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شارستانێتى ڕۆژئاوایى، لە لۆچەکاىن 

خۆیدا کەمپەکاىن مەرگ و مۆزملانەکاىن)1( 

هەڵگرتووە، ئەوە یەکێکە لە دەرهاویشە 

ماتریاىل و ڕۆحییەکاىن.

ریچارد رۆبنستین و جۆرج رۆت

 )مامەڵەکاىن ئاوشڤیتز(

بــە  گاڵتەکــردن  بــۆ  هەیــە  ڕێــگا  دوو 

نابەجــێ  حوکمــداىن  یــان  هۆڵۆکۆســت، 

بــە  ســوکایەتیکردن  یــان  لەبارەیــەوە، 

وەک  کۆمەڵنــاىس  بــۆ  گرنگییەکــەى 

و  بەشارســتانیبوون  تیۆریــى  بنچینــەى 

مۆدێرنــە.  شارســتانیى  و  مۆدێرنــە 

ڕێــگاى یەکــەم، وێناکــردىن هۆڵۆکۆســتە 

بەســەر  تەنیــا  شــتێکە  ئــەوەى  وەک 

بڵێــى  وەک  هاتــووە،  یەهودییەکانــدا 

ــدا  ــژووى یەهودییەکان ــە مێ ــە ل ڕووداوێک

ســادەیى  بــە  تــر،  گــەالىن  بــێ  بــە 

هیــچ  کــە  تایبــەت  ڕووداوێکــى  وەک 

دەاللەتێکــى گرنگــى بــۆ کۆمەڵنــاىس تێــدا 

نییــە. زۆرجــار توێــژەران هۆڵۆکۆســت وەک 

ــیحى  ــى مەس ــى ئەوروپی ــى دژایەتی ترۆپک

بەرامبــەر یەهودییــەکان تەفســیر دەکــەن، 

وەک ئــەوەى ڕووداوێکــى تاقانەیــە کــە 

ئەســتەمە بــە ڕووداوە گــەورە و زەقــەکاىن 

و  نــەژادى  دەمارگیــرى  و  دوژمنایــەىت 

ئایینــى بــەراورد بکرێــت)2(. 

ــە  ــەوان پێیانوای ــەوە، ئ ــەروو ئەوەیش لەس

دوژمنایــەىت  دیکــەى  فۆڕمێکــى  هیــچ 

نێــوان میللەتــان هاوشــێوەى دژایەتیــى 

ــان  ــە، چونکــە ئەمــەى دووەمی یەهــود نیی

و،  وێنــە  بــێ  میتۆدیــى  پالنێکــى  بــە 

ئایدیۆلۆژیــى  بەهێــزى  دنــەداىن  بــە 

لــە  کــە  درێژبوونەوەیەکــە  و  کــراوە 

و،  تێدەپەڕێــت  هەرێمــەکان  و  نەتــەوە 

و  ســەرچاوە  نــاوازەی  ئاوێتەکردنێکــى 

ــوو.  ــەکان ب ــى و جیهانیی ــتیوانییە لۆکاڵ پش

پێناســەکردىن  لەســەر  پێداگرییــە  ئــەم 

ــتەواژەیە  ــەم دەس ــەر ئ ــت، ئەگ هۆڵۆکۆس

ــووىن  ــەوەى بەردەوامب ــت، وەک ئ بگونجێ

وای  یەهــودە،  دژایەتیــى  دیــاردەى 

ئاوارتــە  ڕووداوێکــى  وەک  لێــدەکات 

دەربکەوێــت کــە لــە ئاراســتەى گشــتى 

کۆمەڵگــەى ڕۆژئاوایــى جیــاوازە. ڕەنگــە 

لەســەر  پــەردە  هۆڵۆکۆســت  بەوەیــش 

ــە  ــت ک ــەو کۆمەڵگــە هەڵامڵێ شــپرزەیى ئ

تێگەیشــتنامن  بــەاڵم  ڕوویــداوە،  تێیــدا 

ــە  ــە بارودۆخ ــاکات ک ــراوان ن ــدە ف ئەوەن

ــە بگرێتــەوە.  ــەم کۆمەڵگەی گشــتییەکەى ئ

ئەوەیــە  واتــاى  تەفســیرەیش  ئــەم 

ــۆ  ــامن دەکات ب ــر بانگ ــت کەم هۆڵۆکۆس

بــە  ڕاســتەقینە  پێداچوونەیەکــى  هــەر 

ــۆ تێگەیشــتنى  شــوێنکەوتەیى ئیدراکیــدا ب

ــى و  ــەى ڕۆژئاوای ــى مۆدێرن ــاواىن مێژووی ت

پرۆســێىس کەویکــردىن شارســتاىن و بابەتــە 

ســەرەکییەکاىن لێکۆڵینــەوەى سۆســیۆلۆژى. 

