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100 كاتژمێر گفتوگۆ لەگەڵ راسڵ
سازدانی: جیراڵد كالۆر )هەواڵنێری گۆڤاری »ریل« چاپی ئەمەریكا(

بۆ فارسی: م ئەفشین

لە فارسییەوە: ئەرسەالن حەسەن
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كاتژمێر   100 بەرهەمی  دەیخوێنیتەوە،  لێرەدا  كە  گفتوگۆیەی  ئەو 

گفتوگۆی منە لەگەڵ بێرتراند راسڵ، فەیلەسوف و بیرمەندی گەورەی سەدەی 

ئێمە. 

ئەو گفتوگۆیە چەند رۆژێك و  بۆماوەی چەند كاتژمێرێك، بەوپەڕی 

بە  جیهانیەكان  مەسەلە  تێكڕای  گفتوگۆیەدا  لەم  ئەنجامدراوە.  گەرموگوڕی 

تایبەتی ئەو مەسەالنە خراونەتە بەرباس و لێكۆڵینەوە، كە ئاشتی جیهانیان 

خستوەتە مەترسیەوە.

                                                                                                                                               

جیراڵد كالۆر

یەكەم پرسیارم پەیوەندی بەدوا وتارتەوە هەیە، كە لە تایمزی لەندەنی 

دا باڵوكراوەتەوە: تۆ لەو وتارەدا نوسیووتە: ئەگەر دەسەاڵتدارانی ئێستای 

بدەن،  خۆیان  رێبازی  بە  درێژە  ژیاریەكاندا  و  گرنگ  لەمەسەلە  جیهان 

لە  سێیەمجار  بۆ  دێوی شەڕ  ،كە  بین  چاوەڕێ  دەبێت  زوو  یان  درەنگ 

گۆشەیەكی جیهانەوە چ لە ئەفەریقیا، یان ئاسیا، یان ئەوروپا هەستێت، 

تەنانەت مێژووی خەمڵێندراو دیاریشیكردووە، واتە ساڵی 1970ی زایینی، 

ئاشتی  مەسەلەیەك  لەئێستادا چ  ئێوە  بەبۆچوونی   ، ئەوەیە  پرسیارەكەم 

جیهانی خستووەتە مەترسییەوە؟

بەهەمانشێوە كە چەندینجار وتوومە، شەڕو ئاشتی لەچەمكدا بەتەواوی 

شیاوی گۆڕانن، واتە زوو شوێنی خۆیان دەدەنە ئەوی دی. تەنیا گەمژەیی 
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سیاسەتكارێكی گەورە بەسە كە، بڵێسەی شەڕ هەڵبگیرسێت، بەاڵم مەسەلەی 

سیاسەتی ئەمەریكا لەڕۆژهەاڵتی دوور، ئەگەری زۆرە ئاشتی جیهان بخاتە 

مەترسییەوە. شەڕی ڤێتنام لە لوتكەی ئەو مەسەلەیەدایە. 

ئەگەر هاوڕابی، لەشەڕی ڤێتنامەوە دەستپێبكەین، چونكە لەهەموو 

بابەتێك زیاتر سەرنجی خەڵكی جیهانی راكێشەوە؟ 

زۆرباسی مەسەلەی ڤێتنام كراوە و هەركەسێك كە بۆنی سیاسەتی 

لێبێت، لەوتنی رای خۆی لەبارەیەوە كەمتەرخەمی نەكردووە بەبێ ئەوەی كە 

حەقیقەتی مەسەلەی ڤێتنام و شەڕێك بەڕاستی روونبكرێتەوە، كە سااڵنێكە 

لەم واڵتەدا هەیە، هەربۆیە هەڵگیرسانی ئەو شەڕە و بەردەوامی بە نهێنی 

ماوەتەوە.  

مەبەستی منیش لەو پرسیارە، ئاڕاستەی واقیعی شەڕی ڤێتنام بوو؟

ڤێتنام واڵتێكی ئاسیای باشوری رۆژهەاڵتە. سااڵنێكە دنیای خۆرئاوا 

بێهودە هەوڵدەدات بە پێوەر و بنەماكانی شارستانیەتی خۆرئاوا دەسەاڵت 

بەسەر خەڵكانێكدا بكات، كە خاوەنی ورەی خۆرهەاڵتی و نەریتی تایبەتی 

خۆیانن. شەڕی ڤێتنام زیاتر لەوەی سیاسی بێت، ئایینیە. چوار تاقمی ئایینی 

ناكۆكی  كایۆداكی، هواهایۆ.  كاسۆلیكەكان،  بودائیەكان،  ڤێتنامدا هەیە:  لە 

ئایینی ئەو چوار گروپە لە رابردوویەكی دوور و كۆنی، مشتومڕی باكوری و 

باشوریەكانی هێناوەتەئارا. ئەو مشتومڕە ئەمڕۆ بەشێوازێكی دیكەیە. 

لەبنچینەدا ئەو حكومەتانەی ڤێتنام، دەبنە سەرچاوەی كار، گروپێكی 

ناوبراو دەیپارێزن و گرووپەكانی دیكە لەسەر كار الدەبرێن.  

ئایا بەبۆچوونی ئێوە دژایەتی ئەو گروپانە، دەتوانێت رژێمی سایگۆن 

بڕوخێنێت؟

پێموانیە بەتەنیایی سەركەوێت، مەگەر بەشێك لە ژەنەراڵە ناڕازیەكان 

بچنە پاڵییان.
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بەڕای تۆ پاڵنەری سەرەكی خۆرئاوا لە دەستوەردانی لە ڤێتنام چی بووە 

،كە كارەكەی گەیاندە ئێرە؟   

خۆرئاوای  پێی  ئابوری  بەرژەوەندی  بەدەستهێنانی  ئاشكرایە،  تەواو 

بۆ رۆژهەاڵتی دوور راكێشاوە، واتە شۆڕشی پیشەسازی لەنیوەی دووەمی 

سەدەی نۆزدە، ئاسیا و ئەفەریقیای كردە دوو بازاڕی سەرەكی بەكاربەر و 

ئامادەكەری مادەی خاوی پیشەسازی، ڤێتنامیش لەو شەڕ و كێشەیە، بووە 

پارویەكی گونجاو بۆ فەرەنسیەكان. فەرەنسیەكان بەبیانوی پاراستنی تاقمە 

ئایینیەكانی خۆی، چووە ناو خاكی ڤێتنامەوە و پاش ماوەیەكی كەم، ئەو 

واڵتەیان كردە كۆڵۆنیال. بە كورتی دوای جەنگی جیهانی دووەم، شوێنەكەی 

خەڵكی  چەوساندنەوەی  بۆ  ئەمەریكا  چونكە  ئەمەریكیەكان،  دایە  خۆیان 

ڤێتنام، خۆی لە فەرەنسیەكان بە شایستەتر دەزانی!

كەوایە پێتوایە ئەمەریكا هەر بۆ بەرژەوەندی ئابوری، خۆی تووشی 

ئەو سەرئێشە گەورەیە كردووە؟ 

بێگومان جگە لەوە پاڵنەرێكی دیكە نەبوو، بەاڵم بەڕووكەش سەرپۆش 

و ماسكی شەڕ لەگەڵ كۆمۆنیزم، لەژێرەوەی بوو. بەتایبەت كە ئەمەریكیەكان 

بە بنیادەمی خۆپەرست و خۆخواز دەزانم. 

ئەو خەڵكە كە زیاتر لەهەر شتێك پشت بە سامانی خۆیان دەبەستن، 

پێیانوایە هەرچی بیانەوێت دەبێت بەدەستیبێنن.

ئەو خۆخوازیە بەشێوازی جۆراوجۆر دەبینرێت. بۆ وێنە ئەگەر تۆ 

میتۆدی سیاسی مۆنرۆیە لەزەین بگری، دەبینی ئەمەریكییەكان باوەڕیانوایە 

كە ئەمەریكا ماڵی ئەمەریكییەكانە، چونكە بنەماكانی ئازادی و دیموكراسی 

پێویست دەكات، بەاڵم ئاسیا و ئەفەریقیا ماڵی ئاسیایی و ئەفەریقی نییە! 

لە  سوود  خۆیانە  مافی  خەڵكەكەی  و  خۆرئاوایە  سەربە  ئەفەریقیا  ئاسیاو 

ئازادی و دیموكراسی وەربگرن!
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ئەمەریكییەكان بەپاڵنەری ئابوری چوونە ناو ڤێتنامەوە. هەوڵیاندەدا 

بەهەر رێگایەك بێت سەربكەون. بەپێی دۆكیۆمێنت و بەڵگەی هەبوو لە 

وەزارەتی دەرەوەی بەریتانیا، لە %87ی خەرجی شەڕی )دین بین فۆ(یان 

دەدات. تەنانەت دالس چووە لەندەن و چاوی بە ئایدن كەوت، تا سەرنجی 

فۆ(  بین  )دین  شەڕی  لە  ئەتۆمی  بۆمبی  كاربردنی  بە  بۆ  یاریدەدەرەكەی 

رابكێشێت، واتە هێرۆشیمای دووەم بێتەدی.

ئایا بەریتانیا بەو پێشنیازە رازی بوو؟

بەمسۆگەری نا. بەریتانیەكان میللەتێكی بازرگان و مامەڵەچین، بەاڵم 

بەموحافزكارترین  ئایدن  لەدەستنادەن.  خۆیان  موحافزكاری  خوی  هەرگیز 

پیاوی سیاسی بەریتانیا دادەنرێت.  

پێتانوایە دەستوەردانی ئەمەریكا لە ڤێتنام، كاریگەری بەسەر باشبوونی 

دۆخی ئابوری خەڵكانی ئەو واڵتەوە هەبووە؟ 

دەبێت دانی پێدابنێم، كە دەستوەردانی ئەمەریكا، نەك بارودۆخی 

جیهانگەڕانێك  كرد.  خراپتر  خراپی  بەڵكو  نەكرد،  باشتر  خەڵكی  ئابوری 

بەدبەختی  و  نەداری  بارودۆخی  باسی  هاتوون،  باشورەوە  ڤێتنامی  لە  كە 

ژیانێكی  ڤێتنامی،  خاوەندارانی  تەنیا  دەكەن.  خەڵك  ورووژێنەری  داخ  و 

خۆشگوزەرانیان هەیە، بەاڵم كۆمەاڵنی خەڵك بەدەست هەژاریەوە دەناڵێنن. 

جەنابی راسڵ دەتوانی نمونەیەك بێنییەوە؟

و: ژیانی كۆمەاڵنی خەڵك لەئاستێكی زۆر نزم دایە. بێكاری، هەژاری، 

تەنانەت  پەكخستووە.  خەڵكی  ژیانی  شەڕ  چونكە  دەكات،  گاڵە  گەندەڵی 

دكتۆرەكانیان  زۆرینەی  بكات.  چارەسەر  خەڵك  نییە،  دكتۆرێك  ڤێتنام  لە 

بردووەتە بەرەكانی شەڕ.

،كە  باسدەكردم  بۆی  گەڕابوەوە  ڤێتنام  لە  كە  بێگانە  جیهانگەڕێكی 

سایگۆن بە تێكڕا هەزار دكتۆری هەیە و هەشت لەو دكتۆرانەیان بۆ بەرەی 
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بۆ  دەوێت.  هێنیان  سەرسام  پارەیەكی  تازەكانیش  دكتۆرە  بردووە،  شەڕ 

سكپڕیەكی ئاسایی نزیكەی هەزار دۆالریان دەوێت.

لەهەمووی خراپتر ئاڵودەبوونی ژنانی ڤێتنامە، بەكاری دژە ئەخالقی 

و سێكس. دەردێكە هەستیارانە مرۆڤ خەمبار دەكات. تۆ كاتێك روخساری 

ڤێتنامیەك دەبینی، لەخۆڕا خەمبار دەبیت. خەڵكی كزو رەقەڵە، هەژاری 

مرۆڤ  دڵی  هەستیارانە  بنیادەمانە،  ئەو  دیتنی  داگرتووە.  روخساریانی 

رادەچڵەكێنێت.

ئەو  ئایا  چ��ی؟  دەڵێی  باكور  ڤێتنامی  بۆردومانكردنی  لەسەر 

بۆردوومانكردنە، دەتوانێت چارەنووسی شەڕ بگۆڕێت؟

بەڕای من بۆردومانكردنی ڤێتنامی باكور، گەورەترین هەڵەی سیاسی 

جۆنسۆن بوو، چونكە ئەگەر ئەوكارە، تەنانەت سەدەیەك بەردەوام بێت، 

ناتوانێت تای تەرازوو لەبەرژەوەندی ئەمەریكا الر بكات، ورووژاندنی رای 

گشتی خەڵكی جیهان دژی ئەمەریكا، تاكە دەرئەنجامی ئەو هەنگاوە بوو. لە 

دنیای گەورەی ئێمەدا هەمیشە رای گشتی الیەنی الواز دەگرێت نەك بەهێز. 

تەنانەت ئەگەر هەنگاوی بەهێز، لە سەر هەق بێت. 

سڤیل  میللەتێكی  ئەمەریكیەكان  چۆن  پرسیووە،  لەخۆم  زۆرج��ار 

كەڕ  دنیای  گوێی  ئازادیخوازیان  و  دۆستی  مرۆڤ  بانگەشەی  كە  دەكوژن، 

كردووە، تەنانەت وێناكردنی ئەو بابەتە بۆ من سەختە، كە مرۆڤ مێروولەیەك 

بۆمبی  مانگانە ملیۆنان تەن  بپلیشێنێتەوە. چ بگات بەوەی  لەبن القەكانی 

بەسەر ڤێتنامی باكوردا هەڵڕشتووە، كارگە، نەخۆشخانە، قوتابخانە، سەدان 

ناوەندی مەدەنیانی بۆردوومان دەكات، ئەوكارە بە جۆرێك تاوانی شەڕە. 

گەندەڵی لە دەزگاكانی حكومەت لەهەموو شتێك زیاتر بەرچاو دەكەوێت. 

خەڵك  كۆمەاڵنی  بەاڵم  دەكرێت،  ڤێتنام  هاوردەی  دۆالر  ملیۆنان  سااڵنە 

پشكێكییان بەرناكەوێت. ئەو پارەیە لە باڕەكان و كافتریاكان خەرج دەكرێت. 
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رەنگە زۆر جێگای داخ بێت، كە خەڵك تەنیا بۆ خواردنی رۆژانە برنجییان 

هەیە، نرخی كوپێك چا تا سەد ریاڵ و بتڵێك خواردنەوەی خۆماڵی تا پەنجا 

ریاڵە. نرخی كرێ خانوش فڕیووە.

نامەی  پەیمان  راشكاوەكانی  بڕیارە  شەڕ،  دیلەكانی  لەگەڵ  رەفتار 

جنێڤ )1949( پێشێلدەكات. ئەوان دیلەكانی ویت كنك گوللەباران دەكەن، 

بەاڵم كە لەهانۆی دەیانەوێت چەند فڕۆكەوانێكی ئەمەریكی دادگایی بكەن، 

سەنای ئەمەریكا هەڕەشە دەكات كە ڤێتنامی باكور لەگەڵ خاك تەختدەكات. 

بەباشی  باكور  ڤێتنامی  حاڵەش  بەم  نییە؟  خۆپەرستی  ئەوپەڕی  ئەوە  ئایا 

رەفتار لەگەڵ دیلە ئەمەریكیەكان دەكات، تەنانەت پێشینەی نییە یەكێكییانی 

گوللەباران كردبێت، رۆژنامەی »نیۆیۆرك تایمز« پێش ماوەیەك بە راشكاوی 

بابەتەی نوسی كە بۆ چەندین جار كۆمیتەی نێودەوڵەتی خاچی سور  ئەو 

هەڵسوكەوت  خراپ  ئەمەریكیەكان،  كە  تۆماركردووە،  سكااڵی  جنێڤ  لە 

1949یان  پەیماننامەی  بڕیارەكانی  و  دەكەن  كۆنگ  ویت  دیلەكانی  لەگەڵ 

پێشێلكردووە. 

پێموایە بەرپرسیەتی شەڕی ڤێتنام لەسەرشانی ئەمەریكیەكانە، ئەوە 

»خەیاڵپاڵوی  ناوم  ناوی  كە  بۆخۆی،  جۆنسۆن  پریزدنت  تەنانەت  دەزانن. 

گەورە«.

جەنابی راسڵ پێتوایە ئەمەریكا لە ڤێتنام بە ئامانجەكانی خۆی گەیشتووە؟

ئەمەریكییەكان لە ڤێتنام ئامانجی جۆراوجۆریان هەیە. بەپلەی یەكەم 

جەنگی  دوای  كۆمۆنیزم  بەگژداچوونەوەی  كۆمۆنیزمە.  بەگژداچوونەوەی 

دووەمی جیهانی شێوەیەكی دەستنیشان كراوی بەخۆوە گرتووە. بەتایبەت كە 

ئەمەریكا، چینیش دەستەوداوێنی روسیا بوو. پاش جەنگی دووەمی جیهان، 

و  دەخوالیەوە  مەسەلەیە  ئەو  لەسەر  زیاتر  ئەمەریكا،  دەرەوەی  سیاسەتی 

»درووستكردنی پشتێنەی بەرگر ی لە دەوری سنورەكانی چین« لەڕۆژهەاڵتی 
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دووربوو. هێنانە ئارای پەیمانی ئاسیای باشوری خۆرهەاڵتی هەربەو هۆیە 

بوو، ئەمەریكا هیوایەكی زۆری هەیە كە بە هاوكاری ئەندامانی ئەو پەیمانە 

لە شەڕی ڤێتنام سەركەوێت. لەكاتێكدا هەموو ئەندامانی پەیمانەكە بەتەنیا 

بەجێیان هێشت.

دەكرێت بفەرمووی بۆ؟

ناوبراوی  واڵتانی  شەڕەدا  لەو  ئەمەریكا  رەفتاری  ئاشكرایە.  زۆر 

ناچاركرد، نەك هەر خۆ لە هاوكاری كردنی ئەمەریكا بەدووربگرن، بەڵكو 

فلیپین و  تەنیا  كاری دەنواند،  بەردەمی  ئەو دەوڵەتانە كۆسپ خستنە  بۆ 

بەم  ئەمەریكا.  بەردەست  خستە  هێزیان  كەمی  ژمارەیەكی  باشور  كۆریای 

شێوەیە ئەمەریكا لە شەڕدا بەتەنێ مایەوە.

ئایا ناكرێت هۆكاری دیكە هەبێت؟

دیارە دەكرێت هۆكاری دیكە بژمێری، وەك نەیاری دەسەاڵتدارانی 

ئەوروپا، بەتایبەت دوگێڵ )ملبەملە( بە رەوشی سیاسی جۆنسۆن لە ڤێتنام: 

الوازكردنی شەڕی سارد و پێشكەوتنی تێزی هاوژیانی ئاشتیانە، لە هەموی 

گرنگتر ئابوری شەڕی ڤێتنام، وای لە زۆرێك لە سیاسەتكارانی بەناوبانگی 

بەڕاستی  پێموایە  چونكە  بوەستنەوە،  جۆنسۆن  دژی  ك��ردووە،  ئەمەریكا 

ڤێتنام  شەڕی  بۆ  دۆالر  ملیۆن   )80( بڕی  مانگانە  دنیایەك  لە  داخە  جێی 

بەهرەمەندن.  رێژەیی  هەژاریەكی  لە  خەڵك  زۆربەی  كە  خەرجدەكرێت، 

ئەو پارەیە دەیتوانی كامەرانی كۆمەڵگە هەژارەكان بەتەواووی دابینبكات. 

دەگاتە  شەڕەكە،  بریندارانی  و  كوژراوەكان  ژم��ارەی  گرنگتر  لەهەمووی 

بەنسیب  سەركەوتنی  ئەمەریكا  ئەوەشدا  لەگەڵ  سەرسوڕهێن.  ژمارەیەكی 

نەبووە. 

ڤێتنام  شەڕی  لە  ئاقیبەت  ئەمەریكا  كە  وایە  باوەڕت  تۆ  لەڕاستیدا 

بانگهێشت  ڤێتنام  لە  خۆی  هێزەكانی  رۆژێك  ناچارە  و  شكستدەخوات 
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بكاتەوە؟

وەك مرۆڤێكی ئاشتیخواز، ئەو ئارەزووەم هەیە، بەاڵم ئەوە تەنیا 

خودی  بۆ  تەنانەت  ئەمڕۆ  دەگێڕێتەوە.  وای  واقعیەتیش  نییە.  ئارەزویەك 

تۆ، ئەگەر باش بیربكەیەوە دەردەكەوێت، كە ئەمەریكا یارییەكەی لە ڤێتنام 

دۆڕاندووە و درەنگ یان زوو، دەبێت خاكی ئەو واڵتە بەجێبێڵێت. لەكاتێكدا 

لەڕوانگەی هێزی سەربازییەوە بێكەموكوڕییە. ئەمڕۆ ئەمەریكیەكان نزیكەی 

پازدە هەزار سەربازیان بەهەموو كەلوپەلێكەوە لە ڤێتنامە و رۆژانە ژمارەیان 

زیاد دەكات، بەاڵم گچكەترین پێشكەوتن بەدەستنایەت. 

   ساڵی 1954 كە رژێمی )نگۆدین دیم( دەسەاڵتی گرت بە دەستەوە، 

تا ئێستا ئەمەریكیەكان تەنیا توانیان ناوچەیەك داگیر بكەن ،كە لە رووی 

فراوانییەوە یەك بەرامبەر و نیوی نیۆیۆرك یان واشنتۆنە. بەشی گەورەی 

ڤێتنام بەدەست ویت كۆنگەكانەوەیە. لەكاتێكدا كە ژمارەیان لە سەد هەزار 

كەس تێ ناپەڕێت. 

ئایا نابێت لەوبارەیەوە هاوكاریەكانی ڤێتنامی باكور و چین لەبەرچاو 

نەگری؟

هێزەكانی  كۆی  سەرباز.  نەك  دەدات  شارەزا  و  چەك  تەنیا  چین 

ڤێتنامی باكور لە هێزەكانی ویت كۆنگەكان لە تیپێك زیاتر نییە. روسەكانیش 

لەو ناوەدا سیاسەتێكی دووفاقی یاریدەكەن.

چۆن پاساو بۆ سەرنەكەوتنی ئەمەریكیەكان دەهێنییەوە؟

ئەمەریكایە،  سەرنەكەوتنی  فاكتەری  گەورەترین  رۆحی  هۆكاری 

گشتی  سكرتێری  ودتانت،  وتەی  بە  لێداوە.  سەرنجی  كەسێك  كەمتر  كە 

نەك  سەربەخۆخوازانەیە،  ڤێتنام  شەڕی  یەكگرتووەكان،  نەتەوە  رێكخراوی 

بەگژداچوونەوەی كۆمۆنیستی. 



14
ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

ڤێتنامی باشور واڵتێك نییە خوازیاری كۆمۆنیست بوون بێت، بەاڵم 

توانای بۆ بەگژداچونەوەی كۆمۆنیزم زۆركەمە. لەوە گرنگتر ئەو خاڵەیە كە 

ویت كۆنگێك بە هەموو بوونیەوە شەڕدەكات، لە كاتێكدا كە سەربازێكی 

سەربەخۆیی،  بۆ  شەڕكردن  لەنێوان  رادەپەڕێنێت.  ئەرك  تەنیا  ئەمەریكی 

لەگەڵ جێبەجێكردنی ئەركی سەربازی، جیاوازی ئاسمان و رێسمانە. 

مێژووی  بەدرێژایی  كە  بەناوبانگن،  جەنگاوەرانی  ڤێتنام  خەڵكی 

خۆیان، هەمیشە داگیركەرانیان وەدەرناوە. ئەوان لەڕوانگەی رۆحیەوە وریاو 

رام نەكراون، زۆر زوو فێری رێنماییە سەربازییەكان دەبن، تەنانەت تاكتیكی 

دەكات،  نەزۆك  ئەمەریكا  پەالماردانی  چاالكی  بیستومە،  وەك  سەربازیان 

ئەمریكیەكانیش بۆخۆیان دانیان بەو بابەتە داناوە، كە نەیانتوانیووە خەڵكی 

ڤێتنامی باشور وا لێ بكەن شێلگیرانە دژی باكور بجەنگن. 

لە بارەی تێكڕای هۆكارەكان دەڵێی چی؟

ئەمڕۆ هاوپەیمانەكانی ئەمەریكا لە خۆرئاوا هاوڕای ئەو شەڕە نین، 

زۆربوونی  بەرزبوەتەوە.  خەڵك  هاواری  و  هات  ئەمەریكا  لەناو  تەنانەت 

باجەكان و كێشەی سەربازگیری و هێرشی هەندێك لە رۆژنامەكان، بەباشی 

گەشبینی  سیاسەتكاران  لە  ژمارەیەك  تەنانەت  پیشاندەدات.  بابەتە  ئەو 

ئەمەریكا وەك سیناتۆر مانسفێڵد، رۆبێرت كەنەدی و سیناتۆر فول برایت، 

بەرامبەریاندا  لە  تەنیا  دەزان��ن.  هەمیشەیی  شێتی  بەجۆرێك  ئەوكارە 

كە  شەڕخوازەكانە،  و  واتەر  گۆڵد  و  نیكسۆن  و  ئایزنهاوەر  دارودەستەی 

الیەنگری بەردەوامی شەڕن، لەكاتێكدا لە %35ی خەڵكی ئەمەریكا لەگەڵ 

شەڕی ڤێتنامدان. نزیكەی دووسەد تا سێ سەد ئەنجومەنی بەگژداچوونەوەی 

شەڕی ڤێتنام لە ئەمەریكا چاالكی دەكەن، لەگەڵ ئەوەشدا ئەمەریكا درێژە 

بە رێبازی خۆی دەدات. 
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سێیەمی  جیهانی  جەنگی  رەوش��ە  ئەو  ب��ەردەوام��ی  دەكرێت  ئایا 

لێبكەوێتەوە؟

پێموایە وشەی »شەڕ« لەوجۆرە وشانەیە، كە دەبێت لە زیادەڕەویەكەی 

رابمێنیت. لەماوەی سەدەكانی مێژووی مرۆڤایەتیدا، هەمیشە شەڕ هەبووە، 

بەاڵم دووجار جەنگی جیهانی روویداوە.

ئەمڕۆ ژمارەیەكی زۆر لەوباوەڕەدان، كە شەڕی ڤێتنام بەرایی جەنگی 

سێیەمی جیهانە. بەڵگەی ئەو ژمارەیە تاسنورێك راستە. پێش هەڵگیرسانی 

شەڕێكی جیهانی قۆناغی جۆراوجۆر تێدەپەڕێنرێت و ئەو قۆناغانە مەیدانی 

پاشای  میراتگری  بەكوشتنی  جیهان،  یەكەمی  جەنگی  دەڕەخسێنێت.  شەڕ 

پۆڵەندا  بۆسەر  ئەڵمانیا  بەپەالماری  جیهان  دووەم��ی  جەنگی  نەمساو 

دەستیپێكرد، بەاڵم ماوەیەك پێش كوشتنی جێنشینی پاشای نەمسا، بەرایی 

ئەو جەنگە )ئاشتی چەكدار (ی بەدیهێنابوو. قۆناغێك كە دەوڵەتان لە ناویدا 

هاوكات باسی ئاشتییان دەكرد، رۆژ بەڕۆژ خۆیان پڕچەكتر دەكرد، چونكە 

روودانی شەڕیان بە حەتمی دەزانی، پێش ساڵی 1939ش فەرەنساو بەریتانیا 

بەشیمانیەكی زۆر پێشبینی شەڕیان لەگەڵ ئەڵمانیای نازی دەكرد و پێشتر 

بڕیاری خۆیان دابوو.

بۆسەر  ئەڵمانیا  شااڵوی  یان  نەمسا  پاشای  جێگرەوەی  كوشتنی  دوای 

دەبێت  ئێستا  جیهانی.  جەنگێكی  دەسپێكی  بۆ  بوو  بیانوویەك  پۆڵەندا، 

بزانین مەسەلەی ڤێتنامیش قۆناغی جۆراوجۆری شەڕێكی بڕیووە یان نا ، 

كە جەنگێكی جیهانی لێبكەوێتەوە؟

بەهەمانشێوە كە لە وتارەكەمدا لە تایمزی لەندەن نوسیوومە، شەڕی 

ڤێتنام جەنگێكی خۆماڵیەو نەگشتێندراوە، بەاڵم ئەو ئەگەرە زۆر زۆرە كە بۆ 

جەنگێكی جیهانی بگۆڕێت، چونكە هەلومەرج بۆ ئەو كارە هاوكاردەبێت. 
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لەیەكتری گرتووە. روسیا  بەكردەوە سەنگەریان  ئەمەریكاو چین    

ناكات. خۆرئاواش  لەكاتی هەڵگیرسانی شەڕ، بێگومان الیەنگیری ئەمەریكا 

ناوەدا  لەو  تەنیا  نابێت.  بێدەنگ  لەبەرامبەر مەترسی دەسەاڵتدارێتی چین 

دەوڵەتە بێالیەنەكان دەمێننەوە، كە بتەوێت و نەتەوێت دەچنە پاڵ یەكێك 

لەو دوو شەڕكەرانەوە. 

تۆ لەوباوەڕەدای ڤێتنام ئەوەندە بۆ چین گرنگە، كە پەنا بۆ شەڕ ببات؟

ئیمپراتۆریەتی گەورەی  لە  بەشێك  بە  ڤێتنامیان  هەمیشە چینیەكان 

خۆیان داناوە، چونكە ڤێتنام چەندین سەدە لەژێر دەسەاڵتی چیندا بووە، 

سیستەمی  كاریگەری  بەاڵم  وەدەرنێت،  چینی  داگیركەرانی  توانی  پاشان 

ئیداری و تێڕوانینی فەلسەفی چین لەڤێتنام ماوەتەوە و هێشتا هەیە. 

ئەمڕۆ ڤێتنام لەڕوانگەی چینەوە دوو گرنگیەتی تێكڕایی هەیە. یەك 

باشوری  ئاسیای  تەواوی  بەسەر  بااڵدەستبوون  واتە  بەڤێتنام،  دەستگەیشتن 

كەمپی  لە  روسیا  لەگەڵ  یەكسان  دەسەاڵتی  بەدەستهێنانی  و  خۆرهەاڵت 

كۆمۆنیزم، دوو: ئابڕوبردنی ئەمەریكا لە ئاسیادا.

بۆ  كۆنی  بەڵگەنامەیەكی  دەق��ی  تۆنگ  ماوتسی  ماوەیەك  پێش 

پیشانیدەدات، كە  بەباشی  بەڵگەنامەیە  ئەو  بێگانە خستەڕوو.  بەناوبانگانی 

چین بەنیازە ڤێتنام وەك حكومەتێكی بەرەو الوازی بەر، درێژە بە دەوری 

خۆی بدات. لەو بەڵگەنامەیەدا نوسرابوو:

ئەژمار  چین  ئیمپراتۆریەتی  لە  بەبەشێك   ،1882 ساڵی  لە  )ڤێتنام 

و  نان  )یۆن  ویالیەتی  دوو  پاراستنی  بۆ  ڤێتنام  بوونی  چونكە  دەكرێت... 

كدانك( پێویست بەزەین دەگات... گەرچی ئەو واڵتە كەوتوەتە دەرەوەی 

سنورەكەمانەوە، بەاڵم ئێمە ئامادە نین بەهیچ نرخێك لەدەستی بدەین.(

لەبەرامبەر  ناچارە  تاڕادەیەك  كە  لەهەلومەرجێكدایە،  چین  ئەمڕۆ 

روانگەی  لە  چین  دەسەاڵتی  كە  بەیانی  بەاڵم  بكات،  پاشەكشە  ئەمەریكا 
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ئەتۆمییەوە بگاتە ئاستی خۆرئاوا، ئەگەر لەو هەلومەرجەدا، شەڕی ڤێتنام 

بەردەوام بێت، بەمسۆگەری دەچێتە مەیدانی شەڕەوە.

درزێكی  ڤێتنام  شەڕی  ئایا  كە  هات،  بەمێشكمدا  بابەتێك  لێرەدا 

كەڵكی  بتوانێت  خۆرئاوا  كە  چینەوە،  و  روسیا  نێوان  نەخۆستوەتە  قوڵی 

لێوەربگرێت؟

بۆچوونی  جیاوازی  ڤێتنام  شەڕی  كە  نییە،  بابەتەدا  لەو  گومانێك 

لەنێوان روسیاو چینی لێكەوتۆتەوە، بەاڵم هۆكاری سەرەكی دووركەوتنەوەی 

چین لە روسیا، لەمەسەلەیەكی دیكەدایە، كە تەنیا پەیوەندی بە ڤێتنامەوە 

نابێت. 

دەگونجێت روونی بكەیەوە كە ئەو مەسەلەیە چییە؟

ئەو مەسەلەیە زیاتر لەسەر جیاوازی مەرام و ئایدۆلۆژی سەریهەڵداوە. 

و  پێكرد  دەستی  خرۆشۆف  هاتنەسەركاری  بە  مەرامیە  جیاوازی  ئەو 

ئێستاش بەردەوامە. روسیای سەردەمی خرۆشۆف پێداچوونەوەی بە بنەما 

باوەڕیوابوو  خرۆشۆف  دیتبوو.  خۆی  بەچاوی  كۆمۆنیزمی  سەرەكیەكانی 

بەسەر  كۆمۆنیزم  سەركەوتنی  دیكەوە  لەڕێگایەكی  دەتوانێت  لەشەڕ،  جگە 

سەرمایەداریدا بەدەستبێنێت، واتە رێگای سازان و هاوژیانی لەگەڵ خۆرئاوا. 

لەكاتێكدا چینیەكان زیاتر الیەنگری بیردۆزەی ترۆتسكین لە شۆڕشی جیهانیدا. 

ئامادەنین  و  بێت  بەدەست  شۆڕش  شەڕو  بە  سەركەوتنە  ئەو  حەزدەكەن 

قۆناغە بەراییەكانی ببڕن. هەر بەو هۆیە بوو كە دەسەاڵتدارانی چین دوای 

تەواووی  رادەستكردنەوەی  بە  تەنیا  كە  رایانگەیاند،  خرۆشۆف  رووخانی 

پێداچوونەوەخوازان مەیسەرە.     

ئەو ناكۆكییە ئایدۆلۆژیە »مەرامی« لەكوێوە سەریهەڵدا؟

دەبێت پاڵنەری سەرەكی ئەو ناكۆكییە، لەبارودۆخی ئابوری هەردوو 

واڵتدا بدۆزیەوە. من جارێك چوومە روسیاو چین، تەنانەت كتێبێكیشم بەناوی 
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)مەسەلەی چین( نوسیووە، ژیانی خەڵكی هەردوو واڵت رێك خاڵی بەرامبەر 

یەكە. روسەكان كە بە تێپەڕاندنی دەورانی سەختی ئابوری حكومەت، بوونە 

خاوەنی ژیانێكی خۆش، وردە وردە حەزیان لێیە بەرەو سەرمایەداری بڕۆن، 

هەیە.  خۆی  سەردەمی  رەنگی  بیروڕا  و  تیۆری  كە  لەوباوەڕەدان  چونكە 

نوێ  بازاڕی  كە  وایكردووە،  خۆرئاوا  لەگەڵ  پەیوەندی  دیكەوە  لەالیەكی 

و  سەرمایەداری  سیستەمی  دوو  نزیكی  هۆكاری  بۆخۆی  كە  بەدەستبێنن، 

كۆمۆنیستییە.

دەشێت لەوبارەیەوە نمونەیەك بێنییەوە:

ئوتومبێلی  درووستكردنی  كۆمپانیای  لەگەڵ  رێكەوتنێك  واژۆكردنی 

ئەو  بەپێی  خۆرئاوا.  لە  روسیابوو  نزیكی  ئاستی  دوا  ئیتالیا،  »فیات«ی 

تا هەر  بكات.  ئوتومبێل درووست  روسیا  لە  ناوبراو  كۆمپانیای  رێكەوتنە، 

تاكێكی روسیایی ببێتە خاوەنی سەیارەیەك. 

   بەپێچەوانەوە رۆژ بەڕۆژ چین زیاتر لە خۆرئاوا دووردەكەوێتەوە، 

چین(  )مەسەلەی  لەكتێبی  هەروەك  ئابوریە.  بەرایی  قۆناغی  لە  چونكە 

باسمكردووە، رۆژێك ئەو واڵتەش مەیلی بەرە و سەرمایەداری دەچێت، كە 

ئابوری چین بگاتە دۆخی كامڵ.

   لەگەڵ ئەوەشدا بیرهێنانەوەی ئەو خاڵە بەپێویست دەزانم، كە 

ناكۆكی ئایدۆلۆژی چین و روسیا تا ئەو ئاستە نییە، كە شەڕی نێوان دوو 

بااڵدەستبوونی  لە  ترسی  روسیا  هاوكات  چونكە  بكەوێتەوە،  لێ  دەوڵەتی 

چین هەیە، بەهەمان رادە ئامادە نییە لەبەرامبەر خۆرئاوای سەرمایەداری 

تەماشای الوازبوونی ئەوە بكات، بۆیە كە لەبەرامبەر پەالماردانی تووندی 

پەكین بێدەنگ دەبێت، هەروەها سەرۆكانی چینیش لەكاتی نەترسی ئامادە 

كە دەسەاڵتی سەربازی  بەتایبەت  بكات.  لەگەڵ هاوئایدۆلۆژیای  نییە شەڕ 

روسیا بە سەر چیندا زاڵە، تەنیا بەگردبوونەوەی پەالماردانی باڵیۆزی روسیا 
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یان گردبوونەوەی سەرشەقام، هەوڵدەدات پێگەی روسیا لە كەمپی كۆمۆنیزم 

دابەزێنێت.

ناكۆكی سنوری چین و روسیا، تاكە شتێكە كە دەشێت خۆرئاوا كەڵكی 

كیلۆمەتر  سەدان  )ئامور(  رووباری  قەراغ  لە  واڵتە  دوو  ئەو  لێوەرگرێت. 

بەشێك  سیبریاو  چین  دواییە  ئەم  لەنەخشەی  هەیە،  هاوبەشیان  سنوری 

لەتوركستانی روسیا بە بەشێك لە خاكی چین ئەژماركراوە. روسەكانیش بۆ 

پاراستنی پێگەی خۆیان، هێزی سەربازی زۆرتریان لە سنوری چین جێگیر 

كردووە. 

ئەگەر قایل بی مەسەلەی چین وەك مەسەلەیەكی الوەكی بخەینە 

لەواڵتی  تازە  وەرچەرخانی  دواییەدا  لەم  چونكە  لێكۆڵینەوەوە،  و  بەرباس 

بەرینی چین روویداوە. وەرچەرخانێك كە بە رادەیەكی زۆر بە رواڵەت بۆ 

خەڵكی جیهان بەچارەسەر نەكراوی ماوەتەوە.

سووپاو  بۆ  حزبەوە  لە  دەسەاڵتە  گواستنەوەی  مەبەستم  دی��ارە 

رەفتاری سەیرو  كە  بە »گاردی سوور«  ناسراوەكانە  گروپە  سەرهەڵدانی 

حەپەسێنەریان بەجۆرێك دنیای شپرزە كردووە؟

چین واڵتێكی كۆنی كیشوەری ئاسیایە. بە شارستانیەتێكی درەوشاوە 

مەسەلەیەكی  رەنگی  مێژوو  بەدرێژایی  رووداوە  ئەو  پێتوایە  ناشایستە.  و 

لەو  دواوە  بە  نۆزدە  سەدەی  لە  كە  چین،  داوەتە  نێونەتەوەیی  گەورەی 

واڵتەدا روویدا. پاشماوەی ئەو رووداوە بە زیاتر گۆڕانی شێوازی گاردی سور 

دەركەوت. 

   شۆڕشی تەكنەلۆژیا لە نیوەی یەكەمی سەدەی نۆزدەی زایینی، 

خۆی لەخۆیدا ئیمپریالیزمی ئاشكرا كرد. بەهەمانشێوە كە سۆسیالیزمیش لە 

ناخی خۆیدا باریهێنا. دۆزینەوەی بازاڕی ئابوری و دەستكەوتنی مادەی خاوی 

بەرایی پیشەسازی، پێی ئەوروپای بۆ كیشوەری ئاسیا و ئەفەریقیا راكێشا. 
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ئیپمریالیزمەكانی  بۆ  بوو  گونجاو  پاروویەكی  دانیشتوان  ملیۆنان  بە  چین 

خۆرئاوا. بەگژداچوونەوەی بەناوبانگ بەناوی جەنگی تریاك، كە سەرئەنجام 

لەناوچوونی ئیمپراتۆریەتی چینی لێكەوتوەتەوە، دەستی خۆرئاوای لە واڵتی 

پیرۆزی ئیمپراتۆران كردەوە. 

بوونی دكتۆر سۆن یاتسن و دروستبوونی حزبی )كۆمین تانك(، خاڵی 

سۆزداری بوو لەمێژووی چین دا. كۆماری چین بەسەرۆكایەتی دكتۆر سۆن 

بوو،  یاتسن  دكتۆر سۆن  دامەزرا، چیانكایچك جێنشینی مسۆگەری  یاتسن 

چووە سەر كورسی دەسەاڵت. رێبازی سیاسی چیانكایچك، كۆمۆنیستەكانی 

بەم شێوەیە  وەردەگرت.  مۆسكۆوە  لە  بڕیاری  راستەوخۆ  كە  كرد،  بەهێز 

زنجیرەیەك پێكدادان لەنێوان كۆمۆنیستەكان و هێزەكانی چیانكایچیك روویدا 

بوو، كە بەسەركەوتنی ماوتسی تۆنگ كۆتایی هات. 

تۆ چۆن ئەو سەركەوتنە ئاراستەدەكەیت؟

زۆرە.  و  جۆراوجۆر  چیانكایچك  بەسەر  ماو  سەركەوتنی  هۆكاری 

چین،  لەناو  هەبوو  زۆرەوە  بەهەژاری  پەیوەندی  هۆكارانە  لەو  هەندێك 

هەروەها دوو بەرەیی كە لە حزبی كۆمین تانك سەریهەڵدا. لە هەموویان 

هاوكات  بوو.  چیانكایچك  لەبەرامبەر  ئەمەریكا  روسیاو  رەوشی  گرنگتر 

ئەمریكیەكان بەڵێنی هاوكاری و یارمەتیدانیان بە چیانكایچك دەدا، بەدزییەوە 

داخراو،  و  بەالوەكی  گفتوگۆیانەدا  لەم  دەستپێكرد.  ماو  لەگەڵ  گفتوگۆیان 

دانیان پێدانا، كە ئامادەن حكومەتی شۆڕشگێڕ بە سەرۆكایەتی چیانكایچك 

دابمەزرێنن، كە چەند وەزیری كۆمۆنیست تێیدا ئەندام بن.

