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كریشنا مۆرتی:
گۆڕانی ناوەكی تاكە كەس، كلیلی 

گۆڕانی كۆمەڵگەیە
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پێشەكی

رۆژانی  بۆ  دەگەڕێتەوە  مۆرتی،  كریشنا  بە  ئاشنابوونم  سەرەتای   

زانكۆ، ئەوكاتەی لە قۆناغی سێی كۆلێژ بووم، یەكێك لە مامۆستا بەڕێزەكان 

كاتی  لە  و  پێدەوتین  )شیعر-Poetry(ی  وانەی  شێرزاد،  مامۆستا  بەناوی 

وانەكاندا گفتوگۆ زۆرمان لەبارەی پەیام و ناوەڕۆكی شیعرەكانەوە دەكرد. 

بۆم  خوێندن،  هۆڵی  ناو  گفتوگۆكانی  و  وانەیە  ئەو  خوێندنی  میانەی  لە 

دەركەوت مامۆستای بەڕێز، سەرەڕای كارەكەی وەك مامۆستا، خوێنەرێكی 

و  بەڕێزتربێت  لەال  مامۆستاكەم  وایكرد  ئەمەش  فكرە،  بواری  بەردەوامی 

پەرە بە پەیوەندی نێوانمان بدەین. پاش ماوەیەك مامۆستای وانەكە كتێبێكی 

كریشنا مۆرتی بەناوی )Freedom From the Known( ی هێنا، بۆئەوەی 

من و هاوڕێیەكی ترم بیخوێنینەوە.

بە  دەستم  كە  تێگەیشتم،  یەكسەر  كتێبكە،  خوێندنەوەی  لەگەڵ 

پێموابوو  و  مرۆڤایەتی  تێگەیشتنی  لە  گەیشتووە  دەگمەن  گەنجینەیەكی 

بۆئەوەی خوێنەرانی  زمانی كوردی  كتێبە وەربگێڕدرێتە سەر  ئەو  پێویستە 

كورد بەو تێگەیشتنە ناوازەیە ئاشنابن، هەربۆیە بەڵینم بەخۆمدا ئەوەندەی 

بۆم بكرێت ئەو كتێبە هەمووی، یاخود چەند بەشێكی وەربگێڕمە سەر زمانی 

كوردی. ئێستاش خۆم بەخۆشحاڵ دەزانم، كە توانیومە زۆربەی  وتارەكانی ناو 

ئەوكتێبە وەربگێڕمە سەر زمانی كوردی و لەبەردەستی ئێوەی خوێنەردایە.

وتارانەی  لەم  هەندێك  بكەم،  ئەوە  بە  ئاماژە  پێویستە  لێرەدا   
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)گۆڤاری  ژمارەكانی  لە  جیا  جیا  شێوەی  بە  راب��ردوودا  لە  بەردەستتان، 

بۆیەكەمجارە  وتارەكانیش  زۆرتری  ژمارەیەكی  باڵوكراونەتەوە،  ئایدیا(دا 

بابەتەكان،  ناوەڕۆكی  زیندوێتی  و  گرنگی  لەبەر  ئێستاش  باڵودەكرێنەوە. 

ئەم  چوارچێوەی  لە  بەیەكەوە  هەموویان  دیكە  جارێكی  زانی  بەپێویستم 

نامیلكەیەدا باڵوبكەمەوە.

گرنگی كارەكانی كریشنا مۆرتی بۆ من لەو سۆنگەوەیە، كە فەیلەسوفی 

ناوبراو راستەوخۆ گفتوگۆ لەگەڵ ناخی مرۆڤ دەكات و هەوڵدەدات تەواوی 

گرفتەكان لە بناغەوە لە ناخی مرۆڤەوە چارەسەربكات، چونكە ئەو پێیوایە 

بەبێ  گەڕانەوە بۆ قواڵیی ناخی مرۆڤ، سەرجەم چاالكی و چارەسەرییەكان 

ئەو  هەربۆیە  نادەن،  بەدەستەوە  رازیكەر  ئەنجامی  و  دەردەچن  ناتەواو 

پێیوایە بۆئەوەی گۆڕانكاری سەركەوتوو بێت، دەبێت بگەڕێینەوە بۆ ناخی 

مرۆڤ، پاشان بۆ كایەكانی دیكەی كۆمەڵگە.

 هەربۆیە وتار و نووسینەكانی كریشنا مۆرتی بە گشتی، هانماندەدەن 

گۆڕانكاری ریشەیی لە ژیانی خۆماندا بكەین، جا ئێمەی مرۆڤ لەهەر تەمەن 

دەبێتە هۆی  مرۆڤەكاندا،  لە  ریشەیی  گۆڕانكاری  بین، چونكە  شوێنێك  و 

بەدەستهێنانی گۆڕانكاری لەتەواوی پێكهاتەی كۆمەڵگەو پەیوەندیەكاندا، كە 

سەرئەنجام دەبێتە مایەی بەدەستهێنانی خۆشحاڵی و كامەرانی  بۆ مرۆڤ لە 

ژیانی رۆژانەیدا.

 لە كۆتاییدا هیوادارم ئەم وەرگێڕان و ئامادەكردنە جێی خۆی لەالی 

خوێنەران بگرێت و ئەو پەیامە بگەیەنێت كە وتار و بابەتەكان مەبەستیانە.

ناساندنێكی گشتی كریشنا مۆرتی

هندستان  باشوری  لە   ،)Madanapalle( گوندی  لە  مۆرتی  كریشنا 

لەدایكبووە.  هیندۆسی  ئاینی  خێزانێكی  لە   1895 ساڵی  ئایاری  12ی  لە 
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باوكی كەسێكی خوێندەوار بووە و كارمەندی فەرمی بووە لە دام و دەزگا 

كۆڵۆنیالەكانی بەریتانیا، كە ئەوكاتە لەواڵتی هندستان بەرپرس و دەسەاڵتدار 

بوون. بە گشتی، خێزانەكەیان 11 منداڵیان هەبووە. كاتێك تەمەنی كریشنا 

دەبێتە 10سااڵن، دایكی كۆچی دوایی دەكات. ساڵی 1907 باوكی خانەنشین 

دەبێت،  ئەمەش كاردەكاتە سەر بژێوی ژیانی خێزانەكەیان و دواتر ناچاردەبن 

شوێنی نیشتەجێبوونیان بگۆڕن. 

ساڵی 1909، باوكی لە كۆمەڵەی )Theosophical Society( كارێكی 

كۆمەڵەیە  ئەو  تایبەتی  شوێنی  لە  دەڕوات  خێزانەكەیان  و  دەستگیردەبێت 

توانا   )C.W.Leadbeater( مامۆستا  مانگێك  چەند  دوای  و  نیشتەجێدەبن 

پێیوایە  ئەوكەسەی دۆزیوەتەوە  و زیرەكی كریشنای بۆ ئاشكرا دەبێت و 

لەوكاتەدا   )Annie Besant( كۆمەڵەكە  سەرۆكی  بووە.  چاوەڕەوانی  كە 

لە  ئینگلتەرا  لە  براكەی  و  كریشنا  خوێندنی  بڕیاردەدات  و  دەیگرێتەخۆی 

ئەستۆبگرێت. 

خوێندكارێكی  قوتابخانە  لە  مۆرتی  كریشنا  منداڵیدا،  قۆناغی  لە 

سەركەوتوو نەبووە، چونكە لەوكاتەدا وانەكان بەزمانەكانی تامیل و ئینگلیزی 

وتراونەتەوە و ئەویش تەنها زمانی )تێلوگو= Telugu(ی زانیوە،  هەربۆیە 

كەسێكی  مێنتاڵییەوە  لەرووی  وایانزانیوە  و  وانەكان  ناو  نەچۆتە  زۆرجار 

دروستنییە، بەاڵم پێچەوانەی وانە رەسمیەكانی خوێندنگە، كریشنا مۆرتی، 

بەهێزی  پەیوەندی  و  بووە  سروشت  عاشقی  منداڵییەوە  لەسەرەتای  هەر 

لە  كاتژمێر  چەندین  ماوەی  بۆ  بەڕادەیەك  پەیداكردووە،  سروشتدا  لەگەڵ 

جوانی درەخت و هەورەكان و مێروەكان راماوە.

ئەو  مۆرتی،  كریشنا  بلیمەتی  و  زیرەكی  ئاشكرابوونی  لەگەڵ   

گروپە پێیانوابوو، رابەرێكی روحی دەگمەنیان دۆزیوەتەوە، كە لەداهاتوودا 

مەسیحی  وەك  هەربۆیە  دەبێت،  مەسیح  و  بودا  بەئەندازەی  كاریگەری 
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سەدەی بیستەم سەیركراوە، بەڕادەیەك بیرو بۆچوونەكانی كاریكردۆتە سەر 

هزری زۆربەی بیرمەندانی سەردەمی مۆدێرنە. 

زۆرب��ەی  م��ۆرت��ی  كریشنا  راب����ردوودا،  س���ەدەی  بیستەكانی  ل��ە 

چاپەمەنییەكانی جیهان و بیرمەندە ئایدیالیستەكانی بەخۆیەوە سەرقاڵكردبوو، 

لە كۆڕ و كۆبوونەوەكانیدا، هەزاران كەس بەمەبەستی وەرگرتنی زانیاری و 

ئامۆژگاری روحی، گوێبیستی وتارەكانی دەبوون، بۆ ماوەی زیاتر لە )60( 

لەمیانیدا  و  كرد  جیهان  واڵتانی  زۆربەی  بۆ  گەشتی  مۆرتی  كریشنا  ساڵ 

كۆبونەوەی گشتی و تایبەتی ئەنجامدەدا و باسی لە چێژەكانی شادمانی روح 

دەكرد. 

تاكەكانەوە  بیری  و  لەناخ  گشتگیر(  )گۆڕانكاری  پێوابوو  ئ��ەو 

دەستپێدەكات، كریشنا مۆرتی دەڵیت: هەر كاتێك توانیمان ناخی تاكەكانی 

ناو كۆمەڵگە بگۆڕێن، ئەوا دەتوانین كۆمەڵگە بە گشتی بگۆڕین و ئاشتی و 

ئارامیش بۆ تەواوی جیهان دەستەبەربكەین. 

لە  كالیفۆرینا  لە   ،1986 ساڵی  شوباتی  17ی  لە  مۆرتی،  كریشنا 

ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا كۆچی دوایی كردووە. سەرجەم نوسین و 

وتار و گفتوگۆكانی، لە چوارچێوەی زیاتر لە )70( كتێب و سەدان كاسێتدا 

تۆماركراون و كۆكراونەتەوە. 

ناوی هەندێك لە كتێبە چاپكراوەكان:

Freedom from the Known -1 - ئازادبوون لە زانراوەكان

The Book of Life -2- كتێبی ژیان

Think of these Things -3 - بیر لەم شتانە بكەرەوە

On Fear -4 - دەربارەی ترس

You are the World -5-  تۆ جیهانیت
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The Impossible Question -6- پرسیارە ئەستەمەكە

Inward Revolution -7 -   شۆڕشی ناوەكی

Beginings of Learning -8 - سەرەتاكانی فێربوون

The Future is Now -9 -  ئایندە ئێستایە

The Kingdom of happiness -10 - شانشینی بەختەوەریی

هەندێك لە بۆچوونەكانی:

- تەنها بیری ئازاد دەزانێت خۆشەویستی چیی��ە.

دەكات،  كۆمەڵگە  گرفتەكانی  سەرجەم  چارەسەری  خۆشەویستی   -

دڵمان  لەسەر  كینە  و  رق  خۆشەویستیەی  ئەو  خۆشەویستی؟  كام  بەاڵم 

پاكدەكاتەوە، وەك چۆن باران تۆزی سەر گەاڵكان پاكدەكاتەوە و دەیشوات. 

- لە پەیوەندیەكانماندا لەگەڵ كەسی بەرامبەردا، ئێمە مامەڵە لەگەڵ 

ئەو )بەها(یەدا دەكەین،             كە كۆمەڵگە بۆ كەسەكەی داناوە، نەك 

لەگەڵ كەسایەتی مرۆڤەكە خۆی. 

- پڕۆسەی گۆڕانكاری دەبێت لە هەناوی تاكەوە بەرەو ناوجەرگەی 

كۆمەڵگە سەرچاوە بگرێت. 

بوونی  شێوەیەك  بەهیچ  ئازادی  رابردوو،  لە  بوون  رزگار  بەبێ    -

نییە.

- سەیری ناخی خۆت بكە، تۆ جیهانی�ت.

- دەرگاكە لەوێیە، كلیلەكەشی لەناو دەستی خۆتدایە.

- هەر كاتێك توانیمان ناخی تاكەكانی ناو كۆمەڵگە بگۆڕێن، ئەوا 

دەتوانین كۆمەڵگە بە گشتی بگۆڕین و ئاشتی و ئارامیش بۆ تەواوی جیهان 

دەستەبەربكەین. 
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سەرچاوەكان:

1- http://www.kfa.org/history-of-krishnamurti.php

2- http://alangullette.com/essays/philo/k_bio.htm

3- https://en.wikipedia.org/wiki/Jiddu_Krishnamurti

4- http://www.jkrishnamurti.org/about-krishnamurti/biography.

php
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خۆشەویستی

پەیوەندییەكاندا،  بەستنی  لە  سەالمەتی  بەدەستهێنانی  بەمەبەستی 

بێگومان ئەوە دەبێتە هۆی دروستبوونی ترس و خەمباری، بە واتایەكی تر 

گەڕان بە دوای دڵنیاییدا، دەبێتە هۆی لەدایكبوونی نادڵنیایی. ئایا هیچ كاتێك 

زۆربەمان  بەدەستبهێنیت؟  دڵنیایی  پەیوەندییەكانتدا  لە  یەكێك  لە  توانیوتە 

دڵنیایی  بوونەوە  خۆشەویست  و  كردن  خۆشەویستی  لەرێگەی  دەمانەوێت 

دەبێت  دەگەڕێین،  خۆمان  دڵنیایی  بۆ  ئێمە  كاتێك  بەاڵم   ، بەدەستبهێنین 

بپرسین: ئایا خۆشەویستی بوونی هەیە؟ یان  كاتێك یەكێك لە ئێمە رێچكەی 

تایبەتی خۆی بگرێت، خۆشەویستی بوونی هەیە؟ ئێمە كەسێكی خۆشەویست 

نین، چونكە نازانین چۆن خۆشەویستی بكەین. 

زۆر  كە  دەستكاریكراوە،  و  شێوێنراوە  زۆر  خۆشەویستی  زاراوەی 

گۆڤارێك  هەر  دەبینی،  هەركەسێك  بەكاریبهێنم،  حەزدەكەم  بەزەحمەت 

دەخوێنیتەوە، سەیری هەر رۆژنامەیەك بكەیت، هەر پەیامبەرێك بگریت، 

باس لە خۆشەویستی دەكات، یەكێ  دەڵێت واڵتەكەم خۆشدەوێت، پاشاكەم 

ئەو  دەڵێت  تر  یەكێكی  ....هتد،  دەوێت  خۆش  خێزانەكەم  خۆشدەوێت، 

شاخانەم خۆشدەوێت، خودام خۆشدەوێت. 

ئایا خۆشەویستی ئایدیایەكە؟ ئەگەر وابێت، ئەوا دەتوانرێت بچێنرێت، 

لەكاتێكدا  بدرێت،  لول  بخرێتەوە،  دوور  بگیردرێت،  رێزی  گەشەبكات، 

تۆ  كە  ئەوە  واتا  ئەمە  چییە؟  واتای  ئەمە  خۆشدەوێت،  خودام  دەڵێی  تۆ 
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هەڵسەنگاندنی خەیاڵی خۆت خۆشدەوێت، هەڵسەنگاندنێك كە دەورەدراوە 

بەهەندێك فۆرمی )بەڕێز( و خۆت پێتوایە بەرز و پیرۆزن، كەواتە وتنی خودام 

دەپەرستی،  تۆ خودا  كاتێك  دەستەواژەیە، چونكە  بێماناترین  خۆشدەوێت، 

خەیاڵی خۆت دەپەرستی، ئەمەش خۆشەویستی نییە. 

گەورە  گرفتە  هەموو  بۆ  چارەسەرە  باشترین  خۆشەویستی  پێموایە 

لەڕێگەی  ئایا  بزانین خۆشەویستی چییە؟  ئەی كەواتە چۆن  و بچووكەكان. 

پێناسەكردنییەوە هەست بە خۆشەویستی بكەین؟ كڵێسا بەشێوەیەك پێناسەی 

جۆرە  هەموو  كەواتە   ... دەكات  پێناسەی  بەشێوەیەك  كۆمەڵگە  دەكات، 

الدان و چەوتییەك لەمبارەیەوە بەدیدەكرێ�ت. ئایا عاشق بوون بە كەسێك و 

نوستن لەگەڵ كەسێك و گۆڕینەوەی هەست و سۆز و هاوڕێیەتی لەگەڵیدا، 

ئەو شتەیە كە ئێمە پێیدەڵێین خۆشەویستی؟ ئەمانە بوونەتە نەریتێكی باو، 

بە رادەیەك خۆشەویستی بۆتە شتێكی زۆر تایبەتی و سنوردار، بۆیە ئایین 

پێماندەڵێت خۆشەویستی شتێكی لەوە گەورەترە. 

لەو شتەی كە پێیدەڵێن )خۆشەویستی مرۆیانە(: رابواردن، مونافەسە، 

ئێرەیی، ئارەزو بۆ كۆنترۆڵكردن، هەستپێدەكرێت. بۆ تێگەیشتن لە هەموو 

ئەویش  هەبێت،  خۆشەویستی  لە  جۆرێكیتر  دەبێت  دەڵێن  ئاڵۆزیانە،  ئەم 

)خۆشەویستی ئیالهی(یە كە خۆشەویستییەكی )جوان و دەستپێنەگەیشتوو و 

نەشێوێنراوە(.

ئافرەت  سەیركردنی  پێماندەڵێن  ئاینی  پیاوانی  دنیادا  لەسەرانسەری 

كارێكی هەڵەیە: ئەوان پێیانوایە مرۆڤ ناتوانێت لە خودا نزیكببێتەوە، ئەگەر 

ئەوان  )سێكس(،  فەرامۆشكردنی  بە  بەاڵم  بێت،  سێكسی  كاری  سەرقاڵی 

چاوی خۆیان دەردێنن و زمانی خۆشیان دەبڕن، چونكە بەوكارەیان جوانی 

هەموو دنیا دەخەنەالوە، دڵ و بیریان ماندوو بووە، لەبەرئەوەی جوانیان 

فەرامۆشكردووە، چونكە جوانی ژیان لەگەڵ بوونی ئافرەتدایە. 
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 ئایا دەتوانین خۆشەویستی دابەشبكەین بەسەر )ئاسمانی و دنیایی(

دا یان )ئیالهی و مرۆیی( دا؟ ئایا خۆشەویستی بۆ یەكێكە و بۆ زۆرینە نییە؟ 

تایبەتییە، یان گشتییە؟ ئەخالقییە، یان نا ئەخالقی؟ خێزانییە، یان نا؟ ئەگەر 

تۆ مرۆڤایەتیت بە گشتی خۆش بوێت، دەتوانیت كەسێكت بەتایبەت خۆش 

هەموو  چێژە؟  یان  حەزە  هەڵچوونە؟  یان  سۆزە  خۆشەویستی  ئایا  بوێت؟ 

بیروڕایەكمان  چەند  ئێمە  كە  دەردەخەن  ئەوە   دیاریدەكەن؟  چی  ئەمانە 

لەسەر خۆشەویستی هەیە، كە ئەمەش بەپێی ئەو ژینگە رۆشنبیرییەی تێیدا 

دەژین دەگۆڕێت. 

كەواتە بۆ ئەوەی بزانین خۆشەویستی چییە؟ )یەكەم شت(، دەبێت 

خۆمان لە تۆزی سەدەكانی رابردوو بتەكێنین و هەموو ئەو هزر و ئایدیانە 

بخەینەالوە، كە پێیانوایە خۆشەویستی دەبێت چۆن بێت، یان چۆن نەبێت، 

چونكە ئەمە هەڵخەڵەتێنەرترین رێگایە بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ ژیاندا، كەواتە 

ئێستا چۆن بزانم ئەو كڵپەیەی پێیدەڵێن خۆشەویستی چییە؟ سەرەتا هەموو 

هەموو  هاوڕێكانم،  باوكم،  و  دایك  كۆمەڵگە،  )كڵێسا،  كە  ئەوپێناسانەی 

و  فەرامۆشدەكەم  خۆشەویستی  لەسەر  هەیانە  كتێبێك�(  هەموو  كەسێك، 

بۆخۆم دەمەوێت مانای خۆشەویستی بدۆزمەوە. 

خۆم  دەبێت  بگەم،  خۆشەویستی  راستەقینەی  لەمانای  بۆئەوەی 

لەهەموو مەیل و الیەنگریەكانم ئازادبكەم. من بەهۆی حەزەكانمەوە شڵەژاوم 

و شپرزەم، بۆیە سەرەتا بەخۆم دەڵێم )خۆت لەو شڵەژاویە رزگاربكە(، پاشان 

لەوانەیە بتوانم بزانم خۆشەویستی چییە؟ لەرێگەی ئەو شتەی كە )ئەو( نییە. 

تۆ دەڵێیت خێزانەكەم خۆشدەوێت، بەهەبوونی كەسێك لەناو ماڵدا، 

ئاسوودەیی  بە  هەست  لێنان،  چێشت  بۆ  منداڵەكانت،  چاودێریكردنی  بۆ 

سۆزی  بەخشیوی،  پێ   خۆی  جەستەی  دەبەستێت،  بەو  پشت  دەكەیت، 

پێداوی، دڵنیایی خۆی پێ  بەخشیوی ... بەاڵم كاتێك رووی خۆیت  خۆی 
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لێوەردەگێڕێت ،یان لەوانەیە بڵێت بێزاربووم و پەنا بۆ یەكێكی تر دەبات 

)بااڵنسی سۆز(ت تێكدەچێت، ئەم نائارامی و ناڕەحەتییە، كە تۆ حەزت لێی 

نییە پێیدەوترێت )ئێرەیی(. 

كەواتە تۆ دەتەوێت بڵێی )هەتا تۆ موڵكی من بیت خۆشمدەوێیت، 

بەاڵم لەوكاتەوەی كە موڵكی من نیت، رقم لێتە(، هەتا بتوانم پشتت پێ  

ببەستم بۆ دابینكردنی پێویستیەكانم، حەزم لێتە، بەاڵم لەو ساتەی ئەوەی 

دەمەوێت پێم نەبەخشی، حەزم لێت نابێت. لەنێوانتاندا دوژمنایەتی هەیە، 

هەر كاتێكیش هەستكردن بە دووركەوتنەوە هەبێت بەرامبەر بە كەسێك، 

ئەوا )خۆشەویستی( بوونی نییە. 

)ترس(  بزانیت  دەبێت  چییە؟  بزانیت خۆشەویستی  دەتەوێت  ئێستا 

خۆشەویستی نییە، )بە موڵككردن( خۆشەویستی نییە، )بەزەیی( خۆشەویستی 

نییە، )ئێرەیی( خۆشەویستی نییە ... كەواتە ئەگەر تۆ توانیت هەموو ئەو 

شتانە لەناو خۆتدا لەناوبەریت، بە زۆرنا، بەڵكو بە شتنیان هەروەك چۆن 

باران تۆزی چەند رۆژەی گەاڵ دەشوات، ئەوكاتە دەزانیت خۆشەویستی چییە. 

خۆشەویستی شتێكی نوێیە، خاوێنە، زیندووە. خۆشەویستی كەسێك، 

واتە خۆشویستن بەبێ  رق، بەبێ  ئێرەیی، بێ  توڕە بوون، كەسەكەت خۆش 

بوێت لە قواڵیی دڵتەوە، بەهەموو بیرتەوە، بەهەموو جەستەوە، بەهەموو 

تەرخانكردووە.  خۆشەویستی  بۆ  خۆت  ئەوكاتە  تۆ  بەمشێوەیە،  بوونتەوە. 

خۆشەویستی پاكە، رابردوو و داهاتووی نییە، پەیوەندی  بە زەمەنەوە نییە، 

تایبەتییە و گشتییە ... هۆكاری یەكبوونی مرۆڤایەتییە كە ئامانجی گەورەی 

)ژیان(ە. 

سەرچاوە:

Krishnamurti, Freedom from the Known. Ed: Mary 

Lutyens.1969.HarperSanFrancisco. P7987-
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فێربوون لەبارەی خۆمان، سادەیی و خاكی، خۆگونجاندن

ئەگەر وابیردەكەیتەوە گرنگە لەبارەی خۆتەوە فێربیت، چونكە من، 

لێبوردندەكەم و  یان كەسێكی دیكە وات پێدەڵێت كە گرنگە، ئەوا داوای 

نێوان من و تۆ كۆتایی دێت، بەاڵم ئەگەر هەردووكمان لەسەر  گفتوگۆی 

ئەوە كۆك بین، كە گرنگە لە خۆمان تێبگەین بەشێوەیەكی تەواو، ئەوا من 

و تۆ پەیوەندییەكی جیاواز بەیەكەوەمان دەبەستێتەوە و ئەوكاتە دەتوانین 

بەیەكەوە لەڕێگای پرسیارە زیرەك و گرنگەكانەوە خۆمان بدۆزینەوە.

ناكەم، من دەسەاڵتیك بەسەر تۆدا ناسەپێنم،  داوای بڕوابونت لێ  

سیستمی  نوێ ،  فەلسەفەی  بكەم:  تۆی  فێری  پێنییە  تازەم  شتێكی  هیچ 

بۆ  بگات  نییە  رێگایەك  هیچ  واقیع.  بە  گەیشتن  بۆ  نوێ   رێبازی  نوێ ، 

گەیشتن بە واقیع، جگە لە حەقیقەت. هەموو جۆرە دەسەاڵتێك بەتایبەتی 

سەركردەكان  شەیتانییە.  شتێكی  وێرانكەرە،  تێگەیشتندا  و  فیكر  بواری  لە 

شوێنكەوتوانیان وێراندەكەن، شوێنەكەوتوانیش سەركردەكانیان وێراندەكەن. 

بكەیت،  خۆت  دسپیلینی  خۆت  بیت،  خۆت  مامۆستای  خۆت  بۆ  پێویستە 

پێویستە پرسیار لە هەموو ئەو شتانە بكەیت، كە مرۆڤایەتی وەك بەها و 

پێویستی قبوڵیكردون. 

ئەگەر شوێن كەسێك نەكەوێت، ئەوا هەست بە تەنیایی دەكەیت، 

كەواتە تەنیابە. بۆچی ئەترسی لەوەی تەنیا بیت؟ لەبەرئەوەی رووبەڕووی 
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خۆت دەبێتەوە، بەوشێوەیەی كە هەیت، تێدەگەیت كە تۆ كەسێكی بەتاڵی، 

و  بەتاڵ  گیانێكی  راڕایت،  و  گوناهكار  ناشرینیت،  گەندەڵیت،  گەمژەیت، 

گەندە و بەكارهاتوویت. رووبەڕووی ئەم راستییە ببەوە، سەیری بكە و لێی 

رامەكە، ئەوكاتەی هەڵدێیت ترس دەستپێدەكات.

لە گەڕان و پرسیاركردن لەبارەی خۆمان، ئێمە خۆمان لە تەواوی 

دونیا پەراوێز ناخەین. گەڕان دەربارەی خود پرۆسەیەكی ناتەندروست نییە. 

ئێمە وەك خۆمان لە پەیوەندیماندا لەگەڵ دەرەوەی خۆماندا رووبەڕووی 

چەندین گرفتی رۆژانە دەبینەوە، بۆیە هیچ جیاوازییەك لەنێوان تاك و كۆدا 

نییە. پێویستە تەواو لەخۆم تێبگەم، كە بریتییە لە هوشیاری تاكە كەسی و 

كۆمەڵگە، هەر كاتێكیش بیر توانی ئەو هوشیارییە تاكەكەسی و كۆمەاڵیەتییە 

تێپەڕینێت، ئەوا ئەوكاتە دەبمە رووناكییەك، كە هەرگیز خامۆش نابێت. 

چاودێری  بكۆڵمەوە؟ چۆن  لەخۆم  تێبگەین؟ چۆن  لە خۆمان  چۆن 

خۆم بكەم؟ چۆن بزانم چی بەڕاستی لەناو مندا روودەدات؟ بۆ تێگەیشتن 

لە خۆت، پێویست ناكات لە سوچێكدا دابنیشیت. دەتوانیت خۆت بناسیت 

بە  پەیوەندی بەخەڵكی و  لەڕێگای  پەیوەندییانەی كە هەتە،  لەڕێگای ئەو 

ئایدیا و شتەكانەوە. 

لەڕێگای وردبوونەوە لە پەیوەندییەكانم بە خەڵك و شتەكان بوونی 

خۆم دەزانم ، هەروەها پەیوەندیم لەگەڵ خۆم. هەموو جۆرە تێگەیشتنێكی 

لە  ناتوانم  ئەبستراكتیشەوە  لەڕێگای  و  ئەبستراكتە  تێگەیشتنێكی  دیكە، 

خۆم تێبگەم، چونكە من كیانێكی ئەبستراكت نیم، بۆیە پێویستە لە خۆم 

وردببمەوە لە واقیعدا وەك ئەوەی هەم ،نەك وەك ئەوەی دەخوازم هەبم. 

تێگەیشتن لە خود پرۆسەیەكی رۆشنبیری نییە. بەدەستهێنانی زانیاری 

لەبارەی خۆت و فێربوون دەربارەی خۆت، دوو شتی لێكجیاوازن. ناسینی 

كە  بیرێكیش  راب��ردوو،  دەرب��ارەی  زانیاری  كۆكردنەوەی  لە  بریتییە  خۆت 



18
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

خود  دەربارەی  فێربوون  خەفەتبارە.  بێریكی  ئەوا  رابردووبێت،  گرێدراوی 

وەك فێربوونی زمان، یاخود تەكنەلۆژیا و زانست نییە - كە تەنها پێویستت 

فێربوون  بەڵكو   - بیرهاتنەوەبێ�ت  ب��ەردەوام  و  زانیاری  كۆكردنەوەی  بە 

ئەگەر  ئێستاوە-.  بە  پەیوەستە  سایكۆلۆژییەوە  لەروانگەی  خود،  لەبارەی 

بەردەوام دەربارەی خۆمان فێربین لەڕێگای وردبوونەوە، یاخود گوێگرتنەوە، 

یان لەڕێگای بینین و ئەنجامدانەوە، ئەوكاتە تێدەگەیت كە فێربوون دەربارەی 

خۆت، پرۆسەیەكی جواڵوی بەردەوامە بەبێ  رابردوو. 

ئەگەر بڵێیت من لە سەرخۆ و هەنگاو بە هەنگاو دەربارەی خۆم 

فێردەبم، ئەوا تۆ لە خۆت تێناگەیت، بەڵكو زانیاری لەسەر خۆت كۆدەكەیتەوە 

و گرێدراوی رابردوویت. تێگەیشتن لە خود تەواو گرێدراوە بە هوشیارییەوە. 

هوشیاری، بوونی نییە، ئەگەر بیركردنەوەی رابردوو بەسەر ئێستادا زاڵبێت، 

هەروەها مێشك خێرا كارناكات. زۆربەمان تەنانەت ههوشیاریمان لەبارەی 

زۆر  جگەرە  دەخۆینەوە،  زۆر  زۆردەخۆین،  نییە:  جەستەشمان  بوونی 

دەكێشین، جەستەمان زۆر ناهەستیار بووە، كاركردنی ئەندامەكانی جەستەمان 

سست و مردوون. چۆن بیر روون و ههوشیار دەبێت، لەكاتێكدا ئەندامەكان 

بۆخۆیان سست و قورس و ساردبن؟

لێی  بژیت،  لەگەڵی  پێویستە  تێبگەیت،  شتێك  لەهەر  بۆئەوەی 

بناسیت،  بناسیت، سروشتەكەی  ناوەڕۆكەكەی  تەواوی  پێویستە  وردبیتەوە، 

لەگەڵ  هەوڵتداوە  ئێستا  تا  ئایا  بناسێت.  جوڵەكانی  بناسیت،  پێكهاتەكەی 

خۆت بژیت؟ ئەگەر وایە ئەوا تێدەگەیت، كە بوونی تۆ بوونێكی وەستاونییە، 

بوونێكی زیندووە. بۆ ژیان كردن لەگەڵ بوونێكی زیندوو، پێویستت بە بیرو 

مێشكیكی زیندووە. بیر و مێشكیش زیندوو، نابێت ئەگەر بەسترابێتەوە بە 

بۆچوون و بڕیار و بەهای دیكە. 

