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پێشهكی
فرانسوا میرتان، سەرۆك كۆماری فەرەنسا، بەوە نارسابوو كە 

لە ماوەی سەرۆكایەتییەكەیدا، فەیلەسوفانی بۆ كۆشكی ئەلیزێ 

كومەاڵیەتییەكان  و  سیاسی  پرسە  لەبارەی  تا  بانگێشتدەكرد، 

مشتومڕیان له گه ڵدا بكات. لەم رووەوە لە نەریتێكی دێریندا 

جێ پێی خۆی قایمدەكرد، كە تیایدا دەسەاڵت لە فەیلەسوفان 

ئێمە  وەردەگرێت.  رەوایەتی  رێگەیەوە،  لەم  نزیكدەبێتەوە، 

نازانین ئەم مشتومڕانە كاریگەرییان بەسەر میرتانەوە هەبووە 

یان نا، بەاڵم النیكەم لە یادەوەرییامندا وەك سەرۆك كۆمارێكی 

رۆشنبیر ماوەتەوە. چ داواكارییەكانی ئه  م فه  یله  سوفانه   بە جدی 

لێوه ربگیردێت،  سودیان  دیكۆر  وه  ك  ته نیا  چ  وەربگیردرێت، 

له  راستیدا رۆشنبیرانی داوه تكراو له  رووداوگه لی له  م چه  شنه   

بانگێشتكردنی  ئەوەش،  وێڕای  نه  بوون،  سه ركه وتوو  ئه  وه نده  

فه  یله  سوفان بۆ سەر مێزی دەسەاڵت وا بەرچاودەكەوێت زۆر 

بۆیان گرنگ و جێ سه  ره  نج بووه . 

ئه  و قۆناغه  ی كه  فەیلەسوفانێكی وەك سیمۆن دی بۆڤوار، 

یان ژان پۆل سارتەر، میشێل فوكۆ، یان ژان فرانسوا لیوتار ده بوا 

له  باره ی رووداوه   هاوچه رخه كان بدوێن، یان ئه  و پێشنیارانه ی 

كه  لەباره ی هێوركردنه وه ی ره وشه كه  ده یخه نەڕوو به  گرنگ له  

قه  ڵه مده  درا، به  رابردووه وه  په  یوه  سته . ئه  مڕۆ ته نانه ت نیمچه  

فه  یله  سوفانیان  جێی   1970 له ده یه ی  كه   فه  یله  سوفه كانیش 

و  فوتباڵیسته كان  مۆدێله كان،  هۆی  به   خۆیان  گرته وه ، 

بۆكسێنه كان خستۆته  په راوێزه وه .
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ئایا فه  یله  سوف  پرسی سه ره كی له  م كتێبه دا ئه  مه یه ، كه  

هه  بێت،  رۆڵ��ی  هاوچه رخه كاندا  رووداوه    له   ده توانێت 

پرسه   ئه  م  نا.  یان  ده رببڕێت  بۆچوونه كانی  له باره یانه وه   

له   رۆشنبیران  رۆڵ��ی  سه  ره  نجی  جێی  بۆته   سه ره كییه ، 

به  چه شنێكی فه  لسه  فی  لێره   كۆمه ڵگەی هاوچه رخامندا، كه  

تاوتوێكراوه . له  م باره یه وه ، ئیدی گونجاو نییه  وه اڵمبده ینه وه،  

ده بێت  به  ڵكو  راڤبکەن،  جیهان  فه  یله  سوفه كان  نابێت  كه  

هه وڵی گۆڕینی بده ن.

لە  كاتێک  بین،   وەسوەسە  توشی  دەشێت  چەشنە  بەم 

سەردەمێكی زێڕین ده دوێین، بۆچوونی فەیلەسوفه كان حیسابی 

بۆ دەكرا، بەاڵم ئاخۆ بەڕاستی ئەو سەردەمە باشرتین سەردەم 

بوو؟ وێڕای ئەوەش، هەر لەم دواییانە بوو، كە دەپرسین رۆڵی 

كارڵ ماركسی فەیلەسوف لە حكومەتی ستەمكاری رووسیا و 

پۆڵ  ئاخۆ  رۆژهه  اڵتدا چییە.  بلۆكی  واڵتانی  لە  ئەویش،  دوای 

لە  نەبوو  رۆشنبیر  خوێندەوارێكی  كرد،  رەشەكوژی  كە  پۆت 

كولتوری  شۆڕشی  توێی  دوو  لە  خەڵك  لە  ژمارەیەك  پاریس؟ 

چین كوژران، یان دوورخرانه وه ؟ 

دوو  پرسیارەدا،  ئەم  وەاڵمێكی  هه  ر  له   ئەمڕۆ  پێویستە 

پرس لەبەرچاوبگیردرێت، لەالیەك رۆڵی بیریاران لە تاوانەكانی 

كۆمەاڵیەتییەدا  گرووپە  ئەم  نەستی  بەسەر  بیستەم  سەدەی 

بە  بایەخ  كە  شوێنەی  ئەو  تا  النیكەم  دادەنێت،  قورسایی 

یادەوەری پراكتیكی مێژوو دەدەین، لەالیەكی ترەوە، دەشێت 

لە خۆمان بپرسین ئەگەر لێبگەڕێین مۆدێلەكان، وه رزشدۆستان 

و گروپە هاوشێوەكانی، جێگەی بیرمه  ند لە كۆمەڵگەی میدیایی 

هاوچەرخ ده گرنه وه ، ئاخۆ بەڕاستی كارێكی باشه .
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وەاڵمەكانی ئاالن بادیۆ، فەیلەسوفی پاریسی، ساڵڤۆی ژیژەك، 

باسەكەیان  درێژایی  بە  سلۆڤینی،  دەرونشیكاری  و  فەیلەسوف 

لەبارەی ئەم بابەتە لە ڤییەناو لە ساڵی ٢٠٠٤، بەرامبەر بەوەی 

رەنگە لە فەیلەسوفانی تر چاوەڕوان بكرێت، گومانئامێزتر و بە 

پەیوەست  ئەوەی  باتی  لە  هاوشانە.  زیاتر  لەخۆبوردووییەكی 

بن بە ئاوازێكی كۆنەوە، كە هەڵگری هەنگاوێكی مێژووییە، لە 

فەلسەفی  بیركردنەوەی  تایبەمتەندیی  هەوڵدەدەن  بەرامبەردا 

بدۆزنەوە و وەاڵمەكانیان لەو رووەوە دەدەنەوە.

یەكرت  زۆرە  ماوەیەكی  ژی��ژەك  ساڵڤۆی  و  بادیۆ  ئاالن 

هەیە.  لەنێواندا  ڕێ��زی��ان  پڕ  پەیوەندییەكی  دەن��اس��ن، 

تا  دەكات  بادیۆ  ئاالن  بۆ  پێشنیار  بەردەوام  ژیژەك  ساڵڤۆی 

توانا  گوێرەی  بە  بادیۆیش  باڵوبكاتەوە.  خۆی  به رهه مەكانی 

یارمەتیداوە به رهه مەكانی ژیژەك بۆ فەرەنسی وەربگێڕدرێت. 

هەردووكیان دەزانن ئەویرتیان چیدەڵێت، یان النیكەم هێڵە 

لەبارەی  چییه .  به  رامبه  ره  كه  یان  ئەرگومێنتی  گشتییەكانی 

لەم  نین،  كۆدەنگ  فەلسەفی  گرنگی  تێڕوانینی  و  چەمك 

لەبەرئەوە  پشتڕاستكردۆتەوە،  ئەوەیان  دووبارە  كتێبەشدا، 

یان  خەیاڵ  رۆڵ��ی  و  ری��اڵ  رووداو،  تێگه یشتنی  سەرقاڵی 

مشتومڕە  كە  هاوڕابوون  ترەوە،  لەالیەكی  ده بن.  سیاسەت 

بیركردنەوەی  تایبەمتەندی  هۆی  بە  دەبێت  فەلسەفییەكان 

فەلسەفی بینابكرێت، سنوری خۆی لەو مانایەدا دابڕێژێت. 

لە ئامادەكردنی ئەم كتێبەدا، قەرزداری كارەكانی فرانسوا 

كولتوریی  دام���ەزراوەی  پێشوتری  بەڕێوەبەری  الك��وری��زە، 

بۆ  ژیژەكی  سالڤۆی  و  بادیۆ  ئاالن  كە  ڤییەنا،  لە  فەرەنساین 
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راسیب  ڤینست  كردبوو.  بانگهێشت  گشتیی  مشتومڕێكی 

له  م  ڤییەنا،  لە  سلۆڤینی  زانستیی  دام��ەزراوەی  بەڕێوەبەری 

بواری  ته نیا  بوو.  فرانسوا  سه رسه ختی  هاوكارێكی  ك��اره  دا 

دیاریكراو بابه تی سه ره كی مشتومڕە كه یه، هه  ر بابه تێكی تر بۆ 

خستنه ڕووی باسه كه ، ئازاد بووه . كاڵوس فیلیپی رۆژنامه نووسی 

ڤییه نایی سه رپه رشتی  ئاماده كاری ئه  م مشتومڕە كردووه.

فرانسوا الكوریزە لە ساتەوەختی ئامادەبوونی لە ڤییەنا، 

و  فەرەنسی  كولتوری  گۆڕینەوەی  لە  گەورەبوو  بزوێنەرێكی 

ئەڵامنی زمان، ژیانێكی تازەشی بە دامەزراوەی فەرەنسیی لە 

ڤییەنا بەخشی، كە ئەمڕۆ هێشتا كاریگه  رییه  كانی لەم شارەدا 

بەوە  باكی  ئەو  هەمووشیانەوە،  لەسەرووی  بینینە،  شایەنی 

نەبوو بەرنامەی ئاسایی دامەزراوە كولتورییەكان بەهاوكارییە 

سەرەكییەكانی بیركردنەوە و فەلسەفەی ئەمڕۆ كامڵ بكات. 

ئێمە لەم بارەیەوە، قەرزداری زەحمەتییەكانی ئەویین. 

دووره   چاپ  بۆ  دەقەكان  هەڵەچنی  و  راستكردنەوە  لە 

خودی  بە  بایەخامن  ئاگایانە  هه  ڵبژاردووه ،  په  رێزییامن 

باسەكە داوە، گوتەیەكامن بۆ رەچاوكردنی بونیادێكی فیكریی 

سیستامتیك به الڕێدا نه بردووه . 

و  بیركردنەوە  لێكدژی،  هەڵقواڵوی  زیاتر  كتێبە  ئەم 

كە  بێت،  حەق  لەسەر  ژیژەك  لەوانەیە  زیاترە.  خوێندنەوەی 

پێیوایه  فەلسەفە، دیالۆگ نییە، وێڕای ئەوەش، باسی فەلسەفی 

به رده وام لە ساتی خستنەڕووی، وروژێنەرە. هەنوكە ئەم كتێبە 

ئەوەتان پیشاندەدات.

پیتەر ئینگڵامن
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بهشییهكهم
بیركردنهوهلهرووداو

ئاالن بادیۆ

فه  لسه  فه    راده یه  ك  چ  تا  كه   ده پرسم،  خۆم  له   ئه  مشه و 

سه رده مه   ئه  م  سیاسییه  كانی  و  مێژوویی  پرسه   له   ده ست 

بۆچی  چییه،  ده ستوه ردانه   ئه  م  چییه تی  دواجار  وه رده دات، 

پرسانه   له  م  ده ست  ئه  وه  ى  بۆ  ده كه ین  فه  یله  سوف  له   داوا 

پرسانه   ئه  م  ده  مانه وێت  ژیژە ك  سالڤۆی  و  من  وه رب��دات؟ 

بخه ینەڕوو، باسیانبكه ین. له  زۆربه ی بواره كاندا، ئێمه  له گه ڵ 

پێبده ین  په یامنتان  ناتوانین  به  م چه  شنه  ،  یه  كدا هاوده نگین، 

به  اڵم  ده كه ین!،  یه  كدا  له گه ڵ  خوێناوی  ملمالنێیه  كی  كه  

ده بێت بزانین  ده توانین چ كارێك ئه نجامبده ین.
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كه   هه یه،   هه ڵه   وێناكردنێكی  شتێك،  هه موو  پێش 

له  وه  ى  بریتییه   وێناكردنه ش  ئه  و  الوه ،  بیخه ینه   پێویسته  

ئه  م  بدوێت.  شتێك  هه موو  له  باره  ى  دەتوانێت  فه  یله  سوف 

ته له فزیۆنییه وه  خراوه ته روو،  فه  یله  سوفی  لەالیه ن  وێناكردنه  

هاوچه رخه كان،  پرسه   كۆمه ڵگە،  گرفته كانی  له  باره  ى  ئه  و 

وێناكردنه   ئه  م  بۆچی  ده دوێت.  شتێكه وه   هه موو  ته نانه ت 

هه ڵه یه ؟ چونكه  فه  یله  سوف خۆی پرسه كان بیناده كات، خۆی 

داهێنه ری پرسه كانه . به  گوزارشتێكی تر، ناشێت هه  ر شه وێك 

بۆچوونی  كه   لێبكرێت  پرسیاری  ته لەفزیۆنێكه وه   لەالیه ن 

فه  یله  سوفێكی  چییه .  رووده دات  خه ریكه   ئه  وه  ى  له  باره  ى 

بڕیارده دات  خۆی  به دیاریكراوی  كه سه یه،   ئه  و  راسته قینه  

هه مووان  بۆ  تازه   پرسی  كه سێكه   ئه  و  گرنگه ،  پرسێك  چ  كه  

ئه  مه یه :  هه  ر  شتێك(  هه موو  )پێش  فه  لسه  فه    ده خاتەڕوو. 

داهێنانی پرسه  تازه كانه .

له   ده ست  ئه  وكاته   فه  یله  سوف  بڵێین  ئه  وه ش  پێویسته  

ره وشی  له   نیشانه یه  ك  چه ند  كه   وه رده دات،  كاروباره كان 

هه نوكه یی )مێژوویی، سیاسی، هونه ری، ئه ڤیندارانه ، زانستیی 

...( ببینێت، ئه  و نیشانانه ی كه  بۆ داهێنانی پرسه  تازه كان  و 

پێویسته . خاڵه  جێسه  ره  نجه كه  رێك ئه  مه یه : فه  یله  سوف ئه  و 

نیشانه   كه  چه  ندان  وه رده دات،  كاروباره كان  له   كاته  ده ست 

و  تازه   پرسێكی  به   پێویستی  بدۆزێته وه،   ئێستا  له سه رده می 

به  مشێوه یه   پرسیاره كه   به  مچه  شنه  ،  بێت.  تازه   داهێنانێكی 

ده كرێت: له  چ بارودۆخێكدا، فه  یله  سوف، چه ند نیشانه یه  ك 
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ده دۆزێ��ت��ه وه ؟  ت��ازه   بیركردنه  وه  یه  كی  و  ت��ازه   پرسێكی  بۆ 

به سه  ره  نجدان له  م خاڵه ، به  مه به ستی فه راهه مكردنی بنه مای 

فه  لسه  فی(  )هه  لومه  رجی  ده سته واژە ی  ده  مه وێت  باسه كه ، 

)philosophical situation(  بخه مه ڕوو. له  جیهاندا هه موو 

به   هه موویان  ناكرێت  به  اڵم  رووده دات،  رووداوێ��ك  جۆره   

چوارچێوه ی  له   فه  لسه  فه،  بۆ  گونجاو  هه  لومه  رجێكی  چه ند 

هه  لومه  رجه  فه  لسه  فییه  كان بزانرێت. له  م رووه وه ، دەمەوێت 

هه  لومه  رجی  به   هه  لومه  رجێك  چ  بكه  م:  پرسیارانه   ئه  م 

گونجاو  كه   هه  لومه  رجه ی  ئه  و  له قه  ڵه مده درێت_  فه  لسه  فی 

بێت بۆ بیركردنه  وه  ی فه  لسه  فی؟ باشرت بڵێم، دەمەوێت سێ 

هه  لومه  رجه   له  باره  ى  منوونه   سێ  باسبكه  م_  بۆ  منوونه تان 

فه  لسه  فییه  كان كه  رێگه   خۆشكه  ره   بۆئه  وه  ى باشرت له  و شتانه  

تێبگه  ین كه  له  به  رچاومانه .

منوونه ی یه  كه  م: ئه  گه  ر بشێت بڵێم، خۆی به  شێوه  یه  كی 

روونكردنه وه  كه ی  كه   رووداوه  ی  ئه  و  داڕێژراوه ،  فه  لسه  فیی 

گورگیاسدا  دیالۆگی  له   به   تایبه  ت  ئه  فالتون،  دیالۆگه كانی  له  

سوكرات  توندی  رووبه ڕووبونه وه ی  دیالۆگه   ئه  م  هاتووه . 

كه   رووب��ه ڕووب��ون��ه وه ی��ه ی  ئه  و  ده خ��ات��ەڕوو.  كالیكلس  و 

داڕێ��ژراوه ،  شانۆیی  به شێوه ی  ئه  فالتون(  نوسینه كانی  )له  

بۆچی؟  ده هێنێته كایه وه .  فه  لسه  فی  هه  لومه  رجێكی 

هیچ  كالیكلس  و  سوكرات  بیركردنه  وه  كانی  له  به  رئه  وه  ى 

به  ته  واوی  یه  كرت  به  رامبه  ر  ئه  وان  تیانییه ،  هاوبه شی  خاڵێكی 

وه  ك بێگانه یه  ك ده رده كه ون. ئه  فالتون وتوێژی نێوان كالیكس 
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چۆن  تێبگه  ین،  بۆئه  وه  ى  نوسیوه   جۆرێك  به   سوكراتی  و 

الره هێڵی  و  الكێشه   وه  ك  رێك  جیاواز،  بیركردنه  وه  ی  دوو 

وتووێژە   ئه  م  نییه .  به راوردكردن  شایه نی  چوارگۆشه یه  ك، 

په  یوه  ندییه  كیان  هیچ  كه   تێرمه،   دوو  نێوان  په  یوه  ندی  وه  ك 

ده كات  ئه رگومێنت  چه  شنه    به  م  كالیكس  نییه .  به  یه  كه وه  

ئه  و  سته مكاره  ،  كه سێكی   )Happy man( شاد  مرۆڤی  كه  

كه سه یه  كه  لەڕێگه  ی فێڵ و توندوتیژییه وه  به سه ر ئه  وانیرتدا 

پێیوایه  مرۆڤی حه  قیقی،  به  رامبه  ردا،  له   زاڵده بێت. سوكرات، 

وشه كه ،  فه  لسه  فیی  مانای  به   شادیشه ،  مرۆڤی  هاوكات  كه  

له نێوان دادپه روه ری وه  ك توندوتیژی  مرۆڤێكی دادپه روه ره . 

نییه ،  ئارادا  له   دادپه روه ری وه  ك هزر، دژایه تییه  كی ساده   و 

چه ند  له ڕێگه  ی  له  گه  ڵیدا  بشێت  كه   دژایه تیانه ی  جۆره    له  و 

نۆرمێكی  له   سود  بۆئه  وه  ى  ببێته وه ،  رووبه ڕووی  باسێكه وه  

په  یوه  ندییه  كی  هیچ  نێوانه دا،  ل��ه  م  وه رب��گ��رن.  ئاسایی 

وتووێژ  به ڕاستی  وتوێژە كه   به  مچه  شنه  ،  نییه ،  حه  قیقیامن 

له   هه  ریه  ك  بۆ  ئ��ه  وه  ى  رووبه ڕووبونه وه یه .  به  ڵكو  نییه ، 

به  م  رووداوه   ك��ه   كه   ئه  وه یه،   روونه   ده قه   ئه  م  خوێنه رانی 

الیه نه كه ی  گفتوگۆكه   الیه نێكی  ده كرێت  كه   نییه   چه  شنه   

ده بێت.  دۆڕاوێک  و  براوەیه  ك  ته نیا   به  ڵكو  بكات،  رازی  تر 

بۆچی  كه   روونیده كاته وه،   شته یه   ئه  و  هه  مان  ئه  مه   دواجار 

میتۆدی  له   هێنده   سێیه  مدا،  گفتوگۆی  له   سوكرات،  میتۆدی 

كالیكس دادپه روه رانه تر نییه . ویستی ئامانج به  مانای ویستی 

تایبه  ت  به   سه ركه وتنه ،  له  باره  ى  پرسه كه   لێره وه   ئامرازه، 
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كه  شایەتی  گه نج  له  به  رامبه  ر چاوه  كانی چه  ندان  سه ركه وتن 

شكستده بێت.  تووشی  كالیكس  كۆتاییدا،  له   رووداوه  ن.  ئه  م 

بێده نگ  به  اڵم  رانا گه یه نێت،  خۆی  شكستی  ئه  و  هه  ڵبه  ت 

ته ماشاكه   داده نیشێت.  داماویی  به   گۆشه یه  كدا  له   ده بێت، 

ئه  فالتون رێكیخستووه ، تووشی شكست  له  و گفتوگۆیه ی كه  

كه   بێت  رووداوان��ه   له  و  ژماره  یه  ك  ده شێت  ئه  مه ش  بووه ، 

كه سێكی وه  ك كالیكس تێیدا شكستده خوات، چێژه كانی شانۆ 

هه  ر به  م چه  شنه  یه .

له  به  رامبه  ر هه  لومه  رجێكی له  م چه  شنه  دا، فه  لسه  فه   چییه ؟ 

ته نیا ئه ركی فه  لسه  فه   بریتییه  له  وه  ى پیشانی بدات، پێویسته  

چی هه  ڵیبژێرین. ئێمه  له  نێوان ئه  م دوو جۆره  ی بیركردنه  وه،   

كه   بڕیاربده ین  پێویسته   هه  ڵببژێرین.  یه  كێكیان  پێویسته  

ده  مانه وێت پشتگیری سوكرات بكه ین یان پشتگیری كالیكس. 

ده بێته وه   بیركردنه  وه    رووبه رووی  فه  لسه  فه    منوونه یه دا،  له  م 

فه  لسه  فه    به رچاوی  ئه ركی  بڕیارێك.  و  هه  ڵبژاردن  وه  ك 

روونكردنه وه ی هه  ڵبژاردنه كانه . به  مچه  شنه  ، ده توانین بڵێین: 

كه   رووده دات،  ساته وه خته دا  له  و  فه  لسه  فی  هه  لومه  رجێكی 

بوون  به   په  یوه  ست  هه  ڵبژاردنێكی  بخرێته ڕوو.  هه  ڵبژاردنێك 

)existence(  یان په  یوه  ست به  بیركردنه  وه  .

مامتاتیكیستی  ئه رخه میدسی  مه رگی  دووه  م،  منوونه ی 

تا  بیریارانه ی،   ئه  و  گه وره ترین  له   یه  كێكه   کە  به ناوبانگه، 

ئه  مڕۆش  ته نانه ت  بینیویه تی.  خۆیه وه   به   جیهان  هه نووكه  

له  و  نییه .  باوه ڕكردن  جێی  به جێاموه  كانی  مامتاتكییه   ده قه  
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سه رده مه دا، له  راده به ده ر بیری كردۆته وه ، بیست چاخ پ�ێش 

نیوتن حاسیبه ی )calculus(  زۆر بچوكی داهێناوه . به ڕاستی 

ئه  و داهێنه رێكی ده گمه ن بوو.

ئه  و  ب��وو.  سیسیل  خه ڵكی  یۆنانییه  كی  ئه رخه میدس 

داگیریانكرد،  و  رۆمه كان  هێرشی  به ر  كه وته   سیسیل  كاته ی 

به شداری  جه نگه وه   تازه ی  كه ره سته ی  داهێنانی  لەڕێگه  ی 

هه  ر  رۆمه كان  به  اڵم  كرد،  رۆمه كاندا  رووبه ڕووبوونه وه ی  له  

سه ركه وتن. به  ده ستپێكردنی ده سه اڵتی رۆمه كان، ئه رخه میدس 

چاالكییه  كانی هه  ڵپه سارد. خوی به  كێشانی وێنه ی ئەندازەیی 

كێشانی  له   بیری  ده ریا  كه نار  له   رۆژێك،  گرتبوو.  ملدا  له سه ر 

كه   رۆمی  سه ربازێكی  دەکردەوە،  مل  له سه ر  ئاڵۆز  وێنه یه  كی 

مارسیلۆس،  پێیوت  به دیاركه وت،  بوو،  په یامنێر  راستیدا  له  

له   باره  ى  رۆمه كان  بیبینێت.  ده یه وێت  رۆمه كان  ژه نه راڵی 

بیرمه  ندانی یۆنانی زۆر وردبوون، تاڕاده یه  ك وه  ك به ڕێوه به ری 

له  باره  ى  ده شێت  كه   فره نه ته وه یی،  بازرگانی  كۆمپانیایه  كی 

ژە ن��ه راڵ  چه  شنه    به  م  وردبێت.  به ناوبانگ  فه  یله  سوفێكی 

خۆیاندا  له نێوان  ببینێت.  ئه رخه میدس  ده یویست  مارسیلۆس 

بێت، پێموانییه  بشێت بیر له  وه  بكه ینه وه  كه  ژە نه راڵ مارسیلۆس 

ئاگای له  زانستی مامتاتیكی هه  بێت. ئه  م پێداگرییه ی، هه  ر به  

ده یویست  كه   ده گرت،  سه رچاوه ی  راستییه وه   له  م  ساده یی 

به  م  چەندە ،  تا  شۆڕشگێڕە   ئه رخه میدسه   ئه  م  توانای  بزان�ێت 

ئه رخه میدس  به  اڵم  نارد،  به دوایدا  په یامبه ره كه ی  هۆیەبوو 

گرنگی به و داوایه  نه دا، هه  ر خۆیشی تێكنه دا.
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كرده وه :  دووباره   ژە نه راڵی  داواكه ی  دیسان  سه ربازه كه  

ئه رخه میدس  بتبینێت.(  ده یه وێت  مارسلیۆس  )ژە ن��ه راڵ 

پێده چوو  كه   رۆمییه  كه ،  سه ربازه   وه اڵمینه دایه وه .  هه مدیس 

هیچی له  مامتاتیك نه ده زانی، هه  ر بۆیه  ئاسایی بوو په ی به وه  

نه بات كه  چۆن كه سێک دەتوانێت گوێ له  په یام و ده ستوری 

ده ڵێت:  سه ربازه كه   دووباره   نه گرێت،  مارسیلۆس  ژه نه راڵ 

ئه رخه میدس  بتبینێت.(  ده یه وێت  ژە نه راڵ  )ئه رخه میدس! 

)لێبگه ڕێ  به  سه ربازه كه ی وت:  كه مێک سه ری به رزكرده وه، 

)به  اڵم  وه اڵمیدایه وه :  سه ربازه كه   بكه  م.(  ته واو  هاوكێشه كه م 

من  بۆ  تۆ  هاوكێشه كه ی  بتبینێت،  ده یه وێت  مارسیلۆس 

وه اڵمێك  هیچ  بێ  ئه رخه میدس  نییه .(  ئه  وتۆی  به هایه  كی 

درێژە ی به  لێكدانه وه  كانی خۆیدا. سه ربازه كه  ئیدی به  ته  واوی 

له  و  هه  ر  ده رهێنا،  كاالنه كه ی  له   شمشێره كه ی  توڕەبوو، 

سه ر  ده كه وێته   جه سته كه ی  ده كوژێت.  ئه رخه میدس  شوێنه  

هاوكێشه  ئه ندازەسییه  كه ی سه ر مله كه  و تێكوپێكی ده دات.

به هۆی  فه  لسه  فییه ؟  هه  لومه  رجێكی  ئه  مه   بۆچی 

مافی  لەنێوان  كه   نیشانیده دات،  رووداوه    ئه  م  ئ��ه  وه  ى 

ده وڵه ت و بیركردنه  وه  ی داهێنه رانه ، به  تایبه  ت بیركردنه  وه  ی 

ئۆنتۆلۆژیانه ی په تی كه  له  مامتاتیكدا به رجه سته  بووه ، هیچ 

نییه .  بوونی  واقیعی  باسێكی  هیچ  هاوبه ش،  شێوه یه  كی 

چوارچێوه یه  ك  ته نیا  له كاتێكدا  توندوتیژە ،  ده سه اڵت  دواجار 

یاسای  و  رێسا  ده ناسێت،  فه رمی  به   داهێنه رانه   هزری  كه  

هزری  یاسا،  به گوێره ی  به س.  و  خۆیه تی  نه مری  ناوه  كی 
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زوو  ده سه اڵتدایه .  كرده ی  كایه ی  له ده ره وه ی  ئه رخه میدس 

ده ستوره   پاشكۆی  ناشێت  سه ملاندنه ،  ئه  و  په تیی  تێپه ڕینی 

كه   هۆیه یه   به  م  بێت.  سه ربازی  رزگاركه رانی  خێراكانی 

دواجار توندوتیژی دێته  نێو رووداوه   كه وه،  تاوه  كو به  كرداری 

هاوبه ش  كرۆنۆلۆجییه  كی  و  شێوه   هیچ  كه   بدات،  پیشانی 

له نێوان ده سه اڵت له الیه  ك و حه قیقه ت لەالیه  كەی ترەوە له  

ئارادانییه : حه قیقه ت وه  ك داهێنان.

رێگه  بده  به  كورتی ئاماژەیه  ك به وه  بكه  م،   كاتێک سوپای 

ده روازه كانی  دووه  م  جیهانی  جه نگی  كۆتایی  له   ئه  مەریكا 

ئه ە مریكی  سه ربازێكی  كاته دا،  له  و  داگیركردبوو.  ڤێیه ننایان 

بوو(  كاته   ئه  و  مۆسیقاژه نی  )گه وره ترین  ڤێربن  ئه نتوان 

رێكه وتێك،  واته   ئه  مه   كێیه .  بزانێت  ئه  وه  ى  بێ  ده كوژێت، 

هه  لومه  رجێكی فه  لسه  فیی رێكه وتی.

ده شێت بڵێین لەنێوان ده سه اڵت و حه قیقه ت جۆرێك له  

مه ودا هه یه _ مه ودایه  ك له  نێوان مارسیلۆس و ئه رخه میدس، 

دیسپلینكراو،  به  اڵم  مشه خۆر،  سه ربازێكی  كه   مه ودایه  ك 

توانای په ڕینه وه  له  و مه ودایه ی نییه . لێره دا په یامی فه  لسه  فه   

ده بێت  فه  لسه  فه    مه ودایانه یه .  ئه  م  سه ر  خستنه   رۆشنای 

كه   رامبێنێت،  مه ودایه  ك  له   یان  پێوانه،   بێ  مه ودایه  كی  له  

پێوانه كه ی دەبێتت خودی فه  لسه  فه   دایبێنێت.

فه  لسه  فی  هه  لومه  رجی  پێناسه ی  یه  كه  مین  چه  شنه    به  م 

پێناسه ی  دووه  مین  بڕیاربوو،  و  هه  ڵبژاردن  روونكردنه وه ی 

نێوان  م��ه ودای  روونكردنه وه ی  فه  لسه  فیش:  هه  لومه  رجی 

ده سه اڵت و حه قیقه ته .
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سێیه  مین منوونه شم فیلمێكه ، فیلمێكی سه  ر  نجڕاكیش له  

ده رهێنانی یابانی میزۆگۆشییه  به ناوی ئاشقه  له خاچدراوه  كان 

له   یه  كێكه   بێگومان  فیلمه   ئه  م   .)The Crucified Lovers(

جوانرتین ئه  و فیلامنه ی كه  له  باره  ى ئه ڤینه وه  به رهه مهاتووه . 

كورت  چه  شنه    به  م  دەشێت  ساده یی  به   فیلمه كه   چیرۆكی 

یابان  كالسیكیی  س��ه رده م��ی  له   رووداوه   ك���ه   بكرێته وه : 

بایه خدان به   رووده دات، كوالێته  بیرناوه  كه شی، به  تایبه  ت له  

وێنه گرتنی ره ش و سپییه  كه ی، به  ته واو نه كراو دێنەبه رچاو. 

