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پێشهکیوهرگێڕ
ژانپۆلس���ارتهر)1905-1980(تهنیافهیلهس���وفنییه،ڕۆمان،شانۆگهری
وڕهخنهیئهدهبیش���ینوسیوه.لهس���اڵی1964داخهاڵتینۆبلیلهسهرئهدهب
پێبهخشراوه،بهاڵملهبهرهۆکاریڕامیاریوهرینهگرتوه.بهرههمهئهدهبییهکانی،
بێجگ���هلهجوانکاریلهشیوازیدهربڕیندا،ناوهڕۆکێکیفهلسهفیش���یانبهخۆوه
گرتوه.ئهمبیریارهههوڵیداوهلهدهروازهیئهدهبهوهبیروباوهڕهفهلسهفییهکهی
بهخوێنهربگهیهنێت.بیروباوهڕیفهلسهفیسارتهر،کهبهبوونگهرایهتیناسراوه
لهمشابهرههمهیدا)بوونونهبوون(باس���کراوهوڕۆشناییخراوهتهس���هرکێشه
گرنگهکانی.دهتوان���مبڵێم،ئهمبهرههمهدوای)کاتوبوون(یمارتنهایدیگهر

بهگهورهترینکتێبیفهلسهفیبوونگهرایهتیدادهنرێت.
س���ارتهریهکێکهلهوبیریارانهیکاریگهرێتیبهس���هرس���هردهمهکهیودوای
خ���ۆیئاشک���رادهبینرێت.پاشجهنگ���یجیهانیدووهمگهلێ���کلهفێرگهو
بزوتن���هوهئهدهبیوهونهرییهکان،تهنانهتشۆڕش���یخوێندکارانلهئهوروپاو
بزوتنهوهیچهپینوێس���ودیانلهبیروباوهڕهکانیوهرگرت.ههروهها،س���ارتهر
ههوڵیداپردیپهیوهندیلهنێوانبوونگهرایهتیومارکسیزمدادروستبکاتودژی
ستالیزمیشڕاوهستا.هاوڕییهتیوخۆشهویستییهکهشیلهگهڵسیمۆندیبۆڤوار،
کهفهیلهس���وفێکیژنیبوونخوازهویهکێکهلهپێش���هوایانیفێمهنیزمواتایهکی
نوێیبهپهیوهندینێوانژنوپیاوبهخش���ی.بێجگهلهمانه،ههڵوێستیڕامیاری
س���ارتهربۆبهرگریکردنلهمافیگهالنیچهوس���اوهفهرامۆشناکرێت.لهبهرئهم
هۆکارانه،مهبهستمجێگهیمێژووییسارتهروگرنگینوسراوهکانیبۆتێگهیشتن
لهفهلسهفهیبوونگهرایهتیبهپێویستمزانیئهمکتێبهبۆکوردیوهرگێڕمتاکو
خوێنهریکوردڕاس���تهوخۆ،لهڕێگهیئهمنوسراوهوهمامهڵهلهگهڵبیروباوهڕه

فهلسهفییهکانییدابکات.
سارتهرلهساڵی1939دادهستیبهنوسینیئهمکتێبهکردوه،بهاڵملهساڵی
1943داتهواویکردووهولهچاپیداوه.کاریگهرێتیبیروباوهڕیئهدمۆندهوس���رڵ
ومارت���نهایدیگهریبهئاشکرابهس���هرهوهدیاره.بهاڵم،پێویستهئهوخاڵهش
باس���بکهین،کهسارتهرپێشئاشنابوونیبهفهلسهفهیهایدیگهرفینۆمینۆلۆجی
هوسرڵیناسیوه.لهس���اڵی1932بۆتوێژینهوهلهسهرمیتۆدیفینۆمینۆلۆجی
ب���ۆبهرلیندهچێتولهس���اڵی1940داکاتێکنازییهک���انبهدیلدهیگرنوله
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ئۆردوگایهکینزیکشاری)تریهر(یئهڵمانیادادهنرێت،کهشیشێکیئهڵمانی)بوون
وکات(یهایدیگهربهنهێنیبهسارتهردهدات.لهوکاتهوهسارتهردهکهوێتهژێر
کاریگهرێتیهایدیگهرهوه.دواجاریشلهساڵی1942،دوایبهربوونی،بۆیهکهمجار
دهبێتبهمیوانیهایدیگهرویهکدیدهبینن.ئهمشاکارهفهلسهفییهیسارتهرله
ساڵی1958دالهالیهن)هایزڵئیبارنس(هوه،کهلهزانکۆیکۆڵۆرادۆمامۆستای
فهلسهف���هبوو،کرابهئینگلیزیوباڵوکرای���هوه.منیشلهدهقهئینگلیزییهکهی
ئهممامۆس���تایهوهبۆک���وردیوهرمگێڕاوهوهیوادارمخوێنهریکوردس���ودی
لێوهرگرێت.دواجاریش،سوپاس���ی)تابان(یخوشکمدهکهم،کهوهکوجارهکانی
پێشوڕهشنوسهکهیخستهسهرکۆمپیوتهر.سوپاسی،هونهرمهندڕوشدیئهنوهر
بۆدانانینهخش���یبهرگهکهیدهکهموههروههاسوپاس���یدهزگای‘س���هردهم’

دهکهم،کهئهرکیلهچاپدانوباڵوکردنهوهیئهمبهرههمایانگرتهخۆ.

د.محهمهدکهمال
زانکۆیماڵبۆرن

2011
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پێشهکی 
1.گهڕانبهدوایبووندا

بیرکردنهوهینوێ،لهگهڵگهڕان���هوهیبوونبۆزنجیرهیهکدیارده،کهخۆی
تیایاندابهرجهس���تهدهکات،بهرهوپێش���هوهچووه.ئهمهشب���ۆلهناوبردنیئهو
بۆچوونهدووهلیستییهخراوهتهگ���هر،کهفهلسهفهیشهرمهزارکردوهولهجێگهی
ئ���هو]بۆچوونێکی[یهکانهگ���یدیاردهییدامهزران���دووه.)1(ئایائ���همههنگاونانه
سهرکهوتوانهیه؟ئێمهبهدڵنیاییهوهبۆیهکهمجاردووهلیزملهناودهبهین،کهلهنێو
ههم���ووههبووهیهکداالیهنیناوهوهودهرهوه،دژوهس���تاوڕادهگرێت.ئهوالیهنهی
دهرهوهیههبوو،وهکوپهردهیهکڕاستییهکیناوهکیلهپشتیخۆیهوهشاردبێتهوه،
نامێنێت.ههروههاڕاس���تیناوهکیشئهگهرئهونهێنییهبێتبوونیشتێکیلهسهر
ڕاوهس���تابێت،مرۆڤیشتهنیابیرۆکهیهکیلهب���ارهوهههبێتوههرگیزپێینهگات
چونکه)ناوهکی(یه؛دهفهوتێت.ئهودیاردانهیبوونیتێدابهرجهستهدهبن،ناوهکی
یاندهرهکینین؛ههمووی���انیهکساننوئاماژهبۆدیاردهکانیدیکهدهکهن.هیچ
کاملهمدیاردانهبوونێکیبهرزینییه.بۆنموونه،هێزبنهڕهتێکینهزانراونییهخۆی
لهودیوکارتێکراوهکانییهوهشاردبێتهوه:ئهوههمووکارتێکراوهکانه.بهههمانشێوه،
وزهیکارهبابۆسهرچاوهیهکیشاراوهناگهڕێتهوه؛بهڵکوههموویجوڵهوچاالکییه
کیمیاویوفیزیکییهکانه،کهبهرجهستهدهبێت.هیچکاملهمچاالکییانهبهتهنیا
وب���هبێئهویدیناتوانێتئهوبهرجهس���تهبکات.هیچچاالکییهکیشئاماژهبۆ
الیهنێک���ینادیارناکات.ئاماژهبۆخ���ۆیوزنجیرهیههموودیاردهکاندهکات.له
ئاکامدابهوخاڵهدهگهین،کهبۆچوونیدووهلیستانهینێوانبوونودیاردهکانله
فهلسهفهداجێگهینابێتهوه.دیاردهبهشێکهلهزنجیرهیههموودیاردهکانیدیکه
وبۆڕاس���تییهکیشاراوهیئهودیوخۆیناگهڕێتهوه.ههروهها،بهوجۆرهیههندێک
لهبیریارانبۆیدهچن،دیاردهخۆدهرخستنێکینهرێیبووننییهیانالیهنینالهباری
نۆمینهنییه.)2(نۆمینهشبوونینییهوشتێکیئهندێشهییهوبهههڵهدانراوه.

بۆچوونێکی یهکانهگی بهکارهێناوه. فینۆمینه بۆ و)دیارده( مۆنیزم بۆ )یهکانهگی(م زاراوهی 1
به ئهمهش دهگهڕێنێتهوه. بنهڕهت یهک بۆ دیاردهکان زۆری و فرهالیهنی که ئۆنتۆلۆجییانهیه،
ههیه. ههبووهکان بۆ جیاواز بنهڕهتی دوو به باوهڕی که دووهلیستانهیه، بۆچوونی پێچهوانهی

)وهرگێڕ(
2لێرهداسارتهرئاماژهبۆبۆچوونهدووهلیستییهکهیکانتدهکات،کهبوونودیاردهیبهنۆمینه
زانینی دیودهستهاڵتی لهو دیاردهکانه نهناسراوی بنهڕهتی و ڕاستی داناوه.)نۆمینه( فینۆمینه و

مرۆڤهوه.بۆئهمهشبڕوانه:
Immanuel  Kant. Critique of Pure Reason, translated by Norma Kemp Smith.
London: Macmillan, 1963. A: 235, B: 294.
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ههرچهندهههندێکلهفهیلهسوفهکانباوهڕیانبهمالیهنهیبوونههیه،بهاڵم
سهلماندنیوهێشتنهوهیکێشهیزۆریبۆدروستکردون.ئهگهرئێمهئهوالیهنهی
نیتش���هبه”جیهانهئهندێشاوییهکانیئهودیوپهردهکان”دایدهنێتڕهتبدهینهوهو
باوهڕبهڕاس���تییهکلهودیودیاردهکانهوهنهکهین،دیاردهپۆزهتیڤانهدهبینرێت.
ناوهڕۆک���یدهبێتبهوهیدهردهکهوێت،کهشتێکنییهدژیڕاوهس���تێت،بهڵکو
دهبێتبهپێوهریبوونیخۆی.بوونیههمووههبووهکانئهوهیه،کهدهردهکهوێت.
کهوابوو،ئێمهبهبیرۆکهیدیاردهدهگهین،کهالیهوس���رڵیانهایدیگهرڕهها
وپهیوهندی���داره.دیارهلهوێداپهیوهندیداره،کهب���ۆدهرخستنهکهیپهیوهندی
بهکهس���ێکهوهبهستراوه.بهاڵمپهیوهندییهکهینییه.خۆیبۆڕاستییهکیدیکه
ناگهڕێنێتهوه بهوجۆرهیکانتباس���یدهکات،کهگوایهدووجارخۆیدهردهخات،
ئهم���هشالیهنیڕههایئهوه.دیاردهبهتهواوی]ڕههایانه[ئاماژهبۆبوونیخۆی
دهکات.پێویستهبهمشێوهیهباسبکرێتولهبوونیبکۆڵرێتهوه.دووهلیستینێوان
هێزهکیوکردهکی���شبهههمانشێوهههڵدهوهشێتهوه.کردهوهههمووشتێکه.
هیچهێزێکیانچاکهیهکی]شاراوه[لهودیوکردهوهوهنییه.ئێمه،بۆنموونه،ناڵێین
پرۆس���تخاوهنیهێزێکیبلیمهتانهبووبۆیهتوانیبنوسێت.بلیمهتیپرۆست،
ن���هلهبهرههماکانیدایهونهلهتهواناینوس���ینیدا.ئ���همدووالیهنهلهیهکدی
جیاناکرێن���هوه.بلیمهتیلهكۆیبهرههمهکاندای���ه،کهئهوتاکهداياندەهێنێت.
لهبهرئهمهدووهلیستینێواندیاردهوناوهڕۆکڕهتدەدەينهوە.دیاردهناوهڕۆک
داناپۆشێت،بهڵکودهریدهخاتوخۆیناوهڕۆکه.ناوهڕۆکلهههبوویهکداشاراوه
ونادیارنییه.یاس���ایهکیبهرجهس���تهبوویزنجیرهی���هکدیاردهیه.بهبۆچوونی
نۆمینهڵزمی‘پۆینکێر’ڕاس���تهقینهیفیزیکیبهسهرجهمیشهپۆلهکارهباییهکان
دادهنرێت.‘دوهێم’لهدژوهس���تانهکهیدابهرانبهربیردۆزهکهیخۆیدروس���تبۆ
کێش���هکهچووهوئهوڕاستهقینهیهبهتێههڵکێشکردنێکییهکگرتوویههموووزه
بهرجهس���تهبووهکاندهبینێت.ئاشکرایه،فینۆمینۆلۆجینۆمینهلیزمنییه.بهاڵم
ناوهڕۆک،بهدڵنیاییهوه،وهک���وبنهڕهتیزنجیرهیدیاردهکانلێىجیانابێتهوهو
خودیدیاردهکانه.ئهمهشناس���ینیناوهڕۆک)بۆنموونهدیاردهکانیهوس���رڵ(
مسۆگهردهکات.بوونخۆیدهردهخات؛ناوهڕۆکیخۆیبهرجهستهدهکات.ئهو

بێجگهلهزنجیرهیدیاردهوخۆدهرخستنهکانیچیدیکهنییه.)3(
ئای���ابهگهڕانهوهیب���وونبۆدیاردهکان���یتوانیومانهبهس���هردووهلیزمدا
سهرکهوین؟یانئێمهئهمدووهلیزمهمانالبردووهوشێوازێکیدیکهیدووهلیزممان

3نۆمینهڵیزموشهیهکیالتینییه،ئهوبۆچوونهیه،کهچهمکهههمهکییهکانبهڕاستلهدهرهوهیان
لهنێوبیرکردنهوهدادانانێت.ههرچهمکێکیههمهکی)وهکوئهسپ()ناوه(،کهبۆبابهتهههندهکییهکانی

ئهوجۆرهدانراوه.
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هێناوهت���هکایهوه؛ئهویشدووهلیزمینێوانبڕاوهونهبڕاوهیه؟بوونزنجیرهیهک
دیاردهیبڕاوهنییهچونکهههریهکێکلهودیاردهبڕاوانهپهیوهندییانبه)بابهت(
ێکهوهههیه،کهبهردهواملهگۆڕاندایه.ههرچهنده،لهوانهیهبابهتێکلهڕوویهکهوه
خۆیدهربخاتبهاڵمیهکێکلهخهسڵهتهبنهڕهتیهکانیبابهتفرهالیهنیبۆچوون
وههڵسهنگاندن���یئ���هوڕووهیبابهتهکهیه.ئهمهشدهبێت���ههۆکاریزۆرکردنی
نهبڕانهوهیڕووهکانیبابهتهک���ه.ئهگهرزنجیرهیدیاردهکانیشبڕاوهبنئهوائهو
دیاردانهییهکهمجاردهردهکهونلهوانهیهجارێکیدیکهسهرههڵنهدهنهوه.ئهمهش
لهخۆی���دابۆچوونێکینالهبارترهیانههموویانپێکهوهیهکجارس���هرههڵدهدهن.
هێشتائهمهشههرنالهباره.باواتێبگهین،کهبیردۆزهکهمانلهس���هردیاردهکان
بیرۆک���هیڕاس���تهقینهیدیاردهکان���یالب���ردووهولهجێگهیئ���هودابیرۆکهی
بابهتگ���هریدیاردهکانیهێناوهتهکایهوهودیاردهکانیش���یب���هنهبڕاوهداناوه.
ڕاستهقینهیپهرداخێکلهوهدایه،کهپهرداخهکه]دیاردهیهکه[لهوێدایه،ههروهها
ئ���هوپهرداخهش)من(نییه.لهڕاڤهکردنیئهم���هداڕووندهبێتهوه،کهزنجیرهی
خۆدهرخستنهکانیپهرداخهکهپشتبهبوونیمننابهستێت.بهاڵمخودیدیاردهی
پهرداخهکه،بێگهڕانهوهیبۆزنجیرهیدیاردهکانی،س���هربهههستکردنو)خۆ(
یهوپهیوهندیبهکارتێکردنبه)خ���ۆ(وهههیه.ئهگهردیاردهیهکوهکوشتێکی
بهرزخۆیدهرخات،پێویستهخۆیهههستیارهکهشخۆیبهوبهرزییهبگهیهنێت
وزنجیرهیههموودیاردهکانیبناس���ێت.ڕهنگێکیسوربهڕێگهیئينتيباعىسور
دهدۆزێتهوه.)4(مهبهستلهسهربنهڕهتیزنجیرهکهیه،یانشهپۆلهکارهباییهکان
لهس���هرئهلهکترۆلیسسڕاوهستاون.ئهگهرالیهنهبهرزهکهبههۆکارێکیپێویست
دابنرێتوههمیش���هبهرزبێ���ت،لهودیودیاردهکهوهبێتل���هئاکامدابابهتهکه
لهس���هرئهوبنهڕهتهزنجیرهیدیاردهکانیدادهمهزرێنێت،زنجیرهکهشبهنهبڕاوه
دهردهکهوێ���ت.کهوابوو،دیاردهیبڕاوهبهشێوهیبڕاوهخۆیدهردهخات.بهاڵم
مادامهک���یدیاردهبهدی���اردهیئهوشتهدادهنێین،کهخ���ۆیدهردهخات،ئهوا
دهبێتلهسهرئهودیاردهیهوهزنجیرهیهکینهبڕاوهیدیاردهکانیشههبێت.
ئ���همبۆچوون���هنوێیهدژوهس���تانینێوانب���ڕاوهونهبڕاوهی���انباشتروایه
بڵێین)نهبڕان���هوهیدیاردهبڕاوهکان(الدهباتولهجێگهیئهودووالیهنینێوان
ب���وونودی���اردهدادهمهزرێت.لێرهدا‘یهکالیهنی’بابهتهک���هدهردهکهوێت،که
ل���هدهرهوهیدای���ه.ههمانکاتههمووی���انلهنێویهکدانوئ���هوالیهنهدیاردهی
گشتی(یهوه به سور )ڕهنگی له سوردا بابهتێکی له سور دیاردهیهکی وهکو سور، ڕهنگی  4
نموونهیهداگهڕانهوهبۆبۆچوونهکهیئهفالتونسهبارهتبوونی لهم وهرگیراوه.مهبهستیسارتهر
چهمکهههمهکییهکانلهودیوههندهکییهکانهوهنییه،چونکهسارتهرباوهڕیبهناوهڕۆکیبهرزبۆ
دیاردهکاننییه.ئهودهیهوێتجیاوازیولێکچونی)بۆنموونه(گوڵێکیسورلهگهڵسوربهگشتی
ڕوونبکاتهوه.)وهرگێڕ(
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بابهتهکهیه.بابهتهکهشبونیادیدیاردهکهوبنهڕتیزنجیرهیخۆدهرخستنهکانه.
ههمووی���انپێک���هوهل���هدهرهوهنچونک���هخ���ودیزنجیرهکهدی���اردهنییه.
لێ���رهدادهرهوهدهبێ���تبهدژوهس���تاوێکینوێبۆناوهوهوئ���هوبوونهش،که
دی���اردهنییهبۆدیارده.الیهنێکیهێزهکیشب���ۆنێودیاردهدهگهڕێتهوهوژوور
دیاردهک���هدهکهوێتولهنێوزنجیرهک���هیدیاردهکانداگهشهدهک���ات.بلیمهتی
پرۆس���ت،ئهگهرتهنیالهنوس���راوهکاندابێت،لهبۆچوون���هژمارهبهدهرهكانى
خوێنهرکهمترنییه،کهماندوونهبوونیپرۆس���تیتێدادهردهکهوێت.بهاڵم،ئایا
ئ���همماندوونهبوونه،کهئاماژهبۆالیهنیبهرزونهبڕاوهدهکات،بۆتێگهیش���تن
ل���هبابهتهک���هجۆرێکلهجادونیی���ه؟ناوهڕۆکلهئاکامدالهتاکدهس���هنرێت
ودهبێ���تبهزنجی���رهینهب���ڕاوهیخۆدهرخستنهکان.ئایائهمکارهلهس���ود
ی���انزیانیئێمهدای���ه؟وهاڵمیئهمپرس���یارهمانبهمزووانهدهس���تدهکهوێت.
ئێست���ائهوخاڵهدهخهمهڕوو،ک���هبهگوێرەی“بیردۆزهیدی���ارده“دیاردهبۆ
نۆمین���هیکان���تناگهڕێتهوه.)5(مادامهک���یهیچشتێکلهودی���ودیاردهکانهوه
نیی���هودیاردهکانئاماژهبۆخۆیاندهکهن،ئهوابوونیانلهس���هرهیچشتێکی
دیکهڕانهوهس���تاوه.ئهگهرناوهڕۆکیدیاردهخۆدهرخستنبێت،کهبهرانبهرهیچ
بوونێکدژانهڕاناوهستێت،ئهواگرفتیبوونیدیاردهکانخۆیدهسهپێنێت.ئهم
گرفتهشلهههمووگرفتهکانیدیکهلهپێشترهولهتوێژینهوهکهماندالهسهربوون
ونهبوونههنگاوییهکهمیگهشتهکهمانه..



2.دیاردهیبوونوبوونیدیارده
دیاردهلهسهربوونێکیجیاوازترلهخۆیڕاوهستاوه؛ئهوبوونیخۆیههیه.
یهکهمبوونلهتوێژینهوهکهمان���دامامهڵهیلهگهڵدابکهینبوونیدیاردهیه.ئایا
ئهمبوونهدیاردهیه؟لهس���هرهتاوهبهمش���ێوهیهدهردهکهوێت.دیاردهئهوهیهکه
خ���ۆیدهرخستوهوبوونیشلهبهرئهوهیدهتوانینبیناس���ینوباس���یبکهین
ب���هیهکێکلهشێوهکانیخ���ۆیدهرخستوه.کهوابوو،دهبێ���تدهیاردهیبوون
باسبکرێت.بوونیشبهیهکێکلهشێوهکانیڕاستهوخۆبهڕێگهیبێزاربوونیان
قێزکردنهوهوهتدخۆیدهردهخات.ئۆنتۆلۆجیلێکۆڵینهوهیهلهس���هردیاردهی
ئهوبوونه.بهههرحاڵلهههموولێکۆڵینهوهیهکیئۆنتۆلۆجیداپرس���یارێکههیه،
کهخۆیدهسهپێنێت:ئایادیاردهیبوونوبوونیدیاردهوهکویهکن؟ئایائهو
بوونهیخۆیبۆمندهردهخاتودهبێتبهدیاردهههمانس���روشتیبوونهکهی

5کانتلهوباوهڕهدایهلهودیودیاردهکانهوهڕاستهقینهیهکیشاراوهونهناسراوههیه،کهسهرچاوهی
بوونیدیاردهکانهوبهنۆمینهناوزهدیدهکات.)وهرگێڕ(
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ههیه،کهخۆیدهرخستوه؟دهردهکهوێتوهاڵمهکهس���هختنهبێت.هوسرڵ]بۆ
وهاڵمیئهمپرسیاره[پهنایبۆداماڵینیبیرۆکهییبردوە؛لهوێوهلهدیاردهکهوه
خ���ۆیگهیاندۆتهناوهڕۆک���یدیاردهکه.بۆهایدیگهر“ڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتی”
ئۆنتیک-ئۆنتۆلۆجییانهی���ه؛ئهمهشئهوهدهگهیهنێ���ت،که]مرۆڤدهتوانێت[لهو
دیودیاردهکانهوهبوونبناس���ێت.بهاڵمگهیشتنبهناوهڕۆکلهڕێگهیبابهتێکی
ههندهکییهوهتێپهڕبوونهلههاوجۆرێکهوهبۆهاوجۆرێكىديكه.ئایاتێپهڕبوونیش
لهبوون���هوهبۆدیاردهیبوونههمانجۆره؟ئایائهمتێپهڕبوونهدهمانگهیهنێته
بوونیدیاردهکه؟جیاکردنهوهیخهس���ڵهتهکانیبابهتێکیههندهکیکارێکیگران
نییه.ئێمهدهتوانینبابهتێکبۆڕهنگوبۆنوهتدبگهڕێنینهوه.لێرهوه،وهکو
چۆنواتاکهیدهدۆزینهوهبهناوهڕۆکیش���یدهگهینوسهرجهمی)ناوهڕۆکهکهی(
دهبێ���تبهکۆیانههم���وویبابهتهکه.ناوهڕۆکلهنێ���وبابهتهکهدانییه؛واتای
بابهتهکهی���هوبنهڕهتیزنجیرهیخ���ۆدهرخستنهکانێتی.بوون،بهپێچهوانهوه،
یهکێکلهخهسڵهتهکانیبابهتوواتاکهشینییه.بابهتئاماژهبۆبوونناکات؛
مهحاڵ���ه،بۆنموونهبوونبهئامادهبوونپێناس���بکهین،چونکهئامادهنهبوونیش
ب���ووندهردهخات.بابهتخاوهنیبووننییهههب���وویئهویشبهشداریکردنله
ب���وونوپهیوهندینییه.بابهتنهب���ووندهشارێتهوهنهدهریدهخات.ناتوانین
خهس���ڵهتهکانیبابهتێ���کالبهرینتاكوب���هبوونیبگهینچونک���هبوونبهبێ
جیاوازیبوونیههمووخهسڵهتهکانیشه.ههروهها،بێهودهشهیهکێکبۆناسینی
بوونبابهتێ���کبخاتهبهردهمیولێیبکۆڵێتهوه.ب���ووندیاردهیه؛ئهمهشئهوه
دهگهیهنێت،کهخۆیوهکوسهرجهمیخهسڵهتهکاننیشاندهدات.دیاردهخۆی،
ن���هکبووندادهمهزرێنێت.بوونیشمهرج���هبۆههمووخۆدهرخستنهکانی.بوون
بوونهبۆخۆدهرخستن،نهکخۆدهرخستنیبوون.کهوابوو،مهبهس���تیهایدیگهر
ل���هتێپهڕبوونب���هرهوئۆنتۆلۆجیچییه؟بهدڵنیایی���هوهدهتوانمئهممێزهیان
کورس���ییهتێپهڕبکهم،پرسیارلهبارهیبوونیانهوهبکهم.بهاڵملهکاتیپرسیار
کردنهکهداچاولهسهرمێزهکهالدهبهموبیرلهدیاردهیبووندهکهمهوه،کهمهرج
نییهبۆسهرجهمیدهرخستنهکانخۆیبهرجهستهبکات.دهبێتبهدیاردهیهک،
کهئهویشپێویستیبهبوونێکدهبێتخۆیلهس���هریڕاگرێتولهوێوهخۆی
دهربخات.ئهگ���هربوونیدیاردهدیاردهیبووننهبێت،ئێمهشبهبێناس���ینی
دیاردهیبووننهتوانینباسیبوونبکهینئهواپێویستهپهیوهندینێوانبوونی
دیاردهودیاردهیبوونبدۆزینهوه.ئهمهشلهوێداچاکتردهگونجێتئهگهربڵێین،
ڕوونکردنهوهکانیپێشو،لهبهرڕۆشناییئهزموونیڕاستهوخۆمانلهگهڵدیاردهی
بوونداس���هریانههڵدا.لهوێدا،کهبوونمانبهمهرجبۆبهرجهس���تهبووندانهناو
وهک���ودیاردهبینیمان،دهتوانینلهڕێگهیچهمکهکانهوهباس���یبکهین.ههروهها
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دهبێتبزانین،کهزانینبهتهنیابوونمانپێناناسێنێت؛ئهمهشئهوهدهگهیهنێت،
ک���هبوونیدیاردهنابێتبهدیاردهیب���وون.بوونیدیاردهئۆنتۆلۆجیانهیه.لهم
ڕوەوەئێم���هبهرەوبهڵگ���هیئۆنتۆلۆجیکهشی���شئهنسلمودێکارتدەڕۆين.
دیاردهیبوونپێویستیبهپێش���گرههیه.مهبهستمانلهوهنییهبوونخۆیله
پشتیدیاردهکانهوهشاردبێتهوه)باسمانکرددیاردهبوونناشارێتهوه(یاندیارده

ئاماژهبۆبوونێکیدووردهکات.


3.کۆجیتۆیپێشتێڕامانوههستکردن
ههڵبهتهکهس���ێکدهتوانێتئهوپرس���یارهمانئاڕاس���تهبکاتوبڵێت؛ئهو
گرفتانهیلهس���هرهوهئاماژهمانبۆکردنپهیوهندییانبهچهمکێکیدیاریکراوی
بوون���هوهوجۆرێکئۆنتۆلۆجیڕیالیزمانهوهههی���ه،کهلهگهڵچهمکیدیاردهدا
هاوتهرازدانانرێت.لهڕاستیدائهوهیبوونیدیاردهدهردهخاتخۆدهرخستنهکهیه.
مادامهکیڕاس���تهقینهمانبۆفینۆمینهگهڕاندۆتهوهدهتوانینبڵێینفینۆمینهئهو

شتهیهخۆیدهردهخات.)6(
بۆچیبهکورتینهڵێینبوونیدیاردهخۆدهرخستنهکهیهتی؟ئهمهشدهربڕینی
گوت���هکۆنهک���هیبارکلییه“ئهوهیههیهههس���تپێکراوه“ول���هکااڵوبهرگی
چهندزاراویهکینوێدانيشانمانداوە.هوس���رڵوشوێنکهوتوهکانیشیههمانشتیان

کردووه.
پ���اشداماڵین���یفینۆمینۆلۆجیانهگهیش���تونهتهئهوب���اوهڕهی،کهنۆمینه
ڕاس���تهقینهنییهوئهوهیههیهئهوشتهیهلهههستکردندادهردهکهوێت.بهاڵم
دهردهکهوێ���تگوتهکهیبارکلیئێمهڕازینهک���ات،چونکهههمووبیردۆزهیهکی
زانینئاماژهبۆجۆرێکس���یستهمیمێتافیزیکلهپێشخۆیهوهدهکات.ئهمهش
ئ���هوهدهگهیهنێت،کهئایدیالیزمێک]بۆنموون���ه[لهگهڵداماڵینیبوونبۆزانین
پێویستیبهزهمینهیهکههیهئهوزانینهیلهس���هرڕاوهستابێت.ئهگهریهکێک
ب���هدوایئهوزهمینهدانهگهڕێت،هاوکاتجهختلهس���هرئهوهشبکاتئهوهی
ههیهههس���تپێکراوه،ئهوابناخهیسهرجهمیههس���تکردنهههستکراوهکانلهق
دهبێ���توبهرهونهبووندهڕوات.زانینبهخ���ودیزانینناپێورێت؛ناخرێتهبهر
ئهزموونیههستکردنهوه.کهوابوو،بناخهیبوونىههستکردنههستکهرهکهنییه.

6زاراوهی)فینۆمینه(ههمانواتای)دیارده(یههیه.بهاڵمههندێکجار،هایدیگهروسارتهربهدوو
شتیجیاوازیدادهنێن.بۆنموونهنهخۆشیفینۆمینهیه،کهبهچهندشێوهیهکخۆیدهردهخات،
ئهو دیاردهکانی شێوانه ئهم ههموو ڕشانهوه. یان لهش گهرمایی بهرزبوونهوهی سهریهشه، وەكو

فینۆمینهیهن)نهخۆشیهکه(،کهلهڕێگهیانهوهخۆیدهردهخات.)وهرگێڕ(
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دهبێتپێش���گریفینۆمینهیههبێت.لێرهدابۆخاڵیس���هرهتاماندهگهڕێینهوه
ودهتوانینڕێکهوین،کهههس���تکهرئهوبوونهیهیاس���اکانیدیاردهیبهسهردا
ناسهپێنرێت.ههمانکاتبوونیپێش���گرهبۆخۆی.ههروههاههستکهرئاماژهبۆ
بوونهههستکراوهکاندهکات،زانراویشبۆزانینوزانینیشبۆئهوبوونهیتهوانای
زانین���یههیه؛ئهمهشزانینبۆئاگامهندیدهگهڕێنێتهوه.هوس���رڵگهيشتهئهو
باوهڕهیئهگهر)نۆیمه(بوونێکیڕاس���تهقینهینهبێت،نکۆڵیلهپهیوهندییهکهی
به)نۆیهس���س(بکرێت،یاساکانیبوونیلهههس���تکردندابن،تهنیا)نۆیهسس(
وهکوڕاس���تهقینهبهرجهستهدهبێت.بهاڵمیاسایبوونیئاگامهندیلهوهدایه،که
ئهوبوونهب���هئاگابێت.ئاگامهندیشێوازێک���یتایبهتیجۆرێکلهزانيننيه
واتايهكىناوەكىههبێتيانتهنياب���هخۆ-ئاگای���یناوزهدبکرێت.ڕهههندێکی
پێش���گرانهیفینۆمینهیلهبوونی)خۆ(داههیه.)7(یاس���ایبوونلهههستیاردا
ئهوەيه،کهئهوبوونهئاگامهنده.بازۆرترلهمڕهههندهیبوونوردببینهوه.ئێمه
گوتمانئاگامهندیبوونێکیههستیارانهیههیه،تهوانایزانینیههیهیانتهوانای
ههیهبزانێ���ت،نهکبزانرێت.ئهمهشئهوهدهگهیهنێتبۆس���هلماندنیبوونی
زانینپێویسته،وازلهپێش���خستنیزانینبهێنین.بێگومان،ئاگامهندیدهتوانێت
خۆیبناس���ێتبهاڵمئهمزانینهلهبارهیخۆیهوهجیاوازه.بهوشێوهیهیهوسرڵ
ڕوونیکردۆت���هوه،ههمووئاگامهندییهکئاگایی���هلهشتێکهوه.هیچئاگامهندییهک
نیی���هڕوولهبابهتێکنهکاتوناوهڕۆکێکینهبێ���ت.ههمووشتێکیبێالیهنو
ل���هپهیوهندیبهدهرهیناوهوهودهرهوهیئاگامهندیڕهتدهدهینهوه.مێزلهنێو
ئاگامهندی���دانییه.ئهوبیرۆکهیهشنییهنوێنهرایهت���یدهکات،بهڵکوشتێکهله
نێ���وشوێنوکاتدایهونزیکپهنجهرهکهدان���راوه.بوونیمێزهکهبۆئاگامهندی
بنکهیهک���یتهماویونادیاره،کهپێویستیبهگ���هڕانودۆزینهوهیهکینهبڕاوه
ههی���هتاکو]ئاگامهندی[بهناوهڕۆکهکهیبگات.ئامادهکردنیئهمبوونهتهماوی
ونادی���ارهلهبهردهمئاگامهندییداپرۆس���هیهكىنهبڕاوەوبهردەوامه.ههنگاوی
یهکهملهکاریفهلسهفهدادهرکردنیبابهتهکانهلهنێوئاگامهندییداوبهستنهوهی
ڕاستهقینهیئاگامهندییهبهجیهانهوه.ههمووئاگابوونێکئامادهبوونهلهبهردهم
بابهتێکیبهرزودهرهکییداولهپێناویگهیشتنبهوبابهتهیه.بۆئهومهبهستهش
ئاگامهندیخۆیماندوودهک���ات.ئهمههڵوێستهیئاگامهندیویستدارانهیه،ڕوو
لهدهرهوهبهرهومێزهکهدهکات؛ههمووئهودهس���تهواژانهیدروستیاندەكات،

قوتدهکاتهوه ئاگامهندییداخۆی لهبهردهم دیاردهیهی ئهو یان ههستپێکراو بابهتی هوسرڵ     7 
بابهته ئهو ناسینی له ئاگامهندیش چاالکی و  ناوه)نۆیمه( ناو دهناسرێت فینۆمینۆلۆجییانه و
دهرهکییهدابه)نۆیهسس(ناوزهدکردوه.هاوکاتهیچالیهنێکیلهمدوانهینهکردووهبهقوربانی

الیهنهکهیدیکه.)وهرگێڕ(
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ههڵسوکهوتوخۆئامادهکردنهکانیب���هرهودهرهوهیانبهرزترلهخۆیاندهڕوانن
ڕوول���همێزهکهدهکهنولهناویادهتوێن���هوه.ههمووئاگابوونێکیشزانیننییه
بهاڵمههم���ووزانینێکیئاگامهندان���هزانینهلهبارهیبابهتهک���هوه.بهههرحاڵ،
بارودۆخیپێویستوتهواوئاگابوونلهبارهیبابهتهکهیهوهبهزانیندەگيهنێت
ئهوهی���ه،کهخۆیبهوزانینهدابنێت.ئهم���هپێویسته،چونکهئهگهرئاگامهندی
م���نئاگابوونلهوهنهبێت،کهمنئاگامل���همێزهکهیه،ئهوادهبێتبهئاگابوون
ل���همێزهکهب���هبێئهوهیمنئاگاملهخۆمبێت.ب���هکورتیهکهیئاگابوونێکی
بێئاگای���هلهخۆ،کهئهمهششتێکیلهواتابهدهره.ئهمهبارودۆخیتهواوهبۆ
زانی���نچونک���هخۆ-ئاگاییمنلهوهی،کهئاگاملهمێزهکهبهس���هبۆئهوهی
ئاگ���املهمێزهکهبێت.بێگوم���انئهمهبهسنییهبۆئ���هوهیمنبهوڕادهیهی
بڕیارلهس���هرخودیبوونیمێزهکهبدهم.تهنیائهوهندهدهزانم،کهمێزهکهله
بهردهممدایه.ئاگاییلهئاگامهندیچییه؟پش���تبهس���تنبهپێشخستنیزانین
بهوههڵهیهماندهگهیهنێت،وهکوس���پینۆزا،ئاگای���یلهئاگامهندیبهبیرۆکهی
بیرۆکهیانزانینیزانیندابنێین.‘ئالهین’ئهمکێش���هیهیبهمجۆرهباس���کردوه
“زانینئهوهیهبزانیتتۆدهزانیت.”لێرهداتوانیومانهپێناس���هیتێڕامان،ئاگایی
لهئاگامهندییانباشتروایهبڵێینزانینیئاگاماندیبکهین.ئهمهشئاگابوونێکی
تهواوهلهشتێک،کهئهوشتهئاگامهندینییه؛یانئاگاییهلهئاگامهندی،وهکو
بابهت���یتێڕامان.بهههمانشێوه،چۆنئاگامهندیبۆناس���ینیجیهانڕووله
دهرهوهدهکات،بۆناس���ینیئهمبابهتهشدهبێتلهخۆیهوهدهرچێت.بهاڵمئهو
بابهتهیدهیهوێتبیناس���ێتوبیگاتێخۆیهتی.دهردهکهوێتئهمڕاڤهکردنهمان
الپهسهندنهبێت.بهگهڕانهوهیئاگامهندیبۆزانینکێشهیدووهلیستینێوانخۆ
وبابهتمانالدروستدهبێت.ههروهها،لهگهڵدامهزراندنیدووالیهنیزانهر-زانراو
داپێویستیزاراوهیهکیدیکهشس���هرههڵدهداتولهمدووڕیانهیهداگیردهخۆین:
دهبێ���تلهگهڵیهکێکلهمزاراوانهدازان���راو،زانهر،زانهریزانهربهزانراوهتد..
ڕاوهس���تینولهوهزۆرترنهڕۆین.سهرجهمیفینۆمینهکهبهنهزانراویدهمێنێتهوه
ولهبهردهمتێڕامانێکدادهوهس���تین،کهخۆ-ئاگانییهیاندهبێتڕانهوهستینو
زنجیرهکهی)بیرۆکهوبیرۆک���هیبیرۆکهوبیرۆکهیبیرۆکهیبیرۆکه(بهردهوام
بڕوات.ئهمهشلهواتابهدهره.کهوابوو،بۆپێویستییهکانیدامهزراندنیبناخهی
ئۆنتۆلۆجیانهبۆئاگامهندیپێویستییهکیدیکهزیاددهکهین:ئهویشدامهزراندنی
ئهپستمۆلۆجییانهیه.ئایاپێویستهیاسایدووالیهنیبۆئاگامهندیدابنێین؟ئاگایی
ل���هخۆدووالیهنینییه.ئهگهربمانهوێتلهزنجیرهنهبڕاوهکانیشدووربکهوینهوه
دهبێ���تپهیوهندییهکیڕاس���تهوخۆونا-ئهپستمۆلۆجییانهی)خۆ(لهگهڵخودی
خۆداههڵبهس���تین.ئاگامهندیخۆیدهخاتهب���هرتێڕامانهکهیخۆیودهبێته
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بابهتبۆخۆی.لێرهدادهتوانمحوکمبهس���هرئهوئاگامهندییهدابدهم،کهبووه
ب���هبابهتیتێڕامانهکهم.دهڵێم؛منشهرملهخۆمدهکهم،شانازیپێوهدهکهم،
دهمهوێتیاننامهوێتوهتد.ئاگامهندیڕاستهوخۆش،کهمنلهههستکردنهکهدا
ههمهڕێگهمناداتئهمحوکمانهبدهم.ههس���تکردنهکهمناناس���ێتوئاڕاستهی
دهرهوهیناکات.ب���هکورتییهکهی،ههمووئاگاییهکل���هبابهتێکیدهرهکییهوه

ههمانکاتخود-ئاگاییه.
ئهگ���هرجگهرهکانینێوپاکهتهکهبژمێرمئهوامنخهس���ڵهتێکیدهرهکیئهو
جگهرانهمدهرخستوه:ژمارهیاندوانزهیه.ئهمخهسڵهتهلهدهرهوهیئاگامهندی
مندای���هولهنێوجیهان���ه.دهگونجێتمنئاگاملهژم���اردننهبێت.منداڵ،که
دهتوانێتدووژمارهبخاتهس���هریهکدیلهوانهیهنهتوانێتبۆمانباسبکاتچۆن
بهوئاکامهگهیش���توه.تاقیکردنهوهکهی‘پیاجێت’وهاوکێشهکهی‘ئهلهین’زانین
ئهوهی���ه،بزانیتتۆدهزانیت”ڕهتدهداتهوه.ههمانک���ات،کهژمارهیجگهرهکان
بۆمندهردهکهوێتبیرلهکۆکردنهوهیانناکهمهوه.ئهگهرلێمبپرس���ن“تۆچی
دهکهیت؟”لهوهاڵمدادهڵێم،“دهیانژمێرم.”ئهموهاڵمهتهنیائاوهڕلهوئاگاییه

خێراتێپهڕیوهناداتهوه،کهمنلهتێڕامانهکهمداههمه.
ئ���هوج���ۆرهئاگاییانهشدهگرێتهوه،ک���هخێرابهبێئ���هوهیتێیانبڕوانم
تێدهپ���هڕن.تێڕامانپێشئهوئاگامهندییهناکهوێ���ت،کهتێیدهڕوانێت.ئهوهی
ئهوئاگامهندییهدهردهخاتتێڕامانهکهنییه.بهڵکوبهپێچهوانهوهئهوهیتێڕامان
دههێنێتهکای���هوهئاگامهندییه،کهلهتێڕامانبهدهره؛کۆجیتۆی پێش تێڕامانه ، 
کهدهبێتبهمهرجبۆس���هرههڵدانیکۆجیت���ۆیدێکارتی.)8(ئهمهشوهکوئهوه
وایهبڵێینبۆئهوهیبتوانیتشتهکانبژمێریتپێویستهئاگاییژماردنتههبێت.
دهشێ���تههندێکئهمهبهس���وڕانهوهیهکیبازنهییدابنێ���ن.ئایاپێویستناکات
منبۆئهوهیئاگاییژماردنمههبێت،شتهکانبژمێرم؟ئهمهڕاس���ته.بهاڵمئهمه
س���وڕانهوهیبازنهیینییهوئاگامهندیشبۆئهوهیههبێت،بهشێوهیهکیبازنهی
دهس���وڕێتهوه.دهتوانینئهمبۆچوونهبهمشێوهیهڕوونبکهینهوه:ههمووبوونێکی
ئاگامهند،ئاگاییهلهبوون.لێرهوهتێدهگهینبۆچیئاگاییئاگامهندیڕوولهدهر
نیی���ه؛چونکهئهوئاگاییهوئاگاماندییهکشتن.ئ���هولهههمانکاتداخۆیوهکو
ئاگامهن���دیوبابهتیئاگاییهکهشیدهبینێت.پێویستیزمانهوانیزۆریلێکردوین

ئاگامهندییهوه تێڕامانی ئاکامی له ههم( من کهوابوو بیردهکهمهوه، دێکارت)من کۆجیتۆکهی    8 
یان خۆ که ئهوهبسهلمێنێت، دهیهوێت سارتهر بهاڵم سهرههڵدهدات.  یان)خود( خۆ بوونی بۆ
ئاگامهندیپێشئهمتێڕامانهجۆرێکلهئاگاییلهبارهیخۆيهوەههیه،کهپێویستیبهتێڕامان

نییه.)وهرگێڕ(
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باس���یئهوجۆرهئاگامهندییهبکهین،کهبۆناس���ینیبابهتهکهیڕوولهدهرنییه.
لهب���هرئهمپێویستیهشهل���هگهڵبهکارهێنانی“ئاگاییلهخ���ۆ”،وشهی“له“
دهخهین���هکهوانهوه.ئاگاییلهخۆ)یانخۆ-ئاگایی(شتێکینوێنییه.شێوازێکی
بوونیئاگامهندانهیهلهئاس���تیههبوویهکدا.وهکوچۆنبابهتێکیدهرهکیس���ێ
ڕهههن���دیههیه،ڕهههندهکانیئاگاییلهخۆمهبهس���توچێژوخهمخۆرییه،که
ڕاس���تهوخۆبهمئاگاییهوهبهستراون.ئهگهرمهبهستلهنێوئاگامهندییدانهبێت،
ئهوابوونیمهبهس���تدهبێتبهخودیئاگامهندی.باواتێنهگهین،کههۆکارێکی
دهرهکی)وهک���وگرفتێکیئۆرگانیکی،هاندهرێکیش���اراوهیانئهزموونێکیژیان(
ئهوڕووداوهدهروونییهی،وهکوچێژدروستدهکاتودهبێتههۆکاربۆسهرههڵدانی

ئاگاییلهخۆوه.
ئهگ���هروابێتئهواخهس���ڵهتیئاگاییلهخۆبۆههس���تکردنمانبهمێزهکه
زی���اددهکهینودهکهوینهوهنێووههمیپێش���خستنیزانی���ن.ههروهها،دانانی
ڕووداوێک���یدهروونیبهشت،وهکوچۆنکاغهزێکبهس���وردادهنێین،ئهویش
ب���هئاگاییدابنێنچێژ،لۆجیکان���هشلهئاگاییچێژهوهجیاناکرێتهوه.ئاگایی
لهچێ���ژپێکهاتهیچێژه،شێ���وازیبوونهکهیهتی،وهکوجهس���تهینهکفۆرم
ب���ۆشتێ���ک.چێژپێشههس���تکردنب���هچێژی���انئاگاییلهچێ���ژهوهپهیدا
نابێ���ت.تهنانهت،وهک���والیهنێکیهێزهکیشپێ���شئاگاییهک���هنادۆزرێتهوه.
چێژێکیهێزهک���یدهتوانێت،وهکوئاگاییلهبوون���یهێزهکیچێژهکهههبێت.
الیهنههێزهکییهکان���یئاگامهندی،وهکوئاگاییلهوالیهن���ههێزهکییانهداههن.
بهپێجهوانهشهوه،بهوشێوهیهیلهپێش���ترئاماژهمبۆکرد،پێویستهخۆمانله
پێناس���هکردنیچێژدابهوئاگاییهیلهبارهیهوهههمانهدوورخهینهوه.ئهگهرئهم
کارهنهکهینبۆئایدیالیزموپێشخستنیزانیندهگهڕێینهوه.پێویستناکاتچێژ
لهودیوخۆ-ئاگاییهکهیهوهبش���ارینهوه؛چێژنوێن���هریبابهتێکیدهرهکینییه،
ڕووداوێکیکۆنکریتییهوپڕوڕههایه.چێژبوونیخۆئاگاییهوخۆئاگاییشیاسایهکه
بۆبوونیچێژ.ئهمهشهایدیگهرچاکبۆیچووه،کهدهنوس���ێت)بالهدازاین،
ن���هکئاگامهندیبدوێین.(:“چۆنییهتی)ناوهڕۆکی(ئهمبوونه،ئهگهربتوانینبه
گش���تیلهس���هریبدوێینپێویستهوهکوبوونیتهماشابکرێت.”واتهئاگامهندی
شتێکیڕووتکراوهنییه،لهنێوبووندایهوخۆیناوهڕۆکیدروستدهکات.ئهویش
س���هرجهمیپرۆژهگونجاوهکانییهتی.ئهمهئ���هوهدهگهیهنێتبوونیئاگامهندی
بهپێچهوانهیئهوبوونهوهیه،کهلهبهڵگهیئۆنتۆلۆجیدادهسهلمێنرێت.
مادامهک���یئاگامهندیلهپێشبووندانییه،بوونیش���یس���هرچاوهیههموو
پرۆژهکان���ه،ئهوابوون���یناوهڕۆکێتی.هوس���رڵئهم���هیبه“پێویستیهۆکار”
ناوزهدک���ردوه،بۆئهوهیناوهڕۆکیچێژبدۆزینهوهپێویستهئاگاییلهوچێژهوه،
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وهکوهۆکارێکیپێویستههبێت.یاساالیهنێکیبهرزیزانینه؛ئاگاییلهیاساوه
ههیه،بهاڵمیاس���ایئاگایینییه.لهبهرئهمه،مهحاڵهبێجگهلهخودیئاگامهندی
هاندهرێکیدیکهبۆئاگامهندیساخبکهینهوه.ئهگهرئهمهنهکهین،لهمحاڵهتهدا
جۆرێکلهئاگاییدێتهکایهوه،کهئاگایلهخۆینابێت.تاکوڕادهیهکیشئاگای
ل���هبووننابێت.لێرهدادهکهوینهنێووههمیئهوبۆچوونهیباوهڕیبهنهبزێوی
ئاگامهن���دیونیوه-ئاگامهندیههیه.بهاڵمئاگامهندیههمیش���هئاگامهندییه،
بێجگهلهخۆیهیچیدیکهس���نورداریناکات.نابێتسهربهستىئاگامهندیبه
پێکهات���هیانپێکهێناندابنێينچونکهئاگام���هندیپێشبوونیخۆیناکهوێت.
تهنانهتئهمسهربهس���تییهی،کهئهوهدهگهیهنێتخۆیئافهریدکردبێتکردهوه
نیی���هچونکهئاگامهندیخۆیبهکردهوهنابێت.ئاگامهندیبوونێکهس���هربهخۆ،
ئهم���هشخهس���ڵهتێکیبنهڕهتیئ���همبوونهیه.بۆدەرخستنیئهمخهس���ڵهته
زاراوهی”هۆکارهبۆخودیخۆی”بهکارنههێنین،کهبهئاکاممانناگهیهنێت.لهم
ڕووهوهباشت���رهبڵێین:بوونیئاگامهندیلهئاگامهندییهوهدهردهچێت.ههروهها
ئهوهشدهگهیهنێت،کهئاگامهندیلهنهبوونهوهدهرنهچووه.نهبوونیئاگامهندی
پێ���شئاگامهن���دینییه.پێشئاگامهن���دیبوونههیه،کهئام���اژهبۆنهبوونی
ئاگامهن���دیناکات.ئهگهرنهبوونیئاگامهن���دیههبێت،پێویستهئاگامهندییهکی
لهپێش���ترههبووبێت،کهئێستانییه.ئاگامهن���دیئێستاشبۆئهوئاگامهندییه
نهبوونهگهواهیبدات.ئاگامهندیپێشنهبووندهکهوێتولهبوونهوهدهرچووه.
ڕازیب���وونبهمئاکامانه،بۆههندێکدژواره.بهاڵمڕاس���تییهکهیانئاشکرادهبێت
ئهگهروردترلهنزیکهوهس���هرنجیانبدرێتێ.پارادۆکسهکهلهگهڵئهوههبووانهدا
نیی���ه،کهبوونیخۆیاندهخهنهگهر،بهڵکول���هوهدایه،کهجۆرێکیديكهيان
نیی���ه.ئهوهیمهحاڵهبیریلێبکرێتهوهههبوویهکیناچاالکه؛ههبوویهک،کههیچ
هێزێکینهبێتوبوونیخ���ۆیبهردهوامبکاتوبیپارێزێت.ئهوهیلهدهرهوهی
بیرکردنهوهدای���هیاس���اینهبزێوییه.ئایائاگامهندی،ئهگهرل���هشتێکهوهپهیدا
نهبووبێت،چۆنهاتۆتهکایهوه؟لهنێوبێ-ئاگایییانفسیۆلۆجیهوههاتووه؟
ئهگهرئهوپرسیارهشبکهینئایائهمانهلهکوێوههاتون؟لهوهاڵمدابهچهمکی
بوونێک���ینهبزێودهگهین.لهوهزۆرترنازانینچۆنئهوبێ-ئاگاییهیانفزیۆلۆجییه
پهیدابووه.ئهمهشبهڵگهیچاکتردهسهلمێنێت.Contingentia  mundi)9(لهگهڵ
ڕهتدان���هوهیئهوبۆچوونهدا،کهزانینپێشدهخات،بوونیزانهرماندۆزییهوهو

9      ئهمهبهڵگهیهکهبۆبوونیئافهریدکهربهڕێگهیههبووهکانهوه.ههرچهندهئهمبهڵگهیهبهبهڵگهی
اليبنيز)1646-1716(دادهنرێت،بهاڵمبنهڕهتیبیرۆکهکهیبۆئهریستۆدهگهڕێتهوه.دهتوانین
دهبهخشێت. واتایههڵکهوتووه و التینییه زاراوهکه دابنێین. کۆسمۆلۆجی بهڵگهی بهشێوازێکی
ههندێک لهالی ئهمهش بکات. پشتگیری دیکهیه بوونێکی به پیویستی ههڵکهوتووبێت ههرشتێک
بیریارهموسوڵمانهکانی،وهکوفارابیوئبنسیناوئهلجوهینیبووهبهبهڵگهبۆسهلماندنیبوونی

ئافهریدکهر.)وهرگێڕ(
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بهرانبهرئهوڕههایهڕاوهس���تاین،کهبیریارههۆشهکییهکانیسهدهیحهڤدهههم
ب���هبابهتیزانینیانناوزهدکرد.بهاڵملهبهرئهوهیپرس���یارهکهس���هبارهتئهو
ڕههایهلهبارهیبوونیهوهیهتینهکناسینی،ئهواڕهخنهکهمانلهسهرئهوهنییه،
کهئهوبوونهڕههایهبهناسینڕههایهتیخۆیوندهکاتوپهیوهندیخۆیلهگهڵ
زانیندادروس���تدهکات.لهڕاستیدا،بوونیئهمڕههایهلهسهربوونیادێکیلۆجیکی
ڕانهوهس���تاوه،پهیوهندیبهزانینهوهنییه،بهڵکوب���هوخۆیهوهههیه،خاوهنی
ئهزموون���هکۆنکرێتییهکان���ه.ههروههالهبهرپهیوهندییهکهیب���هئهزموونهکهوه
ڕێژهی���ینییهچونکهخۆیئهزموونهکهیه.بهههمانشێوهڕههایهکیلهناوهڕۆک
بهدهرنیی���ه.ههڵهیئۆنتۆلۆج���یفێرگهیهۆشهکیدێکارتل���هوهدانییهئهم
ڕههایهبهبوونێکیلهپێش���ترلهناوهڕۆکدانابێت،بهڵکوئهوڕههایهناوهڕۆک
نییه.ئاگامهندیناوهڕۆکینییه،ئهوهیههیهتیدیاردهیهکیڕووته.بوونیشیبه
خۆدهرخستنهکهیهوهبهستراوه.ئاگامهندیدیاردهیهوبۆشاییهکیگهورهیه)چونکه
ههمووجیه���انلهدهرهوهیئهودایه(لهبهرئهوهیبوونیودیاردهیبوونییهک
شتنوجیاوازییاننییه،ئاگامهندیڕههایه.



4.بوونیههستکهر
لهوهدهچێتبهئامانجیتوێژینهوهکهمانگهیشتبین.شتهکانمانبۆسهرجهمی
دیاردهنهبڕاوهکانیانگهڕاندۆتهوه.ههروههائهوهشمانڕوونکردهوه،کهدیاردهکان
ب���ۆبوونێکدهگهڕێنهوه،کهئهوبوونهخودیدیاردهکاننییه.ئهوهیدهس���تی
پێدهکرێتئاماژهبۆههستکهرهکهدهکات.ئهویشئهوبوونهیه،کهبهئاگامهندی
ناوزهدم���انکرد.لێرهوهبناخ���هیئۆنتۆلۆجیانهیزانینم���اندۆزییهوه.ئهمهش
یهک���همبوونه،کهههموودیاردهکانخۆیانینیش���اندهدهن.ئهوڕههایهیهههموو
فینۆمینۆیهکلهپهیوهندییهکهی���دادهبێتبهشتێکیڕێژهیی.ئهمهشئهو)خۆ(
یهنییهکانتئام���اژهیبۆکردوه،بهڵکوخودگهرایهتییه،خۆیهکهلهنێوخۆیدا.
لهبهرئهمهی���هخۆمانل���هئایدیالیزمدووردهخهینهوه.ئایدیالی���زمبوونبهزانین
دهپێوێتوبۆس���هرڕاڕهویدووهلیست���یدهگهڕێتهوه.تهنیابوونیزانراوههیه؛
ئهویشپرس���یارهلهبارهیخودیبیرهوه.بیرلهڕێگهیبهرههمهکانیهوهخۆی
دهردهخ���ات؛ئهویشواتایبیرهکانه.فهیلهس���وفیشلهگهڕانی���ابهدوایبیردا
پێویستهپرس���یارلهزانستهکانبۆمهرجوگونجاندنیبیرهکانبکات.ئێمه،له
الیهک���یدیکهوه،بهجۆرێکلهبوونگهیش���توین،کهبابهتیزانیننییهوزانین
دادهمهزرێنێ���ت.بیرێکه،کهدڵنیای���نلهوهینابێتبهواتای���اننوێنهریبیر،
بهڵکوڕاس���تهوخۆدهناسرێت.ئهمشێوهیناس���ینهشفینۆمینهیزانیننییهو
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بوونیادیبوونهههرچهندههوس���رڵلهگهڵیهکهمحهدهسیداڕاستگۆنهبوو.ئێمه
خۆمانلهس���هرزهمینهیفینۆمینۆلۆجیهوس���رڵڕادهگرین.ئایائێمهلهئهمه
ڕازین؟ئێمهتوشیفنۆمینۆیهکیپێش���گربووین،ب���هاڵمئایائهمهئهوبوونهیه،
ک���هفینۆمینهیبوونیبۆدهگهڕێتهوه؟ئایائاگامهندیدهتوانێتببێتبهبناخهی
خ���ودیدیاردهکان؟ئێمهبوونیدیاردهکانمانل���هفینۆمینهوهدهرهێناودامان
بهئاگامهن���دی.لهوباوهڕهشدابووینئاگامهندیجارێکیدیکهبۆفینۆمینهکهیان
دهگهڕێنێتهوه.ئایائهمکارهدهکرێت؟وهاڵمیئهمهلهلێکۆڵینهوهکهمانلهس���هر

ئۆنتۆلۆجیههستکهردهدهینهوه.
پێشههمووشتێکپێویستهبزانین،کهبوونیئهوشتهیههستکراوه]لهدەرەوەی
بيردا[ی���ه.تهنان���هتئهگهرمێزهکهبۆچهندخهس���ڵهتێکیههس���تهکیناوهوه
بگهڕێنمهوهپێویستهباوهڕمبهوهههبێت،کهمێزهکهلهڕێگهیئهوخهسڵهتانهوه،
وهکوبابهتێکیدهرهکیخۆیدهردهخات.مێزهکهلهبهردهمههس���تکردنهکهدایه
وخودیههس���تکردنهکهنییه،ئهگینادهبێتبهئاگامهندییانشتێکیناوهوهی
خۆولهبهرچاووندهبێت.ئهگهرخهسڵهتهههستهکییهکانیمێزهکهلهیهکدیش
جیابکهمهوەپێویستهبوونێکیبۆبدۆزمهوه،کهلهس���هریڕادهوهس���تێت.ئهو
بوونهشههستکهرهکهیه.ههروههابوونیههستکهربۆههستکراوهکانناگهڕێتهوه.
ئێستاشێوازیبوونیههستکهرنهبزێوییه.کهوابووئهگهربوونیفینۆمینهلهنێو
ههس���تکردندابێت،ئهمبوونهشنهبزێوهوچاالکنییه.نهبزێویوڕێژهگهریدوو
خهسڵهتیئهمبوونهن.ئایانهبزێویچییه؟مننهبزێومئهگهربهگۆڕانێکدابڕۆم
وخۆمسهرچاوهیگۆڕانهکهنهبم؛واته،مننهسهرچاوهونهداهێنهریگۆڕانهکهم.
بوونمشێوازێکوهردهگرێت،کهخۆیپهیداینهکردوه.بهاڵم،لهگهڵئهمهشدا،بۆ
ئهوهیئهوگۆڕانهڕووبداتپێویستهمنههبم.لهبهرئهمهبوونمههمیشهکهوتۆته
ئهوالینهبزێوییهوه.الیهنگرتنینهبزێوانهشجۆرێکهلهههڵسوکهوت،کهمنبڕیاری
لهسهردهدهم،لهبهرئهوهیدهتوانمبڕیاریڕهتدانهوهشیبدهم،سهربهستییهکهم
دهخاتهگهر.ئهگهرمنئهوکهسهبمههمیشهپهستوتوڕهیه،پێویستهلهبوونی
خۆمداببینم،کهمنخۆمبڕیارلهسهرئهوبوونهمدهدهم.ههروههابهجۆرێکیش
وهاڵمدهدهمهوه،خۆملهئاستیئهوهیپهستوتوڕهمدهکاتنهبزێودهرنهخهم.
لێرهدائهمچهندڕێگهیهمانلهبهردهممدایهتاکویهکێکیانههڵبژێرین:منخۆمبه
نهبزێودهرناخهم،دهبمبهزهمینهیههڵچونهکانم،ئهگهرچیس���هرچاوهکانیانمن
نیمیاننهبزێووکارتێکراوم.بوونمدهبێتبهشتێکیههس���تپێکراوودهکهوێته
نێونهبوون���هوه.بهمجۆرهنهبزێویبهدووشێ���وهفینۆمینهیهکیپهیوهندیداره.
ل���هالیهکهوهپهیوهندیبهبزێویوچاالکیئهوکهس���هوهههیه،کهبهکردهوه
وهاڵمدهداتهوه،لهالیهکهیدیکهوهبهبوونیئهوکهس���هوه،کهئازاردهچێژێت.
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ئهمهشدهریدهخاتنهبزێویبهس���هربوونیڕاس���تهقینهیکهسێکینهبزێوهوه
کاریگهرنییه.پهیوهندیبووننییهبهنهبوونهوه،بهڵکوپهیوهندیبوونهلهگهڵ
بوونێک���یدیکهدا.کهس���ێکبهوجۆرهلهداهێنانتێدهگ���ات،کهداهێنراوهکهبۆ
ئهوهیلهبوونیخۆینزیکببێتهوهوبڕیاریلهسهربدات،خۆیلهداهێنهرهکه
جیابکات���هوه.پهرتووکێکلهنوس���هرهکهیهوهجیاوازه.ب���هاڵمبۆئهوهیکاری
داهێنانبهردهوامبمێنێتهوه،داهێنراوهکهسهربهخۆنهبێت،پێویستیبهپشتگرتن
ههبێ���ت،شتێکبێت،کهخۆیلهنێوخۆیداوبهتهنیاهیچه،لهداهێنهرهکهی
جیانابێت���هوهولهناویداتواوهتهوه.داهێنهرهکهشلهنێوجیهانیناوهوهیخۆیدا
دهمێنێت���هوهودهرناچێت.لهس���هروئهمهوه،نهبزێویههس���تپێکراوهکهداوای
نهبزێویلهههس���تکهرهکهشدهکات.ئهمهشلهیاس���ایکردهوهوڕهتدانهوهی
کردهوهدادهردهکهوێت؛لهبهرئهوهیدهس���تمتهوان���ایشکاندن،گرتنوبڕينى
ههیه،بهههمانشێوهشدهستمدهشکێت،دهگیرێتیاندهبڕێت.بهاڵمههستکردن
وزانی���نچج���ۆرهنهبزوێیهکیانتێدایه؟ئهوانچاالک���یوجواڵنن.بهاڵمئهوان
جواڵنێک���یڕووتیبێئارهزوومهندانهن.هیچشتێکنایانگرێت.کهوابوو،لهوێدا،
کهدهڵێینئهوهیههیهههستپێکراوه،پێویستیمانبهئاگامهندییانجواڵنێکه،
کهکارلهس���هرهیچشتێکناکات.هوس���رڵههوڵیداوهبهگهڕانهوهینهبزێوی
بۆناوهڕۆکچارهس���هریئهمکێشانهبکات،کهبووهبههێولیوجواڵنیڕهوانی
ئهزموونهکانوماتهربۆنهبزێوییهتێههڵکێشراوهکان.بهاڵمئهوگرفتێکیدیکهی
بۆزیادکردووین.کۆمهڵێکخهسڵهتیپێدراویبۆڕیزکردووینکهبوونیانمهحاڵه.
دڵنیاملهوهیئهمانه)ناوهڕۆکهکانی(ئاگامهندینینوبهنهزانراوهیشدهمێننهوه.
هێول���یئاگامهندینییهچونکهلهنێوشهفافییهت���داوندهبێت،مانهوهیبناخهو
س���هرنجهکانناپارێزێت.بهاڵمئهگهرئاگامهندینهبێ���تئهمهلهکوێوههاتوه؟
چۆندهتوانێتخهس���ڵهتیشتهکانوهرگرێتولهبهردهمخۆییبیرۆکهکانیش���دا
خۆڕاگربێت؟ناوهڕۆکیشیلهشتهههستکراوهکانهوهسهرههڵناداتچونکههێشتا
ئهوشتانهههس���تیانپێنهکراوه.ئاگامهندیشبۆناسینیانڕوولهدهرهوهدهکات
وبوونیخۆیجێدههێڵیت.هێولیپش���تبهخۆیبۆبوونیدهبهستێت.لێرهدا
جارێکیدیکهڕووبهڕوویگرفتهلهچارهبهدهرهکهیپهیوهندینێوانئاگامهندی
وئهوبوونهدهبینهوه،کهپش���تبهئاگامهندینابهستێتوسهربهخۆیه.ئهگهر
لهگهڵهوس���رڵداباوهڕبههێولیوهکوناوهڕۆکیشبکهین،هێشتاتێناگهینچۆن
ئاگامهندیجیهانیناوهوهیخۆیجێدههێڵێتوڕوولهجیهانیدهرهکیدهکات.
ههندێکبیردهکهنهوه،کههوسرڵبهدانانیهێولیبهشتوههروههائاگامهندیش
چارهسهریئهمگرفتهیکردووه.بهاڵمئهوتهنیالهموتوربهکردنیانسهرکهوتوو
ب���وو،ک���هئاگامهندیپێیڕازینیی���هونایهوێتببێتب���هبهشێکلهجیهان.
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وهکوبینینمان،بهگوێرهیبوونیههس���تکهرههستپێکردنڕێژهیییه.ئایابوونی
ئهوشتهیزانراوهلهئاس���تیزانینداڕێژهییه؟ئایاڕێژهییڕاوهس���تانهلهس���هر
شتێکیدیکه؟بێگومانناتوانینبوونێکلهئاس���تیخۆیدابهدهرهکیدابنێین.
شتێکیههس���تپێکراولهب���هردهمئاگامهندییدایه؛ئاگامهن���دیبهوشتهناگاتو
ئ���هوشتهشناچێتهنێوئاگامهندییهوه.ههمانکاتشتێکهلهئاگامهندیدابڕاوە.
ئهگهرئهمبوونهبهوجۆرهیهوسرڵباسیدهکاتبهناڕاستدابنێینسودینییه.
تهنانهت،وهکوشتێکیناڕاستیشدهبێتههبێت.کهوابوو،ئهمدووخهسڵهتانه؛
نهبزێویوڕێژهیی،کهپهیوهندییانبهشێوهکانیبوونهوهههیهبۆخودیبوون
ناگهڕێنهوه.ناوهڕۆکیفینۆمینهئهوهنییه،کهههستپێکراوه.بوونیپێشگیرانهی
فینۆمینهیئاگامهندینابێتبهبناخهیپێشگیریفینۆمینهیبوون.ئێمهلێرهدا
ههڵ���هیبیریارهفینۆمینهلیستهکاندهبینین:ئهوانبابهتیانبۆکۆمهڵێکدیارده
گهڕاندۆتهوه.ل���هوباوهڕهدابوون،کهبابهتکۆمهڵێکشێوازیبوونه.ئهمهشیان
بهچهمکهکانباسکردوهوبهسهرشێوازهکانیبوونداسهپاندوویانه.ئاماژهیانبۆ

پهیوهندییهکانینێوانئهوشتانهکردووه،کهههنولهبهرچاون.

5.بهڵگهیئۆنتۆلۆجی
بوونبایهخێکیئهوتۆیپێنهدراوه.ئێمهلهوباوهڕهدابووینبهدانانیپێشگری
فینۆمین���هبۆبوونبهئاکامهکهماندهگهینچونکهپێش���گریفینۆمینهیبوونی
ئاگامهندیشماندۆزییهوه.بهاڵمئێستاههوڵدهدهینبهپێچهوانهوهئهوهئاشکرابکهین،
کهئهوپێشگرهفینۆمینهیهوپێویستیبهبوونیفینۆمینهکهیه.بۆئهممهبهستهش
بهڵگهیئۆنتۆلۆجیبهکاردههێنم،کهلهسهرکۆجیتۆی پێش تێڕامان ڕادهوهستێت.
ههمووئاگامهندییهکئاگایییهلهشتێک.ئهمپێناسهکردنهیئاگامهندیدووواتای
ههیه:ئهوواتایهدهبهخش���ێت،کهئاگامهندیبوونیبابهتهکهیپێکدههێنێتیان
ئاگامهندیپهیوهندیبهبوونێکیبهرزهوهههیه.)10(بهاڵمواتاییهکهمزووتوشی
گرفتدهبێتوههڵدهوهشێت���هوه:ئاگاییلهشتێکهوهبوونیبابهتێکیکۆنکریتی
لهبهردهمئاگامهندیی���داقوتدهکاتهوه،کهئهوبابهتهل���هئاگامهندییهوهجیاوازه.
بێگومانکهس���ێکدهتوانێتئاگایلهبوون���یشتێکبێت،کهلهبهردهمیائاماده
نییه.بهاڵمئهمئامادهنهبوونه،ههمانکاتپێش���مهرجێکیپێویستهبۆئامادهبوون.

