەندی 

تێكڕای كۆمەڵگەدایە. 
»ئەو خۆی پەروەردەدەكرد و لەو رێگایەوە 
ناو  بباتە  ب��ەخ��ت��ەوەری  و  ئاشتی  دەی��ت��وان��ی 
لەو بەڕێوەبەرانە  خەڵكەوە.« چاوەڕوانی ئەوە 
دەكرا كە كارەكەی خۆیان بە ئەركێكی مێژوویی 
پێشكەوتن  بۆ  كەرەستەیەك  تەنها  نەك  بزانن 
كە  خۆیان.«شەرمەزارییە  گەورەكردنەوەی  و 
داهات.« مرۆڤی چاكەكار  ببێتە  ئامانجت  تەنها 

نابێت نیگەرانی هەژاری بێت.
بۆ  كۆنفۆشیۆس  كە  رێزەی  ئەو  سەرباری 
لە  هەیبوو  سیاسەتدا  لە  چینایەتی  سیستمی 
ب��ڕوای  ئ��ەو  پێنەدەدا.  گرنگی  قوتابخانەكەیدا 
گوێدانە  بێ   بە  ه��ەم��ووان  بۆ  »پ���ەروەرەدە  بە 
خوێندن  لەو سەردەمەدا،  هەبوو.  چینەكانیان« 
روانگەی  بۆیە  ب��وو،  بااڵكان  چینە  بە  تایبەت 
بۆ  تایبەتی  دەرفەتێكی  ئەو  گشتگری  و  ئ��ازاد 
لە وەها  ب��ەدەر  كە  بوو  ئەو كەسانە  زۆرب��ەی 
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هەبوو  نالەباریان  و  سەخت  ژیانێكی  حاڵەتێك 
و  وەف��ادار  خۆیاندا  ژیانی  سەرتاسەری  لە  و 
ب��وون.  خۆیان  مامۆستاكەی  سوپاسگوزاری 
دەزگای  بۆ  توانی  كۆنفۆشیۆس  بارەیەوە،  لەو 
و  ن��وێ  زەوقێكی  خۆیان  ناوچەكەی  ئ��ی��داری 
دەیزانی  ئ��ەو  جێبخات.  نوێی  بیروباوەڕێكی 
بێت،  ئارادا  لە  پ��ەروەردە  چی دەكات. »كاتێك 
)بەداخەوە  نییە.«،  بوونی  چینایەتی  جیاوازی 
خۆشباوەڕیەكی  ئێمەوە  روانگەی  لە  ئەمەش 

جێگەی رێز و ستایشكردنە.(
یەكسانی  ئ��ەم  ه��ەم��ان��ك��ات��دا س��ەرب��اری  ل��ە 
هەندێك  كۆنفۆشیۆس  ش���اراوەی���ە،  خ��وازی��ی��ە 
گ��ەورە  نییە،  پ��اراس��ت��ب��وو.«رەوا  دەم��ارگ��رژی 
باشتروایە  بزانن  جەستەی  كاری  رەسەنەكان 
پێبسپێردرێت.  گەورەیان  بەرپرسیارێتی  ئەوان 
رەواش نییە بەرپرسیارێتی گەورە بە بچوكەكان 
كاری  ئ��ەوەن  شایستەی  بەڵكە  بسپێردرێت، 

جەستەیی بكەن.« 
و  گ��ەورەب��وو  مامۆستایەكی  كۆنفۆشیۆس 
زۆر  بەڕێوەبەرانێكی  شاگردەكانی  زۆرب��ەی 
تاڕادەیەك  هەمانكاتدا  )لە  بوون.  سەركەوتوو 
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مامۆستای  پ���ەژارەی  و  داخ  ل��ەگ��ەل  ه��اوك��ات 
ب��ەب��ێ  س��ەرك��ەوت��ن  ك��ە هێشتا  ب��ەس��ااڵچ��ووی 
دەگێڕیت(.  دەور  وەرگ��رت��ن  ب��اج  تۆمارەكانی 
ش��اگ��ردەك��ان��ی ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس، ب��ە دروس��ت��ی، 
لەگەڵ  ئەویان  نازانستیەكانی  بنەما  زۆرب��ەی 
بە  گرنگیدان  وەالن��ا.  واقعی  دنیای  ناو  چوونە 
یارمەتی  ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕان��ە  و  م��رۆی��ی  ب����اوەڕی 
كارێك  یاریدەدەرەكاندا  گروپی  لە  ئەوانیدابوو 
نەوەی  یەكەم  ئەم  حاڵەشەوە،  بەو  بدۆزنەوە. 
كۆنفۆشیۆسیە لە بەڕێوەبەران و كارگوزارانی 
ئەو  و  خۆیان  گەورەی  مامۆستای  خوێندەوار 
نەكرد.  فەرامۆش  كردبوون  فێری  كە  شتانەی 
جۆرێك لە ئەنجومەنی برایەتی مرۆییان پێكهێنا 
ئ��ەوان،  ژیانی  شێوەی  لە  مەعلوماتەكانیان  و 
بە  ب��ەرام��ب��ەر  ئ���ەوان  تێڕاونینی  ل��ە  ه��ەروەه��ا 
تۆیی  یەكەمین  هەبوو.  كاریگەری  پیشەكەیان 
كەم كەس  بەدواوە  لەوە  دەچێنرا.  رۆشنگەری 
فەرمانڕەواكانیان  كە  بڕوایەدابن  لەو  هەبوو 
بە  و  ئاسان  خ��واوەن��دی  رەگەزێكی  بە  س��ەر 
ئێستا  دەكەن.  فەرمانڕەوایی  ئاسمان  فەرمانی 
بەڵینیدەر  تێگەیشتبوون كە حكومەت دەتوانێت 
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و  بێت  گشتی  بەرژەوەندی  كەری  گەرەنتی  و 
خۆیانیان  هەوڵی  ئەوپەڕی  نوێ   بەڕێوەبەرانی 
دەخستەكار، بۆئەوەی بەرپرسەكانی خۆیان لە 
هەڵگیرسانی جەنگی بێهودە پەشیمان بكەنەوە.

كۆنفۆشیۆسدا  ش��اگ��ردەك��ان��ی  ن��ێ��وان  ل��ە 
ئ��اغ��ازادەگ��ەل��ێ��ك ل��ە پ��ارێ��زگ��اك��ان��ی دی��ك��ەوە 
ه��ەب��وون، ب���ەاڵم س��ەرەن��ج��ام ژم���ارەی���ەك لە 
حكومیش  خ��ان��ەدان��ی  و  پ��ەی��ج��ۆر  ئ��ەن��دام��ان��ی 
بەو  دەركەوتن.  ئەودا  وانەكانی  لە  وردەوردە 
جۆرە كۆنفۆشیۆس ئەمیرزادەی فەرمانڕەوای 
داه��ات��ووی ل��ە خ��ان��ەدان��ی ل���وو، ی��ان��گ ه��ووی 
یانگ  ناوبانگەكەی  ل��ەگ��ەڵ  ئ��ەو  بینی)نابێت 
ئ��ەو ب��ە ه��ەڵ��ە وەرگ��ی��رێ��ت، ك��ە پ��اش ئ��ەوەی 
بە  ب��وو  ئ��اڵ��ۆزب��وو،  و  ش��ێ��واو  حكومەتەكەی 
ژێر  كەوتە  هوو  یانگ  هەمووان.(  گاڵتەجاڕی 
دەس��ەاڵت  بە  كە  كۆنفۆشیۆسەوە  كاریگەری 
پۆستی  لە  بەسااڵچووی  فەیلەسوفی  گەیشت، 
دان��ا.  تاوانەكاندا  ب��ەداواداچ��وون��ی  وەزارەت���ی 
پرنسیپەكانی  توانی  كۆنفۆشیۆس  سەرەنجام 

پراتیك بكات.
بە گوێرەی تێكڕای راپۆرتەكان كۆنفۆشیۆس 
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وەك���و وەزی����ری ب���ەدواداچ���وون���ی ت��اوان��ەك��ان 
ئەگەرچی  بەدەستهێنا،  گەورەی  سەركەوتنێكی 
پێدەچێت سەركەوتنەكەی پەیوەندیەكی ئەوتۆی 
نەبووبێت.  بەناوبانگەكانیەوە  پرنسیپە  ب��ە 
بەرامبەر  لە  وەحشی  حكومەتی  كۆنفۆشیۆس 
تاوانكارانی خۆجێیدا دامەزراند. ئێچ.جی. كریل، 
نووسەری ژیاننامەكەی ئەو، دەنووسێت«تا ئەو 
كاتەی ئەو لەسەركاربوو لە سەرزەمینی لوودا 
جێگەی  ئەو  تا  كۆنفۆشیۆس  نەمابوو.«  دزی 
جلی  »داهێنانی  بۆ  كە  بەدەستهێنا  پێشكەوتنی 
زوویی  بە  و  دیاركرد  كوشتنی  سزای  ناباو« 
وەها  پارێزگا  سەرتاسەری  لە  ك��اروب��ارەك��ان 
رێكخرا »كە پیاوان ئاگاداربوون لەالی راستی 
ل��ەالی  ژنانیش  و  ب��ك��ەن  هاتوچۆ  ش��ەق��ام��ەوە 
ئەم  تا  بینیان  سەرەنجام  دەڕوشتن«  چەپەوە 
كردە  ئەوەی  پێشنیاری  كەسێك  بەسە.  شوێنە 
ب��ااڵی هەشتا كچی ج��وان بۆ ئەوەی  وەزی��ری 
لە شەڕی كۆنفۆشیۆس رزگاری بێت. وەزیری 
كۆنفۆشیۆس  ش��اگ��ردەك��ان��ی  ل��ە  ك��ە  گ����ەورە 
ئەگەر  دەبینی  الواز  ب��ە  ل���ەوەدا  خ��وی  ن��ەب��وو 
لە  كۆنفۆشیۆس  رەتبكاتەوە.  پێشنیارێك  وەها 
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پۆستەكەی دوورخرایەوە، پیاوان و ژنانی لوو 
دیسان گەرأنەوە سەر رێگە رۆیشتن لە ڕێڕەوی 
پێشوودا و جلی مۆدەی رۆژیان لەبەركرد بێ  
ئەوەی كە بە هۆیەوە گیانیان لە دەست بدەن و 
تاوانكاران لە كار و پیشەی نەگونجاو ئاسودە 

بوون و گەڕانەوە سەركارەكانی پێشوویان.
كۆنفۆشیۆس  لە  كردن  سوپاسگوزاری  بۆ 
پێدانی  و  پلەكەی  ب��ەرزك��ردن��ەوەی  پێشنیاری 
بە  ئەو  بەاڵم  پێكرد،  بەرچاویان  مووچەیەكی 
تەنها  نوێیە  پۆستە  ئەو  كە  تێگەیشت  زووی��ی 
بە  نییە،  كاریگەریەكی  و  رۆڵ  و  تەشریفاتییە 
نەفرەت و بێزاریەوە بەجێهێشت. ئەو حەزی لە 
پیشەیەك نەبوو كە دەسەاڵتی ئەوەی نەبوایەت 
ل��ە ك���اروب���اری گ��رن��گ��ی واڵت����دا ب��ەش��دارب��ێ��ت. 
كۆنفۆشیۆس لەو كاتەدا زیاتر لە 50 ساڵی تەمەن 
بوو، بڕیاریدا لەگەڵ ژمارەیەك لە شاگردەكانی 
دەوروب��ەری چیندا  بە  ئاسا  زیارەت  گەشتێكی 
ئەنجام بدات، بەاڵم ئەو گەشتە زیارەتییە بەمانا 
پیرۆزی  ئامانجێكی  نەبوو،  رۆحانیەكەی  باوە 
نەبوو و كۆنفۆشیۆس تێیدا بە دوای هیدایەتەوە 
نەبوو. گەشتە زیارەتیەكەی، وەكو فەلسەفەكەی 
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ب��ەدوای  هەبوو.  دنیایی  بەتەواوەتی  ئامانجی 
پیشەیەك  نەیدەتوانی  ئەگەر  بوو،  پیشەیەكەوە 
فەرمانڕەوایەكی  دەیتوانی  رەنگە  بدۆزێتەوە 
بەو  بكات  پ���ەروەردەی  و  بدۆزێتەوە  داهاتوو 
جۆرە پرنسیپەكانی بەكردەوە دەربهێنێت، بەاڵم 
باڵو  شوێنێك  هەموو  لە  گەشتەكەی  هەواڵی 
ب��ەدوای جامی  گەڕان  بۆ  ئەو  گەشتی  ببوەوە. 
پیرۆز زیاتر لە دە ساڵی خایاند. جاروبار داوای 
بەاڵم  لێدەكرد،  راوێ��ژی��ان  و  دەستپێشخەری 
دیسان پێشنیاری پیشەی هەمیشەیی لە ئاستی 

گفتوگۆ زیاتر نەچوو. 
سەبارەت بە هۆكارەكانی تەنها دەتوانین پشت 
بەگومان ببەستین. لەو كاتەدا كۆنفۆشیۆس بە 
ژێرترین پیاوی سەرتاسەری چین چاوی لێدەكرا. 
لەالیەن  بەڕێوەبەرەكان  لێهاتووترین  زۆربەی 
پۆستێكی  كرابوون و خۆی  پەروەردە  ئەوەوە 
قبوڵ  بەرتیلێك  ئ��ەوەی  بێ   قبوڵكردبوو  نزمی 
بكات، تواناكانی خۆی بە دوژمنەكانی بفرۆشێت. 
ئەستورانە  رادەی���ەك  ت��ا  نامۆبوونێك  )وەه���ا 
بەرچاو دەكەوت و یارمەتی دەری سەرهەڵدانی 
بە  كۆنفۆشیۆس  كە  بوو  دوات��ر  بڕوایەی  ئەو 
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كەسایەتیەكەی ئەفسانەیی دەزانرا كە هیچ كات 
بوونی نەبووە.( بە رواڵەت شتێكی نائاسایی لە 
كۆنفۆشیۆسدا هەبووە. جدی بوون، بێ  مەیلی 
بەرامبەر بە سازش و سازشكاری، تایبەتمەندی 
كەسێتی ناخۆش، یان رەنگە ناخۆشی لە ورەدا 
– هەرگیز بە وردی نازانرێت چ شتێك لەناخی 
ئەودا دژی چینە داراكانی چین بوو. بڕوای من 
كە  ئەوەیە  نوسراوەكانی،  خوێندنەوەی  دوای 

رەنگەئەوان تەنها ئەویان بە وەرزكەر دەزانی.
ت���ەن���ان���ەت پ��ێ��دەچ��ێ��ت ب��ەس��ەره��ات��ەك��ان��ی 
كۆنفۆشیۆس بە درێژایی گەشتە دە ساڵیەكەی 
ئەو توخمە خەمناكەی ئەوی تێدا هەبووە. كاتێك 
سەردانی ویالیەتی ڤیی كردبوو چاوپێكەوتنێكی 
ویالیەتەكە  حاكمی  خوشكی  دزۆی  نان  لەگەڵ 
هەبوو كە بەقوڵی الیەنگرانی ئاڵۆزكاندبوو، بەاڵم 
مێژووی ئەوەی كە ئەوانەی وەها ئاڵۆزكاندبوو 
نازانین  تەنانەت  ئێمە  دەدات،  لەقەڵەم  دیندارانە 
نان دزۆ ئەو بەدناویەی بەناوبانگەی، بە دەر لە 
دەنگۆی سواو سەبارەت بە زینا، لە كوێوە و چۆن 
بەدەستهێناوە. كۆنفۆشیۆس لە پارێزگای سۆنگ 
تێگەیشت كە كەسێك بەنیازە پیالنی بۆ دابنێت، 
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بەو هۆیەوە جلێكی ساختەی لەبەركرد و درێژەی 
بە گەشتە پڕ خەمەكەیدا، هەروەها دەوترێت لە 
تا  هەبووە  چاوپێكەوتنی  حاكم  لەگەڵ  سۆنگ 
درەنگانی شەو مشتومڕی لەگەڵ كردووە، تا بەو 
قەناعەتەی گەیاندوە كە بۆچوونەكانی سەبارەت 
ب��ەش��ێ��وازی ح��ك��وم��ڕان��ی ش��ی��اوی پ��ەی��رەوی 
نەك  كارامە،  بەڕێوەبەرێتی  و  زانیاری  كردنە. 
سەركەوتنە.  كلیلی  كەسێتی،  دەس��ەاڵت��خ��وازی 
دیكەی  سەركەوتنێكی  كۆنفۆشیۆس  خەباتی 
بەدەستهێنابوو. بێزاری و سستی جارێكی دیكە 
نەزانی رووبەڕووی شكست كردبووەوە، بەاڵم 
ئامادە  روگ��رژی��ەوە  بە  حاكمەش  ئەو  تەنانەت 
نەبوو كارێك بە كۆنفۆشیۆس بدات، لە ئێستادا 
و حەوت سااڵن  تەمەنی شەست  كۆنفۆشیۆس 
و  بەخۆشی  هەموویان  هاوتەمەنەكانی  ب��وو. 
چاكیيەوە خانەنشین كرابوون، بەاڵم ئەو هێشتا 
كۆتاییدا  ل��ە  دەدا.  ك��اری  دۆزی��ن��ەوەی  ه��ەوڵ��ی 
گەیشتن  ئەنجامە  ئەو  پەیررەوانی  و  الیەنگران 
بانگهێشچتی  دووب�����ارە  م��ام��ۆس��ت��اك��ەی��ان  ك��ە 
بە  كە  فەیلەسوف  پراتيكترین  بۆ  بكەن،  ماڵەوە 
رۆژان��ەی  كاری  لەپێشبوونی  تەمەنی  درێژایی 
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ئەوە  كاتی  كردبوو  ئامۆژگاری  ویژدانانەی  بە 
هاتبوو ئەو وێنایەی كە دەتوانێت بژێوی ژیان 
دابین بكات، بۆ هەمیشە وەال بنێت. كۆنفۆشیۆس 
گەڕایەوە ماڵەوەو پێنج ساڵی كۆتایی تەمەنی لە 
لوو بەسەر برد. سااڵنێكی خەمناك بوون. شاگردە 
خۆشەویستەكەی ئەو یەن هویی كۆچی دوایی 
درێژایی  بە  یەكەمجار  بۆ  كۆنفۆشیۆس  و  كرد 
تەمەنی بۆ ماوەیەكی كورت هەستی بە بێهیوایی 
وت«ب��ەداخ��ەوە  دیكەی  شاگردەكانی  بە  ك��رد. 
ئیتر كەسێك نییە، كە لەمن تێبگات.« بەو بڕوایە 
بە  هەرگیز  گرنگەكانی  پەیامە  كە  گەیشتبوو 
نەوەكانی داهاتوو ناگات. لیوی كوڕیشی كۆچی 
هیچ شتێك سەبارەت  ك��ردەوە  بە  كرد.  دوای��ى 
خەسڵەتی  دەتورێت  نازانرێت،  لیوی  ژیانی  بە 
تایبەتی نەبووە، بەاڵم بەڵگەنامەكانی ئەم دوایانە 
ماوەی  لە  تەنها  نیشاندەدات،  ئەوە  پێچەوانەی 
ه��ەزار كەس  لە چل  یەك دوو س��ەدەدا، زیاتر 
لە چین ئیدعای ئەوەیان دەكرد كە لە رەگەزی 
كار  ب��ەه��ۆی  پێدەچێت  ك��ە   – كۆنفۆشیۆسن 
ئ��ەوەوە  ك��وڕەك��ەی  تەنها  ج��ی��اوازی  و چاالكی 

بووبێت.
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كۆنفۆشیۆس دواین ساڵەكانی تەمەنی خۆی 
و  راستكردنەوە  خوێندنەوە،  لەپێناو  سەرفکرد 
كرد.  كۆنەكانی چین  دەقە  نوسین و شرۆڤەی 
كە  سەردەمانێك  رەسەنەكانی  بەرهەمە  وات��ا 
چین لە قۆناغی دێرین هاتبووە دەرەوە. )لون – 
یۆ قسەكانی كۆنفۆشیۆس – بەر لەوەی كە لە 
ناوەڕاستی سەدەی سێهەمی پێش زایین لەسەر 
بەرد هەڵكۆڵرێت بەو كۆمەڵەیە زیاد كرا.( دەقە 
شیهپ  بااڵی  بەرهەمی  لە  چین  كالسیكیەكانی 
سرودەكان(،  كتێبی  بە  ناسراو  )دروشمەكان، 
وردەك��ان��ی  لەگەڵ  ئەفسانەییەكان  بابەتە  كە 
ناوادەی رۆژانەی ژیانی چینیەكان لە كۆنترۆین 
چینگ  ئی  تاكو  دەك��ات،  ئاوێتە  سەردەمەكاندا 
و  رازاوی  بەرهەمێكی  گۆڕانكاریەكان(،  )كتێبی 
و  عالەم  لە  ئاوێتەیەكی  ئ��اوەژوو،  كەڵك  زۆر 
بیرۆكەی  و  سروشت  ئەودیو  مەراسیمەكانی 
بەرهەمەی  ئ��ەم  دەگ��رێ��ت،  لەخۆ  دەرون��ن��اس��ی 
دەستی  ژیان  فاڵگرتنەوەی  كتێبی  وەكو  دوایی 
بۆ  كە  بابلی  فاڵگرتنەوەی  و  ه��ەروەك  پێكرد. 
ئەو سەردەمە لە گەنجێتی مرۆڤ دەگەڕێتەوە، 
بینایەكی لەسەر نمونەكان و حوكمەكان لەسەر 
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سستترین كۆڵەكەكان دروستكراوە. 
چینگ  ئی  حاشاهەڵنەگری  رەمزی  ماهیەتی 
بۆ  دەردی���س���ەر  و  سەرئێشە  م��ای��ەی  دەب��ێ��ت��ە 
دروس��ت��ی  ب��ە  ك��ە  كۆنفۆشیۆسی  ت��وێ��ژەران��ی 
زەمینی  و  م��ادی  بۆچوونی  لەسەر  تەئكیدی 
لە  دەك��ەن��ەوە،  فەلسەفە  بە  بەرامبەر  مامۆستا 
هەمانكاتدا گومان لەوەدا نییە. كە كۆنفۆشیۆس 
خوێندنەوەی  ب��ە  ژی��ان��ی  ل��ە  زۆری  سااڵنێكی 
دوا ساڵەكانی  لە  و  كرد  تەرخان  كتێبەوە  ئەو 
تەمەنیدا لە لوودا شیكردنەوەیەكی تێر و تەسەلی 
لەگەڵ  هەر  نەك  ئەم شرۆڤەیە  نوسی.  لەسەر 
تەنانەت  بەڵكو  نییە،  ناتەبا  ئیچینگدا  ناوەڕۆكی 
شێوازی بەكارهێنانی كتێب، بەخت گرتنەوە لە 
چۆنیەتی  و  بچووكەوە  داری  هەڵدانی  رێگەی 
خ��وێ��ن��دن��ەوەی ش��ێ��وازێ��ك ك��ە دروس��ت��ی��دەك��ات 
هەر  ئەكمە  هەمانكاتدا  لە  دەك��ات،  پ���ەردەوەدە 
ئەوەندە مسۆگرە كە ئەوە بدۆزینەوە كە هیگڵ لە 
تەنهایی خۆیدا سەمای كردووە ، بەاڵم تەنانەت 
بۆ  سەرقاڵیەكیان  دەب��ێ��ت  فەیلەسوفەكانیش 
خۆیان هەبێت و هەڵدانی پارچە داری بچووك 
بۆ تێگەیشتن لەوەی كە براوەی پێشبڕكێی دوو 



59

و سێ  خولەك لە شانگهای كێیە بە بۆچوونی 
من ئەمە زیانێكیشی نییە. 

كۆتایی  سااڵنی  لە  هەروەها  كۆنفۆشیۆس 
فەلسەفەكەی  گواستنەوەی  سەرقاڵی  تەمەنیدا 
خۆی بۆ پەیڕەوەكانی بوو. هەر بەو جۆرەی كە 
دەبێت ئەمڕۆ روون بووبێتەوە، ئەمە لە راستیدا 
ن��ەب��ووە.  خ��ۆرئ��اوای��ی��ەك��ەی  وات��ا  ب��ە  فەلسەفە 
ئاماژەگەلێك  كۆنفۆشیۆس  ئامۆژگاریەكانی 
میتافیزیك،  ل���ۆژی���ك،  ن��اس��ی،  م��ەع��ری��ف��ە  ب��ە 
فەلسەفە  نەریتیەكانی  چەمكە  جوانیناسی- 
ئاماژەگەلێكی خێرا  تەنها  ئەمانە  بەاڵم  دەكات، 
تەنانەت  نانێن.  بونیاد  دەزگایەك  تێپەڕیوون. 
ئامۆژگاری سەبارەت بە زەنجەفیل و قەبارەی 
جلی نوستن هەیە، بەبێ  ئەوەی چیشلێنرەیەكی 
بە  سەبارەت  تایبەتی  تیۆريیەكی  هەمەالیەنەو 
پێی  بە  ئەگەر  هەرچەند  هەبێت.  جل  م��ۆدەی 
كۆنفۆشیۆس  ك��ە  بكەین  داوەری  س���ەردەم 
وەزیری بەدواداچوونی تاوانەكان بوو، مەحاڵە 
بە  س��ەب��ارەت  دروس��ت��ی  و  ورد  بۆچوونێكی 
مۆدەی جل پۆشین هەبێت، هەروەها لەوانەیە 
بە  سەبارەت  هەمەالیەنەشی  و  كامڵ  تیۆری 
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ئێمە  ب��ەدەس��ت��ی  ك��ە  هەبێت  و  لێنان  چێشت 
و  كۆنفۆشیۆسی  زانستە  ئ��ەم  نەگەیشتبێت. 
خوێندی  بە  بوو  دوات��ر  مەعنەویە  پ���ەروەردە 
سەرەتای چینە ئەشرافەكان كە ماوەی زیاتر لە 
دوانزە هەزار ساڵ ئیدارەی كاروباری حكومی 
زنجیرە  ئ��ەم  ب��ەاڵم  ب��وو،  بەدەستەوە  چینیان 
پلەو پایەیەش وەكو هەموو جۆرەكانی دیكەی 
كۆنفۆشیۆس  پ��وچ��ەڵ��ب��وون��ەوە.  س��ەرەن��ج��ام 
پ��ێ��وی��س��ت��ی گ���ون���ج���ان ل���ەگ���ەڵ س���ەردەم���ی 
كە  كەسانەی  ئ��ەو  »تەنها  ك��ردب��وو.  پێشبینی 
ن��اگ��ۆڕدرێ��ن زان��اك��ان و گ��ەم��ژەك��ان��ن.«، بەاڵم 
لەخۆڕایی  كۆنفۆشیۆس  ئاگاداركردنەوەكەی 
دام  هەموو  چارەنوسی  رەنگە  بوو.  بێهودە  و 
و  دان��ای��ان  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  دەزگ��ا حكومیەكان  و 

گەمژەكان هیدایەتی دەكەن.
لە  كۆنفۆشیۆس  زای��ی��ن،  پێش  479ی  لە 
تەمەنی حەفتاو دوو ساڵیدا كۆچی دوایی كرد. 
شوێكەوتوانی لە دوایین ساتەكانی نەخۆشیدا 
لە  قسەكانی  دوای��ی��ن  ب���وون.  ئ��ەو  ئ��اگ��اداری 
خۆشەویستیەوە  شاگردی  لۆ   – ت��زە  الی��ەن 

تۆمار كرا:
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»شاخی بڵند دەبێت داڕمێت،
كۆڵەكەی قایم تێكدەشكێت،

پیاوی عاقڵ و زاناش دەبێت وەكو گیا سیس 
ببێت.«

شاری  لە  كۆنفۆشیۆسیان  شوێنەكەوتوانی 
چۆفۆ لە كەناری روباری سوو بە خاكسپارد. 
زەویەكانی  و  دروستكرد  بۆ  زیارەتگایەكیان 
دەرووبەری پیرۆز كران. ماوەی زیاتر لە دوو 
شوێنی  بە  بوو  ئەو  زیارەتگاكەی  ساڵ  هەزار 
ل��ێ��ش��اوی زی��ارەت��ك��اران. ل��ەم دوای���ان���ەدا و لە 
رواڵەت  بە  نەریتە  ئەو  كۆمۆنیزمدا  سەردەمی 
كورت  وەستانێكی  كۆتایی   – پێهات  كۆتایی 
كە  چینی  حورمەتی  و  رێ��ز  پ��ڕ  نەریتێكی  ل��ە 
ماوەیەك پێش لە دایكبوونی سوقرات و مەسیح 

هاتە ئاراوە. 
ئەگەر لەسەر دوایین قسەكانی كۆنفۆشیۆس 
خۆی  گەورەیی  ئاگاداری  ئەو  بكەین،  داوەری 
پەیامەكەی  كە  لەوەی  دڵنیانەبووە  بەاڵم  بووە، 
كۆنفۆشیۆس  بخایەنێت.  زۆر  م��ردن��ی  دوای 
بێت.  نیگەران  ب��وو  خ��ۆی  مافی  ب��اری��ەوە  ل��ەو 
ئ��ای��ن��ی ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس رەن��گ��ە زی��ات��ر ل��ە دوو 
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هەبێت،  ب���ەردەوام���ی  س��اڵ  پێنسەد  و  ه���ەزار 
ئامۆژگارییە  لەگەڵ  هاوشێوەبوونەكەی  بەاڵم 
هەندێك  كۆنفۆشیۆس  خ��ودی  سەرەكیەكانی 
كە  )بەوجۆرەی  جیادەكرایەوە  بەسەختی  جار 
بە سەختی دەتوانرێت دادگاكانی پشكنینی باوەڕ 
كەسێكەوە  پەیامی  بە  داهێنەران  سوتاندنی  و 
گرێبدەین كە لە شاخ و چیا ئامۆژگاری دەكات(، 
بەاڵم شوێن كەوتوانی بە تەواوەتی پەیامەكانی 
ئەو،  مردنی  پاش  سەدە  دوو  تێكنەدا.  ئەویان 
زنجیرەی هانەكان یەكەمین سەردەمی گەورەی 
ئەو  زۆری  بە  بونیادنا،  چینیان  شارستانیەتی 
كۆنفۆشیۆس  بنەماكانی  ل��ەس��ەر  زنجیرەیە 
رێنوێنی دەكرا كە ئەوەندە سەركەوتوو بوو كە 
ئەو زنجیرەیە زیاتر لە چوارسەد ساڵ بەردەوام 
چین  ئیمپۆاتۆریەكانی  زۆرب��ەی  لە  زیاتر  بوو 
كولتوری  سەرمەشقێكی  و  ه��ەب��وو  تەمەنی 
بەجێهێشت كە زنجیرە جۆراوجۆرەكانی دوای 
خ��ۆی ه��ەوڵ��ی الس��اي��ی ك��ردن��ەوەی��ان دەدا، لە 
و  نیتس  الیب  لەالیەن  كۆنفۆشیۆس  خۆرئاوا 
عەقڵگەرای هاوسەرەمی ڤۆڵترەوە ستایش دەكرا 
كۆنفۆشیۆس،  بۆ  هەیە  رێزم  دەیانوت:«من  و 
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ئەو یەكەم كەسێك بوو كە وەحی بۆ نەدەهاتە 
خوارەوە.«

ئامۆژگاریەكانی  لە  رواڵەتی  كاردانەویەكی 
كۆنفۆشیۆس ئەمڕۆ لە هونەری جەنگی كۆنگ 
)كۆنگ  مامۆستا  لە  ناوەكەی  كە  دەبینین  فۆدا 
فۆتزەوە وەرگیراوە، بەاڵم ئەوەندە هاوشێوەی 
م��ارس،  چۆكلێتی  ك��ە  ن��اوەك��ەی��ەت��ی  پرنسیپی 
وەه��ا  ه��ەر  هەیەتی،  مەریخدا  ك���ەرەی  ل��ەگ��ەڵ 
كۆنفۆشیۆس  ل��ە  داب����ەزی،  دەن��گ��دان��ەوەی��ەك��ی 
دەتوانن لە بیرۆكی چینی چەواشەكراودا ببینین 
ئامۆژگاريیەكانی  شوێنی  داوای��ان��ەدا  ل��ەم  كە 
م��ام��ۆس��ت��ای گ��رت��وەت��ەوە. گ���ەورەك���ردن���ەوەی 
پەیوەندیدار  سەفەری  سەیرو  ماو،  كەسایەتی 
ب���ەرێ پ��ێ��وان��ی ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت��ەك��ان، پ��رس��ی��اری 
ك��ت��ێ��ب��ی س����وری ب��چ��وك)ه��ەڵ��گ��ری وت��ەك��ان��ی 
م����او( ل��ێ��ك��چ��وون��ێ��ك��ی ب���ێ  ئ���ەم���الوئ���ەوالی بە 
بەرزكردنەوەیەك لە دەوروبەری كۆنفۆشیۆسدا 
دەبینرا )ئەوەی لێكەوتەوە كە وێنەكەی لە پۆلی 
بە  هەڵواسن(  چین  لە  وانەوتنەوەیەكدا  ه��ەر 
پیشەیەكی  ب��ەدوای  ئەو  گەشتیاری  سەردانی 
سیاسی، پەرەستینی بەرهەمی كالسیكی وتەكانی 
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كۆنفۆشیۆسی هەیە، بەاڵم هەمووئەمانە رەنگە 
كۆنفۆشیۆسی نیگەران نەدەكرد. بەوجۆرەی كە 
وتبووی:«من جیاوازم، بۆ من هەرچییەك بێت 

