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chomsky

بایۆگۆافیای چۆمسكی
د .لوقامن رەئوف

چۆمسكی بەرەگەز جو لە  7دیسەمبەری 1928لە گەڕەكی (ئوك لین) لەفیالدلفیا،
پەنسلڤانیا لە دایكبووە.
 باوكی دكتۆر ب��ووەو ( )1977-1896لەئیمرباتۆریەتی روسی لەدایكبووەو پزیشك
ب��ووە ،لەساڵی  1913كۆچیانكردوە بۆ
ئەمریكا.
 دوای تەواكردنی ئامادەیی ،لەساڵی 1945لە زانكۆی پەنسلفانیا كاری لەسەر فەلسەفەو
زمانەوانی كردوە.
بەكالۆریۆسی لە هونەردا بەدەستهێناوە.ل��ە قوتابخانەی سەرەتایی هیربو وەكمامۆستا دامەزراوە.
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لەسااڵنی  1949-1944خوێنەرێكی زیرەكیگۆڤاری(سیاسەت)بووە.
ل��ەس��اڵ��ی  1949ك���ارول دوری���س كۆنەهاوڕێ و هاوڕێی منداڵی كردە هاوسەری
خ��ۆی ولەساڵی  2008بەهۆی نەخۆشی
شێرپەنجەوە كۆچیدواییكردوە ،وات��ە 59
ساڵ هاوسەری بووەو دوو كچ بەناوەكانی
(دانیا،1960افیفا )1975كوڕێك بەناوی(
هاری  )1975هەیە.
 لەساڵی  1951ن��ام��ەی ماستەرەكەیبەناوی(شێوازی پۆلێنكردنی عیربی) نوسیوە.
لەساڵی 1951-1945لە زانكۆی پەنسلفانیابووە.
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 لەسااڵنی  1955-1951مامۆستا بووە لەزانكۆی هارفارد.
 لەساڵی  1953لەگەڵ هاوسەرەكەی لەئیرسائیل ژیاون.
ل��ەس��اڵ��ی  1955ب����ووە م��ام��ۆس��ت��ایزمانەوانی ب��ووە لە بەشی زمانەوانی و
فەلسەفە ،بەتایبەتی فەلسەفەی شیكاری
(ماساتشوستشی تەكنولۆژیا)( ،)MITتاوەكو
ئێستاش لەم پەیامنگایە وانەی وتوەتەوە.
لەساڵی  1961بووە مامۆستا لەبەشی زمانەنوێكان و زمانەوانی ،كە ئەمڕۆ بە بەشی
زمانەوانی و فەلسەفە ناودەبرێت.
 -لەسااڵنی  1976-1966بووەتە مامۆستای

فەخری زمانە نوێكان و زمانەوانی.
 لەساڵی  1976ب��ووە پرۆفیسۆر لەوپەیامنگايەكەدا.
 مامۆستای زمانەوانی و فەیلەسوفیئەمریكییەو لە ئێستاشدا زانانی زمانەوان و
مێژو و رەخنەگرو چاالكەوانی سیاسیە.
 زیاتر لە  130كتێبی هەیەو لەئێستاداباشرتین كانگایە لە سەرانسەری جیهاندا.
 داهێنەری تیۆری زمانەوانی بەرهەمهێنانەلە سەدەی بیستەمدا.
ل��ەس��اڵ��ی 1967یەكێك ب��ووە ل��ە نەیارەسەرسەختەكانی شەری ڤێتنام و وتارێكی
ب���ەن���اوی(The Responsibility of
 Intellectualsبەرپرسیاریەتی رۆشنبیران)
نوسیوە.
 دەرك��ەوت��ن��ی چۆمسكی ل��ە ( بنیادیپیكهاتەیی)دا بوو لە كتێبی( بنیادی لۆژیكی
بۆ تیۆری زمانەوانی) زمانەوانی بونیادگەری
لەساڵی .1955
دیارترین كاری لەساڵی  1968لە بواریزانستی دەنگسازیدا بووە.
 دیارترین كاری لەئێستادا لەسەر بونیادیمەعریفی بەرهەمهێنانی بەكارهێنەرانی
زمانە.
 لەساڵی  2006كتێبی(«Chomsky on ) Anarchismباڵوكردەوە.
 لە زۆربەی زانكۆ بەناوبانگەكانی جیهانبانگهێشتكراوەو وانەی وتوەتەووە.
 لەساڵی 1969وانەی جۆن لۆكی لە زانكۆیئۆكسفۆرد وتوەتەوە.
لەساڵی  1972وان��ەی برتران راسڵی لەزانكۆی كامربیج وتوەتەوە
لەساڵی  1977وانەی هوزینجا لە لەندەنو وان��ەی  Diamondلە زانكۆی تۆرنتۆ
وتوەتەوە
 -لەساڵی  1988و 1997لە كیب تاون و.......

تاد.
ئ��ەن��دام��ی ئەكادیمیای ئەمریكی بۆهونەرو زانست ،ئەكادیمیای نیشتامنی
زانستی ،كۆمەڵەی ئەمریكی بۆ فەلسەفە،
جگەلەمانەش ئەندامی كۆمەڵەی ترە لە ناو
ئەمریكاو دەرەوەی ئەمریكادا
 لەساڵی 2010خەاڵتی ئەریك فرۆمی لەشتوتگارد لە ئەڵامنیا وەرگرت.
  -لەساڵی  2010بووە سێیەم زانا كە لەزان��ك��ۆی (ویسكونسن) خەاڵتی چاالكی
رەخنەیی وەردەگرێت.
 ل��ەس��اڵ��ی  2005ل��ەراپ��رس��ی��ی��ەك��یگۆڤاری(بروسبكت) نازناوی رابەری رۆشنبیرە
زیندوەكانی بەدەستهێنا.
 لەساڵی  2006لەراپرسییەكی گۆڤاری( نیوستیتمنت) پلەی حەوتەمی لە (پاڵەوانانی
سەردەم) زیندوەكانی بەدەستهێنا.
 ساڵی  2010پەیامنگەی ماساتشوستسئاهەنگی رێزلێنانی بۆ ساسزكرا.
 ساڵی  2011خەاڵتی سیدنی بۆ ئاشتیوەرگرت ،بەهۆی چاونەتری و رەخنەكانی
لەدەسەاڵت و بەرزڕاگرتنی مافەكانی مرۆڤ.
 ساڵی 2016چەند جارێك لەسەر دۆزیك��ورد وت��ارو قسەی ك��ردوەو هاوسۆزی و
پشتیوانی خۆی دەربڕیوە.
 ژمارەیەك نازناو و پلەی فەخری لە زانكۆجیهانییەكان وەرگرتوە لەوانە:
• University of London
• University of Chicago
• Loyola University Chicago
• Swarthmore College
• University of Delhi
• Bard College
•University of Massachusetts Amhers
• University of Pennsylvania

• Georgetown University
• Amherst College
• University of Cambridge
•• University of Colorado
• University of Buenos Aires
• McGill University
• Rovira i Virgili University
• Columbia University
• Villanova University
• University of Connecticut
• University of Maine
• Scuola Normale Superiore di Pisa
•• University of Western Ontario
• University of Toronto
• Harvard University
• University of Chile
• University of Bologna
• University of La Frontera
• University of Calcutta
• National University of Colombia
• Vrije Universiteit Brussel
• Santo Domingo Institute of
Technology
• Uppsala University
• National and Kapodistrian
University of Athens
• University of Cyprus
• Commencement at CCSU|Central
Connecticut State University
• National Autonomous University of
(Mexico (UNAM
• Peking University
• National Tsing Hua University
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نوام چۆمسكی
لەعەرەبییەوە :ئاالن رەشید
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ئەم ئێوارەیە هەندێك پرسی سەرەكی ئەو
زانستەم تاوتوێكرد ،كە لە زمان دەكۆڵنەوە.
دەتوانین كێشە جەوهەرییەكەی ئەم باسە
بەم جۆرە دیاریبكەین :عەقڵ/مێشكی مرۆیی
سیستەمێكی ئاڵۆزە ،زۆر بەشی كارلێككەر
دەچنە نێو پێكهاتەكەیەوە ،یەكێك لەو بەشانە
ئەوەیە ،دەتوانین پێیبڵێین «توانای زمانی».
وا دەردەكەوێت ئەم سیستەمە لە خەسڵەتە
سەرەكییەكانیدا تاقانەیە و تەنیا لە جۆری
مرۆییدا و ،لەسەرجەم ئەندامەكانی جۆری
مرۆییدا ،هەیە .خۆ ئەگەر «مادەی سەرەتایی
زمان» بخرێتە ب��ەردەم ئەم توانا زمانییەوە،
ئەوا ئەو زمانە دیاریدەكات كە وەردەگیرێت،
واتە بۆ منوونە زمانێكی وەك ئینگلیزی یان
ئیسپانی ..هتد .ئەم زمانە ژمارەیەكی زۆر لەم
دیاردانە دیاریدەكات ،كە دەشێت بوونیان
هەبێت ،ئەمەیش بە تەواوەتی شتێكی زیاترە
لەو مادە زمانییەی كە یەكەمجار خراوەتە
بەردەمی .دەتوانین ئەم پرۆسەیە بەم نەخشە
هێڵكارییەی خوارەوە دیاریبكەین:

 -1توانای یەكەمی زمان  :توانای زمانی –
زمان -دەربڕینە لێكدراوەكان.

ئەگەر وا گریامنە بكەین توانا زمانییە
مرۆییەكانی مناڵێك،كە بەشێك لە ئامادەییە
خۆڕسكەكەی هەیە ،بخەینە نێو ژینگەیەكەوە
كە ئەندامەكانی بە زمانی ئیسپانی قسەدەكەن،
ئ��ەوا توانا زمانییەكە ،ئ��ەو م��ادە زمانییە
هەڵدەبژێرێت كە پەیوەندی بەو واقیعانەوە
هەیە كە لەم ژینگەیەدا ڕوودەدەن ،مناڵەكەیش
بە پشتبەسنت بەم مادە سەرەتاییە ،بەو جۆرەی كە
بونیادە ناوەكییەكەی بۆی دیاریدەكات ،هەمان
داڕشتنەوە و فۆرمولەكردنی زمانی دەكات،
واتە زمانی ئیسپانی ،یان بەشێوەیەكی وردتر
بیڵێین ،هەمان داڕشتنەوەی ئەو شێوە زمانە
ئیسپانییە دەكات ،كە مناڵەكە هەستدەكات لە

دەوروبەرەكەیدا بەكاردەهێرنێت .دواتر ئەم
زمانە دەبێتە بەشێك لە عەقڵ .كاتێكیش ئەم
پرۆسەیە تەواودەبێت ،زمان دەگاتە قۆناغی
پێگەیشنت ،كە توانای زمانی دەیپارێزێت و
بەردەوامیی پێدەدات ،لەم ئاستەدا مناڵەكە
دەتوانێت لەم زمانە تێبگات و قسەی پێبكات.
زم��ان ل��ەم ئاستەدا دەبێتە یەكێك لە
سیستەمە هەمەجۆرەكانی ئەو مەعریفەیەی
كە مناڵەكە دەتوانێت وەریبگرێت ،واتە
الی ئ��ەو دەب��ێ��ت��ە یەكێك ل��ە سیستەمە
مەعریفەیەكانی خۆی .زمانیش سیستەمێكی
ئاڵۆزە و بە كۆمەڵێك تایبەمتەندی دیاریكراودا
دەنارسێتەوە و مەحكومە بە رسوشتی عەقڵ/
مێشك .دوات��ر ئەم زمانە چەندین دی��اردەی
گریامنەكراو دەستنیشاندەكات ،ئینجا بونیادی
دەربڕینە زمانییە هەمەجۆرەكان دیاریدەكات
كە لەودیوی هەموو ئەزموونێكەوەیە .ئەگەر
زمانە وەرگیراوەكە ئیسپانی بێت ،ئەوا ئەو
سیستەمە مەعریفییەی كە مناڵەكە وەریگرتووە
ئەوە دیاریدەكات كە  stridناشێت وشەیەكی
ئیسپانی ،یان عەرەبی بێت ،بەاڵم بۆ ئینگلیزی
ئ��ەوا ڕێ��ی تێدەچێت و ئەگەری هەیە .بە
هەمان ڕێگا ئەوە دیاریدەكات كە گوزارەی
 el libroدەشیت بە واتایەكی هەستەكی یان
ئەبسرتاكت ،یان هەردووكیان پێكەوەیش،
بەكاربهێرنێت ،هەروەها پەیوەندی نێوان واتای
 persuaderو گ��وزارەی tener intencion
دیاری دەكات .هەروەها لەمەیش زیاتر ئەوە
دیاریدەكات كە رستەی Juan se hizo afeitar
رستەیەكی مومكینە بە واتا دیاریكراوەكەی،
كەچی ئەم ئیمكانە لەدەستدەدرێت ،ئەگەر
بێتوو گوزارەی  a los muchachoبۆ كۆتایی
رستەكە زیادبكەین ،یان گ��وزارەی A quien
بخەینە سەر سەرەتاكەی ،چونكە ئەمە لەگەڵ
زۆربەی پێوانەكاندا ناكۆكە .مەسەلەكە بەم
جۆرە لە ژمارەیەكی زۆری دیاردە مومكینەكاندا

توانازمانییەمرۆییەكانی
مناڵێك ،كە بەشێك لە
ئامادەییەخۆڕسكەكەیهەیە،
بخەینە نێو ژینگەیەكەوە
كەئەندامەكانیبەزمانی
ئیسپانیقسەدەكەن،ئەواتوانا
زمانییەكە،ئەومادەزمانییە
هەڵدەبژێرێتكەپەیوەندی
بەو واقیعانەوە هەیە
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بەردەوام دەبێت ،كە لەو ئەزموونە كەسییە
زیاتر دەڕوات كە زمانی وەرگرتووە ،یان لەو
ئەزموونە گروپییە زمانییە تێدەپەڕێت كە
لەنێویدا دەژی.
پێویستە لێرەدا ئاماژە ب��ەوە بكەین
كە من وشەی «زمان» بۆ ئەوە بەكاردێنم
ئاماژە بە دیاردەیەكی تاكەكەسی بكەم،
واتە بۆ سیستەمێك كە لە عەقڵ/مێشكی
كەسێكی دیاریكراودا دەنوێرنێتەوە .ئەگەر
بتوانین پرسەكە بە درێ��ژی و وردەك��اری
باس بكەین ،ئ��ەوا دەبینین كە هیچ دوو
كەسێكی تەواو هاوشێوە لە زماندا بوونی
نییە ،تەنانەت ئەگەر دووان��ە (جمك)ێكی
تەواو هاوشێوەیش بن و لە یەك ژینگەی
كۆمەاڵیەتیشدا هەمان پەروەردەیان هەبێت.
هەر دوو كەسێك دەتوانن لەیەكرت تێبگەن
ئەگەر زمانی هەردووكیان بە ڕادەی پێویست
لێكچوو بێت.
بە پێچەوانەی ئەمەوە ،لە بەكارهێنانی
ئ��اس��ای��ی��دا ،ك��ات��ێ��ك ل���ەب���ارەی زم��ان��ەوە
قسەدەكەین ،پێامنوایە زم��ان هیچ نییە،
جگە لە دیاردەیەكی «كۆمەاڵیەتی» ،واتە
خاسیەتێكە كە ئەندامانی كۆمەڵێك تێیدا
هاوبەشن ،بەاڵم پرسیارەكە ئەمەیە :ئەم
كۆمەڵە زمانییە چییە؟ وەاڵمێكی روون و
ئاشكرا بۆ ئەم پرسیارە نییە .بۆ منوونە با
ئێمە زمانی چینی وەك زمان وەربگرین،
لەكاتێكدا ئیسپانی و كەتەلۆنی و ئیتالی
و زمانە التینییەكانی دیكە بە زمانی لێك
جیاواز دادەنێین ،بەاڵم «دیالێكتەكانی زمانی
چینی»بە هەمان ڕادەی جیاوازی نێوان زمانە
ڕۆمانییەكان جیاوازن ،هەورەها ئێمە دەڵێین
هۆڵەندی زمانێكە و ئەڵامنی زمانێكی ترە،
كەچی لەگەڵ ئەوەیشدا زمانی ئەڵامنیی
قسەپێكراو لە نزیك سنوورەكانی هۆڵەندادا
دەشیت ئەو هۆڵەندییانەی كە نزیك لەو
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ناوچەیە دەژی��ن لێی تێبگەن ،ئەگەرچی
ئەو ئەڵامنیانەی لەم ناوچەی بەكارهێنانی
زمانە ئەڵامنییەكە دوورن ،ناتوانن لێی
تێگەن .زاراوەی «زم��ان» وەك ئ��ەوەی لە
ڕۆژانەدا بەكاردەهێرنێت كاركردی سیاسی-
كۆمەاڵیەتی و پێوانەیی ئاڵۆز لەخۆ دەگرێت.
جێگای گومانە بتوانین تەفسیرێكی گشتگیر
بۆ ئەو شێوازە بەكاربهێنین كە بەهۆیەوە ئەم
زاراوەیە لە واقیعدا بەكاردەهێرنێت .ئەمە
نابێتە تەنگژە لە بەكارهێنانە ڕۆژانەییەكەی
زماندا؛ پێشمەرجەكانی ئەم بەكارهێنانە تەنیا
پێویستی بەوەیە كە زارەوەكان وەك پێویست
روون بن ،لەپێناو مەبەستە ئاساییەكاندا،
بەاڵم ئەگەر مبانەوێت لێكۆڵینەوەی جددی
لە زمان بكەین ،ئەوا دەبێت بە وردی سەرنج
لە بۆچوونەكان بدەین و بۆچوونەكانی
بەكارهێنانی ئاسایی زمان تەریب بكەین
و دەستكاریی بكەین و چاكی بكەین و
بە شتی تر جێگای بگرینەوە ،ئەمەیش لە
كاری زانستە رسوشتییەكان دەچێت ،كاتێك
واتایەكی دیاریكراوی هونەری بە زارەوەكانی
وەكو «وزە» و «هێز» و «كار» دەدەن كە
زۆر دوورە لە بۆچوون و وێناكردنە تەڵخ
و دیارینەكراوەكانی بەكارهێنانی ڕۆژانەی
ئەم وشانە؛ خۆ ڕەنگە بەسوودیش بێت
كە لە ڕەهەندە سیاسی-كۆمەاڵیەتییەكانی
زم��ان بكۆڵینەوە ،ب��ەاڵم تەنیا ئ��ەو كاتە
دەتوانین ئەم جۆرە لێكۆڵینەوەیە بكەین،
كە بە ت��ەواوی لە خاسیەت و بنەماكانی
زمان بە مانا ورد و بەرتەسكەكەی تێبگەین،
واتە بە مانا دەروونییە تاكەكەسییەكەی.
ب���ەم ه��ۆی��ەوە ت��وێ��ژی��ن��ەوەك��ە دەبێتە
لێكۆڵینەوە لە چۆنییەتییە جیاواز و پێكەوە
پەیوەندیدارەكانی سیستەمە نوێرناوەكان لە
عەقلەكان/مێشكەكانی قسەكەراندا لەگەڵ
یەكرتدا و ،لەنێو كۆمەڵێك خەڵكیدا ،كە
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الیەنیكەم بەشەكییانە لەڕێگەی كاركردە نا-
زمانییەكانەوە دیاری دەكرێن.
واباشرتە لەوەیش تێیگەین ،كە توانای
زم��ان��ی خاسییەتێكی تاقانەی مرۆییە.
بوونەوەرانی تر سیستەمی تایبەتییان بۆ
پەیوەندی هەیە ،ب��ەاڵم ئەم سیستەمانە
تەواو جیاوازن لە زمانی مرۆیی بە خاسییەتە
جیاوازەكانییەوە .زم��ان تەنیا سیستەمی
پەیوەندی و پەیوەندیگیریی نییە .بۆ منوونە
ئێمە زمان بۆ دەربڕین و گوزارشت لە فیكر و
ئایدیایەك و دامەزراندنی پەیوەندیی كەسی
بەكاردەهێنین ،بە بێ ئ��ەوەی بایەخێكی
ئەوتۆ بە پەیوەندیگیریی بدەین ،هەروەها
لە یاریی و گەمە و مەبەستە هەمەجۆرەكانی
دیكەی ژیانی مرۆییدا بەكاری دەهێنین.
لە سااڵنی ڕابردوو هەندێك هەوڵ هەبوون
بوونەوەرانی تری (وەكو شامپانزی و گۆرێال)
فێری هەندێك الیەنی زمانی مرۆیی بكەن،
ب��ەاڵم ئ��ەم هەواڵنە شكستیانهێنا ،ئەمە
راستییەك ە كەسانێك ناهەژێنێت ،كە لەم
باسە ڕادەمێنن ،ئەگەرچی زۆری��ش لێی
وردنەبنەوە .توانای زمانی ڕێژەیەكی زۆر
ڕەهەند و تایبەمتەندی بەو بوونەوەرانە
دەبەخشێت كە هەیانە .ئەوەیش هەرگیز
ڕێی تێناچێت ،كە بوونەوەرانێكی دیكەیش
هەبن كتومت هەمان توانایان هەبێت
و كەچی بیریان ل��ەوە نەكردبێتەوە كە
بەكاری بهێنین چاوەڕوانی مرۆڤ بووبن
ڕایان بهێنێت .ڕێژەی ئەگەری ئیمكانی ئەم
حاڵەتە بە هەمان ڕێژەی ئیمكانی ئەوەیە
كە پۆلێكی نوێی باڵندەكان لە دوورگەیەكی
دوور بدۆزرێتەوە كە بتوانێت بەشێوەیەكی
رسوشتی بفڕێت ،ب��ەاڵم بیری لە فڕین
نەكردبێتەوە و تەنیا دوای ئەوە بفڕێت كە
مرۆڤ لەسەر ئەم بەهرەیە ڕای بهێنێت.
ئەگەرچی ئەم دۆخە لە ڕووی لۆژیكییەوە

مەحاڵ نییە ،بەاڵم شتێكی وا بدۆزرێتەوە،
ئەوا ئەمە پەرجوویەكی زیندەوەرزانییە،
ئیدی هۆكارێك نییە كە وام��ان لێبكات
گریامنەی ڕوودانەكەی بكەین .لەبری ئەوە،
وەك هەر لە سەرەتاوە پێشبینیامن كرد،
بەڵگەی ئ��ەوە هەیە كە كەمرتین ڕادەی
خاسییەتی ئاڵۆزی زمانی مرۆیی لە توانای ئەو
مەیمونانەیش بەدەرە ،كە لە بوونەوەرانی
تر زیرەكرتن .ئەمە وەكو ئەوەیە كە توانای
فڕین و غەریزەی گامندنی كۆتر هەردووكیان
دوورن لە توانای مرۆڤ.
وەك دەزانین توانای زمانی نەك تەنیا لە
خاسییەتە سەرەكییەكانیدا تایبەتە بە جۆری
مرۆیی ،بەڵكو خاسییەتی هاوبەشی نێوان
تاكەكانی ئەم جۆرەیشە .ئێمە تەنانەت یەك
هۆكاریش شك نابەین ،كە وامان لێ بكات
پێامنوابێت هەر جیاوازییەك لە توانای
زمانیدا هۆكارەكەی دەگەڕێتەوە بۆ جیاوازیی
نەژادی .خۆ ئەگەر جیاوازییە بۆماوەییەكان
كاریگەرییان لەسەر وەرگرتن و بەكارهێنانی
زم��ان هەبێت ،ئ��ەوا بەهۆی ئ��ەوەی��ە ،كە
هێشتا تواناكامنان ناتوانێت ئەمە بدۆزێتەوە،
لەمەیشدا ئەو جیاوازییانە ئاوارتەدەكەین،
ك��ە س��ەرچ��اوەك��ەی كەموكورتییەكی
فیسیۆلۆژییە و كار لە توانا نا-زمانییەكانیش
دەك��ات .بگرە زمان لەوپەڕی حاڵەتەكانی
نوقسانی و كەموكورتی ئۆرگانیدا وەزیفەی
خۆی ڕادەپەڕێنێت .منااڵنی تووشبوو بە
نەخۆشی ] Downوات��ە مەنگۆلییەكان[
ناتوانن ل��ە ڕووی فیكری و زەینییەوە
سەركەوتنێكی ئەوتۆ بەدەستبهێنین ،كەچی
وێرای ئەوەیش دەتوانن زمانێك وەرگربن و
فێربنب ،كە هاوشێوەی زمانی مناڵە ساغەكانە،
ئەگەرچی ئەمە لە سنوورێكی بەرتەسكرت و
خاوتریشدا بێت ،هەروەها دەبینین مناڵە
نابیناكان كە بە زۆری لە تاقیكردنەوە و

plato
ئەزموونكردن بێبەشن ،توانا زمانییەكانیان
بەشێوەیەكی رسوشتی گەشە دەكات .بگرە
توانایەكی بەرزیان هەیە بۆ بەكارهێنانی
ئەو گوتانە ،كە پەیوەسنت بە بینینەوە وەكو
«ڕێ��ك دەك��ات��ەوە»« ،چ��اوی لێدەبڕێت»،
«هاندەدات» ،ه��ەروەك ئەو منااڵنەی كە
بینینێكی ئاساییان هەیە.
حاڵەتی وای��ش هەیە ك��ە هەندێك
خەڵكی تێیدا دەت��وان��ن وردەك����اری و
ئاڵۆزییەكانی زمانی رسوشتی ،تا ڕادەیەكی
بەرزی دڵنیایی وەربگرن ،ئەگەرچی هەر لە
مناڵییشەوە تووشی كوێری و كەڕی بووبن،
لە هەندێك حاڵەتدا تەمەنیان لە دوو

ساڵییش كەمرتە ،هەڵبەت لەم قۆناغەدا تەنیا
دەتوانن چەند وشەیەك دەرببڕن و هیچی
تر ،هەروەها وەگرتنی زمان الی ئەمانە،
بەوەی دەست بخەنە سەر ڕوخساری ئەو
كەسەی كە قسەی لەگەڵدا دەكەن ،لەو مادە
سەرەتاییەدا كورتدەبێتەوە كە وەریدەگرن
(دەشێت سەرنجی ئەوە بدەین هیچ یەكێك
لەمانەی ،كە دەتوانن بەم ڕێگەیە زمان
وەربگرن ،هەر لە مناڵییەوە كوێر و كەڕ
نەبوون) .ئەم منوونانە ئەوە رووندەكەنەوە
كە بڕێكی كەمی مادەی سەرەتایی زمانی
بەسە تاوەكو توانای عەقڵ/مێشكی زمانی
زمانێكی دەوڵەمەند و ئاڵۆز بەرهەمبهێنێت،
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كە زۆر وردەكاری و ڕێككردنەوەی هەمان
ئەو كەسانەی تێدایە كە ئەم جۆرە كەمی
و نوقسانییەیان نییە .منوونەی ئەو منااڵنە
هەیە كە توانیویانە سیستەمێكی هاوشێوەی
زمانی رسوشتی دابهێنن بە بێ ئەوەی هیچ
ئەزموونێكی پێشوەختەیان لەگەڵ زماندا
هەبێت- ،ئەم منااڵنە كەڕبوون و بەكارهێنانی
سیمبولە بیناییەكانیان وەرنەگرتووە ،بەاڵم
توانیویانە جۆرێكی تایبەتی زمانی ئاماژە
پەرە پێبدەن ،ئەم زمانەیش هەمان خاسییەتە
سەرەكییەكانی زمانی وتنی هەیە ،بەاڵم
بە میدۆم و نێوانگری تر دەگەیەنرێت و
دەگوازرێتەوە.
ئەم بابەتانەیش زۆر سەرسوڕهێنەرن
و تەنیا لەم چەند ساڵە كەمەی دواییدا
بەشێوەیەكی ب��اش لێیان ك��ۆڵ�رای��ەوە ،وا
پێدەچێت ئەنجامی گشتی ئەم توێژینەوانە
پشتیوانی لە هەمان ئەو بەرەنجامە دەكەن،
كە پێشرت بینیامن :واتە ئەوە دەردەخەن ،كە
توانای زمانی خاسیەتێكە لە خاسیەتەكانی
جۆری مرۆیی ،لەنێو تاكه مرۆییەكاندا گشتییە
و ،تایبەمتەندە سەرەكییەكانی ئەم توانایەی
تێدا كۆبۆتەوە ،دەتوانێت زمانێكی زۆر
دەوڵەمەند و وردەكار و ئاڵۆز لەسەر بنەمای
مادەیەكی كەمی زمانی بەرهەمبهێنێت.
ئەو زمانەی كە بەم جۆرە گەشەدەكات ،كە
ئەم گەشەكردنەیش لە بنەمادا گرێدراوی
رسوشتییە ئەندامییە هاوبەشەكەیەتی،
دەچێتە نێو بیركردنەوە و تێگەیشتنامنەوە و
دەبێتە بەشێكی سەرەكی لە رسوشتامن.
بۆئەوەی قووڵرت لەم بابەتانە تێبگەین،
چاوێكی دیكە بەو وەسفە نەخشەییەدا
دەخشێنینەوە كە لە هێڵكاریی ژم��ارەی
یەكدا لەبارەی وەرگرتنی زمانەوە پیشامناندا.
ئامانجی لێكۆڵینەوەكەمان ئ��ەوەی��ە كە
رسوشت و خاسییەتەكانی زمانی وەرگیراو
100
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دیاری بكەین ،دواتر سەرنج لە كێشەكەی
ئەفالتون بدەین و پرسیار لەبارەی ئەو
چۆنییەتەوە بكەین ،كە ئەم سەركەوتنە
دەكاتە شێكتی مومكین .وەاڵمدانەوەی ئەمە
وا لە خاسییەتەكانی توانای زمانیدا ،واتە لەو
سیستەمەدا كە لە هیڵكاری ژم��ارە یەكدا
پیشاندراوە ،ئەمەیشە كە مادەی سەرەتایی
زمانەوانی بەردەستی مناڵ دەگۆڕێت بە
زمان كە دەبێتە بەشێك لە بەشەكانی عەقڵ/
مێشك .دواتریش دەتوانین لە هەندێك پرسی
تر بڕوانین كە پەیوەسنت بە بەكارهێنانی زمان
و پرۆسە ئۆرگانییەكانی دیكەوە كە بەشدارن
لە تەفسیركردن و بەكارهێنان و وەرگرتنیدا.
لێرەدا چەند منوونەیەكم باسكردووە كە
ئەو كێشانەی دێنە پێش ،رووندەكەنەوە ،لە
كاتی تاوتوێكردنیشدا دەگەڕێمەوە بۆ وەاڵمە
گریامنەكراوەكانی ئەم كێشانە .با یەكەمجار
بەشێوەیەكی قووڵ لەو كێشانە بكۆڵێنەوە
كە ل��ەم باسەدا ڕووب��ەڕووم��ان دەبنەوە.
دەبێت ئاماژە بەوەیش بكەین ،كە پاساو و
شیكارییەكە لەو كاتەدا زیاتر ئاڵۆز دەبن كە لە
تاوتوێكردنی حاڵەتە سادەكانەوە دەپەڕینەوە
بۆ تاوتوێكردنی حاڵەتە ئاڵۆزترەكان ،بۆیە
پێویستە پشوودرێژ و ئاگاداربین تاوەكو
بتوانین ب��ەدوای ئەم پاساو و شیكارییەدا
بڕۆین .پێموایە ،ئەمە شتێكی پێویستە
بۆ ئەو لێكۆڵەرەی كە ئەم ج��ۆرە بابەتە
گشتییانەی پەیوەست بە زمان و بیركردنەوە
و مەعریفەوە ،بەشێوەیەكی پەسەندتر
تاوتوێدەكات ،تاوەكو ڕەزامەندیی بەدەست
بهێنێت ،هەر ئەمەیش بە درێژایی چەندین
س��ەدە ب��واری زۆر بانگەشە و مشتومڕی
درێژ و جەختكردنەوەی دڵنیاركەرەوە بووە،
ه��ەروەه��ا پێشموایە زۆر كەموكورتی و
نوقسانی لە ڕوانگەكانی ئەم مشتومڕانەدا
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هەیە ،بەتایبەتیش دەربارەی ئەو شتەی كە
بەشداری لە گەشەكردن و بەكارهێنانی زماندا
دەكات؛ هەندێك مانەوەیش لەسەر راستی
بابەتەكان ئەوە رووندەكاتەوە كە زۆرینەی
ئەم مشتومڕانە شێوێرناون و زۆر خراپ لێیان
تێگەیشرتاوە .لە كاتی تاوتوێكردنەكەدا بەڵگە
بۆ ئەم قسەیەم دەهێنمەوە .خۆ ئەگەر
ئەم حوكمە دروستبێت ،ئەوا توێژینەوە لەم
بابەتە لەڕووی فیكرییەوە قورس و سەختە و،
هەندێجار لە واقیعدا كاردانەوەی هەیە ،بگرە
لە راستیدا شتێكی سەرەكییە بۆ هەر كەسێك
كە ئومێدی ئ��ەوەی هەیە تێگەیشتنێكی
باشرتی بۆ كۆی ئەم پرسانە هەبێت.
كەواتە با خەیاڵی ئ��ەوە بكەین ،كە
زانایەكی مەریخی ،با بلێین ناوی «جۆن
م».ە ،زانستە رسوشتییەكان و هەموو زانستە
وردەكانی تر دەناسێت ،بەاڵم هیچ شتێك
دەرب��ارەی زمانی مرۆیی نازانێت .دەی با
ئەو گریامنەیەش بكەین ،كە ئەو ئێستا
ئەم دیاردەیە بایۆلۆژییە سەیرەی كەشف
كردووە و دەیەوێت بە پەیڕەوكردنی میتۆدی
لێكۆڵینەوە زانستییەكان لێی تێبگات،
وات��ە میتۆدی عەقڵی بۆ لێكۆڵینەوە .وا
روودەدات كە «جۆم م ».لەكاتی تێبینیكردن،
یان ئەنجامدانی هەندێك ئەزمووندا ئەو
قسەكەرە ئیسپانییانە دەبینێت كە قسە لە
جۆری ژمارە ( )2دەڵێن و دەیاندەنە پاڵ
یەكرتی ،تاوەكو بونیادێكی ئاڵۆزتری وەكو
ژمارە ( )3دروستبێت:

2أEl hombre esta en la casa-
دەبێت ـەو ە ماڵ لە ـەكە پیاو
«پیاوەكە لە ماڵەوە دەبێت».
«پیاوەكە لە ماڵەوەیە».

2بEl hombre esta en content -
دەبێت بەختەوەر ـەكە پیاو
«پیاوەكە بەختەوەر دەبێت».
«پیاوەكە بەختەوەرە».
El hombre, que esta content, esta 3en la casa
ئەو پیاوەی كە بەختەوەرە ،لە ماڵەوەیە.
«پیاوە بەختەوەرەكە لە ماڵەوەیە».
ئ��ەم رستە هەواڵییانە جەخت لەسەر
هەندێك بانگەشەدەكەنەوە ،كە دەشیت
بە پێی دۆخەكان ،راست یان هەڵە بن .بە
بەدواداچوون بۆ مەسەلەكە «جۆن .م» بۆی
دەردەكەوێت ،كە قسەكەرانی ئیسپانی لەم
ڕستانەی كە لە لە ژمارە ( )2دا هەیە ،رستەی
پرسیاری دروس��ت��دەك��ەن] ،دی���ارە لە زمانی
كوردیدا رێساكە جیاوازە لە رێسای زمانی
ئیسپانی و زمانەكانی تر .وەرگێڕ[ ئەویش بە
گواستنەوە كردارەكە بۆ سەرەتای رستەكە ،كە
ئاوای لێ دێت:

4أ?Esrta el hombre en la casa -
ـە ما ڵ لە ـەكە پیاو
پیاوەكە لە ماڵە؟
«ئایا پیاوەكە لە ماڵەوەیە؟»
4ب?Esta el hombre content -
دەبێت بەختەوەر ـەكە پیاو؟
پیاوەكە بەختەوەر دەبێت؟
«ئایا پیاوەكە بەختەوەرە؟»
ئینجا ئێستا «جۆن م ».پرسیار لە خۆی
دەكات دەربارەی ئەو چۆن دەكرێت رستەی
پرسیاری لە رستەی ژمارە ( )3دروستبكرێت.
ئەمە لە زانستدا پرسیارێكی رسوشتی و سادەیە،
بێگومان الی قسەكەرانی ئیسپانی رێسایەكی

دیاریكراو هەیە كە بەكاریدەهێنن ،تاوەكو
رستەی پرسیاری لە رستەی هەواڵی دروستبكەن،
واتە رێسایەكی دیاریكراو كە بەشێكە لە زمانی
سەیڤكراو لە عەقڵ/مێشكیاندا .هەروەك چۆن
زانا مەریخییەكە ڕێنوێنێكی دیاریكراوی هەیە
لەسەر رسوشتی ئەم رێسایە ،بەتایبەتیش ،ئەو
ڕێنوێنەی كە منوونەكانی وەكو ( )2و ( )4ی
پێدەدات ،بەاڵم ئەو كێشەیەی كە ڕووبەڕووی
دەبێتەوە ئەوەیە ،كە گریامنەیەك بۆ رسوشتی
رێساكە دابنێت و ئەم گریامنەیە بە ڕەچاوكردن
و بەكارهێنانی لە هەندێك منوونەی ئاڵۆزتری
وەكو منوونەكانی ژمارە ( )3دا تاقیبكاتەوە.
گریامنەی سادە و روون ئەوەیە ،كە رێساكە
وەزیفەكانی خۆی بەم جۆرە جێبەجێدەكات:
بەدوای یەكەم دەركەوتنی كردارەكەدا دەگەڕێم
(یان بە دوای كردارە هاوشێوەكانی تردا) .پاشان
دەیگوزازمەوە بۆ سەرەتای رستەكە .با ناو
لەم رێسایە بنێین (ڕ) .روونە كە ئەم رێسایە
بەسەر منوونەكانی ژمارە ( )2دا دەچەسپێت،
كە منوونەكانی ژمارەی ()4ـی لێدەكەوێتەوە،
ئەمەیش ئەو شتەیە كە لەگەڵ راستییەكانی
تێبینیكردندا هاوتا دێتەوە.
خۆ ئەگەر مبانەوێت ئ��ەم گریامنەیە
بەسەر منوونەگەلێكی ئاڵۆزتری وەكو ژمارە
( )3دا جێبەجێبكەین ،ئەوا رستەكە هەر لە
سەرەتاكەیەوە دەخەینەڕوو ،تاوەكو یەكەم
دەرك��ەوت��ن��ی ك���رداری  estaببینین ،پاشان
بیخەینە سەرەتای رستەكەوە ،تاوەكو ئەم رستە
پرسیارییەی لێ دەربهێنین:

كاتێك لەبارەی زمانەوە
قسەدەكەین ،پێمانوایە
زمان هیچ نییە،
جگە لە دیاردەیەكی
«كۆمەاڵیەتی» ،واتە
خاسیەتێكە كە
ئەندامانی كۆمەڵێك
تێیدا هاوبەشن ،بەاڵم
پرسیارەكە ئەمەیە :ئەم
كۆمەڵە زمانییە چییە؟
وەاڵمێكی روون و
ئاشكرا بۆ ئەم پرسیارە
نییە

Esta el hombre, que contento, 5?esta en la casa
ـە لە ماڵەوە ،كە بەختەوەرە ،ـە كە پیاو؟
بەاڵم ئەم رستەیە لە ئیسپانیدا هەڵەیە،
بەاڵم رستەی پرسیاری راستی ژمارە ()3
رستەی ژمارە ()6ە.
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Esta el hombre, que esta 6?entento, en l casa
ـە پیاوەكە  ،كە دەبێت بەختەوەر،
دەبێت لە ماڵ.
«ئایا پیاوە بەختەوەرەكە لەماڵەوەیە؟».
كاتێك زان��ا مەریخییەكە دەزان��ێ��ت
گریامنەكەی شكستیهێناوە ،دەیەوێت
گریامنەیەكی جیاواز دابنێت ،تاوەكو بیخاتە
جێگای رێسای (ڕ) .سادەترین ئەگەرەكان
ئەوەیە ،كە رێساكە ب��ەدوای دەركەوتنی
كۆتایی كرداری  estaدا بگەڕێت و بیخاتە
سەرەتای رستەكەوە .ئەم رێسایە لە هەموو
ئ��ەو من��وون��ان��ەدا كە باسامنكردن راست
دەردەچێت ،بەاڵم لە واقیعدا هەڵەیە ،هەر
وەك ئ��ەوەی «ج��ۆن م ».بە خێرایی بۆی
دەردەكەوێت .خۆ ئەگەر لە لێكۆڵینەوەكەی
ب���ەردەوام بێت ئ��ەوا دەبینێت كە هەر
رێسایەك تەنیا ئاماژە بە ریزبەندیی هێڵییانەی
وشەكان  linear orderدەدات لە رستەیەكدا
كە هەرگیز راست نییە .بەاڵم رێسا راستەكە
بەم جۆرەیە :بەركەوتنی یەكەم دەركەوتنی
كرداری ( estaوشە هاوشێوەكانی تریشی) بە
جۆرێك ،كە ئەو ببێتە كرداری سەرەكی ،واتە
ببێتە كرداری سەرەكیی رستەكە ،ئینجا لە
سەرەتای رستەكەدا دای دەنێت .با بەم رێسا
دروستەیان بڵێین رێسای «ڕ پ» (رێسای
دروستكردنی پرسیار(.
ئەم دۆزینەوەیە زۆر سەرسوڕهێنەرە،
ئەگەرچی راستییەكانیش زۆر روون��ن.
ئەوە گرنگە كە لە شتە سادەكان سەرمان
بسوڕمێت ،بۆ منوونە ل��ەوەی كە شتەكان
دەكەونە خوارەوە نەك دەكەونە سەرەوە،
بەخێراییەكی دیاریكراویش ئەمە روودەدات،
ئەوەیش سەرسوڕهێنەرە كە ئەگەر بخرێنە
سەر رووتەخێكی یەكسان لە هێڵێكی راستدا
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دەجووڵێن ،نەك لە بازنەدا ،ئیرت بەم شێوەیە.
س��ەرەت��ای زانست ئ��ەوەی��ە كە ئەوە
س��اغ��ب��ك��ەی��ن��ەوە ،س��ادەت��ری��ن رواڵ��ەت��ە
ئاساییەكانی ژیان مەسەلەی زۆر سەخت
دەوروژێنن :واتە بۆچی بەو شێوەیەیە كە
هەیە و بەشێوەیەكی تر نییە؟ لەو حاڵەتەی
باسەكەماندا «جۆن م».ـی زانای مەریخی زۆر
سەری لەوە دەسوڕمێت كە دەیدۆزێتەوە،
هەڵبەت ئەگەر زانایەكی ج��ددی بێت.
لە راستیدا رێسای (ڕ پ) كۆمپیوتەرییانە
 computatioalئاڵۆزترە لەو رێسایەی كە
ناچار بوو دەستی لێ هەڵگرێت و فەرامۆشی
بكات .ئەوەیش لەبەرئەوەی جێبەجێكردنی
رێسا ئاسانەكان تەنیا توانای ناسینەوەی
وشەكانی دەوێت لە زنجیرەی قسەدا ،بەاڵم
جێبەجێكردنی رێسای (ڕ پ) پێویستی بە
شیكارییەكی كۆمپیوتەرییانەی ئاڵۆز هەیە
بۆ دۆزینەوەی كردارێك ،كە لە رستەكەدا
لە پێگەیەكی دیاریكراوی بونیادیدا بێت،
واتە ئەو كردارە پێگەیەكی دیاریكراوی لەنێو
گوزارەكانی ئەم رستەیەدا بەشێوەیەكی ورد
گرتبێت .ئەم ئەركە كۆمپیوتەرییە هەرگیز
ئاسان نییە ،ڕەنگە هەق بێت پرسیاركەرێك
پرسیار دەرب���ارەی هۆكاری بەكارهێنانی
رێسای (ڕ پ)ـی ئاڵۆزی كۆمپیوتەری الی
قسەكەرە ئیسپانی و ئینگلیزییەكان ،بكات
لەبری بەكارهێنانی ئ��ەو ڕێسا ئاسان و
سادەیەی كە تەنیا پێویستی بە ئاگادارییە
لە ریزبەندیی هێڵییانەی وشەكان .لێرەدا
ڕووبەڕووی حاڵەتێكی سادە لە حاڵەتەكانی
كێشەی ئەفالتون ،بەاڵم وروژێنەر ،دەبینەوە.
دوای ئەوەی «جۆن م ».دەربارەی زمانی
ئیسپانی دەگاتە ئەم راستییانە ،هەوڵدەدات
لە كێشەكەی ئەفالتون ڕامبێنێت :واتە
قسەكەرانی ئیسپانی چ��ۆن دەزان���ن ،كە
لەسەریان پێویستە رێسای (ڕ پ)ی ئاڵۆزی
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كۆمپیوتەری بەكاربهێنن ،نەك رێسا سادەكە
كە ڕیزكردنی هێڵییانەی وشەكانە؟ ڕەنگە
وا گومان بربێت ،كە ئ��ەوان پێشرت ئەمە
دەزانن ،لەبەرئەوە بڕوا وایە منااڵن ڕێك بە
هەمان ئەو رێگایە كاردەكەن ،كە زاناكە
پەیڕەویی دەكات ،واتە ئەوان كاتێك سەرنج
لە منوونەكانی ( )2و ( )4دەدەن پێشنیاری
رێسای هێڵییانەی سادەی «ڕ» دەكەون و
پێیانوایە ئەوە ئەو رێسایەیە كە دەبێت
بەكاریبهێنن .دواتر هەوڵی داڕشتنی رستەی
پرسیاری لە رستەی ژمارە ( )3دەدەن ،رستەی
لێكدراوی ( )5دروستدەكەن ،ئینجا دایك و
باوكیان پێیاندەڵێن ئەمە ئەو شێوازە نییە ،كە
ئێمە لە زمانی ئینگلیزیدا دەربارەی شتەكان
قسەی پێدەكەین ،بەڵكو ئەوەی پێویستە
ئەوەی دەیڵێین بە شێوەی ژمارە ( )6بێت.
دوای ئەوەی ڕاهێنانێكی تەواوی لەم جۆرە
دەك��ەن ،مناڵەكان بە جۆرێك لە جۆرەكان
لە داڕشتنی رستە بەگوێرەی رێسای «ڕ پ»
سەركەوتوو دەبن.
بەاڵم زانا مەریخییەكە بە زوویی ئەوەی
بۆ دەردەكەوێت ،كە ئەم گریامنانە راست
نین .منااڵن لەم شتانەدا هەڵە ناكەن و،
هیچ راستكردنەوەیەكیان بۆ ناكرێت و هیچ
ڕاهێنانێكیان پێناكرێت .بە هەمان شێوە،
دەقێكی نوورساو نییە ،كە بۆ فێربوونی زمانی
ئیسپانی دابرنێت و خوێنەر لە بەكارهێنانی
رێسای هێڵییانەی س��ادەی «ڕ» ئاگادار
بكاتەوە و لەبری ئەمە پێیبڵێت كە رێسای «ڕ
پ»ـی ئاڵۆزیی كۆمپیوتەری بەكاربهێنێت.
راستییەكەی ئەوەیە كە ،تا ماوەیەكی كەم
لەمەوبەریش ،هیچ توێژنەوەیەك نەبوو
دەربارەی زمان كە بە روونی سەرنجی ئەوەی
دەربڕیبێت دەبێت رێسای «ڕ پ» لەبری
رێسای «ڕ»ی هێلییانەی سادە بەكاربهێرنێت،
بۆیە بەجۆرێك سەیری ئەم راستییە نەكراوە،

ك��ە پێویستی ب��ە لێكۆڵینەوەیە ،ئەمە
دۆخێكە لەو شتانە دەچێت ،كە لە قۆناغە
سەرەتاییەكانی زانستی مرۆییدا ڕووی دەدا،
ئەو كاتەی كە خێرایی كەوتنە خ��وارەوەی
بەردێك جێگای سەرنج نەبوو.
كە «جۆن م».ی زانای مەریخی هەموو
ئەم شتانە دەدۆزێتەوە ،ئەوا تاكە بەرەنجامی
بەدەستهاتوو ئ��ەوەی��ە ،ك��ە بنەمایەكی
خۆڕسكی عەقڵ/مێشك هەیە كە رێسای «ڕ
پ» وەك تاكە ئەگەر پیشاندەدات ،ئەویش
كاتێك كە منوونەی سادەی وەكو ژمارە ()2
و ( )3دەخەینە روو .رێسای راستەهێڵییانەی
س��ادەی «ڕ» ئەگەرێك نییە ،كە هەرگیز
شایەنی لەسەر وەستان بێت .ئەگەر «جۆن
م ».لە لێكۆڵێنەوەكەی بەردەوام بێت ئەوا
ئ��ەوە دەدۆزێ��ت��ەوە كە هەموو رێساكان
لە زمانی ئیسپانیدا و ،لە زمانی مرۆییش
بە گشتی ،لە رێسای «ڕ پ» دەچن و لە
رواڵەتێكی وێنەیی گرنگدا ج��ی��اوازن لە
رێسای راستەهێڵییانەی «ڕ» ،ئەویش ئەوەیە
كە رێساكانی زمان سەرنج لە ریزبەندیی
راستەهێڵییانەی سادە نادات ،بەڵكو پشت بە
بونیادێكی وەك رێسای «ڕ پ» دەبەستێت.
ئ��ەم رێسایانەیش ب��ۆ دەرب��ڕی��ن��ی ئەوتۆ
بەكاردێن ،كە بونیادێكی دیاریكراویان لە
چوارچێوەی گوزارە هەرەمییە جیاوازەكاندا
هەیە و ،ئەگەر گوزارەكان بخەینە نێو جووت
كەوانەی ڕێكەوە ئەوا دەكرێت بونیادێكی
هەرەمی لە منوونەكانی ( )2و ( )3دا ،وەك
ئەوەی لە ژمارە ()7ـدا هەیە ،دەربكەوێت.
(ل��ێ��رەدا تەنیا هەندێك بونیادی ئاڵۆز
رووندەكەینەوە):

7أ.El hombre] esta en la casa[ -
ماڵەوە لە ـە پیاوەكە
]”پیاوەكە[ لە ماڵەوەیە».

7بEl hombre] esta content[ -
]بەختەوەر[ ـە پیاوەكە.
] «پیاوەكە[ بەختەوەرە».
7جEl hombre [que esta[ -
.conttento]] esta en la casa
]پیاوەكە ]ك��ە ب��ەخ��ت��ەوەرە[[ لە ماڵ
دەبێت.
«پیاوە بەختەوەرەكە لە ماڵەوەیە”.
ل��ێ��رەدا دەبینیت رێ��س��ای «ڕ پ»
«زەقرتین» دەرخستنی ك��رداری  estaیە،
واتە لەو تاكە دەركەوتنەدا ،كە ئەم كردارە
لەنێو كەوانەی ڕێكدا نییە ،واتە (7ج) ،پاشان
دەیخەیتە سەرەتای رستەكەوە ،لەمەیشەوە
هەردوو رستەی لێكدراوی ( )4و ()6ی لێ
بەرهەمدەهێرنێت.
ئ��ەو منداڵەی بەشێوەیەكی پێش-
ئەزموونی فێڕی زمانی ئیسپانی ،یان هەر
زمانێكی دیكەی مرۆیی دەبێت ،دەزانێت
كە رێساكان پشت بە بونیاد دەبەسنت .ئەو
سەرنج لە رێسای راستەهێڵییانەی سادەی
«ڕ» نادات ،كەوایە دەستی لێ هەڵدەگرێت
و وەالی دەنێت بۆ رێسا ئاڵۆزترەكەی
«ڕ پ» ،لەمەیشدا هەمان هەڵسوكەوتی
ئەو زانایە دەكات كە لێكۆڵینەوە لە زمان
دەكات .لەبری ئەمە مناڵەكە ،بە بێ هیچ
ئەزموون یان ڕاهێنانێك دەزانێت ،كە رێسای
راستەهێڵییانەی سادەی «ڕ» جێگرەوەیەكی
هەڵبژێردراو نییە ،بەڵكو رێسای «ڕ پ»ـی
«پشتبەستوو بە بونیاد» تاكە ئەگەرێكە.
ئ��ەم مەعریفەیە بەشێكە لە ئامادەیی
بایۆلۆژییانەی مناڵ ،واتە بەشێكە لە بونیادی
توانای زمانی .بەشێكە لە دەزگا عەقڵییەكەی
كە بەهۆیەوە ڕووبەڕووی جیهانی ئەزموون
دەبێتەوە.

پێویستە سەرنج لەوە بدەین ئەركی ئەو
مناڵەی كە فێری ئیسپانی دەبێت و ئەركی ئەو
زانایەی كە لە رسوشتی زمان دەكۆڵێتەوە لە
زۆر الیەنەوە جیاوازن و لە هەندێ الیەنی
دیكەوە هاوشێوەن .ئەو بنەمایانەی كە زاناكە
ه��ەوڵ��دەدات بیاندۆزێتەوە بنەماگەلێكن،
كە پێشرت مناڵەكە بەشێوەی حەدسی نا-
ئاگایانە زانیویەتی ،ب��ەاڵم بۆ زاناكە تەنیا
دوای لێكۆڵینەوە و بیركردنەوەیەكی قووڵ
دەردەكەوێت ،كە لە ئیسپانیدا رێسای «ڕ
پ» رێسای بەكارهێرناوە و ،بنەمای پشتبەسنت
بە بونیاد بەشێكە لە بونیادی توانای زمانی.
ئاكامی ئەمەیش لەم حاڵەتەدا چارەسەركردنی
كێشەكەی ئەفالتونە.
كاتێك زاناكە مرۆڤێكە و مەعریفەی
حەدسی لەبارەی زمانەوە هەیە ،ئەركەكە لە
هەندێك الیەنەوە ئاسانرتە ،بەاڵم لە هەندێك
الیەنەوە سەخترتە .تەنیا بەوەی زانا مرۆڤەكە
سەرنجی ئەم كێشەیە ب��دات ،چارەسەرەكە
بە زەینیدا دێت ،ئەوەیش لەبەرئەوەی ئێمە
دەتوانین چەندێتییەكی گ���ەورەی م��ادەی
سەرەتایی گونجاومان هەبێت ،بگرە لە راستیدا
ئێمە لەنێو ئەم حاڵەتەداین .ئەركی زانای
مرۆڤ لەم ڕووەوە ئاسانرتە لە ئەركی زانایەكی
مەریخی كە نازانێت نیگای خۆی ئاراستەی
چ الیەك بكات .لەمەیشدا حاڵی وەكو زانای
مرۆڤە كە نازانێت نیگای بەرەو كوێ ئاراستەی
بكات ،كاتێك لێكۆڵینەوە لە بنەمای زانستە
رسوشتییەكان دەك��ات .ب��ەاڵم شایەنی باسە
كە تێگەیشتنی حەدسی دەشێت ببیتە هۆی
پەكخستنی لێكۆڵینەوە ،تەنانەت دەشێت
نەهێڵێت ئەوەیش ببینین ،كە كێشەیەك هەیە و
پێویستی بە چارەسەرە .وەك باسمكرد ،ئەو تەنیا
ماوەیەكی كەمە لەوە ئاگاداربووە ،كە حەقیقەتە
زۆر سادەكانی وەك ئەوانەی باسامنكردن،
دەشێت كێشەی زۆر سەخت بنێنەوە.
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دەب��ێ��ت جارێكیرتیش بڵێین ئەم
حەقیقەتانە سەرسوڕهێنەرن .هۆكارێكی
لۆژیكیی ن��ی��ی،ە ك��ە زم��ان ناچاربكات
«پشتبەسنت بە بونیاد» بەكاربهێنێت لەبری
رێسا راستەهێڵییەكان ،خۆ ئەوە زۆر ئاسانرتە،
كە زمانەكان بەو جۆرە داڕیژرابان ،كە ئەم
رێسا سادانەی بەشێوەی كۆمپیوتەرییانە
بەكاربهێنایە .لە زمانێكی لەم شێوەیەدا
رستەی پرسیاریی ژم��ارە ( )3ژم��ارە ()5ـە
نەك ژمارە ( .)6ڕەنگە ئەم زمانە مەبەستە
پەیوەندیگیریی و گەیاندنییەكانی فیكر و
بەكارهێنانەكانی دیكەی زمان وەك پێویست
جێبەجێبكات ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەیشدا نابێتە
زمانێكی مرۆیی .منااڵن زۆر بەسەختی فێری
ئەم زمانە سادەیە دەب��ن ،كەچی ئەوەتا
دەتوانن زمانی مرۆیی ئاڵۆزتر بەشێوەیەك
زۆر خۆكردانە فێر بنب ،بە بێ ئەوەی هەڵە
بكەن ،یان هیچ ڕاهێنانێكیان لەم جۆرە
حاڵەتانەدا پێ بكرێت ،ئەوەیش بەهۆی
ناسینی پێشوەختەی زم��ان��ی م��رۆی��ی و
بنەماكانییەوە .قسەكەرە پێگەیشتووەكانیش
هەست بەوە دەكەن ،بۆیان سەختە ئەم زمانە
سادەترە لە ڕووی وێنەییەوە بەكاربهێنن،
بەو هۆیەی كە ناچاریان دەكات پرۆسەی
كۆمپیوتەرییانەی ئاگامەندانە بەكاربهێنن
لەبری ئەوەی بە بێ بیركردنەوەی ئاگایانە،
پشت ب��ەو پرۆسانە ببەسنت ك��ە توانای
زمانی ،بەشێوەیەكی خۆكرد ،جێبەجێیان
دەك��ات .بنەمای «پشتبەسنت بە بونیاد»
بنەمایەكی زۆر گرنگە و ،تایبەمتەندییەكی
ئاستبەرزی زمانە مرۆییەكانە و گرنگییەكەی
لەو منوونانەدا رووندەبێتەوە ،كە پێشرت
باسامنكردن .چ��ارەس��ەرەك��ەم��ان لێرەدا
چارەسەرێكی سادەی كێشەكەی ئەفالتونە
و ڕێگەیەكە كە دەكرێت ئەم كێشەیەی پێ
تاوتوێ و چارەسەر بكرێت.
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دەبێت سەرنجی ئەوەیش بدەین ،سەیر
نییە گەر زم��ان بونیادێكی هەڕەمییانەی
هەبێت ،هەر وەك ئەوەی لە دانان لەنێو
كەوانەكاندا رووندەبێتەوە و پێشرت لەو
من��وون��ان��ەی ب��اس�مان ك��ردن الیەنێكیامن
دەرخست؛ لە رسوشتدا زۆر سیستەم هەیە،
كە رسوشتی هەرەمیی جیاوازییان هەیە،
لەو سیستەمانەیش سیستەمی بایۆلۆی و
مەعریفی ،هەروەها دەتوانین منوونەی
ئەوتۆ بدۆزینەوە ،كە هاوشێوەی رێساكانی
«پشتبەسنت بە بونیاد» بێت لە ب��وارە نا-
زمانییەكاندا ،بەاڵم ئەم تێبینییانە گرنگییەكی
ئەوتۆیان نییە .رێسای راستەهێڵییانەی وەك
رێسای «ڕ» و رێسای پێشتبەسنت بە بونیاد
وەك رێسای «ڕ پ» هەموویان لە پرۆسە
عەقڵییە مرۆییەكاندا هەن ،بەاڵم پرسیارەكە
لێرەدا ئەمەیە :بۆچی مناڵ ،بە بێ ئەوەی
هەڵە بكات ،رێساكانی پشتبەسنت بە بونیاد،
كە لە الیەنی كۆمپیوتەرییەوە ئاڵۆزترە ،بۆ
وەرگرتن و بەكارهێنانی زمان هەڵدەبژێرێت
و رێسا راستەهێڵییەكان هەڵنابژێرێت،
كە ئاسانرتیش دێنە پێشچاو؟ كەواتە ئەمە
تایبەمتەندییەكی توانای زمانی مرۆییە ،نەك
تایبەمتەندی گشتیی دەزگای ئەندامی یان
پرۆسە عەقڵییەكان.
ب��ا ل��ێ��رەدا ه��ەن��دێ حاڵەتی ئاڵۆزتر
باسبكەین ،با وا گریامنە بكەین كە زانا
مەریخییەكە لە لێكۆڵینەوەكەی لە زمانی
ئیسپانی ب��ەردەوام دەبێت ،ئێستا پرسیاری
ئەوە دەكات كە چۆن جێناوەكان بەكاردێن
و تێدەگەیشرتێن .ب��ۆی دەردەك��ەوێ��ت
جێناوەكان دوو فۆڕمیان هەیە ،واتە جێناوی
نەلكاوی وەك  elو جێناوی لكاوی وەك ،lo
كە وەك جێناوی  seبە كردارەوە دەلكێت.
بۆیە دەبینێت كۆمەڵە رستەیەكی وەك ( 8أ)
جێناوی نەلكاوی وەك بكەری كرداری ()ama
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ی تێدادەردەكەوێت و ،رستەگەلێكی وەكو (8
ب) جێناوی لكاوی ()loی تێدا دەردەكەوێت
كە لكاوە بە كرداری ()examinerەوە و بۆی
بۆتە بەركارێكی راستەوخۆ:

 8أEl ama a Juan -
ژوان بۆ خۆشدەوێ ئەو.
] «ئەو[ ژوانی خۆشدەوێ.
 8بJuan nos mando -
.][examinarlo
]تاقییبكەینەوە ئەو[داوامانكرد ئێمە
ژوان.
«ژوان داوای لێكردین تاقییبكەینەوە.
ه��ەر لە رستەی ( 8ب) دا دەبینین
ج��ێ��ن��اوی ل��ك��اوی  nosب��ەرك��ارێ��ك��ی
راستەوخۆی لە شوێنە ئاساییەكەی
خۆیدا بۆ كرداری  mandarگواستۆتەوە
و لكاوە بە كردارەكەوە .رستەی ( 8ب)
دوو ئەگەر دەردەخ��ات كە جێناوەكە
دەتوانێت وەریان بگرێت ،وەك ئەوەی
لە رستە جێگرەوەكانی وەكو ئەمەدا
دەیبینین:
Juan hozo afeitarse
و
Juan se hizo afeitar
بە گشتی جێناوەكان دوو بەكارهێنانی
جیاوازیان هەیە .دەكرێت جێناوێكی وەكو el
یان  loبدرێتە پاڵ كەسێك كە كۆنتێكستەكە ]
ئەم كەسە[ دیاریدەكات ،یاخود گوزارەیەكی
ت��ر ،كە پێیەوە پەیوەندیدارە .كەسەكە
دیاری دەكات .لە حاڵەتی یەكەمدا دەڵێین
جێناوەكە ئازادە ،لە حاڵەتی دووەمدا دەڵێین
جێناوەكە لكاوە .جێناوی  nosلە ( 8ب)دا،
ئازادە ،چونكە هیچ شتێك لە رستەكەدا نییە
كە بكرێت جێناوەكە پێیەوە بلكێت ،بەاڵم
 loدەكرێت یان ئازاد بێت یان لكاو بێت بە

()Juanـەوە ،لەم حاڵەتەدا دەدرێتە پاڵ ژوان.
خۆ ئەگەر زانا مەریخییەكە ئەم راستییانە
ب��دۆزێ��ت��ەوە ئ��ەوا ئ��ەم گریامنە رسوشتییە
دەرب��ارەی جێناوەكان دەخ��ات��ەڕوو ،ئەویش
ئەوەیە كە دەكرێت جێناو ئازاد بێت یان لكاو
وەك لە ( 8ب)دا دەردەكەوێت ،بەاڵم لە ( 8أ)
ـدا وا گومان دەبات كە  elدەكرێت ئازاد بێت،
واتە بگەڕێرنێتەوە بۆ كەسێكی دیاریكراو كە
لە كۆنتێكستی قسەكەدا دەربكەوێت ،یاخود
لكاوە و دەگەڕێتەوە بۆ ژوان ،لەم كاتەدا واتای
رستەكە دەبێتە (( )Juan se amaژوان خۆیی
خۆشدەوێت) ،بەاڵم ئەم پێشبینییە راست نییە.
جێناوی  elلە ( 8أ)ـدا دەبێت ئازاد بێت –
چونكە ئەوە دیارنییە كە ژوان سەرچاوەكەیەتی
یان نا -ئەگەرچی لە رستەكانی تردا لكاو بێت،
وەك ئەوەی بەخێرایی ئەمە دەردەكەوێت.
جارێكی تریش دەبێت گریامنەیەكی ئاڵۆزتر
بخەینەڕوو.
سەرنج لەوە بدە ،كە ئێمە منوونەیەكی
نوێامن بۆ كێشەی ئەفالتون هەیە :واتە راستییە
زانراوەكان بە بێ ئەزموونی پێشوەختە ،یان
ڕاهێنان ،ئەمە لە هەمانكاتدا سەرسوڕهێنەرە،
ئەوەیش لەبەرئەوەی كە گریامنە سادەكە
دروست نییە.
گریامنە رسوشتییەكە ،كە قۆناغێكی
ئاڵۆزتریشە ،ئەوەیە كە لە ئەنجامی ریزبەندیی
وش��ەك��ان لە رس��ت��ەك��ەدا ،ج��ی��اواز بێت .جا
لەبەرئەوەی  loب��ەدوای  juanـدا هاتووە،
كەوایە ناشێت پێوەی بلكێت .جارێكی تریش
سوپرایزێكامن بۆ دەردەك��ەوێ��ت .بۆ منوونە
بڕوانە لە منوونەكانی ژمارە (:)9

destruyo el libro
كتێبەكە دڕاندنی ] نووسیبووی ئەو ـەكە
پیاو[.
]ئەو پیاوەی ]كە نووسیبووی[[ كتێبەكەی
دڕاند.
دوو كەوانە ڕێكەكە لێرەدا بكەری رستەكە
دیاریدەكات ،وەك چۆن دوو كەوانە ڕێكە
زیادكراوەكە لە ( 9ب)دا رستەی گەیەنراو
دی��اری��دەك��ات ك��ە ب��ك��ەرەك��ە لەخۆیی
دەگرێت.

لەم دوو رستەیەدا جێناوی  suپێش ناوی
 Juanهاتووە ،وەك چۆن جێناوی  loپێش
ناوی  el libroهاتووە ،كەواتە بە گوێرەی
ئەو گریامنەیەی ئێمە باسی دەكەین ،ناكرێت
دوو جێناوەكەوە بلكێن بە  Juanو el libro
وە ،بەاڵم دەبێت ئازاد بن و بگەڕێرنێنەوە بۆ
شتێكی تری جگە لە  juanلە ( 9أ) و شتێكی
تری جگە لە «ئەو كتێبەی كە دڕێ�نراوە» لە
( 9ب)ـ��دا ،ب��ەاڵم ئ��ەم دەرنجامە هەڵەیە،
چونكە دەكرێت دوو جێناوەكە بلكێن بە
 Juanو  el libroوە .هەمان شت لە منوونە
ئینگلیزییە هاوشێوەكانیشدا راستە ،لەبەرئەوە
ئەم گریامنەیە راست نییە ،بۆیە دەبێت زانا
مەریخناسەكە ب��ەدوای گریامنەیەكی تردا
بگەڕێت.
دەبێت زۆریش لە شكستی ئەم گریامنەیە
سەری سوڕنەمێنێت ،چونكە ئەویش لەسەر
ریزبەندیی هێڵییانەیە كە پێشرت بۆمان
دەركەوت گرامەری زمانی مرۆیی بەو جۆرە
نییە ،ئەگەرچی ریزبەندییەكی سادەیشە،
بەڵكو رێسای زمان «پشتبەستووە بە بونیاد».
ئێستا با ئەم گریامنەی پشتبەسنت بە بونیاد
 9أSu amigo] llamo a Juan[ -
تاقییبكەینەوە:
ژوان بۆ بانگی كرد ]هاوڕێكەی ئەو[.
با یەكەمجار بواری جێناو domain of a
] «هاوڕێكەی[ ژوانی بانگ كرد.
 pronounبەوە پێناسەبكەین ،كە بچووكرتین
 9ب El hombre [que lo escribio]][ -گوزارشت تێیدا دەردەكەوێت .ئەگەر ئێستا

جێناوەكان دوو
بەكارهێنانی جیاوازیان
هەیە .دەكرێت
جێناوێكی وەكو  elیان
 loبدرێتە پاڵ كەسێك
كە كۆنتێكستەكە ]ئەم
كەسە[ دیاریدەكات،
یاخود گوزارەیەكی
تر ،كە پێیەوە
پەیوەندیدارە .كەسەكە
دیاری دەكات .لە
حاڵەتی یەكەمدا
دەڵێین جێناوەكە
ئازادە ،لە حاڵەتی
دووەمدا دەڵێین
جێناوەكە لكاوە
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بگەڕێینەوە بۆ ژمارە ( )8ئەوا دەبینین بواری
جێناوی  elلە ( 8أ)دا تەواوی رستەكەیە ،بەاڵم
لە ( 8ب)ـدا بواری جێناوی  loئەو گوزارەیە
كە خراوەتە نێو دوو كەوانە ڕێكەكەوە،
كە رستەی زێدەكراوی كرداری  mandoو،
كرداری  mandarـە وەك كرداری  hacerكە
رستەی زیادكراو وەردەگرێت ،بەاڵم كرداری
 mandarـیش گوزارەی خاوەن ناو (عبارە
اسمیە) وەك زیادە وەردەگرێت ،واتە جێناوی
لكاوی  nosلە ( 8ب)ـدا:

 8أ.El ama a Juan -
ژوان بۆ خۆشیدەوێ ئەو
ژوان بۆ بانگی كرد هاوڕێكەی ئەو
«ژوانی خۆشدەوێ».
 8بJuan nos mando -
.][examinarlo
.Juan asked us to examine him

ژوان داوای لێكردین ]تاقیی بكەینەوە[ .
لە رستە ئینگلیزییە هاوشێوەكەدا
ك��رداری  askدوو ئەرك وەردەگرێت ،واتە
پێكهاتەی ناوی  usو رستەی زیادكراو to
.examin him
خۆ ئەگەر لە رستە ئاڵۆزترەكانی ژمارە
( )9بڕوانین بۆمان دەردەك��ەوێ��ت بواری
جێناوی  usلە ( 9أ)دا بریتییە لە su amigo
و ،بواری جێناوی ، loبێگومان گەورەتر نییە
لە رستەی پەیوەندیداری تێهەڵكێشی que lo
:escribio
(راستییەكەی بوارەكە لەوە بچووكرتە
ئەوەتا راستەوخۆ دەیبینین).

 9أ.su amigo] Ilamo a Juan[ -
]هاوڕێكەی[ خوانی خۆشدەوێ.
 9بEl hombre [que escribio]][ -
.destruyo el libro
]ئەو پیاوەی ]كە نووسی[[ كتێبەكەی
دڕاند.
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با ئێستا لەم بنەمایە بڕوانین:
 10دەبێت جێناو لە بواری خۆیدا ئازادبێت.
ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ ژمارە ( )8دەبینین
بە گویرەی ئەم بنەمایە دەبێت جێناوی el
ئازاد بێت ،بەاڵم  loدەشێت پەیوەست بێت
بە Juanەوە ،هەروەها دەشێت جێناوی lo
پەیوەستیش بێت بە  el libroەوە ،چونكە،
ئەگەرچی هەردووكیان پەیوەسنت ،كەچی
هەر یەكێكیان لە بواری خۆیاندا ئازادن .بۆیە
ئەوەندە بەسە لە هەموو ئەو حاڵەتانەدا
بنەمای پشتبەستوو ب��ە بونیادی ()10
ببینین -ئەمە لە ئینگلزیزییشدا هەر وەك
ئیسپانییەكە راستە.
بنەمای ( ،)10كە بۆمان دەركەوتووە
لە هەموو زمانە مرۆییەكاندا دروستە،
دەگەڕێتەوە بۆ یەكێك لە پێكهاتەكانی ئەو
تیۆریە زمانییەی كە پێی دەڵێێن «تیۆری
پەیوەستیی هۆكارەكی» Binding theory
كە گرنگی دەدات بە پەیوەستییەكان لەنێوان
پێكهاتە ناوییەكاندا ،ئەمانەیش كۆمەڵێك
پەیوەستین ،كە پەیوەندیدارن بە هەندێك
خاسیەتی دەاللییەوە وەك پشتبەسنت بە
مەرجەع و ،پەیوەندیی نێوان جێناو و
رشۆڤەكەرەكەی ( antecedentبۆ منوونە
پەیوەندیی نێوان  loو  Juanلە «»8ـ��دا).
ئەم تیۆرییە ،كە هەندێ خەسڵەتی گرنگی
هەیە و تا ئێستا بە باشی تێنەگەیشرتاوە،
گرنگی بە یەكێك لە لقەكانی توانای زمانی
دەدات .ئ��ەم سیستەمە ل��ق��دارە لەگەڵ
سیستەمە لقدارەكانی تردا كارلێك دەكات بۆ
ئەوەی چەند دیاردەیەكی ئاڵۆزیی زمانیان
لێ بەرهەمبێت ،كە لەم لێكۆڵینەوەیەماندا
دەریاندەخەین.
با ئێستا واز لە زانا مەریخییەكە بهێنین
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و خۆمان خاسییەتەكانی توانای زمانی
بپشكنین .ئێستا ئێمە گریامنەی ئەوە
دەكەین ،كە بنەمای ( )10كۆدەنگیی لەسەر
هەیە و دەمانەوێت بزانین ،ئەگەر لە حاڵەتی
نوێدا كاری پێبكەین چۆن ئیشدەكات:
با ئێستا سەیری ( )11بكەین ،كە وەك
پێشرت گوزارەكان خراونەتە نێو دوو كەوانەی
ڕێكەوە.

El hombre [que escribio el[ 11.libro]] lo destruyo
]ئەو پیاوەی ]كە كتێبەكەی نووسی[[
دڕاندی.
ئایا دەكرێت لەم رستەیەدا جێناوی
 loلكابێت بە ناوی  el libroوە؟ وەاڵمەكە
ئ��ەوەی��ە كە دەشێت واب��ێ��ت ،ئەمە ڕێی
تێدەچێت؛ حاڵەتەكەیش وەكو ئەم رستە
ئینگلیزییەی خوارەوەیە:

[]]The man [who wrote the book
.destroyed it

جێناوی  itدەكرێت پەیوەستبێت بە
ناوی  the bookەوە ،كەواتە دەگەینە ئەو
ئەنجامەی كە  el libroبواری  loنییە ،هەمان
شت لە رستە ئینگلیزییەكەیشدا كە ناوی
 the bookلە ب��واری جێناوی  itدا نییە.
ئەگەرچی ئەوەی لە ژمارە ()11ـدا دەیبینین
تەنیا گوزارەكانن كەچی بواری  loتەواوی
رستەكەیە ،بەوەیش  el libroدەبێتە بواری
 .loجا لەبەرئەوەی مەسەلەكە بەم شێوە نییە،
ئەوا دەبێت وردەكارییەكی زیاتری بونیادی
هەبێت ،كە لە ژمارە ()11دا نییە .بۆ منوونە
دەبێت گوزارەی لەخۆدەگرێت  loو لە خۆ
ناگرێت  ،el libroواتە  lo destruyoدەبێت
یەك گوزارە بێت ،بۆیە بونیادە راستەقینەكە
ئەوەیە كە لە ژمارە ()12ـدا هەیە:

El hombre [que escribio el[ 12.libro]] lo destruyo
]ئەو پیاوەی ]كە كتێبەكەی نووسی[[
دڕاندی.