  10   مهبهستلهبوونیبهرزجیهانیفۆرمهبهرزوههمهکییهکانیئهفالتونیاننۆمینهیکانتنییه.
لهفهلسهفهیبوونگهرایهتیدابابهتیزانینوهکومێزههمیشهلهدهرهوهیئاگامهندییدایهولهنێو
ئاگامهندییدانییه.ئهمهشئهوهدهگهیهنێت،کهئاگامهندیدهبێتڕوولهدهرهوهیخۆیبۆناسینی
بابهتهکهبکات.بێگومانسارتهرزاراوهی)بهرز(یبۆبابهتهکانیدهرهوهیئاگامهندیلههایدیگهرهوه
وهرگرتوهوهایدیگهریشبهههمانشێوهبۆههمانمهبهستباسیکردوهوبهکاریهێناوه.)وهرگێڕ(
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ئاگامهن���دیخۆگهرانهیهوئ���هوهیدهیزانێتناوهکیی���ه.خۆگهرێتیئاگامهندی
ناتوانێتبچێتهدهرهوهوخهس���ڵهتهکانبهس���هربابهتهک���هدابسهپێنێت.ئهگهر
سوربینلهسهرئهوهیبوونیدیاردهیهکپشتبهئاگامهندیدەبهستێت،بابهتهکه
دهبێ���تلهئاگامهندیجیابکرێتهوه،نهکب���هئامادهبوونیلهبهردهمئاگامهندییدا
بهڵک���وب���هئامادهنهبوونی.نهکب���هپڕیلهڕوویخهس���ڵهتهکانیهوهبهڵکوبه
نهبوونیئهپڕییه.ئهگهربوونبۆئاگامهندیشبگهڕێتهوه،هێش���تاناتوانینبابهت
بهئاگامهنددابنێینوبڵێینشتێکه،کهنییه.ئهمهشپهیوهندیبهباسهکهمانهوه
لهس���هرنهبڕاوهههیه،کهلهپێش���ترئاماژهمانبۆکرد.بۆهوسرڵ،بۆنموونه،
الیهنهكانىهێولیبهسنینتاکوئاگامهندیبۆدهرهوهیخۆیانپهلکێشبکهن.ئهو
مهبهس���تانهیبابهتگهرینلهڕاستییداپوچهڵن.ئهوانهندهیانهوێتخۆیانبهودیو
دیاردهیخۆبگهیهنن.پێویستهبزانینمهبهستهکاندهیانهوێبهودیاردانهبگهن،
کهلهیهککاتداخۆیانبهدهستهوهنادهن.مهحاڵهسهرجهمیزنجیرهنهبڕاوهکهی
دیاردهک���انلهیهککاتداخۆیانلهب���هردهمئاگامهندییداڕاگرن.ئهگهرئامادهش
بن،ههمووخهسڵهتهلهژمارهبهدهرهکانلهنێوخۆدادهتوێنهوه؛ئامادهنهبوونیان
بوونێکیدهرهکییانپێدهبهخش���ێت.لهمڕووهوهبوونیبابهتێکنهبوونێکیڕووته.
بهکهموکورتپێناس���دهکرێت.بوونیئهوشتهیه،کهلهدهستمانڕادهکاتوبه
چهندشێوهیهکیشخۆیدهردهخات.چۆننهبووندهبێتبهبناخهیبوون؟چۆن
ئامادهنهبووندهبێتب���هئامادهبوون؟ئهوخۆشییهیبهئومێدهوهمبیگهمێ،ئهو
ناخۆشییهیدهترس���متوشمبێت،جۆرێکلهبهرزێتیانتێدایه.بهاڵمئهمبهرزێتیه
ئێمهلهن���اوهوهبۆدهرهوهپهلکێشناکات.دروس���تهشتهکانڕوخساریخۆیان
نیشانددهن؛خۆیاندهردهخهن،ههروههادروستهههریهکێکلهودیاردانهئاماژهبۆ

دیاردهیهکیدیکهدهکات.
بهاڵمخودیههریهکێکلهودیاردانهبوونێکیبهرزهوخهسڵهتێکیههستهکی
نێوئاگامهندینییه.بوونێکیپڕهنهککهم،ئامادهیهنهکئامادهنهبوو.ناتوانین
ڕاستهقینهیبابهتبۆخهسڵهتهههستهکییهکانونهبوونبگهڕێنینهوه.شتێکی

دهرهکیلهناوهکییهوهسهرههڵنادات.بوونیشلهنهبوونهوهپهیدانابێت.
هوس���رڵئاگامهندیبهبهرزدادهنێت.ئهمهشلهوێداڕاس���ته،کهنۆمینهبه
ناڕاس���تدادهنێتبهاڵمتوشیناکۆکیدهبێ���ت.ههمووئاگامهندییهکئاگاییهله
شتێک.ئهمهئهوهدهگهیهنێت،کهئاگامهندیبونیادێکیبهرزیههیه؛ئاگامهندی
ل���هوڕۆژهوهپهیدابووهبوونیلهس���هرشتێکڕاوهس���تاوه،کهئهوشتهخودی
ئاگامهن���دینییه.ئێمهئهمهبه“بهڵگهیئۆنتۆلۆج���ی”ناوزهددهکهین.دڵنیام
ههندێ���کئهوڕهخنهیهشمانلێدهگرن،کهداواکارییهکانیئاگامهندیتهواونابنو

جێبهجێشناکرێن.
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بهاڵمئهمهکارناکاتهسهربۆچوونهکهیهوسرڵلهسهرمهبهستدارێتیئاگامهندی.
ههرچهندههوسرڵلهناوهڕۆکیکێشهکهتێنهگهیشتوه.ههمووئاگامهندييهکئاگاییه
لهشتێک،ئهوواتایهدهبهخشێت،کهلهدهرهوهیئاگامهندییدابێجگهلهدهرخستنی
ئهوبابهتهیلهئهزموونهکهدادهردهکهوێتچیدیکهنییه.
بۆنموونه،دهرخستنیبابهتهبهرزهکه.ئهوهیبهخۆگهرایهتیناویدهبهینئاگایی
ئاگامهندیی���هلهخ���ۆی.بهاڵمئهوئاگاییهیئاگامهندیدهبێتههبێت.بوونیش���ی
بهوحهدهس���هوهگرێ���دراوه،کهبهرهوبابهتهک���هدهڕوات،ئهگیناهیچه.حهدهس
ئهوهدهگهیهنێ���ت،کهبابهتێکلهنێوئهوئهزموونهداناس���راوه.ئهمهشلهوانهیه

لهههڵوێستیڕهتدانهوهیکانتدژیئایدیالیزمبچێت.
بهاڵممنلێرهدابیرلهدێکارتزیاتردهکهمهوه.ئێمهلهسهرزهمینهیبوون،نهک
زانینڕاوهستاوین.نامانهوێتمشتومڕلهسهرئهوکێشهیهبکهین،کهدیاردهکانینێو
ههستمانئاماژهبۆبابهتهدهرهکییهکانینێوشوێندهکهن.بهڵکوبهپێچهوانهوه
بوونیئاگامهندیپهیوهندیبهبوونێکینا-ئاگامهندلهدهرهوهیخۆیداههیه.
ئهگ���هربڵێینئاگامهندیئاگاییهل���هشتێک،ئهواپێویستهئاگامهندیخۆی
وهک���وبینهریپرۆس���هیبینینیئهوبوونهبینراوهخ���ۆیدهربخات،کهلێوهی
جیاوازه.لهههمانکاتدالهکاتیئهزموونهکهیئاگامهندیداشتێکه،کهههیه.)11(
لێرهوهدیاردهیڕووتجێدههێڵینوبهبوونێکیپڕدهگهین.ئاگامهندیبوونێکه،
کهناوهڕۆکیخۆیدادههێنێتوههروههائاگاییهلهوبوونهیناوهڕۆکیلهپێش
بووندایهودیاردهکهیئهوبوونهبهرجهستهدهکات.بوونلهههمووشوێنێکدایه.
دهتوانینلهپێناسهکردنیئاگامهندیشداپهیڕهویپێناسهکهیهایدیگهربۆدازاین 
بکهین.)12(بهاڵملهوباوهڕهداینپێناسهکهپێویستیبهتهواوکردنههیه.لهبهرئهمه
دهڵێی���ن:ئاگامهندیئهوبوونهیه،کهلهبوونیداپرس���یارلهب���ارهیبوونیهوه
دهکرێتوئاماژهشبۆبوونێکیترلهخۆیدهکات.ئهمبوونهنۆمینهوالیهنێکی
ش���اراوهیئهودیودیاردهکاننییه.بوونیئهممێ���زه،پاکهتهجگهرهیه،چرایه
یانبهگش���تیبوونیجیهانه،کهلهب���هردهمئاگامهندییدایه.ههروههابوونیبه
تهنیابهخۆدهرخستنهکهیهوهگرێنهدراوه.بۆئاگامهندیئهمبوونهپێشگیرییهی

فینۆمینهکانبوونهلهنێوخۆیدا.
بابهتێکیدهرهکی،وهکومێز 11مهبهستیسارتهرئهوهیه،کهلهئهزموونیئاگامهندیمرۆڤدا
پیویستیبهئاگامهندیبۆبوونینییه.مێزهکهلهکاتیئهزموونهکهدایانپێشڕوودانیئهزموونهکه
به سهر و پهیدانهبووه ئهزموونهکهوه له مێزهکه کهسێکبیناسێت،ئهگینا دهبێتههبێت،تاکو
جیهانیناوهوهیخۆنییه.ئهمهشڕهتدانهوهیبۆچوونهئایدیالیستییهکهیبارکلییهوبابهتگهرێتی

بووندهسهپێنێت).وهرگێڕ(
12دازاینزاراوهیهکیئهڵمانییه)دا-لێره(و)زاین-بوون(:واتهبوونلێره.هایدیگهرئهمزاراوهیهی

بۆبوونیئاگامهندیمرۆڤبهکارهێناوه)وهرگێڕ(
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6.بوون–لهنێو–خۆدا

ئێست���ادهتوانینس���هبارهتدیاردهیبوونبهههندێ���کئاکامبگهین.مهندی
ههبووهکاندهناس���ێتوههبووهکانیشلهس���هربناخ���هیبوونیانهوهخۆیانبۆ
ئاگامهن���دیدهردهخهن.بهاڵمئهوبوونهیبناخ���هیههبووهکانهبهتهواویخۆی
دهرناخات.ههرههاههبوویهکلهبوونیدانابڕێت؛بوونههمیش���هلهههبووهکاندا
ئامادهیه؛لهههمووشوێنێکداولههيچشوێنێکیشدانییه.هیچبوونێکیشبهبێ
شێوازنيه.ئاگامهندیشههمیش���هدهتوانێتخۆیبهودیوههبووهکانبگهیهنێت،
نهکل���هبوونیبهڵکولهوات���ایبوونیئهوههبووانهتێبگ���ات.لهبهرئهمهشهبه
ئۆنتی���ک-ئۆنتۆلۆجیانهناوزهدیدهکهینچونکهلهههبووهکانهوه)ئۆنتیک(واتای
بوون)ئۆنتۆلۆجی(تێدهگ���ات.)13(ئهوهیخۆیبۆئاگامهندیدهردهخاتدیاردهی
بوونه،ئاگامهندیههوڵدهداتلهواتاکهیتێبگات.ئهوواتایهشبوونیخۆیههیه،
کهلهس���هرئهوشتهڕادهوهس���تێتوخۆیدهردهخات.لهمگۆشهنیگایهوهله
گوتهیبیریارانیسهدهکانیناوهڕاتتێدهگهین،کهگوایهههموودهستهواژهیهکله
سهربوونلهنێوخولهیهکیبازنهییدادهسوڕێتهوه،چونکهههموودهستهواژهیهک
لهس���هربوونپێویستیبهوبوونهیهلهپێشخۆیداههیه.بهاڵملهڕاستییدائهم
کێشهیهیئێمهسوڕانهوهیتێدانییه.پێویستناکاتپاشتێگهیشتنلهواتایبوون
بهرهوواتایهکیدیکهبڕۆین.واتایبوونههمووفینۆمینهیهکدهگرێتهوهوتهنانهت
بوونیواتاکهشیتێدایه.دیاردهیبوونبووننییه،کهلهپێش���تریشباسمانکرد
ب���هاڵمئاماژهبۆب���ووندهکاتوپێویستیبهبوونه.ئ���هوبهڵگهئۆنتۆلۆجییهی
لهپێش���ترڕوونمانکردهوهبۆئهملهبارنییه.ب���هاڵمجۆرێکبهڵگهیئۆنتۆلۆجی
ههی���هبۆئاگامهندیلهب���ارهودهتوانینبهکاریبهێنین.ههم���ووئهوزانیاریانهی
پێدهسهلمێنرێت،کهلهدیاردهیبوونهوهدهستماندهکهوێت.لهههمووحاڵهتێکدا
بهوشێوهیهیهایدیگهرباسیدهکات،تێگهیشتنێکیپێش-ئۆنتۆلۆجییانهمانههیه؛
ئهوتێگهیشتنهیهێشتاپێویستیبهچهمکهکانوڕوونکردنهوهنییه.)14(لێرهدا

بهدیدی بهکاردههێنێت. مرۆڤ یان ئاگامهندی بوونی بۆ هایدیگهر زاراوهی سارتهر دیکه جارێکی    13
هایدیگهرمرۆڤتهنیابوونهوهرێکهلهنێوههبووهکانداخۆیبهودیوبوونی)ئۆنتۆکی(ههبوودهگهیهنێتو
پرسیارلهبارهیواتایبوونبهگشتیدهکات.منئهمخاڵهملهپهرتووکهکهمدا)هایدیگهروشۆڕشێکی
فهلسهفی(باسکردوه.بڕوانه:محهمهدکهمال.هایدیگهروشۆڕشێکیفهلسهفی،چاپوپهخشیسهردهم،

سلێمانی،2006.الپهڕه،40-39.
ئاگامهندی که دادهنێت، ههڵوێستهی بهو هایدیگهر ئۆنتۆلۆجییانه پێش- تێگهیشتنی    14  
ناوهڕاستدا له ڕاستهوخۆدیاردهکهیالدهردهکهوێت.بۆنموونهمنچاوبهژوورهکهدادهگێڕمو
مێزهکهدهبینم.لهمئهزموونهدامێزهکهخۆیبۆمندهرخستوه،منیشچاومبهمێزهکهکهوتووه.
ئهمهههڵوێستێکیسادهیهومنلهمئهزموونهداپهنامبۆچهمکهکانوزماننهبردووه،تاکوله

بارهیڕاستیبوونیمێزهکهوهبدوێم.)وهرگێڕ(
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پرسیارلهبارهیدیاردهکهوهناکهینتاکوواتاکهیبهڕێگهیچهمکهکانهوهدهربڕین.
ههروههاپێویستهئهمخااڵنهشڕهچاوبکهین:

یه که م،ڕوونکردنهوهیواتایبوونتهنیابۆبوونیدیاردهکهلهباره.مادامهکی
بوون���یئاگامهندیجیاوازییهکیبنهڕهتیههیهپێویستهباس���کردنیشلهمبوونه
تایب���هتبێتوبهوبوونهدابنرێت،کهدیاردهکانتیایدادهناس���رێنوناویدهنێین
بوون-بۆ-خۆ،لهدواییداباس���یئهمبوونهشدهکهینودژوهستاوبهرانبهربوون-

لهنێو-خۆیدادایدهنیین.
 دووه م، ڕوونکردنهوهکهمانس���هبارهتوات���ایبوون-لهنێو-خۆداکاتییه.ئهو
الیهنانهیباسیاندهکهینئاماژهبۆشتیدیکهدهکهن،کهپێویستهلێیانتێبگهین.
توێژینهوهکهمانبهتایبهت���یدوودهڤهریبوونیلهیهکدیجیاکردۆتهوه:بوونی
پێشتێڕامانیکۆجیتۆییوبوونیدیارده.ههرچهندهئهمدوودهڤهرهلهپهیوهندی
داب���ڕاونپێویستهبزانینچۆنههردووکیانس���هربهبوونێک���ن.ئهمهشزۆرمان
لێدهکاتلهبوونیانبکۆڵینهوه.دژوارهلهواتاییهکێکیانبهبێئهویدیکهیانو
بهستنهوهیانبهیهکدییهوهبهتهواویتێبگهین.ئێمهلهڕێگهیلێکۆڵینهوهکهمان
لهسهرئاگاییلهخۆوهروونمانکردهوهبوونیدیاردهکارناکاتهسهرئاگامهندی.
لێ���رهوهپهیوهندییهکیڕیالیستانهمانلهنێواندی���اردهوئاگامهندییدادۆزییهوه.
ههروههاباسیئهوهشمانکردلهکۆجیتۆیپێشتێڕاماندائاگامهندیلهنێودهالقهی
خۆگهرایهتیخۆیهوهناچێتهدهرهوه؛کارناکاتهسهربوونهبهرزه]دەرەكييهكه[.بۆ
ئهمهشچارهسهرکردنێکیئایدیالیستانهمانخستهڕوو.بهمجۆرهلهوانهیهوادهرکهوێت
ئێمهههموودهرگاکانیپهیوهندینێوانبوونوئاگامهندیمانداخستبێت.پێویسته
بیسهلمێنین،کهبێجگهلهچارهس���هرهکانیڕیالیزموئایدیالیزمئێمهدهتوانینله
ڕێگهیدیکهوهمامهڵهلهگهڵئهمگرفتهدابکهینوچارهسهریبکهین.ههندێکجار
تێڕوانینمانبۆدیاردهیبوونبههۆکاریئهوبۆچوونهوه،کهگوایهههمووشتێک
ئافهریدک���راوه،تهموم���ژاویدەبێت.مادامهکیزۆرکهسل���هوباوهڕهدایهخوا
جیهانیئافهریدکردوه،ئهوابوونبهشتێکینهبزێودادهنرێت.
بهاڵمئافهریدکردنیبوونێکلهنهبوونهوهناتوانێتبۆمانبسهلمێنێتچۆنبوون
پهیدابووه.ههرشتێکخۆگهرانهبێت،تهنانهتباوهڕمانبهوهبێت،کهلهنێو)خۆ(ی
خواشدایه،ههرگیزنابێتب���هشتێکیبابهتگهرانهولهنێو)خۆ(کهدادهمێنێتهوه.
ئهمجۆرهخۆیهناتوانێتنوێنهریبابهتهکهشیبێت.
لهبهرئهوهویستیئافهریدکردنیلهالس���هرههڵنادات.ئهگهربوونبهوجۆرهش
بێتالیبنیزباس���یدهکات،کهلهخۆوهدهردهچێت،دهبێتبهشتێکیدژوهستاوو
دوورهپهرێزلهئافهریدکهرهوهڕادەوەستێت،ئهگینالهنێوخۆدادهمێنێتهوهونابێت
ب���هشتێکیدهرهکی.لهبیردۆزیئافهریدکردنیبهردهوامدالهگهڵالبردنىئهوەی
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ئهڵمانييهكانبه”سهربهخۆ”ناوزەديدەکهنلهنێوخۆیخوادادهتوێتهوه.ئهگهر
بوونلهخواوهجیاوازبێتدهبێتبهس���هرچاوهیبوونیخۆی؛هیچئاسهوارێکی
خواومۆرکیخوایهتیپێوهدیارنابێت.ئهگهرئافهریدیشکرابێتهێش���تابوون-
لهنێو-خۆیدا،بهتهمومژاویدهمێنێتهوه،لهبهرڕۆشناییبیردۆزهیئافهریدکردندا

لهواتاکهیناگهین.
ئهم���هلهگهڵئهوبۆچوونهدا،کهبوونب���هئافهریدنهکراودادهنێتهاوتهرازه.
بهاڵمنابێتجهختلهسهرخۆئافهریدکردنیبوونیشبکهین،چونکهلهمحاڵهتهدا
ب���ووندهبێ���تپێشئافهریدکردنیخ���ۆی]لهپێشتر[ههبێت.ب���وونبهجۆری
ئاگامهن���دینییه)15(ب���وونخۆیهتی،نهبزێوهونهنهبزێو.ئ���همدووزاراوانه]بزێو
ونهبزێو[خهس���ڵهتیبوونیمرۆڤن.بزێویلهوهدایهئاگامهندیبۆمهبهس���تێک
دهیهوێتبهئاکامێکبگات.ئهوبابهتانهشبهنهبزێودادهنێین،کهکاریانلهسهر
دهکهینچونکهبهبێمهبهس���تیئێمهبههیچکۆتاییهکناگهین.مرۆڤبزێوهو
ئامێرهکانیدهستیش���ینهبزێو. ئهگهرئهمزاراوانهلهبوونیمرۆڤڕووتبکهینهوه،
بهتهنیادایانبنێنهیچواتایهکنابهخشن.بوونبهتایبهتیبزێونییه؛بۆگهیشتن
بهکۆتاییلهڕێگهیئامێرهکانهوه،پێویستهبوونێکههبێتبهوکارهههس���تێت.
ههمانکاتنهبزێویشنییه.ئهوهینهبزێوهدهبێتههبێت.بوونوبهردهوامییهکهی
لهودی���وواتایبزێویونهبزێوییهوهیه.بوون،بهههمانشێوه،لهودیووڕهتدانهوه
وسهلماندنهوهیه.سهلماندن،ههمیشهسهلماندنیههبوویهکه؛ههروههاسهلماندن،
وهکوکردهوهلهشتهسهلمێنراوهکهوهجیاوازه.ئهگهرئهوشتهیدهسهلمێنرێت،
س���هلماندنهکهبهێنێتهکای���هوهولهگهڵیایهکبێتس���هلماندنیئهمس���هلماندنه
مهحاڵدهبێت.ئێمهلهپهیوهندیشتهس���هلمێنراوهکهوهبهئاگامهندییهوهبوون
دهدۆزێتهوه.لهمڕووهوهبهناوهکیدانانرێت.بوونپهیوهندیبهخۆیهوهنییه.ئهو
خۆیهت���ی.بهاڵمناتوانێتبوونیخۆیبسهلمێنێت.بزێوییهکه،کهنابزوێچونکه
بهخۆیهوهنوس���اوه.ههمووڕووداوێک،وهکوئهوهوایهبوونبۆخۆبسهلمێنێت،
هاوکاتبوونيشدهردهخات.پێویستهبوونیشبهشتێکینهگۆڕیخۆس���هلمێنهر
دابنرێ���ت.نهگۆڕیویهکجۆریبوون-لهنێو-خۆیدال���هژوورزنجیرهنهبڕاوهکهی
خۆسهلماندنهوهیه.لێرهدهتوانینبهوئاکامهبگهین،کهبوونشتێکهلهنێوخۆیدا.
ب���هاڵمبوون-لهنێو-خۆیدا،وهکوئاگامهندیپهیوهندیلهگهڵخۆیدروس���تناکات

لهبیریاره زۆر ئهمڕۆ نموونه، بۆ بۆخۆ، بوون واته التینییه، وشهیهکی  Causa sui     15
ئایدیالیستهکانخوابهمهۆکارهدادهنێن.لهوباوهڕهدانهۆکارێکیدهرهکیبۆبوونیخوانییهو
ناتوانینبڵێینبوونیخوائافهریدکراوه.لهمحاڵهتهدابوونیدهبێتبهههبوویهکیههڵکهوتوو،نهک
بوونێکیپێویست.بهاڵمزاراوهیخۆ-هۆکاریلهخۆیداناکۆکه،چونکهههربوونێک)خوایانجیهان(
ئهگهرببێتبههۆکاربۆبوونیخۆیپیویستهپێشئهوهیخۆیبهێنێتهکایهوهیانوهکوهۆکارێکی

لهپێشترههبێت،ئهمهشبۆچوونێکیپوچهڵه.)وهرگێڕ(
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چونکهبوونێکیپڕیههیهوخاوهنیناسنامهیه.لهبهرئهمهشهبوونلهژێر)خۆ(
وهدادهنێین.لهڕاستیدابوونتاریکوشاراوهیهلهخۆی،چونکهپڕه.باشترین
شێوهیدهربڕینیئهمخهس���ڵهتهیبوونلهوێدایهبڵێینبوونئهوهیه،کهههیه.
ئهمدهستهواژهیهبهڕواڵهتشیکهرهوانهیهودووریشهلهیاسای)خۆیهتی(یهوه،

کهبناخهیههموودهستهواژهیهکیشیکهرهوهیه.)16(
پێ���شههمووشتێکئاماژهبۆدهڤهرێکیدیاریکراویبووندهکات،کهئهویش
بوونه-لهنێو-خۆیدا.ههمانکاتبوون-بۆخۆی،بهپێچهوانهیبوون-لهنێو-خۆیدا
پێناسهیهکیجیاوازیبۆدهکرێت.بوون-بۆخۆیئهوبوونهیه،کهنییهوئهوشتهش
نییه،کهههیه.کهوابووپرس���یارهکهمانس���هبارهتبنهڕهتوتێههڵکێشهکردنه.
ناتوانینبهوشێوهیهیباسیبوون-لهنێو-خۆدهکهین،وهکوئهوشتهیههیه،له
سهربوونیئاگامهندیبدوێین،چونکهئاگامهندیهێشتانهبووهبهوهیههبێت.)17(
ئهمهشواتایهکیتایبهتیبهوشهی)ههیه(دهدات.لهیهکهمس���اتیسهرههڵدانی
ههبووهکان���هوهئهوههبووانهههن.ئهمهشلهس���هریاس���ایههڵکهوتنیبوون-
لهنێو-خۆیداڕادهوهس���تێت.بهههمانشێوهشیاساکانی)ناسنامهیانخۆیهتی(و
دهستهواژهیشیکهرهوهدهبنبهیاسایبوونوتاریکیوشاراوهییئهمجۆرهبوونه
دهردهخهن.تاریکیوشاراوهییبوون-لهنێو-خۆیدابهپهیوهندیئێمهوهلهگهڵئهم
بوونهدانهبهستراوه؛نهکهوتۆتهسهرتێگهیشتنیئێمهووهستانیئێمهلهدهرهوهی
ئهودا.ئهمبوونهالیهنیناوهکینییهتاکوبهرانبهرالیهنیدهرهکیدژانهڕاوهستێت
ویاس���ایئهوبوونهشبێت.بوون-لهنێو-خۆیداخاوهنینهێنینییه؛شتێکهڕهق.
ئێمهبهشتێکیتێههڵکێش���راویدادهنێین،بهاڵملهڕاستیداهێندهڕهقهلهوهزۆرتر
ناتوێتهوهولهگهڵخۆیداتێههڵکێش���راوه.ئاکامیبۆچوونهکهشمانئهوهیه،که
ئ���همبوونهدوورهپهرێزهوبێجگهلهخ���ۆیلهگهڵهیچشتێکیدیکهداپهیوهندی
نییه.تێپهڕین،پهیدابوون،ئهوخهسڵهتهیپێشتربۆئاگامهندییماندانا،وهکوئهو
شتهنییه،کهههیه؛بۆئهمبوونهناگونجێت.بوونبوونیپهیدابوونه،لهبهرئهمه
لهودیوپهیدابوونهوهیه.شتێکه،کهههیهوئهوهشنییه؛کههێش���تاپهیدانهبووه.
لهبهرئهوهالیهنیڕهتدانهوه)نێگهتیڤی(نییهوپۆزهتیڤێکیپڕه.ئهویدینییه؛
  16  بهدیدیکانتدهستهواژهیشیکهرانهیانشیکهرهوه،وهکوسێگۆشهسێگۆشهیههیه،
ناسنامهیهکیتهواویههیه.هاوکاتزانیارییهکیدیکهیانهیچیدیکهبۆناسینیبابهتیدهستهواژهکه

زیادناکات.)وهرگێڕ(.

لێرهوهزاراوهیبوون-     17 سارتهرتاکوئهمشوێنهبوونیمرۆڤبهئاگامهندیناوزهددهکات.
بۆ-خۆبهکاردههێنێت.بوون-بۆ-خۆوئاگامهندیبوونیمرۆڤسێزاراوهیجیاوازنبۆیهکشێوازی

بوون.)وهرگێڕ(
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خۆیبهرانبهردژهکهیڕاناوهستینێتوپهیوهندیلهگهڵیدروستناکات.بهردهوام
خۆیلهنێوبوونیخۆی���داڕادهگرێت.لێرهشهوهبهوخاڵهدهگهین،کهلهدواییدا
باس���یدهکهین.ئهمبوونهکاتیگهرنییه.کاتێکههستیپێدهکهین،ناتوانینبڵێین
شتێکهتێپهڕیوه،نهماوهیانئاگامهندییماندهریدهخاتئهوبوونه،بهس���هرچووه
چونک���هئاگامهندیبوونێک���یکاتیگهرانهیههیهوکاتییه.ب���وونلهوشوێنهدا،
ک���هههیهوکهمنییه.بوونێکیپ���ڕوپۆزهتیڤه.ئهوشتێکهلهڕابردووداههبوو،
ئێستاشههیهوههمووشتێکه.دواجار،س���ێیهمخهس���ڵهتیبوون-لهنێو-خۆیدا
ئهوهیه،کهئ���همبوونه)ههیه(.ئهمهشئهوواتایهدهگریتهوه،کهلهههڵکهوتووهوه
پهی���دانهبووهونابێتبهبوونێکیپێویستیش.پێویستیپهیوهندیلهنێوانئهو
دهستهواژانهداههڵدهبهستێت،کهکێشهیهکدهخهنهڕوويانلهداکهوتدانهبێت.
ههروههادیاردهلهبوونێکیڕووتهوهسهرههڵنادات.ئهمهشبهههڵکهوتنیبوون-
لهنێو-خۆدادادهنێین.بوون-لهنێو-خۆدالهشتێکیگونجاویش���هوهپهیدانابێت.
گونجاولهبونیادیبوون-لهنێو-خۆیدانییهوس���هربهدهڤهرێکیدیکهیبوونه.
کهواب���وو،بوون-لهنێو-خۆی���داشتێکیمهحاڵوگونجاوی���شنییه.شتێکهههیه.
لهبهرئهمهی���هئاگامهن���دی،بوونبهشتێکیزیادهدادهنێ���تچونکهلهشتێکهوه
ئافهریدنهکراوه.لههۆکاربهدهرهوپهیوهندیبههیچهوهنییهوههمیشهزیادهیه.
بوونههیهولهنێو-خۆیدایه.ئهوشتهیه،کهههیه.ئهمبوونهشسێخهسڵهتی
ههیه،لهمقۆناخهدالهمهزۆرترناتوانینلهسهریبدوێین.ئهمهلێکۆڵینهوهیهکی
ت���هواویئ���هوبوونهنییه،ک���هههیهولهوهزۆرتربهچیدیک���هنابێت.ئێمهله
توێژینهوهکهماندالهس���هردیاردهکانباس���یدووجۆربوونمانکرد؛بوون-لهنێو-
خۆی���داوبوون-بۆ-خ���ۆی.زانیارییهکهمانلهبارهیههردووکیان���هوهتهواونییهو
س���هرهتاییه.وهاڵمیگهلێکپرس���یارمانلهبارهیانهوهنهداوهتهوه:واتایتهواوی
ئ���همدووجۆرهیبوونچییه؟بۆچیههردووکیانس���هربهبوونهگش���تگرهکهن؟
واتایئهوبوونهگش���تگرهچییه،کهئ���همدووبوونهجیاوازهیبهخۆوهگرتووه؟
ئهگهرئایدیالیزموڕیالیزملهدیاریکردنیپهیوهندینێوانئهمدووجۆرهیبووندا
س���هرکهوتوونهبن،چۆنئێمهچارهسهریئهمکێشهیهبکهین؟چۆنبوونیدیارده
لهژووردیاردهوهیه؟منئهمپهرتووکهمبۆوهاڵمدانهوهیئهمپرسیارانهنوسیوه.





کهرتییهکهم
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بهشییهکهم
بنهڕهتیڕهتدانهوه

1.پرسیارکردن
توێژینهوهکهمانبهرهوناخیبوونیبردوین.بهاڵملهبهرئهوهینهمانتوانیوه
پهیوهن���دینێواندووجۆرهک���هیبوونبدۆزینهوهلهس���هرکۆاڵنێکیدهرنهچوو
ڕاوهستاوین.بێگومانئهمهشبهههڵبژاردنیڕێگهکهمانهوهبهستراوه.دێکارتیش
ل���همامهڵهکردنیپهیوهندینێ���واندهروونولهشداتوشیههمانگرفتبووە.
ههوڵی���داوەلهڕێگهیپێکهوهبهس���تنیناوهڕۆکیبیرکهرهوهوئهس���تو)ماتهر(
هوه،چارهسهریگرفتهکهبکات.ئهوپهیوهندییهیلهنێوئهندێشهداپهیداکردوە.
بۆچوونهکهیشیاویئاوهڕلێدانهوهیه.بێگومانئێمه،وهکودێکارتبۆکێش���هکه
ناڕۆی���ن،بهوج���ۆرهشبیرلهئهندێش���هناکهینهوه.بهاڵمئ���هوخاڵهپێویسته
ڕهچاوبکرێ���ت،ک���هجیاکردن���هوهیدووزاراوهیپهیوهندیدارل���هیهکدییهوهبۆ
بهس���تنهوهیانجارێکیدیکهبهیهکدییهوهکارێکیسودبهخشنییه.پهیوهندی
تێههڵکێش���کردنه.لهئاکامداالیهنهشیکراوهکانبهتێههڵکێشکردنناشاردرێنهوه.
الپۆتدهڵێت:پرۆس���هیڕووتکردنهوهلهوێداسهرههڵدهدات،کهشتێکنهتوانێت
بهتهنیا،بهبێههبووهکانیدیکهڕاوهس���تێتولهحاڵهتیدابڕانیش���دانهبێت.
کۆنکرێتیش)ههموو(یهکه،کهبهتهنیادهتوانێتههبێت.هوسرڵههمانبۆچوونی
ههیه؛ڕهنگیسورڕووتکراوهیهچونکهڕهنگبهبێفۆرمنییه.لهالیهکیدیکهوه،
ئ���هوههبووهیلهنێوک���اتوشوێندایه،به)ههموو(خهس���ڵهتهکانیهوهشتێکی
کۆنکرێتیی���ه.لهمگۆشهنیگایهوه،ئاگامهن���دیڕووتکراوهیهچونکهلهنێوخۆیدا
س���هرچاوهئۆنتۆلۆجییهکهیدهڤهریلهنێو-خۆدادهشارێتهوه.بهههمانشێوهش
مادامهکیدیاردهئهوشتهیهخ���ۆیبۆئاگامهندیدهردهخات،دهبێتڕووتکراوه
بێت.کۆنکریتههموویهکیتێههڵکێش���راوهوئاگامهندیپێکدههێنێت.کۆنکرێت
مرۆڤ���هلهنێوجیهان���دا،یهکگرتنیههردووکیانهیانهایدیگ���هرگوتهنی“بوونه-
لهنێو-جیهاندا.”ئێمهبهمهبهستهوهلهڕووتکردنهوهوهدهستپێدهکهین،ئهگهر
وهکوکانتپرس���یارلهبارهی‘ئهزموون’هوهبکهینولهوبارودۆخانهبکۆڵینهوه
ئهزمووندههێننهکایهوهیانوهکوهوس���رڵداماڵینیفینۆمینۆلۆجییانهبخهینه
گهر،ک���هجیهانبۆناوهڕۆک���هپهیوهندیدارهکانبهئاگامهندیی���هوهدادهماڵێت
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س���هرکهوتوونابین.وهکوس���پینۆزاشمانلێدێت،کهویستیلهسهرجهمیشێوه
نهبڕاوهکانهوهبهناوهڕۆکبگات.

پهیوهن���دینێواندهڤهرهکانیبوونبهشێکیگرنگهلهبوونیادیئهوبوونانه.
ئێم���هلهیهک���همتێڕامانهوهئهمگرنگییهمانبینی.ئێست���اشپێویستهچاومان
بکهینهوهوپرسیارلهبارهیبوونیمرۆڤ-لهنێو-جیهاندابکهین.لهگهڵباسکردنی

ئهمپهیوهندییهدادهتوانینوهاڵمیئهمدووپرسیارهبدهینهوه:
یه که م،لهمتێههڵکێشهیهدائهوپهیوهندییهچییه،کهبهبوون-لهنێو-جیهاندا

ناوزهدمانکرد؟
دووه م، م���رۆڤوجیه���انچین.تاک���وپهیوهندییانلهگ���هڵیهکداههبێت؟
لهڕاس���تیدائهمدووپرس���یارهلهیهک���دیجیاناکرێنهوه.ئێم���هشنامانهوێت
وهاڵمهکانی���انجیابکهین���هوه.ههم���ووههڵوێستێک���یم���رۆڤههڵوێستهلهنێو
جیهان���داوبوونیم���رۆڤجیه���انوپهیوهندییهک���هینێوانی���اندهردهخات.
ئێمهتوێژینهوهکهمانبهیهکێکلهوههڵوێستانهوهسنوردارناکهین.بهپێچهوانهوه
دهبێتلهچهندههڵوێستێکوپهیوهندیشیانبهیهکدییهوهبکۆڵینهوهوههوڵبدهین
بهواتایتهواویپهیوهندینێوانمرۆڤوجیهانبگهین.
بهاڵملهسهرهتاوهلهیهکشێوازیههڵوێستدهکۆڵینهوهولهوێوهگهشتهکهمان
دهس���تپێدهکهین.ئێستاتوێژینهوهکهمانل���هوههڵوێستهوهدهکهوێتهگهر؛ئهو
مرۆڤ���هی،کهمنم-ئهگهربهوجۆرهببینم،کهئێستالهنێوجیهاندایهدهگهمهئهو
خاڵهیئهومرۆڤه،وهکوتوێژهرێکلهبهردهمبوونداڕاوهس���تاوه.لهگهڵپرسیار
کردنهکهمدا،”هی���چههڵوێستێ���کههیهپهیوهندینێوانم���رۆڤوجیهانبۆمن
دهربخات؟”پرسیارمکردووه.ئهمپرسیارهشبهبابهتیدادهنێمچونکهگرنگنییه
کێئهوپرس���یارهدهکات،منیانئهوخوێنهرهیهئهمپهرتووکهمدهخوێنێتهوه.
ههمانکاتپرس���یارسهرجهمیئهووشانهنییه،لهڕاستهیهکدالهسهرالپهڕهیهک
بووبێتبهشێکیبابهتیودهرهکی.پرسیارکردنههڵوێستیمرۆڤانهیهوپڕهله
وات���ا.ئایائهمههڵوێستهچیدهردهخات؟لهپرس���یارکردندالهبهرئهوبوونهدا
ڕادهوهس���تین،کهپرس���یاریلهبارهوهدهکهین.ههمووپرسیارکردنێکئاماژهبۆ
بوونیپرس���یارهکهوپرسیارلێوهکراودهکات.ئهمهشپهیوهندییهبنهڕهتییهکهی
نێوان،م���رۆڤوبوون-لهنێو-خۆیدانییه،بهڵکومرۆڤلهنێوس���نوردارێتیئهم
پهیوهندییهداڕادهوهس���تێتوبهدوایوهاڵمدادهگهڕێت.لهالیهکیدیکهوه،ئێمه
پرسیارلهبارهیشتێکهوهلهبوونهپرسیارلێوهکراوهکهدادهکهین.پرسیارلهبارهی
ئ���هوشتهوه،کهمندهمهوێت،دهبێتبهالیهنێکیبوونهبهرزهکه.منپرس���یار
ل���هبوونلهب���ارهیشێوازییهوهیانبوونیهوهدهکهم.لهمڕووهوهپرس���یارکردن
چاوهڕوانییه؛منچاوهڕوانیوهاڵمهکهدهکهم.چاوهڕوانمئهوبوونهخۆیدهرخات،
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شێوهک���هیخۆیمنیش���انبدات.وهاڵمهکهش’ئا’یان‘نا’ی���ه.بوونیئهمدووانه،
جی���اوازینێ���واندوووهاڵمیپۆزهتیڤونێگهتیڤدههێنێت���هکایهوه.ههندێک
پرس���یاروادهردهکهونوهاڵمێکینێگهتیڤی���اننهبێت،بۆنموونه،”ئهمههڵوێسته
چیبۆئێمهدهردهخات؟”بهاڵملهگهڵئهوپرسیارانهدا،کهوهاڵمهکهیبه‘هیچ’،
“هیچکهسێک”یان“ههرگیزنا”یهڕهتدانهوهسهرههڵدهدات.ئهوکاتهیدهپرسم،
“هی���چههڵوێستێکههیهپهیوهندینێوانمرۆڤوجیهانبۆمندهربخات؟”من
چاوهڕوان���یوهاڵمێکینێگهتیڤیوهکو“هی���چههڵوێستێکنییه”دهکهم.ئهمهش
ئ���هوهدهگهیهنێتئێمهچاوهڕوانینهبوونیههڵوێستێکلهئاس���تیئهوبوونهی
ڕووبهڕوویدهبینهوهدهکهین.
ههندێکباوهڕیانبهبوونیبابهتگهرانهینه-بووننییه.لهوانهیهبڵێین،ئهمه
خۆگهرانهیه؛لهوبوونهبهرزهوهتێدهگهم،کهئهوههڵوێستهبوونینییهوشتێکه
لهنێوئهندێشهدایه.بهاڵم،لهڕاستیدادانانیئهوههڵوێستهبهشتێکیئهندێشاوی
داپۆشینوڕهتدانهوهیهنهکالبردنی.”ئهندێشهیڕووت”و“شتێکیئهندێشاوی”،
ک���هجیاوازییاننییه.لهئاکامدا،لهناوبردنیڕاس���تهقینهیڕهتدانهوهههمانکات
لهناوبردنیڕاس���تهقینهیوهاڵمدانهوهیه.ئهموهاڵمه،لهڕاستیدا،ئهوشتهیه،که
دهستمدهکهوێت؛ڕهتدانهوهبۆمندهردهخات.کهوابوو،ئهگهریوهاڵمینێگهتیڤ
بۆپرسیارکهرههیه.بهاڵمپرسیارکهرنازانێتوهاڵمهکهنێگهتیڤهیانپۆزهتیڤ.
پرس���یارکردنلهمڕووهوهپردێکهلهنێواندوونه-بووندا:نهبوونیزانینلهبارهی
ئهوبوونهوهالیپرس���یارکهرهکهونهبوونیئهوشت���هیلهنێوبوونهبهرزهکهدا
پرسیاریلهبارهوهکراوه.لهکۆتاییشدا،پرسیارکردنلهبارهیڕاستیبوونهوهیه.
لهپرسیارکردندا،پرس���یارکهرهکهچاوهڕێیوهاڵمێکیپۆزهتیڤی،وهکو“ئهمهیه
وئهوهنییه“دهکات.ڕاس���تی،کهلهبوونهوهجیاوازهجۆریسێیهمینهبوونبه
پرسیارهکهوهدهبهستێتهوه.ئهویشنهبوونیسنوردارێتییهتی.ئهمسێجۆرهی
نهبوونمهرجنبۆههمووپرس���یارێکبهتایبهتیپرسیاریمێتافیزیکیانهی،وهکو
پرسیارهکهیئێمه.لهتوێژینهوهکهماندا،پرسیارکردنهکانمانبهرهوناخیبوونی
بردووین.بهاڵملهپرسیارکردنهکهداڕووبهڕووینهبوونبووینهوه.نهبوونبهردهوام
لهدهرهوهمانداولهنێوئێمهداحوکمبهسهرپرسیارکردنهکهمانلهبارهیبوونهوه
دهداتووهاڵمهکهسنورداردهکات.چبوونێکلهسهربناخهینهبووندێتهکایهوه؟
ههرج���ۆرهبوونێکبێ���تئهوهدهردهخات،که“بوونئ���هوشتهیهولهدهرهوهی
ئهوداهیچنییه“.کهوابوو،نهبوون،وهکوپێکهاتهیهکینوێیڕاس���تهقینهبۆئێمه
سهریههڵداوه.لێرهداگرفتهکهمانئاڵۆزتردهبێتچونکهبهتهنیالهسهرپهیوهندی
نێوانمرۆڤوبوون-لهنێو-خۆیناکۆڵینهوه.پێویستهباس���یپهیوهندینێوان

بوونونهبوون،نهبوونیمرۆڤوبوونیبهرزیشبکهین.
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2.ڕهتدانهوه

دهشێ���تههندێکڕهخنهم���انلێبگرنوبڵێ���نبوون-لهنێو-خۆی���داوهاڵمی
نێگهتیڤ���یههڵنهگرتووه.ئای���ائێمهنهمانگوت،ک���هبوون-لهنیو-خۆیدالهژوور
ههموووهاڵمیکینێگهتی���ڤوپۆزهتیڤهوهیه؟ههروههائهزموونێکیڕووتکراوهو
تهنیانهب���وونبۆئێمهدهرناخات.منلهوباوهڕهدامههزاروپێنجس���هدفرانکم
لهنێوجانتاکهداداناوه.بهاڵم،کهجانتاکهمدهکهمهوهههزاروس���ێسهدفرانک
دهدۆزم���هوه.ئهمهئهوهناگهیهنێتمنههزاروپێنجس���هدفرانکمنهدۆزیبێتهوه
ی���انل���هئهزموونهکهمداشتێکبێت،کهنییه.بهڵکومنههزاروس���ێس���هد
فرانک���مژماردووه.واگوتراوهڕهتدانهوهبهتهنیانیی���هوبیریلێناکرێتهوه؛لهنێو
دهس���تهواژهداسهرههڵدهدات.)18(لهڕێگهیدهس���تهواژهوهمنئاکامهچاوهڕوان
کراوهکهلهگ���هڵئاکامهپهیدابووهکهدابهراورددهک���هم.لهمڕووهوهڕهتدانهوه
دهبێتبهخهس���ڵهتیدهستهواژه.پرسیارکهرهکهشچاوهڕوانیئهودهستهواژهیه
دهک���ات،کهوهاڵمهکهیتێدایه.بهمجۆرهنهبوونلهدهس���تهواژهینێگهتیڤهوه
سهرههڵدهدات؛چهمکێکهلهنێودهستهواژهی،وهکو)ئهوشتهنییه(وهپهیدادهبێت.
ئێم���هدهزانین،ئهمبیردۆزهیهبهکوێماندهگهیهنێت؛بهوهماندهگهیهنێتبڵێین
ب���وون-لهنێو-خۆی���داپۆزهتیڤ���هوڕهتدانهوهبهخۆوهناگرێت.دهس���تهواژهی
نێگهتیڤی���ش،لهالیهک���یدیکهوه،لهبهرئهوهیههڵوێستێک���یناوهکی)خۆ(یه،
لهدهس���تهواژهیهکیپۆزهتیڤیدهچێت.ههندێکک���هسنابینێتکانتبونیادی
ناوهکیدهس���تهواژهیپۆزهتیڤونێگهتیڤیلهیهکدیجیاکردۆتهوه.لهههردوو
دهس���تهواژهکانداچهندچهمکێکمانتێههڵکێشکردوه.ئهمتێههڵکێشکردنه،که
کۆنکرێتییه،ڕووداوێکهپهیوهندیبه)خۆ(وهههیه.
لهڕێگهی)ههیه(و)نییه(وهخۆیدهرخستوه.)19(بهههمانش���ێوه،جیاکردنهوه
ودامهزراندنیشتهکانیشبهدهس���تیخۆماندووج���ۆرههڵسوکهوتنوههمان
ڕاس���تهقینهیانلهگهڵخۆیان���داههڵگرت���وه.کهواب���وو،ڕهتدانهوه“لهکۆتایی”
حوکمدانهک���هدادهبێتبهوهی”لهنێو”بووندانهبێت.وهکوئهوشتهناڕاس���تهیه
لهبهردهمدووڕاستهقینهدا،هیچکامیانخۆیناکاتبهخاوهنی؛ئهگهرپرسیارله
بوون-لهنێو-خۆیداسهبارهتڕهتدانهوهبکرێت،ئهوابهدهستهواژهماندهناسێنێت

18  سارتهرئاماژهبۆکانتدهکات.بهبۆچوونیئهمفهیلهسوفه،ڕهتدانهوهپهیوهندیبهدهستهواژهی
نێگهتیڤهوه،وهکو)سوکراتفهڕهنسینییه.(وهههیه.)وهرگێڕ(

19  ئهمدووچهمکه)ههیهis(و)نییهisnot(باروبارهڵگریودهستهواژهکانپێکهوهدهبهستێتهوه
وپهیوهندییهکانیانپۆزهتیڤانهونێگهتیڤانهنیشاندهدات،لهزمانیئینگلیزیدابهcopulaناوزهد

دهکرێت.)وهرگێڕ(
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چونک���هب���وونئهوهیهههی���ه.ڕهتدانهوهل���هئاکام���یههڵسوکهوتهکانی)خۆ(
وهس���هریههڵداوه.خۆبهتهنیاشتێکنییهههبێ���توبوونهکهیپهیوهندیداره.
ئهوهیههیهبهتهواویئهوشتهیه،کهئاگامهندیههس���تیپێدهکات.ڕهتدانهوه،
وهکوچهمکێکییهکانهکینێودهس���تهواژهنێگهتیڤهکانڕاس���تهقینهنییه.ئێمه
باسی)لیکتۆن(یڕواقییهکانناکهین.ئایائێمهئهمچهمکهپهسهنددهکهین؟)20(

ئهوپرسیارانهیلێرهدایهخهماندهگرنئهمانهن:
ئایاڕهتدانهوه،وهکوبونیادیدهس���تهواژهینێگهتیڤزاگهینهبوونه؟یانبه
پێچهوانهیئهمهوهنهبوون،وهکوبوونیادیڕاستهقینهدهبێتبهزاگهیڕهتدانهوه؟
بهمج���ۆرهدهبینینگرفتیبوونئێمهیمرۆڤیگهیاندهههڵوێستیپرس���یارکردن
وگرفتیپرس���یارکردنیشبهبوونیڕهتدانهوهماندهگهیهنێت.ئاشکرایه،نهبوون
ل���هچاوهڕوانییهکانیمرۆڤهوهس���هرههڵدهدات.منچاوهڕێیههزاروپێنجس���هد
فرانکمدهکرد،ههزاروس���ێس���هدفرانکمدۆزییهوه.زانایهکیفیزیکیچاوهڕوانه
گریمانهکهیلهڕێگهیدیاردهس���روشتییهکانهوهبسهلمێنێت،بهاڵمسروشتبه
پێچهوان���هوهدهجوڵێتهوه.نکۆڵیکردنلهپهیوهندینێوانمرۆڤوجیهان،وهکو
زاگهیڕهتدانهوهکارێکینالهبارونهزۆکه.جیهاننهبوونبۆئهوبوونهدهرناخات،
کهچاوهڕوانیناکات.بهاڵمئهمهشبهوباوهڕهماندهگهیهنێتڕهتدانهوهناوهکی
وخۆییبێت؟یانوهکو)لیکتۆن(یڕهواقییهکانو)نۆیمه(یهوسرڵه؟نا،ئێمه
بهمشێوهیهبیریلێناکهینهوه.
یه ک���ه م، ڕهتدان���هوهبهتهنیاخهس���ڵهتیدهس���تهواژهنییه.پرس���یارکردن
لهنێودهس���تهواژهیهکیلێکۆڵینهوهران���هوهپێکدێت،بهاڵمخودیپرس���یارهکه
دهس���تهواژهنییه.ههڵوێستێکهپێشحوکمدانس���هریههڵداوه.م���ندهتوانمبه
تهماشاک���ردنیانبهچاوپرس���یاربکهم.ل���هشێوازهکانلهب���هردهمبوونێکد
ڕادهوهس���تم.دهستهواژهههمووشێوهکانیپهیوهندیوتهنیائهوشێوهیهیه،که
بهدهربڕینپهیوهندییهکهدهردهخات.ههروههاپێویستیشناکاتپرسیارکهرهکه،
پرس���یارلهکهس���ێکیدیکهلهبارهیبوونهوهبکات.ئهگهرپرسیارکردنلهنێوان
دووکهسدابێت،ئهوالهنێوان)خۆ(کاندادهمێنێتهوه.لهوبوونهشهوهدادهبڕێت،
کهپرس���یارلهبارهیهوهدهکرێتودهبێتبهدایهلۆگ.بهپێچهوانهیئهمهشهوه،
پرس���یارینێودایهلۆگجۆرێکهلهپرس���یاکردنبهگش���تی.مهرجیشنییهئهو
بوونهیپرسیاریلهبارهوهدهکهینبوونێکیبیرکهرهوهبێت.ئهگهرئۆتۆمبیلهکهم
ل���هکاربکهوێت،لهوانهیهکاربرێتهکهییانپالکهکانیخراپبووبن،پرس���یاریان
لهبارهوهدهکهم.ئهگهرکاتژمێرهکهمبوهس���تێتپرس���یارلهوکهس���هدهکهم
ک���ه،کاتژمێرچاکدهکات���هوهوداوادهکهمهۆکاریوهس���تانهکهیمپێبڵێت.
  20  لیکتۆنیفێرگهیڕواقییهکانئهوچهمکهڕووتکراوانهن،وهکوکاتوشوێن،کهبهناوههن.
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بهاڵمئهوکهس���هیکاتژمێرهکهچاکدهکاتتهماش���ایههمووالیهنهکانیئهو
س���یستهمهدهکات،کهکاتژمێریلێدروس���تکراوه.ئهوهیمنلهکاربرێتهرهکه
چاوهڕوانمیانوهس���تایکاتژمێرهکهدهیهوێتبیدۆزێتهوه،لهس���هردهستهواژه
ڕاناوهس���تێت.بهڵکوخۆدهرخستنیبوونهولهس���هرئهوخۆدهرخستنهشه،ئێمه
دهستهواژهدروستدهکهین.ئهگهرخۆدهرخستنیبوونچاوهڕوانبکهمپێویستهبه
ههمانشێوهش،خۆمبۆخۆدهرخستن���یئهوبوونهئامادهبکهم.ئهگهربیرلهوه
بکهمهوهکاربرێتهرهیئۆتۆمبیلهکهمخ���راپبووه،دهشێتوانهبێتوخراپییهکه
ل���هکاربرێتهرهکهدانهبێت.کهوابوو،پرس���یارهکهملهنێ���وخۆیداوپێشئهوهی
وهاڵمهکهیلهدهستهواژهیهکدادروستبکرێت،نهبوونیههڵگرتوه.پهیوهندینێوان
ب���وونونهبوونیتێدایه.بێجگ���هلهمه،ئهگهرناوهڕۆکیپرس���یارتهمومژاوی
بێت،لهبهرئهوهیپرس���یارکردنلهنێوانمرۆڤهکانداڕوودهدات،دهبێتئاماژهبۆ
ئهوخاڵهشبکرێت،کهگهلێکڕێگهیدیکهپێشدروس���تکردنیدهستهواژهههن
نهبوونیتیایاندادهردهکهوێت.بۆنموونه،ڕوخاندن،ئهوچاالکییهیهبهدڵنیاییهوه
دهس���تهواژهبۆخۆدهرخستنهکهیبهکاردێت،بهاڵمهێشتالهههمووڕوویهکهوه
پشتبهدهستهواژهنابهستێت.بونیادی“ڕووخاندن”و“پرسیارکردن”وهکویهکن
چونکهمرۆڤیشتهنیابوونێکهلهڕێگهیهوهڕوخاندنس���هرههڵدهدات.زریانێکبۆ
سروشتڕوخێنهرنییهوتهنیاگۆڕانلهدابهشبوونیتهنهکاندادروستدهکات.هیچ
شتێکلهوتهنانه،دوایزریانهکهکهمناکاتهوه.تهنیائهوهندهیه،کهلهشێوهیهکی
دیکهدا،خۆیدهردهخات.تهنانهتئهگهرکهس���ێکنهبێتگۆڕانکارییهکهببینێت،
ئهمڕاس���تیهشدهرناکهوێت.ئامادهنهبوونیئهوگهواههگۆڕانهکهناس���هلمێنێت.
ئهگ���هرزریانهکهببێتههۆکاریمردنیچهن���دزیندهوهرێک،مردنهکهلهبهرئهوهی
لهئهزموونیزیندهوهرهکوژراوهکاندایه،بهڕوخاندندادهنرێت.ڕوخاندنلهس���هر
پهیوهندینێوانمرۆڤوبوونڕادهوهس���تێتوپێویستهمرۆڤبوونهڕوخاوهکه
بناس���ێت.ئهمهشجۆرێکهلهسنودارکردنیبوون.ئهوبوونهیباسیدهکهینهیچ
شتێ���کلهدهرهوهیدانیی���ه.کاتێکتفهنگبهدهس���تێکڕوویتفهنگهکهیله
نیشانێکدهکاتوتهماشایهیچالیهکیدیکهناکاتهێشتاهیچڕووناداتئهگهر
نیشانهکهوهکوبوونێکیشکاوخۆیدهرنهخات.بوونێکیشدهشکێتئهگهرنهبوونی
خۆیههڵگرتبێت.دیسانهوهدهڵێمخهسڵهتیلهشکانهاتوویبوونێکتهنهابۆ
مرۆڤه.ئهوس���نوردارێتییهیلهپێشترباس���مانکرد،خهسڵهتیلهشکانهاتووی
بوونهکهیه.ههبوویهکنهکههمووبووندهشکێت.بوونلهژوورههمووئهگهرێکی
تێکش���کاندنهوهیه.کهوابوو،پهیوهندینێوانتاکیکیههبوویس���نوردار،کهله
بهردهمیمرۆڤداقوتبۆت���هوه،بۆمرۆڤههبوویهکهدهشکێتوئهگهرینهبوون
تیایداس���هرههڵدهدات.بۆئهوهیڕووخانیههبوویهکبێتهکایهوهپێویستهمرۆڤ
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ههبێت.بوونیمرۆڤئهگهرینهبوونپهیدادهکات؛ههمانکاتپێویستهههوڵبدات
بهپێوهرێکیدیاریکراوڕووخانهکهبناس���ێتیانبهڕهتدانهوهینهبوونههبووهکه
ڕابگرێت.مرۆڤشارهکانبهڕوخاودادهنێتچونکهئهوبهشێکیلهشکانهاتوو
دادهنێتوههوڵیپاراستنیاندهدات.لهبهربوونیئهوهبوومهلهرزهیانئاگرپژان
شارهکانوێراندهکات.واتاومهبهستیجهنگلهبچوکترینخانوودادهردهکهوێت.
لهبهرئهمهپێویستهبزانرێت،ک���هڕووخانبهبوونیمرۆڤهوهگرێدراوه.مرۆڤهله
ڕێگ���هیبوومهلهرزهوهیانزریانبهوێراندادهنێ���ت.خودیمرۆڤکهشتیهکانی
نێودهریاتێکدهشکێنن.ههمانک���اتپێویستهبزانینڕووخانلهپێشحوکمداندا
پێویست���یبهئاماژهکردنبۆنهب���وونوههڵوێستیشلهئاس���تیئهونهبوونهدا
ههیه.لهس���هروئهمهشهوه،ههرچهندهڕووخالهگهڵبوونیمرۆڤداسهرههڵدهدات،
شتێکیدهرهکیی���هوناتوانینبهبیرۆکهیدابنێین.شکاندنبهس���هربوونیئهو
گوڵدان���هدامۆرکراوه،شکاندنهکهشیڕووداوێکهگهڕانهوهیمهحاڵه.بۆنهبوونیش
بهههمانشێ���وهیبوون،پێش���گرێکیفینۆمینانهههیه.توێژینهوهشلهس���هر
‘ڕووخان’بهههمانئاکامیتوێژینهوهکهمانلهس���هر‘پرسیاکردن’ماندهگهیهنێت.
ئهگهرنیازیگهیش���تنمانبهدڵنیاییههبێت،پێویستهجهختلهس���هرنموونهی
دهستهواژهینێگهتیڤبکهین.ئهوپرسیارهشلهخۆمانبکهینئایادهستهواژهی
نێگهتیڤنهبوونلهنێوبوونداپهیدادهکاتیانتهنیائهوهیدهریدهبڕێتسنوردار
دهکات.منلهگهڵ)پیرۆ(کاتژمێریچوارژوانمههیه.منچارهکێکدواتردهگهمه
قاوهخانهکه.پیرۆههمیش���هلهکاتیخۆیدادهگاتهجێژوان.ئایائهوچاوهڕوانی
منیک���ردوه؟تهماشایهکینێوقاوهخانهکهدهک���همودهڵێم،“ئهولهوێنییه.”
ئایائامادهنهبوونیپیرۆلهئهزموونیحهدهس���یمندای���هیانڕهتدانهوهتهنیاله
دهس���تهواژهدادهردهکهوێت؟لهیهکهمسهرنجداباس���یحهدهسناکرێت.ئهگهر
بمهوێتبهتهواویڕاستبم،حهدهسینهبوونمنییه.بهاڵمناتوانینبڵێین،بۆنموونه،
“منکتوپڕبینیم،کهئهولهوێنهبوو.”ئایائهمهجێگهگۆڕینیڕهتدانهوهکهیه؟
باشتروایهئهمکێش���هیهل���هنزیکهوهتهماشابکهین.ئاشکرای���ه،قاوهخانهکهبه
ههمووکورسی،مێز،ئاوێنه،ڕووناکی،دوکهڵیجگهره،دهنگهدهنگ،تهقهیپیاڵه
ودهنگ���یپ���ێبوونێکیپڕیههیه.ههمووحهدهس���هکانمپڕنلهبۆن،دهنگو
ڕهنگیبابهتانهیبوونێکیپێشگریانههبوو.بهههمانشێوهئامادهبوونی)پیرۆ(
شل���هوشوێنهیمننازانمبوونێکیپڕیههیه.لهوهدهچێتههمووشوێنێکپڕ
بێت.بهاڵمبائهوهشبزانینلهههس���تکردنداههمیشهجۆرهدامهزراندنێکیشێوه
ههیه.ههمووئهوشتانهیدامهزراونپهیوهندییانبهمنوتێڕوانینیمنهوهههیه.
کاتێکخۆمدهکهمبهقاوهخانهکهدا،چاوبۆپیرۆدهگێڕم،ههمووبابهتهکانینێو
قاوهخانهکهتێههڵکێشدهکهم،لهس���هرئ���هوزهمینهڕایاندهگرم،کهپیرۆخۆی



44

تێدادهردهخات.ئهمدامهزراندن���هیقاوهخانهکه،وهکوزهمینهیهکلهناوبردنێکی
بنهڕهتیی���ه.ههریهکێکلهههبووهکانینێوقاوهخانهکه،خهڵکهکه،کورس���یو
مێزهکانخۆیاندووردهخهنهوهوبهبێجیاوازیدهکهونهپش���تهوه؛لهس���هرئهو
زهمینهدهتوێنهوهووندهبن.ئهمونبوونوتوانهوهیهمهرجێکیس���هرهکییهبۆ
س���هرههڵدانیئهوهیمنبهدوایدادهگهڕێ���م،کهلهمنموونهیهداپیرۆیهاوڕێمه.
ئهملهناوبردنوبهنهبوونکردنهلهحهدهس���یمن���داڕوودهدات.منلهناوچوونی
ههمووئهوبابهتانه،یهکهیهکهلهپێناویدۆزینهوهیهاوڕێکهمدادهبینم،)تۆبڵێی
ئ���هوهپیرۆبێت؟(بهخێرایی،لهبهرئهوهیپی���رۆنین،ههریهکێکلهودیاردانه
]ل���هئهزموونهکهمدا[ههڵدهوهشێنمهوه.لهگ���هڵئهمهدا،ئهوکاتهیپیرۆدهبینم،
جاریکیدیکهحهدهس���هکهمپڕدهبێتهوهوخۆیلهئاس���تیداڕادهگرێت،ههموو
بابهتهکانینێوقاوهخانهکهخۆیانلهدهوروبهریبوونیئهودادادهمهزرێننهوه.
ب���هاڵمپیرۆلێ���رهنیی���ه.ئامادهنهبوونیئهوب���هبهشێکیئ���هوشوێنهوه
نهبهستراوهتهوه،بهڵکوئهولهههمووبهشهکانیقاوهخانهکهدانییه.قاوهخانهکه
دهبێتبهبهس���تێنێکوخ���ۆیونناکات،بهاڵمدهچێتهپش���تیڕووداوهکهوهو
لهس���هرشاردنهوهونهمانیخۆیبهردهوامدهبێت.ئهوبۆشێوهیهکیدیاریکراو
]ک���هب���هدواییدادهگهڕێن[،دهبێتبهبهس���تێنێکیخۆدهرخست���و.لهنێوئهم
بهستێنهلهناوچوهیقاوهخانهکهوهپیرۆ،وهکونهبوونسهرههڵدهدات.ئهوهیله
حهدهسهکهیمنداخۆیزهقکردۆتهوهتروسکهینهبوونه؛نهبوونیبهستێنهکهو
ئ���هوهیمنبهدواییدادهگهڕێ���م.ئهمهشدهبێتبهبناخهبۆدروس���تکردنی
دهس���تهواژهی“پیرۆلێرهنییه“.لهڕاس���تیدائهمهئاگابوونهلهدووجۆرنهمان.
بێگومانئامادهنهبوونیپیرۆپهیوهندییهکهینێوانمنوقاوهخانهکهدهردهخات.
منچاوهڕوانبوومپیرۆببینم.بهاڵمچاوهڕوانییهکهمئامادهنهبوونیپیرۆی،وهکو
ڕووداوێک���یزهقلهقاوهخانهکهداهێنایهکایهوه.دۆزینهوهیئامادهنهبوونیپیرۆ
لهقاوهخانهکهدافاکتۆرێکیدهرهکییه.ههروههاتێههڵکێشهیهکیپهیوهندینێوان
پیرۆوئهوشتهدامهزراوانهیه،منلهگهڕانهکهمدابهدوایهاوڕێکهمداتهماشایان
دهکهم.ئام���ادهنهبوونیپیرۆدهبێتههۆکاریلهناوچوون���یقاوهخانهکه،وهکو
بهس���تێنبۆههمووئهوشتانهیتیایدایه.بهپێچهوانهوه،ئهودهس���تهواژانهیله
ئاکامدادروستیاندهکهم،وهکو)وێڵنگتنلهمقاوهخانهیهنییه،پۆلڤالیریلێره
نهماوه،هتد.(واتایهکیڕووتکراوهیانههیه.لهسهریاسایڕهتدانهوهڕاوهستاون
وپهیوهندییهک���یڕاس���تهقینهشلهنێ���وانقاوهخانهکهووێڵنگت���نوڤالیرییدا
دروس���تناکهن.لێرهداپهیوهندییهکه،کهله)نییه(دادهربڕاوهلهنێوبیردایه.ئهم
نموونهیهبۆماندهردهخاتڕهتدانهوهلهدهستهواژهینێگهتیڤهوهسهرههڵنادات؛
بهپێچهوانهوه،دهستهواژهینێگهتیڤلهسهرڕهتدانهوهڕادهوهستێت.
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چۆنئهمهب���هپێچهوانهوهدهبێت؟چۆنبیرلهدهس���تهواژهیهکینێگهتیڤ
بکهین���هوهل���هکاتێکداب���وونپڕوپۆزهتیڤبێ���ت؟ئێمهل���هوباوهڕهدابووین
ڕهتدانهوهلهبهراوردکردنینێوانئاکامهچاوهڕوانکراوهکانودهس���تکهوتوهکاندا
پهیدادهبێت.بهاڵمپێویستهس���هرنجێکیبهراوردکردنهکهبدهین.ئهمهنموونهی
حوکمدانێک���یپۆزهتیڤوچاالکییهکیدهروونییهوفاکتۆرێکیدامهزرێنراوه،که
دهڵێم:“ههزاروس���ێس���هدفرانکلهجانتاکهمداههیه.”بهاڵمدهستهواژهیهکی
دیکهشههیه،کهلهئهمهوهجیاوازهوهاوکاتفاکتۆرێکیدامهزرێنراویشه:“من
چاوهڕێییدۆزینهوهیههزاروپێنجس���هدفرانکبووم.”ئێمهفاکتۆریڕاستهقینه
ودهروونیودهس���تهواژهیپۆزهتیڤمانلهبهردهس���تدایه.ل���هکوێداڕهتدانهوه
دابنێین؟ئایاڕهتدانهوهسهپاندنیکاتیگۆرییه؟ئایادهتوانینبڵێین،هۆش،لهنێو
خۆیدا)نیی���ه(یبۆڕیزکردنوجیاکردنهوهیشتهک���ان،وهکوفۆرمههڵگرتوه؟
لێرهدائێم���هکهمترینگومانیڕهتدانهوهلهخ���ودیڕهتدانهوهدادهبڕین.ئهگهر
ئێم���هلهوباوهڕهدابین)نییه(کاتیگۆرییهکهلهنێ���وهۆشدالهگهڵبوونیئێمهدا
دێتهکای���هوه،وبهس���هرشتهکاندادهیسهپێنین.ههم���ووچااڵکیهکانیڕهتدانهوه
ل���هڕهتدانهوهڕووتدهکهینهوه.ڕهتدانهوهنکۆڵیکردن���هلهبوون.لهڕهتدانهوهدا
ڕووبهڕوویب���ووندهبین���هوهوفڕێیدهدهینهنێونهبوونهوه.ئهگ���هرڕهتدانهوه
کاتیگۆریبێت،ئهوفۆرمهبێتبهس���هرههموودهس���تهواژهیهکدابهبێجیاوازی
ساخبێتهوه،چۆندهتوانینبڵێینبوونلهناودهباتوفڕێیدهداتهنێونهبوونهوه؟
ئهگهردهس���تهواژهیهکیلهپێش���تریفاکتۆرێکدهربخات،وهک���وئهونموونانهی
ئاماژهم���انبۆکردن،ڕهتدانهوهدهبێتدۆزینهوهیهکیسهربهس���تانهبێتولهنێو
ئ���همچواردیوارهیشتهپۆزهتیڤهکانداڕزگارمانبک���ات.ڕهتدانهوهبڕانهوهیهکی
کتوپڕهلهبهردهوامبوونیبووندا،کهههرگیزلهدهس���تهواژهیهکیلهپێش���ترهوه
س���هرههڵناداتوڕووداوێک���یبنهڕهتیی���ه.ئێمهلهگهڵڕهتدان���هوهدالهجیهانی
ئاگامهندیداین.ب���هاڵمئاگامهندیناتوانێتبهبێئهوهیئاگامهندییهکیڕهتدانهوه
بێتڕهتدانهوهدروس���تبکات.لهنێوئاگامهندییداهی���چکاتیگۆرییهکدانهنراوه.
)نیی���ه(،وهکودۆزینهوهیهکیکتوپڕلهحهدهس���دائهزموونێکیئاگامهندانهیهو
لهگهڵ)نییه(دای���ه.بهجۆرێکیدیکه،ئهگهربوونههم���ووشوێنێکپڕکاتهوه؛
برگسۆنگوتهنی،نهبوونبیریلێناکرێتهوه.بوونیشنابێتبهسهرچاوهیڕهتدانهوه.
ب���هردهوامبوونلهئامادهبوونینهبووندالهدهرهوهوناوهوهیئێمهدا،دهبێتبه
مهرجبۆدهربڕینیوشهی)نیی���ه(.بهواتایهکیدیکه،نهبووندێوهزمهیبوونه.
بهاڵمنهبوونلهکوێوهپهیدادهبێت؟ئهگهرنهبوونمهرجێکیسهرهکیپرسیارکردن
یانبهگشتیتوێژینهوهیفهلسهفیوزانستیبێت،ئایاپهیوهندینێوانمرۆڤو
نهبوونچییه؟ئهوههڵوێستهچییهدهبێتهسهرچاوهیلهناوبردن؟
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3.چهمکیدیالێکتیکانهینهبوون

هێش���تاکاتیئهوهنههاتوهواتاینهبووندهستنیش���انبکهینووهاڵمیئهو
پرس���یارهبدهینهوه،کهخۆیلهبهردهممانداقوتکردۆت���هوه.بهاڵملهئێستاوه
دهتوانی���نچهندئاکامێکبخهین���هڕوو.بهتایبهتیگرنگ���هپهیوهندیبوونبهو
نهبوونهوهیڕاویدهکاتدیاریبکهین.ئێمهئاماژهمانبۆچهندههڵوێستێککرد،که
لهسهردووهێڵیتهریبیدادهنرێنومرۆڤبهرانبهربوونونهبوونبهرجهستهیان
دهک���ات.ئهمهشئێمهیهانداب���وونونهبوون،وهک���ودووالیهنیتهواوکهری
یهکدیوڕاس���تهقینهبهج���ۆریڕووناکیوتاریکیدابنێی���ن.بهکورتییهکهی،
ئێمهمامهڵهلهگهڵدووچهمکیس���هردهمدادهکهین،کهلهنێوبهروبوومیبووندا
یهکدهگرنوناتوانین،لهیهکدیانجیابکهینهوه.بوونیڕووتونهبوونیڕووتدوو
چهمکیڕووتکراوهنوتهنیابههۆکاریڕاستهقینهیهکیکۆنکرێتییهوهیهکدهگرن.
ب���هدڵنیاییهوه،ئهمهبۆچوونیهیگڵبوو.ئهولهنێ���وپهرتووکی)لۆجیک(داله
پهیوهن���دینێوانبوونونهبووندهکۆڵێتهوه.ههروههالۆجیکبه“س���یستهمی
بیرۆک���هڕووتهک���ان”ناوزهددهکات.بهمجۆرهشپێناس���هیدهک���اتودهڵێت،
“بیرۆکهکانبهوجۆرهینیشاندهدرێن،ڕووتنین.ئهوبوونهیبیریانلێدهکاتهوه
ناوهڕۆکێکیئهزموونگهرانهیاندهداتێ.لهلۆجیکدابیرۆکهکانبهوجۆرهدهناسرێن،
کهناوهڕۆکیاننهبێتوڕووتبن.”ئهمخهس���ڵهتانه“لهقواڵییههبووهکاندان”
ئهوکاتهییهکێکبیریانلێدهکاتهوهلهنێوبیرهوهدهریاندههێنێتوڕاستییهکهیان
لهوێدادهدۆزێت���هوه.بهههرحاڵههوڵدانیلۆجیکیهیگڵلهوهدایه“نالهباریههر
یهکێکلهوچهمکانهدهرخاتولهوێوهلهواتاکانیانتێبگاتوخۆیبهقۆناغێکی

باشتریتێگهیشتنبگهیهنێت”.
دهتوانینبهوجۆرهیالس���ینباس���یفهلسهفهیهاملیندهکات،کهسێکیش
بڕوانێت���ههی���گڵوبڵێت،“ههریهکێکل���هچهمکهنزمهکانپش���تبهچهمکه
بهرزهکاندهبهستێت،ڕووتکراوهشلهسهرکۆنکرێتڕادهوهستێت،کهئهمهشبۆ
تێگهیشتنلهواتاکهیپێویسته.”ههبوویهکیکۆنکرێتیڕاستهقینهبۆهیگڵئهو
شتهیهناوهڕۆکیههبێت؛سهرجهمیههمووالیهنهتێههڵکێشراوهکانه.لهمڕووهوه
ب���وونڕووتکراوهترینوههژارترینه.لهڕاس���تیدا“بوون،وهکوچۆنڕاس���تهوخۆ
بهرانبهرناڕاستهوخۆدادهنرێت،پهیوهندیبهناوهڕۆکهوهههیه.شتهکانبهگشتی
ههن،بهاڵمبوونیانبهبهرجهس���تهبوونیناوهڕۆکیانهوهگرێدراوه.بووندهچێته
نێوناوهڕۆکهوه.دهتوانینئهمهشبهمجۆرهدهربڕینوبوونپش���تبهناوهڕۆک
دهبهس���تێت؛ههرچهندهناوهڕۆکبهبنهڕهتدادهنرێت.بوونبۆزهمینهکهیخۆی
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گهڕاوهتهوهوناوهڕۆکیشتێپهڕیدهکات.”)21(لهگهڵدابڕانیبوونلهناوهڕۆکهوه
یانلهزهمینهکهیهوه،بووندهبێتبهچهمکێکیپوچهڵیڕاستهوخۆ.بهمجۆرهش
پهرتووک���ی)فینۆمینۆلۆجیهۆش(باس���یبوونیڕووتدهک���ات“لهگۆنیگای

ڕاستییهوه“چهمکێکیڕاستهوخۆیوهرگیراوه.)22(
ئهگهرلۆجیکبه]چهمکێکی[ڕاستهوخۆدهستپێبکاتپێویستهسهرهتایبوون
بدۆزێت���هوه،که“ڕووتکراوهولهخهس���ڵهتبهدهرهوپێشههمووخهس���ڵهتێک
دهکهوێت.لهخهسڵهتبهدهرێک،کهدهبێتبهخاڵێکیڕههایدهسپێکردنهکه.”
بهاڵمبوون،]چهمکێکی[ڕووتکراوهیلهخهسڵهتبهدهرو”دهچێتهنێو”دژهکهیهوه.
هیگڵلهپهرتووکیلۆجیکدادهنوسێت، ”ئهمبوونهڕووتهڕهتدانهوهیهکیڕههایه،
لهوس���اتهدا،کهڕاستهوخۆدهناسرێتنهبوونه.”ئایانهبوونشتێکنییهلهخۆی
بچێت،بهتاڵییهکیتهواو،بیخهس���ڵهتول���هناوهڕۆکبهدهرینییه؟کهوابوو،
ب���وونونهبوون���یڕووتکراوهی���هکچهمکنیانلهوانهیهڕاس���تبێتئهگهربه
جیاوازیاندابنێین.بهاڵمجیاوازییهکهیانناوزهدناکرێنوبۆچوونێکنخهسڵهتێکی

دیاریکراویاننییه.)23(
وات���ه“هی���چشتێکلهئاس���مانوزهویی���دانیی���هب���وونونهبوونیتێدا
نهبێت.”)24(هێش���تازووهباس���یچهمکهکهیهیگڵبکهین؛پێویستهلهئاکامی
توێژینهوهکهمانهوهبڕوانینهئهمکێش���هیه.لێرهداتهنیائهوهندهباسکهین،چۆن
هی���گڵبوونیبۆههبووهک���انگهڕاندۆتهوه.بوونلهنێ���وناوهڕۆکداپێچڕاوهتهوه
ون���اوهڕۆکب���ووهبهبنهڕهتوزهمین���هبۆی.بیردۆزهکهیهیگڵلهس���هرئهو
خاڵهڕاوهس���تاوه،کهلهفهلسهفهداپێویستهبیرۆکهیهکیڕاس���تهوخۆوهرگیراو
لهڕێگهیبیرۆکهیهکیناڕاس���تهوخۆیڕووتکراوهوه،ل���هکۆنکرێتییهوهوهرگرین
وببێ���تبهبناخهی.ئێمهباس���مانکردپهیوهندینێوانب���وونودیارده،وهکو
پهیوهندینێوانڕووتکراوهوکۆنکرێتینییه.بوون“یهکێکلهبونیادهکان”نییه،
بهڵک���وبناخهومهرجهبۆههم���ووبونیادهکان.ئهوزهمینهی���ه،کهدیاردهکان
خۆیانیلهسهربهرجهس���تهدهکهن.ههروههالهگهڵئهوهشداهاوڕانین،کهبوونی

    21 
 Treatise on Logic, written by Hegel  for his course at the gymnasium at 
Nuremberg.

دا 1805 ساڵی له لۆجیک پهرتووکی پێش هیگڵه پهرتووکێکی هۆش فینۆمینۆلۆجی     22  
)فینۆمینۆلۆجی ناوهڕۆکی باسی هیگڵ( ناوی)فهلسهفهی به پهرتووکهکهمدا له من نوسیویهتی.
ڕوونمکردۆتهوه. باسیدهکات لێرهدا هیگڵ که خاوهنکۆیله، و کۆیله دیالیکتیکی و کردوه هۆش(م

بڕوانه:محهمهدکهمال،فهلسهفهیهیگڵ،دهستگایسهردهم،سلێمانی2001،الپهڕه51-60
       Hegel,P.c. E.98    23   

  Greater Logic, chp.12 ,Hegel        24
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شتهکان“لهس���هربهرجهستهبوونیناوهڕۆکیانڕاوهس���تاوه.”ئهگهرئهمهڕاست
بێت،بوونیئهوبوونهشدهبێتبهشتێکیپێویست.لهسهروئهمهشهوه،ئهگهر
بوونیشتهکانلهسهربهرجهس���تهبوونیناوهڕۆکیانڕاوهستابێت،دژوارهبزانین
چۆنهیگڵگهیش���تۆتهئهوخاڵهیبوونڕووتکراوهیه،لهکاتێکدائاس���هوارێکی
ئهوبناخهیهمانبۆنادۆزرێتهوه.دروس���تهبوونیڕووت،بهڕیگهیتیگهیشتنهوه
دهناسرێت.تیگهیشتنلهخهسڵهتهکانیرووتدهکاتهوهوجارێکیدیکهبهیهکیانهوه
دهبهس���تێتهوه.بهاڵمئهگهربوونبچێتهنێوناوهڕۆکییهوهوتێگهیشتنیشتهنیا
خهس���ڵهتهکانبناسێت،ئێمهنازانینچۆنتێگهیشتنئهوبوونهدهدۆزێتهوه،که
لهبهرجهستهبوونهکهپێکهاتووه.ئێمهدهتوانین،بهرگریلهبۆچوونهکهیهیگڵ
بکهینوبڵێینههمووبڕیاردانێکڕهتدانهوهیه.ئاگامهندیئهوشتهڕهتدهداتهوه،
ک���هبابهتهکهیجیاوازه.بهاڵممادامهکیبووندهچێتهنێوشتێکیدیکهوه،ئهوا
تێگهیش���تنناتوانێتحوکمیبهس���هردابدات.ئهگهرخۆیتێپهڕبکاتوخۆی
زهمین���هوبنهڕهتیتێپهڕبوونهکهیبێت،ئهوابووندهبێتبۆتێگهیش���تنخۆی
دهربخات،ئاگامهندیشخهس���ڵهتهکانیدیاریبک���ات.کاتێکدهڵێین،بوونههیه،
ئهواب���وونوهکوخۆییانبنهڕهتیتێپهڕبوونهکهیخ���ۆیدههێڵێتهوه.لێرهدا
دهبینی���نچهمکیتێپهڕبوون،کههیگڵبهکاریهێناوهتهمومژاوییه.بهدۆزینهوهی
بوون،وهکوئهوهیههیهلهالیهنتێگهیشتنهوهبهسنییه.پێویستهبزانینئهو
بوون���هیههیهچۆنهوچییه.ئهمڕوونکردنهوهیهشبهئاوڕدانهوهلهفینۆمینهی
بوونهوهس���هرههڵدهداتونهبهس���تراوهبهپرۆس���هیڕهتدانهوهلهتێگهیشتندا.
ئهوهیپێویستهلێیبکۆڵینهوهدهس���تهواژهکهیهیگڵه.گوایهبوونونهبوون
دووالیهنیدژوهستاونوجیاوازییهکهیانلهحاڵهتیڕووتکردنهوهیاندادهبێتبه
‘بۆچوون’.دژوهس���تانیبوونبهرانبهرنهبوون،وهکودژوهستانیبابهتبهرانبهر
دژهبابهت،هیگڵگوتهنی،ئهوهدهگهیهنێت،ئهودوودژههاوسهردهمییهکدیبن.
لهمحاڵهتهدادوودژلهیهککاتدابهرانبهریهکدیسهرههڵدهدهن.پێویستهئهوهش
بزانین،تهنیادووالیهنهدژوهس���تاوهکهدهتوان���نلهیهککاتداههبنوبهرانبهر
یهکڕاوهس���تن،چونکهههردووکیانبهیهکڕادهپۆزهتیڤ)یاننێگهتیڤن(.بهاڵم
نهبووندژوهس���تاویبووننییه؛الیهنهناکۆکهکهیهتی.ئهمهشئهوهدهگهیهنێت
بهگوێ���رهیبیرکردنهوهیلۆجیکانه،نهبوونپاشب���ووندهکهوێتچونکهخۆی
بوونه،کهلهوهوپێشناس���یومانهوئێستاڕهتیدهدهینهوه.بوونونهبوونئهو
چهمکانهنینههمانناوهڕۆکییانههبێت.بوونههرشتێکیههبێت،نهبوونڕهتی
دهداتهوه.ئهمهشڕێگهبههیگڵدهداتبوونونهبوونبهنێویهکدیداتێپهڕبکات
وڕهتدانهوهشبکاتبهبهشێکلهپێناس���هکهیبۆبوون.ئهمهششتێکیبهڵگه
نهویسته.چونکهههمووپێناس���هکردنێکڕهتدانهوهیه.لێرهداهیگڵس���ودیله
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گوتهکهیسپینۆزاوهرگرتووه،کهدهڵێت،“ههمووسهلماندنێکڕهتدانهوهیه“)25(
ئای���ائهونانوس���ێت،“گرنگنییهچناوهڕۆکوخهس���ڵهتێکب���وونلهشتێکی
دیکهجیادهکاتهوه؛ئهوهیناوهڕۆکیپێدهبهخشێتلهڕووتکردنهوهیدهپارێزێت.
ئ���هوهینهبوونبهئێمهناناس���ێنێت،ڕووتکردنهوهوبێخهس���ڵهتیه.”؟ئهوهی
ڕهتدانهوهلهدهرهوهبهس���هربوونێکدادهسهپێنێت،بۆیدهردهکهوێتئهو]بوونه[

بهنهبووندهگهیهنێت.
بهاڵمئێمهلێرهدابۆمامهڵهکردنلهگهڵڕهتدانهوهداکایهمانبهزمانهکهشمان
کردووه.ئهگهرمنههمووناوهڕۆکێکیبوونڕهتبدهمهوهوڕێگهنهدهمخهسڵهتێکی
ههبێت،ههمانک���اتپێویستهئهوبوونهبهوشێوهیهیههیهبسهلمێنم.ههموومان
دهتوانینبهئ���ارهزوویخۆمان،ڕهتیبوونێکبدهین���هوه،بهاڵمناتوانینبڵێین
ب���ووننییه.ڕهتدانهوه،کارناکاتهس���هرناوکیبوون،کهپڕوپۆزهتیڤانهیه.
بهپێچهوانهشهوه،نهبوونلهناخیبووندانییه.کاتێکهیگڵدهنوسێت،“بوونو
نهبوون”دووچهمکیبهتاڵوڕووتکراوهدادهنێت،)26(ئهوخاڵهیڕهچاونهکردوه،
کهبهتاڵیبێبهریبوونهلهشتێکهوه.)27(بوون،بێجگهلهناسنامهکهی،لهههموو
خهس���ڵهتێکڕووتکراوهتهوه،بهاڵمنهبوونبوونیلێسهندراوه.بهکورتییهکهی،
ئێمهدژیهی���گڵدهڵێین،بوونههیهونهبووننییه.ههرچهندهبووننابێتبه
زهمینهیخهسڵهتهجیاوازهکان،نهبوونلۆجیکانهلهپاشبوونهوهسهرههڵدهدات
چونک���هپێویستیبهبوونهتاکوڕهتیبداتهوه.ئهمهشئهوواتایهناگهیهنێتبۆ
هاوتهرازکردنیبوونونهبوونتهنیاپێویستیمانبهڕهتدانهوهههبێت.پێویسته
ئاگام���انلهوخاڵهشبێ���ت،کهههرگیزنهبوونبهوچاڵ���هقووڵهدانهنێین،که
بوونیلێوهس���هرههڵدهدات.ههروههاجێگهیسهرس���وڕمانهبهڕێگهیزمانهوه
نهبوون���یشتهکانوبوونیم���رۆڤدهردهبڕین.ئاماژهبۆکۆمهڵێکشتدهکهین
و.دهڵێی���ن،“دهس���تلههیچم���هده.”واتههیچیئهوشتانه.بهههمانش���ێوه،
ئهگهرپرس���یارێکلهبارهیڕووداوێکهوهلهکهس���ێکبکهینل���هوهاڵمدالهوانهیه
بڵێیت،“هیچنازانم”.ئهمهیچه]نهبوونه[سهرجهمیفاکتورهکاندهگرێتهوه،که

دادهنێت. دیالێکتیکی لۆجیکی گرنگی یاسایهکی به هیگڵ و سپینۆزایه گوتهیهکی ئهمه    25  
ههموو دهڵێت: ههڵگرتوه.سپینۆزاش دژهکهی الیهنه لهنێوخۆیدا ههمووشتێک باوهڕهدایه، لهو
ڕهتدانهوهی ههمانکات خواره.( )گۆچان نموونه بۆ پۆزهتیڤ، دهستهواژهیهکی یان سهلماندنێک
الیهنێکیدیکهیئهوبوونهیه،لهدهستهواژهکهداباسیدهکهین.کاتێکدهڵێین)گۆچانخواره(ئهم
دهستهواژهیهئهوهدهگهیهنێت،که)گۆچانڕاستهنییه.(دهستهواژهیواتایهکیالتینییه)ههموو

سهلماندنێکڕهتدانهوهیه.()وهرگێڕ(.
Elxxxvii E. 2ed. p.c.   26

  27   هیگڵیهکهمبیریاریشهدهڵێت،”ههمووڕهتدانهوهیهک،ڕهتدانهوهیخهسڵهتێکه.”ئهمهش
ئهوهدهگهیهنێت،کهڕهتدانهوهپهیوهندیبهناوهڕۆکهوهههیه.
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پرسیارهکهیلهبارهوهکراو.س���وکراتیشلهگوتهکهیدا“ئهوهیدهیزانمئهوهیه،
کهمنهیچنازانم”ئهو)هیچ(هیئاماژهیبۆدهکاتسهرجهمیبوونوڕاستییه.
ئهگ���هربۆبۆچوونیئهوان���هشبگهڕێینهوه،کهلهب���ارهیپهیدابوونیجیهانهوه
دهدوێنوبپرس���ین،چشتێکلهپێشجیهانداههبووولهوهاڵمدادهڵێن‘هیچ’
ئهواباوهڕبه‘هیچ’لهپێشجیهاندادهکهن.ئهوهیچهشپێویستیبهشتێکی
لهپێشترههیه.بهمجۆرهبهردهوامبهرهودواوه]بۆبنهڕهتیجیهان[دهگهڕێینهوه.
ئهم���ڕۆئهوهیئێم���هڕهتیدهدهینهوهئهوبوونهیه،کهلهپێ���شبوونداههبووه.
لێ���رهداڕهتدانهوهلهئاگامهندییهوهههڵدهقوڵێتوبهرهوس���هرهتادهگهڕێتهوه.
ئهگهرئێم���هلهوشتهبهتاڵوڕووتکراوهیهخهس���ڵهتیبهتاڵبوونیلێدابڕین،
جیهانیبخهینهنێو،پڕیبکهینلهس���هرجهمیشتهکان،خهس���ڵهتیلهپێشتری
لێبسهنی���ن،کهئاماژهب���ۆلهپاشتریشدهکات،ڕهتدان���هوهبهتهواویوندهبێت.
کهوابوو،دهستهواژهکهیس���پینۆزاوهردهگێڕینودهڵێین،ههمووڕهتدانهوهیهک
س���هلماندنه.ئهمهشدهیسهلمێنێت،کهبوونپێ���شنهبووندهکهوێتودهبێت
بهزهمینهبۆنهبوون.ههروههائهمپێش���خستنهیب���وونتهنیالۆجیکانهنییه.
لهنێوههبووهکۆنکرێتییهکانیشدانهبوونلهبوونهوهسهرههڵدهدات.لهبهرئهمهشه
دهڵێی���ن،نهبووندێوهزمهیبوونه.بوونپێویستیب���هنهبوونبۆبوونینییه.
ب���هاڵمنهبوونپێویستیبهبوونهولهبوون���هوهپهیدادهبێت.نهبوونیبوونێک
لهنێوس���نوریبوونداخۆیدهردهخات.لهناوچوونیسهرجهمیبوونڕوونادات.

نهبوونبهڕوویبوونهوهگیرساوهتهوه.