خۆت  ت��ەواوی  و  دڵت  و  بیر  جوڵەكانی  لە  بتوانیت  بۆئەوەی   
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قبوڵدەكات  كە  نا  بیرێك  هەیە.  ئازاد  بیرێكی  بە  پێویستت  وردبیتەوە، 

و موجادەلەی هەموو  دەكات  ئەرگۆمێنت  الیەنداری  یان  دەكات،  رەفز  و 

وشەیەك دەكات، بەڵكو بیرێك كاردەكات بەمەبەستی تێگەیشتن – كارێكی 

زۆر زەحمەتە، چونكە زۆربەمان نازانین چۆن سەیر، یاخود گوێ  لە بوونی 

خۆمان بگرین. سەیری خۆمان دەكەین وەك سەیركردنی جوانی رووبارێك، 

یاخود گوێ  لە خۆمان دەگرین و سریوەی ناو دارەكان-.

كاتێك  یان  دەیانسەلمێنین،  یاخود  رەتدەكەینەوە،  شتەكان  كاتێك 

چەنەبازی ئەكەین، شتەكان بە روونی نابینین. ناتوانین بزانین ئەو شتانە چیین. 

لەوكاتەدا تەنها سەیری ئەو دیمەنانە دەكەین، كە بۆخۆمانمان دروستكردوون. 

هەریەك لە ئێمە كۆمەڵێك وێنە و خەیاڵی بۆ خۆی دروستكردووە، كە چۆن 

بیر لە خۆمان دەكەینەوە، یاخود دەمانەوێت چۆن بین. ئەو وێنە و خەیااڵنە 

رێگرن لەوەی كە ئێمە بەڕاستی لە خۆمان تێبگەین.

بە  بتوانێت  ئەوەیە،  دنیا  كارەكانی  زەحمەتترین  لە  یەكێك     

سادەیی سەیری شتێك بكەیت، لەبەرئەوەی بیر و مێشكمان ئەوەندە ئاڵۆز 

بووە، كوالێتی سادەییمان لەدەستداوە. من مەبەستم لە سادەیی جلوبەرگ و 

خواردن، یاخود شكاندنی ریكۆردی نان نەخواردن نییە، ئەمانە هەموو شتی 

بێ  مانان. سادەیی ئەوەیەكە بتوانیت سەیری شتێك بكەیت راستەوخۆ بەبێ  

دەستكاری  هیچ  بەبێ   هەین  ئەوەی  وەك  بكەین،  سەیری خۆمان  ترس.، 

لێی  و  دەكەین  درۆ  كە  بڵێین  درۆدەكەین  كاتێك  نموونە  -بۆ  كردنێك 

رانەكەین-.

هەروەها بۆئەوەی لە خۆمان تێبگەین، پێویستمان بە گەنجینەیەكی 

گەورەی خاكییە. ئەگەر بەم دەستەواژەیە دەستپێ  بكەیت و بڵێیت من خۆم 

دەناسم، ئەوا تۆ وەستاویت، یان ئەگەر بڵێیت من كەسێكی خاوەن بیرەوەری 

و ئایدیا و ئەزموونم بە هەمانشێوە لەبارەی خۆتەوە فێرنابیت. 
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نەمێنیت،  خاكییت  و  سادەیی  كوالێتی  ساتەی  ئەو  دەگەیتە  كاتێك 

تەواو  ئەوكاتە  تۆ  ئەوە  دەدۆزیتەوە،  زانیارییەوە  رێگای  لە  خۆت  یاخود 

بوویت. ئەوكاتە تۆ شتێكی نوێ  لە قاڵبێكی كۆندا بەرهەمدەهێنیتەوە، بەاڵم 

ئەگەر وەستان نەبێت، دڵنیایی نەبێت، كۆتایی نەبێت، ئەوا ئەوكاتە ئازادی 

ئازادانە  كاتێكیش  بەدەستهێنان.  بۆ  هەیە  ئازادی  وردبوونەوە،  بۆ  هەیە 

سەیردەكەیت، هەمیشە شتەكان نوێن، مرۆڤی دڵنیا، مرۆڤێكی مردووە. 

بەاڵم چۆن دەتوانین ئازاد بڕوانین و ئازاد فێربین، لەكاتێكدا بیرو 

مێشكمان لەوكاتەوەی لە دایكدەبین، تا ئەوكاتەی دەمرین، قاڵبی گرتووە بە 

كلتورێكی تایبەت، لە نمونەیەكی تەسك دەربارەی )من(؟ بۆ چەندین سەدەیە 

زمان،  ئاین،  ترادسیۆن،  چینایەتی،  نەتەوایەتی،  بە:  گونجێندراوین  ئێمە 

پەروەردە، ئەدەب، هونەر، دابونەریت، پروپاگەندەی جۆراوجۆر، قورسایی 

كاریگەریان  هەموو  ئەوانە  ئەزموونەكانمان.  و  هاوڕێ   خێزان،  ئابوری، 

لەسەرمان هەیە، لەبەرئەوەی وەاڵمەكانمان، گرفتەكانمان گونجێندراون. 

كە  پرسیارە  یەكەم  ئەوە  گونجێندراویت؟  كە  ئەوەیت  ئاگاداری  تۆ 

لەو  بكەیت  ئازاد  خۆت  چۆن  كە  ئەوەی  نەك  بكەیت  خۆتی  لە  دەبێت 

ئازادبم  دەبێت  بڵێیت  ئەگەر  نەبیت،  ئازاد  لەوانەیە هەرگیز  گونجاندنانە. 

لێیان لەوانەیە بكەویتە داوی گونجاندنێكی دیكەوە لەفۆڕمێكی جیاوازدا بۆیە 

تۆئاگاداریت كە گونجێندراوێت؟ 

دەكاتەوە؟  ئاگادارت  شتێك  چ  گونجێدراویت؟  كە  دەزانیت  چۆن 

بە  هەستكردن  بەڵكو  نا،  تیۆرییەوە  ل��ەرووی  برسیتە؟  دەزانیت  چۆن 

راستێتی برسێتی؟ بەهەمانشێوە چۆن هەست بەو حەقیقەتە دەكەیت، كە 

گونجێندراویت؟ ئایا هەست بەو گونجاندنانە ناكەیت لەرێگای كاردانەوەكانت 

بۆ گرفت و كێشەكان؟ كاردانەوەت دەبێت بۆ گرفت و كێشەكان بەوشێوەیەی 

گونجێندراویت و گونجاندنەكان و كاردانەوەكان هەمیشە هاوتەریبن.
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گونجاندنە:  ئایا  گونجاندنانە،  بەم  بەرامبەر  كاتێك هۆشیاردەبیتەوە 

رەگەزی، ئاینی، یاخود كلتورییە هەستی خۆبەستنەوەت لەال دروستناكات؟ 

كاتێك ههوشیاردەبێتەوە  نەتەوایەتی.  وەرگرە:  لەوگونجاندنانە  نموونەیەك 

بەرامبەر ئەو گونجاندنانە، ئایا چێژی لێوەردەگریت، یاخود لێی یاخی دەبیت؟ 

ئەگەر لێی یاخی بووی، دەتەوێت گونجاندنەكانی دیكەش لەناوببەیت؟ ئەگەر 

تۆ لە گونجاندنەكانت رازی بیت، ئەوە بێگومان هیچ شتێك ناكەیت، بەاڵم 

ئەگەر رازی نەبیت و ههوشیاربوویت بەرامبەری و تێدەگەیت، كە هەرگیز 

رابردوودا  لە  هەمیشە  تۆ  لەبەرئەوە  هەرگیز!  ناكەیت.  بەرامبەریان  هیچ 

لەگەڵ مردووان دەژیت. 

تۆ دەتوانێت گونجاندنەكان ببینیت، كاتێك تووشی ملمالنێ  دەبێتەوە 

بۆ بەردەوام بوونی خۆشی و ئاسوودەییەكانی ژیانت. ئەگەر هەموو شتێك 

لە دەوروبەرت تەواو دڵخۆش بوو: خێزانەكەت خۆشی دەوێیت، تۆ ئەوت 

خۆشدەوێت، ماڵ و حاڵێكی باشت هەیە، منداڵەكانت بێ  گرفتن، هەروەها 

شێوەیەك  بەهیچ  لەوكاتەدا  تۆ   ... هەیە  باشیشت  سامانێكی  و  سەروەت 

پشێوی  روب��ەڕووی  كاتێك  ب��ەاڵم  ناكەیت-  گونجاندنەكانت  بە  هەست 

و  سەروەت  كاتێك  یان  دەكات،  كەسێك  سەیری  خێزانەكەت  دەبیتەوە، 

سامانت لەدەستدەدەیت، یاخود ئەوكاتەی هەست بە هەڕەشەی جەنگێك، 

یان هەر ئازارێكی دیكە دەكەیت. ئەوا ئەو كاتە هەست بەگونجاندنەكانت 

دەكەیت، كاتێك ملمالنێ  لەدژی هەر ناڕەحەتییەكدا دەكەیت و بەرگری لە 

هەڕەشە دەرەكی و ناوخۆییەكانت دەكەیت، ئەوا ئەو كاتە هەستدەكەیت 

كە تۆ گونجێندراویت. ئێمە زۆربەمان هەست بەو پشێویە دەكەین، سادە 

گونجێدراوین.  ئێمە  كە  ئەوەیە  نیشاندەری  ئەویش  قووڵ،  یاخود  بێت، 

هەروەك ئاژەڵێكی ماڵی بەشێوەیەكی سروشتی مامەڵە دەكەین، بەاڵم لەكاتی 

پشێوی و هەڕەشەدا تەواوی توندوتیژییە سروشتیەكەمان دەردەكەوێت. ئێمە 
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دڵتەنگین بەرامبەر ژیان، سیاسەت، بارودۆخی ئابوری، كولەمەرگیەكانی ژیان 

كراوین  سنوردار  بەتەسكی  چەند  ئێمە  كە  تێدەگەین  لەوانەوە  خۆمان.  و 

بكەین  قبوڵ  دڵتەنگییە  ئەو  ئایا  بكەین؟  باشە چی  ئەی  گونجێندراوین.  و 

و لەگەڵیدا بژین هەروەك ئەوەی زۆربەمان دەیكەین؟ ئایا خۆمانی لەگەڵ 

رابێنین و لەگەڵیدا بژین وەك ئازاری پشت؟ یان لەگەڵی بسازێین؟

مەیلێك هەیە لەالی زۆربەمان بۆ هەڵكرتن و سازان لەگەڵ شتەكان 

و راهاتن لەگەڵیان و هاوسەنگ كردیان لەگەڵ بارودۆخەكاندا هەندێكمان 

جیاوازتر  كەسێكی  من  ئەوا  بوونایە،  باش  شتەكان  ئەگەر  »ئاخ  دەڵێین 

دەبووم« یان دەڵێین »هەلێكم بدەرێ  من خۆم باش دەكەم« ئێمە هەمیشە 

دڵتەنگیەكانی خۆمان دەخەینەوە ئەستۆی كەسانی دی و بارودۆخەكان. 

مانای  ئەوە  دڵتەنگییەوە،  و  پەستی  بە  گرت  كەسێك خۆی  ئەگەر 

جوانییەكانی  كەسەی  ئەو  وەك  لەكاركەوتووە  بیری  ئەوكەسە  وای��ە، 

دیكەش                                كەسی  هەندێ   لەناویدایە.  بەردەوام  چونكە  نابینێت،  دەوروبەری 

و  لەكاركەوتووە  خراپتر  بیریان  ئەوكەسانە  دەگرن،  خراپترەوە  بەشتی  خو 

خراپترش دەبێت. هەندێك جاریش لەگەڵ پەستییەكان بەرگەناگرین و هەوڵی 

یان  هۆشبەر،  مادەی  بەكارهێنانی  لەرێگای  ئەویش  لێیان  دەدەین  راكردن 

پەیوەندی كردن بە گروپی سیاسی، هاواركردن، نووسین و رۆیشتن بۆ یاری 

فتبۆڵ یان پەرستگا و كەنیسە بەمەبەستی دۆزینەوەی شتێكی دڵخۆشكەر. 

بۆچی ئێمە لە شتە راستییەكان رادەكەین؟ بۆ نموونە ئێمە لە مردن 

دەترسین -چەندین تیۆرو هیوا و باوەڕ داهێنراون بۆ جوانكردنی حەقیقەتی 

لێی  نەوەك  بكەین  خۆی  سەیری  دەبێت  مردن  حەقیقەتی  بەاڵم  مردن، 

رابكەین. زۆربەمان لە ژیان و مردن دەترسین. ئێمە بۆ خێزانەكانمان هەست 

بە ترس دەكەین، لە بۆچوونی گشتی دەترسین، هەست بە ترس دەكەین 

بۆ لەدەستدانی كارەكانمان، بۆ لەدەستدانی ئاسودەییمان، یان لەدەستدانی 
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سەدان شتی تر، بەاڵم حەقیقەتی سادە ئەوەیە، كە ئێمە ترسنكۆین نەوەك 

لەم شت و ئەو شت بترسین. 

بۆچی ئێمە ناتوانین رووبەڕووی ئەم حەقیقەتە ببینەوە؟  تۆ دەتوانیت 

لە زەمەنی ئێستادا رووبەڕووی ئەم حەقیقەتە ببیتەوە، ئەگەر بوار نەدەیت 

ببیتەوە،  رووب��ەڕووی  ناتوانیت  هەرگیز  ئەوە  رابكەیت،  لێی  هەمیشە  و 

هەروەها لەبەرئەوەی تۆڕێك لە هەاڵتنمان بەدەوری خۆماندا چاندووە فێرە 

خوی هەاڵتن بووین.

ئێستا ئەگەر تۆ هوشیار بیت،  نەك  تەنها لەدۆخی گونجاندنەكەت 

تێدەگەیت، بەڵكو لە دەرئەنجامە ترسناكەكانی ئەو گونجاندنەش تێدەگەیت. 

بۆچی  گونجاندنەتە،  ئەو  دەرئەنجامی  بەرامبەر  هۆشیاریت  ئەگەر  باشە 

وزەی  یاخود  تەمبەڵیت؟  كە  لەبەرئەوەیە  ئەوە  وەرناگریت؟  هەڵوێست 

نموونە  بۆ  ببیتەوە،  جەستەیی  هەڕەشەی  تووشی  ئەگەر  نییە؟  پێویستت 

مارێك دەیەوێت بتگەزێت، یان رووداوێكی ئاگركەوتنەوە، ئایا دەستبەجێ  

ترسناكەكانی  دەرئەنجامە  بە  هەست  تۆ  كەواتە  وەرناگریت؟  هەڵویست 

نەتەوەپەرستی دەكەیت، بۆچی ئاسودەیت؟ بۆچی هەڵوێست وەرناگرێت؟

 وەاڵمەكەی ئەوەیە، كە تۆ توانای بینینت نییە. ئەگەر تۆ ترسناكی 

هیچی  هەرگیز  ئەوا  رۆشنبیری،  پرۆسەیەكی  وەك  بزانیت  ئەوگونجاندنانە 

بەرامبەر ناكەیت، هەروەها لە بینینی ئەو ترسناكیانە، وەك تەنها ئایدیایەك، 

وزەیەكی  بەفێڕۆدانی  رووب��ەڕووی  ،ئەوا  كردار  و  ئایدیا  ملمالنێی  پاشان 

زۆر دەبیتەوە. تەنها بە شێوازێك دەتوانیت روبەڕووبوونەوە دەستپێبكەیت. 

بەبینینی ئەو گونجاندنە و دەرئەنجامە ترسناكەكانی دەستبەجێ و  ئەویش 

لەیەككاتدا و هاوكات هەڵویست وەرگرتن، واتە بینین بریتییە لە كردار.  

زۆربەمان بەناو ژیاندا گوزەردەكەین، بەبێ  ئاگایی. كاردانەوەكانمان بێ  

بیركردنەوەن، تەنها بەپێی ئەو ژینگە و بارودۆخەن، كە تیایاندا گەورەبووین. 
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ئەو كاردانەوانەش تەنها راماندەكێشن بۆ ملكەچی و گونجاندنی زیاتر، بەاڵم 

لەوكاتەوەی، تەواوی ئاگاییت تەرخاندەكەیت بۆ گونجێندراوەكانت و خۆت 

شێوازە  و  ئازاد  كەسێكی  بوویتە  تۆ  كاتە  ئەو  ئازاددەكەیت،  رابردوو  لە 

گونجێندراوەكانیش بەشێوەیەكی سروشتی نامێنن. 

سەرچاوە:

Krishnamurti, Freedom from the Known.Ed: Mary 

Lutyens.1969.HarperSanFrancisco. P2128-
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بارگرانییەكانی دوێنێ ، بیرێكی ئارام،دیسپلین،

 بێدەنگی، واقیع و حەقیقەت

بە گشتی لە ژیانماندا هەنگاو دەنێین بەشێوەیەك تەنیایی بوونێكی 

كەمی هەیە، تەنانەت كاتێكیش بەتەنهاین، ژیانمان دەورە دراوە بە زۆر 

راڕایی  ئەزموون و  یادگاری و  زانیاری دیكە، زۆر  كاریگەری دیكە، زۆر 

بیرو  ئەوەی  هۆی  دەبێنە  كە  دیكە،  ملمالنێی  و  ناڕەحەتی  زۆر  دیكە، 

مێشكمان سست و خاو بێت.

بارگرانییەكانی  ب��ەردەوام  یاخود  تەنیاین،  كاتێك  هیچ  ئێمە  ئایا 

رابردوو لەگەڵ خۆمان هەڵدەگرین؟ لەم بارەیەوە چیرۆكێكی سەرنجڕاكیش 

هەیە: دوو پیاوی ئاینی لە گوندێكەوە دەچن بۆ گوندێكی دیكە، لەسەر 

دانیشتووە  كە  دەبینین،  گەنج  كچێكی  رووبارێكدا  كەناری  لە  رێگاكەیان 

و  الی  دەچێتە  ئاینییەكان  پیاوە  لە  یەكێك  دەگ��ری،  لەبەرخۆیەوە  و 

لە  ماڵیان  كە  باسدەكات  بۆی  ئەویش  دەگریت؟  بۆچی  دەپرسێت،  لێی 

گوندەكەی ئەوبەری رووبارەكەیە، كاتێك هاتۆتە ئەمبەر ئاوی رووبارەكە 

زۆرنەبووە، بەاڵم ئێستا ئاوی رووبارەكە بەرزبۆتەوە و ناتوانێت بپەڕێتەوە 

و بگەڕێتەوە بۆ ماڵەوە. دەستبەجێ  پیاوە ئاینییەكە كچەكە دەكاتە باوەشی 

پیاوە  هەردوو  ئەوەی  دوای  رووبارەكە،  ئەوبەری  بۆ  دەیپەڕینێتەوە  و 

ئاینییەكە دەستدەكەنەوە بە گەشتەكەی خۆیان، دوای دوو كاتژمێر، یەكێك 
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لە  پیاوە ئاینییەكان دەڵێت » براكەم من و تۆ سوێندمان خواردبوو، كە 

هەرگیز دەست لە ئافرەت نەدەین، بەڕاستی تۆ گوناهێكی گەورەت كرد، 

تۆ هەست بە چێژ و ووروژاندن ناكەیت، كە دەستت لەو ئافرەتە داوە؟« 

پیاوەكەی كچەكەی پەڕاندبۆوە وەاڵمیدادەتەوە و دەڵێت »من دوو كاتژمێر 

لەمەوبەر هەڵمگرت و دامنا، بەاڵم تۆ ئێستاش لەگەڵ خۆت هەڵیدەگریت، 

ئەی تۆ هەست بە گوناه ناكەیت؟«

 ئەمە ئەو شتەیە كە ئێمە دەیكەین، بەردەوام بارگرانییەكانی رابردوو 

لەگەڵ خۆمان هەڵدەگرین، هەرگیز لەناویان نابەین، هەرگیز لەدوای خۆمان 

ئەویش  ئەنجامبدەین،  ئەو شتە  دەتوانین  كاتێك  تەنها  ناهێڵین.  بەجێیان 

لەرێگەی ئەوەی تەواوی ئاگایی خۆت بۆ گرفتێك بەكاربهێنیت و دەستبەجێ  

چارەسەری بكەیت. -ئەگەر لەگەڵ خۆت هەڵیاننەگریت بۆ بەیانی، یاخود 

لەناو  ئەگەر  تەنانەت  هەیە-  بوونی  تەنیایی  كاتە  ئەو  تر،  كاتێكی  بۆ 

پاسێكی قەرەباڵغ و ماڵێكی قەرەباڵغیشدا بژین. تەنیایی نیشاندەری بیرێكی 

زیندووە،  نیشاندەری بیریكی پاك. 

ئاماژە  هەبوونی تەنیایی و )بۆشایی ناوەكی( زۆر گرنگە، چونكە 

پێدەری ئازادییە: ئەوەی كە ببیت، كە بڕۆیت، كە كاربكەیت، كەبفڕێت.  

گەشەدەكات  بۆشاییەوە  ئەو  لەهەبوونی  )باشە(  بزانین  ئەوە  پێویستە 

هەروەك چۆن چاكە و راستێتی لە هەبوونی ئازادیدا گەشەدەكات. لەوانەیە 

ئازادی سیاسیمان هەبێت، بەاڵم لەناخەوە ئازاد نەبین و ئەو بۆشاییەمان 

خوددا  لە  بۆشاییە  ئەو  بوونی  بەبێ   كوالێتییەك  و  چاكە  هیچ  نەبێت. 

بیر  كاتەی  ئەو  هەربۆیە  گرنگە،  زۆر  بێدەنگی  و  بۆشایی  گەشەناكات. 

تەنیایە، لەژێر كاریگەریدا نییە، رانەهێنراوە، ئەو كاتە بیر دەتوانێت شتێكی 

نوێ  بەرهەمبهینێت.

 هەریەك لە ئێمە هەست بەوە دەكات، كاتێك بیرمان بێدەنگە، 
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ئەو كاتە بیرمان رۆشنە. بۆشایی و بێدەنگی زۆر گرنگن، بۆئەوەی بڕۆین 

بۆ ئەودیوو سنوورەكانی هوشیاری، بەاڵم چۆن بیر و مێشكێك كە زۆر 

كەسێك  دەبێت؟  ئارام  تایبەتییەكان  قازانجە  بەدەستهێنانی  بۆ  سەرقاڵە 

دابڕێژێت،  شێوەی  بكات،  كۆنترۆڵی  بكات،  دیسپلینی  بتوانێت  لەوانەیە 

بەاڵم ئەمانە بیر ئارام ناكەن، بەڵكو سست و خاوی دەكەن. ژیانی زۆربەمان 

بە  كۆمەڵگە،  داواكارییەكانی  بە  دیسپلینكراوە:  زۆر شت  بە  دەرەوە  لە 

داواكارییەكانی خێزان، بە ناڕەحەتی و ئەزموونەكانی خۆمان، بە قبوڵكردنی 

كوشتنی  هۆی  دەبنە  دیسپلینانە،  فۆڕمی  ئەو  دیاریكراو.  ئایدۆلۆژیایەكی 

شتەكان. پێویستە دیسپلینكردن بریتی بێت لە كۆنترۆڵ بەبێ  ترس، دەبێت 

لەسەرەتادا ئازادی فەراهەمكرابێت، پاشان دیسپلین، نەك بە پێچەوانەوە، 

چونكە ئازادی سەرەتایە نەوەك كۆتایی. 

یاسا  دەس��ەاڵت��ی  لە  )مەبەستمان  دەس��ەاڵت  رەت��ك��ردن��ەوەی  بۆ 

دەزگا  دەسەاڵتی  پەسەندنەكردنی  سایكۆلۆژی(یە،  دەسەاڵتی  بەڵكو  نییە، 

دینییەكان و ترادسیۆن و ئەزمونەكان پێویستە، لە خۆڕا گویڕایەڵ نەبین، 

ئازادی  بوونی  بەبێ   دیراسەكردنیش  بكەین،  شتەكان  دیراسەی  بەڵكو 

ناتوانین  ئێمە  قبوڵكردن.  و  رەتكردنەوە  لە  ئازادبوون  فەراهەمنابێت. 

مەحاڵە،  شتێكی  ئەو  بكەین،  دیراسەی  پاشان  قبوڵبكەین،  دەسەاڵتیك 

لەناو خۆماندا،  دەسەاڵت  سایكۆلۆژی  پێكهاتەی  تەواوی  دیراسەكردنی  بۆ 

پێویستمان بە بوونی ئازادییە.

كاتێك وردبوونەوە و كنە دەكەین، ئەوا ئێمە تەواوی ئەو پێكهاتەیە 

كە  ئەوەیە،  نیشاندەری  ئەوە  پەسەندیناكەین،  كاتێكیش  و  پەسەندناكەین 

هزرمان ئازادە لەهەر جۆرە دەسەاڵتێك. نەرێنیكردنی هەرشتێك كە بەهای 

ئەوانە  ئایدیالیزم.  سەركردایەتیكردن،  دەرەكی،  دیسپلینی  وەك  پێدراوە 

دەبێت دیراسە بكرێن و نەرێنی بكرێن. هەموو كردارێكی پەسەندنەكردن 
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هەنگاوێكی پۆزەتیڤە، كەواتە ئێمە هەموو ئەو شتانەی بە گرنگ دانراون 

نەرێنی دەكەین، بۆئەوەی ئارامی بیر دابینبكەین. 

   كەواتە ئێستا زانیمان كە كۆنترۆڵكردن نابێتە هۆی ئارامی بیر، 

هەروەها بیریش ئارام نییە، كاتێك ئەو بیرە خەریك بێت بە شتێكەوە و 

لەناو ئەوشتەدا ون بووبێت. ئەمە وەك ئەوە وایە، بووكەڵەیەك بدەیت 

بووكەڵەكەی  كاتێك  بەاڵم  دەبێت،  بێدەنگ  منداڵەكەش  و  منداڵێك  بە 

لێوەردەگریتەوە دەستدەكاتەوە بەگریان. ئێمە هەموومان بووكەڵەی خۆمان 

ئارام  هەیە و لەناویدا ونبووین، بۆیە بێدەنگین، بەاڵم لەراستیدا بیرمان 

نییە.

 تەنها بێدەنگییەك كە ئاشنابین پێی، ئەوكاتەیە كە دەنگە دەنگ 

ئارامی  ئەوانە  بەاڵم  دەوەستیت،  بیركردنەوە  لە  هزر  كاتێك  نامینێت، 

نین. ئارامی شتێكی تەواو جیاوازە، هەروەك جوانی و خۆشەویستی. ئەو 

ئارامییە بەرهەمی بێدەنگی و بەرهەمی خانەكانی مێشك نییە.

ئێستا ئێوە چاوەڕێی منن بۆ ئەوەی وەسفی ئارامیتان بۆ بكەم بۆ 

ئەوەی بەراورد، یان تەرجەمەی بكەن، بەاڵم ئەوئارامییە تاریف ناكرێت. 

ئەوەی دەتوانرێت وەسفبكرێت، )تێگەیشتنە(. ئازادی لە تێگەیشتنەوەیە )= 

لە زانینەوەی(. ئەم تێگەیشتنە بەدەست دێت لەئەنجامی پەسەندنەكردنی 

ئەزموونەكانی  پەسەندكردنی  هەتن،  لەسەرخۆت  وێنانەی  و  زانیاری  ئەو 

مێشك  خانەكانی  یارمەتی  ئەمە  موجامەلەكردنەكان.  ئازارەكان،  پێشوو، 

دەدات بۆ ئەوەی زیندووبن، گەنج بن، پاك بن.

تەنها  ئەوە  ناگەیەنێت.  دەنگ  دەنگە  نەمانی  مانای  ئارامییە  ئەو 

سەرەتایە وەك رۆیشتن وایە بەناو رێگایەكی بچوكدا، كە وردە وردە فراوان 

دەبێت و بەقەد زەریایەكی لێدێت. ناتوانرێت بپێورێت و دەگەیتە حاڵەتێكی 

بێ  زەمەن،بەاڵم ناتوانیت بەشێوەیەكی زارەكی لەم حاڵەتە بگەیت، تەنها 
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كاتە  ئەو  گەشتبیت.  پێكهاتەی هۆشیاری  تەواوی  لە  كە  نەبێت،  ئەوكاتە 

خانەكانی مێشك بۆ خۆیان ئارام دەبن. لەوانەیە بگەیتە نهێنییەك، كە هیچ 

شتێك ناتوانێت لەناوی بەرێت. بیری زیندو بیرێكی ئارامە، ئەو بیرەیە، كە 

ناوەند و شوێن و كاتی نییە. ئەوەش تەنها راستی و تەنها واقیعە. 

سەرچاوە:

Krishnamurti, Freedom from the Known. Ed: Mary 

Lutyens.1969.HarperSanFrancisco. P105110-
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پەیوەندییەكان و ملمالنێ 

نەهێشتنی توندوتیژی، بەوشێوەیەی كە ئێمە باسیدەكەین، بەمانای 

بەڵكو  خۆیدا،  خودی  لەگەڵ  تەنها  دابێت،  ئارامی  لە  )بیر(  نایەت  ئەوە 

پێویستە )بیر( لەگەڵ تەواوی پەیوەندییەكانیدا لە ئارامی دابێت.

دروستكردن  وێنە  بناغەی  لەسەر  مرۆڤەكان  نێوان  پەیوەندییەكانی 

تەواوی  لە  ئێمە  لە  هەریەك  هەڵەیە.  میكانیزمێكی  شتە  ئەم  دامەزراون، 

پەیوەندییەكانماندا لەگەڵ یەكتریدا وێنە دەربارەی ئەوی دی دروستدەكەین 

و ئەو دوو وێنانە لە پەیوەندیدان. ژن وێنەی دەربارەی مێردەكەی هەیە، 

هەروەها مێرد وێنەی دەربارەی ژنەكەی هەیە. كەسێك وێنەی دەربارەی 

كەسێك و واڵتی ئەو كەسە هەیە. ئێمە هەمیشە ئەو وێنانە بە زیادكردنی 

لە  كە  وێنەكانن  ئەوە  هەربۆیە  بەهێزدەكەین،  بۆیان  زیاتر  و  زیاتر  شتی 

كۆمەڵێك  یاخود  مرۆڤ،  دوو  نێوان  راستەقینەی  پەیوەندی  پەیوەندیدان. 

مرۆڤ كۆتایی دێت ،ئەوكاتەی وێنە دروستكردن بوونی هەبێت.

پەیوەندییەك لەسەر بناغەی ئەو وێنانە دامەزرابێت، هەرگیز ناتوانێت 

ئارامی بهێنێت، چونكە ئەو وێنانە خەیاڵین و هیچ كەسێكیش ناتوانێت لەناو 

نابەرجەستەیدا )ئەبستراكت –abstract( بژیت، بەاڵم لە راستیدا ئەوە ئەو 

ناو  لە  هێماكاندا،  ناو  لە  تیۆردا،  لەناو  ژیان  دەیكەین:  ئێمە  كە  شتەیە، 

وێنەكاندا، كە ئێمە دەربارەی خۆمان و كەسانی دی دروستمانكردون و ئەو 
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شتانە بە هیچ شێوەیەك واقیعی نین. هەموو پەیوەندییەكانمان جا ئەگەر 

سەرەكی  بەشێوەیەكی  بێت،  خەڵكان  لەگەڵ  یان  بێت،  ئایدیاكان  لەگەڵ 

بوونی  بەردەوام ملمالنێ   بۆیە  بەو وێنە دروستكردنانەوە، هەر  پەیوەستە 

هەیە.