دەردەکەوێــت  وا  دووەم،  ڕێــگاى  بــەاڵم 

دەڕوات،  پێچەوانــەدا  ئاراســتەیەکى  بــە 

ــە هەمــان  ــەوە ب ــە ڕاســتیدا دەگات ــەاڵم ل ب

دەرەنجــام، ئەویــش ئەوەیــە کــە وەهــا 

وێنــاى هۆڵۆکۆســت دەکات، حاڵەتێکــى 

زۆر  کۆمەڵێکــى  کــە  تووندڕەوانەیــە 

تێــدا  ئاشــناى  کۆمەاڵیەتیــى  دیــاردەى 

لــێ  بێــزى  ئینســان  کــە  دەردەکەوێــت 

دەکاتــەوە، هەڵبــەت لــووىت خــۆى لــێ 

دیــاردەن  گەلێــک  بــەاڵم  دەگرێــت، 

لەگەڵیانــدا  دەبێــت  و  دەتوانیــن  کــە 

دیاردانــەن  لــەو  ئەمانــە  هەڵبکەیــن؛ 

کــە هەرگیــز لەنێوناچــن و لــە هەمــوو 

دەبێــت  لەبەرئــەوە  هــەن.  جێیەکیــش 

هەڵبکەیــن  دیاردانــەدا  ئــەم  لەگــەڵ 

ــرن،  ــى مۆدێ ــەى ڕۆژئاوای ــە کۆمەڵگ چونک

پێشــر و ئێســتایش مەنزومەیــەک بــووە 

ئــەم  پووچەڵکردنــەوەى  ئامانجــى  کــە 

ــش  ــە تەواوەتی ــە ب ــووە، ڕەنگ ــە ب دیاردان

داهاتوویشــدا  لــە  و،  ببــات  لەنێویــان 

دەوەســتێت.  بەرامبــەر  وریاییــەوە  بــە 

لێکۆڵــەراىن  لــە  هەندێــک  بەمجــۆرە 

هۆڵۆکۆســت وەهــا وەســفى هۆڵۆکۆســت 

دەکــەن کــە ئەگەرچــى زەق و دیاریــش 

ــو  ــوو لەنێ ــک ب ــا حاڵەتێ ــەاڵم تەنی ــوو، ب ب

»هاوشــێوە«دا  دیکــەى  حاڵــەىت  زۆر 

نەژادپەســتى  یــان  ملمالنــێ  لەنێــو 

خراپریــن  لــە  دوژمنکاریــدا.  یــان 

دەگەڕێتــەوە  هۆڵۆکۆســت  حاڵەتیشــدا، 

»رسوشــتى«ى  کەڵکەڵەیەکــى  بــۆ 

بــە  ئەســتەکە  کــە  مرۆیــى  ســەرەتایى 

ئەمــە  بکرێــت؛  ڕۆشــنبیرکردن کۆنــرۆڵ 

ئایدیاکــەى »کۆنــراد لۆرنتس«ـــە دەربارەى 

دوژمنایــەىت غەریزەیــى، ئایدیــاى »ئارســەر 

شکســتى  دەربــارەى  کویســتلەر«ە 

پــەردەى مێشــک بــۆ کۆنرۆڵکــردىن بەشــە 

مــۆخ)3(.  کۆنەکــەى  هەڵچوونییــە 
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بەمەیــش ئــەو فاکتەرانــەى بەرپرســبوون 