4.چهمکیفینۆمینۆلۆجییانهینهبوون.
ڕێگهیهکیدیکهشبۆتێگهیش���تنل���هپهیوهندینیوانبوونونهبوونههیه.
ئێمهدهتوانینههردووکیانیهکسانیبهپێکهاتهپێویستییهکانیجیهانیاندابنێین.
بهبێئهوهیهیگڵئاس���اییبڵێێن،بووندهچێتهنێونهبوونهوهیانبهبێئهوهی
سوربینلهسهرپێش���خستنیبوونجهختلهسهرهاوتهرازبوونیئهمدووالیهنه
دهکهین.ئهمبۆچوونهشههایدیگهرڕوویتێکردوه.)28(بۆڕوونکردنهوهیپێشکهوتنی
بیردۆزهکهیهایدیگهروڕهتکردنیهیگڵسهبارهتنهبووندوورناڕۆین.یهکهم،
بوونونهبوون]بۆهایدیگهر[دووچهمکیڕووتکراوهوبهتاڵنین.هایدیگهرله
گرنگترینپهرتووکیدابایهخیبهپرس���یارکردنس���هبارهتبوونداوه؛ئهمبوونه
خهس���ڵهتیئهوبوونهینییهبیریارهکانیسهدهکانیناوهڕاستباسیانکردوهو
   28   سارتهرئاماژهیبۆبۆچوونهکهیهایدیگهرلهپهرتووکی)ئایامێتافیزیکچییه؟(دادهکات.

)وهرگێڕ(
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هیگڵیشلهوانهوهوهریگرتوه.واتایبوونپیویستهڕووبنکرێتهوه؛تێگهیشتنپێش
بیرکردنهوهیئۆنتۆلۆجییانهیبوونههیه،کهلهنێوههڵوێستهکانیمرۆڤداخۆی
سهقامگیرکردوه،بۆنموونه،لهههمووپرۆژهکانیمرۆڤدائهمجۆرهتێگهیشتنه
ههیه.بهههمانشێوهش،ئهوگرفتانهیلهمامهڵهکردنمانلهگهڵنهبووندادههاتنه
پێشدهردهکهوێتبناخهیاننهبێت.ئهوگرفتانهلهبهرئهوهیتێگهیشتنسنوردار
دهکهنبهگرنگیاندهبینینودهریشدهکهوێتلهنێوتێگهیش���تندانهبن.گهلێک
ههڵوێس���تلهبوونیمرۆڤداه���هن،وهکوڕق،قهدهخهک���ردنوپهشیمانیله
ڕێگهیانهوهنهبووندهناس���ین.بوونی‘دازاین’یشبهردهواملهبهردهمنهبووندایه
ودیاردهیهکهلهحاڵهتیدوودڵیدادهیدۆزیتهوه.)29(هایدیگهر،لهگهڵدامهزراندنی
ئهوحاڵهتانهدا،کهدیاردهینهبوونتیایانداسهرههڵدهداتتوشیههڵهکهیهیگڵ
نههات���وه.بوونلهبهرنهبوونناپارێزێ���ت.نهبووننییهوخۆیلهناودهبات.
پش���تبهشتێکیبهرزدهبهس���تێت.ئێم���هدهزانین،هایدیگ���هربوونیمرۆڤی
به“بوون-لهنێو-جیهان”ناوزهدکردوه.جیهانیشتێههڵکێش���راویههمووکهلو
پهلهئاڵۆزهکانه،کهپێکهوهبهس���تراونومرۆڤیشلهنێویانداههوڵدهداتخۆی
بناسێت.ڕاستهقینهیبوونیمرۆڤ،لهمپهیوهندییهدا،لهگهڵبوونودۆزینهوهی
خۆیلهنێوبووندابهرجهس���تهدهبێت.ههروهها،ڕاس���تهقینهیمرۆڤدهبێتبه

سهرچاوهیسهرههڵدانیدهوروبهروئهوجیانهیناسراوه.
ڕاس���تهقینهیمرۆڤایهت���یب���هتێپهڕبوونیب���ووندهتوانێتب���وون،وهکو
س���هرجهمیئهوشت���هڕێکخراوان���هیجیهاندهربخ���ات.ههمووس���هلماندنێک
ب���ۆهایدیگهرتێپهڕبوون���هچونکهههمانکات،خ���ۆدوورخستنهوهیهلهخاڵێکی
تێڕوانینهک���هوه.ئ���همتێپهڕبوون���هیجیهانل���هڕێگهیدازاین���هوهڕوودهدات.
خهس���ڵهتیخۆگهریلهوێدایهمرۆڤههمیشهلهس���هرزهمینهیئهوشتهوه،که
ئ���هوهینییهتیخۆیلهوهجیابکاتهوه،ک���هههیهتی.لهوپهڕیجیهانهوهخۆی
ببینێ���توبناس���ێتهوهوتهماشایخ���ۆیبکات،تاکوجیهان���یناوهوهیخۆی
بدۆزێت���هوه.مرۆڤ“بوونهدوورهکانه.”لهمجواڵنهداب���هرهوناوهووهیخۆ،که
ههم���ووبووندهپێچێتهوه،بوونخۆیبهڕێ���کوپێکیبۆجیهاندهردهخاتو
ئاماژهبۆپێش���خستنیجواڵنهکهیانخۆیناکات.ب���هاڵمدهرکهوتنی)خۆ(لهو
دیوجیهانهوه،لهودیوس���هرجهمیڕاستهقینهکانهوه،سهرههڵدانی“ڕاستهقینهی
مرۆڤه“لهنێونهبووندا.تهنیالهنێونهبووندابوونڕهتدهکرێت.لهمگۆشهنیگایهی
ئهودیوجیهان���هوهبوونبهجیهانکراوه.ئهمهشئهوهدهگهیهنێت،لهالیهکهوه
ڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتی،وهکوبوونلهنێونهبوونداس���هرههڵدهدات،لهالیهکی
29   دازاین،زاراوهیهکیئهڵمانییهلهدووبهشپێکهاتوه.)دا-واتهلێره(و)زانین-بوون(.ئهم

زاراوهیه،کهواتای)بوون-لێره(دهبهخشێت،هایدیگهربۆبوونیمرۆڤیبهکارهێناوه.)وهرگێڕ(
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دیکهوهجیهانلهنێونهبووندا‘ڕادهگیرێت’.لهمدووجۆرهلهناوچوونهبهردهوامهدا
دوودڵیدهدۆزینهوه.لهگهڵتێپهڕبوونیجیهاندادازاینههس���تبهوهدهکات،که
جیهانبوونێکیههڵکهوتویههیه؛ئهوپرسیارهشدهکات،“چۆنلهجێگهینهبوون
بوونههیه؟”)30(بهمش���ێوهیهههڵکهوتنیجیهانتاکوئهوئاستهیڕاستهقینهی
م���رۆڤلهنێونهبوونداخۆیدادهمهزرێنێت،خۆینیش���اندهدات.لێرهدا،نهبوون
ل���هههمووالیهکهوهچواردهوریبوونیگرتوه.ههمانکاتلهنێوبووندادهرکراوه.
لێرهدانهبووننهخشهیجیهانمانوهکوئهوجیهانهیدهردهکهوێتبۆدهکێشێت.
ئایائێمهبهمچارهس���هرکردنهڕازین؟بهدڵنیاییهوه،تێگهیشتنلهجیهان،وهکو
جیه���انلهناوبردنه.لهوس���اتهوهجیهان،وهکوجیه���اندهردهکهوێتتهنیابهو
شێوهیهدهردهکهوێتکهدهناسرێت.ئهمدهرکهوتنهشپێویستیبهسهرههڵدانی
“ڕاستهقینهیمرۆڤانه”لهنێونهبوونداههیه.بهاڵملهکوێوهڕاستهقینهیمرۆڤانه
دهستهاڵتیسهرههڵدانلهنێونهبوونهوهپهیدادهکات؟بێگومان،هایدیگهرلهوێدا
دروستبۆکێشهکهچووه،کهنهبوونبناخهیڕهتدانهوهیه.ئهمهشلهبهرئهوهیه
نهبوونلهنێ���وخۆیدا‘نییه‘یههڵگرتوه.ئهوبناخهیه]هیگڵگوتهنی[چهمکێکی
ڕاستهوخۆیڕووتکراوهنییه.نهبووندهبێتبهسهرچاوهیدهستهواژهینێگهتیڤ
چونک���هخودیخۆیڕهتدانهوهیه.ڕهتدان���هوهچاالکینهبوونهچونکهڕهتدانهوه
ڕوول���هبووندهک���ات.نهبوونلهوێدانهبوونه،کهخ���ۆیوهکونهبوونیجیهان
ڕهتدهدات���هوه؛واتهلهگهڵلهناوبردنداڕوولهجیه���اندهکاتوڕهتیدهداتهوه.
نهب���وونبوونلهنێوخۆیداههڵدهگرێت.بهرزیتی،که“پڕۆژهدانانیخۆیهبهرهو

ئهودیو”نهبووندانامهزرێنێت.
ب���هپێچهوانهوه،نهب���وون،کهلهنێوههمووپرۆژهیهکیبهرزدایهس���نورداری

دهکات.
هایدیگ���هرویستویهتیب���هزاراوهپۆزهتیڤهکانباس���یدازاینبکاتوالیهنی
رهتدانهوهیبش���ارێتهوه.]ئهودهڵێت[“دازای���نلهنێوجیهاندالهدهرهوهیبوونی
خۆیدای���ه“،“بوون���هدوورهکانه“،نیگهرانییه؛“پرۆژهکان���یخۆیهتی”وهتد.به
کورتییهکهیلهجێگهیئهمخهس���ڵهتانهدهتوانی���نبڵێین،دازاینئهوبوونهیه،
ک���ه‘نییه‘.ئهمخهس���ڵهتهجیهانتێپهڕدهکاتوخ���ۆیوهکوئهوشتهینییه
دهردهخات.لهمخاڵهداهیگللههایدیگهرڕاسترهودهڵێت،هۆشڕهتدانهوهیه.
ئێمهدهتوانینیهکپرسیاربهدووشێوهیجیاوازئاراستهیههردووکیانبکهین.
بههیگڵدهڵێین:“بهسنییههۆشبهنێگهتیڤوناڕاستهوخۆدابنرێت؛پێویسته
ڕهتدانهوه،وهکوبونیادیهۆشبسهلمێنرێت.ئایاهۆشچییهتاکوبهڕهتدانهوه
30  ئهمپرسیاره“بۆچیبوونلهجێگهینهبوونههیه؟پرسیارێکههایدیگهرلهسهرهتاینوسراوهکهیدا

بهناوی)پێشهکییهکبۆمێتافیزیک(دایناوه.)وهرگێڕ(
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دابنرێت؟”ههمانپرسیاریشلههایدیگهربهمشێوهیهدهکهین:“ئهگهرڕهتدانهوه
بونیادیبهرزێتی]دازاین[بێتبۆئهوهیڕاس���تهقینهیم���رۆڤجیهانڕهتبکات
س���هرچاوهیبونیادهبهرزهکهیبوونیچییه؟”لهه���هردووحاڵهتهکهداچاالکی
ڕهتدانهوهباس���کراوه،بهاڵمئهوچااڵکییهنهخراوهتهس���هربوونێکینێگهتیڤ.
لهسهروئهمهشهوه،هایدیگهرنهبوونبهمهبهستیئهوبوونهبهرزهوهدهبهستێتهوه
بهبێئهوهیبزانێتلهپێش���ترب���هبونیادیبهرزێتیداناوه.چس���ودێکیههیه
بڵێی���ن،نهب���وونزهمینهیڕهتدانهوهیهئهگهرئهمهتهنیائ���هوبیردۆزهیهمانبۆ
دامهزرێنێت،کهنهبوونلهههمووڕهتدانهوهکۆنکرێتییهکانجیادهکاتهوه؟ئهگهر
م���نلهنێونهبوونهوهبهودی���وجیهانبگهم،چۆنئهمنهبوونهدهبێتبهبناخهی
ئهوڕهتدانهوانهیلهههڵوێستهکانمانلهئاس���تیڕووداوهکاندابهرجهستهدهبن؟
م���ندهڵێ���م“پیۆلێرهنییه“،“پ���ارهملهوهزۆرترنییه“وهت���د.ئایاپێویست
دهکاتلهجیهانهوهخۆمانبهنهبوونبگهیهنینولهنهبوونیشهوهجارێکیدیکه
بهرهوبوونبگهڕێینهوه،تاکوزهمینهبۆدهستهواژهکانبدۆزینهوه؟بۆئهمکاره
پێویس���تناکاتجیهانبخهینهنێونهبوونهوهولهبهشێکیبوونداڕاوهس���تین.
ئهوهیدهیکهینڕهتدانهوهیخهس���ڵهتێکیبابهتهکهیه.کهسێکدهتوانێتبڵێت
ه���هریهکێکلهوخهس���ڵهتانهیڕهتدراونهتهوهیانئهوبوون���هینکۆڵیلێکراوه
ههم���انشێوازینهبوونه.نهبوونپڕیئ���هوشتانهیه،کهنینوجیهانیشلهنێو
نهبوونداڕاگیراوه.لێرهداههریهکێکلهڕهتدانهوهکانجۆرێکڕهتکردنیانههیه؛
ڕهتکردن���یبوونێکب���هرهوبوونێکیدیکه.بهاڵمئهمڕهتکردن���هئهگهرچهمکه
ناڕاستهوخۆکهیهیگڵنهبێت،چییه؟تهنانهتئهگهرباسهکهمانبۆڕهتدانهوهی
بابهتهکۆنکرێتییهکاندروستبێت)بۆنموونهدهڵێینسێنتارۆسلێرهنییه،هیچ
هۆکارێکنییهئهویدواخستبێت،یۆنانییهکۆنهکانباوهڕیانبهچهندهاوس���هری
نهبوو(ڕهتدانهوهک���اندهبنبهپێکهاتهبۆنهبوون.چۆندهتوانینبڵێینئهمانه
لهنێوجیهانونهبوونیشداههن؟بۆنموونه،چهمکیدووری،کهشوێنسنوردار
دهکات.ئاس���انهساتێکینێگهتیڤیتێداببینین.دووخاڵدهبنبهدووریئهگهر

لهیهکدیجیاکرابێتنهوه.
درێژینێوانیانیانهێڵینێوانیانخهسڵهتێکیپۆزهتیڤه.ههندێکدووریبه
بوونیئهودرێژییهدادهنێنلهنێواندووخاڵی،وهکو)ئهلف(و)با(وسنورداری

دهکهن.
ئایائهمکهسانهئهوهنابینن،کهلێرهداتهماشاکردنهکهشیانسنوردارکردوه؟
ئهوبهشهبینراوهبابهتیڕاستهوخۆیحهدهسه،کهوهکوشتێکیپڕوپۆزهتیڤ
دهردهکهوێ���ت.ئهوالیهنهنێگهتیڤ���هیلهمبهشهدادهرنهکهوت���وهلهدووجۆر
س���نوردارێتیدادهبینرێت:ئهگهربڵێینخاڵی)با(دواخاڵیئهودوورییهیه،ئهوا
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جهختلهسهرئهوهدهکهین،کهئهوهێڵهخاڵی)با(ڕهتناکات.لێرهداڕهتدانهوه
دهبێتبهبونیادێکیناسهرهکیبۆبابهتهکه.ئهگهربڕوانینهدووخاڵهکهش)ئهلف(
و)ب���ا(،لهنێ���وشوێنداڕاس���تهوخۆدهبنبهدووبابهتیحهدهس���هکهمان.لهم
حاڵهت���هدابهشهکه،وهک���وشتێکیپڕوبابهتێکیکۆنکرێت���یدهشاردرێتهوهو
دهبێ���تب���هنێوانهیدووخاڵوبهتاڵوئهوالیهن���هنێگهتیڤهیدووخاڵهکهله
یهک���دیجیادهکاتهوه.شێوهیتهواویئهوبهشهوه���هردووخاڵهکانوبونیادی
ناوهک���یڕهتدانهوهکهیبهدووجۆربۆتێگهیش���تنماندهردهکهون.دووشێوازی
ههیهوبهرجهس���تهبوونییهکهمیاندهبێتبههۆکارب���ۆلهناوبردنیدووهمیان.
ئهمهلهههستکردنیش���داڕوودهدات.لهههردووکیانداههمانچهندهکیڕهتدانهوه
دهبینین،جارێکدهبێتبهچهمکیس���نوردارێتیوجارهکهیدیکهدوورینێوان

خاڵهکان.بهاڵملهههردووحاڵهتهکهداناتوانینتێپهڕیبکهین.
ئایائهوڕهخنهیهشمانلێدهگرن،کهگوایهدووریحاڵهتێکیدهروونییهوتهنیا

ئهودرێژبوونهوهیهشه،کهلهخاڵیئهلفهوهبهخاڵی)با(ماندهگهیهنێت؟
ئێم���هلهوهاڵم���دادهڵێین،ههم���انڕهتدانهوهبۆئهم���هودرێژبوونهوهکهش
دهبێت.لهگهڵهایدیگهردالهسهرئهوخاڵهڕێدهکهوین،که“ڕاستهقینهیمرۆڤانه
دوورکهوتنهوهی���هلهخۆوه“،ئهوبوونهیهلهجیهاندادووریهکاندههێنێتهکایهوه

وههمانکاتلهناویاندهبات.
ئهمدوورکهوتنهوهیهلهخۆوه،ئهگهربۆدامهزراندنیدووریشبێتبهگش���تی،
حاڵهتێکیپێویستهولهنێوخۆیدادووری،وهکوبونیادێکیڕهتدانهوهههڵدهگرێت،
تاکوبهس���هریازاڵبێت.بێسودهدووریتهنیابۆپێواندنیدرێژیبگهڕێنینهوه.
ئ���هوهیلهنموونهک���هیس���هرهوهدادهردهکهوێتیهکێتییهکیلهچ���ارهبهدهره،
لهنێ���ودووخاڵهکانوبهشهک���هدا،کهئهڵمانییهکانبه)گیش���تاڵت(ناوزهدی
دهکهن.)31(ڕهتدانهوهههوێنیئهمیهکێتییهیه.پهیوهندییهکیڕاس���تهوخۆلهنێوان
ئ���هودووخاڵ���هدادهردهخاتولهبهردهمحهدهس���هکهماندا،وهکوئهویهکێتییه
لهچ���ارهبهدهرهڕایدهگرێ���ت.ئهمڕهتدانهوهیهلهوێ���دادادهپۆشرێتودهتوانین
بیش���ارینهوه،کهدووریبۆدرێژینێوانخاڵهکانبگهڕێنینهوهوبیپێوین.ئهوهی
لهب���ارهیدوورییهوهباس���مانکردوهدهتوانینلهڕێگهیچهندڕاس���تهقینهیهکی
دیکهشهوه،وهک���وئامادهنهبوون،گۆڕان،ئهویدیک���ه،دهرکردن،پهشیمانیو
ڕوخان���دنوهتدڕونیبکهینهوه.ژمارهیهکیزۆرلهمڕاس���تهقینانهههنتهنیاله
دهس���تهواژهکاندادهرناکهونبهڵکومرۆڤههس���تیانپێدهکاتوڕهتدانهوهشله
بونی���ادیناوهکییاندایه.ئێمهبهمڕاس���تهقینانهدهڵێینڕهتدانهوهکان.کانتله

  31   گیشتاڵتوشهیهکیئهڵمانییه،واتهبونیاد،شێوه،فۆرم،ڕوخساروئهندازهدهبهخشێت.
فهرمانهکهیواتایفۆرمدروستکردن،شێوهپێدان،خستنهنێوچێوهوقاڵبهوهدهگرێتهوه.)وهرگێڕ(
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باس���هکهیدالهس���هرههندێکلهچهمکهکان)بۆنموونهنهمریدهروون(بهکورتی
ئاوهڕیلێیانداوهتهوه.ئهمچهمکانهیبهتێههڵکێش���هینێگهتیڤوپۆزهتیڤ
داناوه.لهنێویاندانێگهتیڤدهبێتبهزهمینهبۆپۆزهتیڤ.ڕۆڵیڕهتدانهوهکهش
بهگوێرهیبابهتهکهدهگۆڕێت.نهبوونلهودیوجیهانهوهڕهتدانهوهیهکیڕههایه.
ههروههانهبوون،ئهگهرلهس���هربوونڕاوهس���تابێتنابێتبهنهبوونوجارێکی
دیکهدهکهوینهوهس���هرب���وون.ئهگهرنهبوونههبێتئ���هونهبوونهلهپێشو
لهپاشبوونهوهنییه.تهنانهتلهدهرهوهیبوونیش���دانییه.نهبوون،وهکوکرم

لهنێوبوونداپێچیخواردووه.


             ڕهتدان���هوه بنهڕهت���ی .5
باشترهئاوهڕێکلهوڕێگهیهبدهینهوه،کهبڕیومانه.ئێمهلهسهرهتاوهپرسیارمان
سهبارهتبوونکرد.لهگهڵلێکۆڵینهوهکهمانلهسهرئهمپرسیارکردنهگهیشتینه
ئهوباوهڕهیپرسیارکردنههڵوێستیمرۆڤبێت.دواییدهرکهوتبهبێڕهتدانهوه
پرسیارکردنیشس���هرههڵنادات.ڕهتدانهوهشبۆنهبوونگهڕایهوهونهبوونبوو
بهزهمینه.بۆئهوهیڕهتدانهوهلهنێوجیهانداههبێتوئێمهشبتوانینپرس���یار
لهبارهیبوونهوهبکهین،پێویستهنهبوونههبێت.ههروههابهوباوهڕهشگهیشتین
نهب���وونلهدهرهوهیبووندانییه.شتێکنیی���هتهواوکهریبوونیانچهمکێکی
ڕووتکراوهبێت.نهبووندهبێتلهناخیبووندابێتلهوێوهئێمهئهوڕاستهقینانه
دهناسین،کهبهڕهتدانهوهکانناوزهدمانکردن.بهاڵمنهبوونلهبوونیلهنێوخۆوه
دهرناچێ���ت؛بوونێکیپڕوپۆزهتیڤنهب���وونناگرێتهخۆی.ههمانکاتناتوانین
بڵێین،نهبوونیئهمبوونهشنییهویاننهبوونهیچپهیوهندییهکیبهمبوونهوه
نییه.ئهوپرسیارهیلێرهدایهخهماندهگرێتئهوهیه:ئهگهرنهبوونلهدهرهوهی
بوون���دانهبێت،بووننهبێتونهبوونیشنهتوانێ���تببێتبههێزبۆلهناوبردنی

خۆی،ئایانهبوونلهکوێوهپهیدادهبێت؟
بۆئهویتوێژینهوهکهمانبهرهوپێش���هوهبهرینخهسڵهتی”خۆ-لهناوبردن”به
نهبووننادهینچونکهتهنیابوونئهمخهسڵهتهیههیه.لهبهرئهوهشهباسیدهکهین
چونکهڕواڵهتیبوونیپێوهدیاره.نهبووننییه،بهاڵمدروس���تدهکرێت.نهبوون
خۆیلهناوناباتبهڵکولهناودهبرێت.کهوابوو،پێویستهبوونێکههبێت)ئهمهش
بوون-لهنێو-خ���ۆنییه(،کهبتوانێتنهبوونلهناوبهرێت،پش���تگیریبوونیبکات
وب���هردهوامبیهێڵیتهوه.بوونێ���ک،کهلهڕێگهیئهوهوهنهب���وونبێتهکایهوه.
ب���هاڵمچۆنئ���همبوونهپهیوهندیب���هنهبوونهوهههیه،ک���هلهکاتێکدادهڵێین
ل���هوهوهنهبووندهردهچێت؟پێویسته،یهکهمج���ارئهوهبزانین،کهئهوبوونهی
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لێرهدابهس���هرچاوهینهبوونیدادهنێینلهپهیوهندییهکهیدابهنهبوونهوهچاالکه
ونهبزی���ۆنییه.نهبوونی���شلهڕێگهیبوونێکیدیکهوهبهئهمبوونهناگات.ئهو
بوون���هینهبووندههێنێتهکایهوه،وهکوهۆکاریڕواقییهکان،بهبێئهوهیگۆڕان
بهسهرخۆیدابهێنێتکارلهسهرهۆکردهکهیناکات.مهحاڵهبوونێکیپڕوپۆزهتیڤ
ل���هدهرهوهیخۆیدا،نهبوونڕاگرێتی���انپهیدایبکات.ئهوبوونهینهبوونیلێوه
دهردهچێتئهوبوونهیه،کهدهتوانێتنهبوونلهنێوبووندالهناوبهرێت.ههمانکات
نهبوونلهناخیبوونیش���دادامهزرێنێت.ئهوبوونهینهبووندههێنێتهجیهانهوه
ئهوبوونهیهپرس���یارلهبارهینهبوونیبوونیخۆیهوهدهکات.بوونێکهدهبێتبه
نهبوونبۆخۆی.ئهمهشبهچاالکیلهناوبردنیبوونهوهنهبهستراوهتهوه،بهڵکو
خهسڵهتێکیئۆنتۆلۆجییهلهمبوونهدا.بابزانینلهچدهڤهرێکیبووندائهوبوونه
پهیدادهکرێت.باشتروایهجارێکیدیکهبۆکێش���هیپرس���یارکردنبگهڕێینهوه.
ئهگهرلهبیرمانبێتئاماژهمانبۆئهوخاڵهکرد،کهههمووپرس���یارێکلهنێو
خۆی���دائهگهریوهاڵمدانهوهینێگهتیڤیههڵگرتوه.لهپرس���یارکردنداپرس���یار
لهب���ارهیبوونهوهیانشێ���وهیبوونیبوونێکهوهدهکهین.ئ���هوبوونهیانئهو
شێوهیه]لهکاتیپرس���یارکردنهکهدا[نادیارهوئهگ���هریئهوهشههیهئهوبوونه
یانشێوهیبوونهکهخۆی،وهکونهبووندهربخات.لهبهرئهوهیلهوباوهڕهداین
ههمووپرس���یارکردنێکالیهنینهبوونیشههڵدهگرێتوبهرجهستهشدهکاتله
پرس���یارکردنداخۆمانلهبابهتهکهوهدوورهپهرێ���زڕادهگرین.ئهمهشجۆرێکله
گۆڕانوبهرزیونزمیلهپهیوهندینێوانبوونونهبووندادهستنیشاندهکات.
کهوابوو،پێویستهپرسیارکهرئامادهبێتخۆیلهزنجیرهیهۆکارهکانیپێکهێنانی
بووندووربخاتهوه.ئهگهرلهوباوهڕهدابینخهسڵهتیههمهکیپرسیارلهمێشکی
پرس���یارکهرهکهداڕهنگداردهکاتئهواپرس���یاروندهبێتوناناس���رێت.هۆکاری
ڕاس���تهقینهدهبێتهۆکاریڕاس���تهقینهیلهدوابێت.ههربوونێکیشپێکهاتبێت
پۆزهتیڤهوبوونیبههۆکارهکهی���هوهگرێدراوه.ناتوانێتلهنێوخۆیدابچوکترین
گهراینهبوونههڵگرێت.مادامهکیپرسیارکهرهکهههڵوێستیخۆدوورخستنهوهی
]لهبابهتهپرسیارلێکراوهکهوه[ههیه،بهرکاریگهرێتیپهیوهندییههۆکارییهکانی
جیه���انناکهوێت.ئهولهئاس���تیبوونداخ���ۆیدوورهپهرێزڕادهگرێت.ئهمهش
دووجۆرلهناوبردنیتێدایه،لهالیهکهوهئهوبابهتهلهناودهبات،کهپرس���یارهکهی
لهبارهوهکراوهوبهشێکیبێالیهنلهنێوانبوونونهبووندادادهنێت.لهالیهکی
دیک���هوهتاکوبتوانێ���تزهمینهبۆئهگهرینهب���وونخۆشبکاتپهیوهندیخۆی
بهبابهتهکهوهلهناودهبات.لهمڕووهوه،پرسیارکردنجۆرێکڕهتدانهوهدههێنێته
نێوجیهانهوه.درهوشانهوهینهبوونیپێدهبینین.ههروهها،دهبینینپرسیارکهر،
بۆئهوهیپرس���یارهکهیئاڕاستهبکات،خۆیلهبوونهوهدوورهپهرێزڕادهگرێت.



57

دوورهپهرێزیپرۆسهیهکیمرۆڤانهیه.لهمپرۆسهیهدامرۆڤنهبوونلهنێوجیهاندا
بهرجهس���تهدهکات.خۆشیدهکهوێتهژێرکاریگهرێتینهبوونهوه.ئهمبۆچوونانه
یارمهتیم���اندهدهنلهواتایئهوڕهتدانهوانهتێبگهین،کهلهپێش���ترئاماژهمان
بۆک���ردن.گومانلهوهشناکرێت،ئهوڕهتدانهوانهڕاس���تهقینهیبهرزبن؛دووری،
بۆنموونهشتێکهبهس���هرئێمهداسهپێنراوهوپێویستهئێمهههوڵیلهناوبردنی
بدهین.ئهمڕاستهقینانهشسروشتیتایبهتیخۆیانههیه؛ههموویانپهیوهندی
بوونیمرۆڤبهجیهانهوهدیاریدهکهنولهکردهوهوهس���هرههڵدهدهن،کهپرۆژه
ی���انچاوهڕوانیکردنیمرۆڤه.ههموویانئهوالیهنهیبووندهردهخهن،کهمرۆڤ
خۆیپێوهخهریکدهکات.ئهمڕاس���تهقینانهپهیوهندییانبهوپهیوهندییانهوهنییه
لهئاکامیئهزموونهکانمانداپهیدادهبن.ئێمهباس���یئهوپهیوهندییانهناکهینله
ڕێگهیئامێرهکانهوهس���هرههڵدهدهنوهایدیگهرب���هوبابهتانهیاندادهنێت،که
خۆی���انبۆمرۆڤدهردهخهن.ههریهکێکلهڕهتدانهوهکانمهرجێکیپێویستهبۆ
پهیوهندییهکانینێوانمرۆڤوئامێرهکانیبهردهستی.بۆئهوهیسهرجهمیبوون،
وهکوئامێروکهلوپهلخۆیدهربخاتوبهکاربهێنرێت،پێویستهڕهتدانهوهببێت
بهکاتیگۆریمۆرکردنبهسهرڕێکخستنوخۆدهرخستنیبوونیههمووشتهکانهوه.
سهرههڵدانیمرۆڤلهناوهڕاستیبووندادهبێتههۆکاریدۆزینهوهیجیهان.بهاڵم
خاڵیبنهڕهتیوس���هرهکیئهوسهرههڵدانهڕهتدانهوهیه.لێرهوهئێمهبهیهکهم
ئامانج���یتوێژینهوهکهم���اندهگهین.مرۆڤئهوبوونهیه،ک���هنهبووندههێنێته
نێ���وجیهانهوه.بهاڵمپرس���یارێکیدیکهیهخهماندهگرێ���ت:ئایابوونیمرۆڤ،

ئهوبوونهینهبووندههێنێتهجیهانهوه،دهبێتچێبێت؟
لهبوونهوهتهنیابوونپهیدادهبێت.ئهگهرمرۆڤسهربهپرۆسهیپهیدابوون
بێ���ت،لهمبوونهوهبوونیک���یدیکهدێتهکایهوه.ئهگهرل���هوباوهڕهدابینمرۆڤ
دهستهاڵتیپرسیارکردنیلهبارهیپرۆسهکهوهههیه،بۆنموونه،پرۆسهکهدهکات
بهبابهتیتوێژینهوه،پێویستهبتوانێتتهماشایس���هرجهمیپرۆس���هکهبکات.
پێویست���هخۆیبهدهرهوهیبوونبگهیهنێتوبونیادیبوونالوازبکات.بهاڵم،
هیش���تامرۆڤدهس���تهاڵتیلهناوبردنیتهنێکیبوونیپێن���هدراوه.مرۆڤتهنیا
توان���ایگۆڕانیبوونیههیهنهکلهناوبردنی.بۆئهوهیمرۆڤبوونێکلهناوبهرێت
پێویستهخۆشیبهونهبوونهبگهیهنێت.بهاڵمئهونابێتبهبابهتینهبوونوله
دهرهوهیدایه.نهبووندهستیبهوناگاتچونکهئهوخۆیبهودیونهبوونگهیاندوه.
دێکارتلهژێرکاریگهرێتیڕواقییهکاندائهمحاڵهتهیبوونیمرۆڤیبهسهربهستی
ناوزهدکردووه.بهاڵمسهربهستیلهمبۆچوونهداچهمکێکیڕووته.ئهگهربمانهوێت
زۆرتربهدوایوهاڵمیپرس���یارهکهماندابگهڕێین،لێرهداناوهستینوپرسیارێکی
دیکهلهخۆماندهکهین،ئایاسهربهس���تیمرۆڤ،کهنهبووندههێنێتهجیهانهوه
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چییه؟مامهڵهلهگهڵکێشهیسهربهستیبهتهواویناکرێت.لهوههنگاوانهوهتاکو
ئهمقۆناخهیههڵمانناوهئهوهدهس���هلمێنرێت،کهسهربهستیبهشێکنهبێتله
دهروونیمرۆڤولهوێدادانرابێتوئێمهشبهتهنیاڕایگرینولهسهریبکۆڵینهوه.
ئێمهپێناسهیمرۆڤمانکردووه،کهبوونیدهبێتههۆکاربۆسهرههڵدانینهبوون.
ئهم���هش،وهکوسهربهس���تیبۆئێمهدهردهکهوێت.کهوابوو،سهربهس���تیئهو
مهرجهیهبۆلهناوبردنینهبوونوخهس���ڵهتێکیچهسپاویناوهڕۆکیمرۆڤنییه.
پهیوهن���دینێوانبوونوناوهڕۆکلهمرۆڤدالهگهڵپهیوهندیبوونوناوهڕۆکی
ههبووهکانینێوجیهاندابهراودناکرێت.سهربهستیپێشناوهڕۆکیمرۆڤدهکهوێت
وناوهڕۆکوهدهس���تدههێنێت؛ناوهڕۆکیمرۆڤبهسهربهستییهوهههڵواسراوه.
دژوارهسهربهستیوڕاستهقینهیمرۆڤانهلهیهکدیجیابکرێنهوه.مرۆڤلهپێشدا
پهیدانابێ���تودواییسهربهس���تبێت؛جیاوازیلهنێ���وانبوونیمرۆڤوبوونی
سهربهس���تیدانییه.مامهڵهکردنمانلهگهڵسهربهستیدالهمڕووهوهبهستراوهبه

پهیوهندیسهربهستیبهنهبوونهوه.
ئاشکرایهڕاس���تهقینهیمرۆڤانهبهپرس���یارکردنخۆیلهجیهاندادهبڕێتو
دهتوانێتگومانبکات.دێکارتسهربهس���تیلهس���هرزهمینهیگومانڕاگرتو
حوکمدان���یدواخست.ئهلهینههمانبۆچوونیدێکارت���یههیه.لهمواتایهشهوه
هیگڵباس���یسهربهس���تیدهکاتوبههۆشهوهگرێی���دهدات.فهلسهفهینوێش
ئاگامهن���دیمرۆڤبهجۆرێکلهدهرچوونلهخ���ۆوهدادهنێت،کههایدیگهربه
بهرزێتیناوزهدیکردوه.چهمکیمهبهس���تگهرێتیالیبرینتانۆوهوسرڵیش،تاکو
ڕادهیهکواتایدهرچوونیخۆلهخۆوهدهبهخشێت.بهاڵمهێشتائێمهئامادهنین
سهربهس���تیبهبونیادیناوهکیئاگامهندیدابنێین.ئێمهلهمحاڵهتهیئێستادا
ئهومیتۆدوئامێرانهشکنابهین،تاکوئهمخاڵهیپێبسهلمێنین.ئارهزووهکهمان
لێرهداکاتییهچونکهپرس���یارکردن،وهکوگومانک���ردنجۆرێکهلهههڵوێستو
ڕهفتاریمرۆڤ.ئهوهشدهردهخاتمرۆڤدهتوانێتلهنێوبوونداخۆیبهرجهسته
بکاتوبۆلهناوبردنیشدوورهپهرێزڕاوهس���تێت.لهمبۆچوونهوه،ههوڵدانهکهمان
ب���ۆڕوونکردن���هوهیشێوهیئهوبارودۆخهیه،ک���هلهناوچوونیتێداڕوودهداتو

ههمانکاتلهنێوپرۆسهکاتییهکهدادهبێتبهپهیوهندیلهگهڵ)خۆ(دا.
ژووریئهوکهسهیدیارنییه،الپهڕهکراوهکانیپهرتووکهکهی،ئهوبابهتانهی
لهوێدادانراونودهستیلێداونتهنیاپهرتووکوبابهتن؛ڕاستهقینهیپڕن.لهنێو
بارودۆخیئامادهنهبوونیئهوکهس���هدائهمشتانه،بهئاسهواروپاشماوهیئهو
دهبینرێ���ن.پهرتووکهکهوئهوالپهڕان���هیخوێندراونهتهوهبهتهنیابهبێ)پیرۆ(
نابێتب���هوپهرتووکهیپیرۆالپهڕهکان���یههڵداوهتهوه.ئهگهرئ���هوپهرتووکه
بهشتێکیدانراو)ئامادهکراو(،بهبابهتێکیدهرهکیههستکردنمیانتێههڵکێشهی
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چهندخهس���ڵهتێکیههس���تهکیدابنرێت،ئهوادهبێتبهوپهرتووکهیپهڕهکانی
ههڵدراونهت���هوه؛ئام���اژهبۆخۆی،بۆچراکهیتهنیش���تیی���انمێزهکهدهکات
لهسهریدانراوه.بێسودهبهوجۆرهیئهفالتون،لهدایهلۆگیفیدۆداههوڵیبۆداوه
ئامادهنهبوونیکهسێکبهههستکردنبهبوونیگیتارهکهیانتارهکهوهدهربخهین.
وێنهیئهوکهس���هئامادهنهبووه،لهنێوئهندێشهماندالهبیردۆزهکالسیکییهکاندا
بوونێکیپڕودیاریکراویههیه؛فاکتۆرێکیسایکۆلۆجیپۆزهتیڤانهوکۆنکرێتییه.
ئهوحوکمهیبهسهریادهدهینپێویستهدووجارڕهتدانهوهیتێدابێت:ڕهتدانهوهی
خۆی���ی،کهتیایدادهردهکهوێت،وێنهکهههس���تکردننییه؛ڕهتدانهوهیبابهتی،
ئهمهشئهوواتایهدهبهخشێتپیرۆ،ئهوکهسهیمنوێنهکهیملهنێوئهندێشهمدا
دروستکردووه،لێرهنییه.ئهمهخهسڵهتێکیناوداریوێنهکانینێوئهندێشهیه،
کهبیریارانیدهروونناس���یلهتهیناوهبۆس���پایهرخۆیانپێ���وهماندووکردوه.
پهیوهس���تکردن،وهکوبینیمان،چارهیکێشهکهناکاتوبۆدواوهبهرهوتێڕامان
پاڵم���انپێوهدهنێت.بهاڵملهههمووحاڵهتێک���دا،پێویستیبهڕهتدانهوهههیه.
لهشوێنێکیدیکهدائاماژهمبۆئهوخاڵهکردوه،ئهگهروێنهینێوئهندێش���هبه
نوێکردنهوهیههستکردندابنرێت،دژوارهلهخودیههستکردنجیابکرێتهوه.)32(
لهنێوبونیادیوێنهیئهندێش���هدالهناوبردنههی���هولهوێداخۆشیدهردهخات،
کهبیهوێتبابهتیوێنهکه،وهکوههبوویاننهبووبناس���ێت.ئهندێش���هدووجار
ڕهتدانهوهیه:یهکهمجار،لهناوبردنیجیهانه)چونکهجیهانوێنهیهکیئهندێشه،
وهکوبابهتێکیههس���تهکیوڕاستهقینهدهرناخات(.دووهمجاریش،لهناوبردنی
وێنهیئهندێشهیه)چونکهبابهتهکهیههبوویهکیڕاستهقینهنییه(.ههروههاله
دهربڕینیئامادهنهبوونهکهیپیرۆدابێسودهپهنابۆ”مهبهستیپوچهڵ”یهوسرڵ
بهرین.بێگومانلهنێوانمهبهس���تهکانداجۆرهپهیوهندیی���هکبههاندهرهکانهوه
دهدۆزرێتهوه)بهاڵمهاندهرهۆکارنییه(.لهگهڵئهمهشدا،ههندێکلهمهبهستهکانمان
پڕوئهوانیدیکهپوچهڵن.لهبهرئهوهیئهوبابهتانهیمهبهس���تهکانپڕدهکهن
ئامادهنی���ن،نابنبههاندهروبونیادیمهبهس���تهکان.مادامهکیمهبهس���تهکانی
دیکهشپڕننابنبههاندهریمهبهس���تهپوچهڵهکان.لهس���هروئهمهوهمهبهست
دهروونییهوبهشتدانانرێت.وهکووهرگر،ئهوشتانهیپێیدهدرێبهگوێرهی
بارودۆخهکانیپڕیانپوچهڵیدهکهنولهئاس���تیپڕیوپوچهڵیشدابێالیهن
ڕادهوهستێت.دهردهکهوێتهوسرڵنهیتوانیوهخۆیلهبۆچوونیماتهریالیستانه
ڕزگاربکات.بۆئهوهیپوچهڵبێت،مهبهس���تێکپێویستهئاگایلهخودیخۆی

  32    لێرهداسارتهرئاماژهبۆنوسراوێکیدهکاتبهناوی)ئهندێشه(لهساڵی1936داباڵوکراوهتهوه.
)وهرگێڕ(
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بێتوبزانێت،کهپوچهڵهوبابهتهکهیدهستنهکهوتوه.مهبهستێکیپوچهڵخۆی
بهپوچهڵیپێکدههێنێتوبابهتهکهیوهکونهبوونیانئامادهنهبوودهردهخات.
بهکورتی،مهبهس���تیپوچهڵئاگایییهلهڕهتدانهوه،کهڕوولهبابهتێکیدهرهکی
دهکات.بابهتهکهشخۆیبهنهبوویانئامادهنهبوودهردهخات.بهههرجۆرێک
باسبکرێتگرنگنییه،ئامادهنهبوونیپیرۆ،بۆئهوهیخۆیدامهزرێنێتپێویستی
بهڕهتدان���هوهههیه.لهوڕێگهیهوهئاگامهندیلهگ���هڵههمووئامادهنهبووهکانی

پێشوترداخۆیوهکوڕهتدانهوهدهردهخات.
ئهگهرتهماشاینێوژوورهکهبکهموئهوکهسهیتیانهبینم،کهپێشترلهوێ
بوو،جۆرێکبیرکردنهوهمالسهرههڵدهدات،کههیچشتێکیلهپێشترسنورداری
ناکاتونابێتبههاندهری.ئهویشپچڕانیمنهلهبوونهوه.چهندبهبهردهوامیش
ڕهتدانهوهکانبخهمهگهر،تاکوههبووهکانلهیهکدیجیابکهمهوهومهرجداریان
بکهم،بۆنموونه،بیریانلێبکهمهوه،زنجیرهی“حاڵهتهکانیبیرکردنهوهم”دهبێت
ب���هدابڕانێکیبهردهواملهنێ���وانهۆکاروهۆکردهکانداچونک���هههریهکێکله
پرۆسهکانیلهناوبردنپێویستهببێتبهسهرچاوهیخۆی.مادامهکیههریهکێک
لهحاڵهتهنوێکانمدرێژهپێدانیحاڵهتهکهیپێشوه،ههریهکێکلهوبۆچوونانهی
ڕهتدان���هوهدههێنێتهکایهوهبهریانبهتهواویدهگیرێت.لهبهرئهمهههریهکێکله
پرۆس���هیدهروونیلهناوبردنکهلهبهرێکیلهنێوانئێستاوڕابردووداتێدایه.ئهو
کهلهبهرهنهبوونه.ههس���تکردنب���هئامادهنهبوونیپیرۆ،پهشیمانیلهنهبینینی
ئهولهمندادروس���تدهکات؛بهاڵمئهگهریلهناوبردنهکانمانالنهبردووه.بێجگهله
داپچڕانیزنجیرهیالیهنهیپۆزهتیڤهکانلهیهکدییهوه،دانانیهاندهرینهبوونبه
نهبوون،چواتایهکدهبهخشێت؟بوونێکدهتوانیتبۆههمیشهخۆیلهناوبهرێت.
ل���همحاڵهتهشدائهوبوونهل���هوهشدهبورێت،کهخۆیبهبنهڕهتیدیاردهیهکی
دابنێت.ئهوهیدهمێنێتهوهباسبکرێتئهوجیاکردنهوهیهیانخۆنهبهستنهوهی
ئاگامهندییه،کهتیایداڕهتدانهوهس���هرههڵدهدات.ئهگهرئاگامهندیلهپێشتربه
هاندهردابنێن،دهبینیننهبوونلهنێوانئهوحاڵهتهیپێش���وتروئێستاداخۆی
دههاوێتهژوورهوه.داپچڕانلهنێوپرۆسهیجواڵنهکاتییهکهداڕوونادات.ئهمهش
زۆرمانلێدهکاتبۆچهمکیکات،وهکوخاڵهلهبننههاتووهدابهشکراوهکانیان
دابڕاوهک���انبگهڕێینهوه.درێژبوونهوهیهکیکتوپ���ڕوتوخمێکینادیاریشنایهته
کای���هوهتاکو،وهکوچۆنچهقۆمیوهقاشدهکات،ئهمیشس���اتهکانیڕابردوو
لهس���اتهکانیئێستادانهبڕێت.هاندهرهبهئاگاکهیپێشوشالوازناکات،بهڵکو
بهبێگ���ۆڕاندهمێنێتهوهوهیچونناکات.ئهوهیڕابردوولهئێستاجیادهکاتهوه
هیچه.ئهمهیچه)نهبوونه(لهبهرئهوهیهیچهبێههسته.لهگهڵالبردنیههموو
کۆس���پێکداشتێکیپۆزهتیڤههیه،کهالدهبرێت.ئهوئاگاییهیلهپێشترهلهوێ
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ههیه.لهگهڵڕاڤهکردنهکهیئاگاییهکهیئێستاداپهیوهندیدروس���تدهکات.بهاڵم
لهسهرئهمپهیوهندییهبوونگهرانهیهوه،لهنێوکایهکهدادهردهچێتوخۆیناخاته
نێوکهوانهکه،وهکوئهوانهیفینۆمینۆلۆجییانهدهڕواننهدهرهوهجیهاندهخهنهنێو
کهوانهوه.لهمڕوانینهداجیهانلهناوهوهولهدهرهوهیئهویشدایه.ڕاستهقینهی
مرۆڤانهدهتوانێتنکۆڵیلهجیهانیانبهشێکیبکاتچونکهنهبوونلهنێوخۆیدا
ههڵدهگرێ���توئهونهبوونهشڕابردوویلهئێستایجیادهکاتهوه.بهاڵمهێش���تا
ئهمباس���هتهواونهب���ووه.ئهونهبوونهیلیرهدادهیبینی���نواتایتهواوینهبوون
نابهخش���ێت؛ههڵواس���ینیئهوبوونهیهێش���تاناومانبۆدانهناوهوئاگاشیله
ههڵواسینهکهینییهلهدهرهوهماندایه.ئهمالیهنهتاریکونادیارهشلهناخیئهم
ڕووینهدادهبێتبهدووکهرتهوه.ههروههائهمهیچهنابێتبهنێگهتیڤ.نهبوون،
بهوشێوهیهیلهسهرهوهبینیمان،زهمینهیڕهتدانهوهیهچونکهڕهتدانهوهیلهنێو
خۆیداشاردۆتهوه،وهکوبوونیشخۆیدهبینێتبهڕهتدانهوه.لهمڕووهوهپێویسته
بوونێکیئاگامهندبههۆکارینهبوونهوهخۆیلهڕابردوویجیابکاتهوه.پێویسته
لهبوونیئهوکهلهبهرهبهئاگابێت.ئهوکهلهبهرهشدیاردهیهکیئهزموونهکانی
نییه،بهڵکوبونیادیئاگامهندییهکهیهتی.سهربهس���تیلهوێدایهمرۆڤڕابردووی
خۆیلهگ���هڵبهنهێنیکردنینهبوون���دابخاتهئهوالوه.ئهم���هشباروودۆخێکی
دهروونینییه.چهندجارێکیانئهوکاتهسهرههڵدهدات،کهئاگامهندیدهیهوێت
نکۆڵ���یلهشتێکبکاتیانلێیبکۆڵێت���ه.ئاگامهندیبهردهوامخۆیبهوبوونه
دادهنرێ���ت،کهل���هئهزموونهکانیداڕابردوویلهناودهبات.لهوانهیهکهس���ێکلهو
باوهڕهدابێ���ت،لهگهڵئهمبۆچوونهداهاوڕانهبێتوئ���هوناڕهزاییهدهربڕێت،که
خۆمانجارێکباس���مانکردوه:ئهگهرئهوئاگامهندییهیشتێکلهناودهبات،وهکو
ئاگامهندیلهناوبهرخۆیدهرخاتدهتوانینپێناس���هیهکبۆئاگامهندیدابنێینو
بهردهوامشێوازیئاگامهندیماننیشانبدات.ئهویشئاگامهندیلهناوبردنه.ئایائهم
ئاگامهندییهههیه؟لێرهاداپرسیارێکینوێمانلێکراوه:ئهگهرسهربهستیشێوازی
بوون���یئاگامهندیبێت،ئهواپێویستهئاگامهندی،وهکوئاگامهندیسهربهس���تی
ههبێت.ئاگامهندیسهربهستیچشیوازێکیههیه؟لهسهربهستیدامرۆڤدهبێت

بهڕابردوویخۆی)ههروههاداهاتوش(لهشێوازیلهناوبردندایه.
ئهگهرتوێژینهوهکهمانس���هرمانلێنهشێوێنێ���ت،پێویستهمرۆڤبۆئهوهی
دژیڕابردووداهاتویخۆیڕاوهستێت،خۆیئهوڕابردووهوداهاتوهبێتدهبێت
بتوانینوهاڵمیپرسیارهکهبدهینهوهوبڵێین؛لهدوودڵیدامرۆڤسهربهستییهکهی
خ���ۆیدهدۆزێتهوهی���انئهگهرتۆحهزبکهیتدهڵێم،دوودڵ���ی،وهکوئاگاییله
بوونهوه،شێوازیبوونیسهربهس���تییه.سهربهستیلهنیودوودڵیدایه.پێویسته
دانبهوهدابنێی���ن،کهکیرکیگاردڕاس���تبۆکێش���هکهچ���ووه؛دوودڵیوترس
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دووشت���یجیاوازن.ترسب���هبابهتهکانینێوجیهانهوهبهس���تراوه.دوودڵێش
م���نلهبهردهمبوونیخۆمداڕادهگرێت.س���هرگێژیتاکوئ���هوڕادهیهدوودڵێیه،
کهمنلهوهناترس���مبهس���هرشتێکدابکهوم،بهڵکوخۆمبهسهرییدابدهم.ترس
لهوێداس���هرههڵدهدات،کهم���نبزانمژیانمگۆڕانیبهس���هردادێتوگۆڕانهکهش
هۆکارێکیدهرهکیههیه.دوودڵێشلهوونکردنیباوهڕهبهخۆموههڵچونمهلهنێو
حاڵهتێکدا.تۆپبارانترسلهالیسهربازێکدروستدهکات،بهاڵمدوودڵیلهالی
سهربازهکهلهوێدادێتهکایهوه،کهپێشتۆپبارانهکهبیردهکاتهوه،چههڵوێستێکی
ههبێت.پرس���یاری‘خۆڕاگرتن’لهخۆیدهکات.بهههمانش���ێوهئهوهیلهکاتی
جهنگدادهکرێتبهسهربازلهههندێکحاڵهتدالهمردندهترسێت،بهاڵمزۆربهی
کات”لهوهدهترسێت،کهدهترسێت”.ئهولهئاستیبوونیخۆیدادوودڵه.زۆرجار
ئهوحاڵهتانهیههڕهشهکهرنبهڕیزسهرههڵدهدهن.ههندێکجاربهڕێگهیترس
وجاریدیکهشدوودڵییهوهههس���تیانپێدهکرێت.ئهمهدهکهوێتهس���هرئهوهی
مرۆڤچ���ۆندهیبینێوههڵوێستبهرانبهریچ���ۆنوهردهگرێت.ئهوهیتوشی
ڕووداوێک���یناخۆشبووه،بۆنموون���هلهڕووداوێکیئوتومبیلداتهندروس���تیله
دهس���تداوهیانلهههژاریدهترس���ێت،دواییتوشیدوودڵیدهبێتولهخۆی
دهپرس���ێت:“دهتوانمچیبکهم؟منچدهتوانمبک���هم”؟لهمحاڵهتهداترسو
دوودڵیدهبنبهدووشتیجیاواز.ترسههستکردنهبهبابهتهههڕهشهکهرهکهی
دهرهوهبهبێبیرکردنهوه.دوودڵێشبیرکهدنهوهیهلهخۆ؛یهکهمیانبهلهناوچوونی
دووهمی���انلهدایکدهبێت.لهمنموونهیهداهێنامانهوهههریهکێکلهواندهچنه
نێویهکدییهوه.حاڵهتیشههیه،کهتهنیادوودڵیلهئاس���تیداس���هرههڵدهداتو
ت���رسنابێتبههاوبهشی.ئهگهرمنکارێکین���وێوگرنگمپێبسپێدرێتدوودڵ
دهب���ملهوهیم���نبتوانمئهوکارهبکهمی���اننا.ههمانکاتلهوهناترس���م،که
س���هرکهوتونهبم.واتایدوودڵیلهونموونانهیسهرهوهداچییه؟بابگهڕێینهوه
بۆنموونهیس���هرگێژی.س���هرگێژیبهترس���هوهپهیدادهبێت.منبهشوێنێکی
باری���کوبهرزدادهڕۆمبێئهوهیبتوانمدهس���تبهشتێکهوهبگرم.ههڵدێرهکه
بهجۆرێکخۆیدهردهخات،کهمندهبێلێیدووربکهومهوه؛مهترس���یمردن
دهخات���هبهرچاوم.ههمانکات،منچهندهۆیهکدهبین���م،کهئهومردنهدهکهن
بهڕههداوێکیڕاس���تهقینه؛دهکهومهسهربهردێکیانناوچاڵێکهوه؛زهوییهکهی
ژێرپێ���مههرهسدههێنێودهکهومهخ���وارهوه.لهگهڵئهمجۆرهبیرکردنهوهو
چاوهڕوانیان���هدام���نخۆموهکوشتێکدهبینملهبهردهمئ���همئهگهرانهداچاالک
نی���م،کهلهدهرهوهبهرهوڕوویم���ندێن.ههروههامنیشبابهتێکینێوجیهانم
ویاسایڕاکێش���انبهسهرمداچهس���پاوه.ههمووئهمچاوهڕوانیانهئهگهرهکانی
بهردهممنن.لهمس���اتهداترسلهالمسهرههڵدهداتچونکهمن،وهکوبابهتێکی



63

بهرهونهم���انچوولهنێوبابهتهکانیدیکهیجیهان���دادهبینم،کهخۆینهبوهبه
هۆکاریلهناوبردنیداهاتوی.بیرلهبهردهاڵنییهکهیخوارهوهدهکهومهوهوخۆم
لهقهراخهکهدووردهخهمهوه.بهههموودهس���تهاڵتێکهوهههڕهشهکهلهسهرخۆم
الدهبهموچهندههڵوێستێکبۆئهممهبهس���تهشدیاریدهکهم.ئهمههڵوێستانه

ئهگهرکانیمنن.منخۆملهترسهکهلهڕێگهیانهوهدووردهخهمهوه.
لهبهرئ���هوهیئ���همههڵوێستانهئهگهرهکانیمن���ن،وادهردهکهوێتهۆکارێکی
بێگانهی���اننهبێت.دڵنیانیمل���هوهیکاریگهرێتییانبوونێکیس���هربهخۆشیان
ههبێ���ت.لێرهدادهتوانینگوتهکهیبارکلیبگۆڕینوبڵێین“بوونیانڕاگیراوه“و
“ئهگهریبوونیانپێویستهڕابگیرێ���ت”.ئهمهشئهگهرهکان،وهکوبارودۆخێکی
پێویستدهکاتبهههڵوێستێکیڕهتدانهوه)مهبهستلهوهنییهئاوهڕلهبهردهکان
نهدرێتهوه،شهقامهکهنهبینرێت،ڕابکهیتیانبیرلهشتێکیدیکهبکهیتهوهیان
ههڵوێستێکبهپێچهوانهیئهمانهوه،بۆنموونهخۆتفڕێبدهیتهنێوکهندهاڵنهکهوه
وهرگریت.ئهوئهگهریدهمهوێتبیگۆڕمبۆئهگهرێکیکۆنکرێتیلهنێوبهس���تنی
لۆجیکانهیههمووئهگهرهکانهوهس���هردهردێنێت.ئهگهرهڕهتدراوهکانیشبێجگه
لهوهیبوونیانڕاگیراوهچیدیکهنین.منیشبوونیانڕادهگرم.بهپێچهوانهشهوه
نهبوونیاندهک���همبهوهیپێویستنهکاتڕابگیرێ���ت.هۆکارێکیدهرهکیالیان
نابات.منتهنیاسهرچاوهیهکینهبوونیئهوانمولهڕێگهیخۆخهریکردنیمنهوه
س���هرههڵدهدهنیانمندهبمبههۆکاری���ان.ئهگهرمنلهپهیوهندییهکانمانبهم
ههڵوێستان���هوهخۆم،وهکوئهوهۆکارهببینم،کههۆکردهیهکیلێوهدهردهچێت
دوودڵیلهالمپهیدانابێت.هۆکردهکه،کهئهگهرێکیمنهلهژێردهستهاڵتیمندایه.
ب���هاڵملهئهگهریدهکهوێ���تودهبێتبهوهی“خهریک���هڕوودهدات”ئهگهرمن
حهزبکهمخۆمتوشیدوودڵیوس���هرهگێژهنهکهم.م���نلهوێداتوشیدوودڵی
دهبم،کهههڵوێستهکانمئهگهرهکانبن.ئهمهشئهوهدهگهیهنێت،لهکاتێکدامن
ههمووهاندهرهکانکۆدهکهمهوهوب���ۆدوورخستنهوهیحاڵهتهکهبهکاریدههێنم
تێدهگ���هم،کهکاریگهرێتیتهواویاننییه.لهوس���اتهشدا،ئهوکاتهیمنبوونی
خۆملهترسدادهبینمتێدهگهمترسهکهپهیوهندییهکیدیاریکراویبهههڵوێستی
منهوهنییه.لهالیهکهوهترسهکهداوایخۆپاراستنلهمندهکاتوخۆیدهکات
بههێڵکارینهخشهیهکیلهپێشتربۆخۆپاراستنهکه؛لهالیهکیدیکهوهترسهکه
دواڕوخساریههڵوێستهکهمدهردهخاتچونکهمنههڵوێستهکهبههۆکاردانانێم

وبهپێویستیدهزانم.
لێ���رهدابۆماندهردهکهوێ���تئاگاییلهبوونهوهبوونیئاگاییه.پرس���یارله
بارهیبیرکردنهوهوهپاشس���هرههڵدانیترسهکهناکهم.بوونیترسهکهبهخۆی
دهردهخات“هۆکارنهبێت”بۆئهوههڵوێستهیبهرانبهریڕادهوهستێت.نهترسان،
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ک���هداهاتوویهکیبهرزمبۆدیاریدهکات،دیاریکراوه.م���نلهمحاڵهتهداپهنابۆ
بیرکردنهوهدهبهم،بهاڵمبیرکردنهوهکهداهاتوویهکیدیاریکراوبۆمندهرناخات.
ل���هدامهزراندنیههڵوێستێکدا،وهکویهکێکلهئهگهرهکانمندهزانمهیچشتێک
زۆرل���همنناک���اتئهوههڵوێست���هههڵبژێرم.ههمانکاتمنخ���ۆمبهداهاتوو
گهیان���دووه.منبۆئ���هوهیبهوبوونهبگهمههمووهێ���زوتهوانامبهکاردههێنم
وڕێگاک���همدهگۆڕم.لێرهوهپهیوهندینێوانبوون���یئێستاموبوونیداهاتووم
دروس���تدهبێت.بهاڵمنهبوونخۆیخزانۆتهنێ���وپهیوهندییهکهوه؛منئهوخۆیه

نیم،کهلهداهاتووداپهیدادهبێت.
یهکهم،چونکه)کات(لهنێوانمنوئهودایه.دووهمیش،منیئێستابناخهی
منیداهاتوونییه.دواجاریش،منئهوخۆیهیداهاتوونیمچونکههیچههبوویهکی
ڕاس���تهقینهحوکمبهسهرئهوهدانادات.منلهداهاتووداچۆندهبم.هێشتا،من
ئهوهم،کهلهداهاتوودادهبم)ئهگیناحهزملههیچشتێکنهدهکرد(،منئهو)خۆ(
ی���هم،کهلهداهاتوودادهبمبهوبوونهیئێستانییه.لهترس���داڕوولهداهاتوو
دهکهم.ترسلهنێوپرۆژهیداهاتووشمداخۆیلهناودهبات.دوودڵیش،بهتهواوی،
لهشێوهینهبووندائاگاییهلهداهاتووم.لهناوبردنیترس،وهکوهاندهرههڵوێسته
پۆزهتیڤهکانیدیکهشدهردهخات)مندهتوانمخۆمفڕێبدهمهنێوکهندهاڵنهکهوه(
وب���هئهگهرێک���ینێوئهگهرهکانیدابنێم.ئهگهرهی���چشتێکواملێنهکاتخۆم
ڕزگ���ارکهم،هیچشتێکی���شڕێگهمناگرێتخۆمههڵدهمهنێ���وکهندهاڵنهکهوه.
ههڵوێستێکیبڕیاردراولهمنهوهبهرجهس���تهدهبێت،کههێشتاپهیدانهبووه.ئهو
منهیئێستاههمپش���تبهومنهدهبهستێت،کههێشتاپهیدانهبووه.ئهومنهی
پهیداشنهبووهپشتبهمنیئێستانابهستێت.سهرگێژیلهئاکامیناسینهوهی
ئ���همپهیوهندییه]لهنێواندوومنهکهدا[پهیدادهبێت.لهگهڵڕووبهڕووبوونهوهی
کهندهاڵنهکهدامنلهقواڵییناخمهوهبهدوایخۆمدادهگهڕێمویاریبهئهگهرهکان
دهکهم.تهماشایقوڵ���یکهندهاڵنهکهدهکهم،بیرلهکهوتنهخوارهوهدهکهمهوه؛
ههم���انکاتخۆکوشتنیشدهبێتبهیهکێکلهئهگهرهکان)خۆکوشتنکۆتایی
بهدوودڵ���یدههێنێت(.خۆشبهختانه،هاندهوهک���انخۆیانکاریگهرانهدهرناخهن
وپاڵبهمنهوهنانێن،خۆمبکوژموترس���م،منل���هکهوتنیشدهپارێزێت.ئهم
الیهنهی���هدژیدوودڵیڕادهوهس���تێتولهگهڵس���هرههڵدانیبڕیارێکینادیاردا
کۆتاییبهدوودڵیدههێنێت.بڕیارینادیارداوایبڕیاردانمانلێدهکاتولهپڕێکا
خۆملهکهناریکهندهاڵنهکهدووردهخهمهوهودهڕۆم.نموونهکهیبهردهس���تمان
دوودڵی،وهکو“دوودڵیلهئاس���تیداهاتوودا”نیشاندا.جۆرێکیدیکهیدوودڵی
ههی���ه:کهدوودڵیلهئاس���تیڕابردووپێدهوترێ���ت.قومارچییهکپاشئهوهی
سهربهستانهودڵسۆزانهبڕیاردهداتوازلهقومارکردنبهێنێت،ئهوکاتهینزیک
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مێزیقومارکردندهبێتهوهبڕیاردانهکهیپێش���ویبهتاڵدهکاتهوه.ئهمدیاردهیه
ئ���هوهڕووندهکاتهوهلهگهڵنزیکبوون���هوهلهمێزیقومارکردنهکهجۆرهمهیلو
ئارهزوویهکل���هناخدادهوروژێت،کهلهگهڵبڕیاردانیپێش���ودابۆوازهێنانله
قومارکردندهکهوێتهناکۆکییهوه.ئهمڕوونکردنهوهیهتاکوڕادهیهکماتیریهلیستانه
لهکێش���هکهدهدوێت.خهڵکیلهڕێگهیدیکهشهوهدژیقومارکردنڕادهوهستن،
بۆنموونه)لهڕێگهیئاکاریوگوتهناودارهکهیدهڵێت،هۆشوس���ۆزدهکهونه
زۆرانبازی(،ئهمههۆکارهکانناخوێنێتهوه.لهڕاستیدا،نامهکانیدۆستۆیڤسکیبۆ
ئهمهبهڵگهن.هیچشتێکلهبوونیئێمهدا،وهکومشتومڕیناوهوهیدهروونمان
نییه،کهپێ���شبڕیاردانماندهردهکهوێت.بڕیاردانهکهیپێش���وبۆوازهێنانله
قومارکردنههمیش���هلهوێیه.لهزۆرب���هیحاڵهتهکاندا،کهقومارچییهکهنزیک
مێ���زیقومارکردنهکهدهبێتهوهلهوهدهچێ���تداواییارمهتیلێبکات.ئهوحهز
ل���هقومارک���ردنناکاتیانڕۆژێ���کلهوهوپێشبڕی���اریداوهوازلهقومارکردن
بهێنێت.خۆیدهردهخاتحهزلهقومارناکاتولهسهربڕیارهکهیسوربێت.بهاڵم
ل���هدوودڵییداالوازیبڕیاردانهکهیدهدۆزیت���هوه.بڕیارهکهلهمنهوهدهرچووهو
منی���شبهردهوامئاگاملهبوونیخۆمهوخۆملهنێوجواڵنوگۆڕانهکاتییهکاندا
دهناس���مهوه.ههمانک���ات،منخۆمنی���مچونکهبوومبهبابهت���یئاگامهندیبۆ
خۆم.بڕیاردانهکههێش���تابهرقهرارهولهشێوهینهبووندادهبێتبه)من(.ئهوهی
قومارچییهکهههس���تیپێدهکاتدابڕانێکیههمیشهییهلهناچاربووندا؛ئهونهبوون
لهخودیخۆیجیادهکاتهوه؛م���ننامهوێتقوماربکهم،دوێنێبۆمدهرکهوتچ
ئاکامێک���یخراپیههیه)ماڵوێرانی،گلهییخ���زموکهس(ڕێگهیقومارکردنم
لێدهگ���رن.لهوهدهچێتدیوارێکملهنێوانقومارک���ردنوخۆمدابهرزکردبێتهوه.
ئێستا،لهپڕبۆمدهردهکهوێتتێگهیشتنهکهیپێشوبووهبهبیرۆکهوچۆتهنێو
بیرهوهریمهوه.بۆئهوهیجارێکیدیکهتێگهیشتنهکهم]لهزیانهکانیقومارکردن[
فری���امبکهوێتپێویستهسهربهس���تانهلهنێوهیچهوهدروس���تیبکهمهوه.)33(
قومارنهکردنیهکێکهلهئهگهرهکانموقومارکردنیشئهگهرێکیدیکهیه.پێویسته

ترسلهئیفالسبوونیانبێزاریخێزانهکهموهتد.،بکهم.
پێویستهئهزموونیئهوترس���هلهناخمدازیندووبکهمهوهوههستبکهم،وهکو
دێوهزمهلهپش���تهوهشوێنمدهکهوێت.پاشههڵبهس���تنیئهمدیوارهوچهقین
لهنێ���وبازن���هیبڕیاردانهکهمدابهدوودڵییهوهتێدهگهمهی���چشتێکنییهمنله
قومارکردندووربخاتهوه.مندوودڵییهک���همچونکه،وهکومرۆڤێکیئاگامهندله
ب���وونخۆمناکهمب���هڕابردوویبڕیارهچاکهکان،کهخ���ودیمنن.ڕهتدانهوهی
بنهچ���هیدوودڵییهک���هش،وهکونهزانین���یبارودۆخهدهروونییهک���انبێسوده.

  ex nihilo    33    وشهیهکیالتینییهواتای)لههیچهوه(دهبهخشێت.)وهرگێڕ(
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بهگوێرهیئهمبۆچوونه،دوودڵییهکهملهکهمیزانینهوهسهرههڵدهداتوتاریکی
نێ���وئهودیوئاگاییمحوکمبهس���هرکردهوهکانمدادهدات.ئێم���هبۆوهاڵمدانهوه
پێویستهلهپێش���هوهبیسهلمێنندوودڵیبۆسهربهستیمرۆڤنهبووهبهبهڵگه.
سهربهس���تی،وهکوبارودۆخێکیپێویستبۆپرسیارکردنبۆئێمهئامادهکراوه.
ئێم���هویستمانئاگاییهکیدیاریکراولهسهربهس���تیدهستنیش���انبکهین.لهم
بۆچوونهشهوهناچارهکیس���ایکۆلۆجیسهرنجامهکهمانبهتاڵناکاتهوه.بێگومان
دوودڵ���یدهبێتیهکێکلهمدووانهبێت؛نهناس���ینهوهیناچاربوونێکینهزانراو،
کهدوودڵیتێدادهبێتبهسهربهس���تییاندهڵێیندوودڵیئاگایییهلهبوونو
هۆکارهڕاستهقینهکانیههڵوێستوکردهوهکانمانناناسێت.لهحاڵهتیدووهمدا
دوودڵیلهس���هرچاوهیههستکردنبهمهترسییانشتێکیچاوهڕواننهکراوهوه
وهاندهرێکیگهورهوهسهرههڵدهداتولهئاکامیشداتوشیههستکردنبهئازاری
ویژدانیم���اندهکات.لهمحاڵهتهداخۆمانلهنێوجیهاندا،وهکوشتهکاندهبینین؛
خۆمانبهبابهتێکیبهرزدادهنێین.دوودڵیوندهبێتوڕێگهبۆترسخۆشدهکات،
چونکهترسپێکهاتهیبابهتهبهرزهکهیه،وهکوشتێکیترسناک.

ئهمسهربهس���تییهیلهنێودوودڵیدادهردهکهوێ���تپهیوهندیبهونهبوونهوه
ههیه،کهخۆیدهخزێنێتهنێوانهاندهروکردهوهکانمانهوه.مهبهستلهوهنییه
مادامهکیمنسهربهس���تمکردهوهکانمناکهونهژێ���رکاریگهرێتیهاندهرهکانهوه
بهڵکوب���هپێچهوانهوه،بونیادیهاندهرهکاندهبێتب���هبارودۆخێکیناکاریگهر
بۆسهربهس���تییهکهم.ئهگهرکهس���ێکپێمانبڵێتنهب���ووندهبێتبهبناخهی
سهربهستیلهوهاڵمدادهڵێین،ناتوانینباسیبکهین،چونکهئهوبناخهیهنهبوونه.
ئهوهندهم���انلهدهس���تدێتئاماژهبۆواتاکهیبکهی���نوبڵێینئهونهبوونهله
ڕێگهیبوونیمرۆڤوپهیوهندیئهوبوونهبهخۆیهوهپهیدابووه.
لێرهدانهبوونپێویستییهبۆسهرههڵدانیهاندهر،وهکوهاندهرێکوپهیوهست
بهئاگاییبههاندهرهوه.بهکورتییهکهی،ههرکاتێکدهستلهناوهڕۆکیئاگامهندی
ههڵگریندهبینینلهنێوئاگامهندییداهیچهاندهرێکنییه؛هاندهرهکانشتێکنبۆ
ئاگامهندی.لهب���هرئهوهیهاندهر،وهکودیاردهخۆیدهردهخاتناکاریگهرانهش
دهوریخ���ۆیدهبینێت.بێگومانشتێکنییهبوونێک���یدهرهکیلهنێوشوێنو
کاتداههبێت؛ههمیشهسهربهجیهانیناوهوهیهووهکوشتێکبۆمنولهمندا
دهبینرێت.هاندهرخهس���ڵهتیلهناوهوهدایهوبهرزیش���ه.ئاگامهندیشنابێتبه
بابهتبۆهاندهرچونکهئاگامهندیهاندهردههاوێتهدهرهوهوگرنگیوواتاکهی
دهخاتهڕوو.ئهونهبوونهیئاگامهندیوهاندهرلهیهکدیجیادهکاتهوهخهسڵهتی
بهرزێتیلهناوهوهههیه.ئاگامهندی،وهکوشتێکیناوهکیس���هرههڵدهداتوئهو
نهبوون���هلهناودهبات،کهئاگامهندیبهبوونێکیب���هرزیدادهنێت.دهبینینئهو
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نهبوونهیدهبێتبهبناخهیههمووڕهتدانهوهبهرزهکانلهڕێگهیڕوونکردنهوهی
دووجۆرلهناوبردنهوهواتاکهیدهردهکهوێت:

ئاگامهن���دینابێتبههاندهربۆخ���ۆیچونکهبهتاڵهوناوهڕۆکینییه. 1 .
ئهمهشلهناوبردنیبونیادیکۆجیتۆیپێشتێڕامانه.