پێش چاكەیە.«
دواوتەكان: فەلسەفەی چینی

كات  هیچ  راستی  بە  خۆرئاوا  كە  دەوترێت 
لە راستیدا  تێنەگەیشتووە،  فەلسەفەی چینی  لە 
زەینی  مەحاڵ  خۆرهەاڵت  بیرمەندانی  زۆربەی 
هیچ  ك��ە  ن��ادۆزرێ��ت��ەوە  مەجالێك  خ��ۆرئ��اوای��ی 

وێنایەكی لەوان تێدا نەبێت.
 تێكڕای فەیلەسوفەكانی خۆرئاوا سەبارەت 
بە وەرگرتنی فەلسەفەی خۆیان لە شارستانیەتی 
هەبووە.  هاوشێوەیان  بۆچوونێكی  خۆرئاوادا 
لەم رووەوە نابێت بەم جەختكردنەوەیە لەسەر 
بێهیوا  ه��اوب��ەش  تێگەیشتنی  لێك  ن��ەب��وون��ی 
فەلسەفەی  لە  جیاوازە  چینی  فەلسەفەی  بین. 
جیاوازن  چینیەكان  كە  ج��ۆرەی  بەو  خۆرئاوا 
لە كۆتاییدا هەموومان  ئەوروپیيەكان، بەاڵم  لە 
بایەخین.  بێ  یان  بایەخ،  بە  یەكسان  بەشێوەی 
هەموومان لە دۆخێكی مرۆیی یەكسانداین هەر 
فەلسەفەیەكیش بانگەشەی ئەوە دەكات كە ئەمە 
تاوتوێ  دەكات. بەم پێیە لەوانەیە فەلسەفەی چینی 
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لە روانگەی ئێمەوە كەموكوڕیگەلێكی هەبێت كە 
فەلسەفەكەی ئێمە لەروانگەی ئەوانەوە هەیەتی، 
ئ��ازار:  ی��ەك  بۆ  ب��ەاڵم هەردووكیان رەچ��ەت��ەن 
ئەویش ژیانە. فەلسەفەی چینی بەواتا وردەكەی 
لە سەردەی شەشەمی پێش زایینەوە پێكهات، بە 
درێژایی ئەو ماوەیە سەد قوتابخانە دامەزراكە 
جۆراوجۆری و جیاوازیەكانیان لەم وتەزایەوە 
گریمانە دەكرێت. ئەم قوتابخانانە زۆربەیان لە 
فەیلەسوفانێكی ماڵص لەكۆڵ سەریان هەڵدا كە 
گەشتیان  یەردەمە  ئەو  چینی  ویالیەتەكانی  لە 
دەگەیشت  رێگاوە  لە  كە  فەیلەسوف  دەك��رد. 
تفاقێكی دەكردەوە و ئامۆژگاریە فەلسەفیەكانی 
لە هەرجۆرێك بوایەت دەخستەڕوو. بەشێوەی 
بە  ب��وو  دەرب���ار  لە  روو  ئامۆژگاریەكان  ب��او 
زۆری بریتی بوون لە پرنسیبگەلێكی جۆراوجۆر 
ویالیەتەكان.  یارمەتیدانی حكومەتی  بەئامانجی 
زۆریان  ماوەیەكی  بەرگەی  ئامۆژگاریانە  ئەم 
ناچاردەبوو  بەزوویی  فەیلەسوف  و  نەدەگرت 

دوبارە بكەوێتەوە رێگا. 
قوتابخانە  س��ەد  ل��ە  ك��ە  فەلسەفانەی  ئ��ەو 
سەریانهەڵدا بە پێناسەی خۆرئاوایی لە فەلسەفە 
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نەدەكران.  هەژمار  فەلسەفە  وەك��و  زۆربەیان 
ل��ە جۆرێك  زی��ات��ر  ئ���ەوان زۆرب��ەی��ان هەندێك 
لە  كە  ب��وون  هەستی«  بەرامبەربە  »تێڕوانین 
وتەگەلێكی رازئاسادا دەردەبڕدران. فەلسەفەی 
ب��وو،  رێكخراو  بەكەمی  زۆر  ئ���ەوان  هەقیقی 
دەلیلی  پوختەكراو  لۆژیكی  شێوەیەكی  بە  یان 
دەهێنایەوە و بە زۆری لە راسپاردەی سیاسی 

نزیكتر بوو.
نمونەی سەرەكی یەكەم ئاینی كۆنفۆشیۆس، 
دووەمی ئاینی دائۆ بوو. ئەم دووانە بە خێرایی 
فەلەسەفەی  لە  زاڵ  فیكری  رەوتێكی  بە  بوون 
لە  كاریگەریان  ه��ەردووك��ی��ان  دوات���ر  چینیدا. 
سێهەمین رەوتی سەرەكی لە فەلەسەفەی چینی 

واتا ئاینی بوزی وەرگرت. 

ئاینی كۆنفۆشیۆس
ئەو ئامۆژگاریانەی كە لەگەڵ كۆنفۆشیۆس 
بە  تا  شێوەكان  لە  شێوەیەك  بە  پەیدابوون 
لە  كۆنفۆشیۆس  ئاینی  ب��ەردەوام��ن.  ئەمڕۆش 
لە  كە  دەدات  بەوە  گرنگی  پراتیكییە.  بنەڕەتدا 
بواری تاك و كۆمەاڵیەتیدا دەبێت چۆن بژیت. 
ئاكار  سەرەكیەكانی  مەسەلە  ه��ۆی��ەش  ب��ەم 
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پێناسەی  و  وات��ا  بە  س��ەب��ارەت  سیاسەتە.  و 
قوڵنابێتەوە.  وەه��ا  ژی��ان  ئەنجامگەرایانەی 
ناپەیدایە.  تێدا  زۆری  بە  سروشت  ئەودیوی 
ئەمەش هەر لەسەرەتای ئاینی كۆنفۆشیۆسەوە 
لە دووهەزا رو پێنج سەد ساڵ پێش ئێستاوە 
سەبارەت بەوە راستبووە و سەبارەت بە ئاینی 
ئەمڕۆشیدا  باوەكەی  شێوە  لە  كۆنفۆشیۆس 

هەر راستە. 
ئ��ای��ن��ی ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس دەری��خ��س��ت��ووە كە 
بۆچوونی  ل��ە  ب��ی��رك��ەدن��ەوە  بەبێ   دەت��وان��رێ��ت 
پێدەچێت  بكرێت.  ژیان  سروستیش  ئەودیوی 
بیرۆكەی خۆرئاوایی پاش دوو هەزار و پێنسەد 
روانگەیە  بەو  شێنەیی  بە  و  نابەدڵی  بە  ساڵ، 

دەگات. 

ئاینی دائۆ
بە  تائۆ/دائۆ  لە  دائۆئیسم  ی��ان  دائ��ۆ  ئاینی 
فەیلەسوفەكانی  تێكڕای  دێ��ت.  »رێگا«  وات��ای 
تایبەت  ب��ۆچ��وون��ی  دائ���ۆ  ب��ە  س��ەب��ارەت  چین 
ب��ەاڵم خ��ودی دائۆئیسم لە  ب��ە خ��ۆی��ان ه��ەی��ە، 
و  زانا  الئۆتزۆی  كە  وەرگیراوە  بیروباوەڕێك 
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كردووە.  گەاڵڵەی  تزۆ  چوانگ  دواتریش  پیرو 
زاییندا  پێش  شەشەمی  س���ەدەی  ل��ە  الئ��ۆت��زۆ 
ژیانی  چۆنیەتی  ب��ە  س��ەب��ارەت  ب��ەاڵم  دەژی���ا، 
مێژوونوس  دەوترێت  نازانرێت.  ئەوتۆ  شتێكی 
و دانوستانكاری ئاینی دەرباری ئیمپراتۆرەكان 
لەگەڵ  ئەفسانەكان  گێڕانەوەی  بە  بووە.  چۆن 
كاریگەریەكی  و  ك��ردوە  دی��داری  كۆنفۆشیۆس 
ئ���ەوت���ۆی وەرن���ەگ���رت���ووە. دەوت���رێ���ت دوات���ر 
س��ەردان��ی خ��ۆرئ��اوای ك���ردووە، لە ملەی شی 
یەن كۆ رێگەوانەكە وتویەتی بەمەرجێك رێگای 
پێدەدات كە ئامۆژگاریەكانی سەبارەت بە دائۆ 
دێ   دائ��ۆ  ن��اوی  كتێبە  ئەو  كاغەز.  بخاتە سەر 
پیرۆزی  كتێبی  بە  بوو  دوات��ر  و  لێنرا  جینگی 
ئاینی دائۆ. الئوتزۆ دواتر سەردانی خۆرئاوای 
كەس  ه��اوچ��ەرخ  راپۆرتێكی  بەگوێرەی  ك��رد، 
نازانێت چی بەسەرهاتووە.« زۆربەی ئەندامانی 
پیرۆز،  حەكیم،  ب��ە  الئ��ۆت��زۆ  قوتابخانە  س��ەد 
دەدەن.  لەقەڵەم  ئاسا  خ��واوەن��د  تەنانەت  ی��ان 
هاوچەرخی  شوێنكەوتوانی  دەڵ��ێ��ن  تەنانەت 
كۆنفۆشیۆس بە فەیلەسوفێكی گەورەی دەزانن. 
چونكە  تێبگەین،  ل��ەم��ە  دەت��وان��ی��ن  بەسەختی 
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ئامۆژگاری و راسپاردەكانی الئۆتزۆ تەواكەری 
ئامۆژگاریەكانی كۆنفۆشیۆس بوون. بە بڕوای 
فەلسەفەیە  دوو  ئ��ەو  ش��ارەزای��ان  لە  هەندێك 
ناوەند  دوو  لە  مرۆڤ  هەوڵەكانی  بە  ئاماژەیە 
و رەه��ەن��دی بە ت��ەواوەت��ی لەیەك ج��ی��اواز، بە 
بۆچوونی كەسانی دیكەش، ئەم دووانە لە هەر 

بوارێكدا دژی یەكترین.
كۆنفۆشیۆس »رێگای مرۆڤ« نیشان دەدات، 
لە كاتێكدا الئۆتۆز »رێگای سروشت«دەڵێتەوە« 
بە بڕوای الئۆتزۆ، رێگا تێگەیشتنێكی متافیزیكی 
كە  رەهایە  و  هەتاهەتایی  هێزی  عارفانەیە.  و 
لەو  هێشتا  ب��ەاڵم  دەك��ات،  كۆنتڕۆڵ  سروشت 
گوێرەی  بە  ئەمانە  شوێنەوەیە.  و  كات  دیوی 
پێویستی  زۆری  ب��ە  ك��ە  لۆژیكی  تێگەیشتنی 
بە  خۆرئاواییە  بیرمەندانی  فەلسەفی  گوتاری 
ئەمە  سەربای  بگەین.  تێیی  دەتوانین  سەختی 
ب��ەوج��ۆرەی كە هەندێك ج��ار دەردەب��ڕدرێ��ت، 
خۆرئاوا  لە  كە  بۆجۆرەی  فەلەسەفەدا  لەگەڵ 
دەیناسین نامۆ نییە، ئاینی رەواقی و فەلسەفەیەك 
لەبنەڕەتدا وەها  بوون  كەلبیەكان الیەنگری  كە 
بە وتەی  بوون،  بەجیهان  بەرامبەر  تێڕاونینێك 
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بەهەوڵدان بۆ الساییكردنەوەی  الئۆتزۆ دەبێت 
دائۆدا خۆمان لەگەڵی هاوتەریب بكەین. دەبێت 
خۆمان لە دەغدەغە الوەكیەكان بەتاڵ بكەینەوە، 
تێپەڕێنین،  خۆپەروەردەیی  و  بەسادەیی  ژیان 
لە هەمانكاتدا هێمن و لەسەرخۆبین. ئاینی دائۆ 
نمونەی  مامۆستایەكی  لەالیەن  كە  سەردەمێك 
بێگومان هێزێكی  وەكو الئۆتزۆوە دەوترایەوە، 
گەورەی هەبوو، بەاڵم بۆمانەوەی تەنانەت وەكو 
فەلسەفەی متافیزیكی، دەبوایە زیاتر دەستكاری 
بكرایەت. ئەمە لەالیەن چوانگ تزۆوە بە ئەنجام 
گەیشت كە دوو سەدە پاش الئۆتزۆ لەدایكبوو. 
ئەو  بەژیانی  سەبارەت  كەم  زانیاری  دیسان 
لەبەر دەستدایە، جگەلەوەی كە كتێبێكی نوسی 
كە تا ئەمڕۆش بە چوانگ تێزۆ ناسراوەئەوەش 
ب��وو.  كۆنفۆشیۆس  ئاینی  دژی  سەختی  ب��ە 
پیرە  ب��ە  ب��وو  تەمەنیدا  كۆتایی  ل��ە  دەوت��رێ��ت 
پێاڵوی  بە  سەرنجڕاكێش  شڕەپۆشی  پیاوێكی 
پ��ی��ن��ەك��راوەوە. ی��ەك��ێ��ك ل��ە ش��وێ��ن ك��ەوت��وان��ی 
چوانگ تێزۆی پاش مردنی هاوسەرەكەی بینی 
خۆیەوە  لەبەر  بینی  كە  ل��ەوەی  خەمباربوو  و 
گۆرانی دەڵێت و لەسەر قاپەكەی تەپڵ لێدەدات. 
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چۆانگ تێزۆ لە پاساوی رەفتارەكەیدا وتی گریان 
بە  بەرامبەر  »نەزانییە  نیشانەی  ماتەمگێڕان  و 

چارەنوس«.
سروشتی  دائ��ۆ  تێزۆ،  چوانگ  ب��ڕوای  بە 
یەكێتی  ب��ە ش��ێ��وەی  ن��اس��ازگ��اری  و  ئ��اڵ��ۆز 
ه��اوت��ەری��ب��ی رێ��گ��ای س��روش��ت دەردەه��ێ��ن��ا. 
ئەمەش تەنها كاتێك روودەدات كە سروشت 
كاتێك  و  ب��ك��ات  س���روش���ت  ل���ە  پ���ەی���رەوی 
دەتوانین دەستمان پێبگات كە ئێمەش شوێن 
نەك شوێن  بین،  رێگای سورشت  كەوتووی 
كۆنفۆشیۆسس  كە  مرۆڤ  رێگای  كەوتووی 
سورشت(  رێ��گ��ای  دائ��ۆ)ی��ان  دەك���رد.  داوای 
دۆخێكی بەرفراوانە كە ئیتر چاك و خراپەی 
هاوسەنگیەكی  لە  شتێكی  هەموو  نییە،  تێدا 
هێشتا  تێزۆ  چوانگ  بەاڵم  دادپەروەرانەدایە، 
لەو بڕوایەدابوو كە دائۆ لە هەموو شوێنێك 
هەیە و لە هەموو شتێك تەنانەت لە مێرولەكان 
لێواری  ل��ە  ه��ەی��ە،  ب��وون��ی  پیساییشدا  ل��ە  و 
بەخاكسپاردنی  مراسیمی  ئەنجامدانی  مردندا 
وتی  قەدەغەكرد  شاگردەكانیەوە  الی��ەن  لە 
بۆئەوەی  بدەن،  فڕێ   تەرمەكەی  باشتروایە 
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ببێتە خۆراكی قەل و دااڵن تا لەوەی لە ژێر 
خاكدا ببێتە خۆراكی كرمەكان.

ئاینی بوزی
زیاندا  سێهەمی  س���ەدەی  ل��ە  ب��وزی  ئاینی 
بە  بوزیگەرایی  چین،  گەیشتە  هندستانەوە  لە 
گۆڕانكاری  دوورودرێ����ژی  قۆناغی  درێ��ژای��ی 
س��ەرەك��ی��ەك��ەی��دا،  نیشتمانە  ل��ە  دوورودرێ������ژ 
بەخۆیەوە  چینی  تایبەتی  بە  گۆڕانكاریەگەلێك، 
بینی كە بە گشتی سەرچاوەی لە هاوشێوەبوونی 

بە دائۆوە هەیە. 
ئاین  لە  زی��ارت  بوزیگەری  خۆرئاواییەكان 
لەقەڵەم دەدەن تاكو فەلسەفە، بەاڵم ئەوەندە بەسە 
چاوێك بە فەلسەفەی مودەڕسیدا لە سەدەكانی 
ناوەڕاست بخشێنین، بۆئەوەی بزانین چۆن ئەم 
دوو شێوە جیاوازەی بیركردنەوە دەتوانین بە 
ئەگەر  پێكەوەبن،  هەڵنەگر  جیایی  شێوەیەكی 
بەدڵنیایەوە  ب��وزی  ئاینی  بڕوانین،  بەمجۆرە 
فەلسەفەی  ئ��ای��ن،  ه���ەم  و  ف��ەل��س��ەف��ەی��ە  ه���ەم 
ئەودویو سروشتیەكەی هاوشێوەی فەلسەفەی 
دائۆئیسمە(بە  ح��اڵ��ەت��دا  ل��ەم  م��ودەڕس��ی)ی��ان 
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پێچەوانەی  بە  بوزیەكان  ئەمانەوە،(  هەمووی 
مەكتەبەكانی دیكە بڕوایان بە ئازادی كردار، بە 
تایبەت سەبارەت بە قڵشتە ئاینیەكان. دەرەنجام 
زۆری نەخایاند كە بوزیگەری بە چەندین جۆر 
فەلەسەفەی دینی دابەشبوو. هەمووی ئەمانەش 
دەناساند.  بوزیگەری  بە  خۆیان  بنەڕەتدا  لە 
س���ەرب���اری ئ����ەوەی ك��ە زۆرب���ەی���ان پ��ێ��ك��ەوە 
هاوشێوەبوون  )لێرەشدا  هەبوو.  دوژمنایەتیان 
بەم  ئاشكرایە،  مەسیحیەت  بیرۆكەی  لەگەڵ 
گرفتی  سەرهەڵدانی  كاتی  لە  كە  جیاوازیەوە 
بسوتێنن  یەكتری  ئ��ەوەی  ب��ری  لە  بوزیەكان 
لەالیەن  هەوڵی خۆسوتاندن دەدەن.(بوزیگەری 
سیدارتا گائۆتاماوە بونیادنرا كە لە ناوەڕاستی 
لە  نیپاڵ  ل��ە  زای��ی��ن  پێش  شەشەمی  س���ەدەی 
ساڵیدا  شانزە  لە  هاوسەرگیری  پاش  دایكبوو. 
و  ئاسایش  لە  ژی��ان  دیكەش  ساڵی  سانزە  و 
بەجێهێشتوو  شتیكی  هەموو  خۆشگوزەرانیدا 
ل��ەوێ ب��وو بە  و س��ەردان��ی هندستانی ك��رد و 
بەهۆی  ئەوەی  لەترسی  ئاوارە.  ریازەتكارێكی 
ب��ۆ خواپەرستی  رادەب���ەدەری���ەوە  ل��ە  ه��ۆگ��ری 
رێگاكەی  بڕیاریدا  سەرەنجام  بچێت،  بەهەڵەدا 
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بەگێڕانەوەی  پ��ێ��ب��دات،  درێ���ژە  ئ��ەش��راق  تاكو 
ئەفسانەكان نزیكەی سااڵنی 528ی پێش زاین 
لە تەمەنی سی و پێنج ساڵیدا گەیشتە ئەشراق 
كاتێكدابوو كە  ل��ە  ئ���ەوەش  ب���وزی.  ب��ە  ب��وو  و 
چوار ئەژنۆ لەژێر درەختی لول، یان هەنجیردا 

سەرقاڵى  چاودێری بوو.
تەئكیدێكی زۆری  لە سەرەتادا  ئاینی بوزی 
بە  رۆحی  ئارامی  كە  هەبوو  چاودێری  لەسەر 
و  ناكۆكی  لە  خۆی  بۆئەوەی  دەبەخشی،  تاك 
دژبەیەكیەكانی ژیان لە جیهانی رۆژانەدا رزگار 
هەورێكن  وەكو  رۆژانەییانە  بەندە  ئەو  بكات. 
بە  كە  كاتەی  ئەو  تەنها  دادەپۆشن.  هەتاو  كە 
دیسیپلینی رۆحی ئەوان وەالنێنین تا دەگەین بە 

هەقیقەتی درەوشاوەی هۆشیاری.
كاریگەری  لەژێر  قوڵی  بە  بوزیگەری چینی 
بوزیدا  ئاینی  هاتنی  كاتی  لە  كە  دائۆئیسمدایە 
بوزیگەریش  دوات��ر  هەبوو.  رەواج��ی  چین  لە 
ك��اری��گ��ەری خ��ۆی ل��ەس��ەر گ��ۆڕان��ك��اری ئاینی 
ئەم  دان��ا.  یانزەیەمدا  س��ەدەی  لە  كۆنفۆشیۆس 
ئەودیو  توخمێكی  كۆنفۆشیۆسیە  ن��وێ  ئاینی 
سروشتی لە ئاینی بوزی وەرگرت، كە لە روانگەی 
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بەاڵم  تەردكراوبوون،  كۆنفۆشیۆسەوە  خودی 
بۆ  بۆشاییەكی  ئامۆژگاریەكانیدا  لە  پێدەچێت 

شوێنكەوتوەكانی پڕ كردبێتەوە.

وتەكانی كۆنفۆشیۆس
س��ەب��ارەت  كۆنفۆشیۆس  راس��پ��اردەك��ان��ی 
باش  كارگوزارێكی  دەتوانیت  چۆن  كە  بەوەی 

بیت، لەگەڵ بەرهەمەكانی:
چ���وان س���ۆن س��ی��ا ل��ە م��ام��ۆس��ت��ای پرسی 
»دەبێت چی بكەم ببمە پیاوێكی سەرتر خزمەت 

بە حكومەتەكەم بكەن؟«
»دەبێت پێنج خەسڵەت و تایبەتمەندی بەرز 
لەخۆتدا پەروەردە بكەیت، لە چوار خراپە خۆت 

بەدوور بگریت.«

»ئەو پێنج خەسڵەتە بەرزە چییە؟«
ئەوەی  بەبێ   دەكات  چاكە  سەرتر  »پیاوی 
بەرتیل وەربگرێت، لەگەڵ خەڵك كار دەكات بێ  
ئەوەی ببێتە هۆی ئازاردانیان. بەرزە فڕە، بەاڵم 
چاوچنۆك نییە، سەربەرزە بێ  ئەوەی لوتبەرز 

بێت. رێزدارە، بەاڵم ستەمكار نییە.«
»مەبەستی سەرەكی لەم خەسڵەتانە چییە؟«



76

» ئایا كاركردن لە بەرژەوەندی خەڵكدا لێبوردەیی 
بێ  بەرتیل نییە؟ ئەگەر پیشەیەكی باش بە كەسێكی 
چاكەكار بسپێردرێت، چ كەسێك دەڕەنجێت؟ ئەگەر 
مافیەتی  كە  ئەوەی  خۆی  دابینكردنی  بۆ  كەسێك 
چاوچنۆك  دەت��وان��ێ��ت  چ��ۆن  بهێنێت،  ب��ەدەس��ت��ی 
ب��ەردەوام��ی  ب��ە  پ��ی��اوی س��ەرت��ر  بێت؟  تەماكار  و 
ئەوەی گوێ   بێ   ئەنجام دەدات،  ئەركەكانی خۆی 
بە سەختی و چەندێتی بدات بۆیە تەمەڵ نییە، ئایا 
ئەمە سەربەرزی بێ  لوتبەرزی نییە؟ پیاوی سەرتر 
بارودۆخی خۆیەتی. بەشێوەیەكی شیاو  ئاگاداری 
جل دەپۆشێت و كاڵو لەسەردەكات بەرێزەوە مامەڵە 
لەگەل خەڵك دەكات. بە هۆی رەفتارە جدیەكانیەوە 
خەڵك رێزی لێدەگرن، بەمجۆرە رێزدار دەبێت بێ  

ئەوەی ستەمكار بێت.«

»ئەی ئەو چوار خراپەیە چییە؟«
»ك��وش��ت��ن��ی ك��ەس��ێ��ك ك��ە ل��ە ئ��ەرك��ەك��ان��ی��دا 
پ����ەروەردەی  كاتێكدا  ل��ە  ب���ووە،  ك��ەم��ت��ەرخ��ەم 
چ��اوەڕوان��ی  ستەمكارییە.  ن��ەك��راوە،  پێویست 
ئ��ەوەی  ،ب��ێ   كەسێك  ل��ە  ك��ارێ��ك  ئەنجامدانی 
ستەمە.  كردبێت  پ��ێ   پێویستت  راس���پ���اردەی 
ئ����ەوەی ك��ە كەسێك  ل��ەس��ەر  پ��ێ��داگ��ری��ك��ردن 
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ئەركەكانی بە خێرایی ئەنجام بدات، لە كاتێكدا 
ئاگاداركراوەتەوە لەوەی كە بە دروستی و بێ  

كەموكۆڕی ئەنجامی بدات، بیرتەسكییە.«
وتەكانی كۆنفۆشیۆس

چەند خاڵێكی دیكە سەبارەت
بە حكومەتێكی چاك:

دروستكار  خ��ۆی  ف��ەرم��ان��ڕەوای��ی  »ئ��ەگ��ەر 
بێت، لەو حاڵەتەدا پەیڕەوی لێدەكەن بێ  ئەوەی 
ئەگەر  بەاڵم  بێت،  برشیاردان  بە  پێویستی  كە 
خۆی چاكەكار نەبێت، تەنانەت ئەگەر فەرمانیش 

دەربكات پەیڕەوی كردنێك لە ئارادا نابێت.«
خزمەتكردن  بە  فەرمانڕەواییەك  تەنها  »ئەگەر 
وەریدەگرتم، لە ماوەی یەك مانگدا هەموو شتێكم 
رێكدەخست، لە ماوەی سێ  ساڵیشدا هەموو كارەكان 

بە نۆرمێكی شایستە و ئاسان بەڕێوە دەچوون.«
مامۆستا سەرباری قسەكردن سەبارەت بە 
حكومەت بە چۆنگ یۆی وت: »تەنها ئەو كارەی 
كە فێری كەسانی دیكەت كردوە لەوانت بوێت.«
وتەكانی كۆنفۆشیۆس

خوێندنەوە  پێویستی  لەسەر  كۆنفۆشیۆس 
تێڕوانینی  ب��ە  س��ەب��ارەت  دەك��ات��ەوەو  جەخت 
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گشتی ئێمە لەو بارەیەوە رای دەردەبڕێت:
»بەوجۆرە بخوێنەرەوە وەكو ئەوەی هەرگیز 
فێرنابیت، لەوە دەترسی ئەوەی فێری دەبیت لە 

دەستت دەچێت.«
بێت  ئارەزومەند  كە  كەسێك  »دۆزینەوەی 
لە كۆتاییدا  سی ساڵ بخوێنێت، بێ  ئەوەی كە 

پیشەیەكی دەستكەوێت سەختە؟«
وتەكانی كۆنفۆشیۆس

چەند دەربڕینێكی قوڵ لە مامۆستای گەورە:
»ب����ە س����ەر س��ەرك��ێ��ش��ی و ف��ری��وك��اری��دا 
دەس��ت��پ��ێ��ش��خ��ەری م��ەك��ە، ل��ە ه��ەم��ان��ك��ات��دا بە 
بەردەوامی ئاگاداریان بە ئەمە پێویستییە، ئەگەر 

دەتوێت بە دەسەاڵت بگەیت.«
لە  بەاڵم  توانایە،  بە  دلێریدا  لە  كە  »ئەوەی 

هەژاریدا دەناڵێنێت كێشە دەخولقێنێت.«
بەكارێك  ناچار  كەس  هەندێك  »دەتوانێت 

بكەیت، بێ ئەوەی لێی تێبگات.«
وتەكانی كۆنفۆشیۆس

چەند دەربڕینێك ئەوەندە قوڵ
نەبوو لە مامۆستای گەورە:
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كە  دەبینین،  دەك���ات  س��ارد  ه��ەوا  »كاتێك 
سنەوبەرەكان بەدوای هەموویاندا هەڵدەوەرن.«
سەبارەت  زیاتریان  ئامۆژگاریەكی  كاتێك 
وەاڵم��دا  لە  داواك��رد  مامۆستا  لە  حكومەت  بە 

وتی:«هەرگیز ماندوو نەبن.«
تزۆچینگی  كۆنگ  ب��ە  س��ەب��ارەت  مامۆستا 
خەڵكی ڤی وتی:« ئەو دەزانێت چۆن لە شتەكان 
سەركەوتوو  كە  جار  یەكەم  بێت.  بەهەرەمەند 
بوو وتی: خەریكە دروست دەبێت. كاتێك زیاتر 
سەركەوتوو بوو وتی: خەریك كیفایەت دەكات. 
وتی:«خەریكە  بوو  سەركەوتوو  زۆر  كاتێك 

كامڵ دەبێت.«
وتەكانی كۆنفۆشیۆس

كۆنفۆشیۆس  بەناوبانگەكەی  وەسفكردنە 
سەبارەت بەخۆیی و قۆناغەكانی ژیانی:

هۆگری  تەنها  ساڵیدا  پ��ان��زە  تەمەنی  »ل��ە 
خوێندنەوە بووم، لە سی ساڵیدا ژیانم دەستی 
پێكرد، لە چل ساڵیدا پشتم بە خۆم بەست، لە 
پەنجا ساڵیدا پێگەی خۆم لە پرۆژەی گەورەی 
تێگەیشتم  ساڵیدا  لە شەست  دۆزی��ەوە،  بووندا 
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لە  ئێستاش  بكەم،  مشتومڕ  و  باس  نابێت  كە 
حەفتا ساڵیدا دەتوانم ئەوەی كە پێمخۆشە بەبێ  

ئاڵۆزكردنی ژیانم ئەنجامی بدەم.«
وتەكانی كۆنفۆشیۆس
بەرپرسێك دەربار لە كۆنفۆشیۆسی پرسی 
ئایا ئەرباب چائۆ بە بەردەوامی دابونەریتەكان 
بەجێدێنێت كۆنفۆشیۆس لەوەاڵمدا وتی، بە جێی 

دێنێت.
كاربەدەستەكە  كۆنفۆشیۆس  رۆشتنی  پاش 
وتی:«بیستبووم مامۆستای گەورە كۆنفۆشیۆس 
پیاوێكی ژیرو عاقڵە، بەاڵم وانییە. ئەرباب چائۆ 
نەریتەكانی  خانەوادەكەی خۆی  لە  ژنهێنان  بە 
ن��اوی  بەگۆڕینی  ئ��ەوەش��ی  و  پێشێلكردووە 

هاوسەرەكەی شاردووەتەوە.«
كاتێك مەسەلەكەیان بە كۆنفۆشیۆس گوت، 
دەك��ەن،  هەڵەیەك  من  وتی:«كاتێك  واڵم��دا  لە 

دڵنیا بن بەگوێی هەموان دەگات.«
وتەكانی كۆنفۆشیۆس

زی��رەك��ی،  لەواقعبینی،  دی���ار  نمونەیەكی 
راسپاردەكانی مامۆستا سەبارەت بە ژیان:

خوێندنت  هەبێت،  شێلگیرت  »نیازپاكیەكی 
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گیانت  بەفیداكردنی  بە  ئ��ام��ادە  بوێت،  خ��ۆش 
ناوچەیەك  بكەیت، سەردانی  لە چاكە  بەرگری 
كە  ویالیەتێكدا  لە  هەرگیز  ناجێگیرە،  كە  مەكە 
خۆت  هەوڵبدە  مەكە.  ژی��ان  تێدایە  ك��ودەت��ای 
ئیمپڕاتۆری  و  رێ��وڕەس��م  كاتێك  دەربخەیت 
بەرقەرارە، كاتێك جێگیر نییە، خۆت بشارەوە. 
رێوڕەسم  كە  لە واڵتێكدا  هەژاری و گومناوی 
شەرمەزارییە،  مایەی  جێگیرە  ئیمپراتۆری  و 
دەوڵەمەندبوون  مایەی شەرمەزارییە  هەروەها 

