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ڕا ئیتر ەی مردوودا گەمادد  رەبەری بەزی ژیوێه، ەدا وڕیفام تێی جۆرێکە بە کە وەو ڕۆژ ەپێکرد لی ستەرۆش دەپ
ندێکیش  ەچ، زاوزێ ڕسکاە ب رگ وەی مەوەدانکەرتەبە ب و بژێوە ب بوونوامەردەرۆشی بەواردا پەزیند ەل

  وقووڵتر ڕۆچوبۆوە و  بەرینتر کداەمووالیەهە رۆش بەی پەڵکشا بازنە ژووردا هەرەی سەپلیکانە بو ی زیندوەمادد
ی  ەشەڕەه ەی کەنامانەو پەبوونی ئەفرە رییان بداتێ و بەبوو هێزی ژیوەدە ی کەنانەو الیەهۆی پتربوونی ئ ەب

ە  وتەدڵ کەی زیندەوسا ماددەئ، کردنڕاو ی فێڵی خۆپاراستن وکردنشنەچەفرە ناچاری لە ب کرد وەفۆتانیان لێ د
کانی  ەتاییەرەسە ستەدا هەوەب ەوەبوونەی لێی دەو لکانەبنەڕەتەکانی چ لە چ ل بووننگەڕەمەه باری گۆڕانکاری و

ە  ریزەغ ، هێناەکاردەلماندنی بەس و ەوەکردنتەدڵخوازیش ڕە و ب ستەبەبێمە ی »غریزه« کەو پلەرەب بوونفراژی
  کردنی و رەوروبەد ەست بە ی هەوەوپێشچووی بۆ کرانەرەری بەوەها زیندەجۆر رەسەب ش بووەخۆیشی داب

زاران جۆری  ەقڕانی هە کە وەهای ساڵەم ملیۆنە ردەکانی بەمەڵەنگوچەتی ەوەواندنەڕ بۆی کانەتربوونی فێڵەفر
یان ە وەرەوروبەد  ەگونجان ب ەن رەبەیان هۆی خۆپارێزیان کورتی هێنا یان ل هاتێ ەحاڵوبار بۆیان نە دیت ک

ە ب، ەوەری جوداکردەوە نوموو بوەه ەلە کی ەندانەتمەتایب وەیدا بوو بەختێک هات مرۆ پەو. بژێوگیری کەمکوڕی
ە خۆ کەرەسەرینی فراژووتنی لەبارێکی بە بە وەچ بدرێتە م مرۆیەیدابوونی ئەئنجا پ. ەوەمردوو و زیندووی

ە  بە وەیاخود بدرێت، دیشی هێناەلەوەی بەسلەو نەئ ری پێش خۆی وەوەموو زیندەهە ی کرد لەاڵواردەه
ر  ەهە کەردوو حاڵدا ئاکامەهە ل، نەڕسکابوو رگیزەرچوویدا هەسەپشتاوپشتی بە لە ک 1توانستێکی تێی فروسما 

م  ەدەبە ک مجێز یل و ەم تێڕامان و و جۆری کردارە لە وەی کرایەکەنوێیە هۆش  ست وەمرۆ هە کە یەوەئ
دا  ەوشەب، داەڵەو هە بەجرەوتی تەڵسوکەه رەسە چوون ب ژوورخوارو وە وەبوونە وەتییەبابەو فرەرەبە وەمانەز

ی هۆش  ەترووسکە م شتی لەکەیە نگەڕ. وتەرکەتی و مێژوو هەیە دەاڵیەی کۆم«ـزموون ەم»رچی ەه پێبەپێ
ی ەسترەەردێن کەدە و ەرەوەرووی زیندەگە ی لەفهوومانەدەنگە نام ئەوە بووبێت چونک« »ئاخاوتنە وەشابێتەگ
بۆ مرۆ ە  نگانەو دەرچاویش لەشێکی بەب ک ئاخاوتن(ەن نین )وەیەڕاگە ک بوون ریزیەستی غەربڕینی هەد

ڕێنێ  ەپەردەها دەنگی وەهێمنیدا دو ترس  قین وەی گومان و ندی وەزامەیی و ڕەمی تووڕەدە لە ک کەوە وەتەماو
.  پێی حاڵوباری جوداداە بە وەرزەبەی واڵغەحیلەرمەو ن ەی پشیلەمیاوە لە نزیک ر دەداتەوە وەدەبە ستانەو هەئ

واتای هۆشکرد  وە یاندنی وێنەڕاگە کورتیان هێنا لە نگانەو دەفامی ئاگاداری ئە گۆڕا بە ریزەهەستی غە ئنجا ک
م ەکەبیرمدا هات ئاخافتن یە بوو ب ەوەیەم گۆشەل رەه.  رجومانی هۆشەتە رووری بووەزە ب »وێژه« ئیتر

بووبێ لەسەر وام ەردەب کی کورت یان درێژەی ەدا مرۆ بۆ ماوەوەلە مانیعێک نییە چونکە کانی هۆشەداهێنان
هات نوتق  ە ک. قیتی بڕواتە بکا ب  رەبەجلک ل، دواتر، ی ژیانی تا وای لێ هاتەکانی دیک ەنەشێوازی کۆنی الی

کای  ەزە وە سنوور و یدەی بێ قەوەو لێکدانەرەقڵدا جووت بڕوات بەڵ عەگەڵکێش لەی تاک تێکه ەوشەیتوانی بەن
ی ەوەبۆ پڕکردن ەئاماژ و ەداهێنانی هێما و نیشانە هات لهانای ە ب - ەبەوێڕای تەجر - کانی مرۆەوتووەڵکەه

ڵ  ەگەدە یەدەسە ندەوەنجا و ئەپە ر لەتای نووسین بەرەسە کە یرەسە وەیلەم. پێی ئیمکانە ویش بەئ، نێوانیان
شدا  ەوەکانی هیجا بەنگەبری دە مز لەو ڕە بەکارهێنانی وێنە ک لەیە وەن ەم بگەردەیاندنی س ەئاخرین مۆدێلی تێگ

کانی ڕۆژگاری  ەرۆشەپ. ڵپێک بوونەزۆرباردا پێکە یاندن لەنجامی وەسیلەی تێگە تی ئەحمەو ز تاەرەئاسانیی س
یش  دواترو  قۆناغی شوانیداە ل، فتیانی ئاگرەو خ جۆرێک داکردن و بژێو خۆپارێزی وە بریتی بوون لە فت کەشک

و   ل ەلوپەپاراستنی کە ییشتەپارێزگاری گرۆشی ەک بڵێین پەودای زیاد کرد وەقوواڵیی و مە  کشتوکێڵ لە ل
 

فروسمان، فروسماندن: پتر لە نێوان دەشتنشینانەوە ئەم وشە بە کار دێت وەک کە بڵێین: ئەم خەرمانە جۆ لێی   -1
نەفروسماوە نەسووتێ. . تۆ لێیان فروسماندووی وەها دڕ بێت؟ مەرحووم زەبیحی کە وشەکەی لێ بیستم توێژینەوەیەکی  

یبی  سەربە غە ەواندز دەڵێن: فلیسمان. وشەکە دەاللەتیلێ کرد، دواتر پێمی گوت، لە هەرێمی باڵەک و دەوروپشتی ڕ
 پێوەیە. فریسمانیش هاتووە.
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ە  بۆوە وەکەو قووڵیەرەهۆشیش ب ، رانەی گوزەرستەبوونی کەپێی فرە ڕاحتر بێت بەویش ف ەبوو ئەدە ر کەوروبەد
ی سروشتیش تەنکە  ەکانی دیاردەهم کردەوە نگ ە بەش، خساندییانەڕ 2« میرات و ەوەێکدانو ل ەبەجرەت»ە ک

ە  نەاڵ چاندبێتی یان فرتەبە ندێکی بروسکەبژین: چ زۆر لواهێندێکیان بۆیان ، نیەتە فسانەئە ترنجۆکێکیان ل
ە  مانگ ئاوابووبێتن گەشکەداران و ڕۆژ وە ستێر ەژاندبێت یان ئەدنیای هە رزەلەڵیکردبێت یان بوومەه
و   شێننەوەد برەزە نام کەنگی هێزی پەبەش ەبە یان ورووژاندووەپشتاوپشتی مرۆی کۆنین نیوروەدە وەاڵتبێتنەه
 . ەوەنەکەدان دەئاو یان دێتێ وەڕمێنن یان بزەد

م  ەدە  پتربوونی تێک ئاڵقان ب ی ترس وەوەرانو ک ی ئومێدە وەکرانو ی گومڕایی ەوە رانو ک ی فامەوەکرانە لە قس
ە  ریا مەرکەب بێت بەر دەگەئە ویش چیرۆکێکەئ، ویەوەی دوایین مۆدێلی ترسی نەو ڕۆژەتا ئە وەمانەز

ڵ  ەگەلە کی کەمایە و ت شادی و تاڵی موو ترس وەری هەفتەر دەگەجا ئ، شکایی دێتوە وەکانیەنووسینی وش
یدان هۆش  ەماندا پەمانەردەم سەشارێکی ئە لە بین کە تانەو بابەریکی ئەو خ ەوەبسڕین، رچوونەسەڕۆژگاریان ب

مای ەبنە ری لەدەرەوێ سەبمانە کات کەەکەشی زیاد دبوونفل، بێتەژماریان فل دەئە و ل سێتەپەحەدە وەپێیان
  ی نێوانەنێوانیشیان هێند، ەنییە وەق ەشتی زە ب کردن ستەک هەما وەی بنەوەدۆزینە ین چونکەهێندێکیان بک

و ەی ئەوەبۆ دۆزین ەوەکۆببنە یەوی هەر زەرچی دانیشتووی سەه.  ەڵغ« لێکتر دوورەب و رەوهەگ-وعرض »جوهر
و  ەرەناو ڕوواند کوردیشی بە ل 3ی ناساندنئامرازو پێشخستنی ەرەیی بئەورووپا ب و ەرەی عەنەفسییە ڕۆکەناو

و   ڕاست پ وەچە  بە ک 5ە گریمان ە ل پڕ 4یەکیکێەیاڵکێشەر خەگەهیچ ئاکامێک مە ن ب ەبرد ناگ ەوەدواخستنی
وتنێکی  ەپێشکم ەدەواڕۆژێکی دوور بهەتا د، نابێتە وەکەهیچ ڕاستییە ر بەس بێت وەرت دەکدا پەموو الیەه

ە  وەانستێکو ز قڵەست هیچ عەدەب تایێ تێگەیشتنی خۆەتا هەهە یەوانەوساش لەئە ێژخایێن کرزانستیی د
 . داتەن

 مێنن حیسابی خۆشیەدڕاە وەیتێشە ک ،وگاڵ گرێ  وی پڕ وی چڕە ڕۆژگارە لی ۆکڕە ک ناوەکانی ڕۆژگار وەۆشرەپ
بێت و  ەش دەداب، ی خۆیەنۆرە ب، ن وەگمەدە زێدە  ێک« رۆش!ەویش »پەئە بێت کەختیاری گوم دەلی بەو ه

ژێر گوتەی »مصائب قوم عند قوم  ە چنەهێندێکیشیان د، ەوتنی ئاسان نییەدواکە هادا بە ر جۆری وەسەب
 . ڕەنگە سوودیش بێتە تەندێکیان مسیب ەه ندێکیان بۆەبێ سوودی ه ەواش د -فوائد« 

 یرچیو ک اڵیو ک وتووییەدواکە لە ر واڵتەپێی پشکی هە واڵتاندا بر ەسەبن بەش دەم داب ەردەکانی سەرۆشەپ
جووت   تیەاڵیەکی کۆمەیەلەنی موعادەتی نێوان دوو الیە مدیت نیسبەی نەوەکانی تا ئەبەجرەت یڵیەبیروڕا و پووچ

ە  بێتە پیاودا دەست گێلەدە لە ک پارەر وەئنجا ه، تووییەواکو د تە ف ەوان خێتی نەک نیسبەڕێک هاتبێت و و
ە بێتەکاندا دەوتووەپاشک ەلەگە ی بەختیاری لەچاورەزۆری سە رەشی هەهاش بە روەڕماندن ه خۆ بۆە وزە دێ ز
قیراندا  ەی ف جیهان رەسەوت بەڵڕژانی نەییشتین هەتێنەگ ڕۆمەاڵسووان: تا ئەوونی پبڵدێری ملشکان و وردەه
ندانی ەمەوڵەدە بوو کە وەوت ئەنە ندبوون بەباشترین سوودم ە چونک، ەژارەندیشی پەچ  ندی خۆشی بووەچ
ی  ەر سینەتی سەف ەی خەوارەق ە ی لەوەئ. فرۆشتەێریان پێ د و ت یفەسبابی کەک و ئەچە ی ئێمجیهانیری ەغ

 

لە عەرەبیەکەدا بە الی باوەڕی نووسەرەوە سێ بنەمای  –« لتجربة والتصور واإلرثا تەجرەبە و لێکدانەوە و میرات » -2
 هەرە کۆن و هەرە بنەڕەتی پێشکەوتنی مرۆن.

 .أداة التعریف :ی ناساندنئامراز -3
 . االخیلة يتداع: خەیاڵکێشەکێ -4
 . فرضیة :ەگریمان -5
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ە تر لەورەگە وەرۆشی لەپ ت وەف ەبینین خەدە کە یەوەوەکات لەزیاتر دە وەم و بەوالترەوارو چ مەی سێیجیهان
ە  کات کەرک دەڕوونی دە نیش بەێالیو ب ەوەکی کرای ەموو چاوەه، ەوەویەو ڕە وەپوایوتوودا ەی پێشکجیهان

می  ەنێوان بنیادە یدا بکات ل ەهیچ گرفتێک پە نییە وانەلە ی ئێمجیهانبەرچاوی هۆی ماڵکاوولی  شێکی زۆرەب
نجی هەڵدێنێت  ەاوو ن ەورەگ تی بچووک وەف ەخە زلی کە رەتی هەف ە خە پاکدا چونکناوەو ه نەختێک دروستبین

ئامانجی   رەسەک دروشم دەشەکێتەوە بەوە شاندن کەوستەو د مەزرۆیی ستەتام بۆە روونییەی دە ڵجووەو کرمەئ
ە وەنگێوییەئوڕناو ز رجاڕیەشمەم هەلهەلە ق ەدەب نگ ئیترەشەی ق ەزێڕینەلکەپە بێتەو د داەوەڕازای س وەددەموق 

 ! شوگۆڵ ەی گەڵجووەتی کرمەکەرەبە ی لەو. باتەد ناوەر لەشیرد ک وەنجنێت و ڕووەئ ەگیان د

ە ک، گونجاندنو نگی ئایدیۆلۆژیا ەنگاوڕەی ڕەچاویلکە بووبێ بەندازی لێ لێڵ نەشمەچاوێکی بینای چ بۆە ئنجا ک
ە وەکرێتەت نەڕە زا و قەدەرێک نییەق ە وەتەنیوەممانی تەی سێیجیهانش ەوری ڕەک هەی وەهانەناگ ە اڵیەو بەئ

رازوودا ەتە دانی لەنو ڕوودان ە ش نییەاڵیەو بەئ، گوین بێتەل کجارەدی یە  هاتن ە کە نیی 6ەیەکیششیمان
ە رەه ەشیمان، تەهوەش و یدڵکرمێیە بووبێ بەگێژ نە نتیقی هۆشێکی دروستدا کەمە ڵکوو لەهاوکێش بن ب

ی ەوەربوونۆب ،کانەگەلەی شبوونوشک، وتەرکەدە بینای  ەو چاوەبۆ ئە ک ...بێتە ک ەکراودوور حیسابە و ب سست
ی ەوەس بێت بێ ئەمساردییان بۆ بەخە تانەم مسیبەتا ئ ، کانەی خانبوونچۆڵو کان ە دارەنانی مێوەڕاڤ  کان وەویەز
و  یزبانو ح ڵنانی ڕێکخراوەهە ل ەوەکردنتی تیژەیممو ه فیەلسەسازیی ف ەتی ڕستەبەالغ رەسەوتبێ لەکی کەپ
ە و هۆوە وەو ئە مەئ ەک  ...ە گرتووە مدا خوومان پێوەمی سێی ەعالە لە یان ساڵەی دە جۆر وەی تێکهەڵقژان بەهانەب
تۆ  وەشتێکی ئ، کانیەلەی گەها بێچارەر ملیارەسە بارێتەدە وەتەخاوەسە م بەیستو ب  مەیەو د مەی سێیجیهانە ل

ۆش  و ه ستەه ک بۆەختییەدبەبە ی زێدە وەوتنەرکەنها دەر تەرچاو هەبە زیۆ دێتو د شووم جا وەنافڕ
و ە مرۆهاڕانە تەم مسیبە دا ئەوەدڵنیابوون لە بێت چونکەی مومکین نەک ەتیەدایەبە ڕزگاربوون لە کێشێت کەڕاد

 بوونەغەدەێمنایی گوم و ق و ه سەالمەتیە دیلیشیان لە ن بەدەڕوو نە وەتەڕەبن ەبوو لەدە داهێزکارانە تەالکەو ف ەئ
و ەی ئەئاپۆرە عیفریت لە  ۆیانیان کردو خ رەبە وڵمیان گرتو ز ی تۆغیانیان کردە فسانەو ئەسی ئەوەپێی هە ب

قیقی ەپۆزی حە بە اڵکە بە قینەو یە و دڵنیابوونەئ، ەست داوەدە تیی خۆیانیان لەمرۆڤایە وەمانەدێرزە ی لەبێچاران
ی  ت بارەروورەبێ زە اڵکەبە رچونکەک هەنە نیی ە هیچ سێبووری پێوە خات کەردەدە وەرشێوێنی خۆیەو س

ر  ەبەزیادکردندا بێت ئنجا لە وام و لەردەز بکات بەحی ندێکەب تا چەبەو بێسی یخۆڕا ە توانێ لەدە چونکبەڵکوو 
دوا ڕۆژ  ە بێروت ڕۆژ لە و ل ی فراژیتر بێتە کەتیەدایەدوا مانگ بە ی لێی دێت مانگ لەتیەو هیچایەئ
ە ب، دوای ساتە باتیشدا سات لەنێوان شێتووێتی خە و ل وەدوا شە دا ڕۆژ لەڵقی دیکەنێوان خە و ل ڵکشێتەهتێ

ی  ەندەڵقەر خەسەتی ب ەگبەو ن رگەم کتر کوشتنیشیان پڕووشکی وێرانی وەزای یەپێی فەالکەتی بێڕ
زاو چەندێکی لێی  ە ک کانی تازەوە یەرۆش هەکی پەیەشارگەدا حەئا لێر، ببارێنێتە وەورییانەنیوەنووستووی د

ر  ەسە شتخاتەبوونیشی پترت قێز هەڵدەستێنێت دەپێویست ن خشێت و بایی ەبەرۆش پێ دەنیت پترت پەڵکەه
ە  رەڵ و ڕووداوی هەپووچ ە رەدژی هەڵوەستی هە قت لێ داخراوەی حەی گوتەرگەدا دەوەتی تاڵوتفت بەسرەح
ست  ەستان هەی دەنج ەپ  ەبە ریکەخە وەان وردبێتم می دەیەمەی سێیجیهانڕانی ەشداگ ەڕە سێکی لەمکار: کەست
دووپشک ە ک کەی ناو ئێسقانی بکات وەمێشکۆڵە یی لەژارەتێخزانی پە شعور ب اڵ بکات وەی بەوەبوونستەخە ب
شبینێت  ەربووبێت و دەلی جلکی بەشاق ە سێکی ئاگر لەک کەبینم وەکانی دەلەمن گ. وشی بجووڵێتەبن کە ل

ت  ەف ە رۆشداری و خەپ ە ڵقیش لەخ  ...ی ببزێوێتەوەکوژاندنە ک لەیەنجەناشتوانێ ڕاسێت پە وەبێتەپێیدا باڵو د
 تی: ەشاعیری کورد »نالی« گوتوویە ک کەوە یەژووریان هلێ خواردنی پشکی خوارو

 

 . احتمال: شیمانه -6
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 ە م قووتییەغە یەئینسانێ هە رزەت
 خۆمەم دەمی عالەو ه  می خۆمەمن خ

 .  خوای لێ خۆش بێت

 

بوو  ەشتێک نی ەوەت ڕێک بوو تا ئەف ەڵ خەگەبیاتی لەک ت ەکابرای، ڵێەدە یەئامێزیش هپەکی گەیەرگورشتەس
بیری ە ری بۆوەبەن خەگمە دە کی زێدەیانییەب. ەمەخە مام اناویان لێنە کەڵقەخ ،ت بێەف ەخو بێەرچاوی ئەبە ل
تی ەف ەبێخە ل خەفەتریک بوو ەخ ە،وەدۆزیەن هیچی نەدەتی بۆ ساز دەف ەخە کە وەکردە ند و چۆنانەو چەل

دوو ە مەخە مام، کلک و گوێی نینە جیرانمان جاشکێکی هێناوری ەوت گوتی: ماکەژوور کە ی بەکەژن، بخوات
ە  قی خۆ نە قوڕی لنج چە و ل نی بارلێنانەمەتە یشتەر جاشک گەگەجا ئ،  الو گوتی: ال حول  ستی لێکدان وەد

 . ێنینهبری ەو د ن تێی نووسینەگوێی هە و ن کلک

ە  یشەوانەل، ەبیاتیدا نییەتە شبینیش لەڕ، دۆزیتەف ەربازی خ ەسە کردۆتەخۆی نە ڕانێ م دەنی ئەی خاوەکەڕاستیی
ە  ڕ بەاوو ب ەڵمشتوو ەهە وەف ەلسەف ە دۆستییان بجیهانی گیانیان ەمتاکورتەو ک ەلە کێکەی، ڕاست بێ بڵێم

ڕۆژێک دێت  ە سپاوەقینیشیان چەی، ەژدانیان ڕۆچوویو ەل، ەکاری خۆڕیلە رچوونی مرۆ لەی دبوونتمیەح
ە من هێند. انبڵیمەتنگاوی ەر هەبە خاتەڕ دەمپەدا لە م ڕۆژگارەی لەو وڕێنانەبکات بە س گاڵتەئاگاترین کمەک
 7ما ەرتەشایی مومکین و بەعاشقی گە ر زێدەگەوێڵی خۆترنجێن ئلوئاست ئازاری گێە بووم لەدەستیار نەه
تێکڕایی و  ە ئامانج بگومڕایی  گێلیی ڕووانین و زم وەیی عەبێوز نکایی هۆش وەت ڵ و ەبیری پووچە کە بوومایەن

رگی ەم وێرانی و زییان و  شێتی و یاڵ وەخە کاتیان ەی دبەتایبەتکان ەدەڵەو ب کانەرۆکسە و کانەنگەهی پێش
ست ەدە وی کارانیان لەی جڵەوانەڕوونبینی ئە یدا بوو لەئومێدی پمەیا کەبێئومێدی و ئنجا ئەگەر. تاڵوژاڵ 
ی ەزۆرینە بکات کە  اڵیانەو بەفزی ئەڵک ڕەی خە دا ئاپۆرەوەبووبوو لم واوی گوەتە پێشتر ئومێد ب خۆە گرتوو

کدی ەیە ت بەی میحنەری بازنەدوو سە م جۆرەب. ەوەیهۆننەگێلی دە و ب پیتۆڵیە کان ب ەنگەپێش رشتان وەرپەس
 . وبێز دەبزێوێتقێزە وتۆدایەتاوی ئەنگەت وی گرژی وەبرە وا لە و ەوری واقیعێکەدە ب ە وەنەگەد

خۆم بۆ  ەرۆش دەگوشێت و پەئازارم ڕێکم دە وەر بێئاوی وشک بۆتەبەلە وەیەکەچڵ رەسەبینم بەگوڵێک دە من ک
ت بۆ  ەف ەنیم خە و گێژەمن ئە چونکە وەنبکرێ ە وەترەی عەناسەو ه شاییەگ جوانی وە بوو بەدە ی کەو گواڵنەئ

ڵێکی ەی کۆمبوونشەبێبە لە بریتیر ئاوێک ەی هەرچاوەوشکایی س ە:وەبیر بچێتە ی لەرمایەس سوود بخوات و
جحێڵیش ە سێکی بەک ، یانەکەداشتنی شیناووردە ڵێک مرۆڤ ل ەی کۆمبوونشەی و بێبەوەخواردنە ران لەوەزیند

مانی خۆی و ەک نە مانی زیندوویەنە اوزێیان دەکرد چونکو ز ژیانەدە کە کی مرۆیانەیەی زنجیرەوەمرد بڕان
،  ەزۆکەتی نەستێکی نایە ڵوەری هەن نیشاندەتەداهەک بەمییەگرژیی ڕووی ئاد. زاوون[ەجارێ نە تی ]کەکانیەچەو
و   بۆ ئاشناییە کەیەرگەاخستنی دو د ی ساڵوێککردن چاڵەبەی بزەیەک و زیندەحیسابێکیش کوشندە مەکە ب
ند ەفریسمێ چەی خۆی تێدا دەزێت و وێنەگەستیار دەماری هەشاییش دەگ ئنجا گرژی و، ەوەری بکرێتەرادب

زەوی  ە خۆزی لە ختێکی چڵکنەک درەی چڵکنیش وەوش 8« مثل کلمة طیبة أصلها ثابتو»، ژیتەڵیدا دەگەڕۆژێک ل
 .ەکێش کرابایەبن

 

 بەردەست. و لە جۆری بەرهەست، بەرکوڵ   .مولأبەرتەما: م -7
 : بەشێکە لە ئایەتێکی قورئان.«مثل کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت » -8
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ختی ەبە وای ل، کانیەۆرو ج کانیەپلە می و لەکە و ل زۆرە ت لەعنەل، کانیەکانی و پلەۆرو ج  تەف ەچ زۆرن خ
کانی و ەت و هۆیەف ەی خکردنکێشەوێنە سێن ەفان ڕادەلسە ن ف ەاوو خ یریارانو ب ندیارانەپە ڕاو کەگەو
هو   ي کاللیل الذ ...و »ە ربازبوونیان مومکین نییە ن و لێ دەوەملە گۆیا شتی سروشتین و بە کانی کەشارگەح

ە  شت ختیاری وەو ب شاییە گە دا کەوەنعی کردن لە« ئاخۆ چی ممگاتێەر دەهە  ی کەوەو شەک ئەو -ك  مدر 
ت ەتمیەبڕیاری ح و بوونەوەملەمیان هی بەفسان؟ بۆچی ئەناخوازییی و د سروشتی شتانە بە وەنەکان بدەچاک
ر و ەی ئاخێوەرەکان بەک ەکان و پیتۆڵی زیرەتەی بڵیمەڕیحەکان و ق ەی عاقڵەوا ئیرادە ! چییبێەنە  دیهەی بەنەو ز

ن بۆ ەڵبکەه بوونسلیمەمیزاد ئااڵی تەموو ئادەجیاتی هە کات لەشکیلییان ناچار دەر و تەو نووسە کارام
ی  ەنامە وا بە چییان ز! ەاحو ن ختەسە رەی هبوونتمیەو ح قورسە رەری هەدەزاوق ەق   شووم وە رەچاویی هەچاو

ە ومان لەئ، مانبوونسلیمەبۆ تە هێزترەو بە یەتری چاکەو کوشندە دی دڵدزێوەب ە ق چی زێدەرۆشیان بۆ حەپ
ن  ەکان ناکەشیمانە ڵ بەمجێز تێکە ی لەدرۆی شیرن و ساختختێک ەبەخشندەییەوە نە چریێنن؟ بۆ لەگوێ د

. 9«وحدة األضداد« و »تناقضڕۆکی »ەی ناوەو ەرەدە بڵێی لبێ؟ تۆەدە کیان پێوەشاییەوزایی و گەڵکوو سەب
 وێ؟ەکەست نەچوون دژوورەرەکی سەیەپلیکان

ە  بە ندەدی و داهاتم بە فۆتانی تۆ دێتە تیم لەالمەو سە یەبوونی تۆوەنە بزانم بوونم لە ڵدێت کەمن دڵم تێک ه
و  ەوەکتربڕینەمای لەسەر یەبنە سپا کەچە ڵگەبە ر ب ەگە دزێت ئەدە وەورد و درشتییە م بجیهان. ەئیفالسی تۆو 

ە  ڕقم ل ،من ...بێتەوێرانی ئاووس دە زێت و بەرگ دەمە ی لەو ژینەتف ل. ڵستابێتەقڕکردن ه ژکاری ود
ە و ل کانیەشێنەڵوەزاندنی هەبە ژین و لە کات لەگیرترم دەنجەپ ،ەوەرچوون و پووچانەسەبوون و بەرگ و نەم

. بێتە وەشاندن و پوواندنەڵوەی لێک هەوانەپێچ رەبەڕێکم گرتەی باوەوەکانی تا ئەرەدپێەوامەفێڵدۆزی بۆ د
فێڵێک   پێویستە بێتەلێم دی لزومی ژین ەهێند، نەمانی فاڵنێکە بە ندەم بەوەگومان لێم سوور بوو مان ر بێەگەئ
ە وەپێک ڕێ خۆش بکات بۆ تێببات و ەکەری ناچارییەک فاکتەیەلەدۆزینەوەی موعادە  م بەبکە بوونتمیەو حەل

ە وەمانی فاڵنەنە ی مانم ببوونندەشێکی پێوەبە من وازبێهنم لە کە وەدا دێتەوەشم لەکەق ەد، راندن و برادەریەگوز
ە  خشترەبسوودە وەمێنێتەمان دەکەر یەی بۆ هەکەو سێ چوار یەێنێت ئیتر ئهبوتۆیی ەشێکی ئەب ەویش واز لەئ

یش دواتر. ی تر[ە کەتێچوونی الیە کێکمان ]بەنها ی ەشی تەی چوار بەوەمانە ڵق ل ەو و من و تێکڕای خەبۆ ئ
ە لە ستمان دابوو کەدە بۆ ئاشتی لە کی کەی چواریەوەبۆ تێهێنانە وەڵکردن بدۆزینەهە وەکی پێکەشێ هۆیەد

ە ونیان لرمەها نەی وەلەموعادە رزەو تەییشتن بە ر گەگەخۆ ئ. کی خشتەشت چواریەهە بە وەبینەئاکامدا د
ە وەوێتەبکی و ئاکامێکی لێە کەفی نییازەرەبێ شەر نەت هەیەز پێک نەر کاغەی سەرچاوەبە ئاسانییە وەواقیعدا ب

موو  ەهە ی لەوەخستنی و سڕینپشتگوێە ترساندن ل کردنی و بۆواز ەو بانگە یەو موژدەرکی ئەهێنێ ئەدە وەئ
، ەوەمەالی ک ەب ، ەمیشەهە ی کە«تناقض»و ە بڕیاری ئ واندن بۆەر دانەئنجا س، ڵبگیرێتەحیسابانی بۆ ه

ڕی  ەوپەنجامی لەرەمترین سەکە وتۆیەکی مرۆپلیشێنی ئەتدا بنباربوونی قورساییەڕەبنە شێنێ لەوەڵدەنێکیان هەالی
 .  ەوەوێتەکەیاڵ دەخە ڵ بەی تێکەشمیالنەدروشمێکی نە لە کات کەڕ دەتێپە یەسارەو خەسنووری ئ

نێوان ە غناتیسی لەوی مەبۆ خە وەکێشێتەدە ی برایانەی دۆستانەلەموعادە رزەو تەدان بەبگوترێ موژدە نگەڕ
ند کرد و ەمەوڵەندی دەمەوڵەی دەحاڵوبار وەی ئەوامەدە بێتەئاکامدا دە لە  خواروژوورێهێزییان و ب سانێک هێزەک
ە  ڵ لد ساەی دوو سدواە تەپوواوە گرم کەدە  وەبرەو سەنی ئەدامە ست بە منیش د، ژاری هەژار کردەه

ە خۆی ل، ەو دزێوییەبە یەم موژدەی ئکردنکێشەڵێم: وێن ەتی و دەسڵەفزی مەشان و ڕەڵوەەوەی لێکهکردنتیژ
 

بۆ ئەم دوو مەفهوومە وشەم نەهاتۆتە پێش چاو لە نووسینی کوردی. ڕەنگە بە زاراوە   «:تناقض ووحدة االضداد» -9
 »هەڵوەشێنە و یەکیەتی دژان« خراپ نەبێ.
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خۆ  ە:وەی وێرانی و نەهاتەوە کردجیهان وەرەرگای بەدووری کێشا و دە وەستییەدە گیرخواردن بە رۆشێکەخۆیدا پ
تییان ەسڵەببات مە وەژارانیەگوێی ه رەب نها بۆەتە ری نییەوایە ک تاکەر هۆشی هۆشداران یەم بۆ بەوازەو بانگەئ

تێدا ە رساندن لو ت  تەینەمدا زیلی دەنگدەرەوەی مەی بیستەدەکۆتایی سە وازم لەڵکوو بانگەلمێنێت بەپێ بس
و  تیەی دوژمنایە وەسوونە لە ر بەاڵبووی تێشکانەژماری پتر بەئمەاڵتداری کەسەالی دەڕووی و، ەچوون

 دواک ڕۆژیشی ەیە بگر، تەقیام  ڵناگرێ بۆەکه« پاداشیش هەوازەئنجا »بانگ، ینو ک ی ڕق ەوەکردننەزەمەد
نگی ەی پێشەرۆکانەو سەگۆشی ئ هۆش وە لە وازەبانگ و ەئ، ش بترازێینەمەل، نزیکیە رەژووانی هە خێت لەنای
ختترین ەس ن بۆەکەلکێش دەکانیان پەسافیلکە ندەستوپاوەزاران ملیۆن دەهە چرپێنێت ک ەاڵ دەق ەت بات وەخ

کی قیاسی بکات ەموو نیگایەوێ بۆ هەکەردەڵییان دەپووچە یی کەتی و دروشمی بڕیەڕەریی بنەسە ڕێگای چار
شی  ەباوە یاندۆتەگە  وەییەی ژیاری و ئاسوودەڵەر تۆق ەسەی بەتانی دیک ەمیللە تی کەڕەری نابنەسەڵ چارەگەل
ە وەری پێکەنگەر لەسەبە  کە ئاساییە و گۆڕانکارییەوتی ئەڵ ڕەگەوتی لەڕە کەوازەحاڵ بانگەمەهەب. ختیاریەب

ر ڕووی ەسە یاندەگە وەژیانی شکفتە مرۆی لە وەالییندی دوو ەوەرژەبە ندی لەزامە ئاڵووێز ڕ اریکاری وو ه ژیان
ڕ ەمپەلە زانستییە ئامرازفتاری ژیاری و ەشێوازی ڕە ستێ بەبۆی بلوێ پشت ببە کەوازەر بانگ ەگ ەئنجا ئ. 10مانگ

یحان چن ەاغ ڕو ب قامی گوڵ ەش وشەئاوی گە قڵەشە وەندەسە و ئومێدی دڵپەرە ب، ەوەشایەوەکان لێی دەزێنەب
 . بووکێنی بسازێنێتندی ەماوەز ش بۆەوەسانەالری حەو ت بکات

ە  بە ردووی مرۆڤدا کڕابوە نجاندن لەڕ دزێوی و م وەی ستەلماندنی وێنەسەن بۆە وەدا گوترا ناکێشێتەچی لێر
ە  و ل وامە ردەش بەتا ئیمڕۆک، تیەاڵیەڕۆکی کۆم ەناوە لە ر بووەترسێن و رەواوکەشێکی تەبە وەداخ

یانی سێ  ەست بە بەاڵم مەب. مانداەکەمگینەغە مینەرینی ڕووی زەو ب پانە رە شی هەبە لە ندنیشدایەسەرەپ
م  ە ئ، ەیەوەم ئ ەکەتی یەقیقەڕسکابن: حەرگیز نەهە ک ک ەکرێن وەت دەبێڕووە وەچن ەبیر دە لە تی گرنگەقیقەح
ە وەلەزەئە لە وەشاندنەڵوەو هە وەکتر پوواندنەتی و یەری دوژمنایەر و سووتێنەی تاریک و وێرانکەنەالی
ر ەسەبە قی خۆمانەم حەه، ەری ژین بووەوژو ک ەری خانەخێنو ڕو ری گۆڕانکاری وەخرێنەو وە ڵستی چاکەرهەب

ی ەت و ڕیشەعنەر لەبە ینەیدو ب ینەتاوانباری بکە ستۆمان کەئە لە رمانی دادخوازییەم ف ەو ه ەوەخۆمان
ە  وەراوێزی ژینمانەپە  ش بەم کارەئ. بیمانەدەئ 11ی«رباربوونەب»ی ەوەکردەفکر و بە وین بەبکێشین و ڕێی ک

ە رح بدرێت کەند دێڕێک شەچە بە ش نییەیەو سادە ئ . ینەکۆتایی بگە ێی بو ل هلی تێدا زاڵ بینەسە ب  تاە نیی
وتن و ەری پێشکەاندو ه جیهانری ە« بزوێنتناقض »ە دا کەوەبە ڵناوەخۆی هە زلە ی زلەف ەلسەزانین ف ەد

.  ەوەشدا جێی نابێتەێرو ل دنەڵەبە کەی باسە درێژە رانیش لەی خوێنەزۆرب، ەمانی چینانەری نەکەڕاڤ 
ک ەتێیدا و « تناقض»وتۆ ەتی ئەحاڵە یاندیانەتا گە وەک کێشرایەر یەبەها لەی وەکە«یش واتتناقض»
هاریکاریدان ە ردوویان لەتدا هەقیقەحە  چی لەر خۆراکی ناو خوێن کەسەلە رگەو ج الکەی نێوان سیپ«تناقض»
ە  وەشیش پێکەڵکوو خۆی و لەبە ی دیکەوەئ بۆە وەخۆراکی ناچێتە ش ەکێکیان مرد بەر یەگەی ژین تا ئەوامەد بۆ
بێ  ەی دابنێن د«تناقض»ە ک بەموو جوداوازییەلماند هەخۆمان سە ر لەگەجا ئ. کدا دەمرنەیەقیقەند دەچە ل

فڕوفێڵ ڕاماڵدانی ڕ و ەشە وەقڵەعە ناچێتە وتن چونکەری پێشکەدە ک یاریدەرن نەۆتێنو ف ڕەمپەموویان لەبڵێن ه
ڵق  ەتی نێوان خەن براییدا بڵێەوەئ دواە  ر بەگەخۆ ئ، ی گۆڕانکاری بنەوتن داڵدە ری پێشکەماڵ هاند فس وەن

 .ڵتر بێتەاڵن پووچەموو پووچەهە لە شتێکمان گوتووە یە«تناقض»و  ە وەکتر بڕاندنەو یەئاکامی ئ

 

لە نووسینمدا ڕوونم کردۆتەوە، تێکهەڵقژان و بژێوقەپاندن و هەرای گوزەران هەرگیز هۆی بەرەوپێش چوون نەبووە،   -10
 پێش نەبردووە.وەک کە هەرگیز پشیلە و ڕێویشی بەرەو 
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و   ک جوداوازی گوم بووەیر کوێ ەهە ی لەوەتا ئە هاریکارییمی ەرهەوپێش بەرەگۆڕانی ب، ەیەوەم ئەڕاستی دوو
ک چ کوشتوکاڵی چ ەیەر کێڵگەهە م لەرهەو ب پیتترە ن بارمەییشتن زاڵ بوو خەتێک گ اڵوبار هێمن وح

ڵێ  ەب. بێتەژار دەزاری هە زیکتر لو ن تامترە و ب شتر ەتی بێت گەیفچییەو ک ریەونو ه تی چ زانستیەتیجار
اڵم  ەب، شی زیادەکۆش دات بۆەجوداکان هان دە نەالی  ماع«ە»تە والوەسوودیش بە سوود لر ەسەخیالف ل

ی  ەستە رەکە وەخوێنە چێتەد میکرۆبێکە ک کەو، ونەری ڕێک بکەسەلە بێ کێشە یەوەئە ندی ڕاستینەوەرژەب
رج  ەهجومی خددی ەڕلە ە وتبوو کەکەنە و چاالککییەر ئەسەکی لەپە کەشەاڵم لەبێت بەخۆپارێزی چاالکتر د

و   داراییە ڵقیش لەپشکی خ یمیەو ک زۆری. ی بێمیکرۆببوونۆراکی فراژیو خ بژیوە چاکتر بوو بۆی بیکات، بکات
چ ە رچاو بووەشتێکی ب،  پەڕی چەوپەتا ئەهە وەڕی ڕاستەوپەل، نسازی هەمیشەەو ت تیەسایەکی کەیرو ز وانیج

ە ندێکی ڕیاکارانەچ. تی بێتەوزۆری عادمەپشکیان تێیدا کرشتێکی ەر هەسەێنێت لهبڕ ەشەڵک بەلزوم ناکات خ
ک ەی ەلوار ەوانی لێڕە ت و پاسەڵوەدی رۆکەلمێنێ سەقڵ ناسەت عەڕێژیم هاوچوونن ق ە ڵکی فاڵنەبگوترێ خ

و  پانەڵ سەگەوایی لەشتی هەو ک ر زانای ئاتۆمەگەئە وەشێتەر بگەدا بن ئیمکانیش نابێ زانست و هونەپل
مای قەشەنگیان ەس نگی خۆش وەری بالێ دەماکە را و سەگۆرانیبێژی ئۆپ. کتر بنەکوو یەو رەارکو د ووتیارج

بێ کاری  ەیدا بێت دەی هاوچوونی پەوەبۆ ئ. ی سێ مانگدا ەماوە زبڵڕێژ لە ک ڕۆژ ببن ب ەر یە گەنامێنێ ئ
.  بن. ..رەیان دارک ر رزێ ەو ز یانەت یاخود خێرابە وڵەرۆک دەریان سەبەرلەکچوون بێت ئیتر سەمووان یەه

ە کرابایەنە وەی هاوچوونی و جوداوازییەبارە لە نتیکەیر و عەی سەر قسەگەبێلزوم بوو ئە یەم قسەی ئەکەڕاستیی
ە  ییشتۆتەکوو دانمارک گەڵێ واڵتێکی وەفی پێمان دە لسەیگاری ف و ن خشەنە قی دوور لەزانین واقیعی زەدە ک
والی  ەب کردنالە الهەسووتاندن و ه وێن ڕشتن وو خ تیەبیەبەۆسو ک زوڕناڵوەهۆبێ د، رزەها بەکی ژیاری وەیەپل
رازووی  ەشدا تەوەب، ەوی ڵکشەهتێە وەیـ«تناقض»تی و ەڕەنو ب یگردەبڕ ن بیردۆزییەیاڵی خاو ەون و خەموو خەه

ن  ەخاوڵێی ەڕێکارێک دە ییشتەتی گ ەی ئوتێلچییەی پیش ەوەتا ئە ری ڕاستی ڕاگرتووەنگەفتار و لەران و ڕەگوز
و خافاڵندنی ە وەسانە تی بێقسوور و جۆری حەموو خزمەه وەڕێی ئ ەمێوان بدات لە رتیل بەبە ریکەئوتێل خ

«  تناقضر تیشکی بیردۆزی »ەبەگیروگرفتی لە چی کارگێڕی ئوتێلی واڵتی شۆڕشاوی کەک، کاتەشیان دەپێشک
و  ە وەسانەبری حە نێ لەلی بدەسەتێروتخشیشی ەر بەگەمە فتارەڕدەڕس و بە مێواناندا و ڵ ەگەلە وەواندۆتەڕ

ردوم ەی نیهادی مەو ڕۆژەفان تا ئەلسەبیردۆزی و ف ە ندی دوور لەوەرژەنتیقی بەمە  یەمەئ. ت و دڵڕاگرتنەخزم
نی ەوسا خاوەبێت ئەئارام دە وەهاتنی فرتوفێڵیشەست نەدە فرتوفێڵ و لە و بێنیازی ل کردنەردەروەڕێی پە ل

ە وەمی ئێمەی سێیجیهانە ش جارێ لەو ڕۆژەئ، بنەک دەچوونی ەوەفتارەن ڕەالی ە ئوتێل و کارگێڕی ئوتێل ل
و  ە رزەر ئەشتی سەهەگۆیا کلیکی ب «  اتتناقضڵی »ەن و شاق ەدامە تێنووسان لە بە وەوێتەکەدوورتریش د. ەدوور

 رەسەبە وەساڵیان ەدە لە تێکەف ەیش خەمەئ، رعی بۆ گیروگرفتی ژینەی ف ەچارە تی لەڕەی بنەپێشخستنی چارە ب
 .  ەاڵس بووەداڵندا گام

ن ەپی خاوەمچی ناو لەق ە ژووری بخوارو و جوداوازی و «تناقض»ە لە وەلێ بوون، ەیەوەم ئەتی سێیەقیقەح
ە کیەپێشە لە ر چونکەه، ما و بێسوودەبیردۆزیی بێبن 12ی ەگریمانە لە پڕە ی کەوەلە جگە وەتییەڕەریی بنەسەچار

  ەرەمیان و هەکەی، ستەبەئاکامی پێچەوانەی م بۆە وەشکێشێتەد، تە قیقەحە دوورن لکجار ەکانیاندا یەفیەلسەف 
خش و  ەتوانێ ئازاربەپتر دە کردنرەسەو چارەپاندنی ئەی سدواهی ەمر و نەن ئەخاوە کە یەوەزلیان ئ

غدا و ەی بەکانی شۆرجەرزانین توجاەدە ک، نگەو ڕە ها وێنەجۆرە پێن بێت بەر و خۆسەتاوکەنگەت
رانی ەیزەخۆی و حە کی پۆلیس و کادری حیزبی بەیەدە یانتوانیوەموو مێژوودا نەهە کانی مۆسکۆ لەریەیسەق 
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وتوویی واڵتێکی  ەپاشک رەدەق ەوا بەکە دایەوەاڵش لەبە زێد، زراوڕژێن بنە وەپی ئاسنینەتی نێو لەڕەی بنەچار
وتوو ەواڵتی پاشکە بێت چونکەهێمنایی کوژتر دنازوفیزی فەرمانبەدەست ئاشکراتر و « کانەتیەڕەستی »بنەردەب

و   دێمە من ک. ەوەنگرێتەست پێی بسەدە مچی لەکابرای ق ە کە سپاوی نییەباری چەفتاری لەو ڕ ی دادەپێوان
  ەعبیرنامەو تەئە دا کەوەچێت بەردەم ڕاست دەکەتاک قس کەن ی کۆەڕێژە ل« بنەڕەتیەکانە رەسە ڵێم »چارەد
ە وەتەوتۆیان دۆزیوەوباوی ئەری نەسە ی چارەیان لێ بگرێت وێنەخنەڕیزی نزم ناتوانێ ڕسی ەی هیچ کەرزانەب
بی  ەرەکانی عەواڵتە ک لەرۆکی یەی دیتمان سەوەتا ئە دا ڕێک هاتوویەکەنەڵ مجێزی خاوەگەیان لەکەریەه

ڕێی ە کانی عەرەب ڕازی بێت لەرۆکەسە ندێک ل ەومە ڵکوو خێرەرگرت بە و 13یشۆڕشاوی ڕۆڵی بانگڕاهێڵ
   ...الحول وال. داەک ەڵ واڵتی بانگ ڕاهێڵەگەکگرتوو بکات لەی یەکەواڵتە وەوت ەی نەپار ء وە بدەدانی مەدن

ندازدا ەشمەر چەبەس یانیەو بە ک ئێوارەوە یەگیریی پێوەمەبێت جۆرێک هە وەک ەر الیەهە ل 14هاەڕی ڕەبیروباو
 ەوەم ڕۆژگارە دە م بەم و دەیەتێک و دووەفەشدا خەوەگرێت لەورد و درشتدا دە ش بەکشێت و باوەد
ە ن کەست بکەی هە وەهایی دەردەکەون بێ ئەڕ ەخت ب ەرسەق و سەق و زەتی ڕەقیقەحە وێت چونکەکەردەد
وری ەدە ی بەوەزانی خووالنەیدەوی نەزە ک کەنگوون وەئەڵدەتێک هە ڕانەو بیروباوەی ئەندێ گوتەڵ هەگەل

ە  ئیتر بە قیوەزی دنیادا چەرکەمە وی لەهایان دانابوو زەوە شێوێنێت کە دە یبیانەغە و فکرەئە تێکەقیقەڕۆژدا ح
یاند ئیتر پێویست بوو  ەڵکی ڕاگەخە و بە وەی دۆزیەکەکێکی فەلەکناس نهێنییەتا زیرەهە وەخوالیەدە وەدزی

کان ەکناسەلەئیتر ف . ەوەویەستانی زەداوە ندن ب ەبە ژێنێت ک ەهەدە و نرخانەی ئەو بۆچوون ەڵستی بکرێت لەرهەب
هێندێکیشان  ە وەزبوونەترسی ڕوح پاشگە وی تا هێندێکیان لە ی زەوەی سووڕانەگوتە لە وەز ببنەناچارکران پاشگ

   ...سووتێندرا  اڵتداران وەسەچ بێت بۆ دەیهێنا ملکەمجێزی ن

تی خەریکاند و  ەو میلل  حکوومەتدیمیی قورئانمان ەق  ی ئافراندن وەک کێشەیەدەند سەچە وەرلەش بەئێم
، ەوەخۆ و ئیمانیانە رچوون بەاڵتن و دەهێندێکیشیان بۆی ه. ەوەزیندانە ندانێکی خستەچ سانێکی هاڕی وەک

ی ەدەو دوو سەل ، مانەمی ئێستاکەتا د، ڕۆژگارداە ژێر بەرەس، ستەی بەملێی تاکڕایی شریتەیش زۆردواتر
ر ەسەبن لەدە ق ە تەمەریکی دەزیادکردنی کەسانێکی خپێی ە اڵ زلتر بوو بەزیادی کرد و بە ژارەیشدا پدوا

پێی  ە بە وەچ دانەرپەو بە یدانی کێشەمە وتنەی جۆرجۆر کەف ەلسەو ف ە ن و فێرگەکەرج دەڕی و لێی خەبیروباو
وه( ەکی دیکەالیە کان )لەنجییەکان و مامناوەزلە ندەوەرژەم و تێکئاڵقانی بەرهەی بەردم و لێشاوکەزۆربوونی م

ی کاتی  ەوەکردنکورتە داری بوو لەکانیشان ڕۆڵێکی بڕیەیامەو خێرایی پ 15یاندن ەی ڕاگ ەرچاوەبوونی سوانەرفرەب
بوو ئەگەر  ەدەن پێیان نا مەوتۆن حۆجەشتی زانراوی ئ،  ەک دیارەو، شەمانەئ. ەوەقینەسینی هۆی تەپێویست بۆ ڕ

یی  ەگۆشە م لەکی خۆمیان تێدا بکەیەقسی ەوەئ ڕم بۆەدا تێپپێیانە کردبایەی قسان داخوازی نەتێکی ڕچەروورەز
دا زیادی  ەوەڵق بەرۆشی خەپلەچاو  رۆشی منەپ ە:وەکان خۆیانەندەژەک هەن 16کانەندەژەهۆی هە ڕامان لەتێو

ە  کە یدایەپە وە ک سروشتی شتانەسروشتی نەفسانەوە نە لە وەکتر پواندنەو ی 17ی کەرەبەبینم فرەدە کرد ک
نی و  ەودەکە ل بوونتی و نوقومەریەرسەڵاڵیی یاخود کوێری و سەڕەو ب تیەدایەو ب سەوەه دواە فس بەن
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فس و سروشتی شتان  ەسروشتی نە سات بەکردنی کارەنێوان ڕاڤ ە لە لێ زۆرەرقیش گەف ، وێتەکەگومڕایی د
رمانی ەی ف ەوەپووچاندن زاندن و ەی بەبار ەکردن لەبکات قسە ساتەو کارەر»سروشتی شت« داوای ئەگەئە چونک

ت  ەف ەخ، بێتەنعی ساردیی زستان و قورسایی ئاسن و تااڵیی گوژاڵ دەک باسی مەوە هیچ چونکە بێتەد
ە ڕترن بۆ هۆی سروشتی لەی ڕۆشنبیرانیش خۆشباوەچێ زۆربەوا پێ د. ەهیچە وەچێتەر دەلێخواردنیشی ه

  18.بێتەی نەشتێکی چارە ت خواردن لە ف ەبۆ خە لزوم نییە وەالیانە ب، تیەاڵیە ی کۆمەمەڵەنگوچەعلیلی تەت

ی ەوێنە سادە گرفتیان ل و هۆی گیروە وەتییەاڵی ەتی کۆمەژێر ڕواڵە تەوونو چ ەوەتەندێ بیریار وردبوونەه
شدا هێزی سەبەبی ەوەب. ەندەوەرژەجوداوازیی بە وەالیانە بە تی کەاڵیەی کۆمەبۆ وێن ە ڕاگوێستوو ە وەسروشتیی

ژێر ە یان خستۆن«تناقض»ت هۆی ە ڕواڵە  کاروباری مرۆڤ ئنجا بکردنی ەڕاڤ  ەلە سروشتییان پێ داو
کات ەئاشکرا د خۆشیەی نەپێناسە بەبەزانین سە و ەالیانە و بە پاڵێوراوە ـ «تناقض»و ەگۆیا لە کی کەریەسەچار

ە  وەفکرە و جۆرەچی ل.  بێتەدە وەندییەوەرژەی ماددی بەبەبەو سەل بوونڕزگارە تی ب ەدایەبە ل بوونئیتر ڕزگار
ە  ش بەم بیردۆزییە پێی ئ ە تی ب ەدایەی ببوونتمیەحە یەوەمیان ئەکەگرنگن: یە کرێت دوو شتی زێد ەتێبینی د

ی ەڵێن چارەدە کە یەوە بێ ئەنها فەرقێک هەت، بووە و ەملە بە وەبی سروشتییەبەڕێی سە لە ک کەبێت وەدە وەمل
هیچ ە وەبێتەنک دەتی تەاڵیەکۆمە جۆرێکی کوشندە شدا بەوەل، یەکەبەبەسی ێاڵنهەنی ڕێ ە لە تی مومکینەدایەب

ندان و  ەوەرژەی بەوەبوونر نوێ ەبەهێنێ لەبەرژەوەندییەش کورت دە و چارەنات ئەت، تەی ەڵک نەکە کی بەیەچار
ک نرخی ەتەی توانای کڕین لبوونمەڵق و مۆدێلی شتان و کەیلی خەجۆرییان و زیادکردنیان و گۆڕانی مەفر
ی  ەیاڵ بڕوا بۆ چارەکێش بکرێت تاکوو بشێ خەوێن دواتر د ساڵ ەی سەڵگەی کۆمە مومکین نابێ شێوتدا ئیتر ەباب
ە  وەبووننوێ ە لە وەپشکنینە پێوبیست نیی ڵکووەب، ونە ری ڕێک ناکەسە ڵک لەواڕۆژ خدە لە و بەرژەوەندانەی کەئ

ر ەسە ڵق لەندیی خ ەزامەبوونی ڕەمومکین نە سەبە ندەوەین: ئەواڕۆژ بککانی د ەندەوەرژەی ببوونو زیاد
م داد ەرجەتەرازوویەکی سە ر ب ەگەر تا ئ ەێنین ههببیردا ە تی و پاداش بەرپرسایەو ب ە رک و پای ەی ئکردن شەداب
ی ەچی گوتیشمان قس، ئەنجام بدرێە کردن شەو دابەئ، خشەبەیی متمانەپێی کارامە یا بەتیروپشکێ وە یا بەو
وا  ەهێنین کەیاڵمانیدا دەخە ڵ واقیعێکی بەگەت لەئنجا ڕێک نایە کانمەناو پنجمی ەڵەچی ق ەملکە کە زەر کاغەس

فس و دڵ  ەهاوێژێت و نەو تێک دە وەبێتەڵدێنێت و دەگۆڕێت و نوێ دەهە ناسەی ه ەو واقیعەلە تا بڵێی جودای
ترسی  رەگەئژیت و ەییدا دەڵ بێئۆقرەگەئیتر ل، کردننی دابینلواەنە بە وەکرێتەزۆ و کپ دەئارە بزێوێت بەد
و ە خراپ بۆە یەرەکسەمرۆ هۆی یە کە یەوەمیان ئەدوو. ەوەقینەتە گاتەوام دەرد ەیی بەبێت بێئۆقرەمچی نەق 

 . ەچاک

ە ۆر لو ج ەندین پلەر چەسەبێ بەش دەڵک دابەبیات و توانای خ ەوا چۆن تەنانیشم کە وەر قسانەبەشدا بەلێر
ی و چ راپیو خ چاکی ی نرخاندنیان بۆبوونتەبابەو فر بوونڕازیزایی و ەاڕو ن تیەدایەو بە اکو چ هێز و سستی

ڵ ەگەڕۆم لەڕێم و جووت دەگەدە وانەڵێ لەب،  ەوەاڵگێڕانەزاری و بوی کارگەرستەکە شێ و چی ناشێ لەد
ڕی  ەوپەتا ئ، ەوەۆزندەنی ماددیدا دەی الیکردنتەسەلە ]ی گیروگرفت[ لە چارە ک ە و بیریارانەنتیقی ئەم

ە نە وەتەوبیری لێ کراە بن ن ەوتۆ دەڕووی ئاکامی ئەیانبینم ڕوبەڵدێنم ئنجا دەنگاو ه ەڵیاندا هەگەمەیدانیش ل
کانی  ەدی بەڵێنەهێنانە مێنن لەدە بێگومان بێچارە چونک، ەوەیانەف ەلسەتای داڕشتنی ف ەرەسە لە  ستیش بووەبەم
زۆ و ەی ئارە وەکردنسکەتە بریتی بێ لە نێن ک ەد وەەنجامێکەئسەربە  وە و نووسین دایاونە قسە بە ک

ە ڕۆکێک بۆ خێزانێک لەر گەگەتا ئ، تداەبیعەتە یان لەکەلسفەسکایی توانای ف ەپێی تە ڵک بەخی کانەستیپێداو
هێنانی  پێی کورتە پێنن بەسەخێزاندا د ەر دوو خێزان و سێ خێزان و دەسەڕۆک ب ەک گەبوو یەئیمکاندا ن
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 بۆە وەکشێتەیداکردنی پێداویست« دەی »پکردننای پاس و دزێوەس دح وەوساش مەئ، ستەردەڕۆکی بەگ
 . میزادەڵێن پێدراوی ئادەشتی بەهەو بەرەزۆ« بەستکردنی ئارە»قتووپ

سپاندنی »گیانی  ەی چەهانەبە ۆناوچۆنی بو چ ەی پڕۆژکردن ەشەگە ر لەوری هاندەباسی د بۆە وەدا ناچمەلێر
بۆ ئەوەی خەریکی بووم ە وەڕێمەگەکوژێت و دەو پیت وێکڕا د« »ابداعتیدا گیانی ەڕەری بنەسەچارە ل« کۆمەڵ

و ەئ، یگوتەساڵێک دە پانزدە ر لەبدەگێڕمەوە کە  قسە و نوکتەی پیاوێکی زیرەکی کردنو لە گۆشەی فرەچەشن
کخستنی  ەپە ن بەکە)تأمیم( د مرۆ میللیە وەپێشە « دێن لکردنی »میللیەفکرە ن لەکەی زۆرڕۆیی دەفانەلسەف 
من . میللیە بنە»تحصیل حاصل« دە بە خۆوە ش ل ی ز و دڵخوازەدا ماڵ و حەو ەفز و خواییشتی بەو ڕە خنەڕ
ە ندی بەوەرژەی بەو ڕاڤ ە وەو پوواندن «تناقض»سەربە  کانیەف ەلسەف ە ڵدێنجم کەش ه ەتێکی دیکەقیقەدا حەمەل

ش ەمەئ، وێتەرناکەئابووری تێدا دی ەزمەتی جذری« ئەڕەری بنەسەی »چارەڵگەکۆمە کە وەیڵێنەزۆری د
ی  ەکەڕاستیی. «تناقض »ی ەوەواندنەن بۆ ڕەکەلێ دی  وەی پێڕەیەف ەلسەو ف ەی دروستیی ئەڵگەب ە ن بەکەد
ە دا چونکەڵگانەو کۆم ەویستن لەاڵتی و ویستن و نەسەیی و بێدەبێئیراد بۆە وەڕێتەگ ەدە زمەوتنی ئەکەرنەد
ە  ی کەوەی ئەنامە بە م بووارەحە وەتەڕەبنە سمی لەیاسا و نیزامی ڕڵ ەگەگونجێت لەنی دڵخوازێکی نیربڕەد
 وه! ەگژ خۆیدا دێتە ک نابینێت تێیدا ناڕازی بێت ئیتر چۆن بەمابێت کەمایەتیەی تێدا ن«تناقض»لێکی ەگ

ی  ئامرازکانی بداتەوە و ەزووەخۆی و ئار یاتزە عبیر لەتوانێ تەدە دات کەکدا ڕوو دەیەڵگەکۆمە ل 19بوون کشت
ناو  ە ت ەنایە وەن بێگانەالیە کران ل ز و ئایین چپاندن و داگیرەگەتی ڕەدا حاڵەلێر. ستدا بێتەدە ربڕینی لەد

ها ەرفی وەندیان زەپاوستو ەکان و دەزلە و هێزە یەوەری ئابووریی ەوالی فاکتەی بەک ەویان هۆیەئ ەکە وەحیسابمان
ە  بێت چ ب ە وەدمە بی نیڕەبەرهەڵستی و ڕاپە دیاری کە نەکەتێدا دی هاەڕێنموونی وتی و ەخوڵقێنن و یارمەد
موو  ەوری هەتا ناچارین دەهە وەشینە یی و پیرۆزبایی ببەگل نماش نیەتە ب. ەڕاست بێ یان ساختی ەانهەب

قڵی  ەشە بە وەمێنێتەر دەه، ەزمەبێکی ئەبەک سەو، حاڵ ئابووری ەمەهەب. ەوەینەڵیان بکەڵێن و شیتەکان هەتەحاڵ
 . بن کردنن مافی داواەبێت و خاوەیان هبوونفز و ڕازیەی توانای ڕەوتووانەپێشکە ڵگەو کۆمەئ

ە ک، ەسپاو ەویژدانمدا چە تێکی لەناعەق ە ب 20تەبارەکات سەدا زیاد دەحاڵوبارە رزەو تەرۆشی ئەپە پشکی من ل
 دواە  پزیشک بە بێ کەدە وەک ئەندی وەوەرژەب - هۆی سروشتیە بە وەبدرێتە یشوومەڵدانی وەرهەر سەگەئ
ر  ەئنجا ه،  ەنییە کەرمان ەی دەشارگەحە ز کەرکەمە کی کردۆتەیەنوختە شیگاتێ چونکەرێت و نەرماندا بگەد
کلکی کوتاڵ و ە ستگرتن بەها دەروەه، دکاری ناکاتە ری هۆی بەسەچارە ندیخانەی دیواری بەوەکردنرزەک بەو
.  بێتەدە وەی مرۆ خۆیکردنرەسە چارە ل رەهە ی خراپکردنرەسە چار. ەخراپە لە وە ناکاتپاک ە سینە وەندەوەرژەب
، ەتییەاڵیەرێکی کۆمەروبەموو سەبی هەبەخۆی سە مرۆک بۆە وەبێ ببرێتەدە و چاکە هۆی خراپ، وێ بڵێمەمەد

و  ەر ئەگەئ. فتاریەری ڕەکەڕاڤ ە ن بەریکن بیکەران خەوڵدەهە کات کەلێک دروست دەلوپەخۆی ک رەئاخر ه
ە  ر مرۆدا باریبانایەسەبە وەدانی ڕێنموونی و گوامڕییانەخۆیان و دنە بە وەئاسمانە ل، ستەدەحازر ب، ەالنەلوپەک

ی ەجۆرێکی پێی بڵێن ڕاڤ ە ین بەبکە فتاری مرۆ ڕاڤ ەڕ ە النەلوپەو کەبوو بێین لەبەر تیشکی هێمای ئە جێی متمان
ن پێشتریش ەکەد ەنەزە وەشکی مرۆڤ ێمە ل، زنەدانابە وەکەلەف ە اڵم لەب، ڕوونبەبەماددی س -سروشتی 

 

 . ةکشتی: ئەزم -19
سەبارەت بە: سەبەب بە... چ پەیوەندی نییە لەگەڵ »نیسبەت... « وەک ئێستا کەوتۆتە برەو. بەیتی فۆلکلۆری شایی   -20

 هەیە دەلێ: سەبارەت بە تۆ من لێرە بەندم.
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و بۆ ە ت بووەڕ «داکانی »تصنیع ەپلە ب، ر چاویەبەل، ەڵی ژیاوەگەتاییدا لەرەی ماددی سەشێوە کەلوپەلەکە ل
 . یکڕن و هێندێکیش ناەیفرۆشێت و هێندێک دەدکار دەند یان بەومەئیتر خێرە بازاڕ چوو

زانین مرۆ خۆی  ەدە کە تمی نییەتی حەی کارێکی ئالەوەنگرانەیاخود لێ سە کەکەالی شتومە ب یلی مرۆەئنجا م
مجێز دێت یان سوودی  ە لێکی لەلوپەکە جۆرە نەمەت رەڕێت و هەپەدێندا تەمەی جودا جودای ت ەند پلەچە ب
باوکیش بۆ ، باریش بێتەبکات با لە کەفزی شتەبگرێت و ڕ ەنەس جەندێ کەهە یشەوانەل، بێ بۆیەد

ندیان ەوەرژەبری مندااڵن بە لە تی باوک و دایکیش کەحیکای .یخۆ ەکەک منداڵەکڕێت نەشت د یەکەمنداڵ
ورت  و ک تێکی ئاسانەحیکای« تناقضند و ەوەرژەبیردۆزیی »ب ە ش لەیەو دیاردەنگێین و شوێنی ئەسە ڵدەبۆ ه
بێ  ، وای خۆیداەشوێنی ڕە لە پرسیارو ەئ ێتوانەری دەشەی بەنها ڕاڤ ەڵێم: تەێدا دت کورتی ە ندی بەوەر ئەهە نیی
فرۆشێت و هێندێکیش  ەندێ باوک منداڵی خۆی بێلزوم دەدابنێت تا بزانین بۆچی ه، ستیەق و چاپوکدە لەق ەل

 .  کاتەی دەکەتیی منداڵەالمە فیدای سە خۆی ب

ل و ەلوپەی کە لەسەری مەبەرلەچێت بێین سەردەد ەڵێم کارێکی گێالنەی قسان و دەبۆ شریتە وەچمەد
تی  ەکات و بابەیی بڵێن مرۆ شتان دروست دەسادە ناشێ بە چونکە وەک بڕیاری گشتییەر یەبە ینەسازی بدەپیش

«  توانای »ابداعە کە و ڕووەسازێنێت لەهێنێت و دەمی مرۆڤ دادەکە مێکی زێدەکە هێنێت چونکەنوێ داد
ر ەبێ داهێنەژیاریی خۆی ببینێت: وا دوری ەتوانێ دەتا دەبێ بۆشی بلوێت هەو دە نەگمەدە کی زێدەییەکارام

دمجێزێک یان دەسەاڵتدارێک یان  ەمرێت یاخود بەدە کردووەست نەردەکانی داهێنانی دەداویستێجارێ پ
سێک  ەموو کەبۆ هە یەوتۆی هەرجی ئەسازیش مەاڵتی پیشەسەد. باتەناوی دە دکارێک لەماعکارێک یان بەت

ڵدێنێ و ەت هەکەنگاوی شەگاسندا ه دواە بە وەزار ساڵەش هەی شەنزیکە رزێر لەبینین وەخسێ تا دەناڕ
)عمل(  ە وەڵێ: کردەی د ەیەو گوتەئ. زیاد بکات ەک ەتیی گاسنەرایەکاریگە ک لەبایی موویە وەکردەفکریشی ن

گوتمان ە ر تازەه ە:وەبوونوپاشەرەبە لە  ڕۆچووە ی زێدەکی سافیلکەیەتی گوتەوتنیەمای پێشکەو بنە خالقی مرۆی
شی پێ دروست ەک ەزار ساڵدا گاسنەی پێنج هەماوە لە بگر، کردەی زیاد نەکەتیی گاسنەرایەکاریگە رزێر لەو
،  فتاریانداەڕە زۆ و لەئارە ش هاوچوون نین لەن و هاوچین و هاوپیشەمەمرۆی هاوت. یکڕێتەشار دە ل ،کراەن
ە  چی نیرۆن بەشی کەشکرکەگایی و نازوفیز و لەڵە زیان نەچووە کەح «غاندی»و  «عبدالعزیز عمر»بینی ەد

 .  کردەنیی دەسیقاژۆ و مە وەستی دەهۆنیەڵبەهە لی ئاگری ڕۆماوەشخەدیار م

ی  ەخشەش نەو پێیەر بەه ە وەکاتەکێکیش تیژ دەکوژێت یەک دەزۆیەڵدا بێت ئارەگ ەدینیشی ل، قافیەپاشخانی س
ە  ێک لبڵیمەتبینی ەد. ێڕگۆەرسدان دەگۆڕانی پاشخان و ڕاهێنان و دە واڵتێک ب  بۆە وەواڵتێکە سازی لەپیش

ت و ەریکەبەرهەم شە ر کردی بەگەتا ئە وەدۆزێتەمای داهێنانێکی نایاب دەبنە کانی کیمیا و فیزیاوەستوورەد
ە  ک کەالیە گێڕنەردەی وەکەندەسەپ 21ەڕووکارە هێنن لەکاردە قازانجی خۆیانی ل بۆە وەیقۆزنەان دحکوومەت

ی ەی ئیرادەڵبگیرێت دنەهەند هە ندێکی گرنگ بێت و ب ەچە مادد .کاتەلێ دتی ەعنەی لەکەرەویژدانی داهێن
ە ک کەو، شکێتەریدا ڕانەسەر دەستی بەگەاڵ ئ ەق ەتە وێتەیشتبێت بۆشی ناکەگەم تێی نەمرۆ نادات ماد

 .ریاداە وتی ژێردەر نەسەڕاناشکێت ب

یاخود  مکارەری ستەبە ر ڕکەبەستێنێ یان لەو نەبازاڕ برە زایی لەمشارەر کەبەند لەسەکوتاڵێکی پە یەوانەل
ستووراتی  ەڵ دەگەی لەفتار ژیرانەعالنیی مرۆ و توانای داهێنانی و ڕەم ...ەوەبازاڕیە سخستنەباریی دەنال

زۆ و  ەردا ئارەرانبەبە ل. نەکەمی کاری خۆیان دەمدەسی دەوە ڵک و هەمجێزی خە زایی لەشار و کردنئاڵووێر

 

 .ةڕووکار: وجه -21



15 

خەیاڵیشمدا ە ڵک و چی بەقافیی خەمی پاشخانی سەرجەر و سەوروبەریت و ئایین و دەپێداویستی یاساکانی ن
و ە سە ک موناف ەژماری وەندی بێئەشدا ف ەوەڕووبوونەو ڕووبەل، بنەڕوویان دەڕووبە رانەفاکتە  و جۆرەت لەنای

ە وەیەو شراوەیلەمە ناوەنجییەکەی و لتا مام ەهە وەرمەرم و نەهی گە ر لەو مۆدێل گڕی ه کردنو دا کردنقرغ
هایان ە ها و وەندی وەوەرژەرفی ماددی و بەی لێو ببزێوین و بڵێن زەوەر لەن بەک ەی کاری خۆیان دەردەتا بێپ

چ  ، تیەکییەی گێل و زیرەچی ئیرادەی مرۆڤ و قرساندنی و ملکەموو کردەش هە رف ەو زەشزانین ئەد، ویست
 رەکخەپ ر وەتا چی هاندەهە ند« یان تێکڕای ماددەو ەرژەین بۆ »بەبوێرین خێرا ڕاکئنجا چۆن ، چاک چ خراپ

ین ەی بدەپاڵ ماددەوە یەفز و قبووڵ هەو ڕ کردنر و ڕێزلێنان و سووکەاڵڵکەرام و حەری حەها کاریگە ۆرو ج
ند و ەوەرژەب وەری ئەر و دوورخەی نادیاری کێشەپچەلەک ە یا بەوە خلووقێکی بێئیرادەمە کیا بەتە مرۆڤیش ل

یاسا و نیزام و ە  دروست کراو و نە سوود ن ەزانین نەموو شتێکیش دەهە ر ل ەب، ینەم بدەڵەق ە لە یەمادد
کێشراو  اڕە ساب بەشێ ق ە وه! چۆن دەرز و نزمیەتی بەخۆی و سیف ە ر بەشەبێ وجودی بە یەستوور وجودیان هەد

ە  ڕاوە ل، بێتە وەسێکەر کەهە ندی لەوەرژەهۆکاری بی ماددی و کردنڵەڕاکێش دابنێین؟ شتیە ش بەو کوشت
مای گۆشت ەتە بد بزانین: جارێکیان دیلی ڕێوی بەعە دوو جاران بە کات مرۆکەبکرێت داوا دە ڵەتە کی بەڕێوی
 . ەکارهێناوەی بەکەبۆ ڕاوە کەڵە جارێکیشیان دیلی ت، وڵیەو ک

ڕستن و چنین و  ە کاردێن لەبە یەکینانەم وەدار و ئەلکەپ سیری کرم وەی ئاوریشم مرۆ ئکردندروستە ل
قیت  ە یەرخ و بازاڕیش هەو بۆیاغ و چ رچی کرم و دارەه، شەها شتی دیکە ندەو چ و فرۆشتنە وەگواستن

زاناکانی  ە کە دایە وەیریش لەس. ی مرۆەر ئیرادە حاکمی سە بە وەقیت ببونە ڵە ڕێوی و ت ک پێشترەوە وەببن
ە  تاک. نەیکەی دەخۆراکە و ڕاوەسیری کرم دانانێن لەئە ش بەڕێوی و چوێلکسیری ەئە تی گورگ بەاڵیەکۆم
تی و مێژوو و  ەاڵیەدا کۆم ەگورگ و چوێلکە لە یەوەیاندا ئەبنوەرەسە ستە ڵوەو هەبیردا بێت لە بێکیش بەبەس

خۆی ڕێوی  یفی ەکە ندی ئیتر با گورگ بەوەرژەهۆی ماددی بە بە وەن ەتا بیاندەهە وەگۆڕانکاری ژیاری نادۆزن
 . ی نێچیرگرتنەتی و وزەدافیعی برسیە ر و کارا بێت بەر خۆی کێشەبا ه ...بخوات 

ە  نابێتە  کەـ«تناقض»ە ر چونکەی نێوان گورگ و ڕێویدا هەکێشە لە وەنەناد «تناقض»ری ەفاکتە ئنجا ئاوڕیش ل
تی لەکلەک و  ەلبیی ە سە نگیش لەها بێدەروەه. ەرەشەڵێن هۆی گۆڕانی بەدە ک کەوە کەهۆی گۆڕانی گورگ

چیرۆکی « ن »بەستەزمانەکانەنای ە کانی ئاسمان کەوا و تریفەهکانی ەر دیاردەرانب ەزمانی تر بەستەگورگ و ب
یکات ەمرۆڤ دە ک کەن وەرستنیان بۆ ساز بدەپی کانەسکااڵ ڕوکنو یاڵ ەها خەشیعر و جۆرە یی و دێڕەفسانەئ
م و  ەوتەو تە و قوربانی بۆ بوڕکان بردووە رستووەکانی سروشتی پ ەدیاردبینن مرۆ ەدە ک ە و زانایانەر ئەاڵم هەب
داوی ە ن بەی لغاو بکەهۆش و ئیرادە پێویستیان زانی کە نام بەندی پەزەفعی گەبۆ دە لیسمی دروست کردووەت

دێن مرۆ ، بان لێیان خۆش بێتەخوای میهرە و زانایانەئ. ی بۆ دەسەاڵتیانبوونچەو ملکە وەالیانەرخێی وەچەمل
ی  ەتیجەنە نەکەفتاری دەڕە دا کەوەکات بەخۆی دروستی د ە ر شتێکی جوان کەی هەستەستبەدە نەکەد
تی و دیلی ڕامیاری و ەخۆی ئافراندوویە دیلی ئابووری کە  کردیان ی دروستی کردوون ئیترەو شتانەی لکردنزەح
ئنجا ، ەوەدوای ڕیسی خۆیە وتبێتەکی کەیەجاڵجاڵۆکە  بێتەعلیلیاندا دەتە ئیتر ل ...رەو هاند «تناقض»ر و ەوروبەد
 . ەو بێ کۆتەی ئەکەجیهانە چونکە وتۆیی ئازاد بووەکۆتی ئە ڵ لەئاژە وەکسییەفهوومی عەڕێی مە ل

