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ــژەک(  ــاڤۆی ژی ــلۆڤینی )س ــدی س بیرمەن

شــەش  لــە  »ڕامانێــک  کتێبــە  لــەم 

هــەوڵ  توندوتیــژی«  ڕەهەندەکــەی 

دەدات وەاڵمــی ئــەو پرســیارە بداتــەوە 

کــە ئایــا پەرەســەندن و بەرەوپێشــچوونی 

ــە  ــتانێتی، هۆکارێک ــەرمایەداری و شارس س

ــژی؟  ــتی توندوتی ــەوەی ئاس ــۆ بەرزبوون ب

ئــەو  بەپێچەوانــەوە  نەخێــر  یاخــود 

بەرەوپێشــچوونە  و  پەرەســەندن 

دانــاوە؟  توندوتیــژی  بــۆ  ســنوورێکی 

ئایدیایــەک  وەک  توندتیــژی  ئایــا 

ســادەییەکەی  هاوشــانی  دەتوانێــت 

خــۆی بێــت؟ ئایــا لەمــڕۆدا پەرچەکــرداری 

بەرامبــەر توندوتیــژی لــە بیرکردنــەوەدا 

ڕێگــەی  لــە  ئــەوەش  کورتدەبێتــەوە؟ 

تۆتالیتاریســتە  سیســتەمە  فرتوفێڵەکانــی 

ســەدەی  لــە  کaە  خوێناوییەکانــەوە، 

ــا  ــوون، هەروەه ــت ب ــردوودا بااڵدەس ڕاب

بــە  توندوتیژییــەی  ئــەو  بەراوردکردنــی 

لەگــەڵ  هــاوکات  ناودەبرێــت،  پیــرۆز 

کــە  نــوێ  ئەجێندایەکــی  دانانــی 

ڕێگــەی منوونەیــی بــۆ بیرکردنــەوە لــە 

توندوتیــژی و گەیشــن  بــە چارەســەری 

ــش  ــت، ئەوی ــەو کێشــانەی دەیانخوڵقێنێ ئ

کولتووریــی  مشــتومڕی  ڕێگــەی  لــە 

بەرهەمــی  کــە  توندوتیژییــەک  هــەر 

و  ســەرمایەداری  و  جیهانگیــری 

بێــت. زمــان  و  فەندەمێنتاڵیــزم 

ڕامانێک لە شەش 
ڕەهەندەکەی توندوتیژی
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خودێکــی  هەڵگــری  نەبــوون«  و  »بــوون  ســارتەر  کتێبەکــەی 

باکگراونــدە  ئــەو  لــەوەش  جگــە  فینۆمینۆلۆژییــە.  ئۆنتۆلۆژیــی 

تیۆرییەیــە کــە ڕەقتــی بوونگەرایــی لێــوە هاتۆتــەدەر. ئــەم کتێبــەی 

ســارتەر شــوێنپێ هەڵگــری بەرهەمەکانــی هۆرسێڵــە، لــەو دەمــەی 

ــە  ــە ب ــەوەی کاریگەربوون ــە ڕەنگدان ــن ک ــەوە دەبینی ــان ئ هەمووم

کارەکانــی هایدیگــەر، بەتایبــەت )بــوون و کات( و )میتافیزیکیــا 

ــە  ــەو هێڵ ــە ئ ــوون دەبێت ــوون و نەب ــوان ب ــی نێ ــە؟«. پەیوەندی چیی

بەســتەرەی ســارتەر بەکاریدەهێنێــت بــۆ وەســفکردنی واقیعــی 

مرۆیــی )دازایــن بــە مانــا هایدیگەرییەکــەی(. مــرۆڤ ئــەو بوونەیــە 

کــە لــە ڕێگەیــەوە »نەبــوون دێتــە نــاو شــتەکانەوە«. ئــەم نەبوونــە 

کــە مــرۆڤ لــە خــودی خــۆی جیادەکاتــەوە، هۆشــیاریی تایبــەت بــە 

خۆیەتــی، هۆشــیارییە درکپێنەکراوەکەیــە.