ئ��ەگ��ەر وا گ��ری�مان��ە ب��ك��ەی��ن ئەمە
ریزبەندییەكەیە ،ئەوا دەتوانین بنەمای ()10
ی پێ پراكتیزە بكەین ،ئەمەیش رێدەدات
كە  el libroبە مەرجەعی جێناوی lo
دیاریبكەین ،ئەمەیش ئەو گ��وزارەی��ە كە
پێوەی پەیوەست دەكرێت .جا لەبەرئەوەی
بواری  loلە ژمارە ()12دا  lo destruyoیە،
ئەوا ئەم جێناوە لە ب��واری خۆیدا ئ��ازادە،
ئەمەیش لەگەڵ بنەمای ()10ـدا دەگونجێت،
تەنانەت ئەگەر ئەم جێناوە بە  el libroوە
لكابێت .ئەم شیكارییە بۆ رستە ئینگلیزییە
هاوشێوەكەیش دروستە:

[]]The man [who wrote the book
.][destroyed it
]ئەو پیاوەی ]كە كتێبەكەی نووسی[[ ]
دڕاندی[.
رستەی ژمارە ( )12لەم شێوازە گشتییە
پێكدێت« :بكەر-كردار-بەركار» ،كە بكەرەكە
تێیدا ئەمەیە El hombre que secribio el
« libroئەو پیاوەی كە كتێبەكەی نووسی»
و كردارەكە  destruyoو ،بەركارەكەیش
جێناوی  loیە ،كە جێناوێكی لكاوە و لە
شوێنێكدا گواسرتاوەتە كە پێش كردارەكە
دەكەوێت (ئەمە ئەو شتەیە كە لە ئیسپانیدا
روودەدات ،كەچی لە ئینگلیزیدا روونادات،
دیارە لە ئینگلیزیدا جێناوی لكاو بوونی نییە).
وەك دەبینین لێكنەچوون asymmetry
لەنێوان بكەر و بەركاردا هەیە .بكەر و
كردار دەكەونە دوو گوزارەی لێكجیاوە ،بەاڵم
كردار و بەركار یەك گوزارە پێكدەهێنن ،كە

پێیدەڵێین «پێكهاتەی كردەیی» .بەگشتی،
لە رستەی بكەر-كردار-بەركار (كەواتە
ئەو بونیادەی كە لە ژمارە ()13ـدا هەیە)،
دەتوانین ئێستا ئەو كاتیگۆرییە كە گوزارە
پەیڕەویی لێدەكات ،جیابكەینەوە ،ئەویش
بە ژمارە دانانی كەوانەكان بەو پیتانەی كە
لەنێویدا دەردەكەون ،لەمەیشدا « NPپ ن»
(پێكهاتەی ناوی) و « VPپ ك» (پێكهاتەی
كرداری) و « Cگ» (گوزارە) ،بەكاردەهێنین:

.]]cNP [vp V VP[ 13]گ پن ]پك ك پك[[.
زۆر بەڵگە ه��ەن كە پشتیوانی لەم
دەرەنجامە دەكەن ،پێشرت یەكێكیانم باس
كرد ،بەاڵم جارێكیرتیش دەڵێمەوە كە ئەم
دەرەنجامە لە هیچ دۆخێكدا ناچارییانە و
حەمتی نییە .بۆ منوونە دەتوانین هەر بە
سادەیی گریامنەی ئەوە بكەین كە كرداری
تێپەڕ ،دوو بابەت لێكدەبەستێتەوە ئەوانیش
بكەرەكەی و بەركارەكەی بە بێ نەبوونی
لێكچوونێكی بونیادی .ئەمە ئەو گریامنەیە
كە لە شیكارییە وێنەییەكانی زمانەكاندا
ئیشی پێدەكرێت و بۆ مەبەستی لۆژیك و
بیركاریی داڕێ��ژراوە ،ئەمە ئەو شتەیە كە
زۆرجار لە شیكاریی زمانە مرۆییەكانیشدا
گریامنەی دەكرێت ،بەاڵم زمانە وێنەییەكان
بۆ مەبەستی سادەیی و ئاسانكاری لە كردارە
كۆمپیوتەرییەكاندا ،بۆ منوونە وەك دەرەنجام،
بەم شێوەیە دادەڕێژرێن ،بەاڵم بەڵگەكان
ئەوە دەردەخەن ،كە زمانە مرۆییەكان ئەو
بنەمایانە وەرناگرێت كە لە لۆژیكی نوێدا
ن��ارساون و كاریان پێدەكرێت ،بەڵكو ئەو
چەمكە كالسیكییە ئەرستۆییە وەردەگرن كە
پێیوایە رستە لە بكەر و هەڵگیراو (محمول(
 predicateپێكدێت و دەكرێت مەحمولەكە

ئاڵۆز بێت :ڕەنگە لە كردار و بەركارەكەی
پێكهاتبێت ،وەك ئەوەی لە ( )12و ()13
ـدا هەیە ،یان لە كردار و رستەی زیادكراو
پێكهاتبێت وەك لە ( 8ب)دا هەیە.
ئ��ەم پەیوەندییە نالێكچووە ،كە
یەكێكە ل��ە تایبەمتەندییەكانی زمانی
مرۆیی ،بەاڵم تایبەمتەندییەكی حەمتی نییە،
سەرسوڕهێنەرە .ئەمە كێشەكەی ئەفالتون
دەوروژێنێت .مناڵەكان كە زمان وەردەگرن
چون دەتوانن ئەم حەقیقەتە بناسن؟ ڕەنگە
كەسانێك وا گومان ببەن كە بە هەمان
ئەو ڕێگایە بۆیان دەردەكەوێت ،كە ئێمە
باسامنكرد ،بەاڵم بە دڵنیاییەوە ئەمە راست
نییە .ئەو میتۆدەی ئێمە لە لێكۆڵینەوەكەماندا
پەیڕەومان كرد ،ئەنجامگیرییەكی ئاگایانەی
لەسەر بنەمایەك تێدایە كە زۆر بەروونی
داڕیژراوە ،واتە بنەمای ( ،)10هەروەها ئێمە
سوودمان لە كۆمەڵێك بەڵگە وەرگرت كە بە
گشتی كەسانێك كە فێری زمان دەبن ،الیان
نییە .بگرە لە راستیدا ئەو پاساوانەی باسامن
ك��ردن و ئەو دەرەنجامە گشتییانەی كە
لەبارەی توانای زمانییەوە لێامن بەرهەمهێنا
تەنیا ئەوكاتە جێگای ڕەزامەندییە كە
بەڵگەی هاوشێوە لە زمانەكانی تریشدا
پشتیوانیی لێ بكەن .بەاڵم منداڵ ئەم جۆرە
بەڵگەیەی لەبەردەستدا نییە .تەنانەت لەنێو
یەك زمانیشدا ناكرێت ،پێامنوابێت مناڵ
لە سەرەتادا رستەیەكی وەك ژم��ارە ()12
دەبیستێت و ئەوەی بۆ دەردەكەوێت ،كە
دەشێت ئەم رستەیە بە جۆرێك بەكاربهێرنێت
كە تێیدا جێناوی  loپەیوەست بێت بە
ناوی  el libroوە ،ئینجا گوایە لەمەیشەوە
بگاتە ئەو ئەنجامەی كە  lo destruyoیەك
پێكهاتەی كردەیی دروستدەكات ،چونكە
ئەگەر وا نەبێت ئەوا لە بنەماكانی «تیۆری
پەیوەستیی هۆكارەكی» دەرچ��ووە ،بەاڵم
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ئەوەی روودەدات ئەوەیە ،كە مناڵ لە كاتی
گەشەكردنی زمان لە عەقڵ/مێشكدا ،ئەو
بنەمایە وەردەگرێت ،كە دەڵێت كرداری
تێپەڕ و بەركارەكەی یەك گوزارە پێكدێنن،
ئەمەیش شتێكە كە زەرورەت��ی بایۆلۆژیی
دەیسەپێنێت و ،ئینجا دواتر بنەمای ( ،)10كە
بنەمایەكی «تیۆری پەیوەستیی هۆكارەكی»یە
و بەشێكە لە توانای زمانی ،بە زەرورەت��ی
بایۆلۆژیی ل��ێ��ك��دان��ەوەی رستەگەلێكی
وەك ( )12دیاریدەكات و ،ئەم چارەسەرە
كۆمپیوتەرییەیش بۆ دەرەنجامگیرییەكی
نائاگایانە بەكاردەهێنێت.
ل��ە نالێكچوونی ب��ك��ەر-ب��ەرك��ارەوە
كۆمەڵێك دەرەنجام دەكەونەوە .بۆ منوونە
دەشێت لە هەندێك زماندا كردارێكی لێكدراو
بە بەكارهێنانی یاسایەك كە پێیدەوترێت
تێهەڵكێشان  ،incorporationدابڕیژین.
بۆ منوونە دەشێت ناو بخرێتە سەر كردار،
بەو شێوەیەی كە لە زمانی ئیسپانیدا هەیە
ئەو كاتەی كە جێناوی لكاو دەنووسێت
بە ك���ردارەوە ،تاوەكو كردارێكی لێكدراو
پێكبهێنن .دەتوانین لەم جۆرە زمانانەدا لە
( 14أ)ەوە رستەی وەكو ( 14ب) دابتاشین،
كە لەمەی دووەمیاندا كردارەكە لێكدراوە
:ciervo-caza

 14أ.Juan caza los ciervos -
ئاسكەكە راو دەكات ژوان.
«ژوان ئاسكەكە ڕاو دەكات».
 14ب.Juan coervo-caza -
ڕاو دەكات -ژوان ئاسكەكە.
بەاڵم ناكرێت رستەیەكی وەكو ()15
دابتاشین ،كە تێیدا كردارە لێكدراوەكە
 Juan-cazaیە و ،بە تێهەڵكێشانی
بكەرەكە لە كردارەكە بۆتە كردارێكی
لێكدراو:
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تاوەكو رستەیەك دروست بكەین كە كردارە
.Juan ciervo-caza 15لێرەیشدا دیسان مەسەلەی نالێكچوونی لێكدراوەكەی وەك ئەوەیە ،كە لە ژمارە ()17
بكەر و بەركار دەبینینەوە .دەكرێت بە ـدا هەیە:
بنەما پشتبەستووەكان بە بونیاد تەفسیری
ئ��ەم راستییانە بكەین ،ك��ە ك��ار لەسەر .Juan hace-salir Pedro 17-
نواندنەوەكانی بونیادە لێكدراوەكە لەگەڵ پیدرۆ وای لێكرد بڕوات ژوان.
نالێكچوون لە ()13ـدا دەكەن .لەبەر چەند ژوان وای لێكرد بڕوات پیدرۆ.
هۆكارێكی قووڵ ،كە ناتوانم لێرەدا باسیان «ژوان وای لە پیدرۆ كرد بڕوات».
بكەم ،نالێكچوون لە نواندنەوەكانی بونیادە
لەگەڵ ئ��ەوەی كە دەكرێت ك��رداری
لێكدراوەكاندا پێویستی بە تێهەڵكێشكردنی
ب��ەرك��ارە لەگەڵ ك��ردارەك��ەدا بۆ ئ��ەوەی زیادكراو ك��رداری هۆكارەكی بگوازێتەوە،
كردارێكی لێكدراو دروستبكەن ،بەاڵم ئەمە ت��اوەك��و ك���رداری لێكدراو ب��ەم شێوەیە
دروستبكات (كە هەمیشە ئەمە روودەدات)،
لەگەڵ بكەردا ناكرێت.
ئەم پێكهاتەیەیش ،كە ناو تێهەڵكێش كەچی كردار لە بكەری كرداری هۆكارەكیدا
بە كردار دەكات لە زمانی ئیسپانیدا بوونی ناتوانێت ئەمە بكات .هیچ زمانێك نییە كە
نییە ،بەاڵم چەند شتێكی وەك ئەم پێكهاتەیە بتوانێت پێكهاتەیەكی وەك ژمارە ( )18لە
دەبینینەوە .بۆ منوونە بڕوانە لەم پێكهاتە ( 16ب) دروست بكات ،كە هەر لەمەیشەوە
كرداری لێكدراوی  hance-mentirبەرهەم
هۆكارەكییانەی خوارەوە:
 16أ .]Juan hace [que Pedro salga -دێت:

]بڕوات پیدرۆ[ وای كرد ژوان.
«ژوان وای كرد ]پیدرۆ بڕوات[«.
 6بQue Juan mienta] hace que[ -
.sus amigos desconfien de el
ئەو بۆ متامنەی پێناكەن هاوڕێكانی وای
كرد ]درۆ بكات ژوان كە[.
]كە ژوان درۆ بكات[ وای لە هاوڕێكانی
كرد متامنەی پێ نەكەن.
«درۆكانی ژوان وای لە هاوڕێكانی كرد
متامنەی پێنەكەن».
لە تایبەمتەندییە گشتییەكانی پێكهاتەی
هۆكارەكی لە زۆرینەی زمانەكاندا ئەوەیە،
كە كرداری لێكدراو لە ڕەگەزێكی هۆكارەكی
(ك��ە لە ئیسپانیدا  hacerـ��ە) و ك��رداری
زیادكراوەكەیەوە دادەڕێ��ژرێ��ت .دەكرێت
زمانێك لە ژمارە ()16ـدا كرداری لێكدراوی
( hacer-salirوای لێكرد -بڕوات) دابڕێژێت،
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Juan hace-mentir que sus 18.amigo desconfien de el
وای ك��رد -درۆك��ردن��ی ژوان متامنەی
پێنەكەن هاوڕێكانی.
هەر بە حەدسكردن دەزانین ئەم تێبینییە
تەنانەت لە زمانی ئینگلیزیشدا راستە ،كە
پێكهاتەیەكی لەم جۆرەیشی تێدا نییە.
سەیری ئەم دوو پێكهاتەیەی دواتر بكە:
 19أSuch problems [that -
.]governments lie
«ئەوە لە كێشەكانە ]كە حكومەتەكان
درۆ دەكەن[«.
 19بThat governments lie -
.][cause problems
] «كە حكومەتەكان درۆبكەن[ دەبێتە
هۆی كێشەكان.

ڕەنگە زمانێك هەبێت كە وشەی lie-
« causeدرۆ-دەبێتە مایەی» تێدابێت كە
ڕێدەدات ( 19أ) بەو رستەیە دەرببڕدرێت،
كە لە ( 20أ)دا هەیە ،بەاڵم ڕێگانادات (19
ب) لە رستەی ( 20ب)دا دەرببڕدرێت.

كەچی شتێكی وەكو ئەمە تێیدا دروستدەبێت.
ڕەنگە بتوانین گریامنەی ئەوە بكەین ،كە ئەو
فۆڕمە ئەبسرتاكتە قووڵەی رستەی ( )17هەر
( 21أ)ـە و هاوشێوەی رستەی ( 16أ)ـە كە
لێرەدا لە ( 21ب)دا دووبارەیدەكەینەوە:

 20أ 21 Such problems lie-cause -أ.]Juan hace [Pedro salir -
«ژوان وای كرد ]پیدرۆ بڕوات[.
.governments
 20ب 21 Governments lie- cause -ب.]Juan hace [que Pedro salga -
«ژوان ب��ووە ه��ۆك��اری ]ئ���ەوەی پیدرۆ
.problems
بڕوات[.
«درۆی حكومەتەكان دەبێتە مایەی
ك���رداری  salirلە ( 21أ)دا ،دەچێتە
كێشەكان».
بەڵگەكان لە زمانە جیاوازەكاندا ئاماژە
بۆ ئەوە دەكەن كە ئەم دەرەنجامە دروستە
 .دەشێت ئەگەر قسەكەرانی ئینگلیزی زمان
هەندێ زمانی تریان بزانیایە ،كە هاوشیوەی
زمانە مرۆییەكان بێت ،كە كرداری وەكو lie-
 causeی تێدایە ،ئەوا بەشێوەیەكی راستەوخۆ
لەوە تێدەگەن ،كە پێكهاتەی وەكو ( 20أ) واتای
( 19أ)ـی تێدایە ،نەك وا تێبگەن ،كە پێكهاتەی
وەكو ( 20ب) هەمان واتای ( 19ب)ی هەیە .
لێرەدا وێنەی نالێكچوو لەنێوان بكەر
و بەركاردا دەبینین .كردار و زیادكراوەكەی
وەك پێویست پەیوەسنت بەیەكەوە ،كە دەبێتە
مایەی تێهەڵكێشبوونی زیادكراوەكە بە كردارە
سەرەكییەكە ،تاوەكو لەمەوە كردارێكی لێكدراو
دروستبكەن ،ئەمە ئەو شتەیە كە بۆ كردار و
بكەر دەستنادات ،چونكە بكەر یەك گوزارە
لەگەڵ كردارە سەرەكییەكەدا دروست ناكات؛
بەاڵم تەنیا لەم ماوەیەی دواییدا بوو لە هۆكارە
قووڵەكانی ئەم جیاوازییانە لە گریامنەكانی
تێهەڵكشبووندا لێی تێگەیشرتا .دەبێت
سەرنجی ئەوەیش بدەین ،كە وێرای ئەوەی
زمانی ئیسپانی وشەی لێكدراوی hace-salir
بەو جۆرە دروستناكات كە لە ()17ـدا هەیە،

سەرەتای رستە تێهەڵكێشەكەوە ،كە لەمەیشەوە
( 22أ) دروستدەبێت ،بە زیادكردنی ئامرازی
پەیوەندی  aیش ئەو رستەیە بەرهەمدێت كە
لە واقیعدا گوێامن لێیدەبێت ،وەكو لەوەی لە
( 22ب)دا هەیە.

 22أ.]Juan hace [salir Pedro -
 22ب.]Juan hace [salir a Pedro -
وێ�ڕای ئ��ەوەی ریزبەندیی بكەر و كرار
لە ئیسپانیدا ئ��ازادە ،كەچی لە ریزبەندییە
هۆكارەكییەكانی وەك��و ئ��ەوەی لە ( )22دا
هەیە ،دەبینین كرداری رستەی زیادكراو لە زۆر
دیالەكتدا دەبێت پێش بكەرەكەی بكەوێت،
واتە دەبێت بەپاڵ كرداری هۆكارییانەی hacer
ەوە بێت.
دەگەڕێمەوە بۆ بابەتی زیادەی ئامرازی
پەیوەندی ،بەاڵم ئەگەر بێتو ئەم مەسەلەیە
وەالنێین ،ئ��ەوا گواستنەوەی ك��ردار بۆ پاڵ
كرداری هۆكارەكی ،ئەوەمان بە بیردا دەهێنێت،
كە شتێكی وەكو دی��اردەی «تێهەڵكێشبوون
بە كردار» لە زمانی ئیسپانییشدا روودەدات؛
بەڵگەی دیكەیش هەیە ،كە بەو قەناعەتەمان

زۆر بەڵگە هەن
كە پشتیوانی لەم
دەرەنجامە دەكەن،
پێشتر یەكێكیانم
باس كرد ،بەاڵم
جارێكیتریش دەڵێمەوە
كە ئەم دەرەنجامە
لە هیچ دۆخێكدا
ناچارییانە و حەتمی
نییە .بۆ نموونە
دەتوانین هەر بە
سادەیی گریمانەی
ئەوە بكەین كە كرداری
تێپەڕ ،دوو بابەت
لێكدەبەستێتەوە
ئەوانیش بكەرەكەی
و بەركارەكەی بە بێ
نەبوونی لێكچوونێكی
بونیادی
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دەگەیەنن ،كە دوو كرداری پاڵ یەكرت دەبنە
یەك یەكە ،واتە  .hacer-salirڕەنگە ئەمە
ئەو هۆكارە روونبكاتەوە ،كە جێناوی لكاوی
 seلەم رستەی خوارەوەدا دەگوازرێتەوە:
.Juan se hizo afeitar
لێرەدا جێناوەكە لە شوێنی خۆی كە
بەركاری كرداری  afeitarـە دەگوازرێتەوە
و ب��ە ك���رداری  hizoوە دەلكێت و ،وا
دەردەكەوێت كە بەدوایەكداهاتنی hizo-
 afeitarوەك یەك ك��رداری لێكدراو رۆڵ
دەگێرن .ئەمە دیاردەیەكی زۆر گشتییە و بە
هەندێك جیاوازییەوە لە زمانە ڕۆمانییەكاندا
بوونی هەیە .تەنیا كرداری زیادكراو نییە،
كە دەگوزارێتەوە و دەچێتە پێشەوە ،بەڵكو
ئەو پێكهاتە كردارییە گەورەیەیە كە لەخۆیی
گرتووە و ،دواتر كرداری ئەم پێكهاتە كردەییە
لەگەڵ ك��رداری هۆكارەكی  hacerـدا ،كە
لەم شوێنە نوێیەدا لەگەڵیدایە ،یەكەیەك
پێكدێنن كە پێكەوە یەك ڕۆڵدەگێڕن ،واتە
یەكەیەكی وەزیفی پێكدێنن.
ئەم منوونانە حاڵەتێكی تری نالێكچوومنان
لەنێوان بكەر و بەركاردا پیشان دەدەن،
ئەویش وەك دەردەك��ەوێ��ت دیاردەیەكی
زمانییانەی گشتییە و ،كۆمەڵێك دەرەنجامی
هەیە .دەبێت جارێكیرتیش ئەوە بخەینە
زەینامنەوە ،كە ئەمانە تایبەمتەندیی حەمتی
و ناچارییانەی زمان نین ،بەڵكو كۆمەڵێك
حەقیقەتن دەرب��ارەی زمانی ئیسپانی كە
دەكرێت بگەڕێرنێنەوە بۆ تایبەمتەندیی
توانای زمانی .وەك لە حاڵەتەكانی تریشدا
بینیامن ،ئەم منوونانە ئەوە رووندەكەنەوە
كە كێشەكەی ئەفالتون مەترسیدارە و،
ڕەنگە بتوانین بەوە چارەسەریبكەین ،كە
زەین و وریایی خۆمان بخەینە سەر ئەو
ئامادەسازییە بایۆلۆژییە دەوڵەمەندەی
توانای زمانی هەیەتی و ،خۆیشی بونیادێكی
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بەشەكی بە بونیادەكەی دەدات .بۆ منوونە
دیاریكراوی بونیادەكانی عەقڵی مرۆییە.
با جارێكیرتیش بگەڕێینەوە بۆ رشۆڤە كاتێك زمانناسێك تێگەیشتنی قسەكەرێكی
هێڵكارییەكەی پرۆسەی وەگرتنی زمان ،كە ئیسپانی لە رستەی ژمارە ( )8دەپشكنێت،
دەتوانێت ئەوە دیاریبكات كە  loلە ( 8ب)
لە هێڵكاریی ژمارە ()1ـدا باسامنكرد:
ـدا دەشێت (یان ناشێت) پەیوەستبێت بە
توانای یەكەمی زمان_ توانای ناوی  Juanەوە ،هەروەها  elیش لە ( 8أ)
1ـدا ڕەنگە نەكرێت پەیوەستبكرێت بە ناوی
زمانی – زمان -دەربڕینە لێكدراوەكان.
 Juanەوە.
توانای زمانی لە پێكهاتەكانی عەقڵ/
مێشك پ��ێ��ك��ه��ات��ووە ،وات���ە بەشێكە لە  8أ.El ama a Juan -
ئامادەسازییە بایۆلۆژییەكەی مرۆڤ .ئەگەر «ئەو ژوانی خۆشدەوێت».
م��ادە سەرەتاییەكان بخرێتە بەردەمی  8ب.]Juan nos mando [examiralo -
منداڵ ،یان وردتر بڵێین بخرێتە بەردەم توانا «ژوان داوایكرد ]تاقیی بكەینەوە[.
زمانییەكەی ،ئەوا دەبێتە زمانێك ،واتە دەبێتە
ئەمە بۆ ئەو حاڵەتانەی تریش راستە كە
سیستەمێكی كۆمپیوتەریی لە جۆرێكی
دیاریكراو كە نواندنەوە بونیادییەكان بە باسامنكردن.
كاتێك زمانناسێك ئەم بەڵگە جیاوازانە
گ��وزارە زمانییەكان دەدەن و فۆڕمەكان و
واتاكانی ئەم گوزارانە دیاریدەكەن .ئەركی دەدۆزێ���ت���ەوە ،دەت��وان��ێ��ت بایەخی خۆی
زم��ان��ی ئ��ەوەی��ە رسوش��ت��ی ئ��ەو ڕەگ��ەزان��ە ئاراستەی ئەم ئەركە بكات :وەسفكردنی زمان
دیاریبكات ،كە لە ژمارە ( )1دا هەن :واتە كە بڕیار لەم راستییانە دەدات .لەم قۆناغەدا
م��ادەی سەرەتایی و توانای زمان و زمان ،ه��ەوڵ��دەدات گرامەرێك بۆ خ��ودی زمان
ئینجا ئەو گ��وزارە لێكدراوانەی كە زمان دابڕیژێت ،واتە تیۆرێك لەبارەی ئەو زمانەوە
دابڕێژێت .كاتێك گرامەر بە ئاستی پێویست
دیاریاندەكات.
ئەگەر سەیری شێوەی ژمارە ( )1بكەین رووندەبێت ،كە بە «گرامەری بەرهەمهێنان»ی
دەتوانین وێنای لێكۆڵینەوەی سیستەمی تایبەت بەم زمانە نارساوە ،دەكەوێتە بەردەم
زمانی ب��ەو ج��ۆرە بكەین ،كە كارێكە لە ژمارەیەكی ناكۆتای گ��وزارە لێكدراوەكان.
كۆتاییەكی ئاسانی شێوەی ژمارە ()1ـەوە دەتوانین توانا زانستییەكەیشی تاقیبكەینەوە
دەستپێدەكات و دەچێتە پرۆسێسی گەڕان بە پشكنینی شیاوێتی پێشبینییەكان ،بۆیە
ب��ەدوای رسوشتی توانای زمانیدا .زۆرجار زمانناس دەبێت ئەم ئەركە ئەنجام بدات و
لێكۆڵینەوە بە منوونەی گوزارە لێكدراوەكان لە زۆرترین ڕێژەی زمانەكان بكۆڵێتەوە ،بۆ
دەستپێدەكات ،یان بە وردت��ر بڵێین ،لە ئەوەی گرامەرێكی روون و ڕۆشن بۆ هەر
بڕیاریكانی قسەكەرەكانەوە (یان لە هەر یەكێكیان دابڕێژێت كە بتوانێت دیاردە زمانییە
بەڵگەیەكی دی��ك��ەوە) دەستپێدەكات ،لێكۆڵراوەكان تەفسیربكات .هەڵبەت ئەم
ئەمەیش الیەنیكەم دەمانخاتە سەر ویستی ئەركەیش ئەركێكی قورس و سەختە ،ئەركی
تەفسیری بەشەكییانەی فۆڕم و واتاكانی ئەم توێژینەوەیە لە بابەتێكی واقیعی لە جیهانێكی
گوزارانە ،بەمەیش الیەنیكەم تەفسیرێكی واقیعیدا ،واتە توێژینەوە لەو زمانەی كە
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لە عەقڵ/مێشكی قسەكەری پێگەیشتووی
زماندایە.
ئەركی دواتر ئەوەیە كە روونیبكاتەوە
بۆچی راستییەكان ،وەك ئەوانەی باسامنكردن،
بەو جۆرەن كە هەن؟ ئەركی ئەم تەفسیركردنە
دەمانگەیەنێتە پشكنینی توانای زمانی .زۆرجار
بەو تیۆرەی كە لە توانای زمانی دەكۆلێتەوە،
دەووترێت «گرامەری گشتی» .گرامەری گشتی
هەوڵی داڕشتنی ئەو بنەمایانەدەدات ،كە
دەچنە نێو ئیشی توانای زمانییەوە .گرامەری
زمانێكی دیاریكراو حاڵەتی توانای زمانێك
تەفسیر دەك���ات دوای ئ���ەوەی م��ادەی
سەرەتایی ئەزموونی پێ دەدرێت ،بەاڵم
گ �رام��ەری گشتی تەفسیری حاڵەتی
توانای زمانی دەكات بەر لەوەی مادەی
سەرەتایی ئەزموونی پێبدرێت .بۆ منوونە
ئ��ەوەی گرامەری گشتی دەیگرێتەوە
بنەمای رێزمانی پشتبەستووە بە بونیاد و،
ئازادیی جێناو لە بواری خۆیدا ،نالێكچوونی
بكەر و بەركار .گرامەری گشتی تەفسیرێكی
ج��ەوه��ەری ب��ە دی���اردە تێبینیكراوەكان
دەدات .دەتوانین بەهۆی بنەماكانییەوە
دەرەنجامگیریی ئ��ەوە بكەین ،كە دەبێت
دیاردەكان فۆڕمێكی دیاریكراویان هەبێت
ل��ەب��ری ئ���ەوەی فۆڕمێكی دی��اری��ك�راوی
دی��ك��ەی��ان هەبێت
ب��ەه��ۆی ئەو
م���������ادە

سەرەتاییەی دراوە بە توانای زمانی كە ئەم
مادە سەرەتاییە بۆ دروستكردنی ئەو شتەی
ئێستا هەیە ،بەكاردەهێنێت .ئەگەر بتوانین
تیۆرێك بۆ گرامەری گشتی دابڕێژین ئەوا لەم
بوارەدا تیۆرێكامن دەبێت بۆ چارەسەركردنی
كێشەكەی ئەفالتون.

بنەماكانی گرامەری گشتی ئاوارتەیان
تێدا نییە ،چونكە خۆیان ئەو توانا زمانییە
دەنوێننەوە ،كە چوارچێوەی هەر زمانێكی
مرۆیی پێكدەهێنێت و هەروەها بنچینەی
وەرگرتنی زمانیشە ،ب��ەاڵم ئەوەیش زۆر
روونە كە زمانەكان جیاوازن .ئەگەر

Aristo
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دەربڕینێكی دیاریكراو واتایەكی دیاریكراوی  23أLlega -
دەگات (ئەو بۆ نێر و مێ و بێ گیانیش).
هەیە و ئیدی بەم جۆرە.
لە هەر شوێنێك لەو شوێنانەی كە بۆ  23ب.Llega Juan -
دانانی كلیلەكان شیاون زمانێكی دیاریكراو «ژوان دەگات».
 23ج.Lo quiere ver -
بەرهەم دێت.

بگەڕێینەوە بۆ تەفسیرە هێڵكارییەكەی ژمارە
( )1ئەوا دەبینین راستییە تێبینیكراوەكان
تەنیا لە بنەماكانی توانای زمانی ناكەونەتەوە،
بەڵكو لەم لەم بنەمایانە بە پاڵ ئەو مادە
سەرەتاییەوە پەیدا دەبن كە دراوە بە توانای
ڕەهەندێكی وەرگرتنی زمان پرۆسەی
زمانی فێربووی زمان ،ئەم مادە سەرەتاییە
ئەو تاقیكردنەوە جیاوازانە دیاریدەكات دان��ان��ی كلیلەكانە ب��ە گ��وێ��رەی ئ��ەو ئ��ەو (ن��ێ��ر) /ئ��ەو (م��ێ) «دەی��ەوێ��ت
كە گ�رام��ەری گشتی یەكالییاندەكاتەوە .م��ادە سەرەتاییەی كە بە توانای زمانی بیبینێت»( .بۆ گیاندار و بێ گیانیش).
ه��ەم��ان ش��ت ل��ە ئیتالی و زم��ان��ە
ئەمەیش واتە بنەماكانی گرامەری گشتی دەدرێت ،واتە پرۆسەی جێگیركردنی ئەو
بەهایانەیە كە گ��ۆڕاوەك��ان وەریدەگرن ڕۆمانییەكانی تریشدا هەیە .كەچی هەمان
گۆڕاوی دیاریكراویان هەیە ،كە دەكرێت بە
 .كاتێكیش ئەو بەهایانە دیاریدەكرێن ،ئەم پێكهاتەیە لە زمانی فەرەنسیدا بوونی
شێوازێكی تایبەت بە ئەزموون جێگیربكرێن.
ئ��ەوا سەرجەمی سیستەمەكە دەكەوێتە نییە .دەبێت بكەر لە هەموو رستەكەدا
دەتوانین وا لە توانای زمانی بڕوانین كە
كار ،بەاڵم هیچ پەیوەندییەكی سادە لە دەربكەوێت ،ناشبێت بەدوای كرداردا بێت،
تۆڕێكی ئاڵۆزی بەیەكداچووە و بەسرتاوەتەوە
نێوان بەها هەڵبژێدراوەكان بۆ گۆڕاوێكی وەك ئ��ەوەی لە ( 23ب)ـ��دا هەیە( ،بەاڵم
بە سویچەكانەوە  switchesو چەندین كلیلی
دیاریكراو و ئ��ەو دەرەنجامانەدا نییە ،پێكهاتە هۆكارەكییەكانی وەكو ( 22ب) Juan
هەیە كە دەكرێت لە دۆخێكی دیاریكراودا
كە ل��ەم هەڵبژاردنە دەك��ەون��ەوە كاتێك  .]hace [salir a Pedroلە زمانی فەرەنسیدا
بخرێنە شوێنی خۆیان یان بەكاربهێرنێن.
ئەم هەڵبژاردنە دەچیتە نێو سیستەمە هەیە و ب��ە ڕی��ز دەردەك���ەوێ���ت :بكەر-
خۆ ئەگەر كلیلەكان نەخرێنە نێو شوێنی
ئاڵۆزەكەی گرامەری گشتییەوە .دەشێت ك��ردار ،ئەمەیش ئەوە رووندەكاتەوە ،كە
خۆیانەوە ئ��ەوا سیستەمە ئیش ناكات.
گۆڕینی چەند دانەیەكی گۆڕاوەكان ،یان كردار دەچێتە سەرەتای رستە زیادەكەوە).
ب��ەاڵم ئەگەر بخرێتە شوێنی گونجاوەوە
تەنانەت گۆڕینی یەكێكیشیان ببێتە ماویەی لەالیەكی دیكەیشەوە ئەگەرچی پێكهاتەی
ئەوا سیستەمەكە بەو جۆرە ئیش دەكات
بەرهەمهێنانی زمانێك كە زۆر جیاواز بێت  querer-verـدا لە زمانی ئیسپانیدا وەك
كە رسوشتەكەی دەیخوازێت ،كارەكەیشی
لەو سیفەتانەی زمانە ئۆرگیناڵەكە هەیەتی ،یەك كرداری لێكدراو ئیشدەكات ،كە تێیدا
بە پێی ئەو چۆنییەتییە جیاواز دەبێت كە
لە بەرامبەریشدا ،ڕەنگە ئەو زمانانەی كە بەركاری جێناوی  verبەدوای كرداری quiere
شوێنی كلیلەكە پێیەوە ب��ەس�تراوە .تۆڕە
سەر بە یەكێك لە خێزانە زمانەكان نین ـدا هاتووە وەك ئەوەی لە ( 23ج)دا هەیە
جێگیرەكە سیستەمی بنەماكانی گرامەری
زۆر هاوشێوە بن ،ئەگەر بێتوو گۆڕاوەكان (كە ئەمەی هاوشیوەی  hacer-afeitarـە كە
گشتییە ،ب��ەاڵم كلیلەكان ئەو گۆڕاوانانە
پێشرت باسامن كرد) ،كەچی ئەمە لە زمانی
كە بە ئەزموون جێگیردەكرێن و دەخرێنە بخرێنە هەمان دۆخ و شوێنەوە.
دەك��رێ��ت ئ��ەم مەسەلەیە لە زمانە فەرەنسیدا روون��ادات كە دەبێت بەركاری
شوێنی گونجاوی خۆیانەوە .دەبێت ئەو مادە
ڕۆمانییەكاندا روونبكەینەوە .ئەم زمانانە جێناو پەیوەندیدار بێت بە كرداری رستەی
سەرەتاییەی كە بە منداڵ دەدرێ��ت وەك
تەنیا كەمێك لەیەك دووركەوتوونەتەوە زیادكراوەوە .ئەم جیاوازییانەی نێوان زمانی
پێویست بێت ،بۆئەوەی بتوانێت كلیلەكان
و جیاوازییەكەیان گ��ەورە نییە .ل��ەڕووی فەرەنسی و زمانە ڕۆمانییەكانی تر تەنیا
بخاتە شوێنی دی��اری��ك �راوی خۆیانەوە.
پێكهاتەیشەوە زۆر لەیەك دەچن .كەچی چەند سەدەیەكی كەمە پەرەیسەندووە
كاتێكیش كلیلەكان ئیشیان پێدەكرێت ،ئەوا
فەرەنسیی لە هەندێ ڕووەوە لەم زمانانە و ،پێدەچیت لە ی��ەك كاتیشدا ڕووی��دا
ئەمە واتای ئەوەیە كە منداڵ دەبێتە خاوەنی
جیاوازە .لە زمانی ئیسپانیدا پێكهاتەی وەكو بێت ،لەوانەیە ئەم گۆڕانانە بەرەنجامی
ڕووكاری زمانێكی دیاریكراو و ،راستییەكانی
گۆڕانی تەنیا یەك گۆڕاو بن و ،دەشیت ئەم
ئەو زمانە دەناسێت :واتە ئەوە دەزانێت كە ئەمانە دەبینین:
گۆڕانەیش بەهۆی كاریگەری زمانە ئەڵامنییە
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دراوسێكانەوە بووبێت .بۆ سەملاندنی ئەم كە هەموویان لە یەك قوڕەوە پەیدابوون ،پەراوێزەكان :
واتە دەبێت تایبەمتەندییە سەرەكییەكانیان
بە بنەما نەگۆڕەكانی گ �رام��ەری گشتی
ڕێكبخرێن ،ب��ەاڵم ئەگەر مەسەلەكە بەم
جۆرە نەبێت ،ئەوا مەحاڵە مناڵ فێری هیچ
یەكێكیان ببێت.
ئ��ەرك��ی وەس��ف��ك��ردن خ��ۆی كارێكی
سەختە ،بەاڵم ئەركی تەفسیر ،واتە داڕشتنی
گرامەری گشتی ،لەو قورسرت و سەخترتە.
دەبینین زمانناس لە ئاستی وەسفیدا،
ب��ڕێ��ك دی����اردەی دەخ��رێ��ت��ە ب���ەردەم كە
هەوڵدەدات سیستەمە كۆمپیوتەرییەكەیان
تێدا كەشفبكات ،كە ئەم دیاردانە و دیاردە
پێشبینیكراوەكانیش تەفسیربكات ،بەاڵم
لەسەر ئاستی تەفسیری ئەوا پێویستە ئەوە
دەربخرێت ،كە چۆن دەكرێت ئەم دیاردانە
لە بنەما نەگۆڕاوەكانەوە پەیدابنب ،ئەگەرچی
گۆڕاوەكان لەشوێنی خۆیشیاندا جێگیركرابن.
ئەم ئەركە زۆر قوسرتە .لە چەند ساڵێكی
كەمی ڕاب��ردوودا توانرا خۆ لە قەرەی ئەم
ئەركە قورسە بدرێت و ،هەندێك پێشكەوتنی
راستەقینە لە پێناسەكردنیدا ڕووب��دات ،كە
پێشرت چاوەڕوانكراو نەبوو.

دەرەنجامە (كە ئێمە پێامنوایە دروستە)
دەبێت بەڵگەی ئەوە بهێنینەوە ،كە بونیادی
گ�رام��ەری گشتی ئ��ەوە دەسەپێنێت ،كە
ئەگەر بێتوو گۆڕان لە یەكێك لە گۆڕاوەكاندا
ڕووب��دات ئ��ەوا دەبێتە مایەی كاریگەری
و دەرەنجامی بەرچاو .لێرەدا دەتوانین
سەركەوتوو بین بەوەی ،ئەم دەرەنجامانە
بگێڕینەوە بۆ ئەو شتەی كە پێیدەوترێت
«گ����ۆڕاوی ب��ك��ەر س��ف��ر» ،ئەمەیە ئ��ەوە
دیاریدەكات ،كە ئایا دەشێت بكەری رستەكە
بشاردرێتەوە و بكرێتە جێناو وەك ئەوەی لە
( 23أ)ـدا هەیە یان نا؛ هەندێك لێكۆڵینەوەی
نوێیش لەبارەی وەرگرتنی زمانەوە هەن ،كە
شایەنی سەرنج لێدانن ،ئەم توێژینەوانە
لەوەیان كۆڵیوەتەوە ،كە چۆن ئەم گۆڕاوە
لە ساڵەكانی سەرەتای تەمەنی منداڵدا
جێگیردەبێت.
لۆژیكی ئ��ەم دۆخ��ە ل��ەو بنچینەیە
دەچێت ،كە دیاریكرانی جۆرە بایۆلۆژییەكان
پشتی پ��ێ دەب��ەس�تن .سیستەمی ژیانی
ب��ای��ۆل��ۆژی ت��اڕادەی��ەك��ی زۆر ل��ە هەموو
جۆرەكاندا لێكچووە ،واتە هەر لە بەكرتیاوە
هەتا جۆری مرۆیی ،بەاڵم دەشێت لە هەندێ
گۆڕانی كەمدا لە چەند هۆكارێكی وەك سەرچاوە:
نعوم تشومسكی ،اللغە و مشكالتكاتی پرۆسەكانی خانەدا ،جیاوازیی گەورە
لەنێوان ئەو بوونەوەرانەدا دروستببێت كە املعرفە «محارضات ما ناجوا» ،ترجمە :د.
پەیدا دەبن ،بۆ منوونە وەك جیاوازی نێوان حمزە بن قبالن املزینی ،دار البیضاء-دار
نەهەنگ و پەپولە .بە هەمان شێوەیش ،توبقال ،الطبعە االول��ی ،املغرب,1990 ,
ص.100-61
زمانەكانی جیهان لە چەندین ڕووەوە زۆر
جیاواز لەیەكرت دەردەكەون ،بەاڵم دەیشزانین

لە دیالەكێكتە ئیسپانییەكاندا جیاوازی هەیە
لەبارەی ئەم ڕستەیەوە؛ ڕەنگە واتای «پیاوەكە لە
خانووەكەدایە» بدات ،یان نەدات .جگەلەمەیش
ب��ە وات��ا حەرفییەكەی وات���ای «پ��ی��اوەك��ە لە
ماڵەوەیە».
كۆمپیوتەرییانە  .computationalئەمەیش
لە  computerەوە وەرگیراوە.
بنیاتنەرییشی پێدەوترێت وەك دانەپاڵ
بونیاد.
ئەم تێبینییانە لە ئاستی فەرهەنگەكانیشدا
ڕاسنت .دەبینین وشەی «بەردانەوە» هەندێك
پ��ەی��وەن��دی دەالل����ی ه��ەی��ە ب��ە «ه��ۆك��اری
ب���ەردان���ەوە»ەوە .ڕستەی «ج��ۆن كتێبەكەی
ب��ەردای��ەوە» شتێكە وەك ئەم ڕستەیە «جۆن
وای لە كتێبەكە كرد بەربێتەوە» ،بەاڵم وشەی
«ب��ەردان��ەوە»ی تایبەت ب��ەوەم��ان نییە ،كە
«كتێبەكە كێشەكان ب��ەردەدات��ەوە» ،بەڵكو
ماناكەی نزیكە ل��ەوەی كە «كتێبەكە بەهۆی
كێشەكانەوە بەردەبێتەوە».
دەبێت لە كاتی داڕشتنی ئەزموونێكی
وەك ئەمەدا ئاگادار بین ،تاوەكو لەوە دڵنیابین
كە ئەزموون مامەڵە لەگەڵ سەرەتاكانی مادەیی
سەرەتاییدا دەكات ،نەك لەگەڵ توانا گشتییەكاندا
بۆ چارەسەركردنی كێشەكانی دەربڕین ،هەڵبەت
بە چاوپۆشین لە چییەتی ئەم كێشانە .هەمیشە
داڕشتنی ئەزموونی شیاو شتێكی ئاسان نییە.
ئەم سەرنجە بۆ ئەوەیە ،كە ڕوونیبكەینەوە
ئەم مەسەلەیە تەنیا بەشێكی كەیسەكە نییە .جگە
لەمەیش دەبێت سەرنج لە وەرگرتنی وشەكان و
گوزارە سەیڤكراوەكان و كردارە دەرەڕێساكان و
شتی تریش بدەین .لێرەدا باسەكە لەبارەی ئەو
شتەوەیە ،كە پێیدەڵێت «زمانی ناوك» بە واتا
زاراوەییەكەی.
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نوام چۆمسكی
لەعەرەبییەوە :هاوار محەمەد

یەكەم ئ��ەرك ،كە پالندارێژانی جیهان لە
ساڵی  1945دا خستییانە ئەستۆی خۆیان،
دووبارە بونیادنانەوەی كۆمەڵگە پیشەسازییە
نوێیەكان بوو،بۆیە هەر زوو واز لەو بیرۆكە
پێشوەختانە هێرنا ،كە ئامانجیان بوو ئەڵامنیا
بكەنە دەوڵەتێكی كشتوكاڵی ،ئەمە گوایە
وەك سزایەكی سەپێرناو بەهۆی وێرانكردن
و داگیركردنی ئ��ەوروپ��ای رۆژه��ەاڵت��ەوە؛
لەو كاتەدا وەك «وەرشەی پیشەسازی» بۆ
خزمەتكردنی سەنتەری جیهانی پیشەسازیی،
دان�نرا بە ئەڵامنیا و ژاپ��ۆن��دا ،بەوپێیەی
ئامادەكرابوون بچنە ژێر هەژموونی ویالیەتە
یەكگرتووەكانەوە.
زۆر كێشە هەیە دەبێت پێداچوونەوەی
بۆ بكەین ،ل��ەس��ەرووی هەمووشیانەوە
ئ��ەو بەرگرییە شەرەفمەندانەیەی كە
ب��ە توندوتیژییەوە ب���ەڕووی فاشیزمدا
وەستابوو ،ئەم ئیرادەیە بە تووندی خرابووە
خزمەتی س��ەروەرە نوێیەكانی جیهانەوە،

كە ڕەتییاندەكرەوە پەیوەندییەكیان بە
فاشیزمەوە هەبێت ،ه��ەروەه��ا دژ بە
كاریگەریی «س��ێ��وی ب��ۆگ��ەن» (یەكێتی
سۆڤییەت) ب��وون ،كە ب��ەرەو رۆژه��ەاڵت
دەكشا ،تارمایی هێزی سێیەمی بێالیەنیش
دەرك��ەوت��ب��وو ،ك��ە ئ��اراس��ت��ە و مەیلێكی
دیموكراتیی سۆشیالیستی هەبوو (سۆشیال-
دیموكرات) ،هەوڵی بۆ رێگەیەكی سەربەخۆ
دەدا.
خراپرتین كابووسی جیۆ سیاسیی رۆژئاوا
یەكگرتنی ئ��ۆراس��ی��ا ب���وو ،ب��ە جۆرێك
ك��ە ل��ە دەرەوەی بااڵدەستیی ویالیەتە
یەكگرتووەكانەوە بێت .ئەمە دەب��ووە
مایەی دروستبوونی كێبڕكێكارێكی گەورە و
بەرفراوان بۆ یەكێتی و یەكگرتوویی ئەوروپا،
كە دەبێتە مایەی ترساندنی بەریتانیا ،ئەو
دوورگەیەی كە لە سەدەكانی یەكەمدا لە
دەروب��ەر و پەراوێزەكانی كیشوەرەكەدا
دەژیا.

یەكەم ئەرك و بایەخپێدان لەالیەن ویالیەتە
ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان��ەوە ،ئ��اڕاس��ت��ەی جەبری
«كەلێنی دۆالر» ك��را ،ك��ە وای ل��ە هێزە
ئابوریە نا-ئەمەریكییەكان كرد ،ناچارنەبن
بەرهەمە ئەمەریكییەكان و زێدەی بەرهەمە
جوتیارییەكانی ئەمەریكا بكڕن .چارەسەركردن
و س��ەرك��ەوت��ن ب��ەس��ەر ئ��ەم كێشەیەدا،
پێویستییەكی حاشاهەڵنەگر و زیندوو بوو،
ئەمە ئەو شتە بوو كە ئەچیسۆن و پالنداڕێژانی
تری پێشەنگ هەستیانپێدەكرد .نەكردنەوەی
ئ��ەو ب��ازاڕان��ە ب��ەس��ەر ك��ااڵ و كەلوپەلە
ئەمریكییەكاندا ،پێشبینی ئەوەی لێدەكرا،
كە ئابوری ویالیەتە یەكگرتووەكان جارێكی
تر تووشی داڕمان دەكاتەوە ،یان الیەنیكەم
وادەكات ئەو ئابوریە تووشی دەستێوەردانی
دەوڵ���ەت ببێت ،ئەمەیش ئیمتیازەكانی
دەخاتە مەترسییەوە و كەم دەكاتەوە ،كە
كۆمپانیا تایبەتییەكان سوودیان لێوەردەگرت.
جگە لەمەش دەستكەوتەكانی جەنگ خرایە
بەردەستی سەركردەكانی ئابوری ئەمریكا،
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واتای ئەمەش ئەوەبوو ،كۆگایەكی گەورەی
سەرمایەیان لەبەردەستدایە و پەلەیان بوو
بیخەنە بواری وەبەرهێنانەوە ،بەتایبەتیش
لە دەوڵەتە دەوڵەمەندەكانی ئەوروپا .تەنیا
لەبەر ئەم هۆكارانە سەرلەنوێ بیناكردنەوەی
جیهانی پیشەسازی ،بەو رێگەیەی كە خزمەت
ب��ە دەس��ەاڵت��ی ئەمریكا ب��ك��ات ،رەگ��ەزی
س��ەرەك��ی ئەجێنداكەی ئەمریكا ب��وو بۆ
دەستگرتن بەسەر جیهاندا.
زۆر شێواز پەیڕەوكرا بۆ لەنێوبردنی بەرگری
ب���ەڕووی فاشیزم و جەنگی كرێكاراندا
و گ��ەڕان��ەوەی سیستەمە كۆنزەرڤاتیڤە
تەقلیدییەكان ،كە بەر لە جەنگ بوونیان
ه��ەب��وو ،ه��ەروەه��ا ئ��ام��ان��ج ل��ەم رێگە
پەیڕەوكراوانە بۆ گەشەسەندنی ئابوری ،بوو
بە رێگەیەك ،كە خزمەت بە هەناردەكەران
و بەرهەمهێنەرە ئەمەریكییەكان بكات،
بۆیە بەرنامەیەكی زۆر بەرفراوانی هاوكاری
ل��ە كۆتایی چلەكاندا پ��ەی��ڕەوك �را ،ب��ەاڵم
ئامانجی خوازراوی بەدەستنەهێنا .ئیدی وا
پێدەچوو پەیڕەوكردنی منوونە كینزییەكە
ك��ە ئ��اڕاس��ت��ەی��ەك��ی میلیتاریی ه��ەب��وو،
سەركەوتووتر بێت .وەك چۆن بەرنامەی
دووب��ارە پڕچەككردنەوە و جەنگی كۆریا
پاڵنەری بەهێزبوو ،بۆ ئابوریە ئەوروپی و
ژاپۆنییەكان .دواتر جەنگی ڤێتنام ئەوروپای
دەوڵەمەندتركرد و هاوكاری ژاپۆنی كرد
وەك هێزێكی ئابوری ،بە ڕادەی��ەك كە لە
سەرووی هاوكێشەكانی پێشكەوتنەوە بوو
لە دەوڵەتانی رۆژهەاڵتی ئاسیادا ،ئەمەیش
كۆمەڵێك دۆڕان و لەدەستدان بوون كە بۆ
ویالیەتە یەكگرتووەكان قووت ن��ەدەدرا و
جێگای قبووڵنەبوو.
لەم شانۆیەدا شوێنی دەوڵەتە تەقلیدییە
خزمەتگوزارەكان ڕێكخرا و دیاریكرا ،ئەمەیش
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ئەو كاتە بایەخی زیاتر بوو ،كە ئەوروپا
كۆنرتۆڵی بەسەر سەرچاوە تەقلیدییەكانی
سامانە كشتوكاڵییەكان و سامانە وزەییەكانی
ئ��ەوروپ��ای ڕۆژه���ەاڵت ل��ەدەس��ت��دا .هەر
هەرێمێك پێگە و شوێن و «وەزیفە»ی خۆی
لە نەخشەی نەخشەسازاندا گرت .ویالیەتە
یەكگرتووەكانیش جڵەوی كۆنرتۆڵەكەی
بەسەر نیوەگۆی ڕۆژئاوادا بەدەستەوەبوو،
بۆیە كێبەركێكارە بەریتانی و فەرەنسییەكانی
ل��ەوێ دەرك��ردب��وو .پرەنسیپەكەی مۆنرۆ
ت��اوەك��و رۆژه���ەاڵت���ی ن���اوەڕاس���ت درێ��ژ
بوویەوە ،كە وا چاوەڕوندەكرا بەریتانیای
شوێنكەوتەی واشنتۆن ،هاوكاری پێشكەش بە
هاوپەیامنەكەی لەو ناوچەیەدا بكات ،بەاڵم
«ئەفەریقا» دەبوو بۆ دووبارە بیناكردنەوەی
ئەوروپا «بەكاربهێرنێت» و بچەوسێرنێتەوە.
دەبوو باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیاییش وەزیفە
سەرەكییەكەی خۆی «تەواوبكات» ،ئەویش
ئەوەبوو كە بۆ ژاپۆن و ئەوروپای رۆژئاوا،
س��ەرچ��اوەی م��ادەی خ��اوی پیشەسازیی
بێت (ب��ەو ج���ۆرەی ك��ە ج��ۆرج كینان و
پالنداڕێژانی سیاسەتی دەرەوە ،لە ساڵی
 1948و  1949دا دیارییانكردووە) ،بەاڵم
دەبوو ویالیەتە یەكگرتووەكان مادەی خام
لە كۆلۆنییە ئەوروپییەكانی پێشرت بكڕێت،
تاوەكو بتوانێت بە سیستەمی سێگۆشەكانی
بازرگانیی نوێ خۆی بونیادبنێتەوە ،كە بە
پێی ئەم سێگۆشەیە دەوڵەتە پیشەسازییەكان
بەرهەمە ئەمریكییەكانیان بە پارەی نەختینە
دەكڕی ،كە لەو مادە خامانە دروستكرابوو
ویالیەتە یەكگرتووەكان الی خۆیەوە لە
كۆلۆنیالە ئەورپییەكانی پێشرتی كڕیبوو
(كەواتە سێگۆشە بازرگانییەكە بەم جۆرە
بوو :مادەی خامی كۆلۆنیالەكان -بەرهەمە
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ئەمەریكییەكان -كڕینی بەرهەمەكان
لەالیەن دەوڵەتە پیشەسازییەكانەوە) .بە پێی
ئەم لۆژیكە كۆلۆنیالەكانی پێشرت دەیانتوانی
سەروەرییەكی فۆڕماڵ (نەك جەوهەری) ،بۆ
خۆیان مسۆگەر بكەن و هیچی تر .
پالنداڕێژە جیهانییەكان بڕیاری لەنێوبردنی
ئ��اڕاس��ت��ە و رێ��ب��ازە «ناسیۆنالیستییە
حەماسییەكان»یان لە دەوڵەتە كۆلۆنیالەكانی
پ��ێ��ش�تردا بەپێویست دەزان����ی .ئەمانە
وایاندەبینی كە ب��ەرژەوەن��دی ویالیەتە
یەكگرتووەكان لەالیەن «ئەم سیستەمانەوە
كە فیكرێكی ناسیۆنالیستیی تووندڕەویان
ه���ەی���ە» ،ل��ەژێ��ر ك��اری��گ��ەری ف��ش��اری
گەلەكانیاندان كە داوای «دەستبەجێ
باشكردنی ئاستەكانی گوزەران» و پڕكردنەوە
و دابینكردنی پێویستییە س��ەرەك��ی و
لۆكاڵییەكانیان دەكرد ،لەژێر هەڕەشەدایە.
هۆكارەكانی ئەم بەرهەڵستی و دژبوونە،
ڕوون و ئاشكرابوو ،لەپێش هەموویشییەوە
دەبوو ئەم ئاڕاستە ناسیۆنالیستییانە لەگەڵ
خواستی ئەمەریكادا بۆ دروستكردنی
«كەشێكی سیاسی و ئابوری ملكەچ بۆ
وەبەرهێنانی تایبەت» بەریەكدەكەوتن،
ه��ەروەه��ا لەگەڵ گ��ەڕان��دن��ەوەی س��ود و
قازانج بۆ وەبەرهێنەرەكان (بەپێی یاداشتی
ئاساییشی نەتەوەیی ژمارە NSC 2345/1
ی ساڵی  ،)1954ه��ەروەه��ا ناكۆكبوو
لەگڵ خواستی ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئ��ەم��ری��ك��ادا ك��ە ئ��ەم��ەب��وو« :پ��اراس�تن و
دەستگرتن بە مادە خاوەكامنانەوە» (گوتەی
كینان) .لە پێداچوونەوەیەكی سیاسیدا كە
باڵونەكرایەوە ،كینان لە ساڵی  1948دا ئەم
ئاگاداركردنەوەیەی دا و وتی« :پێویستە ئیرت
واز لەو قسە ئاڵۆز و تەمومژاوییانەی بهێنین

دەرب��ارەی مافەكانی مرۆڤ و ،بەرزكردنەوەی
ئاستی گ��وزەران و ،دیموكراتیزەكردنی جیهان،
هەروەها دەبێت بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆ و بە
پێی چەمكەكانی هێز بجوڵێینەوە و مامەڵەبكەین.
نابێت دروش��م��ە ئایدیالییەكان دەرب���ارەی
«پێشكەشكردنی س��ود و چاكە ب��ە جیهان»
رامانگرن» ،بۆیە دەبێت ئامۆژگاری و ڕێنامییەكەی
كینان لەبەرچاو بگرین ،ئەگەر دەمانەوێت «ئەو
جیاوازییە بپارێزین كە ئێمە وەك دەوڵەمەندەكان
لەو دوروب��ەرە فراوانە هەژارەی دەوروپشتامن
جیاماندەكاتەوە».
بەم جۆرە ویالیەتە یەكگرتووەكان پەیڕەوی لە
سیاسەتەكانی خۆی كرد دژ بە دیموكراسییەت
لە واڵتانی جیهانی سێیەمدا ،لەگەڵ ئاڵوگۆڕ لە
شێوازەكانی تۆقاندندا ،بە ئامانجی پەراوێزخسنت
و وێرانكردنی سیستەمە ناسیۆنالیستییەكان،
هەموو ئەمانەیش بۆ رووب��ەرووب��وون��ەوەی
پرەنسیپی «ناسیۆنالیزمی ئابوری» بوو ،كە لەژێر
فشاری گەالندا بە خێراییەكی زۆر باڵودەبوویەوە.
ئەم مومارەسانە ،كە بە تەواوی سەربەخۆ بوون
لە كۆنتێكستی جەنگی س��اردو رواڵ��ەت��ە زۆر
زەقەكانی سیاسەتی ئەمریكا .زۆر هۆكاریش
هەیە ك��ە وامانلێدەكات هێشتا پێشبینیی
بەردەوامبوونەكەی بكەین.
وەك پێشرت باسامنكرد ،داهێرناوی ناسۆنالیزمی
سەربەخۆ و ئامانجە بااڵ و خوازراوەكانی –كە
جەماوەر ب��ەڕووی بەرهەمهێنەرە بیانییەكاندا
زەق��ی��ان��ك��ردب��ووی��ەوە -م��ەت��رس��ی گ��ەورەب��وو
ل��ەس��ەر «ئاساییشی ن��ەت��ەوەی��ی» ویالیەتە
یەكگرتووەكان ،لەوێدا «ئ��ارام��ی» و جێگیری
كەوتە بەردەم هەڕەشەی بزووتنەوە ئازادیخوازە
سەركەوتووەكان .ئەم ترسانە لە بەڵگەنامە
ناوخۆییەكانی ئیدارەی ویالیەتە یەكگرتووەكاندا
رەنگیدایەوە .كاتێك واشنتۆن لە ساڵی  1954دا

ئامادەكاریی كرد بۆ هەڵگەڕاندنەوەی ئەزموونی
س��ەرك��وت��ووی دیموكراسییەتی تەمەنكورتی
گواتیامال ،یەكێك لە بەرپرسەكانی دەرەوەی
ئەمریكا ،ئاگادارینامەی ئ��ەوەی راگەیاند ،كە
گواتیامال بۆتە «مەترسییەكی زورترە بۆ ئارامی
هەریەكە لە هیندۆراس و سلڤادۆر» چاكسازییە
ئەگەر پەیوەندیی
كشتوكاڵییەكان كە ك��ردووی��ەت��ی «چەكێكی
هێزەكان
زۆر م��ەت��رس��ی��داری بانگەشەییە» .بەرنامە
لەبەرچاوبگرین،
كۆمەاڵیەتییە بەرفراوانەكەی بۆ یارمەتیدانی
واشنتۆن دۆخی
كرێكاران و جوتیاران لە ملمالنێیاندایە دژی
خۆیی پاراست،
چینە دەوڵەمەندەكان و دژی پرۆژە وەبەرهێنییە
دەوڵەتانی ئەمریكای
بیانییەكان،و بۆتە مایەی «سەرنجراكێشان و
ئافەرینی دەوڵ��ەت��ە دراوس��ێ��ك��ان ،كە هەمان التینیش شكستیانهێنا
رەوشییان هەیە» ،بۆیە ئەو ئارامییەی كە واشنتۆن
لە «دابەشكردنی
مەبەستییەتی «ئاساییشی چینە دەوڵەمەندەكان
زۆرترین سامان» بە
و ئاساییشی وەبەرهێنەرە بیانییەكان»ە ،ئەمەش
گوێرەی ڕاپۆرتەكانی
پێكەوە لەژێر چەمكی «بەرژەوەندی نەتەوەیی بانكی نێودەوڵەتی لە
ویالیەتە یەكگرتووەكان»دا كۆدەبێتەوە .لە سێپتەمبەری 1993دا
نەخشەسازییەكانی دوای جەنگدا ،چارەنووسی
كەوتنە «ستەمێكی
باشور هەر وەك پێش جەنگ مایەوە ،ئەگەرچی
زۆرەوە لە دابەشكردنی
لەو كاتەی دوای جەنگدا تێهەڵكێش و تەبا
ساماندا» ،ئەو راپۆرتەی
بە پەیكەری گشتیی بەجیهانیبوونی لیربالیزم
كە وا چاوەڕوان دەكرا
ك��را ،بەگوێرەی ب��ەرژەوەن��دی وەبەرهێنەرە
«ئاژاوە»یەكی زۆر لە
ئەمەریكییەكان و كۆمپانیا ئەمەریكاییەكان،
دەوڵەتانی ناوچەكەدا
دەستكاری ك �را .ریشەكانی ملمالنێی نێوان
بنێتەوە،
دەوڵ��ەت��ە سەربەخۆكانی جیهانی سێیەم و
ویالیەتە یەكگرتووەكان لە رەگی سیستەمی نوێی
جیهانیدا بوو ،كە پشتی بەستبوو بە پەنابردن
بۆ توندوتیژی و جەنگی ئابوری ،كە واشنتۆن بە
گوێرەی بنەما فەندەمێنتالییە كۆلۆنیالیستییەكانی،
بەرپایدەكردن.
لە حاڵەتی ئەمەریكای التیندا بەڕوونی گوزارشت
لەم بنەمایانە ك��راوە ،كە كاركردی وا ئاڵۆزی
تیانەبوو دەستێوەردانی ئەمەریكی پەكبخات،
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ی��ان الیەنیكەم كۆسپی بۆ دروستبكات.
دوای جەنگی دووەم��ی جیهان ویالیەتە
یەكگرتووەكان هێزی تەواوی هەبوو ،كە وای
لێدەكرد ئامانجە سیاسییەكانی ،كە ریشەی
لە سەرەتاكانی كۆماری ئەمەریكادا بوو،
بەدیبێنێت ،ئەویش بریتی بوو لە داگیركردنی
پێگەی كێبەركێكارە ئیمپریالییەكان و
بەدیهێنانی ئامانجەكانی بنەمای مۆنرۆ.
النسج ،وەزیری دەرەوەی ئەمریكا ،ئەمەی
وا تەفسیركردووە ،كە دەبێت ویالیەتە
یەكگرتووەكان بەر لە هەموو شتێك گرنگی
بە بەرژەوەندییەكانی خۆی ب��دات ،بەاڵم
بەرژەوەندییەكانی نەتەوە ئەمەریكییەكانی
تر رووداوێكی رێكەوت و رووكەشە و دوا
ئامانج نییە ،ئەمە ئەو میتۆدەیە كە ئەمڕۆ
«گاڕانی ساماندار و بسنزمانەكان» لە ویالیەتە
یەكگرتووەكان پەیڕەویی لێدەكەن .بە پێی
سەرنجی ستیڤن رۆب «رۆڵ��ی ئەمریكای
التین لە سیستەمی نوێی جیهانیدا ئەوەی
بۆ دیاریكراوە ،كە لەالیەكەوە زێ��دەڕەوی
ل��ە فرۆشتنی سامانی م��ادە خامەكانی
نەكات  ،لەالیەكی دیكەیش بازاڕەكانی
زی���ادەی سەرمایەی هاتوو لە ویالیەتە
یەكگرتووەكانەوە وەربگرێت ،هەر ئەوەندە
و هیچی تر» .بەگوێرەی داڕشتنەوەكەی
جیراڵد هاینز ،مێژوونووسی دیاریی سی
ئای ئەی ،ئامانجی واشنتۆن «كەمكردنەوەی
كێبەكێی بیانییە لە ئەمەریكای التین،
بۆئەوەی ئەو ناوچەیە وەك بازاڕی سەرەكی
زیادەی پیشەسازیی بەرهەمەكانی ویالیەتە
یەكگرتووەكان مبێنێتەوە ،بكرێتە بوارێك
بۆ چاالكیی وەبەرهێنەرەكان ،هەروەها
رۆڵ��ی ئ��ەو ناوچەیە وەك كۆگای م��ادەی
خاو بهێڵرێتەوە ،پێویستیشە دوور بێت
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لە دەستی سۆشیالیزمی نێودەوڵەتی».
وێ��رای ئ��ەوەی هیچ بەڵگەیەك نییە بۆ
نزیكبوونەوەی سۆشیالیزم لەو ناوچەیە،
بەاڵم مەبەستەكە دوورخستنەوەی مەترسی
سۆشیالیزمی ناوخۆیی بوو ،كە لە بەرگی
ئەو شەیتانە نادیار و شاراوانەی هەژاراندا
بوو ،كە ئامادەبوون بۆ «رووتكردنەوەی
دەوڵەمەندەكان» ،بە دەربڕینی داالس .
ئامانجەكان لە دەوڵەتانی ئەمریكای التین
جیاواز ب��وو ،هەوڵی ئەوەیاندا ویالیەتە
یەكگرتووەكان پێیدەوت «فەلسەفەی نوێی
ناسۆنالیستی ،ئەو سیاسەتانە دەگرێتەوە ،كە
بۆ دابەشكردنی سامان بەسەر بەرفراوانرتین
توێژەكانی دانیشتووان و بەرزكردنەوەی
ئاستی گوزەرانی جەماوەر ،پالنرێژكراون».
بەرپرسێكی دیكەی ئەمریكی كۆمێنتێكی
لەم ج��ۆرەی داوە «ناسیۆنالیزمی ئابوری
هێزی بااڵدەستی سەرەكییە بەسەر خواستە
نوێیەكانی ب���ەرەو بەپیشەسازیكردن.
دەوڵەتانی ئەمریكای التین باوەڕیان بەوەیە،
دەبێت هاونیشتامنیان ن��ەك بێگانەكان
سوودمەندی ڕاستەوخۆ بن لە گەشەپێدانی
ئابوری و مرۆیی» .ئەم ئامانجە یەكەمییە
«هەاڵنە» بە ئاراستەیەكی ناتەبای پالنە
ئەمریكییەكاندا دەڕۆن .مەسەلەكە بووە
ت��ەوەری گفتوگۆی كۆنگرەی ساڵی 1945
ك��ە س��ەرك��ردەك��ان��ی ه���ەردوو كیشوەرە
ئەمریكییەكەی كۆكردبوویەوە و ،ویالیەتە
یەكگرتووەكان «دەستوورە ئابوریەكەی»ی
تێدا دان��ا ،ئەو دەس��ت��وورەی كە ئامانجی
كۆتاییهێنان بە ناسۆنالیزمی ئابوری بوو «بە
هەموو جۆرەكانییەوە» لە ئەمریكای التیندا؛
ئەوەیش لەبەرئەوەی سوودمەندانی یەكەمی
سامانەكانی ئەمریكای الت��ی��ن ،دەبێت

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت،
ژمارە ( )57 - 56ساڵی سیانزەیەم

وەبەرهێنەرەكانی ویالیەتە یەكگرتووەكان
و هاوبەشە لۆكاڵییەكانیان بن ،نەك «گەالنی
ناوچەكە».
ئەگەر پەیوەندیی هێزەكان لەبەرچاوبگرین،
واشنتۆن دۆخی خۆیی پاراست ،دەوڵەتانی
ئ��ەم��ری��ك��ای التینیش شكستیانهێنا لە
«داب��ەش��ك��ردن��ی زۆرت��ری��ن س��ام��ان» بە
گوێرەی ڕاپۆرتەكانی بانكی نێودەوڵەتی لە
سێپتەمبەری 1993دا كەوتنە «ستەمێكی
زۆرەوە ل��ە داب��ەش��ك��ردن��ی س��ام��ان��دا»،
ئ��ەو راپ��ۆرت��ەی ك��ە وا چ����اوەڕوان دەك �را
«ئاژاوە»یەكی زۆر لە دەوڵەتانی ناوچەكەدا
بنێتەوە ،ئەگەر بێتوو حكومەتەكانی ئەم
دەوڵەتانە نەتوانن «بەهێز و جددییەوە
كار بۆ رووبەرووبوونەوەی هەژاری بكەن»،
ببووە ئەگەرێكی زۆر ترسناك و بەفراوان .
ترومان و ئەیزنهاوەر دژ بە «گەشەپێدانی
گشتیی پیشەسازی» لە ئەمەریكای التین
بوون؛ چونكە ئەمە زیان بە بەرژەوەندیی
ویالیەتە یەكگرتووەكان دەگەیەنێت،
بۆیە دەبوو دەوڵەتانی ئەمەریكای التین
خزمەت بە ئابوری ئەمەریكا بكەن ،نەك
كێبەركێی بكەن .بە كورتی دەركەوتنی
هەر گەشەسەندنێكی داهاتوو كە خواستی
دانیشتوانی هەرێمەكان دابین بكات ،شایەنی
قبوڵكردن نەبوو .ویالیەتە یەكگرتووەكان
هەمان بنەمای لە ناوچەكانی تریشدا
پەیڕەوكرد ،تەنیا لەو دەوڵەتە پیشەسازییە
گ��ەوران��ەدا نەبێت ،كە بەرژەوەندییەكی
فراوانرتی لەگەڵیاندا هەبوو .بەپێی ئەو
پالنانەی كە هاینز داینابوون ویالیەتە
یەكگرتووەكان هەوڵیدەدا بۆ «خۆشگوزەرانی
سیستەمی سەرمایەداریی جیهانی».
لەسەر ئاستی ئاسیا ،یاداشتی ساڵی 1949

ـی ئاساییشی نەتەوەیی بانگەشەی بۆ
«ئاڵوگۆڕی هاوبەش و جیاو دووالیەنە»
دەكرد .بەپیشەسازیكردنی «گشتگیر لە هەر
دەوڵەتێكدا بە جیا دەشێت بەدیبێت ،بەاڵم
بە تێچوونێكی زۆر ،ئەمەیش لە ئەنجامی
قوربانیدان لە كێبەركێدا بە بەرهەمهێنان
بۆ ب��ەرژوەن��دی تایبەت» ،ئینجا ویالیەتە
یەكگرتووەكان دەبێت رێگەی ئەوتۆ بۆ
«مومارەسەی فشاری ئابوری» لەسەر ئەو
دەوڵەتانە بدۆزێتەوە ،كە قەبووڵی ئەو ڕۆڵە
ناكەن ،كە بۆیان دیاریكراوە وەك سامانی «كااڵ
سرتاتیژیییەكان و مادە خامەكان» ئەوەیش
سیاسەتی ئەو تۆوانەیە كە دواتر بۆ سیاسەتی
خۆگوزەرانی ئابوری گەشەیان كرد .هەڵبەت
ئەمە سەرنجی «پرۆس كەمەنجس»ە .بەم
جۆرە دیدگای گەشەكردنی ئابوری لەسەر
ئاستی هەر دەوڵەتێك لە خۆیدا ،شتێكی
خ��وازرا و قەبوڵكراو نەبوو .هەر بەپێی
یاداشتەكی پێشرت «هیچ دەوڵەتێك نییە
لە دەوڵەتە ئاسیاییەكان ،كە سەرچاوەی
پێویستی هەبێت بۆ دروستكردنی بناغەی
ئامادەسازیی پیشەسازییەكی گشتگیر».
ئ��ەوە وێ���ڕای ئ���ەوەی ك��ە هیند و چین
و ژاپ��ۆن رەنگە ل��ەم رێسایە ب��ەدەرب��ن.
داهاتووی ئابوری ژاپۆن بە چاوێكی دیكە
سەیردەكرا ،چونكە دەیتوانی بەرهەمە
زۆر وردەكارەكان و بەرهەمە پێشكەوتووە
جیهانییەكانی دیكە دروستبكات ،هەر بەو
جۆرەی كە توێژینەوەیەكی رووپێویی دەری
خستووە و لیژنەیەكی ئەمەریكی لە ساڵی
 1950دا پێشكەشی ك��ردووە .وێ �ڕای ئەو
رەگەزپەرستییەی كە ئەم ئایدیا ئەمریكیانە
پیشاندەدات ،هەندێكیان بەر لە هەڵگیرسانی
جەنگی كۆریا ،كە ئابوریە داتەپیوەكەی

truman
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ژاپۆنی بوژاندەوە ،راست بوون.
پێویست بوو لە ئاسیادا بنەما حاكمییەكان
بۆ رووب��ەرووب��وون��ەوەی هێزی راكێشانی
«س��ێ��وە گ��ەن��ی��وەك��ەی س��ۆش��ی��ال��ی��زم»،
فەرامۆشبكرێت ،كە بە پێچەوانەی ئەو
شوێنە كەمێك دوورەدەس��ت��ەی ئەمریكای
الت��ی��ن��ەوە ،ك��ە درەن��گ�تر ك��اری��گ��ەری ئەم
سێوەیان پێدەگەیشت ،ب��ۆ دەوڵەتانی
كیشوەری ئاسیای نێو خولگەی ئەمریكی،
بووبووە جێی سەرنج و سەرسوڕمانێكی
زۆر؛ خۆ ئەگەر ویالیەتە یەكگرتووەكان ئەم
بنەمایانەی پەیڕەوبكردایە ،ئەوا واباشرت بوو
بە هیسرتیاوە مامەڵە لەگەڵ ئەو هەواڵنەدا
بكات ،كە لە دەوڵەتانی ئاسیادا ،بە ئامانجی
كەمكردنەوەی چەپۆكی ئەمریكا دەركەوتن.
وەك بینیامن ئەفریقایش بۆ چەوساندنەوەی
ئەوروپی جێدەهێڵرێت ،بەاڵم رۆژهەاڵتی
ن���اوەڕاس���ت ،ل��ە بەشێكی تایبەتدا بە
دورودرێژیی باسیدەكەین.
بەرنامەی هاوكاریی ئەمریكا پەیڕەوی
ل��ە ه��ەم��ان خ��واس��ت��ە بنچینەییەكانی
پێشوو ك��رد .پ��رۆژەی مارشال بۆ دووب��ارە
بنیاتنانەوەی ئ��ەوروپ��ا ،پێویستییەكانی
ئەو پالنڕێژییە بەڕێوەی دەب��رد ،كە پێشرت
ئاماژەمان پێدا .رێژەیەكی زۆر كەمی پارە
لە كەنارە ئەمەریكییەكانەوە بەرەو كەنارە
ئەوروپییەكان دەرچوو ،باجدەرەكان كۆی
تێچوونەكانی بەرنامەی ئەو هاوكارییانەیان
لە ئەستۆگرت ،كە چووە گیرفانی هەناردەكەر
و بەرهەمهێنەرەكانەوە .ئەوروپا سوودی لەم
هاوكارییانە وەردەگ��رت ،بەاڵم بە مەرجیك
لە چوارچێوەی كۆمەڵگە لۆكاڵییەكانیدا
دابەشیبكردایە و لەسەر بنەمای سەنگ
و پێگەكەی بووایە لە نەزمی جیهانیدا،
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ئەمەیش تەنیا بەو جۆرە لەالیەن ئەمریكاوە
قبووڵدەكرا ،كە رۆڵی كرێكاران لە ئەوروپادا
بێبایەخ و بێ كاریگەر بكات و رۆڵی خودی
ئەوروپایش لە گۆڕەپانی جیهانیدا ملكەچی
هەژموونی ویالیەتە یەكگرتووەكان بكات؛
ئەمە ئەو شتەیە كە هێرنی كیسنجەر بە
زمانێكی پ��اراو دەریبڕیوە .زیاتر لە 10%
ی ئەم هاوكارییانە لە داهاتەكانی نەوتدا
خەرجكرا ،چونكە لە نیوە زیاتری ئەو نەوتەی
كە دەوڵەتە ئەوروپییەكان بەدەستیاندەهێنا،
سامانەكانی پرۆژەی مارشاڵ كۆی كردەوە،
بۆی كردن بە پارەی مۆڵ ،ئەوەیش بەشێك بوو
لە بەرنامەیەكی فراوانرت بۆ گۆڕینی ئابوری
ئەوروپا بۆ ئابوریەك  ،كە بەتەواوی پشت بە
نەوت ببەستێت .ئەم سیاسەتانە بووە مایەی
هەڵوەشانەوەی یەكێتییە كرێكارییەكان لە
كانەكانی خەڵوزدا ،كە لەڕووی سیاسییەوە
وەك سەرچاوەیەكی پشت پێ نەبەسرتاو و
الوەكی پۆلێنكرابوو ،ئەمەیش بە ئامانجی
بەرفراوانكردنی بااڵدەستی ئەمەریكا،
درێژكردنەوە قەڵەمڕەوی ئەمەریكا بەسەر
داهاتە نەوتییەكاندا .بەم جۆرە قەرزەكانی
بانكی نێودەوڵەتی بۆ سەرلەنوێ بنیاتنانەوەی
ئەوروپا تەرخانكران ،هەڵبەت بە داهاتی
گەورەی كۆمپانیا قەرزدەرە ئەمەریكییەكان.
لەنێوان سااڵنی  1953-1946رێژەی  77%ی
ئەو قەرزانە بۆ كڕینی كااڵ و خزمەتگوزارییە
ئەمەریكییەكان ،بەشێوەی سوودی هاوبەش
 Quid Pro Quoتەرخانكران ،هەر لەو
ماوەیدا ئەوە راگەیەنرا كە «سیاسەتی بانكی
نێودەوڵەتی ،هەوڵدەدات بۆ پشتیوانیكردن
لە پرۆژە تایبەتییەكان بەشێوەی راستەوخۆ
و ناڕاستەوخۆ»  .باجدەرەكان لە ویالیەتە
یەكگرتووەكان ئەم پارەیان دابینكرد ،بەاڵم
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قازانجی كۆمپانیا ئەمەریكییەكان چەند
قاتبوویەوە ،جا لەڕێگەی هەناردەكانەوە،
یان باشرتكردنی هەلی وەبەرهێنانەوە ،ئەو
كاریگەریانەیش كە لەبەرەوە لە سەرچاوە
ناڕاستەوخۆكاندا  Trickle-Downـدا
دیارییان دا ،بەڕووداوێكی كاتی و ڕێكەوت
دانران نەك دەرەنجامی كۆتایی.
ه����ەروەك ب��ەرن��ام��ەی م��ارش��ال ،ریگان
بەرنامەی خواردن بەرامبەر ئاشتی PL480
ـیشی ك��ردە یەكێك لە گەورەترین كارە
مرۆییەكان ،كە یەك نەتەوە پێشكەشی
سەرجەم نەتەوەكانی تری دەك��ات ،بەاڵم
حەقیقەت پێامندەڵێت بەرنامەی خواردن
بەرامبەر ئاشتی خزمەتی بەو ئامانجانە
دەكرد ،كە بەرنامەكەی بۆ دانرابوو ،لەپێش
هەموویشیانەوە ئەوەبوو كە بارگرانیی
وەبەرهێنانە كشتوكاڵییە تایبەتەكان ،بكەوێتە
ئەستۆی جەماوەر ،بەدیهێنانی خواستەكانی
ئەمەریكا لەڕێگەی قەناعەتپێكردنی گەالن
ب��ەوەی كە «ب��ۆ خ���واردن پشت بە ئێمە
ببەسنت» (ب��ە گوێرەی دەبرینی سیناتۆر
هێمبەرت هێمفری ،یەكێك لە كەسایەتییە
دی��ارەك��ان��ی لیربالیزمی ئ��ەم��ەری��ك��ی و
ئەندازیاری ئەو بەرنامەیەی ،كە لە ویالیەتی
مینیسۆتا قازانجێكی زۆری بە دام��ەزراوە
كشتوكاڵییەكان بەدەستهێنا) ،هەروەها
ئەمە بەرنامەی بەرهەمهینانی خۆراكی لە
جیهانی سێیەمدا گۆڕی بە دەوڵەتانێكی
بەرهەمهێنەری كشتوكاڵیی نا-خۆراكی
كە قازانجێكی گ��ەورەی بۆ پیشەسازییە
كشتوكاڵییەكان و بەرهەمە پەینی و كیامییە
كشتوكاڵییەكان لەناوخۆی ئەمریكادا هەبوو؛
هەروەها ئەم بەرنامەیە بەشداریكرد لە
رووبەرووبوونەوەی یاخیبوونەكاندا ،ئەویش