ژنێكی گه نج له گه ڵ خاوه نی كارگه یه  كی بچوك هاوسه رگیری 

ده كات. پیاوه  كه  كه سێكی پاك و ره فتار باشه ، به  اڵم ژنه كه ی 

هیچ ئاره زو و په  یوه  ندییه  كی به وه وه  نییه . به  هاتنی پیاوێكی 

پیاوه   ئه  و  ئاشقی  ژنه كه   كارده كات،  مێرده كه ی  بۆ  كه   گه نج 

كه   یابانیشدا،  كالسیكه ی  سه رده مه   له  م  ده بێت.  گه نجه  

و  ئارامگرتن  هۆی  به   سه رده مه   ئه  و  ژنه كانی  میزۆگۆشی 

به دبه ختییه  كانیان ستایش ده كات، سزاكانی زیناكردن مه رگه : 

خۆیان  عاشقه ش  دوو  ئه  م  خاچبدرێن.  له  ده بێت  تاوانباران 

زنجیره ی  ئه  و  گوندێك.  ده ورووبه ری  ناوچه كانی  ده گه یه ننه  

كابینه كان،  رێڕە وه  كان،  جیهانی  جه نگەڵ،  بۆ  هه ڵهاتنیان  كه  

ده ریاچه  و به له  مه كان، ده كێشێت به ڕاستی نائاساییه . ئه ڤین، 

و  سزاردراو  كه پڵه  ئه  م  به سه ر  خۆیه تی  ده سه اڵتی  دیلی  كه  

ماندووكه ره دا، گه مارۆیه  كی رسوشتیی ئاڵۆزه ، له  هه  مانكاتیشدا 

شیعر ئاسایه . له  ته واوی ئه  و رۆژانه دا، مێرده  رێكوپێكه كه ی 

هه وڵه كانی  هه ڵهاتنه كه   شاردنه وه ی  و  پارێزگاری  بۆ  ژنه كه ، 
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ده خاتەگه ڕ، به  اڵم هاوسه ره كان ئه ركی سه ره كییانه  زیناكاران 

به یارمه تیدانی  كه   دووربكه ونه وه،   ل��ه  وه ش  ریسوابكه ن، 

هه موو  هاوسه ره كان  ئه  وه ش،  وێڕای  تۆمه تباربكرێن.  یه  كرت 

هه وڵه كانیان بۆ كڕینی كات بۆ ئه  و دوو كه سە ده خه نه گه ڕ، 

ئه  مه ش ئه  و به ڵگه یه یه  كه  له راستیدا نیشانیده دات ئه  و پیاوه  

ژنه كه ی عاشقانه  و سه رسه ختانه  خۆش ده  وێت. مێرده  باش و 

رێكوپێكه كه ی فیلمه كه ، له  م چوارچێوه یه دا وا ده رده كه وێت، 

به   تر.  شارێكی  بۆ  چووه   خزمه كانی  بینینی  بۆ  ژنه كه ی  كه  

وێڕای  ستایشكردنه .  شایه نی  ئه  و  كه سایه تییه  كه ی  راستی 

پاشان  ده كرێن،  تاوانبار  ئاشقه كان  وه سفانه ،  ئه  و  هه موو 

ده ستگیرده كرێن و ئه شكه نجه  ده درێن. 

منوونه یه  كی  كه   فیلمه كه یه   كۆتایی  گرته كانی  درێژە دا  له  

تر له  )هه  لومه  رجێكی فه  لسه  فی( ده هێنێته كایه وه . عاشقه كان 

وێنه گرتن  گرته ی  ده به سرتێنه وه .  و  ده كرێت  یه  ك  له   پشتیان 

به ندكراو  عاشقی  دوو  كه   كاته ی  له  و  به  تایبه  ت  راده وه ستێت 

ده رده كه وێت  وا  ده ڕۆن.  خۆیان  بێبه زه ییانه ی  مه رگی  به ره و 

هه  ردووكیان رازین و دوورن له  هه ستێكی به زه یی پێداهاتنه وه . 

نیشانه ی بزه یه  ك به سه ر سیامیانه وه  بەڕوونی به رچاوده كه وێت، 

دەشێت  لێره دا  )بزه (  وشه ی  بزه كردندا.  له   كشانه وه   جۆرێک 

عاشقه   دوو  ئه  م  سیامكانی  نیشانبدات.  واقیعییه   دۆخه   ئه  و 

نغرۆبوونه .  به  ته  واوی  خۆیاندا  ئه ڤینی  له   كه   ده ریده خات، 

ڕە ش  دیاره كانی  وردو  جیاوازییه   له   كه   فیلمه كه ،  بیرۆكه ی 

په  یوه  ندییه  كی  هیچ  به رجه سته بووه ،  سیامكانه وه   سپیی  و 
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نییه .  مه رگدا  و  ئه ڤین  ئاوێزانبوونی  رۆمانتیكی  بیرۆكه ی  به  

نییه .  مردنیان  ئاره زوی  كات  هیچ  له خاچدراوانه،   عاشقه   ئه  م 

ئه  و  ده ڵێت:  ئه  مه   پێچه وانه ی  فیلمه   پالنی  ئه  م  به ڕێكه وت 

ئه ڤینه ی كه  له  به  رامبه  ر مه رگ به رگری له  خۆی ده كات.

له   سوودوه رگرتن  به   دۆڵۆز  فمیس،  له   كۆنفرانسێك  له  

له   كه   ئه  و شته یه   )هونه ر هاوشێوه ی  ده ڵێت:  ماڵرۆ  ئه ندرێ 

سه  ره  نجڕاكێشه دا،  گرته   له  م  راده وه ستێت.(  مه رگ  به  رامبه  ر 

ده بێته وه ،  مه رگ  رووبه ڕووی  میزۆگۆشی  هونه ری  ته نیا  نه ك 

له   ئه ڤینیش  كه   ده ك��ات،  ئاڕاسته   هزره   به  م  ئێمه ش  به  ڵكو 

ئاوێزانبوونی  جۆرێك  ئه  مه ش  راده وه ستێت،  مه رگ  به  رامبه  ر 

نێوان ئه ڤین و هونه ر ده هێنێته كایه وه ، ئه  و په  یوه  ندییه ی به  

به   لێره دا  من  ئه  وه  ى  ئاشنابووین .  له  گه  ڵی  هه میشه   مانایه  ك 

)بزه (ی عاشقه كان له  قه  ڵه میده ده م )له  نائاماده یی وشه یه  كی 

باشرت( هه  لومه  رجێكی فه  لسه  فییه . بۆچی؟ به هۆی ئه  وه  ى كه  

ئێمه  جارێكی تر رووبه ڕووی شتێكی به راوردنه كراو ده بینه وه _ 

په  یوه  ندییه  كی بێ په  یوه  ندی. له  نێوان رووداوی ئه ڤین )گۆڕانی 

بوون( و رێسای ئاسایی ژیان )یاسای شا، یاسای هاوسه رگیری و 

....( هیچ پێودانگێكی هاوبه ش نییه ، كه واته  فه  لسه  فه   دەتوانێت 

چ شتێكامن پێ بڵێت؟ فه  لسه  فه   پێامنده ڵێت كه  )ده بێت بیر 

ئاورته یه وه   ئه  م  له  باره  ى  دەبێت  ئێمه   بكه ینه وه (.  لەڕووداو 

رێوره سم  ئه  وه  ى  له  باره  ى  كه   بزانین  دەبێت  بیربكه ینه وه . 

ژیان  گۆڕانی  له  بیر  دەبێت  ئێمه   ده دوێین.  نییه   ئاسایی  و 

بكه ینه وه .
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سه  ر  نجدان  به   فه  لسه  فه    ئه ركه كانی  ده توانین  هه نووكه  

له  هه  لومه  رجه  باسكراوه  كان كۆبه ند بكه ین:

بنه ڕە تییه  كانی  هه  ڵبژاردنه   خستنه سه ر  رۆشنایی  یه  كه  م: 

له   بیڵێت،  ده یتوانی  ئاڵتۆسێر  كه   چه  شنه  ی  به و  بیركردنه  وه  . 

ساتی كۆتاییدا هه  ڵبژاردنێكی له  م چه  شنه   هه میشه  كاروباری 

پڕبه رژە وه ندی و به ده ر له  به رژه وه ندییه .

دووه  م: رۆشنایی خستنه  سه ر مه ودای نێوان بیركردنه  وه   

هه  ڵسه نگاندنی  ده وڵه ت،  و  راستییه  كان  نێوان  ده سه اڵت،  و 

ئه  م مه ودایه، زانینی ئه  وه  ى ئه  م مه ودایه  شایه نی تێپه ڕبوونه  

یان نا.

 the( ئاوارته.    به های  سه ر  خستنه   رۆشنایی  سێیه  م: 

value of exception( ئاشكراكردنی به های رووداو و مه ودا، 

ئه نجامی ئه  مانه  له  به  رامبه  رێتیی به رده وامی ژیان و پارێزگاری 

كۆمه اڵیه تییدا.

ژیامناندا  له   ده یه وێت  فه  لسه  فه    ئه  گه  ر  )النیكه م  ئه  مانه  

سه ره كی  ئه ركی  سێ  هه  بێت(  ئ��ه  وت��ۆی  شوێنگه یه  كی 

فه  لسه  فه  ن: هه  ڵبژاردن، دابڕان و ئاوارته .

ئاستێكی  له   زانكۆیی.  بوارێكی  له   بااڵتر  پێگه یه  كی 

قووڵرت، ده توانین بڵێین فه  لسه  فه  ، له  كاتی رووبه ڕووبونه وه ی 

سێ  رێكخستنی  هه وڵی  له   ج��ی��اوازه ك��ان،  هه  لومه  رجه  

هه  لومه  رجی جیاوازدایه : په  یوه  ندی نێوان هه  ڵبژاردن، مه ودا 

فه  لسه  فی،  تێگه یشتنێكی  ئه  مه یه ،  من  بانگه شه ی  ئاورته .  و 

به هه مان ئه  و مانایه ی كه  دۆڵۆز لێیده دو،ا وه  ك داهێنان یان 
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پرسێكی  به رده وام  كه   شته یه   ئه  و  هه  مان  وایه ،  ئافراندنێك 

په  یوه  ست  پرسێكی  بڕیار(،  )یان  هه  ڵبژاردن  به   په  یوه  ست 

به  مه ودا )یان كه لێن( و پرسێكی په  یوه  ست یان ئاورته  )یان 

رووداو( به یه  كه وه  گرێده ده ن.

ئه  مه مان  وه  ك  شتێكی  فه  لسه  فییه  كان  چه مكه   قووڵرتین 

پێده ڵێن: )ئه  گه  ر ده ته وێت ژیانتان مانایه  كی هه  بێت، ده بێت 

رووداو په سه ند بكه یت، ده بێت له  ده سه اڵت دووربكه ویته وه ، 

ده بێت سوربیت له سه ر بڕیاره كانت.( ئه  مه  ئه  و چیرۆكه یه  كه  

فه  لسه  فه   له  كایه  جیاوازه كاندا به رده وام پێامنده ڵێت: بوون له  

هه  لومه  رجی ئاورته یی، له  رووداودا، پاراستنی مه ودای خۆی 

له  ده سه اڵت، قبوڵكردنی ئاكامه كانی بڕیارێك، هه  ر چه نده ش 

فه  لسه  فه    ئه  گه  ر  بن.  بیركردنه  وه  مان  و  زه ین  له   دوور  كه  

به ڕاستی  وه ربگیردرێت،  به  مشێوه یه (  )ته نیا  به  مشێوه یه  

یارمه تیده وێت.  بوون  گۆڕانی  له   كه   شته یه   ئه  و  هه  مان 

ده كه نه وه   دووب��اره   ئه  وه   هه موان  رامبۆوه ،  سه رده می  له  

ئه  گه  ر  فه  لسه  فه    به  اڵم  نائاماده (،  راسته قینه ی  )ژیانی  كه  

راسته قینه   ژیانی  كه   بینانه كرێت،  بیرۆكه یه   ئه  م  به  مچه  شنه   

بوونی هه یه ، كه مرتین به های له ده ستداوه . به سه  ر  نجدان له  

هه  لومه  رجه  جیاوازه كاندا، پێویسته  بوترێت ژیانی راسته قینه  

له  هه  ڵبژاردن، مه ودا و رووداودا ئاماده یی هه یه .

به  هه  لومه  رج و  ئه  و شوێنه ی كه   تا  ئه  وه ش،   سه ره ڕای 

هه  لومه  رجه   له  باره  ى  په  یوه  ستده بێت،  جیاوازه كانه وه   دۆخه  

هه مه چه  شنه  كان، ناشێت له  م واقیعه ته  بێئاگابین كه  ناچارین 
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به   ده ست  راسته قینه   ژیانێكی  هزری  به   ده ستگه یشنت  بۆ 

هه  ڵبژاردن بكه ین، ئه  م هه  ڵبژاردنه  )به و چه  شنه  ی پێشرت ومتان( 

پشت ئه ستووره  به  پێودانگێكی نه پێوراو. ئه  و شته ی كه  منوونه  

سێ الیه نه كامنان به یه  كه وه  په  یوه  ستده كات،   ئهو واقیعه ته یه  

كه  ئه  وانه  له  ده وری په  یوه  ندی نێوان وشه  ناهه ماهه نگه كان 

و  رۆمییه  كه   سه ربازه   سوكرات،  و  كالیكلیس  گردبوونه ته وه : 

ئه رخه میدس، ئه  و دوو ئاشقه  و كۆمه ڵگاكانیان.

په  یوه  ندی فه  لسه  فیی له گه ڵ هه  لومه  رجدا، په  یوه  ندیه  كی 

خۆیه وه   به   چیرۆكێك  شێوه ی  كه   دێنێته كایه وه،   نه كرده  

ده گرێت: ئێمه  له  باره  ى وتووێژی نێوان كالیكلس و سوكرات، 

له  باره  ى كوشتنی ئه رخه میدس و چیرۆكی ئاشقانی له خاچدراو 

چیرۆكه كانی  له   گ��وێ  چه  شنه  ،  ب��ه  م  باسكرد،  شتێكامن 

په  یوه  ندییه  ك ده گرین. ئه  م چیرۆكانه  ئه  وه  ده خه نه ڕوو كه  ئه  م 

په  یوه  ندییه  په  یوه  ندییه  ك نییه ، به  ڵكو نه رێنیی په  یوه  ندیه  كەیە . 

دابڕان  داب��ڕان_  باره ی  له   چیرۆكن  چه  ندان  دواجار  ئه  وان 

ئه  وه ش  وێڕای  كۆمه اڵیه تییه  كان.  و  رسوشتی  كۆتوبه نده   له  

به ڵگه نه ویسته  كه  بۆ گێڕانه وه ی مه ودایه  ك، سه ره تا پێویسته  

په  یوه  ندییه  ك بگێڕدرێته وه ، به  اڵم له  كۆتاییدا_ به و چه  شنه  ی 

كه  ده بیرنێت_ چیرۆك، چیرۆكی دابڕانێكه . مرۆڤ ده بێت له  

نێوان كالیكلس و سوكرات یه  كێكیان هه  ڵبژێرێت. ده بێت له  

یه  كێك له  م دوو كه سه  به  شێوه  یه  كی ره ها داببڕێت. به  مجۆره  ، 

رووبكه یته   ناتوانیت  ئیرت  هه  ڵده بژێری،  ئه رخه میدس  ئه  گه  ر 

مارسیلۆس، به و چه  شنه  ی كه  ئاشقه كان تا كۆتایی رێگەكه یان 
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پێكه وه بوون، ئیرت هه  رگیز ناتوانیت له  ریزی به رگریكاران له  

رێسای ژیانی هاوسه رگیردا بیت.

له   نییه   بریتیی  فه  لسه  فه    بڵێین  دەشێت  چه  شنه  ،  به  م 

بیركردنه  وه  یه  كه   به  ڵكو  هه یه ،  به وه ی  په  یوه  ست  هزرێكی 

به  ڵكو  په یامنه كان،  له  باره  ى  نه ك  نییه ،  شته ی  ئه  و  له  باره  ى 

له   بریتییه   فه  لسه  فه    په یامنه كان.  تێكشاندنی  له  باره  ى 

بیركردنه  وه  یه  كی په  یوه  ستدار سه باره ت به و په  یوه  ندییه ی كه  

په  یوه  ندی نییه .

جۆرێك  فه  لسه  فه    وت��ب��ووی  ئه  فالتون  س��ات��ه ی  ئ��ه  و 

كه   ل��ەوەی  ئاگاداربوو  به   ت��ه  واوی  ئه  و  بێداربوونه وه یه ، 

بێداربوون به  مانای دابڕانێكی دژوار له  خه ونه . الی ئه  فالتون 

ئه  و  له ڕووی  بیركردنه  وه  یه   رامكردنی  فه  لسه  فه    بۆ هه میشه ، 

پێكه ڵده كات،  و  تێكه ڵ  بیركردنه  وه    خه ونه كانی  كه   شته ی، 

به  م چه  شنه  ، دەشێت ئه  وه  په سه ندبكه ین، كه  هه موو كاتێک 

په  یوه  ندییه  كی پارادۆكسیاڵ له  ئارادایه ، واته  په  یوه  ندییه  ك كه  

فه  لسه  فه    ئه  وكات  دابڕان(  )هه  لومه  رجێكی  نییه   په  یوه  ندی 

دەتوانێت بێته كایه وه .

فه  لسه  فه    بوونی  ده كه م:  خاڵه   ئه  م  له سه ر  پێداگری  من 

تێڕامان  فه  لسه  فه    ئارادایه ،  له   شتێك  كه   هۆیه ی  به  م  نه ك 

نییه  له  باره  ى هه موو شتێك )جا هه  ر شتێك بێت(. فه  لسه  فه   

په  یوه  ندییه   ل��ه  ب��ه  رئ��ه  وه  ى  هه  بێت،  دەتوانێت  و  هه یه  

و  مه وداكان  بڕیاره كان،  دابڕانه كان،  پارادۆكسیكاڵه كان، 

رووداوه   كان هه ن.
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له گه ڵ ئه  و منوونانه ی كه  ئیرت وه  ك مه رگی ئه رخه میدس 

چه ند  یان  له قه  ڵه منادرێن،  ئه فسانه كان  چوارچێوه ی  له  

كه سایه تییه  كه ی ئه ده بی وه  ك كالیكلس نین، یان وه  ك ئاشقه  

نین،  شاعیرانه ییه  كاندا  فیلمه   له چوارچێوه ی  یابانییه  كان 

روونكردنه وه ی  ومتان  كه   بانگه شانه ی  ئه  و  له سه ر  ده توانین 

پرت بخه ینه ڕوو. رێگه   بده ن هه ندێک منوونه ی باش و ساده ی 

منوونه یه  كی  بهێنمه وه .  بۆ  ئێستاتان  دۆخی  به   په  یوه  ست 

نه رێنی و منوونه یه  كی ئه رێنی.

له  م  ئه  م منوونه یه   و ساكاره  .  نه رێنی من ساده   منوونه ی 

گشتی  به  شێوه  یه  كی  فه  یله  سوفه كان  بۆچی  كه   باره یه وه یه ، 

به رچاو،  كارێكی  هیچ  هه  ڵبژاردن  پاڵێوراوه  كانی  له  باره  ى 

كاته ی  ئه  و  نییه .  هه گبه دا  له   تایبه  تییان  قسه یه  كی  هیچ 

سیستمی  له   هه  ڵبژاردن  پاڵێوراوه  كانی  رووب���ه رووی  كه  

پارله  مانی ده بنه وه  )ئه  گه  ر هه  لومه  رجێكی ئاسایی سیسته می 

پارله  مانی له  به  رچاوبگریت( به ڕاستی ناتوانن هیچ پێوه ره یه  ك 

ئاراسته بكات،  فه  لسه  فه    ده ستتێوه ردانی  كه   بخه نەڕوو، 

به  م  نابێت  ناڵێم  من   ... سه یربكه   ببخه شێت.  پێ  ره وایه تی 

هه  لومه  رجه  په  یوه  ستبێت، به  ڵكو ته نیا ئه  مه  ده ڵێم كه  هیچ 

چه ند  خه ریكی  فه  لسه  فی  شێوه یه  كی  به   ناتوانێت  كه س 

فه  یله  سوفێك  كه   ئه  و ساته ی  بن.  له  مچه  شنه    هه  لومه  رجێكی 

بۆچوونه كه ی له  باره  ى چه ند پرسێكی له  م چه  شنه   ده خاتەڕوو، 

تر.  شتێكی  هیچ  نه ك  ئاساییه ،  هاوواڵتییه  كی  كاته دا(  )له  و 
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نییه .  واقیعی  فه  لسه  فی  هه ماهه نگی  له  باره  ى  قسه كانی 

له  به  رئه  وه  ى ئه  مچه  شنه   پرسانه  به  م جۆره  ن؟ به  هۆی ئه  وه  ى 

كه  له  سیسته می پارله  مان رێوڕه سم، له  ئه ركه  ئاساییه  كه یدا، 

له   به ڕوونی  به راوردده كرێن.  به یه  ك  ئۆپۆزسیۆن  و  زۆرینه  

نێوان گرووپی زۆرینه  و ئۆپۆزسیۆن پێوه رێكی هاوبه ش هه یه،  

په  یوه  ندییه   هه  لومه  رجه دا،  ئه  م  له نێوان  مانایه یه   به  م  كه  

كه   نییه   تێدا  گومانی  له ده ستداوه .  پارادۆكسیكاڵییه  كانت 

لەنێوان هه  ردوو گرووپدا چه  ندان جیاوازی هه یه ، به  اڵم ئه  م 

به  ڵكو  پارادۆكسیكاڵ،  په  یوه  ندییه  كی  هۆی  نابنه   جیاوازییانه  

به پێچه وانه وه  په  یوه  ندییه  كی ئاسایی و یاسایی دێنێته كایه وه .

هه موان به  ئاسانی له  مه  تێگه یشنت، كه  دره نگ یان زوو 

ئۆپۆزسیۆن شوێنی زۆرینه  ده گرێته وه  )ئه  مه  هه  مان ئه  و شته یه  

له   باسده كرێت.  دیموكراتییانه (  )ده ستاوده ستكردنی  به   كه  

راستیدا بۆ پارله  مانتاریزم پێویسته  له  نێوان ئه  و دوو گروپه دا 

و  شێوه   ئه  گه  ر  له  به  رئه  وه  ى  هه  بێت،  هاوبه ش  شێوه یه  كی 

پاڵێوراوێك  ناتوانێت  ئه  وكات  نه بێت،  هاوبه شی  پێوه رێكی 

ئه  وه  ى  هۆی  ده بێته   ئه  مه   تر.  پاڵێوراوێكی  جێی  بخاته  

ئه ده بیات و وشه كان له گه ڵ یه  كرت شایه نی به راوردكردن بن، تا 

ئه  و شوێنه ی كه  له گه ڵ یه  كرت به راوردده كرێن، هه  لومه  رجێكی 

پشتئه ستور به  ئاورته یه  كی رادیكاڵت نییه .

خاڵێكی تر ئه  وه  یه كه  هه  ڵبژاردنێكی رادیكاڵت له ده ستدا 

ده زانیت،  خۆشت  كه   به وچه  شنه  ی  بڕیاره كه تان  نییه : 
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الوه  كییه  كانه .  جیاوازییه   و  ورد  زۆر  جیاوازییه   نێوان  بڕیاری 

كه سه   له   بچووك  گروپێكی  له الیه ن  زۆرجار  هه  ڵبژاردنه كان 

بیروڕای  كه   ده بردرێت،  به ڕێوه   دوودڵه كان(  )و  له ڕێالده ر 

پاپه ندبوونی  كه   ئه  و كه سانه ی  نییه _  و فۆڕمگرتویان  جێگیر 

جێگیره كان  سیاسییه   بلۆكه   ت��اوه  ك��و  هه یه،   حه  قیقیان 

كه   هه ن،  خه ڵكیش  له   بچووك  گروپێكی  به  اڵم  پێكبهێنن، 

سه رده مانێک  قه  ڵه مده درێن،  له   ناوه ڕاست«  »گروپی  به  

به ره و  تر  سه رده مانێكی  و  ده بزوێن  ئاراسته یه  ك  ب��ه ره و 

گروپێك  بڕیاری  بۆچی  كه   ده بینیت  لێره دا  به  رامبه  ر.  الیه نی 

زۆر  بڕیارێكی  دوودڵییه ،  سه ره كییه  كه ی  تایبتمه ندییه   كه  

تایبه  ته . ئه  م بڕیاره  له الیه ن كه سانی یه  كالییكه ره وه  نادرێت، 

كه   كه سانه ی  ئه  و  هه  مان  دوودڵ��ه ،  كه سانی  بڕیاری  به  ڵكو 

یان  خێراكان  ده رفه ته   به گوێره ی  ته نیا  ن��ه داوه،  بڕیاریان 

چه ند هۆیه  ك كه  ساته كانی كۆتایی بڕیارده ده ن. به  مچه  شنه   

ئه ركی هه  ڵبژاردن له  مانا به رباڵو و واقیعییه  كه ی زاڵه. لێره دا 

هه  ڵبژاردنه كان  م��ه ودا.  نه ك  زاڵه  خزمایه تی  و  نزیكایه تی 

كه لێن درووستناكه ن، خودی رێسا و هه  لومه  رجی به دیهاتوی 

رێسا درووستده كه ن. دواجار گریامنه ی رووداوێكی حه  قیقیت 

گرتووه ،  ئاورته یه  كت  الیه نی  هه ستناكه یت  وا  له ده ستچووه، 

ئاسایی  ئه ركی  و  ئاماده یی  له به  رامبه  ردا،  له  به  رئه  وه  ى 

له نێوان  كه   روونه   ئه  وه ش  هه ستپێناكه یت.  دامه زراوه  كه  

له  م  هه یه .  بنه ڕه تی  گرژییه  كی  ئ��اورت��ه دا  و  دام���ه زراوه  

فه  یله  سوف  بۆ  هه  ڵبژاردنه كان  وه  ك  پرسه كه   كه   رووه وه یه  
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پرسێكی جۆریی په  یوه  ست به  ده نگدان و بڕوایه  كه  دەشێت 

هه  ڵبژاردنی  به راوردنه كراو،  كاروباری  به   په  یوه  ندی  بڵێین 

دیارده یه  كی  پێگه ی  له   نییه .  ئاورته   یان  ناوبڕ  رادیكاڵ، 

نیشانه   هیچ  هه  ڵبژاردنه كان  بڕوا،  و  ده نگدان  به   په  یوه  ست 

و هێامیه  كی له  ئافراندنی پرسه  نوێیه  كاندا نییه ، به  اڵم منوونه  

ئه رێنییه  كه  م ئاماژە یه  به  گرنگی ده ستوه ردان له  په  یوه  ندی به  

جه نگی ئه  مەریكا له  عێراقدا. له  پرسی جه نگی ئه  مەریكا دژی 

هه موو  پارله  مانییه  كان،  هه  ڵبژاردنه   پێچه وانه وه ی  به   عێراق، 

له گه ڵ  فه  لسه  فی(  هه  لومه  رجێكی  )له  باره  ى  پێوه ره كامنان 

یه  كرت كۆكراونه ته وه .

یه  كه  م: لێره دا له  مانا ساده  و ساكارییه  كه یدا، سه روكارمان 

ده سه اڵتی  لەنێوان  هه یه :  به راوردنه كراودا  شتێكی  له گه ڵ 

هیچ  ترەوە  له الیه  كەی  عێراق  ده وڵه تی  الیه  ك،  له   ئه  مەریكا 

وه  ك جه نگی  ئه  م جه نگه   نییه .  هاوبه ش  پێوه رێكی  و  شێوه  

سااڵنی  له   یه  كه  م  جیهانی  جه نگی  له   ئه ڵامنیا  و  فه ره نسا 

1914-1918دا نییه . له  و جه نگه دا، له  نێوان فه ره نسا و ئه ڵامنیا 

پێوه رێكی هاوبه ش هه بوو، رێك به  م هۆیه  بوو، كه  شاهیدی 

جه نگی جیهانی بووین، به  اڵم له  نێوان ویالیه ته  یه  كگرتووه  كان 

و عێراقدا، هیچ چه  شنه   شێوه یه  كی هاوبه ش نییه . ئه  م نه  بوونی 

»چه كه   رووداوی  كه   وایه   شته   ئه  و  وه  ك  هاوبه شه   شێوه  

كۆمه ڵكوژه كان« تا ئه  و راده یه  گرنگی پێدرابوو. پڕوپاگه نده ی 

ئه  مەریكی و به ریتانی به  هۆی خستنه رباسی پرسه كه  له  باره  ى 

ئه  وه دابوون،  هه وڵی  له   عێراق  له   كۆمه ڵكوژە كان  چه كه  
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تاوه  كو خه ڵك رازی بكه ن كه  له  م نێوانه دا شێوه  و پێوه رێكی 

هاوبه ش له  نێوان هه  ردوو ال ی جه نگدا هه یه . ئه  گه  ر سه دام 

هه بوایه،   بیۆلۆژیكیی  و  كیمیایی  ئه تۆمیی،  چه كی   حوسێن 

ئه  وكات ده یانتوانی ره وایه تی به  هێرشربدنی خۆیان بۆ عێراق 

له   هاوبه ش  شێوه یه  كی  هه بوونی  به گوێره ی  ئه  ویش  بده ن 

دۆخه دا،  له  م  عێراق،  ده سه اڵتی  و  خۆیان  ده سه اڵتی  نێوان 

به  رامبه  ر  نه بووین  به هێز  زۆر  وزه ی  هێرشی  شاهیدی  ئێمه  

ره وا  به رگری  له گه ڵ  به  ڵكو سه روكارمان  الواز،  زۆر  وزه یه  كی 

له  به  رامبه  ر هه ڕە شه ی پێوراودا هه بوو. ئه  م واقیعه ته ی كه  له  

عێراقدا، هیچ جۆره   چه كێكی كۆمه ڵكوژ بوونی نییه ، ئه  وه  ى 

هیچ  پرسه دا  له  م  ئاشكراتربوو:  ده یانزانی  پێشرت  هه موو  كه  

شێوه یه  كی هاوبه ش نه بوو.

ره ه��ای  پێویستیی  ل��ه گ��ه ڵ  ب��اب��ه ت��ه دا  ل��ه  م  دووه  م: 

نییه   دیار  به ڕاستی  هه  لومه  رجه دا،  له  م  دایت.  هه  ڵبژاردنێك 

كه  چۆن دەشێت نه  نه یار و نه  یاری جه نگ بوون. هه  ر به 

دژی  ناڕە زایی  و  كه  خۆپیشاندان  هه  ڵبژاردنه وه یه   ئه  م   هۆی 

ئه  م جه نگه  هێنده  به رفراوان بووه .

خۆپیشاندانه   دووری����ت:  ده س����ه اڵت  ل��ه   س��ێ��ی��ه  م: 

گرنگی  سوبێكتیڤی  كه لێنێكی  جه نگ  دژی  جه ماوه رییه  كان 

هێنایه   ئه  مەریكا  هه ژموونی  ده سه اڵتی  له   سه  ره  نجدان  به  

كایه وه .

هه  لومه  رجێكی  ده ركه وتنی  شاهیدی  ئێمه   چ��واره م: 

تازه ین كه  له ته ك زۆرێک له  شته كانی تر، به  هۆی بایه خی 
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ده كرێت،  ده ستنیشان  گردبوونه وانه   و  خۆپیشاندان  ئه  م 

و  تێگه یشنت  تازه كانی  توانا  ئ���ه  وه ش،  س���ه ره ڕای  ب��ه  اڵم 

كاركردنی هاوبه ش له نێوان فه ره نسا و ئه ڵامنیا ئه دگاری ئه  م 

هه  لومه  رجه یه .

پێش  ده بێت  روویداوه ،  له  وه  ى  سه  ره  نجدان  به   دواجار، 

هه  ر شتێك بپرسیت: »ئاخۆ په  یوه  ندییه  ك هه یه،  كه  په  یوه  ندی 

نه بێت؟ ئاخۆ توخمه  به راوردنه كراوه  كان له ئارادایه ؟« ئه  گه  ر 

لێره دا  دابڕێژی:  ئاكامه كانی  ده بێت  ئه رێنییه   وه اڵمه كه  

به گوێره ی  هه یه ،  ئاورته یه  ك  و  مه ودایه  ك  هه  ڵبژاردنێك، 

بۆ  بۆچوونه وه   لێكۆڵینه وه ی  له   دەشێت  كه   بنه مایه یه   ئه  م 

هه  لومه  رجه دا،  له  م  ببێت.  تێپه ر  فه  لسه  فیی  هه  لومه  رجێكی 

به   ئه  م په یامنه   به  په یامنی فه  لسه  فی بده ین.  ده توانین مانا 

پته وی  بۆچوونێكی  فه  لسه  فییه  كاندا،  پێوه ره   له   سودوه رگرتن 

تایبه  تی خۆی له  سنوری فه  لسه  فه  دا ده ئافرێنێت.

 1)singularity(  من پێداگیرییه  كی زۆر له سه ر تاكایه تیی

په یامنی فه  لسه  فی ده كه مه وه . فه  لسه  فه   ده بێت به  شێوه  یه  كی 

له  سیاسه ت جیابكرێته وه . هه  ڵبه  ت هه ندێک په یامنی  ره ها 

یان  روونده بنه وه،   فه  لسه  فه  وه   هۆی  به   كه   هه ن،  سیاسی 

زه روره تیان  كه   فه  لسه  فه  یه   ئه  وه   بوترێت،  ده بێت  ته نانه ت، 

نەبوونی  بەهۆی  بەڵكو  نییه،   )indiviual( تاكایەتیی  له  مەبەست   -1

وشەیەكی پ�ڕ به پێستی سینگوالرێتی، بۆیه بەناچاری وشەی تاكایەتییامن 

تاقەنەییش  و  تاقەنه  وەك  وشەگەلی  هەرچەنده  زانیوه،  گونجاو  به  بۆ 

بوونی هەیه، كه لەگەڵ ماناكاىن دۆخی سینگوالرێتیدا نایەیتەوه.
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به  ته  واوی  سیاسه ت  و  فه  لسه  فه    ب��ه  اڵم  جڵه وگیرده كات، 

هه  لومه  رجه   گۆڕینی  سیاسه ت  ئامانجی  جیاوازن.  له یه  كرت 

خستنه ڕووی  هه وڵی  له   فه  لسه  فه    كاتێكدا  له   جه معییه  كانه ، 

فه  لسه  فه    جیاوازی  گ��وزاره ی  هه مووان،  بۆ  تازه كانه   پرسه  

له   تازه كان،  فه  لسه  فییه   پرسه   به   په  یوه  ست  له   سیاسه ت  و 

سیاسیی  ملمالنێی  له   كه   دادوه ری،  فۆرمه ی  به و  ب��ه راورد 

له   جیاواز  ت��ه واو  فۆرمێكی  به كاریده هێنین،  راسته وخۆدا 

دادوه ری ده خوڵقێنێت.