بــوون و نەبــوون لــە ڕوانگــەی لۆژیکییــەوە نەفیــی یەکــرن، بــوون 

ناتوانێــت جگــە لــە بــوون هیچــی دیکــە بەرهەمبهێنێــت، بــەاڵم لــە 

ــەی  ــاوازە. مــرۆڤ بەوپێی ــە جی ــەوە بابەتەک گۆشــەنیگای ئۆنتۆلۆژیی

ــارەی بــوون دەکات، هــاوکات دەشــتوانێت گوزارشــت  پرســیار دەرب

لــە ژینگەکــەی دەوروبــەری بــکات و لێــی تێبــگات وەک توانســتێکی 

ڕووت و ســادە و ســاکار، کــە دەشــیا بوونــی نەبووایــە. مانــای 

پرســیاری میتافیزیکــی ئەمەیــە: بۆچــی لەبــری »هیــچ شــتێک«، 

ــە؟ »شــتێک« هەی

نووســەر لــەم کتێبــەدا دەربــاری ئەنارشــیزمی ســارتەر دەڵێــت: 

میانــەی  لــە  وەک  نەبوونــدا،  و  بــوون  کتێبــی  لــە  »ســارتەر 

هــەر  دەریدەخــات،  کۆمەاڵیەتییــەوە  ســوبێکتی  ڕەتکردنــەوەی 

لــە ســنوورەکانی گۆشــەی یەکەمــدا دەمێنێتــەوە، تــا دواتــر و 

لــە ســەرەتای نووســینەکانیدا دەربــارەی ئیتیــک دەســتبەرداری 

دەبێــت و بــۆ جێهێشــتنی ئایدیــای هاوتایــی دەســتبەرداری نابێــت، 

ــەوە  ــو بپەڕێت ــت هەتاوەک ــتبەرداری دەبێ ــەوە دەس ــو لەبەرئ بەڵک

ــدەدات ل  ــان پێ ــادەیی ڕێگەم ــە س ــە زۆر ب ــەی دووەم، ک ــۆ گۆش ب

ئاڕاســتەیەکی ئەنارشیســتیدا پۆلێنــی بکەیــن. ئەمــەش لــە ڕوانگــەی 

ئێمــەدا لــە گرنگــی و بایەخــی هــزری ســارتەرمان بــۆ کەمدەکاتــەوە 

فەلســەفەکەی  کۆمەاڵیەتییەکــەی  ڕەهەنــدە  پاڵپشــتیکردنی  لــە 

ــدا«. ــی یەکەمی ــە قۆناغ ــەت ل ــۆی و بەتایب خ

ئەنارشیزمی سیاسی لە 
فەلسەفەی سارتەردا
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لــەم کتێبــە نوێیــەدا زانــای ئەنرۆپۆلۆژیســت )ئیامنوێــل تــۆد( 

پرســیارەکانی لەســەر ئــەو ڕووداوانــە چردەکاتــەوە کــە بــەدوای 

ڕووداوەکانــی )11ی جانیوەریــی 2015(دا هاتــن. بــە بۆچوونــی 

نووســەر ئــەو دەســتەواژەیەی لــە خۆپیشــاندانەکاندا بەرزکرابــووەوە 

ویســتی  لــە  نییــە  گوزارشــت  چارلیــم«،  »منیــش  نوورسابــوو  و 

ــتێکی  ــو گوزارش ــامییەکان، بەڵک ــەپۆلی ئیس ــەر ش ــاوەر بەرامب جەم

ــن،  ــە ناویبەری ــی هەڵ ــە ویژدانێک ــن ب ــە دەتوانی ــەوەی ک ــزە ل بەهێ

واتــە ویژدانــی نالێبــوردەی ئایینــی، کــە دەکەوێتــە پێــش ســوبێکتی 

ڕووداوەکانــەوە و لــە داهاتووشــدا بەســەریەوە دەمێنێتــەوە.