لەڕێگەی بەكارهێنانی زۆرەملێیانەی دراوی
ئەمەریكییەوە لە بودجە بیانییەكان و واڵتانی
تردا ،هەروەها تەرخانكردنی پارە بۆ تۆڕێكی
سەربازیی جیهانی كە پشتیوانی لە دەوڵەتە
سەرمایەدارییەكانی دەكرد لە رۆژئاوا و جیهانی
سێیەمدا ،هەورەها لە رێگەی ناچاركردنی
بودجەی واڵتە كێبەكێكارەكانی ئەمەریكاوە،
ت��اوەك��و بودجەیەكی زۆر بۆ پرۆسەكانی
دووبارە پڕچەككردنەوە تەرخانبكەن (ویلیام
ب��ۆردن) و ناڕاستەوخۆ خەرجیی بەرهەمە
ئەمەریكییەكان بدەن .بەم جۆرە ویالیەتە
یەكگرتووەكان داهاتەكانی هەناردەكانی
رێكخست (ك��ە ل���ەڕووی جیهانییەوە بە
سیاسەتێكی «ستەمگەرانە»ی بازرگانی
دادەن���را) تاوەكو ب��ازاڕە گ��ەورەك��ەی ژاپۆن
«لەنێو سەرجەم بازاڕەكانی تردا ،یان وەك هەر
بازاڕێكی تر»بهێڵێتەوە و كەم هێزی بكات (بە
بڕوای بۆردن) ،كاریگەریی وێرانكەریش لەسەر
كشتوكاڵی دەوڵەتانی جیهانی سێیەم و ئاستی
بژێوی و گوزەرانی دانیشتوانەكەیان دابنێت .
لە ساڵی  1958دا ،راپۆرتێكی نهێنی پێشكەش
بە وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریكا كرا دەربارەی
ئەو هاوكارییانەی كە بۆ رووبەرووبوونەوەی
ش��ۆڕش��ەك��ان ل��ە واڵت���ە هاوپەیامنەكاندا
پێشكەشكراون ،راپۆرتەكەیش لەژێر ئەم
ناونیشانەدا بوو« :هەڵمژینی شۆڕشە ئەفرۆ-
ئاسیاییەكان» .لە راپ��ۆرت��ەك��ەدا هاتووە:
«نامانەوێ بەر بە گۆڕان بگرین لە واڵتە كەم
گەشەسەندووەكاندا ،بەاڵم ناكرێت بەوەیش
رازی بین كە ئەم پەرەسەندنی ئەم گۆڕانانە
بە جۆرێك بن ،كە ئاسیا و ئەفەریقا بخەنە
نێوجەرگەی گەمە شێتانەكەی حەماسەتی
شۆڕشگێڕی و خواستە ناسیۆنالیستییەكانەوە.
لەگەڵ ئەوەیشدا خوازیاری ئەوەین یارمەتی

پێشكەش بە حكومەتە نوێیەكان بكەین بۆ
وەدیهێنانی خواست و ئامانجە شیاوەكانیان».
هەڵبەت «شیاو» بەو ج��ۆرەی كە واشنتۆن
دیاریدەكات ،هەروەها دەكرا ئەم حكومەتانە
لە ئەمەریكای التین و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا،
ببنە دەوڵەتی ئازاد و سەربەخۆ ،بەاڵم دیشان
بەو ج��ۆرە و تا ئەو رادەی��ەی كە واشنتۆن
جڵەوی بااڵدەستییەكەی لەدەستنەبێتەوە .
لەم دۆخانەدا «ناسیۆنالیزمی ئابوری» تەنیا
شتێك ب��وو كە ویالیەتە یەكگرتووەكانی
بە ت��ەواوی نیگەران كردبوو ،ئەوەیش لە
بەرەنجامی چاوبڕین و هاندانی منوونەی
چینەوە ،هەروەها «هاوپەیامنێتی كێندی
لەپێناو پێشكەوتن»یشدا هەمان نیگەرانیی
و دڵەڕاوكێی هەبوو ،بەتایبەتیش دەرهەق
بە ئەمەریكای التین ،كە لەمەدا كوبا بە
تۆمەتباری یەكەم دادەنرا.
ه��ەم��وو ئەمانەی پێشرت باسامنكردن لە
ریكالمی جەنگی سارددا خرانە نێو نەزمێكی
گونجاوەوە ،ئەم نەزمەیش لەسەر گریامنەی
«ئاساییشی نەتەوەیی» دام��ەزراب��وو ،كە
دەب��وو دوور بێت لە ه��ەر هەڕەشەیەكی
گریامنەكراو ،كە ڕێی تێبچێت ،ئەگەرچی زۆر
دووریش بێت( ،بەتایبەتیش لەالیەن یەكێتی
سۆڤێتەوە) .یەكێك لەو گریامنانە ئەمە بوو
كە پەرەسەندنی سەربەخۆی دەوڵەتانی
جیهانی سێیەم بێگومان دەبێتە هۆی ئەوەی
ئەو دەوڵەتانە (دوای ئ��ەوەی بێالیەنییان
لەدەستدا) بچنە پاڵ ئیمپراتۆریەتی خراپەوە
(واتە سۆڤییەت) ،لەگەڵ كۆكردنەوەی ئەم
ئایدیا سادانەدا پالنداڕیژە ئایدیۆلۆژییەكان
توانییان هەموو شتێك ببەستنەوە بە پاساو
و بیانووەكانی جەنگی س��اردەوە ،ئەمەیش
ئەو پاساو و بیانووانەیە ،كە دەبێت لەمڕۆدا

بەرنامەی هاوكاریی
ئەمریكا پەیڕەوی
لە هەمان خواستە
بنچینەییەكانی
پێشوو كرد .پرۆژەی
مارشال بۆ دووبارە
بنیاتنانەوەی ئەوروپا،
پێویستییەكانی
ئەو پالنڕێژییە
بەڕێوەی دەبرد ،كە
پێشتر ئاماژەمان
پێدا .رێژەیەكی زۆر
كەمی پارە لە كەنارە
ئەمەریكییەكانەوە بەرەو
كەنارە ئەوروپییەكان
دەرچوو
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دەستكاریی بكرێن ،چونكە شەیتانی
ن��وێ��ی وەك���و «دەوڵ��ەت��ە الدەرەك�����ان» و
«فەندەمێنتالیزمی ئیسالمی» و «پێشكەوتنی
بەردەوامی تەكنۆلۆژی» و ئیدی شتی لەم
بابەتانە ،لە هەندێك دەوڵەتی جیهانی
سێیەمدا سەریان هەڵداوە.
لە هەمان ئەو كاتەدا كە لیربالیزمی نوێ
بەرەو ئەوە پێشدەكەوێت ،كە لە دەوڵەتانی
باشووردا ببێتە سیستەمی سەردەم ،كەچی
رێ بە هەندێ دەوڵەتی باشوور درا ،بگرە
رەنگە هەندێكیشیان بە ئەنقەست هاندرابن،
كە دەس��ت��ب��ەرداری لیربالیزمی ن��وێ بنب،
ئەوەیش لەو كاتەدابوو كە كاریگەری «سێوە
بۆگەنەكە» گەیشتبووە ئەو دەوڵەتانە .لە
پەنجاكاندا ترسی ئەوە هەبوو كە دەوڵەتە
گەشەسەندووەكان ،كە تووشی ڤایرۆسی
سۆڤێتی ببوون ،سەرنجیان لەسەر منوونەی
چین بێت كە لەوە نزیكبوو لەش و پەیكەر و
ستایلێكی تایبەت بەخۆی دابڕێژێت ،چونكە
ئابوریەكەی بەخێرایی گەشەیكردبوو ،ببووە
مایەی سەرسامی و راكێشانی سەرنجی
دەوڵەتانی ئاسیا و ئەفریقا و رۆژهەاڵتی
دوور  .نیگەرانی لە منوونە چینییەكە بووە
مایەی پشتیوانیكردن لە دەوڵەتەكانی
جیهانی سێیەم ت��اوەك��و گەشەپێدانی
سەربەخۆی ئابوری وەدی بهێنین ،بگرە رێ
خۆشبكرێت بۆ دەرچوونیان لەژێر كاریگەری
پرۆژە تایبەتییەكان ،ئەمەیش لەگەڵ هێڵی
گشتی سیاسەتەكانی ئەمریكادا لێكدژ بوو.
ئەو هاوكارییانەی كە پێشكەش بە تایوان
و كۆریای باشوور كران ،بۆ تەواوكردنی ئەو
پرۆژە ئابوریانەی كە دەوڵەت سەرپەرشتی
دەكردن ،دەربڕی ئاراستەی ئەم سیاسەتەی
س���ەرەوە ب��وو ،ب��ەاڵم سیاسەتی ئەمریكا
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بەرامبەر هیندستان منوونەیەك ب��وو بۆ
پشتیوانیكردنی ئەرێنی بۆ رووبەرووبوونەوە
چین ،ئەمە لەكاتێكدا كە رۆڵی نێودەوڵەتی
و ناوچەیی هیندستان ،الی ئەمریكا زۆر
خوازراو نەبوو ،بگرە جێی كینەیش بوو.
وەك هەر دەوڵەتێكی كۆلۆنیالیی پێشرت،
هیندستان ،دوای رزگاربوونی لە دەسەاڵتی
بیانی ،هەوڵیدا خۆی بنووسێنێت بە جیهانی
پێشكەوتووەوە (دەبێت سەرنجی ئەوە
بدەین ،كە لە دۆخی هیندستاندا خواستەكە
گەڕانەوەبوو بۆ ئاستێك لە پێشكەوتنی
پیشەسازی و ئاستی نوێگەری و مۆدێرنە كە
داگیركاریی بەریتانی وێرانی كردبوو) .لەگەڵ
ئەمەیشدا خواستی ئەم پرۆژەیە بەو جۆرە
قبوڵكرا كە پرۆژە ئەمەریكییەكە رەتبكاتەوە.
هەمان شت لە میرسیش روویدا.
لە سااڵنی دەسەاڵتی ئەیزنهاوەر و راستەوخۆ
دوای ئەویشدا ،ویالیەتە یەكگرتووەكان
هەندێ پشتیوانیی پێشكەشی هیندستان
كرد ،ئەگەرچی بەهۆی رۆڵی بێالیەنانەی
هیند و ه��ەوڵ��ەك��ان��ی ب��ۆ وەدیهێنانی
گەشەسەندنێكی سەربەخۆ ،دژایەتییەكی
زۆری ئەم پشتیوانیانە كرا .دینیس میریل لە
پێداچوونەوەی هەندێك بەڵگەنامەدا گەیشتە
ئەو بڕوایەی كە ویالیەتە یەكگرتووەكان زۆر
گرنگیی بە داواكارییەكانی هیندستان نەداوە.
لە ساڵی  1950دا ،بەرپرسە ئەمەریكییەكان
دانیان بەوەدا نا ،كە هیندستان رووبەرووی
برسێتییەكی زۆر مەترسیدار دەبێتەوەو
پێدەچێت  13-10ملیۆن مرۆڤ بەهۆیەوە
مب��رن ،كەچی لەگەڵ ئەمەیشدا دەستەی
ئ��ی��دارەی ت��روم��ان هیچ گرنگییەكیان بە
پێشكەشكردنی ئەو گەمنە زیادەیە نەدا ،كە
حكومەت بۆ پشتیوانیی گشتیی كشتوكاڵ ،لە
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جوتیارانی كڕیبوو.
دەستەی بەرپرسان وای��ان بە باشرتزانی،
پیشكەشكردنی هاوكارییەكە بە سوودی
وی�لای��ەت��ە ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان بشكێتەوە.
پاساوەكەیشیان ،بە قسەی جۆرج ماك بی،
ئەوەبوو  ،دەشێت ملیۆنان كەس لە برسێتی
رزگاربكرێن ،بەبێ ئەوەی هیندستان بخرێتە
ژێر «داگیركاریی كۆمۆنیزم» و بەبێ ئەوەی
حكومەت دەسەاڵتێك پیادەبكات كە» باشرت
لە حكومەتەكەی نەهرۆ ،روانگەكانی ئێمە
(وات��ە روانگەی ویالیەتە یەكگرتووەكان)
بنوێنێتەوە .دوای كۆتاییهاتنی جەنگی كۆریا،
كاتێك ویالیەتە یەكگرتووەكان لە رادەی
مەترسیی كۆمۆنیزم تێگەیشنت ،كە گەیشتبووە
بەر دەرگ��ای هیندستان ،دێن ئەچیسۆن
رایگەیاند ،كە واڵتەكەی ئامادەیە قەرز بداتە
هیندستان ،بەو گریامنەی گوایە هیندستان
«لە رادەی ئەو مەترسییە تێدەگات ،كە
لە ئێستادا رووب��ەرووی دەبێتەوە» ،ئینجا
دەبێت بچێتە ریزی هەڵمەتەكانی دژ بە
كۆمۆنیزمەوە؛ پێنج مانگ دوای داواكەی
هیندستان بۆ پێكەشكردنی ه��اوك��اری،
ق��ەرزەك��ەی پێدرا ،ب��ەاڵم لە سرتاتیژیرتین
سامانەكەی ئەم قەرزەی دایەوە.
بە پێی قسەی مێریل ،سەرژمێرییەكی
ئەوتۆمان لەبەردەستدا نییە ،كە بتوانین
بۆ زانینی ژم��ارەی ك��وژراوەك��ان بەهۆی
برسێتییەوە ل��ەو م��اوەی��ەدا ،پشتی پێ
ببەستین؛ مێریل ئەوەیش دەڵێت لە ماوەی
ساڵی  1951-1950دا ،لەو كاتەدا كە ملیۆنان
هیندی بەدەست برسێتییەوە دەیاننااڵند،
جگە لە چەند دەنكە دانەوێڵەیەك كە
مەرگیان پێ دووردەخستەوە ،هیچی تریان
نەبوو ،دروستكەرانی سیاسەتی ئەمەریكا
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هەوڵیاندەدا ژان��ی گەالنی هیند لە نێو
بنەماكانی جەنگی س��ارددا بقۆزنەوە و
بەكاربهێنن ،هەر لە هەمانكاتیشدا چاویان
لە سامانە زیندووەكانی هیندستان بڕیبوو.
دوای ئەوە هیچ شتێك نەگۆڕا ،حكومەت و
میدیا داوای پێشكەشكردنی هاوكارییان بە
هیندستان دەكرد ،نەك بەهۆی بەزەییهاتنەوە
بە گەالنی هینددا ،بەڵكو چونكە ئەوەی لە
هیندستان روویدەدا كاریگەرییەكی گەورەی
دەبوو لەسەر «چارەنووسی دەوڵەتانی تر
لە ئاسیا و رۆژهەاڵتی دوور و ئەفەریقا،
بگرە ل��ە ه���ەردوو ئەمەریكاكەیشدا».
(ه��ەر بەو ج��ۆرەی كە ریچارد نیكسۆنی
جێگری سەرۆكی ئەمەریكا باسیكردووە).
بە قسەی بیزنس ویك ،هیندستان دەبێتە
گەورەترین تاقیكردنەوە بۆ هاوكارییەكانی
گەشەپێدانی ئابوری رۆژئ��اوا لە ئاسیادا،

ه��ەروەه��ا سیناتۆر ج��ۆن ف .كەنەدی
داوایكرد هاوكاری هیندستان بكرێت ،تاوەكو
لەگەڵ چیندا بكەوێتە ملمالنێ ،لە كاتێكدا
حكومەتی پەكین «پالنێكی تۆكمەی داناوە،
كە پێویستە لە ت��ەواوی جیهاندا بخرێتە
ژێ��ر چ��اودێ��ری��ی��ەوە» .ه���ەروەك س��ەرۆك
ئەیزنهاوەر وتی «ئێمە ناتوانین بژین لە
كاتێكدا دەریایەك دوژمن دەورەی داوین،
دەبێت هەوڵبدەین لە قەیرانی قووڵی
برسێتی لە دەوڵەتانی جیهانی سێیەمدا
تێبگەین و هەوڵ بۆ بەرزكردنەوەی ئاستی
بژێوی بدەین ،تەنانەت ئەگەر شێوازەكانی
گەشەسەندنی ئابوری ل��ەو واڵت��ان��ەدا لە
منوونەی (پرۆژە سەربەخۆ ئابوریەكان)ـیش،
كە هەوڵدەدەین لە سەرجەم دەوڵەتانی
تردا باڵوی بكەینەوە ،دوور بكەوێتەوە .لە
كانوونی دووەمی  1963دا ،سەرۆك كینیدی

ئەم پاساوانەی دووبارەكردەوە لەو كاتەدا كە
كۆنگرێس خەریكی ئەوەبوو «زۆر بە وردی
و بە ئاگادارییەوە ئەو ئاكامانەی بخاتەپێش
چ��او ك��ە ،ئەگەر بێتوو دەوڵ��ەت��ەن ب��ەرەو
كۆمۆنیزم بڕۆن ،زیامنان پێدەگەیەنن ،تەنیا
لەبەرئەوەی هاوكاری پێویسامن نەكردوون،
ئینجا دەبیت هاوكارییەكانیش بەجۆرێك
بن كە (زۆرترین رادەی بەرژەوەندییەكامنان
بەدی بهێنن)» .
ش��ێ��وازی س��ەرەك��ی ب��ۆ «وەدی��ه��ێ��ن��ان��ی
ب���ەرژەوەن���دی���ی���ەك���امن���ان» ل��ە رێ��گ��ەی
هاوكارییەكانەوە ل��ەوەدای��ە سامانەكانی
ه��اوك��اری��ی ن��ەت��ەوەی��ی ،ك��ە ل��ە باجەكان
كۆكراونەتەوە ،بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ
بخرێنە بەردەست كۆمپانیا تایبەتییەكان،
ئەمە ئ��ەو راستییە ب��وو ،ك��ە س��ەرك��ردە
سەرمایەدارەكان باش لێی تێگەیشتبوون.
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ن��وێ��ن��ەران��ی ئەنجومەنی ك��ارەك��ان بۆ
هەماهەنگی نێودەوڵەتی ،لە شوباتی 1966
دا لە ب��ەردەم ئەنجومەنەكەدا باسیان لە
كێشەكان و دەستكەوتەكانیان كرد ،پێیانوابوو
كە هیندستان وای پێباشرتە لەجیاتی ئەوەی
پێشوازی لە كۆمپانیا بیانییەكان بكات،
راوێ��ژ بە پسپۆڕ و راوێ��ژك��ارەك��ان بكات؛
ئ��ەوان ئەمەیان ب��ەالوە پەسەندو جێی
قبوڵكردن نەبوو ،لەبەرئەوەی هیندستان
سەرمایەی بیانی «وەك��و شەیتانێكی بێ
ئامان» قبوڵكردبوو ،بۆیە دەبوو ناچاربكرێت
«پێشوازی لە كۆمپانیاكان بكات» ،ئیرت
ئ��ەرك��ی ملكەچپێكردنی هیندستان لە
رێگەی هاوكارییە دەرەكییەكانەوە داڕێژرا و
ناچاریكرد «میتۆد و مامەڵەی خۆی بەرامبەر
سەرمایەی بیانی بگۆڕێت ،ئەوەی بەسەردا
سەپێرنا كە رەفتاری باشرت و قبوڵكراوتر
بنوێنێت»
ئەم نوێنەرانە باسیان لەو دانوستانانە كرد
گە لەگەڵ هیندستان ئەنجامیانداوە ،لەپێناو
زیادكردنی وزەی بەرهەمە پیشەسازییەكان
«كە هیندستان بەشێوەیەكی هەنوكەیی
پێویستی پێیەتی» ،بۆیە ئاماژەیان بەوەدا
كە «موڵكایەتی گشتی لە سیستەمی ئابوری
هیندیدا گ��ۆڕاوە ،بەبێ ئ��ەوەی كۆمپانیا
ئەمەریكییەكان سەركەوتنێكی گونجاو
بەدەستبهێنن» ،بەاڵم سەرنجیشیان بۆ ئەوە
راكێشا ،كە هیندستان بە قۆناغی داڕماندا
دەڕوات ،بەم نزیكانە ناچار دەبێت گوتاری
خۆی نەرم بكاتەوە و بچێتە ژێر بار و واز لەو
هەڵوێستی كەللەڕەقانەیە بهێنێت ،كە دژ
بە «دەستێوەردانی ویالیەتە یەكگرتووەكان
و بانكی نێودەوڵەتی ل��ە ئابوریەكەی
گرتوویەتییەبەر ،ئینجا ناچاردەكرێت ئەو
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Eisenhower

رێبازە پەیڕەوبكات ،كە دەبێت لەسەری بڕوات».
بەم ج��ۆرە هیندستان ناچاركرا مەرجەكانی
كاری سەرمایەگوزارە بیانییەكان لەژێر فشاری
بەردەوامدا لەالیەن «ویالیەتە یەكگرتووەكان و
بانكی نێودەوڵەتی»یەوە ،قبوڵبكات .هیندستان
هیچ بژاردەیەكی دیكەی لەبەردەمدا نەبوو،
بۆیە كەوتە ژێ��ر ب��اری «مەرجی خ��وازراوی
ئاڵوگۆڕیی بازرگانی بۆ دابینكردنی خەرجیی
گەشەپێدان و زامنكردنی بەردەوامێتی
خێرایی ئابوری»یەوە .كۆمپانیا ئەمەریكییەكان
هیندستانیان ناچاركرد ،كە تەواوی ئامێرەكان
لە ویالیەتە یەكگرتووەكانەوە هاوردەبكات،
ئەگەرچی هیندستان خ��ۆی دەی��ت��وان��ی لە
ناوچە لۆكاڵییەكاندا دابینیان بكات ،هەروەها
ناچاریانكرد ئامۆنیای شل هاوردەبكات ،ئەمە
م��ادەی خاوی سەرەكی بوو لە پیشەسازیدا،
لەبری بەكارهێنانی مادەی هاوشێوەی لۆكاڵی
كە بە نافتا  Napthaنارسابوو ،كە ئەگەر بێتوو
زیاتر پەرەی پێبدرایە دەبووە هۆی سەربەخۆیی
زیاتری پرۆژە پیشەسازییەكان لە هیندستاندا.
هیندییەكان ئ��ەوەی��ان راگەیاند «خەریكە
ئارامییان نامێنێت» و وتیان «ئێمە هەموو
شتێكامن ك��ردووە ،كە دەتوانێت سەرمایەی
بیانی بۆ كارگەكانی بەرهەمە پیشەسازییەكان
رابكێشێت ،ب��ەاڵم كۆمپانیا ئەمەریكی و
ئەوروپییەكان كە دەزانن ئێمە لە قەیرانداین،
كۆمەڵێك مەرجی قورسیان بۆ داناوین ،كە
ناتوانین پێوەی پابەندبین .واشنتۆنیش لەم
نێوانەدا گێلەی خۆی دەك��ات ،بیانووەكەی
ئەوەبوو ،كە ناتوانێت هەقی بەسەر لە ئابوری
تایبەتی كۆمپانیاكان و كەرتی تایبەتەوە هەبێت
و دەست بخاتە كاروباریانەوە» .
ل��ە ه��ەم��ان��ك��ات��دا ب��ەرن��ام��ەی ه��اوك��اری��ی��ە
ئابورییەكان ب��ەردەوام خەریكی وەیدهێنانی

ئەو بەرژەوەندییانە بوو ،كە هاوكاریدەرەكان
دیارییانكردبوو .بەپێی لێدوانی سیرۆس ڤانس لە
ساڵی  1979دا ،وەزیری دەرەوەی حكومەتەكەی
كارتەر« ،دەوڵەتە گەشەسەندووەكان بەرپرسن
لەو كۆسپانەی كە هاتۆتە ب��ەردەم بەرنامەی
گەشەپێدان ،بۆیە بەرنامەی هاوكارییەكان لەو
كەموكوتیانە بێبەرییە سووچی تێیاندا نییە؛
ئامانجی ئەم بەرنامەیە ئەوەبوو ،كە دەستی ئەو
دەوڵەتانە بەرەو سیستەمی بازرگانیی جیهانی
بگرێت ،لەگەڵ ئەمەیشدا هەوڵی كەمكردنەوەی
گومرگەكان بدات لەڕێگەی دانوستانە بازرگانییە
ه��ەم��ە الی��ەن��ەك��ان��ەوە ،ب��ۆ وەدیهێنانێكی
تێگەیشتنێكی هاوبەش لە بەرپرسیارێتییەكانی
هەر یەكە لە حكومەتەكان و كۆمپانیاكان،
تاوەكو ژینگەیەكی باشرت بۆ سەرمایەگوزاریی
نێودەوڵەتی و بەرەوپێشچوونی تەكنۆلۆژی،
فەراهەمببێت» .
وێ��رای ئ��ەو ب��ژاردان��ەی كە یەكێتی سۆڤێت
خستییە بەردەم هیندستان ،كە شایەنی ئەوەبوو
مرۆڤ بیری لێبكاتەوە ،بەاڵم هیندستان لە
هەشتاكانەوە لە لیستی سەرمایەداریی جیهانیدا
واژوویكرد و خۆی تەسلیمی سندوقی دراوی
نێودەوڵەتی كرد .میخائیل چۆسۆدۆڤسكی،
پسپۆڕ لە زانكۆی ئۆتاوا ،لە توێژینەوەیەكدا
لەو قۆناغەی كۆڵییەوە و لە یەكێك لە دیارترین
وەزرنامەكانی هندستاندا باڵویكردۆتەوە.
ب��ەگ��وێ��رەی ئ��ەو لێكۆڵینەوەیە ،هندستان
ئاستێكی شیاو لە سەربەخۆیی هەبووە بۆ
مامەڵەكردن لەگەڵ حكومەتی كۆلۆنیالیزمی
بەریتانیادا ،ب��ەاڵم لە ئێستادا و لەسایەی
رێنامییەكانی سندوقی دراوی نێودەوڵەتی
و بانكی ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��دا وەزی���ری دارای���ی
هیندستان ،راستەوخۆ راپۆرتەكانی پێشكەش
بە واشنتۆن دەكات (كە لەوێوە سەرۆكایەتی

سان سیمۆن هەر لە
منداڵییەوە ،ئەخالق
و روانگەی جیاواز
بووە و كاری سەیری
ئەنجامداوە ،هەروەك لە
 13ساڵی سەرپێچی
لەیەكەم ئەنجامدانی
رێورەسمی ئایینی
كردووە و باوەڕی
وابووە ،بۆ ئەنجامدانی
ئەركی تایبەتی
نێردراوە ،بۆیە لە ()15
ساڵی فەرمانی بە
خزمەتكارەكەی كردبوو،
كە بەیانی هەموو
رۆژێك بەو رستەیە لە
خەو خەبەری بكاتەوە
كە( :هەستە كاری
گرنگت هەیە)
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بانكی نێودەوڵەتی دەك��ات) ،بۆ ئەمەیش
بەسەر پەرلەمانی هندیدا ب���ازدەدات و
دەربەستی مومارەسە دیموكراتییەكان لە
واڵتەكەیدا نییە ،هەروەها پێشنیارەكانی
بودجەی واڵتەكەی تەنیا «دووبارەكردنەوە
و تۆتۆلۆژی»ـی ئەو پەیامننامانەیە كە
لەگەڵ بانكی نێودەوڵەتیدا واژوویكردووە
و م��ەس��ەل��ەك��ەی ب��ڕی��وەت��ەوە .میدیای
هندیش كەوتۆتە ژێر كاریگەری منوونە
ئەمەریكییەكەوە و لە بەڵگەنامە و راپۆرت
و مامەڵەی فەرمانگە بیركراسییەكانیشدا،
كە راستەوخۆ لە واشنتۆتەوە وەرگیراوە،
زاراوە ئەمەریكییەكان جێگای زاراوە
بەریتانییەكانیان گرتۆتەوە .وەزارەتەكانی
حكومەتی ناوەندی لە نیودلهی ،لەگەڵ
فەرمانبەرەكانی پێشووی سندووقی دراوی
نێودەوڵەتی و بانكی نێودەوڵەتیدا ،بوونەتە
هاوپەیامن ،وەك بەشیك لە «حكومەتی
هاوتەریب»ی بیرۆكراسیەتی نێودەوڵەتی ،كە
لەالیەن ئەمەریكاوە پشتیوانیی دەكرێت .بە
بێ كۆتوبەندی پرۆسە دیموكراسییەكان ،ئەو
دەسەاڵتدارانەی كە لە بانكی نێودەوڵەتی
دوورب���وون ،فەرمانی «چەوساندنەوەی
هەژارەكانیان لە گوند و ش��ارەك��ان» بۆ
فەرمانبەرە بیرۆكراتییەكان شۆڕكردەوە،
تاوەكو دەوڵەمەندەكان دەوڵەمەندتربن،
واتە هەمان شێوازە ئەمەریكییە باوەكە.
بەهەمان شێوە ل��ە ئەمەریكای التین،
لەژێر سەرپەرشتی «هاوپەیامنێتی لەپێناو
پێشكەوتن و ئاكامەكانی»ـدا ،ژیانی
دانیشتوانی گوندەكان لە هیندستان بە
رادەیەك تێكچوو ،كە گەیشتە رادەی برسێتیی
درێژخایەن ،رێژەی بەكارهێنانی رۆژانەی
خ��واردن بەڕادەیەكی زۆر داب��ەزی ،كەچی
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هەناردەكردنە خۆراكییەكان بە تێكڕای
خێراییەكان زیادیان كرد ،بەمەش واڵتەكە
خێروبێرەكانی خۆی خستە بەرژەوەندی
بەكاربەرە دەرەكییەكانەوە .كەواتە دەبێت
رادەی ئەو بەختەوەرییە پێشبینیی بكەین كە
سەرمایەگوزارە بیانییەكانی ،وەكو كۆمپانیای
«تاتا» لە هند هەیانبووە ،كەچی جووتیارەكان
«ك��ۆك��وژی ئ��اب��وری» ك���ران و ب��ەدەس��ت
مایەپووچی و هەژارییەوە دەیاننااڵند و كرێی
كرێكارەكان بۆ كەمرتین ئاست كەمبوویەوە.
ئیدی لەسەردەمی سیاسەتی نوێی ئابوریدا،
كە رێنامییەكانی بیرۆكراسیەتی نێودەوڵەتی
پەیڕەودەكرد ،مردن لە برساندا لە گوندەكاندا
ب��ووە رووداوێ��ك��ی رۆژان��ە ،لەهەمانكاتدا
زۆرب��ەی بەرنامەكانی پشتیوانیی میللی،
كە بەتایبەتی ئاڕاستەی كەرتی گشتی و
كۆمەاڵیەتی ك�راب��وو ،پاشەكشەی ك��رد و
رێژەكەی دابەزی ،ئەم گرژی و داتەپینەیش
«زەنگێكی خراپی تۆقێنەر بوو بۆ مندااڵن لە
كۆمەڵگەی هەژاری هیندستاندا» ،ئەوەیش
بە گوێرەی دەرەنجامی لێكۆڵینەوەیەك،
كە دوو لە ئابوریناسە هندییەكان ،دوای
پێداچوونەوە بە كاریگەرییەكانی بەرنامەی
گۆڕانی هەیكەلی لە چەند دەوڵەتێكی
باشووردا ،پێی گەیشنت.
ب��ەاڵم لەنێو هەموو ئ��ەم مەینەتییانەدا،
بێگومان سوودمەندانیش دەدۆزی��ن��ەوە،
لەسەرووی هەموویشیانەوە دەستەبژێری
دەوڵەمەندی هیندی و سەرمایەگوزار و
بەكاربەرە بیانییەكان .منوونەی ئەمە لە
پیشەسازیی ئەڵامسدا دەبینینەوە .لە هەر
دە دەنكە ئەڵامسێكدا ،كە لە بازاڕەكانی
رۆژئ���اوادا دەف��رۆرشا ح��ەوت دەنكیان لە
هندستانەوە دەهاتن ،بۆ ئەمەیش كرێكارانێك
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بەكرێدەگیران ،كە بە كرێیەكی كەم رازی
دەبوون و لەوپەری نەداریدا دەژیان .لەگەڵ
ئەمەیشدا الیەنێكی پرشنگداری ] كۆمیدی
[هەبوو ،كە دەیوت ئێمە ئەم ئەڵامسانە بە
«بەكارەبەرە دەریابڕەكان» دەفرۆشین ،وەك
یەكێك لە كەسایەتییە دیارەكانی ناردنی
ئەڵامس گوزارشتی لێكردووە .نابێت لەوە
دڵگران ببین كە كرێكارەكانی بواری ئەڵامس
لە سایەی سیاسەتە ئابوریە عاقاڵنەكەی
سیستەمی نوێی جیهانیدا لەبرسا دەمرن،
ئەوەی گرنگە ئەوەیە كە نقێم و ئەنگوستیلە
و ملوانكەكانی ئەڵامس لە بازاڕە رازاوەكانی
فرۆشتنی ئەڵامسدا لە نیویۆرك ،نرخەكەی
هەرزانرت بووە ،كەواتە سوپاس بۆ موعجیزەی
بازاڕ .
هێشتاش ئامانجە خۆپەرستانەكانی بەرنامەی
(هاوكارییەكان) بەڕێگەی خۆیدا دەڕوات،
چونكە رۆژئاوا لە ریاكاری یەكێتی سۆڤییەت
ب��ۆ دەوڵ��ەت��ە ه��ەژارەك��ان رزگ���اری ب��ووە.
ساڵی  1991سێ لە چواری پەیوەستبوونی
بەریتانیا بە هاوكارییەكانەوە ،پابەندی كااڵ
و خزمەتگوزارییە بەریتانییەكان و دامەزراوە
بازرگانییە هەمەالیەنەكان كرایەوە ،هەر
جونەیهێك كە وەك هاوكاری دەبەخرشا،
وا چ��اوەڕوان��دەك �را كە بەهاكەی بە 1.4
جونەیهەوە بگەڕێتەوە .ئەوانیرتیش بە
هەمان رێگادا رۆیشنت ،ئیدی بووە شتێكی
حاشاهەڵنەگر كە دەب��وو هاوكارییەكان
بگەڕێنەوە ،نەك بە كۆتاییهێنان بە هەژاری
و نەهێشتنی ن��ەداری ،بەڵكو بە قازانجی
ه��اوك��اری��دەرەك��ان .ئ��ەم سوكایەتیكردنە
ب��ە هەستی خەڵكی ب��ووە رووداوێ��ك��ی
ئاسایی ،ئیدی ئەمە گرنگ نەبوو ،چونكە

هاوكارییەكان قازانجێكی «نایاب»یان تێدا
بوو .تا ئەو رادەیەی  40%ی دانیشتووان ،كە
لە دەوڵەتە گەشەسەندووەكاندا لە ژیانێكی
خۆشدا دەژین هاوكارییەك وەردەگ��رن ،كە
لە هاوكاریی  40%ی دانیشتووانە كەم
دەرام��ەت��ەك��ەی ئ��ەم جیهانە زی��ات��رە .بەم
جۆرە خۆشگوزەرانەكان لە هەژارەكان زیاتر
ه��اوك��اری وەردەگ���رن ،ه��ەروەه��ا زۆرب��ەی
هاوكارییەكان بۆ ئەو دەوڵەتانە دەڕۆیشت كە

«بەخشندەیی» هیچ نین ،جگە لە كۆمەڵێك
ئامراز ،كە سەماسیرەكان بۆ بەرژەوەندی
خۆیانی دەیقۆزنەوە ،هەروەك بانگەشەی
سەپاندنەوەی خێرخوازیی كۆلۆنیالیستی
كە «جیهانی شارستانی» پێشكەشیكردووە و
دەبێت بگەڕێتەوە بۆ «مومارەسە پیرزەكەی»
خ��ۆی ،ئ��ەوەی��ش ب��ەوە دەب��ێ��ت ،دەستی
ه��اوك��اری بۆ ئ��ەو شوێنە دوورەدەستانە
درێ��ژ بكات ،كە گەلە دواك��ەوت��ووەك��ان

لە كڕینی چەك لە رۆژئاوادا خەرجیان دەكرد،
نەك تەرخانبكرێن بۆ بەرنامەی تەندروستی
و فێركردن .هێشتایش نیوەی هاوكاری و
خزمەتەكان لە دەوڵ��ەت��ە هاوكارەكانەوە
ب��ەس�تراوەت��ەوە بە ت��وان��ای كڕینی ك��ااڵ و
خزمەتگوزارییەوە لە دەوڵەتە هاوكارەكان
خۆیان ،ئەم مامەڵەیەیش تێچوونی -15
20%ـ��ی بەهای هاوكارییەكان دەخاتە
ئەستۆی دەوڵەتە گەشەسەندووەكانەوە؛
چونكە نرخێكی بەرز بەو كااڵیانە دەدات ،كە
دەبێت لە دەوڵەتە هاوكاریدەرەكانی بكڕێت.
بەگویرەی ئەوەی كە گۆڤاری ئیكۆنۆمیست
ئاماژەی پێداوە ،لە كاتێكدا كە غەمی دەوڵەتە
هاوكاریدەرەكان تەنیا دابینكردن و زامنكردنی
بەرژەوەندییەكانی خۆیانە ،كەواتە كەمرتین
شتێك كە بشێت بەم سیاسەتەی بڵێین ئەوەیە
كە ناوی بنێین «سیاسەتی گەمژەكان» .
ئەستەمە هەاڵوێردە لەم جۆرە سیاسەتە
هاوكاریبەخشە ب��دۆزی��ن��ەوە .ویالیەتە
یەكگرتووەكان واڵتێك نییە كە ئەخالقی
هەبێت تاوەكو پێداچوونەوە بەم سیاسەتەدا
بكات و رەچ���اوی ب��ارودۆخ��ی دەوڵ��ەت��ان
ب��ك��ات ،دروش��م��ەك��ان��ی «خ��ێ��رخ��وازی» و

تێیاندا دەژین؛ بەاڵم لە راستیدا ئەم گەالنە
هیچ ئاوڕێكی ئەوتۆیان لێ نەدراوەتەوە
كە شایەنی باس بێت ،لەژێر كاریگەری
«فیكری لیربالی» و «بەرگری ئەخالقی»ـدا
سپێردراونەتە چارەنووسی خۆیان ،كە گەمژە
عاتیفییە لیربالیستییەكان بەڕێوەیدەبەن،
لەسەر خۆبەخش و خێرخوازە تەقلیدییەكان
تاقییانكردۆتەوە .هێشتایش بانگەشە بۆ
دووبارە ریشەكێشكردنەوەی كاسپییەكانی
دەوڵ���ەت���ان ،ك��ە ك��ۆی��ل��ە تااڵنچییەكان
بەرهەمەكەی دەچننەوە ،چاوەڕوانی ساتێكە
تاوەكو بتوانێت زیاتر كاریگەر بێت.
سەرچاوە:
نعوم تشومسكی :النظام العاملی القدیمو ال��ج��دی��د ،ترجمە :د .عاطف معتمد
عبدالحمید ،رشكە نهضە مرص للطباعە و
النرش و التوزیع ،الطبعە االولی ،مرص،2007 ،
ص.188-176
پەراوێزەکان:
See Deterring Democracy, Chaps. 1,
11;year 501, Chaps. 114,7- for elaboration
and sources, here below.

See p. 79 rabe, The Road to OPEC (Texas,
1982). Haines, The Americanization of
Brazil (Scholarly Resources, 1989) See year
501, Chap. 7. For extensive discsussion.
’Stephen Filder, “Latin America ‘choas
warning”, FT, Sept. 201993 .26/.
Nathan Godfried, Bridging the Gap
between Rich and poor: American
Economic Development Policy toward the
Arab East, 19421949- (Greenwood 1987),
99. David Panter. Oil and the American
Country (Johans Hopkins, 1986), 153ff.
See among other sources, To, Narry
and Deb Preusch, The Soft War (Grove,
1988), 67f: Borden, The pacific Alliance:
United States Foreign Economic Policy
and Japanese Trade Recovery, 19471955Wisconsin, 1984), 182f.
Merrill, op. cit., 145. Latin America, see p.
77, Middle East, p.198.
Merrill, op. cit., 140.
Ibid., 61ff., 146f., 158, 170.
For Further detail, see my “Responsibility
and Intellectuals”, 1966, reprinted in
American Power and the new Mandarins,
chap. 6, and peck. Chomsky Reader, citing
Congressional Hearings, NYT, CSM.
Godfried, op. cit., 194.
Chossudovsky, “India under IMF rule”,
Economic and Political Weekly, March 6,
1993. Madhura Swaminathan and V. K.
Ramachandran, “Structural Adjustment
Programmes and Child Welfare”, ms,
Bombay, paper presented at the Seminar
on new Economic policy, Aug., 19.211993. Indian Institute of Management,
Calcutta. See Year 501, Chap., 7, on some
effects.
MP Michael Meacher, Obbserver, May
16, 1993; Economist, July 10, 1993.
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chomsky

رەزا نرص ئابادی
لە فارسییەوە :ئارام مەحمود

پێشەكی

كتێبی «كۆنرتۆڵی میدیا» 1ساڵی 1991
چاپكرا .ئەم كتێبە لەوانەیە بە كورترتین بەرهەمی
چۆمسكی دابرنێت و ل��ەڕووی داڕشتنیشەوە،
بە زمانێكی س��ادەت��ر لە بەرهەمەكانی تری
نورساوە ،بەاڵم بوێری دەوێت بوترێ چۆمسكی
تیۆرییەكی ل��ەم كتێبەدا گەشەپێدابێت ،كە
بێگومان بۆتە یەكێك لە گرنگرتین خاڵەكانی ژیانی
ئەمڕۆی مرۆڤایەتی ،بە واتایەكی روونرت رۆڵی
«پڕوپاگەندەی سیاسی» لە ژیانی ئێمەدا.
م��ێ��ژووی ئ��ەم پڕوپاگەندەیە ك��ە ئەمڕۆ
واڵتی ئێران بە هۆی بابەتە ناوەكییەكانییەوە
تێیكەوتووە ،ئەو شێوازانەی كە ئەم پڕوپاگەندەیە
ت كارایی «گونجاو»
بە پشتبەسنت پێیاندەتوانێ 
بدۆزێتەوە .بە گشتی ،ئامانجە درێژمەودا و كورت
مەوداكان لە چوارچێوەی ئەم «پڕوپاگەندانە»دا
،ب��ە پوختەیی ل��ەم بەرهەمەدا تاوتوێكراون.
وەرگێڕانی ئەم كتێبە هاوكاتە لەگەڵ بەرهەمی
(بااڵ دەستی یان پاراستنی مانەوە)ی چۆمسكی.2
چونكە بە پێویستمزانی خوێنەران گۆڕانی
تیۆرییەكانی چۆمسكی لە م��اوەی زیاتر لە
 13ساڵدا ببینن .لە راستیدا ئەو یەكێكە لە
بیرمەندە ناوازەكانی جیهان ،كە لە ماوەی سااڵنی
ئامادەبوونی لە گۆڕەپانی سیاسەتدا ،شیكردنەوە
سیاسییەكانی خۆی بە ئەندازەی نوكە دەرزیەك
نەگۆڕیوە و لە كتێبی (بااڵدەستی یان پاراستنی
م��ان��ەوە)دا بەالیەنی ك��ەم��ەوە ،س��ەد الپ��ەڕەی
یەكەمی كتێبەكەی تەرخانكردووە بۆ گێڕانەوە
و پتەوكردنی هەمان ئەو تیۆریانەی ،كە بەر لە
زیاتر لە  13ساڵ لە كتێبی (كۆنرتۆڵی میدیا)دا
باسیكردووە.
لە راستیدا گەشەكردنی جیهانی (مەجازی
ئینتەرنێت) بەالیەنی كەمەوە لەو واڵتانەدا ،كە
بە ئازادی دەتوانن زانیاری دیجیتاڵ بەدەستبهێنن،

ئیرت ناتوانرێت بەشێوەیەكی ئەوتۆ ب��اس لە
«پڕوپاگەندەی سیاسی» رادیۆ و تەلەفزیۆنەكان
بكرێت ،هەروەها لەوانەیە بە تێپەڕینی رۆژگار
و ئەو گۆڕانكاریانەی كە تەكنەلۆژیاكانی زانیاری
لە (جیهانی مەجازی) ئەمڕۆدا پێشكەشیدەكەن،
هەندێك لە خستنەڕووەكانی كتێبی (كۆنتڕۆڵی
میدیا) لە ماوەی سااڵنی داهاتوودا بە شێوەی
بنچینەیی قوربانی گۆڕانكارییەكان بكات.

دەستكەوتە بەرچاوەكان
لە بواری «پڕوپاگەندەی سیاسی»دا

رۆڵی راگەیاندنەكان لە سیاسەتی هاوچەرخدا
رووبەرووی ئەو پرسیارەمان دەكاتەوە ،كە لە چ
جیهانێك و لە چ كۆمەڵگەیەكدا دەمانەوێت بژین،
بە تایبەتی دەمانەوێت چ واتایەك بە دیموكراسی
لەم كۆمەڵگەیەدا ببەخشین؟ سەرەتا لە رێگەی
بەراوردی نێوان دوو تێگەیشتنی دیموكراسییەوە
دەستپێبكەین.
یەكێك لە تێگەیشتنەكانی دیموكراسی
بانگەشەی ئ���ەوە دەك���ات ،ك��ە كۆمەڵگەی
دیموكراسی ،كۆمەڵگەیەكە مرۆڤەكان تێیدا
لە ڕێگەیەكی دی��اری��ك �راوەوە ،ب��ەش��داری لە
بەڕێوەبردنی كاروباری خۆیاندا دەك��ەن ،واتە
هۆكارەكانی پەیوەندیكردن ،زۆرن و ئ��ازادن،
ئەگەر لە فەرهەنگی زمانەوانیدا چاوبخشێنینەوە
بە واژەی دیموكراسی ،ئ��ەو پێناسەیەی كە
دەیدۆزینەوە لەو پێناسەیەی سەرەوە دەچێت.
تێگەیشتنێكی تر لە دیموكراسی ئەوەیە ،كە
پێویستە مرۆڤەكان لە بەڕێوەبردنی كاروبارەكانیان
بێبەشبكرێن  ،بەشێوەیەكی وشك و رەق كۆتوبەند
بخرێتە سەر هۆكارەكانی گەیاندنی زانیاری.
لەوانەیە ئەمە بە تێگەیشتنێكی سەرسوڕهێنەر
دابرنێت بۆ دیموكراسی ،بەاڵم گرنگە ئاگادار بین
تێگەیشتنی باڵو ئەمەیە .لە راستیدا لە ماوەی

یەكێك لە
تێگەیشتنەكانی
دیموكراسی
بانگەشەی ئەوە
دەكات ،كە كۆمەڵگەی
دیموكراسی،
كۆمەڵگەیەكە
مرۆڤەكان تێیدا لە
ڕێگەیەكی دیاریكراوەوە،
بەشداری لە
بەڕێوەبردنی كاروباری
خۆیاندا دەكەن،
واتە هۆكارەكانی
پەیوەندیكردن ،زۆرن و
ئازادن
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سەردەمانێكی دوور و درێژدا ،نەك تەنیا لە
كرداردا ،بەڵكو لە تیۆریشدا پەیڕەوی لێكراوە.
مێژوویەكی دوور و درێژ ،كە دەگەڕێتەوە
بۆ یەكەم شۆڕشی نوێی دیموكراسی لە
بەریتانیا لە سەدەی حەڤدەیەمدا ،كە بە
بەرفراوانی ئەم بۆچوونەمان نیشاندەدات،
بەاڵم ئێمە خۆمان بەستۆتەوە بە سەردەمی
هاوچەرخەوە ،چەند وتەیەك دەڵێین لەبارەی
چۆنێتی گەشەپێدانی دیموكراسی و ئەوەی
كە بۆچی و چۆن میدیاكان و گەیەنەری
زانیارییەكان هاتونە ناو ئەو مەیدانەوە.

مێژووی سەرەتای
پڕوپاگەندەی سیاسی3

ش��ای��س��ت��ەی��ە ل���ە ی���ەك���ەم چ��االك��ی
«پڕوپاگەندەی سیاسی» حكومییەوە ،كە
لە حكومەتی ودرۆ ویلسۆندا  4رووی��دا،
دەستپێبكەین .ودرۆ ویلسۆن ساڵی 1906
دا لەسەر بنەمای بەرنامەی پارتایەتی لەژێر
ناوی (ئاشتی بێسەركەوتن) بۆ پۆستی سەرۆك
كۆماری هەڵبژێردرا .خەڵكی بە توندی دژی
شەڕ بوون5و هیچ هۆكارێكیان نەدەبینیەوە
بۆ چوونە ناو شەڕێكی ئەوروپاییەوە6
حكومەتی ویلسۆن بە كردار پابەندی
شەڕ بوو ،دەبوو چارەسەرێك بدۆزێتەوە ،بۆ
ئەم مەبەستەش كۆمسیۆنێكی (پڕوپاگەندەی
سیاسی) حكومیان لە ژێرناوی (كۆمسیۆنی
كریل) 7دام��ەزران��د كە لە م��اوەی شەش
مانگدا سەركەوتوو بوو ،كۆمەڵگەی نەیاری
شەڕ بۆ كۆمەڵگەیەكی شەڕخواز بگۆڕێت،
كۆمەڵگەیەك كە دەیویست ئەوەی ئەڵامنییە
لەناوی ببەن و بیانكوژن و بڕۆن بۆ شەڕ و
جیهان رزگاربكەن.
ئەمە دەستكەوتێكی گەورە بوو ،رێگەی
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خۆشكرد بۆ بەدەستهێنانی دەستكەوتی تر .لە
هەمانكاتدا و دوای كۆتاییهاتنی شەڕ ،شێوازی
هاوشێوە بۆ هاندان و دروستكردنی ئاژاوە
(تۆقینی سوور) بەكارهێرنا و سەركەوتنی
ت��ەواوی بەدەستهێنا ،سەندیكاكانی لەناو
برد و كێشەی مەترسیداری وەكو ئازادی
میدیا و ئ��ازادی بیروڕا سیاسیەكانی لە
رەگ و ریشە دەرهێنا .لەالیەن میدیا و
كۆمەڵگەی سەرمایەدارییەوە ،كە زۆربەی
ئەم كارانەیان رێكخستبوو ،دەیانخستە
بواری جێبەجێكردنەوە ،لەم شێوازی كاری
پاراستنەدا زۆر ب��ەدوادا چوونی بۆ دەكرا
و بەشێوەیەكی گشتی ئ��ەم سیاسەتە
سەركەوتنی تەواوی بەدەستهێنا.
لە نێوان ئەو كەسانەی كە چاالكانە
و ب��ە ج���ۆش و خ���رۆش���ەوە ل��ە ش��ەڕی
ویلسۆندا بەشداریانكرد ،دەتوانرێت ناوی
پەیڕەوانی (بازنەی دیوی )Dewey Circle
بربێت ،رۆشنبیرە پێشەواكان وەك ئەوەی
بەرهەمەكانی ئەو كاتەیان نیشانیدەدات،
لەوەی كە خۆیان بە (ئەندامانی زیرەكرتی
كۆمەڵگە) دەزانی ،یان بە واتایەكی تر خۆیان
دەتوانن كۆمەڵێكی بێالیەن بتۆقێنن و بە
وروژاندنی بیری وشكی نیشتامنپەروەرییان
بیاننێرن بۆ مەیدانی شەڕ ،شانازی زۆریان بە
خۆیانەوە دەكرد.
ئ��ەو رێگایانەی كە گرتبوویانە بەر
هەمەجۆر ب��وون .بۆمنونە وەحشیگەری
زۆری���ان بە ه��ۆی (هونەكانەوە )Huns
دروستكرد ،دەرهێنانی ب��ازووی مندااڵنی
بەلژیكا ،هەموو بابەتێكی تۆقێنەر ،كە تا
ئێستاش دەتوانین لە كتێبە مێژووییەكاندا
بیاندۆزینەوە .زۆرب��ەی��ان بە هیممەتی
(وەزارەتی پڕوپاگەندەی ئینگلیز) ،7كە لەو
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كاتەدا بەو شێوەیەی كە خۆی لە تەنیاییدا
دەردەخست ،پابەند بوو بە (رێنیشاندانی
هەڵسوكەوتی بەشێكی گ��ەورەی جیهان)،
ب��ەاڵم بە شێوەیەكی بنچینەیی ت��ر ،ئەم
پڕوپاگەندە سیاسییە خوازیاری چاودێری
خستنە س��ەر هەڵسوكەوتی ئەندامانی
زیرەكرتی كۆمەڵگەی ویالیەتە یەكگرتوەكان
بوو ،كە لە رێگەی باڵوكردنەوەی (پڕوپاگەندە
سیاسییەكەیانەوە) لە كۆمەڵگەیەكی نەیاری
ش���ەڕدا ،ج��ۆرێ��ك هسرتیای كاتی ش��ەڕی
دروستدەكرد.
ئ��ەم��ك��ارە ئ��ەن��ج��ام��درا ،ب��ە باشیش
ئەنجامدرا و ئەو وانەیەی فێری ئێمە كرد:
كە (پ��ڕوپ��اگ��ەن��دەی سیاسی) حكومەت،
پێویستە ئەو كاتە بە شێوەیەك لەالیەن
چینی خوێندەوارەوە پشتیوانی لێبكرێت،
كە ئەگەری هیچ گۆڕانكارییەكی تێدانەبێت،
ئەو كاتە كاریگەری بەرچاوی دەبێت .ئەمە
وانەیەك بوو هیتلەر و زۆریرت فێری بوون و
تا ئەمڕۆش ئەو ڕێڕەوە بەردەوامە.

دیموكراسی بینەران

كۆمەڵێكی تر كە كەوتنە ژێر كاریگەری
ئ��ەم س��ەرك��ەوت��ن��ان��ەوە ،تیۆریسینەكانی
دی��م��وك �راس��ی ل��ی�براڵ��ی و كەسایەتیە
پێشڕەوەكانی راگەیاندن ب��وون ،بۆ منونە
«والتەر لیپمەن» 9كە بە ریش سپی رۆژنامە
نوسانی ئەمەریكا دادەن���را ،رەخنەگری
نارساوی سیاسەتەكانی ناوخۆ و دەرەوە بوو،
هەروەها دان��ەری تیۆری گەورە لە بواری
دیموكراسی لیرباڵی بوو.
ئەگەر چاوبخشێنین بە نوسینەكانی
لیپمەن-دا بۆمان دەردەك��ەوێ��ت ،كە بەم
شێوەیە ن��اون��راوە( :تیۆریەكی پێشڕەو

لە بیرۆكەی دیموكراسیدا) .لیپمەن لە بێئاگا ب��ەرەو چارەنوسێك رێنوێنیبكرێن،
كۆمسیۆنەكانی پڕوپاگەندەدا چاالك بوو ،كە نەزانرت و كۆنەپەرسترتە ل��ەوەی ،كە لە
هەروەها دەستخۆشی دەستكەوتەكانی خەونەكانیاندا بۆ خۆیان لەبەرچاویانگرتوو.
لێدەكردن .لیپمەن پێیوابوو ئ��ەوەی ئەو
بە (شۆڕشێك لە هونەری دیموكراسی)
ن��اوی��دەب��ات ،دەت��وان��ێ��ت (رازی ب��وون
بەرهەمبێنێت)» بەو واتایەی سود وەرگرتن
لە تەكنەلۆژیای نوێی پڕوپاگەندە ،خەڵكی
ه��اوڕێ بكات لەگەڵ ئەو خواستانەی كە
پەسەندیان نییە.
هەروەها لیپمەن پێیوابوو ئەم ئایدیایە
نەك تەنیا سودمەندە بۆ كاركردن ،بەڵكو
پێویستیەكە .پێویستە ،چونكە بەو شێوەیەی
لیپمەن باسیدەكات «بەشێوەیەكی گشتی
ب��ەرژەوەن��دی ه��اوب��ەش لەگەڵ بیروڕای
گشتیدا بێگانەیە» ،ئ��ەم بەرژەوەندیانە
تەنیا دەتوانرێت لەالیەن (چینێكی شارەزا)
وە دیاریبكرێن ،كە پێهاتوون لە (پیاوانێكی
ب��ەرپ��رس) كە تێگەیشتنی ت��ەواوی��ان بۆ
دیاریكردنی بابەتەكان هەیە و بەڕێوەی
دەبەن .ئەم بیرۆكەیە خوازیارە تەنیا گروپێكی
بچوكی هەڵبژێردراو ،گروپێكی رۆشنبیر كە
(دیویتەكان) 10لەوبارەیەوە قسەیاندەكرد،
توانای تێگەیشتنی بەرژەوەندی هاوبەشیان
هەیە و بۆ هەموومان گرنگی هەیە و ئەم
بابەتانە «لەگەڵ بیروڕای گشتیدا بێگانەن»
ئەمە تێڕوانینێكە دەگەڕێتەوە بۆ سەدان
ساڵ بەرلەئێستا و بەم تێڕوانینەش دەوترێت
(لینینیستی) .لە راستیدا لێكچونێكی زۆری
هەیە لەگەڵ تێگەیشتنی (لینینیست) ،لەسەر
بنەمای ئەوەی پێشڕەوانێك لە رۆشنبیرانی
شۆڕشگێڕ بگەنە دەس���ەاڵت و شۆڕشی
كۆمەاڵنی خەڵك ،كە ئەوانی گەیاندۆتە
دەس��ەاڵت بەكاربێنن ،ئەو كاتە كۆمەاڵنی

تیۆری دیموكراسی لیرباڵی و (ماركسیزم
– لینینیزم) لە سەپاندنی بیروڕای خۆیاندا
زۆر ل��ە ی��ەك��ەوە نزیكن .ب��ە ب���ڕوای من

walter lippman
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هۆكاران دەبێت هەر ئەمە بن كە خەڵكی
بەبێ هەستكردن بە گۆڕانێكی تایبەتی
ل��ە م���اوەی سااڵنێكی دوورودرێ�����ژدا لە
شوێنێكەوە بۆ شوێنێكی تر براون ،بابەتەكە
تەنیا ئەوەیە ،دەسەاڵت لە كوێدا شاراوەیە.
لەوانەیە شۆڕشێكی جەماوەری رووبدات
و ئێمە بگەیەنێتە دەسەاڵت ،یان لەوانەیە
ئەمە روون����ەدات ،ل��ەم هەلومەرجەدا
ئێمە دەكەوینە بەردەستی ئەو كەسانەی
دەس��ەاڵت��ی راستەقینەیان لە دەستدایە:
ئۆرگانی سەرمایەداری ،ب��ەاڵم كارەكامنان
یەكسانە .جەماوەری بێئاگا رێنوێنی دەكەین
بۆ جیهانێك ،كە خۆیان دواكەوتووتر لەوەن
دەستیان پێیبگات.
لیپمەن بە سوودوەرگرتن لە تیۆری
مامۆستایانە ل��ە دیموكراسی پێشڕەو،
پشتیوانی ل��ەم تێڕوانینە ك��رد .ئ��ەو وای
ب��ۆچ��وو ،كە لە دیموكراسییەكی خ��اوەن
بەرنامەیەكی رێكخراودا ،دانیشتوان دەچنە
چینە جیاوازەكانەوە .چینە باشەكە بۆ ئەو
دانیشتوانەیە كە پێویستە كاروبارە گشتیەكان
رابپەڕێنن .ئەمە هەمان ئەو چینە شارەزایەیە
كە كۆمەڵێك لە ناو سیستەمە سیاسیەكان،
ئابوورییەكان و ئایدۆلۆژییەكاندا كاری
شیكردنەوە و جێبەجێكردن و بڕیاردانیان
لە ئەستۆیە و رێژەیەكی س��ەدی بچووك
لە دانیشتوان پێكدێنن .زۆر رسوشتییە
ه��ەر كەسێك ئ��ەم پێشبینی بیروڕایانە
پێشكەشبكات ،هەمیشە خۆی بە بەشێك
لەو گروپە بچووكە دەبینێت و لە دۆخی
قسەكردندایە ل��ەب��ارەی كەسانی ت��رەوە.
(كەسانی تر) كە لە دەرەوەی ئەو گروپە
بچوكە جێگە دەگرن و زۆرینەی كۆمەڵگەن،
لیپمەن ئەوان بە (مێگەلی ونبوو) ناودەبات.
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دەبێ خۆمان لە (هەڵچوونی مێگەلێكی
ون بوو) بپارێزین .لێرەدایە لە دیموكراسیدا
دەگەینە دوو بەرنامە:
چینی ش��ارەزا ،كەسانی لێپررساو كە
لێپررساوی بەرنامەی جێبەجێكردنن ،بەو
واتایەی بیر لە داڕشتنی پرۆژە و تێگەیشتنی
بەرژەوەندی هاوبەش دەكەنەوە و دوای
ئ��ەوەش (مێگەلی ونبوو) كە ئەویش لە
دیموكراسیدا ئەركێكی لە ئەستۆیە .لیپمەن
دەڵ��ێ��ت ك��اری ئ���ەوان ل��ە دیموكراسیدا
(بینەرییە) نەك بەشداری چاالك ،بەاڵم لە
راستیدا ئەركەكەیان زیاتر لەمانەیە ،چونكە
لە دیموكراسییەكدان .جاروبار مۆڵەتیان
پێدەدرێت قورسایی خۆیان بەم ،یان ئەو
ئەندام لە چینی شارەزا بدەن ،بە واتایەكی تر
مۆڵەتیان هەیە بڵێن «خوازیارین سەرۆكامن
بیت» یان « خوازیارین (تۆ) سەرۆكایەتی
بگریتە ئەستۆ ».ئەمانە هەموویان لێرەوە
سەرچاوەدەگرن كە دیموكراسییەكن ،نەك
دس��ەاڵت��داری تۆتالیتاری .بەمكارە دەڵێن
هەڵبژاردن ،بەاڵم كاتێك قورسایی خۆیان
بەخشی بە ئەم ،یان ئەو ئەندامی چینی شارەزا
پێویستە بكشێنەوە و (بینەری) كارەكانی
ئەوان بن ،نەك هاوبەش .دیموكراسییەكی
شایستە بەم شێوەیە هەڵسوكەوت دەكات و
لە پشتی ئەمەشەوە راستییەك هەیە ،جۆرێك
بنەمای ناچاری رەوشتییە .بنەمای رەوشتی
پێویست ئەوەیە ،جەماوەر لەوە نەزانرتن،
كە توانای تێگەیشتنی بابەتەكانیان هەبێت
لە ئەنجامدا بێڕەوشت و نەگونجاو دەبێت
،ئەگەر رێگە بە ئەوان بدەین ئەمجۆرە كارە
بكەن .پێویستە (مێگەلی ونبوو) رابێنین،
نەك رێگە بەم مێگەلە بدەین هەڵبچێت و
هەموو شتێك وێرانبكات .راستیەكە ئەوەیە،
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كە دەڵێت رێگەدان بە پەڕینەوەی منداڵێكی
سێ ساڵ لە شەقام كارێكی نەگونجاوە،
تۆ ئازادی ئەمكارە بە منداڵێكی سێ ساڵ
نادەیت ،چونكە نازانێت چۆن سوود لەم
ئازادییە وەربگرێت ،ئ��ەوان تەنیا گرفت
دروستدەكەن.
لە ئەنجامدا بۆ راهێنانی (مێگەلی
ونبوو) كەرەستەمان پێویستە ،ئەمەش
ه��ەم��ان ش��ۆڕش��ی ن��وێ��ی��ە ل��ە ه��ون��ەری
دیموكراسیدا :بەرهەمهێنانی رازی بوون.
میدیاكان ،خوێندنگە و كلتوری گشتی
پێویستە دابەشبكرێن و چینی سیاسەمتەدار
و بڕیاردەر جۆرێك تێگەیشتنی بەرپرسیارێتی
ل��ە راستییەكان پێشكەشبكەن ،لەگەڵ
ئەوەشدا بە ئارامی بیروبۆچوونی گونجاویش
پێشكەشبكەن ،ل��ەب��ی��رم��ان بێت پێش
سەپاندنێكی نەوتراو لێرەدا هەیە.
پێش سەپاندێكی نەوتراو ،كە تیشك
دەخاتەسەر ئەم پرسیارە – پرسیارێك كە
كەسانی لێپررساویش پێویستە لە خۆیانی
بشارنەوە :ئەوان چۆن كەوتونە بەرەیەكەوە،
كە بۆ بڕیاردان توانای پێویستیان هەبێت؟
بەڵ ێ ئەو كارەی كە ئەنجامیدەدەن خزمەتە
بە چینێك كە توانای (راستەقینەیان) لە
دەستدایە .ئەو چینەی توانای (راستەقینەیان)
لەدەستدایە ئەوانەن ،كە خاوەنی كۆمەڵگەن،
واتە چینێكی زۆر كەم .ئەگەر چینی شارەزا
دەربكەوێت و بڵێت دەتوانین لە خزمەتی
بەرژەوەندی ئێوەدا بین ،دەتوانێت بەشێك
بێت لە گروپی جێبەجێكردن .نابێت ئەم
بابەتە دەنگی لێوە بهێرنێت ،بەو واتایەی
ئەوان دەبوو ئەو بیروڕا و ئەزموونانەی لە
خزمەتی بەرژەوەندی تایبەتی خۆیاندایە
بۆ خۆیان جێبەجێكردبێت .ئەگەر ئەمكارە

(هارۆڵد السویل)  14دامەزرێنەری جیهانی نوێی
پەیوەندییەكان و یەكێك لە زانا بەرجەستەكانی
زانستی سیاسی ئەمەریكا روونیدەكاتەوە ،كە
ئێمە نەدەبوو خۆمان بدەینە دەست (بێدەنگی
دیموكراسی ،كە مرۆڤەكان بە باشرتین دادوەری
بەرژەوەندییەكانی خۆیان هەژماردەكات)
چونكە مرۆڤەكان بەو شێوەیە نین .باشرتین
دادوەرانی بەرژەوەندییە گشتییەكان ئێمەین،
لەمڕوەوە بە دەرچوون لە رەوشتە بازرگانییەكان
دەب��وو دڵنیابین ،كە ئ��ەوان لەسەر بنەمای
دادوەری خراپیان ،سود لە هیچ هەلێك بۆ
دەستدرێژیكردن وەرناگرن .لە ناواخنی ئەوەی
ئەمڕۆ بە حكومەتی دیكتاتۆری ،یان حكومەتی
سەربازی ناوی دەبەین ،ئەمكارە ئاسانە ،تەنیا
كوتەكێك لەسەر سەریان ڕادەگریت ئەگەر لە
سنور تێپەڕین بە توندی بە سەریان دەكێشیت،
بەاڵم بە تێپەڕینی كات ،كە كۆمەڵگە ئازادتر و
دیموكراتیرت بوو ئەم توانایە لەدەست دەدەیت،
لەمڕوەوە دەب��وو رووبكەینە (پڕوپاگەندەی
سیاسی) .پڕوپاگەندەی سیاسی لە دیموكراتیدا
هەمان كوتەكی سیستەمی دیكتاتۆرییە.
زیرەكانە و باشە ،چونكە بۆ ج��اری دووەم
دوبارەی دەكەینەوە بەرژەوەندییە گشتییەكان
لە دیدی (مێگەلی ونبووەوە) شاراوەیە ،ئەوان
توانای دیاریكردنی بەرژەوەندی هاوبەشیان
نییە.