2.ئاگامهن���دیبهرانبهرڕاب���ردوو،ههروههاداهاتوویخ���ۆی،وهکونهبوون
ڕادهوهستێت.ئهمهشئاماژهبۆلهناوبردنیبونیادیکات]کاتیگهرێتی[دهکات.
ئێستاناتوانینواتاکانیئهمدووجۆرهلهناوبردنهباسبکهینچونکهڕێگهیهکمان
نهدۆزیوهتهوهوهیچمانلهبهردهس���تدانییهیارمهتیمانبدات.پێویستهئهوهنده
بزانین،کهباس���کردنلهسهرڕهتدانهوهپهیوهندیبهتێگهیشتنلهخۆ–ئاگاییو

کاتهوه]کاتیگهرێتییهوه[ههیه.
ئهوهیگرنگهئاماژهیبۆبکهینسهربهستییه،کهلهدوودڵیدابهرجهستهدهبێت
وبهردهوامپهیوهندیبهنوێبوونهوهی)خۆ(وهههیه.لهپێشترباسمانکرد،دوودڵی
لهگهڵههمووئهگهرهکانیبوونمداس���هرههڵدهداتچونک���هبهردهوامبوونیئهو
ئهگهرانهبهمنهوهبهس���تراوه.ئهگهرقومارچییهکهههڵوێستێکینوێبۆ)خۆ(ی
بدۆزێتهوهوقومارنهکاتپێویستهبزانێت،که)خۆ(یخستۆتهنێوههڵوێستهوه.
ئهم)خۆ(ی���هبهههمووناوهڕۆکهکانیپێش���ویهوهولهمێژووداناوهڕۆکیمرۆڤه.
دوودڵ���ی،کهبهرجهس���تهبوونیسهربهس���تییهلهئاس���تی)خۆ(دادهریدهخات.
نهبوونی���شبوهبههۆکاریجیابوونهوهیبوون���یمرۆڤلهناوهڕۆکییهوه.هیگڵ

ئهمخاڵهیبهمجۆرهدهربڕیوه:
wesen ist was gewesen ist ههی���ه  ک���ه شتهی���ه، ئ���هو ن���اوهڕۆک 
ناوهڕۆکئهوشتانهیهلهبوونیمرۆڤدان.دهتوانینبهوشهدهریانبڕینوبڵێین،
ههن.لهبهرئهمهۆکارهس���هرهنجامیئهوخهس���ڵهتانهیه،کهواتایکردهوهکان
بهدهس���تهوهدهدات.ب���هاڵمکردهوهلهودیوناوهڕۆکهوهی���ه،چونکهئهوکاتهی
دهڵێی���نئهوشتهههیه،دهبێتبهوهیمرۆڤپهیدایکردووهودهس���تیکهوتوه.
مرۆڤلهگهڵخۆیداجۆرهتێگهیش���تنێکیههیه،کهبهڕێگهیدهس���تهواژهکان
وحوکمدان���هوهپێشدهربڕینیناوهڕۆک���یدهکهوێت.ئهمهشبوونیمرۆڤله
ناوهڕۆک���یبههۆکارینهبوونهوهلهیهکدیجیادهکاتهوه.ناوهڕۆکبوونیمرۆڤ

لهناوهوهبهوشتانهدادهنێت،کهههیهتی.
لێ���رهدادوودڵی،کهب���هردهوامخۆیل���هوشتانهجیادهکات���هوهدهبێتبه
تێگهیش���تنله)خ���ۆ(.ئێمهههرگیزناتوانینژیانب���هوهدابنێین،کهلهئاکامی
خۆرسکێکیپێدراوهوهپهیدابووبێت.)34(ههڵچونیبهردهوامیئاگامهندیمانئهو
خۆرسکهپێکدههێنێت.ههروههابهردهواملهدوایئێمهدهمێنێتهوهولهناخماندا

 Erlebnis    34 وشهیهکیئهڵمانییهدێلتیوهایدیگهریشبهکاریانهێناوه.)وهرگێڕ(



68

جێنشیندهبێتودهبێتبهبابهتیئاوهڕدانهوهمان.ئهمخۆرسکهسهرچاوهنییه
وشتێکهداوایدهکهینبۆیهلهدوودڵییدادهدۆزرێتهوه،لهدوودڵییداسهربهس���تی
بهردهوامخۆیڕادهگیرێتودهردهکهوێت،هیچشتێکپهیوهستینهکات.لهوانهیه
ههندێکبڵێنئێمهدوودڵییمانبهبونیادینهبڕاوهیبوونیمرۆڤپێناسهکردوه؛

ئهگهردوودڵیسهربهستیبهرجهستهبکاتئهوادوودڵیبارودۆخینائاساییه.
چۆنئێمهبتوانینباس���ینائاس���اییدوودڵیدهبێتبهشتێکینهبڕاوهوله
کۆتاییبهدهر.بهپێچهوانهیئهمهوهبکهین؟پێویستهبزانینلهزۆربهیحاڵهتهکانی
ژیانماندا،ئهوحاڵهتانهیبهسهرههمووکهسێکدادێن،ئێمهئهگهرهکانیژیانمان
بهبێسهرههڵدانیدوودڵیدهناسین.دوودڵی،لهڕاستیداناسینهوهیئهگهرێکه،
وهکوئهگهریمن؛کاتێکئاگامهندیههس���تدهکاتنهب���وونلهناوهڕۆکیخۆی
دابڕیوهیانسهربهس���تانهلهداهاتوویجیابۆتهوهدوودڵیتیایداسهرههڵدهدات.
ئهمهشئهوهدهگهیهنێتئهونهبوونهلهناوبهرهههمووبیانوهکانمدهس���ڕێتهوهو
پ���ڕۆژهیداهاتوومبووهبهئهگهرێکچونکهئ���هوداهاتووهیمندهمهوێتپێی
بگهمهێش���تانهبووهبهبهشێکل���همن.لهمحاڵهتان���هدامامهڵهلهگهڵکاتدا
دهک���هموخۆمبهرهوداهاتوودهبهم،لهوێدام���ن“ژوانێکلهدواکاتژمێریئهو
ڕۆژهدایانکۆتاییئهومانگه“بۆخۆمدادهنێم.دوودڵیترسکردنهلهوهیمن.
نهتوانمژوانهکهدابنێموبهوکاتهبگهم،کهتیایدایه.ههروههابهههندێککاریش
ههڵدهس���تم.کهئهگهرهکانکتوپڕدهخهنهبهردهمم.لهداگیرسانیجگهرهکهمدا
کتوپڕئهگهرهکهدهناس���م،کهحهزکردنهلهجگهرهکێش���ان.ئهوکاتهیدهست
دهدهمهپاندانهکهوالپهڕهسپیهکانبهرهوالیخۆمڕادهکێشمڕاستهوخۆدهزانم
دهمهوێتکارلهس���هرنوس���ینیئهمپهرتووکهبکهم.ئهمکارانهلهمحاڵهتانهدا
ئهگهریمننچونکهدهتوانمدهستیانلێههڵگرم.الپهڕهکانبخهمهالوهوسهری
پاندانهکهشمدابخهم.بهاڵموازهێنانهکه،ههمانکاتلهبهرئهوهیکارهکه،کهخۆی
لهڕێگهیمنهوهدهردهخات،وهکوشتێکیبهرزهوتاکوڕادهیهکیشسهربهخۆیه.
ئاگامهن���دیمرۆڤلهکارکردنداتێڕامانینییه.ئاگایی���هلهشتێکهوه.ئهوشته
بهرزهیخۆیب���ۆئاگامهندیدهردهخاتخهس���ڵهتێکیدیاریکراویخۆیههیه.
بونیادێک���یپێویستیلهنێوجیهانداههیه.جیهانی���شلهڕێگهیئهوهوهئاڵۆزی
پێکهاتنیکهلوپهلوئامێرهکاننیشاندهدات.لهنێونامهکانیمندائهوڕستهیهی
هێش���تانهنوسراوهشتێکهپێویستهبنوسرێت.لهگهڵنامهنوسینداپێکهاتهیهکی
ئاڵ���ۆزیکهلوپهلهکانیش)پان���دان،مهرهکهب،کاغهز،دێ���ر،پهراوێز،وهتد(له
چواردهورمئامادهدهبێت.لهژیانیگشتیڕۆژانهمدا،خۆمبهکارهکانهوهخهریک
دهک���هم،لهگهڵههس���تانبهکارهکانمئهگهرهکانمدهدۆزم���هوهوبهپێویستیان

دادهنێموکهلوپهلوئامێرهکانمالئاشکرادهبن.
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بێگوم���انلهگهڵههمووکارکردنێکدادهتوانرێتپرس���یارلهبارهیکارهکهوه
بکرێ���تول���هئاکامهکهییانالیهن���هدوورهکانیبکۆڵرێتهوه.ب���ۆنموونه،ئهو
ڕستهیهیمندهینوسملهوپیتانهپێکهاتوهمنبهدوایانداگهڕاومودۆزیومنهتهوه،
بهاڵمنوس���راوهکهبهگشتیواتاکهیلهڕستهکهدایه.پڕۆژهینوسینهکهشملهبهر
پهیوهندییهکهیبهدوودڵییهکهوهدهبێتبهئهگهرێک؛ئهگهریڕاستهقینهیمن.
مندڵنیانیملهوهیسبهینێشلهسهرئهمپڕۆژهیهبهردهوامدهبمیاننا.سبهینێ
لهپهیوهندییهکهیدابهپڕۆژهکهمهوهلهسهرسهربهستیودهستهاڵتیلهناوبردنی
منهوهڕاوهس���تاوه.دوودڵییهکهملهئاس���تیپرۆژهکهدایه،وهکوئهگهرێکیمن.
پێویستهڕاستهوخۆبهرانبهریڕاوهستموپهیوهندییهکهملهگهڵیابناسم.ئهمهش
والهمندهکاتئهوجۆرهپرسیارانهی،وهکو“پێویستدهکاتبنوسم؟”نهکهم
چونکهپهیوهندیمبهحاڵهتێکیفراوانترهوهوپرسیارێکیدیکهوهدهبهستێت،بۆ
نموونه،لهمبوارهداباشهبنوسم؟ئایائهمنوسینهمدووپاتکردنهوهینوسینێکی
دیکهمنییه؟ئهوهیدهینوسمپهسهنددهکرێت؟هتد.ههمووئهمانهگرنگییهکی

بهرزلهجیهاندادهخهنهبهردهممان.
بۆئهوهیلهنوسینیپهرتووکهکهمداسهربهستییهکهمبهدوودڵییهوهپهیوهست
بێ���ت،پێویستهپهرتووکهکهب���هوجۆرهخۆیدهرخات،ک���هپهرتووکیمنه.له
الیهکهوهپیویستهناوهڕۆکیخۆم،وهکوئهوهیههمبدۆزمهوه،کهمنئهوهکهسهم
“ئارهزووینوس���ینیپهرتووکهکهی”ههیه.لهوباوهڕهدامنوس���ینیئهمپهرتووکه
خۆشهوخۆموابهوجۆرهشنیش���اندهدهم،ئ���همپهرتووکهبووهبهئهگهرێکی
بنهڕهتیبۆبوونموبهبێئهوئهگهرهتێگهیشتنلهبوونیمنمهحاڵه.لهالیهکی
دیکهوه،پێویستهئهونهبوونهبدۆزمهوه،کهناوهڕۆکیمنوسهربهس���تییهکهمله
یهکدیجیادهکاتهوه:منحهزدهکهمپهرتووکهکهبنوس���مو)هیچ(شتێك،تهنانهت
بهوجۆرهیههمزۆرملێنهکاتبینوس���م.دواجار،پێویستهئهونهبوونهبدۆزمهوه،
کهمنوئهو)من(هیدروستدهبێتلهیهکدیجیادهکاتهوه:بۆمدهردهکهوێتئهگهری
وازهێنانلهنوسینیپهرتووکهکه،کهههمیشهلهبهردهممدایهبۆنوسینوههروهها
بۆواتایسهربهستییهکهممهرجه.پێویستهلهگهڵنوسینهوهیپهرتووکهکهداوهکو
پڕۆژهیهکیمن،سهربهس���تییهکهمبهدهس���تهاڵتێکیڕوخێنهریئێستاوداهاتووی
بوونمدابنێم.دهبێتبیرلهبوونیخۆمبکهمهوه.تاکولهنوس���ینبهردهوامبمو
لهسهرپهرتووکهکهمکاربکهم.پهرتووکهکهدوورونادیارهئهگهرهکانمبۆبهرجهسته
دهکاتوئاکامیکارکردنهکهیه]نوس���ین[؛نهکراوهبهبابهتێکبۆخۆی؛تهوانای
پرس���یارکردنینییه؛نهپێویستهونهشتێکیههڵکهوت���وو.شتێکیبهردهوامه.
واتاکهش���یلهوێدایه،کهمنئێستادهنوس���مولهمڕووهوهب���هبووندادهنرێت؛
لهوێدایهپهرتووکهکهببێتبهزهمینهبۆئێستایسهرههڵدانیڕستهکان.
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ل���هههمووحاڵهتێکدا،ئێمهلهنێوجیهاندای���نوخۆمانبهجیهانهوهخهریک
کردوه.پێشئهوهیئهگهرهکانماندیاریبکهیندهس���تبهکارکردندهکهین.ئهو
ئهگهران���هیدیاریک���راونیاندیاریدهکرێنواتاکانیانب���هجۆرێکبهکارکردنهوه
بهس���تراون،کهئێمهدهمانهوێتپرس���یارلهبارهیانهوهبکهین.ئهوکاتژمێرهی
بهیانیانزهنگهکهلێدهداتئاماژهبۆچوونهسهرکارهکهمدهکات،کهئهگهرێکی
من���ه.ب���هاڵمزهنگلێدانهکه،وهک���وفهرمانێکی���اندهنگێکبۆههس���تانیمن
وخۆئامادهکردن���مبۆچوونهس���هرکارواتایلهخهوههس���تانیههیه.کهوابوو،
لهخهوههس���تان]وهکوکارێک[ئهوپرس���یارهدههێنێتهکای���هوه،“ئایاکارکردن
ئهگهریمنه؟”لهئاکامدامنناخاتهنێوههڵوێستیدوورهپهرێزیوبێدهنگییهوه
یانڕهتدان���هوهیکارکردنهکهموڕهتدانهوهیجیهانی���انئهگهریمردنهوه.به
کورتییهکهی،لهگهڵتێگهیشتنیواتایزهنگلێداندامنبهخهبهردێم.ئهمهشمن
دژیههستکردنبهودوودڵییهڕادهگرێت،کهتهنیامن)پێویستی(بهزهنگلێدانی

کاتژمێرهکهدهدهم.
بهههمانش���ێوه،ئاکاریڕۆژانهم���انبهبێدوودڵینابێ���ت.کاتێکپهیوهندیم
ب���هبههاکانهوهدیاریدهک���همتوشیدوودڵیڕهوشتیدهبم.بههاکانلهڕاس���تیدا
داواکارییهکن،کهلهس���هربناخهیهکڕادهوهس���تن.بهاڵمئ���هوبناخهیهبههیچ
شێوهیهکبووننییه.ههربههایهکبناخهکهیلهسهرسروشتهتهواوهکهیخۆی
دابمهزرێنێت،وهکوبههانامێنێتهوه.بوونیبههالهپێویستیدایه،پێویستیهکهش
لهخودیبههاکهدانییه.بههالهچاالکییهکیسهربهس���تانهداخۆیبهرجهس���ته
دهکاتودهناسرێت.دهردهکهوێتسهربهستییهکهمبناخهیهکیتایبهتیبههاکان
بێ���ت.هیچشتێک���یدیکهنییهواملێبکاتبڕیارلهس���هرئهمی���انئهوبههایه
بدهم.من،وهکوئهوبوونهیبههادههێنێتهکایهوه،بێپاکانهم.سهربهستییهکهم
دوودڵیی���هلهئاس���تیبوونبهبناخ���هبۆبههاکان.ههروهه���ادوودڵییهچونکه
بههاکانلهسهربهس���تییهکهمدابهرجهستهبوونوتاکونهخرێنهبهرپرسیارکردن
ناب���نبهئهگهرهکانیبوونم.دوودڵیملهئاس���تیبههاکانداههس���تبهتهواویی
بههاکاندهکات.بهئاس���ایی،ههڵوێستملهئاس���تیبههاکاندادڵنیابوونهوهیهو
خۆخهریکردنیمنیشلهنێوجیهانیبههاکاندهردهخات.تێگهیش���تنلهبههاکان
بهدوودڵییهوه،بهوجۆرهیسهربهس���تییهکهیمندهیهێڵێتهوه،س���هرهکینییه
ودیاردهیهکهبیریلێکراوهتهوه.ئهوهیڕاس���تهوخۆدێت���هبهردهممانجیهانهبه
پێویستییهکهیهوه؛ئهوجیهان���هیخۆملهناوییداخهریککردوهوکارهکانم،وهکو
س���وێسکهدهبنبههۆکاریس���هرههڵدانوفڕینیبههاک���ان.توڕهبوونبههای
نێگهتیڤی‘کهمی’وپهس���هنکردنهکهشمبههایپۆزهتیڤ���ی‘شکۆداری’دهداتێ.
لهسهروئهمانهشهوه،ملکهچکردنمبۆکۆمهڵێکنهریتیقهدهخهکراو،بوونیشته
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قهدهخهکراوهکانبۆمندهردهخات.ئهوبورژوازیانهیخۆیانبههاوواڵتیانیبهرێز
دادهنێن،لهڕێگهیبیرکردنهوهلهبههاڕهوشتیهکانهوهبهڕیزنابن.ئهوانلهیهکهم
ڕۆژیبوونیان���هوهفڕێدراونهتهنێوکۆمهڵێکلهههڵوێستوڕهفتارهوه،کهواتای
ڕێزیانبۆدادهنێت.ڕێزلێنانپێویستیبهبوونێکهونهخراوهتهبهرپرسیارکردن.
]لهمحاڵهتهدا[ههزارههابهها،وهکوئهونوس���راوانهیل���هباخهکاندادانراونو
ئاگادارماندهکهنهوهبهس���هرچیمهنهکهدانهڕۆین،فڕێدراونهتهس���هرڕێگهمان.
لهچیداجیهانڕاستهوخۆلهبهردهمئاگامهندییمانداڕادهوهستێتوئێمهشخۆمان
بهوج���ۆرهنابینی���ن،فڕێدرابینهنێوپڕۆژهکانمانهوه؟بوونمانڕاس���تهوخۆلهنێو
ههڵوێستدای���ه،لهبهردهمپڕۆژهکانداڕادهوهس���تێتوبیریانلێدهکاتهوه.خۆمان
لهنێ���وجیهانێک���دادهدۆزینهوهپڕهلهخهڵکیوئهوانی���شلهگهڵپڕۆژهکانماندا
داواکارییانههیه.بۆنموونه،منجگهرهدهکێش���م،ئ���همئێوارهیهپیرۆدهبینم.
پێویستهوهاڵمیسیمۆنبدهمهوه.نابێتڕاستیلهکالودهبشارمهوه.ههمووئهم
شتهچاوهڕوانکراوانهبههاکانیڕۆژانهنواتاکانیانلهههڵبژاردنیمنداههڵدهقوڵێن.
ههڵبژاردنهکهشپ���ڕۆژهیمنهلهنێوجیهاندا.ب���هشێوهیهکیئاشکراتریشئهو
پڕۆژهیه،کهڕوولهئهگهرهکاندهکاتودهبێتبههۆکاربۆسهرههڵدانیبههاکان
وشتهچاوهڕنهکراوهکانیانبهگشتیبۆجیهانلهودیوجیهانهوهبهڕووتکراوی
واتاکهیخۆینیش���اندهدات.شتهکانیدیکه،وهکوکاتژمێرهکه،نوس���ینیسهر
شهقامهکان،فۆرمیباجدان،پۆلیسهکانوکارمهندهکانیئیستگهیشهمهندهفهر
ب���هکۆنکرێتیلهبهرانبهردوودڵییهکهم���انههبوون.ههرئهوکاتهیپرۆژهکهله
دوورهوهههستیپێدهکراوخۆینیشانیمندهدا،منیشئاماژهمبۆبوونیخۆم
دهکردچونکهدهبێتچاوهڕوانیسهرههڵدانیخۆملهداهاتوودابکهم.خۆم،وهکو
ئهوکهسهدهبینمواتابهکاتژمێرهکهدهبهخشێت.منئهوکهسهمبهخوێندنهوهی
نوس���ینینێوباخهکهبهس���هرچیمهنهکهداناڕۆموگوڵهکانناشێلم.ئهوکهسهم
پهرتووکهکهدهنوسمودهزانمچسودێکیههیه.لهکۆتاییدا،منبههاکاندههێنمه
کایهوهتاکوحوکمبهسهرکارهکانمدابدهم.منلهدوودڵییهکهمدابهرانبهربوونی
خۆمڕادهوهستم؛ههمووڕێگرهکانبههۆیسهربهستییهکهمهوهلهناودهچن.هیچ
بههایهکدژیئهوڕاس���تییهنایهتهپێش،کهمنلهبووندابههاکاندهپارێزمو
گلی���اندهدهمهوه.هیچشتێکبوونیمنلهجیهانوناوهڕۆکیخۆملهونهبوونه
دانابڕێ���ت،ک���همنم.پێویستهلهواتایجیه���انوناوهڕۆکیخۆمتێبگهم؛بهبێ
بیانوویانس���هلماندنبڕیاریانلهس���هربدهم.کهوابوو،دوودڵیتێگهیش���تنهله
سهربهس���تی.لهمڕووهوهههرچهندهڕاستهوخۆسهرههڵدهدات،بهاڵمئهوشتهش
بیریلێدهکرێتهوهوڕهتدانهوهیداواکارییهکانیجیهانه.لهوێدادێتهکایهوه،کهمن
پاشخۆخهریکردن���مبهجیهانهوهخۆمدووردهخهمهوهوههوڵدهدهملهخۆم،
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وهکوئاگامهندیهکتهوانایههڵسهنگاندنیپێشئۆنتۆلۆجیانهیبۆدهروونیخۆی
ههبێت،تێبگهم.دوودڵیدژیبیرکردنهوهیئهوکهس���هجدییهیه،کهبههاکانبه
جیهاندادهنێتوماتهریالیستیانهشلهناوهڕۆکیاندهکۆڵێتهوه.منلهمهزاجێکی
جیدیی���داخۆمبهوبابهتهدادهنێم،کهههمووشتهلهپێش���ترهکانیخستۆتهئهو
الوه،ک���همنلهگهڵیاندالهوکاتهداکارناکهم؛ئهوواتایهیسهربهس���تییهکهمبه
جیهانبهخشیوهوابۆیدهچملهجیهانهوههاتوهومنیشدهبێتپهیڕهویبکهم.
لهدوودڵییدامنخۆم،وهکوههمووسهربهستییهکهمدهبینموبێجگهلهوواتایهی
م���نبهجیهانیدهدهمباوهڕبهواتایدیکهناهێن���م.نابێتئهوبابهتهیلێرهدا
بیریلێکراوهت���هوهوئهگهرهکانیڕاس���تهوخۆدهرخستوهبهمهرجێکیتهواویبۆ
تێگهیشتنلهدوودڵیدابنێین.لهههمووحاڵهتێکیبیرکردنهوهدادوودڵیدهبێت
بهبونیادیئهوئاگامهندییهیبیردهکاتهوه.بهاڵمهێشتادهتوانملهڕێگهیچهند
ههڵوێستێکیدیکهوهدوودڵییهکهمبناس���مهوه-بۆنموونهلهههڵوێستیڕاکردندا.
ههمووشتێک،کهڕوودهدات،لهڕاستیدا،لهبهرئهوهیهههڵوێستیڕاستهوخۆمان
ل���هدوودڵییهکهداڕاکردنه.فێرگهیناچارهکیس���ایکۆلۆجی،پێشئهوهیببێت
ب���هبیردۆزه،ههڵوێستیێکیبیانودۆزینهوهبووی���انئهگهرحهزبکهیتبیانووی
ب���ۆههڵوێستهکاندادهن���ا.ئهوهشدهردهخاتلهناخیه���هریهکێکلهئێمهدا
هێزیناکۆکودژوهس���تاوههیهبوونیان،کهوهکوبوونیشتهکانه.دهیهوێت
ئهوبۆشاییهپڕکاتهوه،کهل���هچواردهورماندایهوپردیپهیوهندینێوانئێستا
وڕاب���ردوو،ههروههائێستاوداهاتووههڵبهس���تێت.خۆرس���کێکلهکردهوهکان
ب���ۆمرۆڤپێکدههێنێ���توکردهوهکانیشبهبهرزدادهنێ���ت.کردهوهکانیشبۆ
س���هربناخهیهکلهدهرهوهیاندادهگهڕێنێتهوه.ناچارهکیس���ایکۆلۆجیبهرزێتی
بوونیمرۆڤ،کهلهدوودڵیدالهودیوناوهڕۆکییهوهسهرههڵدهدات،ڕهتدهداتهوه.
ههروهه���ابهکهمکردنهوهیئێم���هشبۆئهوشتهیئێستاههی���ندهمانکاتبه

بوونێکیپۆزهتیڤیلهنێو–خۆداولهناوهڕاستیبوونداداماندهنێت.
بهاڵمئهمجۆرهناچارهکییهیبووهبهبهرگریکردندژیدوودڵی،حهدهسێکی
تێڕامانانهنییه.هیچس���هلماندنێکیدژیسهربهس���تیپێنییه؛بووهبهجۆرێک
پهنابردنوڕێگهیهکبۆخۆدهربازکردنلهدوودڵی.ئهمهشلهوڕوانگهفهلسهفییهوه
باشترئاشک���رادهبێت،کهزانایانیناچارهکیس���ایکۆلۆجیب���اسلهوهناکهن
بۆچوونهکانیانلهس���هربناخهیبهخۆداچوون���هوهدامهزراندبێت.بۆچوونهکانیان
تهنیاگریمانهیهکهوبۆفاکتۆریانلهدامهزراندنیفێرگهس���ایکۆلۆجییهکهیانبۆ
پاشگرهکاندهگهڕێنهوه.باوهڕبهئاگاییهکیڕاس���تهوخۆلهئاستیسهربهستیدا
دهکهن،کهنایارهکانیانبهناوی“سهلماندنیههستیناوهوهبهڕێگهیحهدهس”هوه
دژیئهوانبهکاریدههێنن.لهمشتومڕهکهیانداجهختلهسهربههایئهوههستهی
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ناوهوهدهکهن.لهبهرئهمهئهوحهدهس���هیدهبێتبههۆکاریناسینهوهیبوونی
خۆمانوکردهوهکانمانالیکهسباسنهکراوه.ئێمه،لهبهرئهوهیواتێگهیشتوین،
کهس���هرچاوهیکردهوهکانیخۆمانین،ههس���تدهکهینبیرکردنهوهلهدوودڵیو
تێپهڕکردنیبهحوکمدانبهس���هریدالهنێودهس���تهاڵتماندایه.ئهوگرفتهیلێرهدا
یهخهماندهگرێتبڕواکردنهبهناڕاس���تهوخۆیدوودڵییهوه.ئایائهودوودڵییهی
حوکمیبهسهردابدرێتدهستهاڵتهکهیمانلێسهندوهوچهکمانکردوه؟ئاشکرایه
ن���ا.لێرهدادیاردهیهکین���وێلهدایکدهبێت،ئهویشپرۆس���هی‘ڕوخاندن’هله
پهیوهندییهکهمانبهدوودڵییهوه.ئهمپرۆسهیهشپێویستیبههێزێلهناوبردنه.
ناچارهکیبهتهنیاوبهبێپشتبهستنبهشتێکیدیکهنابێتبهڕوخێنهرچونکه
ناچارهکیگریمانهیه.ئهمپرۆسهیهڕاکردنێکیئاگامهندانهیه.یهکهمجار،دهبێتبه
ههوڵدانێکبۆڕوخاندنیئهوڕێگرانهیدێنهبهرئهگهرهکهم.کاتێکیشئهگهرهکهی
خۆمدهناس���م،لهکۆتاییپرۆژهکهمدابوونیش���یدهناسموبهبهشێکلهبوونی
خۆم���یدادهنێم،وهکوئهوشتهیلهداهاتووداچاوهڕێمدهکاتوهیچشتێکله
منیجیاناکاتهوه.لهمڕووهوه،مندهبمبهس���هرچاوهیئهگهرهکهموئهمهیهبه
ئاگاییلهسهربهستیناوزهدیدهکهین.ئهمبونیادهیئاگامهندییهشوێنکهوتوانی
فێرگهیسهربهستیویست،کهباس���یههستیناوهوهدهکهن،بیریلێدهکهنهوه.
بهاڵممنههمووئهوڕێگرانهیدێنهبهردهمئهگهرهکهمدووردهخهمهوه.لهڕاستیدا
ناتوانمبوونیانب���هوشێوهیهیئهگهرهکانیخ���ۆمدههێنمهکایهوه،دهرنهخهم.
ناتوان���مبهئهگهردایاننهنێموههروههانهبنب���هئهگهریشبۆمن.زۆرلهخۆم
دهکهمبهههبوویهکیلۆجیکانهیانوهکوشتبیانبینم.ئهگهربیرلهنوسینیئهم
پهرتووکهبکهمهوهوبهئهگهرێکدایبنێمئهوالهنێوانئهمئهگهرهوئاگاماندییما
دهب���مبههۆکارینهبوونیئهوبوونهیدهبێتبهئهگهرینوس���ینهکهوئهگهری
نهنوسینیش���ی.بهاڵمههوڵدهدهمخۆملهودیویئهگهرینهنوس���ینهوهدابنێمو
دهمهوێتبزانمچدهبینم؛ههوڵدهدهملهئهگهرینهنوسین،وهکوپێویستییهکبۆ
بیرکهوتن���هوه،نهکئهوهیمنبایهخیپێدهدهم،تێبگهم.ئهگهرهکهشپێویسته
شتێکیدهرهکیبێتلهپهیوهندییهکهیداوبهمنهوهولهپهیوهندینێوانجواڵنو
تۆپهوهستاوهکانییاریبلیاردبچێت.ئهگهرلهمهداسهرکهوتوبم،ئهوائهگهرهکانی
دژیئهمئهگهریمنن،دهبنبهشتێکیلۆجیکیوکاریگهرێتیخۆیانلهدهست
دهدهن.لهدهرهوهوهکوبێگانهدهبینرێنوناتواننههڕهشهمانلێبکهن.لهوانهیه
کهس���ێکیدیکهشوهکوئێمهبهمج���ۆرهتهماشایانبکاتیانهایدیگهرگوتهنی،
ببنبهههڵوێستیدهرهکیکهس���انیدیکه.مننوس���ینیئهمپهرتووکهدهکهم
بهپرۆژهیخۆم.ههمانکاتکهس���ێکیدیکهنییهههمانپڕۆژهینوس���ینیئهم
پهرتووکهیههبێت.ئهگهرهکانبوونیمندههێڵنهوهوبڕیارلهس���هرسهربهستی



74

مندهدهن،ب���هاڵمڕێگهیاننادهمببنبهههڕهشهک���هر.منبایهخیانپێنادهم.
ئهوئهگ���هرهیههڵیدهبژێرمدهبێ���تبهئهگهرێکیکۆنکرێت���یونهبوونلهمن
جیادهکاتهوه.ڕاکردنلهدوودڵیسهرلێش���ێوانلهئاستیداهاتوودانییه.بهڵکو
داماڵین���یڕابردووشهلهههڕهشهکردن.ئهوهیمنلێ���یڕادهکهمبهرزێتییهکهی
بوون���یخۆمه،کهدهیهوێتخۆیبگهیهنێت���هژوورناوهڕۆکیئێستاوه.منخۆم
بهناوهڕۆک،وهکوئهوبوونهیلهنێوخۆدایهدادهبێم.ههمانکات،ئهوناوهڕۆکهم
بهپێکهاتهیهکیمێژووییدانانێ���موپهیوهندییهکهشیبهکردهوهکانمهوه،وهکو
پهیوهن���دینێوانبازنهوخهس���ڵهتهکانیدهبینمهوه.منئ���هوناوهڕۆکهبهبێ
ئهوهیس���هرهتاوکات���یپهیدابوونیبۆدابنیێمبهجێگهزاوس���هرهتایههموو
ئهگهرهکانیناوزهددهکهم.لێرهوهئهوکردهوهیهبهکارێکیسهربهستانهدادهنێم،
کهنوێنهرایهتیدهروونمبکات،ئهمسهربهستییه،کهئهگهرلهپێشبوونیمنهوه
ههبووبێتپهشیمانمدهکات،بۆناوهڕۆکمدهیگهڕینمهوهودهروونمبهوخوایهبچوکه
دادهنێم،کهلهنێوبوونمدایهوسهربهس���تییهکهمی،وهکوچاکهیهکیمێتافیزیکی
لێوهدهردهچێت.منئهوبوونهسهربهس���تهنیم.ئهوهیسهربهس���ته)خۆ(كهی
ن���اوهوهیمنه،کهلهنێ���وئاگامهندییمادهژی.ئهم���هشچیرۆکێکیخهیااڵوییه،
چونکهسهربهس���تییهکهملهناخیبوونێکینادیارهوهس���هردهردهکات.ناوهڕۆکم
بوونێکیدیاروڕوونینییه،شتێکیناوهکیبهرزهوسهربهس���تییهکهشمدهبێت
بهیهکیکلهخهس���ڵهتهکانی.بهکورتییهکهی،منسهربهستییهکهیخۆملهنێو
بوونێک���یدیکهدادهدۆزمهوه.پوختهیئهمچیرۆکهخهیااڵوییهشئهمهیه:)خۆ(
یمندهبێتبهسهرچاوهیکردهوهکانموخاوهنیئهوکهسایهتییهیپێکهاتوه.
دڵنیام،که)خۆ(ئهژیوخۆشیدهگۆڕێت.ههریهکێکلهوکردهوانهتیایدادهبنه
هۆک���اریگۆڕانکارییهکان.بهاڵمهارمۆنیوگۆڕانکارییهکانلهس���هربناخهیهکی
بایۆلۆج���یدادهنرێن.لهوگۆرانکاریانهدهچێتمنپاشئهوهیپیرۆیهاوڕێمبۆ
ماوهیهکیزۆرنابینمههستیانپێدهکهم.برگسۆنباسیئهوهیکردوهچۆن)خۆ(
بهردهوامخۆیرێکدهخاتولهگهڵئاگامهندییداهاودهمڕادهوهستێت.ئاگامهندی
ناتوانێ���تبگاتهئهودیوبوونی)خۆ(وه،کهوهکوپهیوهندینێوانباوکومنداڵ
بهرانبهردهبێتبهس���هرچاوهیکردهوهکانم.کردهوهل���هخۆدووردهکهوێتهوه،
بهاڵمههمیش���هلهس���هرئهوڕێگهیهدهمێنێتهوه؛بهدڵنیایی���هوهتاکوڕادهیهک
خ���ۆیدانابڕێت.ئێمهخۆمانیتێدادهناس���ینهوهووهکوچ���ۆنباوکێکبوونی
خ���ۆیلهمنداڵهکهیدادهبینێتهوه،ئێمهشخۆم���انلهنێوکردهوهکهدادهبینین.
لهگهڕانهوهیسهربهس���تییهکهمبۆههبوویهکیدهروون���ی،وهکو)خۆ(برگسۆن
دهمامهکێکدهخاتهس���هرڕوویدوودڵییهکهم���ان.ئهمکارهشلهکهمکردنهوهی
ڕۆلیئاگامهندییدایه.ئهوهیلێرهدا]برگسۆن[باسیدهکات،سهربهستییهکهماننییه
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بهوجۆرهیدهردهکهویت،بهڵکوسهربهستیشتێکیدیکهیهلهبوونیئێمهدا.
ئهمهئهوپرۆس���هیهیهئێمهتیایدادوودڵییهکهماندهشارینهوه.بهههڵگرتنی
ئهگهرێکوازلهههمووئهگهرهکانیدیکهدههێنین.ئهوئهگهرهشنادهینهدهست
سهربهستییهکهمانوبۆشتێکیدهگهڕێنینهوه،کهلێوهیدهرچووبێت.ههمانکات،
ئهوشتهخۆمانین،بهاڵمواباس���کراوه،کهشتێکیدهرهکیبێتوئێمهنهبین.
ههروهه���ائێمهحهزدهکهینلهسهربهس���تییهکهمانڕابکهینوپهنابۆناچارهکی
بهری���نوبههان���هبۆههڵسوڕانیکردهوهکانمانپهیدابکهی���ن.ئێمهبۆئهوهیله
دوودڵیڕابکهین،خۆمانبه)شت(ی���انئهویدیکهدادهنێین.ئهو]شته[دهکهین
بهس���هرچاوهیسهربهس���تیوکردهوهکانمان.ئایائهوپیکهاتهیهلهداپۆشینو

شاردنهوهیدوودڵییهکهمانداسهرکهوتووه؟
ئاشکرایه،ناتوانینبهس���هردوودڵییدازاڵبینچونکهئێمهئهوبوونهین،که
دوودڵیین.بێجگهلهوهیبیرکردنهوهڕێگهمانناداتلهواتایشاردنهوهبهڕووتی
تێبگهی���ن،بهاڵمپێویستهبزانینئهوههڵوێست���هچییهوچۆنه،کهشاردنهوهی
تێداڕوودهدات.ئێمهدهتوانینبابهتێکیدهرهکیبش���ارینهوهچونکهئهوبابهته
لهدهرهوهیبوونیئێمهدای���ه.لهبهرههمانهۆکاردهتوانینڕوومانوهرگێڕینو
تهماشاینهکهینوچاومانبخهینهس���هربابهتێکیدیکه.لێرهدابوونیمنوئهو
بابهتهبهردهوامدهمێنیتهوهوپهیوهندییهکهینێوانمان،کهڕوویدالهناودهچێت.
بهاڵمئهگهرمنئهوبوونهبم،کهحهزلهشاردنهوهوداپۆشیندهکاتپرسیارهکه
سهبارهتشاردنهوهشێوازێکیدیکهوهردهگرێت.منئهوکاتهحهزناکهمالیهنێکی
بوون���مببینموبیش���ارمهوه،کهئهوالیهنهمبینیبێت.بۆئ���هوهیبیریلێنهکهمهوه
دهبێ���تبیرلهوهبکهمهوه،کهبیریلێنهکهمهوه.لهمپهیوهندییهدائهوهیحهزله
ڕاکردنهکهدهکات،منموههروههامنیشڕوولهوبابهتهدهکهم،کهدهمهوێتلێی
ڕابکهم.ئهمهشئهوهدهگهیهنێت،کهدوودڵیومهبهستیدیاریکراویدوودڵییهکه
وڕاکردنهکهشلهدوودڵیههمووی���انپێکهوهلهنێوئاگامهندییدان.منڕادهکهم
لهوهینهزانم،بهاڵمناتوانمنهزانم،کهمنڕادهکهم.ڕاکردنلهدوودڵیشێوازێکی
ئاگاییهلهدوودڵی.لهبهرئهمه،دوودڵیداناپۆشرێتوناتوانینلێیڕابکهین.هێشتا
دوودڵبیتولهدهستدوودڵیشڕابکهیت،بهتهواویوهکویهکنین.ئهگهرمن
دوودڵییهکهیخۆمبموههوڵبدهملهدهستیشیڕابکهمئهوهدهگهیهنێت،کهمن
خۆملهبوونیخۆمبهوشێوهیهیههمدووردهخهمهوهودهتوانمببمبهدوودڵی
بهبیئهوهیدوودڵبمووازلهدهس���تهاڵتیلهناوبردنیبهێنم.ئهمدهس���تهاڵتی
لهناوبردنهش،مادامهکیلهدوودڵیڕادهکهمدوودڵیلهناودهبات.ئهمههڵوێسته
ب���هبڕوایخراپناوزهددهکهین.دوودڵیل���هئاگامهندیدانابڕێتودیاردهیهکی
دهروونیئهودیوئاگامهندیشنییه؛ئاس���اییهمنلهئاس���تیبڕوایخراپداتوشی
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ئ���ازاریویژدانیببموئهودوودڵییهشبناس���مهوه،کهخۆمم.ئهمبڕوایخراپه
دهیهوێتئهونهبوونییهپربکاتهوهکهمنمولهپهیوهندییهکهمبهبوونیخۆمهوه
س���هرههڵدهدات.ئێمهبهکۆتاییباسکردنییهکهمگهیشتوین.لێکۆڵینهوهکهمان
لهس���هرڕهتدانهوهلهمهزۆرترناڕوات.ئ���هملێکۆڵینهوهیهجۆرێکههڵوێستیبۆ
دهرخستوین؛ههڵوێستلهئاستینهبووندا،کهپێویستیبهجۆریکبوونیبهرزه
بناس���رێتوبهجیاباس���یبکهین.کهوابوو،لهمحاڵهتهداخۆمانلهئاستیدوو
ج���ۆربهرزی]یاندهرچوونلهخۆوه[دهبینین���هوه:یهکهمیانئێمهفڕێدهداته
نێ���وبوون–لهنێو–خۆوهودووهمیشئێمهبهنهبوونهوهخهریکدهکات.لێرهدا،
بهگهیش���تنبهمخاڵه،لهوهدهچێتگرفتهبنهڕهتیهکهمانسهبارهتپهیوهندی
مرۆڤبهبوونهوهچارهس���هرکردبێت.بهاڵمب���هردهوامبوونمانلهشیکردنهوهی
بهرزێتیبهرهونهبوونوگهیش���تنبهئاکامهکهیزانیارییهکیبهنرخماندهداتێ.
بێجگهلهمهناتوانینکێش���هینهبوونڕهچاونهکهین.ئهگهرمرۆڤههڵوێستێکی
دیاریکراویلهئاستیبوون–لهنێو–خۆداوهرگرتوتوێژینهوهفهلسهفییهکهشمان
پرس���یارلهبارهیئهوههڵوێست���هوهبکاتلهبهرئهوهیه،کهم���رۆڤئهوبوونه
نیی���ه.ئێمهنهبوونمان،وهکومهرجێکیڕووکردنبهرهوئهوبوونهدانا.کهوابوو،
پیویستهزۆرترلهنهبوونبكۆڵینهوهوڕێگهنهدهینلهدهستماندهرچێت.)35(
بهههرحاڵ،وهاڵمدانهوهیپرس���یارهکهمانلهسهرواتایڕهتدانهوهزۆرشتیبۆ
ڕوونکردوینهتهوه.ئێمهیبهسهربهس���تیئهزمونگهرانهگهیاندوه،کهدهستهاڵتی
لهناوبردنیمرۆڤهلهنێوکاتداوتێگهیشتنلهههمووجۆرهکانیڕهتدانهوهیه.بهاڵم
ناکرێتئهمجۆرهسهربهستییهلهناوبردنوبناخهیلهناوبردنیشبێت.لهڕاستیدا
بهشێکهلهپێکهێنانیئهوبهرزێتییه-ناوهکییهیههمووڕهتدانهوهکانمهرجداردهکات.
هاوکاتئاماژهب���ۆبناخهکهناکات.لهبهرئهمهدۆزینهوهیبناخهیڕهتدانهوهکان
پێویست���ه.دهبێتئهوکردهوهیهبدۆزینهوه،کهمرۆڤتێیدادهبێتبهنهبوون
بۆخۆی.دهبێتبزانینچۆنمرۆڤ،وهکوئاگامهندیلهنێوجیهاندا،کهبناخهی
نهبوون���یخۆیهتینهب���وونلهگهڵخۆی���دادههێنێتهجیهان���هوه.لهوهدهچێت
بۆچارهسهرکردنیئهمکێشهیه،ئامێرێکمانبهدهستهوهنهبێت.بهاڵمڕهتدانهوه
ڕاس���تهوخۆسهربهستیدههێنێتهپێش���هوه.ئێمهشدهبێتلهسهربهستیدائهو
ههڵوێست���هبدۆزینهوه،کهتوێژینهوهکهمانبهردهوامدهخاتهگهر.ئایالهپێش���تر
ئاماژهمانبۆئهوخاڵهنهکرد،کهلهبڕوایخراپدائێمهئهودوودڵییهین،کهله

 Transcendence    35  چهمکیبهرزێتیچهندجارێکسارتهربهکاریهێناوهئهوواتایهنابهخشێت،
هایدیگهر وهکو ڕوونیانکردۆتهوه.سارتهر، کانت، یان ئهفالتون وهکو ئایدیالیستهکان، بیریاره که
ڕوویان ئاگامهندی و ئاگامهندییدان دهرهوهی له دادهنریت بابهتانه ئهو ههموو بۆ بهکاریهێناوهو

تێدهکاتتاکوبیانناسێت.)وهرگێڕ(
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دهس���تدوودڵیڕادهکاتوئهمهشلهنێ���وئاگامهندییداڕوودهدات؟ئهگهربڕوای
خراپههبێتئهوادهبێتبتوانینلهنێوئاگامهندییدابوونونهبوونوئهوبوونهی،
کهنایهوێتببێتبهوشتهبناسینهوه.بڕوایخراپسهرباسیلێکۆڵینهوهکهمانه.
بۆئهوهیمرۆڤدهس���تهاڵتیپرسیارکردنیههبێت،پێویستهنهبوونیخۆیبێت؛

لهنێوبووندابنهڕهتینهبوونبێت.
کهوابوو،ههمیش���هشتهبهرزهکانیڕابردوویانداهاتوولهنێوڕاس���تهقینهی

کاتیگهرانهیبوونیمرۆڤداخۆیاندهردهخهن.
بهاڵمب���روایخراپکتوپڕس���هرههڵدهدات.کهوابوو،چ���ۆنبڵێینپێویسته
ئاگامهن���دیکتوپڕان���هکۆجیتۆیهکیپێشتێڕامانبێ���ت،ئهگهرمرۆڤبتوانێت

بڕوایخراپیههبێت؟
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بهشیدووهم
 بڕوایخراپ

1.بڕوایخراپوناڕاستی
م���رۆڤتهنیائهوبوونهنییهلهڕێگهیئهوهوهڕهتدانهوهکاندێنهجیهانهوه؛
بهڵکودهتوانێتبهرانبهرخۆشیههڵوێستیڕهتدانهوهیههبێت.ئێمهلهپێشهکی
ئهمپهرتووکهدائاگامهندییمانپێناس���کردوگوتمانمادامهکیئهمبوونهئاماژه
بۆئهویدیدهکاتبوونێکه،کهپرس���یارلهبارهیهوهس���هرههڵدهدات.ههروهها
واتایپرسیارکردنیش���مانڕوونکردهوهول���همڕووهوهدهڵێین،“ئاگامهندیئهو
بوونهیه،کهل���هنهبوونیخۆیبهئاگایه“.لهقهدهخهکردندا،بۆنموونه،مرۆڤ
شتێک���یبهرزینێوداهاتووڕهتدهدات���هوه.بهاڵمئهمڕهتدانهوهیهزهقوئاشکرا
نییه.ئاگامهندییهکهمبهبینینیڕهتدانهوهکهوهنهبهس���تراوهتهوه.وهکوهێزێکی
لهناوب���ردنبۆئهگهرێکدهردهکهوێت،کهئهوئهگهرهکهس���ێکیدیکهدهیهوێت
بیک���اتبهپرۆژهیخۆی.لهبهرئهوهلهنێوجیهاندادهبێتبه)نا(،ئهوچهمکهی
بۆیهکهمجارکۆیلهبهرانبهرخاوهنهکهیبهکاریدههێنێتیانزیندانییهکلهکاتی
ڕاکردندالهئاستیپاسهوانهکاندادهریدهبڕێت.تهنانهتکهسانێک،وهکو)بهرپرس،
پاسهوانیزیندانیانچاودێرێک(ههن،کهژیانیکۆمهاڵیهتییانلهسهرچهمکی)نا(
ڕاوهستاوه.کهسانیدیکهشئهمچهمکهدهکهنبهبهشێکیجیهانیناوهوهیانو
کهسایهتیاندهبێتبهڕهتدانهوهیهکیبهردهوام.ئهمهشواتایگوتهکهیشیلهره،

کهدهڵێت،“مرۆڤیڕیسوا”لهڕاستیدا)نا(یه.
ب���هاڵمههڵوێستیدیکهشلهبوونیمرۆڤداههنبهرهوناوهوهیئاگامهندیمان
دهبهن.گاڵتهیهکێکهلهوههڵوێستانه.مرۆڤلهگاڵتهکردندائهوشتهڕهتدهداتهوه،
ک���هدهیهوێتدهریبڕێت.لهپێن���اویئهوهیباوهڕیپێنهکهی���نبهوباوهڕهمان
دهگهیهنێت.ئهوهڕهتدهداتهوه،کهدهیسهلمێنێوئهوهشدهسهلمێنێت،کهڕهتی
دهداتهوه.بابهتێکیپۆزهتیڤماندهخاتهبهردهستوئهوبابهتهههمانکاتبێجگه
لههیچ،چیدیکهنییه.ههڵوێستهکانیڕهتدانهوهبهرانبهر)خۆ(پرسیارێکینوێ
لهبهردهممانداقوتدهکاتهوه:ئێمهچینتاکوبڵێینمرۆڤئهگهریخۆڕهتدانهوهی
ههیه؟بهاڵملێکۆڵینهوهلهس���هر)خۆ–ڕهتدانهوه(یههمهکیلهدهرهوهیبواری
نوس���راوهکهماندایه.ئ���هوجۆرهههڵوێستان���هیدهکهونهژێرئهمسهرباس���هوه
ف���رهوجۆراوجۆرن.لهوانهیهبتوانینزۆربهکورتیباس���یانبکهین.لهبهرئهمه
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پێویست���هئهوههڵوێست���هههڵبژێرین،کهلهبوونیمرۆڤ���دالهوانیدیکهزۆرتر
گرن���گوبنهڕهتییه.ههروههالهمههڵوێست���هدائاگامهندیلهجێگهیڕووکردنی
ڕهتدانهوهک���هیلهبابهتێک���یدهرهکیڕوولهخۆیدهک���ات.ئهمههڵوێستهبۆ
م���نبڕوایخراپ���ه.ههندێکجارب���ڕوایخراپلهگهڵناڕاس���تیداجیانابێتهوه.
بهبێجیاوازیئهوکهس���هیتوشیبڕوایخراپدهبێت،بهدرۆزنلهگهڵخۆیدا
دایدهنێی���ن.لهبهرئهمهبڕوایخراپبهدرۆکردنلهگ���هلخۆداناوزهددهکهینو
لهدرۆکردنبهشێوهیگش���تیجیادهکهینهوه.ئێمهلهس���هرئهوخاڵههاوڕاین،
ک���هدرۆکردنههڵوێستێکینهرێیه.بهاڵمنهرێیبوونهکهناکهوێتهس���هرخودی
ئاگامهن���دیوڕوولهبابهتێک���یبهرز]دهرهکی[دهکات.ههروهه���اناوهڕۆکیدرۆ
لهوهدایه،کهدرۆزنهکهڕاس���تیدهناس���ێتبهاڵمدهریناخ���ات.ئهوهیلهشتێک
نهزانێ���ت،درۆیلهبارهوهناکاتوئ���هوکاتهیبهههڵهشدادهچێتدرۆناکات.
چاکترینوهسفکردنیدرۆزنئهوهیهبڵێین،ئهوهیدرۆدهکاتگوێنهدهرهوڕاستی
دهناسێت،بهاڵمنکۆڵیلێدهکات.ڕاستییهکهڕهتدهداتهوهوئهوهشڕهتدهداتهوه،
کهڕهتیداوهتهوه.ئهمههڵوێستهدووجارڕهتدانهوهیهوپێویستیبهبابهتێکی
بهرزودهرهکیههیه.ئهوهۆکارهیدرۆیلهبارهوهکراوهشتێکیبهرزهوبوونی
ڕهتدراوهتهوه.ڕهتدانهوهکهیناوهوهشدهکهوێتهس���هربهکارهێنانیوشهکانبۆ
دهربڕینیخۆئامادهکردنهکهیدرۆزن،کهئهرێیه؛دهتوانرێتحوکمیسهلماندنی
بهسهردابدرێت.درۆزندهیهوێتفێڵبکاتوئهوهشلهخۆیناشارێتهوه.بهڵکو
ب���هپێچهوانهوه،ئهوکاتهیپرس���یاریلێدهکرێتپهنایب���ۆدهبات.بهئاشکرا
دهستهاڵتبهس���هرڕهفتاروههڵسوکهوتهکانیادهگرێت.بۆسهرگرتنیدرۆکهش
ئهوگوتانهیوهکو)منههرگیزفێڵتلێناکهم!ئهمهڕاس���ته!یانسوێنددهخۆم(
بهکاردههێنێت،بابهتیڕهتدانهوهیناوهکین.بهاڵمدرۆزنهکهبهمهبهس���تیخۆی
دانانێت.درۆک���ردندیویناوهوهیئاگامهندیدهرناخات؛ڕهتدانهوهکانیڕوولهو
بابهتهدهرهکییانهدهکان،کهئاگامهندیلهنێوخۆیداههڵیانناگرێت.لهبهرئهمه،
درۆکردنپێویستیبهبناخهیهکیئۆنتۆلۆجینییه.باس���کردنهکهشمانلهس���هر
ڕهتدانهوهکانبهبێگۆڕانبۆفێڵکردنیشدروسته.بێگومانئێمهباسیدرۆکردنی
نموونهییمانکردووه؛ههندێکجارڕوودهداتدرۆزنهکهدهبێتبهقوربانیدرۆکانی
خۆی،خۆیبهت���هواویباوهڕبهدرۆکردنهکهیناکات.ئهمجۆرهدرۆکردنانهش
دهکهونهنێوانبڕوایخراپوناڕاس���تییهوه.درۆکردنههڵوێستهبهرهوبابهتێکی
ب���هرزودیاردهیهکیئاس���اییه،ک���ههایدیگهربهبوونلهگهڵکهس���انیدیکهدا
ناوزهدیدهک���ات.ئاماژهبۆبوونیمنوبوونیکهس���انیدیک���ه،ههروههابوونی
کهسانیدیکهبۆمندهکات.کهوابوو،دژوارنییهبڵێیندرۆزنلهدرۆکهیخۆی
بهئاس���انیتێدهگاتودهزانێتئهوڕاس���تییهچییهودهیهوێتگۆڕانیبهسهردا
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بهێنێت.ئهوهبهس���هبۆئهو،کهویستیخۆیبهرانبهرکهسانیدیکهدهرناخات
وکهس���انیدیکهشدرۆکهیبهڕاستوهردهگرن.لهدرۆکردندائاگامهندیخۆی
لهکهس���انیدیکهدهشارێتهوه.بۆبهرژهوهندیوس���ودیخۆیباوهڕبهجۆرێک
دووانهیئۆنتۆلۆجیلهنێوانخۆیوههروههائهوخۆیهیکهسانیدیکهدهیبینن
دههێنێ���ت.ئهگهربڕوایخراپدرۆکردنبێ���تلهگهڵخۆداحاڵهتهکهدهگۆڕێت.
ب���هدڵنیاییهوهئ���هوهیخاوهنیبڕوایخراپهڕاس���تییهکیناخۆشدهشارێتهوه
یانناڕاس���تییهکیخۆشدروس���تدهکات.لهمڕووهوهدهردهکهوێتبڕوایخراپ
بونیادیدرۆکردنیههبێت.ئ���هوهیلهدرۆکردنیجیادهکاتهوهلهوهدایه،کهمن
لهبڕوایخراپداڕاس���تییهکهلهخۆمدهشارم���هوه.دووالیهنیههڵخهڵهتێنهرو
ههڵخهڵهتێنراوس���هرههڵنادهن.بهپێچهوانهوه،بڕوایخراپجهختلهسهریهک
الیهنیئاگامهندیدهکات.ئهمهشئهوواتایهنابهخش���ێت،کهبڕوایخراپوهکو
ههڵوێستهکانیدیکهیمرۆڤپهیوهندیبهبوونیکهس���انیدیکهوهنییه.بوونی
کهسانیدیکهدهبێتبهبارودۆخێک،کهبڕوایخراپڕێگهیتێپهڕبوونیدهدات؛
بڕوایخراپشتێکنییهلهدهوهوهیڕاس���تهقینهیمرۆڤهوهسهرههڵدات.کهس
توشینابێتوحاڵهتنییه.ئهوهیبڕوایخراپدروستدهکاتخودیئاگامهندییه.
لهبهرئهم���هپێویستهب���ڕوایخراپویستوپڕۆژهیئاگامهن���دیبێت؛پێویسته
ئاگامهندیلهبڕوایخراپتێبگاتوتێگهیش���تنهکهشیلهس���هرکۆجیتۆیپێش
تێرامانڕاوهس���تابێت.پێویستهبزانینئ���هوهیدرۆکهدهکاتودرۆکهیلهگهڵدا
دهکرێتیهککهسن.ئهمهشئهوهدهگهیهنێتمن،کهئهوکهسهمدرۆکهدهکهم
ڕاستییهکهدهزانمولهبهرئهوهشهلهخۆمیدهشارمهوهوخۆمههڵدهخهڵهتێنم.
چهندبهتهواویڕاس���تییهکهبزان���مئهوهندهشبهچاکیدهتوانمبیش���ارمهوه.
ئهمهشلهدووکاتیجیاوازداڕوونادهنولهیهککاتداسهرههڵدهدهنوسهربه
یهکپرۆژهن.چۆندرۆکردندهمێنێتهوهئهگهردووالیهنهکهیلێدابڕین؟
بۆمامهڵهکردنلهگهڵئهمکێشهیهدا،شهفافیهتیئاگامهندیدهخهینهبهردهم.
ئ���هوهیلهبڕوایخراپ���دادهژیدهبێتئاگایلهبڕوایخراپبێتچونکهبوونی
ئاگامهندیههمیش���هئاگاییهلهبابهتهک���هی.کهوابوو،بۆئهوهیئاگاملهبڕوای
خراپبێت،پێویستهلهبڕوایچاکدابم،بهتایبهتیبۆئهوکاتهی،کهههس���ت
بهبڕواخراپهکهیخۆمدهکهم.بهاڵمئهمسیستهمهسایکۆلۆجییهلهناودهچێت.
پێویستهلهس���هرئهوخاڵهڕێکهوین،ئهگهرمنبهئهنقهس���تدرۆلهگهڵخۆمدا
بکهم،منلهدرۆکردنهکهمداس���هرکهتونابمچونکهدرۆکردنهکهدهناسم؛ئاگاییم
درۆکردنهک���هدهیڕوخێنێت.لێرهدادیاردهیهکیلهناب���راودێتهکایهوه،کهتهنیا
لهنێوجیاوازییدادهتوانێتههبێت.ئهمحاڵهتهزووزووڕوودهداتولهڕاس���تیدا
بڕوایخراپلهناودهبرێتوبهردهوامیشلهنێوانبڕوایچاکوبێدهربهستییکهی
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ئێمهداس���هرههڵدهدات.ههرچهن���دهبڕوایخراپبوونێکینادی���ارودادهنرێت
metastableبونیادێک���یدهروونیههیه،ک���هبهههمانکاتحاڵهتێکهبهردهوامو
درێژخایهن.)36(الیههندێکشێوازێکیئاساییژیانه.
ئهمهشئهوهناگهیهنێتئهوکهسهیلهبڕوایخراپدایهناتوانێتبڕوایچاکی
ههبێتیانبێدهربهستانهبژی.لهوێداههستبهشهرمهزاریدهکهین،کهنهتوانین
وازل���هبڕوایخراپبهێنینولێیتێنگهی���ن.ههندێکبۆخۆدوورخستنهوهلهم
گرفتانهپهنابۆئهودیوئاگامهندیدهبهن.بۆنموونه،لهسایکۆلۆجیشیکهرایهتیدا
گریمانهیچاودێریبهکاردههێنن،کهدهبێتبههێڵیجیاکردنهوهلهگهڵنهریتو
فهرمانگهیپهساپۆرتدهرکردنوپارهدانوهتد.لهوێوهدووالیهنهههڵخهڵهتێنهر
وههڵخهڵهتێنراوهکهدهستنیش���اندهکهن.لێرهداهاندهرهکاندهبنبهپێکهاتهی
ڕاستهقینهیبوونیتاکهکهس.هاندهریشنهڕاستهونهدرۆچونکهشتێکنییه
بهتهنیاوسهربهخۆههبێت.وهکوبوونیئهممێزهیه،کهتهنیاڕاستوناڕاست
نییه،بهڵک���وشتێکه،کهههیهیانڕاس���تهقینهیه.هێماکانیشبۆئاماژهکردنی
هاندهرهک���انلهنێوئاگامهندیی���داناوهکین.ترسلهبیرچوون���هوهوخهونهکان،
وهک���ووش���هوالڕهفتاریدرۆزنێ���ککۆنکرێتیه.پهیوهندینێ���وانبکهروئهم
دیاردان���هشلهپهیوهندینێوانههڵخهڵهتێنهروههڵخهڵهتێنراودهچێت.جۆره
ڕاستییهکلهڕهفتاروکردهوهیههڵخهڵهتینهرهکهداههیه؛بۆنموونهدرۆکردنهکه
الیههڵخهڵهتینراوهکهدهبێتبهڕاس���ت.ههروههاڕاس���تیشلهنێوبهکارهێنانی
هێماکان���دادهدۆزرێتهوه:ئهمهشزانایس���ایکۆلۆجیشیکاریلهدهروونیتاکه
کهس���هکاندادهریدههێنێتوئاماژهیبۆدهک���اتبهچاودێردایاندهنێت.کهوابوو،
بکهرلهبارهیواتایههڵوێستهکهیهوهخۆیههڵدهخهڵهتێنێت.ئهوههڵوێستهبه
شتێکیکۆنکرێتینهکڕاستیدادهنیتچونکهناتوانێتبۆئهوپێکهاتهدهروونییهی
بگهڕێنێت���هوه،کهبوونێکیجیاوازیههی���ه.فرۆیدلهگهڵدامهزراندنیجیاوازی
نێوان‘ئید’و‘ئیگۆ’دادهروونیکردووهبهدووبهشهوه.)37(من‘ئیگۆ’و‘ئید’نیم
وپهیوهندییهکیتایبهتیشمبهودیوئاگامهندیمهوهنییه.مندیاردهیهیدهروونی
خۆممچونکهدیاردهدهروونییهکانمڕاستهقینهیهکنلهئاگامهندیمندا.بۆنموونه
مندهمهوێتئهوپهرتووکهیلهسهرڕهفهکهدانراوهبدزم.منئهوئارهزووهم،که
دهیهوێتدزییهکهبکات؛منئهوئارهزووهبهرجهس���تهدهکهموبۆدزیکردنهکه
 36   ئهمچهمکهmetastab     زاراوهیهکهسارتهربۆشێوازییهکهمیبڕوایخراپبهکاریهێناوهله
دووبهشپێکهاتووه)ئهودیو-نهگۆڕ(؛بهواتهلهودیوگۆڕانهوه.لهڕاستیدامننهمزانیچچهمکێکی

کوردیبۆدابنێم.
37ئهمدووزاراوهیهیفرۆیدموهکوخۆیانداناوهوبۆکوردیموهرنهگێڕاون:)ئێد(سهرچاوهی
حهزوئارهزووهکانیلهشه؛)ئیگۆ(خۆیه؛فرۆیدباوهڕیبهبهشیسییهمیدهروونیشههیه،کهبه

)سوپهرئیگۆ(خۆیبهرزناوزهدیدهکات.)وهرگێڕ(
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دهیخهمهگهر.دزیکردنهکهش،کهمنلهئارهزووهکهمدادهریدهبڕمبهس���تراوهبه
نهبوونییهوهیانبهرژهوهندیمنلهپهرتووکهکهدا،نرخیپهرتووکهکه-لهڕاس���تیدا
پرۆسهیهکهلهئاکامیخۆ–سزادانهوهپهیدابووهوکهمیانزۆربهگرێیئۆدیبهوه
بهستراوه.)38(هاندهرهکهبۆدزیکردنوڕاستییهکیلهنێوخۆیداشاردۆتهوهوئێمه
بهلێکۆڵینهوهدهتوانینبیدۆزینهوه.پێوهریئهوڕاس���تییهشکۆمهڵێکفاکتۆری
دهروونین،کهدهژمێردرێن.دواجاریشبۆدۆزینهوهیئهوڕاس���تییهپێویستیمان
بهبیریارێکیسایکۆلۆجیشیکهرێتیههیه،کهدهبێتبهیاریدهدهرلهنێوانژیانی
ئاگامهن���دیمنوهاندهرهکان���یئهودیوئاگامهندی���م.دهردهکهوێت)ئهویدی(
توانیبێتیلهس���هرههڵدانیتێههڵکێش���هینێوانبابهتیئ���هودیوئاگامهندییمو
دژهبابهت���یئاگامهندیمکاریگهربێت.منلهڕێگهییارمهتیدانیئهوکهس���هوهله
خۆمتێدهگهم.منلهپهیوهندیهکهمدالهگهڵ‘ئید’لهڕێگهیئهوکهس���هوهخۆم
دهبینم���هوه.ئهگهرکهمێکزانیاریملهس���ایکۆلۆجیشیکهرێتیداههبێتدهتوانم
دهروونیخۆمشیبکهمهوه.بهاڵممنلهوێدالهشیکردنهوهکهمداسهرکهوتودهبم،
کهبڕوابهحهدهسهکاننهکهمولهدهرهوهداخۆمببینم.ئاکامهکانیشی،کهخۆم
بهتهنیایانلهگهڵیارمهتیکهس���ێکیدیکهداپێیانگهیشتومدڵنیاییمنادهنێ.
ئهوانتهنیازهمینهبۆس���هلماندنیگریمانهیهکیزانستیخۆشدهکهن.گریمانهی
“گرێیئۆدیب”،وهکوبیردۆزهیئهتۆمیبیرۆکهیهکیئهزمونگهرانهیه؛پیهرسلهم
بارهیهوهدهڵێت.نابێتخۆمانلهسهرجهمیئهزموونهکانجیابکهینهوه،کهلهبهر
ڕۆشناییئهواندادهڕوانینهداهاتوو.کهوابوو،س���ایکۆلۆجیشیکهرێتیلهجیگهی
بڕوایخراپدرۆکردنبهب���ێدرۆکهرهکهدادهنێت؛بۆمڕووندهکاتهوهچۆنبهبێ
ئهوهیدرۆلهگهڵخۆمدابکهمدرۆملهگهڵدادهکرێت،چونکهپهیوهندییهکینێوان
ئهوکهسه]شیکهرهوهکه[ومنلهپهیوهندینێوانمنودهروونیخۆمجیاناکاتهوه.
دووالیهنیههڵخهڵهتێنهروههڵخهڵهتێنراوالدهبات.لهگهڵدامهزراندنیدووالیهنه
دهروونییهک���هدا‘ئید’و‘ئیگۆ’بارودۆخیپێویستب���ۆدرۆکردنیشلهناودهبات.
بونی���ادیبوون–لهگهڵ–ئهوانداب���هقوڵیلهنێودهروونیمن���دادادهمهزرێنێت.
ئای���ائهمبۆچوونهئێمهڕازیدهکات؟نزیکبوونهوهمانلهبیردۆزهیس���ایکۆلۆجی
شیکهرێتیدهریدهخاتئهمبیردۆزهیهئهوهندهئاساننییه.دانانی‘ئید’بهشت
نالهباره.‘شت’گوێناداتهئهوبیرۆکانهیباسیاندهکهین،بهاڵم‘ئیدبهپێچهوانهوه
گوێیاندهداتێ،بهتایبهتیلهوکاتهدادهمانهوێتڕاستییهکبدۆزینهوه.فرۆیدباسی
جۆرێکبهرگریکردندهکات،کهپزیش���کێکل���هکۆتاییقۆناخییهکهمداههوڵی

38گرێیئۆدیبچهمکیکیفرۆیدهبۆحهزوئارهزوویجوتبوونلهدهروونیکوڕدالهگهڵدایکدا
بهکاردێت.فرۆیدئهمچهمکهیلهشانۆگهریئۆدیبیپاشایسۆفۆکلیسهوهوهرگرتوه،کهئۆدیبلهو

شانۆگهریهداباوکیدهکوژێتوڵهگهڵدایکیداهاوسهرێتیدهبهستێت.)وهرگێڕ(
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دۆزینهوهیڕاس���تیدهدات.ئهمبهرگریکردن���هڕهفتارێکیدهرهکییه:نهخۆشهکه
بهرگ���ریدهکات،نایهوێهیچبڵێتوزۆربهجوانیباس���یخهونهکانیدهکات،
ههندێکجارخۆیلهچارهسهرکردنهدهروونییهکهشدووردهخاتهوه.دهگونجێت
ئهوپرسیارهبکهین،چبهشێکیدهروونینهخۆشهکهبهرگریدهکات.ئهوبهشه
‘ئیگۆ’نییه،کهبهسهرجهمیفاکتۆرهکانیئاگامهندیدادهنرێت؛ئهمهشنامانخاته
گومانهوهبهرانبهرپزیشکهکه،لهوهیوازلهچارهسهرکردنهکهبهێنێت،لهبهرئهوهی
‘ئیگۆ’،وهکوپزیش���کهکهبهواتایڕهتدانهوهکانیگهیشتوه.لهوانهیه‘ئیگۆ’به
گریمانهکهوهببهس���تێتهوه،کهلهوهوپێشنهیدهتوانیبیدۆزێتهوه.ئایادهتوانین
بڵێین،نهخۆشهکهبهوڕاس���تییانهیپزیشکهکهڕۆژانهبۆیدهردهخات،پهرێشان
دهبێتوههوڵدهداتلهناویانبهرێتولهناخیشهوهدهیهوێتلهچارهسهرکردنهکه
ب���هردهوامبێت؟لهمحاڵهت���هداناتوانینب���ڕوایخراپبۆئهودی���وئاگامهندی
بگهڕێنینهوه؛بڕوایخراپبهههمووناکۆکییهکانییهوهلهنێوئاگامهندییدایه.بهاڵم
ئهمهبهرگریکردنهکهنییه،کهپزیشکهکهباسیدهکات؛بۆئهوبهرگرییهکهنهێنیه
ولهقوالییدایه،لهدوورهوهدێت؛ڕهگوڕیش���هیلهوێداداکوتیوه،کهپزیشکهکه
دهیهوێتڕوونیبکاتهوه.سهرهڕایئهمه،مهحاڵهبهرگریکردنهکهبۆئهوسهرچاوه
ئاڵۆزهبگهڕێنێتهوه،کهپزیش���کهکهدهیهوێتبیخاتهڕوو.ئهوسهرچاوهئاڵۆزه
دهستکردیپزیش���کهکهیهچونکهپزیش���کهکهبهئاگاوهدهریدهبڕێودهیهوێت
لهزمانینهخۆشهکهیدهربهێنێت.تهنیابهڕێگهیچاودێریکردن]س���انسۆر[ئهو
بابهتهڕهتدهدرێتهوه.لهوێوهلهپرسیارهکانودۆزینهوهکانیپزیشکهکهتێدهگهین
ودهمانهوێتشتێکدهربڕینیانبیشارینهوه.ئێمهلهچاودێریکردنهکهدادهزانین
چیخهفهدهکهین.ئهگهرزمانومیتۆدیسایکۆلۆجیشیکهرێتیڕهتبدهینهوه
بهوب���اوهڕهشدهگهین،ک���هچاودێریکردنلهگهڵههڵس���وڕانبهچاالکییهکهی
دهزانێ���ت،چیخهفهکردووه.ئهگ���هرههمووئهومیتافۆروبیرۆکانهیلهبارهی
هێزودهس���تهاڵتهنادیارهکانهوهههنڕهتبدهینهوه،دهبێتئهوشتهههڵبژێرێت.
ئهمهشئهوهدهگهیهنێ���تچاودێریکردندهزانێتچیدهکات.ئهگیناچۆنڕێگه
بهجووتبونێکیس���ێکسییاساییدهداتیانبرسێتیوتینوێتیوپێویستیبۆ
نوس���تنبهئاگاوهدهردهبڕێت؟چۆندهتوانێتلهوهزۆرترچاودێرینهکاتیان
بکهوێتهژێرفێڵکردن���یئارهزووهکانیهوه؟تاوانبارکردنیهاندهرهکانبهسنییه.
پێویستهئهوهاندهرهرانهبۆئهوهیبیش���ارێتهوهبناسرێن.بهکورتییهکهیچۆن
چاودێریکردنئهوهاندهرانهیپێویست���هخهفهبکرێنجیادهکاتهوه،بهبێئهوهی
بزانێتجیایکردوونهتهوه؟چۆنزانینلهبارهیخۆیهوهبێئاگادهبێت؟
بهبۆچوونیئهالین،لهزانیندادهزانیت،کهتۆدهزانیت.ئێمهدهتوانینلهوهش
زۆرت���ربڵێین،کهههمووزانینێکئاگاییهلهزانین.ئامادهنهبوونوبهرگریکردنی
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نهخۆشهکهلهدهربڕینیئهوشتانهیدهیشارێتهوهئاماژهبۆزانیندهکات.ههموو
ئهوچاالکییانهینهخۆشهکهبۆشاردنهوهیئهوشتانهیدهیزانێتئهوهدهگهیهنن،
ک���هنهخۆشهکه،وهکوچاودێرێکلهخۆیبهئاگایه.بهاڵمئهوچاودێرهچجۆره
خۆ–ئاگاییهک���یههیه؟دهبێ���تئاگاییبێتلهوهی،کهئاگ���ایلهخهفهکردنی
هاندهرهکانێتی،کهدهریاندهخاتوئاگاداریاننییه.ئهگهرئهمچاودێرهلهبڕوای
خراپدانهبێتچییه؟مادامهکیس���ایکۆلۆجیشیکهرایهتیبۆلهناوبردنیبڕوای
خراپلهنێوانئاگامهندیوئهودیوئاگامهندییدا،ئاگامهندییهکیس���هربهخۆیبۆ
ب���ڕوایخراپدامهزراندووه،ئهواهیچیبۆئێمهنهکردووه.دامهزراندنیالیهنهکان
بۆدهرووندووانیانس���یانبن)وهکوئیدوئیگۆوس���وپهرئیگۆ(کێشهیهکی
زمانهوانیووشهسازییه.شاردنهوهیڕاستییهکلهخۆئهوهدهگهیهنێتئهو)خۆ(یه
یهکهیهکیسایکۆلۆجییهوچاالکییهکیدووالیهنیههیه.لهالیهکهوهههوڵدهدات
بهرجهستهیبکاتولهالکهیدیکهوهخهفهیبکات.ههریهکێکلهمدووالیهنهی
چاالکییهکهتهواوکهریئهویدیکهیهوئاماژهبۆبوونیدهکات.بهجیاکردنهوهی
ئاگامهندیلهالیهنیئهودیویئاگامهندییهوهزانایانیس���ایکۆلۆجیشیکهرایهتی
لهجیاکردنهوهیئهمدووالیهنهداس���هرکهوتونهبوونچونکهلبیدۆکوێرانهڕوو
لهدهربڕینهکان���یئاگامهندیدهکاتودیاردهکانینێ���وئاگامهندیشنهبزێونو
ئاکامێکیساختهیانههیه.سایکۆلۆجیشیکهرایهتیئهمدووالیهنهیڕهتدانهوه

وڕاکێشانیداوهتهدهستچاودێرکهرهکه.
لهس���هروئهمهوه،ئ���هویهکێتیی���هیس���هرجهمیدیاردهکانی)خهفهکردنی
هاندهرهکانوشاردنهوهیانلهژێردهمامهیهێماکاندا(تێدایهبهتهواویباسنهکراوه
وپهیوهندینێوانجیاوازییهکانههڵنهبهس���تراوه.چۆنهاندهرێکیخهفهکراوبه
جۆرێکیدیکهخۆیدهردهخاتئهگهر:یه که م،بهخۆینهزانێت،کهخهفهکراوه.
دووه م، نهزانێتخزێنراوهتهپشتهوهچونکهبهوجۆرهیههیهنامانهوێت.سێیه م، 

لهبارهیپڕۆژهیشاردنهوهوههڵخهڵهتاندنهکهوهنهزانێت؟
چۆنبتوانینباس���یخۆشیهکیاندوودڵیبکهی���نئهگهرئاگامهندیلهودیو
چاودێرهکهوهئاگایلهئاکامهکهنهبێتوههمانکات،نهزانێتئهوئاکامهئهوهیه،
ک���هحهزدهکهینبیگهیهنێیانخۆمانیلێبپارێزی���ن؟فرۆیدلهگهڵدابهشکردنی
دهروون���دازۆریلهخۆیکردووهولهههم���ووشوێنێکایهکێتییهکیجادوگهرانه
لهنێوبهشهکانودیاردهدوورهکاندادروس���تبکات.هاندهرێکیئهودیوئاگامهندی
بهجادوخهسڵهتی‘خهفهکردن’یان‘تاوانبارکردن’یپێداوهوڕهنگاوڕهنگکراوه
وجادوگهران���هشجۆرێکلههێماگهریبۆهێناوینهتهکایهوه.بهههمانشێوهش،
دیاردهکانینێ���وئاگامهندیلهنێوهێماواتادارهکان���داڕازاونهتهوهوبهتهنیاش
ئ���هوواتایانهبهبێپهیوهندییانبهڕوونیدهرناک���هون.بێجگهلهمکهموکهرتییه،
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جادوکردنهکهڕێگهیپێکهوهبوونیانلهودیوئاگامهندییهوهناگرێت.شوێنکهوتوانی
ئ���همبیردۆزهیهنهی���انتوانیوهلهبڕوایخراپڕابکهنوباس���ینهکهن.ئهمهش
هانی)شتێ���گل(،زانایس���ایکۆلۆجیلهڤینسدا،وازلهنهریتیس���ایکۆلۆجی
شیکهرایهتیبهێنێتوبنوس���ێت،“ههم���ووجارێکل���هتوێژینهوهکهمدائهوهم
سهلماندوه،کهناوکیدیاردهدهروونییهکانئاگامهندییه.”
ههروهه���الهونموونانهدا،کهلهمتوێژینهوهیهداباس���یاندهکاتبڕوایخراپی
دۆزیوهت���هوه،کهفێرگ���هیفرۆیدئاماژهیبۆناکات.ب���ۆنموونهژنێکههیهله
ژیان���یمێردایهتی���دامنداڵینابێت:لهگهڵهاوس���هرهکهیداتوانیویانهنهکتهنیا
ئاڵۆزیکێش���هکهیانخستۆتهالیهنێکیتاریکوقوڵیدهروونیانهوه،بهڵکوئهو
ههڵوێستانهشیانشاردۆتهوه،کهلهدهرهوهدادهبینرێنودهتوانرێتبناسرێنهوه.
زۆرج���ار،پیاوهکهبهشتێگلدهڵێت،ژنهکهحهزیخۆیبۆمنداڵدروس���تکردن
دهربڕیوه،کهچیژنهکه،کهپرس���یاریل���هوبارهیهوهلێدهکرێتبهتوندیڕهتی
دهدات���هوهونکۆڵیلێدهکات.لێرهجۆرێکل���هڕوخاندندهدۆزینهوه.بهگوێرهی
زانیارییهک���هیشتێگلدهردهکهوێت،ئهوژنانهیبهحاڵهتینهزۆکیگهیش���تون،
لهپێشهوهئهوخۆشییهیلێیدهترسن،دهڕوخێنن.زۆریانلهکاتیجوتبووندا
لهگهڵهاوس���هرهکانیانبیرلهسێکسناکهنهوهوبیریاندهبهنبهالیکاروباری
ڕۆژانهوئیش���یناوماڵ.ئایاکهسههیهلێرهداباس���یئهودیوئاگامهندیبکات؟
هێش���تا،ئهگ���هرئهوژنهنهزۆکوس���اردیشبێت،ئاگاییخ���ۆیلهوخۆشییه
لهناوبهرێت،ئهوالهوڕووهوهلهگهلخۆیداناکۆکهودهیهوێتساردوسڕیهکهبۆ
خۆیبسهلمێنێت.کهسێکبۆئهوهینکۆڵیلهچێژوهرگرتنبکاتدهبێتدانبه
بوونیئهزموونیچێژوهرگرتنهکهبهێنێت.ئهمهشلهخۆیدابڕوایخراپه.بۆئهوهی
ئهزموونهکهڕهتبداتهوهدهبێتئهزموونهکهیههبێت.لێرهدا،ئێمهلهسهرزهمینهی
سایکۆلۆجیشیکهرایهتیناتوانینبمێنینهوه.پهنابردنهبهرئهودیوئاگامهندیو
دابهشکردنیدهروونبهئاکامێکیتهواومانناگهیهنێت.لهالیهکیدیکهوهلهبڕوای
خراپداچهندههڵوێستێکسهرههڵدهدهن،کهلهنێوئاگامهندییدان.لهبهرئهمهئهو
گرفتهیباسمانکردهێشتاچارهسهرنهکراوه.ئهگهربمانهوێتخۆمانلهمگرفته
ڕزگاربکهی���ن،پێویستهلهنزیکهوهباس���یجۆرهکانیب���ڕوایخراپبکهین.ئهم
باس���کردنهشچاکترئهوبارودۆخهمانبۆئاشکرادهکات،کهبڕوایخراپیتێدا
پهیدادهبێت؛ئهوپرسیارهشخۆیدهسهپێنێتودهبێتوهاڵمیبدهینهوه:“ئهو

بوونهیمرۆڤچییه،کهدهتوانێتبڕوایخراپیههبێت؟”
بیرلهوژنهبکهوهبۆیهکهمجارلهگهڵپیاوێکدادهچێتهژوانهوه.ئهوزۆرچاک
لهمهبهستیپیاوهکهتێدهگاتودهزانێتزوویاندرهنگدهبێتبڕیاریشیلهسهر
ب���دات.بهاڵمبهپێویست���ینازانێتپهلهیتێدابکات.تهنی���ابیرلهوهدهکاتهوه
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چۆنبهڕێزانهخۆینیش���انیپیاوهکهبدات.ئهونازانێتئهوهیلهمههڵوێستهدا
دهس���تیدهکهوێتئێمهبه“یهکهمنزیکبوون���هوه“یناوزهددهکهین.ئهونایهوێت
لهههڵوێستهکهیداچوونهپێش���هوهکهببینێ���توحهزناکاتبێجگهلهواتازهق
ودهرهکییهک���انبیرل���هواتاکانیژێرهوهیگفتوگۆیپیاوهک���هبکاتهوه.ئهگهر
پیاوهک���هبڵێت،ت���ۆزۆرجوانیت،ههمووکااڵیهکیس���ێکسیلهبهردادهکهنێتو
ڕاس���تهوخۆبهواتایهکیدیک���هوهیگرێدهداتوخهس���ڵهتێکیدیکهیدهداتێ.
پیاوهکه،وهکوکهس���ێکیڕاستگۆوبهڕێزدهبینێت،ئهمهشبۆئهولهوڕاستییه
دهچێ���ت،کهمێزهک���هچواگۆشهیهیانڕهنگیدیوارهکهشینه.خهس���ڵهتهکانی
پیاوهکهبهمش���ێوهیه،وهکوخهس���ڵهتیشتێک،دهبنبهنهگۆڕوههمیش���هیی.
هۆک���اریئهمهشلهوهدایه،کهئ���هوژنهنازانێتچیدهوێ���ت.ئهودهزانێتچ
ج���ۆرهحهزوئارهزوویهکبووهبههاندهری،ب���هاڵمدهربڕینیحهزوئارهزووی
لهبهردهمپیاوهکهداشهرمهزاریدهکاتودهیترس���ێنێت.ههمانکاتڕێزلێنانیش
بهسهرنجڕاکێشوخۆشدانانێت،ئهگهرتهنیاڕێزلێنانبێتومهبهستێکیدیکهی
لهپشتهوهنهبێتبۆڕازیکردنیخۆی،لهمحاڵهتهدا،دهبێتجۆرهههستکردنێک
ههبێت،کهههمووکهسایهتییهکهیبگرێتهوه-بۆنموونه،ههمووسهربهستییهکهی
بناس���ێتهوه.پێویستهئهمههس���تکردنهشئارهزووبێتوببێ���تبهبابهتێکبۆ
لهش���ی.لێرهدانایهوێتئهوئارهزووهبناس���ێتوبزانێ���تچییه.تهنانهتناوی
لینانێت.ناسینهوهکهیلهوێدادهبینێتهوه،کهئارهزووهکهببێتبهپهسهندکردن
وڕێزلێنانوشێوازێکیدیکهوهرگرێت،کهئهو،وهکوبابهتێکیگهرمیانتهنێک
دهرناخات.بهاڵمگریمانپیاوهکهدهستیژنهکهدهگرێت.ئهمههڵویستهژوانهکه
دهخاتهمهترس���ییهوهوداوال���هژنهکهدهکاتخێرابریارێ���کبدات.النهبردنی
دهس���تیلهنێودهس���تیپیاوهکهدائهوهدهگهیهنێتژنهکهحهزیلهدهستبازی
پیاوهکهیه.ئهگهردهستیش���یالبهرێتئهواکاتهخۆشهکهتێکدهچێتوژوانهکه
دهشێوێ���ت.لێرهداژنهکهدهیهوێتبڕیاردانهک���هیخۆی]بۆالبردنیانالنهبردنی
دهستی[دوابخات.ئێمهشدهزانیندوایئهمهچیروودهدات؛ژنهکهبهبێئهوهی
ببینێتدهس���تیلهنێودهستیپیاوهکهدادههێڵێتهوه.لهمحاڵهتهدابهڕێکهوت
ژنهکهبووهبههۆش.بوون���یپیاوهکه،دهخاتهنێوپلهیهکیبهرزیبیرکردنهوه
بهس���ۆزهکهیهوه؛باس���یچۆنیهتیژیانیبهگش���تیوژیانیخۆیبهتایبهتیبۆ
دهکات.کهس���ایهتیخۆینیشانپیاوهکهدهدات.لێرهدادهستیلهنێودهستی
گهرمیپیاوهکهدادهمێنێتهوهبهبێئهوهیبڕیارلهسهرالبردنییانمانهوهیبدات.
ئێمهدهڵێین،ئهمژنهلهبڕوایخراپدادهژی.چهندڕێگهیهکیشبۆمانهوهیبڕوای
خراپدهگرێتهبهر.ئهوههڵوێستوڕهفتارهکانیپیاوهکهیلهههموومهبهستێک
ڕووتکردۆتهوهووهک���وخۆیاندهیانبینێت–کردوونیبهبوون–لهنێو–خۆیدا.
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ب���هاڵمڕێگهشیبهخۆیداوهچێژلهحهزوئ���ارهزوویپیاوهکهوهرگرێتوبه
ڕادهیهکی���شبهوجۆرهبیریلێناکاتهوه،کهههیهوبهبهشتێکیبهرزیدادهنێت.
دواجار،ئهوهندهشنکۆڵیلهبوونیلهشیخۆیدهکاتونایهوێتدهریخات،دهگاته
ئهوباوهڕهی،کهئهولهشنییه.لهدهرهوهیلهشیهوهبیرلهلهشیدهکاتهوهو
بهوتهنهنهبزێوهیدادهنێت،کهڕووداوهکانیبهسهردادێتبهبێئهوهیبتوانێت
کاریگهرێتیبهس���هریانهوهههبێت.چیهکێتییهکل���هنێوانئهمجۆرانهیبڕوای
خراپداههیه؟کۆکردنهوهیالیهنهناکۆکهکانوتێههڵکێشکردنیانهونهره.ههر
چهمکێ���کدابهێنینئهوچهمکهئاماژهبۆدووخهس���ڵهتیبوونیمرۆڤدهکات؛
مرۆڤلهیهککاتدافاکتۆروبهرزێتیش���ه.ئهمدووالیهنهیڕاستهقینهیبوونی
م���رۆڤهاوئاههنگییهکدهردهخهن.بهاڵمبڕوایخراپنایهوێتببێتبههۆکاری
س���هرههڵدانیئهوهاوئاههنگیی���هوبچێتهئهودیوتێههڵکێش���هکهیانهوه.بڕوای
خراپلهگهڵپاراس���تنیجیاوازهکانیانلهیهکچونیش���یاندهسهلمێنێت.فاکتۆر،
وهک���وشتێکیبهرزدهس���هلمێنێتوبهرزهکهشبهفاکت���ۆردادهنێت.ئهمهش
بهجۆرێکڕوودهدات،کهتاکهکهسبهناس���ینییهکێکلهمدووالیهنهخۆیله
بهردهمالیهنهکهیدیکهشدادهبینێت.لهههندێکگوتنداپێکهاتهیهکیسازکراوی
ب���ڕوایخراپبهئاس���انیدهدۆزین���هوه.بۆنموونهلهناونیش���انیپهرتووکهکهی
جاکچ���اردۆن“خۆشهویستیگهلێکلهخۆشهویست���یزۆرتره.”دهبینینچۆن
یهکێتیهکلهنێوانخۆشهویستیوفاکتۆرهکهیدادروس���تکراوه،“جووتبوونیدوو
شتپێکهوه“،ههستهوهری،ئیگۆیزم،ههستکردنیمیکانیکیغیرهالیپرۆست،
بیرۆکهیجهنگینێواندووسێکسهکهالیئهدلهروهتد.ههروههاخۆشهویستی،
وهکوههس���تکردنێکیبهرز،“ڕووباریئاگرین”یمۆریکا،نۆس���تهڵجابۆژیانی
ههمیشهگی،ئیرۆس���یئهفالتونوحهدهسیگهردوونیقوڵالیلۆرینسوهتد.
لێ���رهدا،فاکتۆرهکانلهپیناویدۆزینهوهیخۆمانلهودیوس���اتهکانیئێستاوه
جیدههێڵی���ن.بارودۆخیبوون���یمرۆڤلهودیوفاکت���ۆرهدهروونییهکانهوهلهنێو
جیهانێکیمێتافیزیکدادادهنێین.لهالیهکیدیکهوه،ناونیش���انیشانۆگهریهکهی
س���ارمنت“منخ���ۆمزۆرمهزندهبینم”،کهئاماژهبۆب���ڕوایخراپدهکات،بۆ
ئهوهیلهنێوچواردی���واریفاکتۆرهکاندازیندانیمانبک���اتلهبهردهمبهرزێتیدا
ڕاماندهوهس���تێنێت.ئهمبونیادهلهگوتهیهکیناوداریدیکهشدادهبینین:“ئهو
بووهبهوشتهی،کهلهپێش���تروابوو.”یانلهگوتهیهکیدیکهدا،کهپێچهوانهی
ئهمگوتهیهیهدهڵێت،“لهکۆتاییداژیانیههمیش���هییمرۆڤدهگۆڕێتبۆخودی
خ���ۆی.”ئهمگوتانهدیاردهیبڕوایخراپیانتێدایه.پارادۆکسیانلهنێوخۆیاندا
ههڵگرتوه،کهبیرکردنهوهدهههژێنێتوڕووبهڕوویشتێکینادیاریدهکاتهوه.
لهڕاس���تیدائهمدیاردهیهناوهڕۆکیباسهکهمانه.ئهوهیگرنگهبزانینئهوهیه،
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کهئهمهپێکهاتهیهکینوێوبوونیادیبیرۆکهیهکینوێنییه؛بهپێچهوانهوه،وا
دانراونتاکوبهردهواملهڕوخاندندابنوئێمهبتوانینههرکاتێکئارهزوومانکرد
لهحاڵهتێکیس���روشتیئێستاداڕوولهبهرزێتیبکهینولهبهرزێتیشهوهبهرهو