ــی ســەرەکی ڕادەوەســتێت:  ــج خاڵ ــە لەســەر پێن ــە گشــتی کتێبەک ب

1. پاشەکشــەی کاریگەریــی کاتۆلیکیــزم و ئاوێزانبوونــی فەڕەنســا 

ــت. 2.  ــی گشــتی« ناودەبرێ ــە »بێباوەڕی ــە ب ــدا ک ــە دینامیکییەتێک ل

ئــەم الوازیــی و دەستەوەســتانییە لەئاســت خوڵقاندنــی حاڵەتــی 

ــەدوای  ــو ب ــووە هەتاوەک ــک ب ــد الی دانیشــتوان، پاڵنەرێ ترســی تون

ــای  ــرس و فۆبی ــە ســەرچاوەی ت ــن و بیکەن ــدا بگەڕێ دوژمنێکــی نوێ

کەمینەیەکــن  بەوپێیــەی  موســوڵامنەکانیش،  و  ئیســام  خۆیــان، 

ناتوانــن بەرگــری لەخۆیــان بکــەن لەبــەردەم هەژموونــی گوزارشــتە 

ئایینییەکانــی دیکــەدا. 3. ئــەوەی لــە جانیوەریــی 2015دا بــە زەینــی 

کــە  نییــە  تەقلیدیــی  ســئکۆالریزمێکی  هــات،  خۆپیشــاندەراندا 

بینیومانــە، بەڵکــو ئــەو گۆڕانکارییانەیــە کــە بەســەر ئــەو هێزانــەدا 

ــرد. 4.  ــی دەک ــای کاتۆلیک ــە کڵێس ــان ل ــر بەرگریی ــە پێش ــووە ک هات

ــدار  ــدۆ ئایین ــی ئیب ــەی چارل ــت تیمەک ــەر دەڵێ ــتە وەک نووس ڕاس

ــووری کاتۆلیکــی(  ــە کولت ــەک کاریگــەرن ب ــن )ئەگەرچــی تاڕادەی نی

ــەن؛  ــانییەک دەک ــۆرە نایەکس ــە ج ــی ل ــامن و بەرگری ــە ئیس و دژ ب

ــە و  ــەو ڕۆژنامەی ــی ئ ــدا پەالماردان ــوو ئەوانەش ــەڵ هەم ــەاڵم لەگ ب

خۆپیشــاندانی پەرچەکرداریــی لەبەرامبــەردا، ڕەنگــە نیگەرانــی و 

ــی سیاســی  ــی دیکــە دروســتبکات. 5. چین دڕدۆنگــی الی کەمینەکان

)و خــودی ســەرۆکی فەڕەنســا فرانســوا هۆاڵنــد(، بخوازێــت یــان نــا 

پێــی هەڵخلیســکاوە بۆنــاو بــەرەی نیشــتیامنی لــە بەرگریکردنیــدا لــە 

نایەکســانییەکان.

چارلی کێیە؟
سۆسیۆلۆژیای قەیرانی ئایینی
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ئــەم کتێبــە لــە پێنــج بــەش پێکدێــت: نووســەر )بێرنــارد ئەندریــو( 