لــە ڕووداىن هۆڵۆکۆســت، لــە لێکۆڵینــەوەى 

سۆســیۆلۆژى بە تــەواوەىت دووردەخرێنەوە، 

ــاىن  ــە جیه گوایــە ئــەم فاکتەرانــە ســەر ب

ملکەچــى  و  کۆمەاڵیەتیــن  ژیــاىن  پێــش 

ــە باشــرین  ــن. ل ــوورى ناب کەویکــردىن کولت

ــە  ــو کاتیگۆریی ــت لەنێ ــدا، هۆلۆکۆس حاڵەت

قێزەونەکاندایــە،  و  ترســناک  هــەرە 

تیۆریشــەوە  ڕووى  لــە  ئەگەرچــى 

کاتیگۆریــى  ئەویــش  قبوڵکراوبێــت، 

کۆمەڵکوژییــە، یــان ڕەنگــە بــە ســادەیى 

لــە پۆلێنکــردىن گشــتیى چەوســاندنەوە و 

ســەرکوتکردىن دەرمارگیــری یــان کولتــوورى 

یــان نەژادپەرســتیدا بتوێتــەوە، ئەمەیــش 

ــنایە)4(.  ــەواو ئاش ــراوان و ت ــى بەرف پۆلێنێک

ــە  ــان بگرین ــەر کامێکی ــە ه ــەم دوو ڕێی ئ

بــەر دەگەینــە هەمــان دەرەنجــام، ئەویــش 

ــى  ــە ڕێڕەوی ــە هۆلۆکۆســت دەخەین ئەوەی

ــى ئاشــناوە.  مێژووی

کاتێــک بــەم شــێوەیە لــە هۆڵۆکۆســت 

ــە کارە  ــاژەدان ب ــىش ئام ــەوە، پڕکێ دەکۆڵین

ترســناکە مێژووییــەکاىن دیکــە دەکەیــن، 

وەکــو جەنگــى خاچهەڵگــران، کوشــتنى 

گومــڕاکان لــە شــارى ئەلبــى فەرەنــىس، 

ئەرمەنــەکان  زۆربــەى  لەناوبــردىن 

دروســتکردىن  تورکــەکان،  بەدەســتى 

کەمپــەکاىن دەستبەســەرکردن لــە جەنگــى 

وا  ئــەوا  بەریتانــەوە،  لەالیــەن  بوێــردا 

دەردەکەویــت »هۆڵۆکۆســت« ڕووداوێکى 

هەمــوو  لــە  ئەگەرچــى  »تاقانە«یــە، 

رسوشــتیە)5(.  شــتێکى  دۆخێکــدا 

هۆڵۆکۆســت  ئەگــەر  دیســانیش 

بگەڕێنینــەوە بــۆ یــەک مێــژووى تــەواو 

بەرەنجــام:  هەمــان  دەگەینــەوە  ئاشــنا، 

گەڕەکــە  لــە  ژیــان  ســاڵى  ســەدان 

یاســایى،  جیاکاریــى  یەهودییەکانــدا، 

ڕێکخــراوەکان،  میللیــە  دەســتدرێژییە 

کۆمەڵــە  بــە  بەرامبــەر  چەوســاندنەوە 

ــیحیدا.  ــاى مەس ــە ئەوروپ ــەکان ل یەهودیی

ــان  ــت پیش ــا هۆڵۆکۆس ــژووە وەه ــەم مێ ئ

ــە  ــد قێزەون ــى هێن ــە تراژیدیایەک دەدان ک

لــە وێنــەى نییــە، ئەگەرچــى بەرەنجامێکــى 

تــەواو لۆژیکیــى خۆخواردنــەوەى ئایینــى و 

بــوو.  ڕەگەزپەرســتى 

ئــەم دوو ڕێگەیــە ئــەو بۆمبــە تەوقیتکراوە 

مۆدێرنــەى  کــە  دەکات  فەرامــۆش 

هەردووکیــان  نابوویــەوە،  ڕۆژئاوایــى 

جەخــت لەســەر ئــەوە دەکەنــەوە کــە 

پێداچوونــەوەى  بــە  پێویســتامن  ئێمــە 

نییــە،  کۆمەاڵیــەت  تیــۆرى  ســەرەکیى 

مۆدێرنــە  بــۆ  ڕوانگەکامنــان  بڵێــى  وەک 

و  نادیــارەکاىن  شــاراوە  ئیمکانــە  و 

بــە  پێویســتیان  مێژووگەراییەکــەى، 

ــى  ــە، وەک بڵێ ــددى نیی ــتێکى ج هەڵوێس

کەڵەکەبــووەکاىن  چەمکــە  و  میتــۆد 

ــەوە  ــە خۆڕاگریی ــت ب ــاىس، دەتوانێ کۆمەڵن

بــەرەوڕووى ئــەو مەترســییانە ببێتــەوە کــە 

هەڕەشــەمان لێدەکــەن، دەتوانــن »ئــەوەى 

»مانــای  و  بکــەن«  تەفســیر  ڕوویــداوە، 

پێبــدەن«. بەرهەمــى کۆتاییــش بریتییــە لــە 

دۆخــى تێربــوون و ڕەزامەنــدى بــە بنچینــە 

تیۆرییــەکان، وەک ئــەوەى بــە کردەیــى 

ــت  ــە بخوازێ ــەداوە ک ــتێک ڕووین ــچ ش هی

گوتارێکــى ڕەخنەیــى نــوێ لــە کۆمەڵگــەى 

چوارچێــوەى  کــە  دابهێرێــت،  مۆدێــرن 

تیــۆرى و داڕشــتنى پراگامتیکــى مومارەســە 

شــێوە  کامڵریــن  بــە  سۆســیۆلۆژییەکاىن 

کــردووە.  بەرجەســتە 

لــەم تێربــوون و ڕەزامەندییــەوە هەندێــک 

دەنگــى زانســتى جودابوونــەوە، زۆربەیــان 

تیۆلۆژیســتەکان  و  مێژوونووســەکان 

بایەخــى  کۆمەڵناســەکان  بــەاڵم  بــوون، 

ئەگــەر  دا.  دەنگانــە  بــەم  کەمریــان 

لــە  پســپۆر  کۆمەڵناســەکاىن  بەشــداریى 

هۆڵۆکۆکســتدا لەگــەڵ ئــەو لێکۆڵینــەوە 

کــە  بکەیــن  بــەرارد  زۆروزەبەندانــەدا 

مێژوونووســەکان ئەنجامیانــداوە، بەراوردى 

ــەى  ــە زۆر و بەرفراوان ــەو بایەخ ــن ب بکەی

کــە تیۆلۆژیســتە  یەهودى و مەســحییەکان 

دەبینیــن  ئــەوا  داوە،  ڕووداوەیــان  بــەم 

بەشــداریى کۆمەڵناســە بلیمەتــەکان هیــچ 

ــەوە  ــەو توێژین ــرە ئ ــە! بگ ــەنگێکى نیی س

کردەیــى  بــە  کــە  سۆســیۆلۆژییانەیىش 

ــۆ  ــوار ب ــەوەى ب ــێ ئ ــە ب ئەنجــام دراون، ب

ــەوە  ــەوە ڕوون دەکەن ــەوە ئ ــان بهێڵن گوم

شــتانێکى  دەتوانێــت  هۆڵۆکۆســت  کــە 

ــییەوە  ــى کۆمەڵناس ــارەى بارودۆخ زۆر لەب

کۆمەڵنــاىس  کــە  لــەوەى  زیاتــر  بڵێــت، 

شــێوەیەى  بــەم  دەتوانێــت،  خــۆى 

ئێســتایەوە، شــتانێک بخاتــە ســەر خەرمــاىن 

هۆڵۆکۆســت!  دەربــارەى  مەعریفەمــان 

کۆمەڵناســەکان  پێدەچێــت  وا  بــەاڵم 

ڕووبــەڕووى ئــەم حەقیقەتــە تۆقینــەرە 
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نەبوونەتــەوە، بەڵکــو پشــتیان تێکــردووە و 

گوێــى خۆیــان لــی خەوانــدووە! 

