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«Man, when perfected, is the best of animals,

but when separated from law and justice, he is the worst of all.»
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پێشەکی

لــە دەرەوەی  لــەم وتــارەدا دەمەوێــت 

گوتارێکــی مۆراڵیســتانه ، پرســی خراپــە 

ــە  ــاکارە، ل ــەفەی ئ ــی فەلس ــە بابەتێک -ک

ــر  ــە تێگەیشــتنێکی ت ــدا و ب مێــژووی خۆی

ــەت، تێگەیشــتنێکی  ــەم. هەڵب ــوێ بک تاوت

ــە  ــە چوون ــەک هــەر پێویســتی ب ــا ن وەه

باوانــەی  بۆچوونــە  لــەو  دەرەوەیــە 

ڕەوشــتی-ئایینی،  گوتارێکــی  بوونەتــە 

ڕەهەنــدە  و  واتــا  دۆزینــەوەی  بەڵکــو 

واتــە،  خراپەشــە.  ئۆنتۆلۆژییەکانــی 

بەربەســتە  و  دیــوار  لــەو  سەرســووین 

ئۆنتۆلۆژییــەی جوڵــە و حــەز و مەیلەکانی 

مــرۆڤ ســنووردار دەکات. لێــرەوە ئــەو 

ــی«  ــە – دزێوی ــوە باســنەکراوەی »خراپ دی

ــتی و  ــوەرە ڕەوش ــر پێ ــە ژێ ــراوە ب ــە ک ک

ــەوە  ــر بیخەین ــی ت ــەوە، جارێک ئایینیەکان

بــەر بــاس و توێژینــەوە. 

1- گریمانەی سەرەکی

بریتییــە  لێــرەدا  ســەرەکی  گریامنــەی 

ڕێگەیەکــی  وەک  خراپــە  لــەوەی؛ 

بــە  گەیشــن  بــۆ  ئاســان  و  نائاســایی 

ــری بــوون. ئەگەرچــی  ــی جیاوازت واتایەک

بــە ڕواڵــەت ئــەم گریامنەیــە، جێگــەی 

مشــتوومڕە، بــەاڵم شــایەنی بیرکردنــەوە 

و فەلســەفاندنە. بــە دەربڕینێکــی تــر؛ بــۆ 

ــی،  ــی خراپە-دزێوی ــە چییەتی تێگەیشــن ل

دەرەمۆراڵــی  دیدێکــی  بــە  پێویســتامن 

ڕەوشــتی(  دیــدگای  دەرەوەی  )لــە 

ــە  ــە ل ــە. بەمــەش، باسوخواســی خراپ هەی

هەژموونــی ڕەوشــت و ئاییــن دەردەهێنــن 

ــۆ  ــری ب ــی ت ــی و ڕاڤەی و پانتاییەکــی واتای

دەدۆزینــەوە.

ــی  ــه  هه ژموون ــش ل ــە جۆرێکی ــار، ب دواج

ــه   ــه  خراپ ــه باره ت ب ــت س ــەفیی کان فەلس

)ڕادیــکاڵ(  ڕیشــەیی  پێدراوێکــی  وەک 

ده رده چیــن . هەڵبــەت، قواڵیــی بابەتەکــە 

لــە پرســیارێکی هەســتناکەوە ســەرچاوە 

دەگرێــت: بۆچــی خراپــەکاری ئەوەنــدە 

ســیحرێکی کاریگــه ر و سەرنجڕاکێشــەری 

الی مــرۆڤ هەیــە؟ ئایــا هــەر لەبەرئــەوەی 

لەبەرئــەوەی  یــا  دژەبــاوە؟  و  پێچەوانــە 

ــوەر و بەهــا ئایینــی  ــە ڕێســا و پێ ــە ل الدان

یــا  شارســتانیەتەکان؟  و  کۆمەاڵیەتــی  و 

هەیــە  تــری  قورســاییەکی  له به رئــه وه ی 

کــە هێشــتا بەبەجێهڵــراوی ماوەتــەوە؟

2- سەرەتایەکی خراپ

ــە چەمکــی باشــە  ــوی )ناحــەزی( دژ ب دزێ

و چاکەیــە، ئەمــە ڕاســتییە ســادەباوەکەیە. 

ــتی و  ــە گش ــە هێڵ ــە هەمیش ــە و چاک باش

ڕێکەکــەی ژیانــە، کــە هەرکــەس لەســەری 

بــڕوات، ئیــر مرۆڤێکــی بــاش و چاکــە. 

ــی  ــە دەرکەوتێک ــەوە، خراپ ــە پێچەوانەش ب

نەفرەتییــە.  و  ناچیــز  و  ناحــەز  و  دزێــو 

ــەم دابەشــکاری  ــە هــەر ب ــەاڵم چیرۆکەک ب

و پۆلێنکارییــە ســادە خۆشــەوە ناوەســتێت. 

ــاردە و کارەســاتە سیاســیەکان،  ناکرێــت دی

پشــێویی جەنــگ و شەڕوشــۆڕەکان، تەنهــا 

ــەوە،  ــپییەوە لێکبدەین ــی ڕەشوس ــە عەقڵ ب

بەڵکــو پرســەکە لــەوە ئاڵۆزتــر و ووردتــرە، 

چونکــە ئــەوەی ئاشــکرایە لــە مێــژووی 

مرۆڤایەتییــدا ئەوەیــە هەمیشــە خراپــە، 

لەچــاو  بــووە  دەستپێشــخەر  دزێــوی 

چاکــە  جۆرێــک  بــە  واتــە،  چاکــەدا، 

کاردانــەوە و وەاڵمــدەرەوە بــووە. 