خشێت دەاللەتێکی ەبەبوڕکان و تۆفانی دە نیازی خۆپارێزی بە مرۆ ب، یەو قوربانییەلە وەشایەوەزاناکان لێیان د
هات ە کە فامێکی تێدایە زێدە ری دیکەب ەچاو گیانلەی لەکەکارە دا کەوەبە وەتی مرۆ بدۆزنەتی بۆ حورمەتایب

ە ل کردنقیاسە ست بەتێک بە وەڕێی دیارییە ی لەوەکردنیی سروشت و دابینەدا تووڕەو قوربانییەل
زار ساڵ دیاری و  ەیان هەدە ر لەهات بە خۆ ک. ەوەڕێی دیاری و پاڕانە اڵتداران لەسەبی دەزەی غەوەبوونهێوور
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ە  ییشت بەرز بوو تا گەبوو فراژی و بە و ئیدراکەر ئەست هەرمان تێک بەکی بێدەاڵیەفعی بەندی بۆ دەزامەڕ
 .  و سیسمۆگرافە ری بروسکەسووپ

  بوونر و یاساکانی سروشتەورووبەردووکیشیان دیلی دەبوو هەختی خۆی مرۆڤ و گاجووت توانای فڕینیان نەو
ر ڕێبازی ەسە خستییە و هۆشەئ، ی مردووەی ماددەندە بە ن بەیکەکان دەسووف ەیلەف ە اڵم هۆشی مرۆڤ کەب

فێڵێکی  ە لە وەبیرکردنە وتەون کەکەوا دەهەڕە هۆی باوە و تۆز بە دیتی پووش و لۆکە  ئیتر کە و پێوانە کێشان
.  ەوەڵسێتە سووک ه، م بکرێتەوای پێ ملزەێکی هئامرازهۆی ە ب، فڕینیە شی مانیع لەو قورسایی لەئە ک وتۆەئ

کان  ڕبوە ش بەمرۆڤ قوربانیی پێشکە بینم کەها دەو، ندیەوەرژەفسیری ماددی بەن تەی خاوەوانەپێچە من ب
و  23ەوەدڵدانە دا کەوەرچوو بەد 22تی ەشتایە ران و دوو جاران ل ەوەجانە اڵوارد لەهی  کرد دوو جاران خۆ

کی  ەیەئیرادە ی بوڕکانی لەوەقینەی تەدیاردە ی کەوەست دوای ئەتی تێک بەالمەنیازی سە ی بەکەدیاری
کانی مردوو ڕبوە علوومەمە هووی کردبوو کەکانی سەردوو بۆچوونەهە زانین لەد،  ڵێەب. ستەکی بەنامەپ

وسا مرۆ  ەئ ە کە یدا نییەدا پەوەقینەتە ستنیشانیش لەکی دەیەچ ئیراد، دیاریە دابین بکرێت بە  کی نییەزۆیەئار
نها  ەتە کرێ کەک دەمیشدا تێبینییەڵ ئەگەل، بوونە وەقینەی فیزیایی بزانێت هۆی تەرانەفاکتو ەبوو ئەتوانای ن

اڵتن و ەهە بی  ی خۆلێ پاراستنەندەزەو گەخۆبپارێزێت ل ە وەموو بوونەوەراندا بیری کردەنێوان هە مرۆ ل
و   ردەنی ب ەبێموباالتی بێت شای اڵتن و ەت و وشک هە لبییەرچی سەه. ەوتۆیی مومکین نییەو شتی ئە وەخۆشاردن
 . بنەها دەروەتایش هەه اتەه، ەڵەدار و ئاژ

ن مجێز و  ەالیە ڵبگیرێن لەند هەهە بە وەشانەکان بایی لێ وەبژاردە کان و شتەلەلپەت کەنایە و ەوەرۆشم لەمن پ
دا و  ەر ماددەسەمن بەاڵتی بنیادەسەنی دەیەخۆیاندا ڕاگە خۆیان لە و شتان ەئە چونک ە وەمای مرۆڤ ەئومێد و ت

لێنگرتنی پێداویست و ەک نیازیە دروستی کردن بە ش کەتاوەرەسە ل، داەجیهانم ەتی لەربوونیەی کاریگەنیشان
، ڕۆنەدە وەو چاکتریەرەوانیش بەو پێش بچێت ئەرەیی بەراماندێکیش کەچ، ەکانی بووەزووەی ئارکردنتەسەل
 . بنەشن دە چەفر، نگداەام ڕو ت ەها وێنەجۆرر ەسەڵک بەزۆی خەی ئاربوونشەپێی دابە کانیشان بەجۆر

ە  نێن بەم دادەرهەت و ب ەنعەرینی سەیدانی بەدێن مە نتیکەو ئە بیروڕای قوتیلە دێت کە وەوەتی من لەف ەخ
الی ە ڵکیش بەئنجا جمینی خ. ەالنەلوپەو کەتیی ئەتیی مرۆڤ و ئاغایەرایەیاندنی نۆکەی ئیعالن بۆ ڕاگەختەت

هۆی ماددی ە بە ی داوەکەڵکەفتاری خەڕە کە و بیروڕایانەی ئبوونی ڕاستەڵگەبە ن ب ەکەکاندا دەشڕوشیتاڵ
  ...ک پیاو ماقووڵ ەر نەنۆکە  تی بەکردووە دا کەوەبە وەی پووچاندۆتەو شتانەی ئخالقندی و ڕۆڵی ەوەرژەب

ە  یەوەواقیعیش ئ، هۆشیارک ەنە وەرەی تیشکدەئاوێن ...ئازادەک ئیرادەتۆبزی لێکراو ن ...رەک کێشەراو نێشپیلک
ر ەیا نیشاندەر وەمرێن هەبێ هی دروستکەچ هێزی دڵکێش و ئیراد، ڕووە وتاڵێکی بخرێتو ک ل ەلوپەکە ر لەگەئ
ڕۆژیشدا  دواە لە بووەزووتر وجودی نە کوتاڵەکە کی ک هەنە وانەچی ئەلەیا مامەر وەیا قرغکەخش وەوبەیا برەو
و بێروت ە بۆ بازاڕی حیللە وەگوێزرایەدەنە وەشەهەزاران میل ڕێگە و لە بوایەتی مرۆڤ نەهارەر مەگەبوو ئەدەن
 . ەبوایەنە و دوو شارەزی مرۆی ئەس ڕاکێشانی حەب ەر مەگەئ

،  خشەخش و زیانبەکااڵی سوودبە ن بەکەد تەسەل کان ەبازاڕە وەڕووی ئاڵووێرە زی مرۆ ل ەو ح ەدا ئیرادەئا لێر
ک ەی دووالیی وکردنرمەرم نەپی ئیقناع و سەناو گە نی فرۆشتن و کڕینیش دێننەی الیەزانەو حە و ئیرادەر ئەه
. کانیەرجەم مل ڕاکێشێت بۆە ی دیکەکەنەدات الیەوڵ دەهە نەر الیەشمشێردا هە ڕەنج و شەترەپی ش ەگە لە ک

 

 . الشیئیة  :شتایەتی -22
 .ترضیة: دڵدانەوە -23
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ە بدات لڕوو ە وە داخڵی مامڵەت ببن یان ئ ە ردەو ج یان دز، مەنی سێیەتی الیەسیفە ت بەوڵەدە یشەوانەل
ر داوێکی ەگەتۆ ئ. ناوبردنیەی یان لکردنواجەان بێڕیە کەواجی کوتاڵەت بۆ ڕەبیردا نای ە بە ی مرۆ کەوەکرد

ختی بنیاتی  ەچێت تا تەو قواڵیی ڕۆ دەرەبینی بەدە و ەڵگریتەهە کەلەلوپەچییانی کە لەکێی نێوان مامەگوریسکێش
ڵک بۆ ەی خەپێی ڕاکشانی ئیرادە وا بەڵ داوا کەگ ەلە وەشلێتەدە کەلەلوپەشبینی کەڵ و ویژدانی تاک دەکۆم

 . و مل نان بوونفز و ڕازیەڕە لە اڵتەسەو بێدە یەی بڵێی بێئرادەش هێندەکەلەلوپەک، و تێنووسانیان لێیە داواک

ست توند ەدە فتاری مرۆ بکات پێویستەی ڕەاماددی بتوانێ ڕاڤ و ن علیلی ماددیەتە وابوو ک رقدیەر تەگ ەئنجا ئ
ڵک  ەز و مجێزی خەڵێن: مرۆ کاتێک ویستی ح ەرینی مرۆدا و دەی بجیهانە رن لە ی کاریگەتانەو حقیقەبکات ل

  کردنیا ناچارەهێنێت بۆ ئیقناع وەکاری دەتی ب ەیەتێکی هەهارە اڵت و مەسەیان بمرێنێ چ دەیا ئیرادەببزێوێ و
بری  ەزە کیشیان بە کوتاڵەکە و ی جوانییە بە وان دڵکێشانەک لەیە کە ستیدایەدە ی لەیەرستەو ک ەپێی ئە ب

و قێز  کردنژی و شیرنئایدیۆلۆڕی دینی و ەو باوە وەو مێشک سڕینە دەعبەخالقیات و شەئ ...نتیق ەم ...کەکوت
ە رناچێت کەتی مرۆ دەها بیدعەراوێزی جۆرەپە رگیز لەهە وتۆ کەی ئەو چی دیکە ی دیکو چ ...ڵستاندنەلێ ه

و ە دەکوژ و چاک و بو ب و کوژراە ندییەر و بەبسکەو حە وایەر و پێشەو نۆکە تاو ەڵەڵخەر خۆی فێڵباز و هەه
چپاندن و  ە دا لبوونو ئیقناع کردنئیقناعە ل -یان نییه -ە یەازی خۆی هکێکیشیان شێوەر یەه  ...و ...وە زاناو هێڕ

بێ ەک چوون دەفتاریشیان یەکچوون بوو ڕەحاڵوباریان یە ڵق کەکێک بڵێ: خەر ی ەگەئنجا ئ. داکردنرشۆڕەس
ە  یەو قسەئا ئ . تیە نیشانی تاکایەنجەتی پەی حاڵەوەی زاتی و فشانەداهێزانی ئیرادە لە وەبنەشدا نزیک دەوەب

دا خۆی  ەف ەلسەی ف ەدادگە ک بڵێ لەتی مرۆ وەخسییەچپاندنی ش دا بۆەزرۆییی خاوەنەکەی نیشان دەتام
ە  رزەم ت ەئە ئاشکرای «.اڵواردنەو هە تیی »ئیرادە و خوێڕی« »حاڵوباری هێزی کردن ئیسپاتە بە رزدار کردووەق 

و  ە بوونی ئیرادەر نە سەلە ڵگەنا بەقاڵندا دێت دەع ە بە وەفسیری مادییەسپاندنی تەچە سڵ لەئە بە ڕەبیروباو
حاڵی ە بەرچاوی مرۆڤ لە ڕاسان بۆ کوژاندنەوەی ئیرادەی زێدە لە مرۆگەلێک ئاسانترە یرەئیختیار الی غ

حیساب  ە ملکەچی کراسەکە نەک کڕیارەکەی ب ە بڵێی کراس بێئیرادەیە بۆ تۆ ئاسانتر. ئاسایی و بێ کوتەککاری
پتر  ، گوێی گوڵەگەنم بێتەبە بەردەستی سەپان بێت نەک سەپان ئاڵقە بزوێنی سەپانەکگوڵەگەنمی حەز، بکرێت

موعادەلەی ە لە فڕۆکە ئیقناعت بکات کدەیەوێت ە عەقڵدا دەچێت تەفسیری ماددی چاالک خەریکە ب
لەوەشدا هەوڵی پەنجا ە  پێداویستێکی ماددی کۆمەڵە فڕۆک، بەهانەی ئەوەیە بێت بە بەهێزەکە دا الیەنیگۆڕانکار

ژیانی  ە ئاست بازێکی مرۆ هاویشتوویەتی لە سەهوو دەبات لە و زەینت بە هەزار ساڵەیی مرۆ دەشارێتەو
حاجەتێکی  ە ببێتە هەر هەتا فرۆکە هەموو لێهاتوویی و زیرەکیەکەی دەکوژێنێتەوو ە  فڕۆکە بۆ فڕین بە شکەفتەو

ە  ماددی ڕۆژگاری کارەبا دنەی مرۆی دابێت و لێی خوڕیبێت و تێی هەڵپێچابێت بەرەو فڕین و قاچەکانی ب
 . هەڵواسیبێتە ەوـ« تناقض»قەنارەی مەزهەبی 

حاڵی وەک  ە تێکڕایی لە دەڵێ ڕەفتاری مرۆ بە گوتەیەی کبۆ ئەو ە ێک شک نابەم لەوەدا بگەڕێمەورزەرە
ە  ماددەی ڕەقوتەق نین کە ڕاستییەکەی هەموو خەڵک لەیەکتر ناچن چونک ە:یەکتردا لێک نزیک دەبێتەو

ە ڕەفتاردا لێکتر جودان هەرچەند زەرفیان لە دەستووراتی ئەزەلی و ئەبەدی بیانسووڕێنێت تا ئەوەی دوو برا ل
هەمووی چون ە هەموو ڕوویەکەوە محال ڕازی بین لەوەدا خەڵق لە ئنجا ئەگەر ب. ەیەک یەک خێزاندا وەک

ڕووی موعادەلەیەکی ەڕووبە یەک بن ئەوسا یەکجار سەیر دەبێ ئەگەر هەموو خەڵق وەک یەک نەبن چونک
میقداری خۆراک و  قەوارەی ورگدا جودا بوون مجێز و  ە لە بەاڵم ک 1…=0-2 = 6-8 = 1+ساکار دەبین وەک 

چوونیش با بەکەیفی خۆیان و لێکتر «تناقض»، و پێداویستی ماددەی هەزمکەر لێکتر جودا دەبنە پێوانەی فانیل
سەر  ە خۆ ئەگەر جودایی هێزی چاوتیژی خرای. هەر دەبێ لەگەڵ قەوارەی ورگی خەڵکدا بگونجێنە  بجووڵێنەو
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ە  خۆ ئەگەر جوداوازیی بااڵشیان ب. سی هەڵدەکشێتنیسبەتێکی هەندە ە ب «تناقض»مەسەلەی ورگ گیروگرفتی 
 .  ڕاحەت بوون هەتا یەکچوون بوونە دەشێوێت چ بکات لەگەڵ ئەو خەڵقەی هێند «تناقض»دوادا هات 

ە  لە مرۆ و کارتێکراویی هەرچی مەوجوود یڕاستی سەرم سووڕدەمێنێ لەوەدا چۆناوچۆنی بتوانم کاریگەرایەتیە ب
و جودای   فاکتەری »هۆش« پژاە لەو ڕۆژەڕا مێشکی مرۆ بە ڕوون بکەمەوە و زیندە مردئەرز و ئاو و ئاسمان و 

و  ە حەپەسێنە مرۆ هێندە کۆمەڵدا و ڕەفتاری تاکە تێک ئاڵقانێکی لە غەیری خۆی چونکە ل، گردەبڕ، ەکردەو
ە  کە ەهێنێتەوبیر دە  کردەوەی بەرز و نزم حیکایەتی بابای داهێنەری شەترەنجم بە ژمارەی ئەوتۆت دەداتێ ل

ە  ل، جۆە بە بکەنەو ویستی پاداشی بداتێ داهێنەرەکەش داوای کرد خانەکانی شەترەنجی بۆ پڕ ە پاشای شارەک
  پێبەپێهی سێیەم دوو هێندەی دووەم دابنێن و ە و ل ە هی دووەم دوو هێندە جۆیەک و لە خانەی یەکەم دەنک

 . دیتیان جۆی دنیاش بەشی ناکات ...ەدەکرێتەو شەترەنج پڕە خانەکەی تەخت 64چەندانی بکەن هەتا دوو

میسردا  « دیاریی سااڵنەی گۆڤاری»المقطمە لە کە سەرۆکانی ئەکادێمی بەریتانیا دەگێڕمەوە لێرەدا قسەیەک ل
  ە:بارەی مەتەڵی ژیانەوە گوتبووی لە کە کراو ڕوونتر بکەمەوو قسەیەش دەمەوێ تێک ئاڵقانی باسبەە باڵوکرابۆو

یەک ملیۆن  ژمارەی ئەو مانگگیران و ڕۆژگیرانەی لەە وردی پێشبینی بکات لە زانای فەلەک بتوانێ بئەگەر 
ڕەفتاری ە هاریکاری ناتوانن پێشبینی بکەن لە گردی و بە بە هەرچی زانای سەر ئەرز هەی، ساڵدا ڕوو دەدات

: تۆ بڵێ چۆناوچۆنی دەشێ  دەڵێمە منیش پەنجا ساڵ پاش ئەو گوتەی، ژوورێکداە مێشێکی بەڕەڵاڵ بکرێت ل
و تێک  گرێوگاڵ ە اخناو بئملیۆنیی ە بەشەرییانەی یەک ملیۆنی و دە ڕەفتاری ئەو شارەهەنگە پێشبینی بکرێ ل

  ...کارەبایی ...ئابووریە سەرب ...ئەفسانەیی ...چ میراتی بێت و چ تازەی زانستی، ئاڵقانی کرداری کۆمەڵ و تاک 
  ...حیزبی ...ەژنان ...ەمەردان ...یجیهان ...ناوچەیی ...ئەهلی ...یحکوومەت ...کوتاڵی ...شیناووردی ...گوێزانەوەی

ە یاخود خەتی »طول وعرض« دەکشێن و تەختەی ترس پڕ دەکەنەو وەکوو سێبەرە  دەسەاڵتی پەنام و ئاشکرا ک
عەنتەری گەڕەک و ئنجا ە مودیری مەکتەب ئنجا لە ترس لە دەست پێ دەکات بە سەرەتاوە لە ک

ە جزیە ملی کەچەوە ب»خەڵق دەتۆقێنن هەتا ە کە و قۆڵیانەوە و نیشان بەسەر سینە هەڕەشەکەرانی ڕوتب
 .24.«دەدەن

و بەرژەوەند و حیسابی  «تناقض»دەستووری  25کوڵ هەموو هۆشپەسەندییەکانیە ئیتر لەو مەنجەڵەی وەها ب
و پێشبینی و چاوەڕوانی  ی کۆتی بیردۆزە مێشێک ڕەها دەبێ ل ...هەڵمە دەبنە بیردۆزان بەسەر کاغەزی لووسەو

ی گرێوگاڵە تێک ئااڵو ب، ئنجا پێنج هەزار ملیۆن ئادەمیزادی دابەش بووی بەسەر هەزاران ڕەگەز و باوەڕ و
 یی بێسنوور و چی بێجیهانبێئەژمار و چەندایەتی و چۆنایەتیی تاقانەیی و نیشتمانی و قەومی نێودەوڵەتی و 

چ ە ئا ئەو پێنج هەزار ملیۆن، ەاڵل و ح و وێنەهای حەرامە مۆدێل و مجێز و جۆرەها تەسلیە لە نیهایەت
خۆی و  ە برا و برادەری بە دەشێ جودا بێ لە دەکرێت؟ دەشزانین هەر تاکێک لەو ملیارانە بارەوە پێشبینیەکی ل
و سەغڵەتی ە ژیاندا و چی دەیحەسێنێتەوە و قەناعەتەکانی و هۆشی ون و ئاگاداری و تەجرەبەی ل ئارەزوەکانی

پێی میزاج و جوداوازیی کاریگەران ە دوێنێی بە خۆی لەم ڕۆژەدا جودا بێ لە هەر ئەو تاکە لەوانەی، ەبگر. دەکات
ە  بە الیەکی تردا ڕۆیشتبایە هەر یەکێکی لەوانەی ڕاستیش ڕۆیشتون دەیشا ب. و جۆرەهای پەکخەر و هاندەر

ە  موویەک بەسە داو. ە تەجرەبەی هەوەڵ جار قەناعەتی پێ قاڵب بەستوو بووە لە تەجرەبەی جودا بای مەرجێک 

 

حتی یعطوا الجزیة عن ید وهم  » : ة«توب»هێمایە بۆ ئایەتێکی قورئان لە سوورەتی  «بە ملی کەچەوە جزیە دەدەن» -24

 «. صاغرون 
 . Rationalistهۆشپەسەند: عقالنی  Rationalismهۆشپەسەندی: عقالنیە  -25
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ە بێ ئیمانێکەوە گەنجاتیدا بە  ئەگەر لە گۆڕابایە بۆ الی بێباوەڕییەوە بۆ ئەوەی ڕووکاری بەرەو باوەڕی غەیبەو
 . ەگیرسابایەو

چەپی سەربە  ڕاست یاخودسەربە  ڕێکەوت ڕێنموونێکیەب ەلەوانەیە یەوبوونو بەرەو ڕاست بوونلەالیەن بەرەو چەپ
ە بە بەاڵم شەرمی دێتەوە یاخود ڕماوە دەرووندا ئیمانی هەژاوە زۆریش وەها بوو کەسێک ل. بۆ ڕەخسابێت

ە هەیش، چەند درهەمێک دەفرۆشنە هی وەهاش هەن ئیمان بە نا ئاشنایە الیانەوە بە  ببینن کە دیمەنێکیەو
حاڵی کەسێکی شەیدای قومار وەیا فروفێڵ وەیا ە بکەیت لە تۆ ئەگەر کن. دەدات و ئیمان ناگۆڕێتخوێنی خۆی 

 کۆترەبازی وەیا کەیف وەیا درۆ وەیا هەواوهەوەس وەیا سەرکزەڵەیی وەیا لووتبەرزی وەیا هەرچی ناوی
یەکێک ە فەیلەسووفدا نەیەت وەک کبیری ە دۆزینەوەی ئەوتۆ بە لە «ی لێ دەنێت سەیرت دێتەوناقضمت»

دەست بدات بۆ دامرکاندنی ە پێناو نیشتمانەکەی خەرج بکات کەچی گیانی لە لێی زەحمەت بێ درهەمێک ل 
مەراقێکی کەودەنانەی وەک دزیەتی هی ئەوتۆش پەیدان هەستیان کول دەبێت ئیتر مسیبەتی ئەرز و ئاسمان 

و   و دایکی بەنگکێشی ڕابێت خۆە کەسێکی ل. کێشێتشادی هەوەڵ و ئاخریش نای نایبزوێت و کەیف و
ە ئەو خوێڕیەتییە الیەن فکرێکی سیاسیەوە « یان یەکێکی سەرب...اوکیشی دەفرۆشێت بۆ دوو نەفسەی »کەیفب

فەتوای کوشتنی ە تیژڕۆیە ئاشتیخوازی ئەوتۆ دەبینێت هێندە لەوەدا کە دڵنیاش ب،  بەنگکێش دەیکاتە بکات ک
   ...ێننهبئاشتی و بەزەیی ە نەهاتوون ئیمان بە دا کدەە هەموو ئەو کەسان

ە  بە تەقاندنەوەی ئەرز و هەرچی و هەرکەسی تێدایە ملیۆنەها شێتی باوەڕی پەڕگیری هەن دوودڵی ناکەن ل
هەر ە کۆتایی ناگەیەنێت لسەربە  گەشتی ناو ئەم دەورەە درێژەدان ب ...گوناحانە لە ەوکردننیازی پاک

فەلسەفە و  ە کەینوبەینی ئەم مەخلووقەی کە دەکەویت ل  سەیروسەمەرەتێبڕوانیت موتااڵی ە کوالنەیەکەو
بەڵگەی  ە بکەن ب «یتا بتوانن خواز و ئومێد و »تصورە تەعلیلی بەدەورەدا دەتەننەو بیردۆزی تۆڕی تەفسیر و

قەمچی یان ئیقناع یان  ە  ناگەن مەگەر ئەوەی بئاوات ە هیچیشیان لێی بە ی ئەو شتانەی تەمایان لێ ناوبوونڕاست
 . وەسیالنەش بێئەژمارنە جۆری ئەو تەرز، مەیسەر بێت کردنگومڕا

ە  بگوترێ ئەستێرەکانی ئاسمان وەک بە وەک ئەوەیە و بەستەزمانە سادە ئەو گوتەیەی دەڵێ مرۆ هاوچوونن هێند
 . چاو دیارن لێک نزیکن

پێی ە ب، ژێر ئەو دەستوورانەیە هاوچوونن لێی ناگەڕێن بچێتەو ێن مرۆدەڵگوتەدا ی ڕواڵەتە ئەوانەی ب ماڵبە
هەموو سیاسییەک و ە ئەو کەسانە لە بگر. پێداویستەکانی سروشت و مجێز بۆیان دادەڕێژنە ل، ڕانواندنیان

لەوەدا  بێگومانن ە چونکە پەرچ دانەوە مانیع و بە بە ی ئیرادکردنسەر زنجیرە دەسەاڵتدارێک سوورترن ل
ی مەنع و پەستاوتن و  کردنڕەواە دەینەخشێنن بابەتی سیاسین بەکاری دەهێنن لە مەهارەتەوە گوتەیێکی ب

 . دوایاندا دێتە لووتشکاندن و لێخوڕێنێکی ب

ڕاست دەکەن و دەڵێن ە الی چەپڕۆیانەوه[ دەبینیت ئەوانەی کە ]بەری ڕاستەی ب یشداڕەپپەڕی ئەو وەل
یاسای  ، خوازی خۆی هەڵبژێرێتە دەدەن بەو جوداوازیی ، ڕێەتەبیاتی بەشەردا هەیمجێزی ە جوداوازی ل

هۆی  ، بگۆڕێتە گۆڕا یاساش بەو پێیە لەگەڵ ئارەزۆی خەڵق بڕوات تا ئەگەر ئارەزۆی زۆرینە وەهاش دادەنێن ک
 . ەو بوو ە دڵخوازی هەموو کەسدایە بیر و خۆڕوونکردنەوەش ل

دڵخواز و مجێزی  ە کۆمەاڵیەتییەی کە بکرێت ئەو حاڵوبارە یروڕا قسەی لێوبەر لەوەی حورمەتی ب، ەئاشکرایش
ە یەکەم خشت لە کاربێت چونکە دەنگ دێن هەرگیز بڕیار نادات کرپاچ و هەڕەشەی مسیبەتان بەتێدا ب

ە  لە زاتی تاک کە سەرەتای ڕێزنان لە نوختە لە »اراده« بریتیە ڕێزنان لسەربە  هەڵنانی بنیاتی کۆمەاڵیەتی
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سێبەری بارێکی  ە ئەمەش ل، ڕۆژیگای بەرەو دواجوداوازیی بیروڕا و خواز و نە داوا دەکات دان بنرێ بە پێشەو
جۆرێکی ە »بژی و با خەڵقیش بژین« مومکین دەبێت ب -live and let liveکۆمەاڵیەتیی ئۆگرگرتووی فەلسەفەی 

بیروڕای خۆی نازی ە ی هەرکەسێک بکردنئەوسا ناز، کەمترین لێکخشاندنی ئیرادان ڕوو بداتە وەها ک
بۆ ە بەکارهێنانی خوازیان دەکێشێتەوە ی مافی خەڵک لکردنەمەیلێکیش بۆ خەف ە هەر جۆر، ەخەڵقیشی سەلماندوو

ز دەدات بۆ تێبردنی  ێسەرەنجام یارمەتی الیەنێکی بەهە لەو هەوڵەیدا ک «تناقض»ی بیردۆزیی کردنبەڕەڵاڵ
مەبدەئی  ە سەردەمی سۆمەر و فیرعەونەکانەوە دەبوو ئەمما سەیر ئەگەر شیابا لسەیر  . ەهەموو الیەنێکی دیک

و تێبردنی پشتاوپشت   کردنەپااڵوتە لە گەڕ و بەردەوام بوایە شکڵێکی بەرنامەی فەلسەفیدا خرابایە ل «تناقض»
 . ێ لەمپەڕو ب ەدەستی کرایەوە بکوتێت و ببڕێت و نەهێڵێت ب

و  ە کارەسات بەاڵم ئەو تێبردن ە ل ی پڕڕابوردووێژایی ردە سووک بە و نە کەم بووە ن 26بەڵێ دەزانین تێبردن 
و داوای  ە ڕەوای نەزانیوە شتێک بوو چ فەلسەفەیەک بە مێژوودا ڕووی داوە و هەڵکەندنەی ل کردنخەفە

بڕیاری لەسەر ئیسراری پێشەکی ە عەمدی و بە نەهێاڵنیان بە بکرێت کە دەستنیشانی ئەو تیرێژانە نەکردوو
ئنجا ئەگەر  . بێ لەسەریخۆوەگالو سوور بووە باوەڕی بە وشکە سفتوسۆی وەهادا کە  حاڵەتی بە درابێت مەگەر ل
دەرفەت نامێنێ  ، بەرنامە داوای دەکات بوو  «تناقض»ی ئەو شتانەی بوونڕێی حەتمیە تێبردن ل یپیرۆزی و ڕەوای

هەڵکردن و ئاڵوگۆڕیی بەرژەوەنددا هەناسەی ڕاحەت هەڵێنێت ئیتر  ە سێبەری لێک بووردن و پێکەوە خەڵک ل
 .  بەهانەی نەگونجانی بەرژەوەندە تێبردنی دراوسێکەی ب بکات بۆە خۆ ئامادە هەر خانەیەکی گەڕەک لەوانەی

هەرای خوێناوی دیندا ە لە عومریاندا مریشکێکیان سەرنەبڕیوە کەسانێکی ل، ەبووە بواری ئەوتۆوە هەر ل
ئاسان نابێت تا ئەو دەمەی  ە الی دەستدرێژکەرەوە گیان و نامووسی خەڵک بە گوێ نەدان. چاالکیە کەوتوونەت

  چوو دەست بۆ نامووسی بنیادەم درێژمرۆی بەساڵدا، سووک دەبێتە الوە نێچیرەکەی بە حورمەتی کۆنینەی تاز
ە بەڵکوو ستەمکاریش خۆماندوو ناکات ب، مابێتویژدانیدا تۆسکاڵێک حورمەتی نامووسەکەی ال ە ناکات ئەگەر ل

ڕێکاری بێنرخی و ە لەبەر چاویدا لە و پڕکردنەوەی بیر و بڕینی درەخت ئەگەر ئەو شتانە ڕماندنی خان
  و بڕین وە ەمەزرا و ئەرکی پڕکردنەودکوشتنی خاوەنەکەیان دڵی داە دەنا بە بێئیعتیباریش نزمتر نەبووبێتەو

 . دەبێ لە ناوبچن« »نرخی گاڵوە بوون بە توومەز ئەو شتان،  ەەوکیسەدا دەمایە ڕماندنی ل

هی وەهاشیان  ، توانا بەدەرە لە کارێکە نییە وێنەی ئەو ستەمانەی سوودی ماددییان پێوە گەیشتن ل کۆتاییە ب
وەها ڕاناگەیەنێت  ە ستەمانە ژماردن و مومکین نەبوونی ژماردنی ئەو وێن. تا نەقەومێ خەیاڵ بۆی ناچێتە تێدای

یەکسەر   جیهانو نامووس باس دەکەین وابزانین ە بمانەوێت وێنەی ئەوتۆیی چاک ە ک، ەیەکسەر خراپەی جیهان
ە  ک ە ی ڕێی سەلماندنی ئەو قسەیکردنهەموار، پتر، ی وێنەی لەیەکتر جودا کردنجووتە بەاڵم مەبەستم ل، ەچاکەی

و   «تناقض»ڕێی ە لە ێنینەوهبو هەر هۆکارییەکی ە دەڵێم سەرچاوەی پەسەندکاری و دزێوکاری مرۆڤەکەی
ە  ب ناپێکێت ئەگەر مرۆە ]ی مرۆ[ هیچی نیشان ڕاڤەی ڕەفتار بێ بۆە بەرژەوەند یاخود هەر فاکتەرێکی دیکەو

ە تۆ ناتوانیت ئیشتیهای مرۆڤ ببزێویت ب. دانەنێت کارتێکراوە موعادەلەدا بە لە کارای یەکەم و الیەنەکانی دیک
،  بوو یان لێی حەرام بووە خۆراکی دیکە یان مجێزی ل خۆراکی بەهەشت ئەگەر نەخۆش یان بەڕۆژوو بوو

بوو یان  ە تەقیە بە بوو یان زێدە یان پیری ئیفتاد  بوو وانیش دڵی نابزێوێت ئەگەر منداڵ نازدارترین کیژی ج
ە  یەک یەک بیانگرە نەدەر هەیهەروەها هەرچی د، بووە ئیشتیهای نەبوو یان دەربەستی سلوکی نامووسکاران

دەڵێم هەرگیز گرنگیی  ە  ئەمە ک. ئەگەر بابای دنەدراو حەزی لێ نەکردنە دەبینیت هەمووی بێ تەئسیر

 

 .اختزال :تێبردن -26



21 

بەاڵم  . یارو نەیار و بێالیەن ە:سێ جۆرە دەوری مرۆڤەوە  ب جیهانانم دەزە نەکوژان نەفی ناکەم کو د دنەدەران
پێی چەژ و نەرێت و یاسا و ە نەیار و بێالیەن ب و یارە بەڵگەنەویسدا نین چونکپلەی ە یاری و نەیاریی شتان ل

هۆی گۆڕانیش گۆڕانی ئارەزۆی مرۆ یان حاڵەتی یان ، بۆ ساڵێک دەگۆڕێنە ساڵێکەوە پێی حاڵوبار و لە ئایین و ب
فرەچەشنی و زۆری و کەمیی ئەو ەن یالە ل. بێت 27ئنجا هەر گۆڕانێکی بەسەر بابەتی فرۆشەمەنیدا، بۆلوانی دەبێ

تا ئەگەر لەواندا مجێز بزێوییەک هەبوو ئەویش هەر سازشی  ە فرۆشگایاندا هەمووی کردەی مرۆیە لە بابەتان 
ە و گەزۆ و گۆشتی نەهەنگ و چشتی سروشتکرد لە دەگمەن پێستی سمۆرە بە حاڵوبارێکدا ک ە مەگەر لە مرۆی
 .  جۆرەها فەندی دنەدان خەریکی دەبێتە و بە ا کۆی دەکاتەونایاب بن ئەوساش مرۆ ڕاوی دەکات وەیە خۆو

لەشی ە بنیاتی کۆمەڵدا دەبردە پایەی ئەندام لە کۆن و نوێدا هەبوون پایەی تاکیان لە نووسەر و بێژەر ل
بۆ هاریکاری و بەرژەوەند تێک بەستن بەاڵم ە و جوان و هاندەرە وێک چوواندنەکەش شاعیران، زیندوودا

بۆ ە تەرخان کراوە سەرەتاوە ندوو لیکەرەستەکانی لەشی زە نێوان هەردوو حاڵدا چونکە لە زل هەیجوداوازییەکی 
هی ئەوانی  ە بە هاریکاریدان و ژیانی هەریەکەیان بەندە لە کۆمپیووتەرانی یڕێکە زۆر ب، ی ژیانبوونبەردەوام

هاریکاری و جوداوازی و  ە لە پڕە دەخەبتێت کنێوان تۆڕێکی گرێیاویی کۆمەاڵیەتی ە ل کەچی تاکی مرۆە دیکەو
مەرگی تاکەکانی   بۆە هەرازان تاکی تێدا دەفۆتێت بێ ئەوەی بکێشێتەوە چەپۆڵک و جۆرەها سازشت کەشەڕ
دەشێ خۆلێدزینەوەی تێدا  ە ێرانەی تێدایتی زۆرداوی پێبەستی مەعنەوی چاودپێوەندی کۆمەاڵە چونکە دیک

 . ە ۆشخواردووو ج 28یپێوەندی ئەندامانی لەش زیندەڵبکرێت یان ڕووکاری بگۆڕێت کەچی 

ە  سەالمەتیی کۆمەڵەوە بگوترێ: بایی پێوەندی سەالمەتیی تاک بە تێبینیش ماوە حەقیقەتێکی گرنکی الیق ب
ە  پارێزی دەزێتەوە یاسانان و شیرازە دەنوێنێ و هەستی بەرپرسیاری و ڕێز ل پێشکەوتن خۆ و 29پلەی ژیاری

یی  خواروژوور،  بیر بکەینە  ناشێ ل. ەو چپاندنی کەسایەتی کەم دەبێتەو کردنەخەف ە پێویستی ببەوەشدا 
ە  یی مرۆیەکانی نەک ساختمان و ڤەترینەکانی خۆ ئەو شتان خواروژووربۆ ە دەچێتەوە الیەن ژیارییەوە  کۆمەڵگان ل

ە  زانست و هونەر و تەکنیک بە ڵکشیبوون لەهتێکناران دەڕوێ بەڵکوو بڵیمەتیی کەسانێکی ە نەڕوان وەک گیا ل
 . ەو چێشتخانەکانیان بەرزکردەوە شەقام و فێرگ 30بەوەشدا ڕێکاری ە کۆشی کۆمەڵەوە خستنیە مەلۆتک

خۆ  . سوڕ دەمێنێهۆڕنشینەکان چۆن سەریان لێی ە و ببینە هۆڕ دروست بکە عیمارەتێکی کۆندیشندار لە تۆ بێن
ە ئەگەر سەرنج بگریت ل. و پێش دەکەوندەکەن و مصنوعات مامۆستا نین خەڵک فێر بکەن چۆن ڕەفتار ە خان

ە حیرەت دەتگرێ ک، تا نووستنیانە یانەوبوونخەبەرە ل، ەرزو ب و پێشکەوتنی نزم ژیارسەربە  ڕەفتاری تاکانی
و بڕۆ بەرەو نوێژ و ە تەنبەڵی کوشندەیەوە لە تاکێکی بگریەکترن:  ە چەند لێک جودا و فرەچەشن و دژ ب

 کتێبان سەری پێداە لە نییە مرۆ هەرگیز ئەو خەڵقەندەی ...سەما و مۆسیقا و فووتبۆڵیە هەتا خنکانی لە ڕۆژوویەو
داکردن و شەمێ و هەنگوین  ە دەگریت وەک بوونەوەرێکی پوورەهەنگ و شارەمێروو هەر خەریکی دانەوێڵ

ە  ب ...ەو ئەهریمەنە فریشت، ەو بێخوای 31پەرستگار، ەچاالک و تەنبەڵ، ەبێت: مرۆ دروستکەر و ڕمێنەر کردنتێکەڵ
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دا  بوونگەنین و دزێوی و جوانی بەسەر جۆرەهای جۆری خەریک پانایی نێوان ئەمپەڕ و ئەوپەڕی پەسەندی و
ە پێوانەی بیردۆزی و فەلسەفانەوپێی ە بە خۆ ئەگەر مرۆڤ خەڵقەندەیەکی بەرژەوەند ئاکار بوای. دابەش دەبن

ە کەوتبایە سوودی خوالس دواە جا ئەگەر ب، کام پلەی پێشکەوتن و پاشکەوتن دەگەییشتە کەس نەیدەزانی ب
ئیتر بیر  ، ەالیەن غەریزەوە ]ی بەرز[ ل جانەوەرە تێکەڵ بە الیەن عەقڵەوە تەری لوکۆمپیە ناچاری دەبوو بە ب

دەوری  ە بەرینەی تەبیات و خووی بە ئایا پاش لێداڕنینی ئەو پەراوێز« غەریزەدارتەری و»کۆمپی ە لە بکەو
چارەنووس و ڕاڕەوی وەک تاکێکی دابڕاو ە لە گرنگی هەیە دەورێکی زێدە مرۆڤایەتیەوەی بوو چی دەکرد چونک

زی ین داوی حەو با بڵێە داوەکانی ڕەفتاری مرۆ هەڵبگرە تۆ داوێک ل ە:کۆمەڵەوە کۆمەڵ تا تاکێکی بەند بە ل
  هەڵگرتنی ئەرکی ئەوە دەبینێت لە سەمەرسەیرو، پارێزییان ماددەویستی یان ژووان 32یاری یا مەیلی زایەند 

ئەو کۆمەڵگەی  ، وەی چارەڕەش خۆی. قەدەر توانا لێی خەرج دەکاتە خووەی چۆن گیانبازی بۆ دەکات و ب
یان حەزێکی گەمژەڵ بێت: مێژوو  ە هەوەسێکی شێتانیان ە دەسەاڵتدار بەهێزەکەی گیرۆدەی دنەیەکی هەڵەش

ە یەک لە پێناوی شتێکی لێی خۆش نەهاتبوو فەرمانی دا بە ل، شاهەکانە یەک ل، ەبۆمان دەگێڕێتەو
ە  چاوێک لە چاوەکانیان ژمارد دەرکەوت جووتە ک، هەزار چاوی بنیادەمی بۆ بکۆڵێتە بەردەستەکانی هێند

 . ەبری نوقسانیەکە بکۆڵن لە چاوی ئەو بەردەستە وتشا ئەمری کرد جو، ەمەبەست کەمتر

گوێرەی ە کەمەکەی و لە پێی دەسەاڵتە ئەویش بە تاکێکی دەسەاڵتدار کە  دەشێ تاکی عادەتی بگرین ب 
ە  یەوـ«و بەرژەوەندبینیە الیەنی »هۆشکرانەوە تێبینییەکی لە ماو. خۆی و خەڵکیش ببەتڵێنێ ،ەگەمژەڵیی خۆیەو
پلەی  ە بەر لە سەرەتاکانی تەمەن هەتا پلەی گەنجایەتیی ژیر و بەبڕشت قۆناغێک ە ئاشکرایبکرێت: وەک 

  فکری بەرهەم و لێزیادکردنە ساوایی و فەراقەیی و دەمڕووتی و دوور لە لە بریتیە هۆشیاری و بەرژەوەندبینییەو
دەوری سی ە کە ۆ دەبێتەوهێز و کارامەیی تێدا کە دوا ئەودا قۆناغی گەنجایەتی دێت کە ب. ەو قازانجەوەی

ە  لەمەو. ەزۆر داشکاوە ڕووی هێزەوە بەاڵم لە پیتۆڵی لەگەڵدایە یتر تەمەنی داهێزان دادێت کئە ساڵێک دەگرێتەو
ە  ئەویش ب. ەنێوان سەرەتای کاڵی و ئەنجامی پووانەوە دەکەوێتە تەمەنی »توانا و هۆشکرانەوه« ئەوەیە دیار

هیچ  ە کە ێت و مەزاق و وڕێنەی لێ سڕابێتەوبو هێڕی و کشتی تێدا نە گرێوگاڵ ،  ەتەمەنە ئەو هێند، مەرجێک
 . ەتەمەنێک لێیان ڕەها نیی

ە  دەژیا کە زۆر واڵتاندا دووری ئەو موعادەالنە ئافرەت لە لەوەدا کە حیسابەوە تێبینییەکی دیکەش دێت
ئنجا ە ا حاڵی ئافرەت هەروەهایزۆر واڵتدە تا ئێستاش ل .مێژوویەکانی لەسەر هەڵدەنێتە فەیلەسووف بڕیار

ە  تێیدا دەگەنەو« »پیاوی هێز و پیتۆڵیە تەسکەدا کە لەو دەرفەتە چۆناوچۆنی سەرجەمی کاران ڕاست هاتوو
ە پێی ئەوەی کە بە هەرگیز ڕاست نەهاتووە ئەو سەرجەمە کە هەموان ئەوەیە یەکتر؟ وەرامی یەکەم و بەر ل

نە و ە چووە داڵدەیکەوە  هەموو کەس بە بەر: نە داڵدەی بەرژەوەندی گرتبێتە پیاو هەمیشە چاوەڕوانە فەلسەف 
ە  لەوەوە جۆران ڕاست هاتووە جۆرێک لە کار بە شدا کڕابوردووە ل .ەز بووێچوونێکیش بەرژەوەند ئامەهەموو پێو

ن رناچاە فەیلەسووفان کخەفەتی ە لە بداتەو ڕبێ ئەوەی ئاووە گلۆر بۆتەو ڕۆژە ڕۆژ ب، ەخۆوە باری ژیان لە بوو
ژیان و گوزەران هەڵنێن لەسەر بەرژەوەندبینی و هۆشمەندایەتی هەر هەتا بتوانن هۆکاریەکی هۆشگرانەی لێ 

،  دەگەڕا بێ تەگبیری ڕێکوپێکە خۆوە ەکەش لجیهاناوێژن هبداڕێژن بۆ ئەوەی ماجەرای مێژووی تێ
خەڵکیش مامەڵەی لەگەڵ  . ستەمە داد بێت یان بە لێهاتوویی خۆیان بپێی ە انیش چەرخیان دەسوڕاند بحکوومەت

و خەتێکی  دەچەسپاە دەم ڕۆژگارەوە داب و نەرێتیش ب، هەیبووە بوونەوەردا دەکرد بەو کەرستەی گوزەرانی ک
دەکرد تەمای گۆڕانێکی لێ بکرێت هەرچەند ڕاهاتن  ە وەهای کەڵەکە بابەت سەر هەڵدات یان خراپە دەکێشا تاز

 

 . Sexجنس : زایەند -32



23 

ەڵدەدا  هی  لەوێ سەرە ش لێر ینێکیوەیا ڕاپەڕە فیتن، ەەوەی کەم دەکاتەوکردنەگەڵ حاڵوباری ناخۆش توانای ڕەتل
ی بابایەکی خۆش تەما یاخود کرانەوەی هەستێکی گشتی وەیا چینایەتی  بوونستەمی سوڵتان یان بەهێزە لەبەر زێد

یاخود دەسەاڵتی ە دادەمرکایەو، ک بێتێهەرچۆن، شی ڕاپەڕینوەیا ە فیتن، زوڵم و زۆرە حاڵوباری دەگمەندا( بە )ل
 . بیروڕای وەرزێر و کاسبکار و خەڵکی گەڕەک و ناگەڕەکە دەست بێ ئەوەی گوێ بداتە  دەگرت

تەفسیری سەربە  ڕێ تاکوو فەیلەسووفەکانیو و بەرژەوەند نازانێ چۆن بسوە  بوو ماددە حاڵ ئەمە ئنجا ک
لەوەی دەیکرد ە مەسڵحەتەوە ی سوڵتان و بەرهەڵستەکەی ببوونناشبێ بگوترێ خەریک. سوودگیری لێی ڕازی بن

ە بە تەفسیری سوودپەرستییەوەی بدرێتەو خۆی وە حەق و ناحەقدا بە گەمژەڵی لە پیتۆڵی وەیا بە ب ، و نەیکرد
ر و گاڕەش و بەیندا نەما جووتیاە لە ئیرادە کە چونکە حیسابی ئاپۆرەی ئەو خەڵکەی ملی ڕاکێشا بۆ فیتنەک

ە  دەسەاڵتدار پتر لە لەوانەیش، بەرژەوەندی دەسەاڵتدار کاریان دەکرد وەکوو یەکیان لێ دێتە بە گاسن ک
کەچی بەکرێگیراوێکی  ە کەلێنی پڕنابێتەوە گاجووت بێ کڕینەوە پەرۆشی گاڕەشدا بێت تا جووتیارەکەی چونک

 .مەسرەف زیاد ناکاتە بری هی کۆن لە لە تاز

  یەکەو، ەمادد و سوود و بۆ حاڵوبار« »هۆی ڕووداو دانەوەیە فەیلەسووفان لبوونی سوور خەفەتم بۆپەرۆش و 
ە مادیات لە بەرژەوەند و نە حاڵوبار و نە ن، ەمن هەموو دەم گوتوومە دێت کە  نادروستیی فکرەکەوە ل، هەل 

مرۆی ە مامڵەتدا بە لە ێ کدەگرە  ئاساریشیان هەر ئەو ڕەنگ، کۆمەاڵیەتی و مێژوودا وجودی دەبێت بێ مرۆ
ە  تا ئەو دەمەی بەدایەتیی فرۆشیارەکەیان بە پێاڵوی منافق هەیە شێلمی فاسق و نە ن، ەمامەڵەچییەوەی

لەو مامڵەتەدا هی  ە هەرچی بەدایەتی هەی، ەبەدەر دەداتەوە شێلم و پێاڵوەکە لە سوودگیری ناپەسەندەو
قانوونی بەدیش ،  تەنفیزی دەکاە دێت کە یاسا لەو کەسەو یتیەبەدایحاڵدا  زۆرە لە پێی وەهەر ب، ەفرۆشیار

.  گەڕۆکە نەک لە ئاژێڕی هەڵەشەوەیە ل، تفەنگە نەک لە قاتڵەوەیە لە هەروەها خراپ، ەئاوێنەی یاسا سازەکەی
 مرۆیەئەویش ە بێت کە هەرچەند هۆیەکیشی ستەمکارەکە کۆمەڵدا بەچکەی خەڵقەکەیە حاڵوباری گەندەڵیش ل

دێین بێگرفت دەڵێین ە ک. ەمرۆی وەک خۆی بەکاردەهێنێ بۆ لێخوڕینی ئەو خەڵکەی سەریان بۆ دانەواندووە ک
خۆی لێمان دانووساندبێ ە بیر دەکەین نەزانی وەک دووپشک و گورگ نییە لە نەزانی هۆیەکی زلی دواکەوتوویی

هەتا نەزانی  ە لێک جودا بکەینەوە نەزانیەکناشکرێ مرۆ و ، کەمزانی و کەمفامیی بەشەرە لە بەڵکوو بریتیی
بۆ چارەی ە نییە ئیتر ڕێگە ساردی و ئاوی کواڵو و گەرمی لێک جودا ناکرێتەو سەربەخۆ بێت هەروەک بەفر و

پەروەردەی ئەهلی بازاڕ و  ە مەگەر بە مامەڵەی شتومەکدا ناسڕێتەوە ناپەسەندیش ل ،نەزانی مەگەر خوێندن
 . چەپەڵ بنە ناکرێت مادەم خەڵقەک کۆاڵنانیش بنەبڕزبڵوزاری 

ە  خۆوە ناتوانێ لە مرۆ داوە پێکهێنەرانی حاڵوبار و بەرژەوەند و ئەو دەوروبەرەی سووڕیان لە هیچ شتێک ل
هەبێت و بەرد هەبێت هەتا   مرۆە پێویست. ناتوانێ کاریگەر بێت، بەردە دوور ل، ڕەقایی بەردیش. کاریگەر بێت
قسەش لێرەدا  .  خراپە چاک یان بە قایی هەبێت و کاریگەر بێت بەڕە رژەوەند و زەرفی سروشت بحاڵوبار و بە
مرۆ و ملکەچی دەستوورەکانیانن ە جودان لە ئەمانە کە وسکەیەوا و برو ب ڕۆژە نەک سروشت بە لەگەڵ کۆمەڵ

یان و کردنلەگەڵیاندا و کەوینی مرۆ  لوا، ی هەبوونیان دێت نەک خەڵقیان دەکاتدواە و گەیشتنی مرۆ پێیانەو
 . ەنەکراوە ئیشارەتیش بۆ ئەم الیەن، ئاستیاندا شتی بەشەرین ە بێدەسەاڵت وەستانی ل

ئەو  ە بێڕەزایە ودواە بە هێندەی مێژوو و کۆمەاڵیەتیی لێرە کە هۆیەکی ترەوە دەکات ل پەرۆشم پتر سەر
بەستنەوەی ە لە هاتووە بەراییەوە یدا دێت یان لاودە بەرژەوەندی و چی ب -سەر هۆی ماددی ە لە سووربوون
ە ک، ەغەیری هۆی ڕاستینە بە ڕووداو دەدرێتەوە زەرەرەکەی لەوەندەدا ناوەستێ ک، ەەو«تناقض»ە ڕووداو ب
چۆڕێکی بەردەوامی  ە وەک ئەوەیە  الیەن خەڵقەوە  ەوەی ئەم هەڵەیەی وەها زل لکردنبەڵکوو کاوێژ، ەبەشەر



24 

قەناعەتی پێ دەهێنێت و  بێ ئەوەی هەستی پێ بکات ئیتر پێی پڕ دەبێت وە لەشەوە بەنگ لەگەڵ بژێودا بچێت
بەخشینی  ە لە بریتییە ناچاریەکەی کە  سەلماندنی نەتیجە ئاخردا تەسلیمی دەبێ بە و لە هەڵپە بۆی دەکەوێت

ە  ا تا ئاخروئۆخری لدتەفسیری ڕەفتار و ڕووداوە ی ماددی لگرنگی و یەکەمینایەتی بەوەی پێی گوترا بەرژەوەند
بەو   وبۆ تەپڵی بنی فەرامۆشی و بوە پایەی ڕەوای خۆی نزم بۆوە ل، مرۆڤ، ی بەرژەوەندخالقە کە بیری دەچێتەو

و  ە زەمانەودەم ە فکر بە فکرێکی تاکە ەوەی زەینی مرۆ بکردنتیژ. ەبەسترابێتەوە پاشەڵی عەرەبانەوە ئەسپەی ب
شەقڵی خۆی لێ چەسپ بکات و بۆ دڵخوازی خۆی  ە  هەیە و بەرهەڵستی بەبەریەوە و ڕەخنە بێ دەمەتەق 

قوواڵیی مێژوو و بەرینایی ە ئەم بەدیهیەش ب ، ەئاست غەیری خۆی ببەستێتەو ە  ێنیت و گوێ و چاوی لهبڕای
تەجرەبەی خۆت وێنەی ئەوت  ە ل تۆیشە وا لێرەدا تەجربەیەکی خۆمت بۆ دەهێنمەو، کۆمەڵگان شایەدی هەن

 . ەهەی

الی  1940شەوانی شوباتی  ە شەوێک ل و، بابەکراغای سەلیماغا، ماقووڵێکی پژدەرە ڕێک کەوت مێوان بووم ل وا
و لێمی پرسی چۆناوچۆنی ئیرادەی بەشەر بووز دەخوا لەگەڵ ئەوەی مەالکان پێی دەڵێن »جوزئی ە مامەو

ئنجا پرسی:  ، نووساە دڵیەوە ب 33ە »جزأ« بێت؟ منیش وەرامێکم دایەوە تابیع ب« و بۆ دەبێ »کل« ئیختیار
ە کەوتە پرسیارەکەو هەر خۆی بەدەم ە؟خواپەرستی دوور دەکەونەوە بۆچی ئەوانەی شتی تازەبابەت دەخوێنن ل

  تەبیعەت نەکە بە ڕووداوان دەدەنەوە بێ کە و گوتی: وا گومان دەبەم سەبەب ئەوە سەر شێوەی وەرام دانەو
 . وەرامی من نەماە و لزوم ب ە « قسەکەشی ماوەی دەمەتەقەی نەهێشتەوخالق »

بۆ ە شتێکەوە لە گەڕان ەرهەمەتوان وی هەمەزانی خالقجیاتی ە ل وارەسروشتی کەڕە دەبینی تەعلیلی شتان ب 
تاکێکی  ە بۆ سروشت پەڕیەوە ەوخالقە لە هەزار ڕۆشنبیری کە ل خۆ  .اتنهەوەی و ڕاکردنهۆی کاوێژە ب ،دژەکەی
ە و دەستوورەکانی گەڕانی و هۆیەکانی دەوامەی ئەو ڕووەی ب جیهاننهێنییەکانی ە ڕێی پەی بردن بە نەهات ل

مردوو  ە زیندوو لبوونی پەیداە دڵ ئارام بکات بە الی سروشتدا وەرگێڕێت و بینینێکی بێالیەنی لێ هەڵێنجێت ک
ە ئنجا ئەگەر ل. ەهۆشی بیرکەرەو بۆە غەریزەی بێمەبەستەوە بێهەست گۆڕانی پێزانین لە و دەرکەوتنی هەست ل

ببات ە ییەوجیهانلەبەری ەک  و تەعلیلێکی تازەی بێە دڵدا هاتبێت بەر هۆی ئەوتوی بەبوونی ەتای گوماناویسەر
ە لێی قورس دەهات بە توانای خەڵق و ئیبداعێکی ئەوتۆ کە ێنێ بهبخۆ دواتر ڕازی بوو بۆ سروشت دان 

من ڕووناکی « بۆ »باوەڕە بگەڕێتەو، بدەم 34بارێکدا نیم پەندی بێخوا ە من ل. خالقپشکێکی کەمی ڕازی بێت بۆ 
ە  لە زۆرە نموونەش هێند، ویژدانانی دەکاتە ب کردنو کاوێژە ئۆگرگرتن و گوتنەوە سەر کارێکی کە دەخەم

 . ەپڕدەکاتەو ەوردوو و ئێستاکهەموو مەیدانێکدا ڕاب

کارهێنانەوە بوو تا دەبینی چەند  ە ڕێی خووپێوەگرتن و بە دابەش بوون بەسەر هەزاران باوەڕدا لە ئەو خەڵک
هەرچەند ە دەژین بێ ئەوەی یەکتر بگرنەوە شارێکدا هەزاران ساڵ پێکەوە جیرانەتی لە باوەڕی لێکتر جودا ب

ێنن  هبژن لەیەکتر ە کەمیش وابوو ، بابەت دەکەنە بابەت جۆرە بەشداری یەک بازاڕن مامەلەش بەیەک جۆر
 . ەیەکترەوی پەرستگەە ان بچنییان خۆراکی یەکتر بخۆن 

خەڵق هەڵدەهێنێت و ئاکار دادەڕێژێت و چارەنووس  ە  دەڵێ بەرژەوەندی ماددی هەنگاو بە ئەو گوتەیەی هەمیش
و ە ڕاستکردنەوەی خوار و خێچی پێوانە و سەنگرانەوەی لە ئیرادبوونی بۆ سستە بێگومان دەکێشێتەو، دەسەپێنێت

 

خۆت دەبینی پاپۆڕێکی هێندەی کەرتە شارێک بە وەرامەکەم ئەوەبوو کە گوتم: لێرەدا مەسەلە زۆر و کەمی نییە،  -33
 جڵەوێکی هێندەی بێژینگێک بە مالو بەوالدا دەسوڕێتەوە جوزئی ئیختیاریش هەمان کار دەکات. 

 . Atheist ،ملحد: بێخوا -34
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خواری و الری و   بۆ بوونتەسلیمە و زەدەبوون چونک چ ڕەفتاری فاڵن و تۆغیانی فستان شێواوە بە ان کڕێباز
 ڵقوتاندنی من وەهتێحوکمی سوود و تەماع ئیتر خۆ بوونی زاڵە بێدادی ئاسان دەکەوێ لەبەر قەناعەتی پێشەکی ب

دەبێتە قووتەقووت و  ە حەرام خوار بۆتەوپەرەسەندنی ڕیشوەت و داهاتی ە لە تۆ بۆ ڕاستکردنەوەی لەنگەر ک 
 . ەخوڕگەی ئاوێکی باغەکانی واقیعی چەوتوچوێڕ تەڕ دەکاتەوە ل  ەمپەڕو ل ڕیزە دەرچوون ل

ە چاوی بڕیبێتە بۆ هاوڕێیەکی خۆی کە دەنێتەوە و تەپکە دەبینێ پێشڕۆ و فەرماندەرەکەی تەڵە خەباتگێڕ ک
ە  نانەوە بەرژەوەند ئیتر ئەویش خەریکی تەڵسەربە  پێی تەفسیریە بە دروستە الو ە پێشەوایی ئەو ڕەفتارەی ب

ڕێزی دەدۆڕاند  ە ێتی پێی ڕاهاتوو ئارەقخۆرەوەمەندا دەمدیت بەپێی عادەت و نەرسەرەتاکانی تە ل. دەبێ لەگەڵیدا
ئەگەر   مرۆی ئاسایی بوونە  الی خەڵکەوە ئارەق برەوی نەستاندبوو بەاڵم بەرتیلخۆر و قاچاغچی و ڕێگر بە چونک

ە  هەموو ڕوویێکەوە ئارەق ڕاهاتن ئارەقخۆریش ل ە ل ە ک، دەکردنە لێیان مارە کیژی کەسێکیان داخوازی کردبای
 . ڕێگر بۆ ڕێکاری بەرتیلخۆر وە پلەی ڕووەتی بەرز بۆو

 بوونتەسلیم. کارێکی ئاساییە نەبووبێتە ڕێی تەفسیری بەرژەوەندییەوە لە بەدەم زەمانەوە هیچ عەیبوعارێک نەبو
کاریگەرەکانی کۆمەڵ ە دەستووری گشتی بۆ بزاوتنی هێزە ی بکردنو قبوڵ« فەرمانی »جوداوازیی بەرژەوەند بۆ

و مالنێ بنێن یان ە تەفرەق ە کرد لەسەر خوێڕیترین سەبەبی بەرژەوەندی مل لە خەباتگێرانی یەک بەرە وای ل
بوو  ە دواوە کەسانێکی هەڕەشەی فۆتانیان بە ەلێک لپێناو دەقی دروشمەکان تا ئەوەی گ ە چەپۆڵک بکەن لە شەڕ

ە الیانەوە مەرگ هۆیەکەش ئەوەبوو بە ڕێککەوتن بۆ ڕزگاربوون لبوونی پێویستە هەستێکی ئەوتۆیان نەدەکرد ب 
یش بنەمایەکی پاک و پیرۆزی  ـ«تناقض»خۆ، ەوەک بڵێی دژی بیروباوەڕ،  ەـ «تناقض»ڕێککەوتن دژی 

نەکەوتن لەسەر پووچەڵترین شت بەس بوو بۆ ڕێک ەدا ئیتر جیهانو ئەوپەڕی ئامانج لەم ەبەرە گۆڕانکاریی
 .  مراندنی گەورەترین ئامانج 

  بە جیهانخۆیدا بەس بێ بۆ گەیاندنی ە ۆژگاری و قسەی خۆشکەڵەی ئەوتۆیی خۆی لممن ناڵێم پەند و ئا
خۆی بێژەیەکی ە ئەمە ساڵوی سبەینان کدیاریی ە بەهەشت و وەها دەکا خەڵک سەرتوێ و ئاوریشم بکەن

هەڵوەستی پەندیاران ە من تا بڵێی دوورم ل .«»کش مەلیکە ئاسانتر دادەنێ لە گیروگرفت بە سافیلکەی ئەوتۆی
هەموو  « باوەڕ دەکەن سڕینەوەی ماکی »استغالل ە « کتناقض» خەیااڵتی خزموخوایە دوورم لە وەک ک

ماوەی هەزاران  ە لە کە ڕێنی کۆمەاڵیەتییوەوەیەکی سەرسوکردنتەنکە نئەو بۆچووە  چونک، ەگرفتێک دەڕەوێنێتەو
دەردی  ە بەقەدەر ژمارەی کۆمەڵگان کە بابەت بووەرو ف ە و ڕەگی داکوتاوە و لکی هاویشتووە  ساڵدا ڕوواو

 .  ەهەڵداوسەری  ە چەوساندنەوەوە ێک گۆیا لـ«تناقض»لەگەڵ ە چ پێوەندایەتیی نییە بێدەرمانی لەگەڵدا ڕەخساو

ڕێی ە لە ی ئەو پێوەندییانکردندزێوە شیرازەی کۆمەڵ و پێوەندییەکانی دەریدەخات کە لە نەختێکیش وردبوونەو
قازانجی تێدا سەربە  نەبوو ئاڵووێر و مامەلەیە دەزانین کۆمەڵگە کە شەقڵی چەوساندنەوە ناوزڕاندنیان ب

،  زەبری کوتەک دەرد و دەرمان لەیەک شتدا تێک دەپەستێتە سەرەڕای ئەوەی بە  کردنئا ئەم دزێو، نەبووبێت
ە  نەشێ چڵکنیی مامەلەی تێکەڵ بێت تا دەگاتە ی چارەسەری پیرۆزی ئەوتۆ ککردنشیرنە خۆیدا دەبێتە خۆی ل

کی  ێئاین ە و ڕەفز و داوای گۆڕین هەڵدەکشێت و دەبێتە ڕێکاری ڕەخنە بەوەشدا ل، چارەسەری پاکژی موتڵەق 
ە  هەمان حاڵدا پتر لەو ڕێڕەوانەی بە ل، ەخۆیان و ڕەسم نەریتەکانیانەوە کۆنەکان بە دین ئەرکیە قورستر ل

 .  غەیری خۆی ناداتە  ڕێ بە قاڵبێکی تاک و پاکدا کە ئازادی و چاالکی لە بە ڕووکارێکی دیکەدا دەنۆڕن گاڵت
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چ  ، بیروباوەڕمە بریندار بکەم بو نامەوێ هەستی کەس  35کەس خۆش نابمە من بە خوێنەر دڵنیا بێ لەوەدا ک
ە  بە مەرجێک کە بە مرۆ بوەشێتەوە مرۆیەکیش شک نابەم هێندەی من خۆشجڵەو بێ بەرەو ئازادییەکی ل

ە  بە بەندە بنەڕەتەوە هاوچوونیش ل. بڕین سەپێندرا بێتو زمانە قەمە نەک بە دەستووری لێک پرسینەو
خەڵک ە دەسەلمێنێت یاسا بسازێنێت و ماف بە زۆرینە هەموو بیروڕایەک دەنێت و لە ڕێز لە دیمۆکراسی ک

کانم بۆ ەرۆشدارەپە رەه ە من لە  وەڵێمەڵێم و دەش دە مەئ پاش، بگۆڕێتە کێکی دیکەیە ک بەیەدات زۆرینەد
ی ەک ەتەکانی میللەمارەاڵتووی ناو دەسووڕی خوێنی وشک هە خستنە ل ڤوڵی گۆرباچێ ەڕۆژێکی ببینم ه

،  وام بێەردەب کردنشنەچە و فرە وەکردننوێ ە خوازم لەدە وەاتیمشودان و دڵ و ئاژقوواڵیی ویە ل، وتوو بێتەرکەس
و ەئ، بباتە وەو پێشیەر ەبە  ریکەخە کی کەیەبانەرەرخی عەچە اوێژیتهب وێ لەمپەڕەیەش کۆتا بێ دەستەو دەئ
 . تیژەدا دەوڕێنە ل کیەریکایی بێت یان ڕووسییەمەئە ستەد

 اڵتی پێەی و ق ەکەنەفتەڕی مەباوەشکەقاندنی وەلە  زاڵ بێت ل ڤخروچێ ئاوات بوو مەندەش چەوەپێشە بە لێر
ە ست بەشایی چاوی کەسانێک هەر ڕەبەک لە ڵێم نەدە مەئ. رزی داەئە اڵت لەق ە وەداخە ب، چۆڵ بکات

ە وی لەیانم دەوێن و چاکەی خۆشم دەوانەموو ئەکانم و هەمنداڵە زیییم بەر بەبەڵێم لەدە مەن: ئەوجودیشم ناک
م  ە کەیە لە بن کەدە فکر ە و جۆرەریان نمکێشی ئ ەبەرلەسە چونکە یەلی دنیا هەرچی گەکانیم و هەهاونیشتمانی

 .بێەزێدی سۆشیالزم زاڵ د

ە میحرابی پەرستگەکان و چ لە نیشێت چ لەڵدەهە وەرەسەری بەدەکی مژدەقووچە لە دوور 36کجار ەیڵێم یەچی د
ە وی بەی زەوەڕیزی سووڕان ە تیباەدە یەتی پێوەداهەئاشکرایی و هێزی بش ە هێند، فان بێتەلسە زرای ف ەم
رکی ەپ ئەڕاست بۆ چە لە وەبایی گۆڕینی خوێندنە یەوەو سووڕانەکوو دانهێنان بەر وەئنجا ه، ەوەژوری ڕۆەد
ی ەکانەلەو ف ەێڵێ بهبی پێویست ەوەبێت بێ ئەکانی ئاسمان دەموو دیاردەفسیری ه ەرباری تەوێت و بەد

و  ەند و چی لەوەرژەجوداوازیی بە ک بەنە وەر خۆیەشەبە تی و مێژووش بەاڵیەی کۆمەوەدان، ەوجودیان نیی
دانهێنان  ە وی[ چونکە ی زەوەک سووڕانە]وە وتۆییەویش شتێکی ئ ەئ، ەڵکوڵیو ەهە وەرەشەبە مووی لەهە ک ە تەباب
 . فسیریان ناکاتەت «تناقض»و ە ند و ماددەوەژەی بەو شتانەئویل لەت ە ویتەناچارت ناکات بکە وەب

ە  رەنزیکی تا هە رە هە لە رەشەبسەربە  رچیەهە  لە وەی بۆ دێتەڵگەلمێنێ و بەدیسە  دیهە بە ش شتێکەمەئ
ە دەست نادات و پڕەر هیچ شتێک لەشەی بەتی و تاریکی: ڕاڤ ەدایەبە شترینیان تا ڕۆچووترینیان لەگە ل، دووری

ر و ەیار و هونژی دارستاننشین وێڕای ەتا وڕێنەهە وەدە چاک و بی ـ«تناقض»ە ر لەعلیل هەری تەفاکتە ل
تا ئەگەر بمانەوێ شتێک بدۆزینەوە  ومێژوڕووداوی قەوماو و نەقەومای تی و ەاڵی ەینی کۆمەینوبەزانست و ک

 ،وێتەکەری نەشە فسیری بەر تەب ،نەخۆشییەو و  ەنگی خەب ەو شە کاری تاکلەوەی کۆمەاڵیەتی و مێژووە و 
ە  تێکی کیمایی بێت ک ەلیەمەر عەفسیری هەتە ک تێنامێنیت لەر وەهە چێت چونکەفیڕۆ دەوڵێکمان بەموو هەه

ر ەری هەکەڕاڤ ە بێتەد، رووریەزە بە وەکانیەتەز و سیفەزیپک و ح ڕایتێکە هاش مرۆ بەروەهە دایێئاسنی ت
اق یاخود  رەئابووری یاخود ئایین می وروەدە ئاخو لە شدا گرفت نییەوەل، نێکی بێتەخۆی الیە ڕووداوێک ک

ئاسن ە مێنێت کەئاسندا دو نێوان مرۆ ە ش لەرق ەو ف ەئ .ەبووە کەلەمامە ڵ بەتێکە  وە ...یاخود و یاخود ...ندەزای
ری ەفاکتە تاکە رچی مرۆیەه، بێتەدە وەکەتەلییەمەع ە ڵ بەتێک، یێکی مردووەموو ماددەقای هەبێ خوایشت بارت

 . یکاتەڵ مردوو و زیندووی سروشتدا د ەگەلی ەلەو مامەلە ئیجابیی
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ە  ل« دی »مطلق وتا حدوەهە یدا کەکە رینەو ب ە ی تازجیهانو ە کەسکەرتەکۆن و بە جیهانە مرۆ ل
ک ەیە میشەهە وەنیگای خواز و ئیرادەنوختە لە نێت کەڵدەوتۆ هەتی ئەاڵیەی کۆمەلەموعادع، ەدایبوونرینترەب

تی  ەو باب رەوەمووی بوونەهە یەشەگەستیرەنگ و ئەهەئاسن و ترێ و نرچی ەه، تیەویش مرۆ خۆیەئ. ەنەالی
و ەیانبێت لەز هەش و کاغەی ڕەختەی تەورەو دەر ئەگەمە تیدا نییەاڵیەخودی کۆمە وریان لەن چ دەساد

 . نووسرێ ەی لێیان دەیەلەموعاد

جیاتی هۆی  ە تیدا مرۆ دابندرێ لەاڵیەوویی و کۆمژی مێەڕاڤ ە ل، کاتەداوا دە وەئیلحاحە بە ڕوونە زێدە م قسەئ
ری ەدیارخە ندێکن لەهە ن چونکەکەشێکی مرۆڤ ەمووشیان بەهە ی ک«تناقض»ندی و ەوەژرەماددی و ب

ک  ەوە وەمرۆڤ سەربە   تیەباب ە لە ت کرد شتێکت کردووەمەئە ئنجا ک. وتووی و تێشکاویەرکەتیی سەرایەکاریگ
کتردا هاتنی  ەدوا یە ری ب ەکەڕاڤ ە وی بووەی زەوەسووڕانە کدا ەوەکناسیدا کردی بەلەف ە رنیکۆس لەکۆپە یەوەئ
تی ەر خەسەوی ب ەزیمنیشدا الربوونی زە ل،  وتبق ی  ەستێرەجووڵی ئەی ساڵ و نەکژ و و ڕۆژ و چوارەش

و ەلە یەخشی هەتبەناعەی ق ەڕاڤ ە کراو کەست پێنەی هەحیسابی دیکە پلە و ورد 23.5یدا بایی ەسووڕگ
 . داەیەوەسووڕان

و نازانێ درۆ ە ر ئایینی نییەوەنێ بۆچی زیندەیەگەدتتێە ری دیکەوەزیندە لە ی مرۆیەوەرەجوداکە تەقابیلیو ەئ
دا هیچ  ەو بووارەتوانن لەندیش دەوەرژەب ە و ن «تناقض»ە ن، خێتەبکات و ناتوانێ نمایشت و فووتبۆڵ ڕێک بی

زل زانین و  ەی خۆ بەمرۆ ڕاڤ . «تناقض»ند و ەوەرژەک ب ەنە فتاری دووبرایانەری جوداوازیی ڕەکەمرۆ ڕاڤ . بڵێن
و  38رنان ەدەو و 37کردنی بانک و ڕێکوپێکی بازاڕ و یاساکانی ئاڵوگۆڕ و داخوونەوە بوونری و قوتوئابوبوونی یداەپ

ە  وانیش لەندێ کاروباری مرۆڤدا ئەهە لە وەت دۆزی «تناقض»ر بەرژەوەند و ەگە ئنجا ئ، کاتەد 39قرغاندن
 .  ەکردووچرۆیان ە مرۆو

.  هیندۆسیە ک لەیدا بێت نەگاووری پە ئاسو یان لە ک بەخۆڕاگرێت نە وریاوە کاکە ند بەوەرژەبە یەوانە ل
تی و تاک ەاڵیەری مێژوو و کۆمەکات مرۆ هۆی ڕوودان و بزوێنەداخوازی دە دیهەبە وە موو چشتێکەهە لە وەمەل

 .  ک بزوێن بنەلەرخوف ەڕادیۆ و چک شێلم و ەنە وەیا دزێوتریەو جوانتری وەرەبێت ب

و ڕێکی و  «تناقض»ر و ەرەباسی سوود و ز، ەوەی خۆی پڕکردەکەدیهی ەبە کرا و مرۆ شوێنە مەئە ئنجا ک
ک ئەوەیە شتێک  ەو، ڵی چ مێژوویەچ تاکی چ کۆم، مرۆڤسەربە  ی شتیەئاست ڕاڤ ە اڵتن لەوتن و هەرکەس
ە و« »بسم اللهە بزانین دز بە یر نییەئیتر سە وەوتبێتەک ری لێەندین سێبەتیشکی بۆ هاتبێت و چە ند الوەچە ل

شیدا ەڕەهاڕوونە خوای لێ بکێشێت یان بابای ئیشتراکی ملیۆنێر بێت یان موفلیس بە کول بەوەپارێز ببات و ت
 . س بێتەڵێک خێرخواترین کەمژەیا گەڵبلێت وەه

پێی  ە زێت بەبەوێت و دادەک ەر دەبینی شت سەی دجیهانتان و ئابووری ەوڵەکشایت بۆ ڕامیاریی نێو دڵەهە ک
ە  یەوانەئیتر ل، ەشتان ە رزەو تەکارگوزاری ئی ڵکێکەتی خەناعەمجێز و ق ە لە بریتیە ری کەشەتری بەرمۆمەت

تی  ەوڵەند دەچی بیروڕای سیاسیەکانی چەن کەیەتێکدا پێک نەڵوەدە زیران لەنکێک و وەی بەشریکانی ئیدار
 .  گونجا و هاوچوون بێتەن
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ڵکوو  ەیری مرۆ بێت بەبۆ غ رەهە نییەنگی وەڕێنموونی و پێشە مرۆ ل یتیەی ەانق بینیت تاەدە وەورد بیتە ک
باز  ەدە عبەشە ک کە مفامدا وەو کە ڵکی سادەنێوان خە ری ئیجابی بێت لەکاریگە تاکە یەوانەی پیتۆڵ لەکارام