ڕەنگــە ئیڤرنــت هیــوز، یەکێــک لــە گــەورە 

وردییــەوە  بەوپــەڕى  کۆمەڵناســەکان، 

ئــەم  ڕۆڵــى  و  ڕوانگــە  لــە  گوزارشــتى 

ــەوەى  ــەر ئ ــت بەرامب ــانە کردبێ کۆمەڵناس

ــت:  ــوز دەڵێ ــت«. هی ــراوە »هۆڵۆکۆس ناون

نەتەوەیــى  سۆشــیالیزمى  حکومــەىت 

ئەڵامنیــا گەورەتریــن بــەىش »کارى نــزم«ى 

کۆمەڵــە  بــە  دەرهــەق  مێــژوودا  لــە 

یەهودییــەکان ئەنجــام داوە. دوو پرســیارى 

گرنــگ لێــرەدا ئەمەیــە: 

قبوڵــى  کــە  کێــن  کەســانە  -1ئــەو 

ــرد؟ ــان ک ــەم جــۆرە کارەی جێبەجێکــردىن ئ

لــە  واى  کــە  چیــن  ناڕوونیانــە  -2ئــەو 

لــەم  واز  کــرد  »چاکــەکار«  خەڵکانێکــى 

کەســایەتیانە بهێنــن و ئــەوە بکــەن کــە 

بەوەیــە  پێویســتامن  تەنیــا  کردیــان؟ 

لەبــارەى  باشــرمان  زانیارییەکــى 

پێشــهاتەکانەوە هەبێــت هەتــا دەگات بــە 

دەســەاڵت و باشــرین شــێوازى خۆپاراســن 

لەمــە)6(. 

کێشــەکە  ڕەهەنــدەکاىن  هیــوز  لێــرەدا 

ــا  ــە بنەم ــۆى ب ــووىن خ ــرەى بڕواب ــە گوێ ب

ــیۆلۆژى،  ــەى سۆس ــپاوەکاىن مومارەس چەس

لــە ســێ خاڵــدا دیــاری دەکات:

کەشــفکردىن  بــۆ  -1هەوڵــدان 

فاکتــەرە  لــە  تاقانــە  ئاوێتەیەکــى 

لەوانــەى  کۆمەاڵیەتییــەکان،  و  دەرووىن 

پەیوەندییەکــى بەرجەســتەیان بــەو مەیلــە 

هەیــە  نامۆیانــەوە  و  ســەیر  ڕەفتارییــە 

ــەوە  ــەکان و »کارە نزمەکان«ـ ــە تاوان کــە ل

گرتــووە.  ســەرچاوەیان 

ئــەو  لیســتێکى دیکــەى  -2ئامادەکــردىن 

ــگارى  ــاى بەرەن ــە بەه ــە ل ــەى ک فاکتەران

کەڵکەڵــە  ئــەم  بەرامبــەر  تاکەکــەکان 

خــوارەوە،  دەهێنێتــەوە  ڕەفتارییانــە 

ــراوە  ــى چاوەڕوانک ــش بەرەنگارییەک ئەوەی

بکەوێــت.  دواییــش  هەرچەنــدە 

-3لــە کۆتایــی شــیکارییەکەدا گەیشــن بــە 

مەعریفەیەکــى تەفســیرى کــە بتوانێــت 

خواســتانە  و  کەڵکەڵــە  ئــەم  پێشــبینیى 

بــکات، ڕێگــە بەوانــە بــدات کــە لــەم 

کــە  جیهانێــک  هەیانــە،  جیهانەمانــدا 

ڕێکخســتنى عەقــاڵىن بەڕێــوەى دەبــات، 

بــە  گۆرینیــان  بــێ  بــە  پاراستنیشــیان 

بــە  یــان  ڕەفتــارى  کردەیــى  شــێوازى 

زیانبەخشــە  کاریگەرییــە  ئــەوەى  بــێ 

ــن.  ــى بهێن ــیان وەدی »پۆزەتیڤیستییەکان«ـ

ئــەم  وەدیهێنــاىن  دەکرێــت  گریامنــە  وا 

ئەرکــەى کۆتایــى لــە ڕێگــەى پراکتیزەکردىن 

ئــەو منوونەیــەوە بەدیــى بهێرێــت کــە 

بەنــد  کــردووە  جیهانەکەمــان  لــە  واى 

عەقاڵنیــى،  سیســتەمێکى  لەســەر  بێــت 

بتوانێــت دەســتەمۆى  کــە  سیســتەمێک 

بڵێــى  بــکات، وەک  بــکات و کۆنرۆڵــى 

دابینکــردىن  پێویســتیامنە  ئــەوەى 

مۆدێلێکــى  باشــرى  تەکنۆلۆژیایەکــى 

ــى الواز  ــان پێ ــز متامنەم ــە هەرگی ــە ک کۆن

نەبــووە، ئەویــش هیــچ نییــە جگــە لــە 

کۆمەاڵیــەىت! ئەنــدازەى  مۆدێــى 

هیلیــن فایــن)7(  پەیــڕەوى لــە ڕێنامییــەکاىن 

بەرهەمى کۆتاییش 
بریتییە لە 
دۆخى تێربوون 
و ڕەزامەندى بە 
بنچینە تیۆرییەکان، 
وەک ئەوەى بە 
کردەیى هیچ شتێک 
ڕووینەداوە کە 
بخوازێت گوتارێکى 
ڕەخنەیى نوێ لە 
کۆمەڵگەى مۆدێرن 
دابهێنرێت
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ــرین  ــە باش ــک ل ــە یەکێ ــوز دەکات و ل هی

تایبەتییــەکاىن  سۆســیۆلۆژییە  بەشــدارییە 

بــۆى  هۆڵۆکۆســتدا  لــە  توێژینــەوە 

وەفاداربــووە، ئامانجــى توێژینەوەکەیــىش 

پێکهاتــووە  کــە  دیاریکــردووە  وەهــا 

گــۆڕاوى  ژمارەیــەک  رشۆڤەکــردىن  لــە 

بونیــادی،  و  ئایدیۆلــۆژى  و  ســایکۆلۆژى 

بــە  پتەویــان  پەیوەندییەکــى  لەوانــەى 

ڕزگاربــوواىن  و  قوربانییــەکان  ژمــارەى 

ــە  ــە نەتەوەیی ــەو هەرێم ــو ئ ــى نێ یەهودی

ــزم  ــە نازی ــە ک ــەوە هەی ــاوازە ئەوروپییان جی

ــەوەى  ــوو. توێژین ــت ب ــەریاندا بااڵدەس بەس

فایــن بــە هەمــوو پێــوەرە دروســتە بــاوەکان 

وردى  بــە  زۆر  نایابــە،  توێژینەوەیەکــى 

و بــە پاکــژى خشــتە و پێڕســتى تایبــەىت 

و  نەتەوەییــەکان  کۆمەڵگــە  خەســڵەىت 

تێــدا  یەهودییــەکاىن  دژایەتیــى  ڕادەى 

ئامــادە کــردووە، ئەوەیــىش دەرخســتووە 

بەهودییــەکان  ڕادەیــەک  چ  تــا  کــە 

چوونەتــە نێــو کولتــوورى واڵىت خانەخوێــوە 

و تــا چ ڕادەیــەک ئاوێتــەى کۆمەڵگەکــە 

کۆمەڵــە  نێــوان  هاوبەندیــى  و  بــوون 

ــن  ــووە. هیل ــتێک ب ــا چ ئاس ــاوازەکان ت جی

فایــن دەیەوێــت ڕووپێویــى پەیوەندییــە 

و  بــکات  ئاڵوگــۆڕەکان  هۆکاربەندییــە 

بــکات،  بایەخەکەیــان دیاریــى  بــە وردى 

بــەاڵم ئــەوە ڕوونبوویــەوە کــە هەنــدێ لــە 

ــە،  ــان نیی ــەکان بوونی ــە مەجازیی پەیوەندیی

یــان الیەنیکــەم لــە الیــەىن ڕووپێوییــەوە 

دروســت نیــن، ئەگەرچى ئامــارەکان هەندێ 

وەکــو  دەســەملێنن،  نەرێنــى  پەیوەندیــى 

Zygm
unt Baum

an
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پەیوەندیــى نێــوان نەبــووىن هاوبەنــدى 

