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پێویستە مرۆڤ بە قوڵی خۆی نوێ بكاتەوە
دیالۆگ لەگەڵ كریشنا مۆرتی
وەرگێڕانی :رەند
كریشنا مۆرتی لە ساڵی ( )1895لە هیندستان لە دایكبووە ،یەكێكە لەو
بیرمەند و نوسەرانەی زۆربەی بابەتەكانی لەبواری گۆڕانكاری لە سایكۆلۆژیای
مرۆڤ و ئاڵوگۆڕی كۆمەڵگاكاندا ،لەسەر ئاستی جیهان پێگەیەكی تایبەتی هەبووە.
تەوەرەی سەرەكی نوسینەكانیشی ،جەختكردنەوەیە لەسەر گۆڕانكاری لە ناخی
مرۆڤدا تا سیستەمی ژیانیش لەگەڵ خۆیدا بگۆڕێت و بگاتە ئەو ئاستەی كە شیاوی
مرۆڤایەتییە.
گرنگترین پەرتوكەكانی مۆرتیش بریتین لە :خێر و شەڕ ،مەرگ ،عەشق
و تەنهایی ،لەوالی توندوتیژییەوە ،شرۆڤەی ژیان ،فڕینی هەڵۆكان ،هەقیقەت و
ڕاستی.
ئەمەش گفتوگۆیەكی ناوبراوە سەبارەت بە ڕەوتی گۆڕانكاری لە ناخی
مرۆڤ و كۆمەڵگادا.
بەڕێز كریشنا مۆرتی ،من بە چەشنێكی تایبەت ئەم گوتەیەت ڕاكێشی
كردم كە لە وتاردانەكانتدا قسەت لە بواری هەستی بەرپرسیارێتی هەموو مرۆڤێك
كردووە ،واتا مرۆڤ لە هەمبەر گۆڕانكارییە بنچینەییەكانی كەسێتی خۆیدا،
بەرپرسیار بێت .گۆڕانێك كە لە بنەڕەتدا هیچ پەیوەندییەكیشی بە زانست و
كاتەوە نییە .من پێموایە ئەمە ئایدیایەكی باشە ئەگەر تۆش هاوڕا بیت ،ئەوا
گشت ئەو چەشنە گۆڕانەی تۆ مەبەستتە ،چاوی پێدا بخشێنینەوە .ئەگەر ئێمە
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هەنگاو بۆ ئەم كارە بنێین ،رەنگە ئەو بابەتانەی لە بارەی ئەو باس و خواسەوە
دەخرێنە ڕوو ،پتر یاریدەی ڕۆشنكردنەوەی ئەو مەسەلەیە بدات.
 پێتوایە ئەگەر لە سەرەتادا بە باشی بنۆڕینە بارودۆخی هەنوكەی جیهان،چ شتێ پتر لە هەمووان لەسەر ئاستی گشتی دێتە بەردەممان؟ چ لە هیندستان،
لە ئەوروپا ،یاخود لەم ئەمریكایەدا ،ئایا سەرلێشێواوییەكی هەمەالیەنە بەسەر
هەموواندا زاڵە؟ چ لە مەیدانی ئەدەبیات ،چ لە مەیدانی هونەرە جوانەكان و
بەشێوەیەكی گشتی لە سەرجەم الیەنە كلتوری ،یاخود مەزهەبییەكاندا كە ئێمە بە
هەستیارییەكی بااڵوە لە جێبەجێكردنی مەراسیم و بۆنەكانیدا پێشوازی لێدەكەین،
ئەمەش جەختكردنەوەیەكە لەسەر ناوەڕۆكەكانیان ،لە هەمانكاتدا پشتبەستنە بە
توانای هێز و بیروباوەڕەكەی ،ئایا بە هیچ شێوەیەك دەشێ نمونەی چەمكێكی
ڕاستەقینەی ئەو مەزهەبە بێت؟ .ئەگەر بە دروستی بنۆڕینە سەرجەم مەسەلەكانی
(سەرلێشێواوی ،دەرد و ناسۆرە قوڵەكان ،نیگەرانییە ڕیشەییەكان ،هەستێكی
بێكۆتاییانەی خەم و خەفەت) ،دەتوانێ هەموو مرۆڤێكی شێلگیر و هەستەوەر
بگەیەنێتە جەختكردنەوە لەسەر ئەو خاڵەی :هەموو ئەم شتانە سەروەختێ
كۆتاییان دێ ،كە كۆمەڵگای ئێستا بگۆڕێت ،ئەم گۆڕانە دەبێ بە چەشنێك بێت
كە هەموو تاكەكەسێك بە تایبەتی ئەو كۆمەڵگایە لە ناخی خۆیدا بەرەو پێشەوە
ببات ،هەموو تاكەكەسێك پێویستە بە قوڵی خۆی نوێبكاتەوە .بەرپرسیارێتی
ئەم مەسەلەیەش تەنها لە ئەستۆی مرۆڤدایە ،نەك لە ئەستۆی گشت خەڵك،
یاخود لە ئەستۆی ئەو پیاوە ئایینی و كەشیشانەدا بێت ،یاخود كارێكی پەیوەست
بە كەنیسەوە ،یان پەرستگاوە هەبێت ،بەڵكو تەنها لە ئەستۆی كەسێكدایە كە
دەتوانێ سەرجەم ئەو پەرشوباڵوییە بەرفراوانەی ئێستا بەرجەستە بكات ،چ لە
مەیدانی سیاسەت ،لە مەزهەب ،لە مەیدانە ئابورییەكان و بەشێوەیەكی گشتی
لە سەرجەم ئەو بوارە جۆراوجۆرانەی كە نائومێدییەكی بێكۆتا بەسەریاندا زاڵە.
ئەگەر تۆ بە قوڵییەوە بنۆڕیتە تەواوی ئەم مەسەالنە ،ئەو ساتە پرسیارێك لەالت
فۆرمەڵە دەبێ ،كە ئایا كەسێكی وەك تۆ ،یاخود هەر كەسێكیتری بەرپرسیار ،لە
توانایدایە ئەو چەشنە گۆڕانكارییە بنەڕەتییە لە خۆیدا بەرەو پێش ببات؟ .دوای
خستنەڕووی ئەم چەشنە پرسیارە ،بە تێگەیشتنێكی قوڵی بەرپرسیارانەی خۆت
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لەم مەیدانەدا ،دەتوانین قسە دەربارەی ڕۆڵی هۆشیاریی و كات و زانست لە
پێشكەوتن و بەشێوەیەكی گشتی لە پرۆسەی ئەم گۆڕانكارییە بنەڕەتییەدا بدوێین.
* بەتەواوەتی تێدەگەم مەبەستت چییە ،بەم پێە پێویستە هەر لە
سەرەتاوە بناغەیەك دابمەزرێنین.
 بەڵێ ،لەبەرئەوەی زۆرینەی مرۆڤەكان هەست بەوە ناكەن كە لەناخی خۆیاندا پەیوەندییان بە سەرجەم ڕووداوە هەنوكەییەكان و تەواوی ئەو
ئەنارشیزم و شڵەژاوییە هەنوكەییەوە هەیە كە لە جیهاندا هەن .ئەو كەسانە
تەنها خۆیان بە كاری زۆر سادە و پاشكەوتووی وەك چۆنییەتی بەكارهێنانی
وزە و مەسەلەی پاشەڕۆ و شتی دیكەوە سەرقاڵكردووە و حەز بەو جۆرە شتانە
دەكەن .ئەو كەسانە خۆیان بەشێوەیەكی شێلگیر سەرقاڵی گۆڕانكارییە ناوەكی و
سایكۆلۆژییەكانی مرۆڤ ناكەن ،بایەخی زۆر بەو بیر و هۆشەیان نادەن كە بە
كردەوە هەوڵ بۆ لەناوبردنی جیهان دەدات.
* بەڵێ ،بە ئاسانی دەشێ ئەم مەسەلەیە ببینین .گوتەكەی تۆ بەشێوەیەكی
سادە ،بنەمایەك لەپێناو هەستی بەرپرسیارێتی لە هەر تاكێكدا بونیاد دەنێت.
 بەڵێ.* لە ڕاستیدا ئێمە ناچار نین كە چاوەڕوانی دەرەنجامی بەرنامەیەكی
پێنج ساڵە بكەین و ژیانمان بەشێوەیەكی پێویست بەو ئاقارەدا بگۆڕین.
 ببینە ،وشەی (تاكە كەس) لە ڕاستیدا وشەیەكی شیاو نییە ،چونكە(تاكە كەس) هەروەك تۆش هەڵوێستەت لەسەر كرد ،دەبێ جێگەی چەمكی
(یەكپارچەیی) بگرێتەوە ،بەاڵم مرۆڤ یەك كەسە و لە هەمانكاتدا لە ناخەوە
پارچە پارچە بووە .لەم ڕووەوە ئەو یەك كەس نییە ،ئەو دەتوانێ ئەكاوەنتێكی
بانكی بە یەك ناو ،یاخود شوێنی نیشتەجێبوونەوە هەبێت ،وێڕای ئەمانەش لە
ڕاستی و لە بنچینەدا ئەو یەك مرۆڤ نییە .مەبەستم لە ڕووی یەكپارچەیی و
یەكگرتوویی ،بوونی هارمۆنییەكی دەروونییە لەو مرۆڤەدا .ئەمە تەنها حاڵەتێكە
كە دەشێ بەرەنگاری چەمكی (تاكە كەس) ببێتەوە.
* لە ڕاستیدا مەبەستی تۆ ئەوەیە كە ئاراستەی ئەم وەرچەرخانە ،پێویستە
لە دۆخی (فرە ئاراستەیی)ەوە بەرەو (یەكپارچەیی) بڕوات ،ئەو كاتە دەتوانرێ
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قسە لەسەر گۆڕان لە بوونییەتی مرۆڤدا بكرێت ،ئەویش لەو سەروەختەدا كە
ئەو مرۆڤە خۆی لە قەیرانێك دەرباز بكات ،ئایا دەشێ مەسەلەكە بەم چەشنە
بخەینە ڕوو؟.
 بەڵێ ،بەاڵم تۆش سەرنج لەوە بدە كە وشەی (یەكپارچەیی) بەتەنها ناتوانێ تەندروستی جەستە و هارمۆنییەتی ڕووخساری مرۆڤ بەرجەستە
بكات ،لە هەمانكاتدا ئەم وشەیە دەتوانێ بەرجەستەی چەمكی (موقەدەس)یش
بكات .سەرجەم ئەم چەمك و دۆخانە لە دەستەواژەی ئەم وشەیەدا واتا وشەی
(یەكپارچەیی)دا ،جێگەی خۆیان دەكەنەوە.
وێڕای ئەمانەش ،مرۆڤ هیچكاتێ كامڵ نەبووە ،هەمیشە چەند ئاراستەیەك
لە ناواخنیدا هەبووە و بەشێوەیەكی سەرەكیش لەنێو دۆخی كێشمەكێشمدا بووە،
لەالیەن جۆرەها حەزو خولیا و خواستەوە ،دووچاری دابەشبوونی زیاتر بووە.
ئەگەر ئێمە لەبارەی ئەم جۆرە كەسەوە بدوێین ،لە راستیدا پێویستە دەربارەی
مرۆڤێك بدوێین كە كامڵ و یەكپارچە بێت ،تەندروستی و زیهنێكی ڕوون و
شەفاف و خاوەنی جۆرە پیرۆزییەك بێت .دەبێ ئەوە لەبەرچاو بگرین كە ژیانی
ئەو جۆرە مرۆڤە و لەدایكبوونی ئەو چەشنە مرۆڤە ،ئەرك و بەرپرسیارێتییەكە كە
دەكەوێتە ئەستۆی هەركام لە ئێمەش ،جا ئێمە سەرقاڵی پەروەردەو فێركردن بین،
یاخود لە مەیدانە سیاسییەكاندا كار بكەین یان لە بواری مەزهەبیداین ،بە گشتی
لە سەرجەم مەیدانی ئەم كارانەدا ،گرنگترین ئەركمان بریتییە لە بەرپرسیارێتی.
بەمپێیە بوونی مرۆڤ ،ئەركێكە نەك لەژێر ناوی ئەركی من ،یاخود تۆدا،
بەڵكو ئەركی هەر كەسێكە ڕۆڵی ڕاهێنەر و سەرپەرشتیار ببینێت .ئەم ئەركەش
نەك بە تەنها من ،بەڵكو ئەركی تۆ و گشت كەسێكە.
* ئەمە ئەركی تاكە تاكەی مرۆڤانە؟
 بەڵێ ،لەبەرئەوەی خودی ئێمە هۆكاری سەرجەم ئەو شێواویەین كەلە جیهاندا لەئارادایە.
* بەاڵم مرۆڤ تەنها لەو دۆخەدا نوێنەرایەتی خۆی دەكات كە دەبێ
یەكەمین هەنگاو بنێ.
 -ئەمە گرنگترین ئەركی مرۆڤە .بۆ هەر مرۆڤێك (چ سیاسەتمەدار،
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یاخود بازرگان یان مرۆڤێكی ئاسایی وەك من بێ) ئەركی سەرشانییەتی ئەو
شڵەژاوییەی ئەمرۆ بە سەرجەم ڕەنج و نیگەرانی و سەرلێشێواوییەی لە جیهاندا
لەئارادایە ،لەبەرچاو بگرێت .ئەم تێڕوانینە ،هەموو مرۆڤێك دەگەیەنێتە ئەو
هەست و تێگەیشتنەی كە تەنها ڕێگا لەپێناو زاڵبوون بەسەر ئەم كێشە و
گرفتانەدا ،دروستكردنی گۆڕانێكی بنەڕەتییە لە هەموو مەیدانەكاندا.
* ئەمە بەرپرسیارێتییەكە تەنها پەیوەندی بە مرۆڤەوە هەیە.
كریشنا مۆرتی :بەڵێ ،ئەو كەسە بۆ نمونە چ لە هیندستان بژی ،یاخودلە بەریتانیا و ئەمریكا ،یاخود لە هەر ناوچەیەكی دیكەی گۆی زەوی.
* ئەگەر وادابنێین گۆڕانێك لە جیهاندا دەست پێدەكات ،ئەم گۆڕانە
پێویستە لە هەر كام لە ئێمەدا بەبێ هیچ جۆرە جیاكارییەك ڕووبدات؟
 بەدڵنیاییەوە ،پێویستە لە تاكە تاكەی مرۆڤەكاندا بێت .لەم بارەیەوەپرسیارێك دێتە ئارا :ئایا مرۆڤ لە پراكتیكدا و بەشێوەیەكی شێلگیر هەست بەو
بەرپرسیارێتییە دەكات؟ .نەك تەنها لە سنوری گۆڕانی تاكەكەسیانەی خۆیدا ،بەڵكو
بە ناوی مرۆڤ و مرۆڤایەتیەوە و لەپێناو هەموواندا بێ؟.
* كاتێك دەنۆڕینە ڕووخساری ئێستای جیهان ،بەداخەوە دەبێ بڵێین:
نەخێر بەم چەشنە نییە.
 بەدیاریكراوی دەتوانین بڵێین :نەخێر ،هەر كەسەی هەوڵەكانیخۆی ئاراستەی دەستەبەركردنی ئارەزووە تایبەتییەكانی خۆی كردووە .هەستی
بەرپرسیارێتی ،هۆشیارییەكی تایبەتیشی دەوێ��ت ،سەرنجدان و تێڕوانینێكی
هەمەالیەنەی تایبەتی دەوێ نەك ئەو دۆخەی ئێستا دەیبینین.
* بەڵێ تێدەگەم ،وشەی (ئێمە) كاتێك بە چەمكی (هەموو كەسێك)ەوە
ببەستینەوە ،جەخت كردنەوەیەكە لەسەر پەیوەندییەكی دیاریكراو و ڕاستەوخۆی
نێوان تاكەكانی كۆمەڵگا .دیارە ئێمە لە درێژەی ئەم باسەدا ،شرۆڤەی دەكەین.
لێرەدا هەست دەكەین شتێك هەیە كە جۆرە یەكێتییەكی لەیەكتر دانەبڕاوی
ناوخۆییانەی هەیە ،واتا لەنێوان ئەو شتەی ئێمە بە (هەموو كەسێك) ناوی
دەبەین و ئەو شتەی كە لەژێرناوی (یەكپارچەیی)دا لە هەستماندایە ،لەكاتێكدا
كەسانێك هەن ناتوانن هیچ لەمە تێبگەن؟
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 هەروەك تۆ ئاگاداریت ،من سەردانی زۆربەی شوێنەكانی دونیامكردووە جگە لە پشت دیوارە ئاسنینەكان ،یاخود پشت دیوارە قامیشەاڵنەكانەوە!.
من هەزاران كەسم بینیوە و باس و خواسم لەگەڵ كردوون .ئەم كارە پتر لە پەنجا
ساڵە ئەنجامی دەدەم ،خەڵك لە هەر كوێیەك بن ،كەم تا زۆر لەیەكتر دەچن،
كۆمەڵێك مەسەلەی هاوشێوەی یەكتریان لەنێواندایە لە مەیدانە جۆراوجۆرەكانەوە
بگرە تا دەگاتە خەم و رەنج و ترسەكانیان.
هەوڵدان بۆ تێركردنی پێداویستییەكانیان وەك نانی رۆژان��ە ،یاخود
مەسەلەكانی بواری خێزان ،ژیانی تایبەتی ،گوزەرانی رۆژانەی ژیانیان ،زیادبوونی
دانیشتوان ،كۆمەڵێك بواری تایبەت بە كەسەكان وەك :مردن كە مەسەلەیەكە
رووب��ەرووی هەمووانمان دەبێتەوە .لەم مەیدانانەدا مەسەلەیەكی تایبەت بە
خۆرهەاڵت ،یاخود خۆرئاوای تێدا نییە .خۆرئاوا بۆ خۆی ،كۆمەڵێك تایبەتمەندی
هەیە و خۆرهەاڵتیش هەر بەو چەشنەیە ،بەاڵم لە بواری ئەو مەسەالنەی ئاماژەیان
بۆ كرا ،هەمووانمان بەجۆرێك لە جۆرەكان پێوەی پابەندین و لەیەكتریش دە
چین.
* بەڵێ ،بە باشی تێدەگەم.
 وێڕای ئەمانەش ،پێشبینی ناكرێت كە كەسێك حەز بە دووركەوتنەوەلەم مەسەالنە بكات ،ژیانی مرۆڤ هەر بەو چەشنە مۆدیلە بەرەو پێش دەڕوات
كە هەزاران ساڵ بەرلەئێستا هەر بەرەو پێشەوە چووە.
* بەمپێیە پرسیارەكە ئەمەیە :چۆن مرۆڤ دەبێ كۆتایی بەم گەمەیە
بهێنێت؟ .ئەم خاڵە دێتە یادم ،كە پێویستە پەیوەندییەكی بنچینەیی هەبێت
لەنێوان (تاكە كەس) بەو مۆدیلەی تۆ پێناست كرد و ئەو گۆڕانە بنچینەییەی كە
تۆ دەیخەیتەڕوو .هەڵبەتە پێشبینی دەكرێت كە زۆركەس گەیشتبنە ئەم بڕوایەی
مرۆڤ بەهەرحاڵ هەر دەبێ بگۆڕدرێت ،ئەم گۆڕانەش پێویستە گوزارشت لە
بارودۆخێك بكات كە بەتەواوەتی لەگەڵ بارودۆخی پێشووی مرۆڤەكە جیاوازە.
وێڕای ئەمانەش پێموایە ئاقاری گفتوگۆكەمان بەجۆرێكە كە وێڕای ئەو
گۆڕانەش ،جیاوازییەكی جددی لە فۆرم و دۆخی پێشووی ژیانی مرۆڤدا دروست
نابێت.
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 بەڵێ تێدەگەم مەبەستتان چییە.* بەدەر لەم دۆخە ،پێویستە قسە لەسەر لەناوچوونی تەواوەتیانە و
هەمەالیەنەی مرۆڤایەتیش بكرێت.
 ئێستا پرسیارەكەت لە گۆشەیەكیترەوە دەخەمەڕوو ،لەو گۆشەیەوە كەهۆشیاری و زانیاری مرۆڤ دەتوانێ چ ڕۆڵێك لە پرۆسەی ئەم گۆڕانە بنچینەییەدا
بگرێتە ئەستۆ ،ئەو گۆڕانەی وابڕیارە ببێتەمایەی نوێكردنەوەی قوڵی مرۆڤ .ئایا
«هۆشیاری» و «كات» دەتوانن چ ڕۆڵێك لەم ئاقارەدا بگێڕن؟ .ئایا تۆش دەتەوێ
ئاماژە بۆ هەمان خاڵ بكەیت؟.
* بەڵێ وایە ،پرسیارەكەم بەكورتی ئەوەیە :ئایا مەرجە دەرەنجامی ئەم
گۆڕانە لەگەڵ دۆخی ئێستای بوونییەتی مرۆڤدا جیاواز بێت ،یاخود وێڕای ئەم
گۆڕانە بنچینەییە ،پێكهاتەی ئەو شتەی گۆڕانی تیادا ئەنجام دەدرێت ،هەروەكخۆی
دەمێنێتەوە؟.
 بەڵێ ،پێویستە سەرنجێك لە مانای وشەی (گۆڕان یاخود شۆرش)بدەین .شۆڕش بە مانا گشتییەكەی خۆی ،ئەم مانایە ناگەیەنێ كە نیشانەی
گۆڕانێكی هەنگاو بە هەنگاو و ئارام بێت ،وانییە؟
* بەڵێ وایە.
 كەواتە ش��ۆڕش ی��ان رەفتارێكی كینەبەرایەتییە و دەبێتەمایەیوەالنانی دامودەزگایەكی حكومڕانی ،یاخود گۆڕانێكی سایكۆلۆژییە لە مەیدانە
جۆراوجۆرەكانی ناوخۆ ،یاخود دەرەوەدا.
* بەڵێ ،گۆڕانی ناوخۆییە یاخود دەرەكییە.
 پرۆسەی گۆڕانی دەرەك��ی ،لە ڕاستیدا هەمان ئەو پرۆسەیەیە كەلەناوخۆدا ئەنجام دەدرێت .گۆڕانی ناوخۆییش لە ڕاستیدا هەمان ئەو گۆڕانە
دەرەكیەیە .هیچ مەودایەك لەنێوان ئەم دوو جۆرە گۆڕانەدا نییە ،هەردووكیان
وابەستەن بە یەكترەوە و لە ژێر كاریگەریی گۆڕان و وەرچەرخانی یەكتردان.
سەرچاوە:
سایتی كریشنا مۆرتی.
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مرۆڤ ئازادیی خۆی فرۆشتووە
((چەند باسێك سەبارەت بە خۆناسین ،گۆڕینی روانگە بۆ ژیان ،هەاڵتن
لە خود ،پەیوەندیی نێوان بەهاو خوو ،كاتو ئەوین و مردن))...
كریشنا مۆرتی
لە فارسییەوە :یاسین عومەر
خۆناسین
ئامانج لە خۆناسی چییە؟بۆچی بە دوای خۆناسیدا دەگەڕێین؟ دەمانەوێت چ شتێك بناسین؟
خود یانی چی؟ ناسینی خود چ دەردێكی ئێمە تیماردەكات؟ ئایا لەم ڕێگایەدا
ڕاستگۆین ،یان بەدوای سەرگەرمییەكی تازەدا دەگەڕێین؟ بەم پێیە ،سەرەتا
بەرلەوەی پێ بنێینە ئەم ڕێگا دژوارەوە ،دەبێت وەاڵمی ئەم پرسیارانە بزانین.
ئەگەرنا ،ماوەیەك لە كاتی خۆمان بەفیڕۆدەدەین! ڕەنگیشە سەرلێشێوانێكی
زۆرترمان ببێت بە تووشەوە.
زۆر بە سادەییو بە كورتی مەبەستی ئێمە لە خۆناسی ئەوەیە كە
ناكۆكیەكانی ناوەوەی خۆمان بناسین؛ ئەو ناكۆكیانەی ئارامییان ل ێ هەڵگرتووین،
بەاڵم ئایا ناسینی ئەم ناكۆكیانە دەردێكی ئێمە دەرم��ان دەك��ەن؟ وەاڵمەكە
بەدڵنیاییەوەو بەشێوەیەكی یەكجارەكی نەخێرە.
بێگومان ئەگەر مەبەسمان بێت ناخی خۆمان بپشكنین ،دەبێت لە جیهانی
ناوەوەی خۆمان بەئاگابینو بزانین ڕەگوڕیشەی دڵەڕاوكێكانمان لەكوێدایە؟ هۆكاری
ترسەكانمان چین؟ ڕقو توڕەییەكانمان لەكوێوە دێت؟ لەبەرئەوەی ئەم میكانیزمە
لە بوونی ئێمەدا دروستبووە .ئەمڕۆ ئێمە بەم تایبەتمەندییانەوە ژیان دەبەینەسەرو
ئەوانی تر(خەڵـك)یش لە دەوروبەرمان بەم تایبەتمەندیانەوە مامەڵەمان لەتەكدا
دەكەن .هەرچەندە لێكجوداكردنەوەی هەستەكانو ئارەزوەكان لەخۆناسیندا بڕێك
بە الڕێماندا دەبات ،بەاڵم ناچارین سەرەتا هەندێك بەالڕێدا بڕۆین تا كاتێك
هاتینەوە سەر ڕێگەی بنەڕەتی ،لەگەڕانەوە بۆ الڕێكان خۆمان بپارێزین!