دەمەوێــت،  سۆنگەیەشــەوە  لــەم  هــەر 

خراپــە  دەربــارەی  پرســیار  هەندێــک 

و  ژیــان  لــە  ڕۆڵــی  و  کاریگــەری  و 

هــاوکات  بکــەم.  تاوتــوێ  بیرکردنــەوەدا 

ئــەو دەستپێشــخەرییەی خراپــەی دزێــو 

کــە وەهــای کــردووە ســەرنجڕاکێش و ببێتە 

ــبکەم. ــمێک باس ــیحر و تەلیس ــی س خاوەن

3- بیرکردنەوەی خراپ یا خراپەی 

بیرکردنەوە؟

لــە مینتاڵێتــی )ئەقڵیــەت( کوردەواریــدا، 

ــۆ ئــەرک و  ــاوەژوو ب وێنەیەکــی ســەیر و ئ

چییەتیــی بیرکردنــەوە هەیــە: بیرکردنەوەی 

پرســیارکردن  بــە خراپــە.  یەکســانە  زۆر، 

هەســتیارەکان،  پرســە  بەدواچوونــی  و 

ماڵوێرانییــە! ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو 

دۆگمــە ئایینــی و کولتــووری و سیاســییەی 

دەبێتەهــۆی  بیرکردنــەوە  هەیــە:  کــە 

ئــەوەی مــرۆڤ چیــر بەئاســانی خــۆی 

ئاســانر  و  دەســتیانەوە  بــە  نــەدات 

بکەوێتــە ژێــر ڕکێفیانــەوە. 

ئاخــر، کەســانی زیــرەک و بێژیــی الی ئێمــە 

بــە شــەیتان دەنارسێــت. کــە دەشــڵێین 

مەبەســتامن  شــەیتانە،  کەســە  ئــەو 

و  لێــزان  و  وریــا  و  زیــرەک  لەوەیــە؛ 

بزانــە. لەمــەوەوە کولتــووری ئێمــە زۆر 
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بیرکردنــەوەی خســتۆتە دەرەوەی ئــەرک 

جارێــک  خــۆی.  پێداویســتییەکانی  و 

جــاری  »شــێتبوون«،  بــە  بیرکردنــەوەی 

خراپــەکاری«  »ســەرچاوەی  بــە  تریــش 

و  دەبیســرێت  وەک  لێکداوەتــەوە. 

چونکــە  زۆر،  »بیرمەکــەرەوە  دەوترێــت 

خراپــە«. 

ئیــدی، ئەمــە کولتوورێکــە لــە نــاوەوە 

لێکدانــەوەی  و  بیرکردنــەوە  بــە  دژ 

تاکــە لەگــەڵ خۆیــدا. مــرۆڤ دەبێــت 

مێگەلــی بێــت، تــا قبــوڵ بکرێــت! دۆخــی 

ــەوەی  ــە بیرکردن ــەش پێویســتی ب مێگەلیان

بەڵکــو  نییــە،  ژیرانــە  و  ســەربەخۆ 

پابەندبــوون و گوێڕایەڵیــی گەرەکــە. هــەر 

کەســێکیش لــەم هێڵــە گشــتییە دەرچێــت، 

کەســێکی خــراپ و دزێــوە! 

4- پاڵەوانە کارتۆنییەکە

سیاســەتەوە  و  ڕاگەیانــدن  کایــەی  لــە 

تــۆڕە  کوچەوکۆاڵنەکانــی  نێــو  تــا 

ئــەو  هەمیشــە  کۆمەاڵیەتییــەکان، 

دزێــو  مرۆڤــی  ڕۆڵــی  کەســێتییانەی 

ــاو  ــرن. لەن ــر و دیارت ــڕن، لەبەرچاوت دەگێ

یــان  پاڵــەوان  و  تۆڕەکانــدا، جەنــگاوەر 

بانکــی  و  داتــا  کــە  پرۆفیشــۆناڵەکانن 

زانیــاری کەڵەکــە دەکــەن یــان ئەوانــەن کە 

ڤایرۆسســاز و جەنــگ بەرپــا دەکــەن. بــۆ 

منوونــە، ئەوانــەی بــە »هاکــەر« دەنارسێــن 

نادیــارەوە،  ناســنامەی  و  دەمامــک  بــە 

خەباتــی دیجیتاڵــی دەکــەن. هەندێــک 

لــەو پاڵەوانــە قارەمانــە، گورزوەشــێنەکانن 

ــا  ــی دات ــک و هاککردن ــتمی بان ــە سیس ل

شــوێنە هەســتیارەکان.  زانیارییەکانــی  و 

ئەمانــە وەک چەتــەی ئینتەرنێــت لە ڕووی 

نییــە  کەمــر  هیچیــان  کارەوە،  ئاکامــی 

ــەوە.  ــان دەتەقێنن ــەی خۆی ــەو خۆکوژان ل

ــتی  ــە هەس ــەوەی گرنگ ــار ئ ــەاڵم دواج ب

پاڵەوانســازییە وەک ســەرماییەکی ڕەمــزی 

ــە  ــا خراپ ــە، ت گرنــگ و ســەرنجڕاکێش. بۆی

و دزێویــی بکەیــت، ژێــدەری نێوبانــگ 

لــە  هەڵدەکشــێت.  زیاتــر  دەنگــۆت  و 

مرۆڤــی ســێبەرەوە دەبیــت بــە ئەســتێرە!