لە واڵتێكدا كە ناجێگیرە.«
وتەكانی كۆنفۆشیۆس

تیۆری  پێشكەشكردنی  لە  حاڵەت  نزیكترین 
بەرهەمەكانی  لە  پۆشین  جل  نەریتی  لە  ورد 

كۆنفۆشیۆسدا:
كراسەكەی  یەخەی  نابێت  گ��ەورە  »پ��ی��اوی 
س���وور، ی��ان ئ��ەرغ��ەوان��ی بێت. جلی ژێ���رەوەی 
لە  هاویندا  بێت،  وەنەوشەیی  و  گوڵدار  نابێت 
زبر،  كەتانی  بااڵپۆشی  تەنها  پێویستە  ناوماڵ 
دەرەوە  دەچێتە  كاتێك  بكرێت.  لەبەر  نەرم  یان 
پێویستە بە بەرەدەوامی بااڵپۆشی لەبەردا بێت، 
خ��وری��دار  رەش��ی  جبەی  پێویستە  زستاندا  ل��ە 
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ل��ەس��ەر ب��ااڵپ��ۆش��ەك��ەی ل��ەب��ەر ب��ك��ات. كاتێك 
جلەكەی  لەبەردەكات،  نەكراو  رەنگ  بااڵپۆشی 
ژێرەوەی پێویستە رووكەشی پێستی مامز بێت. 
كاتێك بااڵ پۆشە زەردەكەی لەبەر دەكات، جلی 
ژێرەوەی پێویستە رووكەشی پێستی رێوی بێت. 
كاتێك لە ماڵەوەیە پێویستە بااڵپۆشێكی رێ رێ  
كە  بێت  بااڵپۆشێك  لە  كە شۆڕتر  بكات،  لەبەر 
كە مەراسیم و بۆنەكاندا لەبەری دەكات، دەبێت 
بە  بتوانێت  ئەوەی  بۆ  بێت  قۆڵی راستی كورت 
ناو  دەچێتە  كاتێك  بسوڕێنێت.  دەستی  ئاسانی 
نیوەی  درێ��ژی  بە  نوستن،  جلی  پێویستە  جێگا 
بااڵی لەبەر بكات، لە ناوماڵدا پێویستە رووكەشی 
بااڵپۆشەكەی لە پێستی رێوی، یان گۆڕهەڵكەنە 
ك��ارو  نیشانەی  ب���ەردەوام���ی دەب��ێ��ت  ب��ە  ب��ێ��ت. 
پیشەكەی بە سەر پشتێنەكەیدا هەڵبواسێت تەنها 
جلەكانی  نەبێت.  بەخاكسپاردندا  مەراسیمی  لە 
هەمیشە دەبێت بەباشترین شێوە دورابێت، مەگەر 
ئەوەی كە لە مەراسیمی قوربانیدا بێت. كاتێك بۆ 
بینینی كەسێكی ماتەمگیڕ دەچێت نابێت هەرگیز 
لەسەر  رەش  ك���اڵوی  و  خ���وری  ب��ااڵپ��ۆس��ش��ی 
بكات، لە رۆژی سەرەتای مانگدا دەبێت بەجلی 
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بكات.  ف��ەرم��ان��ڕەواك��ەی  س��ەردان��ی  رەسمیيەوە 
دەبێت  بەردەوامی  بە  دەبێت  رۆژوو  بە  كاتێك 

جلی كەتانی پاكی لەبەردابێت.«
وتەكانی كۆنفۆشیۆس
هەندێك لە شیكاران و توێژەران دەڵێن ئەم 
راستیدا  لە  دوورودرێ��ژی��ەی  بەو  ئامۆژگارییە 
بڕوای  بە  پۆشیندا.  نەریتی  لە  رەسەنە  تیۆری 
بنەمای  لە  ب��ەدەرە  دەقەكە  چونكە  وانییە،  من 
چ��ارەس��ەر  تێیدا  ناكۆكی  هەندێك  و  ت��ی��ۆری 
گ���ەورە رۆژی  پ��ی��اوی  ن��ەب��ووە، وەك��و كاتێك 
یەكەمی سەرەتای مانگ لە مەراسیمی قوربانیدا 
لەگەڵ ف��ەرم��ان��ڕەواك��ەی ب��ەش��دار دەب��ێ��ت، چی 

لەبەر بكات؟

چەند رادەربڕینێكی خۆرئاوایی:
»من رێزم هەیە بۆ كۆنفۆشیۆس. ئەو یەكەم 
كەسێك بوو لە ئاسمانەوە وەحی بۆ هاتەخوارەوە.«
ڤۆڵتێر

بایەخ گەلێك  ئەو دەیگواستەوە  »ئەوەی كە 
پێش  س��ەدەی��ەك  چەند  چین  خەڵكی  ك��ە  ب��وو، 
ل��ەوەی كە چین  بەر  بۆیە  پێكیان هێنابوو،  ئەو 
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كۆنفۆشیۆسی بێت، ئاینی كۆنفۆشیۆس چینییە.« 
ولیام مەك نۆتن

وەسفكردنی  بۆ  واژەی��ەك  ناچاربین  »ئەگەر 
واژەی��ە  ئ��ەو  هەڵبژێرین،  كۆنفۆشیۆسی  ئاكاری 
دەبێت مرۆڤایەتی بێت. ئامانج و مەبەستی سەرەكی 
ئاكاری كۆنفۆشیۆسی تێكڕای پرۆسەی فێربوونە لە 
پێناو بوون بە مرۆڤدا. ئەو پرۆسەیەش پێویستی بە 
بەڵێنیەكی رەها، هەوڵێكی بەردەوام بۆ خۆپااڵوتەیی 
یان خۆپەروەردەیی و نیگایەكی گشتگرە بۆ تێكڕای 

بەرنامەكانی پەروەردەی ئاكاری.
دكتۆ تو ڤی – مینگ

مامۆستای مێژوو و فەلسەفەی چین، زانكۆی هارڤارد

كۆنفۆشیۆس زیاتر لەهەر فەیلەسوفێكی تر 
گرنگی بە پێویستی حكومەت و ئیدارەی حكومی 

دەدا.
ئەزرا پاوەند 
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رۆژژمێری رووداوە گرنگە فەلسەفیەكان
 سەدەی شەشەم پ.ز. - دەستپێكی فەلسەفەی خۆرائاوا 

بە تالس مەلتی.
كۆتایی سەدەی شەشەم پ.ز. - مردنی فیساغورۆس.

399 پ.ز. - سوقرات لەئەسینادا سزای مردنی بە سەردا 
سەپێنرا

387 پ.ز. - ئەفالتون یەكەمین زانكۆی جیهانی بەناوی 
“ئاكادیمیا” لەئەسینا دامەزراند.

قوتابخانەی ركابەری  “لوكیۆن”،  ئەرەستو  335 پ.ز. - 
ئاكادیمیای لە ئەسینا دامەزراند.

ئیمپراتۆری  پایتەختی  كونستانتین  ئیمپڕاتۆر   - ز   324
رۆمای گواستەوە بۆ بیزانس.

400 - ئاگۆستین پیرۆزی دانپێدانانەكانی نوسی. فەلسەفە 
لەئیالهیاتی مەسیحیدا دەتوێتەوە.

هەواڵی  ویزیگوتەكان  بەدەستی  رۆم��ا  تاراجی   -  410
دەستپێكردنی سەدەی تاریكی” ئاشكرادەكات.

“ئاكادیمیا”  نیان  یوستی  ئیمپراتۆر  فەرمانی  بە   -  529
یۆنانی  فیكری  كۆتایی  بە  ئ��ەوەش  و  دادەخ��رێ��ت  لەئەسینا 

لەقەڵەمدەدرێت.
شرۆڤەكانی  ئاكوینا  تۆماس   -  13 س��ەدەی  ناوەڕاستی 

لەسەر ئەرستۆ دەنوسێت. )سەردەمی حیكمەتی مودەڕس(.
)كۆتایی  ت��ورك��ەك��ان.  دەس���ت  ك��ەوت��ە  ب��ی��زان��س   1453

ئیمپراتۆری بیزانس(.
)رێسناس  ئ��ەم��ەری��ك��ا.  دەگ��ات��ە  ك��ۆڵ��ۆم��ب��ۆس   -  1492

لەفلۆرانس و جارێكیتر رووكردنەوە زانستی یۆنانی(.
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1543 - كۆپرنیك بەباڵوكردنەوەی لەدەروازەی سوڕانی 
هەسارە ئاسمانیەكانی باڵوكردەوە و لەسەر بنەمای بیركاری 

دەیسەلمێنێت كە زەوی بەدەوری خۆردا دەسوڕێتەوە.
1633 - كڵێسا گالیلۆ ناچاردەكات نكۆڵی لەتیۆری خۆری 

ناوەندی عالەم بكات.
1641 - دیكارت تێڕامانەكان باڵودەكاتەوە كە دەسپێكی 

فەلسەفەی نوێیە.
1677 - مردنی سپینڤازا باڵوكردنەوەی مۆراڵەكانی ئەو 

مەیسەر دەكات.
چەمكی  بنەماكان  ب��ەب��اڵوك��ردن��ەوەی  نیۆتن   -  1687

گرانش)وزەی راكێش( گەاڵڵە دەكات.
ل��ەدەروازەی تێگەیشتنی مرۆڤ  1689 - الك نامیلكەی 

باڵودەكاتەوە. )دەستپێكی ئەزمونیگەری(.
1710 - بركلی بنەماكانی زانستی مرۆڤ باڵودەكاتەوەو 

گەشەو الیەنی بەرفراوانتر بە ئەزمونگەری دەدات.
1716 - مردنی الیب نیتس

مرۆڤی  ل��ەگ��ەوه��ەری  نامیلكەی  ه��ی��وم   40  –  1739
باڵوكردەوە و ئەزمونگەری تا سنورەكانی لۆژیك پێشخست.

1781  -  كانت، راپەڕیو لە “خەوی دوگم”ی بە هاوكاری 
مەزنی  باڵودەكاتەوە. سەدەی  رووت  لەعەقڵی  رەخنە  هیوم، 

فەلسەفەی ئەڵمانی دەستپێدەكات.
فەلسەفەی  لوتكەی  زەی��ن،  دیاردەناسی  هيگڵ   -  1807

تیۆری ئەڵمانی باڵودەكاتەوە.
وێنا  ئ���ی���رادەو  وەك���و  ج��ی��ه��ان  ش��ۆپ��ن��ه��اوەر   -  1818
تیۆری  فەلسەفەی  ل��ە  هندی  فەلسەفەی  و  ب��اڵودەك��ات��ەوە 

ئەڵمانیادا دەهێنێتە ئاراوە.
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1889 - نیچە كە رایگەیاندبوو “ خوا مردوە” لە توریندا 
توشی شێتی بوو.

فەلەسەفەی   – لۆژیكی  نامیلكەی  ویتگنشتاین   -  1921
باڵوكردەوە بانگەشەی “وەاڵمی كۆتایی” بۆ فەلەسەفە دەكرد.
دەیەی -1920 “بازنەی ڤین” پۆزیتیڤیزم لۆژیكی گەاڵڵە 

دەكات.
1927 - هایدگەربوون و زەمەن باڵودەكاتەوە كە پچڕانی 

نێوان فەلسەفەی شیكاری و ئەوروپی رادەگەیەنێت.
1943 - س��ارت��ەر ب���وون و ن��ەب��وون ب��اڵودەك��ات��ەوە كە 
ئەگزیستانسیالیزم  گ��ەش��ەپ��ێ��دەدات ،  ه��ای��دگ��ەر  ئەندێشەی 

وەڕێدەخات.
ت��وێ��ژێ��ن��ەوە  م��ردن��ی  پ���اش  ب���اڵوك���ردن���ەوەی   -  1953
شیكاری  س��ەردەم��ی  لوتكەی  ویتگنشتاین.  فەلسەفیەكانی 

زمانەوانی.

رۆژ ژمێری ژیانی كۆنفۆشیۆس
لە  وانەیە  لە  كۆنفۆشیۆس)  دایكبوونی  لە   - پ.ز.   551
خۆرهەاڵتی  شوێنێكی  چەند  لە  هێشتا  كە  سیپتەمبەر،  28ی 

ئاسیا جەژن بەڕێوە دەچێت(.
548 پ.ز. – مردنی باوكی كۆنفۆشیۆس

536 پ.ز. – بیر و زەینی ئەو دەبێتە فێربوون.
533 پ.ز. – لەگەڵ پی یوو هاوسەرگیری دەكات.

بۆ وتنەوەی وانەی  قوتابخانیەك  520 پ.ز. –   – 510
)ئاینی( نوێی خۆی دەكاتەوە.

ب��ەدواداچ��وون بۆ  -500 509 پ.ز. – دەبێت وەزی��ری 
كاروباری تاوانەكان لە پارێزگای لوو.
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واز  ل��وو  پ��ارێ��زگ��ای  حكومی  پۆستی  ل��ە   – پ.ز.   500
دەهێنێت. 

بۆ  درێ���ژ  دوورو  گەشتێكی   – پ.ز.   500  –  490
دۆزینەوەی پۆستێك ئەنجام دەدات.

484 پ.ز. – دەگەڕێتەوە نیشتمانەكەی لە پارێزگای لوو.
479 پ.ز. – مردنی كۆنفۆشیۆس لە تەمەنی هەفتاو سێ  

ساڵیدا.

سەرچاوە:
کاظم  ترجمەی:  استراترن،  پل  كنفسیوس،  با  -أشنایی 
گرافیک  اجرای  مرکز،  نشر  ی  تحریریه  ویرایش:  فیروزمند، 
طرح جلد: نشر مرکز، چاپ اول -1389 شماره ی نشر-963 
3000 برگ - چاپ منصوری، شابک: 964-213-077-1-
فاگمی – روبروی  تهران – خیابان دکتر  978، نشر مرکز: 

هتل الله – خیابان، باباطاهر – شماره ی 8
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رووباری ئارام و
كۆنفۆشیۆس

پەرەستوی ئیبراهیمی
وەرگێڕانی: ئازادی سەید عەبدوڵاڵ
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ژیاننامە
پ��ەروەردە و فێركردن و ئەدەبیات  هەر كە 
وەك  بیرمەندان  و  زانا  گەشەیسەند،  چیندا  لە 
كەسانێكی دەسەاڵتدار بوونە خاوەنی پلەوپایە، 
و  س��ەرن��ج  جێگەی  ب��وون��ە  فەیلەسوفەكانیش 

گرنگیپێدان.
زایین، دوو  لە دوایین شەش سەدەی پێش 
لەچین  س��ەردەم��ەك��ان  گ���ەورەی  فەیلەسوفی 
و  دایویزم  دامەزرێنەری  الئ��وزی،  دەركەوتن. 
كۆنفۆشیۆس، كە فەلسەفە و رێبازەكەی پتر لە 
دووهەزار ساڵ باڵی بەسەر واڵتی چیندا كێشا.

كۆنفۆشیۆس )Confucius( كێ بوو؟
ژیانیەوە  لەبارەی  ئەوتۆمان  زانیارییەكی 
دوای  س��اڵ   375 ژیاننامەكەی  چونكە  نییە، 
مردنی، لە الیەن مێژوونووسێكی نەناسراوەوە، 
بەنێوی )سو-ما-چی ین(ەوە نوسرایەوە. دوای 
و  زانایی  بەهۆی  لەمردنی،  ساڵە  هەموو  ئەو 
سەربردەوە  زۆر  هەڵكەوتوویەوە،  كەسێتیی 
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و ئ��ەف��س��ان��ەی ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس ب��وون��ە وێ���ردی 
ئەو  ه��ەم��وو  )سو-ما-چی(ینیش  س����ەرزاران، 

زانیاری و بەسەرهاتانەی كۆكردنەوە.
وردترین  و  جێباوەڕترین  بتوانین  رەنگە 
لە  كۆنفۆشیۆسەوە  ژیانی  ل��ەب��ارەی  زان��ی��اری 
هەرزوو  كە  هەڵێنجین،  وتەكانییەوە  گوڵبژێری 
ف��ێ��رخ��وازەك��ان��ی��ی��ەوە  ل��ە الی���ەن  دوای م��ردن��ی 

كۆكرانەوە.
كۆنفۆشیۆس ساڵی 551ی پ.ز لە ویالیەتی 
نێو سنووری شاری  كەوتۆتە  ئێستا  كە  )لوو( 
نوێی )شاندونگ(ەوە لەدایكبووە، ساڵی 479ی 
باوكی  و  دای��ك  ك���ردووە.  دوای���ی  كۆچی  پ.ز 
كەهێشتا هەر لە تەمەنی مناڵیدا بوو ماڵئاواییان 
ناوی  كۆنگ-كویی.  نا  ن��اوی��ان  ك��رد،  ژی��ان  لە 
كۆنفۆشیۆس لە وشەی كونگ فوزیی التینییەوە 
گ��ەورە،  )مامۆستای  بەمانای  كە  وەرگ��ی��راوە، 
پڕالیەنگرترین  كۆنفۆشیۆس  دێ���ت.  ك��ۆن��گ( 
چینە.  م��ێ��ژووی  فەیلەسووفی  رێ��زدارت��ری��ن  و 
پێش  ساڵی   100 نزیكەی  لە  بیروباوەڕەكەی 
زۆرترین  زاینی  1900ی  سااڵنی  تا  زایینەوە، 
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كاریگەریی لەسەر كۆمەڵگەی چین جێهێشتووە. 
ك��ردە  ئ���ەوی  ب��ۆچ��وون��ەك��ان��ی  چین  حكومەتی 
لە  زۆر  دەوڵ���ەت،  ك��اری  رەسمیی  فەلسەفەی 
بیروباوەڕەكانی  چینیش  دەرودراوسێی  واڵتی 

ئەو بەرز دەنرخێنن.
كۆنفۆشیۆس لەهەوڵی بەدەستهێنانی پۆستی 
چیندا  دەس��ەاڵت��داران��ی  لە  یەكێك  راوێژكاریی 
دەیویست  ئەو  نەبوو.  بەاڵم سەركەوتوو  بوو، 
بیروبۆچوونەكانی خۆی  پلەیەوە  ئەو  لەرێگەی 
پراكتیزە بكات و بەوەش گۆڕانێك لەكۆمەڵگەی 

چیندا بهێنێتەكایەوە.
هەرگیز  نەدەبوون،  خۆی  فێرخوازانی  گەر 
نەیاندەتوانی  كۆنفۆشیۆس  بیروبۆچوونەكانی 
هێندە  ئ��ەوی��ش  و  بكێشن  چیندا  ب��ەس��ەر  ب��اڵ 
نەدەناسرا، ئەگەرچی هیچ كام لەئامۆژگارییەكانی 
كۆنفۆشیۆس بەدەستی خۆی نەنوسراونەتەوە، 
كتێبێك  توێی  ل��ەدوو  گفتوگۆكانی  وت��ەو  ب��ەاڵم 
كۆنفوشیوس(دا  وتەكانی  )هەڵبژاردەی  بەنێوی 

كۆكراونەتەوە.
ناكۆكی  سەردەمی  ئ��ەو،  ژیانی  سەردەمی 
پێكداهەڵچوونەكانی  و  سیاسی  فڕوفێڵی  و 
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لێكهەڵوەشانەوەی  ب��وو.  م��ێ��ژوو  بەرەبەیانی 
ئیمپراتۆریەتی چینیش، هەر لەوسەردەمەدا بوو. 
تاوانەكانی  كەچی  قورسیش،  سزای  سەرەڕای 
مرۆكوژی، بەرتیلخۆری، داوێنپیسی وتاوانەكانی 
تر بە كاری ئاسایی لەقەڵەم دەدران. لە شاری 
دەس��ەاڵت  میراتی  لەسەر  بنەماڵە  سێ  )ل��و(دا، 
لەگەڵ یەكدی لە كێبڕكێدا بوون، ئەمە لەكاتێكدا 
كە زۆرێك لە ئەرستۆكراتە خاوەن بڕوانامەكان، 
یان  دەگ��ەڕان،  لەدەسەاڵتدا  پێگەیەك  بەشوێن 

لەهەژاری و مەینەتدا دەژیان.
بنەماڵەیەكی  ل��ە  كۆنفوشیوسیش  خ���ودی 
رەسەن و ئەرستۆكرات بوو، بەاڵم بنەماڵەیەك 
بە  و  لەدەستدابوو  ت��ەواوی سامانی خۆیی  كە 
نەداری مابووەوە، لەگەڵ ئەوەشدا كۆنفۆشیۆس 
وەك ئەندامی خێزانێكی خانەدان، پەروەدەكراو 
فێری مۆسیقا و تیرهاوێژی و ماسیگری بوو، 
تۆڕی  راوەم��اس��ی��دا  لە  خ��ۆی،  وتەكانی  بەپێی 
و  پشوو  لەكاتی  باڵندەشی  و  بەكارنەدەهێنا 

حەسانەوەدا راونەكردووە.
مناڵیشیدا،  ل���ەس���ەردەم���ی  ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس 
لە  ب��وو،  كۆششكار  و  راس��ت��ەڕێ  قوتابییەكی 
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تەمەنی بیست ساڵیدا بە كارمەندی بێناونیشان 
خ��اوەن  ئ��ەو  دام���ەزرا.  حكومی  دەزگایەكی  لە 
ب��ەم��ەش  ب���وو،  ل��ێ��ب��ڕاو  و  ژی���ر  كەسێتییەكی 
ئەركەكانی بەدیاركەوتن و لەتەمەنی سی ساڵیدا 

بووە كەسێكی ناسراو. 
كۆنفۆشیۆس زۆربەی سنووری قەڵەمڕەوی 
شازادەكانی خۆی گەڕا و داكۆكیی لە دیدگاكانی 
خۆی كردو ئومێدی ئەوەشی هەبوو، كە هەوڵ 
پەسندی  م��ای��ەی  ببنە  بیروبۆچوونەكانی  و 
سوود  واڵت��دا،  لەبەڕێوەبردنی  و  ش��ازادەك��ان 
وەك  ب��ەاڵم  وەرب��گ��رن،  ئ��ەو  پێشنیارەكانی  لە 
دی���ار ب���وو، كەمتر گ��وێ  دەدرای����ە س��ەرن��ج و 
بۆچوونەكانی، سەرەنجام كۆنفۆشیۆس بڕیاری 
لە  خ��ۆی��ی  ت��وان��ای  و  ه��ەم��وو وزە  دا،  خ��ۆی 

پەروەردەوفێركردنی خەڵكدا خستەگەڕ.
نیشتەجێ  )ل���و(  ل���ەش���اری  ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس 
دام��ەزران��د  خ��ۆی  بەنێوی  فێرگەیەكی  و  ب��وو 
و ب��ەب��ێ رەچ���اوك���ردن���ی ت���وان���ای دارای���ی���ان، 
فێردەكرد.  و  وەردەگ��رت  فێرخوازێكی  هەموو 
كاتێكیش كە خەڵك لەكردنەوەی قوتابخانەكەی 
ئاگاداربوونەوە، مناڵەكانی خۆیانیان ناردنە الی 
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و لەوێ وەرگیران، بەمەش لە مێژوووی چیندا، 
تایبەت  فێرگەی  كە  كەس  یەكەمین  ب��ووە  ئەو 

دابمەزرێنێت.
ل��ە ماڵێكی  الوێ��ك��ی ه���ەژار و دەس��ت��ك��ورت 
دەیەویست  ه��وی(  )ی��ان  بەناوی  كەمدەرامەت 
لەو فێرگەیە وەربگیرێت، بەاڵم كەسوكاری هێند 
ب��وون، كە خەرجی رۆژان��ەی خۆشیان  ه��ەژار 
ئەوەی  ترسی  ه��وی(  )ی��ان  نەدەكرا.  دابین  پێ 
مانگانەی  چونكە  وەرن��ەگ��ی��رێ��ت،  لێنیشتبوو، 
فێرگەكەی بۆ دابین نەدەبوو. رۆژێك هاتە ئەو 
بینی  لێدەدا،  وتاری  كۆنفۆشیۆس  كە  شوێنەی 
دانیشتوون،  دارێك  لەژێر  خەڵكێك  كۆمەڵە  كە 
گوێی لێبوو كۆنفۆشیۆس دەیوت: »...هەركەسێ 
قاورمەش  گۆشتی  پارچە  دە  ئەگەر  تەنانەت 
لەبری مانگانەی خۆی بۆ فێرگە بهێنێت، لەهەر 
وەردەگیرێت...«.  بێت،  رەچەڵەكێكیش  بنەچەو 
یان هوی بە بیستنی ئەو قسەیە بەخوێنگەرمی و 
هەڵەداوانەوە بەرەوماڵ گەڕایەوە و ئەو هەواڵەی 
چەند  هاوڕێی،  كۆنگی  زی  و  لۆ  زی  گەیاندە 
فێرخوازی  بوونە  هەرسێكیان  دوات��ر  رۆژێ��ك 
گۆنگ  بەناوی  پیاوێك  تەنانەت  كۆنفۆشیۆس، 
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هاتەژێر  ئازادببوو،  زیندان  لە  تازە  كە  یچانگ 
سەرپەرشتی و چاودێریی كۆنفۆشیۆسەوە.

بەهاكانی  لەبارەی  ب��ەردەوام  كۆنفۆشیۆس 
و  دەدوا  خ��ۆی  قوتابیەكانی  ب��ۆ  خ��ێ��رخ��وازی 

گرنگی خۆشویستنی خەڵكی وەبیردەهێنانەوە.
رۆژێك لە گەشتێكیدا كە لەگەڵ قوتابیەكانی 
بینی  )تای( دەچوون، ژنێكیان  بناری چیای  بۆ 
شین  و  دان��ی��ش��ت��ووە  گ��ۆڕێ��ك  لەتەنیشت  ك��ە 
بۆچی  پرسیی:  كۆنفۆشیۆس  رۆرۆی��ەت��ی،  و 
بەمشێوەیە دەگری؟ ژنە بەچاوی پر فرمێسكەوە 
لێرە  كوڕەكەم  و  مێردم  و  »خ���ەزوورم  وت��ی: 
كۆنفۆشیۆس  ب��ەورەك��ان«  خ��ۆراك��ی  بوونەتە 
و  جێناهێڵی  ئێرە  یەكڕاست  بۆ  ئ��ەی  پرسیی: 
ب��ڕۆی؟ ژن��ە وت��ی:«ئ��اخ��ر، دەس��ەاڵت��داری ئێرە 
نییە«  س��ت��ەم��ك��ار  دادپ��������ەرەوەرەو  كەسێكی 
كردە  رووی  ئ��ەوە  بیستنی  بە  كۆنفۆشیۆس 
خوێندكارانی و وتی:«كەواتە دەبینن كە زیاتر لە 
بەورێكی دڕندە دەبێ لە دەسەاڵتداری ستەمكار 

بترسین«.
ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس ه��ەم��ی��ش��ە چ���اودێ���ری���ی 
دەك��رد.  فێرخوازەكانی  هەڵسوكەوتی  وردی 
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قوتابییەكی هەبوو بەناوی )زای یۆ(، كە وەك 
پۆلدا  لەناو  نەدەكرد،  كۆششی  هاوپۆلەكانی 
لووتبەرزیش  كەسێكی  و  دەی��ب��ردەوە  خ��ەو 
بوو. رۆژێك كۆنفۆشیۆس بە قوتابیەكانی وت 
پۆلدا  لە  دیسانەوە  یۆ  زای  بخەن،  پشتگوێی 
مێزەكەی،  سەر  سەریخستە  و  خەوبردیەوە 
ل��ەخ��ەو  ب���وو و  ت����ووڕە  ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس زۆر 
هەڵیساند و سەرزەنشتی كرد و پێیوت:«ئەتۆ 
ئیتر وەك پارچەدارێكی رزیوت لێهاتووە، داری 
رزیویش بەكەس ناكرێتە پارچەی دارتاشی و 
هەڵكۆڵین، تۆ وەك دیوارێكی چڵكنی كە ئیدی 
لەوەاڵمدا  یۆ  زای  نابێتەوە«.  سپی  بەكەس 
وتی:«مامۆستا ئیتر هەرگیز كاری وا دووبارە 
و  لەقاند  س��ەری  كۆنفۆشیۆس  ن��اك��ەم��ەوە«. 
كەسەكان  بەڵێنی  ه���ەردەم  من  وت��ی:«دی��ارە 
بارە  بەم  بەاڵم سەبارەت  بەهەند وەردەگ��رم، 
ناگرم،  بەڵێنەكەت  بۆ  گوێ  بەتەنها  تایبەتە، 
بەجێهێنانی  چ��اودێ��ری  ل��ەم��ەودا  دەب��ێ  بەڵكو 
بەڵێنەكەشت بكەم«. زای یۆ وەها شەرمەزار 
ب��وو ك��ە زم��ان��ی گ��ی��را و س���ەری ل��ەب��ەرخ��ۆی 

نایەوە.
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قوتابییەكانی  لەگەڵ  كۆنفۆشیۆس  رۆژێ��ك 
شاری  چوونە  كۆڕگێڕان  بەمەبەستی  خ��ۆی 
)وی(. لەرێگادا دەربارەی بابەتەكانی ئەدەبیات و 
شیعر و دەوڵەت گفتوگۆیان دەكرد، قوتابییەكان 
رێزی زۆریان لە ئاستی تێگەیشتن و فێربوونی 
ئایا  بزانن  دەیانویست  دەگ��رت،  كۆنفۆشیۆس 
كۆنفۆشیۆس لەرابردوودا چۆن لێكۆڵینەوەكانی 
وتی:«من  كۆنفۆشیۆس  ئەنجامداون.  خۆیی 
ب������ەردەوام ب��ی��رم ل���ەم ب��اب��ەت و ل���ەو ب��اب��ەت 
دەك������ردەوە، ت��ەن��ان��ەت ه��ەن��دێ ج���ار خ���ەو و 
ئەوەشدا  لەگەڵ  فەرامۆشدەكرد.  خواردنیشم 
سەبارەت  وەگ��ی��رن��ەدەك��ەوت.  ئ��ەوت��ۆم  شتێكی 
دەخوێندەوە،  كتێبم  ب���ەردەوام  شتێك  هەر  بە 
بەاڵم دیسان سوودێكی وای نەبوو، ماوەیەكی 
زۆری برد، تا تێگەیشتم كە خوێندنەوەی زۆر 
نابێت.  سوودێكی  چ  مێشك  بەكارهێنانی  بەبێ 
لە الیەكی دی، ئەگەر بیركردنەوە لە واقیعبینی 
جیابكرێتەوە و لەكاتی خوێندنەوەی كتێب سەرنج 
و تێڕامانی وردمان نەبێت ، سەرمان لێدەشێوێت. 
بچێتەوە،  بەوشتانەدا  ب��ەردەوام  دەبێت   مرۆڤ 
خوێندنەوەكانی  دەب��ێ��ت  و  ب���ووە  فێریان  ك��ە 
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تێكەڵكێش  خ��ۆی  بیروبۆچوونەكانی  ل��ەگ��ەڵ 
بیروبۆچوونەكان  لە  بەسوودوەرگرتن  بكات، 
مرۆڤ فێردەبێت،  كە رێنوێنیی هزرەكانی خۆی 
بەوجۆرە  و  بەرێ   كێشەكانی  بە  پەی  و  بكات 

سەركەوتنی دێتە رێ.
خەڵكی  فێركردنی  بۆ  خ��ۆی  كۆنفۆشیۆس 
ت��ەرخ��ان��ك��ردو ب��ەدرێ��ژای��ی ژی��ان��ی س��ێ ه��ەزار 
ل��ەوان��ە،  ك��ەس   72 ك��ە  پێگەیاند،  ف��ێ��رخ��وازی 
خۆیان.  س��ەردەم��ی  بیرمەندی  و  زان��ا  ب��وون��ە 
فێركردنەوە،  لەرێگەی  ت��وان��ی  كۆنفۆشیۆس 
باڵوبكاتەوە.  خۆی  سیاسیەكانی  دیدوبۆچوونە 
دواجار خۆی و خوێندكارەكانی، قوتابخانەیەكی 
قوتابخانەی  دام��ەزران��د.  سەربەخۆیان  هزریی 
بەرچاوی  و  گ��ەورە  كاریگەریی  كۆنفۆشیۆس 
سیستمی  و  م�����اوە  چ��ی��ن��ی  واڵت�����ی  ل���ەس���ەر 
هەزاران  كە  دانا،  )فیودالیزم(ی  دەرەبەگایەتی 