لــە بەشــی یەکەمــدا بــاس لــە ناواخنــی فەلســەفەی نایــرۆس و 

کۆنتێکســتە مێژووییەکــەی دەکات کــە تێیــدا دەرکەوتــووە، لەگــەڵ 

ــوە.  ــدا تێپەڕی ــتییە پێی ــە زانس ــەم لق ــەی ئ ــەو قۆناغان ــن ئ گرنگری

ــەر  ــەکردن لەس ــۆ قس ــردووە ب ــی تەرخانک ــی دووەم ــەر بەش نووس

ــە  ــەرای؛ ک ــادەگەرایی و یەکبوونگ ــن و س ــتەکانی پەراوێزخس خواس

ــە  ــە ل ــییەکان دەکات و ڕەخن ــە سایکۆس ــی حاڵەت ــە بوون ــی ل نکۆڵ

ــا  ــتە، هەروەه ــڵ و جەس ــتییەکان دەکات: وەک عەق ــا دوالیس ئایدی

ــر بــووە بابەتــی ســەرەکیی  دیقــەت خستنەســەر مێشــک، کــە دوات

ــەوە. ــۆی دەگەڕێن ــەکان ب ــوو وەزیف ــییەکان و هەم ــتە نایرۆس زانس

لــە بەشــی ســێیەمدا توێــژەر هەوڵــی چارەســەرکردنی کێشــەی 

تێزەکانــی  نیشــاندانی  بــە  ئــەوەش  دەدات،  خەوتــن  و  خــەون 

جگــە  ئەمــە  ئەلیکرۆنایرۆســی،  و  بایۆلۆژیــا  و  دەروونشــیکاری 

لــە فەلســەفەی نایــرۆس. هەروەهــا نووســەر لــە بەشــی چوارەمــدا 

بــاس لــە خواســتی لێکنیزبوونــەوە و نایرۆســیزمی کۆمپیوتەریــی 

دەکات؛ بەجۆرێــک کــە نووســەر لەســەر هــەردوو جۆرەکــەی تــۆڕی 

دەماریــی ڕادەوەســتێت )وێنەیــی و حەقیقــی(، ئەمــە جگــە لــە تۆڕە 

ــیامنەی  ــدا ش ــی کتێبەکەش ــا بەش ــە کۆت ــەکان. ل ــدار و فرەچین چین

دەکات. فەلســەفەیەکی جەستەیی-مێشــکیی  دامەزراندنــی 

نووســەر کاتێــک دێتــە ســەر ناســنادنی کتێبەکــەی بــاس لــەوە 

ــازیی  ــە ئامادەس ــدارییەکە ل ــەی بەش ــە کتێبەک ــی ک دەکات ئامانج

مەرجــە پێویســتەکان بــۆ ئەنجامدانــی گفتوگۆیەکــی بەپێــز لەنێــوان 

ــە  ــتپێک ل ــە دەس ــەوەش ب ــییەکاندا، ئ ــتە نایرۆس ــەفە و زانس فەلس

لێکۆڵینەوەیەکــی ڕەخنەیــی چەمکــی فەلســەفەی دەمارییــەوە.

فەلسەفەی نایرۆس
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ئازادیــی ئایینــی لــە ئێســتادا گرنگییەکــی گــەورەی هەیــە؛ بەوپێیــەی 

ــییەکان  ــاوەڕە تاکەس ــی بیروب ــوناس و پێکهێنان ــی ش ــی هەبوون ماف

ســەردەمەدا  لــەم  تاکــەکان.  دەداتــە  بۆکردنیــان  بانگەشــە  و 

شــێوەیەکی  بــە  بیروبــاوەڕی  و  ئایینــی  ئازادیــی  پێشــێلکردنی 

گــەورە هاتۆتــە ئــاراوە؛ بەڵکــو هەڕەشــەیە بۆســەر مافــە سیاســی و 

ــە  ــان و ڕادەربڕیــن(، ئەمــە جگــە ل شارســتانییەکان )وەک مافــی ژی

مافــە کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری و کولتوورییەکانــی دیکــە، هەروەهــا 