زۆر کاروباریدا پشت ە الدێ ل.  ەوەبسڕێتە ندی ڕۆژانەوەرژەیب و بەت و غەسیاسە ی سافیلکان لەتوانێ ئیرادەد
ە وەری و ئیرادەن کاریگە الیەمرۆڤ خۆی لە بات چونکەخۆشیش هانا بۆ الی پزیشک دەستێت و نەبەشار دە ب

 . کانیەتەڕی سیفەوپەڕ بۆ ئەمپەل ،ەیەی هخواروژوور ی ەزۆر پل

ە برێت چونکەدە وەمانەڵەنگوچەرکردنی تەسەو چارەرەبی ەی ڕێگە خۆی نیوە ی شایان ب ەجێگە دانانی مرۆ ل
بژێو و  ە  فتار بەکردنی ڕەنێوان ڕاڤ ە لە یەرین هەکی بەودایەم. ەکەی گیروگرفتەرچاوەسە بێ لەنزیکتر دە کەچار

مۆسیقا و ە یت یان بەی نانی نیشان دەکەیلەپێی مە  یلی تا بەی مەوەی مرۆ خۆی بۆ دۆزینەوەنێوان پشکنینە ل
 .  تیری بیخافڵێنەگەو ڕۆژنام 40ڵبژاردنەو هت ە قاف ەس

یی  ەنەجینگە بۆ ڕزگاربوونی لە ی ئومێدەرگەدە وای خۆیدا تاکەی ڕەپلە موو بارێکدا جێگیربوونی مرۆ لەهە ل
کات ەدە پچەلەی مرۆ کەئیرادە م کۆتی کەکەیە سباز چونکە وەسی هەوەاڵتدار و هەسەتی دەدایەزۆردار و ب

ز و  ەستنیشانی حەو دەجیاتی ئە کیلی خۆکرد لەوە بنەپێن دەفێن و خۆسەلسەخۆف باز و ەریەزەنە کە یەوەئ
ی پێ ەقیدەتی عەرب ەمکان دایان شەرمەی منداڵی بەخانە لە کەک بڵێ مرۆ ساوایەو، کاتەکانی دەزوەئار
 .  داتەرخوارد دەی فکری کاوێژکراوی دتبووەقنەپۆشێت و زەی دەف ەلسەی ف ەگوتە نۆشێت و بەد

مێشکاندا ە کات لەموار دەهایان بۆ هەکی وەیەجێگ  «تناقض»ند و ەوەرژەو بە ماددی ی ڕۆڵەوەکوتانر زۆر ەگەئ
ی  خالقتی ەسیفە وام ناوی بێت بەردەر بەگەبێت ئەرزی دە کی بەیەتۆ بڵێ مرۆڤ چ پای ،ەنی مرۆڤ ەشایە ک

لێکتر دوور و هاوسێ بشگوترێ ڕی ەرم و بیروباوەو ن  ی تیژ«تناقض»تی و حاڵوباری لێکتر جودا و ەی سنعەمادد
ی ناوهێنانی و ەوامەدە ی خۆیدا؟ بوتێکی مردوو بجیهانە لە یەو خراپە دوای چاکروەرپرسی بەمرۆڤ خۆی ب

ە شمێک بەالجانگ و وە تێک لەوێڵ و خەتە دوو پنۆک ل  ...نیشێتەتی لێ دەیبەی پیرۆزی هەگرنگگرتنی پایەب
سپ بکرێ  ەدرێ مرۆ چەوڵێک نەتدا ئیتر بۆچی هەشیرەعە تی لەرۆکایەی سەپایە نێنەیەگەساحیر دە وەناگەچ

و  ەبێ ئەبۆ د ...یەکە ڵگەی کۆمەچارچێوە ومێت لەق ەچی دە ن شان لەخاوە ی خۆی و ببێتەکو لە لیک« لە»م
یکێڵێت؟ بۆچی ەی خۆی دەو خاکەئ کات وەلێکی خۆی دروستی دەلوپەکە رێت بەدە درێت کەی پێ نەورەد

بریر  ەرز تەسێکی نازوفیزی لووت بەبیروڕای کە لە یەتییک هەردایەرێمی مرۆ؟ هیچ مەهە لبێ ەرپرس نەمرۆ ب
ی بڵێست کراو؟ تۆەڵکی ژێر دەی خەزاران و ملیۆنانی ئاپۆرەو هەدی چ بڵێن بەئ ە؟ستیدایەدە ی لەو هێزەبکا ب

ە  ڵناگرێ لەفسیر هەت ، اڵتیەسەزی تاک و دێهە وتۆن؟ ئایەشتی ئو چ ندەوەرژەرد بن؟ ئایا دیلی حاڵوبار و بەب
ە  ڵک لەی بەرژەوەندی خەخلی بووبیت ؟ کەد  «تناقض»ند و ەوەرژەی بەوەڵک بێ ئەی خەچی زۆرینەملک

 ە؟ها بایەبوو وەخۆ د، تەی دژی کەمینە نایەهانای زۆرینەب «تناقض»؟ بۆچی ەدای« مکارەبۆ ست کردنچە»ملک
ئایا   ە؟فت نییەنەیی کەدی بۆچی سویسرەکات؟ ئەلێ دیان ەرەکات موئامەڵک دروستی دەکی خەئایا مێژووی

کوو گیای شاخ و ەوە یی سەپاندووە؟ تۆبڵێی »تطور«ی سویسر ەت و ئازادیی سویسرەرامە»تطور« ک بێ بڵێەد
ر  ەسەماعکار ویستی بەما و تەکی خۆشتەر کابرای ەگەرگیانی خەڵکەوە؟ ئەبە چێتەڕوێت و دەکان دەگۆل

تو بڵێی  ، ندەوەرژەداخوازیی حاڵوبار و ب ە چیی خۆیانیان دایەنگێنێت و ئەوانیش ملکەڵشەخۆهە وەسویسرییان
ڵک و گۆڕینی حاڵوبار؟  ەی خکردنو ڕزگارە کەماعکارەالدانی تە خلی سویسرییان ڕاسێتەبێ دە خۆوە ل« »تطور
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وابزانم خلیل مطران  شاعیری میسریش . ی مرۆڤ بایی فلسێکنەوتن بێ تۆ ئ ەپاشکە پێشکەوتن و نە حاڵ و نە ن
 ست ساڵ گوتی:ەشە ر لەب

 الدمن  لیس القری وال 
 بوطن انت الوطن 

 

 زرا نیشتمانن ەم ەگوند ن ەن
 نیشتمانیت!ۆ ت

 

ن ڵەیەن ە نییە وەڵک ئەندی خەوەرژەدی بەئ، ڵک زنجیر بکاتەی خەماعکار ئیرادەتێک بۆ تەرف ەر دەگەجا ئ
پۆلیس و  ە بنەیبی دەهێزێکی غە و زرووف و پێداویست بند ەوەرژەبڵێی بزنجیریان بکات و بیاندۆشێت؟ تۆ

چی ەر و ملکەسبکەی غە علیلی ئیرادەتە بیڵێین لە ماوە ر؟ ئایا شتێک ن ەسبکەتی غەن بۆ خزمەشبگیر بکەڵک ڕەخ
، ند و زرووفەوەرژەچی و بەو ملک کردنی کپەلەموعادە ر لەگەبێ ئەڵ دالسووف زمانی ەیلەسبلێکراو؟ ئایا ف ەغ

ە گ هێزی بەبەرەڵێ دەدە کە وەسووف ەیلەف ە لە ی خۆیدا دابنێت؟ چ وڕێنەیەکەشوێنی ڕاستینە لە کەمرۆڤ 
ی ڵک پێشم ناڵێ بۆچەی خەوەوساندنەم و چەستە ستی دایەوان کرد و دەی فرەکەنا و مڵکە وەوری خۆیەد
س هێز و  ەکە تاکە وە زار ساڵەش هەی شەتەوەل ە؟لعوونەمە گ ەبەرەو دەک ئەوە وەکردنەن هێزی کۆە کەڵکەخ

ە و حاڵەکرێ ئەلێشمان داوا د ، خۆیانی پێ بپارێزنە وەنەناک زارن تاکیش چ کۆەو هە وەکات ەد تی کۆەمڵکای
ە یش خامۆش بین ک«  »مرۆڤ ەبێ لەاڵی تریش هەو چ ب «تناقض»ند و ەوەرژەبە ین بەفسیر بکەتە واژەرەب
بێ ەخش هەتبەناعەکی ق ەیەڵگەی بەوەبیبزێوێت بێ ئزۆی خۆی ەئارە ر بەقی شەترەنج و یاریکەیدەبە بێتەد
پێمان بڵێ   «تناقض»ند و ەوەرژەر بەب ەبوو هانابردنەد، ق ەیدەبە بێتەزار دە زاران هەهە مرۆ بە دا کەوەل

پێی حوکمی ە ب، ند یانەوەرژەتی بەدژایە ب بەبەڵک بوو سە ی خەڕووی زۆرینەڵک ڕووبەکەمایەتییەکی خ
 . ە وەی مێژووە زبڵخانە و خستنی سی شێالەی بیست سی کەئیراد، ەزار ئیرادەداخوازیی سروشت هێزی ه

ی  ەو شتەشزانم ئەاڵم دەب، مەستی چاالکی دژە وێتە ئاسایی ناک ە وتوو بەی پاشکەڵگ ەزانم کۆمەک تۆ دەمنیش و
دا ەبەرژەوەندێکی دیکگژ  ە بە کە بووەند نەوەرژەبڕیاری ب ە لمێنێت بەم بسەوتوو ست ەپاشکە کات کەها دەو

رق  ەتا بشڵێی ف . ەندەوەرژەم دژ بەستە اڵیسێت چونکەم هەمترین ستەکە بە مدیدەبوو ستەنا دەدە وەچووبێت
وڵی بژێو کاری  ەهە مدا چونکەی ستکردنڵستەرهەبە ڕیز بن ل ە کەڵکەی خەوەبتێت تا ئەڵک بۆ بژێو بخەخە یەه
گۆڕانکاریی مێژوویی ە ل ەبووەورێکی نەو بێدەاللەتە دە شەڕووکتایی و ەرەش سەهێند، ەرێکەبەموو گیانلەه

ر  ەهە ری کێاڵن و دروێنەهونە زار ساڵدا بەی پێنج هە ماوە گۆڕانی بایۆلۆجیش( خۆ من گوتم لە ریکم بڵێم لە)خ
ە  وەبژێوە ب بوونریکە ر خەگەجا ئ. تراکتۆرە گاسنی گۆڕی بە وەستانیشرتی شاەکەرەبە ل. ەوتووەکەهیچ پێش ن

ە لە وەکتر پواندنەستان و یەنابێ دژوە و ەڕێی قیاسی ڕاستۆکییە یاخود ل 41ەوەریقەوالت ەب، کاتەگۆڕان دروست ن

 

بەوالتەریقەوە: ئەم زاراوەیە کە لە »طریق االولی« هاتووە بە سەر زمانی مەالیانەوە بوو لە کوردیدا دەیانکردە  -41
بێ لە قیاسی  «یە کە بریتییە لە قیاسێک بەڵگەکەی بەهێزتر  قیاس بطریقە االویل، من باب اویلبەوالتەریقەوە. بە ئەسڵ »

، واتە وشەی »اوف«ی وال تقل لهما اف »ڕاستۆکی )عادەتی( وەک ئەوەی کە قورئان دەفەرموێ لە ئاست باوک و دایکدا: 
قیاس من  وەڕسبوونیان لە ڕوو مەدە، ئاشکرایە کە ناشێ دەستیان لێ بوەشێنێت لێرەدا حەرامبوونی دەستوەشاندنەکە بە »

 ادەتی، لە نموونەدا دەڵێم: کە جنێودان حەرام بێ بەوالتەریقەوە کوشتن حەرامە. «یە نەک هەر لە قیاسی عطریق االویل
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ە  تاکە کەیەچڕەنگەتی چەمڵکایەشەر واڵت و بەسەلە کێشە ێنێت چونکهبوڵی بژێوخۆراندا گۆڕینێک پێک ەه
و ەرەدا ناتوانن بەچڕەنگەچە متیار لەو کە ک پشلەواوی وەت  ەب ،نگی ژیاریەرهەر ف ەسە ک پیت ناخانەی

تا  ، ەوەبرایەتی دەمایەوتنی کەرکەس ەب ە ییاندواو ەتا ئەهە چڕانەنگەو چەزانین ئەش دیڕوونیە ب. بڕۆنە وەچاکتریی
و   «تناقض»ە ندی بەپێوە یەی هەفسیرێکی دیکەگۆڕانی مێژوویی ت. ەوەبڕێتەها دە روەزۆر واڵتاندا هە ئێستاش ل

کتر تا  ەیە نەگەری بێزمان دەوەواندا مرۆڤ و جانەلە کە نییە وە و نووا و زایندە و ەبوونرمەو گ کردنیداەبژێو پ
هۆی  ە دات کەبڕیار دە دیهەڕێکاری مرۆڤ: بە نەکان بگەرەوەموو جانەبوو هە دە بانای« ر هۆی »تطورەگەئ

کانی  ەرۆشەناو جغزی پە تەنای ە وەاڵم باسی ئەب، موو زیندەوەراندا ەنێوان هە لە مرۆیە ت بەتایبە یەوەگۆڕان ئ
 .  ەوەنیم نووسەئ

ە و حەرامخۆرانە بەئ، ەدایەوەبیش لەبەند سەومەخێرە لە ر چاالکترەسبکەو غ 42ر ەێنپزانم چەکوو تۆیش دەو
ە  بینیشی بە خشێ کەبەی دەکەاڵڵەحە ند لەومەچی خێرەبن کەهێزتر دەندتر و بەمەوڵەدە کەرامەح
فز  ەی ڕەکەڵناگیرێت و حوکمەی ویژدانم پێی هەوەاڵم ئەزانم بەدە مەمن ئ. ەوەڕووتێتەنا دە وەییەخشندەب
چاک و  ە ستەڵوەمەغدوورییان هە یان ببوونڕازیە کە کراوانەوتەککەها پەتی ملیۆنەناعەسپانی ق ەم چەکەد

تێچوونی ە ندیان لەوەرژەبە وات، ەبووەجێگیرێکی ن، ندیشەوەرژەپێی بە ر بەه، زاران ساڵداەهە و لە یەکەپاک
قۆی  ەر چەب ە نەنیان بخەردەگە دا بووەوەو سەالمەتیشیان لە تیدا بووەبێحورمە تیان لەو حورمە ندیان بووەوەرژەب
خۆی  ە ک، خۆیداە کەمرۆڤ ە لە کەنهێنی کارە چونک 2=1+1قینی وەک ەیە م بەکەفز دەڕە مەمن ئ.  سابەق 
ە  شبێتەگرێت و دەدا دەیرەر ماڵی غەسەست بەاڵتدا دەسەڵی دحا ەلە کات کەمی خۆی دەفسیری ستەت

یایی زاڵمیش  ەبێح .ەوەخۆی بکات ەسەنهایی ناتوانێ لەت  ەهێنن و بەردەستی دەدە تی لەیەملێکراو کاتێک چی هەست
کی  ـێ« تناقض»، ەوەکاتەکس دەوومان عڵزەحاڵی تێکڕای مە ڕاوەرگەکی وەی ەتی خۆی وێنە ربڕینی نیەدە ل

لێدراویی  ەپڕەر شەبەزڵوومان ناکات لەمە بە جووڵە خێت کەیەردەد موزڵوەم نێوان زاڵم وە بێئامانیش ل
ە  ب «تناقض»ە دا کەو ەلە وەیجوونەکان دەندەومەخێرە ریەزەن نەی خاوەیەو قسەب ە کەڕ مەت باوەیان: ق ەئیراد

ە لە وەقڵەعە ناچێتە کانیان چونکەسێنەخە ی ئیرادەمینەدژی کە ورووژاندووی اڕدراوانهی ەنیدرێژایی ڕۆژگار زۆر
ە زۆک بێت و کەخێزانێک نە زوڵمی تاق ە ربازکردن لەد خێزان بۆ خۆدەوڵی سەزار ساڵدا هەی پێنج هەماو
 . ەک بووەیە د بەسە وەمەالی ک ە ڵ زاڵمان بەگەزڵوومان لەی مەتی ژمارەزانین نیسبەد

ماری  ەو دە ش زیندووەئیمڕۆکڵک تا ەی خەلێدراوی ئیرادەپڕەر شەبەل رداربۆ زۆ بوون سلیمەی تەیەلمێنەم سەئ
کخستن و  ەهۆی پبوونی زۆرە ب بەبەکان سەهاڕداوە بە خشەپتریش ئازارب، ی واڵتانداەزۆرینە لە دایەفڕکە ل

روا ەدا تاقمی بێپەمی ئاژاوەدە شبینین لەد، ی ترە کەی الیەئیرادبوونی ند و سستیی فراژیەالی زۆرمبوونی زاڵ
 .  دابین نابێتە ی کەکەسەوەمیان بکات بۆ هەکان بێت و ملزەگوند و شارڵکی ەتوانێ سواری شانوملی خەد

ی  ەوا من قس، درێژایی ڕۆژگارە مکار بەزایی دژیی ستەبات و ناڕەخبوونی وامەردەبە گوترێ لەی دەوەمما ئەئ
کوردستانم تا ی ەکەالحی نیشتمانەبێ ف ەن ن ەگمەدە ب  ە:کردوو ستم پێیە و هە ی دیتوومەوەم لەکەقینی تێدا دەی

تی و  ەباتی چینایەخە ربەحیزبی سبوونی یداەرینایی پەسە کردیشی لە ک، کردەی نەم جووڵەنگی دووەپاش ج
 . نجاکاندا بووەتای پەرەنگ و سەنێوان کۆتایی جە کان لەژارەهە بۆ چینە و حیزبان ەڕی ئەی بیروباوەنەز

خۆ ، ندەوەک دۆڕانی بەرژەنە ی خۆپارێزییەدات ئیرادەملێکراو دەمکار و ستەستە ی سووڕ بەیەنەنگەمڕوەو جەئ
ە  جۆرێک لە ب، یەکە ئیرادە اڵم کەکرد بەکراو نەف ەخە ی بەچی جووڵەها بوو دۆڕابوو کەڕۆژگارە ندەوەرژەو بەئ
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ر ەسەندێکیش ل ەچ. یی و نافەرمانیەبێئۆقرە ستی دایەئاگا هات دە ب، هۆیانە ک لەجۆران و هۆی
ها  ەدەند سەوەرژەبە ر هێندێ کەسەلە وەتەماوەی خیالف نەچ ڕێگ، بێتەخیالفمان ه« ی »هۆکردنشانیستنەد

ە ورێکی دیت لەمدا دەکی کەیەماوە ڕادیۆ ل. بۆ مالنێ بجووڵێتە قۆی ئیرادەچە نووکە ی بە وەرلەساڵ نووست ب
بێ بڵێم دیفاعێکی  ەشدا دەلێر. یکردەزار ساڵدا نەسێ هە ل «تناقض»تی ەمیکیەداینە وەهێنان و جوواڵندنئاگاە ب
ی ژیان ەلەپە لە ک ەیەڵکوو وێنەبە  نییە وەتییەباتی چینایەر خەسەیکات فڕی بە ی خۆی دەکەکێڵگە رزێر لەو

ە رقێکیان نییەگورگ چ ف ە ی لەکەرخەر و پاراستنی بەبکەسەالح دژی غەی ف کردنیکات: بەرگریەژووشکیش د
دژی چینێکی ە وەچینێکە لە جموجمووڵێکی گشتییتی ەباتی چینایەخ. ەگی دوو پێیرر گوەسبکەزانین غەدە ک

نیشتمان تەنانەت ە چین یاخود لە دیفاع لە ڵک دابڕا بێت نابێتەی خەئاپۆرە س لە کە وڵێکی تاکەر هەه، ەدیک
 .کیشەڕەگوند و گە ل

بینین  ەدە نوێنێ کەو واقیعیتریش خۆی دە وەبێتەر چاکتر ڕوون دەئاست چپێنە ی چپێنراو لەلێدراوی ئیرادەپڕەش
شەعبەدەباز  لەگەڵ ە کات چونکەتی دەخشێت و خزمەبەباز دەدە عبەشە ماڵی خۆی بە خۆوە زۆرلێکراو ل

سبیحێکی ەڵ ڕیشێکی درێژ و تەگەبێت لە خشندەبە ناچار نییە ی کەوەوێڕای ئ، گداەبەرەدموفلیسترە تا لەگەڵ 
 . ییەک دانەدویەس

ر  ەتەفسیری هە کردنیش لەکن، تەڵکدا دێت کۆتایی نایەر خەسەی بە زاران ساڵەی حاڵوبارێکی هەبارە لە قس
ی پێ ەێژرمن د، ەوەکاتە م دەکردنیان دەر ڕاڤ ەسەی جوداوازیی لەو گۆشە رکەئە ی کارێکی بەکەهۆیە بە ڕووداو

ە تیی بەندایەی پێوەوەنها بایی ئ ەرچی بەرژەوەندە تەه، ەیەو ڕووداوانەڵێم: مرۆ خۆی هۆی ئەکورتی دە م و بەناد
ر ڕیزشکان و  ەسەیی ل ەک تووڕەندیش وەوەرژەب ،  علیل دەبێتەتە ڵ بەتێکە یەهە  وەو هۆش و خوازیە ئیراد

ە  هیچیشیان ناچنە وتۆییەڕ و چشتی ئەرۆش و بیروباوەک و پەمەی ئکردندێرەتی و چاوەرمونیانی بۆ دۆستایەن
 .  ەوەندەوەرژەفهوومی بەم

ە لە وەالیە بە کات کەین: مرۆ شتێک دەکێش بکەوێندا ەم ڕێژەپێلکی ئە ق ە ند لەوەرژەوری بەشێ دەد
موو ئیحتیماالن ەهە کەهمی بێت ڕێژەو ماددی یان ئیعتیباری یانە کەندەوەرژەب ە یشەوانەل، نددا بێتەوەرژەب
زاران ەهە لە ش پڕاوپڕەم قۆناغانەودای نێوان ئەم. ڕەشە گاتەتا دەه، پێبەپێ، ەوەبوون سلیمەتە ر لەهە وەگرێتەد
 رەک هەند وەوەرژەبە کە وەو ڕوو ەلە وەتەند تێ خوێندراوەوەرژەموانیشدا بە هە ل  ستەڵوەجۆری هزار ەه
 .ە وەتەستراوەبە ستی مرۆوە ڵوەهە و جۆردا بوم ەحاڵوباری هە ڵستێک لەرهەرێک یان ب ەدەدن

پێی  ە لێکتر جودا بێت ب، وزۆرمەک، کچوون یاخودەفتاریان ی ەشێ ڕەدە کچوونەی حاڵیشیان یەڵکەو خەئ
زانین  ەدە کە یدا نییە مرۆ پسەربە  یەلەموعادە ل بوون تمیەڕیان: حەبیات یاخود مجێز یاخود باوەجوداواریی ت

ە  فتاردا لێکتر جودا بن چونکەڕە و ل 43اڵوێر ەبیات و هەتە کانی مرۆ لەی تاکەکانی هێندەتاکە خلووقێک نییەم
ندوچۆنی ەژمران و چە لە ڕۆک تێداییەو ناوە دوورایی و گۆشی ەران هێندەوەرکیبی جانەتلەچاو  رکیبی مرۆەت

زار ساڵی و ژیاری  ەنجاهەپە ر لەی بیتەیەنێوان ساد ەلە کە وەبزێتە و شیمانانەموو ئە هە یەهە وەریەربەت و بەنای
 . ەیەمدا هەکەی بیستویەدەقی سەب ەو شەستێرانی دمەشتی نێو ئەی گەئێستاک

ە دەیڵێنەوە ل، ەیاخود ناچاکە نیازی چاکە ب، مانەڵەن ق ەی خاوەنگکێشانەب یەڵەخۆشکە و قسەخێری خۆت ئەب
ە  کچوونن کەدا یەو شتانەر لەهە چونک« ک بێتە ر کوێیەه ەلە یەو مرۆیەرئە»مرۆ ه گۆیاە وەرەبیر خۆتی بب

ڵ مرۆ ئاشنا بوون ەگەو زیندەوەرانەی لەبینیت ئەدە وەورد بیبتە تۆ ک. کچووننەش تێیدا یەری دیکەوەزیند
 

 دەڕوات. subjectو ناوی کارا  abstract. ممیز. ئەم وشەیە وەکوو »توانا« بۆ ناوی واتا  ةهەاڵوێر: مزی -43
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یریش  ەسە رەیری هەس، ەوەڵ و پینگوین وەک خۆیان مانەق ەچی گورگ و چەتیان گۆڕا کەاڵف ەنگ و ق ەڕ
رحی نیزاع و  ەشە رکی دوور و درێژیش ل ەچی ئەکچوونیی مرۆ بکرێت کەیە لە هایی قسەڕە بە کە دایەوەل

 . کێشرێتەنگی نێوانیان دەج

ڕۆژگاری  ە ینەگەتێیدا نە نگەڕ هاوێژێت وەکێشێت و زۆر لکان دەوردووی مرۆ درێژ دڵێم: باسی ڕاب ەو دە وەدێم
  رەبۆ سە وەچاوی کرایە شێ ب ەد، ەیەک هەو، وردووڕابە ل  بوونند حاڵیەرچەه. رکێکی زل ەئە  ر بەگەم مەردەس

ە ش پێداگرتنی لەباوە وەاڵم دیسانەب. مان بکاتەسلیمی ئیستاک ەکانی تەگیروگرفتە د لەڵەینی بەزە واقیع و ب
م ەین بۆ مرۆی ئەرخان بکەتە قسە یەوەچاکتر ئ، ەتا بڵێی دژوارە وەشتێکی دیکسەربە  زیمنی و تووێژێکی

ە  کا بەدە ر ڕاڤ ە شەبە ت کەپێی ڕاوێژی چارەسەری ماددییە بە م ڕۆژانەئ« یا »باری ماددیەوە ڕۆژگار
ە ت بەبارەس« خۆیە کەرەشەب ەگوتم »دوور ل، خۆیە کەرەشەبە ند و پێداوێستی حاڵ دوور لەوەرژەب
و ەاڵوبار ئو ح ندەوەرژەبە بە وەفتاری مرۆت دایەڕە  کە چونک. ماددیی ەف ەلسەئویلی واتای ف ەفهوومی بێ تەم

ری باری ەبەرلەکات: سەدە وەرەش ەبە لە نەزە وەک ئەند و چی وەوەرژەبە ک ە رامۆش کردووەت ف ەنەالی
یف و کشتی و ە کە موو جۆرەیتانی هەقافی و ئابووری و ویژدانی و شەچ سیاسی بێت و چ س، تیەاڵیەکۆم

سێکی بڵێ مرۆ دیلی  ەی کەقسە لە من الریم نیی. ەوەو بدرێت ەیری ئەغە و ناشێ بە ر مرۆیەتاوی تێکڕای هەنگەت
نجیر بکات ەک بکات و بوتێکی بۆ دابڕێژێت یان دوژمنی زەیەوڕێنە ک کەوە خۆی دروستی کردووە  حاڵوبارێک

توانین ەد، رچووەست دەدە وردووی لمی ڕابەردەسە بۆتەڵێم حازر نەدێم و د ...ێنێهبهێڕێیدا ببات یان ڕایە یا بەو
ی  ەپێی ڕاستینە ستمان لێی بەین و هەڵدا بکەگەی لەلەزۆبازی مامەرسوڕکێ و ئارەتان و سەڵەبێ چاوغ

 . بنێینناو ە وەناوی خۆیانیانە کانی بەد و چاکەبە بێت و چشتە وەکانیەهۆی

ری  ەشەبابەتی ب سەربە  کانیەسووف ەیلەچی ف ەک بۆ قوواڵیی ئاسمان بڕۆن کەلەوا زاناکانی ئاتۆم و ف ، یریەتۆ س
ی ەوەشارستانە ر چشتێکی لەگەچوو مەوپێش نەرەوتۆ ب ەزاران ساڵدا چی ئەهە رزێر لەوە ی کەوەئە  ییشتنەگەن
ە  و پێیەبە الدێ نییە گی لەژیاری بۆرژوازی ڕ ...ەوڕێن ە لە ی ڕۆچووەر کێهەگەزا م ەفکرێکیش ن. رگرتبێتەو

و پێش  ەرەری بەورووبەر خۆی دەوێت هەکەمرۆڤیش پێش دە ک، ەداوەڵنەری هەسە وەگەبەرەکشتوکاڵ و د
: بۆ ەوەتەوتوونەکە وەک ەمرۆڤ ە وانیش لەئە کات چونکەێکی دروستیان دئامرازچوونی وپێشەرەبە  ک بەبات نەد
 .  وێ بنووسێەبووبێ بیەک هە بێ مرۆیەبێ دەم هەڵەق  ەوەئ

فسیر ەتی و ماددی تەاڵیەرفی کۆمەڕ و قۆناغی مێژوویی و زەئابووری و بیروباوە  فتاری مرۆ بەڕە یرەند سەچ
ر مرۆ  ەگەرتیل بکڕدرێت ئەبە ت بەناشێ زیمم. فسیر بکرێنەمرۆ تە بە و شتانەی ئەوەجیاتی ئە بکرێ ل

ە رتیلی پێوەندێکی ئەفراندبێ بەوەرژەبێ پێشتریش بەو بێت دەبرە تێدا برتیلی ەهێنابێت بەرفێکی پێک نەز
ر ناچار  ەرتیلدەرتیلخۆر و بەبە  بێت و یاساشی دانابێت کە شی دروست کردبێت نرخی کڕینی پێوەبدرێت و پار
و ەی ئەوەنیازی دۆزینە بە وەد و پەسەندەکانیەبە دروست کراوە ی مرۆ بەی ئیراد ەوەستنەب، بن لێی فێڵ

بێ ەنە وەساختە ر لەگەڕاستی ئە لە  دوور کەوتنەویەکی قووڵ و فرە  بێتەن دەکەدە فتاری ڕاڤ ە ی ڕەستوورانەد
 .  بێت ەوەنیازە ر بەگەگۆمڕاکردنێکی تاوانبار ئە شبێتەد

ە  وەاڵوێرانەو هەتێکڕای ئە فتاری مرۆ لەدا بڵێ ڕەوە سووف دوودڵی بکات لەیلەف ە کە یرترەیر سەس ەڕاستی لەب
ە  ران لەوەفتاری جانەدا بڵێ ڕەوەاڵم دوودڵی ناکات لەبە وەکاتەرانی جودا دەوەزیندە لە قوڵێت کەڵدەه
خۆی ە کەئسیری دیاردەتە بە وەمی مانگگیران بداتەپڵ لێدانی دەتە یر کەمما سەئە یرەس ...ەیەوەیانەریزەغ
ە  بە ر هۆشێکی نییەوەجانە کە ڕوونە دیهیەی بەهێند خۆ ، کاتەدە ڕاڤ ە ڵەهە بە کەدیارد ە هۆشی مرۆ کە ک بەن

 ر ناکات! ەوەزیندە کار لە ی نیوالیی بووەپڕەتووشی ش ە  کەتۆبڵێی دیارد .پڵ لێ بداتەهوو بچێت تا تەس
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و  دیار ، ەیەه جیهانە رچی لەه ە:مەفسیری ئەبۆ تە سەئاگا بە و هۆشێکی نیوە وەکرایەچاوی نیوە ک لەنیگای
ە وەپێکردنە ت و گاڵتەعنەقدیس و لەرستن و تەمهێنی و پەرهەجوانکاری و بو ەرەخلووقێک بەمە تاک ، نادیاری
لێک گرێ  44«کیەستنی هۆشەتێکب»ە شتان ب، بێتەڵکشاوتری نەهۆشێکی هە وەریزەر بەوالی غەگەنابات ئ

نێوان  ە نها مرۆش لەت، ەڵەهە ڕاست چ بە چ ب، بکاتە لێو 45ی ڵستێنێت و ئاکامگرەر هەسەی لەلەبدات و موعاد
بات یاخود  ەدە وەتیەو هیدایەرەب ، شیان پێکێتەچێت و دەهوو دەسە شتان بە لە یەراندا هۆشی هەبەموو گیانلەه

تی حاڵ ەو ڕوواڵە دیهەدژی بە بگوترێت چونکە وەم بارەلە کی دیکەیەبۆ قسە ش نییەچ ڕێگ، گومڕایی
 :ەتەقیقەخۆی حە « کة»حقیقە دانهێنان بە گرینگتر لە ی ماوەکی دیکەڕویە کەکێش. چێتەردەد

و  46.ەمیش شتێکی بەرهەستەئ. ەوەیدواری ەگۆش و سێبەبەئاڵقە  یکاتەڕێک دەباوە گوتمان ڕاهێنانی فکر ب
موو  ەت و خۆکوژی و هە مانەتی ئەرای نێوان دوو برایان و خیانەفسیری هەر خۆی تەهە ڵناگرێت کەهە ق ەتەمەد

زار  ەزاران هەبێت و هەهۆش دە ڵ بەغەریزە تێکە کات کەتی دەاڵیەی کۆمجیهانی ەو گێالنە شتێکی ژیران
رستنی ەپە هێنن بەڕایدە وەساواییە  لە منداڵ ک. ەوەزێت ەڵ دە فتاری تاک و کۆمەڕە  گونجاو لنەی گونجاو و ەوێن

 . ەنتیقەی هۆش و مەو پێوانە رچی کێشانەهە لە وگازەر ڕاڕەوێک پشتەسە چێت ەدە پاڵەتی تەرد و حورمەب

فتاری مرۆ خۆی  ەداڕشتنی ڕە ند لەوەرژەو بە وری ماددەتیی دەمینایەکەیە درێت بە گۆش دە ش کەپێیو ەر بەه
دا ەم ڕۆژگارەمرۆ لە ئنجا چونک. ەوەورییەی دجیهانبگێڕی ە کاتەی خۆیدا دەجێگە لە گرێ و ماددە م دەکە ب
ریکی ەدرێژایی ساڵ خە ژیندا و بمردن و ە تی لەپێویستیە کی مرۆڤکرد کەدروست کراو و شتومە بە دراوورەد
ە  تی شتێک کەحورمە بێتەتیدا دەاڵیە ی کۆمەختە تە لە و شتانەتی ب ەمینایەکەخشینی ی ەئیتر بە  یانکردنیداەپ

ە ئسیری لەی تەو پلە و شتەڕێزنان لە وەوەل، ەندەبە وەنووسی پێیەو چار شییتی خۆەریەوروبەپڕاوپڕی د
ە  بێ لەستی شل دەو د کاتەدە ت ەناعەو ق ەسلیمی ئاکامی ئەئاسانی خۆی تە کات و ب ەدە کەڵەتیدا کەناعەق 

ی  ەوەمانیع لە بێتەد TV ئاست شکۆی فڕۆک وە انی لسەپەئاسانی حە یلی خۆی و زۆر بەو مە نرخی ئیراد
ە  ب  %99تی ەزار ساڵ بایی نیسبەنجاهەپە ر لەمرۆ ب. ردوویانەری هەسێ بۆ هێزی ئیبداعی دروستکەپەبح

  بۆبوونی وەشدا خۆشجڵەوەل، بووەنە وەبوونیانەر هەسەخلی بەهیچ دە درابوو کە ری سروشتی و ئابڵووق ەوەبوون
، رچاو بووەئاکامێکی ب، یدیتنەی دەێنانهرسووڕەسە و دیاردەاڵت لەسەی دەرچاوەسە هێزی سروشت و دانانی ب

 . بیەزەی غەوەواندنەندی و ڕەزامەی ڕکردنستەردەدە  ڵیسم و قوربانی لەم و تەر تۆتەبە  هانا بباتە یر نییەئیتر س

 می پڕەڵقی سەردەری خەورووبەی د %99کانی مرۆ ەستکردەدروشمی حاڵ گۆڕا تا وابوو دە وەم ڕۆژگارەدە ب
ە  کێشن و پێوەندایەتیی مرۆڤی پێوەر دەوەفسیری بوونەرکی تەئە ڕ کەی فکر و باوەفێرگە مەوێڕای ئ، ەوەکرد
ە اڵتی ماددەسەهێزی دە زێدە ر بوون بەکەڕاڤ ە نەکەد ە ی ماددەفانەلسەو ف ەبوون و ئدا کردنزیادە ن لەکەدەڕاڤ 
.  ران و گۆڕانکاریداەی گوزە لەموعادە ی مرۆ خۆی لەڕی پایەبێفە ی مرۆڤدا و زێدەر ئیرادەسەر بەورووبەو د

، خوێنێەکان دەزانستییە رنامەسێکی بەقڵی کەعە ندی ماددی لەوەرژەی بەت بڵێین پایەقیقەحە لە دوور نیی
ە  لە ی کەماوییەتە و واقیعەبینێت لەیی دەفسانەمی ئەوری تۆتەدە یەو پایەئا ئ، ەوری ماددەی دکردنڕای زلەرەس

ە  ڕ بەباوە چونک ،«ڵ »مادیةەگەل« »علمانیةبوونی ڵەتێکە لە وات، ەیدا بووەیەکتردا پە دوو شتی دژ ببوونی ڵەتێک
،  ەخوازانینێکی ڕووتە بە ش مادد(مادیة)ە ماددە ڕ بەباوو ە تییەی مرۆڤایەخوالستیشکێکی  (علمانیة)زانست 

 

 ي. ربط عقل «:تێکبەستنی هۆشەکی » -44
 . استنتاج :ئاکامگری  -45
 .محسوس: بەرهەست -46
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ئیتر وابوو  ،یدا بێتەبۆ پە وەشتێکە تاکە فهوومی ناجۆری لەدوو م یسەک ەتاک بوو ەوەیشیان ئبوونڵەئاکامی تێک
ڵێ  ەدە وەکی دیکەالیە چی لەتی کەنووسی خۆیەڵێ مرۆ خالقی چارەدە وەکەالیە ند لەسەهۆشپ یسێکی ماددیەک

ە بێت لەها دەها و وەم و لەوەدا وەرهەبسەربە  تییەندایەبۆ گۆڕانی پێوە وەکێشێتەم دەرهەگۆڕانی هۆی ب
م  ەرهەهۆی ب ەسلیم بەیی تدوا، قدیسەی تەخانە باتەمرۆ دە تاوەرەسەلە و پێیەب . وتنداەیدانی گۆڕان و پێشکەم
وتنی ەپێشکە م ڕۆژگارێکی درێژ لەدە بە م سنعەتێکی مرۆیەرهەهۆی بە هێندێ کە شدا گوێ ناداتەوەبێ لەد
 .یدا بووەپە وەرەشەب

زاوەتەوە ە وەمێشکییە و لە و ڕێکخستنێکی مرۆی ەوەکردنستن و کۆەم تێک بەرهەهۆی بە رچونکەئنجا ه
بەرژەوەند و و ە مادد. ەناوەم نەرهەی بەو هۆیەی ڕێز لەزێڕینەلکەکی پەزاریەرگیز هەرگیزاو هەه
ڵ و  ەڵنانی کۆمەه ە جێگیری مرۆڤ لە کاتێک بوون ب، ژمێردرێنەری مێژوو دەبزوێنە بە کانیان کەستوورەد

اڵت )کاتێک بوون  ەسەحوکم و دە تەی چاویان بڕیوەوانەن بۆ ئەکەخۆش دە بینین ڕێگەد، نووسیەداڕشتنی چار
ڵێ: ەەوە و زمانی حاڵیشیان دـ «تناقض»ند و ەوەرژە و بە ناوی ماددە ن بەڵقدا بکەر خەسەیز بو ف  حاکم( نازە ب

ە  لە پۆشاک و چی مومکین خۆراک و، کارهێنانیەیشتن و دروست لەری تێگەهونە و ب ە ریەزەتی نەکەرەبە لە ئێم
سا پتر و پتر تێکۆشن و ەد، کردنستەردەرانمان دەکانی گوزەمی پێداویستییە رجەیف و سەو ک 47نیەمەگوێز

خۆ خۆراک   ...ی پڕووپووچ و تاوانباریشەقسە شنەو چەتا کۆتایی ئ ...«طعمکم من جوعأن »ەسپاسی ڕیژێمێک بک
هەرچی ، ر بژمێردرێتەسەی لەتا شوکرانەهە چووەرنەاپیریان دو ب نباری بابەئە لە ق ەدەسە و نۆشەمەنی ب

تیی مسکێنان  ەرایەو کاریگە وەکرێتەر پڕ دەها گومڕاکەی وەقسە مێشکیان بە کە یەڵقەو خەسکردی ئەدە یەه
ی  ەخۆ بچپێنن و پایە و باوەرهێنانیان بە وەماغیان پێ بشۆنەڕ و الڵ تا دەندی کەوەرژەو بە بۆ ماددە وەدزێتەد

بێت ەوبن دەرەم« سەرهەپێی بە شدا »پاداش بەو ەسپێنن بەشوفش بچەرشی ناز و کەر عەسەخوایان بە نیمچ
خشن و ڕێنموونی ەبەدە گوت، نەوەسایەی حەڵ ەکۆم 48بووزدانە کانی لەعالنەکان و مەریەزەن نەخاوە چونک

ە  ڵ بەکی تێکەیە ڕێنوو ە ڵەهە ن لەرێکیش ناکەرەچ زە تەوڵەی هی دەکەتییە کایڵن مەکەهێنانێک دمەرهەب
 .  منەرهەی بەنجدیدەپێچرێن ڕەسانێک دەمل کە وا بێگومان لەکانیان ببێت کەڕێنموونی

تر دابینیان دەکات  لەسەاڵتی تەسەی پاداشی پتر و دەوەسانەحە ب  یی وەگلە  هایی لەڕە شادی بە ئنجا ک
مافی مانگرتن و ڕازی ، مەیی و پاداشی ک ەتی و بێئیرادەرپرسایەتی و بەماندووە لە وەتلێتەریش دەنجدەڕ
و ە وەوساندنەچە دا بـ«تناقض »بیردۆزیی ە لە داری کەرمایەی سجیهانە ی حاڵوبار لەوانەپێچە بە بوونیشی نییەن

بۆ ە وەدەوری مرۆ کێشایە م لەرهەوری هۆی بەک پێشخستنی د ەر وەئیتر ه، ەوەتەڵدراوەچپاندنی کرێکار ه
م ەرهەهۆی بە ڵ لەکۆم  ی»سەرزارەکی« یتیەنایە ها خاوەروەه. ستدانی مافی ئیختیارەدە ی و لەزینی پایەداب
 . ی مافەکانداەیستل ەلە ی مافی مانگرتن لەوەی سڕینەهانەبە بوو

واڵتدا بۆ  ە فاڵنە وا لەرمانڕەحیزبی ف ە گۆیا فاڵنە یەوەئ ە وەگوترێتەرینایی دنیا دەبە بە یریش کەکی زۆر سەیەقس
زگ ەبن تێرـ«موویان »تەنبەڵەکانی سوڵتانەهە و ملیۆنانەک بڵێی ئەکا وەیدا دەبژێو پە مرۆیە د ملیۆنەسە هێند

خاک و ە ل، ەسی تێدایەد ملیۆن کەملیارێک و سکوو چین ەتێکی وەوڵەد. خۆنەی حیزب دەخانە ی دیوەسفرە ل
ە یەرمۆزه(ی هە)ف  تی تایوانەروەتی سەنیسبە تێکی پتر لەت نیسبەروەی سەی دیکەرچاوەن و سەعدەئاو و م

ش بکرێ ەر چین دابەگەخۆ ئ.  ەوەوتۆتەش چین کێڵ پ ەڕێکاری ئابووریدا چ بۆ تاک چ بۆ کۆمە چی تایوان لەک
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و  ە کردنرتەرت و پەو کەپۆڕ بچینی پانو 49ئیروویی ئابووریی ە کات چونکەگیروگرفتی زیاد دت ەوڵەد  100ە ب
 .  ەوەکێتوپوەد ،کانەشەلەتیی نێوان کەندایەهەڵبڕینەوەی پێو

بڵێین دانیشتووانی ە ڕاستە وەاڵم دیسانەب، وێ بۆ ڕێکخستنی کاروباریەوڵی پتری دەی زل هەڵگەڵێ کۆمەب
وتن ەرینتر بۆ پێشکەتی بەرف ەشیان دەڵگەپانایی کۆم، نەکەیدا دەوێڵ پەی تەق ەئارە ریکێن و بژێو بەخەد
ک  ەبیاتی مرۆ نەڵ تەگ ەڕێک بێ ل کیەعالنیەم، کاربێنە عالنی لەمە کانی بەی داهاتەرچاوەرسەگەخسێنێ ئەڕەد
م و ەرهەرمانی هۆی بەی بڵ ف کردنچەڕێی ملکە تیت کوشت لەتاکدا تاکایە ر لەگ ەتۆ ئ. ڵ بیردۆزیی پیرۆزەگەل

ە  لە بریتییە ی کەختەسە لەو موعادەدەگەیتە ئە ک مرۆی بۆئیرادەریایەدە ی لەوەتواندنە ئیبداعیت کوشت ب
  ەوەوساندنەهێشتنی چە نە ران بەدەی موژدەلەلهەدەوریشتەوە هە ب. رەڕاندنی قاچی هاموشۆکەیر و پەتی بینی باڵ

 . کاتەڵدەهتێ

دوا  ە ب وری مرۆەپاشخستنی دە لە یەڕاستی هە  داد و ن  ەئینساف و ن ەو نند ەوەرژەبە ن، رچۆنێک بێتەه
کخستنی ەبۆ پە وەتان پێی بپشکوێتەملیینی بەز  50ر دروستاندنێکیش ەه، دایگۆڕانکارە یری خۆی لەوری غەد

باغڵبوونی  و ە تی زۆرینە سپاندنی زیللەچە لە م بریتییەرهەهۆی ب واندنی بۆەردانەنیازی سە ی مرۆ بەئیراد
ە  ستو خ گیر بوو« گۆڕێنەکانی بەرهەم دەندییەم پێوەرهەگۆڕانی هۆی بە ی »بەگوتە ت لەنجەر پ ەگەئ. ەمینەک
ی ەر بنگەسە وەت خستەکەوبنەرەسە مە ڕەگۆڕێ« هەو حاڵوبار و ڕێژیمی د ئامرازگۆڕانی مرۆ ە »بە وەم قاڵبەئ

ە کانی سوڵتانت خامۆش کرد کەندیارەنی و پەخاوە بە وەو مافت دایە بانەرەرایی عەبە وەخۆی و واڵغت برد
 .  تەتیی مرۆ بۆ ئالەرایەر نۆکەسە ل بوونسوور

ندیی نێوان  ەی پێوەوەداڕشتنی مرۆ بێ تێخوێندنە ر لە کاریگە ی ببێتەوەسنوعات تا ئەمبوونی ماددیە ڕهێنان بەباو
ە  ب، ەیەوەک ئەفز و قبوڵی شتان وەڕە یلی لەز و مەی مرۆ و حەئیرادە ر و دروستکراو و بێ گوێدان بەدروستک
وی  ەزە یەوەش ئەیەم گوتەکانی ئەنجامەئە ک لەی، ەوەخولێتەویدا دەوری زەدە بگوترێ ڕۆژ ب، تی حاڵ ەپێی ڕواڵ

ها جار ەخێرایی ملیارە بیست ملیار ساڵی تیشک لێی دوورن بە ی کەستێرەندێ ئەبێت و ه جیهانزی ەرکەم
ر  ەوەکانی بوونەک و ڕاستییەلەفیزیا و ف ە ش لە نجامی دیکەندین ئەو چە وەخولێن ەخێرایی تیشک دە پتر ل

 .  ەوەپووچێنەمووی دەه

ی ئاسمان ەوەی سووڕان ەگوتە ی کەهێند، تیی مرۆ بۆیانەرایەکان و نۆکەدروستکراو بوونی ی ماددیەگوت
تیی  ەسایەی ککردنشاندن و دزێوەڵوەهە بێت لەر دەکاریگە ویش هێندەئ، کاتەرووبن دەس جیهانکانی ەڕاستیی

ی  ەرموودەبێ بۆ ف ەچتر دەدۆڕێنێت و ملکەی خۆی دەئیرادە یەوەمرۆدا ئە ئسیریشی ل ەگرینگترین ت، مرۆ
لی مرۆ  ەکان توانیان مێگەیبخوێنەباز و غەعبدەساحیر و ش. ەوەنتووجاتەمسەربە  یەولێکەت تێکەبابە بیردۆزان ل

ی ەوەڕێی دزینە ل لوا شیان بۆ ەمەئ، ر چارەنووسداەسەاڵت ڕاکشان بەسەی دەنامە دوا خۆیاندا ڕاکێشن بە ب
ی  ەاڵتدار ئیرادەسەسووفێکی دەیلەف ە چی ئیمڕۆکەێنن ک هببەکار کردنەف ەنباری خەی ئەوەڵک بێ ئەهۆشی خ

اڵتی  ەسەنی دەمەت و فرۆشەئالە بە وەداتەپێشکەوتن و گوشادی و گۆڕانکاری دە دا کەوەبە وەدزێتەڵک دەخ
ە ل کردنچەر کەواجیبی سە پاندنی و بەتی خۆسەرعییەشە بە وەستێتەبەکدا دەسنوعات شتومەر مەسەخۆیشی ب

ری  ەو جارێکیشان هونە ری وشەپێی پێویست جارێکیان هونە ڕێنموونی و کارگوزاریدا بە خەڵکەوە بۆی ئیتر ل
 . هێنێتەکاردەمچی بەق 
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ە  بیردا دێت کە م بەوەر ئەر دانواندن هەتی سەمچی و زیللەاڵی ق ەکردنی بەچارە  لە وەمەکەندێکیش بیر دەچ
رچی جێی ەی هەو جێگەی ئەجێگە زێت و مرۆش دانیشێ لەی دابەکەستراوەڵبەهە رشەعە م لەرهەهۆی ب

ە و ەف ەلسەڕێی ف ە لە ک، ەوەکانیەوازیو حاڵوبار و داخ  «تناقض»چین و ە ب، فسیری مێژووەتە لە وەمرۆی گرتۆت
 .  ەوەتەڵبڕاوەهە عی مرۆوەو و ەئیرادە تییان بەندایەپێو

ی مرۆ  ەئیرادە بێ ڕێز لەی ڕێژیمێک نەچێوەچارە ر لەگە ر نابێ ئەرنمایشت و مانگرتن کاریگەبە نا بردنەپ
چێت بۆ فەیلەسووفێکی خۆی ەردەد واەیشی ڕکردنرکوت ەوا و سەی نمایشتکاران ناڕەرەنا نمایشت بۆ بەنێت دەد
ی  ەمەرهەو بژێو و هۆی بەست داگرتنی بەسەر ئ ەڕێی دە ڵسووڕاندنی کاروبار لەهە لە ت داناوەکیلی میلل ەوە ب
 . ەی مێژوویان گرتووەوەریدا جڵەزەقی نەدە ل

ە وری دکتۆر لەدە  یەوەک ئەوە کەلەلوپەکە خشینی بەل و بە لوپەری کەدروستکە تی لەرایەداڕنینی کاریگ
با و  ەژووری برینکاری و تیشکی کارە بە وەیتەخۆش بدەخشی نەبی شیفاەکەرەخیت و هونەک بیەبرینکاریدا پ

پێن ناتوانێ ەفەیلەسووفی خۆسە کە یەوەر ئەتدا هەردوو حاڵەنێوان هە رقیش لەڕی ف ەوپەئ، قۆ و مۆرفینەچ
فێڵی  ە ب،  ەوەشێتەبەزۆی خۆی دەئارە بە اڵم قوماش و هێلکەب، زانینەر نەبەل، کانی دکتۆر بکاتەئامرازە یاری ب

 دای دکتۆرەر ئیرادەسەست بەی خانووش دکردنیاریو د ەی مانگانەر مزەسەی ئازادی و بڕیار لەوەکردننگەت
 . بێتەدا زاڵ دەوەر و بیریاری و دۆزینەب و هونەدەت و ئە هارەن مەر خاوەسەش بەو جۆرەر بەگرێت هەد

هی دکتۆر ە کی زیاتر بکات لەمە ڕەی کرێکاری هەر مرۆ مزەسە وا لەرمانڕەف ە ت بەڕێی دانانی ئالە لە یر نییەس
ە  ماسوولکسەربە  رکیەکانیش ئەندازیار و تێکڕای بیریارەدکتۆر و ئ. تەئالە لە کرێکار نریکترە رچونکەه
ی  ەوەرزکردنەڕاست بەب. بنەریک دەخە وەفراندن و ئیبداعەکی و ئەکارهێنانی فکر و زیرە لە و ب ڵناگرنەه
تی  ەهارەرکی بێ مە ی ئەی مزەزیاد، تەئالە خشینی گۆڕانکاری بەڕێی بە ل، ی مرۆداەر پایەسەت بەی ئالەپای

 .  گرێەدە ستۆوە ئە بە یی بێفکرەرکێکی ماسوولکەزۆری ئەتیش بەئالە چونکە ر کردووەی مسۆگەماسوولک

ری ئالەتەکەش  ەدروستکە ک، بێتەمرۆدا ڕێزدار نە تدا ڕێزدار بێت بۆچی لەئالە رکی گێل لەر ئەگ ەئنجا ئ
،  ختم سوێندەبە رکی ماسوولکەییەوە! بەن ئەی خاوەدوای پایە خرێتەتدا بێت بۆچی نەی ئالەپایدوا ە ی بەپای
ە لە ترین کار«ـنتیقیەم» هۆشمەندانەترین وە وەن ئیبداعانەر خاوەسەشۆکی بەاڵواردنی کرێکاری ڕەه
 .  ک مرۆەنە وەمەرهەهۆی بە تی و مێژوو بەاڵیە ی کۆمەوەستنەب

فسیری ماددی ەی جێگرێکی تکردنشەم بۆ پێشکەرخان بکەخۆ تە م نییەتواناور ەبەمدا بەمەم دەمن ل
و ەڕ ب ەگە ست بدات یان بشێ بخرێتەر دەبەرلەکی سەییی بیردۆزەوارەق ە ندی لەوەرژەی بـ« تناقض»
ە  لە و دواڕۆژێک کەکی ڕووەهێمایە و بە وەوپێشچوونیەرەری بەدە دنە و بە ڵناوەیان هەماکەی بنەبانەبەس

ە  یڵێم بانگەوازێکە بۆ وازهێنان لەدا دەچی لێر، ل بنوێنێە مەیان موحت 51گوینەتمی یان لەحە دا خۆ بەوەلێکدان
کێکم گوت: ەیە ر بەگ ەتا ئ، شەڕۆژێکی گدواو ەرەر ڕێبازێکی بەبۆ س کردنکێشە ی دڕی و تێکدان و بنەموژد

،  دڵی خۆی پێ ڕاگیر بکات ەکەبراکوشتنبری ە ی کارێک لکردنداواە تاوم بکا بەنگەنابی ت، ەکوژەبرات م
  ...ستێران بژمێرێتەئ  ...ران بێتەماشای هاموشۆکەریکی تەبنێت و خە الوەڕی براکوژی بەباوە سەی بەندەوەئ

 .  ەوەی بدوورێتەکەدڕاوە کراس
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هێزترین وەسیلەی ەب، ەوەی ژیارییەر پۆپەسەبە وتۆی تێدایەی واڵتی ئەزۆر نموونە وەورمانەدە  ب یەجیهانم ەئ
نەڕەنەڕی وێرانکاری و  ە کان و وازهێنان لەپیرۆزە بیردۆزە مینی قوتار بون بوو لەی و ئتەسەلڵکێشان و ەهتێ

ی ەریزەچنگاڵی غە ها لەتی چاک ڕەنیهادی پاک و نییە کە وتۆوەفتاری ئەر ڕەسە وتەکوشتن و سوتاندن تا ک
خت و  ەی سە سەنتیقی موناف ەڵ مەگەڕۆشنبیرانەی ب  کانی ئەوەجایبەعە گوتە کێک لەی. کاتەندی دەسەپ، کوێر
ە کانیش بەوتووەپێشکە ڵێن واڵتەدە  کە یەوەئە وەنەک ەڕووی دەوتوون و ڕووبەکە هێزی ماسوولک  ەبە وەستنەخۆب

وورایی خوێن و  سبێ ە وەمان ەشتی ئەهەناو بە تەچوونە بازێک نە تن و بەڕیوەتیژی و کوشتوبڕیندا تێپقۆناغی توندو
فهووم و دروست  ەدا مەو ڕۆشنبیرانەرچاوی ئەبە مینمان لەیەی دجیهانکانی ەشدا وڕێنەوەب، تۆزی مالنێ

 .  ەق ەتەمەتی بێ دەداهەی بەخانە چنەدەدیترێن و د

ربڕین ەقۆچێ و یەکتر سەڕەشە مان لەکەجیهانبوونی وامەردەوتۆیی بۆ بەبریری ئەڵێم: تەدە کە ی نییەغەچ موبال
ست  ەلمێنێ بتوانین دەشێتیش ناس نتیقیەمە تی چونکەکەنی و هۆش سەودەگێلی و کە لە ییەنموونکی ەیەیارەع
مووی  ەهە ک« ی »پزیشکیەسیحرییانە و جیهازەر ئە بە ینەخۆشی و هانا ببەی نەڵبگرین بۆ چارەگیا و گوڵ هە ل

تا ئیسپات ەر هەکان هەندییەناوە دەکانی سەی نیزاعەپێکوتە ین لەر ببەسەها بەتی ژیارین ئنجا ڕۆژگارە بابە تاز
کارهێنانی  ەبە لە وەگرینەڵدە پێیان هی مانگگێدا شوێنە ماوە لە ئێم. ەبازێک مومکین نییە گۆڕانکاری بە ین کەبک
فتاری  ەو ڕەرەبڕۆین بە ک مێروولەتوانین گێل گێل وەکانیان ئیتر چۆناوچۆنی دەسێنەپەمرۆ حە تەنعەس

   ە؟وەژیارییان

ها بم ە خۆفریواندن لێی ڕە ی بەوەلە زاترەلێک بێڕەڵ گە ها پووچەی وەشێتییە م جۆرەئ جێوانەوەی یتیەبراله! نگب
ۆ  یی ڕادکردنقبوڵ مانبا بۆەت دەروورەزە دا کەوەم بێت بەته! ئاخر چۆن متمانەروورەو زە و بڵێم: بڕیاری ناچاریی

ڕادیۆ و   ی»ئاسانی«ە  زەروورەت ل ە؟ندانەسەژیارپە ت ەو میللەی ئەبەجرەتە مان لەیی و داد و ئەزەفزی بەو ڕ
تیژی  ە ف ەلسەو ف ە شارداوەناخماندا حە خۆی لە یەو گورگەیی ئەدڕند ە:قوواڵوەڵنەیی هەزەب یمی«ەستە»ئ
 .  کاتەرمونیانی دەیی و نەزەفزی بە خۆی ڕە کەف ەلسەر ف ەهە کە وەکاتەد

ی ەنەک ئاپۆر، کانەباتگێڕەنگاکانی ڕۆشنبیری و خەپێشە کات کەدا زیاد دەرەتۆقێنە اڵیەم بەتیشم لەف ەی خەوەئ
نگی ەچۆن و کە ئاگادار نییە وەتەڕەبنە ڵک لەی خەئاپۆرە چونکە وەجوێنەڵ دەی عوزری پووچ ەوڕێن، زانانەن
روپێ ەعوزری بێس هانان خۆ بگنخێنێ وەبە تا بەه. اڵس بوونەکانیش گامەدانیشتووە وەتەکان قیت بوونەڵستاوەه
ری کارێکی  ەچاولێکە فڕۆک بە ڕاهاتن لە لێم سوورە کات کەند جاران زیاد دەت چەف ەئنجا خ، ستێەڵبەه

اونیشتمانییان و ه رەچی خۆگیری کردنی برا و برادەکە کەرەند و زانستیی گەشق و ف ەم وە ها پڕۆژەندەچە قورس
ن بن یان  ەچەنەریکی چەکوشتن ڕاگرن خە ست لە دە سەی بەندەوەئ، هیچی تێناچێت رەربڕین هەکتر سەیە ل
نووس ەچارسەربە  کانیەری و ئامانجەروەکانی نیشتمانپەئەوساش ئاوات. ەوەو ەخە بچن« کهفلاهل ا ک »ەو
نووس  ەشانی چارەی برایان و هاوبەڕی کوشندەر شەگەئ. ملێە می بەئاگابوونیان بۆ زۆرەبن تا دەتتر دەالمەس
وسا بانگهێشتنی  ەرپا ببێت ئەدراوی ڕێکخراوی بنتیقەمە ندکراوی لەبەلگەی وروووژێنی بەف ەلسەف ە ب رەه

و  ەبتوانێ ئە کەرەی گ ەسیلەک وەنها یەکانیان تە خۆیان و برایانیان و نیشتمانە ب کردنحمە ڵقژاوان بۆ ڕەتێکه
بازانی یان وڕێنانی  ەدەعبە فسوونانی یان شەقالنی یان ئەشاڵاڵ عە کەسیلەئنجا و، ەوە مێشکیان بسڕێتە فەلسەفانە ل

 . تیەیفی خۆیەبوو کەد

بێ  ەیدا دەرییان پەزەی نەوەسڕینە تێکی لەسارەی خەنام ەڵست بوو بەرهەگران بەهانەبە ک لەر یەگەجا ئ
،  ماندا بنەئە ل ەوەجیهانی ەریتەر خەسەل و نیشتمان بەگە سەمان بەندەوەکان ئەرییەزەی نەتۆڵە ڵێم: لەد
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ی بۆ ڕۆحی زیندووی مردوو  ە وەلە پتری سێبووری تێدایین ەڕێ بکە ی مردوو بەف ەلسەش بۆ ڕۆحی ف ەفاتیح
 . ڕێ بکرێەب

ی مالنێ  ەی دنەیانیو بیردۆزەدیلێک پێویست بێ بۆ ئ ە ب  رەگەن: ئیڕۆەدە وەقسانە ت ەو بابەی ئەم ڕچەدە روا بەه
وتی ەڵسوکەهە ی فرچکیان بەوانەی ئبەتایبەت ت ێ تااڵیی فکریدا ناژەبە ڵک لەی خەوەی ئەنام  ەن بەدەد

ە  خۆوە ر( لەداگیرکە )ل کردنی خۆڕزگارەمانان پلەک ئێمەلی وەحاڵی گە ش بەب، ەگرتووە وەژییئایدیۆلۆ
ڕی  ەو باو بوونویش بیردۆزی ئازادەهێزتر و ئاشکراتر و پاکتر ئەموان بەهە بێ لەک دەرباری بیردۆزییەب

 .ەبوونئازاد

ئەویش ە سەبڕیارێکی بە فکرێک و تاکە تاکدینێک و ە ڕزگار بێ تاکە اڵتی بێگانە سەدە ڵک لەی خەوەبۆ ئ
ی ڕزگاریش بێگومان »وەسیلەی ڕزگاری« ەئیراد. خشاندنەنەو زڕە وەندنابێ پرینگە ی ڕزگاری« یە»ئیراد

ە  الوەهانان بەموو بەموو فرەسەرۆکایەتی و هەو ه،  موو جودایی بیروڕاەهە وەتەروورەڕووی ز ەلە خوازێت کەد
ی ەر خۆی دایکی ئیرادەهە پێنێت کەیسەی ژیان دەی ئیرادەو ئامانجەرناکات بۆ ئەدە م ڕێگەنێ مادەد

 .  ەڕزگاریی

ە  لە یتیی بیروڕا«ەکیەی»ک بۆی ەیەرترین ڕێژەترین و مسگۆگەهێزترین و بڕندە ب، ەی ڕزگارییەسیلەرچی وەه
ە نە چونک ،فیشەک دێتە زمان و بە و ب مەڵەق ە دان بەوری موژدەمدا ئنجا دەیەو د مەم و دووەکەی یەپل
رووی ەدە ل رەگەرناگرێت ئەی و«ڕزگار یەفی »پاراستنی ژیان « و »ئیرادەر ەفیشک شە زمان نە م نەڵەق 

و  ە ف ەلسەو ف ەئ، ی مرۆەدیهەبۆ ب ە و ئاشکرایە ند سادەیڵێم چەدا دەی لێرەوەئ.  رچێتەدە جوداوازیی بیروڕاو
و  ە سادە وانیش هێندەی ئەکەیڵیەپەچ ،نەکەرت کەرت دەڵک بڕبڕ و کەدا خکردن قۆناغی ئازادە ی لەفکران

 .  ەدیهیی ەئاشکرا و ب

.  ەبۆ چارەکردنی موشکیلە وەر ڕێبازی توندوتیژی مایەسەر لەگەئە وەمێنێتەڵی دەپەچە ر بەی ئازادکردنیش هدوا
ە لێ گرتووم ەخنەها ڕ ەبارە کە یەوەی فکر و بیروڕا ئەوەجێوانە ئسیری ئۆگرگرتن بەتبوونی کی ڕاستەیەڵگەب
ی خیالف  ەنوختە نەر الیەهە نێ چونکەدە وەکوشتن و بڕینسەربە  ی نیگاەزوو جوداوازیی گۆشە زوو بە دا کەوەل
ی  ەوتووەدواکە جیهانم ە ئ. کاتەش تاوانبار دەالیەنی دیکە وەهێنێتەالی خۆیدا دە ق ب ەی حەو جۆرەبە وەجوێتەد

، وونەکەر ناوڵێنان ڕێک نەسەدوو گرووپی سیاسی لە یەوانەلە کە یەی هسەیروسەمەرەها ەتی وەخۆمان حاڵ
ردوو گرووپ  ەحاڵێکدا هە ل، یان »دیمۆکراتی ئیشتیراکی« بێتەوی دیکەو ئ« کیان »ئیشتیراکی دیمۆکراتەی
ڕووی   (!! )پیتۆڵی سیاسی، ەوەکردندا کۆیکردنمی فیرارەدە وت لەر ڕێکەگەئنجا ئ، ک دوژمن هەڵدێنەر یەبەل

شۆڕشگێڕ ە ی ناولێنان چونکەکەتیەڕەبنە کردنی خیالف ەکتر بۆ چارەو یەرەبە وەدوژمنە گۆڕێت لەسیالحیان پێد
 .ست ناداتەدە !! ل«تناقض»کردنی ەی مێژوویی!! بۆ چارڵوەرگیز هەه

خەریکی  دا ەبوغزاندنی خیالف و براکوژ و چ دادمان دە لە یەچ سوود ه، بێت بڵێتەها هەسی وەکە نگەڕ
ی کۆن  جیهانحاڵێکدا ە بینێ لە»نقض النقض« دا دە ی گیروگرفت لەچارە بین کە و بیردۆزییانەی ئەوەپووچاندن

ڕوان بین  ەشێ چاوەهم بێ و چۆن دەند بێ یان وەوەرژەر بەسەو مالنێ لە خیالف کێشە لە  و نوێ پڕ بوو
کانی  ەندی ئامۆژگارییەپە بریتی بێت لە بێنن ککردنێک ەسوودی چارە ڕ بەرگ و ژینن باوەریکی مەی خەوانەل
 ن! ەشەڵەمووتان هەێنن ههبکوشتاری ناوخۆیی ە ڵێ: واز لەپێیان دە کوو من کەکێکی وەی
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ە  یاندنیەگە ن کەرامۆش بکەف ە و هۆیانە هانەو بەموو ئەهە وەبڕنەکتر دەی ی ەوانەلە ڕانەچ عاقڵێک چاو
ە  نووسێ لەنوشتووان دە وەوەسانەوزی حەنەم وەدە دا بەرستگەپە ڕێبوارێکی لە نەو گوێ بدە هلوکەترین تەورەگ
 فزیان کردبوو؟  ەڕە وە و لێکتر ترازانە وەکتر بڕینەڵقژان و یەتای تێکهەرەس ەلە ڕێنموونی پاک و پیرۆز کو  ندەپ

تی چاک و ەنییە بە وەیەی ڕازاوەی شاعیرانەگوتە بە نیی یە ڵقژاو حۆجەندی تێکهەوەرژەو بە ف ەلسەی ف جیهان
ی  ە و شیرازە بوو تێیدا پووابۆوەتی هەیەتی و ڕۆڵە تی و دایکەماری باوکەرچی دەپێشتر هە کە ردانەستی مەه

ە  پڕ ل باییەوری خوانی تەدە بە وەوێڕای ئیفالسی شیرینایی کۆبوون ،تی پسابووەتی و دۆستایەتی و خزمایەبرای
 . نیەمەخۆشترین خۆراک و نۆش

ە رای دنیا و لە ماجە من بێئاگا نیم ل ەدا کەد ە ڵست دیارەرهەبە وەمەکەخۆمی دە ی لەیەقسە و جۆرەئ
اڵتی ەق ە بخزێمە س: ئیمکان نییەم و بەک ئەن. بڕمەری دەدە وەوێژو ت یەم شریتەدەکی بەمیی داخوازیەستەئ

ی  ەختووکە وەجبران خلیل جبران لێیە ی کەک ەخۆم و بلوێری شوانە را بەڕ و ه ەیدانی شەزۆرانبازی و م
 ی خەیاڵکردی:جیهانی ەکەبینونەخە انرستە واڵووان بەماری خەدەستەهە هێنایەد
 

  أ
غن فالغنا رس الحیاةو  يالنا  عطت 

 ە ان نهێنی ژیانرست، ەرێ و بچڕەم بدەکەبلوێر

 

پێستی ە لە وەتێ گێڕەکێچێکیش دە نێ و نەیەگەک دە توویە نکەدە ن بەیژەبلوێریش نە و ن ە ستڕان نهێنی ژیانە ن
 ...ۆرانێو ز «تناقض»اڵتی  ەوانی ق ەی پاسەروازەدە نێت ەیەئۆفی خۆیشی ناگوئاخ، ەر خاک نووستوو ەسەکی لەباباب

ی مالنێی  ە ف ەلسەتی و ف ە تایەڕەتی و بنەژیی توندوتیژایئایدیۆلۆە لە خنەڕە نووسم بەرچی دەی من هەکەڕاستیی
و ەی ئە ر سفرەسە بچمە وەخۆم و بیروڕامە دات بەڕێم پێ دە یەوەهێشتنێکی بانگە بیتاق  ریەهونە کێش لەڕیش

حمپسێنی و ەیی و توندی ڕەمن بڕندە ڕگیری چونکەپە مارکشت بەو د  کەی پڕ چەبادراوانەماسوولک
یی ەشەڵەی هەوەڕێی دۆزینە ری هەڵچەقیوون لەسە ل ە تانەالکەو هەئە ی کەنتیقەو مەنرخێنم بە ویستی دەئاشتین

شێ  ەو چی دە ی ڕوویان داوەتیجانە و نەر ڕۆشنایی ئە بەل ڵدێنمەمم هەڵەق ە نگاویش بەه، ەوەریانەرەل و زەلەو خ
وتووی ژین و ژیاردا  ە ی پێشکجیهانە ی لەتیجانەو نەنیشت ئەتە وداکانی توندوتیژی بەڕی مەوپەن تا ئەڕوو بد

ە  رکات بۆ تاکەڕێ د ەوەکردۆتەرز ن ەب 52کیشیەیەلمێنەسە تاک، ەبووەکی تێدا نە هیچ تیژڕۆییە کە ڕوویان داو
ە  ست بەدەکی حازر بەییەر بیردۆزەبە  بردۆتەتم هانام نەرچی نووسیو ەهە من ل ە:وەچ لکی لێ نابن قامێکیەش

کانی ماددی و  ەتی و بۆچوونەڕەری بنەسەڵ چارەگەلە وەڕوو ببڕتە وەکانیەڵگەکانی و بەکیەخۆی و پێش
پێشتر ە وەک بکوتمەیەقیدەع ە کرد کەدەڕ نەم تێپەوەلە م کردبایەمەئە چونکە وە«تناقض»ە خۆبەستنەوەی ب

ی  ە وەجێوانە من لە علوومیشەم، ەفزی ماددی کردووەڕ ک ناماددیەر وەهە وەتی کردۆتەی ماددی ڕەسەدرەم
 . ی پێ بردنەوەەعبیر و پە نگی تەشەداڕشتن و ق ە ی لەک ەنەخاوە مەیر ناگەبیروڕای غ

دنیای کواڵن و هەڵچوون و  ە کانی لەو شێوازە ڵگەما و بەبنە مدا ناوی دێت چونکەقسە ماددیش ل یەسەدرەم
نووسینمدا  ە ل« ةعبیری »مادیەخۆم دا تە منیش ڕێم بە ویان ستاندووەدا برکردنکێشەتی و ڕیشەڕەی بنەچار

ی ەگۆشە ی من لەکەڕاستیی. باتداەدندوکێ و خەڕەی شجیهانە لە وەرینتر بگرێتەخۆی بە ڕووپێوێکی ل

 

 . Axiomنە: مسلمات ێسەلم -52
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و ە وەشاندنەڵوەتی و هەبڕایەتوندی و پەڕگیری و گردە موو جۆرەهە وەغییرمەئسیر و تەبێتوانای تی ەرانەندەلەق 
 . مەکە تێکڕایان تاوانبار دە وەتیانەناعەڵک دژی ق ەکخستنی خەپە میش بێ ل ەو چی کە وەپوواندن

ە ری کرد لەڵک تێپەزای خەحوسنوڕ، نیەکوردی گوت،  سنووریە بێک لەزهەستاندنی مپێەرەوڵێکی بۆ پەئنجا چ ه
  -ی »دڵخواز ەلەسەمە  م لەوەلمێنی چاوپێدا گێڕانەس ەتیم و نەڕەڕگیرم و بنەمن پ .ەرفووزەمە وەکەموو ڕوویەه

ئویلیش بۆ ەو تەرەی بەرگەد، بۆ زۆریە وەکێشێتەلمێندرێت دەتۆبزکاری بسە ندێکی لەچە چونک« اختیار
بێ ، ی چپاندنەرستەترین ک ەندەئاست مافەکانیان دڕە ڵک لەمی خەرخەمتەر کەبەلە چونکە وەکاتەدۆست ددنیا

ندی  ەسەڵک پەی خەی زۆرینەو یاسایانەئ. وێەست بکەکیان دەیەهانەی بەوەهێنن چ جایی ئەکار دەب، ئویلەت
 .  وا و ناڕەواەی ڕەوەبۆ جوداکردنە سەکات بەد

ر دروستیی  ەسەلە ڵگەش بەبۆ ئێم، بگۆڕدرێنە وەی ئازادانەن زۆرینەالیەبلوێ لە کە سەبە وەشیانیڕووی پاکیە ل
ە  وی لەر واڵتێکی پێڕەهە لە وامەردەوتن بەو پێشکە  ودایەبرە و داد لە ئارام جیهانبینین ەدە کە سەبە و حاڵەئ

 . کاتەزۆرکاری دە ت لەعنەڕ و لەئازادیی بیرو باو

ک دەچۆڕێتەوە  ەمی مرۆی ەڵەق ە لە نگێنێ کەلەم دادەو قسانەی ئەپای ەسێکی لە رامی من بۆ کەحاڵ وەمەهەب
بێت  ەرچی شیاوی و نرخ و گرنگی هەه ەوا چاوم پۆشی لەڵێم: ئەدە ک، تداەر تیغ و پەسەبە اڵواردوەمی هەڵەق 
و  ەختی ئەبە م خستبوونریکەرۆشم و خەوا خۆم و پ، نیگامەگۆشە پاڵپشت لە یڵێم بەی گوتم و دەڵگانەو بەل

ێنم بایی  هب کارەعبیر بەئازادیی تە موێراوەمن نە دا کەوەقوواڵیی ویژدانادا مابێت لە ل ە ک خڵتەی وەئینساف ە هێند
و ڕێگری ماڵ و  ە وەمجێزە ری شار و دێ و کێڵگان بەکوژی بێگوناحان و تێکدەئاپۆرە بکات کە وەکی ئەزار یەه

ی پاکی و ەنامە  و بە وەوشێتەدرەدە شکۆوە وتۆ بەژێر دروشمی ئە ن لەیکەدە وەخرەف ە گیان و نامووس ب
 .  ببزێوێە خنەڕە لێو بە کات کەموو مرۆیەک دەهە لە شەڕەهە وەپیرۆزیی