ساڵ بەردەوام بوو.
ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس 73 س����اڵ ژی�����ا، م��ردن��ی 
لەناخەوە بووە مایەی نیگەرانی و پرسەدانانی 
سێ  ماوەی  هەندێكیان  تەنانەت  قوتابییەكانی. 
س��اڵ لە گ��ۆڕەك��ەی دوورن��ەك��ەوت��ن��ەوە. زی لۆ 
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ئەو  گ��ۆڕەك��ەی  لەنزیك  م���اوەی ش��ەش س��اڵ 
ئامۆژگارییەكانی  بۆئەوەی  قوتابییەكان  ژی��ا. 
ئ���ەو ل��ەب��ی��رن��ەك��ەن، ب��ەه��ەم��اه��ەن��گ��ی ی��ەك��ت��رو 
دوات��ری��ش  ن��وس��ی��ی��ەوە.  ئ��ەوی��ان  گفتوگۆكانی 
لە  جیاوازەوە  بابەتگەلی  لەبارەی  هەرچییەك 
الیەن كۆنفۆشیۆسەوە وترابێت، وەك چۆنیەتی 
بارە  و  گرفتەكان  لەگەڵ  رووب��ەرووب��وون��ەوە 
هەموو  تۆماركران.  كۆكرانەوەو  ناهەموارەكان 
كۆنفۆشیۆسی  قوتابخانەی  ناوی  لەژێر  ئەمانە 
كۆنفۆشیۆسدا  وتەكانی  هەڵبژاردەی  لەكتێبی 

چاپكران.
بەئاگا  و  هۆشمەند  كەسێكی  كۆنفۆشیۆس 
كە  بوو،  ئەو كەسە  ئەو دروس��ت هەمان  بوو، 
ئەفالتوون بە فەیلەسووف ناوی دەهێنا. ئەو بە 
تەواوی دەركی دەكرد، كە شتەكان دەبێ  چۆن 
خۆی  تێگەیشتنەی  ئەم  لەسەر  و  )راستی(  بن 
خەڵكی پەروەردە دەكرد، خەڵكیش ئەویان بەرز 
دڵەڕاوكێیاندا  و  پەرێشانی  لەكاتی  و  دەنرخاند 

كۆمەك و هاوكاریان لەو وەردەگرت.
پ��ێ��دەچ��ێ��ت ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس ج��گ��ە ل��ە دن��ی��ای 
»رێباز«دا،  لە  پەیڕەویی  و  بیروبۆچوونەكان 
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لەهەوڵی ئەوەشدا بووبێت، كە بەسوودوەرگرتن 
بەگرتنەبەری  یان  دەوڵەتییەكان،  پلەوپایە  لە 
رەوش��ت��ی خ��ێ��رخ��وازان��ە و گ��ەورەی��ی ن��وان��دن، 
ك��اری��گ��ەری ل��ەس��ەر دەوڵ��ەت��ی��ش داب��ن��ێ��ت. ئەو 
هیچی  دەیزانێ  كە  نەدەدوا،  شتێكەوە  لەبارەی 
و  سەربازیەكان  رێكخستنە  )وەك  نازانێت  لێ 
هی تر( و هەردەم سادەیی و عیشقی فێربوون 
لەكتێبی  دەدا.  شەپۆلی  هەڵسوكەوتەكانیدا  لە 
كۆنفۆشیۆسدا  وتەكانی  هەڵبژاردەی  حەوتەمی 
مامۆستا  ك��ە:«ئ��ام��ۆژگ��اری��ی��ەك��ان��ی  ه���ات���ووە 
فەرهەنگ،  هەڵنرابوون:  كۆڵەكە  چ��وار  لەسەر 
و  هەوڵدان  ئەوپەڕی  ئەخالقی،  هەڵسوكەوتی 

راستگۆیی لە گوفتارەكاندا«.
لە  ج��ۆرەك��ان  ل��ە  بەجۆرێك  كۆنفۆشیۆس 
ئ��ەودەم  مرۆڤی  ئەخالقییەكانی  هەڵسوكەوتە 
و خ��ۆی��ش��ی ب��ەدب��ی��ن ب����وو. دەی����وت ئ��وم��ێ��دی 
زانا  هۆشمەندێكی  دنیایەدا  ل��ەم  نییە  ئ��ەوەی 
یان  زان��ا،  حەكیمی  ناونیشانی  و  ب��دۆزێ��ت��ەوە 
مرۆڤی خێرخوازیشی بۆخۆی پێ قبوڵنەدەكرا. 
ئ���ەوپ���ەڕی كۆششی  ئ���ەو  ئ���ەوەش���دا  ل��ەگ��ەڵ 
»رێباز«  بنەماكانی  تا  خستبووەگەڕ،  خ��ۆی 
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تریشی  خەڵكانی  و  بكێشن  دنیادا  بەسەر  بااڵ 
ئەمە  ه��ان��دەدا.  رێ��ب��از  ه��ەم��ان  گرتنەبەری  ب��ە 
هۆشمەندە،  مەعنەویی  مامۆستایەكی  نموونەی 
رەوشتە  و  تاكییەكان  رەوشتە  لەخزمەتی  كە 
ناكاریگەیی  س�����ەرەڕای  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ان، 
ئەنجامی  لەبەدەستهێنانی  هێشتا  هەوڵەكانی، 

بیروباوەڕەكانی مكوڕە. 
ئەفالتوونییەكان،  فەیلەسووفە  بەپێچەوانەی 
جوان  رەفتارە  بۆ  زۆری  بەهای  كۆنفۆشیۆس 
و ش��ای��س��ت��ەك��ان دادەن�����ا، رەف���ت���اری دروس���ت 
تاكە  و  رەش���ۆك  خەڵكی  ل��ە  رێ��زگ��رت��ن  وەك 
نائەرستۆكراتییەكان، رێزنان لە ئاداب و رسوم 
و پیرۆزیەكان، رێزگرتن لە دایك و باوك و زۆر 
رەفتاری شایستەی تر. لە كتێبی نۆیەم، لەبەشی 
چوار  هەرگیز  كە:«مامۆستا  هاتووە  چوارەمدا 
كاری ئەنجام نەدەدان: ئەو هەرگیز تەخمین و 
نادیار  پرسێكی  هیچ  لەسەر  نەدەكرد،  گومانی 
سەرسەختیی  نەدەكرد،  پێداگریی  نالۆژیك  و 

نەدەنواند و كەسێكی خۆپەرست نەبوو«.
ب��ەگ��ش��ت��ی ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس ك��ەس��ێ��ك��ی زۆر 
ئەركەكانی  كار  و  بوو و سنوری  مرۆڤدۆست 
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تینووی  و  ه��ۆش��م��ەن��د  دەزان�����ی.  ب���اش  خ���ۆی 
لەبارەی  بەاڵم  سادە،  مرۆڤێكی  بوو.  فێربوون 
خێرخوازی و »رێباز«ەوە خۆڕاگر و پایەداربوو. 
رەوشتپەروەر  و میانڕەو بوو، واقیعبین، بەاڵم 
ئایدیال وخودان رێبازی ژیان بوو، حەزی لەكار 
دەكرد و لەكۆششدا بوو، بەڕێز و رێزدار بوو.

ب��ەج��ۆرێ��ك ن��وق��م��ی م���وزی���ك دەب�����وو، كە 
گۆشتی  تامی  مانگ  سێ  ماوەی  بۆ  جارێكیان 
ئاسایی خەڵكانی  كاری  فێری  هەروەها  نەكرد، 
دەستكورتی، وەكو دوكانداری و چاودێریكردنی 

چراخانەكان بوو.
ئامادەی  كۆنفۆشیۆس  ئەگەرچی  بەوپێیە، 
ب��ەاڵم  ب���وو،  ئ��ەن��ج��ام��دان��ی ه��ەرك��ارێ��ك��ی رەوا 
رەسمی  كارێكی  ن��ەی��دەت��وان��ی  ك��ات  زۆرب���ەی 
بدۆزێتەوە. رەنگە بەهۆی پابەندبوونی بە بەها 
ئەخالقییەكانەوە نەبووبێتە كەسێكی سوودمەند 
ب��ۆ دەس���ەاڵت���داران���ی س���ەردەم���ی خ���ۆی، ئ��ەو 
كارێكەوە  ئەنجامدانی  بە  خۆی  كاتی  هەمیشە 
ئەمەش  لێبوو:  حەزی  خۆی  كە  بەسەردەبرد، 

یانی بەردەوامیی لە فێربوون.
ساڵییەوە  پانزە  تەمەنی  لە  كۆنفۆشیۆس 
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خووی دایە فێربوون و لە تەمەنی سی ساڵیدا 
وردەوردە  خ��ەری��ك��ە  ك��ە  ب���ەوەك���رد،  هەستی 
بەرچاوروون  ئیدی  ساڵیدا  لەچل  و  فێردەبێت 
بەوەكرد،  هەستی  ساڵیدا  پەنجا  لەتەمەنی  و 
گرتنەبەری  ئەویش  كە  لەسەرشانە،  ئەركێكی 
ئیدی  ساڵییدا  لەشەست  خ��وداوەن��دە.  رێگای 
بیستنی هەموو شتێكی بەالوە ئاسایی و لەحەفتا 
وبنەما  بەها  بەرەچاوكردنی  دەیتوانی  ساڵیشدا 

ئەخالقییەكان، دەستبداتە هەركارێك بیەوێت.
كاریگەریی  بەتەنیا  م��ام��ۆس��ت��ای��ەك  هیچ 
بەڵكو  دان��ەن��ا،  كۆنفۆشیۆس  لەسەر  تایبەتی 
ئەو هەوڵی دەدا لەهەموو كەس شت فێربێت . 
دێرینی  ف���ەرم���ان���ڕەوای  ئ���ەو،  س��ەرم��ەش��ق��ی 
ل��ە دام��ەزران��دن��ی  ب���وو، ك��ە  ه��ەرێ��م��ی )ژوو( 
كردبوو،  هاوكاریی  فەرمانڕەواییدا،  زنجیرەی 
مەعنەویی  پەیوەندیی  جارێك  كۆنفۆشیۆس 
خۆی لەگەڵ فەرمانڕەوای ژوودا بە دەربڕینی 
نەهاتۆتە  دەمێكە  ل���ەوەی  خ��ۆی  نیگەرانیی 

خەویەوە نیشاندابوو.
ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس ب���ەوردی���ی���ەوە ب��ەره��ەم��ە 
و  ئ��ەدەب��ی��ات  شیعر،  م��ێ��ژوو،  كالسیكەكانی 
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)ئی چینگ(ی  كتێبی گۆڕانكارییەكانی  بەتایبەت 
خوێندبوونەوە. ئەو لەوباوەڕەدابوو، كە ئەگەر 
ماوەی پەنجا ساڵ خەریكی خوێندنەوەی كتێبی 
تووشی  هەرگیز  ئیدی  بێت،  گۆڕانكارییەكان 

هەڵەیەكی گەورە نابێت.
باوكی  و  دای��ك  مناڵییەوە  لە  كۆنفۆشیۆس 
خۆی لەدەستدان، دواتر چووە ژیانی هاوسەری 
چاودێریی  كوڕێك،  و  كچێك  باوكی  ب��ووە  و 
ب��وو،  كەمئەندام  ك��ە  دەك���رد  ب��راگ��ەورەك��ەش��ی 
شتدا  بەدەستهێنانی  ویستی  لە  هەرگیز  ئ��ەو 
بۆنەیەكی  ل��ەوەی  ن��ەدەك��رد، جگە  زی��ادەڕۆی��ی 
لێوی  هەرگیز  دەویست.  ت��ەواوی  ماتەمگێڕیی 

لەشەراب نەدا.
یەكەمین  وەك  ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس  دەت��وان��ی��ن 
هەموو  ببەین،  ن��او  ساڵمەندانیش  مامۆستای 
ف��ێ��رخ��واز و دی��اری��ەك��ان��ی��ان��ی وەردەگ������رت، 
بێدیاریشی  و  دەس��ت��ك��ورت  ف��ێ��رخ��وازی  بگرە 

وەردەگرتن.
رێنماییەكانی  بەپێی  دەسەاڵتداران  ئەگەرچی 
ئەو كارەیان نەدەكرد، بەاڵم سەرەنجام لە تەمەنی 
بەخشی.  پێ  حكومییان  پۆستێكی  ساڵیدا  پەنجا 
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زی(ی  گۆنگ  )ج��ی  ئامۆژگاریی  كۆنفۆشیۆس 
گ��ەورەی بنەماڵەی حوكمڕانی دەك��رد، كە رێزی 
دایك و باوكی خۆی بگرێت و لەگەڵ مناڵەكانیشیدا 
و  شایستە  كەسانی  پلەی  بنوێنێت.  میهرەبانی 
بەتوانا بەرزبكاتەوە و كەسانی هیچ لەبارنەبووش 
كۆنفۆشیۆس  كە چۆن  دەبینین  لێرەدا  رابهێنێت. 
بایەخی فێربوون و توانایی خستۆتە سەر خەسڵەتی 
كۆنفۆشیۆس  لەقوتابیانی  هەندێك  بۆماوەییەوە. 
پۆستی گرنگیان لەحكومەت پێسپێردرا. ئەو زی 
بەهۆی  گۆنگی  و زی  ك��ارام��ەی��ی  ب��ەه��ۆی  ل��ۆی 
تێگەیشتن و رەن كیوشی بەهۆی گونجاوییەوە بۆ 

وەرگرتنی پۆست دەستنیشانكردن.
جگەلە وانەوتنەوە، كۆنفۆشیۆس بە نووسینی 
بەهار  س��اڵ��ن��ام��ەی  و  ئ��ەدی��س  شیعری  دی��وان��ە 
تەشریفات،  و  لەمۆسیقا  ن��وێ��گ��ەری  پ��ای��ی��ز،  و 
ه��ەروەه��ا ش��ی��ك��ردن��ەوە و خ��وێ��ن��دن��ەوەك��ەی بۆ 
»كتێبی گۆڕانكاریەكان« بەناوبانگە. سەرچاوەی 
ئەو  ئ��ام��ۆژگ��اری��ەك��ان��ی  و  رێنمایی  س��ەرەك��ی��ی 
قوتابیەكانی  لەگەڵ  وانەبێژیەكانی  كەلەگفتوگۆ و 
بەرجەستەكراوە و لەكتێبی هەڵبژاردەی وتەكانی 
ئەو كە لەالیەن )لۆنگ یو(ەوە ئامادەكراوە، لەالیەن 
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نوسینانەدا  لەو  نوسراونەتەوە.  قوتابیەكانییەوە 
ن���ەك ه���ەر ت��ەن��ه��ا پ���ەی ب��ە ه���زر و ب��ۆچ��وون��ی 
كۆنفۆشیۆس دەبەین، بەڵكو شێوەی وانەوتنەوەو 
دەردەك��ەوێ��ت.  بۆ  بیروبۆچۆنیشیمان  و  رەفتار 
دەڵێن هەرگیز پێشبینیی سەرەنجامەكانی نەدەكرد، 
سەرسەخت و خۆپەسند نەبوو، كەسێكی میهرەبان 
توندوتیژ  بەاڵم  زاڵ،  بەسەرخۆیدا  بوو،  ئارام  و 

نەبوو، بەرێز وئاسانكار بوو.
بەوپەڕی  دەڵێت: «كۆنفۆشیۆس  زی كۆنگ 
دڵگەرمی، راستگۆیی، میانەڕەوانە و رێزەوە لە 
ویالیەتەكانی دەوروبەر، زانیاریی كۆدەكردەوە، 
ه��ەڵ��ب��ەت خ��ەڵ��ك��ان��ی ت��ر ئ���ەم ش��ێ��وازەی��ان بۆ 
لێكۆڵینەوەو توێژینەوەكانیان پەیڕەو نەدەكرد«. 
رووخ��ۆش  و  ئ���ارام  مرۆڤێكی  كۆنفۆشیۆس 
ب���وو و ل��ە رەخ��ن��ەی ق��وت��اب��ی��ەك��ان��ی خ���ۆی بۆ 

راستكردنەوەی هەڵەكانی نەدەڕەنجا.
بۆ  تایبەتی  و  زۆر  رێزێكی  كۆنفۆشیۆس 
لە  رێزگرتن  خەسڵەتی  و  دادەن��ا  ماتەمگێڕان 
و  ب��ە خەسڵەتێكی س��ەرەك��ی  ب��اوك��ی  و  دای��ك 
بەهادار دەزانی. ئەو گوتویەتی:«مرۆڤ لەكاتی 
بەنەرمی  دەب��ێ   ب��اوك،  و  دای��ك  خزمەتكردنی 
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رەفتاربكات، ئەگەر لەگەڵ بیروبۆچۆنی ئەواندا 
بیروبۆچوونەكانیان  نەشتوانێ   نەبوو،  ك��ۆك 
رەنگە  بكات.  دژای��ەت��ی��ان  نابێ   ئ��ەوا  بگۆڕێت، 
بەوان  بەرامبەر  نابێ   بەاڵم  بێت،  دڵگران  لێیان 

نامیهرەبان بیت«.
دەدا  بەخەڵك  زۆری  گرنگی  كۆنفۆشیۆس 
بەیەكەمین  مرۆڤایەتیدا،  لەمێژووی  رەنگە  و 
هۆمانیست )مرۆڤدۆست( لەقەڵەم بدرێت . لەكاتی 
زوو  هەر  ئەو  ئ��اژەاڵن،  تەویلەیەكی  سووتانی 
زیانیان  داخ��ۆ  دەپ��رس��ی،  مرۆڤەكانی  ه��ەواڵ��ی 
پێنەگەیشتووە و گرنگییەكی بە ئەسپەكانی نێو 
ویستی  ئیرادەو  لە  ن��ەدەدا.  سووتاوەكە  تەویلە 
كە  ب��اوەڕەداب��وو،  ل��ەو  و  بەئاگابوو  مرۆڤەكان 
دەتوانرێت فەرماندەی سێ  لەشكر لە هێزەكانیان 
جیابكرێنەوە، بەاڵم ناتوانرێ  ئیرادە لە كەسێكی 
ئاسایی بسەنرێتەوە و لێی زەوتبكرێت. لەبارەی 
)دایۆ(وە دەدوێ  و دەڵێت :«بەیانیان گوێ  لە دایۆ 
لەگەڵ  بمرە«.  بەرەزامەندییەوە  لەشەودا  بگرە، 

هەموو ئەمانەدا ئەو لەوباوەڕەدا بوو كە:
ئ����ەوە م��رۆڤ��ە ک��ە دەت��وان��ێ��ت  رێ��چ��ك��ەك��ان 

فراوانبكات، رێگە ناتوانێ  مرۆڤ گەورە بكات.
دڕندەكانیشدا  مرۆڤە  لەنێو  دەتوانێت  م��رۆ 
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ژیان بەسەرببات، چونكە شكۆمەندی گۆشەگیر 
نابێت و هەردەم بۆخۆی هاودەمێك دەدۆزێتەوە، 
بۆ  ه��اوك��اری  دەستی  دەب��ێ   شكۆمەند  مرۆڤی 
بە سامانی  برەو  نەوەك  درێژبكات،  نیازمەندان 

دەوڵەمەندەكان بدات.
كە  ب��وو،  ب���اوەڕە  ئ��ەو  لەسەر  كۆنفۆشیۆس 
سەرشانییەتی  ئەركی  فەرهەنگ  گەشەپێدانی 
)وەن(ەوە  پ��ادش��ای  ل��ەالی��ەن  ئ��ەرك��ەش  ئ��ەو  و 
ویستی  ئەوە  كە  بەوبڕوایەی،  سپێردراوە،  بەو 
سڵی  لەمردنیش  بگرە  شتێك  لەهیچ  خوداوەندە، 

نەدەكردەوە.
هەروەها باوەڕی بە لەخواپاڕانەوە هەبوو و 
پێیوابوو، ئەو كەسەی پشت لەخوا دەكات، ئیدی 
كەسێكی تری بۆ نامێنێتەوە، تا داوای كۆمەكی 
لێبكات. ئەو ئومێد و ئارەزووی ئەوەی دەكرد، 
بێبەرهەمبن،  كارەكانی  دنیاش  لەم  ئەگەر  كە 

لەمەلەكوتدا بەرهەمێكیان دەبێت.
كەسانی  كە  بوو،  لەوباوەڕەدا  كۆنفۆشیۆس 
هەن،  سەرڕاست  و  راستگۆ  ئەو،  وەك  دیكەی 
بەاڵم كەس هێندەی ئەو ئارەزووی فێربوون نییە. 
بوو.  وانەیەك  ئەو،  بۆ  تازە  بارودۆخێكی  هەر 
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ئەودەمەی لەگەڵ كەسێك بەرێدا دەڕۆیی، السایی 
هەڵسوكەوت و ەرەفتارە جوانەكانی ئەو كەسەی 
بەتێبینیكردنی هەڵەی خەڵكانی تر،  دەكردەوە و 
كۆنفۆشیۆس  راستدەكردنەوە.  خۆی  هەڵەكانی 
بانگەشەی دانایی و تەنانەت شكۆداریی تەواویشی 
نەدەكرد، بەاڵم ماندونەناسانە لەهەوڵی فێربوون 

و فێركردنی خەڵكیدا بوو.
ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس پ��ێ��ی��واب��وو، ك��ە س��روش��ت��ی 
هەموو مرۆڤەكان هاوشێوەیە، ئەو جیاوازیەی 
ك���ە ل��ەن��ێ��وان��ی��ان��دا دروس����ت����ب����ووە، ب��ەه��ۆی 

كردەوەكانیانەوەیە.

میتۆدی كۆنفۆشیۆس
پڕبەهایە  دی�����اردەی  ت��اك��ە  ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس 
خستە  شتێكی  هەموو  ئ��ەو  چیندا.  لەمێژووی 
ژێر كاریگەریی خۆیەوە: پەروەردە و فێركردن، 
حكومەت، رەفتارە تاكەكەسی و كۆمەاڵیەتییەكانی 
مەزهەبێك  كۆنفۆشیۆس  میتۆدی  چینییەكان. 
رەوشتە  بۆ  رێنوێنییەكە  و  فەلسەفە  پتر  نییە. 

دروست و ئەخالقییەكان. 
كۆنفۆشیۆس،  دن��ی��ای  ه��ات��ن��ە  س���ەردەم���ی 
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و  بوو  پێكداهەڵچوونەكان  و  شەڕ  سەردەمی 
پێكهاتەی  یەكبەدوایەكەكان،  سیاسییە  گۆڕانە 
ئیدی  ك��ە  گ���ۆڕی،  وەه���ا  چینیان  ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی 
چینییەكان هیچ بەهایەكیان بۆ رێنوێنییەچاكەكان 
مرۆڤی  كە  پێیوابوو  كۆنفۆشیۆس  دان��ەدەن��ا. 
راستەقینە ئەو كەسەیە كە خودان كەسێتییەكی 
بەڕێزەوە  راستەقینە  مرۆڤی  رەوشتپەروەرە. 
دای��ك و  رێ��زی  ل��ە خواپەرستی دەڕوان��ێ��ت و 
ب��اوك��ی دەگ��رێ��ت و دەس��ەاڵت��ی��ش دەپ��ارێ��زێ��ت . 
راستەقینەكانی  بنەما  و  بیربكاتەوە  دەب��ێ��ت  
خوڕەوشت بكاتە رێنیشاندەری خۆی. بەوتەی 
راستەقینە:«لەپێناو  مرۆڤی  دەبێ   كۆنفۆشیۆس 
پ��ەی��ب��ردن ب��ە خ��وڕەوش��ت��ە چ��اك��ەك��ان هێندەی 
هەوڵی كەسانی هەلپەرست بۆ وەچنگ خستنی 
س��وود و ب��ەرژەوەن��دی��ی زی��ات��ر، ه��ەوڵ��ب��دات«. 
بەبڕوای كۆنفۆشیۆس وەها رەفتارێكی باش لە 
الیەن دەسەاڵتداران، پتر لە یاسا و چوارچێوە 
ئەگەر  بەمپێیە  دەب��ێ��ت،  كاریگەر  یاساییەكان 
ئ��ەم��ج��ۆرە خ��ەڵ��ك��ە دەس�����ەاڵت ب��گ��رن��ەدەس��ت، 
بۆ  سەرمەشق  دەبێتە  ئەخالقییان  خوڕەوشتی 
خەڵكانی تر و دەبنە هەوێنی ژیان و گوزەرانێكی 
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باشتر بۆ خەڵك.
ژیان  لە  ماڵئاوایی  كۆنفۆشیۆس  ئەودەمەی 
رەنگە  نەناسرابوو.  هێندە  فەلسەفەكەی  ك��رد، 
تائێستاش  ئەگەر هەوڵی قوتابیەكانی نەبووایە، 
ب���ەن���ەن���اس���راوی دەم����ای����ەوە. ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس 
نەنووسی،  شتێكی  خ��ۆی��ەوە  ل��ەالی��ەن  هەرگیز 
قوتابیەكانییەوە  لەالیەن  ئەو  وتەكانی  هەموو 
)ه��ەڵ��ب��ژاردەی  ب��ەن��اوی  كتێبدا  لەزنجیرەیەك 
ئ���ەو زن��ج��ی��رە كتێبە  ن���وس���ران���ەوە.  وت���ەك���ان( 
سەرچاوەی هەموو ئەو زانیاریانەن، كە مرۆڤی 

ئێستا دەربارەی كۆنفۆشیۆس دەیانزانێت.
كۆنفۆشیۆسی  گرنگی  فەیلەسووفی  دوو 
لەمێژوودا هەن: یەكێكیان منسیوس )305-390 
پ.ز( و ئەوی دی زۆن زی )نزیكەی 200 سااڵ 
پ.ز( كە هەندێ بیروبۆچوونیان هاوشێوەی هی 
كۆنفۆشیۆس بوو، بەاڵم لەراستیدا تیڕوانینێكی 

جیاوازیان هەبوو بۆ شتەكان.
كە  ئ���ەوەب���وو،  مینسیوس  دی��دوب��ۆچ��وون��ی 
تەنها  دنیا،  دێنە  بەباش  هەموویان  مرۆڤەكان 
نێو  سروشتی  میهرەبانی  و  »دڵسۆزی  دەبێت : 
بەپێچەوانەوە  زی  زۆن  بپارێزن«.  دەروون��ی��ان 



113

دەیوت، ئەگەر خەڵك هزری خۆیان بە پەروەردە 
و خوڕەوشتی باش رابهێنن، دەتوانن مرۆڤگەلی 
باش بن و بەئارامی ژیان بەسەرببەن. ئەم دوو 
بۆچوونە لەگەڵ بۆچوونی كۆنفۆشیۆس، كە پێیوایە 

مرۆڤەكان دەتوانن باش بن، لێك نزیكدەبنەوە.
میتۆدی كۆنفۆشیۆس، بەپێچەوانەی بودیزم 
و تائۆیزم، كە تواناكانی تاك لەپێناو هەماهەنگیی 
ل��ەب��ەرچ��اودەگ��رن،  سروشتدا  لەگەڵ  گونجان 
خواستەكانی  ب��ە  دەدات  گرنگی  ل��ەب��ن��ەڕەت��دا 
200ی  س��اڵ��ەك��ان��ی  لەدەستپێكی  ك��ۆم��ەڵ��گ��ە. 
بەرلەزایین، بودیزم و تایویزم رۆڵی كاریگەریان 
گ��ێ��ڕا ل��ەگ��ۆڕی��ن��ی چ��وارچ��ێ��وەك��ان��ی م��ی��ت��ۆدی 
وەك  ت��ازەی  چەمكی  هەندێ  و  كۆنفۆشیۆس 
سروشتیان هێنایە گۆڕێ . لەسااڵنی نێوان 200-
كۆنفۆشیۆس  بیروبۆچوونەكانی  زاینی  600ی 
الوازبوونێكی بنەڕەتییان بەخۆوەبینی. بەشێكی 
ئەم الوازبوونە بەهۆی ئەوەوە بوو، كە دەبوایە 
میتۆدی كۆنفۆشیۆس، كێبڕكێی بودیزم و تایویزم 
بكات، كە ئەودەم لە گەشانەوەدابوون. ئەم دوو 
كۆنفۆشیۆسدا  میتۆدی  لەبەرامبەر  مەزهەبە 
یان  رۆژدا،  بەرامبەر  لە  واب��وون  ش��ەو  وەك 
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رووبەرووبوونەوەی  خاڵی  تر  بەدەربڕینێكی 
بودیزم  ب��وون.  كۆنفۆشیۆس  رێنوێنییەكانی 
وەك  چەمكگەلی  ل��ەخ��ەم��ی  زۆر  ت��ای��وی��زم  و 
لە  كە  لەكاتێكدا  ئەمە  ب��وون،  مەرگدا  و  رەن��ج 
رۆشن  بەشێوەیەكی  كۆنفۆشیۆسدا،  میتۆدی 
میتۆدی  هەڵنەدەگیران.  بەهەند  چەمكانە  ئەو 
600ی  سااڵنی  ل��ەدەوروب��ەری  كۆنفۆشیۆس 
زاینی  700ی  ساڵەكانی  تا  و  زیندوو  زایینی 
بەتەواوی زیندووبووەوە. لەساڵەكانی 1100ی 
نوێی  میتۆدی  بەناوی  بزووتنەوەیەك  زاینی 
سەریهەڵدا.  زو-كسی  بەڕابەریی  كۆنفۆشیۆس 
باڵی  ب���ەن���اوی  ب��زووت��ن��ەوەك��ەی  لقێكی  ئ���ەو 
پەیوەست  لقە  ئ��ەو  گ��ەش��ەپ��ێ��دا.  عەقڵگەرایی 
پەیوەندیی  یاخود  )ل��ی(  خوێندنەوەی  بە  ب��وو 
بەناوی  تر  لقێكی  سروشت.  و  م��رۆڤ  نێوان 
بوو  تایبەت  پتر  كە  دەرك���ەوت،  گەواهی  باڵی 
رۆشنگەری لەرێگەی پێكهاتەیەك لە وردبوونەوە 

)meditation( و رەفتارە ئەخالقییەكان.
لەنێوان  پێكداهەڵچوونێك   1900 لەسااڵنی 
بیروباوەڕە رۆژئاواییەكانی كۆمۆنیزم سەریهەڵدا. 
كۆمۆنیزمی  گۆڕانكاریەكانی  دوای  سااڵنی  تا 
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بیروباوەڕەكانی  دژی  بەتوندی  دەوڵ��ەت  چینی، 
میتۆدی  چونكە  دەوەس��ت��ای��ەوە،  كۆنفۆشیۆس 
داب���ووە  چ���اوی  ئاییندە،  ل��ەب��ری  كۆنفۆشیۆس 
دژایەتیانەی  ئ��ەو  هەموو  بەهەرحاڵ  راب���ردوو. 

دەوڵەت لەساڵی 1977دا كۆتاییان هات.

هەڵبژاردەیەك لەوتەكانی كۆنفۆشیۆس
بچكۆلە  ماسییەكی  چ��ۆن  وەك  1.خ��ان��ەوادەك��ەت 
و  بەنەرمی  زۆر  ببە:  بەڕێوەی  ئ��اوا  دەبرژێنرێت، 

رووخۆشی.
گەالن  یەكەم  دەبێت  جیهان،  راستەڕێكردنی  بۆ   .2
راستەڕێ بكرێن، بۆ راستەڕێكردنی گەالنیش، دەبێ  
خێزان  رێكخستنی  بۆ  رێكبخەین،  خێزان  لەپێشدا 
سەرەتا  دەبێت   رێكبخەین،  خۆمان  دەبێت   سەرەتا 

دڵمان پاك بكەینەوە.
مسۆگەر  خەڵكی  بەرژەوەندیی  بیەوێ   كەسێك   .3
بكات، لەپێشدا بەرژەوەندیی خۆیی مسۆگەر كردووە.

4. بێدەنگی هاوڕێیەكە، هەرگیز خیانەت ناكات.
5. كاتێك لەگەڵ كەسێكی باشتر لەخۆت ئاشنادەبیت، 
كەسێكیشدا  لەگەڵ  كە  لێبێت.  ئ��ەوت  وەك  هەوڵدە 
ئاشنا دەبیت، كە بەباشیی تۆ ناگا، لەدەروونی خۆت 
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وردبەوەو بەهای خۆت بزانە.
. چاكترین مرۆڤەكان، گرنگی دەدەنە چاكەی خەڵكانی 
دی و خراپەكانیان بەرجەستەناكەن. مرۆڤە نزمەكان 

پێچەوانەی ئەوەدەكەن.
پەلەبكەیت،  كارەكاندا  لەئەنجامدانی  مەكە  حەز   .7
بەدوای بەرژەوەندیی بچووكدا مەگەڕێ . هەڵپەكردن 
ل��ەئ��ەن��ج��ام��دان��ی ك���ارەك���ان دەب��ێ��ت��ە ه���ۆی بەباشی 
ئەنجامنەدانیان و دوای بەرژەوەندی بچوك كەوتنیش 

دەبێتە رێگر لەبەردەم ئەنجامدانی كاری مەزن.
8. لەسێ رێگەوە دەتوانین عەقڵ وەربگرین: یەكەم 
بە بیركردنەوە و سەرنجدان، كە بنەڕەتیترین رێگەیە. 
و  رێگەیە  ئاسانترین  كە  چاولێكەری،  بە  دووەم، 

سەرەنجام بە ئەزموون كە تاڵترینی رێگەكانە.
دەی  نیشانم  گ��ەر  لەبیرتدەكەم.  پێمبڵێی،  گ��ەر   .9

وەبیردەهێنمەوە. گەر تینم بۆ بێنی، تێدەگەم.
10. گەشتی هەزاران كیلۆمەتر بە هەنگاوی یەكەم 

دەستپێدەكات.
11. مرۆڤی پایەبەرز كەم دەدوێ  و زۆر ئەنجامدەدات.
ئ��ەو  ل��ەت��اق��ەت��ی  ئ��ێ��م��ە، ه��ەرگ��ی��ز  ت���وان���ای   .12

چاوەڕوانییەدانییە كە لێی دەكەین.
ستەمكار  حكومەتی  لە  دەبێ   پتر،  بەورێك  لە   .13

بترسین.
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هەر  دەچ��ی،  بۆكوێ   نییە  گرنگ  بێت ،  بەبیرت   .14
ئەوەندە پێت هەڵگرت، لەوێ خۆت دەبینییەوە.