لە بنچینەدا بزاوتی ئێمە بۆ ژیان ،بزاوتێكە لەسەر فەلسەفەی بكوژە

10

تا خۆت زیندو بمێنیتەوە ڕاوەستاوە .ڕەنگە هەند ێ لە لێكۆڵەرانو خوێنەران
ڕەخنەبگرنو بڵێن ئێمە ژیان وا نابینین .دەڵێین ئەوەی كە دەستی لە بەربەرەكانی
كێشابێتەوە ،نابێت چیدی بە ناكۆكی ژیان بەرێتە سەرو دەبێت لەگەڵ خەڵكیدا
سازشی هەبێت .بوونەوەرێكی ئاوا ب ێ رقو كینەیە ،هیچ ترسو توڕەییو سوكێتی
تیادا نییە ،مرۆڤێكە ب ێ گرێو گۆڵو ب ێ سنور هەست بە ئاسودەیی دەكاتو
لەخۆوەڕا سەرمەستو دەمبەپێكەنینە ،بەاڵم ئایا لە دنیای ئێمەدا بەڕاستی
دەتوانرێت لەم جۆرە كەسانە ببینرێن؟ بێ ئ��ەوەی بمانەوێت بەشێوەیەكی
رەها قسەبكەین ،دەڵێین ئێمەی مرۆڤ زۆربەمان گرفتاری ناكۆكیو دەرگیریی
دەرونین ،كەواتە دەمانەوێت دنیای شتە ناكۆكەكان بناسینو ئەگەر بكرێت خۆمان
لەو ناكۆكیانە رزگاربكەین ،تا لەم تەمەنە كورت و تیژ تێپەڕەدا تووشی ئەم
هەموو ئازار و چەرمەسەرییانە نەبین .ئێستا لەكوێوە قسەوباس لەمەڕ خۆناسی
دەست پێبكەین؟ تاقە دەرونناسێك كە ناكۆكیە ناوەكیەكانی مرۆڤی ڕێك وەكو
میناتۆرێك وێنەكێشاوە ،خاتوو (كارن هۆرنای)یە .ئێمە سیستەمی دەرونناسیەكەی
ئەو دەهێنین كە دەتوانێت لە دواجاردا لەخۆناسی ئێمەدا كاریگەر و بەسود بێت،
بەاڵم هەر لەم هەنگاوی یەكەمەوە دەڵێین خاتوو هۆرنای بە حەزو ئارەزوو
و هەستە ناكۆكەكانمان دەناسێنێتو میكانیزمی بەرگرییەكانمان لەبەرامبەر
خەڵكیدا نیشاندەداتو ڕیشەی توڕەییمان ئاشكرادەكات ،هەروەها باس لە ناكۆكیە
بنچینەییەكانمان دەكات ،كە بە كاكڵەی سەنتەری گرفتە رۆحیەكانمانی دەزانێتو
بەجۆرێك لە جۆرەكان لەمەڕ خودی ڕاستەقینەو خودی نمونەیی قسەدەكات،
پەردە لە ڕوی نافەرمانی لە خودو خۆسەرزەنشتكردنەكانمان هەڵدەماڵێ ،ب ێ
ئارامیو دڵەڕاوكێكانی خۆمانمان نیشاندەداتو بەڕێگەیەك لە رێگەكان ترسەكانمان
شیكار و شیتەاڵدەكات .لە ڕاستیدا بە ڕۆشنی لەمەڕ نیشانەو ئاكامەكانی ئەم
ناكۆكیانەمان دەدوێت.
سەرباری هەموو ئەمانە ،ئەوەی بەم سیستمە خۆی دەپشكنێو لەخۆی
دەكۆڵێتەوە ،دواج��ار بەدەستی بەتااڵ دەگەڕێتەوە ،چونكە ئەگەرچی خۆی
دەناسێت ،زانیاری لەسەر هەستیارییەكانی خۆی بەدەستدێنێت ،ترسەكانی خۆی
بەڕوونی دەبینێت ،بەڕونی هەست بە خۆبەكەمزانین دەكات ،لەكاتی خۆیدا
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میكانیزمەكانی بەرگری خۆی دەبینێت ،ئەو ناكۆكیە ناوەكییەكانەی خۆی دەبینێت
كە لە كێشمەكێشی ئەم حەزو ئارەزو و هەستو باوەڕانەوە ڕودەدەن ،كەچی
هیچی لەدەست نایەت ،واتە تەنها لە كۆتایی ڕێگەكەدا سەیردەكات ڕێگاكەی
روناككردوەتەوەو ئەم دیاردە خەیاڵییانە دەبینێتو لەم ناسینەی خۆی سەرسام
دەبێت ،بەاڵم ئەم ناكۆكیانە هەروا لەجێی خۆیاندا ماونەتەوە .هێندە نەبێت
كە بەجۆرێك لەجۆرەكان لە بوونیان ئاگاداربۆتەوە .جارێك لە خاتوو كارن
هۆرنای دەپرسن ئێوە ئەم هەمووە لەمەڕ تایبەتمەندییە دەرونییەكانی مرۆڤ
قسەدەكەن و زۆر وردیش دەدوێن و رەنگە جگە لە ئێوە هیچ توێژەرێكی
دەروونی نەیتوانیبێت بەم جۆرە قوڵە بە وردەكارییەكانی ناوەوەی مرۆڤدا ڕۆچوو
بێتە خوارەوە ،بەاڵم ئەی بۆچی لەمەڕ رێگەی رزگاربوون لەم ناكۆكیانە نادوێن.
خاتوو هۆرنای لە وەاڵمدا دەڵێت هەر ئەوەندەی ناكۆكیەكانی ناخی خۆت ناسی
ئەوە خۆی لە خۆیدا دەرمانە .خاتوو هۆرنای لەبەر یەك هۆ ڕاست دەبێژێ،
ئەویش ئەوەیە كە ناسین زەمینەی چارەسەركردن ئاسان دەكات ،بەاڵم ناكرێت
ئەوە قبوڵبكرێت كە ئەمە كتومت چارەسەرەكە بێت ،چونكە زۆرێك لەو كەسانە،
كە بۆ ناسینی ناكۆكیە ناوەكیەكانی خۆیان سود لە دەرونشیكاری وەردەگرن،
نەخۆشن ،لەبەر ئەوەی هەمووان دوچاری ئەم ناكۆكیانەن .بەم پێیە ،ئەم وشەیە
لەروی دڵنیاییەوە بەكاردەهێنم -بۆ چارەسەر كردنی خۆیان سودیان لەم سیستەمە
وەرگرتووە ،سەرئەنجام دوچاری سەرلێشێوان بوون .ئەم شێوازە ڕێك دەمخاتەوە
یادی كتێبی (سیزیف) ی ئەلبێر كامۆ .یان چیرۆكی ئەو مێرولەیەی كە بەوپەڕی
ناخۆشییەوە دەنكە تۆوێك تا سەری سەرەوەی دیوارێك دەباتو دووبارە دەنكە
تۆوەكە لە سەرەوە دەكەوێتە خوارەوەو ئەم كارە هەزاران جار دوبارەدەكاتەوەو
هەمیشە سەرسامە كە بۆچی كارەكە كۆتایی نایەت! لە سیستەمی دەرونشیكاری
خاتوو هۆرنایدا ،هیچ كاتێك كار كۆتایی نایەتو هەمیشە مرۆڤ لە سەرەتای
كارەكەدایە! ئەگەرچی زانیاریگەلێكی دەربارەی پێكهاتی دەرونی خۆیو خەڵكی
بەدەستهێناوە .هەندێ جاریش ئەوانەی توتیئاسا سودی لێوەردەگرن لە هەموو
تاقیكردنەوەیەكدا روبەڕوی شكست دەبنەوە!
سەرجەمی سیستەمە دەرونشیكارییەكەی خاتوو هۆرنای لە كتێبی
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«ناكۆكیەكانی ناوەوەمان»دا دەبینین ،كە زۆر رونو ڕاشكاوانە هاتووە .كورتەكەی
ئەوەیە كە« :ڕەگ و هەستەی توڕەیی لە منداڵدا لەالیەن كەسانی دەوروبەرەوە
دروست دەبێت .بەم واتایە بە هۆی سوكایەتیو سوككردن ،ترساندن ،ستەم،
زۆرلێكردن ،زۆر بڵێیی ،سەختگیری ،گوێنەدان بە الوازییە سروشتیەكانی مندااڵو
حەز و ئارەزووە تایبەتییەكانی ،متمانە بە خۆ و بەبوونیی سست و الواز دەكات.
هەموو مەسەلە ئاڵۆزە رۆحییەكان ،كە دواتر سەراسەری ژیانی كەسی توڕە
خراپ دەكات ،لە ڕەوتێكی ئاوها سادەوە دەست پێدەكات ».مندااڵ پاشی ئەوەی
تۆوی ناكۆكیی سەرەكی تیادا دروستبوو ،بۆ ئەوەی لە ئ��ازاری كەسانی دی
بەدووربێت س ێ ڕێگە بەكاردێنێت ،یان سۆزخوازدەبێت ،واتە بەپێی دڵخوازی
كەسانی دی ڕەفتاردەكات ،یان دەبێتە كەسێكی مەزنیخواز ،واتە حەز و ئارەزوو
وحااڵتی ئازایانە (دەمەوەرانە) دەنوێنێ ،یاخود گۆشەگیردەبێت ،واتە بۆ هەاڵتن
لە ئازاری كەسانی دی پەنا بۆ گۆشەیەك دەباتو بازنەی پەیوەندییەكانی خۆی
زۆر سنورداردەكاتەوە .ناكۆكیی بنەڕەتیش لە دەرونی منداڵدا لە بەریەككەوتنی
ئەم سێ حەز و ئ��ارەزوەوە سەرهەڵدەداتو هاوكاتیش مندااڵ رقو توڕەیی
خۆی سەركوتدەكاتو حاڵەتێكی ئاڵۆزیو دڵەڕاوكێیەكی هەمیشەیی پەیدادەكات.
لەم بێنەوبەرەیەدا مندااڵ بۆ ئەوەی لە نافرمانیكردنی خۆیو خۆسەرزەنشتكردن
پارێزراوبێت ،خودێكی نمونەیی بۆ خۆی دروست دەكات ،بۆ ئەوەی لەئازاری
دەرون��ی خۆی دوربخاتەوەو تا ئەو شوێنەی كە بتوانێت هەوڵدەدات خودە
واقیعیەكەی خۆی لەبیربكات .ئاشكرایە لەم ڕێگایەدا سەركەوتوو نابێت ،چونكە
مرۆڤ لەگەڵ (خود)ی واقیعیدا دەژی ،یان هەمیشە ناچاری ڕوبەروبوونەوەیە
لەگەڵ خودی واقیعیدا .هەاڵتن لە خودی واقیعی مەحاڵە .ئەمە شتێكە تەنها
لە بۆشایدا دەشێت ،شوێنێك كە كەسی تیا نەبێت .الساریی دەرهەق بەخۆی
هەر لەم ناكۆكیەوە دێتەئاراوە ،یان تونددەبێتەوە .لەبەر ئەوە مندااڵ ناتوانێت
خواستو حەزو ئارەزو و ئاواتەكانی خودە نمونەییەكەی بەدیبهێنێت .ئەمەیە
كە هەمیشە چەپێنراو و ترسێنراو دەمێنێتەوەو رۆژ بەرۆژ ب ێ متمانەتر دەبێت
بەخۆی و ئەم جۆرە هەستی خۆبەكەمزانینە لەودا ڕەگێكی قوڵ ومكۆم دادەكوتێ.
ئەم پێكهاتە بەرگرییەی مندااڵ ،ئاكامگەلێكیشی بە دواوەوەیە ،ئەویش جۆرەكانی
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ترسە ،حەساسیەتەكانە ،زوو زیزبوونەكانە ،تەمەڵیو سستیەكانو پێشنەكەوتنی
واقیعیە ،الوازی ویستو بڕیارە ،ناڕەزایەتییە لە ژیان ،حەسودی زۆرە ،ڕەزیلییە،
لە هەمووی گرنگ تر ئارەزوە سادییەكانە كە لە مرۆی توڕەدا دەردەكەوێت،
لەبەرئەوەی خۆی لە هەمووان بەزەبرپێكەوتوتر دەزانێت!
با دوبارە بگەڕێینەوە بۆ سەرەتای بابەتەكە ،خاتوو هۆرنای سەرباری
لێوەشاوەییەكەی لە ناسینی توڕەییدا هەستی بەوە نەكردووە یان نەیزانیوە
كە پاش ئەوەی مرۆڤ لە میكانیزمەكانی بەرگری خۆیو شوێنەوارو كاردانەوە
دەرونییەكانی خۆی لەم جیهانە شێواو و بەسەریەكدا ترشاو و ب ێ پێوەرە
ئاگاداربوەوە ،دەبێت چی بكات؟ خاتوو هۆرنای دەیەوێت بە ناسینی مرۆڤ یان
دەرونشیكاریی مرۆڤ هاوسەنگی واقیعی بۆ مرۆڤ بهێنێتەئاراوە كە مەحاڵە،
لەبەرئەوەی مرۆڤ خوی بەم خەسڵەتانەوە گرتوەو لەسەریان ڕاهاتووە ،هەر
بەدەوری خۆیدا دەسوڕێتەوەو خولدەخوا لەگەڵ ترس ،ڕق  ،حەسودی ،توڕەیی،
بێزاری ،چاوچنۆكیو تایبەتمەندیەكانی لەو چەشنە ..شتێكی تر ئەوەیە كە خاتوو
هۆرنای ئەم شوێنەوارو تایبەتمەندیانە بە حەقیقەت دەزانێت .سێیەم ئەوەی كە
ئوسوڵەن چۆنی دەشێت مرۆڤ لەگەڵ ئەو ئایدیااڵنەی كۆمەڵگەی ئەمڕۆ لەبەر
پێی ئەوی دادەنێتو هانودنەی دەدات دەستیان بۆ درێژبكات ،لەدڵەڕاوكێ،
نیگەرانی ،ڕق ،توڕەیی و نەفرەت بەدووربێ! واتە ئایا ئێمە دەبێت تا دواین
ڕۆژی ژیان بە تەڵقیندادان خۆمان سەرگەرم بكەین؟ ئەگینا مرۆڤێك كە لە
ناكۆكیی هەمیشەییدایە لەگەڵ چواردەورەكەی –چ ناكۆكیی ناوەكیو چ ناكۆكیی
دەرەكی– ئەم مرۆڤە چۆن چۆنی دەتوانێت ئاسودەو ئارام بژێت؟ دوژمنایەتیو
دژایەتی لە ژیانی ئەودا لەچارنەهاتووە و بەرئەنجامی ئەم دوژمنایەتییەش واتە
ترس ،نیگەرانی ،دڵەڕاوكێ ،كینە ،نەفرەت ،تۆڵەسێنی ،پیالنداڕێژی ،خۆخۆری،
هەستی ستەملێكراوی ،هەستی كەمێتیو هەمیشە كاردانەوەگەلی میكانیكی
مرۆڤ لەبەرامبەر ئەم هەستانەدا هەیە .ئیدی مرۆڤ دۆستی مرۆڤ نیە! ئایا
دەرونشیكاری یان خودشیكاری دەبێت تا كۆتایی تەمەن درێژەی هەبێت؟ ئەمەیان
دژی مەبەستە ،كەواتە دەبێت كەی مرۆڤ بەڕاستی بژێت!
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گۆڕینی روانگە بۆ ژیان
مرۆڤ دەبێت روانینی خۆی بۆ ژیان بگۆڕێت .ئەمە سەرەتاو كۆتایی
خۆناسیە .مرۆڤ دەبێت لە خۆڕوانینی خۆی بگۆڕێتو تێڕوانینی خۆی بۆ كەسانی
دی بگۆڕێت .ئەگەر تا ئێستا بەپێشداوەرییو قەزاوەت(حوكمی لەوەوپێش)
ەوە دەیڕوانییە خۆی یان كەسانی دی ،ئەوا ئێستاو دوا بەر بەم ڕەوەندە
فیكریو هزرییە بگرێت! بە یەكجاری دەست لەم هەموو دەربڕینو لێكدانەوەو
شیكردنەوە و شیكاركردنە هەڵبگرێت .مرۆڤ پێویستی بەیەك گۆڕانو ئاڵوگۆڕی
شۆڕشگێڕانە هەیە؛ شۆڕشێك كە پێودانگێكی تێدا نیەو لە هیچ قوتابخانەیەك
یان سەرچاوەیەكەوە خ��ۆراك وەرناگرێت .م��رۆڤ دەبێت كەسایەتی خۆی
لەبەرچاونەگرێتو خۆی لە هەموو ڕاب��ردووی خۆی پاك بكاتەوەو خۆی لە
هەموو تایبەتمەندیەكانی ڕوتبكاتەوە .مرۆڤ دەبێت دەست لە (بوون) بشوات.
خۆشیكاری بەشێكە لە (بوون)ی مرۆڤ! ڕێـــككردنەوەی كەسایەتیە ،یاریكردنە
بە خەیاڵ و وێنا ،سەرگەردانیە لەنێو بەها ڕێژەییو گۆڕاوو ناكۆكەكاندا! مرۆڤ
دەبێت پێداویستیە دەرونیەكانی خۆی ،كە بەشێوەیەكی مەرجبەند هاتونەتە ئاراوە،
پشتگوێ بخات یان خۆی بخاتە هەلومەرجێكەوە كە نەیەوێت وەاڵمدەرەوەی
پێداویستیە عەسەبیە دەرونیەكانی خۆی بێت ،واتە ڕێگەی مەرجبەند بوونی(شرگی
شدن) مێشك بگرێت ،چونكە مرۆڤ بەقوڵی بەڕابردویەوە گرێدراوە .تێگەیشتن
لەم ڕاستیە ڕێگەی خۆناسین ئاسان دەكات .مرۆڤ دەبێت پێوەرەكان توڕهەڵدات.
مەبەست ئەو پێوەرانەیە كە هۆكاری سەرەكی ناكۆكیە دەرونیەكانی مرۆڤن لە
سەرتاسەری جیهاندا! سەرقاڵبوون بە تیۆرەكانی دەرونناسیەوە مرۆڤ بە خۆی
ناناسێنێت ،بەڵكو مرۆڤ لەگەڵ گریمانەو تیۆریگەلێكدا ڕێدەكات ،واتە دیسان
بەڕێگەیەك لە ڕێگەكان مرۆڤ گرێدەداتەوە .لە حاڵێكدا كە مرۆڤ بۆ ئەوەی
خۆی بناسێت دەبێت خۆی لە گرێدانەوە بە دنیاوە رزگاربكاتو دور لە خەیااڵتو
گومان بژێت .لەڕاستیدا قوڵڕۆچوون بە نێو خوددا یاریكردنە بە خەیاڵ! خۆ ئەگەر
زیادەڕۆییمان نەكردبێت ،ئەوا دەبێت بڵێین لوتكەی خۆناسی لە دەرونشیكاریدا،
كە لەگەڵ قوتابخانەكەی خاتوو هۆرنایدا پەیوەندی هەیە ،هەر هەمان یاریكردنە
بە خەیااڵو تەوەهومات.
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پێویستە ئ��ەوەش بڵێین كە خۆناسی دەبێت ببێتە مایەی گۆڕینێكی
بنەڕەتی لە كۆمەڵگەدا .خۆ گەر پێكهاتە كۆمەاڵیەتیەكان هەربەم شێوەیە
بمێننەوە ،ئەوا جۆرە تەنهاییو خەڵوەتێك بۆ ئەو مرۆڤە دروستدەبێت كە
دەیەوێت دور لە دەرونناسی لەگەڵ عیرفاندا بیباتە سەر .هیچ گرفتێكیش نیە،
چونكە پێداویستیە ڕاستەقینەكانی مرۆڤ وەڕودەكەون ،مرۆڤ چیدی وابەستەی
پێداویستیە عەسەبیەكانی خۆی نابێت! مرۆڤ لە ڕەوەندی خۆناسیدا لە ناخی
خۆی ئاگاداردەبێتەوەو هەست دەكات لە مێشكی خۆیدا سەنتەرێكی پێكهێناوە
كە بەتەواوی گوێڕایەڵیەتی .هەڵبەتە ئەم سەنتەرە كە لە پێشەوە دروستكراوە
كەم و زۆر بەتێپەڕبوونی كات دەگۆڕێت ،بەاڵم كەرەستە سەرەتاییەكان جێگیرن.
مرۆڤ لە رەوەندی خۆناسیدا بۆی دەردەكەوێت كە وێنەگەلێكی زەینیانەی لە
بارەی ئەوانی(كەسانی) ترەوە هەیە! وێنەگەلێك كە دروستكراوی سەنتەرەكەیە.
وێنەگەلێك كە مرۆڤ بۆ ڕوبەڕوبوونەوە لەگەڵ ئەوانی دی خوڵقاندونی .ئیدی
ئەوەی كە مرۆڤ تێڕوانینێكی زەینی بۆ خۆیشی هەیە ،بەپێی ئەم تێڕوانینەیە
كە دەرب��ارەی خۆی داوەری��دەك��ات .مرۆڤ لە رەوەن��دی خۆناسیدا تێدەگات
گرێدراوی ئایدۆلۆژیاو باوەڕە ،دابونەریتە كۆمەاڵیەتیەكان تا سەر ئێسقان ئەویان
جڵەوكردوەو لەگەڵ بەهاكانی كۆمەڵگەكەی خۆیدا ئولفەتی هەتاهەتایی گرتوە.
ڕەچاوكردنی ئەم بەهایانە بۆ ئەو حوكمێكی ئیجباریو بە زۆری پەیداكردوە.
مرۆڤ تێدەگات كە زۆرێك لە ناكۆكیە رۆحیەكانی ئەو ئەمڕۆ ئیدی ملكەچكردنە
بۆ باوەڕگەلێك كە ڕەسەنایەتیان نیەو دەستو پێ گیرنو مرۆڤ لە ترسی
ئەوانی دی ناچاری ڕەچاوكردنیانە! مرۆڤێك كە خاوەنی بەهای تایبەتی خۆیەتیو
دەیەوێت بەپێی ئەو بەهایانە نەژی كە لەو كۆمەڵـــگەیانەدا هەن ،دەبێت
لە ڕێگای دەرونشیكارییەوە دەست بەخۆناسین بكات! لەبەرئەوەی پێویستی بە
سەرگەرمیو سەرقاڵی هەیە ،بەاڵم مرۆڤێك كە دەیەوێت بە شێوەیەكی یەكجاری
لە نەهامەتیە دەرونیەكانو ئازارە دەرونیەكانی خۆی رزگاری ببێت ،جگە لە
پاڕانەوەو پەنابردنە بەر خۆپاكژكردنەوە هیچ چارەیەكی نیە ،عیرفان خۆپااڵوتنی
مرۆڤە لە(من) یان لە(سەنتەر)
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هەاڵتن لە خود
هەموومانو هەریەكەمان بە جۆرێك لە خود هەڵدێین».خود» لە بوونی
ئێمەدا بوونەوەرێكی وەڕسكەرەو ناهێڵێت ساتێك ئارام بگرین .بەشێوەیەك
دەژی��ن كە بوونی «خ��ود» بۆ ئێمە مەسەلەیەكە زۆر سروشتی «خود»مان
بەهێز ،بەدەسەاڵت ،كاریگەر ،سەركەوتوو ،لە شكان نەهاتوو ،دەوێت ،بەاڵم
هەرگیزاوهەرگیزو بە درێژایی ژیانی خۆمان نایبینین ،تەنانەت ڕۆژێكو بگرە
سەعاتێكیش ڕۆحیەتمان ئارامو بێ گرێو گۆاڵ بێت .بەردەوام لە ناكۆكیو یەك
نەگرتنەوەدا ژیان دەگوزەرێنین .هەم لە دژایەتیكردنی خوددا ،واتە بەشگەلێك
لە خود لە دژایەتی بەشەكانی تردایە .سەرباری ئەوەش هەر ئەم «خود»ە لە
ملمالنێی هەمیشەیی دایە لەگەڵ كەسانی دیدا .ڕەنگە كەم كەس هەبێت پەی بەو
ڕاستییە بردبێت كە ژیانی ڕاستەقینە جیاوازە لەو یارییانەی شەو و ڕۆژ «خود»
دەیانكات .ڕەنگە كەمتر لە خۆمان بپرسین :ئایا ئەمەی ئێمە دەیكەین ژیانە ،یان
جۆرە تاوانو گوناهێكە؟ ئایا ژیان ئەمەیە؟ ئەم پرسیارلەخۆكردنە پێشكەوتنێكی
گەورەیە كە بۆ ئازادیی خود لە چنگی خەیااڵتو تەوەهومات بەدەستمانهێناوە،
بەاڵم ئێمە لە جیاتی ئەوەی ئەم پرسیارە لە خۆمان بكەین لە خۆمان هەڵدێین.
هەاڵتن لە خود بۆتە بەشێكی جیانەكراوەی ژیانی ئێمە .بە هەزاران ڕێگەو
شێواز لە خود هەڵدێین تا ژەهرو تاڵی ئاكامو بەرئەنجامی دەستپێشخەرییو
خەیااڵتەكانیی (وات��ە دەستپێشخەریو خەیااڵتەكانی خود) نەبینین .ئەمەش
بێئاگا لەوەی كە بۆ هەرالیەك هەڵدێین خود بە تەواوی ناوەڕۆك ،گرفتاریی،
سەرگەردانییو وەڕسكردنەكانیەوە لەگەڵمان دێت .لەبەر ئەمەیە لە هەر كوێیەك
بین نیگەرانین .ئەم نیگەرانییە بەشێكە لە تایبەتمەندیو بەرژەوەندییەكانی خود.
هەر لە بنەڕەتەوە خود لەگەڵ ئەم بەرژەوەندییانەدا دروست بووە .هەوێنی
خودیش هەر ئەمانەیە.
كەواتە هەاڵتن لە خود بێ ئاكامە .دەبێت خود بناسینو بە ناسینی
خود سنورەكەی تەسكتربكەینەوەو بە شێوەیەك لە شێوەكان ،تا ئەو شوێنەی
كە دەستدەدات ،لەدەست «خود» ڕزگارمان بێت .لە ڕاستیدا بە ڕزگاربوون
لە «خود» ،لەو زیندانەی كە بە ناوی «ژیان»ەوە دروستمان كردوە دەربازمان
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دەبێت .دەبینە بوونەوەرێك بێگومان لەگەڵ ئەوانی تردا جیاوازیمان دەبێتو
ژیان بەو شێوەیە نابینین كە ئەوان دەیبینن .زمانێكمان دەبێت ،واتە جۆرێكی تر
دەدوێین .چاوی ئێمە بەو شێوەیە نابینێت كە خەڵكانی دی دەیبینن .گوێی ئێمە
بەو جۆرە نابیستێت كە كەسانی تر دەبیستن .بەبێ «خود» یان «خودێك» كە
لەگەڵ بەهاكاندا بێگانەیە ،جا چ باش یان خراپ ،ژیانی ڕاستەقینە تاقیدەكەینەوە.