كەوایە بەڕای تۆ ئەمەریكیەكان كۆمۆنیزمیان كردە دیاری بۆ چین؟

ئەمەریكیەكان  ئەگەر  بەهەمانشێوەیە.  دەوێ��ت  راستیت  ئەگەر 

رەوشێكی جێگیریان لەبەرامبەر ماوتسی تۆنگ دەگرتەبەر، ئەمڕۆ ژەنەراڵ 

نەك  دەك��رد،  چینیدا  ملیۆن  سەد  حەوت  بەسەر  حكومەتی  چیانكایچك 
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دڵشكانی  هۆی  بووە  ئەمریكیەكان  دووفاقەی  سیاسەتی  تۆنگ.  ماوتسی 

شۆڕشگێڕی  حكومەتی  ئامادەنییە  كە  رایگەیاند،  راشكاوی  بە  چیانكایچك. 

لەگەڵ كۆمۆنیستەكان دابمەزرێنێت، بۆیە ئەمریكیەكانیش لە پێدانی هاوكاری 

سەربازی خەمسارد بوون. موحافزكاران، حكومەتی ئەمەریكاییەكان لە زۆر 

دەستوەردان لە شەڕی ناوخۆیی چین دوورخستەوە. ئاكامەكەی وەك رۆژ 

روون بوو. ماو لەو قومارەدا بردییەوە و چیانكایچك پەنای بردەبەر )فرمز(، 

و  چین  دیاری  كردووەتە  كۆمۆنیزمی  ئەمەریكا  من  بەبۆچوونی  لەبەرئەوە 

ئەمڕۆ ئەم دیاریە وەك كابوسێكی ترسناكاوی، دەنوێنێت.

دوای جەنگی جیهان رەوشی چین لەبارەی واڵتانی خۆرئاوا لەبەرامبەر 

چیندا چ بوو، 

چ سیاسەتێكییان گرتەبەر؟

لە  كە  پێكرد،  دەستی  سەردەمێك  جیهان،  دووەمی  جەنگی  پاش 

مێژووی جیهاندا بەناوی )سەردەمی بەگژداچوونەوەی كۆمۆنیستی( ناسراوە. 

خۆرهەاڵت  ئەوروپای  بوو.  پەلەقاژەی  هەژاریدا  لە  شەڕ  دوای  ئەوروپای 

بەش بەش دەكەوتە دەست روسەكان و دەخرانە سەر مانگە دەستكردەكانی 

واڵتانی روسیا. رۆژ بەڕۆژ حزبە كۆمۆنیستەكانی رۆژئاوا بەهێزتر دەبوون. 

هەر ئەوبابەتە ئەمەریكیەكانی خستە بیری جێبەجێكردنی سیاسەتێكی دژە 

كۆمۆنیستی تووندەوە، لەم قۆناغەدابوو، كە یەكیەتییە سەربازیەكانی وەك 

پەیمانی ئەتاڵنتیكی باكوری و پەیمانی ئاسیای باشوری خۆرهەاڵتی دامەزرا. 

ئامانج لەو پەیمانانە چی بوو؟

لەدەورووبەری  بەرگری  پشتێنەیەكی  دروستكردنی  ئاشكرایە.  زۆر 

سنورەكانی كۆمۆنیزم. 

دەدا.  روسیای  گەمارۆی  ئەوروپا،  باكوری  لە  ئەتاڵنتیك  پەیمانی 

پەیمانی ئاسیای باشوری خۆر هەاڵت لە رۆژهەاڵتی دوور، دۆخێكی جیاوازی 
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هەبوو. دالس وەزیری دەرەوەی كۆچكردوی ئەمەریكا لەو سیاسەتكارانە بوو، 

كە زەندەقی لە كۆمۆنیزم چووبوو. تەنانەت زۆرلەوە زیاتربوو، كە لەپێش 

چاوی ئەوانی دی دیاربوو. دەوڵەتەكان كە بۆئەو پەیمانە هەڵبژێردرابوون، 

نێودەوڵەتی بوون، بەڕای دالس زیاتر لەبەردەم مەترسی دەسەاڵتی كۆمۆنیزم 

دابوون. وەك تایالند و نیوزالندا، پاشان دەوڵەتەكانی كامبۆج و الیۆس و 

لە  بەم شێوەیە چینی  دابوو  لەوباوەڕە  باشور چوونەپاڵیان. دالس  ڤێتنامی 

قەفەسی كۆمۆنیزم و سنورەكانی خۆی بەرتەسك كردوەتەوە، لەكاتێكدا چین 

پاش جەنگی جیهانی دووەم، ئارەزوی لەدرێژەدان بەڕەوشێكی پەالماردەرانە 

بوو. چین پێویستی بە ئاسودەیی بوو، پێویستی بە ئاشتی بوو.

دەگونجێت زیاتر روونی بكەیتەوە؟

دوای ساڵی 1949 ماو زیاتر لەهەرشتێك هەوڵیدەدا ژێرخانی ئابوری 

رێبەرانی،  حەزیدەكرد  هەربەوهۆیە  بكات،  بەهێز  واڵتەكەی  سیاسی  و 

خۆرئاوای ئەو واڵتە راكێشنە جەرگەی خۆیانەوە و وەك دەوڵەتێك بیناسن. 

لەكاتێكدا خۆرئاوای زەندەق چوو لە كۆمۆنیزم، پەیڕەوی لە سیاسەتێكی وا 

سۆزانی دەكرد، كە چینیش ناچاربوو سیاسەتی پەالماردەرانە بگرێتەبەر.

   حەقیقەتی مەسەلەی چین لەم خاڵەدایە: ئەگەر واڵتانی خۆرئاوا، 

بەفەرمی چینی كۆمۆنیستیان ناسی بوو، رەنگە ئەمڕۆ خۆرهەاڵت نەبووایە 

بە مەیدانی دوو رووداوی وا گەورە، كە ئێمە بەچاوی خۆمان دەیبینین و 

لێرە و لەوێ دەیبیستین. 

لەوباوەڕەدای كە وەرچەرخانی ئەم دواییەی چین: بۆ وێنە سەرهەڵدانی 

شۆڕشی گاردی سور، دەرئەنجامی راستەوخۆی رەوشی خۆرئاوایە؟

بێگومان وەهایە، بەاڵم بەڵگەكانی ناوخۆش چووەتە سەر هۆكارەكەی. 

بەهەڵەو  بووە  جمك  هەمیشە  چین  بارودۆخی  لەبارەی  خۆرئاوا  داوەری 

هەر ئەو داوەرییە هەڵەیە، دامێنی خۆرئاوا دەگرێت. بۆ وێنە ئەگەر تۆ لە 
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دیپلۆماتێكی خۆرئاوا بپرسی: )بارودۆخی چین چۆنە؟ یەكسەر دەڵێت: چین 

میللەتێكی هەژار و برسی و زاڵمە(. 

چینی  جەماوەری  دەوڵەتی  و  سەركەوت  ماو  كە   1949 لەساڵی 

دامەزراند، بارودۆخی ئابوری نەداری و بەدبەختی بوو. داهاتی باجی تاكێكی 

یان جەزائیر  تەنانەت لەواڵتێكی كۆڵۆنیالی ئەفەریقی وەك كۆنگۆ،  چینی، 

ئابوری چین لەو سااڵنەدا پێشكەوتنێكی زۆری بەخۆیەوە دی  كەمتر بوو. 

لەم  بەاڵم  چین،  بە  دەدا  داراییان  یارمەتی   1960 ساڵی  تا  روسەكان  و 

ماوەیەدا چین دەستی یارمەتی بۆ خۆرئاوا درێژ نەكرد. روسەكانیش ساڵی 

1960، هاوكاریەكانی خۆیان بڕی. ئەمڕۆ داهاتی تاكێكی چینی پلە بەپلە لە 

هیندیەك زۆرترە، كە سااڵنە ملیۆنان دۆالر یارمەتی بێ بەرامبەر لە ئەمەریكا 

وەردەگرێت.

بیروباوەڕت دەربارەی خوی شەڕانگێزانەی چینیەكان چۆنە؟

بەاڵم  بكەی،  ئەو قسەیە  نەبێت  پێیانخۆش  لەوانەیە خۆرئاواییەكان 

دەبێت راستی بوترێت. هێشتا چین، واڵتێكی میانڕەوی ئاساییە، بەاڵم رەوتی 

رووداوەكان حەتمییە. هەر بەو هۆیە تاقمە سیاسیەكانی جیهان كە لەچینەوە 

دێن، زۆرینەیان باوەڕیانوایە، كە رەوشی خۆرئاوا، چینی ناچاركردووە خۆی 

بۆ شەڕێكی درێژخایەن ئامادە بكات و گاردی سور دابمەزرێنێت. 

پێش ئەوەی دوا قسەت بكەی، بەتەمام لەبارەی گاردی سورەوە 

پرسیار بكەم؟

خۆی  شۆڕشگێڕی  رووی  راب��ردوو  ساڵی  كە  چین،  سوری  گ��اردی 

پیشاندا، یەكێ لەو مەسەالنە بوو كە هێشتا بنێشتە خۆشكەی سەر زمانانە، 

بێ ئەوەی حەقیقەتی سەرەكیەكەی ئاشكرا بێت و شرۆڤە بكرێت.

شۆڕشی  بەپاشماوەی  لەچین،  سور  گاردی  سەرهەڵدانی  دەبوایە   

ناتەواوی چین بزانرێت، هەڵگیرسانی شۆڕش لە كرۆكی كۆمەڵگەیەكی پەك 
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كەوتە نیازی گشتییە. رێك ئەو نیازە لە ساتگەلێكدا دەگاتە لوتكە، كە ئەو 

كۆمەڵگەیە قۆناغێكی كامڵبوون دەبڕێت و دەردەكەوێت. ئەوە تایبەتمەندیەتی 

هەر شۆڕشێكی ئاسیایی و ئەوروپییە. شۆڕشی گەورەی فەرەنسا، شۆڕشی 

ئۆكتۆبەری1917 لە روسیا، سەرەنجام شۆڕشی چین ناتوانێت لەو تایبەتمەندیە 

دووركەوێتەوە.

شەڕی  راستەوخۆی  ئاكامی  سور،  گاردی  كە  لەوباوەڕەدان  زۆرێك 

ڤێتنام بوو. ئەو بیردۆزە راست بە زەین ناگات. دەمەوێت بڵێم ئەگەر شەڕی 

ڤێتنام نەبوو، دیسانەوە گاردی سور دادەمەزرا. گاردی سور بەڵگەو نیشانەی 

نیازی چین بوو، كە قۆناغی لەباری شۆڕشی خۆی بەسەر دەبرد.     

واتە بەدەستەواژەیەكی تر، گاردی سور بابەتێكی نوێ و تازە نییە؟

بێگومان هەروەهایە. پێش شەش ساڵ گاردی سورێكی دیكە دامەزرا. 

ئەوە كاتێك بوو كە )لین پیایۆ( بۆ وەزارەتی بەرگری چین دانرا، رەگ و 

بەهەر  لەوكاتەوە گەشەیكرد، چونكە چین دەیویست  گاردی سور  ڕیشەی 

رێگایەك بووە، خۆی بخاتە جەرگەی دەوڵەتە گەورەكانی جیهانەوە.

وتت گاردی سور قۆناغێكە لە شۆڕشی چین. تاڕادەیەك زەحمەتە منیش 

لەو دەستەواژەیە بگەم؟

بێگومان زانیاریت هەیە كە كۆمۆنیستەكان باوەڕیان بەجۆرێك شۆڕشی 

نێودەوڵەتییە، بەاڵم لەبارەی چۆنیەتی راپەڕاندنی ئەو شۆڕشە ناكۆكن. ماو 

دابنرێت،  قۆناغێك  كۆمۆنیزم  فراوانكردنی  لەڕێگای  نابێت  كە  باوەڕیوایە 

هۆ،  نەك  ئامانجە  ماو  بۆ  شۆڕش  بسڕنەوە.  قۆناغانە  ئەو  دەبێت  بەڵكو 

سەرەنجام هەر شۆڕشێك سەرەتا لێوڕێژە لە وزە، بەاڵم كە ماوەیەك تێپەڕی 

پێویستە  كە  باوەڕیوایە،  ماو  هەربۆیە  نامێنێت،  گوڕوتینەی  و  بزاوت  ئەو 

كارێك بكرێت، بۆئەوەی شۆڕشگێڕی هەمیشە بمێنێتەوە و نەفەوتێت. رێك 

لە چین ئەو بارودۆخە هاتبووەئارا. شۆڕشی چین پێش گاردی سور قۆناغێكی 
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ئاساو نیوە پشتگوێخراوی بەڕێدەكرد. بەڕای سەرۆكانی چینی لەو  كیسەڵ 

هەلومەرجەدا پێویستبوو لە نوێووە ورە ببوژێنرێتەوە و گاردی سور هۆكارێك 

بوو بۆ ئەو كارە. 

پێیدەفرۆشت.  و  دەك��ڕی  لەچین  ك��ااڵی  ناڕاستەوخۆ  ئەمەریكا 

لەناوچەیەكی دوور لەواڵتی خۆی بە دزی یەكتردەبینن و گفتوگۆ دەكەن. 

وەك  چینی  بەالوەكی  ئەمەریكاش  تەنانەت  كە  دەریدەخات،  بابەتە  ئەو 

دەوڵەتێك قبوڵە. بە كورتی بەهۆی تایبەتی بە مەرجی داناوە.

ئەمڕۆ چین نوێنەری لە كۆمسیۆنی داماڵینی چەك هەیە، بەشداری 

كۆنفرانسە نێودەوڵەتیەكان دەكات، بەاڵم نەك بەناوی ئەندامێكی رێكخراوی 

نەتەوە یەكگرتووەكان، چونكە ئەمەریكییەكان حەزناكەن چین وەك ئەندامێكی 

رێكخراوی نەتەوەكان بناسرێت.

ئەمەریكییەكان چ جۆرە دژایەتیەك دەكەن؟

دەبێت زۆربەی ئەندامانی كۆمەڵەی گشتی كۆكبن، تا دەوڵەتێك ببێتە 

ئەندامی رێكخراوی نەتەوەكان. مەرجێكە كە بۆ هەموو دەوڵەتان راستە، لەم 

سااڵنەی دواییدا كە ژمارەی نەیارانی ئەندامیەتی چین لە رێكخراوی ناوبراو 

كەم بووەوە، ئەمەریكیەكان مەرجێكی دیكەیان دانا. كە بۆ ئەندامیەتی چین، 

زۆرینەی 2\3ی دەنگەكان مەرجە. 

دوورەپەرێزی  بە  نەتەوەكان  رێكخراوی  لە  چەند  تا  چین  التوایە 

دەمێنێتەوە؟

رازیبووانی  ژمارەی  بەڕۆژ  رۆژ  بخایەنێت.  دەساڵ  نزیكەی  الموایە 

بوونە ئەندامی چین، یان الی كەم نێودەوڵەتی، كە دەنگی نەخێر دەدەن 

زیاد دەكات. پار چین 46 دەنگی هێنا. شازدە بە نەخێر دەنگیاندا. تەنها 

پەنجاو حەوت دەوڵەت دژی چین بوون. 
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بەاڵم جەنابی راسڵ، زۆرتر دەوڵەتە گچكەكانی ئاسیایی و ئەفەریقی 

الیەنگری چینن؟

ئەوە راستە، بەاڵم بەتەنیشتیانەوە دەوڵەتی گەورەی وەك بەریتانیاش 

هەبوو، تەنانەت من ئاخاوتنەكەی نوێنەری دەوڵەتی ئیتالیام خوێندووەتەوە. 

لەو ئاخاوتنەیدا وتبووی كە چارەسەری مەسەلەكانی جیهان بەبێ ئامادەیی 

چین ناكرێت. نوێنەری دەوڵەتی فەرەنسا پێشنیازیكرد، كە كورسی نوێنەرایەتی 

چینی میللی و مافی ڤیتۆی ئەو دەوڵەتە لە ئەنجومەنی ئاسایش بدرێتە چینی 

كۆمۆنیست. لەئێستادا دوو بڕیارنامە بۆ بەئەندام بوونی چین هەیە: تاقمێك 

پێشنیازدەكەن، كە هەردوو چین لە رێكخراوی نەتەوەكان نوێنەریان هەبێت. 

ژمارەیەك خوازیاری ئەندام بوونی چینی كۆمۆنیستن.

چین  نەتەوەكان  رێكخراوی  زوو  یان  درەن��گ  هەرچۆنێكبێت     

ناتوانێت  نەیەوێت، چونكە  بۆخۆی  ئەگەر  تەنانەت  بەئەندام وەردەگرێت، 

)فرمز(،  دانیشتوانی  ملیۆن  دوازدە  لەبەرخاتری  مرۆڤ  ملیۆن  حەوسەت 

و  سیناتۆر  لە  زۆر  ژمارەیەكی  ئەمەریكا  لە خودی  تەنانەت  پشتگوێبخات. 

سیاسەتكارانی گەشبین بەرژەوەندی كارەكە لە ناساندنی چین دەزانن، بەاڵم 

ژمارەی نەیارانی زێدەڕۆ زۆر زۆرە. 

سەرچاوەی تووڕەیی ئەو نەیارانە بۆ كوێ دەگەڕێتەوە؟

چین  ئەندامیەتی  بۆدەچن،  وەهای  ئەوان  وتم  كە  بەهەمانشێوە 

لەكاتێكدا  ئابڕووی سیاسی ئەمەریكا، لە خۆر هەاڵتی دوور دادەبەزێنێت. 

بەبێ ئەندام بوونی چینیش ئەمڕۆ ئەمەریكا لە خۆرهەاڵتی دوور روبەڕووی 

كێشەی گەورە بووەتەوە.

ساڵەكانی  یان   1941 ساڵی  لە  ئەمەریكا  ئەگەر  من  باوەڕی  بە     

لەدەستدەدات.  خۆی  چەمكی  سارد  دنیای  ناسییبا،  بەفەرمی  چینی  پێشتر 

رەنگە چین بەتەنیشت هاوڕێیانی خۆرئاوای، هاوكاری پاراستنی ئاسودەیی 
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و ئاشتی دەكرد.

پێموایە لە باسی مەسەلەی چین ئاڵۆزی پەیوەندی قەیراناوی ئەو واڵتە 

مەبەستم  سەرنجڕابكێشێت.  دیكە  بابەتێكی  هەر  لە  زیاتر  روسیا  لەگەڵ 

لەو پرسیارە ناكۆكی ئایدۆلۆژی دوو واڵت و سنورەكەی، ئایا دەشێت ئەو 

ناكۆكیانە سەرەنجام دوو جەمسەری ئۆردووگای كۆمۆنیزم بەگژ یەكدا بكات 

یان نا؟

بەڕای من ناكۆكی چین و روسیا لەڕاستیدا بەوشێوەیە نییە، كە خەڵكی 

دنیا دەیبیستن و پێیانوایە، رەنگە ئەو تاوانە ئۆباڵی بەملی چاپەمەنییەكان و 

رۆژنامە شەڕانگێز و هاوكات بەرژەوەندخوازبن. دەكرێت قوڵی ناكۆكی چین 

و روسیا بەرامبەر بە ناكۆكی فەرەنساو ئەمەریكا لە دنیای خۆرئاوا بزانی. 

رواڵەت و ئاستی ئەو ناكۆكیانە رووكەشەو رەگوڕیشەیەكی راستەقینەی، بە 

كەمێك تێپەڕینی سیاسی بەئاسانی چارەسەر دەكرێت، بەاڵم ئاستی دەرەوەی 

وەك كێشەیەكی گەورە و بەڕواڵەت چارەسەر نەكراو دەنوێنێت.

مەبەستیشم لەو پرسیارە تێگەیشتنە لە رای تۆ لەبارەی رەگی ئەخالقی 

و راستەقینەی چین و روسیا؟

ناكۆكی چین و روسیا زیاد لەوەی ئایدۆلۆژی بێت، سیاسی و ئابوریە. 

ساڵی  لە  چینەكان  دنیادا.  لە  بوو  كۆمۆنیزم  زادەی  ساڵی1917  لە  روسیا 

1949 سەربەخۆیی دەوڵەتی كۆمۆنیستی چینیان بۆ جیهان راگەیاند، بەاڵم 

هەردووك وێڕای كۆمۆنیست بوون، تابڵێی ناكۆكن و لەسەرەتاوە هەبوە و 

هێشتاش بەتووندتر هەیە.

دەلوێت لەوبارەیە زیاتر روونی بكەیتەوە؟

دیارە. كۆمۆنیست لە چین زیاتر جوتیارییە. لەكاتێكدا كۆمۆنیزم لە 

روسیا لەسەر بنچینەی پیشەسازی و كرێكار پیشەیی دامەزراوە، هەمان بابەت 

خۆی لەخۆیدا جۆرێك ناكۆكی فكری بەدیدێنێت. لە سەردەمی حكومەتی 
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پشت  كۆمۆنیزمی  لەگەڵ  چونكە  ستالین  هەبوو،  ناكۆكیە  ئەو  ستالینەوە 

زۆرجار  نەبوو،  باشی  نێوانێكی  جوتیاری  و  كشتوكاڵی  بەبنەمای  بەستوو 

ناچاركرد  ماوی  تەنانەت  دەكرد.  چیانكایچك  لە  بەرگری  ماو  لەبەرامبەر 

چیانكایچك  ئەوەی  دوای  سەرەنجام  بكات.  تانك  كۆمین  حزبی  هاوكاری 

پێداگری لەبارەی كۆمۆنیزمەكان گرتەبەر و حزبی كۆمین تانكی لە توخمی 

كۆمۆنیزمی پاككردەوە. رەوشی روسەكان گۆڕاو الیەنی ماویان گرت. 

جەنابی راسڵ هەروەك كە ئاگاداری و دەنگۆیە، هاتنە سەرحوكمی 

خرۆشۆف لە روسیا قەیرانی پەیوەندی دوو واڵتی لێكەوتەوە، پێتوایە 

دەكرێت ئەو بابەتە تا چەند راست بێت؟

تەنیا  روسیا،  لوتكەی حكومەتی  لە  بوونی خرۆشۆف  بەڕای من 

دوو  ناكۆكیەكانی  رەگوڕیشەی  بوو.  قەیرانە  ئەو  تووندكردنی  هۆكاری 

جیهان  بیرمەندانی  تەواووی  كە  بوو،  بەشێوازێك   1958 لەساڵی  واڵت 

بەریەك كەوتنی دوو واڵتیان بە حەتمی دەزانی.

مەبەستان مەسەلەی پڕچەك كردنی ئەتۆمی چینە؟

تەواو و راستە. ئەوە هۆكار بوو، كە دوو واڵت لەیەكجیاببنەوە، 

لەساڵی  روسەكان  بوو.  چین  ئەتۆمی  كردنی  چەكدار  مەسەلەی  هەمان 

دامەزراندنی  بۆ  كاریگەریان  هاوكاری  كە  دابوو،  بەچین  وادەیان   1957

و  روسیا  چوونە  چینی  بیرمەندانی  ساڵەدا  لەو  هەبێت.  چین  ئەتۆمی 

لەبەشی ئەتۆمی خوێندیان.

چۆن بوو كە روسەكان یەكسەر خۆیان لە پێدانی چەكی ئەتۆمی بە 

چین پاراست؟

خۆرئاواو  لە  روسەكان  نزیكی  بۆ  زیاتر  هەوڵدانە  ئەو  هۆكاری 

ئەمەریكا دەگەڕێتەوە. روسیا لە سەردەمی خرۆشۆفی سەرۆك وەزیران 

تەواو و لە خۆرئاوا نزیك بوو. ئەوە بابەتێك بوو، كە لە ساڵەكانی پێشوو 
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پێشبینی دەكرا لەماوەی ئەو سااڵنەدا وردە وردە زانیان، كە بنەمای وشكی 

ئایدۆلۆژی ناتوانێت بۆ هەمیشە بەردەوام بێت. دەزانی بۆ؟ پێشكەوتنی 

سەرمایەداری  دوو جەمسەری  نەتەوێت  و  بتەوێت  وتەكنەلۆژیا  زانست 

تەكنیكدا  و  زانست  لە  چونكە  كردووەتەوە،  لێكنزیك  كۆمۆنیزمی  و 

زنجیرەیەك رێكخراو كاری دەستنیشانكراو هەیە. سەرئەنجام دەسەاڵتی 

تاكەكان لەو دوو ئایدۆلۆژیایەدا جیاوازە. لەكاتێكدا چینیەكان لەو ماوەیەدا 

رۆژ بەڕۆژ دەماگریتر دەبوون و سەبارەت بەخۆرئاوا رەشبینتر.

مەبەستتان ئەوەیە خۆرئاوا روسیای راسپاردووە، كە چەكی ئەتۆمی 

نەدات بەچین؟

نەدەكرد،  كارەی  ئەو  خۆرئاواش  ئەگەر  گریمان  وەهایە،  بێشك 

ناچاربوون  كۆمۆنیزم،  بلۆكی  لەناو  خۆیان  پێگەی  بۆپاراستنی  روسەكان 

 1949 1958، چینی الوزای ساڵی  بكەن، چونكە چینی ساڵی  كارە  ئەو 

نەبوو. چین لەو سااڵنەدا پیشانی دەدا، كە ئامادەیە لە كەمپی كۆمۆنیزم 

بە سەرەوە بوونی رێژەیی، یان النیكەم یەكسانی خۆی لەگەڵ روسەكان 

پیشانبدات. دوای ساڵی 1956 ركابەرایەتی چین و روسیا دەستی پێكرد. 

هۆكارەكانی چین بەهاوتەریبی كەوتنە لێكۆڵینەوە لە هەنگاونانی روسەكان 

بۆ فراوانكردنی دەسەاڵتی خۆی لە كیشوەری ئاسیاو ئەفەریقیا و ئەوروپای 

خۆرهەاڵت و تەنانەت لە هەندێك شوێن پێشی ركابەری روسیان دایەوە. 

بەمەش نەدانی چەكی ناوكی بەچین تەنیا بیانوویەك بوو. بیانوویەك بۆ 

بەرگرتن لە دەسەاڵتی ناوكی شیمانەیی چین. روسەكان دەیانوت بەپێی 

ئەو رێكەوتنە، دەبوایە ئێمە لە روانگەی زانستی و تەكنیكەوە هاوكاری 

كارەكەیان  چاودێری  ئەتۆمیەكان  دامەزراوە  هاتنەئارای  لەكاتی  و  چین 

وادەیە  ئەو  بۆ  دیكەیان  لێكدانەوەیەكی  چینیەكان  لەكاتێكدا  بكەین. 

هەبوو. دەیانوت چین مافی خۆیەتی كاڵوەی ئەتۆمی و دەرزیلەی ئەتۆمی 
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وەرگرێت، كە كۆڵەكەی سەرەكی بۆمبە ئەتۆمیەكانە، تەنانەت بانگەشەیان 

دەكرد كە روسیا مافی چاودێریكردنی كارەكانیشیان هەیە.

دەرەنجامەكەی چ بوو؟

دەركرد،  چینیان  شارەزایانی  روسەكان  ئاشكرابوو.  دەرەنجامەكەی 

بەاڵم چینیەكان كە میللەتێكی زیرەكن، هەر لەوماوە كەمەدا فێری ئەوەبوون، 

كە دەبوو فێری بن، پاشان یەكەم بۆمبی ئەتۆمی خۆیان دروستكرد، تا ئەمڕۆ 

كە چین بووەتە دەسەاڵتێكی گەورەی ناوكی جیهان.

بەاڵم چینیەكان لەپەالمارەكانیان زیاتر باسی ناكۆكی ئایدۆلۆژی دەكەن. 

مەبەستم باسكردنی ئەو ناكۆكی ئایدۆلۆژیەیە؟

تۆ پرسیارێكت كرد كە دەربڕینی زۆر زەحمەتە، هاوكات پەیوەندی 

هەیە.  جیهانەوە  كۆمۆنیستیەكانی  واڵتە  ریزكردنی  و  كوتلەبەندییەكان  بە 

جیهاندا  لە  كۆمۆنیزم  سێجۆر  بەگشتی  ئەمڕۆ  دەڵێم.  بابەتەكە  بەسادەیی 

هەیە: كۆمۆنیزمی روسی، كۆمۆنیزمی یوگسالڤی، كۆمۆنیزمی چینی.

و  حزبی  روونی  دنیای  هەمان  روسی  كۆمۆنیزمی  راستیدا  لە     

سیاسی ستالین، بە كورتی لەگەڵ گۆڕانی ریشەییە، كە لەگەڵ كاتی هەبوودا 

دێتەوە. مارشاڵ تیتۆ سەرۆك كۆماری یوگسالڤی لە هەمان بەراییەوە رێگای 

خۆی لە ستالین جیاكردەوە و جۆرێك رژێمی نیمچە كۆمۆنیزمی پەسند كرد. 

كۆمۆنیزمی چینی ئەمڕۆ هەمان قۆناغ دەبڕێت، كە روسەكان لە سەرەتای 

شۆڕش بڕییان.   

دەگونجێت زیاتر روونی بكەیتەوە؟

لینین  مردنی  دوای  دەسەاڵت  لەوانەیە  كە  ئاگاداری  بەمسۆگەری 

دەكەوێتە دەستی دووكەس: ستالین یان ترۆتسكی. ئەو دوو خەنیمە لە روانگەی 

تێڕوانینی سیاسی بەیەكەوە زۆر ناكۆك بوون. ترۆتسكی باوەڕی وابوو، كە 

سەرمایەداری  لەگەڵ  شەڕ  و  بێت  نێونەتەوەیی  كرێكاری  شۆڕشی  دەبێت 
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بداتە  ناوخۆیی  روویەكی  هەوڵیدەدا  ستالین  لەكاتێكدا  حەتمییە.  كارێكی 

كۆمۆنیزم و هەقی بەسەر كاری ئەوانی دیكەوە نەبێت. ستالین لەو قومارە 

بردیەوە و ترۆتسكی لەواڵتێكی بێالیەن بەدەست الیەنگرێكی ستالین كوژرا. 

   ئەمڕۆ چینیەكان هەمان قسە دەكەن، كە سەردەمێك بەتێزی سیاسی 

ترۆتسكی دادەنرا. چینیەكان دەیانوت شەڕ لەگەڵ رژێمە سەرمایەدارەكانی 

بێتەئارا.  كرێكاری  شۆڕشی  خوێن  بە  دەبێت  و  حەتمییە  كارێكی  خۆرئاوا 

و  بوون  چینیەكان  گرفتاری  روسەكان   1960 ساڵی  لە  كە  بابەتە  هەمان 

تەنانەت پاش روخانی خرۆشۆف لەسەر رێبازی خۆیان بەردەوام بوون. 

كەوایە لە راستیدا چینیەكان دەیانەوێت دژایەتی نێوان تیۆر و حەقیقەت 

چارەسەر بكەن؟

دژایەتییە  ئەو  دەبێت  كە  باوەڕیانوایە،  چینیەكان  هەروەهایە. 

گۆڕانكاری  دەبێت  كە  تێگەیشتبوون  تازە  روسەكان  لەكاتێكدا  نەمێنێت. 

لەتیۆری كۆمۆنیزمدا بكرێت، تا لەگەڵ حەقیقەت بێتەوە. ئەوە حەقیقەتی 

سروشت و داخوازیەكانی مرۆڤێكە، بێگومان مرۆڤێك چی لە ژیان دەوێت؟ 

و  بیر  ئ��ازادی  گرنگتر  لەهەموویان  و  پێویست  و  باش  خۆراكی  ئ��ازادی، 

دووربوون لە سیستەمی وشك و برینگی بنەماییە. 

بەاڵم بەپێی بەڵگەكانی خۆت، دەبێت چینیەكیش هەر ئەوە داوا بكات؟

ئەو  بەكورتی  بیردەكاتەوە.  بەهەمانشێوە  چینیەكیش  بێگومان 

رەوشە جیاوازە، كە لەچین بۆ هاتنە دی ئەو راستییە بەكاردەهێنرێت. ئەو 

ئابوری كۆمەڵگەی چین دەگرێت. چین  بارودۆخی  لە  رەوشەش سەرچاوە 

لەهەلومەرجی ئێستادا، قۆناغێكی بەرزەخ دەبڕێت. جڵەوبەدەستانی پەكین 

رەوشی  ئەتۆمی.  و  پیشەسازی  دەسەاڵتێكی  بكەنە جوتیار،  دەكۆشن چین 

چین ئەو پێویستییە پیشاندەدات.
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بەاڵم چینیەكان دەیانتوانی بە رەوشی لەبارتر بەو ئامانجانەیان بگەن، 

بێ ئەوەی پێویستییان بە تووندوتیژی بێت؟

 و: من، هەم چوومە روسیا و هەم چین. كەسێكی روسی لەشێوازی 

بیركردنەوە، لە خاڵی روانگەی مامەڵەكردن لەگەڵ مەسەلەكان وەك چینیەك 

روسەكان  كاتێكدا  لە  تەواون،  ئاسیاییەكی  چینیەكان  نابێت.  كاردانەوەی 

بەنیوە ئەورووپی دادەنرێن. چینیەكان رێك لەسەدەی 17ی زایینی، هەمیشە 

خۆرئاوا.  بەتایبەت  گرتووە،  دەرەوەیان  دنیای  گەورەی  كارەساتی  بەرگەی 

هەڕەشەو سوكایەتی پێكردنی بێگانەكان بە چین بێ ئەندازەیە. 

شتێكە  ئەوە  تۆڵەستێنەوەن.  و  بەڕق  مرۆڤی  چینیەكان  بێگومان 

تەنانەت  خۆرئاوا،  نادادپەروەرانەی  رەفتاری  هەیە.  چینیەكدا  لەگیانی  كە 

هەر  كردووە،  چیندا  مێژووی  بەسەر  رەشبینی  سێبەری  ب��ەردەوام  روسیا 

لەبەین  بۆ  هۆكارێكە  چینیەكەوە  روانگەی  لە  خۆرئاوا  شارستانیەتی  بۆیە 

بردنی نەتەوەی الواز، بە تایبەت هەڵسوكەوتی ئینگلیزەكان لە شەنگەهای 

لە نیوەی دووەمی سەدەی نۆزدە. هەر ئەو بابەتە خۆی لە خۆیدا رەوشی 

چینیەكان تووندوتیژتر دەكات. مرۆڤی وشك و ناسازگار و نەریت پەرستی، 

گرنگترین خەسڵەتی گیانی تاكی چینییە، تەنانەت ئەمڕۆ چینیەكان بە رێزەوە 

لە بنەماكانی دەورانی ئیمپراتۆریەكەیان دەڕوانن. گیانی ناتەباییان بەجۆرێكە، 

كە زۆر بەزەحمەت گۆڕانكاری بەسەردا دێت.

   بتەوێت و نەتەوێت ئەو سیفەتە لە رێبازی چیندا لەبارەی خۆرئاوا 

و روسیا جۆرێك تووندوتیژیە و شەڕخوازی دێنێتەئارا. لەكاتێكدا روسەكان 

لە روانگەی رۆحیەوە خەڵكانێكن، كە لە روانگەی ئامانجەوە ناگەنە قولەپێی 

چینیەكان، بەاڵم تەبا. هەر ئەو بابەتە پێشكەوتنەكەیانی كردووەتە سەرقافڵە. 

تەواوو  بەگیانی  خەڵكی  ئۆكتۆبەر  شۆڕشی  پێش  روسیا  بێ  لەبیرت  ئەگەر 

خۆرئاوایی هەبوو. شۆڕشی ئۆكتۆبەر و خێرایی كاركردنی ستالین كردونیەتە 
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ستالین،  مردنی  پاش  ئەوەیە  سەیر  بەاڵم  راستەقینە،  كۆمۆنیستی  واڵتێكی 

دووبارە هەمان رۆحیەی خۆرئاوا و جوان پەرستی خۆیان بەدەستهێنایەوە. 

هیچ دوور نییە جارێكی تر بۆ بنەماكانی ستالینیزمی رابردوو بگەڕێنەوە. 

بەم شێوەیە پێتوایە، كە ئەمڕۆ روسەكان دەوڵەتێكی نیوە سەرمایەدارین؟

هەموو ئەو راستییە دەزانن. روسەكان ئەمڕۆ ژیانێكی خۆشگوزەرانیان 

هەیە، كە رەنگە چین 20 بۆ 30 ساڵی دیكە بگاتە ئەو قۆناغە. روسەكان 

هەناردەكانیان  كااڵ  بۆ  بازاڕێك  تا  گوڕن،  و  گەرم  تەواو  خۆرئاوا  لەگەڵ 

و  خۆرئاوا  و  روسیا  نزیكی  لەخۆیدا  خۆی  بابەت  هەمان  ب��دۆزن��ەوە. 

بەپێچەوانەوە جیابوونەوەی لە چینی زیاتر كردووە.

دەكرێت نمونەیەك لەوبارەیەوە بهێنییەوە؟

ئیتالی  فیاتی  ئوتومبێل  دروستكردنی  كۆمپانیای  لەئێستادا  هەڵبەتە، 

روسییەك  هەر  دەبێت  رێكەوتنە  ئەو  بەپێی  دەستبەكاربووە،  روسیا  لە 

سەرمایەگوزاریان  خۆرئاوا  لە  روسەكان  لەبەرامبەردا  هەبێت،  ئۆتۆمبیلێكی 

كردووە. داهاتی سەرانەی كەسێكی روسی رێك پازدە بەرامبەری چینیەكە.

ناكۆكی  لەو  روسەكان  سەرئەنجام  كە  بیركەوتەوە،  مەسەلەیەكم 

ئایدۆلۆژیەدا سەردەكەون یان چین؟

بێگومان روسەكان سەردەكەون، چونكە حزبە كۆمۆنیستەكانی جیهان 

زۆرتر الیەنگری روسن تا پەكین.

دەكرێت ئەو بابەتە زیاتر روونبكەیەوە؟

هەنوكە ملیۆنێك هەزار دانیشتوی جیهان، لە دەوڵەتە كۆمۆنیستەكاندا 

دەژین و حزبە كۆمۆنیستەكانی واڵتانی جیهان بەگشتی نزیكەی پەنجا ملیۆن 

ئەندامییان هەیە.

دیارە زۆرتر لە ئەوروپای خۆرهەاڵت.
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ئەوروپای  لە  جیهان  كۆمۆنیستەكانی  حزبە  لە%10ی  تەنیا  بەڵێ، 

خۆرئاوا، واتە فەرەنسا، ئیتالیا، بەریتانیا چاالكی دەكەن.

الیەنگرانی پەكین و مۆسكۆ لە نێوان حزبە كۆمۆنیستەكانی جیهاندا، لە 

روانگەی هێڵی فكری كامییان باشترە؟

ژاپۆن،  هیند،  واڵتانی  كۆمۆنیستەكانی  لەحزبە  پەكین  الیەنگرانی 

ئەلبانیا زۆرترە. الیەنگرانی رەوشی  ئەمەریكای التین و  نیوزالندی نوێ و 

روسیا لە هەموو واڵتانی ئەوروپای خۆرهەاڵت و خۆرئاوا زیاترە.

ئایا هەوڵە زێدەڕۆییەكانی گاردی سور لەكەمكردنەوەی ئابڕووی حزبی 

پەكین كاریگەرن؟

دەبێت دانی پێدابنێم، كە گاردی سور ژمارەیەكی زۆری الیەنگرانی 

حزبی پەكینی لەدەرەوە لێدوورخستووەتەوە، هەر بۆیە ماو ناچاربوو بەر 

بخاتە  بەگژداچوونەوە  ئەو  ئۆباڵی  و  بگرێت  زێدەڕۆیانە  تووندو  بەهەوڵە 

ئەستۆی روسەكان.

ئێستا كە گەیشتوونەتە ئێرە، ئەو بابەتە دێنمەگۆڕێ ،كە ئایا ناكۆكی 

مۆسكۆ و پەكین ئەگەری شەڕێكی فراوان، یان بەرتەسك لەنێوان ئەو دوو 

واڵتەدا هەڵدەگیرسێنێت؟

زنجیرەیەك  واڵت  هەردوو  دیارە  هەبێت.  ئەگەرە  ئەو  پێموانیە 

ناكۆكی سنوریان هەیە، بەاڵم سنوری ئەو ناكۆكی سنورییە بەشێوازێك نییە، 

كە كارەكە بەرەو شەڕ بەرێت، لەالیەكی تر ئەو مەسەالنەی كە لە پەیوەندی 

هەردوو واڵتدا شەڕ هەڵدەگیرسێنێت، زۆرتر ئەو مەسەلەیەیە، كە الیەنی 

ژیاری و بنچینەیی بۆ هەردووال هەیە، واتە ناتوانرێت چاوپۆشی لێ بكرێت. 

بۆ وێنە كەوتنە بەرامبەریەكی بەرژەوەندی ژیاری ئەمەریكاو ویت كینگەكان، 

هۆكاری هەڵگیرسان و بەردەوامی شەڕی ڤێتنامە، مەسەلەی ناوبراو لەمەڕ 

ناكۆكی چین و روسیا ناتوانێت پاڵنەری شەڕێكی ناوخۆ یان گشتی بێت. ئەو 
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ناكۆكییە زیاتر دۆخی گلەیی و سكااڵی هەیە. گلەیی لە هاوڕێی روسی لەگەڵ 

خۆرئاوا. گلەیی واژۆی رێكەوتننامەی رێگری تاقیكردنەوە ئەتۆمیەكان. گلەیی 

بۆ  گلەیی  تەنیا  بەاڵم  ڤێتنام،  لە شەڕی  لە رەوشی روسەكان  بەرگریكردن 

هەڵگیرساندنی شەڕێك، بەس نییە.  

جەنابی راسڵ بێ ئەمالوال ئاگات لە گردبوونەوەكانی دژی روسیایە 

بیرە  ئەو  هەندێجار  كە  بەئاستێكە،  گردبوونەوانە  ئەو  خێرایی  پەكین.  لە 

بەخەیاڵمدا دێت ،كە چوار یان پێنج ملیۆن كەس لە تاكەكانی گاردی سور، كە 

ئەندێشەی ماویان لەسەریاندا بارهێناوە، دەسەاڵتێكی وا تێكدەریان دەبێت، 

كە ئاشتی جیهان بخاتە مەترسییەوە. ئەو مەترسییە بە شەڕی شیمانەیی چین 

و روسیا دەست پێدەكات.