كەواتە چۆن دەكرێت بە تەواوی لەگەڵ خۆمان و پەیوەندیەكانماندا 

ئەوەش  باسی  پێویستە  هاوكات  بژین؟  ئارامی  بە  دیكەدا  كەسانی  لەگەڵ 

بكەین، كە ژیان بریتیە لە جوڵە لەناو پەیوەندیەكاندا، ئەگەرنا ژیان بوونی 

نابێت. ئەگەر ئەو ژیانەی بناغەكەی نابەرجەستەیی، ئایدیا، گریمانەی لێكدان 

بێت، ئەوا ئەو ژیانە ئەبستراكتە، بێگومان دەبێتە گۆڕەپانی شەڕ، كەواتە 

ئایا دەكرێت مرۆڤ بە شێوەیەكی رێكخراو لەناخی خۆیدا، ژیانێك بژیت كە 

دووربێت لە: زۆرلێكردن، السایكردنەوە، چەوساندنەوە، بااڵبوون؟ ئایا مرۆڤ 

دەتوانێت ژیانێكی بەوشێوەیە بەدەستبهێنێت لەناخی خۆیدا، كە پەیوەست 

نەبێت بە چوارچێوەی ئایدیاكان و بەهیچ شێوەیەك تووشی بێزاری نەبێت؟ 

ئایا مرۆڤ دەتوانێت رۆژانە لە ماڵەوە و لە شوێنی كاركردنی بەوشێوەیە 

بژیت، نەوەك لەناو ژیانێكی خەیاڵی و نابەرجەستە=ئەبستراكت؟

پێموایە دەبێت زۆر بە وریایەوە وەاڵمی ئەو پرسیارانە بدەینەوە، 

ئێمە  نەكەوتبێت.  ملمالنێ   بەر  ئێمەدا  ئاگایی  لە  نەماوە  شوێنێك  چونكە 

لەگەڵ  یاخود  كەسمان،  نزكترین  لەگەڵ  پەیوەندییەكانماندا  هەموو  لە 

ملمالنێی  هەیە-  بوونی  ملمالنێیە  ئەم  كۆمەڵگەدا  لەگەڵ  و  دراوسێكانمان 

ناكۆك بوون، دابەشبوون، جودا بوون، دوانەیی-. ئەگەر چاودێری خۆمان 

و پەیوەندیەكانمان لەگەڵ كۆمەڵگەدا بكەین، ئەوا تێدەگەین لەوەی لەسەر 

تەواوی ئاستەكانی بوونمان ملمالنێ  بوونی هەیە، ملمالنێی بچوك، یاخود 

گەورە، كە دەبێتە هۆی بەدەستهێنانی وەاڵمی ناڕاست و ئەنجامی وێرانكەر.

مرۆڤ ملمالنێی وەك شتێكی ناوەكی و بوونی رۆژانە قبوڵكردووە، 
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كۆمپانیاكان،  كڕینی  چاوچنۆكی،  ئێرەیی،  كێبڕكێ ،  بە:  بووە  رازی  چونكە 

دوژمنایەتی وەك شێوازێكی سروشتی ژیان. كاتێك ئێمە ئەم شێوازە لە ژیان 

قبوڵدەكەین، ئەوا بونیادی كۆمەڵگە وەك ئەوەی كە هەیە قبوڵدەكەین و 

كە  شتەیە،  ئەو  ئەمە  )=پیرۆزكردن(دەژین،   رێزگرتندا  نمونەكانی  ناو  لە 

سەیر  زۆر  بەشێوەیەكی  دەمانەوێت  زۆربەمان  و  تێیكەوتووین  هەموومان 

دەمانەوێت  یان  تاقیدەكەینەوە،  مێشكمان  و  دڵ  كاتێك  بگیرێت.  رێزمان 

بزانین چۆن بیردەكەینەوە ، چۆن هەستدەكەین، چۆن لە ژیانی رۆژانەماندا 

هەڵسوكەوتدەكەین... ئەوا دەبینین كە دەمانەوێت خۆمان لەگەڵ نمونەكانی 

لە گۆڕەپانی شەڕ. ئەگەر  بریتی دەبێت  بۆیە ژیانمان  كۆمەڵگە بسازێنین، 

شێوەی  لەو  كۆمەڵگەیەكی  نابێت  دیندار  كەسێكی  هیچ   - قبوڵینەكەین 

ئازاد  قبوڵبكات- ئەوا لە بونیادی دەروونی كۆمەڵگەدا بەشێوەیەكی تەواو 

دەبین.

زۆربەمان دەوڵەمەندین بەشتەكانی كۆمەڵگە. ئەو شتانەی كۆمەڵگە 

لەناو ئێمە دروستكردوە و ئێمەش لەناو خۆماندا دروستمانكردوون بریتین لە: 

ئێرەیی، توڕەیی، رق، بەخیلی، نیگەرانی. ئێمە بەم شتانە زۆر دەوڵەمەندین. 

زۆر ئایین لە سەرتاسەری جیهاندا هانی هەژاری دەدەن. پیاوی ئایینی هەیە، 

دەكات،  سفر  خۆی  سەری  دەگۆڕێت،  خۆی  ناوی  لەبەردەكات،  رۆبێك 

دەچێتە خەڵوەتەوە و سوێند لەسەر هەژرای و سێكس نەكردن دەخوات. 

لەرۆژهەاڵتدا پیاوی ئاینی رۆبێك و پشتێنێكی هەیە لەگەڵ خواردنی ژەمێك 

لە رۆژێكدا- ئێمەش هەموومان رێز لەو هەژارییە دەگرین. ئەو مرۆڤانە كە 

بەرگی هەژاریان پۆشیوە لە ناخی خۆیاندا دەوڵەمەندن بە شتەكانی كۆمەڵگە، 

چونكە ئەوان لە هەوڵی بەدەستهێنانی شوێن و ئیمتیازدان )Privilege(. سەر 

بە ئەم پەیڕەو یاخود ئەو پەیڕەوبن، سەر بەم ئاین، یاخود ئەو ئاینە بن، 

ئەوا هەر لەناو دابەش بوونی كلتور و ترادسیۆندا دەژین. ئەوە هەژاری نییە؟ 
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بەڵكو هەژاری بریتییە لەوەی بەتەواوی لە كۆمەڵگە ئازادبیت، بۆیە دەكرێت 

كەسێك خاوەنی جلوبەرگی زیاتربێت، ژەمی زیاتریش بخوات- بەخوا ئەوە 

گرنگ نییە، بەاڵم بەداخەوە زۆربەی خەڵكی لەهەوڵی خۆنمایشكردندان.

كۆمەڵگە.  لە  ئازادە  بیر  ئەوكاتەی  جوان  شتێكی  دەبێتە  هەژاری 

هیچ  ئارەزوو،  پرسیاركردن،  گەڕان،  ئەوكاتەی:  هەژارە  لەناوەوە  كەشێك 

شتێك بوونی نییە! تەنها ئەو هەژارییەی ناوەوەیە، كە دەتوانێت حەقیقەتی 

ژیانە  ئەو  نییە.  بوونی  شێوەیەك  هیچ  بە  ملمالنێ   كە  ببینێت،  ژیانێك 

پیرۆزییەكە، كە لە هیچ كڵێسا و پەرستگایەك نا دۆزرێتەوە.

بونیادی دەروونی )=سایكۆلۆژی(  لە  كەواتە چۆن دەتوانین خۆمان 

كۆمەڵگە ئازاد بكەین، كە بریتیە لە خۆ ئازادكردن لە جەوهەری ملمالنێ ؟ 

كارێكی زەحمەت نییە بۆ پارچەكردنی هەندێك لە لقەكانی ملمالنێ ، بەاڵم 

و  لەناخ  ئارام  ژیانێكی  دەتوانین  ئایا  كە  دەكەین،  خۆمان  لە  داوا  ئێمە 

نایەت،  داكشان  و  ناچاالكبوون  بەمانای  ئەمەش  بژین؟  خۆماندا  دەرەوەی 

بەڵكو بە پێچەوانەوە دەبینە كەسانی بزۆز، زیندوو، پڕ لە وزە.

پێویستمان   ، ئازادبین  گرفتێك  لەهەر  بۆئەوەی  و  تێگەیشتن  بۆ 

تەنها وزەی جەستەیی  بە بڕێكی زۆر لەسۆز و وزەی نەگۆڕ هەیە، نەك 

نابەستێت، هەروەها  پاڵنەرێك  و فكری، بەڵكو وزەیەك كە پشت بەهیچ 

وزەیەك، كە پشت بەهیچ پاڵنەرێكی دەروونی، یاخود دەرمانێك نابەستێت. 

بیرمان  پاڵنەرە  ئەو  ئەوا  ببەستین،  پاڵنەرێك  هەر  بە  پشت  ئێمە  ئەگەر 

دەبەنگ و بێ  هەستدەكات. ئەگەر هەندێك دەرمان بەكاربهێنین، لەوانەیە 

بۆ ماوەیەك هەندێك وزە بەدەستبهێنین كە یارمەتیماندەدات بۆ ماوەیەكی 

كاتی شتەكان روونتر ببینین، بەاڵم دووبارە دەگەڕێینەوە بۆ دۆخی رابردوو 

و زیاتر و زیاتر پشت بەو دەرمانە دەبەستین، بۆیە هەموو پاڵنەرەكان ئەگەر 

كڵێسا بێت، یان ئەلكهول یان دەرمان، یاخود وشەی نووسراو و وتراو دەبنە 
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مایەی وابەستەبوون، ئەو وابەستبوونەش رێگەمان نادات بۆخۆمان شتەكان 

بەروونتر ببینین، هەربۆیە دەبنە رێگر بۆ بوونی وزەی زیندوو.

بەداخەوە ئێمە هەموومان، بەشێوەیەكی دەروونی پشت بەهەندێك 

پێویستە  بۆچی  دەبەستین؟  بەوشتانە  پشت  ئێمە  بۆچی  دەبەستین.  شت 

پشت بە شتەكان ببەستین؟ ئێمە ئێستا ئەو گەشتە بەیەكەوە ئەنجامدەدەین، 

پێبڵێم،  وابەستەبوونەتان  ئەو  هۆكاری  بۆئەوەی  نین،  من  چاوەڕێی  ئێوە 

ئەو  و  دەیدۆزینەوە  هەربەیەكەوە  ئەوا  بگەڕێین،  بەیەكەوە  ئەگەر  بەڵكو 

ئەوا  خۆتان،  بووە هی  ئەوەش  ئەگەر  خۆتان،  دەبێتە هی  دۆزینەوەیەش 

وزەیەكی زیندووتان دەداتێت.

با  پێوەی-  ئێستا بۆ خۆم ئەو شتە دەدۆزمەوە، كە وابەستەم  من 

بڵێین من وابەستەی هەبوونی ژمارەیەكی زۆر لە جەماوەرم، بوونی خەڵك 

لە  زۆر  ژمارەیەكی  بوونی  لە  پەیدادەكەم  وزە  مانایەی  بەو  هانمدەدات. 

و  جەماوەر  بەو  پشت  من  هەربۆیە  دەك��ەم،  بۆ  قسەیان  كاتێك  خەڵك 

تا  خەڵكە  ئەو  نا.  یاخود  قبوڵبكەن،  بۆچوونەكانم  جا  دەبەستم،  خەڵكە 

ئەگەر  دەدەنێ .  زیاترم  زیندوێتی  ئەوا  بن،  ناڕازی  لەبۆچوونەكانم  زۆرتر 

لەگەڵم هاوبۆچوون بن، ئەوا دەبێتە شتێكی بۆش و بەتاڵ، بۆیە من ئەوە 

دەدۆزمەوە، كە پێویستم بە خەڵكە، چونكە ئەوە شتێكی هاندەرە، كە قسە 

لەبەر  پاڵنەر دەبەستم؟  بە  ئێستا بۆچی؟ بۆچی پشت  بۆ خەڵكی بكەیت. 

ئەوەی من كەسێكی بۆشم، من هیچ نیم. لەناو خۆمدا هیچ سەرچاوەیەكی 

پڕ و دەوڵەمەندم نییە، هیچ سەرچاوەیەكی زیندوو و ژیانێكی چاالكم نییە، 

بۆیە من پشت بەو پاڵنەرە دەبەستم، كەواتە من هۆكاری پشت بەستنەكەی 

خۆمم دۆزییەوە.

دۆخە  لەو  من  بەستنەكەم،  پشت  هۆكاری  دۆزینەوەی  ئایا  بەاڵم 

رزگاردەكات؟ دۆزینەوەی هۆكارەكە شتێكی فكرییە، بۆیە بەدڵنیاییەوە )بیر( 
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یاخود  ئایدیایەك،  فكری  قبوڵكردنی  بەتەنها  رزگارناكات.  وابەستەبوون  لە 

رەزامەندی عاتفی ئایدۆلۆژیایەك لە وابەستەبوون بەشتێك، كە دەبێتە هۆی 

هاندانی بیر ئازاد ناكات. ئەوەی بیر ئازاد دەكات بریتییە لە بینینی تەواوی 

پاڵنەر و پشت بەستن، هەروەها زانینی ئەوەی چۆن  پێكهاتە و سروشتی 

وابەستەبوون بیر گێل و دەبەنگ و ناچاالك دەكات. بینینی تەواوەتی لەو 

شێوەیە بیر ئازاد دەكات.

ئێستا پێویست بەوە دەكات، باسی ئەوەتان بۆ بكەم، كە مەبەستمان 

لەوە چییە، كە دەڵێین بینینی تەواوەتی )هەموو(؟ ئەوەندەی من سەیری 

ئەزموونێكی  سۆنگەی  لە  یان  تایبەتەوە،  نیگای  گۆشە  لە  بكەم  ژی��ان 

تایبەتەوە، كەبەدەستم هێناوە، یاخود لەسۆنگەی هەندێك زانیاری تایبەت، 

كە كۆمكردۆتەوە و پاشخانی منە كە )خۆم(ە، ئەوا من هەموو )تەواوەتی( 

نابینم. من بەشێوەیەكی فكری، زارەكی، شیكاری هۆكاری پشت بەستنەكەمم 

)پارچەیی(  شتێكی  ئەوا  بگەڕێت،  بۆی  هزر  هەرشتێك  بەاڵم  دۆزییەوە، 

هزر  كاتەی  ئەو  ببینم  تەواوەتی(  هەموو)=  دەتوانم  هەربۆیە  دەبێت، 

دەستوەردان ناكات.

ئێستا من هۆكاری پشت بەستنەكەم دەزانم، بەڕاستی دەزانم ئەو شتە 

چییە. ئەو شتە دەبینم بەبێ  حەزلێ  بوون و حەزلێ  نەبوون. من نامەوێت 

دەمەوێت  تەنها  بكەم،  ئازاد  هۆكارەكەی  یان  بوونە،  وابەست  لەو  خۆم 

چاودێری بكەم. هەركاتێك چاودێریكردنێكی لەوجۆرە بوونی هەبێت، ئەوا 

دەتوانم بەتەواوی وێنەكە ببینم، نەوەك بەشێك لە وێنەكە. كاتێكیش بیر 

تەواوی وێنەكە دەبینێت، ئەوا ئازادی بوونی هەیە. ئێستا ئەوەم دۆزییەوە، 

كە بەهەدەردانی وزە بوونی هەبووە كاتێك پارچەبوون )بەش بەش( بوونی 

هەبێت. ئێستا من سەرچاوەی بەهەدەردانی وزەم دۆزییەوە.
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الساییكردنەوە  ئەگەر  نییە،  بوونی  وزە  بەهەدەردانی  پێتوایە  تۆ 

پارتێك  وابەستەی  ئەگەر  بكەیت،  قبوڵ  دەسەاڵت  ئەگەر  هەبێت،  بوونی 

باش  ئایدۆلۆژیایەك  قبوڵكردنی  ببیت؟ شوێنكەوتن و  ئایدۆلۆژیایەك  یاخود 

بێت، یان خراپ بێت، پیرۆزبێت یان نا، ئەوە چاالكیەكی پارچە پارچەییە و 

دەبێتە هۆی ملمالنێ  و بێگومان ملمالنێ  زیاتر دەبێت، ئەگەر جیاوازی لە 

نێوان )ئەو شتە باشترە چۆن بێت( لەگەڵ ئەوەی ) ئەو شتە چییە( هەبێت 

و هەر ملمالنێیەكیش بریتییە لە بەهەدەردانی وزە.

ئەگەر ئەم پرسیارە لەخۆت بكەیت: چۆن دەتوانم ئازادبم لە ملمالنێ ؟ 

دەبێت،  زیاتر  ملمالنێكە  لێرەدا  و  دروستدەكەیت  دیكە  گرفتێكی  تۆ  ئەوا 

ببینیت، هەروەك چۆن شتێكی  تەنها وەك راستییەك  بەاڵم ئەگەر شتەكە 

حەقیقەتی  ئەوكاتە  راستەوخۆ،  و  روون  بەشێوەیەكی  بەرجەستەدەبینیت، 

ژیانێك دەبینیت، بەبێ  بوونی هیچ جۆرە ملمالنێیەك.

بابەشێوەیەكی تر روونیبكەمەوە: ئێمە هەمیشە بەراوردكردن دەكەین 

لەنێوان )ئێمەچین( لەگەڵ )باشترە ئێمە چۆن بین(. ئەوەی كە باشترە، چۆن 

بین رەنگدانەوەی ئەوەیە، كە پێمانوایە دەبێت وابین. لێرەدا ناكۆك بوون 

دەبێت و هەركاتێك بەراوردكردن بوونی هەبێت- بەراوردكردن نەك لەگەڵ 

خۆشتدا-،  پێشتری  رۆژی  لەگەڵ  بەراوردكردن  بەڵكو  كەسێكدا،  و  شتێك 

هەربۆیە )ئەو شتە چییە( وەك خۆی ئەوكات بوونی هەیە كە بەراوردكردن 

بوونی نییە و ئەمەش تەنها رێگایە بۆ ژیانێكی ئارام، پاشان دەتوانیت تەواوی 

گرنگیت بەبێ  هیچ سەرقاڵ بوونێك بدەیتە ناخی خۆت- ئەگەر نائومێدی 

بێت،  نیگەرانی  بێت،  ترس  بێت،  بەزەیی  بێ   بێت،  قورسی  ئێسك  بێت، 

تەنهایی بێت – بەشێوەیەكی تەواو لەگەڵیدا بژیت. لەوكاتەدا ناكۆكی بوونی 

نابێت و لە دەرئەنجامدا ملمالنێ  بوونی نابێت. 

دەوڵەمەندترن،  ئەوانەی  لەگەڵ  بەراورد  كاتێك  هەموو  ئێمە  بەاڵم 
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بلیمەترن، رۆشنبیرتن، ئەڤیندار ترن، بەناوبانگترن...هتد... دەكەین، وشەی 

پێوانەكردنەی  ئەم  ئێمەدا.  ژیانی  لە  دەبینێت  گرنگ  رۆڵێكی  )ترن=زیاتر( 

خۆمان بەشێوەیەكی بەردەوام بەرامبەر هەرشتێك، یان هەركەسێك هۆكارێكی 

سەرەكی دروستبوونی ملمالنێیە.

بۆچی  بوونی هەیە؟  بناغەدا  لە  بەراوردكردن  بۆچی  بابزانین  ئێستا 

خۆت بەكەسێكی دیكە بەراورددەكەیت؟ ئێمە ئەم بەراوردكردنە لە منداڵییەوە 

B، هەربۆیە  بە  دەكرێت  بەراورد   A لە هەموو خوێندنگایەك  فێركراوین. 

A  خۆی وێران دەكات بۆ ئەوەی لەB  بچێت. كاتێك بەراوردكاری ناكەین، 

كاتێك شتێكی نمونەیی بوونی نییە، شتێكی پێچەوانە بوونی نییە، فاكتەری 

بۆئەوەی  بكەیت،  ملمالنێ   ناكات  پێویست  كاتێك  نییە،  بوونی  دووانەیی 

جیاوازبیت لەوەی كە هەیت. ئەوا بیرت تەواو زیرەك، تەواو هەستیار، بێ  

ناتوانیت هیچ  بەبێ  سۆز  گرنگە  سنوور سۆزدار دەبێت. سۆز شتێكی زۆر 

بكەیت.

ئەگەر خۆت بەراورد لەگەڵ كەسێكی دیكەدا نەكەیت ، تۆ دەبیتە ئەو 

كەسەی كە هەیت. دەزانم لە رێگەی خۆ بەراوردكردنەوە، دەتەوێت خۆت 

زیرەكتر،  كەسێكی  بە  ببیت  بۆئەوەی  بدەیت،  بەخۆت  گەشە  پێشبخەیت، 

كەسێكی جوانتر، بەاڵم ئایا تۆ وات بەسەردێت؟ لەڕاستیدا تۆ هەر خۆتیت و 

لە رێگەی خۆ بەراوردكردنەوە، خۆت پارچە پارچە دەكەیت و ئەوەش دەبێتە 

بەراوردكردنێك  جۆرە  هیچ  بەبێ   خۆت  بینینی  وزە.  بەهەدەردانی  هۆی 

وزەیەكی زۆرت بۆ دەگەڕێنێتەوە، كە دەتوانیت بەكاری بهێنیت.

بەراوردكردنت  تۆ  ئەوا  بەراوردكاری،  بەبێ   دەبینیت  خۆت  كاتێك 

تێپەڕاندووە، بەاڵم ئەمە مانای ئەوە نییە، كە بیر لەگەڵ رەزامەندی )=دڵنیایی(

دا تووشی داكشانبووە،  ئێستا ئێمە لەجەوهەردا دەبینین، كەبیر چەند وزەی 

بەهەدەرداوە، كە ئەو وزەیە بۆ تێگەیشتن لە تەواوەتی ژیان پێویستە.
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ملمالنێی  نامەوێت  ملمالنێدام،  لە  كێ  لەگەڵ  بزانم  نامەوێت  من 

دەرەوەی بوونم بزانم. ئەوەی دەمەوێت بیزانم ئەوەیە كە بۆچی ملمالنێ  

ئەوا  دەك��ەم،  لەخۆم  پرسیارە  ئەم  من  كاتێك  هەیە؟  بوونی  بناغەدا  لە 

و  دەرەكی  ملمالنێی  بە  پەیوەندییەكی  هیچ  كە  دەبینم،  سەرەكی  گرفتی 

چارەسەرییەكانەوە نییە. من نیگەرانم دەربارەی گرفتی سەرەكی- هەروەك 

من تێدەگەم لەوانەیە ئێوەش وابن؟ ئەویش بریتییە لەوەی ئەگەر بەشێوەیەكی 

دروست لە سروشتی ئارەزوو نەگەین، ئەوا سەردەكێشێت بۆ ملمالنێ .

ئارەزوو هەمێشە لە ناكۆكیدایە. من حەز لە شتی ناكۆك دەكەم- 

ئەمە مانای ئەوە نییە، كە دەبێت ئارەزووەكانم لەناوبەرم، یاخود بیانچەپێنم، 

زۆر  بەشێوەیەكی  بكەم(.  )=بااڵیان  رایانبگرم  بەرز  یان  بكەم،  كۆنترۆڵیان 

ئەوە  ناكۆكە،  شتێكی  خۆیدا  لەخودی  ئارەزو  كە  دەبینم،  ئەوە  من  سادە 

شتەكانی ئارەزوكردن نین، كە ناكۆكن، بەڵكو سروشتی ئارەزووە كە ناكۆكە، 

كەواتە پێویستە لەسروشتی ئارەزوو بگەم، پێش ئەوەی لە ملمالنێ  بگەم. 

ناكۆك  دۆخی  ئەو  و  دەژین  ناكۆكیدا  دۆخی  لە  خۆماندا  خودی  لە  ئێمە 

بوونە بەهۆی ئارەزوكردنەوە درووستبووە - ئارەزوی بەدەستهێنانی چێژ و 

دووركەوتنەوە لە ئازار چەشتن.

هەموو  رەگی  وەك  دەكەین،  ئارەزوكردن  سەیری  ئێمە  كەواتە 

ناكۆكیەكان- شتێكمان دەوێت، یاخود نامانەوێت- ئەمە چاالكیەكی دوانەییە. 

هیچ  هەستدەكەین  وا  ئەنجامدەدەین،  چێژبەخش  شتێكی  ئێمە  كاتێك 

ماندووبونێك بوونی نییە، بەڕاست ئەمە وایە؟ بەاڵم شتی چێژبەخش دەبێتە 

هۆی ئازاردان، هەربۆیە ملمالنێ  دەكەیت بۆ دوورخستنەوەی ئازار، دووبارە 

ئەمەش بەهەدەردانی وزەیە. باشە بۆچی دوانەیی بوونی هەیە؟

بێگومان دوانەیی لە سروشتدا بوونی هەیە- پیاو و ژن، تیشك و 

بۆچی  دەروونی خۆماندا  لە  لەناخی خۆماندا  بەاڵم  رۆژ-  و  سێبەر، شەو 
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پێویستە دوانەیی بوونی هەبێت؟ با بەیەكەوە بیر لەمە بكەینەوە،چاوەرێی من 

مەكە پێتبڵێم، پێویستە مەشق بە بیری خۆت بكەیت، بۆئەوەی بیدۆزیتەوە، 

وشەكانم تەنها بۆ ئەوەن، كە بتوانیت چاودێری خۆت بكەیت

لەبەرئەوەیە  ئەمە  بوونی هەیە؟  دەروونمان  دوانەییەی  ئەو  بۆچی 

كە ئێمە پەروەردە كراوین بۆ بەراوردكرنی )ئەو شتە چییە( لەگەڵ )ئەوشتە 

ئەوەی  زانینی  بۆ  دروستكراوە  بۆ  دۆخێكمان  ئێمە  بێت(،  چۆن  باشترە 

ئەم  ئایا  نائەخالقییە.  چی  و  ئەخالقییە  چی  هەڵەیە،  چی  و  راستە  چی 

دوانەییە دروستبووە، لەبەرئەوەی پێمانوایە پێچەوانەی توندوتیژی، بەخیلی، 

حەسودی، خۆپەرستی یارمەتیماندەدات بۆ رزگاربوون لەو شتانە؟ ئایا ئێمە 

شتە پێچەوانەكان بەكاردەهێنین وەك دەسكێك بۆ دوورخستنەوەی ئەو شتە 

چییە؟ یاخود بەكاریاندەهێنین بۆ راكردن لە واقیع؟

ئایا تۆ پێچەوانەكان )=دژەكان( بەكاردەهێنیت، وەك هۆكارێك بۆ 

دوورخستنەوەی واقیع، كە نازانیت چۆن مامەڵەی لەگەڵدا بكەیت؟ یاخود 

ماوەی هەزاران ساڵە لە رێگای پروپاگەندەوە پێمانوتراوە، كە دەبێت شتێكی 

ئێستادا؟  لەگەڵ  هەنگاونان  پێناو  لە  هەبێت،  بوونی  )=ئایدیاڵ(  نمونەیی 

كاتێك ئایدیاڵێك بوونی هەیە، وا دەزانیت یارمەتیتدەدات بۆ وازهێنان لە 

)ئەو شتە چییە(؟ بێگومان یارمەتیتنادات. لەوانەی لەسەرتاپای ژیانتدا داوای 

ناتوندوتیژی بكەیت، بەاڵم هەمووكات تۆوی توندوتیژیت چاندبێت.

تێگەیشتنێك لەالت بوونی هەیە، بەوەی دەبێت چی بیت و چۆن 

هەڵسوكەوت بكەیت. هەمووكات تۆ بەشێوازێكی جیاواز هەڵسوكەوتدەكەیت، 

دووڕووی��ی  مایەی  دەبنە  ئایدیایانە  و  باوەڕ  و  پرەنسیپ  ئەو  بۆیە  هەر 

پێچەوانەی  دروستكردنی  كە هەوڵی  ئایدیالە  ئەوە  ناشەریفانە.  ژیانێكی  و 

)ئەوشتە چییە( دەدات، لەبەرئەوە ئەگەر تۆ بزانیت ئەو شتە چییە، ئەوا 

پێویست بەزانینی پێچەوانەكەی ناكات.
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هەوڵدان بۆ ئەوەی لە كەسێكی دیكە بچیت، یاخود لە ئایدیالێكی 

دی بچیت، یەكێكە لە هۆكارە سەرەكیەكانی ناكۆكی، یەكێكە لە هۆكارەكانی 

و  بەهەرشتێك  شڵەژابێت،  )=بیر(ەی  هۆش  ئەو  ملمالنێ .  و  سەرلێشێوان 

لەناو  ئاستێكدا، ئەوا هەر بەشڵەژاوی دەمێنێتەوە. هەركردەیەكیش  لەهەر 

زۆر  ئەو شتە  زیاتر. من  بۆ شڵەژانی  لەدایكبێت، سەردەكێشێت  شڵەژاندا 

بەڕوونی دەبینم، ئەوەندە روون وەك هەڕەشەیەكی بەرجەستەی بەرچاو. 

ئیتر  ئەی كەواتە چی روودەدات؟ ئەم هۆشمەندییە دەبێتە هۆی ئەوەی، 

بەشڵەژاوی هەڵسوكەوت نەكەم. سەر ئەنجام ناكردەیی بریتییە لەئەنجامدانی 

كرداری تەواو.

سەرچاوە:

Krishnamurti, Freedom from the Known. Ed: Mary 

Lutyens.1969.HarperSanFrancisco. P5866-
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ئازادبوون، یاخی بوون، تەنهایی، پاكی، ژیان لەگەاڵ خۆمان وەك 

ئەوەی هەین

هیچ كام لە ئازارەكانی كپكردن و دیسپلینی توندی گونجاندن بۆفۆڕمێك 

)=شێوەیەك( نەبوونەتە هۆی دۆزینەوەی راستی. بۆ بەدەستهێنانی راستی 

پێویستە )بیر( بە تەواوەتی ئازادبێت لە هەموو پەڵەیەكی شێواندن، بەاڵم 

سەرەتا با لە خۆمان بپرسین، ئایا بەڕاستی ئێمە دەمانەوێت ئازاد بین؟ كاتێك 

ئێمە باسی ئازادی دەكەین، ئایا ئێمە باسی ئازادی تەواو دەكەین، یاخود 

باسی ئازادبوون دەكەین لە شتێكی ناڕەحەت، یان لە شتێكی حەز لێ نەبوو؟ 

ئێمە حەزدەكەین ئازادبین لە یادەوەری ناخۆش و ئەزموونی خەمناك، بەاڵم 

ئایدۆلۆژیا و پەیوەندی و فۆرموال خۆش بەخش و رازیكەرەكان دەپارێزین، 

بەاڵم پاراستنی یەكێكیان بەبێ ئەوی تریان مەحاڵە، بۆیە ئێمە دەبینین خۆشی 

دانەبڕاوە لە ئازار، لەبەرئەوە كەوتۆتە سەر هەریەك لە ئێمە، بۆئەوەی بڕیار 

بدەین لەسەر ئەوەی، كە دەمانەوێت بە تەواوی ئازادبین، یاخود نا.

 ئایا ئەوە ئازادییە، كاتێك تۆ ئازادبیت لەهەندێك شت. ئازاد لە 

ئازار، ئازادبوون لە هەندێك جۆر لە دڵە راوكێ ؟  یان ئایا ئازادی بۆ خۆی 

شتێكی تەواو جیاوازە؟ تۆ بڵێ لەوانەیە ئازادبیت لە حەسودی، بەاڵم ئەو 

كاردانەوەیە، هەر بۆیە ئەمە بە هیچ شێوەیەك ئازادبوون نییە. دەتوانیت 

ئازادبیت لە دۆگما )=باوەڕ( زۆر بە ئاسانی، بەاڵم ئەگەر شی بكەیتەوە، 
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هۆی وازهێنانەكەت كاردانەوەیە بەرامبەر ئەوەی كە لەوانەیە ئەو باوەڕە 

مۆدیل نەبێت و مایەی گونجان نەبێت بۆت، یان لەوانەیە خۆت ئازاد بكەیت 

ئینتەرناسیونالیزم  بە  بڕوات  لەبەرئەوەی  )نەتەوەپەرستی(،  ناسیۆنالیزم  لە 

نییە  پێویست  ئابوریەوە  یان هەستدەكەیت لە رووی  )نێودەوڵەتی( هەیە، 

نییە  پێویست  بلكێنیت،  نەتەوەپەرستییەوە  نرخەی  بێ  باوەڕە  بەم  خۆت 

خۆت بە ئااڵ و بەو هەموو شتە بێ مانایانەوە بلكێنیت، بۆیە زۆر بە ئاسانی 

كاردانەوەت  لەوانەیە  هەروەها  دووربخەیتەوە.  )خۆت(یان  لە  دەتوانیت 

هەبێت بەرامبەر رابەرێكی روحی، یاخود سیاسی كە بەڵێنی ئازادی پێدابیت، 

ئەو  بەاڵم  بوونەوە،  یاخی  بەهۆی  یاخود  دیسپلینێكەوە،  بوونی  بەهۆی 

عەقاڵنییەتە، ئەو دەرئەنجامی لۆژیكییە، هیچ پەیوەندیەكی بە )ئازادی(یەوە 

هەیە؟ 

كاردانەوەیە،  ئەوە  شت،  هەندێك  لە  ئ��ازادم  دەڵێیت  تۆ  كاتێك 

بەدەستهێنانی  هۆی  دەبێتە  كە  تر  كاردانەوەی  هۆی  دەبێتە  ئەویش  كە 

بەم  زاڵبون.  لە  تر  فۆڕمێكی  هێنانەدی  هۆی  دەبێتە  دی،  گونجاندنێكی 

كاردانەوەیەكیش  هەر  كاردانەوە،  زنجیرەیەك  خاوەنی  دەبیتە  تۆ  شێوەیە 

وەك ئازادبوون قبوڵدەكەیت، بەاڵم ئەمە ئازادی نییە، بەڵكو درێژە پێدانی 

رابردوویەكی دەستكاری كراوە كە بیر پێوەی نوساوە.

