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دوو تارمایــى هەیــە لــە ســویکتدا نیشــتەجێ 

دەبــن: تارمایــى ویســت و تارمایــى ئــازادى. 

هەمــوو شــتێک ســوبێکت پاڵدەنێــت بــەرەو 

داواکــردىن مومارەســەى تــەواوى یەکەمیــان 

و بەکارهێنــاىن بــی ســنوورى دووەمیــان. 

ــت  ــان نەمانەوێ ــاییە خۆم ــڕؤدا نا-ییاس لەم

ئــازاد بیــن، یــان واز لە ویســتى ســوبێکتیڤى 

خۆمــان بهێنیــن. 

مرۆڤــى »ڕزگارکــەر« بــە هێــزى یاســا دەبێتە 

ئوبێکتییــەکاىن  پێشــمەرجە  لــە  بەرپــرس 

چارەنووســێکە  ئەوەیــش  خــۆى.  بــووىن 

ــەوە  ــت لەبارەی ــتێک بکرێ ــن ش ــە کەمرتی ک

ــە،  ــۆ منوون ــە: ب ــە لێڵ ــە ک ــت ئەوەی بووترێ

بارمتــەى  کرێــکارى »ڕزگارکــەر« دەبێتــە 

کار.  بــازاڕى  ئوبێکتییــەکاىن  پێشــمەرجە 

لەگــەڵ بزووتنــەوەى ڕزگاریــدا  هــاوکات 

فەزیڵەتــە  ســێکس،  وزە،  )ڕزگاریــى 

ئەخاقییــەکان، کار(، مۆدێرنــە دەســتدەکات 

بــە گۆڕینــى هەمــوو ئــەو شــتانە کــە ســەر 

ــزم  ــى و خــەون و ئایدیاڵی ــوارى خەیاڵ ــە ب ب

تەکنیکــى  واقیعێکــى  بــۆ  یۆتۆپیــان  و 

وەدیهاتنــى  لەمــڕۆدا  پراکتیکییانــە.  و 

وەدیهاتنــى  و  ئــارەزووەکان  هەمــوو 

ــن، شــاهیدى  ــەکان دەبین ــوو مومکینات هەم

ئــارەزوو  ئــەو  بێمەرجــى  بەدەســتهاتنى 

ــى  ــەىت و مرۆڤ ــە بااڵی ــن، بۆی و مومکینانەی

ــەردەم  ــە لەب ــووە: ئێم ــى پێهات ــۆ کۆتای نام

تاکێکدایــن کــە لــە بەشــێوەى مەجازیــى لــە 

ــى  ــوارى مەجازی ــووە: ب ــر ب ــارەزووەکان تێ ئ

گشــت،  دەکاتــە  واقیعــى  کــە  ئەوەیــە 

بــەوەى هەمــوو نۆبەکارییەکــى خەیاڵــى 

کۆتاییــدا  لــە  تاوەکــو  هەڵدەمژێــت، 

هاوشــوناس  خۆیــدا  لەگــەل  تاکەکــەس 

بێــت و بەڵێنــى »مــن« بەجــێ بهێنێــت. 

پێشــبینیى مێــژووى مۆدێرنــن هــەر لــە 

و  شــتێرنەر  هەتــا  مارکســەوە  و  هیــگڵ 

ــود  ــە خ ــبینییەکە ک ــتەکان، پێش پۆزەتیڤیس

بــۆ خــۆى هەیــەىت و کۆتایــى نامۆبوونیــش 

وەدیهاتــووە، نــەک بــەرەو باشــرت بەڵکــو 

بــەرەو خراپــرت. لەویــرتەوە پەڕێنــەوە بــۆ 

خــود، لــە نامۆبوونــەوە بــۆ هاوشــوناىس 

)هەروەهــا پێشــبینییەکەى نیچــە دەربــارەى 

بەشــێوەیەکى  بەهــاکان  هەڵگەڕانــەوەى 

خــراپ بەدیهاتــووە لــە ڕێگــەى تێپەڕینــەوە 

نــەک بــۆ ئەودیــوى چاکــە و خراپــە، بەڵکــو 

ــە(. ــە و خراپ ــێ چاک ــە ب ــۆ ب ب

دابەشــبوون  شــایەىن  ســوبێکتەى  ئــەم 

ســوبێکتە:  وەدیهاتــووى  یۆتۆپیــاى  نییــە 

ــە بــێ ئەویــرت.  وبێکتــى کامــڵ، ســوبێکت ب

ســوبێکت، بــە بــێ ئەویرتێتییەکــى ناوەکــى، 

بــەرەو شوناســێکى ناکۆتــای خــۆى ردەوات. 