5-لە بەدناوەوە بۆ سیحری جوانی

هەمــوو دەزانیــن بــە درێژایــی مێــژوو؛ 

ــە  ــەوان »باش ــە ق ــارە بۆت ــی دووب وتەیەک

ــێت  ــەس ناپرس ــە«. ک ــە خراپ ــە، خراپ باش

ــە  ــای کام ــە بەرمەبنەم ــوەر و ب ــە کام پێ ب

ــت  ــاش بێ ــەیە ب ــەم باش ــت ئ ــا دەبێ ڕێس

ــەرباری  ــەوەش، س ــە ل ــا؟ جگ ــر ن و ئەوی

و  ئامــۆژگاری  و  ئاییــن  هەمــوو  ئــەو 

ڕێبــاز و فەلســەفانەی کاریگــەرن، مــرۆڤ 

کەواتــە  دەی  دەکات.  خراپــە  هــەر 

ــر ئامادەیــی  بۆچــی کــردەی خراپــەی زیات

و دەنگــۆی هەیــە لــە میدیــا و ژیانــی 

کۆمەاڵیەتییــدا؟ 

ئــەو کاریزمــا و هێــزە جادوییــە چییــە 

دزێویــی  خراپــەکار،  و  خراپــە  وادەکات 

)نارشینــی( ســەرنجراکێش و کاریگەرتــر 

ــا دەکات  ــە وەه ــەوە چیی ــر ئ ــت؟ ئاخ بێ

ــوناوی و  ــە، ئەفس ــی خراپ ــە دەنگ هەمیش

بیســراوتربێت لــە دەنگــی چاکــە؟ 

لــە  خراپــە  )charm(ی  ســیحر  دیــارە، 

زەقێتــی و خێــرا ئاشــکرابوون و دیاربــوون 

و  حەقیقــەت  بــەاڵم،  ڕاشــکاوییەتی.  و 

پەنهانــی،  جۆرێــک  هەمیشــە  چاکــە، 

نادیــار و نــاڕوون و نابەردەســتە. واتــە، 

ئاســانیش  بــە  و  بەرچــاو  ناکەوێتــە 

نانارسێتــەوە. بۆیــە، گەیشــن پێــی یــان 

بەدیهێنانــی لــە بــواری زانیــن و ڕەوشــت و 

...هتــدا ماندووبــوون و هەوڵدانــی زیاتــری 

ئاســانرە  دزی  منوونــە،  بــۆ  دەوێــت. 

بکەیــت.  خێرخــوازی  کاری  لــەوەی 

ــی و  ــزەی چاوچنۆک ــت غەری ــە، گش چونک

مانــەوە و ...هتــد کارەکــە دەڕازێنێتــەوە و 

دەکات. سەرنجڕاکێشــری  و  جوانــر 

هــەر بگەڕێنــەوە ســەر کۆمەڵــگای خۆمان، 

ــی  ــە یەکێک ــێک ک ــدا کەس ــە کوردەواری ل

تــر دەکوژێــت )جــا لەبــەر هــەر هۆیــەک 

ــەکارە  ــە خراپ ــە ک ــت(، دواجــار بکوژەک بێ

ــی  ــی گرنگ ــە چەق ــەرەکییەکەیە، دەبێت س

)قوربانییەکــە(  کوژراوەکــە  مەســەلەکە. 

دەڕوات ئەوانــەی ڕۆڵــی ســەرەکی دەبینن 

ــتبوونەوە  ــن و ئاش ــەی ڕێککەوت ــە پڕۆس ل

کەســوکاری  و  بکــوژ  تۆڵــەدا،  یــان 

ــدا خــزم و کەســی  ــە. لەکاتێک کوژراوەیەک

کوژراوەکــە داوای حەقــی خۆیــان دەکــەن، 

ــن  ــان گوڕوتی ــە هەم ــەش ب ــی بکوژەک ماڵ

زۆربــەی  دەکــەن.  لیخۆشــبوون  داوای 

کاتیــش قەرەبووکردنــەوەی خوێنەکــە، بــە 

ــە  ــەاڵم، قوربانییەک ــت. ب ــارە دەقەبڵێرنێ پ

ــت! ــەڕدا نامێنێ ــەی ت ــە کولەک ــاوی ل ن
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6-کێ زوومی کامێراکان 

داگیردەکات؟

وەک لــە فیلمــە نــارساوەکان )بەتایبــەت 

تەنانــەت  یــان  هۆڵیــود  ئەوانــەی 

ــەری  ــت، کاراکت ــش(دا دەردەکەوێ بۆڵیودی

وەک  خراپەکارەکانــی  ســەرەکیی 

ئەوانــەن  تــر  دڕندەیەکــی  یــا  )بامتــان( 

و  ڕووداو  ڕەوتــی  لــە  گۆڕانــکاری  کــە 

ژیانــی کۆمەڵگاکانــدا دەکــەن. لەکاتێــدا 

ڕزگارکــەر،  و  )پاڵــەوان(  فریــاڕەس 

تەنهــا لــە دواســاتدا پەیدادەبێــت و بــە 

ــەک  ــە گۆڕانکاریی ــی خراپەکارەک لەناوبردن

ــەک  ــە زنجیرەی ــەاڵم، خراپەکارەک دەکات. ب

ــەر  ــداوە ه ــەورەی ئەنجام ــی گ گۆڕانکاری

شــێواندن،  و  تێکــدان  وێرانکــردن،  لــە 

هەژانــدن و تــرس و تۆقانــدن، فریــودان 

و بەالداڕێــربدن، هەڵگێڕانــەوەی پێــوەر و 

ــی  ــا پەرتەوازەکردن ــە ت ــی کۆمەڵگ بەهاکان

خەڵــک، دیمەنــی ســەرەکیی فیلەمەکــە 

داگیــردەکات. 