ە ی لەک ەاڵتدارێکی لێڵ کردبێت پاداشەسەبیاتی دەژارێک ت ەه. ەت بووەها عادەوە  وەکۆنە ی خۆمان بێ: لەقس
ڕاهاتووی ناز ڕاگرتنی مرۆی ە کەڵقەخە چونکە رچواندن بووەدە ڵە هەو تێڕاخوڕین و بە وەدمدا هاتنەبە وەڵکەخ
ی خۆی  ەڕەبە کی پێ لەدایەگ ە بوو ب کردنەگاڵتە تەم عادەمی ئەک ەئاکامی یە مکار بوون ک ەاڵتداری ستەسەد

و  ە بووە رستی پێوەلپەرایی و هەمە شرایەوەی پڕ ل  کی مەیلەوەڕوویە و تیز پێکردنە و گاڵتەئا ئ، پتر ڕاکێشێت
یش ە و پاکانەڵ ئەگەل، ەکەر زوڵمەرانبەیان ببوونخامۆشە خۆیان دەپەڕێننەوە لکان ەکردوو تیزە دا کەوەبە یەه
ستێکی  ە ڵوەناوتوێژی هە زل ل 53تنیەدا سێ کەوا لێر ە:وەداتەدڵیان د بوونی لە خۆڕازیەمووکانەستێکی نێرەه
  ە:یدایەتیمان پەاڵیەی کۆمەرگەجسەربە  تاویەینەم

 . ەخشندەبکی  ەتیەردایەی مکردن م تاوانبارەکەتنی یەک •

 . رداوانەبەی ورەڵ ەڕووی کۆمەزاڵم ڕووببوونی باغڵە پیرۆزبایی ل، مەتنی دووەک •

ی  ەوەشکاندنە ڵ بەزاڵم تێک پیرۆزباییە ک کە یەهان ەبە ل بەی گەکارانەم پاکانەیەکی ساختەتنی سێیەک •
 . کاتەلمێن دەسەم نەردێکی ستەم
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لماندنی زوڵمی زاڵم  ە کی سەیەک بابی دەدایەگە بمدیتبایر  ەگەێنم ئ هبکارەبە رشکێنییەسە و جۆرەهاتم ئەمن ن
بەدەمداچوونەوەی ئاست  ە لە کردایەرشکێن نەدای سە گە بای ەر نەیان هەکی دیکەدایە گە لە چاوپۆشی کردبای

  «.ئیمان ەزڕە عیفتر لەئیمانی ز –ڵێن »اضعف من اضعف االیمان  ەش پێی دەمەئ زۆردار خۆ

، کوژراوی بێتە ری و چ بەکوژە چ ب، تەالکەتا سنووری هە دای گرتووەی گەقاق ە دا بینەگە من دیتوم
ئاست ە لە وەتی گل دابایەختێکی دڕایەر نەگەخۆ ئ، ەستاوە ری زاڵم ڕاوەزەو نەستەت د ەی زیللەتا ڕادە دیتووشم

اڵم  ەب. نگاەلەدەرانی دانەرازووی گوز ەری تەنگەئاست زۆردار لە لە وەم کردبایەرشۆڕی کەندێکیشی سەدا و هەگ
 . باتەدە وەستی بێلزومیە ڵوەو هە رەب ە ت کەعادە ب ە ئۆگرگرتن

حاڵێکدا  ە پرسیاران لە ڕسی کرد بەکوێرێکی وە ڕووگرژ بوو لە رد ککر ەمبەپێغە یی لەگل، بێقسوور، قورئان
ە  یشتەتا گ « األعىمە جاء أن وتویل عبس»ە ست لەت ڕیزیان ب ەریکی شتی گرنگتر بوو ئیتر ئایەر خەمبەپێغ

ە لە دەسە ی سێزددواە وەواژ بێتەرەبێ حاڵ بە « ئیتر بۆ دتصدىە أما من استغت  فأنت ل »ە یی لەی گلڕەوپەئ
ت ەغڵەختێک سەکانی نەخوایەنیوە ک لەیە چونک ر ەیی لێ بکرێت هەژار گلەدا هەوەوپێشچوونی زانستی بەرەب

ە  ییکارانەو گلەخۆ ئ، کاتەژاری دەهە ی خەڵک لە ییەو گلەخۆم لەزۆک دەرۆشێکی نەر پەگەکردبێت؟ من ئ
ی ەیاریدە ل کردنڵی ەنبەمکار و تەی ستکردنی ئاست تاوانبارەندو خۆگنخانەلە وە بنە شیمان دەک پ ەیە ک بەی
یڕ جدات و ددانی لێ ە ی لێ دەرگەمکاری باغڵ دەڕۆژێکی ست ە سێکی لێی ڕاسا بێت هیچیان ڕزگار نابن »لەک
  ڕۆ دادەشیمانی و بابەوساش پەئ، کی دارستاننشینانەپێی یاسایە بە وەپێچێتەقوحسێبی دەهە و لە وەکاتەد

 . 54نادات«

نگان و تێکڕای خەباتگێڕان بوو  ەی پێشەکوماندە سڵ ڕووی لەئە بە کدا ڕاکشا کەموو الی ەر هەسەم بەدا قسەلێر
ە  کوتان لدی یەکەمن بۆ هاڕین و ەکسین و نامزەعی کوچی شۆڕشەڵی شۆڕش و چەشقەڵگری مەخۆیان هە ک

پانایی  ە ب، رانەباتکەباریی ناوخۆیی ڕێکخراوی خەڕکە ی چونک«تناقض»ندی ماددی ەوەرژەفسیری بەئاشی ت 
ە وامەردەو و بەبرە کی بەچاالکی، ەیەدا هەو واڵتانەوتنێکی لەکدوایبزێوێت و ەکی دە یەف ەلسەحوکمی ف ە ب، جیهان

 ە:نێوان خزمان ناچارییە بێ خۆ لەدوور مومکین نکتر ەیە ڵکی لەی خەوەوتنەر لێک خشان و پێک کەگ ەتا ئ
، مەی سێیجیهانی  ەرانەو تێکۆشەل، گاتێەناوبردنیان دەی لەسانێکی نۆرەی کەبەجرەتە ش لسەیروسەمەرە

تا  ، ملی خۆیان بئاڵێتە لە یەوەستیانەدە  تێکی بەپە هاتووەبیریاندا نە رگیز بەهە کە یەوەممان ئەیەد، مەفتەح
  بلغت ر » ەگەئ

اقی ە بنەو دە وەپوێنەدە وەتییانەڕەی بنەخۆیان و چارە بە یەۆلۆژیا هیو ئایدە ف ەلسەرچی ف ەه 55«التی
  ەل کردنەشەڕەی خۆیان و هیت و خۆشەنیعمە تاریکایی خۆ فریواندن بە لە وەست بۆت ەخە ش کەپنۆکێکی ڕ

 .  یرەغ

ر  ەسەبە ڵێناوەتی خۆی فش هەنووسایەت و چارە عیلمانیە ب  کردنڕێی شانازیە درێژایی عومر لە سێکی بەک
ە  تاوەنگەتە مەو دە ل ە:وەفشێتەرزی دەنووکی دە ک بەیەپووچکەق ە بێتەرگ دەڕۆخی مە گاتەڵکدا کاتێ دەخ
درێژایی  ە بە  بانی کە یی و میهرەزەی بۆ الی بەوەڕانەگ ە ر بەگەمە رێکی بۆ خۆگیری نییەتیدەدا یارمەرەکەف ەخ

 .  ەفزی کردووەڕۆژگار ڕ

 

« ئەو دوو دێڕەی نێوان کەوانە تەرجەمەی تەعبیرێکە هەر لەو زمانە خۆشە ڕۆژێکی ستەمکاری باغڵ دەرگەی... »لە -54
ە ویکشر لە  بطرق فیە المنجتر با ی فلیس واحد منهم بناج من یوم کە بۆی بووە بە قاڵب، وا لێرەدا بە دەقی خۆی ڕایدەگوێزم »

یع ائع الغاب ة فانە ویطلبە حساب بشر  «. تمأمقدم والنواح من م ة اعوال س  ةمن رسر
55- «  

اقی    بلغت إذا «: بەشێکی ئایەتێکی قورئان لە باسی ڕوح کێشاندا »بلغت التی
اقی  «. أنە الفراق  وظن  راق من  وقيل  التی
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ە  ئیمان هێنان بە ری برد لەسەعومرێکی بە کات کەدە وەشی ئەرگی بەمە ر لەی بەقیقەدوو دک  ەئایا ی
تا  ەخێت هەشایی ڕابیەالم و گەی سەودا ترنجۆکێکی موژدەجێی ئە لە وەسووتاندن و خنکاندن و هاڕین بپێچێت

م  ەیەم گوتەزانن ئەبڕانەوە؟ وا مرچوون و ەسەشتی بەو گەرەردا بکات بەسەی بەگیانی یان هێزی ژیانی گاگۆڵ
خۆ ، یان پێ دێتەمەمێژوودا گە ی لەرایانەو هەنێرتکی ئە و ناچێتە وەی ژیانەشتنامەراوێزی گەپە بە خشێکەن
یان ەر وشەهە والوەب کردنرتەرتوپەکە وانی و داستانی شااڵوبردنیش لێدەدەن لەی پاڵەت ەعرەی نەباتگێڕانەو خەئ

رچی ەه، ەناوەر قوڕی دیواری وێرانترین زنج دانەسەک خشتی لەکامێکیان یهیچ ، ش کردووینەپێشک
من و  ، کردنەکردن و نە بە ڵکیان ناچار کردووەهی خەمر و نەئە بە وەاڵتەسە کۆی دەر سەسەلە رموویانەف 
ە بێ لەرقێکیش هەین ف ەکەڵک دەی خەئاپۆرە ش بەپێشکە کووتاڵی وشە وانین کەقای ئەش بارتەکێکی دیکەی

 . ەی تۆپەگرم رقی نێوان شیرینی مۆسیقا وەک ف ەردوو کوتاڵدا وەنێوان ه

رمانێکی لێ دەکەوێتەوە خۆ  ەکانی خۆی بچڕێت تا بزاندرێ چ خەلوابێ موژدەمانان بۆی نەر مۆسیقای ئێمەگەئ
ە  لوا ەی ڕەوەکردنقاندن بۆ جوداەبری تۆپ تە نی لەمانژەکە یشتنەژوورچووندا گەرەی سەپلە ندین واڵت لەچ

 .  ەوەکردنووناو ت ەوەشاندنەن گەالیەلە وەستیر ڕوون بۆتەودای نێوان سێتار و شەدا مەو واڵتانەل، واەناڕ

تیی پێ  ەڕەبای بنەرحەباتگێڕان مەخە نییە نییەمەق ەو تەخۆ ئ، نێتە یەس ناگەکە یری من زیان بەی من و غەقس
س ەکە تۆبزیش ل، رکی فکر و نووسینیەتیەچوونی ئفیڕۆەرێکی تێشدا بێت بەرەڕی زەوپەئ ، نەکەکتر دەیەل

بێ  ەرنەدیت خۆ هەوتن و سوودیان لێ نەی کدواڵک ەدا خەوەبە وەوتەدترین ئاکامیشی لێ کەر ب ەگەئ. ناکات
ی  ەللی وشەحە ل، رجی کردەدا خەیەوەخوێندنە ر لەی خوێن ەرک و کاتەو ئەوامان دانا ئ ە:دیتووەنە ڕیان پێوەش

ە ب، ی چاالکیەرنامە ب ە ببێتە دایەوەگرنگی فکر ل. فیڕۆ داە ی ب«ـرسین لوبینەئ»تێکی ەڵکێش یان ڕیوایەتێکه
ە  لە کە ی پاکەخنەرچی ڕەه، کدیدا دێنەدوا ی ە ی زنجیر بەک ئاڵقەوە کانی کەرک و ئاکامەخۆی و ئ

ئاسنی  یت ەک زەو، بێ ەر نەه، ەیەهە وەرەبە  ی بەندەوەکاردێت ئەب 56تی ەبڕیەتاوانبارکردنی توندی و گرد
ر لمی ەسە یان ڕژای، بووەیت نەدامان نا ز، ڕزین بپارێزرێتە و لە وەق بداتەونەور بکرێت تا ڕەنگاوی پێ چەژ

 چوونیفیڕۆەبە س خۆش ناکات چونکەسارچوونیشی دڵی کەخەند بەرچەهە سی تێدا نییەری کەرەخۆ ز، داخ
 . ەوەلێنی پڕ نابێتەست بووبێ کەبەڵکی تێدا مەی خەرکێکی چاکەئ

دەیانەوێ ڕزگار  ی سانێکە ڵ خوولیای کەگەم لەکەی من سکااڵی پێ دەوەک ئەی وەبرۆکەکی سەیەزانم قسەد
کێشی پێ  ەبڕی و ڕیشەی گردەر ڕچەڕۆیی سژسووتاون و یان گوێی تیە وەئاگری ە کی ب ەست توندوتیژیەدە بن ل

، ق ە ی حەوەڵستاندنەچوێڕی و هو ی چەوتی ەوەوڵی ڕاستکردنەهە م هێند کورت لەیەو قسەئا ئ ، ەوەزرینگێنمەد
شدا  ەمەڵ ئەگەاڵم لەب، تیەالمەکناری سە نێت ەیەشتی بگەوێ کەدا بیەنەفرتە لە ش نابێ کەماڵەشە و کزەک ئەو

گوناحێکی  ە  بێتەاڵتنی دەلێ هە ێک ک«  ی »مقدسە دەچێتە پایە کەکارە وەمیشەهۆی ئ ەشدا و بەوەڕقی ئە و ل
ە وەگرێتەموان دەه 57«فرض الکفایة ک »ەوە کەگوناح  بوونسیمی خامۆشەی نەقس ن ەموو خاوەر هەگە تا ئە ورەگ

یاڵ  ەخە بە کات: تۆ بێنەکان تاوانبار دەموو خامۆشەئاست »باطل«ی بێسنوور هە ر لەبەرلەخامۆشی سە چونک
ن  ەو خاو «احمد بن حنبل»ی ەو نرک «ابوذز»ی  ەتەعرەنە لە خاڵی بکە دژی خراپە باتی چاکەمێژووی خ

 

 . حدیة :گردەبڕیەتی -56
 تاوانبارە. «: لە شەرعدا ئەوەیە، وەک نوێژی سەر مردوو، ئەگەر کەس نەیکرد هەمووی تێدا فرض الکفایة» -57
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مستفحل  ( تلقاء الباطل ال(ال) ) ة ان خلو التاری    خ من قول ذلكکان »ەمە مان لەدرێژایی تێخزانی زە کان بەزیندووە ویژدان

  
 
هان هو تعطیل لنصف قوة الحق ق  58.«طلب الکمال الن دحض الباطل نصف المسافة ایل تمام التر

ی ەر فڕکەسەق بەکی زەیەنیشانە بێتەلێیان دە وەیڵێن ەکان دەوتەککەپە کەیەگوتە م بوارەتێکی زلی ئەف ەخ
، کی دێت ماڵی زاڵم کاول بێتەڵێن: ڕۆژەدە وەشکەباوە شی شێوە می بەدە دێن بە رماریاندا کەدە مسکێنی ل

زڵووم ەباسی ماڵکاوولی مە  یەوەمیان ئەکەن: یەکەد« قە»ح رەبەستووری »باطل« لەرگی ئەشدا سێ بەمەب
ە یەوەمیان ئەدوو ە؟کاوولی ڕزگاربووە ر لەروەچما ماڵی دادپ، ڕۆژک هی دواەنە رچاوەدا بەم ڕۆژەلە ن کەناک
موو شتێک ەهە کۆتایی ب ،خوازیەمخۆریی خراپەنەویستی و چاکەوا بێ خەڕۆژگار کە بە وەداتەدە کەلەسەم
ک کلیلی  ەن، بووە پێوە بە ر بزانەهە تای زاڵمێکەرەسە  پێوە ڕمانی ماڵی زاڵمێکی وا ب، ەیەوەمیان ئەسێی. هێنێتەد
 .  ەشتەهەی بەرگەد

ر ەهە وەرەدڵی بیسە بنیشێتە وەو گوتەڕی سێبووری لەوپەوه! ئەنەکەوت بیردەند چەچە ڵکەو خەئە ی کەو
ڕۆژێکی  ە رخێکەی بەک ئۆقر ەش وەو سێبوورییەئ، وام نابێ ەردەتایێ بەتا هەست نیشانکراو هەزاڵمێکی د، ەیەوەئ

میرات  ە دان بێ و پشتاوپشت بۆ زاڵمان بەماڵی زاڵم ئاوە یەوانەبزانین لشبێ ە د.  ڕاندبێتەربڕینی تێپەبێ س
ە  لە بێت بریتییەدا هەیەو قسەمینبوون لەستی درۆزنی ئەئیتر چ ه. چ بکاتەزڵوومیش ملی بۆ کەبڕوات و م

ە وەمییەرخەمتەباری ک رەسە اوێتهبڵک ەخە ماوەرت ەکی نادیاری بەدیار گوشادیەبە  کمێک بەنگگێشی ک
ڵی خۆی ە ی پووچەڵگ ەکش بەشانازی، ەوەم ڕۆژگارە دە  بە ی زوڵمکردنکی تێشیدا بێت تاوانبارەئەوپەڕی شانایی

رازووی داد قورستر  ەتە ستەی دەوەبێ ئە وەگوترێتەدە وەزار ساڵەهە لە ندەو پەئە دا کەوەبە ڵ خۆیدایەگەل
نگ هاتبێت  ەتەزاڵم هەبێ پێی وە گومانیشم نیی، م سووک بکاتەرازووی ستەلێک تەردەخە نک ەیا بایی دەبکات و

 . وای بتەکێنێتەڵی کەشاق ە سێکی تۆز لەک کەوە وەگوتنە لە وەیان خۆی دزیبێت

نیازی  ە بێ بەنە ودواە  ڵکێکی بەر خەگەبێت ئ ەدە وتەککەپە یەی ئاسمانیش هەف ەلسەی عارد و ف ە ف ەلسەچی ف 
ئاکاری  ە لە کەرەهێزی گەی بەتڵێ و بارمتەبەزوو دە ناسکتێکی  ەش بابەچاک، کارهێنانی ئیمانی پێ هێنابێ ە ل

ە ئویالنیش بەتە چ بەهانەگری و زڕ، وام بێەردەتا سازشی ب ەکانی هەستوخۆڵ و کرداری تاکەتی خەاڵیەکۆم
ە  و جۆرەیدا بێ لەزینێک پەربەنگەلە ر جۆرەیپارێزێت: هەی دەوەی و لەندوچۆنی واتاکەچە ناگرێت لە خۆو

بۆ ە وەکێشێتەئاکامدا دە لە ستاوەوە وەرەسەناسراوەکانی بە وتووەپێشکە ر ژیاری واڵتەنگەرازووی لەت ەستەد
و ە ی چاکە خولگە بە خۆوەل جیهانرگیز ەیفی پێ دێت: هەڵم کی زا ەو جۆرەتی بەاڵیەستانی واقیعی کۆمەداو

ڕاکێشانی ە ل ێ تێبنووس»بیات ەتەکی جیڕەبابایە یەوانەل. شتدا نەسووڕاوەتەوەەهەکانی بەپیرۆزی و حۆری
ی  ەی فڕکەوامەپتر د و بوونخامۆشە لە زوڵم چاکترە نین لەتێژ، ر حاڵێک بێتەهەڵێ: بو ب ل ەدەج 59«وانیەک
خۆی  ە مکار لەڵێم ستەدە وەویژدانێکی ئارامە نێ: منیش بەیەگەماراندا ڕادەدە ل ە و خراپە چاکە ب کردنستەه

 

« ئەم عیبارەتە چڕوپڕە دەبێ مامڵەتی تابلۆیەکی هونەری لەگەڵدا بکرێت چونکە ان خلو التاری    خ من...  كذل» -58
تەرجەمەی دەقاودەق هەڵناگرێت. مەبەس لێی ئەمەیە: پێویستە »باطل« و بەڵگەکانی بپووچێنەوە نەک هەر بەڵگەی  

رتەقای حق بەڵگەی خۆی سازداوە بۆیەیە پووچاندنەوەی  یش با«ـباطل»چەسپاندنی »حق« ڕەپێش بخرێت چونکە 
ەی پێوە نامێنێ لە هەوڵی خۆ  »باطل« بڕینی نیوەی ڕێگەیە بەرەو بەڵگەی بێ کەلەبەر دەنا »حق« نیوەی هێزەک

 کردنی. لتەسە
ەردوو  ژێی کەوانە ڕادەکێشێت تا ئەوەی ه ،هاوێژ بە پێی دووریی نیشانەر: تی«لە ڕاکێشانی کەوانی ێتێبنووس » - 59

 سەری کەوانەکە بە یەکتر دەگەنەوە.
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رایی و ەمە روونان بەخووگرتنی دە  لێی سوورە زووڵم ئابڕووی بزڕێت چونکحزووری خۆیدا ە لە بێ کەبایی د
 . زڕاندنی ناوی زوڵمە ل ،و بێتەستیان ئ ەبەدووڕوویی ناهێڵێ م

و  ەلە وەمکار سەیرت دێتەکانیان بۆ ستەدحەی مکردنرخان ەتە لە مێژووی دووڕوویی شاعیراندا بگرە رموو چاو بەف 
ی فاسقی  ەڕووی کەسانێک پیسترین وێنەڵێن ڕووبەڵدەدا هـ»پاکی« ەدێن بە ی شاعیران کەتەموو جورئەه

و پێڕستی ەرەن ئیتر بڕۆ بەکەمانێک دە موو زەمانی خۆی و هەلالدی زەیی جەزەدحی بەو مە وەتەییوەتێیاندا م
ە  فدارترەرەو شە فافترەو شە و ڕوونترە بڕشتی کام جلکی ناسکترە نەگە عنایان تا دەی مکردنواژەرەبە ڕیاکاری ل

« ابو المسكبی »ەق ەلە « کمتنتر  شدا »ەلێرە نگەڕ، بیاتتر و دڕخووتر و کوێرویژدانترەدتەبۆ بااڵی کام زۆرداری ب
خۆی ە دا کەوەبە نگان ەتە بۆ ڕزگاربوون لە وەی دۆزیبێتەکی ژیرانەی ەرگەخشی دەش بەڕەکافووری قولە ی ب

پارێز و ئابڕووە شایی میسک بوو بەی ڕکردن سییایی ئیتر شیرنرایی دزێوکردنی سپاسی بۆ خاتری ەمە الڕێ کرد ل
بۆ  ە یێکی ڕیاکارانەبێژ، ەیەوەگوشێ ئەستیار دەماری مرۆی هەدە ستەهە ک ە تانەم بابەشتێکی ل. ەوەوێنەیی ڕەگل

ی ەندەوەر ئەه، ی ڕاستی و درۆییەوەکردنی تاقیەبۆت ناوە تەخراوەرگیز نەچێت هە دیاری دە اڵت بەسەن دەخاو
ختێکیش ئارایشتی ەیب بوو نەعی بێەک ەر داڕشتنەگەتا ئە ڵکێشراوە وانبێژی هەرازووی ڕەتە بە کە ڵدا کراوەگەل
و  ە وەڕێزە اڵن ئیتر پشتاوپشت بەستی تۆق ەڵبەخشانی نازدار و هەپە ی الیق بەپایە چێتەڵدابوو دەگەل

   ە:وەخوێندرێتەدە وەسانەپەح

 ارهبت اهل الکفر حتی انه 
  لتخافك 

لم تخلق  النطف التی

 ترسێن«ەخوڵقاویش لێت دەی نە نوتفە هات کافر تۆقاندووە»و

 

ترسی ، دحکراوەر و چ هی مەدحکەچ هی م، خاکە بن بەئێسک و پرووسک د شەوەبێ پاش ئەهاش دەو
توانجێک ک و ەیەخن ە وێ ڕەو لە لێر، داڵندا نامێنێتە ران لەبەوار و خەنرخاندنی شوێنە ئاکامی ڕاستگۆیی ل

خران و  ەبات بێوەت ناو دەباحەق ە پیاوان بە تی زلەباحەق ە اڵت کەسەی بێدکردنرشکێنەاڵم سەب، ڵداتەرهەس
کان  ەبیاتەتمسکێنە بە وەڵدانەلی خۆهەاڵتان هەسەچپاندنی بێدە درێت چونکەنجام دەئە  فانەرەیی و بێشەزەبێب
نگیری کردنیشان  ەالی، وهوومی تێدا بێتەهێزێکی متدا  ەڕواڵە ستن لەستێک ڕاوەڵوەن هەوەچڵێسی ئە دات کەد
کی ەمایەاڵت[ تەسەڕووی بێدە]ڕووبە ندی ژیرانەی ئامۆژگاری پیتۆڵ و پ ەشەتوێکڵێکی ڕووکە اڵتدار بەسەدە ل
شدا ڕێ ەل ەسەتێکڕای مە ل. بێەی ڕزگار دەندەزەگە بێ لەرنەهە کە ی ەاڵتداری پێوەسەندی دەزامەڕ

هێشتان بۆ . مکارانەواندن بۆ هێزی ست ەردانەتیی سەندایەسەپە بردن لبەسەهوو بۆ خۆە یەێکیش هکردنخۆش
تیی خۆی بەسەر ەخوێڕیە ندترەتمەراف ەرزیش شەبلووت رایی بکات و بۆەنا مەپبێ پێچوە شەرەفترە کە دووڕوو ب

الی ەیلی وەدار مەزەتی مەچییەالی ساختەیلی داڵن وەڵێی چی! مەاڵم دەب .  ێنێهبکار ەلە نگانەدبێە وەالت
 . کوژێت ەدە وەتی سادەقیقەح

ڕی ەشە باتگێڕان لەخ یدڕی و شڕی،  ەیەوەئە هاتنیرپێەت جێی سەڕواڵ ەی بە زایانەبێڕە تەف ەو خەکێک لەی
ە ی لەوەو تا ئەزمی پتەتی و عەمانەجانفیدایی و قارە لە نێزیکتر، داەکشەپاشە ل ت یاە ڵمەهە ل، ناوخۆیی

کێکی وەکوو خۆی  ەڕووی یەباتگێڕێک ڕووبەخە یەوانەل. دیاربێە وەدوژمندا پێیانڵ ەگەڵقژانیان لەتێکه
 . نێەڵناق ەبێ هەرگ یا سەرکەوتن نەخاک ڕۆچوو بێت: یا مە شی لەک تاوێرێکی دووبەردا پێگیربێ وەنگەسەل

،  دوژمن بووڕووی ەکاتێک ڕووب، ەنگامەکوڵێت تا کۆتایی هەماری دەدە ڕی دۆستی دوێنێی لەش ە لە کەتیەئازای
  وتۆەبریری ئەندین تەواڕۆژ و چباتی دەگی خەدەیە تی و خۆدانان بەالمەفتیانی سەکانی گیانپارێزی و خەرەفاکت
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ر ەبەخە تێیدا بە هاتووە  وەمێژووە یان لبوونلیلی ڕاستە دە شریتە بە ت کەالکەهە دانەپارێز و خۆنبوونی پێویستە ل
 .  ی خۆیداەرەباتگێڕێکی بەڕی خەشە لە کردووەحیسابی بۆ هیچیان ناڵم ەمووشیان دروست بن بەهە نگەڕ، دێن

و  ەب ،ەدرۆی نیی ەڕاست نە ن، ندییەهیچ پێوە روونی و ئیعتیبارییەشتێکی دە واژەرەبە نەم دیمەهۆی ئ
داوایان ە ند کەوەرژەی بەجۆرانەمەهە  ستەڵوەو هەکرێت و ئەچاو دەباتدا ڕەی خ ە ف ەلسەف ە ی لەندەوەرژەب
ڵ ەگەل بوونڵ دوژمن و دڕەگەل بوونرمەنە لە کرد نییەهی وڕێنە نە ندی ڕاستینەوەرژەبە نە چونککات ەد

خۆی و عەیب و نوقسانی و  ە بە کی ئاساییەدۆستی دوێنێ مرۆیە کە دای ەوەب لەبەس  .ەوەخێزانی ماڵ
ە  یشەوانەل، ەهی دیکە دەکاتەوە ل ی جودایەی قڕقێنەق ەوی و تەی خەنگی پرخەی ئاهەوەی تا ئەوەبێهێزیی

و  دیترێ کاتێک خێرە وا نەرزی پێ ڕەی بەپلە کە وەریەالی برادە س بێ ب ەوری بەمی چەالی پاش جەئینت
ئاست ە ر لەر تێکۆشەگەب ئەبەعەیبێکی زل و بێسە شبێتەکرێت!! دەش دەبەراندا دارەر تێکۆشەسەب یخۆش

ر ەسەلە یەنتقێک هەگۆیا چ م، نواندبێتەتی نەمانیەخۆی پتر قارە لە کە وەکوو خۆیدا خاو ببێت ەکێکی وەی
 .  رگرێت و نوشستیش بۆ خۆی بێتەفرازی وەرەفی سەرەو شەی ئەکیس

جانفیدایانی ە دان لەفتاکاندا دیتمان سەحە ی لەوەکات تا ئەدە یەوەم لێکدانەحیسابی سوود و زاندا ئە ر لەتێکۆش
ە  و دوژمنه[ تاکەی ]ئ کردنوتوونفرەتە کان کەمێژوویییە ست دوژمنەدە ناوبانگ خۆیانیان دایە کی بەیەکێش

ی ەزانەگەو هاوڕەن بۆ ئەک فڕێ بدەلماند چەیانسەچی نەبوون کەقوربانی دەکۆشان و بەئامانجێک بوو بۆی د
 60.ند ساڵ بوو لێیان مێوان بوونەچ

ە ڵ دوژمندا بەگەیان لەڵکردنی هێمنانەهە وەن پێکەوانەل ،یی ەبڕی و ڕیشەی گردەف ەلسەی ف ەرەرانی بەتێکۆش
ر واقیعی ەنەزەریەیانەوە بۆ سە لە وەتەتیشکی داوە ن کەتی مێشکڕوونی حیساب بکەکەرەبە ند لەسەرێکی پەب
ختێک  ەکی بردوون نەویژدانیان بۆ بیروڕایە ن کەڵ بکە دا هەو هاونیشتمانیانەڵ ئەگەلە اڵم مومکین نییەبات بەخ
ڕۆژگار ڕاستی و ە یشەوانەل، ەزۆرین یسمیەی ڕەقیدەعە جودا بێ ل، یا ڕۆشنبیریەئابووری وی ەمینەزە ل

ڵ دوژمنی  ەگەڕ لەستاندنی شەمما وەئ ...یانکردنپاش تەفروتوون، نێەیەئیسپات بگە بە مینەی کەقیدەدروستیی ع
ڕێکیش دێت  ، ەیەوەندەوەرژەک بڕیاری ب ەوس نەمجێزی نە لە علیلێکی دەدرێتێ کەت، میانەئ، ق ەر ڕەس ەرەه
وتنی دۆستی دوێنێ و ەرکەلماندنی سەچاو سەوتنی دوژمن لەرکەسە ب بوونر بۆ ڕازیەوی تێکۆشەڵ خۆشجڵەگەل

کی هەیبێ ەو نوقسانیە زاندراوەبیات و ئاکاری نەتو ندوچۆنی و کاروبار ەچە کەیەندەڵقەخە رچی دوژمنەه .پێرێ
ڕێکی مردن  ەشە ێتنەمل دە کە سەی بەیەڵگەو بەتیش ئەنی ئازایەبۆ الی .وێتەرناکەک هی دۆستی دوێنێی دەو

ێنێ ڵ دۆستی دوەگەقیاس بکرێ لە ک، یەوەحیسابی ئیجابییە چێتەدات دەد رەدە رچی لێی بەئیتر ه، ەوەو ژین
کی ئاشنای ەکوو مرۆیە رگیز وەبێ و هە تاڵتر دە نی تێشکانیشی بەهی الی، بێەوتنی پۆزتر دەرکەنی سەپشکی الی

 . ەوەنک نابێت ەخت و تەر چاوان تەبەتی لەعاد

مما ەئ ، نجاەدا پەسە تی لەنیسب ە بە ر دوژمن ئیحتیمالێکی حیسابیەرانبەر بەشکانی تێکۆش، ش بترازێینەمەل
ڕ  ەو باوە نییە کردەکی نەاڵتنە کی ڕووت و هەییەر دۆستی دوێنێ شوورەرانبەناوخۆیی بی ڕەشە شکان ل

سێوی  ەناوپەپە ل، ەوە کاتەفکر دە یەم شێوەکێشی ئە بڕی و ڕیشەری گردەتێکۆش ...تەی خیانەپلە لە دۆڕاندنێک
ی  اڵیەاڵڵ و زەاڵتی حە سەماڵ و دە ی خۆ نازۆکردن بەڵەیاڵێکی خۆشکەخ، شی ئاگاداریۆهە بگر، هۆشی ونیشی

ە  و ن ق ەی حەنتیقی پااڵوتەر خاتری مەبەلە ری دوێنێ نەوازی لێ ناهێنێ بۆ برادە  یەکرد هەقیدەر تیشکی عەب

 

 . ئەیلوولی ڕەش« –ا »ایلول االسود رهیچە، نێوی نهێمایە بۆ ئەوەی، لە -60
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ە بە نک بووبۆوەری دوێنێی پێ تەو نان و نمەکەش بوو برادەر ئەه، ەنێواندا بووە کێکی ل ەچاودێریی نان و نمە ب
 . گرێتەنە وەخۆیە و دزۆ ب  ۆزەڕۆکێکی حەجۆرێک چ ناو

حەقپەرستی  ی تیغێک بڕینی داوای ەبێتاوانانە نەرد ەو گەبۆ ئە وەک بگرەیەو لیستە مێژوودا بگێڕە چاوێک ب
کاول کران و بۆ   ،مەرهەتیی بەرزێر و یارمەتی وەناوی خزمە ب، کانیانداەرزێرەر وەسەی ب ەو ئاواییانەئ ۆب ...کردەد
بۆ ە تێک کەبن خێوە بێتاوانان ل رەسە بارینەهان دادەاڵی ناگەی بەلێزمە بە ی کەرانە]کاره[ گیانکوژ و ماڵب وەئ

ڵی ەپەو چ زانیەستی ن ەدە بە می هۆشی جوانکار کەرهەب ، ناژمێردرێە ک، ەڵدرابوو!! بژمێرەپاراستنی داد ه
قپۆشکراو و دزێو  ەی حطل«ـبا»ە رچوون بەڕیز دە نپیسی و ل ەها دامەجۆرە بە بناخنە کەئنجا لیست، سووتێندران

ر  ەمێژوو پان هپانایی ە درێژایی مێژوو درێژ و بە بە  بینی لیستەد، گێڕانی ناوی شتانەوە دراو و بجوان نیشانە ب
ە « لنن داەردەگ ە وڵی »لەی کەم ڕۆژگارەترازا تا ئە خراپە لە و چاکە ناحق جوداکراوە ق لەو ڕۆژڕا حەل

ی ەرازوانەو تەشزانین ئە ڕێ دەگەدە وەرەسە فت و دارستانی بەو یاسای شکە ی واڵتانی خوا ڕاخستراو ەزۆرب
ە  ستیان ناگات ەن و دەکەک واڵتدا دەیەق لەو ناح ق ەی حەکێشان ە قیان گرانەو هی ناحە قیان سووکەی حەستەد

ی ەستەو دەئ، نەدەرانی دەرخواردی خزم و برادەی دەققوومەهر و زەو زەن لەیان بۆ بکەواڵت تا کێشانە دوور
ە تانەف ەو خەتێک لەف ە رموو خەئنجا ف  61.یەکەک دزە تی ن ەستی پارێزگاریەد، زاهیرە ب، ەڵبڕیوەتەرازووەکەشی ه

 .  ەتی تێبڕژێنەینەو مە ڵبژێرەه

کانی  ەتییەکۆمەاڵیە ردەموو دەی هەنگانەرهەو ف ەلە وەنگی پزیشکی نایگرێتەرهەی هیچ ف ەرۆشانەو پەرۆشێک لەپ
ڵک ەخە وری ئیقلیمگیر پنۆکێک خۆڵ و تاکێک لە ک هەمدا وەی سێیجیهانمێژووی ە لە کەاڵیەب، ەوەگرتبێت

ین  ەر زەی بۆ بەوەڵکوو نزیکخستنەب، سفی بکاتەوە و دوو ڕستە ڕستە نییە وانەشی لەکەیزلی، نابوێرێت
ک ەری وەسەو پێ داگرتن لە ی بێسوودکردننا باسەدە  وەرەتی خوێنەناعەق ە بنیشێت تا ە  کەرەشی گەکی گەیەنموون

  رەمبەشتی پێغەرگوزەسەلە کەنموون ە:یەیاڵ و وڕێنەخە  وەزموونیەمە ب بوونریک ەو خە وایەهە نگگرتن لەچ
  حقبا گوتی »ە کە قورئاندا[ هاتووە مووسا ]ل

عبدا من عبادنا  »ە ییشت ە« تا گال أبرح حتی أبلغ مجمع البحرين أو أمض 

ڵیدا  ەگەش لەئێم 62« حتی إذا لقيا غالما فقتله». کاتەڵدا نەگەرمانی لەمەرجێک ناف ە هاوڕێی بە « بوو بصالحا 
 گوتیە و منداڵەبریری کوشتنی ئەتە لە کەساڵحە بدەع ە:وەکردنستمان بوو بۆ ڕوونەبەو شوێنی مەئە  ینەگەد
  دایک باوکی ئیماندار بوون ترساینە و منداڵەئ ە:« واتمؤمني   فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ە  وأما الغالم فكان أبوا »

 . نجێنێەرچوون بیانڕەخۆدە کفر و لە بوو[ بە ورەگە کە کە]منداڵ

ە بوون کەزۆر ه ەو منداڵەی ئەنموون، ەبووەجۆش هبات و ەی خەتەوەمێژووی جۆشان و خرۆشان لە ل
ی  ەکەسروشتی منداڵە تی لەدایەی بەوەر دۆزینەگەئنجا ئ. ەراسان کردووەڵکیان هەاڵ خەکفر و بە ییشتن بەپێگ

،  اڵل بکاتەخشێت و کوشتنی حەقین ببەی یە و جۆرەبە وەجیهانن خوای ەالیەڕێنموونی لە ند بوو بەناو قورئان ب
دڕی و توندی و فڕوفێڵی  ە تاکانی خەباتییەوە ب ەرەسە راسان بکات لەڵک هەبێت خە وانەی لەرەتێکۆشو ەخۆ ئ

 . رسووڕمان بێەی جێی سەو ەدۆزینەنە کە رچاوەها ئاشکرا و بە اڵت وەسەدە  یشتن بەگ

 و ێبە زیندک خدری ەوە خساوەڕەسێکیان بۆ نەاڵم ک ەن بەو منداڵەجۆری ئە لە  بیاتان ەتەو شڕ و دڕ و توندەئ
کوژران(  ەنە نکوژێت ئنجا )کابیە وەمنداڵیە دا لەوەیان بپارێزێت بەڕی ئایندەشلە ل ەن و گەفتەیب مەدمی غ

 

 ەتە بۆ »حامیها حرامیها«. رئیشا -61
دا هاتووە کە مووسا پێغەمبەر دەبێتە هاوڕێی »خدری زیندە« بە مەرجی  «ـئەم سەرگورشتەیە لە سووڕەتی »الکهف -62

 نەگرتن. لە جاری سێیەمی بێمەرجیدا خدر لێی جودا بۆوە. ڕەخنە 



47 

و   کردنەدەزە یلیان بۆ ئازاردان و توانایان لەفراژیبوونی مە وەبێتەتی دەنجایەو گەرەیان بەی دووپشکانەجووڵ
 .  ستدرێژیەچپاندن و دە شقیان لەم

ڵک ەئازاردانی خە  دان و ترساندن لەها فێڵ و داڵدەجۆرە اڵتێکی بەسەی دەپێپلیکە ڵکشانیان لەر هەگەجا ئ
بوونی  خامۆش، یان بێتەکەتیەدایەواندا شتێکی سروشتکرد و داخوازیی بەلە گاڵوە  ڵکشانەو هەئا ئ، کاربێتەب
ر و ەردەبەخەم و نووسراو بەدماودی مێژووی ەو نموونانەن و وێڕای ئەیک ەر و باتڵی دەموو گۆنگە و هەڵک لەخ

 .  کردنئیمزای حوکمی خۆ ئیعدامە لە جۆرێکە بوونو خامۆشەئ ، ەوەیگێڕێتەدە وەرەئاگاک

ندی خۆپاراستنیش ەو ف ە وەڕ مێژوو ناخوێنێتەمە ڕێک ڕازی بێت گورگ شوانی بێت چونکەمە م بڕەگەمن تێد
بێت یان  ە وەخورێت لە الیەن گورگەحاڵ دەمەهەبە  ی کەوەلە جگ، ییەر بێچارەگ ەمە شی نییەنازانێ و چ ئیراد

دکارێکی  ەبە سلیمی زڕەڕ ت ەک مەمیزاد وەمما ئادەئ. ەوەت نابێتەکی ڕەاڵیەبۆ بە وەرۆشێک ەپە زانم بەدە مەئ ،مرۆ
حوکمی واقیعی  ە ند لەرچەه، ری تێکشکێنەێکی وردوخاشککاردەب ە بێتەدە ریکەر چاویدا خەبەلە بچووک بێت ک
ستم پێ  ەڕ هەی مەلەسەمە لە م ناداتێ کەو سێبوورییەئە وەدیسان، فهومیش بێتەری زوڵم مەدەئیفلیجی یارید

ڕی ەر مەگەئە ڕیزی »بێ خیاری« چونکە چێتەدە کە ناچاری نیی «ی»خیارە تاکە بوونسلیمەو تەئە کرد چونک
قۆی  ەمل ڕاهێشتوو بن بۆ چڕی ەموو واڵتان مەناشێ مرۆی ه ،بێە ندەڕی ئۆگەهاوچوونی مە ندەسکوتل

یان  مووی مرۆی پیربوونی سپیە ت لە سرەک حەرچێت وەدە وڕێن ڵێنان بۆیانەت هەسرە یان تاکوو حەکەلالدەج
ە  رەشی هەب .درەبە ببوونی  یدوامانگ بوونی ل ەی زستاندا یان کەکوشندە لە وەر دارەسەرمێ بەبوونی هەن

ت ]ی  ەینەمە  ی کەوەوێڕای ئە ستەبەنوستووانی مەک نیوەران نەش تێکڕای تێکۆشەیەم قسە گرنگی ئ
تێنی تێدا ەڵەغبڕێت و چاوەملیدا دە مکار بەک هێزێکی ستەن ،کاتەدە نەبات زە ی خەنگامەهە کوژی[ لکترەی
 . ها هێڕکردنەجۆرە کات بەد

،  سەربڕینێک بێبایی ە ر جارەه، جاررەشمەق ە یکاتەر دوو جاران دەتێکۆشە بات کەخە ڕی بەبێباوە ئایا نابێت
ە  توانا بە ک، ەیەوەم ئەدوو، باشانەڵەی هەکا بۆ ئیرادەچی دەگێڕێ ملکەجۆرێک دە بە کەباتەخ، ەیەوەم ئەکەی
ە  لە بریتییە ک ەکیەتیی بیروڕا«ی»ی ەهانەبە باش قوتار کات بەڵەچنگاڵی هە ناهێڵێ خۆی لە وەکەباتەخ
 .  رجەند و بێ مەبێ ب، اڵنەرمانی تۆقەردانوواندن بۆ ف ەس

تیی ەی »دیکتاتۆرایە گوتە  نێ بەردەڵک تا سەاڵتیی خە سەی بێدەوامەدێت بۆ د رکاە ی لوارهاە ب یەەم وڕێنەئ
نتیقی توونا  ەو دڵخواز و مە پچەلەر[ خۆی کەتا سەل ]هەگە وەقڵەع ە ناشچێتە ر چونکەه« ل ەی گەدیمۆکراتان
لالح سووڕی  ەبەزە ر ەیاخود زراوڕژێنی هە بژادتیی ەمایەکە بێ کەدە وەئە کەواژەرەبە ندەنجامی پەرەبکات س

دا  ەوەبێ لەدە وتەککەواوی پەت ە ل بەگە کە دیهیش ئاشکرایەی بەهێند، ێنێهبکارەمچی بە ی ق ەق رو ش گۆپاڵ 
یی و ەندەیی و سکۆتلەندەک سویدی و فنلەروەه« ل ەی گە»دیمۆکراسی دیمۆکراتانە بگۆڕێ بە کەشوورەمە گوت

 »ترش و تامیە بێ بە وام دەردەب ە تیی دیمۆکراتانەئیتر بەرەکەتی دیکتاتۆرایە کردوویانوتۆیی ەجڕ و جامشتی! ئ
  للا » یاخودە وەپوێتەدە وەم ڕۆژگارە دە بە خۆوە تا لە وەیـ«شیرن

  «.ز بکاتەچی خوا ح ...أمرا كان مفعوال ليقض 

تی مووسا  ەی حیکایە کەی منداڵەنموونی ەرەو تێکۆشەنگ ئەچە  ل بوونقوتار ە،وەم قسانەدە م بەک ەبیر نە با ل
  بوونی تۆغیان و یاغیە ک ەدەنامزە رەر تێکۆشەگەئە چونک ە ی محاڵدایەپایە ی باس کرا لەو جۆرەر بوو بەمبەپێغ

ە  بە قین و نەیە بە نە چونکە هانەب و بەبەتلێکی بێ سەق ە بێتەاڵت بکوژرێت دەسەدە ییشتنی بەپێش گ
ە ی لەو ڕۆژەتا ئەشاخێت هەڵدەچێت و هەڵدەبێت و هەڕڕا دەڕۆژدا غوادە ل رەتێکۆشە لمێ فاڵنەرجیح ناسەت

بی ەبەسە مانیع لە بێتەکوشتنی دە ل کردنستیەئیتر پێشد . شاخێەڵدەچێت و هە ڵدەبێت و هەڕڕا دەواقیعدا غ
بێ  ەدە وەر بەبوون هەی بوون و نەختییەدووبە تییەدایەو بەل بوونی قوتارەرستەک ە شدا تاکەوەب، ەکەکوشتن
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شێوازی سەربە  باتیەموو خەهە زانین لەدە سترێت کەتیی لێ ببەرۆکایەاڵت و سەسەدە ییشتن ب ەتی گەرف ەد
نگیری ەالیە فانەلسەو ف ەری ئەرانی ژێر سێبەی تێکۆشەزۆربە چونکە ختەسە کێش کارێکی زێدەڕێشی تەڕەبن
ردا ەوەختەلێکی بەهە  ما بێ لەتەیان ب ەکەر یەهە یش ەوانەل، نەتین و دوژمنی شێوازی هێمنانەمایەاڵتی کەسەد

تی و ڕیشەکێشی  ە بڕایەر گردەسەی لەچ ئومێد نامێنێ ڕێژیمێکی بناغە وەوەل، رەسەوای خودبەرمانڕەف ە ببێت
ن ڕێژیمی  ەڵکشیوانەی خاوەهتێە و واڵتەک ئەڕێت وەی تێبگەردێکی گیانی دیمۆکراسی ڕاستینەبێت چ زراەدام

   .نەی ئیرادکردنکپە دوور ل

بۆ ە وەتی حیزبێکی ناچێتەبڕایەتی و گردەڕی چینایەباوسەربە  نێوان گردەبڕایەتیە رق لەبێ بڵێین ف ەدا دەلێر
نگی  ەی دەوەستاوتنی ئازادی بایی ئەپە کتر لەیە  نەگەموویان دەه، رەب ەیگرێتەزۆردار دە یا تاکەتی وەچینای

جیهازێکی ە ر چونکەه ، کرێەدا دەوەسدا تێبینی لەک ە ڵچوونی تاکەئاست هە ل. مێنێەنە جەماوەر تەئسیری پێو
  ،ەوەنیبێتەبنیاتی کۆمەڵدا تە ل 63کانەمارەدەستە ماری خوێن یان هەی دەک ڕشتەوە وتۆی نییەتی ئەحیزبای

ک ەیەوەسانەتی حەرف ەک و دەیەناسەودای هەم ، وێەو لە لێر، موو ورد و درشت ڕاناگاتەر هەسەستی بەد
ی  یخۆشە عاتێک بەند سەیفێک بکات و چەمن کەی ئەرەدای یاڵتە سەی جغزی دەو ەرەدە ڵک لەبۆ خە وەمێنێتەد

 .  کانی حیزب توندوتۆڵ بێتەئامۆژگاریسەربە  منیەک ئەدا ناتوانێ وەو ڕێژیمەمن لەی ئەدایرە ڕابوێرێت چونک

ک ەاڵیەموو بەم هەی سێیجیهانرانی ەتێکۆش، ەیەوەری ناکا لێی قوتار بێت ئ ەدەرەر سەی بینەتانەف ەو خەک لەی
ە ل. یتانی ئاشکرا و بزری ئیستیعمارەفروفێڵ و شە بە  وەنەدەڵی دنیای خۆیان دەپەتی و چەدایەک و بەو داماویی

و  ە وەکۆن و نوێییە ر بێت بەر و داگیرکەمکار و شااڵوبەکار و ستەخراپە یی لدواورەتی بەعنەڵێم لەدە وەپێش
بنیات  ە ی ڕماندن بەوانەئە وەبتلێن ...یری خاکی خۆیدا کردبێتەغە ڵی لۆواڵغێکی پێکە موو تاقمەڕیسوایی بۆ ه

 .  نەدەم دەڵەق ە ڕێموونی لە ب ،کردنئیمان گومڕاە ی و کفر ب دئازاە ب  کردنو دیل

ر  ەسەل بوونوامەردەالن بەگە زوڵمی کۆن کە ڵێم: جۆرێکی ڕق پێداڕشتن بوو لەدە «ینعوذ بالل م »ەدوای ئ
ە  وەش لە الیەن گرنگیەمابوو هێندەی نەرەعمەوتۆدا هیچ موست ەتی ئەوڵەدر ەس ەب« دابڕینی ناوی »مستعمر

بێکی  ەبەس. ئابەتمەعاد ەموفلیسێک بڵێی: پاشای سە ک بەشانازی وە بووەبۆی د« تی »استعمار ەزیبوو تۆمەداب
یی  ەبێچاری نیبۆ داپۆش فێڵوفڕ ە کان بەخوێڕووە تەوڵەدە دا بوو کەوەلە تەو سیفەوامیی ئەردەهێزتر بۆ بەش بەمەل

ە ک ڕست جلەتا وە وەناوی ئیستیعماریان دەهێشتە ست کەبەڵدەیان هەبێکی ساختە بەزییان سێعلیلی بێهەو ت
گ دانا  ەدە یە ب 64گیانەبەرەی دەزاراو، نها دەوڵەتەکانەک تەن، رانیشەتێکۆش. ەوە نەکانیانیی پێدا شۆڕبکەشۆراو

و  ەران و ئەگێکی تێکۆشەبەرەوتۆ دەواڵتی ئە لە چاکوڵی ەهبوونی زۆکەبێکی مێژووی بۆ نەبەی سەنامە ب
ی لێ ەپاشماوە وەنیازێکە ب ەک، کانی شۆڕشیان کردبووەگ و پاڵپشتەبەر ەی پێشتر دژی دەانحکوومەت
وتۆدا  ەلی ئەباتی گەخە وتن لەی دوژمنانی پێشکە لیستە لێکراویش خرایزوڵم 65یداری ەرمایەس.  ەوەهێشتبوون

 

 . اعصاب  :هەستەدەمارەکان -63
بە کورتی دەڵێم: لە کوردیدا دەرەبەگ بۆ هەموو زەویدارێک ڕۆیشتووە کە خۆی زەویەکە ناکێڵێ و مزەی لێ   -64

یز ڕێژیمێکی نەبووە لەو  ی بە مەفهوومی ئەورووپای نەبووە خۆ کورد هەرگFeudalوەردەگرێ. ڕاستییەکەی کوردەواری 
 ڕە بۆی بوو بە دەردی بێچارە. پەستایەتییە مێژووکردەی کە وەک شەژێرد

ی لێ پەیدا نەبوو چ جایی  «ـیی دەبوو. بە هەموو عومری تاکە »صرافرخۆزیا کورد سەرمایە و ژێرخانی سەرمایەدا -65
 بانکی کوردی و کارخانەی کوردی و فڕۆکەخانەی کوردی... 
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فن کرابوو ەکفن و دە ک ، تیەگای ەبەرەیاننووسی: بمرێ دەیانگوت و دەڕسکابوو ئیتر دەی تێدا نەرمایەجارێ س
 .  گرتبووەخۆی ن ەوەر پێیانەسە ت بەنانەجارێ ت، داریەرمایە بڕمێ س، رگیش بووبووەتێرم

ی یەک بست  ەرانەداگیرک ە کۆنە تەوڵەو دەبۆ ئ« پاڵدانی ناوی »مستعمر ەر وەسە پ لەپێداگرتنی تێکڕای چە ل
ست پان ەدە ک ئێمەر وەگەمە وەکۆڵ نابێتە یان لەو ناوەئ، چێەوا پێ د، ەماوەستدا نەدە یریان لەخاکی غ

نیان ەدامە ڕگیریان تێدا بەرپابێ تۆز لەیاخود شۆڕشێکی پ ...رتەسندووق س، ندەومەو بڵێن: خێرە وەنەبک
ر  ەگە ر تا ئەڕزگارکە بێتەپێی دە ڵک داگیر بکات چونکەییشی لێ ناکرێ واڵتی خەوسا گلەئە  کێنێ کەبت

ە  و ڕووسیا لە  مبوجیەکە ڤێتنام لە ک کەروەکا هەخۆیانیان ڕزگار دە بوو لەدا نەو واڵتەریش لەداگیرک
رزی لێ ەو ئە وەکەن چ ەالیەر لەسە ندی خرایەڕی دۆڕاند و بەکوو ژاپۆن شەواڵتێکی و 66...یکاتەفغانستان دەئ

بێ  ەنها شتێک هەت، تەبۆ سناعە ی خامی پێویستیشی نییەند ماددەرچەه« »مستعمرڵێن ەر پێی دەدابڕا و ه
ە  ئیش و ڕژدییان لە ستخاوێنییان لەی و دەک ەتەچاالکی میلل رەسفی ئیستیعمار هەوە هۆی ناوزڕانی بێ ب

ە  شان بە بندرێت کە ی پێوەکەدزێوە تەی سیفەوە ئیتر بەس بوو بۆ ئە لۆژیایەکنەست هێنانی زانست و تەدەو
بمرێ  »کردبێت ەشی ن ەپڕۆیانەبێت شۆڕشێکی چە وەپێشیانە ڵکوو لەب، ەوەپێشە رەتانی ڕیزی هەشانی میلل
 .  ەوەبجێوێتە ی پێو«ـ گەبەرەبڕمێ د و ئیستیعمار

ە ندواە کوو هاوڕێ گۆرباچێڤ لەکی دڵ هۆشیاری نیگافراوانی وەدیتم مرۆیە ندم لێ گران هات کەچ
، ەوەندی حیزبەی ناوەزمانی لیژنە ب، می پارتی کۆمیونیستی ڕووسیەفتەوحتی بیسەوەکۆبوونمی ەی دەکەسیاسیی

ە  وتۆیی ببێتەی ئەوتگر  ەگەئنجا ئ . عمیر دابنێتەموست ە بێ دووڵی و بێ گومان ژاپۆن ب  1986-2-25ڕۆژی ە ل
ە ڕۆژان ببێتە ک لێڕۆژبێ ەرام دەی خۆی پێ بپێوێت لێی حدواروەم بەی سێیجیهانو ە و خراپە ی چاکەیارەع

 .  کۆلۆنیالیستە  بێت ەنا دەد 67رنێرەدەواڵتێکی و

کاسێتێکی  ە لە یبیسن بریتییەپ دەی چەرەنێوان ڕیزی بە کان و لەوتووەدواکە واڵتە ی لەو گوتانەی ئەرجوملەس
یر چ  ەر غەسە یی بخاتەێک گلرجۆە بێت بە وەوتنی خۆیانەفسیری پاشکەڕووی تە چ ل 68هاندنە خۆ ڕە پڕاوپڕ ل

ن تا  ەکەبێت تاوانباری دەرخان نەتی خۆیان تەخزم  کی بۆەیەوەشان ەوتنێک و گەر پێشکەدێن هە ش پتر کەوەل
ە  بێ بەستا دەریکا ڕاوەمەشانی ئە لۆژیادا شان بەکنەسازی و تەپیشە ل بوو لەسەر مرۆی ژاپۆنی تێروتەگەئ

مجێزمان خۆش دێت ە عالن بووین و لەتەفسیرانەی تێیدا م وەک لەم یەدە م بدرێتەی سێیجیهانمشتنی خوێنی 
ە  ب، دار بێەزەندێکیش مەچ، کانمانەمارەدەستەبێ بزانین سڕکردنی هەکوژێت و دەڕۆژیشمان ددواو ە و ئێستاک

ە وەو پێشمانەرەنگوستیش بەک ئەودای یەبایی م، کانمانەی گیروگرفتەچارە یر چ دادمان نادات لەی غەلۆم
تاوانباریی خۆماندا ە بتوانین دان بە ستێک کەڵوەڕێکاری هە ینەگ ەتا نەڕۆژێکی حەسانەوەش نابینین ه، نابات

 . ی تێیدا بێسووچن ەوەڵک لەهاندنی خەڕە ی تێیدا تاوانبارین بەو شتەێنین لهب

نتیقی ەمە ڕێز لێنان لە ران ئۆگریان گرت بەد ساڵێک تێکۆشەدووسە ر لەبە وەنسەمی شۆڕشی فڕەردەسە ل
ش پتر  ەکەژیان دیاردەتێکی تێیدا دەک حاڵەی کشت و وشتی وەگوتە زکردن لەناواقیعی و نامومکین و ح

ران و  ەمتر بەرپرسی گوزەکان کەرەتێکۆشو کان ەبیردۆزە ر چونکەکرا هەڕوان دەچاو یەوەوامی کرد لەد
ە وتۆ کەنمایشت ڕێکخستن و چاالکیی ئخشاندن و ەپێوان و دورشم ن  ەوشە یاندنی مندااڵنن ئیتر کاریان بووەپێگ
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ە ڵکیان بەوا خافاڵندنی خەرمانڕەف ە ر بوون بەگە تا ئ، حوکمی خۆیانە نیازی نۆرە بە ست لێی گۆڕینی ڕێژیمەبەم
وامیی ەردەزانی بۆ ب مفتە ب 69ڵستیانەرهەرانی شۆڕشی بەدەگ و بۆرژوا و یاریدە رب ەتی ئیستیعمار و دەدوژمنای

میشی ەردەند سەرچەرووری هەپێویستێکی زە بی سیاسی شۆڕشگێڕ بوو بەدەئە ئیستیعمار لخۆیان ئیتر مانی 
، تا بڵێی عومر درێژە میشیان فێڵێکەئ، ستەڵبەیان ه« »ئیستیعماری نۆی  ەکانیان ساختەکەڕیبوو ئنجا زیرەتێپ
وتووی  ەتی پێشکەوڵەبوونی دەهە بە وەتەستراوەبە وێ چونکەو بکەبرە ی ئیستیعمار لەزاراوە ک کۆنەوە نییە وانەل

ە  تەوڵەدە یدا نییەش پەچ موژدە تانەوڵەدە و جۆرەمانی ئەبێکیش نابینی بۆ نەبەس ،کنیک و زانستەت و تەسنع
مێنێ ەویستیان نێوتن پەسپان و پێشکەی خۆگری و چەپلە نەوتوو( بگەکدواگوترا ەان دی)جاران پێ 70کانەفراژیی

 . رزۆکیانەڕاگیرکردنی بااڵی لهمی بۆ ەکازی وەستنی داروەڵبەهە ب

ر  ەکسەی ی کردنرشتیەرپەی سەوامەرووی بوو بۆ دەیش داهێنانێکی ز« وامەردەی »شۆڕشی بە ی زاراوەوەدۆزین
و  ەم و ئە رکی ئەخۆی بێ ئە وتوو بوو کەرکەدا سەوەزۆریش ل 71. «ستبێژانەڵبەتکێش و ه ەحمەز»ی ەئاپۆرە ل

ی ە ڕووی وزە و بێت لەی ئەبارتاق ە ریکەش خ ـ «»ئیستیعماری نوێی ە زاراو. کردەوام دەردەخۆی ب
و ئیستیعماری ە وەژوورە وام لەردەخرێت: شۆڕشی بەر خۆیدا دادەسەبە کەبازنە جۆر مەب. ەوەوامییەردەب
ی ەمەکات گەتی خۆی دەمیللە ر لەدا تێکۆشەو حاڵوبارەلی ەو فێڵەئ، ەخۆم نییە ب. ەوەرەدە وام لەردەب

 .  ەڕۆژووی بێفتار ە:یەوەسانەش بێ کۆتایی و بێ پشووی حەکەفێڵ، ەوەهێنێتەبیردا دە م بـ« »چاوشارکێ

ی ساغ و  ەقیدەیتانی ناو عەر و ڕێژیمی شۆڕشگێڕ شوێنی شەمێشکی تێکۆشە ل، ەوەکۆن و نوێیە کۆڵۆنیالیزم ب
ک ەو. ماەواقیعەوە نە کی بەندییەچ پێو، پەتی چەریتێکی سیاسەنە تا بوو بە وەیبی گرتەغسەربە  لیمیەس

ر ەسەکی لەوامیشی پەنەبەسترابێتەوە دە وەستەرهەڕاستیی زیندووی بە شتێک ببوونی  یەوەبایی ئ ، ەدیاریش
ە پەرانی چەی تێکۆشەیاڵگەخە  رچاوەلێرەشدا س،  نەبێت یەکەرچاوەسە سڵەزیمنی ئە لە وێت کەشتێک ناک

چاو  ە تەعیەو ڕەخسێ: ئەڕەم دەمی سێیەی عالەعی ەتێکی زل بۆ ڕەف ەدا خەمەل. ق( ەتی واقیعی زەقیقەک حە)ن
چ   ی واقیعدا:ەساختقامی بێەر شەسەکی درێژ ببڕێت بەیەی ماوەوەرلەڵناهێنێت بەمینیدا هەر تێری و ئەسەب

ە ری وشەبەڵەهەماوی و بەی تەکەزلە ی قامووسەوەر ل ەڵکێشن بە ه وێنگوین و سەرتەهە ئومێدێکی نابێ نان ل
،  بگرێت واڕۆژدادو  مەردەر شانۆی مێژووی سەسەست ب ەتی دەپایەتاکوو چەمیش مومکین نابێ هەئ، ەوەبسڕێت

ێنێ بۆ هبرێتی سیاسی خۆی ەنە واز لە خۆوە پ لەی چەرەر بەگەواو نابێ مە ش تەکەست بەسەرداگرتنەد
ە کانی بەڵکوو ببنەفهوومەکان و مەروشمو د بیاتە دەئە ت لەرگی قودسییەو داڕنینی ب« ژیانێکی بێ »طقوس

شاعیری ە ین لەر قبووڵ بکەگەکات: ئەش دەوەگرێت و داوای ڕاستکردنەڵدەبوون هەڵەهە ری کەشەچشتی ب
  ،کی میسر ستێنراڵەخە  ل« زار »جنیهەدان هەیدا سەتۆڵە لە ک ،رپرسێکی ئینگلیزەئاست کوژرانی بە ل :میسری

 بڵێ: ە شیعرە م دێڕەب

 جریمة ال تغتفر ةقتل شخص ق  غاب 
نهب شعب امن مسألة فیها نظر و 
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منی ەستی هێزی ئەدە ما« بەڵکی »حەخە س لەزاران کەکوشتنی هە پێداویستێکی ئینسانی کە بێت ەد، ەو پێیەب
ند ەر تۆپبارانی شام و کوژرانی چەسەیی لەنسەری فڕەداگیرک،  ەبیریشمانە ر ل ەه، تاوانبار بکرێتە سووری

 .مای تێنەپەڕاندبێتەکی هی حەنجایە پە کوژرانی شام لە نگەڕ، تاوانبار کراتوندی ە سێک بەک

ڵک و  ەکوشتنی خە جاریش ڕاست  زارەو هە اڵم ڕاستەب، ڕیسوا بکرێتە وەشێتەوەک لێی دەر وەبێ داگیرکەڵێ دەب
ر ەزوڵمیش ه، ەی خۆی ڕووی داوحکوومەتستی ەدە بە ر چونکەکر هەنگوین و شەهە ی نابێتەکەی ماڵکردنکاول
.  بێ با ببێەکێ دە کەپیاوکوژ، تاکێکە لە خشترەسی کوژراویش ئازاربەکە د. چ دوژمن بیکات چ دۆستە زوڵم

زاریشی لێ ڕۆیی بۆ بازاڕی ەر هەگەت بێت و ئەینە کێکی لێ خواردن مەر گورگ یەگەڕ نین تا ئ ەمەالن ڕانەگ
نێوان کوژرانی کرێکارێک  ە لە رقێک نییەدەاللەتەوە ف ن ەالیە ل. خشەتی سوودبەمامڵە ربڕین ببێتەگۆشت و بۆ س

ت  ەمی ملووکیەردەس 72زیرێکی ەهۆی ئیعدامی و ەمووز بوو بەی شۆڕشی تدواو  1954ی ساڵی ەسرەنمایشی بە ل
بێ ەرقیش هەر ف ەگەئ . رپابوونی شۆڕشەبە ل 73ساڵ و پاش دوە رەڵێک کرێکاری جگەڵۆسینی کۆمەنێوان داپە و ل

ک ەکوژرێت نەن« بری داواکردنی »ماف ە تا کرێکار لەرپا بوو هەشۆڕش ب، ەیەو ەکیان ئەی ە:یەوەنەدوو الیە ل
رقێکی  ەف . ڵێ کرێکارانەکوشتنی کۆمە لە متر تاوانبارەکوژرانی کرێکارێک ک، ەیەوەمیان ئەدوو. خوێنی پاماڵ بێت

ە  تی مانگرتن لەچاو حاڵەبێت لقوربانی تێدا ە یەو ەرەبە حاڵوباری نمایشت پتری بە کە دایەوەرحیسابیش لەب
 .  لداەعمەی مەچوار دیوار

ە لە چەپ ک کی خۆڕهاندنیەیەوێ وێنەمەمن د. هێنمەشۆڕش بڕە ر لەوای بەخۆڕایی شتێکی ناڕە وێ لەمن نام
عقوولی  ەعقوول و نامەسنووری مە لە وەها کرایەشی وەرگاکەد، رچاوەبە ێنمهبوی ستاند ەبرە وەنسەشۆڕشی فڕ

ە  ش بەمڕۆکەناوبردنی دۆستی ئەل، ئنجا، ی یکگرتووی دوێنێ وەرەری بەدیتنی برادواەڕە ییشتە گ اڕاند تەتێپ
 . ەجایەجوانی نافڕە رەو هە شیرنی تاڵە رە هە ست کەدەبی حازرەهانەب

سیاسییە،  هۆشی  یی کاڵوکرچیەی نیشانەوەلە و جگەیری ئەیاخود غ، ر ڕستی ئیستیعمارەسە ڵخستن لەجلک ه
دەیتە بەر لێکدانەوەیەکی بەدیهیش، وەک کە بیبۆ کوتەکوتی میللەتان بەسەر ڕێگوزەری مێژوودا، زینهارێکیشە 

یین تەمەنی ئیستیعمار  دواچونکە ئەو سااڵنە ئەوەیە بڕیار بدەیت زەمان لە شەستەکانەوە بێ جوولە وەستابێت، 
پاش ، یینە چونکە مەعلووم بوو ئیستیعماری فڕەنسەییدوابوون. ڕاستییەکەی دەشێ شەڕی دووەم دابنرێ بەو 

ما خۆ  ەنە وەریەبەئیستیعماری بریتانیش ب، ەدایەق ەتەمەبێ دبوونی ئاواە ی لەێرستەئ ، 1940ڕی ەدۆڕاندنی ش
،  داەها بێئۆقرەڕۆژگاری وە لێکتر دووری موستەعمەرەکانیشی ل، کوو هیندداەکی زلی وەیەر کشەسەنێ بێپەبس

 . ڕ بووەنفتی شەخۆی کە کێشێت کەلی بریتانیا دەگیانی گ، زۆر نابات

بوو ەدەن ش ڕۆژ ئاواە وان نزیکانەتا ئە بوو کە و ئیستیعمارەکێشانی ئحڕو  ڕ پشوویەشی دواکانی ەساڵە و پێیەب
  ڕی »ەش. خاکیە ل

کانی  ەتەوڵەد رچیەه . ەبۆوەڵنەرگیز هەهە ی کەی چراکەئاخر پڵتە « ش بوو بعدوان ثالث 
شدا ەمەڵ ئەگەل. ینەاڵتیان بکەسەرچوونی دەسە هێڵشت باسی بەڕیان لزومی نەبوون دۆڕاندنی ش« »محور 

ە  ڕیان لەکان شەیەر میحورەگ ەش بژیت ئەکی دیکەی ەبوو ئیستیعمار ماوەوانەل، بڵێین ەوەی لێکدانەشێوە شێ لەد
نی  ەمەتە یەوژمێکی هەت، ەتەتایب موو سەرکەوتنێکی زل ەهە چونکە وەاڵت )ڕووسیا( بردبایەڕۆژهە و ل ڕۆژئاوا

ە وەیاندواە ب، ئیشتیها ساف رموگوڕ وەنی گ ەمەتە دەوڵەتی تاز وتنی ەرکەچ جایی سە وەکاتەوتوو درێژ دەرکەس
 . کانەتێشکاوە داغداریشن لە ن کەهو تی ورووژاەمانەساوی قارەپەی حەئاپۆر
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ڵی دروومان نێوان ەق ەنگی تەبوو یان کەردا چۆن دەوتنی میحو ەرکەس ریەسێبە  سیش نازانێ شکڵی دنیا لەک
میراتگراندا ە ر تازەسەتی چۆناوچۆنی ب ەمی مرۆڤایەرجەیی سەڕق و بێئۆقررخی ەو چە وەشایەوەڵدەکانی هەتەوڵەد
ە  بە الن کەداستانی گە کی نوێ ل ەیەڕەی ڕووپکردنرەزبەئە لە وەساندە حی ڵکەحاڵ مێژوو خەمەهەب. ەو ەسووڕایەد

 .  بووەرکتر دەئە ڵ فاشیزم بەگەستان لەی ژێردەبەجرەتە کە وەدڵە واش دێت، ریکنەخە وەیرەخۆیان و غ

ە باری پێوانەی لەبنگ رەسەند لەرچەه 74شاوێژ ەردی ڕەخوێنی و بەستێرەئە لە ش جۆرێکەقسان وەری ئەبەرلەس
هێزی  ە بوو بە وەڕەی شدواە مریکا لەکانی ئەکگرتووەیە رچۆنێک بێت واڵتەه. ڵنراوونەه 75ئاکامگری و
وڵی  ەوی ڕێژیمی ئازادی هەدەوڵەتانەی پێڕ وەنێوان ئە لە وەی گرتەڵەشوێنی تۆق ە زلی ئابووری و سیاسی ک ەرەه

ە  ل .نەدەدە و ئازادییەندوچۆنیی ئەچە مۆرکی خۆیان لە ی کەناچارییانە و پێداویستەجغزی ئە تاکیان کرد ل
ە تدا لەڕەبنە لە ک،  ستاەڕاگر ورەنگەرازووی لەتە ستەک دەو، ڕووسیای سۆڤێتی، ی ترەکەزلە ردا هێزەرانبەب
ە ویش بەاڵم ئەب، و بووەبرەدا بجیهانە ڕێکی لەت و ئابووری و بیروباوەری سیاسەب ەرلەس یـ«نقضفهوومی »ەم

رگیز  ەهە چونک 1917ساڵی ە لبوونی یداەنتیقی پەی مەوانەپێچە ت بەروورەری شۆڕ کرد بۆ زەی خۆی سەنۆر
، و ناکرێە کراوەنگ نەڕ« ش و سپیەنگی »ڕەنها دوو ڕەتە پی منداڵ بەتا گەهە و ە قیدەعە ل رەباری مرۆ هحاڵو

 . ەوەبیر بکاتە ختیش جۆرێکی دیکەرس ەنگ و سەتەمرۆی قیچک با

USA ەکی دیکەی کڕیاریی ەی وەند زەهاش چەوەه، ەوەرەیسەمی ق ەڕووسیای دە لە یەخریددراوە یەی ه-السکاەئ  ،
،  ئیستیعماری نوێی ە ڵنانی زاراوەهە ری لەگەبۆ ساختە ی داوەهانەی باشترین بەکەبێسنوورە تەروەسە اڵم بەب

ە وەتاموشامە وگوڕی و برمەگە پاڵپشت بۆ زاراوەکە تا بە خساند بەرێکی ڕەفاکتە گێلە تدا هێندەسیاسە خۆیشی ل
چیسن« ە»دین ئ  ریکاەمەی ئەوەرەوەزیرێکی کاروباری دە ی کۆنەوەوام بێت تا ئەردەست و زاراندا بەدە ل

Dean Acheson کتێبی ە لPower and Diplomacy ریکا هێزی ەمەئە کە دایەوەکان لەی ڕۆژئاواییەڵێ موشکیلەد
کی  ییەوری ڕاستەدە ب راوێزنەری پەبەرلەش سە م قسانە ئە و بێهێزە زایەبریتانیاش شارە زایەشارەو نە یەه

ە وەمەی سێیجیهان ندیەوەرژەی بەگۆش ن وەتی بێالیەقیقەی حەگۆشە لە ئیستیعماری نوێ کسەربە  گرنگی
ە نوێیە م ئیستیعمارە بڵێم ئە گرم کەدە ستۆوەئە گوناهیش ب  ەم و نەکەک ئاشکرا دەنهێنییە بکرێت: نیر ەس
ڵ  ەگەیان لەکێشە کان چونکەحوکمی ڕووسە لە ویسترەخۆشە وەاڵتە ی ڕۆژهئەورووپای واڵتانی ەالی زۆرینەب
ە  وەڵ ڕووسانەگەتی لەدۆستایک  ەی دڕدۆنگی نەرچاوەس ەمێژووشیان لە ڵکێش بووەهتێتی سۆڤیتدا ەکیەی
 .  ەوەژێر بۆتەرەس

ڕووس هێزی ە دا کە وەڵکوو لەبە دا نییسڵ ڕووەگەیان لەکێشە چونکە یەوانەپێچە کەمیشدا بارەی سێیجیهانە ل
و ە رەو مناوە وەبینن بۆ بزووتنەی دۆستێک دەو یاریدە ناسەتی هەرف ەد ،ر هێزی ڕۆژاواەرانبەبە ڕاگررەنگەل

ە بنیشم لە وەیەریتەم خەر وردیاتی ئ ەبەبە لزومیش نیی، ڵ ڕۆژاواداەگەی دێرینیان لەئاست کێشە ل کردنەلەمام
یدا بێت )بۆ دۆست( ەڕوان نەکراوی لێ پەکی چاوەییەچێت و دڵشکستەردەدە کەقاعیدە لە ڕوودانی شتێک ک

دیت باتریس لۆمۆمبا وا  ە تدە بێت نەیدانان نەردوو مەری واقیعی ه ەبەرلەرمانی سەر ف ەگەڵێم ئەکورتی دە ئیتر ب
ندێک و  ەموو بەهە رچوون ل ەبۆ دە بووایەزرۆ نەئاسان دابنێت ئەگەر تامە زێدە ت ب ەحمەبێکی زەتڵەمە بێباکان

ی ئیعالنی چل  دواتی پۆڵۆنیا ەیت میللەشتدەن، کەی ەبری زللە لە شاندنی دوو زللە وە ت بەرامەی کەوەبۆ کڕین
رای ساڵی ەر ماجەگ ەئنجا ئ. بۆ پاپا بباتە جدەس  ،ڕووسە کۆمیونیزمی دۆست باڵتی ەسەیی ئیلحاد و دەساڵ
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  » ە ل 1956
ر ەسە یتەبخە وەن ڕووسەالیە ر لەجەی مکردنر میسر و داگیرەبۆ سە ن ڕۆژاواوە الیە« لعدوان ثالث 