نییە،  هەراوزەنایە  پڕ  و  رازاوە  گردبوونەوە  بەمجۆرە  باوەڕم  من 

جۆرێك  گردبوونەوەیە  ئەو  ن��اوەڕۆك��ە،  بێ  و  پ��ووچ  لەكرۆكدا  چونكە 

شڵەژانی گشتی تووندو زوو تێپەڕە، كە لە تووڕەیی و بێزاری  سەرچاوە 

دەگرێت، تەنانەت پێموایە چاالكوانانی ئەو گردبوونەوەیە پێشتر سنورەكەیان 

پێواوە. ئەو گردبوونەوەیە قەت هوتافكێشانی ئێستای باڵێوز تێناپەڕێنێت و 

خوازیاری  دەستوپێوەندەكەی  و   ماو  چونكە  رادەوەستێت،  هەربەوڕادەیە 

شەڕی باشور نین. دەزانی بۆ؟ ماو بنیادەمێكی فاڵگرەوەیە. باش دەزانێت 

ئیمتیازی  گەورەترین  پێدانی  واتە  روسیا،  لەگەڵ  گچكە  سنورێكی  شەڕی 

سیاسی بە خۆرئاوا، روسەكانیش حەزناكەن ئەندامێكی كاریگەری ئۆردووگای 

كۆمۆنیزمیان لەدەست بچێت. بەتایبەت ئەگەر حەوت سەد ملیۆن دانیشتوان 

بێت. تەنانەت ئامادە نین الوازبوونی لەبەرامبەر خۆرئاوادا ببینن.

كەوایە بەبۆچوونی تۆ ماو بە بەالش بەو گردبوونەوە سیاسییە خۆی 

هەڵدەكێشێت؟
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بەهەمانشێوەیە، ماو هەوڵدەدا بە نمایشی شڵەژێنەرانەی دەسەاڵت 

و بێ پەنابردنەبەر شەڕ بە ئامانجەكانی خۆی بگات، چونكە هەم روسەكان 

و هەم چینیەكان دەزانن، كە بوونیان یەكتر تەواودەكەن.

بڕیاری  ماو  لەوباوەڕەدان،  جیهان  سیاسەتكارانی  لە  هەندێك  بەاڵم 

شەڕی داوە، چونكە شەڕ تاكە رێگری بەردەم زۆربوونی دانیشتوانی چین 

دەبێت، چونكە چین هیچجۆرە رێگایەكی بۆ خۆراك و دابینكردنی ژیانی 

ملیۆنان مرۆڤی دانیشتوی واڵتەكەی خۆی نییە؟

   و: لە راستیدا پرسیارەكەت دووبەشە. بۆ یەكەم دەبێت بڵێم، كە 

ماو تیۆری ماڵتۆسی قبوڵ نییە و دانیشتوان لەڕێگای شەڕەوە كەم بكەنەوە، 

واڵتانی  بۆ  دانیشتوان  زۆربوونی  كە  لەوباوەڕەدایە،  بۆخۆی  ماو  چونكە 

لەگەشەداو پەرەپێدراوی وەك چین، چ لەڕوانگەی بەرهەمهێنان و چ لەڕووی 

هێزی مرۆڤایەتی پێویستە. تەواو و هەڵەیە، ئەگەر پێمانوابێت ماو دەیەوێت 

بەشەڕی بێ هۆو گەمژانە رێژەی دانیشتوان كەم بكاتەوە.

   بەاڵم بۆ بەشی دووەمی پرسیارەكەت، پێشتریش وتم: ئەو برسی 

و هەژارییە لە چین نییە، كە خۆرئاوا پێیوایە، جۆرێك دەنگۆیە. پێش چەند 

بارودۆخی  توێژینەوەی  بۆ  فالری(  )سرادوارد  و  )چاپن(  پڕۆفیسۆر  ساڵێك 

گشتی چین لەالیەن دوو دەوڵەتی بەریتانیاو ئیتالیاوە چوونە پەكین. راپۆرتی 

ئەو دوو شارەزایە بەتەواووی نیشانیدا، كە چین خۆشگوزەرانیەكی رێژەیی 

هەیە. بەپێی ئەو راپۆرتە، بەچاوی خۆیان قاتوقڕی و برسێتیان لە شارەكان 

كیمیا،  و  پزیشكی  زانستی  پێشكەوتنی  لەڕوانگەی  نەدیووە.  گوندەكاندا  و 

چینیەكان هەنگاوی كاریگەریان بۆپێشەوە ناوە. تەنیا لەپەكین سێ كارگەی 

بەرهەمهێنانی ئەنتی بایتیك و پەنسلین هەیە. لەكاتێكدا ساڵی 1955 چین لە 

روسیا ئەو مادانەی هاوردە دەكرد. 
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لەو مەسەلەیە  بیرت  تۆ هەرگیز  بخەمەڕوو.  باشتر  بەڵگەی  با     

كردووەتەوە، كە میللەتێكی برسی و هەژار ناتوانێت دامەزراوەی ئەتۆمی 

هەبێت؟ بۆ بنیاتنانی دامەزراوەی ئەتۆمی و لێكۆڵینەوەی پەیوەست بە پڕ 

چەككردنیش هەنگاوێكی كاریگەری هەڵناوە. هەموو ئەوانە وادەگەیەنێت، 

قبوڵی  دەبێت  سەرەنجام  دەنگۆیە.  تەنیا  چین  لە  برسێتی  و  هەژاری  كە 

بكەین، ئەو خۆشگوزەرانییە خوازراوە لە خۆرئاوا هەیە لەچین نییە. خەڵكی 

رەنگە  قانعن.  و  رازی  خەڵكانێكی  خۆراكیەوە  مەوادی  لەڕوانگەی  چین 

چینیەك بەڕادەی 1\4ی فەرەنسی یان ئەمریكیەك بخوات، بەاڵم بێگومان 

كارەكە دووهێندەی فەرەنسی و ئەمریكیەكە، ئەو تایبەتمەندییە لەسەدەكانی 

زەرد  نەژادی  لەبنچینەدا  یان  و  هەبووە  چینیەكاندا  ویژدانی  لە  پێشوو، 

بەمشێوەیە.

بەسەر  كاریگەریەكی  ئایدۆلۆژی چین و روسیا، چ  ناكۆكی  تۆ  بەڕای 

بارودۆخی واڵتانی كۆمۆنیزمی جیهانیدا هەبووە، یان دەبێت؟

داوە و هەم  لە چین  زیانی  ناكۆكی و ملمالنێیە هەم  ئەو  ئاكامی 

روسیا. هاوكات لێدانێكی گەورە بووە لە پەیكەری كۆمۆنیزمی نێونەتەوەیی. 

یەكەم ئەنجامی راستەوخۆی ئەو ناكۆكییە، كەڵك وەرگرتنی خۆرئاوا بوو. 

ئەمەریكیەكان بەم هۆیە توانیان پێگەی خۆیان لە ڤێتنام لە پێشوو سەقامگیرتر 

بكەن. 

هۆی  بووە  كۆمۆنیزم،  كەمپی  لە  كوتلەبەندی  دیكەوە  لەالكەی 

الوازبوونی سەرهەڵدانەكان لە ئاسیاو ئەفەریقیاو ئەمەریكای التین. پێش ئەو 

ناكۆكییە چین و روسیا پێكەوە ئەو سەرهەڵدانانەیان دەپاراست. لەكاتێكدا 

دوای سەرهەڵدانی ناكۆكی ناوبراو، دنیای سێ الواز بوو. باشترین گەواهی 

كۆمۆنیستی  حزبی  رەشەكوژی  و  سۆكارنۆ  رژێمی  روخانی  بانگەشەیە  ئەو 

بە  نەبوو  دان  بەردەوامی  لە  حەزیان  روسەكان  چونكە  بوو،  ئەندنۆزیا 



38
ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

دەسەاڵتی چین لە ئەندنۆزیا. لەهەمووان گرنگتر ئەو جیابوونەوەیە، بووە 

لەالیەن  چین  و  روسیا  واڵتی  هەردوو  سنورەكانی  بەركەوتنی  زیان  هۆی 

دەسەاڵتی پێكهاتووی خۆرئاوا بووە. 

   سنورەكانی چین و روسیا پێش ئەو مێژووە زیانیان بەرنەكەوتبوو، 

بەاڵم ئێستا وەك پاژنەی ئاشیل زیانی پێكەوتووە. لە هەمووی گرنگتر پێموایە 

بەردەوامی ناكۆكی چین و روسیا لە بەرژەوەندی دنیادا نییە. ئەگەر لەنێوان 

روسیاو چین شەڕ رووبدات، هاوسەنگی سیاسی جیهان تێكدەچێت، بێگومان 

سەرلەنوێ  دەتوانێت  چونكە  ئیمپریالیزمە،  لەبەرژەوەندی  تێكچوونە  ئەو 

دەسەاڵتی ئیمپریالیزمی خۆی وەك سەدەی نۆزدە بەسەر میللەتانی الوازدا 

بسەپێنێت.

بەاڵم بە رەوشی لەبارو هێمنانەی روسەكان، ئەو رەوشە نەماوە و 

دادەبەزێنێت،  قەیرانەكە  لەگوڕوتینی  وردە  وردە  رەوشە  ئەو  بەردەوامی 

چونكە روسەكان نایانەوێت خۆیان لەژێر داروپەردووی وێرانەكان بشارنەوە.

روسەكان زۆر لە رووداوە ناوخۆییەكانی چین تووڕەن كە سیمای دژە 

رووسی هەیە؟

چینە  دەوری  و  ڤێتنام  دەرئەنجامی شەڕی  زیاتر  روسەكان  توڕەیی 

خستووەتە  روسەكانی  بەیەكجاری  شەڕە  ئەو  چونكە  بەس،  و  شەڕە  لەو 

بارودۆخێكی ئاڵۆزەوە. تەنیا لەڕووی ترەوە سەركەوتنی خۆی لە ناو واڵتانی 

كۆمۆنیست تەواوو پتەو و سەقامگیر دەبینێت و چین لەم دۆخەدا ناچارە 

لەگەڵ روسەكان بگونجێت. چما گۆڕان و رووداوە گەورەكانی رەوتی مێژوو 

پەیوەندی روس و چینی نەگۆڕیووە.

دیكەیە،  مەسەلەیەكی  كۆمۆنیستەوە  بەچینی  ئەمەریكا  پەیوەندی 

كە  بەهەمانشێوە  دەبێت.  سەرنج  شایانی  باسەكەماندا  لە  من  بەڕای  كە 

دامەزراندنی  ماو،  سەركاری  هاتنە  لەسەرەتای  ئەمەریكیەكان  دەزانین 
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بكەن.  الوازی   دەكرێت  تابۆیان  هەوڵیانداوە  چین،  جەماوەری  دەوڵەتی 

ئەمەریكاو  نێوان  ناڕاستەوخۆی  كەوتنی  بەریەك  جۆرێك  هەنگاوانە  ئەو 

چینی هێناوەتەكایەوە، هەڵبەتە مەسەلەی وەك شەڕی ڤێتنام بەكردەوە ئەو 

بەریەك كەوتنەی راستەوخۆ كردووە.

كە  لەوباوەڕەدان،  جیهان  خەڵكی  زۆربەی  ئەمڕۆ  كە  بەشێوەیەك 

شەڕی نێوان ئەمەریكاو چین درەنگ یان زوو روودەدا. ئایا تا چەند باوەڕ 

بەو بیروڕایە بكەین؟

ئەمەریكای  و  چین  راستەوخۆی  پێكدادانی  یەكەم  پرسیارەكەت 

وەبیرهێنامەوە لە شەڕی كۆریادا. هێزەكانی چین لەو شەڕەدا بۆ پاراستنی 

و  نەتەوەكان  رێكخراوی  سەربازەكانی  و  شەڕەوە  مەیدانی  چوونە  سیئۆل 

بوو  یەكەم  پێكدادانی  لەهەمان  دوورنییە  لێكگرت.  سەنگەریان  چینیەكان 

بێت، كە ئەمەریكیەكان زانیان لە هەڵسەنگاندنی سوپای چین و دەسەاڵتەكەی 

كەوتوونەتە هەڵەوە.

چینی  سووپای  بۆ  حیسابیان  ئەمریكیەكان  كە  ئەوەیە،  مەبەستتان 

نەكردبوو؟

بەڵێ، ژەنەڕاڵ ماك ئارتۆر، هەرگیز پێیوانەبوو چین هێزەكانی بخاتە 

پاشەكشەیان  بەگژداچوونەوەیەدا  لەو  چین  هێزەكانی  شەڕەوە.  مەیدانی 

بەهێزەكانی رێكخراوی نەتەوەكان كرد. بە شێوەیەك كەماك ئارتۆر ناچاربوو 

مەنچوری تۆپ باران بكات.

هەر ئەو بابەتە بووە هۆی لەسەركار البردنی؟

بەهەمانشێوەیە، چونكە ئەمەریكیەكان حەزیان لێنەبوو شەڕ لەگەڵ 

چین بكەن، بەهەمانشێوە كە ئێستاش حەزیان لێنییە، خۆیان تووشی شەڕێكی 

پڕ خەرج و بێ بەرهەم لە سنورەكانی چین بكەن.
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پێكدادانی  كە  بەجۆرێكە،  دوور  خۆرهەاڵتی  رووداوانەی  رەوتی  ئەو 

نێوان ئەمەریكاو چین، بەكارێكی حەتمی دەزانێت؟

پێموایە وەهابێت. پێشتریش پێم وتی كاتێك دوو دەوڵەت شەڕیان 

دەبێت، كە بەرژەوەندی ژیاریان كەوتبێتە مەترسییەوە. دەربارەی دژایەتی 

بەرژەوەندی چین و ئەمەریكا دەبێت دانی پێدابنێم، كە بەرژەوەندی ژیاری 

هیچكام لەم دووانە هەڕەشەی لێنەكراوە. 

جیراڵد كالۆر

كەوایە تۆ ناكۆكی ئایدۆلۆژی دوو دەوڵەت و مەسەلەی بانگەشەی چین 

بەسەر جەزائیری كموی و ماستۆرا بەهیچ نازانیت؟

گشتیتر  بن. شەڕ،  ناتوانن هۆكاری شەڕێك  ئەمانە  بەاڵم  هەرگیز! 

لە ناوخۆیی، یان گشتی تەنیا كاتێك روودەدات، كە كۆمەاڵنی خەڵكی ئەو 

كۆمەلگەیە بیانەوێت و ناكۆكی هەردووكیان ئەوەندە رەگی داكوتابێت، كە 

لەڕێگای ئاشتییەوە چارەسەر نەكرێت.

   دەبێت لەبارەی درزی یەكەم بڵێم، كە نە خەڵكی چین خوازیاری 

شەڕن نە ئەمەریكا. هەردوو دەوڵەت ئازارێكی زۆری كارەساتەكانی شەڕیان 

بەڵێنی  بەهۆی  جیهان  كەناری  لەگۆشەو  ئەمریكییەكان  ئەمڕۆ  چەشتووە. 

سەربازییەوە لەشەڕدان. هەمان بابەت خۆی لەخۆیدا ئەندێشەی خەڵكی ئەو 

واڵتەی لەشەڕ سوڕاندووە. گوشارێك هۆی بەس و گونجاوی بۆ سەلماندنی 

ئەو بانگەشەیە دەبێت، كە بۆهاتنەدی ئاشتی لە ڤێتنام دەكرێت. 

   ئێستا چینیەكان قۆناغێكی بەرزەخی گەشەی ئابوری دەبڕن. بۆ 

بڕینی ئەو قۆناغە پێویستیان بە ئارامیە نەك شەڕ، بەتایبەت كە الیەنگرانی 

نزیك لەخۆرئاوا لەچین، لە پۆلیت بۆرۆ )مەكتەبی سیاسی حزبی كۆمۆنیستی 

چین( دەسەاڵتێكی زۆریان هەیە.
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شەڕ  ئەندێشەی  واڵت  دوو  ناكۆكی  بەاڵم  وابێت،  بكەین  گریمانە 

بەدیدێنێت.

ناكۆكی  دەك��ەی.  ناكۆكیانە  ئەو  لەبارەی  زۆر  زێدەڕۆییەكی  تۆ 

ئایدۆلۆژی چین و ئەمەریكا، ئەمڕۆ هەرگیز بەتووندی ساڵی 1949 - 1950 

تووڕەییەك  بوو، هەرجۆرە  ستالین  شانبەشانی  ماو  كە  سااڵنەدا  لەو  نییە. 

ئەمڕۆ  بەاڵم  بوو،  بەجێ  دوور  لەخۆرهەاڵتی  ئەمەریكا  پێگەی  بۆپاراستنی 

بارودۆخێكی دیكە بەرچاودەكەوێت. 

ناوخۆیە.  ناكۆكی  گرفتاری  و  جیابووەتەوە  لەڕوسیا  چین     

لەئەمەریكاش الیەنگرانی بەگژداچوونەوەی پەكین بەرەو كزبوون چووە.

   ئەو هۆكارەی كە گۆڵد واتەر لەهەڵبژاردنەكانی سەرۆك كۆمار 

ئاخاوتنی  بە  لەوكاتەدا  ئەوەبوو  یەكێكیان  خ��واردووە،  شكستی  بەتەواوی 

گەرموگوڕ باسی شەڕی دەكرد، خەڵكی ئەمەریكا لەمێشكیاندا وێنەی شێتێكی 

لە  سیاسەتكارانە  ئەو  ژمارەی  ئەمڕۆ  لەوانەیە  لێكێشابوو.  دەسەاڵتخوازیان 

پەنجەكانی  ژمارەی  بەقەد  ئەمەریكا  دەرەوەی  وەزارەتی  و  سپی  كۆشكی 

دەستبێت، بەپێچەوانەوە الیەنگرانی سیاسەتی سازش زۆرتر بووە.

بۆ وێنە سیناتۆر فۆڵبرایت؟

نمونەیەكی باشت هێنایەوە. فۆڵبرایت لە سیاسەتكارە گەشبینەكانی 

لەبارەی  راسپاردووە  سپی  كۆكشی  دەسەاڵتدارانی  هەمیشە  ئەمەریكایە. 

پەیوەندی لەگەڵ چین زیاتر میانڕەو بن. تەنانەت پێش ماوەیەك كە تۆپ 

بارانی ڤێتنامی باكور گەیشتبووە سنوری چین، فۆڵبرایت هۆشداریدا شیمانە 

خستووەتە  چینی  ستراتیژی  دۆخی  بارانە  تۆپ  ئەو  بەردەوامی  دەكرێت 

مەترسیەوە و ئەو دەوڵەتە بۆ شەڕ لەگەڵ ئەمەریكا رابكێشێت. فۆڵبرایت 

لە  ئەنجامەكەی  زانی، كە  بێهودە  بەكارێكی  بارانەی  ئەو تۆپ  بەردەوامی 

هەموان زیاتر دامێنی ئەمەریكا دەگرێت. 
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دەربارەی كموی و ماتسۆ و بانگەشەی چین لەسەر ئەو دوو دوورگەیە 

دەڵێی چی؟

كموی و ماتسۆ دوو دوورگەی كەنارن، بەدەست چینی میللیەوەن، 

خاوەنداریەتیانی  بانگەشەی  )1949(ەوە  ساڵی  لە  كۆمۆنیست  چینی  بەاڵم 

كردووە. ئەمەریكیەكان تاپێش هاتنە سەرحوكمی كەنەدی هەوڵێكی زۆریان 

پێكدادانی دوو واڵتی  بابەت  داو هەمان  ئەو دوو دوورگەیە  پاراستنی  بۆ 

كەنەدی،  هاتنە سەرحوكمی  لەكاتی  دەكرد.  زۆرتر  پەرتوباڵو  بەشێوەیەكی 

دەربارەی  مایاال  روسیاو  لەبارەی  تایبەتی  نەرمی  دەرەوە  سیاسەتی  لە  كە 

ماتسۆ كەمكردەوە.  لە كموی و  پارێزگاری خۆی  ئەمەریكا  چین هاتەئارا، 

باوەڕی وابوو، كە هەرچەند ئەو دوو دوورگەیە بەدەست چینی  كەنەدی 

میللیەوەیە، بەاڵم پێگە جوگرافیەكەی بەجۆرێك دەبێت، كە لەبەرژەوەندی 

چین بیسوڕێنن. ئەمڕۆش تەنیا هێزەكانی چینی میللی ئەو دوو دوورگەیە 

دەپارێزن.

بەاڵم بەڕواڵەت ئەو دوو دوورگەیە بێ بایەخن، دەكرێت لە پاراستنی 

بابەت  و هەمان  كاریگەربن  دوور  لە خۆرهەاڵتی  ئەمەریكا  ستراتیژیەتی 

ئەمەریكییەكانی تووڕە كردووە؟

توڕەیی ئەمەریكییەكان لەبەرخاتری كموی و ماتسۆ نییە. ئەمەریكا لە 

بابەتێكی گەورەتر توڕەیە، كە گەشەپێدانی چینی كۆمۆنیست لەخۆرهەاڵتی 

ناوچەیە بخاتە ژێر هەژمونی خۆیەوە. بۆ  دوور، دەوڵەتانی ئەندامی ئەو 

ئەو  لەبەردەم  دی  واڵتێكی  هەر  پێش  كۆریا  كامبۆج،  هندستان،  نموونە 

مەترسیەدان. وشەی كۆمۆنیست بوونی ئەو دەوڵەتانە بۆ ئەمەریكا گرنگ 

نییە. ئەوەی گرنگە لە دەستدانی ناوچەی دەسەاڵتی ئابوریە لەو واڵتانەدا، 

لەئێستادا ژمارەی زۆرتری هەناردەی ئەمەریكا، بۆ خۆرهەاڵتی دوورە. ئەو 

نیگەرانییە بەنزیكی ئەمەریكا و روسیاو دۆزینەوەی بازاڕگەلێك لە ئەوروپای 
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خۆرهەاڵت كەمتر بووە، هەر بەو هۆیە پێموایە كە شەڕی نێوان چین و 

ئەمەریكا هەڵناگیرسێت.

بەاڵم بەڕواڵەت سەرۆكانی پەكین الیەنگری ئەو رێبازە تووندە دەكەن، 

كە بەباشی دەریدەخات ماو نیازی شەڕی هەیە؟ 

پێشتریش وتم تووندوتیژی ئەو رەوشە، بەهۆی ورەی چینیەكان و 

كاردانەوەیانە لەبەرامبەر ئەو مەسەلەو رووداوانە، كە لەودیوی سنوورەكەیان 

دەگوزەرێت. بێ ئەوەی كە ئەگەری شەڕێك بێنێتەئارا، چونكە ماو بۆخۆی 

ئاسنۆ(  )ئێدگار  بێت  لەبیرت  ئەگەر  بێت.  ئەمەریكا  گیرۆدەی  نایەوێت 

چین ناسی بەناوبانگی ئەمەریكی لەپەكین گفتوگۆی لەگەڵ ماوتسی تۆنگ 

بێگومان  كردو ئەو گفتوگۆیە لە هەموو رۆژنامەكانی جیهاندا باڵوبووەوە، 

ئەمەریكا  لەبارەی  خۆی  رەوشی  گفتوگۆیەدا  لەم  ماو  خوێندوتەوە.  تۆش 

لەگەڵ  شەڕ  بۆ  نەكات  دەستپێشخەری  ئەمەریكا  تا  وتی  شیكاركردۆتەوە. 

ئەمەریكا  ئەگەر  بەاڵم  شەڕ،  بەر  ناباتە  پەنا  هەرگیز  دەوڵەتەكەی  چین، 

هاتە ناو خاكی چینەوە، دەبێت چاوەڕێی روبەڕووبوونەوەی راستەوخۆ بێت 

ژەنەڕاڵەكانی  تەنانەت  ئێستادا،  لەهەلومەرجی  كە  بەتایبەت  چین.  لەگەڵ 

ئەمەریكا  لەگەل  چین كە دەستیان بەسەر حزبدا گرتووە، حەزناكەن شەڕ 

بكەن. 

گریمان قسەكەت راستە، دەبێت بزانین سوپای چین لەكاتی پێویست 

توانای بەرگریكردنی لە خاكی خۆی هەیە؟

من بەوردی ئاگام لەدۆخی ئەو ئامارانە نییە، كە پەیوەندیان بەدۆخی 

سەربازی چینەوە هەیە، بەاڵم النیكەم دەزانم كە چین لەڕوانگەی ژمارەی 

ئەوكەسانە  ژمارەی   . روسیایە  ئەمەریكاو  دوای  ئااڵی،  ژێر  سەربازەكانی 

دەسەاڵتەوە  لەڕوانگەی  كەس،  هەزار  حەوسەد  و  ملیۆن  دەگاتە  بەرایی 

یان  چوارەم،  پلەی  لەجیهان  دەریاییش  و  ئاسمانی  هێزی  و  تانك  یەكەی 



44
ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

پێنجەمی هەیە. بەتایبەت كە دەسەاڵتی ئەتۆمی چین بە شێوەیەكی ترسناك 

بەرەو زیادبوونە. چین مانگانە دووبۆمبی ئەتۆمی درووست دەكات. رۆژ بە 

رۆژ سارۆخە كیشوەربڕەكانی زیاتر پەرەیان پێدەدرێت.

و  بەرباس  بخەینە  چین  ساروخی  دەسەاڵتی  خەریكین  بەڕێكەوت 

لێكۆڵینەوەوە، چونكە هەر وەك ئاگاداری وەزراتی بەرگری نیگەرانی خۆی 

لەبارەی دۆخی ساروخی جیهان دەربڕی؟

خۆی  دەتوانێت   1970 ساڵی  تا  چین  لێیە،  ئاگام  ئەوجێیەی  تا 

لەڕوانگەی چەكەكانی ناوكییەوە شان لە شانی ئەمەریكا بدات، بەاڵم لەجێدا 

ئەمریكیەكانیش ئەو دۆخە خۆی لەخۆیدا جۆرێك هاوسەنگی دێنێتە كایەوە، 

كە بەر بە هەڵگیرسانی شەڕ دەگرێت. بەتایبەت كە روسەكانیش لەڕوانگەی 

توانای سەربازی و ناوكی ،بەردەوام دەتوانن لەنێوان چین و ئەمەریكادا دابن. 

پێتوایە لەكاتی شیمانەی شەڕی چین و ئەمەریكا، روسیا لەبەرژەوەندی 

چین دەچێتە شەڕەكەوە؟

روسیا ئەمڕۆ لەژێر هەژمونی حزبی كۆمۆنیست دایە، تەنانەت حزب 

لەڕوسیا سوپاشی ركێف كردووە. لەبنەڕەتدا ژەنەراڵە روسەكان بەهۆی خوی 

شەڕەكەوە.  بچنە  چین  بەرژەوەندی  لە  نازان  بەخراپی  بەنیزامیكردنیان، 

بەهەمانشێوە كە ژەنەڕاڵە ئەمریكیەكانیش داوای بەهێزكردنی شەڕی ڤێتنام 

دەكەن، بەاڵم حزبی كۆمۆنیستی روسیا بەو خووە موحافزكارانەی كە بەم 

بچێتە  لەبەرژەوەندی چین  ناگات  بەزەین  كردووە،  پەیدای  دوایی  سااڵنەی 

شەڕەكەوە. 

خۆی،  )1950(ی  رێكەوتنی  بەپێی  روسیا  راس��ڵ،  بەڕێز  ب��ەاڵم 

یان دەوڵەتی  ژاپۆن،  لەالیەن  ئەگەر چین  لەگەڵ چین هەیە  رێكەوتننامەی 

هاوپەیمانی )مەبەست ئەمەریكایە( هەڕەشەلێ بكرێت، دەبێت روسیا ئەوكارە 

بكات؟
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خاڵێكت بیر نەچێت، كە رێكەوتن هاوكاری سەربازی نێوان دوو واڵتی 

سەربەكاتە. ئەو هەلومەرجەی ئەمڕۆ لەجیهاندا هەیە، زۆر لە ساڵی)1950( 

جیاوازە. هەر بەو شێوەیە چەمكی ئەم رێكەوتنەش بۆ روسەكان گۆڕاوە، هەر 

بۆیە زۆرجار كاسكین وتوویەتی، كە روسیا ئامادە نییە لەبەرژەوەندی ئەوانی 

دیكە خۆی تووشی گۆنگەڵی شەڕ بكات. 

بەاڵم گریمانەیەكی دیكە دێتەپێش، كە شەڕی چین و ئەمەریكا راكێشرێتە 

ناوچە ژیاریەكانی روسیاوە. لەم كاتەدا ئایا دیسانەوە روسیا هەروا دەستەو 

ئەژنۆ دادەنیشێت؟

ناوچە  راكێشرێتە  شەڕ  ن��ادەن  رێگا  قەت  ئەمەریكیەكان  پێموایە 

ژیاریەكانی روسیاوە، بەگریمانەش كە روسیا بە داوای چین بچێتە شەڕەوە، 

مەسەلەكە  رووخانە،  بەرەو  پەكین  لە  كۆمۆنیزم  رژێمی  بكات  یان هەست 

بەڕێگەی جگە لە شەڕ چارەسەردەكات.

دەگونجێت چ هۆیەك بۆ ئەو كارەی رووسەكان دابنرێت؟

چونكە لەوكاتەدا شەڕی ناوكی نێوان ئەمەریكاو روسیا هەڵدەگیرسێت. 

پێموایە لەكاتی هەڵگیرسانی شەڕی  شەڕێك كە هیچكامیان خوازیاری نین. 

نێوان چین و ئەمەریكا، روسیا بە پێدانی فڕۆكە و هاوكاری سەربازی رازی 

بگرێت،  بە شەڕەكە  بەر  دیبلۆماسیەوە  لەڕێگەی  بەس. هاوكات  و  دەبێت 

چونكە روسەكان باش دەزانن، كە ئاكامی ئەوجۆرە شەڕانە بۆ هەردووال چی 

سەركەوتوو چی دۆڕاو وەك یەكە. ئەو زیانانەی كاریگەری زۆر خراپیان لەسەر 

ورەی كۆمەاڵنی خەڵكی روسیا داناوە، كە لەجەنگی جیهانی دووەم بەریان 

كەوتووە، هەربەوهۆیە زەینی گشتی بۆ شكان لەشەڕێكی بەرفراوان و گشتی 

خۆشگوزەرانی  و  ئاسایش  بناغەی  زۆر  بەزەحمەتێكی  چونكە  نییە،  ئامادە 

خۆیان لەسەر داروپەردووی شەڕداناوە. هیچ مرۆڤێكی عاقڵ دوای ئاوەدانی 

وێران ناكات. 
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ئایا دەكرێت ئەوروپارۆڵی لەو شەڕەدا هەبێت؟

بە  رێگە  هەرگیز  خۆرئاوا  كۆمەڵگەی  زۆرە.  كاریگەری  بێگومان 

ئەمەریكا نادات، لە سنورەكانی چینیشەوە پەالمار بدات، چونكە لەم كاتەدا 

واڵتی  زۆر  و  بەریتانیا  فەرەنسا،  ئەمڕۆ  بكات.  شەڕ  تەنها  دەبێت  ناچار 

لەگەڵ  بازرگانی  پەیوەندی  بە  دان  بەردەوامی  لە  بەرژەوەندی خۆیان  تر 

چین دەزانن، تەنانەت چەندین جار رەخنەیان لەڕەوشی ئەمەریكا گرتووە 

دەرهەق بەچین. لەم هەلومەرجەدا ئەمەریكا بێ ئەمالوال ئامادە نییە تەنیا 

لەشەڕێكدا بەشداری بكات، كە كۆتاییەكەی دیار نییە، چونكە ئەمەریكا بەبێ 

ناتوانێت جوڵەیەكی  هاوكاری سەربازی خۆرئاوا لەبەرامبەر چین و روسیا 

زۆر پیشان بدات. 

ئایا دەكرێت شیمانە نەكردنی شەڕی چین و ئەمەریكا لەسەر رای 

رای  دیكە، دەكرێت  بەدەربڕینێكی  بكرێت؟  ئەژمار  گشتی خەڵكی جیهان 

گشتی خەڵكی جیهان بەر بەهەڵگیرسانی ئەو شەڕە بگرێت؟

خاڵێكی زۆر سەرنجڕاكێشت كردە پرسیار. بەڕای من رای گشتی دنیا 

پێش هەر هۆكارێك، دەتوانێت بەر بەهەڵگیرسانی شەڕ بگرێت. بەتایبەت 

ئەگەر ئەو شەڕە لە نێوان دوو دەسەاڵتی گەورەی دنیا دابێت. 

   روودانی دوو جەنگی جیهانی یەكەم و دووەم، خەڵكی دنیای 

كە  دەزانن،  باش  ئەوان  كردووەتەوە.  ئاگادار  شەڕ  ناخۆشەكانی  لەئاكامە 

شەڕی چین و ئەمەریكا تەشەنە دەكات بۆ سێیەم شەڕی نێودەوڵەتی. ئەو 

خەڵكی  گشتی  رای  سەلمێندرا.  تەواو  ڕابردوو  شەڕی  دوو  لە  مەسەلەیە 

جیهان، زیاتر خوازیاری ئاشتی و ئاسودەییە نەك شەڕ و خوێنڕشتن، چونكە 

ئاشتییە.  بە  پێویستی  زیاتر  شتێك  لەهەموو  دووەم  شەڕی  دوای  دنیای 

مێژووی  لە  دادەنرێت  سەدە  بەخوێناویترین  بیست،  سەدەی  لەكاتێكدا 

و  تۆپ  گوللە  رمبەی  تائێستا  رۆژەوە  لەیەكەم  سەدەیە  ئەو  مرۆڤایەتیدا. 
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ویزەی تفەنگ و هاواری بریندارەكانی شەڕی لەگەڵە.  

   دیارە تەمەنت رێت پێ نادات ئەو رۆژانە وەبیرخۆت بێنیەوە، 

بەچاوی  رووداوان��ەم  ئەو  هەموو  ژی��اوم،  سەدەیەك  نزیكەی  من  بەاڵم 

خۆم دیتووە، كە لەجەنگی جیهانی یەكەم و دووەم روویانداوە. خەڵكی 

واڵتانی شەڕكەر پاش ئەو دوو شەڕە لەناخەوە بەتووندی راچڵەكین، گوایە 

بیرهێنانەوەی وەشاندنی تاڵ و ترسناكی شەڕ ئەمانی لەسێرەگرتن لەیەك 

بێزار كردووە. 

   من بەردەوام رۆژەكانی دوای جەنگی دووەم وەبیرخۆم دێنمەوە. 

ئەوروپا كەوتبووە بن داروپەردووی وێرانەكانەوە. هەموو شوێنێك، لەهەر 

كون و قوژبنێكی لەندەن، پاریس، برۆكسل، بەتایبەت لە بەرلینی ناوەندی 

نازیەكان، شوێنەواری شومی شەڕ بەرچاو دەكەوێت. لە پایتەختە گەورەكانی 

جیهان تۆ لەجیاتی مرۆڤی ساغ، لەجیاتی سەربازی ئازا، كە چووبوونە شەڕ 

مشتێك بوونەوەری ئیفلیج، كوێر و كەم ئەندامت دەدی. لەوكاتەدا رەنگی 

رەشی داماوی و چارە رەشی هەموو شتێكی داگرتبوو. هەژاری و برسێتی لە 

ئەوروپا زوڵم و ستەمی دەكرد، تەنانەت لەبیرمە ژمارەیەكی زۆر لە لەندەن 

بەخاكییان  و  هەڵگرێت  الشەكانیان  كە  نەبوو،  كەسێك  و  مردن  لەبرسان 

ویژدانی  دەسەلمێنێت  پێم  كە  باشن،  بەڵگەی  هەموو  ئەمانە  بسپێرێت. 

ئەمەریكیەك  چینیەك،  روسیەك،  بێزارە.  شەڕ  لە  جیهان  خەڵكی  گشتی 

خوازیاری شەڕ نییە.

ڤێتنام  شەڕی  وەك  كێشەی  جیهان  قوژبنی  و  كون  لە  بۆچی  كەوایە 

بەردەوامە؟ 

بوونی ئابوری چەكدار كردن لەواڵتانی گەورە، باشترین بەڵگەیە، كە 

دەتوانم بۆ تۆی بخەمە روو. ئەو ئابوریە وادەكات، كە شەڕ بەسنورداری 

ئابوری  ئەمڕۆ  چونكە  بێت،  ب��ەردەوام  جیهان  لەبەشەكانی  لەهەندێك 
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چەكداركردن لە زۆربەی واڵتانی گەورەی دنیا، بەناوی بنەمایەكی مسۆگەری 

پەرەپێدانی ئابوری قبوڵكراوە. هیچ كارێك لە دنیادا هێندەی چەك قازانجی 

زۆر نییە. 

شەڕ  ساڵێكدا  چ  لە  چین  ئەمەریكاو  كە  بكەیت،  پێشبینی  دەكرێت 

دەكەن؟

بەبۆچوونی من النیكەم تا دە ساڵی دیكە، ئەگەری شەڕ لەنێوان چین 

و ئەمەریكا نییە، چونكە هەر دوو دەوڵەت وەك پێویست توانای سەربازی 

و هێزی مرۆیی یەكتریان هەڵنەسەنگاندووە. رەنگبێت لەماوەی ئەو سااڵنەدا 

ژینگەیەكی نوێ بڕەخسێت، كە شەڕ لەناویدا شێوازی توندبوونی خۆی لە 

دەستبدات و من هیوادارم بەیانی بێت كە پاش ئەمڕۆ دێت.

بەڕێز راسڵ، تا ئەو جێیەی مێشكم رێدەدات، تۆ النیكەم لەم سااڵنەی 

دوایی لەسەر مەسەلە جیا جیاكانی دنیا گفتوگۆت لەگەڵ سەدان هەواڵنێر و 

رۆژنامەنوسی واڵتانی جۆراوجۆری جیهانت كردووە. جەنابی لۆرد وانییە؟

بەڵێ وەهایە. لەوكاتەوە كە یەكەم كتێبی فەلسەفەم باڵوبووەتەوە، 

چەند  بۆ  قسەم  هەفتانە  شاردۆتەوە،  خۆیدا  لە  سیاسیشی  خاڵی  هاوكات 

هەواڵنێر و رۆژنامەنوس كردووە، یان بەوتەی خۆیان گفتوگۆ ئەنجامدراوە.

گوڕووتینەوە  بە  كە  گفتوگۆیانەدا  ئەو  لەزۆربەی  پێموایە  پ:     

لەچاپەمەنییەكانی جیهاندا باڵوبووەتەوە، كەمتر مەسەلەیەك خراوەتە مێشكی 

ئەو هەواڵنێرانەوە. ئەو بابەتە بیروڕای كەسێتی خۆت لەمەڕ سیاسەتكاران 

لەالیەن  بەجیا  مەسەلەیە  ئەو  قەت  جیهانە.  هاوچەرخی  دەسەاڵتدارانی  و 

تۆوە وەاڵمی نەدراوەتەوە. هەر بەو هۆیە بڕیارم داوە باسی دەسەاڵتدارانی 

جیهان بكەین؟

چ  مەبەستتان  تێنەگەیشتم  بەاڵم  كرد،  سەرنجڕاكێشت  پرسیارێكی 

الیەنێك لەكەسایەتی دەسەاڵتدارانی هاوچەرخی دنیایە؟ فەلسەفەی ژیانیان، 
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یان سەردەمێك، كە لەڕوانگەی سیاسی و فەلسەفی لە پێگەی ئێستا لە دنیادا 

هێشتویانەتەوە؟

مەبەستم هەردوو الیەنی كەسایەتییانە؟

)لۆرد بێرتر راسڵ كەمێك راما. لە گفتوگۆكانی زۆر كەمتر بێدەنگ 

ئەوە  دەك��ات.  قسە  رێكوپێك  و  بیردەكاتەوە  خێرا  ب��ەردەوام  دەبێت. 

ساتێك  چەند  دوای  جارەیان  ئەم  بەاڵم  راسڵە،  بەرچاوی  تایبەتمەندیەكی 

بێدەنگی، لەكاتێكدا پایپەكەی لەسەر لێو الدەبرد، وتی: كاتێك پرسیارەكەتان 

بیرم كەوتەوە، كە منیش وردە وردە خەریكە ساڵەكانی  تەواوكرد لەخۆڕا 

بەساڵداچوو  و  گەورە  دەسەاڵتدارانی  وەك  رێك  دەبڕم،  تەمەنم  كۆتایی 

زوو  یان  درەنگ  ئەمانیش  ئێمە.  هاوچەرخی  دنیای  نەناسراوی  بەڕواڵەت 

دەبێت پێ بخەنە سەرپلیكانەكانی مردنەوە. ئەوە چارەنوسی هەموومانە. 

نوێ  خانەیەكی  و  دەمرێت  خانەیەك  كە  بەهەمانشێوە  كاتدا،  لەیەك 

جێیدەگرێتەوە، مرۆڤی نوێ دەبێتە جێگرەوەی مرۆڤی لەدنیا دەرچوو.

سەدەیەك  نزیكەی  من  بگەڕێینەوە.  پرسیارەكەت  بۆ  هەرچۆنێكبێت 

ژیاوم. لەو ماوەیەدا بەدرێژایی ئەو سااڵنە، ژیان، شارستانیەت و سەرەنجام 

سیاسەت گۆڕا. بەشێوەیەك كە هەندێكات لەخۆم دەپرسم چۆن دەگونجێت 

لێكبداتەوە؟  چەشنە  بەم  گەورە  فەرمانڕەوایانی  و  سیاسەتكاران  زەمەنی 

مەبەستێك  بۆ  بەردەوام  لەدنیاكەماندا  سیاسەتكاران  و  بەدەستان  جڵەو 

و  بسەپێنن  دەسەاڵت  بكەن.  حكومەت  بەدەستەوە:  گرتووە  دەسەاڵتیان 

جێی  پاشان  بگرن،  بەدەستەوە  دەسەاڵتیان  ژێر  بنیادەمەكانی  چارەنوسی 

خۆیان بدەنە ئەوی دیكە. ئەوە بنەمایەكی تێكڕایی ژیانە. هەموو بنیادەمێك 

حەزی لەدەسەاڵتە. هەموو بنیادەمێك حەزدەكات، بااڵترین پۆستی سیاسی 

و ئابوری بەدەستەوە بگرێت. لەوانەیە لەبەرخاتری ئەوە بێت، كە سروشت 

ئەو غەریزەی لە بوونی مرۆڤدا بەئەمانەت سپاردووە. پێش بیست ساڵ 
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رۆژێك لە سامرست مۆم، نوسەری كۆچكردی هاونیشتمانم پرسی: هەموو 

خەڵك بەكەسێكی دەروێش و ئەهلی فەلسەفەی تەنیایی و گۆشەگیرخوازت 

پۆستی  چەرچڵ  وینستۆن  لەجیاتی  كە  بكەن  لێ،  داوات  ئەگەر  دەزانن. 