دیاریکــردىن شــوناىس تاکەکــەس، ســوبێکت، 

ــەژاد. دیاریکــردىن هەرخۆیەتیــى  ــەوە، ن نەت

جیهــان، کــە بۆتــە جییهانێکــى تەکنیکــى 

و بــە رەهایــى واقیعــى –‹‹بۆتــە ئــەوەى 

ــووە و  ــى هات ــۆڕ کۆتای ــە‹‹. میتاف ــە هەی ک

هیــچ  هاتــووە.  کۆتایــى  وەرچەرخانیــش 

نەماوەتــەوە جگــە لــە پەژمووردەبــووىن بــێ 

ــوناس.  ــنوورى ش س

شــوناس خەونێکــى پووچــى جێــى بەزەیــى 

خۆمــا  دەبینیــن  بــەوەوە  خــەون  بــوو. 

ــرت  ــەوە باش ــتێکى ل ــچ ش ــە هی ــن، چونک بی

دەســتناکەوێ بیکەیــن. خــەون بــە خۆمــان 

دەبینیــن  خۆمانــدا  بــە  داننــان  بــە  و 

خۆمــان  تاکایەتییەکــى  هەمــوو  چونکــە 

لەدەســت دەدەیــن. لەمــڕۆدا چیــرت لەپێنــاو 

ســەروەرى و ســەربڵندیدا خەبــات ناکەیــن، 

بەڵکــو لەپێنــاو شوناســدا خەبــات دەکەیــن. 

شوناســیش  بــوو،  بااڵدەســتى  ســەروەرى 

ڕســک  ســەروەرى  مەرجەعییــەت.  تەنیــا 

ــەوە  ــە ئاساییش ــتە ب ــوناس پەیوەس ــوو، ش ب

کــە  کۆنرتۆڵەیشــەوە  سیســتەمى  )بــەو 
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شــوناس  دەکات.  دیاریــى  شوناســەکەمان 

ــەوەرى  هــەواى خاوەندارێتــى تایبــەىت بوون

ــایى  ــە بۆش ــوو ل ــەاڵم ڕزگارب ــووە، ب ڕزگارب

ئــەوە  کێیــە.  نازانێــت  چیــرت  چونکــە 

ــى بــێ خاســییەتە.  ڕەمــزى پۆلێنیــى وجودی

تایبەتییــەکاىن کەمینــەکان و  هەمــوو وزە 

لەمــڕۆدا  تاکــەکان  و  گــەالن  ســەرجەمى 

کۆمیدییــە  جەختکردنــەوە  بــەم  پشــت 

دەبەســتێت، جەختکردنــەوەى پۆزلێدەرانــە: 

ــە!  ــاوم ئەنتیل ــم! ن ــەم! دەژی ــن ه ــن! م م

»ئــەو«  بەرامبــەردا  لــە  ئەوروپیــم!  مــن 

تەحەدایەکــە دواخســتنى بــۆ نییــە، چونکــە 

دێــت  بەڵگــەکان  ســەروەختى  کاتێــک 

بەڵگەنەویســت  شــتێک  هیــچ  هەرگیــز 

نامێنێتــەوە. 