لــە  تاکــەکان  داماڵینــى  ئیمکانییــەىت  و 

کۆتوبەنــدە ئەخالقییــەکان. لێــرەدا بەهــرە 

غەلوغەشــەکان  بــێ  سۆســیۆلۆژییە 

خامنــى  لێهاتووییــەى  ئــەو  دەبینیــن، 

ــتنەگەڕی  ــە خس ــە ل ــن ک ــەر دەبینی لێکۆڵ

ئەمانــەدا هەیانــە، تاوەکــو بــە ســەهو 

الوازیــى  ڕادەى  مەبەســت  بــێ  بــە  و 

کۆمەڵنــاىس تەقلیدیــى دەربخــات. ناتوانین 

شــتێکى گەورەتــر لــەوە بەدەســتبهێنین 

هەتــا  کردوویــەىت  فایــن  هیلیــن  کــە 

بــە هەنــدێ لــە گریامنــە جەوهەرییــە 

سۆســیۆلۆژیدا  گوتــارى  ناوەکییــەکاىن 

هۆڵۆکۆســت  هــەر  دەنــا  نەچینــەوە، 

حەمتیــى  و  تاقانــە  بەرەنجامێکــى  بــە 

ئــەو  پێکەوەبەســراوى  زنجیرەیەکــى 

کۆمەاڵیەتییانــە  و  ســایکۆلۆژى  فاکتــەرە 

کاتیــى  بەشــیوەیەکى  کــە  دادەنێــن 

پەکخســتووە  شارســتانێتیى  قەڵەمبــازى 

ڕەفتــارى  حوکمــى  عادەتــەن  کــە 

ــەر  ــە، ئەگ ــەم ڕوانگەی ــى دەکات،. ئ مرۆی

نەبێــت  ئاشــکرایش  بەشــێوەیەکى 

بێتاوانیــى  شــاراوە  بەشــێوەیەکى  ئــەوا 

ســەرەکیى  تۆمەتبــاراىن  لــە  یەکێــک 

ڕادەگەیەنێــت،  هۆڵۆکۆســت  تــاواىن 

دامــەزراوەى  لەمەیــش  مەبەســتم 

ــە  ــەم دامەزراوەی ــى ئ ــەىت و هەوڵ کۆمەاڵی

 )humanizing( »هیومانیزەکــردن«  بــۆ 

)rationalizing(ـــى  »عەقاڵنــدن«  یــان 

ــى  ــە حوکم ــەى ک ــەرە نامرۆڤانان ــەو پاڵن ئ

ڕەفتــارى کەســانێک دەکــەن وا ئاشــناى 

ژیــاىن کۆمەاڵیــەىت نیــن یــان دووبــارەى 

ئەمەیشــەوە،  لەســەروو  دەکەنــەوە. 

گوتــارى سۆســیۆلۆژى، گریامنــەى ئــەوە 

ــى  ــى ئاکاری ــەر غەریزەیەک ــە ه دەکات ک

لەوانــەى کــە لە ڕەفتــارى مرۆییدا کەشــفى 

کۆمەاڵیەتییــە  بەرهەمێکــى  دەکەیــن، 

لەکاربکەوێــت  کۆمەڵگــە  کــە  هــەر  و 

ــێتەوە!  ــەوە و هەڵدەوەش ــش دەتوێت ئەوی

«کاتێــک کۆمەڵگــە پێویســتى بە ڕاگــرەکاىن 

و  پشــێوى  و،  کۆمەاڵیەتییــە  نەزمــى 

نامۆبــوون بەســەریدا زاڵ دەبــن، ئــەوا ئیــر 

ــەو  ــدا دەربەســتى ئ ــە ڕەفتاریان خەڵکــى ل

زیانانــە نایــەن کــە دەشــێت بەوانیــرى 

بگەیەنــن)8(». 

کــە  هەڵدەهێنجێنیــن  ئــەوە  لەمــەوە 

ڕەنگــە  چــاالک،  کۆمەاڵیەتیــى  نەزمــى 

بگرێــت،  بێدەربەســتییە  بــەم  ڕێگــە 

ئەخالقییــش  کۆتوبەندیــى  ســەپاندىن 

و  هەڵکشــاو  خۆپەرســتى  بەســەر 

ــاراوەکەى  ــە ش ــکى ئاژەڵ ــى خۆڕس دڕندەی

لــە  هەریەکــە  پاڵهێــزى  مرۆڤــدا،  نــاو 

شارســتانێتى  و  کۆمەاڵیــەىت  مەنزومــەى 

مۆدێرنــەى ڕۆژئاواییــە، شارســتانیەتێک کــە 

بــەوە نــارساوە خولیــا ڕێکخســتنکارییەکاىن 

پاڵدەنێــت.  نادیــار  ئاســۆیەکى  بــەرەو 

ــدى  ــەوە، کۆمەڵناســیى تەقلی ــەم ڕوانگەی ل

کــە لــە ئاشــتە میتۆدییەکــەى خۆیــدا وا 

لێکۆڵینــەوە،  مەنزومــەى  ناینــاوە  نــاوى 

تاوتوێــى فاکتــەکاىن هۆڵۆکۆســت دەکات 

ئاراســتە  پەیامێکــامن  دەتوانێــت  تەنیــا 

ــە  ــت ب ــت دەبێ ــر پابەس ــە زیات ــکات ک ب

بــە  نــەک  میتۆدییەکانییــەوە  گریامنــە 

ناوەڕۆکــى  دیارەکان«ـــەوە،  »فاکتــەر 

ئــەم نامەیــە ئەوەیــە کــە هۆڵۆکۆســت 

شکســتى مۆدێرنــەى ڕۆژئاوایــى بــوو نــەک 

مۆدێرنەیــە».  ئــەم  بەرەنجامــى 

دەربــارەى  نایابــدا  توێژینەوەیەکــى  لــە 

ــداوە  ــک)9( هەوڵی ــا تی ــت، نخام هۆڵۆکۆس

کۆمەڵگــە  ڕۆشــنەکەى  دیــوە  رسوشــتى 

کــە  کەســانەى  ئــەو  واتــە  بکێشــێت، 

نزمــە«  »کارە  ئــەم  نــەداوە  ڕێگایــان 

جیهــاىن  لــە  بەڵکــو  بدرێــت،  ئەنجــام 

ســتەمگەرانەى خۆپەرســتیدا، قوربانییــان 

ــاو ڕزگارکــردىن  ــداوە لەپێن ــاىن خۆیان ــە ژی ب

کــورىت،  بــە  زۆر  قوربانییەکانــدا. 