هه  ڵبه  ت فه  لسه  فه   ده توانێت به گوێره ی نیشانه  سیاسییه  كان 

كاربكات، پرسه كان به  سودوه رگرتن له  م نیشانانه  بخوڵقێنێت، 

له گه ڵ  ده توانن  دووانه   ئه  م  كه   نییه،   مانایه   به و  ئه  مه   به  اڵم 

یه  ك تێكه ڵبكرێن، به  ڵكو به و مانایه  ده گه ن، كه  له  ساته وه ختی 

زۆر  سیاسه ت  بۆ  ده توانن  هه  لومه  رج  هەندێک  تایبه  تدا 

گرنگ بن، به  اڵم بۆ فه  لسه  فه   بێ بایه خ بن، به  پێچه وانەشە وه  

ده توانێت  فه  لسه  فی  په یامنی  كات  هه ندێک  هۆیه ،  به  م 

په یامنی  به رچاو.  بێته   په یپێنه براو  ته نانه ت  نەر ێنی،  زۆر 

به راوردكردن  )له  و جۆره  ی كه  شایه نی  فه  لسه  فی  راسته قینه ی 

ئاورته   له قه  ڵه مده درێت(  بیركردنه  وه    هه  ڵبژاردنی  به   نییه، 

له   به  تایبه  ت  ده خوڵقێنێت،  مه وداكان  شانۆ،  سه ر  ده هێنێته  

فۆرمه  هه مه چه  شنه  كانی ده سه اڵت دوورده كه وێته وه ، ئه  مه ش 

خۆی په یامنێكی غه ریب و نەر ێنییه .

باره یه وه   له  م  ئه  فالتون  سه  ر  نجڕاكێشی  زۆر  ده قێكی 

نامه ی  نۆیه می  كتێبی  كۆتایی  له   ده توانیت  كه   هه یه،  
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كۆماردا  له   ده زانیت،  كه   چه  شنه  ی  بەو  بیدۆزیته وه .  كۆماردا 

چه  شنه  ،  به  م  داڕشتووه ،  سیاسیی  یۆتۆپیای  جۆرێك  ئه  فالتون 

و  فه  لسه  فه    نامه یه دا  له  م  كه   بكه ین  خه یاڵ  به  مجۆره    ره نگه  

نۆیه مدا،  به شی  كۆتایی  له   نزیكن.  یه  كه وه   له   زۆر  سیاسه ت 

چه ند  له گه ڵ  وت��ووێ��ژە   و  قسه كردن  خه ریكی  سوكرات 

تۆ  چیرۆكه ی  »ئه  م  پێیده ڵێن:  له  وانه   هه ندێک  كه   گه نجێك 

په  یوه  ست  شوێنێكدا  هیچ  له   به  اڵم  سه  ره  نجڕاكیشه ،  زۆر 

له  و  یۆتۆپیا،  ره خنه ی  واته   ئه  مه   واقیعیه ته وه .«  به   نابێت 

سوكرات  به   دیسان  هه روه ها  هه بووه،  بوونی  سه رده مه شدا 

ده ڵێن: »كۆماره كه ی تۆ له  هیچ شوێنێكدا نایه ته دی.« سوكرات 

له   بێت  شێوه یه  ك  هه  ر  به   دەشێت  »به  اڵم  وه اڵمده داته وه : 

به   بێته كایه وه .«  واڵته كه مان،  ده ره وه ی  له   تر،  شوێنێكی 

ده ربڕینێكی تر، ده ڵێت یۆتۆپیا له  شوێنێكی ده ره وه ی كۆمه ڵگە 

دێته  كایه وه، الیه نه كان نامۆ و بێهواده بن. به  دیدی من، ئه  مه  

زۆر گرنگه  كه  په یبه وه به ریت په یامنێكی فه  لسه  فیی راسته قینه  

ده ئافرێنێت،  غه ریبی  جۆرێک  جیاوازه كاندا  هه  لومه  رجه   له  

ده درێت.  له قه  ڵه م  ده ره كی  شتێكی  به   گشتی،  به  شێوه  یه  كی 

ئه  و كاته ی كه  ئه  م په یامنه  به  شێوه یه  كی ئاسایی ده ربكه وێت 

)سه رده مانێك كه  ئه  م غه ریبییه ی نه بێت، له  پارادۆكسدا نوقم 

راسته قینه ،  فه  لسه  فی  په یامنێكی  نه ك  ئیرت  ئه  وكات  نه بێت( 

به  ڵكو په یامنێكی سیاسی و په یامنێكی ئایدۆلۆژیكی، یان پرت 

له  په یامنێكی هاوواڵتی نابێت. په یامنی فه  لسه  فی به  غه ریبییه  

ناوه  كییه  كه ی ده ستنیشانده كرێت.
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زۆرم  ك��ه   هێنامه وه   بیر  شیعرێكی  وت��وێ��ژە ،  ئ��ه  م 

ژوون  سه ن  فه ره نسییه ،  شاعیرێكی  شیعری  خۆشده وێت. 

 Anabasis2  پرس_شیعرێكی حه ماسی و بێهاوشێوه  به  ناوی

بێگانه ،  هاتووه :  شیعره دا  ئه  م  پێنجه می  به شی  كۆتای  له  

داپۆرشاوه  به  بۆچوونی ناوازه ی خۆی، وه  ك یارانێكی زۆر له  

رێگەكانی بێده نگیدا ده دۆزێته وه . ئه  مه  بێگومان پێناسه یه  كه  

له   بێگانه یه  كه   هه میشه   فه  یله  سوف  فه  لسه  فیی.  په یامنی  له  

داپۆرشاوێك له  بۆچوونه  ناوازه كانی خۆی. 

ئه  مه  به و مانایه یه  كه  ئه  و بیر و پرسه  تازه كان ده خاته ڕوو، 

یارانێكی  »هێنده   ئه  و  هه موویان.  پێشڕه وی  ده یخاته  

توانای  وات��ه   ده دۆزێ��ت��ه وه «،  بێده نگی  رێگەكانی  له   زۆر 

پرسه   ئه  م  بۆ  خه ڵكه   زۆری  ژماره  یه  كی  سه  ره  نجڕاكیشانی 

تازانه ، له  به  رئه  وه  ى وایان لێده كات كه  بڕوابكه ن ئه  م پرسانه  

له   گوێ  كه سانه ی  ئه  و  ئه  مه یه ،  گرنگه كه   خاڵه   یونیڤێرساڵن. 

گوتاری فه  یله  سوف ده گرن، به  هۆی »بێده نگی بۆچوونه وه « 

له  گه  ڵی هاوڕابوونه ، نه ك به هۆی »ره وانبێژی گوتاره وه «.

به و چه  شنه  ی كه  ده یبینیت، ئه  م وێناكردنه  له  بێگانه ، كه  

زۆرجار  ده دۆزێته وه ،  خۆی  بۆ  دۆستانێك  تازه كانی  هزره   به  

دۆستانی بێده نگ به   ته  واوی ئه  م بۆچوونه یان هه یه  كه  له  م 

نێوانه دا چه ند پرسێكی یونیڤێرساڵ له  ئارادایه ، ئه  و پرسانه ی 

كه  گوێدێره كانی هه موو مرۆڤایه تیین_ بێ هیچ هه  اڵوێردرێك.

ئه  م  بۆ  پێویست  بۆچوونێكی  دەمەوێت  هۆیه   به  م 

2- له شكركێشییه  كی ناسه ركه وتووی كۆرۆشی بچووك له  سااڵنی 400-401پ. ز.
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تیۆری  بكه  م:  زیاد  فه  لسه  فی  په یامنی  له  باره  ى  تێڕامانه  

فه  یله  سوف  ده زانین  )گه ردوونگه رایی(.  یونیڤێرساڵیتی 

به   په  یوه  ست  گشتییه  كانی  پره نسیپه   ژێر  له   دواجار  خۆی 

یونیڤێرساڵیتییه   ئه  م  ده زانێت.  پارادۆكسیكاڵ  پێگه یه  كی 

له  باره  ى  تێز  هه شت  به   پرسیاره   ئه  م  چییه ؟  خۆگری  له  

كه مێک  پێبده ن  رێگه  م  وه اڵم��ده ده م��ه وه .  یونیڤێرساڵ 

له   ئه  وه  ى  بده م.  قسه كانم  به   درێژە   روونرت  و  هونه ریرت 

له   پوخته یه  كه   وه  ك  شتێكی  ده خه مەڕوو،  بۆتانی  درێژە دا 

چاوه ڕوان  ناتوانێت  كه س  هیچ  هه  ڵبه  ت  من.  فه  لسه  فه  ی 

كورته ی  وه  ك  ساده ییه   به  م  فه  لسه  فه  یه  ك  پوخته ی  بێت، 

به و  فه  لسه  فه  ،  ئه  گه  ر  ته نانه ت  بێت!  وه رزشییه  كان  هه واڵه 

به  م  )combat(3و  كۆمباته    ده یڵێت،  كانت  كه   چه  شنه  ی 

چه  شنه  ، وه رزشێكه . ئه  وه  ى له  درێژە دا باسیده كه م، خاڵ به  

خاڵ، پێناسه ی منه  له  یونیڤێرساڵ.

گونجاوی  ئامڕازێكی  ب��ی��رك��ردن��ەوە،  ی��ەك��ەم:  تێزی 

یونیڤێرساڵە

كاته ی  ئه  و  تا  سوبێكته ،  »بیركردنه  وه  «  له   مه به ستم 

گشتێتی  و  هه  ڵده هێنجرێت  پرۆسه یه  كه وه   لەڕێگه  ی  كه  

چه  شنه  ی  ب��ه و  ی��ان  تێكده شكێنێت،  ب��وون  مه عریفه ی 

مه عریفه   له   كونێك  سوبێكت  كاته ی  ئه  و  تا  ده ڵێت  الكان 

بێنێته كایه وه .

3- جۆره   وه رزشێكه   له  نێوان دوو كه س یان زیاتر ئه نجامده ده رێ.
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چه ند تێبینیه  ك

گونجاوی  ئامڕازێكی  بیركردنه  وه    له   مه به ست  ئه لف: 

شێوه ی  به   نییه   شتێكی  هیچ  كه   مانایه یه   به و  یونیڤێرساڵه ، 

یونیڤێرساڵ  ده ربكه وێت.  ئۆبێكتیڤ  شیرازه یه  كی  یان  ئۆبێكت، 

له ڕێگه  ی  ته نیا  یونیڤێرساڵ  »نائۆبێكتیڤه«.  بنه ڕه تدا  له  

بیركردنه  وه    ره وت��ی  به رهه مهێنانه وه (ی  به رهه مهێنان)یان 

سوبێكتیڤ  دۆخێكی  ره وت���ه ش  ئ��ه  م  ده ك��رێ��ت.  ئ��ه زم��وون 

دروستده كات )یان نۆژە نده كاته وه (. له  م باره یه وه  دوو منوونه ی 

بریتییه   یه  كه  میان  منوونه ی  له  به  رده سته  :  )تیپیكاڵی(  جۆریم 

به هۆی  ته نیا  مامتاتیكییه   پرسێكی  یونیڤێرساڵێتی  كه   له  وه  ى 

سه ملاندنه وه   كاریگه ریه  كه ی  به رهه مهێنانه وه ی  یان   داهێنان، 

له   واقیعی  یونیڤێرساڵێتی  دووه  میان  منوونه ی  ئه زموونده كرێت. 

گوزاره یه  كی سیاسییشدا، ته نیا لەڕێگه  ی كرده یه  كی كێبه ركێییانه  

كه  پراكتیكی ده كات، دەشێت ئه زموون بكرێت.

له ڕێگه  ی  بیركردنه  وه  ،  سوبێكتی  وه  ك  بیركردنه  وه    ب: 

كه   مانایه یه   به و  ئه  مه   هه  ڵده هێنجرێت،  پرۆسه یه  كه وه  

یان  پێكهاتن  ئه نجامی  شێوه یه  ك  به هیچ  یونیڤێرساڵ 

سوبێكتێكی  كه   نییه،   )متعالی(  ترانسێندنتاڵ  بیناكردنێكی 

توانایی  و  كرانه وه   له به  رامبه  ردا  ده كات.  گریامنە  بیناكراو 

یونیڤێرساڵ، خۆی پێشمه رجی بوونی سوبێكتێكی بیركردنه  وه  یه  

خاڵێكی  له   بیركردنه  وه    وه  ك  سوبێكت  لۆكاڵییدا.  ئاستی  له  

هه  ڵده هێنجرێت،  له رێگه یه وه   كه   گۆشه یه  ك،  له   تایبه  ت 

خاڵه كانی  هه م  كه   شته یه   ئه  و  یونیڤێرساڵ  گه مارۆده درێت. 
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هه م  ده ستنیشانده كات،  بیركردنه  وه    سوبێكتی  وه  ك  خۆی 

به  م  خاڵه .  ئه  م  واقیعی  و  شاراوه   باسكردنی  یان  كۆكردنه وه  

یونیڤێرساڵدا،  له   به كارهاتوو  سه ره كیی  دیالێكتیكی  چه  شنه  ، 

دیالێكتیكی لۆكاڵی وه  ك سوبێكت و دیالێكتیكی گڵۆباڵ وه  ك 

شێوه  كی ناكۆتایه . ئه  مه  دیالێكتیكی خودی بیركردنه  وه  یه .

له  ئاكامدا، یونیڤێرساڵێتی گوزاره یی )زنجیره ی ژماره كانی 

ڕوومانكردۆته   ئێمه   كه   هۆیه یه   به  م  سنوره (  بێ  یه  كه  م 

له ڕووی  بێهاوتا  هۆیه  كی  دۆزینه وه ی  یان  دووباره كردنه وه،  

گریكه وه   سه رده می  له   پرسه .  ئه  م  بۆ  بیركردنه  وه    ره هه ندی 

ئیگزۆماتیكی  به   هاوشان  ژم��اره ك��ان  تیۆری  هه نووكه   تا 

تر،  ده ربڕینێكی  به   پارێزراوه .  ژێرخانه كه ی    )axiomatic(

كرێكارانی  »مافی  پراكتیكی  گوزاره یه  كی  یونیڤێرساڵێتی 

ئه  و  ل��ەالی��ه ن  ده بێت  واڵتێكدا  له   نایاسایی  په نابه ری 

چه  شنه  كانی  ت��ه واوی  له   بنارسێت«،  فه رمی  به   واڵت��ه وه  

رێگه  یانه وه   له   كه   شاردراوه ته وه   كێبەركێكاره  كاندا  هه نگاوه  

چاالكانه    )political subjectivity( سیاسیی  سوبێكتیڤیی 

جیهانیی  پرۆسه ی  له   چه  شنه  یه ،  به  م  هه  ر  دروستده بێت، 

سیاسه تێكدا، به گوێره ی ئه  وه  ى له  باره  ى ده وڵه ت و بڕیاره كان، 

رێسا و یاساكانییه وه  وه سفده كات.

)لەڕاستیدا  حه قیقه ت  یان  یونیڤێرساڵ  پرۆسه ی  جیم: 

له گه ڵ  الوه  كییان  په  یوه  ندییه  كی  شنت(  یه  ك  هه  ردووكیان 

به و  ئه  مه   هه یه ،  مه عریفه دا  هه مه جۆره  كانی  بواره   هه موو 

بونیادێكی  ل��ه  وه  ى  پرت  هه میشه   یونیڤێرساڵ  كه   مانایه یه  
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زمان  به   نه ژمێردراوه .  ده ركه وتنێكی  هه  بێت،  وه سفكراوی 

مه عریفه   به  رامبه  ر  حه قیقه تێك  پێموایه   تر،  ده ربڕینێكی  و 

تێنه په ڕە، ته نانه ت له  بنه ڕە تدا ناوه ڕۆكێكی نه نارساوه . كاتێک 

ئه  مه ش  ده كه ین،  پێناسه   ناهوشیاریانه   وه  ك  حه قیقه ت 

رێگه  یه  كی تره  بۆ روونكردنه وه ی مه به سته كه م.

ه��ه م��وو ئ���ه  وه  ى ل��ه  م��ه ع��ری��ف��ه دا ب��ه ه��ۆی گ���وزاره  

شایه نی   )descriptive predicates( وه سفییه  كانه وه  

ده ده م،  قه  ڵه می  له    )particular( تایبه  تێتی  به   بێت  ناسین 

پێگه یه  كدا  له   باو  شێوه یه  كی  وه  ك  ئ��ه  وه  ى  هه موو  به  اڵم 

چه  شنه    هیچ  فۆرمی  له   به  اڵم  ده ستنیشانكردنه ،  شایه نی 

له    )singular( به تاكایه تی  ناگونجێت،  به ڵگه یی  وه سفێكی 

قه  ڵه میده ده م. به  مچه  شنه  ، تایبه  مته ندییه  كولتورییه  كانی هه  ر 

هه موو  به  اڵم  قه  ڵه مده درێت،  له   تایبه  تێتی  به   دانیشتوانێك 

ئه  وه  ى به دره وشانه وه ی ئه  م تایبه  مته ندییانه  و دووركه وتنه وه  

له  هه  ر چه  شنه   وه سفكردنێكی باو، به  شێوه  یه  كی یونیڤێرساڵ 

سوبێكتێكی بیركردنه  وه   به  تاكایه تی له قه  ڵه مده درێت.

تێزی دووەم: هەموو یونیڤێرساڵێك

تاك و تەنیایە، یان تاكایه تییه 

و  پ��اراس��نت  چەشنە  هیچ  تایبه  تێتی،  دەرب�����ارەی 

رۆژان��ە  ئەم  نییە.  گونجاو  یونیڤێرساڵی  ب��ه رزك��ردن��ه وه ی 

تەنیا  كە  دەكرێت،  ئەوە  بانگه شه ی  ئاسایی  بەشێوەیەكی 

كۆپی یونیڤێرساڵ رێزدانانە بۆ تایبه  تێتییه  كان، بە بڕوای من، 
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ئەم تێزە لێكدژە. ئەم لێكدژییە خۆی بە ئامڕازی ئەم واقیعەتە 

زەق دەكاتەوە كە هەر چەشنە هەوڵدانێك بۆ بەگشتیكردنی 

ئەم تێزە بەردەوام لە بەرامبەر ئەو تایبه  تێتییانه  رادەوەستێت 

ناكه ن،  هه مواری  فۆرماڵ  یونیڤێرساڵیتیی  الیه نگرانی  كە 

تایبه  تێتییه  كان  رێزی  پاراستنی  خودی  كە  ئەمەیە  راستییەكە 

پاراستنێكی یونیڤێرساڵه ، لەم شێوەیەدا، پێویستە لە سەرەتادا 

خراپەكان  تایبه  تێتییه   و  باش  تایبه  تێتییه   نێوان  لە  جیاوازی 

لە  هیراركییەت  جۆرێك  دەبێت  تر،  دەربڕینێكی  بە  بكەین. 

منوونە،  بۆ  بهێرنێتەكایەوە.  وەسفییەكان  گ��وزارە  ناواخنی 

كولتوری  تایبه  تێتییه  كی  كە  بكرێت،  بانگەشە  وا  دەشێت 

)خصوصیه  ثقافیه ( یان ئاینی، ئەگەر رێزی بۆ تایبه  تێتییه  كانی 

تر دانه نا، ئه  وا بە تایبه  تێتییه  كی خراپ لە قەڵەمدەدرێت. بەاڵم 

تایبه  تێتیدا  لە  پێشدا  لە  فۆرماڵ  یونیڤێرساڵی  كە  روونە  زۆر 

تایبه  تێتی  بۆ  رێزدانان  یونیڤێرساڵیتی  دواجار  هەیە.  بوونی 

 universality of( هەر هەمان یونیڤێرساڵیتیی یونیڤێرساڵیتیه

.)universality

الیەنە  ئەم  تاوتولۆژیكییە.  رادەبەدەر  لە  پێناسەیە  ئەم 

هاوشێوەی پرۆتۆكۆڵێكە كە دەیەوێت تایبه  تێتیی تایبەتەكان 

بكاتەوە،  رەش  نەمرەكان(  تایبه  تێتییه   تر،  دەربرینێكی  )بە 

لەبەرئەوەیە گوزارەكانی ئەم تایبه  تێتییه  لە بۆتەی پێكهاته ی 

بەرەو   )self sufficient( خۆبه شكردو  شوناسگه رایانەی 

له نێوچوون دەبات.

بەم چەشنە، دەبێت بڵێین هەر یونیڤێرساڵێك خۆی نەك 

وەك رێسامه ندكردنی تایبه  تێتی یان جیاوازییەكان، بەڵكو وەك 



ئاالن بادیۆ & ساڵڤۆی ژیژه ك40

تاكایه تییه  ك كە گوزارە شوناسییەكانی كه میانكردووه ، دەخاتەڕوو، 

لەم  گوزارەگه لی  لەڕێگەی  یونیڤێرساڵێتییه  خۆی  ئەم  گەرچی 

چەشنە دەخاتەڕوو. كه مكردن لە تایبه  تێتییه  كانه وه  پەیدادەبێت 

تاكایه تی  ئەگەر  ب��ەاڵم  گریامنه كردندایه ،  به  رامبه  ر  له   كه  

دەتوانێت بە هۆی كه مكردنه وه ، بانگه شه ی یونیڤێرساڵ بكات، 

یان  شوناسگه راكان،  گ��وزارە  كردەی  و  رۆڵ  كە  هۆیەیە  بەم 

تایبه  تێتییه  كان  وەسفی  كە  مەعریفە  فۆرمانەی  ئەو  لۆژیكی 

دەكەن، رێگری به رده م هەر چەشنە تواناییه  كی پێشبینی یان 

تێگه یشنت لێیدەبێت.

لەڕووداوێكەوە  یونیڤێرساڵێك  هەموو  سێیەم:  تێزی 

رەوشه كه   تایبەتێتیی  بەرامبەر  رووداو  سەرچاوەدەگرێت، 

ناگۆڕێت.

رووداو  و  یونیڤێرساڵ  نێوان  په  یوه  ندی  و  یه  كانگیری 

پرسی  كه   روون��ه   ئ��ه  وه   بنه ڕە تدا،  له   سه ره كییه .  پرسێكی 

یونیڤێرساڵیزمی سیاسی به  ته  واوی پشت ئه ستوره  به  رژێمێك 

ئه  م  ب��ه رده م  له   نه ك  هه  ڵبه  ت  خیانه ت،  یان  وه ف��اداری  له  

بێوه فایی  یان  وه فاداری  به  ڵكو  ره وته دا،  و  دۆكرتین  ئه  و  یان 

فه ره نسا،  گ��ه وره ی  شۆڕشی  وه  ك  رووداوگ��ه ل��ی  به  رامبه  ر 

كۆمۆنی پاریس، یا ئۆكتۆبه ری 1917، ملمالنێی رزگاریبه خشی 

به  رامبه  ردا،  له    .1968 مه ی  بزوتنه وه ی  یان  نه ته وه یی، 

ره تكردنه وه ی  سیاسی،  یونیڤێرساڵیزمی  ره تكردنه وه ی  بۆ 

پڕوپاگه نده ی  له   پرت  شتێكی  ئ��ازادك��ردن،  سه رباسه كانی 
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به و  پێویستی  الیه نه   ئه  م  پێوسته .  رووت  كۆنه په رستیی 

 eventual( شته یه  كه  ده توانرێت به  ریفیشینیزمی رووداوی

به   دەشێت  منوونه   بۆ  قه  ڵه مبدرێت.  له    )revisionism

هه وڵی فورێت له  خستنه ڕووی بێهوده یی شۆڕشی فه ره نسادا 

بكه ینه وه،   ئه ژمارانه   بێ  هه وڵه  له  و  بیر  یان  بیربكه ینه وه،  

خوێندكاران  خۆپیشاندانی  به    1968 مه ی  تا  ده خ��وازن  كه  

ریفیشینیزمی  بكه نه وه .  كورت  سێكسییه  كان  ئازادییه   به ره و 

تاكایه تی ده كاته   یونیڤێرساڵیتی و  نێوان  په  یوه  ندی  رووداوی 

له   ده سته واژه ی:  بڵێین  ده بێت  ماالرمێ  گوته ی  به   ئامانج. 

پشت  ته نیا  روونادات،  شوێن  له   جگه   شتێكی  هیچ  شوێندا 

ده به ستێت، هه موو  گوزاره یی  و  رێزمانی  روونكردنه وه ی  به  

ئه  وه  ى ئۆبێكتیڤ بێت، هه  ڵگری به های یونیڤێرساڵه. دواجار 

ئه  م پرسه  به  م بانگه شه یه  ئه نجامده درێت، كه  هه موو ئه  وه  ى 

خۆی  پێی  شوێن  سه رمایه   ده سه اڵتی  و  میكانیزمه كان  له  

قایمده كات، هاوشان به  گرێنتییه  ده وڵه تییه  كانی، به دیهێنه ری 

به هایه  كی یونیڤێرساڵه.

 human( مرۆیی  ئاژە ڵی  چاره نووسی  باره یه وه ،  له  م 

گوزاره یی  تایبه  تێتیی  نێوان  په  یوه  ندی  هۆی  به    )animal

ئاژە ڵ  _چاره نوسێكی  ده كرێت  ئاراسته   یاسا  گشتیبوونی  و 

ئاسایانه . لێره وه  رووداوی الیه نێكی كرداریی له  یونیڤێرساڵیزم 

ده ستپێبكات، سوبێكتیش له  ره وتی ئه  م الیه نه  دێته كایه وه ، له  

به ستانه وه ی پۆزه تیڤیستیی تایبه  تێتی و گشتێتی له  به  رامبه  ر 

یه  كدایه .
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جیاوازییه   گرنگی  پرسی  به   ئاماژە   دەشێت  له  مه وه  

كه   گوزاره ییه  كان،  تایبه  تێتییه   بكرێت.  سێكسواڵییه  كان 

پێگه كانی پیاو و ژن له  كۆمه ڵگەیه  كی تایبه  ت ده خه نەڕوو، 

دەشێت به  شێوه  یه  كی ئه بسرتاكت لێی تێبگه  ین. پرە نسیپێكی 

گشتی شایه ن به  روونكردنه وه،  دەشێت ئه  مه  بێت كه  ماف، 

په  یوه  ست  هیراركیه ته كانی  و  تایبه  مته ندییه  كان  شوێنه كان، 

یه  كسانخوازانه ی  رێسایه  كی  په یڕە وی  ده بێت  پێگانه ،  به  م 

قه شه نگن،  و  باش  ئه  مانه   هه موو  بێت.  یاسا  له   هه  ێنجراو 

یونیڤێرساڵێتیه  ك  چه  شنه    هیچ  زه مینه ی  ناتوانێت  به  اڵم 

رۆڵەكانی  گ��وزاره ی��ی  دابه شكردنی  كه   شوێنه ی  ئه  و  تا 

به دیهاتنی  بۆ  فه راهه مبكات.  خرابێته ڕوو،  سێكسواڵێتی 

له خۆڕای  ده ركه وتنی  شاهێدی  ده بێت  واقیعه،   ئ��ه  م 

ئه  و  بین،  راگه یاندنێك  یان  رووبه ڕووبوونه وه یه  ك  تایبه  تێتی 

راگه یاندنه ی كه  سوبێكتێك وا لێده كات كه  ده ركه وتنی رێك 

سێكسواڵییدا.  جیاوازی  له   ئه زموونه كه ی  كه مكردنی  وه  ك 

رووبه ڕووبونه وه یه  كی  هۆی  به   چه  شنه  ،  له  م  سوبێكتێكی 

تێیدا  كه   رووبه ڕووبونه وه یه  ك  ڕوو،  ده خرێته  عاشقانه  

سێكسواڵیتیكراوه  كان  به   پێگه   جیابوونه وه ی  سه نتێزی 

پانتاییه  كی  ته نیا  عاشقانه   پانتایی  به  مچه  شنه  ،  رووده دات. 

په  یوه  ست  یونیڤێرساڵی  تاكایه تیی  تێیدا  كه   راسته قینه یه،  

له  م  جیاوازی  به   په  یوه  ست  )دواج��ار  جێنده ره   دوو  به  

سوبێكتیڤی  ئه زمونێكی  لێره وه یه   راده گه یه نرێت.  چه  شنه  ( 
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هه مووان  رووده دات.  ره ه��ا  جیاوازی  له   دابه شنه كراو 

دوو  نێوان  په  یوه  ندی  خستنه ڕووی  وه ختی  كه   ده زان��ن 

عاشقانییه  كان  چیرۆكه   به ره و  به رده وام  تاكه كان  جێنده ر، 

و  جیاوازی  رێگرییه   به   ناله باره   راكێشانه   ئه  م  ده ڕۆن، 

پووچی  بۆ  كۆمه اڵیه تییه  كان  وه رچه رخانه   كه   تایبه  تییه  كان،  

روونه   ته واو  باره یه وه   له  م  به كارده هێرنێن.  خۆشه ویستی 

له  م  رێك  یونیڤێرساڵ  له   هه ڵێنجراو  سه  ر  نجڕاكێشانی  كه  

واقیعه ته دا شاردراوه ته وه،  كه  یونیڤێرساڵ وه  ك تاكایه تیه  كی 

ناكۆمه اڵیه تی، خۆی له  گوزاره كانی مه عریفه  كورتده كاته وه  

)یان هه وڵده دات كورتیبكاته وه (.

یونیڤێرساڵ  بڵێین،  ده بێت  پێداگرییه وه   به   چه  شنه    به  م 

تاكایه تییه  ك ده رده كه وێت و ئه  وه  ى ئێمه  ده بێت  هاوشێوه ی 

هه موو  كه   ئامێزه،   ریسك  سه ربارێكی  ده ستپێبكه ین،  لێیه وه  

له   گوزاره یه  ك  هیچ  كه   به  مه ی،  ئه ستوره   پشت  تواناكه ی 

كاریگه ری  ژێر  بیخاته   بتوانێت  بۆئه  وه  ى  نییه   به رده ستدا 

مه عریفه وه .

منوونه یه  كی  چ  ئه  مه یه :  پرسیاره كه   چه  شنه    ب��ه  م 

ئاماده یی،  له   دابه شنه كراو  كاریگه  رییه  كی  چ  م��اددی، 

كه    ،)supjectivating( سوبێكتسازی  الیه نێكی  بۆ  زه مینه  

یونیڤێرساڵ،  به   په  یوه  ستییه   سه ره كییه  كانی  تایبه  مته ندییه  

فه راهه مشششده كات؟
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وەك  شتێك،  هەر  پێش  یونیڤێرساڵێك،  چوارەم:  تێزی 

بڕیارێك بەرامبەر بڕیارنەدان دەخرێتەڕوو

ئەم خاڵە پێویستی بە روونكردنه وه ی زیاتره .

مەعریفەی  گشتیی  سیستمێكی  بە  ئینسكلۆپیدیا  من 

كە  جۆرەی  لەو  قەڵەمدەدەم.  لە  رەوشێك  ناخی  لە  گشتیی 

هەموان لەبارەی سیاسەت، جیاوازییە سێكسواڵەكان، كولتور، 

شتی  هەندێک  بەاڵم  دەیزانن،  هتد  و  تەكنەلۆژیا  هونەر، 

گوتاریی  فراگمێنتی  یان  رێكخسنت  یان  رستەكان،  دیاریكراو، 

ئینسكلۆپیدیا  بە  پشتبەسنت  بە  ناشێت  بەهاكەیان  كە  هەن، 

و  ن���اڕوون  نادیاریكراو،  هاو ێزیی  دەستنیشانبكرێت، 

جێی  ئینسكلۆپیدیا  پەراوێزەكانی  لە  زۆرج��ار  نەنارساوە، 

كە  ئەوانە دەگرێتەوە،  ئەمەش هەموو  خویان خۆشدەكەن. 

نا مێنێته وه ،  بەدڵنیاییەوە  بونیادییه وه   رووی  له   ڕە وشه كه یان 

ئه  و شتانه ی كه  )رەنگە بەڵێیەك، یان رەنگیشە نەخێرێك(ی 

شتانەی  ئەو  هەموو  تر،  دەستەواژەیەكی  بە  بێت،  به دوادا 

بێ  رێسایەكی  بەگوێرەی  ئەبەد  تا  دەتوانێت  پێگەكەیان  كە 

ئینسكلۆپیدیاییه (-  خۆی  كە  )رێسایەك  باسبكرێت  بڕیار 

بڕیارنەدامنان  ب��ەرەو  مەعریفە  كە  شتانەی  ئەو  هەموو 

بڕیارنەدان  بەرەو  مەعریفەمان  ئەمڕۆ  منوونە،  بۆ  دەبات. 