بێتــاوان  هەرگیــز  ڕزگاریــى  پرۆســێى 

ــى  ــاى و بزووتنەوەیەک ــە ئایدیۆلۆژی ــە، ل نیی

دەســتپێدەکات،  مێــژووەوە  ئایدیاڵیــى 

هەمیشــەیش دەیەوێــت بــەرەو دووالیزمــى 

ــڕوات.  ــە ب ــە و خراپ ــى چاک ــاى بنچینەی مان

کــە  رزگاربوویــن  لــەوە  ڕاســتیدا  لــە 

ــا  ــڵى، ج ــەى ئەس ــە خراپ ــن ل »ڕزگاربوو«بی

ئەمــە بــاش بــێ یــان خــراپ. ســادەکردنەوە 

و شــەفافییەت، ســڕینەوەى کیشــوەرى ڕەش 

و ڕواڵــەىت تەمومــژاوى و دیــوى تاریکــى 

مانــگ، چوونــە بنــج و بنــەواىن مەملەکــەىت 

ــە چەمکەکــەى  ــە ل بەهــاوە: هەمــوو ئەمان

ــى  ــاش، مەی ــى ب ــارەى بەخت ــۆدا دەرب ڕۆس

رسوشــتى، »ڕزگاریــى«، بــووىن هەیــە.  

ئەگــەر ئــازاد نەبیــن ئەمــە شــتێکى نــا-

لــە  هــەم  پێکــەوە  ڕزگاریــى  ئاکارییــە، 

ــەوە  ــا ئ ــە، ئ ئاوهەڵکێشــان و هــەم ڕزگاریی

دیوکراســییەتە.  ڕاســتەقینەى  نهێنیــى 

بــەاڵم ئــەم مۆدێلــە یۆتۆپیایــە. ناتوانیــن 

چاکــە ڕزگاربکەیــن بــە بــێ ڕزگارکــردىن 

خراپــە، دووالیەنییەکــە یەکاییکەرەوەیــە. 

چاالککــردىن مێژوویــى هێــزەکاىن خراپــە، 

لــە  خێراتــر  بەشــێوەیەکى  بێگومــان، 

چاالککــردىن هێــزەکاىن چاکــە ڕوودەدات. 

ــە  ــەئامێزى دیک ــى کێش ــرەدا بەرەنجامێک لێ

ــە  ــاتەوە ک ــەو س ــەر ل ــتەکان، ه ــە: ش هەی

بــە  دەســتدەکەن  ڕزگاردەکرێــن،  تێیــدا 

قومــاردا،  لــە  پــارە  وەک  هاتنوچــوون: 

ســێکس لــە رەگــەز نادیاریــدا، بەرهەمهێنــان 

زەمــان  ناووپێویســتدا،  موزایــەدەى  لــە 

ــە بڕیــار  لــە حیســاىب ئــەو ئەســاڵنەدا کــە ل

ــە  ــک ک ــە قۆناغێ ــتەکان دەگەن ــەدەرن. ش ب

ــاک.  ــش خەمن ــە و هەمی هــەم نا-دڵنیایانەی

هەڵکشــانێکى بەهێــز و کتوپــڕ کــە ناتوانیــن 

ــردىن  ــە، ڕزگارک ــۆ منوون ــن )ب ــرتۆىل بکەی کۆن

کاتــدا  هەمــان  لــە  ئەتۆمــى(،  بــوارى 

ــەربەرەوخوار:  ــى س ــەرەتاى گەڕانەوەیەک س

لــەو ســاتەوەى کــە لێکجــووىت، حیســاىب 

بەهــا و کەڵەکەبــووىن تێدایــە، تەریــب بەمە 

هەیــە.  مەرسەفگەرییانــە  ڕوانگەیەکــى 

ــى  ــەرەو قۆناغێک ــوازى ب ــە ڕزگاریخ هەمیش

بەرەنجامــەکان  کــە  دەچێــت  تەنگەبــەر 

ســەرەو خــوار هەڵدەگەڕێنــەوە. 

بەرەنجامــە  لەژێــر  ئــازادى  جــۆرە  بــەم 

لێکدژەکــەى خۆیــەوە  پانبوویــەوە: ڕزگارى. 