جیاکاریــی لەســەر بنەمــای ئاییــن، کاریگەریــی لەســەر پەیوەندییــە 

پەرتبــوون و  مایــەی  کۆمەاڵیەتییــەکان هەیــە، چونکــە دەبێتــە 

ســتەم و توندوتیــژی و تیــرۆر، کــە هەمــوو ئەوانــەش هاوســەنگیی 

ــەن. ــەنگ دەک ــە الس کۆمەڵگ

ــی ویســت  ــڵ و فکــر و ئازادی ــە عەق ــی پەیوەســتە ب ــی ئایین  ئازادی

لــە  کــە  مــرۆڤ،  تاکەکەســیی  باوەڕپێهێنانــی  و  هەڵبــژاردن  و 

چوارچێــوەی مــاددەی )18(ی جاڕنامــەی گەردوونیــی مافەکانــی 

مرۆڤــدا دانــی پێدانــراوە. ئازادیــی ئایینــی نابێــت بــۆ کۆمەڵگەیــەک 

هەبێــت و بــۆ کۆمەڵگەیەکــی دیکە نەبێــت؛ بەڵکو پێویســتە هەموو 

ــان و  ــە پێکەوەژی ــک ل ــو جۆرێ ــەوە، هەتاوەک ــەکان بگرێت کۆمەڵگ

ــە  ــت ک ــک بێ ــەش بەجۆرێ ــەو ئازادیی ــت، ئ ــەرار بێ ــی بەرق برایەت

پڕبێــت لــە جــۆرە ئازادییەکــی پۆزەتیــڤ، هــاوکات ئازادیــی ئایینــی 

مێژوویەکــی دووری دوورودرێــژی بڕیــوە هەتاوەکــو گەیشــتووە 

ــتووە. ــتا پێیگەیش ــەوەی ئێس ب

بــەدووی  گــەڕان  و  چەمکــە  لــەو  وردبوونــەوە  مەبەســتی  بــە 

ڕەهەندەکانیــدا، نووســەر ئــەم کتێبــەی لــە قەبــارەی 368 الپــەڕەی 

ــەکییەک و  ــەر پێش ــیکردۆتە س ــە دابەش ــەوە، ک ــەورەدا باڵوکردۆت گ

شــەش بــەش، جگــە لــە پاشــکۆیەک و ســەرچاوە گرنگــەکان کــە لــە 

کتێبەکــەدا بەکارهێنــدراون. 

ڕەگوڕیشە 
سیاسییەکانی 
ئازادیی ئایینی
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ــی  ــووە، بەرگ ــەش پێکهات ــانزە ب ــەرگ و ش ــج ب ــە پێن ــە ل ــەم کتێب ئ

یەکــەم بــە ناونیشــانی »نەریتەکانــی ســەرەتا و بنەچــەی جولەکــە و 

مەســیحییەت«، ئــەم بەشــە بــاس لــە میــری کــۆن دەکات. ئەمــەش 

بــەو مانایــە دێــت کــە ســێ ئایینییــە یەکتاپەرســتییەکە دەگەڕێنــەوە 

بــۆ یــەک ڕیشــە و ڕەچەڵــەک، ئەویــش ڕیشــەیەکی میریــی کۆنــە 

)میــری فیرعەونــی بــە مانــا دەقیقەکــەی(. نووســەر لــەم بارەیــەوە 

دەگەڕێتــەوە بــۆ کۆمەڵــە ســەرچاوەیەکی زۆر، هەم بۆ تێکســتەکانی 

پەیامنــی کــۆن، یاخــود بــۆ نووســینەکانی زانایانــی پســپۆڕ لــە 

کتێبــە پیرۆزەکانــدا. بەرگــی دووەمــی کتێبەکــە بــە ناونیشــانی 

ــی  ــەی بەراوردێک ــە میان ــیح«، ل ــتەقینەکانی مەس ــتە ڕاس »فەرمایش

ڕەوتــی کڵێســا لەگــەڵ دامەزرێنــەرە ســەرەتاییەکانیدا لەالیــەک، 

ــژدەدەرە  ــەڵ م ــرۆس، لەگ ــس و پەت ــەت هــەردوو قەشــە پۆڵ بەتایب

ــە  ــتاون ب ــە هەڵنەس ــە، ک ــی دیک ــە الیەک ــودس ل ــەرەتاییەکانی ق س

باڵوکردنــەوەی ئامۆژگارییەکانــی مەســیح لــە هەرێمەکانــی ڕۆمانیــا. 