سەرۆك وەزیران وەرگری قبوڵی دەكەیت؟

   هێشتا ئەو وەاڵمە لەگوێمدا دەزرنگێتەوە  كە مۆم وەاڵمی دامەوە. 

وەزیران،  سەرۆك  بوونە  هیوای  گەمژە  هەربنیادەمی  راسڵ!  لۆرد  وتی: 

دەسەاڵت گرتنەدەستی نییە!

بەڕای تۆ جیاوازی سیاسەتكارانی ئەمڕۆی جیهان لە روانگەی فكری، 

رۆحی، ئەخالقییەوە لەگەڵ سیاسەتكارانی سەدەكانی رابردوو چییە؟

بەگشتی ئامانج لەسیاسەتكار بوون، چی وا نەگۆڕاوە و دەستەبەركردنی 

و  ژیان  شێوازی  لەڕوانگەی  بەاڵم  دەبێت،  بەڵگەی  گەورەترین  دەسەاڵتی 

تەرزی هەڵسوكەوتكردن، جیاوازیەكی ئاشكرا بەرچاودەكەوێت. بەمسۆگەری 

لەسەدەی  ئەوروپایە.  مێژووی  لە  ئاگات  بەتایبەت  مێژوت خوێندووەتەوە. 

هەژدە و نۆزدەی زایینی، بەكەسێك دەوترێت سیاسەتكار و جڵەوبەدەستی 

چاك كە مورید و شاگردی راستەقینەی قوتابخانەی ماكیاڤیللی بێت. وا درۆ 

بكە هەموو بەڕاستی بزانن. تەفرەت بدات بێ ئەوەی هەست بكەی تەفرەت 

خواردووە. لەژێر روخسارێكی پێكەنیناوی و هاوڕێیانە رقوكینەی قوڵ لەتۆ، 

وابوون.  نۆزدە  سەدەی  بەناوبانگەكانی  سیاسەتكارە  بێنێت.  بار  لەدڵی 

یەكتریان  هەرگیز  كە  ئەوەی  بێ  دەگوشی،  یەكیان  دەستی  بەپێكەنینەوە 

خۆش بووێت. رەنگە لێكدی بێزاریش بووبن! لەتەنیشت یەكتر دادەنیشتن 

و باسی ئاشتی و هاوڕێ بوونیان دەكرد، بەاڵم بەدزی دژی یەكدی پیالنیان 

دادەڕشت. دیزرائیلی، گالدستۆن، تالیران و زۆربەی دیكە لە سیاسەتكارانی 

تری  واڵتانی  لەناوبژیوانی  جگە  ئەوان  بوون.  چەشنە  بەم  رابردو  جیهانی 

دنیا، درێژەیان بەكاری خۆیان دەداو هەوڵیاندەدا تەنیا بەرژەوەندی خۆیان 
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دەوت:  بەهاوڕێكانی  ب��ەردەوام  دیزرائیلی  بكەن.  دابین  واڵتەكەیان  و 

بزانن(،  بەڕاستی  ئێوە  كە  بكات،  درۆ  وا  ئەوكەسەیە  چاك  )سیاسەتكاری 

دیكەیان  روویەكی  بەدەستەكانمان  دەسەاڵت  و  سیاسەتكاران  ئەمڕۆ  بەاڵم 

هەیە. رەنگە لەبەرئەوە بێت كە خەڵكی دنیا بەئاگابوونەوە و پەیتا پەیتا 

خەریكن لە راستی مەسەلەكان دەگەن. سیاسەتكارانی هاوچەرخمان لەدوو 

و  هەیە  نۆزدەوە  سەدەی  بە  پەیوەندی  كە  كۆمەڵێك  بەدەرنین.  كۆمەڵ 

ساڵەكانی پڕ پشێویان بڕیووە، بەاڵم هاوكات وەرچەرخانی هزری سەدەی 

ئێدنایر، ماو، هۆشی  بیستەمیان بەچاوی خۆیان دیووە. ستالین، چەرچڵ، 

مینەو ژەنەڕاڵ دۆگڵ لەو كۆمەڵەیەن. كۆمەڵەی دیكە جیا لەسەدەی نۆزدە 

دەژین.  تێیدا  كە  كراون،  پ��ەروەردە  سەدەیەك  ئەندێشەی  بەئاماژەكانی 

زۆرێك  كیزینگەرو  كۆچكردو  كەنەدی  جۆن  ویلسۆن،  هارۆڵد  خرۆشۆف، 

لەسیاسەتكارانی هاوچەرخ لەو كۆمەڵەیەن.

ئەو دوو كۆمەڵەیە، كە بەقسەی ئێوە هەریەكەو تایبەتن بەسەدەیەك، 

تاچەند لەڕووی فكرییەوە ناكۆكن؟

ناتوانین بەوردی ئاستی ئەو ناكۆكییە فكریە روونبكەینەوە. هەندێكیان 

كەچی  ن��ۆزدەن،  سەدەی  سەربە  هەرچەند  مینە،  هۆشی  و  دۆگڵ  وەك 

تاڕادەیەك لە راستیەكانی سەردەم دەگەن و شان بەشانی هەنگاودەنێن، بەاڵم 

زۆربەیان بەهەمان رەوشی كۆنی سیاسەت دەیانەوێت بەڕەی خۆیان لەئاوێ 

دەربێنن. سیاسەتكارانی گەنجی سەدەی بیست، زۆرتر لەقەیرانی گەورەی 

میللەتێكدا  لەناو  زوو  زۆر  پیشاندەدەن،  كەسایەتییان  ئابوریدا  و  سیاسی 

جێی خۆیان دەكەنەوەو ئەو دەسەاڵتە دەگرنە دەست، كە ئارەزویان لێیە، 

هیتلەر  ڕەوشی  و  دیموكراسی  سەرۆكێكی  دەبنە  هەندێكیان  سەرئەنجام 

دەگرنەبەر.
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پێموایە لەدەسەاڵت بەدەستانی هاوچەرخی جیهان چەندكەسێك زیاتر 

بەناوبانگن. ئەگەر هاوڕابیت كەمێك باسی دووگڵ، بە وتەی ئێوەی ئینگلیز 

»ناپلیۆنی سەدەی بیست« بكەین؟

من لەدەورانی ژیانمدا چەندجارێك دووگڵم بینیوە. یەكەم بینینمان 

خۆی  واڵتەكەی  ل���ەدەرەوەی  دووەم  جیهانی  لەجەنگی  كە  كاتێكبوو، 

ئازادی دەكرد. جارەكانی داهاتوو كاتێك بوو، كە  سەرۆكایەتی فەرەنسای 

وەك سەرۆك كۆماری فەرەنسا بااڵترین دەسەاڵتی سیاسی بوو، هەرچەند 

تاڕادەیەك  كە  بكەم،  بانگەشە  دەتوانم  كەچی  بوو،  زۆركەم  بینینەكەمان 

لەشارڵ دووگڵ و فەلسەفەی حكومەتەكەی گەیشتوم. لە كاتێكدا ئەو ڕۆژانە 

بووەتە كاڵفەیەكی  ئەمەریكا  بەریتانیا و  بۆ سیاسەتكارانی  رەفتاری دووگڵ 

سەر ونبوو. 

تۆ پێتوایە دووگڵ لە پێگەی بەراورد بە سیاسەتكارانی ئێستای جیهان 

باش و خراپی چییە؟

پێموایە شارڵ دووگڵ نمونەیەكی تەواوی فەرەنسیەكی نیشتمانپەروەر، 

سەربەخۆیی خوازو تابڵێی خۆهەڵكێشە. فەرەنسیەكان تاقمێك نەژادی التینن، 

فەرەنسیەكان  بۆ  پەرستی  تاك  و  تاك  هەیە.  خۆیان  تایبەتی  سیفاتی  كە 

لەهەمووشتێك گرنگترە. باوەڕیانوایە تاكێك بۆخۆی دەژی، بۆیە سەربەخۆیی 

فەیلەسوفە  ب��ەردەوام  گرنگە.  یەك  بەپلەی  بۆیان  تاك  ئەقڵی  ئەندێشەو 

فەرەنسیەكان بانگەشەیان كردووە، كە فەرەنسیەكان بەمەیل و بیری خۆیان 

ناوبژیوانی دەكات و سەر بۆهیچ فەرمانێك دانانەوێنێت. سەدە گەلێكە ئەو 

ئابوری،  و  سیاسەت  ژیان،  رواڵەتەكانی  لەهەموو  فەرەنسا  لە  فەلسەفەیە 

كۆنی  فەلسەفەی  هەمان  باسی  ئەمڕۆ  دووگڵیش  پیشانداوە.  خۆی  رووی 

حكومەت دەكات ... لەفەرەنسا سەربڵندو ئازاد، لە فەرەنسا بااڵدەست و 

بێ نیاز و سەرئەنجام لە فەرەنسایەك، كە شۆڕشی گەورە رەگیانی داكوتا. 
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لەخۆڕا كارەكانی دەمخاتە سەڵتەنەتی گەورە، بەاڵم بە كورتی ناپلیۆنەوە. 

ناپلیۆنی سەدەی  بەوە هەیە كە دەڵێن )دووگڵ  باوەڕت  لەڕاستیدا 

ئێمەیە؟(

تاڕادەیەك لەگەڵی كۆكم، بەاڵم نەك بەگشتی. دووگڵ لەكاتی خۆنوێنی 

پیاوێكی واقیع بینە. ناپلیۆن پۆناپارت واقیع بین نەبوو. لەكۆشكەكانی خەیاڵی 

بەدوای دنیایەكی زێڕیندا دەگەڕا كە هەرگیز نەدەهاتە دی؛ بەپێچەوانەوە 

شەڕ  بۆ  و  چووەوە  جیهاندا  سیاسەتكارانی  بەگژ  بینیەوە  بەواقیع  دووگڵ 

بانگهێشتی كردوون. بۆ من بەڵگە نەویستە كە دووگڵ لەنیشتمانپەروەری 

فیدای  خۆی  ژیانی  كە  ئێمەیە،  سەردەمی  سیاسەتكارانی  تەواوی  نمونەی 

فەرەنسا كردووە، بەاڵم كێشەی كارەكە لێرەدایە، كە هەوڵدەدا خۆی بكاتە 

كە  دەكاتەوە،  گەلێك  لەسەرەتای  بیر  هەمیشە  ئەفسانەیی.  كەسایەتیەكی 

 ... پەرست  نیشتمان  دەكات،  بارەیەوە  لە  داوەری  دنیا  سەدەیەك  دوای 

كە  مەسەلەیەیە،  ئەو  هەر  و  بین  واقیع  هاوكات  و  سەرەڕۆ   .. زۆربڵێ 

بەدیهێناوە.  لەكەسایەتی رۆحی و سیاسیدا جۆرێك دژایەتی و وەرگۆڕانی 

جیهان،  رۆشنبیرانی  لە  زۆرێك  بیرتیژیەوە  روانگەی  لە  كە  بەشێوەیەك 

پۆناپارت لەخۆیدا بەرجەستەدەكات.  كەسایەتی دووگڵ وردە وردە سیمای 

سەدەی ئێمە سەدەیەكە، جێگایەكی بۆ موریدانی پۆناپارت ناكاتەوە. رەنگە 

ئەگەر دووگڵ لەسەدەی نۆزدە دەبووە سەرۆك كۆماری فەرەنسا، دەیتوانی 

خۆی بكاتە كەسایەتییەكی ئەفسانەیی، بەاڵم ئێستا زەمەن ئەوە بەپێویست 

نازانێت. تەنانەت دووگڵ بۆخۆشی ئاگای لەو مەسەلەیە.

دەس��ەاڵت  لەسەرەتای  كە  ه��ات،  بەمێشكمدا  مەسەلەیەك  ئێستا 

گرتنەدەستی دووگڵ، لێڵیەك لە پەیوەندی فەرەنساو ئەمەریكادا دیارە، كە 

رۆژ بەڕۆژ زیاتر دەبێت. لەم بارەیەوە بیڕاوڕت چییە؟  
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و: لەڕاستیدا ناكۆكی بۆچوونی دووگڵ لەگەڵ ئەمەریكیەكان، دوای 

جەنگی دووەمی جیهانی دەستی پێكرد. بەمسۆگەری ئاگاداری كە ئەوروپای 

دەستی  لە  بەچاو  خۆی  كاتێكی  لەهەموو  زیاتر  دووەم،  جەنگی  دوای 

هەلەكەیان  ئەمەریكیەكانیش  سەرمایەدارە  دەدی.  ئەمەریكا  هاوكاریەكانی 

قۆستەوە و ملیۆنان دۆالریان لە بازاڕەكانی ئەوروپا بەگەڕ خست. سەرەتا 

ئەوروپای دوای شەڕ، بەهۆی هەژاریەكی زۆرەوە پێویستی بەچوونەناوەوەی 

ئەو سەرمایە بوو، شەڕ هەموو شتێكی لەبەین بردبوو، بەاڵم وردە وردە 

كاتێك دەچووە پێش و خۆشگوزەرانی رێژەیی سەریهەڵدەدا، دەوڵەتەكانی 

ئەوروپا كەمتر هەستییان بەپێویستی ئەمەریكا دەكرد.

   فەرەنسا لەسەردەمانی جەنگی دووەم، زیانێكی زۆری بەركەوت 

و لەهەموو واڵتەكانی دیكە، زیاتر سودی لەهاوكاریەكانی ئەمەریكا وەرگرت. 

رێك دە ساڵ دوای جەنگی دووەم، زۆربەی دەوڵەتەكانی ئەوروپا، چوونەوە 

دەسەاڵتی  حەزیدەكرد  ئەمەریكا  لەكاتێكدا  جارانیان،  ئاسایی  سەردۆخی 

كیشوەرە  ئەو  جۆراوجۆرەكانی  واڵتە  بێنێتەئارا.  لەئەوروپا  خۆی  ئابوری 

لەبەرامبەر ئەو دەسەاڵتە ئابوریە كاردانەوەیان پیشاندا. كاردانەوەی فەرەنسا 

بەسەرۆكایەتی دووگڵ لەهەمووان تووندتر بوو. دووگڵ لە ژێر دەسەاڵتی 

دەستی  بە  واڵتەكەی  دنیا  نەیدەویست  خۆی  فەرەنسی  نەتەوەیی  ورەی 

ئاماژەكەری واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا بزانێت. لەوكاتەوە خاڵی بەرایی 

ناكۆكیەكان دەستی پێكرد. 

ئەمەریكا  لە  فەرەنسای  متمانەی  كە  هەبوون،  تریش  فاكتەری  بەاڵم 

زەوتكرد؟

متمانەی  كە  هەیە،  و  بووە  مەسەلە  زۆر  لەوبارەیەوە.  هاوڕاتم 

فەرەنسای لە ئەمەریكا زەوتكردووە. فەرەنسیەكان میللەتێكی هەستیارو زوو 

رەنجاون. كاتێك متمانەیان بەكەسێك زەوتكرا، بەزەحمەت واز لەبیروڕای 
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خۆیان دێنن. رەنگە تێپەڕینی ساڵەكان بەدوای یەكدا بتوانێت ئەو بیروڕایە 

بگۆڕێت. بەڕای من مەسەلەی بۆمبی ئەتۆمی و چەكە ناوكیەكانی ئەمەریكا، 

گرنگترین مەسەلە بوون، بوونە هۆی متمانە نەبوونی فەرەنسا بە ئەمەریكا.

   پ: دەگونجێت زیاتر روونی بكەیتەوە؟

تێكداو  دەوڵەتەكانی  نێوان  كالسیكی  پەیوەندی  ئەتۆمی  بۆمبی  و: 

خۆرئاوا،  و  خۆرهەاڵت  بلۆكی  دوو  دووەم  جەنگی  دوای  هەڵیگێڕایەوە. 

واتە ئەمەریكا و روسیا بە بوونی چەكی ناوكی سەنگەریان لەیەكدی گرت. 

لەوناوەدا ئەوروپا تاڕادەیەك پشتگوێخرابوو، چونكە چەكی ئەتۆمی نەبوو، 

دووگڵ لەوانە یەكەم دەسەاڵت بەدەستانی خۆرئاوابوو، كە داوای لە ئەمەریكا 

كرد، چەكی ئەتۆمی و دامەزراوەكانی بخاتە بەردەست دەوڵەتێك و دەوڵەتی 

ئەمەریكا پەسندی نەكرد. 

بۆچی؟

لە  چاوپۆشی  ئەمەریكا  دەب��وو  لەوكاتەدا  چونكە  ئاشكرایە،  زۆر 

دەسەاڵتی خۆی بكات بەسەر ئەوروپادا. فەرەنسییەكان بۆخۆیان دەستبەكار 

فەرەنساو  دوایدا  بە  دامەزراند.  خۆیان  ئەتۆمیەكانی  دام��ەزراوە  و  بوون 

توانای  خەریكی  خۆرهەاڵتیش  ئەڵمانیای  وەك  ئەوروپا  هەموودەوڵەتانی 

ناوكی خۆیانبوون.  

پێموایە هەندێكجار هۆكارێكی رەشبینی فەرەنسییەكان لە ئەمەریكییەكان 

لەو بابەتەدا كورتدەبێتەوە، كە هاوپەیمانە سەربازیەكان جێی متمانە نین؟ 

لەكاتێكدا بیروڕاكەتم قبوڵە، كە قبوڵی بكەین هێڵی پەالماری روسیا 

ئەگەر  چووبێت،  لەبەین  دیموكراسی  فەلسەفەكانی  روخانی  و  ئەوروپا  بۆ 

سەرنج لەئاخاوتنەكانی دووگڵ بدەی، خاڵێك لە هەموو خاڵەكان زیاتر لە 

گرنگەكان  لەمەسەلە  ناتوانێت  )میللەت  دەكاتەوە:  دووبارە  ئاخاوتنەكانی 

پشت بە بێگانەكان ببەستێت(. وای بۆدەچم هۆكاری سەرەكی جیابوونەوەی 
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فەرەنسیەكان  بێت.  پەنهان  لەوخاڵەدا  ئەمەریكییەكان  لە  فەرەنسیەكانیش 

لەڕوانگەی رۆحی نەتەوەییەوە، هەرگیز ئامادەنین لەمەسەلە دەرەكییەكانیاندا 

لە  بەرگری  دەرب��ارەی  دووگ��ڵ  من  ب��ەڕای  ببەستن.  بێگانەكان  بە  پشت 

رۆژێك  ئەگەر  باوەڕەدایە  لەو  هەیە.  جیاوازی  رایەكی  ئەوروپا  كیشوەری 

ئەوروپا پەالماری بدرێت، ئەگەری هاوكاری ئەمەریكا زۆر كەمە، بەتایبەت 

كە لەم سااڵنەی دوایی دا، ئەمەریكاو روسیا پێشتر ناوچەی دەسەاڵتی ئابوری 

خۆیان دیاریكردووە و دووگڵ نایەوێت ببێتە قووربانی سازانێكی پەنهانی دوو 

دەسەاڵتی زلهێز.

   لە هەمووی گرنگتر سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریكا و بەشێك 

لە هەڵەكانی ئەو دەوڵەتە لە كون و قووژبنی جیهان رۆژ بەڕۆژ هۆكاری 

بەردەوام  كە  فەرەنسییەكان  ئەمەریكا.  لە  بووە  فەرەنسا  جیابوونەوەی 

خۆیان بە ئااڵ هەڵگری ئازادی و دیموكراسی زانیووە، ئامادەنین هاوڕای 

سیاسەتی نائەقاڵنەی ئەمەریكا بن، پێشهاتەكان كە لە ئەمەریكای التین و 

ئاسیای باشوری خۆرهەاڵت و بەتایبەت ڤێتنام دەگوزەرێت، فەرەنسای لە 

ئەمەریكا جیاكردۆتەوە.

ئایا ئەو مشتومڕە پاڵنەری بنەڕەتی بەدیهێنەری ئەندێشەی یەكیەتی 

ئەوروپا، یان دەسەاڵتی سێیەم بووە لە جیهاندا؟ 

بیری یەكیەتی ئەوروپا شتێكی تازە نییە و چەندین سەدەیە پاپاكانی 

كڵێسای كاسۆلیك هەوڵدەدەن لەژێر ئااڵی ئایینی نێوان واڵتانی ئەوروپا، 

جۆرێك یەكگرتن و هاوڕایی سیاسی و ئابوری بێننەئارا، بەاڵم سەركەوتوو 

نەبوون. دووگڵ لەبەرایی جڵەوگرتنە دەستی، هەمیشە كۆشاوە لە نێوان 

بێتەدی.  سێیەم  هێزی  خۆرهەاڵت  و  خۆرئاوا  گەورەی  دەسەاڵتی  دوو 

بەدیهێنانی ئەو هێزە تەنیا لە رێگەی یەكگرتنی ئەوروپا و سەربەخۆیی 

لە بەرامبەر ئەمەریكا شیاو بەزەین دەگات، دووگڵ باوەڕیوایە كە ئەوروپا 
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دەبێت وەك هێزێكی سەربەخۆ داوەری نێوان ئەمەریكاو روسیا بكات، 

لە كاتێكدا ئەمەریكیەكان دژایەتی دەكەن.

بە رای تۆ ئامانجی دووگڵ لە هێنانەئارای دنیای سێ دا چیە؟

وردی  بە  ناتوانم  كە  خستۆتەڕوو،  كێشەیەكت  مەسەلەی 

دەوری  هەوڵدەدات  فەرەنسا  كە  بڵێم،  دەتوانم  تەنیا  وەاڵمبدەمەوە. 

گرنگ لە تەالری ئەوروپادا ببینێت. 

ئایا ئامانجی دووگڵ سەپاندنی سەروەری بوونی خۆی نییە بەسەر 

ئەوروپادا؟

سیاسەتكارانی فەرەنسی لەوباوەڕەدان، كە ئامانج لەهێنانەكایەی 

ئەوەی  بێ  ئەوروپا،  واڵتانی  بەردەم  لە  رێگایەكە  دانانی  سێ،  دنیای 

ئەمەریكییەكان  بەاڵم   ، كرابێت  پێشنیاز  بەرزەتری  مەسەلەی سەپاندنی 

دەڵێن  ئەمان  دەردەب���ڕن.  ئ��ەوە  هاوڕێكی  بیروڕای  ئینگلیزەكان  و 

بۆخۆی  ئەوروپا،  لە  ئەمەریكا  دەرەوەی  بەكردنە  هەوڵدەدات  دووگڵ 

جێیانبگرێتەوە. 

بە رای تۆ لەوكارەدا سەركەوتوو دەبێت؟

ناتونیت لەوبارەیەوە بەیەقینی رای خۆت بڵێی. داوەری لەبارەی 

ئەگەر  زۆرت��رە.  كاتێكی  بەتێپەڕینی  پێویستی  لەمەسەلەكان،  بەشێك 

بەوچەشنە كە فەرەنسییەكان بانگەشە دەكەن، ئامانج لە بەدیهێنانی دنیای 

سێ دانانی رێگایەك بێت لەبەرپێی ئەوروپیەكان و نەسەپاندنی سەروەری 

فەرەنسا بێت، ئەگەری سەركەوتنی زۆرە. بەتایبەت كە فەرەنسا لە بازاڕی 

هاوبەشی ئەوروپا پێگەیەكی نایابی هەیە، هەر ئەو پێگەیە زنجیرەیەك 

ئیمتیازاتی سیاسی لە بەرژەوەندی ئەو دەوڵەتە هێناوەتەئاراوە.

سیستمی  بە  خوویان  گەلێكە  سەدە  كە  ئەوروپی  واڵتانی     

ئەمەریكا  دەسەاڵتی  لە  كە  رادەیە،  بەو  هەر  گرتووە،  دیموكراسیەوە 
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بۆ  ئەوەشدا  لەگەڵ  قبووڵناكەن،  فەرەنساش  س��ەروەری  دەترسن، 

هێنانەكایەی كۆمەڵگەیەكی یەكگرتوو، بێگومان پێشوازی لە چارەسەرەكانی 

ئەو دەوڵەتە دەكرێت.

مەسەلەی پەیوەندی فەرەنساو روسیا لەساڵەكانی ئەم دواییە بابەتێكی 

دیكەیە، كە لە بارەی خودی جەنەراڵ دووگڵ دەخرێتەڕوو و رۆژ بەڕۆژ 

بەرەو باشی رۆیشتووە. دەمویست بیروڕای تۆ لەوبارەیەشەوە بزانم؟

هەردووكیان  ب��ەدواوە،   1917 ساڵی  لە  روسیا  و  فەرەنسا  پێموایە 

لەبەردەم مەترسیەكی گەورە و هاوبەش دابوون، بوونی ئەڵمانیای بەهێز، 

بووە،  هۆكارێك  هەمیشە  روسیا،  فەرەنساو  دەوڵەتی  دوو  دراوسێی  واتە 

كە جۆرێك ئاڵۆزی و هاوكاری ناوەوەیی لەنێوان ئەو دووانە سەرهەڵبدات. 

لەبەرامبەردا  روسەكانیش  و  چاوەڕێدەكەن  روسیاكان  لە  فەرەنسیەكان 

داواگەلێكیان لە فەرەنسا كردووە. روسەكان داوا لەدووگڵ دەكەن، بە فەرمی 

ناسینی ئەڵمانیای خۆرهەاڵت رەزامەندی لەسەر نەخشەی هەر دوو ئەڵمانیا 

سودەی  ئەو  الیكەم  كرملین  سیاسەتكارانی  بەقسەی  ئەوكارە  پیشانبدات. 

هەیە، كە بەر بەگەشەكردنی خێرای دەسەاڵتی »تۆڵەستاندنەوەی« ئەڵمانیا 

دەگرێت، لەكاتێكدا دووگڵ لەگەڵ بوونی هەستی مەترسی نازیزم دیسانەوە 

ئەڵمانیا  یەكگرتنەوەی  ئازاد،  بە هەڵبژاردنی  تا  دەكات،  روسەكان  لە  داوا 

مسۆگەر بكەن. 

   ئەو ڕۆژانە روسەكان بەدوای هاوپەیمانیەكدا دەگەڕێن، كە لە 

بارەی هزرییان  لە  ئامانجەكەیان گەیشتووە و هەڵسەنگاندنی وردو راست 

بەكارببات. ژەنەڕاڵ دووگڵ یەكێ لەو هاوپەیمانانەیە.

دەكرێت زیاتر روونی بكەیتەوە؟

بەیەكگرتنی  باوەڕیان  دووگڵ  وەك  كرملین  بەدەستانی  دەسەاڵت 

ئەوروپا هەیە. كرملینیش وەك فەرەنسا حەزدەكات پەیمانەكانی ناتۆو وارشۆ 
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هەڵبوەشێتەوە و لەبری ئەو پەیمانە، بە بەشداریكردنی دەوڵەتانی ئەوروپی 

بێتەئارا. سەرباری ئەوەی لەمەسەلەی ڤێتنام هەردوو دەوڵەت باوەڕیانوایە، 

كە نابێت ڤێتنام بكەوێتە ژێردەسەاڵتی ئەمەریكاو چینەوە و دەبێت هێزەكانی 

ئەمەریكا خاكی ئەو واڵتە بەجێبێڵن. لەوە گرنگتر ئامانجی هەردوو دەوڵەت 

رێ بە دەسەاڵتی ئەمەریكا دەگرێت لە كیشوەرە جۆراوجۆرەكانی دنیادا.

پاڵنەری  ئایا  فەرەنساوە،  لەالیەن  كۆمۆنیست  چینی  ناساندنی 

نزیكبوونەوەی زیاتری فەرەنسا و روسیا نەبوو؟ 

بێگومان ئەوكارە كاریگەری زۆری لەسەر پەیوەندی باشی هەردوو 

دەوڵەت هەبوو، چونكە چین بە چاوپۆشی لەناكۆكیەكانی لەگەڵ روسیا، بە 

بڵێین، كە  ئەندامێكی كەمپی كۆمۆنیزم هەژماردەكرێت، بەم حاڵە دەبێت 

رازیكردنی  لەبەرخاتری  تەنیا  فەرەنساوە  لەالیەن  پەكین  رژێمی  ناساندنی 

نییە  ئاقاڵنە  هەستیاندەكرد،  فەرەنسییەكان  پێشتر  زۆر  نەبوو.  روسەكان 

فەرەنسا پەیوەندی خۆی لەگەڵ میللەتێكی حەوسەد ملیۆن كەسی ببڕێت، 

رۆژانە  و  دادەنرێت  زۆر  بەقورساییەكی  جیهان  سیاسەتی  لەمەیدانی  كە 

رۆڵی گرنگتر لەپەیوەندی نێودەوڵەتی دەبینێت. بەبۆچوونی من بازرگانانی 

ئاراو  هێناوەتە  ئەندێشەیان  ئەو  فەرەنسا،  ئابوری  كرۆكی  و  فەرەنسی 

رویەكی سیاسیان پێداوە، چونكە ئەگەر بڕیاربێت فەرەنسا بڕیاری پەرەپێدانی 

پەیوەندی بازرگانی خۆی لەگەڵ واڵتانی كۆمۆنیستی بدات، چین لە ئەوانی 

دیكە بە باشتر دەزانێت. 

ئێستا كە بە قۆناغی كۆتایی باسەكەمان لە بارەی فەرەنسا و دووگڵ 

گەیشتووین، دەمویست بۆ چوونی خودی خۆت دەربارەی كەسایەتی دووگڵ 

بزانم.

خۆنوێنی  بەاڵم  بەناوبانگ،  سیاسەتكارێكی  دووگ��ڵ  من  رای  بە 

سەدەكەمانە. هەمیشە پشت بەو تیۆرە دەبەستێت، كە ئەگەر شتێكت بۆ 
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بەرامبەری  خاڵی  رێك  فكرە  شێوازەی  ئەو  بڵێی.  هیچ  نابێت  نییە،  وتن 

رەوشی ئەمریكیەكان و هەندێكات خودی ئێمەی ئینگلیزەكانە. دووگڵ لەو 

ئیمتیازیەتی.  گەورەترین  ئەوە  ناسراو،  ناخی  و  كە خۆی  سیاسەتكارانەیە، 

دووگڵ كەمتر خۆ هەڵدەكێشێت و هەرچی بیەوێت بەكردەوە بەدی دێنێت. 

بە رای تۆ ئەگەر تا هەڵبژاردنی داهاتووی فەرەنسا دووگڵ نەمرێت، 

ئایا هەڵبژاردن دەكرێتەوە؟

من چەندان ساڵ لەفەرەنسا بووم و كەم و زۆر فەرەنسیەكان دەناسم. 

پێش ماوەیەك دامەزراوەیەكی ئاماری فەرەنسا لە بارەی خۆشەویستی دووگڵ 

دەرەنجامێكی جوانی بەدەستهێنا. بەمەش ئامار لەهەر سێ كەسی فەرەنسی، 

دووكەس الیەنگری دووگڵییان دەكرد.

وەك  پیاوێكی  كە  سەرسامهێنە،  ئەمەریكیەكان  بۆ  بابەتە  ئەو     

خۆشەویستی  هاوكات  هەم  و  سەرئێشە  هەم  دەتوانێت  چۆن  دووگ��ڵ 

میللەتەكەی خۆی بێت، بەاڵم حەقیقەتە كە دووگڵ ئاشتی بۆ فەرەنسیەكان، 

دیسانەوە  داهاتووشدا  لە هەڵبژاردنی  باوەڕموایە  دیاریهێناوە، هەربۆیە  بە 

پێگەكەی،  پتەوكردنی  لە  كاریگەرن  تریش  فاكتەری  دیارە  سەردەكەوێت. 

چونكە لەناو دەوڵەتانی خۆرئاوا، تەنیا ئەو بەئاشكرا دژی شەڕی ڤێتنام بووە، 

لەالیەكی دیكە لەناو فەرەنسا حزبی كۆمۆنیست گەورەترین حزبی فەرەنسا 

لەو  نییە.  تاوان  كۆمۆنیستەكان  هاوڕێیەتیكردنی  لەفەرەنسا  پێكدەهێنێت. 

رووەوە كۆمۆنیستەكانیش بە جڵەوگرتنە دەستی ئەو، وەك سەرۆك كۆمار بە 

رواڵەت نابێت نەیاری هەبێت. 

لەبارەی دووگڵ ئەوەیە ،كە دوای مردنی، چارەنووسی  دوا پرسیارم 

فەرەنسا چییە؟

لە  دووگڵ  دەك��ردەوە.  لەو  بیرم  بكەی  پرسیارە  ئەو  ئەوەی  پێش 

فەرەنسای الواز و وێرانە زەبەالحێك و دەسەاڵتێكی گەورەی درووستكردووە، 
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بەاڵم دوای ئەو فەرەنسا چی بەسەر دێت؟ رێگای دووگڵ، دوورودرێژە، بەاڵم 

لەوباوەڕەدان  جیهان  بیرمەندانی  و  خاوەنڕایان  زۆربەی  بۆیە  پڕمەترسییە، 

ئێستا  كە  شتێك  دەبێت،  دیكە  شتێكی  دووگڵ  دوای  فەرەنسا  چارەنوسی 

ناتوانی لە ئاوێنەی زەمەندا بەرجەستەی بكەی. ئەو بابەتە قسەكەی سزاری 

ئیمپراتۆری گەورەی رۆمام لەكاتی مردنیدا بیردێنێتەوە. لەكاتێكدا خەنجەری 

برۆتۆس، تا مشتوی لەسینگی رۆچوبوو وتی:

مێژووەكەی  هەرگیز  كە  بەڕۆمادا،  شكۆییم  و  گەورەیی  )من     

دێت؟  بەسەر  چی  من  دوای  شكۆییە  ئەو  بەاڵم  نابێت،  لەبیر  هاوشێوەی 

تەنیا  و  دەرێ  بچێتە  مێژوو  دەرگای  لە  یان  خۆی،  لوتكەی  بگاتە  رەنگە 

بەشێوەی ئەفسانەیەك بدرەوشێتەوە.(

جەنابی راسڵ تۆ لەسەرەتای باسە نوێكەماندا سیاسەتكارانت بۆ دوو 

كۆمەڵ دابەشكرد. كۆمەڵێك كە تەنیا سەر بەسەدەی بیستن و كۆمەڵێك كە 

وەرچەرخانی سەدەی نۆزدەشیان بەچاوی خۆیان بینیووە، بێهۆ نییە دوای 

دووگڵ باسی سیاسەتكارێكی كۆمەڵی یەكەم، واتە جۆن كەنەدی كۆچكردو 

بكەین. كەنەدی دوای مردنی زۆر كتێبی لەبارەیەوە نوسرا. زۆربەی خاوەنڕایان 

ئارتۆر شلزینگەر لەبارەی ئەو، بیروڕای خۆیان دەربڕیووە. تەنیا تۆ بێدەنگ 

بووی و لە وتنی بیروڕا خۆت دزییەوە. من بەم پرسیارە لەڕاستیدا دەمەوێت 

بێدەنگیت بشكێنم و بیروڕاتان لەبارەی گەنجترین سەرۆك كۆماری ئەمەریكا 

بپرسم. دیارە ئەگەر رەزامەندیت لەسەر بێت؟

ك��ردووە.  كەنەدیم  باسی  كەمتر  كە  دەك��ەم،  وتەكەت  پشتگیری 

بەردەوام بیرم دەكردەوە، كتێبی قەبە و تیراژ زۆری ئارتۆر شلزینگەر رووی 

راستەقینەی كەنەدی پیشانی دنیا دابێت، بەتایبەتی كە سیلزینگەری نوسەر، 

دەروونناس و رەخنەگرێكی باشە. 



62
ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

مەبەستان كتێبی )هەزار رۆژ دەسەاڵت بەدەستەوەگرتنی كەنەدی(یە؟

بەڵێ، بەڕای من ئەو كتێبە بە ویژدانترین كتێبە، كە لەبارەی ژیانی 

دەتوانی  خوێندبێتەوە،  بەدیقەتەوە  كتێبەت  ئەو  ئەگەر  نوسراوە.  كەنەدی 

روخساری كەنەدی لە ساڵی 1960، واتە كاتێك بە تەواوی تێیبگەی، كە بووە 

سەرۆك كۆماری ئەمەریكا.

كەنەدی  فەردی  و  رۆحی  تایبەتمەندیەتی  پێتوایە  راسڵ  جەنابی 

كۆچكردو چۆن بووە؟

پێموایە كەنەدی لە سەردەمێكی كەمی چاالكی سیاسی خۆی، دوو 

سەرۆك  روخساری  تا  سیناتۆر،  وەك  خۆی  روخساری  هەبووبێت.  رووی 

كۆمارێكی گەنج تەواو جیاواز بەزەین دەگەیشت. 

بوون،  ئیرلەندی  بە رەگەز  بنەماڵەی كەنەدی  بێگومان دەزانی     

زنجیرەیەك  بۆخۆی  بابەتە  ئەو  كردووە.  ئەمەریكا  بۆ  كۆچییان  پاشان  كە 

تایبەتمەندی ئیرلەندی بەمیرات بۆ بەجێهێشتبوو، كە كاتێك جمك دەبوو بە 

سیفاتی ئەمەریكیەكەی، دەیكردە مرۆڤێكی نائاسایی و لەوانەیە لەڕادەبەدەر. 

دەگونجێت زیاتر روونی بكەیتەوە؟

لەو  رۆحی،  سەیروسەمەرەی  خەسڵەت  خەڵكانێكی  ئەمەریكیەكان 

واڵتە بەرینەدا، كە مرۆڤ تەواو بە سەر سروشتدا زاڵە، دوو كۆمەڵ خەڵك 

هەن: كۆمەڵێك كە دەوری سەرۆكایەتی ئەخالقی كۆمەاڵیەتی و سیاسییان 

هەردوو  دەبێت.  شوێنكەوتوو  جەماوەری  دیكە  كۆمەڵەكەی  ئەستۆیە.  لە 

لەكاڵوڕۆژنەی  شتێك  هەموو  كە  هەیە،  هاوبەشییان  سیفاتێكی  كۆمەڵەكە 

دۆالر و پارەدا دەبینین. تەنانەت ئەگەر رای منیان قبوڵبوو، دووژمنانی پلە 

یەكی واڵتەكەیان لە دەرەوەی واڵت وەك هۆشی مینە و كاسترۆیان دەكڕی. 

ئەمەریكیەكان  هاوبەشەی  لەوسیفەتە  تاڕادەیەك  و  كۆچكرد  كەنەدی  جۆن 

جار  چەندین  رووناكبیرانە  و  نائاسایی  توێژەرەوەی  پیاوێكی  دوورب��وو. 
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دەمبیست زۆربەی پێشنیازەكان دێننە الی، كە چەندان مانگ كاریان لەسەر 

ورد  پرسیاركردنی  بە  و  خۆی  گەشبینانە  توێژەرەوەیی  بە  كەچی  كرابوو. 

نەبوونی دەسەلماند.

سەرۆك  پۆستی  بە  كە  وایكرد،  كەنەدی  رۆحی  سیفەتی  كام  پێتوایە 

كۆماری بگات؟

پێویستە  فەرەنسا،  بەپێچەوانەی  لەئەمەریكا  كۆمار  سەرۆك  بوونە 

سامانی پێویستت هەبێت. كەنەدی ئەو پارەی هەبوو. لە ئەمەریكا ئەوكەسانە 

زیاتر چانسی بوونە سەرۆك كۆماریان هەیە، كە سامانێكی زۆر یان هەبێت، 

بەاڵم تەنیا پارە بەس نییە، زۆر شتی تریش پێویستە، وەك دەسەاڵتی سیاسی 

خەڵك،  زمانی  لە  تێگەیشتن  گرنگتر  لەهەمووی  و  كاندیدێك  ناوخۆیی  و 

نییە.  هەمووكەس  كاری  ئەوە  كردن.  خەڵك  لەگەڵ  قسە  زمانە  بەو  یان 

لەگەڵ  تەواو  لەهەمووی گرنگتر كاتێك، كە كەنەدی بووە سەرۆك كۆمار 

رۆژگارەكانی رابردووی جیاواز بوو. 

لە مەبەستی رستەی كۆتاییتان نەگەیشتم؟

كەنەدی لە ساڵی 1960 جڵەوی دەسەاڵتی گرتەدەست. وانییە؟ ساڵێك 

بێزاركردبوو.  ئەمەریكییەكانی  تەنانەت  ئایزنهاوەر،  سیاسەتی ساردو وشكی 

كێشەی  و  مەسەلە  روب��ەڕووی  ب��ەردەوام  ساڵی1960ئەمەریكیەكان  پێش 

تێكەڵوپێكەڵ ببوونەوە. روداوی فڕۆكەی )یو2-( و شكستی كۆنفرانسی ژنۆ، 

هاتنەسەركاری  بۆ  مەیدانیان  و  یەك  دەستی  دەستیان خستەناو  هەموویان 

جڵەوبەدەستانی گونجاوتر و میانڕەوتر دەڕەخساند. ساڵی 1960 لەبەرامبەر 

نیكسۆن، كە خوازیاری درێژەدان بە سیاسەتی تووندی سەربازی ئایزنهاوەر 

بوو، كەنەدی باسی ئاشتی و ئارامی دەكرد. من لەنزیكەوە تەماشای زۆربەی 

رەنگە  بوو،  باش  وتاربێژێكی  كەنەدی  ك��ردووە.  تەلەفزیۆنەكانیم  گوتارە 

ئەو بابەتە هۆكارێكی سەركەوتنی بێت. باش دەیتوانی خەڵك بەوشەكانی 
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خۆی  بەهیوای  وتارەكانیدا  لەكۆتایی  بكات.  لێ  كاریان  و  بشڵەژێنێت 

دەگەیشت، دەیتوانی باشترین شتێك، كە خەڵكی ئەمەریكا خەریكن لێیان 

وەرگرنەوە و بەمەیلی واقیعبینانەی خۆی شرۆڤەی بكات. 