شتێک  رەنگە  بڵێین  پێویستە  دەبات.  خودا  بوونی  لەبارەی 

لە كۆمەڵگەیەك  ئێمە  راستیدا  لە  نەبێت،  هەبێت، رەنگیشە 

دەژێین كە هیچ بەهایەك بۆ خودا دانانرێت، كۆمەڵگەیەك 

رێگەیەكی  بە  وابەستەیە.  ئاڵۆزەوە  مەعنه ویەتێكی  بە  كە 
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لەبارەی  ب��ڕی��ارن��ەدان  ب��ەرەو  مەعریفەمان  هاوشێوە، 

بارەیەوە،  لەم  دەبات:  ترمان  سیاسەتێكی  ئەگەری  بوونی 

نەبووە.  ئەوتۆی  ئەنجامێكی  بەاڵم  دەكرێت،  قسە  هەڵبەت 

منوونەیەكی تر، ئایا ئەو گرووپە لە كرێكاران كە رێگەپێدانی 

لە  بەشێكن  كاردەكەن،  لێرە  بەاڵم  نییە،  نیشتەجێبوونیان 

كۆمەڵگەی فەرەنسی؟ ئایا بە فەرەنساوە پەیوەسنت؟ )رەنگە 

)رەنگە  یان  دەژین(  و  دەكەن  كار  لێرە  لەبەرئەوەی  بەڵێ، 

نەخێر، چونكە بەڵگەی پێویستیان نییە بۆئەوەی بیسەملێنن، 

چەشنێكی  بە  بۆئەوەی  نییە  بەڵگەیان  یان  فەرەنسیین 

 illegal‹« نایاسایی  كۆچبەری  وشەی  بژێن(.  لێرە  یاسایی 

immigrant‹«، نەپچڕانی بەها، یان بێ بەهابوون بە باشی 

دەوترێت،  كەسانە  بەو  دەستەواژەیە  ئەم  دەخ��ات��ەڕوو. 

لە  دەشێت  پەیوەستنین،  ئێرەوە  بە  بەاڵم  دەژێن،  لێرە  كە 

بۆ  بنه ڕە تێك  ناتوانرێت  كە  كەسانەی  ئەو  دەربكرێن،  واڵت 

ئاماده ییان لێره  وه  ك كرێكار بخرێتەڕوو. 

سنوره   لەبارەی  كە  شتەیە  ئەو  رووداوێ��ك  بنەڕەتدا  لە 

نەزانراوەكانی ئینسكلۆپیدیایه  ك ده قه ومێت. بە گوزارشتێكی 

وردتر، ئه ركێكی ده ربڕینی و زاره كی بۆ ئه  م منوونه یه  بوونی 

هه یه :

E→ d )Ƹ(i

سوبێكتسازییەكی  هەر  دەخوێرنێتەوە:  چەشنە  بەم  كە   

رووداوەی  )ئەو  ده قه ومێت  رووداوێكەوه   بەهۆی  كە  واقیعی 

كە لەساتی دەركەوتنیدا دیار نامێنێت( پشت ئەستورە بەوەی 
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كە لەبارەی )Ƹ( كە لە ناخی خودی رەوشێكی بڕیارلێنەدراوە، 

خۆی  وەختە  ئەو  كە  پرسەیە،  ئەو  هەمان  ئەمە  بڕیاردراوە. 

سەنت  كڵێسای  نایاسایی  كۆچبەری  كرێكارانی  دەخاتەڕوو، 

بایه خی  هۆیە  بەم  ئەوان  بوو.  سەرقاڵی  پاریس  لە  بێرنارد 

ئەوەی بایه خه كه ی لەدەستدابوو بە ئاشكرا راگەیەندراون. بەم 

چەشنە بڕیاریاندا یان ڕایانگەیاند كە لەبەرئەوەی لێرەن، كه واته  

پەیوەسنت بە ئێرەوە، ئیدی وا لە خەڵك لێدەكەن تا دەستەواژەی 

)كۆچبەری نایاسایی( بەكا نەهێنن.

بەگوێرەی  لەقەڵەمدەدەم.  رووداویی  به گوزارەیەكی   )Ƹ(من

رووداو  ره تكردنه وه ی  كە  دەبینین،  )جوداسازی(  لۆژیكیی  رێسای 

 )Ƹ( گوزارەی رووداویی )كە هەموو بوونەكەی لە نادیاربووندایە(

كە خودی رووداو ئاماژەی پێدەكات، بەجێدەهڵێت، بەو چەشنەی 

كه: 

1. ره وشێكی واقیعیه  )لەبەرئەوەی پێشرتبوونی هه بووه (،

گۆڕانێكی  هەڵگری  بەهاكەی  كە  شتەی  ئەو  بەاڵم   .2

رادیكاڵە، لەبەرئەوەی بڕیارلێنەدراو بووە، بەاڵم لەمەڕ ئەوەی 

بەهای  كە  شتەیە  ئەو  رووداویی  گوزارەی  لێدراوە.  بڕیاری 

نەبووە، بەاڵم هەنووكە به های هەیە.

چەشنە  هەر  بەرایی  م��اددەی  پێموایە  ئەنجامدا  لە 

ئەم  رووداوی��ی��ە.  گوزارەیەكی  یونیڤێرساڵ  تاكایه تییه  كی 

یونیڤێرساڵ  كە  بیركردنەوە،  سوبێكتی  بۆ  ئێستا  گوزارەیەی 

ئەو  هەمان  ئەمە  جێگیردەكات.  دێتەكایەوە،  ناوەوەیدا  لە 
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پرسەیە كە لە دیدارێكی عاشقانەدا روودەدات، كە ئامادەیی 

)خۆشمدەوێی(  گ��وزارەی  بە  بەشێوەیەك  سوبێكتیڤەكەی 

دی��داری  هەلومەرجی  ئەگەر  تەنانەت  جێگیردەبێت، 

رەشكرابێتەوە.

بڕیارلێنەدراو  دابڕانیی  سەنتێزێكی  چەشنە  ب��ەم 

كرانەوەی سوبێكت  یان  كردنەوە  بڕیاردەبێت،  شوێنكەوتەی 

بەڕووی گوزارە رووداوییەكان گرێدەدرێت.

رووداوی��ی،  گوزارەیەكی  چەشنە  هەر  تەماشاكەن 

بونیادێكی راگه یاندنی ئاسایی هەیە، بێئەوەی تەماشابكرێت 

چ  بێت،  پرسێك  چ  جا  هەیە،  فۆڕمێكی  چ  گوزارەیە  ئەم 

یان  ئیگزیۆمێك  دەستەی  لە  چ  بێت،  به رهه مێك  و  كار 

بنەچەی بابەتەكە دەربكەوێت. گوزارەی رووداویی بەهۆی 

دەربڕینی  دەرفەتی  رووداو  دەركەوتن-دەرنەكەوتنی 

بڕیارلێنەدراو  دۆزێكی  لەبارەی  كە  رادەگەیەنرێت  دەبێت، 

بڕیاردراوە، یان ئەو شتەی كە بەهای لەدەستداوە، هەنوكە 

بەهاكەی بەدەستهێناوەتەوە. سوبێكتی بیناكراو به دوای ئه  م 

راگه یاندنه وه  رووده دات و فەزایەكی گونجاو بۆ یونیڤێرساڵ 

ئامادەدەكات.

بەم چەشنە، بۆ ئاشكراكردنی یونیڤێرساڵ ئەوەندە بەسە 

ناوەوەی  لە  رووداویی  گوزارەی  كە  ئاكامانەی  ئەو  تەواوی 

رەوشەكە بەجێیدەهیڵێت، نه خشه ڕێژبكرێت.
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تێزی پێنچەم: یونیڤێرساڵ فۆرمێكی سەپێرناوی هەیە

یونیڤێرساڵیتی  ئایدیای  بەرامبەر  گشتیی  ناڕەزایی 

بە  ده رده كه وێت،  یان  هەیە  ئەوەی  هەموو  كە  ئەوەیە، 

تەوژم  لە  كاریگەر  راڤەگەلی  و  تایبەت  هەلومەرجێكی 

هەندێک  منوونە  بۆ  پەیوەستە.  فره ییه  كانه وه   هۆگرییە  و 

تێگەیشتنێكی  بگەینە  بتوانرێت  نەكردەیە  پێیانوایە  كەس 

یونیڤێرساڵ لە جیاوازی، چونكە قوواڵیی مەودای نێوان ئەو 

شێوازانەی، كە له  و جیاوازییەوە ده ركده كرێت، بەم خاڵەوە 

پیاوبوون  و  ژن  پێگەكانی  لە  كام  تاك  كە  بەسرتاوەتەوە 

هیچ  پێداگریدەكەن،  كەس  هەندێک  هێشتا  وه رده گرێت. 

كولتورییە  گرووپە  ئەوەی  لەبارەی  هاوبەش  دەرچەیەكی 

لەقەڵەمدەدرێت  هونەری  چاالكی  بە  كە  جیاوازەكان 

لەخۆیدا  كە  نییە،  مامتاتیكیی  پرسێكی  تەنانەت هیچ  نییە، 

پرسێك  هەر  ئیعتباری  لەبەرئەوەی  بێت،  یونیڤێرساڵ 

بەتەواوی بەو ئیگزیۆمانەوە پەیوەستە كە بەرگری لێدەكەن.

 hermeneutic( هێرمنوتیكییە  ئاسۆگه رایی  ئەم  ئەوەی 

هەر  كە  پرسەیە  ئەم  بێئاگایە  لێی   )perspectivalism

ئاكامەكان  لە  تۆڕێك  وەك  یونیڤێرساڵ  تاكایه تییه  كی 

دەخرێتەڕوو، كە به رهه می بڕیارێكی رووداوییە. هەر چەشنە 

یونیڤێرساڵێك بەردەوام بەم چەشنە دەبێت:

Ƹ→π

یان  ئاكامێك   π و  رووداوی��ی  گوزارەیەكی  تێیدا   كه  

لە  كەسێك  ئەگەر  نییە،  گوتن  بە  پێویستی  وەفادارییەكە. 
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سه پێنه ر  بەشێوەیەكی  یان  هەوڵبدات،   Ƹ لەبارەی  بڕیاردان 

بڕیارلێنەدراوەكەی  رەوش��ی  بۆ  كورتبوونەوەی  لەسەر 

هەبێت  بەهای  ئ��ەوەی  پێیوابێت  ی��ان  پێداگریبكات، 

فۆڕمی  ئیدی  ئەوكات  دەبێت،  بەهاش  بێ  بەهەمانشێوە 

بایه خی  پەسەندكردنی  بەرەو  ئەو  یونیڤێرساڵ  سەپێنەریی 

ئاكامەكان π نابات. وێڕای ئەوەش، تەنانەت ئەوانیش دەبێت 

وشەكە-  وردی  -بەمانای  سەپێنەر  فۆڕمی  بەیونیڤێرساڵیتیی 

دۆخەشدا،  لەم  تەنانەت  تر،  دەربڕینێكی  بە  رابگه یه نن. 

بینای  لەسەر  ئەگەر رووداو  كە  بكەین،  قبووڵ  ئەوە  دەبێت 

كە  ئاكامێك  چەشنە  هەر  بكرێت،  سوبێكتمه ند  گوزارەكەی 

دابهێرنێت وەك ئەنجامی رووداو پێویست دەبێت.

مینۆ  دیالۆگی  لە  ئەفالتون  ئەرگومێنتی  بارەیەوە،  لەم 

ئەگەر  نییە.  رەتكردنەوە  شایەنی  هەمانشێوە  بە   )Meno(

رووداوییەكانی  بنەڕەتە  لەبارەی  شتێك  هیچ  كۆیلەیەك 

بایه خی  بە  پەیربدن  لە  نەزانێت،   )geometry( جیۆمه تری 

درووستكردنی چوارگۆشه یه  ك دەستەوەستان دەبێت، هەنوكە 

فەراهمبكات  بۆ  بنەڕەتییەكانی  داتا  كەسێك  چەشنەی  بەو 

ئەوكات دەتوانێت  لەبەربكات،  ئەوانە  ئامادەبێت  ئەویش  و 

كە  سه پاندنه ی  ئەو  چەشنە،  بەم  دەركبكات.  بیناكردنە  ئەم 

لە هه ڵێنجانی  دەكات.  لە هەنوكەدا جێگیری  بیناكردنه   ئەم 

گشتیی  شێوەیەكی  بە  ئێستا،  تا  یۆنانییەوە  جیۆمه تری 

به بایه خه .
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)تۆ  دەرببڕێت:  ناڕەزایی  بەمچەشنە  كەسێك  دەشێت 

هەموو شتێک بۆ خۆت بەڕێگەی سوودوەرگرتن لە ئوتۆرێتی 

و بایه خیی هەڵهێنجراوە مامتاتیكییەكان ئاساندەكەیت(، بەاڵم 

ئەم ناڕەزاییە ناڕاستە. هەر چەشنە الیەنێكی یونیڤێرساڵكراو 

سه پێنه ره . ئه  م الیه نه  هه موو ئاكامه كانی گوزاره ی رووداوی، 

نیشانه یه  ك.  وه  ك  ده كات  پاڵپشتیی  شاردراوه   رووداوی  كه  

گوزارەیە  ئەم  له ژێر سێبه ری  پرۆتۆكۆڵی سوبێكتبوون  ئەگەر 

دامەزراندنی  و  داهێنان  توانای  ئەوكات  جێبەجێبكرێت، 

كۆمەڵێك لە ئاكامە گشتییەكانی شایه نی ناسین دەبێت.

به و  ده زانێت،  نه كرده   به   رووداو  به  رامبه  ردا،  له   ئه  وه  ى 

شتێك  »هه موو  كه   ده ركه وتووه   وته یه وه   له  م  كه   چه  شنه  ی 

كه   شێوه یه ،   تاكه   پێده چێت  ده قه ومێت«  شوێن  له   جگه  

بكات.  سست  و  الواز  یونیڤێرساڵ  تاكایه تییه  كی  ده یه وێت 

هه  ر  ده خاته الوه،  رووداو  ئاكامه كانی  ناسینی  شێوه یه ،  ئه  م 

ئاماده بوونێك وه  ك الیه نێكی رووداوی، بێبه ها ده بێت.

تریش  روانگه یه ی  ئ��ه  م  ته نانه ت  ئ��ه  وه ش��دا،  له گه ڵ 

ناتوانێت یونیڤێرساڵیتی سه پێنه ر به  مانای وردی وشه كه  لەنێو 

به رێت. بۆ منوونە، شۆڕشی فەرەنسا، كە رووداوێكی رادیكاڵی 

كە  راگەیەنرا،  بەئاشكرا  دواوە  بە   ١٧٩٢ ساڵی  لە  خوڵقاند. 

شۆڕش ئیدی گاتیگورییەكی سیاسییە، بە هەڵە ناچین، ئەگەر 

بانگەشە بكەین هاواڵتی تەنیا لە رێگەی دیالێكتیكی فەزیلەت 

لە  بینا بكرێت. بۆ منوونە، ئەم سه پاندنه   و تیرۆر دەتوانێت 
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و  نییە  رەتكردنەوە  شایەنی  هەم  ژۆست،  سەن  نوسینەكانی 

هەم بەشێوەیەكی گشتیی شایەنی گواستنەوە نییە. ئەوە روونە 

ئەگەر كەسێك وێنابكات هیچ شۆڕشێك لە ئارادا نەبووە، ئیدی 

هەموو  نابێت،  بوونی  سوبێكتیڤ  دۆخێكی  وەك  فەزیلەت 

ئەوەی دەمێنێتەوە، تیرۆر وەك ته قینه وه یه  كی شێتانە دەبێت، 

كە پابەندی مەحكومیەتی ئاكارییە. وێڕای ئەوەش، تەنانەت 

كە  سه پێنه ر  یونیڤێرساڵیتی  له نێوبچێت،  سیاسەتیش  ئەگەر 

كاریگه ری به سه رییه وه  هه یه ، دەمێنێتەوە.

ویستێكی ئەوتۆ نییە لێرەدا باسی ملمالنێی نێوان راڤەكان 

بكەین. پوختەی تێزی شەشەم بەم چەشنەی خوارەوەیە:

تێزی شەشەم: یونیڤێرساڵ تاك دەنگە

ئاكامەكانی  رێگەی  لە  سوبێكتبوون  كە  شوێنەی  ئەو  تا 

لەباری  دەنگیی  تاك  لۆژیكی  جۆرێ  رووب��دات،  رووداوەوە 

یونیڤێرساڵ  تاكایه تییه  كی  كە  دەبێت  بوونی  وەف��اداری 

بینادەكات.

 eventual( رووداوی  گ���وزارەی  بۆ  دەبێت  لێرەوە   

رەوشێكی  لە  گوزارە  كە  بیرتانە  بگەڕێینەوە.   )statement

هەم  كە  سوڕانەوەدایە،  لە  بڕیارلێنەدراو  دۆزێكی  وەك 

لەبارەی  هەم  هەیە،  كۆده نگی  گوزارەیی  بوونی  لەبارەی 

بڕیارنەدانەكانی. لە گۆشەنیگای ئۆنتۆلۆجییەوە، ئەمە یەكێكە 

گۆشەنیگای  لە  دروستدەكات  رەوشەكە  كە  فرەییانەی  لەو 

ئەوەی  بڕیارلێنەدراوە.  یان  به رته سك  بەهاكەی  لۆژیكییەوە، 
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كە  بوونەی  ئەو  لەگەڵ  دەردەكەوێت،  رووداوەوە  بەهۆی 

نەك  ئ��ەوەش  كاردەكات،  دەك��ات  مەترسی  توشی  رووداو 

بەمانای گوزارەی رووداویی.

ئەوەی  لەگەڵ  كە  پەیوەستە،  واقیعەوە  بەم  پرسە  ئەم 

پێش ئەم گوزارە رووداوییە بڕیار لێنەدرابوو. لەمە بەدوا ئیدی 

بڕیارلێدراو دەبێت، یان وەك گوزارەیەكی حەقیقی لەبارەیەوە 

رووداوی  گوزارەی  گەرچی  ئەمە،  پێش  لێدەدرێت.  بڕیاری 

هەیە.  دەگمەنی  بەهایەكی  هەنوكە  لەدەستدابوو،  بایەخی 

كۆچبەری  كرێكارانی  لەبارەی  كە  شتەیە  ئەو  هەمان  ئەمە 

نایاسایی روودەدات، كە بوونیان بە کڵێسای سەنت بێرناردەوە 

پەیوەستە.

گوزارە  لەسەر  كاریگەری  ئ��ەوەی  تر،  بەدەڕبرینێكی 

بەشێوەیەكی  گ��وزارە  كە  شوێنەی  ئەو  تا  بەجێدەهیڵێت، 

سەپێنەرانە پشت ئەستور بێت بە رووداوە، پرت شوێنكەوتەی 

لۆژیكی كردەیه  تا لۆژیكی بوون یان مانا. رێك ئەم جێگیركردنی 

ئەمەیە  بەم چەشنە ئەوەی روویداوە  تاكدەنگانەیە.  كردەیە 

كە لەبارەی گوزارە بڕیاری لێنه دراوە، ئەم بڕیارەش لە هەموو 

راڤەكان كه می كردووه . ئەم پرسە بە وتنی بەڵێ یا نەخێرەوە 

پەیوەستە نەك فرەیی چندالیەنەی مانا.

یان  لۆژیكییە،  كردەیەكی  لێیدەدوێین،  لێرە  ئ��ەوەی 

بەوتەی ئارسەر رامبۆ شۆڕشێكی لۆژیكییە. رووداو بە قازانجی 

كە  شتەی  ئەو   - بڕیاردەدات  بااڵكەی  بەها  یان  حەقیقەت، 
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دەزانێت،  بێبەها  و  بڕیارنەدان  سنوری  بە  پێشوو  لۆژیكی 

ئیعتیباری  كە  تاكدەنگ  كردەی  ئەمە،  له باربوونی  بۆ  بەاڵم 

دەكات  ریفۆرمی  دەگۆڕێت،  رەوشەكە  دانەرانی  لە  یەكێک 

لۆژیكی رەوشەكە  گۆڕانی  بە  پلە دەستبكات  بە  پلە  دەبێت 

لە گشتێتییەكەیدا. گەرچی بوون-فرەیی رەوشێكی بێ گۆڕانە، 

بەاڵم لۆژیكی دەركەوتنی )هەمان ئەو سیستمەی، كە هەموو 

بە  هەڵدەسەنگێنێت،  رەوشەكە  بە  پەیوەست  فرەییەكانی 

وەرچەرخانێكی  و  گۆڕان  توشی  دەبەستێتەوە(  یەكەوەی 

یونیڤێرساڵبووه ی  الیه نه   ئ��ەم  ڕەوت��ی  قووڵدەبێتەوە. 

ئینسكلۆپیدیا پێكدەهێنێت.

تێزی نادیار یان ئاڵۆزی یونیڤێرساڵ، تاكایه تیی یونیڤێرساڵ 

یاساكەیان  كە  پەیوەستدەكات  گشتییەوە  كاروباری  بە 

پشتئەستورە بە تایبه  تێتییه  كان )particularities(.  ئەم تێزە 

ناتوانێت ئەو كردە لۆژیكییەی كە وەرچەرخانی یونیڤێرساڵ 

خستۆتییه ڕوو،  دەركەوتن  بونیادی  تەواوی  لە  تاكدەنگ  و 

تێبگات.

چەشنە  بەم  دەشێت  یونیڤێرساڵ  تاكایه تییه  كی  هەر 

پێناسەبكرێت، ئەو كردەیەی كە سوبێكتی بیركردنەوە بەهۆی 

لە  كە  رەوتێكی هەیە  دەستپیكردنی  توانای  پێی،  پەیوەستی 

گۆڕانێكی  دەردەكەوێت  ئەوەی  هەموو  و  رەوش  لۆژیكی 

رادیكاڵ دێتەكایەوە.

بەڵگەنەویستە ئەم گوڕان و راستكردنەوانە لە رەوشەكەدا، 
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لەبەرئەوەی  بەدینایەت،  ته واو  و  كامڵ  بەشێوەی  هەرگیز 

بە  وابەستەیە  ب��ەردەوام  )كە  پێشەنگ  تاكدەنگیی  كردەی 

وەفادارییەكە،  سەرەتای  دیاریكراوه وه (  شوێنێكی  و  ناوه ند 

هاوشێوەی  كە  دادەهێنێت،  ئاكامەكان  لە  كۆمەڵێک  واتە 

خودی رەوشی بێسنور و بێكۆتایە. ئیدی كاتی تێزی حەوتەمە:

تێزی حەوتەم: هەموو یونیڤێرساڵێك ناتەواو یان كراوە 

دەبێت

بەشێوەیەك  پێویستە،  ئەمە  بۆ  كە  راڤەیەی  ئەو  تەنیا 

تاكایه تیی  )لۆكاڵیكردنی  سوبێكت  كە  دەبێت،  پەیوەست 

هاوبەند  دەبێت.  بێكۆتا  و  بێسنور  هاوبەندی  یونیڤێرساڵ( 

تایبەتەدا  بابەتە  لەم  بوون-فرەیی.  ئۆنتۆلۆجیای  یاسای  بە 

دەشێت بخرێتەڕوو، كە لە الیەنێكی هاودەستی و هاوبەشی 

راستەقینەی نێوان »فەلسەفەی ناكۆتا finitude« لە ئارادایە، 

یونیڤێرساڵ،  رەتكردنەوەی  یان  رێژەبڕوایی  ترەوە  لەالیەكی 

بێبەهاكردنی چەمكی حەقیقەت. رێگەبدەن با ئەم بابەتە لە 

بۆتەی بنەچەیەكی یونیڤێرساڵ دابنێم: توندوتیژی شاراوه  یان 

چه مكی  دانه بڕاوی  به شێكی  كه   زگامك  خۆبه زلزانیی  غروری 

له  م حه قیقه ته  سه رچاوه  ده گرێت كه   ئه  مڕۆیی مافی مرۆڤه 

چه  شنه  ی  به و   _ سه  رئه  نجام  و  ناكۆتا  مافی  حه قیقه ته   ئه  م 

مه رگی  ئاسان  له سه ر  جه خت  دیموكراسی  كۆمه ڵگەی  له   كه  

ده كاته وه _ مافی مه رگن. بە پێچەوانەی ئەمەوە، تێگەیشتنی 

بەوچەشنەی   - یونیڤێرساڵه كان  تاكایه تییه   لە  رووداوی 
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  )the differend( جیاوازی  كتێبی  لە  لیوتارد  فرانسوا  ژان 

مرۆڤ  مافی  تەماشای  كە  بەوەیە  پێویستی  دەیخاتەڕوو- 

مافی  بڵێین:  چەشنەش  بەم  دەشێت  ناكۆتایه  ك.  وەك  بكات 

ره زامه ندی نواندنی بێ سنور و ناكۆتا، تەنانەت لەمەش وردتر، 

.)the rights of the generic( مافی جیرنیكی

نییە جگە  تێزی هەشتەم: یونیڤێرساڵێتی شتێكی ئەوتۆ 

لە بیناكردنێكی وەفادارانەی فرەیی جیرنیكی بێ سنور 

سادەیی،  بە  زۆر  چییە؟  جیرنیكی  فرەیی  لە  مەبەست 

گوزارەكانی  له   یەك  هیچ  لەالیەن  كە  رەوشێك  لە  كۆمه ڵێك 

دەربڕینێكی  بە  دیارینەكراوبێت.  ئینسكلۆپیدیایەكی  مەعریفە 

ئاكامه كانی  رەوشەكەدایه و  كۆمه ڵه ی  لە  كە  فرەییەی  ئەو  تر، 

كه  هه  ڵگری شوناس، یان تایبه  مته ندی الوه  كی بێت، نییه . ئەگەر 

یونیڤێرساڵ شوناس بێت، ئەوكات كارەساتەكە بە مانای وردی 

وشەكە لەو رووەوەیە، كە ناواخنه  حه  قیقییه  كه ی پێكده هێنێت 

و هه  ڵگری هیچ جه برێكی تایبه  ت نییه . 

بەم  باسەكە  سیاسییەكانیش  گردبوونەوە  دەرب���ارەی 

به هۆی  ئه  وانه   یونیڤێرساڵیتی  كە  ب��وارەی  ئەو  چەشنەیە: 

هاوشێوه بوونیان بەرامبەر بە خاسیەتە كۆمەاڵیەتی، نەتەوەیی، 

هاوسەرگیریی  بەتایبەت  نەوەكانەوەیە،  یان  سێكسواڵی 

حەقیقەتێكی  كە  هۆیەیە  بەم  یونیڤێرساڵیتییه  كه ش  ئاشقانه ، 

بەڵگەنەویست لەبارەی جیاوازی نێوان پێگە سێكسواڵییەكان 

دروستدەكات. لە رەهەندی تیۆریی زانستییەوە تا ئەو شوێنەی 

چەشنە  هەر  تیۆری  كە  پەیوەستین،  یونیڤێرساڵیته وه   بە 
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بونیادییدا  لە  خۆی  بنەچەی  و  سەرچاوە  لە  ره تكردنه وه یه  ك 

هونەرییانەی،  به رهه مە  ئەو  لەبارەی  پرسە  ئەم  دروستببێت. 

لەم  راستە.  هەر  به رهه مەكانیان  وەك  سوبێكتەكانیانیش  كە 

تایبه  تێتی نوسەر لەم به رهه مانەوە  بارەیەوە ماالرمێ دەڵێت 

له نێو چووه : تا ئەو شوێنەی كە لە به رهه مەكانی وەك ئیلیاد 

و ئۆدیسە، دەشێت بڵێین ناوێكی حه  قیقی كه  هۆمر بۆیانی 

شتێك  به   ئاماژە   هه م  كه   نییه ،  له  مه   جگه   دواجار  داهێناوه،  

ناكه ن، هه م هه موو شتێك له  خۆده گرن. 

و  ب��ەخ��ت  ب��ه گ��وێ��ره ی  یونیڤێرساڵ  چەشنە  ب��ەم 

گوزارەیەكی  ئه  وه شه وه   پشت  له   زەقدەبێتەوە،  چانسه وه  

دەرنەكەوتنی  نیشانه ی  وەك  سادە،  لەبەریەكه هه ڵوه شاوی 

ئەو رووداوەی كە لێیەوە سەرچاوەی گرتووە، به جێده مێنێت. 

تاكدەنگەوە  كردەیەكی  لە  خ��ۆی  الیەنی  یونیڤێرساڵ 

ئەو  بایه خی  لەبارەی  رێگەیەوە  لە  كە  دەستپێدەكات، 

شتەی كە بەتاڵبووە لە هەر بایه خ و به هایه  ك، بڕیاردەدات. 

یونیڤێرساڵ )وەفادارانە و فرەیی جیرنیكی ناكۆتا دەخوڵقێنێت، 

كە هه  ڵگری كرانه وه یه  كی په تییه ، هاوشێوەی ئەو شتەی كە 

بە  پلوپۆنزی  جەنگی  لە  خۆی  نورساوی  مێژووی  توسیدید 

چەشنە  بەو  جەنگە  ئەم  مێژوویی  تایبه  تێتیی  پێچەوانەی 

.»Ktema es aiei« )ناویدەنێت )سامانی ئەبەدی

بە كۆتایی كارەكە گەیشتین. هەنوكە ئەگەر ئەم هەشت 

تێزە لەبارەی یونیڤێرساڵ، پێناسەی رەوشە پارادۆكسیكاڵەكان 

پرسی  وەاڵم��دان��ەوەی  بۆ  ئامڕازت  چەندان  تێكه ڵبكەیت، 

راسپارده ی فەیلەسوفان لەم سەردەمە لە بەردەستدا دەبێت.
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بهشیدووهم
فهلسهفهدیالۆگنییه

ساڵڤۆی ژیژە ك

ئێمه  )ژیژە ك و بادیۆ( به  زه حمه ت ده توانین بانگه شه ی 

یه  ك  له گه ڵ  زۆر  به رێژە یه  كی  له  به  رئه  وه  ى  بكه ین،  دیالۆگ 

راسته قینه   فه  لسه  فه  یه  كی  نیشانه ی  ئاخۆ  به  اڵم  هاوده نگین، 

به   منیش  ده ستپێبكرێت؟  تینه وه   و  گوڕ  به   كه   ئه  مه یه،  

)به  تایبه  ت  ئه  فالتون  به   بادیۆ_هاوشان  جه ختكردنه وه ی 

حه  قیقی  فه  لسه  فه  ی  و  فه  لسه  فه    ئه گزیۆماتیكبوونی 

به ڕاستی دەشێت بنارسێت( هاوڕام. گریامن بكه  له  كافێیه  ك 

دانیشتوویت، كه سێكی تر به  مچه  شنه   توشی كێشه ت ده كات 

كه : »باشه ، رێگه  بده  باسێكی قووڵ ده ستپێبكه ین« فه  یله  سوف 
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نییه «  كاتم  من  »به داخه وه م،  ده ڵێت:  ده سته وه ستان  بێ 

هه وڵده دات هه  رچی زووه  كافێكه  به جێبێڵێت.

من هه میشه  له  و بڕوایه دام كه  دیالۆگه  دره نگوه خته كانی 

ئه  فالتون، به  مانای حه  قیقی وشه كه ، به  دیالۆگه  فه  لسه  فییه  كانی 

ئه  و له  قه  ڵه م ده درێن. له  م دیالۆگانه دا، كه سێك بێ راوه ستان 

ده دوێت. بۆ منوونه ، له  سۆفیستدا نه یارییه  كانی ئه  وانیرت نیو 

الپه ره ش نابێت. زۆربه ی وه اڵمه كان بۆ منوونه  به  مچه  شنه  یه : 

»به ڵێ، ته واو راست ده فه رمویت« »به  ته  واوی روونه ...« یان 

فه  لسه  فه    نه بێت؟  به  م چه  شنه    بۆچی  به  اڵم  »به  مچه  شنه  یه «، 

سه ركه وتووم  فه  لسه  فی  دیالۆگی  له   بوارێك  نییه .  دیالۆگ 

ئه  مه   تیانه بێت.  پێبناسێنن، كه  هه ڵه تێگه یشتنێكی دڕندانه ی 

هه  ر  فه  یله  سوفه كانیش  نارساوترین  له  باره  ى  كه   شته یه   ئه  و 

راسته . ئه رستۆ به  راستی له  ئه  فالتون تێنه گیشت،  هێگڵ كه  

تێنه گیشت،  كانت  بێت،  خۆشحاڵ  واقیعه ته   له  م  پێده چێت 

هایدیگه ر له  بنه ڕه تدا له  هیچ كه س تێنه گه یشت. به  م چه  شنه   

دیالۆگێك له  ئارادانییه ، به  اڵم رێگه   بده ن با درێژە ی پێبده م.