 گەنجانی ئەمڕۆ، وەك هەموو گەنجاتی تر، لە كۆمەڵگە یاخیبوون، 

ئازادبون  مانای  بوون  یاخی  بەاڵم  خۆیدا،  خودی  لە  باشە  شتێكی  ئەمە 

دەبێتە  كە  كاردانەوەیە،  ئەوە  یاخیدەبیت  تۆ  كاتێك  چونكە  ناگەیەنێت، 

هۆی دروستكردنی )شێواز(ی تایبەتی خۆی و تۆش گیردەبیت لەو شێوازەدا. 

تۆ پێتوایە ئەوە شتێكی نوێیە، بەاڵم ئەمە وانییە، بەڵكو شتێكی كۆنە، لە 

بێگومان  سیاسی،  و  كۆمەاڵیەتی  بوونێكی  یاخی  هەموو  نوێدا  شێوەیەكی 

دەبێتە هۆی مێنتاڵێتی باشی كۆنی بۆرجوازی. 
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ئازادبوون تەنها كاتێك بەدەستدێت، كاتێك تۆ دەبینیت و یەكسەر 

بینین  بەدەستنایەت.  بوونەوە  یاخی  رێی  لە  هەرگیز  رەفتاردەكەیت، 

شتێكی  كاتێك  بەوشێوەیەی  بەجێیە.  دەست  رەفتاركردنیش  رەفتاركردنە، 

ترسناك دەبینیت. ئەوكاتە هیچ بیركردنەوەیەك، هیچ گفتوگۆكردنێك، هیچ 

دوودڵیەك بوونی نییە. ترسناكی )مەترسی(، لەخۆیدا رەفتاركردنی تەواوە، 

لەبەرئەوە بینین رەفتاركردنە و دواتریش ئازادبوونە. 

ئازادبوون بریتییە لە دۆخی بیر - نەوەك ئازادبوون لە شتێك، بەڵكو 

لەهەموو  پرسیاركردن  بۆ  گومان.  بۆ هەبوونی  ئازادی  ئازادبوون.  هەستی 

شتێك، دەرئەنجام ئازادی شتێكی چاالك و بەهێزە، كە دەبێتە هۆی توڕدانی 

ئەو  قبوڵكردن.  گونجاندن،  كۆیالیەتی،  پێبەستن،  پشت  فۆڕمێكی  هەموو 

ئازادبوونە دەبێتە هۆی )تەنهایی تەواو(، بەاڵم ئایا بیرێك كە گەورە بووە 

لەناو كلتورێكی زۆر پشت بەستوو بە بارودۆخ و ئاڕاستەكان، لە توانایدایە 

ئەو ئازادییە بەدەستبهێنیت، كە بریتییە لە تەنهایی و نەبوونی هیچ رابەر و 

دەسەاڵت و ترادسیۆنێك؟ 

ئەو تەنهاییە، بریتییە لە حاڵەتێكی ناوەكی بیر، كە پشت نابەستێت 

بە هیچ هاندان و زانیارییەك، هەروەها دەرئەنجامی هیچ جۆرە ئەزموون و 

بۆ دەركەوتنێك نییە. زۆربەمان، بە شێوەیەكی ناوەكی هەرگیز تەنها نین. 

جیاوازی هەیە لەنێوان: دوورەپەرێزی)= خۆجیاكردنەوە(، لەگەڵ تەنیایی )= 

تەنهابوون(. هەموومان دەزانین خۆ دوورە پەرێزخستن چییە - بریتییە لە 

دروستكردنی دیوارێك، بۆئەوەی هەرگیز تووشی ئازار نەبێت، یان هەرگیز 

تووش نەبیت، یان جیانەبیتەوە، كە ئەمەش بریتییە لە شێوەیەكی دیكەی 

ئازار، یاخود ژیانە لە بورجی خەیااڵوی ئایدۆلۆژیا. بەاڵم تەنهابوون شتێكی 

تەواو جیاوازە. 
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تۆ هەرگیز تەنها نیت، لەبەرئەوەی پڕیت لە یادەوەری، پڕیت لە 

گونجان، پڕیت لە بۆڵە بۆڵی دوێنێ . بیرت هەرگیز خاڵی نییە لەو بێماناییانەی 

كۆی كردۆتەوە، بۆئەوەی تەنها بیت، دەبێت رابردوو بكوژیت. كاتێك تۆ 

تەنهایت، بەتەواوی تەنهایت، كە سەربە هیچ خێزانیك، هیچ نەتەوەیەك، 

)لە  هەستی  ئەوكاتە  نەبێت.  دیاریكراو  كیشوەرێكی  هیچ  كلتورێك،  هیچ 

دەرەوە بوون( هەیە. ئەو مرۆڤەی بەم شێوەیە تەنهایە، ئەوا مرۆڤێكی پاكە، 

ئەو پاكێتیەش بیر لە خەم و پەژارە ئازاددەكات. 

ئێمە لەگەڵ خۆمان بارگرانی هەڵدەگرین، بارگرانی ئەوەی هەزاران 

خەڵك چی وتووە، هەروەها بارگرانی یادەوەری بەدبەختیمان. رەتكردنەوەی 

بەڵكو  پاكە  نەك  تەنهایە،  بیرەی  ئەو  تەنهایی.  لە  بریتییە  ئەوانە  هەموو 

گەنجیشە – گەنجی كات و تەمەن نا، بەڵكو گەنج و پاك و زیندوو، ئیتر 

چییە،  راستی  بزانێت  دەتوانێت  بیرە  ئەو  تەنیا   – بێت  تەمەنێكدا  لەهەر 

ئەوەش بە وشە باسناكرێت. 

بەو  خۆت  لەگەڵ  ژیان  پێویستی  لە  تێدەگەیت  تەنهاییەدا،  لەو 

یاخود  ببیت،  حەزدەكەیت  كە  شێوەیەی  بەو  نەك  هەیت،  كە  شێوەیەی 

و  راوەشاندن  هیچ  بەبێ  ببینیت  خۆت  بتوانیت  ئەگەر  سەیركە،  بوویت. 

سادەییەكی هەڵە، بێهیچ ترسێك، هیچ پاساوێك، هیچ ئیدانەكردنێك – تەنها 

لەگەڵ خۆت بژی بەو شێوەیەی لە راستیدا هەیت. 

تۆ كاتێك هۆگرانە لەگەڵ شتێكدا دەژیت، كە لەو شتە تێگەیشتبیت، 

حەسودی  و  دڵەڕاوكێ   لە  رادێیت   - رادێیت  شتە  لەو  ئەوكاتەی  بەاڵم 

نزیك  لە  ئەگەر  ناژیت.  شتە  ئەو  لەگەڵ  تۆ  ئیدی   - دی  هەرشتێكی  و 

رووبارێكەوە بژیت، دوای چەند رۆژێك گوێت لە دەنگی ئاوەكەی نابێت، 

بیبینیت،  رۆژێك  هەموو  و  هەبێت  ژوورەكەتدا  لە  وێنەیەك  ئەگەر  یان 

دوای هەفتەیەك لێت وندەبێت. هەمانشتە لەگەڵ چیا و دۆڵ و دارەكان 
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- هەمانشتە لەگەڵ خێزانەكەت، مێردەكەت، ژنەكەت، بەاڵم ژیان لەگەڵ 

ئێرەیی، دڵەڕاوكێ، چاوچنۆكی ئەو شتەیە، كە نابێت هەرگیز لەگەڵیدا بێت، 

نابێت هەرگیز قبوڵی بكەیت. 

دەبێت گرنگی بەمە بدەیت، هەروەك چۆن گرنگی بە درەختێكی 

تازە رواو دەدەیت و لە خۆر و زریان دەیپاریزێت. پێویستە گرنگی پێبدەیت، 

نەوەك پاساوی بۆ بهێنیتەوە، یاخود ئیدانەی بكەیت، لەبەرئەوە دەستدەكەیت 

بە خۆشویستنی. كاتێك گرنگی پێدەدەیت، دەستدەكەیت بە خۆشویستنی. 

زۆربەی  بكەیت،  دڵەڕاوكێ   و  ئێرەیی  بە  حەز  تۆ  ئەوەنییە  مانای  ئەمە 

خەڵكی وادەكەن، بەاڵم تۆ زیاتر گرنگی بە چاودێریكردن دەدەیت، بۆیە ئایا 

دەتوانیت – ئایا تۆ و من دەتوانین – بژین لەگەڵ ئەوەی خۆمان بەڕاستی 

چۆنین – خۆمان بناسین كە: گێلین، بەخیلین، ترساوین ... باوەڕ بهێنین، كە 

خاوەن سۆزدارییەكی گەورەین، ئەگەر نەمان بێت، ئەوا بە ئاسانی بریندار 

دەبین، بە ئاسانی توشی مەرایی و بێزاری دەبین. 

یاخود  قبوڵ،  نەوەك  بژین،  ئەمانە  هەموو  لەگەڵ  دەتوانین  ئایا 

دڵتەنگ  نەخۆش،  ئەوەی  بەبێ  بكەین،  چاودێریان  بەڵكو  رەتیانبكەینەوە، 

یان دڵخۆش بین؟ با ئێستا پرسیارێكی قوڵتر بكەین. ئایا ئەم ئازادییە، ئەم 

بەدەست  خۆمان  پێكهاتەی  هەموو  لەگەڵ  كردنە  پەیوەندی  ئەم  تەنهاییە، 

ئاشكرا، نەخێر، چونكە ئەو كاتەی تۆ  دێت لە ڕێی كاتەوە؟ بەشێوەیەكی 

پێدەنێیتە ناو كاتەوە، ئەوا زیاتر و زیاتر خۆت دەكەیتە كۆیلە. تۆ ناتوانیت 

هەنگاو بە هەنگاو ئازاد بیت. ئەمە پەیوەندی بە كاتەوە نییە.

هەستیاربین  دەتوانین  ئێمە  ئایا  لەوەی:  بریتییە  دواترم  پرسیاری   

بەرامبەر ئەو ئازادییە؟ كاتێك دەڵێیت من ئازادم، ئەوا تۆ ئازاد نیت. ئەو 

وتنە، وەك ئەو مرۆڤەیە، كە دەڵێت من دڵخۆشم، ئەو كاتەی ئەو دەڵێت من 

دڵخۆشم، ئەو لە یادەرەوەری هەندێك شتدا دەژیت كە رۆیشتووە. ئازادی 
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بە شێوەیەكی سروشتی بەدەستدێت، نەوەك بە شێوەی: ئارەزوو خواستن، 

ویستن، تامەزرۆبوون، هەروەها ئازادی نادۆزیتەوە لەرێگەی دروستكردنی 

بوون  ئازاد  بۆئەوەی  لێدەكەیتەوە،  بیری  شێوەیەك  بە  تۆ  كە  وێنەیەك 

بەدەستبهێنیت، پێویستە لەسەر )بیر( فێربێت سەیری ژیان بكات، ئەویش 

بریتییە لە جوڵەیەكی گەورە، بەبێ كۆیلەبوونی كات. ئازادی دەكەوێتە ئەو 

دیوو گۆڕەپانی هەستیاریەوە. 

سەرچاوە:

Krishnamurti, Freedom from the Known. Ed: Mary 

Lutyens.1969.HarperSanFrancisco. P6771-
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سەیركردن و گوێگرتن، هونەر، جوانی، دەستپێوەگرتن، وێنەكان، 

گرفتەكان، بۆشاییەكان

كاتێك باسی سروشتی )خۆشەویستی(یمان كرد، گەیشتینە شوێنێك. 

ئێستا من پێموایە دەبێت زیاتر بچینە ناو ئەم بابەتەوە، پێویستە هۆشیاری 

كە  دۆزییەوە،  ئەوەمان  ئێمە  هەبێت.  بابەتە  ئەم  دەرب��ارەی  زیاترمان 

خۆشەویستی بۆ زۆربەی خەڵكی بریتییە لە بەردەوامی تێربوونە سۆزداریەكان، 

پاشان كەسێكی وەك من دێت و دەڵێت ئایا بەڕاستی ئەمەیە خۆشەویستی؟ 

خۆت  ناوەخنی  سەیری  دەخوازێت  لێت  و  لێدەكات  پرسیارت  هەروەها 

بكەیت - تۆش هەوڵدەدیت سەیرنەكەیت، چونكە ئەمە كارێكی بێزاركەرە 

- تۆ پێت باشترە گفتوگۆی بابەتی روحی، ئابوری، سیاسی بكەیت –، بەاڵم 

كاتێك دەخرێیتە سوچێكەوە بۆئەوەی )سەیر( بكەیت، ئەو كاتە تێدەگەیت، 

ئەوەی هەمیشە بیرتلێكردۆتەوە خۆشەویستی بێت، لە راستیدا وانییە،  بەڵكو 

ئەوە بریتییە: لە تێركردنی دووالیەنە، قۆرخكردنی دووالیەنە. 

كاتێك دەڵێم خۆشەویستی دوێنی و سبەی نییە، یان دەڵێم لە كوێ 

)چەق( نەبوو خۆشەویستی هەیە، ئەو شتە بۆ من واقیعی هەیە، بەاڵم بۆ تۆ 

نا. لەوانەیە باسی بكەیت و بیكەیتە فۆرموالیەك، بەاڵم ئەمە هیچ بەهایەكی 

ئازادی  پێویستە  بیبینیت، بۆئەوەی ئەمەش بكەیت،  پێویستە بۆ خۆت  نییە. 

ئازادی لە هەموو  ئیدانەكردنەكان،  ئازادی لە هەموو  تەماشاكردن هەبێت:  
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حوكمدانەكان، ئازادی لەهەموو رازی بوون و رازی نەبوونەكان. ئێستا با بڵێم، 

تەماشاكردن یەكێكە لە قورسترین شتەكان لە ژیاندا - هەروەها گوێگرتنیش 

بە  بووبن  كوێر  چاوەكانت  ئەگەر  یەكن.  وەك  گوێگرتن  و  تەماشاكردن   -

دڵەڕاوكێ، ناتوانی جوانی خۆرئاوابوون ببینیت. زۆربەمان پەیوەندیمان لەگەڵ 

سروشتدا پچڕاوە. شارستانییەت زۆرتر و زۆرتر دەڕوات بەرەو شارە گەورەكان، 

ئاپارتمانە  لە  دەژین  كە  شارنشین،  خەڵكانی  دەبینە  ئێمە  زۆرتر   و  زۆرتر 

قەرەباڵغەكان و هیچ بوارێكی كەمیشمان نییە، تەنانەت سەیری ئاسمان بكەین 

لە ئێواران و بەیانیاندا، لەبەرئەوە پەیوەندیمان دەپچڕێت لەگەڵ بڕێكی زۆر 

لە جوانی. من نازانم ئایا ئێوە تێبینی ئەوەتان كردووە، كە ژمارەیەكی كەم 

لە ئێمە سەیری خۆرئاوابوون، خۆرهەاڵتن، تریفەی مانگ، كاردانەوەی تیشك 

لەسەر ئاو دەكات. 

پچڕانی پەیوەندی لەگەڵ سروشتدا، دەبێتە هۆی گەشەپێدانی توانا 

فكرییەكان. ئێمە كتێبی زۆر دەخوێنینەوە، دەچین سەردانی مۆزەخانە و 

كۆنسێرتەكان دەكەین. سەیری تەلەفزیۆن دەكەین ، هەروەها زۆر شتی 

ئایدیاكانی  باسی  بێكۆتایی  شێوەیەكی  بە  هەیە.  بەخشمان  كەیف  تری 

خەڵكانی تر دەكەین، هەروەها بە شێوەیەكی بەرفراوان بیری لێدەكەینەوە 

و باسی هونەر دەكەین. بۆچی ئێمە بەوشێوەیە پشت بە هونەر دەبەستین 

؟ ئایا ئەمە فۆڕمێكی راكردن نییە، فۆڕمێك نییە لە هاندان؟ ئەگەر تۆ لە 

پەیوەندیەكی راستەوخۆدا لەگەڵ سروشتدا هەبیت ، ئەگەر سەیری جوڵەی 

جوڵەكانی  هەموو  جوانی  سەیری  دەفڕێت،  كاتێك  بكەیت،  باڵندەیەك 

ئاسمان بكە، سەیری سێبەرەكان بكە لەسەر گردەكان، یان سەیری جوانی 

سەر رووخساری كەسێكی تر بكە ... پێتوایە هەرگیز سەردانی مۆزەخانە 

دەكەیت، تا سەیری وێنەیەك بكەیت؟ لەبەرئەوەیە كە تۆنازانێت سەیری 

هەموو شتەكان بكەیت، بۆیە پەنا بۆ هەندێك دەرمان دەبەیت، بۆئەوەی 
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هاوكاریت بكات، باشتر ببینیت. 

ئەو  دەگێڕمەوە.  ئاینی  مامۆستایەكی  دەربارەی  چیرۆكێك  لێرەدا 

مامۆستایە، هەموو بەیانیانێك قسەی بۆ شاگردەكانی دەكرد. بەیانییەكیان 

كاتەدا  لەو  بكات،  پێ  دەست  خەریكبوو  و  فۆڕمەكە  پالت  سەر  چووە 

هەڵنیشت  پەنجەرەكە  رۆخی  لەسەر  و  هاتەژوورەوە  بچوك  باڵندەیەكی 

لەچریكە  دواتر  دەیچریكاند،  دڵییەوە  لەناخی  باڵندەكە  چریكاندنی،  و 

بوو.  تەواو  ئەمڕۆمان  ئامۆژگاری  وتی  مامۆستاكە  پاشان  فڕی،  كەوتوو 

ناتوانین  ئەوەیە  ئێمە  شتەكانی  قورسترین  لە  یەكێك  من،  بۆچوونی  بە 

بە روونی خۆمان ببینین، نەك تەنها شتەكانی دەرەوەمان، بەڵكو ژیانی 

ناوەكیشمان. كاتێك ئێمە دەڵێن: دارێك، گوڵێك، یان كەسێك دەبینین، 

ئایا بە راستی ئێمە ئەوانە دەبینین؟ یاخود بە تەنها ئەو وێنەیە دەبینین كە 

وشە دروستیكردووە؟ هەروەها كاتێك سەیری درەختێك دەكەیت، یاخود 

سەیری هەورێكی ئێواران دەكەیت، كە پڕە لە تیشك و خۆشی، ئایا ئەو 

شتانە دەبینیت نەك تەنها: بە چاوەكانت، بە فكرت، بەڵكو هەمووی بە 

تەواوەتی دەبینیت؟

بۆ  بكەیت،  شتێك  سەیری  كە  ئەوەتكردووە  ئەزموونی  تائێستا   

زانیاریەك،  بوونی هەر  بەبێ  پەیوەستبوونەكان،  بەبێ  نموونە: درەخت 

بەبێ هیچ كینە و حوكمدانێك، بەبێ بوونی هیچ وشەیەك، كە ببێتە هۆی 

دروستكردنی شاشەیەك لەنێوان تۆ و درەختەكەدا، كە نەهێڵێت درەختەكە 

وەك خۆی ببینیت؟ تاقیبكەرەوە، بزانە لە راستیدا چی روودەدات، كاتێك 

بە هەموو بوونتەوە تەماشای درەختێك دەكەیت، بە هەموو وزەتەوە، لەو 

سۆزداریەدا، تێدەگەیت كە )چاودێر( بوونی نییە بە هیچ شێوەیەك، بەڵكو 

تەنها سەرنجدان هەیە. هەركاتێكیش سەرنجدان نەبوو، ئەوكاتە )چاودێر( 

و )چاودێریكراو( هەن. كاتێك بەوپەڕی سەرنجدانەوە سەیری هەرشتێك 
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بكەین، ئەوا شوێنێك نییە بۆ: بیرۆكە، فۆرموال، یاخود یادەوەری. ئەمە 

پێویستە لێی تێ بگەین، لەبەرئەوەی ئێمە دەچینە ناوشتێك كە پێویستی 

بە لێكۆڵینەوەی ورد هەیە. 

ئەوە تەنها )بیر(ە كاتێك سەیری درەخت و ئەستێرەكان و پرشنگی 

ئاوی رووبار دەكات، بە تەواوی )خۆ- دابڕینەوە( و دەزانێت، كە جوانی 

دۆخی  لە  ئێمە  ئەوا  دەبینین(،  )بەڕاستی  ئێمە  كاتێك  هەروەها  چییە، 

لەرێگای  دەناسین  جوانی  ئێمە  گشتی  شێوەیەكی  بە  خۆشەویستیداین. 

ئەمە  دروستیكردون،  مرۆڤ  كە  ئەوشتەی  لەڕێی  یاخود  بەراوردكاریەوە، 

دەبینم  شتێك  من  شت.  هەندێك  بۆ  دەگەڕێتەوە  جوانی  ئەوەیە  مانای 

كە وای دادەنێم بینایەكی جوان بێت و رێز لەو جوانییە دەگرم لەبەر ئەو 

بە  بەراوردكردنی  بەهۆی  تەالرسازی و هەروەها  لەسەر  زانیارییەی هەمە 

بینایەكی تر كە بینومە، بەاڵم ئێستا من پرسیارێك لە خۆم دەكەم، ئایا جوانی 

بوونی هەیە بەبێ  بوونی شتێكی تر؟ 

سانسۆرە،  هاوكات:  چاودێرە  ئەو  كە  هەیە،  چاودێرێك  كاتێك   

ئەزموونكەرە، بیركەرەوە .... ئەوا جوانی بوونی نییە، لەبەرئەوەی لێرەدا 

بڕیاری  و  دەك��ات  سەیری  چاودێر  كە  شتێكە  دەرەكییە،  شتێكی  جوانی 

لێدەدات، بەاڵم كاتێك چاودێر بوونی نییە - كە ئەمەش پێویستییەكی زۆری 

بە رامان و پرسیاركردن هەیە - بەبێ  بوونی شتێك جوانی بوونی هەیە.

 جوانی دەكەوێتە ئەو شوێنەی، كە چاودێر و چاودێریكراو بوونیان 

نییە، هەروەها )خود – دابڕانی( تەواوبوونی دەبێت، كاتێك دەستپێوەگرتنی 

تەواو بوونی هەبێت - مەبەستم لە دەست پێوەگرتنی قەشە نییە بۆ ژیانی 

زبر و برسی و پەیڕەوكردنی یاساكان و ملكەچی - هەروەها دەستپێوەگرتن 

نا: لە جل و بەرگ، ئایدیاكان، خواردن و هەڵسوكەوت، بەڵكو دەستپێوەگرتن 

لەوەی بە تەواوی ببیت بە بوونێكی سادە ،كە ئەویش سادەییەكی تەواوە، 
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بۆ  نییە  پەیژەیەك  هیچ  نییە،  بوونی  دەستكەوتنێك  هیچ  لێرەدا  كەواتە 

هەنگاوی  هەیە،  بوونی  یەكەم  هەنگاوی  تەنها  بەڵكو  پێداسەركەوتن، 

یەكەمیش بریتییە لە هەنگاوی هەمیشە بەردەوام.

و  پیاسەدەكەیت  تردا  كەسێكی  لەگەڵ  یاخود  خۆت،  بۆ  كاتێك 

قسەناكەن. لێرەدا بە تەواوی بە سروشت دەورەدراوی: سەگەكان ناوەڕن، 

باڵندەش  فڕینی  دەنگی  تەنانەت  نییە،  نزیك  ئۆتومبێلی  دەنگی  دەنگە 

نایەت. تۆ بە تەواوی بێدەنگیت و سروشتی دەوروبەریشت بێدەنگە. لەو 

حاڵەتی بێدەنگیەدا، هەردووك: چاودێر و چاودێریكەر -كە چاودێر، بینراو 

وەرناگێڕێتەوە سەر بیرۆكە - لەو بێدەنگیەدا كوالیتی جیاوازی جوانی بوونی 

بیر بە تەواوی و هەمووی )تەنهایە(، تەنهایە نەوەك  هەیە، لەو دۆخەدا 

دوورەپەرێز. بیر هێمنە، ئەو هێمنییەش بریتییە لە جوانی. 

كاتێك خۆشەویستی دەكەیت ئایا چاودێر بوونی هەیە؟ چاودێر ئەو 

كاتێك  بێت.  چێژ  و  ئارەزوو  بۆ  كە خۆشەویستەكەت  هەیە،  بوونی  كاتە 

ئارەزوو و چێژ بە خۆشەویستییەوە پەیوەست نەبن ، ئەوا ئەو خۆشەویستییە 

هەموو  تازەیە  تەواو  شتێكی  جوانی،  وەك  خۆشەویستییە،  ئەو  بەهێزە. 

رۆژێك. هەروەك باسمكرد خۆشەویستی دوێنێ  و سبەی نییە.

پێشتر، بێ هیچ  بیرۆكەیەكی  بەبێ هیچ  كاتەی دەبینین  ئەو  تەنها 

وێنەیەك، ئەو كاتە ئێمە دەتوانین لە پەیوەندی راستەوخۆدا بین، لەگەڵ هەر 

خەیااڵوین  پەیوەندی  راستیدا  لە  پەیوەندیەكانمان  هەموو  لەژیاندا.  شتێك 

)=وێنەدارن(، پەیوەستن بەو وێنانەی دروستكراون لەالیەن هزرەوە. ئەگەر 

وێنەیەكم لەسەر تۆ هەبێت و تۆش وێنەیەكت لەسەر من هەبێت، ئەوا ئێمە 

بریتییە لەو  نابینین. ئەوەی دەیبینین  بەڕاستی وەك ئەوەی هەین، یەكتر 

وێنانەی دەربارەی یەكتر دروستمانكردوون، كە رێگریماندەكەن لە پەیوەندی 

راستەوخۆدا بین، هەر لەبەرئەوەشە كە پەیوەندیەكانمان توشی گرفت دەبن.
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 كاتێك دەڵێم تۆ دەناسم، مەبەستم ئەوەیە تۆم دەناسی دوێنێ ، لە 

راستیدا من ئێستا تۆ ناناسم. هەموو ئەوەی من دەیزانم بریتییە لە وێنەی من 

دەربارەی تۆ، ئەو وێنەیە دروست بووە لەرێگەی ئەوەی تۆ چیت وتووە لە 

تاریفكردن، یاخود سەرزەنشتی من، هەروەها لەرێگای ئەوەی چیت كردووە 

من  یادەوەریانەی  ئەو  هەموو  لەرێگای  وێنەیە  ئەو   ، دروستبووە  من  بۆ 

هەمن دەربارەی تۆ دروستبووە ، هەروەها وێنەی من لەالی تۆ بەهەمانشێوە 

دروستبووە، هەربۆیە ئەوەی لە پەیوەندیدان وێنەكانن، كە رێگرن لەوەی 

ئێمە لە پەیوەندی راستەوخۆدا بین. 

دوو كەس كە بۆ ماوەیەكی زۆر بەیەكەوە ژیاون، وێنەی تایبەتیان 

بەرامبەر یەكتری هەیە، كە رێگرە لەوەی بهێڵن لە راستیدا لە پەیوەندی 

دابن. ئەگەر ئێمە لە پەیوەندیكردن تێ بگەین، ئەو كاتە دەتوانین هاوكاری 

وێنەكان،  بنەمای  لەسەر  نابێت  دروست  هاوكاریكردن  بەاڵم  یەكتربین، 

راستەقینە  پەیوەندی  لە  كاتەی  ئەو  تەنها  ئایدۆلۆژی.  بیرۆكەی  هێماكان، 

هەیە،  خۆشەویستی  بوونی  شیمانەی  ئەوا  تێدەگەین،  یەكتری  لەنێوان 

خۆشەویستیش نابێت كاتێك وێنەكان بوونیان هەبێت.

نەوەك  شێوەیەكی حەقیقی،  بە  تێبگەیت  گرنگە  زۆر  لەبەرئەوە،   

لەبارەی:  دروستدەكەیت  وێنەكان  چۆن  رۆژانەتدا  ژیانی  لە  كە  فكری، 

رابەرەكانت،  واڵتەكەت،  منداڵەكەت،  دراوسێكەت،  مێردەكەت،  ژنەكەت، 

سیاسیەكانت، خواكانت – تۆ هیچ شتێكت نییە، بەڵكو تەنها وێنەكان نەبێت. 

ئەو وێنانە بۆشایی دروستدەكەن لەنێوان تۆ و ئەو شتەی چاودێری 

پێویستە  ئێستا  ئەوەی  هەیە.  بوونی  ملمالنێ   بۆشاییەدا  لەو  و  دەكەیت 

لەو  بكەین  ئازاد  خۆمان  دەتوانین  ئایا  لەوەی  بریتیە  بیكەین،  بەیەكەوە 

دەرەوەی خۆماندا،  لە  تەنها  نەك  دروستمانكردووە،  بۆ خۆمان  بۆشاییەی 

بەڵكو لەناوەوەی خۆشماندا، ئەو بۆشاییەی خەڵكی دابەشدەكات لەهەموو 
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پەیوەندیەكانیاندا. 

هەموو  شێوەیەی  بەو   ، بدە  گرفتەكە  لە  سەرنج  بەتەواوی  ئێستا 

وزەیەكت بەكاردەهێنیت بۆ چارەسەركردنی -كاتێك تۆ هەموو سەرنجدانت 

دەبەخشیت، واتە هەموو شتێك لە تۆدا، ئەوا بە هیچ شێوەیەك چاودێر 

بوونی نییە، تەنها باری سەرنجدان هەیە، كە بریتییە لە وزەی تەواوەتی، ئەو 

وزە تەواوەش بااڵترین فۆڕمی زیرەكییە. بەشێوەیەكی سروشتی پێویستە دۆخی 

بیر دۆخێكی تەواو بێدەنگ بێت، ئەوبێدەنگییە، ئەو هێمنییە، دروستدەبێت 

كاتێك سەرنجدانی تەواو هەبێت، نەوەك بێدەنگی دیسپلینكراو. ئەو تەواوی 

بێدەنگیەی كە چاودێر و شتی چاودێریكراو بوونی نییە، بااڵترین فۆرمی بیری 

ئاینییە، بەاڵم ئەوەی لەو حاڵەتەدا لەناو ئەو بیرەدا روودەدات ، ناتوانرێت 

بخرێتە چوارچێوەی وشەوە، چونكە ئەوەی بە وشە دەوترێت، راستی نییە، 

بۆئەوەی ئەمە بۆ خۆت بدۆزیتەوە، دەبێت بەناویدا تێپەڕێت.

ئەگەر  بۆیە  هەیە،  ترەوە  گرفتەكانی  بە  پەیوەندی  گرفتێك  هەر   

گرفتە  ئەو  نییە  گرنگ   - تەواوەتی  بە  چارەسەربكەیت  گرفتێك  بتوانیت 

چییە- ئەوا دەتوانیت گرفتەكانی تر بە ئاسانی ببینیت و چارەسەریانبكەیت. 

بینیمان  ئێمە بە دڵنیاییەوە باس لە گرفتی سایكۆلۆژی دەكەین. هەروەك 

كە گرفت تەنها لەناو كاتدا بوونی هەیە، ئەو كاتەی پرسەكە بە ناتەواوی 

دەبینین، كەواتە نەك پێویستە لە سروشت و پێكهاتەی گرفت ئاگاداربین و بە 

تەواوی بیبینین، بەڵكو پێویستە یەكسەر مامەڵەی لەگەڵ بكەین و دەستبەجێ 

چارەسەری بكەین، بۆئەوەی لەناو بیردا رەگ دانەكوتێت.

 ئەگەر كەسێك بوار بە گرفت بدات ماوەی مانگێك، یاخود رۆژێك، 

ئایا  بیر،كەواتە  شێواندنی  هۆی  دەبێتە  ئەوا  خولەكێكیش،  چەند  تەنانەت 

شتێكی مومكینە كە دەستبەجێ مامەڵە لەگەڵ گرفتێكدا بكەین و یەكسەر 

بیر؟  لەسەر  بەجێبمێنن  روشان(  و  )یادەوەری  بوارنەدەین  و  لێی  ئازادبین 
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ئەو یادەوەریانە بریتین لەو وێنانەی لەگەڵ خۆمان هەڵمانگرتوون و ئەوە 

وێنەكانن، روبەرووی ژیان دەبنەوە، هەربۆیە دژێتی دروستدەبێت ،  پاشان 

ملمالنێ  دروستدەبێت. ژیان شتێكی زۆر واقیعە، ژیان شتێكی ئەبستراكت 

لەگەڵدا  مامەڵەی  وێنەكانەوە  لەرێگای  كاتێك  بۆیە  نییە،  )=نابەرجەستە( 

دەكەیت، توشی گرفت دەبیت.