ــزە  ــن و ب ــگا و پێکەنی ــە نی ــەر ل ــە، ه بۆی

بــە ڕووخســارە  و قاقــا ســەیرەکانییەوە، 

سەرنجڕاکێشــەکانیدا،  تۆنــە  و  جیــاواز 

و  بزوانــدن  لــە  کارای  توانایەکــی 

لەبەرئــەوەی  هەیــە.  سەرنجڕاکێشــاندا 

خراپــەکار لــە فیلمەکانــدا سێکســییە، وەلێ 

ئەگــەر کوڕەباشــەکە )پاڵەوانەکــە( جوانیش 

بێــت، هێنــدە ســیحری ڕاکێشــانی وەک ئەو 

نییــە! کەواتــە؛ ئــەو هێــز و ســیحرە لــە 

گرتــووە؟ ســەرچاوەی  کوێــوە 

7-بیرۆکەی باو لە بارەی خراپەوە

ئەگــەر بــە زمانــی ئایینــی بیربکەینــەوە لــە 

خراپــە، ئــەوا زۆربــەی کــردەوە ناحــەزەکان 

بــۆ  باشــە،  »شــەیتان«.  پــاڵ  دەدرێنــە 

شــەیتان ئەوەنــدە شــوێنکەوتەی زۆرە و 

کاریگەرتــرە لــە »خــودا«؟

خــۆ ئاییــن خــۆی وادەڵێــت کــە ســەرەڕای 

کەچــی  پیــرۆزە،  ڕاســت  ڕێــی  ئــەوەی 

دروســتکراوەکانی  و  خەڵــک  زۆربــەی 

بــە دوای هێــزی خراپــەکارەوەن.  خــودا 

و  ژیــان  ئــەوا  وابێــت،  ئەگــەر  ئیــدی، 

بــاردۆخ و هەلومەرجــی ســەرزەوی پــڕە 

لــە خراپــە و ناحــەزی و بەدکاریــی. باشــە، 

بــۆ هاوســەنگیی هێــز هەمیشــە بــەالی 

خراپەدایــە نــەک چاکــە؟ الســەنگیی هێــزی 

 )هۆبز(: »مرۆڤ بە رسوشتی خۆی خراپە«                           )ڕوسۆ(: »مرۆڤ بە رسوشتی خۆی باشە«
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زیاتــر  بیرکردنــەوەی  خراپــە،  و  چاکــە 

ــە  ــەی خراونەت ــەو دەمامکان ــت ل دەخوازێ

ســەر چەمکــی خراپــە و ئــەو چاوبەســتەی 

بیــری  و  هــۆش  لــە  چاکــەوە  بەنــاوی 

مرۆڤــدا کــراوە. 

ئایینــی  لــە  دوالیســتانەی  دیــدە  ئــەو 

ــون و  ــا فەلســەفەی ئەفالت زەردەشــتیەوە ت

پاشــر وەک گوتارێکــی بەڵگەنەویســت و 

ــوون«ی  ــوو »ب ــی هەم ــەپێرناو، بنەڕەت داس

لــە دوو تێــزدا کــورت کردۆتــەوە: باشــە 

قەتیــس  مەســەلەکە  ڕاســتیی  خراپــە،  و 

دەکات لــە دووجەمســەردا. جگــە لــەوەش، 

بــەو پێیــە بێــت خراپــە هــەر هەبــووە 

هــەر  چاکــەش  چــۆن  وەک  دەبێــت،  و 

ســەرەکیەکە  پرســیارە  بــەاڵم،  هەبــووە. 

بــۆ  نەخێــر،  بــووە.  کــە  نییــە  لــەوەدا 

ڕەوتــی  لــە  جوڵێنەرتــرە  و  کاریگەرتــرە 

ــەوەی  ــا لەبەرئ ــدا؟ ئای ــژووی مرۆڤایەتیی مێ

ــتە؟  ــۆی خراپدۆس ــتی خ ــە رسوش ــرۆڤ ب م

ــە؟ ــل و نەزان ــا گێ ی

خراپــەی  لەوانــەی  یەکێکــە  ســۆکرات 

بــۆ نەزانــی. واتــە، ئەگــەر  دەگێڕایــەوە 

ــکات.  ــە، نای ــتێک خراپ ــت ش ــرۆڤ بزانێ م

ــە.  ــی نەزانین ــە ئاکام ــەوەی خراپ ــدی، ئ ئی

نەزانینــی خراپــەش، خراپریــن خراپەیــە. 

لەگــەڵ ئەوەشــدا، ئــەو تێــزە ســۆکراتیە 

و  زانســتی  پێشــکەوتنی  ئەنجامــی  لــە 

بەرگریــی  زانیارییــەوە  تەکنۆلۆجیــای 

فەلســەفییانەی تــەواو لێناکرێــت. چونکــە، 

ــە و فــۆڕم و  بەشــێکی باشــی خەڵــک خراپ

دەرکەوتەکانــی دەزانێــت و دەناســێتەوە. 