فەلســەفییەکەیدا،  چەمکــە  لــە  ئــازادى، 

بەدەســتى  کاتــەى  ئــەو  ئایدیایەکــە 

دێنیــن لــە دەســتیى دەددەیــن –ئەمــە 

ــت  ــارەزوو دەچی ــى ئ ــە دۆخ ــەک ل تاڕادەی

کــە ئایدیاڵــە زەینییەکــەى هــاوکات لەگــەڵ 

ــازادى  ــان، ئ ــەوە. پاش ــدا دەڕەوێت وەدیهاتنی

ــۆى  ــەى خ ــە تایبەتییەک ــرەى لۆژیک ــە گوی ل

لــە  و  مــردووە  رسوشــتى  بەشــێوەیەکى 

ســڕدرایەوە.  قووڵەکەمانــدا  زۆر  خەیاڵــە 

بــەاڵم هێشــتا ئــەوەى مــاوە بەە شــێوەیەکى 

دەســتکردیش مبرێــت تاوەکــو وێنەکــەى 

ــەوە  ــەدا مبێنێت ــەو گوتاران ــوو ئ ــو هەم لەنێ

ــار  ــدا گوت ــەوە، لەنێویان ــگاى دەگرن ــە جێ ک

شــیوەیەکى  بــەە  مــرۆڤ،  مافــەکاىن 

ــەدا  ــەو فۆڕمان ــوو ئ ــو هەم ــتییش لەنێ گش

بــوون،  بــە  بوونیــان گۆڕیــوە  مــاىف  کــە 

مــاىف جیاوازبوونیــان گۆڕیــوە بــە جیــاوازى، 

ــارەزوو،  ــەە ئ ــوە ب ــان گۆڕیی ــى ئارەزووی مف

ــن  ــن وابی ــە چۆنی ــەوەى ک ــاىف ئ ــار م دواج

ــەم  ــت، ئ ــە دەمانەوێ ــت ک ــان بوێ و ئەوەم

ــەک  ــازادى، ئازادیی ــە ئ ــوە ب ــان گۆڕی مافەی

ئــازادى  کۆمیدییــەوە.  فیگورێکــى  بــە 

لەگــەڵ چارەنــووىس هەمــوو ئــەم بەهــا 

ــەڕووى  ــەردە ل ــەدا هاوبەشــە، پ لەنێوچووان

ڕێگــەى  لــە  ســەەرلەنوێ  و  هەڵامڵــراوە 

پرســەگێرانەوە زیندووکراوەتــەوە، بەهــاى 

سیســتەم  کــە  ماخولیــای  و  نۆســتالژى 

دەیانخاتــە  داهێنانگەریــى  رۆحــى  وەک 

بەردەســت. 

تێدەگەیــن تاکەکــەس تەنیــا یەک ئــارەزووى 

ــوو  ــە هەم ــە ل ــش ڕزگاربوون ــە –ئەوی هەی

بــەوەى  مەســتییە  «ئــەوە  ئارەزوویــەک. 

شــتێک نەبیــن، ویســتیش خەمتێکــە کاتێــک 
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ــدا  ــە هەیوانەکان ــە ب ــگاوى گەمژان ــە هەن ب

ــوا(.  ــووە». )پیس ــامن کەوت ــن، لێ تێپەڕی

دەتوانێــت  لێکــدژە  »صیــرورە«  ئــەم 

ئازادییــە  ئــەم  ڕەتکردنــەوەى  رادەى  تــا 

یۆتۆپیــاى  کــە  هــەر  بــڕوات.  بێمەرجــە 

ــش  ــت دەســتبەجێ ونی ــى دێ ــازادى وەدی ئ

ــەو  ــرت، ئ ــەکاىن پێش ــو فۆڕم ــت، تاوەک دەبێ

فۆڕمانــەى کــە تێپەڕێــراون و فۆڕمــەکاىن 

ــەوە  ــەوە پێشــێ و الى خۆیان ــى بێن ملکەچ

و بــە نــەرم و نیــاىن ببنــە یۆتۆپیــا.  عومــەر 

خەیــام دەڵێــت:

باشرتە بە گوێرایەڵى خزمەىت یەک پیاو بکەیت

نەوەک هەزار خزمەتکار ئازاد بکەیت

بــا ئایدیاکــە ڕوون بکەینــەوە: مەســەلەکە 

پەیوەســت نییــە بــە یۆتۆپیــاى فۆڕمێکــى 

ســەروەر و کۆیلەوە کە لــە ڕووى مێژووییەوە 

بەســەرچووە، بەڵکــو پەیوەســتە بــە زنجیــرەى 

فۆڕمەکانــەوە، بــە ملکەچبــوون بــۆ ســووڕى 

صیــرورە و ڕێســاى گۆڕانەکانــەوە. پەیوەســت 

تاکەکەســییانەى  گوێڕایەڵیــى  بــە  نییــە 

ــى  ــە گوێڕایەڵ ــو پەیوەســتە ب ــەوە، بەڵک کۆیل

وشــەکانەوە لــە یەکــرتى لەنێــو زمانــدا. بــەم 

جــۆرە، زەرورەىت فۆڕمێــک دروســت دەبێــت: 