زاتی لەگەڵ ری ەفاکت بوونی ڵەکێین بۆ تەکێش بکەخشەن و دڕدۆنگی نەکی بێالیەیەشێ وێنەدە م نموونانەئ
یان ەکەسێ قۆڵیە  پڕکێش ، نگەک دەی، م بووەی سێی جیهانرچی ەسازدانی بیروڕادا: هە کی لەتەری بابەفاکت

ئەورووپای  موو ەهە ل، رەجەرای مەهاندنی ماجەبۆ ڕە بۆوەرز دەنگی تێدا بەچی زۆر دەکرد کەتاوانبار د
ی  ەسیلە وی کە دەستی بەسەر هەموو ڕۆژهەاڵتیشدا دەرفەت نەبوو تاکە دەنگ دەرچێت مەگەر دەنگی ڕەسم

اڵتی جیهازی ەسەحوکمی یاسا و دە ویش بەئ، دیار بووە وەڵکەخە بە کە ییەو بێئۆقرەئە وەمای. ەوویاندندا گرتەڕاگ
 .  کرابووە ف ەمن خەئ

ە ونەکەی دەو ڕووداوانەل، رەبەڵەهەو ب ماعکارەچ پێی بگوترێ ئیستیعماری نوێ یاخود ت ،ەتاوانبارکردنی بێگان
ڕووداوی واقیعی  ە کارهاتبێت لەر بەگەئە وایەڕاست و ڕە کردنو تاوانبارەئ، ەوەمەسێی   جیهانی ەراوێزی ئیرادەپ
 . هۆکاریی تێشکانی خۆی بێت یهاندنەر بۆ ڕەگەئ ،داتەزۆریش ڕوو دە ب، کردنخۆگومڕاە شبێتەد، ستراوەبەڵنەه

هاندن و ەمی خۆڕەتە تاریکاییدا چونکە بایی دیتن لە وەینەی چاو بکەر بیبیلەگ ەین ئەر ناکەرەدا زەلێر
تی ەمامڵە ی لەوەئبۆ ئنجا ، وێەت بکەحمەزە تی تێیدا بەچاوی عادە بینی بڕوونە یەوانەیر لە ی غکردنتاوانبار

 ،چاو دروست و ڕوون بێ، گاتەمرۆ دە مرۆ تێیدا بە ک ،بێە یدانێکی دیکەر م ەیا هەسیاسی و ئابووری و
تا  ە  ی دیکەکەنەنی الیێشوە خۆی بخات، کداەیەر ماملە هە ندار بوو لەفدار یاخود پێوەرەخۆی تە ر کەبینە پێویست
ە لە بگر، قبوولی بزانێەتی و مەعادە  ی دیکەکەنەفتاری الیەڕ 76داەرەو پێوەشێ لەد .  کردەدا چی دەو بارەبزانی ل

گومانیش ، رفدا بیکاتەمان زەهە خۆی لی ەوەئ چاوە ی ببات لەوە ڕاستییە ت و زێدەخاوە بۆ سە والوەقبوول بەم
نی خۆی و  ەمەتە د ساڵ لەی سەماوە بێت چونکەقبووڵ دەی ژیاری مەپێی پلە فتاری مرۆ ب ەڕە کە دا نییەوەل

شارنشین  ە ک کەو، سواریەناسەبێ ه، لمێنێەیسەری ژیار دەبێ پێوەفتارێک دەباوک و باپیری ئۆگرگرتووی ڕ
نیازی ە ی داهات بەوەبێت یاخود شاردن ەی دەک ەمی پاگژیی ماڵەخە پتر لچاو گوندنشینی واڵتی خۆمان ەل
رتیلیشی  ەم بەی سێیجیهان ە چی لەکاندا کەوتووەکش پێە واڵتە لە نەگمەدە کارێکی زێد 77ە ەوەیی داهاتانکردنمەک

 . کاردێتەبۆ ب

ە  بکەنەوە ل باشوور با بیرکانی ەتەوڵەڵ دەگەخی نین لەسە کانی باکوور کەتەوڵ ەدە ن لەکەیی دەی گلەوانەئ
ە کە وەخوێندۆتەکانیان تێنژاریی برسییەەرگیز هەمن هەی سێیجیهانسەربە  یانەزۆربە کان کەوتاویەنە تەوڵەد
بۆ  ە یەوردتر هە وەکی لەیەاڵم پێوانەب، سی دۆالر و پتریشە یاندەوتیان گەرمیلێک نەنرخی بە رستانەلپەه

تی تێیدا سڕ ەرپرسایەستی بەه، پێی دواکەوتووییە ک واڵتدا: بەیدانێکی یەند مەچە ست لەڵوەنرخاندنی ه
ی  ەبارە لە تانەوڵ ەدە وەک لەرۆکی یەی سەوە ستوورێکی گشتی تا ئەدە بێتە یاری دەنگری و نەالی ...بێەد
گوتبووی: رامدا ەوە ل ،ەوەڵدا کرا تا ئەوەی گوترا دیپلۆماسیشی گرتۆتەگەی لەرتیل تێیدا قسەوستاندنی بەبر

ی  کردنەلەیری مام ەس ...ڕواتەتر دەرەگە وتۆیی ئیش بێتەئە م چونکەنگ نایەدە اڵم لێی بەم ب رئاگادا
بوونی ی ئینقالب و یاغیەژمارە بە وەبگرە کتردا و لیستەڵ یەگەلە بکە وتووانەکدواە و واڵتەکانی ئەسیاسیی

ە  ب، ریقاەف ەتیی ئ ەکیەیە چاوێک ببڕ ...بارێتەدا دەعیەر ڕەسەهان بەک قەزای ناگە وە وتوو کەرکەتێشکاو و س
و خێر و  ەی ئەیتانانەشینی ش ەداب ە ن لەبیەد سەیروسەمەرە ...کرێەیان ئیمزا دە وەی کۆبونەرنامەڕوحکێشان ب

ە ی لەوەتااڵن )بۆ زۆرداران( تا ئە بێتەچێت و دە وتوو دەبۆ واڵتی قاتی تێکە وەکانەتێرە تەوڵەدە ی لەق ەدەس
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ی ەکەتییەکی مرۆڤایەیەبیروڕا و پاشماوە ی نرخێکی لەوەمی برسی بێ ئ ەدە چاکدا پاروو ناگاتو ەیلەتی مەحاڵ
 .  ژمارد بێ

و ە سێکی ئەستێرەر کەترسی پۆلیس و هە رزێ لە لەدە وەزار ساڵەی پێنج هەتەوەم لەی سێیجیهانمیزادی ەئاد
ە وەحکوومەتن ەالیە  ل، کیەپێش ، مردنیتا ەهبوونی  ەر لەه. ی بێتەبریقە وەر سینگ و دوو شانیەسەنیشان ب

ی هۆش  ەبەجرەموو عومرم ت ەهە ب. پزدانی دایکی نیشتمانە وەتێچەدە وەو داغەب، ەتی لێ دراوەداغی خیان
و ەبردبێت بمپارێزێ لەر دۆستێکم تێدا شک نەگەگرم ئەتدا نەیکی حکومەیەرەدایسەربە  ەکە بووە وەم ئەوەکرای

ە بێ چونکەتیان تێدا پاماڵ دەو حورم رکەو ماف و ئ «اجیع رمو»ر ەبە دێنت ەعادە ی بەوتانەڵکەهە رزەت
ڕووی بچووکترین  ەی ڕووبە هێزی قانوونێک پێوە تاڵێکم لەسبەچ د ...اڵتمەسەند بێدەچ، ک هاونیشتمانیەو، زانمەد
 . بفرۆشێتناس بکات و ناز و فیز ەن یا خۆە وێ مەزاق وەبیە ژێر کەرەی هەئموور و پۆلیسێکی پێپلیکەم

ر موراجیع ەسەد جار لەئمووردا ڕوو بدات سەنێوان موراجیع و مە ک لەیەو ەوتنەر پێکەه، پێی ناوێ بڵێم
ئموور  ەر مەسەک جار لەی یەوەر لەسمی بەوامی ڕەمی دەئمووری دەمە ستدرێژی لەدە کرێ بەحیساب د

م  ەی سێیجیهانپانایی ە بە وە بووارم ەش لەقس . اڵتی قانوونیەسە سنووری دە رچوون ل ەدە ێت بحیساب بکر
ە ی ڕاببینێت ڕێ بەکەنگی شێوازەشەوانبێژی و ق ەهێزی ڕە ندێکی لەریش چەنووس، ەدرێژخایێنی بێکۆتایی

ە  وەکی دیکەالیە ییش ل ەڵەرکزەو سە وەکەالیە ل، ەعیەکانی دەدزێوە رەهە وێنلە  ە لەی نادات پێمەکەمەڵەق 
لفێکی ەئە سەی کەوەئ  - االشارةە اللبیب تکفی» ب گوتەنیەرەع، داـم« ە»سێیخۆشی ەی پان و نجیهانو ەبکات ل

 سه«:ەب

 فکان ما کان مما لست اذکرە 
ل عن الختر أا وال تست  فظن خ

 گوتنە تەی نایەوە»چی بوو بوو ل
 وه«ەپرسەو لێ مە پاک بگومان

 

ی سێیەمماندا جیهان موو ڕێکارێکی ەهە لە ی کەشێتان وە رانەڵمانی کەهنی فشەودەڕی و کەوجەها لەجۆر
ی ەئۆگریان پێو ن پێی ڕاهاتوون وەکەدە ن ەزە بیاتانەو تەر لەهە کە یەسووک و چرووکانە تەو بابەومێت لەق ەد

جاڵ و  ەوتۆ هێند ڕەئ یکاریەستێت بۆ ساختەڵبەهە بار و بینگە بنی دنیاوە ئیستیعمار لە هیچ مومکین نیی، ەگرتوو
و ڕێنموونی   78« ناوتوێژبینی»ە هێنن لەکاردەی جیهازی زانستی نوێ بەڵقەخ وەرچی پالنی ئەهە ڵەپەچ

دێین ە  کە ئنجا ئێم،  نەێکدا تێک بگـ« مینەڵ »عیدی ئەگەکات و ناشێ لەدە کخستەمووی پەه، ڕێکخستن
پاڵ فێڵی ەترین شتێک وەمچیزەر کەسەت لەوڵەن و دوو دەندیی نێوان دوو حیزب و دوو الیەژانی پێوەشڵ

کێک بێ  ەبین یە حۆجە ئێمی ک بڵێ ەگرین وەدا خاتری خۆمان دەوەین لەدەدە ی بێگانەئیستیعمار و خیتخیت
ە  دوور لە رەگاڵو و هە  رەکاری هە ینەست بدەتا دە ستی زگماکان گومڕا بکات هە هە وەدڵمانە اوێتهبخرتوپرت 

 . ندەوەرژەسوود و بە تاڵ لەبە رەتی و هەمرۆڤای

ە ل کردنڵستیەنگی بەره ەی دکردنەف ەخە ستوو بەن قاڵبیان بەی هەتەوەم لەی سێیجیهانڕۆیشتووانی ە قس
مان فێری ەکەجیهانبێت و ە بێگانە یەی قانوونی دادگوزار ئیتر چ پێویست هکردننگی داواەکرداریان یاخود د

تا  ە ت؟ ئێمەیەنە ندیی لێوەزامەی ناڕەک ورتەڵنانی دنیایەنیازی هە کاری بکات بەو ساخت کردنەف ەندی خەف 
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،  ەیەیان هەوەمافی خۆ ڕوونکردنە وەویەر ڕووی زەسەن ب ەتان هەبینین میلل ەدە نگ دێین کەتەی خنکان وەڕاد
کانمان لێ ەوەباڵوکردن 79ونیەو کروتە ڕۆژنام. مان لێ دەبڕینەناسەهە ییشتبایەستمان بیانگەر دەگەخۆ ئ
ە  وەکا پرووشکێک پێیانەری نەسە یلی ئازادی و سووربوون لەمە لە وەدەشووشتخستن و دڵ هۆشیانمان پاک ەداد

ە  ب کردنشەو بێ ب کردننعەر چپاندن و مەسەاڵتنمان بەق هەاڵشی ڕەهەندێک پووش و پە وەڕێتەبۆمان بپ
 . بسووتێنێە وەدەورمان

با و ئاتۆم و  ەمی کارەردەسە ژیانی ل یتیەینەمە  م ببێتەی سێیجیهانە تی ئازادی لەر حیکایەگ ەئە یر نییەس
فتار و ەڵێن ئازادیی ڕەپێ دە دا گوێبیست بوو دنیا شتێکی تێدایەتازانە م ڕۆژگارەلە چونک ،ردیەئاسمانگ

ریکیش  ەخ، ستبووەب ەقشی نەینیدا نەزە کی لەیەوێن، بووەری لێی نەبەشتر خێپە فز کەئازادییخواز و ئازادیی ڕ
دنیادا  ە کانیان بەمەفهووم، ەوەنسەشۆڕشی فڕە ی لبەتایبەت، د ساڵێکەدووسە ر لەتا ب ەێنێ ههبدایە نوێوە بوو لەن

ی  ەی ترووسکەوەر ل ەخرا بە ها وەمانەز. ڵ بووەنبەم کز و تەی سێیجیهانرێمی ەو هەرەشیان بەجووڵ ،ەباڵوبۆو
کیی ەزادێکی هۆشە  لوا ببێتەتیش نەق . کانەبژاردە رەنی هەگمەدە زێد «یی »ڕۆشنبیرەمینەهۆشی کە بچێت
 . ڵکەی خەئاپۆر

ە  وەم ڕۆژگارەدە بوو بەیدا نەتێدا پی مێکیڕێژ رگیزەمدا: هەی سێیجیهانە لە گی نییە ڕ، فهوومی نوێەمە ب، ئازادی
چ  ،هیچ کاروبارێکداە ت لەعیەزۆ و بیروڕای ڕە ئارە ی ببا بەو قانووندا ویستبێتی پە رنامەی بەچارچێوە و ل

ی بیروڕا  ەوەک بۆ باڵوکردنەیەسیلەی وەوەدۆزینە لە وەکردۆتەی بیری نەڵکەو خەسیش لەک. بچووکی چ زلی
ر  ەگەڕالیزم« تا ئەلیب -»ئازادی ە ر تێفکرین لەسە بوو بیخاتەهادا نەتی وەاڵیەبارێکی کۆمە خۆیشی لە کەڵکەخ

 . سانەپەحەی دەپێوە کردبانایتی بۆ ە بابەکارهێنانی ئازادیی تازەتێک پێشنیازی بەبڵیم

ک  ەمرۆی وە وێنە بنیشین کە وئەورووپاواقیعی مێژوویی  یکردن ڵەر شیتەبەت نادا بەرف ەدە دا بواری قسەلێر
ی  ەرچاوەوتۆ بوون بەسەتی ئەاڵیەی سیاسی و کۆمەف ە لسەداواکاری ف ە و ڕووسۆی کرد مۆنتسیکیۆ و ڤۆلتێر

وانی ەک ئەسی وەاڵت کەین بۆچی ڕۆژهەتێبگە وەڕێی قیاسە ئنجا ل 80ەنسەرپابوونی شۆڕشی فرەبە لە ندێشەئ
ی جیهانما و ئومێدی ەڕی تەوپەبڵێم ئە زانم کە کافی دە ی تێدا بەندەوەر ئەه، بووەهێنا و پێیان ئاووس نەن

ببڕای ، نەقانوونی ئاسمانی و مرۆساز بکە وی لەاڵتدار پێڕە سەحاکم و دە بوو کە وە ر ئەمان هەداد و ئە م بەسێی
هاوبیر ە وەبکات ڵکێک کۆەڕی سیاسی دنیایی خەمای باوەر بنەخسا لەسەڕەوتۆی تێدا نەببڕای ڕێکخراوی حیزبی ئ

 . ندەوەرژەڵێن بەی پێی دەوەبن ل

ک باطنی و ەی وە وەڵدانی بزووتنەرهەراوی سەناو د ە پێویست نابینم بچم، ەبێ کۆتایییە وەتەو بابەش لەقس
دا دەڵێم کە ئەوەندەیان تێ رەه، ەیەپایان پێوووورەک ڕێکخراوی حیزبیی ئەکی وەی ەشێوت ەڕوواڵە بە ک میەخوڕ

 

 ستوونی دووەم.  13ی هێما بۆ کراو دێڕی «سروە»رمان: گۆڤاری اکروتەون: ساختار، ساخت -79
فکری گۆڕانکاری و شۆڕشی بەسەردا نەباری: سێ سەد ساڵێک بەسەر کۆپەرنیکۆس و  ڵییەوە ەتالە ب 1789ئەورووپای  -80

سووڕانەوەی ئەرزییەوە تێپەڕیبوو، کەچی خۆم لە سەرەتاکانی هۆشکرانەوەمدا بیروڕای ئەوتۆم خوێندەوە کەسێکی باوەڕ بە 
نێت، کافرە. ئەورووپا لە هونەر و سنعەت و زانست و ئابووری و هەموو جۆرە بهێئەرز نەک بزووتنی  یخڕیەتی

مەعفیرەتێکدا بە قۆناغ پێش ڕۆژهەاڵت کەوتبۆوە. ڕەوی ناپۆلیۆن بۆ سەر میسر فکر و زانستی لەگەڵ خۆیدا برد.  
مەتەڵی پێنج هەزار ی بەر لە سەد دووسەد ساڵ دەستی کرد بە هەڵێنانی  ئەورووپاهیرۆگلێفیشی بۆ میسر خوێندەوە... 
 ساڵەی مێژووی ڕۆژهەاڵت... هتد. 
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 وباری تایبەت بە خۆیانەوەیان هەبوو چ پێوەندییان نەبوو بە باوەڕی سیاسی دەرگە لە ڕوویئەم بزووتنەوانە حاڵ
 . سەریدا دەسەپابکاتەوە تا دەرباز بێ لەو کۆت و بەندەی دوور لە قەناعەتیەوە بە « تاک»

،  ی سێیەم ئاشنا نەبوو لەگەڵ بانگەوازێک سوور بێ لەسەر ئازادیی بیروباوەڕجیهان لە هەموو مێژووی کۆندا 
بە  بلەمانە تێدەپەڕم سەبە. ەوە« استفتا» لە ڕێی  حکوومەتهەرگیزیش دەنگێکی نەبیست بۆ گۆڕینی 

سەردەمی کارەبا و ئاتۆمدا تووشی خەفەتی نەبوونی ی سێیەم لە جیهانگەالنی  :و دەڵێم تەنگەبەری دەرفەت
ئازادی هات بێ ئەوەی پاشخانێکی مێژوویی لە بەکارهێنانی ئازادی هەبێت بە جۆرێک لێی بوەشێتەوە 

وە هەبێت ەدیمۆکراسی و ئازادیی سیاسییسەربە  چ بیروباوەڕێکی، بەرنامەیەکی پاراستنی بۆ نەخشەکێش بکات
فەرقێکی ئەوتۆش نابینین لە نێوان وەرگرتنی ئەو بیروباوەڕانە و لە ، دا بۆی هاتئەورووپالەگەڵ ئیستیعماری 

. بەخێرهێنانی گەڕۆک و فڕۆک لەو ڕووەوە لە ڕەفتاری لەگەڵ هەردوویاندا تا بڵێی بە درێغ و نا بەدڵ بوو
مەنییەوە بە لەوەشدا تێبینی دەکرێ کە سواربوونی شەمەندەفەر ئاسانترە لە دانیشتن بە دەوری مێزی خواردە

ڕاهاتن لە خووگرتن بە سیفەتی ئەمیشیان ئاسانترە تا گونجان لەگەڵ فکر و ، خۆی و بە ئاداب و بە نەریتیەوە
 .  لێکەرانە هەتا بە الیەوە وەک سیفەت و غەریزەی زگماک ئاسان دەبێچاو

افێکی لێیانەوە بۆی دەبینین ڕۆژهەاڵتی کە تەقلیدی ڕۆژاوایی دەکات لە حیزبایەتی و بانگەوازی ئازادی و م
دەکەوێتەوە و بەرپرسایەتیەکی دەیخەنە ئەستۆیەوە تا بڵێی سەغڵەت دەبێ بە دەست گونجاندنی ئارەزووە  

دەروونیەکانی کە بە ئەسڵ ئەو جۆرە ئیلتیزامەیان تێدا نییە لەگەڵ پێداویستییەکانی حیزبایەتی و لیبەڕالیزم و 
 .  وەک کەسێکی تەنگ هەڵبێت بە جلکێکی تەسک و ترووسک. داتئازادی کە مرۆ بە پێی قاڵبی خۆی قاڵبیان دە

دیتوومە فەرمانبەرێکی ڕۆژهەاڵتی خەیاڵی کردبێتەوە لەوەدا دەگمەن ەوە دەڵێم بە دەگمەنێکی  کردنبۆ زێدە ڕوون
لە باشترین حاڵدا وەزیفە  . بەجێ بکاتپەسەند فەرمانی سەرشانی جێ یبە پێی داخوازیی قانوون و کۆمەاڵیەتی

یە لەسەر حیسابی عادەتیش دەرگایەکی فەڕاحی گردوکۆبە پێی ، ی ڕۆژهەاڵتییەوە[ هۆی بژێوێکی حەاڵڵە]بەال
شتێکە  ،ەیەک بێ لە داهاتی حەاڵڵ و خزمەتی کۆمەڵ تەزیفە بە الی ڕۆژهەاڵتییەوە ئاوێ ئەمما و، موراجیعان

 .  بێگومان لە ئیکسیر دەگمەنترە، ئەگەر یەکجارەکیش نامەوجوود نەبێ 

ترت دەوێ واز لە وەزیفە و حیزبایەتی و جانفیدایی بۆ ئازادی دەهێنم و بەقاڵێکی  لەسەتئەگەر ڕوونکردنەوەی 
عێراقی بە بەقاڵێکی دانمارکی دەگرم کە کەسبیان هەوڵێکی زاتییە بۆ بەرژەوەندێکی زاتی پەکی لەسەر تانووت لە  

دەبینی فەرق لە نێوانیاندا دەگاتە   .ەستخاوێن بێو حەز کوشتن نەکەوتووە هەتا تێیدا د کردنخۆدان و نەفس کەپ
ناشچمە بن باری وردیاتی ئەو فەڕقەوە بەڵکوو شاڵاڵ بە ڕێکەوت سەردانێکی ئەو واڵتە  ، کردنپلەی شێوەن بۆ

ی سێیەم لە  جیهانئەگەر ئنجا . جوانی و دزێوی چەند و چۆنە، دەکەیت و دەبینی فەرقی نێوان تاریکی و ڕووناکی
تۆ بڵێ ئەو ئازادییە و  ، نەداتە کیلۆ و حوقە و دڵیشی نەکرابێتەوە بۆ وەزیفەی بێ خوارەکە و خێچکەپێوانەدا گوێ 

لیبەڕالیزمە و حیزبایەتییە بە الیەوە چەند پاک و پیرۆز بێ تا خۆی تێدا شەهید بکات و ببێتە مۆم بۆ غەیر 
، ناوەشێرێک و بژاردەیەک و ناومدا هەڵبژ ئایا دەشێ لە کێشی کاڵەک بدزم و لە لیبەڕالیز. شۆق بداتەوە

لە خۆوە واز دەهێنم لە یەکەمینایەتی و سەرۆکایەتی حیزب و  یاخود وەزیرێکی ڕاست و درووست بم؟
هيهات هيهات لما  » ی ڕاهاتووبم لە دزینی دە گرام کاڵەک کە بۆ کڕیاری هەڵدەکێشم؟کمنێ، حکوومەت

 81. «توعدون

 

 قیامەت.سەربە  ئایەتێکی پیرۆزی قورئانە لە مژدە و هەڕەشەی -81
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ی  جیهانبەدەری خووە کۆمەاڵیەتییەکانی دیاردەی سەلبی لەعادەتە لە هۆی ەوبوونهەرچۆنێک بێت و بێ قووڵ
ەکەمان لە کۆندا جیهانگەالنی  می ئەو حەقیقەتەی لێی دەدوێم بڵێسێیەم دەشێ سادە و ساکار وەک سادەی

تا ئەگەر   82هەستی نەکردووە بە نەبوونی ئازادی هەتا ڕۆژگارانی نوێ چونکە فکرەی ئازادییەکە پەیدا نەبوو بوو
ێنن لە  هبلە دووسەد ساڵێک داوات لە خەڵکی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بکردایە ئازادیی سیاسی خۆیان بەکار بەر 

ادیی  کاروباری عمومیدا لێت وڕ دەبوون چونکە داواکەت چ مەعنای نەدەبەخشی لەبەر نەبوونی چ مەیدانێک ئاز
یردا نەدەهات مەگەر ئەو واتا عەکسییەی  هیچ تاکیان خەیاڵی واتای ئازادییان بە ب  ،ێنرێتهبئیرادەی تێدا بەکار 

الخطاب(: چۆن خەڵکتان کردە   لە کۆیلەیی بەدەر دەداتەوە تا ئەوەی قسە گەشەکەی خەلیفەی دووەم )عمر بن
 . ی عەبد لە عەبدایەتی دەبڕایەوەکردنکۆیلە کە دایکەکانیان بە ئازادی هێناویاننەتە دنیا؟ ئا ئەم گوتەیە بە ئازاد

سەرەتاکانی عومرمدا هەرێمی بەرینم لەم عێراقە دەدیت هەستی بە ڕۆژنامە نەدەکرد وەک بەو قەسەڵەی  لە 
شاریشم دەدیت نەیدەپرسی جەریدە هاتووە یا نەهاتووە باکیشی نەبوو بەوەی  ، دەکرد کە بزنەکەی پێی دەلەوەڕا

زۆر قەزا لە مانگ و دوو مانگدا  .بوون و نەبوونی پەرلەمانیشی بەالوە وەک یەک بوو. لە بەغدا ڕوو دەدات
بوون تا ئەگەر ڕۆژنامەیەکت دابانی  « ةصحاف » جەریدەیەکی نەدەخوێندەوە و زۆربەی خەڵک ناشناسی هەواری

بۆت شەڕح دابان   ، ئەگەر بۆت خوێندبانەوە تێی نەدەگەیشتن، لێیان وەرنەدەگرتیت چونکە خوێندەوار نەبوون
ن لە بارەی دواوەک ، بە تێکڕایی، و ڕۆشنبیری لە ژیانی وانداڕۆژنامەگەری ، گوێییان پێی نەدەبزووت

دەیان هەزاری ئەو خەڵکە سبەینان خەبەریان  . شانۆگەرییەوە ئەنتیکە بوو کە هەرگیز لە هەرێمیاندا نەزابوو
دەبۆوە و بە ڕۆژ خەریکی گوزەران دەبوون و سەر لە ئێوارەی شەودا دەخزانە خەوگەکانیانەوە بێ ئەوەی ببڕای 

 .  ێنێ با خەیاڵیش بێتهبڕای تووشی شتێک بێن مەفهوومی ئازادییان لە ال بە خەبەر بب

بەڵێ ڕاستە تا بڵێی نەداربوون و ئەرکی قورسی کێشەی ژیانیان هەڵدەگرت بەاڵم تا بڵێی دوور لە فکرەی 
یەتی خۆراکی و پێوەنداگومان نابەم تا ئێستاکەش بە ڕوونی زانیبێتی ، لیبەڕالیزم و چی لەو بابەتە بێت

ئەوسا  ...واڕۆژی مندااڵنی بە هەڵبژاردن و مالنێی الیەنە جوداکان لەسەر حوکم چییەچارەنووسی ژیانی د
ی گۆڕانێکی بەسەر دەقی ژیانیدا هێنابایە  حکوومەتهەرچەند نەیدەزانی سیاسەت مانای چییە ئەمما هەر کارێکی 

داوای بکات ناشێ بەرژەوەندێکی  حکوومەتسوور بوو هەرچی بە الیەوە لە حەرام حەرامتر بوو چونکە لێی 
 .  گشتی پێوە بێت

، ئەمە بوو وێنەی تابلۆی کۆمەاڵیەتی سیاسی کە خەڵک لە سێبەریدا دەژیا ڕۆژێکی چاوی بینام لە دنیا هەڵێنا
ی بەو  ن بۆ ئازادرە کۆنەکانمایپدا تاریکتریش بووە کە لزوم ناهێڵێ قسە بکەین لە شیفتەیی باڕابوردووبێگومان لە 

ئەوپەڕی ئومێدیان ئەوە بوو حاکمێکی دادپەروەریان هەبێ لە خۆوە بڕیاری عادالنە . مانایەی ئێمڕۆ تێی دەگەین
ی  جیهانبوو بە مەینەتی ، نەک پێشتر، بدات بەو پێیە مەسەلەی ئازادی پاش بەرباڵوبوونی قسە لێوەکردنی

مایەوە بە خەفەتی ئەو بژاردانەی لە قوواڵیی و لە  کە بووش بە مەینەت ڕۆژگارەها تێپەڕی هەر، سێیەم
 .  ئامانجەکانی دەگەییشتن

ەشە لێی حاڵی بووین وەک لە  کجارێ بە شێوەیەکی ڕوو :لە زۆر سووچیشەوە بوو بە مەینەت نەک یەک سووچ
نێوان مەیلت  شەتڕەنج حاڵی دەبین بێ ئەوەی پێوەندایەتیی بە واقیعی ژیانەوە هەڵقوڵیبێت چ فەرقێکیش نییە لە 

باوەڕت بە هەڵبژاردن لە نێوان   و لە بەین ،بگرە دەیکەرهێنن،  ێک کە تێی ناگەنک وەالی سیمفۆنی لە نێوان خەڵ
گەلێکدا تێی ناگات و پێوەندایەتیی بە بەرژەوەندییەوە نابینێ و قورسایی و ئەرکیشی هەڵدەگرێ وەک زێدە  

 

 زەمینەی پەیدابوونیشی پەیدا نەبوو.  -82
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ێکەوە کە گوێ ناداتە کاروباری حکوومەتدەگات لە   سەر تەکلیف و شەکەتیەکی پێیانە زەریبەیەک بێ بخرێت
ئەوسا  ، ی لە پلەکانی سەرەتایدابەتایبەت، لیبەڕالیزم و بەرژەوەندی خەڵک پێوەندی بڕا لە نێوانە کئنجا ، ڕەعیەت

 . دەبێتە گەپێکی نەزۆک و بێسوود

هەر ئەوەندە دەڵێم ئەو  بە شێوەیەکی قەناعەتبەخش دەرفەتی شەرحدان نابینم، لەبەر ماوە تەسکیە لێرەدا ک
یەکیان  ، ەوە بەردار بووبوونبە دەم فراژی، ی ئێمەدا پەیڕەوی لێ کرا لە دوو واڵتجیهانمەفهووم و شێوازانەی لە 

ئەویش بە هۆی پەیدابوونی پێوەندایەتی لە نێوان واقیعی ئابووری و ڕۆشنبیرییان ، میسر ئەوەی دیکەیان هیند
ی لە سەدەی نۆزدەیەمدا( و لە نێوان ڕێژیمی لیبەڕاڵدا بوو  بەتایبەت، بە خۆوە گرت چوونی)کە ڕەنگێکی بەرەوپێش

کە لە بنەڕەتدا تەعبیردەرەوەی ڕۆشنبیری و ئابووری و چاالکیەکی کۆمەاڵیەتی ئەوتۆوەیە بە دوا زمانێکدا  
دوو شتی تێک   83دەگەڕێ پێی بئاخێوێ چونکە ئازادیی سیاسی و ئازادیی ئابووری لە پلەی پێش کۆمیونیزمدا

ئیتر لزوم نییە بۆ کەسێک )و الیەنێک(ی ئابووریی  84یەکیان بێ ئەوەی تر بەسەر پێیانەوە ناوەستێ ، بەستراون
ئازاد و گەشەداری نەبێ خۆ ماندوو بکا بە ڕەفزی لیبەڕالیزم چونکە لیبەڕالیزم بە پێی سروشتی خۆی و بێ 

 . کەڕ و گۆرانیبێژ ]یەکتر ڕەفز دەکەن[، و کتێب بەهانەکاری ئەو الیەنە ڕەفز دەکا وەک نەخوێندەوار

تێگەیشتنی   و واڵتانەدا[ بە شێوەیەکی ڕووکەشکە ]لە :ئازادی لە گۆشەیەکی دیکەشەوە مایەوە بە مەینەت
،  ئازادی کەوتە پەرەسەندن و ژمارەی زیاتر لە ڕۆشنبیران بەرەو دروشم و ئامانج و ئاکامەکانی کشان

. پووچانەوەیەکی زۆر سەری هەڵدا لە ئومێدی کەسانێک باوەڕیان بە ئازادییەوە بوو خەیاڵشکەستی و هێوا
 «ئازادی» شکەستەکەش لە بێهێزیی بنەمای جەماوەری و تەسکەبەرایەتی ئەو جەماوەرەی بەشداری لە گەپی

ن گوزەران و  وەک باسمان کرد نەبوونی پێوەندایەتی بوو لە نێوا، سەبەبی ئەو بێهێزی تەسکەبەرایەتییەش. دەکرد
ریەوە هەیە کە هیمەت خەیاڵشکستەیی بە بە،  ی سێیەمدا هەڵکرابوونجیهانئەو دروشمانەی بە تازەیی لە  

 .  ئومێدی ببەخشێ و دنەی لێ پاڵکەوتن بداتبشکێنێ و بێ

سەرەڕای ئەمەش شتێکی مەلعوونتر لە خەیاڵشکستەیی ڕووی دا بەوەدا کە هەڵپەرست ڕژانە ئەو تازە مەیدانەی  
حق » و زیانەوە و ڕێی هەرە کورتیان تێدا گرتە بەر کە بوونە الیەنگیری حاکمە کەمتەرخەمەکانی ئاست سوود

ئیتر لەوانە بوو چەندین حیزبی ساختە لە واڵتێکدا  ، و کۆڵەکە مەعنەوییەکانی دیکەی کۆمەاڵیەتی« و واجب 
ێنێ کە هەر نەبێ باوەڕێک هبشکست لە پووچەڵییان و تاکە حیزبێکی تێدا  حکوومەتپەیدا بن بە یارمەتی دانی 

ی سێیەم کرایەوە جیهانگۆشەیەکی زێدە بەرین بۆ مەینەتی  . پرسیارەکانی ئازادییەوەی هەبووسەربە  و بینینێکی
ئەویش بە هۆی شکستی لیبەڕالیزم کە ، لە تەجرەبەی ئازادیدا کە بە خەیاڵی پێشەنگەکانی ئازادیدا نەدەهات

ی تێدا سەرکەوێ ئیتر قوماندانی لەشکر لە زۆر واڵتدا کەوتنە  حکوومەتنەبوو شێوازێکی پێشکەوتووی  کواقعێ
. ی گۆڕانێک کە بە الیانەوە هەوڵی مەدەنیەکان تێدا نەزۆک بوودبازی کۆدێتای عەسکەری بۆ هێنانەسەر ڕێ 

چونکە کۆمەڵگایەک لە  کۆدێتای عەسکەری لە بەرەوپێشبردنی کۆمەڵ بە تەواوی پەککەوتەیە ، ئاشکرایە
کەرستەی شارستانیدا هێند بێهێز بێ نەتوانێ خۆی بباتە پێش بە ڕێنموونی ڕۆڵە مەدەنییەکانەوە کە ئامادەترن  

یەکجاری پەککەوتە دەبێ لە ژێر دەسەاڵتی پیاوی عەسکەری کە ، بۆ گرتنە ئەستۆی بەرپرسایەتیی چاوەدێری
ی و سیاسی و بۆ غەیری بازرگانی کشتیوکێڵ و جۆماڵ و بۆ  پەروەردە بووە بۆ غەیری بنیاتنانی کۆمەاڵیەت

گرفتی سەردەم  ا ئەو مەدەنیانەی بینینێکی مەیلەو ڕوونیان هەبێ لە گیروی سێیەمدجیهان لە  ...کارگەی شیرەمەنی
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ئەژمارن ئیتر حاڵی واڵت چۆن دەبێ دوای بەالوەنانی  ی خۆیان بە ئاشکرایی تا بڵێی کەمبە تێکڕایی و هی واڵتان
و کەمتاکورتە لە پایەی چاوەدێری و هێنانی کەسانێک )لە عەسکەرییان( کە هیچ سەرەدەرییان لە لێخۆڕینی ئە

دیدە لە ڕووی شارستانییەوە اکامی ئەوە بوو کە واڵتی ئینقالبباشترین ئ، برەوستاندنی کودێتا.  کەشتی نییە
ونکە داوەستان لە مەرکەزی بەاڵم دەرکەوت ئەمە لە ئیمکاندا نییە چ، داوەستێت و نەکشێتەوە پاش

بێت وەک کە  ی و ئەمان کارێکی وەها ئاسان نییە بە سەالمەتی پێک تەسەلدا بێ پێشکەوتن و کردنسەرپەرشتی
ەز چەسپ دەکرێت بەڵکوو پێوستی بە چپاندن و تۆقاندن هەیە لە بری حوکمی  غبە نووسین لە ڕووی کا

شێتێکی دیکەی ئینقالب لە خوایەتی بەردەوام  یاخود ئەمینواتە دەبێ مێژوو شەختە بکات هەتا عیدی ، مەدەنی
لە ناوی دەبات یان خەڵک هەڵدەشاخێن یان شتێک لە   تر ەتییە شێتێکی تەماعکاریدەبێت چونکە ئەو خوا
 . مێ کە بە بیرمدا نایەتوئەسبابی نەمان دەقە

وێنەی دزێوی و   :رح بدرێکورت شەوەی بە نووسینی بە پەلە و هەناسەحاڵ مەینەتەکە زۆر زلترە لەبەهەمە
ەوەی بوونتاریکی و پەژارە و خەسارەتمەندی و کاولی ڕەجاڵترە لە هەر ڕەجاڵێکی بە بیردا بێت و ئەو هێندە نزم

کیس چووە لەو ڕۆژگارە تاریکانەدا بێڕەزاترە لەوەی ویژدان هەڵیبگرێ ئەگەر  لە یشپێڕووی داوە و ئەو چوونە
ئەو تەرزە  بوونی گە ڕاست بێ بڵێم گەورەترین خەسارەت لە بەردەوام ڕەن. ویژدان لە هەڵگرتنی ڕانەهاتبێت

ئەسەرە لە ئەنجامەکانی بریتییە لەوەی کە گەنجێکی لە سێبەری ئینقالب دەبێت و حاڵەتە ئەنجامێکی بەد
افەتمەندی رەیە پێی دەڵێن ژیانی ئاسوودەی شەدا نایەت شتێک هیپەروەردە دەکرێت و هەڵدەکشێت بە بیر

مومکینە کەرامەت و نان و دڵخوازیشی   ێکەرامەتدار لە دەرەوەی ئەو قەفەسەی تێیدا کەوی دەکرێت و نازان
ئەم پەژارەیەیەی  . هەبێت لە جۆرە ژیانێکدا غەیری ئەو جۆرەی نان و کەرامەت و دڵخوازی لە بیر بردۆتەوە

 - ي وال المنجم یدر   لست ادري» تەڵێکەی سێیەم لەگەڵ ئازادیدا مەجیهانوەها بەد یووم و کوشندە لە تەجرەبەی 
کلیلی هەڵهێنانی لە کوێیە چونکە بە قوواڵیی و بە مەودا گەلێک نامومکینی « من نازانم و ئەستێرەناسیش نازانێ

پۆڕی ئەو خەڵکەی خاوەن بەرژەوەندە لە ئازادی و داد و ترازاوی لێ نیشتووە: ئاپۆرەی پانوڵکێش و لێک ەهتێ
دەگاتەوە ئەو هەڵبژاردن  85ندەکەی بە دەمارێکی زیندەڵ ئێمڕۆکەش تێنەگەیشتووە چۆناوچۆنی بەرژەوەئەماندا تا 

گە و کارگەوە نییە و  ڵو ڕۆژنامە و حیزبەی کەسانێک لێی خاوەنن و هەڵیدەسوڕێنن چ پێوەندییان بە بازار و کێ 
ەکەنەوە و شێوازی ئەوتۆ ]لە کردەوەدا[ ڕوون د ناوێی جەماوەر خۆیان و ئامانجەکانیبە زمانێکی نائاشنا لەبەر گ

بە کار دەهێنن خزمایەتیی نییە لەگەڵ پارووی بژێودا چونکە سیاسەت تا ئێستاش تەڕەدەماغییەکە کەمینەی 
 .  ڕۆشنبیران خەریکی دەبن و نەچۆتە تیرێژ و ڕشتەی هەناوی کۆمەڵ سەبەب بەو شتانەی باسی هێندێکیان کرا

اغییە بۆیە لە جغزی مەسڵەحەتی ڕاستیینەی گەل دەردەچێت و دەکەوێتە بەر هەر چونکە سیاسەت تەڕدەمئنجا 
حوکمی میزاج و لێکدانەوە و پێوەرەوە تا ئەوەی دەشێ بە دەوری تاکە فکرێک و تاکە بەرژەوەندێکەوە چەندین  

دەشێ  ئیتر ، تیژتریشە چەپۆڵک و لێکخشان و شتی توندوحیزب و ڕێکخراو پەیدا بن و بەردەوام بن لەسەر شەڕ
بەرەیەکی دینی لە دەزنوێژدا دوو گۆزینگ بە بەشێکی پێ حیساب بکات و بەردەوام بێ لەسەر دوژمنایەتیی 

کۆمەڵێکی سیاسی بۆرژوازی بچووک هەرچی تۆمەت هەیە بگرێتە  یاخود ،تێکی دیکە لەو باوەڕەدا نەبیتعەجەما
چینیان « گۆیا» بورژوازی مامناوەنجی کە لە ئامانج و دروشمندا دەگەنەوە یەکتر بەاڵمسەربە  کۆمەڵێکی

،  ڕەنگە هەندێک باوەڕ بە ڕۆژهەاڵت و هەندێک بە ناوەڕاست و هەندێک بە ڕۆژاوا و هەندێک بە هیچ  ...جودایە
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ێنێت ئیتر چەک تیژ بکەنەوە و ڕیز ڕێک بیەخەن بۆ هەرا و پەت و تیغ لە بەرچاوی جەماوەری  هب  بە بۆشایی
 .  پان و بەرین کە حاڵی نییە لەو کارناڤالە خوێناوییەی وا لە حەوشەیدا دەسازێت

ئەو  . ڕەبانبڵیم چی خۆ لەوانەیە کەسانێک لێکتر جودا ببنەوە و یەخەی یەکتر بگرن هەر هەتا نەگوترێ تەبا و 
، واقیعە ئیفلیجەی تێشیدا دەژین دەتوانێ بە جۆرەها جوداوازی ئاووس بێ کە بە بیری هیچ بڵیمەتێکدا نایەت

ناویەوە بۆ خۆشت تێفکرە لە ئاکامی بە یەکتر  و  دەر   ەمی گرتۆتەوە بەیی سێجیهاننی ەەینەتیش هەموو قەڵغم
ی  جیهانگەیشتنەوەی ژیاری کۆتایی سەدەی بیستەم لەگەڵ وڕێنەکانی چەسپاو و کەڵەکە کردووی ڕۆژگارانی 

سێیەمدا بە دەم زیادیی نفووس و پەرەسەندنی فەقیری و تێک هەاڵتنی فەلسەفان و مالنێی سیاسەت و  
بە مانای کۆمەڵە  « گەل » نجییەکانەوە وێڕای نەبوونی شتێک پێی دەگوتریڕکەباری بەرژەوەندە زلەکان و ناوە

خۆ گەل بریتی نییە لە ئاپۆرەی بیست ، بنیادەمی نیشتمانێک ڕێز لە واجیب دەنێت و پارێزگاری لە ماف دەکات
ەند و نەفەری یان ملیۆن و ملیاریی بێ پێناسە دەنا مەڕگەل و گاگەلیش ژمارەی هەیە و مەیلی برسییەتی و زای

ژیرانە چارەی هیچ  ، و هەر مێگەل و گاگەلە« گەل » ترسی مەرگ و ئارەزووی ژیانی هەیە و پێشی ناگوترێ
ەوە شتێک بە خۆی بکات کە لبنان بە تەنها وەیا  تدەردێکی خۆی پێناکرێت و لە خۆی و کەودەنیەکەی دەوەشێ

ال  إنا لل و زی کۆن خۆش بێت و لە کفندخوا   ...لیبیا و چاد بە جووتە دەیکەن و چی هاوڕێیانی عەدەن کردیان

   ...حول وال

، مەینەت دەکوتێت و هەر دەکوتێت بە تەوژمێک کە بە دەم زمانەوە زیاد دەکات و چ ترووسکەیەکی ئومێد
ژدەی سەرەتای ڕزگارییەکی نزیکی پێوە نییە کە لەوانەیە سەرەتا هێند لە کۆتایی دوور وم، چەندی کزیش بێت
بەر لە نۆ ساڵ بە دەم وتووێژێکی دۆستانە لەگەڵ بەرپرسێکی گەورەی . موژدەیەوە بکوژێتبێت دڵخۆشی بەو 

لەوانەی دەنگم دەیانگاتێ لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ئەوە  ، دەمێکە ئامۆژگاریم بۆ کچان و کوڕان :دەوڵەتدا گوتم
،  ەکەمانجیهاناگری دیار و بزری دەنا وەچەیان دەبێتە چیلگەی ئ، بوو: مەکەن لێکتر مارەبڕببن لە واڵتی خۆیاندا

بۆ ئەو شوێنانە بڕۆن بژێو و ئاویان هەیە و ڕاوە مەلیش وەنەبێ لە   86وێلەکە و لەکلەک مشەختانەبا وەکوو چ 
بە لەشی  ، بەسەر هێلکەوە کورک بن و بە زەڕنەقووتەکانیانەوە بگەشێنەوە، هەموو دوازدە مانگی ساڵدا جایەز بێ

 .  ئەندامی هەالهەالیانەوەساغیانەوە نەک بە  

ی سێیەم جیهانزۆر لە دەوڵەتانی  ...هەمەحاڵ دوور لە تاوگیری و ڕەشبینی و دوور لە گەشبینی گێالنە دەڵێمبە
خۆیان لە خۆیاندا هێوێنی ڕسکانی دەوڵەتیان تێدا نییە بەاڵم تانوپۆی ئەو دەوڵەتانەی بە دەورییانەوەن ناچاریان  

ڕۆژگارە بەتااڵیی سیاسی پان و بەرین ناسەلمێنێ سەبەب بە پێوەندایەتیی   دەکا بەردەوام بن چونکە ئەم 
ئیتر دەوڵەتەکان وەک دارێکن لە دارستاندا بە مشاریش ببڕێتەوە بە الدا  . بەرژەوەندی زۆر و زەبەند پێیانەوە

ەکە ئەو چ خوێڕییئنجا . دراوە بە درەختی قیت ناچاری دەکەن بە سەر پێیانەوە ڕاوەستێت چونکە دەورنایە
حاکمەی هەڵسووڕ و داسووڕی عیفریتانە بەسەر میللەتیدا دەکات و وەک تاووس خۆ فش هەڵدەهێنێت هەموو  

  بەندە بەبوونی  لەو ڕووە کە، بە سەر سفرە و خوانی خەڵکەوە 87شان و شەوکەتیشی وەک بابایەکی الخۆرە 
 . غەیرەوەبوونی 

او و ئینسان و حەیوان و ڕووەک و بە خەزنەی ژێر تۆ ئەگەر بتوانی یەکێک لەو دەوڵەتانە بە خاک و ئ
ناتوانی یەک مانگ وەکوو دەوڵەت دەوام بکات چونکە ، خاکیشەوە ڕاگوێزێت بۆ مەریخ و خودبەسەری بکەیت

 

 . مهاجر :مشەختانە -86
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تا ئەگەر   88« ةفرت من قسور   ةحمر مستنفر » ڕەعیەتیشی ،حاکمەکەی دەبێتە جەلالد و سەربازەکانی دەبنە ڕێگر
چرا قودیلەیەکیش هەڵ بکات با  نێمایەوە شەوگاری بە تاریکی دەباتە سەر چونکە ناتواچەند مانگێک 

 . یکردنسەبەب بە نەزانینی دەرهێنانی نەوت و ساف  ،دەوڵەتێکی نەوتاویش بێت

ڕماندن چۆڕ لە توانای کوشتن و  ۆی سێیەم گوم بووە مەگەر دەوامەی لەسەر خجیهانکلیلی چارەی پەژارەیی 
ساڵێک کە   25ی دیتووە لە فیلمێکی سینەما بەر لە ێئەویش چارەیەکە نموونەیەکم ل، خۆکوژی ببڕێت

بە شیشە ئاسنێکی سووربوویەوە برینەکەی ، شەعبەدەبازێک دێت بۆ وەستاندنی خوێنی برینی سەری بریندارێک
فێڵباز دڵێ خۆی  بابای. داغ کرد و بریندارەکە هاوارێکی زراوڕژێنی لێ هەڵستا و جووڵەی بڕا و بە مردوو داندرا

 . و خەڵکەکەی بەوە دایەوە گوتی: هەرچەند مرد ئەمما خوێنەکەم وەستاند

بوونەوەی وشەی خوێن لەم دێڕانەدا ێپاتس.  ی سێیەمدا ڕوو دەدات تکانەوەی دوایین دڵۆپی خوێنەجیهانچی لە 
ی و ئەمان و فراژووتن و  ناشێ حەقیقەتی مەینەتەکەمان لە بیر بباتەوە کە مەینەتی ژیار و ڕۆشنبیری و ئابوور

و مافی دیکەی کۆمەاڵیەتی ئەوتۆیی بوونەتە خولگەی سەربڕکێ و « ئازادی» خۆیشت دەبینی، شتی ئەوتۆییە
قەتیش بەر لەوەی پێوەندی بە سەرچاوەی ئەو مەفهوومانەوە ، مانداجیهانئابڕوو بردن و نرخ دالەگاندن لە 

وەستاوە چونکە ئازادی ببڕای ببڕای بابەتێک نەبووە لە مەتەقەیان لەسەر هەڵنەەبکەین کێشە و نیزاع و د
ێنینەوە بۆ  هبئەگەر پێویست بێ نموونەیەک . ماندا فەلسەفەی سیاسەت و حوکمی لەسەر بنیات نرابێجیهان

هەبوون بە الی فکردا « ةمعتزل»  و« اخوان الصفا» لە ئیسالمدا، نزیکخستنەوەی وێنەکە لە زەینی خوێنەر
تەوە بۆ بەکارهێنانی  ێکە لێیان ورد ببینەوە دەبینین مەیلیان دەچ، لە دەسەاڵتی شەرعی بوونیاغیدەشکانەوە تا 

هۆش و مەنتیق و ڕوونبینی لە سەقافەت و عەقیدەی ئەو سەردەمەدا ئەمما بگوترێ بانگەوازێکیان تێدا بوو بۆ  
ێک سەقامگیری  حکوومەتنی خەڵک بەرەو بنەمای گشتی فەلسەفی کە ئازادیی دڵخوازیی تێدا بێ لە پێکهێنا

سەرچاوەی لە عەقیدەوە نەهاتبێ و ڕێ بە خەڵک بدات بناخەی یاسا و باوەڕی دین ، دادی ڕووت، دادێک بێت
 .  ئا ئەم گوتەیە بریتییە لە وەهم و وڕێنە، بگۆڕێت

ەو و  بە نموونە بگرە: بەڵێ ڕەفزی دەسەاڵتی عەبباسیانی دەکرد بەاڵم پتر ڕەفزی هەموو ڕاڕ« يقرمط» بێنە
ڕایی وەک قەرمەتییان لە جغزی کش بە تێ«یة رج و شراخوا» .باوەڕێکیان دەکرد لە باوەڕی ئەوان نەبوایە

هەڵکشێیت بۆ مەزدەکی دەیبینی چ دوژمنێکە  . هەموو مەزهەبێکدا بوون کە لە ڕاڕەویان دوور بێ 89ڕەفزی 
هەڵبڕێت بۆ ئازادیی خواییشت و  لەگەڵ غەیری خۆیدا و چەند دوورە لە ڕێ دان بە هۆش و فکر دەنگ 

ئەوەندەی بەسە بۆ  ، چاویش دەپۆشین لە بانگەوازە کاڵ و کرچەکەی بۆ شیوعی مڵکایەتی، نەویستنی شتی نابەدڵ 
 90.عەیبداری و زیانبەخشی کە ئافرەتی بە مڵکی بەڕەڵاڵ دانا بۆ پیاوان

لەزەت بردن و ماف بە کار  سەربە  ەکانیلە نەزەر دینیشەوە ئازادی هەر ئەو دەرفەتە بوو و دەبێ کە لە بڕیار
و تەئویلی   91یەز نییە لە ڕێی شلبەستنەوەهێنانەوە بە ڕەوای زانیوە ئەویش لە چوارچێوەی دەقی ئەتۆیی کە جا

 

 ئایەتێکی قورئانە.  «حمر مستنفرة فرت من قسورة » -88
 عادەتی. ڕەفزی ئەوتۆیی بە مەعنای حەرامکردن دێت نەک نەویستنی  -89
 دەبیەمەوە، بیروڕای ئەوتۆ هەیە مزدەک بە جۆرێکی جودا لە قەڵەم دەدات. من سەرچاوەی ئەوتۆم نەخوێندۆتەوە.  -90
 .ترخص، خۆڕوخسەتدان :شلبەستنەوە -91



62 

و  92انوان پێشینەپەسەندچ سەیر نییە لەوەدا کە دڕدۆنگی لە نێ ...بەرینەوە کەس بۆ غەیری ئەو دەقانە بڕوات
نێوان هەر کۆمەڵێکی دینی یان دنیای پەیدا بێ کە ڕێگەیەکی تازە بگرنە بەر شەریعەت سەرچاوەکانی 

نەسەلماند بێ چونکە ئازادی هەر ئەوەیە کە خالق سەپاندوویەتی یان حەاڵڵی کردووە و ناشێ چ مەعنای  
 .  دیکەشی هەبێ

ی سێیەمدا حاڵەتێکی دەگمەن  جیهانادیی حاڵ زۆر کار و بار و سەبەب تێکەڵ دەبن و بە دەوری ئازبەهەمە
وەکی و دەرەکی دەشێ دڵۆپڕێژ بکرێنەوە ناو ڕێژەیەکی دوو فاکتەری مێژوویی و سەردەمی و نا دەچنن لە

ئەویش  ، یی سێیەمداجیهانی ڕابوردوو ڕەگی نەبووە لە ، ئازادی بە واتای تازەیەوە،  پۆرگییە: یەکەمیان ئەوەیە
 .  وێوە ڕسکاوەوەکوو فڕۆک و کۆمپیووتەر لە ن

ئازادی هەتا ئەم ڕۆژەش لەو واڵتانەدا هۆکاری ئەوتۆی نییە پێی ببێتە پێکهێنەرێکی سەقافەتیان ، ەمیاندوو
کە جوزئێکی لە ئنجا ، خزایە مێشکی کەسانی بژاردەوە، چونکە لە سەرەتادا وەک فکرێکی نامۆی بێڕەگ لە واقیع 

ەیی هات سەبەب بە فشەلۆکیی ئەو بناخەیەی کە بیری  ویژدانی چینی ڕۆشنبیر داگیر کرد تووشی پەژموورد
دواتر کە زەنەی ژیاری و ئابووری و ڕۆشنبیری لە ڕۆژاوای پاش دوو شەڕی .  ئازاد خۆی لێ سەراو کردبوو

ە هەژارەکەیەوە لە ژێریدا داهێزا و مەیدانی بۆ ئینقیالب چۆڵ کرد ربە خۆی و کاد،  ییەوە بە سەریدا هەڵڕژاجیهان
چی گوتیشم کورتەیەکی تەواو پەککەوتەی سەرگوزشتەکەمانە کە بایی  ، شێوەیەی پێشتر تێیدا تێپەڕینبەو 

ئەوەی کردوویەتی و   . باسکی بە خوێنی خزمان سوور بووە قەناعەتی هیچ هەوەسبازێکی ڕۆژهەاڵتی ناکات قۆڵ و
 .  ترە لە کەللەی باوکیشەرەف بە  کالشی دز. دەیکات ڕەجاڵترە لە هەر وەسفێکی ڕەجاڵی بن ڕەجااڵنی وەپاڵ بدرێ

بیر و خەیاڵی خۆم دەدرکێنم و نەختێکی گەشبینی تێکەڵ دەکەم بە ئومێدی دۆزینەوەی وەسیلەیەکی زەمینی لە 
،  ی سێیەممیان بگۆڕێت لە دارستاننشینیەوە بۆ هاونیشتمانی سەر ڕووی خەریتەی ئەم ڕۆژگارەجیهانوزەیدا بێت 

ە: یەکەمیان خۆی لە خۆیدا نامومکین نییە بەاڵم دەبێتە گومانبەدەر چونکە بە لە ئاکامدا دەگەم بەم دوو وەهم
دەڵێم بەڵکوو شارستانەتیمان وەها سەقامگیر بێ و ئەوەندە   ...شتی وەهاوە بەستراوەتەوە گومان بۆی ناچێت

لەوانەی هەڵگری چەکی توندوتیژی و دروشمی  ،پیاکوژ و دز و دوژمنانی ئازادی ،تەوژمەی هەبێ
ێ بەدێیی کردن بەرەو جوانی بنیاتنان و ئەگەر سەبەب بە ڕ، زات نەکەن خۆ وەدەرخەن ،نکردنهەالهەال

بە مرۆوە ، چوون و ڕیسوایی و پووچەڵی بێت کە لە کاری دژ بە مرۆوەبا بڵێین لە ترسی حەیاێ، ئەمانیشەوە نەب
 . دەنووسێت و لێی دەبێتە نیشانەی بێ تەربییەیی و دڕندەیی دەروون

چی حاکمە و چی بە ، ئەو پێشەنگانەی خەبات، بە جۆرێک لەو جۆرانەی شتی پێ دەڕوات، وەهمی دووەم ئەوەیە
ێنن بەوە کە بەالوە نانی زەبر و زەنگ و خۆ دانە ه بباوەڕ ، دیار نۆرە حاکمایەتییەوە دەستی لەسەر پەالپیتکەیە

تاکە ڕێگەیەکە کە سوودبەخش و   ێانە بۆ چارەسەرکردنی چەڵەمە و گردەست هەوڵی هێمنانە و ژیاریی
پێویستە مارەبڕینێک بووبێت و نۆ مانگی بەسەر دا   ،ڕزگارکەر و بنیاتنەر بێت: تا ئەوەی منداڵێک دەبێت

  کردنبیست سی ساڵێکیش گوزەری کردبێت تا منداڵ دەگاتە تەمەنی بەرهەم هێنان و بەشداریئنجا تێپەڕیبێت 
خۆ ئەگەر لە هەر قۆناغێکی تەمەنی منداڵەکەدا   .و ڕاهێنان و تەجرەبەوەئەویش بە خوێندن  ، (ة لە فراژوتن )تنمی

 . پەلەت لێی کرد یا دەیکوژیت یان ڕەسین و هەڵچوونی دەکوژیت

دڵ لە ڕووی گوشادیی دنیا دادەخرێت کە . مارشی عەسکەری و ستڕانی ئاگرین دەبێتە ژەقن ڵ پەقالوە لەگە
ژیان خۆیشی دەبێتە مەینەت لە سێبەری عورفی و  ، تەنگی پێ هەڵچنێووژێن رن و نمایشتی ودروشم و نووسی
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جێ هێشت چەندێکی  ئەگەر جووت و درۆینە و گێڕەت بە هەرگیز خەرمانت پۆزی نابێ. توندگیریی عەسکەریدا
 . هەناوت گەرم ڕاهات و ویستت بە نرکە و چریکە و بوومەلەرزەی هوتاف ساردی کەیتەوە

نەی زۆر لە دیاردەکانی سروشت داوای ئارامی و خۆگیری و هەنگاو بە هەنگاوی ژیانی کۆمەاڵیەتی بە پێچەوا
ەوە و سازاندن دەکات کەچی لەگەڵ سروشتدا جووت دەڕوات و ڕێک دێن لە هەر کارێکی بنەماکەی  کردنکۆ

ل دەدوورێتەوە و مێوە  غان دەوری ساڵێک خۆ دەگرن هەتا دەو ئیروویی بێت کە دەبینین هەردووی 93فراژووتن 
جا کە هات و دیاردەکان بە زەبر و وێرانکەر بوون الیەنی کۆمەاڵیەتی بە هەموو زانست و تەکنیک و ، دەچنرێت

 . ەکانییەوە خەریک دەبێ لغاوی بکات یان لە توندوتیژیەکەی دابشکێنێت یان خۆ لەبەر پەژارەکانی الداتئامراز

ەلمێنێ  لەوانی زێدەڕۆیی توندوتیژین ئەوەندە گێل بێ نەیسڕەنگە کەس نەبێ ، ناکات ڵێلئەمە ڕاستییەکە ئاو 
ی بکاتە پارێزەری ئازادی و دێمۆکراسی و  ۆخ، ئەگەر بۆ بلوێ، دەور و تەئویالنبەاڵم دەشێ بە فێڵ و پێچەبە

باری کەسانێکی خەریکی دیمۆکراسی و  وەک ئاشکرایشە لە حاڵو .هەناردەی ئاشتی و دۆستایەتی نێوان گەالن
تیخوازی دیمۆکراتی حەقیقی ڕەنگە یەک وشەی ڕەوانبێژانەی سەر بەو مانایانەی لە زارەوە شی ئامرۆ، ئاشتین

بەرگی ئاشتیخوازیدا واڵتەکەی و ئیعالمەکەی و دروشمەکانی دەمی  ە دەرنەیەت کەچی دوژمنی مرۆڤایەتی ل
ژیکەڵ و وەسفی مەسیرەی جەماوەرانە پڕ دەکاتەوە بە وشەی ئاشتی و برایەتی و وێنەی کۆترە و ساوای 

قسەش   .شۆڕشگێڕایەتی درۆزنیش بە دەورییەوە دەبێتە پەرژینێکی موقەددەس بە بارمتە دژی ڕەخنە و گومان
شتان و چارەنووسی گەل و  یلەو بوارەوە بە ئێش و پەژارەیە و لەو خەفەتە زالنەیشە کە پەرۆشدار بۆ ڕاستی

باری خەباتگێڕی شۆڕشگیڕی توندوتیژی  ە لە حاڵوەک نییە تۆژەر هەڵیداتەوواڵت پێی دەتلێتەوە: ڕووپەڕەی
بنەڕەتی و   یدڵبەجۆش بەڵگەی بڕندەی تێدا نەبێ لەسەر بێئۆمێدیی لەو ڕۆژەی هۆش بێتەوە بەر تیژڕۆی

سەڵەوات بۆ بەرەکەتی هێمنی لێ بدات و دابنیشێت بە دەوری مێزی ، تەکەکەی دابنێت و نینۆکەکانی ببڕێ چ
بەر لەوەش ئومێد  . بوونەوە تا خۆی بحەسێنێتەوە و خەڵکیش لێی بحەسێتەوەلێکتر ئەمینتووێژ و تێکگەیشتن و و

نیشی دوابەر لە هەر ...حاکمی خودبەسەری دنیای مسکێنان دەست هەڵبگرێ لە زەبر و زەنگ و چپاندن، نەمابوو
ئنجا چۆناوچۆنی . بوونگار زتێفکرن لە ڕ، بە دڵ ، کیسەی ئومێدان بە تاڵ بووبوو لەوەی گەالنی دنیاکەمان بتوانن

زوڵم لە غەیر دەکەن بگرە بە نەختێک   ،کە هەر یەکە لەوان بایی توانا ،ئەوانە لە زاڵمی گەورە ڕزگار دەبن
 ترساندن و دڵدانەوە دەشبنە یاریدەدەری زوڵم! ئیتر چیت گەرەکە؟ چیتر ماوەتەوە؟

وفریویی تێدایە تا بڵێی زیبا و  ی سێیەم جۆرە چاپوکدەستی و چاجیهانکەشکۆڵی جادووگەر لە کاروباری 
گەپی کودێتای ئەهلی لەچاو  کە دەبینین گەپی کودێتای عەسکەری لە وێرانکاریدا کورتی هێناوە، مەعالنانە

بازنەی مەینەتیش ، قوربانیشی لە بێگوناح و گوناحباران چەندین جار پتر بووە لە هی عەسکەری،  چەندین واڵت
ستانییەکان گەلێک فرەوانتر بووە چونکە لە الیەکەوە ژمارەیان لە عەسکەرییان  لە تێکهەڵقژانی مەدەنییە نیوە شار

بیست  ...پترە و لە الی دووەمەوە لەوان ناڕێکترن و لە الی سێیەمەوە چەندین فێرگەی فکری )جودا(یان هەیە
ة  جزیر»تەنها لە گۆشەیەکی هەژاری دوورە دەستی ، هەزار کوژراو و چەند هێندە بریندار و هەاڵتووی بێئەژمار

 .  «العرب 

پەنجە ڕادەکێشێ بۆ ، ی کارەساتانکردنتەختە سویچی ڕووداوانیش کەوا بە دەگمەن هەڵە دەکات لە پێشبینی
ی سێیەمماندا هۆش تێیدا گێژ دەبێ: ئایا زادەی سیاسەتە یان کیژی  جیهانستاندنی حاڵوباری ئەوتۆ لە غەلەبە

 . هی مەزاق یان هی هیچ شتێک حیسابی بۆ بکرێت نوکتەیە یان
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ش گاڵتەی بە قسەم بێت و بیداتەوە بە  ێڕەنگە خەباتگێڕێکی لەوانەی تیغیان سوواوە بۆ گۆڕانی بەرەوپ 
بێئومێدی یەکێکە لە دوو    – س احدی الراحتي   الیأ» ڕەشبینیەکی زێدەڕۆ و خۆدانە دەست بێئومێدییەکی پێی دەڵێن

جا منیش بە ئەو ، ەوە و گونجاندنکردنوێریشم بزانێت لە ئاست هەوڵی دڵسۆزانەی بۆ ڕاستو بە نانک« حەسانەوە
ی سێیەمماندا دەڵێم: من چەندی ترسم هەبوو لەوەی کەسانی وەک عیدی جیهانو هەرچی وەک ئەو هەیە لە 

وە کە ترسی ترسەکەشم لەسەر ئەو یەقینە هەڵنا،  ئەمین و بۆکاسا لە گەیشتنی ئەو خەباتگێڕانە بە دەسەاڵت
ی سێیەم کە جارێ جیهانبۆکاسا و گرووپەکەیم لێ هەڵێنجا بوو چونکە تفەنگ و چەقۆ هەڵگران لە خەباتگێڕانی 

و مل شکاندن و دەمار   ق ان دەست دەکەن بە سواربوونی خەڵلە سوپێردان بەچکە عیفریتن بە نۆرەی خۆی
ترین کێشەیەک بن بەاڵم وەک گورگ تەما  شەرەف ڕەنگە پارێزگاری بە   :هەڵبڕینەوە و گوڵ و پەلک سووتاندن

ئەوانە بە  ...ئازاترین کەسانێک بن لە جانفیدایی بەاڵم وەک کە ڕێگرێک لە کاروان دادەنووسێ ...لە مێگەل بنێ
کە وەک ئەوان گەیشتنە دەسەاڵت   رهە، مە خەفەکەرەکاننو گشتی وێنەی نێگێتیڤی حاکشێوەیەکی مەیلە

میان هەرە ئاکار چاک و زێدە دەبنەوە بە وێنەی پۆزەتیڤی زێدە گرژ و تاریک بەسەر کورسی حوکمەوە چونکە کا
ی خودپەسەندی و خۆپەرستی بێپایانەوە دەگەن بە  ێ لە ڕ، نیان و نزیکترینانن لە سۆز و بەزەیینەرمو

تێدا  ەید و شەرتی غەیری خۆیان: قامووسی سیاسی ئەوان جێگەی ئازادی و دڵخوازیتاوانبارکردنی بێ ق 
 . یان و سەلماندنی بیر و باوەڕیانکردنخوازانینیان و دڵخوازی تەقدیسنابێتەوە مەگەر ئازادیی بە

لەوێ  ڕەگی دانەکوتاوە مەگەر وەک قەوزەی لێرە و  ، ی سێیەمەجیهاندێمۆکراسی ڕووەکێکە نائاشنای خاکی 
بێڕەگ نە دەپشکوێت و نە بەریش دەگرێت چونکە ئەو خاکەی دیمۆکراسی تێدا شین دەبێ بریتییە لە پۆرگی  

هەر نیشتمانێک ئەم   .نەفس و بینینی هۆش و لەباریی تەبیات و ڕشتەی کۆمەاڵیەتی و پاشخانی شارستانەتی
 . دێمۆکراسی داناکات، یەک دوو ڕۆژ، بژیوانەی نەبێ بە مێوانیش

)ی سێیەمان( بکەیت هەر ئەو دیمەنەت دێتە   جیهانندێکی لە پشت چاویلکەی پەلکە زێڕینەوە سەیری تۆ چە
جا ئەگەر بۆ هێزی  .هەڵگەڕاوەسوور 94داگەڕاوە و هێندێکی بە چکاوو ڕەش بەر چاو کە هێندێکی بە سووتا 

د و فەرمانی مەنتیق و  ترووسکەیەکی موژدە ببینێت دەسا من شتێکم نەدیتووە لە تەدبیری پەسەن لواوەهمت 
واڕۆژ تەسلیم بە ارەنووس لە گلۆربوونەوەی بەرەو دبەڵکوو دەبینم چ. داخوازیی بەرژەوەند و سۆزی عەدالەت

خۆی کراوە بێ زەپت و بێ بەڵەد: ئێمە ئەو هێندە هێزی جازیبەشمان نییە کە ئەرز بە ڕێکی دەگێڕێ لە دەوری 
 .  دەخولێینەوە یان وەک تیر دەردەپەڕین بێ ئامانج ئیتر لە بۆشایی ، ڕۆژدا

مەگەر توانای لەشی زیندەڵ بە پێی  ، نە پزیشک هەیە نە دەرمان، دنیاکەمان برینێکی شەباقەیە دەدەڵێنێت
 .  بەختی شیفا و فۆتانیش بە نیسبەتی پەنجا و پەنجا دابەش دەبێت، تەکوینی خۆی شیفابەخشی خۆی بێت
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لەرزەی موژدەیەکیش لە بزڕکاویی ژیان بەدەر  لێوە، لە گرژیی ڕۆژگارەوە شەبەقی بزەیەک بگەشێتەوە ێدەش
 . چاوەچاوی شنەیەکی شیرن و کزەیەکی فێنکە سات نا سات پێی بسێتەوە دڵیش وەک سەوزەگیا، بداتەوە

ی پڕ گوڵ و مێوە کە ڕازاوەتەوە بەو چیهرە گەشانەی لە ژووانی حەق و چاکە و لەو هەلئەو میهرەگانە یەکێکە 
پیرۆزی ناسک و پاک بووبێتەوە تا لە بەرزی و  95« ةمعرف » چ کااڵیەکیش نییە وەک ،زیبایی بە یەکتر دەگەن

  - ةمعرف » ت شتێکی گەرانبەهاتر لەێخەریک ب جا ئەگەر نەسەلمێن. ائەتدا ساف و ڕوون جلوە ببەستێترو بە
 97بەدەرنمەبەستێکی ئەوانەیە خەریکی سروشتدەگەیەنێت کە  96ئەوپەڕی هەوڵی بە ورشە ، بدۆزێتەوە« زانیار

،  دیتیان و لێیان عەیان بوو [بە اشراق ] جا ئەگەر. دەنوێنێواسیتە خۆ بێ ییوونبینرلەوێدا نهێنی شتیان بۆ دە
تازە دەغڵێکیشە    :تە پاڵ زانیارەوە بۆی حیساب دەکرێت نەک لێی دادەشکێتێبەوەدا زێدە داراییەک دەچ

لێهاتووی گەیاندە پایەیەک بتوانێ لە   یمرۆ  خۆ ئەگەر بڵیمەتایەتی. خۆی دەپێوێت ڕەوسەی خەرمان بۆ
بەسەر  بوونی هەستیاری ئەوتۆ بدۆزێتەوە کە یارمەتی فامە غەریزییەکان بدات بۆ زاڵ ئامراززیندەوەردا 

دۆزینەوەکەش بە شەلەگەیەکی دەراوی زانست . سوپاسی ئەو کۆشەشەی دەکەین، تەنگوچەڵەمەی ژیاندا
هەستی ێکی شرایەوە بەدی بکات کە ئامرازڕۆژ لەوانەیشە مووشکافێکی سبەی ، دادەنێین کە پێشتر نەزاندرابوو 

بێزمانان وەرگێڕێتە سەر زمانێکی ئاشنا چونکە مەعریفەت کەمهەزمی و دەماروشکیی پێوە نییە دامێنێت بە  
کە   103وەیا پەنامپۆشێک  102وەیا سۆسەگر  101وەیا زەینشکێفە 100وەیا پااڵوتە 99وەیا بەرفام 98دەست بەرهەست

چەردەیەکی ژیوەری و هەستی هەبوایە  خۆزی بێگیانیش. هەزار ساڵی فکر و ڕامان و تەجرەبەی پێویست بێت
 ت،و ئاسمانقاڵشێک زەفەری پێ دەبا کڕۆژ زەڕڕەگەڕێ بەڵکوو سبەی،  کە ئەمڕۆ زەڕڕەقاڵش و ئاسمانگەڕ نایبینن

کەڵبوون دێت  ێیدا تدواوێک دەهاتەوە تا ڕادەی لێکخشان کە بە  «مطلق»و بەوەشدا مەودای نێوان مەعریفەت 
، تێیدا بەرباڵو دەبێت 104پێوانەی کاتبەدەرەکان  مرۆڤ بە یمرۆڤایەتی، گەشتگایەکی بێسنوورەچونکە مەعریفەت 

ئەگەرنا مرۆڤ کرژ دەبێ بۆ چەند  ، لە الیەن مەکانەوە، و بە درێژایی هەتا هەتایێ دوور، لە الیەن کاتەوە
 . کرمی زەوی تەمای لێ دەنێ، کیلۆیەک گۆشت و ئێسک

 

کە نیسبەتە. زانیار وەک پرسیار، بڕیار، دزیار هەمووی )ناوی مەعنا وەیا   «زانیاری»نەک  «زانیار»: ةمعرف -95
abstract کانی سوواوە.«ی» پێوەیە یەک لە دوو «ییار»(ە. کڕیار وەکوو فرۆشیار پاشگری 

 هاتووە، کە دەکاتەوە دیتنی بێ واسیتە.ورشە: لە لیستەی زاراوەکانی کۆڕی زانیاری کورددا لە بری )اشراق(  -96
 . ةالطبیع سروشتبەدەر: ماوراء -97
 .محسوس :بەرهەست -98
 . مفهوم: بەرفام -99

 .پااڵوتە: مستخلص  -100
 . مستکنە :  زەینشکێفە -101
 .سۆسەگر: مستشعر -102
مەفهوومانە بەکار کردن لە نووسینی کوردی بۆ ئەو تازە  . وشەکانی ]بەرهەست... هەتا پەنامپۆش[مستتر  :پەنامپۆش -103

 نەهاتوون. 
 .ازل وابد :کاتبەدەرەکان -104
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لە ڕوونترین سرووشتیدا الیەنی دژایەتیی لەگەڵ ڕێ نەدان  ، انیار ئەگەر لە ڕوونترین واتایدا دژی نەزانین بێتز
بۆشمان ، چونکە زانیار پێکەڵپێکە لەگەڵ زانینی هەر شتێکی بشێ بزانرێت 105ە«ـڕێک گوشین»و  کردنو حەرام

، پێش بچێتتە دی ئەگەر بێ هیچ لەمپەڕ بەرەودەگاهەیە بیر بکەینەوە لەو زانستەی بە دە هەزار ساڵی دیکە 
دەهەزار  بێگومان زانست لە هەموو لەمپەڕان تێپەڕ دەکات بە دەم ڕۆژگارەوە کە هیچ نایوەستێنێ تا ئەگەر  ۆخ

 مەعریفەت -هەزار و ملیۆن ساڵی لە دەست دایە بگرە مەودای سەد، پێشچوونی ڕەهاساڵی بەس نەبوو بۆ بەرەو
ئەوتۆ لە قووڵی و بەرینایی و خێرایی لە مەفهوومی ئێستاکەی زەمان تێدەپەڕێت: لە خێرایی  دەگاتە مەودای  -