بەب ێ (خود) چیدی لە بارەی دڵەڕاوكێوە شتێك نازانین .هیچ شتێك لە ڕقو
كینە تێناگەین .لە نائارامی دەروونی ڕزگاردەبین .وابەستەبوونی ئێمە بۆ مرۆڤو
بێگیان لەناودەچێت .دەبینە مرۆڤێك كە كەم تا زۆر سەربەخۆیەو لە واتای
سەربەخۆیی مرۆیی تێدەگەین .ئەو شتەی كە لە منداڵییەوە بە نرخێكی هەرزان
تااڵنفرۆشمانكردوە .
لە حاڵەتێكی وادا هەاڵتن لە «خود» واتای خۆی لە دەستدەدات .دەبینە
بوونەوەرێك ئارامو ئاسودە .بۆ هەاڵتن لە خودو لەو شوێنەی كە تیایداین هۆكارو
پاڵنەرێكمان چنگ ناكەوێت .كات بۆ ئێمە مانایەكی تایبەتی دەبێت .مانای كات،
كە بۆ مرۆڤگەلی (مەرجبەندبوو) گرنگو پێویستە ،لە دیدو مێشكی ئێمەدا
دەمرێت .چیدی كات دابەش ناكەین بۆ كاتی جەنگیز ،مەغۆل ،تەیمور ،هێتلەرو
ستالین .ئەم دابەشكارییە تەنیا بۆ خەڵەتاندنی خود خەڵق بووە .هەستدەكەین
لەناخی ئێمەشدا جەنگیزو مەغۆلێك شاراونەتەوە .تەنیا جیاوازی ئێمە لەگەڵ
جەنگیزە ڕاستەقینەكەدا ئەوەیە كە جەنگیزەكەی ناو ناخی ئێمە نوستووەو حاڵی
حازر بوارو هەلی دەركەوتنی نیە .ئیدی نیشانەكان لەسەر كاتو شوێنەكان
هەڵدەگرین .جەنگیز هەرگیزاوهەرگیزو بە تەنها خۆی نەبوەتە ئەنجامدەری
ئەم هەموو تاوانە ،ئەوە ئێمە بووین كە لە لەشكرەكەی جەنگیزدا بە بیانوی
بیروباوەڕو واڵتو دەسەاڵتەوە مرۆڤمان كوشتووەو ئەمڕۆش لە لەشكرێكی تردا
سەرقاڵی هەمان كاری قێزەونین.
ڕەنگی هەنگاوهەڵهێنانەوەكانمان گۆڕاوە .بیانووەكان هەمان شتن .ئەمڕۆ
هەوڵەكانی ئێمە شكڵیان گۆڕیوەو لە شوێنە جیاوازەكاندا بە شێوەو شێوازی تر
شەڕ لە دژی مرۆڤەكانی تر درێژەپێدەدەین .شەڕی مرۆڤ لە دژی مرۆڤ درێژەی
هەیە .ژیانی ئێمە بەبێ ئەم شەڕو مشتومڕانە مانایەكی نییە .لەم ڕێگەیەوە مانا
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بە ژیانی خۆمان دەدەین .ڕەنگە ئەگەر ڕۆژێك ژیانمان بەتاڵ بێت لە هەواڵو
شەڕوشۆڕ ئەوا ماندووو نائومێد ببین .چیرۆكی خەماوی ئێمە ئەمەیە .كێشەكە
«خود»ە ،گرفتەكە «خود»ە .واتە ئەو مەسەلەیەیە كە ئێمە خۆمان بە ناوی
«من»ەوە دروستمان كردوە.
خود ئێمە سەرگەردان دەكات .ئێمە تەنیا سەرگەردانییەكانی خۆمان
دەبینین ،دڵەڕاوكێی خۆمان دەبینین ،دڵنیگەرانییەكانی خۆمان دەبینین،
نائومێدیو ڕەشبینییەكانی خۆمان دەبینین ،لەخۆباییبوونو فیزی خۆمان دەبینین،
نەفرەتو ڕقەكانی خۆمان دەبینین ..هەموو ئەمانە دەبینین ،بەاڵم ئەو بوونەوەرە
نابینین كە سروشتەكەی هەر لەمانە پێكهاتووەو ئاوارەی واڵتانی جۆراوجۆرمان
دەكات .بۆ هەستكردن بە ئاسودەیی ،لەم شوێنەوە بۆ ئەو شوێنی تر دەڕۆین،
بەاڵم كارەكەمان چارەسەر نابێت .لەم كار بۆ ئەو كار دەگەڕێینەوە ،بەاڵم
نیگەرانییەكەمان هەروا دەمێنێتەوە .لەم هاوسەر بۆ ئەو هاوسەر بادەدەینەوە
،كەچی كێشەی پەیوەندییەكانی ئێمە چارەسەر نابێت .ئێمە هەرگیز پرسیار لە
خۆمان ناكەین كێشە بنەڕەتییەكە لە كوێدایە؟ ئێمە بەدوای چییەوەین؟ لەچی
دەگەڕێین ،بۆ ناگەین بە ئارامیو ئاسایش؟ پرسیاری بنەڕەتی ئەوەیە كە بۆچی
هەرگیز ئەم پرسیارە لە خۆمان ناكەین.
تاكە شێوازێك كە لەم ڕاستایەدا هەڵیدەبژێرین هەاڵتنە .ژیانی ئێمە دەبێتە
هەاڵتن .هەاڵتن بۆ كو ێ و لەچی؟ ئەوەی كە دەڵێن بۆ هەر جێیەك دەچیت
ئاسمان هەمان ڕەنگە ،ماناكەی ئەوەیە تۆ بۆ هەر شوێنێك بڕۆیت «خود»ەكەت
لەگەڵ خۆتدا دەبەیتو ئاسمان بە هەمان شێوە دەبینیو هیچ لە مەسەلەكە
ناگۆڕێت ،چونكە تۆ هیچ نەگۆڕاوی .تۆ خۆت بە هەمان شێوە دەوێتو بەهەمان
شێوەش دەمێنیتەوە.
بە كورتییەكەی هەاڵتن لە خود هیچ كێشەیەك چارەسەرناكات .دەبێت خود
بناسینو پێویستیە عەسەبییەكانی(دەمارییەكان) خود بناسین .دەبێت گرفتارییەكانی
خۆمان بناسین .دەبێت نەخۆشیو دەردەكانی خۆمان بناسین .دەبێت پێشهاتو
ئاسەوارەكانی خۆمان بناسین .بە تێگەیشتنو ناسینی ئەم تایبەتمەندییانەیە كە
خود بە تەواوی دەناسینو دەتوانین لە وەڕسكردنەكانیی دەرباز ببین.
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لەم ڕێگەیەدا پێویستیمان بە ئیرادەیەكی پۆاڵین هەیە .دەبێت هەست
بە زەرورەتی ڕزگاربوون لە دەستی خود بكەین .دەبێت وەڕسكردنەكانی خود
تەنگی پ ێ هەڵچنیبێتین .دەبێت خوازیاری ژیانێكی بێ گرێوگۆڵ بین .دەبێت
خوگرتن بە دڵەڕاوكێو نیگەرانیو سەرقاڵییەكانی خۆمان لەگۆڕبنێین .دەبێت لەم
ڕێگەیەدا كۆشش بكەینو لەجیاتی لە خود هەاڵتن ،لە كۆمەڵێك هەڵبێین كە
هێزو توانا دەداتە خود ،گرنگی دەداتە خود ،نرخ دەداتە خودو هانتدەدات كە
«خودێكی» بەهێزو پتەوت هەبێت .دەبێت دەست لە كۆمەڵێكی وایی بشۆرێت.
دەبێت لەم مەیدانە بچینە دەرەوە .ئێمە خۆمانمان بۆ خۆدەرخستن دەوێت.
ئێمە خۆمانمان بۆ ڕازیكردنی ئارەزووە سەركوتكراوەكانمان دەوێت .ئێمە (خود)
مان بۆ ئەوە دەوێت تا پەسەندمان بكەن ،پێشوازیمان لێبكەن .ڕاستییەكەی ڕۆژ ێ
خود بۆتە مایەی ئازاری ئێمە ،ئەمڕۆش ئێمە دەمانەوێت ببێتە مایەی سەرفرازی
و سەربڵندیمان .لە حاڵەتێكدا كە هەموو ئەمانە یاریو گەمەی «خود»ن .دەبێت
لە فێڵوتەڵەكەكانی خود ڕزگارببینو لە گەمەكانی خود دەربازببینو هیوامان بە
خود نەمێنێ.
پەیوەندیی نێوان بەهاو خوو
ئێمە ناتوانین بەهاو خوو»عادەت» پێكەوە كۆبكەینەوە .یانی چی؟ عادەت
ئەو شتەیە كە ئێمە لەسەردەمی منداڵییەوە خوومان پێوەگرتووەو هەستدەكەین
ناتوانین خۆمان لە دوبارەبوونەوەی بدزینەوە .خووەكانی ئێمە تەنانەت دەشێت
بەرئەنجامی غەریزەكانمان بن .دەتوانین زۆرێك لە عادەتەكانی خۆمان بژمێرین.
ئێمە لەم گوتارەدا كارمان بەسەر ئەو عادەتانەوە نیە كە هزرو زنجیرەی
بیركردنەوەی ئێمە تێكنادات .مەبەستی ئێمە لێكۆڵینەوەی عادەتگەلێكە كە لە
كلتوری كۆمەڵگەیەكدا بە بەهایەكی باش ناژمێردرێت .ئائەمەیە كەسەكە هەم
هەستدەكات ناتوانێت واز لەو خووە بهێنێت ،هەم لەوەی كە عادەتی ئەو
پێچەوانەی بەهای كۆمەاڵیەتییە ،یان پێگەی كۆمەاڵیەتیو كاری ئەو تێكەڵوپێكەڵ
دەكات ،هەستێكی ناخۆشمان ال دروستدەبێت .بۆ نمونە كچێك كە زۆر كۆمەاڵیەتییە
یان لە ڕادەب��ەدەر قسەدەكات ،یاخود ناتوانێت بەهاكانی كۆمەڵگەیەك وەكو
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پێویست لەبەرچاوبگرێت ،لە ڕوی دەروونییەوە لە گەڵ بەها تایبەتییەكانی ئەو
كۆمەڵگەیەدا لە ناكۆكیدادەبێت ،دەژاكێو توشی شێوان دەبێت .دەبێت هەمیشە
ئاگای لە ڕەفتارو گوفتاری خۆی بێت .ئەم ناكۆكیە ،كە هەڵقواڵوی بەریەككەوتنی
بەهاو خووە ،هەمیشە ئەو ئازاردەدات.
بەها ،كەمو زۆر ،لە بیروباوەڕەكانی كۆمەڵگەوە سەرچاوەدەگرێ.
سونەتەكانی كۆمەڵگە وەك بەها كۆمەاڵیەتییەكانی ئەو كۆمەڵگەیەی لێدێت.
بەهاكان زۆربەی كات ڕویەكی پیرۆزكراویش وەردەگرن .حوكمدانی خەڵك لەسەر
تاكەكان ،هەڵقواڵوی ئەم بەهایانەیە .ئێستا كە خوو پێچەوانەی بەهای لێدەرچووە
دەبێت كەسەكە چی بكات؟
هەنگاوی یەكەم ئەوەیە بەڕۆشنی لەم ڕاستییە تێبگەین هەندێك لە
خووەكانی ئێمە هەندێك جار لەبەرامبەر بەها سەقامگیرەكانی كۆمەڵگەكەماندان.
پەی بردن بەم واقیعیەتە بڕێك وزەمان دەدات ێ تا بەسەر گرفتەكانی ناخی
خۆماندا زاڵببین .دەبێت لە خۆمان بپرسین :ئایا بەها كۆمەاڵیەتییەكانی ئێمە
پیرۆزو ڕەه �او سەرمەدین؟! دەبێت وەاڵم��ی ئەمە بدۆزینەوە .چارەسەری
كێشەكە لە وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارەدایە .ئایا ڕەوابووە چەندین جار باجی
ئەم بەریەككەوتنو ناكۆكیەمان داوە؟ دەبێت چی بكەین؟ خوڵقو خووی خۆمان
بگۆڕین یاخود چاوێك بە ڕەوایەیی بەهاكاندا بخشێنینەوە؟
بۆ ئەوەی لە ناكۆكیی دەروونی دەربازبین ،دەبێت ڕێگەیەك بگرینە بەر.
بۆ ئەم مەبەستەش پێویستە لە بەهاكان بكۆڵینەوەو بزانین داخۆ پێشێلكردنی
ئەو بەهایانەی ئەوەندە ئێمە ئازاردەدات لە كۆمەڵگەكانی تریشدا دەبێتە مایەی
ئازاردانی خەڵكی؟ هەند ێ جار سەرنجدەدەین بەم شێوەیە نییە .واتە «بەها»
ڕێژەییەو ڕویەكی ئەبەدیو ئەزەلیشی نییە .بەهایەك لە كۆمەڵگەیەكدا پیرۆزە
لە كۆمەڵگەیەكی تردا ڕێك بە پێچەوانەوەیە ،كەواتە با چیدی خۆمان بەهۆی
لەبەرچاونەگرتنی بەهایەك سەرزەنشت نەكەین .زۆر گرنگە لە سەرگەردانی بێینە
دەرەوەو شەڕ بە خۆمان نەفرۆشین ،واتە نەڵێین تاوانمان كردوە.
بەم شێوەیە لە جۆرە ناچارییەكی دەروون��ی ئازاددەبین .دەست لە
خۆئازاردان هەڵدەگرین .كاتێ لە ناچاركردنی دەروونی بۆ وازهێنان لە خوویەك
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ڕزگاربووین ،بەرهەڵستییە دەروونییەكانیش بۆ لەنێوبردنی ئەو خووە نامێنن.
ئەمە زۆر گرنگە .باش سەرنجی بدەنێ .كات ێ ئێمە ،سەرباری حەزی دەروونیمان،
دەمانەوێت واز لە خوویەك بهێنین ،خێرا لە ناوەوە هەست بە بەرهەڵستییەك
دەكەین ،بەاڵم كاتێ دانانیشین تا خووەكەی خۆمان هەڵسەنگێنینو حوكمی
لەسەر بدەینو خووەكەی خۆمان بەناشیرین ناژمێرینو لە دەست قامچیی
خۆسەرزەنشتكردن ئازاددەبین ،ئەو كاتە دەتوانین بەویستی خۆمان نەك بەتۆپزی
واز لە خووەكەی خۆمان بێنین .ئیدی بوونو نەبوونی خووەكە بەالمانەوە وەك
یەكە.
بۆ وازهێنان لەو خووە هەست بە گوشاری دەروون��ی ناكەین .ئەم
بێدەربەستییە دەبێتە مایەی ئەوەی چیدی مێشك بە دوبارەكردنەوەی خووەكە
خۆی ڕازی نەكات .دیوتانە كاتێ منداڵەكەتان لە كارێك وریادەكەنەوە ،بۆ
ئەنجامدانی ئەو كارە حەزێكی تیا بێداردەكەنەوە .بەشێوەكی الئیرادی پەیامێك
دەدەنە منداڵەكە كە ئەم كارە بكە .منداڵ ئەم پەیامە وەردەگرێتو زەینی بەم
پەیامەوە سەرقاڵدەبێ .ناچاركردنێك كە لەم پەیامەدا شاراوەیە ،دەبێتە مایەی
ئەوەی كە منداڵ بۆ ئەنجامدانی ئەم كارە هانبدرێت.
كەواتە سەرەتا دەبێت بەها لە ڕەهابوون دەربێنینو قورساییو گوشارەكەی
كەمبكەینەوە ،یان بەشێوەیەكی گشتی لە قورساییەكەی كەمبكەینەوە .سەرئەنجام
ئەمە دەبێتە هۆی ئەوەی كە خووەكەیشمان بۆ گرنگ نەبێت .كە خووەكەشمان
بۆ گرنگ نەبێت ،ئەوا ئێمە دەست لە ئازاردانی خۆمان هەڵدەگرین .لەوەی
كە بەهایەكمان ژێرپێ ناوە ،خۆمان سەرزەنشت ناكەین .دەزان��ن هەر ئەم
سەرزەنشتنەكردنەی خوود لە ڕوی دەروونییەوە چ هاوسەنگییەك دەدات بە
ئێمەو بۆ تەندروست هێشتنەوەی كۆمەڵ چەندە بەسوودو دروستكەرە!
بینیمان كە هەنگاوی دووەم زانینی ڕێژەییبوونی بەهاكانە .واتە
دەمارگیریو پێداگری لەسەر پەسەندكردن یان ڕەتكردنەوەی بەهاكانمان لە
زەینی خۆمان هەڵگرت .تێبینی هەنگاوی سێیەمیشتان كرد كە ڕاوەستانی هەستی
خۆسەرزەنشتكردن بوو .هەنگاوی چوارەمیش وازهێنانی دڵخوازانەی بەرگرییەكان
دەبێت لە بەرامبەر گۆڕیندا .لە هەمووی گرنگتر بینیمان كە ناكۆكیی نێوان
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خوو و بەها لەنێوچوو .چیدی خوومان لە بەرامبەر بەهایەكی پیرۆزدا دانەناوە
تا لەبەر خاتری ئەو ئازاری خۆمان بدەین .حسابی ئەم دووانەمان لە یەكتری
جیاكردوەتەوە .خوو ،خ��ووەو بەهاش بەها .ئێستا تەكلیفی خۆمان لەگەڵ
هەردووكیاندا یەكااڵدەكەینەوە .ئەگەر خوو ئازار بە سەالمەتی ئێمە دەگەیەنێت،
مافی كەسانی دی پێشێل دەك��ات ،ئەوا بەحوكمی هەڵبژاردنی دەروون �یو
بەرپرسیاری خۆیی مرۆی كۆمەاڵیەتی ،وازی لێدێنین .لەبەرئەوەی لەم ڕێگەیەدا
زۆرێكمان لەسەر نییەو ڕوبەڕوی بەرگریش نین .چیدیش پیرۆزی نادەینە بەها.
بەهاكان لە كۆمەڵە جیاوازەكاندا هەن ،هەندێك هاوبەشنو هەندێكیشیان ڕێك
سەدوهەشتا پلە لەگەڵ یەكدا جیاوازییان هەیە .رەچاوی بەها مرۆییەكان دەكەین،
مەبەستم ئەو بەهایانەیە كە لە ڕاستای بەرپرسیو ئەركی مرۆیەكی كۆمەاڵیەتیدا
پەسەندە ،بەهایەكیش كە بەزۆرەو بنەمایەكی ئەقڵیی لەپشتەوە نیە ،بێگومان
قابیلی ڕێزلێگرتن نییە ،چونكە ئیمكانی پراكتیزەكردنی نییە .وەكو بەهایەكی
نوسراو یان زارەكی لە هەوادا بە هەڵواسراوی دەمێنێتەوە ،یان وەكو نمونەیەك
لە نەوەیەكەوە بۆ نەوەیەكی تر دەگوێزرێتەوە.
تا لەكاتو ئەوین نەگەین ،لەمردن ناگەین.
حەز دەكەم دەربارەی كاتو مردن ،هەروەها ئەو شتەیش كە بە ئەوین
ناویدەبەین بدوێم .ئێمە كارێكمان بە ئایدیاكان نییە .ئایدیاكان ،بیروباوەڕی
ڕێكخراونو كێشە دەروونییە قووڵەكانی ئێمە چارەسەرناكەن .ئەوەی كە دەروونی
ئێمە پاكدەكاتەوە ،رووبەڕووبوونەوەی ئەوانەیە ،ئەویش نەك لە ڕێی حیجابو
پەردەی بیرەوە ،بەڵكو لە ڕێگەی پەیوەندیی ڕاستەوخۆو زیندووەوە لەگەڵ
ئەوانەدا .بەدەربڕینێكی تر لەڕێی هەستكردنو بینینی بەكردەوەی ڕاستی
(هەقیقەت)ەوە .بەڕای من مرۆڤ دەبێت لە ڕوی سۆزدارییەوە لەگەڵ ڕاستیدا
لە پەیوەندیدابێت نەك بەدیدێكی سانتیمانتاڵیانە (ئیحساساتی) .ئەگەر ئێمە پشت
بەبیر ببەستین ،ئەوا هەرچەندێكیش بیر زیرەكو باش ڕێكخراوو خوێندەوار
لۆژێكیو خاوەن ئەقڵێكی دروست بێت ،دیسان كێشە دەروونییەكانی ئێمە
چارەسەرناكات ،چونكە ئەوە بیرە تەواوی كێشەكانی بیری خوڵقاندووە .مرۆڤێك
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كە سەرجەم كێشەی مردن دەخاتە ژێر لێكۆڵینەوەو پشتگوێی ناخات ،مەحكومە
بەوەی تێبگات كە بیر چۆن چۆنی كاتی خوڵقاندووەو دەبێتە مایەی ڕێگری بۆ
پەیبردن بە ماناو بایەخو قواڵیی مردن.
زۆربەمان لە مردن دەترسینو هەوڵدەدەین بەهۆی لۆژیكتاشینەوە
یان بەهۆی بەخۆبەستنەوە بەبیروباوەڕی جیاواز جیاوازی لۆژێكیو نالۆژێكی
دەستكردی بیرەوە لەو ترسە هەڵبێین .بەڕای من ڕۆچوون بەقواڵیی مردندا،
پێویستی بەهزرێكە ،كە نەك تەنها لۆژیكو ماقووڵو هۆشمەندانەیە ،بەڵكو
دەتوانێت ڕاستەوخۆ بڕوانێتە ڕاستی و مردن بەو شێوەیە ببینێت كە هەیە ،نەك
ئەوەی بەهۆی ترسەوە نابووت بووبێت.
بۆ تێگەیشتن لە مردن ،دەبێت لە كات بگەین .مەبەستم لە كاتی سەعات
یان ڕۆژژمێری نییە ،چونكە ئەمە مەسەلەیەكی سادەو میكانیكییە .من دەربارەی
كاتی دەروونی دەدوێم :گەڕانەوە بۆ دوێنێ بێشومارەكان ،بۆ هەموو ئەو شتانەی
زانیومانە ،هەستمانپێكردووە ،چێژمانلێوەرگرتووە ،كۆمانكردۆتەوەو لە بیرەوەریدا
عەمبارمان كردون .بەبیرهێنانەوەی كاتی ڕابردوو ،شێوەوشەمایلی كاتی ئێستای
ئێمە دیاریدەكات كە لەسەروەختی خۆیشی دا پەرەدەستێنێت.
هەموو ئ��ەم پرۆسەیە ،كاتی دەروون���یو بیر ل��ەوەدا ئەسیرە ،بیر
بەرئەنجامی دوێنێیە كە لەمڕۆوە بۆ سبەینێ درێژدەبێتەوە .بیری ئایندە لەالیەن
ڕاب��وردووەوەوە مەرجبەندكراوە .ڕاب��وردوو لەشتگەلێ دروستبووە كە هزری
خودئاگا ،لە قوتابخانە خوێندویەتی ،ئیشێك كە بەدەستیهێناوە ،زانیارییەكی
هونەری كە دەستیخستووەو هتد ،دواجار لە هەموو ئەو شتانەی كە بەشێكن لە
پرۆسەی میكانیكیی بەبیرهێنانەوە ،بەاڵم ڕابوردوو لە زانستی دەروونیو لەوەی
كە مرۆڤ تاقییكردوەتەوەو لەسەریەك كەڵەكەیكردوون ،ئەو یادەوەرییانەی كە
بەجۆرێكی قووڵ لەناخودئاگادا خۆی حەشارداوە ،دروستبووە .زۆربەمان هەلی
لێكۆڵینەوەی ناوەوەی ناخودئاگای خۆمانمان نییە .ئێمە زۆر گرفتارو سەرقاڵی
كێشە ڕۆژانەییەكانین .لەبەرئەوە ناخودئاگا ،نیشانەو ئاماژەگەلێكی جۆراوجۆرمان
بەشێوەی خەون پیشاندەداتو لەمڕووەوە خەونەكان پێویستیان بەدەربڕینو
لێكدانەوە هەیە.
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هەم پرۆسەی خودئاگاو هەم پرۆسەی ناخودئاگا هەردووكیان كاتی
دەروونین .كات وەكو زانست ،وەكو ئەزمون ،وەكو ماوەی نێوان (ئەوەی
هەیە)و (ئەوەی دەبێت ببێت) ،كات وەكو ئامڕازێك بۆ گەیشتنو بەدەستهێنانی
سەركەوتنو ڕازیبوونو هزری خودئاگا ،لەالیەن ناخودئاگاوە شێوەی وەرگرتووەو
پەیبردن بەهۆكارە شاراوەكان ،ئامانجو جەبرە ناخودئاگاییەكان كارێكی زۆر
دژوارە .لەبەرئەوەی ئێمە ناتوانین لە ڕێگەی هەوڵی خودئاگایانەوە ڕێگەی خۆمان
بەرەو ناخودئاگا بكەینەوە .ئێمە دەبێت لە ڕێگەی نەفیكردنەوەیەوە لە ناخودئاگا
نزیكببینەوە ،نەك لە ڕێگەی پرۆسەی پۆزەتیڤی ڕاڤەو شیكار ،چونكە شیكاركەر
لەالیەن بیرەوەرییەكانییەوە مەرجبەندبووەو تەرزی بینینی ئیجابیانەی ئەو بۆ
شتێك كە نایزانێتو ئاگاداریی تەواوی لەبارەوە نییە ،بایەخێكی كەمی هەیە.
بەهەمان شێواز ئێمە دەبێت لەگەڵ مردندا مامەڵەیەكی سەلبیمان هەبێت،
لەبەر ئەوەی نازانین چییە .ئێمە مردنی كەسانی ترمان دیووەو دەزانین لە ڕێگەی
نەخۆشی ،پیریو فەوتانەوە ڕۆژێك مردن بەرۆكمان دەگرێ .ئێمە مردن بەهۆی
كارەساتی ئوتومبیلو مردن بەنیازی پێشوەخت دەناسین ،بەاڵم بەڕاستی نازانین
مانای مردن چییە .ڕەنگە ئێمە لۆژیك بۆ مردن بتاشینو بەبینینی ئەو ڕاستییەی
كە تەمەنی پیری هەیەو خەریكە نزیكدەبێتەوە (پیربوونی جەستەیی ،لەدەستدانی
بیرەوەریو هیتر) بەخۆمان بڵێین كە «ژیان» لەدایكبوونو پێگەیشتنو داڕزینە،
لەبەرئەوە كۆتاییهاتنی پێكهاتەی جەستەیی ،مەسەلەیەكی لەچارنەهاتووە» ،بەاڵم
وتنی ئەم ڕستەیە نابێتە مایەی تێگەیشتنێكی قووڵ لەمەڕ مردن.