ــن، کــردەى نووســینیش  ــازاد« نی وشــەکان »ئ

پێچەوانــەوە،  –بــە  نــاکات«.  »ڕزگاریــان 

نووســین پێکەوەیــان دەبەســتێتەوە بــەاڵم 

بــە »وریاییــەوە«. تاکــە شــتێک کــە دەبێــت 

لێــى ڕزگار بکرێــت، بەشــێوەى ئیحتیــامىل، 

ــۆ  ــە، ئەوەیــش لەبــەر ملکەچپێکــردىن ب مانای

ــر.  ــى ت ــى نهێنی زنجیرەیەک

پاڵــەوان ڕووداوەکان »ڕزگار نــاکات«، هێــزە 

نــاکات و مێژوویــش  مێژووییــەکان ڕزگار 

ڕەمــزەکاىن  ئەوەیــش  نانێــت.  بنیــات 

زنجیرەیەکــدا  لــە  ئەفســانە  و  خورافــە 

و  شــۆڕش  لەبەرئــەوە  ڕێکدەخــات، 

دیموکراســییەت پێویســتیان بــە پاڵــەوان 

ــە  ــاکات« ب ــە. شــاعیر وشــەکان »رزگار ن نیی

گوێــرەى ماناکەیــان. بەڵکــو بــە گوێــرەى 

رەمــزەکاىن زمــان ڕیزیــان دەکات: لەبەرئەوە 

کۆمــار پێویســتى بــە شــاعیرەکان نییــە. 

شــێتى و دەبەنگەکان ئــارەزووەکان »ڕزگار« 

ناکــەن، حاڵــەىت چەپانــدن هەڵناگــرن، بەڵکو 

زنجیــرەى نهێنیــى ڕەمــزەکاىن وڕێنە کەشــف 

دەکــەن – کــە نزیکــرتە لــە گۆڕینــى جیهــاىن 

کــۆن و نەفرەتێکــى جیهانێکــى دیکــە، نــەک 

ــەوە.  ــارەزوو و نائاگایی ــە ئ ل

ــەکاىن  ــە فۆرم ــتى، ئێم ــێوەیەکى گش ــە ش ب

ــە  ــن جگ ــچ ڕزگار ناکەی ــن، هی ڕزگار ناکەی

لــە هێــزەکان. جیهــاىن هێــزەکان و بەهــاکان 

و و بگــرە هزرەکانیــش، هەمــوو جیهــاىن 

ڕزگاریــى جیهــاىن پێشــکەوتن و تێپەراندنــە. 

ــە  ــن. ل ــەکان تێپەڕێرێ ــێت فۆرم ــەاڵم ناش ب

ــە،  ــۆ فۆڕمێکــى دیک ــن ب فۆڕمێکــەوە دەچی

گەمەیەکــى  فۆڕمــەکان  گەمەیــەى  ئــەم 

کاتێکــدا  لــە  پێکەنیناوییــە،  و  تراژیــدى 

ملمانێــى  هێــزەکان،  پەیوەندییــەکاىن 

بەهــاکان و ئایدیۆلۆژییــەکان هیــچ نیــن 

و  دراماتیکــى  ناکۆکییەکــى  لــە  جگــە 

ملمانێکارانــە. هەمــوو ڕەمــزەکاىن مۆدێرنــە 

و ڕزگارى ڕەمــزى یۆتۆپیــن: خــەون بــە نــا-

ــن.  ــەوە دەبین ــى و کۆتایی شــوێنێکى ئایدیاڵ

پرۆسێسى ڕزگاریى 
هەرگیز بێتاوان نییە، 

لە ئایدیۆلۆژیاى 
و بزووتنەوەیەکى 

ئایدیاڵیى مێژووەوە 
دەستپێدەکات، 

هەمیشەیش 
دەیەوێت بەرەو 

دوالیزمى ماناى 
بنچینەیى چاکە و 

خراپە بڕوات
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فۆڕمــەکان  بــە  تایبەتــە  ئــەوەى  بــەاڵم 