تیشک دەردەچێت و زەمان دەکاتە بەربارێک سەبرە سەبرە دەوەخرێت )بە پێی زێدە خێرایی( هەتا بە تەواوی 
عاجزە سەرەدەری لە ئێستا بیری مرۆڤ تەواو . تیژتر و تیژتر دەبێت تا خۆی بە جێ دەهێڵێتەوە، دەفشێتەوە

بەوەلەدهێنان و  107،تێکدان و تێکخستنەوە 106،ۆزینەوەدو  کردنتوانای زانست بکات بەرەو یەکااڵ
و هەرچی مانایەکی ئەوتۆیش بێ کە   110سەر لێگرتنەوە و خستنە 109،دان و پەکخستنێورەپ 108،نەزۆکاندن

لەوەشدا مرۆ جارێ ناتوانترە لە مرۆی شانەدەری بەر  ، دەگرێتەوە« بێبڕانەوە» و«  هیچ » هەموو مەودای نێوان
جا ئەگەر خۆدانەپاڵ بەرنامەیەکی بگونجێت لەگەڵ ، هەزار ساڵ بیری لە کەشتی ئاسمانی کردبێتەوە 60لە 

ێنین  هبموعجیزەکانی دواڕۆژی مەعریفەت شەرەفی ترنجانە نێو ڕێڕەوی حەقی پێوە بێت با ئیمانێکی قووڵیش 
لە ، ی مرۆداجیهانمەعریفەت بەسەر بوونی بەوەدا کە گەورەترین لەمپەڕێکی بکەوێتە نێوان مرۆ و ڕۆژی زاڵ

ئەمما . هەمان نیگاتەسکییە بە هەموو مانا و جۆرێکی وشەکە بگرێتەوە، ی و ڕێکخەریڕینموونی و فەرماندەی
،  زەحمەتەکانی و کورتی لەتەک وردەکاریی سروشت و بابەتە ڕەق مەتڵەب و سەرکەشیی ئامانج و دەستدژواریی 

ی هێزی کردن ریفەت بێ وەک کە بڵێین کپعکی پێشکەوتن لە هەر مەیدانێکی مەئەمانە هەمووی بەندن بە ناوەڕۆ
ی تەمای  کردن د دنیایی بە مەنعنووتی یاخوەڕاکێش بێگانە نەبوو لە فکرەی چوونە ناو مانگ بەاڵم فەرمانێکی کەه

کورت بێ ، چوونە ئاسمان دەبووە لەمپەڕێک لەوانە بوو ئامانجەکە مردەزاد بکات وەیا بیوەخرێنێ بۆ ماوەیەک
 . یان درێژ

لە ، دەمارتێنت و ڕوونیی دروستبینی لە هەستەمرۆڤایەتی ناو خو لێی پاراستە بێت بە نەبزی، تەسکینیگا
، گۆشەی تەسکبینییەوە دەرگای بەدترین بەاڵ بەسەر حەق و حەقدار و حەقپارێزدا دەیەخێتە سەر گازەرای پشت

تی رخۆیەوە دەکات چونکە ماوەی کوبایی تەسکیی نیگاش بابای تەسکبین شانازی بە شەوەزەنگی دەوری 
بوونی  لگەی هۆشی لە چەند سەرەتاییەکی تەنکدا مەعقووالتەکەی سیخناخ دەکات و داڵدەی دەدات بە ڕاستو خ

تێیاندایە بەچکەی نەفامییە ، بە پێی ژمارەی سەرچاوەکانیەتی یەژمارەی جۆری ئەم بەاڵ. قەناعەتە پووچەڵەکانی
لەوانەیشە تەماعکارێک شەڕ بەو جۆرە . زانییە زاست چارەی دەکاتیان هی کەم، لێ قوتاربوونی زێدە دژوارە

ەویش بە جۆری وەها بدات یارمەتیدەری سەروەتەکەی بێت هیچ رب، زانستانە بفرۆشێت کە دژی تەماعن
ە هەوڵدان بۆ دەرهێنانیان لە قەپێلکی قەاڵتیان لە ڕێی یەکێکیش لەو تاقمانە مەبەستی قسەکانم نین چونک
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ڕاستییەکەی بە ناچاری دەبێ ڕووی وتووێژم بەرەو توانای ڕۆشنبیر بێت لە بەزاندنی  . مەنتیقەوە کاری فیڕۆیە
بەچاڵ دەکرێت چونکە شتێک وی کراوەیە مەعریفەتی تێدا زیندەئافەتی الیەنگیری کە بە هۆشی خەبەردار و چا

زانست و ئینساف و داد  ، هێندەی الیەنگیری بۆ شتێک و دژ بە شتێک ، پلەکانی ڕەسین و پێگەیشتندالە ، نییە
«  تانی الیەنگیری بۆ خۆ» لێرەشدا مەودا نییە بۆ ڕوونکردنەوەی چنرانی ڕشتەی کاولی لە تێک ئاڵقانی. بکوژێت

بە گومڕاکاری و   گرنگانەی کە ئەمیش یەکێکە لەو بابەتە« ژی دژ بە خەڵق ئایدیۆلۆتەبریری » لەگەڵ پۆی
دووکەڵی تەقەمەنی خراوەتە پشت پەردەی ئەستووری پەنهانییەوە کە چاوی بە پەلە تێی بڕ ناکات بەاڵم من 

پرسیارێکی دوو لکی وازی لێ دەهێنم: کورد و فەلەستینی چییان دروویەوە لە دروستاندنی  «یمفارقە» لێرەدا بە
سویدی و نەرویجیش چییان نەدووریەوە لە  ، ژیئایدیۆلۆ دڕدونگیی نێوان خۆیاندا بە جوداوازیی گۆشەنیگای 

انەی لە جەمسەری  بە پشگوێخستنی ئەو فەلسەف « بیروڕای دووەم » بەرەکەتی یەکتر ئازار نەدان و ڕێزگرتن لە
 پێکگەیشتنەوەی بەرژەوەنداندا دوژمنایەتی دەدۆزنەوە؟

لەوەدا کە   ،خوێنەر بۆی هەیە بپرسێتەوە: کوا پێوەندیی نیگاتەسکی لە پلەکانی ڕەسیندا بە الیەنگیری خۆدا
ییەکەی هەردووکیان پێکەوە بەستراون دەڵێم ئەگەر ئۆگرگرتن بە شێوازی ڕەفتار و دەوامەیدا لەوانە نەبێ تااڵ

نیگای هەر گرووپە لە نرخاندنی بەرژەوەندیی گشتی تا ئەو ڕادەیەی لە ئاشکرا ئاشکراترە کە گۆشە، بکاتە تریاق 
رێ لەسەر بێئۆقرەیی و  ڕێک کەوتن لەسەر هەرە چاکیان ببێتە نامومکین خۆی سەبەبە کە کۆمەڵ بنیات بن

کس وەستانی گۆشەنیگا و دژکاری لە الیەن فڕوفێڵ کە هەمووی دەچێتەوە بۆ عەسەربە  متمانەییوشتی و بێ
 .  گرووپە جووداکانەوە

هێڕی لە چوونە ناو خانوویەکی دیوارەکانی اتەنگی و هەستلە کۆمەاڵیەتیدا کردارێک نییە دەاللەتبەخشتر بۆ نیگ
 چەند الیەق بوو بەسەر ئاوەوە بانایە!! چەندێکی ویستوومە و دەمەوێت ئەو  ...لەسەر ملی شل هەڵستابێت

ی سێیەم لە بنەمایەکی ڕووندا ببینم بەو جۆرەی کە هەر الیەنێک لە جیهانەی نێوان گەالنی «یباوەڕپەرستیاکت»
هەر بەوە گەیشتووم ، بەرەی نیشتمانی یەکگرتوودا بە دەسەاڵت گەیشت هەموو الیەنەکانی دیکە بنەبڕ دەکات

، کە شەقڵی ژیاری سەردەمە، ئازادیی بیروباوەڕتەجرەبەی ئەو گەالنە لە دیمۆکراسی و بوونی کە سەراوی
کە دەڵێ: دەتکەم بە فراڤێن بەر لەوەی بمخۆی بە ، تەسلیمی پەندێک لە پەندەکانی شکەفت و دارستانی کردن

ی خەباتیانە چونکە دەکەم کە فەلسەفە «چارەی بنەڕەتی»لەوەشدا موجامەلەیەکی خاوەندانی دروشمی  .شام
ئەمما دەست پێشخەری بە فراڤێن لە شام خۆ ئەویش ، چارەکارەوە دەڕواتو تاک ئەمیشیان بەرەو تاکچارەیی 

و زۆر بە داخەوە بە ڕاست دەگەڕێت لە مامڵەتی ڕۆژانەی گەلە ، پەندێکی میراتییە پێڕەوی لێ دەکرێت
گیانی   بەاڵم پێشەنگەکانی فکر و خەبات دەبوو لەو پەندە تێپەڕن بۆ شێوازێکی لەبارتر لەگەڵ . دواکەوتووەکاندا

سەردەم کە دەردەداتەوە لە تەجرەبە سپیەکانی بێ پنۆکی خوێن لە نێوان ئەو گەالنەی گەیشتوونەتە لووتکەی  
ئەو پێشەنگانەش ئەوەندە هۆشەیان هەبوو کە ئەو چارەسەرە بنەڕەتیانە  ، ژیاری بە زانست و بە ڕەفتارەوە

  ...ئیمانداران چەپارە بدات لە بەاڵی خۆکوژی خواش ...داڕێژنەوە قاڵبی ئەوتۆ قبوڵی کێبەرکێی هێمنانە بکات
 ،یشەوەەممان و بەوالتری سێیەمماندا و هی نێوان سێیەم و چوارجیهانبەاڵم وا پێ دەچێ وشاری ژیاری لە 

فەلسەفەی  . گەلێک کزترە لەوەی بتوانێ کونەدەرزی فکری ئاشتیخوازانە و دیمۆکڕاتانە هێندە فەڕاح بکات
هەوایەکی سازگار و شێوازێکی ساغڵەم نە  وتێیڕا دەرچێت بۆ ئا م،پێشخستنی فراڤین لە شاران ساڵەی هەزا

  ...فراڤینی بەشەری و نە ئەو شامەی تێدا بێت

لە سەرەتاوە تاوانبار دەکرێت بەوەدا کە دیمۆکراسی  ی ئێمەداجیهانژیاری فکری دیمۆکرات لە  ، بڵێم چی، بەاڵم
لێرەشدا پێشەنگەکان  . ە سەروەتی حەرام و مشتنی خوێنی هەژاران هەیەزەنەی تەماعی ئەوانەیە باوەڕیان ب
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زەکای خۆیانیان بەکار هێنا کە بە یەک زەبر ئازادیی تەعبیر و ئازادیی ڕەفتاریان پێکەوە مراند کە هاتن 
هەردوویان تێک بەست بە بەنێکی مەلعوونی هۆنرایەوە لە تۆمەتی زەدەکردنی بەرژەوەندی گەل وەک بڵێی  

کەچی واقیعیش   ...مۆر بپەسترێ بە سەر  دی عیفریتێکی سەردەمی سڵێمان پێغەمبەرە دەبێ لە گومگومەیئازا
چەپارەدەری  دژی ئەو بۆچوونەیە چونکە ئازادی لە یەکەم پلەوە تا دەیەم پلە ، ڕاستە و ڕاست یئەوەیە کە ئازادی

نەیار لەگەڵ ئازادیی بیر و باوەڕ و   درێژیی دەسەاڵتدار کە دەبینین دوژمنترین کەسانیبێدەسەاڵتانە لە دەست
 .  سەربەخۆیی دادگە ئەو زۆردارانەن کە دەتوانن ستەم بکەن و خەفەکەریش بن

گەشبینی سافیلکانەش تەمام وەبەر نانێ  ، لەگەڵ ئەمەشدا من لە حاڵێکدا نیم خەفەتی دنیا بە ملەوە بگرم
واعیزێک یان فروسمی پارچە   بشێ بە وشەی بێژەرێک و هەڵبەستی شاعیرێک و پەندی کردنکەنەفت

من هاتم لە شەقامی پانی خەیاڵی ئەوتۆوە کە بە بیراندا نایەت قسەم . نابوود بێت ،نازدارەکانی هونەری زیبا
بەرینایی مەعریفەت و تەسکەبەرایی نیگای خۆپەسەند بەڵکوو بێ  بوونی وەدەرنا و پێچێکم دا بە دەورەی ناجۆر

نەمدا پەی بکەم تا بگەم بەو شوێنەی پەرۆشێکی بچووکی دوالەم  گرفت بخزێمە الکۆاڵنێک کە دەمویست
کوردی تێدا خڕبۆتەوە دەاللەتەکەی گەڵێک زلترە لە قەڵغەنی وەک کە هەندێ کاری بچووک بە گرنگی دەچنە  

 . بە دەم قسانەوەش ئەم ڕاستییە دەردەکەوێت، ڕیزی ئەو هەنگاوەی سەرەتای گەشتێکی هەزار میلییە

فکر و مێژوو و ڕامیاری بە  111پەرۆشە کوردییە کە مەاڵس بووە لە پێچێکی نا بەرچاوی چاردەڕێیانیئەو 
بە نیازی  [لە هەولێر]ڕیکخستنیشی ، بەریەوە هەیە ئەم میهرەگانە ئاوڕی لێ بداتەوە و بە هەندێ هەڵبگرێت

 . دەداتەوەبیستنی ناڵەیەک و دڵەکوتەیەک لە ناخی شعوری کوردەوە دەدوێت و تەعبیری لێ 

پتریش گران هات و قورستریش  ، ئەوەی بە فکر و بە هەست لەو پەرۆشە بچووکەمەوە چێشتووە بچووک نەبوو
بە پەلە و  « اجتهاد» لە سەرم وەستا بە هێما و ڕاگەیاندنەکانی کە سەرامەد و دەریایەکی زانست لە پلەی

  کردنمەگەر ئەوەی فێڵ ،هەڵەیەکی کردبێت ودیاخ دابێت  گوناحێکی لێی بەدەر بێباکانە تۆمەتی بۆ هەڵنرێت بێ
گیان و نامووس بپارێزێت و واڵت   یخاشکەر بەو جۆرەکەر و پێچ دانەوە لە بەاڵی وردو لە کارەساتی تەفروتوونا

بە ڕاستی شتێکە دەبێ ویژدان بخاتە سەر کێشانەی پرسیارەکە بە   ،گوناح و هەڵە بێت ،و عیباد ڕزگار بکات
تۆ بڵێ باری موشکیلەکە چ  ئنجا  ، وردترین پێوانەی نیشانەپێکی مەعریفەت و ناسکترین هەستی پێزانی ئینساف

ەوانەی بە سەقافەتی ران لەتێوەرد زۆربەی هەرە زۆری نووسەران و دەمسەنگێک بخاتە سەر حەقخواز ئەگەر 
ی مرۆیەکی  کردننەتەوە داوەرێن بۆ سەلماندنی تۆمەتەکە بێ دەمەتەقە و بێ پشوو بۆ تاوانبارۆبەتەوە ڕوون بابنوێ 

لە سەرامەدێکی وەها زل فەرمانێکە مێژوو خستۆتیە گەردنی ئەو   کردنوەک بڵێی زوڵم ،لە گوناح یبەری
نێوان ڕاست و چەپیان کێشاوە بە  ی بنەڕەتییان هەڵبژاردووە و خەتی جوداکەرەوەی کردنکەسانەی گۆیا چارەسەر

قعیشدا لە لە وا. ی هەموو چاکە بۆ الیەکەی ترکردننیازی دابڕینی هەموو بەدایەتی بەسەر الیەکدا و پااڵوتە
جارێ مەفهوومی ڕاست و چەپ و چارەی  ،  محمدی خەتێ کە لەم قسانەدا مەبەستە 112ڕۆژگاری فرەزان 

ەکەوتبوو خەڵقەکە تێکی ئەورووپایش لە ئاسۆی کورد بە دیار نسەقافە. بنەڕەتی و لەسەرەخۆ سەری هەڵنەدابوو
ی کەسانێک بوو خەریکی کارەکە غی ئەو ڕووداوە گرنگانەی ئەوسا قربڕ بکات لە ئاست نرخاندنکەرتکەرت و بڕ

بە خەیاڵێ هیچ کوردێکیشدا  ، جۆراوجۆر بوون کردنو تاوانبار کردندەبوون تا بڵێین بیروڕا لە بارەی تەبرییە

 

چاردەڕێیان: ئەو شوێنەیە کە دوو کۆاڵن پێکدا تێدەپەڕن و چوار کۆاڵن پێک دەهێنن. لەبەر قورسی دەربڕین   -111
 نەگوتراوە چوارڕێیان.

 ة. عالم :فرەزان -112
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نە لە دەمی ژیانی خۆیدا نە لە پاش ئەو دەمەش هەتا سەرەتاکانی ئەم   ،نەهاتبوو مەالی خەتێ بەرگومان بکات
ئیتر بڕیاری بە دوا ، سەدەیە کە سەنگاندنی کۆنە ڕووداو بە تازە عەیارەی نرخاندی بەرژەوەندان دەستی پێکرد

ووداوی مێژوویی لەبەر تیشکی فکری تازە بابەت پەرەی ستاند و لە گەڵێک کاتەوە لە ناوەڕۆکی کۆمەاڵیەتی و ڕ
بە دەگمەنیش نەبێ ڕۆشنبیر خۆی لەوە ، حاڵوباردا تەرازوو سەرەوبن بوو تا لە هەڵە و هەڵەشەییدا خنکا

و و ڕەسیکگرتنی ساوایی کاڵ و جحێڵی مەیلەبە تەرازووی سەردەم وەک بە یە ڕابوردوونەگەیاندووە کە پێوانی 
 . دەردەچێت

ئەو فکرانەی دیکە لەچاو  نسیبی کورد لەوەدا بوو کە باوەڕی قەومایەتی زووتر گونجاوتر بوو لەگەڵ بیر و فامی
بەو پێیە چاوگێڕانەوەیەکی . بیری چینایەتیش وەخرا هەتا پاش شەڕی دووهەم. کە زادەی ئەورووپا بوون

دا دەچۆوە و کێشەی لەسەر  کردنرا کە بە الی تاوانبارناحەزانە بە گەلێک سەلمێنەی مێژوویی و کەلەپووریدا ک
چینایەتی باڵوبۆوە سەربە  کە سەقافەتی. ەخواز و نوێخوازیدا کە لزوم بە کوتانەوەی نییوان کۆنەپەیدا بوو لە نێ

تاوانبارکردنی ئەو  ەوە بایی جوداوازیی نێوان پێوانەی قەومی و پێوانەی چینایەتی بەوەشدا بوونبیروڕا لێکتر جودا
  ناگونجێن کارێکی ئاسان بوو لەبەر چاوی هەڵگرەکانی دروشمی «داةاممی» هەڵوەستە قەومییانەی لەگەڵ 

   «.ةاممی»

عەیبوعاری بۆرژوازی و دەرەبەگ وەپاڵ بیر و باوەڕی قەومایەتی درا گۆیا زادەی ئەو قۆناغەیە کە مەحکوومە بە 
وشی سەغڵەتی دەبوو ێڕای قەومایەتی باوەڕی بە چینایەتیش هەبوو تو بابایەکی کوردی قەومی کە وئنجا . مردن

ێ ئەوەی ئاگاشی لە خۆ بێت  ینێکی کە الیەنی هەڵگری دروشمە قەومییەکەی خوار نەبێتەوە بیڕۆلە هەوڵی ڕاست
و التەریکییەوە کە بە الی کەسێکی ئومەممیەوە چینی زەحمەتکێشی « ة انفصالی» ە گۆشەیەکی الچەپییپەسترا

هەر بەو  . د دادەبڕێت لە تێکڕای زەحمەتکێشانی ئەو گەلەی لەگەڵ کورد پێکەوە دەژین لە یەک واڵتداکور
وومەتی سەرلەبەری کەوە نەک لەبەر دابڕان لە حة«انفصالی» بەهانەیش کۆماری مەهاباد خرایە ژێر تۆمەتی

و  « ةانفصالی» نەهات تۆمەتی، ئومەممیەت هەبووکە ئیمانی بە ، خۆ هەرگیز بە بیری قەومیەکی کورددا، ئێران
ڕای ئەڵمانیا بێت هەر چونکە خۆ  کال تەریکی لە ئەڵمانیای دیمۆکرات بگرێت بەوەدا کە ناسەلمێنێت تێکەڵ بە تێ

 . هەڵدانەوە بە ئومەممیەت بنچینەی نرخاندن بوو

تا ئەوەی زۆرینەی گەنجی کوردی   ئەو فکرە نوێیانەی ڕەویان هێنا بۆ مێشکی کورد فراژی بوو و پەرەی ستاند
و بەشێکی بەرچاویشی لە کوردی واڵتنشینی خاوەری ناوەڕاستدا گەیاندە پەلەیەک کە هەموو شۆڕشە  ئەورووپا

بەشبوونیان لە مەزموونی چینایەتی و لەبەر سەرۆکایەتیی  کورد تاوانبار بکات بە تۆمەتی بێبەسەر چووەکانی 
بگرە سەیرمان بیست لە عاجباتی قسەی کەسانێک دەڵێن ، و شۆڕشانەدائایین لەسەربە  دەرەبەگ و پیاوانی

بۆرجوازیەتی کورد خەڵق دەکەین و دەیڕمێنین هەر هەتا بگەین بە ئیشتراکیەت و بەوەدا بیردۆزیی قۆناغە  
 .  مێژوویەکانی مارکسیزم بە ڕاست بگەڕێت

تەمدا لێ ناگەڕێ مرۆ سەیری بێتەوە لەو  ئەم جۆرە نموونانەی زێدە ساکار و سەراو لەبەرەو کۆتایی سەدەی بیس
فکرە سادانەی سەرەتاکانی ئەم سەدەیەدا هۆشی کوردی بزاوتبێت و لێی خۆش هێنابێت پەلە بکات لە 

  ەپشت لە دوا پشتی کورد لە تاریکستانی فکری سەراوبوونی من پەرۆشم بۆ غەرق ، تاوانبارکردنی مەالی خەتێ
ۆشەی بۆ ئەم پەرۆشەم گەلێک گەلێک پترە لەو پەر، کە ڕەگی بە هیچ خاکێکی بە پێزەوە بەند نەبووە

خۆ مێژووی کۆن و نوێ خاڵی ، هاوتای کورد هەڵدەگرم بە دەست تۆمەتی هەڵەشەوەدووچاربوونی مرۆیەکی کەم
م نایەم درێژە بدەم بە  نەبووە لە نموونەی وەها بە سفتوسۆ کە هەندێکیان بە کارەسات دەژمێردرێن بەاڵ

 . دەربڕینی دەرد و سازدانی دەرمان
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ەوەی عەقڵی ڕامیاری و فەلسەفی کورد بە شێوەیەکی گشتی لە  بوونئەو هێندە چاوبڕینە خێرایەش لە جۆری نوێ 
بە نیازی گەیاندنی دەنگێکی نزمی مەنتیق بۆ بەر گوێی ئەوانەی « ووبخراپەی بەملەوە - رسر ال بد منە»  بابەتی
لە ، ی نزیک و دوورڕابوردووڕۆژ و لە بڕ لە بارەی کاروباری سەردەم و دواوونەتە بڕیاری گردەگەیشت

ناوتوێژیاندا مەسەلەی گوناحبارکردنی مەالی خەتێیە کە خۆشامەدیی لێ دەکرێت لەالیەن هەموو چەپی کوردی 
یان کە ئەم مەسەلەیە  ەوەبوونپڕ لە دووبەرەکی و سێبەرەکی چونکە حەقمە تەمام هەبێ بە نەختێک ئاگادار

دادەنێم لە تەک کۆمیدیای بەرپاکردنی سەرمایەداری بە نیازی تێکدانی چونکە هێزی یەقین لە هەردوویاندا بە 
 . الی ئەوانەی باوەڕیان بە بنەماکانیان هەیە لە سەرچاوەی تەنکاوێکی ئەوتۆوە دێت بنی لە ڕووی ئاشکراترە

ڕەواندز یەکێکە لە هەرە زاناکانی  سەربە  ی«ـباڵەک»ناوچەی ە لە «یخەتێ» محەمەدی خەتێ کە زادەی دێی
بێمانەندی ئەو دەمە کە زانا گەردەنکێلەکانی   یخۆیشی قوتابی عەلالمە، زانستەکانی ئیسالم لە سەردەمی خۆیدا

ئەوەندە بەسە لە  ، باڵەکی بووە «یمحمدی کوڕی ئادەم» ڕۆژگاری خۆی دانیان بە پێشەوایەتیەکەیدا هێنابوو
دا دەڵێ: ئەگەر زانستی  ـ«  عنوان المجد» لە کتێبەکەی« صیح حەیدەریەف »  کە عەلالمە« ئیبنوئادەم» ناساندنی

عیلمی  . نێتەوەێهب انایەوە ئیبنوئادەم شیاوی ئەوە بوو لە بیرکردنەوەی خۆی هەموویان ناو کتێبان ڕەش بووب
 .  ئیبنوئادەم سنووری خەیاڵی تێپەڕاندبوو وەک کە تەئلیفەکانی سنووری ژمارەیان بەزاندبوو

ئیبنوئادەم لە سەرەتاکانی  . لە پلەی علمیشەوە هەرە نزیک بوو لێی ،مەالی خەتێ بەرچاوترین سوختەکانی بوو
ئەمیری هەرێمی سۆران و بە پاشای کۆرە ناسراو مەرجەعی بەرزی  «یمحمد پاشای ڕەواندزی» میرایەتیی
بەاڵم زۆری . مەرجیش لە نێوانیاندا هەبوو کە هیچ کامیان خۆ لە کاری ئەوی دیکە هەڵنەقوتێنێ، ئایینی بوو

 . جوداوازیی کەوتە بەینیانەوەنەبرد 

شەرعییەکی  ادەم نەیتوانیوە خامۆش بێت لە بێبە پێی لێکدانەوە دەبێ هۆی خیالف لەوەوە بێت کە ئیبنوئ
دەیکات چونکە خۆی لە شوێنی قازی بووە کە لێی داوا دەکرێت حوکمی شەریعەت بخاتە ڕوو لە  حکوومەت

  بە پێی فەرمانی پاشا خۆی لە کتێبی، ەتی بۆ گوندی وڵزەئیتر کشایەوە لە قازی، ئاست هەر شتێکی بقەومێت
. باسێکی خیالفەکەشی تێدایە. ئیبنوئادەم خوێندمەوە دەڵێ چەند ساڵێکە نیشتەجێی وڵزەم «یالذهب ةسلسل »

  1228ی کۆچییە و ئنجا ئەگەر بە پێی لەبارترین ڕیوایەت ئەمیرایەتیی پاشا لە 1236نووسینەکەش هی ساڵی 
بێت تەنها دوو ساڵێک دەمێنێتەوە  بوو 1234ئیبنوئادەمیش چەند ساڵێک بەر لە  یدەستی پێ کردبێت گۆشەگیری 

،  ەوەی چی بە خواری زانیوەبوونلەو شەش ساڵەدا کە ئیبنوئادەم پشووی تێدا درێژ کردبێتەوە بە ئومێدی ڕاست
 . ئیتر مووی نێوانیان پساوە

دەسبژاردەی ئیبنوئادەمیش بووە جگە لە عیلمەکەی خۆی  ،  رجەعی دینیمەالی خەتێ دوای ئیبنوئادەم بۆتە مە
من وای بۆ . دی نێوان سەرۆکی حوکم و سەرۆکی دین بێ تەگەرە بە گەشی دەوامی کردووەنلەوە بەوالوە پێوە

خۆی بەالی دەرگا هەموارەکانی  «یاجتهاد» دەچم کە هونەری ئەو بەردەوامییە بۆ مەالی خەتی دەچێتەوە کە
مصالح » ەتدا بردۆتەوە بەوەدا کە قبووڵکردنی زەرەری کەم لە زۆر حاڵدا بە الدان لە زێدە تەقەیە بۆ الیشەریع

دەبێتەوە چونکە دەربارەی ڕەفتاری پاشا لە دەورانی مەالی خەتیدا هەر ئەوە دەزانین کە پێشتر لێی   «دامرسلة
و بە   حکوومەتبەستنەوە بە بەرژەوەندی  شارەزا بووین چەند بە زەبر و زەنگ بووە لە گێڕانی سیاسەت و خۆ

دەشێ بڵێین خودی . کار هێنانی دڕی و دڵڕەقی لەگەڵ نافەرمانان و ڕێ بە خۆدان بۆ سزای قورسی لووتشکێن
پاشا بە شیددەت و دڵڕەقیەوە بە پێی داخوازی حاڵ لە ڕۆژگاری مەرجەعییەتی مەالی خەتێدا سفتتر بوو تا 

ئەم  . گرفتیی ڕووداوەکانی داخوازی کردبێتکیی ئیمارەتەکەی و کەمەسئەوەی سەرەتاکانی حوکمی و بەرت
کە مەالی خەتێ تا چ ڕادەیەک عیلمی خۆی و بەرژەوەندبینی ، تێبینییەش لێی دەفامرێتەوە بگرە تێدا دەخوێنیەوە
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بخرێتە خۆی لەگەڵ پێداویستی هەڵکەوت و باری شتان سازاندبێ بۆ ئەوەی بشێ هەر مامەلە و ڕەفتارێک هەبێ 
 . بەکار بێت 113چوارچێوەی شەریعەتەوە هەرچەند لەوەدا ناچاریش بووبێت تەئویل و فرەواندن

زانست و ئیجتیهاد و  ، بووە« ةحنیف ابو» قوتابیی  «ییوسف ابو» لەو باوەڕە دام مەالی خەتێ وێنەیەکی
کە بە دەنگ  «  قیاس» شلکییەک لەە نیان کردووە بۆ جۆربە الڕێیەکانی تەئویلدا نەرمو شارەزایی خۆی

لە دەست هەڕەشەی هێزی بەرهەڵستەوە کە خەریکی گەڕ پێکردنی   گرێوگاڵ پێداویستەکانی واقیعێکەوە دێت بە 
ت کە چارەسەری وەکوو دائیمییە کە سەروبنی وەک بازنە دەگەنەوە یەکتر و حاڵەتی چارە ناپەزیر دروست دەکا

ە ئیجتیهادەکانی خەلیفە عومەر لە دەقی یاساوە بۆ ڕۆحەکەی  لەوانەی. تێیدا کورت دەهێنێت« قلوب  هم لفةٶ الم» هی
باشترین پاڵپشت بووبێت بۆ مرۆیەکی لە پایەی مەالی خەتێدا کە دەبێ بەرژەوەندی ئاپۆرەی خەڵک بپارێزێت  

 .  لە تەک هێزی گەورەتر لە خۆی و لە حاڵوبارێکدا کە دەستی بە سەریدا ڕاناشکێت

  حکوومەتوەندیی بە سوودی ێماودەمی لە کێشەی نێوان خەڵقدا و ئەوەی پەو د خۆزی ڕۆژگار فەتوای نووسراو 
و ئەمیرەوە هەبووە یان تێیدا ڕووبەڕووی حاڵی ئەوتۆوە بووە دەمارێکی مەنفەعەتی قاجاری و عوسمانی پێوە بووە  

  ...کە خاکیان دەوری سۆرانی داوە، دۆست و ناحەز،  یان سەرۆکە دراوسێ دوور و نزیکەکان و ئەو ئەمیرانەی
  ن لە هەموو بارێکەوە دەست بکەوتایە کە کتێبیخۆزی فەتواکانیان بمانایە لەوانەبوو خەرمانێک بڕیاری شەرعما

 . ی بە بیراندا هێنابایەوە«ـسفو ئەبوو یو» «یالخراج»

و پێشەوایی عیلمدا بۆ   بەڵێ ئێمە دەست بەتاڵین لەو خەرمانە بەاڵم مانەوەی مەالی خەتێ لە سەرۆکایەتیی فەتوا
کانی گونجاندووە لەگەڵ پێداویستی فەتوا، تێمان دەگەیەنێ، بێ خیالف لەگەڵ ئەمیردا، ماوەی بیست ساڵ 

دڵنیاشین لەوەدا کە ئەمیر هەموو هەوڵێکی داوە بۆ سەالمەتیی حکوومەتەکەی  ، ی ئێمارەتەکەسەرلەبەرسیاسەتی 
لەمەشدا وا بووە ئەمیر دژ بە وەالی بۆ خەلیفەی عوسمانی   کە 114ە و بەهێزکردنی و بەرفرەواندنی ڕووپێو

وەندی خۆی بە ئیبڕاهیم پاشای میسرییەوە ێکورکەی لەگەڵ قاجەرییاندا بووە و پوەستاوە وەک کە سرکە و 
پتەوتر کردووە کە دەزانین ئیبڕاهیم پاشا ئەگەر ئەورووپا دەستی وەبەر دەستی هەڵنەدابایەوە لەوانەبوو خیالفەت  

 . لە ناو ببات

ئەم حەقیقەتە گەشە لە ڕەفتاری مەالی خەتێ بەڵگەیەکی بەهێزە لە پووچاندنەوەی تۆمەتێکی وەپاڵی دەدرێت 
تەمەنی ئیماڕەت  و سااڵن بە دوا یەکتردا لە تازە ڕۆژان گوزەریان کرد. ی کەمێک ڕوون دەبێتەوەدواوەک کە 
ەتەکەی و ڵەمیری سۆرانی لە چەسپاندنی دەوبەردەوام تۆیەکی دژایەتی لە نێوان تەمای ئ، لە ناوتوێژدا، تێپەڕین

 .  تەحەممول نەدەکرا، وەک ئێسکی ماسی لە ئەوکیاندا، نێوان بەرژەوەندی دەوڵەتە زلەکاندا

دوایین شتێکی لەم . تەئخیردا هەیە لێرەشدا بە هیچ جۆرێک جێی نابێتەوەسەربە  لە کتێبی تەفسیلی ئەمەش
دا لە ژێر  1986اری کاروانی نیسانی ڤ ی گۆ43تەرزە بابەتەم خوێندبێتەوە ئەو گوتارە بووە کە لە ژمارەی 

لە الیەن مامۆستا عەلی یەحیاوە باڵوکرایەوە کە  « مەال یەحیای مزووری و ڕمانی ئیمارەتی بادینان » سەرناوی
ەتەشی داوە کە وەپاڵ مەالی خەتێ دراوە و بە توندی پێگیر تێیدا بە دەم ڕچەی ڕووداوانەوە دەوری ئەو خیان

سوڵتانی سەربە  پاش ئەوەی ئەمیری سۆران بە فڕوفێڵ لەالیەن هەندێ پیاوانی» دەبێ لە سەری کە دەڵێ
  کردنبە الیەوە شەڕ، عوسمانی و خیانەتی هەندێ دەستوپاوەندانی ئەمیر کە یەکێکیان مەال محەمەدی خەتێ بوو

عەلی ڕیزا پاشا جمووجۆڵی خۆی ڕووە و  . خۆی بە دەستەوە دا، وسمانی گوناحێکی زل بوودژی خەلیفەی ع
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دوو چوێلکە » لێرەدا بە خائین دانانی مەالی خەتێ لە ڕچەی قساندا بوو بە گوتە مەشوورەکەی« ...عیمادییە برد
 .  نوێژە «یقرص وجمع» خەفەکردن هەر دەتگوت یڕا ککە مەالی مزووری و خەتێی وێ « ...بە بەردێک

بەاڵم گوتارەکە چوونە ناو جەرگەی بابەتەکەی هەموار کرد بۆم کە من تا ئەم دەمە هێمام بۆ جۆری خیانەتەکە  
وا لەو چەند ڕستەی گۆڤاری کاروانەوە  ، نەکردووە بە ئومێد هەلێکی لە شریتەی قساندا لە خۆوە بگاتە بابەتەکە

  کردنشەڕ» نییەکیشی لێ پەیدا دەبێت بەوەدا دانهێنان بە خیانەتی مەال و ئەوەی کە دەڵێتێبی، پێی گەیشت
خیانەتی بکرێ بە   بشێ جلکی  یبۆ ئەوەئنجا ، یەکدی ناگرنەوە« دژی خەلیفەی عوسمانی گوناحێکی زل بوو 

اوچۆنی خیانەتی  نەختێکیش تەم لەوەدا هەیە کە چۆن. بکرێتەوە ێبەردا پێویستە لە پێشەوە پۆشاکی عەقیدەی ل
مەال لەگەڵ ئەمیری سۆران هاتە دی وەک بڵێی شۆرەتی ئەو چۆنایەتییە لە نێوان تێکڕای خوێندەواران و زۆر لە 

منیش لە بواری سوودی کەسانێکی ئاگادار نین  ، بیسەران لە نەزەر نووسەری گوتارەکەدا حۆجەی شەرح نییە
کەوت دەڵێم: پاش ئەوەی سپای عوسمانی گەییشتە ڕووانگەی  لەو میحنەتە قەومییەی مەالی تێدا بەر تۆمەت 

یان دەبوو  ، النی شێر و ئەو ڕووبەڕووبوونەوەی ئەمیر خۆی لێ دەدزیەوە مەودای لێ هەاڵتنی پێوە نەما 
ەی حەقی موعجیزەیەک ڕوو بدات کەمان بەسەر زۆراندا سەر بیەخێت یان ئەوەی چاوەڕوان دەکرا لە پلیشانەو

ئەوسا لە مەالوە فەتوایەکی شەرعی دەرچوو بە کافرکردنی  ، ڕەزاداە ژێر سمی ستەمی بێخوراو خەفەتبار ل
ئیتر ئاگر کوژایەوە و شمشێر چوونەوە کەالنان و  ، کەسێکی بەرهەڵستی لە سپای خەلیفەی مسوڵمانان بکات

 . لەشکری عوسمانی چووە ناو شاری ڕەواندز بێ شەڕ و وێرانکاری و کوشتن

گوێش نادرێتە ڕووداوە کە مەالی خەتێشی تێدا بە خاین لە قەڵەم دەدرێت و تەی ئەو ئەمەیە کور
پێوەندی بیست ساڵەیی چڕوپڕی نێوان ئەمیر و مەالشدا   .و داخوازیی حاڵ و حوکمی ناچاری 115ێتێکبەستەک

ئەو ڕیوایەتەش نابیسترێ کە تا سەرەتاکانی ئەم سەدەیە و هێشتانیش لە هۆش و  .ێیەکجارەکی لە بیر دەکر
ی دواتی دنیایی مەال ەووڕێکیش دێت لەگەڵ پایەی عیلمی و ڕ، بیری ئەوانەی دەماودەم بیستوویانە زیندووە

فەتواکە بێ ئەوەی گەرد لە شۆرەتی بنیشێت لەو جۆرە تۆمەتەی لە سەردەمی ڕۆشنبیری و ڕوونیدا وەپاڵ مەال  
 . دەدرێت

بوو بە تاکە دڵخواز و ئاکامەکەشی هێند ئاشکرا ڕیوایەتەکە دەڵێ: پاش ئەوەی شەڕ لەگەڵ لەشکری عوسمانیدا 
بوو چاوکولیش دەیدیت چار نەما لە هەڵگرتنەوەی ئەو پێشنیازانەی ئاشتی تێکەڵ بە تاعەت بۆ خەلیفە کە 

چی لە توانایدا بێت بیکات  و هەموو سوێند و بەڵێنانەی کەەلەالیەن عەلی ڕیزا پاشاوە بۆ ئەمیر دەهات وێڕای ئ
و ئەوەی پێی دەگوترێ دالەنگان و سووکایەتی ئیتر پاشا مەیلی وەالی حوکمی   چەپارەدانی ڕەواندز و ئەمیرلە 

ی لەشکری ئەمیریش و هەتا کێشە کردنبە نیازی ئابڕووپارێزی و دابین. زەروورەت و کەمتر شکستیدا هاتەوە
الیەنی کورد بەسەر ئەوەدا وەستا بخرێتە چوارچێوەیەکی حوکمی شەرعەوە کە لەگەڵ بەڵێنەکانیشدا ڕێک بێت 

، کە فەتوا لەالیەن مەرجەعی بەرزی دینەوە دەرچێت بە مەنعی چەک هەڵگرتن لە ڕووی سپای خەلیفە
فەتواکەش بە ڕەزامەندیی ئەمیر و چاکەی ئەو و سەرلەبەری هەرێمەکە مانیعی موسیبەتە هەرە زلەکە بوو کە 

بەڵگەش ، میر بە ئەمیری لە چارچێوەی دەسەاڵتی مەرکەزیداکەرەوەش بوو بۆ مانەوەی ئەڕێ خۆش، ڕووی دەدا
 لەوەدا هێندە زۆرە ژمێریار ماندوو دەکات: 

یەکەم شتی لەوەدا بگوترێ ئەوەیە کە تۆمەتەکەی سەری هەڵنەدا تا دوای باڵوبوونەوەی گیانی قەومایەتی و  
ئەم مەسەلەیەش هێند بە کاڵوکرچی   کێشە و بەرەی، بە پێوانەی ڕۆژگارێکی پاشتردا ڕابوردووگەڕانەوە بۆ سەر 
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. و سەراوی ڕووی دا چەندێکی پەراوێزی پێداچوونەوەی مێژوو لێکیش بکێشرێتەوە مەسەلەکەی تێوە ناچێت
مومکین نییە دوورکەوتنەوە لە ، کە زۆرە نەک کەم، پێداچوونەوەی مێژوو چەندێکی خلیسکی تێدا بێتئنجا 

ردنی حوکمی مێژوو و زەبری زەروورەت ڕوو بدات وەک کە ڕووی دا حەق و ڕوودا و داخوازیی حاڵ وەیا لەبیرک
 .لە داڕنینی جلکی فەزل و چاکەی مەالی خەتێ بێ دوودڵی و وەستان: هەر دەڵێی هەلی عومر و بەختی بەختانە

هیچ فەتوایەک دەرنەچوو بە درێژایی مانگەکانی بەر لە گەییشتنی سپاسی عوسمانلی بە ، دووەم ئەوەیە
پێی ، بە جۆرێک لە جۆران، ئەگەر عەقڵێکی وریا، ڕەواندز و داهاتنی ئەو ڕۆژەی ماڵکاولی بە دوا دێتدەوروبەری 

جا ئەگەر مەبەستی مەال کافرکردنی بەرهەڵستانی خەلیفە بایە بە پێی باوەڕێکی دینی کە مەرجی  . ڕانەگات
بوو گردوکۆییش بۆ تێک بەربوون کافربوونیانی بەالوە هاتبێتە دی خۆ ئەو بەرهەڵستییە لە دەمێکەوە ئاشکرا 

سەرکێشی و دەرچوون لە ڕیزی کۆمەڵگای مسڵمانان )بە  «ینصاب» لەگەڵ لەشکری خەلیفە دیارتر بوو لەوەی
پێشتریش چی باسمان کرد لە پێوەندی ئەمیرەوە . پێی حوکمی شەرع( داوای دەکرد بۆ بە عاصی دانانی ئەمیر 

ی دا و  چۆن وەها ڕێک کەوت کە چەقۆ گەیشتە گەردەن مەال فەتوا بە دوژمنانی خەلیفە ڕووی دابوو ئیتر 
 بڵێی پاراستنی گەردەن خیانەت لێ کردنی بێ؟ سەربڕینەکەی مەنع کرد؟ تۆ

بە ، سێیەم ئەوەیە ئەگەر مەال لە فەتواکەیدا باوەڕی هەبوایە بە کافربوونی کەسێکی لە خەلیفە هەڵگەرێتەوە
خۆ دەبوو مەال پەنا بۆ نووایەک ببات دەسەاڵتی ، اش کاتی شەرعیی خۆیلە وەخرانی فەتواکە بۆ پ کردنچاوپۆشی

وێتە تەهلوکە بە ئارامی فەتواکە دەربچوێنێت چونکە مەال زێدە شارەزای ئەمیر اهببێ ئەوەی خۆ ، ای نەگاتێشپا
ی  وەک هەندێ نەفس سەفیه، ئەگەر مزەی فەتواکە. ەکەی بگەیەنێتحکوومەتبوو بەرانبەر کەسێکی ئازار بە 

شڕوشیتاڵێکی دنیایی بێت بەوەدا هەرچی تەعلیلێکی هەیە بۆ مانەوەی مەال لەگەڵ پاشادا ، مێشک پووچ گوتویانە
هەتا کۆتایی کاران لە خۆوە هەڵدەوەرێت چونکە نرخێکی فەتواکەی پێ کڕدرابێت هەرگیز ناسەلمێنێ مەال بە 

و کەوڵ سەالمەتی   بوونل هەر ونی بەرتیدواچونکە ، دەستی خۆی لە ڕێی عەقیدەوە خۆی شەهید بکات
 . عەقیدە و مەقیدەی چی، دەمێنێتەوە

ەکەی و بەرینایی تەماکانی بۆ حکوومەتچوارەم ئەوەی گوتم و گوتمەوە لە زێدە ڕژدیی ئەمیر لەسەر سەالمەتیی 
کە هیچ بە ئەمیرایەتی ئەوە بوو بوونی خاکەکەی: یەکەم مەرجی لەگەڵ باوکی لە سەرەتای ڕازیبوونی پتر فەراح

یەکەم ئاکامی ئەم  . کەس خۆی لە شێوازی هەڵسووڕاندنی کاروباران و ئیدارەی خەڵکەکە هەڵنەقوتێنێ
ئەم خووەش لەگەڵیدا ژیا ، مەرجەش ئەوە بوو مامەڵەی سەخت و کوشندەی لەگەڵ مامە جینگەنەکانیدا کرد

 . ڵخوازی پێ نەهێشتلە ڕوویدا ڕاوەستا بە جۆرێک چ د جیهانهەتا دەسەاڵتداران تێی ورووکان و 

، دیتمان لە سەرەتاکانی میرایەتیەکەیدا ئیبنوئادەمی لە فەتوا یەخست و نشیمەنی بەستەوە بە گوندێک کە
  .ئیبنووئادەم عومدەی مەالیان و پێشەوای پیاوچاکان و مامۆستای مەالی خەتێ و هاوشانەکانی بوو لە مەالیەتیدا

چۆن دێتە باوەڕیەوە کە ئەمیرێکی وەها دەستوەشین بێدەنگ  ئەگەر یەکێک هەڵەشەیی پەلەی نەکردبێتئنجا 
لێ نابێت نزیکی چواریەکە سەدەیەک بە   «یسالمشیخ اال » دەبێ لە موفتییەکی خۆی داینابێت و پایەی شێوە

ڕەزامەندی پێکەوەیان بەسەر بردبێ هەروا بە نووکی قەڵەمی ئیماڕەتێکی لێ هەڵوەشێنێت کە تێکەڵ بە هەموو 
وح لە لەشدا دەیگرێتەوە و لە پێناو بەردەوامیدا  ستیدا ئەو شوێنەی گرتبێتەوە کە ڕدێکی بووە و لە هە تەما و ئومێ

ئەگەر یەک ترووسکەی ئومێدی دیتبایە لە بەالوە ، گیانی خۆی و هەزاران لە شەڕکەرانی خۆت توونا کردبێت
 ە؟ نانی ئەو هەژەند

وەها دەئەنجنێ قیمەی لە کونی بێژنگەوە بەرببنەوە ئەگەر   یدڵم لێم داوا دەکات سوێند بخۆم کە پاشا مەال
بگرە من و ئەوانەی وەک من ئەمیر دەناسن ، بیزانیبایە نیازێکی هەیە لە دڵدا ئازار بە ئیماڕەتەکەی بگەیەنێت
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دڵنیاین لەوەدا کە یەک دەقیقە خۆی نەدەوەخراند و لە هەوەڵ جاردا لەشکری خەلیفەی تێک دەپێچایەوە لە 
لە سێیەم پلە و پێنجەم و دەیەمدا ئەگەر پێی  . جاردا دەوڵەتەکەی خەلیفە هەپروون بە هەپروون دەکرددووەم 

کرابایە پایتەختەکەی دەگرت و قەسر و حەرەمسەراکەی داگیر دەکرد و گەوهەر و بەردە بە قیمەتەکانی  
گۆیا مەالی . ستی زانیبایەدەست بە سەردا دەگرت لە پێناوی ئەوەشدا سەد مەالی خەتێی دەخنکاند کە بە پێوی

  خەتێ دوورەدەستتر بوو لە حسێنی جگەرگۆشەی پێغەمبەر؟ یان ئەمیر کەمتر لە یەزید خۆی خۆش دەویست؟
یەزید لە کوشتنی حوسێن خاوەن حەقتر بوو تا ئەمیر لە کوشتنی مەال؟ وێنەیەک و هەزار وێنەی   یاخود

دا دێن و دەڵێن: سوودی گەورە لە سیاسەتی دەوڵەتان  مێژوویی و مەنتیقی شتان )بەرژەوەندان( بە دوا یەکتر
بەرەو ئامانجی خۆیەوە دەڕوا  ، ی کە سوودەکە مەحکوومی یەک توانای خودبەسەری بێ شەریک بووبەتایبەت 

لەوە ، بوونەوەند و تێمان لە ئەرکی ڕووبەڕووچوونی بەرژە دوو فاکتەر بیوەستێنێ: ترسی لەدەست مەگەر یەک ل
 . ت و داراییەی هەیەتی بەهانە بۆ هەموو شتێک دەدۆزێتەوەبەوالوە بەو دەسەاڵ 

هیچ یەکێک لە مەالکانی  .پێنجەم ئەوەیە کە هەڵوەشانی ئیمارەتی پاشا زەرەربەخش بوو بۆ مەالی خەتێ خۆی
کورد نەبوو بەو شکۆیەی دنیایی و ئەو پایە مەعنەوییە گەییشتبێت کە مەالی خەتی بە درێژایی بیست ساڵ لە  

  چوونیی بەسەردوا باری مەال ئەوەی زانراویشە لە حاڵو. ادا بە پێشەوایی دێنەوە پێی گەیشتبووحوکمی پاش
بەمەشدا یەک لە پاڵپشتە زلە ، حاکمایەتی ئەمیر )بە چەند ساڵێک( گەڕاوەتەوە بۆ دێی خۆی و دەرسی فەقێیان

ڵقوخوا چونکە وا  وەهمییەکان دەڕمێت کە تەعلیلی فەتواکەی پێ دەکەن نەک بە پەرۆشی بۆ چاکەی خە
چاوەڕوان دەکرێت خاوەن فەتوا پاداشێک وەربگرێت ئەگەر چ ئومێدێکی دنیایی لە دڵدا بووبێت ئەرکی 

،  ئنجا ئەگەر ئیحتمالی پاداشەکە بسڕینەوە لەبەر دەرکەوتنی تەماعەکەی تێیدا بێت. سەرشانی سووک بکات
چونکە مەالی  « االسالم شیخ» رێتەکبوەشێتەوە وەک کە بی عیلمی مەال نینەوە بە شتێکی لە پایەێهبدەکرا بۆی تێ

ڕووتبەیە شایەنتر بوو ئەگەر فەتواکە پتر   ولە هەموو عالمان بە، ئیبنوئادەمی لێ دەرچێت، خەتێ لەو سەردەمەدا
فەتواکە خۆی لە  . سوودی خەلیفە و دەوڵەتەکەیلەچاو  بۆ سوودی ئەمیر و خەڵکی هەرێمەکە حیساب نەکرابایە

ورەترین سەبەب بوو مەالی پێ نزیک بخرێتەوە لە خەلیفە بە نامەی شەیخولئیسالمەتی بەاڵم فەتواکە  خۆیدا گە
هەروەها ڕاستگۆش  ، هاوێژ بوو بۆ پاراستنی واڵت و نامووس لە دەستدرێژیستهەروەک لە یەکەم ڕۆژەوە ڕا 

 . دەرچوو لە سەرەنجامی مەال بە گەڕانەوەی بۆ گوندی خۆی

دڵپەزیرە لە نرخاندنی هەڵوەستی مەالی خەتێ کە دەشێ هەڵێنجرێ بە تێڕامان لە ڕووپەڕەیەکی لەو شتانەی کە 
ژیانی یەک لە ستوونانی حەقپەرستی پاش نیوەی یەکەمی ڕۆژگاری مەال کە مەبەست لێی پێشەنگیی بیری  

یە «ـکۆییحاجی قادری »ن ێ شاعیری مەرگبەز، قەومایەتیی کوردی و فەلسەفەی ڕوونی لە سەدەی نۆزدەیەم
بۆشی ڕێککەوت لە مەدرەسەی  . کە لە کاتی دەرچوونی فەتواکە تەمەنی بە الی کەمەوە دوازدە ساڵی بووە

بەو پێیە حاجی قادر لە دەمی ئەو  . بەسەر فتواکەدا تێپەڕ بوو کمەالی خەتێ بخوێنێ کە دەوری بیست ساڵێ
دواتر بە غەریبی   116، و الی خاوەنی خوێندووە پەژارەیەدا ژیاوە و لە هەوای هەڵمشتووە بە نشینگاکانیدا گەڕاوە

باسی هەرێمی باڵەک لە شێعردا بە سۆزەوە دەکات بە پاشای کۆرە و ، لە ئەستەنبوڵ بوو بە شاعیری قەومایەتی
 براکەیدا هەڵدەڵێ بەوەدا کە مەسرەفیان لە عالمان کردووە: 

 

مەالی خەتێ دوو مەدرەسەی هەبووە، یەکیان زستانە لە دێی خەتێ، ئەوی دیکە هاوینە لە دێی شەقاڵوە، حاجی   -116
مەال ئەسعەد و حاجی مەال عەبدوڵاڵی باپیرم الیان خوێندووە. حاجی مەال عەبدوڵاڵ بە ڕەفاقەتی حاجی قادر. حاجی مەال  

 سعەد لە شەقاڵوە الی خوێندووە.ئە
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 و الڵ مابوو  ۆرتا تەعیناتی ک
 لە گەلێ دێیەکان مەالی چا بوو 

 

ئێمە دەزانین گەورەترین پشکی ناوی پیتاکی بڕیەی لێ بێت ئەوە بوو بۆ دیوان و مەدرەسەی مەالی خەتێ 
ان مختلإ عادە التوازن إ» لە کتێبۆلکەی . تەرخان کرابوو مسعود محمد( لە    – 1977چاپی   80)الپەڕە  «یل مت  

 زەمینەی دیفاع لە مەالی خەتێ و سڕینەوەی تۆزی تۆمەت لە پێاڵوەکانی ئەمەم گوتووە: 

بردبێتیە الی بۆ خوێندن  یحاجی قادر یش نسیبدواترنێکی وەهای کردبێت ئەگەر مەالی خەتێ کەت»
دووەمی ژیانیدا کە زەینی  لە شێعری نیوەی ، بێگومان، و لە نزیکەوە بەڵەدی ئەحواڵی بووبێت دەبوو

شتێک لەو بارەوە بڵێ  ، کرایەوە بۆ مانای قەومییەت و تێگەیشتنی شوێنی کاری بەد و پەسەند تێیدا
چونکە شتێکی سوودبەخش و زیانبەخشی لە مەیدانی قەومایەتی نەهێشتەوە باسی بە چاکە یان بە خراپە  

بە وەهمیش بێنی خیانەتی عەلالمەی خەتێی   بەو پێیە نەبوونی هیچ هێمایەک لە دیوانەکەیدا. نەکردبێت
لێ بێت یان گەزی لێ بگرێت بەڵگەیەکی دڵپەسەندە بۆ سەلماندنی ڕیوایەتێکی دیکەی دەماودەم کە 

بگرە لە ، مەالی لەو کارە بەدە هەاڵوارد و هەڵوەستی مەالی دەداوە بە ڕەزامەندی پاشای کۆرە خۆیەوە
خەتێ بچێتەوە کە حاجی دێت چاکەی پاشای کۆرە )و   دیوانەکەیدا شت هەیە بۆ نەزاهەتی مەالی

پاشی خیالفی ، ەوەی مزگەوتان و خزمەتی مەالیان باس دەکات کە یەکەم کەسکردنبراکەی( لە ئاوەدان
ئاشکرایە کە مەالی خەتێ لە . لە مەالیان خزمەت کردبێت عەلالمەی خەتێ بووە، لەگەڵ ئیبنوئادەم

ڕوونترین دەاللەتی ئەوەیە ببێتە هۆی مەدحی مەالی  ، بکرێتشوێنێک بێت پاشای کۆرەی پێوە مەدح 
 . «خەتێ خۆی

 

بۆ سپای ئەمیر شەرافەتمەندتر و  ، ی مەالی خەتێ لە گۆشەیەکی تەنگدا بگوترێکردن بە نیازی بێمەفەر، دەمێنێ
بی ئابڕوو پارێزتر دەبوو ئەگەر مالنێی لەگەڵ سپای عوسمانیدا کردبایە هەر نەبێ بۆ بە جێ هێنانی واجی

 منیش دەڵێم: ، ئاکام چ دەبێ با ببێ، قەومایەتی کە ژوورووی هەموو شتێکەوەیە

پاشا بە مەسڵەتی دەفامرێتەوە بوونی حەقیقەتێکە لە ڕازی، لەوەدا کە ئاکام هەر شکستی لەشکری پاشا دەبوو
تا ئەوەی داڕشتنی تۆپ و  کردنتەما و مەیلی بۆ سەڵتەنەت و خۆ چەسپاندن و پتر خۆ چەکدارە چونک

وێڕای خەڵقی هەل بۆ پەرەستاندن و تا هەرچی کردی و نەیکرد و گوتی  ، ی سیالحیشی لەگەڵدا بێتکردندروست
کە ئەگەر ترووسکێکی ئومێدی لە شەڕ بردنەوە یان   یبەڵگەی بێ دەمەتەقەن لەسەر هێند هەمووی ،و نەیگوت

ی لەوەدا بوو سواری چواریەکە ئومێدێکی سەرکەوتن بێت لە ڕووی چەکی دانەدەنا چونکە تەبیات ،دیفاعدا دیتبایە
خۆی نەدەدایە دەست  ،ەبەر ئەم خەمخۆرییەی لە چارەنووسبەاڵم هەر ل. سێ چواریەکی تێشکاندا

   .ئیتر بە دەم ئومێدێکی کە لە بەڵێنەکان دیاری دەدا خۆی پاراست بە مەسڵەتی. خۆڕاییبوونی تەفروتوون

بۆ   بوونبڕوات کە ئیحتیمالێکی دیکە هەبوو الیەنی ئومێدی تێدا ئاشکراتر بوو لە تەسلیمڕەنگە زەین بۆ ئەوە 
ئێمە هەرچەند نازانین قاجاریەکان چ . عوسمانیان ئەویش هەاڵتن بوو بە خۆی و سپایەوە بۆ الی قاجارییان

شتر ڕووی دابوو ئەمجارە  ەوەی دۆستایەتیی پاشا کە پێکردنڵێین بە قیاس لە ڕەتناش، ڕەفتارێکیان لێ بەدی دەکرا
بەاڵم دەتوانین باوەڕی پاشا لە دوو ئیحتیمالی ڕەفز و قبووڵی قاجاری بخوێنینەوە: ئەگەر ، ڕەفزی پەنادانی دەکەن

ە  ئەگەر دڵنیاش بووبێ لە قبوڵیان خۆی قبوڵی نەکردووە ببێت. ی پەنا بردن کوێر بۆتەوەێ دڵنیا بووبێ لە ڕەفزیان ڕ
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دەستیانەوە چونکە دەیزانی لە ئیمکاندا نییە کێشە لە نێوان دوو وەجاغاندا بکات: جارێکیان  ئامێرێکی قەپوقیڕ بە 
خۆ   .لواەکان ناوەک کە بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ بۆ باب، بە الی قاجارییاندا و جارێکیش بە الی عوسمانیان

ەبی بۆرە ئومێدێکی تێدایە  دا چونکە هەر نبوونئەگەر ئەم کێشەیەی پێ کرابایە پەسەنی دەکرد بەسەر تەسلیم
بەاڵم حاڵی بوو لەوە کە دەورانی چاوشارکێ لە سیاسەتی خاوەری میانەدا بە سەر چووە لە پێش هەنگاوی  

دەسەاڵتە بچووکەکاندا لە ئاکامی فشاری بەرژەوەندە فراژییەکانی ڕۆژئاوایەک کە بە هێزەوە دەستی داوەتە 
ی دەوامەی ئاوەڕۆی ئەو بەرهەمانە بە ئارامی و هێوربوونەوەی  ردنکی بازاڕ بۆ بەرهەمەکانی و مسۆگەرکردنپەیدا

دەسەاڵتان )لە خۆرهەاڵت( تا شریتەیەک لەم ئاڵقەبەندەی کە هەمووی دەکێشێتەوە بۆ بێچارەیی الیەنی کەمهێز  
 .  لە هەنگامەی نوێدا

،  وو لە دەروونبینی پاشاداچی عوسمانییەکانیش دەیانکرد لە تەتەڵەکردنی ئیمارەتەکانی کورد وێنەیەکی ئاشکرا ب
ی چواریەکی  دوامەسڵەتیەکەشی بە چاکە گەڕا لە بری خۆکوژی هەرچەند بەوەشدا پشتاوپشتی کوردی 

هێندە  بوونی سەرەتای سەدەی بیستەم ئەو هەلەی لە دەست چوو کە خۆی هەڵبداتەوە و شانازی بکا بە وێران
گە و ئاژەڵ لە ڕووپێوێکی  ڵوشک و تەڕ و فۆتانی کێ دەیان هەزار کەس و سووتانیبوونی هەزار خانەیە و شەهید

بوونی  چەند شیرن دەبوو ئەو وێنە بۆرەی لە تێکەڵئنجا بەرینی خاکی کوردی بە خوێن سوور هەڵگەڕاودا 
 چوڕگەی ئاڵ لەگەڵ سووتەنی سەوزایی دەڕەخسا کە دەزانین بەر لە دووسەد ساڵێک شەهیدەکانی ڕەزمی

کاولیان و هەاڵتنی هێندێکیان هەلی هەالنیان بە میرات هێشتەوە بۆ نازوفیزی  پاش مردنیان و ماڵ « دمدم»
  ...ئەوانەی شەیدای کۆڕی شیوەن و قوڕپێوی بەسەر قەبرانەوە و سینگ کوتانی ناو وێرانگانن

ساڵ بووە خۆ   80یەکەم مزگەوتی لە هەموو هەرێمەکە دروست کرابێ پاش کارەساتەکە بە ، دەماودەم هاتووە
ئەمە دەڵێم و خۆیشم ڕێزگرێکی هەرە قەدرزانی قارەمانەتی  ، ساڵ بوایە دەچەندان شانازی پێوە دەکرا 800ئەگەر  

زینەوە لە  خۆد،  کرد و داهاتی نەمان و وێرانیم چونکە دوای هەرەسی قەزا«ـدمدم» مەندایەتییشەرەف و 
خۆڕایی لە دوو ڕووی ماددی و ێکی کردنبەو قارەمانەتیە بێمانەندە دەبێتە ئیفالس بە خۆ کردن شانازی

بەاڵم تا بڵێی هەستیارم لە ئاست زیانێکی قەومی وەکوو کارەساتی دمدم و هی تر کە لە یەک  ، مەعنەوییەوە
ناکەمە  «دادمدم» ئاکامی حەتمی بەوالوە هیچی لێ چاوەڕوان نەدەکرا: هەرگیز حەپەسانم بەرانبەر فیداکاری لە

ە لە حەپەسان بەوالوە بەرهەمی تێدا نەبێ چونکە خەڵکم بە زیندوویی پەیژە بۆ کارەساتی ئەوتۆیی دیکەی ک
داهاتی کوردیش لە کەللەی سەری  ، نیشتمانیشم بە سەوزی بە دڵترە تا سیایی و ئاڵی، خۆشتر دەوێ تا مردوویی

پۆز  ئەوەندە بە   1252کورد و داروپەردووی ئاوایی کورد لەو شەڕانەی چەند ساڵ بەر لە پەژارەی فەتوای ساڵی  
و هەیبەت بوو جێی نەهێشتبۆوە بۆ زێدە مجێزی تامەزرۆی خوێن و ئاگر هەتا ڕەواندزیش ببێتە قاپە هەڵوای  

 . ی داوەتی ڕۆڵە مردوویی و هەتیوی و فۆتاندوا

ی کئەوە بوو کە پاشا پەسەندی کرد و پەسەندیدەی هەموو هۆشێ، مەسەلەکە تەنها دڵخوازێکی تێدا بوو
ت  لە لینین کە پەیمانی بریسدراوەی بە ئیرادە مرێنان ناچارتر بوو ەو هەڵوەستە دەورەپاشا ل. دروستبینیش بوو

لینین دواڕۆژێکی مسۆگەری  ی ئیمزا کرد و زۆریشی قسە و قسەلۆک بەدوادا هێنا. ـ  Brest-Litovsk ۆڤیسکلیت
نرخ بژاردەی بە پەیمانێکی ناچاری هەاڵوارد بەسەر خەتەربازییەکی کە ئاکامەکەی لە سەرکەوتندا خزمی 
ئاکامی پەیمانێک بێت کە یەقینی ژیانی پێوەیە و دۆڕاندنیشی تێچوونی ئەو ئومێدانە بێت کە بۆیان کەوتە  

 .  یشی پێ خستە شۆڕشەوەسەرلەبەرشۆڕش و گەلێکی 
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  ،دوو لکی لێ دەبێتەوە ،ئەم خەفەتە بچووکەی دەمخەریکێنێ بەو ستەمەی لە عەلالمەی خەتێ دەکرێت
   117.«ةاولو القو  ةتنوء بە العصب » گەورەکەشیان، بچووکەکەیان چەندین جار لە ئەسڵەکە زلترە

مەالی خەتێیان لێ  بچووکەکەیان ئەوەیە سەقافەتی تازەبابەتی کورد هەلی هێرش بردنە سەر کەسانی وەکوو 
الیەنگیری . ی حەق تێیدا تێکەڵ بە ناحەق دەبێتەخۆش هات و دێت بێ ئەوەی گوێ بدەنە ئاکامی دژالیەنەک 

 ،بەڵغێکە بە سەر چاوی کۆمەڵدا دێتەوە چونکە ڕۆشنبیری ڕووناکایی دیتن و ترووسکەی هیدایەتەالی ڕۆشنبیر 
و دروستی و ڕاستی و خواری و ستەم و داد و هەموو   یەکە تێکەڵی هەست بە هەڵەەوڕ  - الیەنگیری -ئنجا 

 .  نرخێکی دیکەش دەبێتەوە

لە وەکالەتی ئەوانیشەوە ناو لە شتان  ، ێکی وەک کوردەواریدا خۆی قسەکەرە لە جیاتی خەڵکجیهانڕۆشنبیر لە 
ەتی و نیوە دنیاش بە دوا خۆیدا بۆ هەالک ،دەنێت و مانایان وەبەر دەنێت و ئەمە ڕەفز و ئەویان دەقەبڵێنێ

زۆر جاران عالەموڵاڵی سادەفام دەحەپەسێن لەوەی ڕۆشنبیران بە خۆیانی دەکەن لە  . هەالکەتی پەلکێش دەکات
هەر چونکە سافیلکەکان   ێکە بێ وەستان لە سەری دێتە ڕەدایتەفرەقە و شڕی و دڕی لە کاری وەهادا کە سافیل

بپێوێت و   «جەزبەی قادری»ندی دنیایی کە عەمر بە جیای وەهایان نییە لە نرخاندنی بەرژەوەئایدیۆلۆبنگەی 
باوەڕ ناکەم سیاسەت هیچ مەسەلەیەکی هێنابێتە مەیدان ئاشکرا و ڕوون . «خلوەی نەقشبەندی»بەکریش بە 

ی شەڕی یەکەمەوە پاراستنی دواساڵی  68بێت هێندەی فەرمانی پێشخزمەتانی کوردایەتی کەوا ڕەنگە لە ماوەی 
جیا هەیە دەبێ ورتەی لێوە نەیەت لە  ئایدیۆلۆهەرچی . بەدەم تەقااڵی ژین دژی مەرگەوەکورد لە نەمان بێت 

 . نێوان خەڵکی ناو کەشتییەکی خەریکە ژێراو بێت

ئەوەیە کە دێت لۆمەی    ،کە هۆشی ڕۆشنبیری کوردی پێوە بەند نابێت ،لە هەموو سەیرێکیش سەیرتر
فاقی بوون لە ئاست خەتەرێکی کۆندا خەریکی دڕدۆنگی ناتکە لە  ئەمیرەکانی کورد و دەسەاڵتدارەکانی دەکات

کەچێ ڕۆشنبیرەکە خۆی لە بیر دەچێت کە پتر لە  ،لە دەرەوەی کوردستانەوە هەڕەشەی مردنی لێ دەکردن 
بەرژەوەندی  سەربە  ئەمیرەکانی کورد ڕۆچووە لە ناتفاقی و زڕ بردن و یەکتر سەربڕین بە بێ هیچ هۆیەکی

بێ ترساوە دراوسێ   ئەگەر عوزری ئەمیری کورد لە نەگونجان ئەوەئنجا  ،ەلەوە بێتدنیایی و چارەنووسی گ
بەهێزەکەی دەست بەسەر ئەنجامی ڕێککەوتنەکەدا بگرێت و بشکشێتەوە بۆ خەتەری تێچوونی ئیماڕەتەکەی خۆ 

نرخدارتر   بێت کە بۆتە دینێکژیەکەی ئایدیۆلۆڕۆشنبیری کورد چ عوزرێکی لە دەستدا نییە مەگەر الیەنگیریی 
ژیەکەوە  ئایدیۆلۆنیشتمانی و قەومی کە گۆیا لە ی بێت لە هەموو ئەو بەرژەوەندی کردنو شیاوتری خۆ بەقوربان

 . سەرچاوەی گرتووە

ڕۆشنبیر لە الیەن بەهانەی ناتفاقییەوە چەند جاران دەستبەتاڵترە لە کۆنە ئەمیری کورد: ئەو سەقافەتەی ئەمیر 
کرانەوە کە چ عوزر بە  ەمێکیش دەژێت پڕە لە کەرستەی هۆشوا لە سەرد، ەیینەیبوو لە ڕۆشنبیر دەبێتە گل 

خۆی دەکاتە وەکیلی میللەت و بە گژ خۆیدا ئنجا . دەست کەس نایەڵێت خۆی لە ئاست حەقیقەت کوێر بکات
دەکات گارەیدا پتر هەڕەشەی لێ خەتەریش لەم ڕۆژ، دێتەوە و دەبێتە گەورەترین هەالکەتی بەرژەوەندی خەڵک

ڕۆشنبیر چواریەکە ئیماڕەتێکی ڕەجاڵیشی بۆ میللەتەکەی پێک  ئنجا ، و سەدان ساڵی پێش ئەمڕۆکەیاچلە
 . نەهێناوە وەک کە ئەو ئەمیرە ڕەجااڵنە دڵی نیوە نووستوەکانی هاوڕەگەزی خۆیانیان پێ دەدایەوە

 

«: کۆمەڵەی هێزداران پێوەی شەکەت دەبن: ئەمە بەشێکە لە ئایەتێکی قورئان لە باری ة اولو القو  ةتنوء بە العصب» -117
 قورسایی کلیلی خەزێنەکانی قاڕوونەوە کە بە چەندین کەس هەڵنەگیراون.
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هەتا لە سەر سەکۆیەوە پیت و   ماوەتەوە ڕۆشنبیری پێشڕۆ داوای ئیماڕەتێکی وەکوو سۆران و بابانم لێ بکات
برسییەوە  م: تۆ کە لە ڕێکاری ئیفالس و زگیسا منیش پێی دەڵێ، بەسەر خەڵکدا ببەشێتەوە بوونبەرەکەتی قوتار

ەڕ لەگەڵ ئەوانەی وەک خۆت سواری چەرخوفەلەکی بیروباو کردنۆلۆژیا دەبیت بۆ مالنێیسواری شەبەنگی ئاید
ێ هەتا دەگەیتە  کبڕەندت لی خۆش دێت مجێزت بچێتە سەربوویت چ خۆڕازیکە تێروتەسەل و لەئنجا دەبن 

ئەمەش شتێک نییە داوای بەڵگەم لێ بکات چونکە ئومێد لە پێشڕۆ ناکرێت بەر لەوەی زاڵ بێ ، ڕۆخی پووانەوە
دروستەکانی  ی پشتێنەی بینینی تا بتوانێ بنەما کردننێت بە فرەوانێهببەسەر نیگاتەسکیی الیەنگیریدا و خۆی ڕا

 .  لۆچی بیردۆزییانداەک کە لە واقیعدا هەن نەک لە پێچوسوودی قەومی بەدی بکات و 

قسەش لەوەدا درێژ ناکەمەوە چونکە درێژ و کورتی وەک یەکن لە تەک مەسەلەیەکی زێدە ئاشکرای وەک ئەو 
ئەو  :بارەیەوە دەڵێمئەمەش خەفەتە زلەکەی کە هێمام بۆی کرد و لە . حنەتەی کوردی تێدا دەژیتیم

د لە ژێری دەڕزێتەوە و هۆشی تێدا گێژ دەبێت و حیسابی دەبزڕکێت و کیتابی  رگرفتانەی تایبەتمەندی کوگیرو
دەلەنگێت ڕیشەیان دەچێتەوە بۆ دوایین سێیەکی سەدەی شەشەمی بەر لە زایین کە   «ینصاب » دەفۆتێت و

و ڕاگوێستنی دەسەاڵت بۆ هەخامەنشییەکان « ماد» کەیتەرازووی چارەنووسی وەرگەڕا بە لە دەستدانی دەوڵەتە
هەڵسێنێتەوە و شکست  وسوود خەریکە پژاو کۆ بکاتەوە و ڕمابێ، لەو ڕۆژەوە. لە فەرمانفەرمایی کۆرشی گەورەدا

کە برینیشی لێ بە قووڵدا چوو لە هەموو دەرمانان شیفا ، هەڵبەستێتەوە و هەڵوەشاو بچنێتەوە و کەلێن بگرێتەوە
 . نیت لە خۆوە ساڕێژ بێت چونکە نە دەرمان هەیە نە پزیشک ێهببەخشتر ئەوەیە وازی لێ 

 ڕاستم کرد کە نووسیم:  1960لە هاوینی ساڵی 

خوێن لە لەشی زامداری دەتکێت و لە بەرایی بیست  ، شڕی تۆزاوی، ۆڕی مێژوو دەردێتوا ئەمڕۆ لە گ»
لملئت منە  لو اطلعت علیە لولیت منە فرارا و ... سەدەوە و پتریش زنجیرەهای ڕۆژگار دەترنجێتە ناو ئێسکییەوە

 118.«رعبا 
وداوازیی ئەوتۆوە کە لە تەک  جئەمانە دەڵێم بە دەم مەنتیقی تەفرەقە و بانگەوازی سەربڕکێ بە بەهانەی 

.  پێداویستیی ڕێکی بۆ ڕەتاندنی هەڕەشەی مەرگ هێندەی گژنیژەیەک دەرناچێت لە تەک قەاڵکەی هەولێر
ەنەویستێک ژوورووی دەمەتەقێیە ی دەبێتە کوتانەوەی بەڵگکردنقسە لێوە، ئەمما لە الیەن نەمریی گەلەکەمانەوە

 : گوتوومە. دا هات1960قسەشم تێدا دووپات کردۆتەوە یەک لەوان ئەوە بوو کە لە گوتارێکی هاوینی 

وا  ، ماری دەسڕینەوەۆونی میللەتانی لێ خۆش دەهات و ت کورد ئەو دەورانانەی تێپەڕاندووە کە تێچو»
ئەمڕۆکە حەقیقەتێکە بەرزترە لەوەی بەر فۆتان بکەویت و لە سەرەخۆ بەرەژووری دەوامەدار دەچێت تا  

بە سەریەوە دەبینێت وەک بە بڕیاری سروشت هەاڵتنی  جیهانتۆقەڵەی ئەو لووتکەیەی کە هەموو 
  119«.ئەستێرە دەبینێت

 

 

. تەنها »منهم«  «اصحاب الکهف»سەربە  ە دەقی ئایەتێکی«: ئەملو اطلعت علیە لولیت منە فرارا ولملئت منە رعبا » -118
« لە ناوتوێژی چی  لملئت منە رعبا « هەتا ڕستەی »تەیە هەر لە »وا ئەمڕۆکە گۆڕی... . ئەم چەند ڕس «لێرەدا بۆتە »منە

« هاتوون، دوای ئەوانیش نۆ دێڕی دیکەی سەر بەو حەملەیە کە لە کتێبی  يالکرد  خاء العرثر  توطید األ   ةحملپێی گوترا »
 دا دووبارە بۆتەوە لزوم نەدیترا وەرگێڕدرێتە سەر کوردی. « ـمن هموم الحیاة»

 ئەم سێ دێڕەش وەک ئەوانی دیکەی سەرووتر لە هەمان گوتاردا هاتوون. -119
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بەدترین پڕژان و چڕژانیش ئەوەیە بە  ، باڵوتوە ڕێگەی بەرەو مەرگی گەلی پەربەاڵم تەفرەقە هەر دەبێتەوە ب
ۆلۆژیانەوە بێت کە من لە بابەتی ئەوتۆوە گوتوومە: چاکترە مرۆ بێ تەفسیر بژیت نەک بە  یقودسییەتی ئاید

 .  تەفسیرەوە بمرێت

چارەنووسیدا کە ئێمەی کورد تا ئێستاکەش لە  سەربە  بەسمە بۆ دزاندنی تەفرەقەی مرێنەر لە پرسیارەکانی
باڵوین و لە سەرەتاکانی  ی کوردی و ناوی ڕۆژانی حەفتە بیربەدیهیەکی وەک ئەلفبا و جۆری نووسینی ڕستە

هەموویشی وردە حیسابی میحنەتە قەومییە ، دامەزراندنی نووسینی ئەدەبیمان خشکەی خلیسکبەران دەکەین
لە نێوان ، بڵێی جێی لۆمە بمۆتئنجا لێداومان نە جوداکانی وجودی شەپڕەکۆنەکەمانە دابەش بووە بەسەر الیە

ەکەی شکاندووە و زرایەک هەڵگرمەوە کە هۆشکولی بلەوداروپەردووی کەڵەکەکردووی بیستوپێنج سەدەییماندا چ
ولو لم   کاد زیتها یض   ی» ئەگەر ژەنگی لێ بسڕێتەوەئنجا ، فتیلەی کوژاندۆتەوە بەاڵم لە قەپێلکی هونەر و حیشمەتدا

یادگاریشی تا ئێستاکە لە دارە پیرۆزەکەی دیار خەتێ  « زەیتەکەی هەاڵیسێ نزیکە بێ ئاگر  – ە نارستمس
 . و خاس مەردێکە  بڵیمەتدەگەشێتەوە کە هەر خۆی خاس سەرۆک و خاس 
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 وتووێژی دالەنگاوم لەگەڵ شەڕ 
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 ی ڕێزدار! -مامۆستای پایەدار، مەسعوود محەمەد

 راستگۆ...ساڵوێکی دۆستانەی 

 

«یە  مەسعوودی»م خوێندەوە و جێژم وەرگرت لەو شێوازە - «وتووێژی دالەنگاوم لەگەڵ شەڕ»گوتارەکەتان 
 و لە بۆچوونانەی دەزانم سەرچاوە لە بیرێکی ڕەسەن و ڕاستگۆوە دەگرن...  جوانە

رج و پێبەندیی خۆی ڕێباز، هەلومە «الثورة»الریم لە بەشێکی زۆری گوتارەکە نییە، بەاڵم ڕۆژنامەیەکی وەک 
 ەوە ]ی گوتارەکە[... کردنهەیە... و ئەمەش دەبێتە ڕێبەست لە باڵو

 دا لە گرینگی ]ی گوتارەکە[ و ڕاستگۆیی ئاڕاستەکەی کەم ناکاتەوە... «الثورة»بەاڵم باڵو نەکردنەوەی لە 

 ەویست...  هیوام شادمانی و تەنسازیی هەمیشەییە بۆ ئێوە... و سەروەری و پێشکەوتن بۆ عێراقی خۆش

 9/4/1986حەمید سەعید 

 

 تەرجەمەی سایتی مامۆستا. 
 