نازانن ،ناتوانن بە بەشێك لە چینی شارەزا بێنە
ژم��اردن .لە ئەنجامدا ئێمە خاوەنی جۆرێك
سیستەمی پەروەردەین ،كە رووی لە پیاوانی
لێپررساوە :چینی ش��ارەزا .پێویستە ئ��ەوان بە
ت��ەواوی لە بەها و بەرژەوەندیەكانی هێزی
كەرتی تایبەت و تۆڕی (كۆمپانیا – حكومەت)
 11كە نوێنەری ئەون تێركرابن .ئەگەر بتوانن
ئەم پلەیە بەدەستبێنن ،ئەوا بەشێكن لە چینی
ش��ارەزا .سەرنجی ئەوانەی تر لە (مێگەلی
ونبوو) پێویستە لە بنەڕەتەوە لە بابەتەكان
دوور بخرێنەوە و سەرنجیان بۆ بابەتی تر
ڕابكێرشێت و نەهێڵین بكەونە كێشەوە و
پێویستە دڵنیابین ،كە زۆرینەیان وەك (بینەری)
كارەكان دەمێننەوە و هەندێك كاتیش قورسایی
خۆیان بە ئەم ،یان ئەو سەرۆكی راستەقینە ،كە
خۆی هەڵدەبژێرێت ،دەبەخشن.
ئەم خاڵە لەالیەن زۆرێكی ترەوە گەشەی
پێدرا ،لە راستیدا كارێكی زۆر گشتییە بۆ
منونە «رینهولد ن��ای��ب��ۆر»12ش��ارەزای ب��واری
خواوەندەكان و رەخنەگری سیاسەتی دەرەوە،
مامۆستا جۆرج كینان  13و روناكبیرانی پەیڕەوی
(ج��ۆن ك��ەن��ەدی) كە هەندێك ج��ار ئ��ەو بە
(شارەزای ئیالهیاتی پێكهاتەكان) ناو دەبەن،
بابەتەكە بەمجۆرە دەخەنەڕوو ،كە (عەقاڵنیەت
 )rationalityكارێكی زۆر ناسكە و تەنیا
بەشێكی كەم لە خەڵك هەیانە .زۆربەی خەڵك
هەست و سۆزیان رێبەریاندەكات ،ئەوانەی لە
پەیوەندی گشتی
نێوان ئێمەدا خاوەنی «عەقاڵنیەت»ن ،پێویستە
ویالیەتە یەكگرتووەكان لە پیشەسازی
كەسانی سادەباوەڕ ئەوەندەی دەكرێت لەسەر
«هێڵ»ەكە بهێڵنەوە ،بە (خەیاڵ پاڵوی پێویست) (پەیوەندی گشتی)دا پێشڕەو ب��ووە .بەڵێنی
و (زۆر ئ��اس��ان��ك��ردن )Over-simplificationئەم پیشەسازییەش وەك��و ئ��ەوەی رێبەرانی
هەستی بەهێز دروستبكەن .ئەمە گۆڕاوە بە دەڵ��ێ��ن (بەكارهێنانی چ��اودێ��ری��ە لەسەر
بەشێكی سەرەكی لە زانستی سیاسی هاوچەرخ .رایگشتی) .ئەوان لە سەركەوتنی (كۆمسیۆنی
لە سااڵنی  1920و سەرەتای سااڵنی  1930كریل) و دروستكردنی (تۆقینی س��وور) و

لیپمەن بە
سوودوەرگرتن لە
تیۆری مامۆستایانە
لە دیموكراسی
پێشڕەو ،پشتیوانی
لەم تێڕوانینە كرد.
ئەو وای بۆچوو ،كە
لە دیموكراسییەكی
خاوەن بەرنامەیەكی
رێكخراودا،
دانیشتوان دەچنە
چینە جیاوازەكانەوە.
چینە باشەكە بۆ ئەو
دانیشتوانەیە كە
پێویستە كاروبارە
گشتیەكان رابپەڕێنن
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دەرەنجامەكانیان وان��ەی زۆر فێربوون.
(پیشەسازی پەیوەندی گشتی) لەو رۆژگارەدا
فراوانبوونی زۆری بە خۆیەوە بینی .لە دەیەی
1920دا سەركەوتو بوو ،لەو سەردەمەدا بە
نزیكەیی جۆرێك گوێڕایەڵی لە ناو خەڵكدا
دروستبكات ،بەبێ هیچ پرسیارێك بەرامبەر
یاسای سەرمایەداری ،لەمكارەدا بەشێوەیەك،
توندوتیژی ئەنجامدرا ،كە (كۆمیتەی كۆنگرە)
لەسەرەتای دەیەی 1930دا دەستیكرد بە
لێكۆڵینەوە لەوبارەیەوە ،لە راستیدا بەشی
زۆری زانیارییەكانی ئێمە ،لەسەر دەركەوتەی
دەرئەنجامی ئەم لێكۆڵینەوانەیە.
(پەیوەندی گشتی) پیشەسازییەكی
گ��ەورەی��ە و ئێستا تێچوونی سااڵنەی بە
نزیكەیی بە یەك ملیار دۆالر دەخەمڵێرنێت
و بەرپرسیارێتی راستەقینەی هەمان
(چ��اودێ��ری رایگشتی) ب��ووە .لە سااڵنی
1930دا هەروەكو لە سااڵنی شەڕی
یەكەمی جیهانیدا كێشەی گەورە
(قەیرانێكی
سەریاندەرهێنا.
گ������ەورە) 15سەندیكایەكی
كرێكاری بە توانای دروستكرد،
لە راستیدا ساڵی  1935كرێكاران
بە پێی ( یاسای واگنەر Wagner
 )Actی��ەك��ەم س��ەرك��ەوت��ن��ی
ب��ەرچ��اوی یاسایی خ��ۆی��ان ،كە
لە روك��اردا مافی رێكخستنیان بوو
بەدەستهێنا .ئەمە دوو كێشەی گەورەی
دروستكرد ،لەالیەكەوە دیموكراسی كارایی
خۆی لەدەستدابوو( .مێگەلی ونبوو) بە
شێوەیەكی ك��رداری كۆمەڵێك سەركەوتنی
لە بواری دانانی یاساكاندا بەدەستدەهێنا
و بڕیار نەبووە دیموكراسی بەم
شێوەیە كاربكات .كێشەیەكی تر
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ئەوە بوو ،كە رێكخستنی هاوواڵتییان ببووە
كارێك دەتوانرا بكرێت .هاوواڵتییان دەبوو بە
تەنیایی جیا لە یەكرت بن ،نەدەبوو رێكبخرێن،
چونكە لەم الیەنەوە لەوانە بوو بگۆڕێن بە
شتێك ،بێجگە لە چاودێری كارەكان .ئەگەری
ئ��ەوە هەبوو

john-f kennedy
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ژمارەیەكی زۆری خەڵك بە سەرچاوەی
سنووردارەوە ،بتوانن لەدەوری یەك كۆبنەوە
و پێبخەنە ناو مەیدانی سیاسەتەوە بگۆڕێن
بۆ ( ب��ەش��دار ب��وو ) .ئەمە مەترسیەكی
راستەقینەیە و بۆ بەدەستهێنانی دڵنیایی
لەوەی كە ئەم هەنگاوە دوا سەركەوتنی
ی��اس��ادان��ان ،ب��ە هێزی ك��ار داب�نرێ��ت،و
سەرەتایەك بێ بۆ كۆتایی (الدان��ی
دیموكراسی) رێكخستنی جەماوەری،
وەاڵم��ێ��ك��ی گ��ون��ج��او ل��ەالی��ەن
كۆمەڵگەی س��ەرم��ای��ەداری��ی��ەوە
ئامادەكرابوو .ئەمكارە سەكەوتوبوو،
ئەمەش دوا سەركەوتنی یاسادانان
بوو بۆ هێزی ك��ار ،دوای ئ��ەوە ـ
لەگەڵ ئ��ەوەی لە میانەی شەڕی
یەكەمی جیهانیدا ژم��ارەی تاكەكان
لە سەندیكاكان زیادیكرد و دوای شەڕ
كەم ب��ووەوە ـ توانای كاركردن لە رێگەی
سەندیكاكانەوە كەم بووەوە ،ئەمە هەروا
نەبوو .باس لە كۆمەڵەیەكی سەرمایەداری
دەكەین ،كە بڕێكی زۆر پارە تەرخاندەكات،
توانای مێشك بەكاردێنێت و سەرنجدەداتە
چۆنێتی رووبەرووبوونەوەی ئەم كێشانە،
لە رێگەی پیشەسازی (پەیوەندی گشتی) و
رێكخراوەكانی وەكو (سەندیكای نەتەوەیی
پ��ی��ش��ەس��ازانNational Association of
 ،)Manufacturersمێزگردی بازرگانی
 Business Roundtableیان ئەنجومەنەكانی
ترەوە .ئەوان خێرا دەستبەكاربوون ،بۆئەوەی
رێگەیەك بدۆزنەوە بۆ رووبەرووبوونەوەی
الدان لە دیموكراسی.
یەكەم ئەزموون ساڵێك دوای ئەوە
ساڵی  1937رویدا ،كە لە خۆرئاوای
ویالیەتی پەنسلڤانیا لە شاری جۆنز

ت��اون  Johnstownمانگرتنێكی گ��ەورە
لە پیشەسازی ئاسندا روی��دا .ئەنجومەنی
سەرمایەداری پەنایپردە بەر هونەری نوێ بۆ
سەركوتكردنی كرێكاران و سەركەوتو بوو.
ئەمەش نەك لە رێگەی پیاوكوژی و شكاندنی
دەست و قاچی مانگرتووەكانەوە 16ئەو
شێوازانە ئیرت كاریگەری پێویستیان نەبوو،
بەڵكو پەنایان ب��ردە ب��ەر رێگەی نەرمرت
و كاریگەرتر لە هونەری (پڕوپاگەندەی
راگەیاندندا) .بیرۆكەی بنچینەیی ئەوە بوو
بە ناساندنی مانگرتووەكان وەك هۆكارێك،
كە زیانیان گەیاندووە بە هاوواڵتیان و
هۆكارەكانی لێكهەڵوەشانی كۆمەڵگە
دەستەبەردەكەن و بەرژەوەندییە گشتییەكان
دەخەنە مەترسییەوە كۆمەاڵنی خەڵك دژی
مانگرتووەكان هانبدەن( .17بەرژەوەندی
ه��اوب��ەش) هی ئێمەیە :س��ەرم��ای��ەداران،
كرێكاران ،ژنانی ماڵەوە هەموو ئەمانە
(ئێمەین) .كە خوازیاری هاوئاهەنگی و
ئەمەریكا پەرەستی  Americanismو
هاوكاری لەگەڵ یەكرتین .دوای ئەوە سەرە
دەگاتە سەر ئەم مانگرتووە ئاژاوەگێڕانە ،كە
دەكەونە دەرەوەی (ئێمە) وە :پەكخەرن،
دەردەسەری دروستدەكەن و هاوئاهەنگیان
شكاندووە و دەس��ت��درێ��ژی دەكەنەسەر
ئەمەریكا پەرەستی ،بۆئەوەی بتوانین لەگەڵ
یەكرتی بژین ،پێویستە رێگەیان لێبگرین.
بەڕێوەبەری كۆمپانیایەكی گەورە و كەسێك
كە ژورەكان پاكدەكاتەوە بەرژەوەندییەكانیان
هاوبەشە .دەتوانین بەیەكەوە و لە رێگەی
ئەمەریكا پەرەستییەوە ب��ە گونجاوی
بەیەكەوە كاربكەین و یەكرتیامن خۆشبوێت،
ئەمە بوو ن��اوەڕۆك��ی سەرەكی پەیامەكە
هەوڵی زۆر درا بۆ خستنەڕووی ئەمە ،لە

كۆتاییدا بابەتی ئەنجومەنی سەرمایەداری
لە نێواندا ب��وو ،لەئەنجامدا میدیاكان
كۆنرتۆڵ ك�راب��وون و س��ەرچ��اوەی زۆری��ان
لەبەردستدا بوو ،بە شێوەیەكی زۆر لێزانانە
ئ��ەم بەرنامەیە جێبەجێكرا .لە دواییدا
ئەم بەرنامەیان بە فۆرمۆڵی دۆڵی موهاك
( )Mohawk Valley Formulaناوبرد و
چەندین جار بۆ شكاندنی مانگرتنەكان
سودیان لێوەرگرت .ئەمكارانەیان ناونا
(شێوازی زانستی شكاندنی مانگرتن) و
ئەم شێوازانە بە لە خشتەبردنی رایگشتی
بۆ پشتیوانیكردن لە تێگەیشتنە بێواتا و
پوچەكان ،بۆ منونە (ئەمەریكا پەرەستی)
بەشێوەیەكی سەرسوڕهێنەر كارایی خۆی
بەدەستهێنا .كێ دەتوانێت دژایەتی بكات؟
بە هاوئاهەنگی .كێ دەتوانێت دژایەتی
بكات؟ یان بۆ منونە لە ش��ەڕی كەنداودا
(پشتیوانی لە سەربازەكامنان) .كێ دەتوانێت
دژایەتی ئەمە بكات؟ هێڵە شینەكان .كێ
دەتوانێت دژایەتی ئەمە بكات؟ هەموو ئەو
شتانەی كە هیچ واتایەكیان نییە.
لە راستیدا ئەگەر یەكێك لە ئێوە بپرسێت
(پشتیوانی لە هاوواڵتیانی ویالیەتی ئایووا
دەكەیت؟ ) چ واتایەكی هەیە؟ دەتوانیت
بڵێیت (بەڵێ پشتیوانیان لێدەكەم) ،یان
(نەخێر پشتیوانیان لێناكەم)؟ ئەم رستەیە
پرسیارێكیش نییە ،هیچ واتایەكی نییە ،خاڵەكە
لێرەدایە .خاڵی سەرەكی لە دروشمەكانی
(پەیوەندی گشتی) بۆ منونە (پشتیوانی لە
سەربازەكامنان) ئەمەیە هیچ واتایەكی نییە.
ئەم دروشامنە هەمان وات��ای رستەی (تۆ
پشتیوانی لە هاوواڵتیانی ویالیەتی ئایووا
دەكەیت)ی هەیە ،دروشمەكان ئامانجیان
هەبوو ئامانجەكە ئەوەبوو كە (ئایا پشتیوانی

لە سیاسەتی ئێمە دەكەن؟) ،بەاڵم نایانەو ێ
هاوواڵتیان بیر لەم ئامانجەبكەنەوە .بابەتی
گرنگ لە پڕوپاگەندەی كارا ئەوەیە ،پێویستە
دروشمێك بخوڵقێنی هیچ كەسێك نەتوانێ
دژایەتی بكات و هەموان پەیڕەویبكەن .هیچ
كەسێك نازانێت ئەم دروشمە چی واتایەكی
هەیە ،چونكە لە راستیدا هیچ واتایەكی نییە،
بەهای بنەڕەتی ئەو لەوەدایە ،كە سەرنجی
ئێوە لەو پرسیارەی كە (بەڕاستی واتایەكی
هەیە؟) واتا (ئایا پشتیوانی لە سیاسەتی ئێمە
دەكەن؟) دووردەخاتەوە ،ئەمە هەمان ئەو
واتا راستەقینەیەیە ،كە ئێوە مافی ئەوەتان
نییە لەبارەیەوە قسەبكەن .لە ئەنجامدا
نەتەوەیەك باس لە پشتیوانی سەربازان
دەك���ات؟!! (دی��ارە كە من لە «پشتیوانی
نەكردن» پشتیوانی لە ئەوان ناكەم) لێرەدا
ئێوە ب���راوەن ،هەمان بابەتی ئەمەریكا
پەرەستی و هاوئاهەنگی و هەموومان
بەیەكەوەین ،دروشمە بێامناكان ،لەگەڵامن
بن ،وەرن دڵنیابین كە ئەم خەڵكە (خراپانە)
لە دەورمان نەبن ،كە بە وتەكانیان لەبارەی
جیاوازی چینەكان و مافی كۆمەاڵیەتی و ئەم
بابەتانە تەگەرە دەخەنە بەر هاوئاهەنگی.
ئەم كۆمەڵەیە زۆر كارایە تا ئەمڕۆش
ك��اری��گ��ەری ه��ەب��ووە و ب��ە دڵنیاییەوە
هەموو الیەنەكانی بە وردی تاوتوێ كراون
ئەوانەی لە پیشەسازی (پەیوەندی گشتی)
دا كاردەكەن بە دوای گاڵتە و گەپەوە نین،
كارێك ئەنجامدەدەن ،هەوڵدەدەن لە بەهای
راستییەكان كەمبكەنەوە .لە كاركردندا
تێگەیشتنیان هەیە لەوەی دیموكراسی بە
ناچاری پێویستە پێشكەشیبكات :پێویستە
سیستمێك بێت تێیدا چینی شارەزا پەروەردە
بكرێت ،بۆئەوەی بخرێتە خزمەتی گەورەكان،
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واتە ئەوانەی كە خاوەنی كۆمەڵگەن .كەسانی
تری كۆمەڵگەش پێویستە لە هەموو جۆرە
رێكخستنێك بێبەشنب ،چونكە رێكخسنت خۆی
كێشە دروستدەكات.
ه��ەروەه��ا كەسانی ت��ری كۆمەڵگە
تۆمەتبارن لە تەنیاییدا بەرامبەر تەلەفزیۆن
دابنیشن و ب���ەردەوام پەیامێك بدرێتە
مێشكیان ،پەیامێك كە دەڵێت تەنیا بەهای
راستەقینە لە ژیاندا سودوەرگرتنە لە مشتێك
چەشن و بەرهەم ،یان ژی��ان بە شێوازی
خێزانەكانی چینی خۆشگوزەران و مامناوەند
كە دەیبینیت ،یان هەبوونی بەها بااڵكانی
وەك هاوئاهەنگی و ئەمەریكا پەرەستی.
ژیان لەمەدا كورت دەكرێتەوە .لەوانەیە
بگەینە ئ��ەو ب���اوەڕەی پێویستە شتێكی
تریش لەم ژیانەدا بوونی هەبێت ،بەاڵم
لەوالیەنەوە كە لە تەنیاییدا سەرنجتداوەتە
شاشەی تەلەفزیۆن بە خۆت دەڵێی شێت
ب��ووم ،چونكە لەسەر شاشەی تەلەفزیۆن
بێجگە لەمانەی كە ومتان هیچی تر نییە،
هەروەها لەوالیەنەوە كە هیچ رێكخستنێك
نییە ـ ئەم بنچینەیە زۆر بنەڕەتییە ـ هیچ
كاتێك ناتوانیت بزانیت ئایا شێت بوویت،
ی��ان تەنیا پشت بە بۆچوونەكانی خۆت
دەبەستیت ،ب��ۆچ��ی؟ چونكە پێشبینی
كردنیش شتێكی رسوشتییە .ئەمەیە ئایدیای
بنەڕەتی ،بۆ بەدەستهێنانی ئەم ئایدیایەش
هەوڵی ب��ەرف �راوان دراوە .ئاشكرایە كە
تێگەیشتنێكی روون لە پشتییەوە وەستاوە.
تێگەیشنت لە دیموكراسی هەمان ئەوەیە كە
بۆم روونكردنەوە( .مێگەلی ونبوو) كێشە
دروستكەرە پێویستە رێگەبگرین لە هاوار و
سەرپێچیكردنی ،باشرتە سەرقاڵی سەیركردنی
دوگۆڵی و درام��ا تەلەفزیۆنییەكان ،یان
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فیلمە توندوتیژییەكان بێت .جار جاریش
وەخەبەری دێنی كە دروشمی بێامنای وەكو
(پشتیوانی لە سەربازەكامنان) سەربدات.
پێویستە (مێگەلەكە) بتۆقێرنێت ،چونكە
ئەگەر لە جۆر و بەشەكانی (شەیتانەكان) كە
لە ناوەوە و لەدەرەوە و لە هەر شوێنێكی
ترەوە دەیانەوێت لەناوی ببەن ،بە تەواوی
لە ت��رس و دڵەڕاوكێدا نەبێت ،لەوانەیە
دەستبكات بە بیركردنەوە ،ئەمەش كارێكی
زۆر مەترسیدارە ،چونكە «رانەكە» مافی
ئەمكارەی نییە ،لەمڕووەوە سەرگەرمكردنی
و دوورخستنەوەی گرنگییەكی گ��ەورەی
هەیە .ئەمە تێگەیشتنێكە لە دیموكراسی.
لە راستیدا بەلەبەرچاو گرتنی كۆمەڵگەی
سەرمایەداری دوا سەركەوتنی راستەقینەی
هێزی كار ساڵی  1935بوو ،واتە هەمان
(یاسای واگنەر) .دوای دەستپێكردنی شەڕ
سەندیكاكان و كەلتوری دەوڵەمەندی چینی
كرێكار ،كە پەیوەندی هەبوو بە بوونی
سەندیكاكانەوە ،ب��زرب��وون .ئەم كەلتورە
بەرەو لەناوچون برا .ئێمە هەنگاومان ناوەتە
ناو كۆمەڵگەیەكەوە بە شێوەیەكی بەرچاو
لەالیەن سەرمایەدارییەوە بەڕێوەدەبرێت.
ئەمە تەنیا منونەی كۆمەڵگەی پیشەسازی
(سەرمایەداری دەوڵەتی)State-capitalism
ە ،كە بێ بەهرەیە لە (بەڵێننامە كۆمەاڵیەتییە)
ئاساییەكان ،كە لە كۆمەڵگە هاوشێوەكاندا
هەیە .پێموابێت بێجگە لە ئەفریقای باشور
ئەم كۆمەڵگەیە تەنیا بەڵگەی كۆمەڵگەیەكی
پیشەسازییە ،ك��ە بێبەشە ل��ە دڵنیایی
چ��ارەس��ەری نیشتیامنی .هیچ بەڵێنێكی
گشتی بۆ ستانداردە بنەڕەتییەكان نییە بۆ
ئەو بەشەی خەڵك ،كە ناتوانن ئەم رەوەندە
درێژە پێبدەن .لە راستیدا سەندیكاكان بوونی
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دەرەكیان نییە .وێنەی فۆڕمی هاوواڵتیانیش
بوونی نییە .هیچ ئۆرگان و پارتێكی سیاسی
بوونی دەرەك��ی نییە .بەالیەنی كەمەوە
ل��ەڕووی سرتاكتۆرەوە بە هەنگاوی گەورە
ب��ەرەو كۆتایی دەچێت .راگەیاندنەكان
گۆڕاون بە «كۆمپانیای تایبەت» و خاوەنی
بیروڕایەكی هاوبەشن .ه���ەردوو پارتی
«كۆماریخواز و دیموكرات» دو لقن لە پارتی
سەرمایەداری .بەشی زۆری دانیشتوانی واڵت
ئەو ئەركە نادەنە بەرخۆیان بۆ بەشداریكردن
لە هەڵبژاردنەكاندا ،چونكە بووە بە كارێكی
بێامنا .هاوواڵتیان راون �راون بۆ كەنار و بە
شێوەیەكی شایستە سەرگەرم بوون .بەالیەنی
كەمەوە ئامانجی كۆتایی ئەمەیە .مێشكی
روناكبیری پیشەسازی (پەیوەندی گشتی)
(ئ��ێ��دوارد ب��ێ��رن��ای��س)Edward Bernays
بەرهەمی راستەقینەی (كۆمسیۆنی كریل)
ە ،ئێدوارد ئەندامێكی ئەم كۆمسیۆنە بوو،
لەوێ وانەكانی خۆی فێربوو ،دەستیكرد بە
بەرفراوانكردنی دەركەوتەیەك ،كە ناوی لێنا
«عەصارەی دیموكراسی» و (دروستكردنی
رازی����ب����وون) .ك��ەس��ان��ێ��ك ك��ە ب����ەدوای
رازیبوونەوەن دەتوانن سود لە سەرچاوە و
توانای پێویست وەرگرن ـ واتە پشتیوانی ئەو
سەرمایەداریەی كە لە خزمەتیدان ـ.

رای گشتی

هاندانی خەڵك بۆ پشتیوانیكردن لە
سەركێشییەكان لە دەرەوەی سنورەكانیش
پێویستە ،وەك ئ��ەوەی لە میانەی شەڕی
یەكەمی جیهانیدا بینیامن ،هاوواڵتیان
(ئاشتیخوازن) .كۆمەاڵنی خەڵك هیچ هۆكارێك
نابینن بۆ تێوەگالن لە سەركێشیەكانی دەرەوەی
سنورەكان ،وەك پیاوكوژی و ئازار و ئەشكەنجە،

لە ئەنجامدا پێویستە ئەوان هان بدرێن و بۆ
هاندانیشیان پێویستە بتۆقێرنێن( .بێرنایس) لەم
ب��وارەدا خۆی خاوەنی دەستكەوتێكی گەورە
ب��وو .كاتێك ویالیەتە یەكگرتووەكان ساڵی
 1954دەستیكرد بە روخاندنی دەسەاڵتدارێتی
(سەرمایەداری ـ دیموكراسی) و هێنانە سەركاری
گروپەكانی م��ەرگ و پیاوكوژان لە گواتیامال،
حكومەتێك كە تا ئێستاش لەو هەلومەرجەدا
م��اوەت��ەوە و پشتیوانییە زۆرەك��ان��ی ویالیەتە
یەكگرتووەكانیش لەم واڵتەدا رێگە دەگرێت لە
هەر گۆڕانكارییەكی دیموكراسی ،هەرچەندێك
پوچ و بێامناش بێت ـ ئەو پڕوپاگەندەی (پەیوەندی
گشتی كۆمپانیای م��ی��وەی ئەمەریكا»ی17
لەدەستدا بوو .پێویستە بەردەوام ئەو بەرنامانەی
كە هاوواڵتیان دژی دەوەستنەوە لەناوخۆی واڵتدا
پەسەندبكرێن ،چونكە هۆكارێك نییە هاوواڵتیان
الیەنگری ئەو بەرنامانە بن ،كە زیانی بۆیان
هەیە( ،ئەم كارانە)ش پێویستیان بە پڕوپاگەندەی
بەرفراوانە .لە ماوەی دە ساڵی رابوردوودا بینەری
زۆرێك لەوانە بووین ،بەرنامەكانی (رێگن) لەالیەن
خەڵكەوە نەفرەت لێكراوبوون .لە (بومەلەرزەی
هەڵبژاردنی رێگن)دا ساڵی  ،1984لە  5دەنگدەر
 3دەنگدەر ئارەزومەند بوون ،كە سیاسەتەكانی
ئەو نەخرێنە ب��واری جێبەجێكردنەوە .ئەگەر
بەرنامە تایبەتییەكانی وەكو دروستكردنی چەك و
كەمكردنەوەی بودجەی خزمەتە كۆمەاڵیەتییەكان
و هیرت لەبەرچاوبگرین ،بە نزیكەیی هاوواڵتیان
بە شێوەیەكی بنەڕەتی دژی هەموو ئەو بەرنامانە
بوون ،بەاڵم تا كاتێك كە خەڵكی دووڕوو و گێژ و
نەزانن هیچ رێگەیەكیان نییە بۆ رێكخسنت ،یان
دەربڕینی هەستەكانیان و ناشزانن ئەوانەیرتیش
لەم هەستانەدا هاوبەشی ئەوانن ،خەڵكانێك كە
بە شێوەیەكی گشتگیر لە ئامارەكاندا دووپاتیان
ك���ردب���ووەوە ،ك��ە تێچوونی خزمەتگوزاریە

كۆمەاڵیەتییەكان لە وەگەڕخستنی سەرمایە
لە ب��واری سەربازیدا بە باشرت دەزان��ن ،وایان
وێنادەكرد تەنیا ئەوان ئەم (بیرۆكە شێتانەیە) لە
مێشكیاندا پەروەردەدەكەن ،ئەم بۆچونانەیان لە
هیچ شوێنێكی تر نەبیستووە .بڕیار نەبووە هیچ
كەسێك ئەم بۆچونانەی هەبێت ،لێرەدا ئەگەر
بڕواتان بەوە هەیە و لە راپرسییەكی گشتیدا
ئەوە پەسەنددەكەن ،ئەوا ئێوە بەڕاستی دەبنە
مرۆڤێكی سەرسوڕهێنەر .لەوالیەنەوە كە هیچ
رێگەیەك نییە بۆ هاوڕێیەتی لەگەڵ خەڵكانێك
كە لەگەڵ ئێوە ه��اوڕان بۆ پشتیوانی لە ئێوە،
بۆ دەربڕینی ئەم بۆچونانە ،هەستی غەریبی
بوونەوەرێكی غەریب باڵتان بەسەردادەكێشێت،
لەمڕوەوە لە پەراویزدا دەوەستیت و گو ێ نادەیتە
ئەوەی روودەدات و لە وێنەیەكی تر دەڕوانیت،
پێشبڕكێیەكی دووگۆڵی!
ل��ەم��ڕوەوە ت��ا ئ��ەن��دازەی��ەك ئامانجی
كۆتایی بەدەستهاتووە ،بەاڵم هیچ كاتێك بە
ئەندازەی ت��ەواو نییە .كۆمەڵێك بنەما هەن
تا ئێستا بە ت��ەواوی لەناو نەچوون ،بۆ منونە
كڵێساكان هێشتا بوونیان هەیە .بەشی زۆری
دژایەتی دەربڕین لە ویالیەتە یەكگرتووەكان
لە كڵێساكانەوە سەرچاوەدەگرێت ،چونكە
بوونی فیزیكیان هەیە .كاتێك دەچیتە واڵتێكی
ئەوروپایی و وتاری سیاسی پێشكەشدەكەیت،
ب��ە ئ��ەگ��ەری زۆر ئ��ەم وت��ان��ە ل��ە ت��ەالری
سەندیكایەكدا پێشكەشدەكرێت ،لە ویالیەتە
یەكگرتووەكان بەم شێوەیە نابێت ،چونكە
سەندیكایەك نییە ،ئەگەر بشبێت ئۆرگانێكی
«ناسیاسی»یە ،بەاڵم كڵێساكان بوونیان هەیە
لەمڕوەوە زۆرتر لە كڵێساكان قسەدەكەیت.
سەرچاوەی هاوكارییەكان لە ئەمەریكای ناوەند
زۆرتر كڵێساكانن و لە بنەڕەتدا لەبەرئەوەیە ئەم
بنەمایە بوونی فیزیكی هەیە.

كۆمەاڵنی خەڵك
هیچ هۆكارێك
نابینن بۆ تێوەگالن
لە سەركێشیەكانی
دەرەوەی سنورەكان،
وەك پیاوكوژی و
ئازار و ئەشكەنجە ،لە
ئەنجامدا پێویستە
ئەوان هان بدرێن و بۆ
هاندانیشیان پێویستە
بتۆقێنرێن( .بێرنایس)
لەم بوارەدا خۆی
خاوەنی دەستكەوتێكی
گەورە بوو
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لەوالیەنەوە كە (مێگەلی ونبوو) هیچ
كاتێك بە شێوەیەكی ویسرتاو بە تەواوی
ران��ای��ەت ،ئ��ەم��ەش شەڕێكە بێكۆتایی.
«مێگەلی ونبوو» لە دەیەی 1930دا دووبارە
سەریدەرهێنایەوە ،ب��ەاڵم سەركوتكرا .لە
دەیەی 1960دا شەپۆلێكی تری ناڕەزایەتی
دروستبوو ،ناوێكیان لێنا .لەالیەن چینی
شارەزاوە ناویان نا (قەیرانی دیموكراسی) لە
دەیەی 1960دا وەك پێكهاتەیەك دەیانڕوانییە
دیموكراسی ،كە ئالودەی «قەیران» بووە.
قەیرانەكە بەو هۆیەوە بوو ،كە گروپێكی
گەورەی هاوواڵتیان خەریك بوو رێكدەخران
و چاالك بوون و هەوڵیاندەدا بۆ دەركەوتن
لە گۆڕەپانی سیاسەتدا ،لێرەدا دەگەڕێینەوە
بۆ ئەو دوو تێگەیشتنەی دیموكراسی.
بە پێی پێناسەكەی لە واژەن��ام��ەدا
ئەمە (پێشكەوتنی) دیموكراسییە .بە پێی
تێگەیشتنی (دەس��ەاڵت) ئەمە (گرفتێكە)
قەیرانێك ،ك��ە پێویستە خاڵی كۆتایی
بۆ داب�نرێ��ت .پێویستە كۆمەاڵنی خەڵك
بگێڕینەوە بۆ كوشتنی رۆح و خواپەرەستی
و لە خۆبوردن ،واتە شوێنی راستەقینەی
خۆیان ،لە ئەنجامدا پێویستە كارێك بۆ
كۆتاییهێنان بەم (قەیرانە) بكرێت .هەوڵی
زۆر درا ،بەاڵم پێشكەوتنیان بە خۆوە نەبینی.
خۆشبەختانە لەگەڵ ئ��ەوەی (قەیرانی)
دیموكراسی ل��ە زەمینەی گۆڕانكارییە
سیاسییەكاندا سەركەوتنێكی نەبوو ،بەاڵم
زیندو و پایەدارمایەوە و رووەو گۆڕینی
رایگشتی بە پێچەوانەی ئەوەی كە زۆرێك
ل��ە خەڵكی تێیگەیشتبوون كاریگەری
دروس��ت��ك��ردب��وو .دوای سااڵنی  1960بۆ
هەڵگێڕانەوە و كۆنتڕۆڵكردنی ئەم نەخۆشییە
هەوڵی گەورە درا.
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دەركەوتن لە پلەی راستەقینەدا

بەشێكی ئ���ەم نەخۆشییە ن��اون �را
(دەركەوتەی ڤێتنام.)Vietnam Syndrome
بە شێوەیەكی گشتی ناخی مێژووش
دەستەواژەی «دەركەوتەی ڤێتنام» كە بە پێویست دەب��ێ��ت .ڕ ێگەیەكی ت��ر بۆ
نزیكەیی لە ساڵی 1970دا كەوتە سەرزمانی سەركەوتن بەسەر «ئەو یاساغ كراوانەی
خەڵك ،پێشرت سود لە راپەڕین و راكردن وەك ن��ەخ��ۆش��ی وان» ئ���ەوەی���ە ،كە
وەرگیرابوو( .نۆرمان پۆدهۆرتز Normanوانیشانبدەین هێرشدەكەینە سەر ئەوانی
 )podhoretzرۆشنبیرێكی الیەنگری (رێگن) تر و لەناویان دەبەین ،بەاڵم لە راستیدا لە
ناوی لێنا «ئەو یاساغیانەی وەك نەخۆشی بۆ باری بەرگری لە خۆمان دژی هێرشكەران و
سودوەرگرتن لە هێزی توندوتیژی» .بە زمانی دێوەكان و ئەمجۆرە بوونەوارەنەداین .دوای
سادە گروپێكی زۆری خەڵك ببونە الیەنگری ئەزمونی شەڕی ڤێتنام بۆ نوێكردنەوەی
«ئەو یاساغیانەی ،كە وەكو نەخۆشی وابوون مێژووەكەی هەوڵی گەورە درا و كەسانێكی
بۆ سودوەرگرتن لە هێزی توندوتیژی».
زۆر لەو نێوانەدا بۆ منونە زۆربەی سەرباز
خەڵكی نەیاندەتوانی ل��ەم بابەتە و گەنج و كەسانی تر ،كە لە بزوتنەوەی
تێبگەن ،كە بۆچی پێویستە بە دەوری ئاشتیدا بەشداربوون ،بۆیان دەركەوتبوو
جیهاندا بسوڕێینەوە و نەتەوەكان بكوژین راستییەكە چی ب��ووە .ئەم هەلومەرجە
و ئەشكەنجەیان بدەین و فەرشێك لە بۆمب بەهیچ شێوەیەك باش نەبوو ،پێویست
لەسەریاندابخەین .بە هەمان شێوە كە
بوو ،كە ئەم رەفتارە ناشیرینانە سەرلەنوێ
(گۆبڵز) بۆی دەركەوتبوو زۆر مەترسیدارە
دابڕێژرێنەوە و جۆرێك پیرۆزی ،یان بە
ن��ەت��ەوەی��ەك بكەوێتە چنگی ئەمجۆرە
واتایەكی تر جۆرێك پێناسەی پێببەخشین
«یاساغیانەوە كە وەك��و نەخۆشی وان».
كە هەرچییەك ئەنجامیدەدەین بەنرخ و
چونكە ئەمكارە سنورداری لە هەڵپەكردنە
دەرەكییەكاندا بە دوای خۆیدا دێنێت .راستە .ئەگەر ڤێتنامی باشور بۆردومان
وەك ئەوەی (واشنتۆن پۆست) لە میانەی دەك��ەی��ن ب��ۆئ��ەوەی��ە ،دژی هێرشكەران
گرژیەكانی شەڕی كەنداودا بە ئاوازێكی لە بەرگری لە ڤێتنامی باشور بكەین ،بە
خۆبایی بوونەوە رایگەیاند ،كە رێزگرتن لە واتایەكی تر بەرامبەر دانیشتوانی ڤێتنامی
(بەها سەربازییەكان) پێویستە و ئەمكارە باشور ،چونكە كەسیرتی لێنەبوو .ئەو
گرنگی هەیە .ئەگەر دەتانەوێ ببنە خاوەنی كەسانەی هاواری هێرشی ناوخۆیان دەكرد
كۆمەڵگەیەكی دڕندە ،كە لە هەموو جیهاندا لە ڤێتنامی باشور رۆشنبیرانی دەزگای
بۆ بەدەستهێنانی ئامانجی هەڵبژێردراوەكانی كەنەدی بوون .ئەم دەستەواژانە (ئادلی
ناوخۆ سود لە توندوتیژی وەردەگ��رێ��ت ،ستیڤنسۆن )Adlai Stevensonو كەسانی
پێویستە بە شێوەیەكی گونجاو رێز لە رەوشتە تر بەكاریاندێنا پێویست بوو ئەم دەربڕینانە
باشە سەربازییەكان بگیرێت و لەبارەی بگۆڕین بۆ وێنەیەكی ت��ەواو فەرمی و
سودوەرگرتن لە توند و تیژی «ئەو یاساغ تێگەیەنەر ئەمكارە بە باشی ئەنجامدرا .لە
كراوانەی وەك نەخۆشی وان» بخەنە الوە.
لێكۆڵینەوەیەكدا كە لە زانكۆی ماساچۆست
ئەمەیە «دەركەوتەی ڤێتنام» و سەركەوتن
لەبارەی (شێوازەكانی رووبەرووبوونەوە)
بەسەریدا پێویستە.
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ی قەیرانی ئێستای ك��ەن��داوی عەرەبی
ـ لێكۆڵینەوەیەك ل��ەب��ارەی ب��ڕواك��ان و
رووبەرووبوونەوەكان لە میانەی سەیركردنی
بەرنامە تەلەفزیۆنییەكان ـ ئەنجامدرا
نیشانەیەك لەوە بەرچاودەكەوێت ،یەكێك
لەو پرسیارانەی كە لەم لێكۆڵینەوەیەدا
كرا ئەمەبوو ،ئایا ژم��ارەی زیانی گیانی
ڤێتنامییەكان لە شەڕی ڤێتنامدا بە چەند
كەس دەخەمڵێنی؟ بەشێوەیەكی مامناوەند
وەاڵمی ئەمەریكاییەكان بۆ ئەم پرسیارە
 100هەزار كەسە .ئاماری ڕەسمی نزیكەی
 2ملیۆن و ئاماری ڕاستەقینە بە ئەگەری
زۆر لە نێوان  3ـ  4ملیۆن كەسدا دەبێت.
لێپررساوانی ئەم ئامارانە پرسیارێكی جوان
دەكەن :لەبارەی كەلتوری ئەڵامنیاوە چی
دەتوانرێت بوترێت ،ئەگەر ئەمڕۆ پرسیار
لە خەڵكی بكەیت چەند ی��ەه��ودی لە
ئۆردوگاكانی مەرگدا مردوون ،لە وەاڵمدا
دەڵێن نزیكەی  330هەزار كەس ،ئەم وەاڵمە
چی الیەنێك لە كەلتوری سیاسی ئەڵامنیا
نیشانی ئێمە دەدات؟ بەشداربووانی ئەم
ئامارە وەاڵمی ئەم پرسیارەیان نەدایەوە،
بەاڵم دەتوانیت بە دوای��دا بڕۆیت .ئەمە
نیشاندەری چی الیەنێكی كەلتوری ئێمەیە؟
بابەتی بەرفراوان بۆ ئێمە دەگێڕێتەوە.
پێویستە سەربكەوین بەسەر (ئەو یاساغ ناوەند ،هەرچییەك بێت ـ وێنەی جیهان كە
ك�راوان��ەی خۆماندا ،كە وەك��و نەخۆشی پێشكەشی هاوواڵتیان دەكرێت ،كەمرتین
وان) ،دژی سودوەرگرتن لە هێزی سەربازی پەیوەندی هەیە بە راستییەوە .راستییەكان
و الدان��ەك��ان��ی ت��ری دی��م��وك �راس��ی .لەم لەم بابەتانەدا لە ژێر ئەو تەالرانەدا كە
بابەتە تایبەتەدا ئەم رووبەرووبوونەوەیە لە درۆی زۆر دروستكراون نێژراون .لە
كاریگەری خۆی هەبوو .لە هەر بوارێكدا خاڵی تێڕوانینی سەركوتكردنی مەترسی
سەركەوتنی بەدەستهێنا .هەر بابەتێكتان دیموكراسی مەترسییەك ،كە بە هۆی
پێخۆشە هەڵیبژێرن :رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،ئازادی سیاسییەوە دەتوانێت دروستبێت،
تیرۆریزمی ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی ،ئەمەریكای سەركەوتنێكی بەرچاوبووە و بێكۆتا شایانی

سەرنجە .ئەمكارە بە شێوەی حكومەتێكی
پاوانخواز لەالیەن هێزی توندوتیژییەوە
ئەنجامنەدراوە ئەمە دەستكەوتێكە لە ژێر
بەیداخی (ئازادی سیاسیدا) بەرهەمهاتووە.
ئەگەر دەمانەوێت لە كۆمەڵگەی خۆمان
تێبگەین ،دەبێت لەبارەی ئەم راستیانەوە
بیربكەینەوە .ئەم راستیانە گرنگن ،گرنگە
بۆ ئەو كەسانەی گرنگی بەو كۆمەڵگەیەی
تێیدا دەژین ،دەدەن.
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كەلتوری دژایەتیكردن

لەگەڵ هەموو ئەم بابەتانەدا كەلتوری
دژایەتیكردن ،مانەوەی خۆی پاراستووە
و لەگەڵ ئ��ەوەی لە سااڵنی 1960دا زۆر
بە هێواشی پەرەیسەند ،بەاڵم دوای ئەو
ماوەیە پێشكەوتنی بەرفراوانی بە خۆیەوە
بینی .بۆ منونە لە م��اوەی سااڵنی دوای
دەستپێكردنی بۆردومانی ڤێتنامی باشور
ل��ەالی��ەن وی�لای��ەت��ە یەكگرتووەكانەوە،
هیچ دژایەتییەكی ش��ەڕی هند و چین
نەكرا .كاتێك كە ئەم كەلتورە پەرەیسەند
بزوتنەوەی دژایەتیكردن زۆر سنوردار و
زیاتر تایبەت بوو بە خوێندكاران و گەنجان،
بەاڵم لە دەیەی 1970دا ئەم بزوتنەوەیە بە
شێوەیەكی بەرچاو گۆڕانكاری بەسەردا هات.
بزوتنەوە جەماوەرییەكان گەشەیان سەند:
بزوتنەوەی پشتیوانی رسوشت ،بزوتنەوەی
ئ��ازادی ژن��ان ،بزوتنەوەی دژایەتیكردنی
چەكە ناوەكییەكان و جواڵنەوەكانی تر .لە
سااڵنی 1980دا گەشەسەندنەكان بزوتنەوە
پەیوەندیدارەكانیشی گرتەوە ،كە بەالیەنی
كەمەوە لە مێژووی ئەمەریكادا و لەوانەیە
لە بواری دژایەتیكردندا لە پانتایی جیهاندا بە
دەركەوتەیەكی نوێ و گرنگ بێنەژماردن .ئەم
بزوتنەوانە راستەوخۆ دژایەتیان نەدەكرد،
بەڵكو بە ك��ردار لە ناخیانەوە بۆ ژیانی
خەڵكانێك ،كە لە ناوچەكانی تر لە ئازار و
ناخۆشیدا دەژیان خۆیان بە بەرپرس دەزانی
و دەستكەوتی گ��ەورەی��ان بەدەستهێنا و
كاریگەری چارەنوسسازیان خستە سەر رەگ
و ریشەی كەلتوری ئەمەریكا .هەموو ئەمانە
هەلومەرجی زۆر جیاوازیان دروستكرد .هەر
كەسێك لە ماوەی ئەم سااڵنەدا لەمجۆرە
چاالكیانەدا ب��ەش��داری��ك��ردووە پێویستە
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ئاگاداری ئەمە بێت .خۆم ئەمە دەزانم كە
جۆری ئەو وتانەی ئەمڕۆ لە دواكەوتوترین
ناوچەكانی واڵت پێشكەشی دەك���ەم ـ
ناوچەكانی ناوەندی ویالیەتی ڤێرجینیا،
ناوچە گوندنشینەكانی كنتاكی و  ....ـ
وتەیەكن لەوپەڕی بزوتنەوەی ئاشتیخوازیدا
بەرامبەر چاالكرتین گوێگران نەمدەتوانی
بیهێنمە سەر زمانم ،بەاڵم ئەمڕۆ لە هەموو
شوێنێك دەتوانی بیڵێیت .لەوانەیە خەڵكی
رازی بن یان ناڕازی ،بەاڵم بەالیەنی كەمەوە
دەزان��ن ل��ەب��ارەی چییەوە قسەدەكەیت
و ج��ۆرێ��ك زەم��ی��ن��ەی ه��اوب��ەش ت��وان��ای
بەدواداچوون بە ئێوە دەدات.
ه��ەم��وو ئ��ەم��ان��ە ل��ەگ��ەڵ ه��ەم��وو
پڕوپاگەندەكاندا ،هەروەها لەگەڵ هەموو
هەوڵەكاندا كە بۆ چاودێریكردنی بیروڕا و
بەرهەمی (كەلتوری رازی بوون) ئەنجامدراوە،
نیشاندەری كاریگەرییەكانی كەلتور سازین.
خەڵكی خەریكی بەدەستهێنانی جۆرێك توانا
و پاڵنەرن بەرەوبیركردنەوەی قووڵ لەبارەی
بابەتەكانەوە .رووبەرووبوونەوەی گوماناوی
دژی دەسەاڵت گەشەی كردووە ،كردارەكان
و رەفتارەكان لە زۆربەی بوارەكاندا گۆڕاون.
ئ��ەم گ��ۆڕان��ەش بە ئ��ارام��ی روودەدات و
هەندێك كاتیش بە تەواوی دەوەستێت ،بەاڵم
گرنگ و بەرجەستەیە .ئەوەی ئایا ئەوەندە
خێرا بووە بۆئەوەی گۆڕانی بەرچاو لە روداوە
جیهانییەكاندا دروستبكات؟ بابەتێكی ترە.
ئاماژەدەكەین بە منونەیەكی نارساوی
ئ��ەم گەشە و گ��ۆڕان��ە( :ج��ی��اوازی رەگ��ەز)
 19جیاوازی نارساوی نێوان ژنان و پیاوان.
لە سااڵنی 1960دا رووب��ەرووب��وون��ەوەی
ژنان و پیاوان لە بابەتەكانی وەك (بەها
سەربازییەكان) و (ئەو یاساغكراوانەی وەك
نەخۆشی وان) دژی سودوەرگرتن لە توند و
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تیژی بە نزیكەیی یەكسان بوو .لە سااڵنی
1960دا هیچ یەكێكیان نە ژنان و نە پیاوان
لەمجۆرە (یاساغ كراوانەی وەك نەخۆشی
وان) رەنجیان نەكێشا .وەاڵمەكانیان یەكسان
بوو ،هەمووان پێیانوابوو سوودوەرگرتن لە
توندوتیژی بۆ سەركوتكردنی نەتەوەكانی تر
كارێكی راستە .لەماوەی چەند ساڵێكدا ئەم
رووبەرووبوونەوەیە گۆڕانی بەسەردا هات.
(ئەو یاساغ كراوانەی وەك نەخۆشی وان)
لەمسەرەوە تا ئەوسەر زیادی كردبوو ،بەاڵم
لە هەمانكاتدا جۆرێك (دابڕان) دروستببوو،
لە ئێستاشدا بووە بە دابڕانێكی (بنەڕەتی)
و بە پشتبەسنت بە ئامار  25%كەسەكان
دەگرێتەوە .چی روویداوە؟ رووداوەكە ئەمە
ب��ووە ،بەالیەنی كەمەوە جواڵنەوەیەكی
(شێوە ـ رێكخراو) كە ژنان تێیدا چاالك بوون
ـ بزوتنەوەی فیمینیستی ـ دەرك��ەوت��ووە.
رێكخسنت كاریگەری تایبەتی خۆی هەیە،
بەو واتایەی ئێوە بۆتان دەردەكەوێت تەنیا
و دابڕاونین .كەسانیرتیش لەو بیرۆكانەی
ئێوەیان ه��ەی��ە ،دەت��وان��ن ت��وان��ای زیاتر
ببەخشنە بیركردنەوەكانتان و لەبارەی
بڕواكان و بیرۆكەكانتان بابەتی زیاتر فێربنب.
ئەم بزوتنەوانە دوورن لە هەموو بنكەیەك،
رێكخستنێكی رێكخراو نین رەنگدانەوەی
كاریگەرییەكانی ب��ەرام��ب��ەرن ل��ە نێوان
كۆمەاڵنی خەڵكدا و كاریگەری زۆر دیاریان
هەیە( .مەترسی) دیموكراسی لەمەدایە:
ئەگەر رێكخراوەكان بتوانن پێشبكەون،
ئەگەر هاوواڵتیان ئیرت خونەدەنە شاشەی
تەلەفزیۆنەكان ،بیرۆكەی (گاڵتەجاڕی)
وەك «یاساغكراوەكانی وەك نەخۆشی»
س��ودوەرگ��رت��ن ل��ە ه��ێ��زی س��ەرب��ازی لە
ویژدانیاندا دەگاتە پلەیەكی بەرز و پیویستە
رێگە لەمكارە بگیرێت ،بەاڵم نەیانتوانیوە
رێگەی لێبگرن.

مانۆڕی دوژمنان

لە جیاتی باسكردنی دوا ش��ەڕ ،با باس
لە ش��ەڕی داهاتووبكەین ،چونكە هەندێك
كات ئامادەبوون باشرتە لە پەرچەكرداری
راستەوخۆ .ئەمە شێوازێكی زۆر تایبەتە كە لە
ئێستادا لە ویالیەتە یەكگرتووەكاندا خەریكە
دروس��ت��دەب��ێ��ت .ویالیەتە یەكگرتووەكان
یەكەم واڵت��ی جیهان نییە وای كردبێت ،لە
راستیدا لە چوارچێوەیەكی وێرانكەردا كێشەی
گەورەی كۆمەاڵیەتی و ئابوری بوونیان هەیە
و لە لوتكەی ه��ەڕەم��ی دەس��ەاڵت��دا ،هیچ
خۆشحاڵییەك بۆ گەیشنت بەمكارە نییە .ئەگەر
بڕوانیتە بەرنامە ناوخۆییەكانی واڵتان لە دە
ساڵی رابوردوودا ـ لێرەدا مەبەستم دیموكراتە
نەیارەكانیشە ـ هیچ جۆرە پێشنیارێكی جدی
بۆ رووب��ەرووب��وون��ەوەی كێشە قووڵەكان لە
بوارەكانی تەندروستی و پەروەردە و فێركردن
و نەبوونی شوێنی نیشتەجێ بوون ،بێكاری،
ت���اوان ،زۆرب��وون��ی ژم���ارەی ب��ەن��دك �راوان و
بەندیخانە و ئەو هەلومەرجانەی بەرەو خراپی
دەڕۆن لە ناوەندی شارەكاندا ـ بەشێكی زۆری
كێشەكان ـ نەخراونەتەڕوو .هەمووان ئاگاداری
ئەو كێشانەن و هەمویان ب��ەرەو زۆرب��وون
دەڕۆن .لە ماوەی دوو ساڵ حكومەتی جۆرج
بوشی باوكدا  3ملیۆن منداڵی ئەمەریكایی
كەوتنە ژێر هێڵی هەژارییەوە ،وەرگرتنی
قەرز لەالیەن حكومەتەوە زیادی كردووە 20
ستانداردەكانی پەروەردەیی بەرەو نزم بوونەوە
دەچ��ن ،موچە راستەقینەكان بۆ زۆرب��ەی
كۆمەاڵنی خەڵك داب��ەزی��وە بۆ سەردەمی
كۆتایی س��ااڵن��ی  1950و هیچكەسێكیش
بەرامبەر ئەم بابەتانە كارێك ناكات .لەمجۆرە
هەلومەرجەدا پێویستە (مێگەلی ونبوو)
سەرقاڵبكرێت ،چونكە ئەگەر سەرنج بدەنە ئەم

بابەتانە ئەگەری ئەوە هەیە ناڕەزایەتی خۆیان
نیشانبدەن ،چونكە ئەم هەلومەرجانە ئەمانی
خستۆتە ناو رەنج و ناخۆشییەوە .لە راستیدا
ناچاركردنی ئەوان بۆ سەیر كردنی دووگۆڵی
و بەرنامە تەلەفزیۆنییەكان لەوانەیە بەس
نەبێت ،پیویستە ترس لە دوژمنان لە ئەواندا
بەهێزبكرێت .لە سااڵنی 1930دا ئەوانی لە
یەهودییەكان و كولییەكان تۆقاند :بۆ بەرگری
لە خۆكۆدن پیویستە ئەوان لەناوبەرن .ئێمەی
«ئەمەریكایی»ش رێوشوێنی خۆمان هەیە.
لەماوەی دە ساڵی رابوردوودا هەموو ساڵێك ،یان
دوو ساڵ جارێك ،دێوێكی گەورە دروستكراوە
و دەبوو دژی ئەو بەرگری لە خۆمان بكەین.
بێجگە لە ئەمانەش دێوێكامن هەبوو ،كە
هەمیشە سودی لێدەبیرنا :رووسەكان .هەمیشە
دەتوانن بەرامبەر رووسەكان بەرگری لە خۆمان
بكەین ،بەاڵم لە پلەی دوژمنیدا سوودوەرگرتن
لێیان الواز ب��ووە ،رۆژان��ە سوودوەرگرتن لە
ئەوان قورسرت دەبێت و لە ئەنجامدا بە جادو
دەبێت جۆری نوێ دروستبكرێن ،لە راستیدا
هاوواڵتیان بە شێوەیەكی زۆر بێویژدانانە
رەخنەیان لە ج��ۆرج بوشی ب��اوك دەگ��رت،
بە هۆی ئ��ەوەی لەتوانایدا نەبوو پاڵنەری
راستەقینەی ئێمە دەرببڕێت و بیهێنێتە سەر
زمانی  21ئەمەش بێویژدانی ب��وو .تا پێش
ناوەڕاستەكانی دەیەی  1980كاتێك لە خەوی
خۆشدا بووین ئ��اوازی« :رووسەكان خەریكە
دێن!»مان بۆ خۆمان دادەنا ،بەاڵم (بووش) ئەم
بیانووەی لەدەستدا و پێویستە بە هەمانشێوە،
ك��ە دەزگ���ای (پەیوەندییە گشتییەكان)ی
رێگن لەسەرەتاكانی 1980دا ك��اری كرد،
دروستبكرێت و لە ئەنجامدا تیرۆریزمی
نێودەوڵەتی و قاچاخچی ماددە هۆشبەرەكان
و عەرەبە (دێوانەكان) و هیتلەرێكی نوێ

كڵێساكان هێشتا
بوونیان هەیە.
بەشی زۆری دژایەتی
دەربڕین لە ویالیەتە
یەكگرتووەكان
لە كڵێساكانەوە
سەرچاوەدەگرێت،
چونكە بوونی
فیزیكیان هەیە.
كاتێك دەچیتە
واڵتێكی ئەوروپایی
و وتاری سیاسی
پێشكەشدەكەیت،
بە ئەگەری زۆر ئەم
وتانە لە تەالری
سەندیكایەكدا
پێشكەشدەكرێت
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saddam husain
بە ن��اوی س��ەدام حسێن دروستبوون ،كە
دەیانویست جیهان داگیربكەن .ئەوان یەك
لە دوای یەك دەركەوتن .خەڵكی دەتۆقێنن
و دەترسێنن و دەپەشۆكێنن ،لە ئەنجامدا
لەبەر تۆقین و ترسی زۆر لە جێگەی خۆیان
ناجوڵێن و دەكەونە داوی ترسەوە .دوای
ئەوە سەركەوتوانە گرانادا ،پاناما یان واڵتە
بێبەرگرییەكانی تری جیهانی سێهەم ،كە
دەتوانن پێش ئەوەی چاوتان پێیان بكەوێت
لەناویان ببەن ـ واتە هەمان ئەو كارەی
كردتان ـ .ئاسودەیی بە دوادا بێت .لە دوا
خولەكەكاندا ژیانی خۆمان (رزگار) كرد ئەمە
یەكێكە لەو ڕێگانەی ،كە بە پەنابردن بۆی
دەتوانرێت (مێگەلی ونبوو) لەوەی كە لە
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دەوروبەری روودەدات بێئاگا و سەرگەرم و
لەژێر چاودێریدا رابگرین .ئامانجی دووەم
كە بە دوایدا دێت بە گومانێكی پتەو كوبا
دەبێت 22.ئامانجێك لەوانەیە پێویستی
ب��ەردەوام��ی ش��ەڕی ئابوری نایاسایی،23
هەروەها زیندو كردنەوەی «تیرۆریزمی
سەرسوڕهێنەر و ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی» بێت.
گرنگرتین چاالكی تیرۆریستی رێكخراو ،كە
تا ئێستا ئەنجامدراوە چاالكی (مۆنگووس
 )Mongooseبوو لە سەردەمی كەنەدیدا و
دوای ئەوە چاالكییەكی تر دژی واڵتی كوبا
پوختەی وەرگرتن
ئەنجامدرا .لەوانەیە لە چوارچێوەی ئەوەی
ماوەیەكی زۆرە ب��ارودۆخ��ەك��ان بەم
بە تیرۆریزم دەنارسێت بێجگە لەشەڕ دژی
نیكاراگوای ناتوانین لەگەڵ هیچ چاالكیەكی شێوەیە تێدەپەڕن .لە مانگی 1986/5دا
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ت��ردا بەراوردیبكەین ،دادگ��ای اله��ای ئەم
چاالكییە بە جۆرێك دەستدرێژی ناودەبات.
بە بەردەوامی هێرشی بیروباوەڕ هەیە و
دێوێكی خەیاڵی دروستدەكات ،دوای ئەوە
سەرە دەگاتە سەر ئەو شەڕانەی ئەم دێوە
لەناودەبەن و ئەگەر توانای وەاڵمدانەوەی
ئ��ێ��م��ەی��ان ه��ەب��ێ��ت ئ��ارام��ی�مان نابێت.
هەلومەرجەكان زۆر مەترسیدارن ،بەاڵم
ئەگەر دڵنیابین ئەوان لەناو دەچن لەوانەیە
دوای لەناوچونیان بتوانین بە ئارامی
هەناسەیەك بدەین.

یادداشتەكانی بەندكراوێكی ئ��ازادك�راوی
كوبایی (ئارماندۆ ڤاالدارێس Armando
 )Valla daresچاپكرا و خێرا بوو بە بابەتی
گەرموگوڕی راگەیاندنەكان .لەم نێوانەدا چەند
گێڕانەوەیەك دەگێڕمەوە .راگەیاندنەكان
وتەكانی ئەویان بە پلەی «پەسەندكردنێكی
بێ مەرج پێناسەكرد بۆ بوونی سیستمێكی
ب��ەرف�راوان��ی ئ��ازار و بەندكردن ،كە بەو
هۆیەوە كاسرتۆ نەیارە سیاسیەكانی خۆی سزا
دەدات و لەناودەبات» .ئەم راپۆرتە جوڵێنەر
و وروژێ��ن��ەر ب��وو لە ب��ارەی (بەندیخانە
نامرۆڤایەتییەكان) ،ئەشكەنجەی گیانەوەری
و ئ��ەوپ��ەڕی توند و تیژی حكومەت لە
سیستمی دەسەاڵتدارێتی ج��ەالدە مرۆڤ
كوژەكاندا ،كە لە كۆتاییدا لەم كتێبەدا
بۆمان دەردەكەوێت ،كە دیكتاتۆریەتێكی
نوێی دروستكردووە ،ئەشكەنجەی وەك
كاری چاودێری كۆمەاڵیەتی لە دۆزەخێكدا
بە ناوی كوبا دامەزراندووە و (ڤاالدارێس)
لەوێ ژیاوە .ئەمە بۆچوونەكانی «واشنتۆن
پۆست» و «نیویۆرك تایمز»ە كە لە چەند
راپۆرتێكدا چەندینجار دووبارەدەبنەوە
و نازناوی «پیاوكوژ و دیكتاتۆر» دەدەنە
ك��اس�ترۆ« .واش��ن��ت��ۆن پ��ۆس��ت» دەنوسێت
وەحشیگەریەكانی ئ��ەو ل��ەم كتێبەدا بە
شێوەیەك دەرخ����راوە ك��ە «ن��ەزان�تری��ن و
خوێنساردترین روناكبیرانی رۆژئاوا دەتوانن
بەرگری لەم كەسە دیكتاتۆرەبكەن» .بیرمان
بێت ئەمە ڕاپۆرتێكە لەبارەی ئەوەی چی
بەسەر كەسێكدا هاتووە ،با بڵێین راستی
دەڵێن با لە بارەی پیاوێكەوە پرسیار نەكەین،
كە دەڵێت ئەشكەنجە دراوە .لە بۆنەی
«ڕۆژی مافی مرۆڤدا» لە كۆشكی سپی ئەم
كەسە لەالیەن رۆناڵد رێگنەوە بە هۆی

ئازایەتییەوە ،كە بەرامبەر ئەو نەهامەتی و
ئازارانەی ئەو «دیكتاتۆرە خوێنڕێژە كوباییە»
بەرامبەر ئەو ئەنجامیداوە و خۆی گرتووە،
رێزی لێدەگیرێت .دوای ئەوە ڤاالدارێس
دەبێتە نوێنەری ویالیەتە یەكگرتووەكان
ل��ە كۆمسیۆنی م��اف��ی م��رۆڤ��ی ن��ەت��ەوە
یەكگرتووەكان و لە جێگەیەك دانرا ،توانی
خزمەتی بەرچاو بۆ بەرگریكردن لە واڵتانی
سلڤادۆر و گواتیامال رێكبخات ،بەرگریكردن
لە واڵتانێك ،كە تاوانبارن بە وەحشیگەری زۆر
و هەرچییەك «ڤاالدارێس» توانیویەتی خۆی
بۆ بگرێت بە بەراوردكردن لەگەڵ كارەكانی
ئەواندا زۆر بەكەم تر هەژماردەكرێت.
ئەمەیە شێوازی بەردەوامی بابەتەكان.
ئەو كاتە مانگی  1986/5بوو .بابەتێكی
سەرنجڕاكێش ب��وو ،هەروەها دەتوانێت
لە بارەی «بەرهەمهێنانی رەزامەندییەوە»
ك��ۆم��ەڵ��ە بابەتێك ب��خ��ات��ەڕوو .ه��ەر لە
هەمان مانگدا ئەندامە ماوەكانی «گروپی
مافی مرۆڤی سلڤادۆر» كە رێبەرەكانیان
كوژرابوون ،قۆڵبەستدەكرێن و ئەشكەنجە
دەدرێ��ن رەفتارێك كە (هێربێرت ئانایا
 )Herbert Anayaی بەڕێوەبەریشیانی
دەگرتەوە .ئەم گروپە رەوانەی بەندیخانە
دەك����ەن ـ ب��ەن��دی��خ��ان��ەی ئ��وم��ێ��د La
 .Esperanza Prisonلە بەندیخانەشدا
ئەم گروپە درێژەیاندا بە كارەكانی خۆیان
لە ب��واری «مافی مرۆڤدا» و یاساناسانی
ئەم گروپە شایەتینامەكان ئامادەدەكەن.
لەم بەندیخانەیەدا  432بەندكراوی تێدا
ب��وو .لە ژێ��ر سوێنددا  432شایەتینامە
واژۆدەكرێن ،كە تاك تاكی بەندكراوەكان
هەلومەرجی بەندیخانەكە و وردەكارییەكانی
ئەشكەنجەدانی خۆیان روونكردۆتەوە ،ئەو

شایەتینامانەی واژۆدەكرێن :ئەشكەنجەدان
بە كارەبا و دڕندەیی تر ،كە لە شوێنێكدا
لەالیەن ئەفسەرێكی پلەبەرزی ویالیەتە
یەكگرتووەكانەوە ،كە پۆشاكی سەربازی
سوپای ئەمەریكای لەبەردایە ئەنجامدراوە و
هەموو وردەكارییەكانی هەیە .ئەم شایەتییە
راس��ت و روون��ە لەوانەیە لە ج��ۆری خۆی
لە رووی شیكردنەوەی وردەكارییەكانی
ژووری ئەشكەنجەدا بێهاوتابێت .ئەم
راپۆرتە  160الپەڕەییە لە شایەتییەكان و
سوێندخواردنەكانی بەندكراوەكان لەگەڵ
فیلمێكی وێنەیی ،كە ئەوان لەكاتی شایەتیدان
لەبارەی ئەشكەنجەدانەكانەوە نیشاندەدات
دنێردرێتە دەرەوەی بەندیخانەكە و لە
رێگەی (Marin County Interfaith Task
 )Forceەوە چاپدەكرێت« .رۆژنامەكان
خۆیان دەپ��ارێ��زن لە ب�ڵاوك��ردن��ەوەی ئەم
راپۆرتە لە هەموو واڵتدا»« .تەلەفزیۆنەكان
ئ��ەم فیلمە پەخش ناكەن» و پێموابێت
تەنیا یەك راپ��ۆرت بە ناوی (ئەزمونگەری
سانفرانسیسكۆ)San Francisco Examiner
لە رۆژن��ام��ەی ناوخۆیی ش��اری «مارین»
چاپدەكرێت .هیچ كەسێكی تر دەستنابات
بۆ ئەم راپۆرتە ،بەاڵم لەم ماوەیەدا شایەتین،
كە ژمارەیەكی زۆرتر لە «رۆشنبیرە نەزان
و خوێنساردەكانی خ��ۆرئ��اوا» خەریكی
واژۆكردنی نامەی رێزلێنانەكانی رۆناڵد رێگن
و (خۆز ێ ناپلیۆن دوارت��ێJose Napoleon
)Duarteن و هیچ رێزلێنان و دەستخۆشییەك
لە «ئانایا» نەكرا و لە رۆژی مافی مرۆڤیشدا،
وتەیەك لەبارەی ئ��ەوەوە نەوترا و هیچ
پۆستێكیشی پێنەسپێردرا .ئەو لە رەوەندێكی
گۆڕینەوەی بەندكراوەكاندا ئازادكرابوو،
بەپێی شایەتییەكانی كارەكە بە پشتیوانی
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هێزە ئاسایشییەكانی ویالیەتە یەكگرتووەكان
دەكوژرێت ،لە بارەی چۆنێتی روودانی ئەم
تاوانەش زانیاری سنوردار لەبەردەستدایە.
راگەیاندنەكان هیچ كاتێك نەیانپرسی،
ئەگەر لە جیاتی دەرخسنت و شیكردنەوەی
دڕن��دەی��ی��ەك��ان ،ئ��ەوان��ی ل��ە س��ەرچ��اوەوە
بخنكاندایە و لەبارەیانەوە بێدەنگ بوایە،
ئەو ئەگەرە هەبوو گیانی خۆی ڕزگار بكات.
ئ��ەم من��ون��ەی��ە رێ��ڕەوێ��ك ك��ە تێیدا
سیستمێكی «بەرهەمهێنانی رەزامەندی»
ك��ارای��ی هەیە بە باشی دەخ��ات��ەروو .بە
بەراوردكردنی یادەوەرییەكانی «ڤاالدارێس»
لەگەڵ دەرخستنەكانی «هێربێرت ئانایا»
ئەوا ئ��ەوەی ڤاالدارێس وەك پوشكەیەكە
لە بەرامبەر كێوێكدا ،ب��ەاڵم دەتوانرێت
بەكاربێت ،ئەم دانەیە دەتوانێت ئێمە بۆ
شەڕی داهاتوو رێنوێنی بكات .بە بڕوای من
تا كاتێك كارەكە ئەنجامبدرێت لەمبارەیەوە
بابەتی زیاتر پێشكەشدەكرێت.
لە ب��ارەی ئەمەی كۆتاییەوە چەند
روونكردنەوەیەك پێویستە ،وا باشرتە لە
كۆتاییدا رووی تێبكەین .بە لێكۆڵینەوەی
زان���ك���ۆی م��اس��اچ��وس��ت ،ك���ە پێشرت
پێشنیارمكردبوو دەستپێدەكەین .دەرەنجامی
بەرچاوی لەخۆگرتووە .لەم لێكۆڵینەوەیەدا
لە هاوواڵتیان پرسیار كرابوو ،ئایا بە بڕوای
ئێوە ویالیەتە یەكگرتووەكان بۆ كۆتاییهێنان
بە «داگیركاری نایاسایی» یان دیاریكردنی
خاڵی كۆتایی بۆ پێشێلكردنی «مافی مرۆڤ»
دەب��وو س��وود لە هێزە توندوتیژییەكان
وەربگرێت؟ لە هەر سێ كەسی ئەمەریكایی
دوو كەس وەاڵمیاندابووەوە :بەڵێ ،دەبوو
سوود لە هێزی توندوتیژی وەربگرین بۆ
«داگیركردنی نایاسایی» سەرزەوییەك یان
144
No.(57 - 56) August .2016

پێشێلكردنی راستەقینەی مافی مرۆڤ .ئەگەر
ویالیەتە یەكگرتووەكان بخوازێت پەیڕەوی
لەم ئامۆژگارییە بكات دەب��وو سلڤادۆر،
گواتیامال ،ئەندۆنزی ،دیمەشق ،تەلئەبیب،
كیپتاون ،توركیا ،واشنتۆن و كۆمەڵێك
ناوچەی زۆری�تر بۆردومانبكات .هەموو
ئەمانە كۆمەڵێك بابەتن لە بارەی نایاسایی
و دەستدرێژی راستەوخۆ دژی مافی مرۆڤ.
ئەگەر راستییەكان لە بارەی بەرفراوانی ئەم
منونانەمان لەبەردەستدا بێت بە راستی
بۆتان دەردەكەوێت ،كە دەستدرێژییەكانی
«سەدام حسێن» بە هیچ شێوەیەك ناكەوێتە
كۆتاییانەوە و دەكەوتە ناوەندیانەوە .بۆ
چی هیچ كەسێك ب��ەو ئەنجامە ناگات؟
هۆكارەكەی ئەوەیە كە ك��ەس ئاگاداری
ئ��ەم بابەتانە نییە .ل��ە سیستمێكدا بە
«پڕوپاگەندەی سیاسییەوە» كە كارایی
گونجاوی هەبێت كاتێك كە ئاماژەدەكەم
بە ژمارەیەكی بەرفراوان لە منونەكان هیچ
كەسێك نابێت بزانێت باس لە چی دەكەم.
ئەگەر زەحمەتی وردبینی بدەیتە بەر خۆت
بۆت دەردەكەوێت ،كە ئەمانە هەمان منونە
گونجاوەكانن.
منونەیەك بخەینەڕوو ،كە بە شێوەیەكی
خەمناك لە شەڕی كەنداوەوە نزیكە .لە
مانگی 2دا لە كاتی بۆردومانەكاندا حكومەتی
لوبنان داوای لە ئیرسائیل كرد ،بڕیاری 425ی
ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیەكگرتووەكان،
كە خوازیاری چونە دەرەوەی بێمەرج و
خێرای هێزە ئیرسائیلییەكان بوو لە لوبنان
جێبەجێبكات .بڕیارێك كە لە مانگی مارسی
1978دا دەرچوبوو .تا ئەو كاتە دوو بڕیاری
ی��ەك لە دوای ی��ەك خ��وازی��اری رۆیشتنە
دەرەوەی بێمەرج و خێرای ئیرسائیل بوون
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لە لوبنان .پێویست نییە ئەم بڕیارانە لە
الیەن ئیرسائیلەوە جێبەج ێ بكرێن ،چونكە
ویالیەتە یەكگرتووەكان ب��ۆ پاراستنی
ئەم داگیركارییە سەربازییە پشتیوانی لە
ئیرسائیل دەكات ،هاوكات تۆقین و تیرۆر
باڵی كێشاوە بەسەر باشور ی لوبناندا.
ژوورە بچوكە بەرفراوانەكانی ئەشكەنجە
و بابەتە مەترسیدارەكان! هەروەها ئەم
ناوچەیە دەبێتە بنكەیەك بۆ هێرشكردنە
سەرناوچەكانی تری لوبنان .لە ساڵی 1978وە
لوبنان دەستدرێژی كرایە سەر و شاری
بەیرووت بۆردومان كرا ،نزیكەی  20هەزار
كەس كە  80%ئەو كەسانە هاوواڵتی ئاسایی
بوون كوژران و نەخۆشخانەكان وێرانبوون،
تۆقین و دزی و تااڵن بەسەر هاوواڵتیاندا
سەپێرنا و ویالیەتە یەكگرتووەكان پشتیوانی
لەمكارە ك��رد .ئەمە تەنیا منونەیەكە .لە
باڵوكراوەكانیشدا هیچ ئاماژەیەك بەم بابەتانە
نەكرا و هیچ لێكۆڵینەوەیەك لەبارەی ئەوەی،
كە ئیرسائیل و ویالیەتە یەكگرتووەكان
دەبوو بڕیاری 425ی ئەنجومەنی ئاسایشی
نەتەوەیەكگرتووەكان ،یان هەر بڕیارێكی تر
بخەنە بواری جێبەجێكردنەوە ئەنجام نەدرا
و هیچ كەسێكیش داوای بۆردومانكردنی
ش��اری تەلئەبیبی نەكرد ،لەگەڵ بوونی
ئ��ەوەی لەسەر بنەمای «دەستورێك» كە
دوو لەسەر سێی هاوواڵتیانی ئەمەریكا
پەسەندیانكردبوو ،دەبوو ئەمكارە بكرایە .لە
كۆتاییدا ئەمە جۆرێك «داگیركاری» نایاساییە
و دەستدرێژییەكی راستەقینەیە دژی مافی
مرۆڤ ك �راوە ،بەاڵم ئەمە تەنیا روداوێكە
روداوی زۆر خراپرت هەن .هێرشی ئەندۆنیزیا
بۆ تەیموری خۆرهەاڵت نزیكەی  200هەزار
قوربانی لێكەوتەوە .بە بەراوردكردنی تاوانی

تر لەگەڵ ئەمەدا گرنگی خۆیان لەدەستدەدەن.
ئ��ەم هێرشانە بە توندی لەالیەن ویالیەتە
یەكگرتووەكانەوە پشتیوانیان لێكرا ،هێشتاش
لەالیەنی دیبلۆماسی و سەربازیەوە لەالیەن
ویالیەتە یەكگرتووەكانەوە پشتیوانی بنچینەیی
دەكرێت .دەتوانرێت بەم شێوەیە منونەكان
بخرێنەڕوو.

شەڕی كەنداو

ئ��ەم��ە ن��ی��ش��ان��ی��دەدات سیستمێك بە
«پڕوپاگەندەی سیاسییەوە» كە كارایی گونجاوی
هەیە چ��ۆن ك��اردەك��ات .خەڵكی پێیانوایە
كاتێك دژی عێراق لە كوەیت هێزی سەربازی
بەكاردێنین ،بەو هۆیەوەیە كە لە راستیدا
خوازیاری پاراستنی ئەم بنچینەیەین و بەرامبەر
«داگیركاری نایاسایی» و «دەستدرێژیكردنە
س��ەر مافی م���رۆڤ» پێویستە هەڵوێستی
توند نیشانبدەین .خەڵكی نابینن ئەگەر ئەم
«دەس��ت��وورە» دژی ویالیەتە یەكگرتووەكان
بەكاربێت چ��ی وات��ای��ەك��ی دەب��ێ��ت .ئەمە
نیشاندەری سەركەوتنێكی پڕوپاگەندەییە لە
جۆری زۆر بەرچاوی ئەو.
بابەتێكی تر لێكدەدەینەوە ئەگەر سەرنج
بدەنە «ه��ەواڵ��س��ازی» بۆ ش��ەڕی كەنداوی
عەرەبی لە مانگی 1990/8دا دەبینن هەندێك
ه��اواری گرنگ پاككراونەوە ،بۆ منونە لەم
پێكهاتەیەدا بەرەیەكی دیموكراسی هەیە
دژی دەسەاڵتدارانی عێراق ،كە لە راستیدا
بزوتنەوەیەكە دی��م��وك�رات ،زۆر نەترس و
بنچینەیی .بە دڵنیاییەوە ئەم بەرەیە لە عێراق
ناتوانێت بوونی خۆی بپارێزێت ،لە روویەكەوە
لە دەرەوەی سنورەكان نیشتەجێیە زۆرتر لە
ئەوروپا :بانكدارەكان ،ئەندازیارەكان ،تەالر
س��ازەك��ان ،كەسانی ت��ری لەمجۆرە خاوەنی

بیروڕای خۆیانن و بیروڕای خۆیان دەردەبڕن
و وتەبێژیان هەیە .لە سااڵنی راب��وردوودا كە
سەدام حسێن هێشتا یەكێك بوو لە ئازیزترین
هاوڕێیانی جۆرج بووشی باوك و بە الیەنێكی
بازرگانی گرنگ هەژماردەكرا ،لەسەر بنەمای
سەرچاوە نەیارەكانی دەس��ەاڵت��داری عێراق
ئەمانە بۆ پێڕاگەیشنت بە خواستەكانیان بۆ
داڕشتنی بنچینەیەكی دیموكراسی پەرلەمانی
هاتن بۆ واشنتۆن .بە هیچ شێوەیەك روویان
نەدرایە ،چونكە ویالیەتە یەكگرتووەكان «هیچ
بەرژەوەندییەكی لەمكارەدا نەبوو» .لەبارەی
ئ��ەم بابەتەوە هیچ هەڵوێستێك بەرامبەر
رایگشتی تۆمارنەكراوە.
لە مانگی  8ب���ەدواوە پشتگوێخستنی
نەیارانی حكومەتی عێراق قورسرت بوو ،چونكە
لە مانگی 8دا دوای ئەوەی سااڵنێكی زۆر بوو
پشتیوانیامن لە سەدام حسێن كردبوو دژی ئەو
وەستاینەوە .24لەمكاتەدا گروپێكی الیەنگری
دیموكراسی لە عێراق سەریدەرهێنا ،كە بە
دڵنیاییەوە لەم بوارانەدا خاوەن بیروڕابوون
ئەوان لەوەی كە سەدام حسێن بڕوخێرنێت
و بەندبكرێت ،زۆر خۆشحاڵ دەبوون .سەدام
حسێن براكانی ئەوانی كوشتووە و خوشكەكانی
ئەشكەنجە داون و خۆیانیشی لە واڵت راوناوە.
ئ��ەوان لە م��اوەی دەسەاڵتی رۆناڵد رێگن و
بووشی باوكدا ،كە پشتیوانییان لە سەدام
دەك��رد دژی دیكتاتۆری ئەو لەشەڕدا بوون.
بۆچوونەكانیان چییە؟ چاوێك بخشێنین بە
راگەیاندنەكاندا ،بۆئەوەی بزانین لە مانگی
هەشتەوە تا مانگی  3ی  1991لە ب��ارەی
نەیارە دیموكراتەكانی س��ەدام حسێن چی
بەرچاودەكەوێت .یەك وشەش نابینی نەك
لەبەرئەوەی كە ئەوان قسەیەكیان نەكردووە.
بەیاننامە ،پێشنیار ،خواستنی كۆبونەوە و

لە مانگی 2دا لە
كاتی بۆردومانەكاندا
حكومەتی لوبنان
داوای لە ئیسرائیل
كرد ،بڕیاری 425ی
ئەنجومەنی ئاسایشی
نەتەوەیەكگرتووەكان،
كە خوازیاری چونە
دەرەوەی بێمەرج
و خێرای هێزە
ئیسرائیلییەكان بوو لە
لوبنان جێبەجێبكات.
بڕیارێك كە لە مانگی
مارسی 1978دا
دەرچوبوو
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داواكاری ئەنجامدراوە .ئەگەر سەرنج بدەینە
ناوەڕۆكیان بۆمان دەردەكەوێت كە جیاواز
نین لە بزوتنەوەی نەیارانی ئەمەریكایی
دژی ش��ەڕی ئەمەریكا لە عێراق .ئەوان
هاوكات دژی سەدام و دژی شەڕی عێراقن
ئەوان خوازیاری لەناوبردنی واڵتەكەیان نین.
ئەوان بەدوای ڕێگەچارەیەكی ئاشتیانەوەن
و بە باشی ئاگادارن كە ئەم رێگەچارەیە
دەتوانرێت بكرێت ،ب��ەاڵم ئەم تێڕوانینە
«راس���ت» نییە ،ل��ە ئەنجامدا پێویستە
لە «بازنە» بچێتە دەرەوە .یەك وشە لە
بزوتنەوەی دیموكراسی عێراق باس ناكرێت.
ئەگەر دەتانەوێت وتەیەكی ئەوان ببیسنت
پێویستە رۆژنامەكانی ئەڵامن ،یان ئینگلیز
بخوێننەوە .بابەتی تێروتەسەل چاپ ناكەن،
بەاڵم چونكە لە ئێمە كەمرت كۆتیان خراوەتە
سەر چەند وشەیەك دەنوسن25.
ئ��ەم دەس��ك��ەوت��ە شایانی بینینە لە
بواری «پڕوپاگەندەی سیاسی»دا .سەرەتا
هاواری دیموكراتی عێراقییەكان بە تەواوی
لەناودبرێت دوای ئ��ەوە ناهێڵین كەس
بەمكارە بزانێت .ئەمەش جێگەی گرنگی
پێدانە .پێویستە نەتەوەیەك بە قووڵی
تێربكەین ل��ە «پ��ڕوپ��اگ��ەن��دەی سیاسی»
بۆئەوەی بەمكارە نەزانێت ،كە دەنگێك لە
نەیارە دیموكراتە عێراقییەكان نابیستین و
ئەم پرسیارە نەكات كە بۆچی؟ ئەگەر پرسیار
بكرێت وەاڵمەكە زۆر روونە :لەبەرئەوەی
بزوتنەوەی دیموكراتیكی عێراق كۆمەڵێك
ئایدیای خۆی هەیە ،لەگەڵ جواڵنەوەی
ئاشتیخوازانەی جیهانیدا هاوڕێن و لە
ئەنجامدا لە دەرەوەی «یاری» راگیراوە.
وەرن لە هۆكارەكانی شەڕی یەكەمی
كەنداو بكۆڵینەوە .هەمان ئەو هۆكارانەی
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ب��ۆ دەستپێكردنی ش��ەڕ پێشكەشكران.
هۆكارەكان :هێرشبەران نەدەبوو سوودێك
لە كاری خۆیان ببینن و پێویستە بە خێرایی
ئەوان بە پەنابردنەبەر كاری توند و تیژی
بۆ دواوە راوبنێن ،ئەمە هۆكاری شەڕ بوو.
بە شێوەیەكی ك��رداری هیچ هۆیەكی تر
پێشكەش نەكرا .ئایا ئەمە دەتوانێت هۆكارێك
بێت بۆ دەستپێكردنی شەڕێك؟ ئایا ویالیەتە
یەكگرتووەكان ئەم «بنەڕەتە» پەسەنددەكات
كە هێرشبەران نابێت سودێك وەرگ��رن و
پێویستە بە خێرایی بە پەنابردنە بەر هێزی
توندوتیژی بەرەو دواوە راوبرنێن؟ ئەگەر
دەستبكەین بە شیكردنەوەی ئەم «راستیانە»
بێڕێزیامنكردووە بەرامبەر خوێنەر ،چونكە
ئەم «راستیانە» پاساوێكن و لە یەك ساتدا
لەالیەن هەر گەنجێكەوە كە خوێندن و
ت بیخاتە شك
نوسین فێر بوبێت دەتوانێ 
وگومانەوە .لەگەڵ ئەوەدا هیچ كاتێك ئەم
هۆكارانە نەبوونە جێگەی گومان .چاوێك
بخشێنین بە راگەیاندنەكاندا ،بە شیكەرەوە
لیرباڵ و رەخنەگرەكاندا ،26بەو كەسانەی
لە كۆنگرێسدا بوون ،بزانین ئایا كەس ئەم
گریامنەیەی پێشنیار ك��ردووە ،كە ویالیەتە
یەكگرتووەكان پابەندە بەم «بنەڕەتەی»
خ��ۆی��ەوە ی���ان ن��ەخ��ێ��ر؟ ئ��ای��ا وی�لای��ەت��ە
یەكگرتووەكان روب���ەرووی هێرشی خۆی
بووەوە بۆ سەر واڵتی پاناما و پێداگریكرد
لەسەر بۆردومانی واشنتۆن بۆ كۆتاییهێنان
بە ئ��ەوە؟ كاتێك ساڵی  1969داگیركردنی
واڵتی نامیبیا لەالیەن ئەفریقای باشورەوە بە
«نایاسایی» دانرا ئایا ویالیەتە یەكگرتووەكان
گەمارۆی خستەسەر ئەم واڵتە بۆ هێنانی
خواردەمەنی و دەرمان؟ پەنای بردە بەر شەڕ؟
كیپ تاونی بۆردومان كرد؟ نەخێر ،پەنای
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بردە بەر «بیست ساڵ دیبلۆماسی بێدەنگ».
لە ماوەی ئەم بیست ساڵەدا هەلومەرجەكان
بە هیچ شێوەیەك خۆش نەبوون .لە ماوەی
سااڵنی دەسەاڵتدارێتی رێگن و بووشی
باوكدا لە واڵتانی هاوسێدا  1.5ملیۆن كەس
بە دەستی حكومەتی ئەفریقای باشور
كوژران .بە هۆی هۆكاری نادیارەوە ئەمجۆرە
روداوانە گیانی هەستیاری ئێمەی نەهەژاند.
درێژەماندا بە «دیبلۆماسی بێدەنگی» خۆمان
و پاداشتی هێرشبەرانیشامن كرد .بەندەری
سەرەكی نامیبیا هاوپێچ لەگەڵ سودی زیاتردا
كە نیگەرانییە ئاسایشییەكانی ئەفریقای
باشور ی نەدەهێشت خستامنە بەردەستیان.
ئەو «بنەڕەتانەی» كە پەسەندیاندەكەین بۆ
كوێ چوون؟ دوبارە پێویستە بڵێین نیشاندانی
ئەوەی ئەم بابەتانە توانای ئەوەیان نەبووە
بە هۆكارێك بۆ شەڕ هەژماربكرێن ،یارییەكی
مندااڵنەیە ،چونكە ئەم «بنەڕەتە» لە كرداردا
پەسەندناكەین ،بەاڵم بابەتی گرنگ لێرەدایە
ـ كەس لەو بارەیەوە قسەناكات و كەسیش
ئەو ئەركە ناخاتە سەرخۆی ،كە دەرەنجامی
خوارەوە بخاتەڕوو :لە راستیدا هیچ هۆكارێك
بۆ چوونە ناو شەڕەوە پێشكەشنەكرا .هیچ.
بۆ رۆیشنت بۆ مەیدانی شەڕ هیچ هۆكارێك
كە گەنجێك بە كەمرتیین پلەی خوێندن و
نوسین ،نەتوانێت لە ماوەی دوو خولەكدا دوو
دڵ بكات نەخراوەتەڕوو .دوبارەی دەكەمەوە
ئەمە روخسارێكە لە كلتورێكی ژێردەستە.
ل��ەوەی ب��ەو ق��ووڵ ییە ژێردەستەین ،كە
دەتوانن بەبێ پێشكەشكردنی هیچ هۆكارێك
ئێمە بنێرن بۆ مەیدانی شەڕ ،لەوەی كە هیچ
كەسێك گرنگی نەدات بە داواكاری و ترس و
تۆقینی واڵتێكی وەك لوبنان پێویستە بتۆقین.
ئەمە ڕاستییەكی وروژێنەرە.