بنەمــای ئــەم کێشــانە دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو ناکۆکییانــەی پەیوەســت 

ــەو  ــا ئ ــە ئای ــیح، ک ــۆ مەس ــتەقینەوە ب ــینێکی ڕاس ــە جێنش ــوون ب ب

کەســە پرۆســە یــان یەعقوبــی دادپــەروەرە. بەرگــی ســێیەمی 

ــی ئیســام«.  ــی جیهان ــۆ »دامەزراندن ــەوە ب ــە دەمانگێڕێت ــەم کتێب ئ

بەرگــی چوارەمیــش ئــەم ناونیشــانەی هەڵگرتــووە: »ئەوروپــای 

مەســیحی و وەاڵمێــک بــۆ ئیســام«. بەرگــی پێنجەمیــش بریتییــە لــە 

»دوژمنایەتیــی بەردەوامــی نێوان ئیســام و مەســیحییەت«. نووســەر 

ــام و  ــوان ئیس ــتا لەنێ ــەی ئێس ــێ و ناکۆکیی ــەو ملمان ــە ئ ــی وای پێ

ــۆ ڕابردوویەکــی دوور. ــەوە ب ــە ڕیشــەکەی دەگەڕێت ــاوادا هەی خۆرئ

ئیسالم چی بۆ کردووین
تێگەیشتن لە بەشداریی ئیسالم لە 

شارستانێتیی خۆرئاوادا



273

گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )66 - 67( ساڵی پانزەیەم 

ــی  ــە کتێبێک ــەم دواییان ــەر( ب ــد ئیمتەش ــە عەب ــژەر )زین ــە توێ خامن

ــە ناونیشــانی »فەلســەفەی سیاســی الی ترۆتســکی«.  باڵوکــردەوە ب

کتێبەکــە لــە چــوار بەشــی ســەرەکی پێکدێــت. توێــژەر بەشــی 

بــەردەوام«  شۆڕشــی  و  »شــۆڕش  ناونیشــانی  بــە  یەکەمــی 

تەرخانکــردووە بــۆ کۆمەڵێــک پرســی گرنــگ لــە ژیانــی ترۆتســکی، 

ــە بەشــداریی  ــا دەگات ب ــوون وپێگەیشــتنییەوە ت ــە لەدایکب هــەر ل

سیاســی و دیــدار و بەرهــەم و چاالکییــە شۆڕشــگێڕیی و فکرییەکانی. 

شۆڕشــی  چەمکــی  دەروازەی  نــاو  دەچێتــە  لێــرەوە  توێــژەر 

تیــۆری  بــۆ  تەرخانکــردووە  دووەمیشــی  بەشــی  بەردەوامــەوە. 