پاســاوی  ژیرانەتــر  بــەاڵم، زیرەکانەتــر و 

باشــی خراپەکانی دەداتەوە و ڕێخۆشــکەری 

بــۆ دەدۆزیتــەوە.  زانســتی و عەقاڵنیــی 

وەک  مەترســیدارەکەیە  الیەنــە  ئەمــەش 

ئایخــامن  لــە »پرســی  ئارێنــدت(  )هانــا 

ــی  ــر تێزەکان ــی ت ــەلیم«دا جارێک ــە ئۆرش ل

ڕادیــکاڵ  بەخراپــەی  ســەبارەت  کانتــی 

تاوتــوێ دەکاتــەوە و دەگاتــە تێزێکــی نــوێ 

ــات. ــوچ ناویدەب ــەی پ ــە خراپ ــە ب ک

و  کاریگەرتــرە  خراپــە  بــۆ  دیســان: 

خۆیــدا  بــە الی  مرۆڤــەکان  دەەتوانێــت 

ڕاکێشــێت؟ بۆچــی )خــودا( کــە ســیمبولی 

جوانــی و چاکــە و حەقــە الی بــاوەڕدار، 

بــاوەڕدارەکان زیاتــر لەژێــر کاریگەریــی 

شــەیتان و خراپــەدان و لێــی دەســڵەمنەوە؟ 

8-چیرۆکی بوون یەکسانە بە 

سەرهەڵدانی خراپە

ــاوەڕی ئایینییــدا خراپــە ئەزەلیەتێکــی  ــە ب ل

هەیــە وەک لــە تێکســتی )ســورەی بەقــەرە(

دا خــودا دەڵێــت: »اين جاعــل فــی االرض 

ــد  ــن یفس ــل م ــس اتجع ــال ابلی ــە، ق خلیف

ــرەدا  ــە، لێ ــاء«. کەوات ــفک الدم ــا و یس فیه

پیــاوە خراپەکــە کێیــە ئەوەیــە بەرهەڵســتیی 

ئــەوەی  یــان  دەکات،  دروســتکراوێک 

دروســتکراوێکی خــراپ دەخاتــەوە؟ 

وەک وتــراوە )ئیبلیــس( یەکــەم بوونــەوەرە 

کــە گوتوویەتی »نــا« بە ڕووی دروســکتەری 

کاتێــک  بەتایبــەت،  و جیهانــدا.  ئاســامن 

کڕنووشــی بــۆ مــرۆڤ نەبــرد. بــە پێــی 

شــکاندنی  بــە  ئیبلیــس  گێڕانــەوەکان 

لە مینتاڵێتی 
)ئەقڵیەت( 
کوردەواریدا، 
وێنەیەکی سەیر و 
ئاوەژوو بۆ ئەرک و 
چییەتیی بیرکردنەوە 
هەیە: بیرکردنەوەی 
زۆر، یەکسانە بە 
خراپە. پرسیارکردن 
و بەدواچوونی 
پرسە هەستیارەکان، 
ماڵوێرانییە! 
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لــە  فەرمانــی خــودا تاوانبــار دەکرێــت. 

ئــاگادار  خــودای  ئــەو  پێشــر  کاتێکــدا 

کــردەوە لــە کــردەوەی نابەجــێ کــە مــرۆڤ 

دروســتکردنە!

ســیناریۆکە  و  شــانۆگەریەکە  ئاخــر 

ئەوەنــدە جوانــە کــە پرســیار نابڕێتــەوە: 

کــە  بێــت  خــراپ  دەبێــت  بــۆ  ئیبلــس 

کــە  خــوا  چــۆن  چاکەوەیــە؟  بەتەنــگ 

دروســتکراوی  چاکەکانــە،  ســەرچاوەی 

بەڕاســتی  بــوون؟  ئەهێنێتــە  خــراپ 

ــوو  ــەو هەم ــن ئ ــی ئایی ــەر چیرۆکەکان ئەگ

ــت، هــەر  ــس تێدابێ ــۆ ئیبلی هەڵبەســتەی ب

خۆیــان بــە جۆرێــک دەیکــەن بــە پاڵەوانــی 

لــە  ڕاســتەوخۆ  ئامادەیــی  و  ســەرەکی 

ــە  ــەو پێی ــدا. چونکــە، ب ژیانــی باوەڕدارەکان

ســەرچاوە و هانــدەری خراپەکارییــە بــۆ 

مــرۆڤ. لــە هەمــوو کــردەوە و ڕەفتارێکــی 

خــراپ و ناگەهانــدا ئــەم بکــەرە خراپــە 

بەرجەســتە و شوێندەســتی دیــارە. کەواتــە، 

ــە  ــی ب ــر خــودا ئامادەی ــی ت ــە دەربڕینێک ب

ئەنــدازەی ئــەو نییــە لــە جیهانــدا. 

ــە ئاشــکرا  ــەوەکان ب ــرۆک و گێڕان ــە چی بۆی

ئــەو دژی  پێدەکــەن، چونکــە  ناهەقیــی 

خراپــە بــووە لــە بنەڕەتــدا. ســەری بــۆ 

وەچەکانیەتــی«  ئــادەم  »کــە  خراپــەکار 

نــەوی نەکــردووە! کەچــی دواجــار هەمــوو 

ئــەو!  ملــی  خرایــە  ئادەمیــزاد  خراپــەی 

هــەم  و  ســەیر  هــەم  خاڵێکــی  ئەمــە 

سەرنجڕاکێشــە. هــاوکات بــە دیوێکیشــدا 

ســەملێنەری پاڵەوانێتــی و گرنگیــی ئیبلیســە 

ــتی.  ــە ڕاس ب

9-خراپە وەک سەدیم-پشێوی

ئایینیــی  مۆراڵیانــەی  گوتــاری  بەپێــی 

ــە  ــە، ســەدیم- پشــێوییە )chaos(. وات خراپ

ئــەوەی ڕەوتــی ڕێکوپێکــی سیســتمی ژیــان 

و جیهــان و ئــارام و ...هتــد تێکــدەدات. 