لــە  هونەریــش(  فۆڕمــەکاىن  )هەروەهــا 

یۆتۆپیــاوە نەفــەىس ژیــان وەرناگــرن، خــەون 

بــە تێپەڕانــدىن خۆیانــەوە بــە ئاراســتەى 

ــدا  ــە بنەڕەت ــە ل ــن، چونک ــەک نابینی کۆتایی

خۆیــان نا-شــوێنن. بــە هەرحــاڵ، بــۆ ئــەوە 

کۆیلــە  پێشــرت  دەبێــت  بیــن  ڕزگارکــەر 

ــت  ــن دەبێ ــش بی ــەوەى کۆیلەی ــۆ ئ ــن. ب بی

نەکرێینــە قوربــاىن و قوربانیــامن پێنەدرێــت 

قوربانینەکــراوەکان  زیندانییــە  )تەنیــا 

لێخۆشــبوونە  لــەم  هەندێــک  کۆیلــەن(. 

ــەىت  ــە کۆیای ــک ل ــە و هەندێ قوربانیکاریی

دواتــر، لــە مرۆڤــى »ڕزگارکــەر«دا بــەردەوام 

کۆیایەتیــى  لــە  تایبەتیــش  بــە  دەبــن، 

ئێســتادا –ئــەوە نییــە کــە پێــش ڕزگارى 

دەکەوێــت، بــەاڵم ئەوەیــە کــە دواى ڕزگارى 

دێــت. کۆیایــەىت مۆدێــى دووەم: کۆیایەىت 

ــا.  ــێ ئاغ ب

لــە کۆمەڵگــە کۆنەکانــدا، ئاغــا و کۆیلــە 

ــەپان.  ــەروەر و س ــر، س ــە دوات ــوون. ل هەب

کرێگرتــە.  و  ســەرمایەدار  پاشــان، 

جۆۆرێکــى  قۆناغانــە  لــەم  هەریەکێــک 

ــن  ــوو: دەزانی ــدا ب ــان تێ ــەىت کۆیایەتیی تایب

ئاغــا کێیــە و کۆیلــە کێیە. ئێســتا مەســەلەکە 

ــا  ــەواوەىت جــاوازە: ئاعــا نەمــاوە، تەنی ــە ت ب

بــەاڵم،  ماوەتــەوە.  کۆیایــەىت  و  ســەپان 

کیلــەى بــێ ئاغــا چییــە، کۆیلەیــەک کــە 

ئاغاکــەى خــۆى خــواردوو و بردوییەتییــە 

ناخــى خۆیــەوە تــا ئــەو ڕادەیــەى کــە تەنیــا 

بۆتــە ئاغــاى خــۆى و هیچیــرت. ئــەو ئاغاکەى 

خــۆى نەکوشــتووە تاوەکــو خــۆى ببێتــە ئاغا 

)ئەمــە دۆخــى شۆڕشــە(، بەڵکــو قووتیــداوە 

کۆیلەیــى  بــە  هــەر  خۆیــى  هێشــتا  و 

ماوەتــەوە، بگــرە کۆیایەتییەکــە لــە کۆیلــە 

زیاتــرە، لــە ســەپان ســەپانرتە: ســەپاىن خۆى. 

کۆیایەتییەکەیــەىت،  قۆناغــى  دوا  ئەمــە 

تــر،  یەکێکــى  بــۆ  پاشەکشــەیەکەوە  لــە 

بــە  کــەس  دەڕوات.  قوربانیــدان  بــەرەو 

پێشکەشــکردىن وەک قوربــاىن شــەرەفمەندى 

ــە  ــەوەى ک ــار دەگات ب ــە دواج ــاکات، بۆی ن

مەجبــورە خــۆى، بــە ویســتى خــۆى، قورباىن 

بــۆ خــۆى. کۆمەڵگــە  بــدات  بــە خــۆى 

کۆمەڵگــەى  خزمەتگوزارییەکەمــان 

بەکۆیلەبــووى  خەڵــکاىن  ســەپانەکانە، 

ملکەچــى  خودییەکانیاننــن  بەکارهێنانــە 

وەزیفــەکان و فرمــاىن خۆیانــن –بــە تــەواوى 

ســەرفرازن و بــە تــەواوى ســەپانن. 