داوە  بەوانــە  بایەخــى  تیــک  نخامــا 

لــە  خۆیــان  ئەخالقیــى  خۆڕســکى  کــە 

ــەم  ــتووە، ئ ــدا پاراس ــێکى نا-ئەخالقی ڕەوش

لــەم  خامنــە لێکۆڵــەرە هەوڵێکــى زۆرى 

ــى  ــتووە، پەیڕەوی ــەوەدا بەگەڕخس ڵیکۆڵین

سۆســیۆلۆژییە  )بنەمــا(  و  ڕێنامیــى  لــە 

ــەرە  ــەو فاکت ــەوەکان کــردووە تاوەکــو ئ پت

کــە  بــکات  کەشــف  کۆمەاڵیەتییانــە 

ــە دەرکەوتنــى  ــان ل ڕۆڵێکــى یەکالکەرەوەی

بــە  کۆمەڵگــە،  کــە  بینیــووە  ئــەوەدا 

عەقالنییــە  پێــوەرە  هەمــوو  گوێــرەى 

شــاز  ڕەفتارێکــى  وەک  بااڵدەســتەکان، 

ئــەو  ســەرجەم  بینیویانــە.  نابــاو  و 

کــە  کردۆتــەوە  تاقیــى  گریامنانەیــىش 

ــەکان  ــە مەزن ــە کۆمەڵناس ــک ل ــەر یەکێ ه

لێکۆڵینــەوەى  پــرۆژەى  لــە  دەتوانــن 

ڕووپێویــى  بهێنــن،  بــەکارى  خۆیانــدا 
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پەیوەندییــە ئاڵوگــۆڕەکاىن نێــوان هابیتــوىس 

تاکەکەســانیىش کــردووە بــۆ یارمەتیــداىن 

قوربانییــەکان لەالیــەک، فاکتــەرە جیــاوازە 

چینایــەىت  ئینتیــامى  بــە  پەیوەســتەکان 

و تائیفــى و ســیاىس و ئاســتى خوێنــدن 

ــار  ــە دواج ــەم خامن ــەوە، ئ ــى دیک لەالیەک

هیــچ  کــە  دەرخســتووە  ئەوەیــىش 

پەیوەندییــەک لەنێــوان ئەمانــەدا نییــە! بــۆ 

ــەى  ــەو خوێنەران ــۆى و ئ ــردىن خ تەحەداک

ــە،  ــیۆلۆژییان هەی ــى سۆس ــە ئەزموونێک ک

ــى  ــەک دەرەنجام ــە ی ــک دەگات ــا تی نخام

ــە  ــش ئەوەی ــەر، ئەوەی ــاودراوى ڕازیک پاس

یارمەتیــى  باشــانەى  کەســە  «ئــەو  کــە 

قوربانییەکانیانــدا، بــە رسوشــتى خۆیــان 

و  فیــرەت  بــە  کــردووە،  ڕەفتاریــان 

ــە  ــان ب ــان، توانیی ــى خۆی ــیەىت زگامک خاس

ترســناکەکاىن  کارە  بەرەنــگارى  خۆڕســک 

ســەردەمى خۆیــان ببننــەوە)10(»، ئــەوان 

رسوشــتییان  زگامکــى  ئامادەییەکــى 

ئازارکێشــەکان،  ڕزگارکــردىن  بــۆ  هەبــوو 

»بنیــاىت  کەرتــەکاىن  هەمــوو  بــە  ســەر 

ڕووى  بــوون،  کۆمەاڵیەىت«ـــیش 

ڕاســتەقینەى ئــەو درۆیــان دەرخســت کــە 

ــە  ــەم کەرتان ــرد ئ ــەوەى دەک بانگەشــەى ئ

ڕەفتــارى  کۆمەاڵیەىت«ـــى  ›‹دیاریکــەرى 

ــەم  ــەوت ئ ــتیدا دەرک ــە ڕاس ــن. ل ئەخالقی

دیاریکەرانــە شکســتیان هێنــا لــەوەى بــەر 

بــەو ئــارەزووە توونــدە بگــرن کــە الى ئــەم 

کەســە باشــانە هەبــوو، نەیانتــواىن نەهێڵــن 

دەســتى هــاوکارى و یارمــەىت بــۆ قوربانییــە 

دامــاوەکان درێــژ بکــەن. بەمەیــش نخامــا 

تیــک لــە هەمــوو کۆمەڵناســەکاىن هاوڕێــى 

پرســیارى  بــە  دەرکــردن  لــە  نزیکــرە 

ســەرەکیى ئــەم دۆزە؛ پرســیارەکە ئــەوە 

نییــە «ئێمــەى کۆمەڵنــاىس دەتوانیــن چــى 

بەڵکــو  بڵێیــن؟»  هۆڵۆکۆســت  لەســەر 

ئەوەیــە «هۆڵۆکۆســت دەتوانێــت چــى 

لەبــارەى ئێمــەى کۆمەڵنــاس و لەبــارەى 

شــێوازى تاوتوێکــردن و چارەســەرەکامنانە، 

بڵێــت؟». 