مەترســیدارە.  خراپــە  لەبەرئــەوە  هــەر 

ــارساوی  ــەری ن ــە، نووس ــەی ئاماژەدان جێگ

کتێبــی  لــە  شــایگان«  »داریــوش  ئێــران 

هونــەری  چییــە«،  ئایینــی  »شۆڕشــی 

مۆدێــرن وەک هونەرێکــی بــێ پێگــە و 

هــەر   . ناودەبــات  نابەجــێ  یــا  جێگــە 

دیــاردەی  باســی  سۆنگەیەشــەوە،  لــەو 

ســەدیم  دەکات.  ســەدیم  -کایئــۆس- 

ــە  ــێوەیەک ل ــی زاڵ و ش ــە، دەرکەوتێک وات

شــێوەکانی و هێــزی نائاگایــی مــرۆڤ. ئــەو 

تاریکاییــەی لــە پشــێوی و بەردەوامیــی 

واتــە،  پێوەرەکانــە.  و  ڕێکــی  شــێواندنی 

جیهانێــک کــە دەرکەوتــە نەفســییەکان، 

دەگرنــەوە.  بابەتــی  واقیعــی  جێگــەی 

بەمــەش دۆخــی دەروون شــوێنی واقیعــی 

دەگرێتــەوە.  بابەتــی 

و  پەرتبــوون  هەڵوەشــانەوە  لێــرەوە، 

داوەشــان جێگــەی هەرچییــەک دەگرێتەوە 

ــاز،  ــە، نەش ــدا. بۆی ــە واقیع ــەیە ل ــە باش ک

نائاســا بــە ڕای )تۆمــاس مــان( لــە »دکتــۆر 

ــە  ــوو شــتێکە ک ــڕی هەم فاوســت«دا دەرب

بــەرز و بــااڵ و شــکۆمەند و پاکــە! لــە 

کاتێکــدا هارمۆنــی و ڕێکەوتــن و گونجــان 

ــەک  ــاژەی هەرچیی ــیمبول و ئام ــە س دەبێت

و  پــوچ  و  بێبایــەخ  و  دۆزەخئاســا  کــە 

ئاســتنزم و ســووکە. 

ــتینە،  ــی ڕاس ــە جوانی ــان ل ــە، وازهێن کەوات

ناحــەزدا،  و  دزێــو  و  ناجــوان  لەپێنــاو 

بــۆ  پاڵنەرێکــی کاریگــەر و هاندەرێکــە 

ــە خراپەکارییدا/ســەدیمدا  ــدی ل ــە. ئی خراپ

ــت  ــوێن و رسوش ــی کات و کار و ش یەکێتی

نامێنێــت. لەمــەوە،  تــاک  یــان شــێوەی 

جیاتــی  لــە  شــتەکان  تــری  وێنەیەکــی 

ئــەوەی کــە دەبینیــن، بەدەردەکــەون. ئــەم 

وێنەیــەش جۆرێکــی تــری شەیتانئاســای 

ــان!  ــەر چاوم ــە ب ــە ل مرۆڤ

لــە بــواری ئەدەبیشــدا )جــۆرج باتــای( 

ــە  ــی خراپ ــی گرنگ ــی دیوێک ــە وردی باس ب

دەکات. الی ئــەو خراپــە پەیوەندییەکــی 

الدانــی  ڕادەی  بــە  هەیــە  پتــەوی 

ڕێگــرە  و  قەدەخکــراوەکان  لــە  زمــان 

ــە  ــێتک هەی ــرەوە، ش ــییەکانەوە. لێ سێکس

الی  )وەک  خراپەیــە  جوانیــی  نــاوی 

ــە  ــە( ک ــی هەی ــی نارشین لوتريامــون جوانی

ــرەودەکات.  ــین ب ــی نووس ــای داهێنان توان

ــتی  ــەردەی ڕەوش ــی پ ــە دڕاندن ــەش ل ئەم

بــوون  بــۆ  تێگەیشــتنەکامنان  لەســەر 

ئــەدەب  ئەگــەر  بۆیــە،  ڕەنگدەداتــەوە. 

لــە خراپــە دوورکەوتــەوە، ئیــر دەبێتــە 

ــە  ــەر. چونک ــکەر و بێزارک ــی وەڕس بابەتێک

ــی  ــی و دوودڵی ــەدەب نیگەران ــایی ئ قورس

مرۆڤــە.

شــتێک  لەســەر  هەمیشــە  نیگەرانییــش 

بــەرەو خراپــە دەڕوات.  کــە  دامــەزراوە 

کــە  دەردەکەوێــت  بــەوەدا  ئەمــەش 

بــەردەم  دەخاتــە  مــرۆڤ  ئــەدەب 

تــا  ناحــەزەوە،  دۆخیکــی  و  هەســت 
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بێزارنەبێــت . ئــەم دۆخــەش بایەخدانــە بــە 

خراپــە. بۆیــە ئازایەتیــی فەرامۆشــکردنی 

و  پێوســتییەک  قەدەغەکــراوەکان- 

لەبەرئــەوە،  مرۆڤــە.  دەســتکەوتێکی 

کاتێــک ئــەدەب داهێنانــی خراپــەی دزێــو 

دەکات بــە پیشــەی خــۆی، ئیــر پانتایــی و 

ــر و خۆشەویســتر  ــن جوان ــەزای دەربڕی ف

ــە وەک  ــەوەی ئەم ــە، وەک ئ ــت. وات دەبێ

ــس و گاڵو  ــەک پی ــت، ن ــردن بێ خۆپاڵفتەک

بــوون بــە بۆچوونــی پێــوەرە ڕەوشــتییەکان.