سه رقاڵبم.  پرسه وه   به  م  باو  به  شێوه  یه  كی  هه وڵده ده م 

دیاره كان،  فه  یله  سوفه   ئێمه ی  ئه  مڕۆ  كه   راسته   ئ��ه  وه ش 

به شداریبكه ین  بکەن  چاوه ڕوامنان  لێده كرێت،  پرسیارمان 

هه نوكه   هتد،   ... و  بین  چ��االك  ئه  وروپا  گشتی  له كایه ی 

نه خێر  وه اڵمبده ینه وه ؟  ویستانه   ئه  م  ده توانین  چۆن  ئێمه  

به  شێوه  یه  كی  نه ك  هه  ڵبه  ته   جیاواز،  ته واو  شێوه یه  كی  به  

وه اڵمی  چه  شنه    به  م  هه  ر  ده روونشیكاریش  یه  كسان،  ته واو 



59فه  لسه  فه له  ئێستادا

شتێك  نه خۆشیش  له  به  رئه  وه  ى  ده دات��ه وه ،  نه خۆشه كانی 

به   دڵنیاییه وه   به   نه خۆش  پیاوی  یان  ژن  ب��ه  اڵم  ده ڵێت، 

درۆینه كانن،  ویسته   ئه  وانه   ده گ��ات.  ویسته كانی  ت��ه واوی 

نادیاری  به   هاوكات  كه   ده كه ن،  واقیعی  پرسێكی  به   ئاماژە 

ده مێننه وه . رێگه  بده ن ناواخنێكی به راوردنه كراوی ئاالن بادیۆ 

به  كۆمه ك وه ربگرم. له  وتارێكی نائاسایی و ناوازه ی له  باره ی 

به   دابڕانی(  )سه نتێزی  دۆڵۆزی  چه مكی  سێپته مبه ر،  11ی 

كارده هێنێت. ئه  گه  ر كه س�ێك شتێك له  ئێمه ی فه  یله  سوفه كان 

پرت  شتێكی  گشتیی  به  شێوه  یه  كی  وه اڵمه كه مان  بپرسێت، 

پێگه   له   الیه نگیری  جۆرێك  به   گشتی،  راده ربڕینێكی  له  

پرۆبله  ماتیكه كان ده بێت. بۆ منوونه ، ئه  مڕۆ ئ�ێمه  له  جه نگی 

دژە  تیرۆرداین، ئه  مه ش ئێمه  رووبه ڕووی پرسه  بێ ئه نجام و 

پای  له   ئازادیامن  ئێمه   ده بێت  ئاخۆ  ده كاته وه :  غه مناكه كان 

ئاسایشدا بكه ینه  قوربانی؟ ئاخۆ ده بێت ئێمه  كرانه وه یی لیرباڵ 

به  كۆتا بگه یه نین _ته نانه ت ئه  گه  ر ئه  مه ش به  مانای ب�ڕینی 

ده بێت  یان  بێت_  ده ستدانی شوناسامن  له   یان  ره گه كامنان، 

راگه یاندنی  بكه ینه وه ؟  شوناسامن  له سه ر  پێداگری  به هێزتر 

ئه  وه  ى كه  ئه  و چه  ندان ئه لته رناتیڤه ی ئێمه  لێره دا به  شێوه  یه  كی 

دابڕانی  سه نتێزێكی  رووبەڕووده بینه وه ،  له  گه  ڵیان  جه معی 

درۆینه ن،  ئه لته رناتیڤگه لی  رووه وه ،  له  م  دروستده كه ن، 

فه  یله  سوف  بێت.  فه  یله  سوفه كان  نیشانه ی  یه  كه  مین  ده بێت 

ده بێت خودی چه مكه  جێ مشتومڕە كان بگوڕێت. به  بڕوای 

من، ئه  م مشتومڕانه  ڕێك له  به  رامبه  ر به  شتێكدایه  كه  ئاالن 
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بادیۆ به  »هه  ڵبژاردنی رادیكاڵ« ناودێری كردووه . ئه  مه ش به  

چه شنێكی نێگه تیڤ، به و مانایه یه  كه  »لیربالیزم« »جه نگ دژی 

فه نده مێنتالیزمانه «_ »تیرۆریزمیی  به ده سته واژە ی  و  تیرۆر« 

هیچ  داب��ڕان��ی��ن،  سه نتێزێكی  ه��ه م��ووم��ان_چ��ه ن��د  ه��ه  ر 

ده بێت چه مكه  جێ  ئێمه   نین.  لیرباڵ  یه  كێکیان هه  ڵبژاردنی 

بهێنمه وه :  تر  لێبگه ڕێ منوونه یه  كی  بگۆڕین.  مشتومڕە كامنان 

له  هاوینی ساڵی 2003 فه  یله  سوفه  گه وره كانی ئه  وروپا وه  ك 

ته نانه ت  كه   تر،  ژماره  یه  كی  به   هاوشان  هابرماس  و  درێدا 

شه ره فمه ندانه   به  شێوه  یه  كی  بوون،  ئه  مەریكیی  هه ندێكیان 

ئه  وروپایه  كی  خوازیاری  به شداریانكرد،  گشتی  له كایه ی 

هه  ڵوێسته   ده رخ��ه ری  ب��ەڕروون��ی  ئه  مه   ئاخۆ  ت��ازه ب��وون. 

ئه  مه یه :  هه  ر  هه میشه   خاڵه كه   نییه ؟  فه  لسه  فییه  كانیان 

له  باره  ى  شتێك  فه  یله  سوفه كان  نێو  له   سیاسیی  رێككه وتنی 

فه  لسه  فه  كه یان هه  ڵده ماڵێت. ریچارد رۆرتی له  به  رچاو بگره ، 

هه  رچه نده  من لەڕووی فه  لسه  فییه وه  له  گه  ڵیدا هاوده نگ نیم، 

به  اڵم به  لیرباڵێكی به هۆشی ده زانم، كه  له  ده ربڕینی فاكتی 

روون و ئاشكرا ناترسێت _ ئه  و كاره  ی كه  لیرباڵه ته سكبینرت، 

وزه   له ڕاده به ده ر  به رده وام  ئه نجامدانی  بۆ  بێتواناكان  به  اڵم 

كاتێک  رووده دات  چی  پێامنده ڵێت  ئه  و  به فیڕۆده ده ن. 

له   دینیت  دانێڵ  و  هابرماس  درێ��دا،  ئه  و،  وه  ك  كه سێكی 

تێڕوانینێكی  به   به شداریبكه ن.  فه  لسه  فییه  كان  مشتومڕە  

گشتگیر له  هه  ڵوێسته  سیاسییه  كانیان وێناكردنێكی تر ئاشكرا 

ئه  م  سیاسییه  كانیان،  هه  ڵوێسته   له  به  رچاوگرتنی  بێ  ده بێت: 
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میانڕە وی  چه پیی  به الی  مه یلییان  كه مێک  فه  یله  سوفانه   

دیموكراتیك هه یه . به  تایبه  ت دیموكراسییه ت، ره نگه  ته نانه ت 

كه مێک پرت، ده رئه نجامی پراگامتیكی له  جۆری رۆرتی هه یه،  

به ڕاستی  ئاخۆ  فه  لسه  فه  یه .  بایه خیبوونی  بێ  ده رخه ری  كه  

سیاسی  كۆده نگیی  بده ن  رێگه    به  مچه  شنه  یه ؟  چیرۆكه كه  

له بەرچاوبگرین:  پارادایمی  بوارێكی  وه  ك  درێدا  و  هابرماس 

كه   بێت،  واقیعه ته   ئه  م  ئه دگاری  ده توانێت  دۆزه   ئه  م  ئاخۆ 

هه  ڵوێسته  فه  لسه  فییه  كانی درێدا و هابرماس به ڕاستی شایه نی 

به راوردكردن نین، ته نانه ت به  رامبه  رێتی و نه یاریشیان له گه ڵ 

یه  كرت سه نتێزێكی دابڕانییه .

پشتگیری  بڕوانین،  بیركردنه  وه  یان  بونیادی  له   وردتر  با 

هابرماس  هه م  و  درێدا  هه م  كه   ده كرێت،  گریامنه یه   له  م 

پرسی  له گه ڵ  یه  كسان سه روكاریان  به  شێوه  یه  كی  له بنه ڕه تدا 

مبانه وێت  ئه  گه  ر  یاخود  هه یه،   )كۆمۆنیكاسیۆن(  په  یوه  ندی 

ئه  ویرتدا  ب��ه ڕووی  كه   په  یوه  ندییه ی  به و  بدوێین،  وردت��ر 

كراوه ته وه ، به فه رمی ده یناسێت، له  باتی زیانگه یاندن به  ئه  و، 

پێموایه   ده مێنێته وه .  بۆ  ئه  ویرتێتییه  كه ی  كه مه وه   الیه نی  به  

ته واوكه ردا  شێوه ی  دوو  له گه ڵ  سه روكارمان  لێره دا  ئێمه  

په  یوه  ندییه  كی  بانگه شه ی  هابرماس  ئه  گه  ر  ته نانه ت  هه یه ، 

الده ر بكات له گه ڵ ئه  ویرت، رێساكانی خۆی، درێداش جه خت 

ئه  وه ش  بكاته وه ،  هابرماس  روانگه ی  نه یاریی  گۆشه ی  له 

بەڕووی  خۆمان  زه ینی  تێده گه ین  ئێمه   كه   له  وه  ى  بریتییه  

له به  رامبه  ر  بكه ینه وه .  ئه  ویرته وه   رادیكاڵی  پێشبینینه كردنی 
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ئه  م هه  ڵوێستوه رگرتنه  ته واوكه رانه ی یه  كرت، خزمه تی گه وره ی 

ئاالن بادیۆ گۆڕانی ته واوی كایه  كه یه  له گه ڵ )ئیتیكی( خۆی. 

بڕوای  به   هاوشێوه بوونه .  به  ڵكو  ئه  ویرتێتییه،   نه ك  پرسه كه  

من، ئه  وكات فه  یله  سوف رووبه رووی هێرشه كانی چاوه ڕوانی 

و ویسته كان ده بێته وه . ئه  مه  دەبێت یه  كه  مین نیشانه ی ئه  و 

له  زه مینه ی گۆڕانی چه مكه كانی دیبه یته كه ،  بۆ منونه ،  بێت. 

له   ئێمه   رۆژ.  مۆدی  بۆته   راسته قینه   و  پراكتیكی  واقیعه تی 

په تیی  واقیعیه تی  به   په  یوه  ندیامن  ئاخۆ  ده ژێین:  جیهانێكدا 

لێره دا  بێگانه  كردووه ؟  به  ته  واوی  ئاخۆ خۆمان  له ده ستداوه ؟ 

دووباره  رووبه رووی سه نتێزه  دابڕانییه  كان ده بینه وه . له الیه  ك 

ئه  و پۆست مۆدێرنیستانه مان هه یه،  كه  پێیانوایه  سوبێكتیڤی 

واقیعه تێكی  له   دەتوانێت  ب��ه وان  تایبه  ت  چادرنشینی 

ترەوە،  الیه  كی  له   بگۆڕدرێن،  تر  واقیعه تێكی  بۆ  درۆینه وه  

كۆنزه رڤاتیزمی نۆستالیژیكی و كۆنزه رڤاتیزمی چه پ بوونیان 

كه   بڕوایه ن  له  م  ده كه نه وه،  واقیعه ته   له  م  شه رم  كه   هه یه،  

دەبێت بۆ ئه زموونه  گونجاو و پشتپێبه سرتاوه  كان بگه ڕێنه وه . 

ئێمه  ده بێت رێگه  یه  كی جیاواز هه  ڵبژێرین، به و مانایه ی كه  

بانگه شه ی  بكه ینه وه،  ره ت  دیبه یته كه   چه مكه كانی  ده بێت 

ئه  وه  بكه ین، كه  پرسه كه  نه ك واقیعیه تی مه جازی و راسته قینه  

به  ڵكو واقیعه تی پرسی مه جازییه ، به  اڵم چۆناوچۆن؟

چه  شنه  ی  به و   _ مه جازی  واقیعیه تی  ئه  وه  یه   مه به ستم 

تاڕاده یه  ك  ئایدیایه  كی  نوسیویه تی_  شوێنێكدا  له   بادیۆ 

ئامڕازێك  مه جازی  واقیعیه تی  بایه خه .  بێ  و  پووچ  و  هیچ 
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بكه  چۆن  »ته ماشا  مانایه یه :  به و  به  ڵكو  نییه ،  بیركردنه  وه    بۆ 

ته كنه لۆژیه  كامنان  ئامڕازه   له   سودوه رگرتن  به   ده توانین 

دیارده یه  ك دابهێنین كه  له  كۆتاییدا بڕوا به  واقیعیبوونه كه ی 

مه جازی  پرسی  واقیعه تی  م��ن،  دی��دی  ب��ه   ده ك��ه ی��ن«. 

هه  ڵبژاردنێكی سه  ره  نجڕاكێشه  بۆ بیركردنه  وه  . پرسی مه جازی 

شتێكی  نه ك  به  اڵم  خۆده گرێت،  له   تایبه  ت  شتێكی  هه موو 

ته واو. پرسی مه جازی به رهه می به كرده وه ی دۆزی واقیعیه . 

پرسه  سه ره كییه  كه  هه  ر ئه  مه یه .

هانده ری  كه   تاوتوێبكه ین  دواتر  باسه كه ی  رێگه بده ن 

بكرێت،  چی  ده بێت  له ززه تگه راییه .  ئه  ویش  جۆرنالیزمه : 

مرۆڤه كان  ده سپێردرێت،  رابردو  به   كۆنه كان  به ها  كاتێک 

بڕواكانیان له ده ستده ده ن. خۆخوازی گه شه پێده ده ن، ژیانیان 

تر  له ززه ته وه  سنوردار ده بێت؟ جارێكی  به  دوای  به  گه ڕان 

ئه  م  له الیه  ك  دابه شده بێت:  ئ�ۆردوگا  دوو  بۆ  مه یدانه كه  

جێگیر،  و  پایه دار  ئه خالقیی  تێڕوانینێكی  هه  ر  كه   بڕوایه یه  

تاڕاده یه  ك  تێڕوانێكی  شاردۆته وه ،  خۆیدا  له   توندوتیژی 

كتێبییدا  دوای��ن  له   باتله ر  جۆدیت  كه   مۆدێرن،  پۆست 

نوێنه رایه تی ده كات )ئه  و كتێبه ی ته نیا كۆپییه  ئه ڵامنییه  كه ی 

 Zur( ئه خالقیی(  توندوتیژیی  )ره خنه ی  له  به  رده ستدایه  

Kritik der ethischen Gewalt( و ئه نجامه كه شی ئه  مه یه،  

پرسی  له  به  رده م  دووب��اره   كه   بین.   ... و  نه رم  ده بێت  كه  

سوبێكتیڤیی چادرنیشن و به ده وی دامانده نێت. وه اڵمه كه ی 

و  به ها  به   پێویستی  واڵت  كه   ئه  مه یه   پێچه وانه ی  ئه  و 
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لێره شدا  ئێمه   هه  ڵبه  ت  پایه داره كانه .  و  جێگیر  په  یوه  ندییه  

پرسه وه   به  م  راسته وخۆ  به  شێوه  یه  كی  تر  جارێكی  ده بێت 

چه مكی  وه  ك  مشتومڕەكانی  جێ  چه مكه   بین،  سه رقاڵ 

له   پرسیاره وه ،  ژێر  بخه ینه    )Brecht( برێخت  نامۆبوونی 

نامۆ ده بێت: »به  اڵم  و  بێگانه   بۆمان  ئاكامدا، خودی شته كه  

بدوێین؟«  چی  له  باره  ى  ده  مانه وێت  ئێمه   ئارامبه ؟  ساتێك 

كه   به رخۆر،  كۆمه ڵگەیه  كی  له   له ززه تگه رایی  له  باره  ى 

به   رادیكاڵه:  قه ده غه كاری  سه ره كییه  كه ی  تایبه  مته ندییه  

كه   ده كرێت  ئاراسته   ب��ه رده وام  وه رب��گ��ره .  چێژ  خێرایی 

كه   ئ��ه  وه  ى  بۆ  به  اڵم  وه ربگرێت،  چیژ  ده بێت  »هه  ڵبه  ته  

شتێك،  پێش هه موو  هه  بێت،  توانای چێژوه رگرتنی  به ڕاستی 

ده بێت به  هه نگاوی نه رم و هێدی ده ستپێبكه ی، به گوێره ی 

سێكسییه وه   لەڕووی  نابێت  و  بڕوات  به ره وپێش  به رنامه  

ئازاری كه س بدات«. له  كۆتاییدا، تۆ دیلی دیسپلینی گشتی 

بڕوا  ئه  م  بۆ  لێگه ڕێن  ب��ه  اڵم  جه سته تک،  له سه ر  خۆتی 

كڵێشه ییه  بگه ڕێمه وه ، كه  ئێمه  ئه  مڕۆ باوه ڕمان له ده ستداوه ، 

ئه  مڕۆ  نییه :  له  جۆری مشتومڕ  ئه  مه ش شتێكی پرت  هه  ڵبه  ته  

به و  هه یه ،  تر  كاتێكی  به   بڕوامان  شتێك  هه  ر  له   پرت  ئێمه  

هه  ر  پرسه كه   خستویەتییەڕوو،  فاله ر  رۆبێرت  كه   چه  شنه  ی 

ئه  مه یه . به  م چه  شنه  ، چه مكه  جێ مشتومڕەكان ئیرت یه  كسان 

ئاستێكی  له   فه  یله  سوفه كان  زۆربه ی  به داخه وه   به  اڵم  نین، 

نابن، به  مچه  شنه  ، ئێمه  به   ئاوا بااڵدا سه رقاڵی ئه  م قه یرانانه  

وه اڵمه  هه ڵه كان ده خه ڵەتێرنێین.
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و  هیوالیی  ستایلی  بۆ  وه اڵمه كان  خراپرتین  هه  ڵبه  ته  

دڕنده یی چاخی تازه  ده خرێنه ڕوو كه  شایسته  نییه  به  فه  لسه  فه   

چوارچێوه یه دا،  له  م  لێره داو  ده توانین  ئێمه   له قه  ڵه مبدرێن. 

ئێوه ش  ئه  گه  ر  بهێنینه وه .  سه  ره  نجڕاكێش  منوونه ی  چه  ندان 

كتێبفرۆشییه  كانی  هه وڵبده ن  ته مه نه وه ،  چوونه   من  وه  ك 

ئه  مڕۆ  مرۆییه  كانی  و  كۆمه اڵیه تی  زانسته   به   په  یوه  ست 

به راورد  رابردو  ساڵی  پێنج  و  بیست  كتێبفرۆشه  كانی  له گه ڵ 

بكه ن. به داخه وه ، ئه  مڕۆ سێ له سه ر چوار زیاتریان له  باره  ى 

به هه مان  ده دوێ��ن،  تازه   چاخی  و  رۆشنگه ری  حیكمه ت، 

ئه ندازه ش كه مرت له  باره  ى فه  لسه  فه   ده دوێن. زۆربه ی كات به  

یه  كه  مین پرسیاری ناڕاسته وه  سه رقاڵم _كه  هه  ڵبه  ته  پێشرتیش 

خه ریكی بوومه _. بۆ من دوو وه اڵمی درۆینه ی تر به  رامبه  ر 

جارێكی  ده خوازم  كامه یان؟  پڕكێشه ترن.  یه  كه  م  وه اڵمی  به  

فه  لسه  فه    كه   پێداگریده كات  بادیۆ  بگه ڕێمه وه .  بادیۆ  بۆ  تر 

و سیاسه ت ناشێت له گه ڵ یه  كرت تێكه ڵبكرێن. ئه  و له  یه  كێک 

بانگه شه ی  كۆمۆنیزم  كۆتایی  له  باره  ى  خۆیدا  ده قه كانی  له  

ئێمه   ئه  مه یه   هه  ر  تۆتالیتاریزم  پرسی  كه   ده ك��ات،  ئ��ه  وه  

تاوه  كو  نییه   گونجاومان  كۆمه اڵیه تی_سیاسی  تیۆری  هێشتا 

و  نازیزم  وه  ك  بێزاركه ره كانی  دیارده   هۆیه وه ،  به   بتوانین 

تایبه  تییه  كه یان_ وه  ك پرۆژە یه  كی سیاسی_  ستالینیزم به  مانا 

كه   فه  لسه  فییه   فاستفودیی  وه اڵمێكی  ئه  مه   بكه ینه وه .  شی 

كاتێكدا  له   ده نه خشێنێت،  قوڵ  شیكردنه وه یه  كی  وه  ك  خۆی 

ئه  وه  ئه لته رناتیڤێكه  رێگه  مان پێده دات له  بیركردنه  وه   دوور 
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بكه وینه وه ، خراپرتین شتێک كه  فه  یله  سوفێك دەتوانێت لێره  

به  مچه  شنه    هه  ر  جار،  زۆربه ی  به داخه وه   بدات،  ئه نجامی 

بووه . ره نگه  ببێته  هۆی توڕه بوونی ئێوه ، )به  اڵم رێزی قوڵم 

كه   واقیعه ته (  ئه  م  گوتنی  له   نابێت  رێگر  ئادۆرنۆ  به  رامبه  ر 

باتی  له   ئه  مه یه .  هه  ر  رۆشنگه ری«  »دیالێكتیكی  گرفتی 

شیكردنه وه یه  كی ئه بسرتاكت، سه روكارمان له گه ڵ منوونه یه  كی 

بااڵ له  سه رگه ردانی فه  لسه  فی )به  مانای وردی وشه كه (دا هه یه ، 

جۆرێک په  یوه  ندی كورتی سیاسی_ئۆنتۆلۆجی، واته  كاتیگۆری 

به   ده یه وێت  رۆشنگه ری(  )پرۆژە ی  نیمچه ترانسێندنتاڵیی 

روونبكاته وه .  تۆتالیتاریزم  دی��ارده ی  راسته وخۆ  چه شنێكی 

و  قه ڵب  فه  لسه  فییه   نیشانه   ئه  م  دره نگوه خته ی  كۆپی 

درۆینه یه ، كه  فه  لسه  فه  كه ی له  بیركردنه  وه  مان دوورده خاته وه ، 

تۆتالیتاریزمی  له نێوان  مۆدێرن  پۆست  كورتی  په  یوه  ندییه  كی 

سیاسی و چه مكی فه  لسه  فی تۆتالیتی جێگیر ده كات: لێره دا 

ئاشكراكردنی ئۆنتۆلۆجیی وه  ك روونكردنه وه یه  كی راسته وخۆ 

ئه بسرتاكته كان  سیاسییه   دیارده   ترانسێدنتاڵی  تاڕاده یه  ك  و 

خرایەڕوو،  پۆستمۆدێرن  فه  لسه  فه  ی  ده گیردرێت.  له پێشچاو 

هه  ر  حه قیقه تی  تا  نیشانده دات  بیركردنه  وه    شێوه ی 

كه   بادیۆییه  كه ی  به  مانا  _رووداو  بكات  بایه خ  بێ  رووداوێك 

به  دابڕانی نوێ له  قه  ڵه میده دات_. ئه  مه  هه  مان ئه  و شته یه  

سه  ره  نجدان  به   رابردوو  ساڵی  پانزه   یان  ده،   درێژایی  به   كه  

شایه نی  رادیكاڵەكان  وێنانه كراوه   فۆرمه   و  هۆڵۆكۆست  له  

دیاردانه   ئه  م  شیكردنه وه ی  رێگری  واته   نه بووه ،  وێناكردن 
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پێش  روونكردنه وه یه  ك  چه  شنه    هه  ر  كه   به هانه یه ی  _به  م 

ئێمه   ئه ركی  قوربانییه  كان،  به  رامبه  ر  خیانه ته   شتێك  هه موو 

ته نیا پاڵپشتیكردنی قوربانییه  كانه .

به  دیدی من، ئه  م ئایدیایه  پشت ئه ستوره  به و بنه ڕه ته ی 

كه  ئێمه  ناچارین به  ژیان له  جیهانێكی ناته واو و نه ویسرتاو، 

هه  ر چه  شنه   ئه ڵته رناتیڤێكی رادیكاڵ زوو یان دره نگ ده بێته  

هۆی گوالگ )Gulag(. له  چوارچێوه ی هه  ر چه  شنه   گۆڕانێكی 

گوتاره كه ی  ته واوی  له ڕاستیدا،  ئاگادارمانده كه نه وه .  بنه ڕە تی 

ئاگاداره   رادیكاڵ  ئه  ویرتی  له  به  رامبه  ر  خۆی  ك��ران��ه وه ی 

به  رامبه  ر گۆڕانی رادیكاڵ! ئه  مه  ئایدلۆژیای فه  لسه  فی پۆست 

مۆدێرنه . له  ته ك ئه  م تێڕوانینه ، ئێمه  شتێك به هه مان ئه ندازه  

له   تازه .  كانتگه رایی  چه شنێک  ده دۆزینه وه :  سه  ره  نجڕاكێش 

فه ره نسا ئه  م كانتگه راییه  تازه یه  له  الی ئاالن رینۆ و لۆك فڕی 

كه  له  ئێستادا وه زیری په روه رده یه ، نوێنه رایه تی ده كرێت، له  

به و  ئه  مڕۆ،  نا_  یان  مبانه وێت  _چ  كه   هابرماسه   ئه ڵامنیاش 

چه  شنه  ی كه  هه موان ده یزانن، وه  ك فه  یله  سوفێكی ده وڵه تی 

كار ده كات. ئه  و شته ی كه  زۆربه ی جار به ڕاشكاوی ئاماژە ی 

پاڵپشتی  ئاشكرا  به    )Aznar( ئه زنار    له الیه ن  پێكراوه ، 

وه  ك  هابرماس  بكرێت  پێشنیار  كه   پێگه یه ی  ئه  و  لێكراوه ، 

ئه  مه   بكرێت.  جێگیر  ئیسپانیا  ده وڵه تی  فه رمی  فه  یله  سوفی 

چۆن ده كرێت؟

پێموایه  ئه  م پرسه مان بەچه شنێكی سه ركه وتوو چاره سه ر 

پێناسه ی  له گه ڵ  ت��ازه   كانتگه رایی  له   چه شنێک  ك��ردووه . 
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ده ڵێم  ئه  مه   )كه   ته بایه   به  ته  واوی  ده وڵه تی  فه  لسه  فه  ی 

سه ره كی  ئه ركی  هه یه (.  كانت  بۆ  زۆرم  خۆشه ویستییه  كی 

فه  لسه  فه  ی ده وڵه تی له  كۆمه ڵگەی سه رمایه داریی دینا میكی 

پێویستییه  كانی  پشتیوانی  دەبێت  ئه ركه   ئه  م  چییه ؟  ئه  مڕۆ 

و  ته كنه لۆژیا  تازه ،  زانستی  په ره سه ندن،  واته   سه رمایه داری 

بازرگانی بێت، به  اڵم له  هه  مان باردا، ده بێت پشتیگری له  ئاكامه  

ئاكاری و كۆمه اڵیه تییه  رادیكاڵییه  كانیان بكرێت، ئه  مه ش رێك 

به شداریكردنی  له   النیكه م  هابرماس  كه   شته یه،   ئه  و  هه  مان 

ئه  و  ئه نجامیداوه .  بایۆژنتیك  پرسی  له  باره  ى  مشتومڕەكان  له  

چاره سه رێكی نیوكانتیامن بۆ ده خاتەڕوو: ئێوه  له  زاسته كاندا 

ئه  وه ش  به  اڵم  ب��ده ن،  ئه نجامی  بوێت  هه  رچیتان  ده توانن 

كایه ی  له گه ڵ  سه روكارمان  ته نیا  ئێمه   كه   فه رامۆشمه كه ن 

سنورداری دیارده  مه عریفییه  كاندا هه یه . مرۆڤ وه  ك سوبێكتی 

ئاكاریی خودخواز، شتێكی تره ، له  م كایه یه دا، ده بێت به رگری 

ئه  و  هه موو  هاوشانیان  بكات.  هه  ڕە شه یه  ك  چه  شنه    هه  ر  له  

پرسه  درۆینانه  ده رده كه ون: تا چ ئه ندازه یه  ك ده رفه تم هه یه  

بۆ  هه  ڕە شه یه  كه   بایۆژنتیك  ئاخۆ  بڕۆم؟  بااڵتر  بایۆژەنتیك  له  

ئازادی و سه ربه خۆیامن؟ به  دیدی من، ئه  م پرسیارانه  به  هه ڵه  

پرسیارێكی  چه ند  هه  ربارێک  به   له  به  رئه  وه  ى  خراونه تەڕوو، 

فه  لسه  فیی واقیعی نین. ته نیا پرسیاری فه  لسه  فی واقیعی له  م 

زه مینه یه دا ئه  مه یه،  كه  ئاخۆ له  ده رئه نجامه  بایۆژە نتیكه كان چ 

شتێك هه یه،  كه  به  پێناسه كردنه وه ی چییه تی مرۆڤ و شێوه ی 

ئۆنتۆلۆجیی مرۆییامن قه رزداربكات؟
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هابرماس  چ��ۆن  ده بینین  ك��ه   غه مناكه   ب��ه ڕاس��ت��ی 

ئینفیجارییه  كانی  و  تۆ قێنه ر  ده رئه نجامه   ه��ه وڵ��ده دات 

سنوردار  فه  لسه  فییه  كانی  ئاكامه   و  كۆنرتۆڵ  بایۆژە نتیك 

ده كات. ته واوی به شداری هابرماس ده رخه ری ئه  م ترسه یهە  

ترس  بگۆڕێت،  بنه ڕه تی  به چه شنێكی  دەتوانێت  شتێک  كه  

ده ریبخات،  دەتوانێت  كه   مرۆڤ  ت��ازه ی  ره هه ندێكی  له  

ئازادیی  و  پله  وپایه   له  باره  ى  كۆن  ئایدیایه  كی  میانه دا  له  م 

به رپه رچدانه وه   چوارچێوه یه دا،  له  م  بپارێزێت.  م��رۆڤ 

وشه كانی  له   بۆمنوونه   قیبله منان.  هابرماس  توندڕە وییه  كانی 

ده كات  قه رزدارمان  كه   بایۆژە نتیك،  له  باره  ى  سڵۆته ردایك 

چاكسازیی  زایه ڵەی  ئه خالق،  تازه كانی  رێسا  شێوه به ندی  به  

تێڕوانینه   ئه  م  ده بیستێت.  سۆشیالیست  ناسیۆنال  نه ژادیی 

وه سوه سه یه «  »وه سوه سه ی  زانستی  پێشكه وتنی  به  رامبه  ر 

كه   وه سوه سه یه  ك  ده هێنێت.  خۆیدا  به دوای  )به رگریكردن( 

تێڕوانینێكی  بكه ین،  به رگری  له  به  رامبه  رییدا  ئێمه   ده بێت 

وه  ك  زانستییه  كان  دۆزینه وه   كه   ئه خالقگه رایانه یه   نیمچه  

كایه   له   پێده دات  رێگه  مان  كه   ده رده خ��ات،  وه سوه سه یه  ك 

دوایی  تا  و  بایۆژه نتیك  ده ستكاركردنیی  قه ده غه كراوه  كانی 

بااڵتر بڕۆین، له  ئاكامدا بنه ڕە تی قووڵی بوونی خۆمان توشی 

مه ترسی ده كه ینه وه .

بایۆژە نتیك  دواج���ار  ئه خالقییه ی  ق��ه ی��ران��ه   ئ��ه  و   

ورووژاندویه تی، له ڕاستیدا له  ویستی فه  لسه  فه  یه  كدا به  لوتكه  

ده گاتە كه  ئێمه  به  شێوه  یه  كی ته واو به  شه پۆلی »فه  لسه  فه  ی 
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لەالیه  ك  كه   فه  لسه  فه  یه  ك  له قه  ڵه میده ده ین:  ده وڵه تی« 

زانستی  و  ته كنیكی  پێشكه وتنی  له گه ڵ  نادیار  به  شێوه  یه  كی 

كاریگه  ریه  كانی  هه وڵده دات  ترەوە،  الیه  كی  له   لێبورده یه، 

كۆنتڕۆڵبكات،  كۆمه اڵیه تیامن  و  ره مزی  سیستمی  له سه ر 

له  به  رده م گۆڕانی  به ربه ست  تر، هه وڵده دات  به گوزارشتێكی 

له  م  بكات.  بوون  ئه خالقی_ئیالهیاتی  جیهانی  وێناكردنی 

روه وه  سه یرنییه  كه  نیوكانتییه  كان له  م په  یوه  ندیه دا به ره و پێش 

ده ڕۆن. خودی كانت رووبه ڕووی ئه  م پرسه  ببۆوه،  كه  چۆن 

دەتوانێت زانستی نیوتنی روونبكاته وه، له  هه  مانكاتدا  بوونی 

سنورێكی به رپرسیارێتی ئه خالقی له ده ره وه ی سنوری زانست 

مه به ستی  به   زانست  بڕوای  جێ  پانتایی  كانت  دابینبكات. 

هێنانه كایه وه ی فه زایه  ك بۆ ئیامن و ئه خالق سنورداربكرێت. 

رووب��ەڕرووی  هاوچه رخه كان  ده وڵه تییه   فه  یله  سوفه   ئاخۆ 

ئه ركێكی ئاو ا نه بوونه ته وه ؟ ئاخۆ هه وڵەكانیان په  یوه  ست به  م 

پرسه وه  نییه،  كه  چۆن لەڕێگه  ی فۆرمه  جیاوازه كانی تێڕامانی 

جێگیر  مانایی  ئاسۆی  به   زانست  دەشێت  ترانسێندنتاڵ 

له   په سه ندنه كراو  شتێكی  وه  ك  ئاكامه كانی  سنورداربكات، 

كایه ی دینی_ئه خالقی ناڕە وا ناپه سه ند بكرێت؟ سه یره ، لێره دا، 

ته نانه ت پێشنیاری سڵۆته ردایك پشت ئه ستوره  به  سه نتێزێكی 

»هیومانیستی« له  راستییه  زانستییه  تازه كان، ئاسۆی كۆنی مانا، 

ته نانه ت ئه  گه  ر ئه  وه  به  گونجاوتر و گوماناویی/ گاڵته ئامێز له  

هۆی  به   دواجار  بزانین،  هاب رماس  ده وڵه تی«  »فه  لسه  فه  ی 

ده بڕینێكی  به   لێیجیاده بێته وه .  نه سه ملێرناو  سنوربه ندییه  كی 
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و  هابرماسی  ئاشتی  لەنێوان  سلۆته ردایك  پێشنیاری  تر، 

هیوالیی چاخی تازه  له  هه  ڵبه ز و دابه زدایه .