 

ئەی کیژی ئەهریمەنی پەنام لە دەرووندا! ئەی زەنەی زووخاو لە کانی کوێرایی و گومڕاکاری و   120ئەی شەڕ! 
لە نرخ و ئاکار و ویژدان! ئەی نەفرینی خوات لێ بێ! چ دزێوییەکی  بوونسەرسەریەتی! ئەی دروشمی تار

 . لێ شاردوویتەوە بەزەیی و سۆز لە پشت هەزار پەردەوە خۆی، بێفەڕیت تێکەڵ بە دڕندەیی و دڵڕەقی بوویت

هەرگیز لە نووسینمدا قێزوبێزم سەری نەکردووە وەک ئەوەی هەناوم دەهەژێنێ کە قەڵەم لە کردارە 
الیەکدا دەسووڕێنمەوە بەدایەتی   چەندی لە چیهرەی بزڕکاوت ڕوو وەردەگێڕم و چاو بە. چەپەڵەکانت دەگێڕم

ەعبیرێک هەڵبەستم سێبەری دەردی تۆی بە بەردا  بەڵکوو لێرە وێژەیەک هەڵگرمەوە و لەوێ ت ،تۆی تێنەخزابێت
سێاڵوی هار و نافڕەجا و پڕ  ، نەکرابێت تا لە زەمینەی ئینساف و دەستخاوێنییەوە کوڵی دڵی خۆمت لێ دامرکێنم

شوورەییت هەڵدەرژێتە سەر هەستم هەر لەم ڕۆژەمەوە کە وەیشوومە بە تۆوە تا ڕۆژگارانی بەسەرچووی کە بە 
وێنەی ئەو کەتنانەی لێرە بە  ، بگرە ...زەردباون 122و بۆری  121ڵگەڕاون و بە بڵێسەت سەوزدڕەندەییت سوور هە

دواوە بە مەردمی دەکەیت لە فەالکەتدا ئەنباربووەکانی ناخمدا بۆ بەر نیگام هەڵدەچێت: نە خۆشاردنەوە لێت 
خەفەکەری سینەم و زرینگێنەوەی کە تۆی چەسپی هۆشم و پڕی خەونم و ، مومکینە نە ژوور کەوتنەوە لێت

ئاسنی توایەوەت دەڕژێتە خوێنم کە زەبری بەاڵی هەمەگیری بە قەدەر شەو و ڕۆژت ، هەست دەکەم ...بیسەرم

 

ی فڕەنسەییدا یەک ڕیشەن. کە دەگوترێ   uerreqی ئینگلیزی و  warوشەی شەڕ کوردییەکی ڕەسەنە لەگەڵ  -120
 ەکەیە بە واتای شەڕ.  querre ڕ. گەەکا« مەبەست لێی شەڕ پێ فرۆشتنە»گەڕم پێ د

 سەوز: ڕووەک. -121
 بۆر: زەوی. -122
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دەمکوتێت بە بیستنی شێوەن بەسەر شەهیدێکەوە یان خەبەری ڕەوێکی تازە یان ڕماندن و سووتاندن و 
هەر لەو ڕۆژەڕا باسی کوشتنی هابیل لە الیەن قابیلەوە دەماودەم . زەدەکردنێک لە تۆوە دەمورووژێنێ بۆ دزاندنت

دا بووبێت و ئەوەی ئێستا و ڕابوردووهاتووە: چ کوشتن و سووتاندن و داپەڵۆسین لە الیەنێکەوە بۆ الیەنێک لە 
ی گەشەی چەکی ئاتۆمی و نەوەوی و  پێبەپێ. ە دەریای وەیشوومەکانتلڕۆژیش دەبێت دڵۆپێکی وەیشوومە ادو
وەالی مەینەتە پەنامەکانت   123تەختە ڕەملی ملەچەرخێمان، میایی و فرەپەنجەکانی وەک چڕنووکی شەیتانتکی

وەرێک بێت دەروونم فەڕاحتر و فەڕاحتر بکەم تا  ێحەزی سەرشێتم لە دزاندنت دەیەوێ بە هەر پ. بەرینتر دەبێ
خۆشویستنی ئاشتی  ی هێنا توانای پتر ئەگەر پێزی لێک کێشرانەوە کورتئنجا ، تەواوی ئەو ڕقە لە خۆیدا بگرێت

  نیگایفرەیی کارەساتت هەر نەبێ لە گۆشەخوا دەمەزەن بکەمەوە بۆ پارسەرنگ دانەوەی و ئارامی و خەڵکو 
 . وەە ـ«ئیمانزڕە - اضعف االیمان»

تۆم  ئەی شەڕ ، بردن و وێرانکاری بووی تەمەنی شلکم کە دژی کوشتن و لەناوبە پێی تەبیات ، لە فەراقەییمەوە
، کە لە تابلۆی خوولیامدا بەر لە هەموو تاوانە زلەکانەوە دەهات ،گیانی مرۆ یم لە پووچاندنەوەقێزیش، دزاندووە

.  سەر و وێرانگانەوەروشمی شکۆی تۆ بووە بە سەر کەللەکوشتنیش هەمیشە د،  بژێوی دەدا بە پتر دزاندنت
خەتێکی ڕێکەوە فراژی دەبوو: یەکیان ساڵ بە ساڵ  قەوارەی نافڕەجات لە پێوانەی ڕەفزمدا بە سەر جووتە 

وام  . دووهەمیان کرانەوەی کژ لە دوا کژی فامم بۆ چاکە و دروشمەکانی چاکە، ئامسانی پۆزایی کارەساتەکانت 
دەزانی بە دەم ڕق هەڵگرتنەوە لێت گەیشتوومە ئەوپەڕی توانا و پەرژانم کەچی ڕەحم و بەزەییم بە یەکەم  

چەشنێک هەڵبەزینەوە داوەکانی میهرەبانی و سۆزیی پەیوەست بە  1963جی سەرەساڵی کۆرپەم لە ڕۆژی پێن
ڕیشەم مەحکەمتر بوو بە مەرزا پیتمەند و پەخشندەکانی خاک و ئاو و ئاسمانی  ، ئادەمیزادەوە فرەتر کرد

 . بگرە بە هەموو خاک و ئاو و ئاسمانێکەوە پیتبەخشی چاکەی خاوێن بێ، نیشتمانمەوە

پێشتریش تەجرەبە تاڵەکەی تێک بەربوونی  ، نوێوە سەرچاوەی بیری دژەشەڕ لە هۆش و گۆشمدا پژابەمەشدا لە 
،  ی ڕەشبینانەوە درێژەی کێشاکردنکە بەوالی ئەوپەڕی چاوەڕوان 1958ناوخۆیی )عێراق( دوای شۆڕشی تەمووزی 

ان و سووتاندن و ڕەمزی ڕاکێش 124« کاف، سین، ڕێ» بژێوێکی ئەسڵی سووتەمەنی دەروونیم بوو لە ڕەفزی
چەندێکیش ئاسۆی نیشتمانم بە هەڕەشەکانت گرژ بووبێت ترووسکەکانی هۆشم گۆشەی پەرستنی . کوشتن

ئیمانیشم لە دوو سەری دژ بە یەکەوە پتەوتر  ، ەئاشتی و تەقدیسی هێمنایی و چەسپاندنی برایەتی گەشاندۆتەو
هەر جۆرە گرفتێک بێت و بوونی دۆستایەتی لە ڕووبەڕووبووە: سەری خۆ دانە پاڵ نەرمی و تێک گەیشتن و 

دێرزەمانێکیشە گەیشتوومەتە ، سەری تاوانبار و حەرامکردنی دڕی و ستەم و پەڕگیری بە کەم و زۆریەوە
دەرمانن  یەنە پەڕگیرەکان کە بە ڕواڵەت بێدڵنیایی لە هەبوونی چارەی بێ هەڵپە بۆ هەموو ناکۆکییەکانی نێوان ال

لە کەڵبەی نەفسی دڕندەی سەرسەختی گوناحپەسندەوە زەنە ، وەک زەهری مار، رەناپەزیریچونکە هۆی چا
دەکات بەر لەوەی جوداوازیی بەرژەوەند شوێنی الیەق بە خۆی و دەرمانی پێویست بۆی لە نێوان ڕاوێژکەراندا 

رنجۆکێکی  هەموو ئەو هەنجەتە خۆڕاییانەی لە ڕاڤە و هۆکاری شەڕیش ڕەپێش دەخرێن لە ت .بدۆزێتەوە
سەرپۆش تەنکی قسەی ڕازایەوە پتر نییە کە تەنها پێزێکی پێیەوە بێت هەر لەوە دایە کە شەڕ هەڵدایسێت و 

پەڵەت  وشەڕ هەڵدایسێت دواتر ڕاڤەی غەڵەتڕاستییەکەشی بەو هۆیانەی لە تەبیاتی مرۆدا پەنهانن   .بەس
 

: لە عەرەبیدا زاراوەی »انتحاء« یان بە نوێیی بۆ داناوە بە پێی لیستەکەی زاراوەی نوێ لەالیەن  ێملەچەرخ -123
«  

 مل بادانەوەی بەردەوامە وەالی شتێکەوە یان بە ئومێدی دیتنی شتێکەوە.  ێ«ملەچەرخ» یەوە. «ـالمجمع العلىم  العراقی
کە بە هەر سێیان دەبنە   «سحل، حرق، قتل»بە عەڕەبی پەرەی ستاند لە ڕەمزی  1959لە  «س، ح، ق»زاراوەی  -124

 . «، س، ک »ڕ»سحق« بە واتای وردکردن. لە کوردیدا دەبنە ڕاکێشان و سووتاندن و کوشتن: 
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و   کردنتا ڕاڤەدەنێن  125یەوەین بە هووشەکاریرانیش بڕاڤەکە، هۆیەکە دەباتەوە بۆ بەرژەوەندی ئیرادەکوژی مرۆ
 .  تێک دەکەنەوە کەچی ڕاڤە و ڕەوایی لە الی هێرشبەرەوە بە دەگمەن نەبێ یەکدی ناگرنەوە 126دروستاندن

 127بن بگەنە دژوەستان  رڕاڤەکەران سنووری نێوان مومکین و حەتمی لە ناو دەبەن کە لەوانەن هێند لێکتر دوو
چونکە شەڕی ڕاڤەدار شەڕی ڕەوا نییە و مومکینیش حەتمی نییە وەک کە کەتنی عادەتی ڕاڤەکراو جودایە لە  

ن دەزانن چەند شەڕی  کەسانێکی لە ناو توێکڵی ڕووداوان با خەبەر. هی ڕەوا مومکینیش جودایە لە ناچاری
د هۆی هەاڵیسانیان بە پێوانەی  ی عاقاڵنە وەیا سەنگرانەوەیەک بەربەستی کردوون هەرچەنکێ ڕمومکین لەمپە

وەها بووە بەریوانییەکی ژیرانە کارەساتی  . بەرژەوەند بەهێزتر بووە لە بەشێکی ئەو شەڕانەی ڕوویان داوە
 . یەکێکی گێلووێڵیش خیالفی گەیاندۆتە تەقینەوە ،گێڕاوەتەوە

خەستتر بۆوە بە دەم   قەناعەتی ئەوتۆیی کە شیرمژی بێنەوبەرەی ڕووداوان و سروشتی دەروونانە لە مندا
پتریش پێمەوە چەسپا تا بوو بە بەشێک لە  ، بە ڕاستی دەگێڕا جیهانڕۆژگارەوە کە شریتەی کاروباری 

:  1971و هی کیژی تاقانەم لە یەکی ئابی   1964ئابی  مەعنەوییاتم بە هاتنی کۆرپەکوڕی دووهەمم لە پازدەی
یان و بێخەوشیی نیگایان و شیرینی گاڵوبوغیان و دەستپاچەییان ساوایلە ئەفسوونی ، بە دوا یەکتردا، خەپەتۆڵەکان

دڵمی  ، و پێوەندایەتیی وجودیان بە باوک و دایکیانەوە تۆڕێکیان بە دەورمەوە تەنی لە کاڵفەی بەزەیی و سۆز
ستمیان  بە هەزاران دەماردا پەسندترین هە، لە هەر ڕەگەزێک دەبن با ببن، بەستەوە بە دڵی هەموو ئادەمیزادەوە

با بڵێین بە تەمای پاداشتی دڵدەرەوە لەوانەوە بۆ سەالمەتیی جگەرپارەکانم کە دەڵێن پاداشتی چاکە  ، دەگەیاندنێ
  ...هەر چاکەیە

ورد  ...دەسەاڵتدار و بێدەسەاڵت  ...دەرگەم خستە سەر گازەرای پشت بە ڕووی هەموو خەڵکدا چ خزم چ بێگانە
نەبینێ لەو تەرزەی وەزیفەی بەرز دەیخاتە بەر هەنگاوی  ڕبمگاتێ لەمپەەر کەسێکی ویستبێتی هەتا ه، و درشت

هیچم لەوانە بەسەر ئیرادەی ، نە سکرتێری ژووان ڕێکخەر،  نە پۆلیسی بەر دەرگا، نیازمەندانەوە: نە ئیستیعالمات
ەم وەک بە خوازی خۆی و بێ دەرگە لێدان دەهاتە ژوورەک، کەسەوە نەسەپاند کە دەیەوێ لێم بە ژوور کەوێت

  ...دەهاتە ناو دڵمەوە

پتریش و پتریش هەموار بوو بە هاتنی منداڵەکانم کە ، گایەش لە دەمێکەوە هەموار بووێ ئەم ڕ، ڕاستییەکەی
موژدە بوون بە نوێبوونەوەی ژیانم لە ژیانی ئەواندا و بەردەوامیی وجوودم لە وجوودیانەوە پاش مااڵواییم لەم  

مرۆیەتیم بە مرۆیەتی موتلەقەوە کە بوونی اسگوزارم بکات بە دووچەندان تێکەڵموژدەکەش دەیهێنا سپ ...ەجیهان
واش بووە لە دەمی هەڵچوونی ویژدانمدا  ...جەستەی تاکەکانی و کۆمەڵەکانی و گەلەکانی خەست دەبێتەوەە ل

پەلکی دار لەراوەتەوە و بە باڵی  ڵ وجوودم جمیوە لەگە، نەفسەکەم ڕوون و تەنک بۆتەوە و هەستم کردووە بوونم
وای کە شەرەفدارن ئەو ترووکە دەمانەی هەستی تێر بە زاتی خۆ تێکەڵ بە هەستێکی ، پەپوولەوە گەشاوەتەوە

هەاڵوێر  هێڵێت کە قەپێلکی تاکایەتیی خۆسۆفیانەی شاعیرانە بە هەموو بوونەوەرەوە دەبێت و مرۆ خۆی جێ دە
سەرییەوە تا مێروولەی بە لەوپەڕی ئەو. ری هەرە بەرینی هەرە دووجیهان دەترازێت و هاوئاهەنگ دەبێ لەگەڵ 

 . دەوری پەنجەی پێدا دەخوولێتەوە

 

 ة. مبالەغ :هووشەکاری -125
 . تبریر :دروستاندن -126
 .تعارض :دژوەستان -127
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  اڵیلەو دەمە دەگمەنانەدا پەستایەتیی خۆویستی و ساختەکاری و کین و مەیلی ئازاربەخشی دەکەوێتە چ
مشت دەبێ لە ئارامی و  هەناوئنجا  ...نەبوونیەوە و لە هەست ون دەبێت وەک کە هەرگیز نەڕسکابیت

زات لە تەکیدا کورت  بوونی تا ڕادەیەک توانای فەڕاح، ڕەزامەندی و مەلەکووتی ڕاستی و جوانی بەرباڵو
 . دەهێنێت

کە حاڵەتەکە تێپەڕی و نەفس کەوتەوە باری عادەتیی ژینەوە وێنە گومبووەکانی تاریکایی و ستەم و ئنجا 
تا ، لەو تەقڵەی نێوان ڕوونایی و لێاڵییدا، من هەرگیز بێ ئاگا نەبووم ...خوێڕیەتی وردە وردە دەخزێنەوە نێویەوە

  .«Ideal -مثال  -نموونە  - وێنە»ی جیهانبە سەهوو بچم لە سەرچاوەی ئەو هێزەی دنەی زاتم دەدات بۆ ناو 
جۆرەهای خووکرددا  ە دواتر بەسەر «ـتەبیات -سروشت » بە ئەسڵ لە بنەماکەیەوە هاتوون کە، سەرچاوە زۆرن
ـیە پشکی ڕۆڵەکانم زێدە بەرچاوە کە بە پێی ژمارەیان سێ « تەبیاتی -سروشتی »  لەوەی. دارەبەش بووە

لە  128ئەو هەستەی لە هاتنی ئەوانەوە لێم پشکووت بە گیرەوە ێناش. خستە پاڵ ئەسڵی سروشتم سروشتیان
باوکیش لە بەهانە بێنیازە تا خۆی لە  ، ەو ڕاهێنان نیی کردنچونکە هەستی ئەوتۆیی هی فێر بدرێت قەڵەم

ئەگەر نا چوێلەکە چۆن فێر بوو فەرخەکانی خۆش بووێت؟ دەمەتەقەش لەوەدا ، منداڵەکانیدا خۆش بوێت
نێتە دی بەوەدا کە  ێه بی یەکەم و هەرە زلی باوکەتی ئەوەیە داخوازییە پێویستەکەی خۆی شەرەف هەڵناستێ کە 

نە شانازی لەوە دایە باوک  .دوو چەندان موتڵەقی ستەم بدزێنێتئیمان بە موتڵەقی میهرەبانی زیاد بکات و 
یشە ئازار هەر لە منداڵی خۆی دوور بکاتەوە چونکە بوونسۆزی هەر بە منداڵەکەی خۆی ببەخشێت نە جێی بایی

  باوکەتی لێی خۆش هێنام خۆشویستن .من هەرگیز ئەوە نەبوومبەوەدا دەبێتە سەرباز و پاسەوانی گیانی خۆی کە 
 .  ئیتر وەهام شەڕ دزاند بە کەس نەکرێ مەگەر چوار دڵی لێ بدات ،و دزاندنم بە چوار دڵ بێت

وام لێ هات دڕی و دڵڕەقی هەستم بڕووشێنێ وەک گرمەیەکی لە چوار الوە بە میکڕۆفۆن چوار هێندەی لێ  
، لە هەردوو بەری یار و نەیارییەوە، نێکی ڕێک لەگەڵ ئەم موعادەلە چوار خشتەکییەدامامەوە بە دەروو ...هاتبێت

داوێکی ڕوونیشم تێدا بەدی دەکرد دەگەشایەوە لە نێوان چەندین داوی نەخشەی ژیان کە بە الی ڕەنگی ڕەشدا 
ێت ئەویش شیرن خۆ دەشێ مژگەی تاڵیش لەبەر چەژی باوکەتییەکی بە منداڵەکانییەوە شیرن بووب، دەچوونەوە

 . دیاریی ڕۆژانی ئاووس بە تااڵیی ڵ هەر ئەمەیش بوو مامەلەم لەگە، بێت

  1985بەزیوی پەسند و شوومیەوە هەتا ساڵی تن بە دوو دەستە تەرازووی لەنگەربەڵێ سااڵن بە دوا یەکتردا ها
ڕۆژ تریفەی ئاشکراتر  ژیڕا شێوە بزەیەک ڕۆژ لە دوا رکەلێنی نێوان لۆچەکانی چیهرەی گ سەری دەرهێنا لە

مانگ لە دوا مانگ شەبەنگی دەشالیەوە تا ئەو سفیدە دەمەی بەیانی لە کۆتایی شەوی بیست و حەفتی  ، دەبوو
ئەیلوول خەریک بوو هەناسە هەڵێنێت کە جەژنی هەرە پیرۆز لە دڵم و ماڵەکەم گەشایەوە بە هاتنی نەوەم لە  

پژاو  و پێنج دڵە و ویژدان 129(ةمثلث الرحمووم بە سێ ڕەحمەتە )پێی ب، ئامەد دەوەن مەسعوود ە:یەکەم کۆرپەمەو
  ... بەسەر ڕووپێوی زێدەبەرین لە مۆڵگەی ڕەحمەت و ئەڤیندا

شاگەشکەی گیان  چەند ، تێڕا بخوێنێتەوە« ڕاستی و جوانی»  ڕۆشنەی بێژمار بۆ بینایی دەروونم کرایەوە واتای
ەوە ماوەی تەمەنی باقیم بەسەر ببەم لەگەڵ نۆبەرەی جیلێکی ئادەمیزاددا کە «دەئام»بوو کە لە ڕێی 

ئامەد  .ڵدەچێتەوە لە دۆزینەوەی تازە بە تازەی هۆی ڕەسین و پێگەییشتنی مرۆڤایەتی بە هەموو ڕووکارێکداەهتێ
جڕەی  لەو ردم لە پووچانەوەی ئەو وڕێنە خۆیشی وەکیلم دەبێ لە هەڵنانی پردی پێک گەییشتن لە نێوان مە

 

َسب : گیرەوە -128
َ
 . ُمکت

 کوڕ و نەوە دەبن بە سێ پشت.ی مەسیحیان. لێرەشدا باپیر و ـ«ثالوث دەچێتەوە بۆ » «مثلث الرحمة » -129
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ئنجا کەسێکی لەسەر دەستدرێژی سوور بێ ڕیسوا بکرێ   ،دەیەوێ تەڵەکەبازی لە سروشتی مرۆف گرێ بدات
،  ەوەی گوڵستانی ناو خوێن و دەمارانم بووکردنکێلهاتنی ئامەد ناو ...بە تاوانی ڕیزپەڕی و گومڕایی و بێئەمەکی

لە شەش مانگ دوو ڕۆژ  ...پۆپەکانی پاراوڕەگ و ، پەلک و لکی تێر ڕەنگ بوون، ەڕەنگەکانی پێ گەشانەو
ئاهەنگی  ، کەمەوە تا دەمی داچۆڕانی ئەم دێڕانە لە خامەمەوە پەلکەزێڕینە لە برژۆڵەکانم وێنەکێش دەکات

دەمکاتەوە  ، بە بزە و نیگای، نوێدەمگێڕێتەوە بۆ تەمەنی خۆی و سەرلەبە مەزاق ، ئاسمانم لە بیسەر دەچرپێنێ
 وای کە فامکولم لە مەتەڵی بوونەوەر: ئەم بچکۆلەیە چ زلە!!. . مرۆپەرستیشیرمژی 

فرۆش و سوور لە نەفرینم لە شەڕ و شەڕ، دڵ  رشەڕ و دڕی بە هەزار هەزادزاندنی کە ئامەد هات دەستم دایە 
لە هەموو ساوام بە نزا خستە ڕەحمەتی کردگارەوە پەنایان بدات ، سەر شەڕ کردووە بە هەزار هەزار زمان

کە هەرچی بەدایەتی لە مێشک و وڕێنەدا تێپەڕبێت لە  « ڕ -ە  -ش » سێ دەنگی حەرامە هەرە بەدەکەی
 .  خۆیدا کۆی کردۆتەوە تا ئەوەی بڵیمەت پەیدا نابێ بەدایەتییەک هەڵبەستێ لە ناوەڕۆکی شەڕدا نەڕسکابێت

وەهمزادی کە بە هیچ زەینێکدا هی هۆش دەرککردووی و ، من شەڕ نەویستم لەبەر بەدایەتیی دیاری و پەنامی
بگرە شەڕ وەها بە ڕقمەوە نووساوە هەندێ دەرفەتی شادیی پەیوەست بە شەڕ لە دڵمدا دەمرێت  ، تێتێپەڕ ناب

کە خەڵق پێی دەگەشێنەوە: زەنەی تاریکی و کین لە شەڕەوە بۆ هەرچی پێوەندایەتیی پێوە هەبێت هەموو  
دادەلەنگێت بەوەدا وێنەی سەرکەوتن لە شەڕی دیفاعیش لەبەر نیگا و گەشاییەکی دەبات و جوانی و چاکەی 

نوقوم بووە  « شەڕی سەرکەوتوو» بیروڕامدا پەتیارە ڕەنگ خۆ دەنوێنێت چونکە نیوەی هەرە نازدار و مەردانەی
ەی نیوەی لە جەهەننەم بە سێیەکە زار و چواریەکە چاو و هەناسەبڕکێی خەفەکەر بز، لە خوێن و ئاگر و وێرانی

هەرگیز بیرناکەم کە دروێنەی مەرگ حەتمی نییە وەک کژ لە دوا کژی ساڵ هەتا فەرامۆشی و خەندە و  ، دێنێ
سەماکەری ناو ماتەم سەمای . سەما بە دوایدا وەک گەشانەوەی بزە بێ لە شایی بووکێنی و میهرەگانی بەهار

ەماغیشەوە هەڵنەدەپەڕی ئەگەر گەشەی  بە تەڕەد، نەدەکرد ئەگەر ماتەمەکە لە بیرەوەریی مەرگی خۆی بووایە
ژنانی جگەر سووتاو لە ئاڵقەی سەماکەراندا   ...ەسەرکەوتنی فاتیحەی بۆ گیانی کوڕە شەهیدەکەی خوێندبای

بەری مرۆڤایەتی بە هەڵەدا سەرلە. و نزاداراندا دەکات هـش هەڵپەڕکێ لە نێو ئای لەخۆڕازییەک، ڕوویان دەڕننەوە
چەندێکیش خەڵق خۆگیری  ،  شەڕدا مل لە ناز و فیز بنێت لە جیاتی خەفەت و پەرۆشبە دوا  ئەگەر دەچێت

بکات لە کەفەڵ و کەمەربادان پشکێک لە دزاندنی شەڕ گل دەداتەوە مەنعی شەڕێکی دیکە یان دواخستنی 
  130.مسۆگەر دەکات

دا ئەوە بوو کە گەلی  بوون بە شکانی دوژمن لە دوو حاڵی جودامەنە سەیرەکانی زۆری و کەمیی خۆشیەک لە دی
ئەو شادییە  لەچاو  ی دووهەم نەداجیهانفڕەنسە بایەخی ئەوتۆی بە سەرکەوتنی سوێندخۆرەکان لە شەڕی 
تومەز هاندەری نەفسی لەوەدا کە سەرکەوتنی  ، شاگەشکەدارەی پێیەوە بەرەوپیری کۆتایی شەڕی یەکەمەوە چوو

چ فەڕقێکی بێڕەزا هەبوو لە نێوان ژمارەی کوژراوەکانی   لە بیری بردەوە، شەڕی دووهەمی بە هی فەڕەنسە دانەنا
 . شەڕی یەکەمی و شەڕی دووهەمی

.  سەبەب بە کەمیی خوێنێکی تێیدا ڕژا بوو، من ئەگەر فڕەنسەیی بوومایە لە دووهەمدا پتر شاد دەبووم تا یەکەم
،  زۆتر دەرچووڕۆژگاریش سەلماندی کە مرۆی فڕەنسەیی پاش شەڕی دووهەم بە خۆدا ڕاپەڕمووتر و نا

 

ما و  ە کووچە و شەقام و کۆاڵنان بە سەئەو ئێوارەیەی کۆتایی شەڕی عێراق و ئێران باڵو کرایەوە خەڵکی بەغدا ڕژان -130
ەلە. من گوتم ئەگەر تۆسکاڵێک هەستیان هەبایە دەبوو لەم دەمەڕا تازیە دابنێن. . زۆری نەبرد شەڕی  هئاوپڕژێن و هەل

 ەاڵیساوە. »ام المعارک« ه
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ڕەنگە هی وەها هەبێ بڵێ بەدیهە  . پاڵپشتیشی ئابوورییەکی بە پێزتر و مەرکەزێکی نێودەوڵەتانی چەسپاوتر بوو
تەنانەت لە سروشتی   . بڕیاردەرە لە ڕەوابوونی شادمانیی گەشکەدار لە کۆتایی شەڕێکی سەرکەوتووی دادپەسنددا

دەڵێم  منیش . ێرتر و زلتر بێ لە سەرکەوتنێکی هەڤاڵکردکرد تکە گەشەی مرۆ لە سەرکەوتنێکی خۆ شتاندایە
و سروشتانە زۆر ئاشکران پتر سوور دەبم لەسەر لغاوگرتنە زاری شادیی سەرشێت لەو  هەر چونکە ئەو بەدیهە

بە سەرکەوتنە   بوونتەرزە بارانەدا چونکە هەر ئەو نەفسانەی بەدیهە و سروشت خستنیە سەر بایی
، بە سەرکەوتنی ستەمکار بوونبە بڕیاری بەدیهە و سروشت گوڕیان بەست بۆ بایی دادپەسندەکەیان هەر خۆیان

نە گەالنی  ، ی شەڕی یەکەم دەستی شل کرد لە خەفەکردنی سووریە و هیندی چینیدوانە گەلی فڕەنسە 
لە خۆیانیان بە عەیب زانی جزیرەی سەخالین لە ژاپۆن داگیر بکەن وەیا خۆ ، ی شەڕی دووهەم دوا، سۆڤێت

 .  بسەپێنن بە سەر هەموو ئەورووپای ڕۆژهەاڵتدا

کوێرن لە ئاست تێکەڵبوونی پیرۆزیی  ن ئەوەیە کە زۆرینەی خەڵق دەروونیەک لە فەالکەتە زلە نابەرچاوەکا
ئەو خەڵقە فەرمانبەر و خۆشجڵەوە بۆ قووت دانی ، دادپەسەند و ستەمکار کە حەق و ناحەق تێیاندا تێک دەلکێن

 بابەتێک بێت کە لێی خۆش دێت و هەرگیز هەستی بۆ قوواڵیی ئەو قمە شیرینە ناڕوات تاتەبریری هەر 
ـەکەی تێدا بدۆزێتەوە لەوڕا هیچ شەڕێک نەقەوماوە و ناقەومێت بێ ئەوەی دوو مۆری   131« زەهری ناو ڕۆن»

رەساتی شەڕەکانی  یەکێکیان ئەوەیە کە دەقەومێت تیزێکی زێدە کوشندەی لەگەڵدایە بە کا، شەیتانی پێوە بووبێت
.  نێتەوەێهبدووهەمیان ئەوەیە کە هەر الیەنێکی شەڕخوازبێت بەتەمایە سەربکەوێت و زەرەرەکانی تێ. پێشووتر

  .ناچاری بەر ئەم حیسابە ناکەوێت[ ]دەبێ بڵێم شەڕی بە سەردا سەپاو و

تا  ، لە کاروباری ڤیێتنام بوونئاپۆرەی واڵتە یەکگرتووەکان خۆی نەخوراند کە حکوومەتەکەی دەستی دایە تێکەڵ
کەوتە  ، ماڵی ئاوا بێ، شەڕ درێژەی کێشا و خەتەری ئامسا بێ ئەوەی ئەسەری کۆتایی پێوە دیار بێت ئەوسا

ییش مجێزی کەوتە کار و پڕ بە دڵ چەپڵەڕێزانی گێڕا بۆ دواخۆی بە نماییشت و توڕەیی و ناڕەزامەندی و 
امی ئازادکراویش کە دەرفەتی بوو کەمبۆجیەی داگیر کرد بە  ڤیێتن. چارەسازی شەڕی ڤیێتنام، کەوتنی نیکسن

بەهانەی ئەوتۆوە هەمووی لە ماوەی کورتدا پووچایەوە و مایەوە داگیرکارییەکی زۆردار لە بێدەسەاڵتی دەکات و 
 132.کردوویەتی

  کردبێت مەگەر ئەو 133زۆر دەگمەنن کەسانێکی خەتی هەاڵواردنی شەڕی دادپەسندیان لە ستەمکار دەرک
لەوانەیشە . دا ڕووی دابێت و ستەمکارەکەیان تێدا تاوانبار کردبێت ەڕەی لە نێوان دوو الیەنی بێگانەش

هەستیارێکی زێدە هۆشیار ستەم و دادێکی دیتبێت لەو شەڕەی خۆی تێدا بەشدارە بەاڵم ئەو هۆش و هەستەی  
لە داوێکی ناو   کردنە دەست شلتەرزە حاڵێکدا کە خۆی لە بیر خۆی بردبێتەوە سەبەب بە دژواری هەڵوەست ل 

ەش هەمووی ڕەحمەت و داد بێت کردنوێتە سەر ئەنجامی شەڕەکە با ئەو دەست شلاهبپەنجەکانی خەتەر 
 .  ەکە بقۆزێتەوە بۆ پتر باهەڵدانی داوەکانی خۆیکردنچونکە دوژمنی خەندەقی بەرانبەر لەوانەیە هەلی دەست شل 

 

 زاراوەیەکی عەڕەبییە لەو تەرزە شوێنانەدا بەکار دێت. «زەهری ناو ڕۆن» -131
 ڕووی خۆی سپی کردەوە کە بە پیاوەتی لە کەمبۆجیە دەرچوو.  ماندواتر ڤیێت -132
دەرک وشەیەکی کوردی ڕەسەنە، لە کۆندا »دەرش« بووە وەک لە ئاڤێستادا بە کەڵەباب گوتراوە »پروو دەرش«  -133

 ای »زووبین« کە بەر لە مەلی دیکە ڕووناکایی بەیان دەبینێت.بە وات
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ئامۆژگاریی بینەقاقە گوشین لە ئاشتیخوازێکەوە بێت کە کەڵەشاعیرێکی  زۆر بە سەیری ڕێکەوت وەها بوو 
 عێراقی بەم بەیتەی ڕووی داوای لە عەبدولکەریم قاسم کرد:

 فضیق الحبل واشدد من خناقهم 
ر   ارخائە ض 

 
فربما کان ق

 واتە:

 پەت تەسک بکەوە و توندتر بینیان بگرە 
 ی زەرەربەخش بێتکردنلەوانەیە شل

 

قەدەریش سەیرتر بوو لە بەیتەکە بەوەدا پەتەکە بە دەوری ملی کەسانێکەوە تەنگ بۆوە کە  بڕیاری قەزا و
ڕەنگە عەقڵ بسەلمێنێت لەوانەبوو سەرەنجام .  بردنی ناحەزەکانیانر دەیەویست بیانپارێزێت بە لەناوشاعی

 .  میان کردبایەبانگەوازی بەرەو ڕەح، سەالمەتتر بێت ئەگەر ئەو بەیتە و هی ئەوتۆیی لە دروشم و بەیت

قەزا لە قەڵەمی لە  ، هەرچۆنێک بێت و چاویش دەپۆشین لەوەی گوترا لە بارەی شەڕی ڕەوا و ناڕەواوە
شەڕ  ، چارەنووس کێشا و شەڕ هەاڵیسا و دەوری هەشتا مانگێکە دەهاڕێت و شەاڵڵ دەکات و تێکدەشکێنێت

تیشکێک نادات ئەرز و ئاسمانێکی بێ گەردی تێرا  بەرپابوو و درێژەی کێشا و لە ئاسۆکانمان بوو بە هەور کە 
ببینین تا لە ئاسۆی هەرە دووریشەوە کۆتاییەکی بەدەر بداتەوە چونکە ئێران مەرجێکی بۆ عێراق داناوە قورستر و  

ئەو ، مەرجەکەشی لە زەرفێکدایە پتر بە الی موستەحیلدا دەچێتەوە نەک مومکین، ئەستەمتر بێ لە شەڕەکە
ی بە مەرج گیراوە وەک نووسینێکە لە مەڕمەڕ هەڵکەندرابێت یان وەک نەخشێکە دابێتیەوە بەر  پیاوەی هەڵکێشان
گریمان ئەو بابایە لە خۆوە مەرجەکەی  .مەڕ و قوماشەکەناسڕێنەوە مەگەر بە نەهێاڵنی مەڕ، و پشتی قوماش

زینەوە بۆ خۆ دزینەوە و  لە کوێوە ئەو ئیمکانە دەدۆ، سەری التەریک بێت و دەردیسەلماند یان ویستی بێ مەرج 
لەمەشدا درێژە پێدان بێ لزوومە  ، سڕینەوەی دەوری لە قیادە و لە کیانی عێراق کەوا دەڵێی پێکەوە تێک چڕژاون

 . بگرە دەرگە نییە بکرێتەوە یان داخرێت، چونکە لە خۆوە دەرگای داخراوە

اییشی لە تەشبیهدا وەک مردن و کۆت، یارە شتێک نییە بێژەر لەسەر بنەمای بڕانەوەی بدوێتشەڕەکە وەک د
بۆ دنیات بکۆشە وەک کە هەرگیز   – تعیش ابدا   إعمل لدنیاك كأنك» بەاڵم ،ینە کە هەر دەبێ ڕوو بداتژ

  » بکرێتبوونی ئیتر چار ناچارە دەبێ مامەلە لەگەڵ شەڕدا لەسەر بەردەوام، «نامریت
للا امرا کان  حتی یقض 

ەوە بکرێت کە لە هەرچی گەشبینییەکی بەرەو فەرەحناییش« تا خوا حوکمێک دەدا کە دەبێ بێتە جێ - مفعوال
ێکی ترسناک لە عەزمی خەبات بە چ دۆعایان  کردنهەستەکان هەڵنەستابێت دەبێتە پسۆکسەر ڕاستییە بەر

 .  تێنایەتەوە

بەتاڵ بوونی ین و فش هەاڵتووی باییکە شەڕ وەها بە وجود و چارەنووسمانەوە بەند بێت نەک بە پەراوێزی ڕەنگ
دەبێ پێوەندیم بە ڕاستییەکی دەمەتەقە هەڵنەگرتوو مێشکۆڵەی پەیکەری  ، و حەتاڵ و بابەتی تەڕدەماغییەوە

قسانم بێت تا ئەگەر لەبەر هۆی گرنگی بەرژەوەندی نیشتمانی دەربڕینی ڕاستی وەزەحمەت کەوت لێی ڕەت  
یی بە خەرج نادەم ئەوەندە باتڵە تێکەڵ بە قسەم بکەم کە دەربڕینی  دەبم بۆ مومکینی دیکە و هەرگیز وەستا

شکۆی هەڵکەوت و قودسییەتی ئەمانەت ژوورووی هەموو چاودێرییەکەوە دێت ، ڕاستییەکەی پێوە ئاسان بێت
 .  قسانی لەسەر کەوتبێتبوونی پەکی مومکین
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هەڵسووڕانی پسپۆڕانەیەوە دەچێت کە هەست  لێرەدا ڕووی وتووێژم وەالی گەلێک سەروبەری شەڕ و تێدا 
چەندێکی پێشم بکرێت کنە لە کاکڵی شتی پەردەپۆش ، دەکەم پێویستە کام بیروڕای بە پێوانەیە بیخەمە ڕوو

من لە سەروبەری   «.ڕاوێژ وەرگرتن لە خۆت بە عەیب مەگرە - ةغضاض ك وال تحسب الشوری علی» بکەم
ی تەکتیک و ستراتیجدا نیم تا ناڕازییەک یەخەم بگرێت بەوەدا من کردنپالنسازیی هەڵسووڕاندن و نەخشەکێش

خەریکی شتێکم لێی بەڵەد نیم چونکە ئەو الیەنانەی پێوەندییان بە سەرلەبەری شەڕ و هەموارکردنی کۆسپەکانی 
لێک  و لە گەڵیدا ڕاهاتن و شریتەی پێکەوە بەسترانی حاڵوباری نێوماڵ بە خەتی ئاگرینی زۆرەملێیەکەوە هەیە گە

بۆ یەکێکی وەکوو من کە لە چل ساڵ پترەوە بەشداری ڕەوتی تێکڕایەکی واڵت بووم بە نائاشنا   ،سەرەباسی تێدان
ئەوەی دەیڵێم تۆبزی لە کەس ناکات تا ئەگەر بیروڕایەکی دروستم دەربڕی لە دەرخستنی ئنجا . داناندرێن

ەوەی لە دەست بڕیاردەراندا کردنراو ڕەتشکستێک یان گردوکۆییەکی پەسند یان وەالخستنی خەتەرێکی لەبیرک
 بۆیەیە دەڵێم:. دەبێت بەوەشدا خەتەر و زەرەرێک لە قسەکانمدا نامێنێت

یەکەم ڕاستی بنەڕەتی لەوەی پێویستە بگوترێت و جێی باوەڕ بێت ئەوەیە کە ئێمە ناتوانین شەڕ بدۆڕێنین و 
و بڕبڕ   135گوین ئەوەیە عێراق هەڵدەوەشێتلە 134یشیمانەۆڕاندییەوە چونکە پێشمان ناکرێ بچینە ژێر باری د

 دەبێت و بە تااڵن دەچێت: 

 .  ی دۆڕاند و هەڵنەوەشا1939و  1870فڕەنسا شەڕی  •

 .  ی دۆڕاند و هەڵنەوەشا1914و  1904ڕووسیا شەڕی  •

 .  ی دۆڕاند و شان بە شانی دەوڵەتە زلەکان ڕاوەستاجیهانئەڵمانیا دوو شەڕی  •

 . ی دۆڕاند و لە هێزە ئابوورییە تۆقەاڵنەکان دەژمێردرێت1945ژاپۆن شەڕی  •

 

چانس لە تەرازووی شەڕدا بە پێی حاڵوباری دەوڵەتان دەگۆڕێت و دەشێ لە ڕۆژگارێکەوە بۆ ڕۆژگارێک جودا  
بەرتەسکی  کورتی ەرکەوتن و دۆڕاندن چانسێکی سنوورسبوونی هەرچی چانسی عیراقە لەسەر پشک. بێت

هەناسەسوارە و تەنها خوازی سەالمەتی لە دەستدایە یان بە ئاشتی یان سەرکەوتن یان شەڕ تا ساڵی دوو هەزار 
یان  جیهانیان لە بەرایی هەموو  - و القتر ألنا الصدر دون العالمي   » من ناڵێم و ڕەفز دەکەم بڵێم. و بەوالتریشەوە

 . هەر قەبرە بەختمانبێ ئەو ، بەسمانە عێڕاقمان هەبێت« گۆڕستان

چ زۆر چ ، هەموو ئامانجێک بە خۆوە بگرێت، لە پێداویست و ناوەڕۆکدا، پێویستە«  سەالمەتی عێراق » ئامانجی
لزومیش نییە ئامانجە جوداکان بژمێرین با بڵێین سێنە یان  ، لەوانەی سیاسەتی دەوڵەتان دەخەریکێنن، کەم

  زۆری خزمەتی ئامانجیکەمو، مەرج ئەوەیە، جۆر بێتحەزی دەکرد چوار جۆر و دوو هەزار ، هەزارن
سەرکەوتن  ...گەلێ جار دەبیسین و دەخوێنینەوە: هەموو شتێک بۆ خاتری مەعرەکە. بکات« سەالمەتی عێراق »

بەاڵم قسە دەرپەڕاندن و دروشم هەڵکردن خۆی لە خۆیدا کارێکی هیچ لە خۆ نەگرتووە تا  ...ژوورووی هەمووانە
ئەو مەسرەفە و ئەو پارەیەی لە دە هەزار دروشمی موناسەبەیەکدا خەرج ، ومان لەوەدا نییەگ. دەبێتە کردەوە

ی ژوورێکی نۆشگەی سەربازان یان بۆ کردندەکرێت بە مەیدان کەم سوودترە لە کڕینی ئەمبوالنسێک یان فەراح

 

 . احتمال :شیمانە -134
 تورکیا چاوی لە کۆنە ویالیەتی موصلە و ئێرانیش تەمای بە باشووری عێڕاقەوە هەیە. -135
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پێی ناوێ بڵێین  ، رنگەوەئەگەر هەموو ئامانجێک بخرێنە ناو ئەو تاکە ئامانجە گئنجا . کارخانەیەکی دووچەرخان
 .  ی پالنی ئابووری و سیاسەت لە هیچ ڕووکارێکدا جێی نییە و نابێتەوەکردنمجێز و کەیفە لە نەخشەکێش

ئێمە پێویستمان نییە ببینین وەزیرێک یان پارێزگارێک ئاپۆرەیەک دەوری داوە لە دەمی هەڵبڕینی شریتی  
بە  ، پرۆژەکە خۆی خزمەتی ئەرکی جەنگاوەریمان بکاتی پڕۆژەیەک بایی ئەوەی پێویستمان هەیە کردنگوشاد

گەردەنی بەرپرسی زل لە ئەرکی . پرۆژەمان دەوێن و زەمان لە شەڕگەدا بەردەوام بکات. ڕیشە ئیشە نەک ب 
ی هاتوباتی عادەتی نییە لە موناسەبەی خۆیدا  کردن مەبەست لەم قسانە بێفەڕ.  شریت هەڵبڕینەوە ئازاد بێت

ی سێیەمە بۆ ڕواڵەتپەرستی کە بریتییە لە دابڕان لە جیهانبەڵکوو مەبەست هێمایە بۆ حەزە پەرەسەندووەکەی 
لزوم نابینم چی دیکە لەم بارەوە کنە  . نەبزی ڕۆژگاری سەردەم و وازهێنانە لە کاری گرینگ بۆ کاری بێفەڕ

 .  لە خۆوە ئاشکرایە بکەم کە بایی پێویست

ن بێت و ناشتوانین بیدۆڕێنین ئەو ڕاستییە دێت کە ێوە هەیە درێژخایەی ئەم دوو ڕاستییە کەوا شەڕ بەبەری دوا
 .  ئێران سوورە لەسەر دەوامەی شەڕ نەک چی دەیکات چاووڕاوە

،  دواڕۆژی بکات مەنتیق ناسەلمێنێ مرۆ خۆی لە شوێنی غەیردا دابنێت و پێشبینی لە کردە و نەکردەی، بەڵێ
ئەگەر لە  ئنجا ، بەاڵم حەقیەتی لە ڕوودانەوە بۆ ئەو ئامانجە بچێت کە دەشێ مەبەستی ڕووداوەکە بێت

سەرجەمی ڕەفتاری ئێران پەی بە عەزمی ئێران ببەین لەسەر دەوامەدان بە شەڕ بەڵگەدۆزییەکی دروستمان 
ی ڕمانی شا و بەسترانەوەی دوای ناو ئێران لە بگرە دەشێ لە هێمای کاروبار، ببێتە بنەمای کار ێکردووە دەش

وێڕای سروشتی ئایدیۆلۆژییەکەی کە لەسەر ، چارەنووسی ڕژێمی سەرچەرمگ بە بردنەوەی شەڕ و دۆڕاندنییەوە
لە هەموو ئەوانەوە تێبگەین ئەوەی ئێران دەری دەبڕێ بە ڕاوێژی  ، بنەمای تەنینەوە و باڵوبوونەوە هەڵنراوە

زۆپ  اوە بە پێی فەرمانی بارودۆخی زەقودوایین و سەلمێنر ە هەڵوەستێکی هەر، زی ئاشتیڕەسمی گردەبڕ لە ڕەف 
 . کە سەرپێچی تێدا ناکرێت

شەڕ و لێی ناوەستێتەوە مەگەر هێزی جووڵەی پێ نەمێنێ چ لەبەر وشکایی  بوونی ئێران سوورە لەسەر بەردەوام
 . گەورەتر بێچارە بوەستێتهاتنی وزەی بێت و چ بە دەست تێوەردانێکی هێزی لە خۆی 

چوارەم ڕاستی ئەوەیە کە خاکی ئێران چوار هێندەی عێراقە و دانیشتوانیشی سێ ئەوەندە ]بگرە زیاتریش[ بەوەدا  
داگرتنی ئێران لەسەر دەوامە پێدانی شەڕ بە  گرافی فاکتەرێکی بنەڕەتییە لە پێجو یقوواڵیی ستراتێجی بەشەری

زانینی تەفاووتی وەها زل کاری عەقڵ نییە: دەبێ  بێگومان بەکەم. یقی ژمارەدەم ئومێدێکەوە کە بەندە بە مەنت
بەاڵم ئەو هەڵکەوتە . هەمیشە تێی بخوێنینەوە کە دوژمن چوار هێند و سێ هەند خاک بەرینتر و ژمارە فرەترە

و خۆپارێز   ئەگەر هێرشبەر. ئێران دەوڵەتی هێرشبەرە، وە: ڕاستی پێنجەم دەڵێدوادەچێتە بەر فەرمانی ڕاستیی 
 .  پارێزێت تا خۆلە چەک و ئیروویی و تەیاری پێکەڵپێک بن ئەرکی سەرشانی هێرشبەر قورستر دەردەچ

ئەم ڕاستییەیان یەکێکی دیکە لە خۆیدا هەڵدەهێنێت کە تایبەتە بەم شەڕەوە بریتییە لەوەی ئێران پەکی بە  
ی لێرەشدا دوو کاریگەر هەن: کاریگەر .و بێپەروا شەڕ بە گۆشتیان دەکاتە مەرگی سەربازەکانی نەکەوتوو

دان کە بە هەردوویان بەشی زۆری کەمی و فرەیی چانسی عێراق و خەرجیی شەڕ و کاریگەری گیان بەفیڕۆ
لە  « مرۆ» هەر لەم ڕاستییەیشەوە ئەم بەدیهییەیە دەفامینەوە کە فاکتەری. ئێران لە زەوی و مرۆ تێ دەبات

زەکای کومەندانی عێراقیش لە مەعرەکەدا بەوە تاقی دەکرێتەوە تا ، نرخدارەسپای عێراق هێندەی پارەی نایاب 
ێک وەیا داگیرکردنی سوپێرێک و  «ـراقم» نەوەیتری دان بە هەند هەڵدەگرێت بۆ وەرگچ ڕادەیەک قوربان

گیانی بۆ ئێمە و ئەوان الی   زەرەری یـ«سێ ەەک بی» ڕەنگە لەوەشدا نیسبەتی، بردنەوەی تێک هەڵقژانێک
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مرۆ وەک لووسڕۆیی پارە لە ژمارە سەددا زووتر وشکایی دێت  136کەمی لەبار بێ بۆ ئێمە چونکە لووسڕۆیی ەهەر
قسەش لێرەدا لەسەر ڕواڵەتی حاڵوباری بەشەریی هەردوو واڵت و توانای هەڵگرتنی زیانی  ، تا ژمارە سێسەد

وردە حیسابی دیکە  . و البەشەرییان هەڵدەستێت کە چۆن عەکس دەبێتەوە سەر هەڵوەستی عەسکەری هەردو
و خەتی شەڕگە   کردنهەن پێوەندییان بە ژمارەوە نییە وەک تەدبیری ژیرانە لە ڕێکخستن و هاوجۆر

ڕایان دەخلیان دەبێت لە نرخی ژمارەی دانیشتووانی کەوە و بژاردەکردنی شوێنان و شتی ئەوتۆیی کە تێ کردنکورت
 . واڵت و سەربازەکان

پارێز تا گیانی لەبەردابێ ناچارە خۆی و ماڵ و  چونکە خۆ ەفاکتەری کات دژی هێرشبەر، ڕاستی شەشەم ئەوەیە
لە ئەسبابی گوزەرانیش حیساب ، منداڵی بپارێزێت کەچی هێرشبەر لە کارێکدایە پێوەندیی بە مانەوە نییە

حاڵی   لە. ش قورساییەکەی زیاد دەکات کە ساڵەوساڵ کاری نەیاری لێ بەدەر دەداتەوەپێبەپێناکرێت و 
پارێز ناچارە بەردەوام بێ لە دەستکردنەوەدا ئیتر  لە دەستدا نابێت وەک کە خۆبوونی ئەوتۆییشدا خوازی بەردەوام

ڕزگار بێت وەک کە بێت لە  « کات» نێت بۆ ئەوەی لە فاکتەریێهبسەیر نییە ئێران شێوازی خۆکوژی بەکار 
شەڕ   137عێراق چونکە نایەوێ بە هێرش، ەستحەفتەیەکدا قوربانی بایی ساڵێک بدات بۆ یەکااڵکردنی هەڵو

  حکوومەتلکە وەک کە ساختمانی رێکی فرەەبباتەوە پێویست دەکات شارەزای شەڕی بیندرێژ بێت ئەویش هون
ی  سەرلەبەرفاکتەری نەفسی و شعوری گشتی تیرێژەکانی سپا لە پلەی یەکەمدا و هی . و خەڵکیش فرەئەژمارن

سەرباز بەردی بناخە و بنگەی بنگان و ، گەل لە پلەی دووهەمدا دەبێ مامەلەی زیرەکانەی لەگەڵدا بکرێت
کوشندەترین گیانکوژی ، ە لە واڵت و نامووسکردن کەمەر و سینە تا دەگاتە دوو شانی پەیکەری دیفاع

هەڵمەتیش ئەو سەربازەیە بە دڵێکی لەرزۆک و دەروونێکی گوماناوی بۆ شەڕی مەرگ و ژین دەچێت کە دڵنیا  
بۆ منداڵەکانی و بوونی نەبووبێت لەوەدا ئەو واقیعەی تێیدا دەژیت و خۆی دەکاتە قوربانی لە پێناو بەردەوام

مزەخۆرێکی ، با لەبیر نەکەین. بکاتئا ئەو واقیعە هێندە بە نرخە خۆی بۆ شەهید ، خزمانی و تێکڕای گەل 
بایی داڕووشانی شعووری لەو  ، ی کە سەرۆک دایەرەکەی لە تەرفیعی دواخست بۆ یەکێکی بەرەژێرترحکوومەت

کە لە شەڕیشدا ڕووبەڕووی مەرگ بوو هەست دەکات بایی ، غەدرەی لێی کرا خۆ لە سەربازی دەشارێتەوە
انەوە دژی غەدر لە مرۆدا ەڕئەگەر گیانی هەڵگ، یڕۆ ڕۆیشتووەغەدرێکی لە وەزیفەدا لێی کراوە خوێنی بە ف 

 . دوای کەمێک دەگەڕێمەوە بۆ ئەم قسەیە. نەبزوێت لە سەرەتاوە نە شۆڕش و نە ڕاپەڕین پەیدا دەبێت 

هەرچی الیەنی حاڵوباری ناو هەردوو واڵت و مەرکەزی ئابوورییان و پێوەندییان بە دەوڵەتانەوە لە گۆشەنیگای  
قسەیان لێوە ناکەم لەبەر هۆی جۆراوجۆر یەکیان ، تەئسیریان لە ئەرکی حەرب و هەڵوەستی عەسکەرییەوە هەیە

ئەوەیە باری ئێستاکەی زۆر شتان سەراحەت هەڵناگرێ و بە بەرەوە نیشتنیشیان لە ڕادەبەدەر درێژ خایێنە و  
ای نووسینیشدا گوتوومە وتووێژی لەنگەر لە سەرەت، جێی نابێتەوە 138گەلێک تێبینی دیکەش هەیە لە ڕۆژناماندا

  ...دالەنگاو

هێندێکیشیان  ، بوون وەک ژمارەی دانیشتوان و پانایی زەوی 139کران هێندێکیان بابەتەکی ئەو ڕاستییەی باس
 لەوانەش بوو حاڵوبار جۆرێکی دیکەش بێت، پێوەندی بە سەرجەمی حاڵوباری خەڵکەوە هەبوو چ لێرە و چ لەوێ

 

 النقد. ة وەک لووسڕۆیی پارە: سیول «ةسیول»لووسڕۆیی:  -136
 ئەوساش دەمێک بوو عێراق وازی لە هێرش بردن هێنابوو.  ،1988ساڵێ  ،باڵوبۆتەوەئەم نووسینە لە دەمی شەڕدا  -137
 « بوو بەاڵم عوزری هێنایەوە لە باڵونەکردنەوەی.ةئەم نووسینە لەسەر داخوازی ڕۆژنامەی »الثور -138
 ي. موضوع :بابەتەکی -139
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وەک ڕاستییەکی  ، بەو شێوەیەی خستمە بەر چاو، بەاڵم حاڵوباری وەها خزم لەگەڵ تێبینی، ئێستاهی لەچاو 
.  شەڕ و مالنێ و شتی ئەوتۆوەسەربە  خۆی دەنوێنێ دەشێ متمانەی پێ بکرێ لە هەڵنانی موعادەلەی 140ئەزموو 

بیروڕای خۆم دەڵێم لە جۆری ڕەفتارێکی  هەر لەبەر تیشکی گرنگیی ئەو ڕاستییانە و پایەیان لە وزەی خەباتدا 
خوێنەریش لە قسەکانمدا شتێک ناخوێنێتەوە پەنجە درێژ بکات بۆ ئەو ڕاستییە ، الیەق بە خێزانی ناو ماڵەوە بێت

هاونیشتمانییەتی و واجبێکی ئەمەکدارییە بۆ  سەربە  بنەڕەتییانەی عێراقی بەسەرەوە ڕاوەستاوە: چە دەیڵێم مافێکی
لە جغزی ئازادیی تەعبیرەوە دەچێتە پێش الیەنێکی ڕەسمی کە دەزانێ چ جۆرە بابەتێک باڵو  نیشتمان خۆی کە

بیروڕایەکی دەری دەبڕم لەو بابەتە  ، پێی ناوێ بڵێم. دەکرێتەوە خۆ نەشرەی نهێنی نییە بە دزییەوە دەرچێت
ێت لەگەڵ گرفتەکانی  گرنگەی کە شەڕی عێراقە لەگەڵ ئێران دەبێ پااڵوتەی پااڵوتەی بەرهەمی تەجرەبەم ب

سەردەم و کێشەی فیکری و ڕۆشنبیرییەکانی و لەگەڵ ڕووداو و ڕاستییەکانی ژیانی نێو واڵتی و ڕێڕەوە  
ڕامیارییەکانی و هێزە کاریگەرەکانی تا ئەگەر هەڵسوکەوتیان بە ناوهێنان نەدرکاندران دەبێ دەورێکیان بووبێ لە 

الیەنی مرۆڤایەتیی هاونیشتمان بێت تا بەر ڕەخنە و نرخاندن   شتێکیش نییە ژوورووی، پێک هێنانی بیروڕامدا
باقی خەڵق ئادەمین و ، لە عێراقدا تاکە مرۆیەک لە سەرووی قیادە چەپارە دەدرێت لە ڕەخنە، نەکەوێت

ڕاوێژی قەڵەمیش دوو پاکانەی هەیە یەکەمیان کە من تاکێکم . ئادەمیش خۆڵنژادە و تێکڕاشمان هاوچارەنووسین
ەسەاڵتی ڕەسمی و دوور لە حیزبایەتی و دوو لە هەموو ئیعتیبارێکی تاکی عادەتی جەب دەدات لە  دوور لە د
لەمەو پشت بەستنم بە هێزی ڕاستی ڕوونەوە و الیەنی بەرژەوەندی گەش لە قسەکانمدا تاکە پەنای  . گلەمەندی

مانە قسەکانمی نایە بەر  ئۆباڵی دڵ و دەروونی گومانکاریش با لە ئەستۆی مندا بێ ئەگەر بۆ زێدە مت، منن
 . شتێکی تێدا نادۆزێتەوە بە زەرەری دوژمنی عێراق تەواو نەبێت،  عەیارەی هەرە گومانخوێنەوە

ندی گشتی هەڵنانێم چونکە  ەپاکانەی دووهەم ئەوەیە کە من بۆ پاراستنی بەرژەوەندی خۆم قسە بۆ بەرژەو
اهاتی تاکێک کە سەرجەمی داهاتی واڵت  ئەوەی لە خێراتی واڵت بە من دەگات کەمترە لە موعەددەلی د

بەوەدا من لە عەیارەی بەرژەوەنددا بابایەکی بێمزە و  ، دابەش بێت بەسەر ئەندامانی خێزانەکەی هەموو عێراقدا
بە داڕشتنی دروستەوە و چوونە ژێر باری   بوونخۆ لەبیرکردوو دەردەچم لە ئەرکی بیروڕای نازگیراو خەریک

 جگە، ەوەیەداکردنلەم ڕوون. ەوەی شتی گرنگداکردنت دان و ڕاستقورس لە ورد دەربڕینی سازش
بەشێک لە ڕەملگرەوەی بەدنیاز بدەمەوە کە پرسەپرسییانە بە  وەرامی دەمەوێ ، ەوەیەکی تێیدایەکردنلەچاو

بە الیانەوە بۆ ئەوەی یەکێک بوێرێ سەریح بێت ئەوندە  ، دەوری شێوە سەراحەتێکی لە نووسینەکانمدا هەیە
نەخێر دەبێ ئەم  ، بین بن پرسان و خەڵقیش ڕابپەرموێت پەسندباوەڕی بە خۆی هەبێت و لە بەر بەس نییە

منیش لە الی  . کاسەیە نیو کاسەیەکی تێدا بێت هەتا یەکێکی وەکوو من بتوانێ لە سەراحەت بێترس بێت
ند و کاروباری ەبەرژەوخۆمەوە باوەڕم هەیە دەبێ مرۆ ڕاستبێژ بێت لەگەڵ خەڵق و لەگەڵ هەرچی پێوەندیی بە 

و   کردنلەوەشدا تووشی تەنگەتاو، هەر ئەمەیش بیروڕام بووە لەوەتەی دەستم داوەتە قەڵەم .گشتییەوە هەبێت
بگرە لە ڕۆژانی ئێستاکەشمدا بە ڕاشکاوی باوەڕی خۆم باڵو دەکەمەوە و لە هەندێ  141،ڕەنجاندن نەهاتووم
ئەویش لەبەر سەراحەت  ، ەرزترین دەسەاڵتی دەوڵەتەوە دیتووەو دنەدانم لە ب« مەعنەوی» نووسینمدا پشتیوانی

 

 لە نەزموو.ئەزموو: تەجرەبە کراو. لە پەندی کوردی هەیە دەڵێ: ماستی ئەزموو چاکترە  -140
ئەم نووسینە هی سەردەمێکە خەتەری داگیرکردنی عێراق هەڕەشەی دەکرد، قسەش ڕووی لە گەلی عیراقە.   -141

چەکیان بۆ دەوڵەت هەڵگرت زۆریشیان لە ڕەشوڕووتی بێالیەن بە کوشت دا. بە هەموو عومرم الی   1975چەپییەکان لە 
 ووهەم فەالکەتی سیاسییە لە ژیانمدا.ددا وەزیر بووم کاری ناچاری بوو: ومەتێک نەبووم، ئەو ڕۆژە ڕەشانەی تێی وهیچ حک
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ڕاستیی نووسینم و ڕێک هاتنی لەگەڵ پێداویستی بەرژەوەند ]ی گشتی[ ئیتر چۆناوچۆنی دەشێ بیروباوەڕ  و 
 بشارمەوە مادەم دەربڕینی مومکین بێت؟

ە دەمکردە بەشداری لە منەوە غەیری قس، ئەگەر لە دارایی دنیا شتێکم شک بردبایە و چەکێکم لە دەست دابایە
و بێفیشەکم هەیە بە  بەاڵم تەنها یەک دەمانچەی مەیلە ی ڕێزەکانمانکردنی سەنگەرەکانمان و پتەوکردنبۆ بەهێز

وا لە منەوە بۆ گەلی عێڕاق تا . دەستییەوە سەغڵەت دەبم تا حەاڵڵزادەیەک ئیجازەیەکم بۆ نوێ دەکاتەوە
بۆ ئاسمانەکەی تا بورجەکانی و ئەوجی   ...خاکەکەی تا نوختەی ناوەندی زەویبۆ  ...بچووکترین ساواکەی

بۆ هەمووان گەرمترین ئەڤین و  ...بۆ ئاوەکەی تا ئەو ماسییەی ژێر گایە مەوهوومەکەیەوە ...ئەستێرەکانی
 ناسکترین ساڵو ڕاستترین ئاوات و دڵسۆزترین نزا و ئومێد و ڕوونترین باوەڕی گەشە پێشکەشە بە وشەی

و پەرستگەی ڕاستی پرشنگ بداتەوە بە  ە و بە یەقین بدرەوشێتەوە و ڕووەئەوتۆوە کە دەبوو بە حەق بگەشێتەو
زەیتەکەی خەریکە بێ ئاگر مەشخەڵ   - ولو لم تمسسە نار  کاد زیتها یض   ی» ڕووناکی و ورشەی دڵبەستەیی و وەفا

با نیازی پاکم بە سەر پردی  ،توانا خەفە بووکە ئیمکان کورتی هێنا و وزە پەکی کەوت و ئنجا ، «بدات
یینی توانام و  دوائەمەیشە ، دڵۆپ دڵۆپ وشەی خاوێن و ڕێزپارێز بتکێنێت، عەزیمەتەوە زەنە بۆ مەرەکەبم بکات

 ئەوپەڕی هیممەت لە بانگەوازمندا و دەڵێم: 

و پیرۆزی خۆ پاراستن لە  جێ هێنانی فەرمانی هەرە شکۆدارنە خاوی و نە وەخران هەبێ لە بە ناشێ نە سستی و
شپۆش نەکراوە لە ری ئەو کارەش بە گوڵ و ئاوڕیشم فەڕێگە، فۆتان و زێد چەپارەدان لە هەڵوەشان

دوژمنێکی دڕی مەرگنەواز و پشوودرێژ لەگەڵ ناڕاحەتی و بردەباری قورسایی تا ئەوەی بەشی  بوونی ڕووبەڕوو
  «یحسن الصباح» اران نموونەیان تێدایە دەروێشەکانیهەز. زێدە زۆری بە هەوەس مەرگیان ال خۆشترە تا ژیان

بە بیراندا دەهێننەوە کە بە جووڵەی ئەنگوستێک وەیا بە نیگای گۆشەیەکی چاوی « الموت»  قەاڵی
 . مەعبوودەکەیان هەناوی خۆیانیان بە ئاگر داغ دەکرد و خۆیان لە شاخ هەڵدەداشت

دزینەوەیە لە حەقیقەتێکی تاڵ بۆ وەهمێکی تاڵتر کە هەر گوتەیەکی ناجۆریش بێت لەگەڵ ئەم ڕاستییەدا خۆ
ەوەی  کردنئاکامی خۆ تەفرەدانیش بە کەم، دەزانین هەرگیز ئاسن بەوەدا شل نابێتەوە بگوترێ نەرم و تەنکە

سەرزارەکی لە هێز و پێزی دوژمن هەر دەکێشێتەوە بۆ خاوبوونەوەی هەڵمەت و خووگرتن بە بێباکی چونکە  
  ،کە زانرا نێچیر گورگە نەک ڕێوی و کەروێشکئنجا ، ڕاوە ڕێوی بە ئەبزاری ڕاوەگورگەوەخەڵک ناچێتە 

 .  سەر هەڵدەدات 142« بەرتەکی نەیار»دڵشکستەیی و بە دوا ئەویشدا 

ئاخنینی مێشکان بە ئومێدی قەناعەت هێنان بە بێهێزی و بێورەیی دوژمن لە حاڵێکدا سوودی دەبێ کە ئەو  
عێراق ئەو ترسەنۆکە نییە . ئەمەش لە ئیمکاندا نییە، ییەکە ناگونجێن سەرپۆش بکرێنڕووداوانەی لەگەڵ بێهێز

ئەو توانەش هی عێراقی بێت یا هی خەڵقی دیکە  ، لە تەنگانەدا بشێوی ئەوەندەش ئازایە بەرگەی زەبر بگرێ 
تێکڕای ئەو   بەاڵم سەراحەتی بێ سنوور لە. دا پشتی پێ نەبەسترێتکردندادەلەنگێت بایی ئەوەی لە مامەڵەت

کارانەی خۆشیبەخش نین شتێکە سیاسەتی گەالن پێی هەڵناگیرێت: لە گۆڤارێکی ئەمریکایی گوتارێکم خوێندەوە  
ەوە لە بارەی «ـوالتەرلیپمان» «یمعلق سیاس  » لە الیەن« مافی نەزانین» - Right not to knowبە سەرناوی 

ئەم تەرزە  . میللەت بشاردرێتەوە کە زانینی زەرەربەخشەحاڵەتی ئەوتۆوە کە دەبێ هەندێ ڕاستی و ڕووداو لە 
چی گرنگیشە لەوەدا  ، دەدرێتەوە بە دروستبینی و وردقرساندن،  درکاندن و شاردنەوە، بابەتانە بە هەردووالدا

.  لە نەزەر خۆیدا ڕێزلێگیراو بووە، نێت و هەست و هۆشیێهبئەوەیە کە میللەت بە جۆرێک بئاخێورێ باوەڕی پێ 

 

 .يبەرتەکی نەیار: رد فعل سلب -142
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چەقی شەڕگەدا هەرچۆنێک بێت سەرباز بە چاوی خۆی دەیبینێت و ئازایی و ترسەنۆکی دوژمنەکەی لێ حاڵ لە 
 . بار بۆ بەرچاوی بەقاڵ و مەالی بانگدەر و ئاسنگەری شاری حاڵوکردنچ سوود هەیە لە بەرەواژڕوونە ئیتر 

ەشدا نموونەیەکم دێتەوە لەو، شاردنەوەی هەڵکەوت یەکجار بە سوود دەبێت ئەگەر فێڵی پێ لە دوژمن بکرێت
بیر لە ڕووداوەکانی پاش کەوتنی فەرانسە لە شەڕی دووهەمدا کە بریتانیا جاسووسێکی ئەڵمانیای میوانداری کرد 

وزەی شەڕی کەم . بەریتانیاش لەوپەڕی بێهێزیدا بوو، کە ڕاینواندبوو بازرگانێکی ئیسپانیایی یان پۆرتۆگالییە
چەند ، میوانەکەی ڕێکخست کە دیدەنییەک بە فڕۆکە لە سکۆتلەندە بکاتئیتر گەشتێکی بۆ ، بووبوو

بە نزیک فڕۆکەی میوانەکەوە هەتا وابزانێ فڕۆکەمان  . لە فڕۆکی شەڕکەر تێگەیاند لە هاتوچۆ دابن 143ێکیشی لپۆ
نەکانی  ەی کە بێگومان کابرای جاسووس بۆ ئاڵمارتڵمانیا دەستخەڵەت بدرێت بەو ڕاپۆ لە ژمار نایەن بەوەشدا ئە

ی  کردن دەنێرێت کە بارەی زۆری فڕۆکەی شەڕکەری هەرەباشی ئینگلیز بەڵکوو عەزمی ئەڵمانیا دەشکێ لە داگیر
 .  بریتانیا

هێزی پارێزگاری ئاسمانیی بریتانیاوە لەوەی پێی دەگوترێ سەربە  چیرۆکێکی دیکەش هەیە لە چیرۆکەکانی
دەکات بۆ ناوەوەی واڵت کە ڕۆژێکیان وەها دەنگ « درۆی سوودبەخش » مەعرەکەی بریتانیا ئەویش وێنەکێشی

فڕۆکەی ئەڵمانیای خستووە بەوەشدا  186« وێڕای هێزی تۆپی دژە تەییارە» باڵوبۆوە هێزی فڕۆکەی ئینگلیز
شەپۆلێک لە تەووژمی گیانی نیشتمانی و باوەڕ بە سەرکەوتن لە شەڕ هەموو بریتانیای گرتەوە و زەنەشی کرد بۆ  

مستەر چێرچیل ]دواتر سێر چێرچیل[ لە  . دارەتی بریتانیا لە پشت بەحرانەوەئیو  «وێڵثنکۆمۆ»دەوڵەتەکانی 
 36یاداشتی خۆی بەرانبەر ئەو ڕۆژەوە دەڵێ: پاشدان دەرکەوت بە پشکنین و تۆژینەوە ژمارەی تەیارەی خستراو 

کاری خۆی کردبوو کە قمێکی وزەبەخشی زلی نۆشاند بەو نەفسە سووتاوانەی تینوو بوون   186بوو بەاڵم ژمارە 
 .دا پاش ئەو هەموو تێشکانانەی تاڵ و قورس کە نایەنە گوتنبۆ سەرکەوتنێک بەسەر دوژمن

ەوە و شارەزایی گەرەکە هەتا  بوونقاڵ، ئامێز و پەردەپۆش لەگەڵ خەڵکدا کارێکی هەستیارەڕەفتاری سەراحەت
بەاڵم ئەوەی جێی متمانەیە لەم کارەدا بێفەڕیی پۆشینی حەقیقەتە مادەم خەڵک ، ئاکامی پەسندی هەبێت

بەاڵم گرنگیی ئەوەی گوترا لە تەک . ە ڕەفتاری وەها عەزمشکێن و باوەڕکوژە لە تەنگوچەڵەمەدازانیبێتی چونک
شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ سەربازدا کەم دەبێتەوە چونکە هەرچی چارەیەکی سەر ئەرز و پەندی ناو مێشکی 

روونی سەرباز کەڵک دەبێت ئەگەر دەهەیە بێ 144عالنی لە فەندی ڕاگەیاندنفەیلەسووفان و چەندێک مە
گیانێکی کە هیچ ، نەحەسابێتەوە بەوەدا کە قەناعەتی هەبێ جانفیداییەکی دەیکات باشترین شتێکە دەیکات