ل��ە ن��اوەڕاس��ت��ی مانگی ی��ەك��دا پێش
دەستپێكردنی بۆردومان راپرسییەك لەالیەن
كەناڵی  ABCجێگیر لە واشنتۆن بابەتێكی
سەرنجڕاكێشی ئاشكرا كرد .لە هاوواڵتیان
پرسیار كرابوو ئەگەر بەرامبەر پەسەندكردنی
ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەكگرتووەكان
بۆ لێكۆڵینەوە لە گرفتی «عەرەب ـ ئیرسائیل»
عێراق رازیبێت بە كشانەوە لە كوێت ئێوە
لەسەر ئەمكارە رەزامەندن؟ لە هەر سێ
كەسێك دوو كەس ئەم رێگە چارەیەیان
ب���ەالوە پ��ەس��ەن��د ب���ووە و جیهانیانیش
هەمان بیروڕایان هەبووە ،ئەمكارە نەیارە
دیموكراتەكانی حكومەتی عێراقیشی
دەگرتەوە .لە ئەنجامدا راگەیەنرا لە سێ كەس
دوو كەس لە ئەمەریكا لەگەڵ ئەمكارەدان،
ب��ەاڵم گ��وای��ە ئ��ەوان��ەی ل��ەس��ەر ئەمكارە
رێككەوتبوون وایاندەزانی تەنیا كەسانێكن
لە جیهاندا ئەمجۆرە بیركردنەوەیەیان
هەیە .هیچ كەسێك لە ڕاگەیاندنەكانەوە
راینەگەیاند ،كە ئەمە ئایدیایەكی باشە.
پێموابێ واشنتۆن فەرمانی دەركردبوو دژی
هەموو جۆرە «كێشمەكێشێك» واتە هەموو
جۆرە دیبلۆماسییەك ،لەبەرئەوە خەریكی
رێڕۆیشتنی س��ەرب��ازی و دژایەتیكردنی
دیبلۆماسی بوون .ئەگەر لە راگەیاندنەكاندا
ب��گ��ەڕێ��ی��ن ب��ە دوای ش��ی��ك��ردن��ەوەی��ەك
لەمبارەیەوە ـ دەتوانین تەنیا دێڕێك لە
لۆس ئەنجلس تایمز بە پێنووسی (ئالێكس
كۆكبورن )Alex Cockburnبدۆزینەوە ،كە
بڕوایوایە ئەمە ئایدیایەكی باشە .خەڵكانێك
كە وەاڵمی ئەم پرسیارانەیان دەدایەوە وایان
بیردەكردەوە :من تەنیام و تەنیا من ئەم
ئایدیایەم هەیە .بیهێنینە بەرچاوی خۆمان،
كە ئەوان پێدەزانن تەنیا نین و خەڵكانیرتیش

وەكو الیەنگرانی دیموكراسی لە عێراقیش
وابیردەكەنەوە .وابێنینە بەرچاو ئەوان دەزانن
ئەمە تەنیا ئایدیایەكی سەپێرناو نییە و عێراق
بە كردار ئەم پێشنیارەی پێشكەشكردووە،
تەنیا  8رۆژ پێشرت لێپررساوە پلە بەرزەكانی
وی�لای��ەت��ە ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان ئ��ەوەی��ان
راگەیاندبوو .دووەم رۆژی مانگی یەك
ئەم لێپررساوانە پێشنیاری عێراق بۆ
چوونە دەرەوەی تەواو لە كوەیت
بەرامبەر شەڕی عەرەب ـ ئیرسائیل
و بابەتی چەكە كۆمەڵكوژەكان
ل��ەالی��ەن ن��ەت��ەوە یەكگرتوەكانەوە
راگەیاندبوو ،لە كاتێكدا كە ماوەیەكی
دوور و درێ��ژ پێش هێرشكردنەسەر
ك��وەی��ت وی�لای��ەت��ە یەكگرتوەكان
گفتگۆی لەمبارەیەوە رەتكردبووەوە.
وایدابنێین هاوواڵتیان دەیانزانی
ئەم پێشنیارە بە كردار خرابووەڕوو،
بە شێوەیەكی بەرفراوانیش پشتیوانی
لێدەكرا و لە راستیدا ئەمە هەمان ئەو
كارەیە كە هەموو كەسێكی گونجاو كە
بڕوای بە ئاشتی هەبێت بەو شێوەیەی
كە ئێمە لە بابەتەكانیرتدا ـ بابەتە پەنجە
ژمێرەكان كە خ��وازی��اری كۆتاییهاتنی
هێرشین ـ هەین ،دەبێت جێبەجێی بكات.
وادابنێین ئاگاداری ئەم بابەتانە دەبووین
هەموو كەسێك دەتوانێت خەماڵندنی
خۆی هەبێت ،بەاڵم من پێموایە ئەم دوو
لەسەر سێیەی كۆمەڵگە بە ئەگەری زۆر
دەیتوانی  98%هاوواڵتیان ئامادەبكات.
سەركەوتنی گ���ەورەی پڕوپاگەندەی
سیاسی لێرەدایە .تەنیا كەسێك لەوانەی
لەم راپرسییەدا بەشداریان كردبوو لەوەی
كە لەسەرەوە باسمكرد ئاگادار نەبوون.

Norman podhoretz
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هاوواڵتیان وایاندەزانی تەنیان ،لە ئەنجامدا
دەب��ووە هۆی دەس��ت��وەردان لە سیاسەتی
شەڕخوازی بەبێ هیچ دژایەتییەك.
لێكۆڵینەوەیەكی زۆر لەبارەی ئەوەی
ئایا سزادانە ئابورییەكان كاریگەرییەكیان
دەب��ێ��ت ،ی��ان ن��ەخ��ێ��ر ،ئ��ەن��ج��ام��دراب��وو.

لێپررساوی « ».C.I.Aش لەبارەی ئەوەی
سزاكان كاراییان هەیە ،یان نەخێر ،دەستی
خستبووە ناو لێكۆڵینەوەكانەوە و لەگەڵ
ئ��ەوەش��دا هیچ لێكۆڵینەوەیەك لەبارەی
پرسیارێكی روون�ت�رەوە ئەنجامنەدەدرا:
ئایا سزاكان تا ئێستا كاراییان هەبووە؟

Adlai Stevenson
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وەاڵمەكە ئەرێیە لە روخساردا كاریگەرییان
ت هۆكارێكی تر بۆ
هەبووە .گرفتە بتوانرێ 
پێشنیاری لێپررساوە عێراقییەكان بۆ كشانەوە
پێشكەش بكرێت ،پێشنیارێك كە ب��اوەڕ
پێكراوی ئەو لەالیەن لێپررساوە بااڵكانی
ویالیەتە یەكگرتووەكانەوە كە ئەوەیان بە
«ج��ددی» و «شایانی وتووێژ» وەرگرتبوو،
پەسەندكرابوو .ل��ەم رووەوە پرسیاری
راستەقینە ئەمەیە :ئایا سزاكان كاراییان
هەبووە؟ ئایا رێگەیەك بۆ چوونە دەرەوە
لەم بنبەستە هەیە؟ بۆ چوونە دەرەوە لەم
بنبەستە لە چوارچێوەیەكدا كە بە گشتی
زۆربەی هاوواڵتیان و نەیارانی دیموكراتی
ڕژێمی عێراق ئەوەیان پێ پەسەندبێت،
ئایا رێگەیەك ه��ەب��وو؟ ل��ەم پرسیارانە
نەكۆڵرایەوە و لە دیدی پڕوپاگەندەیەكی
سیاسی ك���اراوە ن��ەب��وو ،لێكۆڵینەوە لەم
بابەتانە چارەنوسسازە .ئەم هەلومەرجانە
رێگەیان بە لێپررساوی (كۆمیتەی نەتەوەیی
كۆماریخوازان Republican National
 )Committeeدەدا ،بڵێت ئەگەر ئەمڕۆ
دیموكراتێك س��ەرۆك كۆمار بوایە كوەیت
ت ئازایانە بوترێت
ئازاد نەدەكرا .دەتوانرێ 
هیچ دیموكراتێك هەنگاوی ن��ەدەن��ا بۆ
پێشەوە و بڵێت ئەگەر سەرۆك كۆمار بومایە
نەك ئەمڕۆ  6مانگ بەرلەئێستا ئازادم دەكرد،
چونكە هەلومەرجێكم درێژە پێدەدا كە ئەم
واڵت��ەم بەبێ بە كوشتدانی دەی��ان هەزار
كەس و دروستكردنی روداوێكی دڵتەزێنی
ژینگەیی ئ��ازاددەك��رد .هیچ دیموكراتێك
ئەمەی نەدەوت چونكە هیچ دیموكراتێك
لەمجۆرە هەڵوێستەی وەرن��ەگ��رت .ئەم
هەڵوێستە هی (هێرنی گۆنزالێس Henry
 )Gonzalezو (باربارا بۆكسێر Barbara

 )Boxerبوو ،بەاڵم ژمارەی ئەو كەسانەی ئەم
هەڵوێستەیان وەرگرت ئەوەندە كەمبوون لە
كرداردا دەرنەكەوتن.
ب���ەو ه���ۆی���ەوە ب���ە ن��زی��ك��ەی��ی هیچ
سیاسەمتەدارێكی پارتی دیموكرات ئەمەی
نەدەوت( ،كالیتۆن یوتەر )Clayton Yeutter
بە ئازادی دەتوانێت بەیاننامەی خۆی دەربكات.
كاتێك موشەكەكانی سكۆد ئیرسائیلیان
كردە ئامانج ،لە راگەیاندنەكاندا كەس پێشوازی
لەم هەواڵە نەكرد .جارێكی تر بیرتان بێنینەوە
ئەمە راستییەكی سەرنجڕاكێشە لە بەرنامەیەكی
پەڕوپاگەندەی سیاسیدا بە كارایی گونجاو.
لەوانەیە بپرسین بۆچی نەخێر؟ لە كۆتاییدا
پاساوەكانی س��ەدام حسێن بە هەمان پلەی
پاساوەكانی جۆرج بووش بوون .لە كۆتاییدا
كاردا ئەم پاساوانە چی بوون؟ وەرن با لوبنان
لەبەرچاوبگریین ،سەدام حسێن وتی ئەگەر
ناتوانێت لكاندنی سەرزەوییەك قبوڵبكات،
ناتوانێت رێگە بدات ،لەگەڵ دژایەتیكردنی
ئەنجومەنی ئاسایش ئیرسائیل بەرزاییەكانی
ج��ۆالن و ئۆرشەلیمی خ��ۆره��ەاڵت بخاتە
س��ەر خاكی خ��ۆی ،ئ��ەو ناتوانێت لكاندنی
ن��اوچ��ەی��ەك قبووڵبكات و ت��وان��ای خۆگری
نییە بەرامبەر هێرشیش .ئیرسائیل بە ژێر
پێخستنی بڕیارنامەكانی ئەنجومەنی ئاسایشی
ن��ەت��ەوە یەكگرتووەكان لە ساڵی 1978وە
باشور ی لوبنانی داگیركردووە .لە ماوەی ئەم
داگیركارییەدا هێرشی كردۆتە سەر هەموو
لوبنان و هێشتاش هەركاتێك بیەوێت ئەم واڵتە
بۆردوماندەكات و س��ەدام حسێنیش ئەمەی
پەسەندنەدەكرد.
لەوانەیە ئەو راپۆرتی «دەزگای لێبوردنی
نێودەوڵەتی» خوێندبێتەوە لە ب��ارەی ئەو

دڕندەییانەی لە كەناری خۆرئاوا ئەنجامدراوە
و دڵی زامدار بووە و نەیتوانیووە خۆی بۆ ئەم
بابەتانە بگرێت.
سزا ئابوورییەكان پێشكەوتنێك بەدیناهێنن،
چونكە لەسەر داوای ویالیەتە یەكگرتووەكان
ئەنجامدراوە .گفتوگۆكان هیچ پێشكەوتنێك
بەدیناهێنن ،چونكە ویالیەتە یەكگرتووەكان
رێگری دەكات .چی هەڵبژاردەیەك بێجگە لە
هێزی توندوتیژی دەمێنێتەوە؟ ئەو سااڵنێكی
زۆر چاوەڕوانی كردووە  13ساڵ بۆ لوبنان 20
ساڵ بۆ كەناری خۆرئاوای رووب��اری ئەردەن،
ئەم پاساوانەتان پێش ئەمەش بیستووە تەنیا
جیاوازی نێوان ئەم پاساوانە و ئەوەی پێشرت
بیستوتانە ئ��ەوەی��ە ،كە س��ەدام حسێن لە
راستیدا دەتوانێت رایبگەیەنێت كە سزاكان
و وتووێژەكان بە هۆی ئەوەی كە ئەمەریكا
رێگەی لێگرتوون نەیانتوانیوە سەركەوتنێك
بێننە دی ،بەاڵم جۆرج بووشی باوك نەیتوانیوە
ئەوە بڵێت ،چونكە لە رووكاردا سزاكان كاراییان
هەبووە و بەڵگەش لەبەردەستدایە ،كە بڕوامان
وابێت وتووێژەكانیش دەیانتوانی بەرهەمیان
هەبێت ـ بێجگە لەوەی ئەو زۆر توند خۆی
لەو بەدواداچوونە دوور خستەوە و راستەوخۆ
رایگەیاند كە هیچ جۆرە وتووێژێك لە نێواندا
نابێت.
ئایا لە راگەیاندنەكاندا بینیوتانە كەسێك
ئەم بابەتانەی پێشنیاركردبێت؟ نەخێر ،بابەتەكە
زۆر الوازە .جارێكیرت پێویستە بیڵێینەوە كە
گەنجێك ب��ە كەمرتین ئاستی خوێندنەوە
ت لەماوەی
و نوسین لە ساتێكدا دەتوانێ 
خولەكێكدا تێی بگات ،بەاڵم كەس لەوبارەیەوە
هیچی نەوت ،نە شیكەرەوەیەك و نە نوسەرێك.
جارێكی تر پیویستە بیڵێینەوە كە ئەمە نیشانەی
كەلتورێكی «ژێردەستەی» كارایە.

سزا ئابوورییەكان
پێشكەوتنێك
بەدیناهێنن ،چونكە
لەسەر داوای ویالیەتە
یەكگرتووەكان
ئەنجامدراوە.
گفتوگۆكان هیچ
پێشكەوتنێك
بەدیناهێنن ،چونكە
ویالیەتە یەكگرتووەكان
رێگری دەكات .چی
هەڵبژاردەیەك بێجگە
لە هێزی توندوتیژی
دەمێنێتەوە؟
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بەاڵم لە كۆتاییدا دەتوانین منونەی زۆر
بخەینەڕوو بەو شێوەیە كە بەرەو پێشەوە
دەچن دەتوانن تیشكیان بخەنەسەر ،بیهێننە
بەرچاوی خۆتان سەدام حسێن دێوێك بوو
دەیویست جیهان داگیربكات ـ لە ئەمەریكا
لە پانتاییەكی بەرفراواندا بە گشتی هەمووان
لەسەری رەزامەندن نەك بە شێوەیەكی تەواو
راستەقینە ئەم بابەتە چەندینجار كراوەتە ناو
مێشكی هاوواڵتیانەوە :ئەو خەریكی پەل
هاویشتنە بۆ هەموو جیهان ،پێویستە رێگەی
لێبگرین ،چۆن ئەو بەو شێوەیە بەهێز بووە؟
ئەم واڵت��ە بچوكەی جیهانی سێیەم هیچ
بنچینە و بنەمایەكی پیشەسازی نییە .ماوەی
هەشت ساڵ لەگەڵ ئێران شەڕیدەكرد .ئێرانی
دوای شۆڕش هەیكەلی هێزی سەربازی و
فەرماندەیی عێراقی لەناوبرد .عێراق لەم
شەڕەدا لەالیەن یەكێتی سۆڤێت و ویالیەتە
یەكگرتوەكان و ئەوروپا و زۆربەی واڵتانی
عەرەبی و واڵتانی عەرەبی بەرهەمهێنەری
نەوتەوە پشتیوانی لێكرا ،بەاڵم نەیتوانی
بەسەر ئێراندا سەركەوتوبێت ،بەاڵم ساڵی
 1991بە جارێك دەیویست دەست بەسەر
هەموو جیهاندا بگرێت .كەس دەناسیت
باسی ئ��ەم بابەتانەی كردبێت؟ بنەمای
راستییەكان ئەوە بوو ،عێراق واڵتێكی جیهانی
سێیەمە و سوپایەكی جوتیاری هەیە ،بەاڵم
دواتر ئەوە پشتڕاست دەكرێتەوە ،كە زانیاری
زۆریان لە بارەی قایمكاری و چەكی كیمیایی
و  .....بە شاراوەیی هێشتۆتەوە ،بەاڵم كەس
دەناسیت باسی ئەمەی كردبێت؟ نەخێر ،بە
كردار كەس نابینیت ئەمەی وتبێت ،ئەمە
تایبەمتەندییەكە.
سەرنجبدەن ئەمكارە ساڵێك دوای
ئەوەی لە بارەی (مانوێل نوریێگا) ئەنجامدرا،
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رێكخرا« .مانوێل نوریێگا» لە پلەی بەراورد
كردندا لەگەڵ سەدام حسێنی دۆستی جۆرج
بووشی باوكدا ،یان دۆستەكانی تری بووش لە
پەكین ،یان كەسایەتی خودی جۆرج بووش،
پیاوێكی بكوژ بوو .بەبەراوردكردن لەگەڵ
ئەمانەدا «نوریێگا» بەڕاستی پیاوكوژێكی
شارەزا بوو لە جۆری زۆر خراپ ،بەاڵم نەك
لە پلەی «مرۆڤ كوژی جیهانی» ،لەو جۆرەی
كە خۆشامن دەوێت.
ئەم كەسەیان گۆڕی بۆ بونەوەرێك گوایە
بە رێبەریكردنی كۆمەڵێك فرۆشیاری ماددە
هۆشبەرەكان بووە بە دەسەاڵتداری جیهانی
ئێمە .دەبوو خێرا دەستبەكاربن و لەو نێوانە
دووری بخەینەوە ،لەوانەیە س��ەدان ،یان
هەزاران كەس لە هاوواڵتیان بە كوشتبدەین
و دەس����ەاڵت ل��ە دەس��ت��ی (ئۆلیگارشی
 )Oligarchyبچوك و  8%ی سپی پێستەكان
دوبارە دروستبكەینەوە ،ئەفسەرانی ویالیەتە
یەكگرتووەكان لە هەموو پلەكان بكەینە
حاكم بەسەر سیستمی سیاسی پانامادا.
هەموو ئەمكارانە دەبوو بكرێت ،لە كۆتاییدا
دەبوایە ،یان خۆمان بپاراستایە ،یان بەدەستی
ئەم دێوە بێشاخ و كلكە لەناو دەبراین .ساڵێك
دوای ئەوە هەمان ئەمكارانە دژی سەدام
حسێن ئەنجامدەدەن .هیچ كەسێك ئەمەی
گێڕاوەتەوە؟ ئایا كەس وتویەتی بۆچی یان
بیری هێناونەوە چی هاتۆتە پێشەوە؟ ئەگەر
بە دوای ئەوەدا بگەڕێن هەرگیز پێی ناگەن.
سەرنج بدەن ئەمە بە هیچ شێوەیەك
لەگەڵ ك��اری «كۆمسیۆنی كریل» كاتێك
كە نەتەوەیەكی «ش��ەڕخ��واز»ی گ��ۆڕی بە
كۆمەڵێك هیسرتیكی دێوانە ،كە دەیانویست
هەموو ئەوانەی ئەڵامنین لە ناویان ببەن
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و دەیانویست خ��ۆی��ان رزگ��ارب��ك��ەن لە
دەستی «هونەكان» كە باسكی مندااڵنی
بەلجیكایان لە جێگە دەرهێنا ،جیاوازی نییە.
تەكنەلۆژیاكان لەوانەیە بە سوود وەرگرتن
لە تەلەفزیۆن و پارەی زۆر پێشكەوتوتر بن،
بەاڵم لە بنەڕەتدا بە رەسەنی ماونەتەوە.
بابەتەكە كاتێك دەگ��ەڕێ��ی��ن��ەوە بۆ
شیكردنەوە سەرەتاییەكانم ،ناتوانرێت
بە سادەیی بە باسی ه��ەواڵ و قەیرانی
كەنداوی عەرەبی دابرنێت ،بابەتەكە زۆر
بەرفراوانرتە ،خوازیاری بەسەربردنی ژیانین
لە كۆمەڵگەیەكی ئ��ازاددا ،یان دەخوازین
لە هەلومەرجێكدا ژی��ان بەسەر ببەین،
كە بۆتە هۆی دیكتاتۆری خود ـ سەپێرناو
و «مێگەلی ونبووی» دوور خستۆتەوە و
تۆقاندویەتی و روەو الیەكی تر راوی ناوە،
ئەمەش بۆئەوەی لە ترسی گیانیان ستایشی
رێبەرانیان بكەن بۆئەوەی «مێگەلەكە» لە
لەناوچوون رزگاربكەن و هاوكات چینە
خوێندەوارەكانیان ناچار ك��ردووە گوێ بە
فەرمان بن ،لە مانۆڕێكی سەربازیدا ئەو
دروشامنە دوبارەبكەنەوە كە دەیانەوێت،
بۆئەوەی رۆژ دوای رۆژ زیاتر كۆمەڵگە بەرەو
پەستی رابكێشن.
ئایا ئێمە بە ئومێدی ئەوەی كەسانیرت
ل��ە رێ��گ��ەی ه��ەڵ��وەش��ان��دن��ی جیهانەوە
تێچوونەكانی ئێمە دابیندەكەن ،پێویستە
خۆمان بگۆڕێن بۆ حكومەتێكی سەربازی و
بەكرێ گیراو؟ ئێمە مافی هەڵبژاردمنان هەیە
ئەمە هەڵبژاردنێكە پێویستە رووب��ەرووی
بینەوە.
وەاڵم���ی ئ��ەم پرسیارانە ل��ە دەستی
كەسانی وەكو ئێوە و «من»دایە..........

پەراوێزەكان:
.1ناوی تەواوی كتێبەكە بە ئینگلیزی
Media Control, The Spectacular
Achievements of Propaganda
2Hegemony or Survival.
 ]Propaganda [3كاتێك بە ناوی
نارساو دانەنرێت بە «هەیاهووی سیاسی»
ناو براوە .لە شوێنەكانی تردا ئەم واژەیە
بە «پڕوپاگەندە» نورساوەPropaganda .
واژەی��ەك��ە ك��ە ل��ەالی��ەن��ی مێژووییەوە
دەگەڕێتەوە بۆ پڕوپاگەندەی مەزهەبی
كڵێسا و لە فەرهەنگی سیاسی رۆژئاوادا،
كە خ��وازی��اری جیابوونەوەی دینە لە
حكومەت نەك تەنیا هەیاهوو ،كە جۆرێك
پڕوپاگەندەی كوێرانەیە و تیۆریانەیە،
بەڵكوشێوازی كاری كڵێسا لە سەدەكانی
ناوەڕاستیشدا دەگەیەنێت( .و .فارسی)
 ]Woodrow Wilson [4بەڕێوەبەری
پێشووی زانكۆی بەناوبانگی پرینستۆن
یەكێك بوو لە خوێندەوارترین سەرۆك
كۆمارەكانی ویالیەتە یەكگرتوەكانی
ئەمەریكا .لەگەڵ ئەوەشدا كارەكانی ئەو
زیاتر لە سەرۆك كۆمارەكانی تر لەالیەن
رۆشنبیرانی ئ��ەم واڵت���ەوە گفتوگۆیان
لەبارەوەكرا ،رەخنەیان لێگرت و نەفرەتیان
لە كارەكانی كرد .ویلسۆن ساڵی 1912
بوو بە سەرۆك كۆماری ئەمەریكا و ساڵی
 1917بە پێچەوانەی خواستی هەموو
چین و توێژەكانەوە خەڵك ،سەندیكاكان
و بزوتنەوە زانكۆییەكان ئ��ەم واڵت��ەی
خستە ناو شەڕی یەكەمی جیهانییەوە.
لە راستیدا بەرسانەوەی ئەو بە كۆمەڵگە
س��ەرم��ای��ەداری��ی��ەك��ان��ی «ئ��ەوروپ��ای��ی –
ئەمەریكایی»ەوە بێجگە لەمە نەیدەتوانی
كارێكی تر بكات ،ب��ەاڵم دوای كۆتایی
هاتنی ش��ەڕ ب��ە ه��ۆی بێتوانایی ئەو

لەبەرەوپێشربدنی بەرژەوەندی كۆمەڵگەی
سەرمایەداری ئەمەریكایی لە بارودۆخی
دوای شەڕدا رەخنەی زۆری لەالیەن هەمان
ئەو كۆمەڵگانەوە لێگیرا ،كە هانیان دابوو
بۆ چوونە ناو شەڕەوە .لەڕاستیدا شەڕی
یەكەمی جیهانی نەیتوانی بوو ئارایشی
سرتاتیژی جیهانی بە ت��ەواوی بگۆڕێت،
هەروەها لەم ئارایشەدا بەرژەوەندییە
نێودەوڵەتیەكانی ئەمەریكا تەنیا لە
سایەی ئیمپراتۆریەتەكانی ئ��ەوروپ��ادا
دەیتوانی درێژە بە بوونی خۆی بدات .لەم
چوارچێوەیەدا و جارێكی تر بۆ پاراستنی
بەرژەوەندی سەرمایەداری ئەوروپایی لە
بارودۆخی قەیراناوی دوای شەڕدا ،ویلسۆن
لە مانگی  1ی 1918دا راگەیەنراوێكی
چ��واردە خاڵی بۆ ئاشتی پێشكەشكرد،
كە بە پێچەوانەی روك��اری ئاشتیخوازانە
و پڕوپاگەندەی بەرفراوانی كۆمەڵگەی
سەرمایەداریەوە ،زیاتر لە هەموو شتێك
«شەڕنامەیەك» بوو دژی شۆڕشی نوێی
«بەلشەویكەكان» لە روسیا( .و .فارسی)
pacifistic 5.
.6شەڕی یەكەمی جیهانی لە ویالیەتە
یەكگرتوەكان بە «ش��ەڕی ئەوروپایی»
نارسابوو .زۆربەی ڕوناكبیران و بیرمەندانی
ئ��ەو س��ەردەم��ەی ئەمەریكا ب��ەش��داری
كردنیان لەو ش��ەڕەدا بە شێتی دەزان��ی.
زۆربەی نەیارانی شەڕ لەالیەن حكومەتی
ویلسۆنەوە خرانە بەندیخانەوە! كەسانێك
كە لە نێوانیاندا رۆشنبیرانی ن��ارساوی
سەرەتاكانی سەدەی بیستەمی ویالیەتە
یەكگرتوەكان دەبینین( .و .فارسی)
 ]Creel Commission [7كە بە
ناوی «كۆمیتەی زانیاری گشتیش» یادیان
دەكردەوە .بە فەرمانی حكومەتی ویلسۆن
لە بەرواری  1917/4/13دا لە ژێر چاودێری

جۆرج كریل ( )George Creelپێكهات.
لە نێوان چاالكوانانی ئەم كۆمسیۆنەدا
دەت��وان��ی��ن ن���اوی «وال��ت��ەر لیپمەن و
ئێدوارد برنایس» ببەین .لەم پڕوپاگەندە
سیاسییەدا هۆلیوود بە شێوەیەكی چاالكانە
بەشداربوو ،فیلمی زۆری بەرهەمهێنا
كە لەو فیلامنەدا ئەڵامنییەكانیانی وەكو
«دێو» نیشاندەدا .پێش ئەوەی ئەمەریكا
بە شێوەیەكی فەرمی بچێتە ناو شەڕەكەوە
ئەم كۆمسیۆنە بە باڵوكردنەوەی بانگەوازی
رۆژانە داوای لە خەڵك دەكرد «سیخوڕە
ئەڵامنییەكان» بە پۆلیس بناسێنن! نامەی
خەڵك ل��ە ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی پۆستە و
گەیاندن لەالیەن كەسانی رێكخراوەوە
دەخ��وێ�نرای��ەوە ،هێڵەكانی تەلەفۆن و
یانەكان و رێستورانتەكان چاودێری دەكران
و  ......ئەمانە هەمووی بۆ بێدەنگكردنی
ئەو كەسانە بوون ،كە ئاشتیخواز و نەیاری
شەڕ بوون(.و .فارسی).
British Propaganda Ministry
][8ل��ەو واڵتانەدا كە بااڵدەستی خەڵكی
سەرمایەدار حوكم دەكات ،حكومەتەكان
خۆیان دەپ��ارێ��زن لە ناساندنی پۆستی
«وەزارەت�����ی راگ��ەی��ان��دن» و وەزی���ری
ل��ێ��پ��ررساوی .لەوانەیە كێشەی ت��اك لە
كابینەی ئینگلیزدا بە ن��اوی «وەزی��ری
راگەیاندن» بدۆزرێتەوە .ناوبردنی ئەم
وەزارەتە لەوانەیە تەنیا رەخنەیەك بێت
لەالیەن چۆمسكییەوە( .و .فارسی)
]Walter Lippmann [9والتەر لیپمەن
ساڵی  1889لە شاری نیویۆرك لەدایكبوو.
خوێندنی لە زانكۆی هارفارد تەواوكرد،
یەكێك بوو لە دامەزرێنەرانی «یانەی
سۆسیالیستەكانی هارفارد» .لە سااڵنی
دواییدا لە «سۆسیالیزم» دووركەوتەوە
و لەوپەڕی پڕوپاگەندەی شەڕخوازانەی
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«ودرۆ ویلسۆن»دا پشتیوانی لێكرد و بوو
بە نزیكرتین كەسی ویلسۆن و نیوتۆن
بەیكەر « »Newton Bakerی وەزیری
شەڕی كابینەكە .ئەو دوای كۆتایی هاتنی
ش��ەڕی جیهانی یەكەم ،رۆڵ��ی بەرچاوی
لە نوسینی «چ��واردە خاڵە ئاشتی»ەكەی
ویلسۆندا بینی .كتێبەكانی «بیروباوەڕی
گشتی  »Public Opinionو «The
 »phantom publicبەرهەمی لیپمەن
رەخنەی زۆریان لێگیراوە .لە راستیدا لەم
دوو كتێبەدا لە سۆسیالیزمی زانستیەوە،
«س��ەرن��ج ن��ەدان��ی ب���ی���روڕای گشتی»
گرتۆتە ب��ەر و بێپەردە لەناو جەرگەی
ت��ی��ۆری دیمموكراسیدا س��ەرم��ای��ەداری
بەكارهێناوە .نابێت رۆڵ��ی دیاریكەری
بەرهەمەكانی ئەو لە روخسار بەخشیین
بە فاشیزم ،دوای شەڕی جیهانی یەكەم
لە ئەوروپا لەبەرچاونەگرین .لە كۆتاییدا
كۆماریخوازەكان و دیموكراتەكانیش بە
هۆی دژایەتیكردنی مەكارتیزم ،شەڕی
كۆریا ،شەڕی ڤێتنام و بابەتەكانی تری
واڵت���ەوە ئ��ەوی��ان ب��ە كەسایەتییەكی
نەخوازراو دادەن��ا .لیپمەن ساڵی 1974
كۆچی دوایی كردووە( .و .فارسی)
]Deweyites [10ئ��ام��اژەی توندی
چۆمسكی بۆ «دیویتەكان» لە راستیدا
«شۆڕشگێڕەكان»ە« ،ئ��ۆدی��پ» لەسەر
بنچینەی ئەو بیروڕایانەی كە رووخساری
بەخشی بوو بە كەسایەتی ئەو ،خوێندكار
و پ����ەروەردەك����راوی «ج���ۆن دی���وی»
فەیلەسووفی گ��ەورەی ئەمەریكا بووە.
روونە كە ناتوانین هەڵوێستەكانی لیپمەن
بە تیۆریەكانی «جۆن دیوی» شیبكەینەوە.
ئاماژەی چۆمسكی بۆ دیویتەكان تەنیا
دەت��وان��ێ �ت ئ��ام��اژەب��ێ��ت ب��ۆ گروپێكی
«جیاكراوە و خوێندەواری هەڵبژێردراو» لە
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كۆمەڵگەدا .لیپمەن هەرگیز بە ئەندامێك
لە كۆمەڵگەی دیویتەكان دانەنراوە( .و.
فارسی)
)State – Corporate( 11.
(Reinhold Niebuhr) (1971
 ]– 1892) [12ن��اوی ت���ەواوی ئ��ەو «
كارۆل پۆل راین هولد نایبور»ە .نایبور
مەزهەبی و شارەزای خواوەندەكان بوو،
هەوڵی دەدا بیروڕا ئایینییەكان لەگەڵ
راستییەكانی جیهانی نوێدا هاوئاهەنگ
بكات .وەكو دامەزرێنەری «بیركردنەوەی
راستی نوێ«ی مەزهەبی یادی دەكەنەوە.
نایبور لە م��اوەی «بێهەستی» دەی��ەی
1930دا لە ئەمەریكا بووبووە بانگخوازی
جۆرێك «سۆسیالیزمی مەزهەبی» و لە
ركابەری هەڵبژاردنی «سۆسیالیستەكان»دا
پڕوپاگەندەی رێكدەخست! ئەو لە ماوەی
ش��ەڕی دووەم���ی جیهانیدا روخ��س��اری
راستەقینەی دەركەوت و ئامۆژگارییەكانی
زۆرتر تایبەت بوون بە «پاراستنی پلەی
بااڵی پێشكەوتنی رۆژئاوا» نەك «یەكسانی
كۆمەاڵیەتی» .گرنگرتین بەرهەمی ئەو لە
ساڵی 1952دا بە ناوی «مرۆڤی خەیاڵ،
كۆمەڵگەی ڕاستەقینە» چاپكراوە( .و.
فارسی)
]George kennan [13س���اڵ���ی
 2005كۆچی دواییكرد ،یەكێك بوو لە
شیكەرەوانی سیاسەتی دەرەوەی ویالیەتە
ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان و نیشانەی ن��ارساوی
«ئازادی» وەرگرتبوو .ئەو بە تەواوی مانا
شیكەرەوەیەكی «دژە یەكێتی سۆڤێت»
بوو ،لە سەرجەم نورساو و بەرهەمەكانیدا
ی���ەك دەرەن��ج��ام��ی رێ����ڕەوی سیاسی
دەبیرنێت :چۆن بەسەر یەكێتی سۆڤێتدا
سەربكەوین؟ (و .فارسی)
(]Harold Lasswell) [14هارۆڵد
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دیوایت السویل ،یەكێكە لە رۆشنبیرە
نارساوەكانی ئەمەریكا كە بەشێكی زۆری
خوێندنی لە بەریتانیا لە خوێندنگەی
بەناوبانگی (زانستی ئابوری لەندەن)
خ��وێ��ن��دووە .كتێبی بەناوبانگی ئەو
(تەكنیكی پڕوپاگەندە لە شەڕی جیهانیدا
Propaganda Technique in World
 )Warساڵی  1927چاپكرا و مشتومڕی
زۆری لەسەر كرا( .و .فارسی)
(]Depression) [15قەیرانی گەورە
ل��ە دەی���ەی 1930دا ك��ە ل��ە ویالیەتە
یەكگرتوەكانەوە دەستیپێكرد لە كۆتاییدا
ه��ەم��وو جیهانی پیشەسازی گ��رت��ەوە.
رۆزڤەلت بۆ بەرگرتن لەم قەیرانە كە
هەڕەشەی لە سەرمایەداری لە ئەمەریكادا
دەكرد كۆمەڵێك رێوشوێنی گرتەبەر ،بەاڵم
مێژوونوسان پێیانوایە لە كۆتاییدا شەڕی
جیهانی دووەم و داڕشتنی ئابوری نوێی
س��ەرب��ازی لەسەر بنەمای ش��ەڕی سارد
كۆتایی بە قەیرانی سااڵنی  1930هێنا( .و.
فارسی)
.16ل��ێ��رەدا چۆمسكی ئاماژەدەكات
بە كارەكانی سەرمایەداری ئەمەریكا لە
سەرەتای قەیرانی سااڵنی  1920تا .1930
 .17ئەم شێوازە لەالیەنی تیۆریەوە
یەكێكە لە گرنگرتین كارەكانی سەرمایەداری
بۆ دژایەتیكردنی خواستی گشتی ،نوێرتین
من��ون��ەی ئ��ەم بەرهەڵستیانە ل��ەالی��ەن
دەسەاڵتدارێتیەكی سەرمایەداری خۆرئاوا،
بەرامبەر وەرگ�ران��ی موچە دەتوانرێت
سەرنجبدرێتە یاسای نوێی فەڕەنسا دژی
مانگرتووان لە ساڵی 2005دا!
(]United Fruit Company) [18
لە مێژووی ئەمەریكای التیندا كودتای
گ��وات��ی�ماال یەكێك ب��وو ل��ە توندترین
و خوێناویرتین ك��ارەك��ان��ی ویالیەتە

یەكگرتووەكان .لە كتێبی تیرۆریزم و شەڕ
كە پرۆفیسۆر هوارد زین نوسیویەتی بە
كورتی باسی ئەم كودەتایەی ك��ردووە،
شایانی باسە ئەمكارە بە ویستی كۆمپانیای
میوەی ئەمەریكا لەبەرچاوی سەرسوڕماوی
دك��ت��ۆرێ��ك��ی گ��ەن��ج و دەوڵ��ەم��ەن��دی
ئەرجەنتینی ئەنجامدراوە ،كە لەو كاتەدا
بۆ بەشداریكردن لە كۆبونەوەیەكی نهێنیدا
لە گواتیامال بوو لە دواییدا بە «چێ گیڤارا»
ناویان برد ،هەروەها لە كتێبی روخاندنی
رژێمەكان لەالیەن ئەمەریكاوە لە نوسینی
ستیڤ كینزێر بە وردی ئ��ەو كودتایە
گێڕدراوەتەوە ،لە ئێستادا ئەو كتێبە لە
كوردستان بە كوردی دەستدەكەوێت( .و.
كوردی)
(]Gender Gap) [19كۆمەڵناسان و
دەروونناسانی كۆمەاڵیەتی پێیان وایە لە
رووبەرووبوونەوەی بابەتە بنەڕەتییەكانی
كۆمەڵگەدا جۆرێك «دابڕان» ی قووڵ لە
نێوان بۆچوونەكانی پیاوان و ژنان بەبێ
لەبەرچاوگرتنی چینی كۆمەاڵیەتی ،ئاستی
خوێندن ،ئاستی دەسكەوت ،و ...بوونی
هەیە .ب��ەم داب �ڕان��ە دەڵێن «ج��ی��اوازی
رەگەزی»( .و .فارسی).
 .20وەرگ��رت��ن��ی ق����ەرز ل��ەالی��ەن
ح��ك��وم��ەت��ەوە ل���ە دەس���ەاڵت���داری���ی���ە
سەرمایەدارییەكاندا یەكێكە لە بنەڕەتیرتین
بنەماكانی دەس��ەاڵت��دارێ��ت��ی بانكەكان
و ن��اوەن��دەك��ان��ی دراو .ئ��ەم وەرگرتنی
ق��ەرزە كە بە ناوی «گەلەوە» و لەالیەن
«حكومەتەوە» ئەنجامدەدرێت ،هەمیشە
رێخۆشكەر دەبێت بۆ چاالكی كۆمپانیاكان
و دامەزراوەكان كە لە گەیاندنە دەسەاڵتی
گروپێكی سیاسیدا رۆڵی «چارەنوسسازیان»
بینیوە .دان��ەوەی ئەو قەرزانە هەمیشە
سوی زۆری��ان دەچێتەسەر ،وەكو ئەوەی

دەتوانین بیزانین لە ئەستۆی بودجەی
واڵت ،واتە باجە كە بەشی زۆری باجەكان
«موچەخۆران» دابینیدەكەن .لەم نێوانەدا
یەكەم قوربانیانی ئ��ەم رەوەن���دە ئەو
چینانەی كۆمەڵگەن ،كە دەسكەوتی كەمیان
هەیە و یارمەتییە كۆمەاڵیەتییەكانی ئەوان
بە مەبەستی دان��ی «س��ووی پ��ارەی ئەو
ق��ەرزان��ە» لەالیەن حكومەتەوە دەستی
بەسەردا دەگیرێت .پێویستە بۆ هۆكاری
دابەزینی  3ملیۆن منداڵ لە م��اوەی 2
ساڵدا بۆ ژێر هێڵی هەژاری لەم رەوەندی
«دراوە!» دا بگەڕێین( .و .فارسی)
 .21ئەم كتێبە بۆ یەكەمجار ساڵی
 1991چاپكراوە .هێشتا پڕوپاگەندەی
ب��ەرف �راوان ل��ەب��ارەی قەیرانی عێراق و
تیرۆریزمی جیهانییەوە بەو شێوەیەی ،كە
ئەمڕۆ شایەتین لە الیەن حكومەتە یەك
لە دوای یەكەكانی ئەمەریكاوە پەیڕەو
نەكرابوو ،لەمڕوەوە هاوئاهەنگی سیاسەتی
دەرەوەی ویالیەتە یەكگرتووەكان لەگەڵ
پێشبینییەكانی چۆمسكی دەتوانین بە
نیشاندەری ئەوە دابنێین كە ئەو شارەزایی
قووڵی هەیە لەبارەی پاڵنەر و جواڵنەوە
بنەڕەتییەكان لە سیستەمی «سیاسی ـ
میلیتاریستی» ئەمەریكادا( .و .فارسی)
.22دركەیەكە لەالیەن چۆمسكییەوە.
هاوواڵتیانی ئەمەریكا وتارەكانی بوشی
باوكیان زۆر بە بێزاركەر و بێواتا دەزانی.
بەو شێوەیەی كە چۆمسكی باسی كردووە:
پاڵنەرەكانی ه��اوواڵت��ی��ان��ی لەبەرچاو
نەگرتووە!!! (و .فارسی)
 .23س��ااڵن��ێ��ك��ی زۆرە چۆمسكی
گ��ەم��ارۆی ئ��اب��وری ك��وب��ای ب��ە شێوازی
ج��ۆراوج��ۆر مەحكومكردووە .دژایەتی
ئ��ەو ل��ەگ��ەڵ سیاسەتەكانی ویالیەتە
یەكگرتووەكان دژی كوبا لە یەكەم سااڵنی

حكومەتی كەنەدییەوە ـ سەرۆك كۆماری
هەڵبژێردراو و گەنجی پارتی دیموكرات ـ
دەستیپێكرد( .و .فارسی)
.24خۆبەخش
 .25ش��ی��ك��ردن��ەوەك��ان��ی چۆمسكی
ب��ۆ ه��ەل��وم��ەرج��ەك��ان��ی س��ااڵن��ی 1990
جێگەی سەرنج و تێڕامانن ،لە راستیدا
ل��ە م��اوەی��ەك��ی دوور و درێ����ژدا دوای
كۆتاییهاتنی «شانۆنامەی» شەڕی یەكەمی
كەنداوی عەرەبی ویالیەتە یەكگرتووەكان
بە گ��ەم��ارۆی ئ��اب��وری عێراق و ئ��ازار و
ئەشكەنجەدانی هاوواڵتیانی ئەم واڵتە
رازی دەبوو .لە بەرنامەی نەوت بەرامبەر
خۆراكیشدا ،كە لە ژێر چاودێری نەتەوە
یەكگرتووەكان ئەنجامدەدرا ،دەسەاڵتدارانی
نەتەوەیەكگرتووەكان ـ بە پلەی یەكەم
ك��وڕی گ���ەورەی كوفی ع��ەن��ان ـ وەك��و
نوێنەرێك لەالیەن  C.I.Aەوە بودجەی
نەتەوەیی واڵتی عێراقیان قۆرخكردبوو،
هەروەها باس لە جێگرتنەوەی دەسەاڵت لە
عێراق نەدەكرا .كاتێك كە جۆرج بوشی كوڕ
بەرنامەی هێرشی بۆ عێراق ئامادەكرد ،لە
ناكاو گروپ و كەسانی گوماناوی كە فایلی
رووبەرووبوونەوەی «بەردوام!»یان پێبوو لە
باوەشی ئەمەریكاوە دەركەوتن و هەمویان
خوازیاری هێرشی سەربازی بوون بۆ عێراق.
(و .فارسی)
 .26ه��ێ��رش ب��ۆ ع��ێ �راق ل��ە ش��ەڕی
یەكەمی ك��ەن��داودا لەالیەن حكومەتی
«ك��ۆم��اری��خ��واز»ەوە ئ��ەن��ج��ام��درا لەم
چوارچێوەیەدا نەیارانی شەڕ بەالیەنی
ك��ەم��ەوە ل��ە ك��ۆن��گ��رەدا چ��وون��ە ری��زی
«دیموكراتەكانەوە» .ل��ێ��رەدا «لیرباڵ»
نیشاندەری بەرسانەوەی رەخنەگرانە بە
گروپی «دیموكرات»ەكانەوە لە كۆنگرەی
ئەمەریكادا( .و .فارسی)
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ئامادەکردنی فایل:
هاوار محەمەد
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د .الوەند عەلی

 شرتاوس زانای كۆمەڵناسی فەرەنسی لە لەكاركێشایەوەو سەرقاڵی لێكۆڵینەوەیەك  -ل��ەس��اڵ��ی  1950ب���ووە ب��ەڕێ��وەب��ەری 28نۆڤەمبەری  1908لەشاری برۆكسلی بوو لە بەرازیل و چەند لێكۆڵینەوەیەكی لێكۆڵینەوە ل��ە پەیامنگەی پراكتیكی
بەلجیكا لەدایكبووە.

لەسەر چەند خێڵیك ئەنجامدا ،ئەمەش خوێندنی بااڵ لە زانكۆی پاریس

 -بەیەكێك لە زانا بونیاگەرەكان دادەنرێت.

بووە النكەی بیری بۆ شرتاوس ،چەنكە دواتر  -لەهەمان ساڵدا بۆ لێكۆڵینەوەیەكی

-لە كەشێكی پڕ لە ئەدەب و هونەردا گەورە

ئەم كارەی فراوانرتكرد.

مەیدانی چوو بۆ پاكستان.

بووە ،چونكە كوڕی هونەرمەندو نەوەی  -ساڵی  1940گەڕایەوە فەرەنسا و خزمەتی -لەساڵی  1959دەستنیشانكراوە بۆ كورسی
سەربازی كرد.

حاخام بووە.

 -لەساڵی 1914و لەسەردەمی جەنگی  -ساڵی  1941پاش كەوتنی پاریس چوو بۆ

ئەنرسۆپۆلۆژی لە كۆلێجی دی فرانس.
 -لەساڵی  1964م��ەدال��ی��ای رێزلێنانی

جیهانی یەكەمدا لەگەڵ باوكی چووە بۆ

ئەمریكا

وەرگرت.

فرسای.

 -ساڵی  1943ب��ووە راگ���ری كۆلێژێكی

-كەسایەتیەكی چەپ بووە و لە تەمەنی

 -كەسێك بووە هەر لە منداڵییەوە حەزی

ت��ازە ،كە ب��ۆ لێكۆڵینەوەی كۆمەڵناسی بیست ساڵیدا بووەتە سكرتێری پەرلەمانی

لە بیركردنەوەو تێڕامان و خوێندنەوە بووە.

ك���راب���ووی���ەوەو ه���ەر ل��ەوێ��ش ن��ام��ەی

 -لەساڵی 1932-1927خوێندكار بووە لە

دكتۆراكەی بەناونیشانی(بونیاتی سەرەتایی )35( -ساڵ ئەندامێكی چاالكی ئەكادیمیای
خزمایەتی)نوسی.

زانكۆی پاریس.

 -ماوەیەك یاسا و فەلسەفەی لە پاریس -لەساڵی  1945لەگەڵ یاكۆبسن لێكۆڵینەوەی

نوێنەرێكی سۆسیالستی.
فەرەنسی بووە.
 -خ��اوەن��ی چەندین كتێبی بەناوبانگە

خوێندوە.

هاوبەشیان بەناوی(لێكدانەوەی بونیادگەری ل��ەوان��ە( ژی��ان��ی خ��ێ�زان��ی ،كۆمەاڵیەتی

-لەساڵی  1934دەبێتە مامۆستای زانستی

لە زانستی زمانی و ئەنرسۆپۆلۆژیا) لە ه��ن��دی��ی��ەك��ان��ی ن���ام���ب���ی���ك���وارا،1948

كۆمەڵناسی لە زانكۆی ساوپاولۆ و بەهۆی

گۆڤاری( زنجیرەی نیویۆرك) باڵوكردەوە.

رەگ���ەزو م��ێ��ژو ،1952ئەنرسۆپۆلۆژیای

ئ��ەم��ەش��ەوە گەشتی زۆری ك���ردوە بۆ

 -ل��ەس��ااڵن��ی  1947-1946ل��ە پاشكۆی

بونیادگەری،1973ئەفسانەو

دارستانەكانی بەرازیل.

رۆشنبیری ئەمریكا كاریكردوە.

بینەر ،بیسەر  ،خوێنەر) 1993

 -لەساڵی  1939لەسەر داوای حكومەتی

 -لەدوای جەنگی جیهانی دووەم گەڕایەوە  -لە 30ئەكتۆبەری  2009لەفەرەنسا كۆچی

فەرەنسی لە زانكۆی ساوپاولۆ دەستی
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دوایی كردوە.

مانا،1978

فەیسەڵ دەڕاج
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كلۆد لیڤی شرتاوس لەبارەی دەستكەوتە
زانستییە مەزنەكەیەوەكە بە ناوی
"ئەفسانەناسی"یەوەیە ،دەڵێت"شایەنی
ئ��ەو ه��ەم��وو م��ان��دووب��وون��ە ن��ەب��ووم
ك��ە تێیدا ك���ردم) .قسەكەی لەسەر
ب��ەره��ەم��ێ��ك��ە ل���ە چ����وار ب����ەرگ و
ه��ەزاران الپ��ەڕەدا ،دەلیلی غ��رور ،یان
خاكەڕاییەكی درۆزنانە نییە ،بەڵكو لەم
قسەیەدا ئەو شتە بە روون��ی وت��راوە
كە بە ئاستەم دەوترێت،جگەلەموش
ب��ە راستگۆییەكیشەوە دەرب����ارەی
ح��ەق��ی��ق��ەت��ێ��ك دواوە ،ك��ە هێشتا
ئاراستەكانی لێڵن .ئەم ئەنرتۆپۆلۆژیستە
بەناوبانگە كە ساڵی  1908لە پاریس
ل��ەدای��ك��ب��ووە ،ل��ە ئ��اڵ��ۆزی و ن��اڕوون��ی
مەعریفە تێهەڵدەچێتەوە و تەنیا كەمێك
پشت بە روونی دەبەستێت ،لەبەرئەمە
وا دەردەك��ەوێ��ت كتێبە نایابەكەی
"ن��اوچ��ە ك��ەم��ەرەی��ی��ە غەمگینەكان"
وێنەیەكی كتومت خ��ۆی بێت ،تێیدا
شیعرییەتی مەعریفە ،سنووردارێتی
زانست رادەگەیەنێت ،كە دەرگایەك
دەكاتەوە و دەرگایەكی تر دادەخات ،لە
گەردووندا پرسیارێكی هێند بەرفراوان
دەبینێت ،كە هەرگیز ناگەینە ئەوسەری
و بەتەواوەتی وەاڵمنادرێتەوە.
"ناوچە كەمەرەییە غەمگینەكان" لە
یەككاتدا ه��ەم كتێبێكی پسپۆڕییە
و ه��ەم دوورە لە پسپۆڕێتی ،تێیدا
"ئ��ەن�ترۆپ��ۆل��ۆژی��س��ت��ەك��ە" دەس���ت لە
"م��ادەی غەریزە" دەدات ،خوێنەریش
دەكەوێت بەسەر ئەو شتانەدا كە ئاماژە
بۆ هونەرەكان و رسوشتەكانی مرۆڤ
دەك��ەن ،بە مەبەستیش ویستوویەتی
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قسەی درەوش���اوە لەنێوان شیعر و
ت��ەس��ەوف��دا ب��ك��ات .رەن��گ��ە رسوشتی
كتێبەكە هەم لە كایەی پسپۆڕیدا و
هەم سەر بە كایەكانی تریشە ،هۆی
ئەوە بووبێت ،كە وای لە ناپسپۆڕەكانی
ئەم كایە كرد ،هەر لەگەڵ چاپكردنی
لە ساڵی  ، 1955پێشوازیی لێبكەن؛
لەمەیشدا ه��ەر وەك ژۆرژ ب��ات��ای،
م��ۆری��س بالنشۆ و ری��م��ۆن ئ��ارۆن��ە،
ئەمەیش وای لە ئەكادیمیای گۆنكۆر
كرد ،كە ئاواتەخوازبن كتێبەكە رۆمانێك
ب��ووای��ە ،ت��اوەك��و خ��ەاڵت��ە گ��ەورەك��ەی
دەزگ��اك��ەی وەرب��گ��رت��ای��ە ،چونكە لە
كتێبەكەدا پسپۆڕی و ناپسپۆڕییەك
هەبوو ،كە ناوەندە زانستییەكان زۆر
بە وری��ای��ی��ەوە تووخنی دەك��ەوت��ن و
بەرگرییان لە "زانستی پوخت"ی هەر
پسپۆڕێتییەك دەكرد ،كە بێبەریبوو لە
رۆحی شیعر و تارماییەكانی تێڕامان.
ئەو هەڵوێستە جیاوازانە تەنیا وێنەیەك
بوون لە كتێبێك ،كە نەیدەویست وەك
كتێبەكانی تر بێت ،چونكە بە نیگەرانی
و پرسیارەوە یاداشتە رۆژانەییەكانی
"مرۆڤایەتی" ،زانیارییە "ئێتنۆلۆژی"یە
نوێیەكانی لەخۆگرتبوو ،ناونیشانێكی
ه��ەب��وو ،ك��ە رۆژێ���ك ل��ە رۆژان ئەم
ئەنرتۆپۆلۆژیستە گەورەیە لە شتێكی
دی��ك��ەی ن��اب��وو ،چونكە ش�ت�راوس لە
سەردەمی گەنجیدا دەست بە نوسینی
رۆمانێك دەك��ات بە ن��اوی "كەمەرە
غەمگینەكان" ،كە دوای نوسینی سی
الپەڕە دەستی لێهەڵدەگرێت.
شرتاوس كەسێتییەكی پڕ لە پارادۆكسی
ب��ۆ خ��ۆی دروس���ت���ك���ردووە ،ه��ەم لە
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س��ەردەم��ی خ��ۆی��دا دەژی و ه��ەم لە
سەردەمێكی تردا ،لە زەمەنەكەی خۆی
دەرب��ازدەب��ێ��ت و گەشت بە هەرێمە
چ��ۆڵ و دوورەك���ان���دا دەك����ات ،ئەو
لێكۆڵەری "گەالنی سەرەتایی"یە كە
ح��ەزی لە "گەشت و دۆزێ��ن��ەوەك��ان"
نییە ،لە گەشتی ناچارییشدا دڵخۆشییەك
دەبینێت ،كە پەیوەستە بە دڵتەنگییەوە،
دووب����ارەك����ردن����ەوەی دڵ��خ��ۆش��ی��ی
دووبارەكردنەوەی ئەو سەفەرەیە ،كە لە
تاقەت بەدەرە؛ ئەو زانایە كە زەمەنی
نوێ بە بەڵگەنامە و دۆكیومێنتەكانی
س��ەردەم��ە ك��ۆن��ەك��ان دەخوێنێتەوە،
پێیوایە هێشتا پ��ردی ن��ێ��وان تیرەی
ئ��ەو خێاڵنەی كە ب��ەرەو لەناوچوون
رۆیشتوون ،كۆمەڵگەكانی پاریس و
نیویۆركدا بە ت��ەواوەت��ی ن��ەڕووخ��اوە،
ب��ەاڵم نەبوونی پ��ردی مرۆیی رێ لە
زانینی ئەمە دەگرێت .ئەو زانایەكی
وردی ئینسكلۆپیدیایی بوو ،كە بەسەر
جۆری جیاوازی مەعریفەدا كرابوویەوە،
ل��ە ی��ەق��ی��ن و ح��وك��م��ە بنجبڕەكان
ه��ەڵ��دەه��ات ،هەستی بێبەربەستی
دەخستە پاڵ پێدراوە زانستییەكانەوە.
ئ��ەو زانایەكی ئ��اوەدان��ك��ەرەوە بوو،
چونكە قسەی زۆری دەربارەی زەمەنی
دێرین و فەوتاو و خاپووربوو كردووە.
داوا دەكات "مرۆڤی رێبوار" لە گەشتە
رێكەوتەكەیدا ب��ە رەح��م ب��ێ��ت،و بە
بێباكی و دڵڕەقییەوە مامەڵە لەگەڵ
"زەوی"ەكەیدا نەكات .ئەم سیفەتانە،
كە شتێكن وەكو ناوازەیی و تاقانەیی،
بۆچوونە مرۆییە دڵفراوانانەی خستۆتە
كەسایەتی شرتاوسەوە ،كە بەر لەوەی

لە فۆڕمێكی ئەخالقی-تیۆریدا شێوەبگرێت،
كە ناونیشانەكەی :بەرگریكردن لە فرەیی
كولتوری بوو ،بڕوای بە لێكبووردن و مامەڵەی
دیالۆگییانە هەیە و دەیەوێت بەرپەرچی
دەمارگیری و راسیزم بداتەوە.
شرتاوس لە بانگەشەكانی نەژاد و رەگەز و
"دەسەاڵتی هێز" خۆی رزگاردەكات و بەرگری
لە فرەیی كەلتوری مرۆیی و گەشەپێدانی
و پاراستنی ئەم فرەییە دەك��ات ،دەیەوێت
لەمەوە ئەو كەرەستانە هەڵبژێرێت ،كە بۆ
تازەبوونەوە و بەردەوامبوون یارمەتییدەدەن،
بێگومان ئەم بۆچوون و وێناكردنە ،نكوڵی لە
باوەڕەكانی "ئاستە ستوونییە مرۆییەكان"
دەك���ات و ب��ەرگ��ری ل��ە ك��ەل��ت��ورە مرۆییە
یەكسانەكان دەكات ،كە جیاوازن ،بەاڵم یەكرت
رەتناكەنەوە ،نالێكچوون ،بەاڵم نكوڵی لەیەكرت
ناكەن ،گفتوگۆ دەك��ەن و یەكرت ناسڕنەوە.
ئەم فرەیی و هەمەجۆرییە ،كە بە زۆربەی
ئەو ئەزموونانەدا درێژبۆتەوە ،كە لە رووی
هەلومەرج و سەردەمەوە لێكجیاوازبوون،
ئەو شتەیە كەوای كردووە گفتوگۆ و دیالۆگ
لەنێوان گەلە جیاوازەكاندا شتێكی زەروری
بێت ،ببێتە مایەی دەوڵەمەندبوونی كولتورە
دیالۆگكەرەكان ،چونكە دیالۆگە هاوسەنگەكە
گەیاندوونی بە پرسیاری نوێ ،رەگەزی نوێی
دەرەك��ی دەخاتە سەر رەگ��ەزە بۆماوەیی و
ناوەكییەكانی .دۆخی گشتی مرۆڤایەتی وەك
دۆخی ئەو كولتورانەی كە تێیدان ،بە فرەیی و
هەمەجۆریی گەشەدەكات ،ئەو تاكڕەوییەی
تێدا نییە ،كە بە "سەنرتالیزم"ەوە دژایەتی
ئەوانی تر دەكات و دەیانهاڕێت .لەبەرئەمە
"هاوبەندیی كولتوریی مرۆڤایەتی" گوزارشتە
لە نەبوونی كولتوری مرۆیی ،چونكە ئەم
تاك-كەلتورییە زەمەنێكی كەلتوری بە
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یەكێكی تر دەسڕێتەوە و" ،كەلتورە
س��ەرەت��ای��ی��ەك��ان" ب���ەرەو لەنێوچوون
دەب��ات .رەنگە خەیاڵی هەمەجۆریی
كەلتوری وای لە شرتاوس كردبێت ،كە
لە ساڵی  1952دا كتێبە چكۆلەكەی
"نەژاد و مێژوو"ی نووسیبێت ،كە بۆتە
یەكێك لەو دەقە كالسیكییانەی ،دژ بە
دەرماگیرییە جیاوازەكان وەستاوەتەوە،
دوای نزیكەی بیست ساڵ ئینجا كتێبی
"نەژاد و كەلتوریش"ی بۆ زیادكرد ،كە
دووبارە دەچێتەوە سەر هەمان پرسیاری
دەقی یەكەم و روونرتیشی دەكاتەوە.
شرتاوس دەڵێت"دەبێت ئەو كەلتورانەی
ك��ە پ��ەی��وەس�تن ب��ە ش��ێ��وازی ژی���ان و
ن��ەزم��ی ب��ەه��اك��ان��ەوە ،تایبەمتەندیی
خۆیان بپارێزن ،ئەمەیش مامەڵەیەكی
هەم چاك و هەمیش قبوڵنەكراوە،...
لەبەرئەوەی هەموو كەلتورێك بەهۆی
ئاڵوگۆڕەكانییەوە لەگەڵ كەلتورەكانی
تردا گەشە دەكات ،بەاڵم دەبێت هەر
یەكێكیشان بەرگری تایبەت بەخۆیان
دامبەزرێنن ،چونكە ئەگەر وا نەبێت،
ه��ەر ب��ە زووی���ی ه��ەم��وو ئ��ەو شتانە
ل��ەن��ێ��ودەچ��ن ،ك��ە دەش��ێ��ت ئاڵوگۆڕ
بكرێن .هەموو نەبوونێكی پەیوەندی
یان زێدەڕەویكردن لە پەیوەندیدا ،بۆ
كەلتورەكان مەترسی خۆیان هەیە).
شرتاوس داوای "گفتوگۆی كەلتورەكان"
دەك��ات وەك مەرجی گەشەكردنیان،
هاوكات داوای دروستكردنی بەرگرییە
ك��ەل��ت��وری��ی��ەك��ان دەك�����ات ،چونكە
ئ��ەو ك��ەل��ت��ورەی ك��ە خ��ۆی ب��ەدەس��ت
كەلتورێكی دیكەوە دەدات دەكوژێتەوە
 ،ئینجا لەناویش دەچێت .رەنگە هەر
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بەهۆی ئەم ئایدیای فرەیی كەلتورییەوە
بووبێت ،كە هەر لە سەردەمێكی زووەوە
ئومێدی ئەوەی پێداوە لە "سەنرتاڵیزمی
كەلتوری ئەوروپایی" دەربچێت و بەرەو
ئ��ەو كەلتورانە بچێت ،ك��ە خەریكە
لەنێو دەچن و كۆلۆنیالیزمی ئەوروپی
بە كەرەستەكانی كوشنت و جینۆساید
و هاوڕین مامەڵەی لەگەڵ ك��ردوون،
چونكە ئەم سێنرتاڵیزمە لە خەڵكانی
نا-ئەوروپییدا ،نگوناهێكی گ��ەورە و
هاوشێوەی شەیتانی دەبینی و بگرە
ئێستایش هەر بەو جۆرە دەیبینێت .لە
گەشتەكەیدا بۆ خێڵە "سەرەتاییەكان"
لە چوارقوڕنەی بەرازیلدا ،ش�تراوس،
ئەخالقییانە دان ب��ەوەدا دەنێت ،كە
كەلتوری ئەم ناوچانە بۆ ئەو سەیر و
نامۆ بوون ،لە رووی زانستییشەوە دان
ب��ەوەدا دەنێت ،كە "ئەویرت" بوونێكی
بەرجەستە و بیرناوی هەیە ،كە لە قاڵبە
گشتییە ئایدیۆلۆژییەكانەوە داناتارشێت؛
لە ه��ەردوو حاڵەتەكەیشدا ،وەك لە
"ناوچە كەمەرەییە غەمگینەكان"یشدا
جەختی لەسەر ك��ردۆت��ەوە ،ئەخالق
رەگەزێكی ناوەكییە لە بەرهەمهێنانی
مەعریفە و مەعریفەیش دەبێتە
مەسەلەیەكی ئەخالقی ،دوور لەو
هەوڵە "ئەكادیمیانە"ی كە تا ئێستا
بەرهەمهێرناون و حەقیقەت لە هێزەوە
دادەتاشن .بگرە پەیوەستبوونی شرتاوس
بە ئایدیای جیاوازیی كەلتورییەوە ،كە
خوازیاری ئایدیای دانپێدانانە تاوەكو
ببێتە ت��ەواوك��ەر ،وای لێكرد لە هەر
روانگەیەكی فەلسەفی دووربكەوێتەوە،
كە خ��وازی��اری گشتێتییەكانە و گاڵتە
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ب��ە هەلومەرجی بەرجەستە و دی��ار
و ب��ی�نراودەك��ات ،وای لێكرد دوور
بكەوێتەوە لە هەر روانگەیەك كە لە
كەلتوری ئەوروپییەوە دەستپێدەكات
و ك��ۆت��ای��ی دێ���ت .ئ��ەم��ە تەفسیری
هەڵوێستەكەی دەكات بەرامبەر میشێل
فۆكۆ ،چونكە بە گووتەی شرتاوس ،فۆكۆ
ب��واری بایەخدانی خۆی لە كەلتوری
ئەوروپیدا قەتیس ك��ردووە ،مامەڵەی
ل��ەگ��ەڵ كەلتوری پەتیی ئەوروپیدا
كردووە.
بە پشت بەسنت بەوەی ومتان ،چەمكی
"گەالنی سەرەتایی" ،كە شرتاوس پشتی
پێدەبەستێت و رەخنەشی لێدەگرێت،
وات��ای بەها و هەڵسەنگاندن نییە،
بەڵكو چەمكێكە ك��ە بەكارهێنانە
هەمەجۆرەكان پڕیانكردۆتەوە و هیچی
تر ،ئەم گەالنە بەو جۆرە ماونەتەوە
كە ویستوویانە مبێننەوە ،چونكە لە
زەمەنە كۆنەكانیاندا ،منوونەیەكی بااڵی
ئەوتۆ دەبیننەوە ،كە دەبێت پارێزگاریی
لێبكەن ،ل��ەم منوونە خ��وازراوەی��ش��دا
درێژبوونەوەی ویستی خودا و ئیرادەی
ب��اوب��اپ��ی��ران دەب��ی��ن��ن��ەوە .ب��ەم واتایە
"سەرەتایی" "ئەوی تر"ە نەك "شارستان"
و ،ئەمەیش بە پێوەری تایبەتی خۆی
هەڵدەسەنگێرنێت.
هەمان شت دەربارەی "فیكری كێوی"یش
راستە ،كە ناونیشانی كتێبێكی شرتاوسە،
ئەم جۆرە فیكرەیە ،ئاماژە بۆ فۆرمێكی
دیاریكراو لە فیكر دەكات ،كە پێوەری
تایبەت ب��ەخ��ۆی ه��ەی��ە ،هەرگیزیش
خ��وزاری��اری هیچ فیكرێك نییە كە
بچێتە سەروویەوە ،جا رۆژئاوایی بێت،

یان چینی .بەڵگەنەویستە ،ئەم رێژەیی
كەلتورییە ،ك��ە نكوڵی ل��ە دووالیزمی
بەرز و نزم دەكات ،لە بنچینەدا ئایدیای
هەمەجۆریی كەلتورییە ،ك��ە دەبێت
ئەنرتۆپۆلۆژیستی ئەخالقی بانگەشەی بۆ
بكات ،ئەگەرچی هاوسۆزییەكی رۆمانسی
بۆ زەمەنە بەسەرچووەكان لەم بانگەشە و
داوایەیشدا هەبێت ،كۆمەڵێك رەهەندی
ئەخالقیی هەبن ،كە داوای مێژوویەكی
گەڕۆكی مرۆیی دەكەن ،بەهەر الیەكدا
بیەوێت دەچێتە پێش.
كاتێكیش ش�تراوس بە زمانێكی ئاڵۆز و
ت��ەم��وم��ژاوی ،لەالیەك باسی "كۆمەڵگە
س��اردەك��ان" دەك��ات /ك��ە ئێتنۆلۆژیست
لێیان دەكۆڵێتەوە نەك مێژوونووسێك،
كە لە هەڵبژاردنی ئەم بابەتەدا هەڵە
دەكات ،لەالیەكی دیكە باسی "كۆمەڵگە
گ���ەرم���ەك���ان" دەك����ات ك��ە پ��رس��ی��ار و
وەاڵم���ی پێویست دەخ��ات��ە بەردەستی
مێژوونووس ،مەسەلەكە زۆر جیاواز نییە
ل��ەو هەڵوێستانەی پێشرت باسامنكردن.
ك��ۆم��ەڵ��گ��ەك��ان��ی س���ەرەت���ا ،ئ��ەگ��ەرچ��ی
مێژوویشیان نییە ،ب��ەاڵم نەیانتوانیووە
خ��ۆی��ان ل��ە م��ێ��ژوو ب���دزن���ەوە ،بەهۆی
كۆمەڵێك هۆكاری تایبەتەوە هەر وەك
خۆیان ماونەتەوە ،وەك بڵێی داهاتوویان
لە رابردوویاندا دەبینن و پێشیانوایە گۆڕان
و گۆڕانكاریش پووچی ،یان گوناهێكە كە
شیاوی پاكبوونەوە نییە ،بە پێچەوانەی
كۆمەڵگەكانی جۆری دووەمەوە ،كە لەنێو
میژوودا دەژین و تەفسیری پێدەكەن ،لە
مەعریفەی مێژووییدا ئامرازی پەرەسەندن
و خوێندنەوە دەبینن .ئێتنۆلۆژیست
لە "كۆمەڵگە س��اردەك��ان"ـ��دا كۆمەڵێك

بەڵگەنامەی مرۆیی دەبینێت ،كە زیاتر
لە بێدەنگییەكەوە نزیكرتن و ئەمانەیش
لە زەمەنێكی هاوبەنددا میكانیكییانە
بەرهەمهێرناون ،ی��اخ��ود بەشێوەیەكی
هاوبەند لەسەردەمێكدا پەیدابوون جیاوازی
و لێكدژیی تێدا نەبووە ،بەم هۆیەیشەوە،
ئ��ەم ج��ۆرە كۆمەڵگەیانە "رێكخسنت" و
ریزبەندییەكی زۆر پتەویان هەیە و
كەلتورەكەیشیان نەزمێكی كەم .وەك بڵێی
لە كەلتورەكەیاندا فەوزایەك هەیە كە
لە نەزم و رێكخسنت دەترازێت ،یان وەك
بڵێی لە كۆمەڵگاكەدا ،شتێك خوازیاریی
جێگیری و ئارامییە و دەی��پ��ارێ��زێ��ت.
ب��ە پ��ێ��چ��ەوان��ەی ئ��ەم��ەوە" ،كۆمەڵگە
گەرمەكان" یان "كۆمەڵگە مێژووییەكان"
ب��ەوە دەنارسێنەوە كە كەلتورێكی زۆر
نەزمداریان هەیە ،نیشانەكانیشیان ئامێر
و بەرهەمە پیشاسازییەكان و پسپۆڕیی
دیسپلینكراوە لە دابەشكردنی كاردا ،بەاڵم
فۆڕمێكی كۆمەاڵیەتی هەیە مەیلی لە
فەوزا و بێ نەزمییە ،كە بوارەكەی ملمالنێ
كۆمەاڵیەتییەكان و ناكۆكییە سیاسییەكانن،
واتە بزاووتێكی كۆمەاڵیەتیی ك��راوە ،كە
دژ بە جێگریی و وەستان و هاوبەندییە.
بەم واتایە ،شارستانییەت بە دوو رەگەز
دیاریی دەكرێت ،یەكەمیان كەلتور ،كە
پەیوەندیی مرۆڤ بە جیهانەوە رێدەخات
و بەڕێوەی دەب��ات ،دووەمیان كۆمەڵگە
كە پەیوەندی مرۆڤەكان بە یەكرتییەوە
دیاریی دەكات .وێرای ئەو مێژووەی كە
لە "كۆمەڵگە شارنشینییەكان"ەوە شتی
نوێ هەڵدەقوڵێنێت ،بە پشت بەسنت بە
كەڵەكەبوونێك كە بەردەوام تازە دەبێتەوە
لە ئێستاوە داهاتوویەكی پێشكەوتووتر