ــە  ــەو جیاوازیی ــە مارکســیزمی ترۆتســکیدا، لەوێشــەوە ئ ــەت ل دەوڵ

بەدەردەخــات کــە لەنێــوان هەریەکــە لــە لینیــن و ترۆتســکیدا هەیە 

ســەبارەت بــە دەوڵــەت، کــە ڕاســتەوخۆ ئــەم تێڕوانینــە پەیوەســتە 

ــاو  ــۆڕش لەن ــە ش ــۆڕش؛ وات ــۆ ش ــان ب ــۆری هەردووکی ــز و تی ــە تێ ب

ــە  ــەم جیاوازیی ــە گۆشــەنیگای ئ ــی ل ــدا و شۆڕشــی جیهان ــەک واڵت ی

ــە دوو  ــە ل ــی ئایدۆلۆژیی ــە زەروورەت ناکۆکییەک ــە ب ــەوە، ک تیۆریی

ــاوازدا. ــی جی فۆڕم

لــە بەشــی سێیەمیشــدا توێــژەر بــە تێروتەســەلییەکی تــەواوەوە 

ــاس،  ــە بەرب ــکاران دەخەت ــتیی کرێ ــیۆناڵی هاوپش ــی ئینتەرناس پرس

کــە تێیــدا مێــژووی ئینتەرناســیۆڵی ســیێ دەخاتــەڕوو، کــە لــە 

زۆربــەی واڵتانــی جیهانــدا کارا بــوو، پاشــان لەســەر ئینتەرناســیۆناڵی 

چــوار ڕادەوەســتێت، کــە پڕۆگرامــی ڕاگــوزەر )کــە ترۆتســکی خــۆی 

نووســیویەتی( ڕەنگڕێــژی کارەکانــی کردبــوو، هەروەهــا لەبەرئەوەی 

تیۆریزەکارێکــی  و  پڕاکتیککارێــک  بەتەنهــا  هــەر  برۆنشــتاین 

ــۆ  ــی خــۆی ب ــە کات ــک ل ــوو، بەڵکــو هەندێ ــەردەوام نەب شۆڕشــی ب

ــی  ــان و ژیان ــارەی ژی ــوو دەرب ــگ تەرخانکردب ــی گرن ــد کارێک چەن

ــکاران.  ــی کرێ ــەژارەکان و چین ــارە ه ــدەران و جوتی ــەی ڕەنج ڕۆژان

بەشــی چوارەمــی کتێبەکــەش دەربــارەی بەشــدارییەکانی ترۆتســکی 

و  ئەدەبیــات  و  هونــەر  و  کولتــوور  بوارەکانــی  لــە  دەدوێــت 

ــکییەوە. ــیی ترۆتس ــەفەی سیاس ــە فەلس ــان ب پەیوەندیی

فەلسەفەی سیاسی الی 
ترۆتسکی
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نــاوی تــه واوی کتێبــه »فه لســه فه ی ســارته ر و خوێندنه وه یه کــی 

نوێ«یــه، کــه لــه ســاڵی 2002 دا چــاپ بــووه. چاپــی یه که مــی 

ئــه م کتێبــه لــه الیــه ن ناوه نــدی ڕۆشــنبیری کــورد لــه ئۆســراڵیا بــاڵو 

کراوه تــه وه، چاپــی دووهه مــی لــه ســاڵی 2003  لــه الیــه ن ده زگای 

کــراوه.  چــاپ  ســلێامنی  ســه رده می  په خشــی  و  باڵوکردنــه وه 

ــن  ــدا پۆلێ ــه ش به ش ــه ش ــتی ل ــه گش ــه و ب ــه 79 الپه ڕه  ی ــه م کتێب ئ

ــت: ده کرێ

ــی  ــک و نه رینێک ــی ئاکادمی ــه دا لێکۆلینه وه یه ک ــه م کتێب ــه ر ل نووس

ــه  ــکه ش ده کات. ل ــارته ر پێش ــه فه ی س ــته می فه لس ــه سیس ــی ل نوێ

پێشــه کیدا نووســه ر ســه باره ت بــه گرنگیــی جیهانــی فه لســه فه 

بــوون  کــه هانــده ری  لــه و که ســانه  ده کات  بــاس  ده دوێــت و 

هه مه کــی  ئاماژه یەکــی  هه روه هــا  جیهانــه.  ئــه م  ناســینی  بــۆ 

تێیایــدا  کــه  دەکات  کتێبەکــە  بنه ڕه تیــی  مــژاری  ده ربــاره ی 

ســارته ر  فه لســه فه ی  سیســته می  لــه  نــوێ  خوێندنه وه یه کــی 

ســاڵه  بەگوێــره ی  ســارته ر  ژیاننامــه ی  پاشــان  کــراوه.  ئاڕاســته 

ــرەدا  ــه گشــتی لێ ــه ب ــووه ک ــاره هات ــه م بیری ــی ئ ــی ژیان گرینگه کان