ئێستابگهڕیینهوه.
بۆماندهرکهوتچۆنبڕوایخراپسودلهوگوتانهوهردهگرێت،کهههموویان
دهیانهوێتئهوهدامهزرێنن،کهمنئهوهنیمئێستاههم.ئهگهرمنتهنیائهوهبم،
کهئێستاههم،دهمتوانیبۆنموونهبیرلهوهشبکهمهوهکهس���ێکبهپێچهوانهی
ئهمحاڵهتهوهڕهخنهملێبگرێتومنیشپرسیارلهبوونیخۆمبکهم،بهزۆریش
ئهوڕاس���تییهوهربگرم.بهاڵمسوپاسبۆبهرزێتی.منتهنیائهوهنیم،کهئێستا
ههم.بهوجۆرهیس���ۆزانبهفیگارۆدهڵێت،“بۆئهوهیبیسهلمێنممنڕاس���تم،
پێویستهباوهڕبهوهشبکهم،کهمنکهسێکمدهگونجێتتوشیههڵهکردنببم.”
م���نئهوبوونهمشهرمهزارنابمچونکهبهرزێتیلهبهردهممدایه.دهتوانملهبوونی
خ���ۆمڕابکهم.دڕاندنیج���لوبهرگهکهمدهخهمهئهس���تۆیئهوانهیخهتابارم
دهک���هن.بهاڵمالیهنینادیاروتهمومژاویبڕوایخراپلهوێدایهمن،وهکوشتێک
لهبهردهمبهرزێتییهکهمداڕادهوهستم.لهمحاڵهتهشدایهلهههمووتاوابناربوونو
خهتایهکڕادهکهم.ژنهکهخۆیلهههمووجۆرهحهزوئارهزوویهکپاکدهکاتهوه،
ک���هدهبنههۆکاریشهرم���هزاری.ئهوخۆیبهبوونێکیب���هرزدهبینێت.بهاڵم،
ب���هپێچهوانهوه،“منخۆمزۆرم���هزندهبینم”بهگۆڕان���یبهرزێتییهکهمانبۆ
فاکتۆرهکاندهبێتبهسهرچاوهیهکیلهبننههاتوویبیانوهکانلهئاستیڕوخان
وزهبونیمان���دا.کچێکینازکهربهڕادهی���هکههوڵدهداتبهرزێتیهکهبپارێزێت،که
واتێدهگاتئهوڕێزلێنانهیپیاوهک���هبۆیداناوهجۆریکهلهوبهرزێتییه.بهاڵمئهو
بهرزێتیهدهچهقێنێتوفاکتۆرهکانیلهئێستاوهتونددهیانبهستێتهوه.ڕێزلێنان
بێجگهلهڕێزلێنانچیدیکهنییه.ئهوشتهگیرخواردووهیه،کهلهوهزیاترنابێت

بهشتێکیدیکه.
ئ��همچهمکه)metastable(هی“بهرزێتی–فاکت���ۆری”یهکێکهلهئامێره
بنهڕهتییهکان���یبڕوایخراپ،بهاڵمتاکهئامێ���رنییه.ئێمهدهتوانیندووالیهنی
دیک���هشلهوێدابدۆزینهوه،کاتێکدهڵێی���ن،بوون–بۆ–خۆلهگهڵبوون–بۆ–
کهسانیدیکهداخۆیتهواودهکات.ههمووههڵوێستێکیمنبهدووچاودهبینرێت؛
چاویمنوچاویکهسانیدیکه.لهمدووجۆرهبینینهدابونیادیههڵوێستهکهش
گۆڕانیبهس���هردادێ���ت.بهاڵم،وهکودواییڕوونیدهکهین���هوهوههریهکێکلهو
چاوان���هدهبینین،لهه���هردووحاڵهتهکهداجیاوازیلهنێ���وانبوونودیاردهی
بوونم���دانابینرێت.ڕاس���تیبوونمبهوشێوهیهدهناس���رێت،کهخۆمدهردهخهم
وکهس���انیدیکهههس���تیپێدهکهن.ئهوهیمن،وهکوبوون–بۆ–کهسانیدیکه
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وبوون–بۆ-خ���ۆههمه،بهردهوامتێههڵکێش���هکهههڵدهوهشێتهوهولهنێوکایهی
ڕاک���ردنوخۆشاردنهوهل���هبوون–بۆ–خۆوهبۆبوون–بۆ–کهس���انیدیکهو
دیسانهوهبۆبوون–بۆ–خۆدهمهێڵێتهوه.ههروههائهوبوونهشمانلهناوهڕاستی
جیهاندال���هڕێگهیژنهکهوهبینی.ب���ۆنموونه،گۆڕانیبوونم���انبۆبابهتێکی
نهبزێ���و،وهکوبابهتهکانیدیکهتاک���وخۆیلهچاالکییهکانوخۆخهریکردنبه
جیهانهوهبدۆزێتهوهوههوڵنهداتپرۆژهوئهگهرهکانیخۆیدابهێنێت.بابیرلهو
تێههڵکێش���راوانهبکهینهوه،کهئاڵوزوتهمومژاوینوکاریگهرێتییانبهسهرئهم
جۆرهلهخۆدهرچوونهکاتییانهوهههیه.جهختلهس���هرئهوهدهکهین،کهمن
ئهوهمههیه)مرۆڤێکلهقۆناخێکدادهوهس���تێتوئامادهیگۆڕاننییه(ههروهها
منئهوهنی���م،کهههم)مرۆڤێکنکۆڵیلهخهتاکان���یڕابردوویدهکاتچونکه
باوهڕیبهسهربهس���تیوداهێنانیبهردهوامههیه.(ئێمهدهبێتمامهڵهکردنمان
لهگ���هڵبوونیمرۆڤدالهس���هرئهمزهمینهیهبێت،کهئ���همبوونهئهوهیهنییهو
ئهوهشنییه،کهههیه.چیبۆبوونیئهمچهمکانهپێویستهوئاگامهندیچۆن
دهیانناس���ێت؟ئاوهڕدانهوهیهکیخێرالهبیرۆکهی)دڵسۆزی(کهدژهبابهتیبڕوای
خراپه،یارمهتیماندهداتلهمکێشهیهتێبگهین.لهڕاستیدا،دڵسۆزیداواکارییه
نهکحاڵهت.ئایاچیلهدڵسۆزییداوهدهستدێت؟پێویستهمرۆڤبوون–بۆ–
خۆبێتوئهوهبێت،کهههیه.بهاڵمئایائهمهپیناسهبۆبوونێک–لهنێو–خۆدا
نییه؟باس���ییاسایناس���نامه)خۆیهتی(ناکات؟)39(بۆئهوهیچهمکیبڕوای
خراپبۆس���اتێکیشبێتئێمهههڵفریوێنێتوپاکی“دڵهڕهوانهکان”)بۆنموونه
لهنوس���راوهکانیگیدوکیسیلداباسکراون(بهس���هرڕاستهقینهیمرۆڤایهتیدا
بسهپێنرێت،نابێتبوونیمرۆڤبهیاسایناسنامهوهببهستینهوه.بوونیمرۆڤ
نابێتئهوشتهبێت،کهههیه،بهڵکوپێویستهئهوشتهبێێت،کههێشتاپهیدا
نهبووه.واتایئهمهچییه؟ئهگهرمرۆڤئهوهبێت،کهههیهبۆههمیشه،بڕوای
خ���راپڕوون���اداتوپاکیشنابێتبهنموونهیهکیبهرزب���ۆئهمبوونه.بهاڵمئایا
مرۆڤئهوبوونهیه،کهههیه؟یانبهگشتیچۆندهبێتبهوهیههیهلهکاتێکدا
ئ���هوئاگامهنده؟ئهگهردڵسۆزیوپاکیبب���نبهبههایههمهکی،ئاشکرایهئهو
گوتهیهش،کهدهڵێت“پێویستهتۆچۆنیتههروابیت”نابێتبهبناخهیحوکمدان
وئ���هوچهمکانهیمنلهبارهیبوونیخۆمهوهبهوجۆرهیههم،بهکاریاندههێنم.
ئهوتهنیانابێتبهنموونهیهکیبهرزبۆزانین،بهڵکونموونهیهکیبهرزیش���هبۆ

39یاسایناسنامهیانخۆیهتییهکێکهلهیاساکانیبیرکردنهوهلهلۆجیکیئهریستۆدا.جهخت
لهسهرسهلماندنیڕاستیفاکتۆریانبوونێکدهکاتودژیڕهتدانهوهیئهوڕاستییهڕادهوهستێت.
بۆنموونهئهوکاتهیدهڵێن)بهفرسپیه(ئێمهلهمدهستهواژهیهداناسنامهی)بوونبهسپی(مانبه
بهفرداوهوناکرێتههمانکاتبڵێینبهفرسپینییه.)وهرگێڕ(
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بوون.پێش���نیارییهکسانییهکیڕههایب���وونلهگهڵخۆیدادهکات.لهمڕووهوه
پێویستهببینبهوهیههین.بهاڵملهکاتێکدابهرپرسینلهوهیبهردهوامخۆمان
دروستبکهین،ئایادهبێتئێمهچیبین؟
بی���رلهوالوهدهکهینهوهلهقاوهخانهیهک���داکاردهکات.ئهوخێراکاردهکات،
ههندێ���کج���ارلهس���هرخۆوج���اریدیک���هبهپهل���هدێتودهچێ���ت.خۆی
دادهنهوێنێت���هوه.دهن���گوچاوهکان���یئهوهندهخهموئ���ارهزوویبۆداواکاری
کڕیارهک���اندهرنابڕێ���ت.دواج���ار،بهس���ینییهکهوهب���هپهل���هدهگهڕێت���هوه.
ههڵوێستهکان���یبۆئێمه،وهکویاریک���ردندهردهکهون.جوڵ���هوهاتوچۆکهی
میکانیک���یودووبارهبوونهوهی���ه.تهنانهتدهنگودهموچ���اویوجواڵنهکهشی
میکانیکی���ن.ئهویاریدهک���ات.بهاڵمچجۆرهیارییهک؟بۆباس���کردنییارییهکه
پێویس���تناکاتزۆرتهماشایبکهین.ئهوی���اریبوونبهخزمهتکارلهقاوهخانه
دهکات.ئهمهشجێگهیسهرسوڕماننییه.یاریکردنجۆرێکهلهدهستنیشانکردن
وگ���هڕانب���هدوایشتهکان���دا.منداڵێکبۆئهوهیلهشیخۆیبناس���ێتیاری
پێدهکات.خزمهتکارهکهشلهقاوهخانهکهدایاریدهکاتتاکوههس���تبهحاڵهتی
بوون���یخۆی،وهکوخزمهتکاربکات.ئهملێپرس���ینهوهیهلهوهیبازرگانهکانیش
جی���انییه.ههموویانلهحاڵهتیئاههنگگێڕاندادهژین.خهڵکیداوایانلێدهکان
ب���هوجۆرهخۆیاندهربخ���هن.بهق���اڵ،درومانکهر،جاڕچینێ���ومهزاتخانهبۆ
ڕاکێشانیکڕیارهکانبهالیخۆیانداسهمادهکهن.ئهوانکڕیارهکانیانبهوباوهڕه
دهگهیهن���ن،کهبێجگهلهبهق���اڵودرومانکهروجاڕچیهیچیدیکهنین.ئهگهر
بهقاڵهک���هخ���هونبهشتێکیدیک���هوه،بێجگهلهبهقاڵیببینێ���ت،کڕیارهکهی
دڵگ���راندهبێت.کۆم���هڵداوایلێدهکاتوهکوچۆنس���هربازدهبێتکارهکهی
س���هربازیبێت،ئهمیشبهقاڵیبک���ات.بێگومان،ئهگهرلهوهبترس���ینمرۆڤ
دهتوانێ���تڕابکاتوخۆیدهربازبکات،گهلێکڕێگهب���ۆزیندانیکردنیلهنێو
ئ���هوحاڵهتهدا،کهتیایهتیولهوبوونهدا،کهههیه،دهدۆزرێتهوه.لهمحاڵهتهدا
ولهنێ���وهوهخزمهتک���اریقاوهخانهک���ه،ڕاس���تهوخۆنابێتب���هخزمهتکاری
قاوهخان���ه.بوونیئهو،وهکوبوونیشوشهمهرهکهبهکهیانپهرداخنییه.شوشه
مهرهکهبشوش���همهرهکهبهوپهرداخیشپهرداخه.ئهودهتوانێتبیرلهبوونی
خۆیبکاتهوهوحوکمیبهس���هردابدات.ئهوهدهزانێ���ت:دهبێتکاتژمێرپێنجی
بهیانیلهخهوههس���تێت،پێشکردنهوهیقاوهخانهکهزهوییهکهیپاکبکاتهوه،
قۆرییهکچابخاتهس���هرئاگروهتد.مافهکانیخۆشی،وهکومافیبهخش���یش
وهرگرت���نوبوونبهئهن���داملهنێویهکێتیکرێکاراندادهزانێت.بهاڵمههمووئهم
چهم���کوبیرکردنهوان���هپهیوهندییانبهبهرزێتییهوهههی���هوڕووتکراوهن.ئهو
کهس���هیئهومافان���هیههیهمنم،ک���هدهمهوێتببمبهوکهس���ه)گریمانئهو
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خزمهتکارهمنم(،ههمانکاتئهوهم،کههێش���تانهبووم.ئهوهناگهیهنێتمنحهز
نهکهمببمبهوکهس���هیاندهمهوێتئهوکهس���هلهمن���هوهجیاوازبێت.بهڵکو
پێوهرێکیگش���تیلهنێوانبوونیمنوئهودانییه.بوونیئهوبۆمنوکهس���انی
دیکهشله‘نوێنهرایهتیکردندایه‘.ئهگهرمننوێنهرایهتیئهوبکهم،منئهونابم،
وهکوبابهتوخۆلهیهکدیجیادهبینهوه.ئهوهیلهیهکمانجیادهکاتهوههیچه.
ب���هاڵمئهوهیچهمنلهبوونیئهودووردهخاتهوه.منناتوانمببمبهئهو.تهنیا
دهتوان���مدهوریئ���هوببینم.بهئهندێش���هخۆمبکهمبهئ���هو.لهبهرئهمههیچ
کاریگهرێتییهک���مبهس���هربوونیئ���هوهوهنیی���ه.ههوڵدانهکهشمب���ۆبوونبه
خزمهتکارینێوقاوهخانهکهبێهودهیه.من،وهکوچۆنئهکتهرێکدهوریهاملێت
دهبینێ���ت،دهتوان���مبب���مبهئ���هو.ئ���هوهیههس���تیپێدهک���همخزمهتکاری
قاوهخانهکهیه،کهبووهبهبوون–لهنێو–خۆدا.دهردهکهوێتههس���تانیلهخهو
کاتژمێ���رپێنجیبهیانییانمان���هوهیلهنێوجێگاتاک���ودرهنگێک،ئهگهرچی
لهس���هرکارهکهبهدهرکردنیدهداتههمووئ���هرکومافهکانیههڵبژاردنیئهو
نهب���ن.لهوهدهچێتئ���هوخۆیبهحاڵهتێک���یبهرزترلهودیوئ���هوحاڵهتهوه
نهگهیهنێ���ت.هێش���تا،گومانل���هوهدانییه،کهئ���هوبهمواتای���هخزمهتکاری
قاوهخانهکهیه.ئهگهرئهمهبهمشێوهیهنهبێت،ئایانهیدهتوانیخۆیبهدیپلۆمات
وڕۆژنامهن���وسدابنێت؟ب���هاڵمئهگهرمنخزمهتکارێک���یقاوهخانهکهبم،ئهوا
نابێتبهبوونێکی–لهنێو–خۆدابنرێم.من،وهکوخزمهتکارههم،هێشتابوونم
ئ���هوشتهشنییه،کهئێستاههی���ه.بێجگهلهمه،ئێم���همامهڵهلهگهڵچهند
شێوازێکیبارودۆخیکۆمهاڵیهتیدهکهین؛منههرگیزیهکێکلهههڵوێستهکانو
کردهوهکانمنیم.قسهزانێکیچاکئهوکهس���هیهقسهیچاکدهکاتچونکهئهو
قسهکردننییه.ئهوخوێندکارهیگوێگرهوچاوهکانیدهخاتهسهرمامۆستاکهی
وگوێدهگرێ���تئهوهندهخ���ۆیبهمنواندنهوهخهریکدهک���ات،لهکۆتاییداوای
لێدێتگوێ���یلههیچنهبێت.ئهگهربهردهوامگ���وێنهدهمهلهشموکردهوهکانم
دهبێ���تبهوهیڤالیریبه“ئامادهنهبوونیپی���رۆز”ناوزهدیدهکات.ناتوانمبڵێم
بهوجۆرهی“ئهوپاکهتهشقارتهیهلهس���هرمێزهکهیه“م���نلێرهمیانلێرهنیم.
ئهمهشبوونم–لهنێو–جیهاندالهگهڵبوونم–لهناوهڕاستیجیهاندائاڵۆزدهکات.
مننهدانیش���تومونهڕاوهس���تاوم؛ئهمهلهشمتوشیئاڵ���ۆزیدهکات.لهههموو
الیهک���هوهلهبوونڕادهک���هموکهچیههم.بیرلهوشێ���وازیبوونهبکهوه،که
تهنیامنیتێدام:منخهمبارم.لهوانهیهکهس���ێکبۆیبچێتمنخهمباربم،لهو
شێ���وازهیبوونهدا،کهههم.ئایاخهمباریبێجگهلهویهکگرتنهمهبهس���تدارهی
سهرجهمیههڵسوێتهکانمدهردهخاتچییه؟خهمباریواتایڕوانینێکیدێزیمن
ب���ۆجیه���اندهخاتهڕوو.شانتهس���ککردنهوهوس���هردانهواندنوبێزاریلهشم
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دهستنیش���اندهکات.ب���هاڵملهمحاڵهتان���هدانازانم،کهدهتوانمل���همشێوازهدا
بهردهوامبمیاننا.ئایائهوکاتهیکهس���ێکدهبینمس���هریبۆبهرزناکهمهوهو
ڕوویهک���یخۆشینادهمێ؟خهمبارییهکهمبۆئهوکاتهیئهودهڕواتدواناخهم؟
ئای���اخهمب���اریههڵوێستنییه؟ئای���اجۆرێکلهئاگایینیی���ه؟لێرهداناڵێین
خهمباریئهوهیهکهس���ێکخۆیخهمباربکات؟گرنگیشنییههۆکارهکهیچییه
وبۆچ���یخهمباردهبین.ئ���هوهیگرنگهئهوهیه،کهئ���هوئاگامهندییهیخۆی
توشیخ���همدهکات،ئاگاییهک���یخهمبارانهیه.بهاڵمدژوارهلهس���روشتیئهو
ئاگامهندیی���هتێبگهی���ن؛بوون���یخهمب���ارئهوههب���ووهئامادهک���راوهی،وهکو
پهرتووکهک���هنییهبی���دهمبهخۆمیانبی���دهمبههاوڕێیهکم.منخهس���ڵهتی
کاریگهرێتی���ملهس���هربوونیخۆمنییه.ئهگهرمنبڕیارلهس���هرخهمباریخۆم
ب���دهمدهبێت،لهتوانام���داههبێتئهوخهمبارییهلهنێوفایل���دادانێمونهتوانم
دروس���تیبکهمهوه.ئهوحاڵهتهشنییهپاشڕوودانێکلهنێولهشمداڕوودهدات.
هێزیب���هردهواملهنێوئاگامهندییدانییه.ئهگهرم���نبمهوێتخۆمخهمباربکهم
لهب���هرئهوهی���ه،کهخهمبارنی���م.بوونم،وهکوبوونێکیخهمب���اربهمکارهله
دهس���تیمنڕادهک���ات.بوونێکی–لهنێو–خ���ۆیخهمبارب���هردهوامدهبێتو
ههمانکاتدهبێتب���هدێوزمهیئاگاییملهوبوونهی،کهخهمبارهوبههایهکیش،
کهمنهێش���تاههس���تمپێنهکردوه.ئهوبوونهیواتابهخشیخهمهکهمهنابێت
ب���هپێکهات���هبۆشێوازیبوونی.دهشێتکهس���ێکبڵێ���ت،ئاگامهندیمبهالی
کهم���هوهبابهتهکهیههرچیبێتیانههرحاڵهتێک���یئاگامهندانهبێت،شتێکه
ههیه.بهاڵمچۆنخهمب���اریوئاگاییملهخهمباریلهیهکدیجیابکهینهوه؟ئایا
ههردووکیانیهکشتنین؟ئایاڕاستهبڵێینئاگامهندیمشتێکهههیه؟ههمانکات
پێویست���هلهبیرماننهچێتبهوجۆرهیهوس���رڵبۆیدهچێ���ت،ئاگامهندیمله
بنهڕهت���هوهبهرانبهرکهس���انیدیکه،وهکوشتێکیئام���ادهنهبوودهردهکهوێت.
وهک���وبابهتێ���کواتایههمووههڵوێس���توکردهوهکانم���یههڵگرتبێتههیهو
ئامادهیه.ههروههاههمیش���هوئامادهنییهچونکهلهئاس���تیحهدهسیئهوانی
دیکهدا،خۆیوهکوسهربهس���تییهکیههمیشهییدهردهخات،کهبوونیپرسیاری
لهب���ارهوهلێدهکرێت.کاتێکپیرۆچاودهبڕێتهمن،دهزانمتهماشایمندهکات.
چاوهکانیخستۆتهس���هرلهشم.لهشملهنێوجیهاندایه.بابهتێکهههیه.ههروهها
فاکتۆرێکهلهنێوجیهاندا.وات���ایتهماشاکردنهکهیلهنێوجیهاندانییه.ئهمهش
دهبێتههۆکاریپهرێش���انبوونیمن.ههرچهن���دهزهردهخهنهیبۆدهکهم،بهڵێن
دهدهمی���انههڕهشهدهکهم،ب���هاڵمهیچشتێکڕهزامهندییانحوکمدانهکهمبۆ
دهس���تگیرناکات.ئهوهشتێکهدهکهوێتهئهودیومنولهههڵوێستهکهمداههستی
پێدهکهم.ئهمهشوهکومامهڵهکردنیکرێکاریکلهگهڵئامێرهکهیبهردهس���تیدا
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نییه.ڕهتدانهوهکانملهئاس���تیکهسانیدیکهدا،کهدهبنبهپرۆژهکانمتهنیابۆ
مننین.ئهواندهبنبهنوێنهریبوونموچاوهڕواندهکهنبهدڵسۆزییهوهیاننا
دڵسۆزانهبخرێنهگهر.فاکتۆریبوون–لهنێو–خۆیئاگامهندیکهس���انیدیکهی
لهنێوڕهتدانهوهوسهربهس���تیدادهرخستوه.ئاگامهندیکهس���انیدیکه،وهکو
نهبوونه؛لهبوونی–لهنێو–خۆدا“ئێستاولێرهدا”شتێکه،کهنهبووه.ئاگامهندی
کهس���انیدیکهئهوشتهیه،کهنییه.ئاگامهندیمن،وهکوئاگامهندیکهس���انی
دیک���هنییه.مادامهکیبوونیئهوئاگامهندانهی���ه،کهوابووشتێکهههیهوخۆی
دروستدهکات.خۆدروستکردنبهردهوامیبهبوونیدهدات.پێویستهئاگامهندی
ببێتبهبناخهیبوونیخۆیولهس���هربوونێکیدیکهخۆیڕانهگرێت.لهناخی
خۆگهرایهتی���دابوونیخ���ۆیدهپارێزێت،کهئهمهشئ���هوهدهگهیهنێتبوونێک
لهنێویداجێنش���ینبووه،بهاڵمئهوبوونههیچه:ئاگامهندیئهوهنییه،کهههیه.
لهژێرئهمبارودۆخانهداگرنگیدڵسۆزیبێجگهلهوهیشتێکهناتوانیندهس���تمان
بکهوێ���تچیدیک���هنییه.واتاکهشیلهگهڵبونی���ادیئاگامهندییمداناکۆکه.بۆ
ئ���هوهیدڵسۆزبیت،دهبێتببیتب���هوهیههیت.ئهمهشئهوهدهگهیهنێت،من
ل���هبنهڕهتهوهئهوهنی���م،کهههم.لێ���رهدالهگوتهکهیکان���ت“ئهوهئهرکی
س���هرشانیتۆیه،کهوابوودهتوانیبیکهی���ت.”تێدهگهین.مندڵسۆزدهبم؛ئهمه
ئهرکیمنهودهبێتههوڵیبۆبدهم.بهاڵمئێمهدهمانهوێتبیسهلمێنینبونیادی
بنهڕهت���ی“ئهوهنیت،کهههی���ت”مهحاڵه.ههوڵدانبهرهوبوونلهنێوخۆدایان
“ئهوبوون���هیههیه“ب���ێئاکامه.ئهمهشل���هئاگامهن���دینهشاردراوهتهوه.به
پێچهوان���هوه،ئاگامهندیئهمهدهزانێتوجۆرێکهلهشهرمهزاریشتوشیدهبین.
بێدهس���تهاڵتییهکهمانلهپێکهێنانیبوونمان،وهکوشتێکیههبوودیاریدهکات.
لێ���رهدادهردهکهوێ���تئ���هوکاتهیخۆمانب���هبوونێکدادهنێی���نولهڕێگهی
ئهزموونێکیناوهکییهوهیانزانینێکیلهپێش���ترهوهحوکمیبهس���هردادهدهین،
ئهوبوونهڕهتدهکهین.ڕهتکردنهکهشمانبهرهوبوونێکیدیکهنییه،بهڵکوبهرهو

بۆشاییهیانبهرهونهبوونه.
چ���ۆنئهوکهس���انهیلهگهڵماندڵسۆزنهب���وونتاوانباربکهی���نیانئێمه
دڵسۆزییهکهماندهربخهی���نلهکاتێکدادڵسۆزیکارێکیمهحاڵبێت؟چۆنله
گفتوگۆکردندادانبهتاوانکردنیانلهتێڕامانێکدادڵسۆزیدهربڕین،کهئهو
دهربڕینهکارێکیس���هرکهوتوانهنییه؟ل���هتێڕاماندادهمهوێتببمبهوهیههم.
بیرلهبوونیڕاستهقینهیخۆمدهکهمهوه.ئایائهمهئهوهناگهیهنێتمنخۆم،
وهکوشتێکدادهنێم؟پێویستدهکاتهاندهرومهبهستهکانیئهمکردهوهیهشم
دامهزرێنم؟ب���هاڵمئهمهدهبێتبههۆکاروناچارکردن���یحاڵهتهههڵچوهکانی
ئاگامهندیم،وهکوڕووداوهسروشتییهکاندهیانبینێت.ئایادهبێتپهردهلهسهر
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هاندهرهکانالبهرم،گرنگنییهتوشیحاڵهتیشهرمهزاریش���مبکات؟
ئایائهمهخۆدوورخستنهوهیهکیئهنقهستنییهلهوهیمنخۆملهوهاندهرانه
ڕازیبووم؟هاندهرهکانهێزێکیس���روشتینینومنخۆمبڕیارملهسهرداون؟
پێویستدهکاتحوکمبهسهرکهسایهتییهکهمدابدهم؟ئایائهمهشاردنهوهیئهو
زانین���هلهخۆمنییه،کهچاکدهیزانم؟حوکمبهس���هرڕابردوومدادهدهموبیر
ل���هئێستاناکهمهوه؟بهڵگهیئهمهشئهوکهس���هیهبهدهربڕینیدڵسۆزییهکهی
دهیهوێتبڵێت،ئهوشتهیه،کهههبوو.لهئاستیکاریبهرانبهرهکهشیتوڕهیهو
ناڕازه.دهیهوێتخۆیلهدڵسۆزییهکهیدوورخاتهوهوبیسهلمێنێت،کهناتوانێت
ببێتبهوکهس���هیپێش���و.کاتێکدادگاحوکمبهسهرکهسێکدادهداتسهرسام
وتوڕهدهبینلهوهیحوکمدانهکهکاردهکاتهس���هرئهوکهسهچونکهئهوکهسه،
وهکوخۆینهماوهتهوهوئهوهنییه،کهههستیبهتاوانکرد.ههمانکاتداوالهو
کهسهدهکهینخۆیبهوبوونهدابنێت،کهههستیبهتاوانکرد.کهوابوو،بێجگه

لهجۆرێکبڕوایخراپدڵسۆزیدهبێتچیبێت؟
ئێم���هڕوونمانکردهوه،کهلهبڕوایخراپدام���رۆڤئهوبوونهیه،کهنییهو
ئهوهشنییه،کهههیه؟ئهمنموونهیهدههێنمهوه:کهسێکیهاوسێکسخواززۆرجار
توش���یئازاریویژدانیدهبێت.ههمووبوونیلهبهردهمئهمجۆرهههس���تکردنهدا
ڕادهوهستێت.کهسێکلهپێشوهختهوهلهنێوبڕوایخراپدادهیبینێت.لهڕاستیدا
زۆرجاریشڕوودهداتهاوس���ێکسخوازهکه،لهگهڵناس���ینهوهیههڵوێستهکهیدا
وئاشکراکردن���یکارهکانیڕهتیبوونبههاوس���ێکسخوازییهکهیخۆیدهداتهوه.
حاڵهتهک���هیخۆیبهجۆرێکیدیکه،وهکوڕێکهوتیانبهدبهختیدهردهخات.
ههم���ووههڵهکانیلهنێ���وڕابردوودادادهنێت.بهوشێوهجوانهشباس���دهکرێت،
کهژنپێیڕازینییه.ئێم���هشگهڕانێکیئۆقرهنهگریتێدادهدۆزینهوه.لێرهدا،
ب���هدڵنیاییهوهمرۆڤێکبهب���ڕوایخراپهوهدهبینی���نوڕهفتارهکهشیشیاوی
گاڵت���هپێکردنهچونکهلهفاکتۆرهکان���یژیانیهوهخۆیبهئاکامهکهناگهیهنێت.
هاوڕێکهشی،کهزۆرڕهخنهیلێدهگرێت،لهمخۆههڵخهڵهتاندنهیبێزاردهبێت.
هاوڕیڕهخنهگرهکهپرس���یاریسهبارهتیهکشتلێدهکات–لهوانهیهخۆشی
وادهرخات،کهچاویلهکێش���هکهپۆشیبێت:ئهویشئهوهیه،کهئهوکهس���هی
ههس���تبهتاوانک���ردنبکاتتاوابن���اره.مرۆڤههاوس���ێکسخوازهکهبهئاشکرا–
فش���هکهرانهیانکهمڕێزانهدهڵێت:“منهاوس���ێکسخوازم”.ئێمهشدهپرسین:
کێبڕوایخراپیههیه؟هاوس���ێکسخوازهکهیانئهوکهس���هیخۆیبهدڵسۆز
دادهنێت؟مرۆڤههاوسێکسخوازهکه،ههڵهکانیخۆیدهناسێتهوه،بهاڵمبهههموو
توانایهوهدهیهوێتئهوبۆچوونهلهناوبهرێت،کهئهوههاڵنهدهکاتبهپێکهاتهی
بوونی.ئهونایهوێت،وهکوشتبناس���رێت.ئهوبیرۆکهیهیلهالیه،ههرچهنده
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زۆرئاشک���رانیی���هوبهوجۆرهنییه،کهمێزهکهمیزهوکهس���ێکیقژزهردقژ
زهرده.هاوس���ێکسخوازهاوس���ێکسخوازنییه.وادهزانێتبهباسکردنوداننان
بهههڵهکانیدالهوههاڵنهڕزگاریدهبێت.تهنانهتههس���تدهکاتبهمکارهدهروونی
خۆیپاکدهکاتهوهووهکومرۆڤێکیتازهلهدایکبووژیاندهستپێدهکاتهوه.ئایا
ئ���هوبهههڵهداچووه؟ئایائهوههڵوێستێکیبنبڕنهکراویڕاس���تهقینهیبوونی
مرۆڤناناس���ێتهوه؟ههڵوێستهکهیڕاستیناشارێتهوه.بهاڵم،هاوکاتپێویستی
ب���هولهدایکبوونهوهیهوڕاکردنه]لهڕابردوو[ب���ۆژیانههیه.بۆئهوهیخهڵکی
حوکمیبهس���هردانهدهنخۆیبهدهستهوهنادات.کهوابوو،یاریبهوشهیبوون
دهکات.ئهوڕاس���تهئهگهرلهمگوتهیه“منهاوسێکسخوازنیم”بهوواتایهی“من
ئهوهنیم،کهههم”تێگهیشتبێت.ئهودهتوانێبڵێت،“تاکوڕادهیهکڕهفتارهکانم،
وهکوڕهفتاریهاوس���ێکسخوازێکپێناس���دهکرێنومنهاوسێکسخوازم”.لهبهر
ئهوهیتاکوڕادهیهکڕاس���تهقینهیمرۆڤبهوڕهفتارانهناناس���رێت،کهوابوومن
هاوس���ێکسخوازنی���م.بهاڵمئهوبهجۆرێکیدیکهمامهڵ���هلهگهڵوشهی‘بوون’
دادهکات.واتاینهبوونیب���ه“نه-بوون–لهنێو–خۆدا”لێکدهداتهوه.بانگهشهی
“نه-بوون���یهاوس���ێکسخوازی”دهکات.ئهم���هشوهکوئهوهوای���هبڵێین،ئهو
مێ���زهشوشهیمهرهکهبنییه.لهمڕووهوهئهوکهس���هلهبڕوایخراپدادهژی.
مرۆڤهدڵسۆزهکهلهبهرزێتیڕاستهقینهیمرۆڤایهتیبێئاگانییه.ئهودهزانێت
بۆبهرژهوهندیخۆیچکاتێکڕوویتێبکات.ئایاهاوسێکسخوازهکهیهکهمجاربه
ناویدڵسۆزییهوهودووهمجاریش،بهناویسهربهس���تییهوه،نایهوێتبانگهشهی
هاوس���ێکسخوازیخۆیبکات؟ئایابهمهکهسهکهیبهرانبهریناگهیهنێتهئهوهی

چاویلێبپۆشێ؟
چڕوودهداتئهگهرئهوکهسهیبانگهشهیهاوسێکسخوازیدهکات،نهتوانێت
وازلههاوس���ێکسخوازیبهێنێتوبهرهوسهربهس���تیوبڕوایچاکبڕوات؟ئهو
کهس���هیڕهخنهیلێدهگرێ���تداوایواتایئهوگوتهی���هیلێدهکات،کهدهڵێت،
“لهگهڵدانن���انبهههڵهکانتدانیوهیلێبوردنهک���هتبردۆتهوه.”ڕهخنهگرهکه
دهڵێت،تاوانبارهکهبۆئهوهی،وهکوشتمامهڵهیلهگهڵدانهکرێتخۆیدهکات
بهشت.ئهمناکۆکییهشلهنێوپێکهاتهیدڵسۆزییدایه.کێناتوانێبزانێتگوتهی
“ئهوهاوسێکسخوازه“چهندکهسانیدیکهتوڕهدهکاتوچۆندڵنیابوونێکیشبه
مندهبهخشێت؟ئهمههاوسێکسخوازهکهدهکاتبهشتوئاواتیڕهخنهگرهکهش
دێتهدی.هاوس���ێکسخوازهکهدهبێتسهربهس���تییهکهی،وهکوشمشاڵێکبداته
دهس���تڕهخنهگرهک���هیوڕهخنهگرهکهش،وهکوچ���ۆندهرهبهگێکشتێکبۆ
جوتیارهک���هدهگهڕێنێت���هوه،ئهویشئهوسهربهس���تییهبۆهاوس���ێکسخوازهکه
بگهڕێنێتهوه.کهس���هدڵسۆزهکهشلهبڕوایخراپدادهژی.واخۆیدهردهخات،
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کهحوکمدهداتولهوباوهڕهشدایهسهربهس���تی،وهکوسهربهس���تیدهبێتبه
شت.لێرهداتهنیامردنیئاگامهندییماندهستدهکهوێت،کههیگڵله“پهیوهندی
نێ���وانکۆیلهوخاوهنکۆیلهدا”دهریخستوه.کهس���ێکداوالهکهس���ێکیدیکه
دهک���اتبهن���اویئاگامهندییهوهئهوبوونهئاگامهندانهی���هیخۆیلهناوبهرێتو
ههمانک���ات،بهوئومێدهشهوهدهمێنێتهوه،کهپاشئهولهناوبردنهجارێکیدیکه
لهدایکببێتهوه.زۆرباشه،دهشێتکهس���ێکبڵێت،ئهممرۆڤهمامهڵهیخراپ
لهگهڵدڵسۆزییدادهکات.الیهنێکدژیالیهنهکهیدیکهبهکاردههێنێت.پێویسته
باس���یدڵسۆزیلهنێوانتاکهکاندانهکهی���ن.لهودڵسۆزییهبدوێینتاکیکلهگهڵ
خۆیداههیهتی.بهاڵمکیناڵێت،دڵسۆزینێوانتاکهکانیشبهههمانشێوهنییه؟
ک���ێنابینێتمرۆڤێکیدڵسۆزبۆئ���هوهیلهوهڕابکات،کهنهبێتبهشت،چۆن
ل���هدڵسۆزییهکهی���داخۆیدهکاتبهشت؟ئهومرۆڤ���هیدانبهخراپیخۆیدا
دههێنێ���ت،خۆیبهشتێکیخراپداناوهوبووهب���هوشتهیههیه.ههمانکات،
لهگ���هڵدانپێدانانهکهیدادهیهوێت،لهوبوونبهشتهڕابکاتچونکهئهوبیرله
بوونبهشتدهکاتهوهودهتوانێتلهناویبهرێتیانبیهێڵێتهوه.دڵسۆزییهکهی
دهکاتب���هپێوهروئهوهیشیاویدڵسۆزییهبهکهس���ێکیخراپهکاریدانانێت
چونکهئهودهیهوێتبهودیوخراپهبگات.ههروههاخراپییهکهشچهککراوهو
بووهبههیچوسهربهس���تیئهومرۆڤهیبهرانبهردانراوه.لهمڕووهوهئهومرۆڤه
داهاتوویهک���یپاکول���هخراپهبهدهربۆخۆیدیاریدهک���اتوڕێگهشبهخۆی
دهداتههمووشتێکبکات.بهمجۆره،بنهڕهتیدڵسۆزیلهبنهڕهتیبڕوایخراپ
جیاناکرێتهوه.مرۆڤیدڵسۆزبۆئهوهینهبێتبهوهیههیه،خۆیوانیشاندهدات،
کهئهوشتهیهئێستاههیه.ئهمهشئهوڕاستییهمانبۆدهردهخاتچۆندڵسۆزی
دهبێ���تبهبڕوایخراپ.ڤالیریئاماژهیبۆئهمهکردووهوحاڵهتی)س���تێنداڵ(
بهمشێوهیهدهبینێت.ههوڵدانبۆچهسپاندنیدڵسۆزیلهگهڵخۆدا،ههوڵدانێکی
بهردهوامهبۆجیاکردنهوهیئهوکهس���هلهخودیخۆی.تاکێکخۆیلهدهستی
خ���ۆیبهدانانیخۆی،وهکوبابهتێکڕزگاردهکات.ئامانجیبڕوایخراپیش،بهو
شێوهیهیباس���مانکرد،خۆدوورخستنهوهوخ���ۆدانانهلهشوێنێکدا،کهکهس
دهستینهیگاتێ.جۆرێکهلهڕاکردن.لێرهدابهههمانشێوهپێناسهیدڵسۆزیمان

کردوه.ئایائهمهچواتایهکدهبهخشێت؟
لهکۆتاییشیکردنهوهکهمانبهوخاڵهگهیشتین،کهئامانجیدڵسۆزیوبڕوای
خراپجیاوازنین.بهدڵنیایشهوه،دڵسۆزیههیهپهیوهندیبهڕابردووهوهههیه
وئێمهلێرهدابایهخیپێنادهین.مندڵسۆزم،ئهگهردانبهوهدابنێملهڕابردوودا
ح���هزملهچیکردووهی���اننیازیچیمههبووه.دهبینین،ئ���همجۆرهدڵسۆزییه
دروستهچونکهمرۆڤهکهپهیوهندیبهڕابردووهوهههیهوبووهبهبوون–لهنێو–
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خۆدا.بهاڵمئێمهلهودڵسۆزییهدهکۆڵینهوه،کهپهیوهندیبهئێستاوهههیه.ئایا
چئامانجێک���یلهدوایه؟ب���ۆئهوهیدانبهبوونیخۆمدابنێم،بهخۆمبڵێممن
چی���م،لهوانهیهلهکۆتاییدابمهوێتلهگهڵبوونمداخۆمڕێکبخهم؛بهواتایهکی
دیک���ه،بۆئهوهیبب���مبههۆکاربۆبوونیخۆم،لهشێ���وازیبوون–بۆ–خۆدا
دهبێ���ت،ببمبهوبوون���هی“ئهوهنییه،کهئێستاههیه“.ل���هقواڵییدڵسۆزییدا
ب���هردهوامخۆمانلهنێوئاوێن���هدادهبینینوبهردهواملهوبوون���هوه،کهههیه
دهبی���نبهوبوونهی،کهنییهوجارێک���یدیکهشلهمبوونهوهدهبینهوهبهوهی،
کهههیه.دیسان���هوهئامانجیبڕوایخراپدهبێتههۆکاریخۆدهرخستنیبوونی
م���ن،کهههیه،وهکوبوونێک،کهنییه؛یانئهوبوونهی،کهمننیملهشێوازی
ئهوبوونهدا،کهههیه.لهتهماشاکردنیخۆمانلهئاوێنهداههمانکایهدهکهین.
ل���هڕاس���تیدابۆئهوهیدڵسۆزبم،پێویستهههمانک���اتئهوشتهبم،کهههمو
نیم.دڵسۆزیشیوازێکیبوونیانخهس���ڵهتێکیتایبهتیمناداتێ،بهڵکومنله
شێوازێک���یبوونهوهبۆشیوازێکیدیکهدهگۆڕێت.شێوازیدووهمیبوونهکه،که
دڵسۆزیدهیهوێت،سروشتمڕێگهناداتبیگهمێ؛لهوکاتهداههوڵدهدهمبیگهمێ
وبیرلهوهشدهکهمهوه،کهنهیگهمێ.بهاڵمبۆئهوهیلهمهبهستیبڕوایخراپ
تێبگهم،پێویستهئهوس���روشتهمههبێت،کههانمدهداتلهبوونیخۆمڕابکهم.
ئهگهربهوجۆرهیبوونیئهمشوشهمهرهکهبهههیه،منیشترسنۆکیانخهمبار
بوومای���ه،بیرملهبڕوایخراپنهدهکردهوه.نهکبهتهنیانهمدهتوانیلهبوونی
خ���ۆمڕابکهمتهنانهتبیرکردنهوهشلهوڕاکردنهس���هریههڵنهدهدا.ئهگهربڕوای
خ���راپلهگهڵپرۆژهدابێتهکایهوه،بهبێپرۆژهکانیشبوونیمنلهگهڵنهبوونمدا
جیانابێت���هوه.بڕوایخراپههیهچونکهدڵس���ۆزیلهالبردنیئامانجهکهیخۆی
بهئاگایه.ئهمهشبهس���روشتیدڵسۆزییهوهگرێ���دراوه.منلهوکاتهدادهتوانم
خۆمبهترسنۆکدانهنێم،کهبترسم.مننامهوێتببمبهوکهسهترسنۆکهیلێی
ڕادهک���هم.بهاڵمئهگهرلهشێوازیئهوبوونهدا،کهنییهترس���نۆکنهبمئهوامن
لهبڕوایچاکدامودهتوانمبانگهشهیئهوهشبکهم،کهناترس���م.کهوابوو،ئهم
ترس���نۆکییهههس���تپێنهکراوهشتێکه،کهنییه؛ئهگهرمنیشنهمهوێتترسنۆک
بم،دهبێتلهڕوویهکهوهترسنۆکبم.ئهمهشئهوهناگهیهنێت،پێویستهکهمێک
ترسنۆکبم،یانتاکوڕادهیهکبترسم.نا،مندهبێتبهتهواویترسنۆکبمیان
بهتهواوینهترس���م.لهمڕووهوهبڕوایخراپلهسهربوونیمن،وهکوئهوشتهی
نییهڕادهوهس���تێت؛واتهجیاوازییهکیههڵنهس���هنگیراولهنێوانبوونونهبوونی
ڕاستهقینهیمرۆڤایهتیداههیه.بڕوایخراپتهنیاڕهتدانهوهیخهسڵهتهکانمنییه
ولهوێ���دانییه،کهمنبهوشێوهیهیههمنهبینراوه.بڕوایخراپبوونیمنیش،
وهکوئهوبوونهدهردهخات،کهنییه.منبهشێوهیهکیپۆزهتیڤ،وهکوئازایهک
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دادهنێتبهبێئهوهیمنئازابم.ئهمهشلهوێداسهرههڵدهدات،کهمنئهوبوونه
ب���م،کهنی���م؛یانئهگهرنهبوونلهبوونیمندا،وهک���ونهبوونیشبوونینهبێت
بێگومان،پێویستناکاتمنئازابم،ئهگینابڕوایخراپنهدهبووبهبڕوایخراپ.
ههروههالهبڕوایخراپدائهوتێگهیشتنهئۆنتۆلۆجیانهملهبوونیخۆمههیه،که
شتێکمههموههمانکاتلهڕاستیدامنئهوشتهنیم.لێرهداجیاوازیلهنێوانبوونی
خهمبارانهو)منلهشێوازیئهوبوونهدا،کهنییه(نهبوونی–بوونێکیسهربهستانه
نییه،کهمندهمهوێتلهخۆمیبش���ارمهوه.لهس���هروئهمهوه،پێویستهئهوهی
ڕهتدهدرێتهوهبوونهکهخۆیبێتوخۆیببێتبهناوبردنێکیبهردهوام.بهمجۆره
واتای‘نهبوون’بهردهوامدهبهس���تینبهپرسیارکردنلهبارهیڕاستهقینهیبوونی
مرۆڤهوه.ئهگهرمنبهوشێوهیهیشوشهمهرهکهبهکهیانمێزهکهههنئازانهبم؛
خۆملهترسنۆکییهکهمدووربخهمهوهودژیڕاوهستمونهتوانمبهرانبهردژهکهی
ڕایگرم،ئهگهرمننهتوانمخۆمبهترسنۆکیشدابنێموونکۆڵیلهئازایهتییهکهم
بکهمولهترس���نۆکییهکهمڕابکهم،ئهگهرهاودهمبوونیترس���نۆک–نهبوونیمن
وئازایهتییهک���هممهح���اڵبووایه،پ���رۆژهیبڕوایخراپنهدههات���هکایهوه.بۆ
س���هرههڵدانیبڕوایخراپپێویستهدڵس���ۆزیلهنێوبڕوایخراپدابێت.مهرجی
س���هرههڵدانیبڕوایخراپئهوهیه،کهڕاس���تهقینهیبوونیم���رۆڤ،بهوشێوه
ڕاستهوخۆیهیدهردهکهوێت،لهبونیادیکۆجیتۆیپێشتێڕاماندا،ئهوشتهبێت،

کهنییهوئهوشتهشنهبێتکهههیه.


2.بڕواوبڕوایخراپ
ئێمهلهوبارودۆخانهدواین،ک���هیارمهتیماندهدهنلهبڕوایخراپتێبگهین
وبونیادیئهوشێوازهیبوونیش���ماندهستنیش���انکرد،ک���هلهنێویدادهتوانین
چهمکهکانیبڕوایخراپدروستبکهین.بهاڵمناتوانینخۆمانبهمانهوهببهستینهوه؛
هێش���تاجیاوازینێوانب���ڕوایخراپوناڕاس���تیمانڕووننهکردۆتهوه.درۆزنێک
ب���ۆبهرانبهرهکهیههردووڕوویئهمچهمکان���هبهکاردههێنێت.ئهمدووڕووهش
پهیوهندیبهبوونیمرۆڤهوه،نهکئهزمونێکیدیکهوهههیه.گرفتیڕاستهقینهی
بڕوایخ���راپلهوهدایه،کهبڕوایخ���راپبڕوایه.ناتوانینب���هدرۆکردنێکیبێ
دهربهستیانبابهتێکیحهدهسیدابنێین.ئهگهرلهوباوهڕهدابینبڕواواتایهکی
ههیهوئهوواتایهشسهربهبابهتهکهیهتی،ئهوبابهتهششتێکیبهردهستنییه
وههمانک���اتدووریشنییه،ئهوابڕوایخراپدهبێتب���هبڕوا؛گرفتیبنهڕهتی
بڕوایخراپیشدهبێتبهگرفتیبڕواکردن.چۆنئێمهلهڕێگهیئهوچهمکانهوه
دامانهێن���انواتایبڕوایخ���راپبۆخۆمانڕوونبکهین���هوه؟پێویستهئهوخاڵه
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ڕهچاوبکهی���ن،کهخودیپرۆژهیبڕوایخراپپێویست���هبڕوایخراپبێت.من
تهنیالهکۆتاییههوڵدانهکهمداودهرخستنیدووڕوویچهمکهکانبۆڕازیکردنی
خۆمتوشیبڕوایخراپبووم.لهڕاستیدا،منخۆمبهوڕادهیهیڕازیبم،خۆم
ڕازینهکردووه.لهوکاتهشداخۆملهبهردهمبڕوایخراپداداناولهبڕوایخراپدا
بووم.بۆمنئامادهبوونلهبهردهمبڕوایخراپدادهبوایهبێدهربهس���تیبوایه؛
ئهگهردڵسۆزانهشبڕواتپێیههبێت،ئهوالهبڕوایچاکدادهبێت.کهسناوێریت
بهئاشکرابڕیارلهسهربڕوایخراپبدات.بڕوایخراپبڕوایبهخۆیهتی،بهاڵم
خۆیبهبڕوایخراپدانانێت،خۆشیناخاتهڕیزیبڕوایچاکهوه.ئهمهشلهگهڵ
س���هرههڵدانیweltanschauungبڕوایخراپ���داڕوودهداتوههڵوێستیوهکو

دهردهخات.)40(
بڕوایخراپنهریتوپێوهریبۆڕاستینییه،تاکوبیناسینهوه.ئهوهیبڕوای
خراپبڕیاریلهس���هردهداتچۆنیهتیڕاستییه.ئهوهیبڕوایخراپدهریدهخات
ڕاستیومیتۆدیبیرکردنهوهوجۆرێکهلهبوون،کهوهکوبابهتهکانن.خهسڵهتی
ئۆنتۆلۆجیان���هیجیهانلهبڕوایخراپدابهمش���ێوهیهیه:بوونلێرهدائهوهیه،که
نیی���هوئهوهشنییه،کهههیه.لهئاکامدائهوبهڵگهیهیئاشکرادهبێتشتێکه

ڕازیمانناکات.
ب���ڕوایخراپبهڵگهک���هئاشکرادهکات،بهاڵمپێ���شئاشکراکردنهکهیخۆی
گهیاندۆت���هئهوبڕوایهی،ک���هبهبهڵگهکهڕازینهبێتوخ���ۆیبهبڕوایچاک
بگهیهنێ���ت.خۆیل���هپلهیهکیکهم���دادهردهخات،بێئاگانیی���هوبڕواشبه
بڕیارداندادهنێت.دوایههمووحهدهس���ێکدهگاتهبڕیاردانوناسینهوهیبوون
بهوشێوهیهیههیه.کهوابوو،بڕوایخراپلهسهرهتایپڕۆژهکهیهوهوهاتنهنێو
جیهانهوهبڕیارلهسهرداواکارییهکانیخۆیدهدات.ئهمپرۆژهیهبڕیاردانیبڕوای
خراپهلهسهرچۆنیهتیسروشتیبڕواکهی.بائهوهشبزانین،کهئهمهبڕیاردانێکی
سهربهستانهوبیرکردنهوهنییه،بهڵکوحوکمدانێکیکتوپڕیبوونه.کهسێکبهو
جۆرهیدهچێتبخهوێتوخهودهبینێتبڕیارلهس���هربڕوایخراپدهدات.بروای
خ���راپ،وهکوخهوبینینه.کاتێکبڕوایخراپڕوودهداتدژوارهئهوکهس���هبه
ئاسانیخۆیلێدهربازبکات.ئهوهیخهودهبینێتناتوانێتخۆیخهبهربکاتهوه
وخهوهکهیبپچڕێنێت.بڕوایخراپشێوازێکیبوونهلهنێوجیهاندا.شێوازێکه،
وهکوخهوبینینیانلهخهوههس���تانخۆیبهردهوامدههێڵێتهوه.بهاڵمبڕوای
خراپبونیادیخۆیدهناسێت.ئهگهربڕوایخراپبڕوابێتولهنێوپڕۆژهکهشیا
ڕهتدان���هوهیههڵگرتبێت،ئهوالهگهڵدهس���تپێکردنیائهوبڕوایهینایهوێتڕازی

  Weltanschauung     40وشهیهکیئهڵمانییهلهدووبهشپێکهاتووه: Weltواتهجیهان،
anschauung  واتهتێڕوانین.)وهرگێڕ(
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بێتپێویست���هبێتهکایهوه.ئایابارودۆخهپێویستییهکانبۆس���هرههڵدانیئهم
بڕوای���هچین؟لهوبڕوایهدامپیرۆخۆیبههاوڕێیمندادهنێت.بڕوابهمه،وهکو
بڕوایچاکدهکهم.منلهمبڕوایهدام،بهاڵمبهڵگهیهکیحهدهسیمبۆسهلماندنی
نییهچونکههاوڕێیهتیبابهتیحهدهسنییه.منتهنیابڕوابههاوڕێیهتییهکهیم؛
خۆمهاندهدهمباوهڕبهمبڕوایهبکهمولهس���هربڕیارهکهمبمێنمهوه.دواجاربهو
شێوهی���هخۆمدهردهخهم،کهدڵنی���اموگومانملههاوڕێیهتییهکهینییه.بڕوای
چاکلێرهدا،ئهوچهمکهڕاس���تهوخۆیهیههیگڵباس���یکردوه.بڕوایهکیسادهیه.
ههروهها،هیگڵئهوهیسهلماندوه،کهچهمکێکیڕاستهوخۆپێویستیبهچهمکێکی
ناڕاس���تهوخۆههی���ه.بڕوا،بۆئ���هوهیببێتبهبڕوادهبێتببێ���تبهنا–بڕوا.
ئهگ���هرلهوباوهڕهدابمپیرۆیهاوڕێممن���یخۆشدهوێت،دهبێتهاوڕێیهتییهکهی
لهنێ���وههم���ووههڵسوکهوتهکانیاخۆیبۆمندهربخات.ب���هاڵمئهگهربزانممن
ب���ڕوادهک���هم،ئهوابڕوادهبێتب���هچهمکێکینێوبیرکردن���هوهوپهیوهندیبه
بابهتێکیدهرهکییهوهنییه.لهبهرئهمهشچهمکی‘بڕوا’بهبێجیاوازیبهکاردێت
بۆشێوازهکانیدیکهیبڕواشدهگونجێت)“بڕوابهخوا،بڕوامبهتۆیه“(ودهبێت
ب���هچهمکێکیڕووتکراوهینێوبیرکردنهوه.ئایاپی���رۆهاوڕێمه؟نازانمیانلهو
بڕوایهدام.لێرهدالهنێوئاگامهندییداچهمکهڕاستهوخۆوناڕاستهوخۆکهبوونبه
ی���هک.بڕواکردنئهوهیهبزانیتبڕوادهکهی���ت.بڕواکردنیشلهوێداکۆتاییدێت،
ئهگ���هربزانیتبڕوادهکهی���ت.کهوابوو،بڕواکردنبڕوانهکردن���ه.بێگومانلێرهدا
بهزۆرباس���یئهمدیاردهیهمانکردووهچامکیزانینمانبهس���هریاس���هپاندوه؛
ئاگاییهکیلهبیردۆزهبهدهرزانیننییه.بهاڵمشهفافیهتهکهیسهرچاوهیههموو
زانینێک���ه.کهوابوو،ئاگاییل���هبیردۆزهبهدهریب���ڕوالهناوبردنیبڕوایه.بهاڵم
کۆجیت���ۆیپێشتێڕامانئهوهدهس���هلمێنێت،کهبوونیب���ڕوابهئاگاییبڕواوه
گرێدراوه.بڕوائهوبوونهیهپرس���یارلهبوونیخۆیدهکات.خۆیلهناودهباتو
بهڕهتدانهوهیخۆیلهبهردهمخۆیداڕادهوهس���تێت.بوونێکهبۆئهوهیههبێت،
پێویستهخ���ۆیدهرخات،لهگهڵخۆدهرخستنهکهش���دانکۆڵیلهخۆیدهکات.
بڕواک���ردنبڕوانهکردنه.ئێمههۆکاریئهم���هدهزانین؛بوونیئاگامهندیلهوهدایه
ههبێ���توخۆیڕهتبکات.ل���همڕووهوهئاگامهندیبهردهواملهخۆیڕادهکاتو
بڕوادهبێتبهبێبڕواییوڕاس���تهوخۆشبهناڕاستهوخۆ،ڕههادهبێتبهڕێژهی
وڕێژهییشبهڕهها.نموونهیبڕوایچاک)بڕوابهوهبکهیت،کهبڕواتپێیهتی(،
وهک���ودڵسۆزییه)ئهوهبیت،کهههیت(،ئهمهشنموون���هیبوونه-لهنێو–خۆدا.
ههمووبڕوایهککورتدههێنێت.کهسناگاتهبڕوایهکیڕهها.لهئاکامداپڕۆژهی
س���هرهتاییبڕوایخراپلهناوبردنیفاکت���ۆریئاگامهندییه.ئهگهربڕوایچاک
مهح���اڵبێت،ئهواههمووبڕوایهکمهحاڵه.تهواناییمبۆبڕواکردنبهخۆم،وهکو
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کهسێکیئازا،ورهمکهمناکاتهوه،چونکهههمووبڕواکردنێکبڕوانهکردنیشه.ئهم
بڕوانهکردنهمهحاڵهبڕوایمنه.ناتوانمبۆئهوهیبڕوانهکهملهخۆمیبش���ارمهوه
ی���انبۆئهوهیبڕوانهکهمبڵێمبڕواناکهم.ب���هاڵملهناوبردنیبڕوایخراپنابێته
سهرسوڕمانبۆمنچونکهلهناوبردنهکهلهنێوههمووبڕوایهکداههیه.ئهوکاتهی
دهمهوێتبڕوابهئازایهتیخۆمبکهممنکهس���ێکیترس���نۆکم.ئهمهشبڕواکهم
لهناودهب���ات.ب���هاڵمیهکهم،منوهکوجاران،کهترس���نۆکب���وومئازاشنیم.
دووهم،م���ننازانم،کهئازام.خۆبهئازادانانملهگهڵبڕواکهداس���هرههڵدهدات.
سێیهم،ڕاسته،کهبڕوایخراپلهگهڵئهوبڕوایهدانییه،کهکهسێکحهزدهکات
ههیبێ���ت.بڕوایخ���راپڕازیبوونهبهوهیبڕوانهکهی،ب���هوهیبڕواتپێیهتی.
ب���ڕوایچاکل���هبڕوانهکردن–بهوهی–بڕواتپێیهتیڕادهک���اتوخۆیبهبوون
دهگهیهنێت.بڕوایخراپلهبوونڕادهکاتوبڕوانهکردنه-بهوهی–بڕواتپێیهتی.
لهس���هرهتاوهههمووبڕواکردنێکمانلهخهس���ڵهتهکانیداماڵێوه.لهخواس���تی
خۆلهناوبردنهوه،کهزانستناتوانێتبیسهلمێنێت،بڕواکانیدژبهخۆدهڕوخێنین.
ئێمهلێرهوهباشترلهدیاردهیبڕوایخراپتێدهگهین.لهبڕوایخراپدادرۆکردنی
بێدهربهستانهوخۆئامادهکردنێکیبهئاگاشبۆههڵخهڵهتاندنهکهنابینین.یهکهم
ههنگاویبڕوایخراپڕاکردنهلهوهیناتوانینلێیڕابکهین،ڕاکردنهلهوهیههیه.
پڕۆژهیڕاکردنهک���هشههڵوهشاندنهوهیبوونێکلهب���ڕوایخراپدادهردهخات.
لهبهرئهم���هئهوهیبڕوایخ���راپدهیهوێتههڵوهشاندنهوهیه.لهڕاس���تیدا،دوو
ههڵوێستهڕاستهوخۆکهمانبهرانبهربوونبهسروشتیئهوبوونهوهوپهیوهندیمان
بهبوون–لهنێو–خۆوهبهس���تراوه.بڕوایچاکیشدهیهوێتلهههڵوهشاندنهوهی
ناخ���یبوونم،وهکوبوون–لهنێو–خۆیانئ���هوبوونهیههیه،کهنییهڕابکات.
بڕوایخراپدهیهوێتبهڕووخانیب���وونلهناوهوهلهبوون–لهنێو–خۆڕابکات،
بهاڵمڕووخ���انوههڵوهشاندنهوهکهئاشکراناک���اتونکۆڵیلهوهشدهکات،که
بڕوایخراپه.بڕوایخراپلهڕێگهی“ئهوهنییه،کهههیه“لهبوون–لهنێو–خۆ
ڕادهکاتودهبێتبهوبوونهی،کهههیه.نکۆڵیلهخۆیدهکاتودهیهوێتببێت
بهبوون–لهنێو–خۆدا،کهبوونێکه“ئهوهنییه،کهنییه.”بڕوایخراپڕوودهدات
چونک���هلهپڕۆژهیبوونیمرۆڤداههڕهشهیهکیڕاس���تهوخۆوبهردهوامهولهنێو
ئاگامهندییداشاردراوهتهوه.ئهمهشبهچییهتیئاگامهندی،وهکوشتێکئهوهیه،
ک���هنییهوئهوهشنییه،کهههیهگرێدراوه.لهبهرڕۆشناییئهمڕوونکردنهوانهدا
لهبونیادیئۆنتۆلۆجیئاگامهندینهکوهکوههمووالیهنێکیڕاستهقینهیبوونی

مرۆڤ،بهڵکوالیهنێکیناوهکیتیژ،دهکۆڵینهوه.
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کهرتیدووهم

بوون-بۆ-خۆ
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بهشییهکهم
بونیادیڕاستهوخۆیبوون-بۆ-خۆ

1.ئامادهبوونیخۆ
ڕهتدانهوهئێمهیبهسهربهس���تیگهیاندوسهربهس���تیب���هبڕوایخراپو
ب���ڕوایخراپیشب���هبوونیئاگامهند،کهپێش���مهرجهبۆس���هرههڵدانیبڕوای
خراپ.ل���هڕوانگهیلێکۆڵینهوهکهمانلهبهشهکانیپێش���وداجارێکیدیکهبۆ
باس���هکهمانلهس���هرکۆجیتۆیپێشتێڕاماندهگهڕێین���هوه.ئێستا،کۆجیتۆ
وهاڵمیپرس���یارهکهمانب���ۆئامادهدهکات،ههروههادێکارتپرس���یارلهبارهی
ڕۆڵیکردهکیکۆجیتۆبهبهس���تنهوهیبیرکردنهوهب���هگومانکردنهوهدهکات.
ب���هاڵملهبهرئهوهیئهمالیهن���هکردهکییهیکۆجیتۆب���هدیالێکتیکیبوونهوه
نابهس���تێتهوه،خۆیتوشیههڵهیقوتکردنهوهیناوهڕۆککردوه.هوسرڵئهم
ههڵهیهیناسیوهتهوهبۆیهلهچوارچێوهیباسکردننهچۆتهدهرهوه.لهبهرئهمه
پێویست���هب���هبیریارێک���یفینۆمینهلیستن���هکفینۆمینۆلۆجیس���تدابنرێت.
بۆچوونهفینۆمینهلیستهکهشیهاوسنوریفهلسهفهیئایدیالیستانهی)کانت(ه.
هایدیگهرخۆیلهفینۆمینهلیزمدووردهخاتهوهچونکهئهمجۆرهبیرکردنهوهیه
بهرهوفهلسهفهیمیگاریوجیادانانێکینا–دیالێکتیکیناوهڕۆکوشیکردنهوهی
بوونبهبێکۆجیتۆماندهبات.لهبهرئهوهیلهس���هرهتاوهدازاینلهئاگامهندی
دابڕاوهئ���هواههرگیزناتوانێتببێتهوهبهخاوهن���یئاگامهندییهکهی.هایدیگهر
خهسڵهتیلهخۆ–تێگهیشتنبهبوونیمرۆڤدهدات،کهبهپڕۆژهیدهرچوونی
لهخ���ۆوهداناوه.بهدڵنیایی���هوهمننامهوێتبوونیپڕۆژهک���انڕهتبدهمهوه،
بهاڵمچۆنتێگهیش���تنبهبێئ���هوهیبزانیت،کهتێدهگهیتس���هرههڵدهدات؟
پڕۆژهیچوونهدهرهوهیئاگامهندیلهخۆوهبهبێئهمجۆرهئاگاییهکوێرانهیهو
ڕاس���تهقینهیمرۆڤیشدهکاتبهشت.لهڕاس���تیدا،کۆجیت���ۆپێویستهخاڵی
سهرهتایگهشتهکهمانبێت،بهاڵمبهومهرجهڕابهریمانبکات،کهڕهتیبکهین.
بۆبهڕێخستنیتوێژینهوهکهمانپرس���یارل���هبارهیبوونیکۆجیتۆوهدهکهینو
دهمانهوهێ���تئامێرێکیدیالێکتیمانبداتێوبتوانی���نبهوئامێرهلهکۆجیتۆوه
بهرهوس���هرجهمیبووندهرچین.ب���الێرهدابۆخۆ–ئاگاییڕاس���تهوخۆ]بێ
بی���ردۆزه[بگهڕێینهوهوبزانینبهوجۆرهیدهڵێین،ئاگامهندیئهوشتهنهبێت،
کهههیهوئهوهشبێت،کهنییه،چواتایهکدهبهخش���ێت.
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لهپێشهکیباسهکهمانداگوتمانئاگامهندیئهوبوونهیه،کهپرسیارلهبارهی
بوون���یخۆیهوهدهکات.ئهمهشئهوهدهگهیهنێتب���هتهواویبوونیئاگامهندی
لهگ���هڵخۆیداهاوس���هنگنییه.هاوس���هنگی،کهلهبوون���ه-لهنێو–خۆکاندا
ههی���هئهوبوونهیه،کهههی���ه.لهنێوبوون–لهنێو–خ���ۆداهیچبهشێکدوور
ڕاناوهس���تێت؛دووالیهن���یجیاوازینییه.ئهمهشهانم���اندهداتئهمبوونهبه
شتێکینهبڕاوهدابنێین.بوونێکهپڕووهس���تاو.یاس���ایناس���نامهی]خۆیهتی[
بهسهرداس���اخدهبێتهوهچونکهچارهنوس���ێکینهبڕاوهیههیه.ئهلفئهلفهئهو
واتایهدهبهخشێت،کهئهلفنهبڕاوهیهوچارهنوسێکینهبڕاوهشیههیه.ناسنامه
چهمکێکهبۆسنوردارکردنییهکێتیئهوبوونه.ئهوهدهردهخاتبوون–لهنێو–خۆ
پێویستیبههیچپێکهاتهیهکیدیکهنییهوپێکهاتهکهشیدهبێتبهناس���نامه.
ناسنامهنموونهی)یهکبوون(ه،یهکیشلهڕێگهیبوونیمرۆڤهوهدێتهجیهانهوه.
بوون–لهنێو-خۆپڕوتهواوه،هیچیدیکهیناخرێتهسهر.بۆشاییلهبوونیدانییه
وتهنانهتدرزێکیبچوکیتێدانابینرێتتاکولهوێوهنهبوونخۆیبخزێنێتهناوی.
ئاگامهندیبوونێکیپهستێنراوینییه.دژوارهبهوبوونهدابنرێت،کههاوسهنگی
خ���ۆیبێت.دهتوانمبڵێمئهممێ���زه،مێزه.بهاڵمناتوانمبڵێ���مبڕواکهمبڕوایه
چونکهبڕواکهمئاگامهندانهیه.ههندێککهسلهوباوهڕهدانبیرکردنهوهفاکتۆری
ئاگامهن���دیلهوشتانهدادهگۆڕن،کهئاگامهندیڕوویانتێدهکات.هوس���رڵلهو
باوهڕهدایهئهوکهسهی)ببینرێت(،ئهوبینینهشێوازیژیانیدهگۆڕێت.بهاڵملهو
باوهڕهداممنسهلماندومه،کهیهکهممهرجبۆههمووتێڕامانێک]بیرکردنهوهیهک[
کۆجیت���ۆیپێشتێڕامانه.ئهمکۆجیتۆیهبابهتێکبهرانبهرخۆیڕاناگرێت؛لهنێو
ئاگامهندیدادهمێنێتهوه.لهبنهڕهتهوه،کۆجیتۆخهس���ڵهتیلهناوبردنیگهواهێک
بۆئهزمونهکهیههیه،ههرچهندهئهوگهواههخودیئاگامهندیش���ه.کهوابوو،لهو
کاتهداباس���یبڕواک���همدهکهمیانلهبڕواکهمتێدهگهم،ک���هبڕواکهمبهڕووتی
خۆیدهرنهخ���اتوببێتبهبڕوایهکیگرفتئامێز.حوکمدانهئۆنتۆلۆجیهکهمان
“بڕوائاگاییهلهبڕوا”دهبێتبهدهس���تهواژهیهک،کهتیایدایاس���ایناس���نامه
خۆیدهس���هپێنێت.باروبارههڵگرهکهڕادیکااڵنهدووشتیجیاوازنویهکێکیان
بهسهرداسهپێنراوهوبهیهکشتدانراون.باشه،کهسێکدهڵێت،ئاگاییلهبڕوا
ئاگاییهلهبڕوا.لێرهداناسنامهیهکدهدۆززینهوه.بهاڵمڕاستنییهبڵێین،ئاگایی
بڕوائاگاییهلهبڕواوئاگامهندیلهبڕوادابڕینوبیکهینهوهبهبابهتیئاگامهندی.
ئاگاییلهبڕوا،کهئاگاییهلهبڕوالهڕاستیدادهبێتجۆرهئاگاییهکبێتلهخودی
خۆی.لێرهدابڕوادهبێتبهبابهتێکیبهرزودهرهکیبۆئاگامهندی.ئاگامهندیش
لهئاستیبڕواکهداسهربهس���تانهڕادهوهستێت.ئهمهشلهبۆچوونهکهیڤیکتۆر
کهزندهکات،کهگوایهئاگامهندیدیاردهدهروونییهکانیهکهیهکهباسدهکاتو
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ڕوونیاندهکاتهوه.بهاڵمبهوجۆرهیهوس���رڵئاماژهیبۆدهکاتتهنیالهمیتۆدی
گومانکارییدائاگامهندیدهتوانێتخۆیلهوبابهتانهوهدوورڕاگرێت،کهدهیهوێت
گومانم���انلێبکات.لهتێڕاماندابابهتهکهدهخهینهنێ���وکهوانهوهولهوێدائهوه
ڕهتدهدهینهوه،کههوس���رڵبههاوبهشیکردنناوزهدیدهکات.ئاگاییبڕوا،لهو
کاتهداگۆڕانیبهسهردادێت،جیاوازیلهنێوخۆیداولهگهڵخۆیدانهبینێت.ئهو
ههیهتاکووهکوبڕواخۆیبناس���ێنێت.لێرهدادهڵێینئاگاییبڕواخودیبڕوایه.
لهس���هرهتاشهوهئهمدووالیهنهیبڕوامان)ئاگاییبڕواوبڕواشئاگاییبڕوایه(
دهمهزراندوه.ه���هریهکێکلهمچهمکانهدهچێتهناوئهوهیدیکهوهوئاماژهبۆ
یهکدیدهکهن،هاوکاتلهیهکدییهوهجیاوازن.دهزانینبڕواوخۆشیوچێژبهبێ
ئاگامهندینین.ئاگامهندیپێوهریبوونیانه.ههمانکاتڕاستیشنییهبڵێین،بڕوا
گرفتئامێزهولهگهڵسهرههڵدانیالهخۆیڕادهکات.کهوابوو،ئاگاییبڕواوبڕوا
یهکشتنوناوهکین.بهاڵمئهوکاتهیبمانهوێتبیگرینلهدهس���تمانڕادهکات
وخۆم���انلهبهردهمدووشتدادهبینین.ئاگامهندیتێڕامانهوناتوانینبیگرین.
فهیلهس���وفهکان،لهبهرئهمه،ههوڵیاننهداوهلهبونیادیتێڕامانبکۆڵنهوهوبه
شتێکینهبڕاوهولهبننههاتوودایانناوه.ههندێکیان،وهکوسپینۆزا،بهبیرۆکهی
بیرۆکهیناوزهدیکردوه.هیگڵ،وهکوگهڕانهوهبۆس���هرخۆپێناس���یکردوهوبه

نهبڕاوهیداناوه.
ب���هاڵمدانانیئاگامهندیبهنهبڕاوهخهس���ڵهتیبوون–لهنێو–خۆیدهداتێ.
ئهگهربهمهشڕازینهبینوهێش���تابمانهوێتتێڕامانبهبابهتدابنێین،دهبێت
بوونی،وهکوب���وون–لهنێو–خۆنهبینینیانبهویهکێتییهیدانهنێن،کهلهنێو
خۆیدادووشتبێتوبابهتودژهبابهتیههڵگرتبێت.بهڵکوپێویستهبهودوو

الیهنهببینرێت،کهیهکشتن.تێڕامانئهوشتهیه،کهخۆیدهبینێت.
ئهگ���هربمانهوهێتلهس���هرجهمیئهمدیاردهیه)یهکێتییئ���هودووالیهنهی
ئاگای���یل���هبڕوای���ه(تێبگهینڕاس���تهوخۆئاماژهب���ۆیهکێکل���هودووالیهنه
دهکهین.ئ���هوالیهنهشیهکێتییهناوهکییهکهمانپێدهناس���ێنێت.بهپێچهوانهی
ئهمهش���هوه،ئهگ���هربمانهوێ���تل���هس���هرهتایهکیدووهلیستیهوهدهس���تبه
گهشتهکهمانبکهینوئاگامهندیوبڕوا،وهکودووشتیجیاوازبهرانبهریهکدی
دابنێی���ن،ڕووبهڕووی)بیرۆکهیبیرۆکه(یس���پینۆزادهبینهوه.ل���همحاڵهتهدا
دی���اردهیپێ���شتێڕام���اننادۆزینهوه،ک���هدهمانهوێتلهس���هریبکۆڵینهوه.
هۆک���اریئهم���هشدهگهڕێتهوهبۆئهوخاڵ���هی،کهئاگامهن���دیپێشتێڕامان
ئاگای���یئاگامهندییهلهخۆی.لێرهداپێویستهلهچهمکی)خۆ(بکۆڵینهوهچونکه
ئاگامهندییمانپێدهناس���ێنێت.وابۆیدهچینچهمکی)لهنێو–خۆ(،کهلهنهریتی
پێش���ترهوهوهرمانگرت���وهوبهکارمانهێناوهبۆبوونێکیب���هرزدانانرێت.لهبهر
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ئهوهی)خ���ۆ(شتێکنییهلهگهڵخۆیداهاوس���هنگبێت،بهبوونێکیلهنێو–خۆ
 ejusدانانرێت.بهس���روشتخاوهنیتێڕامانهولهزمانیالتینیشدائهمدووشته

وsuiجیاکراوهتهوه.
چهمک���یخۆئاماژهبۆناویبکهرێ���کدهکات.ههروههاپهیوهندیئهوبکهره
لهگ���هڵخۆیدادهردهخات.ئهمپهیوهندییهشدووالیهنیههیه.لهالیهکیترهوه
چهمکیخۆئاماژهبۆبوون،وهکوباریانبارههڵگرناکات.ئهگهرلهدهستهواژهی
“ئهوبێزاربووه“،‘ئهو’،کهبارههڵگرهڕێگهیبهخۆیداوهلهپشتخۆیهوهشتێک
ههڵگرێت.ئهمهشئ���هوهناگهیهنێت،که‘ئهو’تهنیابارههڵگرهچونکهبارههڵگر
ناس���نامهیههیه.لهبهرئهوهیبارههڵگرهکهیلهپش���تخۆیهوهداناوهشتێکی

ڕاستهقینهشنییه.لهڕاستیداخۆبهشتێکیڕاستهقینهدانانرێت.
بکهرخۆنییه،چونکهبکهرناس���نامهیههیه.ئهگهرخۆخاوهنیناس���نامه
بێت،وهکوخۆنامێنێتهوه.ههروههاخۆئاماژهبۆبابهتێکدهکات،کهخۆیهتی.
کهوابوو،خۆنوێنهرایهتیدووریی���هکلهنێوخۆیداوئاماژهبۆپهیوهندیلهگهڵ
خۆیدادهکات.خۆیلهناس���نامهدهپارێزێ���توبهردهواملهناکۆکینێوان)ئهو
یهکێتیی���هدادهژی،کهفرهالیهنهک���انناگرێتهخۆیوئهوفرهالیانانهی،کهیهک

ناگرن(دهژی.
ئێم���هئهمحاڵهتهب���هئامادهبوونیخۆلهبهردهمخۆیدادادهنێین.یاس���ای
بوونی)ب���ۆخۆ(،وهکوبنهڕهتیئۆنتۆلۆجیئاگامهندیئهوهیه،کهئهمبوونهله
بهردهمخۆیداولهئامادهبوونهکهیداخۆیبێت.ئامادهبوونیخۆلهبهردهمخۆیدا
ههندێکفهیلهس���وفیبهوخاڵهگهیاندووهئاگامهندیبهبهرزترینههبوودابنێن.
بهاڵمئهمئاکامهپاشلێکۆڵینهوهلهواتایئامادهبوونلهناودهچێت.لهڕاستیدا،
ئامادهب���وونئامادهبۆدووشتدهکاتیانب���هالیکهمهوهدووشتیلهیهکدی
داپچ���ڕاودهردهخات.ئامادهبوونیبوونیشلهبهردهمخۆیدادهریدهخات،کهئهو
بوونهلهخۆیجیایه.ناسنامهکهشیالیهنێکینێگهتیڤیلهنێوخۆیداههڵناگرێت.
بێگومانیاسایناس���نامهبهوشێوهیهیهیگڵباسیکردووهپهیوهندیبهیاسای
ناکۆکیی���هوهههیه.ئ���هوبوونهیههیهدهبێتئهوبوون���هنهبێت،کهنییه.ئهم
ڕهتدانهوهی���ه،وهکوههمووڕهتدانهوهکانیدیکه،بوونیمرۆڤدهیهێنێتهکایهوه،
نهکدیالیکتیک.ئێمهئهمهشمانلهپێش���ترباس���کردووه.ههروههائهمیاس���ایه
پهیوهندیدهرهکیبووندهردهخاتچونکهلهبارهیپهیوهندیبوونهوهیهلهگهڵ
ئ���هوشتهدا،کهنییهتی.کهوابوو،ئێمهمامهڵهلهگهڵپهیوهندییهدهرهکییهکانی
بووندادهکهین.ئهوپهیوهندییانهشلهئامادهبوونیانلهگهڵبوون–لهنێو–خۆدا
ولهنێوجیهاندابۆمرۆڤدهردهکهون.ئهمیاس���ایهبهپهیوهندییهناوهکییهکانی
بوون���هوهگرێنهدراوه؛ئهمپهیوهندییان���هلهبهرئهوهیئهویدیکهدهردهخهنبه
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تهنیاناتواننههبن.یاسایناس���نامهڕهتدانهوهیههمووپهیوهندییهکهلهناخی
بوون–لهنێو-خۆدا.ئامادهبوونلهبهردهمخۆدائهوهدهگهیهنێتدرزێککهوتۆته
بوونهوه.خۆلهوکاتهدالهبهردهمخۆیدائامادهدهبێت،کهبهتهواویخۆینهبێت.
ئامادهبوونڕاستهوخۆهاودهمیبوونلهناودهباتوئاماژهبۆجیابوونهوهدهکات.
بهاڵمئهگهرئهوپرسیارهلهخۆمانبکهین،ئایائهوشتهچییه]لهئامادهبووندا[
)خۆ(لهخۆیجیادهکاتهوه؟لهوهاڵمدادهڵێین)هیچه(.جیابوونهوهبههۆکاری
دووریلهنێوشوێندا،گۆڕانلهنێوکاتدا،جیاوازییهدهروونییهکانیانبهگش���تی
لهنێ���واندووتاکداڕوودهدات،کهپێک���هوهن.بهکورتییهکهیئهوجیابوونهوهیه
ههمیش���هڕاستهقینهیهکیخهسڵهتداره.لێرهدا،)هیچ(شتێکئاگاییبڕوالهبڕوا
جیاناکاتهوهوبڕواشبێجگهلهئاگاییبڕواچیدیکهنییه.ههرشتێکیدهرهکی
خهس���ڵهتدارلهدهرهوهیکۆجیتۆیپێشتێڕامانهوهبچێتهس���هرییهکبوونهکه
دهشوێنێت؛شتێکلهنێوئاگامهندییداس���هرههڵدهدات،کهئاگاماندینایناسێتو
بوونێکیئاگامهندانهشینابێت.ئهوهیبڕوالهخودیبڕواجیادهکاتهوهبهتهنیا
نابینرێت.ئهوکاتهیبمانهوێتبیناس���ینلهناودهچێتونامێنێت.بڕواش،وهکو

شتێکیناوهکیڕووتخۆیدهردهخات.
ئهگ���هربمانهوێتخودیبڕوابناس���یندرزهکهشبێئ���هوهیحهزبکهینله
بهردهممان���داقوتدهبێتهوهوکهبیریش���یلێدهکهینهوهخۆیوندهکات.کهوابوو،
درزهکهڕهتدانهوهیهکیڕووته.دووریلهنێوشوێنداوگۆڕانلهنێوکاتداوجیاوازییه
دهروونییهک���انالیهن���یپۆزهتیڤوالیهنیڕهتدانهوهیانئاس���انه.درزهکهلهنێو
ئاگامهندییدا)هی���چ(هوناتوانینبیبینین.ئهمڕهتدانهوهیه،کههیچهوههمانکات
هێ���زیلهناوبردنهنهبوونه.لههیچشوێنێک���دابهمشێوهڕهوانهنادۆزرێتهوه.له
شوێنهکانیدیکهدابۆئهوهی،نهبوونبناسینڕوولهبوون–لهنێو–خۆدهکهین.
ب���هاڵمئهوبوونهیلهنێ���وئاگامهندییدالهدایکدهبێت)هیچ(هودروس���تکراوه.
بڕوا،بۆنموونه،پهیوهندیبوونێکلهگهڵبوونێکیدیکهدانیش���اننادات؛بهڵکو
ئامادهبوونێک���هلهب���هردهمخۆیدا.ئهگهرب���ڕوابهمجۆرهنهبێ���تیهکێتییهکهی
بوون–بۆ–خوبهس���هردووبوونی–لهنێو–خۆداداب���هشدهبێت.لهبهرئهمه
پێویستهبوون–بۆ–خۆههمانکاتنهبوونیشبێت.ئاگامهندیدووربهرانبهرخۆی
ڕاوهس���تاوه،بهاڵمئهمدوورییه)هیچ(هونییه.کهوابوو،بۆئهوهی)خۆ(ههبێت
پێویست���هیهکێتییئهمبوونهنهبوونیلهنێوخۆیدابۆلهناوبردنیناس���نامهکهی
ههڵگرتبێ���ت.ئهوهیچهیخۆیدههاوێتهنێوب���ڕواوههیچه.هیچیبڕوایهلهنێو
بڕوادا،کهکوێروپڕهیان“بڕوایهکیس���ادهیه“.ب���وون–بۆ-خۆئهوبوونهیه
تاکوئهوس���اتهیخاوهنیناسنامهنییهولهگهڵخۆیداهاودهمنییهخۆیبڕیار

لهسهربوونیدهدات.
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یهکێ���کناتوانێتنهبوونل���هههمووشوێنێکیانلهههم���ووههڵوێستێکدا
وهکوبوونبدۆزێتهوه.بوون–بۆ–خۆههمیش���هخ���ۆیبهجۆرێکدهنوێنێت،
کهتێکش���کانیخۆیبهدهس���تیخۆی.بێت.ئهمتێکش���کاندنهشبهبوونێکی
دیکهوهنابهس���تێتهوه؛بهڵکول���هتێڕامانیخۆیدایه،لهتێڕامان���یتێڕاماندایه.
ئهم���هشجواڵنێکیلهکۆتاییبهدهرنییهولهنێویهکێتییهکهیبوون–بۆ–خۆدا
ڕوودهدات.جواڵنیلهکۆتاییبهدهربهناس���ینیسهرجهمیالیهنهکانیدیاردهدا
دێتهکایهوه،کهلهتێڕامانێکهوهبۆتێڕامانێکیدیکهبهبێوهستاندهکهوێتهگهر.
کهواب���وو،نهبوونئهمکهلێنهیبوونه،کهوتنیبوون–لهنێو–خۆیهبهرهوبوون–

بۆ–خۆ.کهوتنێکه،کهدهبێتبهپێکهاتهیبوون–بۆ–خۆ.
بهاڵمنهبوون‘دروستکراوه‘وپهیوهندیبهههڵوێستیلهناوبردنهوهههیه.ئهم
کارهههمیش���هییهیبوون–لهنێو–خۆبهرهوڕوخاندهباتبهکارێکیئۆنتۆلۆجی
ناوزهدیدهکی���ن.نهبوونپرس���یارکردنیبوون���هلهبارهیبوون���هوه.ئهوبوونهی
پرس���یارهکهدهک���اتئاگامهندییهیانبوونه-بۆ–خۆ.کاریک���یڕههایبوونهله
ڕێگهیبوونهوهدێتهبوونهوه.مادامهکیبوون–لهنێو–خۆسهرجهمیالیهنهکانی
پۆزهتیڤ���ه،ئهوابێجگهلهنهبوون،هی���چبوونێکلهبوونهوهپهیدانابێتوهیچ
شتێکیشبهس���هربووندالهبوونهوهڕوون���ادات.نهبوونئهگهریتایبهتیبوونه.
لهگهڵئهمهشدائهمئهگهرهلهوکارهدادهردهکهوێت،کهدهیناسێتهوه.مادامهکی
نهبووننهبوونیبوونه،ئهوابووندهیهێنێتهکایهوه.لهڕێگهیبوونێکیتایبهتهوه
دروس���تدهبێت،کهبوونیمرۆڤه.بوونیمرۆڤهیچهوبنهڕهتیپڕۆژهینهبوونی

خۆیهتی.بوونیمرۆڤئهوجۆرهبوونهیه،کهلهنێوبوونیدانهبوونههیه.