مردن دەبێت هەروەكو ژیان مەسەلەیەكی نائاسایی بێت .ژیان دیاردەیەكی
ت��ەواوو پێگەیشتووە ،خەم ،ئ��ازار ،خەفەت ،سۆز ،خۆشی ،ئایدیا پوچەكان،
سەروەتو سامان ،ئیرەیی ،ئەڤین ،هەژاریو تەنیایی هەمو ئەمانە ژیاننو بۆ
پەیبردن بە مردن دەبێت پەی بەهەموو ژیان بەرین ،نەك بەشێكی بگرینو تەنیا
لەگەڵ ئەو بەشەدا بژین ،هەروەكو زۆربەی كات وادەكەین .لەهەناوی پەیبردن
بەژیاندا ،پەیبردن بەمردن خۆی حەشارداوە ،لەبەرئەوەی كە ئەم دووانە لێكتری
جودا نین .ئێمە كارێكمان بەئایدیاكان یان بیروباوەڕەكان نییە ،چونكە ئەوانە
هیچ شتێ چارەسەرناكەن .مرۆڤێك كە دەزانێت مانای مردن چیە ،مرۆڤێك
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كە بەكردەوە ئەزموون دەكاتو هەموو ماناكەی بەدەستدەهێنێت ،مادامەكی
دەژی ،دەشبێت لەبارەی مردنەوە ئاگایی هەبێت .بەدەربڕینێكی تر ،مرۆڤێكی
وایی مەحكومە بەوەی كە هەموو ڕۆژێ بمرێت .ئێوە لە ڕووی فیزیكییەوە
(جەستەییەوە) ناتوانن هەموو ڕۆژێك بمرن ،ئەگەرچی سات لە دوای سات
گۆڕانكاری دەروونی هەیە .من دەربارەی مردنی دەروونی دەدوێم .ئێمە دەبێت
بە هەموو ئەو شتانەوە بمرین كە وەكو ئەزموونو زانیارییەك كۆمانكردونەتەوە،
هەروەها لەگەڵ هەموو ئەو چێژو ئازارانە بمرین كە دەمانناسین.
لەگەڵ ئەوەشدا زۆربەمان نامانەوێت بمرین ،چونكە لەژیانمان ڕازین .ژیانی
ئێمە زۆر ناشیرینو كەمبایەخو سووكەو پڕە لە ئیرەییو شەڕی بەردەوام .ژیانی
ئێمە نەگبەتییەكە لەگەڵ ئەو پزیسكانەی كە جاروبارێك لە هەژانو خۆشییەوەنو
تەنیا دەبنە بیرەوەرییەك .بەهەمان شێوە مردنی ئێمەش بەدبەختییەكە ،بەاڵم
مردنی ڕاستەقینە واتە مردنی دەروونی لەگەڵ هەموو ئەوەی كە دەیناسین .بە
دەربڕینێكی تر ،واتە بوونی توانای ڕووبەڕووبوونەوەی سبەین ێ بەبێ ئەوەی
بزانین ئەو سبەینێیە هەڵقواڵوی خەیاڵو وەهم نییە .زۆربەی مرۆڤەكان لە
مردن دەترسن ،لەبەرئەوە باوەڕیان بەدوونایدوونو نوێبوونەوەی ژیان هێناوە یان
گریمان بەشێوەیەكی تری باوەڕەوە لكاون ،بەاڵم مرۆڤێك كە بەڕاستی دەیەوێت
لە مانای مردن بگات كاری بە ب��اوەڕەوە نییە .هەبوونی بیروباوەڕ بەواتای
پێنەگەیشتنی دەروونی .ئێوە بۆ پەیبردن بەمردن ،دەبێت بزانن چۆن چۆنی لە
ڕووی دەروونییەوە بمرن.
نازانم تا ئێستا هەوڵتانداوە بەو شتانەوە بمرن كە زۆر لێتان نزیكەو
هەستی چێژێكی بێ ئەندازەتان پێدەبەخشێت؟ مردن لەگەڵ ئەو شتەدا وەكو
وەرینی گەاڵیەك لە درەختێك وایە .ئەگەر بتوانن هەر ڕۆژەو هەر دەقیقەیەك
بەم شێوەیە بمرن ،ئەوا دەزانن كە كۆتایی كاتی دەروونی مانای چییە .بەڕای من
بۆ بەدیهێنانی هزرێكی پێگەیشتوو ،واتە هزرێك كە بەڕاستی دەكۆڵێتەوە ،مردن
بەم واتایە بایەخێكی زۆری هەیە ،چونكە لێكۆڵینەوە بەمانای گەڕانو توێژینەوەی
مەبەستدار نییە .ئێوە ناتوانن لەڕاستی تێبگەن ،مەگەر ئەوەی كە مەبەستتان
نەبێتو لەالیەن باوەڕو دەمارگیرییەوە مەرجبەندنەبووبێت .ئێوە دەبێت لەگەڵ
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هەموو ئەو شتانەدا بمرن مردن لەگەڵ كۆمەڵگە ،لەگەڵ ئاینی ڕێكخراو ،لەگەڵ
ئەشكالی جۆراوجۆرو جیاوازیی ئەمنیەتیدا كە هزر پێوەی نووساوە .بیروباوەڕو
دەمارگیری .ئاسایشی دەروونی مسۆگەردەكات .ئێمە دەبینین كە جیهان لەم
كۆمەڵە سەرلێشێواوییەدا ڕێدەكات :پەشێویی جیهان بوونی هەیەو هەموو شتێك
بەخێرایی لە حاڵی گۆڕاندایە .لەگەڵ ئەمەشدا ئێمە خوازیاری شتێكی نەمرو
پایەدارین ،هەربۆیە بەبیروباوەرو ئایدیاڵ و شێوەیەك لە ئاسایشی دەروونییەوە
دەلكێنو ئەم لكانەش خۆی لەخۆیدا دەبێتە لەمپەر لەبەردەم گەیشتن بە
ڕاستەقینەی ڕاستیدا.
بۆ ئاشكراكردنی شتێكی نوێ ،دەبێت بەهزرێكی پاكژ ،تازە ،جحێڵو
پیسنەكراو لەالیەن كۆمەڵگەوە ،نزیكبینەوە .كۆمەڵگە ،پێكهاتی دەروونی ،ئیرەیی،
قەناعەت نەكردن ،تەماع ،پلەوپایەخوازی ،دەسەاڵتو پایەی كۆمەاڵیەتیەو بۆ
بەدەستهێنانی ڕاستی ،مرۆڤ دەبێت لەگەڵ هەموو ئەو پێكهاتانەدا بمرێت ،نەك
مردنی تیۆریو ئەبسراكت ،بەڵكو دەبێت بەكردەوە لەگەڵ حیرسو ئیرەییو
هەستی زێدەخوازییدا بمرێت .تا ئەو كاتەی كە گەڕانو بەدواداچوونی «شتی
زۆرتر» بەهەر شێوەیەك هەبێت ،هیچ جۆرە تێگەیشتنو ئەنجامگیرییەك لەمەڕ
ئاڵۆزییە بێ ئەندازەكانی مردن بوونی نابێت .ئێمە هەموومان دەزانین ،درەنگ
یان زوو ،لە ڕووی جەستەییەوە دەمرین .كات خەریكە تێدەپەڕێتو مردن دێتە
سۆراغی هەموومان ،لەبەرئەوە دوچاری ترس دەبینو تیۆرەكان دادەهێنینو
ئیدەگەلێك لەمەڕ مردنەوە سەریەكدەنێینو لۆژیكتراشی بۆ دەكەین ،بەاڵم ئەمە
تێگەیشتن لە مردن نییە.
ئێوە ناتوانن لەگەڵ مردنی جەستەییدا بجەنگن .ناتوانن داوا لە مردن
بكەن تا ڕوخسەتتان بدات ڕۆژێكی تریش بژین .مردن ئامانجێكی ڕەهایە .ئێستا،
ئایا ناكرێت بەهەمان شێواز بەبێ ئەوەی بپرسن بەیانی چیتان بەسەردێ ،لەگەڵ
ئیرەییو پایەیخوازیدا بمرن ،واتە تەنها بمرن؟ ئەمە بەواتای تێگەیشتنی سەرجەم
پرۆسەی كاتی دەروونی.
ئێمە ب��ەردەوام لە چوارچێوەی داهاتوودا بیردەكەینەوەو لە ڕووی
دەروونییەوە بۆ سبەینێ بەرنامەڕێژی دەكەین .من دەربارەی نەخشە پراكتیكیەكان
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قسەناكەم ،بەڵكو مەسەلەكە ئەوەیە كە ئێمە لە ڕووی دەروونییەوە دەمانەوێت
«بەیانی شتێك بین» هزری زیرەك ئەوەی كە بوەو دەبێت درێژەپێبداتو ژیانی
ئێمەش لەسەر بنچینەی ئەم پەیگیریو بەدواداچوونە بیناكراوە .ئێمە بەرئەنجامی
یادەوەرییەكانمانین ،ئەو یادەوەرییانەی لە ڕووی دەروونییەوە هەمان كاتەكەیە.
ئێستا ئایا دەكرێت بەهەموو ئەو پرۆسەیەوە بەئاسودەییو بەب ێ هەوڵو تەقەال
بمرین؟
ئێوە هەمووتان دەتانەوێ لەگەڵ شتێكی ئ��ازاراوی��دا بمرنو ئەمەش
تاڕادەیەك ئاسانە ،بەاڵم من دەربارەی مردن لەگەڵ شتێك دەدوێم كە چێژێكی
زۆرو هەستێكی خۆشی دەروون �یو ف��راوان بەئێوە دەبەخشێت .ئەگەر ئێوە
لەگەڵ ی��ادەوەری ئەزمونێكی هەژێنەرو تێگەیشتنەكانتانو ئومێدو ڕازیبوونە
دەروونییەكانتاندا بمرن ،لەو حاڵەتەدا ڕووبەڕووی هەستێكی نائاساییی تەنیایی
دەبنەوە ،هەربۆیە شتێكتان نییە پشتی پێببەستن .كڵێساكان ،كتێبەكان ،مامۆستاكان،
سیستەمە فەلسەفییەكان چیدیو لەمە زیاتر ناتوانن متمانە بەهیچ كام ێ لەوانە
بكەن ،بۆیە دەترسنو كەمقەناعەتو حەسودو پایەخوازنو بەدوای دەسەاڵتەوەن.
بەداخەوە ئێمە كاتێ متمانەمان بەشتێك نییە ،ڕووتاڵو ڕووكەشبینمان
لێ دەردەچێتو بەدوای كەموكوڕیدا دەگەڕێین ،لەبەرئەوەی بۆ ئەمڕۆ دەژینو
دەڵێین ئەوەندە بەسە ،بەاڵم مەسەلەكە ئەمەیە هەرچەندێك هزر زیرەك یان
فەلسەفەچن بێت بەهەمان ڕادەش ژیانێكی ڕواڵەتیو پووچ بەسەردەبا.
نازانم ئەوەی كە دەمەوێت بیڵێم تا ئێستا تاقییتانكردوەتەوە یان نا:
واتە مردن بەبێ پەلەقاژەو بەهەموو ئەو شتانەوەی كە دەیزانن ،ئەویش نەك
بەجۆرێكی ڕواڵەتی ،بەڵكو بەكردەوەو بەبێ هێنانەئارای ئەو پرسیارەی كە سبەی
چ روداوێك ڕوودەدات؟ ئەگەر ئەمە بكەن ،دەگەنە هەستی موعجیزەئاسای
«تەنهایی» بە»هەرێمی هیچ شتێك» ،واتە بەشوێنێك دەگەن كە تیایدا سبەینێیەك
بوونی نییە ،خۆ ئەگەر داخڵی ئەم شوێنە ببن ،ئەوا چیدی دوچاری نائومێدیو
دڵساردیو بێهیوایی نابن ،بەڵكو بەپێچەوانەوە! لەهەمان كاتدا زۆربەمان زۆر
تەنیاین .ڕەنگە سەرقاڵیگەلێكی سەرنجڕاكێشو خێزانو بڕێكی زۆر پارەمان
هەبێت ،یان لەزانستێكی بەرفراوانی هزری جیهان بەهرەمەندبین ،بەاڵم ئەگەر
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هەموو ئەمانە وەالبنێینو بەتەنیا بمێننەوە ،لەوحاڵەتەدا ئەو هەستە نائاساییەی
تەنیایی دەناسن.
بەاڵم لە ساتێكی ئاوهادا زۆربەمان دووچاری ترسو بیم دەبین .ئێمە
هەرگیز ڕووبەڕووی ئەم تەنهاییە نابینەوە .ئێمە هەرگیز بەنێو ئەم بۆشاییەدا
تێپەڕنابین تا بزانین چییە .خێرا ڕادیۆ دادەگیرسێنین ،كتێب دەخوێنینەوە ،لەگەڵ
دۆستاندا دەكەوینە قسەكردن ،دەچین بۆ كڵێساو سینەما ،مەی دەخۆینەوە،
لەبەرئەوەی هەموو ئەو كارانە ڕێگای هەاڵتنمان پێنیشاندەدەن .خودا ،هەاڵتنێكی
چێژبەخشە ،ڕێك وەكو مەی .كاتێ هزر لە حاڵەتی هەاڵتندایە ،ئیدی نەخواو
نەمەی فەرقێك ناكەن .لە ڕووی كۆمەڵناسییەوە ،ڕەنگە مەیخواردنەوە كارێكی
ناشایستە بێت ،بەاڵم هەاڵتن بەرەو الی خوداش زیانی تایبەت بەخۆی هەیە.
لەبەرئەوە مرۆڤ بۆ پەیبردن بە مردن ،دەبێت لەگەڵ دوێنێو هەموو
یادەوەریو برینە دەروونییەكانی خۆیداو لەگەڵ زمانلوسی ،سووكایەتی ،بچووكیو
ئیرەییو حەسودییەكانییدا ،بمرێت ،ئەویش نەك هەر بەقسە یان بەتیۆر ،بەڵكو بە
ئەزموونێكی پراكتیكی .مرۆڤ دەبێت بەهەموو ئەمانەوە بمرێت .بەدەربڕینێكی
تر ،دەبێت لەگەڵ خۆیدا (بەخۆیەوە) بمرێت ،لەبەرئەوەی هەموو ئەمانە واتە
خودی كەسەكە .ئەگەر تا ئێرەی كارەكە بێن ئەوا بۆتان دەردەكەوێت كە
تەنیاییەك هەیە گۆشەگیری نییە ،تەنهاییو گۆشەگیری دوو شتی جیاوازن ،بەاڵم
ناتوانن بەبێ تێپەڕین لە ڕوبەری گۆشەگیرییەوە ،كە تیایدا پەیوەندی ئیدی هیچ
مانایەكی نییە ،بگەنە تەنهایی .پەیوەندیی ئێوە بەهاوسەرتانەوە ،بەمێردتانەوە،
بەكوڕتانەوە ،بەكچتانەوە ،بەهاوڕێكانتانەوە ،بەئیشەكانتانەوە ،هیچ یەكێ لەم
پەیوەندییانە ،تا ئەوكاتەی كە تەواو گۆشەگیرن ،مانایەكی نییە.
من دڵنیام كە هەندێ لە ئێوە ئەو مەیدانەتان (تەنهایی) تاقیكردۆتەوەو
كات ێ دەتوانن لێیەوە تێپەڕنو بچنە ئەو دیویەوە ،واتە كاتێك كە لە وشەی
«گۆشەگیری» هەراسان نین ،كاتێك بە هەموو ئەو شتانەوە دەمرن كە دەتانناسیو
كۆمەڵگە چیدی نفوزو دەسەاڵتی بەسەرتاندا نامێنێ ،لەو كاتەدا «ئەوی دی»
دەناسن .تا ئەو كاتەی كە لە ڕووی دەروونییەوە پەیوەستی كۆمەڵگە بن،
كۆمەڵگە نفوزو دەسەاڵتی بەسەرتاندا دەبێت .هەرئەوەندەی ئەو بەندو هەودا
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دەروونییە دەپچڕێنن كە ئێوەی بەكۆمەڵگەوە بەستۆتەوە ،ئیدی ناتوان ێ هیچ نفوزو
دەسەاڵتێكی بەسەر ئێوەوە هەبێ .ئەوكات بەدەردەبن لە دەستێوەردانەكانی
ئاكاری كۆمەاڵیەتیو شایستەیی ڕێزلێگرتن ،بەاڵم ڕۆیشتن بەرەو ئەو گۆشەگیرییە
بەبێ هەاڵتنو بەبێ قسەكردن بەواتای «بەتەواوی لەگەڵ ئەودا بوون»ە ،پێویستی
بەوزەیەكی زۆرە .ئێوە بۆ ژیان لەگەڵ شتێكی ناشیرین پێویستیتان بە وزەیەكی
زۆر هەیە تا نەهێڵن ئێوە خراپبكات ،هەروەك چۆن بۆ ژیان لەگەڵ شتێكی
جواندا دەبێت وزەتان هەبێتو نەهێڵن خووی پێوە بگرن .وزەی پیسنەبوو ئەو
تەنهاییەیە كە دەبێت بەرەو ڕووی بڕۆیت.
ئەفراندنی هەڵقواڵوی ئەم نەفیكردنو بۆشاییە ،واتە پەسن بوون (كامڵ
بوون) .بەدڵنیاییەوە هەموو ئەفراندنێ لە بۆشاییدا بەئەنجامدەگات ،نەك ئەو
كاتەی كە هزر گێژوحۆلە .مردن ئەوكاتە مانایەكی هەیە كە بەهەموو بێهودەییو
ڕووكەشبوونەكانتانەوەو بەهەموو بیرەوەرییە بێشومارەكانتانەوە بمرن ،ئەوكاتە
شتێك بوونی دەبێت كە لەودیوی كاتەوەیە ،شتێك ئەگەر ترستان هەبێتو
بەباوەڕێكەوە بنوسێنو دیلی خەم بن ناتوانن پێیبگەن.

سەرچاوە:
ایندە اكنون است ،كریشنا مورتی،چاپ اول  1377هجری شمسی،انتشارات بهنام ،ص ،43-28ظارناسي مناضرة با بودائیان  7نوامبر .1985
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راهێنان و فێربوون
كریشنامۆرتی
لەفارسییەوە :جواد جەعفەر
نازانم تا ئێستا قەت وا هەبووە ئەم پرسیارە لە خۆتان بكەن ،كە ڕاهێنان
و فێركردن و فێركاری چییە؟ بۆچی ئێمە دەچینە قوتابخانە؟ بۆچی دەمانەوێت
فێری شت بین؟ بۆچی دەمانەوێت لە قوتابخانە دەرچین و بۆ بەدەستهێنانی
نمرەی زیاتر لەگەڵ یەكتر پێشبركێ و مونافسە دەكەین؟ بەڕاست ئەم دەستەواژەی
فێركردن یان ڕاهێنان یانی چی؟ ئەمە خۆی لە خۆیدا پرسیارێكی زۆرگرنگە بۆ
هەموو دایكان و باوكان و مامۆستایان و خوێندكاران و قوتابیان و هەموو ئەو
كەسانەی كە هۆگر و شەیدای و عاشقی ئەم جیهان و زەوییەن .بۆچی ئێمە ئەم
هەموو هەوڵ و تەقەالیە دەدەین هەتا ببین بە كەسێكی خوێندەوار ؟ ئایا هەموو
ئەو هەوڵ و كۆششانە تەنها بۆ ئەوەیە ،كە لە تاقیكردنەوەكاندا دەربچین و
دواتر ببینە خاوەن ئیش و كارێك ؟ یان ئەوەی كە ئەركی فێركردن و ڕاهێنان
لە تەمەنی گەنجی و الوی بۆ ئەوەیە كە ئێمە بتوانین لە هەموو قۆناغەكانی
ژیان تێبگەین؟ بوونی پیشە و بە دەستهێنانی بژێوی ژیان زۆر گرنگ و پێویست
و زەروورە ،بەاڵم ئایا ئەمە تەنها ئامانجێك و بەس؟ ئایا ئێمە تەنها لەبەر بژێوی
دەخوێنین؟ بەدڵنیاییەوە ژیان تەنها یەك پیشە و گەمە و گەپێك نییە؟ ژیان شتێكی
بەرباڵو و فراوان و گشتگیر و قوڵە .ژیان ڕازێكی گەورە و مەزنە ،سەرزەمینێكی
پان و بەرین كە تێدا هەموو مرۆڤەكان خاوەنی ڕۆڵن و دەبێ ڕۆڵی تێدا بگێڕن
و كاری بۆ بكەن .ئەگەر ئێمە هەموو كات و ساتی خۆمان تەنها بۆ بەدەست
هێنان نان و بژێوی ژیان تەرخان بكەین ئەوە بە ڕاستی ئەوە ناتوانین لە چەمك
و مەفهومی ژیان تێبگەین  .تێگەیشتن لە مەفهوم و چەمكی ژیان زۆر لەوە
گرنگتر و زەروورترە ،كە ئێمە خۆمان بە تاقیكردنەوە و فێری بوونی بیركاری و
فیزیا ،یان هەر شتێكی تر بكەین (.هەرچەند فێری بوونی ئەوانیش پێویست و
زەروورە ،بەاڵم پێشتر دەبێ لە ژیان تێبگەین).
هەر بۆیە ئایا گرنگ نییە ئێمە چ مامۆستا بین ،یان قوتابی و خوێندكارئەو
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پرسیارە لە خۆمان بكەین ،كە بۆچی فێردەكەین یان فێردەبین ؟ ئایا نابێت
ئەو پرسیارە لە خۆمان بكەین كە چەمكی ژیان چییە؟ ئایا ژیان شتێكی سەیر
و سەمەرە نییە؟ باڵندەكان  ،دەرختەكان ،ئاسمان  ،ئەستێرەكان  ،ڕووبارەكان،
ماسییەكان هەمووی ژیانن ؟ ئایا ئەمانە هەمووی ژیان نین و بۆ ژیان نین؟
ژیان واتە هەژاری و دەوڵەمەندی  ،ژیان یانی جەنگ و شەڕی بەردەوام
لە نێوان گرووپ و الیەنەكان  ،شەڕ و جەنگ نێوان گەالن و واڵتان ،ژیان واتە
بیر و هزر و ئاوەز ،ژیان هەر ئەوە شتەیە كە ئێمە ناومان ناوە ئاین و دین .ژیان
الیەن ئاشكرا و نەهێنییەكانی زەینی ئێمە وەك خۆویستی ،حسودی و ئیرەیی ،
هەڵچوونەكان ،پاوانخوازی و ملهوڕی ،ترسەكان ،دڵەڕاوكێ  ،سەركەوتنەكان و
هەرەسهێنانەكان ،هەمووی ئەمانە ژیان دروست دەكەن و ژیان پێكدەهێنن ،بەاڵم
ئێمە لەسەر ئەم هەموو جیهانە پان و بەرینە تەنها گۆشەیەكی بچووك لە ژیان
بۆخۆمان تەرخاندەكەین و تەنها لە گۆشەی بچووك دەبینین و سەیریدەكەین و
تێدا دەژین .دەخوێنن و دەواتر دەردەچین و ئیش و كارێك بۆخۆمان دەدۆزینەوە
 ،پاشان زەواج دەكەین و دەبینە خاوەن منداڵ و سەرپەناو خانوو و شوێنێك بۆ
حەسانەوە دابیندەكەین و وەك مەكینەیەكمان لێدێت و بەردەوام لە هەوڵداین و
بەردەوامیش لە ژیان دەترسین ،ئەوەمان كردووە بە ژیان  ،ئایا ئەمە ژیانە؟ ئایا
ئەرك و وەزیفەی فێركردن و ڕاهێنان ئەوەیەكە كۆمەك و یارمەتیدەر و هاندەر
بێت ،بۆئەوەی ئێمە لە قوناغە جیاجیاكانی ژیان تێبگەین ،یان ئەوەی كە هەموو
كات و سات و وەختی خۆمان بۆ پەیداكردنی ئیشوكارێكی باشتر تەرخان بكەین.
ئایا تا ئێستا هەرگیز ئەو پرسیارەتان لەخۆتان كردووە ،كە ئەگەر گەورە
بوون دەتانەوێت چ ئیش و كارێك بكەن؟ بەر لە هەموو شتێك پێدەچیت زەواج
بكەن  .دواتر دەبن بە دایك یان باوك ،پاشان لە مەتبەخ خەریكی لێنانی خواردن
و چێشت دەبن .دواتر وردە وردە تەمەن بەرەو هەڵكشان دەڕوات و پیر دەبن.
ئایا ژیان هەمووی ئەوەیە؟ ئایا قەت پرسیاری وات لە خۆت كردووە؟ ئایا نابێت
ئەو پرسیارە لە خۆت بكەیت؟ ئەگەر بنەماڵەیەكی دەوڵەمەندیش بن یان ئەگەر
پێگە و جێگەیەكی باشیشتان هەبێت و باوكی پۆستیكی باشیشت بداتێ  ،یان
ئەگەر لەگەڵ كەسێكی دەوڵەمەندیش زەواج بكەیت ،هێشتا دەبێت ئەوەت
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لەبەرچاو بێت كە ڕۆژێك دەبێت هەرەس بهێنی و لەناو بچی.
بە دڵنیاییەوە فێربوون تەنها بە مەبەستی یارمەتیدانە بۆ تۆ بۆ ئەوەی
بتوانی هەموو پانایی ژیان بە هەموو وەردەكارییەكانیەوە و بە هەموو خۆشی و
ناخۆشییەكانیەوە بە هەموو سەختی و ئاسانكارییەكانیەوە تێبگەیت .ڕەنگە بتوانی
كۆمەڵێك پێگەو جێگەی كۆمەاڵتی بۆ خۆت مسۆگەر بكەیت و چەندین پاشگر و
پێشگر بۆ ناوەكەی خۆت دەستەبەر بكەیت و پیشە و كەسابەتێكی باش بۆ خۆت
فەراهەمبكەیت ،بەاڵم دواترچی؟ ئەگەر بە پێی زەمەن كەسەكان ماندوو و تەمبەڵ
و لەكاركەوتوو بن ،ئەدی ئەم هەموو شتە سوودی چییە؟ كەواتە هەتا گەنج و
الون نابێت بزانن كە ژیان چییە و نابێت لە چەمك و مەفهومی ژیان تێبگەن.