لە  ب��ردب��ێ��ت،  درزی��ش��ی  ت��ەن��ان��ەت  ئەڵماسێك،   .15
بەردێكی درزنەبردو باشترە.

16. ئەو كارەی حەزت لێیەتی، بیكە بە پیشە، تاكو 
ناچار نەبی بەدرێژایی تەمەن كاربكەیت.

لەپێشدا دیاریكراون. سامان و  17. ژیان و مەرگ 
شانازی بەدەست خواوەندە.

18. هەموو شتێك جوانە، بەاڵم هەموان ئەو جوانییە 
نابینن.

19. ئەو كەسەی فێردەبێت و بیرناكاتەوە گومڕایە، 
بەاڵم ئەوەی بیردەكاتەوە و فێرنابێت لەمەترسییەكی 

گەورەدایە.
20. ئەوەی زیاد لەپێویست بدوێ ، ئەستەمە بتوانێ  

قسەی باش بكات.
21. بەهەشت یانی رێكبوون لەگەڵ خودا.

22. گرفتم ئەوە نییە، كە خەڵكی تر بمناسن، گرفتم 
ئەوەیە كە تاچەند خوازیاری توانینم.

23. ئەگەر لەگەڵ دوو كەسی تر بەڕێدا بڕۆم، ئەوان 
یەكێكیان  باشەكانی  خاڵە  م��ن.  مامۆستای  دەبنە 
دەستنیشان دەكەم و چاوی لێدەكەم، خاڵە خراپەكانی 
ئەوی دیش دەستنیشان دەكەم و لەدەروونی خۆمدا 
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راستیان دەكەمەوە.
مردن  دەتوانین  چۆن  نەناسین،  ژی��ان  ئەگەر   .24

بناسین؟
25. گەر سەیری دڵت بكەیت و كەم و كوڕیی تێدا 

بەدی نەكەی، ئیدی بۆ نیگەرانی؟ بۆ دەترسی؟
بپێكی،  مانگ  و  بكەی  لەئەستێرە  تەقە  ئەگەر   .26
كێشە نییە، گرنگ ئەوەیە كە تەقە لە شتێك بكەیت. 

زۆر خەڵك هەن هەر تەقە ناكەن.
هەبێ ،  چاكی  بەڕێوەبردنێكی  كە  لەواڵتێكدا   .27
هەبوونی هەژاری مایەی شەرمەزارییە. لەواڵتێكیشدا 
كە بەڕێوەبردنێكی خراپی هەیە، دەوڵەمەندی مایەی 

نەنگییە.
كارو  بەدەستهێنانی  سەرقاڵی  ئ��ەوەی  لەبری   .28
پلەوپایە بن، با بیرتان الی شایستەبوون بۆ ئەو كارو 
بەرپرسێتییە بێت. نیگەرانی ئەوە مەبە كە نەناسراویت، 

كارێك بكە كە بتكاتە شایستەی ناساندن.
29. گرنگ نییە كە چەندە لەسەرخۆ هەنگاو دەنێیت، 

گرنگ ئەوەیە نەوەستی.
30. كینەگرتن ئاسان و خۆشویستن دژوارە. هەموو 
شتێك بەم چەشنەیە: ئەنجامدانی كاری باش قورس 

و ئەنجامدانی كاری خراپ سانایە.
31/ بێباوەڕی لە هاوڕێیان پتر لە فریوخواردن لێیان 
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مایەی نەنگییە.
32. بەراستی ژیان سادەیە، بەاڵم ئەوە ئێمەین كە 

پێدادەگرین و ئاڵۆزی بكەین.
و  ویست  ب��ە  گەیشتن  ب��ۆ  م��رۆڤ  سەیركەن   .33
ئارەزوو و چێژەكانی دەستدەداتە ئەو هەموو كارە، 

ناتوانێ  خۆی لەپەنای هیچ شتێكدا بشارێتەوە.
34. هەرگیز هاوڕێیەتیی كەسێك مەكە كە لەخۆت 

باشتر نییە.
35. هەرگیز شمشێر مەدەدەست كەسێك كە نازانێ 

سەما بكات.
بۆ  ب��ەاڵم  ق��اڵ��ە،  پێتوابێ س��ەرت  ه��ەرچ��ەن��دی   .36
خوێندنەوە و هەڵپەساردنی فەرامۆشیێكی ویستراو 

دەبێ  كات تەرخانبكەیت.
كە  مرۆڤەكانن  ژیرترین  و  دەبەنگترین  تەنها   .37

لەگۆڕان نەهاتوون.
راستە  دڵگیرە،  شتێكی  پیری  كە  بێنە  ب��اوەڕ   .38
مرۆڤ بەئەسپایی لەشانۆ وەدەردەنرێ ، بەاڵم دواتر 
جێیەكی ئاسوودەی لە ریزی پێشەوەی تەماشاچیان 

پێدەبەخشرێت.
بەڵكو  نەگلێین،  كە  نییە  ئەوە  گەورە  شانازیی   .39

ئەوەیە كە دوای هەر كەوتنێك هەستینەوە سەرپێ.
40. دانایی راستەقینەی هەر كەسێك، زانینی رادەی 
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نەزانییەكەیەتی.
مەكە.  ه��اوار  زۆرەوە  بەتووڕەیی  بڵێ ،  ه��ەق   .41
ئەگەر شتێكی كەمیان لێ داواكردی بیبەخشە. بەوە 

سێ هەنگاوت بەرەو الی خواوەند هەڵێناوە.
42. سەركەوتن پەیوەستە بە خۆئامادەكردنی بەرایی. 

دڵنیابە كە بەبێ ئەو خۆ ئامادەكردنە، شكستدێنی.
43. گەر دەتەوێ  پێشبینیی ئایندە بكەی، بەرابردوودا 

بچۆرەوە.
چونكە  بگیرێت،  كتێبفرۆش  ل��ە  رێ��ز  دەب���ێ    .44
زیاتر  ك��ە  رادەك��ێ��ش��ێ ،  كتێبگەلێك  ب��ۆ  سەرنجمان 
لەهەموو شتێ  پێویستمانن و زیاتر لەهەموو شتێكیش 

لێیان بێئاگاین.
45. هۆشمەند بەكەمی دەكەوێتە هەڵەوە.

46. سەرەنجامی ئەو چاوەڕوانییەی لەژیاندا هەمانە، 
وەستایەی  ئ��ەو  خ��ۆم��ان.  كۆششی  ب��ە  پەیوەستە 
دەب��ێ  سەرەتا  ب��ێ ،  بێخەوش  ك��ارەك��ەی  بیەوێ   كە 

ئامێرەكانی تیژكاتەوە.
لە  ساكار  و  س��ادە  خۆڕاگر،  پ��ای��ەدار،  مرۆڤی   .47

شكۆمەندی نزیكترە.
48. ئامانجی مرۆڤی شكۆمەند، گەیشتنە بەڕاستی.

49. هێزو توانای هەر گەلێك لە یەكێتیی نێو خێزانەوە 
سەرچاوە دەگرێت.
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تواناكانی  سنوربەندیی  لە  پایەبەرز  مرۆڤی   .50
نیگەرانە، نیگەرانی ئەوە نییە كە نەبادا خەڵكانی تر 

پەی بە تواناكانی نەبەن.
لە شكۆمەندی  بیر  بژاردەكان هەمیشە  51. مرۆڤە 

دەكەنەوە و رەشەخەڵكیش لەخەیاڵی ئاسایشدان.
52. مرۆڤی پایەبەرز تێدەگات، كە كام شت دروستە و 
مرۆڤی نزم دەزانێت  كە كامە شت باش دەفرۆشرێت.
53. چەرخی بەخت، هەردەم لەخوالنەوەدایە، داخۆ 

كێ دەتوانێ  بڵێ  من ئەمڕۆ لەهەموان بااڵترم.
نییە، مەگەر ئەوەی هەمیشە  54. هەڵەكردن گرنگ 

وەبیر خۆیی بهێنیەوە.
و  سەركەوتن  خواستی  بەدەستهێنان،  ویستی   .55
تواناكانی خود،  بەوپەڕی  گەیشتن  لەسەر  پێداگری 
پایەبەرزیی  دەرگ��ای  ك��ردن��ەوەی  بۆ  كلیلن  ئەمانە 

مرۆڤ.
ه���ەردەم  ك��ە  كێیە  ب��ك��ەن،  جێگۆڕكێ  دەب���ێ    .56

خۆشبەختی، یان عەقڵی میوانە؟
57. زیادەڕۆیی باكەمیش بێت هەر خراپە.

58. دانایی، واتە بزانی كە هیچ نازانی. ئەمە مانای 
زانینی راستەقینەیە.

59. ئەگەر بزانین كارێك نادروستە و لەگەڵ ئەوەشدا 
ئەنجامی بدەین، ئەوپەڕی ترسنۆكییە.
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خۆی  بەدكار،  كەسانی  گوێدانە  و  سەیركردن   .60
لەخۆیدا دەسپێكی بەدكارییە.

61. ئەنجامدانی پێنج كار لە هەموو هەلومەرجێكدا 
روح  سەنگینی،  ت����ەواون:  شكۆمەندیی  نیشانەی 

سووكی، دڵسۆزی، چاكە و میهرەبانی.
62. شكۆمەندی هەرگیز تەنیا نامێنێتەوە، ئەوەی كە 
بەشكۆمەندی هەنگاو دەنێ ، هاوڕێ و هاودەمی بۆ 

پەیدا دەبن.
بچوكیان  ك���اری  م���ەزن  پ��ی��اوان��ی  هەركاتێك   .63

ئەنجامدا، بەكەساسی بەخۆدا دەچنەوە.
بكرێت ،  ت��ۆدا  لەگەڵ  ناكەی  ك��ارەی ح��ەز  ئ��ەو   .64

لەگەڵ خەڵكی مەكە.
65. لەكاتی هەڵچووندا بیر لە پاشهاتەكەی بكەوە.

66. كاتێك كە ئامانجەكەت رۆشن نییە، جێگۆڕكێ 
بە ئامانجەكەت مەكە، بەڵكو رێگای بەئامانج گەیشتن 

بگۆڕە.
ك��ارەی بۆ خەڵكی دەك��ەی بەهەمان حەز  ئەو   .67

ئەنجامیبدە كە بۆ خۆتی دەكەی.
68. كاتێ شتێك دەزانی پابەندی بەوەی كە نایزانی 

بزانە كە نایزانی، ئەوەیە دانایی.
69. هەر هەنگاوێك دەنێی، بە دڵ و بەگیان بینێ .

70. ناشێ  كتێبێك بكەیتەوە و شتێكی لێ فێر نەبی.
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پێغەمبەری واڵتی چین 
)كۆنفۆشیۆس(

ئــامادەکردنی: نـــاز ســـەعــیــد 
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زۆرن ئەو مرۆڤانەی، كە دێنە ئەم دونیایە 
وەكو  دەمێننەوە  دیاریكراو  بۆماوەیەكی  و 
جەستەی ماددییان، پاشان سەفەری یەكجاری 
ب��ەاڵم  بەجێدەهێڵن،  جیهانە  ئ��ەم  و  دەك���ەن 
و  نوسین  و  ك��ار  و  گوتە  و  ناوبانگ  و  ن��او 
و  ساڵ  چەندین  درێژایی  بە  ڕێنمایییەكانیان 
خەڵكیدا  هزری  و  بیر  لەنێو  زەم��ەن  و  سەدە 
بەرچاویان  و  دی��ار  كاریگەری  و  دەمێننەوە 
دەب��ێ��ت ل��ە س��ەر ژی��ان��ی م��رۆڤ��ەك��ان بەگشتی 
تایبەتی.  بە  شوێنكەوتوانیان  و  پەیڕەوان  و 
چەندین سەدە  كە  كەسایەتیانەش  لەو  یەكێك 
پێش ئێستا لەسەر ئەم زەمینە ژیاوە و دواتر 
كۆچی دوایی كردووە، بەاڵم تا ئیستاش ناوی 
بەسەر زارانەوەیە و پەیڕەوكارانی ڕێبازەكەی 
لە چەندین شوێنی جیهاندا بەردەوامی بە ڕێگە 
و ڕێبازەكەی دەدەن، ئەویش )كۆنفۆشیۆس(�ە، 
كە لە هەنێك شوێن بە پەیامبەری چینییەكان 
)كۆنفوشینیزم(،  ڕێ��ب��ازەك��ەی  و  ن��اوی��دەب��ەن 
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ئایینی  وەك  كۆنفوشیوسی(  )ئایینی  یاخود 
بەشێك لە خەڵكی چینی ئەژمار دەكرێت. ئێمە 
هەوڵدەدەین لەم بابەتەدا جەخت بخەینە سەر 
چۆنێتی  لە  ب��اس  م��ەزن��ەو  مرۆڤە  ئ��ەم  ژیانی 
لە  باس  دوات��ر  و  بكەین  ژیانی  بەسەربردنی 
سەر  دەخ��ەی��ن��ە  تیشك  پ��اش��ان  بۆچونەكانی 
پەیڕەوانی  بۆ  دایناوە  ڕێبازەی  و  ڕێگە  ئەو 
گوفتارە  و  گ��وت��ە  ل��ە  ه��ەن��دێ��ك  دوات��ری��ش  و 
ئومێدەی  بەو  بەرچاو.  دەخەینە  گرنگەكانی 
خوێنەرانی  بۆ  هەبێت  خ��ۆی  گرنگی  و  س��ود 

كورد.

كۆنفۆشیۆس كێیە؟
دوو  لە  ناوەكەی  كە  )كۆنفۆشیۆس(ە  ناوی 
پێكهاتووە.   )Futuze( و   )Kung( وش���ەی 
یەكەمیان ناوی ئەو خێڵەیە كە تێیدا لەدایكبووە 
مامۆستا،  واتای  بە  دووەمیان  بەوانە،  سەر  و 
ساڵی  دێت.  فەیلەسوف  یان  سەركردە  یاخود 
)551پ.ز(لە شاری )تیسوو( و سەربە ویالیەتی 
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ن��اودار و خانەدان  لە خێزانێكی  )ل��وو(ی چینی 
ویالیەتە  ئ��ەو  والیی  باپیری  دون��ی��اوە.  هاتۆتە 
بووە و باوكیشی ئەفسەری سەربازی دەریایی 

بووە.

ژیـــانــی كۆنفۆشیۆس
دانا  و  فەیلەسوف  و  بیرمەند  كۆنفۆشیۆس 
و مامۆستایەكی بەناوبانگی چینی بووە و سەر 
بە خانەوادەیەكی ناودار و دەسەاڵتدار بووە و 
ئەرستۆكراتی  كۆمەاڵیەتی  چینی  دوو  لەنێوان 
گەورەبووە.  و  ژیاوە  ئاسایدا  خەڵكی  چینی  و 
كۆچی  باوكی  كە  ب��ووە،  3 سااڵندا  تەمەنی  لە 
ب��اوك  سەرپەرشتی  بەبێ   و  ك���ردووە  دوای���ی 
زەحمەتیی  و  ژیانی سەختیی  و  ب��ووە  گ��ەورە 
ك��ە خۆی  ن��اچ��ارب��ووە  بۆیە  ت��ێ��داب��ووە،  زۆری 
كاربكات، هەر لە سەرەتاكانی تەمەنییەوە و بە 
بچوكی دەستی بە كاری شوانی كردووە. كاری 
خۆیشی  وەكو  ك��ردووە،  تریشی  جۆراوجۆری 
ئاماژەی پێكردووە لە زۆر بواری جۆراوجۆری 
حكومیدا كاریكردووە، هەروەها كاری ژمێریاری 

و پاسەوانیشی كردووە. 
ساڵی   20 پێش  و  بچوكدا  تەمەنێكی  ل��ە 



127

پێكهێناوە و كوڕێكیان بووە،  ژیانی هاوسەری 
بوون،  دوان��ە  كە  ب��ووە  كچیان  دوو  دواتریش 
دوایی  كۆچی  بچوكی  بە  هەر  یەكێكیان  بەاڵم 
كردووە، بەاڵم پاش تەنها 2 ساڵ هاوسەرەكەی 
لێی جیابۆتەوە، هەروەها كۆنفۆشیۆس خۆی لە 
كۆچی  دایكی  كاتێك  بووە  ساڵیدا   23 تەمەنی 
دوای���ی ك����ردووە و ئ��ەم ك��ۆچ��ك��ردن��ەی دایكی 
كاریگەری زۆری هەبووە لەسەری و زۆر پێی 
غەمبار و دڵتەنگ بووە و تا 3 ساڵ ماتەمینی بۆ 

گێڕاوە وەك خۆی باسی لێوە كردووە.

ئیـلهـام و پەیامـبـەرداری كۆنفۆشیۆس
ئایا  لەسەر ئەوەی كە  بیروڕای جیاواز هەیە 
كۆنفۆشیۆس پەیامبەر و خاوەن پەیامی ئاسمانی 
بووە وەك پێغەمبەرانی دیكەی ئاینە ئاسمانییەكان 
یاخود نا، بەاڵم ئەوەی ڕوونە ئەوەیە كە كرۆك 
هاوتایە  ف��ەل��س��ەف��ەك��ەی  ڕێ��ب��ازو  ن���اوەڕۆك���ی  و 
ئاسمانی  پیرۆزە  و  بەرز  پەیامە  ت��ەواوی  لەگەڵ 
مەزنانەشی  ب��ەرزو  وت��ە  ئ��ەو  و  زەمینییەكان  و 
مرۆڤی  وتەی  ئ��ەوەی  تا  نزیكترن،  ئیلهامەوە  لە 
ئاسایی بن. ئاشكرایە كە بە پەروەردەی نەفسی 
زۆری  ماندووبونی  و  هەوڵ  بە  و  خۆی  خودی 
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خۆی گەیشتوە بەو پلە و مەقامە مەزنەی دوای 
بەسەر  ن��اوی  تائیستاش  و  س���ەدەش  چەندین 
لێكۆڵەرانەوە  لە الیەن نوسەران و  زارانەوەیە و 
و  بەرهەم  و  ژیان  بە  تایبەت  بایەخی  و  گرنگی 

فەلسەفە و ڕێبازەكەی دەدرێت. 
خۆی  كە  ئەوەیە  ئاماژەیە  جێگەی  ئ��ەوەی 
پ��ازدە  تەمەنم  كاتێك  دەڵ��ێ��ت:  و  باسیدەكات 
سااڵن بوو خۆمم ڕاهێنابوو لەسەر خوێندنەوە 
تەمەنم  سییەكانی  گەیشتمە  كاتێك  تێڕامان،  و 
چل  بە  ب��ووم  كە  بەهێزبوون،  زانیارییەكانم 
ساڵ گومانەكانم ڕەوینەوە، لە پەنجادا ئیرادەی 
ئامادەبووم  شەستدا  لە  دەرك���ەوت،  ئاسمانی 
لە حەفتا ساڵیمدا  گرنگیپێدانی،  و  وەرگرتن  بۆ 
گوێڕایەڵی و ئیرادەی دڵم بەدەستهێنا بەبێ  هیچ 

الدانێك لە هەق و ڕاستی. 
بكرێنە  ئەم ووتانەی خۆی  بتوانرێت  ڕەنگە 
بەڵگەی ئەوەی كە ئەو خاوەن ئیلهامێكی تایبەتی 
پێدراوە  ئیالهی  پەیامی  یاخود  بووە،  ئاسمانی 
وەك  تر  كەسانی  و  خ��ۆی  ڕێنوێنیكردنی  بۆ 
هەرخاوەن پەیام و بەرنامەیەكی تری ئاسمانی. 
هەربۆیەش لە كۆڕێكی ناو موریدەكانیدا جارێك 
كەسێك  بناسێت،  من  نییە  كەسێك  هیچ  دەڵێت 
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لێی دەپرسێت هۆكاری ئەوە چییە؟ لە وەاڵمدا 
دژی  ل��ە  نییە  گ��ازان��دەم  و  گلەی  م��ن  دەڵ��ێ��ت: 
دروشمەكان، هەرگیز لۆمەی كەسیش ناكەم، بە 
خوێندنەوە و دیراسەی خۆم )گەرچی سادە و 
و  دەگ��ەم  پلەكان  بەرزترین  بە  بن(  ساكاریش 
لەالیەن  من  كە  ئەوەیە  گرنگتر  هەموویشی  لە 

ئاسمانەوە ناسراوم. 
كە  ب��ەوەی  دەك��ات  هەروەها وەسفی خۆی 
ئەو تەنها گوێزەرەوەیە و داهێنەر نییە. لە ووتە 
هەندێك  كراوە و  ئاسمان  باسی  پەندەكانیدا  و 
باسی  چینی  سەرەكی  پەرستراوی  وەك  جار 
كە  وابووە،  بڕوای  خۆیشی  خودی  لێوەكراوە. 
ئاسمان پشتیوانی ئەوە و هەرگیز دەستبەرداری 
ئینكاری  ك��ە  گفتوگۆیەكدا  ل��ە  ج��ارێ��ك  نابێت. 
لێی  و  نەكردووە  پێی  بڕوایان  و  كراوە  لەگەڵ 
تێنەگەیشتوون، ئەویش وتویەتی من ئاسمان لێم 
تێدەگات، هەمیشە موژدەدەر و ڕێنمایی كاران 
سانایی  بە  خەڵكی  و  غەریبن  و  نامۆ  كەسانی 

لێیان تێناگەن.
لەپێناو  كۆنفۆشیۆس  كە  وت��راوە  ئەوەیش 
مەزنەكەیدا  پەیامە  و  بیروبۆچوون  گەیاندنی 
زۆربەی كات لە سەفەر و گەڕاندا بووە بە شار 
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و شارۆچكەكاندا و لە هەندێك شوێن پەیڕەوان 
هەندێك  لە  و  هەبووە  زۆری  شوێنكەوتەی  و 
شوێنی تر كەمتر، هەندێكجاریش دژایەتی كراوە 
و دورخراوەتەوە، بەاڵم ئەو بەردەوام بووە لە 
سەفەرەكانی سەردانی وویالیەتە جیاوازەكانی 
حاكم  لەالیەن  جار  هەندێك  و  ك��ردووە  چینی 
و  پێشوازی  ویالیەتەكانەوە  دەسەاڵتدارانی  و 
پشتگیری باشی لێكراوە و ڕێزی زۆری لێگیراوە، 
و گەلێك جار تا ئەو ڕادەیە بڕوا و متمانەیان 
پێی هەبووە، كە پلە و پۆستی حكومی گەورەیان 
لە  پ��ێ��دراوە  ل��ەوان��ەش وەزارەت���ی دادی  پێداوە 

الیەن حاكمی یەكێك لە ویالیەتەكانەوە.
ئەوە  ئەگەری  كە  ئەوەی  دەگەینە  لەمانەوە 
هەیە، كە ئەو قسەیە تەواو بێت كە كۆنفۆشیۆس 
پ��ەی��ام��ب��ەرێ��ك ب���ووە و پ��ەی��ام��ی ئ��اس��م��ان��ی بۆ 
ئەوە  تەواویش  بە  ئەگەر  هێناوە،  چیینییەكان 
پێغەمبەران  دەستەی  لە  كە  ڕووننەبوبێتەوە 
بووترێت  دەكرێت  ئ��ەوا  بوبێت،  پەیامبەران  و 
پلەیەكی  خاوەن  كە  بووە  تایبەتانە  كەسە  لەو 
پێدراوە  تایبەتی  ئیلهامی  و  بااڵبووە  و  م��ەزن 
و ڕێنمایندە و مامۆستا و فێركارێكی گرنگ و 
كاریگەربووە بۆ سەردەمی خۆی و نەوەكانی، 
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و  ڕێگە  پ��ەی��ڕەوان��ی  بۆ  و  بەگشتی  دوات��ری��ش 
ڕێبازەكەی بەتایبەتی. 

فەلسەفە و ڕێبازی كۆنفۆشیۆس )كۆنفۆشینیزم(
زۆربەی نوسەران و لێكۆلەران پێیانوایە كە 
كۆنفۆشیۆس یەكێكە لە دامەزرێنەرانی ڕێبازی 
ئایینی و هەندێكیش بە )پێغەمبەری چینییەكان( 
كە  پێیانوایە  ت��ر  هەندێكی  ب��ەاڵم  ن��اوی��دەب��ەن، 
بە  پەیوەندی  هیچ  كۆنفۆشیۆس،  ڕێبازەكەی 
ئایینەوە نییە و هەرگیز باسی پەیامی ئاسمانی 
و خ���وداوەن���دی ن���ەك���ردووە، ب��ەڵ��ك��و ڕێ��گ��ە و 
ڕێبازێكی تایبەتی هەبووە، كە جەختی كردۆتەوە 
ڕەفتاری  ڕێگەی  و  تاكەكەس  ڕەوشتی  لەسەر 
كۆمەاڵیەتی و سیاسی لە كۆمەڵگەدا. لە مەزهەب 
كردۆتە  جەختی  كۆنفۆشیۆس  ڕێبازەكەیدا  و 
و  ڕێباز  زۆرینەی  كە  گرنگ  شتی  زۆر  سەر 
گرنگییان  زەمینییەكانیش  و  ئاسمانی  مەزهەبە 
جەخت  زۆر  كۆنفۆشیۆس  ل��ەوان��ەش  پ��ێ��داون. 
خۆشەویستی  و  )موحیبەت  لەسەر  دەكاتەوە 
خەڵكی و جوان مامەڵەكردن لەگەڵ یەكتری و 
ڕەفتاردا(،  و  گوفتار  و  وتار  لە  نیانی  و  نەرم 
گرنگی زۆر دەدات بە خاوێنی  دەست و زمان، 
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كە مەبەستی لەوەیە پێویستە مرۆڤ دەست و 
گوفتاری  و  كردار  هەرگیز  و  بێت  پاك  زمانی 
بەرامبەر  بە  زی��ان  و  بەكارنەهێنێت  ناشیرین 
زمانییەوە،  و  دەس��ت  ڕێ��گ��ەی  ل��ە  نەگەیەنێت 
كەسانی  ڕێزگرتنی  لەسەر  جەخت  ه��ەروەه��ا 
بەسااڵچوو دەكاتەوە، هەروەها كەسانی خاوەن 
پایەی بەرزی كۆمەاڵیەتی. لەهەمانكاتدا گرنگی 
موحیبەتی  و  ڕێ��ز  و  خ��ێ��زان  ب��ە  دەدات  زۆر 
ئەندامانی خێزان. ئاشكرایە ئەم بنەما گرنگانەی 
ك��ردون��ەت��ەوە  ل��ەس��ەر  جەختی  كۆنفۆشیۆس 
هەموو  لەالیەن  گرنگیپێدانن  مایەی  هەموویان 
ئاسمانی و  و  ئاینی  ڕێباز و مەزهەبە  ڕێگە و 
بونیادنانی  بۆ  ه��ەروەه��اش  زەمیینییەكانەوە، 
جێگەی  و  پێویست  تەندروست،  كۆمەڵگەیەكی 

بایەخن.
 ل��ەالی��ەك��ی دی��ك��ەش��ەوە ك��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس بە 
توندی دژی زوڵم ستەم بووە و جەختی لەوە 
بپارێزێت  پێویستە مرۆڤ خۆی  كە  كردۆتەوە 
ئ��ازارو زی��ان گەیاندن بە  لە زوڵ��م و ستەم و 
كەسانی دیكە و جەختی لەو وتە كردۆتەوە، كە 
دەڵێت ) ئەوەی بۆ خۆت پێت خۆشە بۆ خەڵكیش 
پێت خۆش بێت(، ئەم وتەیەی كردبووە بنەمای 
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پەیڕەوكارانی  و  خۆی  گوفتارەكانی  و  ڕەفتار 
ڕێبازەكەی هاندەدا بۆ پەیڕەوكردن لەسەر ئەو 
بنەما جوانە. پێویستە ئاماژە بەوەش بدەین، كە 
كۆنفۆشیۆس جەختێكی زۆر زۆری كردۆتەوە 
لەسەر دوو بنەمای مۆراڵی گرنگ، ئەوانیش بە 
كە  )لی(،  و  پێیان ووت��راوە )جن(  زمانی چینی 
پەیڕەوی  بە  ژیانی  نمونەی  مرۆڤی  پێیوابووە 
یەكەمیان  كە  بەڕێوەدەبات،  بنەمایە  دوو  ئەو 
بە مانای خۆشەویستی و موحیبەت دێت، واتە 
بۆ  هەبێت  گرنگیپێدانمان  و  موحیبەت  پێویستە 
هەموو كائینێكی مرۆیی و بە كەسی خۆمانیان 
هەندێك  واتای  بە  دووەمیشیان  ئەژماربكەین. 
دێت،  ج��وان  ڕەوشتی  و  س��روت  و  ڕەفتار  لە 
بەدیهێنانی  لەپێناو  پەیڕەوبكرێن  پێویستە  كە 
ژیانێكی جوان و ئارامدا بۆ تاكەكەس و كۆمەڵگە. 
س���ەب���ارەت ب��ە ح��ك��وم��ەت و دەس��ەاڵت��ی��ش 
بۆ  حكومەت  كە  واب��ووە  ب��ڕوای  كۆنفۆشیۆس 
خزمەتی گەل هاتۆتە بوون نەك بەپێچەوانەوە و 
پێویستە حكومەت هەوڵی دابینكردنی خۆشبەختی 
و ژیانێكی باش و ئارام بدات بۆ هاوواڵتیانی و 
كەسێكی  پێویستە  دەسەاڵتدار  و  حاكم  كەسی 
بێت  جوانەكان  ئەخالقییە  بنەما  خاوەن  و  پاك 
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و خاوەن حیكمەت و دانایی بێت. لە شوێنێكی 
و  ماڵ  لەناو  دانایی  و  دەڵێت: حیكمەت  دیكەدا 
لە خێزانەوە دەستپێدەكات و تاكەكەس بناغەی 
كۆمەڵگەیە، بەاڵم تاكێك كە پەروەردەكرابێت بە 
پەروەردەیەكی ڕێكوپێك لەناو خێزانێكی خاوەن 
ڕەشبین  گەرچی  دروس��ت��دا.  و  ڕاس��ت  بنەمای 
خۆیدا  سەردەمی  كۆمەڵگەی  لە  ژیان  لە  بووە 
مرۆڤایەتی  زێڕینی  چ��ەرخ��ی  ك��ە  وتویەتی  و 
ڕاب����ردوودا  ل��ە  و  ئێمە  پێش  و  ب��ەس��ەرچ��ووە 
بووە، بۆیە زۆر بە پەرۆش و گرنگییەوە باسی 
ڕابردووی زێڕینی كردووە و هانی خەڵكی داوە 
كە وەك ژیانی ڕابردوو بژین و هەوڵبدەن لەو 
شێوازە ژیانەی ڕابردوو سود وەربگرن، بەهۆی 
ئەم بیروبۆچونەشیەوە زۆربەی كاربەدەستانی 
هاوڕا  و  سەردەمی خۆی دژی وەستاونەتەوە 
ئەم  خۆیشی  كۆچی  دوای  لەگەڵیدا،  نەبوون 
ئەو  گەیشتە  تا  ب��وون،  زیاتر  زۆر  دژایەتییانە 
ڕادەیەی یەكێك لە سەركردەكانی چین بڕیاری 
سوتاندنی كتێب و نوسراوەكانی كۆنفۆشیۆسی 
دا و ب��ڕی��اری ق��ەدەغ��ەك��ردن��ی پ��ەی��ڕەوك��ردن��ی 
چونكە  دەرك��رد.  فێركارییەكانی  و  ڕێبازەكەی 
و  ڕەشبینانەن  بیروبۆچونەكانی  پێیوابوو 
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نەهامەتی بۆ خەڵكی دەهێنن، ئەگەر بێتوو هەر 
داهاتوو  بۆ  ناتوانن  بكەنەوە  ڕاب��ردوو  لە  بیر 
هەنگاوبنێن و داهێنان بكەن و گەشە بە خۆیان 
و كۆمەڵگە بدەن، لەكاتێكدا پێویستە خەڵكی بۆ 
داهاتوو بڕوانێت و ئاوڕ لە ڕابردوو نەداتەوە... 
ئەو هەموو  پێچەوانانە و  ئەو بۆچوونە  لەگەڵ 
دژایەتیەش كە كراوە بەرامبەر بە كۆنفۆشیۆس 
وەك  كەچی  ورێ��ب��ازەك��ەی  ب��ۆچ��وون  بیرو  و 
دەوترێت نزیكەی 20 سەدە فەلسەفە و ڕێبازی 
كۆنفۆشیۆس حوكمی چینی كردووە و لەالیەن 
زۆرینەی خەڵكییەوە شوێنكەوتە و پەیڕەوكاری 
سەدەی  كۆتاییەكانی  هەتا  بەتایبەت  هەبووە، 
و  فەلسەفە  كە  ئاشكرایە  ڕاستییە  ئەو  ن��ۆزدە. 
ڕێبازی كۆنفۆشیۆس ئاشتی و ئارامیی ناوەكیی 
بۆ خەڵكی چینی بەدیهێنابوو بە درێژایی )20( 
سەدە، بەاڵم لەدوای سەدەی 19 و لە ئێستاشدا 
بەرەو  فەلسەفەكەی  و  رێباز  و  كۆنفۆشیۆس 
ئ��ەوەش  چ��وون،  بیرچوونەوە  و  ل��ەن��اوچ��وون 
بیری کۆمۆنیزم  زاڵبوونی دەسەاڵت و  بەهۆی 
ب��ەرچ��اوی  دژای��ەت��ی  ئاشكرا  ب��ە  ك��ە  چیندا  ل��ە 
بەمەش  دەك��ات،  رێبازەكەی  و  كۆنفۆشیۆس 
زانا  و  فەیلەسوف  و  مامۆستا  ئەو  وردەوردە 
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مەزنە و ڕێبازەكەی كە لەسەر بناغەی موحیبەت 
و  چینییەكان  ه��زری  لە  دارێ��ژراب��وو،  پاكی  و 
خەڵكی تریشدا سڕایەوە و دوای ئەوە كەسانێك 
هاتونەتە بوون كە بیر لە موحیبەت و مرۆڤایەتی 
مادیات  و  بازرگانی  بە  گرنگی  تەنها  ناكەنەوە 
وەك  مەزنی  مرۆڤێكی  كە  واڵتێكدا  لە  دەدەن، 

كۆنفۆشیۆس تێیدا هاتە دونیاوە. 