2.فاکتۆریبوون–بۆ–خۆ
بوون–بۆ–خۆشتێکه،کهههیه.لهگهڵئهوهیبوونێکیش���هه،کهنییهیان
ئهوبوونهیه،کههێشتاپهیدانهبوه،دهتوانینبڵێینههیه.لێرهدابیرلهپڕۆژهی
دڵسۆزیدهکهینهوه.بوون–بۆ–خۆ،وهکوڕووداوههیه.ئهمبوونهش،وهکوئهوهیه
م���ندهڵێمفلیپیدووهمههبوویانپیرۆیهاوڕێمههیهیاننییه.بوون–بۆ–خۆ
ههیهئهگهرخۆیئهوشیوازیبوونهیههڵنهبژاردبێت.بۆنموونه،پیرۆلهساڵی
1942دهژیوبوژواییهکیفهرهنسییهوسمتلهساڵی1870دالهبهرلینکرێکار
بوو.بوون–بۆ–خۆههیهئهگهر]بهبێخواستیخۆی[فڕێدرابێتهنێوبارودۆخێکی
بوونهوه؛وهکوههمووڕێکهوتهکانیدیکه؛ئهمدیواره،ئهمدرهخته،ئهمپهرداخه
یانئهوپرس���یارهیدهیکهین:“بۆچیئهمبوونهبهمش���ێوهیهیهوبهشێوهیهکی
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دیک���هنییه؟”ههیه.لهوێدادهڵیینههیهچونکهخ���ۆینهبووهبهبناخهیئهوهی
ههیهتیوخۆشینههێناوهتهنێوجیهانهوه.ئهمبوونهنابێتبهبناخهیخۆی.
ئهمههس���تکردنهشلهههمووکۆجیتۆیهکداههیه.ڕاستهوخۆلهنێوکۆجیتۆکهی
دێکارتدادهردهکهوێتکاتێکدێکارتدهیهوێتس���ودلهمههس���تکردنهبکاتو
خۆیوهک���وبوونێکیناتهواودادهنێت“چونکهگوماندهکات”.لهنێوئهمبوونه
ناتهواوهشدابیرۆکهیتهواوکۆییپهیدادهبێتوکهلهبهرێکلهنێوبوونیخۆیو
ئهوبوونهیبیریلێدهکاتهوهدێتهکایهوهولهیهکدیانجیادهکاتهوه.ئهمکهلهبهره
یانکهمیبوونهبۆبوونیخوادهبێتبهبهڵگهیدووهم.ئهگهرزمانیفهلسهفیی
بیریارانیسهدهکانیناوهڕاس���تبهکارنههێنین،چۆنئهمبهڵگهیهدهمێنێتهوه؟
گوایهئهوبوونهیبیرۆکهیتهواوکۆییتێدادروستدهبێتناتوانێببێتبهبناخهی
بوونبۆخۆی.ئهگهرئهوبناخهیهبوایهئهوابوونیخۆیبهتهواویبهگوێرهی
بیرۆکهیتهواوکۆییدروستدهکرد.بهکورتییهکهی،ئهوبوونهیبناخهیخۆیهتی

بهناتهواویخۆیدروستناکات.
تێگهیشتنیبوونبهکهموناتهواولهکۆجیتۆداناتهواویئهمبوونهدهسهلمێنێت.
منبیردهکهمهوه،کهوابوومنههم.بهاڵممنچیم؟ئهوبوونهم،کهبناخهیبوونی
خۆینییه.ئهمتێگهیشتنهلهبوونئهوهاندهرهشه،هایدیگهربۆتێپهڕبوونیئهم
بوونهلهشێوازیناڕهس���هنییهوهبۆڕهسهنیباسیدهکات.لهمبوونهدابهردهوام
بانگ���هوازوئازاریویژدانیههیه.لهڕاس���تیدا،هایدیگ���هرئاماژهبۆبناخهیهکی
ئۆنتۆلۆج���یئاکاردهکات،کهنایهوێ���تخۆیلهقهرهیبداتومرۆڤایهتییهکهی
لهگهڵبهرزێتیئایینیداهاوسهنگبکات.تێگهیشتنلهبوونیخۆمان،وهکوبوونێکی
بهڕێکهوتههستکردنبهئازاریویژدانینییه.ههمانکاتتێگهیشتنلهبوونمان
فاکت���ۆرهنهویستهکانمانبۆدهردهخات.لهپێش���تر،بوونیخۆمانبهئاگامهندی
دان���ا–“ئهوبوونهبوو،کهب���ۆخۆیهتی”.چۆنئهمبوونهلهگهڵیهکێتییهکهیدا
دهتوانێتخۆیبێت،لهکاتێکدائهوبناخهیبوونیخۆینییه؟یانبوون–بۆ–خۆ،
وهک���وئهوشتهیههیه،خۆینییه)بۆنموونه،بناخهیخۆینییه(؟چۆنوهکو
بوون–بۆ-خۆدهبێتبهبناخهینهبوونیخۆی؟وهاڵمهکهلهنێوپرسیارهکهدایه.
کاتێ���کدهڵێینبوون،وهکوهێ���زیلهناوبردنیخۆیدهبێتبهبناخهینهبوون،
ئ���هوهناگهیهنێتئهوبوونهدهتوانێتبناخهیبوونیش���یبێت.بۆئهوهیببێت
ب���هبناخهیخۆیپێویستهخ���ۆیدوورلهبوونیخۆیڕاگرێت.ئهمهشیهکێتی
ئ���هوبوونهدهکاتبهدووبهشهوه.ب���هکورتییهکهی،ههرکاتێکبیرلهوبوونه
بکهینهوه،کهدهبێتب���هبناخهبۆبوونیخۆیلهبهردهمبوونێکیههڵکهوتوودا
ڕادهوهس���تین،کهدهبێتبهبناخهینهبوون���یخۆی.ئهوکارهیخوادهیکاتو
دهبێتبههۆکاربۆبوونیخۆی،خۆلهناوبردنه.ههروههابوونیپێویستلهس���هر

بوونیههڵکهوتووڕادهگیرێت.
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ههوڵدانهکهیالیبنیزلهپێناسهکردنیبوونیپێویستدالهسهربوونیههڵکهوتوو،
کهدواجار)کانت(یشسودیلێوهرگرتوهبهزانین،نهکبوونهوهبهستراوه.گۆڕان
لهئهگهرهکانهوهبۆبوونێکیپێویست،بهوشێوهیهیالیبنیزبیریلێدهکاتهوه)بوونی
پێویستئهوهیهبوونێکیههڵکهوتوولهس���هریڕادهوهستێت(لهوهدهچێتئێمه
لهنهزانینهوهبهرهوزانینبهرێت.لهڕاس���تیدا،مادامهکیئهگهرهکانپێشبوون
دهکهونئهوائهگهرهکاندهبنبهبابهتیزانین.لهپێشتریشباسلهوهکرالهدوو
ڕووهوهبی���رلهئهگهرهکاندهکهینهوه.دهتوانی���نلهناوهوهئاماژهیانبۆبکهین.
دهستهواژهی“لهوانهیهپیرۆمردبێت.”ئهوهدهردهخاتمنلهبارهیپیرۆوهنازانم
وئهوئهگهرهپێویستیبهگهواهیههیه.بوونلهدهرهوهیخۆیدا،بهوجۆرهی

لهبهردهمڕێکهوتهکانیداڕادهوهستێت،ئهگهرهکانیخۆیدهردهخات.
ئهگهرهکانلهپێش���وهختابهئێمهدهدرین،بهاڵموهرگرتنیاندهکهوێتهس���هر
ئێمه.ئهوتۆپیبلیاردهیلهس���هرمێزهک���هدهڕواتخاوهنیئهگهریالداننییه
ئهگهرپهڕۆیسهرمێزهکهشکاریتێبکات.تهنانهتناتوانێتخۆیلهپهڕۆکهش
البدات.ئهوڕووداوهپێویستیبهگهواهه.ئهگهرهکان،وهکوبونیادێکیئۆنتۆلۆجی
ڕاس���تهقینهشبۆئێمهدهردهکهون.کهوابوو،س���هربهبوونێکیتایبهتین.ئهو
ئهگهرانهن،کهههنودهبێتههبن.لهمڕووهوهبوونئهگهرهکانیخۆیدههێڵێتهوه
ودهبێتبهبناخهیان.بوونیپێویستیشلهمئهگهرانهوهدهرناچێت.لهبهرئهمه،

ئهگهرخواههبێت،بوونێکیههڵکهوتویههیه.
کهوابوو،لهبهرئهوهیبوونیئاگامهندیلهنێوخۆیدابۆئهوهی،وهکوبوونێک
بۆ–خ���ۆیلهناوبهرێ���ت،بوونێکیههڵکهوتویههی���ه؛ئاگامهندیبوونبۆخۆی
نابهخش���ێتولهدهرهوهیخۆشیدالهبوونێکیدیکهیوهرناگرێت.بێجگهلهمه،
بهڵگهیئۆنتۆلۆجی،وهکوبهڵگهیکۆس���مۆلۆجیناتوانێت)بوونێکیپێویست(

بسهلمێنێت.)41(بوونیمنبهبوونیپێویستهوهنهبهستراوه.
پێشهکییهکانیوهکو“بوونیپێویستبناخهیههمووبوونێکیههڵکهوتووهو
ئێست���امنبوونێکیههڵکهوتوومههیه“خواس���تیدۆزینهوهیبناخهیهکدهکات
بهبێئهوهیباسلهبوونیبناخهیهکیڕاس���تهقینهبکات.ئهمپێشهکییانهتهنیا
مامهڵهلهگهڵبیرۆکهیبوونیههڵکهوتوودهکهننهکڕاس���تهقینهیئهوبوونه.
ههروههاپرس���یارهکهپهیوهندیبهبوونیبههاوه،نهکفاکتۆرهوهههیه.بوون–
لهنێو–خ���ۆههڵکهوتووهوبهخۆههڵوهشاندن���هوهیلهنێوبوون–بۆ-خۆداچاک
41بوونیپێویستلهمێژوویفهلسهفهدابهوبوونهدادهنرێت،کهبناخهیخۆیهتیوپیویستیبه
بوونێکیدیکهنییهلێوهیپهیدابێت.بوونیههڵکهوتووئهوبوونهیهپێویستیبهبوونێکیدیکهیه
تاکوپهیدایبکات.بهدیدیههندێکلهفهیلهسوفهکان،بوونیههڵکهوتوودهبێتبهفاکتۆروبهڵگه
بۆبوونیپێویستچونکهههڵکهوتووناتوانێتخۆیئافهریدبکاتوپشتبهوبوونهدهبهستێت،که

پێویسته.)وهرگێڕ(
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دهبێتهوه.دهیهوێ���تلهنێوبوون–بۆ–خۆدابێت.بهکورتییهکهی،بوونههیهو
دهتوانێ���تههبێت.بهاڵمئهگ���هریتایبهتیبوون،کهلهک���ردهوهیلهناوبردندا
س���هرههڵدهداتس���هربهبوونێکه،وهکوئاگامهندی،کهل���هڕێگهیلهناوبردنی
خۆی���هوهدهبێتبهبناخهبۆخۆی.بوون–بۆ–خۆئهوبوونه-لهنێو–خۆیهیه،که
ب���ۆئهوهیببێ���تبهئاگامهندیخ���ۆی،وهکوبوون–لهنێو–خ���ۆلهناودهبات.
کهوابوو،ئاگامهندیلهنێوخۆیدابوونیئاگامهندانهیخۆیدهپارێزێت.مادامهکی
دهبێ���تبههێزیلهناوبردن���یخۆیپهیوهندیبهخۆیهوهههی���ه؛ئهوهیلهنێو
ئاگامهندیی���دالهناودهبرێت،ههرچهندهناتوانینبهبناخ���هیئاگامهندیدابنێن،
بوونێکی–لهنێو-خۆیههڵکهوتووه.بوون–لهنێو–خۆبناخهیهیچشتێکنییه.
بۆخ���ۆدۆزینهوهشدهبێ���تخۆیبکاتبهبوون–بۆ–خۆ.ئ���هو،ئهگهرگۆڕانی
بهسهردابێتووهکوبوونێکی–لهنێو–خۆنهمێنێتهوه،دهتوانێتببێتبهبناخهی
بوون���یخۆی.ئهگهربوون–لهنێو–خۆبناخهیبوون���یخۆیوبوونهکانیدیکه
نهبێ���ت،ئهوابیرۆک���هیبناخهلهبوون–بۆ-خۆوهلهنێ���وجیهانداپهیدادهبێت.
ئهم���هشتهنیالهوێدانییه،کهبوون–بۆ–خ���ۆبتوانێتخۆیلهناوبهرێتیان
بناخهدروس���تبکات،بهڵکولهگهڵئهمبوون���هدابناخهبۆیهکهمجاردێتهکایهوه.
ئهوبوونه-لهنێو–خۆیهیگهم���ارۆدراوهولهناودهبرێتلهناخیبوون–بۆ–خۆدا،
وهک���وبنهڕهتێکیههڵکهوتوودهمێنێتهوه.ئاگامهندیبناخهیخۆیهتی،بهاڵمبۆ
ئ���هوهیههبێتونهبێ���تب���هبوونێکی–لهنێو–خۆیههمیش���هیی،دهبێتبه
ههڵکهوتووی���یبمێنێتهوه.خهس���ڵهتیههڵکهوتووییئاگامهن���دیلهناخیئهم
بوونهدای���ه.ئهگهرلهبابهتهدراوهکان���یکۆجیتۆیپێشتێڕامانبکۆڵمهوهئهوه
دهس���هلمێنین،ک���هبوون–بۆ-خۆئاماژهب���ۆبوونیخۆیدهک���ات.ئهمبوونه
ههرچییهکبێتبوونێکهلهشێوازیئاگامهندیدا.تینوێتیئاماژهبۆههس���تکردن
ب���هتینوێتیدهکات،ک���هههیهوبناخهیهت���ی.بهاڵمس���هرجهمی“تێرامانی–
تێڕامان”،ئهگ���هرههبێت،ههڵکهوتووهولهنێو–خۆدایه.بهاڵمئهمس���هرجهمه
شتێ���کنیی���هدهس���تکهوێتچونکهمنناتوانمبڵێمههس���تکردنب���هتینوێتی
ههس���تکردنهبهتینوێت���ییانتینوێت���یتینوێتییه.ئهو،وهک���ولهناوبردنێکی
س���هرجهمیانیهکێتییهکیلهناوچوویدیاردهیهکههیه.ئهگهرمندیارده،وهکو
فرهالیهن���یببین���م،ئهوفرهالیهنیی���هههمانکاتئاماژهبۆی���هکبوونیدهکات.
لهبهرئهمهواتایبوونێکیههڵکهوتوودهبهخش���ێت.دهتوانمبپرس���م“بۆچیمن
تینوم؟”“بۆچیئ���هوپهرداخهدهبینم؟لهکاتێکداس���هرجهمیشتهکانملهنێو
بوون–لهنێو–خ���ۆدابۆدهردهکهوێتس���هرجهمهکهخ���ۆیلهناودهبات؟ئایابۆ
ئ���هوهنییه؛ب���ۆئهوهیهنهبێت؟لێرهدامنبۆب���وون–بۆ–خۆدهگهڕێمهوهو
دووالیهن���یتی���ادادهبینم.منتوڕهمچونکهخۆم،وهکوئهوکهس���هدهردهخهم
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ئاگ���ایلهتوڕهبوونبێت.ئهگهرمنئهوهۆکارهدهرنهخهم،کهخۆمموخهفهی
بک���هم،تۆهیچنابینیت.تهنانهتتوڕهبوونی���شنادۆزیتهوهچونکهتوڕهبوونله
بوونیبوون–بۆ–خۆداههیه.کهوابوو،ههڵکهوتنێکیههمیش���هییبوون–بۆ–خۆ
ڕادهگرێت.بوون–بۆ–خۆشلهئاس���تیدابهبێئهوهیبتوانێتدایپۆشێت،خۆی
بهلێپرس���راودادهنێت.ئهملهناوچوونهبهردهوام���هیبوون–لهنێو–خۆ،بهبێ
ئهوهیڕێگهبداتههس���تیپێبکرێت،دێوهزمهیبوون–بۆ–خۆیهوئهمبوونهبه
بوون–لهنێو–خۆوهدهبهس���تێتهوه.ئهمبوون���هههڵکهوتووهفاکتۆریبوون–بۆ
خۆیه.ئهمفاکتۆرهیههانماندهداتبڵێینبوون–بۆخۆشتێکه،کهههیه.لهگهڵ
ئهمهش���دائێمهههس���تبهفاکتۆرهکهناکهین،بهاڵمههمیش���هل���هڕێگهیئهم
بوونهوهدهیناس���ین.لهپێشترئاماژهمانبۆئهوخاڵهکرد،ئێمهبهبێکایهکردن
لهگهڵبوون���داهیچین.گوتمان“ئهگهرلهقاوهخانهیهک���داخزمهتکاربم”،ئهمه
لهوێ���داڕوودهات،ک���هم���نلهشێ���وازیبوونیخۆم���دانهبموناس���نامهیهکی
ههڵکهوتوش���منهبێ���ت.ههروههامننی���م.ئهمبوون–لهنێو–خ���ۆههڵکهوتووه
ههمیش���هلێ���مڕادهکات.بهاڵمبۆئهوهیسهربهس���تانهواتای���هکبهئهرکهکهم
ببهخش���م،بۆئهوهیلهمههڵوێستهمداههڵکهوتنیبوون–لهنێو–خۆملهناوبهرم،
پێویس���تدهک���اتس���هرجهمیبوون–بۆ–خ���ۆلهناوبچێ���ت.ئهم���هشلهوێدا
س���هرههڵدهدات،کهمندهمهوێتوهکوخزمهتک���اریقاوهخانهکهخۆمبنوێنم.
ناتوانمخۆمبهکهس���ێکیدیبلۆماس���ییانکهشتییهوانێکنیش���انبدهمچونکه
من]لهوحاڵهتهدا[دیبلۆماسییانکهشتییهواننیم.ئهمهۆکارهدهستگیرنهبووهی
حاڵهتهکهموجیاوازییهههستپێنهکراوهتێگهیشتنهکهوهۆکاریسادهیبوون–
بۆ–خ���ۆلهیهکدیجیادهکات���هوه.ههمانکاتلهههڵبژاردن���یواتایهکدابۆئهو
حاڵهت���هودانانیخۆیبهبناخهیحاڵهتهک���ه،خۆیههڵنابژێرێت.ئهمبهشهی
حاڵهتهک���هممنبهلێپرس���راوبهرانبهربوونیخۆدادهنێ���تچونکهمنبناخهی
حاڵهتهکهم،بهاڵمهێش���تاس���هرجهمیبوونم]لهوحاڵهتهدا[پاکانهیبۆناکرێت.
بهب���ێفاکتۆرهکانئاگامهن���دیدهتوانێت،وهکودهروونل���هکۆماریئهفالتوندا
باس���کراوهوپهیوهندیبهجیهانهوهدهبهس���تێت،ئهویشخ���ۆیبهجیهانهوه
گرێب���دات.ئهگهربتوانمبڕیاربدهم“وهکوکرێکارێکیانبورژوایهکلهدایکببم”،
هێش���تالهالیهکیدیکهوه،فاکتۆرهکان،وهکوکرێک���اریانبورژوایهکنابنبه
پێکهات���هیبوونیمن.فاکتۆرتهنیائاماژهکردنێکهبۆبوونم،لهکاتێکدابمهوێت
لهگ���هڵخۆمداهاوس���هنگبمبهوشتهیههی���ه.مادامهکیفاکت���ۆربهتهواوی
دۆزراوهتهوهوسهربهس���تانهخۆیدامهزراندوهمهحاڵهبهڕووتکراویبیناس���ین.
فاکتۆرێک���یس���ادهیوهکو“بوونلهوێدا”لهتهنیش���تمێزهکهوهیانلهس���هر
کورس���یهکه،بابهتێک���یڕووتهوچهمکیس���نورداریخۆیههیهوناناس���رێت.
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ههمانک���اتلهنێوئاگامهندییدابووهب���هوشتهیلهوێدایهوههڵکهوتوویهکیپڕو
ت���هواوه.بوون–بۆ–خۆق���ووڵدهڕوانێتهخۆیوخۆیب���هئاگاییبوونلهوێدا
دادهنێت.ئهوهیلهنێوخۆیدادهیدۆزێتهوههاندهرهکانییهتی؛بهردهوامئاماژهبۆ
خۆیوسهربهستییهکهیدهکات.)منلهپێناوی...لهوێداموهتد(.پهیوهندی
نێ���وانبوون–بۆ-خ���ۆ،کهبناخهیخۆیهت���ی،لهگهڵفاکتۆرهکان���دابهپێویست
دادهنرێت.ئهمپهیوهندییهفاکتۆرییهپێویستهیه.دێکارتوهوسرڵبهپێکهاتهی
کۆجیتۆیدادهنێ���ن.بوون–بۆ–خۆبوونێکیپێویستیههی���ه،چونکهبناخهی
بوون���یخۆیهت���ی.لهبهرئهمهشهدهبێتبهبابهتیح���هدهسوناتوانمگومانله
بوون���یخۆمبکهم.ب���هاڵملهبهرئ���هوهیبوون–بۆ–خۆشتێک���هنییه.ههموو
هۆکارێک���یههڵکهوت���وویتێدای���ه.بهوج���ۆرهیسهربهس���تییهکهملهدوودڵیدا
دهناس���مهوه،بوون–بۆ–خ���ۆلهفاکتۆرهکانیب���هئاگادهبێتهوه.ههس���تبه
سوپاس���گوزاریدهکاتوخۆیبهوبوونهدهبینێتلهبهرهی���چلهوێدادانرابێت.
نابێ���تفاکتۆرهکانلهگ���هڵناوهڕۆکیدێکارتییداتێکهڵبکهین،کهخهس���ڵهتی
بیرکردن���هوهیههیه.ئهمناوهڕۆک���هههیهچونکهبیردهکات���هوه.لهبهرئهوهی
ئافهریدک���راوه،دهبێتبهشتێکل���هوشتانهیدروس���تدهکرێنوشتێکهههیه.
ناوهڕۆکێکهخهس���ڵهتیبوون–لهنێو–خۆوهردهگرێت.لهگهڵئهوهشدابهبوون–
بۆ–خۆدادهنرێت.ئهمهشبۆچوونێکیئهندێشاویدێکارتییهبۆبوونیناوهڕۆک.
بهپێچهوانهشهوه،ب���ۆئێمهدیاردهیبوون–بۆ–خۆئاماژهبۆههوڵدانیبوون–
لهنێو–خ���ۆبۆدامهزراندن���یخۆیدهک���ات؛ههوڵدانیبوونهب���ۆالبردنیالیهنه
ههڵکهوتووهک���هیخۆی.بهاڵمئ���همههوڵدانهبهلهناوبردن���یبوون–لهنێو-خۆ
کۆتای���یدێت.بوون–لهنێو-خۆبهب���ێئامادهکردنی)خۆ(یانتێڕامانوبوونبه
بۆ–خۆ،ناتوانێتناس���نامهکهیخ���ۆیلهناوبهرێ���ت.بوون–بۆ–خۆ،کهوابوو،
تێکش���کاندنیبونی���ادیبوون–لهنێو–خۆی���هوئ���همبوون���هل���هپێناویخۆ
دامهزراندنهکهی���دالهناودهبرێ���ت.فاکتۆرناوهڕۆکنییهونابێتبهخهس���ڵهتی
بیرکردن���هوهبۆبوون–بۆ–خۆ.بهڵکوشتێکهلهنێوئهمبوونهدا،وهکویادهوهری
یانئامادهبوونیلهمهبهس���تبهدهریئهمبوونهلهنێوجیهانداجێنش���ینبووه.
بوون–لهنێو–خ���ۆدهتوانێ���تنهبوونیخ���ۆیدامهزرێنێت،ب���هاڵمبوونیخۆی
دانامهزرێنێت.لهنێوبوون–بۆ–خ���ۆدا،خۆیلهناودهباتودهبێتبهبوون–بۆ-
خ���ۆوبناخهیخۆی.بهاڵمئهوالیهنهههڵکهوت���ووهیبوون–بۆ-خۆلهبوون–
لهنێو–خۆوهبۆیبهجێم���اوهناگیرێت.ئهوالیهنهیبوون–لهنێو–خۆیبوون–
بۆ–خۆیهماوهت���هوهودهبێتبههۆکاریپهیوهندیفاکتۆریپێویست.بناخهی
ئاگاییبوون–بۆ-خۆیهلهبوون.کهوابوو،ئاگامهندیلههیچحاڵهتێکداخۆیله
بووننادزێتهوهوبهرانبهرسهرجهمیبوونیخۆشیلێپرسراوه.
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3.بوون–بۆ–خۆوبوونیبهها

ههمووتوێژینهوهیهکلهبوونیمرۆڤدهبێتلهکۆجیتۆوهبکهوێتهگهر.بهاڵم
“م���نبیردهکهمهوه“یدێکارتیپهیوهندیبهخێ���راتێپهڕینیکاتهوهههیه.ئایا
دهتوانینئهمخێراتێپهڕینهکاتییهیکۆجیتۆتێپهڕبکهین؟ئهگهرڕاس���تهقینهی
مرۆڤایهت���یبه“منبیردهکهمهوه“س���نورداربکهین،ئهواڕاس���تییهکهیتهمهن
کورتوس���اتیدهبێت.بێگوماندروستهلهگهڵکۆجیتۆکهیدێکارتدادهتوانین
س���هرجهمیخێراتێپهڕبوونهکهبناس���ینچونکهلهداهاتوونادوێ،ههروههابۆ
تێپهڕبوونلهساتێکهوهبۆس���اتێکیدیکه‘داهێنانی’بهردهوامپێویسته.بهاڵم
ئایادهتوانینڕاستیساتێکیشبناسین؟هایدیگهردهیهوێتبۆمانیبسهلمێنێت،
ک���ه“م���نبیردهکهمهوه“یهوس���رڵتهڵهیهکهبۆکاڵوکوڕهگرت���ندانراوهبۆیه
لهتوێژینهوهکهیدالهس���هر)دازاین(ئاماژهیب���ۆئاگامهندینهکردوه.ههوڵیداوه
ڕاس���تهوخۆ]ئهمبوونه[بهنیگهرانیدابنێت؛لهپرۆژهی)خۆ(وهبهرهوئهگهرهکان
ڕۆیشتوه.ئهمپرۆژهی)خۆ(یهیلهدهرهوهیخۆداناوناوه‘تێگهیشتن’.ئهمهش
هایدیگ���هریگهیاندوهبهوباوهڕهیڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتیبه“ئاشکراکردنی–
ئاشکراکردن”ناوزهدبکات.بهاڵمڕاکردنله)خۆ(یدازاینتوشیچهندگرفتێکمان
دهکات.ئێمهناتوانینڕهههندیئاگامهندیخهفهبکهین.تێگهیش���تنلهوێداواتا
دهبهخش���ێت،کهببێتبهئاگاییتێگهیشتن.ئهگهرهکانملهوێدادهبنبهئهگهری
م���ن،کهئاگامهندی���مڕوویانتێدهکات.ئهگهرئهمهدروس���تنهبێت،ههمووبوون
وئهگهرهک���اندهکهون���هنێوئاگامهندییهکهوه،کهدهبێتب���هبوون-لهنێو–خۆ.
ئێم���هجارێکیدیکهفڕێدهدرێینهنێوکۆجیتۆوه.پێویستهئهمهبکهینبهخاڵی
دهستپێکردنهکهمان.ئایاباسکردنهکهمانبۆبوون–بۆ–خۆچیئاشکرادهکات؟
یهک���هم،ئێمهتوش���یلهناوبردنهاتین،ک���هبوون–بۆ–خ���ۆلهنێوبوونیا
ههڵیگرتوه.ئاشکراکردنیئهمنهبوونهلهچوارچێوهیکۆجیتۆوهناچێتهدهرهوه.

بهاڵمبانزیکترتهماشایئهمکێشهیهبکهین.
بوون–بۆ–خ���ۆبهبێئاشکراکردنیبوونیخۆیبهکهمیوناتهواویناتوانێت
بهردهوامدهس���تهاڵتیلهناوبردنڕاگرێت.ئهمهشئ���هوهناگهیهنێتلهناوبردنو
بهتاڵ���یئاگامهندییهکشتن.بوون–بۆ–خ���ۆبهردهوامدهیهوێت،وهکوبوون–
لهنێو–خۆنهناس���رێت.بوونێک���هلهنێو–خۆ،ب���هاڵمدژیبوون–لهنێو–خۆیه.
مادامهکیلهناوبردنههمیش���هلهناوبردنیبوونه،ئهوالهناوبردنپهیوهندینێوان
بوون–بۆ–خۆوبوون-لهنێو-خ���ۆدیاریدهکات.بوونیکۆنکرێتیوبوون–لهنێو-
خۆبهپڕیلهبهردهمئاگامهندییدائامادهیه.ئاگامهندیشس���ورهلهس���هرئهوهی
ل���هوبوونهوهجیاوازه.کۆجیتۆدهبێتس���هرجهمیئهوبوون���هدهرهکییهمانبۆ
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ئاشک���رابکات.ههروههاوهس���تانیئهوبابهتهشل���هدهرهوهدابهرزێتیبوون–
بۆ–خۆدهردهخات.بهاڵملهڕاس���تیدادهس���تهاڵتیلهناوبردن���هلهنێوانبوون–
بۆ–خ���ۆوبوون–لهنێو–خۆدا،کهدهبێتببێتبهبنهڕهتیبهرزێتییهکه.لێرهدا
دهزانینچۆنلهکۆجیتۆوهدهرچین.دواییڕوونیدهکهینهوهچۆنکۆجیتۆواتای
چوونهدهرهوهشدهبهخش���ێت.ئهوهیتوێژێنهوهئۆنتۆلۆجییهکهماندهریدهخات
ئهوخاڵهیه،کهئهمبوونهکهموناتهواوهبناخهیخۆیهتیوخۆیخهسڵهتهکانی
بوونیخۆیلهس���هرئهوکهم���یوناتهواوییهدروس���تدهکات.لهگهڵئهمهشدا،
گهلێ���کڕێگهینهبوونههیه.ههندێکیانس���روشتین���اوهوهیئهوبوونهی،که
ب���هوجۆرهنییه،کهنییهتێکنادهن.ئهگهر،بۆنموونه،بڵێمشوشهیمهرهکهب
باڵن���دهنییه،بوونیشوش���همهرهکهبهکهوباڵندهب���همڕهتدانهوهیهناشێوێن.
ئهمهپهیوهندییهکیدهرهکییه.ل���هڕێگهیبوونیمرۆڤهوهدادهمهزرێتومرۆڤ
دهبێتبهگهواه���یپهیوهندییهکه.بهپێچهوانهشهوه،جۆرهڕهتدانهوهیهکههیه
لهنێ���واندووالیهنهکهیڕهتدان���هوهدادهبێتبهپهیوهندییهک���یناوهکی.لهنێو
ههمووڕهتدانهوهناوهکییهکاندا،ئهوهیلهههموویانزۆرترناخیبووندهپێکێت
ونکۆڵ���یلهنێ���وبوونهنکۆڵیکهرهک���هدادهکات)کهمیی(یه.کهمییس���هربه
بوونلهنێو–خۆنییهچونک���هئهمبوونهلهههمووالیهنێکهوهپۆزهتیڤه.لهگهڵ
بوون���یمرۆڤدالهنێ���وجیهانداپهیدادهبێت.تهنیالهنێ���وجیهانیمرۆڤداکهمیی
دهبینرێت.ههروههاکهمییپێویستیبهس���ێالیهنیلهپێشترههیه:ئهوشتهی
نییهیانکهمییه،ئهوهیکهمییهکهیههیه،دواجاریشئهوههبووهسهرجهمهی
کهمییهکهڕوخاندوییهتیوبهتێههڵکێشکردنی‘کهمییهکه‘وئهو)بوون(هیخاوهنی
کهمییهکهیهدروستدهبێتهوه،ناویدهنێین)کهمیی(.ئهوبوونهیخۆیلهحهدهسی
مرۆڤ���دادهردهخاتههمیش���هکهمییه.بۆنموونه،ئهگهربڵێ���ممانگپڕنییهو
چارهکێکیکهمه.ئهمدهستهواژهیهیمنبهحهدهسهکهمهوهبهستراوه،کهمانگ
بههیاللیدهبینێت.ئهوهیلهحهدهس���هکهمدادهرکهوتوهبوونێکه-لهنێو–خۆدا،
ک���هتهواویانناتهواویشنییه،بهڵکوشتێکهههی���هوپهیوهندیبهشتهکانی
دیکهشهوهنییه.بۆئهوهیئهمبوونه،وهکوهیاللببینرێتپێویستهڕاستهقینهی
مرۆڤایهتیئهوهشبزانێت،که]مانگ[بهپڕیشههیهودوایئهمهدهگهڕێتهوهبۆ
ئهزمونهکهیومانگهکهبههیاللیدهبینێت.ئهمهتێپهڕبوونهبهسهرئهوکهمییهدا.
لهمڕووهوهکهمیی،وهکوبوونهوبوونیشکهمییه.ئهمکهمییهش،کهتهواوکهری
بوونهبهس���تراوهبهسهرجهمیتێههڵکێش���راویکهمییهوه.کهوابوو،لهجیهانی
مرۆڤدائهوبوونهناتهواوهیبهحهدهسدهناس���رێتوکهمییهکهیدهردهکهوێت
پێکهاتهیبوونیکهمییتێدایهوشتێکه،کهنهبوونحوکمیبهس���هردادهدات.
ه���هرئهومانگهپڕهیهخۆیبههیاللیدهردهخاتوئهوهینییهحوکمبهس���هر
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ههبووهکهدادهدات.ههروههالهبوونیمرۆڤیشدایه،وهکوبوونێکلهبهربهرزێتی
ودهرچوونیلهخۆیهوهپهیوهندییهکانیدروستدهکات،کهمییهکاندهناسێتهوهو
واتاکانی���انلێکدهداتهوه.بوونیمرۆڤ،ئهوبوونهیکهمییدههێنێتهجیهانهوه،
پێویستهخودیبوونیکهمییبێت.کهمییلهڕێگهیکهمییهوهدێتهجیهانهوه.
بوون–لهنێو–خ���ۆکهمییپهیداناکات.بهواتایهک���یدیکه،ئهوبوونهیکهمیی
تێدابێتیانشتێک���یکهمبێت،دهبێتخودیخۆیببێتبهکهمیی.تهنیائهو
بوونهیکهمییههیهدهتوانێتههوڵبداتبهوشتهبگات،کهکهمهیاننییهتی.
بوونیئارهزوولهمرۆڤدابهڵگهیهبۆکهمیی.لهڕاستیداناتوانینلهئارهزووبدوێین
ئهگهربهحاڵهتێکیدهروونیدابنێین؛ئهوبوونهبێت،کهسروشتهکهیشتێکبێت
ههبێ���ت.ئهوبوونهیههیهنهبوونلهخۆیدانابینێتوههوڵیخۆتهواوکردننادات.
بازنهیهکیناتهواویشتهواونابێتئهگهربوونیمرۆڤئهوناتهواوییهنهناس���ێتهوه.
بازنهناتهواوهکهلهنێو–خۆیداوهکوهێڵێکیچهماوهبوونێکیتهواویههیه.حاڵهتی
دهروونیلهب���هردهمهێڵهچهماوهکهداهیچشتێکزیادیانتهواوناکاتوناتوانێت
پهیوهندیخۆیبهکهمییهکهوهدروس���تبکات.بۆئهوهیههس���تبهبرسێتییان
تینوێتیبکاتپێویستهبوونێکههبێتلهبهرزێتییهکهیدالهخۆیهوهدهرچێتوڕوو
لهدهرهوهبکاتوس���هرجهمی)تێربوون(؛بهوج���ۆرهیمانگیپڕیبۆدیاریکردنی
شێوهیهیاللیناسی،ئهمیشبناسێتهوه.بهدانانیئارهزوو،وهکوهێزێکیفیزیکی
ل���هگرفتڕزگارنابین.ئهگهربهوج���ۆرهشدایبنێین،ئهوهێزهیدهبێتبههۆکار
لهخۆیهوهبهرهوحاڵهتێکیدیکهدهرناچێت.ئهوهۆکارهیدهبێتبهس���هرچاوهی
هۆکردهکهلهگ���هڵئارهزووداهاوتهرازدانانرێن.تینوێتیدیاردهیهکیئۆرگانینییه؛
پێویستییهکیفزیۆلۆجیبۆئاونییه.ئهوئۆرگانهیکهمییئاویههیه،پۆزهتیڤانه
خۆیدهردهخات:بۆنموونه،خهس���تبونهوهیخوێن،ک���هدهبێتبههۆکاریچهند
دیاردهیهکیدیکه.دامهزرانحاڵهتێکیپۆزهتیڤیئۆرگانیزمهوئاماژهبۆبوونیخۆی
دهکات.ئهوشلهیهیئاویتێدانهماوهوخهستبۆتهوهئارهزوویئاوخواردنهوهی
نییه.ئهگهربمانهوێتپهیوهندینێوانالیهنیهۆشهکیوفسیۆلۆجینیشانبدهین،
پێویستیمانبهبناخهیهکبۆناسنامهیهکیئۆنتۆلۆجیدهبێت.ئهمهشئهوخاڵهیه
س���پینۆزائاماژهیبۆکردوه.لهئاکامدابوونیالیهنهدهروونییهتینوهکهدهبێتبه
بوون-لهنێو-خ���ۆیحاڵهتهکهوئێ�مهشجارێکیدیکهدهبێتگهواهێکیدهرهکیبۆ
نیشانبکهین.کهوابوو،تینوێتیئارهزووبۆبابهتهدهرهکییهکهیهنهکبۆخۆی.له
چاویکهسێکیدیکهدا،دهبێتبهئارهزوو.ئهگهرئارهزووبۆخۆیببێتبهئارهزوو،
پێویست���هبوونێکیبهرزیههبێت؛دهبێتلهخۆیهوهدهرچێتوڕوولهبابهتهکهی
بک���ات.دهبێتکهمییبێت–نهکبابهتیکهمییوکهمیشبێتبۆخۆی.ئارهزوو
کهمییبوونهوگهواهیلهسهرکهمییبوونیمرۆڤدهدات.بهاڵمئهگهربوونیمرۆڤ
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کهمییبێت،ئهواس���ێالیهنهکهیبوونوکهمییوئهوهیکهمهدێتهکایهوه.ئایا
ئهمس���ێالیهنهچێن؟بۆوهاڵمدانهوهیئهمپرسیارهپێویستهبۆبیرۆکهیکهمیی
بگهڕێینهوهوبزانینپهیوهندیبهبوونهوهچییه.ئهمپهیوهندییهنابێتههڵکهوتوو
بێت.ئهگهرکهمی���یلهئامادهنهبووندابێت،ئهوائامادهبوونێشلهناخیبووندایه
چونک���هبوونوکهمیههردووکیاندهبنبهس���هرجهمییهکڕاس���تهقینه.ئهوهی
بهکهمییدادهنرێت،دهتوانێتخ���ۆیڕهتکاتهوهوبهرهوڕووخانبڕوات.کهوابوو،
کهمییدیاردهیهولهسهرزهمینهیسهرجهمیبوونهکهداڕادهوهستێت.گرنگیشنییه
ئهگهرئهوس���هرجهمهلهپێشتردرابێتوئێستاتێکشکابێت)بۆنموونه،“ههردوو
قۆڵیپهیکهریڤینۆسشکاون”(یانههرگیزههستیپێنهکراون.)بۆنموونه،دهڵێین
“ئهوئازانییه.”(ههمووکهمییهککهمییشتێکهوبۆشتێکه.ئایاڕاس���تهقینهی
مرۆڤایهتی)ب���ۆ(چییه؟بوون--بۆ–خۆبناخهیخۆیوس���هرچاوهیڕهتدانهوهیه.
خ���ۆیلهنێوپهیوهندیڕهتدانهوهلهگهڵخۆیدادهدۆزێتهوه.ئهوهیڕهتیدهداتهوهو
لهناویدهباتبوون–لهنێو–خۆیه.گرنگنییهبوون–لهنێو–خۆچیههبوویهکدابێت:
بوونیمرۆڤپێشههم���ووشتێکبناخهینهبوونیخۆیهتی.ئهوهیڕهتیدهداتهوه
ولهناویدهباتخۆیهتی.واتایبوونیمرۆڤوابهس���تهب���هملهناوبردنهوهیهوه؛لهم
ڕووهوهئ���هوهیبوونیمرۆڤنییهتیوکهمییهبۆیبوونیخۆیهتی،وهکوبوونێکی
–لهنێو–خ���ۆ.مادامهکیپهیوهندیبوونیمرۆڤلهس���هرهتاوهلهگهڵخۆیدائهوه
نییه،کهههیهئهواپهیوهندییهکهیس���هرهتایینییه،واتاکهشیلهبنهڕهتهوهلهو
پهیوهندیی���هدادهبینرێتهوه،کههیچه.ئهو)خۆ(یهیههیهبوون–بۆ–خۆبهوبوونه
دادهنێ���ت،کهئهوهنییهههیه؛پهیوهندینێوانئهمبوونهوخۆیبهناس���نامهوه
نابهس���تێتهوه.ئهوهیبوون–بۆ–خۆنییهتی)خۆ(یهیانب���وون–لهنێو–خۆیه.
لهگ���هڵئهمهشدا،نابێتئهمکهمییهبهفاکتۆردابنرێت.س���هرنهکهوتنیفاکتۆری
بوون-لهنێو–خۆلهدۆزینهوهیخۆیدا،پهیوهندیبهئامادهبوونیبوون–لهنێو-خۆ
ل���هجیهانداههیه.بوون–لهنێو-خۆوونبوهکه،ل���هالیهکیدیکهوهئامادهبوونێکی
ڕووته.ههروههاسهرنهکهوتنیدۆزینهوهکهبووهبههۆکاربۆبوون–بۆ–خۆ،کهله
خۆیهوهدهردهچێتودهبێتبهبناخهینهبوونی.واتایسهرنهکهوتنیدۆزینهوهکهش
ب���هبهرزێتیدهمێنێتهوه.بوون–بۆ–خۆلهبهرئهوهیبوونێکیس���هرنهکهوتوانهی
ههیه،بناخهینهبوونیخۆیهتی.س���هرنهکهوتنلهبوونیئهودایه.واتاکهشیلهوێدا
دهردهکهوێت،کهبوون–بۆ–خۆلهئاس���تیسهرنهکهوتنهکهداسهرنهکهوتنیخۆی
بناس���ێتهوه.کۆجیتۆبهسروشتئاماژهبۆکهمییوکهمبووندهکاتچونکهبوون

داگیریکردوه.دێکارتیشئهمڕاستییهیزانیوه.
ئهمهسهرچاوهیبهرزێتییه.بوونیمرۆڤڕوولهشتهکهمهکانیدهکات؛ڕوو
لهبوونێکیههندهکیههبوودهکات.بوونیمرۆڤیشلهپێشدادروستنهبووهوله
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دواییداکهمییهکهخرابێتهسهری؛لهسهرهتاوهبهکهمییهوهپهیدادهبووه.کهوابوو،
ئهوڕووداوهیمرۆڤلهئاستیکهمییهکهیبوونیداڕادهگرێتئامادهبوونێتیلهنێو
جیهاندا.لهگهڵپهیدابوونیدامرۆڤخۆیبهبوونێکیناتهواودهبینێت.لهبهردهم
کهمییهکهیداخ���ۆیبهوبوونهدادهنێت،کهنییه.بوون���یمرۆڤتێپهڕبوونێکی
بهردهوامهبهرهوهاوس���هنگب���وونلهگهڵبوونیخۆیدابێئهوهیس���هرکهوتن
بهدهس���تبهێنێت.ئهگ���هرکۆجیتۆبهبوونێکبگاتلهب���هرئهوهیه،کهخۆی
تێپهڕدهک���اتوڕوول���هبوونێکدهکات؛چونکهلهگهڵخۆیداهاوس���هنگنییه.
کۆجیتۆبهبێتوانهوهبهبوون–لهنێو–خۆوهبهستراوه.ئهمهش،وهکوپهیوهندی
نێ���وانبیرکردنههوهوبابهتنیی���ه،کهبوون–لهنێو–خۆدهک���ات،بهشتێکی
پهیوهندی���دار،بهڵکو،وهکوکهمییه.لهمڕووهوهبهڵگ���هیدووهمیدێکارتیله
جێگهیخۆیهت���ی.بوونیناتهواوبهرهوتهواوکۆی���یدهڕوات؛تهنیائهوبوونهی
بناخ���هینهبوونیخۆیهتیبهرهوئهوبوونهدهڕوات،کهبناخهیبوونیخۆیهتی.
ب���هاڵمئهوبوونهیمرۆڤڕوویتێدهک���اتودهیهوێتبیگاتێخوایهکیبهرزنییه؛

بوونیخۆیهتی؛سهرجهمیڕاستهقینهیبوونیمرۆڤه.
س���هرجهمیئهمبوونهههڵکهوتوویهکیس���ادهوڕووتیبوون–لهنێو–خۆی
بهرزنییه.ئهگهرئهوسهرجهمهبهمجۆرهبێت،لهگهڵلهناوبردنهکهیئاگامهندییدا
هاوس���هنگدادهنرێت.بهاڵمئاگامهندیبهرهولهناوب���ردنناڕوات؛نایهوێتخۆی
لهنێوناس���نامهیبوون–لهنێو–خۆداونبکات.تێپهڕبوونهکهیلهپێناویبوون–

بۆ–خۆدایه.
کهواب���وو،ئامادهنهبوونهبهردهوامهکهیبووهب���هدێوهزمهیبوون–بۆ–خۆ
لهبوون–لهنێو–خۆداچهسپاوه.تێههڵکێش���انێکینهگونجاویبوون–بۆ–خۆو
بوون–لهنێو–خۆیه؛بناخ���هیخۆیهتینهک،وهکونهبوونبهڵکو،وهکوبوونو
شهفافییهت���یئاگامهندیشلههاودهمبوونینێوانئاگامهندیوبوون–لهنێو–خۆ
دهپارێزێ���ت.گهڕانهوهیئاگامهندیبۆخۆیدهپارێزێت،کهههمووپێویستییهک
وبناخهیهکس���نورداردهک���ات.گهڕانهوهکهم���هوداینییه؛لهب���هردهمخۆیدا
ئامادهنابێت،بهاڵمهاوس���هنگه.ب���هکورتی،ئهمبوونهبهت���هواویخۆیهتیو
لهپێش���تریشبهوبوونهماندانا،کهبهردهوامخۆیلهناودهبات.ئهم)خۆ(یهشه
بوونێکیناوهڕۆک���یههیه.کهوابوو،بوونیمرۆڤلهبهردهمکهمییس���هرجهمی
بوونیخۆیداڕادهوهستێت.سهرجهمیبوونیشتێکنییهسروشتپێیببهخشێت
چونکهلهنێوخۆیداخهس���ڵهتینایهکسانبوون���یبوون–بۆ–خۆوبوون–لهنێو–
خ���ۆیههڵگرتوه.باڕێگهنهدهینیهکێکبهئهندێش���هئهمجۆرهبوونهمانبۆ
دابهێنێ���ت؛ئامادهنهبوونیڕههایئهوبوونهلهودیوجیهانهوهبه)خوا(یدابنێت.
ئای���اخوائهوبوونهنییه،کهههیهوپۆزهتیڤهوبناخهیجیهانه؟ههمانکاتیش
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ئهوبوونهنییه،کهههیهوئهوهشه،کهنییه؛خۆئاگاوبناخهیپێویستیبوونی
خۆیهتی؟مرۆڤبوونێکیئازارچێژهچونکهبێهودهدهیهوێتبهسهرجهمیبوونی
خ���ۆیبگاتوناتوانێتبهبێوازهێنانلهبوون–بۆ–خۆببێتبهبوون–لهنێو–
خۆ.ڕاس���تهقینهیمرۆڤانه،کهوابوو،لهبنهڕهتهوهئاگامهندییهکینابهختهوهره
وئومێدی���شناکرێتنابهختهوهرییهکهیتێپهربکات.ئایاس���روشتیئهوبوونهی
ئاگامهندینابهختهوهرڕوویتێدهکاتچییه؟ئایادهتوانینبڵێیننییه؟دۆزینهوهی
ناکۆکییهک���انلهناویدادهریدهخاتوبهشتێکینهناس���راویدادهنێت.بهاڵمهیچ
شتێکدژیئهمڕاستییهبهڵگهنهویستهڕاناوهستێت:لهوێدائاگامهندیدهتوانێت
ههبێ���ت،کهخۆیبهبوونهکان���یدهوروبهرییهوهخهریکبک���اتوئامادهبوونی
خۆیانیبۆدهربخهن.ئایادهکرێتبڵێینبوونێکیپهیوهندیارهبهئاگاماندییهوه؟
ئهمهشلهگهڵبابهتداتێکهڵیدهک���ات.ئهمبابهتهلهبهردهمئاگامهندییداخۆی
قوتنهکردۆت���هوه.ئاگامهندیشبۆئهمبابهتهنییهچونکهپێشتێڕامانیشبوهبه
دێوهزم���هیئاگامهندی.ئاماژهبۆئاگامهن���دی،وهکوواتایبوونیخۆیدهکات،
ههمانکاتئاگامهندیئهوئاگاییهشلهوبوونهنییهوئاگاییهلهخۆی.ههمانکات
ناتوانێتخۆیلهئاگامهندیبدزێتهوه؛بهاڵمتاکوئهوڕادهیهیئاگامهندیئاگاییه
ل���هبوونئهوبوونهههی���ه.ئاگامهندی،بهوجۆرهیواتابهشوشهمهرهکهبهکهو
پاندانهکهدهبهخش���ێت،واتابۆئهمبوونهدانانێت.هاوکاتبهبێئهمبوونه،که
فۆرمینهبوونیههیه،ئاگامهندی،بۆنموونه،وهکوکهمیینییه.بهپێچهوانهوه،
ئاگامهن���دیلهمبوونهوهواتابۆخۆیدادهنێت.ئ���همبوونهلهگهڵئاگامهندییدا
دێتهکای���هوهوبوونێکیدهرهکیوناوهکیش���ه.لهپێشبوونیئاگامهندییدانییه
وئاگامهندی���شپێ���شئهوناکهوێت.ههردووکیاندوان���هن.ههڵبهتهئهمبوونه
بهب���ێبوون–بۆ–خۆنییه،بهاڵمبوون–بۆ-خ���ۆشبهبێئهونابێت.ئاگامهندی
ل���هپهیوهندییهکهی���دالهگهڵئهمبوون���هدهبێتبهمبوونه،چونک���هئهمبوونه
ئاگامهندییه،بهاڵموهکوئهوبوونهی،کهئاگامهندیناتوانێتههیبێتئاگامهندییه
لهخودیئاگامهندییداوههمانکاتبوونێکهپێیناگاتوئامادهنهبووهونهناسراوه.
کۆکردنهوهیناکۆکییهکانلهسروشتیدایه؛پهیوهندییهکهیلهگهڵبوون–بۆخۆدا
ناوهکییه،کهلهڕێگهیبهرزێتییهوهدهستیدهکهوێت.بێجگهلهمهپێویستناکات
ئ���همبوونهلهبهردهمئاگامهندییدائامادهبێ���ت.ئاگامهندیکۆنکرێتیحاڵهتێکی
تایبهتیوتاکهلهگهڵپهیوهندیبهحاڵهتهکهیهوهس���هرههڵدهدات.)خۆ(لهنێو
ئهمج���ۆرهئاگایی���هدائامادهیهوپهیوهندیبهههم���ووالیهنهکانیئهمئاگاییهوه
ههڵدهبهستێت.)خۆ(تاکه؛ئهوتاکهیهخۆیتهواوکردووهوبووهبهدێوهزمهی
بوون–بۆ–خۆ.ههستکردن]س���ۆز[بۆنموونه،ههستکردنهلهئاستینهریتێکدا؛
کهههس���تکردندهبێتبهوهیههیه.ئهونهریته،وهکوس���هرجهمیکاریگهرێتی
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خ���ۆڕاس���تهوخۆئامادهبوونیکهمییلهناخیئاگامهندیی���دادهردهخاتوتوشی
ئهشکهنج���هیدهکات.]ههندێکجار[کهس���ێکتوشیئهشکهنج���هدهبێتبهوهی
توشیئهشکهنج���هیزۆرنهبووه.ئهوئهشکهنجهیهیباس���یدهکهینههرگیزئهو
ئهشکهنجهیهنییهتوشیدهبینوههس���تیپێدهکهین.ئهوهیبهئهشکهنجهیهکی
‘چ���اک’یان‘ڕاس���ت’ناوزهدیدهکهینوئێمهدهجوڵێنێتبهڕوخساریکهس���انی
دیکهوهدهیبینینی���انباشترلهپۆرترهیت،پهیکهریاندهمامهیهکیشانۆگهری
تراجیدی���دادهیدۆزینهوه.ئهوئهشکهنجهیهیه،ک���ههاتۆتهبوونهوه.بۆئێمهش،
وهک���وکۆکراوهیهک���یدهرهکیبێئ���هوهیچاوهڕێمانبکاتخۆیبهرجهس���ته
دهک���ات.ئهشکهنجهیهکیپهیدابووهلهنێوجیهان���دا،وهکوئهودرهختهیانئهو
ب���هردهشتێکیڕهقوپڕه؛بهردهوامدهمێنێتهوهودواجاریششتێکه،کهههیه.
دهتوانینباس���یبکهی���نیانلهڕێگهیڕووگرژییهوهنیش���انیبدهین.بههۆکاری
لهشمانهوهدهریدهبڕین،بهاڵملهشس���هرچاوهیئهشکهنجهنییهوبهسهرلهشدا
س���هپێنراوه؛شتێکهلهودی���وکارتێکردنوکارتێکراوهوه،ل���هودیوڕهتدانهوهو
س���هلماندنوشتێکه،کهههی���ه.بهههرحاڵ،ئهشکهنجهئاگایی���هلهخۆ.ئێمه
دهزانینئهودهمامهیهالیهنیئهودیوئاگامهندیکهس���ێکینوس���تویانههستی
مردوویهکنیشاننادات.ئاماژهبۆئهگهرهکانوههڵوێستهکانینێوجیهاندهکات.
ئهشکهنج���هلهپهیوهندیئاگامهندییدایهب���همئهگهرانهوههڵوێستانهوهووهکو
برۆنزبهس���هربوونهوهڕهقبوهوبهس���تویهتی.بهمجۆرهیهبۆیهدهبێتههۆکاری
سهرس���وڕمانمان.ئهشکهنجهینێوئهزمونیمن،ب���هپێچهوانهوه،لهبهرئهوهی
لهگهڵدۆزینهوهیخۆیدالهناودهچێتههرگیزلهبارنییه.وهکوئهشکهنجهبهرهو
ئاگای���یلهئهشکهنجهڕادهکاتوکتوپڕخۆیدهرناخاتچونکهلهئهزموونهکهی

منداتاکوڕادهیهکدهردهکهوێت.
شهفافییهتبوون���یقوڵییهک���هیلهناودهب���ات.منیشبهوشێوهی���هیئازارو
ئهشکهنج���هل���هڕوخساریپهیکهرێکدادهبینمئهمنابینمچونکهمنههس���تبه
ئهشکهنجهک���هیخ���ۆمدهکهم.ئهگ���هربمهوێتتوشیئهشکهنج���هبمپێویسته
ئهشکهنجهکهم،وهکوزریانێکههڵکاتهس���هربوونمکهچیمنخۆمسهربهستانه
دهیهێنم���هبوونهوه.منخۆمب���ۆیدهناڵێمودهالوێنمهوهوههس���تیپێدهکهم.
دهس���تهئهژنۆدادهنیش���م،دهگری���متاک���وئ���هوبوونه-لهنێو–خۆی���هدهنگو
ڕوخسارهک���هینێوجیهانی،کهئهشکهنجهیههڵگرتوهل���هبوونیمندانهبێت.
ههمووئاخههڵكێشانوڕوخسارێکیخهمۆکیلهمرۆڤدابۆداتاشینیپهیکهرێکی
ئهشکهنجهیهلهبووندا.بهاڵمئهوپهیکهرهبهبێبوونیکهس���انیدیکهنابینرێت.
ئهشکهنجهیمنلهوێداتوشیئهشکهنجهخواردندهبێت،کهدهبێتبهوهینییه
وئ���هوهشنییه،کهههیه.لهوحاڵهتهدا،ک���هلهبهردهمخۆیداقوتدهبێتهوه،له
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خ���ۆیڕادهک���اتوجیادهبێت���هوه.جیابوونهوهکهشیلهخۆی���هوهبهو)هیچ(وه
بهس���تراوه،کهههمانک���اتدهبێتبهبناخهیشتێکیزۆربڵ���ێچونکهنالهباره.
لهبێدهنگیش���داوهک���وبێدهنگ���یپهیکهرهکهیانئهوکهس���هیلهژێ���رلێداندا
س���هردادهخاتودهستبهدهموچاویهوهدهگرێتوبێدهنگدهبێتهیچدهورێک
نابینێت.ئهوکهس���هبۆمنبێدهنگ���ه،بهاڵملهناوهوهب���هردهواملهگهڵخۆیدا
دهدوێتومش���تومڕێتی.لهچاوانیمندالهنێوئهشکهنجهداتێکشکاوه.ئهوخۆی
دهزانێتبهرپرس���هلهئ���ازاروئهشکهنجهکهیوخۆیبێئ���هوهیبیهوێتئهو
بارودۆخهیبهس���هرخۆیداهێن���اوه.ئهوخهمهیبهکهمییهکیههمیش���هییهوه
بهس���تراوهوپهیوهن���دیبهنهبوونیس���هرجهمبوونیبوون-بۆ–خ���ۆوهههیه
ئهشکهنجهیه.]لهمڕووهوه[ڕاستهقینهیبوونیمرۆڤئهشکهنجاوییه.ئهشکهنجهی
ڕاس���تهقینهیمنلهوهدانییهبه)خۆ(بگهم،بهڵکولهوهدایه،کهئاستینهبوونی
تهواویئهشکهنج���هدا،ئهوهندهئهشکهنج���همنهخواردوه.ئێست���ادهتوانینبه
دڵنیاییهوهلهس���هربوونی)خ���ۆ(بدوێین:خۆبههایه.بهه���اشلهدووالیهنهوه
کاریتێدهکرێ���ت،ک���هبیریارانیزانستیئاکاربهناتهواویباس���یانکردوهوبهبێ
م���هرجبههیچیاندان���اوه.بێگومانبهها،وهکوبههابوون���یههیه.بهاڵممهرج
نییهئهمجۆرهبوونهڕاس���تهقینهبێت.بوونیئ���هولهوهدایه،کهبههایهوبوون
نیی���ه.کهوابوو،بوونیبهها،وهکوبهه���ائهوشتهیه،کهبوونینییه.لهبهرئهمه
بههادهس���تگیرنابێت.ئهگهربهبووندابنرێتئهوالهڕاستهقینهکهیتێناگهینو
وهکوزاناکۆمهڵناس���هکانیشبهیهکێکل���هفاکتۆرهکانیدادهنێین.لهمڕووهوه
الیهن���یههڵکهوتووییبوونبههالهناودهبات.ب���هپێچهوانهیئهمهشهوه،ئهگهر
بهه���ابهبیرۆکهدابنرێتوبوونیلێ���وهدهرهێنینئهوادهتوێتهوه.بێگومانبهو
ج���ۆرهیشیلهرب���ۆیدهچێت،ئێمهلهههڵوێستێکداههس���تب���هبوونیبهها
دهکهین؛ههس���تبهچاکهلهکارێکیچاکدادهکهین.بهاڵمئهمبههایهیلێرهدا
ههس���تیپێکراوهبوونیلهشێوهیبوون���یکردهوهکهدایانههڵوێستهکهدانییهو
پهیوهندییهکهیبهکردهوهکهوهلهپهیوهندینێوانڕهنگیسوروبابهتێکیسور
دهچێت.بههالهودی���وکردهوهکانهوهیه.بۆنموونهچاک���هشتێکینهبڕاوهیئهو
دی���ووک���ردهوهچاکهکانه.بههالهودی���وبوونهوهیه.ههمانک���اتپێویستهئهم
بوونهیئهودیوبوونشێوازێکیبوونیههبێت.ئهمڕوونکردنهوانهبهوئاکامهمان
دهگهیهن���ن،کهبههال���هڕێگهیبوونیمرۆڤهوهدێتهنێ���وجیهانهوه.بوون–بۆ
بهه���ائهوهدهگهیهنێت،ئ���هوبوونهبهرهوبههالهبوون���یخۆیهوهدهردهچێت؛
ههم���ووههڵوێستێکلهبهردهمبههادادهرچوونهل���هبوونهوهبهرهوئهوبههایه.
مادامهک���یبههاههمیش���هولهههم���ووشوێنێک���دال���هودهرچوونهدایه،ئهوا
یهکگرتنێک���یب���ێمهرجهلهودهرچوونهدا.لهخۆی���دادووالیهنیههڵگرتوه؛له
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الیهک���هوهدهرچوون���هلهبوونهوهولهالیهکیدیکهوهئ���هودهرچوونهدههێنێته
بوونهوهودهبێتبهڕاس���تهقینهیهکیمرۆڤان���ه.ههروههادهبینینلهبهرئهوهی
بهه���ادهرچوونێک���یبێمهرجه،ئهوادهبێتلهبنهڕهت���هوهلهودیوئهوبوونهوه
بێ���ت،کهب���ۆیدهردهچێت.تهنیالهمحاڵهتهدابهه���ادهبێتبهشتێکلهودیو
بوون���هوه.ئهگهرههموودهرچوونێکتهوانایدهرچوون���یههبێت،پێویستهئهو
بوونهیدهردهچێتلهپێشتربێتچونکهس���هرچاوهیدهرچوونهکهیه.کهوابوو،
بههایانبههایبهرزدهکهوێتهئهودیوهوهوبهرزه.شتێکهلهودیوهوهدهبێتبه
بناخ���هیدهرچوونهکان���م،ب���هاڵمڕوول���هوشتهدهک���ات،کهم���نههرگیزله
دهرچوونهکهم���داناتوانمجێیبهێڵمچونکهدهرچوونهکانمپێویستییانبهبوونی
ئ���هوه.لهنێوههمووبارودۆخهکان���یکهمییدائهوهیکهم���هبههایه؛بهاڵمبهها
کهمی���ینییه.بهها،ب���هوڕادهیهی)خۆ(دهبێتبهدێوهزم���هیبوون–بۆ–خۆ،
دهبێتب���هخۆ.ئهوبههابهرزهیئاگامهندیدهیهوێ���تبیگاتێبوونێکیبهرزی
خ���ۆوخاوهنناس���نامهیهکیڕهوانوبهردهوامهودهیک���اتبهبناخهیخۆی.
لێ���رهدائێم���هتێدهگهین،کهبۆچیبههاههیهونیی���ه.واتایهکیلهودیوههموو
تێپهڕبوونهکان���یئاگامهندییهوهههیه؛ئامادهنهبوون���یبوون–لهنێو–خۆیهلهنێو
بوون–بۆ–خۆدا.ههمانکاتلهگهڵناسینهوهیبههاداتێدهگهین،کهخودیبهها
تێپهڕبوون���یبوون–لهنێو–خۆیهچونکهبههابوونبهخۆدهبهخش���ێت.لهودیو
بوونیخۆیهتیچونکهلهگهڵخۆیداهاوتهرازهوبوونیخۆی،کهههمیش���هییو
بهردهواموخاوهنناسنامهیهتێپهڕدهکات.بهپێچهوانهشهوه،ئهگهربوونیبهها
لهب���هردهمخۆیدائامادهبێتئامادهبوونهکهیڕاس���تهوخۆدهبێتبهبوونێکیپڕو
پتهویانبوون-لهنێو–خۆ.ئهوس���هرجهمهپهیدانهبووهیبوونیش���یههمانکات
لهنێوبوونیداس���هرههڵدهدات.بۆئ���هوبوونهدێتهپێش،کهبناخهیلهناوبردنی
خۆیهت���ی.لێ���رهدابههادهبێتبهدێوهزمهیئهوبوون���هیخۆیدادهمهزرێنێت،
نهکئهوبوونهیههیه.بههادێوهزمهیسهربهس���تییه.ئهمهشئهوهدهردهخات،
ک���هپهیوهندیبههالهگهڵبوون–بۆ–خ���ۆداتایبهته؛ئهوبوونهیه،کهتاکوئهو
ڕادهیهیبناخهینهبوونیخۆیهتیدهبێتههبێت.هێشتا،لهوکاتهدادهبێتبهو
بوون���هلهبهرئهوهنییه،ک���هلهژێرپاڵهپهس���تۆیهکیدهرهکییدایه؛بهها،وهکو
جوڵێنهریلهجوڵهب���هدهریئهریستۆئارهزوویبۆفاکتۆرهکانکاریتێناکاتیان
لهبهرئهوهنییهههس���تبهبوونیکراوه؛بهڵکولهبهرئهوهیهخۆیدهکاتبهم
بوونهیانبه)خۆ(،بوون–بۆ–خۆوپهیوهندییهکانیش���یلهس���هرسهربهس���تی
دادهمهزرێ���ن.ئهمهشئ���هوهدهگهیهنێتبێجگهلهوسهربهس���تییهی،کهبوونی
منیشدههێنێتهکایهوهولهنێوفاکتۆرهکانیش���داسنورداره–دهبێتبهبناخهی
نهبوونیخۆیوهیچشتێکیدیکهبههادروستناکات.ههروههامادامهکیبوون–
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بۆ–خ���ۆبناخهینهبوون���یخۆیهتیئ���هواناتوانێتببێتب���هبناخهیبوونی.
لهبهرئهمهشهبوون–بۆبههاههڵکهوته)لهپهیوهندییهکهیدالهگهڵئاکاردادهبێت
بهڕێژهیی(وههمانکاتیشپێویستییهکیڕههاوسهربهس���ته.بههاشتێکنییه
بوون–بۆ–خۆدابنێ���ت؛بهڵکولهگهڵئهمبوونهدایه.ڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتی
بوون–بۆ-خ���ۆوبههایه.ئهگ���هربڵێینبههادێوهزم���هیبوون–بۆ-خۆیهوئهو
داینهناوهلهبهرئهوهیه،کهبههابابهتنییه؛ئهگینابوون–بۆ-خۆلهوحاڵهتهدا،
ک���هلهگهڵبههادادووشتیجیاوازدهبینرێ���ن،دبێتبهدانهریبابهت.کهوابوو
ب���وون–بۆ-خۆ،وهکوبوونێک���یبهئاگالهخۆ،وهکومۆنادهک���هیالیبنیز،که
لهب���هردهمخواداڕادهوهس���تێت،ڕوولهبههاناکات.ههروهه���الهمقۆناخهشدا
ناناس���رێتچونکهزانینبابهتیزانراولهبهردهمئاگامهندییداڕادهگرێت.بههاله
ههم���ووشوێنێک���داههیهول���ههیچشوێنێکیش���دانییه؛لهناخ���یلهناوبردنی
پهیوهن���دی“تێڕامانیتێڕاماندای���ه“،شتێکهئامادهیهودهستیش���ماننایگاتێ.
شتێک���هواتایکهمییبهبوونمدهبهخش���ێت.بۆئهوهیبهه���اببێتبهبابهتی
بوون–بۆ-خ���ۆدهبێتخ���ۆیلهبهردهمتێڕامان���داقوتبکات���هوه.ئاگامهندیله
تێڕوانین���دادووش���توهدهس���تدههێنێ���ت؛ئهزموونیژیان،کهل���هتێڕاماندا
دهردهکهوێ���توبهکهمی���یدادهنرێتوبههاشلهنێوئ���هوکهمییهدادهبێتبه
شتێکیدوورودهس���تنهکهوتوو.لهمڕووهوهئاگامهن���دیلهتێڕاماندادهبێتبه
ئاگامهندیئاکاریچونکهبهبێبهرجهس���تهکردنیبههاسهرههڵنادات.ئاشکرایه
ل���هبیرکردنهوهوتێڕاماندادهتوانمسهربهس���تانهبیرل���هبههاکانبکهمهوهیان
ئاوهڕیانلێنهدهمهوه،ئهم���هشوهکوئهوهوایهمنبمهوێتتهماشایئهومێزه،
پاندانهکهم،یانکیسهیتوتنهکهملهنزیکهوهبکهم.ئهوانهبابهتیبیرکردنهوهی
منن.پێویستناکاتخۆمانبهوئاکامهبگهیهنینوبڵێینتهنیاتێڕامانبههاکان
دهردهخاتوبهڕێگهیلێکچونیش���هوهبههاکانیبوونم���انلهجیهانێکیبهرزدا
دابنێین.ئهگهربابهتیحهدهسدیاردهیڕاس���تهقینهیبوونیمرۆڤبێت،نهک
بوونێکیبهرزئهوائهوبابهتهلهگهڵبههاداخۆیدهردهخات.بوونیبوون–بۆ–
خۆیهک���یدیکهشدیاردهیهکینادیاروش���اراوهنییهتاکولهڕێگهیلێکچونێکی
هۆشهکییهوهبیدۆزینهوه.ئهوبوونهخۆیبۆمننیش���اندهدات؛دهبینینبوون–
بۆ–خ���ۆلهبهردهمبوون–بۆئهوان���داپێویسته.بهها،ل���همڕووهوه،دهبێتبه
شتێکیپێویستلهئاستیبوونی–ئهواندا.بهاڵملهبهرئهوهیچۆنیهتیبوونی–
ئهوانمانڕووننهکردۆتهوه،ئهواناتوانینباس���یڕووبهڕووبوونهوهیدهرهکیبهها
بکهین.لهبهشیسێیهمیئهمنوسراوهدامامهڵهلهگهڵئهمکێشهیهدادهکین.
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4.بوون–بۆ–خۆوبوونیئهگهرهکان
ئێم���هبینیمانڕاس���تهقینهیبوونیمرۆڤ،وهک���وبوون–بۆ–خۆلهکهمیی

پێکهاتبوو.ئهوکهمییهشجۆرێکهلههاوسهنگیبوونلهگهڵخۆیدا.
ههریهکێکلهبوون–بۆ–خۆیتاکهکانجۆرێکڕاس���تهقینهیتایبهتیکهمه.
ئهگهرئهوبوون–بۆ–خۆیهلهگهڵئهوڕاستهقینهیهداتێههڵکێشبکرێتدهبێتبه
بوون–لهنێو–خۆ.ئهمبوونهکهمییشتێکهبۆشتێک؛لهمانگیهیاللیدهچێتو
دهیهوێتبگاتبهپڕی.کهمییهکهیلهنێوپرۆسهیبهرزێتییهکهیداسهرههڵدهدات
ولهگهڕانهوهیبهرهوکهمییهکانیحوکمیبهس���هردادهدرێت.کهمییبهگوێرهی
بهرزێتیپێناس���دهکرێت.کهمییمانگل���هشێوهیهیاللداههوڵدانێتیبۆخۆپڕ

کردنوتهواوبوونیخۆی.
کهمی���یگۆشهیهکیکراوهی،وهک���و)ابس(بۆئهوهیببێتبهدووگۆشهی
ڕاس���تگۆشهیتیژی)سبد(یه.لهوێدا،کهمییبوون–بۆ–خۆ،کهدهیهوێت
ببێتبه)س���هرجهمی(خۆیبوونیخۆیهتی.ب���هاڵمبۆئێمهبوون–بۆ–خۆ؛ئهو
بوون���هی،ک���همننیمشتێک���یدووروبێگانهنییه.لهڕاس���تیدائهوکهمییهی
بوون–بۆ–خ���ۆههیهتیمنم.ل���هالیهکیدیکهوه،ئهگهرئ���هوکهمییهمنبمو
ناسنامهیهکیش���مههبێ���ت،ئهواپێکهاتهکهدهبێتب���هبوون–لهنێو–خۆ.منبۆ
بوونیخۆملهوشیوازهدا،کههێشتانیمونهگهیشتومبهوخۆیهیناسنامهیهکی
ههبێتمنم.کهوابوو،پهیوهندییهبهرزهکهیبوون–بۆ–خۆلهگهڵ)خۆ(دابهردهوام
لهوپڕۆژهی���هدادهردهکهوێت،کهمنتیایدائامادهنیموکهمیم.ئهوکهمییهیله
بوون–بۆ–خۆدایهئ���هوبوونهخۆیهتی.لهبهرئهمهڕووناداتبوون–بۆ–خۆبهبێ
پ���ڕۆژهوڕوونهکردنل���هئهگهرهکانیهوهههبێت.ههمانک���اتکۆجیتۆدهبێتبه
پاڵنهریدهرچوونهکهیبهرهوئ���هوهینییهتی.بۆئهوهیباشترلهوهبگهین،که
ڕاس���تهقینهیمرۆڤانهئهوهیهههیهونییه،پێویستهبۆئهگهرهکانبگهڕێینهوهو
لهواتاکهیتێبگهین.ئهمهشلهتێگهیش���تنلهبوونیبههاسهختترنییهچونکه
پێشئهگهرێکیڕهوانخۆیدهس���هپێنێت؛ههمانکاتیشبوونی،وهکوئهگهرێکی
ڕهوانخ���ۆیدهردهخ���ات.ئایائێمهناڵێین“لهوانهیهئهوبێت”؟لهس���هردهمی
الیبنیزهوه،)ئهگهر(بهوڕووداوهدانراوه،کهزنجیرهیهۆکارهکاننییهولهگهڵ