ئایا ئەمە ئەرك و وەزیفەی فێركردن و ڕاهێنان نییە كە تۆ وا پەروەردە بكات كە
بتوانی وەاڵم بۆ پرسیارەكان بدۆزیتەوە؟
دەزانن هۆش و بیر چییە؟ هۆش یانی توانای ئەوەت هەبێت سەربەستانە
و ئازادانە بیر بكەیتەوە بە بێ هیچ ترس و دڵەراوكێ و سنوورێك بە شێوەیەك
كە بتوانی حەقیقەت و واقعیەت لە یەكتری جیابكەیتەوە  ،بەاڵم ئەگەر بترسی
هەرگیز ناتوانی كەسێكی بە هۆش و بیرمەند بی  .هەرجۆرە لوتبەرزی و
لەخۆبایی بوونێك چ دونیایی بێت و چ قیامەتی دەبێت هۆی نیگەرانی و ترس
و دڵەراوكێ ،هەر بۆیە هەركەسێك لەخۆبایی و ملهوڕ و كەلەڕەق و گوێنەبیست
و دیكتاتوڕ بێت ،ناتوانێت خاوەنی زەینێكی ڕوناك و سادە و پاك و بێگەرد و
زیرەك بێت ،ناتوانێت هۆشێكی بەهێزی هەبێ.
لە ڕاستی زۆر گرنگە كە لەسەردەمی گەنجی و الوی��دا لە شوێن و
ژینگەیەكدا بژی  ،كەهیچ ترس و دڵەراوكێیەكی تێدا نەبێت .زۆربەی ئێمەمان
كاتێك پیردەبین كە هەس بە ترس و مەترسی دەكەین .ترس لە ژیان  ،ترس
لەوەی كە پیشەكەمان لە دەستبدەین ،ترس لە داب و نەریت ،ترس لە قسەی
دراوسێ  ،ترس لە قسەی ژن ،ترس لە قسەی پیاو ،ترس لە مردن و ترس ....
هتد  .ئێمەمانان زۆربەمان هەر كام بە شێوەیەك لە شێوەكان گیرۆدەی دەستی
جۆرێك لە ترسین و هەر شوێنێكیش ترسی لێبێت ،هۆشی لێ نییە .ئایا بۆ
هەموومان ئەو دەرفەتە دەرەخسێت ،كە لە گەنجیدا لە ژینگەیەكی ئارام و بێترس
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بژین؟ ئایا لە گەنجیدا ژینگەیەكی وەها ئازاد و سەربەست هەیە ،كە گەنج تێدا
هەست بە ترس نەكات و هەست بە ئازادی بكات .ئازادی و سەربەستی تەنها
بەو واتایە نا كە هەرچی ویستمان و حەزمان كرد بیكەین ،بەڵكو بە واتایە كە
بتوانین لە قوتاغە جیاوازەكانی ژیان تێبگەیین .بە ڕاستی ژیان جوانە ،ژیان ئەو
شتە ناشیرین و قێزەونەش نییە كە ئێمە دروستمانكردووە .تەنها كاتێك دەتوانن
كە پانایی و قواڵیی ژیان  ،شیرینیایی و تاڵی ژیان تێبگەن و هەڵیسەنگێنن كە دژ
بە هەموو شتەكان راپەڕن ،بە شێوەیەك كە توانن وەك مرۆڤێك واقعییەتەكان
ببینن و لێیتێبگەن.
فێربوون یانی تێگەیشتن و دۆزینەوەی شتەكان  ،نەك الساییكردنەوە لە
شتەكان .زۆر سادە و ساكارە كە مرۆڤ خۆی لەگەڵ دایك و باوك و مامۆستا
و كۆمەڵگا بگونجێنێت و ئەم جۆرە گونجاندنە رێگایەكی بی ترسە و هیچ
مەترسییەكی نییە ،بەاڵم ناكرێت بەوجۆرە گونجانە بوترێت ژیان و بە ڕاستی
ژیانیش نییە ،چونكە تێكەاڵوی ترس و گەندەڵی و مەرگ بووەتەوە .ژیان یانی
تێگەیشتن لە حەقیقەت و ڕاستی  ،كاتێكیش دەگەیت بەو قوناغەكە ئازادی و
سەربەستی هەبێت و بە بەردەوام لە خۆت و ناخی خۆتدا سەرقاڵی شۆڕش و
راپەڕین بیت.
ئەوەش بزانن لەو قۆناغەدا كەس یارمەتیدەر و هاندەرت نابێت و كەسیش
رێنوێنیت ناكات .پرسیار لە خۆتان بكەن و خۆتان تێبگەن كە راستی چییە؟ چونكە
ئەگەر راپەڕین بكەیت ترسێك هەموو درۆزنەكان دائەگرێت  .دایك و باوك و
كۆمەڵگە دەیانەوێت تۆ بە بێ ترس بژیت و هیچ ترس و مەترسییەك هەڕەشەت
لێنەكات .بۆ خۆشت ژیانێكی بێ ترس و ئارامت گەرەكە.
بێ شك ئەركی فێركردن و ڕاهێنان ئەوەیە كە یارمەتیت بدات و
كۆمەكت بكانت بۆ ئەوەی ئازاد بیت و ژیانێكی بێ ترست هەبێ .بۆدروستكردنی
ژینگەیەكی ئارام و بێ مەترسی پێویستە زۆر بیر بكەیتەوە تەنانەت لە بری
مامۆستاكانیش دەبێ بیر بكەیتەوە .ئەزانی ئەمە یانی چی؟ چەند خۆش و باشە
ژینگەیەكی ئارام و بێ ترست دروست بكەین و دەبێ هەر پێكیبێنین ،چونكە
شەڕ جیهانی گەمارۆ داوە و ئەو شەڕانەش لە الیەن سیاسەتمەدارانی تینوی
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دەسەاڵت بەڕێوەدەچێت.ئەم دونیایە هی پۆلیس و سەربازانە ،دونیای پیاوان و
ژنانی خۆویست و دەسەاڵت خوازە ،كە بۆ بەدەستهێنان و گەیشتن بە دەسەاڵت
پێكەوە شەڕ دەكەن .ئەم جیهانە شێت و دێوانە و سەرلێشێواوە كە تێدا كەس
كەسی قەبوڵ نییە كۆمۆنیست بەدژی كاپیتالیزم بە شەڕ دێت و سۆشیالیزم بەدژی
هەردووكیان دەجەنگێت ،هەر كەس دەبینی بەدژی ئەوی تر لەشەڕ و جەنگدایە.
هەركەس دەبینی بۆ بەدەستهێنانی دەسەاڵت و ئاسایش و شوێنێكی بێ ترس و
ئارام خەبات و تێكۆشان دەكات.
جیهان لە ئەنجامی بیروباوەڕی دژبەیەك  ،جیاوازی و ئیمتیازاتی ڕەگەزی
و چینایەتی ،لەیەكدابڕانی گەالن بە هۆی گەمژەیی و دڵڕەقی و بێبەزەییەوە وای
بەسەر هاتووە .ئێمە دەبێ ئاستی خوێندەواریمان بەرزكەینەوە.
ئایا ئەركی فێركردن و ڕاهێنان تەنها ئەوەیە كە ئێوە خۆتان لەگەڵ
ئەم جیهانە بەم سیستمە كۆن و ڕزیوە بگونجێنن ،یان ئەوەی كە ئازادی و
سەربەستیتان پێببەخشێت .سەربەستی و ئازادییەكی تەواو بۆ گەشەكردن و
دروستكردنی جیهانێكی نوێ.
لە ئێستادا ئێمە دەمانەوێت ئەم سەربەستی و ئازادییە بە دەست بهێنین،
هەر ئێستا دەمانەوێت سەربەستی وەچنگ بخەین ،دەنا ئەگەر وا نەكەین،
پێدەچێت هەموومان لەناوبچین .ئێوە دەبێ دەستبەجێ ژینگەیەكی ئارام و ئازاد
و سەربەست بۆخۆتان دروستبكەن تا بتوانن تێدا بژین و خۆتان حەقیقەت
و ڕاستییەكان بدۆزنەوە و وشیار بن ،بۆئەوەی ب��ەرەوڕووی جیهان ببنەوە و
لێیتێبگەن ،نەك ئەوەی كە خۆتانی لەگەڵ بگونجێنن .هەوڵدەن كە بارودۆخێكی
زۆر باش بۆ خۆتان بخوڵقێنن ،كە بتوانن لە ناخەوە خەریكی خەبات و تێكۆشان
بن ،چونكە تەنها كەسانێك دەتوانن كە لە ڕاستییەكان تێبگەن ،كە بەردەوام لە
هەوڵ و كۆشش و خەبات و شۆڕشدا بن ،نەك ئەوەی كە خۆیان لەگەڵ ژینگەدا
بگونجێنن و شوێنكەوتووی داب و نەریتەكان بن .كاتێك كە بە بەردەوامی
خەریكی بینین و سەیركردن و لێكۆلینەو بن فێردەبن و دەتوانن كە حەقیقەت
و خوا و عەشق بدۆزنەوە  ،بەاڵم ئەگەر بترسن ناتوانن سەیر بكەن و ناتوانن
لێكۆلینەوە بكەن وتێناگەن و پێناگەن و ناتوانن فێر بن و وشیاریش نابن .كەواتە
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ئەركی فێربوون و فێركردن ئەوەیە ،كە ئەو ترسە ریشەكێش بكات چ ترسی
ناوەكی و چ دەرەكی ،ترسێك كە تێكدەر و وێرانكەری هەموو بیر و هزرێكە بە
شێوەیەك كە هەموو عەشق و پەیوەندییەكانی مرۆڤ وێران و خاپوور دەكات.
* ئەگەر هەموو مرۆڤەكان شۆڕشیان بكردایە ئایا پێت وا نەبوو كە
بێسەرەوبەرەیی دونیا دابگرێت؟
 سەرەتا دەبێت گرنگی بەو پرسیارە بدەین  ،چونكە گرنگ ئەوەیە كەلە پرسیارەكە تێبگەیین ،نەك ئەوەی كە چاوەڕوانی وەاڵمبین .پرسیارەكە ئەوەیە
ئایا دونیای مەوجود خاوەنی نەزم و نیزامە؟ ئایا لە ئێستادا بێسەرەو بەرەیی
نییە؟ ئایا هەموو شت جوان و بێكۆتاییە و لەناوناچێت؟ ئایا هەموو لە خۆشی و
كامەرانی و سەروەت و ساماندا دەژین؟ ئایا مرۆڤ بەدژی مرۆڤ هەنگاو نانێت؟
ئایا پاوانخوازی و خۆویستی و مونافسەی بێ بەزەییانە بوونی نییە؟ لە ئێستادا
دونیا بێسەرەو بەرەیە .ئەمە یەكەم شتە كە دەبێت بزانین و لەیەكی جیاكەینەوە
كە جیهان بێ سەرەو بەرەیە .پێتان وا نەبێت ،كە لەجیهانی ئەمڕۆ خاوەنی نەزم
و رێكوپێكییە .فریۆی وشەكان مەخۆن .چ ئەوروپا و چ ئەمریكا و چ روسیا و چ
جیهان لە قۆناغی گەندەڵی و لەناوچووندایە .ئەگەر ئەو گەندەڵی و لەناچوونە
ببینی ،بێگومان ڕێگای خەبات و تێكۆشان دەگریتەبەر .تۆ بۆ خەبات و تێكۆشانێك
بانگدەكرێت كە رێگاچارەیەكی گرنگ بۆ ئەو مەسەلەیە بدۆزیتەوەو وەاڵمی تۆش
بۆ ئەو خەباتە زۆر گرنگە .ئەگەر وەاڵمی تۆش وەك كەسێكی مەسیحی یان
بودایی یان هیندوویی ،یان كۆمۆنیستی بێت ،لە ڕاستیدا وەاڵمەكەت سنووردار
دەبێت وپێناچێت وەاڵمەكەت هەر وەاڵمیش بێت .وەاڵمی تۆ كاتێك دەبێتە
وەاڵمێكی گشتگیر و تەواو و بێ كەم و كورتی ،كە تووشی ترس و دڵەڕاوكێ
نەبیت.
ئایا دەزانی كە فێربوون یانی چی؟ كاتێك كە بتانەوێت فێربن دەبێ لە
سەرتاسەرژیانتان فێربن و هیچ مامۆستایەكی تایبەتی بوونی نییە .هەموو شتێك
دەتوانێت وانە بە ئێوە بڵێت ،گەاڵی وشكبووی دەرختێك ،باڵندەیەك كەسەرقاڵی
هەڵفرینە ،بۆنێكی خۆش ،دڵۆپە فرمێسكێك ،هەژاری ،نەداری  ،ئەوانەی كە
دەگرین ،پێكەنین و بزەی ژنێك ،لوتبەرزی پیاوێك ،ئێوە دەتوانن لە هەموو
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شتێك فێربن ،كەواتە مامۆستا و رێنیشاندەرێك بوونی نییە ،ژیان خۆی مامۆستایە
و ئێوە بەردەوام لە حاڵی فێربووندان.
كەواتە بۆ دۆزینەوەی حەقیقەت ،پێویستە خۆمان لە قەید و بەندی داب
و نەریتەكان دەربازبكەین  ،دەربازبوون و رزگاربوون لە هەموو ترسەكان.

سەرچاوە:
-فرهنگ اموختن و عشق ورزیدن
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شادی و خەبات و هەڵە
كریشنامۆرتی
لەفارسییەوە:جەواد بۆكانی
ئایا تا ئێستا قەت پرسیوتانە كە بۆچی مرۆڤەكان كە تەمەنیان دەچێتە
سەرەوە ،ئیتر شادی و خۆشی ژیان لە دەستدەدەن؟ لە كاتێكدا زۆربەی ئێوەی
گەنجان لە ئێستادا شاد و خۆشحاڵن .ئێوە هەرچەند تووشی هەندێ گیر و گرفت
و كێشەی بچووكی وەك نیگەرانی لەبارەی تاقیكردنەوە ،یان شتی تری سادەتر
لەوەش دەبن ،بەاڵم هێشتا هەر شادی و خۆشییەكتان هەر هەیە ئایا وا نییە؟
ئێوە زۆر بەسادەیی و ساكاری ئەم ژیانەتان قبوڵكردووە و بە خۆشی
سەیری ژیان دەكەن ،ئەدی بۆچی كاتێك تەمەنتان دەچێتە سەرێ  ،ئیتر ئەو
خۆشی و شادییە لەدەستدەدەن؟ ئەدی بۆچی ئێمە وردە وردە پاش ئەوەی
كەباڵق بووین ،ئیتر سەبارەت بە هەموو شتێك لەوانە شادی و خۆشی و جوانی
و زەمین و ئاسمان دڵسارد دەبین و زۆر گوێی پێنادەین .دەزانن كاتێك كەسێك
ئەو پرسیارە لەخۆی بكات كۆمەڵێك وەاڵم و شیكردنەوەی سەیر و سەمەر لە
مێشك و زەینیدا گەاڵڵە دەبێ و چەندین وەاڵمی وەك  ،هەوڵدەدەین خۆمان
بین و لەسەر پێی خۆمان راوەستین  ،دەمانەوێت خۆمان بین و ببین بە كەسێك
 ،ببین بە خاوەن پلە و پایەیەك  ،ببین بە خاوەن منداڵ و بەرپرسیارێتی ژیانی
خۆمان لە ئەستۆ بگرین .هەر ئەو شتانە دەبنە هۆی قورسایی لەسەر شانمان
و لە ئەنجامدا شادی و خۆشی ژیان لە دەستدەدەین .كاتێك سەیری روخساری
گەورەكان دەكەین ،دەبینین دەموچاوی زۆربەی ئەوان غەمگین و بێتاقەت و
خەفەتاوی و زۆرجار نەخۆش و گۆشەگیر و لە هەندێ كاتیش دا توڕە و قەڵس.
هەندێكیان بزە هەر نایەتە سەر لێویان  .ئایا تا ئێستا لە خۆتت پرسیوە بۆ؟ ئەگەر
پرسیاریشت كردبێت زۆرجار قەناعەتت بە وەاڵمەكان كردووە ؟
هەر یەك لە ئیمە دەمانتوانی كێشەكان چارەسەربكەین ،پێموایە
دەمانتوانی لێو بە بزە و پێكەنین ،بە بێ ئەوەی هەوڵیش بدەین بژین و ژیان
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ببەینە سەر،دەمانتوانی لەكاتێكدا كە بزە لەسەر لێومانە بە شادی و خۆشی بژین.
بە باوەڕی من هەموو ئەو هەوڵ و تەقەالی ئێمە بۆ هەموو ساتەكانی
ژیان تەرخانی دەكەین ،لە ڕاستیدا ئێمە لەناو دەب��ات .ئەگەر ئێمە سەیری
دەورووبەری خۆمان بكەین دەبینین كە ژیان بۆ ئێمە بریتیە لە كۆمەڵێك خەبات
و بەربەرەكانین لەگەڵ خۆمان ،لەگەڵ ژن لەگەڵ مێرد ،لەگەڵ دراوسێ لەگەڵ
كۆمەڵگە  ،ئەمە دژایەتی و كێشەنانەوە و بەربەرەكانیە هەموو وزە و تاقەت و
توانایەك لەناو دەبات .كەسێك كە لە لە ڕاستیدا شاد و بە كەیف و خۆشحاڵە
قەت خۆی تووشی ئەو جۆرە لە هەوڵدانە ناكات .هەوڵنەدان بەو مانایە نییە كە
ئێوە گەمژە و نەزان و بێ عەقڵ بن ،بەڵكو بە پێچەوانەوە كەسانی عاقڵ و ژیر
و زیرەك و خاوەنی بیرو هۆش لە ڕاستیدا سەربەست و ئازادن لەوەها هەوڵدان
و خەبات و بەربەرەكانییەك.
بەاڵم كاتێك لەبارەی نەبوونی هەوڵدان قسە دەكەین و دەدوێین
،هەموومان دەبینین كە دەمانەوێت بارودۆخێك بێتە ئاراوە ،كە لەو دا هیچ
جۆرە كێشە و ئاژاوە و شەڕ و فەرتەنەیەك نەیەدی دی هەتا ئێمە بتوانین ئامانج
و مەبەستەكانی خۆمان دیاری بكەین و خەباتی بۆ بكەین ،بۆ ئەوەی بە دەستی
بهێنین .لەو كاتانەی داكە ئێمە سەرقاڵی ئەو كارانەنین خۆشی وشادی ژیان
لە دەستدەدەین .دووبارە دەستدەكەینەوە بە هەوڵدان و خەبات .ئامانجەكانی
خەبات زۆر جیاوازە .هەموو خەباتەكان یەكسانن  .یەكێك بۆ خواخەبات دەكات،
یەكێك بۆ چاكسازی و گۆڕان خەبات دەكات ،یەكێكی تر هەوڵدەدات پەیوەندی
نێوان خۆی و هاوسەرەكەی باشتر بكات ،یەكێكی تر هەوڵدەدات لەگەڵ هاوسێ
و دراوسێكەی باشتر بێت .هەموو ئەمانە خەبات و تێكۆشانە ،كەواتە ئەوەی كە
گرنگە مەوزوعی خەباتەكە نییە ،بەڵكو تێگەیشتن لە خودی خەباتەكەیە.
ئایا ئەگەری ئەوە هەیە كە زەین و مێشك ئاگا بن و تێبگەن كە نەك
تەنها بۆ ساتێك خەبات نەكەن ،بەڵكو بە تەواوەتی خۆیان لە خەبات رزگار بكەن،
لەوەها كاتێكدا هەلومەرجێكی خۆش دێتە ئاراوە ،كە لەودا ئیتر كەس هەست
بە كەم بوون یان بەرزبوون لە كەسێكی تر ناكات( كەس خۆی بە بچووك یان
گەورە نازانیت) .

39

كێشەی ئێمە ئەوەیە كە زەین و مێشك هەست بە سووكبوون و نزم بوون
و هیچ نەبوون دەكات ،هەربۆیە هەوڵدەدات كە ببێت بە شتێك یان بەردێك لە
سەر ویست و داخوازییە دژبە یەكەكانی خۆی دانێت  .وەرەن لەبارەی ئەوەی كە
بۆچی زەین لێوانلێو لە خەباتە قسە نەكەین ،چونكە هە مرۆڤێكی خاوەن بیرو
هزر دەزانێت بۆچی لە ناخی و دەرەوەی خۆیدا خەبات دەكات  .تەماح و ئیرەیی
و حەسودی و پاوانخوازی و هەموو ئەو مونافسانەی كە توندوتیژی لێدەكەوێتەوە،
هەموویان هۆكارێكن بۆ ئەوەی ئێمە لەم جیهانەدا خەبات و تێكۆشان و هەوڵ
و تەقەال بدەین.
كەواتە بۆ تێگەیشتن و پەی بردن بە هۆكاری سەرەكی خەبات و تێكۆشانی
مرۆڤ  ،پێویست ناكات مرۆڤ دەستبكات بە خوێندنەوەی كتێبەكانی دەروونناسی
و دەروونزانی  ،بەڵكو ئەوەی لێرەدا گرنگە ئەوەیە كە بزانین ئایا زەین و مێشك
دەتوانن بە تەواوەتی لەدەست خەبات و تێكۆشان رزگارییان بێت؟
كاتێك ئێمە خەبات دەكەین ،شەڕێك لە نێوان ئەوەی كە ئێمە هەین
لەگەڵ ئەوەی كە دەبێ ببین یان دەبێ چۆن بین دێتە ئاراوە .ئایا مرۆڤ دەتوانێت
بە بێئەوەی كەخەبات و تێكۆشان شیبكاتەوە ،هەست بە هەموو قۆناغەكانی بكات
بە شێوەیەك كە كۆتایی بەو خەباتە بهێنێت .ئایا زەین دەتوانێت ببێت بە بەلەم
و كەشتییەك كە « با» بخاتە جوڵە و بڕوات.
لە ڕاستیدا یەكەم هەنگاو بۆ پێكهێنان و دروستكردنی وەها حاڵەتێك
خۆی قۆناغێكە لە خەبات ،سەرئەنجام هەرگیز وەها حاڵەتێك دروست نابێت و
نایەتە دی.
ئەگەر ئێوە سات بە سات و كات بە كات سەیركەن ،كە زەین چۆن خۆی
سەرقاڵی خەباتێكی بێكۆتایی كردووە – تەنها سەیری حەقیقەتەكەی بكەن ،بە بێ
ئەوەی هەوڵ بۆ گۆڕینی بدەن -دەكەونە قۆناغێك كەهەست بە ئارامییەك دەكەن
و بۆتان دەردەكەوێت كە زەین چۆن لە خۆیەوە دەستی لە خەبات و تێكۆشان
هەڵگرتووە  ،لەو قۆناغەدا زۆر شت فێردەبن .لێرەدا دەردەكەوێت كە فێربوون
تەنها قۆناغێك نییە لە كۆكردنەوەی زانیاری ،بەڵكو دۆزینەوەی خەزێنەیەكی
بێوێنە لە دەرەوەی سنووری زەینەوە .زەینێك ئەو خەزێنەیە بدۆزێتەوە هەست
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بە شادی و خۆشییەكی زۆر دەكات.
ئەگەر سەیری خۆتان بكەن بۆتان دەردەكەوێت كە چۆن لە بەیانییەوە
هەتا شەوێ خەریكی خەبات و تێكۆشانن و چۆن توانا و تاقەت و وزەی خۆتان
بە هەدەر و فیڕۆ دەدەن .ئەگەر شیبكەنەوە بۆچی خەبات و تێكۆشان دەكەن،
شیرازەی كارتان لە دەست دەچێت و درێژە بە خەباتتان دەدەن .ئەگەر بە ئارامی
سەیری زەین و مێشكی خۆتان بدەن و ئیجازە بە زەینی خۆتان بدەن كەئاگاداری
خەبات و تێكۆشانی خۆی بێت لە زووترین كاتدا بۆتان دەردەكەوێت كە خەباتیك
و تێكۆشانێك لەئارادا نییە ،بەڵكو تەنها بینین و دیتنە .لە وەها حاڵەتێكدا هیچ
هەستێكی مەزن بوون ،یان سووك بوون لە ئارادا نییە  ،مرۆڤی مەزن ،یان
مرۆڤی بچووك بوونی نییە .سەركردە و بن كردە بوونی نییە ،هەموو ئەو شتە
بێسوود و بێبایەخانە لەناو دەچن  ،چونكە زەین بێدار و وشیارە و زەینی وشیار
و بێدار زۆر شادمان و خۆشحاڵە.
* من دەمەوێت كارێك ئەنجامبدەم و زۆرجاریش هەوڵمداوە ،بەاڵم
سەركەوتوو نەبووم  ،ئایا سوور بن لەسەر هەوڵەكانی خۆم یان واز بێهنم ؟
 سەركەوتن یانی گەیشتن  ،گەیشتن بە شوێنێك و جێگایەك .هەركاتێك كە سەركەوتنێك بە دەستدەهێنی ،هەمیشە شتی تریش هەیە
كە دەتەوێت پێیبگەییت و بە دەستیبهێنی .تا ئەو كاتەی كە بۆ گەیشتن بە
شتێكدەتوانی هەوڵبدەیت پێویست ناكات كە شەڕ بكەیت  ،تەنانەت كە ئەگەر
بە دەستیشت گەیشت هێشتا هەست بە ئارامی و ئاسوودەیی ناكەیت ،چونكە
شتی ترت دەوێت و حەز دەكەیت بەرەو پێشتر بچی و ببێتە خاوەنی شتی
زیاتر .گەڕان بە دوای سەركەوتن ،واتە ئەوەی كە تۆ شتی زیاترت دەوێت و بە
نیازی ئەوەی ببی بە خاوەنی شتی زۆرتر  ،زەینێك كە خوازی شتی زیاتر بێت
و زێدەخواز بێت قەت زەینێكی وشیار نییە .چونكە زێدەخوازی و زیادویستن
پێویستی بە خەباتی بێوچان لەچوارچێوی مۆدێلێك كە كۆمەڵگە بۆت دیاریدەكات.