ــازادى  ــەى ئ ــت کێش ــن نەبێ ــەر مومکی ئەگ

بخرێتــە ڕوو، کەواتــە دەبێــت ڕێگایەکــى 

یــان  نەخســتنەڕووى  بــۆ  داهێنەرانــە 

لەودیــوى  بدۆزرێتــەوە.  تێپەڕانــدىن  بــۆ 

ــزم  ــان دوالی ــە؟ هەم ــى هەی ــەوە چ ئازادیی

ــەوە  ــو کۆتایی ــش: لەودی ــە کۆتایی ــەت ب تایب

ــە؟  ــى هەی چ

ئــەو  بــۆ  ئــازادى  چەمکــى  هاوتــاى 

و  ڕۆحــى  قســەکردىن  لــە  کــە  شــتەى 

زمــاىن شــیعریددا ڕوودەدات، لەێــدا  کــە 

بــە  و  یەکــرتى  بــە  ناتوانرێــت وشــەکان 

ــەاڵم وەک  ــەوە، ب ــرتى بگۆڕدرێن ــاى یەک مان

بــە دیاریــى  لــە خۆیــدا هەیــە  ئــەوەى 

ئــەم  هێــراوە،  بەســەردا  گــۆڕاىن   زمــان 

هاوتایــە هیــچ نییــە جگــە لــە مــرۆڤ، 

دوور لــە ویســتى تایبەتییــان، هــەر ئــەوەن 

ــەوەى  ــتەوخۆى ئ ــەن، ڕووداوى ڕاس ــە ه ک

لــە  الیەنیکــەم  دەیکــەن-  و  هــەن  کــە 

ــک  ــدا، کاتێ ــاتەوەختە »شیعرییەکانیان«ـ س

کــە هیــچ شــتیک نانوێننــەوە، بــە تایبەتیــش 

خۆیــان وەک ســوبێکتەکان. بــەاڵم ئەوانیــرت، 

و  بەرپرســیارێتى  و  وییســت  ڕیتۆریکــى 

فەلســەفە  دیمــەىن  گەرانــەوە  ئــازادى، 

زۆر  ئەمانــە  هەمــوو  ئەخاقییەکەمــان؛ 

باشــن بــۆ ئاگایــى نامۆکــراوى ســوبێکتى 

ڕزگاربــوو لــە وەهمــەکان، ئــەو ســوبێکتەى 

کــە »ڕزگارى دەکەیــن« چونکــە ناانیــن وەک 

کۆیلــە چــى لــێ بکەیــن، خۆیــى نازانێــت 

چیــرت چــى لــەم ئازادییــە بــکات. 

تــەواو  ئازادییەکــى  ئــەوە  کردەیــى،  بــە 

ڕێژەییــە کــە ســوبێکت ببێتــە بەرپرکــس 

ژیانــە  ئوبێکتییــەکاىن  هەلومەرجــە  لــە 

ــرەدا  ــتا لێ ــن هێش ــە م ــەى، چونک خودییەک

نیــم-  ئــازاد  تــەواوەىت  بــە  و  ئوبێکتــم 

ئــازاد  خۆیــش  ئازادییــە  لــەم  دەبێــت 

بکرێــم. ئەمەیــش تەنیــا لــە گەمەکانــدا 

ــە  ــەم گەم ــى ئ ــە ئازادی ــە، ل ــکاىن هەی ئیم

ئێجــگار زرنگانەیــەدا ئیمــکاىن هەیــە کــە بــە 

پارادۆکســەوە، ڕێســا کۆدەنگانەکــەى ڕزگارم 

ــرۆدەى  ــن گی ــدا م ــە واقیع ــەاڵم ل دەکات. ب

ویســتى خودیــى خۆمــم. 