خۆیوسیستهمهکهشیداناکۆکنییه.
لهمڕووهوهپێناس���یئهگهرلهسهرزانینکراوهچونکهئێمهناتوانینبوونو
نهبوونیئهگهرێکیبهردهممانڕهتدهینهوه.کهوابوو،دووههڵوێستمانلهئاستی
ئهگهرداههیه:وهکوس���پینۆزادهتوانینبڵێی���ن،ئهگهرهکانلهپهیوهندییانبه
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نهزانینمان���هوهپهیدادهبنولهگهڵنهمانینهزانینهکهماندائهوانیشلهناودهچن.
لێرهدالهس���هرئ���هوڕێگایهیدهمانهوێتلێوهیبهزانین���یتهواوبگهینئهگهر
دهبێ���تبهقۆناخێکیناوهک���یلهنێوخۆدا.بوونێکیخۆییی���اندهرونیههیه
ولهنێ���وجیهاندانییه.بهاڵمبهوجۆرهیالیبنی���زدهڵێت،دهکرێتزنجیرهیهکی
نهبڕاوهیئهگهرهکان،وهکوبابهتینێوبیرلهنێوتێگهیش���تنیخوادادابنێینو
بهڕاس���تهقینهیهکیڕههاناوزهدیانبکهین.ئهمبۆچوونهیارمهتیویستیخواش
دهداتوچاکتری���نس���یستهملهنێویانداپێکبهێنێت.ل���همحاڵهتهدا،ههرچهنده
زنجیرهیههس���تکردنیمۆنادهکاندیاریک���راوه،)42(لهوڕوانگهی���هوه،کهگوایه
ناوهڕۆکیئادهم،ئهوبوونهیههمووشتێکدهزانێتودهتوانێتبڕیاربدات،بێهوده
نییهبڵیین:“لهوانهیهئادهمدهس���تبۆس���ێوهکهنهبات”.ئهمهشئهوواتایه
دهبهخشێت،کهلهنێوبیریخواداسیستهمێکیدیکه،بهتهنیشتئهمئهگهرهوه
ههب���ووهوتیایدائادهممیوهیدرهختیزانینینهخواردوه.)43(ئایائهمچهمکه
لهوهیس���پینۆزاوهجیاوازه؟لهڕاستیداڕاس���تهقینهی)ئهگهر(لهبیریخوادایه.
ئهمهشئهوواتایهدهبهخشێت،کهبوونیلهنێوبیرکردنهوهداههیه،بهاڵمهێشتا
لهدهرهوهیبیرکردنهوهداسهریههڵنهداوه.لێرهداکێشهیخۆگهرایهتیشێوازێکی
جی���اوازوهردهگرێتچونکهئێمهمامهڵهلهگ���هڵئاگاییخوانهکمندادهکهین.
ئهگ���هرخۆگهرایهتیلهگهڵبوونێکیبڕاوهداتێک���هڵبکهینئهوالهمبۆچوونهدا
خۆگهرایهتیدیارنامێنێتوتێگهیش���تنهکهدهبێتبهنهبڕاوه.بهههرحاڵ،هێشتا
ئهگهرهک���انلهنێوبیرکردنهوهدابهبیرۆکهییدهمێنن���هوه.لهوهدهچێتالیبنیز
جۆرێکس���هربهخۆییوتایبهتمهندێتیبۆئهگهرهکاندانابێت.لهونوس���راوانهدا
)کۆن���ورات(لهچاپی���داوندهردهکهوێتئهگهرهکانخۆیانبهس���یستهمێکهوه
دهبهستنوئهوهیلهههموویانزۆرترپڕوتهواوهخۆیئامادهدهکاتببێتبه
ههبوویهکیڕاستهقینه.ئهمهتهنیابۆچوونێکهوالیبنیزنهیتوانیوهبهرهوپێشهوهی
بهرێ���توبیکاتبهڕێچکهیهک.لهدووحاڵهتدائهگهرهکانبهرهوبووندهبرێن:
ل���هحاڵهتییهکهمدائهگهرخودیئهگهرهکانبوونێکیپڕیانههبێتودووهمیش
ههم���انشێوازیانج���ۆریبوونیانههبێت،بۆنموون���هتهواناییبهخونچهیهک

   42   بۆالیبنیز)1646–1716(فهیلهسوفیئهڵمانی،جیهانبهههمووههبووهکانهوهوبوونی
مرۆڤیشهوهلهئهتۆمیگیانهکیپێکهاتوون،کهبه)موناد(ناوزهدیاندهکات.ههروههالهوباوهڕهدایه،
ئهممونادانهلهمونادیڕههایخواوهبهپڕیوتهواویدێنهکایهوهوههریهکێکلهوانجیهانێکی

پڕوسهربهخۆیه.)وهرگێڕ(
43سارتهرنموونهی)ئادهم(یلهداستانینێو)تهورات(هوهوهرگرتوه.له)تهورات(دابهتایبهتی
پهرتووکی)پێکهاتن(،کهبهشییهکهمیتهوراتهئادهمسێوینهخواردوهبهڵکوبهریدرهختیزانینی
تامکردووه.ئهودرهختهیلهئادهمقهدهغهکراوهدرهختیزانینبووه.بڕوانه:تهورات،پهرتووکی

پێکهاتنبهشی16:2.)وهرگێڕ(
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دهدرێ���ت،تاکوببێ���تبهگوڵیانل���هوهرزیگوڵینێ���وبیرکردنهوهیخوادا
ئهوئهگ���هرهبیرۆکهیهکی–هێزدارهولهس���یستهمێکدادامهزراوهوویستیخوا

دهردهخات.بهاڵملێرهدائێمهلهنێوجیهانیخۆگهرایهتیدهرناچین.
ههروههالهپێناس���هکردن)ئهگهر(دا،وهکوشتێکیلهناکۆکبهدهربوونێکی
پێدهبهخشین،کهتهنیالهنێوبیرکردنهوهداههبێتوپێشبوونیجیانیشبکهوێت
ی���انپێشبیرۆکهیبوونیجیهانبکهوێت.ل���هههردووحاڵهتهکهدائهگهرهکان

بوونیخۆیانوندهکهنولهنێوخۆدادهتوێنهوه.
ئهوبوونهیبۆئهگهریدادهنێینلهس���روشتیناچێت،بهڵکوبهپێچهوانهوه،
س���روشتیلهناودهبات.لهژیانیڕۆژان���هومامهڵهکردنمانلهگهڵئهگهرهکاندابه
الیهنێک���ینهزانینهکهمانوئهوبونیادهلهناکۆکبهدهرهینێوجیهانیدانانێین،
کههێش���تانهناس���راوه.ئهگهرهکان،وهکوخهس���ڵهتیبوونخۆی���انبۆئێمه
دهردهخ���هن.منتهماشایئاس���ماندهکهمودهڵێ���م،“لهوانهیهبارانببارێت.”
لێرهدالهواتایئهگهر،وهکوشتێکیلهناکۆکبهدهریحاڵهتیئاسمانتێناگهم.
ئهوئهگهره،وهکوههڕهشهیهکس���هربهبوونیئاس���مانه؛پهیوهندیبهههوری
ئاس���مانهوهههیه،کهمندهیبینمبارانیههڵگرتوه.ئ���همتێپهڕبوونهههورهکه
ههڵیگرت���وهوئ���هوهشدیاریدهکات،کهههورهکهبوونێکیب���هرزیبهرهوباران
باری���نههیه.لهمنموونهی���هدا)ئهگهر(بهبوونێکیههندهکییهوهبهس���تراوهو
ئام���اژهبۆهێزدهکات.ئهمنموونهیهبهس���هرچاوهڕوانکردنیئێمهشدالههاتنی
هاوڕێیهکماندادهس���هپێنرێتودهڵێین،“لهوانهیهئهوبێت.”یان“ئهودهتوانێت
بێت.”لهمڕووهوه)ئهگهر(نابێتبهڕاس���تهقینهیهکیخۆگهرانه.ههروههاپێش
ڕاستهقینهکهشناکهوێت.خهس���ڵهتێکیکۆنکریتیڕاستهقینهیههبووهکانه.بۆ
ئهوهیبارانبارینببێتبه)ئهگهر(،پێویستهههوربهئاسمانهوهبێت.بێهودهیه
بوونلهپێناویدهرخستنیئهگهرهکاندابش���ارینهوه.تێپهڕبوونلهنهبوونهوهبۆ
بوونبهنێوئهگهرهکانداڕاس���تهقینهدهرناخات.ب���هدڵنیاییهوه،)ئهگهر(شتێک
نییهپهیدابووبێتیانههبێت،حاڵهتێکیگونجاوه،کهبوونونهبوونیلهس���هر
ڕادهوهس���تێت.بێگومان،ئهگهربهمجۆرهکێش���هکهڕوونبکهین���هوهلهچهمکی
‘هێزهکی’یئهریستۆنزیکدهبینهوه.ئهمهشبۆخۆدوورخستنهوهمانلهچهمکی
ئهگهرێک���یلۆجیک���یله)چاریبدس(هوهبهرهو)س���کیال(ماندهب���اتوداوای
داهێنانیچهمکێکیسیحراویمانلێدهکات.بوون–لهنێو–خۆیدابوونێکیهێزهکی
نیی���هوخاوهنیالیهنێکیهێزهکیشنییه.ئهمبوونهئهوهیه،کهههیهوخاوهنی
ناس���نامهیه.ههورالیهن���یهێزهکیبارانباریننییهوههڵم���یئاوه،کهلهژێر
پاڵهپهس���تۆیه���هواوڕادهیهکیدیاریکراویپلهیگهرم���ادابووهبهوهیههیه.
بوون–لهنێو–خ���ۆبوونێکیکردهکییه.بهاڵمتێدهگهینچۆنههڵوێستیزانستانه
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لهگ���هڵداماڵینیجیهانلهمرۆڤایهتیئهگهرهکان���یبهالیهنیهێزهکیداناوهو
ههمووئهگهرێکیبهالیهنیناوهوهیمرۆڤونهزانینهوهبهس���تۆتهوه.ههنگاوی
یهکهمیههڵوێستهزانستییهکهدروس���ته؛)ئهگهر(لهگ���هڵبوونیمرۆڤداپهیدا
دهبێت.ئهوههورانهباراندهبارێننئهگهرمنگۆڕانهکهببینم،هیاللیشبهشێکی
مانگهئهگهرمنبهمانگییهکشهوهوهبینهس���تمهوه.ئایاپێویستدهکاتئهم
ئهگهرانهبهجیهانین���اوهوهیمرۆڤهوهگرێبدهین؟وهکوچۆنکهمیلهگهڵئهو
بوونهداهاتهجیهانهوه،کهلهبوونیداکهمی]نهبوون[ههیه،ئهگهریشلهگهڵئهو

بوونهداپهیدادهبێت،کهلهبوونیدائهگهرههیه.
پێویستهلهوهشدڵنیابین،ئهگهروبیرۆکهیئهگهرهاوجوتنین.لهڕاس���تیدا
ئهگهر)ئهگهرهکان(باب���هتنهبنوبوونێکیدهرهکییاننهبێتنابنبهناوهڕۆکی
بیرۆکهکانیان.ئهگهر)ئهگهرهکان(لهنێوتێگهیش���تنیخ���وادادابنێینوببنبه
ناوهڕۆک���یبیرۆکهیخوائ���هواوهکوبیرۆکهیکۆنکرێتی]نێوتێگهیش���تنیخوا[
دهبینرێ���ن.لێرهدائهمهوهکوگریمانهیهکدادهنێین،ههرچهندهمهحاڵهتێبگهین
چۆنئهمهێزهنهرێیهدهبێتبهبوونێکیڕاس���تهقینهدهڵێینخوادهس���تهاڵتی
ڕهتدانهوهیههیه،بۆنموونهدهتوانێتالیهنینهرێیبیرۆکهکانیدهربخات.لهگهڵ

ئهمهشدا،مهحاڵهبزانینچۆنئهمبیرۆکانهدهبنبهئهگهرهکان.
ئهنجام���یڕهتدانهوهودهربڕینێکینهرێئ���هوهدهردهخات،کهلهدهرهوهی
بیرکردنهوهداهاوجوتنییه.کاتێکدهڵێینلهجیهاندانییهمهبهس���تمانئهوهیه،
کهئهوئهس���پهیس���هریمرۆڤیپێوهیهبوونێکی)ئهگهر(یههیه.سهلماندنو
ڕهتدانهوهیخهسڵهتی)ئهگهر(لهسهربیرۆکهیهکدهرناکهون.لهوانهیهالیههندێک
ئهوخهسڵهتهبهتێههڵکێشکردنیسهلماندنوڕهتدانهوهدهرکهوێت،بهاڵمهێشتا
تێههڵکێشکردنههمووالیهنێکیئهوشتهماننیشاننادات.لهبهرئهمهالیهنیناوهوه
وس���هلماندنینهزانینمانلهدهرخستن���یپهیوهندینێوانبیرۆکهکانوداکهوتدا
نابنبهزهمینهبۆئهوخهسڵهتهیئهگهرێکبهبیرۆکهیهکهوهدهبهستێتهوه.ئهو

بونیادهشمانپیناناسێنێت،کهئهگهرهکهیلهسهردامهزرێت.
ئهگهرجۆرهبۆچوونێکیشکاربکاتهسهربیرکردنهوهملهههڵبژاردنێکدا،ئهوا
دهتوانمبڵێم،کهئهوکارتێکردنهبوونیئهوشتهیههڵیدهبژێرملهپێشتردادهنێت
ئهوشته،بهوجۆرهیباس���مکرد،وهکوکهمیدهبێههبێت.لهحاڵهتیئاماده
نهبوونیئهگهرهکانیش���دابۆچوونهکانکاریگهرێتیخۆیانلهسهرحهزیئێمهبۆ
هاوجوتکردنیبیرۆکهکانم���انوداکهوتیدهرهکییهوهتۆماردهکهن.ئهمهشئهوه
دهگهیهنێت،کهبهس���تنهوهیئهگهرهکانبهداکهوتهوهلهسهرتێگهیشتنیئێمه
ل���هئهگهرهکانڕادهوهس���تێت.ههمووههوڵدانێکبۆدامهزراندنیئهگهرلهس���هر
زهمینهیخۆگهرایهتیئاکامێکیس���هرنهکهوتویههیه.لهگهڵئهمهشدادروسته
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بڵێی���ن،)ئهگهر(ههی���هودهتوانینههڵیبژێرین.ههروهه���ا)ئهگهر(لهگهڵئهو
بوونهدادێتهجیهانهوه،که)ئهگهر(لهبوونیداههیهوئهمبوونهشڕاستهقینهی
مرۆڤه.لێرهدادروس���ته،ئهگهربڵێممنمافمههیهبهوجۆرهبم،کهههم.بهاڵم
ئهممافهلهوبوونهمجیادهکاتهوه،کهمافیبوونیههیه.مافیموڵکدارێتیلهوێدا
سهرههڵدهدات،کهکهسێکلهسهرموڵکملمالنێملهگهڵدادهکاتوئهوموڵکهش
لهژێردهس���تیمندادهردههێنێت.ئهوخۆشییهیمنل���هوموڵکهوهوهریدهگرم
فاکتۆرهومافنییه.لهمڕووهوهئهگهر)ئهگهر(ههبێت،ئهوابوونیمرۆڤدهبێت
شتێک���یجیاوازتربێتلهخۆی.)ئهگهر(خهس���ڵهتیبوونه-بۆ–خۆی،کهلهم

بوونهدابوونی–لهنێو-خۆڕهتدهداتهوه.
ئهگ���هرل���هوباوهڕهدابین)ئهگهر(لهگهڵئهوبوونهدادێت���هجیهانهوه،کهله
بوونیخۆیدائهگهرههیه،لهبهرئهوهیه،کهبوون–لهنێو-خۆوئهگهرلهدهرهوهی
ئهمبوونهداوئهوبوونهشدروستیدهکات،کهبهرانبهرئهگهرهکانڕادهوهستێت.
ئ���هوپارچهکوتاڵهیجواڵن���یتۆپیبلیارددهوهس���تێنێت)ئهگهر(یتێدانییه.
ئهگهریوهس���تانیتۆپهکهلهوێدادێتهجیهانهوه،کهبوونێکههبێتلهوئهگهره
ب���هئاگابێت.لهب���هرئهوهیئهگهرهکهبابهتێکیدهرهکیڕووتنییهوس���هربه
بوون–لهنێو–خ���ۆنییه،ههمانکاتیشبابهتێکیڕووتیناوهکینییه،ئهوادهبێت
ئهوبونیادهدهرهکییهبهئاگایییهوهببهستینهوه.تێگهیشتنلهئهگهرووهستان
لهئاس���تیئهگهریخۆتداپێویستیبوونێکدهردهخات،کهبوونلهالیدهبێت
بهپرس���یار.بوونێکیشخاوهنیئهگهربێتئهوهدهردهخاتئهوبوونههێش���تا
الیهنێکیبوونیپهیدانهبووهوبوونێکهلهخۆیڕادهکاتوبهرهوپێشدهڕوات.به
کورتییهکهی،ههمووس���اتێكلهبوونمدادهبێتبهوبوونهی،کهههیهوهاوکات
هێش���تانهبووهبهوهی،کهههیه.منفڕێدراومهتهدهرهوهیبوونیخۆموبهرهو
دامهزراندنیواتایهکیدیکهیبوونمدهڕۆم.بهاڵمنابێتئهمهلهگهڵالیهنیناوهوه

وبیرۆکهکانینێوخۆداتێکهڵبکهین.
دێکارتلهدهربڕینیبوونیخۆیدا،بهرێگهیگومانهوهلهکۆجیتۆکهیدائهگهر

دهربڕینهکهیتهنیالهسهرتهماشاکردندامهزرێنێتناتوانێتئهو
گومانهپێناس���بکات.وات���ایگومانلهوێدادهردهکهوێ���ت،کهوهکو)ئهگهر(
تهماشابکرێ���تول���هوباوهڕهشدابینلهداهاتوودانهمێنێ���ت.پێویستهدڵنیابین
لهوهیهیچفاکتۆرێکیئاگامهندیئاگامهندینییه.ئهگهرهوس���رڵئاساییباسی
س���ترهکچهریناوهکیئاگامهندیبکهین،کههی���چشتێکیلێوهدهرنهچێتوله
ناوهوهبمێننهوه،]فاکتۆرهکان[لهمحاڵهتهدا،لهومێش���انهدهکهن،کهخۆیانبه

شوشویپهنجهرهکهیائهدهنوناتواننبچنهدهرهوه.
ئهوکاتهیئاگامهندیبهگومان،ههستکردن،تینۆێتیوهتد..دادهنێین،ئێمه
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ئاماژهبۆئهونهبووهدهکهین،کههێشتانییه.ئاگامهندیلهخوێندنهوهدائاگایی
نییهلهوشهکانوڕس���تهکانوتهنانهتپهڕهگرافێکینێوپهرتووکهکه.ئاگاییه
لهخوێندنهوهیپهرتووکهکه،کهئاماژهبۆههمووئهوالپهڕانهشدهکاتهێش���تا
نهخوێنراونهت���هوهوئاگامهندیلهخۆیدووردهخاتهوه.ئهوئاگاییهیهئاگاییهله
شتێکیههبووهوه،کهدهبێتئهوههبووهبهتهواویباس���بکات.ههمووبوونێکی
بۆ–خۆجۆرێککهمیتێدایه.ئهمهشئهوواتایهدهبهخش���ێت،کهئهمبوونهله
مهراقیئهوهدایهببێتبهوهیخۆیدهیهوێت.ئهوکهمییهیبوون–بۆ-خۆتوشی

بووهوئهوهیدهیهوێتههیبێتوبیکاتبه)خۆ(بوونیخۆیهتی.
لهپێش���تربینیمان،ک���هبوون–بۆ-خۆلهبهردهمبوونیخۆیداڕاوهس���تاوهو
ئامادهیه.پهیوهندینێوانبوون–بۆ-خۆوئهگهرهکانلهلهناوبردنیئامادهبوونه
لهبهردهمخۆیداوهێش���تاڕووینهداوه.کهوابوو،بوون–بۆ-خۆتاکوئهوڕادهیهی
لهبهردهمخۆیدائامادهنییهئهوئامادهنهبوونهلهبوونیدادهبێتبهکهمی.ههموو

ئاگاییهکجۆرهکهموکورتییهکیتێدایه.
ب���هاڵمپێویستهبزانینئهمکهمییه،وهکوکهم���یناتهواویمانگیهیالل،له
دهرهوهنایهت.کهمیبوون–بۆ-خۆلهنێوئهوبوونهدایه.ئامادهنهبوونیئهمبوونه
لهبهردهمخۆیداودهبێتبهبناخهینهبوونیئهمبوونه.)ئهگهر(ئامادهنهبوونی
ئاگامهندیئهمبوونهیهچونکهئهمبوونههێشتانهبوهبهوهیخۆیدهیهوێت.
تینوێت���ی،بۆنموونه،تینوێتینییهئهگهرلهنێوئهمبوونهداخۆیدهرنهخات
وئامادهنهبێت.لهمحاڵهتهداتینوێتیبۆبوون–بۆ-خۆدهبێتبهکهمی.کهمی
ئهگ���هریئهمبوونهیهنهکالیهنیکردهگ���ی.)44(تینوێتیکهمییهوبوون–بۆ-خۆ

دهیهوێتپڕیبکاتهوه.
ب���هاڵمپڕکردنهوهیئهمکهمییهلهتینوێتیشکاندن���داخهفهکردنیتینوێتی
نییه.بهپێچهوان���هوه،پهڕینهوهیتینوێتییهبۆپرکردن���هوهیبوون.تینوێتی،
کهخۆیتێردهکات،وهکوفۆرمالیئهریستۆگۆڕانبهس���هرئهس���تو)ماتهر(دا
دههێنێتودهبێتبهتینوێتییهکیههمیشهیی.ئهمبۆچوونهتازههاتۆتهکایهوه.
لهوهدهچێتگوایهمرۆڤیتینودهیهوێتخۆیلهتینوێتیڕزگاربکاتیانپیاوێک
تهنی���ابۆتێرکردنیئارهزوویس���ێکسیلهگهڵئافرهتێک���یلهشفرۆشداجوت

بابهتانهی ئهو ههموو بوونی له ئهریستۆدا مێتافیزیکی له کردهکی، و هێزهکی الیهنهکانی   44
ناوزهدی بوون ئهگهرهکانی به سارتهر لێرهدا که هێزهکی، الیهنی ههن. ڕوودهدات تێدا گۆڕانیان
دهکاتئهوجۆرهالیهنوخهسڵهتانهن،کههێشتاپهیدانهبوونوبهکردهوهلهداکهوتدانین.تۆوی
میوهیهکلهبوونیدائهوهندههێزیتێدایهئهگهرلهزهوییهکیبهپیتوتێرئاودابچێنریتببێت
بهدرهخت.کاتێکدهبێتبهدرهختئهوابهکردهوهدرهخته.بۆزانیاریزۆرترلهسهربۆچوونی
ئهریستۆلهسهرئهمدووالیهنهیبوونبڕوانه:ئهریستۆ،میتافیزیک،وهرگێڕانید.محهمهدکهمال،

دهستگایسهردهم،سلێمانی،2007،بهشیکاپا،ل236–238.)وهرگێڕ(
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دهبێت.تینوێتیوئارهزوویس���ێکسیلهحاڵهتیس���هرهتاییوبێبیرکردنهوه
دهیانهوێتچێژوهرگ���رن.دهیانهوێتلهگهڵدڵنهوایی���داپێکبێن.تینوێتیخۆی
بهتینوێتیدهناس���ێنێتودهزانێتبهئاوخواردن���هوهشتێردهبێت.کهوابوو،
ئهپیکۆردروستونادروستیشبۆئهوکێشهیهچووه،کهگوایهئارهزووبهتاڵییه.
ب���هاڵمهیچپڕۆژهیهکبهبێبیرکردنهوهههوڵیخهفهکردنیئهمبهتاڵییهنادات.
ئارهزوودهیهوێتبهردهوامبمێنێتهوه.مرۆڤدڕندانهدهستبهئارهزووهکانییهوه
دهگرێ���ت.ئارهزوودهیهوێ���تبهتاڵییهکهپڕبکاتهوه.بهاڵمئهوکهس���هیبڕیار
لهسهرتێربوونهکهدهداتلهوقاڵبهدهچێتشێوهیبڕۆنزهتهواوهکهینێوخۆی

دادهڕژیت.ئهگهریبهئاگا
لهتینۆێتیئاگاییهلهخواردنهوه.ئێمهدهزانینپێکبوونلهگهڵ)خۆ(دامهحاڵه
چونک���هبوون–بۆ-خۆبهردهواملهبوونیداوئهگهرهکانلهبهردهمیاقوتدهبنهوه.
جۆرهنائومیدییهکتوشیئهمبوونهلهتێربوونیداسهرههڵدهدات،کهپهیوهندی
بهمپرس���یارهوهههیه:“تهنیائهمهههیه؟”ئهمهشبهرهوئهوچێژهکۆنکرێتییه
دهڕواتلهگهڵ)خۆ(داپێکنایهت.بهمپێیهدهتوانینئاوهڕێکلهبنهرهتی)کات(
بدهین���هوهچونک���هتینوێتیئهگهرهوئهوشتهشه،کهئهگ���هریئهونییه.ئهم

نهبوونهلهبوونیمرۆڤدالهنبهڕهتیکاتدایه.
ب���هاڵمپێویست���هبۆئهمخاڵ���هشبگهڕێین���هوه،بوون–بۆ-خ���ۆلهگهڵخۆ
ئامادهبوونهکهی���دا،کهکهمیئهگهریخۆیهت���ی،جیادهبێتهوه.جیابوونهوهکهی
لهسهر)نهبوون(وههروههابوونیتهواویبوون–بۆ-خۆلهنێوجیهانداڕادهوهستێت.
بوون–بۆ-خۆدهیهوێتلهڕێگهیپڕۆژهکانیهوهلهنێوجیهاندالهگهڵخۆیداپێکبێت
ولهگ���هڵئهگهرهکانیداببێتبهیهک.ئێمهئهم]ههوڵدانه[به]س���وڕانهوهیخۆ[
ن���اوزهددهکهین،کهپهیوهن���دیبهبوون–بۆ-خۆلهگهڵئهگهروجیهانداههیه.
ئێست���ائێمهدهتوانینواتایبوونی)ئهگ���هر(ڕوونبکهینهوه.)ئهگهر(ئهوجۆره

کهمییهیهبوون–بۆ-خۆلهبهردهمبوونبهوشتهیدهیهوێتببێتههیهتی.
ل���همڕووهوهئهگهرێکی]لۆجیک���ی[ڕووتنییه،مهگهر،ل���همحاڵهتهدابوون
ل���هدوورهوهبهودیاردهیهدابنێین،کهههیه.)ئهگ���هر(بیرۆکهیهکیڕووتنییه.
کهمییهکیڕاس���تهقینهیبوونه،ک���هوهکوکهمیلهودی���وبوونهوهیه.بوونێکی

کهمییه،کهکهمیبوونه.
)ئهگ���هر(شتێکهنییه،ئهگهرێکهلهبوون���یبوون–بۆ-خۆدا،کهیاریدهیئهم
بوون���هدهداتببێتبهخۆی.)ئهگهر(ئهونهبوونهیهدهکهوێتهئهودیوبوونیئهم
بوونهوه.بهدڵنیاییهوه،لهسهرهتاوهئهمهشوهکوبیردۆزهیهکخۆیدهرناخات.
بهڵکولهودیوجیهانهوهیهوواتاشلهنێو)سوڕانهوهیخۆ(یمندابهئاگاییم
دهبهخش���ێت.)ئهگهر(س���نوردارێتیخۆ–ئاگاییوئاگامهندی���شدیاریدهکات.
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ئاگاییڕاس���تهوخۆل���هتینوێتیلهگهڵبینینیپهرداخێکئاوداس���هرههڵدهدات
بهب���ێئهوهی)خۆ(بیرلهکۆتایهێنانل���هئارهزووهکهیبکاتهوه.بهاڵمتینوێتی
شکاندنهکهبهستراوهیه،ئاگامهندیڕاستهوخۆلهنێوڕهههندیپهرداخهئاوهکهدا

لهنێوجیهاندادروستدهبێت.



5.خۆوسوڕانهوهیخۆ

RecherchesPhilosophiquesههوڵم���داوهل���هنوس���راوێکمدال���هگۆڤ���اری
ئهوخاڵهبسهلمێنم،کهئیگۆس���هربهبوون-بۆ-خۆنییه.)45(مننامهوێئهم
خاڵ���هلێرهدادووبارهبکهمهوه،بهاڵمپێویست���هلهبهرزێتیئیگۆتێبگهین:وهکو
بناخهیهکبۆیهکگرتنیئهزمونهکانیژیان،ئیگۆدهبێتبوونێکبێتلهنێو–خۆدا
نهکبوون–بۆ-خۆ.ئهگهربوونێکیئاگامهندانهیههبێتئهواپێویستهبڵێینئهو
بوونهیه،کههێش���تانهبووهبهوهیدهیهوێ���ت،ههروههائهوهشنییه،کهههیه.
ئهم���هشئهوبوونهیهکه)من(م.لهڕاس���تیدائاگامهندی)م���ن(ناهێنێتهکایهوه

چونکه)من(ههمیشهلهپێشئاگامهندییمداشتێکیدانراوموههم.
کهوابوو،ئیگۆبۆئاگامهن���دیشتێکیبهرزهوبوونێکیلهنێو–خۆیلهنێوی
جیهانیمرۆڤنهک،وهکوخۆرسکیئاگامهندی،ههیه.بوونێکیناکهسنییه.بهاڵم
ئیگۆلهبوونیکهس���هوهدووره؛کهبهبێئاگامهندیههمیشهبهونا–کهسییهوه
دهمینێتهوه.ئاگامهن���دیلهژێربارودۆخیتایبهتیدا)ئیگ���ۆ(،وهکودیاردهیهکی
بهرزی)خ���ۆ(دهردهخات.هاوکاتبائاگامانلهوخاڵهشبێت،کهبوون–بۆ-خۆ
س���ادهوڕووتودهبینیندژوارهبهبوونێکیلهنێو–خۆبڵێین،لهنێو–خۆیهیان
شتێک���ه،کهههیه.لهمحاڵهتهدا،ههندێ���کوابۆیدهچن)من(،ئهوبوونهیبه
دیدیئهوانلهنێوئاگامهندییدایه،ئاگامهندی)من(ه،نهک)خۆ(.ئهمبیریارانهله
ئاکامیبیرکردنهوهکهیانودانان���یبوون–بۆ-خۆبهلهنێو–خۆتێڕامانی]مرۆڤ[
لهس���هرخودیخۆیڕادهگرنودهیڕوخێنن.ئاگامهندیبۆ]ئیگۆ[دهگهڕێتهوهو
)ئیگ���ۆ(شئاماژهبۆهیچبوونێکناک���ات.پهیوهندینێوانیانبووهبهچهقێکی
نادیارووهس���تاو.ئێمهش،بهپێچهوانهیئهمبیریارانهوه،ڕوونمانکردهوه)خۆ(
لهنێ���وئاگامهندییدادانانرێت.ئهو،ئهگ���هربتهوێت،هۆکارهبۆجواڵنینهبڕاوهی
بیرکردنهوهوپهیوهندیخۆیلهگهڵبابهتهکهیدادروستدهکات.لهپێناسهکردنیابه
شتێکیسنوردارونموونهییدادهنێین.سنوردارێتیشلهڕهتدانهوهیڕاستهقینهی
باڵوکراوهتهوه. 1936دا لهساڵی گۆڤارهدا ئهم ی لهژماره)6( سارتهر نوسراوهی ئهم    45  

)وهرگێڕ(
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ههبوویهکدایهلهبووندا.لهگهڵیهکهمس���هرههڵدانیا،ئاگامهندیبهوڕهتدانهوهیه
کهس���ێتیخۆیپێکدههێنێت؛چونکهکهس���ایهتیل���هخاوهنێتی)ئیگۆ(دانییه.
ئیگۆتهنیائاماژهکردنهبۆکهس���ایهتی.ڕاس���تییهکهیلهوهدایه،کهبوونههیه
ولهب���هردهمخۆیدائامادهیه.ئهمجواڵن���هیتێڕامانیئاگامهندیئاماژهبۆ)خۆ(
شدهکات.لهنێو)خۆ(یمن���دائهگهرهکانملهئاگامهندیمدایهوئهوئاگامهندییه
دهک���هنبهوشتهیههیه.)خۆ(تاک���وڕادهیهکلهناوبردنوڕوخانیلهنێوخۆیدا
ههڵگرت���وهچونکهئهوئهگهرهی،کهلهبوونیمندایهئامادهبوونێکیڕووتنییه،
بهڵک���وئامادهنهب���وونوئامادهبوونه.بوون–بۆ-خۆلهودیوخۆیهتیودهس���تی
بهخۆیناگات.ئهمسهربهس���تییهپێویستهیبوون،کهبوونیههمووکهس���ێک
بهکهمیدهردهخات)خۆ(یتاکهکهس���ه.چۆنپێناس���هی)کهس(بکهین،ئهگهر
سهربهس���تانهپهیوهندیبهبوونیخۆیهوهنهبێت؟لهجیهاندا،بۆنموونهههموو
ئهوههبوانهیههنوپهیوهندییانبهسوڕانهوهیخۆوهههیه،لهمئهزموونهدا)خۆ(
دهیهوێتتێپهڕیانبکاتوبهخۆیبگات.بهگوێرهیپناسهکهیهایدیگهرجیهان
“ئهوهیهڕاستهقینهیمرۆڤایهتیبهوجۆرهیههیهدهیناسێت.”ئهوئهگهرهیبۆ
منهئهگ���هریبوون–بۆ-خۆیه،بهوشێوهیهشلهبهردهمبوون–لهنێوخۆیداوبۆ
ئاگامهندیئامادهیه.ئهوهیمنلهجیهانمدهوێتپێکهاتنهلهنێوانبوون–بۆ-خۆ
یان)من(وئاگاییلهجیهان.بهاڵمئهوئهگهرهی،کهبهئامادهنهبوونوئامادهبوون
ناوزهدمانکرد،لهبهردهمئاگامهندییدایه،وهکوبابهتێکیبیرکردنهوهئامادهنییه.
لهمحاڵهتهدائهگهرئامادهبێتئاگامهندیدهتوانێتلهبهردهمیاڕاوهستێتوبیری
لێبکاتهوه.شکاندنیتینوێتیم،کهمامهڵهلهگهڵتینوێتیکردهکیدادهکاتئاگایی
نیی���هلهشکاندنیتینوێتی.ئاگاییهل���هخواردنهوهیپهرداخێکئاو.هۆکارهبۆ
دهرچوونی]ئاگامهندی[بهرهوپهرداخهئاوهکه.پهرداخهئاوهکهش،وهکوئهگهری
پهرداخێکیپڕئاودهردهکهوێت،کهپهرداخێکهئاویپێدهخورێتهوه.کهوابوو،
جیه���انتاکوئهوڕادهیهیلهگهڵنهبوون���داهاوپهیوهندییانههیه،جیهانیمنه.
بهبێجیهاننه)خۆ(ههیهونهکهس.ههروههابهبێخۆوبهبێکهسجیهانیش
نیی���ه.بهاڵمئهوجیهانهیلهبهردهمکهس���ێکداقوتدهبێتهوهجیهانیکۆجیتۆی
پێشتێڕاماننییه.بێگومانبێهودهیهبڵێمئهوجیهانهیدهیناس���مجیهانیمنه.
ههمانک���ات،کهدهڵێمجیهانیمنه،ئهمجۆره]خاوهنێتییه[بونیادێکیههیه،که
لهژێردهس���تمانداڕادهکاتوبهردهواممنیشتیایدادهژیم.جیهانبۆمنهچونکه
پڕهل���هئهگهرهکان.ئاگاییملهههریهکێکل���همئهگهرانهههمانکاتئهگهرێکی
خۆ–ئاگاییی���ه،که)م���ن(ه.ئهمئهگهرانهیهکێتیوواتابهجیهاندهبهخش���ن.
توێژینهوهکهمانلهسهرههڵوێستیڕهتدانهوهوبڕوایخراپڕێگهیبۆخۆشکردین
لهسهرکۆجیتۆئۆنتۆلۆجییانهبکۆڵینهوه.کۆجیتۆش،وهکو)بوون–بۆ-خۆ(خۆی
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ب���ۆئێمهدهرخست.ئهمبوونهشههوڵدهداتخۆیبگهیهنێتهئهگهروبههاکان،
بۆی���هبوونێکیبهرزیههیهولهنێوچوارچێ���وهیکۆجیتۆکهیدێکارتداگرێمان
نهداوه.لهبهرئهمهبهوئاکامانهدڵخۆشنین،کهپێیانگهیشتوین.ئهگهرکۆجیتۆ
بهرزبێتوبهرهوئهگهرهکانبکهوێتهگهر،ئهواڕهتکردنێکی)کاتی(ههیه.بوون–
بۆ-خۆلهشێوازیئهوبوونهدا،کههێش���تاپهیدانهب���وه،ئهگهرهکانیخۆیهتی.
ئهگهرهکان���ملهنێوکاتداولهنێوجیهانداس���هرههڵدهدهنودهبنبهموڵکیمن.
ئهگهرڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتیبهشتێکیکات���یدابنرێتبهرزێتیئهمبوونهش
کاتبێتوتاکولهگرنگیئهمبوونهلهنێوکاتداتێنهگهینئهواواتایبوون–بۆ-
خۆڕوونناکهینهوه.تهنیالهمبۆچوونهوهدهتوانینمامهڵهلهگهڵکێش���هکهمان،
کێشهیپهیوهندیئاگامهندیبهبوونهوهبکهین.
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بهشیدووهم
کات

1.فینۆمینۆلۆجییایسێڕهههندهکانیکات
ئاشکرایهکاتبونیادێکیڕێکوپێکیههیه.سێالیهنهکهیکات،کهبهڕابردوو،
ئێست���اوداهاتووناوزهدیاندهکهین،ئهودراوانهنی���نئێمهکۆمانکردبنهوه،بۆ
نموون���هزنجیرهینهبڕاوهی)ئێستا(کاننییه،ک���هههندێکیانگوزهریانکردبێت
وئهوانیدیکهشیانهێش���تاس���هریانههڵنهدابێت.کات،بهپێچهوانهیئهمهوه،
بونیادێکیتێههڵکێش���راویههیه.ئهگیناتوشیئهوپارادۆکسهدهبین،کهگوایه
ڕاب���ردووئهوهی���ه،کهتێپهڕی���وهوداهاتوشپهیدانهبووه.ههمووکهس���ێکیش
دهزانێت،کهس���اتهکانی)ئێستا(بێجگهلهزنجیرهیهکل���هیهکهیدابهشکراوی
نهب���ڕاوهچدیکهنین،لهوخااڵنهدهچنڕوولههی���چشوێنێکناکهن.کهوابوو،
ئهمزنجیرهی���هدووجاربهرهونهماندهچێت؛چونکهئهو)ئێستا(یانهیس���هریان
ههڵنهداوه)هی���چ(نوههمانکات]لهگهڵس���هرههڵدانیان[ڕوولهڕابردوودهکهنو
بهرهونهماندهگوزهرێن.تهنیامیتۆدێکیگونجاوبۆتوێژینهوهلهسهرکاتههبێت
ئهوتێڕوانینهیه،کهکاتتیایدابهگشتیخۆیدهردهخاتوڕووناکیدهخاتهسهر
بوونیادهکهیوواتایانپێدهبهخش���ێت.لهمڕووهوهههرگیزکاتمانالوننابێت.
هاوکاتناتوانینلهبوونیکاتبکۆڵینهوهئهگهرلهسهرهتاوهلهواتانادیارهکانی
ڕهههندهکان���یک���اتفینۆمینۆلۆجیانهیانلهڕوانگ���هیپێش–ئۆنتۆلۆجییانهوه
تێنهگهی���ن.پێویستهئ���همتێڕوانینهفینۆمینۆلۆجییانهیهب���هههوڵدانێکیکاتی
لهمقۆناخهدابۆمهبهس���تیتێگهیش���تنمانلهکاتبهگشتیبهکاربهێنین.لێرهدا
ڕهههندهکانیکاتلهوزهمینهگشتییهوهخۆیاندهردهخهنبهبێئهوهیوابهسته

بوونیانبهیهکدیوبهوبونیادهوهفهرامۆشبکرێت.

ئهلف.ڕابردوو
ئهوبیردۆزانهیلهس���هربیرهوهریدانراونپێیانوای���هبیرهوهریپهیوهندی
ب���هڕابردووهوهههیه.ئهمپهیوهندیهشلهبهرئهوهیڕووننهکراوهتهوهکێش���هی
بیرهوهریوکاتیشبهگش���تیئالۆزکردوه.ئێمهپێویستهئهوپرس���یارهبکهین:
بوون���یڕاب���ردووچیی���ه؟بۆچوونهباوهکانلهنێ���وانواتایدووج���ۆرچهمکدا
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دهس���وڕێنهوه.گوایه،ڕابردووئهوهیه،کهتێپهڕیوهونهماوه.لهمڕووهوهتهنیا
دهتوانی���نبڵێین)ئێستا(یانڕانهبردووبوونیههیه.ئ���همگریمانهئۆنتۆلۆجییه
بۆتههۆکاریس���هرههڵدانیبیردۆزهبهناوبانگهکه،کهباس���ینیش���انهکانینێو
مێش���کدهکات.مادامهکیڕابردووتێپهڕی���وهولهنێونهبوونداتواوهتهوه،ئهگهر
بیرهوهریبهردهوامبێت،پێویستهلهس���هرگۆڕانکارییهکانیبوونی)ئێستا(ماندا
خۆیڕاگرێ���ت.بۆنموونه،ئهوهیلهئێستاداڕوودهدات،وهکونیش���انیمۆرکردن

بهسهربهشێکیمێشکمانهوهدهمێنێتهوه.

کهوابوو،ههمووشتێکڕانهبردووه:لهش،ئهوههستکردنهیئێستاههمه،ڕابردوو،
وهکونیشانلهنێولهشدا،کردهکین:چونکهنیشانکردنهکهبهبێبیرهوهریناتوانێت
ههبێت.ههمووئهمانهپێکهوهدهبنبهنیشانێکیکردهکی.ئهگهربیرهوهریجارێکی
دیکهدروس���تببێتهوهئهوالهنێوڕانهبردوودایهوپرۆس���هیهکیڕانهبردووه،وهکو
پچڕانێکیهاوتاییپرۆتۆپالزمیلهنێوخانهکانیمێشکدادادهنرێت.سایکۆلۆجی–
فیزیۆلۆجییانهدهیهوێتباسلهچۆنیهتیپرۆسهسایکۆلۆجییهکهلهپهیوهندینێوان
دیاردهیهکیدهروونیئامادهبووبهوێنهیهکینێوبیرهوهریمێش���کهوهبکات.ئهو
بیرۆکهیهیتازهبهناوی)ئینگرام(پهیدابووهبهکوتاڵێکینازانستانهیزاراوهکان
دهپێچێتهوه.بهاڵمئهگهرههمووشتێکڕانهبردووبێت،چۆنبتوانینباسیبیرهوهری
بکهین؟لهبیرهوهریدائاگاییدهیهوێتبهسهرئێستاداتێپهڕێوڕووداوێکیڕابردوو
بهبیربهێنێتهوه.منلهشوێنێکیدیکهشدائهوخاڵهمڕوونکردۆتهوه،کهوێنهی
ههس���تکردن]لهنێومێشکدا[لهههستکردنهوهجیاناکرێتهوهئهگهرئێمهوێنهکهبه
دووبارهکردنهوهیههس���تکردنهوهدابنێین.)46(ئهگیناتوشیههمانکاریمهحاڵ
دهبینهوه.لهس���هروئهمهوه،ئێم���هئهومیتۆدهدهخهینهالوه،ک���هبیرهوهریله
وێنهکانینێوئهندێش���هجیادهکات���هوه.الوازیوکاڵبونهوهوناتهواویوناکۆکی
بیرهوهریلهگهڵههستکردهکاندائهوهدهرناخاتوێنهکانینێوئهندێشهجیاوازبن.
لهسهروئهمانهوه،لهبهرئهوهیئهمخهسڵهتانهئێستاههنولهڕانهبردوودان،ئهوا
ناتواننئێمهلهنێوڕابردوودهربهێننوبهرهوڕانهبردووپهلکێشمانبکهن.بهگوێرهی
بۆچوونهکانیکالپهرێدوجهیمس،لهباسکردنهکهیاندالهسهرخۆشهویستی،ئێمه
بێهودهس���تایشبۆبیرهوهریماندهکهین.لێرهداخهسڵهتهکانتهنیابارودۆخێکی
ڕانهبردوومانبۆبهرجهس���تهدهک���هن،کهبهبیرهوهریی���هوهپێچراونهتهوه،لهم
حاڵهت���هدالهنێوڕانهبردوودادهمێننهوهیانپهیوهندیی���انبهڕابردووهوهههیهو

واتایهکیلهپێشتریشئامادهدهکهن.

دا 1936 ساڵی له که ئهندێشه، ناوی به دهکات نوسینێکی بۆ ئاماژه سارتهر لێرهدا    46  
باڵوکراوهتهوه.)وهرگێڕ(
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ههندێ���کبیریارلهوباوهڕهدانخۆیانلهمکێش���هیهبهڕێگ���هیگهڕانهوهی
بیرهوهریبۆجۆرێکلهبهستێنیکۆمهاڵیهتیڕزگاردهکهن.

بێگومانئهمکارکردنانهی]بیرهوهری[لهمبهستێنهداههنوپێویستهزانستی
دهروونناسیلهس���هریانبکۆڵێتهوه.بهاڵمئهگهرپهیوهندییهکهیبهڕابردووهوه
نهدۆزین���هوه،ئهواکارکردنهکانیبیرهوهریناتوانندروس���تیبکهن.ئهگهرئێمه
ل���هتهنیاڕهویم���رۆڤلهنێودوورگ���هیڕانهبردوویهوهدهس���تپێبکهینوههموو
شێوازهکانیبوونیس���روشتانهلهگهڵدهرکهوتنیاندالهنێوڕانهبردووداگیربخۆن،
ئ���هواڕادیکااڵنهههموومیتۆدێکمانبۆدیاریکردنیپهیوهندییهکهیبهڕابردووهوه
لهناوبردوه.ناتوانینس���هرکهوتوانهبنهمانیڕهههندی)ڕابردوو(لهنێوڕانهبردوودا
دهربهێنی���ن.ههوڵدانهکهمانچیلهههوڵدانیزانایانیجێنهتیککهمترنابێت،
کهنهیانتوانیوهبهردهوامبوونیجینهکانبهچینهلهناوچووهکانهوهببهستنهوه.
بۆچوونیگش���تیکێشهیلهبهردهمڕهتدانهوهیبوونیڕاستهقینهیڕابردوودا
ههیه.لهگهڵئهمهشداجۆرهباوهڕێکیدیکهیدامهزراندوه،کهگوایهڕابردووبه
ناوههیه.بوونیڕابردوولهئاس���تیڕووداوێکداواتایخانهنشینی،لهناوچوونی
کارتێکردنوبووندهبهخش���یت.برگسۆنسودیلهمبۆچوونهوهرگرتوه:گوایه
ڕووداوێ���کلهڕابردووداووننابێت،تهنیاهێزیکارتێکردنینامێنێولهشوێنی
خۆیداههمیشهبهچهقوهستاویدهمێنێتهوه.لهمڕووهوه،بوونلهنێوڕابردوودا
پارێزراوه.ئێمهشئهوهدهسهلمێنین،کهبهردهوامیفرهالیهنیساتهکانهوڕابردووش
بهڕانهبردووهوهبهس���تراوه.بهاڵمهێش���تابهڵگهوهۆکارمانبۆدانهمهزراندوه.
باس���ماننهکردوهچۆنڕابردوولهدایکدهبێتهوهودهبێتبهمۆتهکهو]س���واری
کۆڵماندهبێت[یانبهکورتییهکهیچۆنلهالیئێمهس���هرههڵدهداتهوه.ئهگهر
برگسۆنگوتهنی،لهودیوئاگاییئێمهوهبێتوئهودیوئاگایشمانچاالکنهبێت
وکارتێک���هرنهبێ���ت،چۆنخۆیدهخاتهنێوخوریچن���راویئاگامهندیمانهوه؟
ئای���اخاوهنیهێزه؟]ئهگهرخاوهنیهێزبێ���ت[ئایائهوهێزهلهنێوڕانهبردوودا
نییه؟چۆنلهڕابردووهوهس���هرههڵدهدات؟ئایائێمه،وهکوهوسرڵ،پرسیارهکه
ههڵگێڕین���هوهولهنێوئاگامهندیڕانهبردووداکایهی”گلدانهوه“نیش���انبدهین،که
ئاگاییهکانیس���اڵیڕابردوولهنێومێژوویڕووداوهکانیاندادهچهقێنێتونایهڵێت
لهنێوبچن؟بهاڵمئهگهرکۆجیتۆکهیهوس���رڵکتوپڕس���هرههڵداتئهواناتوانین
لێ���یدهرچین.ئێمهلهبهشیپێش���وی]ئهمپهرتووکه[بینیمانچۆندهرچوونی
ئاگامهندیلهخۆوهبێهودهبهرشوشهیپهنجهرهیڕانهبردوودهکهوێتونهیتوانی

بیشکێنێت.ئهمهبۆ“گلدانهوه“شدهبێت.
هوس���رڵبهدرێژاییتهمهنیبیرکردن���هوهیفهلسهفییانهیخۆیبهبیرۆکهی
بهرزێتیوتێپهڕبوونهوهماندووکردوه.بهاڵمتهکنیکیفهلسهفیژێردهستیهوسرڵ
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بهتایبهت���یچهمکیئایدیالیستانهیبۆبوونڕێگهینهداواتایبهرزێتیبهتهواوی
بناسێت.چهمکیمهبهستدارێتی]ئاگامهندیش[الیئهمفهیلهسوفهکاریکاتێرییه.
ئاگامهندی،بهبۆچوونیهوس���رڵ،ناتوانی���تڕوولهجیهانوداهاتووبکاتیان
ب���ۆڕابردووبگهڕێت���هوه.کهوابوو،بهدانپیانانبهبوون���یڕابردووداهیچمان
دهستنهکهوتوهچونکهبهگوێرهیزاراوهکانڕابردوودهبێتنهبوونبێت.ئهگهر
ڕابردووبهگوێرهیبۆچوونیهوسرڵوبرگسۆنشتێکبێت،کهههیهیاندیکارت
گوتهنی،شتێکهنییهوفهوتاوه،ههمووئهمبۆچوونانهس���ودبهخشنابنئهگهر
ئێمهپردیپهیوهندینێوانڕابردوومانوڕانهبردووبڕوخێنین.لهڕاس���تیدائهگهر
سهرنجێکیتایبهتیلهڕانهبردووبدهینوبیکهینبه“ئامادهبوونلهنێوجیهاندا”
پێویست���هڕهخنهشلهڕابردوو،وهک���وههبوویهکلهنێوئهمجیهانهدابگرین.بۆ
ههندێکئێمهلهپێش���دالهگهڵئهممیزوکورس���ییهداههبی���ن،ئهنجادهڵێین،
پێویستهلهواتایکاتتێبگهین.بهاڵمئهوکاتهیخۆمانلهنێوجیهاندادهبینین
تهوان���ایجیاکردنهوهیئهوشتانهوندهکهین،ک���هتێپهڕبوونونین.لهوانهیه
ههندێ���کئهوهیتێپهڕیوهونهماوهبهوشتهدانێن،کهپێش���ترههبووه.ئهوهی
)نییه(بههیچشێوهیهکپهیوهندیبهبوونهوهنییه.ئهمهدروس���ته.دهتوانین
بهئاس���انییاسایبوونلهنێوجیهاندادهربڕینوبڵێین)ئهوشتهیه،کهههیه(.
ئهم���هشواتایبوونێکیپ���ڕوچهندهکیوئهرێدهبهخش���ێتو)نهبوون(به
هی���چجۆرێکلهگهڵخۆی���داههڵناگرێت.ئهوبوونهپڕهیههی���هلهبووندایهو
پهیوهن���دیبهنهبوونهوهیانبهوشت���هیتێپهڕیوهونهماوهنییه.ڕهتدانهوهبه
ههم���ووجۆرهکانیهوهلهمبوونهدانادۆزرێتهوه.لهمڕووهوه،ڕابردوو،وهکوخۆی
ههی���هوپردیپهیوهندییهکهیڕووخ���اوه.تهنانهتبوونلهبیرنهچۆتهوهچونکه
ل���هبیرچوونهوهجۆرێکهلهپهیوهندی.ڕابردوو،وهکوخهونێکلهژێردهس���تمان
دهرچووهوڕهویوهت���هوه.ئێمهوازلهچهمکهکانیدێکارتوبرگسۆندههێنین
چونکهبهههمانشێوهدهتوانینڕهتیانبدهینهوه.ڕابردوولهناوبچێتیانبمێنێتهوه،
الیئهمبیریارانهپهیوهندیبهڕانهبردووهوهپچڕاوه.ئهوانئهوچهمکهیبهسهر
بوونیئاگامهندیشداس���هپاندوویانهبوونێکی،وهکولهنێو–خۆیانبهئاگامهندی
داوه.ئاگامهندییانبهوشتهداناوه،کهههیه.لهبهرئهمهپێویستناکاتسهرمان
لهوئاکامهیانبسوڕمێت،کهنهیانتوانیوهپهیوهندینێوانڕابردوومانوڕانهبردوو
دروس���تبکهنچونکهڕانهبردوومانب���هههمووتوانایهوهڕاب���ردووڕهتدهداتهوه.
ئهگهرئهواندیاردهیکاتبهگش���تیببینن،دهیانتوانیببینن،کهڕابردووی)من(
لهپێشههمووشتێکداڕابردوویمنهولهوبوونهداکاریگهرێتیخۆیدهنوێنێت،
که)م���ن(ه.ڕابردوو)هیچ(نییه.ههروههاڕانهب���ردووشبه)هیچ(دانانرێت؛بهاڵم
لهبنهڕهت���هوهب���هڕانهبردوویهکیدیاروداهاتوویهکیدیارهوهگرێدراوهوس���هر
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بهوانه.ئهوهیپێیدهوترێت)هینیمن(وکالپهرێدباسیدهکات،الیهنێکیخۆیهکی
نییهبیرهوهریدروستبکات.پهیوهندییهکیئۆنتۆلۆجییهبۆبهستنیڕابردووبه
ڕانهبردووهوه.ڕابردوومههرگیزتهنیاوبهدابڕاویڕاناوهستێت.تهنانهتبێهودهیه
ب���هوهدابنرێت،کهوهکوخۆیبوونیههیه.ل���هبنهڕهتداڕابردووڕابردوویئهم

ڕانهبردووهیه.پێویستهلهمبۆچوونهوهلهواتاکهیبکۆڵینهوه.
مندهنوسم،کهپۆڵلهساڵی1920داخوێندکاریخوێندنگایپۆلیتهکنیکبوو،
ئهوکێیهیانکێبوو؟ئاشکرایه)پۆڵ(ه،بهاڵمپۆڵچییه؟الوێکیساڵی1920؟
بهاڵمشێوهیئهفهرمانهی)بوونیههبێت(بۆپۆڵلهس���اڵی1920دابهکاربێتو
پهیوهندیبهخهس���ڵهتیپۆڵهوه،وهکوخوێندکاریپۆلیتهکنیکههبێت،لهدۆخی
ڕانهبردوودای���ه.ئهولهڕابردووداههبووکهچیئێمهدهڵێێن)ئهوههیه.(ئهگهرئهم
پۆڵهیئێستاههیهببێتبهڕابردوو،کهخوێندکاریتهکنهلۆجیبوو،ئهواههموو
پهیوهندییهکانیبهئێستاوهدهپچڕێت:ئهومرۆڤهیئهمخهسڵهتانهیلهگهڵخۆیدا
ههڵگرتوهوگلیداونهتهوه،وهکو)خۆ(لهساڵی1920دابووه.ئهگهربمانهوێتله
بیرمانبێت،کهدهمێنینهوهو]بوونیانبهردهوامه[پێویستهلهس���هرئهمبۆچوونه
ڕابردوومانوڕانهبردوولهیهکدیدانهبڕین.تێگهیشتنمانلهمبۆچوونهشمهحاڵه،
ئهگهرلهس���هربنهمایشێوازیبوونداینهمهزرێنین.س���هرنهکهوتنمانلهپێکهوه
بهستنیڕابردوومانبهڕانهبردوومانهوه،ڕابردووماندوورهپهریزودابڕاوجێدههێڵین.
ئایائهمدابڕانهلهبوونیکهسێکداچواتایهکدهبهخشێت؟پرۆستلهوباوهڕهدایه
دهبێتههۆکاریسهرههڵدانیچهندکهسایهتییهکلهبوونیتاکهکهسێکداوتوشی

گرفتیزۆرماندهکات،کهفێرگهیپهیوهستدارێتیدژیانوهستا.
ههندێکپێش���نیاریبهردهوامی]بنهڕهتێک[لهنێ���وگۆڕانهکاندادهکهن:ئهو
خوێندکارهیلهساڵی1920لهخوێندنگایپۆلیتهکنیکدهیخوێندوئێستاههیه
ههمانکهس���ه،که)پۆڵ(ه.)47(ههمانکهسه،که)خوێندکاریپۆلیتهکنیکبوو(
ئێستاشدهلێین،)ئهوخوێندکاریکۆنیپۆلیتهکنیکه.(هێش���تابهردهوامبوونی
لهگرفتهک���انڕزگارمانناکات.ئهگهرهیچشتێکس���اتهکانی)ئێستا(بۆدواوه
ئهریستۆ دهکهن گۆڕانهکاندا لهنێو نهگۆڕ بنهڕهتێکی بۆ ئاماژه لهوانهی مهبهستیسارتهر    47  
سێ ئهو لهنێو تهنیا گۆڕان باوهڕهدابوو لهو ئهریستۆ ئهریستۆیه. فهلسهفهی شوێنکهوتوانی و
یان ناکۆکهکانیان الیهنه دهتوانین که ڕوودهدات، شوێن( و چهندهکی و کاتیگۆرییانهدا)چۆنیهتی
بهپێچهوانهیئهوانهوهبدۆزینهوه.بهاڵمکاتیگۆریجهوههر)بۆنموونهسوکرات(لهبهرئهوهیالیهنی
پێچهوانهینییه،وهکوخۆیدهمێنێتهوهوگۆڕانکارییهچۆنیهتیوچهندهکیونێوشوێنکارناکهنه
سهربوونی.بۆنموونه،سوکراتقهڵهویانالوازدهبێت،لهنێوباخچهکهداپیاسهدهکات،بهاڵمههرئهو
تاکهکهسهیه)ئهوجهوههرهیه،کهناویسوکراته(ونابێتبهشتێکیدیکه.بۆخوێندنهوهیزۆرتر
لهسهربۆچوونهکهیئهریستۆبڕوانه:ئهریستۆ،میتافیزیک،وهرگێڕانید.محهمهدکهمال.دهستگای

سهردهم،سلێمانی،2007،ل237-244.
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نهگهڕێنێتهوهوتهنیالهنێوئهمزنجیرهیکاتهدامانهوهوبهردهوامیبچهسپێنێت،
ئهوابهردهوامیبێجگهلهحاڵهتێکیکتوپڕ،بهبێخۆگرێدانیبهچارهنوس���هوه،
هیچیدیکهنییه.پێویستهڕابردووههبێت،ههروههاشتێکیانکهسێک،کهئهو
ڕابردووهیهبهردهوامههبێت.بهردهوامییارمهتیماندهداتبونیادیکاتتێبگهین
وگۆڕانوبوونیخۆشیبۆئێمهدیاریدهکات.
بۆباس���هکهیپێش���وماندهگهڕێینهوه.ئهگهرشێوازیبوون���یڕابردوومله
ڕانهبردووهوهدهرنهچێت،دوێنێملهودیوئهمڕۆمهوهنهبێت،ئهوالهدروستکردنی
پهیوهندینێوانڕابردوومانوڕانهبردوودانائومێددهبین.ئهوکاتهیباس���یپۆل
دهک���همودهڵێم،لهپۆلیتهکنیکخوێندکاربوو،ئام���اژهبۆههمانکهسدهکهم،
کهئێستاشههیهوتهمهنیچلس���ااڵنه.ئ���هوئێستائهوههرزهکارهنییه،که
خوێندک���اریپۆلیتهکنیکبوو.مادامهکیئهوس���اههبووئێستاشههیه.ئهو،که
ئێستاتهمهنیچلسااڵنهخوێندکاریشبوو.لهڕاستیداکهسهسیساڵییهکهش
خوێندکاربوو.بهاڵمئایائهولهتهمهنیس���یس���اڵییداچۆندهبێتئهگهربهو
کهس���هیدانهنێین،کهئێستاچلس���ااڵنه؟لهوپهڕیسنوریئێستایدا،کهچل
س���ااڵنهدهبێتبهوخوێندکارهیلهپۆلیتهکنی���کدهیخوێند.لهکۆتاییدا،لهنێو
ئهزموونهکانیژیانییدادهبێتبهکهس���ێکیچلسااڵن،سیسااڵنوههرزهکار.
ئهمانهههموویانشێوازیبوونیئهون.کاتێکباسیئهزموونهکانیژیانیدهکهین،
دهڵێینئهمڕۆههیهوتهمهنیچلس���ااڵنهول���هکاتیخۆشیداههرزهکاربووه.
ئهم���ڕۆبهشێکلهڕابردوویپێکدههێنێتوڕابردووشلهمڕۆیئهزموونیژیانی
پۆڵ���دالهڕانهبردوویدای���ه.ههمووشێوازهجیاوازهکانیب���وونبهوجۆرهیههن
یانههبوونلهبووندانو]شتێکن[بهڕاس���تیههن.ڕابردووههمیش���هرابردووی
شتیکیانکهس���ێکه؛ههمووکهسێکخاوهنیڕابردووه.ئهمئامێره،کۆمهڵهیان
تاکهکهس���هیهڕابردوویههیه.ڕابردووشتێکیههمهکینییه،بهس���هرتاکهکاندا
دابهشبکرێتوببێتبهههندهکی.ئهوگرفتهڕاستهقینهیهیلهمبهشهدایهخهمان
دهگرێتدۆزینهوهیئهوپرۆسهیهیهئهمڕابردووهههندهکییانهلهنێودهالقهییهک
ڕابردووداکۆبکاتهوهوبهیهکدیانهوهببهس���تێتهوه.ههڵبهتهئهوڕهخنهیهشمان
لێدهگرن،کهئێمهلهباس���هکهماندالهسهربهردهوامی)خۆ(لهڕابردووههروهها
ئێستاکهبارێکیگرانمانخستۆتهسهرتایتهرازوهکه.ئێمهنموونهیدیکهشمان
لهبهردهس���تدایه.دهتوانمباس���ی)پیرۆ(تانبۆبکهم،کهمردووه.ئهوحهزیله
مۆس���یقابوو.لهمحاڵهتهدابابهتهکهئاماژهبۆڕابردوودهکات.پیرۆکهس���ێکی
زیندوونییهتاکوڕابردووهکهیجارێکیدیکهس���هرههڵبداتهوه.بهاڵمبهجۆرێک
باس���یدهکهین،کهحهزکردنیپیرۆلهمۆسیقا،وهکوڕابردوودهرنهکهوێت.پیرۆ
ههمیش���هلهگهڵحهزهکهیدا،کهحهزیئهوههاوس���هردهمیبوونیهتی،بهاڵمله
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ژیاندانهماوهولهنێوکهسایهتییهکهشیداناژی.ئهوهیلێرهداتێپهڕیوهوبووهبه
ڕابردووحهزیپیرۆیهلهمۆس���یقا.ههروههاپرسیارهکهیپێشترمجارێکیدیکه
دهخهمهوهبهردهمودهڵێم:بۆکێپیرۆبووهبهڕابردوو؟ناتوانینپهیوهندیبه
ڕانهبردوویهکیههمهکییهوهببهستینهوه،کهسهلماندنێکیڕووتیبوونه؛کهوابوو
ڕابردوویبوونیراس���تهقینهیمنه.لهڕاس���تیداپیرۆکهس���ێکهبۆ–من.منیش
بۆ–ئهوم.بوونیپیرۆکاریکردۆتهسهرناخم.جۆرێکلهئامادهبوونیمنیلهنێو–
جیهانداپێکهێناوه،کهبۆمنوبۆکهس���انیدیکهشئهوکاتهیپیرۆشزیندوو
بوولهڕابردوویمندابوو.ئهوبابهتانهیوندهبنلهنێورابردوودانئهگهربهشێک
بێتلهڕانهبردوویکهسێکیزیندوو.ماالرۆدهڵێت“ئهوشتهناخۆشهیسهبارهت
مردنههیهئهوهیه،کهژیانبهرهوچارهنووسدهبات”.واتهمردنبوون–بۆخۆو
بۆ–کهسانیدیکهدهگۆڕێتبۆبوون–بۆکهسانیدیکه.ئهمڕۆ،منبهتهنیالهنێو
سهربهس���تییهکهمدابهرپرس���ملهمردنیپیرۆ.ئهومردوانهیڕزگارنهکراونوبۆ
سنورهکانیڕابردوویهکیکۆنکرێتیالیزیندووهکاننهگویزراونهتهوهڕابردوونین؛
لهگهڵڕابردوویاندالهنێوچوون.کهوابوو،جۆرهههبوویهکههیهخاوهنیڕابردووه.
لهپێشترئاماژهمانبۆئامێرهکانوکۆمهڵوبوونیمرۆڤکرد.ئایائهوهدروست
ب���وو؟ئایادهتوانی���نڕابردووبهههمووههبوویهکیب���ڕاوهبدهین؟یانتهنیابه
الیهنێکیدیاریکراویان؟ئهمهشلهوێداباشتردهردهکهوێت،کهلهواتای)خاوهنی
ڕابردوو(بکۆڵێنهوه.کهس���ێکبهوج���ۆرهیئوتومبیلێکیههیهڕابردوونابێتبه
موڵکی.ئهوکهسهیئێستاههیهبهوجۆرهیمنلهدهرهویپاندانهکهمداههمله
دهرهوهیڕابردووداڕادهوهستێت.لهبهرئهوهی)خاوهنێتی(پهیوهندییهکیدهرهکی
ل���هنێوانخاوهنموڵکوموڵکهکهدادهردهبڕێت،ئهمزاراوهیه]بۆباس���هکهمان[
لهبارنییه.پهیوهندیدهرهکیکهلێنێکیقووڵلهنێوانڕابردوومانوڕانهبردوودا
نیش���اندهدات،کهههردووئهمالیهنهبهدووفاکتۆریلهیهکدابڕاوبهدهس���تهوه
دهدات.تهنان���هتڕاڤهکردنهک���هیبرگسۆنیشب���ۆڕانهبردوو،لهب���هرڕۆشنایی
ڕابردوومانهوه،ئهمگرفتهچارهسهرناکاتچونکهڕاڤهکردنهکهیبۆبهستنهوهی
ڕانهبردووبهڕابردووهوهلهڕانهبردووهوهدهستپێدهکات.بێگومان،ڕابردوولهنێو
ڕانهبردوودادهبینرێت،بهاڵمبهمکارهئێمهههمووئهوڕێگایانهمانبهس���توه،که
ب���هجۆرێکیدیکهلهڕابردووتێبگهینوڕابردوومانوهکوبهردێکفڕێداوهتهبنی
گۆمهک���هوه.ڕابردوودهتوانێتلهنێوڕانهبردوودابژی،بهاڵمڕانهبردوونییه؛ئهو
ڕانهبردووهیه،کهڕابردوویخۆیهتی.کهوابووتوێژینهوهکهمانلهس���هرپهیوهندی
ڕاب���ردووبهڕانهب���ردووهوه،لهڕوانگهیڕابردووهوهپهیوهن���دیناوهکینێوانیان
دهرناخات.بهوئاکامهشدهگهینههبوویهکیلهنێو–خۆ،کهڕانهبردوویئهوهیه،
ک���هههیه،نابێ���تبهخاوهنیڕابردوو.ئهونموونانهیشێڤهلیهربۆس���هلماندنی
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تێزهکهیباس���یدهکاتهیچکارێکیئهس���تویی)ماتهر(،کهل���هڕابردوودایه،به
ئێستاوهنابهس���تێتهوه.ئهمنموونانهیئامادهیکردوونبهئاسانیلهبهرڕۆشنایی
جوڵهیمیکانیکیدادهناسرێن.ئهودوومێخهیئهمبیریارهئاماژهیانبۆدهکات،
یهکێکیانئێستادروستکراوهوبهکارنههاتوه،دووهمیانلێدانیچهکوشهکهخواری
ک���ردوه؛ههردووکیانبهتهواویلهیهکدیدهچن.بهاڵمیهکێکیانبهچهکوشێک
دهچێتهنێودیوارهکهودووهمیانجارێکیدیکهدهچهمێتهوه.ئهمهشکارێکهله
ڕابردووداس���هریههڵداوه.بهدیدیئێمه،کهمێکبڕوایخراپبۆبینینیئهواره
لهڕاب���ردووداپێویسته.لێرهدایهکڕاڤهکردنههیه؛ڕواڵهتیدهرهوهیمێخهکان
وهکویهکهوههردووکیانلهیهکدیدهچن،بهاڵمبونیادیگهردیلهکانیانجیاوازه.
ئهوگهردیالنهیئێستالهمبارودۆخهداههن،ههمانگهردیلهنپێش���وترههبوون.
ئهم���هشبۆزانایهکئ���هوهدهگهیهنێت،تێپهڕبوونبهنێ���وباروودۆخهکاندابهبێ
مان���هوهوبهردهوامبوونیڕابردووڕوون���ادات.گۆڕانهکهلهنێواندووباروودۆخدا
ب���ۆدواوهلهنێو)کات(یفیزیاداناگهڕێتهوه.بهههمانشێوهش،بۆس���هلماندنی
بهردهوامبوونیڕانهبردووش،لهنموونهیڕاکێشانیپارچهیهکئاسنبهموگناتیس
یارمهتیماننادات.ئهمهدیاردهیهکه،کهخۆیبهودیووهۆکارهکهیدهگهیهنێت،
وهک���وهۆکاریکیڕووتیانڕابردوویهک���یڕووتنامێنێتهوه.پاشئهوهیئاوهکه
لهههوڵدانێکیدرێژخایهندا،تاشهبهردهکهیکلۆرکردبۆناودهریاکهکش���ایهوه.
شهپۆلهکانیشبهردهوامخۆیانبهکهنارهکهدادهدهن.بهاڵمکهسپهنابۆڕابردوو
نابات،تاکوباس���یئهمدیاردهیهمانب���ۆبکات؛شێوازیکارکردنهمیکانیکییهکه

دیارهوڕاڤهکردنێکیجیاوازتریبۆناکرێت.
ئاشکرایهزاراوهی)خاوهنیڕابردووه(،کهشێوازیخاوهنێتیوبوونیخاوهنهکه
ناچاالکدیاریدهکاتبهسهربوونیئهستۆشدادهسهپێنرێت.لهبهرئهمهیهباشتره
بڵیین)ئهوڕابردوویخۆیهتی(.ڕابردووبۆئهوڕانهبردووهههیه،کهناتوانێبهبێ
ڕابردووهکهیههبێت.تهنیائهوههبووانهڕابردوویانههیه،کهڕابردوولهبوونیاندا
پرس���یاره.ئهمهشئهوبیرۆکهیهڕهتدهداتهوه،کهڕابردووبهههبوویهکیلهنێو–
خۆدهبهخش���ێت)ئهمهشنکۆڵیکردنلهڕاب���ردوویئهمبوونهنییه(.کهوابوو،
ناتونینبهیهکجاریگرفتیڕابردوولهبوونهوهرهزیندووهکانداچارهس���هربکهین.
پێویست���هب���هوردیس���هرنجبدهینئهگهرڕاب���ردووبهژیانبدهی���ن.پێویسته
بیسهلمێنی���ن،کهژیانڕێگهبهس���هرههڵدانیڕابردوودهدات.لهبهرئهمه،دهبێت
ژیانلهههبوویهکیئهستوییسهربهسیستهمیکیمیایی–فیزیکیجیابکهینهوه.
ههوڵدان���هجیاوازهکهیشیڤهلیهرکارێکیبێهودهیه.ڕابردوولهنێوڕاس���تهقینهی
بوونیمرۆڤداس���هرههڵدهداتچونکهڕاس���تهقینهیبوونیمرۆڤدهیهوێتببێت
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ب���هوهیههیه.ل���هبوونیبۆ–خۆوهڕاب���ردوودێتهنێوجیهان���هوه.ئهوکاتهی
دهڵێم)منههم(ههمانکاتفۆرمی)منمنم(یههیه..
کهوابوو،واتای)ههب���وو(چییه؟ئهمفرمانهجگهل���هبکهرهکهیکارتێکراوێکی
ڕاستهوخۆشیدهوێت.ئهگهربڵێم،)پۆڵماندووه.(کهسێکلهوانهیهبڵێ،وشهی
)is(]کهلهنێواندوووشهینێوئهمڕستهیهدابهکارهاتوه[بههایهکیئۆنتۆلۆجی
ههیه.بهاڵمئهوکاتهیڕستهکهدهگۆڕینبۆ)پۆڵماندووبوو.(واتابنهڕهتییهکهی
)بوو(،کهڕاس���تهوخۆخۆیبۆئێمهدهردهخات.پۆڵ،کهئێستاههیهخاوهنی
ئهوڕابردووهیه.ئهگهرماندووبوونهکهیلهبوونیدانههێشتایهتهوهئهوحاڵهتهشی
ل���هبی���رنهدهچووهوه.پێویستهشتێ���کههبێت،کهتێپهڕی���وهونهماوه،تاکو
لهگهڵ)نه-ب���وون(داهاوتابێت.ماندووبوونهک���هوندهبێت؛لهمڕووهوهئهو
ههبوهیههیهبنهڕهتیڕابردوویخۆیهتی؛)ههبوو(لهنێوئێستاییدابهرجهس���ته
دهبێ���ت.نابێتبهوج���ۆرهشلهڕانهبردووتێبگهین،ک���هگوێناداتهڕابردوویان
گۆرانکاریبهس���هرداناهێنێت.)ههبوو(واتهئهوبوون���هیئێستاههیهبنهڕهتی
ڕاب���ردوویخۆیهتیوخۆیههمانکاتئ���هوڕابردووهیه.ئهمهچواتایهکیههیه؟

چۆنڕانهبردووڕابردووه؟
جهوههریئهمپرسیارهلهوشهی)ههبوو(دایه،کهدهکهوێتهنێوانڕابردوومان
وڕانهب���ردووهوه.وشهکهشنهبهت���هواویڕابردووهونهڕانهبردوو.لهڕاس���تیدا
هیچکامیاننییهچونکهلهه���هردووحاڵهتهکهدابوونیلهنێوخۆیداههڵگرتوه.
)ههب���وو(بازدانێکیئۆنتۆلۆجییانهیهل���هڕانهبردووهوهبۆڕاب���ردوو.ههمانکات
تێههڵکێش���کردنیههردووکیاندهردهخات.چۆنلهمتێههڵكێش���هیهبگهین؟له
سهرهتاوهچهمکی)ههبوو(،وهکوشێوازێکیبووندهیبینم.لهمڕووهوهمندهبم
ب���هڕابردوویخۆم.منخاوهنیڕابردوومنیم،بهڵکوڕابردوویخۆمم.کهس���ێک
باس���یکارێکیمنیکرد،کهدوێنێبهئهنجاممگهیاندیانئهومهزاجهیتیایدا
بووم؛لهئازاردابوومیانکهس���ێکستایش���یبۆک���ردم،ناڕهزاییخۆمدهربڕی،
ی���انگوێمنهدایه.بهمجۆرهخۆملهڕابردوودانابڕم.بێگومانلهگهڵتێپهڕبوونی
کاتدالهوانهیهههوڵبدهملهڕابردووداببڕێم.دهتوانمبڵێممنئهوکهسهنیم،که
ههموگۆڕانمبهسهرداهاتوهوپێشکهوتوم.بهاڵمئهمکارهسهرهکییه،کهنییه.
ئ���هوکاتهیم���ننکۆڵیلهڕووداویاندۆخێکیڕاب���ردوومدهکهمههمانکاتئهو
ڕابردووهیخۆمدهس���هلمێنم.بهمردنیشمندهبمبهڕابردوویهکیتهواو.مردن
دهتوانێتپێناس���هبۆبوونمبکات.ئهمهشس���ۆفۆکلیسله)تراشینیا(دالهسهر
زاریدیانێریاوهبهمجۆرهباس���یکردوه،)پهندێکیباوه،کهکهسناتوانێتحوکم
بهسهربوونیمرۆڤدابداتوبڵێت،بهختهوهربوویانبهختهوهرنهبوو،تاکوئهو
مرۆڤهنهمرێت.(ئهمهشلهگهڵبۆچوونهکهیماڵڕۆداههمانواتادهبهخشێت،که
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دهڵێت،)مردنچارهنوس���یژیاندهگۆڕێت.(ئهمهشوایلهبێلیڤهرکردلهکاتی
مردنداههس���تبهوترس���ناکییهبکاتوبڵێت،هیچکارتێکیدیکهمبهدهستهوه
نام���اوهتاکویارییهکهمیپێب���هردهوامبکهم.مردنئێم���هبهبوونیخۆمانهوه
دهبهس���تێتهوه.ژیانیههمیشهییئێمهدهکاتبهخۆمان.لهسهرهمهرگدا،ئێمه
خۆمانین؛ئێمهلهئاس���تیحوکمدانیکهسانیدیکهدابێبهرگریکردنلهخۆمان
ڕادهوهس���تین.ئهواندهتواننحوکمبهسهرڕاستیبوونیئێمهدابدهنوئێمهش
ڕێگهیههاڵتنماننییه.لهدواس���اتیژیانداداوایلێبوردنلهههڵهبۆشکاندنی
ئ���هوبوونهیلهچواردهوریئێمهدابهس���تویهتیدهکهین.مردندواههنگاوهبۆ
دابڕانیخۆمانلهوهی،کهههین.بهاڵمئهمهکارێکیبێهودهیه.مردنههموویان
ڕادهوهس���تێنێت.دهبێتبهڕاب���ردوو.کهوابوو،ڕابردووئ���هوالیهنهیهبهردهوام
ل���هبوونی–لهنێو–خۆدا،کهئێمهینگهورهدهبێت.هێش���تا،تاکوئهوس���اتهی
نهمردووی���ن،ئێمهبوون–لهنێو–خۆنینوخاوهنیناس���نامهشنین.بوونێکین،
ک���هدهمانهوێتببینبهوهیدهیخوازین.ڕقوکینهبهرانبهرکهس���ێکبهمردنی
تهواودهبێتچونکهمردووهکهلهگهڵڕابردوویدایهکیانگرتووه؛ئهوڕابردوویهتی
بهب���ێئهوبهرپرسبهرانبهریدابنرێت.ئهوکهس���هچهن���دلهژیاندابێتڕقو
کینهکهشبهردهوامدهبێت.منئهوکهس���هلهئاستیڕابردوویداههمووکاتێک،
ک���هئهوههڵوێستهی]منبهدڵمنییه[دووبارهدهکاتهوهشهرمهزاردهکهمچونکه
بهرانبهریبهرپرسه.ڕاستنییهبڵێینڕقوکینهکهئهوکهسهلهنێوڕابردووییدا
دهچهقێنێ���ت.ئهگهربهمجۆرهبوایهپێویستیبهم���ردننهدهبوو.منڕابردووی
خۆمم،ئهگهروانهبێتئهواڕابردووشمبۆمنوبۆکهسانیدیکهشنهدهبوو.من

ئهوکهسهمڕابردوومدههێنمهنێوجیهانهوه.
بهاڵمبائهوخاڵهشلهیادنهکهین،کهمنبوونبهڕابردوونابهخشم؛واته،
وهکونوێنهری)من(بوونینییهچونکهمنئهوڕابردووهم،کهدێتهنێوجیهانهوه.
ڕابردووئهوهیهمنپێویستهببم.هاوکاتخهس���ڵهتیڕابردوولهگهڵئهگهرهکانی
بوونمداجی���اوازه.ئهگهرێک،کهشێوازێکیبوونیمنهالیهنێکیکۆنکریتییه،که
دژوهس���تاوهکهشیئهگهرێکیدیکهیه.ڕاب���ردوو،بهپێچهوانهوه،هیچئهگهرێکی
]دژوهستاوی[نییه؛ههمووئهگهرهکانیخۆیبڕانۆتهوه.من]وهکوڕابردوو[دهبم
بهوبوونهیلهوهزۆرترلهسهرتهوانایبوون-به-شتێکیدیکهڕاناوهستێتچونکه

ههمووشتێکیلهنێوخۆیداپێچاوهتهوه.
ئهوڕابردووهی،که)من(ههیچئهگهرێکیتێدانهماوه.منخۆمبهرپرس���یار
بهرانبهریدادهنێم،وهکوبڵێی،کهدهتوانمبیگۆڕم،بهاڵموانییه.لهدواییدائهم
خاڵ���هڕووندهکهمهوه،کهئێمهچۆنب���هردهوامدهمانهوێتڕابردوومانبگۆڕینو
وهکوداهاتوومامهڵهیلهگهڵدابکهین.بهاڵمهێشتا،ناتوانمدهستکاریناوهڕۆکی
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ڕابردووبکهم.ڕابردوومئهوهیه،کهههیه،بوونێکی–نێو–خۆیهلهجیهاندا.
ئهوبوونهیمنلهڕابردووداههمهبوونێکهلهنێو–خۆداوخاوهنیناسنامهیه
ولهگهڵخۆیداجوته،لهالیهکیدیکهوهمنڕابردوونیم،چونکهڕابردووبووم.به
کینهوڕقیکهسانیدیکهسهرساموتوڕهدهبم.چۆنئهوانڕقیانلهوکهسهیه،
کهئێستاههیهوئهوکهسهشه،که]لهپێشتر[ههبوو؟زانایانیکۆمهڵهدێرینهکان
ئهمڕاس���تییهیاندهرخستوهگوایه،ناتوانمخۆمبهناراس���تدابنێملهوکاتهدا،
کههێشتاخۆمبهناڕاستنهسهلماندوه.هیگڵسودیلهمهوهرگرتووه.منههر
کارێ���کبکهم،ههرشتێکبڵێم،ل���هوکاتهدا،کهدهمهوێتبیکهمیانبیڵێمئهوا