ئایا شتێكی مومكینە كە مامەڵە لەگەڵ كێشەكاندا بكەین، بەبێ  بوونی 

ماوەی بۆشایی و كات، بەبێ  بوونی كەلێن لەنێوان كەسێك و ئەو شتەی 

كاتەی  ئەو  تەنها  مومكینە،  شتێكی  ئەوە  بەڵێ ،  دەترسێت؟  لێی  كەسەكە 

چاودێر بوونی نییە، چاودێر ئەو كەسەی دروستكەری وێنەكەیە، كۆكەرەوەی 

یادەوەری و ئایدیاكانە، دەستەیەكە لە ئەبستراكتەكان. 

كاتێك سەیری ئەستێرەكان دەكەیت، ئەوە تۆیت سەیری ئەستێرەكان 

دەكەیت لە ئاسماندا. ئاسمان پڕە لە ئەستێرەی جوان، هەوای سارد هەیە، 

بیركەرەوە،  ئەزموونكەر،  كەسی  چاودێر(  )كەسی  هەیت  تۆش  هەروەها 

هەرگیز  دەكەیت.  دروست  بۆشایی  چەقیت،  تۆ  دڵت،  ئازاری  لەگەڵ  تۆ 

نێوان خۆت  بۆشایی  لە  تێناگەیت،  ئەستێرەكان  و  نێوان خۆت  بۆشایی  لە 

هەرگیز  لەبەرئەوەی  تێناگەیت  هاوڕێكەت  مێردەكەت،  هاوسەرەكەت،  و 

نازانیت  كە  لەبەرئەوەیە  ئەمە  وێنەكان،  بوونی  بەبێ   نەكردووە  تەماشات 

قسەدەكەیت،  بارەیەوە  لەو  چییە.  خۆشەویستی  نازانیت  چییە،  جوانی 

لەوبارەیەوە دەنوسیت، بەاڵم هەرگیز نەتناسیوە، جگە لە ماوەی دەگمەنی 

خۆدابڕانی تەواودا نەبێت، كەواتە هەتا چەقێك هەبێت بۆشایی بە دەوری 

خۆیدا دروستبكات، نە خۆشەویستی نە جوانی بوونیان نییە. كاتێك چەق 

هەر  هەیە،  بوونی  خۆشەویستی  ئەوا  نییە،  بوونی  بارودۆخ  كاتێك  نییە، 

كاتێك تۆش خۆشەویستی دەكەیت ئەوا تۆ جوانیت.

 كاتێك سەیری روخسارێكی بەرامبەر دەكەیت، ئەوا تۆ لە چەقەوە 
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سەیردەكەیت، ئەو چەقەش بۆشایی دروستدەكات لەنێوان كەسێك و كەسێكی 

ناتوانیت  تۆ  دڵڕەقی.  و  بەتاڵی  لە  پڕە  ژیانمان  كە  ئەمەشە  لەبەر  تردا، 

خۆشەویستی و جوانی بڕوێنیت، هەروەها ناتوانیت راستی دروست بكەیت، 

بەاڵم ئەگەر زۆربەی كات بزانیت چی دەكەیت، ئەوا دەتوانیت هوشیاری 

ئ��ارەزوو،  چێژ،  سروشتی:  دەتوانیت  رێگایەشەوە  لەو  و  بەدەستبهێنیت 

خەم، تەنهایی تەواو، بێزاری مرۆڤ ببینیت، پاشان دەگەیت بە شتێك كە 

پێیدەوترێت )بۆشایی(. 

كاتێك بۆشایی لەنێوان تۆ و ئەو شتەی چاودێری دەكەیت هەیە ، 

ئەو كاتە دەزانیت خۆشەویستی بوونی نییە، بەبێ  خۆشەویستی، هەرچەند 

هەوڵبدەیت، بۆ چاككردنی دنیا، یاخود هەوڵبدەیت سیستەمێكی كۆمەاڵیەتی 

نوێ  بهێنیت، هەر چەندە دەربارەی چاككردن قسەبكەیت، ئەوا تەنها ئازار 

دروستدەكەیت. 

هیچ  نییە،  بوونی  رابەرێك  هیچ  سەرتۆ،  كەوتۆتە  ئەمە  كەواتە 

مامۆستایەك بوونی نییە، هیچ كەسێك بوونی نییە، كە پێتبڵێت چی بكەیت، 

تۆ بە تەنهایت لەم جیهانە شێتە دڵڕەقەدا. 

سەرچاوە:

Krishnamurti, Freedom from the Known. Ed: Mary 

Lutyens.1969.HarperSanFrancisco. P8894-
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بیركردنەوە چییە ؟ ئایدیاكان و كردار، گرفتەكان، مادە، سەرەتای 

دەستپێكردنی هزر

گرنگی  چییە،  بیركردنەوە  بزانین  كە  بكەین،  لەوە  باس  ئێستا  با 

ژیرانە  و  عاقاڵنە  و  وریا  شێوەیەكی  بە  پێویستە  كە  بزانین،  هزرە  ئەو 

گرنگیەكی  جۆرە  هیچ  ئەمە  بەاڵم  بەكاربهێنریت،  رۆژانەمان(  ژیانی  )بۆ 

ناتوانین بەقوڵی لە هیچ شتێك  نەناسین و  نییە، ئەگەر هەردوو جۆرەكە 

پێكهاتە  ئەم  بابزانین  كەواتە  دەكات،  لەگەڵدا  مامەڵەی  هزر  كە  تێبگەین 

ئاڵۆزە چییە: بیركردنەوە چییە؟ یادەوەری چییە؟ چۆن هزر كاردەكات؟ چۆن 

هزر كردارەكانمان دەگونجێنێت؟ بە تێگەیشتن لەو هەموو شتانە لەوانەیە 

بگەینە شتێك، كە تا ئێستا هزر نەیدۆزیوەتەوە، كە هزر ناتوانێت دەرگای 

بۆ بكاتەوە.

بۆچی هزر ئەوەندە لە ژیانی رۆژانەماندا گرنگ بووە - هزر بۆتە 

ئایدیاكان - بۆتە وەاڵمدەرەوەی هەموو یادەوەرییە كۆكراوەكانی ناو خانەكانی 

مێشك؟ لەوانەیە زۆربەتان پێشتر ئەو پرسیارەتان لە خۆتان نەكردبێت، یان 

ئەگەر پرسیارتان لە خۆتان كردبێت، بە گرنگییەوە لێتان نەڕوانیوە و وتوتانە 

ئەوە گرنگ نییە، بەڵكو ئەوەی گرنگە بریتییە لە سۆز، بەاڵم من پێموایە ئەم 

دوانە لە یەكتری جیاناكرێنەوە.
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بە  زۆر  هەستەكان  هەستەكان،  بە  نەدات  بەردەوامی  هزر  ئەگەر 

خێرایی دەمرن، كەواتە بۆچی لە ژیانی رۆژانەماندا، لە ژیانی ترساوو و بێزار 

و هاڕاودا هزر ئەوەندە گرنگی پەیداكردووە؟ پرسیار لە خۆت بكە، هەر 

بەوشێوەیەی من پرسیار لە خۆم دەكەم. بۆچی كەسێك بۆتە كۆیلەی هزر. 

هزری: فێڵباز، زیرەك، كە دەتوانێت شتەكان رێكبخات و دەستپێبكات، هزر 

كە زۆر شتی داهێناوە و زۆر جەنگی هەڵگیرساندوە، هەروەها بۆتە هۆی 

دروستبوونی ترس و دڵەڕاوكێیەكی زۆر، هەروەها بۆ هەتاهەتایە وێنەكان 

دروستدەكات و بەدوای كلكیان دەكەوێت. هزر كە چێژ و چێژی )دوێنێ (

بەردەوام  داهاتوودا  ئێستاو  لە  چێژە  و  چێژ  ئەو  دەیەوێت،  و  هەیە  ی 

دەبێت -هزر هەمیشە چاالكە، زۆر بڵێیە، جواڵوە، دروست دەكات، دوور 

دەخاتەوە، زیاد دەكات، پێشنیار دەكات؟ ئایدیاكان زۆر گرنگتربوون بۆ ئێمە 

وەك لە كردار - ئایدیاكان زۆر زیرەكانە لە كتێبەكاندا لەالیەن رووناكبیرانەوە 

لەهەموو بوارەكاندا باسدەكرێن. چەند زۆرتریان لەسەر بڵێن، ئەو ئایدیایانە 

نادیارتر دەبن، هەروەها زۆرتر ئەو ئایدیا و كتێبانە دەپەرستین.

لەگەڵیان  خۆمان  زۆر  ئایدیایانە،  بەو  كتێبانە،  بەو  بووین  ئێمە 

دەكەین،  ئایدیایانە  ئەو  لەسەر  گفتوگۆ  هەتاهەتایە  بۆ  بۆیە  گونجاندووە، 

هەموو  دەردەبڕین.  خۆمان  بۆچوونی  دیالێكتی  شێوەیەكی  بە  هەروەها 

ئاینێك باوەڕی خۆی هەیە، فۆڕموالی خۆی هەیە، بۆ گەیشتن بە خوداكان 

پای خۆی هەیە ، هەر بۆیە كاتێك پرسیار لەسەرەتای هزر دەكەین، ئەوا 

ئایدیاكان و  ئێمە  ئایدیاكان دەكەین.  تەواوی تەالرسازی  لە گرنگی  پرسیار 

كردارەكانمان لێكجیاكردۆتەوە، لەبەرئەوەی ئایدیاكان هەمیشە لە رابردودان 

و كرداریش هەمیشە لە ئێستادایە، هەروەها ژیان هەمیشە لە ئێستادایە. 

ئێمە لە ژیانكردن دەترسین، هەربۆیە رابردوو، ئایدیاكان بەوشێوە بۆ ئێمە 

گرنگ بوون. 
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بەڕاستی شتێكی سەرسوڕهێنەرە سەیربكەیت، تا بزانیت چۆن كەسێك 

بیردەكاتەوە، تەنها تێبینی بكە بزانە چۆن بیردەكاتەوە، ئەو كاردانەوانەی 

ئێمە ناومان ناون بیركردنەوە، لە كوێوە سەرچاوەیان گرتووە. بە ئاشكرایی 

لە یادەوەریەوە. ئایا سەرەتایەك هەیە بۆ هزر؟ ئەگەر هەبێت، دەتوانین 

ئەو سەرەتایە بدۆزینەوە، ئەویش سەرەتای یادەوەریە، چونكە ئەگەر ئێمە 

یادەوەریمان نەبێت هزریشمان نابێت. 

بینیمان كە چۆن هزر دەمێنێتەوە و بەردەوامی دەدات بەچێژەكانی 

ئەوانیش  كە  دەهێڵێتەوە،  پێچەوانەكانی چێژ  دوێنێ، هەروەها چۆن هزر 

بریتین لە ترس و ئازار. كەسی ئەزموونكەر، كە كەسی بیركەرەوەیە بریتییە: 

لە چێژ و ئازار، هەروەها ئەو كیانەیە، كە خۆراك دەبەخشێتە چێژ و ئازار. 

كەسی بیركەرەوە چێژ لە ئازار جیادەكاتەوە، بەاڵم نازانێت لەهەر داواكردنێك 

بۆ خۆشی وەرگرتن، ئەوا بانگهێشتی ئازار و ترس دەكات. لە پەیوەندیەكانی 

مرۆڤدا، هزر بە دوای خۆشیدا دەگەڕێت و رووپۆشی دەكات بە هەندێك 

وشەی وەك: دڵسۆزی، یارمەتیدان، بەخشین، بەردەوامبوون، خزمەتكردن. 

بەنزینخانەكانیش  بكەین؟  خزمەت  دەمانەوێت  ئێمە  بۆچی  دەپرسم  من 

خزمەتگوزاری پێشكەشدەكەن. ئەم وشانە چ مانایەكیان هەیە: یارمەتیبدەیت، 

گوڵێك  ئایا  دەربارەی چین؟  شتانە  ئەم  ببەخشیت، خزمەتبكەیت؟ هەموو 

كە پڕە لە جوانی، روناكی، خۆشەویستی دەتوانێت بڵێت من دەبەخشم، 

من یارمەتیدەدەم، من خزمەت دەكەم ؟ بەڕاست وایە! بەاڵم گوڵ ئەو شتە 

ناكات و تەواوی جیهانیشی داپۆشیوە.

دەشێوێنێت،  شتێك  هەموو  كە  زیرەكە،  زۆر  فێڵبازە،  زۆر  هزر 

بۆئەوەی لەگەڵ خۆی بیگونجێنێت. هزر لەگەڵ هێنانی خۆشیدا، كۆیالیەتی 

دەهێنیت. هزر داهێنەری دوانەیی )دوالیزم(ە لەهەموو پەیوەندیەكانماندا: 

ئاشتی  بە  حەز  هاوكات  لێوەردەگرین،  چێژی  و  هەیە  بوونی  توندوتیژی 
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دەكەین، حەز بە نەرم و نیانی دەكەین، ئەمە ئەو شتەیە كە بەردەوام لە 

ژیانماندا روودەدات. هزر نەك دەبێتە هۆی دروستكردنی ئەم دەوالیزمە، 

ئەم دژیەكییە، بەڵكو دەبێتە هۆی كۆكردنەوەی ژمارەیەكی زۆر لە یادەوەری 

كە دەربارەی خۆشی و ئازار هەمانن، هەر لەم یادەوەریانەشەوە شتەكان 

هەروەك  كۆنە،  ب��ەردەوام  هزر  راب��ردووە،  هزر  دەبنەوە،كەواتە  لەدایك 

پێشتر باسمكرد.

بوینەتەوە - هاوكات  رووب��ەرووی  رابروودا  لە  كە  گرفتێك   هەر 

هەمیشە  گرفتەكان  بۆ  روبەربوونەوەكانمان  نوێن-  گرفتەكان  هەمیشە 

دەبێت.  تووشمان  ئازار  پەژارە،  ملمالنێ ،  دژیەكی،  لێرەوە  ئیتر  ناتەواوە، 

ئەگەر هیوا  ملمالنێدایە.  لە  بكات هەر  بچوكەمان هەرچیەك  مێشكە  ئەو 

بخوازێت، ئەگەر الساییبكاتەوە، خۆی بگونجێنیت، خۆی كپ بكات، خۆی 

بااڵ بكات، دەرمان بەكاربهێنیت بۆئەوەی خۆی فراوان بكات. ئەگەر مێشك 

هەر چی بكات لە حاڵەتی ملمالنێدایە و ملمالنێش بەرهەمدەهێنیت. 

ئەو كەسانەی زۆر بیردەكەنەوە، ئەوانە كەسانی مادین، چونكە هزر 

وزەیەك  هەر  مادەن.  تەلەفون  و  دیوار  هەروەك  مادەیە  هزر  مادەیە. 

كاردەكات لە شێوەیەكدا دەبێتە مادە، واتە  كاتێك وزە بوونی هەیە، مادە 

مادە  كە هزر  بیردەكەینەوە،  وا  ئێمە  وایە.  ژیان هەمووی  بوونی هەیە. 

نییە، بەاڵم هزر مادەیە. هزر مادەیە وەك ئایدۆلۆژیا، لەهەر كوێیەك وزە 

بوونی هەبێت، ئەوا هزر دەبێتە مادە. مادە و وزە بەیەكەوە گرێدراون. 

یەكێكیان بەبێ  بوونی ئەوی تر بوونی نابێت، هەروەها چەند زۆر هارمۆنی 

لەنێوان ئەو دوانەدا هەبێت، ئەوەندە خانەكانی مێشك هاوسەنگ و چاالك 

بۆ  و  دروستكردووە  ئازار  ترس،  خۆشی،  لە  شێوەیەی:  ئەم  هزر  دەبن. 

ماوەی هەزاران ساڵ لەناوەوە كاریكردووە، هەر بۆیە ناتوانێت ئەو شێوەیە 

بشكێنێت، چونكە بۆ خۆی دروستیكردووە. 
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هزر  دواتر  ببینرێت،  هزرەوە  لەالیەن  ناتوانرێت  تازە  حەقیقەتی 

دەتوانێت لێ تێ بگات، ئەویش بە شێوەیەكی زارەكی، بەاڵم تێگەیشتن لە 

حەقیقەتی نوێ ئەمە واقعی هزر نییە. هزر هەرگیز ناتوانێت هیچ گرفتێكی 

بێت،  زۆربڵێ   بێت،  زیرەك  هزر  هەرچەندە  چارەسەربكات.  سایكلۆلۆژی 

ئەلكترۆنی،  بیری  و  زانست  لەرێگای  هزر  پێكهاتەیەك  هەر  بێت،  پسپۆڕ 

لەرێگای زۆر لێكردن و پێویستییەوە دروستیبكات.

هزر هەرگیز نوێ نییە، هەربۆیە ناتوانێت وەاڵمی پرسیارە زۆرەكان 

بداتەوە. مێشكی كۆن ناتوانێت چارەسەری كێشە زۆرەكانی ژیانكردن بكات. 

هزر قۆڵبڕە، چونكە دەتوانێت شت دابهێنیت، هەروەها شتی وەها ببینێت، 

كە بوونی نییە. دەتوانێت سەرسوڕهێنەرترین فێڵبكات، لەبەرئەوە ناتوانرێت 

پشتی پێ ببەسترێت، بەاڵم ئەگەر لە تەواوی پێكهاتەی چۆن بیردەكەیتەوە، 

بۆچی بیردەكەیتەوە، ئەو وشانەی بەكاریاندەهێنیت چیین، چۆن لە ژیانی 

رۆژانەتدا هەڵسوكەوتدەكەیت ، چۆن لەگەڵ خەڵكیدا قسەدەكەیت، چۆن 

مامەڵە لەگەڵ خەڵكی دەكەیت، چۆن بە ڕێدا دەڕۆیت ، چۆن نان دەخۆیت- 

هەڵخڵەتاندنت  توشی  بیرت  ئەوا  بیت،  ئەوشتانە  هەموو  ئاگاداری  ئەگەر 

ناكات، هەروەها هیچ شتێكیش ناخەڵەتێنرێت. 

بەڵكو  داگیربكات،  بكات،  داوا  شتەی  ئەو  نابێتە  بیر  ئەوكاتە 

بەشێوەیەكی سەرسوڕهێنەر هێمن دەبێت، نەرم دەبێت، هەستیار دەبێت، 

تەنها دەبێت، ... لەوكاتەدا هیچ جۆرە فێڵیك بوونی نابێت. تا ئێستا تێبینی 

چاودێر،  سەرنجداندایت،  تەواوی  حاڵەتی  لە  تۆ  كاتێك  كردووە،  ئەوەت 

بیركەرەوە، چەق، من، كۆتایی دێت. لەو حاڵەتەدا هزر دەست بە سیس 

بوون دەكات. 

ئەگەر كەسێك بیەوێت شتەكان زۆر بەڕوونی ببینێت، ئەوا پێویستە 

بیری ئەو كەسە هێمن بێت، دووربێت لەهەموو الیەندارییەك، دووربێت لە 
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هەموو زۆربڵێییەك، لەهەموو گفتوگۆیەك، لەهەموو خەیاڵەكان، وێنەكان، 

هەموو ئەو شتانە بۆ سەیركردن دەبێت بخرێنە الوە. تەنها لە بێدەنگیدایە 

كە دەتوانیت چاودێری دەستپێكردنی هزر بكەیت، نەك كاتێك: دەگەڕێیت، 

پرسیاردەكەیت، چاوەرێی وەاڵمدەكەیت، كەواتە تەنها كاتێك تۆ بەتەواوی 

هزر  كەی  بكەیت،  ئەوە  پرسیاری  دەتوانیت  خۆتیت،  بەڕاستی  هێمنیت، 

دەزانیت  )بێدەنگی(یەدا  لەئەو  ببینیت،  دەتوانیت  ئەوكاتە  دەستپێدەكات؟ 

چۆن هزر شێوە وەردەگرێت.

 ئەگەر هوشیاری دەربارەی ئەوەی چۆن هزر دەستپێدەكات هەبێت ، 

ئەوكاتە پێویست ناكات هزر كۆنترۆڵبكرێت. ئێمە كاتێكی زۆر بەسەر دەبەین 

بۆ  ئەویش  قوتابخانە،  لە  تەنها  نەك  دەدەین،  بەهەدەر  زۆر  وزەیەكی  و 

كۆنترۆڵكردنی هزر. ئەمە هزری باشە، كەواتە پێویستە بیری لێ بكەمەوە. 

ئەمە هزری خراپە، دەبێت كپی بكەم. بەردەوام و هەمیشە جەنگ لەنێوان 

دیكەدا هەیە.  و حەزێكی  لەنێوان حەزێك   ، دیكەدا  و هزرێكی  هزرێك 

چێژێك تەواوی چێژەكانی دی كۆنترۆڵدەكات، بەاڵم ئەگەر هوشیاری هەبێت 

لەبارەی دەستپێكردنی هزر، ئەوا دژیەكی لە هزردا بوونی نابێت.

كاتێك گوێت لە دەستەواژەیەكی لەم شێوەیە دەبێت: »هزر هەمیشە 

كۆنە، كات ئازار بەخشە.«، هزر دەستدەكات بە وەرگێڕان و شیكردنەوەی، 

ئەزموونی  و  زانیاری  لەسەر  بناغەیان  شیكردنەوەكان،  و  وەرگێڕان  بەاڵم 

و  ب��ارودۆخ  گوێرەی  بە  دەكەیت  وەرگێڕانەكە  تۆ  كەواتە  دان��اوە،  دوێنێ  

گونجاندنەكانت، بەاڵم ئەگەر سەیری ئەو دەستەواژانە بكەیت و شیكاریان 

ئەوكاتە بۆت  بدەیتێ ،  تەواوی خۆتیان  تەنها سەرنجی  بەڵكو  نەكەیت،  بۆ 

هەروەها  نییە،  بوونیان  چاودێریكراو  و  چاودێریكەر  كە  دەردەكەوێت، 

بیركەرەوە و هزر بوونیان نییە.
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ئەرگومێنتێكی  ئەمە  دەستپێبكات،  یەكەمجار  كامیان  دەبێت  مەڵێ  

زیرەكانەیە، كە ناتگەیەنێتە هیچ شوێنیك. دەتوانیت لە خۆتدا تێبینی بكەیت، 

هەتا هزر هەبێت كە پەیوەندی نەبێت بە یادەوەری، ئەزموون ،  زانیاری 

-كە هەموویان لە رابردوودان - ئەوا بیركەرەوە بوونی نییە. ئەمە بە هیچ 

لەگەڵ  مامەڵە  ئێمە  نییە.  ئەفسانەیی  یاخود  فەلسەفی،  كارێكی  شێوەیەك 

حەقیقەتی  راستەقینەدا دەكەین، ئەگەر بەمشێوەیە لە گەشتەكەدا بڕۆیت، 

مێشكێكی  بە  ئەویش  بدۆزیتەوە،  گرفتەكان  بۆ  چارەسەر  دەتوانیت  ئەوا 

)نوێ ( وە، نەوەك بە مێشكێكی )كۆن(ەوە. 

سەرچاوە:

Krishnamurti, Freedom from the Known. Ed: Mary 

Lutyens.1969.HarperSanFrancisco. P99104-
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گەڕان بە دوای چێژ، ئارەزو، یادەوەری، كامەرانیدا

پێشتر باسمانكرد كە خۆشی )=كامەرانی( شتێكی تەواو جیاوازە 

مایەی  دەبنە  كە  چین،  شتانە  ئەو  بزانین  ئێستا  با  )چێژ(،كەواتە  لە 

چێژبەخشین، هەروەها بزانین كە ئایا دەكرێت لە جیهانێكدا بژین كە 

تەنها چێژی تێدانییە، بەڵكو هەستێكی )خۆش و كامەرانی( زۆری تێدابێت.

هەموومان بە زۆر شێوازی جیاواز لە هەوڵی گەڕانداین بەدوای 

چێژ بەدەستهێناندا - چێژی فكری، چێژی هەستی، چێژی كلتوری، چێژی 

زانیاری  چێژی  بكات،  چی  بڵێین  خەڵك  بە  ئەوەی  چێژی  چاكسازی، 

چێژی  زیاتر،  ئەزموونی  چێژی  جەستەیی،  رەزامەندی  چێژی  زۆرتر، 

تێگەیشتنی زیاتر لەژیان، چێژی زیرەكی و فێڵیبازی بیر، چێژی بێكۆتایی، 

ئەویش، چێژی بوونی خودا. 

مردن،  هەتا  منداڵیەوە  لە  هەر  كۆمەڵگەیە.  بوونیادی  چێژ، 

ئێمە بە نهێنی باسیدەكەین، یاخود بەدوایدا دەگەڕێین، كەواتە بەدوای 

بێت  ئاشكرا  زۆر  دەبێت  پێموایە  بین،  بەخشیندا  چێژ  شێوازێكی  هەر 

كەواتە  ژیانمان،  رێژكردنی  نەخشە  هۆی  دەبێتە  چونكە  بەالمانەوە، 

لەسەر هەریەك لە ئێمە پێویستە بەشێوەیەكی ورد، بەبێ دوودڵی، بە 

بدۆزینەوە  چێژ  بۆئەوەی  تاوتوێبكەین،  پرسە  ئەم  دیالێكتی  شێوەیەكی 

و بەهێزی بكەین و بیپارێزن، چونكە چێژ داواكاریەكی بناغەیی ژیانە، 
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بەبێ  بوونی ئەو ژیان، دەبێتە شتێكی بێزاركەر،  گێل، تەنها، هەروەها 

شتێكی بێمانا. 

چێژەوە  لەالیەن  ژیان  بۆچی  ئەی  بپرسیت  ئێستا  لەوانەیە  كەواتە 

رابەری نەكرێت؟ ئەمە ناكرێت، ئەویش لەبەر هۆكارێكی زۆر سادە، ئەویش 

ئەوەیە، كە ئەو چێژە دەبێتە هۆی دروستبوونی ئازار، نائومێدی، خەم، ترس، 

توندوتیژی. ئەگەر تۆ دەتەوێت بەوشێوەیەی بژیت، ئەوا بژی. زۆربەمان 

بەوشێوەیە دەژین، بەاڵم ئەگەر دەتەوێت ژیانت بێ خەم و ناڕەحەتی بێت، 

ئەوا دەبێت لە تەواوی پێكهاتەی چێژ بگەین. 

ئێمە  بكەین.  چێژ  ئینكاری  نییە  ئەوە  مانای  )چێژ(  لە  تێگەیشتن 

یاخود شتێكی خراپە،  ناڵێین ئەمە شتێكی راستە،  یان  ناكەین،  سەركۆنەی 

بەاڵم ئەگەر ئێمە دەمانەوێت بەدوای چێژدا بگەڕێین، ئەوا با ئەم كارە بە 

چاوێكی كراوەوە بكەین ، هەروەها بابزانین ئەو بیرەی هەمیشە بەدوای 

چێژدا دەگەڕێت، ئەوا بێگومان سێبەرەكەی دەدۆزیتەوە، ئازار دەدۆزیتەوە. 

ئەمانە جودا ناكرێنەوە، ئێمە لە هەوڵی بەدەستهێنانی چێژداین، بەاڵم لە 

بوونی ئازار رادەكەین. 

چێژ  بەدەستهێنانی  داوای  ب��ەردەوام  )بیر(  بۆچی  بابزانین،  ئێستا 

دادەنێین؟  ناباش  و  باش  بە  چێژەوە  سۆنگەی  لە  شتەكان  بۆچی  دەكات؟ 

قوربانیبدەین  بەدەستهێنانی چێژدا  لەپێناو  ئازار دەكێشین و دەبێت  بۆچی 

لە  هەریەك  ئایا  هەیە،  گومانم  من  دەبێت؟  پەیدا  چۆن  و  چییە  چێژ  ؟ 

ئێوە ئەم پرسیارانەی لە خۆی كردووە و بەدوای وەاڵمەكاندا گەڕاوە، هەتا 

خاڵی كۆتایی؟ چێژ لە رێگەی چوار قۆناغەوە پەیدادەبێت، ئەوانیش: زانین، 

جوان  ئۆتۆمبیلێكی  من  نموونە:  بۆ  ئارەزوكردن.  بەركەوتن،  هەستكردن، 

بەرامبەری  دەبێت  كاردانەوەم  دروستدەبێت،  بۆ  هەستێكم  پاشان  دەبینم، 

كاتێك سەیریدەكەم، دواتر دەستی لێ دەدەم، یاخود خەیاڵی ئەوە دەكەم، 
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سەیارەم  ئەو  دەكەم،  ئەوە  ئ��ارەزوی  كۆتایدا  لە  دەدەم،  لێ  دەستی  كە 

هەبێت و لەناویدا شانازی بەخۆمەوە بكەم، یان هەورێكی جوان، شاخێكی 

جوان، پارچە گەاڵیەكی پایز، دۆڵێكی پڕ لە خۆشەویستی و جوانی، خۆرئاوا 

بوونێكی سەرنجڕاكێش، رووخسارێكی جوان، ... دەبینم. من سەیری ئەو 

شتانە دەكەم بە قووڵیەكی خۆشەوە، كاتێك سەیریاندەكەم كەسی چاودێر 

بوون نییە، بەڵكو جوانی رووت وەك خۆشەویستی بوونی هەیە. بۆ ماوەیەك 

خۆم لە هەموو گرفت و دڵەڕاوكێی و ناڕەحەتیەكان دووردەخەمەوە و تەنها 

ئەو شتە جوانانە دەبینم. سەیری ئەو شتانەدەكەم بە خۆشیەوە، بەاڵم هەر 

ناوەوە(،  بیر تەدەخولی كرد )=هاتە  یان ئەگەر  كاتێك ئەو خۆشیە نەما، 

ئەوا كێشە دروستدەبێت. بیرم، بیر لەو شتە دەكاتەوە ،كە بینیویەتی، بیر 

حەزم  باشترە  دەڵێم  بەخۆم  بووە.  جوان  شتە  ئەو  چۆن  دەكاتەوە  لەوە 

لەو شتە بێت، بۆئەوەی دووبارە و بۆ چەند جارێكی تر بیبینمەوە. هزر 

ئەو  پێویستە سبەینێ   دەڵێت  بەراوردكردن،  و  دان  بە حوكم  دەستدەكات 

شتەم دووبارە هەبێت. ئەزموونێكی خۆشی بەخش، بۆماوەیەك دەپارێزرێت 

لەالیەن هزرمەوە. ئەوە هەمانشتە لەگەڵ ئارەزووكردنی سێكسی، یان هەر 

هەر  نییە،  تێدا  هەڵەیەكی  هیچ  ئارەزووكردن  دیكەدا.  كردنێكی  ئارەزوو 

بكەیت،  بەمندا  ئەگەر دەرزییەك  ئاساییە.  كاردانەوەیەكت هەبێت شتێكی 

ئەوا كاردانەوەم دەبێت، مەگەر من كەسێكی ئیفلیج بم،بەاڵم كاتێك هزر 

دێتەوە ناوەوە، ئەو خۆشییە دەگۆڕێت بۆ چێژ. هزر دەیەوێت ئەو ئەزموونە 

دووبارەبكاتەوە، هەربۆیە چەند زۆر دووبارەی بكەینەوە، ئەوەندە شتەكە 

دەیكات  هزر  ئەوەندە  بكەیتەوە،  لێ  بیری  زۆر  چەند  میكانیكی،  دەبێتە 

مانەوە  و  دروستكردن  دەبێتە هۆی  كە  شتەیە  ئەو  هزر  كەواتە  چێژ،  بە 

كاردانەوەی  كەواتە  ئارەزووكردنەوە،  رێگای  لە  چێژ  بە  بەردەوامیدان  و 

ئاسایی بۆ هەر شتێكی جوان لەالیەن هزرەوە دەپارێزرێت. هزر دەیگۆڕێت 
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بە شێوەیەكی  لێكردنەوەوە،  بیر  لەرێگەی  یادەوەری  پاشان  یادەوەری،  بۆ 

بەردەوام بەهێزی دەكات. 

بێگومان، یادەوەری لە هەندێك ئاستدا رۆڵی هەیە، ئێمە لە ژیانی 

شوێنی  لە  ئەنجامبدەین.  كارەكانمان  یادەوەری  بەبێ  ناتوانین  رۆژانەماندا 

خۆیدا پێویستە یادەوەری كارا بێت، بەاڵم هەندێك دۆخ هەیە، پێویست 

لەالیەن  نەبووە  سەقەت  بیرەی  ئەو  بێت.  كەم  رۆڵی  ی��ادەوەری  دەكات 

یادەوەرییەوە، خاوەنی ئازادی راستەقینەیە. 