ــەم  وا پێدەچیــت زەرورەىت خســتنەڕووى ئ

پرســیارە لــە ڵیکۆڵینــەوە و تاوتوێکــردىن 

ــە  هۆڵۆکۆســتدا گەورەتریــن زەرورەتــە و ل

هەموویــان گرنگــرە، لــە هەموویشــیان 

زیاتــر فەرامــۆش کــراوە. بــەاڵم دەبێــت بــە 

ــەم  ــتنەڕووى ئ ــەکاىن خس ــە ئاکام ــاىش ل ب

ــرىش  ــانە هێ ــەوە، زۆر ئاس ــیارە بکۆڵین پرس

زێدەڕوانــە بکەینــە ســەر حاڵــەىت ڕووىن 

مایەپووچیــى ڕوانگــەى بــاوى سۆســۆلۆژى. 

ــەرکردىن  ــردن و چارەس ــە تاوتوێک ــە ل ڕەنگ

چوارچێــوەى  لەنێــو  هۆڵۆکۆســت 

»لەکارکەوتنــى  چەمکــى  تیۆریــى 

کۆمەاڵیەىت«ـــدا ئومێدمــان تێکبشــکێت، 

چوارچێــوەى  لــە  چارەســەرکردىن  واتــە 

ــە  ــەوەى: مۆدێرن ــو ئ ــەکاىن وەک کاتیگۆریی

ناعەقاڵنییــەکاىن  فاکتــەرە  نەیتــواىن 

هەوڵــە  بــکات،  ســەرکەوت  ڕۆژئــاوا 

دامرکاندنــەوەى  بــۆ  شارســتانییەکان 

دوژمنکارییــەکان  و  هەڵچــووىن  پاڵنــەرە 

شکســتیان هێنــا، شکســتى ئاوێتەبــوون 

بــەە کۆمەڵگــە، بێتوانــاى خــودى کۆمەڵگــە 

پێویســتى  ڕێژەیەکــى  خوڵقانــدىن  لــە 

کــە  هــەر  ئەخالقییــەکان.  فاکتــەرە 

ئــەم ئومێــدە تێکدەشــکێت، ئیــدى بــە 

ــە  ــو دەرەتان ــەردەکەوێت تاوەک ــاىن س ئاس

دەرچــوون  بەرینە«کــەى  و  »ڕوونــاک 

ــە بەبونبەستگەیشــتووە  ــەم ڕێگــە تیۆریی ل

ڕایدەگەیەنیــن  بۆیــە  بکەینــەوە،  تاقــى 

بااڵدەست«ـــى  »مۆێــى  هۆڵۆکۆســت 

ڕۆژئاولویــى  مۆدێــرىن  شارســتانێتى 

و  »رسوشــتى«  بەرەنجامێکــى  بــووە، 

مۆدێــى  ڕەنگــە  بــوو،  »چاوەڕوانکــراو« 

و  شارســتانێتیە  ئــەم  »بەربــاڵو«ى 

مێژووگەراییەکــەى بێــت. بــەم لێکدانەوەیە 

هۆڵۆکۆســت دەبێتــە حەقیقــەىت مۆدێرنــە، 

ئیمکانــەکاىن،  لــە  یەکێــک  تەنیــا  نــەک 

دەبێتــە حەقیقــەىت شــاراوەى پشــتەوەى 

کــە  ئایدیۆلۆژییــەکان  دیباجــە 

ســوودمەنداىن ئــەو »درۆ گەورەیە«ى وا بە 

مۆدێرنــە نــارساوە، دەیســەپێنن. ســەبارەت 

ــە  ــت گوای ــە دەوترێ ــیرەیش ک ــەو تەفس ب

ــۆر  ــى تی ــە گرنگی ــە ڕادە بایەخــى ب ــاد ل زی

ئــەوە  داوە،  هۆڵۆکۆســت  مێژوویــى  و 

خزمــەىت  ئەمــە  کــە  دەکەینــەوە  ڕوون 

ــەوە  ــا کەمکردن ــاکات تەنی ــتێک ن ــچ ش هی

نەبێــت لــە بایەخــى هۆڵۆکۆســت؛ چونکــە 

ئەمــە دەگات بــە شــوێنێک کــە ئیــدى 

ناتوانێــت ترســناکییەکاىن کۆمەڵکــوژى و 

ــە،  ــەکاىن دیک ــازار و مەینەتیی ــەکاىن ئ فۆڕم

کــە بــێ هیــچ گومانێــک هەمــوو ڕۆژێــک 

کۆمەڵگــەى مۆدێــرن بەشــێوەیەکى زەق 

ــەوە.  ــودا بکات ــر ج ــتى دەکات، لێک دروس
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پەراوێزەکان:

واتــە   ،Muselman وشــەى  بنــەڕەىت   )1(

کۆکەیــىش  ئەڵــامىن،  بــە  موســوڵامن 

لــەو  یەکێکــە   ،Muselm-nner دەبێتــە 

ــەکاىن  ــە نازیی ــە کەمپ ــە ل ــەى ک زاراوە باوان

بــۆ  بەکارهاتــووە،  دەستبەســەرکردندا 

لــە  کــە  قوربانییانــەى  بــەو  ئامــاژەدان 

ئــەوەى  بەهــۆى  مردندابــوون  لێــوارى 

تەنگــى  ئــازار  و  تینووێتــى  و  برســێتى 

ــەیە،  ــەم وش ــاىن ئ ــوون، بەکارهێن پێهەڵچنیب

ســەر  خســتە  زۆرى  پرســیار  نیشــانەى 

ــاوا بــۆ بەهودییــەکان وەک  تێڕوانینــى ڕۆژئ
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