ڕازی بوون یان ڕازی نەبوون چییە؟ ناڕازی بوون واتە هەوڵدان بۆ
بەدەستهێنانی زیاتر  ،ڕازی بوون یانی ڕاگرتنی هەوڵەكان و خەبات  ،واتە ڕازییە
لەوەی كە بەدەستیهێناوە .تۆ ناتوانی بە بێ بوونی قۆناغەكان ڕازی بیت چونكە
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زەین خوازیاری شتی زیاترە .بۆ نموونە ،ئەگەر تۆ لە تاقیكردنەوەكاندا دەرنەچی،
دەبێ دووبارە بەشداری تاقیكردنەوەكان بكەی  ،بەهەرحاڵ تاقیكردنەوەكان
پێوەرێكی باش نییە  ،چونكە دەرخەری راستەقینەی زانست و زانیاری تۆ نییە،
دەرچوون لە تاقیكردنەوەكان زیاتر گەمەیەكی تەركیزی و زەینی تۆیە ،یان ڕەنگە
چانس و شانسێك بێت ،بەاڵم تۆ هەوڵدەدەیت لە تاقیكردنەوەكاندا سەركەوتوو
بیت و ئەگەر نەبیت دیسان سەرلەنوێ دەبێ بەشداری تاقیكردنەوەكان بكەی.
ژیانیش بۆ زۆربەی هەرە زۆری ئێمەمانان وایە .ئێمە بۆ بەدەستهێنانی شتێك
خەبات و تێكۆشان دەكەین و بەردەوامیشین و هەقوایە بپرسین ئایا ئەو شتەكەی
كە خەباتی بۆ دەكەین و بەردەوام لە هەوڵی بەدەستهێنانیداین ئایا بەها و نرخی
ئەوەی هەیە كە خەباتی بۆ بكەین؟ نا ..نا هەرگیز ئەو پرسیارەمان لە خۆمان
نەكردووە  ،هەر بۆیە نەمانتوانیوە پەی بەوەش ببەین ،كە ئایا بایەخی هەیە یان
نا و لە ئەنجامدا لەبەرامبەر بیروبۆچوونەكانی دایك و باب یان مامۆستایان و
كۆمەڵگە بەرگرییمان لە خۆمان نەكردووە .
ئێمە لە هەڵەكردن سەرنەكەوتن و هەرەسهێنان و شكستخواردن لە
تاقیكردنەوەكان ،تەنانەت لە ژیانیشدا دەترسین .هەڵەكردن زۆر ترسناكە بە
المانەوە ،چونكە پێمانوایە دەكەوینە بەر ڕەخنە و خەڵكی سەرزەنشت ولۆمەمان
دەكەن .ئەوەی لێرەدا گرنگە ئەوەیە كە بۆ نابێت هەڵە بكەین؟ ئایا لە جیهان
هیچ كەس هەڵە ناكات؟ ئایا ئەگەر تۆ هەڵە نەكەیت بی سەرە و بەرەی ئەم
جیهان بەو هەڵەنەكردنەی تۆ چارەسەر دەكرێت؟
ئەگەر تۆ بترسی لەوەی كە هەڵە دەكەی قەت هیچ شتێك فێر نابیت.
گەورەكان بەردەوام لە هەڵەكردن دان بەاڵم نایانەوێت كە تۆ هەڵە بكەیت و هەر
ئەوەش وادەكات كە هێز و توانای داهێنان و خوڵقاندن لە تۆدا دەكوژن .دەزانی
بۆ؟ چونكە ئەوان دەترسن لەوەی كە تۆ لە رێگای پرسیار و وەاڵم و هەرەوەها
ئەزموون پەی بەو زۆر شت ببەی كە دواتر گوێڕایەلی دایك و باب و كۆمەڵگا و
داب و نەریتەكان نەبیت و لەبەرامبەریاندا بوەستیتەوە و ملكەچیان نەبی و پەی
بە هەڵەكانی ئەوان ببەیت  .هەربۆیە ناچارت دەكەن كە بە دوای سەركەوتندا
بكەویت  ،دواتر بۆت دەردەكەوێت كە سەركەوتن هەمیشە جێی ڕێزە و بە چاوی
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ڕێزەوە سەیر دەكرێت .
كەواتە ئێمە هەمیشە بیر لە سەركەوتن و زێدەخوازی دەكەینەوە .زیاتر
ویستن لە الیەن كۆمەڵگاوە ڕێزی لێدەگیرێت و هەڵسەنگاندنی بۆ دەكرێت .بە
واتایەكی تر كۆمەڵگا زۆر بە وردی و بە پێی میتۆدێكی تایبەت ،سەركەوتن و
شكست و هەرەسهێنان بۆ تۆ پێناسە دەكات  .ئەگەر حەزت لە كار بوو بە دڵ و
بە گیان ئەنجامی دەدەی و بیر لە شكست و سەركەوتن ناكەیتەوە.
مرۆڤی وشیار وانییە بەداخەوە مرۆڤی وشیار زۆر كەم و دەگمەنە.
هیچ كەسێك نییە لەوبارەیەوە لەگەڵ تۆ قسە بكات .هەموو نیگەرانییەكانی
مرۆڤی وشیار ئەوەیە كە حەقیقەتەكان ببینێت و كێشەكان بزانێت و تێبگات كە
بیركردنەوە لەبارەی شكست یان سەركەوتن نییە .كاتێك ئێمە بە ڕاستی حەزمان
لە ئەنجامی كارێك نییە بیر لەو مەسەالنە دەكەینەوە.
* بۆچی ئێمە خۆویستین؟ ڕەنگە هەموو هەوڵەكانمان بخەینە گەڕ
،بۆئەوەی لە هەڵسوكەوتماندا وا نیشاننەدەین كە كەسێكی خۆویستین ،بەاڵم
هەر كاتێك قازانج و بەرژەوەندی تایبەتی خۆمان هاتە ئاراوە ،سەبارەت بە
بەرژەوەندی گشتی و كەسانی تر خوێنسارد دەبین و گوێی پێنادەین؟
 پێم باشە كەسەكان بە خۆویست و خۆنەویست دابەشنەكەین ،چونكەوشەكان كاریگەرییەكی زۆر لەسەر مێشك و زەین دادەنێن .ئەگەربە كەسێك
بوترێت خۆویست ئەوە ئەوتان مەحكوم كردووە ،بەاڵم ئەگەر پێی بڵێ مامۆستا
 ،ئەوا پەیوەندی نێوان تۆ و ئەو دەگۆڕدرێت  .ئەگەر پێی بڵێی مەهاتما ئەوا
دەستبەجێ دەورووبەری ڕووناك و پرشنگدار دەبێت .سەیری پەرچەكردارەكانی
خۆت بكە ،دەبینی كە وشەكانی وەك « دادوەر» « ،بازرگان»« ،سەرۆكی
شارەوانی»« ،خزمەتكار»« ،عەشق»« ،خوا» ،كاریگەرییەكی زۆر سەیر لە سەر
زەین و مێشكی تۆ دادەنێن .وشەیەك كە دەاللەت لەسەرحاڵەتێكی تایبەت دەكات
،هەر ئەو هەستەش دروستدەكات  ،كەواتە وەرن خۆمان لە قەید و بەندی
دەربڕینی ئیحساساتی تایبەت بە وشەی تایبەت ڕزگار بكەین.
زەینی تۆ وا ڕاهاتووە كە دەستەواژەی خۆویست شتێكی خراپ و
نامەعنەوییە ،هەركاتێك تۆ ئەو وشەیە بۆ كەسێك بەكاردەهێنی لە ڕاستیدا زەینی

43

تۆ ئەو كەسە مەحكوم دەكات  ،هەر بۆیە هەركاتێك ئەم پرسیارە دێتە گۆڕێ
كە بۆ چی ئێمە خۆویستین ؟ لە ڕاستیدا خودی پرسیارەكە پرسیارێكی نابەجێیە
چونكە خود پرسیارەكە مرۆڤ مەحكوم دەكات و پرسیارەكە مەحكومكەرە.
گرنگ ئەوەیە كە ئێوە ئاگادار بن كە هەندێك لە وشەكان لە كاتی توڕە
بووندا قبوڵی بكەن یان ڕەتیدەبكەونەوە .بۆ نموونە ،كاتێك بە خۆت دەڵێ
حەسود دەستبەجێ لە زەینتدا رێگای هەموو پرسیارێك دەگریت و دادەخەیت و
رێگەنادەی كە نفوز بكرێتەسەر مەسەلەی حەسودی .
كەسانێك هەن كە بەردەوام باس لەوە دەكەن ،كە هەموو هەوڵەكانیان
لە پێناو برایەتی دایە ،كەچی هەموو كارەكانیشیان بە پێچەوانەی برایەتییە و
خۆشیان ئاگایان نییە كە كارەكانیان دژی برایەتییە ،چونكە وشەی برایەتی الی
ئەوان چەمك و مەفهۆمێكی تری هەیە و لە ئێستاداش لەسەر ئەو چەمك و
مەفهومە بەردەوامن و هیچ پرسیارێكیش لەوبارەیەوە ناكەن و هەرگیز گرنگی بە
حەقیقەتی وشەكان نادەن.
ئەوەی لێرەدا زۆر گرنگە ئەوەیە ،كە ئایا دەكرێت بە بێ بەكارهێنانی
وشەی ڕەخنە ئامێز یان وشەی هاندەر سەیری حەقیقەت بكرێت؟ ئەگەربتوانین بە
بێ ئیحساسی رەخنە ئامێز یان هەست هاندەری سەیری حەقیقەت بكەین ،بۆمان
دەردەكەوێت كە هەر لە سەرەتاوە هەموو ئەوشتانەی كە لە مێشك و زەینی
ئێمە بوونەتە رێگر لەنێوان ئێمە و حەقیقەتدا لە ناودەچێت.

سەرچاوە:
 -فرهنگ اموختن و عشق ورزیدن.
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گوێگرتن
(مامۆستاكانتان تەنها ئێوە بۆ تاقیكردنەوەی وانەكان ئامادە دەكەن،
بەاڵم بۆ ژیان و مەسەلەكانی ژیان ئامادەتان ناكەن و فێرتان ناكەن كە لە ژیان
كریشنامۆرتی
تێبگەن)
كریشنامۆرتی
لەفارسییەوە :جەواد
بۆچی گوێ لە قسەی من دەگرن؟ ئایا تا ئێستا بیرتان لەوە كردوەتەوە كە
بۆچی ئێمە گوێ لە قسەی یەكتری دەگرین؟ ئایا بیستنی قسەی خەڵكانی تر چ
واتاو مانایەكی هەیە؟ كاتێك لەبەرامبەر كەسێك دادەنیشت ئایا تەنها لەبەر ئەوە
دادەنیشت كە قسەت بۆ بكات ،یان بۆچوونەكانی تۆ پەسەند بكات ،یان بە ڕاستی
حەز دەكەی لەو قسەكان تێبگەیت كە بۆتی باسدەكات؟ ئایا سەیری جیاوازی نێوان
ئەو دوو جۆرە لە روانینە دەكەن؟ گوێگرتن بە مەبەستی فێربوون و تێگەیشتن
زۆر جیاوازی هەیە لە گوێگرتن بە مەبەستی ئەوەی كە بەرامبەرەكەت قسەكانی
تۆ پەسەند بكات و بە الیەوە پەسەند بێت .ئەگەر گوێگرتنی تو تەنها لەپێناو
ئەوەدا بێت كە بەرامەبەرەكەت تەنها قسەكانی تو پەسەند بكات ،بێگومان ئەو
جۆرە لە گوێگرتنە هیچ بەها و نرخێكی نییە ،بەاڵم ئەگەر گوێگرتن تۆ بە
مەبەستی فێربوون و تێگەیشتن بێت ،ئەوە مێشك و زەینت ئازاد و سەربەستە
و پێویست بە هیچ ئەندێشەیەك ناكات .وەها زەین و مێشكێك لە ڕاستیدا زەین
و مێشكێكی چاالك و زیندوو و پرسیاركەر و چوست و چاالكە ،توانایی هەموو
دۆزینەوەیەكی هەیە؟ كەواتە ئایا گرنگ نییە ئەوە لەبەرچاو بگرین كە بۆ چی
زۆر بە سەختی گوێ دەگرین ؟
ئایا تا ئێستا وابووە كە بە ئارامی و هێمنی لە گۆشەیەكدا دانیشتبێتن
بە بێ ئەوەی زەینتان لەسەر شتێك تەركیزی كردبێت؟ ئایا بەڕاستی لەوەها
حاڵەتێكدا زەینتان ئارام و هێمن نییە؟ ئەگەر وا بووبێت گوێ لە هەموو شت
دەگرن .ئایا وا نییە؟ لەوەها حاڵەتێكدا هەموو ئەو دەنگانە دەبیستن چ لە نزیك
بێت و چ لە دوور .یانی لە ڕاستیدا ئێوە دەتوانن گوێ لە هەموو شت بگرن.
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زەینتان سنووردار ناكرێتەوە بە یەك رێگە و كەناڵێك .زەینتان كراوەیە بۆ بیستنی
هەموو شتێك  .ئەگەر بەمجۆرە بێت ئەوە بە ئاسوودەیی و بە بێ ئەوەی هیچ
كێشە و لەمپەرێك بێتە سەرڕێ  ،گوێ لە هەموو شت دەگرن .ئەو كاتە بۆتان
دەردەكەوێت كە لەناخەوە چۆن تووشی گۆڕانێكی گەورە بوون  ،گۆڕانێك كە
بە بێ ویست و ئیرادەی خۆتان ڕوودەدات و ئەم گۆڕانكارییەش لێوانلێو دەبێت
لە جوانی و خۆشی.
هەر ئێستا ئەو كارە ئەنجامبدەن .هەر ئێستا ،نە تەنها گوێ لە من بگرن،
بەڵكو گوێ لە دەوروبەرتان بگرن ،گوێ لە هەرچی لە چواردەوری ئێوەیە بگرن.
گوێ لە دەنگی دەرگا ،لە زەنگوڵە ،لە جەرس و زەنگی شوێنە پیرۆزەكان (
پرستگەكان) گوێ لە دەنگی شەمەندەفەڕ  ،لە عارابانە ،گوێ لە هەموو دەنگەكان
بگرن ،گوێ لە من بگرن كە لە نزیك ئێوەم  .ئەگەر وەها كارێك ئەنجامبدەن(
گوێگرتن) ئەوا بە ڕاستی هەستی پێدەكەن كە گوێگرتن چەند قوڵە ،بەاڵم ئەوە
بزانن كە گوێگرتن پێویستی بە زەینێكی ئارام و ئاسودە هەیە .ئەگەر گوێ بگرن
ئیدی ئەوەی كە لە دەورووبەری ئێوە ڕوودەدات بێتاقەت و پەرێشانتان ناكات.
ئەو كات دەبنە خاوەنی زەینێكی ئارام  ،چونكە بە قوڵی گوێتان لە هەموو شت
دەبێت.
هەركاتێك بتوانن بە خۆشی و ئاسودەییەكی تایبەت گوێبگرن ،ئەو
كاتە تێدەگەن كە چ گۆڕانكارییەكی گەورە لە دڵ و زەینی ئێوە ڕوویداوە .
گۆڕانكارییەك كە هیچ تەزویر و ساختەیەكی پێوە دیار نییە  .گۆڕانكارییەك كە
قەت ڕۆژێك لە ڕۆژان بیرت لی نەكردبۆوە.
ئەندێشە شتێكی سەیرە  ،ئایا وا نییە؟ ئایا دەزانن كە ئەندێشە چییە؟
ئەندێشە یان بیركردنەوە لە ڕوانگەی زۆربەی خەڵكەوە شتێكە كە لە زەین و
مێشك دروست دەبێت و خەڵك لەسەر ئەندێشەكانی خۆیان لە گەڵ یەكتر
دەستەو یەخە دەبن و بەشەڕ دێن .ئەگەر بە ڕاستی هەموو شتەكان بە ڕاستی
و دروستی بنووسرێن وەك دەنگی ئاو كاتێك لە لێواری رووبار دەكەوێت ،
یان گریانی مندااڵن  ،ڕەخنەی دایكان ،فشەی هاوڕێیان ،تەعلیقی ژن و میرد
لەیەكتری  ،ئەگەر هەموو ئەو دەنگانە ببیستی ،ئەو كات هەستی پێدەكەیت كە
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توانیوتە هەموو ئەو وشانەی كە مرۆڤیان پارچە پارچەكردووە تێپەڕێنی.
زۆر گرنگە كە ئێمە بگەین بەوپەڕی وشەكان  ،چونكە ئەو شتەیە كە
هەموومان دەمانەوێت .چ پیر بین و چ گەنج بین  ،چ خاوەنی ئەزموونی
چەندین ساڵە بین و چ بێ ئەزموون بین ،هەموو خوازیاری شادی و خۆشین.
ئەگەر منداڵین حەز دەكەین لە یاری كردن و لە خوێندن و ئەنجامی ئەركەكانمان
دا شادبین .هەرچی تەمەنمان دەچێتە سەر زیاتر لە ناو موڵك و ماڵ و خانوو و
ژنی دڵسۆز و كەسابەتی باش بۆ شادی و خۆشی دەگەڕێین .هەركاتێك كە ئەمانە
شادی و خۆشیمان پێنەبەخشن ،ئیتر ڕێگاكەمان دەگۆڕین « .ئێمە دەڵێن دەبێ
خۆمان لە مادیات بەدوور بگرین ،تا بتوانین بە شادی و خۆشی بگەین» .ماڵی
خۆمان بە جێدەهێڵین ،واز لە ماڵی دونیا دەهێنین و تەركی دونیا دەكەین ،یان
ئەوەی كە دەچینە ناو گروپێكی ئاینی و وا تیدەگەین كە بە قسە كردن لەسەر
برایەتی و یەكسانی  ،یان شوێنكەوتنی سەركردەیەك ،یان سەرۆكی گروپێك یان
شێخ و مورشیدێك ،دەتوانین دەستمان بە شادی و خۆشی و كامەرانی بگات
،لەكاتێكدا ئەمە تەنها فریودانی خۆمانە و ئەو جۆرە بۆچوونە تەنها خەیاڵ و
وەهمەو و لە بنەڕەتدا هیچ بنچینەو بنەمایەكی نییە.
ئایا تێدەگەن كە مەبەستی من چییە؟ كاتێك كە قژی خۆتان شانە دەكەن
و جلی پاك و خاوێن لەبەردەكەن و سەروچاوی خۆتان دەڕازێنەوە  ،ئەوانە
بەشێك لەوەی كە دەتانەوێت كەیف خۆش و شاد بن .ئایا وا نییە؟ ئایا كاتێك
كە تاقیكردنەوەكان ئەنجامدەدەی  ،یان كار و ئیشێك بۆ خۆتان دەدۆزنەوە،
خانوو و موڵك و ماڵێك بۆخۆتان دابیندەكەن ،یان كاتێك كە ژن دەهێنن ،دواتر
دەبنە خاوەنی منداڵ ،یان هەندێ جار دەچنە ناو گروپە ئاینەكان  ،هەموو ئەمانە
ئەوەمان بۆ دەردەخات ،كە بە دوای شادی و خۆشیدا دەگەڕێین .ئەوە بزانن
كە شادی هەروا بە ئاسانی و سادە بەدەست نایەت ،چونكە هیچ كامیان لەوانە
شادی نین  ،ڕەنگە هەركام لەوانە بۆ ماوەیەكی كورت شادی و خۆشی و تام و
چێژتان پێبەخشێت ،بەاڵم هەموویان دوای ماوەیەك لەبەرچاو دەكەون و دەبنە
بێزاركەر .
هەموو ئەو شتانەی كە ئێمە دەیانناسین ،هیچیان هەتا سەر نین و بۆ
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هەمیشە نامێنەوە ،هەروەك فرمێسكی دوای پێكەنین و ناخۆشی دوای شادی
و پێكەنین( .خۆشی و ناخۆشی هیچیان تاسەر نین – وەرگێڕ)  .هەموو شت
دەژاكێت و دەپوكێتەوە و لەناودەچێت ،هەر بۆیە هەتا گەنج و الون دەبێ
هەوڵبدەن بۆ تێگەیشتن لە دیاردەی « شادی و خۆشی»  .وەرگرتن و فێربوون
و تێگەیشتن بەشێكی لە رێگای ڕاهێنان و فێربوونەوەیە .شادی هەر وا سوك و
ئاسان دەستناكەوێت  .من دەتوانم لەچەند وشەی سادە و ساكار بیدركێنم و باسی
بكەم ،بەاڵم تەنها بە گوێگرتن لە من شادی و خۆشی و شادمانی بەدەست نایەت
و ئێوە خۆشحاڵ و شاد و كەیف خۆش نابن.
شادمانی و خۆشی و شادی شتێكی سەیرە  ،كاتێك دێت كە تۆ بە شوێنی
دا نەگەڕاوی و كتوپڕ و بە بێ ئەوەی كە چاوەڕوانی بووبێتی دێت .ئەو كاتەی
كە تۆ هیچ هەوڵێكت نەداوە بۆ ئەوەی شادبیت و خۆش بیت لەناكاو شادی و
خۆشی لەبەردەمت زەق دەبێتەوە ،شادییەك كە سەرچاوەكەی پاكی و جوانییە،
بەاڵم تێدەگەیشتن لەوەش پێویستی بە تێگەیشتن و بیر و هزر هەیە و مرۆڤ
لەوبارەیەوە نابێت سەر بە هیچ رێكخراو و گرووپ و دام و دەزگایەك بێت و
نابێت هەوڵی پلە و پایە و پۆست بدەن  .حەقیقەت بەوە شێوەیە بە دەستنایەت
 ،كاتێك دەتوانن حەقیقەت وەچنگ بخەن كە دڵ و دەروون و زەینتان لە
هەرجۆرە هەوڵدانێك كە پەیوەندی بە پلە و پاپە و پۆست و دەستكەوتی
مادییەوە هەبێت پاك و خاوێن كردبێتەوە و هەوڵتان نەدابێت ،بۆ ئەوەی پۆست
و پایەیەكتان هەبێت .ئەگەر زەین و مێشكتان ئارام و ئاسودە بێت  ،زەینتان زۆر
بە ئارامی گوێ دەگرێت هەر شتێك كە لە دەورووبەرتان دەگوزەرێت.
بۆ ئەوەی شاد و خۆشحاڵ بن ،دەبێ بزانن كە چۆن زەین و مێشكتان
لە هەر جۆرە ترسێك دەرباز بكەن .هەتا ئەو كاتەی تۆ لە كەسێك ،یان لە
شتێك بترسی ناتوانی شاد و خۆشحاڵ بی  ،تا ئەو كاتەی لە دایك وبابت ،یان
لە مامۆستاكانت ،یان لە ترسی دەرنەچوون لە تاقیكردنەوەكان ،یان بترسی لە
پێشكەوتن ،یان بترسی لەوەی كە رێزت لێناگرێت قەت ڕووی خۆشی و شادی
نابینی ،چونكە دەترسی و ئەگەر كەسێكیش بترسێ بێگۆمان قەت چاوی بە
شادمانی و شادی ناكەوێت .ئەگەر بە ڕاستی لە هیچ شتێك نەترسن ئەوە لەو
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كاتەدایە بەیانییەك زوو كە لە خەو هەڵدەستی یان كاتێك بە تەنیایی پیاسە
دەكەی  ،لەناكاو دیاردەیەكی سەیر ڕووت تێدەكات ،كە تۆ هیچ هەوڵێكت بۆ
نەداوە ،ئەو دیاردەیە دەكرێت ناوی لێبنرێت شادی ،یان خۆشی یان عەشق ،كە
بە شێوەیەكی كتوپڕ خافڵگیرت دەكات بێئەوەی خۆت پێبزانی.
ئەگەر گەنج بیت ،زۆرگرنگە كە خاوەنی پەروەردەیەكی باش بی ،
پەروەردەی باش زۆر گرنگە ،ئەو پەروەردەیەی ئێستا هەیە  ،لەڕاستیدا پەروەردە
نییە  ،چونكە هیچ كەسی سەبارەت بە مەسەلەكانی ژیانی دەورووبەرت قسەت
بۆ ناكات ،مامۆستاكانتان تەنها ئێوە ئامادە دەكەن بۆ تاقیكردنەوەی وانەكان بەاڵم
ئامادەنتان ناكەن بۆ ژیان و مەسەلەكانی ژیان .فێرتان ناكەن لە ژیان تێبگەن.
ئەوەی دەبێت لەبارەی ژیانەوە پێتان بڵێن  ،لە زمانیان دەرنایە و باسی ناكەن،
چونكە ئەوانەی كە دەبێ بزانن چۆن دەژین و چۆن دەبێ بژین زۆر دەگمەن
و كەمن.
زۆربەی ئێمەمان زۆر بە سەختی دەژین  ،هەر بۆیە ژیانمان لێ بووەتە
شتێكی زۆر ترسناك و ناخۆش  ،ژیانی ڕاستەقینە پێویستی بە خۆشەویستی و
عەشقێكی مەزن هەیە  ،پێویستی بە زەینێكی زۆر ڕووناك و پاك و بێگەرد هەیە،
كە بە دوور لە هەر پێشبینی و داوەری و ترس و دڵەڕاوكێ و گومان بێت  .ئەگەر
ژیان فێری ئەوەت نەكات كە چۆن بژی ئەو ژیانە هیچ مانایەكی ئەوتۆی نابێت.
ڕەنگە ژیان فێری هەندێ نەزم و رێكو پێكی و ڕەفتار و كردارت یان فێرت بكات
كە چۆن لە تاقیكردنەوەكاندا دەربچی  ،ئەمانە لە ئەولەویتی فێركردن و ڕاهێنان
شتێكی ئەو تۆ نییە لەبەرامبەر پێكهاتەی كۆمەڵگە كە خەریكە لەناودەچێت ,وەك
ئەوە وایە تۆ ماڵەكەت ئاگری گرتبێت ،بەاڵم تۆ هاوكات خەریكی پاكردنەوەی
نینۆكەكانت بی.
سەیركە هیچ كەس سەبارەت بە ژیان و مەسەلەكانی پەیوەندیدار بەژیان
قسەت بۆ ناكات و لەبارەیەوە ئامادە نییە لەگەڵ تۆ هیچ شتێك بخاتە بەر باس
و لێكۆلینەوە.
هەر بۆیە چۆن تۆ ڕۆژانە ماوەیەكی زۆر لە كاتی خۆت بۆ فێربوونی
وانەكانی وەك بیركاری و مێژوو و جوگرافی تەرخاندەكەیت ،ئاواش دەبێت كات
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بۆ فێربوونی مەسەلەكانی ژیان تەرخان بكەیت ،چونكە ئەو كارە دەبێت هۆی
دەوڵەمەندبوونی ژیانت.