شتراوس بە
زمانێكی ئاڵۆز و
تەمومژاوی ،لەالیەك
باسی «كۆمەڵگە
ساردەكان» دەكات /
كە ئێتنۆلۆژیست
لێیان دەكۆڵێتەوە نەك
مێژوونووسێك ،كە
لە هەڵبژاردنی ئەم
بابەتەدا هەڵە دەكات،
لەالیەكی دیكە باسی
«كۆمەڵگە گەرمەكان»
دەكات كە پرسیار
و وەاڵمی پێویست
دەخاتە بەردەستی
مێژوونووس
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دروستدەكات ،شرتاوس دوورە لە بانگەشە
بۆ مێژوو و دوورتریشە لە "گەشبینیی
مێژوویی"ـیەوە كە زەمەنێكی باشرت لە
داهاتوو چاوەڕواندەكات ،لەبەرئەمە
لەقسەكانیدا ئاماژە بە دوو خاڵ دەكات،
كە زۆر ستایشی ئایدیای پێشكەوتن
ناكەن :یەكەم خواستی یەكسانی الی
"گ��ەالن��ی س��ەرەت��ای��ی" ك��ە ف��ەرم��ان بە
"پێشەوا" دەدات ،لەگەڵ وانی تر یەكسان
بێت و رێگری لە خواستی جیاوازیی الی
ئەوانی تر بكات ،دووەم پەیوەندیی
پێكەوەبەسرتاوی نێوان پێشكەوتن و
چەوساندنەوە ،كە بەشێك لە كۆمەڵگە
دەخاتە خزمەتی بەشەكەی تریانەوە،
وەك بڵێی پێشكەوتن بە ناچاری پێویستی
بە پەیوەندیی بااڵدەستی و ملكەچی
ه��ەی��ە .رەن��گ��ە چەمكی پێشكەوتن،
لە پرسیارە تەمومژاوییەكەیدا ،وای
لە ش�تراوس كردبێت ،كە پەیدابوونی
نوسین و كۆمەڵگە هیرارشییەكان،
كە لە گروپی نایەكسان پێكهاتووە،
پێكەوە ببەستێتەوە ،كە لەوێدا دەبێت
ملكەچكراوان مەرجەعە بااڵدەستەكان
بنوێننەوە ،ئەگەرچی لە نوسیندا شتێك
هەیە كە یادەوەرێكی جێگیر قەرەبووی
یادەوەری تێپەڕی مرۆڤایەتی دەكاتەوە،
كەچی بەر لە هەر شتێك ئەوەی تێدایە،
ك��ە ئ��ام��اژە ب��ە دەسەاڵتێكی سیاسی
دەك��ات ،كە پێویستی بە سەرژمێری و
وردەك��اری و سەملاندن و جێگیركردن
هەیە ،هەروەها ئاماژە بەو "ئەرشیف"ە
قورسەیش دەكات ،كە نهێنیی مردوو و
زیندووان دەهێڵێتەوە.
ش�ت�راوس ب��ە بێمتامنە و دڵنیایی لە

واتای پێشكەوتن راماوە ،بە پشتبەسنت بە
بۆچوونی تایبەتی ،كە دوورە لە بۆچوونی
بانگەشەكارانی "پۆست مۆدێرنیتی" ،كە
پێكهاتووە لە "خەونبینە دام��اوەك��ان" و
فەیلەسوفە بچووكەكان ،كە "داواك���اری
بازاڕ" تێردەكەن و كۆمەڵێك رستەی ناڕوون
دەردەب���ڕن ،لەیەك كاتدا هەموو شتێك
دەڵێن و هیچیش ناڵێن .رەشبینیی نووسەری
كتێبی "ن��ەك��واڵو و ك���واڵو" س��ەرچ��اوەی
جیاوازی هەیە ،لەالیەكەوە بۆچوونێكی
رۆمانسیی هەیە ،كە لێیەوە سەیری ئەو
شارستانێتییە جیاوازانە دەك��ات ،كە بۆ
ئەبەد رۆیشتوون ،لەالیەكی دیكەشەوە
بۆچوونێكی ناڕۆمانسییانەی تێدایە ،كە
لێیەوە دەبینێت ،كە شارستانێتییەكانی
ئەمڕۆ ئەوانی تر هەڵدەلوشن ،گاڵتەیان
بە هەمەجۆری و دیالۆگ و دانپێدانانی
دووالیەنەی نێوان "كۆمەڵگە ساردەكان"
و "كۆمەڵگە گەرمەكان" دێت .ئەم ئاگاییە
غەمگینە ئ��ەوەی��ە كە وای لێدەكات لە
"ن��اوچ��ە ك��ەم��ەرەی��ی��ە غەمگینەكان"دا،
كۆمەڵێك رستەی ئەسەفبارانە بۆ رابردوو و
لەنێوچوو و نەماو بخاتە سەر قەڵەمەكەی،
كۆمەڵێك رستەیش بۆ "ئێتنۆلۆژیست"ی
داهاتوو ،كە ئەو كۆمەڵگەیانە نابینێت،
كە شرتاوس ناسیوینی و بە رێزێكی زۆرەوە
مامەڵەی لەگەڵدا كردوون ،دەردەبڕێت.
ب��ەرگ��ری��ك��ردن ل��ە ف��رەی��ی ،گ��وزارش��ت��ە لە
نادڵنیایی ،وەك ئ��ەوەی ئاگایی لەو تاكە
الی��ەن��ە ه��اوب��ەن��د و ل��ێ��ك��چ��ووەدای��ە ،كە
خۆبەسێتیی هەیە و ه��ەر لەویشەوە
پرسیارەكان لەبارەی شتەكانەوە دەكرێن.
ت��اك��ای��ەت��ی داخ���راو جێگیر و ن��ەگ��ۆڕان
بەرهەمدەهێنێت ،فرەییش ك��راوەی��ی

بەرهەمدێنێت و پڕیەتی لە جوڵە ،لەبەرئەمە
كەلتوری مرۆیی بە بڕشت لە كەلتورەكانەوە
دێت ،حەقیقەتیش لە حەقیقەتە بەشەكی
و وردەكانەوە دێت ،كە حەقیقەتە بنجبڕ
و كۆتاییەكان دووردەخ��ات��ەوە .نادڵنیایی
باوكی مەعریفەكانە كە مەعریفەیەكی
لێ پاكدەبێتەوە وا تووشی خوێنبەربوون
ب��ووە ،هانی مەعریفەیەكی نوێ دەدات،
كە دیسان ئەویش شایەنی خوێنبەربوونە.
ش�تراوس كە لە روون��ی پەتی دڵنیانییە،
باوەڕی بە حەقیقەتە دواخراوەكان هەیە،
كە كەرەستەكانی زانست وەردەگ��رن و لە
سنوورەكانی ئەگەر و گوماندا دەوەسنت.
ئەمەیش وای لێدەكات پشتیوانی لە قسەكەی
ماركس دەب��ارەی "ئەو ئاگاییە ساختەیەی
كە خاوەنەكەیشی دەخەڵەتێنێت" بكات،
كە لەوێدا ئاگایی رێگایەك پێشنیاردەكات،
كە رێگایەكی تری لێدەبێتەوە .بەهۆی
ئەمەوە "مۆدێلی تیۆری" پارچە پارچە
بەدیدێت و ریالیزە دەبێت ،لەبەرئەوەی
پێشبینینەكراو مەكر لە پێشبینیكراو و
چ��اوەڕوان��ك��راو دەك��ات ،پ��ڕی دەك��ات لە
سوپرایز و پێشهاتی چاوەڕواننەكراو .لە
پراكتیزەكردندا ،كە پێشبینینەكراوی لەخۆی
گرتووە ،شتێك هەیە كە "مۆدێلی تیۆریی"
نیگەران دەكات و تووشی خوێنبەربوونی
دەكات ،ئەم بەشەش پەیامەكەی ئەوەیە،
كە واقیع لەفیكر یاخی دەبێت و بەسەریدا
هەڵدەگەڕێتەوە ،فیكر دەس��ت بەسەر
واقیعدا ناگرێت و دەستەمۆی ناكات.
پنتێكی تاریك هەیە ،كە هەمیشە لە ساتی
تێڕامان و سەرنجداندا خۆی دەشارێتەوە و
لە ساتی پراكتیزەكردندا خۆی دەردەخات.
ش�تراوس دەڵێت" فیكر كۆمەڵێك كۆت و

شتراوس بە بێمتمانە
و دڵنیایی لە واتای
پێشكەوتن راماوە،
بە پشتبەستن بە
بۆچوونی تایبەتی،
كە دوورە لە بۆچوونی
بانگەشەكارانی
«پۆست مۆدێرنیتی»،
كە پێكهاتووە لە
«خەونبینە داماوەكان»
و فەیلەسوفە
بچووكەكان ،كە
«داواكاری بازاڕ»
تێردەكەن و كۆمەڵێك
رستەی ناڕوون
دەردەبڕن
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بەندی هەیە ،كە بەسەر واقیعێكدا
دەیسەپێنێت ،كە هەرگیز ناتوانێت
بچێتە ن��ێ��وی��ی��ەوە ،تەنیا لەڕێگەی
ئ��ەم��ەی��ش��ەوە دەرك���ی پ��ێ��دەك��ەی��ن".
ئ��ەم رستەیە ئیجتیهادێكی گ��ەورەی
مەعریفی ،گومانێكی بەردەوامی تێدایە
كە خامۆش نابێت .راستییەكەی نوسەری
"ن��اوچ��ە ك��ەم��ەرەی��ی��ە غەمگینەكان"
پرۆسەی مەعریفی لەسەر كۆمەڵێك
رەگ��ەزی هەمەجۆر بونیاددەنێت ،كە
نە دەتوانین بە تەواوەتی بەسەریدا
بااڵدەست بین  ،نە دەتوانین هەمووی
دیسپلینبكەین ،بەڵكو فرەیی رەگەزە
م��ەع��ری��ف��ی��ی��ەك��ان ،ك��ە ل��ە "م��ۆدێ��ل��ی
تیۆریی"دا هەن ،لە بنەمادا گومانێكی
پێویسنت .ئەمەیش ئەو فرەییەیە كە
زانستە مرۆڤایەتییەكان لە زانستە
رسوشتییە وردەك���ان ج��ی��ادەك��ات��ەوە،
چونكە ه��ەر وەك ش�تراوس دەڵێت"
زان��س��ت��ە مرۆڤایەتییەكان پ��رۆس��ەی
گومان و رەتكردنەوەی بەردەوامە و
كامڵ نابێت ،بە پێچەوانەی زانستە
رسوشتییەكان ،یان (حەقیقییەكان)ەوە،
كە بڕوایان بە كامڵبوون و پڕبوون و
دڵنیایی هەیە.
ش��ت��راوس دەڵ�����ێ�����ت"رووداوەك�����ان
پێشبینینەكراون ،چ��ون��ك��ە هێشتا
روویاننەداوە ،بەاڵم هەر كە روودەدەن،
دەتوانین لێیانتێبگەین و تەفسیریان
ب��ك��ەی��ن" .ئەنرتۆپۆلۆژیست ت��وان��ای
پ��ێ��ش��ب��ی��ن��ی��ك��ردن و پێشگۆییكردن
رەتدەكاتەوە ،چونكە ئەمە تایبەمتەندیی
زان��س��ت��ە رسوش��ت��ی��ی��ەك��ان��ە ،ه��ەروەه��ا
تێگەیشتنی پوخت و ئامادە و كڵێشەیی
164
No.(57 - 56) August .2016

ل��ە دی��اردەك��ان قبوڵنییە ،چونكە لە
تێگەیشتندا پانتاییەكی ب��ەرف��راوان
بۆ لێكدانەوە و تەفسیركردن هەیە،
لەبەرئەمە جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە
كە (مەحاڵە بگەینە واتای كۆتایی) ،چونكە
هەلومەرجەكان گۆڕانكارییان تێدادەبێت
و هەمەجۆرن ،بەكارهێنەری واتاكانیش
ه����ەروا .دی���اردەك���ان ل��ە ئاسامنێكی
تەمومژاویدا دەسوڕێننەوە ،كە شاراوەیی
و گۆڕان و تێپەڕین و رێكەوتی تێدایە،
دەبێت مرۆڤیش لەو دۆخ��ە بڕوانێت،
كە تێیدا و لە بەیەكگەیشتنی خۆی
و هەلومەرجەكە ورد ببێتەوە ،ئەگەر
بتوانێت بە چاوكراوەیی لەوە بڕوانێت
كە ماوەتەوە .ئەم "نازامنگەرایی"ە ،بە
كۆمەڵێك دێڕی ئەسەفبارانە لە كتێبی
"گساڵنامە غەمگینەكان"دا ئامادەیی
هەیە ،كە لە رستەكانیدا باس لە ئاڵۆزی
گ��ەردوون و ب��وون و بێتوانایی فیكری
مرۆیی دەكەن ( كە ناتوانێت گەاڵكان
و گوڵەكان لە فرەییە ناكۆتاكانیاندا
بناسێت) .هەژاریی فیكری ،كە هەمیشە
هاوڕێی عەقڵی مرۆڤە ،لەنێوان "من
و گ���ەردوون���دا پەیوەندییەكی نوێ
دروستدەكات ،وەك بڵێی ئەو سوبێكتە
زانەرەی كە نوقسانە ،گەردوون لەخۆیدا
دەبینێتەوە ،ی��ان تێیدادەتوێتەوە.
هەژاریی فیكری كە هەمیشە هەر هەیە
(گەشتی دۆزی��ن��ەوەك��ان دەگ��ۆڕێ��ت بە
فێڵێك) ،چونكە گەڕۆكەكان بەر لەوەی
مەعریفەیەكی ن��وێ بەدەستبهێنن،
جەهلی خۆیان كەشفكردووە ،بەاڵم
پێدەچێت ئەم دانپێدانانە غەمگینە تەنیا
لە مەعریفەیەكی گ��ۆڕاوی ناجێگیرەوە
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نەبێت ،كە بەهۆی كۆمەڵێك پرسیاری
رسك و سەختەوە رووب���ەرووی دوایین
وەاڵمی دڵنیاكەرانە دەبێتەوە ،بەڵكو لە
پێشانگای فەزانبوونێكی سامناكیشەوەیە،
چونكە گەشتی مەعریفە و زانین لە
چاوی زانینخوازەكەدا ئامانجی ئاشنابوونە
بە گەلە هەڵوەشاو و پەژموردەكان (ئەو
گیایانەی كە سووتاون و ئەو چاوانەی
كە ملەكان دایانپۆشیون) .دۆزەرەوە لە
گەشتێكی پڕ لە دڵەڕاوكێ و خۆداماڵیندا
دەژی ،مەعریفە لەسەر بنەمای ئەو مادە
مرۆییانە دادەمەزرێنێت ،كە خەریكە
لەنێودەچن ،بەبێ ئ��ەوەی لەمەیشدا
ئ��ەو گ��ەڕۆك��ان��ەی تر لە بیربكات ،كە
پێشرت ب��ەوێ��دا تێپەڕیون و زیاتریان
لەمیش بینیووە ،یان رەنگە هیچیشیان
نەبینیبێت .بەم واتایە "گەالنی سارد"
دەبێتە بایەتێكی زانستی و شایەتحاڵێكی
ترسێنەر لەسەر لەنێوچوون و فەنابوون،
دەبێتە بەڵگەیەك لەسەر "پۆزلێدانی
مرۆڤێك" كە پێیوایە گەشتە كورتەكەی
ئەبەدییە.
(دوای چەند س��ەد ساڵێك ،رێ��ك لەم
شوێنەدا ،گەڕۆكێكی تر ،یان موسافیرێكی
بێردا تر دێت ،كە نائومێدییەكەی لەوەی
من كەمرت نییە ،بەداخەوە بۆ ئەو شتەی
كە من بینیوومە و لەنێوچووە .من
قوربانیی دۆشدامانێكی دووالی��ەن��ەم،
سەیری هەرچییەك ئەكەم بریندار و
خەمبارم دەكات ،كەچی هەر سەرزەنشتی
خۆم دەكەم ،كە ناتوانم زیاتر ببینم.)...
ئەم دێڕانە و ئەوانرتیش ،مەگەر تەنیا لە
زاری كەسێكی ن��اوازەوە بەرببنەوە ،كە
لە سنووری مەعریفەكان و هەرێمەكانی

تردا وەستاوە ،رەگەز و كەرەستەكانی،
هەستكردن و بینین ر راستەوخۆیی
ن��اوەوەی��ە .سەیرنییە كە ش�تراوس بە
تیژبینییەكانی حەكیامنە لە هونەرەكان
رامبێنێت ،دەستكەوت و بەرهەمێكی
مرۆیی ن��اوازەی ئەوتۆیان تێداببینێت،
كە هیچ شتێكی تر ناگەنە ئاستی ،بۆ
منوونە دەڵێت" ئەگەر بە رێكەوت دە،
یان بیست سەدەی مێژوو بسڕدرێتەوە
كاریگەرییەكی زۆری لەسەر زانین و
شارەزاییامن لەبارەی مرۆڤەوە نابێت .ئەو
تاكە خەسارەتەی كە ناتوانین قەرەبووی
بكەینەوە ،ئەو بەرهەمە هونەرییانەیە
كە لەم سەدانەدا پەیدابوون .)..رەنگە
گرنگیدانی ئەو بە هونەرەكان ئەو شتە
بێت ،كە پەیوەندی ئەو لەگەڵ ڤالێری
و گۆتە و كانتدا بەرپادەكات ،كە لەوێدا
شیعر بە مەعریفە و خەیاڵكراو بە زانست
دەگات و هەر لەوێشدا "نادیار" لەنێو
هەموو مەعریفەكاندا نیشتەجێدەبێت.
شرتاوس هەم سەر بە بونیادگەرییە و
هەمیش س��ەر بە بونیادگەریی نییە،
چونكە سەر بە هەوڵێكی تایبەت بە
خۆیەتی و بە شێوەیەكی تایبەتیش واتای
بونیاد و بیناكراو و گۆڕان دیاریدەكات...
فرۆید و ماركس ئیلهامدەری (ئەگەر
ئ��ەم وش��ەی��ە دروس��ت��ب��ێ��ت) "مۆدێلی
تیۆری" ئەو بوون .كاریگەری فیكرەكانی
كانت و هۆرسێل و الیبێنتز و كەسانی
دی��ك��ەی��ش��ی ب���ەس���ەرەوەوە ب���وو .بە
شێوازێك زانیارییەكانی دادەڕش��ت ،كە
بەرلەوەی بیانخاتە بەردەستی ئەوانی
تر ،خۆی پێیدا دەچوویەوە ،لەبەرئەمە
ب��ە ب��ێ ئ��اگ��ای��ی خ���ۆی ب��ون��ی��ادگ��ەرا

لێم ن��زی��ك��ب��وون وەك وێ��ن��ەی��ەك لە
ئاوێنەدا ،دەمتوانی دەستیانلێبدەم،
نەك لێیانتێبگەم) .دیوارێكی نەبیرناو
"ئێتنۆلۆژیست"ە نامۆكە لە "سەرەتاییە"
نامۆترەكە جیادەكاتەوە ،هەردووكیان
دەخاتە نێو بازنەیەكی دڵڕەقانەوە ،كە
ناتوانن لێی بچنە دەرەوە ،لە پشتی
ئاوێنەكانەوە تەنیا بێدەنگی و بەتاڵی
هەیە و هیچی تر.
"ن��اوچ��ە ك��ەم��ەرەی��ی��ە غەمگینەكان"
كتێبێكی ئۆرستۆكراتە ،كە تێیدا نارساو
ن��ەن��اس و ن��ادی��ار دی��ار دەدوێ��ن��ێ��ت،
پێشبینیكراو پرسیار لە پێشبینەكراو
دەك�����ات ،ش��ی��ع��ر زان��س��ت دەخ��ات��ە
وەسوەسەوە ،نیگا و بینینیش هاوڕێی
هەموو زانستەكانە .كتێبێكە دەربارەی
"گەالنی سەرەتایی" ،كە تێیدا پسپۆڕێتی
شوێنی خ��ۆی هەیە ،ب��ەاڵم دەب��ارەی
غەمێكی بەرفرانی مرۆییانە ،كە لە
هەموو زانستە تایبەت و پسپۆڕییەكان
دەترازێت و دووتر دەڕوات.

ب��وو ،وەك ئ���ەوەی جارێكیان خۆی
ل��ەب��ارەی یاكۆبسنەوە ،كە هاوكاریی
یەكرتیانكردووە ،وتی .لەم حاڵەتەدا،
ئەوە سەیرنییە كە نزیكییەك لەنێوان
ئەو و "بونیادگەرە" هاوچەرخەكانی
تری ببیرنێت ،ئەمەیش ئەو شتەیە ،كە
لە كتێبی "دوور و نزیك"دا بە ڕاشكاوی
ب��اس��ی��ك��ردووە .ش�ت�راوس لەمەسەلەی
مەعریفەدا هاوبەشی روانگەی فۆكۆ
ناكات ،قەناعەت بە گریامنەكانی الكان
ناكات ،بە سەرسوڕمانێكی زۆریشەوە
تەماشای بەرهەمەكانی بارت ناكات.
خۆ ئەگەر خ��ۆی بداتە پ��اڵ كەسێك،
ئ��ەوا باسی لە ن��اوی ئیامنوێل كانتی
ئەڵامنی دەكرد ،كە دان بەوەدا دەنێت
"كانتییەكی ئاستنزم" بووە .ئەو كاتێك
سەرنج لە رەخنەیی ئەدەبی بونیادگەری
دەدات ،ناتوانێت وشەی تووند و تووڕە
و تێكەڵ بە رق بەكارنەهێنێت ،وەك
ئەوەی باس لە "دزیی فیكری" و "خراپ
بەكارهێنان"ی وشەی "بونیاد" دەكات،
یان كاتێك دەڵێت"ئەو بونیادگەریەی
باسدەكرێت ،لە واقیعدا هیچ نییە ،سەرچاوە:
جگە ل��ە پ��اس��اوێ��ك ب��ۆ ئاستنزمی" .ئ���ەم وت�����ارەی ف��ەی��س��ەڵ دەڕاج،
راستییەكەی شرتاوس جیاوازی دەخاتە پێشەكییەكە نوسەر بۆ وەرگ��ێ��ڕدراوە
ن��ێ��وان زان��س��ت��ە مرۆڤایەتییەكان و عەرەبییەكەی كتێبی "ناوچە كەمەرەییە
زانستە راستەقینەكانەوە ،لەو جۆرە غ��ەم��گ��ی��ن��ەك��ان"ی ن��ووس��ی��وە ،ئەمە
بونیادگەرییە بەختەوەرە دووركەوتەوە ،ناونیشانی تەواوی سەرچاوەكەیە:
كە باسی لە "زانستی ئ��ەدەب" دەكرد -كلود لیڤی شرتاوی ،املداریات الحزینە،
و سیفەتی زانستیبوونی دەدا بە وشە ترجمە :محمد صبح ،مقدمە :د .فیصل
دراج ،دار كنعان للدراسات و النرش و
پەرشوباڵو و پچڕپچڕەكان.
كاتێك ش�تراوس لە "ناوچە كەمەرەییە الخدمات االعالمیە ،دمشق ،2003 ،ص-5
غ��ەم��گ��ی��ن��ەك��ان"دا ب��اس ل��ە "كێوییە .14
نامۆكان" دەكات كە بینیونی ،دەڵێت"
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پهرهسهندنی بونیادگهرایی  :1-1 structuralismپ��هی��ام��ب��هخ��ش��ی زم��ان��ی��ی��ان��هی
فهرهنسی له چلهكاندا ،لهوێوه دهست بونیادگهرایی:

پیدهكات كه كلۆد لیڤی سرتاوس كارهكانی
یاكۆپسنی ل��هگ��هڵ ئ �هن�ترۆپ��ۆل��ۆژی��ادا
تێههڵكێش كرد ،ڕهنگه الكانیش ههندێك
له چهمكه سۆسۆرییهكانی لهگهڵ شێوازه
دهروونشیكارییه تایبهتییهكهی خۆیدا
گونجاندبێت .ئهم پهرهسهندنه له سهرهتای
شهستهكاندا گهیشته چڵهپۆپهی خۆی،
ئیدی ل �هو ك��ات�هدا ب��ووه ج��ۆره جهزبه و
سهرشێتییهكی فیكری و تووشی ههموو ئهو
باسانه بووبوو كه دهیتوانی بیانگرێتهوه،
ه���هر ل��ه م���ێ���ژووهوه ه �هت��ا ب��ی��رك��اری؛
سهرشێتییهك كه ئهستهمه لێرهدا (یان له
ههر جێیهكی دیكهدا) كورتی بكهینهوه.
بهاڵم ڕهگهزه زمانییهكان لهو قۆناغهدا ،له
باشرتین حاڵهتدا هیچ نهبوو جگه له كۆمهڵه
ڕهگهزێكی پهژموردهی ناڕێك و پێك (بڕوانه
پیاجه  .)1968ئهمه له كاتێكدا كه ڕووداوی
جێی سهرنج دهره �هق به تیۆری ئهدهب،
ئ�هو ههوڵه ب��وو كه دهیویست منوونهی
زمانناسی و فهلسهفهی سوبێكتی مرۆیی
كه له فهرهنسا باو بوو ،پێكهوه كۆبكاتهوه
و ی��هك ب��خ��ات ،ل���هوێ وهه���ا تهفسیری
عهقل و كۆمهڵگه دهكران كه شوێنهوار و
بهرهنجامی كاریگهریی بونیادهكانن ،ئهم
بونیادانهیش به زۆری زمانین .ههر لهو
ماوهیهدا بوو كه سۆسۆر دیسانیش وهك
فهیلهسوف وێناكرایهوه .دهوروبهری 1967
پ��رۆژهی بونیادگهری بههۆی كاریگهری
الك��ان و دێرێدا و ههندێك فهیلهسوفی
دیكه و ،بههۆی ڕووداوه سیاسییهكانهوه،
داڕم��ا ،ب �هدوای ئهم پرۆژهیهیشدا فۆڕمه
ههمهڕهنگه پاش-بونیادگهرییهكان سهری
ههڵدا ،كه بهسهرجهم ئهوروپا و ئهمریكادا
باڵوبوویهوه.

لیڤی ش�تراوس یهكێك ب��وو له ئهندامانی
دهستهی فێركاری كه له نیویۆرك ئامادهی
دهسگوتارهكانی یاكۆبسن بوون .پێشرت لیڤی
شرتاوس فهیلهسوف بوو ،بهاڵم لهو كاتهدا

ئهنرتۆپۆلۆژیست بوو( ،وهك دواتر دهبینین)
جارێكی دیكهیش دهبێتهوه به فهیلهسوف.
ڕاستییهكهی مهبهستی لیڤی ش�تراوس له
ئامادهبوون لهو دهرسگوتارانهدا تاڕادهیهكی
زۆر ئامانجێكی پراكتیكی ههبوو ،بهاڵم ئهوهی
گوێی لێبوو هیچ نهبوو جگه له جۆرێك
خهونی فیكری:

jean paul sartre
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»هێشتایش زۆر باش دهرك بهو دژواریی ه
دهكهم كه ڕووبهڕووم بوویهوه ،لهبهرئهوهی
من ئهزموونێكی زۆرم نهبوو ،به درێژایی
ماوهی سێ یان چوار ساڵ ههوڵمدا كۆدێكی
قاییلكهر بدۆزمهوه كه زمانهكانی ناوهڕاستی
بهرازیلی پێ تۆمار بكهم ،بهخۆمم وت باشرت
وایه بچمه دهرسگوتارهكانی یاكۆپسنهوه
تاوهكو ئهو سهرهتایانه بهدهست بهێنم كه
پێویستم پێیانه .بهاڵم ئهوهی له وانهكانی
ئهو وهرمگرت له ڕاستیدا شتێكی زۆر جیاواز
بوو ،ڕهنگه پێویست نهبێت بڵێم شتێكی زۆر
گرنگرت بوو ،ئهویش پهیامبهخشی زمانناسی
بونیادگهری بوو ،كه وای لێكردم له دواتردا
له كۆمهڵێك ئایدیای هاوبهند و ڕێك و پێكدا،
تێڕوانینێك دروست بكهم كه توانای تێرامانی
له گوڵه وشكاوهكییهكان ،له شوێنێكی نزیكی
سنوورهكانی لۆكسمبۆرگ ،له سهرهكانی
ئایاری ساڵی 1940دا پێی بهخشیم...
ههروهها ههندێك لهو پرسه تهكنیكییانهی
كه وروژان��دب��وون��ی ،چ��ارهس �هری مارسێل
گرانییه بوو بۆ ئێتنۆگرافیای چینی كۆن ،كه
لهو كاتهدا سهرقاڵیی كردبوو (لیڤی شرتاوس
ئهوهیشی بۆ زیاد دهكات كه گهڕاهوهته بۆ
ئهزموونگهرایهك)«( ،بڕوانه پێشهكییهكهی
شرتاوس بۆ كتێبی دهنگ و واتای یاكۆبسن،
.)1976
ئ���هوهی ب���هالی م��ن �هوه گرنگه جهختی
لێبكهمهوه ئهو هێزه پهیامبهخشیهیه كه
ڕوانگهی ڕێكخسنت و نهزمی فیكرییه ،كه
زمانناسی ههیبوو .ڕاستییهكهی ئهم پهیام و
ئیلهامه ،نهك هیچ پراكتیزهكردنێكی كردهیی
منوونهی زمانناسی یان هیچ بهرهنجامێكی
گ �هورهی ئهم ك��اره ،پاڵهێزی سهرهكی ئهو
بونیادگهرییه بوو كه له قۆناغی سێیهمیدا
لهسهر زمانناسی دامهزرابوو؛ قۆناغی خولیای
گشتیی فیكری ،قۆناغی شێوازی ئایینی
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له شهستهكاندا .ئهگهرچی ئهم خهون ه ل ه
سهرهتایدا زانستی بوو ،بهاڵم وهك دهبینین
ئهوهی له دواتردا مایهوه تهنیا ههر خهون
بوو ،له كاتێكدا دیوه زانستییهكهی پاشهكشه
دهكات و كاڵ دهبێتهوه ،بهمهیش بوار بۆ
شیرعییهت و ئهفسانهگهرایی دهكاتهوه
تاوهكو تێیدا زاڵ بێت.
لیڤی ش�تراوس ل�هم قۆناغهدا زۆر لهژێر
كاریگهری ئ�هو زمانناسییهدا ب��وو كه له
دهرس��گ��وت��ارهك��ان��ی یاكۆبسنهوه وهری
گرتبوو ،ئینجا دوات��ر به خوێندنهوهیهكی
چڕ ب��هدوای ئ�هم بابهتهدا ڕۆیشت .ئهو
له پێشهكهیدا بۆ كتێبی "دهنگ و واتا"ی
یاكۆبسن ئهو شته پیشان دهدات كه لهم
دهرسگواتارانهوه فێری ب��ووه .ههروهها
چوار بهشی سهرهتای بهرگی یهكهمی كتێبی
"ئهنرتۆپۆلۆژیای بونیادگهری"ـی لیڤی
ش�تراوس ،ئهو وتارانهن كه هی چلهكان و
پهنجاكانن (یهكێكیان "شیكاریی بونیادگهری
له زمانناسی و ئهنرتۆپۆلۆژیادا"یه ،كه
پێشرت له گ��ۆڤ��اری زمانناسی  ،Wordله
ساڵی 1945دا باڵوكرابوویهوه) .ئهم وتارانه
قووڵبوونهوهن له بابهتهكهدا بۆ بهكارهێنانی
منوونه زمانناسییهكان له ئهنرتۆپۆلۆژیادا،
شیكارییهكی ئاستبهرز و سهختیان تێدایه،
لهوه بهوالوهتر دهڕۆن تهنیا بهكارهێنانی
تهكنیكه زمانناسییهكان بێت له شیكاریی
پێكهێنهرهكانی چهمكهكانی خزمایهتیدا،
ههروهها دهیهوێت كاریگهرییهكی زۆر
قووڵرتیش دابنێت.
ئ �هوهی له چلهكاندا جێی بایهخی لیڤی
ش�ت�راوس ب��وو تۆكمهییه زانستییهكهی
زمانناسی و سهركهوتنه تهفسیرییهكانی بوو،
ئهمهیش كاریگهرییهكی قووڵی لهسهری
جێهێشت .ئهو دهڵێت:
»ئێمهی ئهنرتۆپۆلۆژیست لهبهرامبهر
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زمانناسهكاندا خ��ۆم��ان ل �ه حاڵهتێكی
ناخۆشدا دهبینین .ئێمه لهگهڵ ئهواندا ،به
پاڵ یهكرتییهوه ،بۆ م��اوهی چهندین ساڵ
كارمان كرد ،لهناكاو زانیامن ك ه زمانناسهكان
لێامن دهكشێنهوه ،بینیامنن كه دهپهڕنهوه
ئهوبهری ئهو پهرژینهوه كه زانست ه وردهكار
و رسوشتییهكان ل ه زانسته كۆمهاڵیهتی
و مرۆییهكان جیا دهك��ات��هوه ،كه ئێمه
بۆماوهیهكی درێژ پێامنوابوو پهرینهوه لهو
پهرژینه شتێكی مهحاڵه .وهك بڵێی ئهوان
دهیانویست دیقامن پێبكهن ،شانیان كرد
به ئیشدا و خۆیان خستنه نێو كارهوه ،ههر
بهو شێو ه پتهو و تووندهی كه ئیمه بهالیدا
نهچووبووین ،چونكه پێامنوابوو ئهوهی تهنیا
تێامی زانسته رسوشتییهكانه و پهیوهندی
بهوانهوه ههیه .ئهو ه ئازارێك بوو بۆ ئێمه
كه غهمی پێداین- ،با ددان بهوهیشدا بنێینم-
ك ه ئێم ه زۆر حهسوودیامن پێدهبردن .ئێمه
دهمانهوێت له زمانناسهكانهوه نهێنیی
سهركهوتنهكهیان فێر ببین .ئایا ئێمهیش
ناتوانین ئهو میتۆده توند و وردهكارانه،
كه زمانناسی ههموو ڕۆژیك كاراییهكهیان
دهسهملێنێت ،بهسهر ئهم كایه ئاڵۆزهی
لێكۆڵینهوهكامناندا پراكتیزه بكهین ،كه
لێكۆڵینهوهكامنان دهرب���ارهی خزمایهتی،
ڕێكخستنی كۆمهاڵیهتی ،ئایین ،فۆلكلۆر،
هونهره؟« (له وتارێكهو ه كه ساڵی 1952
نوورساو ه و كراوهت ه بهشی زچوارهمی كتێبی
ئهنرتۆپۆلۆژیای بونیادگهری ،بڕوانه ل.)69
له بهرههمهكانی سهرهتای لیڤی شرتاوسدا
لهم جۆره بڕگانه زۆر و زهبهندهن ،ئهمهیش
ئهو پاڵنهر ه سهرهكییه دهردهخ��ات كه له
پشت ئهسڵی بزووتنهوهی بونیادگهریی
فهرهنسییهوهیه .ئ �هم پاڵنهرهیش ئهو
ئومێد ه بوو ك ه زانسته مرۆڤایهتییهكان
بكرێنه زانستی تۆكم ه و وردهك���ار ،لهو

س��هردهم��هدا هێشتایش وهك یهكێك لهو
شتانهی وا خواستیان لهسهر كهمه ،سهیری
پێشكهوتنی زانستی دهكرا ،بهو ڕادهیهی كه
كهس وای بۆ نهدهچوو ئهم پێشكهوتنه له
زانسته مرۆڤایهتییهكانیشدا ڕووب��دات .ئهم
ئومێده بهردهوامبوو ،لهگهڵیشیدا گهشبینییهكی
زۆر له ئارادابوو كه ههتا شهستهكانی خایاند،
لهدوای ئهوهوه ئیدی شهپۆلێكی دژ به زانست
سهریههڵدا؛ ئهمه ههستێك بوو كه نهك تهنیا
دهریدهخست مهحاڵه شهقڵی زانستی بدرێته
زانسته مرۆڤایهتاییهكان ،بهڵكو ئهمجارهیان
گهیشته ئهو ڕادهی �هی كه نهیدهویست ئهم
زانستانه ببنه زانستی ورد .ڕاستییهكهیشی ناوی
"پاش-بونیادگهری" پۆست-سرتاكچرالیزم
كه ڕۆژنامهكان برهویان پێدا ،تهنیا پهیوهندی
ب�هم بهرههمه فیكرییانهوه ههیه كه لهم
ڕهوته دژه زانستهوه ،بگره به بڕوای من دژ
ب ه عهقاڵنییهتهوه پهیدابوون ،كه هیشتایش تا
ئهمڕۆمان بهردهوامه.
ئهگهرچی لیڤی شرتاوس ههرگیز نهبۆته پۆست
بونیادگهرا ،بهاڵم بهڕادهیهك پاشهكشهی لهم
خولیا زانستییانهی كرد كه خهریك بوو ههر
به تهواوهتی له بیركردنهوهییدا نهمێنن .له
حهفتاكاندا پێیوابوو كه توێژینهوهی وهسفی
له ئهفسانه جۆرێكه له بونیادنانی ئهفسانه
دهرب����ارهی ئهفسانه؛ ڕێ��ك وهك ئ��هوهی
كه پ��اش بونیادگهراكان پێیانوایه "تیۆری
ئهدهبی" وهك فۆڕمی ئهدهبی وایه دهربارهی
ئهدهب ،نهك كۆمهڵێك تهفسیر كه دهكرێت
ملكهچی لێكۆلینهوهی ئهزموونگهری بكرێن.
ڕاستییهكهی ئێمه له پێشهكی بهرگی دووهمی
ئهنرتۆپۆلۆژیای بونیادگهریدا دهبینین ،كه دوای
یانزه ساڵ له باڵوبوونهوهی بهرگی یهكهمی
ههمان كتێب و دوای بیست و یهك ساڵ له
باڵوكردنهوهی ئهو وتارهی كه پێشرت ههندێك
بڕگهیامن گواستهوه ،ب�ڵاوی ك��ردهوه ،ئێمه

تۆنێكی تهواو جیاواز لهو تۆنهی پێشوو ههست
پێدهكهین .لهوێدا شرتاوس دهڵێت:
بگره دهتوانین بپرسین كه تۆ بڵێی پێوهرێك
كه "دهشیت پووچهڵ بكرێتهوه" به ڕاستی
ب�هس�هر زانسته مرۆییهكاندا بچهسپێت.
پێگزهی ئهپستمۆلۆژی ئهم زانستانه ههرگیز
وهك پێگهی زانست ه فیزیكی و رسوشتییهكان
نییه .ئهم جۆره زانستهی دووهمیان جۆرێك
له تهبایی و هارمۆنی و پێكهوه گونجانیان
تێدایه و ههمیشهیش دهس��هاڵت��ی خۆی
لهنێوان ئهو كهسانهدا سهپاندووه ك ه لهسهر
ئاستێك پراكتیزهی دهكهن كه پهیوهندیداره
به دۆخی لێكۆڵینهوهی هاوچهرخهوه ،ئهمه
له كاتێكدا كه زانسته مرۆییهكان ههرگیز بهم
جۆره نییه .لێرهدا ههندێك مشتومڕ له بارهی
ڕهوایهتی ئهم جۆره گریامنه جیاوازانهو ه كراوه.
مشتومڕهكه لهبری ئهوه چڕبۆتهووه لهسهر
تاقیكردنهوهی ئاستێكی دیاریكراوی مهرجهع
كه ئهم گریامنهی ه ئاماژهی بۆ دهكات ،نهك
ئاستێكی تر كه دهشێت الیهنه دژهك ه حهزی
پێی بێت.
ئهوه دهگمهنه دهرههق به ئهنرتۆپۆلۆژیسته
بونیادگهراكان بووترێت» :لێكدانهوهی ئێو ه بۆ
ئهم دیاردهیه یان بۆ ئهم كۆمهڵه دیاردهیه ،ئهو
لێكدانهوهیه نییه كه به باشرتین شێوه حسێبی
واقیعهكان دهكات« .بهڵكو لهبری ئهوه دهبێت
پێیان بووترێت:
»بابهتی زانسته مرۆڤایهتییهكان مرۆڤه،
ب �هاڵم ئ �هو م��رۆڤ�هی كه له ڕێگهی زانسته
مرۆییهكانهوه له خۆی دهكۆلێتهوه دهبێت
لێگهرێ خواستهكان و الیهنگیرییهكانی
تهداخول لهو شێوازه پێناسهیهدا بكات ك ه بۆ
خۆی دهكات .ئهوهی ل ه مرۆڤدا سهیر و جێی
سهرنجه ئهوهیه كه ملكهچی بڕیاری زانستی
نابێت ،بهڵكو له بژادهیهكهوه بهرههم دێت
و بهرههم دێتهوه كه له جهوههرهكهیدا

ئێمهی
ئهنترۆپۆلۆژیست
لهبهرامبهر
زمانناسهكاندا خۆمان
ل ه حاڵهتێكی ناخۆشدا
دهبینین .ئێم ه لهگهڵ
ئهواندا ،ب ه پاڵ
یهكترییهوه ،بۆ ماوهی
چهندین ساڵ كارمان
كرد ،لهناكاو زانیمان
ك ه زمانناسهكان
لێمان دهكشێنهوه،
بینیمانن ك ه دهپهڕنهوه
ئهوبهری ئهو پهرژینهوه
ك ه زانست ه وردهكار
و سروشتییهكان له
زانست ه كۆمهاڵیهتی
و مرۆییهكان جیا
دهكاتهوه
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ریزبهندییهكی فهلسهفیی ههیه.
ب��ۆی�ه دهب��ێ��ت دهرك ب���هوه بكهین كه
گریامنهكانی زانسته مرۆییهكان ناشیت
پووچهڵ بببنهوه ،نه ئیستا و نه هیچ كاتێكی
تر«( .ئهنرتۆپۆلۆژیای بونیادگهری ،بهرگی
دووهم ،1973 ،ل.)9-8
لیڤی ش�تراوس واز لهو ئامانجه زانستییه
دێنێت كه له سهرهتادا بۆ خۆیی دانابوو؛
ئهو بڕوا دههێنێت كه ئهوانهی له زانسته
مرۆییهكاندا كار دهكهن تا ڕادهیهكی زۆر
لهسهر ئهم بۆچوونه كۆكن .ئهو بهم قسهیهی
ڕۆشناییهكی درهوش����اوه دهخ��ات �ه سهر
ههلومهرج و دۆخهكانی كولتووری فهرهنسی،
كه تا ئهو سهردهمه زۆر له هاوشانه ئهنگلۆ-
ئهمریكییهكهی جیاواز بوو .ڕاستییهكهی
ئهوهیه كه لیڤی شرتاوس لهالیهن ڕهخنه
گره ئهنگلۆ-ئهمریكییهكانهوه ڕووبهڕووی
ڕهخ��ن�هی تووند ك �رای �هوه ،به بۆچوونی
ئ �هوان ش�تراوس له ئهزمووندا نوقسان و
له لێكدانهوهدا خهیاڵپاڵوه .ههندێك لهو
ڕهخنانه له وتارێكدا كۆكراونهتهوه كه
"نیڤین دایسن-هدسن" نووسیویهتی و له
كۆنگرهیهكدا له ساڵی 1966دا پێشكهشی
ك��ردووه ،ئهمهیش كاریگهرییهكی زۆری
ههبوو لهوهی كه پاش بونیادگهری بچێته
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نێو ك��ول��ت��ووری ویالیهت ه
یهكگرتووهكانهوه( .بڕوانه :ماكزی
و دوناتو .)1970
تا ئ�هم��ڕۆ ،هێشتایش ژمارهیهكی زۆری
كۆمهڵناسی ڕۆژئاوایی ههن كه پێیانوایه
م��وم��ارهس �هی زان��س��ت دهك���هن ،ب � ه وات��ا
تهقلیدییه تهواوهكهی ئهم وشهیه ،بۆیه
دهبێت تهنیا بهو گریامنانهوه بگیرسێنهوه
ك �ه ش��ی��اون ب��ۆ پ��ووچ �هڵ ك��ردن��هوه یان
سهملاندنی ساختهییهكهیان ،لهژێر ڕۆشنایی
پێدراو و زانیارییه ئهزموونییهكاندا .لهم
ڕوانگهیهو ه ڕهخنهیهكی تووند له كلۆد
لیڤی شرتاوس گیرا لهالیهن مارڤن هاریسهوه،
له كتێبه قهبهكهیدا "پهیدازبوونی تیۆری
ئهنرتۆپۆلۆژی" ( ،)1968كه ل�هوێ��دا له
مێژووی ئهنرتۆپۆلۆژیای كۆڵیوهتهوه .هاریس
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یهكێك ه لهو شوێنكهوتوانی ئهو
ڕێبازهی ك ه دهشیت ب ه ماتریالیزمی
كولتووری ناوی ببهین ،ئهم ڕێبازهیش
ههڵوێستێكی تیۆریی ه دهرب����ارهی
ئهنرتۆپۆلۆژیا (ههڵبهت نابێت لهگهڵ
ماتریالیزمی كولتووری الی ڕهخنهگرێكی
ئهدهبی وهك��و ڕایمۆند ولیامزدا تێكهڵی
ب��ك �هی��ن)؛ ه��اری��س ل����هوهدا ه���اوڕای
ماركسیست ه تهقلیدییهكان ه كه دهشێت
ههموو ههمهرهنگیییهكانی كولتووره
مرۆییهكان لهسهر بنهمای فشاری
ئابووری تهفسیر بكرێن؛ بهاڵم ههندێ
ڕهه �هن��دی دیكهیش بۆ ئ �هم تیڕوانینه
زیاد دهك��ات ،لهوانه :فشاری دانیشتووان
و گۆڕاوهكانی ژینگه ،بۆیه دیالهكتیكی
م��ارك��س��ی ڕهت دهك���ات���هوه .ئهمهیش
بنچینهیهكی ماتریالیی زانستیی گشتگیر
و تهواو بۆ هاریس دهڕهخسێنێت تاوهكو
بتوانێت ڕهخنهی ئهو ئایدیالیزمه بكات
ك ه ل ه مامهڵهی شرتاوس لهگهڵ بابهتهكهیدا
دهردهكهوێت ،ئینجا كورتكردنهوهی ئهم
بابهت ه ل ه بایهخدان تهنیا به زنواندنهوه
زهینییهكاندا .ههڵبهت ه��اری��س تاكه
ڕهخنهگرێك نییه ك ه پهیڕهوی لهم شێوازه
ڕهخنهیه كردبێت.

 :1-2فۆنیمهكان:

دهتوانین به لهبهرچاوگرتنی مامهڵهی
ش�ت�راوس ل�هگ�هڵ چهمكی فۆنیم و ئهو
جیاكارییه بنچینهییهی كه زمانناسهكان
لهنێوان ئاستی دهنگی و ئاستی ماتریالیستی
زم��ان��دا ،لهنێوان ئاسته فۆنیمییهكهی و
ئاستی سیستامتیكییهكهیدا دروستی دهكهن،
ڕۆشنایی بخهینه سهر ناكۆكییهكه .وهك
پێشرت گومتان ،لیڤی شرتاوس بۆ یهكهمجار
له یاكۆپسنهوه گوێی ل�هم قسهیه بوو،
كه دهی �هوێ��ت فۆنیمهكان بگهڕێنێتهوه
ب��ۆ خهسلهته تایبهتییه م��ات��ری��ال��ی و
پتهوهكان .ئاساییه له ئهنرتۆپۆلۆژیستێك
ك�ه ئهنرتۆپۆلۆژیا ب�ه زمانناسی پێوانه
دهكات و لهسهر ئهم بنهمایه كار دهكات،
چاوهڕوانی ئهوهبین كه بایهخێكی تایبهت
ب��دات به ههوملهرجه ماتریالییهكان و
ژی��ان��ی كۆمهاڵیهتی و ب�ه بیۆلۆژیا؛ به
تایبهتیش كاتێك ئ�هم ئهنرتۆپۆلۆژیسته
ئهوه ڕاگهیهنێت كه ههریهكه له ماركسیزم
و زانسته رسوشتییهكان و بهتایبهتیش
جیۆلۆژیای بۆ گرنگه .بگره چ��اوهڕوان��ی
ئهوهیشی لێدهكهین كه ئایدیایهك دهربارهی
ئاستهكانی "....یهكان" و "....مییهكان" (واته
ئاسته ماتریالییهكان بهرامبهر ئهو ئاستهی كه
واتای كۆمهالیهتییان ههیه) پێشكهش بكات،
پێوانهكردن به دهنگهكان و فۆنیمهكان .ئهمه
ئهو شتهیه كه زمانناسی ئهمریكی "كینیت
بێك" خستوویهتییه ڕوو ،كاتێك ههوڵیدا
بهشیوهیهكی ئهنرتۆپۆلۆژی زمانناسی
بگشتێنێت (زمان له پهیوهندیدا به تیۆرێكی
یهكگرتوو دهرب���ارهی ڕهف��ت��اری مرۆیی،
 .)1964بهاڵم ههردوو چهمكی "...یهكان" و
....یهمیه" هی مارڤن هاریسن.
ب���هاڵم ب���هداخ���هوه لیڤی ش�ت�راوس بهم
ئاڕاستهیهدا نهڕۆیشت .ئهوهی ههڵوهستهی

لهسهر دهكهم ،پرهنسیپی فۆنیمه؛ پرهنسیپی
هاوبهرامبهرێتی پهتیی نێوان نیشانه sign
بیشومارهكاندا و ،توانای ههڵوهشانهوهی
ئهم نیشانه بهرامبهرانهیه بۆ بهرامبهرێتییه
سهرهكییهكان كه دهبێته بنچینهی و به تهواوی
دهكهویته دهرهوهی ئاگایی سوبێكتهوه.
دواتر لیڤی شرتازوس ئهم پرهنسیپهی بهسهر
ئهفسانهدا پراكتیزه كرد ،پێشنیاری ئهوه
دهك��ات ئهفسانهكان ههڵوهشێرنێنهوه بۆ
یهكه سهرهكییهكانیان كه له واتا خاڵین و
ناویان دهنێت "ئهفسانهییهكان" (بڕوانه
پێشهكی لیڤی ش�ت�راوس ب��ۆ كتێبهكهی
یاكۆپسن .)1976 ،ئێمه زۆر ڕێكهوتی ئهم "...
ه بۆ
یهكان"ـه دهكهین .ئهمه ههمیش ه ئاماژ 
میتافۆرێك دهكات كه بهنده لهسهر فۆنیم،
پێویسته ههمیشهیش ب ه وردی بیپشكنین.
ئێمه زۆر ستایشی ئهو گواستنهوهیه ناكهین
كه لیڤی شرتاوس كردوویهتی؛ بهاڵم پێویسته
باسی بكهین وهك چركهساتێكی بنچینهیی
بۆ دامهزراندنی بونیادگهرایی فهرهنسی.
ئهوهی لیڤی شرتاوس پێیوابوو له فۆنیمدا
بینیویهتییهوه ئهوهبوو كه فۆنیم یهكهیهكی
خاڵییه له واتا و له خۆیدا مانایهكی نییه.
بهالم ههر كه دهكهوێتهوه پهیوهندییهوه
لهگهڵ یهكهیهكی تری ههمان جۆردا یهكسهر
بونیادێك دروس��ت دهك �هن كه واتایهكی
ههیه .له ڕاستیدا ئهم بونیادهیش لهسهر ئهو
بهرامبهرێتییه دوالیتسیانه دادمهزرێت كه له
نائاگایی مرۆییدا ههن .الكان له پهنجاكاندا
ههڵوێستێكی نزیك لهم بۆچوونهی ههبوو
دهرب��ارهی نائاگایی فرۆیدی ،ئهگهرچی له
وردهكاریدا جیاوازی لهنێوانیاندا ههیه.
ئ���هوه زۆر روون����ه ك��ه ه��هردووك��ی��ان
ههڵهیانكردووه ،چ له تیۆرهكانیاندا و چ له
لێكدانهوهی سهرچاوهكاندا .سۆسۆر بڕوایهكی
تهواوی بهو تیۆره نهبوو كه دهكدرایه پاڵی؛

بهاڵم یاكۆپسن ههر به ڕوون و ڕاشكاوی
رهخ��ن�هی دهك���ات؛ ب ه ه�هرح��اڵ ئ��هوه له
ڕووی لۆژیكییهو ه مهحاڵه .ڕاستییهكهی ئهم
ههڵهیهی كه ئهو كاته كردی ،الی كهسانێكی
تریش كه ناوبانگیان كهمرته جار له دوای
جار دووباره دهبێتهوه .ئهمه ئهو ههڵهیه
كه هێشتایش ل ه ئهدهبیاتی ههشتاكان و
نهوهدهكاندا دهیبنینهوه.

 :1-3بونیادی بنچینهیی خزمایهتی:

زۆرینهی ئهنرتۆپۆلۆژیستهكان پێیانوای ه
س��ی��س��ت�هم��ی خ��زم��ای �هت��ی دام������هزراوه
سهرهكییهكانی ئ �هو كۆمهڵگایانهن كه
لێیان دهكۆڵنهوه .كتێبهكهی لیڤی شرتاوس
"بونیادی بنچینهیی خزمایهتی (،)1949
كتێبێكه دهربارهی ئهم بابهته .ئهوهی لهم
كتێبهدا جێگای سهرنج ه ئهو خاڵهیه كه
دهڵێت كۆمهڵگ ه لهسهر بنهمای قهدهغهی
سێكسكردن لهگهڵ نزیكهكاندا مهحرهكان
دامهزراوه ،وات ه قهدهغهكردنی سێكس لهنێو
خێزاندا ،ئهمهیش وای له پیاوان كردووه ،به
مهبهستی هاوسهرگیری ،ژنانی خێزانهكهی
خۆیان لهگهڵ ژنانی خێزانهكانی تردا
بگۆڕنهوه .ئهمهیش بونیادێكی كۆمهاڵیهتی
گشتیی دروس��ت ك��ردوو ه كه له خێزانی
ن��اوهك��ی (ب���اوك و دای��ك و منداڵهكان)
گهورهتره.
ئ�هم كۆمهڵگایانه سێ فۆڕمه سهرهكیی
ئاڵوگۆڕیان تێدا ب���ووه ،ئ �هم سیانهیش
پێكهوه كۆمهڵگایان دروس��ت��ك��ردووه و
هاوبهندییهكهییان ڕاگرتووه؛ فۆڕمی یهكهم
ئاڵوگۆڕی دیارییه ،ك ه هاوشیوهی بونیادی
كۆمهاڵیهتییه ل ه كۆمهڵگه ئاڵۆزترهكاندا؛
دووهم ،ئاڵوگۆڕی ژنان ،بهگوێرهی ڕێسایهكی
زۆر ئاڵۆز ،ئهمهیش بونیادی خزمایهتی
پیكهێناوه؛ سێیهم ،گۆڕینهوهی پهیامه
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زمانییهكان و قسه لهڕێگهی زمانهوه ،ك ه
بهشه گ�هورهك�هی كولتووری كۆمهڵگهی
پێكهێناوه ،ئهمهیش له بهرههمهكانی دواتری
لیڤی شرتاوسدا دهبێته بونیادی ڕهمزی یان
سیستهمی نیشانهكان.
كاریگهری ئهو ڕێسایانهی كه وایانكردووه
هاوسهرگیری لهنێو خێزانی ناوهكیدا نهكرێت
و لهنێو گروپه سهپێرناوهكاندا نهكرێت،
ئهوهیه كه بونیادی بنچینهیی خزمایهتی
خێزانی ناوهكیی نییه كه له ژن و مێرد و
منداڵهكان پێكهاتووه ،بهڵكو ئهو خێزانهیه
كه پیكهاتووه له ژن و مێرد و منداڵ و خاڵ،
یان كهسێكی نێرینه كه لهالیهن ژنهكهوه
ڕهمهزامهندی لهسهر نوێرناوه و له بنهڕهتدا
دهسهاڵتی بهسهر ژنهكهدا ههیه و دهستی
لێ ههڵدهگرێت .ئهم بونیادهیش فۆڕمی
ههمهجۆر وهردهگ��رێ��ت هاوڕییه لهگهڵ
ئهو ههڵوێسته ههمهجۆرانهدا كه ئهندامی
بونیادی خزمایهتی بهرامبهر ئهندامێكی
دیكه وهریان دهگرێت (ئهم ههڵوێستانهیش
ههڵوێستی كهسی تاكه دیاریكراوهكان نین،
بهڵكو پهیوهسته به پێگهی ئهو كهسانهوه
لهنێو خێزاندا) .بهم جۆره منداڵی نێرینه
ل ه ههندێك كۆمهڵگهكاندا باوكێكی توند،
بهڕێزی ههیه كه ئاستهمه سوكایهتی پێبكات،
له كاتێكدا پهیوهندییهكهی لهگهڵ خاڵیدا
پهیوهندییهكی خۆش و ناخهكییه؛ كهچی له
ههندێك كۆمهڵگهی تردا ئهم پهیوهندییانه
به پێچهوانهوهن.
ئهنرتۆپۆلۆژیستهكان ههوڵیاندا تهفسیری
ئهم ڕێسا و ههڵوێستانهی خزمایهتی بكهن؛
لهنێو ئهم تهفسیرانهدا خوێندنهوهیهكی
ئ��اب��ووری ههیه ،ل�هو ج��ۆرهی كه ماركس
و هاریس ك��ردووی��ان�ه .ئهمان پێیانوایه
ئهم رێسایانه بونیادێكی جهوههرییانهی
ئابووریی ههیه كه دهبێته مایهی مانهوهی
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كۆمهڵگاكان .ههڵبهت ئهم تهفسیره لیڤی
ش�تراوس ڕازی ناكات .تهفسیرێكی دیكه
تهفسیری مێژووییه ،كه پێیوایه بوونی چهند
دیاردهیهكی دیاریكراو دهگهڕێتهوه بۆ
قۆناغی و پهرهسهندنه مێژووییهكانیان .ئهم
تهفسیرهیش كێشهی زۆره ،زۆرجاریش باس
له مێژوویهك دهكات كه بهنده به تێرامانهوه،
بهتایبهتی ئهم كێشانه لهوێدا زهق دهبنهوه
كه له ئهنرتۆپۆلۆژیادا پشتیوانی بكرێت،
چونكه له بنهڕهتدا گرنگی به كۆمهڵگه
نهخوێندهوارهكان دهدات كه نووسین
نازانن و ئاستهمه ڕووپۆش له مێژووكهیان
ههڵبامڵرێت .بهاڵم تهفسیری بونیادگهری
جهخت ل��هوه دهك��ات��هوه ك�ه دهتوانین
لهسهر بنهمای پهیوهندیی نێوان بهشهكانی
بونیادی باو ،به بێ تێرامانی مێژوویی ،لهم
كۆمهڵگایانه تێبگهین .لێرهیشدا پێوانهك ه به
گوێرهی توێژینهوهی زمانناسی ئهو سهردهمه،
زۆر روونه.
ڕاستییهكهی من پسپۆری ب��واری ئهدهب
و زمانناسی نیم ت��اوهك��و حوكم لهسهر
س �هرك �هوت��ن ،ی��ان ئاستی لۆژیكیبوونی
گریامنهكانی ش�تراوس ،بۆ تهفسیركردنی
سیستهمی خزمایهتی بدهم .ئهمه یهكێكه
له كایه تهكنیكییهكان له ئهنرتۆپۆلۆژیادا
كه تهنیا پسپۆرهكانی ئهو ب��واری دهوێرن
خۆیان له قهرهی بدهن .ههروهها لێرهودا
دژواری��ی�هك��ان��ی لێكدانهوهیش ب��ۆ خۆی
سامناكه .لهنێوان لیڤی ش�تراوس و "ڕۆنی
نیدهام"ـی ئهنرتۆپۆلۆژیستی بهناوبانگدا،
ناكۆكییهكی ئاشكرا سهری ههڵدا ،دهربارهی
ئهو شتهی كه دهشیت بابهتی ڕاستهقینهی
نووسین بێت ،ئهم ناكۆكییه له چاپی دووهمی
لیڤی شرتاوسدا زهق بوویهوه ،بهتایبهتی لهو
كۆمێنتی ئاڵۆز و سهرسوڕهێنهری لیندهامدا
دهربارهی وهرگێرانهكهی .بهاڵم لهڕوانگهی
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منهوه شتێك به ڕوونی ماوهتهوه ،الیهنیكهم
وهك ڕێسایهكی زگامكی ،ئهویش ئهوهیه
كه لیڤی شرتاوس گرنگی به واقیعهكان بهو
جۆر ه ن �هداوه كه چاودێرهكان له دهرهوه
دهیبینین ،بهڵكو زیاتر گرنگی به نواندنهوه
دیاریكراوه زهینییهكانی واقیعهكان داوه له
عهقڵی بهشداربووهكانی ئهو واقیعانهدا .ئهو
ئهم ڕوانگه تایبهتییه دهخاته نێو دووهمین
بهرههمییهو ه كه لێكۆڵینهوهیه له كێشهی
تهوتهمیزمی كۆن ( )1962ل ه ئهنرتۆپۆلۆژیادا،
ههروهها له كتیبهكهیدا دهربارهی فیكرزی
ك��ێ��وی ( ،)1962ك � ه وهه���ا وهس���ف كرا
فراوانكردنی چوارچێوهی بهرههمهكهی
پێشرت ه تا ئهو ڕادهیهی كه بوارێكی نوێیش
بگرێتهوه.

 :1-4لێكۆڵینهوه له بونیادی زهینی:

بایهخی سهرهكی ههریهكه له تهوتهمیزم
و فیكری كێوی لهمڕۆدا ،ئهوهی ه كه عهقل
ب ه چ شێوازێك زانیارییهكان رێك دهخات.
ئهنرتۆپۆلۆژیستهكانی سهرهتا بۆ منوونه
ئاماژهیان بهو ه داوه كه كردنی ئاژهڵهكان
به تهوتهم بۆ ن��وان��دن�هوهی ك��ۆی گروپه
كۆمهاڵیهتییهكان ،یهكێك ه له شوێنهواره
مێژووییهكانی ئ��هو ڕۆژان����هی ك � ه ئهم
كۆمهاڵن ه ئهو ئاژهاڵنهیان خ��واردوو ه (كه
لهو سهردهم ه تهوتهمییهدا لێیان قهدهغه
ب��ووه) .ئهم ه تهفسیرێكه ل ه پ��ال دهی��ان
تهفسیری تردا .بهاڵم لیڤی شرتاوس پێیوایه
تهواوی كێشهی تهوتهمیزم ،ئهوهی تاوهكو
ئێستا وهسف ك�راوه ،جۆرێكه له وههم و
فریوودان .لهبری ئهوانه ،ئهو وایدهبینێت
دهبێت سهیری سیستهمی پهیوهندییهكان
بكهین؛ سیستهمی ب هرامبهركردنهوه ئاژهڵه
تهوتهمییهكان شێوازێكی كولتوورییانهی
ڕێكخستنی جیهانه .ئهوهی لێرهدا دهبێت

بكرێته پنتی لێكۆڵینهوه شێوازی بیركردنهوهی ه
بههۆی سیستهمی پۆلێنكردنهكانهوه ،كه ئاژهڵه
تهوتهمییهكان بهرجهستهی دهكهنهوه .ئهم
شێوازه مامهڵهكردنه لهگهڵ بابهتهكهدا زۆر
خاڵی هاوبهش و لێكچووی تێدایه لهگهڵ ئهو
شێوازهدا كه مهعریفهناسهكانی شوێنهوار بۆ
لێكۆڵینهوه له شوێنهواری شێوازه سهرهتاییهكانی
بیركردنهوه ،بهكاری دههێنن.
ڕاس��ت��ی��ی�هك�هی ،س��هرج��هم بهرههمهكانی
لیڤی ش�ت�راوس ،ب�ه ئ��اراس��ت�هی لێكۆڵینهوه
له نواندنهوهی ئهو بونیادانهدا دهڕۆن كه
ل�ه عهقڵدا بوونیان ه�هی�ه ،لهمهیشدا له
بهرههمهكانی ڕێسای زگامكییهوه نزیكه .بۆ
ئهوهی ئهم لێكچوونه باشرت ببینین ،دهڵێین:
كلۆد لیڤی شرتاوس ههمیشه ویستوویهتی بهم
شێوه بڕواته پێش ،تا ئهو ڕادهیهی كه بتوانێت
پهرده لهسهر خهسلهتهكانی عهقڵی نائاگایانهی
گهردوونی ههڵبامڵێت .دوور له بۆچوونی ئهو
كهسانهی كه هۆگری ههردوو شێواز و ستایلی
چۆمسكی و شرتاوسن ،ئیمه پێامنوایه ئهم دوو
بیرمهنده ،ههر یهكهیان له بوار و كیشوهری
خ��ۆی��دا ،ه �هردووك��ی��ان ب�ه دوای گشتێتییه
زهینییهكاندا دهگهڕێن ،ئهگهرچی ههرگیز باس
ل ه كاریگهرییان لهسهر یهكرتی نهكراوه ،دیاره
وێڕای ئهوهیش ك ه چۆمسكی پێیوازیه كارهكهی
لیڤی شرتاوس كارێكی بهتاڵه.
بهاڵم یهكێك له جیاوازییه سهرهكییهكانی نێوان
ئهم دووان �ه ،ئهو چاڵه بهرفراوانهیه كه ئهو
دوو نهرویته فیكرییه له یهكرت جیا دهكاتهوه
كه ه�هر یهكهیان له چوارچێوهیدا كاریان
كردووه .چۆمسكی له سهرهتای پهنجاكاندا له
ئهمریكا بهرپهرچی قوتابخانهی ڕهفتارخوازی
بااڵدهستی دایهوه–بهرههمهكانی دهروونناسی
ڕهفتاریی گ�هوره ب .ف .سكینهر ،منوونهی
ئهم قوتابخانهیهیه -كه دهیانویست تهنانهت
زم��ان��ی مرۆییش بگێڕنهوه ب��ۆ "ڕهف��ت��اری

ئاخاوتنگهری" و نكوڵییان له بوونی هیچ
توانایهك دهكرد بۆ كردنی دیارده زهینییهكان به
بابهتی لێكۆڵینهوهی زانستی .بهاڵم فهلسهفهی
بااڵدهست فهلسهفهی ئهزموونگهریی بوو،
ئهگهرچی له ڕهفتارگهری باجی قورسرت بوو،
ڕهنگه "كوین" ،هاوتای "ڕاس��ل" ،گرنگرتین
فهیلهسوفی ت�هواو ئهزموونگهرا بێت؛ بهاڵم
ب �هالی زمانناسییهوه فهلسهفه بایهخێكی
كهمرتی له ڕهفتارگهری گشتێرناو ههبوو ،چونكه
ئهمهیان لێكۆڵینهوه له ههموو شتێك دهكات،
تهنانهت ئهو دهاللهتانهی كه زمانناسهكان پێیان
وایه لێكۆڵینهوه لێیان چاالكییهكی نازانستییه و
نامانگهیهنێت به هیچ.
له بهرامبهردا ،لیڤی شرتاوس بهر بوونگ هرایی
سارتهر ك��هوت .ب �هالی ئ�هم فهلسهفهیهوه،
ڕوانگه زانستی و ئوبێكتییهكان دهرب��ارهی
مرۆڤ ههرگیز هیچ بایهخێكی نییه؛ ئهمه بایهخ
به "مێرووناسی" علم الحرشات دهدات.
بهاڵم ئاگایی –یان "بوون بۆ خۆی" -جۆرێك ه له
عهدهم یان نهبوونی كهینونه ،كه ویڕای ئهوهیش
جیهانی شتهكان یان ئوبێكتهكان له تۆپهڵێكی
جیانهكراوه له بوون لهخۆیدا ،دهخولقێنێت .خۆ
ئهگهر ئهم ئاگاییه دهروبارهی جیهان بێت ،به
تایبهتیش دهربارهی ڕابردووی خۆی بێت ،ئهوا
له ههڵبژاردنی بژارده ههنوكهییهكاندا ئازاد
دهبێت .بهاڵم ڕهتكردنهوهی ئهمه ئیامنێكی
فاسیده و هیچیرت .مرۆڤ له ڕێبازی مرۆیی
بوونگ هراییدا خۆی دهكاته ئهوهی كه ههیه و
ههموو ساتێك خۆی تازه دهكاتهوه ،ئهوهیش
له ئازادییهكدا كه كۆتوبهندهكانی بونیادی
كۆمهاڵیهتی ،یان ههلومهرجه ماتریالییهكان،
یان پاڵنهره نائاگاییهكان ،یان بایۆلۆژیای كهس،
قهتیسی ناكهن .ئهمه ئهو فهلسهفهیه كه دواتر
سارتهر ههوڵیدا لهگهڵ ماركسیزمدا یهكیان
بخات.
ڕهنگه ئهم سهرنجه كورته دادوهرانه نهبێت،

بونیادی بنچینهیی
خزمایهتی خێزانی
ناوهكیی نیی ه كه
ل ه ژن و مێرد و
منداڵهكان پێكهاتووه،
بهڵكو ئهو خێزانهیه
ك ه پیكهاتووه ل ه ژن
و مێرد و منداڵ و
خاڵ ،یان كهسێكی
نێرین ه ك ه لهالیهن
ژنهكهوه ڕهمهزامهندی
لهسهر نوێنراوه و له
بنهڕهتدا دهسهاڵتی
بهسهر ژنهكهدا
ههی ه و دهستی لێ
ههڵدهگرێت
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چونكه غهدر ل ه وردی و تیژبینی سارتهر
دهكات؛ بێگومان ههڵه دهكهین گهر فیكری
سارتهر هاوتا بكهین به سهرجهم فیكری
فهرهنسی .بهاڵم ئهوهیش ههڵهیه كه بلێین
فهلسهفهی فهرهنسی به لوتبهرزییهوه و
له س�هرهوه ڕوانیویهتییه پهیوهندی خۆی
به زانسته مرۆڤییه ئهزموونگهرییهكانهوه
و گ��وای �ه ه��هر ل �هگ �هڵ لهدایكبوونیدا
ویستوویهتی بیخنكێنێت .ئهم بابهته به
درێژی الی یهكێك له كۆمهڵناسه دهگمهنه
فرانكۆفۆنییهكان دهبنینهوه ،كه له پێگه

نێو دهوڵهتییهكهیدا دهگ��ات�ه هاوشانی
لیڤی ش�تراوس ،ئهویش ژان پیاجهیه ،له
كتیبهكهیدا "ڕوانینهكان له فهلسهفه و
وههمهكانی" ( .)1965ئهم كتێبه تۆماری
جهنگێكه كه پیاجه به درێژایی تهمهنی
بهرپای كردووه بۆ داننان به ڕهوایهتی ئهو
لێكۆڵینهوه ئهزموونیانهدا كه له پهرهسهندنی
كاتگیۆرییه لۆژیكییهكان له عهقڵی مناڵدا،
دهكۆڵنهوه ،ئهمهیش دژ به دامهزراوهیهك
كه پێیوایه ههر لێكۆڵینهوهیهكی لهم جۆره
تهنیا بهڵگهیه لهسهر ههڵهیهكی فهلسهفی

Jacobsen
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تهواو ئاشكرا .ئهزموونی پیاج ه ل ه هێلێكی
تهریبدا دهڕوات لهگهڵ ئهزموونی لیڤی
شرتاوسدا ،بهاڵم پیاج ه دهستی له خواوسته
ئهزموونگهرییهكهكی ههڵنهگرت.

 :1-5فهلسهفهیهكی ن��وی دهرب��ارهی
مرۆڤ:

رهن��گ��ه ب�� ه ح��همت��ی ئ �هن�ترۆپ��ۆل��ۆژی��ای
بونیادگهری به فهلسهفهیهكی ئهڵتهرناتیڤ
دهرب���ارهی م��رۆڤ لێكبدرێتهوه .ڕهنگه
ئهو قسهیه لهجێی خۆیدا بێت كه دهلێت
ئهنرتۆپۆلۆژیای بونیادگهری لهنێوان دوو
بژاردهدایه ،لهالیهك ببێت ه فهلسهفهیهكی
نوێ دهرب��ارهی مرۆڤ ،یان فهلسهفهیهكی
نوێ دهربارهی مرۆڤ بونیاد دهنێت كه كار
دهكات بۆ گونجاندنی ئهنرتۆپۆلۆژیا لهگهڵ
خۆیدا .لهبهرئهوهی فهلسهفهی سارتهر و
زۆرێ��ك لهو فهلسهفانهی له چوارچێوهی
نهریتی فینۆمینۆلۆژیا و بوونگ هراییدا بوون،
نهیانتوانی ئهم ه بكهن .فشاری شهڕی
فهلسهفی بووه مایهی گۆڕینی بۆچوونهكانی
لیڤی ش�تراوس دهرب���ارهی ئهنرتۆپۆلۆژیا،
ئهمه ل �هو ب��ڕگ�هی�هدا دهردهك��هوێ��ت كه
پێشرت ل ه بهرگی دووهمی "ئهنرتۆپۆلۆژیای
بونیادگهری"ـیهوه گواستامنهوه .شرتاوس كه
ناچار بوو پرسیاری فهلسهفی بوروژێنێت،
زۆر ب ه بههێزی بهرهو ئهو ه دهچوو ببێته
فهیلهسوف ،ئهم ه به ڕادهی �هك روون بوو
كه دهبوو شرتاوس ههندێجار خوێنهرهكانی
دڵنیا بكاتهوه لهوهی غهمی سهرهكی ئهو
گرنگیدان ه به زانیارییه ئێتنۆگرافییهكان،
جارێكیش ههندێك كاری پراكتیكی كرد.
بێگومان ،له بنهڕهتدا فهلسهفه باس ه بوو كه
شرتاوس لێیهوه دهستی پێكرد.
ئ���هو پ��رس��ی��ارهی ك�� ه خ��ۆی��ش��ی ك��ردی
ئهوهبوو داخۆ دهكرێت بونیادگهری وهك

ههڵوێستێكی فهلسهفی پیشان بدرێت؟
بونیادگهری ئهو تێڕوانینهیه كه پێیوایه
كۆمهڵگه لهڕێگهی كۆمهڵێك نواندنهوهی
نائاگایانهی زهینی ،كه لهنێوان تاكهكاندا
هاوبهشه ،پێناسه دهكرێت .ئهمهیش له
ڕهههندێكی گرنگییهوه واتای ئهوهبه كه
سیستهمی نواندنهوه نائاگاییهكان لهپێشرتێتی
لۆژیكیی ههیه بهسهر ههریهكه له كۆمهڵگه
و تاكهكانیشدا .ن��وان��دن�هوهی نائاگایانه
بنچینه سهرهكییهكهیه نهك كۆمهڵگه و
تاكهكهسهكان .سوبێكته تاكهكهسییهكان
بهرههمی ڕیزكردنی تاكهكهكانن لهنێو ئهم
جۆره سیستهمهدا؛ كۆمهڵگهیش له شێوازی
بهڕێوهبردنی ئهم جۆره سیستهمه زهینییه
ڕهفتارییه كۆمهاڵیهتییهوه دروست دهبێت
كه ئهگهر ئهو بنچینهیه نهبووایه ئهوا بێ
واتا دهبوو .جیهانی كۆمهاڵیهتیی ئوبێكتی له
دهرهوهی نواندنهوه زهینییهكانی بوونی نییه؛
سوبێكتی ئازاد به بێ ئهم نواندنهوانه بوونی
نییه .ئهمهیش له جهوههردا ئایدیالیزمی
نیو كانتیزمه .ئهمه خاڵی دهستپێكردنی
بیركردنهوهی الكان و ئاڵتوسێر و فۆكۆیشه.