 لەمــەوە، بابەتــی خراپــە وەک چەقی کاری 

ئەدەبــی و وەک کاراکردنــی بەرهەمهێنانی 

کــە  ئامڕازێکــە  چونکــە  ئەدەبییــە. 

زمــان  نێــو  هەمــوو قەدەخەکراوەکانــی 

باشــرین  ئیــدی، خراپــە  تێدەپەڕێنێــت. 

و بەهێزتریــن ڕێگەیــە بــۆ دەرخســتنی 

هەستوســۆزەکان. بــێ ئەمــەش پەیوەندیی 

واتــە،  دروســتنابێت.  خوێنــەردا  لەگــەڵ 

بەبــێ تێپەڕاندنــی قەدەغەکــراوەکان، ئــەم 

کارلێکــە نایەتــەدی.

10-تێڕامان لە هەندێک
وەاڵمی سادە

پرســیارانەی  ئــەو  وەاڵمێکــی  ڕەنگــە، 

مرۆڤــەکان  کــە  لەوەدابێــت  ســەرەوە 

دڵنیــان و زانیاریــی باشــیان لــە ئــاکام و 

ــە چاکــە  ــەاڵم ل ــە. ب ــە هەی چییەتیــی خراپ

و پێناســەکانی بــە هەمــان گوڕوتیــن دڵنیــا 

دیاریکــراوی  بــە  لــەوەش،  جگــە  نیــن. 

ــامن  ــدا چی ــی چاکەکردن ــە ئاکام ــن ل نازانی

لێدێــت یــان ژیانیــان بــە کــوێ دەگات. 

ســزایەکی  خراپەیــەک  هــەر  بەرامبــەر 

بــە  جــا  هەیــە؛  نــارساو  و  ڕاســتەوخۆ 

ــە  ــەک ل ــان باجدانەوەی ــکەوتن، ی نەخۆش

توخمــی تاوانەکــە بێــت یــان نــا. جگــە 

ئاگادارکردنــەوەی  هەمیشــە  لــەوش 

ئــەو  بەرامبــەر  لــە  زەق  ئاشــکراو 

لــە  هــەر  هەیــە.  خراپــە  الیەنــەی 

)موســا(وە  قەدەغەکراوەکــەی  دەقــە 

دەڵێــت،  پێــامن  زانســت  ئــەوەی  تــا 

ــان  ــی خراپی ــش و ئاکام ــەی زیانبەخ لەوان

لێدەکەوێتــەوە. 

 دزی ئاسانرتە لەوەی کاری خێرخوازی بکەیت، چونکە غەریزەی چاوچنۆکی و مانەوە کارەکە دەڕازێنێتەوە و جوانرتی دەکات
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دیســان دەپرســین، بــۆ چاکە ئــەو ڕوونی 

و ڕاشــکاوی و ئاکامــە دیــارەی نییــە؟ 

بەتایبــەت کــە زۆربــەی پاداشــتەکانی 

بــۆ  هەڵدەگیرێــت  مــرۆڤ،  چاکــەی 

بــەاڵم  بەهەشــت.  تــر؛  جیهانێکــی 

مرۆڤــی بــاوەڕدار ئەگــەر بــەدڵ بــاوەڕی 

بــەو جیهانــەش بێــت، هێشــتا ناتوانێــت 

لەمــس  ڕاســتییە  ئــەو  کردەیــی  بــە 

بــکات تــا لێــی دڵنیابێــت کــە پــاش 

دەرچوونــی لــە ژیانــی زەوی، دەکەوێتــە 

ئــەو هــەوارە دڵنەوایــەوە! هەڵبــەت، 

گەرەنتــی  هیــچ  مــرد  کــە  کاتێکیــش 

بۆشــاییە  لــەو  نییــە  دڵنیاییــەک  و 

بوونەکیــەی مــرۆڤ تێدەکەوێــت کــە 

و  ڕاســت  )مردن(ـــە،  نەمــان  نــاوی 

ــۆ  ــان ب ــت ی ــت هەبێ ــت بەهەش دروس

ئامادەکرابێــت. ئــەو 

ــی(  ــان باجین ــەوەش وەک )جولی جگــە ل

ئەوەیــە:  تــر  هۆکارێکــی  دەڵێــت 

»هەرگیــز حەقیقــەت لــە مێژوودا ســادە 

ــۆز  ــووە. بەڵکــو ئاڵ و ڕێــک و ڕەوان نەب

مێــژووی  بــووە.  نــاڕوون  و  ئاوێتــە  و 

کــە  دەردەخــات  ئــەوە  حەقیقــەت 

ســەرەڕای ئــەوەی حەقیقــەت -ڕاســتینە- 

فــۆڕم و دەرکەوتێکــی بــااڵی »چاکــە« 

بــووە، بــەاڵم ئەوەنــدە بــە کردەیــی لــە 

ڕووداو و نەهامەتییەکانــدا بەرجەســتە 

نەبــووە. کــوا ئەوەنــدە لــە مێــژووی 

گەالنــدا ئاشــتی لــە جیاتــی جەنــگ، 

ــت  ــتەم، زانس ــەی س ــە جێگ دادوەری ل

ــووە؟  ــەر ب ــی کاریگ ــەی نەفام ــە جێگ ل

زۆرجاریــش بــۆ ڕاســتکردنەوەی بــاری 

ــۆ  ــا ب ــەرازووی مێــژوودا، پەن ــە ت چاکــە ل

خــاوەن  وەک  بــراوە  عەقــڵ  و  ژیــری 

ــە  ــەکان. ب ــەرەوەی گرفت ــاری یەکالک بڕی

ــەک و  ــەنگی مەح ــە س ــک کراوەت جۆرێ

پێــوەری جیاکــەرەوەی خراپــەو چاکــە. 