له  و كاته ی ئێمه  له دۆخی قسه كردنین له  باره  ى فه  لسه  فه   

بۆ  گشتی  روونكردنه وه یه  كی  لێره دا  پێموایه   سیاسه ت،  و 

ئه نجامی  شاردراوه ته وه .  فرانكفۆرتیش  قوتابخانه ی  مه رگی 

بچه مكێرنێت؟  چۆن  دەشێت  چییه ؟  فرانكفۆرت  قوتابخانه ی 

خستنه ڕوویه  كی بنه ڕە تی كتێبی دیالێكتیكی رۆشنگه رییه : ئه  م 

ئایدیایه ی كه  پڕۆژه ی مۆدێرن كه موكوڕییه  كی بونیادی هه یه . 

نه ك  ...هتد،  و  تۆتالیتاریزم  وه  ك  دڕندانه ی  شته   ئه  و  هه موو 

لۆژیكییه  كه یین.  به رهه مه   ئێمه   به  ڵكو  رابردو،  پاشاموه  كانی 

رێگه بده ن ئه  م جاره  وه  ك ساویلكه یه  ك باسی ئه  م پرسه  بكه  م. 

ستالینیستی  كۆمۆنیزمی  كه   بڵێم  ده مه وێت  فۆرمه دا،  له  م 

ده بێت منوونه یه  كی بااڵی ئه  م دۆزه  بێت، له  به  ر ئه  وه  ى )ئه  گه  ر 

سود له  چه مكه  ساده و گه مژە  كراوه  كان وه ربگرین( فاشیزم 

ره نگدانەوە یه  كی كۆنزه رڤاتیزمانه  بوو. كه سانی پشت ئه  م پرسه  

بوون، كه  مه به ستی ئه نجامدانی شه ڕێكی نائاساییان هه بوو، 

و  تروما  به  اڵم  )چه نده  سه یره !(،  كرد  پراكتیكییان  راستیدا  له  

هیوادارم  كۆمۆنیستی_  پڕۆژه ی  ستالینیزمه .  واقیعی  شۆكی 

كۆك بن له گه ڵم_ به  خه یاڵی رزگاری به زه بری ده ستپێكردن، 

پاشان به  الڕێدا برابوو. ئه  مه  ترومای دیالێكتیكی رۆشنگه رییه ، 

به  اڵم له  تیۆری ره خنه ییدا، هیچ یه  ك له  م بوارانه  نادۆزرێته وه . 

 )Behemoth( ناونیشانی به یموت كتێبی فرانتس نویامن به  

دەشێت  كه   جۆرنالیستییه ،  كۆمه ڵناسیی  جۆری  خراپرتین 
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رۆژی  مۆدی  ئایدیای  به   ئه ستور  پشت  كتێبی  وێنابكرێت. 

هه مه گه رایی، كه  به  گوێره ی ئه  و پرۆژە  ئابورییه ی سه رده می 

به رنامه كانی  و  نازی  ئه ڵامنیی  ئایدیاڵەكانی  رۆزڤێڵت،  نوێی 

یه  كێتی سۆڤێت، مه به ستی به دیهێنانی كۆمه ڵگەی رێكخراوی 

به رچاو  له   ماركۆزه   سۆڤێتی  ماركسیزمی  هه بوو.  یه  كسانیان 

بگره : كتێبێكی نائاسایی كه  هه  ڵوێستی نووسه ریش بە وردی 

وه  ك  هابرماس  له الیه نگرانی  هه ندێک  پاشان  روونناكاته وه ، 

مه ده نی  كۆمه ڵگه ی  ئایدیای  كه   ده بیرنێن،  ئارسه ر  ئه درێۆ 

كۆمۆنیستی  ده سه اڵتی  به  رامبه  ر  له   ژیان  فه زایه  كی  وه  ك 

هیچ  لێره شدا،  ته نانه ت  ئێمه   ده خه نەڕوو.  تۆتالیتاریستی 

چه  شنه   تیۆرێك كه  له  روونكردنه وه ی كۆمۆنیزمی ستالینیستی 

مه ده نی  كۆمه ڵگەی  تیۆری  پێموایه   نییه .  بكات  كۆمه كامن 

رووخانی  له   كه   بڵێم  ده بێت  هه ڵه دایه .  له   ب��ه  ت��ه  واوی 

كۆمه ڵگەی  نێوان  مشتومڕەكانی  زۆربه ی  وه  ك  یۆگسالڤیا، 

مه ده نی و ده وڵه ت، من الیه نگیری ده وڵه ت بووم. كۆمه ڵگەی 

مه ده نی به  مانای به رهه  ڵستیی دیموكراتیك بوو، به  اڵم به  مانای 

ناسیۆنالیزمی توندوتیژخوازیش بوو. فۆرمه له كه ی میلۆسۆڤیچ 

ئه  م ئامێزه  ورووژێنه ری و ته قینه وه ییه ی كۆمه ڵگەی مه ده نی 

  )party  nomenclature( ناسیۆنالیست و نۆمینكالتۆرای حزب

و  حزب  نۆمینكالتۆرای  نێوان  نه یارانی  ده كێشێت.  باشی  به  

میلۆسۆڤیچ  ده ویست،  دیالۆگێكییان  مه ده نی  كۆمه ڵگه ی 

به ڕاستی ئه  م كاره  ی ئه نجامداوه . با بگه ڕێینه وه  بۆ هابرماس. 

ئاخۆ خوێندنه وه ی كتێبه كانی ئه  م واقیعیه ته  هه  ڵده ماڵێت، كه  
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نیوه ی كۆمه ڵگەی ئه ڵامنیا، سه رزه مینی دایكی، سۆشیالیستی 

بوونه ؟ نه خێر، له  بنه ڕە تدا مۆدێلی ئاوه ا واقیعیه تێكی بوونی 

رۆژ،  مۆدی  مانای  به   ئه  مه   من،  دیدی  به   نه بووه .  ده ره كی 

جۆرێك كه لێنی سیمپتۆماتیكه ، شوێنێكی به تاڵ_ بۆشاییه  ك.

لێرە بەدواوە باسەكانم بە كورتی دەخەمەڕوو. دەمەوێت 

بە تێبینییەك لەبارەی رۆڵی فەلسەفە لە كۆمەڵگەی ئەمڕۆمان 

ئەنجامگیری بكەم. كۆمەڵێک هەڵوێستگەلی فەلسەفیی هەڵە 

بوونی هەیە: 

پۆست  سۆفیزمی  نیو  نیوكانتی،  دەوڵەتی  فەلسەفەی 

بەئاكاریكردنی دەرەكی  رێكەوتن،  مۆدێرن و هتد. خراپرتین 

فەلسەفەیە، ئەو لۆژیكەی كە بەم شێوەیەیە كار دەكات: »من 

گەورە  میتافیزیكی  سیستمگەلێكی  بەمچەشنە،  فەیلەسوفم، 

لەبارەی  باشم،  مرۆڤێكی  ئەوەشدا،  لەگەڵ  بەاڵم  دادەڕێژم، 

كۆی كاره  ساته كانی ئەم جیهانە نیگەرانم. دەبێت لەدژی ئەم 

كاره  ساتانه  بجەنگین ...«. درێدا ئەو كاتەی لە ناوەڕاستەكانی 

كتێبی تارماییەكانی ماركس كاره  ساتی زاڵ بەسەر ئەم جیهانە 

جێی  نافەلسەفییە.  قووڵی  بە  دەكات،  ناواخن  بواردا  دە  لە 

شتەی  ئەو  خوێندەوە،  ئەوەم  كاتێک  نییە!  باوەڕپێكردن 

هەبوون،  شتانە  ئەو  بەاڵم  پێینەكرد،  بڕوام  كەوت  بەرچاوم 

ئەو دە بوارەی كە به ده ر له  نه  بوونی توندی فیكرن: بێكاری، 

 )cartels( پەراوێزنشینانی بێ پارە لە شارەكاندا، كارتێله كانی

و  راگەیاندنەكان  مۆنۆپۆلیی  دەسەاڵتی  هۆشبەر،  مادەی 

وەك  نەك  دەیەوێت،  درێ��دا  دەردەك��ەوێ��ت  لێرەوە  هتد. 
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و  میهرەبان  كەسێكی  وەك  پرت  بەڵكو  مەزن،  فەیلەسوفێكی 

تەنیا  لێرەدا  بەاڵم  مببەخشن،  دەربكەوێت.  خۆشه ویست 

پێودانگێكی تاڕاده یه  ك وێرانكەر بە مێشكمدا دێت: لە كۆتایی 

به رهه می ئەدەبیاتی رەشۆك وەسفێكی كورت لەبارەی نوسەر 

هەیە _ بۆئه  وه  ى به رنامه كانیان كه مۆكه ك به رجه سته  بكه ن، 

لە  ئێستاش  »ئەو  زیادده كه ن:  به رهه مه كه یان  بۆ  ئه  مه ش 

و  ده وریه تی  له   پشیله   ژمارەیەك  دەژێت.  فەرەنسا  باشوری 

ئەو  هەمان  ئەمە  تەرخاندەكات«  شێوەكاری  بۆ  كاتەكانی 

ئەمە  هەیە.  لەگەڵیدا  سەروكارمان  زۆر  تا  كەم  كە  شتەیە، 

كتێبەكەی  لە  شەیتانانەتر  بابەتە  ئەم  تاوەكو  هامناندەدات 

تایبەتییەكەی سه گه كان  ژیانی  لە  »ئەو  كە  باسبكەم،  دواترم 

تاوەكو  دەكوژێت«  جاڵجاڵۆکەکان  و  دەدات  ئەشكەنجە 

كۆتاییپێبهێنم.  یان  بخه مه ڕوو،  پووچه   و  بێامنا  نه ریته   ئه  م 

لە ئێمەی فەیلەسوفەكان  پێبدەم: ئەگەر  دەمەوێت درێژەی 

زۆرجار  كە  شتەی  ئەو  بكه ن،  دیدمان  و  بۆچوون  پرسیاری 

بناسێنین.  خۆمان  كە  ئەمەیە  بەڕاستی  لێامندەخوازن، 

ئاڵۆز  ژێده ری  و  مەعریفەمان جۆرێك سه رچاوه   بەمچەشنە، 

وەك  لێرەدا  دەدات.  بیروڕاكامنان  بە  ئۆتۆرەتی  كە  ته ڵخه   و 

ئەمەیە كە كەسێ لە نوسەرێكی گەورە بپرسێت حەزت لە چ 

خواردنێكە، لەوانەیە بڵێت شێفێكی ئیتالی باشرته  لە شێفێكی 

فەلسەفەوە  بە  بەوەی  تەنیا  ئێمە  دەبێت  ئەمەیە  چینی. 

پەیوەستە، خەریك بین.

رووب��ەڕووی  لێرەدا  چییە؟  فەلسەفە  رۆڵ��ی  هەنوكە 
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لە  تایبەت  بە  هەرگیز،  فەلسەفە  دەبینەوه :  پارادۆكسێك 

مانایەی  بەو  نۆرماڵ  رۆڵێكی  داهێنانییدا،  سەردەمەكانی 

بێ  واقیعیەتێكی  چەند  لێرەدا  ناگێڕێت.  فەلسەفەیە،  كە 

ئەدەبیات  نۆزدە،  لە چاخی  بوونی هەیە.  بەیەك  پەیوەست 

لەنێو هەندێک لە نەتەوەكان وەك هه نگاریا و پۆڵەنده  زۆرجار 

رۆڵی فەلسەفە دەگێڕێت. بۆ منوونە ئەو رەوتە ئایدۆلۆژیكی 

نەتەوەییدا  بزوتنەوەی  بنیادەكانی  لە  یان فەلسەفییانەی كە 

لە  درووستده بن.  ئەدەبیات  لە  زۆر  رێژەیەكی  بە  هەن. 

بوارەكانی  له  سەدی  بۆ منوونە ٩٩  یەكگرتووەكانیش  نەتەوە 

  )continental philosophy( کیشوەریی  فەلسەفەی  ئێوە 

ده بێت  )له ڕاستیدا  نادۆزیتەوە  فەلسەفە  پەیامنگاكانی  له  

بڵێین: له  نێو چوار هه زار ئه نجومه ن و په یامنگای فه  لسه  فه   

له  ئه  مەریكا ته نیا پانزه  تا بیست له  و په یامنگا و ئه نجومه نانه  

نوێنه ری واقیعی فه  لسه  فه  ی قاره یین.( له باتی ئه  وه ، فه  لسه  فه   

ئینگلیزی،  زمانی  دیپارمتانی  كولتورییه  كانیی  توێژینه وه   له  

بیه وێت  كه سێک  ئه  گه  ر  ده دۆزینه وه .  ئه ڵامنی  و  فه ره نسی 

شێوه یه  كی  به   ده بێت  بكات،  بادیۆ  و  هێگڵ  دیراسه ی 

و  فه ره نسا  له   پراكتیكی  ئه ده بیاتی  بواره كانی  پارادۆكسیكاڵ 

ئه  گه  ر كه سێک مێشكی  ترەوە،  له الیه  كی  بخوێنێت.  ئه ڵامنیا 

ئاژە ڵەكان  له سه ر  تاقیكردنه وه   یان  بكات،  دیراسه   مشكه كان 

بكات، ده بێت بچێته  په یامنگه كانی فه  لسه  فه  ، به  اڵم نائاسایی 

ئه  و  منوونه   بۆ  بگرێت:  تر  شتێكی  جێی  فه  لسه  فه  ،  كه   نییه  
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كاته ی كۆمۆنیزم له  به  ریه  كهە  ڵوه شا، فه  لسه  فه   بووه  یه  كه  مین 

له  م  سه  رئه  نجام  فه  لسه  فه    نه یاری.  دروستبوونی  بۆ  شوێن 

به   تر دۆخێكی سیاسیی  پێگه یه  كی  له  هه  ر  پرت  سه رده مه دا، 

خۆیه وه  گرتووه ، وێڕای ئه  وه ش، دەشێت كه سێک ناڕا زی   بێت 

كه  فه  لسه  فه  ی مه زنی ئه ڵامنی شتێك نییه  جگه  له  فه  لسه  فه  . 

به  ره هایی به  م چه  شنه   نییه ! له  پێشدا به  گه ڕانه وه  بۆ هاینه  

ئه ڵامنیی  به دیلێكی  فه  لسه  فه  ،  زانیووه   ئه  وه م  ماركس،  نه ك 

هه  ردووكیانت  ناتوانیت  ئه  وەیه،  گرفته كه   شۆڕش.  بۆ  بوو 

ده توانن  فه ره نسییه  كان  بانگه شه بكرێت  هه ڵه یه   هه  بێت. 

به هۆش  ته واو  به ڕاده یه  كی  ئه  گه  ر  هه  بێت،  فه  لسه  فه  یان 

فه  لسه  فه  ی  مه رجی  شۆڕش،  نائاماده یی  پێچه وانه وه ،  به   بن. 

ره نگه   چه  شنه  یه :  به  م  هه نوكه   من  روانگه ی  بوو.  ئه ڵامنی 

هه یه .  بوونی  نۆرماڵ  فه  لسه  فه  ی  كه   راچڵەكێین  له  م خه ونه  

تا  بێت  ناڕێكوپێكی  و  نۆرمی  بێ  جۆرێك  فه  لسه  فه    ره نگه  

بادیۆ  بادیۆ ده خوێنمه وه . )من و  تیۆری  به  م چه  شنه    لوتكه . 

نه فره ت  له ڕاستیدا  به  اڵم  كۆده نیگن،  و  هاوده نگ  به یه  كه وه  

ئه  مه یه :  ئێمه   ئاسایی  گاڵته ی  و  نوكته   ده كه ین.  یه  ك  له  

به  اڵم  کەمپ،  ده نێرمه   بادیۆ  هه  بێت  ده سه اڵتم  من  ئه  گه  ر 

تیۆره كه ی  ئاشكرا  به   من  هه روه ها  تره (،  حیكایه تێكی  ئه  مه  

له   فه  لسه  فه    ره تده كه مه وه :  فه  لسه  فه    مه رجه كانی  له  باره  ى 

به ڕاستی  فه  لسه  فه    سنوربه زاندنه ،  جۆرێك  پێناسه كردندا، 

ته نیا له  په  یوه  ندی نانۆرماڵ و بێ سنور به  ره وش و مه رجی 
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ده ره كی، كه  هه  ڵگری چییه تی عاشقانه ، سیاسی، زانستیی یان 

هونه رییه  بوونی هه یه .

دواجار ره خنه یه  كی تر، ته نانه ت ئه  گه  ر ئه  م ره خنه یه  زۆر 

جیاوازه كامنان  هه  ڵسه نگاندنه   كه   ئه  مه یه   بێت،  دۆستانه ش 

لێره دا  بخاته ڕوو.  جیاوازییه  كامنان  ده توانێت  كانت،  له  

ده مه وێت له  تۆ بپرسم )ره نگه  ته نیا به  شێوه  یه  كی ریتۆریك( 

كه  به  هه بوونی شتانێكی زۆر نیگه رانكه ر، كه  من به  جۆرێكی 

تایبه  ت له  نیوكانتگه رایی وا ده ڵێم، ئایا له گه ڵ من هاوڕانیت 

كه  شتێكی به هادار له  كانت دا هه یەو  ده بێت بپارێزرێت؟ كه  

من به  فه  لسه  فه  ی بااڵتر له  هه  ر شتێكی تر په  یوه  ست ده كات، 

ئه  وه  ساتێكی نامۆبوونه  كه  بادیۆ ئاماژە ی پێكرد. ئایا نامۆبوون 

له  سه ره تای فه  لسه  فه  دا نییه ؟ فه  یله  سوفانی رسوشتی ئایۆنی 

ئاسیای  به شی  ئه  مڕۆ  كه   ده ركه وتن،  شوێنه   ئه  و  هه  مان  له  

توركیایه ، ناوچه یه  ك كه  شاهێدی په ره سه ندنی به رهه مه ێنانی 

ماركسیزمی  به   ته ریبییه   به  م  نامه وێت  لێره دا  كااڵكانه . 

كه   په  یوه  ستبم،    )vulgar-Marxist( بازاڕییه وه   و  عه وامی 

به رهه مهێنانی كااڵ به  مانایه  كی رووته، ئه بسرتاكتكردنی كااڵ 

ده مه وێت  شاردراوه ته وه .  فه  لسه  فیی  ئه بسرتاكتی  بنیادی  له  

راگوزه ری  له   كه   رابكێشم،  نامۆبوونه   به  مشێوه   تۆ  سه  ر  نجی 

فه  لسه  فه    كه   ئ��ه  وه  ى  رووده دات،  ده ستاوده ستكردنه وه  

له   پێامنبڵێت(  ده یه وێت  هایدیگه ر  كه   شته یه   ئه  و  )هه  مان 

ماڵی  له   كه   بوو،  كه سانێک  گوتاری  سه ره تاوه ،  ساته وه ختی 
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ده كه ن.  یه قین  به   هه ست،،  بوون  به   به  رامبه  ر  خۆیانه وه  

كۆمه ڵگەی  دابڕانی  له   النیكه م  پێویستی  هه میشه   ئه  مه ش 

جار،  دوای  جار  هه میشه   دواوه ،  به   سوكرات  له   ئۆرگانیكه . 

كه له  به  رانه   و  كون  ئەو  و  ئه  ویرتێتییه   ئه  م  رووب���ەڕووی 

له   ده توانین  بێگانه یی  كه   سه  ر  نجه   جێی  زۆر  بووینه ته وه ، 

دیكارتیشدا بدۆزینه وه، به  پاشه مله ش بیخه ینه ڕوو. له  به شی 

له  م  به ناوبانگ  پارچه یه  كی  میتۆدا،  له   كتێبی گوتار  دووه  می 

باره یه وه  هه یه  كه  چۆن ئه  و لەڕێگه  ی سه فه ره وه  نه ك ته نیا 

نامۆبوونی ئاداب و رێوڕە سمی ئه  وانی تری دۆزییه وه ، به  ڵكو 

تێگه یشت ورده كولتوری هه  ر تاكێك، كه مرت له  كولتوره كانی تر 

سه یروسه مه ره  نییه، ئه  گه  ر كه سێک ئه  وه  له  نیگایه  كی تره وه  

خاڵی  ئه  مه   من،  دیدی  به   پێكه نینه .  جێی  ته نانه ت  ببینێت، 

ئه  م شوێنگۆڕینه ی  فه  یله  سوفێك  فه  لسه  فه  یه . هه موو  سفری 

له  به  رده ستدایه .

هه نوكه  پرسیاره كه ی من له  تۆ ئه  مه یه : وه سوه سه م هه یه  

كۆزمۆپۆلیتیان  مه ده نیی  كۆمه ڵگەی  كانتیی  چه مكی  لێره  

ساده بین  زۆر  و  به زه یی  جێی  زۆرجار  كه   )جیهاننیشتیامن( 

بووه ، دووباره  بیخه مەڕوو. به  دیدی من، ئه  م چه مكه  ده بێت 

عه قڵ  تایبه  تێتیی  و  گشتی  به كارهێنانی  هه  ڵوه شانه وه ی  به  

به   جواڵنه   دیاره كه ی  تایبه  مته ندییه   كه   په  یوه  ستبكرێت، 

پێیده ڵێت  پێچه وانه ی ئه  م به ڵگه نه ویستییه وه . ئه  وه  ى كانت 

له   كارمه ندان  كاری  به   تایبه  ته   عه قڵ،  تایبه  تیی  به كارهێنانی 
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ته نانه ت  فیكرییه  كانی  مشتومڕە   كانت  ده وڵه تییدا.  دەزگای 

به كارهێنانی  به   درووستببێت،  تایبه  تی  به شێوه ی  ئه  گه  ر 

دیدی  به   چییه ؟  كانت  مه به ستی  ده زانێت.  عه قڵی  گشتیی 

من، دۆزی تایبه  تێتی بۆ كانت له بواری یه  كه  مدا كۆمه اڵیه تیی 

تایبه  ته،  كه  ره گ و ریشه ی له  شوێنێكدا هه یه . وێڕای ئه  مه ش، 

ئایدیای كانت ئه  مه یه : ئێمه  وه  ك بیریار ده بێت له  هه  ڵوێستی 

ئه  و  تر،  ده ربڕینێكی  به   دابین،  ته نیا  و  تاك  یونیڤێرساڵیی 

یونیڤێرساڵیتیدا  له   بێئه  مالوال  شێوه یه  كی  به   كه   تاكایه تییه ی 

تایبه  تدا  نه زمی  ئایدیای  له   له  به  رئه  وه  ى  ده كات،  به شداری 

تێوه ده گلێت. تۆ ده توانیت بێئه  مالوال مرۆڤ بیت، بێ ئه  وه  ى 

یان به ریتانیی و هتد بیت. ئه  م  سه ره تا ئه ڵامنی، فه ره نسی، 

ئێمه وه   ره وشی  به   هه میشه ،  له   پرت  ئه  مرۆ  كانت  میراته ی 

نه زمی  به سه ر  كه   فیكری  مشتومڕێكی  ئایدیای  په  یوه  سته . 

زه قده كاته وه،   كۆنزه رڤاتیزمانه   دۆكرتینێكی  زاڵه،  تایبه  تییه وه  

كه  به گوێره ی ئه  و دۆكرتینه  ته نیا لەڕێگه  ی شوناسێكی ته واو 

وردی  _به  مانای  مرۆڤ  كه   خوده وه   ریشه كانی  و  ره گ  به  

ئه  و  ته نیا  مرۆڤیت،  به  ته  واوی  تۆ  مرۆڤ.  ده بێته   وشه كه _ 

و  فه ره نسیی  سۆلۆڤینیی،  نه مساویی،  به  ته  واوی  كه   كاته ی 

تۆ  كه   ئه  مه یه   فه  لسه  فه    بنه ڕه تیی  په یامی  به  اڵم  بیت،  هتد 

شوناسه   له   بااڵتر  یونیڤێرساڵێتیدا،  له   بێئه  مالوال  ده توانیت 

تایبه  ته كاندا، به شداری بكه یت.
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بهشیسێیهم
مشتومڕینێوان
بادیۆ&ژیژەك

ئاالن بادیۆ: پێش هەر شتێك، ده  مەوێت ئاماژە بەم خاڵە 

بكەم، كە مەبەستم لە رەخنەی كانت، بەڕاستی رەخنەگرتنە 

 »neo-Kantianism« كانتگەرایی  نیو  بە  تۆ  كە  شتەی  لەو 

ئەكادیم،ی  كانتی  لە  شێوەیەك  رەخنەی  واتە  لەقەڵەمتداوە: 

پانزە ساڵی رابردو وەك شێوەیەك لە  كە بە درێژایی دە یان 

ئەو شوێنەی  تا  دیدی من،  بە  ناسێرناوه .  فەرمی  فەلسەفەی 

تێبینییەكانت  لە  بوار  دوو  دەشێت  پەیوەستە،  كانتەوە  بە 

بەڕاستی  فەلسەفە  یەكەم:  تێبینی  ببەسرتێتەوە.  بەیەكەوە 

پێویستی بە پەیربدن بەم واقیعەیە، كە لە حه قیقه ت و پرسە 

پێشگریامنكراو  ئایدیایەكی  هیچ  بۆ  هەیە  شتێک  تازەكاندا 
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پێموایە  نییە.  كورتكردنەوە  شایەنی  مرۆڤ  چییەتی  لەبارەی 

ئەم خاڵە زۆر گرنگە: ئەوەی فەیلەسوفەكان پێیه وه  خه ریكن 

پاڵ  بخەینە  ناو  چەندان  دەتوانین  تیایه .  نامرۆیی  شتێكی 

لە  بااڵتر  كە  شتەی  ئەو  ناوی  زۆر،  ماوەیەكی  بۆ  شتە.  ئەم 

»مەعقولیه ت«،  »ناكۆتا«،  »خودا«،  وه  ك  ئەهێرنا  مرۆڤایەتی 

بگۆڕین،  ناوانە  ئەم  دەتوانین  ب��وو.  هتد   ... و  »رەه��ا« 

تێگەیشتنامن بگۆڕین، بەاڵم بە دیدی من، ئەوەی فەلسەفە 

مرۆڤ  بۆ  كورتبوونەوە  شایەنی  شتانێكه   ده بێت،  خه ریكی 

ئەوەی  فوكۆ  لەمەوپێش  نامرۆییه .  شتێكی  به  ڵكو  نییە، 

تیۆرییە، هەڵگری  بونیادنراوێكی  كه  »مرۆڤ«  خستبووەڕوو، 

یان  مرۆڤ  كە  بخەینەڕوو،  ئەوە  دەشێت  خۆیەتی،  مێژووی 

هیومانیزم كه ی دەستیپێكردووە. هەروەها فوكۆ ئەوەشی بۆ 

ئەمە  دەبینین.  مرۆڤیش  كۆتایی  سەردەمی  كە  زیاددەكات 

یەكەم تێبینی منە. ئەمە هەمان ئەو شتەیە كە لە فەرەنسا بە 

 )theoretical anti-humanism( ئەنتی هیومانیزمی تیۆریی

زۆر  و  ئاڵتوسێر  فوكۆ،  هەڵوێستی  ئه  مه   قەڵەمده درێت،  لە 

حەقیقی،  »پرسی  دەڵێیت  كاتەی  ئەو  بوو.  تریش  كەسی 

ئاگاییە لە بوونی فۆرمه كانی گۆڕانی رادیكاڵیی ئەو شتەی كە 

ئێمە بە مرۆڤایەتی لە قەڵەمی ده دەین«، ئه  وا پرسێكی زۆر 

قووڵ و رسوشتیت خستۆتەڕوو، چونكە مرۆڤ بونیادنراوێكی 

مێژوویی و ئایدۆلۆژیكییە. هیچ بەڵگەیەكی رووننییە بۆئه  وه  ى 

ئاڕاستەكردنی  بۆ  پێامنوابێت، كه  فەلسەفە ده بێت هەمیشە 

ئەم بونیادنراوە بەكاربهێرنێت.
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بە دیدی من، لە ئەفالتون بەدواوە، فەلسەفە رووبەڕووی 

واقعێكی نامرۆیی بۆتەوە، پەیامی فەلسەفەش هەر ئەمەیە. 

چەشنەی  )بەو  مرۆڤایەتی  بە  خۆی  فەلسەفە  كاتێک  هەر 

پێناسەكراوە(  درووستبووە،  مێژوویی  بەشێوەیه  كی  كە 

سنوردار بكات، خۆی كورت بكاتەوە، ئه  وا دواجار چەپێرناوە. 

له ڕێگه  ی  تەنیا  لەبەرئەوە  دەچەپێنێت:  خۆی  فەلسەفە 

ئاڕاستەكردنی  و  بەرفراوانكردن  پاراسنت،  بۆ  بەكارهێنانییه وه  

مۆدێلی جێگیری مرۆڤایەتی ده گۆڕدرێت. تێبینی دووەم، كە 

بەم خاڵەوە پەیوەستە، وەك ئەوەی تۆ دەڵێیت لە فه  لسه  فه  ی 

رێك  ئه دۆزینەوە.  یونیڤێرساڵ  تاكایه تیی  ناوەڕۆكێكی  كانتدا 

لە  لەبەرئەوەی  راست:  لە  پرت  شتێكی  رەنگەش  دەڵێیت،  وا 

هەر فەیلەسوفێكی مەزندا، ناوەڕۆكی بەشداری راستەوخۆی 

تاكایه تی له  یونیڤێرساڵیتییدا، بێالدان لە رێگەی تایبه  تێتییه  كان، 

بوونی  جێنده رییه  كان  جیاوازییە  نەتەوەكان،  كولتورەكان، 

پەیوەندییەكی  م��ەزن��دا،  فەیلەسوفێكی  ه��ەر  لە  هەیە. 

راستەوخۆ لەنێوان تاكایه تیی بیركردنەوە و تایبه  تێتییه  كانییدا 

هەیە. ئەمڕۆ بەردەوام دەڵێین تایبه  تێتی گرنگە و رێزدانان بۆ 

تۆ هاودەنگم كە دەبێت لەسەر  لەگەڵ  بنەڕەتییە.  تاكایه تی 

كولتورییه  كان  تایبه  تێتییه   كۆنه په رسته ی  دووره په رێزییه   ئەم 

كە  بڵێین  ئەوە  لەهەمانكاتیشدا،  دەبێت  بەاڵم  بجەنگین، 

یونیڤێرساڵیتی  و  تاكایه تی  نێوان  راستەوخۆی  پەیوەندی 

گریامنە كراوە، كە شتێكی نامرۆیی لە یونیڤێرساڵێتیدا هەیە. 

كورت  ئاسایی  مرۆیی  داتایەكی  بۆ  یونیڤێرساڵیتی  ئەگەر 
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بكەینەوە، ئەم هەڵوێستەی تر شایەنی بەرگری نییە. بە دیدی 

نێوان  راستەوخۆی  پەیوەندی  لە  جۆرە  ئەم  كانت،  الی  من 

تاكایه تی و یونیڤێرساڵێتی بە ساتەوەختێك بەسرتاوەتەوە، كە 

لە  كە  دەكات  پێناسە  شتێكەوە  بە هۆی  مرۆڤ  كانت  تێیدا 

مرۆڤایەتی بااڵتر دەڕوات. گەورەیی كانت لە بنەڕەتدا بڕیار 

مرۆییەكانی  عەقڵ-بەربەستە  بەربەستەكانی  تیۆری  لە  نییە 

عەقڵ- بدۆزرێتەوە. ئەم الیەنە الی كانت هەیە، بەاڵم ئەمڕۆ 

بەدەرە لە هەر چەشنە تەوژمێكی راستەقینە. گەورەیی كانت 

ئایدیای  لەگەڵ  عەقڵ،  بەربەستەكانی  ئایدیای  تێكه ڵكردنی 

نەیارییدایە: ئایدیای له ڕاده به ده ریی مرۆڤایەتی لە پەیوەست 

عەقڵی  ناكۆتایی  خەسڵەتی  لە  تایبەت  بە  كە  خۆی  بە 

پراكتیكیدا دیاریكراوە. ئاخۆ چارەنوسی مرۆڤ سنورداركراوه . 