 :1-6ئهفسانه دهربارهی ئهفسانه:

ش�تراوس زۆرب��هی بهرههمهكانی دوات��ری
تهرخان كرد بۆ شیكاریی ئهفسانه؛ لهوێیشدا
دهبینین كاریگهری زمانناسی هێشتایش
قووڵ و كاریگهره ،بهاڵم لهمهدا شرتاوس جۆره
پێوانه و لێكچواندنێكی ئێجگار كرچوكاڵ و
فشۆڵ بهكاردههێنێت .به بڕوای ئهو ئهفسانه
جیاوازهكان ،كه گهله جیاوازهكانی نێو یهك
كیشوهر دهیگێڕنهوه ،بهشێكن له یهك زمان
و بهڵگهن لهسهر پۆلێن یان كاتیگۆرییه
گهردوونییهكان .به واتایهك ئهم ڕوانگه
كۆچوكاڵ و فشۆڵه وهك بهرههمهكانی یۆنگن
دهربارهی ئاگایی دهستهكۆیی .كاتێك شرتاوس

كارهكه خۆی به ئهفسانه دهربارهی ئهفسانه
وهسف دهكات ،لهمهدا لهسهر ههقه.
وێرای ئهو كاره زۆر بهرفراوانانهی كه لیڤی
شرتاوس له كایهی ئهفسانهناسیدا كردوونی،
بهاڵم بهشێوهیهكی سهرهكی پهیرهوی لهو
بنهما شیكارییانه دهكات كه پێشرت له ساڵی
1955دا له وتارێكدا بهناوی "توێژینهوهی
بونیادگهریی له ئهفسانه" ،باسی كردوون.
شرتاوس به درێژایی ههموو ژیانی بایهخی
به ئ��هدهب و ئهفسانه داوه .هاوكاری
یاكۆپسن بووه له شیكاریی بونیادگهرانهی
ئهدهبدا ،بهناوبانگرتین كاری هاوبهشیشیان
شیكاركردنی قهسیدهی "پشیلهكان"ـی
بۆدلێره ،كه لهوێدا یاكۆپسن وهك هاوبهشێكی
ب��ااڵدهس��ت دهردهك���هوێ���ت ،چونكه ئهو
تهكنیكه شیكارییهی لهوێدا بهكاریان هێناوه،
زۆر لهو تهكنیكه تایبهتییانهی یاكۆپسن
دهچێت كه له لێكرتازاندنی جومگهكانی
سۆناتای شكسپیردا بهكاری هێناوه ،تاوهكو
بهرامبهرێتییه گرامهری و دهنگییهكان و
دهاللهته گریامنهكراوهكانی نێوی كهشف
بكات.
بهاڵم تهكنیكی تایبهت و جێ دهستی لیڤی
ش�تراوس ل�هو شیكارییهدا دهردهك �هوێ��ت
كه بۆ ئهفسانهی ئۆدیپ كردوویهتی؛ ئهم
كارهی له ریزی بهرههمهكانی سهرهتایدایه،
بهاڵم خاڵه بههێز و الوازهك��ان له شێوازی
مامهڵهی ئهو لهگهڵ ئهفسانهدا به گشتی،
دهردهخ����ات .ش�ت�راوس ،ئهفسانه بهسهر
ئپسۆدهكان ڕووداوهكانـدا پارچه پارچه
دهك��ات و له تۆڕێكدا ڕێكیان دهخ��ات كه
دوو ڕهههندی ههیه ،تاوهكو بهرامبهرێتییه
ماناداره گرنگهكانی لێوه بهدهست بهێنێت
كه ئهفسانهكه لهبارهیانهوه داڕێ���ژراوه.
ئهفسانهی ئۆدیپ به بێ ئهم ت��ۆڕه ،ئهم
جۆرهیه:

كادیمۆس ب��هدوای ئ �هوروپ��ای خوشكیدا
دهگ��هڕێ��ت ،ك �ه زی���ۆس ڕف��ان��دووی �هت��ی،
كادیمۆس دراگۆنهكه دهكوژێت .سپارتۆی ،كه
ل ه ددانی دراگۆنهكهوه دروست بوون یهكرتی
لهنێو دهبهن .البداكۆس ،باوكی الیۆس ،شهله
(؟) .ئۆدیپ الیۆسی باوكی خۆی دهكوژیت.
الیۆس واته چهپلهره (؟) .ئۆدیپ دهعباكه
لهنێو دهبات ،ئۆدیپ واته ئهوهی كه قاچێكی
ههڵئاوساوی ههیه (؟) .ئۆدیپ هاوسهرگیری
لهگهڵ جۆكاستی دایكیدا دهكات .ئیتیۆكلیس
پۆلینۆسی ب��رای دهك��وژێ��ت ،ئهنتیگۆنه
پۆلینۆسی برای دهنێژێت ،بهوهیش یهكێك له
قهدهغهكان پێشێل دهكات.
ئ�هم دابهشكردن ه بهسهر ڕووداوهك��ان��دا
دابهشكردنێكی زۆر ڕێكهوت و لهخۆوهیه،
زۆرێك له ڕووداوهكانی دیكه ك ه له سهرچاوه
سهرهكییهكاندا باسكراون و خوێنهر به
گرنگیان د هزانێت ،پهراوێز خ�راون .پاشان
لیڤی شرتاوس ئهم ڕووداوانه له چوار ستووندا
دادهنێت ،به پێی ئهم پێوهرانه:
• زێ���دهڕهوی���ك���ردن ل�� ه پ�هی��وهن��دی��ی�ه
خزمایهتییهكاندا( :ك��ادی��م��ۆس ب��هدوای
ئهوروپادا دهگهڕێت؛ ئۆدیپ هاوسهرگیری
لهگهڵ جوكاستدا دهكات؛ ئهنتیگۆنه پۆلینۆس
دهنێژێت).
• ك �هم��ك��ردن �هوهی ب �هه��ای پهیوهندییه
خزمایهتییهكان( :سپاتۆری یهكرتی لهنێو
دهب��هن؛ ئۆدیپ باوكی خۆی دهكوژێت،
ئیتیۆكلیس براكهی دهكوژێت).
• ئهستهمی به پێو ه وهستان( :البداكۆس
شهله ،الی��ۆس چهپلهره ،ئۆدیپ قاچێكی
ههڵئاوساوی ههیه).
ئهم پێوهرانهیش تارادهیهكی زۆر ڕێكهوت و
لهخۆوهن.
دوای ئهوه لیڤی شرتاوس دوو گروپهكهی
كۆتاییان لێك دهداتهوه -كوشتنی وهحشهكان
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و ئاستهمی به پێوهوهستان ،-وای دهبینێت  :1-7بونیاد و نیشانه و گهمه له گوتاری
ئهمانه به دوای یهكدا واتای نهفیكردنهویه زانسته مرۆڤایهتییهكاندا:

ل�هدای��ك��ب��وون��ی خ��ودی��ی��ان �هی م���رۆڤ و
بهردهوامێتی لهدایكبوونی خودییانهی
مرۆڤ .بهم جۆره ئهفسانه دهبێته واتایهكی
پهیوهندیدارییانه؛ »زێ��دهڕهوی��ك��ردن له
نرخاندنی پهیوهندییه خزمایهتییهكان و
سیلهی ڕهحمدا دهبێته زێدهڕهویكردن
و خهیاڵپاڵویی له نرخاندنیدا بهو جۆرهی
ك�ه ئ �هو ه �هوڵ �هی ك�ه ب��ۆ وازه��ێ��ن��ان له
دۆكرتینی لهدایكبوونی خودیی دهدرێت،
مهحاڵه ئهم وازهێنانه دهستهبهر بكات«.
ئ��هم ئهفسانهی ه وهك��و لیڤی ش�تراوس
دهڵێت ،گوزارشته لهو مهحاڵێتییهی كه
ئهو كۆمهڵگهیه تێیدهكهوێت وا بانگی
لهدایكبوونی خودییانهی مرۆڤ دهكات...
كاتێك دهیهویت لهم تیۆرهوه بپهرێتهوه
بۆ داننان ب �هوهدا كه ههر یهكێكامن له
ڕاستیدا له نزیكبوونهوهی پیاو و ژنێكهوه
لهدایكبووین«.
دهبێت بڵێم من به هیچ وشهیهكی ئهم
حیكایهته درێ��ژه باوهڕناكهم .ئ �هوهی به
تایبهتیش جێی ب��اوهڕم نییه ئهوهیه كه
گوایه ئهم میتۆده میتۆدێكی زانستییه له
لێكۆڵینهوهدا .ئهو بابهت و خااڵنهی كه
لێكۆڵهر دهتوانێت لهبارهیانهوه بڕیاره
سهرپێییهكان بدات پهیوهسته به ناوهڕۆكی
ئهفسانه ی��ان پۆلێنی یهكهكانییهوه ،به
جۆرێك كه بهرهنجامهكان ئهوه بسهملێنن
كه دهیانهوێت بیسهملێنن ،جا ههرچی بن،
ئهمانه كۆمهڵێك بابهت و خاڵی زۆرن .ههر
وهك ئهوهی لێكۆڵهر دهتوانێت ههتا حهز
بكات كتێبه بهرههم بهێنێت .ڕاستییهكهی
ئهوهی لیڤی شرتاوس لهبارهی ئهفسانهوه
نووسیویهتی ڕهنگه شتێكی وهك ئهمه بێت.
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دهب��ێ��ت ل��ێ��رهدا ئ��هم ك��اردان��هوه زب��رهی
من تیۆرسێنی نوێی ئهدهبی –و ڕهنگه
خوێنهر-یشی داچڵهكاندبێت .پاڵنهری دژ
به میتۆدی زانستی ،كه الی لیڤی شرتاوس
دهیبینین ،تا ئهو ئاسته پ�هرهی سهند كه
رهخنهگره كۆنهكانی ئهم بواره به زمانێكی
دیكه دهدوان .گۆڕانه یهكالكهرهوه له ساڵی
 1967دا ڕووی��دا ،لهگهڵ وت��اری "بونیاد
و نیشانهكان و گهمه له گوتاری زانسته
مرۆڤایهتییهكاندا"ی "ژاك دێریدا"دا ،ك ه له
ههمان ئهو كۆنگرهیهدا پێشكهشی كرد وا
"نیڤین دایسن-هێدسن"ـیش ئهو ڕهخنه
ئهزموونگهرییهی خستهڕوو كه پێشرت
ئاماژهمان پێدا ،بهاڵم ئهم دوو وتاره سهر
ب ه دوو جیهانیی فیكری لێكجیاواز بوون.
دایسن-هێدسن پێیوا بوو لیڤی شرتاوس وهك
پێویست ئهزموونگهرا نییه و وایدهبینێت ئهو
بۆنوبهرامه خهیاڵی و ئهدهبی و فهلسهفییهی
كه ل�هو دهروازه و پێشهكییانهوه بهرز
دهبێتهوه وا لهالیهن كهسی نهخوێندهوارهوه
بۆ بهرههمه ئهنرتۆپۆلۆژییهكانی شرتاوس
دهنوورسێن ،وهكو جۆرج شتاینهر و سۆزان
سۆنتاگ ،بۆنوبهرامهیهكی جێی گومان و
دوودڵییه ،ههمان بۆچوونیوشی دهربارهی
ئهو بنهچه فهلسهفییه دوورودرێژه ههی ه كه
شرتاوس خۆی بانگش ههی بۆ دهكات.
ب��هاڵم دێ��ری��دا پێیوایه لیڤی ش�تراوس له
كێشهیهكدا گیری خواردووه كه له جهوههردا
كێشهیهكی فهلسهفییه ،بهاڵم ،به واتایهك
له واتاكان ،ئهو به تهواوی فهیلهسوف نییه
تا بتوانێت ئهم كێشهیه چارهسهر بكات.
ئێتنۆلۆژیا (و ئهنرتۆپۆلۆژیا) زانستێكی
ئهوروپییه و چهمكه ئهوروپییه تهقلیدییهكان
بهكار دههێنێت (ههڵبهت به سهرجهم ئهو
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چهمكانهیشهو ه دایسن-هێدسن و سهرجهم
ئهنرتۆپۆلۆژیست ه ئهزموونگهراكان بهكاری
ئیشی پێدهكهن) .جا لهبهرئهوهی ئهم زانسته
ل ه كۆمهڵگ ه نائهوروپییهكان دهكۆڵێتهوه ،ئهوا
دهبێت ڕهخنه له ههموو كاتیگۆرییهكانی
ئیتنۆسهنتهریزم بگرێت ،ب �هو چهمكه
زانستییانهیشهوه ك ه خودی ئهو زانستهیشی
لهسهر دام �هزراوه .دهنا گهر وانهبێت ئهم
زانست ه سیفهته زانستییه تایبهتییهكهی خۆی
لهدهست دهدات تهنانهت ئهگهر لهنێو
دهستی پیادهكهرێكی لێهاتووی وهك لیڤی
شرتاویسدا بێت (چ جای له بهردهستی ئهو
ئهزموونگهراییه ڕهق و تهقهدا بێت كه
دایسن-هێدسن نوێنهرایهتیی دهكات).
ل��ێ��رهدا لیڤی ش�تراوس لهسهر ههقه كه
دادگ��ای��ی بهرامبهرێتی میتافیزیكییانهی
تهقلیدیی نێوان ههستی و زهینی دهكات
و دهچێته سهروویهوه ،ئهم ب هرامبهردانانه
ك ه زانست ه مرۆییهكانی شپرزه ك��ردووه به
كۆمهڵێك پرسیار وا پهیوهسنت ب�هوهی كه
داخۆ ئهم زانستان ه له شته ماتریالییهكان و
ڕهفتار ه فیزییكییهكان و شتی لهم بابهته
دهكۆڵنهوه یان ل ه واتا دهكۆڵنهوه؟ بهاڵم
لیڤی شرتاوس ئهم دادگایی ه دادمهزرێنێت و
ئهم ترانسێندنته بااڵتر دهبات لهو ڕێگهیهوه
كه ههر ل ه سهرهتاوه خۆی دهخاته ئاستی
نیشانهوه ،ئهم ه ل ه كاتێكدا ك ه چهمكی نیشانه
خۆی ،وهك پێكهوهنووسانی دال و مهدلول،
گرێدراوی ب هرامبهرێتی نێوان ههستی و
زهینییه ،ئهستهمه ب ه بێ ئهم بارمبهرێتێیه
ئهم ه لهمه تێبگهین .بهم جۆره ئیتنۆلۆژیا،
وهك رهخنه ل ه بیركردنهوهی ڕۆژئاوایی،
تهنیا لهڕێگهی چهمكێكی سهرهكی نێو
چهمكهكانی میتافیزیكای ڕۆژئاواییهوه
دهتوانێت وهزیفهی خۆی جێبهجێ بكات.
به ههمان شێوه ،لیڤی شرتاوس ،جیاكارییهكی

بهناوبانگ لهنێوان دوو جۆری بیركردنهوهدا
دهك��ات .یهكهمیان ،ئهو شێوازهیه كه تێێدا
چهمكه نوێیهكان بۆ تهفسیركردنی جیهان
دادهڕێژرێن ،بهو جۆرهی كه ئهندازیارێك له
چهم بهشێكی نوێیه ئامرازێك ،به دیزاینێكی
جوان دروست دهكات (به شاراوهیی له لیڤی
شرتاوسهوه تێدهگهین كه ئهم بیكردنهوهیه
هی تیۆرسێنی نوێیه) .بهاڵم دووهمیان ،ئهو
شێوازهیه كه ئهو پۆلێنانهی تێیدا بهكازردێت
وا پێشرت ئاماده كراون ،وهك ئهوهی جیاوازی
لهنێوان جۆری ئاژهڵی و جۆری تردا دهكات،
به مهبهستی مهعریفی زۆر ج��ی��اواز ،وهك
پۆلێنكردنی كۆمهاڵیهتییانهی م��رۆڤ ،وهك
ئ��هوهی ههمیشه ب�هر له لیڤی ش�تراوس به
تهوتهمیزم ناوبراوه (وا لهمه تێدهگهین كه
ئهم جۆره بیركردنهوهیه شێوازی بیركردنهوهی
كۆمهڵگه سهرهتاییهكانه كه به تێرم و چهمكه
ئهفسانهییهكان بیریان كردۆتهوه) .ئهم میتۆده
فیكرییه له كاری بریكۆلهر  Bricoleurدهچێت
كه شتهكان لهو پارچه ئامێره كۆنانه دروست
دهكاتهوه كه پێشرت بۆ مهبهست و كاری دیكه
ههبوون .ئێمه ههموومان به چهمكه ئامادهكان
بیر دهكهینهوه ،كه له بنهمادا بۆ مهبهستی
دیك ه دروست كراون ،ئێمهیش دهستكارییان
دهكهین و لهگهڵ ك��اری ئێستای خۆماندا
دهیانگونجێنین .كهواته جۆڕیكی تایبهت و
سهرهتایی و بنچینهیی بیركردنهوه بوونی نییه
كه بریكۆالج  bricolageبچێت ،بهڵكو ههموو
بیركردنهوهیهك بریكۆالجه.
دێرێدا لهوپهڕی دڵخۆشیدایه چونكه بابهتهكه
ههر بهم جۆرهیه .ئهوهی له بریكۆالجدا بۆ
ئهو سهرنجڕاكێشه زانستیبوونهكهی نییه،
بهڵكو هێزه ئهفسانهییه-شیعرییهكهیهتی.
ئهوهی بهشێوهیهكی سهرهكی مایهی دڵخۆشیی
دێریدایه ئهو شیكارییهیه كه لیڤی شرتاوس،
له یهكێك له بهرههمهكانی كۆتایی خۆیدا ،بۆ

ئهفسانهیهك له ئهفسانهكانی گهلی بۆرۆرۆی
ك��ردووه و ناوێكی زۆر گونجاوی بۆ دان��اوه
"نهكواڵو و كواڵو" ،نهبوونی هیچ ئهفسانهیهكی
مهرجهعی و ئهسڵییه كه جیاوكێكی تایبهتی
ههبێت ،ئینجا بوونی توانای ڕاستهوخۆ بۆ
شیكاركردن له ههر كوێوه بتهوێت ،بههۆی
نهبوونی هیچ "سهنتهر"ـێكهوه ،یان نهبوونی
هیچ بنهمایهكی بنچینهییهو ه كه بكرێت
وهك كڵێشه و بهڵگهنهویست وهری بگرین.
بهاڵم ئهمه پێویستی بهوهیه دهستبهرداری
گوتاری زانستی یان فهلسهفی ببێت؛ گوتاری
بونیادگهری له فۆڕمدا گوتارێكی ئهفسانهییه،
بهرههمی ئهفسانهیه دهربارهی ئهفسانه.
ه زانسته له
كه ئهم شێوازه لێكدانهوهیه دژ 
ههندێك كایهدا بووه لێكدانهوهی بااڵدهست،
بهتایبهتیش له ئ �هدهب��دا ،یهكسهر خولیا
سهرهكییهكانی لیڤی شرتاوس به تهواوی دایه
ك��زی .منوونهی ئهمه ئ�هم كۆمێنتهی ساڵی
1982ی دێریدایه دهربارهی مامهڵهی شرتاوس
لهگهڵ ئهفسانهی ئۆدیپدا:
ئهم البردنه و ئهم گهڕانه بهدوای ناوهڕۆكی
ش��اراوهدا ،یان ب �هدوای "بونیادی قووڵ"ـدا،
ناتوانێت ههر له پێشهوه گریامنهی بوونی
مانایهكی جهوههری بكات ،مهگهر به ههمان
ڕاده گریامنهی بوونی مانایهكی حهرفییش
بكات .خۆ ئهگهر لیڤی شرتاوس ئهوهی كهشف
ك��ردووه كه زئهفسانهی زئۆدیپ له كۆتاییدا
گوزارشت له بهرامبهرێتی نێوان لهدایكبوونی
خودی و زۆربوونی دوو ڕهگهزییانه دهكات،
ئ��هوا ئهمه وات��ای ئ��هوه نیی ه كه دهكرێت
ئهفسانه لهم دهاللهته كدیاریكراوهدا كورت
بكهینهوه .بههای شیكارییهكه به پلهی یهكهم
وا له لێكرتازانی پهیوهندییه سیمیۆلۆژییهكانی
دهقهكه لهسهر ههموو ئاستهكان ،ڕێك وهك
ئ �هوهی بایهخی بهرامبهرێتی لهدایكبوونی
خودی و زۆربوونی دوو ڕهگهزییان ه وا لهو

دێریدا پێیوای ه
لیڤی شتراوس له
كێشهیهكدا گیری
خواردووه ك ه له
جهوههردا كێشهیهكی
فهلسهفییه ،بهاڵم،
ب ه واتایهك له
واتاكان ،ئهو به
تهواوی فهیلهسوف
نیی ه تا بتوانێت ئهم
كێشهی ه چارهسهر
بكات .ئێتنۆلۆژیا
(و ئهنترۆپۆلۆژیا)
زانستێكی ئهوروپییه
و چهمك ه ئهوروپییه
تهقلیدییهكان بهكار
دههێنێت
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ڕۆلهدا كه ئهم بهرامبهرێتییه له سیستهمی  :1-8ئ��هن�ترۆپ��ۆل��ۆژی��ای و ڕێسا
ت��هواوی ك��ۆده كولتوورییهكان یان ڕێسا زگامكییهكان:

كولتورییهكاندا دهیگێڕێت –پهیوهندیگیریی
و یاسایی و ئابووری -لهوێدا كه تهنیا دهبێته
دالێكی دیكه.
(ئالوین باوم ،سیپانوس و ئهوانیرت،1982 ،
ل.)91
یارۆیهك دهڵێت كه ب��اوم نووسهری ئهم
بڕگهیه ب ه هیچ كلۆجێك لێكرتازنگهرێكی
"سهركێش" نییه ،ئهو پێیوایه باوم »بهشداره
له گ هڕان بهدوای شیعرییهتی بونیادگهری ،یان
تیۆری سیمیۆلۆژییدا به شێوهیهكی گشتی«.
بهاڵم بڕوانن ئهم تیۆرهی وا ئهو ههوڵی بۆ
دهدات چهند فشۆڵ و میتافۆرییه .ئهو تێرمی
"بونیادی قووڵ" له ڕێسا زگامكییهكانهوه
 1965دهخوازێت ،كه وهك تێرمێكی تهكنیكی
بهكاری دههێنێت ،بهاڵم ئهو دهیخاته نێوان
دوو كهوانهوه تاوهكو ئاماژه بهوه بكات كه
ئهو واتا تهكنیكییهكهی بهكاری ناهێنێت.
ئهوهی له بنهڕهتدا ئهو نیگهران دهكات
تهفسیری شتهكان نییه ،بهڵكو خۆبواردنه
ل��هوهی كورتیان بكهینهوه و ب�هم جۆره
مامهڵهیان له گهڵدا بكهین .له كۆنتێكستی
گوتارێكی لهم جۆرهدا ،ڕهنگه كۆن و نهشیاو
بێت داوای ئ �هوه بكهین كه تیۆرێك له
زانستێك له زانستهكانی كۆمهڵگادا ،دهبێت
لهسهر بنهما ئهزموونگهرییهیكان دامبهزرێت
و توانای تهواوی بۆ تهفسیركردن ههبێت و
كورتكهرهوه بێت؛ بهو واتایهی لهو واقیعانه
سادهتر بێت كه بانگهشهی تهفسیركردنیان
دهكات؛ ڕهنگه بازاڕییش بێت داوای ئهوه
بكهین كه تهنیا ئهو شته به "كهشفكردن"
دۆزینهوه له قهڵهم بدهین كه پێامنوابێت
ڕاستهقینهیه.
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ك �هوات �ه ،گریامنه و بانگهشه نوێیهكان
لهالیهك مۆركی ڕاستهقینهی بهرههمامن
لێدهشارنهوه كه له چل و پهنجاكانی سهدهی
بیستهمدا باو بوو ،لهالیهكی دیكهیش ئهو
توانا و ئهگهرره ڕاستهقینانهی كه تێیاندایه.
ئهم بهرههمه ل ه م��ۆرك و ئامانجهكهیدا،
وێڕای رسوشته مرۆییه تهقلیدییهكهی زۆرێك
له بابهتهكانی ،تاڕادهیهكی زۆر زانستی
بوو .سهركهوتنی ئهمه پێش ههموو شتێك
بههۆی خستنهڕووی وهسفه بونیادییه
پهیوهندییهكانی
سیستهماتیكییهكانی
خزمایهتی و ئهفسانه و فۆلكلۆر و شیعر
و هتد ،بوو .بهالم لهسهر ئاستێكی بهرزتر،
سهركهوتنهكه له كهشفكردنی كۆمهڵێك
كاتیگۆریای گهردوونیدا ب��وو دهرب��ارهی
ئیشكردنی عهقڵی مرۆیی ،ئهمهیش جۆرێك
له كانتیزمی بیۆلۆژی بوو نهك كانتیزمی
فهلسهفی( .ش�تراوس ئهوهی قبوڵ بوو كه
ههڵوێستهكهی به "كانتیزم به بێ سوبێكتی
ترانسێندنتاڵ" وهسف بكرێت).
لێرهدا لێكچوونێكی ورد ههیه لهگهڵ ڕێسا
زگامكییهكانی چۆمسكیدا ،كه زیاتر له ده
ساڵ دوای ئهنرتۆپۆلۆژیای لیڤی شرتاوس
پهرهی سهند .ئهوهتا لێرهدا ئێمه لهبهردهم
ههڵوێستێكی زانستی زۆر ئاگامهندانهداین؛
له ئاستی پشكنینه زانستییهكهیدا هیچ
زانستێكی كۆمهاڵیهتی دیكه نهیتوانیوه
بگاته ئهم ئاسته .ههروهها گهشهسهندنێكی
بهرفراوانی وهسفی زمانناسانه دهبینین،
ك ه زۆر له ههموو كارهكانی ئهنرتۆپۆلۆژیا
سهركهوتووتره ،ئهمهیش لهالیهكهوه بههۆی
كهشفه تهكنیكییهكانی چۆمسكییهوهیه
دهرب��ارهی بونیاده مامتاتیكییهكانی زمان،
لهالیهكی دیكهیش بههۆی ئهو ڕاستییهوهیه
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ك� ه وهسفكردنی زم��ان ل� ه وهسفكردنی
كۆمهڵگاكان ئاسانرته .لێرهدا دیسانیش
لهبهردهم ههوڵێكداین بۆ گهڕان بهدوای
گشتێتییه زمانییهكاندا كه خاسیهتهكانی
عهقڵی مرۆیین؛ ئهمجارهیان دهتوانین بلێین
ههندێك لهم خاسیهتانه بوونهت ه خاسییهتی
نارساو و بهناوبانگ؛ وهك ئهو حهقیقهتهی
ك ه زمانهكان ناكریت لهسهر منوونهیهكی
سادهی "دزهكردن و ههڵبژاردن"ـهوه (ڕێسای
حاڵهتی كۆتادار) دامبهزرێن.
ب���هاڵم ئ���هوهی رێ��س��ا زگ�ماك��ی��ی�هك��ان له
ئهنرتۆپۆلۆژیای بونیادگهری جیا دهكاتهوه
پهیوهندییهكهیهتی به ئهزموونگهرییهوه،
ه �هری �هك �ه ل���هم دوو ل��ق�ه ئ���هو ئایدیا
ئهزموونگهرییهیان ڕهتكردهوه ك ه دهلێت
ئوبێكتی لێكۆڵینهو ه ل ه زانستهمرۆییهكاندا
ڕهفتاری كردهییه ،پێیانوای ه ئهم ئوبێكته
نواندنهوه زهینییهكانه .ئهمهیش بووه هۆی
ئ �هوهی ههردووكیان لهالیهن قوتابخانه
ئهزموونگهراییه كۆنهكانهو ه بكهونه بهر
هێرشی ت��وون��د .ب��هاڵم ڕێ��س��ای زگامگی
سهملاندی ك ه توانایهكی پێوانهنهكراوی ههیه
بۆ وهسفكردنی گشتی واقیعی ئهزموونگهری
و ،ئهم وهسفانهیش شایهنی تاقیكردنهوهن.
ژم��ارهی پێرهوكارانی ڕێسا زگامكییهكان،
كه ك��اری هاوشێوهی ك��اری بهرفراوانی
مهیدانییان كرد (بۆ منوونه :وهسفكردنی زمانه
جیاوازهكان بهشێوهیهكی درێژ) زۆر زیاتر بوو
له ژمارهی ئهنرتۆپۆلۆژیسته بونیادگهراكان
كه بهرزپهرچی كاری مهیدانییان دایهوه.
ئهنرتۆپۆلۆژیای بونیادگهریی ،به ڕێنامیی
ڕاب �هرهك �هی ،ب��هرهو زهمینهی زمانناسیی
زانستی نهڕۆیشت ،بهڵكو لهسهرههڵوێستی
فهلسهفی م��ای��هوه ،ی��اخ��ود سهرلهنوێ
چ��ووی��هو ه س��هر ئ��هم ههڵوێسته .بۆیه
كهوته ب �هردهم ڕهخنهكانی دێریدا تهواو

فهلسهفی بوون ،ئهم ڕهخنهیهیش جیاواز
بوو له ڕهخنهكانی ڕێسا زگامكییهكان له
ئهنرتۆپۆلۆژیای بونیادگهری.
ڕاستییهكهی دهبیت بلێم ڕهخنهكانی دێریدا
تهنیازمانناسی بونیادگهری ناگرێتهوه بهڵكو
رێسا زگامكییهكانیش دهگرێتهوه ،بگره من
پێموایه ههموو لێكۆڵینهوه عهقالنی له
واقیعیش دهگرێتهوه .بهاڵم هێزی ڕهخنهی
تهواو فهلسهفی له زانستێك له زانستهكان
لهو ڕووهوه جیاوازه كه بهسرتاوهتهوه به
داخ��ۆ ئهم زانسته بهرهنجامی بهفراوانی
ئهوتۆی ههیه بیخاته ڕوو یان نا.
پرسیارهكه ئ��هوهی��ه ،زانستێك ك�ه بهم
ئاراسته مهعریفییهدا كار بكات دهتوانێت
چ��ی ب��ك��ات و ب �ه ك��وێ دهگ����ات؟ سهیر
نییه كه ببینین ئهم جۆره زانسته یاوهری
سێ ت �هرزی گهشهكردووی لێكۆڵینهوهی
زانستیی ن��وێ��ی�ه ،ئ��هوی��ش :توێژینهوه
مهعریفییهكان له دهروونناسیدا ،لێكۆڵینهوه
فیسیۆلۆژییه دهمارییهكان ،الساییكردنهوه
كۆمپیوتهرییهكانی ڕهف��ت��اری مرۆیی له
لێكۆڵینهوهكانی زی��رهك��ی دهس��ت��ك��رددا.
(تیۆرهكانی سهرهتای چۆمسكی لهبارهی
زمانهوه بهشه سهرهكییهكانی دهقه زانستییه
كۆمپیوتهرییهكانن) .پێموایه لهمڕۆدا ئهم
ج��ۆره لێكۆڵینهوه له لێكۆڵینهوه ههره
گرنگهكانی ههموو جیهانه؛ ئهوهی بۆمن
جێگای سهرسوڕمانه كشانهوهی تیۆرسێنه
ئهدهبییهكانه لهم بواره و هیچ گرنگییهكیان
پێنهداوه (ئایا تیۆرسێنێكی ئهدهبی ههیه كه
ل �هدوای سهردمهی ئی .ئهی ،ڕیچاردزهوه
گرنگی به دهروونناسی زبر دابێت؟) به
ههرحاڵ ،پێموایه زانسته مهعریفییهكان
میراتگری ڕاستهقینهی ئامانجهكانی سهرهتای
بونیادگهرین.
بهاڵم زۆرینهی سیمیۆلۆژیسته نوێیهكان ئهم

جۆره ئامانجانه نیگهرانییان دهكات ،پێیانوای ه
ئهمانه ئامانجی سهتحیی پۆزهتیڤیستین ،یان
لڕووی سیاسییهوه فهندهمێنتاڵن و ڕهنگه
نكوڵی له ئازادیی مرۆیی بكهن؛ الی ئهوان
هۆكاری ئهم باوهرهیان ئهوهیه كه مهحاله
ئهمه ڕیالیزه ببێت ،ب�هاڵم ئهم هۆكارانه
زیاتر میتافیزیكین و ههرگیز قهناعهتپێكهر
نین .بهرههمهكانی دێریدا كتێبهكانی ئهم
قوتابخانهیه دهكاته موقهدهس .بهاڵم هیچ
دهرفهتێك نییه بۆ نكوڵیكردن ل�هوهی كه
بونیادگهره پێشهنگهكانی سهرهتا ویستوویانه
میتۆدێكی پتهوی زانستی بهێننه نێو زانسته
مرۆییهكانهوه ،پێشیانوابوو مۆدێلی گونجاوی
ئهم میتۆدهیان لهبهردهستدایه ،ئهویش
مۆدێلی زمانناسی بونیادگهریی بوو.
وتارهكانی س�هرهت��ای لیڤی ش�تراوس لهم
بارهیهوه زۆر یهكالكهرهوه و گومانههڵنهگره.
بهاڵم له وتارهكانی دواترییشدا گۆڕانێكی
یهكالكهرهوه ههیه كه لهم مامهڵه زانستییه
ورده دوور دهكهوێتهوه و دواجار به ئاراستهی
جۆرێك مامهڵهی ئهفسانهییدا دهڕوات،
خۆیشی دانی بهمهدا ناوه .ئهستهمه ئهوه
دیاریی بكهین كه ئایا ناكۆكی لهگهڵ سارتهردا
وای لێكرد دیسانیش شهقڵی فهلسهفی مۆر
له ت��هواوی پ��رۆژهك�هی بداتهوه (چونكه
سارتهر زۆر دژی ئهو ه بوو كه بهشێوهی
ئ�هن�ترۆپ��ۆل��ۆژی ئوبێكتیڤیستی مامهڵه
لهگهڵ مرۆڤدا بكرێت) ،یان بهرههمهكهی
سهرهتای لیڤی شرتاوس دهربارهی خزمایهتی
لهبهردهم ئهزمووندا خۆی ڕانهگرت و ئیدی
دهبوو به كاریگهرییهكی ڕیرتۆسپێكتیڤانه،
لێكدانهوهیهكی ئایدیاڵییان بۆ بكاتهوه،
ی��اخ��ود هێزی رهگ��داك��وت��او و ق��ووڵ له
ك��ول��ت��ووری فهرهنسیدا ،ی��ان ڕهن��گ�ه له
پێگهی پهراوێزخراوی كۆمهاڵیهتی ڕۆشنبیره
ئهدهبییهكانی ه�هر واڵتێكدا ههیه ،كه

توێژینهوو ه ئهزموونگهرییهكان لهبارهی
مرۆڤهوه ،دووباره دهكهنهوه.
به چاوپۆشی له هۆكارهكهی ،بهرهنجامهكه
ئ �هوهی �ه ك� ه بونیادگهریی ،ل �هم قۆناغه
فهرهنسییهیدا كه قۆناغی سێیهمییهتی،
كۆمهڵێك ههوڵی تێدا بوو بۆ رێكخستنی
س��هرج��هم ك��ای �هك��ان��ی لێكۆڵینهوه به
پێی كۆمهڵێك بنهما ك� ه ل�ه ن��اوهڕۆك��دا
ل �ه زمانناسییهوه خ���وازراب���وون ،ب �هاڵم
ههڵگ هڕایهو ه و له سرتاتیژییهتی لێكۆڵینهوه
ل ه زانسته كۆمهاڵیهتییهكانهوه گ��ۆڕا بۆ
ههڵوێستێكی فهلسهفی دژه هیومانیزم به
گشتی و بوونگ هرایی سارتهر به تایبهتی؛
ههڵوێستێكی ك �هم��وك��ورت و بێباك و
لوتبهرزانه و خۆگهورهبینانه ،له مامهڵهكردن
لهگهڵ شته ئهزموونییهكاندا .ههر ڕێك لهبهر
ئهم خاڵه دو سۆسۆر ،ك ه له ئێستادا وهك
دوا نهوهی زمانناسی بونیادگهری حسێب
دهكرێت (ڕهنگه لهبهرئهوهی به فهرهنسیی
نووسیویهتی) ،چووه ژێر باری جۆرێك له
سهرلهنوێ تهفسیركردنهوهوه كه ئهمهیش
كردی ه فهیلهسوفێكی وا له بنهڕهتدا گرنگی
ب ه رسوشتی ئهزموونه خودییهكان بدات
و بگره گرنگی به پێگهی عهقڵی نائاگایی
بدات .ئهم ڕۆڵهیش گرهنتی ئهوهی دهكرد
تاڕادهیهكی سهیری و سهرسوڕهێنهر بێت.
سهرچاوه:
ل��ي��ون��ارد ج��اك��س��ون ،البنيوية يف طورها
الفرنيس ,ليفي ش�تراوس ،الك��ان ،ألتوسري،
فوكو ،دري��دا ،ترجمة :ثائر دي��ب ،موقع
انرتوبوس -املوقع العريب األول للنترثوبولوجيا
و السوسيؤانرتوبولوجيا،
/http://www.aranthropos.com
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كلۆد لیڤی شرتاوس

ب��ۆئ��ەوەی ل��ەوە تێبگەین ،ك��ە كەلتورە
مرۆییەكان چۆن و تا چ ڕادەیەك لەیەك جیاواز
و هەمەجۆرن ،ئایا ئەم جیاوازییانە یەكرت
دەسڕنەوەو لەگەڵ یەكرت لێكدژ دەبن یان
نا ،یاخود چۆن لەگەڵ یەكرت مامەڵەدەكەن،
یەكرت دەگرن و كۆمەڵێكی سیستەماتیكی
دروستدەكەن ،دەبێت یەكەمجار هەوڵبدەین
كە هەژماریانبكەین ،ب��ەاڵم بەربەست و
كێشەكانییش هەر لێرەوە دروستدەبن،
چونكە دەبێت ئ��ەوە بە زەینی خۆماندا
بهێنین ،كە كەلتورە مرۆییەكان ،بە هەمان
شێواز و ڕێگا و لەسەر هەمان ئاست و بە
هەمان ڕادە لە یەكرت جیاواز نین .لە سەرەتادا
ئێمە دەزان��ی��ن چەندین كۆمەڵگە هەن،
كە بە شوێنەكاندا پەرش و باڵوبوونەتەوە،
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هەندێكیان نزیكن و هەندێكیان دوور.
لەگەڵ ئەوەیشدا هاوچەرخ و هاوزەمەنی
یەكرتن ،پاشان دەبێت ئەو فۆڕمانەی ژیانی
كۆمەاڵیەتی بە زەینی خۆماندا بهێنین ،كە
لە زەمەندا بەدوای یەكرتدا دروستبوون و
ناتوانین بە ئەزموونی ڕاستەوخۆ بیانناسین.
هەموو كەسێك دەتوانێت ببێتە زان��ای
ڕەگەزناس و ئەنرتۆپۆلۆیست و بچێتە نێو
ئەو كۆمەڵگەیانەوە كە بەالیەوە گرنگ و
بایەخدارن و لەوێدا ژیانیان لەگەڵدا بەش
دەك��ات ،ب��ەاڵم بە پێچەوانەوە تەنانەت
ئ��ەم ك��ەس��ە ئ��ەگ��ەر ببێتە م��ێ��ژوون��ووس
یان شوێنەوارناسیش ،هەرگیز ناتوانێت
بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆ پەیوەندیی لەگەڵ
شارستانێتییەكی لەنێوچوودا بگرێت،

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت،
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بەاڵم لەڕێگەی دیكۆمێنتە نوورساوەكان و
شوێنەوارە ماوەكانەوە كە لەم كۆمەڵگە
جیاوازە لەنێوچووانە ماونەتەوە ،دەتوانێت
پ��ەی��وەن��دی دروس����ت ب��ك��ات .دواج���ار
دەبێت ئەوەیش لەبیر نەكەین كۆمەڵگە
ه��اوچ��ەرخ��ەك��ان��ی ئ��ەو س��ەردەم��ەی كە
نووسین نەبووە ،وەك ئەوانەی پێیان دەڵێین
كۆمەڵگەی "كێوی"ـی و "سەرەتایی" ،چەند
فۆڕمێكی تری كۆمەڵگا لەپێشییانەوە بوونیان
هەبووە كە مەحاڵە بەشێوەیەكی ڕاستەقینە
و دروست بیانناسین ،تەنانەت بە ڕێگەیەكی
ناڕاستەوخۆیش.
خ��ۆ ئ��ەگ��ەر مبانویستایە هەژماردنێكی
ڕاستگۆیانە بكەین ،ئەوا بێگومان دەبوو
ژم���ارەی خانە سپییەكامنان ل��ەو خانانە

زۆرت��رب��ێ��ت ،ك��ە هەستدەكەین دەبێت
شتێكیان تێدا تۆماربكەین .لێرەدا یەكەم
حەقیقەت خ��ۆی دەسەپێنێت ،ئەویش
ئەوەیە فرەیی كەلتورە مرۆییەكان لە واقیعی
ئێستا و واقیع و یاسای ڕابردوویشدا ،زۆر لە
توانا و ئامادەیی ئێمە زیاتر و گەورەتر و
دەوڵەمەندترە بۆ زانین و ناسینی هەموویان.
بەاڵم تەنانەت ئەگەر هەستیش بەم توانا
خاكەڕا و سنووردارەی خۆمان بكەین و مل بەم
سنوورانە بدەین ،ئەوا ڕووبەڕووی كێشەی
دیكە دەبینەوە .كەلتورە جیاوازەكان بۆ ئێمە
چ مانایەكیان هەیە؟ خۆ وا دەردەكەون لە
یەكرت جیاوازن ،بەاڵم ئەگەر هەموویشیان
لەیەك ڕەگی هاوبەشەوە هاتنب ،ئەوا هێشتا
لەو دوو كۆمەڵگەیە لێكنزیكرتن ،كە هەرگیز
هیچ پەیوەندییەك لە نێوانیاندا نەبووە .بەم
جۆرە ئیمپراتۆریەتی ئەنكا  Incasلە پیرۆ
و داهۆمی لە ئەفریقا بەشێوەیەكی ڕوونرت
و دڵنیاكەرانەتر لە جیاوازی نێوان ئینگلتەرا
و ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكای
ئ��ەم��ڕۆ ،ج��ی��اوازی لەنێوانیاندا هەبووە.
وێڕای ئەوەی دەبێت وەك دوو كۆمەڵگەی
جیاواز مامەڵە لەگەڵ ئەم دوو كۆمەڵگەیەدا
بكەین .لە بەرامبەردا وا پێدەچێت ئەو
كۆمەڵگەیانەی كە بەم دواییانە سەریانهەڵدا،
پەیوەندییەكی توندوتۆڵی ئەوتۆ لەنێوانیاندا
ه��ەی��ە ،ك��ە وێ��ن��ەی ی��ەك شارستانێتیامن
دەخەنەبەردەست ،كەچی هەر یەكەیان لە
شوێنی جیاواز و بە ڕێگای جیاواز پەیدابوون
و گەشەیانكردووە ،ئێمەیش هەقی ئەوەمان
نییە ئەم جیاوازییانە فەرامۆشبكەین ،لە
هەمانكاتدا لە كۆمەڵگە مرۆییەكاندا،
هێزگەلێك هەن ،كە بە ئاراستەی دژبەیەك
و پێچەوانە كاردەكەن ،هەندێكیان خوازیاری

پارێزگاریكردنن لە خاسییەتە تایبەتەكانیان
و بگرە جەختكردنەوەو سووربوون لەسەر
زەقكردنەوەی زیاتریان ،هەندێكی دیكەیان
بە ئاراستەی تەبایی و لێكنزیكبوونەوەدا
كاردەكەن .توێژینەوە لە زمان منوونەیەكی
ڕۆشنی ئەم جۆرە دیاردەیەمان پێدەدات؛
بەم ج��ۆرە ،ئەو زمانانەی ه��اوڕەگ��ەزن و
یەك ڕیشەی هاوبەشیان هەیە ،مەیلیان لە
جیاوازی لەگەڵ یەكرتدا هەیە (وەكو زمانی
ڕوسی و فەرەنسی و ئینگلزیزی) ،كەچی
هاوكات ئەو زمانانەی ڕەگەزیان یەك نییە
و ڕیشەیان جیاوازە ،كە لە هەرێمە پێكەوە
نووساو و لێكنزیكەكاندا قسەیان پێدەكرێت،
خاسیەتی هاوبەش پیشاندەدەن و لێكنزیكیی
لەنێوانیاندا هەیە ،وەكو زمانی ڕوسی كە لە
هەندێك ڕووەوە لە زمانە سالڤییەكانی تر
جیاوازە ،بەاڵم الیەنیكەم لە ڕووی گۆكردنەوە،
لە هەردوو زمانی فینلەندی-هەنگاری ]فینۆ-
هەنگاری[ Finno-ougrienneو توركییەوە،
كە ڕاستەوخۆ لە ناوچە جوگرافییە دراوسێ
و نزیكەكانی قسەیان پێدەكرێت ،نزیك و
لێكچووە.
كاتێك لەم ج��ۆرە ڕاستییانە دەكۆڵینەوە
هەڵبەت كایەگەلێكی ت��ری شارستانیوەكو دام��ەزراوە كۆمەاڵیەتی و هونەری
و ئاینییەكان ،هەمان واقیعی لێكچوو
پیشاندەدەن -ئەو پرسیارەمان دێتەپێش
ك��ە تۆبڵێی كۆمەڵگە م��رۆی��ی��ەك��ان ،لە
پەیوەندییە دووالیەنە و ئاڵوگۆڕییەكەیاندا،
نەگەیشتبێتە ڕادەیەكی ئەوەندە بەرزی
هەمەجۆریی ،كە ناتوانین تێیپەڕێنین و
دوورتر بڕۆین ،هەروەك ناشتوانێت بە بێ
مەترسی دابەزێتە سەر ئاستێكی خوارتر.
ئەم سنوورە دوورەدەستە ،بە هۆی ژمارە

و بایەخی چەند كۆمەڵگەیەكەوە ،لەڕووی
چڕێتی دانیشتوان و دوورییە جوگرافییەكەی
و ئامرازەكانی پەیوەندیگیرییەكەیەوە
(ماتریالی و كەلتوری) ،گۆڕانی بەسەردا
دێ��ت .هەر بە ڕاستیش وای��ە ،مەسەلەی
هەجۆری و فرەیی كەلتورەكان ،تەنیا بۆ ئەو
كەلتورانە مەبەست نییە ،كە لە پەیوەندیی
دووالیەنە و ئاڵوگۆڕدان ،بەڵكو لەنێو هەر
كۆمەڵگەیەكیشدا ئامادەیی هەیە ،لەنێو
هەموو ئەو كۆمیونیتییانەدا كە كۆمەڵگە
پێكدێنن ،لەنێو گروپ و چینەكاندا ،لەنێو
ن��اوەن��دە پیشەیی و خێڵەكییەكاندا و..،
هتد ،بوونی هەیە و هەندێك جیاوازیی
دەردەك��ەون ،كە هەر یەكەیان بایەخێكی
ئێجگار گەورەیان هەیە .دەتوانین پرسیاریش
دەرب��ارەی ئ��ەوە بكەین ،كە تۆ بڵێی ئەم
فرەییە ناوەكییە زیاتر گەشەنەكات و
زەقرت دەرنەكەوێت كاتێك كۆمەڵگە ،لەژێر
كاریگەری پەیوەندییەكانی تردا ،گەورەتر و
هاوبەندتر دەبێت .وا دەردەكەوێت ئەمە
حاڵەتی هیندستانی ك��ۆن ب��ووە ،لەگەڵ
سیستەمە كاستییەكەی كە بەهۆی گەڕانەوەی
هەژموونی ئارییاییەوە ،زیندووبوویەوە.
كەواتە هەمەجۆریی كەلتورە مرۆییەكان
نابێت بەشێوەیەكی جێگیر لێیتێبگەین.
ئەم فرەیی و هەمەجۆرییە ،منوونەیەكی
چەقبەستوو یان ئاماژەیەكی وشك نییە.
گومانی تێدا نییە كە مرۆڤەكان بەهۆی
كاركردی جوگرافی و خاسیەتە جیاوازەكانی
ژینگە و بێ ئاگاییان لە گروپ و كۆمەڵگە
مرۆییەكانی دیكەوە ،كەلتورە جیاوازەكانیان
بەرهەمهێناوە ،بەاڵم ئەمە تەنیا ئەو كاتە
زۆر جێگای متامنەیە ،كە هەموو كەلتورێك
ی���ان ه��ەم��وو ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ەك ل��ەخ��ۆی��دا
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darwin
پەیوەندیدار بێت و لە كۆمەڵگەكانی تر
دوورەپ��ەرێ��ز بووبێت ،ب��ەاڵم ئەمە تەنیا
ل��ە چەند حاڵەتی ئ��اوارت��ەو دەگمەندا
ڕووی��داوە و ڕەنگە تسامنییەكان (تەنیا بۆ
ماوەیەكی كەم) ،منوونەیەكی لەم جۆرە بن.
كۆمەڵگە مرۆییەكان هەرگیز یەك كۆمەڵگە
نین ،كاتێكیش لەوپەڕی ڕادەی داب �ڕان و
لێكجیاییدان ،ئەوا ئەمە فۆڕمی كوتلە ،یان
كۆمیونیتییەكان وەردەگ��رێ��ت .بەم جۆرە
زی���ادەڕەوی نییە ئەگەر گریامنەی ئەوە
بكەین ،كەلتورەكانی ه��ەردوو ئەمریكای
باكور و باشور لە ماوەی قۆناغێكی زەمەنیدا
،كە لەنێوان دە هەزار بۆ پانزە هەزار ساڵی
خایاندووە  ،هیچ جۆرە پەیوەندییەكیان
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لەگەڵ ت���ەواوی جیهاندا ن��ەب��ووە ،بەاڵم
ئەم بەشە مرۆییە دابڕاو و دوورە دەستە،
خۆیشی لە چەندین كۆمەڵگە پێكهاتووە،
كە هەندێكیان گەورە و هەندێكیان بچووك
بوون و پەیوەندیی پتەو لەنێوانیاندا هەبووە.
لەپاڵ ئەو جیاوازییانەدا ،كە بەهۆی دوورە
پەرێزییەوە دروستبوون ،جیاوازیی دیكە
بوونیان هەیە ،كە بە هەمان ڕادە گرنگ و
بایەخدارن و ئەمانەیان بەهۆی دراوسێیەتی
و لێكنزیكییەوە پەیدابوون ،وەكو ئارەزووی
دژایەتی و تایبەمتەندی و خۆ بەدیهێنان.
زۆرێك لە نەریتەكان بەهۆی پێداویستیی
ناوەكی و ڕووداوی گونجاوەوە پەیدانەبوون،
بەڵكو لە ئەنجامی ئیرادەیەكەوە دروستبوون،
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لەپێناو نەمانەوە لە بۆشاییدا لە بەرامبەر
كۆمەڵەكەی دراوسێدا ،كە بە شێوەیەكی
سنووردار یەكرتیان بەكارهێناوە ،ئەمەیش
ب��وارێ��ك ب��ووە هەرگیز ب��ە بیری كەسدا
نەهاتووە ڕیسای بۆ دابنێت .پاشانیش فرەیی
كەلتورە مرۆییەكان ،نابێت وامانلێبكات
كە نیگا و ڕوانگەیەكی بەشەكی و پارچە
پارچەمان بۆ خوێندنەوەو لێكۆڵینەوە لەم
كولتورانە هەبێت ،چونكە لە ئاكامی ئەو
پەیوەندییانەوە كە لە نێوان كۆمەڵگەكاندا
بوونیان هەیە ،ب��واری هاوبەشبوون و
لێكچوون زی��ات��رە ل��ەوەی كە لە یەكیان
دادەبڕێنێت  ،یان دووریاندەخاتەوە.
لەگەڵ ئەوەیشدا فرەیی كەلتورەكان،

ب��ە دەگ��م��ەن وەك حەقیقەتی خ��ۆی��ان و،
وەك دیاردەیەكی رسوشتی ،كە لە ئەنجامی
پەیوەندییە ڕاستەوخۆكان ،یان ناڕاستەوخۆكانی
نێوان كۆمەڵگەكانەوە پەیدابوون ،بۆ خەڵكی
دەرك��ەوت��وون ،بەڵكو جۆرێك لە نامۆیی و
ناكامییان تێدا بینییووە .پێشكەوتنی مەعریفەیش
لەم ب��وارەدا ،نەبۆتە هۆی ڕەواندنەوەی ئەم
وەهمە ،تاوەكو تێڕوانێنێكی وردتر بێتە كایەوە
كە ئەم فرەییە قەبووڵبكرێت ،یان الیەنیكەم
ئامرازی ڕامكردنی ئەم وەهمەی بۆ بدۆزێتەوە.
هەڵوێستی كۆنرت ،كە بێگومان پشت بە كۆمەڵێك
بناغەی پتەوی دەروونی دەبەستێت ،بەو پێیەی
كە لە شوێن و كاتێكی چاوەڕواننەكراودا ،خولیای
دووب��ارە دەركەوتنەوەی الی هەریەكێكامن
هەیە ،بەاڵم هەموو فۆڕمە كەلتوری و ئاكاری
و ئایینی و كۆمەاڵیەتی و ئێستاتیكییەكان
ڕەتدەكاتەوە ،زۆر دوورە لەو بەهایانەوە ،كە
ئێمە پەیڕەوییانلێدەكەین .گوزارشتەكانی وەكو
"نەریتی كێوییەكان" و "ئێمە ئەم شتەمان نییە"
و "نابێت ڕێ بەمە بدەین" و..هتد و ،زۆرێك
لەو پەرچەكردارە نەشیاوانەن ،كە دەرب��ڕی
هەمان چەقبەستووی و هەمان بێزلێهاتنەوەن
،لەبەرامبەر ئەو شێوازانەی ژیان و بیركردنەوە،
كە دوورن لە ئێمەوە و پێامن نامۆن .بەم
ج��ۆرە هەموو سەردەمە كۆنەكان و هەموو
ئەو شتانەی كە لەگەڵ كەلتوری یۆنانیدا (ئینجا
كەلتوری یۆنانی-ڕۆمانی) یەكناگرنەوە ،لەژێر
ناوی "بەربەرییەت"دا پێكەوە كۆدەكرێنەوە،
دواتریش شارستانێتی ڕۆژئ��اوا دەستەواژەی
كێویی و وەحشی بە هەمان واتا بەكارهێنا.
ڕۆژئاوا لەپشتی هەموو ئەم سیفەتانەوە ،هەمان
حوكمی بەربەرییانەی شاردۆتەوە ،چونكە وشەی
بەربەری لە ڕووی زمانەوانییەوە ،واتای ناڕوونی
جریوە و گەروی ئاوازی باڵندەكانی دەگەیەنێت،

لەبەرامبەر بەها گوزارەییەكەی زمانی مرۆییدا،
ه��ەروەه��ا وش��ەی كێوی ]وەح��ش��ی[ی��ش ،كە
واتای ئەوەیە لە "دارستان"ەوە هاتووە ،بیری
جۆرێك ژیانی ئاژەڵیامن دەخاتەوە لەبەرامبەر
كەلتوری مرۆییدا .لە هەردوو حاڵەتەكەیشدا،
ئەوە ڕەتدەكەینەوە كە هەمان فرەیی كەلتوری
قبوڵبكەین و ،وامان پێباشرتە هەر شتێك لەگەڵ
ئەو ڕێسایانەدا كە ئێمە بۆ ژیامنان دان��اوە
نەگونجێت ،ئەوا فڕێی بدەینە دەرەوەی كەلتور
و دەیخەینەوە نێو رسوشت.
ئەم ڕوانگەیە سادە و ساكارە ،بەاڵم الی زۆرینەی
خەڵكی بە قوڵی ڕەگی داكوتاوە .ئەوەندە بەسە
لێرەدا سەرنج لە پارادۆكسێكی مانادار بدەین.
ئەم هەڵوێستە فیكرییە كە لەژێر ناوەكەیدا
"كوێیەكان" (یان هەموو ئەوانەی كە پێامنوایە
كێوی و وەحشین) فڕێی دەدەینە دەرەوەی
مرۆییبوون ،كتومت هەمان هەڵوێستی زەق و
تایبەتی ئەو خەڵكە كێوییانەیە .هەر بە ڕاستی
ئێمە دەزانین ئایدیای مرۆیی كە بە بێ جیاوازی
لە نەژاد و شارستانێتیدا ،هەموو فۆڕمەكانی
ج��ۆری مرۆیی دەگرێتەوە ،ل��ەم دواییانەدا
و زۆرنابێت دەرك��ەوت��ووە و لە سنوورێكی
بەرتەسكدا باڵوبۆتەوە .لەوێیشدا كە واپێدەچێت
گەیشتبێتە بااڵترین ئاستەكانی پەرەسەندنەكەی،
هەرگیز ئەوە جێگای دڵنیایی نییە -مێژوویەكی
نزیك ئەمە دەسەملێنێت -كە بە بێ ئاڵۆزی و
پاشەكشە ،جێگیركرابێت و چەسپێرنابێت ،بەاڵم
وا دەردەكەوێت ،بەالی زۆرێك لە كەرتەكانی
ڕەگەزی مرۆییەوە و بەدرێژایی دەیان هەزار
ساڵ ،ئەم بیرۆكەیە بە ت��ەواوی نائامادەبووە
و بەهیچ جۆرێك بوونی نەبووە .مرۆڤایەتی
لە سنوورەكانی خێل یان كۆمەڵی زمانیدا و
هەندێ جاریش لە سنوری گونددا دەوەستێت،
تا ئەو ڕادەیەی كە ژمارەیەكی زۆری خەڵكی

كایەگەلێكی تری
شارستانی وەكو
دامەزراوە كۆمەاڵیەتی و
هونەری و ئاینییەكان،
هەمان واقیعی لێكچوو
پیشاندەدەن -ئەو
پرسیارەمان دێتەپێش
كە تۆبڵێی كۆمەڵگە
مرۆییەكان ،لە
پەیوەندییە دووالیەنە
و ئاڵوگۆڕییەكەیاندا،
نەگەیشتبێتە ڕادەیەكی
ئەوەندە بەرزی
هەمەجۆریی ،كە
ناتوانین تێیپەڕێنین و
دوورتر بڕۆین
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ناوێك لەخۆیان دەنێن و بەخۆیان دەڵێن
"خەڵكی" (هەندێجاریش زۆر بە متامنە
و دڵنیاییەوە بەخۆیان دەڵێن خەڵكانی
"باش"" ،ن��اوازە"" ،كامڵ") ،ئەمەیش واتای
ئەوەیە خێڵەكانی تر ،كۆمەڵە و گوندەكانی
تر لە فەزیلەتەكانیاندا هاوبەش نین –
بگرە ل��ە رسوش��ت��ی مرۆییشدا هاوبەش
نین ،بەڵكو بە زۆری خەڵكانی "خ�راپ" و
"شەرەنگێز" و "مەیمونەكانی زەمین" یان
لە "گەرای ئەسپێ"ن .زۆرجار بێگانەكان لە
دوایین پلەی حەقیقەتیش بێبەشدەكەین
و دەیانكەینە "تارمایی" یان "خەیاڵ" .بەم
ج��ۆرە دۆخێكی سەیر دروستدەبێت ،كە
تێیدا بەدڵڕەقی و توندی وەاڵم��ی یەكرت
دەدەنەوە .لە واڵتی گەورەی ئانتیل ،دوای
سااڵنێك لە دۆزینەوەی ئەمریكا ،لەو كاتەدا
كە ئیسپانیا نێردراوەكانی خۆی بۆ دۆزینەوە
و لێكۆڵینەوە لەوە دەن��ارد ،كە بزانن ئایا
دانیشتوانە ڕەسەن و نەیتڤەكانی هەرێمە
دۆزراوەكان ڕۆحیان هەیە یان نا ،ئەوانیش
الی خۆیانەوە زیندانییە سپی پێستەكانیان
لە ئاوەكاندا نوقمدەكرد و دەخنكاند ،تاوەكو
ماوەیەكی دورودرێژ چاویدێرییان بكەن و
بزانن الشەكانیان هەڵدەوەشێتەوە ،یان نا.
ئەم قۆناغە نەفرەتبار و تراژیدییە ،زۆر بە
باشی پارادۆكسی ڕێژەگەرایی كەلتوری
(كە دوات��ر بە فۆڕمی جیاواز دەیبینین)،
دەردەخ���ات و ،چەندەیش بانگەشە بۆ
لێكجیاكردنەوەی نێوان كەلتورەكان و
نەریتەكان بكەین ،ئەوەندەش زیاتر سەر
بەو شتەین كە هەوڵدەدەین نكوڵی لێبكەین.
گەر سیفەتی مرۆیی لەوانە دامباڵین ،كە لە
هاوشێوەكانی ت��ری ج��ۆرە مرۆییەكەیان
"كێویرت" و "بەربەریرت" دەردەك��ەون ،ئەوا
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هەمان میتافۆرمان لە هەڵوێستە جیاواز و
تایبەتییەكانیان وەگرتووە .واتە بەربەری
بەر لە هەر شتێك ئەو مرۆڤەیە ،كە بڕوای
بە بوونی بەربەریزم ]یان بڕوای بە بوونی
كۆمەڵە مرۆڤی بەربەری[هەیە.
گومانی تێدا نییە كە سیستەمە مرۆییە
گەورەكان ،سیستەمە فەلسەفی و ئاینییەكان
–جا بودیزم بێت ،یان مەسیحییەت ،یان
ئیسالم و تیۆرە ڕەواقییەكان و كانتیزم و
ماركسیزم ،دژی ئەم تاریكییە وەستاون ،بەاڵم
داواكارییەكی سادە و ساكاری یەكسانیی
رسوش��ت��ی ل��ەن��ێ��وان ه��ەم��وو خەڵكیدا و
بانگەشەی برایەتی ،كە دەبێت خەڵكی بە
بێ جیاوازی نەژاد و كەلتورەكانیان لەگەڵ
یەكدا كۆبكاتەوە ،هەندێكی شتی لەخۆیدا
هەڵگرتووە ،كە نائومێدكەری فیكرە ،چونكە
هەمەجۆرییە واقیعییەكە ،كە بە ناچاری
دەبێت لەبەرچاوی بگرین ،تاوەكو لەڕووی
تیۆری و پراكتیكییەوە لەبەردەستامندا بێت،
وەالدەنێت و فەرامۆشدەكات؛ ئەوەندەیش
بەس نییە بڵێین ئەمە كاریگەری لەسەر
جەوهەری مەسەلەكە نییە و دەبێت بە
جۆرێك كاربكەین وەك ئەوەی بوونی نییە.
بەم جۆرە لە پێشەكی ڕاگەیاندنی دووەمی
یونیسكۆدا ،لەبارەی بابەتی نەژادەكانەوە
باس لەوە كراوە ،ئەوەی وا دەكات پیاوێكی
سەرشەقام بڕوا بە بوونی نەژادەكان بكات
"دڵنیاكاریی ڕاستەوخۆی هەستەكانییەتی،
كاتێك كەسانێكی ئەفریقی و ئەوروپی
و ئاسیایی و هیندی و ئەمریكی پێكەوە
دەبینێت".
هەروەها ڕاگەیاندنی گ��ەورەی مافەكانی
مرۆڤ لەنێو پێچەكانیدا ،هێز و الوازیی
خ��ۆی��ی ه��ەڵ��گ��رت��ووە ،ئ��ەوی��ش ب���ەوەی
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منوونەیەكی ب��او ڕادەگەیەنێت ،كە ئەو
حەقیقەتە لەبیردەكات مرۆڤ رسوشتەكەی
ل��ە م��رۆڤ��ای��ەت��ی��ی��ە ئ��ەب��س�تراك��ت��ەك��ەی��دا
بەدیناهێنێت ،ب��ەڵ��ك��و ل���ەو ك��ەل��ت��ورە
تەقلیدیانەشدا بەشێكی خۆی دەناسێت،
كە تێیاندا گۆڕانە زیاتر شۆڕشگێڕییەكانیش،
بە بێ بەردەوامبوونی تەواوی نەریتەكان
سەرناگرێت و ،لێرەدا م��رۆڤ لەڕێگەی
دۆخێكی زۆر ورد و دیاریكراوەوە لە شوێن
و كاتدا خۆی دەردەبڕێت .مرۆڤی مۆدێرن
خۆی لەنێوان فریوێكی دووالیەنەدا بینییەوە،
لەالیەك قەرزاری ئەو ئەزموونانە بوو ،كە
بەر هەستەكانی دەكەوت و لەالیەكی دیكە
دەبوو نكوڵی لەو جیاوازییانە بكات ،كە لە
ڕووی كەلتورییەوە ناكرێت لەدەستبدرێن،
ئیدی لەم كاتەدا خۆی دای��ە دەس��ت زۆر
تێڕمانی فەلسەفی و كۆمەاڵیەتی ،تاوەكو
یەكسانییەكی بەتاڵ لەنێوان ئەم جەمسەرە
لێكدژانەدا دروستبكات و ،هەمەجۆریی
كەلتورەكان لەگەڵ هەوڵی بێوچانیدا بۆ
سڕینەوەی ئەو شتە بێزاركەر و وەڕزكەرانەی
كە بۆی مابوونەوە ،بخاتەڕوو.
بەاڵم ئەم تێڕمانانە هەرچەندە جیاواز و
هەندێ كات سەیریش بن ،كەچی هەموو
جارێكیش دەگەنە هەمان دەرەنجام ،كە
تیۆری هەڵەی پەیدابوون و پەرەسەندن،
گوزارشتی لێدەكات .ئەمە چی دەگرێتەوە؟
بە دیاریكراوی مەبەستەكە ،هەوڵێكە بۆ
سڕینەوەی هەمەجۆرییە كەلتورییەكان
لەڕێگەی ئەوەی خۆی وا پیشانبدات ،كە
گوایە بەتەواوەتی دانیپێدادەنێت ،چونكە
ئەگەر بێتوو لەو حاڵەتە جیاوازانە بكۆڵینەوە،
كە كۆمەڵگە مرۆییەكان هەیانە ،چ كۆن و
دوور یان تازە ،وەك قۆناغ و سەردەمەكانی

یەك پەرەسەندن كە لە هەمان خاڵەوە
دەستی پێكردووە و دەبێت ب��ەرەو یەك
ئامانجیش بڕوات ،ئەوا بۆمان دەردەكەوێت،
كە هەمەجۆرییەكە تەنیا ڕواڵەتییە و،
مرۆڤایەتی دەبێتە یەك پارچەی هاوشێوە،
بەاڵم ئەم یەكێتی و هاوشێوەییە دەشیت
تەنیا بەرەبەرە بەدیبێت ،هەروەك ئەوەی كە
هەمەجۆری كەلتورەكان ساتگەلێكی كردەیی
و ڕاستەقینە پیشاندەدەن كە حەقیقەتە
قووڵەكە دەشارنەوە ،یان دەركەوتنەكەی
دوادەخەن.
ڕەنگە ئەم پێناسەیە پێشینەی هەبێت ،چونكە
لە زەینی دۆزینەوە گەورەكانی دارویندا
ئامادەیی هەبووە ،ب��ەاڵم ئێمە داوینامن
مەبەست نییە ،چونكە پەرەسەندگەرایی
بایۆلۆژی و شێوە پەرەسەنگەراكان ،دوو
تیۆری زۆر لێكجیاوازن .یەكەمیان وەك
گریامنیەكی بەرفراوانی كار دروستبووە و،
پشت بە تێبینییەكان دەبەستێت لەوێدا كە
بواری تەفسیركردن زۆر بەرتەسكە .بەم جۆرە
ئەو تەرزە جیاوازانەی كە ژینالۆژیای ئەسپ
دروستدەكات دەتوانین لە زنجیرەیەكی
پەرەسەندنگەراییدا ڕیزی بكەین ،لەبەر
دوو هۆكار :یەكەمیان پێویستە ئەسپێك
بوونی هەبێت تاوەكو ئەسپێكی تر لێیەوە
لەدایك ببێت ،بەاڵم دووەمیان ئەوەیە كە
چینە لەسەر یەك نیشتوەكانی زەمین ،كە
ئ��ەوەی س��ەرەوەی��ان ل��ەڕووی مێژووییەوە
ل��ەوی دیكەیان كۆنرتە ،كۆمەلێك ئێسكە
پەیكەری هەمەجۆریان تێدایە ،كە بەشێوەی
پلەبەندی ،لە تازەترینییانەوە بۆ كۆنرتۆنیان،
ڕیزبوون .بەم جۆرە زۆر ڕێی تێدەچێت كە
ئەسپی هیپاریۆ (كە ئێستا بە بەرد بووە)
باپیرە گەورەی ڕاستەقینەی ئەسپ بێت.

لەنێوان پەرەسەندنگەرایی ڕاست و هەڵەدا،
بەهۆی مێژووی دەركەوتنی تایبەت بە
هەریەكێكیانەوە تەفسیر دەكرێت .گومانی
تێدا نییە كە پەرەسەندنگەرایی كۆمەاڵیەتی
لەالیەن پەرەسەندنگەرایی بایۆلۆژییەوە
پشتیوانییەكی بەهێز كراوە ،بەاڵم لەڕووی
واقیعییەوە پێش ئەویش پەیدابووە .بە
بێ گەڕانەوە بۆ ئەو ه��زرە كۆنانەی ،كە
پاسكال سوودی لێیانوەرگرتووە ،كە مرۆڤی
بە بوونەوەرێكی زیندوو چ��وان��دووە كە
بە قۆناغگەلێكی دوابەدوایەكدا دەڕوات،
لە منداڵییەوە بۆ گەنجێتی و لەویشەوە
بۆ پێگەیشنت ،س��ەدەی ه��ەژدە كۆمەڵێك
دایاگرامی سەرەكی بەرهەمهێنا ،كە دواتر
بوونە مایەی تێڕامانی زۆر" :ئیسپرینگییەكان"
(ڤ��ی��ك��ۆ)" ،س��ێ ق��ۆن��اغ ب��ۆ س��ێ حاڵەت"
(كۆنت)" ،پەیژە" (كۆندۆرسێ) .هەردوو
دەزگاكەی پەرەسەندنگەرایی كۆمەاڵیەتی
تیۆریی خۆیان دامەزراند و بەر لە "ئەسلی
جۆرەكان" ،یان بە بێ ئەوەی ئەم كتێبەی
داروینیان خوێندبێتەوە ،باڵویانكردەوە.
پەرەسەندنگەرایی كۆمەاڵیەتی ،ئەگەرچی
ب��ەر ل��ە ت��ی��ۆری پەرەسەندنی بایۆلۆژی
پەیدابوو بوو ،كەچی هیچ نییە ،جگە لە
وەهمێكی زانستیی درۆینە بۆ بابەتێكی
كۆنی فەلسەفی ،كە ئیرت لەمڕۆدا هەرگیز
ل��ەوە دڵنیانین تێبینی و بەڵگە كلیلێكی
ئەوتۆمان بۆ تێگەیشنت لێی پێبدەن.

بێگومان هەمان لۆژیك بەسەر ڕەگ��ەزی
م��رۆڤ و نەژادەكانیشیدا دەچەسپێت،
بەاڵم كاتێك لە باسی بایۆلۆژییەوە دێینە
سەر باسی كەلتور ،مەسەلەكە بەشێوەیەكی
تایبەتی ئاڵۆز دەبێت .دەتوانین لە زەمینەوە
زۆر شتی مادی كۆبكەینەوە و بە گوێرەی
قوواڵیی چینە جیۆلۆژییەكان لەوە دڵنیا
ببینەوە كە فۆڕم و تەكنیكی پەیڕەوكراو
لە دروستكردنی جۆرێكی تایبەتی لەش
و پەیكەر هێدی هێدی دەگۆرێت ،بەاڵم
ت��ەور ل��ەڕووی فیزیاییەوە تەورێكی تری
لێنابێت ،وەك ئەوەی ئاژەڵێك لە ئاژەڵێكی
دیكەوە پەیدادەبێت .لەم حاڵەتەی كۆتاییدا،
ت��ەورێ��ك كە لە تەورێكی ت��رەوە پ��ەرەی
سەندووە ،شێوازێكی مەجازیی و نزیكەیی
وەردەگرێت ،كە خاڵییە لە هەر حەقیقەتێكی
زانستی ،بەاڵم هاوشێوەییەكی هەیە لەگەڵ
دی��اردە بایۆلۆژییەكاندا .ئ��ەوەی بۆ شتە
ماتریالییەكان ڕاستە كە بوونە ماتریالییەكەی
خ���ۆی ل��ە ن��ی��ش��ت��ووەك��ان��ی قۆناغێكی
دیاریكراودا دەسەملێنێت ،بە هەمان شێوە
بۆ دام��ەزراوەك��ان و بیرباوەڕەكان و حەز
و خولیاكانیش ،كە بەشێوەكی گشتی بۆ
ئێمە ڕابردوویەكی نادیاریان هەیە ،ڕاستە.
ئایدیای پەرەسەندنی بایۆلۆژی پەیوەستە
بە گریامنەیەكەوە كە زۆر ڕێی تێدەچێت
ڕاست بێت و دەتوانین لە ب��واری زانستە
رسوشتییەكاندا لێی هەڵكەوین ،لە كاتێكدا
ئایدیای پەرەسەندنی كۆمەاڵیەتی و كەلتوری
تەنیا ڕێگەیەكی سەرنجڕاكێشە ،بەاڵم سەرچاوە:
ئاسانییەكی زۆر مەترسیدارییشی هەیە ،كە -كلود لیفی شرتاوس :العرق و التأریخ ،ترجمە:
بۆ پێشكەشكردنی ڕاستییەكان لەم بوارەدا د .سلیم حداد ،املٶسسە الجامعیە للدراسات
و النرش و التوزیع ،السلسلە اإلجتامعیە ،د.
كورتدەهێنێت.
لەگەڵ ئەوەشدا ئەم جیاوازییە فەرامۆشكراوە س .ط ،.ص .18-9
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گفتوگۆ لهگهڵ كلۆد لیڤی شتراوس
دیدیە ئیربۆن
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 گفتوگۆ ل��هگ��هڵ س��ارت��هرداتهنیا ڕووب��هڕووب��وون��هوهی زانسته
مرۆڤایهتییهكان و فهلسهفه نهبوو،
بهڵكو ڕهخنهی ئهوهیشت لێگرت
كه بایهخێكی زۆر بهرز به مێژوو
دهدات .لهبهرئهوه ئهم گفتوگۆیه
مهسهلهی پهیوهندییهكانی نێوان
فیكری ئێتنۆلۆژی و مێژووی هێنایه
پێش .ئهمه پرسێكه كه له كارهكانی
تۆدا زۆر دووب��اره دهبێتهوه .ساڵی
 1949وت��ارێ��ك��ت ب��ه ناونیشانی
"مێژوو و ئێتنۆلۆژیا" باڵوكردهوه،
كه له س��هرهت��ای ئهنرتۆپۆلۆژیای
بونیادگهرییدا دهیبینینهوه.
 ڕهخنهی من له سارتهر ئهوه نهبوو ك هئیمتیازێكی بهرزی داوهته پاڵ مێژوو ،بهڵكو
بنیاتنانی فهلسهفهیهكی مێژوو بوو كه
بهالی منهوه سهر به جیهانی ئهفسانهییه.
مێژوو له ههر شتێك زیاتر و ههر زۆر له
زووهوه ،بۆ من جێگای بایهخپێدان بووه.
بهاڵم ئهو وتارهی كه باسی دهكهیت ،ساڵی
 1948نووسیومه .باش بیرم نییه لهسهر
داوای گۆڤاری "میتافیزیكا و ئهخالق"
بوو یان ههر به ویستی خۆم نووسیومه.
ب �هه �هرح��اڵ ،م��ن ل �هو ك��ات �هدا خهریكی
خ��وێ��ن��دن�هوهی بهرههمهكانی لوسیان
ڤیڤهر بووم ،ئهو وتارهیش لهو نیگایهوه
ههڵقواڵبوو كه ئهو بهرههمانه پێیاندابووم.

 -تۆ ئهوت دهناسی؟

 ه��هر ل��هو ك��ات��هوهی ل �ه ساڵی 1948گهڕامهوه بۆ فهرهنسا پهیوهندیامن دروست
كرد ،ئهو وتارهم سهرنجی ڕاكێشابوو كه له
(گۆڤاری قوتابخانهی نوێ بۆ توێژینهوه له
نیویۆرك) باڵوم كردبوویهوه به ناونیشانی

"لهتبوونی نواندنهوه له هونهرهكانی ئاسیا
و ئهمریكادا" ،بگره ئهم وت��اره ههندێك
ڕوانینی پێبهخشبوو( .)1ههر یهكسهر كه
بهشی شهشهمی له قوتابخانهی پراكتیكیی
توێژینهوهی ب��ااڵ دام �هزران��د (ك�ه دوات��ر
دهبێته قوتابخانهی توێژینهوهی بااڵی
زانسته كۆمهاڵیهتییهكان) ،بانگی كردم بۆ
ئهوهی بهشداریی تێدا بكهم.
 -ل��هم وت��ارهت��دا ب��هر كۆمهڵێك

ڕستهی سهرنجڕاكێش دهكهوین:
»مێژوو ههموو شتێكه« ،ههروهها
»شتێكی كهم له مێژوو باشرته لهوهی
ههرگیز هیچ شتێك له مێژوو بوونی
نهبێت«.
 ههڵوێستی مالینۆڤسكی و كۆمهڵێكئهنرتۆپۆلۆژیستی دیكهی ئهمریكی كه
تێكهڵیان ب��ووب��وون ،دهره��هق به مێژوو
تووشی شۆكی كردم .زۆرێك لهوان بڕوایان
وابوو كه دهبێت به بێ هیچ زانیارییهك
ل�هس�هر دانیشتووان بچنه شوێنهكانی
لێكۆڵینهوه ،بۆچوونیان ئ �هوهب��وو كه
لهگهڵ تێڕوانینی ناسینی ڕاب��ردووی ئهو
كۆمهڵگهیانه تێكهڵ نهبن و توێژینهوه
مهیدانییهكانی تر لهبارهیانهوه نهخوێننهوه.
ئهوان پێیانوابوو بهم شێوهیه ههموو گهرم و
گوڕییهك بۆ تێبینیی ڕاستهوخۆ دههێڵنهوه،
بهاڵم ئهوان لهوه تێنهدهگهیشنت كه ئهمه
تهنیا دهب��ووه مایهی بێتواناییان .ئهمه
ئاكامی ساویلكهیی و سهفسهته بوو.