ــە  ــووە ل ــش بەدەرنەب ــدا، عەقڵی لەکاتێک

ــیل  ــدا. وەک )میش ــە خۆی ــەکاری ل خراپ

»تاقیكردنــه وه ی  ده ڵێــت:  فوکــۆ( 

فه یله ســوفانی  یه كالكــه ره وه ى 

توانــای  لــە  بــووە  بریتــی  دێریــن، 

ــی  ــه  چاخه كان ــی و ڕێنیشــاندان. ل ڕێنوێن

ناوه ڕاستیشــدا بەعە قاڵنیكردنــی دۆگــام 

و لــه  چاخــی كالسیكیشــدا بناغەڕێــژی 

زانســت بــووە؛ وەلــێ لــە ســەر ده می 

نوێشــدا، توانــای پاســاوهێنانه وە بــووە  

ــر،  ــی ت ــە دەربڕینێک ــتوبڕین . ب ــۆ كوش ب

ــووە  ــدان ب ــە ڕەواتی ــە مۆدێرن ــەو پێیوای ئ

ڕێخۆشــکردن  و  خراپــە  کــردەی  بــە 

ــەدی،  ــی بێت ــەوەی بەکردەی ــۆ ئ ــووە ب ب

ــازە و  ــتەی ت ــڕاز و کەرەس ــە ئام ــەاڵم ب ب

پێشــکەوتوو. 

لــەم ســۆنگەیەوە دەکرێــت بڵێیــن خراپە، 

پێدراوێکــی ژیریــی مــرۆڤ خۆیەتــی. 

و  ئایینــی  تێــزە  پێچەوانــەی  ئەمــەش 

فەلســەفی و ســایکۆلجیەکانە، کــە خراپــە 

ــە.  ــری نیی ــە ئەنجامــی بەکارهێنانــی ژی ل

خراپــە  بگوترێــت،  باشــرە  لەکاتێکــدا 

ــە.  ــی ژیریی ــراپ بەکارهێنان ــی خ ئەنجام

ووتەنــی؛  کانــت  بێــت  هەرچۆنێــک 

خراپــە لەمرۆڤــدا بنەڕەتییــە.

پەراوێزەکان:
ــەر  ــو بەرامب ــەی دزێ ــن وش ــرەدا م )Evil( )1( لێ

خراپــە ئیڤــل یــا »الــرش«ی عەرەبــی بەکاردەهێنــم. 

ــۆ  ــەوەی ئاخ ــەم ل ــری بک ــم پێداگی ــارە، ناتوان دی

تەنهــا  ئەمــە  بــەاڵم  ڕاســت،  یــان  هەڵەیــە 

ــت  ــە بێ ــا هەڵ ــت ی ــت ڕاس ــە دەکرێ ــە ک هەوڵێک

تــا ئــەو کاتــەی زمانــزان و کوردیزانــەکان، خۆیــان 

یەکالیــی دەکەنــەوە.

ڕوانگەیەکــی  )کانــت(  ئــەوەی  ســەرەڕای   )2(

وەک  مــرۆڤ  بــارەوە؛  لــەو  هەیــە  تایبەتــی 

ــە.  ــە باش ــە و ن ــە خراپ ــی ن ــک-و جۆرێک ڕەگەزێ

لەبەرئــەوەی هــەردوو الیەنەکــەی تێــدا کۆبۆتەوە؛ 

باشــەش.  هــەم  و  خراپــە  پۆتێنســاڵی  هــەم 

هەروەهــا ئــەو تــەواو دژی ئــەو بۆچوونەیــە کــە 

ــز(.  ــە«: )هۆب ــۆی خراپ ــتی خ ــە رسوش ــرۆڤ ب »م

یــان »بــە رسوشــتی خــۆی باشــە«: )روســۆ(. خراپە، 

ــوان  ــان ناکۆکیــی نێ ئاکامــی پێکەوەهەڵنەکــردن ی

ــەش،  ــتییەکانە. ئەم ــا ڕەوش ــازاد و ڕێس ــتی ئ ویس

و  مەیــل  هەندێــک  ئــەوەی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 

حــەزی رسوشــتی خۆتێهەڵقورتێنــەری مرۆڤەوەیــە 

پاڵنەرەکانــی  و  خراپــە  دەکات  وەهــا  کــە 

بەهێزتربــن لــە ڕێســا ڕەوشــتییەکان. بۆیــە خراپەی 

بنەڕەتــی )ڕەســەن( ڕەگوڕیشــەی لــە هەمــوو 

مرۆڤێکــدا هەیــە. هەروەهــا خراپــە بەرئەنجامــی 

و  حەزومەیلــەکان  یــا  هەســتەکان  رسوشــتی 

ــی  ــە میرات ــەوە ب ــە باوانیش ــە. ل ــارەزووەکان نیی ئ

وەرناگیرێــت )پێچەوانــەی کریســتیانەتیە(، بەڵکــو، 

بەرپرســیارێتیی هەمــوو تاکێکــە لــە کــردەوە و 

ئازادیــی ویســتی دەگەیەنێــت. 

)3( شایگان ماهی الثورة الدینیة . ل ١٩٠

)4( https://www.youtube.com/watch?v=9z6F4OSHSaI

)5( 25 DE, vol. 3, no. 204, “La grande colère des 

faits,” 9–15 May 1977 )277–81(, 278. From: Foucault’s 

GulagJan Plamper 2002. 
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