ئەو باشترین شتە چی بوو جەنابی لۆرد؟

ئەوەشدا،  لەگەڵ  دەزانی،  باشتر  لەمن  و  ئەمەریكی  بۆخۆت  تۆ 

لە  ئەمریكیەكان  سەدەگەلێكە  دەدەمەوە،  وەاڵمت  پرسیارتكرد،  چونكە 

بوونیاندا جۆرێك هەستی گەشبینی میراتییان لەخۆیاندا گۆشكردووە. ئەو 

لەبوونیاندا  دیسانەوە  زۆر،  سیاسی  شكستی  و  كارەسات  وێڕای  هەستە 

دەكەن.  تازە  شتێكی  هەموو  تەماشای  گەشبینیەوە  بەچاوی  ماوەتەوە، 

كەنەدیش شتێكی نوێ؛ كەسایەتیەكی نوێی سیاسی بوو.

و  حزبەكان  دەسەاڵتی  بۆ  دەورێك  هیچ  شێوەیە  بەم  تۆ  كەوایە 

فەلسەفەی ئەندێشەیان لە هەڵبژاردنەكانی سەرۆك كۆمار دانانێیت؟

بەپێچەوانەوە، گرنگی تایبەتی بەو بابەتە دەدەم. كەنەدی نوێنەری 

و  ئاشتی  پێغەمبەری  ویلسۆنی  دوورو،  وەك  كەسانی  كە  بوو،  حزبی 

فرانكلین رۆزفلێتی رۆح، خۆیان لەودا قاڵكردبووەوە. حزبی دیموكرات، 

فەلسەفەی  روانگەی  لە  لەبنچینەدا  دادەن��درا،  بەنوێنەری  كەنەدی  كە 

هەبوو.  كۆماریخوازانەوە  بەسەر  س��ەروەری  حكومەتەوە  و  سیاسی 

دیموكراتەكان الیەنگری ئازادیخوازێكی بزۆزیان دەكرد. بەم حاڵە تابۆیان 

دەكرا هەمیشە لەوەرگرتنی رێبازی سیاسی خوی موحافزكاری و الپارێزی 

خۆیان دەپاراست.

سیاسی  رەوشی  بە  كۆماریخواز،  حزبی  جەماوەری  سەرانی     

زێدەڕۆ، واڵتیان تالێواری هەڵدێری شەڕ دەبرد. تەنیا لەم خاڵەدابوو، كە 

هەستییان بە ئاكامی كارەكە كردووە و پاشەكشەیان دەكرد.

   بە رای تۆ فەلسەفەی سیاسی حكومەتی سێ ساڵەی كەنەدی، چ 
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بەسەرەوەبوونێكی بەسەر هەموو سەرانی كۆماری ئەمەریكاوە هەبوو؟

پێشتریش وتم كە ئەمەریكیەكان بەشێوەی سروشتی موحافزكار نین 

تابیسەلمێنێت، ئەوجۆرە  بێهۆ گەشبینن. كەنەدی هەوڵێكی زۆری دا  و 

گەشبینیە سەرئەنجام بەكەمتەرخەمیەك و خەمساردیەكی ترسناك كۆتایی 

دێت، كەنەدی هەوڵیدەدا ئەمەریكیەكان لەو خەوە قوورسە خەبەربكاتەوە، 

بەجۆرێك  ئەمەریكا  خەڵكی   ،1960 ساڵی  پێش  دەتالنەوە.  تێیدا  كە 

گەشەكردنی تایبەت، چاویان لەدواڕۆژ بڕیبوو. گوایە تا دنیا ماوە ئاشتی 

و ئارامی و سامانیان بەردەوام دەبێت، بەاڵم كەنەدی بەتووندی دژی ئەو 

شێوازە تێفكرینە بوو. دەیوست خەڵك راچڵەكێنێت و لەو ئاڵودەبوونە 

بە خەوە بیانهێنێتەدەر. لەوسەردەمەدا كۆمەڵێك لەوباوەڕە دابوون، كە 

نیگەرانی بۆ داهاتووی ئەمەریكا بێ مانایە، چونكە هێشتا جەنگی سێیەمی 

سەرئەنجام  خوارەوە...  نەكەوتۆتە  بۆمبایەك   ... هەڵنەگیرساوە  جیهان 

ئەمەریكای التین بەدەست ئەمەریكیەكانەوەیە، كەوایە بۆ دەبێت لەخۆڕا 

نیگەران بن، بەاڵم كەنەدی لەبەرامبەر خۆی، ئەمەریكایەكی دەدی، كە 

بە  تەنیا  كێشانە  ئەو  چارەسەری  بووەتەوە.  كێشە  كێوێك  روب��ەڕووی 

بێداركردنەوەی خەڵك و بەوەالنانی سیاسەتكارانی دەمارگیر لە مەیدانی 

سیاسەت، ئاسان دەبێت. 

دەگونجێت وشەی سیاسەتكارانی دەمارگیر روونتربكەیتەوە؟

هەڵبەتە، مەبەستم لە سیاسەتكارانی دەمارگیر ئەو كەسانەیە، كە 

مەسەلەكان،  چارەسەركردنی  بۆ  چاكەكاران  و  ئازادیخوازان  لەبەرامبەر 

و  تیرۆریزم  و  بەدگومانی  تووندوتیژانە،  كۆنەپەرست،  رێبازی  لە  سود 

ترسنانەوە وەردەگرن، ئەو سەرۆكانە بەلەباری وەاڵمی هەستی گەورەیی 

خوازی خەڵكیان دەدایەوە و لەزگەی نەتەوەییان لە هەنگاوی نائەقاڵنەی 

ئەمەریكا  دەرەوەی  لە  هەم  و  لەناوخۆ  هەم  رێبازە  ئەم  دەدا.  خۆیان 
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بەكاردەهێنرا. ئەگەر لەبیرت بێت! ئاڵۆزی پەیوەندی ئەمەریكا و روسیای 

ساڵەكانی )1956( و )1960(، سەریهەڵدا. بیروڕای ئەو سیاسەتكارانە بوو، 

كە گەورەترین قەیرانی جیهانیان هێنایەئارا.

جەنابی لۆرد، مەبەستان جۆن فاستەر دالسە؟

تەنیا ئەو نییە. كەسانی وەك ئەو زۆرن، بەاڵم هیچیان تۆزی پێی 

ناشكێنن. دالس بەردەوام باوەڕی وابوو، دەبێت تا لێواری هەڵدێر هەنگاوبنێی 

و ئەوكاتە ئەگەر پێویست بوو بكشێیەوە، لەكاتێكدا كەنەدی لە سیاسەتی 

دەرەوە رێك وەك خاڵی بەرامبەری خۆی رەفتاری دەكرد.

چۆن ئەو جیاوازیە ئاڕاستەدەكەیت؟

هەبوو:  تایبەتی  بیروڕای  خۆیدا،  دەرەوەی  لەسیاسەتی  كەنەدی 

سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریكا پێش كەنەدی، بەڕای من نەخشە و ستراتیژی 

و ئامانجی راستی تێدا نەبوو، لەڕێگایەكی سەخت و هەڵەموت و ئاڵۆزدا 

هەنگاوی نابوو. گەورەترین هەنگاوی كەنەدی، نزیكبوونەوە بوو لە روسەكان. 

لەوانەیە ئەو هەنگاوە لە مێژووی ئەمەریكادا خاڵی سۆزداری بێت. كەنەدی 

هەر لەسەردەمی سیناتۆری خۆی باوەڕی وابوو، ئەو چاڵە ئەوەندە قوڵ و 

دوورودرێژ نییە، كە لەنێوان ئەمەریكاو روسیا دایە. تەنیا دەبێت كەمێك 

بەسەربچێت، تا ئەو چاڵە پڕبێتەوە. لەكاتێكدا لەوسەردەمەدا لە ئەمەریكا 

بۆ  روسیا  لەگەڵ  نزیكبوونەوەیەك  هەرجۆرە  لەسیاسەتكاران  كۆمەڵێك 

بەرژەوەندی ژیاری ئەمەریكیەكان بەترسناك دەزانی. ئەوان )سەرمایەداری( 

و )كۆمۆنیزم(یان بەدوو جەمسەری دژ دەزانی، كە قەت رەنگی سازان قبوڵ 

بوون،  لە روسیاش هەبوون و هەمان كۆمەڵ  بنیادەمانە  ئەوجۆرە  ناكەن. 

ئەو  ئەمەریكا.  لە  دەكرد  روسیایان  نزیكبوونەوەی  دژایەتی  بەتووندی  كە 

دژایەتیانە بۆخۆیان مەیدانیان بۆ قەیران خۆش دەكرد. 
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پێویست  لەكاتی  كەنەدیش  پیشانیدا،  تاڕادەیەك  كوبا  قەیرانی  بەاڵم 

ئامادەیە پەیڕەوی لە رەوشی سیاسەتكارانی نەیار بكات؟

قەیرانی كوبا بە بابەتێكی ریزپەڕ دادەنرا. هەرگیز ریزپەڕ لەدنیای 

لە  كەنەدی  تەنانەت  لەبەینبەرێت،  تێكڕایی  رێسایەكی  ناتوانێت  سیاسەتدا 

قەیرانی كوبا، چەندینجار لە ئاخاوتنەكانی بیریهێنایەوە، كە ئەمەریكا لەشەڕی 

دووبارە  هاربۆر   - پول  ناكە  حەز  چونكە  نابێت،  دەستپێشخەر  ئەتۆمی 

ئاستێكی  جیهان،  گەورەكانی  قەیرانە  هەموو  وەك  كوبا  قەیرانی  بێتەوە. 

الوەكی و الیەنێكی ناوەوەیی هەبوو. ئەوەی بە رواڵەت دەبینرێت هەڕەشە 

و خۆهەڵكێشانی دووالیەن و شیمانەی شەڕ، یا ئاستی الوەكی ئەو قەیرانە 

بوو، بەاڵم ئەوەی كە لەڕاستیدا روودەدات تائێستا دەرنەكەوتووە، لەوانەیە 

بە  ئەمەریكیەكان  كە چ روسەكان و چ  بێت،  ئاشكرا  پاش چەندین ساڵ، 

رەزامەندی هەردووال ئەو رووداوەیان خوڵقاندبێت، كێ چووزانێت! منیش 

كە سیاسەتكار نیم، بەاڵم هەرهێندە تێیدەگەم، كە لەوكاتەدا نە كەنەدی و 

بوونەتە  نەبووە، هەردوو واڵت  لەشەڕ  كامیان، حەزیان  نەخرۆشۆف هیچ 

قوربانی زنجیرەیەك مەسەلەی ناوخۆی خۆیان، كە چارەسەری بەپلەی یەك 

رەشەكان  بەپێست  مەدەنییەكان  مافە  پێدانی  بەمەسەلەی  كەنەدی  گرنگە. 

لەكاتێكدا خرۆشۆف دەستەویەخەی  بەڕۆژ دووژمنەكانی زۆر دەكات،  رۆژ 

لەم  لەهەلومەرجێكی  سەربازی  هەنگاوی  ب��ووە.  ستالین،  دارودەستەی 

چەشنەدا لەالیەن كەنەدی، یان خرۆشۆف، تەواو نالۆژیكی بەزەین دەگات.

مەسەلەی  ئاشتیانەی  چارەسەركردنی  خوازیاری  كەنەدی  راستیدا  لە 

ناكۆكی ئەمەریكا و روسیا بوو؟ 

بەهەمانشێوەیە، كەنەدی هەوڵیدەدا هاوكات كە دەسەاڵتی سەربازی 

ئەمەریكا زیاددەكات، بە روسیەكان بسەلمێنێت كات و هاوسەنگی دەسەاڵتی 

ناكۆكیەكان  ئاشتیانەی  بۆیە چارەسەركردنی  ناگۆڕێت،  بەقازانجییان  جیهانی 
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پێویستی مانەوەی هەردوو واڵت دەبێت، هەر بەو هۆیە بوو، كە بەبڕیاری 

كەنەدی فڕینی ئاشكراكردن )اكتشافی(، بەسەر خاكی روسیادا قەدەغە كرا، 

پیشانداو  رەزامەندییان  گەیشتبوون،  خاڵە  لەو  بەباشی  كە  رووسەكانیش 

و  خۆرئاوا  كە  بوو،  كەنەدی  جڵەوگرتنەدەستی  ساڵەی  سێ  لەسەردەمی 

خۆرهەاڵت ئاسوودەییەكی رێژەییان هەبوو.

حزبی كۆماریخوازی ئەمەریكا، كەنەدی تاوانبار دەكرد، كە بە سیاسەتی 

سازانی خۆی ناوچەیەكی نوێی دەسەاڵتی داوەتە روسەكان، تۆ دەڵێی چی؟

نێوان  چاڵی  واب��وو،  ب��اوەڕی  كەنەدی  وەاڵممدانەوە.  پێشتریش 

ئەمەریكاو روسیا، هێندە قوڵ نییە. لە سەروی ئەوەوە كەنەدی، هەروەها 

خرۆشۆف هیچكام بڕیاریان نەدابوو، خۆیان گرفتاری شەڕی ئەتۆمی گەمژانە 

بكەن. قوڵتركردنی ئەو چاڵە تۆزێك قوڵە جگە لەشەڕی ناوكی براوە و دۆڕاو 

هیچ مانایەكی دیكەی نییە.

تۆ  رای  بە  بەردەوامە.  ڤێتنام  شەڕی  ئێستا،  تا  1953وە  لەساڵی 

ئەو شەڕە لەسەردەمی جڵەوبەدەستەوەگرتنی كەنەدی، بزاوتێكی هەڵكشانی 

هەبوو، یان داكشان؟

تەنیا قۆناغێك لەشەڕی ڤێتنام، كە بەئاسوودەیی رێژەیی جمك بوو 

لە سەردەمی جڵەوگرتنەدەستی سێ ساڵەی كەنەدی كورتدەبێتەوە، لەگەڵ 

ئەوەشدا كەنەدی ناچاربوو لەژێر گوشاری رای گشتی، حزبەكان، سەرمایەدارە 

گەورەكان، درێژە بەو شەڕە بدات. 

بۆچی؟

ناوەندێكی  ڤێتنام  ب��ۆدەچ��وون،  وای  گرووپانە  ئ��ەو  چونكە   -

بەرژەوەندی ژیاری ئەمەریكا پێكدەهێنێت، بۆیە بەردەوام داوایان لە سەرانی 

سەربازییەوە،  دەسەاڵتی  روانگەی  لە  تا  دەكرد،  خۆیان  واڵتەكەی  كۆماری 

بەهێزكردنی  لەمەسەلەی  ئاوڕ  ئەوەی  بكات، بێ  تاقەتتر  بەهێزتر و  خۆی 
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هێزی ئەندێشە و ئەقاڵنی بداتەوە، بێگومان تۆ ناوی )دایناسۆرت( لەمێژووی 

سروشتیدا، بەرچاوكەوتووە، ئەو ئاژەڵەی پێش مێژوو لەهەر ئاژەڵێكی دیكە 

بەتاقەتتر و هاوكات خۆپارێزتر بووە. زەین كوێری گەورەترین ناتەواوی ئەو 

ئاژەڵە بووە، بۆیە زۆر زوو رەگەزی لەناوچوو. كۆمەڵەكانی ناوبراو داوایان 

لەكەنەدی دەكرد، تا ئەمەریكا بكاتە )دایناسۆر(ێكی بەهێز، خۆپارێز، بەاڵم 

دەبەنگ. كەنەدی باوەڕ وابوو، ئەمریكیەكان پێش هەرشتێك پێویستیان بە 

هێزی ئەندێشەیە. 

   پێویستی ئەمەریكییەكان بەهێزی فكری پلە بەپلە لە پێویستیان 

راستبوو.  تەواو  كەنەدی  لۆژیكی  بوو.  زۆرتر  ناوكی  و  سەربازی  بەهێزی 

كە  بوویتەوە،  گەورە  قەیرانی  روبەڕووی  خوێندبێتەوە،  مێژوت  ئەگەر  تۆ 

كردووە؟  چارەسەریان  چۆن  دەزانی  بەاڵم  تاوداوە،  شەڕ  لێواری  تا  دنیای 

بەشداری  كیشوەربڕ  سارۆخی  نە  و  زەوی  هێزی  گەورەی  دەسەاڵتی  نە 

لۆژیكی  ئەندێشەی  بە  جڵەوبەدەستان  تەنیا  ك��ردووە.  چارەسەركردنیان 

سەرۆك  ویلسۆن  دورو  سەركەوتوون.  و  دایانمركاندوەتەوە  ئەقاڵنیتر  تر، 

كۆماری ئاشتی دۆستی ئەمەریكا وتەیەكی سەرنجڕاكێشی هەیە، كە پێموایە 

روونكردنەوەكەم دەوڵەمەند بكات. دەڵێت: )نابێت جڵەوبەدەستان لەگەڵ 

خەڵك و جەماوەر رابكەن و هاوكات ناشبێت سوكایەتی و گاڵتەیان پێ بكەن. 

باشترین كار ئەوەیە، تەكبیری دروست و ئەقاڵنە بكەن، كە لەبەرژەوەندی 

خەڵك دابێت(.

ئەگەر بڕیاربێت لە رابردو و ئێستادا، كەنەدی بەسەرۆك كۆمارەكانی 

ئەمەریكا بەراورد بكەی، كامیان لە روانگەی شێوازی فكری زۆرتر لە كەنەدی 

نزیك دەبنەوە!

بە رای من تەنیا دەكرێت كەنەدی لەگەڵ ئەبراهام لینكۆڵن بخەیتە 

دوو تای تەرازووەوە. لینكۆڵن، ساڵی 1860 بووە سەرۆك كۆمار و كەنەدی 



70
ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

دوای سەدەیەك لە ساڵی 1960، هەردووكیان هەوڵییاندا هاوكاری كۆمەڵگەی 

پێست رەشی ئەمەریكا بكەن و گیانی خۆشیان لە دەستدا. تەنیا جیاوازیان 

تێپەڕینی سەدەیەك بوو، كە لەگەڵ خۆیان دیاری تاڵ و شیرینی تازەیان بۆ 

مرۆڤایەتی هێنابوو.
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   ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ
پۆل ستراتێرن

لە فارسییەوە: مەجید مارابی
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پێشەكی

مایەوە.  ژیاندا  لە  ساڵ  هەشت  و  نەوەد  نزیكەی  راسڵ  بێرتراند 

ئەوەش بۆ فەیلەسوفێك تەمەنێكی دوورودرێژە  و بە شێوەیەكی بەرچاویش 

تەمەنێكی پڕ رووداوبوو،  بەجۆرێك كە  گەورەترین سەدەی گۆڕانكاری، 

راسڵ  كاتێك  لەخۆدەگرت.  بینیووە،  بە خۆیەوەی  مرۆڤایەتی  ئێستا  تا  كە 

لە دایكبوو، شەڕی ناوخۆیی ئەمریكا تازە كۆتایی هاتبوو، نیچەی 28 سااڵن 

مرد،  كاتێك  بوو.  تراژیدی”  “پەیدابوونی  كتێبی  یەكەم  نوسینی  خەریكی 

مرۆڤ گەیشتبووە سەر مانگ، تەنانەت ئەو فەیلەسوفەی كە بەرگەكەی بە 

میرات بردبوو،”ویتگنشتاین”، نزیكەی چارەكە سەدەیەك پێش ئێستا، كۆچی 

دوایی كردبوو.

ئەویان  گەورە  هاندەری  سێ   تەمەنی،  درێژایی  بە  دەیوت:  راسڵ 

بەرەوپێش دەبرد – كە بریتین لە: خۆشەویستی، پەیجۆری زانست، ئەوپەڕی 

هاوسۆزی بۆ مرۆڤی ستەملێكراو.

یەكەمدا  دوای  بە  تاقەتپڕوكێن  لەتەنیایی  رزگاربوون  بەمەبەستی 

دەگەڕا، چونكە ئەو ئارەزووەی كە پێیدەبەخشی،  ئەوەندە گەورەبوو، كە 

دەیوت بە خواستی دڵ ژیانی فیدای وەها خۆشبەختیەك دەكات، زەوقی 

“بۆچی  بزانێت  دەیویست  بوو،  بەجۆش  ئەوەندە  زانیاریشی  بەدەستهێنانی 

ئەستێرەكان دەدرەوشێنەوە” و ئەو توانایە بناسێت كە “ ژمارەكان بەهۆیەوە 
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بەردەوامی  بە  فەلسەفەكەی  رەوتە”.  ئەو  دەكەنە سەر خێرایی  كاریگەری 

زۆربەی  كە  پێویستیەك  دەس��ت��ەوەدەدا،  بە  زانست  لە  قوڵی  راپۆرتێكی 

خۆیان  ژێروڕووكرد،  جیهانی  زانست  كە  سەدەیەكدا،  لە  فەیلەسوفەكان 

لێیدەدزیەوە. كاتێك راسڵ لە دایكبوو “تیۆری كامڵبوون”ی داروین هێشتا 

مەیسەر   )DNA( پێكهاتەی  تازەكردنەوەی  مرد  كە  كاتێك  خوڵقابوو،  تازە 

ببوو، لەو مەودایەدا رێژەیی بوون، فیزیای كوانتۆم، قڵشتی ناوەكی، تیۆری 

مەهبانگ شێوازی روانینی  بەرامبەر بە جیهان بۆ هەتا هەتایە گۆڕیبوو.

بەوەشەوە، لە زۆر الیەنەوە روانگەی فەلسەفی راسڵ – كە دەتوانین 

بڵێین لەسەر بنەمای لۆژیك و ئەزمونباوەڕی بوو – لە بنەڕەتدا گۆڕانێكی 

بەسەردانەهات.  شێوازەكانی ئەو بە زۆری راشكاوانە و لە سەر بنەمای عەقڵی 

دروستبوو، ئەگەرچی خودی عەقڵی راست بە واتای “حیكمەتی دڕندەكانە” 

لە  دەربڕین”  ”شێوەی  لە  بەدەر  ئەندێشەی  ناوەڕۆكی  نەدەدا  رێگەی  و 

ژێركاریگەری زیانباریدا چەواشەبكرێت. راسڵ بیری ئەوەندە خانەدانانە بوو، 

راستیدا هەندێك  لە   . نەبوو  دەركەوتن  گاڵتەجاڕانە  لە  ترسێكی  كە هیچ 

لە هەڵوێستە سیاسیە توندڕەوانەكانی، زۆرتر گاڵتەجاڕانە بەرچاودەكەوتن. 

كەسایەتییەكەی تێكەڵەیەك لە لوتبەرزی نوخبەگەرایانە، راستگۆیی ناڕیاكاری، 

بنەماخوازی پایەداربوو. دەیتوانی “فەلسەفیانە و سیاسیانە ”بڕوانێتە قواڵیی 

جیهان،  بەاڵم سەبارەت بە دنیای دەرونی زۆرتر نابینابوو، لە هەمانكاتدا 

هێزو  تەنانەت  دەیوروژاند،  كە  بوو،  زەینیە  نائاگاییە  هەرئەم  بەرواڵەت 

خۆشەویستییە  و  لێكۆڵینەوە  عەقاڵنیترین  دەبەخشییە  س��ۆزداری  توانای 

جۆراوجۆرەكانی.

ئەو زەوقە بێئۆقرەیە بەرامبەر بە عەشق و زانست بۆ فەیلەسوفێك 

داگەڕانێكی دڵڕفێنانە بوو. هەربەو جۆرەی كە خۆی دەیوت، وەها زەوقێك 

دەیباتە ئاسمانەكان. لە هەمانكاتدا، زەوقی سێهەمی، هەست و سۆز بوو 
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بەرامبەر بە مرۆڤی چەوساوە كە دەیگەڕاندەوە بۆ سەر زەوی. قوربانیانی  

كێشە و نەهامەتییە جیهانییەكانی وەكو جەنگ، هەژاری، ئەشكەنجە، ئازار، 

زۆرجار بەرەو هەڵگرتنی هەنگاوی دۆنكیشۆت ئاسای دەبرد.

سەرتاسەری ژیانیی راسڵ شێوە و سروشتی ناكۆكی و گەنگەشە بوو. 

بە  دەژمێردرا،  جیهان  فەیلەسوفی  گەورەترین  بە  سەردەمێك  كە  كەسێك 

هۆی روانگە بێباكانەكانی بەرامبەر بە عەشق و مەسەلە كۆمەاڵیەتیەكانی تر 

سەرزەنشتدەكرا. كەسێك كە بە خەاڵتی نۆبڵ ستایشی كرابوو، دوو جاریش 

قایم  و  مكوم  لۆژیكی  فەلسەفەی  دەیویست  كە  كەسێك  كراوە.  زیندانی 

بونیاتبنێت، هەوڵی هاندانی هەمان فەیلەسوفی دەدا كە كارەكەی دەبووە 

هۆی لەق و لەرزۆككردنی ئەو فەلسەفەیە و جێگاكەی دەگرتەوە.

راسڵ  لۆژیكی  فەلسەفەی  بڵێین  بتوانین  ئەگەر  هەمانكاتدا،  لە 

”ئەوە  بوو  سەركەوتوو  سیاسیەكەی  فەلسەفە  دڵنیایەوە  بە  شكستیهێناوە، 

ناوەڕۆك،  بێ  بە  فەلسەفییەوە  بواری  لە  فەیلەسوفەكان  كە  نییە  گرنگ 

تەنانەت مەترسیداری دەزانن: بە دڵنیایەوە بۆ ئەو وەها نەبوو”

ئەمڕۆ دابونەریتی پەسەندكراوی جیهانی خۆرئاوا، زۆرتر  هاوشێوەی 

مۆڕاڵی  و  سیاسی  بیرمەندانی  زۆربەی  تاكو  راسڵە،  لیبراڵەكانی  بۆچوونە 

دژی چەكی  لە  ئەو،  شێلگیرانەی  خەباتی  كە  هاوچەرخ، هەربەو جۆرەی 

كیمیاوی بوو، بە زەمینەیەك بۆ لەچەك داماڵینی ئەتۆمی -  ئەگەرچی ئەو 

نییە و هێشتا ئەگەری  رایدەگەیاند: ئەو پرۆسەیە لە هیچ روێكەوە كامڵ 

لەو  رێگری  دەیویست  ئەو  كە  لێبكەوێتەوە،  كارەساتی  ئارادایە،  لە  ئەوە 

كارەساتە بكات.

لە كۆتاییدا راسڵ ئەوەی قبوڵكرد، كە زۆرترین هەوڵەكانی خۆی لە 

بواری فەلسەفەی نەریتی – لە مەعریفەتناسی، لێكۆڵینەوە لەبنەمای پێناسەی 

لەوەی،  دڵنیابین  دەتوانین  چۆن  ئەنجامداوە.   – جیهان  بە  بەرامبەر  ئێمە 
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كە بانگەشەی زانینی دەكەین، راستە؟ دڵنیایی ئەزمونەكانی ئێمە بەرامبەر 

بە جیهان لەكوێیە؟  دەتوانرێت بوترێت تەنانەت وردترین قەوارەی ناسین 

بیركاری – لەسەر بنەمای لۆژیكێكی دڵنیا وەستاوە ؟ ئەمانە ئەو  – وەكو 

پرسیارانەبوون، كە راسڵ لەسەردەمی تێفكرینی فەلسەفی قوڵیدا، دەیویست 

هیوم،  دیكارت،  بۆ  ئەرەستۆوە  و  ئەفالتون  لە  ئەمانە  بداتەوە.  وەاڵمیان 

هەمیشەیی  پرسیاری  بەردەوامی  بە  هەر  ویتگنشتاین  و  راسڵ  تا  كانت، 

فەلسەفە بوون.

نیوەوی دووەمی سەدەی بیستەم، شایەتی هەوڵێكی هەماهەنگ بۆ 

سستكردنی وەها پرسیارگەلێك بوو. )“شتێك بەناوی حەقیقەتی بەرفراوان 

مێژوویی  سەردەمێكی   لەگەڵ  هاوتەریبە  پێناسەیەك  “هەر  نییە.”  بوونی 

بیركردنەوەی  مانەوەی  بەاڵم  وەردەگیرێت.”(  تێیدا  كە  فەرهەنگی  و 

لە  هێشتا  راسڵ  پرسیارەكانی  كە  دڵنیادەكاتەوە،  فەلسەفی   – زانستنی 

گەرمەی فیكری ئەمڕۆدا جێگەیان هەیە. بیرۆكە و پێشكەوتنەكانی كە لە 

بواری مەعریفەتناسیدا پێكیهێنابوو  هێشتا بە خێرایی بە دۆخی فەلسەفی 

زانستی  پێناسەی  رواڵەت  بە  سەدەی  ئەم  گرێدراون.  ئێمەوە  هاوچەرخی 

بە  پێویستی  تر  سەردەمێكی  هەر  لە  زیاتر  پەڕەپێدەرە،  بەردەوامی  بە 

بە  هێشتا  پێویستە  گشتی  بە  بێت.  ناسین  بنەماكەی  كە  فەلەسەفەیەكە، 

شوێن وەها فەلسەفەیەكدا بگەڕێیت. رەنگە هەرگیز نەدۆزرێتەوە. لەگەاڵ 

چۆن  فەلسەفەیەك  وەها  كە  ئەوەی،  دۆزینەوەی  بۆ  هەوڵدان  ئەوەشدا 

دەتوانێت پشتیوانی پێناسەی زانستی ئێمە بێت، هێشتا سودمەندە. ئێمە لە 

هەوڵەكانماندا بۆ دۆزینەوەی زیاتر تێدەگەین، كە وەها پێناسەیەك چییە. 

ئێمە سەبارەت بە جیهانێك، كە بەڕواڵەت زانستییە، زانستیانە بیردەكەینەوە. 

ئەمە دەربارەی ئێمە و جیهانێك كە تێیداین بە چ واتایەكە؟ پەیوەندی نێوان 

ئەو دوو بوونە ناڕێكە و ناتەبایە چییە، ئەگەر پەیوەندی هەیە؟ فیكری راسڵ 
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پەیجۆری  لە رێڕەوی  ئەمدوایانە،، رچەشكێنانەتر،   لە قۆناغەكانی  یەكێك 

فەلسەفەی دێریندابوو.

 ژیان  و بەرهەمەكانی راسڵ

بەناوبانگترین خانەوادە  لە  یەكێك  لە  راسڵ ساڵی 1872  بێرتراند  

خانەدانەكانی بەریتانیا، لە دایكبووە. لوتكەی سەردەمی ڤیكتۆریا و كاتێك 

سەركوتی  لەنێوان  خۆیدابوو.  ترۆپكی  لە  بەریتانیا  ئیمپراتۆری  كە  بوو، 

لەگەاڵ  بووە.  رۆژانە  نەریتی  ریاكاری  دەرونیدا،  و  كۆمەاڵیەتی  بەرباڵوی 

 – هەبوو  روناكبیرانەیان  لیبراڵی  بۆچوونی  راسڵ  دایكی  و  باوك  ئەوەشدا 

باوكی بە هۆی بەرگریكردن لە پرسی كۆنترۆڵكردنی زاوزێ ، كورسییەكەی 

پەرلەمانی لەدەستدا.

مەرگ سێبەری خستە سەر منداڵی راسڵ، تا تەمەنی گەیشتە پێنج 

دایكی  و  باوك  دواییانكرد.  كۆچی  خوشكەكەی  و  دایك  و  باوك  سااڵن، 

سەرپەرشتیاری  ژێر  بخرێنە  كوڕەكەیان  دوو  هەر  كە  كردبوو،  وەسیەتیان 

هاوڕێیەكی عەلمانیەوە، بەاڵم باپیری بەهێز و خاوەن دەسەاڵتی راسڵ، لۆرد 

راسڵ، كە دووجار ببووە سەرۆك وەزیران، لە دادگادا لە دژی ئەو وەسیەتە 

وەستایەوە و بە هۆیەوە دادگا وەسیەتنامەكەی دایك و باوكی هەڵوەشاندەوە، 

بەوپێیەش  بێرتراند و برا گەورەكەیان برد، بۆئەوەی لە پیمبرۆك الج لە 

ریچمۆند پاركدا لە نزیك لەندەن لەگەڵ لۆرد و لیدی راسڵ ژیان بكەن. 

بكات  راسڵ  لیدی  لە  پیرۆزبایی  بۆئەوەی  نوسی  نامەیەكی  ڤیكتۆریا  شاژن 

و رایگەیاندبوو: »دڵنیام لەوەی كە نەوەكانتان هەر ئەو كەسانە دەبن، كە 

ئارەزوی دەكەن«. )ئەو جۆرەی كە بێرتراند راسڵ دواتر بە تەشەرەوە نوسی، 

لەبارەی ئەو ئارەزووە« بێبەری«.( پاش یەك ساڵ لۆرد راسڵیش كۆچی دوایی 

كرد. بێرتراندی گەنج لە جێگەكەیدا سام دایگرتبوو، دەترسا لیدی راسڵیش 

بمرێت، رووداوێك كە بە هۆی منداڵییەوە پێیوابوو بەزوویی روودەدات. 
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بیری لە باوك ودایكی خۆشەویستی دەكردەوە، دیمەنێكی شاراوە لە دڵنایی، 

شیرینی، رۆشنایی.

ژیان لە پمبرۆك الجدا زۆر جیاوازبوو. لیدی دیندارێكی سەرسەخت 

لیبراڵی  بیروبۆچونی  ناكۆك  شێوەیەكی  بە  كە  ئ��ەوەی  سەرباری  ب��وو، 

هاوسەرەكەی هەبوو. كوڕە مانگ ئاساكەی واتا بێرتراند، لە ژێركاریگەری 

رێجیمی خۆراكی خۆشۆردن بە ئاوی سارد، بەر لە نانخواردنی بەیانی، بە 

كار و  و  سێكس  وەكو  مەسەلەگەلێكی  گەورەكرد.  وشكەوە  هەڵسوكەوتی 

مانگ  كوڕە  كە  بوو،  بڕوایەدا  لەو  راسڵ  لیدی  نەبووە.  لەئارادا  كاسپی 

ئاساكەی، دەبێت بە دوور بێت لە ئاڵودەبوون لە پەیوەندی لەگەڵ مندااڵنی 

تر و پارێزراو بێت. لە ماڵدا لە ژێر چاودێری مامۆستای تایبەتیدا دەیخوێند، 

 7 كە  برای  فرانكی  لەگەڵ  ماڵەوە  لە  خوێندنی  لەگەڵ  هاوكات  جاروبار 

ساڵ لەو گەورەتر بوو، بە رواڵەتی لێی بێهیوا ببوو، بۆ خوێندن دەچووە 

قوتابخانەیەك لە دەرەوەی ماڵ.

بە  ژیانی  كە  ئاشناكرد  بابەتێك  لەگەڵ  بێرتراندی  كە  بوو  فرانك 

تەواوەتی ژێروڕو كرد. راسڵ دەیگێڕێتەوە، كە چۆن لە تەمەنی 11 ساڵیدا لە 

ژێر چاودێری فرانكی برایدا خوێندنی ئەندازیاری دەستپێكردوە. لە توخمەكانی 

ئەقلیدسەوە دەستیان پێكرد و بە قسەی راسڵ خۆی: »بە خەیاڵمدا نەدەهات، 

كە لە دونیادا شتێكی لەوە راكێشەرتر و دڵخوازتر  بوونی هەبێت.« تەنانەت 

كاتێك كە گەیشتنە دۆزی گرفتی پێنجەمی ئەقلیدس، راسڵ گرفتێكی نەدۆزیەوە 

و فرانكی تووشی سەرسوڕمان كرد. دیسان لە زاری خودی راسڵەوە: »ئەوە 

یەكەمجارم بوو، كە رەنگە بەخەیاڵمدا هاتبێت، كە تیژبیر و زیرەكم« لە 

بێرتراندی  بۆ  بەاڵم  بكات،  بەراورد  لەگەڵ  نەبوو خۆی  تەنهاییدا كەسێكی 

تازەالو، ئەوە شتێكی زیاتر لەدۆزینەوەیەكی بەگڕوتین، سەڕسوڕهێنەرێكی 

دوور لە خەیاڵ بوو. چۆنیەتی روانینی راسڵ بۆ بیركاری لە هەمان سەرەتاوە 
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ئەقەلیدس  كە  بێرتراند شیكردەوە  بۆ  ئەوەی  فرانك  بوو.  نوێخوازانە  زۆر 

تێكڕای ئەندازەی بە پشت بەستن بە بەڵگە بونیاتناوە، بۆیە دۆزەكانی بە 

تەواوەتی بڕاوە و مسۆگرن، بەاڵم تێگەیشتنی ئەوەی كە ئەقلیدس لە راستیدا 

داناوە،  بنەڕەتی  )ئاكسیۆم(ی  بابەتی  كۆمەڵێك  بنەمای  لەسەر  ئەندازەكەی 

بێرتراندی نیگەران دەكرد.  بەڵگەكانی ئەمانە لە كوێن؟ فرانك وەاڵمیدایەوە 

كە ئەمانە بەڵگەیان نییە. بێرتراند وڕكی كرد و درێژەی بە وانەكە نەدا، 

مەگەر ئەوەی كە فرانك وەاڵمێك بداتەوە. فرانك روونیكردەوە كە پێویستە 

بێرتراند   پێشبكەویت.  ناتوانیت  ئەگینا  بكەیت،  قبوڵ  بابەتییە  بنەما  ئەم 

بوو،  سەرنجڕاكێشە  ئەندازە  بەم  سەبارەت  زانینی  زیاتر  شەیدای  ئەوەندە 

كە قسەكانی فرانكی بە ناچاری قبوڵكرد. ئەو عەشقە بەرامبەر بە جوانی 

بەرامبەر  بەردەوام  حەزی  هەروەها  بیركاری،  رواڵەتی  بوونی  بڕاوەیی  و 

بەوەی، كە لە سەر بنەمایەك لە حەقیقەتی مسۆگرتر وەستاوە، راسڵی لە 

سی ساڵی داهاتوودا بە زیندوویی دەهێشتەوە. زیادەڕۆیی خەیاڵی لە ئارادا 

بە زگوردی  پیمبروك الج هەروا بە شێوەی نەشیاو  لە  ژیانی راسڵ  نییە: 

مایەوە، هەستی بەرامبەر بە هاوجۆرەكانی تاڕادەیەك بە تەواوەتی جێگای 

خۆی بە هەستی دیكەدا. دەیگێرایەوە كە چۆن زۆرجار دەچوو بۆ باخ و لەو 

بەرزاییەوە سەیری ریچمۆند پارك و دیمەنی دووری دۆڵی تەیمەزی دەكرد 

. چاوی دەبڕیە ئاوابوونی خۆر و بیری لە خۆكوشتن دەكردەوە. تەنها شتێك 

كە رێگری لێدەكرد، ئاواتی دۆزینەوەی زیاتر سەبارەت بە جوانی ئابستراك 

گەڕاوە  شتێكدا  بەدوای  چۆن  كە  باسیدەكات  بوو.  بیركاری  »شیرین«ی  و 

»بەدەرلەوەی كە لە جیهاندا هەیە، شتێك لەجۆری تر، درەوشاوە و بێكۆتایی 

.. وەكو عەشقێكی بەجۆش بەرامبەر بە تارماییەك. بە بەردەوامی ویستومە 

دەگواستەوە،  هەندێكشتیان  كە  بدۆزمەوە،  خرۆشێك  بۆ جۆش و  پاساوێك 

وەكو ئەوەی لە دەرەوەی ژیانی مرۆڤ بێت، دەبووە هۆی سەرسوڕمان و 
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سەرسامی.« 

پێویستە دەرونناسی ئەم وشانە روونبكرێنەوە، بەاڵم حەزی نائاگای 

مەیلی  لە  ب��ەدەر  شتێك  باوكی،  و  دایك  بە  پەیوەستبوونەوە  بۆ  راسڵ 

لەرادەبەدەری بەرامبەر بە ئەندازە و بیركاری نەبوو. لە سەرەتای منداڵیدا، 

جۆرێك هەڵسوكەوتی جیاوازی فیكری لەخۆیدا نیشاندا، كە بە شێوەیەكی 

زۆرتر  روونبوونە  ئەو  هەمانكاتدا  لە  بوو.  بیركاری  هاوتەریبی  ئامانجدار 

بیركاریدا.  لە  تەنها  نەك  دەش��اردەوە،  چارەسەرهەڵنەگرەكانی  ئاڵۆزییە 

راسڵ بە بەردەوامی هەستی بە پێویستی ئەوە دەكرد كە ئەندێشەكانی بە 

زۆر  مەسەلەكان  ئەوەشدا،  لەگەڵ  بكات،  بەیان  سادە  روون  و  شێوەیەكی 

بەكەمی ئەوەندە ورد و دیاریكراون، كە ئەو دەیویست بێنەبەرچاو. تێڕامانە 

تاكە كەسیەكانی بە زوویی ناچاریكرد، هەر وێنایەكی ناڕۆشن لە خواوەند، 

بە تایبەت ئەو خواوەندە تایبەتەی كە نەنكی لەناخەوە خۆشی دەویست، 

بە رەفزكراو و رەتكراوە بزانێت. راسڵ بە درێژایی تەمەنی بە راشكاویەكی 

عەقاڵنی و سەلمێنەر، دانی بە بە باوەڕی بێدینانەی – » بێهودە بە دوای 

تایبەتی  ڕوانگەی  هەمانكاتدا  لە  بەاڵم  دەنا،  خۆیدا  گ��ەڕان«ی  خواوەندا 

بەرامبەر بە بیركاری هەبوو، كە بە شێوازێكی رۆحانیانە دەریدەبڕی. بڕوای 

بە دنیای ئابستراكی بیركاری هەبوو و ناچاردەبوو كە تێیدا بەدوای متمانەو 

دڵنیابوونێكدا بگەڕێت، كە لەسەردەمی منداڵییدا لە ژیانیدا فۆڕمی گرتبوو.

لەندەن  لە  تایبەتی  قوتابخانەی  رەوانەی  ساڵیدا،  شازدە  لە  راسڵ 

كرا و نزیكەی 2 ساڵ ،  شەوو رۆژ دەیخوێند. خوێندكارەكان بە زۆری بۆ 

تاقیكاریەكانی سوپا ئامادە دەبوون و راسڵ بە ئاشكرا ئەوانی بە كۆمەڵێك 

نەزان و گەمژە لە قەڵەمی دەدان. ئەم هەڵسانگاندنە وردبینانەی كەسانێك، 

كە پێدەچوو ببن بە ئەفسەرانی سوپا، بە داخەوە سێبەری خستبووە سەر 

تێكڕای روانگەكانی راسڵ بەرامبەر بە مرۆڤ لە كۆتاییەكانی ژیانیدا. سەرباری 
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ئەوەی كە دەیانجار نیگەرانی خۆی سەبارەت بە نەهامەتی و مەینەتیەكانی 

هاوجۆرەكانی دەربڕیووە، بەاڵم بۆ ئەو سەختبوو دوورەپەرێزی دەوڵەمەندانەی 

خۆی بشارێتەوە. كاتێك كە خۆی بە هاوشانی كەسانێك دەزانی كە ژیانی 

خۆیان تەرخانی ئامانجگەلێكی نزم دەكەن، وەكو سەربازان، سیاسەتمەداران، 

و بەرپرسانی جۆراوجۆر، ئەو هەستەی زیاتر  تێدا دروستدەبوو و شێوازی 

سوكایەتی بەخۆوە دەگرت.