ڕێگەی مرۆڤ بەرەو پلەی
بااڵیی بەپێی ڕێبازی كۆنفۆشیۆس

پێویستە  م��رۆڤ  پێیوابووە  كونفۆشیوس 
بااڵبوون و گەیشتن  پلەی  بەرەو  بنێت  هەنگاو 
پێیوابووە  ئەو  مرۆڤبوون.  بەرزی  لوتكەی  بە 
لە  یەكەم هەنگاودا  لە  دانایی  پلەی حیكمەت و 
بناغەی  و  دەستپێدەكات  خێزانەوە  و  ناوماڵ 
ئ��ەو  ت��اك��اك��ەس��ەك��ان��ن،  كۆمەڵگەیەكیش  ه���ەر 
لەناو  ڕێكوپێك  شێوازێكی  ب��ە  ك��ە  ت��اك��ان��ەی 
وایە  بڕوای  پەروەردەكرابن.  باشدا  خێزانێكی 
كە مرۆڤ لەسەریەتی خۆی ڕۆشنبیر بكات و 
پێی وایە گەشەكردن و پلە بااڵی تاك بناغەیە 
بە  نمونەیی  مرۆڤی  كۆمەڵگە.  گەشەكردنی  بۆ 
تێڕوانینی ئەو بریتییە لەو كەسەی كە فەلسەفە 
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تێدابێت و بەهۆی ئەم دوو شتەوە  و پیرۆزی 
بوبێت بە كەسێكی دانا. مرۆڤی كامڵ لە ڕوانگەی 
ئەوەوە ئەو كەسەیە كە پێویستە خاوەنی سێ  
 3 ئەو  سەرنجە  جێگەی  ئ��ەوەی  بێت.  سیفەت 
سیفەتە كە كونفۆشیۆس باسیكردوون بەبڕوای 
هەریەكە لە )سوكرات، نیتچە، عیسای مەسیح( 
كامڵ.  مرۆڤی  بۆ  سەرەكین  سیفەتی  سێ   یش 
ئەو سیفەتانەش بریتین لە )زیرەكی – ئازایەتی-
كۆنفۆشیۆس  بارەوە  لەم  خۆشویستنی چاكە(. 
دەڵێت: مرۆڤی بااڵ دەترسێت لەوەی، كە نەگاتە 
هەقیقەت، و لەوە ناترسێت توشی هەژاری ببێت. 
و خاوەن هزرێكی فراوانە. ئەو تەنها مرۆڤێكی 
زیرەك نییە و بەس، تەنها فێرخوازێكی ڕێگەی 
ئەو  بەڵكو  ب��ەس،  و  نییە  زان��ی��اری  و  زان��س��ت 
خاوەنی ڕەوشت و زیرەكییە، كاتێكیش پێكەوە 
دەبێتە  ئ��ەوك��ات  ب��وو،  سیفەتانە  ئ��ەم  خ���اوەن 
دەڵێت،  ئەو  فەزیلەت.  خاوەن  كامڵی  مرۆڤێكی 
پێیەكانی  چەسپاندنی  ه��ۆی  دەبێتە  زی��رەك��ی 
ب��ە ڕەوش��ت��ی  پ��اب��ەن��دب��وون��ی  ل��ەس��ەر زەوی و 
ئەوەی  پێش  كاردەكات  ئەو  دڵسۆزی.  و  باش 
ئەو  گ��ۆ دەرب����ارەی  دێتە  پ��اش��ان  ب��ك��ات،  قسە 
لە هونەری  ئەنجامیاندەدات. هەروەك  كارانەی 
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نیشانەپێكاندا هەمان نمونەی ڕێگەی مرۆڤی بااڵ 
تیرهاوێژ ئەگەر  هەیە، وەك ئەوەی كە كەسی 
نیشانەكەی نەپێكا دەگەڕێتەوە بۆ نەفسی خۆی 
ئەوەی  شكستەكەی.  هۆكاری  دۆزینەوەی  بۆ 
مرۆڤی مەزن و بااڵ بۆی دەگەڕێت لە ناو ناخی 
خۆیدایە: بەاڵم مرۆڤی نەفام و خراپ لە كەسانی 
تردا بۆی دەگەڕێت. مرۆڤی مەزن غەمبار دەبێت 
بەوەی كە بەتەواوی كارێكی بۆ ئەنجام نەدرێت، 
هەرگیز بەوە غەم ناخوات كە خەڵكی نایناسن 
و ناوبانگی نییە، لەگەڵ ئەوەشدا رقی لەوەیە كە 
دوای خۆی ناوی چاكی نەمێنێت. ئەو كەسێكە 
گفتوگۆدا،  و  وتە  لە  ساكارە  و  سادە  زۆر  كە 
بەاڵم زۆر سەركەوتووە لە كار و كردەوەكانیدا. 
كاتێك گفتوگۆدەكات هیچ گومان و دودڵییەکی 
نییە، ناتوانرێت سەرزەنشتی بكرێت لە كارەكانیدا 
لەو  جگە  دەدات  ئەنجامی  ئەو  ئ��ەوەی  چونكە 
ئەو  نییە،  ئەنجامدانیان  توانای  دیكە  كەسانی 
هەمیشە هەوڵی ڕاگرتنی بااڵنس دەدات لەنێوان 
نایەوێت  هەرگیز  واتە  ڕەفتارەكانیدا،  و  گوفتار 
كردەوە  بە  نەتوانێت  كە  بڵێت،  شتێك  قسە  بە 
ك��ردارەك��ان��ی  ه��ەرگ��ی��ز  ی��اخ��ود  ئەنجامیبدات، 
ڕێگەی  هەمیشە  نین.  گوفتارەكانی  پێچەوانەی 
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شتێكدا.  هەموو  لە  هەڵدەبژێرێت  ناوەندگیری 
خەڵكی  كاردەكەنە سەر  بەزۆری  شتانەی  ئەو 
ب��ۆ ئ��ەو ب��ەو ج���ۆرە ك��اری��گ��ەر ن��ی��ن، ملكەچی 
پێویستبێت  ئەگەر  ڕێساكان،  و  یاسا  بۆ  هەیە 
خۆگونجاندن  بۆ  دەگ��ۆڕێ��ت  خ��ۆی  سروشتی 
دەبنەوە،  ڕووب��ەڕووی  پێشهاتانەی  ئەو  لەگەڵ 
تەسلیم  و  خۆگونجێنە  و  بەهێز  كەسێكی  واتە 
نابێت، هەروەها مرۆڤی مەزن  بە ڕووداوەكان 
جوڵەكانی  كە  دەجوڵێت  شێوەیەك  بە  ب��ااڵ  و 
داه��ات��وو.  نەوەكانی  بۆ  گشتی  ڕێگەی  دەبنە 
ی��اس��ای  ه��ەڵ��س��وك��ەوت��ەك��ان��ی وەك  و  ڕەف��ت��ار 
گشتی پەیڕەودەكرێن لەالیەن جیلەكانی ترەوە، 
دەبنە  وتەكانی  كە  بەشێوەیەك  گفتوگۆدەكات 

پێوەری گشتی بۆ نەوەكانی دوای خۆی.

كـتـێـبـی فـێــركــارییـەكـانـی كۆنفۆشیۆس 
كە  كۆنفۆشیۆس  فێركارییەكانی  كتێبی 
بریتییە  ن��اوب��راوە  كۆنفۆشیۆس(  )ئینجیلی  بە 
و  بیرمەند  گوفتارەكانی  و  وت��ە  ت��ۆم��اری  ل��ە 
و  فێرخواز  و  كۆنفۆشیۆس  چینی  فەیلەسوفی 
مناقەشەی  و  گفتوگۆ  هەروەها  موریدەكانی، 
نێوان خۆی و مورید و شوێنكەوتووەكانی كە 
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تا ئێستا رۆڵ و كاریگەری زۆری هەیە لەسەر 
ڕەفتار و گوفتار و هەڵسوكەوتی خەڵكانی چینی 
بەتایبەت شوێنكەوتوانی ڕێبازەكەی. ئەم كتێبە 
هزرییەوە  و  فەلسەفی  و  م��ێ��ژووی  ل���ەرووی 
وەرگ��ێ��ڕراوە  و  دادەن��رێ��ت  گرنگ  كتێبێكی  بە 
لە  و  جیهان  زیندووەكانی  زمانە  زۆرب��ەی  بۆ 
سییەكانی سەدەی بیستەمیشدا لەالیەن كەسێك 
بەناوی )ما جیان(ەوە وەرگێڕدرا بۆ سەر زمانی 
ف��ێ��رخ��وازی زانكۆی  ئ��ەو كەسە  ك��ە  ع��ەرەب��ی، 
ئەزهەر بوو لە قاهیرەی پایتەختی میسر و بە 

)محەمەد ماكینی چینی( ناسرا. 

هــەنـدێــك لـــە وتــەكـانـی كۆنفۆشیۆس
بەفیڕۆدانی  بیركردنەوە،  بەبێ   فێركاری   •
شتێكی  زانست  بەبێ   بیركردنەوە  ب��ەاڵم  كاتە، 

مەترسیدارە. 
• ه��ەم��وو ك��ارێ��ك��ی س��ەرك��ەوت��وو ب��ەه��ۆی 
ئەوەوەیە كە كەسێكی سەركەوتوو ئەنجامیداوە.

• ئەو كەسەی بەبێ  تەوازوع قسە و گفتوگۆ 
ب��ك��ات، ت��وش��ی زەح���م���ەت دەب��ێ��ت ل����ەوەی كە 
وشەكانی ببیسترێن، واتە بەزەحمەت كەسانێكی 

دەستدەكەوێت كە گوێی بۆ بگرن.
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• كەسانی وشیار و بەئاگا زۆر بە دەگمەن 
توشی هەڵە دەبن.

• بێدەنگی تاكە هاوڕێیە كە هەرگیز خیانەتت 
لێناكات.

• مرۆڤی مەزن، گەورەییەكەی لە ناخی خۆی 
و لە كار و كردەوەكانییەوە سەرچاوە دەگرێت، 
بەاڵم مرۆڤی بێبەها و پلەنزم لە بنەچە و بنەماڵە 
و كەس و كاریدا بۆ گەورەیی و مەزنی خۆی 

دەگەڕێت.
• ل��ە س��ای��ەی ح��ك��وم��ەت��ی ب��اش��دا ه���ەژاری 
عەیبەیە، چونكە حكومەت هۆكاری كار و كاسبی 
خۆی  هەژاربێت  ئەوەی  گەل،  بۆ  ڕەخساندووە 
خراپدا  حكومەتی  س��ای��ەی  ل��ە  ب��ەاڵم  تەمبەڵە، 

دەوڵەمەندی عەیبەیە.
ڕادەی  مرۆڤ  ئەوەیە  ڕاستەقینە  زانیاری   •

ئەو نەزانییە بزانێت كە هەیەتی.
• ئەگەر پالنت بۆ 1 ساڵ هەیە، ئەوا برنج 
ئەوا  هەیە،  س��اڵ   10 بۆ  پالنت  ئەگەر  بچێنە، 
درەخت بڕوێنە، ئەگەریش پالنت بۆ 100 ساڵ 

هەیە، ئەوا پەروەردەی نەوەی نوێ  بكە.
• م����رۆڤ 3 ن����اوی ه��ەی��ە، ن��اوێ��ك ك��ە لە 
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و  دایك  كە  ناوێك  وەریگرتووە،  بنەماڵەكەیەوە 
خودی  بۆ  خۆی  كە  ناوێكیش  لێیانناوە،  باوكی 

خۆی دروستیدەكات.
لەسەر ڕەوت��ی ڕێگەكەت  نییە گەر  • گرنگ 
كە  ئەوەیە  گرنگە  ئ��ەوەی  بڕۆیت،  هێواشیی  بە 

بەردەوامبیت لە ڕۆیشتن و هەرگیز نەوەستیت.
كە  هەڵبژێرە،  ب��ۆخ��ۆت  پیشەیەك  و  •ك��ار 
حەزت لێیبێت و خۆشتبوێت، ئیدی هەرگیز یەك 

ڕۆژ ناچیت بۆ كار لە ژیانتدا.
• مرۆڤی خاوێن و مەزن سادەیە لە گفتوگۆ و 
وتەكانیدا و بەهێز و جەسوورە لە كردارەكانیدا، 
بەاڵم مرۆڤی نزم و نارێك و خراپ، وتە و قسەكانی 
گەورە و قەبەن، بەاڵم كار و كردەوەكانی زۆر 

بچوك و سادەن.
پ��اك و چ��اك بێت، كێ  • ئەگەر س��ەرك��ردە 

جورئەتی ئەوەی هەیە گەندەڵی بكات؟
ڕاستنەكاتەوە،  هەڵەكەی  م��رۆڤ��ەی  ئ��ەو   •

هەڵەی تر بەدوایدا ئەنجامدەدات.
پێویستە  زۆریشت  سەرقاڵی  س���ەرەڕای   •
كات بۆ خوێندنەوە دابنێیت، گەرنا دەكەویتە ناو 

نەزانییەكەوە كە خۆت هۆكارەكە بویت.
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نییە، كە هەرگیز  ئازایەتی ئەوە  • مەزنی و 
كە  هەرجارێك  ئەوەیە  گ��ەورەی��ی  نەكەوتبیت، 

كەوتیت سەرلەنوێ  هەستیتەوە.
ئەزەلی  بنەمای  دوو  بەختەوەربوون  بۆ   •

هەیە ئەوانیش : پاكی و سادەیی.
• وی��ژدان نورێكە بۆ جیاكردنەوەی خێر و 

شەڕ لەیەكدی.
مۆمێك  تاریكی،  لە  نەفرەتكردن  جێی  لە   •

دابگیرسێنە.
• ئەو بازرگانەی هەموو سەروەتەكەی لەژێر 
زەویدا دەشارێتەوە هیچی زیاتر نییە لە كەسێكی 

هەژار و نەدار.

 ســــــــەرچــــــــاوەكـــــــــــان
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کۆنفۆشیۆس 
لە فارسییەوە: ئارام مەحمود ئەحمەد
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ویالیەتی  لە  پ.ز   551 ساڵی  کۆنفۆشیۆس 
)لو(، کە ئەمڕۆ بەشێکە لە شاری نوێی )شاندونگ( 
دوای��ی  کۆچی  پ.ز   479 ساڵی  و  لەدایکبووە 
ک��ردووە. لە منداڵیدا باوانی نەماون و بە ناوی 
)کونگ-کویی( ناویانناوە. کۆنفۆشیۆس لە وشەت 
)مامۆستای  وات���ای  ب��ە  ف���وزی(  )ک��وم��گ  التینی 

گەورە، کونگ( وەرگیراوە.
ساڵ   375 کۆنفۆشیۆس  ژیاننامەی  یەکەم 
دوای مردنی لەالیەن )سوماچین(ی مێژوونووسی 
ئەو  م��اوەی  لە  ن��وس��راوە.  پێنەکراوەوە  متمانە 
کەسێکی  لەبەرئەوەی  مردنی،  دوای  سااڵنەدا 
ئەفسانە  زۆر  ب��وو  بەرجەستە  و  بەناوبانگ 
بنەمایە  ئەو  لەسەر  گێڕدراونەتەوە،  لەبارەیەوە 

)سوماچین( زانیاری کۆکردووەتەوە.
لەدایکبوونی  چینییەکان  ئەفسانە  بەپێی 
لەالیەن  دی��اری��ک��راودا  لەکاتێکی  کۆنفۆشیۆس 
کۆنفۆشیۆس  دراوە.  هەوڵەکەی  تارماییەکانەوە 
لەو  ل��ەدای��ک��ب��ووەو  س���ەدەی شەشەمی پ.ز  ل��ە 
زەردەش��ت��ی(  جاین،  )ب���وزی،  ئاینی  س��ەردەم��دا 
ل��ە کاتی  دەرک���ەوت���وون. وەک گ��ێ��ڕدراوەت��ەوە 
ئەژدیها  ژمارەیەک  کۆنفۆشیۆسدا  لەدایکبوونی 
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پ��ارێ��زگ��اری��ان ل���ەو ئ��ەش��ک��ەوت��ە ک�����ردووە، کە 
کۆنفۆشیۆس تێیدا لەدایکبووە و کۆمەڵێک ژنی 
بۆنخۆش  ئەشکەوتەکەیان  فەزای  فریشتە  وەک 
پشتێکی  لەدایکبوونیدا  لەکاتی  وتراوە  ک��ردووە. 
و  مانگا  وەک  لێوێکی  و  ئەژدیها  هاوشێوەی 
)کونگ  ناوی  و  دەری��ای هەبووە  دەمێکی وەک 
لەکاتی  ب���ووە.  زان���ا(  مامۆستای  وات��ە  ف��وت��زە، 
بووەو  ساڵ   70 تەمەنی  باوکی  لەدایکبوونیدا 
تەمەنی سێ ساڵ بووە باوکی م��ردووە. دایکی 
ناردویەتی بۆ بەرخوێندن و لە منداڵییەوە پێگەی 
داهاتووی کۆنفۆشیۆس دیاریکراوە. لە گەنجیدا 
میوزیک و هاویشتنی تیری وەک مامۆستایەک 
فێربووەو سێ ساڵ گیای خواردووە. لە تەمەنی 
لە تەمەنی  19 ساڵیدا هاوسەرگیری ک��ردووەو 
لە  جێهێشتووە.  ه��اوس��ەرەک��ەی  س��اڵ��ی��دا   23
تەمەنی 22 ساڵیدا بووە بە مامۆستا و ماڵەکەی 
بۆ خوێندکارەکانی  بە خوێندنگە  خۆی کردووە 
بەرنامەی  لێوەرگرتوون.  کەمی  پارەیەکی  و 
وانەوتنەوەکانی بریتی بوون لە مێژوو، هۆنراوە 
وتویەتی،  خۆی  خەڵک.  بەڕێوەبردنی  ئاینی  و 
دروستدەکات  م��رۆڤ  سروشتی  ه��ۆن��راوە  کە 
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مێژوو  و  ت���ەواودەک���ات  س��روش��ت  میوزیک  و 
سەرجەم رابوردوو باسدەکات و خۆی وتویەتی، 

کە من رابوردوو دەخەمەڕوو.
موشتاق  کەسێک  کۆنفۆشیۆس،  وت��ەی  بە 
نەبێت بە حەقیقەت ناگات و هیچ کەسێک ناتوانێت 
لە خۆیەوە خوێندنەوە بۆ فەلسەفەی خەڵکی بکات، 
ئەگەر پێشتر هزری خۆی پەروەردە نەکردبێت. 
سەرەتا کۆنفۆشیۆس چەند خوێندکارێک زیاتری 
نەبووە، بەاڵم دواتر خەڵکی بۆیان دەرکەوتووە، 

کە بیرێکی قوڵی هەیە.
کە  پ������ەروەردەک������ردووە،  گ��ەن��ج��ی   3000
بەدەستهێناوە  ب��ااڵی��ان  پۆستی  سەرجەمیان 
ب��وون،  لەگەڵیدا  ب���ەردەوام  خوێندکاری   70 و 
لە  ژم��ارەی��ەک  ب��ەاڵم  توندبووە،  ئ��ەوەی  لەگەڵ 
خوێندکارەکانی وەک منداڵی خۆی خۆشویستووە. 
و  نەویستووە  خۆش  تەمبەڵەکانی  خوێندکارە 

لێیان دوورکەوتووەتەوە.
بۆ کۆنفۆشیۆس دروستکراوە  ئەو وێنەیەی 
و  کەچەڵە  س���ەری  ک��ە  تەمەنیدایە،  لەکۆتایی 
تێدا  دڵنیایی  ب��ەاڵم  هەیە،  چرچی  روخسارێکی 
دەخ��وێ��ن��درێ��ت��ەوە. ل��ە س��ەف��ەرێ��ک��دا ج��ارێ��ک لە 
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بۆ  کاتێک  دوورکەوتووەتەوەو  خوێندکارەکانی 
کاتی رۆیشتنی لە کەسێک پرسیاریان کردووە، لە 
وەاڵمدا وتویەتی »من ئەوم بینیوە، روخسارێکی 
ب��ووە.«  دێو  هاوشێوەی  ب��ەرەاڵو  وەک سەگی 
کاتێک ئەو وتەیەیان بۆ کۆنفۆشیۆس گێڕاوەتەوە، 

وتویەتی »زۆر باشە زۆر باشە.«
کۆنەپەرست  مامۆستایەکی  کۆنفۆشیۆس 
بووەو سنوری مامۆستاو خوێندکاری لەبەرچاو 
گرتووەو بەخۆیدا هەڵوتووە و وتویەتی »ئەگەر 
کەسێک بۆ 12 مانگ منی البم، کارێکی گرنگی 
لەگەڵیدا  مانگیش   3 ئەگەر  ئەنجام دەدەم و  بۆ 
بم حکومەتەکی بۆ کامڵ دەک��ەم. نەیوتووە، کە 
گوێزەرەوەی  من  وتویەتی  بەاڵم  هەیە،  دانایی 
ئ���ارەزووی  راب����وردووم.  )خاقان(ەکانی  وت��ەی 
ئەوەی ک��ردووە، کە پلە و پایەی هەبێت، بەاڵم 
تێپەڕین  و  سازش  بۆ  پەنای  بەدەستهێنانی  بۆ 
لە شەرەف نەبردووە. زۆر پۆستی حکومیان بۆ 
پێشنیار کردووە، بەاڵم لەبەرئەوە ئەوانەی ئەو 
لێهاتووی  بە  پێشنیارکردووە  پێ  پۆستانەیان 
ئامۆژگاری  ن��ەک��ردوون.  پەسەندی  نەزانیون، 
خوێندکارەکانی کردووە، کە مرۆڤ پێویستە بە 



150

خۆی بڵێت ترسم لەوە نییە، کە هیچ پلەیەکم نەبێت. 
ترسی من لەوەیە بۆ هەبوونی پۆست شایستە 
بم. باکم نییە کە بەناوبانگ نیم، خوازیاری ئەوەم 

کە شایانی ناوبانگ بم.
بە  خوێندکارەکانی  ل��ەگ��ەڵ  کۆنفۆشیۆس 
کە  بینیوە،  پیرێژنێکی  رۆی��ش��ت��ووەو  چیایەکدا 
خوێندکارەکانی  بە  گریاوە،  گۆڕێک  تەنیشت  لە 
وتووە لەبارەی هۆکاری گریانەکەیەوە پرسیاری 
لێبکەن. پیرەژنەکە وتویەتی، لێرەدا پڵنگێک باوکی 
کوڕەکەمی  و  ه��اوس��ەرەک��ەم  و  ه��اوس��ەرەک��ەم 
کوشتووە. کۆنفۆشیۆس وتویەتی، کەواتە بۆچی 
مرۆڤی  »لێرە  وتویەتی  ژنەکە  ن��اڕۆی��ت.  لێرە 

ستەمکار بوونی نییە.«
ئەمەتان  »کوڕەکانم  وتویەتی  کۆنفۆشیۆس 
پڵنگ  ل��ە  ستەمکار  حکومەتی  ک��ە  ل��ەی��ادب��ێ��ت، 

خراپترە.«   
)خاقان(ەکانی  لە  یەکێک  گێڕانەوەی  بەپێی 
دەرب��اری  بۆ  بانگیکردووە  )چی(  ناوی  بە  چین 
خۆی و لەبارەی حکومەتەوە وتویەتی »حکومەت 
وەزی��ر،  و  ئەمیر  ئەمیر،  ک��ە  ب��اش��ە،  کاتە  ئ��ەو 
وەزی��ر و ب��اوک، ب��اوک، و کوڕ، کوڕ بێت، واتا 
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هەموو کەسێک لە شوێنی خۆی بێت، لەبەرئەوە 
خاقانەکە باج و خەراجی شاری )لین چیو(ی داوە 
بە کۆنفۆشیۆس، بەاڵم وەرینەگرتووەو وتویەتی 
لەبەرامبەردا  پاداشتی  کە  نەوتووە  هیچم  »من 
وەرگرم.« ئەمیر پێداگری کردووە لەسەر ئەوە 
پەشیمانی  ب��ەاڵم وەزی��ر  راوێ��ژک��اری،  بە  ببێت 

کردووەتەوە.
ک��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس ب���ۆ م����اوەی����ەک ب�����ووە بە 
تو(  )چونگ  ویالیەتی  پۆلیستی  ب��ەڕێ��وەب��ەری 
لەو  ئ��ەوەی دزی و خراپەکاری  ب��ووە هۆی  و 
ویالیەتە نەمێنێت. گێڕاویانەتەوە ئەگەر کەسێک 
شتێکی گرانبەهای ببینیبێت، یان هەڵینەگرتووە، 

یان بۆ خاوەنەکی بردووەتەوە.
کۆنفۆشیۆس  )کینگ(دا  دەسەاڵتی  کاتی  لە 
ش��اری  گشتی  خ��زم��ەت��گ��وزاری  سەرپەرەشتی 
)لو( بووە. لەو کاتەدا جۆرێک چاکسازی زەوی 
بە وەزیری  ک��راوە  دوات��ر  ئەنجامداوە،  زاری  و 
)لو(  لە  دواوە  بە  کاتە  ل��ەو  و  تاوانکارییەکان 
بەتایبەتمەندی  ب��ووە  وەف���اداری  و  راستگۆیی 
پیاوانی ئەو شارە، گوێڕایەڵیش بووە تایبەتمەندی 

ژنان.
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لەو  س��وود  ویستیان  هاوسێکان  ویالیەتە 
نمونەی سەرکەوتوو  بە  کە  وەرگ��رن،  نمونەیە 
ه��ەژم��اردەک��را، ب��ەاڵم س��ەرک��ەوت��وو ن��ەب��وون، 
مێژوونووسان  ئیرەییان.  هۆی  ب��ووە  ئەمەش 
ئ���ەوە ک����ردووە، ک��ە ویالیەتە  ب��ە  ئ��ام��اژەی��ان 
ویالیەتی  بەهێزبوونی  لە  ترسیان  هاوسێکان 
بە  گومان  )کینگ(  هەوڵیانداوە  و  هەبووە  )لو( 

کۆنفۆشیۆس ببات.
لەبەرئەوە ویالیەتی )چی( 120 کچی جوان 
ن���اردووە،  )ل��و(  خاقانی  ب��ۆ  ئەسپیان   120 و 
خاقان گوێی بۆ ئامۆژگارییەکانی کۆنفۆشیۆس 
ن���ەگ���رت���ووە، ل���ەب���ەرئ���ەوە ک��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس بە 
 13 جێهێشتووەو  وەزارەتەکەی  نیگەرانییەوە 
ساڵی لە ئاوارەییدا بەسەربردووە. دوای ئەوەی 
کۆنفۆشیۆس لە شا جیابووەتەوە، پێشنیاری پێ 
بەاڵم  ببات،  بەڕێوە  )وی(  ویالیەتی  کە  ک��راوە 
بە هۆی شایستە نەبوونی ئەمیری ئەو کاتەوە 

پێشنیارەکەی رەتکردووەتەوە. 
)چی(  ویالیەتی  دەگاتە  کۆنفۆشیۆس  کاتێک 
دنیایان  ت��ەرک��ی  ک��ە  بینیوە،  پیرەمێردی  دوو 
بە  ناسیوە و  یەکێکیان کۆنفۆشیۆسی  کردووە، 
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خوێندکارەکەی کۆنفۆشیۆس، )تسە لو(ی وتووە، 
ئاڵۆزی وەک زریان جیهانی گرتووەتەوە و نزیکە 
نییە  ئایا وا باشتر  لە پێ بخات،  هەموو شتێک 
و  بکەیت  تەرک  دنیا  و  ئێمە وەرگریت  لە  پەند 
بۆ  شوێنێکەوە  لە  کە  نەکەویت،  کەسێک  دوای 

شوێنێکی تر دەچێت؟
ئەمیر )گی( سێ کەسی بە کۆمەڵێک دیارییەوە 
لە تەمەنی69  ساڵیدا نارد بۆ الی کۆنفۆشیۆس و 
بانگهێشتی کرد بۆ ویالیەتی )لو(، بۆئەوەی لەوێ 
ژیان بەسەر ببات و پێنج ساڵی کۆتایی تەمەنی 
بەڕێزەوە ژیا. چەندین جار زانایان و گەورەکانی 
ویالیەتەکە دەچوونە الی کۆنفۆشیۆس، بۆئەوەی 

سودی لێوەرگرن.
کۆچی  ساڵیدا   72 تەمەنی  لە  کۆنفۆشیۆس 
دوایی کردووە. کۆنفۆشیۆس لە کۆتایی تەمەنیدا 
بە خوێندکارەکانی وتووە »لە جیهاندا کەسێکم 
خ���ۆی.«  س�����ەروەری  ب��ە  ب��ک��ات  م��ن  نەبینیوە 
سێ  م��اوەی  بۆ  مردنی  دوای  خوێندکارەکانی 
ساڵ الی گۆڕەکەی ماتەمیان گێڕا، بەاڵم یەکێک 
لە خوێندکارەکانی بە ناوی )تسە لو( شەش ساڵ 

الی گۆڕەکەی مایەوە و ماتەمی گێڕا.



154

فێرکارییەکانی کۆنفۆشیۆس 
کتێبی  خ��اوەن��ی  کۆنفۆشیۆس  پ��ەی��ڕەوان��ی 
پ��ی��رۆزن��ی��ن و زۆرب�����ەی ئ����ەوەی ل��ەب��ارەی��ەوە 
بەاڵم  ن��ازان��ن،  کۆنفۆشیۆس  هی  بە  ن��وس��راوە، 
گێڕدراوەتەوە، کە ژمارەیەک لە کتێب و وتەکان 
هی  ب��ە  یاسا  پێنج  ب��ەاڵم  کۆنفۆشیۆسن،  ه��ی 

کۆنفۆشیۆس دەزانن، کە بریتین لە:
لە  کە  نوسینانەن،  و  وت��ار  ئەو  شوکینگ:   .1

زمانی )خاقان(ە کۆنەکانەوە گێڕدراونەتەوە و لە 
گرنگترین یاساکانی کۆنفۆشیۆس-ن.

2. شی کینگ: هۆنراوە و غەزەلەکانە و سرودە 

م��ەزه��ەب��ی و رەش��ت��ی��ەک��ان دەگ��رێ��ت��ەوە و الی 
پەیڕەوانی کۆنفۆشیۆس گرنگی زۆریان هەیە.