وەك سنوردارێتیی خودی مرۆڤایەتی، سنوردارێتیی مرۆڤایەتی 

وەك مرۆڤایەتییەكی سنورداركراو، یان لە باتی ئەوەشدا، توانای 

بۆ  توانایه  ك  تر،  گوزارشتێكی  بە  هەیە؟  بوونی  ناكۆتابوون 

واقیعی نامرۆیی، كە دواجار هەمان ئەو شتەیە كە فەلسەفە 

لەم  ئەمەیە،  هه  ر  واقیعی  پرسی  هەیە.  لەبارەوە  دڵەڕاوكێی 

ئەم  دەتوانین  ئێمە  ئەرێنییە.  وەاڵمەكەم  گۆشەنیگایەوە، 

سه باره ت  لەالیەك  دابنێین.  یەك  تەك  لە  تۆ  تێبینییەی  دوو 

تر  لەالیەكی  یونیڤێرساڵیتی،  و  تاكایه تی  نێوان  پەیوەندی  به  

كە  دەهێنمەوە  پۆزش  هیومانیزم،  بەسەر  زاڵبوون  زەرورەتی 

لێرە جارێكی تر لەگەڵ هاوڕێم سالڤۆی ژیژەك هاودەنگم.
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تۆ  لەگەڵ  منیش  دەبێت  بەداخەوە  ژی��ژەك:  ساڵڤۆی 

لە  لە كتێبی ملمالنێیە چینایەتییەكان  بم. ماركس  هاودەنگ 

فەرەنسا پەراگرافێكی زۆر جوانی هەیە كە داینه میكی سیاسیی 

1848 رووندەكاتەوە: دوو بەرەی دەسەاڵتخوازی بۆربۆنەكان 

ماركس  یەك دەگرن.  لە حزبی كۆماریخواز  ئۆرلیایستەكان  و 

بێ  پادشاییەكی  پشتڕاستكردنی  بەهۆی  تەنیا  دەڵێت 

لەگەڵ  بەتەواوی  مانایەدا  لەم  بوو.  كۆماریخوازه وه   ناوی 

نامرۆیی  دۆزی  لە  تەنیا  مرۆیی  دۆزی  یەكدەنگم.  تۆ 

نامرۆیی وەك تەنیا شێوەی مرۆڤبوون  دەردەكەوێت- دۆزی 

بەم  بۆچی  بەاڵم  گشتی،  مانایەكی  بە  هۆ،  بێ  بەشێوەیەكی 

چەشنە بیردەكەمەوە؟ لێرەدا بۆ كانت دەگەڕێمەوە. پێموایە 

كە  بەردەست،  دەخاتە  كۆنسێپتواڵیامن  ئامڕازێكی  كانت 

لەڕێگەی  بیربكەینەوە-  بارەیه وە  لەم  پێدەدات  رێگەمان 

جیاكارییەكی فەلسەفیی بەڕواڵەت الوەكی كە بە دیدی من، 

بۆ تێگەیشنت لە كانت پڕ بایەخە.

ج��ی��اوازی  پەتی  عەقڵی  رەخ��ن��ەی  كتێبی  ل��ە  كانت 

دەكات.  بێكۆتا  دادوه ری��ی  و  نێگه تیڤ  دادوه ری��ی  لەنێوان 

پێشبینییه  كی  نێگه تیڤ  دادوه ری��ی  سادە،  دەربڕینێكی  بە 

رێپێنه دراو لەبابەتەكە دەكات. مه بەستی كانت لە دادوه ریی 

بە  نێگه تیڤ  پێشبینیه  كی  كە  دادوه رییه ،  لە  جۆرێك  ناكۆتا 

بابەتەكەوە دەبەستێتەوە. بۆ منوونە دادوه ریی نێگه تیڤ ئەو 

ساتەوەختەیە كە دەڵێت: »روح، نەمر نییە«. هەنوكە ئەنجامی 

دەتوانن  خه یاڵییه  كان  رۆمانە  لێرەدا  چییە؟  جیاكارییە  ئەم 
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ستیڤان  بە  نهێنییەك  بدەیت  رێگە  ئەگەر  یارمەتیامنبدەن. 

كینگ بڵێم، ئەو كەسەی الی من بۆ هەموو وەرزەكانە. ئێمە 

به ڕاستی  هەموومان چەمكی نەمردو دەناسین. ئەم چەمكە 

نەمردووە  كەسێك  ئەگەر  مردووە،  مردوو،  چییە؟  بەمانای 

كەواتە زیندووە، بەاڵم ئەو كاتەی دەڵێین كەسێك نەمردووە، 

ئەمە  دەگوترێت،  ترسدا  ئەدەبیاتی  لە  كە  چەشنەی  بەو 

بەاڵم  ئەو مردووە،  زیندووە:  ئەو هێشتا  كە  نییە  مانایە  بەو 

ئەو مردویەكی زیندووە.  لەڕاستیدا  ئاساییەكەی:  بەمانا  نەك 

دەبینین لێرەوە پانتاییەكی تر دێتە پێشەوە، بە دیدی من، ئەم 

نەمردووە هەمان ئەو سوبێكتە ترانسێندنتاڵه كانتییە، رێك بەم 

مانایە نامرۆییه . نامرۆیی نەك بەمانا ئاژەڵیبوونییەكەی، بەڵكو 

وەك الیەنێكی بێ راده  و سنور لە خودی مرۆڤدا. ئەگەر بەم 

چەشنە، تەماشایبكەین، لە هەمان ئەو شتەدا هەیە كە كانت 

ئەوە بە الیەنێكی ترانسێندنتاڵ لە قەڵەمدەدات.

تۆكیۆ،  لە  هاوڕێیانم  لە  یەكێك  لەمەوپێش  رۆژ  چەند 

شته   بە  بەرامبەر  من  پەیوەندی  لە  )ئەو  كە  نووسیم  بۆی 

هەموو  یابان  لە  هەنوكە  ئ��اگ��ادارە(  سەیروسەمەرەكان 

كەسێک دەتوانێت تەنیا بە ٨٥ دۆالر تەلەفونێك بكڕێت كە 

دەنگی  دەتوانیت  تۆش  كاردەكات:  سەیر  زۆر  بەشێوەیەكی 

نییە:  زەنگێك  هیچ  بەاڵم  ببیستی،  روونی  به   پەیوەندیكەر 

تەنیا دیسكێكی بچوك دەبێت له  كه لله ی سه رتی ببەستیتەوە، 

بگاتە  راستەوخۆ  بەشێوەی  الیەنە  ئەو  دەنگی  ئاسانی  بە 

بەاڵم  دەبیستیت،  ئەویرت  دەنگی  ئەنجامدا  لە  بەرگوێت. 
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باشرتین دۆخ، تێگەیشتنی دەنگ ئەو كاتەیە، كە گوێیەكانت 

دادەخەیت. لێرەوە، سەرووكارمان له گه ڵ دۆخێكی دەگمەندا 

هەیە: تێگەیشتنێكی راستەوخۆ، كە گەیاندنە هەستەكییەكان 

پێشرت  بەرەو  وردیلەیەك  ئەگەر  دەسوڕێتەوە.  بەدەوریدا 

لە  سەرنجەكان  جێ  تاقیكردنەوە  لە  بیر  دەتوانین  بڕۆین، 

كایەی توێژینەوە مێشكییه  كان بكەینەوە كە پشت بەم ئایدیا 

بەشێوەیەكی  دەتوانێت  ئازار  یان  ئارەزو  هەستی  دەبەسنت، 

رووبەڕووبونەوەی  بێ  شاده مار،  جواڵندنی  بە  راستەوخۆ 

با  هەنوكە  به رهه مبهێرنێت.  الیەنەكە،  پێنچ  هەستە 

تەماشابكەین ئەم واقیعە چ پەیوەندییەكی بە كانتەوە هەیە؟ 

بۆئەوەی  ئاشنایت:   )schematism( شیامتیزم  تیۆری  بە  تۆ 

وتەزاگەلی  بە  دەبێت  هه  بێت  بوونی  بەڕاستی  شتێک 

لەگەڵ  سەروكارمان  لێرەوە  ئایا  بكرێت.  تەبا  سه ره كییه وه  

جۆرێك لە ئازار نییە، كە ئەبسرتاكت و ناشیامتیزە- نەك ئەم 

ئازارە یا ئەو ئازارە، بەڵكو ئازارێكی بێ راده  و سنور؟

ئەم  بكەمەوە،  تەنزئامێز  كەوانەیەكی  لێرەوە  لێبگەڕێ 

بابەتە كەمێک هاوشێوەی یەكەمین پارەی باوی سلۆڤانیا پاش 

پارەیەم  ئەم  من  -١٩٩١���ە.   ١٩٩٠ سااڵنی  لە  سەربەخۆیی 

پارەی  ئەوەی  بەرامبەر  شانازی  هۆی  بە  نەك  خۆشدەوێت، 

خۆمان هەیە، بەڵكو بەم هۆیەی كە خەڵك سەرنجی ئەوەیان 

دیناری  ئەوەی  پاش  ئارادایە.  لە  گوماناوی  شتێكی  نەداوە 

بە  پارەكەمان  ساڵ  دوو  ماوەی  بۆ  رەتكردەوە،  یوگسالڤیامن 

كەس  هیچ  بەاڵم  دەسوڕایەوە،  یه  كه یی  دە  یه  كه یی،  پێنچ 
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تەنیا  تۆ  نییە:  ناوێكی  هیچ  پارەیە  ئەم  كە  نەدا،  سەرنجی 

دۆالری  نە  چیی؟  یه  كه ی   ٥٠٠ بەاڵم  هەبوو،  یه  كه ت   ٥٠٠

نە شلینگی و .... كانت ئەم بواره ی بۆ كردینەوە. بەم مانایە 

كە  دەڵێت  راست  مۆدێرنیزم  پۆست  بەرامبەر  لە  الكانیش 

زانست گەمەیەكی زمانەوانی نییە، زانست سەروكاری لەگەڵ 

دۆزێكی واقعی ناشیامتیزە هەیە.

فەلسەفی  راسپاردنی  پرسی  من  دیدی  بە  بادیۆ:  ئاالن 

دەزانن،  رەخنەیی  بە  شتێك،  هه  ر  پێش  زۆرجار،  كە  ئەمەیە 

پرت پێگەكانی فەلسەفە و رەخنە یەكسان دەكرێن. وێڕای ئەم 

گریامنەیە، راسپاردنی فەلسەفی دواجار بە مانای ئەمەیە كە 

قبوڵكردن  شایەنی  شتێک  چ  چییە،  ئازار  چییە،  شەڕ  بڵێین 

بنەڕەتدا  لە  فەلسەفە  كاری  هەڵەیە.  شتێك  چ  یان  نییە، 

رەخنەیی  رووحێكی  بە  گوماناوی،  تێڕامانی  دەبێت:  نەرێنی 

لەڕاستیدا  فەلسەفیی  دەستتێوەردانی  زاتی  بەاڵم  هتد،   ... و 

ئەگەر  چونكە  پشتڕاستكردنەوە؟  بۆچی  پشتڕاستكردنەوەیە. 

كە  پەیوەندییەك  لە  یان  بەشداربیت،  پێكدژ  پێگەیەكی  لە 

چوارچێوەیەكی  ناچاریت  بەشداریبكەیت،  نییە  پەیوەندی 

توانای  ناچاردەبیت  دووب��ارە  پێشنیازبكەیت،  تازە  فیكری 

پشتڕاستبكەیتەوە-  پێكدژ  پێگەیەكی  بە  بیركردنەوە 

بەمەرجێک ژمارەیەكی دیاریكراو لە پارامیرتەكان بخەینەالوە، 

بێنە  داهێرناو  و  نوێ  كاروباری  لە  دیاریكراو  ژمارەیەكی 

تەنیا  الیەنەكان  هەموو  لەبەرچاوگرتنی  پاش  پێشەوە. 
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بیركردنەوە،  بۆ  تازە  شێوەیەكی  لە  بریتییە  ئەمە  ده رخه ری 

ئاكامدا  لە  دەخرێتەڕوو.  پارادۆكسیكاڵ  دۆخێكی  بە  ئەویش 

دانه ری دیاریكەری بەشداریی فەلسەفی، یا پشرتاستكراوەیه  یا 

ئەرێنییە- خاڵێك كە لەبارەیەوە لەگەڵ دۆڵۆز هاودەنگم. ئەو 

كاتەی كە دۆڵۆز دەڵێت فەلسەفە لە بنەڕەتدا دروستكردنی 

و  ئه رێنی  داهێنەرانە،  رەهەندە  ئەم  مەبەستی  چەمكەكانە، 

بێ متامنەیه ییە بە كورتنەب�وونەوه ی فەلسەفە بۆ نیگەتیڤ، 

وەك  نامرۆیی  دەبێت  دەڵێی  كاتێک  حەقە.  لەسەر  رەخنە 

شتێكی رووتیی نیگەتیڤ تێبگەین، دووبارەش دەبێت بڵێین 

هاودەنگین،  یەك  لەگەڵ  هەمانشێوە،  بە  بەداخەوە  ئێمە 

لەگەڵ  سەرووكارمان  ئێمە  كە  دەردەخ��ات  خۆی  ئەمەش 

نیگەتیڤ.  لەگەڵ  نەك  هەیە،  رازیبوون  و  پشتڕاستكردنەوە 

كۆنسێپتواڵیه ی  توخمە  ئەو  وەك  دەبێت  »نامرۆیی«  دۆزی 

رازیبوون بگونجێرنێت، كە لە ناوەوەیڕا دەستاودەستی مرۆیی 

»دەستاودەستكردنە  ئەم  پێشگریامنەی  بكرێتەوە.  لێ  بیری 

مرۆییە« بەردەوام ئەمەیە، كە تێبگەین یەكانگیری سەرەتایی، 

نەك  نامرۆییە،  و  مرۆیی  نێوان  پەیوەندی  هەمان  هەر 

جاویدانیی مرۆڤ به  مانای وردی وشه كه .

بگرین.  لەبەرچاو  ئایدۆلۆژیكی  منوونەیەكی  بدەن  رێگە 

دەركەوتنی  شاهێدی   ١٩٧٠ دەیەی  كۆتایی  لە  فەرەنسا  لە 

قەڵەمدەدرا.  لە  تازە  فەلسەفەی  بە  كە  بووین،  شتە  ئەو 

ئەو  فەرەنسای  لە  ت��ازە  فەلسەفەی  واقیعی  داهێنەری 

پێشرت  رۆژێ��ك  رێك  كە  بوو  گلۆكسامن  ئەندرێ  سەردەمە 
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چەشنەن.  بەم  مێژووییه  كان  ئاوه ژووبوونه وه   بوو-  ماویست 

پاپەندین  پێیەوە  ئەمڕۆش  كە  گلۆكسامن  سەرەكی  تێزی 

)بەرگریكردن لە ئەمەریكا و هێرشەكەی بۆ عێراق( ئەمەیە. 

ئەو شەڕ و ئازار دەستنیشان دەكات، ئەگەر پێویستیش بێت 

پێشنیازدەكات كە بۆ گەڕانەوە بۆ رەوشی ئاسایی كاروبارەكان 

سەرنجدان  بە  منوونە  بۆ  بەكاربهێنێت.  پرۆتۆكۆڵێك  دەبێت 

لەوەی سەدام حسێن دیكتاتۆرێكی ترسناكە، دەبێت لە دژی 

،-ئەو شتەی  بەكاربهێرنێت  بنجبڕ  دەرمانی  میتۆدێكی  چەند 

كە سودی لێوەرگیراوە، تا ئەمڕۆ، بۆتە هۆی گیانلەدەستدانی 

كوشتنی  ئیشی  ئەمەریكا  سوپای  عێراقی.  ه��ه زار  س��ەدان 

بریندارە، بەاڵم تۆ دەبێت ئەو كارەی پێویستە ئەنجامیبدەیت. 

خەیاڵێكی  له گه ڵ  ت��ەواوی  بە  ئەو  خۆشحاڵە.  گلۆكسامن 

یەكالیەنەی رەخنەیی بەشداری فەلسەفیی هاودەنگە.

جیاواز  تەواو  تێگەیشتنێكی  لە  داكۆكی  من،  دیدی  بە 

ئایدیای  كە  نییە  هۆ  بێ  پێویستە.  فەلسەفی  بەشداری  لە 

فەلسەفیی  مەزنی  ئایدیای  یەكەمین  چاكە،  بۆ  ئەفالتونی 

بوو. ئەفالتون زۆرباش لەوە گەیشتبوو كە لە ساتەوەختێكی 

كە  نامرۆییە  پشتڕاستكردنەوەی  توخمی  ئەمە  دیاریكراودا، 

دیاریكەرە، ئەو توخمەی كە هەڵبژاردنێكی رادیكاڵ دەهێنێتە 

پێشەوە. ئەگەر ئەمشەو ئێوە لێرە شاهێدی دیدارێكی واقیعی 

نین، به  م هۆیەیە كە من و ژیژەك لە چوارچێوەی ئەم خاڵە 

گرنگە لە الیەكین، ملمالنێیەكی سەرەكی لە نێوامناندا نییە.
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ساڵڤۆی ژیژەك: وەاڵمی پارانویایی من ئەمەیە: چیدەبێت 

بیت؟  هاودەنگم  رواڵەت  بە  تەنیا  بیت،  درۆزن  تۆ  ئەگەر 

لەبەردەم  پرت  بیت،  هاودەنگ  لەگەڵم  زیاتر  چەند  هەر 

مەترسییدایت. بە چەشنێكی پێكدژ، لێرەدا ئێمە بە رەشبینیی 

دۆزی  لەسەر  جەختكردنەوە  بە  مۆدێرن  پۆست  رەخنەی 

پۆستمۆدێرنی  ئایدۆلۆژیای  لە  پشكداردەبین.  نامرۆیی 

دەبێت  كە  ترسناك،ه   راده به ده رییه  كی  له   نامرۆیی  مرۆیی، 

ئایدۆلۆژیایە  ئەم  لێیدووربخرێتەوە.  رەها  بەشێوەیەكی 

ئەم  قەرزبكات.  الك��ان  لە  الیەنێك  دەتوانێت  تەنانەت 

میسۆلۆژییه  ترسناكه  لە هەموو شوێنێك ئامادەیە: نابێت زۆر 

لە ئاگر نزیك بیتەوە، دەبێت مەودای گونجاو بپارێزیت. ئەم 

ئایدیایە، بەم چەشنەیە كە ئێمە هاوشێوەی كەسایەتییەكانی 

ئادگار ئاالن پۆ لە جیهانێكدا دەژین، كە لە لێواری دۆزه خه، 

بە  نەك  گونجاوە-  مەودای  پاراستنی  تەنیا  لێرەوە  پرسەكە 

هیچ  گوایە  كە  كاربكەیت،  چەشنە  بەم  ئەوەی  مەبەستی 

شەڕێكی رادیكاڵ بوونی نییە، بەڵكو بۆ دڵنیابوون لەمەیه،  كە 

نه كه ویته  ناو ئه  و دۆزه خه وه . هەڵبەت ئەمە گۆشەی نەیاری 

ئەو شتەیە، كە ئێمە وەك دۆزی نامرۆیی پەرەی پێدەدەین: 

دۆزی نامرۆیی وەك فەزایەك بۆ دووبارە پێناسەكردن.

لێرەوە دەمەوێت بە كورتی بۆ ریچارد رۆرتی بگەڕێمەوە 

ئەویش  دەكەم  ستایشی  گوتومە،  پێشرتیش  چەشنەی  بەو 

بەهۆی رادیكاڵبوونە راستەقینەكەی. پرسەكە ئەمەیە كە دوا 
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كه سە،  تاكه   ئازارچەشتنی  حەقیقەتی  رۆرتی  بۆ  حەقیقەت 

هەریەك لە ئێمە، دەبێت بتوانێت ئەزموونی تایبەتیی ئازاری 

درۆینە  جۆرێكی  بەرەو  ئەمەش  پێموایە  دەرببڕێت.  خۆی 

كۆنسێپتواڵیی  لەبونیادی  دەب��ات.  نه كردمنان  پێودانگ  لە 

 )particularism( تایبه  تێتیگه رایی  بۆ  گەڕانەوە  رۆرتییدا، 

نامه یه  ك  )ئاكار:  كتێبی  لە  پێشرت  شتەی  ئەو  شاردراوەتەوە، 

كاره  ساته كانیت  خۆتدا  ش��ه ڕ(ی  له   تێگه یشنت  ب��اره ی  له  

شەفافیەتی  لە  كۆپیەكە  ئەمە  رەخنەوە.  بەر  خستبووە 

دەرك  رەشپێست،  دایكێكی هۆمۆسێكسواڵیی  تەنیا  سیاسی: 

تا  و  دەكات  رەشپێست  هۆمۆسێكسواڵی  تەنیای  ئازاری  بە 

دوایی. دۆڵۆز پێشرت بە توندی دژی ئەم جۆرە گەڕانەوەیە بۆ 

دیدی  بە  لەبەرئەوە  تایبه  تێتیگه رایی هەڵوێستی وەرگرتبوو، 

ئەو، ئەم جۆرە لە گەڕانەوە، هەمیشە یەكسانە بە رەوشێكی 

پەرچەكرداری _ تەنانەت ئەو كاتەی كە لە كورتەماوەیەكی 

تێگەیشتنی رۆرتی  بەم چەشنە،  رزگاربەخشیش دەریبخات. 

ئیتیكەی،  بەو  ئەستورە  پشت  ئازار  چیرۆكی  گێڕانەوەی  لە 

دەتوانێت  كەسێك  هەموو  تێیدا  دەكاتەوە  فەزایەك  كە 

چەشنە  هەر  ئێمە  بەمشێوەیە  بگێڕێتەوە.  چیرۆكەكەی 

تەنیا شتی  له ده ستده ده ین.  دڵەڕاوكێیەكی جدی حەقیقەت 

خراپ زەبروزەنگیی مۆراڵییه : بۆ منوونە، من تێگەیشتنەكانم 

بەشی  كاره  ساته .  چەمكە  ئەم  زاڵبكەم.  ئەوانیرت  بەسەر 

زۆری تێڕوانینی سیاسیی رۆرتی الی من پەسەندە، تەنانەت 



93فه  لسه  فه له  ئێستادا

بەرامبەر زۆربەی هه  ڵوه شانه وه گه رایی  گەرچی ئەو زۆرجار 

پیشەیی ئەمەریكی پێشكەوتوترە، دووبارەش تێگەیشتنی ئەو 

كاره  ساته . دەبێت ئەوەش بڵێم: رەنگە ئەم تێگەیشتنە ئەمڕۆ 

لەبەرئەوە  بێت،  حه  قیقی  مۆراڵی  كاره  ساتێكی  تەنانەت 

و  رادیكاڵ  هەڵبژاردنی  بە  كە  شتەیە،  ئەو  رێگریكردنی 

شەفاف لە قەڵەمدەدرێت.

تەنیا تێبینییەكی تر: بە مەبەستی پاڵپشتی تۆ بەتایبەت 

ناچارم  دەیڵێیت،  نێگه تیڤەوه   تێڕوانینی  لەبارەی  ئەوەی 

لێرەدا  بگەڕێمەوە.  فرانكفۆرت  قوتابخانەی  بۆ  دووب��ارە 

تێدەگەین، كە هەڵەی ئەم تێڕوانینە لە كوێدابووە. ئەو شتەی 

كە لە هەموان زیاتر لە رووبه ڕووبونه وه  له گه ڵ هۆركهایمەر 

زیاتر  ئادۆرنۆ  لە  هۆركهایمەر  من  )بۆ  دەكات  شۆكم  توشی 

تێڕوانینە،  دوو  دیاریی  ناتەبای  واقیعییە(  گوناهكارێكی 

لەالیەك ئەو نوێنەری تێگەیشتنێكی رەشبینانەی دیالێكتیكی 

جیهانی  بە  رۆژئاوا  مێژووی  هەموو  تێیدا  كە  رۆشنگەرییە، 

مرۆڤی  رێكخراوی  جیهانی  پێدێت_  كۆتایی  بەڕێوەبردراو 

تاكڕەهەندی لە كۆمەڵگەیەكی تەكنەلۆژی، كە هیچ شوێنێك 

دەكرێت،  دەستكاری  شتێك  هەموو  ناهێڵێتەوە.  رەخنە  بۆ 

مەزنەكەیدا  كتێبە  دوایین  لە  ئەو  كە  كاره  سات  لە  كۆپییەك 

هەر  بەاڵم  باسیدەكات،  ئامڕازی  عەقڵی  رەخنەی  بەناوی 

سیاسیی  بڕیارێكی  رووب��ەڕووی  هۆركهایمەرە  ئەم  كات، 
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لە  لێوانلێوە  كۆمەڵگە  لەم  داكۆكیكردن  بڕیاری  بووبێته وه ، 

دەدوا.  ئەڵتەرناتیڤێك  چەشنە  هەر  دژی  داوه ،  كاره  ساته ی 

لە  منوونە  بۆ  بوو.  رووڕاست  تەواو  ئەو  پەیوەندییەدا،  لەم 

هیچ یەك لە ناڕەزاییەكانی دژی جەنگی ڤێتنام نەیده ویست 

بەشداریبكات و لە باتی ئەوە دەیوت: »بەشداری سەربازانی 

ئەمەریكی لە هەر شوێنێكدا، ئازادی بەدوای خۆییدا دێنێت، 

من بەرگری لێدەكەم.« ئادۆرنۆش نەیدەویست بەشداری لەو 

رێكدەخرا.  ڤێتنام  جەنگی  دژی  كە  بكات،  ناڕەزایەتییانەدا 

جیاوازی ئەو تەنیا ئەمەبوو كە وتنی ئەم بابەتە بۆ ئەو دژوار 

بوو. ئەو لە باتی قسەكردن، بەهانە دێنێتەوە، بۆ منوونە، جارێك 

بە ناڕەزایەتیكەرانی وتبوو، كە خۆشحاڵە بەشداریبكات، بەاڵم 

یەكجار زۆر قه ڵەو و پیرە. لە هەر شێوەیەكدا، تەنانەت ئەگەر 

بهاتبایەش خەڵك پێی پێدەكەنین_ ئادۆرنۆی كالسیك.

رابكێشم:  پارادۆكسه   ئه  م  بۆ  سه  ر  نجتان  ده مه وێت 

وێناكردنێكی سارد و بێ رووح له  كۆمه ڵگەیه  كی توشبوو به  

كاره  سات نه خشه ڕێژ ده كات، هاوكات هه  ر ئەڵته رناتیڤێك بۆ 

ئه  وه  زۆر به  خراپرت ده زانرێت. هۆركهایمه ر له  گفتوگۆیه  كی 

تێروته سه لی  به   باڵوبۆوه ،  مردنی  پاش  كه   شپیگڵ،  له گه ڵ 

چه  شنه    به  م  ده دوێ��ت،  به ڕێوه بردراو  كۆمه ڵگەی  له  باره  ى 

_كۆمه ڵگەی  ئێمه   ئ��ه  وه ش،  وێ��ڕای  پ��ێ��ده دات:  درێ��ژە ی 

ده بێت  كه   ئازادیین  دوورگ��ه ی  په ره سه ندو_  خۆرئاوایی 

من،  دیدی  به   لێبكرێت.  داكۆكی  به ربه ریزم  له  به  رامبه  ر 

بێزاركه ر  فه  لسه  فه  یی  وانه یه  كی  له  م دۆزه وه ،  ئێمه  ده توانین 



95فه  لسه  فه له  ئێستادا

ده توانێت  شه ڕ  رادیكاڵی  مه حكومكردنی  كه   هه  ڵبهێنجین، 

ئه ركی به ربه ستكردنی هه  ر چه  شنه   ئەڵته رناتیڤێك بدۆزێته وه ، 

نێگه تیڤه كه   بیركردنه  وه  ی  پارادۆكسه ی  ئه  و  ئه  مه ش هه  مان 

تۆ ئاماژە ت پێكرد.

كه   بكه  م،  به وه   ئاماژە   ته نیا  ده مه وێت  بادیۆ:  ئاالن 

پارادۆكسه وه   ئه  م  له  باره  ى  جیاواز  به  شێوه  یه  كی  دەشێت 

بدوێین. ئه  مڕۆ كۆمه ڵێكی ته واو له  ئه ده بیاتی سیاسی هه یه ، 

به  اڵم  ئابوری،  نه زمی  رادیكاڵی  له   ره خنه گرتنه   سه رقاڵی  كه  

ده كات.  دیاریكراو  سیاسیی  شێوه ی  له   رادیكاڵ  به رگرییه  كی 

دژی  ئه ژمار  بێ  خه ڵكانێكی  ئه  مڕۆ  باوه .  به ڕە هایی  ئه  مه ش 

ئابورییه ،  دڕنده یی  ترسناكه ،  سه رمایه داری  سه رمایه دارین. 

دیموكراسیین،  سه رسه ختی  الیه نگیری  تاكانه ش  ئه  م  به  اڵم 

هه یه .  ئێمه دا  كۆمه ڵگەی  له   كه   دیموكراسییه ی  ئه  و  هه  مان 

لەڕاستیدا ئێمه  ده رگیری هه  مان ئه  و پارادۆكسییەین كه  تۆش 

ئاماژە ت پێكردبوو: تاك له  هه  مان دۆخدا، هه  ڵگری گه وره ی 

له   ئۆبێكت  رادیكاڵی  ره خنه ی  له   شێوه یه  ك  دیموكراسیین، 

فۆرمی ئابوری باڵوده بێته وه .

رسته یه  كی رۆرتی هه یه  به ڕاستی شۆكی كردوم، رسته یه  كی 

له   گرنگرت  زۆر  دواج��ار  »دیموكراسی  ده ڵێت  كه   گرنگ  زۆر 

فه  لسه  فه  یه «. ئه  م گوزاره یه  گاڵته جاڕانه  به رچاوده كه وێت، به  اڵم 

تێبینیكردنه .  شایه نی  به ڕاستی  پڕوپاگه نده ییه  كه ی  ناواخنی 

ئاخۆ فه  یله  سوفێك ده توانێت پاڵپشتی ئه  مه  بكات، كه  فۆرمێكی 
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ئه  م  من،  دیدی  به   ئه  وه ؟  خودی  چاالكی  له   گرنگرت  سیاسیی 

گوزاره یه ی  ئه  م  هه یه .  چه پێنه ری  ناواخنێكی  سه یره ،  گوزاره  

كه   زه قده بێته وه،   پرسیاره وه   ئه  م  خستنه ڕووی  له   فه  لسه  فه   

دیموكراسی  ناوی  به   ئه  مڕۆ  كه   شته ی  ئه  و  واقیعی  چییه تی 

ره خنه   نه ریتیی  ئاراسته یه  كی  من  چییه .  هه یه ،  بوونی 

به  ته  واوی پێچه وانه  ده كه مه وه . پرسی گه وره ی ئه  مڕۆ، ره خنه ی 

به   زۆر  تا  كه م  ته واوی جیهان  ئه  مڕۆ  كه   نییه _  سه رمایه داری 

كۆده نگن  ترسناكه   مادییه   نادادپه روه رییه   له  و  سه  ر  نجدان 

له سه ری. شتانێكی وه  ك مه رگی سی میلیۆن كه س له  ئه فەریكیا 

هه بوونی  پزیشكییه  كان،  یارمه تییه   تێنه گه یشتنی  هۆی  به  

بگه ڕێته وه ،  سه رمایه داری  بۆ  دەشێت  زاڵامنه،  نایه  كسانی 

ئاره زویه  كی سه رمایه داری باشرت، سه رمایه داریه  كی  ئه  وه ش له  

مامناوه ندیرت، به  اڵم بێ زه ڕە یه  ك پێشكه وتن. پرسه  واقیعیه  كه ی 

زاره كیی  و  نێگه تیڤ  ره خنه ی  له   واقیعی  پرسی  نییه ،  لێره  

گوزاره یه  كی  پرسی  واقیعی،  پرسی  نییه ،  شاراوه   سه رمایه داری 

پۆزه تیڤه له  باره  ى دیموكراسیی، دیموكراسی وه  ك شتێكی جگه  

هه  مان  ئه  مه   سیاسه تدا.  پارله  مانیی  فۆرمی  له   كۆده نگیی  له  

له   په ره سه ندنێك  ئاماژە پێكراوی  پارادۆكسی  كه   شته یه،   ئه  و 

شاردنه وه ییدا هه یه . به  ده ربڕینێكی تر، سه پاندنی فه  لسه  فیی 

ریسك ئامێز، كه  به ڕاستی بۆ بیركردنه  وه  ی پرسه كه  دێته كایه وه ، 

ره خنه ی فۆرمی دیموكراتیكه  به و شێوه یه ی كه  ده یناسین. ئه  مه  

دڵی پرسه كه یه، هێنده  دژواره  له  راگه یاندنی_هاوده نگ له گه ڵ 

ئه  وانیرت_ به  رێژە ی نادادپه روه ری سه رمایه داری.
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ساڵڤۆی ژیژەك: ئێستا پێموایە ئێمە بەڕاستی بە خاڵێكی 

هەستیاری هاودەنگی دەگەین_ خودای من، باسێكی تر هەیە 

ئەو هاودەنگییە  ماندوكه ره . گوتم هەستیار، چونكە  كه  زۆر 

زۆر گران لەسەرم دەكەوێت. ئایا دەزانیت كتێبەكەم لەبارەی 

لینین چ زیانێكی بۆ من هەبوو. من دوو سێ لە دۆستەكانم 

بەم هۆیەوە لەدەستدا. تۆ دەتوانیت بێ هیچ گرفتێك ئاماژە  

چ  »سەرمایە«  كتێبی  دەڵێیت  منوونە  بۆ  بكەیت،  ماركس  بە 

وەسفێكی درەخشان لە دینامیكی سەرمایەداری، تایبەمتەندی 

بە  ئاماژەدان  بەاڵم  ده خاته ڕوو،  نامۆبوون  كااڵ،  بەبتبوونی 

جیاواز.  تەواو  چیرۆكێكی  دەگێڕێتەوە،  تر  چیرۆكێكی  لینین، 

كە  پێیانوتم  ئەوە  پاش  هەموان  چۆن  كە  نییە،  بڕوا  جێی 

كتێبێكی شەیتاناوی بێبەها بووە. مببەخشە، بەاڵم ئەو كاتەی 

كە سەرقاڵی بەرنامەڕێژی كۆنفراسێك بووم، بەو چەشنەی كە 

پاشان تێگەیشتم، هه واڵگری ئەڵامنیا دەركەوتبوو، پرسیبوویان 

كە خەریكی چ كارێكین. دەبینیت، لەگەڵ ئەو شتانەشدا كه 

پارادۆكسی  ئەمە  نابێت.  لێبوردە  هێندە   بەرچاودەكەوێت، 

هەموو  فەرمی،  ئایدۆلۆژیای  بەگوێرەی  كە  ئەمڕۆیه   پێگەی 

هەموو  ناكرێت،  سانسۆر  شتێك  هیچ  رێگه  پێدراوه ،  شتێك 

نابێت  بەاڵم  ده رده كه وێت،  ئاماده كردنییدا  كاتی  له   شتێك 

فریو بخۆین.