ماوهی سی ساڵ ه
گفتوگۆیهك
لهنێوان ههردوو
سیستهمهكهماندا
دهستی پێكردووه.
مێژوونووسهكان ل ه
گرنگی و بایهخی
ڕووداوه بچووكهكانی
ژیانی ڕۆژانه،
ك ه ئێنتۆلۆژیا،
دهریاندهخات و
لێیان دهكۆڵێتهوه،
تێگهیشتین.
نهوهكانی پێشتری
مێژوونووسهكان هیچ
گرنگییان بهمانه
نهدابوو

 دوای چهند ساڵێك برۆدوێلیشههمان ڕهخ��ن��هی لێ گرتیت .له
كتێبهكانیدا لهبارهی مێژووهوه ئهم
ڕستهیه له وت��اری "دیۆجینۆسی
ن��وس��ت��و"ـ��ی ت��ۆ دهگ���وازێ���ت���هوه:
187
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»ك���ات���ژم���ێ���رێ���ك ك���ه ل��هگ��هڵ
ه��اوس��هردهم��ێ��ك��ی ئهفالتووندا
دهیبهینه سهر ،له ههموو نووسین
و بهرههمی مێژوونووسهكامنان
زیاتر فێرمان دهكات تا چ ڕادهیهك
شارستانێتی گریكی ههماههنگ
ب��ووه یان ههماههنگ نهبووه«.
كۆمێنتی برۆدوێل ئهمهیه »وایه،
ئهمه ڕاسته ،ب��هاڵم لهبهرئهوهیه
ك���ه ئ����هم گ��هش��ت��ه ل��هڕێ��گ��هی
خوێندنهوهی بهرههمی ههموو ئهو
مێژوونووسانهوه ئاماده كراوه«(.)2

لێرهدا سوعبهتێك دهكهم ،ناوهڕۆكهكهیئهوهیه كه برۆدوێل ناچاره ڕهخنه بگرێت،
وهاڵمهكهی ئهو هیچ لهو بابهته ناگۆڕێت
كه فیلمێكی پێنج خولهكی دهرب��ارهی
ئهسینای س��هدهی پێنجهم دهتوانێت
به قوڵی ئهو تێڕوانینهمان بگۆڕێت كه
مێژوونووسهكان بۆیان دروست كردووین.
پێشرت وتم تێبینیی ڕاستهوخۆ دهبێت وزه
پێدراو و ئامادهكراو بێت و زهمینهی بۆ
سازكرابێت .ب �هاڵم هیچ شتێك جێگای
ناگرێتهوه.

Fernand Braudel
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 ه��هر ل��هم وت���ارهدا جهختلهسهر ئهوه دهكهیتهوه كه مێژوو
و ئێتنۆلۆژیا ه��هم��ان ئوبێكتی
لێكۆڵینهوهیان ههیه و بابهتهكهیان
هاوبهشه :تێگهیشنت له ژیانی
كۆمهاڵیهتی ،بۆ ئهوهی له حاڵهتی
ئ���هوهی یهكهمیاندا گوزارشتی
ئاگایانهیان لهبارهوه بڵێین و ،له
حالهتی دووهم��ی��ان��دا گوزارشتی
نائاگایانه .ئهم ڕستهیه گفتوگۆی
زۆری وروژاند.

 سهرزهنشتهكه لهالیهن مێژووسهكانی"سااڵنهنامهكان"ـهوه بوو .ئهوان لهوه
تێنهگهیشتبوون كه م��ن ،وهك خاڵی
دهستپێكی گ��وت��ارهك�هم ،دوو حاڵهتی
دیاریكراوم لهبهرچاو گرتووه :مێژووی
ههره تهقلیدی (كه تایبهته به پاشایان و
پهیامن و جهنگ و ڕێكهوتنهكان) ،ئهمه
لهالیهك؛ ئێتنۆلۆژیا كه به كهرهستهكانی
شیكاریی ب��ون��ی��ادگ�هری��ی م��وم��ارهس�ه
دهكرێت ،لهالیهكی دیكهوه .بهم جۆره
ئهوه ڕاسته كه یهكهمیان به تهواوهتی
پشت به بهڵگه و دیكۆمێنته نوورساوهكان
و ئینجا پشت به گوزارشته ئاگایانهكان
دهبهستێت و ،دووهمیشیان ههوڵ دهدات
له پشتی واقیعه تێبینیكراوهكانهوه بگات
بهو كهرهسته نائاگایانهی كه بهڕێوهی
دهبهن.
ئ �هم لێكدژییه لهنێوان ئێتنۆلۆژیا و
م��ێ��ژوودا له كارهكانی لوسیان ڤیڤهر
و پ�هی��ڕهوك�هران��ی��دا دهس��ڕدرێ��ت �هوه و
نامێنێت .ب���هاڵم ئ��هم پ�هرهس�هن��دن�ه
لهسهرهتادا ق �هرزاری ئهو ڕێنامییانهیه
كه له سۆسیۆلۆژیای دوركهایمییهوه
وهریگرتووه (كهمێكی لهو دهسهاڵته
خراپه وهرگرتووه كه دهیویست مێژووی
لێ ڕزگار بكات) .دواتر ،ئهم پهرهسهندنه
زۆر قهرزارباری ئهوهیه كه ئێنتۆلۆژیا بۆ
مێژوونووسهكانی ههڵگرتووه" .مێژووی
نوێ" –وهك دهڵێن -له ئێنتۆلۆژیا ئاو
دهخواتهوه و وزه وهردهگرێت .سهرجهمی
وتارهكهم دهیهوێت ئهوه بسهملێنێت كه
سهردهمهكه له لێكدژییهكی زیامنهند
ئاوی خواردۆتهوه و وزهی وهرگرتووه،
ب��ۆی �ه دهب��ێ��ت ك��ارێ��ك بخرێته جێی

كه ئیرت ل �هم �هودوا ئێتنۆلۆژیستهكان
و مێژوونووسهكان پێكهوه و بهپاڵ
یهكرتییهوه و به هاریكارییهكی پتهو،
بتوانن بیكهن.

 -ههر وایش بوو.

 ماوهی سی ساڵه گفتوگۆیهك لهنێوانه���هردوو سیستهمهكهماندا دهستی
پێكردووه .مێژوونووسهكان له گرنگی
و بایهخی ڕووداوه بچووكهكانی ژیانی
ڕۆژانه ،كه ئێنتۆلۆژیا ،دهریاندهخات و
لێیان دهكۆڵێتهوه ،تێگهیشتین .نهوهكانی
پێشرتی مێژوونووسهكان هیچ گرنگییان
بهمانه نهدابوو .جارێكیان ،له ساڵی 1952
دا له ویالیهته یهكگرتووهكانی ئهمریكا،
له كۆنگرهی ئهنرتۆپۆلۆژیستهكاندا،
Wenner-Gren-Foundation
ك �ه
رێكی خستبوو ،گوتم »ئێمه لۆمهی
زێ��دهڕهوی��ی لێكۆڵینهوهی مێژوویی
دهكهین و له سهبهته زبڵهكهیدا بهدوای
سامانی خۆماندا دهگهڕێین«( .)3ئهمه
ك���اردان���هوهی ج��ی��اوازی ل��ێ��ك�هوت�هوه،
هاوپیشهكانم ئهم ب �هراوردهی��ان پاساو
نهدا .له كۆتایی دانیشتنهكهدا ماگرێت
مید هاته الم و پێیوتم» :ههندێك وشه
ههن كه نابێت ههرگیز بووترێن« ،ههر
لهو ڕۆژهوه هاوڕێیهتییهكهمان دهستی
پێكرد كه ههتا مردیش ههر وا بووین.
ب��هاڵم م��ێ��ژوون��ووس�هك��ان ئ��هوهی��ان بۆ
دهركهوت كه ئهم زبڵدانهی كه ماوهیهكی
زۆره ف �هرام��ۆش��ك��راوه و ،ج��اروب��ار له
ههواڵهكان و یاداشت و یادهوهرییهكان
و ل �ه ئ��هدهب��دا دهردهك����هوت����هوه ،له
تێبینییه مهیدانییهكانی ئێتنۆلۆژیستهكان
دهچ��ێ��ت و ،دهت���وان���ن س����وودی لێ

وهربگرن .دهروروب �هری  ،1950چێژم ل ه
خوێندنهوهی زنجیرهیهك كتێبی ئهلفرێد
فرانكلین بینی ،كه تهرخان كرابوون بۆ
باسكردنی ژیانی تایبهتی له فهرهنسای
نێوان سهدهی سێزده و سهدهی ههژده.
ئهم كۆمهڵه كتێبهم الی كتێبفرۆشێكی
دهس��ت��ی دوو ل�ه ژێ���رهوه دهرهێنا و،
ه �هم��ووی��ان بیست ب���هرگ دهب���وون.
فرانكلین ئهمینداری نهێنیی كتێبخانهی
مازارین بوو ،له ههمان ئهو كاتهی كه
پرۆستیش ،بۆ ماوهیهكی كاتیی تێیدا
فهرمانبهر بووه و ،پێدهچوو پرۆست هیچ
كاتێك نهچووبێت .بهاڵم سهرۆككارهكهی
ب �ه ش��ێ��وازی خ��ۆی سهرپهرشتیاریی
لێكۆڵینهوهیهكی نایاب بوو دهرب��ارهی
"گهڕان بۆ كاتی لهدهستچوو"! كتێبهكانی
فرانكلین له چوارچێوهی ئهو كتێبانهدایه
كه لهمڕۆدا پێیدهڵێین ئهنرتۆپۆلۆژیای
مێژوویی ،ئهمهیش پسپۆڕییهكه و الی
مێژوونووسهكان بۆته شتێكی باو و وای
لێكردوون كه لهمڕۆدا شایهنی ئهوهبن
پێشهوهی شانۆكه بگرن .چونكه جهماوهر
–ئهمه چهمكێكه -زۆر زیاتر لهوهی بایهخ
به شێوازی ژیانی هندییهكانی ئهمریكای
باشوور و میالنیزییهكان بدهن ،بایهخ به
شێوازی ژیانی پێشینامنان دهدهن.
 دهڵێن ئامانجی وتارهكهی برۆدوێل بۆماوهیهكی درێ��ژ بهرگریبووه به ڕووی
تۆدا بۆ ئهوهی كاریگهرییهكهت نهگاته
مێژوونووسهكان.
 غ��روری ئ��هوهم نییه ئ�هم بۆچوونهمههبێت .پێموایه ئهو هۆكاری گرنگرتی
ههبوو ،لهگهڵ ئهوهی گریامنهی ئهوهم
ك��ردب��وو ئ �هو بهختهی ك�ه ئێتنۆلۆژیا
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الی ڕای گشتی دروس��ت��ی ك��ردب��وو –
له سهروهختێكدا -مێژوونووسهكانی
خستبووه دڵ��هڕاوك��ێ��وه .ههڵوێستی
مێژوونووسهكانی ئ�هو كاته بهرامبهر
ئێتنۆلۆژیا ههڵوێستهكهی چهند دهیهیهك
لهوهوبهری ڤیڤهر دههێنێتهوه یاد لهمهڕ
قوتابخانهی دۆركهایمییهوه .له ههردوو
حالهتهكهیشدا مێژوو زانیویهتی چۆن
چۆنی سهربهخۆیی خۆی بپارێزێت و
دهستبهرداری پاشاموهكانی كێبهركێكهی
ببێت.
 -ل�����هب�����هرام�����ب�����هردا

مێژوونووسهكانیش بهشدارییهكی
گ���هورهی���ان ل��ه ت��وێ��ژی��ن��هوهی
ئێتنۆلۆژیدا كردووه.

 بێگومان .ئ �هوان الیهنێكیان بۆ سهرئهو فۆڕمه كۆمهڵگایانه كه بهالی ئێمهوه
گرنگبوون (و پێكهاتبوو لهو كۆمهڵگایانهی
كه به شوێندا باڵوبووبوونهوه) زیاد كرد،
ئهویش ئهو كۆمهڵگایانه ب��وون كه له
زهمهندا ،دروست بووبوون ،ئهگهر ئهم
دهربڕینه بگونجێت .مێژوو ژمارهیهكی
زۆر ئهزموونی "ئاماده"مان پێدهدات كه
دهتوانین پشتیان پێ ببهستین .بههۆی
ئهمهیشهوه ههڵگهڕانهوهیهكی نایاب
ڕووی���داوه .له س �هرهت��ادا ،قوتابخانهی
"سااڵنهنامه" له مێژووی كۆن و مێژوویی
ه �هواڵ��دهری و كتێبی یاداشتنامهكان
كشابوویهوه و ،له نهزمی دیموگرافی و
ئابووری یان له نهزمی هزرهكاندا ،بایهخی
به بزووتنهوه قووڵهكان دهدا ،بهاڵم ههر
لهو كاتهدا ئێمهیش –ئێتنۆلۆژیستهكان-
ڕێگایهكی پێچهوانهمان گرتهبهر .مێژووی
ڕووداوهك���ان و –بگره مێژووی ڕووداو
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و شته دهگ��م �هن �هك��ان -ئ��هو شتهبوو
ك �ه وای لێكردین ئاشنای چۆنیهتی
بهستنی پهیوهندییه هاوسهرگیرییهكان
و دروستبوونی تۆڕهكانی خزمایهتی
و گ��واس��ت��ن �هوهی س��ام��ان ل �ه خێزانه
پادشایهتییهكان یان ئۆرستۆكراتهكاندا
ببین ،وهك ئهوهی له ناوهنده گوندنشینییه
تهقلیدییهكاندا ههبووه ،ئهمهیش وای
لێكردین خاڵهكانی گواستنهوه و تێپهڕین
و ئهو جومگانه دهربخهین كه توانای
ئهوهی پێداین ب�هراوردی كۆمهڵگه كۆن
و نامۆكان لهگهڵ حاڵهته دێرینهكانی
كۆمهڵگهكهی خۆماندا بكهین .بهم جۆره
دیسانیش ئهمه ب��وو به ه��ۆی ئ �هوهی
رێگهی مێژوو و ئێتنۆلۆژیا (ئهمجاره)
لهگهڵ ئومێددا یهكرت ببڕن و لهوهبهدوا
لهم خاڵی بهیهكگهیشتنهوه به ههمان
ڕێگادا بڕۆن.
 هێشتایش ه���هر دهرب�����ارهی ئ�هموتارهت قسه دهكهین ،لهوێدا دهربارهی
"چاالكێتی نائاگایانهی فیكر" دوواویت كه
"فۆڕم بهسهر ناوهڕۆك"ـدا دهسهپێنێت.
ئهوهیشت وت��ووه كه ئ�هم فۆڕمانه له
ههموو كۆمهڵگاكاندا هاوشێوهن .فۆڕمی
كۆن و نوێ ،سهرهتایی و پێشكهوتوو.
ئهمهیش وای له مێژوونووسهكان كرد كه
ڕهخنه له چهمكه نامێژووییهكهی تۆ بۆ
كاری فیكر بگرن.
 ئ���هوه بهدحاڵیبوونه .ئ��هو كاتهیسهرقاڵبووم به ڕاستكردنهوهی چهمكه
كۆنهكه دهربارهی رسوشتی مرۆیی ،تهنیا
باسی ئهوهم كردووه كه مێشكی مرۆیی له
ههموو كات و شوێنێكدا خودی رسوشته،
ئینجا كۆتوبهندی هاوشێوه بهسهر كاری
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فیكردا دهسهپێرنێت .ب��هاڵم فیكر ل ه
شوێنه جیاوازهكاندا تاوتوێی ههمان پرس
و بابهت ناكات .ئهم پرس و بابهتانه به
گوێرهی جیاوازیی و ههمهجۆریی ناوهنده
جوگرافییهكان و كهشوههوا و دۆخی
شارستانیی كۆمهڵگه و مێژووی ڕابردووی
و ئێستای و ،به جیاوازی تاكهكانیش،
به شێوهی زۆر جیاواز دهخرێنه ڕوو:
رسوشت و مێژوو و دۆخی ههر تاكێك له
كۆمهڵهكهیدا ..كهرهسته و ئامرازهكه له
ههموو شوێنێكدا ههر ههمان شته ،بهاڵم
دهروازه و دهرهتانهكان جیاوازن.
 لهگهڵ ئهوهیشدا بهجۆرێك له جۆرهكانبه ئیلیاتیزمی نوێ(( )4كه میتۆدێكه بۆ
ڕهتكردنهوهی جووڵه) ،تۆمهتبار كرایت.
 ه��هر ب��ه س��ادهی��ی ،ئ���هوه شتێكیسهخیفه .ئ��هو م��ێ��ژوون��ووس��ان �هی كه
ههندێجار ڕهخنهی ئ��هوهم لێدهگرن
كه من لهگهڵ جێگیریی و نهگۆڕاندام
یهكهمین ئهو كهسانهن كه دهبێت دان
به هاوبهشییهكانی كۆمهڵگاكاندا بنێن.
دهن��ا چ��ۆن دهت��وان��ن سهرلهنوێ ئهوه
دروستبكهنهوه كه بهر له دوو یان سێ یان
چوار سهده به مێشكی خهڵكیدا هاتووه،
ئهگهر بڕوایان به بوونی ههندێك شتی
هاوبهشی ئیمه و ئهو خهڵكانه نهكردبێت
و ،ئهگهر بڕوایان بهوه نهبێت كه خهڵكی
بهشێوهیهكی سهرهكی به ههمان جۆر
بیر دهكهنهوه؟ گهر وا نهبێت مێژوو و
ئهو شتانهی كه دێرینن لهبهردهستامندا
نهدهبوون .ئهو مێژوونووسانه ئهمانه به
نهگۆڕی بهڵگهنهویست دادهنێن و ،ئهوه
نابینن كه ئهمه چهند پرسوباسێكی فراوان
دێنێته پێش كه ئهوانیرت مافی ئهوهیان

ههیه و بگره دهبێت بهرپهرچی بدهنهوه.
 ئ��هوهی له ڕهخ��ن�هی مێژوونووسهكانداسهرنجڕاكێش بوو ئهوهیه كه جیاكارییهكت
خستۆته نێوان "كۆمهڵگه س��اردهك��ان" كه
ئێتنۆلۆژیا لهو شوێنهدا كه مێژووی لێ نییه،
لێی دهكۆڵێتهوه و" ،كۆمهڵگه گهرمهكان"
كه مێژوونووس پێیهوه سهرقاڵه .لێرهیشدا،
ئهم جیاكارییه لهبری ئهوهی كۆمهڵێك كێشه
چارهسهر بكات ،كۆمهڵێك كێشهی ناوهتهوه.
 ئ �هم چهمكهم له "چاوپێكهوتن لهگهڵجۆرج شاربۆنییه"()5دا خستهڕوو و ،له وانهی
دهستبهكاربوومندا له كۆلێژ دو فرانسیش
دووب����ارهم ك���ردهوه ب��ۆ ئ���هوهی ههندێك
بهدحاڵیبوون بڕهوێنمهوه .كاتێك دهربارهی
"كۆمهڵكه ساردهكان" قسه دهكهم كۆمهڵێك
حاڵهتی دیاریكراوم لهبهرچاوه .سهدجار
وتوومه و نووسیومه و دووب��ارهم كردۆتهوه
كه كۆمهڵگهی "سارد" و "گهرم" به ڕههایی
بوونی نییه .ئهوانه كۆمهڵێك چهمكی تیۆریین
كه پێویستامنن بۆ داڕشتنی گریامنهكامنان.
كۆمهڵگه واقیعییهكان به درێژیی كهمهرهكاندا
باڵوبوونهتهوه و هیچ یهكێكیان له قوتبهكاندا
نین.
له ئاستی دووهمیشدا ،من جیاكاریی ناخهمه
نێوان شێوازه جیاوازهكانی كۆمهڵگهكانهوه،
بهڵكو دهگ �هڕێ��م �هوه ب��ۆ ئ �هو ههڵوێسته
خودییهی كه كۆمهڵگه مرۆییهكان دهرههق
به مێژووی خۆیان پشتیوانویی لێ دهكهن.
كاتێك دهرب��ارهی كۆمهڵگه "سهرهتاییهكان"
دهدوێین ،ئهوا ئهم وشهیه دهخهینه نێوان
دوو كهوانهوه تاوهكو ئهوهمان له پێشچاو
بێت كه ئهم چهمكه دروست نییه و كهچی
سهپاوه بهسهرماندا كه بهكاری بهێنین ،بهاڵم
به شێوازێكی گونجاو :ئهو كۆمهڵگایانهی

كه پێیاندهڵێین "سهرهتایی" به هیچ جۆرێك
سهرهتایی نین ،بهاڵم خۆیان وایان ویستووه.
كۆمهڵگهی سهرهتایی خهونی ئهوهی ههبووه
كه سهرهتایی بێت ،چونكه ئایدیاڵهكهی ئهوه
بوو كه چۆن خودا و پێشینانهكان له سهرهتای
زهمهندا دروستیان كردووه ههر ئاوا مبێنێتهوه.
ههڵبهت ئهمهیش وههم بووه و ئهوانیش وهك
سهرجهم كۆمهڵگهكانی تر له مێژوو دهربازیان
ن �هب��ووه .ئهوانیش ملكهچی ئ �هم مێژووه
بوون كه گومانیان لێی ههبووه و حهزیان
لێی ن �هب��ووه .ب �هاڵم كۆمهڵگه گهرمهكانی
وهك ئهوانهی ئێمه ،له بهرامبهر مێژوودا
ههڵوێستێكی تهواو جیاوازیان ههبووه .ئێمه
تهنیا دان به بوونی مێژوودا نانێین بهڵكو
دهیشیپهرستین .چونكه ئهو مهعریفهیهی كه
بڕوامان پێیهتی و دهمانهوێت لهبارهی ڕابردووه
هاوبهشهكهمانهوه بهدهستی بهێنین ،به
دیاریكراویی لهو شێوازهوه كه ئهم ڕابردووهی
پێ تهفسیر بكهین ،بۆ یاساڕێژیی یان ڕهخنه
له پهرهسهندنی ئهو كۆمهڵگهیهی كه تێیدا
دهژین و ،بۆ ئاراستهكردنی داهاتووهكهی ،به
كهڵكامن دێت و سوودبهخشه .منوونهكهی
سارتهر زۆر بهباشی ئهمه دهردهخ��ات .ئێمه
مێژوومان ههڵدهگۆزێن و دهیكهینه ڕهگهزێك
له ئاگاییه ئهخالقییهكهمان.

ئهوهی ل ه ڕهخنهی
مێژوونووسهكاندا
سهرنجڕاكێش
بوو ئهوهی ه كه
جیاكارییهكت
خستۆت ه نێوان
«كۆمهڵگ ه ساردهكان»
ك ه ئێتنۆلۆژیا
لهو شوێنهدا كه
مێژووی لێ نییه،
لێی دهكۆڵێتهوه و،
«كۆمهڵگ ه گهرمهكان»
ك ه مێژوونووس پێیهوه
سهرقاڵه

 ل��ه مشتومڕ ل��هگ��هڵ مۆریسگۆدێلییه و مارك ئۆوجێ كه له گۆڤاری
"م���رۆڤ"()6ـ���دا ،ل��ه ساڵی ،1975
باڵوكراوهتهوه ،كۆمهڵێك گوزارشت و
دهربڕین ههن ،وێڕای ئهوهی كهمیشن،
ب��هاڵم زۆر به باشی تێگهیشتنی تۆ
بۆ مێژوو پیشان دهدهن .بۆ منوونه
دهڵێیت» :دهبێت لهبهردهم یهكهمین
ناپهیوهستهگی مێژوودا بنوشتێینهوه«.
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 من ڕستهی كۆتایی "له ههنگوینهو هبۆ خۆڵهمێش"ـم نووسیببوویهوه ،كاتێك
ماركسیستهكان و ماركسیسته نوێیهكان،
ڕهخنهی ئهوهیان لێگرتم كه مێژووم
فهرامۆوش كردووه ،وهاڵمم دانهوه :ئهوه
ئێوهن كه مێژووتان فهرامۆش كردووه یان
باشرت بڵێین پشتتان تێكردووه .ئێوه ئهو
یاسا گهورانهی پهرهسهندنتان خستۆته
بری مێژووی واقیعی و دیار ،كه تهنیا له
سهری خۆتاندا بوونیان ههیه .ڕێزی من له
مێژوو و ئهو مهیلهی كه بۆ مێژوو ههستی
پێدهكهم ،لهو ههستهوه دێت كه مێژوو
پێمدهدات و دهمگهیهنێته ئهو باوهڕهی
كه هیچ بونیادێكی فیكری نییه بتوانێت
جێگای ئهو ڕێگا پێشبینینهكراوهی كه شته
واقیعییهكان لهسهری دهڕۆن ،بگرێتهوه.
پێموایه ڕووداو له "نا پهیوهستییهكهیدا"
"پێشوهخته" پێدراوه .دهبێت شیكاریی
بونیادگهرانهیش به بوونی ئهمه كار
بكات.
 تۆ بوونی "یاسای مێژوو" ڕهتدهكهیتهوه! ژماره گۆڕاوهكان زۆرن (ئینجا ژمارهیهكیزۆر پێوهریش ه �هن) .تا ئهو ڕادهی �هی
كه تهنیا خ��ودا دهزانێت له ئهزهلهوه
چی ڕووی���داوه و چی ڕوودهدات ،یان
دهبێت ئێمهیش ئهم دهركه خوداییهمان
ههبێت بۆ ئهوهی ئهمه بزانین .مرۆڤهكان
ههمیشه ههڵه دهك���هن و مێژوویش
ههمیشه ئهمه دهسهملێنێت .دهڵێن:
»شتێك لهم دووانه ڕوودهدات« ،كهچی
ههمیشه سێیهم ڕوودهدات.

 ب��ێ��گ��وم��ان .ڕووداوهك������ان قابیلیپێشبینیكردن نین ،لهبهرئهوهی هێشتا
ڕوویان نهداوه .بهاڵم ،كاتێك ڕوودهدهن،
دهتوانین ههوڵ بدهین لێیان تێبگهین
و تهفسیریان بكهین .ههروهك دهكرێت
ڕوودهوهك��ان پێكهوه ببهستینهوه و به
شێوازێكی ڕوولهدوا retrospcti vement
لهم لۆژیكه تێبگهین .بهاڵم له ئێستادا
هیچ شتێك ڕێگهی ئهوهمان پێنادات كه
پێشبینیی ئهوه بكهین چی ڕوودهدات،
ئهوهیش بههۆی بوونی ژمارهیهكی زۆری
ئهگهرهوه :ههندێكیان شایهنی ئهوهن
وێنا بكرێن و ههندێكیرتیشیان قابیلی
وێناكردن نین.
سهرچاوه:
كلود لیڤی شرتاوس :من قریب و من بعید
(الدوائر الباردة) ،حوارات مع دییه اریبون،
ترجمة :م��ازن م .ح��م��دان ،دار كنعان
للدراسات و النرش و التوزیع ،دمشق،
الطبعه األولی ،2000 ،ص.201-193

پهراوێزهكان:
-1كلود لیڤی شرتاوس :انشطار التمثيل يف
فنون آسيا و امريكا ,يف النهضة ,نيويورك,
املجلد ( ,1945-1944 ,)3-2أعيدت
طباعته يف االمرثوبولوجيا البنيوية ،الفصل
( .)13لوسيان فيفر :اقتباسات أو أعامق
مشرتكة لإلنسانية؟ ،يف حوليات ,باريس,
 ,1951ص.381-380
 -2فريناند بروديل :كتابات حول التأريخ,
 ناپهیوهستهگیی ڕهه��ا ئهم باريس ،فالماريون ,سلسلة آفاق,1969 ,شوێنه ب��ۆ شیكاریی مێژوویی ص.58
 -3ل��ێ��رهدا لیڤی ش�تراوس ب �هراوردێ��ك
جێدێلێت؟
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لهنێوان ك��اری ئێتنۆلۆژیستهكان و
ك���اری م��ێ��ژوون��ووس �هك��ان��دا دهك���ات.
ئێتنۆلۆژیستهكان گرنگی به ڕووداوه
بچووكهكانی ژیانی ڕۆژان��ه دهدهن:
شێوازی ژیان ،نیشتهجێبوون ،پۆشاك،
خ��واردن و..هتد ،ئهمانهیش شتانێكن
كه مێژوونووسهكان هیچ گرنگییهكی
پ��ێ��ن��ادهن و پێیانوایه ئ��هو زباڵنهیه
كه دهبێت له نووسینهوهی مێژوودا
ف��ڕێ بدرێن .مێژوونووسهكان بایهخ
ب �ه ڕووداوه گ���هوره مێژووییهكان
و ج�هن��گ�هك��ان و پ�هی�مان��ن��ام�هك��ان و
هاوپهیامنێتییهكان دهدات ..لێرهدا له
سهبهتهی فهرامۆشكراوهكانی مێژوودا
ئێتنۆلۆژیستهكان ههموو ئوبێكتهكانی
لێكۆڵینهوهی خ��ۆی��ان دهدۆزن����هوه"
ئهوهیش ڕوون �ه كه لیڤی ش�تراوس به
مهبهستێكی كینهبازانه و سهركوتكارانه
ئهم ب �هراورده ناكات ،ئهگهرچی وایش
دهربكهوێت ،وهك ئ��هوهی ئهندامان
و هاوڕێكانی ل �ه ك��ۆن��گ��رهك�هدا تێی
گهیشتبوون.
 -4ئیلیاتیزم ،ناوهكهی له شاری ئیلیای
گریكی و قوتابخانه فهلسهفییه به
ناوبانگهكهیهوه هاتووه ،كه كزینۆفۆن
و پارمهندیس و زینۆنی ئیلیایی ئهندامه
دیارهكانی بوون.
 -5ج��ؤرج شاربونييه ،لقاء م��ع كلود
ليفى ش�تراوس ,باريس ,االتحاد العام
للمنشورات ،1961 ،أعيد نرشه يف سلسلة
 ,18/10باريس ،بلون-جوليار.1969 ,
 -6االنرثوبولوجيا ,التأريخ ,اإليديولوجيا،
يف "اإلنسان" ،متوز /كانون الثاين ،1975
ص.188-177
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گفتوگۆ لهگهڵ
كلۆد لیڤی شتراوس
دیدیە ئیربۆن
194
No.(57 - 56) August .2016

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت،
ژمارە ( )57 - 56ساڵی سیانزەیەم

 لهڕێگهی خوێندنهوهی ئهو دهقانهو هكه بۆ ئ��هدهب��ت ت��هرخ��ان��ك��ردوون ،وا
دهردهك���هوێ���ت ك�� ه ت��ۆ دووری���ت له
ڕهخنهی ئهدهبی بونیادگهرییانه؟
 من دوورم لهو ڕهخنهیهی ك ه وا خهیاڵیخۆی دهكات گوای ه بونیادگهرییانهی ه و وشهی
"بونیاد" ههر لهخۆیهو ه بهكاردههێنێت و
»دهیلكێنێت ب ه ههموو جۆره كااڵیهكهوه«.
ه �هس��ت �هك �هم م��ن ب��ووم �هت � ه قوربانیی
تهڵهكهبازییهكی فیكری ،كاتێك داواك��را
بهرههم ه ئاستنزمهكان بخرێن ه ڕیزی بهرههمه
نایابهكانهوه ،ئهویش ل ه ڕێگهی ههڵبژاردنیان
وهك بابهتی توێرژنهوه ،ئهم ه ئهو شتهی ه كه
زۆرج��ار ڕوودهدات (دهرهتانی تێپهڕین له
بهرههم ه نایابهكاندایه) .ئهم ئهمهی ك ه وهك
بونیادگهری جاڕی خۆی دهدات ل ه واقیعدا
هیچ نیی ه جگ ه ل ه پاساوی ئاستنزمی .له
"كۆتایی" مرۆڤی ڕووتدا ئهمهم ئاشكرا وتووه.

 باوهڕت به هیراشییهتی بهرههمهكانههیه؟
 ئهگهر مبهوێ شیكارییهكی بونیادگهران هب��ۆ ب��هره��هم��ی ئ���هدهب���ی ب��ك��هم ئ��هوا
شعرهكانی بۆدلێر ههڵدهبژێرم نهك قسهی
گۆرانینووسان.
 ئهمه زۆر قهشمهرییانهیه ،نامهیهكیچ��ك��ۆل�هی تهنزئامێز ب �ه دن �هدهرێ��ك��ی
بزووتنهوهیهكت دادهنێت كه كار بۆ سڕینهوه
هیرارشییهتی نێو بهرههمه كولتوورییهكان
دهكهیت .
 ئهم كتێبهم نهخوێندۆتهوه و هیچیشی لێنازانم ،تهنیا له ڕۆژنامهكانهوه ههندێ شتم
لهسهر بینیووه.

Baudelaire
 بهاڵم بۆچوونت چییه لهوبارهی ئهوهیك ه تۆ بهو ه تۆمهتبار دهكرێیت ،بههۆی
دهقهكانتهو ه دهرب��ارهی رێژهگهرایی
كولتووری ،بهشداریت له سڕینهوهی
هیرارشییهتهكاندا؟
 -دهبێت دوو واتای وشهی كولتوور تێكهڵی

یهكرت نهكهین .كولتوور ل ه واتا گشتییهكهیدا
وات��ای زۆرك��ردن��ی ڕۆشناییه بۆ حوكمدان
و سهلیقه .ب��هاڵم ل� ه زم��ان��ی تهكنیكیی
ئهنرتۆپۆلۆژیستهكاندا واتایهكی تری ههیه.
بهپێی پێناسه كالسیكییهكهی تایلهر ،كه بۆ
ئیمه گرنگییهكی زۆری ههیه و بهم هۆیهوه
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ئاماژهی پێدهدهم» ،كولتوور بریتییه لهو
مهعریفه و بیروباوهڕ و هونهر و ئهخالق
و یاسا و نهریت و ههموو ئ�هو توانا و
عادهتانهی تر ،كه مرۆڤ وهك ئهندامێك له
كۆمهڵگادا وهری دهگرێت« .كولتوور –به
واتای دووهم��ی -واتای ئهوهیه كه ههموو
شتێك بابهتی توێژینهوهیه :واته بهرههمه
ههره نزمهكان (به واتای یهكهمی وشهكه)
و بهرههمه ههره بهرزهكانیش .ڕێژهگهرایی
ك��ول��ت��ووری تهنیا جهخت ل�هس�هر ئ�هوه
دهكاتهوه كه هیچ كولتوورێك نییه پێوهرێكی
ڕهه��ای ههبێت كه مافی ئ�هوهی پێبدات
ئهو جیاكارییهی پێشرت بهسهر بهرههمی
كولتوورهكانی دی��ك�هدا پراكتیزه بكات.
لهبهرامبهردا ،ههموو كولتوورێك دهتوانێت،
بگره پێویستیشه ،ئهمه دهربارهی بهرههمه
تایبهتییهكانی خۆی بكات ،وات �ه بهسهر
بهرههمهكانی خۆیدا پراكتیزهی بكات.
چونكه ئهندامهكانی ئهم كولتووره -بۆ ئهم
كولتووره -له یهك كاتدا ههم بكهرن و ههم
تێبینهرن.
من له پێگهی خۆمدا وهك كارمهندێك
 agentههرگیز وێنه جواڵوهكان یان ڕۆك
سهرنجم ڕاناكێشیت و حهزم پێیان نییه.
بهاڵم وهك تێبینهرێك له باڵوبوونهوهی ئهم
دوو جۆره دیارده سۆسیۆلۆژییهدا ،پێموایه
دهبێت وهك خۆیان توێژینهوه بكرێن به
بێ لهبهرچاوگرتنی حوكمی بههای ئهخالقی
و ئێستاتیكی ،كه دهربارهیان الی دروست
دهبن .دهربڕینی دهستهواژهی "كولتووری
ڕۆك" یان "كولتووری وێنهی جواڵو" بریتییه له
گۆڕینی واتای وشهی كولتوور له واتایهكهوه
بۆ واتایهكی تر و ئهنجامدانی شوشتنهوهی
فیكری .بهاڵم بۆچوونهكهی بهرامبهر ئهمه
(واته تۆمهتباركردنی ئێتنۆلۆژیا به تێكدانی
فیكری میللی ،تهنیا لهبهرئهوهی ئهم كایهی
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لێكۆڵینهوهیهی دیاریی كردووه و بۆی دیاریی
كراوه) تاڕادهیهكی زۆر له تۆمهتباركردنی
كارمهندانی تاقیگه پزیشكییهكان وایه
بهوهی كه ئهوانه خوێنگرن یان حهزیان له
پیساییه448.

 ب��اس��ی ب��ۆدل��ێ��رت ك���رد .مهبهستتشیكاركردنی ئهو بڕگ ه شیعرییه sonnet
بوو كه لهگهڵ یاكۆپسن كردووتانه ؟
 ب �هڵ��ێ ،رۆژێ���ك ل �ه پ��اری��س ،یاكۆپسنباسی ئایدیاكانی خۆی بۆ كردم دهربارهی
شیكاركردنی بونیادگهرییانهی شیعر ،چوندین
منوونهیشی پێدام :ئینگلیزی و ڕوس��ی و
ئهڵامنی ،ئهوهیشی وت كه دۆخی شیعری
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فهرهنسی دهیشڵهژێنێت .ئایدیاكانی زۆر
كارییان لێكردم ،تا ئهو ڕادهی��هی ك ه كه
قهناعهتم وابوو ناشێت ل ه شعریشدا تپراكتیزه
نهكرێن .دوای ئهوهی ڕۆیشت" ،پشیلهكان"
–ئهوه لهو شیعره دهگمهنانهبوو ك ه ههر
به شاراوهیی دهیپارێزم -هات به خهیاڵمدا.
هێدی هێدی كێشانی هێڵه سهرهتایی و
سهرهكییهكانی لێكدانهوه لهنێو ئهو هێلهدا
كه پاكۆپسن كێشای ،دهستیان پێكرد .بهم
جۆره خۆم خهریك كرد به شیكارییهكهوه كه،
تۆزێك ب ه خۆپارێزییهو ه دهتوانم ناوی بنێم
شیكاری زمانناسی- ،جا لهبهرئهوهی ساكار
و ئاستنزم بوون -بهرهنجامی تێڕامانهكانم
بۆ یاكۆپسن نارد .ئهمه ئهویشی هاندابوو،
بۆیه ئ �هو تۆزێك دهستكاریی كردبوو،

Karl Marx

ژیانی گوند"ه.
 دهبوو ههموو بهرههمهكانی بالزاك دهیانجاربخوێنمهوه ،جا لهبهرئهوهی یادهوهریی من تیژ
نییه ،ههموو جارێك پێموابوو ئهمه یهكهمجاره
دهیانخوێنمهوه .ههموو چهند ساڵ جارێك
خوێندوومنهتهوه.

ههندێك ل ه ڕهگهزهكانی شیكارییهكهی منی
هێشتبوویهوه و ههندێكیشیانی دهستكاری
كردبوو و زۆر ڕهگ �هزی دیكهیشی بۆ زیاد
ك���ردووه .نامهگۆڕینهوهمان ل �هب��ارهی ئهم
بابهتهوه ب��هردهوام ب��وو ،كامتێك گهڕایهوه
بۆ پاریس بهیانییهكیان ل�هم نووسینگهیه
دانیشتین ،قهڵهمم گ��رت به دهستمهوه و
پێكهوه دهستامنكرد به نووسین ،دانیشتبووین  -چ ڕۆمانێكت زۆر پێباشه؟ "باونی خزم"؟
و مشتومڕمان لهسهر وشه به وشه دهكرد ،ئهمه
 ڕهنگه س �هدان هۆكار ههبێت بۆ ئهوهیههموو ڕۆژهكهی خایاند.
ئهوهم پێ باش بێت ،بهاڵم "پێچهوانهی مێژووی
هاوچهرخ" گیرۆدهی كردم .لێرهدا بالزاك له
 ئهی نهدهكرا ئهو بهش ه تهواو بكهیت؟دیكنز نزیك دهبێتهوه ،كه ئهمهیش ههر لهنێو
 من زمانناس نیم ،به تهنیاییش نهمدهتوانی ئهو نووسهرانهدا دادهنێم وا من پێمباشنپهیڕهوی لهم جۆره ئهزموونه بكهم .بهاڵم ("ئومێده گهورهكان" جوانرتین ئهو كتێبانهیه
یاكۆپسن بهردهوام بوو ،به ههمان ڕۆحییهتهوه كه من بینیوومن) .من الی دیكنز و بالزاكیش،
بهتایبهت له "پێچهوانهی مێژووی هاوچهرخ"دا،
شیكاریی دیكهی بۆ شیعری تر باڵوكردنهوه.
زنگێك دهبیستم كه من زۆر پێی ههستیارم:
 -لهبهرئهوهی دهرب���ارهی ئ��هدهب قسه ئهوهی زهنگێكی نایابی مهدهنییه.

دهكهین ،دهتوانیت پێم بڵێیت ،بهالی تۆوه
 ئایا دهتوانین ڕۆسۆیش لهنێوان ئهوكام نووسهرانه باشن؟
ن��ووس��هران��هدا دابنێین ك��ه ل��ه ڕووی
وهك پێشرت وتم ،كۆنرا ،ههروهها بالزاك و فیكرییهوه كاریگهرییان لهسهرت ههبووه؟شاتۆبریان ..پرۆست و بهڵدنیارییهوه ڕۆسۆیش.

 پێموای ه كاتێك باسی شاتۆبریان دهكهیت،مهبهستت شاتۆبریانی "یادهوهرییهكانی
ئهودیوی مهرگ" ،وا نییه؟
 بهلێ ،ب��هاڵم ههمان ئ �هو تێڕوانینانهیتهنانهت له كتێبێكی جیاواز و وهڕزكهری وهك
"عهبقهرییهتی مهسیحییهت"ـدا دهبینین.
 ئ �هی ب��ال �زاك؟ ههندێك ل�ه بهشهركانی"ئ�هف��س��ان�هی��ی�هك��ان" ناونیشانیان ئ��اوای�ه
"وهرزهكانی ژیانی تایبهتی" یان "وهرزهكانی

 دهرب���ارهی ڕۆس��ۆ و ه�هروهه��ا دهرب��ارهیئاالمبێریش دهڵێم» :قهناعهتم پێناكهن ،بهاڵم
دهمجوڵینن« .مهیلی من بۆ فیكری سیاسی
ڕۆسۆ شهیداییه بۆ بونیاده قهشهنگهكهی.
سهرسوڕمانی من به ڕۆسۆ پێش ههموو شتێك
ئێستاتیكییانهیه :وای لهو ستایله! ئهو له پێنج
وشهدا شتێك دهلێت كه من پێویستم ب ه پانزه
وشهیه بۆ ئوتنی ههمان شت .دوای ئهمه
ههموو فۆڕمه ئاڵۆزهكانی تر دێن ،بهو ڕادهیهی
كه ب ه زهحمهت دهتوانم ڕوونیان بكهمهوه.
ڕۆسۆ لهو كهسانه بووه كه ههر زوو پێشبینیی
داه��ات��ووی لێكۆڵینهوه ئێتنۆلۆژییهكانیان

رۆژێك ل ه پاریس،
یاكۆپسن باسی
ئایدیاكانی خۆی
بۆ كردم دهربارهی
شیكاركردنی
بونیادگهرییانهی
شیعر ،چوندین
نموونهیشی پێدام:
ئینگلیزی و ڕوسی و
ئهڵمانی ،ئهوهیشی
وت ك ه دۆخی
شیعری فهرهنسی
دهیشڵهژێنێت.
ئایدیاكانی زۆر
كارییان لێكردم،
تا ئهو ڕادهیهی كه
ك ه قهناعهتم وابوو
ناشێت ل ه شعریشدا
تپراكتیزه نهكرێن
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ك��ردووه ،ههروهها ویستوویهتی زانست ه
رسوشتییهكان له ئ�هدهب نزیك بخاتهوه.
ئهمه كردۆته حهمتییهتێكی نائاسایی و ناباو،
تێبینهرێك كه زۆر ههستیار بووه .ئهو له
ههموو كارهكانیدا به دوای یهكێتیی ههستی
و عهقڵییهوهیه  ،intelligibleئهمهیش وای

له من كرد به ڕێگهی دیكه ههمان شت بكهم
و شتهكانم له گۆشهیهكی دیكهوه تاوتوێ
دهك��رد :واته لهو گۆشهیهوه كه عهقڵ له
پێشرته نهك ههست ،بهاڵم الی ههردووكامن
ههمان ه �هوڵ ههیه بۆ ئاشتكردنهوه و
یهكخستنی ئهم دوو الیهنه.

Balzac
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ل ه گفتوگۆیهكی پێشرتدا وتم ماركس یهكهم
كهس بووه ك ه میتۆدی مۆدێلی ل ه زانسته
مرۆڤایهتییهكانتدا پراكتیزه كردووه ،ڕهنگه
وا باشرت بێت ئ�هم بدهینهوه پ��اڵ ڕۆسۆ
ئهویش له "گوتارێك دهربارهی نایهكسانی"،
ئهگهرچی منوونهكانی زۆر دوورن له واقیع
و یهكرت نابڕن" .دانپێدانانهكان" وایان لێكردم
له كۆمهڵگهیهكی پهرشوباڵودا بژیم كه به
توندی و ئ��اوازی پتهو وهسف دهكرێت و
ههردوو سیفهتهكهیش له تابلۆكانی شاردان
یان درۆلنگدا ه�هن .دواج��ار "هیلوئیزی
ن��وێ" ،ك ه كهس نایخوێنێتهوه له كاتێكدا
ب ه تهواوی یهكهم ڕۆمانی مۆدێرن ه (مهدام
دوالفاییت ڕەگهزێكی ڕۆمانی ئهفراندووه)،
ب��اس ل �هو ه دهك��ات :كچێك له خێزانێكی
باشدا عهشیقێكی دهبێت ،بهاڵم دهدرێت
به پیاوێكی به تهمهن .ههموو شتێكی بۆ
دهگێڕێتهوه و هیچی لهدهستنایهت تهنیا
ئهو ه نهبێت كه دهستوبرد بكات و عهشیقهكه
بهێنێته ماڵ ه خێزانییهكهوه ،ئهمهیش دهبێته
مایهی بێزاری و داماویی ههمووان .نازانین
ئهم به هۆی پاڵنهرێكی سادیستییهوه ئاوا
ههڵسوكهوتی كردووه ،یان بههۆی پاڵنهری
مازۆخییهوه ،بهناوی ئهخالقی تهممژاوییهوه
یان ههر به گهمژهیی ڕهفتاری ك��ردووه.
پهیوهندییهكی لهم جۆره لهنێوان نووسهر و
كارهكتهرهكانیدا هێلهكانی تێدا كهشف نابێت
و ههر به تاریكی دهمێنێتهو ه وهك ئهوهی له
ژیاندا ههیه .دواتر ئهمه الی دیستۆیڤسكی
و كۆنرا دهبینینهوه .نووسهر ههموو ئهم
شتانه دهخات ه ههستكردنێكی بههێزهوه به
رسوشت –ههروهك زیندهخهون ..-ئهوهتا تۆ
دهبینیت ،ڕۆسۆ دهمجوڵێنێت.

 بهاڵم من مهبهستم كاریگهریی فیكری بوو،چونكه ناونیشانی یهكێك له گهرگوتارهكانت
ئ��اوا ب��وو" :ڕۆس��ۆ ،دام�هزرێ��ن�هری زانسته
مرۆڤایهتییهكان" ،ل�ه بهشی دووهم��ی
ئ�هن�ترۆپ��ۆل��ۆژی��ای ب��ون��ی��ادگ�هری��دا ب�لاوت
كردۆتهوه.
 له ژنێف ئاههنگێكی پڕ شكۆ دووسهدوپهنجاههمین ساڵیادی لهدایكبوونی رێكخرا،
بۆیه ئهوهی وتم تۆزێك زێدهڕهوی تیابوو،
بهاڵم به تهواوهتی ههڵه نهبوو.
 ل �هم دهس��ت��گ��وت��ارهدا وت��وت �ه» :ههمووئیتنۆلۆژییهك دانپێدانانهكانی خۆی
دهنوسێتهوه« ،لهوێدا دهبێت به مندا
تێپهڕێت تاوهكو له من ڕزگاری ببێت .بهاڵم
تۆ ههمیشه جهخت لهسهر ئهوه دهكهیتهوه
نابێت ههست به بوونی شوناسی كهسییانهی
من بكهین.
 لێرهدا لێكدژییهك نابینم .ئهگهر ههستبه شوناسی كهسییانهی خۆمان نهكهین ،ئهوا
دهبێت ههوڵێكی زیاتر بدهین بۆ ئهوهی
خۆمان وهك منـهكان بهدهست بهێنینهوه له
كگاتی دهرچوون له دۆخه ههاڵوێردییهكان.
ئهزموونی ئیتنۆگرافی لێكۆڵینهوهیهكی
ئهزموونییه دهرب����ارهی شتێك ك�ه لێت
دهترازێت و له دهستت دهخزێت .ئهگهر به
باشی مبزانیایه ئهبم به چی ،ئهوا پێویستم
بهوه نهبوو له ڕیسكی سهیر و سهرمهرهدا
بهدوای خۆمدا بگهڕێم.

كۆمهڵگه ههستكردن به شوناسی كهسییان ه لێگۆڕا ك ه له ژیانی خۆمدا ل ه بهرههمهكانیم
دهڕوان���ی :له سااڵنی پهیوهستبوونم به
دهسهپێنێت...
سۆشیالیزمدا لێی دووركهومتهوه ،الیهنیكهم
 ... -وا ل��ه كهسێكیش دهك���ات كه له فیكره سیاسییهكانی دووركهومتهوه.

كتێبهكانی ب ه ناوی "كلۆد لیڤی شرتاوس،
له ئهكایمیای فهرهنسی"ـهوه واژوو  -بۆچی؟
بكات؟
  ...بهڵێ ،كۆمهڵگهیه دهیهوێت ئهو ببێت ه"كهسێك" ،تاوهكو ئهم "كهسێك"ـه بكاته
بهرپرس ل �هوهی كه دهیكات و دهیڵێت.
ئهگهر ئ�هم فشاره كۆمهاڵیهتییه بوونی
نهبووایه ئهوا لهوه دڵنیا نهبوون كه ئاخۆ
ههستكردن به شوناسی كهسییانه تا ئهو
ڕادهیه بههێز دهبوو كه زۆرینهی خهڵكی
ههستیان پێدهكرد یان نا.

 "پ �هی�مان��ی ك��ۆم �هاڵی �هت��ی" كتێبێكیسهخته ،ڕهن��گ � ه ل �ه ه �هم��وو فهلسهفه
سیاسییهكان قورسرت بێت .ههرتا توانیم لهو
ڕووبهڕووبوونهو ه ڕاستهوخۆیهی نێوان تاك
و كۆمهڵ  collectiveدووركهومتهوه كه ئهو
دهیوست بیچهسپێنێت ،دووركهومتهو ه لهو
بۆچوونهی ئهو كه ههر نێوانكارێك لهنێوان
ئهم دوو الیهنهدا ڕهت دهكاتهوه .ئهمه له
كاتێكدا ك ه من پێموایه نێوانكارانه گۆشت و
خوێن به ژیانی كۆمهاڵیهتی دهبهخشن.

 با بگهڕێینهوه بۆ ڕۆسۆ :دهڵێن گوایه ل هسهردهمێكدا پرۆژهی ئهوهت ههبووه
سهرچاوه:
كتێبێكی لهبارهو ه بنووسیت؟

 ئهوه به خهیاڵمدا هات ،بهاڵم به خێراییئایدیاكهم ڕهت كردهوه ،لهبهر دوو هۆكار:
ه��ۆك��اری س�هرهك��ی ئ �هوهب��وو كه ه �هر له
سااڵنی خوێندمندا وهكو قوتابی ،ئهدهبیاتێكی
ڕۆسۆیی گهورهم لهپێشمدا دهركهوت .جا بۆ
ئهوهی ههڵهی زهق نهكهم ،یان به دهرگا
كراوهكاندا نهچمه ژوورهوه ،دهبوو دهیان
بهرههم كۆبكهمهوه كه هی پهنجا ساڵی
ڕابردوو بوون ،ئهمه زهندهقی بردم.
هۆكاری دووهم ،پهیوهندی من به ڕۆسۆوه
تۆزێ ئاڵۆزه .فرۆید و ماركس وایان لێكردم
 تۆ ئهوه نازانی؟بیر بكهمهوه .بهاڵم ڕۆسۆ تووشی ههوكردنی
 زۆر به خراپی دهیزانم.ك��ردم .بۆیه من به زهح �هت سوبێكتی و
 ه���هر ت��ۆ وای���ت ی���ان ئ��هم��ه ه��هر ئوبێكتیم بۆ جیا دهكرێتهوه ،لێرهدا ئهوهیشدهڵێم كه ههڵوێستم بهرامبهر ئهو زیاتر
خاسییهتێكی فیكری مرڤایهتییه؟
 -من خۆی به تاقانهییهوه بانادهم .پێموایه بهرهو پێشچووو ،یان الیهنیكهم ئهو شوێنهم

كلود لیڤی شرتاوس ،من قريب و من بعيد
(ال��دوائ��ر ال��ب��اردة) ،ح���وارات مع ديدييه
إريبون ،ترجمة :مازن م .حمدان ،دار كنعان
للدراسات و النرش و التوزيع ،الطبعة األوىل
 ،2000دمشق ،ص.264-257
پ هراوێزهكان:
آالن فينكيل كراوات ،انهزام الفكر ،باريس،
غاليامر.1987 ،
("القطط" لشارل بودلري) ،يف "اإلنسان"،2 ،
1962 ،1؛ رومان ياكوبسون ،أسئلة شعرية،
باريس ،سوي ،1973 ،ص219-401؛ مختارات
 ،IIIالعاغ ،باريس -نيويورك ،موتون،1981 ،
ص  464-447و ص785-783؛ دوالك��روا و
غريتز" ،القطط" لبودلري ،مواجهة املناهج،
باريس.puf، 1980 ،
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دەمەوێت پرسیارێكی ئاسانت لێ بكەم:
ئەفسانە چییە؟
شرتاوس :بە پێچەوانەوە ،ئەم پرسیارە هەرگیز
ئاسان نییە ،چونكە دەكرێت بە چەندین رێگە
وەاڵم بدرێتەوە .ئەگەر پرسیار لە هیندۆ-
ئەمەریكییەك بكەیت ب��ەم ج��ۆرە وەاڵم��ت
دەداتەوە :ئەفسانە دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمێك
كە هێشتا جیاوازی لەنێوان ئاژەڵ و مرۆڤدا
نەبوو .من پێموایە ئەم پێناسەیە زۆر قووڵە.
دۆخێكی مرۆیی كە لەسەر زەمین لەگەڵ
جۆرە زیندووەكانی تردا بژی و چێژیان لەگەڵدا
بەشبكات ،بەبێ ئەوەی بتوانێت پەیوەندیگریی
لەگەڵیاندا بكات و لەگەڵیاندا بەردەوام بێت،
دۆخێكی تراژیدییە و پێشێلكردنی هەستەكان
و فیكرە ،ئەمە وێڕای ئەو دەریا مورەكەبەی
كە میراتی یەهودی-مەسیحی بەسەریدا
باراندوویەتی تاوەكو ئەم دۆخە دابپۆشێت.
لەو پێناسەی پێشووەوە ئەوە تێدەگەین ،كە
ئەفسانەكان ئەوە رەتدەكەنەوە ئەم نەنگی و
كەموكورتییە لە خەلیقەتدا رەسەن و بنچینەیی
بێت ،بەڵكو بەپێی ئەم پێناسەیە دەركەوتنی
ئەم كەموكوڕییە رووداوێكی تاقانە و بنەڕەتییە
بۆ هەلومەرجی مرۆیی و نوقسانییەكانی.
دەك��رێ��ت ل��ە شوێنی دیكەیشدا ب��ەدوای
پێناسەی ئەفسانەدا بگەڕێین ،بۆ منوونە لە
لێكدژیی لەگەڵ فۆڕمەكانی ت��ری میراتی
زرارەكیدا :گێڕانەوە ،حیكایەتەكان ...بەاڵم
ئەم جیاكارییانە هەرگیز پەتیی نین .رەنگە
ئەم فۆڕمانە لە كولتوورە جیاوازەكاندا هەمان
رۆڵیان نەبێت ،ب��ەاڵم خۆ بەرهەمی خودی
فیكرن ،هیچ شیكارییەكیش ناتوانێت رێگربێت
لەبەردەم سوودوەرگرتن لە هەموویاندا .ئەم
فیكرە پشت بە چی دەبەستێت؟ بە پێچەوانەی

میتۆدی دیكارتییەوە ،ئەوە رەتدەكاتەوە كە
وەاڵمە سەختەكە پارچەپارچە بكەین ،بۆیە
هەرگیز وەاڵمێكی بەشەكی و ناتەواوی قبوڵ
نییە ،خ��ۆی ل��ەو تەفسیرانە دەئاڵێنێت كە
گشتێتی دیاردەكان دەگرێتەوە.
تایبەمتەندی سەرەكی ئەفسانە ئەوەیە كاتێك
رووب����ەرووی پرسێك دەب��ێ��ت��ەوە ،لەڕێگەی
هاوشێوەكردنی لەگەڵ پرسگەلێكی دیكەدا
كە لەسەر ئاستی تر خ �راون��ەت��ەڕوو ،بیری
لێدەكاتەوە :گەردوونی ،فیزیایی ،ئەخالقی،
یاسایی ،مافداری ،كۆمەاڵیەتی..هتد ..هەموو
ئەمانەیش پێكەوە لەبەرچاودەگرێت.
 هەر ئەمەیشە تەفسیری گەمەی لێكئااڵنەكاندەكات كە باستكردووە.
شرتاوس :ئەوەی ئەفسانەیەك بە زمان دەیڵێت
وا دەردەك��ەوێ��ت ،كە تایبەتە بە كایەیەكی
دیاریكراو ،ئەم كایەیە بەهەموو ئەو كایانەی
ت��ردا پەخشدەبێتەوە ،كە دەشێت تێیاندا
كۆمەڵە پرسێك بە هەمان فۆڕمی رواڵەتیی
تێیدا بخرێنەڕوو و باسبكرێن.
 ئەمە ئەو شتەیە كە لە كۆتایی "گڵینەكاریپ���ەرۆش"دا رەخ��ن��ەی ف��رۆی��دی پێدەكەیت:
سەرنجی ئەو هەمووی لە كۆدی سێكسیدا
قەتیس بووە.
شرتاوس :دەتوانین تا ناكۆتا رەخنە لە فرۆید
بگرین :دەقەكانی هەندێ كات تەمومژاوی و
لێكدژن ،بەاڵم گومانی تێدا نییە كە پێگەیەكی
دەروازەیی داوە بە كۆدە سێكسییەكان.
 لەگەڵ ئەوەیشدا ل��ەو ئەفسانانەدا كەشیكارییان دەكات ،ئامادەیی گشتی سێكس و
ئەو توندوتیژییەی كە هەمیشە هاوڕێیەتی و
لەگەڵیدایە ،وەك هەورەبروسكە لێامن دەدات.
ش�ت�راوس :چونكە ئ��ەم الی��ەن��ە پانتاییەكی
بەرفراوانی لە نەزمی بەهاكامنان و ژیانی

پرسی بنەڕەتی
ئەفسانە لە پرسی
بنەڕەتی زمان
دەچێت ،كە كۆمەڵەی
زمانناسانی پاریس
بەوپەڕی رێزەوە چیتر
لێكۆڵینەوەی لێ
ناكات و نایخاتە
قسە و باسەوە،
چونكە وەاڵمەكان
تەنیا دەتوانن
مەزەندەكراو بن .رەنگە
وەاڵمی ئەم پرسیارە
لە فیزیۆلۆژیای
دەمارناسیی مێشكەوە
وەاڵم بدرێتەوە
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كۆمەاڵیەتیامن
داگ��ی��رك��ردووە.
ل�������ەگ�������ەڵ
ئ����ەوەی����ش����دا
س��ەرن��ج��ی ئ���ەوەی
داوە كە ئەفسانە هەرگیز
م��ەس��ەل��ەی پ��ەی��وەس��ت بە
سێكسی لەخۆیدا و بۆ خۆی ،دابڕاو
لە هەموو شتەكانی تر ،تاوتوێ نەكردووە،
بەڵكو هەر ئ��ەوەن��دەی ویستووە دەری
بخات ئەم مەسەلەیە لە رووی فۆڕمەوە
هاوشێوەی كۆمەڵە مەسەلەیەكی دیكەیە،
كە م��رۆڤ لەبارەی تەنە ئاسامنییەكان،
ب��ەدوای��ەك��داه��ات��ن��ی ش���ەو و رۆژ،
بەدوایەكداهاتنی وەرزەك��ان ،رێكخستنی
كۆمەاڵیەتی و پەیوەندییە سیاسییەكانی
ن��ێ��وان گ��روپ و كۆمەڵە دراوس��ێ��ك��ان..
خستوویەتییەڕوو .كاتێك فیكری ئەفسانەیی
پرسێكی تایبەت باسدەكات تەریب بە
كۆمەڵە پرسێكی دیكە باسیدەكات ،كە لە
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هەمان
ك���ات���ی���ش���دا
چەندین كۆد بەكاردەهێنێت.
 ئەمە رشۆڤ��ەی��ەك��ە ل��ە رێ��گ��ەی پرسەبەدوایەكداهاتووەكانەوە.
شرتاوس :هەڵبەت ،بەبێ ئەوەی هەرگیز
هیچیان شیكاربكرێن .لێكچوون لەنێوان
ئ��ەم هەموو پ��رس��ەدا وەهمی ئەوەمان
پێدەدات كە دەتوانین شیكارییان بكەین،
ئەمەیش ئەوكاتەی كە پێامنوابێت ئەگەر
تێبینیكردن و وردب��وون��ەوە لە حاڵەتێك
سەخت و ئەستەم بێت ،ئەوا وردبوونەوە
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لە حاڵەتەكانی
ت���ر س��ەخ��ت
ن���ی���ی���ە ،ی���ان
الیەنیكەم بەهەمان
ئ���ەو رادە س��ەخ��ت و
ئەستەم نییە .ئێمە زۆر بە
كەمی بەم رێگایە ئەرگومێنت
دەخ��ەی��ن��ەڕوو و شتێكی پێ
دەسەملێنین ،كاتێك دەمانەوێت
رشۆڤەی شتێك بكەین دەڵێین" :هەروەك
لە "...یان "ئەمە وەكو "....ئەمە تەمبەڵییە
ل��ە ئێمەدا ،ب��ەاڵم فیكری ئەفسانەیی
ئەم رێگەیە بەشێوەیەكی چ��اوك�راوە و
سیستەماتیك بەكاردەهێنێت ،تا ئەو
رادەی��ەی كە جێگای بەڵگەی سەملاندن
دەگرێتەوە...

 پرسیارێكی دیكەی ئاسان :ئەفسانەبە كەڵكی چی دێت؟ بۆچی باشە؟
ش�تراوس :بۆ ئ��ەوە باشە رشۆڤ��ەی ئەوە

بكات كە بۆچی شتەكان ،وەك ئەوەی هەبوون،
هەر لە سەرەتاوە لێك جیاواز بوون و بەم
شێوەیە هەن ،بۆچی نەدەكرا ببنە شتێكی تر و
بەشێوەیەكی تر هەبن ،چونكە -بەدیاریكراوی-
ئەگەر گۆڕانكاریی لە كایەیەكدا بكەیت هەموو
نەزمی جیهان هەڵدەگەڕێتەوە ،چونكە كایەكان
هاوشێوەن.

 ئەفسانە چۆن پەیدا دەبێت؟ دەبێتكەسێك بۆ یەكەمجار وتبێتی!

پرسی بنەڕەتی ئەفسانە لە پرسی بنەڕەتی
زم��ان دەچێت ،كە كۆمەڵەی زمانناسانی
پاریس بەوپەڕی رێزەوە چیرت لێكۆڵینەوەی
لێ ناكات و نایخاتە قسە و باسەوە ،چونكە
وەاڵمەكان تەنیا دەتوانن مەزەندەكراو بن.
رەنگە وەاڵمی ئەم پرسیارە لە فیزیۆلۆژیای
دەمارناسیی مێشكەوە وەاڵم بدرێتەوە،
ك��ەچ��ی ه��ی��چ ك��ات��ێ��ك ل��ە ئ��ێ��ت��ن��ۆل��ۆژی��ا و
زمانناسییەوە وەاڵم نادرێتەوە ،بەاڵم دەرهەق
بە وێنا ئەفسانەییەكان ،وەاڵمدانەوەی پرسی
بنەڕەتەكەی هەمان ئەو بایەخەی نییە كە
توێژینەوەی ئەو هەڵوێستە فیكرییانەی
خەڵكی بەرامبەر ئەفسانەكانیان دەیگرنەبەر،
ه��ەی��ەت��ی .ئ��ەم ئەفسانانە گ��ێ��ڕان��ەوەی
جیاوازیان هەیە ،بەاڵم ناكرێت یەكێك لەم
ئەفسانانە هەڵبژێرین ،یان رەخنەیان لێ
بگرین یان بڕیاڕی ئەوە بدەین ،كە تەنیا
یەكێكیان راستە و لەوانی تر دروسترتە:
بەڵكو هاوزەمەن و پێكەوە قبوڵدەكرێن،
بە بێ ئ��ەوەی جیاوازییەكانیان ئاڵۆزی و
شێواندنێك دروستبكەن .چەندین لێكۆڵینەوە
لە پنتە جیاوازاكانی جیهاندا ئەنجامدراون
كە جەخت لەسەر گشتێتی ئەم هەڵوێستە
فیكرییە دەكەنەوە .پێویستە لە نزیكەوە
توێژینەوە لەم هەڵوێستە بكەین ،بەراوردی
بكەین بە هەڵوێستی خۆمان لەبەرامبەر
مێژوودا ،كە لە كۆمەڵگاكامناندا و لەنێو یەك
كۆمەڵگایشدا گێڕانەی جیاواز ،بگرە جاروبار
گێڕانەوەی دژیەكیشی بۆ دەكرێت.

شرتاوس :بە دڵنیاییەوە ،بەاڵم ئەگەر پێتوابێت
كە دێرینەناسەكان  Paleontologistsبنەڕەتی
مرۆیی زیاتر و زیاتر بەرەو دواوە دەگەڕێننەوە،
ئەوا تۆیش هاوڕای من دەبیت كە وەاڵمدانەوەی
پرسیارەكەت هەرگیز ئ��اس��ان نییە .رەنگە
پێشینانی مرۆڤ –ملیۆنێك یان دوو ملیۆن ساڵ
لەمەوبەر -زمانێكی گۆكردنیان هەبووبێت،
هیچ شتێكیش ئەو ئەگەرە دوورناخاتەوە كە
ئەوان ئەفسانەیان گێڕابێتەوە .ئەم ئەفسانانە
بە درێژایی سەردەمەكان گ��وازراون��ەت��ەوە و
گ��ۆڕاون ،هەندێكیان لەنێوچوون و هەندێكی
تریان بوونەتە مایەی پەیدابوونی ئەفسانەی
دیكە .لە چ هەلومەرجێكدا؟ دەشێت شتێك
بووبێت وەك بەكرتیا ،هەرگیز نایبینین و
بەاڵم پەیدایش دەبێت و دەڕوێ��ت! داهێنانی
تاكەكەسی بە تەنیا ناتوانێ ئەفسانە بئافرێنێت،
بەڵكو دەبێت بەهۆی كیمیایەكی ش��اراوە و
نەبیرناوەوە بگۆڕدرێت و دەوڵەمەند بكرێت و
گۆوپێكی كۆمەاڵیەتی بینوێننەوە ،چونكە لەگەڵ
پێویستییە فیكری و ئەخالقییەكانیاندا گونجاو  -ك��ەوات��ە ،ب��ەالی ت��ۆوە ئەفسانە كۆی
و تەبابۆتەوە .چیرۆكەكان لە گەرووی تاكەكان هەمەجۆری و گێڕانەوە جیاوازەكانییەتی.
دێنە دەرەوە ،هەندێكیان سەركەوتوودەبن و ئ��ەی ه��ەوڵ��ت ن���ەداوە ب��ۆ دیاریكردنی
گێڕانەوە بنەڕەتی و ئۆرگیناڵییەكەی؟
هەندێكی تریان شكستدێنن..

ئەفسانە تۆڕێك
دادەمەزرێنێت
كە دەكرێت تەنیا
لەڕێگەی رێساكانی
بونیادەكەیەوە پێناسەی
بكەین .ئەم تۆرە ریگە
دەدات واتای لێوە
دەربكێشین ،نەك بۆ
ئەفسانە خۆی ،بەڵكو
بۆ هەموو شتەكانی
تریش :وێنەی جیهان،
كۆمەڵگە ،مێژووی
كپكراو لەژێر سنووری
ئاگاییدا
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شرتاوس :هیچ گێڕانەوەیەكی "باش" بوونی
نییە ،هیچ فۆڕمێكی بنەڕەتی و دەستپێك،
یان ئۆرگیناڵی ئەفسانە بوونی نییە .دەبێت
هەموو گێڕانەوەكان بە جددی وەربگرین.
 ل��ە كۆتایی "گڵێنەكاری پ��ەرۆش"ـ��دانووسیوتە ئەفسانە "ئاوێنەی گەورەكەر"ی
رێگای هەمیشەیی ئێمەیە بۆ بیركردنەوە.
ئایا ئەمە ئەو كێشەیە كە لە كۆی ئەو زنجیرە
كتێبەدا رایكێشاویت و بەدواداچوونت بۆ
كردووە؟
شرتاوس :ئەمە هەمان كات كێشەی "بونیادی
بەرایی خزمایەتی"ـیشە ،بێجگە لەوەی كە
واقیعە ئاینییەكان لە "ئەفسانەناسیدا" لە
"بونیاد"دا جێگای واقیعە سۆسیۆلۆژییەكان
دەگ��رن��ەوە ،ب��ەاڵم پرسیارەكە ن��ەگ��ۆڕاوە:
لەگەڵ بوونی گرێكوێرەیەك لە مومارەسە
كۆمەاڵیەتییەكان ،یان بۆچوونە ئاینییەكاندا،
ئایا چیرت دەتوانین ب��ەدوای تەفسیر و
لێكدانەوە بەشەكییە جیاوازەكاندا بە پێی
ه��ەر حاڵەت و دۆخێك بگەڕێین؟ یان
وا باشرتە هەوڵی دەرخستنی سیستەمە
گشتییە شاراوەكەی و بونیادە قووڵەكەی
بدەین بەهۆی رشۆڤەكردنی هەموو ئەم
هەمەجۆرییە دیارانەوە و ،لێكرتازانیان و
لێكجیاكردنەوەیان رەتبكەینەوە؟ هەروەك
ئ��ەوەی "بونیادەكان" و "ئەفسانەكان"
كتومت لە كایە ج��ی��اوازەك��ان��دا هەمان
پ��رس دەخ��ەن��ەڕوو و ب��ە دوو رێ��ڕەوی
هاوشێوەیشدا دەڕۆن.
 بەاڵم ئەم گوزارشتە "ئاوێنەی گەورەكەر"پێویستی بە لەسەر وەستانە.
شرتاوس :لە هەموو ئەو شتانەدا كە لەبارەی
میتۆلۆژیاوە نووسیومە ،ویستوومە ئەوە
دەربخەم مەحاڵە بگەینە واتای كۆتایی ،یان
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دوایین واتا .ئایا ئەمە هەمان ئەو شتە نییە
كە لە ژیاندا روودەدات؟ ئەو دەاللەتەی كە
ئەفسانەیەك دەتوانێت بە من و ئەوانەیشی
ب���دات ،ك��ە ل��ە ساتێكدا و ل��ە دۆخێكی
دیاریكراودا دەیگێڕنەوە یان دەیبیسنت،
تەنیا لە پەیوەندیدا بە دەاللەتەكانی ترەوە
بوونی هەیە كە ئەفسانە دەتوانێت لە
سات و دۆخێكی دیكەدا،بە گێڕەرەوەكان و
بیسەرەكانی دیكەی بیبەخشێت.
ئەفسانە تۆڕێك دادەمەزرێنێت كە دەكرێت
تەنیا لەڕێگەی رێساكانی بونیادەكەیەوە
پێناسەی بكەین .ئەم تۆرە ریگە دەدات واتای
لێوە دەربكێشین ،نەك بۆ ئەفسانە خۆی،
بەڵكو بۆ هەموو شتەكانی تریش :وێنەی
جیهان ،كۆمەڵگە ،مێژووی كپكراو لەژێر
سنووری ئاگاییدا ،لەگەڵ ئەو پرسیارانەدا
كە مرۆڤ لەبارەیەوە دەیانخاتەڕوو؛ ئینجا
ئەو قاڵب و چوارچێوەیەی كە ئەفسانە
پێشكەشامنی دەك��ات وا دەك��ات لە یەك
گشتی پێكەوەبەسرتاودا كۆیان بكەینەوە.
ئ��ەم رۆڵ��ەی كە دەدرێ��ت��ە پ��اڵ ئەفسانە
هاوشێوەی ئەو رۆڵەیە كە بۆدلێر دەیداتە
پاڵ مۆسیقا .بۆدلێر كە باس لە سەرەتا و
دەستپێكی  Lohengrinدەكات ،لە رێگەی
منوونەوە ئەوە پیشاندەدات كە هەموو
سوبێكتێكی تاكەكەسی لە بەرهەمەكەدا
ناوەڕۆكێكی جیاواز دەبینێت .ئەگەرچی
هەموو ئەم ناوەڕۆكانە دەگەڕێنەوە بۆ
ژمارەیەكی كەم لە پارچە جێگیرەكان .
كاتێك بەشێوەیەكی گشتی دەپرسین
وش��ەی "دەالل���ەت ل��ە ...دەك���ات" وات��ای
چییە ،دەبینین هەمیشە واتای ئەوەیە لە
كایەیەكی تردا هاوتایەكی فۆڕماڵ بۆ ئەو
واتایەی بدۆزینەوە كە بەدوایدا دەگەڕێین.

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت،
ژمارە ( )57 - 56ساڵی سیانزەیەم

موعجەم و فەرهەنگ (قاموس) هیچ نییە
جگە لە دەرخستنی ئەم بازنە لۆژیكییە.
پێدانی دەل���ەالت بە وش��ەی��ەك ،بەهۆی
وشەكانی ترەوەیە كە خۆیشیان پێویستیان
بەوەیە بە وشەكانی تر پێناسەبكرێن و ئیدی
بەم ج��ۆرە .ئیرت ،وێ�ڕای هەوڵی بێوچانی
دانەری قاموس و موعجەمەكان بۆ وەالنانی
پێناسە بازنەییەكان ،كەچی الیەنیكەم لە
رووی تیۆرییەوە ،دەگەڕێینەوە بۆ سەرەتا.
ئێمە پ��ێ�مان��وای��ە كاتێك ل��ە نێو كایە
سیمیۆلۆژییەكانی دیكەدا لە دۆزینەوەی
هاوتا زۆر و ف��رە جۆرەكانی وشەیەك،
ی��ان ئایدیایەكدا س��ەرك��ەوت��وو دەبین،
مانای وایە واتای وشەكە یان ئایدیاكەمان
دەرخستووە .دەاللەت هیچ نییە جگە لەم
بەیەكگەیاندنە .ئەمە هەم بۆ وێنەكان و
هەم بۆ وشەكانیش راستە ،چونكە ئەفسانە
وێنەكان و رووداوەك����ان –ك��ە بابەتی
گ��ەورەن -بەكاردەهێنێت ،ئەفسانە ئەم
دیاردەیە بە روونییەكی زیاتر و بە چڕوپڕتر
دەنوێنێتەوە ،بەاڵم مەرج و پێشمەرجی زۆر
گشتی كاری فیكریش ئاوەژوو دەكاتەوە.
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