تەواو وەاڵمی  بە شێوەیەكی  كاتێك  نەكردووە،  ئەوەت  تێبینی  ئایا 

شتێك دەدەیتەوە: بەهەموو دڵتەوە، ئەوا كەمێك یادەوەری بوونی دەبێت؟ 

بەهەموو  نادەیتەوە  زەحمەتییەكان  وەاڵمی  كە  كاتەیە،  ئەو  تەنها  ئەوە 

دەبێت،  بوونی  كێشمەكێش  دەبێت،  بوونی  ملمالنێ   بۆیە  بوونتەوە، 

ئەمەش دەبێتە هۆی دروستبوونی سەر لێشێواوی. ئەوە یادەوەرییە هەموو 

كاتێك لەرێگەی یادەوەریەكانی ترەوە بۆ شتەكان زیاد دەبێت ، ئیتر ئەوە 

یادەوەری  یادەوەریەكانن كە وەاڵمدەدەنەوە. هەر شتێك كە دەرئەنجامی 

بێت، ئەوە شتێكی كۆنە، هەربۆیە هەرگیز شتێكی ئازاد نییە. شتێك نییە 

بەناوی ئازادی هزەرەوە، ئەوە تەنها شتێكی بێمانایە. 

هزر هەرگیز شتێكی نوێ نییە، لەبەر ئەوەی هزر وەاڵمی یادەوەریە، 

ئەو  كۆنە هەموو  ئەوەی  لەبەر  زانیاریە. هزر  ئەزموونە، وەاڵمی  وەاڵمی 

بە خۆشیەوە سەیرتكردون  بۆ ماوەیەك  تۆ  شتانەش دەكاتە شتی كۆن كە 

و هەستێكی زۆرت بۆیان هەبووە. تۆ چێژ لە شتی كۆن بەدەستدەهێنیت، 

نەوەك لەشتی نوێ. كات لە شتی نوێدا بوونی نییە. 

رێگا  ئەوەی  بەبێ  بكەیت،  شتەكان  هەموو  سەیری  ئەگەر  كەواتە 

بدەین چێژ بێتە ناوەوە- كاتێك سەیری رووخسارێك، باڵندەیەك، رەنگی 

كەوایەك، جوانی ئاوێك لەبەر خۆردا، یان سەیری هەر شتێك بكەیت، كە 
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خۆشی بەخشە، بەبێ ئەوەی بتەوێت ئەو ئەزموونە دووبارەببێتەوە، ئەوا 

بێگومان ئازار و ترس بوونیان نابێت، بەڵكو تەنها كامەرانی بێ سنوور بوونی 

دەبێت. 

ئەوە كێشمەكێشی دووبارەكردنەوەو مانەوەی چێژە كە دەبێتە هۆی 

دروستكردنی ئازار. بۆ خۆت تێبینیبكە، هەرچەندە داوای دووبارەكردنەوەی 

چێژ دەكەیت، دەبێتە هۆی ئازار هێنان، چونكە ئەو چێژە هەمان ئەو شتەی 

دوێنێ نییە. تۆ ملمالنێ دەكەیت، بۆئەوەی هەمان خۆشی بەدەستبهێنیتەوە، 

بیر، هەر بۆیە  ناوەكی  نەك تەنها جوانی هەستی، بەڵكو هەمان كوالێتی 

تۆ توشی ئازار دەبیت، نائومێد دەبێت، چونكە ئەو شتەی چاوەڕێی بوویت 

روونادات. 

چێژێكی  كاتێك  روودەدات،  چی  نەكردووە،  ئەوەت  تێبینی  ئایا 

بچوك بەدەستناهێنیت؟ ئایا تێبینی ئەوەت نەكردووە، كاتێك ناتوانیت ئەو 

لێ  رق  ئێرەیی،  دڵەڕاوكێ،  توشی  ئەوا  بەدەستیبهێنیت،  دەتەوێت  شتەی 

بوونەوە دەبێت؟ ئایا تێبینی ئەوەت نەكردووە، كاتێك چێژی خواردنەوە، 

جگەرەكێشان، سێكسكردن یان هەر شتێكی دیكە بەدەستناهینێت ... بەناو 

چ جەنگێكدا دەڕۆیت؟ ئەوە هەمووی لە ترسەوەیە، وانییە. تۆ دەترسیت ئەو 

شتە بەدەستنەهێنیت كە دەتەوێت، یان دەترسیت ئەو شتە لەدەستبدەیت كە 

هەتە. كاتێك بیروباوەڕێك یان ئایدۆلۆژیاییەك، كە بۆ ماوەی چەند ساڵێك 

هەتبووە، تووشی لەرزین دەبێت، یان لێتدەسەنرێتەوە بەهۆی لۆجیك یاخود 

ژیانەوە....... ئایا ناترسیت كە بە تەنها بمێنیتەوە؟ ئەو بیروباوەڕە بۆماوەی 

لێت  كاتێك  بۆیە  بوویت،  بەخشی  پێ  بوونی  قایل  و  چێژ  ساڵ  چەندین 

دووردەخرێتەوە تۆ گیردەخۆیت، هەست بە بەتاڵی دەكەیت،... هەروەها 

ترسەكەت دەمێنیت، هەتا فۆڕمێكی دیكەی چێژ دەدۆزیتەوە، هەتا باوەڕێكی 

تر دەدۆزیتەوە. 



68
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

ئەمە بەالی منەوە شتێكی زۆر سادەیە، هەر لەبەرئەوەی زۆر سادەیە، 

ئێمە رەتیدەكەینەوە ئەو سادەییە ببینین. ئێمە حەز دەكەین هەموو شتێك 

ئاڵۆز بكەین. كاتێك خێزانەكەت لێت دوور دەكەوێتەوە، ئایا تۆ حەسوود 

نابیت؟ ئایا تۆ توڕە نابیت؟ رقت لەو پیاوە نابێت، كە پێوەی پەیوەستبووە 

؟ هەموو ئەم شتانە چین؟ ئەمانە ترسن،  ترسن بۆ لەدەستدانی شتێك كە 

چێژێكی زۆری پێ بەخشی بوویت، كە هاوڕێیەتی پێ بەخشی بوویت، كە 

هەندێك دڵنیایی و قایل بوونی خاوەندارێتی بەخشی بوو پێت. 

ئەوا  بەدوای چێژدا هەبێت،  گەڕان  كۆی  لە  تێبگەیت  ئەگەر  بۆیە 

بەاڵم  بژی،  ئەوا  بژیت  شێوەیە  بەو  دەتەوێت  ئەگەر  هەیە.  بوونی  ئازار 

هەرئاوا مەخلیسكێرە ناوی. ئەگەر چێژێكت دەوێت، بەاڵم بە ئازار كۆتایی 

نەیەت، ئەوا بە هەموو بوونت بچۆرە ناو هەموو پێكهاتەی چێژەوە، شتەكە 

لەتمەكە - هەروەك مۆنك و سانیاسەكان )پیاوانی ئاینی( مەكە، كە هەرگیز 

سەیری ئافرەت ناكەن، چونكە پێیانوایە تاوانە، بەمەش هێزی تێگەیشتنیان 

كامەرانی  ئەمەش  ببینە،  چێژ  گرنگی  ماناو  هەموو  بەڵكو   - وێراندەكەن 

تەواوت پێدەبەخشێت.

 تۆ ناتوانیت بیر لە كامەرانی بكەیتەوە، كامەرانی شتێكی راستەوخۆیە 

)=ئێستاییە(، بە بیركردنەوە لێی دەبێتە چێژ، ژیان لە ئێستادا، هەستكردنی 

دەستبەجێی جوانی و بەدەستهێنانی خۆشییە تیایدا بەبێ هەوڵی گەڕان بۆ 

دەستخستنی چێژ لێی. 

سەرچاوە:

Krishnamurti, Freedom from the Known. Ed: Mary 

Lutyens.1969.HarperSanFrancisco. P3438-
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حەزەكانی خود، پەرۆشی بۆ پلە و پایە، ترس و ترسی تەواو،

 پارچەپارچەیی هزر، كۆتایی هێنان بە ترس

پێش ئەوەی زیاتر بڕۆین، حەزدەكەم پرسیاری ئەوەتان لێ بكەم، كە 

حەزی بەردەوام و بناخەیی ئێوە لە ژیاندا چییە؟ داواتان لێدەكەم هەموو 

وەاڵمە الر و لەوێرەكان وەالبنێن و بەشێوەیەكی راستەوخۆ و راستگۆیانە 

مامەڵەی لەگەڵدا بكەن، وەاڵمەكەتان چی دەبێت؟ ئایا دەزانیت؟ وەاڵمەكەتان 

هەموومان  بێت  هەرچۆنێك  وانییە؟  )خۆتان=خۆت(  لە  دەبێت  بریتی 

واڵمبدەینەوە.  راستگۆیانە  شێوەیەكی  بە  ئەگەر  دەبێت،  وەاڵممان  هەمان 

من حەزدەكەم بەرەوپێش بچم لە: كارەكەم، لەناو خێزانەكەم، لەو سوچە 

بچوكەی لێی دەژیم، حەزم لە پۆستێكی باشترە بۆ خۆم، حەزم لە ئیمتیازی 

زیاترە، حەزم لە دەسەاڵتی زیاترە، حەزم لە زاڵبوونی زیاترە بەسەر ئەوانی 

تردا ...، پێموایە شتێكی لۆجیكیە كە دان بنێین بەوەی ئێمە حەزمان لە 

خۆمانە )=من( بە شێوەیەكی سەرەكی. 

هەندێك كەس پێیانوایە ئەوە كارێكی هەڵەیە مرۆڤ بە شێوەیەكی 

نییە،  لەئەمەدا  هەڵەیەك  هیچ  بەاڵم  بێت،  مەبەست  )خ��ۆی(  سەرەكی 

راستیەدا  بەو  دان  گونجاو  و  راشكاوانە  شێوەیەكی  بە  ئەوكاتەی  مەگەر 

نەنێین. ئەگەر كارێكی واش بكەین، ئەوا هەست بەشەرم دەكەین، كەواتە 

– بە شێوەیەكی بناخەیی مرۆڤ خۆی مەبەستە، بەاڵم لەبەر زۆر هۆكاری 
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ئایدۆلۆژی یان ترادسیۆنی مرۆڤ هەستدەكات ئەمە كارێكی هەڵەیە، بەاڵم 

ئەو  ناساندنی  بۆچی  پەیوەندیدارە.  نا  شتێكی  مرۆڤ  بیركردنەوەیەی  ئەم 

بریتییە لە چەمكێك،  ئایدیایە،  فاكتەرە  لەبەرئەوەی ئەو  فاكتەرە هەڵەیە؟ 

بەاڵم ئەوەی لە راستیدا مرۆڤ حەزی پێ دەكات و مەبەستیەتی بریتییە لە 

)خود مەبەست( بوون بەشێوەیەكی بەردەوام و بناخەیی. 

بتوانین  بەخشترە،  رەزامەندی  و  باشتر  كەشتێكی  بڵێیت  لەوانەیە 

یارمەتی كەسانی تر بدەین زیاتر لەوەی خۆمان مەبەست بێت، بەاڵم ئەم 

دوانە جیاوازیان چییە؟ هیچ، ئەمە هەمان خۆ مەبەست بوونە. هەمان شتە 

كە رەزامەندی زیاترت دەداتێ، كاتێك یارمەتی خەڵكانی تر دەدەیت. تۆ 

زیاتر بەدوای ئەو شتەوەیت، كە رازیكردنی زیاترت دەداتێت، كەواتە بۆچی 

ئایدۆلۆژیایی بۆ بهێنین؟ ئەم دوو جۆرە بیركردنەوانە چین؟ ئەی  چەمكی 

رەزامەندی  بەدەستهێنانی  لە  بریتییە  دەمەوێت  من  ئەوەی  نەڵێین:  بۆچی 

یارمەتیدانی  یان  بێت،  سێكسی  رەزامەندی  رەزامەندییە  ئەو  جا  زیاتر، 

كەسانی تر بێت، یان بەدەستهێنانی رەزامەندی لەوەی ببم بە كەسێكی ئاینی 

ئەمە  بەناوبانگ.  سیاسی  كەسێكی  یاخود  بەناوبانگ،  زانایەكی  بەناوبانگ، 

هەمان پرۆسەیە، وانییە؟ بەدەستهێنانی رەزامەندی بە زۆر شێوازی جۆراو 

جۆر، بە شێوازی دیار و نادیار، ئەوە ئەو شتەیە كە ئێمە دەمانەوێت. كاتێك 

دەڵێین )ئازادی(مان دەوێت، ئەوە لەبەرئەوەیە كە بە شێوەیەكی زۆر باش 

بریتییە  تەواوەتیش  بوونی  رازی  بێگومان  دەكەین.  رەزامەندی  بە  هەست 

لە زانینی ئەم بیرۆكە نامۆیە دەربارەی )خود– تێگەیشتن(، ئەوەی بەڕاستی 

ئێمە بەدوایدا دەگەڕێین، بریتییە لە بەدەستهێنانی رەزامەندی، بە شێوەیەك 

كە هیچ  ناڕەزامەندی بوونێك هەست پێ نەكەین. 

زۆربەمان پەرۆشی بەدەستهێنانی رەزامەندین )=قایل بوون( لەرێگای 

هەبوونی پلەوپایەی ناو كۆمەڵگە، لەبەرئەوەی دەترسین لەوەی، كە هیچ 
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پایەكی  پلەو  كەسەی  ئەو  دروستبووە،  شێوەیەك  بە  كۆمەڵگە  بین.  كەس 

هیچ  كەسەی  ئەو  بەاڵم  دەكرێت،  لەگەڵ  مامەڵەی  خۆشیەوە  بە  هەیە، 

پلەوپایەكی  دەیەوێت  كەسێك  هەموو  لەبیركراوە.  ئەوا  نییە،  پلەوپایەكی 

یاخود  بێت،  خێزان  لەناو  بێت،  كۆمەڵگە  لەناو  پلەیە  ئەو  جا  هەبێت، 

دابنیشێت لەالی دەستە راستی )خوا(وە، هەروەها دەبێت ئەم پلە و پایەیە 

لەالیەن ئەوانی ترەوە دانیپێدانرابێت ، ئەگەر نا، ئەوە بەهیچ شێوەیەك بە 

پلەوپایە دانانرێت. 

هەبێت.  شوێنمان  پالتفۆڕمەكە  لەسەر  دەمانەوێت  هەمیشە  ئێمە 

ئەگەر  بۆیە  دەژین،  ئازاردا  و  كڵۆڵی  گێژاوی  لە  خۆماندا  لەناواخنی  ئێمە 

كارێكی  ئەوا  بكرێت،  لەگەڵدا  مامەڵەمان  گەورە  شتێكی  وەك  دەرەوە  لە 

دەسەاڵت،  ئیمتیازات،  پایە،  و  پلە  بەدەستهێنانی:  پەرۆشی  ئەم  زۆرباشە. 

لەالیەن كۆمەڵگەوە وەك كەسێكی دیار بەهەر شێوەیەك بێت قبوڵ بكرێت 

، ئەوە حەزی زاڵبوونە بەسەر ئەوانی تردا، ئەم حەزی زاڵبوونەش جۆرێكە 

پلەدا  بەدوای  ئاینداریەكەوەی  لەرێگای  ئاینییەی  پیاوە  ئەو  دەسترێژی.  لە 

لەناو  مریشكێك  چۆن  وەك  )=پەالماردەر(  درێژیكەرە  دەست  دەگەڕێت، 

كێڵگەدا دەكات. ئێستا بابزانین هۆكاری ئەم دەستدرێژییە چییە؟ هۆكارەكەی 

ترسە، وانییە؟ ترس یەكێكە لە گرفتە مەزنەكانی ژیان. ئەو )بیر(ەی لەالیەن 

ژیان  لەملمالنێدا  دەبات،  بەسەر  ژیان  لەگیژاودا  دەستەمۆكراوە،  ترسەوە 

پەالماردەر.  شێوێنەر،  توندوتیژ،  بیرێكی  دەبێتە  هەربۆیە  دەبات،  بەسەر 

دیاریكراوی  شێوازی  لە  دووربكەوێتەوە  نییە  ئەوەی  جورئەتی  بیرە،  ئەو 

هەتا  دووڕوویی.  دروستبوونی  هۆی  دەبێتە  ئەمەش  خۆی،  بیركردنەوەی 

خۆمان ئازاد نەكەین لەترس، ئەگەر بچینە سەربەرزترین چیا، هەموو جۆرە 

خودایەك دابهێنین، ئەوا هەمیشە لەتاریكیدا دەمێنینەوە.
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 ژیان لە جۆرە كۆمەڵگەیەكی گەندەڵ و گەمژە كە ئێمە تیایدا دەژین، 

لەگەڵ بوونی پەروەردەیەكی پێشبڕكێدار،كە دەبێتە هۆی دروستبوونی ترس، 

ئێمە هەموومان باركراوین بە جۆرێك لە ترس، ترسیش شتێكی مەترسیدارە، 

كە دەبێتە هۆی لولدان و سوڕان و گێلكردنی رۆژەكانمان. 

ترسی جەستەیی بوونی هەیە، ئەوە ئەو ترسەیە كە لە ئاژەڵەكانەوە 

كاتێك  سایكۆلۆژییە،  لەترسی  مەبەستمان  زیاتر  ئێمە  ماوەتەوە.  بۆمان 

دەتوانین  ئەوا  بگەین،  سایكۆلۆژییە  ترسە  ئەو  قوڵی  رەگی  لە  توانیمان 

مامەڵە لەگەڵ ترسە ئاژەڵیەكانماندا بكەین، بەاڵم ئەگەر ئێمە سەرەتا مامەڵە 

لەگەڵ ترسە ئاژەڵیەكانمان بكەین، ئەوا بە هیچ شێوەیەك ناتوانین لە ترسە 

سایكۆلۆژیەكانمان بگەین. 

ئێمە هەموومان لەبارەی شتێكەوە دەترسین ؛ ترس هەر لە خۆڕا 

نییە و ترس نییە لە ئەبستراكت، بەڵكو هەمیشە ترس پەیوەندی بە شتێكەوە 

لەدەستدانی ئیشەكەت،  تۆ ترسەكانی خۆت دەزانیت – ترسی  ئایا  هەیە. 

ترس لە نەبوونی خواردن و پارەی پێویست، ترس لەوەی دراوسێكەت، یاخود 

خەڵكی چی دەڵێت دەربارەی تۆ، ترس لەوەی سەركەوتوو نەبیت، ترسی 

لەدەستدانی پلە و پایەی ناو كۆمەڵگە، یان رق لێ بوونەوە و گاڵتە پێكردن 

– ترس لە ئازار و نەخۆشی، ترس لە زاڵبوون، ترس لە نەزانینی خۆشەویستی 

و خۆشەویست نەبوون، ترسی لەدەستدانی ژنەكەت و منداڵەكانت، ترس 

لە مردن، ترس لە ژیانێك كە وەك مردن وایە، ترس لە بێزاری تەواوەتی، 

ترس لەوەی لە ئاست وێنەكانی خەڵكدا نەبیت، كە دەربارەی تۆ هەیانە – 

ئایا تۆ ترسە تایبەتیەكانی خۆت دەزانیت؟ ئەی چی دەربارەیان دەكەیت؟ تۆ 

لە ترسەكانت را دەكەیت، وانییە، یاخود ئایدیا و وێنە دروستدەكەیت بۆ 

داپۆشینی ترسەكانت؟ بەاڵم راكردن لە ترس، دەبێتە هۆی زیادكردنی ترس.

یەكێك لە هۆكارەكانی ترس، بریتییە لەوەی ئێمە نامانەوێت خۆمان 
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بەوشێوەیە ببینین كە هەین هەربۆیە هاوشێوەی خودی ترسەكان پێویست 

لێیان.  راكردن  بۆ  كردووە  دروستمان  كە  شیبكەینەوە  تۆڕە  ئەو  دەكات 

ترسدا،  بەسەر  زاڵبێت  مەبەستیەتی  مێشكدایە،  لەناو  ئەوەی  بیر،  ئەگەر 

لەناوی بەرێت، دیسپلینی بكات، كۆنترۆڵی بكات، وەری بگێڕێتە سەر شتێكی 

تر، ئەوا بەریەككەوتن دروستدەبێت، ملمالنێ دەبێت، ئەو ملمالنێیەش بە 

فیڕۆدانی وزەیە. 

كەواتە یەكەم شت كە دەبێت لەخۆمانی بپرسین ئەوەیە، ئایا ترس 

چییە و چۆن سەرهەڵدەدات؟ مەبەستمان لە وشەی )ترس( چییە؟ من لەخۆم 

دەپرسم ترس چییە، نەوەك لە چی دەترسم. 

دیاریكراو  شێوازێكی  لە  بیر  هەیە،  دیاریكراوم  ژیانێكی  شێوە  من 

دەكەمەوە، هەندێك باوەڕ و دۆگمام هەن كە نامەوێت تووشی وەڕسی ببن 

چونكە لەناویاندا رەگم داكوتاوە. 

نامەوێت باوەڕ و دۆگماكانم تووشی وەڕسی بن، چونكە وەڕس بوون 

ئەو شتەیە، كە من  ئەمەش  نادیاری و  دەبێتە هۆی دروستبوونی حاڵەتی 

حەزی پێ ناكەم. ئەگەر لەهەموو شتێك دابڕنرێم، باوەڕم وایە و دەزانم، 

كە دەمەوێت دڵنیابم لەحاڵەتی ئەو شتانەی دەڕۆم بەرەو پیریان. خانەكانی 

مێشك شێوازیكی دروستكردووە و رەتیدەكاتەوە، شێوازی دیكە دروستبكات 

كە لێی دڵنیا نەبێت. جواڵن لە دڵنیاییەوە بەرەو نادڵنیایی ئەو شتەیە من 

پێی دەڵێم )ترس(. 

لێرە  من  كاتێك  دانیشتووم،  لێرە  من  حەقیقی(  )ساتێكی  وەك 

دانیشتووم، من لەهیچ ناترسم، من لە ئێستا ناترسم، هیچ شتێك لە مندا 

نابات.  لێ  شتێكم  و هیچ  ناكات  لێ  كەسێك هەڕەشەم  روون��ادات، هیچ 

بەاڵم لەو دیو ساتەوەختی حەقیقیەوە، چینێكی قوڵتر هەیە لە )بیر(دا كە 

بیردەكاتەوە بە ئاگاییانە یاخود نائاگاییانە، دەربارەی ئەوەی لەوانەیە چی لە 
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داهاتوودا رووبدات، یان نیگەرانە لەوەی لەوانەیە شتێكی رابردوو لەناكاو بدا 

بەسەرمدا، هەربۆیە من لە رابردوو و داهاتوو دەترسم. من كاتم دابەشكرد 

بۆ رابردوو و داهاتوو. هزر دێتە ناوەوە و دەڵێت ئاگاداربە، شتەكە دووبارە 

نەبێتەوە، یان دەڵێت ئاگات لە داهاتوو بێت. لەوانەیە داهاتوو بۆ تۆ ترسناك 

لەدەستیبدەیت.  لەوانەیە  كە  بەدەستهێناوە،  شتت  هەندێك  ئێستا  بێت. 

كارەكەت  لەوانەیە  رابكات،  ژنەكەت  لەوانەیە  بمریت،  سبەینێ  لەوانەیە 

لەدەستبدەیت. لەوانەیە هەرگیز بەناوبانگ نەبیت. لەوانەیە تەنها بیت. تۆ 

دەتەوێت تەواو دڵنیابیت لە بەیانی. 

ئێستا ترسی تایبەتی خۆت وەربگرە. سەیری بكە، تێبینی كاردانەوەكانت 

بكە. ئایا دەتوانین سەیری ترسەكەت بكەیت بەبێ هیچ راكردنێك لێی، بەبێ 

كپ  هیچ  بەبێ   سەركۆنەكردنێك،  هیچ  بەبێ  هێنانەوەیەك،  بیانوو  هیچ 

ئایا دەتوانیت سەیری ئەو ترسە بكەیت بەبێ بوونی وشەیەك،  كردنێك؟ 

كە دەبێتە مایەی ترس؟ بۆ نمونە دەتوانیت سەیری )مردن( بكەیت، بەبێ 

ئەو )وشە(یەی كە دەبێتە هۆی دروستكردنی ترس لە مردن؟ وشەكە بۆخۆی 

لەرزەیەك لەگەڵ خۆی دەهێنیت، وانییە؟ ئەمە هاوشێوەی وشەی  زەمین 

خۆشەویستی، كە زەمین لەرزە و وێنەی خۆی هەیە. ئێستا ئەو وێنەیەی تۆ 

لە بیری خۆتدا هەتە دەربارەی مردن، ئەو یادەوەریانەی هەتن دەربارەی 

ئەو مردنانەی بینیوتن و پەیوەست بوویت بەو رووداوانە. ئایا ئەو وێنانەن 

كە بوونەتە هۆی دروستكردنی ترس؟ یان تۆ دەترسیت لەوەی ژیانت كۆتایی 

دروستكردنی  هۆی  بۆتە  مردن  وشەی  ئایا  مردن؟  وێنەی  نەوەك  بێت، 

ترس، یاخود ترسی تۆ لە تەواو بوونی ژیانت؟ ئەگەر سەرچاوەی ترسەكەت 

وشەكە، یان یادەوەریتە، كەواتە ئەوە هەر ترس نییە. 

یادەوەری ئەو  بۆ نموونە دوو ساڵ لەمەوبەر تۆ نەخۆش بوویت، 

دەڵێت  و  كاردەكات  یادەوەری  ئێستا  دەمێنیتەوە  نەخۆشییە،  ئەو  ئازارە، 
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پەیوەست  و  ی��ادەوەری  كەواتە  نەبیتەوە،  نەخۆش  دووبارە  با  ئاگاداربە، 

بوونەكانی دەبنە هۆی دروست بوونی ترس و  ئەوەش بەهیچ شێوەیەك 

باشی دایت. هزر  تەندروست  لەوپەڕی  لەو ساتەدا  تۆ  نییە، چونكە  ترس 

هەمیشە كۆنە، چونكە واڵمدەرەوەی یادەوەرییە و یادەوەریەكانیش هەمیشە 

كۆنن – هزر لە ئێستادا هەستێك دروستدەكات دەربارەی ئەو شتەی لێی 

دەترسیت، كە لە راستیدا بوونی نییە. حەقیقەتی راستەقینە ئەوەیە كە تۆ 

تەندروستیت زۆر باشە، بەاڵم ئەزموونێك كە وەك یادەوەرییەك لە بیرتدا 

ماوەتەوە ، هزر دەوروژینێت و دەڵێت وریابە جارێكی دیكە نەخۆش مەبە.؛

ك��ەوات��ە ئێستا ب��ۆم��ان دەرك����ەوت، ك��ە ه��زر ج��ۆرێ��ك ل��ە ترس 

بەرهەمدەهێنیت، بەاڵم ئایا ترس بوونی هەیە بەدەر لەوە؟ ئایا هەمیشە ترس 

بەرهەمی هزرە؟ ئەگەر وایە ئایا فۆڕمی دیكەی ترس بوونی هەیە؟ بۆ نمونە 

ئێمە لە مردن دەترسین – ئەو شتە بەیانی یان دوو بەیانی هەر روودەدات 

لە  شتەی  ئەو  و  راستەقینەیە  ئەوەی  لەنێوان  هەیە  دووری  ئێستادا  لە   –

داهاتوودا روودەدات. هزر ئەزموونی ئەو حاڵەتەی كردوە بۆ چاودێریكردنی 

مردن و دەڵێت »من دەمرم«. هزر ترس لە مردن دروستدەكات، ئەگەر نا 

هیچ ترسێك بوونی نییە. 

ئایا ترس بەرهەمی هزرە؟ ئەگەر وابێت، ئەوا ترس هەمیشە كۆنە، 

كەواتە ترسیش هەمیشە كۆنە. وەك باسمانكرد )هزر(ی نوێ بوونی نییە، 

ئەو  دووبارەكردنەوەی  لە  بریتییە  دەترسین  لێی  ئێمە  شتەی  ئەو  كەواتە 

شتەی كۆنە – هزر دەربارەی شتێك كە هەبووە، خۆی لە داهاتوودا نمایش 

ئەم شتە  ترس.  بوونی  بەرامبەر دروست  بەرپرسە  دەكات، هەربۆیە هزر 

بۆ خۆت دەتوانیت بیبینیت، كاتێك روبەڕووی شتێك دەبیتەوە دەستبەجێ، 

ئەو كاتە دەزانیت ترس بوونی نییە. تەنها كاتێك هزر دێتەناوەوە، ئەوكاتە 

ترس دروستدەبێت. 
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ئایا مومكینە  بۆ )بیر( كە بە  كەواتە ئێستا ئێمە پرسیار دەكەین، 

شێوەیەكی تەواوەتی لە )ئێستا(دا بژیت؟ چونكە تەنها ئەو بیرەی بەوشێوەیە 

دەژیت ترسی نییە، بەاڵم بۆ تێگەیشتن لەمە پێویستە لە پێكهاتەی: هزر، 

فكری  شێوەیەكی  بە   - تێگەیشتنەوە  لەو  پاشان  بكەین،  كات  یادەوەری، 

نا، بە شێوەیەكی زارەكی نا - بەڵكو بەهەموو دڵتەوە، بەهەموو بیرتەوە، 

بەهەموو ئازایەتیتەوە، ئازاد دەبین لە ترس، ئەو كاتە بیر دەتوانێت هزر 

بەكاربهێنیت بەبێ دروستكردنی ترس. 

هزر، هاوشێوەی یادەوەری، پێویستە بۆ ژیانی رۆژانە. هزر ئامڕازێكە 

شێوەیە.  لەو  شتی  و  ئیشكردن  لەكاتی  بەكارهێنان  و  پەیوەندیكردن  بۆ 

)ئەزموون،  كۆكراوەی:  كە  یادەوەریش  یادەوەرییە،  واڵمدانەوەی  هزر 

زانیاری، ترادسیۆن، كات(ە و ئێمەش لەو پاشخانی یادەوەرییەوە كاردانەوە 

ئەنجامدەدەین و ئەو كاردانەوەیەش بریتییە لە بیركردنەوە، هەر بۆیە هزر، 

سایكۆلۆژی  شێوەیەكی  بە  هزر  كاتێك  بەاڵم  پێویستە،  ئاست  هەندێك  تا 

ترس و چێژ  كاتە هزر  ئەو   ، نمایشدەكات  رابردوو خۆی  داهاتوو،  وەك 

دروستدەكات، ئەمەش بیر گێل دەكات و نەجواڵن دەبێتە شتێكی حەتمی. 

ئێستا من پرسیار لە خۆم دەكەم )بۆچی، بۆچی، بۆچی...( لە شێوەی 

چێژ و ئازاردا بیر لە داهاتوو و رابردوو دەكەمەوە و دەشزانم ئەو هزرە 

دەبێتە هۆی دروستبوونی ترس؟ ئایا ناكرێت هزر لە رووی سایكۆلۆژییەوە 

بوەستێت، ئەگەر نا ترس هەرگیز كۆتایینایەت؟ 

یەكێك لەكارەكانی هزر بریتییە لەوەی، دەبێت بە شتێكەوە سەرقاڵ 

هەربۆیە  بێت،  سەرقاڵ  بەردەوام  بیرەكانمان  دەمانەوێت  زۆربەمان  بێت. 

هەین.  كە  ببینین  شێوەیە  بەو  خۆمان  لەوەی  بێت  رێگر  وادەكات  ئەمە 

ترسەكانمان  سەیری  لەوەی  دەترسین  بین.  بەتاڵ  لەوەی  دەترسین  ئێمە 

بەاڵم  بیت،  ترسەكانت  ئاگاداری  دەتوانیت  ئاگاییانە  بە شێوەیەكی  بكەین. 
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لەسەر ئاستە قوڵەكانی بیرتدا ئایا تۆ ئاگاداری بەرامبەر ترسەكانت؟ هەروەها 

چۆن دەتوانیت ترسە شاراوە و نهێنییەكانت بدۆزیتەوە؟ ئایا دەكرێت ترس 

گرنگە. كەسانی  زۆر  پرسیارێكی  ئەمە  نەست؟  بۆ هەست و  دابەشبكرێت 

پسپۆر، سایكۆلۆژیست، شیكاركەر، ترسیان دابەشكردوە بۆ ئاستەكانی قوڵ 

من  یان  سایكۆلۆژیست  كە  بكەویت  ئەوە  دوای  تۆ  ئەگەر  رووك��ەش.  و 

دەیڵێم، ئەوا تۆ لە تێورەكانی ئێمە دەگەیت، لە باوەڕەكانی ئێمە دەگەیت، 

لە زانیاریەكانی ئێمە دەگەیت، بەاڵم بە هیچ شێوەیەك لە خۆت ناگەیت. 