 دەمەوێت منوونەیەك بخەمەڕوو. منوونەیەكی گەمژانە، 

لە  بیستومە  سەردەمەكەمانە.  قیبله منای  كە  واقیعی  بەاڵم 

رادیكاڵ  لێرەدا   _ ئەمەریكا  لە  رادیكاڵەكان  هەندێک جڤاتە 
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سیاسی  شەفافیەتی  مانای  بە  بەكاردەهێنم،  تانه   وەك 

جدیەكی  بە  ئایدیایە  ئەم  نیمچەرادیكاڵە_  راستیدا  له   كە 

چیدەبێت؟  مردوگەرایان  مافی  كە  باسدەكرێت،  زۆرەوە 

لەگەڵ  سێكسی  گەمەی  لە  بێبەزەییانە  ئ��ەوان  بۆچی 

پێشنیازەی  ئەو  بەمچەشنە،  یاساخدەكرێن؟  جەستەكان 

لەو ساتانەی كە  ئێمە  لە  لە: هەندێک  بریتییە  دەخرێتەڕوو 

لە  بەشێك  رازیدەبین  روودەدات،  چاوەڕواننەكراو  مەرگ 

پزیشكییەكان،  چاالكییە  ببەخشینە  جەستەمان  ئەندامەكانی 

بۆ  مردومان  لەمەرگی چاوه ڕواننه كراوماندا، جەستەی  بۆچی 

پرسە  ئەم  نەبەخشین؟  مردووگەراكان  بە  سێكسی  گەمەی 

زۆر رادیكاڵ دەردەكەوێت، بەاڵم به ڕاستی پرت لە منوونەیەك 

نییە:  دەریبڕیوە  به ڕاستی  كیركەگۆرد  شتەی  لەو  چەشنێک 

تەنیا جیرانی حەقیقی جیرانی مردووە، النیكەم لە كۆپییەكی 

فێربه «.  خۆشه ویستی  جیرانەكەتەوە  »لە  ئایدۆلۆژیكیدا 

ئەمڕۆ كاتێک لە گۆشەی ته ندروست، یان شەفافیەتی سیاسی 

بە جیرانەوە خەریكدەبین. مەبەستامن به ڕاستی هەر ئەمەیە. 

بۆ  میتافۆرە  باشرتین  من  بۆ  ئەمەش  بێت.  مردو  باشرتە  ئەو 

بپرسین  لە خۆمان  بدەن  ته ندروستیی سیاسی. بۆچی؟ رێگە 

خۆرئاواییەكان  كۆمەڵگە  لە  كە  لێبوردەیی  لە  شێوەیە  ئەم 

رێك  ماناكەی  مانایەكە؟  چ  بە  بەڕاستی  جێبەجێدەكرێت، 

لێبوردەیی،  لێدەكەینەوە.  بیری  كە  شتەیە،  ئەو  پێچەوانەی 

وشەیەكی  هه  راسانی  هه  راسانی.  دروستنەكردنی  وات��ە 

سەرەكییە. بە چەشنێكی بنەڕەتی بەو مانایەیە، كە ئارەزوی 
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خۆت بشاریتەوە، لە من زیاتر نزیك نەبیتەوە. بەو چەشنەی 

مانایەیە  بەو  ئەمەش  ئەزموومنكردووە.  ئەمەریكا  لە  من  كە 

ئەگەر زۆر تەماشای كەسێک بكەیت _ تەماشاكردنی ژن یان 

هەر كەسێكی تر_ ئەمە شێوەیەكە لە هه  راسانی چاوی، ئەگەر 

قسەی نارشین بكەیت، ئەمە جۆرێكە لە تێپەڕاندنی زاره كیی. 

ئەمەش پێامن نیشاندەدات كە لێبوردەیی لەم بوارەدا جۆرێكە 

لە نالێبوردەیی، نالێبوردەیی بۆ نزیكیی ئەویرت. 

دەمەوێت جارێكی تر بۆ بابەتە واقیعییەكەم بگەڕێمەوە. 

وەك  له ڕاده به ده رییه  ك  چەشنە  هەر  بینیامن  چەشنەی  بەو 

بتی  لە  هەوڵبدەیت  یەكجار  تەنیا  دێتەبەرچاو.  رێگه پێدراو 

دەبینیت چی روودەدات.  ئەوكات  نزیكبیتەوە،  دیموكراسیی 

من لەگەڵ تۆ هاودەنگم كە ئەمڕۆ دەبێت النیكەم ئێمە بە 

خۆمان  لە  دەبێت  یەكەم،  ئەنجامبدەین:  كارە  ئەم  هۆ  سێ 

مانایەكە؟  چ  بە  به ڕاستی  دیموكراسی  ئەمڕۆ  كە  بپرسین، 

چۆن كاردەكات؟ بۆ منوونە، ئەوەی ئێمە ناتوانین لەبەرچاوی 

نەگرین، ئەمە نییە كە دیموكراسی لە الی خەڵك، بۆ خەڵكە، 

كەوتووین  كە شوێنی  دیاریكراوەی  یاسا  ئەو  ئەمەیە:  بەڵكو 

قبوڵبكەین_هەنوكە ئەنجامەكە هەرچی بێت. بە دیدی من، 

سەركەوتنی هەڵبژاردنی بوش لە ساڵی ٢٠٠٠_ ئەگەر شتێكی 

لەبەر  بۆچی؟  بوو.  دیموكراسی  لوتكەی  روویدابێت_  ئاوه ا 

لە  بیری  تەنانەت  لە هیچ ساتێک  دیموكراتێک  ئەوەی هیچ 

پەسەندنەكردنی ئەنجامی هەڵبژاردنەكان، ناڕەزایی دەربڕین 

فلۆریدا  لە  دەزانین  هەمومان  ئەوەی  لەگەڵ  نەكردەوە_ 
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دەستكاری،  هەبوونی  بە  كە  روونبوو  ئەوە  خروقاتكراوه . 

یاسایەك هەبوو كە دەبێت بەهەر شێوەیەك بپارێزرێت، جا 

سەرەتادا،  لە  دیموكراسی  چەشنە  بەم  ویستبێت.  هەرچی 

كە  چەشنەی  بەو  باوەكان،  نادادپەروەرییە  لەمەڕ  تەنانەت 

بری  لە  »نادادپەروەری  مانای  بە  وتبووی،  گۆتە  رواڵەت  بە 

یەكەمین  دیموكراسی،  مانای  یەكەمین  ئەمە  نەزمییە«.  بێ 

هۆ بوو بۆ ده ستكێشانه وه  لێی. هۆی دووەم: من لە واقیعدا 

دیموكراسییەتدا  لە  ده رفه تخوازی  جۆرێک  كە  دەیبینم 

لێرەوە  پراكتیك.  لە  هەڵهاتن  بەمانای  ده رفه تخوازی  هەیە، 

كۆمەڵگەی  ئەڵامنیی  تیۆرەسازی  بۆ  رێزەوە  بە  دەمەوێت 

ریسك، ئۆڵرێش بێك، بگەڕێمەوە. بێك تێامندەگەیەنێت ئەو 

بۆتەوە،  رووبەڕووی  ئەمڕۆ  ئێمە  كۆمەڵگەی  كە  ریسكانەی 

كاریگەری  كەمكردنی  پرسی  لە  رادیكاڵن.  مەترسیگەلی 

بە  سەرمایەدارانی گەورە، كە بەرپرسی وێرانكردنی ژینگه ن، 

كارگێریی پسپۆران بۆ بڕیاردان راست نییە، ئێمە هەموومان 

بە چەشنێكی بەردەوام، رووبەڕووی هەڵبژاردن دەبینەوە كە 

نوێنەرانی  زۆرجار  بڕیاربدەین.  بێهۆ  دەبێت  توێیدا  لەدوو 

لە بتی دیموكراسی دەدوێن. شێوەیەك بۆ  تەنیا  دیموكراتیك 

پشت  لە  سەنگەرگرتن  بڕیاردان،  ریسكی  لە  دووركەوتنەوە 

ئەو  ئەگەر  تەنانەت  نییە،  من  بڕیاری  ئەمە  دەنگدەرانەوە: 

كەسەش بم، كە رەوایەتی یاسایی پێدەدەم، هێشتا هەموومان 

خاڵی  دووەم،  ئامانجی  چەشنە،  بەم  به له  مداین...  یه  ك  لە 

رەخنەیی من لەڕاستیدا ئەمەیە، كە دیموكراسی وەك پرۆسەی 
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بڕیاردان شێوەی شاردنەوەی بڕیارەكانە: »من ئەو كەسە نیم، 

كە به ڕاستی بڕیاردەدەم، من تەنیا پێشنیازدەكەم، ئەوە ئێوەی 

خەڵكن بڕیاردەدەن.« لێرەوە دەشێت پەیڕەوی الكان بكەین، 

كە لە كرده ی سیاسییدا هەموو كەسێک دەبێت بەرپرسیارێتی 

بڕیارەكەی خۆی بەشێوەیەكی تەواو لە ئەستۆ بگرێت.

كتێبی  لە  ماركس  هۆ:  سێیەمین  بە  پەیوەست  لە  بەاڵم 

بەمە  كۆمۆنیزم  دەنوسێت  كۆمۆنیستدا  پارتی  مانیڤێستی 

خودی  بەاڵم  ناهێڵێت،  كەسیی  خاوەندارێتی  كە  تۆمەتبارە، 

لە  ئەمڕۆ  پێموایە  ئەنجامداوە.  كارەی  ئەم  سەرمایەداریش 

شتێكی  لەگەڵ  سەروكارمان  دیموكراسییەت  بە  پەیوەست 

هاوشێوەی ئەمەدا هەیە. زنجیرەیەكی تەواو لە ئەدگارەكانی 

ناوبانگی  لەچەشنی  هەیە،  پەیوەستییدا  لە  سیمپتۆماتیك 

شرتاوس.  لیۆ  یان  دارن��دۆرف  راڵف  زیندووبۆوەی  دووب��ارە 

دیموكراسییەت؟  ئەمەیە:  وەك  شتێكی  رێك  باوەكە  چیرۆكە 

تەواو  رادەیەكی  بە  كە  ئەو خەڵكانەی  بۆ  تەنیا  بەاڵم  بەڵێ، 

دەزانین  هەمومان  هەنوكە  گه یشتوونه .  دیموكراسییه ت  بە 

ئەگەر  بووە.  بنبەستێك  چ  توشی  عێراقدا  لە  ئەمەریكا  كە 

له   مه به ستم  دێنن_  خۆیان  لەگەڵ  دیموكراسییەت  ئەوان 

مه به ستم  به  ڵكو  نییه ،  راسته قینه كه ی  فۆرمه   دیموكراسییه ت 

ئێمه یه _  جوانی  گه نده ڵی  حزبی  ف��ره   دیموكراسییه تی 

مانای سه ركه وتنی هه  ڵبژاردنی شیعه كانی  به   ئه  مه   له  وانه یه  

»ره نگدانه وه «  به   بایه خ  ده بێت  چوارچێوه یه دا،  له  م  عێراقه . 

باوه  كان بده ین. ره نگدانه وه  چه مكێكی سه ره كییه . هه ندێک 
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دێرشۆیتز  ئاالن  منوونه   بۆ  ئه  مەریكییه  كان،  فه  یله  سوفه   له  

ئێمه  ده بێت مافی مرۆڤ بخه ینه  ژێر ره نگدانه وه ،  پێیانوایه  

دیاریكراوه  كاندا  لەبواره   كه   بگۆڕین  تاڕاده یه  ك  ئ��ه  وه ش 

نییه ،  ئه  مه   پرسه كه   ته نیا  لێره دا  رێگه  پێدراوبێت.  ئه شكه نجه  

كه   ئه  مه یه   پرسه كه   نه بێت،  یان  بێت  دیموكراسیی  ئایا  كه  

بزانین به ڕاستی له  دیموكراسییه تدا چ شتێك له  ئارادایه . ئه  گه  ر 

11ی سێپته مبه ر مانایه  كی ره مزی هه یه  )هه  ر چه نده  من له  م 

به   په  یوه  ست  له   ئه  م مانایه   به دوورم(، وا دێته به رچاو  ئایدیا 

مێژووی 1989 لێی بگه ڕێین. به دیدی من، 1989 نه  كۆتایی 

ده كرێت،  بۆ  بانگه شه ی  به گشتی  كه   شته ی  ئه  و  یۆتۆپیایه ، 

گه وره ی  یۆتۆپیای  رزگاركردنی  به  ڵكو  كۆمۆنیزمه ،  كۆتایی  نه  

به  »كۆتایی مێژوو«ی فۆكۆیاما  بوو، كه   لیرباڵ  سه رمایه داری 

وه اڵمێك  سێپته مبه ر  11ی  و،  وه رگ��رت  ناوەڕۆكی  و  شێوه  

ماناییه  كی  سێپته مبه ر  11ی  بنه ڕە تدا  له   ئه  گه  ر  بۆی،  بوو 

لیرباڵی  سه رمایه داری  یۆتۆپیای  كه   بوو  ئه  مه   هه  بێت، 

سه رشانی  كه وتۆته   قورساییه  كه ی  پێموایه   م��ردووه .  ئه  مڕۆ 

ئه  م  بكه ،  ئه  مەریكی  سیاسه تی  ته ماشای  ئه  مەریكییه  كان. 

به   بڕوا  ناچارنین  ئیدی  ئێمه   گۆڕدراوه .  به  ته  واوی  سیاسه ته  

وشه كانیان له  باره  ى دیموكراسییه وه  بكه ین. ئه  وان ده یانه وێت 

له  گۆشه گیرگه رایی  تازه   به  شێوه یه  كی  جیهان و ده سه اڵتیان 

تاوه  كو  تێكه ڵكێشبكه ن،  تازه كاندا  دیواره   و   )isolationism(

كه   جیهان  شوێنێكی  هه  ر  ببه نه   سه ربازی  هێزی  بتوانن 

بیانه وێت. له  پرۆسه یه  كی ئاوه ادا كه  دیموكراسی به  شێوه  یه  كی 
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ته واو بنه ڕە تی و تازه  پێناسه كراوه، ته نیا ناوێكی لێبه جێاموه . 

به   واته   رووی��داوه ،  ئابوریدا  له   رووداوه    ئه  م  وه  ك  شتێكی 

شێوه یه  كی تایبه  ت له  WTO و IMF. لێره دا من تاڕاده یه  ك 

له گه ڵ كتێبی ئیمپراتۆریه تی نیگری و هارت هاوده نگم، ئه  و 

كتێبه ی كه  له  ناوه ڕۆكدا له  بنه ڕە تدا ره تده كه مه وه . كه سانێكی 

له   بڕیاره كان  كه   پێیانوایه   ئه  گه  ر  ئه ڵامنیا  له   الڤۆنتین  وه  ك 

توشی  خۆی  بكرێت،  دیموكراتیزه   ده توانێت  ئابوری  ئاستی 

دیموكراتیزه   بانكداری  سیستمی  چۆن  كردووه .  حه ماقه ت 

ده كرێت؟ ئه  مه ش به  چه ند هۆكارێكی بونیادی نه كرده یه . ئایا 

 IMF ده بێت بۆ منوونه  4/5 میلیارد كه س ده سته ی چاودێری

هه  ڵبژێرێت؟ ده بێت ئه نجامگیری بكه ین، كه  گه شه سه ندنی 

ل��ەڕووی  سه رمایه دارییه  كان  جیهانییه   پرۆسه   و  ئابوری 

ته نانه ت  ده كه ن،  دیموكراسییه ت  له   پێشگیری  بونیادییه وه  

له  و فۆرمه ی كه  خودی سه رمایه داری پێده به ستێته وه .

بڕیاربده ین،  دیموكراسییه ت  دژ  ده مانه وێت  كاتێک 

ده بێت هه موو ئه  مانه مان له  بیربێت. لێره وه  ده مه وێت سود 

مێژوو، هوشیاری  كتێبی  له   كه سه ی  ئه  و  وه ربگرم،  لۆكاچ  له  

چینایه تی پێیوابوو پرسه كه  لێره دا تێبینی تاكتیكییه . هه ندێک 

شایه نی  دیموكراتییانه   به  شێوه  یه  كی  گه وره كان  شته   كات، 

ئه نجامێكی  كه   كاته ی  ئه  و  منوونه   بۆ  ده ستپێگه یشتنن: 

بۆ  ئه  مه   ده خرێتەڕوو.  هه  ڵبژاردنه كان  له   پێشبینینه كراو 

به رگری  چه پگه راكان  ئێمه ی  كه   جوانه،   و  بااڵ  ساتێكی  من 

پێامنوایه   ناوه ڕۆكدا  له   به  اڵم  ده كه ین،  باش  شتی  یه  ك  له  
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ئ��ه  وه ش،  سه رباری  لێوه رده گرن،  سودیان  زۆرج��ار  خه ڵك 

شتێک  هه موو  رووده دات،  موعجیزه   وه  ك  شتێكی  دواجار 

راست ده بێت، به  اڵم پرسه كه  بۆ من شتێكی تره : من ئاماده م 

بكه  م،  روانگه كانم  له   به رگری  دیموكراتییانه   به  شێوه  یه  كی 

دیموكراتییانه   به شێوه یه  كی  ناده ن  رێگه    تر  ئه  وانی  به  اڵم 

بڕیاربده ن، كه  روانگه كانم چ شتێك بێت _لێره دا پاڵپشتی له  

خۆبه گه وره زانییه  فه  لسه  فییه  كه  م ده كه م.

 پرسیاری ئامادەبووان: بەڕێز بادیۆ ئەگەر كەسێک هەمان 

رەخنەی تۆ لە دیموكراسی بگرێت، دەتوانێت چ پەیوەندییەكی 

لە  سەرەنجت  شتێك  چ  منوونە  بۆ  هەبێت؟  سیاسەتەوە  بە 

هەڵبژاردنەكانی سەرۆكایەتی كۆماری فەرەنسا رادەكێشێت؟ 

ئەوەی منی بە هەڵبژاردنەكانی سەرۆكایەتی  بادیۆ:  ئاالن 

پاڵێوراوی  پەیوەستكرد،   ٢٠٠٢ ساڵی  لە  فەرەنسا  كۆماری 

ئاخۆ  كە  نەبوو،  ئەمەش  زانینی  پرسەكە،  نەبوو.  هەڵبژاردنی 

دەورەی  لە  یان  بدەی،  ژۆسپین  یان  شیراك  بە  دەنگ  دەبێ 

ئاوەها  پرسێكی  پێموایە  بكرێت.  كارێك  چ  دەبێت  دووەم 

ئەوەی  پەیوەستە.  عەقیدەوه   و  دەنگ  میكانیزمه كانی  بە 

بوو  ناباوە  بزوتنەوە  ئەو  پەیوەستیكردم،  هەڵبژاردنەوە  بەم 

ئەو  دەرك��ەوت_  هەڵبژاردنەكان  یەكەمی  خولی  لەدوای  كە 

فەلسەفی  پێگەی  ب��وو.  ژۆسپین  س��ەرووی  لە  لۆپن  كاتەی 

لە  لێوانلێو  فەزایەكی  بەڵكو  هەڵبژاردنەكان،  خودی  نەك 
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دوای  لە  كە  هەستبوو  پڕ  زیندوو،  زۆر  گشتییەكان  مشتومڕە 

پرسەوە  بەم  فەیلەسوفێك  ئەوەی  هاتەكایەوە.  هەڵبژاردنەكان 

بەخۆیەوە  پارادۆكسێك  شێوەی  هەمدیس  پەیوەستدەكات، 

پێگەیەكی  دەبێتە  هەڵبژاردنی  هەلومەرجی  دەگ��رێ��ت: 

تەواوجیاواز: خۆپیشاندانەكان، توندوتیژی، شوڕش و نارەزایەتییە 

بەرفراوانەكان. ئەمە هەمان ئەو الیەنەیە كە منی بە خۆیەوە 

پەیوەست كرد. بەمانایەكی گشتی تر، كاتێک فەلسەفە لەبارەی 

چاوەڕوان  ئەوەی  لەگەڵ  بەڕەهایی  كە  دەدوێ��ت،  پێگەیەك 

نییە. بەم هۆیە من  دەكرێت، جیاوازە، لە رۆژنامەگەری زیاتر 

بە دیدی من،  نییە« دەدوێم.  لە »پەیوەندییەك كە پەیوەندی 

نێوان  پارادۆكسی  لە  ده ركه وتن،  و  بوون  نێوان  له   هەمیشە 

بوونی  فەلسەفی  بەشداری  كە  ناپەیوەندیدایە،  و  پەیوەندی 

چ  دەبێت  ئەوەی  زانینی  رووداوەك��ە،  كۆی  لەبارەی  دەبێت. 

دەنگێك بخرێتە سندوقەوە، ئەوە باسێكی ترە. ئەگەر مبەوێت 

دەنگمنەداوه ،  ئایاری)1968(ەوە  لە  من  بدوێم:  خۆم  لەبارەی 

سەردەمانێكە ئیدی من دەنگدەرنیم.

كتێبی  لە  شەیتانانە:  پرسیارێكی  ئامادەبووان:  پرسیاری 

سوبێكتی ختوكەدانی، ژیژەك هەندێک لە چەمكەكانی بادیۆ 

پێتوایە  ئایا  بادیۆ  بەڕێز  بەكاردەهێنێت.  خۆی  تیۆرەكەی  بۆ 

ژیژەك بەشێوەیەكی راست سودی لە چەمكەكانت وەرگرتووە، 

لە  هایدیگەر  چەشنەی  بەو  تێنەگەیشتووە،  لێی  ژیژەك  یان 

هیچ كەس تێنەگەیشتووە؟ 
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هیچ  كانت  وتویەتی  ژی��ژەك  سالڤۆی  ب��ادی��ۆ:  ئ��االن 

لە  هێگڵیش  تێنەگەیشتووە،  دی��ك��ارت  ل��ەب��ارەی  شتێك 

كەس  هیچ  لە  هایدیگەر  سەرئەنجام  نەگەیشتووە،  كانت 

كانت  و  دیكارت  ئێمە  ئ��ەوەی  وەك  باشە  نەگەیشتووە. 

تێنەگەیشتووە!  لەیەكرت  یەكێكامن  هیچ  دڵنیاییەوە،  بە  بین، 

فەلسەفە  ئاكامەكانی  و  راسپارده   لە  لێرە  ئێمە  خوشبەختانە 

بەم چەشنە،  فەلسەفییەكان،  نەك دەزگای چەمكە  دواویین، 

بونیادی  خودی  نێو  نەهاتبێتینە  رێك  كە  شوێنەی  ئەو  تا 

فەلسەفییەوە، سازان و كۆدەنگی زیاتر دەبێت، بەدیاریكراوی 

باسێكی  ئەمە  هەیە،  نێوامناندا  لە  گەورە  جیاوازی  چەندان 

لە  نێوامناندا  لە  جیاوازییەك  چەند  رەنگە  پێموایە  من  ترە. 

و  خەیاڵ  ئەركی  ریاڵ،  و  رووداو  چەمكەكانی  تێگەیشتنی 

سەرەنجام تێگەیشتنی سیاسەت نەك وەك بڕیار، بەڵكو وەك 

پرۆسە هەیە. هەر یەك لەم بوارانە، دەتوانن باسگەلی گرنگ 

پرسی  و  هەیە  هەنوكەوە  پرسی  بە  سەروكارمان  بەاڵم  بن، 

هەنوكە ئەمەیە: »فۆرمه  سەرەكییه  كانی راسپارده ی فەلسەفی 

ماوەیەكە  كە  چەشنەی  بەو  چوارچێوەیەدا،  لەم  چییە؟« 

ئەم وشەیە  ئەگەر  هاودەنگین.  یەكرت  لەگەڵ  ئێمە  دەزانین، 

تەنانەت  نەگرین،  ئەستۆ  لە  سەنگینەكەی  راب��ردووە  باری 

دەتوانم بڵێم: ئێمە له  هاوڕێ و هاوكارانی حزبین.

بكەم.  زیاد  بۆ  تری  خاڵێكی  دەخوازم  ژیژەك:  ساڵڤۆی 

لەگەڵ  دەرگیرم  بەردەوام  بە چەشنێكی  من  كە  راستە  ئەمە 
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بادیۆ. لە هەموو كتێبەكانم لە چەشنی سوبێكتی ختوكەدانی 

به رهه مە  لە  هەریەك  گەڕاومەتەوە،  ئەو  به رهه مەكانی  بۆ 

تازەكانی، پێیه  كیان لە كتێبەكامندا هەیە. بۆ منوونە، دەمەوێت 

هێشتا  بەداخەوە  كە  بدوێم،  ئەو  )سەدە(ی  كتێبی  لەبارەی 

باڵونەكراوەتەوە )لەكاتێكدا كۆپییە دەستنووسەكەی سێ ساڵ 

لەبەرچاو  بایەخەكەی  ئەگەر  بەچاپگەیشتووە(  لەمەوپێش 

بگرین، ئەمە تاوانێكە دژ بە مرۆڤایەتی. كتێبی جیاكارییه  كانی 

نێوان لۆژیك، پاكسازی و كه مكردن یا لێده ركردن فراوانبكەم، 

ئەو شتەی كە بە دیدی من، دەستكەوتێكی زۆر گرنگە. بەم 

چەشنە لە دوا كتێبمدا، بێ هەر چەشنە بانگەشەكردنێک بۆ 

ئەو كتێبە، هەنگاوێكی رادیكاڵی بااڵتر لە هەڵوێستە باوەكامندا 

تا  بوو.  دڕدۆنگانه   زۆر  من  بۆ  كە  هەنگاوەی  ئەو  هەڵناوە، 

ئەزموونی  كە  پەیوەستبووم  ئایدیاوە  بەم  من  ئەمەش،  پێش 

بەرەو  »چ��وون  بە  جارێك  الكان  كە  شتەیە،  ئەو  حه  قیقی 

كۆتایی پرۆسەی شیكردنەوە« لەقەڵەمیداوە، من بە گومانەوە 

هەر  تەنانەت  سیاسییە،  پرۆسەیە  ئەم  كە  دەڵێم  خۆم  بە 

چەشنە چاالكییەكی سیاسی یەكانگیریەتی. من ئیدی وازم لەو 

نیگایە هێناوە، ئیدی ئەو بۆچوونەم هه یه  كە هه ڵهێنجانێک لە 

دەروونشیكاری، ئەگەر بشێت ئاوا بوترێت، فۆرمی سەرەكی 

ڕاسپارده ی سیاسییە. ئەمە شتێك، شتەكەی تر بریتییە لەوەی 

كە: من هەنگاوێكی پڕمەترسیم هەڵناوە، كه  رەنگە ناچاربم 

دووبارەش تێچوویەكی قورس لە پەیوەندییە كەسییەكەمی بۆ 

تەرخانبكەم. بە روونی و بەتوندی رەخنەم لە ژاك ئاالن میلەر 
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جۆرێكە  سیاسییەكانی،  رادەربڕینە  من،  دیدی  بە  گرتووە. 

الكان  برازاكەی  ناونیشانی  بە  كتێبەكەی  لە  ریسوابوون.  لە 

هەڵوێستگیری بەرامبەر دۆگامتیزم دەكات )ئه  و هه  ڵوێسته ی 

باوه ی كه  ده یناسین: هه موو كه سێک ده بێت نه رم و وێرانكه ری 

رووبەڕرووبونه وه یه  كی  بەدیاریكراوی  و  بێت(  ده سه اڵت 

وێرانكەر درێژەپێدەدات، كە جولیا كریستیڤا خستویەتییەڕوو، 

هەر چەندە لە پەیوەندییەكی تر: رووبەڕرووبونه وه ی شۆڕش 

و رووخان لەالیەك و شۆڕش لەالیەكەی ترەوە. شوڕش باشە، 

وزەیەكی داهێنەری تێدایە، كاروبارەكە جێگیردەكات، شۆڕش 

خراپە، چونكە نەزمێكی تازە دەهێنێتە پێشەوە. ئەمە شایەنی 

باوەڕپێكردنە، لەچەند الیەكەوە، چه په ڵیی لیرباڵی تەواوە.

لەالیەكی ترەوە، هاوشان بە ئاالن بادیۆ وا هەستدەكەم 

رژێمی  دەرەوەی  )وەزیری  ترۆپ  ربین  كە  چەشنەی  _بەو 

بە   ١٩٣٩ ساڵی  لە  مۆسكۆ  بۆ  گەشتەكەی  كاتی  لە  نازی( 

مۆڵۆتۆف )وەزیری كاروباری دەرەوەی سۆڤیەت(ی وت »له  

هاوڕێیانی حزب«ین.
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سه رچاوه  كانی وه رگێڕانه  كوردییه  كه :

ژیژك،  اسالوی  بدیو&  الن  حارض،  زمانه   در  فلسفه   یه  كه  م: 

ترجمه  فواد حبیبی و كامل خالق پناه، 1392.

 Philosophy in the Present, Alain Badiou & :دووه  م

 Zizek, translated by Peter Thomas and Albertto

.Toscano,Polity 2009

تاڕاده یه  ك سوود له  م سه رچاوانه ش وه رگیراوه :

بدیو،  الن  و  ژیژك  اسالوی  حارض،  عرص  در  فلسفه   یه  كه  م: 

ترجمه  جلیل محمودی،1393.

بادیو و سالڤوی جیجك،  ئاالن  الحارض،  الفلسفه  فی  دووه  م: 

ترجمه  و تقدیم، یزن الحاج. التنویر، 2013.
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ساڵی چاپوەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەمژ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

17
ئاشنابوون بە قوتابخانەی    

فرانكفۆرت
2014عوسامن حەمە رەشید

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
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2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

كتێبی سور 27
ماو تسی 

تۆنگ

فازل حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29

یوتۆپیا 30
كۆمەڵێك 

نوسەر
2015پێشەوا فەتاح

2015ئەنوەر حسێن  شۆڕش مستەفالە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە
2015ماجید خەلیل

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 

سڕییەوە

سەجعان 

میالد ئەلقزی

سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 422

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 491

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 502

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 513

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 524

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 535

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 546

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 557

2015جەالل حەمیدئاشنابوون بە ماركس 568

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58

2015كۆمەڵێك نوسەر  ئاشنابوون بە فیورباخ59

2015 وریا غەفووریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی 621

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی 632

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 661
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 672

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 683

2015د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەرکون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە ئەکیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 731

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 742

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 753

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

مارکس کێ بوو؟79
د. عبدلعلی 

مقبل

مارابی   مەجید 

جەواد حەیدەری
2015

َور َعبُداللهَحركة الَحداثة يف الِشعر الُكردي80 2015د. َسْ

هشام جعیطفیتنە81
 سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و ميليشيياكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83
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2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود - دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆرکهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجد خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین901

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین912

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب- لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم941

2016ب- لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم952

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتوون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1001

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1012

2016موصڵح شێخ ئیسالمیئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست102

2016سابیر عەبدوڵاڵ کەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

2016هەڵگورد جەاللدەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ104
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105
گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی 

ئێران تێوون و مەترسییەكان
2016سۆران عەلی

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی 

چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی ئاسیا

2016هەڵگورد جەالل

107

خەبات لە پێناو فرەییدا

دوای شۆڕشەكانی باكوری 

ئەفریقیا
2016سۆران عەلی

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و 

دینامیكیای ژیانی سیاسی 

لیبیا

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109

نەوت و گازی شیلی 

ئەمەریكا و ئاكامە 

جیۆپۆلەتیكەكانی

2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
چین و سیسته می

بازرگانیی جیهانی
2016بابان ئه نوه ر

112
چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی
2016 هەڵگورد جەالل

2016سەرهەنگ عەبدولڕەحامنئومێدی خۆرەتاوی من113

114
ئەرسەالن حەسەنئازدی و خیانەت لە ئازادی

206

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی

رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی
2016

116
نەوزاد جەمالكوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

2016

2016بابان ئەنوەركارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی117
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118
بژار سەردارماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا

2016

119
چوار سندوق 

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

120
گفتوگۆ

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

121
سەڵتەکان

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

122
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

2016مەریوان هەڵەبجەیی

2016مەریوان هەڵەبجەییوردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی123

124
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

2016د. كەیوان ئازاد ئەنوەر

125
ساراڵ فەهمی شەریف، هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم

2016

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە 

كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی 
2016

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە 127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەکە128
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