گیان ببڕای ببڕای  .ی دوای مەرگی لە زێڕ بۆی دابڕژێتهاونرخی نییە لە ماڵ و کوتاڵ و ناز و فیز و پەیکەرێک
بەوەی کە ئامانجی ڕۆح  کردنە لە باوەڕهێنان و قەناعەتهاونرخی نییە مەگەر تاکە شتێکی ئیعتیباری کە بریتیی 

وەک ئەبووجەهلێک ، ئامانجەکە چی دەبێت باببێتئنجا ، فیداکردنەکە زلتر و نرخدار و عەزیزترە لە ڕۆحەکە
ت وەیا تەماعکارێک کوڕی خۆی بکوژێت لە پێناو پارە یان شەیدایەک  ابک« الت » خۆی بە قوربانی شکۆی

 .  وێژێتە مەترسییەوە بۆ گەیشتن بە یارەکەیاهبخۆی 

لە تاکە فەرمانێکدا دەگەنەوە یەکتر ئەویش پاراستنی مەفتەنە لە دەستدرێژیی ، هەموویان، بەاڵم سەربازەکان
سەرباز لە خۆوە بەرەو پیری  ، کی بنەڕەتی لە ناخداێ اوەڕئەگەر فەرمانەکە نەگەییشتبێتە ڕادەی بئنجا . دوژمن

چ دەردیشمان تیمار نابێ و کەلێنی  ، خەتەرەوە ناچێت و مەرگ پەسند ناکات مەگەر هیچ چارەی نەمێنێ
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شکستی نەفسی پڕ ناکەینەوە بەوەدا پێی بڵێین خائین و ترسنۆک ئەوەندە نەبێ کە ئەو تەرزە ناتۆرەیە لە 
باشترین موژدەیەکی بە بووکی ببەین بۆ ناحەز لیستەی دوور و درێژە بە . اد دەکاتخەسارەی مەرگەکەی زی

  - قض غایة الجودأبالنفس الجود » بەڵکوو بە تەواوی دەزانین کە، دەبێ بزانین. ناوی سەربازە ڕماوەکانمان
کاتێک  . نامێنێتچونکە هیچ شتێک لە سێبەری مەرگدا بایەخی « بەخشینی گیان هەرە ئەوپەڕی بەخشینە

ی کرد هەست دەکات نرخی شتان دەپوێتەوە و نوقمی ەرردی لێ تیر بوو یان تەنەتاوی بێویەکێکمان دە
چ ئومێدکوژێکیش نییە وەک ، چۆن نرخ بە شتێکەوە دەمێنێت کە لێی بێئومێد بووئنجا هیچایەتی دەبێت 

بێژەیەکی   کردنڕ و خۆ قوربانیبەر پتر لە هەزار ساڵ شاعیرێکی عەرەب لە غەیری مەیدانی شە. مەرگ
 لە شیرنترین ئاواتی دڵی شەیدا: بووننموونەیی گوتووە لە بارەی بێئومێد

 

  وبينها 
 أتت وحياض الموت بيت 

وجادت بوصٍل حي   ال ينفع الوصل 

 

 کە هاتە الم هەرێمی مەرگ لە نێواندا بوو 
 پێ بەخشیم کە کەڵکی پێوە نەمابوو وەسڵی 

 

چاوەڕوان دەکرێت بەرەو مەرگەوە بڕوات دەبێ گوماندار و دڵکرمێ نەبێ لەوەی کە خەریکە سەربازێکی لێشی 
بەڵێ ، ڵکێش بووە لەگەڵیداەهتێئامانجیش هەرگیز جودا نابێتەوە لەو حاڵوبارەی ، خۆی بە قوربان بکات

ا و کارمامزی مەفتەنویستی دوو عاقڵ تێیدا دژ ناوەستن بەاڵم واتای نیشتمان هەر خاک و ئاو و هەوا و گی
ەکی  یاریدو بەندی ڕابوردووسەربە  بەڵکوو ئەمانە و چی پێوەندیی بەوانیشەوە هەیە لە کەلەپووری، لەوەڕگان نییە

خۆڕسکی نێوان خەڵق و ئارامییەکی ئۆقرەی پێوە دەگیرێت و کەرامەتێکی بەندە بە گوزەرانەوە وێڕای حاڵوبارە 
هەمووی هەر نیشتمانە و چ کەمایەتییەکی پەیدا بێ لە پشکی  ، ئەهلیبێئەژمارەکانی کۆمەاڵیەتیی ڕەسمی و 

بوو بە  « کەمایەتی»  ئەگەرئنجا  .بۆ جانفیداییبوونی سەرباز لەو الیەنە ئیجابییانەدا بەدیار دەکەوێتەوە لە ڕژد
خیانەت و  داشکاندن پتر خاو دەبێتەوە تا ئەگەر داشکاندن بوو بە سووکایەتی ئەوسا سەرباز بەسەر خەتی نێوان 

 . ئەمەکدارییەوە دەوەستێ و هەر ترسی سەرکەوتنی دوژمن دەمێنێتەوە چەپارەی بدا لە خیانەت

و لە سەرەتای منداڵی قوتابخانە و گەڕەک  ە مامەلە لەگەڵ سەرباز لە چوارچێوەی بەرفرەوانی هاونیشتمانییەو
ی دایرەکانی حکوومەت  بەتایبەت پێوەیە  ڵدەکشێت بە پێپلکەی تەمەندا بەرەو مەیدانانەی پتر بەرپرسییەتیانەهتێ

بەڵێ ڕاستە بڵێین . کە یەکێکیان قوتابخانەیە و تەنها خۆشخوڵقی کاربەدەست تێیاندا کەرامەتی تاک دەپارێزێت
،  لە پلەی یەکەمدا، بەاڵم ئێمە قسەمان، خەڵکیش وەکوو سەرباز بەرانبەر شکۆی دایرەی ڕسمی بێدەسەاڵتن

  پێوەندیی هەردوویان بە حاڵوباری مەیدانی مەدەنییەوە و لە ئەسەری ئەو حاڵوبارەیڕووی لە سەرباز و شەڕ و 
لەو  -کە ڕەفتاری پێ دەنرخێنیت  - 145نین عەیارەی پەسندی ژیاریلە سەرباز بە دەر دەداتەوە هەرچەند دەزا

بەاڵم  -رباز نەک هەر سە -چاکە بە هەموو کۆمەڵ دەگەیەنێت  ئاووهەوایەی نامزەدی سەربازەتی تێدا دەژیت
 . قسەی تێدا درێژ ناکەینەوە
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لە گەڵیدا فراژی  بوونی نامزەدی سەربازەتی شیرمژی ئەو کۆمەڵگایەیە کە تێیدا دەڕەسێت و بەرهەمی پەروەردە
ئەو سەربازانە بە   ،لەم ڕۆژەشدا هەزاران هەزار سەرباز هەن کە لە سەرەتای شەڕدا مێردمنداڵە بوون . دەبێت

.  لە قاڵەب بدرێتەوە لەنوێیمان لەوانەبێ مرۆ سەرگر.  لبێکەوە کە هەڵکەوت بۆی داڕشتوونناچاری ڕژاونەتەوە قا
خۆ ئەو سەربازانە لەبەر تەوژمی شەڕ دەرفەتیان نەبووە لە نوێوە دابڕژێنەوە یان ڕێنموونییەکی خەستوخۆڵیان  

زۆر  ...بەسەریان بردووە 146شەڕدادیارە خوویان بەو جۆرە ژیانەوە گرتووە کە لە چەندین ساڵی ، لەگەڵدا بکرێت
گەی قووڵتر لە  ئاوڕو 147وا دەبینێت کاریگەریی نایەتی بە سەیری تێکەڵبوونی مرۆ لەگەڵ دەوروبەرەکەی وەها ڕە

هەر ئەوەندەی تێدا دەڵێم کە لەوانەیە تاکە  ، قسەش لەوەدا درێژە 148، اریگەریی ئایەتیکنەفسیدا هەڵبکەنێ تا 
یان  بوونتی پێوە بێت بکشێتەوە بۆ شێوان یان کەسایەتی لەرزۆک یان گوماناویڕووداوێک هێندە ئاکامی نایە
 .یەک لە نەخۆشییەکانی فۆبیا

کە بە شێوەیەکی گشتی ئەسەری  149خۆشییە نەفسی و ئاکارەکی ژیوەر بێت ئەو نە چەندێکیش کۆمەاڵیەتیمان
ئاسانتر دەسڕێتەوە هەرچەند دەزانین بەرپرسایەتی ژیاری  ، لە داڕشتنی کەسایەتی سەرباز و خەڵکی دەردەکەوێت

لە سێبەری ئااڵیەکی بە هەوا شەکایەوەدا دەژیت بەاڵم  ە ەوەیە ککئەمانەتێکە بە ئەستۆی هەموو کەسێ
ەوەی چەوتی و کردنت بە پێی توانای هەر کەسە لە ڕاستدەکا خواروژووربەرپرسایەتی لەم و لەودا 

 .  لەبارکردنەوەی نالەباری

هەروەهاش لە  ، مامۆستایەکی زانکۆ زلترە لە هی چاودێرێکی دارستان و لێڕەوار یبێگومان بەرپرسایەتی
انی لەو ناوەشدا خەتێکی زێدە بەرچاو هەیە لە نێوان جۆرەک.  پارێزگارێکەوە بۆ کاتبێکی دایەرەی نفووس

هەیە لێ   ۆلێرەشدا سەرگوزەشتێکی بە سفتوس. و گەلە حکوومەتئەویش خەتی سنووری نێوان  ،بەرپرسایەتی
هەتا ئەم سەردەمەش  ، یبەتایبەتی سێیەم جیهانبە تێکڕایی و هی ، الدانی مومکین نییە: لە کۆنی کۆنەوە گەالن

بەردەوام دیوارێکی زلی زراوڕژاوی هاونیشتمانی عادەتی دادەبڕێت لە  ، هەبووە و هەیە حکوومەتترسیان لە 
سوڵتەی حکوومەتی تەنها لە حاڵەتی مەنعی دز و  . یبەتایبەتتێکڕای مووەزەفان و خاوەن دەسەاڵتەکانیان 

تەنها چارەیەکیش لەوەدا هەبووبێ مجێزی فەرمانڕەوا  ، هەمیشە هۆی ترس و بێئۆقرەیی خەڵق بوو، ستەمکار نەبێ
.  هەر قسەیەکی پێچەوانەش بکرێت بە هەزار وێنەی تەجرەبەی ڕۆژانە بە درۆ دەخرێتەوە، بووە و بەس

دا ناگرن مەگەر کەسانێکی تەمای قازانجی حکوومەتدایەرەی سەربە   لە ناچارییەوە نەبێ، بە عادەت، خواخەڵکو 
ت بە سەردان یا لە موراجەعەدا  ناڕەوایان هەبێت یان یەکێکی دۆستایەتی و خزمایەتیی بە مووەزەفێکەوە هەبێ

لەو واڵتانەی شۆڕشیان تێدا بقەومێت سەبەب بە قودسییەتێکی وەپاڵ حکوومەتی شۆڕش دەدرێت  ...بچێتە الی
لە حکوومەتی پێش تەمووز ]ی   کردنتا ئەگەر بەرهەڵستی. لە داڵندا زیاد دەکات حکوومەتترسی بەردەوامی 

بە تاوان  یاخود ڕا بە خیانەت 14/7/1958[ بە وەتەننەوازی لە قەڵەم درابێت هەموو موخالەفەیەک لە 1958
 .  ژمێردراوە

ئێمە لە هەڵوەستێکدا نین حاڵوباری  . دوو بەرانی لەسەر نایەنە شەڕەقۆچ -عەرەب گوتەنی-ئەمەش ڕاستییەکە 
ە کە زادەی شۆڕشن چونکە ئەو باسە بە بەر  واڵتی شۆڕشاوی هەڵسەنگێنین و چارەی ئەو گرفتانەی بدۆزینەو

 

 ئەو چەندین ساڵە لە گوتارەکەدا بە هەشتا مانگ قرسێندراوە. -146
 .، نەرێتیيسلب :نایەتی -147
 . یجابی، ئەرێتیا :ئایەتی -148
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نوێوە بەو شۆڕشە نگێڕێتەوە بۆ شۆڕشی فرەنسە و سەرلەبە دمەوە نیشتنیشی دەما، ئێرەمان ناکەویتبوونی خەریک
جێ گەیاندنیان و نەبوونی الیەنێکی سێیەم نی سەردەم و ئەو نەتیجەیەی لێ بەو چووکانەدا بێینەوە تا ڕۆژاە زل

   .هانای ببرێتە بەر

  بابەتی ی کردنشیتەڵ ناو بچینە ناکات ناچارمان خەڵک ئاپۆرەی  و فەرمانڕەوا نێوان ترسی دیواری لە قسەمان ئێمە
 ئاووهەوایەکی پێداویستیی لەسەر بین سوور کە سێیەمەوە  عالەمی حاڵوباری لە بەسە ئەوەندەمان و شۆڕشانەوە

 بشێ بەڵکوو ببات بەسەر قوتاغبوون، و دەمارکشتی بێ خۆی، هاونیشتمانیەتی و ژیان تێدا بتوانێ عادەتی مرۆی
  نەبێ پسۆک تێدا بەرپرسایەتیی هەستی و زێدپەرستی ئاکاری کە بکرێت پەروەردەیەک دواڕۆژ و ئێستا وەچەی
 چاو زەمانێکی لە ئەوتۆیی کۆمەڵگای ئافراندنی هەقە  ماڵم. کردەوەکانی پرسینەوەی لێ ترسی و تەقیە زێدە لەبەر
  الیدركما » دەستەوە نایەتە هەمووی کە شتێک سەرلەبەری لە  ناهێنرێ وازیش بەاڵم نییە مومکین بڕکات تێی

كلە ك   بە شەخسیییەت چپاندنی هۆی ەوەیکردنکەم بە  پتەو گیان سەربازێکی ئەفراندنی هەمیشەش «لەك   الیتی
 لە فەراقە و ناوباو وەچەی یکردنئازاد نەبن بەیندا لە پێداویستییەکانیش و شەڕ دەمێنێتەوە. زەرووری پێویستێکی

 . هەڵدەسووڕێنن  گشتی سیاسەتی کە کەسانێکەوەیە مل بە وشتبوون گرێی

.  ی دایەبەتایبەت چارەی یەکسەری ئەم نەخۆشییەش لە دەست مەئمووران بە تێکڕایی و دەسەاڵتدارەکانیان 
نەتۆقین . گەییشتنیش بە حاڵەتێکی کە هاونیشتمانی لە دیتنی پۆلیس و کەسانێکی جلکی دەسەاڵتدارییان لەبەرە

تێک ترسی نەبێت مادەم تاوانێکی  بگرە دەبێ هاونیشتمان لە هیچ ش، کارێک نییە بەند بێ بە نامونکینەوە
،  لە واڵتی پێشکەوتووی وەکوو سویسرە و سوید پۆلیس بە خۆیدا دێتەوە ئایا هەڵەی کردووە یان نا. نەکردبێ

 . هاونیشتمانیش بە خۆی و مافە قانوونییەکانی تەواویەوە چاودێرە بەسەر بەرپرسی گشتییەوە

پارلەمان بەرپرسە لە الیەن » ێڕایەوە و دەمگوتلە سەردەمی ملووکییەت گوتەیەکی بەرباڵوم هەڵدەگ
 . بوون حکوومەتچونکە زۆرینەی ئەندامەکانی لە ئەندامەتییان قەرزداری « حکوومەتەوە

 ،بەسەر ڕاگەییشتنی ئەو بژێودەرە مەعنەوییانەی ئەسبابی کرانەوە و وێک هاتنەوە دەڕژێننە ناو دەروونی مرۆ
بەاڵم ئەگەر پەی بردن بە جۆرەها چارەی ئیجابی تا وەک قومە دەرمانی زەقوزۆپی لێ  . کارێکە بەوالی ئیمکانەوە
، پارێزی بەوالی ئیمکانەوە نییەسەلبییەت کە شتێکە لە بابەتی خۆ دژی بوونخۆ تەیار، بێت زۆر زەحمەتیش بێ

چورتمەکانی دیواری ترس  150دا ی ونەشارگەی زات و هۆشهەر نەبێ سەبەب بە ئەوەی کە لە شکەفت و ح
ئاشکراترین و خەتەرترین هۆی وێک هاتنەوە و چوونە قەپێلکن ئیتر دەشێ هۆی ترس بنەبڕ بکرێت یان لە  

لە نموونەدا دەڵێم ڕەنگە بزانین یان نەزانین فاڵنە کەس بۆچی  . ئەسەری کەم بکرێتەوە مادەم سەرچاوەی ناسرا
بەو پێیە چارەی ترسی تاریکی بێدەرمان دەبێ  ، تۆقیوە  151ۆچی لە پارێزگاردەزانین بلە تاریکی دەترسێت بەاڵم 

ترسی پارێزگاریشی دەشکێت لە دیتی دەرگەی ژوورەکەی ، هەتا پزیشکێکی نەفس هۆیەکەی دەدۆزێتەوە
ڕەنگە مجێزی . و پۆلیسی بە سەرەوە نییە و بزەیەکی بێفێڵیش بە دەوری سمێڵەکانیدا دەشەنێتەوەە کراوەتەو

 خوێنەر لە گوتارەکەم خۆش بکەم بەوەدا نوکتەیەکی زراوڕژاوی ترسی سوڵتان لە داڵندا بۆ ئێرە ڕاگوێزم:  

لە  « متصرف» ڕۆژگارێک تورک فەرمانڕەوا بوون لە میسر کە یەکەم جار پیاوێکی میسری بوو بە
دەدا و بە دەوریەوە دەمانەوە هەتا لێیان سەریان لێ  ،ڕۆژ لە دوا ڕۆژ، ەوە ئاپۆرەی خەڵقی شارئەسکەندەریی

اوێکی تورکی سمێڵ بابڕی زراوتۆقێنی هەبوو ڕاوێژی پێ دەکرد و لە گەڵیدا بڕیاری دا کە یپ، وەتەنگ دەهات
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. سبەینێ دیوانەکەی پڕ بوو لە هەواڵپرسان لێیان بە ژوور کەوێت دەریان کات و بەوەدا لێیان ئاسوودە بێت
ژییەوە لێیان چووە  ریاوەر بە خۆی و قەمچی زلی و چاوی دەرپۆقیوی و چیهرەی گسبەینێ لە دەمی وەعدەدا 

 . موتەسەڕڕیف بەر لە هەمووان بۆی دەرچوو و هەاڵت ...ژوورەوە و نەعرەتێکی لێدا دەرچنە دەرەوە

ە و  دایەرەی ڕەسمی سەرەتای هەی. قسە لەبارەی هەڵگرتنی دیواری ترسەوە لە پۆرگی ئەم گوتارەدا جێی نابێتەوە
و لێکتر جودان بە پێی پێداویستی خۆ پاراستن لە  خواروژوورمیان بۆ ئەویان پلەی بیرۆکراسیش لە، کۆتایی نا

ورەکێش ەشی دیخۆ و جیهازی واشیان تێدایە تا بڵێی فرەهێزە لە تۆڵەستاندنەوە ، «تەخریب»سەربە  کاری
 .  دەکات بە شوورەی بێ تیک لە ئەسبابی خۆپارێزی

و  « ةصالحی» کی گرێیاویدا تێپەڕێت لە جۆرەهاێبە ڕیس حکوومەتلەوانەیە مامەلەیەکی ڕەسمی لە دایەرەیەکی 
دوای » ڕەنگە تەڵەبخوازێک ڕووبەڕووی گوتە نەمرەکەی، لێژنە و ڕاوێژکاران خاوەن بەرژەوەند تێیدا گوم دەبێ

  بارەها وابووە تەڵەبخواز لە، لە چەندین ژووری تاکە یەک دیوان ببیستێت« بدەرەوە حەفتەیەک سەر
 .  تێپەڕی نەکردووە بۆ هیچ یەکێک لە بنگە سەالحییەتدارەکان« استعالمات»

ی حاڵەتی ناڕەحەت  کردنلەوانە هەموویدا هاونیشتمانی عادەتی بارقورس دەبێ بە هەستێکی وەڕسکەر لە چاوەڕوان
 من دەرفەتم نەبێ بۆ بەیانی چارەی کەئنجا . و کشانەوە چارێکی تێدا نابینێت بوونکە غەیری لێ وسکت

و ئەو واجیبەش با ناچاری بکەوێتە زیممەتی بەرپرسە هەرە گەورەی پیاوە ڕەسمییەکان  « ی زەحمەتکردنئاسان»
دەرنەچن بەرەو تۆقاندن   152ان بریتییە: لە سنووری ڕژدیبە ویژدانێکی ئارامەوە دەڵێم واجیبی دایەرە ڕەسمییەک

هەست بکات دەچێتە شوێنێکی ئەمین نەک  حکوومەتتمانی دەخرێتە دایەرەیەکی دەبێ کە هاونیش. و ترساندن
 . شکەفتێکی چیا کە مۆڵگەی غافڵگیرییە

کە  ، بە ساختمانێکی پەنادەروونی و ب بێگومان لێرەدا دەتوانین پێ داگرین لەسەر هێندێ کە ئازادیی دادگە
نی ماف و هەست و کەسایەتیی هاونیشتمانە  گەورەترین بارمتەی ڕێزڕاگرت، ژووری هەموو تێوەڕامانێک بێت

سەربەخۆیی دادگە خۆی لە خۆیدا دروستترین عەیارەیە بۆ  . دژی دەستدرێژی لە هەر الیەنێکەوە بێت
 . پێوانەکردنی مەودای ژیاریی هەرچی واڵتێک بێت

،  پێوەندیی بە شەڕەوە نییە وە لە ڕواڵەتدا ەهبجە یمەسەلەیەک سەر بەو شتانەی گوتران لەالیەن سەالمەتی
ی لە شریتی سەر سنوور و لەهەر کوێیەک ئیحتیمالی تێک هەڵقژان  بەتایبەت مەبەستیشم زەویداریی فەالحە 

لەگەڵ دوژمن بە بیردا بێت چونکە مرۆ باشتر و بەهێزتر و ڕژدتر دیفاع لە شتێک دەکات یەکسەر و بێتەئویل  
گەلێ جار لەو بابەتەوە دەمەتەقەم بووە لە . ی خەڵک هەبێتبە هی خۆی بزانێت نەک پشکێکی لە مڵکی عمووم

گوتوومە و  ، نەبووە« تعاونیات» دەمی باسی ئەو حاڵەتانەی فەالحی واڵتی ئیشتیراکی ڕموودەی داسەپاندنی
دەیڵێمەوە ئەگەر شۆڕش لەو واڵتانەدا دامێنێت لەوەدا کە بەرژەوەند لە تەبایی ناخۆیی بێ خیالف و یەکتر  

ێتەوە دەسا ئەو دامانە هەرچی داوایەکی شۆڕش کردوویەتی لە تێگەییشتنی مێژوو و کۆمەاڵیەتی و کوشتن بدۆز
ئابووری و بەرژەوەندی پرۆلیتاریا هەمووی بە درۆ دەخریتەوە ئیتر چۆن تەکلیف لەبەر وەرزێری نەخوێندوو  

خۆ  . تێزەوی و زار بسەلمێن دەنێ کە حیکمەتی زێدە پەسندایەتیی مڵکایەتی تێکڕایی لە مڵکایەتی سەربەخۆی لە
ئەوپەڕی مڵکایەتی تێکڕایی لە باشترین ئیحتیمالدا هەر ئەوەیە پشکی وەرزێر لە تێکڕایی پێکەڵپێک بێت لەگەڵ 

ەوە بە درۆی کردنپشکی لە هی تایبەت بە خۆی کە دەزانین هاتنە دی ئەم ئیحتیمالە هۆش و بەدیهە و تاقی
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وورەت دەخوازیی ناکات چونکە مڵکداریی وەرزێر شتێک نییە عەقڵ دەخاتەوە کەسیش لزوومی پێی نییە و زەر
 .  گە لە فەالح عەزیزتر بێڵنەیسەلمێنێ و ناشێ کێ 

سکرتێری حیزبی دەسەاڵتدار لەو واڵتانە ڕازی نابێ دەسەاڵتەکەی تێکڕایی بێت لە نێوان خۆی و هەڤاڵەکانی 
فەالح بە  بوونی سەاڵتە دەیەکی دەیەکی ماندووئەندامی لێژنەی ناوەندی کەچی خۆیشی لە بەکارهێنانی ئەو دە

خۆیەوە مەعالن بێ لە تێگەییشتنی ئەو فەلسەفانە و  یزەوییەوە ماندوو نابێ ئیتر بۆ دەبێ فەالح بە کەمزانی
بیردۆزییانە و بێنەوبەرانە کۆمەاڵیەتییانەی خاوەنایەتیی دەوڵەت لە پارچە ئەرزەکەی فەالح ڕادەشکێنن بەسەر  

ی شەڕیش لە هێرشی ەهبجە یسەالمەتی. ..مەسەلەکەش هێند ئاشکرایە نەبێتەوە. لەو ئەرزەدا خۆیبوونی خاوەن
ندە بەوەشدا  بێگانە وا داوا دەکات ئەو ئەرزەی دراوسێی سنووری دوو دەوڵەتە مڵکی فەالح بێت هەرچە

وممان زۆر و زەوەندمان هەیە لە شێوەی دیکەدا کە لز یخۆ جووتەوەری، لە یاسادا پەیدا ببێت 153ی جووتەوەر 
 .  نیشتنی نییەپێی نییە و لێرەشدا جێی بەبەرەوە

لەگەڵ سەربازی  کردنمامەلە یوازی لێ دەهێنم بۆ دەربڕینی بیروڕام لە بارەی چۆنیەتی، قسە لەم بوارەوە درێژە
ە دەکرێت دیسانەوە ڕەنگە تێبینییەکانم  هەرچەند بایی پێویست ئاگادار نیم سەرباز چۆن پەروەرد. ژێر سیالح

   «.ریكر ان نفعت الذ وذك» سوودیان پێوە بێت

زەدی سەربازی تێدا دەڕەسێت بە مهەوایەکی نای حاڵوباری ژیاری و ئاوکردنەبارمان بە لبووندیارە ئەگەر خەریک
نەکات لە جانبازی خۆ حاڵوباری  نیازی ئەفراندنی سەربازێک بێت لە وشتی و گرێوگاڵ ڕزگار بووبێت و دوودڵی 

دەمی خزمەتی فیعلی و مەیدانەکانی هەنگامە بەوال تەریقەوە دەبێ تەیارتر بن بە ئەسبابی لە خۆ ڕادیتن و  
[ خەرج کرد لە 1987 بۆ نزیکخستنەوەی مەبەست دەڵێم ئەگەر بابایەک هەزار دیناری ]ساڵی. قوربانی دان

، داوەتەکەی،  پیاوەکان بخۆن لەو نیعمەتەی لێتان زیادەرموون ئەی گێلەمیوانانی گوت: فە داوەتێکی شاهانە و بە
 .  ی ئیفالس دەکاتسەرلەبەر ، بەو قسە لەوجەڕە

بە کورتی دەڵێم: لە پێویست پێویستترە کەرامەتی سەرباز  ، کەم شارەزاییم ڕێم نادات بە دوای تەفسیالت بکەوم
و چ سوودێکیش لەوەدا نییە  کردن بکێشێتەوە بۆ تەنگەتاوبپارێزرێت و هەرگیز ناشێ زەپتوڕەپتی عەسکەری 

خۆ  ،  بیکات بەو ئالەتەی بە پێی بادانی سویچ بڕەقسێت ،گوێی سەربازنان و خوو پێگرتن و خستنە ئەمروڕاهێ
پڕە لە جۆرەها ئالەتی بێ هەست و هۆش دەیەوێ کارگێڕێکی خاوەن ئیرادەی ڕوونبین بە چاکی لە   ەهبجە

 .  نێتێهبکاریان 

ئەویش لە ڕۆژانی ، جرەبەیەکی زیندووم هەیە لە پێکەوە ژیان لەگەڵ سەرباز و پلەکانی لەشکر و زاپتەکانیتە
کە لەگەڵ سێ هەڤاڵی دیکە مێوانی لیوا بیست بووین لە ڕانیە بە پێی داخوازی  21/6/1963تا  6/6/1963نێوان 

 .  حاڵ 

ەی لە یەکێکەوە بۆ یەکێکی دیکە جودا ی سەرۆک لەگەڵ بەردەستەککردنبە چاوی خۆم دیتم چۆن مامەڵەت
«  سعید القطان»  - ی ئەو ڕۆژە -وکن ڕلە ڕەفتار و ئاکاری زەعیم . دەبێت و لێک دەترازێن تا ڕادەی دژوەستان

نموونەی وەهام دیت « الخیاط نوري» - ی ئەو ڕۆژە -ی مودیر ئەمنی کەرکووک کردنەبیرو لە ڕژدی و خۆ ل
هەرگیز لە بیری ناکەم و هەمیشە وەک ڕووپەڕێکی گەش جلوە دەبەستێ و وەک سەرمەشقێک دێتە بەر چاو 

کە چۆنیەتی ڕەفتاری بەرپرسی گەورە کە هێوێنی ئینسانییەت بە الی خەڵکەوەی خۆشەویست دەکات و 
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یار درا من و مەرحووم کاکەحەمەی خانەقا لەبیرمە کە بڕ.  خستنی تەقەڵاڵیەیانهێنێتە ڕیزی هەوڵ دان بۆ سەرد
هەڵگرتووانەی عەشایەری کورد کە لە سەردەمی  ئەو چەک  و مەرحووم مودیر ئەمن بچین بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ 

دەشبوو کۆبوونەوەکە بە شەو لە جێگەیەکی ناو شاخی ، هەڵستابوون حکوومەتعەبدولکەریم قاسمەوە دژ بە  
بیستەوە   یلە بەرپرسی عەسکەریی لیوا، غ و بەشێکی بە پێیان دەبڕاسەخت بکرێ کە بەشێکی ڕێگەی بە واڵ

. دەنگدانێک هات بۆ مودیری ئەمن کە متمانە نەکات و بەرەو مەجهوول نەچێت کە خۆی بەرپرسێکی زلە
کاکە حەمە و منی ) متمانەی بەو دوو هاوڕێیە  ،خۆی ڕەچاو دەکات یوەرامی دایەوە کە خۆی بەرپرسایەتی

 . سەد ڕەحمەتی لێ بێت. هەیە و تا بنی دنیا لەگەڵیاندا دەڕوات (مەبەست بوو

ئەرکی  ەفاوتی یەک لە ڕووەکانی ت. زۆرن ئەو فاکتەرانەی پەسند و بەد کە بەشدار دەبن لە داڕشتنی سەرباز
ئەو هەوایەی کە مرۆ لە هەناسەدا ، کاری سەلبی چی تێناچێت نە لە ماڵ نە کردەوە، ئایەتی و نایەتی ئەوەیە

 یهێنێت و دەیبات دەشێ ببێتە وشەی لەوجەڕ و هەڕەشەی عەزمپسێن و ڕێزشکێن: دە

 لتئامإ جراحات السنان لها 
 وال یلتام ما جرح اللسان 

 

 برینی تیغ ساڕێژ دەبێت
 برینی زمان ساڕێژ نابێت 

 

حەسانەوە کەچی ڕەفتاری ئایەتی بە زۆری هەرە زۆری ئەرکدارە هەرچەند وشەی ئابڕووداریش بێئەرک 
بۆ ئەوەی هۆڵێ خواردەمەنی پاک بێت ماڵین و سڕینەوە و قاپوقاچاخ شووشتن و ڕێکخستنی مێزی  . دەبەخشێت

ەر ڕێک نەخستن و  ه  بوونگەرەکە وێڕای کڕینی کەلوپەلی زۆر کە هەمووی نرخدار و شکستخۆرن کەچی پیس
کە   155یەو گیانەکی 154بێڕەزای مایەکیوەی زەرەری ەکردنئەمە دەڵێم بۆ ڕوون. پاک نەکردنەوەی دەوێت

لە بری وشەیەکی  ئەگەر دەوڵەت بە الی قازانجدا دەچێتەوە . وشەیەکی نالەبار و ڕەفتارێکی بیجێ دەیبەخشێت
ەیە دەکوژێت نەختێکیش  هەرچی سوودی تێکڕای کەلوپەل هورسیی لێ بشکێت چونکە ئەو وشەیە کبڕندە سێ 

ی  کردن پتەوپێوەندیی بە ، ود نابینم قسەیەکی مارشال ڕۆمێل ڕاگوێزملێرەدا بێسو. بەخۆنازینی لەگەڵدا بێت
 . لەگەڵ بابەتی وتووێژیشمدا دەگونجێت، ەیەهکەسایەتیی سەربازەوە 

بە پێشەکییەکی تێر و تەسەلی پسپۆڕی  ، کە خێزانەکەی دوای شەڕ باڵوی کردەوە Rommel Papersلە کتێبی 
ڕۆمێل لە بارەی سەربازی ئینگلیزەوە دەدوێت کە سەربازێکی نموونەیییە لە ، ارتەوەهلیدل ، عەسکەری ئینگلیز

انی نادەن بۆ  هێنن و هڕاپەڕاندنی فەرمان و گەییشتن بە ئامانجێکی پێی سپێررابێت بەاڵم سەرپەرشتەکانی ڕاینا
ەنی زێدە لە بارەی سەربازی ئەڵمانەوە دەڵێ لە الی. ی زێدە سوود لەو کارەی جێبەجێی کردووەکردندەردەست

اگاتە پلەی پێویست بۆ سەربازی نموونەیی لەوەشدا وێنەیەک لە  نسوودەوە لە سەربازی ئینگلیز چاکترە بەاڵم 
دەگێڕێتەوە کە چۆن ئامانجی بۆ سەربازەکان  1940ەنگامەی »سۆم« ی دەمی کەوتنی فرەنسە لە هوێنەکانی 

ارەوە لە تاریکی شەودا و کە بەیانی سەری ی فاڵنە پرد بەسەر فاڵنە ڕووبکردننەخشەکێش کردووە لە داگیر

 

 ي. ماد :مایەکی -154
 ي. روح :گیانەکی -155
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ێنن بۆ هلێدان دیتی پردیان بە ساغی گرتووە و لێی وەستاونەوە بێ ئەوەی ئەوەی ساغڵەمی پردەکە بەکار ب
 . ی شوێنی ئەوالترەوەکردنپەڕینەوەی زرێلییەکانیان و داگیر

ەیە سەرکەوتنی خۆی بەکار هگوتەی مارشال ڕۆمێل لە ناوتوێژی مەعنادا ئەوە دەبخشێت کە سەرباز بۆی 
ئەگەر ئەمەی لە مەبەستدا نەبێ  . اتەپێش گلەیی نەیەتەوە سەرهەوڵەدا هێنێت تا ئەگەر شکستی لەو هب

ی هجومی بنەڕەتی و هدەبێ بە یەک نیگا سەیری ، لە زێدە سوودی سەرکەوتن مەعنای پێوە نامێنێت کردنقسە
ەردوو حاڵەتەکە و ناشێ سزا هدا بکرێت چونکە شکست لە حیسابدایە بۆ دواترسوود وەرگرتن لە سەرکەوتنی 

 . ێنانەی سەرکەوتن دەپووچێتەوەهلەو بەکار کردنلە حاڵەتی دووەمدا قورستر بکرێت دەنا قسە

ێت و نالوێت لە  ی چەک و خۆراک و پۆشاک و ئەوەی دەلو کردنڕێم نییە بدوێم لە جۆری تەدریب و بژاردە
کە ئەمانە شتی ڕۆتینین لەوانەن بە عموومی یەکچوون بن یان نەبن   ...خافاڵن و پشووی حەسانەوە و ئیجازە

دەزانین . ەیەهەڵگری هەموویشی بەرپرسی خۆی و ئەرکه، نە لە کەم و نە لە زۆری، دەخلێکم بەسەریانەوە نییە
ێنانییەوە هجوداشەوە قسە دەبیەین لەالیەن جۆری بەکارلە زۆر سەرچاوەی لێکتر ، چەکی عیراق فرە و چاکیشە

کە من کارم پێیەوە نییە مەگەر بایی ئەوەی پێوەندیی بە الیەنی نەفسی و ورەی خەباتی ، یەکدی ناگرنەوە
ەنگامەدا نابێ کە  هێندە لە خەم جۆری خۆراکی هسەربازێکی گیانی لەرزۆک نەکرابێت  . سەربازەکانمانەوە بێ

پشووی ئیجازەی کە لێ  یاخود ە ئەو خۆراکەی پێی دەدرێت باشترین جۆرە لە ئیمکاندا بێتپێشتر دڵنیا بوو
خاترانە نەبووە و ، فاڵنە سەرباز مامەلەی تایبەتی لەگەڵدا کرا. مەنع کرا دەزانێ کە لە ناچارییەوە بووە

،  گیانی کارەکە بەرەواژ دەبێ بوونیبەاڵم لە حاڵەتی لەرزۆک ...ئیتر لەم بابەتە. ەڵکەوتێکی دەگمەن داوای کردووەه
ەبێت لە ڕەفتار و لە کردار گورج هبەزینێک ەر جۆرە لەنگەره، ڕاستییەکەی. چاکە لە مجێزیدا دەبێتە خراپە

ەیە و هخزمیان ، ەیەهەرە دوور چونکە سەرباز پێوەندییان پێکەوە هدەنگ و سەداکەی دەگاتە ئەوپەڕی 
ێندێکی تەیار هێندێکی هکۆمەڵگە بە تێکڕایی وەک ئێستگەیەکی زلی باڵوکردنەوەیە ، ەیەهخزمیشیان دۆستیان 
 .  دەکات بە دەنگوباس

لە شەڕ و ئاشتیدا بە ڕاست دەگەڕێ و کە مەرجەکانی پێک  ، ێما بۆ ڕاستییەکی گرنگ بکەینهلێرەدا پێویستە 
ەڵە هەوڵێکی پڕ لە هۆر وا دەبێ ز، ەموو حاڵەتان دەگرێتەوە و لە ڕێی لێکدانەوەش پااڵوتە دەکرێتهاتن ه

ەوڵەکەدا پێڕەوی لێ کراوە  ها دێتە بیرانەوە سەرکەوتنەکە قەرزداری ئەو شێوازەیە لە هسەردەکەوێت و وە
ر بخواتەوە و پێی هکەچی سەرکەوتنەکە دژ بوو لەگەڵ شێوازەکە نەک قەرزداری بوو وەک کە یەکێکی زە

ەڵداشت و ملی نەشکا سەالمەتیی  هان یەکێک خۆی لە بانێکەوە ی، رەکەوە نییەهنەمرێ ژیانەکەی لە چاکەی زە
ەر هچینیش کە دوای شۆڕشی سەقافی مایەوە بە دەوڵەتێکی زل . ەڵداشتنەکەوە نەبووهونەری خۆهملەکەی لە 

 . نەک چین ژیانەکەی قەرزداری ئەوە، ێزی وێرانکەری شۆڕشە سەقافییەکە مرێنەر نەبووهخشێت کە ەئەوە دەب

ی سەکەت تا بڵێی لێکتر دوورن تا ئەگەر بشێ خەیاڵ لە مرۆڤایەتییەک بکەینەوە  ه ئاکامی ڕەفتاری دروست و 
کە مێژووی خاڵی بێ لە کارەسات و شەڕ و دەرد و قاتوقڕی و بوومەلەرزە و لێشاوەکە و جودایی بیروباوەڕ و 

شتێک بێت لەچاو واقیعێکی بەدوا ئەو  ەهشتی ئەوتۆیی لەوانە بووین واقیعێک بە خەیاڵدا تێپەڕێنین وێنە بە
 .  اڕنهەر دەشیانهاڕیوە و هفەالکەتانەدا کە مێژوومانیان 

ان بێ لە بینینی زۆرینەی خاوەن فەلسەفە و فێرگەی فکری بەپێی ئەو  هچەند سەیرە ئەم حەقیقەتە زلە پەن
 - تناقض نەمای »موژدە خۆشکەاڵنە پێمانی ڕادەگەیەنن تا ئەوەی دێن پێشکەوتنی مرۆ دەبەنەوە بۆ ب

کوێرەیە بە ڕێخۆڵەبوونی انە وەک زەرووریـ«تناقض»ەندێ لەو هبوونی کەچی ڕوواڵەتی زەرووری« ەڵوەشێنەه
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گەلێ جار فەیلسووفەکان  . بۆی باشتر بوو 156زابایە ، بێ ئەو ڕێخۆڵەیە، لەشی بنیادەمەوە خۆ ئەگەر منداڵ 
وانەکەی ڕاستە  ەفەرمانی سروشت و داخوازی شتان کە پێچەڵوەستدا دەدەنەوە بە هلە  «تناقض»دەرکەوتنی 

ەڵدەدا وەک داخوازیی هو ناڕێکی و مالنێ دژی سروشتی شتان سەر  «تناقض» بەوەدا کە گەلێ چەشنی 
ەتا براکوژیی هەر هبوونی بەرژەوەندی فەلەستین لە نەبوونی دڕدۆنگی نێوان سەرۆکەکانیاندایە نەک لە پێویست

ەڵەیەی بێلزوم ئەوەیە کە دڕی و  هلە بابەتی ئەو جۆرە نوقسانی و  157لمێنە تە کاری سەی دڕدۆنگییەکە ببێدوا
 . ەبێ کە پێوەندیی بە تیرێژەکانی سپاوە دەکەنهەڵوەستی بەرپرسی عەسکەریدا هتیژی لە ئارداوێژ و 

   ادفعپەندێکی درەخشانی قورئان لەم ئایەتە پیرۆزەی »
« دا  حميم ویل  ە كأن  عداوةە وبين بينك الذي فإذا  أحسن ه    بالتی

ەناوی گوێگرەکانی هەڵکردن و چپاندنی پرووشکی بەردەستێی وشەی دڕ کە هەیە بۆ نەرمونیانی لە پێکەوە  ه
،  سەرباز وەک قوتابیی سەرەتایی شەیدای ئەفسەرێک دەبێت کە لە پێوەندیی پێیەوە دڵڕاگر بێ. دەئایسێنێ

مرۆ لە دێرین زەمانەوە . ی ڕێزی خۆی و خەڵکیش ڕابگرێتایە لەگەڵ مامۆستایەکی نەرم تەبیاتهقوتابیش وە 
ەند گێل دەبن تا ئەوەی خۆ دەکوژن ئەگەر  هاشیان تێدایە هی وە ه، شەیدایە لە شکۆی پێشەوایدا بتوێتەوە

لە بەرەی شەڕیشدا ڕاستتر خۆ دەنوێنێت کە ، ەموومان دەیزانینهئەمەش ڕاستییەکە . پێشەوا ئازارێکی گەییشتێ
ەرزەکارانی شەیدای ئەلڤیس پریسلی و هکار لە نێوان مردن و ژیندا جۆالنەیەتی و لە تەکیدا پێوانەی 

ەڕەشەی شەڕ بێ  هەڵگری ئەرک و هەستی سەرباز و هاوهئەو زاپتە مرۆیەی . عەبدولحەلیم حافز نابوود دەبێ
 . خەڵقەندەیەکی ژوورووی ڕەخنە، ئەفسانەیی، ی قارەمانەتی موقەددەسلەبەر چاوی سەربازدا دەگاتە پایە

ەیە و ئەوانیش پێویستیان بە هپێویستمان بەو جۆرە زاپتە ، لە وەزعی ئێستاکەماندا ڕووبەڕووی دوژمنێکی دڕ
، ێتدڵنیام لەوەدا ئەگەر حاڵوبار لە مەیدانی کۆمەڵگەی خەڵک دروست ب. ەیەهجۆری ئەوتۆیی لە زاپتە زلەکان 

ە چووبێ و بەزەیی دووالیی لە نێوان قیادە و هو سەربازی بێ گرێوگاڵ بۆ جەب، ەڵگیرانی دیواری ترسهپاش 
جاء حساب البیدر فوق  حیسابی خەرمان گەلێک لە موژدەی پەرێز تێپەڕ دەکات »، تیرێژەکانی سپادا بەردەوام بێ

 .  داجیهانەموو  ه « ئەمەیش حەقیقەتێکە زاڵە بەسەر ئێمە ومایبشر بە حساب الحقل

ازدا ئەوەیە کە دەبێ جۆرێ  ەبێ بەسەر نەبوونی گرێوگاڵ لە نەفسی سەربهالیەنێکی دیکەی دەخلی 
ەیە لەگەڵ هەی پڕ لە ئەرک و خەتەر و فیداکارییەکی بەدەم شەڕەوە هەبێ لە نێوان حاڵەتی جەبهبەستن لەنگەر

لە دەربڕینی بێباکانەی شادی   کردنشەڕکەران بە پارێزیەستی هی کردنوێنەی حاڵوباری ناوەوە لە ڕووی چاودێری
 . و کەیف

ئەو تاقمە خواپێداوانەش لە  ، بێگومان خەڵکوخوا لە ڕووی ڕووەت و دارایی و دەسەاڵت و شکۆوە خواروژوورن
ەموو واڵتێکدا لەسەریانە بەپێی شوکرانی نیعمەت ئەدەب و شایستەیی و داخوازیی حاڵ بپارێزن بە شێوەی ه

. بردنیان لەو نیعمەتەی گەل و واڵتیان بۆی ڕەخساندوون یان لە خەوەکوتکەی ڕۆژگاردا بۆیان کۆبۆتەوەلەزەت 
پێداویست ئەوەیە خۆگیری ، ەنگامە و گیان فیدا بکەنهێنن یان بچن بۆ هئێمە لێیان داوا ناکەین واز لە کەیف ب

سکی و توندڕاگوشینی یەوەی بوتڵی و دنکرەڵکردنی ئااڵی بینبڕکێ لەهبکەن لە داڕووشاندنی شعووری خەڵک بە 
ێندەی هئەو ، بەدەم گوتنەوەشدا لێی زیاد دەکرێ، کەمەر و لەشوالر و مشتنی لێوان چونکە دەنگوباسیان بەرباڵوە

لەوەدا ڕاست و بێگومانە زۆر لە لزوم زیادە کە عەقڵمەندان گوناحباری دەکەن تازیەدارانی ناوەوە و نامزەدانی 

 

هەر کەسێ زا بە  »وشەی »زا« بۆ دایک و مەلۆتکەکەشی دروستە چ لە فارسی و چ لە کوردی. حاجی قادر دەڵێ:  -156
 . «تو گوئی کە اصال ز مادر نەزاد». فارس گوتوەتی: «ناعیالجی مرد

 . ، مفروغ منەیهبدی :سەلمێنە -157
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ئەو دەمەی لەشکری مسڵمانان لە شەڕی »ئوحود« گەڕانەوە   ...قێز بوونەوە بیانگرێت فێی ،ەهمەرگ لە جەب
ەست بزوێنەی  هچاوەکانی پێغەمبەر تەڕ بوون ئەو قسە ، دەنگی شێوەنی تازیەداران و ڕۆڵە کوژراوان بەرز بۆوە

 ال بواک کرد کە گوتی: »
َ
 .  حەمزە کەسی نییە بۆی بگریەت« - ەل ولکّن َحمَزة

ەیە لە تەمەنی گوڵدا کوژراون کە ژێر پێی  هەزاران قوربانیمان ه« األکرمي   ئەمڕۆکەش لەوانەی پێیان دەڵێن »
ئەگەر نیشتمان لە ناز  . ەیەهەرچی بێپەردەی دنیا و قیامەت هەر یەک لەوان بەشەرەفترە لە تۆقەڵەی سەری  ه

ەرە گەورەیان لە  ه«ـانەیە خۆ خاوەن شکۆ و دارایی پشکی اکرمانی دانی ئەو »و فەخرێکی بیکات قەرزداری قورب
ەوەی شعووری  کردنچ دەبێ ئەگەر لە ڕووی ڕەحم بە خۆ، اتووەهەمی جانفیدایی ئەو قوربانییەی وانەوە هبەر

نیان  خۆ لە کەیفیان کەم نابێتەوە ئەگەر پەردەی پەنجەرەی ژوورە ڕووناکەکا، خەڵک دژ بە خۆیان نەبزوێنن
 دابدەنەوە!

نە عەقڵ و نە ئینساف ،  لەوەی دەیڵێم مەبەستم نییە ئاپۆرەی خەڵک لە ڕووتینی ژیانی عادەتییان بابدەنەوە
دەسەلمێنێ ساڵ لە دوا ساڵ لغاو بخرێتە دەمی مەیلی ئاسایی و نەفسیش لە حەز و ئارەزووی مەنع بکرێت کە 

چ لزومێکمان نەبوو  . ا دەبێتهەناسەی ڕە هخەڵک پتر حۆجەی ، کێشایەوەکە درێژەی ، دەزانین لە تەنگەتاویدا
« بقەتێ و  العلم للجمیعفایدەی چی بێ ». و ڕادیۆ بگۆڕین TVێنا بەرنامەی هبەوەی چەندێکی دوژمن ڕەوی 

حیکمەتێکیش نییە لە ڕاگرتنی ئەو  ، ەوەی فیلمێکی یەک لە مەعرەکەکان پڕ بکرێتەوەکردنجێگەکەی بە دووبارە
یان فیلمێکی کاوبۆی یان شڕە « البیت الصغت  ەتا موسەلسەلی »هسلسل«ـانەی خەڵک لە چاوەچاویاندایە »م

  – روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فان القلوب اذا کلت عمیت». فیلمێکی حەربی ڕووسی و ئەمریکایی شوێنیان بگرنەوە
 . غەمبەرە[]حەدیسی پێ« دڵ کە کول بوو کوێر دەبێت، دەمنادەم داڵن بحەسێننەوە

ئەوپەڕی تواناشی لە دوو جاری مانگانە ، زۆرینەی خەڵک ناتوانێ بۆ دیتنی فیلمی سینەما لە ماڵەوە دەرچێت
خەڵک لە شار و دەشت خەریکی  . لە ڕۆژەکانی دیکەی مانگدا دڵدەرەوەی بێت ەر دەمێنێتەوەه، تێپەڕ ناکات

لەمەش . بشکێنێت و فیلمی کاوبۆیش ئازاتریان ناکاتەتا موسەلسەلی میسری عەزمیان هشەڕە تۆپ نین 
ەوەی ورە بە نیشان دانی ڕۆژ لە دوا ڕۆژی یەک کردنەستەدەماراندا بۆ تاقیهزێدە پاڵەپەستۆ بەسەر ، بترازێین

  TV ەر ئەوەیەهعادەتی لەو حاڵەتەدا  158ی ەچاو کراوە چونکە بەرتەکبابەت کارێکە عەکسی ئەو مەبەستەیە کە ڕ
 .  دابخرێت لەبەر وەڕسی

چ دیتراو و چ بیستراوی بەردەوام بێت ، چ خەتەرێک و زەرەرێک و سەخڵەتییەک لەوەدا نییە حاڵوباری ئیعالم
ا زەرەریش لەوەدا نییە بە پێی  هەروەه، ەهی بینەران و بیسەران لە گۆڕانی وەزعی جەبکردنبە تێبینی الیەنی حاڵی

زەرەر لەوەوە دێت  . رنامەی ئیعالمدا بکرێت بە مەرجی خەفە نەکردنی حاڵ کەمتاکورتێک زیاد و کەمیی لە بە
واز لەو شتە  با. الیەنی ئابووریمان بێ بەرنامەیە بە گوێرەی داخوازیی حاڵی شەڕ، زۆربەڵکوو ، ەندێکهکە 

حاڵەتانەی کە با دەستگیر بکەین لەو ، وو بچێتهەموو دەوڵەتێک تێیدا بە سەهەر ئابوورییە و ڕەنگە هێنین کە هب
دەبینین یەک خەرمان ، مجێز و ئاسوودەیی و ژیانی ئاوڕیشمین زاڵە بە سەر بەرژەوەندی گشتی و ئابووریشدا

ۆی فشەڵۆک کە سڕینەوەیان زەرەر بە کەس ناگەیەنێ مەگەر سوودمەندی هانە و هەڵدراوەتەوە لە دەسکە بەه
 . الخۆر

ی خۆیان شتومەک لە دەرەوە داخوونی واڵت بکەن بەاڵم چ کارێکی لە مجێز بوو کە ڕێ درا بە خەڵک بۆ حیساب
قازانجی چەند ، بەپێی بیستنم، تامی پێوە نییە داخوونکەر شتومەک بە ئارەزۆی خۆی بفرۆشێت تا ئەوەی

 

 .رد فعل :بەرتەک  -158
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بە دە دیناری بفرۆشێت  حکوومەتعەقڵ قبووڵی ناکات ماڵێکی داخوونکراو ، ەندەی سەرمایە بێته
ەشتا مانگە جگەرگۆشەکانمان لە بڵێسەیدا  هە ئاگرە و هلە حاڵێکدا جەب، داخوونکەرێکیش بە سەد دینار

ەڵدەگڵۆفێت؟ یان لە  هئەرێ کەی ویژدان چاوێک  . ەشتاکە درێژ بێتەوە بۆ دووسەد هلەوانەیشە ،  ەڵدەپڕووکێنه
  گۆشتی برای مردووی خۆی دەخوات«! بە - میتا ە  أکل لحم اخیی»ەندێک گیاندارەکانی هلێڕەوارێکدا دەژین 

بابایەکی ویژدان بێگەنیو کە لڵف لە ، ەیە سوێند دەخۆمهەرچی ئازیزی سەرخاک و موقەددەسی ئاسمان ه
ەزار یەکی  هیی ەڵناستێت باهئەوەندەم ناتۆقێنێ و قێزم ، و بێ کۆتایی بوونبێ تێر، سوودی حەرام دەدات

عنایەکی مرۆڤایەتی و ڕەحم و شەرەف و کەرامەت لەو بارە یچ مەهئینسافی و بێ خەفەتم بێت لەو بێ
. تێدا مەست دەبێت، بە نازەوە، سەرەوبنەی کە گەنج گیانی تێدا دەدۆڕێنێت و تەماعکاری حەرام و بێنامووسی

ەموو هەموو مەیدان و کێڵگەیەک و بە هئەو خنکاوانەی گومڕایی و کەسانی چوون ئەوانیش کە وەک زێلوو لە 
با ئەم ئامۆژگارییەم لێ  ، یدان دەمژنهخوێنی شە، می مرۆی سافیلکەدا نایەته لەیەک کە بە وەوێنە و وەسی

سپای عیراق بە سەرکردایەتییەوە کە  ، کە شەڕ دەست لە گوناحەکانی دەکێشێتەوە 159:ببیەن بۆ دواڕۆژیان
دەگرێت و لێی ەموو دزێک هو یەخەی « اد االکتر هالجەموو شتێکە دەست دەداتە »هبێگومان ئاگاداری 

بەر لە ، کتێبەکە شایەدیان لێ دەدات 160...«کتابا کان منشورا دەپرسێت: ئەمەت لەکوێ بوو؟ بۆی دەخوێنێتەوە: »
ەزار جار کەڵەکەی کرد؟ ئەوسا زیادیەکەیان  هەزاران هەبوو؟ لە چەند ساڵێکدا چۆن  هچەند ساڵێک چەندیان 

ەمەکان و شەرەفی هوێرانیی ئاوەدانییەکان و فۆتانی بەرلەبری خوێنی قوربانییەکان و  ...ێنێتەوەهلێ دەردە
 . نیشتمان و کەرامەتی ئینسانەکانی زمانیان لە پشتی سەریانەوە دەردەکێشێت

با   ...ا بکرێن؟ با ڕەحمێک بکەن بە خۆیان و وەچە و خزمانیان کە شریکی حەرامەکانیاننهیچە ڕەهوادەزانن لە 
کەسێکی سەد ملیۆن  ...چوون و بیدەنەوە بە خەزینەی دەوڵەتدزییەوە لە ترسی ئابڕووێنن بە هبسەروەتیان دەر

بەشی خۆی و حەرامخۆرەکانی پاش خۆی  ، یان پەنجا ملیۆن یان دە ملیۆنی داکردبێت تاکە ملیۆنێکی گل بداتەوە
دیناری   161ەزار ه ملیۆنێک بە قازانجی قانوونی لە بانک حەفتا ...دەکات تا ڕۆژگار دەفتەریان ڕەش دەکاتەوە

ئەرێ بەس نییە؟  ، ەزاری بۆ مایەوەهات چل  هگریمان پاش زەریبەی دا، بێترس و ماندووبوون، سااڵنە دەداتێ
یدانی  هەیە کە لە خوێنی شەهەزارە بەسەد ڕۆحی وەک ڕۆحی چڵێسی جەمباراشی ئەو هەر دینارە لەو چل ه

 . وەکەیەوەزڕاندوبۆ ناو قاسە گومان،  بە زێر و زێو، پااڵوتە کردووە

بایی خەرجیی ساڵێکی شەڕ ، ەم دێت لەم کردەوەیە کە لە مەعنادا دەبێتە پاکانەی گوناحانهچی بەر، ە نییەهشوب
فلسێکی لە نەوت و مەوت دەست   حکوومەتە ڕادەگرێت بە چەک و جبەخانە بێ ئەوەی هدەکات و جەب

ا زل کە بەخشینی بۆ نییە مەگەر لە تەرازووی هئەم چاکەیەش ببێتەوە کەفارەتیان لە گوناحی وە با، کەوتبێت
ۆی ئەو چاوپۆشییەش کە لە قبوڵی کەفارەتیان دەکرێت  ه. ەموو شتێکی گرتۆتە بەر ڕەحمەتهئەو دادکارەی کە 

ی سەروەتیان و ڕاگوێستنی لە سارداوەکانییەوە بۆ خەزینەی کردنلەوەدایە کە نییەت پاکییان بە ئاشکرا
ەکەمان تێکڕای هی جەبکردنێزهەاڵڵ وێڕای سەالمەتی گیانی گەنجەکانمان و بەحەرامەکە دەکاتە ح حکوومەت

 

ەکانی دەمی شەڕ. خوێنمژ و حەرامخۆرەکان هێندەی کە خوێنی ئەم ئامۆژگارییە قالبێکی شایەدی بوو لەسەر ڕووداو -159
 شەهید بە فیڕۆ دەچوو ئەوان لووتبەرز و نازۆبوون. 

« مەبەستیشی لێی ئەو کردەوەیەی  کتابا کان منشورا   ةسنخرج لهم یوم القیام بەشێکە لە ئایەتی قورئان کە دەڵێ » -160
 دەکەن بۆ ڕۆژی ڕەستاخیز. مرۆیە کە فریشتەی سەر شانی چەپ و ڕاست تۆماری 

 حەفتاهەزار دیناری ئەو دەمە بەالی کەمەوە سەد هێندەی ئەمڕۆکەی دەکرد. -161
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ەڵبەستنەوە و لەحیمی قەڵشین و چارەی  هدەبێتە چاکە لە نوختەی ناوچەقی بەدایەتییەکەیان کە وا بە شکست 
چڕژان و گرتنی کەلێن لە قەڵەم دەدرێت نەک وەکوو تۆڵە بژاردنێکی عادەتی کە فەرامۆشیی ئازاری لێ 

 .  چاوەڕوان دەکرێت

ۆی لێ بووردنیان پێوە نامێنێت و وەک بەسەرگرتنەوەی ماڵی دزیاری لێ  هی شەڕ دوائەگەر خۆیان گنخاند بۆ 
 . دێت

ان للا  لەم شوێنەدا ڕێبەدێیی لە پەندێکی کۆن وەردەگیرێ کە دەڵێ: خوا مۆڵەت دەدات و خەمسارد نابێت »

ئەگەر کەس توانی یەکێکی دیکە بدۆزێتەوە من  ، ی تێڕا ڕۆیشتنە« بەالمەوە ئەمە تاکە ڕێبازێکملهل والیهیم
 .  نایدۆزمەوە

 ڕەنگە نەشێ بێدەنگ بین لەوەدا کە شەڕەکەمان بە قادسیەی دووەمی ناو دەبەن دەرگا دەکاتەوە بۆ پرسین لە
کوێوە وەک  کەسانێکی وا لە سێبەری ئەمان و ئارامی و ئاسوودەیی و دوور لە خەتەری شەڕ بەسەر دەبەن لە 

ەرا و خەریکی  هشەووڕۆژ چاوەچاوی حاڵوباری ، ێن بە دەوری ئیمامی عومەرەوەهئەسحابەکانی مەدینە دەشوب
دەستەو دوعا لە خوای بەرزی توانا دەپاڕانەوە . عیبادەتی تێکەڵ بە ڕوحپاکی و زمانخاوێنی و پاکدامەنی بوون

ژەی هەر یەکێکیان کەرتە نانێک شامیشیان کەرتەکەی  ڕەنگە نیوەڕۆ، ئیماداران زاڵ بکات بە سەر بێ ئیماناندا
ئێمە وامان لێ هاتووە کارێکی مزەی لێ . دیکە بووبێت و بە ئاو نەرمیان دەکردوە تا لە ئەوکیان نەمێنێ

ئەگەر گەڕۆکە شەنگەکەی حکوومەتی هەڵماندەگرێت سەکەتیەکی لە  ، وەردەگرین لە شانمان خۆش نەیەت
اڵی قادسیە بە سەر پێیانەوە لە گەرمەی ەوا لێک چوون لە نێوان ئەمە و تەق کئیتر  ، کۆندیشنەکەیدا هەبێت

نیوەڕۆژی هاویندا و کوشتنی فیل بە ڕمب و کوتەک؟ سپامان تا ئەم ڕۆژە بەرانبەر هەر ڕۆژێکی قادسیە ]ی  
ە و  هبلە جە کردنی خۆ بەختکردنی بە جانفیدایی بردە سەر تاکوو کەڵەکەسەرلەبەریەکەم[ ساڵێکی 

 . بەزاندنی شادی و کەیف لە سێبەری تەالردا نیسبەتی دوو دەستەی تەرازووی یەکجارەکی شێواندرسنوو

بیکاتە دیاری بۆ شەهید مەگەر بە ڕەفتاری مەردانە  بوونهیچ کەس شتێک شک نابات لە بری شەهید
ئەم قسەیە لە پلەی یەکەم تا پلەی . دا بێتدواحورمەتی یادی بگرێت نەک بە قسەیەکی بەزم و پاڵولۆغانی بە 

یش خواپێداوە زلەکانی خاوەن داهاتی زل و پۆز دەگرێتەوە کە لە دەستیان دێت خواردەمەنی و  دواترپێنجەم و 
چ گلەیی ناچێتەوە . نۆشەمەنی لە بنی دنیاوە جەلب بکەن و هەتا ڕادەی هەنگڕان سڵسڵە و پڵپڵە لە خۆ ببەستن

چ زەرەرێکیش لەوەدا نییە چاو  ، نێوان چاوانی لە دڵخوازی خۆی خەرج بکاتسەر بابایەک داهاتی ئارەقەی 
بپۆشین لە شاعیرێک و هونەرکارێک و ڕەوانبێژێک و خاوەن بەهرەی ئەوتۆیی مزەی مەدحی قادسیە وەربگرێت  

 . و بەوەدا کەمێک لە شۆرەتی زیاد بێت و بڕوا بۆ شوێنێکی بە دڵی بێت و مجێزی پێ بکرێتەوە

برین لە خۆی بێ یان لە ، ستی دەگرم ئەوەیە بە سووکی سەیری هەستی دڵ بریندار نەکرێچی بە مەبە
ئەوەی نازکردووی گوناحانیشە بسەنگرێتەوە لە داسەپاندنی هەوەسی خۆی بەسەر  ، خۆشەویستەکانی بێ

لەوەوەیە کە  کە من دێم قادسیەی یەکەم بە بیراندا دەهێنمەوە، ئامۆژناکیی تازیەدار و هەتیم و ڕۆڵەکوژراواندا
ئەوانەی دەتوانن بە ڕۆچوون لە لەزەتی دڵپەسند قادسیەی یەکەم لە بیر بکەن دێن قادسیەی دووەم سەردەبڕن 

لەسەر گوێ نەدان بە هەست و هۆشی تێکڕا و تاکی خەڵک دەنا لە دەمی بێ پەردەیییاندا لەبەر    بوونبە سوور
کەیفی تێدا بکەن یان هەر شتێکی تر بێت عەورەتیان   دەچوونە هەندەران بە دڵی خۆیان یاخود چاوان ون دەبوو

 . بپۆشێت
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بەڕاستی کارێکی سەفیهانەی شەرمهێن و هیچوپووچانەی قێزهەڵستێنە مرۆیەکی لە ئادەمزادان خۆنموونی بکات 
بەسەر هاوڕەگەزەکانیدا و بە زەلیلگیری کەرامەتی کەسێک بشکێنێ و هەستی داڕووشێنێ هەر چونکە لە دەستی  

و نە هێندەی ئادەمی! نەدەتوانیت زەوی دوو بەدەر بکەیت   -لن تخرق االرض ولن تبلغ الجبال طوال نكا » دێت:
ئەوان کەسانە نە ئاکاریان هەیە نە بە ئادەمیش لە قەڵەم دەدرێن  . (یان درێژ دەبیتەوە)دەبیت  زشاخانیش بەر

بە ، ساوایەن کە ڕینموونکارەکەی مووسا پێغەمبەرتێکڕاشیان لە جۆری ئەو ، مەگەر لە الیەن لەشەوە ئادەمی بن
کەسانێکی لە . دەرچوون باوک و دایکی کەنەفت بکاتکوشتنی نەکا بە کفر و لەخۆ، پێی ڕیوایەتی قورئانی پیرۆز

دەمی ئاگر تێبەربوونی سنوور و بە دەم داکردنی سەروەتی حەرامەوە و بە دیار هەزاران خانەوادەی جەرگ  
زاد بن یان دایکیان پێیانەوە ئاووس نەبوونایە  ەدی هەقیان بوو مرشەرەف دەچن لە بێ ان ڕۆسووتاوی شەهیدەکانی

ئەی خوای   «.اال بالل  ةال قو ال حول و »، چونکە بە کفر و پێ لێ هەڵبڕین میللەتی خۆیانیان شەکەت کردووە
دەرچوونی ئەوانە لە نرخی کە بە  162«لێت داوا ناکەین قەزا و قەدەرت بگێڕیتەوە»  ئادەمزاد و واڵت:

کە » بەوەدا« ئەوەندە داوا دەکەین لوتفێکی لەگەڵدا بێت» ،ئینسانییەت تیری قەزاکەت لە کەوانە دەرچووە
چاکەی ، تۆ لە دەستدایە ڕێنموونییان بکەیت. ئەوان تاربووانە گاڵتە بە شعووری خەڵک نەکەن

ئەگەر ویژدانی ئەو گومڕایانە بەخەبەر بێت و  لەوەدایە نەختێک زەرەریان بۆ تێبێتەوە  163« تۆپەرستانیش
بابدەنەوە بۆ مرۆڤایەتی بەڵکوو دڵیان نەرم دەبێت وەک ئەو بەردەی لە کتێبی خۆتدا باس کراوە کە دەقەڵشێت 

 .  و ئاوی لێ هەڵدەڕژێت

  ئنجابەس نەبێ بۆ واڵتمان کە هەندێ دەوڵەتی عەڕەب خۆی دایە پاڵ دوژمنەکەی بە یارمەتی تێر و تەسەل 
دەری بن بەو شێوەیەی ڕەجاڵی  خستنە هیممەت یارمەتی ور و کەلێنڕۆڵە تاربووەکانی خۆیشی بە ڕووشانی شعو

ڕیزپەڕی و بێپەردەیی و بێباکی کە هێمای بۆ کرا! چاوەچاوی هیممەت بووین لەو دەوڵەتانەی عەڕەبەوە کە  
ژ ناکەمەوە چونکە بە تەما نین  قسەش لەوەدا درێ ،  بەرژەوەندیان لە سەالمەتی و سەرکەوتنی عێراقدا بوو

وشەیەکی ڕێڕەو لە گوتارێکی ڕێڕەودا یەکێکی داوەستاو ببزێوێت کە بەرژەوەندی خۆی نەیبزاوتبێ لەو ماوە  
یش بە ڕواڵەتیدا دیارە بریتییە لە حیساباتی ڕامیاری و ئابوورییەکی خاوەنەکەی جیهانخۆ ، درێژەی هەشتا مانگیدا

شاعیری . ر جارانیش تێیدا بە سەهوو دەچێت تا ئەوەی کەڵێنەکەی بۆ پڕ نابێتەوەزۆ، بنەمایان بۆ ڕەچاو دەکات
 میسری لە بارەی میسرەوە گوتی:

 انا ان قدر االلە مماثی 
ق یرفع الراس بعد   ي التری الشر

 

 ا بوو من بمرمئەگەر لە تەقدیری خوداد
 شەرقێک دوای من نابینیت سەر بەرزکاتەوە 

 

دەکات چەند هەوڵی عەڕەب و خوێنی عەڕەب بە یارمەتی عێراق دراوە هێندەی  بێ عێراق چ « ةعروب» ئاخۆ
ئەو خوێنە نییە کە کوردی عێراق داویەتی چ ماڵیشی نییە پێشکەشی بکات خوێنیشی بە سەر شاخ و دەشتدا  

 من لەوەدا نامەوێ هونەرێکی کورد بچەسپێنم بە بەخشین، چۆڕایەوە بێ جوداییکردن لە نێوان خاکێک و خاکێک

 

 چی لە نێوان جووتکەوانەدان تەرجەمەی حەدیسی پێغەمبەرە.  -162
 چی لە نێوان جووتکەوانەدان تەرجەمەی حەدیسی پێغەمبەرە.  -163



107 

من المحیط ایل  » لە دروشمی سەیروسەمەرەبەاڵم ، بژمێردرێت چونکە بەرگری لە خانەکەی خۆی دەکات

ئاخۆ ئەم دروشمە کەنگین تەرجەمەی کردەوە ، ی عەڕەبەوە هەڵدەستێتسەرلەبەرو چارەنووسی « الخلیج
نییە؟ کە سەردانی عێراق  ئێوە ناڵێن هەمووی یەک خاکە و جودایی لە نێوان خۆڵی ئەم و ئەودا ، دەکرێت

دەکەن ئەدی ناڵێن واین لە ماڵی خۆمان و نێوان کەس و عەشیرەتمان؟ وا واڵت و عەشیرەت و خزم سنوورێکی 
بۆچی بەشداری ناکەن لە کوژاندنەوەی؟ خاوەن ئینسافەکان! ئاگری واڵتتان بکوژێنەوە ، هەیە گڕی تێبەربووە

 . وەک کە کورد دەیکوژێنێتەوە

 .  حەربێکتان بە خۆشی! دەک لەعنەتی خوا و لەعنەتی هەموو نەفرینکارانیشی لێ بێ تا ڕۆژی قیامەتهەموو  

هەزار هەزار فرمێسک و حەسرەت و بێئۆقرەیی بۆ هەر دڵۆپی پاکی شۆڕشگێڕی هەوڵدەر لەو خوێنەی دەستی  
ر و عەزیزتر و  زانی و غەڕڕایی بێنرخی دەکات کە هیچی دیکەمان نییە لەو شەرافەتمەندەسەفیهی و ن

خوێنیشت بڵێسەیە لە ناخی  ، کردووئەی شەهیدی لە خوێنی خۆتدا مەلە ساڵوت لێ بێ. کەرامەتدارتر بێت
   ...تەحەممولمدا

 الیدین  كنفض اللیل من لقد 
 النهار الوطر  كفی كوادر 

 

 شەو دەستی لێت شوشت
 ۆژ لێت بە ئاوات گەییشتڕ

 

، بێنیازیش لێت داوی فەرامۆشیی بە دەوری ناو و وێنەتدا تەنی، خافڵ بە سوود و سەفاهەتییەوە لێت خافاڵ
لە تەپوتۆزی شەهیدی و ئازاییتدا بە دەم بەیتی شایەران و دەجەلی شەعبەدەبازان و پەیکەری   جۆرەها و بۆرەها

زەمانەش وێنە و یادی . پەیکەرتراشانەوە بە هەڕەمەیی لەوپەڕی پاکییە تا ئەوپەڕی مەڕایی هەڵپەڕکێیان کرد
ارماییت بەسەر سیایی و سپیایی دووڕووی شەو و ڕۆژاندا دەبات بۆ ئەو شوێنەی وەها دوور کە هەموو شتێک  ت

ئنجا کە قرچۆکی داڵن و دەروونانی گرتەوە تا یار خۆی . تێیدا دەبێتە تەنکە سەرپۆشێکی تەمی چاوتێبڕ نەکردوو
دوو  ، دایک و باوکتی گێڕا بە مومکینفەرامۆشیی بوونی بێئەمەکی وەها تیر بوو محاڵ، نەناس کرد لە یار

تۆ ئەی شەهید لە فڕگەی  ...بوونئاشناکەت کە دەزگیران و دۆستت بن بە سووکی لە گەرمایی ویژدانت تار
کان دەتەقیتەوە و وەک  ڕڕش لە هۆشمدا دەکەیت ئیتر وەک بوشۆ ...ناو دڵم دەڕژێیتە ...خوێنمدا دەجمیت 

لە ،  دەالڵێمەوە و ئاگرم بۆت گەش دەبێتەوە و فوو لە پۆلووی خەفەتم دەکرێ بۆتپێتەوە   ...فرتەنە هەڵدەڕژێیت
شم و داماوی وڕکردووم و برینی هەرە رۆکە تۆیت یەکەم پە ...نە سەبر و نە قەرار ...هەناومدا دایسێیت

  و نشیوێک هەورازێکیوەم ه، خوێناویم لە هەرچی خەسارەتێکی کەوتبێت و پیرۆزەیەکی چرووک دەرچووبێت
جێگر نییە شوێنت پڕ ،  چ شەهید چ ئەسیر. هەیە و هەموو ساتمەیەک هەڵستانەوەی بە دواوەیە تەنها تۆ نەبیت

 . چ هاوتایەکیش لە تۆمان نادزێتەوە، بکاتەوە

بە باوەشی فیداکاریتەوە بە مردوویی عەزیزتر بوویت   «سدرة المنتیه»وەها شیرن و نرخدار و بەرز بوویت تا لە 
بەالمەوە لە خۆت خۆشەویستتر   ...پەژارەیی مەزاق بە هۆشم دەکات و لە خۆتم خۆشتر ویستیت ...تا زیندووییت

گیانم بە شوێنتەوەیە لەو هەوارانەی بەرز و دووری خۆشەویستیدا تا گیانت   ...بوویت کە هەر خۆشەویستیشی
 . ئینسانان وو لە تەرازووی فاممدا دەبیتەوە ئینسانێکی دروست وەک هەمو بە ئازادی دەگەڕێیتەوەبەبەر دێتەوە 
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یین ترووسکەی دواچراکەشت ، چ بڵێم و چ سوود هەیە لە گوتن: وا ئایەتی مەرگ ئایەتی ژینتی کووژاندەوە
رد کە پڕاوپڕ بوو لە جوانیی خاک خۆی تفاندەوە و دوو پێڵووی بەسەر بیناییتدا هێنایەوە و بیبیلەی چاوتی تیرە ک

چ . وا لەبەر گوێشت نرکەی نەمان دێت کە ئیرادەی مان تێی ئااڵوە لەسەر سینەی نیشتمانت، و زیبایی ئاسمان
تدا هات کە فامی خاوەنەکەی لێی حاڵی نییە و مااڵوایی پێ لە دنیا دەکات و ڵبە د بەیان کەم لەو هۆشبەدەرەی

چ ڕێی بەیان شک   ...بڕاوت بە خۆیەوە ناگرێت و قاچی هاڕدراوت ناتگەیەنێتێ ئومێدێکی پێ دەسپێرێ بازووی 
نابەم مەگەر ورتەی دڵی بە تۆوە کۆست کەوتووم لە گیانی بەبەر من گەڕاوت بچرپێنی و نزام بۆت بەرز 

یت و  بە پێوانەی بێڕەزایی شەرەفی شەهادەتت تۆ گەورە ...بایی قواڵیی و بەرینایی شکۆی دەمی مەرگت، بکاتەوە
متورفەیت و موترفەیت لە باوەشی ڕوحمدا ئەی ،  هەستمدا ڕۆچوویت و ڕۆچوویت لە، گەورەیت لە هۆشمدا

 شەهید!!  یئە، زەمین بۆ ئاسمان وەی هەناردەی، یەکی پزدان لە خۆیدا گرتبێتة«نطف»پاکترین 
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