تۆ ناتوانیت لە خۆت بگەیت لەڕێی  فرۆید، یان جونگ یان لەڕێی منەوە. 

دەبێت  كە  )خۆت(یت  ئەوە  نین.  گرنگ  بن  هەرچی  خەڵكی  تیۆرەكانی 

پرسیاری لێ  بكرێت. ئایا ترس دابەشدەبێت بۆ ترسی ناو هەست و نەست؟ 

یان تەنها ئەو ترسە بوونی هەی،ە كە دەتوانیت وەربگێڕدرێتە سەر چەند 

فۆڕمێكی جیاواز؟ تەنها یەك ئارەزوو هەیە، ئەویش ئەوەی تۆ ئارەزووی 

خۆی  بۆ  ئارەزوو  بەاڵم  دەگۆڕێن،  بەخشین  ئارەزوو  شتەكانی  دەكەیت. 

هەمیشە هەمانشتە. بەهەمانشێوە لەوانەیە جۆرێك لە ترس هەبێت. تۆ لە 

زۆر شتی جیاواز دەترسیت، بەاڵم تەنها ترسێك هەیە. 

كاتە  ئەو  دابەشبكرێت،  ناكرێت  ترس  كە  تێدەگەیت  لەوە  كاتێك 

و  بخەیتەالوە  بەیەكەوە  هەمووی  نەستە،  كێشەی  ئەم  توانیوتە  دەبینیت 

بەمەش فێڵت لە سایكۆلۆژیست و شیكاركەرەكان كردووە. كاتێك تێدەگەیت 

كە ترس )جوڵەیەكە( كە خۆی لە زۆر شێوەی جیاوازدا دەردەبڕێت. كاتێك 

كاتە  ئەو  دەڕوات،  كوێ  بەرەو  شتەكە،  نەوەك  جوڵەیە،  ئەم  دەبینیت 

دەتوانیت  چۆن  ئەوەیە:  ئەویش  دەبیتەوە،  مەزن  پرسیارێكی  روبەڕووی 

سەیری ترس بكەیت، بەبێ ئەوەی بەش بەش )پارچە پارچە(ی بكەیت، كە 

تا ئێستا ئەو جۆرە تێگەیشتنەت گەشە پێداوە؟ 
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تەنها ترسێكی تەواوەتی )هەموو( هەیە، بەاڵم بیرێك كە بەشێوەیەكی 

)هەمووە(  تەواوە  وێنە  ئەم  دەتوانێت  چۆن  بیردەكاتەوە،  پارچە  پارچە 

بۆیە  هەر  پارچە،  پارچە  ژیانێكی  ژیاوین،  ئێمە  دەتوانێت؟  ئایا  ببینێت؟ 

رێگای  لە  بكات  )هەمووە(  تەواوە  ترسە  ئەم  دەتوانێت سەیری  تەنها  بیر 

بیركردنەوە  میكانیزمی  پرۆسەی  تەواوی  پارچەییەوە.  پارچە  پرۆسەیەكی 

بریتییە لە لەتكردنی هەموو شتێك بۆ پارچەكان: خۆشمدەوێت، رقم لێتە، 

نامۆكانم،  تایبەتمەندییە  و  مەیل  منیت،  هاوڕێی  تۆ  منیت،  دوژمنی  تۆ 

و  واڵتەكەم  منداڵەكەم،  ژنەكەم،  ئیمتیازاتەكانم،  پایەم،  و  پلە  ئیشەكەم، 

واڵتەكەت، خوای من و خوای تۆ- هەموو ئەمانە پارچە پارچەكردنن لەالیەن 

هزرەوە و ئەم هزرە سەیری حاڵەتی تەواوی ترس دەكات، یان هەوڵدەدات 

سەیری بكات و لەتیدەكات بۆ پارچەكان-، هەر بۆیە كاتێك بیر دەتوانێت 

سەیری ئەم تەواوی ترسە بكات، ئەوكاتەی جوڵەی هزر نەبێت. 

ئایا دەتوانیت بەبێ هیچ دەرئەنجامگیرییەك سەیری ترس بكەیت ، 

ئەگەر  كۆتكردونەتەوە؟  لەبارەیەوە  تۆ  زانیاریانەی  ئەو  بەبێ  دەستوەردانی 

نەوەك  رابردوو،  لە  بریتییە  سەیرتكردووە  تۆ  شتەی  ئەو  ئەوا  نەتوانیت، 

بتوانیت بۆ یەكەمجار بەبێ تەدەخولی رابردوو ئەوا سەیری  ترس. ئەگەر 

ترس دەكەیت.

 دەتوانیت سەیری ترس بكەیت، تەنها ئەو كاتەی بیر زۆر هێمنە، 

قسە  لەگەڵ خۆی  بیرت  و  دەگرێت  كەسێك  لە  گوێ  كە  ئەوكاتەی  وەك 

لەگەڵی  خۆی  دڵتەنگیەكانی  و  گرفت  دەرب��ارەی  بیر  كاتەی  ئەو  ناكات، 

بكەیت،  ترسەكەت  سەیری  دەتوانیت  هەمانشێوە  بە  ئایا  ناكات.  دایەلۆگ 

بەبێ ئەوەی هەوڵبدەیت چارەسەری بكەیت، بەبێ هێنانە ناوەوەی دژەكانی، 

... لەڕاستیدا سەیری بكەیت و لێی رانەكەیت؟  كاتێك دەڵێیت »پێویستە 

كۆنترۆڵی ترس بكەم، پێویستە لێی رزگار ببم، پێویستە لێی تێبگەم«، ئەوا 
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تۆ هەوڵدەدەیت لێی رابكەیت. 

دەتوانیت چاودێری هەورێك، درەختێك، جوڵەی رووبارێك بكەیت 

نین،  لەبەرئەوەی ئەو شتانە بەالی تۆوە زۆر گرنگ  بیرێكی هێمنەوە،  بە 

بەاڵم ئەگەر چاودێری خۆت بكەیت، ئەوا بەڕاستی كارێكی گرانە، چونكە 

بۆیە كاتێك تۆ  پراكتیكاڵین و كاردانەوەكان زۆر خێرایە.  داواكاریەكان زۆر 

بە شێوەیەكی راستەوخۆ لە پەیوەندیدایت لەگەڵ ترس، یان لە پەیوەندیدات 

لەگەڵ بێ هیوایی، تەنیایی، ئێرەیی، یان هەر حاڵەتێكی دیكەی ناشرینی بیر، 

ئایا دەتوانیت سەیری ترس بكەیت بە شێوەیەكی تەواو كە بیر تەواو هێمن 

بێت بۆ ئەوەی بتوانێت ترس ببینێت؟ 

ئایا بیر دەتوانێت لە ترس بگات، نەك لە فۆڕمە جیاوازەكانی ترس، 

ئایا بیر دەتوانێت لە تەواوی ترس )هەموو ترس( بگات، نەك لەچی ئەترسیت 

؟ ئەگەر تۆ سەیری وردەكاری ترس بكەیت، یان هەوڵبدەیت دانە بە دانە لە 

ترسەكانت بگەیت، ئەوا هەرگیز ناگەیتە گرفتی سەرەكی، كە بریتییە لەئەوەی 

فێربیت لەگەڵ ترس بژیت. 

بۆ ئەوەی بژیت لەگەڵ شتێكی زیندووی وەك ترس، پێویست بە بیرێك 

و دڵێكی زۆر وردەكار دەكات، كە هیچ دەرئەنجامگیریەكی نییە و بەدوای 

هەموو جوڵەكانی ترس دەكەوێت. ئەگەر چاودێری ئەمە بكەیت و لەگەڵی 

بژیت – ئەمە رۆژێك ناخایەنێت، بەڵكو تەنها خولەكێك و چركەیەك پێویستە 

بۆ تێگەیشتن لەهەموو سروشتی ترس – ئەگەر لەگەڵی بژیت بەشێوەیەكی 

ترسدا  لەگەڵ  كە  كێیە،  كیانە  »ئەو  دەپرسیت  حەتمی  بە  ئەوا  تەواوەتی، 

دەژیت؟ ئەو كەسە كێیە و كێ چاودێری ترس دەكات و سەیری جوڵەی هەموو 

سەرەكی  حەقیقەتی  ئاگاداری  هەروەها  دەكات،  ترس  جیاوازەكانی  فۆڕمە 

زانیاری  كە  ئامارییە،  بوونێكی  مردووە،  كیانێكی  چاودێریكەر  ئایا  ترسە؟« 

و ئاگاداری زۆری دەربارەی خۆی كۆكردۆتەوە؟ یان ئەوە شتێكی مردووە، 
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چاودێریكەر  ئایا  ترسدا؟  جوڵەكانی  لەگەڵ  دەژیت  و  دەكات  چاودێری  كە 

رابردووە، یاخود شتێكی زیندوە؟ وەاڵمی تۆ چییە؟ وەاڵمی من مەدەرەوە، 

ئایا تۆ، چاودێریكەر، كیانێكی مردوویت و  بەڵكو وەاڵمی خۆت بدەرەوە. 

چاودێری شتێكی زیندو دەكەیت، یاخود شتێكی زیندویت و چاودێری شتێكی 

زیندوو دەكەیت ؟ چونكە لە چاودێریكردندا هەردوو حاڵەتەكە بوونیان هەیە. 

كەسی چاودێر، بریتییە لە سانسۆر كە ترسی ناوێت، چاودێر بریتییە لە 

تەواوی هەموو ئەزموونەكانی دەربارەی ترس، بۆیە چاودێر جیایە لەو شتەی 

بەشێوەیەكی  هەوڵدەدات  ئەو  هەیە،  لەنێوانیاندا  بۆشایی  ترس.  پێیدەڵێن 

لە  بریتییە  ئەمەش  رابكات،  لێی  یاخود  زاڵبێت،  ترسدا  بەسەر  هەمیشەیی 

جەنگی بەردەوامی نێوان خۆی و ترس – ئەم جەنگە بەڕاستی بەهەدەردانی 

وزەیە. 

چاودێر  كە  دەردەك��ەوێ��ت،  بۆت  دەكەیت،  چاودێری  تۆ  كاتێك 

دەستەیەكە لە ئایدیاكان و یادەوەریەكان و هیچ ناوەڕۆك و راستێتی نییە، 

بگەیت  راست  شتێكی  لە  دەتەوێت  تۆ  و  راستەقینەیە  شتیكی  ترس  بەاڵم 

كاتێك  لەراستیدا  ناتوانیت، بەاڵم  بەدڵنییایەوە  ئەبستراكتەوە، كە  لە رێگای 

چاودێر دەڵێت من دەترسم هیچ جیاوازی هەیە لەگەڵ شتی چاودێریكراو كە 

ترسە؟ خودی چاودێر ترسە، هەر كاتێك ئەم تێگەیشتنە دروستبوو، ئەوا هیچ 

وزە بە فیڕۆدانێك نییە بۆ هەوڵی هەاڵتن لەترس، هەروەها ماوەی نێوان 

)كات و بۆشایی( نامێنێت. كاتێك دەبینیت كە تۆ بەشێكیت لە ترس، نەوەك 

ناتوانێت هیچ شتێك دەربارەی ترس بكەیت،  تۆ  كاتە  ئەو  لێی،  جیا بیت 

پاشان ترس بە شێوەیەكی تەواو كۆتایی دێت. 

سەرچاوە:

Krishnamurti, Freedom from the Known. Ed: Mary 

Lutyens.1969.HarperSanFrancisco. P3948-
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كات، خەم و پەژارە، مردن 

زۆربەمان لە چوارچێوەی كاتدا بیردەكەینەوە. مرۆڤ بەهۆی كاتەوە 

یاریەكانی  پەسەندترین  لە  یەكێكە  داهاتوو(  )پاشەڕۆژ=  داهێنانی  دەژیت. 

راكردن.

 ئێمە وا بیردەكەینەوە، كە گۆڕان لەخۆماندا لەناوكاتدا بەدیدێت ، 

ئەو رێكخستنەی بۆ خۆمانمان دەوێت، دەكرێت وردە وردە دروستبكرێت 

، رۆژانە بۆی زیاد بكرێت، بەاڵم كات بەهیچ شێوەیەك رێكخستن و ئاشتی 

ناهێنێت و پێویستە لەسەرمان وازلە بیركردنەوەی هەنگاو بە هەنگاو بهێنین 

بژین.  ئاشتی  بە  لەناویدا  كە  نییە  ئێمە  بۆ  ئەوەیە سبەینێ   مانای  ئەمە   ،

پێویستە ئێمە ئێستا و دەستبەجێ رێكخراو بین. كاتێك ترسناكی راستەقینە 

ئێمە  هەیە.  دەستبەجێ  كردەی  بەڵكو  وانییە؟  دیارنامێنیت،  كات  هەیە 

ترسناكی زۆربەی كێشەكانمان نابینین، بۆیە كات دادەهێنین وەك هۆكارێك 

ناكات،  شتێك  هیچ  چونكە  هەڵخەڵەتێنەرە،  كات  بەسەریاندا.  زاڵبوون  بۆ 

تا یارمەتیمان بدات، بۆئەوەی گۆڕان لەخۆماندا بكەین. كات جوڵەیەكە كە 

داهاتوو، هەتا مرۆڤیش كات  ئێستا،  رابردوو،  بۆ  دابەشی كردووە  مرۆڤ 

دابەشبكات، ئەوا ملمالنێ  دەبێت. 

ئایا فێربوون پەیوەندی بە كاتەوە هەیە؟ ئێمە بۆ ماوەی ئەو هەزاران 

ساڵە فێرنەبووین، كە رێگایەكی باشتر بۆ ژیان هەیە وەك لەوەی رقمان لە 



82
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

یەكتری بێت و یەكتری بكوژین. ئەگەر بمانەوێت ئەم ژیانە دڕندە و بێمانایە 

چارەسەربكەین، كە خۆمان یارمەتیمانداوە دروستبێت، پێویستە لە كێشەی 

كات بگەین.

 یەكەم شت كە دەبێت تێیبگەین ئەوەیە، بۆئەوەی بتوانین سەیری 

كات بكەین، ئەوا پێویستمان بە بیرێكی تازە و پاك هەیە وەك لە پێشتردا 

باسمانكردووە. ئێمە سەرلێشێواوین بەهۆی ئەو هەموو گرفتانەی هەمانە 

دارستانێكدا  لەناو  كەسێك  ئەگەر  باشە  بووین.  ون  شڵەژاویدا  لەناو  و 

ونبێت، یەكەم شت چی دەكات؟ ئەو كەسە رادەوەستێت؟ وانییە؟ كەسەكە 

رادەوەستێت و لە دەوروبەری دەڕوانێت، بەاڵم ئێمە چەند زۆرتر لەژیاندا 

ون بین و سەرلێشێواو بین ئەوەندە زیاتر بە دەوروبەرماندا رادەكەین، 

دەگەڕێین، پرسیار دەكەین، داوا دەكەین، دەپاڕێینەوە، بۆیە یەكەم شت، 

ئەوەیە دەبێت لەناخی خۆتدا راوەستیت. هەر كاتێكیش لەناخی خۆتدا، 

بە شێوەیەكی سایكۆلۆژی راوەستایت، ئەو كاتە بیرت زۆر هێمن دەبێت، 

بیرت زۆر روون دەبێت. ئەو كاتە بە شێوەیەكی راستەقینە دەتوانیت لەم 

پرسی )كات(ە بگەیت و سەیری بكەیت. گرفتەكان تەنها لەناوكاتدا بوونیان 

دەبینین.  ناتەواوی  بە  كێشەكە  ئێمە  كاتێك  واتایەی  بەو  ئەمە  هەیە، 

ئەم ناتەواوی و گرفتە بەیەكەوە كێشەمان بۆ دروستدەكەن. كاتێك هەر 

تەحەدایەك بە پارچە پارچەیی و بەش بەش دەبینین، یان هەوڵدەدەین 

لێی رابكەین، ئەو كاتە ئێمە تەواوی سەرنجی خۆمان نەداوەتێ  و بەمەش 

ئێمە  ئەوكاتەی  دەبێت، هەتا  بەردەوام  كێشەكەش  دروستدەبێت.  كێشە 

سەرنجی ناتەواوی خۆمان بدەین بە كێشەكە و ئاواتەخوازبین رۆژێك لە 

رۆژان ئەم كێشەیەمان چارەسەر ببێت.

 ئایا تۆ دەزانیت كات چییە؟ مەبەستمان لەكاتی كاتژمێر و تۆماری 

نییە، بەڵكو مەبەستمان كاتی سایكۆلۆژییە؟ كات بریتییە لە  رووداوەكان 
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دووری )ماوەی( نێوان ئایدیا و كردار. ئایدیا بەدڵنیاییەوە بۆ خۆپاراستنە، 

بۆئەوەی بزانین پارێزراوین، بەاڵم كردار هەمیشە دەستبەجێیە، رابردوو و 

داهاتوو نییە. كردار هەمیشە لە ئێستادایە، بەاڵم كردار شتێكی ترسناك و 

نا دڵنیایە، بۆیە خۆمان لەگەڵ ئایدیاكان دەگونجێنین بۆ ئەوەی هەندێك 

سەالمەتی بۆ خۆمان دابین بكەین. 

ئایا بۆ خۆت تێبینی ئەوەت كردووە. بیرۆكەیەكت هەیە دەربارەی 

هەیە  ئایدۆلۆژیت  بیرۆكەیەكی  یان  هەڵەیە،  چی  و  راستە  چی  ئەوەی 

دەربارەی خۆت و كۆمەڵگە و بە گوێرەی ئەو ئایدیایە تۆ هەڵسوكەوت 

دەكەیت. لێرەدا كردار لەگەڵ ئایدیا گونجاوە، كردار نزیكە لە ئایدیا، هەر 

بۆیە بەردەوام ملمالنێ  هەیە. ئایدیا هەیە، بۆشاییەك هەیە، ئینجا كردار 

بناخەیی  بەشێوەیەكی  بۆشاییە  ئەو  )كات(ە،  بواری  بۆشاییە  ئەو  هەیە. 

هزرە. كاتێك تۆ بیردەكەیتەوە لەوەی سبەینێ  دڵخۆش دەبیت، پاشان تۆ 

وێنەیەكی خۆت دەبێت، كە هەندێك ئەنجام لەناو كاتدا بەدەستدەهێنیت. 

هزر لەرێگەی چاودێریكردنەوە، لەرێگای خۆشی و بەردەوام بوونی ئەو 

خۆشییەوە، كە لەالیەن هزرەوە درێژەی پێدەدرێت و هزر دەڵێت بەیانی 

دڵخۆش دەبم، بەیانی سەركەوتوو دەبم، بەیانی لە شوێنێكی جوان دەبم، 

بۆیە هزر ئەو بۆشاییە دروستدەكات، كە بریتییە لە كات. 

ئایا دەتوانین  رابگرین؟  ئایا دەتوانین كات  ئێمە دەپرسین،  ئێستا 

بیری لێ  تا هزر  بژین، بە شێوەیەكی تەواو، شێوەیەك سبەینێ  نەبێت 

بكاتەوە؟ لەبەرئەوەی كات خەمهێنەرە، كات پەژارەیە. بۆ نمونە دوێنێ ، 

هەزاران دوێنی لەمەوبەر، تۆ خۆشەویستیت كرد، یادەوەریەكت هەبوو 

و  خۆشی  لەو  بیر  تۆش  دەمێننەوە،  یادەوەریانە  ئەو  رۆیشتووە،  ئێستا 

ئازارانە دەكەیتەوە – بۆ دواوە ئاوڕ دەدەیتەوە: خۆزگە دەخوازی، ئاوات 

دەخوازی، پەشیمانیت، بۆیە هزر بەردەوام دەبێت و دووبارە ئەم شتانە 
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بەردەوامی  و  پەژارە  و  خەم  دەڵێین  شتانە  بەم  ئێمە  دروستدەكاتەوە. 

دەدەن بە كات. 

هەتا ئەم بۆشاییەی كات هەبێت، كە لەالیەن هزرەوە دروستدەكرێت، 

ئێستا  دەبێت.  بوونی  ترس  ب��ەردەوام  دەبێت،  بوونیان  پەژارە  و  خەم 

یەكێك دەپرسێت ئایا هەبوونی ئەم بۆشاییە دەكرێت كۆتایی پێبێت؟ ئەگەر 

تۆ بڵێیت ئایا هەرگیز كۆتایی دێت، ئەوا ئایدیایەك دروستبوو، شتێك تۆ 

دووبارە  و  دروستكرد  بۆشاییت  تۆ  هەربۆیە  بەدەستیبهێنیت،  دەتەوێت 

كەوتیتە داوەكەوە. 

ئێستا با باسی پرسی مردن بكەین، كە پرسێكی مەزنە بەالی زۆربەی 

ئایا  دەڕوات.  تەنیشتمانەوە  بە  رۆژانە  مردن  دەزانن  وەك  خەڵكییەوە. 

دەكرێت بە شێوەیەكی تەواو سەیری مردن بكەین و نەبێتە مایەی گرفت 

بۆمان؟ بۆئەوەی مردن بەو شێوەیە ببینین، پێویستە هەموو باوەڕەكان، 

هەموو هیواكان، هەموو ترسەكان، دەربارەی مردن كۆتاییان پێبهێنرێت. 

ئەگەر نا ئەوا تۆ ئەم شتە ناوازەیە وەك دەرئەنجامێك دەبینیت، وەك 

وێنەیەك دەیبینیت، وەك دڵەڕاوكەیەكی مەبەستدار دەیبینیت، هەر بۆیە 

تۆ لەناو كاتدا مامەڵەی لەگەڵ دەكەیت. 

كات دووری نێوان چاودێر و چاوێری كراودا تۆ، چاودێر، دەترسیت 

مانای چییە؟  نازانیت  ببیتەوە.  پێیدەوترێت مردن  ئەم شتەی  روبەرووی 

زۆر هیوا و تیۆرت دەربارەی مردن هەیە ؛ تۆ بڕوات بە دووبارە لەدایك 

پێیدەوترێت  بڕوات بەو شتە هەیە، كە  بونەوە و زیندوبوونەوە هەیە، 

گیان )روح(، بڕوات بە ئاتمان هەیە )كە بوونێكی روحی هەتا هەتایی(

ە و بە زۆر ناوی جیاوازەوە ناوی دەهێنرێت. ئێستا تۆ بۆ خۆت ئەوەت 

دراوەتە  ئایدیایەكە  ئەوە  یاخود  هەیە؟  بوونی  روح  ئایا  كە  دۆزی��ەوە 

لەو دیوو هزرەوە؟ ئەگەر  یان شتێكی بەردەوام و هەمیشەیە  دەستت؟ 
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هزر بیر لە روح بكاتەوە، كەواتە روح لە چوارچێوەی هزردایە و ناكرێت 

لە چوارچێوەی  بەردەوام  بێت، چونكە هیچ شتێكی  شتێكی هەمیشەیی 

هزردا نییە. دۆزینەوەی ئەوەی كە هیچ شتێك هەمیشەیی نییە، گرنگیەكی 

زۆری هەیە، چونكە تەنها ئەو كاتە بیر ئازاد دەبێت، ئەو كاتە دەتوانیت 

سەیربكەیت و ئەوكاتە خۆشیەكی گەورە هەستپێدەكەیت. 

ناكرێت لە شتێكی نەزانراو بترسیت، تەنها لەبەرئەوەی ئەو شتە 

نەزانراوە، بۆیە هیچ شتێك مایەی ترس لێ بوون نییە. مردن وشەیەكە، 

ئەوە وشەكەیە، وێنەكەیە كە بۆتە هۆی دروستبوونی ترس. ئایا دەتوانیت 

وێنەیە  ئەو  هەتا  م��ردن؟  وێنەی  بوونی  بەبێ   بكەیت،  مردن  سەیری 

بوونی هەبێت، كە لەو وێنەیەوە هزر هەڵدەقوڵێت، ئەوا بێگومان هزر 

ترس دروستدەكات، پاشان یان ترسەكەت لە مردن بە عەقاڵنی دەكەیت 

بۆ  باوەڕ  ئەندازە  بێ  ژمارەیەكی  یاخود  دەكەیت،  بەرامبەر  بەرگری  و 

خۆت دروستدەكەیت، بۆئەوەی خۆت بپارێزیت لە ترسی مردن. لێرەدا 

بۆشاییەك هەیە لەنێوان تۆ و ئەو شتەی لێی دەترسیت. لەم بۆشاییەی 

دڵتەنگی،  ترس،  لە:  بریتییە  كە  دەبێت،  ملمالنێ   بۆشای(یەدا   – )كات 

لە  ترس  دروستكردنی  هۆی  دەبێتە  كە  هزر  هاتنەوە.  بەخۆدا  بەزەیی 

مردن، دەڵێت با دوای بخەین، با خۆمانی لێ دووربخەینەوە، با دووربێت 

لێمانەوە، با بیری لێ  نەكەینەوە، بەاڵم تۆ بیری لێدەكەیتەوە. كاتێك تۆ 

دەڵێیت من بیری لێ ناكەمەوە، ئەوە پێش وەخت بیرت لێكردۆتەوە كە 

چۆن خۆتی لێدووربخەیتەوە. تۆ لە مردن تۆقیویت لەبەر ئەوەی دوات 

خستووە. 

ئێمە )ژین و مردن(مان لە یەكتری جیاكردۆتەوە و بۆشایی نێوانیشیان 

بریتییە لە ترس. ئەو بۆشاییە، ئەو كاتە، دروستبووە بەهۆی ترسەوە. ژین 

بریتییە لە ئازاری رۆژانەمان، لە تڕۆكردنی )اهانە(ی رۆژانەمان، خەم و 
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بەسەر  پەنجەرەكەمان  كردنەوەی  بەناو  ناو  لەگەڵ  رۆژانەمان،  شپرزەی 

رووبارە سحراویەكاندا. ئێمە بەمە دەڵێین ژیان، بەاڵم لە مردن دەترسین 

كە بەو خەم و پەژارەیە كۆتاییدەهێنیت.

زانراوەوە، وەك  بلكێنین بە شتێكی  ئێمە حەز دەكەین خۆمان   

لەوەی روبەرووی شتێكی نەزانراو ببینەوە - زانین لەبارەی ماڵەكەمان، 

ئیشەكەمان،  كەسایەتیمان،  خێزانەكەمان،  ماڵەكەمان،  ناو  شتومەكی 

بچوكەی  شتە  ئەو   - خواكانمان  تەنیایمان،  ناوبانگمان،  زانیاریەكانمان، 

بەبێ پچڕان لەناو خۆیدا دەخولێتەوە، لەگەڵ شێوازی سنورداری خۆی لە 

بوونێكی ناڕەحەتدا. 

ئێمە وادەزانین هەمیشە لە ئێستادا دەژین و مردن شتێكە، كە لە 

دوورەوە چاوەڕێمان دەكات، بەاڵم تا ئێستا پرسیاری ئەوەمان نەكردووە 

ئایا ئەم جەنگی رۆژانەیەی ژیان بریتییە لە ژین كردن. دەمانەوێت راستی 

مانەوە  بەڵگەی  دەمانەوێت  بزانین،  زیندووبونەوە  دووبارە  دەرب��ارەی 

)بەردەوامی ژیان(ی روح بەدەستبهێنین، گوێ لە دڵنیاكردنەوەكانی كەسانی 

پاشەڕۆژبین دەگرین، هەروەها گوێ بۆ دەرئەنجامەكانی توێژینەوەیەكی 

چۆن  هەرگیز  نەكردوە،  پرسیارمان  هەرگیز  بەاڵم  رادەدێرین،  مادی 

ژیانێكی خۆش و سیحراوی بژین، لەگەڵ هەستكردن بە جوانی لەهەموو 

ئازار  بەهەموو  قبوڵكردوە  هەیە  ئەوەی  وەك  ژیانمان  ئێمە  رۆژێكدا. 

دەكەینەوە،  مردن  لە  بیر  و  راهاتووین  لەسەری  و  نائومێدیەكانییەوە  و 

وەك شتێك كە دەبێت بە وریاییەوە خۆمانی لێ البدەین،بەاڵم مردن بە 

شێوەیەكی ناوازە وەك ژیان وایە، ئەگەر بزانین چۆن دەژین.

ئەگەر  بژیت  ناتوانیت  نەمریت.  ئەوەی  بەبێ  بژیت،  ناتوانیت   

پارادۆكسێكی  لە رووی سایكۆلۆژییەوە هەموو دەقەیەك نەمریت. ئەمە 

فكری نییە. بۆئەوەی بە تەواوی، بە شێوەیەكی هەموویی، رۆژانە بژیت 



87
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

وەك ئەوەی هەموو شتێك نوێ و جوانە، پێویستە هەموو شتەكانی دوێنێ  

بمرن، ئەگەر نا ئەوا تۆ ژیانێكی میكانیكی دەژیت و بیری میكانیكیش، 

هەرگیز نازانێت خۆشەویستی چییە و نازانێت ئازادی چییە. 

زۆربەمان لە مردن تۆقیوین ، لەبەرئەوەی نازانین ژیانكردن مانای 

چییە. نازانین چۆن بژین، لەبەرئەوە نازانین چۆن بمرین. هەتا ئێمە لە 

ژیان بترسین، ئەوا لە مردنیش دەترسین. ئەو مرۆڤەی لە ژیان ناترسێت، 

لەوە  ئەو  چونكە  بژیت،  لەنادڵنیایدا  تەواوی  بە  لەوەی  ناترسێت  ئەوا 

تێدەگات بە شێوەیەكی ناوەكی، بەشێوەیەكی سایكۆلۆژی، دڵنیایی نییە. 

و  ژیان  و  دەبێت  بێكۆتایی  جوڵەیەكی  ئەوا  نابێت،  دڵنیایی  كاتێكیش 

لەگەڵ  دەژی��ت،  ملمالنێ   بەبێ   مرۆڤەی  ئەو  دەبن.  یەك  وەك  مردن 

جوانیدا دەژیت، لەگەڵ خۆشەویستیدا دەژیت، لەمردن ناترسێت، چونكە 

خۆشەویستی كردن، واتە مردن. 

لەناویشیاندا،  دەیانزانیت،  شتانەی  ئەو  هەموو  لە  بمریت  ئەگەر 

خانەوادەكەت، یادەوەریت، هەموو ئەو شتەی هەستتپێكردون، ئەوا مردن 

كاتە مردن  ئەو  بوونەوە دەبێت.  پرۆسەیەكی گەنج  پاككەرەوە دەبێت، 

خاوێنی دەهێنیت و ئەو جۆرە خاوێنییەیە سۆز دروستدەكات، نەك ئەو 

كەسانەی باوەڕیان هەیە یان دەیانەوێت بزانن دوای مردن چی روودەدات، 

بۆئەوەی بزانیت بەڕاستی دوای مردن چی روودەدات، پێویستە بمریت. 

ئەمە نوكتە نییە. پێویستە بمریت – مردنی جەستەیی نا، بەڵكو مردنی 

سایكۆلۆژی، مردنی ناوەكی، بمریت لەو شتانەی ئازیزبوون یان تاڵبوون 

بەالتەوە. ئەگەر مردیت لە یەكێك لە ئارەزووەكان، جا گەورە بێت، یان 

بچوك، ئەوكاتە بە شێوەیەكی سروشتی، بەبێ هیچ زۆر لەخۆكردنێك و 

ئارگومێنتێك، ئەوكاتە دەزانیت )بمریت(، واتای چییە. بۆ ئەوەی بمریت 

لە  بێت  بەتاڵ  بێت،  خاڵی  لەخۆی  ت��ەواوی  بە  )بیر(  لەسەر  پێویستە 
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ئارەزووەكانی رۆژانە، لە حەزەكانی رۆژانە، لە ئازارەكانی رۆژانە. مردن 

نوێ بوونەوەیە، گۆڕانە ... كە تیایدا هزر كار ناكات، چونكە هزر شتێكی 

كۆنە. كاتێك مردن هەیە، ئەوا شتێكی تەواو نوێ هەیە. ئازادبوون لە شتە 

زاندراوەكان بریتییە لە مردن، پاشان ئەو كاتەیە كە تۆ دەژیت. 