لە 1890، لە هەژدە ساڵیدا، راسڵ بۆ درێژەدان بە خوێندن لە زانكۆی 

»ترینیتی كۆلیژ«ی كەمبریج ناوی خۆی تۆماركرد، كە ئایزاك نیۆتۆن تێیدا 

دەیخوێند. سێ  ساڵی سەرەتا بیركاری خوێند، كە بووە بە مایەی رەنج و 

ئازارێكی زۆر بۆی. بیركاری و ئینگلیزی بە زۆری لە 150 ساڵی دوای نیوتندا 

قوتابخانەی  وەكو  شیوێنێك  هیچ  لە  ئەوەش  دەستدابوو،  لە  خۆی  توانای 

راسڵ ئاشكراتر نەبوو. تاقیكارییە بەناو بانگەكانی »رۆنگلێر«، كە بە مەبەستی 

دۆزینەوەی باشترین بیركاریزانەكان داڕێژرابوو، هەندێك زیاتر لە فێربوونی 

بیركاری  ئاشكرای  لێهاتوویی  بە  پێویستی  زۆریش  هەندێكی  و  ئاسا  توتی 

هەبوو. ئەمەش الساییكردنەوەیەكی گاڵتەجاڕانە لەو جوانییە رووتەڵە بوو، 

كە ئەوەندە ئیلهامی بەخشیبووە راسڵ، بۆیە لە ساڵی چوارەم دا بە هۆی 

بێزاربوونی لە بیركاری، روویكردە فەلسەفە.

جیهانە  سەرجەم  كۆتایی  كە  دۆزییەوە،  روتەڵی  جیهانێكی  لێرەدا 

هیگڵ،  سەرەتا  كە  فێربوون،  فەلسەفی  دەزگ��ای  تربوو،  رووتەڵییەكانی 

هێنایەئاراوە. جۆری  نۆزدەیەم،  ئەڵمانیای سەرەتاكانی سەدەی  فەیلەسوفی 

مۆدێرنی ئایدیاباوەڕی رەهای هیگڵ  لە الیەن جی، ئێم، مەك تاگارت لە 

كەمبریج دەوترایەوە. بە گوێرەی ئەم فەلسەفەیە، زەمان و مادە هەردوكیان 

ناواقعی بوون. تەنها »رۆح« كە هەموو شتێكی دەگرتەوە واقعی بوو. ئەم 

تەنرابوون.  تێك  بەشەكانی هەمووی  كە  بوو،  ئامانجدارە گشتێك  راستییە 
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دەدا  الیەكی  هەر  لە  دەستت  دەشوبهاند،  جەلی   بە  گشتەی  ئەو  راسڵ 

نەدەكرا  پێچەوانەی جەلی  بە  ئەم گشتە  لە هەمانكاتدا  دەلەرزی،  هەموو 

ئەگەرچی  تاگارت،  مەك  بۆچوونی  بە  دابەشبكرێت.  جیاجیا  پارچەی  بۆ 

بەناو  لە و  بەرزتر  تەنانەت  لەودیو،  ئایدیالیستیدا  جیهانی  لە  راستییە  ئەم 

راستیەی كە ئێمە ئەزمونی دەكەین بوونی هەیە، دیسان دەكرا ناوەڕۆكەكەی 

بناسرێت، ئەم كارەش دەكرا بە دەستپێكردنی هەندێك راستی هەنوكەیی 

و تەنها دوو پێشەكی ئەزمونی – ئەوەی كە، ئەو گشتە بوونی هەیە، لق و 

پۆی هەیە – دەكرا ئەنجامبدرێت. بەو جۆرەی كە ئاشكرایە، ئەم ئایدیالیزمە 

بوو،  بیركاری  جیهانی  هاوشێوەی  نامۆ  شێوەیەكی  بە  تەنها  نەك  رەهایە 

لەناو پڕۆژەیەكی گەورەتری  پاكژی  بیركاری  بەڵكو لەوەش ئەوالتر دەچوو 

فەلسەفەیەك  ئەوە  شەیدابوو.  راكێشراو  راسڵ  دادەنا.  گشتی،  فەلسەفەی 

بوو، كە دوو پێویستی ئەوی بەدیدەهێنا – پێویستی بە بڕاوەیی ئەندازە و 

بڵندی عارفانە.

بەر  تەنانەت  هەیە.  مرۆییشی  پێویستی  كە  تێگەیشت  راسڵ  بەاڵم 

ئەسمیتی  پیرسال  ئالیس  بەناوی  ئەمریكی  كچێكی  كەمبریج،  بۆ  هاتنی  لە 

بینیبوو و حەزی لێكرد بوو. راسڵ تەنها 17 سااڵن بوو، ئالیس 22 سااڵن 

بوو – پێنج ساڵ جیاوازی تەمەنیان بوو، كە مەودایەكی فراوانی لە گەشە و 

گۆڕانكاریەكاندا نیشاندەدا. راسڵ عەشقی نەوجەوانانەی دەرنەدەبڕی و بە 

شاراوەیی دەیهێشتەوە. ئالیس بۆچوونی كۆمەاڵیەتی پێشكەوتووانەی هەبوو، 

بەاڵم لە ناخەوە ئاینی مابووەوە بەشێكی زۆری كاتەكانی بۆ خەباتی دژی 

هەستەكانی  راسڵ  دواتر،  ساڵ  چوار  تەرخانكردبوو.  گازیەكان  خواردنەوە 

ئاشكرا كرد و بە شادومانیەوە تووشی سەرسوڕمان بوو، كە زانی عەشقەكەیان 

كەم  كە  سەركوتكراوەكاندا،  هەستە  سەردەمەی  لەو  ب��ووە.  دووالیەنە 

كەسانێك هەبوون ئەزمونی خۆشەویستیان پێكەوە هەبێت، تەنانەت عەشقی 
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ئەفالتوونیش دەیتوانی بە زوویی ببێتە جۆش و سۆزی سوتێنەر. لە ماوەی 

چەند مانگدا راسڵ و ئالیس ئامادەی هاوسەرگیری بوون. كاردانەوەی لیدی 

راسڵ پێشبینی كراوبوو، ئەو پەڕی توڕەیی دەربڕی بەرامبەر ئەوەی، كە كچە 

چەقۆكێشێكی ئەمریكی برتی مانگئاسای خراپ كردبوو، بەو پەڕی هێزەوە 

هەوڵیدا، بۆئەوەی كۆتایی بەو خۆشەویستییە بهێنێت. برتی – لە بەرامبەر 

فرمێسكەكان، گلەییەكان، تۆمەتەكان و هەڕەشەكاندا خۆی گرت و بەڵێنیدا، 

هەر كە تەمەنی گەیشتە بیست و یەك ساڵ، هاوسەرگیری لەگەڵ ئالیسدا 

بكات. ئەوكاتە بە شێوەی یاسایی ئازاد دەبێت و خۆی بڕیار لە چارەنووسی 

خۆی دەدات، داهاتێكیش وەكو میرات وەردەگرێت كە بۆ هەردوكیان بەسە. 

برتی و ئالیس لە 1894دا هاوسەرگیریان كرد. راسڵ بە نمرەی زۆر بەرزەوە 

لە بەشی زانستی ئەخالق)فەلەسەفە(دا بڕوانامەی خوێندنی بااڵی وەرگرت 

لە  جگە  ناوەش  ئەو  بوو.  كۆلێژ«  »تزینیتی  بورسیەی  خوێندكاری  بووە  و 

لێكۆڵینەوە، ئەركێكی دیكەی نەبوو. راسڵ و هاوسەرەكەی گەشتێكیان بۆ 

راسڵ  لەوێدا  مانەوە،  ئەڵمانیادا  لە  زۆر  ماوەیەكی  و  دەستپێكرد  ئەوروپا 

هۆگری سیاسەت بوو، تەنانەت كتێبێكی بە ناوی سۆسیال دیموكراسی جیهان 

نووسی، ئەوەش یەكەم كتێبی بوو كە باڵوكرایەوە. كاتێك گەڕایەوە كەمبریج  

بە جی. ئی. مۆر ناوبانگی دەركرد و وەكو بیرمەندێكی گەنج و ئەستێرەی 

لێبڕواوانە بوو.  نوێی زانكۆ وەسفدەكرا.  روانگەی مۆر بۆ فەلسەفە زۆر 

ئایدیالیزمی مەك تاگارتی بەپشتبەستن بەو بنەمایە رەتدەكردەوە، كە لەگەڵ 

عەقڵی بێگەرد و فامی ئاسایی دژایەتی دەكرد، مۆر جەختی لە سەر جیهانی 

راسڵ  بیروباوەڕی  دەكرد.   ئەزمونی  بەردەوامی  بە  كە  دەكردەوە،  مادی 

گۆڕانكاریەكی گەورەی بەسەردا هاتبوو و بە خێرایی لەگەڵ مۆر پەیوەندی 

هاوڕێیانەی پێكهێنا. راسڵ دەیبینی، كە جیهانی ئایدیالیستی رەهای هێگڵ 

پیوەندیەكی بە راستیەكانی ئەزمونی سروشتەوە نییە، بەاڵم زانست و راستیە 
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مادیەكان ناكرێن بە ئاسانی لە بەرچاو نەگیرێن.

بەرامبەر  ئەزمونی  مادی  روانگەی  خەریكە  كە  تێگەیشت،  راسڵ 

ئێمە  كە  ئەوەی  و  راستەقینەیە  ئەزمون  زاڵدەبێت.  بەسەریدا  جیهان  بە 

ئەزمونی دەكەین جیهانی مادییە. لە هەمانكاتدا دەیبینی، كە ناتوانێت باوەڕە 

خواوەندیەكانی بەرامبەر بیركاری وەالنێت.

»گەورەترین كەسانێك كە فەیلەسوف بوون، هەستیان بە پێویستی 

بە  چەمكە  دوو  ئەم  تێكەڵكردنی  پێویستی  ك��ردووە.«  عیرفان  و  زانست 

رواڵەتی جیاوازە« فەلەسەفە دەكاتە شتێكی گەورەتر لە زانست و ئایین«. 

راسڵ تێدەكۆشا بە تێفكرین و رۆچوون لە بنەمای بیركاریدا، هەر ئەوكارە 

پیاوێكی بیست و  ببوو.  بكات. فیكری ئەو تووشی وەرچەرخانێكی تەواو 

بوو، كە كوڕێكی  پرسیارگەلێك  بوونەوەی  شەش سااڵن سەرقاڵی روبەڕوو 

یانزە سااڵن لە یەكەم روبەڕووبووونەوەیدا لەگەڵ ئەقلیدسدا پرسی بووی.

چۆن دەكرێت ئەو بنەما شاراوەیە، كە بناغەی بیركاری بوو، كەشف 

بە  كارە  ئەم  وتی:«ئەگەرچی  لەوكاتەدا  هەر  راسڵ  چی  ئەگەر  بكات؟  

بەدوای  ئەو  فەلسەفییە..«  زیاتر  سەرنجەكانی  بەاڵم  بیركارییە،  تەواوەتی 

دڵنیابوونی ئامانجخوازانەوە بوو.

دەستیپێكردبوو،  )ئاكسیۆمەكان(  بابەتیبوونی  بنەمای  لە  ئەقلیدس 

ئەمانە بنەمای ئەندازەیان هەبوو، بەاڵم بناغەی ئەم بنەما بابەتییە چی بوو؟ 

ئەوان بە تەواوەتی هەڵكەوت نەبوون، بە دڵنیاییەوە دەبوایە لەگەڵ شتێك 

هاوتەریب بكرایەن؟ راسڵ بەو ئەنجامە گەیشت، كە ئەو شتە شاراوەیە تەنها 

دەتوانێت »لۆژیك« بێت. بنەمای بابەتی ئەندازە، هەروەها چەمكی بنەمایی 

بیركاری دەبێت بەتێكڕایی لۆژیكی بووبێتن. بەمجۆرە ئەو بنەما  لۆژیكیەی، 

كە بیركاری لێجیادەبێتەوە چی بوو؟
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لە مانگی یەكی 1900دا راسڵ لە پاریس بەشداری كۆنگرەی نێودەوڵەتی 

فەلسەفەی كرد. لەوێدا چاوی بە جۆپە پیانۆ، بیركاریزان و لۆژیكزانی ئیتالی 

كەوت، كە چەندین ساڵ لە سەر بنەماكانی ژمارەكان، كاری كردبوو. ئامانجی 

دەركەوتەیەكی  وەكو  ژمارەكانەوە   ئایدیای  رێگەی  لە  كە  ئەوەبوو،  پیانۆ 

كە  پێكبهێنێت  لۆژیكی  شێوازێكی  ئەوە  بری  لە  و  پێشبكەوێت  سادەتر  

بتوانێت واتای ژمارەی تێدا جێگیربكات و ژمارەكانیش بتوانن تێیدا پێكبێن. 

كە  دروستكردووە،  لۆژیكی  بنەڕەتی  هێمای  زنجیرەیەك  نێوەدا  لەم  ئەو 

نمونە  بۆ  بكات.  شرۆڤە  وردی  بە  پێشهاتەكان  و  چەمك  دەدات  رێگە 

ئەو  »ئەندامی  و  هەیبوو«  ئەندامێك  كە  »پلەیەك  بۆ  جیاواز  هێمایەكی 

پلەیە » دەستنیشاندەكرد. ئەم جیاوازییە ناسكەش توانای ئەوەی تێدا پێكهێنا  

ئەندامێكە لە«، »كە  نێوان واتای »  لە  بەسەر پشێویەكانی لۆژیكی پێشوو 

بەشەكانی« و »یەكسانە لەگەڵ«دا زاڵ بێت. راسڵ بە تووندی كەوتە ژێر 

كاریگەریەوە، پێشتر هەرگیز روبەڕووی وەها دەسەاڵتێكی لۆژیكی نەببوەوە. 

راسڵ لە هەوڵەكانیدا بۆ روونكردنەوەی بنەما سەرەكیەكانی بیركاری، تووشی 

گرفتێكی گەورە ببوو، بەاڵم ئێستا، » وەك كەسێك هەستم بەخۆم دەكرد، 

كە لەكاتی سەركەوتن بەسەر شاخێكی تەمومژاویدا ، دوای ئەوەی دەگاتە 

لوتكە، تەمومژەكە نامێنێت و دیمەنی پێدەشتەكان تا دووری 40 میل، لە 

هەر الیەكەوە دەردەكەوێت.«

راسڵ پێشتر جیهانی وەكو قاپێكی جەلی دەبینی، ئێستا بە دەفرێكی 

هەڵماتی دەشوبهێنێت، گشتی بە گەلێك پارچەی جیاواز لەقەڵەمدەدا. ئەمەش 

پێویستی بە  روانگەیەكی تەواو جیاواز هەبوو. لە بری سەنتز)پێكهاتە(، ئێستا 

دەبێت ئانالیز )ئەزمون( بەكار بهێنێت – كە لە یۆنانیدا بە واتای شەقكردن 

پارچەی جیاوازیان هەبوو، هەركامەیان  تیلەكان  كردنەوە دێت. دەفری  و 

پەیوەندی بە پارچەكانی دەوروبەری خۆیەوە هەبوو. تێگەیشتنی ئەم دنیا 
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نوێ جیاوازە، پێویستی بە شرۆڤەكردنی پەیوەندی نێوان پارچە جیاوازەكان 

هەبوو.

ئێستا جەختكردنەوە لە سەر پێناسەی ئەتۆمی جیهان بوو، كە لەگەڵ 

شیكردنەوەی لۆژیكیدا سازگاربوو. لێرەدا راسڵ نەك بە ئەتۆمە فیزیایەكان، 

ئەتۆمەكانی  تەسەوری  كە  دەدا،  باستان  یۆنانی  ئایدیای  بە  ئاماژەی  بەڵكو 

پێنجەمی  سەدەی  فەیلەسوفی  دیمۆكریتۆس،  بۆچوونی  بە  لێكەوتبووەوە. 

پێش زایین، ئەگەر درێژە بە دابەشكاری مادە بدەین، سەرەنجام بە شتێك 

دەگەین كە ئیتر شیاوی دابەشكردن نییە. ئەم شتە ناشكێنرێت، - بە یۆنانی 

a – tomos و ئەتۆم لێرەوە دێت. دیمۆكریتۆس نەك لە رێگەی تاقیكاریەوە، 

بەڵكو تەنها لە رێگەی بەڵگەهێنانەوەی لۆژیكەوە، بەو دەرەنجامە گەیشتبوو، 

كە  ئەتۆمانەی  ئەو  بگاتە  دەیویست  ئەو  بوو،  راسڵیش  ئامانجی  ئەوە 

دابەشناكرێن و بنەمای بیركارین. لە سەرەتادا لە واتای بنەڕەتی” ژمارە”، 

“رێكخستن”، “ گشت و پارچە” تێگەیشتبوو، بەاڵم پیانۆ نیشانی دابوو، كە 

چۆن بەودیوی دەركەوتەی ژمارەكان بگات، بەو بەڵگەهێنانەوەیە كە دەكرا 

ژمارە لە بنەمای بابەتیانەی بنەڕەتیتر وەرگرێت: 

1 – سفر ژمارەیە

2 – پاش هەر ژمارەیەك ژمارەیە

3 – هیچ دوو ژمارەیەك پاشێكی وەكیەكییان نییە

4 – سفر پاشكۆی هیچ ژمارەیەك نییە

راسڵ بە تەواوەتی بەو لۆژیكە رازی نەدەبوو، بەاڵم زوو تێگەیشت 

كە كلیلەكە هەر لەو لۆژیكەدایە. لە بری چەمكی پێشوی “ تێكڕا و پارچە” 

بڕیاریدا واتای “ كۆكراوە” بەكاربهێنێت، وەكو “ كۆكراوەی هەموو سێوەكان”،  

كۆكراوە  هتد(.  و  نەكراوەكان”  چارەسەر  مەسەلە  هەموو  كۆكراوەی 

تایبەتمەندیەكی لۆژیكیە،  بە گوێرەی یاسای لۆژیكی بنەڕەتی، هەموو شتێك 
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ناتوانێت لەو یەكەیەدا خۆڕسك بێت، هەم خۆشی نەبێت ) جیهان بەسەر 

سێوەكان و ئەوشتانەی كە سێو نین دابەشدەكرێت.( راسڵ توانی دەریبخات، 

كە واتای كۆكراوە لەپێشترە لە واتای ژمارە.  بۆ نمونە دەتوانیت كۆكراوەی 

سێوەكان بە بێ  كۆی سێوەكان و لە تەنیشت یەكدانانیان وێنا بكەیت. بێ  

شتگەلێكی  دەتوانرێت  دیسان  كۆكراوەیە،  ئەو  سێوەكانی  ژمارەی  ژماردنی 

لە  هەرمێیەك  هیچ  كۆكراوەیە  ئەو  واتا:  بوترێت.  بارەیەوە  لە  ورد  زۆر 

لێرەدا  چەشنە،  لەم  تری  شتی  و  میوەن  بەشەكانی  هەموو  خۆناگرێت، 

دەتوانین تێبگەین لەوەی كە چەمكی كۆكراوە بە شێوەی رەها لەپێشترە لە 

چەمكی ژمارەكان.

بە واتایەكی تر چەمكی لۆژیكی كۆكراوە بنەڕەتی ترە لە چەمكی 

ژمارەكان.

راسڵ دوایی بەو ئەنجامە گەیشت، كە بۆ رسكاندنی چەمكی ژمارە 

و دواتر دانە دانەی ژمارەكان چەمكی كۆكراوە بەكاربهێنێت.

شێوازی سادەی میتۆدەكانی راسڵ بەم جۆرەیە:

- كۆكراوەی هەموو ئەوشتانەی كە لەگەڵ خۆیان یەكسان نین، سفر 

ئەندامیان هەیە.

هەیە،  یەكسانیان  ئەندامانێكی  بەتاڵەكان  كۆكراوە  تێكڕای  بەاڵم   -

ئەگەرچی پێكەوە یەكسان نین، لە راستیدا پێكەوە یەكێكن. ئەوان كۆمەڵەیەكی 

یەكدەستن.

- بەمجۆرە، تەنها كۆكراوەیەكی بەتاڵ هەیە. بەم پێیەش لە سفر 

كۆكراوەی یەك بەدەستدەهێنین.

- بەمجۆرە، كۆی كۆكراوە بەتاڵەكان، یەك ئەندامی هەیە، بەوجۆرەی 

كۆكراوە  كۆی  پێكدەهێنن،   2 ئەندامەكەی  و  بەتاڵەكان  كۆكراوە  كۆی  كە 

بەتاڵەكان و ئەندامەكەی ئێمە، دەگەیەنێتە ژمارەی 3 و هەتا دوایی.
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كۆكراوەكان  چەمكی  لە  بیركاری  تێكڕای  دەكرێت  پێیە،  بەم   -

پێكبهێنرێت، چەمكێك كە دەرهێنراوی چەمكی لۆژیكی بنەڕەتییە.

بەم شێوازە راسڵ دوو خاڵی گرنگی هێنایە ئاراوە. ئەو سەلماندبووی، 

بگەڕێنرێتەوە. لۆژیك  راستیەكانی  بۆ  بیركاری  راستیەكانی  دەتوانرێت  كە 

وەكو  جیاوازی  بابەتێكی  بیركاری  راستیدا  لە  كە  دەریدەخات،  ئەمەش 

ژمارەكان نییە. بەمجۆرە هەموو راستیەكانی بیركاری لە بواری تیۆریەوە، لە 

كۆتاییدا بە شێوەی لۆژیكی توانای كەمكردنەوەیان هەیە. ئەمەش بەومانایە 

دێت كە دەتوانرێت لە رێگەی لۆژیكەوە بسەلمێنرێن. )ئاواتەكانی منداڵێكی 

11 ساڵە بەدیهاتبوو، تەنانەت بنەما بابەتیەكانی ئەندازەش دەسەلمێنرێن!(

بەرهەمەش  ئەو  باڵوكردەوە.  ماتماتیكی  بنەماكانی  راسڵ   1903 لە 

بووە هۆی باڵوكردنەوەی ناوبانگی وەكو بیرمەندێكی گەورەی فەلسەفە.. بە 

تایبەت لە ئەوروپا دا، كە ئەو بابەتە جێی تێڕامان و لێكۆڵینەوە بوو.

هیگڵ  كە  میتافیزیكییەكان  تیۆرییە  لە  فەلسەفە  نوێدا،  سەدەی  لە 

بەرجەستەی كردبوو، دووردەكەوتەوە و لەسەر مەسەلەی وردتری ناسین و 

زانستی مرۆڤ چڕدەبووەوە. بنەمای زانستنی ئێمە چییە و چۆن دەزانین 

راستە؟  یەكەم هەنگاو ئەوە بوو كە ئەم پرسیارە بە دڵنیاترین زانست واتا 

بیركاری ئاراستە بكرێت. پێدەچوو كەوەاڵمەكە لە لێكدانەوەیەكی لۆژیكیدا 

بە  تەواوی  وەاڵمێكی  راسڵ  كە  قبوڵكرابوو  ئەوە  گشتی،  بە  شاراوەبێت، 

پرسیارەكە نەداوەتەوە. هێشتا گرفتی فۆرمی كەمتر، و وردی زانست وەكو 

زانستە ناماتماتیكەكان بوونی هەبوو، بەاڵم بیرمەندان ئەوەیان قبوڵكردبوو، 

كە راسڵ هەنگاوێكی گەورەی لە پێناو وەاڵمدانەوە بە یەكێك لەو مەسەالنەی، 

یۆنانی كۆنەوە فەیلەسوفەكانی بە خۆیەوە سەرقاڵكردوە  كە لە سەردەمی 

هەڵگرتووە.
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بەوهۆیەوە كە خاڵەكانی راسڵ لە بنەڕەتدا فەلەسەفی بوون،  بنەمای 

ماتماتیك بە ئینگلیزیەكی سادە و راشكاو )یان لە ئاستی توانای فەیلەسوفان،  

نزیك لەم خەسڵەتە ئەفسانەییە( نوسرابوو، بەاڵم بەوجۆرەی كە پیانۆ نیشانی 

داپۆشێت.  لۆژیك  گرنگەكانی  جیاوازییە  دەتوانێت  زۆری  بە  زمان  دابوو، 

هێمای  بە  بەڵگەكانی  كە  بنوسێت،   دووەمێك  بەرگی  بەنیازبوو  راسڵ 

خراپتێگەیشتنەكاندا  بەسەر  جۆرەش  بەو  خستۆتەڕوو،  وردترەوە  لۆژیكی 

نۆرس  ئافرد  هاوكاری  ناچاریكرد،  پڕۆژەیە  ئەو  سەختیەكانی  زاڵدەبێت. 

واتهد، ماتماتیكزانی كەمبریجی بكات. كە لە سەردەمی خوێندكاری راسڵدا 

پەسەندی  راسڵ  كە  زانێكبوو،  ماتماتیك  تەنها  وایتهد  پێوتبووەوە.  وانەی 

هەبوو.  لۆژیكدا  و  فەلسەفە  لەگەڵ  ت��ەواوی  ئاشنایەتیەكی  ئەو  دەك��رد، 

ئەوەش هاوكاریەكی یەكسان دەبوو.  ئەو دووانە پێكەوە هەوڵی پێكهێنانی 

لۆژیكێكی سۆمبولیكیاندا، كە دەستكەوتە نوێیەكانی پیانۆی فراوان دەكرد.  

بۆ ماوەی  بوو، هاوكاریەك كە  ماتماتیكی دووەم  بنەمای  ئەمە دەستپێكی 

دە ساڵ وایتهد و راسڵی سەرقاڵ دەكرد. بە وتەی راسڵ ئەوان بەنیازبوون 

بەسااڵچوویی  ماتماتیك  و  ماتماتیك  گەنجیەتی  )لۆژیكی  كە  بیسەلمێنن، 

لۆژیكە(. دەبوایە بە النیكەمی كەمبوونەوە هەڵنەگری چەمكەكانی لۆژیكەوە 

دەستیان پێبكردایەت، كە بە سیمبولی روشنەوە دەخرایەڕوو. بەم پێیە لە 

نیشانیبدەن،  بۆئەوەی  پێشكەوتن،  هەنگاوەوە  بە  هەنگاو  لۆژیكی  رێگەی 

چەمكە  لەم  تەنها  دەتوانن  ماتماتیك،  دواتر  و  لۆژیك  تێكڕای  چۆن  كە 

بنەڕەتیەوە پێكبهێنن. ئەم پرۆژە گەورەیە بە زۆری پێویستی بە لیهاتوویی 

لەخۆدەگرت،  لۆژیكی  سیمبولی  لە  پڕ  الپەڕەی  سەدان  كە  بوو،  شەیتانی 

بەاڵم ئەوەی دەهێنا. شتێكی دەردەبڕی كە بڕاوە بوو و جێی رەتكردنەوەی 

نەدەهێشتەوە. 
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دۆخی ناسیاری  مرۆڤ بۆ هەمیشە ئاوەژوو دەبووەوە. لە دۆزینەوە 

سەرەتاییەكانی دوو هەزار ساڵ پێش ئێستای لۆژیكی ئەرستۆدا، گەورەترین 

پێشكەوتنی فەلسەفی دەكرا.

سێ  ساڵ كاركردن لەگەڵ ئەو پڕۆژەیەدا تووشی نەهامەتیكرد. راسڵ 

بە كەموكوڕیەكی زانی، كە رۆچووبووە ناو چەقی هۆكارە لۆژیكییەكانیانەوە. 

هەر ئەم ناسازگاریەش بوو، كە دەبووە هۆی ئەوەی چەمكی كۆكراوەكان 

وەك پرسێكی ناكۆك وێنابكرێت. ئەو گرفتە ئەمڕۆ بە “ پارادۆكسی راسڵ” 

ناسراوە.

دوو  كتێبەكان  رەفەی  لە  جگە  كە  بەرچاو،  بهێننە  كتێبخانەیەك 

كە  كتێبانەیە،  ئەو  هەموو  لیستی  یەكەم  كەتەلۆگی  هەیە.  كەتەلۆگیشی 

دەگەڕێنەوە بۆ خۆیان – بۆ نمونە، “ئەگەر پێشتر لە بەشی دوودا هات.” 

خۆ  بۆ  كە  كتێبخانەكەیە،  كتێبەكانی  هەموو  لیستی  دووەم،  كەتەلۆگی 

ناگەڕێنەوە. كەتەلۆگی دووەم لە كامە كەتەلۆگدا دەبێتە پێڕست؟  ئەگەر لە 

خۆیدا دەبێتە پێڕست، دەستبەجێ  دەبێتە كتێبێك كە بۆ خۆی دەگەڕێتەوە، 

ناگەڕێتەوە  چونكە  پێڕست،  ببێتە  دووەمدا  كەتالۆگی  لە  ناتوانێت  بەاڵم 

بۆخۆی. ئەم پارادۆكسە بە چارەهەڵنەگر دێتەبەرچاو.

رواڵەت  بە  هەیە؟  كۆكراوەكانەوە  بە  پەیوەندیەكی  چ  ئەمە  بەاڵم 

كۆكراوەمان  دوو  پێڕست  دوو  بری  لە  وەهایە،  راسڵ،  بەڵگەهێنانەوەكەی 

هەیە، یەكەم كۆی هەموو كۆكراوەكان كە ئەندامی خۆیانن. بۆ نمونە كۆی 

دووەم،  كۆكراوەیەكە.  خۆی  چونكە  خۆیین.  ئەندامی  كۆكراوەكان  هەموو 

كۆی هەموو كۆكراوەكانمان هەیە كەئەندامی خۆیان نین. لە نێو ئەمانەشدا 

كۆی هەموو ژمارەكان هەیە كە خۆی ژمارە نییە. ئێستا، ئایا كۆی هەموو 

ئەو كۆكراوانەی كە ئەندامی خۆیان نین ئەندامی خۆین؟ ئەگەر هەیە، نییە. 

ئەگەر نییە، هەیە. هەمان پارادۆكسی پێڕستی كتێبخانە دروست دەبێت.



90
ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

راسڵیش  بۆ  دەركەوێت،  الوەك��ی  گرفتێكی  وەكو  ئەمە  رەنگە 

چەمكی  تێكڕای  كە  ئەوەیە  گرفتەكە  بەاڵم  هەروابوو،  سەرەتاوە  لە 

كۆكراوە وەكو بوونێكی لۆژیكی لەناو دەبات و ژمارەش لەم كۆكراوەنە 

دروستدەبێت. بە بێ  چەمكی كۆكراوە ناكرێت بە شێوەیەكی سەلمێنراو 

لە بواری لۆژیكیەوە لە لۆژیكەوە، بگەیینە ماتماتیك. هەرچۆنێك بێت، 

نەدەكرا ماتماتیك لە رێگەی لۆژیكەوە كەمبكرێتەوە. ماتماتیك لە بواری 

رەنگە  بوو.  مومكین  پرسێكی  بەڵكو  نەبوو،  زەرور  پرسێكی  تیۆریەوە 

شكڵەكەی لە خۆیدا بە تەواوەتی لۆژیكی بێت، بەاڵم لە پێگەی دەزگایەكدا 

لەسەر بنەمایەكی بابەتیانەیە، كە پاساوی لۆژیكی نییە. ئەم بنەما بابەتییە  

بە واتایەكی بژاردەیی بوون، هۆكاریان نەبوو. بنەمایەك بوون، كە بە بێ  

هەر پاساوێكی تر دەبێت قبوڵیان بكەیت، وەكو ئەو كوڕە یازدە سااڵنەی، 

كە برا گەورەكەی وانەی ئەقلیدسی پێدەوتەوە.

و  قوڵتر  رۆدەچ��وو،  تێیدا  راسڵ  زیاتر  هەرچی  پارادۆكسە،  ئەم 

شكستهەڵنەگر دەهاتە بەرچاو. راسڵ نامەیەكی لەبارەی دۆزینەوەكەی بۆ 

لۆژیكزانی گەورەی ماتماتیكی ئەڵمانی گوتلۆب فرگە نوسی،  كە چەندین 

ساڵ سەرقاڵی پڕۆژەیەكی هاوشێوە بووە. فرگە سەری سوڕما، پێدەچوو 

ئەوكارەی لەناوچووبێت، كە تەمەنێكی لە پێناویدا سەرف كردبێت. ئەو 

لە وەاڵمی راسڵدا رایگەیاند: “ زانستی ژماردن كۆتایی هاتووە!” راسڵ 

هەوڵیدەدا: “بەیانیان دادەنیشتم و الپەڕەیەكی سپیم لە بەردەستم دادەنا، 

نانخواردنی نیوەڕۆدا،   بە درێژایی رۆژ،  بۆ وەستانێكی كورت لەكاتی  

هێشتا  دادەهات  شەویش  كە  زۆرجار  دەكرد.  سپیەكەم  الپەڕە  سەیری 

الپەڕەكە هەر سپی بوو.”  راسڵ نامەیەكی نوسی بۆ ماتماتیكزانی گەورەی 

فەرەنسی ئانری پوانكارە،  لە وەاڵمدا وتی، پارادۆكسی راسڵ هاوشێوەی 

پارادۆكسی كۆنی یۆنانە، كە ئەپیمندس كێرتی هێنایەئاراوە و وتی، “ هەموو 
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كێرتیەكان درۆزنن.” راسڵ لە سەر الپەڕەی كاغەزێك نوسی:” كێرتی وتی 

هەموو كێرتیەكان درۆزنن”، و بۆ چەندین رۆژ بەردەوام سەیریدەكرد و 

لێیورد دەبووەوە. یەكێك لە بەرزترین زەینەكانی فەلسەفەی ئەوروپا لە 

لوتكەی دەسەاڵتی خۆیدا، كاری گەیشتبووە شوێنێك، كە لە شتێكدا لە 

ئاستی مەتەڵێكی جەژنی لەدایكبوون تێیڕادەما. بۆ چەندین رۆژی بەردەوام 

لە  شەوێك  “هەموو  بەسنەبێت:  ئەوە  بڵێی  وەكو  دەبوو،  قفڵ  زەینی 

سەعاتی یانزەوە بۆ یەك دەچووم لە سەر چیمەنەكان دادەنیشتم، بەوجۆرە 

)زۆربەی  هەیە  جیاوازی  دەنگی  شەوگەڕ سێ   پەلەوەری  كە  تێگەیشتم، 

ئەو  دەدا،  ئەوەم  هەوڵی  سەختی  بە  دەناسن(.  دەنگێكی  تەنها  خەڵك 

ناكۆكیە چارەسە بكەم، كە لە سەرەوە ئاماژەم پێدا.”

سەرەنجام ساڵی 1906 راسڵ گەڕایەوە بۆ وەاڵمێك لەچوارچێوەی 

یان  لەكۆكراوەكان  زنجیرەیی  سیستمێكی  لەئاكامدا  جۆرەكاندا.  تیۆری 

كۆمەڵەیەكی  پشیلەو  كۆمەڵێك  بەمجۆرە  پێكهات.  كۆكراوە  جۆرەكانی 

لەكۆكراوەدا  بەجۆر  سەبارەت  كە  ئ��ەوەی  هەبوو.  لەئاژەاڵن  سەرتر 

بەناچاری سەبارەت بە جۆری سەرتر لەو نەدەگونجا. ئەوەی  دەگونجا  

)واتا پشیلەكان( گونجاوبوو، هەمیشە  ئاژەاڵن  كە سەبارەت بەكۆكراوەی 

هەر  گونجاونەبوو.  ئ��اژەاڵن(  )واتا  كۆكراوەی  بەكۆكراوەكان  سەبارەت 

كۆكراوەیەك دەیتوانی ئەندامێكی خۆی بێت )كۆی هەموو كۆكراوەكان(، 

سەرخۆكان  گ��ەڕاوە  كۆكراوە  بگەڕێتەوە.  خۆی  بۆ  نەیدەتوانی  بەاڵم 

گروپانەی  ئەو  هەموو  ”كۆكراوەی  لە  قسەكردن  نمونە  بۆ  بێمانابوون. 

هەموو  “كۆكراوەی  لێكدانەوەی  بێواتابوو.  پشیلەكانن”  لەخانەوادەی  كە 

وتەی  بە  بوو.  ئاسانتر  نین”  پشیلەكان  خانەوادەی  كە  پشیالنەی،   ئەو 

راسڵ “ ئەوەی كە سەبارەت بە ئەندامانی كۆكراوەیەك دێتەوە، پێویست 

ناكات ئەندامێكی ئەو كۆمەڵەیە بێت.” ئەوەش بەو واتایە بوو، كە نە” 
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هەموو  كۆی   “ نە  و  خۆیانن”  ئەندامانی  كە  كۆكراوەكان  هەموو  كۆی 

بن  بریتی  نەیاندەتوانی  هیچیان  نین”  خۆیان  ئەندامی  كە  كۆكراوەكان، 

لەخۆیان: پارادۆكسەكە چارەسەر ببوو!

راسڵ شادومان بوو و رایگەیاند، “دوای ئەمە تەنها نوسینی كتێب 

ماوە” لەگەڵ ئەوەشدا، دەركەوت تەواوكردنی نوسینی بنەماكانی ماتماتیك 

كارێكی ئاسان نییە. وایتهد بە هۆی كاری وانە وتنەوەوە  لەكامبریج، ئیتر 

نەیدەتوانی هاوكاری راسڵ بكات. راسڵ بە تەواوكردنی هاوكارییەكانیان، خۆی 

ناچاركرد لەهەشت مانگی دواتردا، رۆژێك دە بۆ دوانزە كاتژمێر كاربكات. 

كاتێك سەرەنجام بنەماكانی ماتماتیكی تەواو كرد. سێ  بەرگ و زیاتر لەچوار 

هەزار الپەڕەی لۆژیكی سیمبولی بە بەڵگەهێنانەوەی قایم ترەوە وردبینی 

بۆكرابوو.  لەهەر قۆناغێكدا دەبوایە لەسەر بناغەی بنەماكان شیكردنەوەی بۆ 

بكرایە – بەوەها شیكردنەوە و فراوانكردنێك، كە لەنیوەی بەرگی دووەمدا 

دەگەیشتە مەسەلەی 1+1=2! جێگەی سەرسوڕمان نییە كە راسڵ دواتر وتی: 

بنەماكانی   1909 لە  نەحەسایەوە.”  هەرگیز  ملمالنێیە،  لەم  من  زەینی   “

ماتماتیكی تەوا كردبوو، بەاڵم باڵبوونەوەی سێ  بەرگی بۆ ماوەی سێ  ساڵی 

بێت،  زۆر  فرۆشتنی  بەرهەمێك  وەها  نەدەكرا،  ئەوە  چاوەڕوانی  خایاند. 

بەاڵم دەركەوت كە بۆ زانایانی بواری بیركاری و فەیلەسوفەكانیش ئاڵۆزو لێڵە.  

راسڵ دواتر وتی توانیویەتی تەنها 6 كەس بدۆزێتەوە، كە توانیویانە هەر 

سێ  بەرگەكەی بخوێننەوە. سەرباری ئەمەش بنەماكانی ماتماتیك” خالێكی 

خۆیدا،  لەجێی  كە  بەرهەمێك  تیۆریدا”  بیری  لەمێژووی  بوو  وەرچەخان 

فەلسەفی  زانستی و  بیركاری،  لێكۆڵینەوەی  سەر  كردە  قوڵی  كاریگەریەكی 

لەسەرتاسەری ئەوروپادا.

 تیۆری جۆرەكانی راسڵ رێگەی بۆ پۆزیتیڤیزمی لۆژیكی، فەلسەفەی 

زاڵی ئەوروپا لەدەیەكانی 1920و 1930 خۆشكرد. ئەم دۆزینەوەیەی ئەو كە 
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دۆزێك دەتوانێت لە بواری رێزمانی و لۆژیكیەوە دروست و لەهەمانكاتدا بێمانا 

بێت، گرنگیەكی چارەنوسسازی بۆ پۆزیتیڤیزمی لۆژیكی هەبوو. لەروانگەی 

سەلماندنیدایە،   شێوازی  لە  دۆزێك   مانای  لۆژیكییەكانەوە،  پۆزیتیڤیستە 

ئەمەش ئەوانی ناچاركرد روونكردنەوە لەسەر سێ  دۆزبدەن.

بەهەمانبێژی  ل��ۆژی��ك،  بەماتماتیك و  پەیوەندیدار  دۆزەك��ان��ی 

وەسفدەكران، واتە بەشێكی دۆزەكە لەكۆتاییدا شیكردنەوەی بەشەكەی تر 

.)X+Y=Z بوو )بۆ نمونە 2+2=4 یان تەنانەت

هەموو  ئەمە  راستبكرێتەوە.  بەئەزمون  یەكەم  جۆری  دۆزی  دەكرا 

هەموو  ئەمەش  سێشەممەیە”  لەخۆدەگرێت.”ئەمڕۆ  چەشنە  لەم  دۆزەكانی 

ساتیگراددا  پلەی   100 لە  ئاو  نمونە”  بۆ  دەگرێتەوە،  زانستیەكان  دۆزە 

دەكوڵێت.” هەمووی ئەمجۆرە دۆزانە كەرەستەیەكیان بۆ سەلماندن هەبوو.

وەك��و”  ت��ی��ۆری،  ل��ەراڤ��ەك��اری  ب��وو  بریتی  سێهەم  ج��ۆری  دۆزی 

دۆزانە  ئەم  چونكە  هەیە”  ئامانجی  “ب��وون  یان  هەیە”  خواوەندبوونی 

لێكۆڵینەوەیان لێناكرێت، قسەكردن لەسەریان بێهودەیە. ئەمجۆرە راڤەكاریانە 

بێمانان. 