3. یی کینگ: کتێبی گۆڕاوەکانە و وێنە و بابەتە 

پەیوەندیدارەکان بە غەیبەوە دەگرێتەوە و وتراوە 
کە لە نوسینی نەوەی کۆنفۆشیۆس-ە.

4. لی کی/ لی چی: کتێبی دروشمە مەزهەبییەکان 

و پاڕانەوە شەریعەتە.
بەهار  بە  تایبەت  ساڵنامەیەکی  چیە:  چون   .5

پ.ز   481 تا  پ.ز   727 ساڵی  لە  و  پاییزە  و 
نوسراوە.
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یادداشتی خوێندکارەکانی کۆنفۆشیۆس
کتێبدا  چوار  لە  کۆنفۆشیۆس  یادداشتەکانی 

کۆکراونەتەوە، کە ئەمانەن:
و  کۆنفۆشیۆس  وتەی  کۆموڵێک  ئانالکت:   .1
خوێندکارەکانییەتی، کە بابەتی فەلسەفەی گرنگ 
بۆ  نوسینانە  ئ��ەم  دەڵێن  ب��ەاڵم  لەخۆدەگرێت، 
لەگەڵ  بەاڵم  دەگەڕێتەوە،  دواتر  سەردەمەکانی 
ئەوەشدا لە گرنگترین سەرچاوە بەردەستەکانی 
ف��ەل��س��ەف��ەی ک��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس��ە. ل����ەم ک��ت��ێ��ب��ەدا 
نەک  دەڵێت، کە »من گێڕەرەوەم  کۆنفۆشیۆس 
نوسەر. من رێزم لە وتەی خاقانەکان گرتووە و 

پەسەندیان دەکەن.«
2. تاسوئە )زانستی گەورە(: بەشی 39ی کتێبی 
)لی چی(یە و پێکدێت لە فێرکردن و پەروەردە، 
بنەما رەوشتییەکان و پەیڕەوانی کۆنفۆشیۆس بە 

وردی دەیخوێننەوە. 
3. فێرکاری مین: بەشی 38ی کتێبی )لی چی(یە 
و پێکدێت لە سیستم و رێکخستن لە سروشتدا. 
لەسەدەی دووەمی پێش زاییندا لەالیەن نەوەی 

کۆنفۆشیۆسەوە نوسراوە.
4. منکیوس: لەسەدەی سێیەمی پێش زاییندا 
کۆکراوەتەوە و لە غەزەل پێکدێت و پەیڕەوانی 

کۆنفۆشیۆس باوەڕیان پێی هەیە.
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یاسا  ن��ۆ  کتێبەو  چ���وار  ئ���ەم  راس��ت��ی��دا  ل��ە 
ل��ە س���ەرچ���اوە س��ەرەک��ی��ی��ەک��ان��ی پ��ەی��ڕەوان��ی 
پێش  سێیەمی  لەسەدەی  بەاڵم  کۆنفۆشیۆسن، 
یەکەم خاقانی  بەسەر هات،  زاییندا رووداوێکی 
دروستکرد  یەکگرتووی  حکومەتێکی  کە  چین 
لەو  چینی  سەرزەوییەکانی  ب��وو،  )چنگ(  ن��اوی 
سەدەیەدا داگیرکرد، لەبەرئەوە نازناوی خاقانی 
و  واڵت  رێکخستنی  لە  )چنگ(  پێدا.  گەورەیان 
بواری سەربازیدا بێ هاوتا بوو، سیستمی فتۆدالی 
لەناوبرد و سەرجەم کاروباری واڵتی دایە دەست 
و  دابەشکرد  ویالیەت   36 بۆ  چینی  و  خاقان 
دیوارێکی گەورەی بە دەوری چیندا دروستکرد، 
نوسینی گۆڕی، کە تا ئەو کاتە بە پێنوسی )نەی( 
لەسەر پارچە قوماش دەیاننووسی، بەاڵم دواتر 
گۆڕی بۆ پێنوسی )مو( و لەسەر پارچە قوماشی 
بە  چین-ی  ب��ای  ئەلف  و  نووسیان  ئاوریشم 

شێوەیەکی تایبەتی داڕشتەوە بۆ نوسین.
لە  هەندێک  ل��ەگ��ەڵ  )چ��ن��گ(  چاکسازییەکانی 
نێوانەشدا  ل��ەو  ن��ەدەگ��ون��ج��او  ک��ۆن��ەپ��ەرس��ت��ەک��ان 
پەیڕەوانی کۆنفۆشیۆسیشی دەگرتەوە، لەبەرئەوە 
ساڵی  و  کرد  راوێ��ژی  وەزیرەکەی  لەگەڵ  )چنگ( 
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213 پ.ز سەرجەم کتێن و ئاسەوارە دێرینەکانم 
لەوانە نوسینەکانی کۆنفۆشیۆسیان سوتاند. ئەمکارە 
کتێبەکانی  تەنیا  لێکرا.  نفرینی  زانایانەوە  لەالیەن 
کتێبیان  ئەوانەی  هێشتەوە.  پزیشکی  و  جوتیاری 
دەشاردەوە، ئەشکەنجە دەدران و ناچاریان دەکردن 
بۆ ماوەی چوار ساڵ لە دروستکردنی دیواری چیندا 
کاربکەن. دەگێڕنەوە کە 460 کەس لە زانایانی چین 
لەالیەن )چنگ(ەوە کوژراون. دوای سێ ساڵ )چنگ( 
کۆچی دوایی کرد و سەردەمی ئیمپراتۆریەتی )هان( 
توانیان  ئەوە خاقانەکانی چین  دوای  دەستیپێکرد. 
مابوون  پاشایەتیدا  کتێبخانەی  لە  کتێبانەی  ئەو 
بنوسنەوە و  پەیڕەوانی کۆنفۆشیۆس  یارمەتی  بە 

باڵویان بکەنەوە.
بنەما رەوشتییەکانی کۆنفۆشیۆس

لەسەردەمی کۆنفۆشیۆسدا کاری مرۆڤەکان 
بریتی بووە لە گەندەڵی، بەاڵم چاکە لە ناخیاندا بۆ 
چاکسازی مابوو. دۆخی کۆمەاڵیەتی خراپ بوو، 
بەاڵم دەتوانرا باش بکرێت. لەو بارودۆخەدا کە 
خەڵکی لە بنەما رەوشتییەکان دوورکەوتبوونەوە، 
کۆنفۆشیۆس  کە  )ل��ی(  بنەمای  لەسەر  دەب��وو 
خستبوویەڕوو بۆ رێگەی راست رێنوێنی بکرێن.
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بنەمای )لی(
بنەمایەکە بۆ چاکسازی لە کۆمەڵگەدا بە واتای 
سەرمەشقی  رێ��ز،  مرۆڤایەتی،  ئ��ەدەب،  پاکی، 
ل��ە کتێبی )ل��ی چ���ی(دا ئەم  م��رۆڤ��ای��ەت��ی دێ���ت. 
وتویەتی  کۆنفۆشیۆس  روونکراوەتەوە.  بابەتە 
سیستمی  بنچینەی  دادپ������ەروەری  »ب��ن��ەم��ای 
)لی(یەوە  لە رێگەی  و  کۆمەاڵیەتی دەخاتەڕوو 
مافی رەسمی تاکەکان رووندەبێتەوە و جۆرێک 
دادپ�������ەروەری ک��ۆم��ەاڵی��ەت��ی دروس��ت��دەک��ات. 
وتویەتی  )ل���ی(ی���ەوە  ل��ەب��ارەی  کۆنفۆشیۆس 
و  کاروبار  رێکخستنی  لە  بنەڕەتی  »هۆکاری 
و  ئەمەیە  لەسەر  مرۆییەکان  پەیوەندییە  باشی 

لە پێنج خاڵدا کورتدەکرێتەوە:
1. پەیوەندی سوڵتان لەگەڵ ژێردەستەکانی.

2. پەیوەندی باوک لەگەڵ منداڵ.
3. پەیوەندی هاوسەر لەگەڵ هاوژینەکەی.

4. پ��ەی��وەن��دی ب��را گ��ەورەک��ان ل��ەگ��ەڵ برا 
بچووکەکان.

5. پ��ەی��وەن��دی ه���اورێ ل��ەگ��ەڵ ه���اوڕێ و 
ژمارەیەک پەیوەندی خوارتر.
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بنەمای )شو(
یەکێک  کاتە خرایەڕوو، کە  ئەو  بنەمایە  ئەم 
لە خوێندکارەکانی کۆنفۆشیۆس لێی پرسی، ئایا 
بۆ  کە  دەدۆزرێ��ت��ەوە،  یان رستەیەک  وشەیەک 
هەموو مرۆڤەکان لە تێکڕای تەمەنیاندا دەستوری 

گشتی بێت؟
کۆنفۆشیۆس وتویەتی »بەڵێ«.

ک��اری بەرامبەر وات��ە )ش��و( وات��ا ئ��ەوەی بۆ 
بە  تریش  کەسانی  بۆ  نازانی  رەوای  بە  خۆت 
لەسەر  جەختی  کۆنفۆشیۆس  م��ەزان��ە.  رەوای 
ئەوە کردووەتەوە، کە حکومەتەکانی سەرزەوی 
دابینکردنی ئسایشی هاوواڵتیانی چین  بۆ  چین 
کاردەکەن و خاقان و دەسەاڵتدارانی حکومەت، 
بکەن.  مافی هاوواڵتیان  لە  پارێزگاری  پێویستە 
ئەرکی  بەپێی خۆی  یەکێکیان  پیر و گەنج هەر 
هەیەو پێویستە بەردەوا ئەوەیان لەبەرچاوبێت. 
پەیوەندی  بە  )لی چی(دا  کتێبی  لە  ئەرکانە  ئەو 

پێنجی بەناوبەناگە:
1. پێویستە باوک لە کوڕ لەڕووی دڵسۆزییەوە 

لێی بڕوانێت، هەروەها کوڕیش بە هەمانشێوە.
2. برا گەورەکان بەرامبەر برا بچووکەکان، 
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پیویستە بەسۆزو ئارامگر بن و برا بچووکەکان 
گوێ لە برا گەورەکانیان بگرن و دڵفراوان بن.

ب��ەرام��ب��ەر  پێویستە  )پ���ی���او(  ه���اوس���ەر   .3
هاوژینەکەی )ژن( دادپەروەر بێت و ژن گوێ بە 

فەرمانی هاوسەرەکەی بێت.
مەیک  بااڵدەستەکان  و  ژێردەستەکان   .4
بااڵ  رایەڵی  گوێ  ژێردەستەکان  و  نیشانبدەن 

دەستەکانیان بن.
ب��ەرام��ب��ەر  پ��ێ��وی��س��ت��ە دەس�����ەاڵت�����داران   .5
شوێنکەوتووانیان بەسۆزبن و شوینکەوتەکانیش 

بۆ دەسەاڵتداران بەوەفا بن.
ک��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس دەڵ���ێ���ت، ئ��ەگ��ەر ئ���ەم پێنج 
ئەو  ئەوا  هەبن،  کۆمەڵگەیەکدا  لە  تایبەتمەندییە 
کۆمەڵگەیە بە بەرزترین پلەی پاکی و رێزداری 
جێبەجێبکەن  ئ��ەوان��ە  ئەگەر  دەگ���ات.  بااڵیی  و 
شەڕ و ناکۆکی امێنێت و خەڵکی بە خۆشبەختی 
وتەکانیدا  لە  کۆنفۆشیۆس  دەگ��ەن.  هەمیشەیی 
و  دەرب��ڕی��وە  خێزان  بۆ  زۆری  خۆشەویستی 
لە  ئەو هەژمار دەکرێت و  ئاینی  لە  بە بەشێک 
رەفتاری  لە  بنەمایە  ئ��ەم  چینییەکان  ئێستادا 

خۆیاندا دەپارێزن.
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هەر  ک��ە  ه��ات��ووە،  کۆنفۆشیۆسدا  ئاینی  ل��ە 
رووی  لە  پێویستە  پێگەیشتوو  ت��ازە  گەنجێکی 
رێزەوە بە هەموو توانایەوە لە لەدایکبوونییەوە، 
تەرخانبکات.  خێزانەکەی  ب��ۆ  خ��ۆی  م��ردن  ت��ا 
منداڵی خێزان پێویستە گوێڕایەڵی باوک بێت و 
براگەورەکەی  گوێڕایەڵی  نەبوو،  ب��اوک  ئەگەر 
بەرامبەر  باوکێک  هەموو  بەرامبەردا  لە  بێت. 
خۆشبەختی و تەندروستی خێزانەکەی بەرپرسە. 
باوکە منداڵەکانی لەسەر رەوشتی باش  ئەرکی 
پەروەردە بکات، لەسەروو هەموویانەوە رەوشتی 
جوان. کۆنفۆشیۆس لە جێگەیەکدا وتویەتی »تا 
بە  کوڕ  پێویستە  ژیاندایە  لە  باوک  کاتەی  ئەو 
کۆچی  کاتێک  و  بکات  رەف��ت��ار  باوکی  ویستی 
دوایی کرد، منداڵ پێویستە رەفتار و کردارەکانی 
ماوەی سێ ساڵ  بۆ  و  لەبەرچاوبگرێت  باوکی 
هەموو رەفتارێکی باوکی ئەنجامبدات، بۆئەوەی 
نەمر بێت.« لە جێگەیەکی تردا وتویەتی »کوڕی 
خۆشبەخت ئەو کوڕەیە، کە بێجگە لە نەخۆشی 

نابێت ببێتە هۆی بێزار کردنی باوکی.«
هەروەها وتویەتی »منداڵی باش ئەوە نییە، کە 
لە کاتی بە تواناییدا خواردن بە باوک و دایکی 



162

بدات، چونکە ئەمکارە لەناو گیانەوەرانیشدا هەیە. 
کوڕی باش ئەوەیە، کە رێز لە باوانی دەگرێت.« 
کۆنفۆشیۆسدا  وتەکانی  لە  گشتی  بەشێوەیەکی 
و  ب��اوک  نێوان  لە  هەماهەنگییەک  و  پەیوەندی 

منداڵەکانیدا هەیە. 
کۆنفۆشیۆس لەبارەی شا و شوێنکەوتووەکانی 
وتویەتی »هەر کاتێک شا و مەلیکەکان ئەم بنەما 
بااڵیە کە بنەمای مەدەنییەکانی بااڵیە لەبەرچاو 
ب��گ��رن، دۆخ���ی دەوڵ��ەت��ەک��ای��ن وەرچ��ەرخ��ان��ی 
پایە  و  پلە  لە خاوەن  هاوواڵتیان  بەسەردادێت. 
بااڵکانەوە تا هەژارترین تاکەکان لە سەرتاسەری 
پیشەی  دەک��ەن��ە  رێ��ز  و  پەرەستش  واڵت��ەک��ەدا 
شایەی  »ئەو  وتویەتی  کۆنفۆشیۆس  خۆیان.« 
هاوشێوەی  بەڕێوەببات  پەرەستشەوە  بە  واڵت 
درەوش���ان���ەوەی  و  دەب��ێ��ت  ب��اک��ور  ئەستێرەی 
دەوری��دا  بە  تر  ئەستێرەکانی  و  دەبێت  جێگیر 

دەسوڕێنەوە.« 
سەرۆک  لە  یەکێک  بە  کاتێک  کۆنفۆشیۆس 
خێڵەکانی وت »پیاو گەورەیی و رێز بەدەستدێنێت 

کاتێک بنەمای )شو( لەبەرچاو دەگرێت.« 
یەکێک لە فەرمانڕەوایان لە کۆنفۆشیۆس-ی 
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پ��رس��ی��وە »ب��ن��ەم��ای ح��وک��م��ڕان��ی چ��ی��ی��ە؟« لە 
وتویەتی »هەموو شتێک  کۆنفۆشیۆس  وەاڵمدا 
داب��ەش��ب��ک��رێ��ت و راس��ت��ی ه��ەب��ێ��ت، ئ��ەگ��ەر تۆ 
بکەیت،  رێنمایی  راست  و  دروس��ت  هاوواڵتیان 

هیچ کەسێک لە رێگەی راست النادات.«
لێی  تر  رۆژێکی  فەرمانڕەوایە  ئ��ەو  هەمان 
لە  پێویستە؟«  بۆچی  »ل��ەس��ێ��دارەدان  پرسیوە 
نیەتی  ل���ەڕووی  تۆ  »ئ��ەگ��ەر  وتویەتی  وەاڵم���دا 
تایبەتی و باوەڕی تەواوەوە لەسەر ئەم رێگەیە 
بڕۆیت و باش بیت، خەڵکانی ژێر دەسەاڵتیشت 
بایە  وەک  شاکان  بااڵیی  دەب��ن،  باش  خەڵکانی 
لە  گیا  هەڵبەتە  چیمەن.  گیای  وەک  تاکەکان  و 
ب���ادا ملکەچ دەک���ات و س���ەری رێز  ب��ەرام��ب��ەر 

دادەنەوێنێت.«
ک��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس ل���ەب���ارەی س��ی��اس��ەت��ی ئ��ەو 
سروشتی  »ب��ەش��ێ��وەی  وتویەتی  رۆژگ����ارەوە 
هەر  لەمڕووەوە  چاکەکارن،  و  باش  مرۆڤەکان 
ل��ە خ���اوەن دەس���ەاڵت و ف��ەرم��ان��ڕەواو  کاتێک 
باشانەیان  ل��ە  س��ود  ببینن،  باشە  گ��ەورەک��ان 
وەردەگرن، کەواتە ئەگەر لەسەر زەوییەک 100 
ساڵ یەک لە دوای یەک شای باش دەسەاڵتدار 
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بن، ئەوا تاوان و تاوانکاری خۆیان لەناودەچن 
پێگەیەکی  هیچ  س��ێ��دارەدان  ل��ە  ل��ەم��ڕووەوە  و 

نامێنێت.«
ئەنجامە  ب��ەو  کۆنفۆشیۆسەوە  وتەکانی  لە 
دەگەین، کە ژیانی باش بە بڕوای کۆنفۆشیۆس 
ژیانی رۆحانییە. ژیانی باش لە دانانی یاساکاندا 
دەبێت  باش  دەس��ەاڵت��داری  و  فەرمانڕەوا  نییە. 
سەرمەشقی ئاشتی و پێشەوایەتی پەسەندکراو 
ب���ن، ئ���ەگ���ەر ب���ەو ش��ێ��وەی��ە ب��ێ��ت ت��اوان��ک��اری 
لەکاتێکدا کە یاسا و سیستمە  نامێنێت. ئەمەش 
جیاجیاکان  س��ەرزەوی��ی��ە  ل��ە  دەس��ەاڵت��دارەک��ان 
خۆیان هۆکاری تاوانن. حوکمەتی باش و دەوڵەتی 
سیستماتیک ناتوانرێت بە زەبری یاسا لەناوببرێت، 
بەرفراوانبوونی  هۆکاری  و  بنەما  تەنیا  بەڵکو 
هەر  پەسەندکراوە.  ک��اری  خەڵکدا  لەناو  باشە 
کاتێک راستی و راستگۆیی و هاوکاری لە نێوان 
شاکاندا هەبێت، ئیتر یاسا پێویست نابێت. ئەگەر 
و  بگرێتەبەر  پاکی  فەرمانڕەوایەک  یان  ئەمیر 
حکومەتەکی  کاری  ئەوا  بن،  باش  رەفتارەکانی 
سەرکەوتوو  دەوڵەتەکەی  و  دەبێت  رێکخراو 
و  دەکەنەوە  السایی  دەستەکانی  ژێر  و  دەبێت 
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رێگەی یەکسانی و دادپەروەری دەگرنەبەر و بە 
خۆشبەختی دەگەن. 

دەس��ەاڵت��داران��ی  ب��ە  کۆنفۆشیۆس  رۆژێ���ک 
ناوچەی )لو(ی وتووە«کاتێک کەسانی شایستە 
لەسەر کار بن کاروباری دەوڵ��ەت چاک دەبن، 
شایستە  کەسانی  ئەگەر  پێچەوانەوە  بە  ب��ەاڵم 
بخرێنە پەراوێزەوە، ئەوا واڵتەکە نوقمی گەندەڵی 
کار  پێشکەوتنی  لەبەرئەوە  دەبێت،  وێرانی  و 
واڵت بە دەستی پیاوانی شایستەوە گرێ دراوە و 
پیاوانی شایستەش لە ژێر کاریگەری باشییەکانی 
شاکان پەروەردە دەبن، کەواتە شاکان پێویستە 
بکەن  ئاڕاستە  خۆتان  تایبەتمەندی  و  رەوش��ت 
رەوش��ت  رێگەی  یەکەمدا  قۆناغی  لە  خ��ۆی  و 
بەرزی بگرێتەبەر و ئەم رەفتارە رەخنە دەکاتە 
دەبێتە  ت��ەواوی  بە  کۆمەڵگە  و  هاوواڵتیان  ناو 

کۆمەڵگەیەکی مرۆڤایەتی.«
کۆنفۆشیۆس باوەڕی بە ئەو یاسا دانراوانە 
نەبوو و دەیوت »ئەگەر خەڵکی لە رێگەی یاسا 
و سیستمەوە رێنمایی بکرێن و لەسەر بنەمای 
ئەو یاسایانە تاوانەکان ببینن، لەوانەیە لە ترسان 
توشی تاوان نەبن، بەاڵم سروشتی ئەوان هێشتا 
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خەڵکی  ئەگەر  ب��ەاڵم  دەمێنێتەوە،  بێشەرمی  بە 
بەرەو مەعریفە رێنمایی بکرێن، ئەوان سروشتێک 
بۆ زۆیان بەدەستدێنن، کە لە سەر بنەمای ئەو 
سروشتە شەم و رەوشت دەکەنە پیشەی خۆیان 
و باشە و چاکە دەبێتە سروشتی واقیعی ئەوان.«
وتویەتی  ت��ردا  جێگەیەکی  لە  کۆنفۆشیۆس 
بەاڵم  دژوارە،  و  دەخت  بوون  باش  »سوڵتانی 
لە  ل��ەو دژواری��ان��ە هەبێت  ئ��ەو کەسەی ترسی 

پێشخستنی واڵتەکەیدا سەرکەوتوو نابێت.«
مرۆڤی پێگەیشتوو لە ئاینی کۆنفۆشیۆسدا

سەرجەم ئاینەکان باس لە مرۆڤی پێگەیشتوو 
و  فەلسەفی  و  عیرفانی  کتێبە  ل��ە  ک��ە  دەک���ەن. 
دیدی  لە  دەبینرێت.  زیاتر  ئیسالمیشدا  لە   ....
کۆنفۆشیۆسەوە مرۆڤی پێگەیشتوو ئەو کەسەیە، 
کە نمونەی بااڵی مرۆڤ بوونە. مرۆڤی پێگەیشتوو 
کە  دەبرێت،  ناو  ت��زو(  )چونگ  چینی  زمانی  بە 
خاوەنی پێگەی بەرجەستە و کۆمەڵێک سیفەتە. 
ت��ەواوی  بە  رۆح��ە  »ئ��ەو  دەڵێت  کۆنفۆشیۆس 
جوانکراوە، وەک کوڕێکە کە خۆشەویستی باوانی 
بەردەوام لە دڵدایە. باوکێک کە بە دادپەروەری 
و میهرەبانییەوە لەگەڵ منداڵەکانی دەجوڵێتەوە. 
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هەروەها هاوڕێیەک کە لەگەڵ هاوڕێکەیدا پابەند 
و بەڕێز بێت.« لە دیدی کۆنفۆشیۆسەوە مرۆڤی 
مرۆڤی  بااڵکانی  رەوشتە  سەرجەم  پێگەیشتوو 
کۆنفۆشیۆس،  پ��ەی��ڕەوان��ی  ل��ەب��ەرئ��ەوە  ه��ەی��ە، 
کۆنفۆشیۆس وەک مرۆڤی تەواو و پێگەیشتوو 

دەناسێنن.
پێنج تایبەتمەندی مرۆڤی پێگەیشتوو

لە دیدی کۆنفۆشیۆسەوە
1. شکۆی رۆح

2. گەورەیی لە رەحمەتدا
3. پاکی لە نیەتدا

4. چاالک بوون لە کاردا
5. چاکی لە رەفتاردا

خ��ۆگ��ون��ج��ان��دن و س����ازگ����اری ل���ە م��رۆڤ��ی 
دڵ��ەوە  و  ن��اخ  ل��ە  ک��ە  داواک�����راوە،  پێگەیشتوودا 
ل��ەڕووی  پ��اک��ەوە  دڵێکی  بە  و  رەفتارەکانیدا  لە 
ح��ەق��ی��ق��ەت��ەوە و ب��ە پ��اک��ی��ی��ەوە ل��ەگ��ەڵ ه��ەم��وو 
کۆنفۆشیۆس  رەف��ت��اردەک��ات.  خوڵقێنراوەکان 
باوەڕی بە رێزی درۆینەو تەشریفاتی روکار نییە 
و دەڵێت »من ئەوەی لە روکاردا بە حەقیقیەتیان 
شوبهاندووە و هەمان حەقیقەت نییە، بە دوژمن 
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نەبێت،  مرۆڤ  راستی  بە  مرۆڤ  ئەگەر  دەزان��م. 
ئەنجامدانی پاڕانەوە ئاینییەکان چی سوودێکی بۆ 
ئەو دەبێت. خوێندنەوەی وێردە ئیالهییەکان بۆ ئەو 
چی بەرهەمێکیان دەبێت.« ئەمە کڕۆکی فەلسەفەی 

کۆنفۆشیۆس لە بارەی مرۆڤی پێگەیشتووەوەیە.
پێگەیشتوو  مرۆڤی  وتویەتی،  کۆنفۆشیۆس 
توندوتیژی  هەرگیز  رەوشتەکانی  کە  کەسێکە، 
مرۆڤی  بەڵکو  ناهێنێت،  ب��ەره��ەم  دژواری  و 
هەستەکانی  تەندروست  مەیلی  بە  پێگەیشتوو 
پێگەیشتوو  م��رۆڤ��ی  ک��ۆن��ت��رۆڵ��دەک��ات.  خ���ۆی 
دادپ����ەروەری  دروس��ت��ک��اری،  خۆشمەشرەبی، 
بە هەمان ئەو شێوەیەی  دەکاتە پیشەی خۆی. 
بە  خ��ۆی  دەک���ات،  لە رۆح��ی خۆیدا  چاکسازی 
رەف��ت��ارە ج��وان��ەک��ان دەڕازێ��ن��ێ��ت��ەوە. ب���ەردەوام 
م���رۆڤ���ی پ��ێ��گ��ەی��ش��ت��وو ه���ەوڵ���ی پ�������ەروەردە و 
گەشەپێدانی رۆحی سەرجەم مرۆڤەکان دەدات. 
بااڵکانی  بنەما  کاتێک  هەچ  شەریفە  مرۆڤە  ئەم 
مرۆڤایەتی لە بیر ناکات و بەردەوام پەیڕەوی لە 
دڵە پاکەکەی خۆی دەکات و هەوڵدەدات عەقڵ و 
هاوسەنگی فکری خۆی بپارێزێت. ئەو کاتانەی 
و  نابێت  غافڵ  ئەرکەکەی  لە  دەخ���وات  نانیش 
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کەسانی تری بیر ناچێتەوە. لە راستیدا سەرجەم 
بیرکردنەوەکانی بە تەواوی پەرێشانن و پابەندە 
بە بنەماکانی ئاینداری و بااڵیی. مرۆڤی پێگەیشتوو 
هاوشێوەی یاساکان، هاوسەنگی و گونجاندن لە 
کارو بیرکردنەوەدا دەپارێزێت و بەرامبەر مافی 
دەک��ات،  بەرپرسیارێتی  بە  هەست  تر  کەسانی 

لەبەرئەوەیە شەریف و گەورەیە.
راستی و تەندروستی مرۆڤی پێگەیشتوو هیچ 
کاتێک ناچێتە ناو غەفڵەت و توندوتیژییەوە، بەڵکو بە 
رەفتارە جوانەکانی رەفتارەکانی خۆی لە بابەتەکەدا 
لە  ب���ەدەر  پێگەیشتوو  م��رۆڤ��ی  ک��ۆن��ت��رۆڵ��دەک��ات. 
خۆنواندنە و دۆست و خۆشەویستی دادپەروەرییە. 
ل��ە وش��ە و  ب��ە وردی س��ەرن��ج  ئەمجۆرە م��رۆڤ��ە 
رەفتار و هەڵسوکەوتەکانی کەسانی تر دەدات و 
لەبارەیانەوە بیر دەکاتەوە و لەبارمبەریاندا کاری 
ویژدانی خۆی رێکدەخاتەوە. رەوشت و رەفتاری 
کەسانی تر لە الدان و نادروستی دوور دەخاتەوە 
لەو فەرمانانەی  دەب��ات.  ب��ەرەو راستی  ئ��ەوان  و 
کە کۆنفۆشیۆس بە خوێندکارەکانی داوە، یان بۆ 
کاروباری دەوڵەتداری دەریبڕیوە بەوە دەگەین کە 

کۆنفۆشیۆس نمونەی مرۆڤی پێگەیشتوو بووە.
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سێ شێوازی کۆنفۆشیۆس بۆ گەیشتن بە پلەی 
خانەدانی مرۆڤایەتی

1. خۆشەویستی: هیچ کاتێک ئازاری نەداوم.
دروست  ال  گومانی  کاتێک  هیچ  زانایی:   .2

نەکردم.
3. ئازایەتی: هیچ کاتێک ترسی لە دڵی مندا 

دروستنەکرد.
ئەوە  بانگەشەی  من  دەڵێت،  کۆنفۆشیۆس 
هەیە.  پارانەوەم  و  ئیالهی  حیکمەتی  کە  ناکەم 
تەنیا شتێک کە لەبارەی خۆمەوە دەیڵێم ئەوەیە، 
کە هیچ گومانێکم لە رێگە و شیوازی خۆم نییە 
و هیچ کاتێک لە پەروەردە کردنی کەسانی تردا 

درێغیم نەکردووە. ئەمەیە کۆتایی کاری من.
و  راب��وردووان��م  گوێزەرەوەی حیکمەتی  من 
هیچم دانەهێناوە. باوەڕم بە وتەی رابوردووان 
هەیە و خۆشم دەوێن. لە کاتی پیریدا وتەیەکی 
ئەوی  هی  بە  کە  بەرهەمانەیدا  لەو  کە  وت��ووە، 
وتویەتی،  کۆنفۆشیۆس  هەیە.  بوونی  دادەنێن 
لە تەمەنی 15 ساڵیدا بیری خۆم بۆ زانست و 
زانین تەرخانکرد. لە تەمەنی 30 ساڵیدا لەسەر 
لە  40 ساڵیدا  تەمەنی  لە  وەس��ت��ام.   پێی خۆم 
لە تەمەنی 50 ساڵیدا  گومانەکان رزگارم بوو. 
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پابەندی حوکمە ئاسمانییەکان بووم. لە تەمەنی 
راستییەکان  بیستنی  بۆ  گوێکانم  ساڵیدا   60
شوێنی  ک��ار  ساڵیدا   70 لەتەمەنی  و  ک��ران��ەوە 
حوکمەکانی دڵم کەوت، بۆ ئەوەی ئیتر لە راستی 

النەدەم.
پەروەردە و باوەڕە مەزهەبییەکانی کۆنفۆشیۆس
کۆنفۆشیۆس مامۆستای ئەخالق بوو، بەاڵم 
بە  خ��ۆی  بۆ  مامۆستایی  پلەی  لە  زیاتر  خ��ۆی 
بوون  لەگەڵیدا  ئ��ەوان��ەی  ب��ەاڵم  دەزان���ی،  رەوا 
ناتوانرێت  وتویانە:  کۆنفۆشیۆسەوە  لەبارەی 
بکرێت.  سنوردار  مامۆستاییدا  لە  کۆنفۆشیۆس 
ئاینی کۆنفۆشیۆسدا بەردەوام رۆحی باوەڕ  لە 
حەقیقەتێکی مەزهەبییە. کۆنفۆشیۆس بە وردی 
مەیلی بۆ مەزهەبی سەردەمی خۆی نیشانداوە، 
بە  کۆنفۆشیۆس  دەت��وان��رێ��ت  کە  بەشێوەیەک 
هەژماربکرێت.  ئاینداری  ت��ەواوی  سەرمەشقی 
مەزهەبی  کاروباری  بە  کۆنفۆشیۆس  ب��اوەڕی 
لە  کۆنفۆشیۆس  چونکە  خۆپارێزییە.  جۆرێک 
فەیلەسوفێکی  تەنیا  خۆیدا  باوەڕەکانی  و  بنەما 
و  مرۆڤایەتییە  س��ودی  پ��ەی��ڕەوی  و  عەقاڵنی 
قورسە بتوانرێت پلەی بااڵ و عیرفانی بۆ دابنرێت.
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کۆنفۆشیۆس لە پاڕانەوە و بۆنە ئاینی و داب و 
نەریتی رواڵەتی هەر کارێک، کە پێچەوانەی عەقڵی 
ئامانجێکی  و  مەبەستێک  ه��ەروەه��ا  ب��وو،  سەلیم 
نەدەکرد.  پەسەند  نەدەکرد،  گەرەنتی  کۆمەاڵیەتی 
کۆنفۆشیۆس لە کار و کردەوە و تاوان و چاکەکاری 