ڕاهێنان و فێربوونی ڕاستەقینە ئەوەیە كە فێرمان بكات كە چۆن
بیر بكەینەوە ،نەك ئەوەی كە بیر لە چی بكەینەوە .هەركاتێك بزانن چۆن
بیردەكەنەوە ،بەڕاستی ئەو كات دەبنە خاوەنی ئیمكاناتێكی زۆر و ئەوكاتەیە كە
دەبنە مرۆڤێكی سەربەست و ئازا  ،دەبنە مرۆڤێك كە دەربازتان بووە لە هەموو
سنوور و داخراوییەك بە شێوەیەك كە رزگارتان دەبێت لە هەمووشت و ئەو
كاتەیە كە تێدەگەن مرۆڤێكی ئازاد و سەربەستن.

سەرچاوە:
 -سایت فارسی جیدو كریشنامورتی
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عەشق و سەربەستی
كریشنا مۆرتی
لەفارسییەوە :جەواد حەیدەری
رەنگە هەندێك لە ئێوە لە هەموو ئەو شتانەی كە من لەبارەی ئازادی و
سەربەستییەوە وتوومە بە تەواوی تێنگەیشتبێت ،بەاڵم زۆر گرنگە ئێمە پێشوازی
لە بیرو بۆچۆنی نوێ بكەین  ،ئەو بیروبۆچوونانەی كە ڕەنگە ئێمە خوومان پێوە
نەگرتبێت .سەیركردنی شتەجوانەكان شتێكی زۆرباش و بەجێیە ،بەاڵم ئێوە دەبێ
زۆر بە وردی سەیری شتە ناشیرینەكانی ژیانیش بكەن  ،دەبێ لەبەرامبەر هەموو
شتەكاندا ئاگا و وشیار بن  ،ئێوە دەبێ رووبەڕووی ئەو شتانە ببنەوە كە ڕەنگە
بە تەواوەتی لێشی تێنگەیشتبێتن ،چونكە هەرچی ئێوە زیاتر بیر بكەنەوە و لەو
شتانەی كە زۆر دژوارن بكۆڵنەوە زیاتر دەتوانن لەگەڵ شكۆمەندی ژیان هەڵبكەن.
نازانم ئایا هیچ كام لە ئێوە بەرەبەیان یان كەوتنی وێنەی خۆرتان لە ناو
ئاودا بینوە؟ ئایا سەیرتان كردووە كە لەو كاتەدا نوور چ جوانێكی تێدایە و ئەو
ئاوە ڕەش چ جموجۆڵێكی هەیە؟ لەودەمەدا ئەستێرەی بەیانی  ،تەنها ئەستێرەیەكە
كە بە ئاسمانەوە و بەسەر دەرختەكاندا دەگەیشێتەوە .ئایا هەرگیز سڵت لەو شتە
جوانانە كردووە؟ یان ئەوەی كە زەینتان وەها سەرقاڵی كاروباری ژیانی ڕۆژانەیە
كە ئەوانتان لە بیركردووە ،یان هەرگیز پەیتان بە جوانییە شكۆمەندییەكەی زەوی
نەبردووە ،ئەو زەوییە كە دەبێ هەموومان تێدا بژین و ژیانی تێدا بەسەر ببەین.
چ خۆمان بە كۆمۆنیست ،یان سەرمایەدار  ،یان بودایی ،یان موسڵمان
یان مەسیحی بزانین  ،كوێر بین یان چاوساغ  ،نەخۆش بین یان لەشساغ  ،دەبێ
بژین و ئەم جیهانە هی هەموومانە و ماڵی هەموومانە .ئایا دەزانن ئەم زەمین
و زەوییە هی ئێمە و ماڵی ئێمە و هی كەسی تر نییە .ئەم جیهانە تەنها بۆ
بەهێزەكان و دەوڵەمەندەكان و دەسەاڵتدارەكان نییە ،بەڵكو هی منە ،هی تۆیە،
هی ئەوانە ،هی هەموومانە .هەمووان دەبێ لەسەر ئەم زەوییە و لەم جیهانەدا
بژین .جیهان تەنها بۆ زۆرداران و بەهێزان و دەسەاڵتداران نییە و نابێت بەڵكو
ماڵی هەژاران و نەداران و بێهێزان و بێ دەسەاڵتانیشە .جیهان بۆ هەموومانە
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نەك بۆ چین و توێژێكی تایبەت بەڵكو هی هەموومانە .ئەوەی بە الی منەوە
گرنگە و هەستیاریشە ئەوەیە ،كە شێت و شەیدای ئەم گۆی زەوییە بین  ،شەیدای
ئەم جیهانە بین  ،نابێت تەنها ئەو كاتانەی كە ئاشتی هەیە هۆگری جیهان و ئەم
زەوییە بین ،بەڵكو دەبێ هەمیشە ئاشق و شێت و شەیدای ئەم گۆی زەوییە بین.
تەنها كاتێك دەتوانین هەست بەوە بكەین كە زەمین و ئەم گۆی زەوییە ماڵی
ئێمەیە و بۆ ئێمەیە كە تێبگەین كە ئازادی و سەربەستی ڕاستەقینەچییە؟
ئێستا هیچ یەك لە ئێمە نیشانەیەك لە ئازادی و سەربەستی نابینین و
نازانین كە ئازادی و سەبەرستی چ واتا و مانایەكی هەیە و بە چ واتایەكیش
دێت .ئێمە هەموومان حەزدەكەین و گەرەكمانە كە ئازاد و سەربەست بین و
سەربەستانە بژین ،بەاڵم ئەگەر سەیری هەڵسوكەوتی مامۆستا  ،دایكان و باوكان
 ،پارێزەران ،پۆلیس ،سوپا ،سیاسەتمەداران دەكەیت ،بۆتدەردەكەوێت كە هەر
یەك لەوان لەمال و لەوال هەندێك ئیش و كار دەكەن كە بە شێوەیەك لە شێوەكان
رێگری لە ئازادی و سەربەستیدەكات.
ئازادبوون و سەربەست بوون ئەوە نییە كە ئێمە هەرچی دڵمان ویستی
ئەنجامیبدەین ،یان هەموو ئەو كۆت و بەندانەی كە تێكەوتووین بپسێنین ،بەڵكو
ئەوەی لێرەدا گرنگە ئەوەیە كە تێبگەین لەهەموو ئەو مەسەالنەی كە مرۆڤ
تووشی وابەستەبوون دەكات .ئایا دەزانن كە وابەستەبوون چ واتا و مانایەكی
هەیە؟ ئێوە وابەستەن بە مامۆستاكەتان ،بە شیرفرۆشەكەتان ،بە چێشتلێنەرەكەتان،
بە پۆستەچێكەتان .ئەوجۆرە لە وابەستەبوون جێی تێگەیشتن و هەستپێكردنە،
بەاڵم جۆرێكی تر لەوابەستەبوون هەیە كە پێویستە هەموو كەسێك بەرلەوەی
ئازاد و سەربەست بێت لێیتێبگات و ئەویش ئەو وابەستەبوونەیە كە پێناوخۆشحاڵ
و شادبوون و رازیبووندایە .ئایا دەزانی وابەستەبوون بەكەسێكی تر لە پێناو
خۆشحاڵبوون و شادی چ واتایەكی هەیە .ئەو وابەستەبوونە وابەستەبوونێكی
جەستەیی و فیزیكی نییە ،بەڵكو وابەستەبوونێكی دەروونییە  ،لەو شتەی كە
پێیدەڵی شادی وخۆشی سەرچاوە دەگرێ ،چونكە ئەو كاتەی كە بەو شێوەیە
وابەستەی كەسێك دەبێت ،لە ڕاستیدا خۆت دەكەی بە كۆیلە و بەردەست.
هەركاتێك بەو شێوەیە پەروەردە بكرێت ،ئیتر وابەستەی دایك و باوك و مامۆستا
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و هاوسەر و برادەر یان بیرو باوەڕێك دەبی  ،ئەمەش سەرەتایەكە بۆ كۆیلە
بوون .هەرچەند ئێمە بە تایبەتی لە سەردەمی گەنجی و الویدا حەزمان لە ئازادی
و سەربەستییە ،بەاڵم هیچمان لەو مەبەستە بە باشی تێناگەین.
بۆ ئازادبوون و سەربەستبوون دەبێ راپەڕین و بەرەنگاری هەموو وابەستە
دەروونی و دەركییەكان ببینەوە ،بەاڵم هەتا تێنگەین لەوەی كە بۆچی وابەستەین،
هەرگیز ناتوانین ب��ەدژی وابەستەبوون بوەستینەوە .م��ادام لە وابەستەبوون
تێنگەیشتووین و نەمانتوانیوە خۆمان لە بەند و كۆتی وابەستەبوون ڕزگار بكەین
هەرگیزیش ناتوانین ئازاد و سەربەست بین .چونكە تەنها لەو تێگەیشتن و ناسینەیە
(ناسین و تێگەیشتن لە وابەستەبوون) دەتوانین دەستمان بە سەربەستی و ئازادی
بگات ،بەاڵم ئەو ئازادییە بە واتای پەرچەكردار نییە ،ئایا دەزانن پەرچەكردار چ
واتا و مانایەكی هەیە؟ هەركاتێك من قسەیەك بكەم كە تۆ بێتاقەت و بێزاربكەم
 ،یان هەر كاتێك ناو و ناتۆرەیەكی ناخۆش لەتۆ بنێم و تۆ لە من دڵت بڕەنجێ و
بێتاقەت بێ و توڕە بی ئەوە پەرچەكردارە .پەرچەكردار و دژەكردار لەدایكبووی
وابەستەبوونە .سەربەخۆیی خۆی جۆرێك تر لە پەرچەكردارە ،بەاڵم ئازادی و
سەربەستی پەرچەكردار و دژەكردار و كاردانەوە نییە.مادام لە پەرچەكردار و
كاردانەوە و دژەكرداری خۆمان تێنگەیشتبێتین و هەنگاومان بۆ هەڵنەگرتبێت
،هەرگیز ناتوانین ئازادی و سەربەستیمان دەستكەوێت .ئایا دەزانن عاشق و
هۆگربوون بە كەسێك یان شتێك چ واتا و مانایەكی هەیە؟ ئایا دەزانن كاتێك
شێت و شەیدای باڵندەیەك یان كەسێك یان دەرختیك یان شتێك دەبن چ
مانایەكی هەیە؟ ئایا دەزانن كاتێك عاشق و ئەویندار و هۆگری گیاندارێكی
دەستەمۆ و ماڵی دەبی چ واتایەكی هەیە ،بەتایبەت ئەو كاتەی كە خزمەتی
دەكەیت و دان و ئاوی پێدەدەی بە بێ ئەوەی چاوت لە پاداشت و دەستخۆشانە
بێت ،پەنای دەدەی ،هەرچەند ڕەنگە خۆت شوێن و جێ و رێیەكی ئەوتۆشت
نەبێ ،پێدەچێت هەر بە شوێن تۆش نەكەوێت و هۆگر و وابەستەی تۆش نەبێن.
ئێمە مانا و واتای عاشقبوون و هۆگربوون و ئەوینداربوون و شەیدابوون نازانین
و ئێمە عاشق و ئەویندارێكی راستەقینە نین ،هەر بۆیە مانای شەیدابوون و
هۆگربوون نازانین و بەردەوام لە شك و گومان و نیگەرانیداین و فرمێسك و
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ترس هەمیشە چواردەوری عەشق و خۆشەویستی ئێمەی گرتووە .هەرئەوەش
وای كردووە كە لە دەروونەوە هۆگر و وابەستەی كەسێكی تر یان شتێكی تر
بین و حەز دەكەین كە ئێمەیان خۆشبوێت .كاتێك دڵداری دەكەین  ،كاتێك
خۆشەویستی دەكەین هەر بە دڵداری و خۆشەویستییەكە رازی نابین و خوازیاری
شتی تریشین و ئەو خوازیاربوونە ،ئەو داواكارییە ،ئەو ویستنە خۆی وابەستەبوونە
 ،واتە ئەوەی كە ئێمە وابەستەی تۆین.
عەشق و خۆشەویستی پەرچەكردار و دژەكردارنییە ،عەشق و ئازادی لە
تەنیشت یەك و پێكەوەن ،ئەگەر تۆ تەنها لەبەرئەوە منت خۆش دەوێ كە عاشق
و هۆگرت بم ،ئەوە عەشق نییە ئەوە مامەڵەیە  ،بازرگانیكردنە .خۆشویستن
بەو واتا و مانایە نییە كە تۆ لێیتێگەیشتووی  ،نابێت لە خۆشەویستیدا چاوەڕوان
پاداشت و دەستخۆشانە بین و یان هەست بەوە بكەین لە پێناو شتێكدا دەبێ
شتێكی تر وەربگرین و مامەڵە بكەین .نا ...نا  ...تەنها وەها عاشقێك دەزانێ
كە ئازادی و سەربەستی چییە؟ من سەیردەكەم كە ئێوە بەو جۆرە پەروەردە
نەكراون .ئێوە فێری بیركاری و كیمیا و جوگرافی و مێژوو و باقی زانستەكانی تر
دەبن و بوون ،هەر لێرەشدا ئەو زانستانە پاش فێربوونیان تەواو دەبن  ،چونكە
دایك باوكتان تەنها یەك ئامانجی ئەوەبووە كە ئێوە ئیش وكارێكتان دەستكەوێت
و ماڵ و حاڵێك بۆخۆتان پێكەوە نێن و لەژیاندا سەركەوتن بن .ئەگەر باری
دارایی باوكتان باش بێت ڕەنگە بتانێرێتە دەرەوە  ،تەنها ئامانج و ئارەزووی
ئەوان ئەوەیە كە ئێوە بگەن بە كامەرانی و خۆشبەختی و بەختەوەری و لە
كۆمەڵگەدا ببنە خاوەن پلەو پایەكی بەرز ،بەاڵم هەرچی لە شاخی سەركەوتن
سەركەویت شتێك جگە لە بەدبەختی و چارەڕەشی و زیانگەیاندن بەكەسانی
تر نابینی  ،چونكە بۆ گەیشتن بە لوتكەی سەركەوتن ناچاریت كە چاولێكەری
و الساییبكەێتەوە بكەویتە بەربەرەكانی لەگەڵ ئەوانی تر و ستەمیان لێبكەی.
دایك و باوكان منداڵەكانیان دەنێرنە قوتابخانە ( ئەو شوێنەكەی كە لە ڕاستیدا
قەت عەشقی راستەقینەی تێدا نییە) لەباتی ئەوەی فێری عەشق و خۆشەویستی
بن ،فێری لوتبەرزی و غرور و مونافسە و پێشبڕكێی ناسالم و الساییكردنەوە و
چاولێكەری دەبێ  ،هەر ئەوەش وادەكات كە كۆمەڵگەی ئێمە هەمیشە بەرەو
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گەندەڵی و پووكانەوە دەڕوات  .قەتیش بڕوامنییە بە قسەی سیاسەتمەداران و
كاربەدەستان و ئەوانەی تەنها بە قسە باس لە ئاشتی و ئارامی دەكەن ،قسەكانیان
مانایەكی ئەوتۆی نییە.
كەواتە من و تۆ دەبێ بە گشتی لە مەسەلەی ئازادی تێبگەین ،دەبێ بزانین
كە بەڕاستی خۆشویستن چ واتا و ماناییەكی هەیە .هەتا عەشق و خۆشەویستی
نەكەین هیچ كات ناتوانین كە هیچ بیر و ئەندێشەیەك وەربگرین و پێشوازی لە
بیر و ئەندێشەی نوێ بكەین ،هەتا خۆشەویستی نەكەین ،ناتوانین ئاگامان لەدڵی
كەسانی تر بێت .زۆرجار بەردێكی تیژ لەسەر ڕێگاری رێبوارێكی پێ پەتی دەبینی
 ،بەردەكە لەسەر ڕێگاكە الدەبەی  ،نەك لەبەر ئەوەی داوایان لێكردبێتی بەڵكو
لەبەرهەستی دڵسۆزی و هاوخەمی خۆت بۆ هاوڕەگەزەكەت ،ئیتر گرنگ نییە
ئەو ڕێبوارە كێ یە و كێ نییە،ڕەنگە بە حەیاتیشت ئەوت نەبینیبێت ،بەاڵم تەنها
لەبەر دڵی ئەو ئامادە بووی ئەو كارە ئەنجام بدەی .
بۆ پەروەردەكردن و رێزگرتن لە گوڵ دەبێ ئاو و زەمینێكی پڕ پیت و
لەبار هەبێت  ،بۆ بینینی باڵندە و هەڵفڕینی ئەو لە ئاسماندا هەمان شت ،بۆ
مرۆڤیش بە هەمانشێوە ،بۆ كردنەوەی پەنجەرەكانی دەروونی خۆمان دەبێت
ئازادی و سەربەستیمان هەبێت .بۆ ئەوەی ئازاد و سەربەستیش بین ،دەبێ
عاشق و هۆگر و ئەویندار بین .بە بێ بوونی عەشق نیشانەیەك لەسەربەستی و
ئازادی نییە  ،عەشق بە بێ سەربەستی تەنها بیرۆكەیەكی بەتاڵە و هیچ واتا و
مانایەكی نییە ،هەر بۆیە تەنها ئەو كەسانە ئازاد و سەربەستن كە تێدەگەن كە
وابەستەبوونی دەروونی چییە و چۆن دەتوانن خۆیان لە قەید و بەند وابەستەبوون
ڕزگار بكەن .هەر ئەوانیش دەزانن كە خۆشەویستی و عەشقی ڕاستەقینەیە چییە
 ،هەر ئەوانیش دەتوانن شارستانییەتی نوێ و جیهانێكی لێوانلێو لە عەشق و
خۆشەویستی و دوور لە هەر جۆرە ناپاكی و ناشیرینی دروست بكەن.
سەرچاوە:
-سایتی جیدۆ كریشنا مۆرتی
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ئازادی لە تێگەیشتنەوەیە
كریشنا مۆرتی
لە ئینگلیزییەوە :شاسوار كەمال مەحمود
فێربوون دەربارەی خۆمان  ،سادەیی و بێ فیزی  ،گونجێندراوەكان
ئەگەر وا بیردەكەیتەوە گرنگە لەبارەی خۆتەوە فێربیت ،چونكە من یان
كەسێكی دیكە وات پێدەڵێت كە گرنگە .ئەوا داوای لێبوردن دەكەم و گفتوگۆی
نێوان من و تۆ كۆتای دێت .بەاڵم ئەگەر هەردووكمان لەسەر ئەوە كۆك بین ،كە
گرنگە لەخۆمان تێبگەین بەشێوەیەكی تەواو ئەوا من و تۆ پەیوەندیەكی جیاواز
بەیەكەوەمان دەبەستێتەوە و ئەوكاتە دەتوانین بەیەكەوە لەرێگای پرسیارە زیرەك
و گرنگەكانەوە خۆمان بدۆزینەوە.
داوای بڕوابوونت ل ێ ناكەم ،من دەسەاڵتێك بەسەر تۆدا فەرزناكەم.
هیچ شتێكی تازەم پێ نیە فێری تۆی بكەم :فەلسەفەی نوێ ،سیستمی نوێ،
رێبازی نوێ بۆ گەیشتن لە واقیع .هیچ رێگایەك نیە بۆ گەیشتن بە واقیع جگە
لە حەقیقەت .هەموو جۆرە دەسەاڵتێك بەتایبەتی لە بواری فیكر و تێگەیشتندا
وێرانكەرە ،شتێكی شەیتانییە .سەركردەكان شوێن كەوتووانیان وێران دەكەن و
شوێنكەوتووانیش سەركردەكانیان وێران دەكەن .پێویستە بۆخۆت مامۆستای خۆت
بیت  ،خۆت دیسپلینی خۆت بكەیت .پێویستە پرسیار لە هەموو ئەو شتانە
بكەیت كە مرۆڤایەتی وەك بەها و پێویستی قبوڵی كردون.
ئەگەر شوێن كەسێك نەكەویت ،ئەوا هەست بە تەنیایی دەكەیت،
كەواتە تەنیابە .بۆچی ئەترسیت لەوەی تەنیا بیت؟ لەبەرئەوەی رووبەڕووی
خۆت دەبیتەوە بەوشێوەیەی كەهەیت .تێدەگەیت كە تۆ كەسێكی بەتاڵی،
گەمژەیت ،گەندەیت ،ناشرینیت ،گوناهكار و راڕایت .كیانێكی بەتاڵ و گەندە
و بەكارهاتوویت .رووبەڕووی ئەم راستیە ببەوە ،سەیری بكە ،لێی ڕامەكە .ئەو
كاتەی هەڵدێیت ترس دەست پێدەكات.
لە گەڕان و پرسیاركردن دەربارەی خۆمان ،ئێمە خۆمان لە تەواوی دنیا
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پەراوێز ناخەین .گەڕان دەربارەی خود پرۆسەیەكی نا تەندروست نیە .ئێمە
وەك خۆمان لەپەیوەندیماندا لەگەڵ دەرەوەی خۆمان رووبەڕووی چەندین گرفتی
رۆژانە دەبینەوە .بۆیە هیچ جیاوازییەك لە نێوان تاك و كۆدا نیە .پێویستە تەواو
لەخۆم تێبگەم ،كەبریتییە لە هۆشیاری تاكەكەسی و كۆمەڵگە .هەركاتێكیش بیر
توانی ئەم هۆشیارە تاكەكەسی و كۆمەاڵیەتییە تێپەڕێنێت ،ئەوا ئەو كاتە دەبمە
رووناكییەك كەهەرگیز خامۆش نابێت.
ئێستا چۆن لەخۆمان تێبگەین؟ چۆن دیراسەی خۆم بكەم؟ چۆن چاودێری
خۆم بكەم؟ چۆن بزانم چی بەڕاستی لەناو مندا روودەدات؟ بۆ تێگەیشتن لە خۆت
پێویست ناكات لە سوچێكدا دابنیشیت .دەتوانیت خۆت بناسیت لە رێگای ئەو
پەیوەندیانەی كە هەتە.لە رێگای پەیوەندیت بە خەڵكی و بە ئایدیا و شتەكانەوە.
بوونی خۆم دەزانم لە رێگای ووردبوونەوە لە پەیوەندییەكانم بەخەڵك
و شتەكان ،هەروەها پەیوەندیم لەگەڵ خۆم .هەموو جۆرە تێگەیشتنێكی دیكە
تێگەیشتنێكی ئەبستراكتە و لەرێگای ئەبستراكتیشەوە ناتوانم لەخۆم تێبگەم.
چونكە من كیانێكی ئەبستراكت نیم .بۆیە پێویستە لەخۆم ووردببمەوە لە واقعدا
وەك ئەوەی هەم نەك وەك ئەوەی دەخوازم هەبم.
تێگەیشتن لەخود پرۆسەیەكی رۆشنبیری نییە .بەدەستهێنانی زانیاری
دەرب��ارەی خۆت و فێربوون دەرب��ارەی خۆت دووشتی لێكجیاوازن .ناسینی
خۆت بریتیە لە كۆكردنەوەی زانیاری دەربارەی رابردوو .بیرێكش كە گرێدراوی
رابردووبێت ئەوا بیرێكی خەفەتبارە .فێربوون دەربارەی خود وەك فێربوونی
زمان یاخود تەكنەلۆجیا و زانست نیە -كە تەنها پێویستت بە كۆكردنەوەی
زانیاری و بەردەوام بیرهاتنەوەبێت -بەڵكو فێربوون دەربارەی خود لەروانگەی
سایكۆلۆژییەوە پەیوەستە بە ئێستاوە .ئەگەر بەردەوام دەربارەی خۆمان فێربین
لە رێگای ووردبوونەوە یاخود گو ێ گرتنەوە ،یان لەرێگای بینین و ئەنجامدانەوە.
ئەوكاتە تێدەگەیت كە فێربوون دەربارەی خۆت پرۆسەیەكی جواڵوی بەردەوامە
بەب ێ رابردوو.
ئەگەر بڵێیت من لەسەرخۆ و هەنگاو بەهانگاو دەربارەی خۆم فێردەبم،
ئەوا تۆ لەخۆت تێناگەیت بەڵكو زانیاری لەسەرخۆت كۆدەكەیتەوە و گرێدراوی
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رابردوویت .تێگەیشتن لە خود تەواو گرێدراوە بە هۆشیارییەوە .هۆشیاری بوونی
نیە ئەگەر بیركردنەوەی رابردوو بەسەر ئێستادا زاڵبێت ،هەروەها مێشك خێرا كار
ناكات .زۆربەمان تەنانەت هۆشیاریمان دەربارەی بوونی جەستەیشمان نیە .زۆر
دەخۆین ،زۆر دەخۆینەوە ،جگەرە زۆر دەكێشین جەستەمان زۆر ناهەستیاربووە،
كاركردنی ئەندامەكانی جەستەمان سست و م��ردوون .چۆن بیرێكی روون و
هۆشیار بوونی دەبێت لەكاتێكدا ئەندامەكان بۆخۆیان سست و قورس و ساردبن؟
بۆ ئەوەی لەهەرشتێك تێبگەیت پێویستە لەگەڵی بژیت ،لێی وردبیتەوە،
پێویستە ت��ەواوی ناوەڕۆكەكەی بناسیت ،سروشتەكەی بناسیت ،پێكهاتەكەی
بناسیت ،جوڵەكانی بناسیت .ئایا تائێستا هەوڵت داوە لەگەڵ خۆت بژیت؟ ئەگەر
وایە ئەوا تێدەگەیت ،كە بوونی تۆ بوونێكی وەستاو نیە .بوونێكی زیندووە .بۆ
ژیانكردن لەگەڵ بوونێكی زیندوو پێویستت بە بیرو مێشكێكی زیندوو هەیە .بیرو
مێشكیش زیندوو نابێت ئەگەر بەسترابێتەوە بە بۆچوون و حوكم و بەهای دیكە.