راڤە  هەموو  بووەوە.  گرفت  دوو  روبەڕووی  روانگەیە  ئەو  بەاڵم 

وردتر،  بەواتایەكی  دەبن.  سێهەم  بەچەمكی  سەر  مێژوویەكان،  ئەخالقی و 

راڤەگەلێكی وەكو”خواردنی مرۆڤەكان باش نییە”و كۆلۆمب لەساڵی 1492دا 

لەزەریای ئەتلەسیەوە تێپەڕی” ناكرێت بسەلمێنرێت.. شێوازی سێهەم لەمەش 

لەچەمكی  سەلماندنیەتی”  شێوازی  دۆزێك،  مانای   “ راڤەی  بوو.  خراپتر 

سێهەمەدا دەگونجێنرا. ئەم پارادۆكسە بە پێچەوانەی پارادۆكسەكەی راسڵ، 

چارەسەر نەبوو.

هەمیشە  بۆ  راسڵ  پارادۆكسەكەی  تەنانەت  كە  دەرك��ەوت  بەاڵم 

قۆڕ  بۆخۆی  گەڕاوەكان  كۆكراوە  كە،  زانرا  زۆری  بە  نەبووە،  چارەسەر 
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ماتماتیك  چەسپێنراوی  ریشەدارو  چەمكی  چەندین  لەراستێدا  بێمانان.  و 

پاڵیداوە بەكۆكراوەكانی بادراو بەرەو خۆوە. نەدەكرا ئەمانە بەرەاڵ بكات.  

لەالیەكی دیكەوە رێگایەكی لۆژیكی بۆ جیاكردنەوەیان لەكۆكراوە بێماناكان 

نەدەدۆزیەوە، هەوڵدان بۆ سەلماندنی ئەوەی كە بیركاری لۆژیكیە، لەئێستادا 

روبەڕووی ئاستەنگی زیاتر بۆتەوە. پێدەچوو گۆڕانكاری ئەمدوایانە نیشانەی 

لەلۆژیك  كە  هەبووبێت،  پارادۆكسی  رەنگە  ماتماتیك  كە خودی  ئەوەیە، 

دوورن. لەم كاتەدا كەسانی سەرقاڵ بوو بەم ئاستەنگیە، لەوپەڕی ترسدا، 

شایەتی ئەوە بوون، كە كۆرت گودیلی، نەمسایی بیست وپێنج ساڵ تەمەن، 

توانی ئەوە بسەلمێنێت كە لەماتماتیكدا پارادۆكس هەیە. گودیل هۆكارێكی 

بە  دەسەلماند.  ئەوەی  هەتاهەتایە  بۆ  كەجارێك  كرد،  ئاڕاستە  لۆژیكانەی 

كە  ماتماتیك،  وەكو  ئاڵۆز،  سیستمێكی  گۆدیل، هەر  هۆكارەكانی  گوێرەی 

پشتی بە بنەمای بابەتیانە بەستبوو، بەناچاری لەناوخۆیدا دۆزی بەرواڵەت 

سیستم و  لەو  رەتكردەنەوە  یان  سەلماندن،  شیاوی  كە  هەبوو،  دروستی 

دەزگایەدا نەبوو، بۆ سەلماندن یان رەتكردنەوەی ئەوجۆرە دۆزانە، هەمیشە 

بكرێت،  ئاراستە  سیستەمە  ئەو  لەدەرەوەی  تر  بابەتیانەی  بنەمای  دەبێت 

ئەو  بۆئەوەی  ئاڕاستەكرا،  دیكە  بابەتیانەی  بنەمای  لە هەمانكاتدا هەر كە 

دیسان  كە  دەخولقێنێت،  زیاتر  دۆزیی  بكات،  سەلماندن  شیاوی  دۆزانە 

هەرهەوڵێك  تر  واتایەكی  بە  بیانسەلمێنێت،  یان  رەتیانبكاتەوە،  ناتوانێت 

سەرەتاوە  لەهەمان  بابەتیەكان،  بنەما  لەسەر  بیركاری  تۆكمەكردنی  بۆ 

هەیەتی  ناوەڕۆكێكەوەكە  لەبواری  بیركاری  شكستهێنان.  بە  مەحكومە 

سەرلێشێواویكرد.  تووشی  لۆژیكناسانی  فەیلەسوف و  ئەمەش  “ناكامڵ”ە. 

درێژەیان  ترس،  بەبێ   ماتماتیكناسان  رانەوەستاو  ماتماتیك  لەهەمانكاتدا، 

بەچاالكیە لۆژیكیانەكانی خۆیاندا. ئەم گرفتە تا ئەمڕۆش بە چارەسەرنەكراوی 

گۆدیل  كە  حوكمەی  ئەو  لەبەرچاوگرتنی  بێ   بە  ماتماتیكناسان  ماوەتەوە، 
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لەدژی بیركاری دەریكرد، هێشتا بڕوایان بەبیركاری ماوە، ئەوان روانگەی 

پشتبەستن بە ئەقڵی بێگەردیان دەگرتەبەر، كە ئەگەرچی رەنگە هۆكارێكی 

)فەلسەفی( بۆ بڕوابوون بەبیركاری نەبێت، ئەوان بە شێوەیەكی نالۆژیكی 

درێژەیان بەوكارە دەدا، چونكە ئەوكارە بە كردەوە وەاڵمیدەدایەوە. ئەوەی 

دەهێنا،  دەوامی  دروستدەبوو،  ماتماتیك  تایبەتمەندیەكانی  بەگوێرەی  كە 

دەتوانن  سارۆخەكەكان  تەنانەت  بەرنابنەوە،  فڕۆكەكان  داناڕمێن،  پردەكان 

لەمەریخدا بنیشنەوە. هەندێك جار تیۆری لەوانەیە هۆكارێكی باشی بێت، 

بەاڵم كردار هۆكارێكی باشتری هەیە.

ئەو سااڵنەی كە سەرفی داڕشتنی بنەماكانی ماتماتیك كرا، لەهەشت 

مانگ چاالكی زەینی سەخت و تەنهایی راسڵدا، رووبەڕووی قەیران بووەوە. 

ئەم رووداوانەش بە هۆی  نەبوو.  پێشوو بێ رووداو  لەهەمانكاتدا سااڵنی 

بێئەزمونی سۆزدارانەی راسڵەوە بوو، بە لەبەرچاوگرتنی دۆخی سەردەم  و 

پەروەردەیەك كە ئەو دیبووی، ئەم دواكەوتوییە رەنگە جێگەی تێگەیشتن 

بوو. لەوشوێنەی كە سۆزو وروژێنەری كەسانی تر لەئارادابوو، ئەو توانای 

كەمتەرخەمی نواندنی خۆمانەیی لەگەڵ هاوڕێیانی لەكۆلیژدا هەبوو، بەاڵم 

تاسە  و  زەوق  نوقمی  بەسەختی  دەگەیشت،  خۆی  سۆزی  سەرەی  كاتێك 

شێلگیر  فیكری  توێژینەوەی  مەترسی  لەبەر  سۆزداریەكانی  مەسەلە  دەبوو. 

و نەگونجاودا بوون. راسڵ مرۆڤێكی زۆر بنەماخوازو فەیلەسوف بوو )كە 

بەرەودۆزینەوەی  فیكر  هزرو  بەكارهێنانی  كاتێك  شتنین(.  یەك  هەرگیز 

حەقیقەتەكانی دەبرد، بڕوای بە لەقاودانی ئەو حەقیقەتە هەبوو و لەكاتی 

پێویستدا، بەكردەوەی دەردەهێنا. بەناوبانگترین نمونەی ساڵی 1903 روویدا. 

“ئێوارەی رۆژێك پاسكیل سواریم دەكرد، لەناكاو كاتێك لەرێگای گوندێكەوە 

تێپەڕ دەبووم، تێگەیشتم كە ئیتر ئالیسم خۆشناوێت.  تا ئەو ساتە تەنانەت 

بوونی  باڵق  ئایا  كاڵبووەتەوە..”  بەو  بەرامبەر  كەخۆشەویستیم  نەمدەزانی 
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بەوەها  هەستەكانی  كە  بوو،  ناتەواو  رادەویە  ئەو  تا  راسڵ  سۆزدارانەی 

تێگەیشتنێكی لەناكاو دەركدەكرد؟ ئایا ئەمە تەنها درۆیەك بۆ پاساوكردن؟ 

وەكو ئەو پارادۆكسە فەلسەفییە، كە بەناوی ئەوەوە دەنگی دابووەوە )راسڵ 

لەو كاتەدا بە تەواوەتی سەرقاڵی بوو(، بە رواڵەت هەردوكیان و لە كردەوەدا 

هیچكامیان.

راسڵ هەستی دەكرد، كە پێویستە لەباری ئەخالقیەوە ئەو هەستەی 

چاوەڕواندەكرا  كە  بەوجۆرەی  ئەنجامەكەی  بگەیەنێت.  ئالیس  بەئاگاداری 

كە  ئالیس،  بكەین  ئەوە  گریمانەی  دەتوانین  ئەوەشدا  لەگەڵ  روخێنەربوو. 

گەورەترو تاڕادەیەك هۆشیارتر بوو – تێدەگات كە لەنێوانیاندا هەمووشتێك 

راسڵی  لەناكاوەكەی  ئاگاداركردنەوە  بەهەرحاڵ  بەڕێناكرێت,  پێویست  وەك 

قبوڵنەكرد و لەباوەشی كرد. راسڵ لەو كارەی بێزار بوو. مامەڵەی السارانەی 

هەردووكیان بەو مانایە بوو، كە لەهەشت ساڵی دواتردا، هاوسەرگیریەكەیان 

بەرەو سەخڵەتی زیاتر دەچوو. سەرباری جیابوونەوە كاتیەكان، سەرەنجام ساڵی 

19011 بە رەسمی لەیەكتر جیابوونەوە. بە درێژایی ئەم ماوەیە هەردووكیان 

بێهیوای  لە پەرێشانی  نائەوپەڕدابوون، سەبارەت بە راسڵ جگە  لەپەرێشانی 

فەلەسەفە  كاری  دژواریەكانی  كاتێك  كاریتێكردبوو.  فیكریش  س��ۆزداری و 

بیری  دەكردو  پیاسەی  درەختەكاندا  نێوان  لە  شەوانە  زاڵدەبوو،  بەسەریدا 

لەخۆكوشتن دەكردەوە. بێهیوایی بەرامبەر بە ئالیسی تەنیاكەوتوو لەماڵ و لە 

ژووری نوستندا تەنها دەیتوانی وێنای بكات.

چەندجار  ئەگەرچی  بوو،  سۆزدارانە  زۆر  دەیەیەكی  ئەوە  راسڵ  بۆ 

دەبوو.  خۆشەویستیەكەی  دەستبەرداری  بەخێرایش  بوو،  عاشق  خێرایی  بە 

ئەفالتونی،  جار  جار  یەكالیەنە،  هەندێكجار  سۆزانە،  بە  توندو  عەشقە  ئەو 

هەندێكجاریش لەگەڵ ژنە ناشادە شودارەكانبوو. پێدەچێت ئەو پەیوەندییە لەگەڵ 

ئەو ژنانە بووبێت، كە حەزیان لەم مرۆڤە وردیلە ئەشرافیە سەرسوڕهێنەرو 
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نامۆیە بە سمێڵی شێواو و تاڵتاڵ و رەفتاری گورجانەوە كردبێت.

هاوڕێ   و  داماو  هاوكارە  هاوسەری  عاشقی  تەنانەت  لەحاڵەتێكیشدا 

نزیكەكەی خۆی وایتهد بوو.  راسڵ لە بەرامبەر ئەمجۆرە خۆشەویستیانەیدا، 

سۆزی  هەبوونی  سەرباری  چونكە  دەكرد،  تاوان  بە  هەستی  تەواوەتی  بە 

فراوان و نابژاردەی لەو بابەتەدا، بنەماخواز، تەنانەت داوێن پاك و خۆپارێزبوو. 

سەرەنحام لەساڵی 191 لەسی و هەشت ساڵیدا، لەم گرفتاریانە دەربازی بوو، 

سەرنجڕاكێشی  ساڵەو  حەوت  سی و  هاوسەری  مۆرل،  ئاتۆلین  لیدی  عاشقی 

پیاوێكی رووكراوە وخۆشەویست بوو، كە ئەندامی پەرلەمان وخاوەنی كارگەی 

مەیسازی بوو.

دەموچاوی  رەنگی،  پرتەقاڵی  لەزولفی  خەرمانێك  هۆی  بە  ئاتۆلین 

ئەسپ ئاسای پودرە لێدراوی و سەروسیمای جوان و تەڕوتازەی بەناوبانگبوو، 

راڕایی، دەسەاڵتخواز، بێهەڵوێست و بە توندی نادڵنیابوو بەرامبەر بە خۆی. 

وەها ئاوێتەیەك لەوانەیە كەسایەتیەكی سەنجڕاكێشی بەودەدا. نەك هەر بۆ 

راسڵ: “گروپی بلۆمزبری”دواتر لە پشووەكانی كۆتایی هەفتەدا بەبەردەوامی 

 – دەبرد  شایەر، چێژی  ئاكسفۆرد  لە  مۆرۆڵەكان  لەكارسینگتۆن، هەوارگەی 

هەرچەند هەرگیز ئاتۆلینیان بەڕاستی قبوڵنەكرد لەپاشەملی بە گوێرەی رەواڵ 

الساریان دەكرد. كاتێك بینیان زەبەالحێكی ئەندێشە، وەكو راسڵی خستۆتە 

داوەوە ئەو الساریە زیاتریش بوو.

بە درێژایی ئەو دڵداریە پێنج ساڵە، لەگەڵ راسڵ بە بەردەوامی نامەیان 

بۆ یەكتری دەنوسی، راسڵ تا ئەو جێگەی كە دەیتوانی دڵ و زەینی بەڕویدا 

ئاتۆلین  دەكرد.  دڵپەسەند”  و  راسڵی”جوان  بەشێوەیەك  ئەویش  دەكردەوە. 

بوو، كە رێسامەندی زیادەڕۆیانەی بەراسڵ نیشاندا، كە چۆن ئەویش دەتوانێت 

باشترین  ناتەواوی خۆیان، بە  ئاسایی بێت. هەر دوكیان بەشێوازی  ژیانێكی 

شێوە كە لەتوانایاندا بوو، عاشقی یەكتری بوون.
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بەاڵم ئەمە زەوقترین و بەرچاوترین  بەسەرهاتی راسڵ لەو سااڵنەدا 

نەبوو. بەو جۆرەی كە چاوەڕوانی دەكرێت، كێشەی گەورەی ئەو بەسەرهاتی 

فیكری بوو. وەها چاوەڕوان نەدەكرا، كە لەو پەیوەندیە پڕشەوق وزەوقە، 

نەبوو، راسڵ رۆڵی مرۆڤێكی گەورەتری  تێدا  سەركێشانەیەدا، كە سێكسی 

گێڕابێت. لۆدڤیك ویتگنشتاین دوانیوەڕۆیەكی مانگی ئۆكتۆبەری 1911، بە 

بێ ئاگاداری پێشوەخت لە ژوورەكەی راسڵدا لەكامبریج دەركەوت. زۆرجوان 

بوو رەفتاری وشك و رەسمی هاوشێوەی ڤینی بوو. ئەو هەر لەسەرەتاەوە 

لەسەر ئاخافتنی ئینگلیزی پێداگری دەكرد،  سەرباری ئەوەی كە راسڵ ئەڵمانی 

بەباشی دەزانی. ویتگنشتاین كوڕی خانەوادەیەكی پیشەگەری خاوەن دەسەاڵت 

لەئیمپراتۆریەتی نەمسا - هەنگاریابوو. سەرەتا لە كۆشكی خانەوادەیدا، كە 

تایبەتی  وانەی  گرتبوو  تایبەتی  ژەندنی  مۆسیقا  بۆ  برامسی  جارجار  تێیدا 

دەخوێند. دواتر لەبەرلین ئەندازیاری و دوای ئەوەش لەمانچستەر فڕۆكەوانی و 

هەر لەوێش هۆگری بنەماكانی بیركاری بووە. بەگوێرەی باو پرس و جۆی 

كردووە، بۆئەوەی بزانێت سیما پلەیەك وناودارەكانی ئەو بەشە چ كەسانێكن، 

راسڵ و فرگەیان نیشان دابوو. خوێندكاری گەنج و كەمئەزمونی ئەندازیاری بە 

بێدەنگی گەیشتە ئەو بڕوایەی كە، ئایدیا سەرەتایەكانی سەبارەت بەبنەماكانی 

گۆڕێ.  بهێنیتە  زەمینەیەدا  لەم  جیهانی  مەرجەعی  دوو  لەگەڵ  ماتماتیك 

راسڵ  بەاڵم  ماڵرا”،  لەزەوی  “پۆزەی  ویتگنشتاینەوە  لەزاری  توڕە  فرگەی 

هۆگری بوو. دەستبەجێ  تێگەیشت كەتوانایەكی جیاوازی تێدایە. زانراو یان 

باوەڕێكی  ویتگنشتاین  دەبینی،  لەوەدا  خۆیی  گەنجیەتی  رەنگە  نەزانراو، 

بەهەست وسۆزی بەرامبەر بە پەیجۆریەكەی بۆ  فەلەسەفە هەبوو: ئەوە ببوو 

بەهەموو ژیانی، كاتێك پێدەچوو نەگەیشتووەتە خەونە بەرزەكانی، یەكەم 

بیركردنەوەی هەوڵدان بۆ خۆكوشتن بوو.
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راسڵ  هەمیشەیی  وەخت وناوەخت و  میوانی  بەخێرایی  ویتگنشتاین 

بوو. دەوروبەری نیوەشەو دەردەكەوت، پەرێشان، بەبێ  قسەكردن  لەسەر 

فەڕشەكە هاتوچۆی دەكرد. دواتر بەشێوەیەكی جیدی داوای روونكردنەوەی 

یان  فەیلەسوف  ببێتە  دەبێت  بكوژێك؟  خۆی  دەبێت  ئایا  دەكرد.  لەراسڵ 

ئەو  سەردەمەدا  )لەو  بوو  فڕۆكەوانی  خۆكوشتن و  دژی  راسڵ  فڕۆكەوان؟ 

دووكارە هاوشێوەی یەكنربوون(. ویتگنشتاین خەریكبوو بڕیاریدەدا، كە ببێتە 

لۆژیك.  بە  سەبارەت  راسڵ  ئایدیاكانی  سەر  دەكردە  فەیلەسوف وهێرشی 

راسڵ بەهێوری و لەسەر خۆ ئامۆژكاری دەكرد، تیژبینانە بەڵگەی دەهێنایەوە، 

زەینی ویتگنشتاینی سەبارەت بەمەسەلە فەلسەفیەكان دەكردەوە، ویتگنشتاین 

مانگدا،  چەند  لەماوەی  فیكریەوە”  بێگەردی  هەژمون و  زەوق و  بەهۆی” 

ساڵیدا  دوو  بیست و  لەتەمەنی  كە  ئەو  بوو.  بنەڕەتیەكان  مەسەلە  ئاشنای 

لۆژیك  بوو.  وشكبیر  السار و  خۆبەزلزان   هەبوو،  راسڵی  تەمەنی  نیوەی 

بەالیەوە ببووە جامی پیرۆز. راسڵ كە دەساڵ خۆی بەتێگەیشتنی قوڵترین 

مەسەلەو ئاستەنگیەكانی لۆژیكەوە خەریك كردبوو، بوێرانە خۆڕاگری دەكرد.

كرد،  لەویتگنشتاین  داوای  راس��ڵ  بەناوبانگدا،  باسێكی  لەگەڵ 

سەرنجبداتە ئەم دۆزە: ” ئێستا لەمژوورەدا ئەسپی ئاوی نییە.” ویتگنشتاین 

راستی ئەم دۆزەی رەتكردەوە، بەوهۆیەی كە لەبواری لۆژیكیەوە بڕاوە نییە. 

هاواریدەكرد،  بەرز  بەدەنگی  مێزەكانداو  لەژێر  بەگەڕان  دەستیكرد  راسڵ 

ئەسپی ئاوی لەكوێیە؟ ویتگنشتاین هێشتا دۆزەكەی راسڵی قبوڵ نەدەكرد، 

لەژوورەكەدا  ئاوی  ئەسپی  لەئارادابوو،  ئەوە  ئەگەری  لۆژیكیەوە  بواری  لە 

بێت.  راسڵ پێداگریدەكرد لەبواری ئەزمونییەوە ئەوە مومكین نییە. ریشەی 

تەكینەوەی ئایندەی ئەوان هەر ئەوەیە. ویتگنشتاین فەلەسەفەكەی لەسەر 

لەسەر  زیاتر  راسڵ  فەلسەفەی  بەاڵم  بونیاددەنا،  زمان  لۆژیك و  كۆڵەكەی 

واقعەیەتە زانستییەكان چڕدەبووەوە.
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ماتماتیكدا،  لەبنەماكانی  بیركاری  بناغەكانی  شیكاری  دوای  راسڵ 

هەر  بنەمای  واتا   – بەگشتی  ناسیدا  مەعریفە  بواری  لە  لێكۆڵینەوەكانی 

ناسینێكی - پەرەپێدا.  پەیوەندی نێوان ناسینی “ئێمە” و “جیهانی دەرەوە” 

لە چیداییە، ئەگەر پەیوەندیەك هەیە؟ راسڵ بەلێكدانەوەی ئەزمونی ئێمە 

سەراو،  –لەخەیاڵدا،  دەیكەین  ئەزمونی  كە  ئەوەی  لەوانەیە  دەستیپێكرد. 

خۆشباوەڕی و شتیتری لەوچەشنە - ئێمە هەڵخەڵەتێنێت، لەالیەكی دیكەوە 

ئەزمونەكانی  سەرتێكڕای  بخەینە  گومان  بنەمایە  ئەم  لەسەر  نییە  گونجاو 

گومانت  شتێك  هەموو  لەسەر  “دەبێت  كە  بوو  لەوبڕوایەدا  ئەو  خۆمان. 

هەبێت، تەنها ئەو راستیانە بهێڵینەوە، كە بەهۆی راشكاوی و جیاوازیانەوە، 

لەبنەمای  جیاوازیە  راشكاوی و  ئەم  لێبكرێت.”  گومانیشیان  ناتوانرێت 

ئەزمونەكانی ئێمەوە سەرچاوەی گرتووە، كە هەمان “دانەرە هەستیاریەكانن”، 

بەبینین،  كە  تاكالیەنانەن  دەركەوتەی  تێگیشتن و  هەستیاریانە  دانراوە  ئەم 

ئەمجۆرە  بەرهەمیاندەهێنین.  خۆمان  بیستنی  چەشتن و  بۆنكردن و  بیستن، 

كە  نین،  مادیەكانیش  هەمانشتە  بەاڵم  نین،  زەینی  تەواوەتی  بە  هەستانە 

كاریگەری دەكەنە سەر هەستەكانی ئێمە. دەتوانین باسی شتە ئاساییەكانی 

وەكو سێو – بكەین، بەاڵم ئاشنایەتی ئێمە لەگەڵ وەها شتێك بەتەواوەتی 

لەپێدراوە هەستیارەكانەوە پێكهاتووە، ئەمانە ئەو شتانەن، كە هەستی سور، 

خڕ، سەخت، نەرم و شتی تری لەو چەشنە بەئێمە دەبەخشێت و ئێمە رێنوێنی 

پەیوەستبوون،  بەمجۆرەشە  هەر  “سێو”.  چییەتی  دروستكردنی  بۆ  دەكات 

مادی  بەردەوامی شتەكانی جیهانی  بەردەوامی جیهانی شتەكان.  جێگیری و 

ئێمە  هەستیەكانی  لەپێدراوە  سەرچاوەیگرتوە و  لۆژیكییەكانەوە  لەپێكهاتە 

بەرهەمدەهێنرێت.

لەسۆنگەی تیۆری ماریفەتناسیدا، دەتوانین بەرەو جیهانبینی كردەیی 

بچین. هەموو كەرەستەكانی پێوان و بینین لەراستیدا گەشەكردن و پەرەپێدانی 
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هەستەكانی ئێمەن. ئەم دوانە بەوردی هەمان پێدراوە هەستیەكان بۆ ئێمە 

فەراهەمدەكەن. لەسەری دەرزیەكەوە تیشكێكی پرتەپرتكەر، كە بەتەلیسكۆپ 

دەیبینین، بە شێوەی لۆژیكی ئەستێرەیەكی گەورە دروستدەكات، كە ملیۆنان 

پێوانەوە  لەئامێرێكی  تیشك  تێپەڕكردنی  بە  لەئێمەوە دورە.  تیشكی  ساڵی 

دەتوانین درێژی شەپۆلەكانی بەشێوەی لۆژیكی دیاری بكەین.

سكۆتلەندی،  فەیلەسوفی  هیوم،  دەیڤید  پێشتر،  ساڵ  سەدوپەنجا 

دواین تیۆری ئەزمونی ماریفەتناسی هێنایەئاراوە. بەم پێیە، تێكڕای ناسینی 

زەوقەكان،  كە”هەستەكان،  كاریگەریەكە  بنەمای  لەسەر  مرۆڤ  ب��ڕاوەی 

جوڵەكان(ی ئێمە بەرهەمی دەهێنن. پێنسەی ئێمە بۆ جیهانی دەرەوە، تەنها 

لەرێگەی تێگەیشتنەكانەوە بەدەستدێت – تەنانەت تێگەیشتنی ئەم شتانە بە 

شێوەی تەن، هۆكارێتی و شتی تر، تەنها بە پرۆسەی نەبڕاوەی بەراوردكردن 

)استقرا( پێكدێت. ئێمە نازانین كە تۆپێكی بلیارد شتێكی تاكە. ئەمە تەنها 

شرۆڤەی كاریگەریەكانی ئێمەیە، ئایدیای هەڵكۆڵینە. ئێمە نازانین كە هەتاو 

پێناسەیەك  –هەروەها  دەسوتێنێت  كاغەز  گڕ  یان  دەردەكەوێت،  سبەینێ  

هۆیەتی  یان  ئەگەر  هەڵكۆڵینی  ئایدیای  بە  بەستوو  پشت  گریمانەی  تەنها 

ئێمەیە.  ئایا راسڵ لەراستیدا شتێك زیاتر لەمە دەڵێت؟ كلیلی تیۆری ناسینی 

لۆژیك”ییە.  “پێكهاتەی  لەسەر  ئەو  لەجەختكردنەوەی  راسڵ و رەسەنایەتی، 

ناكەین.  ئەزمون  بەكردەوە  “چیا”  وەكو  تەنێكی خۆڕاگری  بەكردەوە  ئێمە 

بەپێدراوە  تەنها  كە  پێكدێت،  لۆژیكی  پێكهاتەی  پرۆسەی  بە  چەمكە  ئەم 

هەستیەكانی ئێمە دەستپێدەكات.

زانست  فەلەسەفەو  كە  لەوەی  جگە  نەبوو،  شتێك  راسڵ  ئامانجی 

دووبارە یەكبخاتەوە، بەجۆرێك كە لەیۆنانی كۆن و دووبارە لەسەدەی حەڤدە 

بنەمای  كێشكردنی  هێزی  بە  سەبارەت  نیوتن  گەورەی  )بەرهەمی  دابوو 

روبەڕووی  راسڵ  لێرەدا  بەاڵم  ناوبوو.(،  سروشتی  فەلەسەفەی  بیركاری 
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هەستیەكان  پێدراوە  بە  مادی  جیهانی  تەنها  من  ئەگەر  بووەوە.  گرفتێك 

دروستدەكەم، كەواتە خودی جیهانی مادی چییە؟ ئایا تەنها بینایەكی لۆژیكیە 

زەینیەكانی  پرۆسە  لەدەرەوەی  سەربەخۆی  بوونێكی  هیچ  مندا؟  لەزەینی 

مندا، لە دەرەوەی زەینی من نییە؟ ئەگەر هەیەتی، چۆن دەتوانین بیناسین؟

راسڵ لێرەدا روویكردە مەسەلەی جیهانی دەرەوە. پێشتر لەرێگەی 

پێدراوە هەستیەكانەوە، بەبینای لۆژیكی ناسینەوە “بەرەوپێشەوە” دەچوو. 

دەڕۆیشت. “بۆدواوە”  مادە  دروستكردنی  بۆ  هەستیەكان  لەپێدراوە  ئێستا 

پێدراوە هەستیەكانە،  لە ”هەموو  پێكهاتوو  ناوەڕۆكی جیهان، خودی مادە 

كە هەموو بینەرانی شیمانەیی، دەتوانن بە تێگەیشتنەوە شتێكی یەكدەست 

ببینن” تەنێكی مادی كە لەهەر الیەك و ئاڕاستەیەكی مومكینەوە دەبینرێت 

كارەكتەری  هەستیەكان  پێدراوە  مادییە.  تەنی  هەمان  دەركدەكرێت،    و 

تەنەكانن.

مادە رازی نهێنی نەناسراو نییە، كە لەپشت تێگەیشتنەكانی ئێمەوە 

هێالنەی كردبێت، بەوجۆرەی كە فەیلەسوفانی پێشتر وەكو كانت وتویانە، 

رۆژی  ئەم”زانست و  هەر   – نییە  رازێكی  جیهان  نییە،  لەئارادا  مەتەڵێك 

روناك و  ئەوەندە  هەر  جیهان،  فەلسەفەو  رۆژانەیە”.  كاروباری  روناك و 

ئاشكران، كە زانست دەیوت. پێدراوە هەستیەكان پەیوەندیەكی راستەوخۆیان 

ئایدیا  لەتەنە سروشتیەكان و  بریتین  كە   – بێزەیندا  زەین و جیهانی  لەنێوان 

لەجوانی  ئێمە  ئایدیای  وەكو  بەشتگەلێكی  دوایی  چەمكی  دەرهەستەكان. 

یان چاكی، هەروەها بوونگەلێكی وەكو ژمارەی راستێتی ئەفالتونی دەدات. 

راستەوخۆ  بەمجۆرە زەین  بوونیان هەیە”.  بە شێوەی دەرهەست”  ئەمانە 

پێیە چەمكگەلێكی وەكو ژمارەكان و  بیركاریەوە هەیە. بەم  پەیوەندی بە 

پێدراوە هەستیەكان بنەڕەتین.
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پرۆسە زەینیەكان بەم وێنا بنەڕەتیەوە – رەنگ، ژمارە وهاوشێوەكانی 

ئەوان – وەكو “ناسر بەسیت” گەردیلەی ئەتۆمی لە جوڵەدایە. بەوجۆرەی كە 

جیهان لەئەتۆمەكان و پێكهاتە ئەتۆمیەكان پێكدێت، ناسینی ئێمەش لەم ناسرە 

بەسیتە ئەتۆمیە دروستبووە. دەتوانین ئەمانە لەرێگەی لۆژیكی دەستكاریەوە، 

راسڵ  كە،  ئەوەی  هۆی  بووە  ئەمەش  بكەین.  بەندی  پۆلێن  یان  ئاوێتە، 

فەلسەفەكەی ناوبنێت “ئەتۆمباوەڕی لۆژیكی”. بۆ دۆزینەوەی راستی راڤەیی 

بەشێوەیەكی  بزانین  دابەشیبكەین  و  لۆژیكیدا  گەردیلەی  بەسەر  دەتوانین 

بە”شیكردنەوەی  شێوازە  ئەم  نەبووە.  یان  بووە  ئاوێتە  دروست  لۆژیكی 

لۆژیكی” ناسراوە و بوو بە یەكێك لەرەوتە زاڵەكان لەفەلەسەفەی سەدەی 

بیستەمدا.

خوارەوەدا  دۆزەی  لەم  دەتوانین  لۆژیكی  شیكاری  سادەی  نمونەی 

بەكاربهێنین، “پاشای ئێستای فەرەنسا سەری رووتاوەتەوە.” ئەمە بە رواڵەت 

بەاڵم  بێت،  درۆ  یان  راست  لەوانەیە  كە  بەیاندەكات،  پەیوەندیەكی سادە 

لەراستیدا پارادۆكسێك دێنێتە ئاراوە. نەراستە نەدرۆیە – قۆڕ و بێمانایە، بۆچی؟ 

بۆئەوەی كە شتێك بەناوی پاشای ئێستای فەرەنسا بوونی نییە. ئەم دۆزە 

دەتوانرێت لەرێگەی بەشە ئەتۆمییە پێكهێنەرەكانیەوە دابەشبكرێت:”بوونی 

ئێستا”،”پاشای فەرەنسا”، و “قژڕوتاو بوون”. مەحاڵە كە دۆزی سەرەكی دەبێت 

وەها بێت”شتێك بەناوی پاشای فەرەنسا بوونی هەیەو قژی رووتاوەتەوە.” 

لەپەیوەند  ناتوانێت  فەرەنسا”  “پاشای  لەئەنجامدا  ناڕاستە،  یەكەم  بەشی 

لەگەڵ “قژ ڕووتانەوە”دا بێت. راسڵ لەهەمانكاتدا كە لە سەر ئەم مەسەالنە 

كاری دەكرد، تەواوی ئەو ئایدیایانەی تاقیدەكردەوە، كە لە پەیوەند لەگەڵ 

ویتگنشتایندا لەزەینیدا شكڵی دەگرت. ئەوان بەشێوەی یەكسان كاریاندەكرد، 

لەهەمانكاتدا لەژێر ئەم هاوكاریە بەرواڵەت فەلسەفیەدا، تەقینەوەیەكی قوڵ 

لۆژیك  لەپێشبوونی  لەسەر  جەختی  ویتگنشتاین  سەریهەڵدەدا،  خەریكبوو 
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روویدەكردە  فراوان  بەشێوەیەكی  راسڵ  ماریفەتناسی  لەكاتێكدا  دەكردەوە، 

لە  تایبەت  قۆناغێكی  زانست.  راستەقینە”ی  مادە و”جیهانبینی  چەمكی 

دۆزینەوەی زانستی – یەكێك لە گەورەترین سەردەمانی مێژووی زانست – 

بوو. ئەنشتاین یەكەمین نامەی سەبارەت بەڕێژەیی بوونی تایبەت لە 1905دا 

باڵوكردەوە. بەگوێرەی ئەوە، زەمان  و جوڵە رێژەییبوون ، مادە بەجۆرێك 

بور  نیلز  لەساڵی 1912  نێوەندەدا،  لەم   )E=MC( بەئەژمار دەهات  لەوزە 

یاساكانی  دەیسەلماند  كە  پێشكەشدەكرد،  كوانتۆمی  تیۆری  بوو  خەریك 

شوێن وكات  دەرنایەت.  راست  ئەتۆمدا  ژێر  لەئاستەكانی  كالسیك   فیزیای 

رەها نەبوو، رووناكی بەشێوازێكی نەشیاو، دەیتوانی هەم گەردیلەی رق و 

گۆڕانكاریانەبوو.  ئەم  ئاگاداری  راسڵ  نییە(.  كێشی  بێت.)كە  شەپۆل  هەم 

روون و ئاشكرابوو، كە هەر تیۆریەكی فەلسەفی سەبارەت بەناسین دەبوایە 

روناكی  لەبەر  جێگیربكردایەت.  لەخۆیدا  شۆڕشگێڕانەیە  گۆڕانە  جۆرە  ئەم 

تیۆری رێژەیی بوون و كوانتۆم، مەعریفەتناسی)ئەبستیمۆلۆژی( بە جۆرێك كە 

لەو سەردەمەدا بوو، بە تەواوەتی لەیەكدابڕاو وێنا دەكرا.

بووبێت،  باش  دۆخەكە  كە  هەیە،  گومانیان  هێشتا  كەس  زۆر 

مەعریفەتناسی  مەسەلەكانی  بە  سەبارەت  دووكیان  هەر  بۆر  ئەنیشتاین و 

بوون.   لەپەیجۆریدا  سەختی  زۆربە  خۆیان  لەدۆزینەوەكانی  بەرهەمهاتووە 

و  كواركەكان  وەكو  شتگەلێكی  بە  خۆیان  كە  بیرمەندانەی  ئەو  ئەمڕۆ 

هۆگریەكیان  ئیتر   ، خەریكدەكەن   )Superstarings( سەروبەشەكانەوە 

نەماوە. سەروبەشەكان گەردیلەی راستەقینەن،  بە مەعریفەتناسی  بەرامبەر 

یان تەنها بەشەكانی بیركارین؟ وەها پرسیارگەلێك بۆ ئەوان لەئارادا نین. 

سەروبەشەكان لەهاوكێشەكانی ئەواندا “وەاڵمدەداتەوە”. ئەمە بۆ بیرمەندان 

زیاتر  زانست  بوونی  نالۆژیك  بە  بەرامبەر  ئ��ەوان  كاردانەوەی  گرنگە. 

هاوشێوەی كاردانەوەی ماتماتیكزانانە بەرامبەر بە رەتكردنەوەی بڕاوەبوونی 
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بە  سەبارەت  فەلسەفە  هێشتا  ئایا  بەمجۆرە  گۆدیلەوە.  لەالیەن  ماتماتیكە 

مادە قسەیەكی بۆ وتن هەیە، یان مەعریفەناسی لێرەدا بە كردەوە بێكەڵكە؟

راسڵ بایەخی بنەڕەتی ئەم مەسەلەیەی بۆ دەركەوت و سوربوو لەسەر 

ئەوەی، كە پێوەی سەرقاڵ بێت. ویتگنشتاین لەالیەكی دیكەوە، بنەماكانی 

مەعریفەتناسی لەشوێنێكی تر دەبینی. راسڵ و ویتگنشتاین هەردوكیان گرنگی 

زۆریان بە لۆژیك دەدا، بەاڵم بەدەر لەمە، رێگایان لەفەلسەفەدا زۆرجیاوازە. 

بۆ راسڵ زیاتر فەلسەفە گرنگبوو تا لۆژیك، بۆ ویتگنشتاین لۆژیك لەپێشتر 

بوو ، بەاڵم سەبارەت بەپێكهاتە گەردیلەییەكانی ناسین و پێویستی بەشیكاری 

زمان بۆ گەیشتن بەم پێكهاتانە لەگەڵ راسڵ هاوبۆچوونبوو. لەگەڵ ئەوەشدا، 

بۆ ویتگنشتاین پێكهاتەی زمانبوو كە پێكهاتەی جیهانی لەقاودەدا. یەكەمین 

بەرهەمی گەورەی ئەو، نامیلكەی لۆژیكی – فەلسەفی، بەئاشكرا رایدەگەیاند 

 ... تەنەكان  كۆكراوەی  نەك  راستیەكانە،  تێكڕای  كۆكراوەی  جیهان  كە” 

بەوە  وەرچەرخانەوە  خاڵی  لەم  جیهاندایە.”  لۆژیكی  لەفەزای  راستیەكان 

بێدەنگ  ناتوانین قسە بكەین، دەبێت  دەگەیشت كە”سەبارەت بەوەی كە 

قسە  هەر  یان  قسەبكات،  لۆژیكی  دەبێت  ناسین  تر،  واتایەكی  بە  بین.” 

نەكات..

 – مادە  نامۆكانی  لەپێكهاتە  كە  بیرمەندانەی  ئەو  خۆشحاڵیەوە،  بە 

نەدا.  كۆڵیان  بەمجۆرە  دەكەن  لێكۆڵینەوە   – ئەوان  نالۆژیكانەی  رەفتاری 

بەم كۆڵنەدانە هۆشداریەكەی ویتگنشتاینیان پوچەڵكردەوە. زمان دەتوانێت 

خۆی  دەتوانێت  وەها  هەر  بكات،  خەریك  نالۆژیكەوە  بەپرسێكی  خۆی 

ناوەكی  فیزیای  خەریكبكات.  خۆی  لەواقعیەتی  ب��ەدەر  واقعیەتێكی  بە 

دوورەپەرێزی  بەدەستهێنا.  گەورەی  پێشكەوتنێكی  بیستەمدا،  لەسەدەی 

ویتگنشتاین لەم مەسەالنەو دوركەوتنەوەی لەدنیای لۆژیكدا بەو مانایەبوو، 

كە فەلسەفە دەتوانێت درێژە بەكارەكەی بدات، لەبڕانەوەی بونیاتنراودا بە 
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سەركەوتنێكی بەرچاوەوە. لەپێشبوونی ئەو لەفەلسەفەدا لەسەدەی بیستەمدا 

مەسەلەیەكی گشتگیرتری  راسڵ  فەلسەفەی  پێچەوانەوە  بە  بەم هۆكارەیە. 

كە تاوتوێدەكرد، هەرگیز بەشێوەیەكی جێی رەزامەندی چارەسەری نەكرد. 

فەلسەفەكەی  مەسەالنە،  ئەم  چارەسەری  بۆ  راسڵ  بەردەوامی  كۆششی 

بەرفراوانی  دلێران و  كۆششی  نیشاندەدا,  كاتی  شێوەی  بە  لەجاران  زیاتر 

ئەو بەبەراورد لەگەڵ بڕاوەبوونە رۆشنەكان، بەاڵم ئاڵۆزی ویگنشتاین وەكو 

بشێور رووت دەردەكەوت.

دواتر  فێربوو.  لەویتگنشتاینەوە  زۆرشت  راسڵ  ئەوەشدا،  لەگەڵ 

فیكری  ژیانی  ئەزمونی  پڕهەیەجانترین  بە  ویتگنشتاین  لەگەڵ  ئاشنایەتی 

كرد،  گەاڵڵەی  ویتگنشتاین  كە  ئاڵۆزیانەی  ئەو  بەاڵم سەرەنجام  وەسفكرد، 

تووشی تێڕامانی كرد، توندی تاڕادەیەك شێتانەی  هێرشەكانی ویتگنشتاین 

بۆ سەر بابەتی فەلسەفەی ئەو، متمانەی توشی لێكترازان كرد، ئەوەش بووە 

هۆی ئەوەی راسڵ بەو دەرەنجامە بگات، كە بە گەیشتن بە چل و چەندساڵە 

ئیتر فەلسەفە زۆر دژوار بووە بۆی. ئەوەی قبوڵكرد كە ئیتر هەرگیز ناتوانێت 

كارێكی نوێ و رەسەن بكات. لەم ملمالنێ  فەلسەفیەی ئیرادەكان لە نێوان 

دوو دێوەزمە گومانێك لەوەدا نەبوو، كە كێ  براوەیە. ئەوەی كە ئەنجامی 

ئەم ملمالنێیە تا چ رادەیەك سەرچاوەگرتووە لەدەسەاڵتی كەسایەتی، نەك 

بۆنەی بەڵگەهێنانەوەی فەلسەفی، هێشتا مشتومڕی تێدایە.