سەرچاوە:

Krishnamurti, Freedom from the Known. Ed: Mary 

Lutyens.1969.HarperSanFrancisco. P7278-
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جەنگ و هۆكارەكانی 

گفتوگۆیەك لەگەڵ فەیلەسوفی هندی )كریشنا مۆرتی( 

گرنگی  بەشێكی  بۆتە  جەنگ  ئێستاماندا،  لەسەردەمی  پێشەكی: 

پاڵەوانی  و  بیانوی جیاجیاوە جەنگەكان هەڵدەگیرسێن  بە  رۆژانە  ژیانمان، 

جەنگی  سەربەخۆیی،  جەنگی  تیرۆر،  دژە  جەنگی  دەب��ن:  پەیدا  نوێ  

دیموكراتیزەكردن، جەنگی، جەنگی .... لەم گفتوگۆیەدا فەیلەسوفی هندی 

)كریشنا مۆرتی(، راشكاوانە دەچێتە سەر هۆكاری راستەقینەی جەنگەكان و 

زۆر بە سانایی هۆكارەكانی رووندەكاتەوە. ئەم چاوپێكەوتنە، دوای جەنگی 

هەڵگیرسانی  هۆكارەكانی  لەبەرئەوەی  بەاڵم  ئەنجامدراوە،  دووەم  جیهانی 

ئەم  هەیە،  بوونیان  زیاتر  كات  هەموو  لە  ئێستا  دووەم،  جیهانی  جەنگی 

گفتوگۆیە گرنگی خۆی هەیە و ماهیەتەكەی هەردەمێنێت، هاوكات مۆرتی 

بەشێوەیەكی جیهانی و گشتگیر باس لە هۆكارەكانی هەڵگیرسانی جەنگەكان 

دەكات، كە هەر ئەو هۆیەش گیانی بەردەوامی دەداتە ئەم دەقە. 

پ : بۆچی مرۆڤەكان شەڕ لەگەڵ یەكتریدا دەكەن؟ 

جار  هەندێك  شەڕدەكەن؟  گەنجەكان  كوڕە  بۆچی  مۆرتی:  كریشنا 

شەڕ  ئێرەدا  كەسی  هەندێكی  لەگەڵ  یان  دەكەیت،  شەڕ  براكەتدا  لەگەڵ 

دەكەیت، وانییە؟ بۆچی؟ تۆ شەڕ لەسەر یاریەك دەكەیت، لەوانەیە كوڕێكی 
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تر تۆپەكەی تۆی بردبێت، یان كتێبەكەتی بردبێت، لەبەرئەوە شەڕی لەگەڵدا 

دەجەنگن،  هۆ  لەبەرهەمان  بڵندیش،  پایە  و  گەورە  خەڵكانی  دەكەیت. 

بەاڵم )یاریەكەی( ئەوان: سەروەت و دەسەاڵت و پلە و پایەیە. ئەگەر تۆ 

دەسەاڵتت بوێت و منیش دەسەاڵتم بوێت، لەگەڵ یەكتردا دەجەنگین، هەر 

لەبەرئەوەشە نەتەوەكان بەرەو جەنگە گەورەكان دەڕۆن. تێگەیشتن لە شەڕ 

زۆر سادەیە، بەاڵم فەیلەسوف و سیاسەتمەدارەكان و ئەوانەی پێیاندەوترێت 

پیاوانی ئاینی، ماناكەیان ئاڵۆز كردووە.

پ: چۆن دەتوانین كێشە و گرفتە سیاسیەكانی ئێستای جیهان 

چارەسەر بكەین؟ ئایا هیچ شتێك هەیە، كە تاكە كەس بتوانێت ئەنجامی 

بدات بۆ راگرتنی جەنگی چاوەڕوانكراو؟ 

كریشنا مۆرتی : جەنگ دیمەن و خوێن رشتنی رۆژانەی ژیانمانە، 

وانییە؟ جەنگ گوزارشتی دەرەكی حاڵەتی ناوەوەی مرۆڤەكانە. گەورەكردنی 

زۆر  خوێناویە،  زۆر  سەیرە،  دیمەنێكی  جەنگ  رۆژانەمانە.  كردارەكانی 

تاكەكەسیمانە.  چاالكییەكی  و  كۆمەڵی  ئەنجامێكی  بەر  بەاڵم  وێرانكەرە، 

لەبەرئەوە من و تۆ، بەرپرسین لە جەنگ و چیمان پێدەكرێت بۆ راگرتنی؟ 

راناگێریت،  تۆ  و  من  بە  چاوەڕوانكراو،  جەنگی  ئاشكرایە  شتێكی 

چونكە ئەو جەنگە ئێستا لە ئاستی سایكۆلوژی لە جوڵەدایە و روودەدات. 

زۆرن،  كێشەكان  بوەستێنرێت،  ناتوانرێت  رووداندایە،  لە  لەكاتێكدا جەنگ 

زۆر گەورەشن. سەیركە یەكێك دەبینێت وا خانوویەك دەسوتێت و دەزانێت 

هۆكاری ئەو سوتانە چییە، بۆیە دەڕوات لە شوێنیكی تر خانویەكی نوێ  بەو 

مادانەی كە ناسوتێن دروستدەكات. من و تۆش دەزانین هۆكاری جەنگەكان 

چین.

نەمێنیت،  جەنگ  دەمانەوێت  و  مەبەستمانە  بەڕاستی  ئەگەر 
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دەبێت لەخۆمانەوە دەستپێبكەین و خۆمان بگۆڕین، چونكە ئێمە هۆكاری 

هەڵگیرسانی جەنگین. لەماوەی جەنگدا خانمێكی ئەمریكی هاتە الم و پێیوتم 

كوڕێكی )16( سااڵنی هەی،ە نایەوێت بفەوتێت و ئەیەوێت رزگاریبكات، لەم 

بارەیەوە زۆر گفتوگۆمانكرد. ئامۆژگاریم كرد و پێمراگەیاند: ئەگەر بەڕاستی 

بوونت  ئەمریكی  بە  هەستی  دەبێت  بكەیت،  رزگار  كوڕەكەت  مەبەستتە 

نەمێنیت، دەبێت تەماعت نەمێنێت، دەبێت هەوڵی خۆسەپاندن نەدەیت، 

دەبێت هەوڵبدەی سادە بیت، سادەیی بەتەنها لە جل و بەرگ و روخساری 

دەرەوەدا نا، بەڵكو سادەیی لەبیركردنەوەدا، لەناختدا، لەهەستەكانتدا، لە 

پەیوەندیەكانتدا. ئافرەتەكە لە وەاڵمدا وتی: تۆ داوای شتی زۆر دەكەیت، من 

ناتوانم، لەبەرئەوەی بارەكە زۆر لە من گەورەترە، من ناتوانم ئەو ژینگەیە 

بگۆڕم، كەواتە ئەو ئافرەتە بۆ خۆی بەرپرسە لە تیاچوونی كوڕەكەی. 

ئێمە دەتوانین ژینگە و بارودۆخ كۆنترۆڵ بكەین، چونكە بۆ خۆمان 

كۆمەڵگە  پەیوەندییە،  بەرهەمی  كۆمەڵگە  دروستكردووە،  بارودۆخمان 

دەگۆڕدرێت، ئەگەر پشت بە یاسا ببەستین، تەنها بۆ گۆڕینی دیوی دەرەوەی 

و  دەس��ەاڵت  بە  حەز  ناخمان  و  هەست  ناوەوەمان،  لەكاتێكدا  شتەكان، 

دەبێت،  داڕووخان  توشی  كۆمەڵگە  ئەوا  دەكات،  خۆسەپاندن  و  سەرمایە 

چونكە هەمیشە ناوەوەی مرۆڤ زاڵە بەسەر دەرەوەیدا. چی دەبێتە هۆی 

بیروباوەڕێكمان  هەر  ئابوری؟  یان  سیاسەت،  ئاین،  جەنگ؟  هەڵگیرسانی 

هەبێت، نەتەوەیی یان ئایدۆلۆژی، تەنانەت ئەگەر بێ  بیروباوەڕیش بین، 

بەاڵم ئیرادەیەكی باش، خۆشەویستی، یەكترپێزانینمان هەبێت، هیچ جەنگێك 

لەدنیادا روونادات. ئێمە پڕ بووین لە بیروباوەڕ كە بێزاری پەروەردە دەكەن. 

رێگامان  دوو  ئێستامان،  كێشەكانی  و  گرفت  ب��ە  س��ەب��ارەت 

لەبەردەمدایە: یان دەبێت لەسەر جەنگ بەردەوام بین، كە ئەویش بەرهەمی 

و  دیاریبكەین  جەنگ،  هۆكارەكانی  دەبێت  یان  رۆژانەمانە،  هەڵسوكەوتی 
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هەڵگیرسانی  هۆی  دەبێت  ئاشكرایە  شتێكی  ئەوەی  بكەین.  چارەسەریان 

كە  نەخۆشییەك  پلەوپایەیە، هەروەها  و  پارە  و  دەسەاڵت  جەنگی حەزی 

پێیدەوترێت نەتەوایەتی، پەرستنی ئااڵ، نەخۆشی ئاینێكی رێكخراو، پەرستنی 

بیروباوەڕێك )دۆگما(.

هەموو ئەمانە هۆكاری هەڵگیرسانی جەنگن. تۆ وەكو تاكێك ئەگەر 

سەربە هەر رێكخراوێكی ئاینی بیت، ئەگەر تامەزرۆی دەسەاڵتیت، ئەگەر 

كە  كۆمەڵگەیەك  دروستكردنی  بۆ  دەنێیت  هەنگاو  ئەوا  حەسودیت... 

تر دووبارەی دەكەمەوە،  داڕووخانە. جارێكی  لەناوچوون و  بەرهەمەكەی 

ئەوە دەكەوێتە سەر خۆت، نەوەك سەركردەكان، نەوەك ئەوانەی پێیاندەڵێن 

بەرپرسیارێتی  هەڵگیرسان  جەنگ  دیكەش.  ئەوانی  و  دەوڵ��ەت  پیاوانی 

لەسەر ئێمەیە، بەاڵم هەستناكەین. ئەگەر تەنها جارێك بیر لە بەرپرسارێتی 

كردەوەكانمان بكەینەوە، ئەوا زۆر بەزوویی كۆتایی بە جەنگەكان دێن. 

 جەنگ ئازارێكی ترسناكە، بەاڵم وەك دەبینیت ئێمە هیچ گرنگی 

حسابی  هەیە،  خۆمان  كاری  دەخوێن،  نان  ژەم   سێ   رۆژانە  پێنادەین، 

بەتەنیا  مەكەن،  بێزارمان  خوا  خاتری  »بۆ  دەڵێین  كەچی  هەیە،  بانكمان 

جێمانبهێڵن«،چەند لە ژیانماندا گەورەتر دەبین، زیاتر پێویستمان بە ئاسایش و 

بێ  دەنگییە. زیاتر حەزدەكەین بەتەنیا بین. بەمەبەستی پاراستنی شتەكانمان، 

هەروەك ئەوەی بۆ خۆیان هەن، بەاڵم ناتوانین وەك خۆیان شتەكان بپارێزن، 

چونكە هیچ شتێك نییە نەگۆڕبێت، ئێمە نامانەوێت روبەرووی ئەو حەقیقەتە 

ببینەوە، كە ئێمە )من و تۆ( بەرپرسی شەڕ و جەنگەكانین. من و تۆ باس لە 

ئاشتی دەكەین، كۆنفراس دەربارەی ئاشتی دەكەین، مێزگرد دەربارەی ئاشتی 

دەبەستین و گفتوگۆی لەسەر دەكەین، بەاڵم لەناخماندا، لە سایكۆلۆژیاماندا، 

تامەزۆری دەسەاڵت و پلە و پایەین، خۆمان بە كۆمەڵێك باوەڕ و دۆگماوە 

بەستۆتەوە، كە ئامادەین لە پێناویاندا بمرین و یەكتر لەناوبەرین.  قەناعەتت 
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وایە پیاوی لەو جۆرە )من و تۆ(  بتوانێت ئاشتی لەجیهاندا بەرقەراربكات. 

ئەگەر ئاشتیمان بوێت، دەبێت ئاشتی خوازبین، بۆئەوەی بە ئاشتی 

نییە،  ئایدیاڵ  شتێكی  ئاشتی  نەچێنین.  دوژمنایەتی  تۆوی  دەبێت  بژین، 

ئەو  حەقیقەتی  بزانی  لەوەی  راكردنە  راكردنە.  ئایدیاڵ  من  بۆچوونی  بە 

بكەین، دەبێت  ئاشتیمان دەوێت، دەبێت خۆشەویستی  ئەگەر  شتە چییە. 

دەستپێبكەین نەوەك لە ژیانێكی خەیاڵیدا بژین، دەبێت شتەكان وەك خۆیان 

ببینین، كاریان لەسەر بكەین، بیانگۆڕین. ئاسودەیی دەرونمان دەوێت، بەاڵم 

بەدەستیناهێنین، چونكە ئاسودەیی دەروونی لە سەروەت و سامان و پلە و 

پایە و ناوبانگدا نییە. ئەو شتانە حەقیقەتن ئایا دەیانبینیت؟ 

 بۆ بەرقەراربوونی ئاشتی لە دنیادا و راگرتنی جەنگەكان، دەبێت 

شۆڕش لەناخی تاكەكەسدا دەست  پێ  بكات، لەناخی من و تۆدا، شۆڕشی 

ئابوری، بەبێ  ئەو شۆڕشە ناوەكییە، شتێكی بێ  مانایە، چونكە هەژاری و 

برسێتی هەموو دەرئەنجامی حاڵەتی سایكۆلۆژی: )تەماع، حەسودی، ئیرادەی 

بە  پێوستمان  جەنگ،  ناڕەحەتی،  برسێتی،  بۆ  سنوردانان  بۆ  (ن.  خراپ 

شۆڕشێكی سایكۆلۆژییە، كە ژمارەیەكی زۆر كەم لە ئێمە ئامادەن روبەڕووی 

هاوپەیمانێتی  دادەنێن،  بۆ  یاسای  دەكەین،  گفتوگۆ  ببنەوە.  راستییە  ئەو 

نوێ  دروستدەكەین، نەتەوە یەكگرتوەكان دادەمەزرێنین،... بەاڵم ئاشتیمان 

ژیانە  و  پارە  و  پلە  و  دەسەاڵت  دەستەبەرداری  چونكە  دەستگیرنابێت، 

تر  ئەوانی  سودە،  بێ   تر  كەسانی  بە  بەستن  پشت  نابین.  سەخیفەكەمان 

ناتوانن ئاشتی و ئاسودەیمان بۆ بهێنن، هیچ سەركردەیەك، هیچ حكومەتێك، 

هیچ سوپایەك، هیچ واڵتێك ناتوانێت ئاشتیمان بۆ بهێنیت. ئەوەی ئاشتیمان 

بۆ دەهێنیت گۆڕانی ناوەوەی مرۆڤە، كە سەرئەنجام دەبێتە گۆڕانكاری لە 

ژیانی دەرەوەماندا. 
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ئەنجامیاندەدەین،  كردەوانەی  لەو  نییە  پەرێز  دوورە  ناوەوەمان 

كە  هەیە،  بوونی  كاتێك  دروست  و  راست  ك��ردەوەی  تر،  واتایەكی  بە 

بیركردنەوەی راست و دروست بوونی هەبیت، بیركردنەوەی راستیش بوونی 

نییە، ئەگەر زانیاریمان لەسەر خۆمان نەبێت، ئەگەر زانیاریمان لەسەر خودی 

خۆمان نەبێت، ئەوا »ئاشتی« بوونی نییە. 

 بۆ كۆتایی هێنان بە جەنگی دەرەوە، دەبێت كۆتایی بە جەنگی 

سەری  و  رازین  قسانە  بەم  ئێوە  لە  هەندێك  بهێنیت،  خۆت  ناوخودی 

خۆتان رادەوەشێنن و دەڵێن »باشە«، بەاڵم كاتێك دەڕۆنە دەرەوە هەمان 

كردوتانە،  پێش  لەمەو  ساڵ  بیست  یان  دەساڵ،  كە  هەڵسوكەوتدەكەن، 

نییە. جەنگ و  بۆیە هیچ گرنگیەكی  تەنها سەر زارەكییە،  رازیبوونەكەتان 

ناڕەحەتیەكان كۆتاییان نایەت، تا هەست بە ترسناكیان نەكەین، هەتا هەست 

بە بەرپرسارێتی خۆمان نەكەین. ئاشتی كاتێك بەرقەرار دەبێت، كاتێك تۆ 

بۆخۆت ئاشتی خواز بیت كاتێك بە ئاشتی لەگەڵ دراوسێكەدا بژیت.

سەرچاوە:

“Think on These Things”. )1964.p32, 1970 reprint(. Second 

public talk, India; Collected Works of J.Krishnamurti
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ژیانێكی بێ  كێشە

ژیانتاندا  لە  جێبەجێبكەن.  ئەمە  چۆن  پێتاندەڵیم  من  چییە؟  كێشە 

تاقیبكەنەوە ، پاشان دەبینن كە ئەمە كاردەكات. كێشە چییە؟ كێشە شتێكە 

كە تۆ چارەسەرت نەكردووە. كیشەی بیركاری هەیە، كێشەی زانستی هەیە، 

كێشەی بایۆلۆژی هەیە، ئێمە باسی ئەو كێشانە ناكەین، بەڵكو ئێمە باسی 

كێشەی سایكۆلۆژی دەكەین لە نێوان مرۆڤەكاندا. ئەو كێشانەی كە هەن لە 

نێوان یەكتریدا... ژن و مێرد... ئیتر بۆخۆتان كێشەكانی تر دەزانن. 

كێشە بەواتای نەبوونی چارەسەر بۆی. ئێستا باباسی ئەوە بكەین: ئایا 

دەتوانین كێشە چارەسەر بكەین، بەوشێوەیەی دروستدەبێت؟ ئایا دەتوانین 

پێبهێنین، تەنانەت رۆژێكیش لەگەڵ خۆت هەڵی نەگریت؟ چونكە  كۆتایی 

سەیر بكەن ئەگەر كێشە بەردەوام بێت، لە راستیدا مێشك گێل دەبێت. 

بۆخۆت دەتوانیت ئەمە تاقیبكەیتەوە. چاالكی مێشك هێواش دەبێت، چونكە 

بێت.  كەم  توانای  دەكات،  مێشك  لە  وا  كێشە  سەر،  خراوەتە  قورسایی 

مێشك مرونەت لە دەستدەدات، كاتێك تۆ كێشە لەگەڵ خۆت هەڵدەگریت 

بۆ ماوەی چەندین ساڵ، تەنانەت بۆ هەفتەیەكیش، كەواتە ئێستا پرسیارەكە 

ئەوەیە، ئایا دەتوانین كێشە چارەسەر بكەین، بەو شێوەیەی دروستدەبێت؟

بەراستی  بەڵكو  قبوڵمەكە،  وشەكان  ئەنجامبدە.  ئەمە  بەڕێز، 

تاقیبكەرەوە، ئەمە شایەنییەتی، بەاڵم ئەگەر بڵێی » ئەمە ئایدیایەكی باشە، 
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ئەمە  چۆن  »پێمبڵێ   بڵیی  یان  ئەنجامیبدەم.«  ناتوانم  بەاڵم  باشە،  شتێكی 

بكەم؟« چۆن بیكەم بوونی نییە، چونكە چۆن بیكەم بەواتای بوونی میتۆدێك، 

سیستەمێك، كەسێك كە پێتدەڵێت چی بكەیت، بۆیە ئەگەر كەسێك پێتبڵێ 

ئەو  ترادسیۆن،  یاری  هەمان  بۆ  دواوە،  دەگەڕێیتە  تۆ  ئەوا  بكەیت،  چی 

بیرەی خاوێنە هیچ جۆرە ترادسیۆنێكی نییە.

كەسێك كاتێك كێشەی هەیە، ئەوە مانای ئەوەیە، ئەو كێشەیە بیری 

لە  كێشەمان  ئێمە  نەكراوە.  چارەسەر  نەكۆڵراوەتەوە،  لێی  لێنەكراوەتەوە، 

نا  پیاو و ژن، سێكشواڵ و  نێوان  بواری پەیوەندیەكاندا هەیە. وانییە؟ لە 

سێكشواڵ، هاوڕێیانە و نا هاوڕێیانە... هەموو پەیوەندیەكان، ئەمە، ئەوە... 

كێشەی  لە  باس  پەیوەندیەكاندا  لە  بوارەكەوە،  هەموو  ناو  دەچینە  ئێمە 

مرۆڤ دەكەین ، نەوەك كێشەیەكی دیاریكراو، چونكە ئەگەر لێكۆڵینەوە لە 

كێشەیەكی تایبەت بكەین... ئەوا ئێمە مامەڵە لەگەڵ بەشێكدا دەكەین، نەك 

لەگەڵ هەموو. ئەمە روونە. كەواتە ئێمە باس لە  تەواوی كێشەی مرۆڤ 

ماڵەوە،  لە  كارگە،  لە  بەرپرسەكەت،  لەگەڵ  پەیوەندیەكاندا:  لە  دەكەین 

ناسێكسی،  كێشەی  سێكس،  كێشەی  مێردەكەت،  لەگەڵ  ژنەكەت،  لەگەڵ 

زاڵبوون، حەزبوون بۆ هەبوونی شت، پەیوەست بوون... هەموو ئەمانە بە 

مانای كێشە دێن. وانییە؟

سەرەتا، بابزانین بۆچی كێشەمان هەیە؟ بۆچی لەگەڵ كێشەدا ژیان 

دەكەین؟ تێدەگەین؟ ئایا ئێمە تەمبەڵین؟ یاخود قبوڵمانكردوە وەك نۆرمێكی 

ژیان، كە دەبێت كێشەمان هەبێت؟ یان بۆ هەزاران ساڵ كێشەمان هەبووە 

مانای  ئەمە  بین؟  بەردەوام  با  بێت،  نەمان  ئێستا  بۆ  دەڵێین   ئێستاش  و 

وانییە؟  ژیان.  ئاسایی  بەشێكی  وەك  قبوڵكردووە  كێشەی  مێشك  ئەوەیە 

كەواتە، قبوڵی مەكە كێشەت هەبێت. تێدەگەیت؟ ملمالنێ  لەگەڵ مێشك 

بەڕێز بەم قسەی من رازی مەبە،  نەبێت.  بیرت بكە، بەوەی كێشەت  و 
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بە  كە  دروستدەبێت  كێشە  كاتێك  ئەوەیە  مانای  ئەمە  ئەنجامیبدە.  خۆت 

حەتمی ئەمە دەبێت... چۆن مامەڵە لەگەڵ كێشەكەدا بكەین، بەبێئەوەی بۆ 

كەمترین ماوە بمێنێتەوە؟ ئێستا باسیدەكەین.

ئەگەر  وانییە؟  هەبێت.  بوونی  چەق  دروستدەبێت  كاتێك  كێشە 

چەق بوونی هەبێت، ئەوا دەبێت چێوەش بوونی هەبێت، تیرەش بوونی 

كێشەی  بازنەكە  هەموو  بازنەكە.  هەموو  یەك؟  لەدوای  یەك  هەبێت... 

ئێمەیە. وانییە؟ ئەگەر چەق بوونی نەبوو، مانای وایە كێشە بوونی نابێت. 

بەڕێزان، تكایە لە ئەمە تێبگەن. 

هیچ  ئەمە  هاوڕاین.«  لەگەڵت  »بڵێن  و  مەلەقێنن  سەرتان  تەنها 

دەبێت:  سەرەتا  دەگەیەنێت.  چی  مانای  شتە  ئەم  بزانە  نییە،  مانایەكی 

قوڵییەكەی بزانیت، جوانییەكەی بزانیت، عەقاڵنییەتەكەی بزانیت، دروستیەكەی 

بزانیت... هەتا )من( هەبم لەگەڵ )چەق= سەنتەر( ئەوا كێشەكان بوونیان 

دەبێت. وانییە؟ لەوانەیە كێشەكان ترسناك بن، یان كێشەكان وێرانكەر بن، 

یاخود كێشەكان رواڵەتی بن. هەتا كێشە هەبێت، خۆشەویستی نییە. 

جیهانی  لە  بژین،  جیهانێكدا  لە  ئێمە  مومكینە  شتێكی  كەواتە، 

مۆدێرندا، كە ژنمان هەیە، مێردمان هەیە، منداڵمان هەیە، كارمان هەیە... 

هەموو شتەكانی تریش... مومكینە بژین بەبێ  بوونی چەق؟ بەڕێزان لەمە 

كێشەكان  هەبێت،  بوونی  چەق  هەتا  ببینن،  راستیەكە  دەبێت  تێدەگەن؟ 

بوونیان هەیە. ئەگەر بڵێیت » ئەمە ژیانی منە، دەكرێت كێشەم هەبێت.« 

بەردەوام بە، ئەمە كەیفی خۆتە. 

بۆ  تەنها  نەك  شتن،  وێرانكەرترین  كێشەكان  بزانیت  ئەگەر  بەاڵم 

مێشك، بەڵكو بۆ هەموو )بیر(، بیرێك كە لەبارە، زیندووە، چاالكە- چونكە 

تۆ  ئەگەر  كەواتە  بیردەخنكێنێت-،  وایە  بەتانییەك  وەك  كێشەیەك  هەر 

راستیەكە ببینیت و بزانیت بوونی چەق، واتە هەبوونی كێشە، وانییە؟ تەنها 
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كاتە چی روودەدات؟  ئەو  ببینە،  ئەمە  راستی  بەڵكو  نەبێت،  لەمە  گوێت 

تێدەگەن؟

بیرێك، بوونێك كە چەقی نەبێت و دەژی لەگەڵ ژنەكەی، لەگەڵ 

مانای  ئەمە  جیهان.  هەموو  لەگەڵ  هەموو،  لەگەڵ  دەژی  مێردەكەی، 

ئەوەیە تۆ هەموو چركەیەك رەفتاردەكەیت)= دەجوڵێیت(. ژیان بریتییە لە 

جوڵە. وانییە؟ بەاڵم كاتێك تۆ لە چەقەوە دەجوڵێیت، ئەوا تۆ كێشەیەك 

ببینن،  ئەمە  چوارچێوەی  دەبینن؟  ئەمە  ئایا  دەپرسم  دروستدەكەیت. 

هەمووی ببینن: كە بیرێك بە بوونی چەق كاربكات ، ئەو بیرە ژمارەیەكی 

زۆر كێشەی دروستكردووە، كێشەی: سیاسی، ئابوری، پەیوەندی سۆزداری، 

شێوازی  رووخێنەرترین  لە  بریتییە  كێشەش  بوونی  ناسۆزداری.  پەیوەندی 

تێدەگەن؟ زیندوێتی مێشك  ئێوە  ژیان. كە زیندوێتی مێشك وێراندەكات. 

وێراندەكات. ئێوە ئەگەر ئەمە ببین، ئەمە ببیستن، ئەوا كێشەكان نامێنن، 

تەواو دەبن، چارەسەر دەبن.

سەرچاوە: ڤیدیۆیەكی كریشنا مۆرتی لە YOUTUBEبەم ناونیشانەی 

خوارەوە: 

Can you End a Problem as it Arises? https://www.youtube.com/

watch?v=QiIlEpLk4A0
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رۆژمێری روداوە گرنگە فەلسەفییەكان

زانیاریساڵ

سەدەی 

شەشەمی پ. ز.

 سەرەتای فەلسەفەی رۆژئاوا لەگەڵ تالس ملتی.

كۆتایی سەدەی 

شەش پ.ز.

 مردنی فیساگۆرس.

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

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

دامەزراند.

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

)یۆنان( دامەزراند.

لە 324 ز رۆمی  ئیمپراتۆریەتی  پایتەختی  ئیمپراتۆر،  كۆنستانتینی 

بیزەنت، دەگوازێتەوە.

كێش 400 فەلسەفە  دەنوسێتەوە.  دانپێدانانەكانی  پیرۆز  ئاگوستینی 

دەكرێتە ناو ئیالهیاتی مەسیحەوە. 

)ویزیگوت(ەكان، هەواڵی سەرەتای 410 بەدەستی  تااڵنکردنی رۆم 

)سەدەی تاریكی( دەدات.
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زانیاریساڵ

ئیمپراتۆر 529 فەرمانی  بە  )یۆنان(  ئاتن  لە  ئەكادیمیا  داخستنی 

)یوستی نیان( كۆتایی بە بیری  یۆنانی دێنێت.

ناوەندی 

سەدەی 13

دەنەخشێنێت.  ئەرستۆ  شیكردنەوەكانی  ئاكویناس  تۆماس 

سەردەمی حیكمەتی وانەبێژی.

  روخانی بیزەنت بەدەستی توركەكان و كۆتایی ئیمپراتۆریەتی 1453

بیزەنت.

كۆلۆمبۆس دەگاتە ئەمەریکا. ڕێنیسانس لە فلۆرانس و دوبارە 1492

روكردنە زانستی یۆنانی.

كۆپەر نیك )لەبابی گەڕانی تەنە ئاسمانیەكان( باڵودەكاتەوە و 1543

بەبیركاری دەیسەلمێنێت زەوی بەدەوری خۆردا دەسوڕێتەوە.

ئینكار 1633 ناوەند بوونی خۆر  تیۆری  ناچار دەكات  گالیلو  كڵێسا، 

بكات.

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

مردنی )سپینوزا( باڵوبونەوەی )رەوشتەكان( دەرەخسێنێت.1677

كێشكردنی 1687 تێگەیشتنی  )یاساوڕێسا(  بەباڵوكردنەوەی  نیوتن 

خستەڕوو.

لۆك، )وتاری لەبابی تێگەیشتنی مرۆڤ( باڵوكردەوە، سەرەتای 1689

ئەزمونگەرایی.

و 1710 باڵودەكاتەوە  مرۆڤایەتی  زانستی  رەگوریشەی  بێركلی 

چوارچێوەیەكی نوێ بە ئەزمونگەری دەبەخشێت.

مردنی الیبنتز.1716
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زانیاریساڵ

و 1739 باڵودەكاتەوە  مرۆڤایەتی(  سروشتی  لە  )نامەی  هیوم   

ئەزمونگەری تا سنوری لۆژیک بەرەو پێش دەبات.

كانت، بەخەبەر هاتوو لە خەو بە یارمەتی )هیوم(، )رەخنەی 1781

گەورەی  فەلسەفەی  سەردەمی  باڵودەكاتەوە.  پاك(  هزری 

ئەڵمانی دەستپێدەكات.

بەرزترین 1807 ه��زری(   Phenomenology )دیاردەناسی  هیگڵ 

فەلسەفەی تیۆری ئەڵمانی باڵوكردەوە.

و 1818 ب��اڵوك��ردەوە  وێنا(ی  و  ئیرادە  وەك  )جیهانی  شۆپنهاور 

پێشنیار  ئەڵمانی  تیۆری  فەلسەفەی  لە  هیندی  فەلسەفەی 

دەكات.

كاتێك نیتچە رایگەیاندبوو )خوا مردووە( لە )تۆرین( تووشی 1889

نەخۆشی دەروونی دەبێت. 

كە 1921 باڵودەكاتەوە  فەلسەفی(   � لۆژیکی  )نامەی  ویتگنشتاین 

داواكاری وەاڵمی كۆتایی بۆ بابەتە فەلسەفیەكانە.

1927 دەیەی 1920 دەك��ات.   پێشنیار  رەه��ا  پۆزەتیڤیزمی  ڤین  بازنەی 

هایدگەر )هەستی و كات(ی باڵوكردەوە كە هەواڵی الواز بونی 

فەلسەفەی شیكاری و ئەوروپی دەگەیەنێت.

باڵودەكاتەوە 1943 نیستی«(  و  »هەستی  نەبون  و  )بون  سارتەر 

ئەگزیستانسیالیزم  و  دەدات  هایدگەر  ئەندێشەی  بە  پەرە  كە 

Existentialism بەڕێدەخات. 

فەلسەفیەكان(ی 1953 )لێكۆڵینەوە  مردنی  دوای  باڵوكردنەوەی 

ویتگنشتاین. بەرزترین قۆناغی شیكاری زمان.
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەم
ساڵی 

چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی    فرانكفۆرت17
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2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

2014فازل حسێن مەال رەحیمماو تسی تۆنگكتێبی سور 27

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا 30

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ31
ئەنوەر حسێن  

شۆڕش مستەفا
2015

پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32
ئەنوەر حسێن 

)بازگر(
2015

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34
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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
2015سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411

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
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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

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
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

2015مەجید مارابی  جەواد حەیدەرید. عبدلعلی مقبلمارکس کێ بوو؟79

َور َعبُداللهَحركة الَحداثة يف الِشعر الُكردي80 2015د. َسْ

2015 سابیر عەبدوڵاڵ كەریمهشام جعیطفیتنە81