بۆ ئەوەی بتوانیت لە جوڵەكانی بیرو دڵت و تەواوی خۆت وردبیتەوە
پێویستت بە بیرێكی ئازاد هەیە .بیرێك نا كە قبوڵ دەكات و رەفز دەكات یان
الیەنداری ئەرگومێنت دەكات و موجادەلەی هەموو وشەیەك دەكات .بەڵكو
بیرێك كاردەكات بەمەبەستی تێگەیشتن -كارێكی زۆر زەحمەتە ،چونكە زۆربەمان
نازانین چۆن سەیر یاخود گوێ لە بوونی خۆمان بگرین .سەیری خۆمان دەكەین
وەك سەیركردنی جوانی رووبارێك یاخود گوێ لە خۆمان دەگرین وەك سروەی
ناو دارەكان.-
كاتێك شتەكان رەتدەكەینەوە یاخود دەیانسەلمێنین  ،یان كاتێك چەنەبازی
ئەكەین ،شتەكان بەڕوونی نابینین ،ناتوانین بزانین ئەو شتانە چین .لەو كاتەدا
تەنها سەیری ئەو دیمەنانە دەكەین كە بۆخۆمانمان دروستكردوون .هەریەك لە
ئێمە كۆمەڵێك وێنە و خەیاڵی بۆخۆی دروست كردووە ،كە چۆن بیر لەخۆمان
دەكەینەوە یاخود دەمانەوێت چۆن بین .ئەو وێنە و خەیااڵنە رێگرن لەوەی كە
ئێمە بەڕاستی لە خۆمان تێبگەین.
یەكێك لە زەحمەترین كارەكان دنیا ئەوەیە بتوانیت بە سادەیی سەیری
شتێك بكەیت .لەبەر ئەوەی بیرومێشكمان ئەوەندە ئاڵۆز بووە كوالێتی سادەییمان
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لە دەست داوە .من مەبەستم لە سادەیی جل و بەرگ و خواردن یاخود شكاندنی
ریكۆردی نان نەخواردن نییە ،ئەمانە هەموو شتی ب ێ مانان .سادەیی ئەوەیە كە
بتوانیت سەیری شتێك بكەیت راستەوخۆ بەب ێ ترس .سەیری خۆمان بكەین وەك
ئەوەی هەین بەبێ هیچ دەستكاری كردنێك -بۆ نمونە كاتێك درۆ دەكەین بڵێن
كە درۆ ئەكەین و لێی رانەكەین.-
هەروەها بۆ ئەوەی لە خۆمان تێبگەین پێویستمان بە زەخیرەیەكی گەورە
لە ب ێ فیزی هەیە .ئەگەر بەم دەستەواژەیە دەست پێبكەیت و بڵێیت « من خۆم
دەناسم» ئەوا تۆ وەستاویت  ،یان ئەگەر بڵێیت من كەسێكی خاوەن بیرەوەری و
ئایدیا و ئەزموونم بەهەمان شێوە هیچ شتێك لەبارەی خۆتەوە فێرنابیت.
كاتێك دەگەیتە ئەو لەحزەیەی كوالێتی سادەیی و ب ێ فیزیت نەمێنێت
 ،یاخود خۆت لە رێگای زانیارییەوە دەدۆزیتەوە ئەوا تۆ ئەوكاتە تەواوبوویت.
ئەوكاتە تۆ شتێكی نوێ لە قاڵبێكی كۆندا بەرهەم دێنیتەوە .بەاڵم ئەگەر وەستان
نەبێت ،دڵنیایی نەبێت ،كۆتایی نەبێت ئەوا ئەو كاتە ئازادی هەیە بۆ ووردبوونەوە
بۆ بەدەستهێنان .كاتێكیش ئازادانە سەیر دەكەیت هەمیشە شتەكان نوێن .مرۆڤی
دڵنیا ،مرۆڤێكی مردووە.
بەاڵم چۆن دەتوانین ئازاد بڕوانین و ئازاد فێربین لەكاتێكدا بیرو مێشكمان
لەوكاتەوەی لەدایك دەبین تا ئەوكاتەی دەمرین قاڵبی وەرگرتووە بە كلتورێكی
تایبەت ،لە نمونەیەكی تەسك دەرب��ارەی «من»؟ بۆ چەندین سەدەیە ئێمە
گونجێندراوین بە نەتەوایەتی ،چینایەتی ،ترادسیۆن ،ئاین ،زمان ،پەروەردە،
ئەدەب ،هونەر ،عادەت ،پروپاگەندەی جۆراوجۆر ،قورسایی ئابووری ،خێزان،
هاوڕێ وئەزموونەكانمان .ئەوانە هەموو كاریگەیان لەسەرمان هەیە لەبەر ئەوە
واڵمەكانمان بۆ گرفتەكانمان گونجێندراون.
تۆ ئاگاداری ئەوەیت كە گونجێندراویت؟ ئەوە یەكەم پرسیارە كەدەبێت
لەخۆتی بكەیت ،نەوەك ئەوەی كە چۆن خۆت ئازاد بكەیت لەو گونجاندنانە.
لەوانەیە هەرگیز ئازاد نەبیت ،ئەگەر بڵێیت»:دەبێت ئازاد بم لێیان» .لەوانەیە
بكەویتە داوی گونجاندنێكی دیكەوە لە فۆڕمێكی جیاوازدا .بۆیە ئایا تۆ ئاگاداریت
كە گونجێندراویت؟
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چۆن دەزانیت كە گونجێندراویت؟ چ شتێك ئاگادارت دەكاتەوە؟ چۆن
دەزانیت برسیتە؟ -لە رووی تیۆرییەوە نا بەڵكو هەستكردن بەراستێتی برسێتی-؟
بەهەمان شێوە چۆن هەست بەو حەقیقەتە دەكەیت كە گونجێندراویت؟ ئایا
هەست بەو گونجاندنە ناكەیـت لە رێگای كاردانەوەكانت بۆ گرفت و كێشەكان؟
كاردانەوەت دەبێت بۆ گرفت و كێشەكان بەوشێوەی گونجێندراویت .گونجاندنەكان
و كاردانەوەكان هەمیشە هاوتەریبن.
كاتێك هۆشیاردەبیتەوە بەرامبەر ئەم گونجاندنانە ،ئایا گونجاندنی رەگەزی
 ،ئاینی یاخود كلتوریە هەستی خۆبەستنەوەت لەال دروست ناكات؟نمونەیەك لەو
گونجاندنانە وەربگرە :نەتەوایەتی.كاتێك هۆشیاردەبیتەوە بەرامبەر ئەو گونجاندنە
ئایا چێژی لێوەردەگریت یاخود لێی یاخی دەبیت ؟ ئەگەر لێی یاخی بووی
دەتەوێت گوجاندنەكانی دیكەش لەناوببەیت؟ ئەگەر تۆ لە گونجاندنەكانت رازی
بیت ،ئەوا بێگومان هیچ شتێك ناكەیت ،بەاڵم ئەگەر رازی نەبیت و هۆشیاربوویت
بەرامبەری و تێدەگەیت كە هەرگیز هیچ بەرامبەریان ناكەیت هەرگیز! لەبەر ئەوە
تۆ هەمیشە لە رابردوودا دەژیت لەگەڵ مردووان.
تۆ دەتوانیت گونجاندنەكانت ببینیت كاتێك توشی ملمالنێ دەبیتەوە بۆ
بەردەوامبوونی خۆشی و ئاسودەییەكانی ژیانت .ئەگەر هەمووشتێك لەدەوروبەرت
تەواو و دڵخۆش بوو :خێزانەكەت خۆشی دەوێیت ،تۆش ئەوت خۆش دەوێت،
ماڵ و حاڵێكی باشت هەیە ،منداڵەكانت ب ێ گرفتن ،هەروەها س��ەروەت و
سامانیكی باشیشت هەیە  ...تۆ لەو كاتەدا بەهیچ شێوەیەك هەست بە
گونجاندنەكانت ناكەیت -بەاڵم كاتێك رووبەڕووی پشێوی دەبیتەوە  -خێزانەكەت
سەیری كەسێكی دیكە دەكات ،یان كاتێك سەروەت و سامانت لەدەست دەدەیت
یاخود ئەو كاتەی هەست بە هەڕەشەی جەنگێك یان هەر ئازارێكی دیكە
دەكەیت -ئەوا ئەو كاتە هەست بە گونجاندنەكانت دەكەیت .كاتێك ملمالن ێ
دەكەیت دژی هەر ناڕەحەتیەك و بەرگری لە هەڕەشە دەرەكی و ناوخۆییەكانت
دەكەیت ئەوا ئەو كاتە هەست دەكەیت كە تۆ گونجێندراویت .ئێمە زۆربەمان
هەست بەو پشێویە دەكەین سادە بێت یاخود قووڵ ئەویش نیشاندەری ئەوەیە
كە ئێمە گونجێندراوین .هەروەك ئاژەڵێكی ماڵی بە شێوەیەكی سروشتی مامەڵە
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دەكەین ،بەاڵم لەكاتی پشێوی و هەڕەشەدا تەواوی توندوتیژییە سروشتییەكەمان
دەردەكەوێـت.
ئێمە دڵ تەنگین بەرامبەر ژی��ان ،سیاسەت ،ب��ارودۆخ��ی ئابووری،
ناڕەحەتیەكانی ژیان و خۆمان .لەوانەوە تێدەگەین كە ئێمە چەند بەتەسكی
سنورداركراوین و گونجێندراوین .ئەی باشە چی بكەین؟ ئایا ئەو دڵ تەنگییە قبوڵ
بكەین و لەگەڵیدا بژین هەروەك ئەوەی زۆربەمان دەیكەین؟ ئایا خۆمانی لەگەڵ
رابهێنین و لەگەڵیدا بژین وەك ئازاری پشت؟ یان لەگەڵی بسازێین؟
مەیلێك هەیە لەالی زۆربەمان بۆ هەڵكردن و سازان لەگەڵ شتەكان و
راهاتن لەگەڵیان و هاوسەنگكردنیان لەگەڵ بارودۆخەكاندا .هەندێكمان دەڵێین»
ئاخ ،ئەگەر شتەكان باشبوونایە ئەوا من كەسێكی جیاوازتر دەبووم» یان دەڵێین»
هەلێكم بدەرێ من خۆم باش دەك��ەم» .ئێمە هەمیشە دڵتەنگیەكانی خۆمان
دەخەینە ئەستۆی كەسانی دی و بارودۆخەكان.
ئەگەر كەسێك خوی گرت بە پەستی و دڵتەنگییەوە ئەوا مانای وایە ئەو
كەسە بیری لەكاركەوتووە وەك ئەو كەسەی جوانەكانی دەوروبەری خۆی نابینێت،
چونكە ب��ەردەوام لەناویدایە .هەندێك كەسی دیكەش خو بەشتی خراپترەوە
دەگرن ئەو كەسانە بیریان خراپتر لەكار كەوتووە و خراپترش دەبێت .هەندێك
جاریش لەگەڵ پەستیەكان بەرگەناگرین و هەوڵی راكردن دەدەین لێیان ئەویش
لە رێگای بەكارهێنانی مادەی هۆشبەر  ،پەیوەندی كردن بە گروپی سیاسی
 ،هاواركردن ،نووسین رۆیشتن بۆ یاری فوتبۆڵ یان بۆ پەرستگا و كەنیسە
بەمەبەستی دۆزینەوەی شتێكی دڵخۆشكەر.
بۆچی ئێمە لەشتە راستییەكان رادەكەین؟ بۆنمونە ئێمە لەمردن ئەترسین-
چەندین تیۆر و هیوا و باوەڕ داهێنراون بۆ جوانكردنی حەقیقەتی مردن ،بەاڵم
حەقیقەتی مردن هەروەكو خۆی ماوەتەوە .بۆ تێگەیشتن لە راستی یاخود
حەقیقەت دەبێت سەیری خۆی بكەین ،نەوەك لێی رابكەین .زۆربەمان لەژیان
و مردن ئەترسین .ئێمە هەست بە ترس ئەكەین بۆ خێزانەكانمان ،لە بۆچوونی
گشتی ئەترسین ،هەست بەترس ئەكەین بۆ لەدەستدانی كارەكانمان  ،ئاسودەیمان
یان لەدەستدانی سەدان شتی تر .بەاڵم حەقیقەتی سادە ئەوەیە كە ئێمە ترسنۆكین
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نەوەك لەم شت و ئەوشت بترست.
بۆچی ئێمە ناتوانین رووب��ەڕووی ئەم حەقیقەتە ببینەوە؟ دەتوانیت
رووبەڕووی ئەم حەقیقەتە ببیتەوە لە زەمەنی ئێستادا .ئەگەر بورا نەدەیت و
هەمیشە لێی رابكەیت ئەوا هەرگیز ناتوانیت رووبەڕووی ببیتەوە ،هەروەها
لەبەر ئەوەی تۆڕێك لەهەاڵتنمان بەدەوری خۆماندا چاندوە فێری عادەتی هەاڵتن
بووین.
ئێستا ئەگەر تۆ هۆشیاربیت تێدەگەیت تەنها لە حاڵەتی گونجاندنەكەت نا،
بەڵكو لە دەرئەنجامە ترسناكەكانی ئەو گونجاندنەش .باشە ئەگەر تۆ هۆشیاریت
بەرامبەر دەرئەنجامی ئەو گونجاندنەت بۆچی هەڵوێست وەرناگریت؟ ئەوە لەبەر
ئەوەیە كە تەمبەڵیت؟ یاخود وزەی پێویستت نیە؟ ئەگەر تووشی هەڕەشەیەكی
جەستەیی ببیتەوە بۆ نمونە مارێك دەیەوێت بتگەزێت یان رووداوێكی
ئاگركەوتنەوە ،ئایا دەستبەجێ هەڵوێست وەرناگریت؟ كەواتە كە تۆ هەست بە
دەرئەنجامە ترسناكەكانی نەتەوەپەرستی دەكەیت بۆ ئاسوودەیت بۆچی هەڵوێست
وەرناگریت؟
وەاڵمەكەی ئەوەیە كە تۆ توانای بینینت نیە .ئەگەر تۆ ترسناكی ئەو
گونجاندنانە بزانیت وەك پرۆسەیەكی رۆشبیری ئەوا هەرگیز هیچی بەرامبەر
ناكەیت .هەروەها لە بینینی ئەو ترسناكیانە وەك تەنها ئایدیایەك و پاشان
ملمالنێی ئایدیا و كردار ئەوا رووبەڕووی بەفیڕۆدانی وزەیەكی زۆر دەبیتەوە.
تەنها بە یەك شێواز دەتوانیت رووبەڕوو بوونەوە دەست پی بكەیت .ئەویش
بە بینینی ئەو گونجاندنە و دەرئەنجامە ترسناكەكانی دەستبەجێی و لەیەككاتدا و
هاوكات هەڵوێست وەرگرتن .واتە بینین بریتیە لە كردار.
زۆربەمان بەناو ژیاندا گوزەر دەكەین بەب ێ ئاگایی .كاردانەوەكانمان ب ێ
بیركردنەوەن تەنها بەپێی ئەو ژینگە و بارودۆخەن كە تیایاندا گەورەبووین .ئەو
كاردانەوانەش تەنها راماندەكێشن بۆ ملكەچی و گونجاندنی زیاتر .بەاڵم لەوكاتەوەی
تەواوی ئاگایت تەرخان دەكەیت بۆ گونجێندراوەكانت و خۆت لەرابردوو ئازاد
دەكەیت ،ئەو كاتە تۆ بوویتە كەسێكی ئازاد و شێوازە گونجێندراوێنەكانیش
بەشێوەیەكی سروشتی نامێنن.
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بارگرانییەكانی دوێنێ ،بیرێكی ئارام  ،بێدەنگی
بە گشتی لە ژیانماندا هەنگاو دەنێین بەشێوەیەك تەنیایی بوونێكی كەمی
هەیە .تەنانەت كاتێكیش بەتەنهاین ژیانمان دەورە دراوە بەزۆر كاریگەری دیكە،
زۆر زانیاری دیكە ،زۆر یادگاری و ئەزموون و راڕایی دیكە .زۆر ناڕەحەتی و
ملمالنێی دیكە كە دەبێتە هۆی ئەوەی بیرومێشكمان سست و خاو بێت .ئایا
ئێمە هیچ كاتێك تەنیایین یاخود بەردەوام بارگرانییەكانی رابردوو لەگەڵ خۆمان
هەڵدەگرین.
لەم بارەیەوە چیرۆكێكی سەرنجڕاكێش هەیە .دووپیاوی ئاینی لەگوندێكەوە
دەچن بۆ گوندێكی دیكە .لەسەر رێگایان لەكەناری رووبارێكدا كچێكی گەنج
دەبینین كە دانیشتووە و لەبەرخۆیەوە دەگری .یەكێك لە پیاوەئاینییەكان دەچێتە
الی و لێی دەپرست كە بۆچی دەگریت؟ ئەویش بۆی باس دەكات كە ماڵیان لە
گوندەكەی ئەوبەری رووبارەكەیە .كاتێك هاتۆتە ئەمبەر ئاوی رووبارەكە زۆر
هەڵنەستاوە ،بەاڵم ئێستا ئاوی رووبارەكە بەرزبۆتەوە و ناتوانێت بپەڕێتەوە
و بگەڕێتەوە بۆ ماڵەوە .دەستبەج ێ پیاوە ئاینییەكە كچەكە دەكاتە باوەشی
و دەیپەڕێنێتەوە بۆ ئەوبەری رووبارەكە .دوای ئەوە هەردوو پیاوە ئاییینیەكە
دەست دەكەنەوە بە گەشتەكەی خۆیان .دوای دوو كاتژمێر پیاوەئاینییەكەی دیكە
دەڵێت «براكەم من و تۆ سوێندمان خواردبوو كەهەرگیز دەست لە ئافرەت
نەدەین  .بەڕاستی تۆ گوناهێكی گەورەت كرد .تۆ هەست بە چێژ و وروژاندن
ناكەیت كە دەستت لە و ئافرەتە داوە؟» پیاوەكەی كچەكەی پەڕاندبۆوە وەاڵمی
دەداتەوە»من دوو كاتژمێر لەمەوبەر هەڵمگرت ،بەاڵم تۆ ئێستاش لەگەڵ خۆت
هەڵی دەگریت ئەی تۆ هەست بە گوناه ناكەیت؟»
ئەمە ئەو شتەیە كە ئێمە دەیكەین .بەردەوام بارگرانیەكانی رابردوو
هەڵدەگرین لەگەڵ خۆمان .هەرگیز لەناویان نابەین هەرگیز لەدوای خۆمان
بەجێیان ناهێڵین .تەنها یەك كات دەتوانین ئەو شتە ئەنجام بدەین ئەویش
لەڕێگەی ئەوەی تەواوی ئاگای خۆت بۆ گرفتێك بەكاربهێنیت و دەستبەج ێ
چارەسەری بكەیت -.ئەگەر لەگەڵ خۆت هەڵیان نەرگریت بۆ بەیانی یاخود
كاتێكی تر ئەو كاتە تەنیایی بونی هەیە -تەنانەت ئەگەر لەناو پاسێكی قەرەباڵغ
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و ماڵیكی قەرەباڵغیشدا بژین .تەنیایی نیشادەری بیرێكی زیندووە ،بیرێكی پاك.
هەبوونی تەنیایی و بۆشایی ناوەكی زۆر گرنگە ،چونكە ئاماژە پێدەری
ئازادییە :ئەوەی كە ببیت ،كە بڕۆیت ،كە كاربكەیت ،كەبفڕیت .پێویستە ئەوە
بزانین باشە لەهەبوونی ئەو بۆشاییەوە گەشە دەكات هەروەك چۆن چاكە و
راستێتی لە هەبوونی ئازادیدا گەشە دەكات .لەوانەیە ئازادی سیاسیمان هەبێت،
بەاڵم لەناخەوە ئازاد نەبین و ئەو بۆشاییەمان نەبێت .هیچ چاكە و كوالیتییەك
بەبێ بوونی ئەو بۆشاییە لەناوخودا گەشەناكات .بۆشایی و بێدەنگی زۆر گرنگە
لەبەرئەوەی ئەو كاتەی بیر تەنیایە  ،لەژێر كاریگەریدا نییە  ،رانەهێنراوە ،ئەوكاتە
بیر دەتوانێت شتێكی نو ێ بەرهەم بهێنێت.
هەریەك لەئێمە هەست بەوە دەك��ات كاتێك بیرمان بێدەنگە ئەو
كاتە بیرمان رۆشنە .بۆشایی و بێدەنگی زۆرگرنگن بۆئەوەی بڕۆین بۆ ئەودیوو
سنوورەكانی هۆشیاری .بەاڵم چۆن بیرومێشكێك كە زۆر سەرقاڵە بۆ بەدەستهێنانی
قازانجە تایبەتیەكانەوە ئارام دەبێت؟ كەسێك لەوانەیە بتوانێت دیسپلینی بكات،
كۆنتڕۆڵی بكات  ،شێوەی دابڕێژێت .بەاڵم ئەمانە بیر ئارام ناكەن بەڵكو سست
و خاوی دەكەن.
ژیانی زۆربەمان لەدەرەوە بەزۆر شت دیسپلینكراوە :بە دواكارییەكانی
كۆمەڵگە ،داواكارییەكانی خێزان ،بە نارەحەتی و ئەزموونەكانی خۆمان ،بە
قبوڵكردنی ئایدۆلۆژیایەكی دیاریكراو .ئەو فۆڕمی دیسپلینانە دەبنە هۆی كوشتنی
شتەكان .پێویستە دیسپلینكردن بریتی بێت لە كۆنترۆڵ بەبێ ترس بێت .دەبێت
لەسەرەتادا ئازادی فەراهەم كرابێت پاشان دیسپلین نەك بە پێچەوانەوە .ئازادی
سەرەتایە نەوەك كۆتایی.
بۆ رەتكردنەوەی دەسەاڵت ( مەبەستمان لە دەسەاڵتی یاسا نیە ،بەڵكو
دەسەاڵتی سایكۆلۆژی) پەسەندنەكردنی دەسەاڵتی دەزگا دینییەكان و ترادسیۆن
و ئەزموونەكان پێویستە لەخۆڕا گوێڕایەڵ نەبین بەڵكو دیراسەی شتەكان بكەین.
دیراسەكردنیش بەبێ بوونی ئازادی فەراهەم نابێت .ئازادی لە رەتكردنەو و
قبوڵكردن .ئێمە ناتوانین دەسەاڵتێك قبوڵ بكەین و پاشان دیراسەی بكەین ،ئەوە
شتێكی مەحاڵە .بۆ دیراسەكردنی تەواوی پێكهاتەی سایكۆلۆژی دەسەاڵت لەناو
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خۆماندا پێویستمان بە بوونی ئازادییە .كاتێك ووردبوونەوە و دیراسە دەكەین،
ئەوا ئێمە تەواوی ئەو پێكهاتەیە پەسەند ناكەین و كاتێكیش پەسەندی ناكەین
ئەوە نیشاندەری ئەوەیە كە هزرمان ئازادە لەهەر جۆرە دەسەاڵتێك .نەرێنیكردنی
هەرشتێك كە بەهای پێدراوە وەك دیسپلینی دەرەكی ،سەركردایەتی كردن،
ئایدیالیزم .ئەوانە دەبێت دیراسە بكرێن و نەرێنی بكرێن .هەموو كردارێكی
پەسەند نەكردن هەنگاوێكی پۆزەتیڤە .كەواتە ئێمە هەموو ئەو شتانەی بەگرنگ
دانراون نەرێنی دەكەین بۆ ئەوەی ئارامی بیر دابین بكەین.
كەواتە ئێستا زانیمان كە كۆنترۆڵ كردن نابێتە هۆی ئارامی بیر ،هەروەها
بیریش ئارام نیە كاتێك ئەو بیرە خەریك بێت بە شتێكەوە و لەناوئەوشتەدا وون
بووبێت .ئەمە وەك ئەوە وایە بووكەڵەیەك بدەیت بە منداڵێك و منداڵەكەش
بێدەنگ دەبێت بەاڵم كاتێك بووكەڵەكەی لێوەردەگریتەوە دەست دەكاتەوە بە
عەجولی .ئێمە هەموومان بووكەڵەی خۆمان هەیە و لەناویدا ون بووین بۆیە
بێدەنگین ،بەاڵم لەراستیدا بیرمان ئارام نییە.
تەنها بێدەنگییەك كە ئاشناین پێی ئەوكاتەیە كە دەنگەدەنگ نامێنێت،
كاتێك هزر لە بیركردنەوە دەوەستێت .بەاڵم ئەوانە ئارامی نین .ئارامی شتێكی
تەواو جیاوازە ،هەروەك جوانی و خۆشەویستی .ئەو ئارامییە بەرهەمی بێدەنگی
و بەرهەمی خانەكانی مێشك نیە.
ئێستا ئێوە چاوەڕێی منن بۆ ئەوەی وەسفی ئارامیتان بۆ بكەم بۆ ئەوەی
بەراووردی یان تەرجەمەی بكەن .بەاڵم ئەو ئارامییە وەسف ناكرێت .ئەوەی كە
دەتوانرێت وەسف بكرێت «تێگەیشتنە».ئازادی لە تێگەیشتنەوەیە .ئەم تێگەیشتنە
بەدەست دێت لەئەنجامی پەسەندنەكردنی ئەو زانیاری و وێنانەی لەسەرخۆت
هەتن ،پەسەند نەكردنی ئەزموونەكانی پێشوو،ئازارەكان ،موجامەلەكردنەكان.
ئەمە یارمەتی خانەكانی مێشك دەدات بۆ ئەوەی زیندووبن ،گەنج بن ،پاك بن.
ئەو ئارامییە مانای نەمانی دەنگ دەنگ ناگەیەنێت .ئەوە تەنها سەرەتایە
وەك رۆیشتن وایە بەناو رێگایەكی بچوكدا كە وردە وردە فراوان دەبێت و
بەقەد زەریایەكی لێدێت .ناتوانرێت بپێورێت و دەگەیتە حاڵەتێكی ب ێ زەمەن.
بەاڵم ناتوانیت بەشێوەیەكی زارەكی لەم حاڵەتە بگەیت ،تەنها ئەو كاتە نەبێت
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كە لەتەواوی پێكهاتەی هۆشیاری گەشتبیت .لەمانای چێژ و ئازار و ب ێ ئومێدی
گەشتبیت .ئەو كاتە خانەكانی مێشك بۆ خۆیان ئارام دەبن .لەوانەیە بگەیتە
نهێنییەك كەهیچ كەسێك ناتوانێت بۆتی ئاشكرا بكات ،هیچ شتێك ناتوانێت
لەناوی بەرێت .بیری زیندو بیرێكی ئارامە ،ئەو بیرەیە كە ناوەند و شوێن و كاتی
نییە .ئەوەش تەنها راستی و تەنها واقیعە.
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