راسڵ سەرباری ئەم لێدانەیە كەسێك نەبوو، كە بەتەواوەتی تێكبشكێت، 

قوڵەكانی  مرۆییە  تایبەتمەندییە  تواناو  بوو،  خەریك  ئێستا  بوو،  هەرچی 

فەلسەفەیەكی  پێكهێنانی  بۆ  لەهەوڵەكانی  دەستی  كە  ئێستا  دەردەكەوت، 

دڵخوازی  فەلسەفەیەكی  داڕشتنی  روویكردە  هەڵگرتبوو،  گشتگیر  رەسەنی 

سادەبوو،  هەڵخەڵەتێنەر  شێوەیەكی  بە  كە  كتێبانەدا،  زنجیرە  لەو  خەڵك، 

بە درێژایی تەمەنی درێژەی بە نووسینیاندا، بە هەمووشتێكەوە خەریكبوو، 
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لەمەسەلە تایبەتەكانی ئەخالقەوە بگرە، تا تێكڕای مێژووی فەلسەفەی خۆرئاوا. 

مەسەلەكانی  ناوی  بوو،  تەواو   1912 ساڵی  لەوبارەیەوە  كتێبی  یەكەمین 

بۆ  كارامەیە  پێشەكییەكی  كتێبە وەكو  ئەم  بۆ زۆر كەس  لێنرا.  فەلسەفەی 

جێگەیە  ئەو  تا  راسڵ  بوو:  سەرسام  ویتگنشتاین  بابەتەكەوە.  ناو  چوونە 

بە  نەبوون  لێوەشاوەیی  خاوەنی  كە  كەسانەی  ئەو  كە  كردبوو،  تەنەزولی 

فەلسەفە ئاشنا دەكرد. لەوە بەدواوە بە پشتبەستن بە رابردو هەڵسوكەوتێكی 

پڕ لەسوكایەتی و دەرەبەگ ئاسایانەی هەبوو. سەرباری ئەمەش، راسڵ لەدوو 

قۆناغی ژیانیدا بە شێوەیەكی تیۆری بەرزانە هاوكاری ویتگنشتاینی كردووە 

– دڵنیابوون لە باڵوبوونەوەی  نامەی لۆژیكی – فەلسەفیەكەی، هەر وەها 

لەباری  دۆخی  نەبوونی  سەرباری  بتواتێت  دا   1930 لەدەیەی  كە  ئەوەی 

ئاكادیمی، پۆستێك لەكامبریجدا وەرگرێت.

دڵگیرو  لەسنورە  سەرتربوو  هەمیشە  راسڵ  فەلسەفییەكانی  حەزە 

بۆ  هەمیشە  زەوقییەكان  ئەخالقی و  سیاسی،  مەسەلە  لۆژیك.  تاساوەكانی 

ئەو سەرنجڕاكێش بوون. نەك هەر لەبواری تیۆریەوە، روانگەیەكی لیبراڵی 

هەبوو و چاالكانە بەشداری باس وخواسە ئەخالقیەكانی رۆژانەی دەكرد. باس 

جیهانی  لەجەنگی  بەر  ساڵەكانی  لە  كۆمەاڵیەتی  مەسەلەی   وروژێنەرترین 

یەكەم لەبەریتانیا، بزوتنەوەی مافی دەنگدانی ژنان لەسەركردایەتی ئامیلین 

پانهۆرست بوو، كە چەندین جار بە هۆی هەڵوێستەكانیەوە زیندانی كرابوو. 

لەسەردەمانێكدا كە دەربڕینی وەها بۆچوونێك، دەبووە هۆی پەراوێزخرانی 

كۆمەاڵیەتی، راسڵ بوو بە الیەنگری مافی دەنگدانی ژنان. لەساڵی 1907دا 

لە  ئازاد،  بازرگانی  ژنان و  بۆ هەبوونی مافی دەنگدانی  لەخەبات  تەنانەت 

هەڵبژاردنی خولی نیوەی ویمبلدۆندا خۆی بۆ نوێنەرایەتی پەرلەمان كاندیدكرد. 

ئەم هەنگاوەش بووە هۆی نانەوەی توڕەیی و بارگرژی لەسەرتاسەری واڵتدا، 

بەر لە هەڵبژاردنەكە چەندین هێرش كرایە سەری و سوكایەتی پێكرا.) ژنان 
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لەبەریتانیا تا ساڵی 1918، دوو ساڵ بەر لەئەمریكا مافی دەنگدانیان نەبوو.( 

لەسیاسەت و  چاالكانەی  رۆڵی  بە  درێژەی  راسڵ   شكستە،  ئەم  سەرباری 

خەبات بۆ پارتی لیبراڵدا– هەر لێرەدا یەكەم جار لیدی “ئاتۆلین مۆرۆل”ی 

بینی، كە هاوسەرەكەی ئەندامی لیبراڵی پەرلەمان بوو.

بە پێچەوانەی باو، هەرچی راسڵ تەمەنی دەچووە سەر لەبنەماكانیدا 

شەپۆلی   لەگەڵ  خۆیدا  بە  رێگای  سەدەدا  لەخوالنەوەی  دەبوو.  رادیكاڵتر 

نیشتمان پەروەری ئیمپریالیستی، هاوڕێ  لەگەڵ جەنگی بوئرەكان پێشبكەوێت، 

كە تێیدا سوپای بەریتانیا شكستی بەكۆچبەرانی هۆڵەندی لەباشوری ئەفریقا 

هێنا. لەساڵی 1914دا كە جەنگی جیهانی یەكەم دەستی پێكرد، تەمەنی 42 

سااڵن بوو بنەما لیبراڵیەكانی خۆی عەقاڵنی كردبوو. رایگەیاند هیچ پاساوێك 

بە  كە  رێكخست،  ئاشتیخوازانەی  خۆپیشاندانی  چەندین  نییە و  جەنگ  بۆ 

هۆیانەوە خرایە ژێر فشارەوە و پیشەی مامۆستایەتی لە “ترینیتی كۆلێژدا لە 

دەستدا.

بەاڵم راسڵ كەسێك نەبوو، كە بە لەدەستدانی پیشەكەی واز لەبنەما 

فیكریەكانی بهێنێت و خۆڕاگری كرد.  ساڵی 1918 سزای شەش مانگ زیندانی 

لەزیندانی بریكستۆندا بەسەردا سەپێنرا. پێشوازی لەو قۆناغی گۆشەگیرییەكرد، 

خەریكی  پێدەدا،  ئەوەی  دەرفەتی  و  دوریدەخستەوە  كاركردن  لە  چونكە 

نوسینەوەی فەلسەفە بێت. دەرئەنجامی كۆتایی ئەو گۆشەگیریەش شیكاری 

زەین بوو، كەتێدا بەو ئاكامە گرنگە گەیشت،  كە جیاوازی لەنێوان جەوهەرو 

زەیندا نییە. مادە زەینیتر و زەین مادەییتر لەوە بوو كە بەشێوەی گشتی 

وێنا دەكرا. ئەمانە پێدەچێت “كاركردی” مادە بووبێتن ”بەاڵم توخمە ساكارە 

ئەوكاتەی  تا  كە  گریمانەیەك   – وێنادەكران  لەزەینیشدا  گەردیلەییەكان” 

ئێستا  نەبوو.  مومكین  هەبوو،  بوونی  مادەدا  و  زەین  نێوان  لە  جیاوازی 

وەردەگرت،  پێدراوەكانی  بیرۆكە  خاوەن  توخمی  هەرجۆرێك  نەك  زەین 
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)وەكو  ساناكان”  “توخمە  هەستیانەو  پێدراوە  ئەم  ساختەی  جۆرێك  بەڵكو 

كە  شتەی  ئەو  لەقەڵمەدەدرێت.  هتد(  و  ژمارەكان  دەرهەستەكان،  ئایدیا 

زیاتر وەكو زەین وێنادەكرێت، لەئێستا لەشتێك پێكدەهات، كە پێشتر مادەو 

تەواوەتی  بە  ئاتۆلین  وێنادەكران.  ئەو  لەدەرەوەی  ئەفالتونییەكان  هەستە 

پشتیوانی لەخەباتی دژە جەنگی راسڵ دەكرد، بەاڵم خۆشەویستی شاراوە 

لەپەیوەندیەكانی ئەواندا، وایلێهاتبوو كە ببوون بە هاوڕێی زۆر نزیكی یەكتر. 

ئازاد  لەخۆشەویستی  بەرگریكردن  بەرەو  ئەوی  راسڵ   لیبراڵەكانی  باوەڕ 

بردبوو، بەاڵم تەنها لەوكاتەدا بوو، كە خەریكبوو بە كردەوەی دەردەهێنا.

)سەردەمی بێ  بەندوباریەكەی دوای بەجێهێشتنی ئالیس پێدەچوو زنجیرەیەكی 

لەخۆڕانەگری  هەوەسبازانە،  و شەیدای هەنوكەیی سەرچاوەگرتوو  شیفتە 

بەبێ  لەبەرچاوگرتنی هەرجۆرە روانگەیەكی ئەخالقی بووە.( پەیوەندیەكی 

تایبەت لەگەڵ كولت ئۆنیل ئەكتەری بیست و یەكساڵ تەمەن،  هەبوو، بە 

تی.ئێس.  هاوسەری  یەكەمین  ئالیوت،  ڤیۆین  نوسەر،  مەنسفێڵد  كاترین 

ئالیوتی شاعیر كە توشی ناجێگیری دەرنی ببوو. بەاڵم لە 1919دا چاوی بە 

دۆرا بلك كەوت، ژنێكی بیست وپێنج ساڵەی سەربەخۆ، كە پایپی دەكێشاو 

لەزمانە مۆدێڕنەكانی كەمبریجدا بڕوانامەی بااڵی وەرگرتبوو. دۆرا ستایشی 

هەڵوێستی ئاشتیخوازانەی راسڵی كردبوو، بەاڵم ئەوی بە هارتری دێوانە ئاسا 

نامۆدا دەشوبهاند )هەڵسەنگاندنێكی هۆشمەندانە،  ئالیس لەسەرزەمینی  لە 

كە زیاتر لەیەك كەس پێیگەیشتبوو(. لەگەڵ راسڵ باسی توندوتیژیان پێكەوە 

دەكردو سەرباری ئەوەش هەردووكیان باوەڕی قوڵی خۆیان بەهاوسەرگیری 

لەژیاندا  ئامانجی  دەیوت  كە  بوو،  رادیكاڵ  فیمینیستێكی  دۆرا  راگەیاند. 

خستنەوەی منداڵە. چونكە لەوەها پەیوەندیەكدا جێگەیەك بۆ باوك نامێنێت، 

منداڵەكان تەنها لەالیەن دایكەوە بەخێودەكرێن. راسڵ وەاڵمی دەدایەوە: “ 

باشە، بەاڵم تۆ ئەوكەسەنیت كە من منداڵم لێیدەبێت.”
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رەنگە حاشاهەڵنەگر بووبێت، كە ئەوان پێكەوە هاوسەرگیری بكەن، 

بەاڵم ئەوە تا دوو ساڵی تر رووینەدا. بەدرێژایی ئەم ماوەیە پێكەوەبوون 

هەردووكیان بۆ بینینی روسیای بەڵشەفیكی سەردانی ئەو واڵتەیان كردبوو. 

شكڵیگرت،  لەراسڵدا  بڕوایە  ئەو  بەرپابوو  شۆڕش  1917دا  لەساڵی  كاتێك 

ئەم دونیایەدا  لەشوێنێكی  كە رەنگە سەرئەنجام كۆمەڵگەیەكی راستەقینە  

پێكهاتبێت. بەهیوایەكی مەزنەوە وەكو ئەندامی لیژنەی نوێنەرایەتی پارتی 

لیبراڵ، كە زۆربەی ئەندامەكانی خۆیان بە زیاراتكارانێك دەزانی، كە دەچن 

ناوبانگی  بۆنەی  بە  روسیا.  گەیشتە  بن،  نوێ   قۆناغێكی  شایەتی  بۆئەوەی 

دەكرا.   بۆ  لینینی  لەگەڵ  تایبەتی  دیدارێكی  پێشبینی  راسڵەوە،  فەلسەفی 

فەیلەسوفی بەریتانی هیچ كاریگەریەكی لەرابەری شۆڕش وەرنەگرت  و ئەوەی 

برسیدا  لەنێوان جوتیارانی  بەتایبەت  كاریگەریەكانی شۆڕشەوە،  بەهۆی  كە 

لەناوچە گوندنشینەكان بینی، تووشی سەرسامی كرد. دۆرا، كە لەچوارچێوەی 

بەرنامەیەكی تردا سەفەریكردبوو  و لینینی لەكاتی پێشكەشكردنی وتەدا لە 

راسڵ دەستبەجێ   گەڕایەوە.  بەشەیداییەوە  بینی،  كۆبوونەوەیەكی گەورەدا 

ئەو  لۆمەی  كە  نوسی،  بەڵشەفیزمی  زانستی  و  تیۆری  گەشتەكەی  دوای 

شتانەبوو و بینیبووی، ئەوەش جۆرێك لە نەفرەت  و بێزاربوونی بەرامبەر 

دروستكرد.  بەریتانیادا  چەپڕەوەكانی  كۆمەڵە  و  كۆڕ  لەناو   راسڵ  بە 

زۆربەی دیداركەران كەوتبوونە ژێر كاریگەری ئەوەی، كە بینیبوویان - یان 

سەردانی  ئەوساڵە  هەر  كە  ڤێڵز  جی.  ئێچ.  بینویانە.  دەكرد  تەسەوەریان 

لەساندی  زەوقی  بەشەوق و  وتارێكی  زنجیرە  لەگەڕانەوەیدا  روسیایكرد، 

ئێكسپرێسدا نوسی. جۆرج بێرنارد شۆ، كە لە لوتكەی پاكسازیەكانی دەیەی 

1930دا سەردانی روسیایكرد. ستالینی بە پاپا و روسیای بە “ خەونێكی شاد 

و بەشكۆ” بەراورد كرد. راسڵ بۆ هەمیشە رادیكاڵ مایەوە، بەاڵم پێداگری 

لەسەر وتنی حەقیقەتی ئەوەی كە بینویەتی دەكردەوە. لەئەنجامدا بە درێژایی 
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تەمەنی درێژی یارانێكی سیاسی كەمی مایەوە، بەاڵم مشتومڕە گەرمەكانی 

لەگەڵ دۆرا بلك سەبارەت بە روسیای بەڵشەڤیكی ئەوانی لەیەكتر نزیك 

كردەوە و لە سێپتەمبەری ساڵی 1921دا هاوسەرگیریان كرد، دوای شەش رۆژ 

دۆرا یەكەم منداڵی راسڵی هێنایە دونیاوە، كوڕێك كە بەیادی رۆمان نوسی 

گەورەی پۆڵەندا ناوی كنرادیان لێنا.

دۆرا هەستیدەكرد كە هاوسەرگیری كردنی خیانەتێكی گەورەیە بە 

باوەڕەكانی. راسڵ دوودڵ بوو. دەترسا ناشەرعی بوون – وەكو پەڵەیەكی 

و  دایك  بە  بەرامبەر  كنراد  ئازاردانی  هۆی  ببێتە  سەردەمەدا  لەو  گەورە 

هاوسەرگیری  كە  دەیبینی  نائاسایی  كردنێكی  پێشبینی  بە  راسڵ  باوكی.  

زانكۆیی  پیشەیەكی  دۆزینەوەی  ناشەرعی،  منداڵێكی  هەبوونی  نەكردن و 

دژواردەكاتەوە بۆی. هەڵوێستی ئاشتیخوازانەو چوونە زیندان، ئەوی كردبوو 

خۆشبەختانە  بەریتانیادا.  زانكۆیەكانی  كۆمەڵە  لەكۆڕو  ناباو  توخمێكی  بە 

ناوبانگە نێودەوڵەتیەكەی ئیمكانی سەفەرگەلێكی بۆ وتارخوێندنەوە لەئەمەریكا 

بۆ دەڕەخساند، بەاڵم لەگەڵ خۆشەویست و منداڵە ناشەرعیەكەیدا نەبوو.  

راسڵ بۆ بەدەستهێنانی داهاتی پێویست درێژەی بە نوسینی كتێبی سادەو 

رەوانی فەلەسەفی و مەسەلەی رۆژدا، هەروەها لەگەڵ لۆرا بە بەردەوامی 

مەقالەیان بۆ رۆژنامەكان دەنوسی، تا ئەوەی كە دۆرا مناڵی دووەمی بوو، 

كە ئەمجارەیان كچێك بەناوی  كاترین بوو.

وەكو  راسڵەكان  بوو.  لەئارادا  منداڵەكان  خوێندنی  پرسی  لەئێستادا 

باو  پێشكەوتوانەوە،  دژی هەرجۆرە خوێندنێكی  باوەڕی  بە  رۆشنبیرانێك 

بوون. بەم پێیە ئەوەیان بە گونجاو زانی، كە خۆیان قوتابخانەیەك دامەزرێنن، 

بۆ وەرگرتنی خوێندكارانێك، كە دایك و باوكیان هاوباوەڕی خۆیان بوون 

دەكەوێتە  كە  هێل”  بیكن   “ قوتابخانەی  باڵوكردەوە.  بانگەوازێكیان  و 

ناوچەی ساری نزیك پترزفێڵد، لەسیپتەمبەری 1927دا كرایەوە. لەدەفتەری 
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رێنوێنی قوتابخانەكەدا نوسرابوو، خوێندكاران شەو و رۆژ وەك ئەندامانی 

خانەوادەیەكی گەورەی دێرین پەروەردە دەكرێن، وانەكان زۆرەملێ  نین و 

خوێندكاران ئازادن لەناو حەوشەی قوتابخانەدا بگەڕێن. لە بری رێكوپێكی، 

ئامۆژگاری دەكرێن سەبارەت بەگرفتەكانیان لەگەڵ ئەنجومەنی قوتابخانە قسە 

بكەن، لەو كۆبوونەوانەدا فەرمانبەرانی قوتابخانە كەمینەن و دەنگی كەمترە 

لە خوێندكاران ئەوانیش ، بڕیارەكانی ئەنجومەن دواتر جێبەجێدەكران، تەنها 

لەحاڵەتێكدا، زۆرینە دەنگیان بە سڕینەوەی گەاڵی هەڵوژە لەناو بەرنامەی 

بۆ  هەڵوژە  گەاڵی  چونكە  كرد،  ڤیتۆ  بڕیارەی  ئەو  دۆرا  خۆراكیەكەیانداو 

تەندروستی پێویست بوو.

منداڵەكان  بوو.  حاشاهەڵنەگر  خواردن  ریجیمێكی  وەها  ئەنجامی 

لەزەتیان لێدەبرد و لەراستیدا فەرمانبەرەكانیش. وێنەیەكی راسڵ ماوە كە 

قات و ریباتی لەبەردایەو لەسەر قادرمەیەك دانیشتوەو منداڵێكی لەباوەشدایەو 

ژمارەیكی دیكە لە منداڵەكانیش لەپەنایدا وەستاون و هەموویان سەروسیمایەكی 

شێواویان هەیە، بەاڵم هەموویان شادن. بزەیەكی پڕ لەموحیبەت كە لەسەر 

لێوانی راسڵە ، رەنگە ئەمە شادترین وێنەی راسڵ بێت.)ناتوانرێت لەتێڕامانی 

راهێنانی  لەبواری  گوایا  بەداخەوە  بگرین(  دور  بە  خۆ  ئەو  دەرونناسانەی 

جەسورتر  منداڵەكان  كات  تێپەڕبوونی  بە  نەكرا،  وەها  كارێكی  وانەییەوە، 

خێرایی  بە  قوتابخانە  كە  بێت،  لەبیر  ئەوەشمان  پێویستە  هەڵبەت  بوون. 

هاروهاجەكانی  منداڵە  سەركێشەكان،  منداڵە  پاكسازی  بۆ  شوێنێك  بووە 

زۆربەیان  بوون،  نەگونجاو  كە  مندااڵنەی  ئەو  دەوڵەمەندەكان  و  خانەوادە 

دەردی  پڕزەحمەت و  منداڵە  ئەم  دورخرابوونەوە.  دیكەوە  لەقوتابخانەكانی 

سەرەی، كە زۆربەیان لەتمەخواردوی 3 بۆ 12 سااڵن بوون، ئازادی خوازبوونی 

هەشت  مندااڵنی  لەگەڵ  باسكردن  لەهەمانكاتدا  دەقۆستەوە،  راسڵەكانیان 

سااڵن، سەبارەت بە سودەكانی هەڵوژەی وشك بۆ یەكێك لەبەرجەستەترین 
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فەیلەسوفەكانی جیهان، كارێكی ئەوەندە ئاسان نەبوو، چونكە گومانی تێدا 

نییە، كە راسڵ هەر ئەمە مایەوە )واتا فەیلەسوف، نەك هەشت سااڵن(.

هاوكات ویتگنشتاین دەسنوسێكی لەبەرهەمێكی خۆی، كە خەریكی 

بۆئەوەی  ك��رد.  كەمبریجی  كۆلێژی”  “ترینیتی  رەوان���ەی  ب��وو  نوسینی 

فەیلەسوفێك  تەنها  كە  ن��ارد،  راسڵ  بۆ  دەستبەجێ  ئەوی  دایمەزرێنن. 

هەبوو.  نوسراوەیەی  ئەو  گرنگی  بە  سەبارەت  داوەریكردنی  توانای  بوو، 

ویتگنشتاین دواین بەرهەمی راسڵی بە “هێڵنج” وەسفكردبوو، بەاڵم راسڵ 

ئەركی بێبەرامبەرو تاقەتپڕوكێنی نوسراوەیەكی ناڕۆشنی ویتگنشتاینی گرتە 

ئەستۆ..  ئەو خۆیی دوور دەزانی لەو رێڕەوە فەلسەفییەی، كە شاگردەكەی 

كە  نا،  بەوەدا  دانی  بەرزەفڕانە  ئەوەش  سەرباری  گرتبوویەبەر،  پێشووی 

بەرهەمە نوێیەكەی ویتگنشتاین “زۆر رەسەن و گرنگە”. ئەو هەڵوێستەش 

بووە هۆی وەرگرتنی ویتگنشتاین. نامەی سوپاس و ستایش نەگەیشتە “بیكن 

هێڵ”.

ئەو  دوایكرد،  كۆچی  راسڵ  براگەورەی  فرانكی  1931دا،  لەساڵی 

فرانك  راسڵ.  ئارل  بەسێهەمین  بوو  بردو  میرات  بە  بنەماڵەیی  نازناوی 

پاشەكەوتی دارایی خانەوادەكەی بەتەواوی بەبادابوو، ئەوەش واتای ئەوەبوو 

كە راسڵ جگە لەنازناوی خانەوادەیی قەرزەكانی براكەشی، كە بریتی بوون 

هاوسەرە  لەدوو  یەكێك  نەفەقەی  پاوەن  چوارسەد  سااڵنە  لەپێدانەوەی 

دواتریش،  ساڵ  چوار  مابووەوە.  بۆی  میرات  وەكو  فرانك  تەاڵقداروەكەی 

پێشینانیكردەوە.  السایی  دووەم��ی  ژنی  بەتەاڵقدانی  نوێ   راسڵی  ل��ۆرد 

بەرز،  لیبراڵی  بنەمای  لەسەر  لەسەرەتاوە  دۆرا  لەگەڵ  هاوسەرگیریەكەی 

ناتوانێت  بەاڵم بە هەڵسوكەوت نزم بوو. سەرەنجام راسڵ تێگەیشت، كە 

ئەم بەرزەفڕییە دوای ئەوەی كە لیدی راسڵ منداڵی دووەمی بوو، سەرباری 

خۆشباوەڕی  دواتر  ساڵێك  رابگرێت.  ئەمەریكیەكەی   جوانە  خۆشەویستە 
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لەگەڵ سكرتێری  راسڵی شەست و سێ  سااڵن  ئەزموندا سەركەوت و  بەسەر 

بواری توێژینەوەكەی، كە تەمەنی بیست و پێنج سااڵن بوو و هاوشێوەی 

ئاتۆلین قژێكی زەردو خاوی هەبوو وەكو دۆرا پایپی دەكێشا، هاوسەرگیری 

كرد.

دوو ساڵ دواتر راسڵ سەردانی ئەمەریكای كرد و لەوێدا كۆمەڵێك 

پلەو پایەی زانكۆی بە هۆی وتارە گشتیەكانیەوە سەبارەت بە بابەتگەلێكی 

وەكو كۆنترۆڵكردنی زاوزێ   و خۆشەویستی ئازاد لەدەستدا. لەو سەردەمەدا 

زۆربەی  و  نەبوو  بوونی  لەبەریتانیا  هێشتا  ئازادانە  سێكسی  پەیوەندی 

جەنگی  كاتێك  بوون.  دەمارگرژتر  بارەیەوە  لەم  ئەمریكا  ویالیەتەكانی 

لەئەمریكا  راسڵ  دەستیپێكرد،  لەئەوروپا  1939دا  لەساڵی  دووەم  جیهانی 

خۆی بەشكستخواردو لەقەڵەمدا. لەسایەی میوانداری هاوڕێیانی ئەمەریكایدا 

كارێكی دۆزیەوە، كە بەنوسینی مێژووی فەلەسەفەی خۆرئاواوە خەریكیكردو 

و  خۆسەر  دڵخواز،  بەرهەمە  ئەو  دەرچوو،  الپەڕە  هەشتسەد  كۆتاییدا  لە 

قسەخۆش و بێتوێكڵە،  بوو بەكتێبێكی پڕفرۆش و ئەوی لەبورای داراییەوە 

رزگار كرد. ئەو كتێبە وەكو باشترین بەرهەمی یەك بەرگی لەبابەتی خۆیدا، 

تا ئەمڕۆش بە بەردەوامی لەچاپدەدرێتەوە. دەرئەنجام فەیلەسوفە شارەزاكان 

بە بەردەوامی بە خراپە باسیدەكەن )ئەگەر ئەم كتێبە لەسەرەتادا خوێندكارانی 

هاننەدەدا، كە ئەم بەشە هەڵبژێرن زۆربەیان بێكاردەبوون(.

لەساڵی 1944دا راسڵ گەڕایەوە بەریتانیاو دووبارە بووەوە بە ئەندامی 

“ترینیتی كۆلیژ”ی كامبریج.

هەموو شتێك بەخشرابوویەوە، ئەو ئێستا حەفتاو دوو سااڵن بوو و بە 

ئەستێرەی نیشتمانی ناوبانگی دەركردبوو. كتێبەكە بەناو خەڵك پەسەندەكانی 

بە  بەكردەوە  جەنگ  دوای  بەریتانیادا،  گەشەپێدراوی  ك��راوەو  لەفەزای 

بەردەوامی  بە  لێدەكرا.  پێشوازی  خەڵكەوە  لەالیەن  بەرچاو  شێوەیەكی 
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بەتەواوەتی  فرەبێژی   واتای  كە  رۆژگارەدا  لەو  دەكرد.  قسەی  لەرادیۆش 

لەپێنج خولەك كات  زیاتر  بەرجەستەكان،  بە كەسایەتییە  نەكرابوو،  دەرك 

بێژەرە  یان  تۆماركراوەكان،  پێكەنینە  و  ریكالم  مزاحمبوونی  بێ   بە  دەدرا 

شێوەیەكی  بە  قسەكانی  پێدەدرا  رێگەی  راسڵ  قسە خۆشەكان.  و  فرەبڵێ  

سادەو رەوان، كە هەمووان لێیتێبگەن پێشكەش بكات. ساڵی 1950 خەاڵتی 

نۆبڵی بە رواڵەت لە ئەدەبیاتدا، بەاڵم لە راستیدا وەكو”پێشەوای مرۆڤایەتی 

و ئازادی رادەربڕین” وەرگرت.

ل��ەالی��ەن  چ  ب���وو،  پێخۆش  ستایشكردنی  راس���ڵ  ئ��ەگ��ەرچ��ی 

خۆشەویستەكەیەوە، یان بەگشتی لەالیەن خەڵكەوەبێت. دۆخی زەینی ئەو 

رێگەی نەدەدا ئەم خۆشەویستیە بۆ ماوەیەكی زیاتر بپارێزێت. بە زوویی 

هەلێكی بۆ رەخسا، بۆئەوەی ئەو دۆخە بگۆڕێت. جیهان  بەرەو بەستوترین 

قۆناغی جەنگی سارد دەچوو و لەساڵی 1954دا راسڵ بەیاننامەیەكی هاوبەشی 

جەنگی  ئەتۆمیەكانی  دەرەنجامە  بە  سەبارەت  ئیمزاكرد  ئەنیشتاین  لەگەڵ 

دوو  ببووەوە.  نزیك  لەو سەردەمەدا  كە  جیهانی سێهەم هۆشداریاندابوو، 

ساڵ دواتر بە بەشداری زۆربەی فیزیاناسانی بەناوبانگی جیهان كۆنگرەیەك  

لەپوگواش نۆڤا سكۆتا بەڕێوەچوو و لەوێدا داوا لەسەركردەكانی جیهان كرا، 

خۆیان لەجەنگی جیهانی بپارێزن. راسڵ یەكێك لە بەڕێوەبەرە سەرەكیەكانی 

پەككەوتوتر  ساڵیدا،  هەشتاوچوار  لەتەمەنی  بەاڵم  بوو،  كۆنفرانسە  ئەو 

لەوەبوو، كە خۆی بتوانێت بەشداری تێدابكات، سەرباری ئەوەش، ساڵێك 

دواتر خەباتێكی بۆ لەچەك داماڵینی ئەتۆمی لەبەریتانیا رێكخست. بە گوێرەی 

باو، بەچوونە سەرەوەی زیاتری تەمەنی شەڕانیتر دەبوو. لەساڵی 1960دا 

بە پەیرەویكردن لەگاندی،  بزوتنەوەی یاخیبوونی مەدەنی، لەدژی چەكی 

و  لەسەرشەقامدا  دانیشتن  لەمانگرتنێكی  دواتر  ساڵێك  رێكخست،  ئەتۆمی 

لەگۆڕەپانی ترافالگاری لەندەن دەستگیركرا. دوای مەودایەكی چل و سەد 



116
ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

ساڵە، بۆ ماوەیەكی كورت گەڕایەوە زیندانی بریكستۆن.

دەیەی  لەكۆتاییەكانی  بوو.  شەڕانیتر  90ساڵیەوە  پێینایە  كە  راسڵ 

1960دا بوو بە پێشەنگی نەیارانی نێودەوڵەتی مانەوەی ئەمریكا لەڤێتنامدا، 

كاتەدا  لەو  بەشداریدەكرد.  ئاشتیدا  كۆنگرەكانی  لەخۆپیشاندانەكان و 

شیكردنەوە و بارودخی ژیانی لە  سێ  بەرگدا زۆر راشكاوانە نوسی )ئەگەرچی، 

هەندێك  بەشاردنەوەی  ئاماژەیان  خۆشحاڵیەوە  بە  دواتر  نوسانی  بیۆگرافیا 

دەب��ووەوە،  نزیك  تەمەنی  كۆتایەكانی  لە  كە  دەدا(.   لەبەسەرهاتەكان 

هێشتا وەفادار مایەوە بەرامبەر بەو سێ  بنەمایە كە بۆ سااڵنێكی دورودرێژ 

تاقەتپڕوكێن  دڵسۆزی  زانست،  پەیجۆری  عەشق،  ئاواتی   “ گرتبوویەبەر. 

لەبەرامبەر ئازارەكانی مرۆڤایەتیدا.” بێرتراند  راسڵ لەساڵی 1970 لە نەود 

و حەوت ساڵیدا كۆچی دوایی كرد. 

                        

   رەخنەو سەرنجەكان

دەتوانین ماتماتیك وەكو باسێك پێناسە بكەین، كە تێیدا نەدەزانین 

قسە لەچییەوە دەكەین و نەدەزانین ئەوەی كە دەیڵێین راستە یان نا. 

-راسڵ، رادەربڕین سەبارەت بە ماتماتیك

پەیجۆری و هیوای راسڵ  بەوەی كە بەپێناسەی دڵنیایی ) هاوتای 

هاوسەنگ  تەنهاییەكەیی  دەگەیشت،  باوكی(  و  دایك  دڵنیایی  دۆزینەوەی 

لەخۆكوشتن  ئەو  دوورەپەرێزی  دەرونناسی  مانای  ئەمە  پێدەچوو  دەكرد. 

بەرامبەر  بوو  بێهیوا  ئەوەی  دوای  دواتر  و  لەتازەالویدا  سەرەتا  بووبێت، 

گەشە  بیركاری  تێگەیشتنی  كە  بەوەی  هیواداربوو  چونكە  هاوسەرەكە،  بە 

پێبدات، تا بگاتە دڵنیایی.

-بۆن – ئامی شارفشتاین، فەیلەسوفەكان و ناوەڕۆكی بیركردنەوەیان.

پیكاسۆی فەلسەفەی نوێ .
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-وەسفكردنی راسڵ لەالیەن ئەیێر، پێشەوای بەریتانی پۆزیتیڤیزمی 

لۆژیكی ..... راهێنانی بەئابڕوانە لەفەلسەفەی مۆراڵیدا، بەاڵم بە بێ  خوێن 

و ژیان. وەكو

بەئاڕاستەیەكی  كە  دەكات،  ژمارەیەكەوە  لەپێوانەی  قسە  ئەوەی 

تایبەتدا دەڕوات نەك لە مرۆڤەكان.

راسڵی  پەسەندەكانی  خەڵكە  نامیلكە  بە  سەبارەت  بێرلین،  -ئایزیا 

هێڵج.

سێكسیەكان  مەیلە  و  مەكینەكان   بواردا  هەمان  لە  -ویتگنشتاین 

دەكوژن، یان مەیلە سێكسیەكان مەكینەكان دەكوژن؟ 

- راسڵ، لە نامیلكە گوماناویەكاندا

“سەگ”، “بەرەاڵ”، “تابوری پێنجەمی”، كۆمۆنیستی تابلۆ”.

وتارە  دوای  ئەمەریكا،  لەباڵوكراوەكانی  لەراسڵ  -شیكردنەوەیەك 

ئازادیخوازەكانی لە 1940

... ئەو گورگە، فەلسەفە رێسە، كە جلە ئەسموكینگەكانی سروشتە 

ئاژەڵیەكان دڕندانەیەكانی دادەپۆشێت.

نەفرەت، كوشتن، پارچەپارچەكردنی یەكتری، ئەمانە بە بۆچوونی من 

بنەمای مۆراڵی سیاسییە، كە ئەم دڕندەیە بە ناوی فەلسەفەوە ئامۆژگاری 

دەكات.

یەكێك  باڵوبوونەوەی  دوای  مۆسكۆ  لەرادیۆی  راسڵ  -وەسفكردنی 

لەوتارەكانی ئەو بە زمانی روسی لەتۆڕی دەرەكی بی بی سییەوە مندااڵن 

هەیە  ئەوەیان  مافی  كە  باوەڕەدا،  ئەو  ژێركاریگەری  لە  قوتابخانە  دەچنە 

شادبن... ئەم الدانە لەئایینی حەقیقی، نكۆڵی كردن لە خود و سەردانەواندنە.

 - باوكی رۆحانی ئێدوارد لیتلتۆن، بەڕێوەبەری پێشووی ئیتۆن.

دژی بنەما پەروەردەیەكانی راسڵ
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بەبێ   ناتوانێت  كە  رایگەیاند،  راس��ڵ  گشتیدا،  وتاربێژیەكی  لە 

دەرەنجامی كارەساتبار، رێساكانی بیركاری پێشێل بكات. ئەگەر راڤەكاریەكی 

بسەلمێنرێت.  هەمووشتێك  دەتوانرێت  پێشكەشبكرێت،  هەڵە  بە  بیركاری 

لەم ساتەدا كەسێك لەناو جەماوەرەكەوە قسەكانی پێبڕی و وتی: “كەواتە 

من  كە  بیسەلمێنیت،  دەبێت  ئەوا  پێنج،  ببێتە  دوو  كەڕەت  دوو  ئەگەر 

پاپام، بیسەلمێنە!”راسڵ بە بێ  راوەستان  وەاڵمیدایەوە: “كەواتە ئەگەر دوو 

كەڕەت دوو پێنج بێت، لەم حاڵەتەدا چوار یەكسانە بە پێنج. لە هەر الیەك 

سێدانە كەم بكەینەوە دەبێتە یەك یەكسانە بە دوو. تۆ و پاپا دوو كەسن، 

بەم پێیەش ئێوە یەكێكن.”

سەرچاوە:

  أشنایی با بێرتراند  راسڵ پل استراترن

ترجمه ی کاظم فیروزمند

ویرایش: تحریریه ی نشر مرکز

اجرای گرافیک طرح جلد: نشر مرکز

چاپ اول -1389 شماره ی نشر-965 3000 برگ - چاپ منصوری

شابک: 978-964-213-069-6

 – الله  هتل  روبروی   – فاطمی  دکتر  خیابان   – تهران  مرکز:  نشر 

خیابان     باباطاهر – شماره ی 8

تلفن: 3-88970462       فاکس: 88965169
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رۆژمێری روداوە گرنگە فەلسەفییەكان

زانیاریساڵ

سەدەی 

شەشەمی پ. ز.

 سەرەتای فەلسەفەی رۆژئاوا لەگەڵ تالس ملتی.

كۆتایی سەدەی 

شەش پ.ز.

 مردنی فیساگۆرس.

سوقرات لە ئاتن )یۆنان( مەحكوم بە مردن دەكرێت.399 پ. ز. 

 ئەفالتوون »ئەكادیمی« یەكەم زانكۆی جیهانی لە ئاتن )یۆنان( 387 پ. ز.

دامەزراند.

ئاتن 335 پ. ز. لە  ئەكادیمی  ركابەری  خوێندنگەی  )لوكیون(  ئەرستۆ 

)یۆنان( دامەزراند.

لە 324 ز رۆمی  ئیمپراتۆریەتی  پایتەختی  ئیمپراتۆر،  كۆنستانتینی 

بیزەنت، دەگوازێتەوە.

كێش 400 فەلسەفە  دەنوسێتەوە.  دانپێدانانەكانی  پیرۆز  ئاگوستینی 

دەكرێتە ناو ئیالهیاتی مەسیحەوە. 

)ویزیگوت(ەكان، هەواڵی سەرەتای 410 بەدەستی  تااڵنکردنی رۆم 

)سەدەی تاریكی( دەدات.
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زانیاریساڵ

ئیمپراتۆر 529 فەرمانی  بە  )یۆنان(  ئاتن  لە  ئەكادیمیا  داخستنی 

)یوستی نیان( كۆتایی بە بیری  یۆنانی دێنێت.

ناوەندی 

سەدەی 13

دەنەخشێنێت.  ئەرستۆ  شیكردنەوەكانی  ئاكویناس  تۆماس 

سەردەمی حیكمەتی وانەبێژی.

  روخانی بیزەنت بەدەستی توركەكان و كۆتایی ئیمپراتۆریەتی 1453

بیزەنت.

كۆلۆمبۆس دەگاتە ئەمەریکا. ڕێنیسانس لە فلۆرانس و دوبارە 1492

روكردنە زانستی یۆنانی.

كۆپەر نیك )لەبابی گەڕانی تەنە ئاسمانیەكان( باڵودەكاتەوە و 1543

بەبیركاری دەیسەلمێنێت زەوی بەدەوری خۆردا دەسوڕێتەوە.

ئینكار 1633 ناوەند بوونی خۆر  تیۆری  ناچار دەكات  گالیلو  كڵێسا، 

بكات.

دیكارت، )رامان(ی باڵوكردەوە كەسەرەتای فەلسەفەی نوێیە.1641

مردنی )سپینوزا( باڵوبونەوەی )رەوشتەكان( دەرەخسێنێت.1677

كێشكردنی 1687 تێگەیشتنی  )یاساوڕێسا(  بەباڵوكردنەوەی  نیوتن 

خستەڕوو.

لۆك، )وتاری لەبابی تێگەیشتنی مرۆڤ( باڵوكردەوە، سەرەتای 1689

ئەزمونگەرایی.

و 1710 باڵودەكاتەوە  مرۆڤایەتی  زانستی  رەگوریشەی  بێركلی 

چوارچێوەیەكی نوێ بە ئەزمونگەری دەبەخشێت.

مردنی الیبنتز.1716
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زانیاریساڵ

و 1739 باڵودەكاتەوە  مرۆڤایەتی(  سروشتی  لە  )نامەی  هیوم   

ئەزمونگەری تا سنوری لۆژیک بەرەو پێش دەبات.

كانت، بەخەبەر هاتوو لە خەو بە یارمەتی )هیوم(، )رەخنەی 1781

گەورەی  فەلسەفەی  سەردەمی  باڵودەكاتەوە.  پاك(  هزری 

ئەڵمانی دەستپێدەكات.

بەرزترین 1807 ه��زری(   Phenomenology )دیاردەناسی  هیگڵ 

فەلسەفەی تیۆری ئەڵمانی باڵوكردەوە.

و 1818 ب��اڵوك��ردەوە  وێنا(ی  و  ئیرادە  وەك  )جیهانی  شۆپنهاور 

پێشنیار  ئەڵمانی  تیۆری  فەلسەفەی  لە  هیندی  فەلسەفەی 

دەكات.

كاتێك نیتچە رایگەیاندبوو )خوا مردووە( لە )تۆرین( تووشی 1889

نەخۆشی دەروونی دەبێت. 

كە 1921 باڵودەكاتەوە  فەلسەفی(   � لۆژیکی  )نامەی  ویتگنشتاین 

داواكاری وەاڵمی كۆتایی بۆ بابەتە فەلسەفیەكانە.

1927 دەیەی 1920 دەك��ات.   پێشنیار  رەه��ا  پۆزەتیڤیزمی  ڤین  بازنەی 

هایدگەر )هەستی و كات(ی باڵوكردەوە كە هەواڵی الواز بونی 

فەلسەفەی شیكاری و ئەوروپی دەگەیەنێت.

باڵودەكاتەوە 1943 نیستی«(  و  »هەستی  نەبون  و  )بون  سارتەر 

ئەگزیستانسیالیزم  و  دەدات  هایدگەر  ئەندێشەی  بە  پەرە  كە 

Existentialism بەڕێدەخات. 

فەلسەفیەكان(ی 1953 )لێكۆڵینەوە  مردنی  دوای  باڵوكردنەوەی 

ویتگنشتاین. بەرزترین قۆناغی شیكاری زمان.
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەم
ساڵی 

چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12
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2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی    فرانكفۆرت17



123
ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19
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2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

2014فازل حسێن مەال رەحیمماو تسی تۆنگكتێبی سور 27

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28
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