ــنایی  ــاڵی ئاش ــو س ــراون، وه ک ــن ک ــه کان پۆلێ ــه بنه ڕه تیی هه ڵکه وت

له گــه ڵ بیریارانــی هاوچــه رخ، ڕووداوه ڕامیــاری و کۆمه اڵیه تیــه کان، 

ــی  ــه ره کی کتێب ــی س ــد. ده ق ــارته ر و ...هت ــی س ــۆی به رهه مه کان ک

فه لســه فه ی ســارته ر لــه حــه وت بــه ش پێکهاتــووه کــه بریتییــه لــه: 

ــی  ــارته ر، ئۆنتۆلۆج ــاوه ڕی س ــر و ب ــه رچاوه کانی بی ــه ڕه ت و س )بن

ــه  ــاک ل ــڕوای چ ــراپ و ب ــڕوای خ ــوازی،  ب ــی بوونخ و فینۆمنۆلۆج

فه لســه فه ی ســارته ر، ڕاڤــه ی مــن و که ســانی دیکــه، ســارته ر و 

فه لســه فه ی ڕامیــاری، ســارته ر و شــیکردنه وه ی ده روونــی( و لــه 

ــی  ــه وه  و ئاوه ژووکردن ــۆ ڕوونکردن کۆتاییشــدا دیالۆگێکــی ســارته ر ب

ــراوه. ــته ک ــۆش ئاڕاس ــیکار و ده رووننه خ ــوان ده روونش ــه ی نێ کێش

ئاکامــه  بــه م  ســارته ر  فه لســه فه ی  کتێبــی  خوێندنــه وه ی  بــه 

ده گه یــن کــه گه شه ســه ندنی بیــر و بــاوه ڕی ســارته ر بــه ســه ر 

ســێ قۆناغــدا دابــه ش ده کرێــت. قۆناغــی یه که مــی وابه ســتەیە بــه 

بۆچوونــه  فه لســه فییه کانی نــاو په ڕتووکــی »بــوون و نه بــوون«، 

توێژینه وه یه کــی ئۆنتۆلۆجییانــه ی بوونــی مــرۆڤ و دامه زراندنــی 

لــه  خەســڵه ته کانیه تی.  و  بوونــه  ئــه و  ئۆنتۆلۆجــی  بونیــادی 

بــه  ســارته ر  بوونخوازییه کــه ی  سیســته مه  دووه مــدا  قۆناغــی 

نێــوان  په یوه ندییه کانــی  ڕوانگــه ی  لــه  و  به ســراوه  داکه وتــه 

واتــای  ڕوونکردنــه وه ی  بــۆ  هه وڵدانێــک  کۆمه ڵــه وه  تاکه کانــی 

خــۆش  بوونخــوازی  زه مینه یه کــی  ســه ر  لــه  ڕه وشــت  و  به هــا 

کــراوه. لــه قۆناغــی ســێیه مدا، ســارته ر بــوون بــۆ –خــۆ لەنێــو 

بەســتێنی مێژوییــدا داده نێــت و پێیوه ندییــه کۆمه اڵیه تییه کانــی 

ئــه م مه به ســته ش ئۆنتۆلۆجییــه  بــۆ  تــاک دیاریــده کات.  وه کــو 

بوونخوازییه کــه ی لــه مارکســیزمه وه نزیــک ده کاتــه وه و ده یه وێــت 

بــه تێکهەڵکێشــکردنی ئــه م دووانــه لێکدانه وه یه کــی نــوێ بــۆ 

ــکات.  ــژوودا ب ــو مێ ــۆ لەنێ ــۆ خ ــوون ب ب

فه لسه فه ی سارته ر و 
خوێندنه وه یه کی نوێ

دکتۆر بەیان کەریمی