و بابەتە مێتافیزیکییەکاندا نەرمی نیشان نەدەدا.
کاتێک یەکێک لە هاوڕێکانی بە ناوی )تسە لو( 
لە کۆنفۆشیۆس-ی پرسی، کە ئەرکی مرۆڤەکان 
بەرامبەر رۆحی مردووەکان چییە؟ کۆنفۆشیۆس 
وتویەتی، »ئێمە هێشتا ئەرکی خۆمان بەرامبەر 
بەرامبەر  چ��ۆن  ن���ەداوە،  ئەنجام  زی��ن��دووەک��ان 
بگرین. سەرەتا  ئەستۆ  لە  ئەرکێک  مردووەکان 
ئەرکی  دڵنیاییەوە  و  راستگۆیی  ب��ە  پێویستە 
خۆمان بەرامبەر مرۆڤایەتی بەجێبێنین، لەبارەی 
ئەمە  و  لەبەرچاوبگرین  رێز  تەنیا  رۆحەکانەوە 
ئەو هەوڵ و  بە هۆی  حیکمەتی راستەقینەیە.« 
یەکگرتن  رێگەی  لە  کۆنفۆشیۆس  کۆششەی 
خێزان  و  دەوڵ��ەت  کاروباری  لە  هەماهەنگی  و 
ئەو سەرجەم  کە  بوو،  بەوە  پێویستی  دەی��دات 
خۆی  سەردەمی  ئاساییەکانی  پاڕانەوە  و  بۆنە 
ئەنجامبدات و وەک کەسێکی باوەڕدار بچێت بۆ 
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پەرستگە. بەر لە پاڕانەوە رەسمییەکان خۆی پاک 
دەک��ردەوە و پۆشاکی تایبەتی دەپۆشی. رێ و 
بەشێوەیەک  لەبەرچاودەگرت،  قوربانی  رەسمی 
کە پێیوابوو رۆح و باوک و باپیرانی لەوێ ئامادە 

دەبن و کارەکانی ئەو دەبینن.
ن��وێ(دا  )مانگی  قوربانی  بۆنەی  لە  رۆژێ��ک 
بە  خوێندکارەکانی  لە  یەکێک  بوو،  چین  لە  کە 
ناوی )تزوکونگ( پێشنیاری کرد، کە چاوپۆشی 
لە دیمەنی قوربانی کردنی مەڕەکان بکات، بەاڵم 
کۆنفۆشیۆس پەسەندی نەکردووە و وتویەتی: تۆ 
مەڕت خۆشدەوێت و منیش بۆنەی قوربانیکردن. 
لەگەڵ سەرجەم ئەم وەسفانەدا ئەو پرسیارە لە 
ناو توێژەرانی ئاینی کۆنفۆشیۆس دەردەکەوێت، 
چییە؟  کۆنفۆشیۆس  فەلسەفەی  راستی  بە  کە 
کاتی  ل��ە  کۆنفۆشیۆس  ج��ار  هەندێک  چونکە 
ئەنجامدانی پاڕانەوەدا گاڵتەی بە خوێندکارەکانی 
دەکرد، بەشێوەیەک کە کاتێک نەخۆس کەوتبوو، 
)تسە لو( یەکێک لە خوێندکارەکانی کۆنفۆشیۆس 
وتبووی بۆ چاکبوونەوەی نوێژی کردووە، بەاڵم 
کۆنفۆشیۆس پرسی بووی »ئایا ئەو ئامادەییەی 

پێویستە هەتبێت، هەتە؟«
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وتویەتی »بەڵێ، لە کتێبی پاڕانەوەدا هاتووە، 
کە پێویستە بۆ رۆحەکانی خوارەوە و سەرەوە 
نوێژبکرێت.« کۆنفۆشیۆس وتویەتی »پێویستە 

نوێژی من رێگەی درێژ ببڕێت.«
کۆنفۆشیۆس  ب����اوەڕی  بنچینەی  و  بنەما 
ئ���ەوە ب���وو، ک��ە ئ��ەگ��ەر م���رۆڤ ب��ە دروس��ت��ی 
لەسەر  و  بکات  رەچ���او  رەوشتییەکان  یاسا 
بە  رەفتاربکات،  ئاسمانی  خواستەی  بنەمای 
دڵنیاییەوە بە خۆشبەختی دەگات. کۆنفۆشیۆس 
روونیکردووەتەوە، کە راستییە جێگیر و بەهێزە 
راب��وردوو  ئیمپراتۆرەکانی  لە  خۆی  دڵنیاکانی 

وەک )یائۆ( فێربووە.
ماڵێکدا  هەموو  لە  وایە  باوەڕیان  چینییەکان 
تر  ئەوی  و  چێشتخانە  لە  یەکێکیان  رۆح،  دوو 
لە باسوری رۆژئاوای ماڵەکەیە کە بۆ تاکەکانی 
لێدەکات.  پشتیوانیان  یان  دەپاڕێتەوە،  خێزانەکە 
کەسێک لە کۆنفۆشیۆسی پرسی بۆچی زۆرینەی 
خەڵکی مەیل بۆ رۆحی چێشتخانە نیشان دەدەن؟ 
بە توندی وەاڵم��ی داوەت���ەوە، کە  کۆنفۆشیۆس 
ئەم وتانە پووچن. ئەگەر کەسێک بە پێچەوانەی 
ب��دات،  ئەنجام  تاوانێک  ئاسمانییەکان  حوکمە 
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پاڕانەوە لە ئاسمان کاریگەرییەکی نابێت.
ل���ە روک������اردا ک��ۆن��ف��ۆش��ی��ۆس ب�����اوەڕی بە 
هەندێک  لەمڕووەوە  هەبووە،  ئسمان  پەرستنی 
پێشەوایانی  لە  یەکێک  بە  کۆنفۆشیۆس  ج��ار 
کۆنفۆشیۆس  ه��ەژم��اردەک��ەن.  جیهانی  ئاینی 
خۆی بە جۆرێک پەیامهێن داناوە. گێڕاویانەتەوە 
ئەو  کاتێک  )ک��وان��گ(  ش��اری  ل��ە  کۆنفۆشیۆس 
ش��ارە دوچ���اری شۆڕشی رەش و رووت��ەک��ان 
بەاڵیەک  ت��رس��اون  ل��ەوە  خوێندکارەکانی  ب��وو 
بەسەر کۆنفۆشیۆسدا بێنن، بەاڵم کۆنفۆشیۆس 
وتویەتی: هاوشێوەی )کینگ ون( کە، یەکێک لە 
دامەزرێنەرانی زنجیرەی )چوو( بووە و مردووە، 
ئ��ەگ��ەر ویستی  ئ���ەوم.  میراتی  پ��ارێ��زەری  م��ن 
ئاسمان ئەوە بێت، کە میراتی )کینگ ون( لەناو 
من  لەناوچوونی  بە  و  دەکوژرێم  منیش  بچێت، 
لەناودەچێت.  ون(  )کینگ  ئ��اس��ەواری  میراتی 
پێگەی کۆنفۆشیۆس دوای مردنی دەرکەوت و 

پێگەکەی لەناو خەڵکدا دەرکەوت.
شێوازی  لە  جۆرێک  کۆنفۆشیۆس  فەلسەفەی 
کۆنفۆشیۆس  دوای  هەبوو،  سیاسی  و  کردەیی 
دوای  ئ��ەوەوە  فەلسەفەی  لەبارەی  کەسێک  هیچ 
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چینییەکان  بۆچوونی  ب��ە  وەس��ف��ە  ب��ەم  ن��ەک��ەوت. 
کۆنفۆشیۆس پلەیەکی بااڵی هەیە. دواتر لە رێگەی 
پ��ەرەی  کۆنفۆشیۆس  ئاینی  خوێندکارەکانییەوە 
سەند. بە درێ��ژای��ی ک��ات وات��ا س��ەدەی چوارەمی 
زانا  تا سەردەمی هاوچەرخ هەزاران  زایین،  پێش 
ک��ردووە، کە  کتێبانەیان  ئەو  ب��اوەڕ و  دەستکاری 
هی کۆنفۆشیۆس بوون و قوتابخانەی گرنگی بۆ 
فێرکردنی بۆچوونەکانی کۆنفۆشیۆس بە درێژایی 
بیروڕاکانی  قوتابخانانەدا  لەو  و  کرانەوە  مێژوو 
کۆنفۆشیۆس لێیان کۆڵرایەوە و بەو ئەنجامە گەیشتن 
کە بیروڕاکانی کۆنفۆشیۆس بەردەوام شارستانێتی 

و کولتوری چینی بە نەمری هێشتووەتەوە.
الیەنگرانی فەلسەفەی کۆنفۆشیۆس لە جیهانی 
سیاسەتدا زیاتر بەریەککەوتنیان لەگەڵ گروپێک 
 )Legalism یاسا  بە  )وابەستەبووان  ناوی  بە 
هەبوو. وابەستەبووان بە یاسا کە هەندێکجار کە 
لە مێژووی چیندا سیاسەتی دەوڵەتیان دادەڕشت، 
و  دەسەاڵتدارابن  بوونی  سەرمەشق  دەیانوت: 
پشت بەستن بە کرداری چاکە، حکومەت دەخاتە 
مەترسییەوە و ئەم بنەما خەیاڵیانە لە مێژوودا هیچ 
ئەنجامێکیان نەبووە. ئەوەی پێویستە نیشاندانی 
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حکومەتی یاسایە لە جیاتی حکومەتی تاکەکان، 
بسەپێنرێت،  هاوواڵتیاندا  بەسەر  یاسا  پێویستە 
بۆئەوەی یاساکانی سروشت ببن بە الوەکی و 

خۆیان بێ فشار یاسا بپارێزن.
بە بۆچوونی وابەستەبووان بە یاسا هاوواڵتیان 
ئەوەندە هۆشیار نین بەشێوەیەکی راست حوکمی 
خۆیان بکەن و بە دڵنیاییەوە دەسەاڵتی خانەدانەکان 
لە بەرژەوەندی ئەوانە، هەروەها بازرگانەکانیش 
زەرەری  ل��ە  زی��ات��ر  و  نییە  هۆشیاریەیان  ئ��ەو 
خۆیان  بەرژەوەندییەکانی  دوای  ب��ە  دەوڵ���ەت 
وابەستەبووان  لە  دیدی ژمارەیەک  لە  دەک��ەون. 
لەوەدا  دەوڵ��ەت  ب��ەرژەوەن��دی  لەوانەیە  یاسا  بە 
دەربێنێت  تاکەکان  لەدەستی  سەرمایە  کە  بێت، 
و مامەڵەکان لەالیەن دەوڵەتەوە ئەنجامبدرێن و 
رێگە لە ناجێگیری نرخەکان بگرێت. بەمشێوەیە 
وەزیرە  کە  چین،  ئیمپراتۆری  تی(  هوانگ  )شی 
بااڵکەی لە وابەستەبووان بە یاسا بوو بۆ کۆتایی 
هێنان بە باسی کۆنفۆشیۆس گەراکان فەرمانی 
بەاڵم  بسوتێنن،  کۆنفۆشیۆس  کتێبەکانی  ک��رد 
دەسەاڵتەکان  ناوبراو  ئیمپراتۆری  مردنی  دوای 
کەوتنە دەستی )ووتی( و فەرمانی کرد دوبارە ئەو 
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کتێبانە چاپ بکرێنەوە و پلە و پایەی بە پەیڕەوانی 
کۆنفۆشیۆس دا و بیروباوەڕ و شێوازە رەوشتی 
و فەلسەفییەکانی کۆنفۆشیۆس-ی فێری گەنجان 
کرد. لە زنجیرەی دەسەاڵتداری )هان(دا فەرمان 
و  س��ار  لە  کۆنفۆشیۆس  رێ��زی  لەبەر  کە  درا، 
گوندەکان قوربانی بکرێت. کتێب و بەرهەمەکانی 
باڵوکرانەوە و ئاینی کۆنفۆشیۆس بوو بە ئاینێکی 

رەسمی.
لەگەڵ  ج��ار  هەندێک  کۆنفۆشیۆس  ئاینی 
ئاینی )تائویی( بەرکەوتنی هەبوو، تا ئەو کاتەی 
گەیشتنە  )ت��ان��گ(  زن��ج��ی��رەی  دەس���ەاڵت���داران���ی 
بە  گ��ەورەی��ان  ئیمپراتۆرییەتێکی  و  دەس���ەاڵت 
ناوی )تای تسونگ( دامەزراند و لەبارەی ئاینی 
کۆنفۆشیۆسەوە فەرمانی روونیان بۆ سەرزەوییە 

جیاجیاکان نارد.
سەردەمی  لە  کۆنفۆشیۆس  بیروباوەڕەکانی 
زنجیرەی دەسەاڵتداری )هان( تا سەردەمی )من 
کۆنفۆشیۆس  ئاینی  2000 ساڵ  نزیکەی  چیو( 
لە ئەندێشەی خەڵکی چیندا بووە، لە ئەمڕۆشدا 
فەلسەفە و ئاینی رەوشتی کۆنفۆشیۆس لە چین 

الیەنگری زۆری هەیە.
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Mencius   مێنسیوس
یەکێک لە خوێندکارەکانی با ناوی )مێنسیوس( 
کە بەرهەمەکانی کۆنۆشیۆسی نوسیوەتەوە، لە 
و  نەبینیوە  مامۆستاکەی  خوێندکارێکە  راستیدا 
100 ساڵ دوای مردنی کۆنۆشیۆس لەدایکبووە، 
بەاڵم سەرجەم باوەڕ و بیروڕاکانی کۆنۆشیۆسی 
ب��ە ت�����ەواوی ل��ەب��ەرچ��اوگ��رت��ووە و وت��ەک��ان��ی 
خستووەتەڕوو.  نوسینەکانی  لە  کۆنۆشیۆسی 
مێنسیوس لە ناوچەی )تسو( لە نزیک )لو( دەژیا. 
هەوڵیداوە  منداڵییەوە  سەردەمی  لە  مێنسیوس 
فێرکارییەکانی قوتابخانەی کۆنۆشیۆس فێر ببێت.
لەبارەی ژیانی مێنسیوسەوە وتویانە: دایکی 
شایستە  ژنانی  لە  و  ب��ازرگ��ان  و  مامۆستا  بە 
لەقەڵەمدراوە. باوکی لە تەمەنی گەنجیدا مردووە و 
دایکی لەگەڵ منداڵەکانی لە تەنیشت گۆڕستانێکەوە 
کە  بینی،  م��اوەی��ەک  دوای  و  نیشتەجێبووە 
گۆڕهەڵەکەنەکانی  رەفتاری  السایی  منداڵەکەی 
شوێنی  نیگەرانییەوە  ه��ۆی  بە  ک��ردووەت��ەوەو 
ل��ەن��او  و  گ���ۆڕی���وە  ب���وون���ەوەک���ەی  نیشتەجێ 
دوای  بەاڵم  نیشتەجێبووە،  بازاڕدا  فرۆشیارانی 
ماوەیەک بینی کە منداڵەکەی السایی بازرگان و 
فرۆشیارەکان دەکاتەوە و ئەوشوێنەشی جێهێشت 
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نیشتەجێبوو،  خوێندنگەیەکەوە  تەنیشت  لە  و 
هاوشێوەی  منداڵەکەی  م��اوەی��ەک  دوای  بینی 
خوێندکاران رەفتاردەکات. لەراستیدا ئەو جۆرە 
فێربوونانە بوونە هۆی ئەوەی مێنسیوس هۆش 

خۆی بێتەوە، دواتر ببێتە زانایەکی بەرجەستە.
 71 تەمەنی  لە  پ.ز   289 ساڵی  مێنسیوس 
ساڵیدا کۆچی دوایی کردووە. شێوازی نوسینی 
هەبوو،  ب��ەوە  ب��اوەڕی  و  ب��ووە  ئەکادیمی  زۆر 
باوەڕی  مێنسیوس  وتبووی.  کۆنفۆشیۆس  کە 
سروشتی  و  خ��ودی  رێگەپێدانی  ب��ە  ت���ەواوی 
باشی مرۆڤ هەبوو، وتویەتی: مەیلی مرۆڤ بۆ 
الیەنی باشە و کاری چاکە وەک ئاوی رووەو 

خوارەوەیە.
ئ��ەگ��ەر م��رۆڤ رەف��ت��اری خ��راپ و ئاڵۆزی 
لە  )خراپە  خۆیدا  خ��ودی  لە  لەراستیدا  هەبوو 
ب��ووە(.  لەگەڵیدا  لەدایکبوونییەوە  س��ەرەت��ای 
سۆزی رەحم، شەرم، رێز، دیاریکردنی خودی 
لە سەرجەم بونەوەراندا هەیە. لەبەرئەوە چینییە 
کۆنەکان باوەڕیانوایە، کە لە سۆزی رەحمەوە، 
چاکەخوازی، لە سۆزی شەرمەوە باوەڕداری و 
خۆپارێزی، لە سۆزی رێزەوە کاری دروست و 
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ئەمانەت، لە سۆزی مەعریفەوە راستی و مەعریفە 
و بنەما ئەخالقییەکان دروستدەبن.

ئەمانەت  پ��اڕان��ەوە،  چاکەکاری،  دەڵێت:  ئەو 
ناو  ناچنە  دەرەوە  لە  خ��راپ  و  ب��اش  ک��اری  و 
ناخی مرۆڤەوە، بەڵکو لەناو خودی ئێمەدا هەن. 
مێنسیوس باوەڕی وابوو، کە خەلکی لە رەوشت 
بەرزیدا یەکسان نین. هەمووان چاکە، یان خۆش 
مەشرەبییان خۆش دەوێت، بەاڵم لە ئەنجامدانی 
ئەم رەوشت بەرزییەدا یەکسان نین. ژمارەیەک 
ع��ەق��ڵ��ی خ��ۆی��ان ب��ەک��اردێ��ن��ن و ژم��ارەی��ەک��ی��ش 
وادەکەن، کە ببنە هۆی پلە بااڵیی و لە کۆمەڵگەدا 

دەرکەون.
رۆژێک یەکێک لە خوێندکارەکانی مێنسیوس 
بەشێوەیەکی  مرۆڤەکان  هەموو  پرسیوە:  لێی 
سروشتی سروشتێکی باشیان هەیە، کەواتە بۆچی 
ژمارەیەک لە مرۆڤەکان پلەیان بااڵیە و هەندێکی 
تریان پلەیان نزمە؟ مێسیوس وتویەتی: ئەوانەی 
کە پەیڕەوی لە سروشتی گەورەیی خۆیان دەکەن 
بە پلەی بااڵ دەگەن، بەاڵم ئەوانەی کە پەیڕەوی 
لە بچووکییە شاراوەکانی ناخی خۆیان دەکەن، لە 

نەزانی و بچووکی خۆیاندا دەمێننەوە.
وزە  ئ��ەو  ه��ۆی  بە  مرۆییەکان  جیاوازییە 
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پێیان  ئاسمانەوە  ل��ە  ک��ە  نییە،  سروشتیەوە 
زۆرینەی  باشدا  سااڵنی  لە  بەڵکو  بەخشراوە، 
ل��ەو س��ااڵن��ەش��دا کە  ب��اش دەب��ن و  منداڵەکان 
مندااڵن هۆکارەکانی چاکە لەدەست دەدەن، لە 
کۆتاییدا خۆیان بۆ هۆکاری خراپە بەدەستەوە 
ئ��ەوەی  وەک  پیرەمێردان  ل��ە  ئ��ەگ��ەر  دەدەن. 
گەنجام  لەگەڵ  و  لێبگیرێت  رێزیان  پێویستە 
میهرەبان بیت لەناو خانەدانەکنیشدا السایی تۆ 
دەکەنەوە. لەو کاتەدا هەموو واڵت لە سروشت 
ت��ۆدا نوقم دەب��ن و ه��ەر کاتێک  و رەوش��ت��ی 
هۆکاری  دەبێتە  ئەوا  دروستبکەیت،  دەوڵەتێک 
خێر و چاکە. سەرجەم کارمەندەکان پەیڕەوی 
لە تۆ دەکەن، وەک ئەوەی هەمووان لەبەردەم تۆ 
ئامادەبن و جوتیاران لە کێڵگەکەی تۆ کاردەکەن 
و بازرگانەکان بۆ تۆ مامەڵەدەکەن. لەم وتانەی 
ل��ەالی��ەک��ەوە  ک��ە  دەردەک���ەوێ���ت،  مێسیوسەوە 
کۆن  فیۆداڵی  سیستمی  پاراستنی  بە  ب��اوەڕی 
هەبووە و لەالیەکی تریشەوە خەڵکی بە پێکهاتەی 
سەرەکی حکومەت زانیوە. مێنسیوس وتویەتی: 
بۆ گەیشتنە پلەی سەروەری و دانیشتن لەسەر 
کورسی خاقانی، پێویستە لە راکێشانی خەڵکی 

بە الی خۆتدا رانەکەیت.
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چونگ تزو
)چونگ تزو( لە ئاینی کۆنفۆشیۆسدا پێگەیەکی 
تایبەتی هەیە. بەر لە مردنی مێنسیوس، )چونگ 
تزو( لەدایک بووە و لەالیەکەوە لە ژێر کاریگەری 
لەالیەکی  و  ب��ووە  دا   Taoism(1 )تائوییزم 
تریشەوە هەڵچوو لە فێرکاری  )وابەستەبووان 
تزو(  )چونگ  ب��ووە.  Legalism(ەوە  یاسا  بە 
پاراستنی  و  بە رێز  باوەڕی  ئەوان  هاوشێوەی 

مافەکانی دەوڵەت هەبووە.
مێنسیوس  پێچەوانەی  بە  ت��زو(  )چونگ   .1
باوەڕی بە خۆڕسکی چاکە و باشی زاتی مرۆیی 
نەبووە و وتویەتی: مرۆڤ خۆڕسکانە خراپە و 

چاکبوونی پەیوەندی بە پەروەردەیەوە هەیە.
راستەقینە  ک��ەس��ێ��ک��ی  وەک  ئ��اس��م��ان   .2
مرۆڤ  وتویەتی:  تزو(  )چونگ  نییە.  کاریگەری 
خۆڕسکانە گەندەڵ و خراپە و چاکە و باشە تەنیا 
لە رێگەی پەروەردەوە بەدیدێت. ئەگەر ئاگاداری 
مرۆڤ نەبین، وەک دار دەچەمێتەوە، لەبەرئەوە 
بۆئەوەی  رایگرین،  راست  دارێکی  بە  پێویستە 

بەشێوەیەکی راست پەروەردە بێت.
دەبێت  بدەین  ئاسن  بە  شکڵێک  ئ��ەوەی  بۆ 
بکرێت.  ل��ێ��دروس��ت  شمشێری  و  بیتوێنینەوە 
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لە  باسی  کۆنفۆشیۆس  ل��ە  ب��ەر  ت��زو(  )چ��ون��گ 
بنەمای )لی( کردووە و وتویەتی: رێز و شکۆ و 
ئەدەبی رواڵەتی و رەفتاری باش لە دەسەاڵتدارە 
هەروەها  م��اوەت��ەوە،  میراتی  بە  دێرینەکانەوە 
وتویەتی: حکومەت ئەو حکومەتەیە، کە کۆمەڵگەی 
ئاڵۆزی مرۆیی بەپیی پەرودەی )لی( پەروەردە 
بکات و لەوالیەنەوە کە مرۆڤ خۆڕسکانە خراپە 
پێویستە وەک داری خوار و کانزای زبر بدرێنە 
دەستی دارتاش و ئاسنگەری شارەزا بۆ ئەوەی 
هێزی  بە  دەتوانرێت  و  بکاتەوە  پاکی  و  راست 
باش  یاسای  دانانی  و  فێرکردن  و  پ���ەروەردە 

گەندەڵی مرۆڤایەتی نەهێڵێت.
ل��ەب��ارەی ئ��اس��م��ان��ەوە )چ��ون��گ ت���زو( زیاتر 
سەرنجی لە بنەماکانی )تائوییزم Taoism( داوە. 
بۆ ئاسمان هەمان سروشتی ناکەسی و گشتی 
وتویەتی:  ت��زو(  )چونگ  دەخ��ات��ەڕوو.  )تائۆ(  و 
نابێت ئاسمان وەک بونێکی سەربەخۆ لەبەرچاو 
ئاسمان  بە  ناوەمان  ئەم  ئێمە  چونکە  بگیرێت، 
و  هاوسەنگ  یاسا  ئ��ەو  حەقیقەت  ب��ەاڵم  داوە، 
سازگارەیە، کە زنجیرە رووداوە راستەقینەکان 
کەسی  ئ��اس��م��ان  و  روودەدەن  ئ���ەو  پ��ێ��ی  ب��ە 
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راستەقینە و واقیعی نییە و پاڕانەوە لە ئاسمان 
هیچ سوودێکی نییە، لەمڕووەوە هیچ وەاڵمێکی 

پاڕانەوەکانی مرۆڤایەتی نادرێتەوە.
رۆح  بوونی  وتویەتی:  هەروەها  تزو  چونگ 
ئەهریمەنە  رۆح��ی  و  گشتی  خ��وای  ن��اڕاس��ت��ە. 
دان���اوە.  ن��ەب��وو  ب��ە  باپیرانی  خ���راپ و رۆح���ی 
لە  خوڵقێنەر  ک���اری  وت��وی��ەت��ی:  رزو  چ��ون��گ 
خۆڕسکی  حوکمی  لە  داهاتوودا  رووداوەک��ان��ی 
پەردەیەکیان  و  دەگ��رێ��ت  س��ەرچ��اوە  )ت��ائ��ۆ(وە 
پێیوابێت  مرۆڤ  بۆئەوەی  داوە،  مادەدا  بەسەر 
کە بەرهۆ هۆکاری بان سروشتییە. لە ئەنجامدا 
چونگ تزو بۆنەی ناشتنی مردووەکان و رێز لە 
قوربانی و ماتەمین کە لە سەردەمانی پێشووەوە 
بە میراتی مابووەوە بە پێچەوانەی هەمووانەوە 
رێزلێنانانە  ئ��ەم  وتویەتی:  و  رەت��ی��ک��ردوون��ەوە 
و  سۆز  ئەنجامدانی  و  پەروەردەییە  بابەتێکی 
جوانی بەرهەمدێنێت و هەستی چاکەکاری لەناو 
لەگەڵ  بە کورت  پ��ەروەردە دەکات.  مرۆڤەکاندا 
ئەوەی چونگ تزو لە پەیڕەوانی کۆنفۆشیۆسە، 
کۆنفۆشیۆسدا  الس��ای��ی��ک��ردن��ەوەی  ل��ە  ب���ەاڵم 

سنوردار نەبووە.
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پەراوێز:
تایبەت  فکری  شێوازێکی  تائۆ  1.فەلسەفەی 
بە  پشت  کە  چینییە،  فەیلەسوفی  )الئوتسە(  بە 
بێ  و  دەول��ەت  بوونی  بێ  واڵت  بەڕێوەبردنی 
بەکارهێنانی فۆڕم و شێوازی تایبەتی حکومەت 
دەبەستێت، کە لە سەدەی شەشەمی پ.ز لە چین 

دەرکەوت.

سەرچاوە: 
http://www.bashgah.net/fa/category/
show/61256
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناوی بەرهەمژ
ساڵی 
چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤید هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

ماوتسی تۆنگكتێبی سور27
فازڵ حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29
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2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 
سڕییەوە

سەجعان میالد ئەلقزی
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

52
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

چوارەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

هەشتەم
2015جەالل حەمید
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2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57

رۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58
ئەرسەالن 
حەسەن

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80

هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016
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2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 

- كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل

107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی
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108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128

2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135

136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر
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2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی

159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 

بیابان
2017شاناز هیرانی

162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

ناوچەییەكان
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(
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2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

2017ئەكرەم عەنەبیمەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193
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2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204
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پرۆژەی 25 نامیلكەی فەلسەفی

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سيكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 1 – 20

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی1

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر2

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت3

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر4

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 5
یەكەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 6
دووەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت7

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ8

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر9

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە10

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر11

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك12

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم13

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم14

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم15

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی چوارەم16

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم17

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 18
شەشەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 19
حەوتەم

2015كۆمەڵێك نوسەر

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 20
هەشتەم

2015جەالل حەمید
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 21 – 40

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ21

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر22

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر23

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی یەكەم24

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی دووەم25

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ26

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی27

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی یەكەم28

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی دووەم29

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی سێیەم30

د. نەوزاد ئەحمەد ئاشنابوون بە ئەركون31
ئەسوەد

2015

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ32

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی33

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس34

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی یەكەم35

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی دووەم36

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی سێیەم37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی40
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 41 – 60

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر41

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر42

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا43

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر44

ئارام مەحمود – دانا لەتیف ئاشنابوون بە دۆركهایم45
جەالل

2016

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا46

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار47

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم48

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم49

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی50

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ51

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم52

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی دووەم53

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون54

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ55

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار56

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی57

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی یەكەم58

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 59
دووەم

2016ئەرسەالن حەسەن

ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 60
كۆمۆنیست

2016موصڵح شێخ شیسالمی
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پرۆژەی 100 نامیلكەی فەلسەفی 61 – 80

ساڵی چاپناوی نوسەرناوی نامیلكەژمارە

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ61

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت62

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای63

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی64

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی65

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب66

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس67

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا68

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس69

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر70

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ71

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ72

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ73

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا74

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین75

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین76

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما77

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر78

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن79

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی80
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پڕۆژەی 100 توێژینەوەی جیهانی )1 - 10(

ساڵی چاپناوی وەرگێڕناوی نوسەرناوی توێژینەوەژمارە

سابیر عەبدوڵاڵ ولیام داریمپڵسێگۆشەی گڕگرتوو1
كەریم

2016

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 2
- كوەیت

2016/هەڵگورد جەالل

گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران تێچوون 3
و مەترسییەكانی

عەلی فائیز – كەریم 
سەجادپور

2016سۆران عەلی

چەتەكانی دەریا لە باشوری خۆرهەاڵتی 4
ئاسیا، خۆرئاوای ئەفریقیاو سۆماڵ

2016هەڵگورد جەاللمارتن میرفی

خەبات لەپێناو فرەییدا دوای شۆڕشەكانی 5
باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلیئەنتۆنی دۆركن

جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای ژیانی 6
سیاسی لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ بیالل عەبدوڵاڵ
كەریم

2016

نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو ئاكامە 7
جیۆپۆلۆتیكەكانی

بەهزاد ئەحمەدی 
لفورىك – مەسعود 

درەخشان

2016ئەرسەالن حەسەن

ئەلشێخ بای ئەلحەبیب كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا8
– رەشید خەشانە

سابیر عەبدوڵاڵ 
كەریم

2016

د.عەلیرەزا سەمیعی تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی نێودەوڵەتی9
ئیسفەهانی – 

عەبدولكەریم سالكی

2016رێباز مستەفا

ئادیتیا ماتۆ – ئارڤیند چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی10
سوبرامانیان

2016بابان ئەنوەر
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پڕۆژەی 100 توێژینەوەی جیهانی )11 – 20(

ساڵی چاپناوی وەرگێڕناوی نوسەرناوی توێژینەوەژمارە

پاكستان و گۆڕانیەكانی 11
ناوخۆو دەرەوە

2017بابان ئەنوەركۆمەڵێك نوسەر

پەیوەندییەكانی ئێران و 12
هندستان

یەدوڵاڵ دهقان – مەهدی 
كازمی

2017ماجید خەلیل

د.فهد مزبان خزار – چین و ئێران13
منوشهر دوراج – مایكل 

سینگ

2017محەمەد چیا

2017ئەرسەالن حەسەنكۆمەڵێك نوسەرژنان لە بەهاری عەرەبیدا14

سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 15
دادپەروەری

ئارام مەحمود هاكان ئالتینای
ئەحمەد

2017

ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 16
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

براندۆن فایت – كلۆی 
كۆگلین – شولت

2017كۆشان عەلی زەمانی

كاریگەرییەكانی دابەزینی 17
نرخی نەوت

راپۆرتی وەرزیی بانكی 
نێودەوڵەتی

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  18
ناوەڕاستدا

2017/بەختیار ئەحمەد ساڵح

مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی 19
كەنارو بیابان

2017شاناز هیرانیئەنوار بوخرس

هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 20
ناوچەییەكان

2017/ئەنوەر حسێن )بازگر(
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