کردوومهوگوتوومه.بهاڵمبالهنزیکهوهسهرنجێکیئهمپهندهبدهین.
ئ���همپهندهئهوهدهگهیهنێتحوکمدانێکبهس���هربوونیخۆمدانادروس���ته

چونکهئهوکاتهیحوکمهکهدهدهممندهبمبهشتێکیدیکه.
ئای���ائهوشتهچییه؟ئهگهرئ���هوشتهشێوازێکیبوونیمرۆڤبێت،ههمان
بوونی،وهکوئهوبوونهیئێمهڕهتیدهدهینهوهههبێتئهواتوشیههڵهیهدهبین.
ئێمهخهسڵهتێکمانپێداوهوخهسڵهتێکیدیکهمانپێنهداوه،کهدهبێتههبێت.
ڕاوکهرێ���کتفهنگێکبهباڵندهیهکهوهدهنێتبهاڵمباڵندهکهئهوکاتهیگولهکهی
دهگات���ێلهوشوێنهنامێن���ێوههڵدهفڕێت.ئهودهتوانێ���تباڵندهکهبکوژێت،
ئهگ���هرڕوویتفهنگهکهیلهوشوێنهبکات،ک���هباڵندهکهلهگهڵتهقهکردنهکهدا
ههڵدهفڕێ���توبۆیدهچێت.ئهگهرباڵندهکهلهوشوێنهنهبێتئهوالهشوێنێکی

دیکهیه.
دهبینینبۆچوونیزانایانیئیلیالهس���هرج���واڵنلهوێدا،کهتیرێکلهخاڵی
ئهلفهوهبۆباوهتد،دهڕواتوجواڵنلهنێوزنجیرهیئهمخااڵنهدایهههڵهیه)48(
بهههمانشێ���وه،ئهگهربڵێین،ئهوکاتهیمنههب���وومزنجیرهیهکینهبڕاوهی
دۆخهکانیشههبوونولهناوچ���وونوئێستانین،ئهوا)من(دهبمبهزنجیرهیهک
دۆخینهگۆڕوچهس���پاویی���هکلهدواییهک،وهکووێنهینێوفانۆس���ێکی
سیحراویدێنودهچن.ئهگهرمنئهوشتهنهبم،کهباسیدهکهم،ئهوهناگهیهنێت
دیوارێککهوتۆتهنێوانبوونموباسهکهمهوهیانجیاوازیلهنێوانحوکمدانهکهو
فاکتۆرهکهداههیه،بهڵکولهبهرئهوهیهمنلهبوونیڕاستهوخۆمداولهئێستامدا،
ئ���هوشتهنیم.بهکورتییهکهی،هۆکارئهوهیم���نئهوهنیم،کهجارانههبوو،
دهگهڕێتهوهبۆگۆڕانک���اریوپهیدابوونچونکهلهبنهڕهتهوهبوونمجیاجیایه.
تێگهیشتنیجیهانلهبهرڕۆشناییپهیدابوونداوتێههڵکێشکردنیبوونونهبوون

  48   ئهمهبهڵگهیهکهسارتهردژیزینۆیئیلیابهکاریهێناوه.بهدیدیزینۆجواڵننییهچونکهههرچ
تهنێکبجوڵێتدهبێتبهنێوزنجیرهیهکخاڵینهبڕاوهداتێپهڕیت،کهئهمهشمهحاڵه.)وهرگێڕ(
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بهئاس���انیدهردهکهوێت.پێویستهئهوهشبزانینبوونلهپرۆسهیپهیدابووندا
ئهمتێههڵکێش���هیه،کهنهبوونیخۆیتێدادیاریدهکات.ئهگهرمنئهوهنهبم،که
ج���ارانبووم،پێویستهتێههڵکێش���کردنیئهوهشمتێدابێ���ت.بتوانملهالیهکهوه
بوونیخۆمبپارێزم،ئهگیناپهیوهندیمبهجارانیخۆمهوه،کهتێپهڕیوهنامێنێت
وبوونیپۆزهتیڤانهشملهنێوپرۆسهیپهیدابووندانهبوونههڵناگرێت.پهیدابوون
شێوازیبوونێکیڕاس���تهوخۆینییه؛ئهگهربهمجۆرهبێت،بوونونهبوونلهنێو
ئهمبوونهدالهتهنیشتیهکدییهوهدادهنرێنوتێههڵکێشناکرێن.پهیوهندینێوان
بوونونهبوونناوهکییه.لهنێوبوونبهگش���تیدایه.ئهمهشیاس���ایهکیسروشت

نییه،سهرههڵدانیبوونێکه،کهلهنێوخۆیدانهبوونیههڵگرتوه.
ئهگ���هرمنڕابردوویخۆمنهب���مئهوا]ڕابردووهک���هم[ناکهوێتهنێوشێوازی
پهیدابوونمهوه.ڕاس���تییهکهیئهوهیهمندهبێتڕابردوویخۆمبمتاکونهبمبه
ڕابردوو.ههروههابۆئهوهیببمبهڕابردوومئهبێڕابردوونهبم.ئهمهششێوازی
)ههبوو(م���انبۆڕووندهکاتهوه:ئهگهرمنئهوهنهبم،کهههبوو،لهبهرئهوهنییه

منگۆڕاوم،بهڵکومنلهناخیبوونمداپهیوهندیمبهنهبوونهوهههیه.
تاک���وئێرهتێدهگهین،کهمنچونکهڕابردوویخۆم���مئهوانابمبهڕابردوو؛
پێویستیئهمشێوازیبوونهمهڕێگهیلهمنگرتووه،کهببمبهڕابردوو.ئهگینا،
لهههمووس���اتێکدانهئهبمبهئهونهئهتوانمئهویشنهبم.ئهمڕوونکردنهوهیه
جۆرهڕاس���تییهکل���هڕاڕهویگومانکاریهیراکلیتس���دادهردهخات،کهدهڵێت،
لهکاتیگوتندامنئهوکهس���هنیم،کهباس���یخۆیدهکات.گرنگنییهچۆن
باس���یمندهکرێت،هێشتامنئهوکهس���هنیم،کهباسمدهکهن.بهاڵمدروست
نییهبڵێم،منههروههائێستائهوکهس���هیپێشونیم.خۆئهگهرمهبهستمانله
بوونههبوویهکیلهنێو–خۆبێت،ئهوامنههرگیزئهوهنیم.لهالیهکیدیکهوه،
ئ���هوهشناگهیهنێتبهدانانیخۆمبهوڕابردووهتوشیههڵهبووم.پێویستهمن
ئ���هوڕابردووهب���م،تاکوڕابردوونهبم.منل���هشێوازی)ههبوو(داڕابردووم.ههر
چیی���هکلهبارهیبوونمهوه،وهک���وبوونێکیلهنێو–خۆبوترێت،کهپڕوخاوهن
چارهنوس���ێتی)بۆنموونهپێمبڵێنزووتوڕهدهبم،کارمهندم،ناڕازییم(ههمیشه
لهبارهیڕابردوومهوهیه.لهڕابردوودامنئهوهم،کهههم.بوونێکیپڕوگرانمداوه
بهکۆڵما.دوورییهکیڕههاشمنوئهولهیهکدیدادهبڕێتونایهڵێتدهس���تم
بهبێپهیوهندیبیگاتێ.ئهگهرمنبهختهوهربوومایهئهوهدهگهیهنێتبهختهوهر
نیم.بهاڵمواتایئهوهنییهمننا–بهختهوهرم،بهڵکوتهنیالهڕابردوودابهختهوهر
ب���ووم.ئهمهشلهبهرئهوهنییهم���نخاوهنیڕابردووموپێویستهبوونبهدوای
خۆماراکێش���م؛بهڵکوڕابردووئهوبونی���ادهئۆنتۆلۆجییهیه،کهمنناچاردهکات
ببمبهوهیدهکهوێتهپاشبوونیهوه.ئهمهیهواتای)ههبوو(.لهپێناس���هکردندا
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بۆبوون–بۆ–خۆدهردهکهوێتئهمبوونهلهئاس���تیبوونیدابهرپرس���هوبێجگه
ل���هوهیبوونێکهبۆخۆیچیدیکهنیی���ه.بوونیخۆیبهخۆوهدهگرێت.پاش
ئهوهیئهوبوونهدهدۆزیتهوه،کهنێوانێکیدوورپێکدههێنێت.لهکاتهدادهڵێم،
منبوونێکی–لهنێو–خۆمههیهئهوهدهس���هلمێنم،کهمنئهوبوونهنیمچونکه
ههمووسهلماندنێکڕهتدانهوهیه.بوون–بۆ–خۆههمیشهلهودیوئهوشتهوهیه،که
ههیهچونکهبوونێکهبۆ–خۆولهپهیدابووندایه.هاوکات،ئهوهیلهپش���تییهوه
دهژیبوون���یخۆیهتیوبوونێکیدیکهنییه.لێ���رهداواتای)ههبوو(پهیوهندی
بوون–بۆ–خۆلهگهڵخۆیدادهستنیشاندهکات.ڕابردووئهوبوونه-لهنێو–خۆیه

یه،کهمنم.ههروههامنیشئهوبوونه-لهنێو–خۆیهم،کهتێدهپهڕێت.
ئ���هوهیدهمێنێت���هوهڕوونکردنهوهیشێوازێکیتایبهت���یبوون–بۆ–خۆیه،
وهکو)ههبوو(یانڕابردوویخۆی.ئێستادهزانینبوون–بۆ–خۆلهوکاریگهرێتییهدا
سهرههڵدهدات،کهبوون–لهنێو-خۆبۆئهوهیخۆیبدۆزێتهوهتیایدالهناودهچێت.
بوون–بۆ–خۆبناخهیخۆیهتیچونکهبوون–لهنێو–خۆناتوانێببێتبهبناخهی
بوونیخۆی.بوون–بۆ–خۆناتوانێتبهبوون–لهنێو–خۆبگاتوخۆیبهئهم
یانبهئهوبوونهدابنێت.ناتوانێڕێگهیئهوهشلهخۆیبگرێت،کهنهبێتبهوهی
ههیهودوورهپهرێزلهخۆیڕاوهس���تێت.ئ���همههڵکهوتنهیبوون–بۆ–خۆ،ئهم
تێپهڕبوونوخۆگلدانهوهیهفاکتۆریئهمبوونهورابردوویهتی.فاکتۆروڕابردوو
دووچهمکیجیاوازنبۆیهکشت.ڕابردوو،وهکوفاکتۆرههڵکهوتێکیدهستکاری
نهک���راوهلهبوون–لهنێو–خ���ۆدا،کهمنناتوانمنهمبێت.ڕاس���تهقینهیهکیخۆ
چهس���پێنهروپێویسته.بوونیفاکتۆره،کهناوهڕۆکیهاندهرهکانمداگیرناکات،
بهاڵمئیفلیجیاندهکاتچونکهتێپهڕبوونوگۆڕانیانمهحاڵه.لهوهزۆرتربهچی
دیکهنابن.ئهمبوونهیهبهرپرسهلهوهیلهههموودۆخێکدامنبڵێمدیبلۆماسییان
سهربازنیمومامۆستام.هۆکاریبێتوانایمبۆگهڕانهوهمبهڕابردوومداهێزێکی
نادیارنییهڕابردوولهدهرهوهیدهستهاڵتیمنڕاگرێت.لهبهرئهوهیه،کهڕابردوو
شتێک���هلهنێو–خۆداومنیشبوونێکمبۆ–خۆ.ڕابردووئهوبوونهمه،کهناتوانم
بیژێنمهوه.ڕابردووجهوههره.لهمبۆچوونهوهدهبێتکۆجیتۆکهیدێکارتبگۆڕین
بۆ:منبیردهکهمهوه،کهوابوو،منهه بووم.ئهوهیئێمهفریودهداتلهیهکچوونی
ڕاب���ردووهلهڕانهب���ردووهوه.ئهوشهرمهزارییهیدوێنێتوش���مبووبهشێکبوو
ل���هبوون–بۆ–خۆلهئهزموونی)ئهگهر(یمن���دا.لهوباوهڕهشداینئهمڕۆبۆئهم
بوونهوهک���وخۆیماوهتهوه.منبهههڵهدادهچمئهگ���هرنهتوانمبیگهرێنمهوه
چونکه]ئهوهیدوێنێڕوویدا[نهماوه.بهاڵمدهبێتپهیوهندییهکهدروستبکهینهوه
تاکوڕاس���تیبناسین.لهنێوانڕابردوومانوڕانهبردووداجیاوازییهکیڕههاههیه.
نهگهڕان���هوهیمنیشبۆڕابردوولهبهرئهوهیه،کهڕاب���ردووشتێکهههیه.تهنیا
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ڕێگهی���هکمنبهڕاب���ردووبگهیهنێتگۆڕانیخۆمهب���ۆبوونێکی–لهنێو–خۆو
لهناوبردنیخۆمهودامهزراندنیناسنامهیهکیچهسپاوهبۆبوونم.ئهمهششتێکه
لهبوونیمندانییه.لهڕاستیدائهوشهرمهزارییهیدوێنێتیایداژیامشهرمهزاری
بوون–بۆ-خۆمهوههمیش���هششهرمهزارییهل���هڕانهبردوومداوناوهڕۆکهکهشی
ب���هبوونێکی–لهنێو–خۆدادهنرێ���ت.بهاڵمبوونهکهیبۆ–خ���ۆینییهچونکه
تێپهڕی���وهونهماوهتهوه.ههرچهندهدهتوانینب���هبوونێکی–بۆ–خۆیدابنێین،
کهچیشتێکه)ههیه(.ڕابردووبوونێکی–بۆ-خۆیههیهودهبێتبهبوونێکی–
لهنێو–خ���ۆ.مادامهکیمندهژی���م،شهرمهزارییهکهمئهوهنییه،کهههیه.ئێستا
منئ���هوهم،کهههبووم؛دهتوان���مبڵێم:شهرمهزاریبووهب���هشتێکی)ههبوو(
لهپشتبوونیمنهوهوههمیش���هدهمێنێتهوهوبووهبهبوونێک–لهنێو–خۆیدا.
لهڕوویهکهوه،ڕابردوو،کهلهیهککاتدابوون–بۆ–خۆوبوون–لهنێو–خۆیهلهو
بههایهیان)خۆ(یهدهچێتئێمهلهبهشیپێشوداباسمانکرد؛چونکهجۆرێکهله
تێههڵکێشهیبوون.ئهوشتهیهههیهوئهوهشنییه،کهههیه.بهمواتایهدهتوانین
لهسهربههایلهناوچوویڕابردووبدوێین.بیرهوهریمانئهوبوونهپڕهدهردهخات،
که)ئێمه(ی���ه.ئهوخهموپهژارهیهیلهڕابردووداتوشمانبووبهردهوامئێستاش
کاردهکاتهس���هرمان.هاوکاتبووهبهشتێک���یلهنێو–خۆونهگۆڕ.پهیکهرێکی

وهستاو.بۆکارتێکردنهکهیپێویستیبهسهرههڵدانهوهنییه.
ب���هپێچهوانهشهوه،دهبینینبووهبهخهس���ڵهتێکی���انشێوازێکیبوونمان.
زانایانیدهروونناسلهوتێڕامانهوهبۆبارودۆخیدهروونههیانه،گهیشتوونهتهئهو
باوهڕهیئاگامهندیخهسڵهتێکه،کهکاردهکاتهسهربارودۆخیدهروونبهبێئهوهی
شێوازیبوونیبگۆڕێت.بارودۆخهدهروونییهکانیڕابردوولهنێوئهمبوونهدا،وهکو

چۆنوتمانپیرۆمرۆڤێکیقژزهردهیانئهودرهختهداربهڕووه،ههن.
لهبهرئهمهۆیهشهڕابردوو،کهلهبههادهچێتبههانییه.لهبههاداناندابوون–
بۆ–خۆبهتێپهڕکردنودامهزراندنیبوونیدهبێتبهخۆی؛ئهوبوون–لهنێو–خۆ
لهبوونیدهدۆزێتهوه.لهئاکامیئهمکارهشدا،الیهنهههڵکهوتوهکانیبوونڕێگه
بۆالیهنهپێویستهکانخۆشدهکات.ڕابردوو،بهپێچهوانهوه،لهس���هرهتاوهدهبێت
بهبوون–لهنێو–خۆ.ب���وون–بۆ–خۆلهڕێگهیبوون–لهنێو–خۆوهبهردهوامی
ب���هبوونیدهدات.ڕاب���ردوویبوونه-لهنێو–خۆداوبۆئێم���هش،وهکوبوونێکی
ههڵکهوت���وویڕووتخۆیدهردهخات.پێویستناک���اتڕابردوومانئهویانئهم
شتهبێت؛ئ���هولهنێوزنجیرهیتهواویفاکتۆرهکان���دادهردهکهوێت.ئێمهشبه
فاکتۆرێکیڕووتوسوپاسگوزاریدهیبینین.بهکورتییهکهی،بههایهکیگهڕاوهیه،
کهبوون–بۆ–خۆدهیدۆزێتهوهوبههۆکاریئهوهوهدهبێتبهبوون–لهنێو–خۆ
وچهس���پاو.بهوبوونهپڕوکوێردهبێ���توناتوانێتلهوێوهببێتبهوبوونهی
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بڕوانێت���هبوونیخۆی.لهبهرئهمهشڕابردووب���ۆئهمبوونهدهبێتبهوبابهتهی،
وهک���وبههاتهماشایبکاتولهودوودڵییهشڕابک���ات،کهبهردهواملهئاکامی
نهدۆزینهوهی)خ���ۆ(دایهخهیدهگرێت.بهاڵم]ڕاب���ردوو[لهناوهڕۆکهوهلهبههاوه
جیاوازه؛ئاماژهبۆالیهنێکدهکات،کههیچشتێکیپێویستیلێوهدهرناهێنرێت؛
فاکتۆرێک���یتایبهتمهندیههریهکێکلهبوون–بۆ–خۆی���ه،ئهوالیهنهنهگۆڕو

ههڵکهوتوانهیه،کهدهبنبهبوونیمن.
کهوابوو،ڕابردووبوون–بۆ–خۆیهوگهڕاوهتهوهوبوون–لهنێو–خۆدایپۆشیوه

ولهنێوخۆیداگلیداوهتهوه.ئهمهچۆنڕوودهدات؟
ئێمهباس���یبوونیڕابردوویڕووداوێکوڕابردوویڕاستهقینهیمرۆڤایهتیمان
ک���ردوه.ڕوونمانکردهوه،کهڕابردوویاس���ایهکیئۆنتۆلۆجییهبۆبوون–بۆ-خۆ؛
ههمووبوون–بۆ–خۆیهکپێویستهلهودیوبوونیخۆیهوهبێتونهتوانێتبیگاتێ.
لهمبۆچوونهوهلهگهڵهیگڵ���داهاوڕادهبین،کهدهڵێت:)ڕابردوومناوهڕۆکمه(؛
ڕابردوویاس���ایهبۆبوون.بهاڵمڕوونماننهکردهوهچۆنڕووداوێکبۆئهمبوونه
دهبێ���تبهڕابردوو.چۆنبوون–بۆ–خۆ،کهڕابردوویخۆیهتیلهوێدادهبێتبه
ڕابردوو،ک���هبوون–بۆ–خۆیهکینوێپهیدادهبێ���ت؟ڕهوتکردنبهرهوڕابردوو

گۆڕانکارییهلهمبوونهدا.ئایائهمگۆڕانکارییهچییه؟
بۆئهوهیلهمخاڵهتێبگهینپێویستهلهپێشدالهپهیوهندینێوانبوون–بۆ–
خۆوڕانهبردووبکۆڵینهوه.لێرهوهئهوهشمانبۆدهردهکهوێت،کهلێکۆڵینهوهمان

لهسهرڕابردووبهڕانهبردووهوهبهستراوه.


با.ڕانهبردوو
بهپێچهوانهیڕابردووهوه،کهبوون–لهنێو–خۆیه،ڕانهبردووبوونه-بۆ–خۆی.
ئای���ائهمبوونهچییه؟جۆرێکپارادۆکسلهنێوڕانهبردووداههیه:لهڕوویهکهوه
ئێم���هبهبوونیدادهنێی���ن؛ئهوهیڕانهبردووهشتێکهئێست���اههیه.ئهمهشبه
ت���هواویلهوات���ایداهاتووههروههاڕابردووهوهجیاوازه.داهاتووهێش���تاپهیدا

نهبووهوڕابردووشتێپهڕیوه.
ئهگ���هرلێکۆڵین���هوهوردهکهبیهوێتڕانهب���ردووبهڕاب���ردووهوداهاتووهوه
گرێن���هدات،ئهواڕانهبردوودهبێتبهدهس���تهیهکیلهژم���ارهبهدهریبارودۆخه
س���اتییهکان.هوسرڵلهنوس���راوهکهیدا)ئاگاییناوهوهیکات(ئهوسنورهیبۆ
دابهشکردنهکهداناوهوڕوویلهالیهنێکینهبڕاوهکردوه،لهڕاستیداهیچه.ههرچ
کاتێکبمانهوێتلهڕاس���تهقینهیمرۆڤتێبگهینڕووب���هڕوویبۆچوونێکینوێ

دهبینهوهوبوونونهبوونپێکهوهدهدۆزینهوه.
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ئایاوات���ایبنهڕهتیڕانهبردووچییه؟ئاشکرایهئهوهیئێستاههیهلهس���هر
خهس���ڵهتیڕانهبردوویلهههمووشتێکیدیکهجیادهکرێتهوه.ئهوکاتهیناوی
سهربازێکیانخوێندکارێکلهپۆلدادهخوێنرێتهوه،سهربازهکهیانخوێندکارهکه
وهاڵمدهداتهوهودهڵێت،ئامادهیه.ڕانهبردوودژوهستاویئامادهنهبوونوڕابردووه.
کهوابوو،ڕانهبردووواتایئامادهبوونبۆشتێکدهبهخشێت.لهبهرئهوهدهکرێت
بپرسین،کهڕانهبردوولهئاستیچیدائامادهبوونهیانڕانهبردووچییهوکێیه؟

ئهمهشهانماندهداتلهبوونیڕانهبردووبگهڕێین.
ڕانهب���ردوویمنئامادهبوونمه.ئامادهبوونیبۆچ���ی؟لهبهردهمئهممێزهدا،
ل���همژوورهدا،لهپاریس،لهنێوجیهان���دایانبهکورتییهکهیبۆبوون–لهنێو–
خۆ.ئایادهتوانینئهمدهس���تهواژهیهههڵگهڕێنینهوهوبڵێینبوون–لهنێو–خۆ
لهبهردهممنوب���وون–لهنێو–خۆیهکیدیکهدائامادهیه؟ئهگهربهمجۆرهبێت،
ئهواڕانهبردووهکانبهرانبهریهکدیڕادهوهستنوپهیوهندیدروستدهکهن.بهاڵم
ئێمهبهئاس���انیدهتوانینبیسهلمێنین،ک���هوانییه.ئامادهبوونپهیوهندییهکی
ناوهک���یلهنێوانئامادهبووهک���هوئهوشتهداههیه،ک���هئامادهبوونخۆیبۆ
دهردهخات.ئامادهبوونئهوهدهس���هلمێنێت،بوونێکلهدهرهوهیاننزیکخۆی
ڕاوهس���تاوه.لهگهڵئامادهبووندابوونێکههیهپهیوهندیبهبوونهکانهیدیکهوه
دهبهس���تێت.منئهوکاتهلهبهردهمکورس���ییهکهدائامادهم،کهپهیوهندییهکی
ئۆنتۆلۆجیتێههڵکێش���مانبکات.تهنیالهوێدا،کهمنلهنێوبوونیکورسییهکهدا
ههم،بهاڵمکورسییهکهنیم.ئهوبوونهیئامادهدهبێت)بوون–لهنێو–خۆ(نییه؛
بوون–لهنێو–خۆڕابردووهوناتوانێ���تئامادهبێت.ئهوشتێکهههیه.کهوابوو،
ڕانهب���ردووتهنیابۆبوون–بۆ–خۆل���هئامادهبوونیدابۆبوون–لهنێو–خۆههیه.
ئ���همئامادهبوونهشهۆک���ردیڕووداوێکنییهپێکهوهبهس���ترابن،بهڵکوههموو
شتهبهس���تراوهکانپێویستیانبهئامادهبوونهکهههیه.دهبێت،وهکوبونیادێکی
ئۆنتۆلۆجیبوون–بۆ–خۆتهماشایبکهین.ئهمکورسییهلهوجیهانهدابۆمێزهکه
ئامادهبێت،کهڕاستهقینهیبوونیمرۆڤیتێدابێت.بوون–بۆ–خۆبهخۆکردن

بهمبوونهخۆیبۆبوونئامادهدهکات.
ههروهها،ئهگهرخۆیبهبوون–بۆ–خۆدانهنێتئامادهبوونهکهشینامێنێت.
بوون–بۆ–خ���ۆبهوبوونهپێناسدهکرێت،کهلهبووندائامادهیه.بۆچبوونێک
بوون–بۆ-خۆئامادهدهبێت؟وهاڵمیئهمپرسیارهڕوونوئاشکرایه.بوون–بۆ–
خۆئامادهیب���وون–لهنێو–خۆدهبێت.دهتوانینبڵێینئامادهبوونیبوون–بۆ-
خۆوالهبوون–لهنێو–خۆدهکاتگش���تگرانهو)ههموو(یخۆیدهربخات.لهم
ئامادهبوونهدالهبهردهمبوونبهگش���تیههمووئ���هوئهگهرانهخراونهتهالوه،که
بوون–بۆ–خۆزۆرترلهب���هردهمههبوویهکدائامادهدهکاتوئاوهڕلهوانیدیکه



152

ناداتهوه.ههرچهندهفاکتۆریبوونیدهبێتههۆکاریئهوهیئهمبوونهلێرهدابێت
ولهشوێنێکیدیکهدانهبێت،هێش���تابوونلێرهلهئامادهبوونهوهجیاوازدیاره.
بوونلێرهئ���هوتێڕوانینهدهردهخات،کهئامادهبوونیههمووبوون–لهنێو–خۆ
تیای���دادهردهکهوێت.بههۆکاریبوونلێرهدائهمبوون���هههمووههبووهکانله
ئامادهبوونهکهیدادههێنێتهکایهوه.ههبووهکانلهنێوجیهاندالهتهنیشتیهکدییهوه
ڕیزک���راونوبوون–بۆ–خۆپێکهوهبهخوێنیخۆیوقوربانیدانبهودهرچوونه
لهخۆیهوهوئامادهبوونیههموویانپێکهوهدهبهستێتهوه.پێشئهمقوربانیدانه
دژواربووبڵێینههبووهکانپێک���هوهیانبهجیاههبوون.لهگهڵبوون–بۆ-خۆدا
ئامادهبوونیشدێتهنێوجیهانهوه؛ههبووهکانینێوجیهانپێکهوهئامادهدهبنو
بوون–بۆ–خ���ۆشلهبهردهمههموویاندائامادهدهبێت.کهوابوو،بۆئهوبوونانهی
بهلهنێو–خۆدایاندهنێینئامادهبوونبهوواتاگشتیهیبهکاریدههێنین،ههرچهنده
بێجگهلهبوونیانچیدیکهنییه،بهاڵملهبوونیانجیادهکرێتهوه.ئامادهبوونیان

پێکهوهبوونهئهگهربوون–بۆ–خۆلهبهردهمیاندائامادهبێت.
ئێستائێمهدهزانینئامادهبوونچۆنهولهبهردهمچیدائامادهبوونسهرههڵدهدات.
بهاڵمئایائامادهبوونچییه؟زانینمان]ئامادهبوون[پێکهوهبوونیدووجۆرههبوو
نییهوپهیوهندییهکهشیاندهرهکینییهچونکهلهپهیوهندیدهرهکییداپێویستیمان
بهالیهنیسییهمههیهپهیوهندییهکهباسبکات.ئهمالیهنیسێیهمهشلهنێوجیهاندا
ولهگهڵههبوویهکیدیکهداپهیوهندیههیه؛تهنیابوون–بۆ–خۆدهتوانێتلهگهڵ
ئامادهبوونهکهیداپێکهوهبوونوهاوئامادهبوونیشتهکاندامهزرێنێت.ههروههاله
ئامادهبوون���یبوون–بۆ–خۆلهبهردهمبوون–لهنێو–خۆداپێویستیمانبهالیهنی
تاکوس���ێیهمنییه]ئامادهبوونهکهیانپهیوهندییهک���ه[دابمهزرێنێت.بێجگهلهم
بوون���ههیچگهواهێکیدیکهیانخوائامادهبوونهک���هدانامهزرێنێت،ئامادهبوون
شێ���وازیبوون���یههبوویهکیلهنێو–خۆنییه.ئهمهشئهوواتایهدهبهخش���ێت،
ک���هبوون–بۆ–خۆتاکوئهوس���اتهیگهواه���یئامادبوونهکهیه،خۆیئامادهبۆ
ههبووهکاندهردهخات.ئێمهچۆنلهمخاڵهتێدهگهین؟ئێمهدهزانینبوون–بۆ–
خۆگهواهیلهسهربوونیههمووشتهکاندهدات.لێرهدا،بوون–بۆ–خۆئاماده
بوون���هبۆبوون،ئهگهربهومهبهس���تهوهڕوولهدهرهوهیخۆیبکات.پێویسته
بهب���ێئهوهیخ���ۆیبهئهودابنێتزۆرخۆیلهب���ووننزیکبکاتهوه.ئهمخۆ
نزیکردنهوهیه،کهلهبهشیداهات���ووداڕوونیدهکهینهوهڕیالیستانهیهچونکهله
دایکبوونیخۆیبهوبوونهوهدهبهستێتهوه؛ئهوگهواهیبۆخۆیدهدات،کهئهو

بوونهنییه.لهبهرئهمهلهدهرهوهیئهوبوونهدایه.
لهس���هروئهمهوه،بۆتێگهیش���تنمانلهوات���ایئامادهبوونئام���اژهبۆئهم
ئاکامانهدهکهم:ئامادهبوونلهبهردهمههبوویهکدائهوهدهگهیهنێتئامادهبووهکه
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پهیوهندییهکیناوهکیبهههبووهکهوهههیه؛ئهگیناهیچپهیوهندییهکدروس���ت
نابێ���ت.ب���هاڵمپهیوهندییهناوهکییهکهشل���هنێوانیاندا)نهرێ(یهونکۆڵیلهوه
دهک���ات،کهئهوبوون���هیلهبهردهمههبووهکهدائامادهی���هیهکشتبن.ئهگهر
پهیوهندییهک���هئ���همجۆرهنکۆڵیکردن���هیتێدانهبێتئهواه���هردووالیهنهکهله
پهیوهندییهکهیاندادهبنبهیهکویهکجۆرناس���نامهشیانپێدهدرێ.کهوابوو،
ئامادهبوون���یبوون–بۆ–خ���ۆلهبهردهمبووندائ���هوهدهگهیهنێت،کهئهمبوونه
گهواه���هبۆئامادهبوونیلهب���هردهمبوونێکدا،کهلهبوون���یئهمهوهجیاوازهو
ئ���همنییه.ئامادهبوونلهبهردهمبوون���دائامادهبوونیبوون–بۆ-خۆیه،تاکوئهو
ڕادهی���هی،کهبوون–بۆ-خۆنییه.الیهنینهرێتهنیالهس���هرجیاکردنهوهیدوو
شتڕاناوهس���تێتوجیاوازیش���هلهبووندا.ئهمهشلهوگوتهیهدادهردهکهوێت،
کهدهڵێینئامادهبووننییه.مهبهس���تلهنهبوونیئامادهبوونوبوون–بۆ–خۆ
چییه؟بۆتێگهیش���تنلهمکێشهیهپێویستهبۆبوون–بۆ–خۆوشێوازیبوونی
بگهڕێنهوهوپهیوهندییهئۆنتۆلۆجییهکهیلهگهڵبوونداباسبکهین.کاتێکلهبارهی
بوون–بۆ–خ���ۆوهدهدوێین،پێویستهنهڵێینئهمبوونهشتێکهههیهبهوجۆرهی
دهڵێینئێستاکاتژمێر)نۆ(یه،چونکهئهمهبوونێکیپڕدهردهخات،کهلهگهڵ
خۆیداکۆکهوناجوڵێت.بوون–بۆ–خۆدیاردهیهکهگهواهیدهدات.گهواهییهک،
کهلهسهرتێڕامانڕادهوهس���تێتبهبێئهوهیبابهتیتێرامانهکهشیلهوێداقوت
بووبێت���هوه.بوون–بۆ–خ���ۆههبوونییهچونکهبوون���یدووریههیه؛بوونیله
تێڕاماندایهئهگهرتۆدیاردهبهخۆدهرخستنوتێڕامانیشبهتێڕاوانیندابنێیت.
ههروهه���ائهگهرئهمدووشتهبهڕووتیوبهبێپهیوهندیبخوێنیتهوه.لهس���هر
وئهمهوه،بوون–بۆ–خ���ۆههبوونییه.ئهوئاشکرابهوجۆرهخۆیدهردهخات،
ک���هههبوونیی���ه.ئهوئاگامهندییه،ک���هڕوولهدهرهوهدهک���اتوڕهتدانهوهی
ناوهکیی���ه.بناخهیئهمبوونهلهههڵوێستیمهبهس���تدارێتیوڕهتدانهوهیئهم
بوونهی���هلهپهیوهندییهناوهکییهکهیدابهبوونهوه.ئهمبوونهلهدهرهوهیخۆیدا
خۆیپێکدههێنێت،وهکودهس���تهاڵتیڕهتدانهوهخۆیدهردهخات.لهمالیهنهوه،
یهکهمپهیوهندیبوون–بۆ–خۆبهبوونهگشتییهکهوهڕهتدانهوهیه.لهمبوونهدا،
کهلهههبووهکانهوهجی���اوازه،ئهمجیاوازییهدهردهکهوێتوبهوشێوهیهخۆی
نیش���اندهدات،کهنییه.ل���هههردووالیهنهکهوهلهب���وونڕادهکات؛لهالیهکهوه
بوونێک���یناوهکیناتهواوهول���هالکهیدیکهوهڕهتدانهوهی���ه.ئامادهبوونئهم
ڕهتدانهوهیهی���هلهبوون–بۆ–خۆدا؛ڕاکردنهلهدهس���تبوون.بوون–بۆ–خۆله
ئامادهبوونیدالهبهردهمبوونداههمانکاتلهدهس���تبوونڕادهکات.ئامادهبوون
ڕاکردنێکیبهردهوامهلهدهس���تبوون.لهمڕووهوه،ئێمهتوانیومانهپێناس���هی
ئامادهبوونبکهی���نوبڵێینئامادهبووننییه.س���اتهکانیڕانهبردوولهچهمکی
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ڕاس���تهقینهوڕیالیستانهیبوون–بۆ-خۆوهپهی���دادهبن.ئهوچهمکهیواتایهک
بهگوێرهیشێ���وازیئامادهبوونلهبهردهمبوونداب���هبوون–بۆ–خۆدهدات.بۆ
نموون���ه،ئهوپهنجهیهیئاماژهبۆکاتژمێرهکهیدهکات.لێرهداناکرێتبڵێینبۆ
بوون–بۆ–خۆکاتژمێرنۆیه.ب���هاڵمبوون–بۆ–خۆلهگهڵئهوپهنجهیهیئاماژه
ب���ۆکاتهکهدهکاتئامادهیه.ئهوههڵهیهیتوشمانبووهئهوهیه،کهئامادهبوون
بهوشت���هدادهنێین،کهئامادهبوونهکهیبۆئامادهکراوه.دژوارهس���اتهکانبه
ئامادهبووندابنرێن،چونکهساتلهنێوئامادهبووندایهوئامادهبوونلهنێوساتدا

نییه.ئامادهبوونلهشێوازیڕاکردنداخۆیدهردهخات.
ئامادهب���وونبهتهنی���االیهنینهبوونیبوون–بۆ–خۆنیی���ه،کهخۆیئاماده
دهکات.بوون–بۆ–خۆلهدهرهوهیبوونیخۆیداولهپێشولهپش���تهوهیه.له
پشتهوه،ڕابردوویهتیولهپشتهوهداهاتووی.بوونیئهمڕاکردنهبهرهودهرهوه
لهدهس���تههبووهکانوبهرهوئهوهیلهداهات���ووداچاوهڕوانێتی.لهئێستاییدا
ئهوهنییه،کهلهڕابردوودایهوهێش���تانهبووهبهوهیلهداهاتووداپێیدهگات.

لێرهدائێمهئاماژهبۆداهاتوودهکهین.


جیم–داهاتوو
لێ���رهدائهوهدهڵێم،کهب���وون–لهنێو–خۆلهداهاتووب���هدهرهوتهنانهت
بهشێکیداهاتووشیتێدانییه.مانگییهکشهوهبۆمنپاشمانگیهیاللدێت
وڕاس���تییهکهبۆمرۆڤههیه.داهات���وولهگهڵبوونیمرۆڤدادێتهکایهوه.مانگی
هیاللشتێکهههیهوهیچالیهنێکیهێزهکیتێدانییه]کههێشتاپهیدانهبووبێت.[
ئ���هوبوونێکیکردهکیپڕیههیه.داهاتوو،وهک���وڕابردوودیاردهیهکیبوونی–
لهنێ���و–خۆوکاتیئهمبوونهنییه.ئهگهربوون–لهنێو–خۆداهاتوویههبێت،
داهاتووک���هیلهنێو–خۆیدایهووهک���وڕابردوولهبوونداب���ڕاوه.ئهگهرلهگهڵ
الپالسیشهاوڕابینولهسهرڕاڕهویناچارهکیپێشبینیداهاتووبکهین،هێشتا
دهبێتئهوداهاتووهبهوبوونهوهببهستینهوه،کهلهگهڵخۆیداداهاتوودههێنێته

نێوجیهانهوه،ئهگیناکاتدهبێتبهفۆرمێکینێوئهندێشه.
ئهگهرداهاتوولهئاس���ۆیجیهانداببینرێتئهوادهبێ���تبوونێکههبێت،که
ئهوداهاتووهبێت.لێرهداجارێک���یدیکهبوونیادیچوونهدهرهوه]لهخۆوه[بۆ
دهردهکهوێت،کهلهباسکردنهکهمانلهسهرڕابردووهوهنزیکه.بوونێکدهتوانێت
داهاتووبێت،کهبوونیخۆیهتی.بهاڵمبوونبهداهاتووچواتایهکدهبهخشێت؟

چجۆرهبوونێکداهاتوویههیه؟
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لهس���هرهتاوهوازل���هوبیرۆکهیهدههێنی���ن،کهداهاتووب���هوێنهیهکینێو
ئهندێش���هدادهنێت.دواجار،ئهگهرنوێنهری]شتێک���یدهرهکیبێت[ئهوانابێت
لهنێوئهندێش���هیمندابێتچونکهناوهڕۆک���یههیهوناوهڕۆکیشدهبێت،وهکو
شتێکههبێت.لهوانهیهههندێکبڵێنئهوناوهڕۆکهلهگهڵمهبهس���تهکانیئێمهدا
لهنێوداهاتووداخۆیبهرجهس���تهدهک���اتودێتهژیانهوه.ئهمهشهیچواتایهک
نابهخشێت.گریمانئهومهبهستهههیه،بوونیئهودهبێت)پێویست(بێتئهمهش
چارهس���هریکێشهیداهاتووناکات؛یانئهومهبهس���تهبۆگهیشتنبهداهاتوو
خۆیدهگهیهنێتهئهودیوئێستاوه.لێرهدابوونیئهومهبهس���تهشتێکههێش���تا
پهیدانهبووه.ههروهها،ئهگهربوون–بۆ–خۆلهنێوئێستاداگیریخواردبێت،چۆن
دهتوانی���نبهداهاتووبگات؟چۆنزانینیلهبارهیداهاتووهوهدهس���تدهکهوێت؟
هیچبیرۆکهیهکیس���اختهودروستکراونوێنهرایهتیداهاتووناکات.ئهگهرئێستا
بهئێستاوهگرێبدهین،ئهواههرگیزناتوانینخۆمانبهودیوڕانهبردووبگهیهنین.
پێویستی���شناکاتبڵێین)ڕانهبردووس���کیبهداهاتووپ���ڕه.(ئهمگوتهیههیچ
واتایهکم���انناداتێی���انکاریگهرێتیلهنێوڕانهبردوودادیاریدهکاتیانیاس���ای
بوونیبوون–بۆ–خۆمانبۆدهردهخات،کهئهمبوونهداهاتوویخۆیهتی.بوون–
بۆ–خۆس���کیبهداهاتووپڕنییه.تهنانهتچاوهڕوان���یداهاتووشیلێناکرێت.
زانی���نلهبارهیداهاتووشهوهنییه.تهنیاپهیوهن���دیبنهڕهتیبهبوونیخۆیهوه
ههی���ه.ناتوانینتۆزقاڵێکلهبارهیهوهداهاتووبینبینئهگهرئهوبوونهنهبێتله
بوونی���داداهاتووههبێتوبهوبوونهخۆیدهرنهخ���ات،کهدهتوانێتلهبوونی

خۆیهوهدهرچێتوبهرهوداهاتوونهڕوات.
لێ���رهدانموونهیهکباس���دهکهم.بهوشێوهی���هیلهشوێن���ییاری)تێنس(
ڕادهوهستملهوێداواتابهخشه،کهمنبتوانملهوچهقهوهبجوڵێموبهڕاکێتهکه
تۆپهک���هبگهیهنم���هخانهیئهودی���وتۆڕهکه.منپهیڕهویئ���هووێنانهناکهم،
کهلهنێوئهندێش���هدالهب���ارهیجواڵنیداهاتووهوهههن.وێنهکانیئهندێش���هو
بیروڕائهوپهیکهرانهی]نێوبیرکردنهوهن[،کهزانایانیدهروونناسدایانتاشیون.
جوڵهکهیداهاتووه،کههێشتانهبووهبهبیرۆکه،لهودیوشێوهوهستانیمنهوه
ڕادهوهس���تێتومنیششوێنیدهکهوم.لهگ���هڵلێدانیتۆپهکهدامنخۆملهنێو
یاریگاکهدهدۆزمهوهوتۆپهکهبۆخانهکهیدیکهدهگهڕێنمهوه.منوهکوکهمییهک
ل���هبوونمدا،ڕادهوهس���تم،ئهوشێوازانهیتیایانداڕادهوهس���تم،بهداهاتوومهوه
گرێمدهدهن.واتایههریهکێکلهشێوازیڕاوهستانهکانمبهداهاتوهوهبهستراوه.
هیچساتێکلهنێوئاگامهندیمندانییه،کهپهیوهندییهکیناوهکیبهداهاتووهوه
نهبێت.ئهوکاتهیدهنووسم،جگهرهدهکێشم،ئهخۆمهوه،پشودهدهم،بارودۆخی
ئاگاییمههمیشهبهرهودووریدهڕواتولهدهرهوهدایه.هایدیگهردروستبۆئهم
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کێش���هیهچووهودهڵێت،دازاین”ههمیشهلهوهزیاتره،کهههیه.”لهمهشباشتر
ئهوهیهبڵێینس���نوردارکردنیئهمبوونهمهحاڵهچونکهس���نوردانانڕانهبردووی
]ئهمبوونه[دهکاتبهبوون–لهنێو–خۆ.کهوابوو،دروس���ته،کهدهڵێینکۆتایی
هۆکارێکیگهڕاوهیهوکاریگهرێتییهلهداهاتوودا.بهاڵمزۆرجارههندێککهسله

بیریاندهچێتسادهلهواتایئهمگوتهیهتێبگهن.
داهات���ووئهو)ئێستا(یهنییه،کههێش���تاپهیدانهبووه.ئهگهربهمجۆرهبێت،
دهکهوینهنێوبوون–لهنێو–خ���ۆوه.لهمهشخراپتربهوئاکامهدهگهین،کهکات
دهالقهیهکیوهس���تاوونهگۆڕبێت.داهاتووئهوبوونهیه،کهمنئێستائهونیم،
بهاڵمدروس���تدهبێت.ئهوخاڵهبهبیردههێنمهوه،کهگوتمانبوون–بۆ–خۆله
ب���هردهمبوون���دا،وهکوئهمبوونهیانئهوهیلهڕاب���ردووداههبوو،خۆیئاماده
دهکات.ئهمخۆئامادهکردنه]ههمانکات[ههڵهاتنه.ئهمهشمامهڵهکردنهلهگهڵ
ههڵهاتنودهرچوونبهرهوپێش���هوه.ههڵهاتندووالیهنیههیه؛ههڵهاتنهبهرهو
ئهوبوونهی،کهنییه.ههڵهاتینشهلهوبوونهی،کهههیه.بهاڵمبهرهوچبوونێک

ههڵدهکات؟
پێویستهلهبیرماننهچێ���ت،کهخۆئامادهکردنلهبهردهمبووندالهپێناوی
ههڵهاتنهلهکهمی.بوون–بۆ-خۆخاوهنیکهمییه.خۆدهرخستنی)من(دوورییه.
لێرهداواتایههڵهاتنهکهمان،وهکوئامادهبووندهس���تدهکهوێت؛ههڵهاتنهبهرهو
ب���وون؛بهرهوئهوبوونهی،کهخاوهنیکهمییهوخۆشیئهوکهمییهیه.داهاتوو
ئ���هوکهمییهیه،کهبوونلهئێستاوب���وون–لهنێو–خۆدووردهخاتهوه.ئهگهر
ڕانهب���ردووکهمیینهبێتئهوادهبێتبهخاوهنیناس���نامهیهکینهگۆڕ.کهمییه
ڕانهب���ردوودهکاتبهڕابردووچونکهڕانهب���ردوولهدهرهوهیخۆیداوبهرهوئهو
کهمیی���هیههیهتیخۆیدهگهیهنێتهئ���هودیوبوونیخۆیوجیهان.ئهو،وهکو

ڕانهبردوولهبهردمبوونێکی–لهنێو–خۆدائامادهدهبێت،کهنییهتی.
داهاتووئهوبوونهیه،کهبوون–بۆ–خۆدهیهوێتلهوێوببێتبهئهو.مادامهکی
بوون–بۆ–خ���ۆنایهوێتئهوبوونهبێت،ک���هههیه،داهاتووشههیه.ئهوبونهی
بوون–بۆ-خۆدهیهوێتبیگاتێبوونێکیئێستاولهنێوخۆیبوون–بۆ–خۆنییه.
لهمحاڵهتهدانابێتبهوهی،کهدهیهوێبیگاتێ.ئێمهشناتوانینپێناس���یئهم
بوونه،وهکوکهمیبکهین،یان)کانت(گوتهنیبوونهیچناخاتهسهرچهمکهکهی.
ئ���همبوونهههیهچونکهئهوخۆیکردووهب���هوهیههیه.ئهودهڕوانێتهدوورو
خۆیبهوهدهبینێت،کههێش���تاپهیدانهب���ووه.هاوکات،گرنگهئهمکهمییهبه
بوونیتاکهکهسیبوون–بۆ–خۆوهببهستنهوه.ئهگینابوون–بۆ–خۆناتوانێت
پهیوهندییهکان���یخ���ۆیلهداهاتووداببینێت.بۆئهمبوون���هداهاتووبهوجۆره
خ���ۆیدهردهخاتلهکاتێکدابوون–بۆ–خۆلهکهمیخۆیبهئاگایهودهزانێت
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ئهوبوونهیههێش���تاپهیدانهبووهولهنێوئێستاداخۆیبهرهوپرۆژهکانیداهاتوو
دهب���ات.داهاتووبهبێئهمئاگاییهنییهونابێت.ئاگاییهکهشپێویستیبهخۆ–

ئاگاییههیه؛پێویستیبهبوون–بۆ–خۆیهئهمئاگاییهیالدروستبێت.
بهپێچهوانهش���هوه،ئاگاییل���همئاگاهاتنهوهدهکهوێتهئهودی���وئاگایییهوه،
بۆنموون���هدهکهوێتهنێوبوونی–لهنێو–خۆوه.کهوابوو،تهنیائهوبوونهیخۆ–
ئاگایه،ئهوبوونهیپرس���یارلهبارهیبوونیخۆیهوهدهکات،خاوهنیداهاتووه.
ئهم���هشئهوهدهگهیهنێ���تئهمبوونهنهبووهب���هوهیدهیهوێتوخۆیبههیچ
]نهب���وون[دادهنێت–بوونێکهپڕیوت���هواویبوونیلهخۆیهوهدووره.پڕیئهم

بوونهلهودیوخۆیهوهیهتی.ئهوهیلهودیوئهمبوونهوهیهداهاتووه.
ئایا“ئهودیو“چواتایهکیههیه؟بۆتێگهیشتنمانلهواتاکهیپێویستهئهوخاڵه
ڕهچاوبکهین،کهداهاتوولهبوونیبوون–بۆ–خۆداخهسڵهتێکیبنهڕهتیههیه.
ئهویشئهوهیه،کهئامادهبوونهلهبهردهمبوونداولهداهاتوودا.ئامادهبوونیئهم
بوونهی���هلهبهردهمبووندا.کاتێکدهڵێم،“دهمهوێتبهختهوهربم”،ئامادهبوونی
ب���وون–بۆ–خۆیه،کهدهیهوێتبهختهوهربێ���ت.ئهزموونیئهمبوونهیهلهگهڵ
ههم���ووئهوبارودۆخان���هیپیایداتێپهڕیوهوههمانکاتب���هرهوداهاتووبهدوای
خۆیداڕایاندهکێش���ێت.لهئامادهبوونهکهیدابهختهوهردهبێت؛ئامادهبوونهکهشی
لهداهاتووداس���هرههڵدهدات.وات���ایئامادهبوونلهمبوون���هداهاوتاییلهگهڵ
داهاتووشدادهردهخات.ئهوهیلێرهداخۆیبۆئاگاییبوون–بۆ–خۆدهردهخات
جیهان���یداهاتووهبهبێئهوهیئاگامهن���دیبزانێت،کهئهوهیخۆیدهرخستوه
جیهان���ه.واتایئهمجیهانهبهبوونیمنهوه،وهکوئامادهبوونملهبهردهمئهوهی،
کهدهمهوێتبیگهمێ،بهس���تراوه.ئهمهیهلهکۆتاییئامادهبوونهکهمداولهودیو
بوون–لهنێو–خۆوهدهبێتبههۆکاربۆسهرههڵدانیئهوجیهانهیمنویستومه
بیگهمێ.ئهگهربنووس���ممنئاگاملهووشانهیه،کهنووس���راونوئهوانهش،که
دهنوس���رێن،ئهواوشهکان،وهکوداهاتوودهردهک���هونوچاوهڕوانیمندهکهن
بیاننووس���م.بهاڵمچاوهڕوانییانئهوهدهگرێتهوه)نووسین(،وهکوههڵوێستێکی
خۆ–ئاگاییئهگهرێکهلهبوونیمندا.کهوابوو،داهاتوو،وهکوئامادهبونیبوون–
بۆ–خۆلهداهاتوودابوون–لهنێو-خۆبهدوایخۆیدابهرهوداهاتووڕادهکێش���ێت.
ئهوبوونهیبوون–بۆ–خۆلهبهردهمیدائامادهدهبێتبوون–لهنێو–خۆیهلهگهڵ

ئامادهبوونیبوون–بۆ–خۆداوئهمبوونهشهواتایداهاتوویدهداتێ.
مادامهک���یبوون–بۆ–خۆدهتوانێتل���هدهرهوهیخۆیدالهب���هردهمبووندا
ئامادهبێت،داهاتووشههیه.داهاتووتهنیاداهاتووهبۆبوون–بۆ–خۆ.لهداهاتوودا
داهاتوویهکیدیاریکراودێتهکایهوه.ئهمهشلهئامادهبوونیئهمبوونهدالهودیو
بوونیخۆیهوهس���هرههڵدهدات.لهمخهسڵهتهیبوون–بۆ–خودا،لهودیوبوونی
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خۆی���هوه،ئهمبوونهدهبێتبهوهیدهیخوازێت.گوتهیهکههیهدهڵێت)پێویسته
بووبمبهوهیههبووم.(ئهمهئهوهدهگهیهنێتبهوجۆرهیمندهمهوێتئهگهرهکان
بهجیهاندهدهم.ناچارهکیلهس���هرزهمینهیپرۆژهکانیداهاتوومدهردهکهونو
داهاتووملهوێنهیهکیئهندێشهییجیادهکاتهوه،کهمنتیایدائهوهنیم،کهههم.
واتایبوونملهوێدادهدۆزمهوه،کههێشتاپێینهگهیشتوم.ئهمبوون–بۆ–خۆیه

یان)من(لهنێوزهمینهیڕهتدانهوهیجیهانداسهرههڵدهدهم.
بهاڵمداهاتووبهتهنیائامادهبوونیبوون–بۆ–خۆلهودیوبوونییهوهنییه.شتێک
چاوهڕوان���یئهمبوونهدهکات،ک���هئهوشتهبوونیمنه.کاتێکدهڵێمدهمهوێت
بهختهوهرب���م،منمڕابردوومبهدوایخۆمداڕادهکێش���مودهمهوێتبهختهوهربم.
کهوابو،)م���ن(داهاتووم،لهبهردهمبوونداڕاوهس���تاومودهمهوێتخۆمبهودیو
بگهیهنم.مندهمهوێتلهداهاتووداپڕۆژهیبوونمدامهزرێنموئهوکهمییهیههمه
لهناویبهرم؛بهتێههڵکێش���کردنملهگهڵڕانهبردوومدا)من(دهکاتبهوهیههم.
ئهوهیبوون–بۆ–خۆدهخاتهبهردهمبوونوئهودیوبوونیشئهگهرهکانیبوونی
خۆیهت���ی.داهاتووخاڵێکینموونهییهبۆبهس���تنهوهیفاکتۆرهکان)ڕابردوو(و
بوون–بۆ–خۆ)ڕانهبردوو(وئهگهرهکان)داهاتوویهکیدیاریکراووههندهکی(،که
دهبێتبههۆکاربۆس���هرههڵدانی)خۆ(،وهکوبوونێکی–لهنێو–خۆی–بۆ–خۆ.
پڕۆژهکانینێوداهاتوویبوون–بۆ–خۆبۆبوون–لهنێو-خۆیه.لهمڕووهوهبوون–
بۆ–خۆدهبێتببێتبهداهاتوویخۆیچونکهدهتوانێتببێبهبناخهیئهوهی
لهب���هردهموئهودیوییدایه.لهمبوونهداداهاتووکهلهبهرێکیگهورهیه.لهبهرئهوه
ب���هوجۆرهیئێستاههیهئهوهنیی���هلهداهاتوودادهبێت.هاوکاتداهاتوویئهم
بوونهدهبێتبهڕابردوو.داهاتوویهکیدیاریکراولهڕابردوویبوون–بۆ–خۆدابۆ
نموونه،دواههڵوێستملهنێویاریگایتێنسدابهستراوهبهههمووههڵویستهکانی
دیکهم���هوه،کهدوایئهودێن.دواجاریشههموویاندهبنبهیهکجۆرزنجیرهی

جواڵن.بهاڵمئهمیهکگرتنهیانڕاستهقینهنییهوڕوونادات.
داهاتووڕێگهن���اداتگرێبدرێت.ئهودهکهوێتهنێوڕاب���ردووهوه.ڕانهبردووش
دهبێتبهبناخهینهبوونبۆخۆیوکهمییهکانیبوونلهنێوداهاتوودا.لێرهدا،
لهگهڵههمووس���هرههڵدانێکیبوون–بۆ–خۆلهداهاتووداگومانێکیئۆنتۆلۆجی
لهناودهچێت،“لهژێرس���ایهیئیمپراتۆریهتداکۆمارهکهچهندجوانبوو!”ئهگهر
ڕانهبردووش���مبهناوهڕۆکلهداهات���ووبچێت،ئهوائهمڕانهبردووهمنییه،کهمن
کردمبهپڕۆژهیبوونم؛چونکهپڕۆژهکهملهداهاتوودابوو.لهوخاڵهدا،کهبوونم

تیایدادهبووبهیهکو)خۆ(سهریههڵدهدا.
ئێستائێمهباشتردهتوانینپرس���یارس���هبارهتداهات���ووبکهینچونکهئهو
داهاتووهیدهمهوێتبیگهم���ێئهگهرێکیئامادهبوونهلهبهردهمولهودیوبووندا.
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لهمڕووهوهداهاتوودژوهستاویڕابردووه.دڵنیاین،منڕابردووم،کهلهدهرهوهی
خۆمدام.بهاڵمئهوبوونهشم،کهههمهوبهبێئهوهیبتوانمنهمبێت.

بهمجۆرهپێناسیڕابردوومانکردوگوتمانبوونێکهلهپشتخۆیهوه.بوونی
م���نلهداهاتوودا،بهپێچهوانهیئهمهوه،ئهوهیه،کهدهبم؛سهربهس���تییهکهمله
بناخهکهیهوهس���هرههڵدهدات.داهاتووواتایبوون���یبوون–بۆ–خۆلهئێستاییدا
بهپڕۆژهدادهنێت.بهاڵمئهمهشلهپێش���تربوونیم���نناچارناکاتچونکهئهم
بوونهدهتوانێتپێویستییهکانلهناوبهرێتوبناخهی)نهبوون(یخۆیهتی.داهاتوو
تهنیائهوهندهبهس���هربوون–بۆ–خۆوهکاریگهره،کهههڵدێوخۆیبۆبوونێک
ل���هداهاتوودائامادهدهکات.ئ���هوهیلهداهاتووداپهیدادهبێتبوونیمنهئهگهر
منسهربهسستبموتهوانامههبێتببمبهوهیدهمهوێت.کهسێکئهوپرسیارهم
لێدهک���اتودهڵیت،چیدهکهیت؟خهریکیئهمماف���وریدیوارهم،تابلۆیهکهبه
دیوارهکهداههڵدهواس���م.ههمانکاتداهاتوویبوون–بۆ–خۆخۆیچهکدهکات؛
چونکهئهوبوون–بۆ–خۆیهیپهیدادهبێتحوکمبهس���هرخۆیدادهداتوببێت
ب���هوجۆرهبوونه؛داهاتوودهبێتبهداهاتوویڕابردوو،کهلهپێش���ترئهمبوونه
نهخش���هیبۆکێشاوه.دهبێتبهوڕابردووهیکاریتێدهکاتببێتبهوهیدهیهوێت.
واته،بهردهواممنئهوداهاتووهم،کهنیم.لێرهدائهودوودڵییهیلهپێشترباسمان
ک���ردولهئاکامیئهوهداس���هریههڵدا،کهمنبهت���هواویداهاتوونیم،هۆکاری
ئهوهیه،منئهوبوونهمواتاکهیههمیش���هتوشیگرفتم���اندهکات.بێهودهئهم
بوونهبهئهگهرهکانیهوهبهس���تراوهتهوهول���هدهرهویخۆیدایه.ئهمبوونهبهبێ
گرف���تداهاتوویخۆینییهچونکهلهنێوانئهمبوونهوداهاتوودانهبوونههیه.
بهکورتییهکهی،بوون–بۆ–خۆسهربهسته.سهربهستییهکهشیبۆبوونیسنورداره.
سهربهس���تیلهوهدایهحوکمدرابێتسهربهستبیت.لهمڕووهوهداهاتوویڕووت
نیی���ه.داهاتوونییهوتهنیائهگهره.داهاتووبهئهگهردانانیئهگهرهکانه.لێرهدا

واتایبوون–بۆ–خۆگرفتئامێزهولهژێردهستمانڕادهکات.
بهوجۆرهیپێناس���یداهاتووم���انکرد،ئهوشاتانهناگرێتهوه،کههێش���تا
س���هریانههڵنهداوه.بهدڵنیاییشهوهئهگهرهکانیبوونملهنهۆمیجیاوازداههن.
نهۆمهکهشی���انپهیوهندیبهکاتیجیهانهوهی���ه.منکۆمهڵێکئهگهرینهبڕاوهم
چونک���هواتایبوون–بۆ–خۆئاس���اننییهوگرفتیلهدوای���ه.بهاڵمئهگهرێکی
دیاریک���راولهوانهی���هباشتروات���ایبوون–بۆ–خۆمانبۆدهربخ���اتولهکاتی
جیهانیش���هوهنزیکیبکات���هوه.بۆنموونه،بینینیهاوڕێیهک���مکاتژمێریدووی
نیوهڕۆ،کهدووس���اڵهنهمبینیوه،ئهگهرێکیبوونیمنه.بهاڵمهێش���تاباس���ی
کۆمهڵێکئهگهری،وهکوچوونبۆالیهاوڕێکهمبهپێ،بهپاسیانشهمهندهفهر
نهکردووه.منئهمئهگهرانهنیم.ههروههالهنێوانئهمئهگهرانهدابۆشاییههیه.
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ل���هڕوویزانینهوه،بۆشاییهکهیانبهلێکچونیس���اتهکانپڕدهبنهوه.لهڕووی
ک���ردهوهوهبۆشاییهکان)ویست(پڕیاندهکاتهوه.ئهمهشههڵبژاردنیئهگهرهکانه؛

ههمووئهوئهگهرانهشدهگرنهوه،کهنابنبهئهگهریمن.

2.ئۆنتۆلۆجیکات
ئهلف.کاتیوهستاو

توێژینهوهفینۆمینۆلۆجییهکهمانبۆسێڕهههندهکانیکاتیارمهتیماندهدات
بونیادێکیگش���تیکاتببینی���نوبزانینچۆنالیهنهکهمت���رگرنگهکانیلهنێو
ئهمبونیادهداس���هرههڵدهدهن.ب���هاڵملێکۆڵینهوهکهمانلهدووخاڵیجیاوازهوه
دهس���تپێدهکات.ههندێکجارباس���کراوه،کهکاتپێناسناکرێت.بهاڵمههموو
کهس���ێکلهوباوهڕهدایه،پێ���شههمووشتێک،ک���اتدوابهدواییه.دوابهدوایش
ئهوڕیزکردنهیه،کهتیایداپهیوهندیپێش���تروپاشت���ردهدۆزێتهوه.ڕیزکردنی
چهندبارهی���یلهمڕووهوه،کهپێش���تروپاشتریتێدای���هدهبێتبهچهندبارهیی
کاتی.کهوابوو،دهگونجێت،لهباسهکهمانداسهبارهتکاتبهچهمکهکانیپێشتر
وپاشترسهرهتاکهماندیاریبکهین.ئهمهشناودهنێینکاتیوهستاو]ستاتیک[
چونکهئهمدووچهمکهمانبهگۆڕانکارییهوهنهبهستۆتهوه.بهاڵمکاتبۆڕیزکردنی
چهندبارهییبهتهنیاوهس���تاونییه.وردبوون���هوهلهکاتفاکتۆریدوابهدواییش
دهردهخات.ئهوهیپاشدهکهوێتپێشیشدهکهوێت،ڕانهبردوودهبێتبهڕابردوو،
داهاتوشبهداهاتویهکیلهپێشتر.ئهمهشدهکهینبهناوهڕۆکیباسێکیدیکهمان
بهناویدینامیکییهتیکات.لهبهرڕۆشناییئهمجۆرهکاتهدابهدواینهێنیکاتی
وهس���تاودادهگهڕێینوههوڵیناسینیپێکهاتهکهیدهدهین.بهاڵمباشترهکێشه
دژوارهکهماندابهشبکهین.لهالیهکهوهدهتوانینبونیادیکاتیوهس���تاوبهجیا
دابنێین،کهکانتبهڕیزکردنناویدهبات.کاتیدینامیکیشبهجواڵنیئهس���تووه
دهبهس���تینهوهوزاراوهکهیکانت؛ڕێچکهیکاتیبۆدادهنێین.بۆئێمهشباشه

لهپێشداباسیکاتیوهستاوبکهین.
ڕیزکردنی“پێشتروپاشتر”گهڕانهوهیبۆدواوهتێدانییه.ئێمهبهمزنجیرهیه
دهڵێی���ندوابهدوای���ی.لهبهرئهوهیههریهکێکلهچهمکهکانیپێش���تروپاشتر
ب���هجی���اوتهنیالهیهککاتدادادهنرێنولهنێویهک���دانین،ههندێکویستویانه
لهنێوئهمچهکمانهدافۆرمیجوداییشببینن.لهڕاس���تیداکاتمنلهتێگهیشتن
ل���هئارهزووهکانمجیادهکاتهوه.ئهگهرمنچاوهڕوانیانبم،ئهوالهبهرئهوهیه،که
ئارهزوهکان���مپاشچهندڕووداوێکس���هرههڵدهدهن.بهبێدوابهدوایی‘پاشتر’من
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کتوپ���ڕدهبمبهوهیدهمهوێ���ت؛دوورینێوانمنیئێستاومنیدوایینامێنێتو
جیاوازییهکانینێوانخهونهکانوکردهوهکانیش���موندهبن.شاعیرهکانوڕۆمان
نوسهکانجهختیانلهسهرهێزیکاتبۆجیاکردنهوهکردوه.لهوبیرۆکهیهدهدوێن،
کهلهگهڵکاتیدینامیکییداپهیدادهکرێتودهڵێنههموو‘ئێستا’یهکدهبێتبهوهی
‘پێشتر’ههبوو.کاتدهخواوجیابوونهوهدروستدهکاتودهفرێت.ههروههابه

جیاکردنهوهیمرۆڤلهئازارهکانکاتچارهسهریمرۆڤدهکات.
پاشابهدۆنڕۆدیریگۆیگوت،“باکاتکاریخۆتبکات.”بهگش���تیههموو
کهس���ێکدوابهدوایپێش���تروپاشتربهپێویستدادهنێت.تهنانهتئهوشتهی
ههمیش���هییه،ئهممێزه،کهلهوهزیاتربهچیدیکهنابێت،لهگهڵئهوگۆڕانهی
بهس���هرمندادێتئهویشدهبێ���تخۆیلهنێوکاتداپهرشوب���اڵوبکاتهوه.کات
م���نلهبوونیخۆم،لهوهی،کهههم،ل���هوهیدهمهوێتبیگهمێولهبابهتهکان
جیادهکاتهوه.کاتدهبێتبهپێوهرێکیبهکردهوهبۆدووری؛ئهوشارهیهککات
ژمێ���رونیودووره،ئهویدیکهیانکاتژمێرێکدووره؛بۆتهواوکردنیئهمکاره
س���ێڕۆژماندهوێت،هتد.لهمتێڕوانینانهوهجیهانوبوونیمرۆڤلهنێوپێشتر

وپاشتردادهتوێنهوه.
یهک���هیئهمتوانهوهیهیانئهتۆمیکاتییچرکهیه]س���اته[،کهپێشوپاش
ساتهکانیدیکهدهکهوێتبهبێئهوهیلهنێوخۆیداپێشتروپاشتریههڵگرتبێت.
س���اتلهوهزۆرتردابهشناکرێت.مادامهکیکاتیشدوابهدواییهئهواساتکاتی
نییه.بهاڵمجیهانلهنێوساتهلهژمارهبهدهرهکاندادهتوێتهوه.ههروههاتێپهڕبوون
لهساتێکهوهبۆساتێکیدیکهالیدێکارتکێشهیهکیدژواربووچونکهساتهکان
لهتهنیش���تیهکهوهن،بۆنموونههیچشتێکلهنێوانیاندانییهجیایانبکاتهوه،

بهاڵمهێشتاپهیوهندییانلهگهڵیهکدانییه.
بهههمانشێوه،پرۆس���تدهپرسێت،چۆن)خۆ(یلهساتێکهوهبهساتێکی
دیک���هدهگات؟چۆن،بۆنموونه،پاشئهوهیش���هودهخهوێتوبهیانیلهخهو
ههڵدهس���تێت)خۆ(یدوێنێیدهدۆزێتهوه؟لهس���هروئهمهوه،ئهزمونگهرییهکان
باوهڕیانب���هبوونی)خۆ(یهکیبهردهوامنییهوبێهودهشههوڵیانداوهیهکێتیهک
لهنێوانس���اتهکانیدهرووندامهزرێنن.لهمڕووهوه،ئهوکاتهیبهمجۆرهباس���ی
هێزیتوانهوهیکاتدهکهینناچاردهبینخۆمانلهس���اتێکدابهبێبهستنهوهی
بهس���اتێکیدیک���هوهببینینونهڕوانین���هداهاتوو.کهواب���وو،گرفتهکهلهوێدا
س���هرههڵدهدات،بۆنموونه،چۆنباس���یجیهان،وهک���وزنجیرهیهکگۆڕانکاری

پێکهوهبهستراویانبهردهوامییکاتبکهین.
هێشتاکاتبهتهواویجیاکردنهوهنییه.ئهگهربهوردیسهرنجی]چهمکهکانی[
پێش���تروپاشتربدهی���ن،ئهمخاڵهئاشکرادهبێت.گریم���ان)ئهلف(دوای)با(
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دێت.لێ���رهداپهیوهندییهکمانلهنێوانئهمدووشتهدادامهزراندوهویهکێتییهک
لهڕیزکردنهک���هدادهردهخات.تهنانهت،ئهگهرهیچج���ۆرهپهیوهندییهکیدیکه
لهنێوانیان���دانهدۆزرێتهوهئهمڕیزکردنهپهیوهندینێوانیانیس���هلماندوهچونکه
ڕێگهبهبیرکردنهوهدهداتلهیهکێکیانهوهبهویدیکهبگات.کهوابوو،ئهگهرکات
جیاکردن���هوهبێت،ئهواجیاکردنهوهشتێکیدیاریکراوه،وهکوئهودابهشکردنهی

جارێکیدیکهیهکێتییهیهکهدروستدهکات.
تاک���وئێرهباس���هکهمانچاکه،بهاڵمههندێکدهڵێن،ئ���همیهکێتییهیبووه
بهپهیوهندی]نێوانس���اتهکان[دهرهکییه.شوێنکهوتوانیفێرگهیپهیوهستداری
ویستیانئهوبۆچوونهبسهلمین���ن،کهپهیوهندییهکیدهرهکیئینتباعهکانینێو
مێش���کیپێکهوهگرێداوه.ئایائهوان،لهدواییدائهوپهیوهندیوپهیوهستییهیان
به]چهمکهکانی[پێش���تروپاشترهوهنهبهستۆتهوه؟ئایاکانتباسینهکردوه،که
یهکێتینێوانئهزمونهکانوگۆڕانکارییهکانینێوکاتبۆپهیوهستدارێتیشتێکی

پێویسته؟باوریاترلهبیردۆزهیپهیوهستداریوردبینهوه.
ئهمبیردۆزهیهبهوچهمکهوهبهس���تراوه،ک���هبوونبوونه-لهنێو–خۆدا.ههر
یهکێکل���هئینتیباعهکانینێومێش���کشتێکهلهنێو–خۆیدا،ک���هههیه؛لهنێو
ئێستاداسهربهخۆڕاوهستاوهوئاماژهبۆکهمییانداهاتووناکات.هیومویستی
ئهمیاس���ایهبهڕێگ���هیئهزموونهوهدابمهزرێنێت:ه���هرئینتیاعێکوهرگریتو
لهسهریبکۆڵێتهوهدهبینیتسهربهخۆیهوهیچپهیوهندییهکیبهشتهکانیپێش

وپاشخۆینییهوئهوپهیوهندییهنادۆزێتهوه.
ئێمهلێرهدانموونهیناوهڕۆکیکاتی)ئهلف(دههێنینهوهکهبوونێکه-لهنێو–
خ���ۆداوناوهڕۆک���یکاتی)با(شپاشئ���هودێتوبهههم���انشێوهشههیه؛
ئهویشخاوهنیناس���نامهیهوشتێکهلهنێوخۆیدا.ئهمناس���نامهیهشبهوجۆره
دهریاندهخات،کههیچکامیانلهس���اتێکدایانبۆههمیشهلهخۆیانجیانابنهوه.
بۆئهمس���اتانهحاڵهتیکتوپڕوههمیش���هییوهکویهکنچونک���هپهیوهندییه
ناوهکییهکهینێوانپێش���تروپاشتریانکاتینییه.لهوانهشهئهوپرس���یارهمان
لێبکرێ���ت،چۆنلهنێوئهمبارودۆخ���هداحاڵهتی)ئهلف(پێش)با(دهکهوێت؟له
وهاڵمداهیچس���ودێکینییهبڵێینئ���هوهیپێشوپاشدهکهوێتبارودۆخنییه،
بهڵکوس���اتهکانهچونکهبهگوێرهیئهمبیردۆزهی���هجیاوازیلهنێوانبارودۆخو
ساتهکاندانییه.ساتهکانیش،وهکوبارودۆخهکانبوون–لهنێو–خۆن.بهاڵمپێش
خستنی)ئهل���ف(ئهوهشدهردهخات،که)ئهلف(شتێکیت���هواونییهوئاماژه
بۆ)با(دهکات.ئهگهر)ئهلف(پێش)با(بکهوێتئهوابههۆکاری)با(وهبهشتێکی
لهپێش���تردادهنرێت.ئهگهر)با(لهسهرههڵدانولهناوچوونیدابهساتێکیجیاو
دوورهپهرێزدابنرێت،هیچجۆرهخهسڵهتێکبه)ئهلف(نابهخشێت.بهکورتییهکهی،
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ئهگهر)ئهلف(پێش)با(ڕووبدات،پێویستهلهبوونیدا)با(،وهکوداهاتووی)ئهلف(
ههبێ���ت.بهپێچهوانهشهوه،ئهگهر)با(پاش)ئهلف(ڕووبدات،ئهوادهبێت)ئهلف(
لهپاشخۆیدابنێت،کهواتایپاشتربه)با(دهبهخشێت.ئهگهر)ئهلف(و)با(
بهدووبوونی–لهنێو–خۆیلهپێش���تردابنێین،ئ���هوامهحاڵهپهیوهندییهکهیان
لهس���هردوابهدواییدابمهزرێنین.پهیوهندییهکهدهبێتبهپهیوهندییهکیدهرهکی
ڕووتوبهئاس���مانهوهههڵدهواس���ین.لهههمووناوهڕۆکێکیدووردهخهینهوهو
بهبێهێزبۆس���هلماندنییهکێکلهودووساتهلهنێودهالقهیهکیلهکاتبهدهر
وهیچدادهیچهسپێنین.ئهوهیپهیوهندینێوانپێشتروپاشتردهردهخات،ئهو
گهواههیه،که]لهئهزمونهکهدا[دهردهکهون.بهاڵمگرفتهکهلهوێدایه،ئهگهرئهم
گهواههل���هیهککاتدالهنێوڕووداوی)ئهلف(و)ب���ا(بێتهۆکاریئهوهیه،که
خودیخۆیبوونهوهرێکیکاتییهیانبهپێچهوانهوهبوونێکیکاتینییهولهژوور
کاتهوهیه.ئهمهشڕێگهچارهیهکبوودێکارتوکانتبۆئهمگرفتهدۆزیویانهتهوه
ولهمهزۆرترلهس���هرئهمکێشهیهنهدواون.بۆئهوانئهوهیڕووداوهجۆراوجۆر
وفرهک���انپێکهوهگرێدهداتویهکبوونلهنێوانیانداپێکدههێنێت،ئهوبوونهیه،
کهخۆیل���هکاریگهرێتیکاتڕزگارکردوه.ئ���همدووبیریارهبانگهشهیبوونی
کاتێکیلهپێش���تردهک���هن،کهدابهشدهکرێتولهنێ���وڕووداوهفرهجۆرهکاندا
دهتوێتهوه.مادامهکییهکێتیکاتلهس���هرزهمینهیکاتدروس���تنابێت،ئهوا
بوونهوهرێک���یلهکاتبهدهردهبێتبهوزهمینهیه؛ئهوبوونهشبۆدیکارتخواو
ئاگامهن���دیخوایهلهئافهریدکردنیههبووهکاندابهبهردهوامیوبۆکانتیشئهو
یهکێتییهیه،کهلهئاکامیتێههڵکێش���کردنیسهرههڵدهدات.بۆدێکارت،یهکێتی
کاتلهس���هرئهوناوهڕۆکهدامهزراوه،کهبهردهواملههیچهوهئافهریددهکرێت؛
بۆکانتئهوچهمکانهینێوتێگهیش���تنیڕووتن،دهخرێنهسهرفۆرمیکات.له
ههردووحاڵهتهکهدا)خواومن(لهنێوکاتدا،وهکودووبوونهوهریلهکاتبهدهر
کاتبهڕووداوهکاندهدهین.کاتدهبێتبهپهیوهندییهکیڕووتودهرهکینێوان

جهوههرهلهکاتبهدهرهکان.
ئاشکرایهئهمدامهزراندنهبهرهو)کات(ماننابات.ئێمهدهبێتلهناوهوهئهوهی
ل���هکاتبهدهرهبگۆڕینبۆبوونێکیکاتی.ئهگهرئهمکارهشنهکهینئهوهیبه
کاتدادهنرێتدهبێتبهشتێکیئهندێشهییوفۆرمێکینێوخهونیمرۆڤ.ئهگهر
کاتڕاس���تهقینهبێتپێویستهخواشچاوهڕیی���ی“شهکرهکهبکاتلهنێوئاودا
بتوێت���هوه.”ئهودهبێتلهنێوڕاب���ردوو،ئێستاوداهاتوودابێتتاکوڕووداوهکان
پێک���هوهگرێبدات.کهواب���وو،لهکاتبهدهرێتیئهوس���اختهیهوههمانکاتئهو
چهمکان���هی،وهکونهبڕانهوهیکاتدهشارێتهوه.بهاڵمواتایئهمجۆرهچهمکانه
لهوێدادهردهکهون،کهفۆرمهتێههڵکێشکراوهکانیانلهو)خۆ(یهیبوونلهنێوخۆ
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نییهجیادهبنهوه.ئهگهرئێمه،بۆنموونه،زانیننیخوالهس���هرکاتبهدهرێتی
ئ���همبوونهدابمهزرێنین،ئهواخواپێویست���یبهوهنییهبۆئهوهیبزانێتشهکر
لهنێ���وئاودادهتوێت���هوهچاوهڕوانیشهکرهکهبکاتتاک���ودهتوێتهوه.لهوانهیه
پێویستب���وونبهچاوهروانیوکاتبهس���هربردنلهنێوئهندێش���هیمرۆڤداههبن
چونکهمرۆڤبوونێکیبڕاوهیههیه.درێژخایهنیڕووداوهکانپهیوهندیبهئاڵۆزی
ههس���تکردنهوهلهڕێکهوتنیڕووداوهکانداههیه،کهلۆجیکمهندانهوههمیشهییه.
ئهمبهڵگهیهشدژیبۆچوونهکهیکانتلهس���هرکێشهی)منبیردهکهمهوه(بهبێ
ئهوهیگۆڕانیبهس���هردابهینینبهکاردێت.ڕهتدانهوهیئهوخاڵه،کهگوایهکات
لهبهرئهوهیفۆرمێکیلهپێشترهدهبێتبهیهکێتی،بێهودهیهچونکهکێشهکهمان

ئهوهندهیلهسهرپهیوهندینێوانپێشتروپاشترهلهسهریهکێتینییه.
دهشێههندێکباس���یکاتێکیهێزهکیبکهن،کهیهکێتیدهیکاتبهکاتێکی
کردهکی.هێشتائهمزنجیرهیهیبههێزهکیههیهلهوزنجیرهڕاستهقینهیهیلهسهری
دهدوێین،کهمتردهناس���رێت.ئهوزنجیرهی���هچییه،کهچاوهڕوانییهکێتییهیهکه
دهک���اتتاکوبیکاتبهزنجیره؟ئهوزنجیرهیهبۆک���ێیانبۆچییه؟ئهگهرله
هی���چشوێنێکدانهدۆزرێتهوه،چ���ۆنبوونهوهرێکیلهکاتب���هدهربهبێئهوهی
خهسڵهتیههمیشهبوونبدۆڕێنێت،لهگهڵخۆیداههڵیدهگرێت؟لهسهروئهمهوه،
لێرهداچهمکییهکێتیتهمومژاوییهولهواتاکهیتێنهگهیشتوین.لهڕاستیدائێمه
باس���یدووشتیلهنێوخۆمانکردووه،کهلهیهکدییهوهجیاوازنوههریهکێک
ل���هئ���هواندهکهوێتهنێوک���اتوشوێنیخۆیهوه.چۆنئێم���هبتوانینپێکهوه
گرێیانبدهین؟ئایادهتوانینیهکێتییهکیڕاستهقینهیانبۆدابمهزرێنین؟لێرهدا،
ئێم���هیاریب���هوشهدهکهینوههرگیزناتوانینئ���همدووشتهجیاوازهپێکهوه
ببهس���تینیاندهبێتیهکیتییهکینوێل���هنێوانیاندابدۆزینهوه،کهههریهکێک
لهودووالیهنهلهمیهکێتییهدالهدهرهوهیخۆیانداڕادهوهس���تن،تاکوپێش���ترو
پاشتریخۆیانبسهلمێنن.ئهمهشپێویستیبهوهیهههریهکێکلهئهوانخۆی،
وهک���وشتێکیکاتیدهربخ���ات.ئهمهشههردووکیانبهیهکهوهنابهس���تێتهوه.
چ���ۆنیهکیتییهکیلهک���اتبهدهری)منبیردهکهمهوه(وهکوبهشێکیس���ادهی
بیرکردنهوهدهتوانێتیهکێتیدروس���تبکات؟ئایادهتوانی���نبڵێینیهکێتییهکی
هێزهکییه؟لهودیووههستکردنهوه،وهکو)نۆیما(کهیهوسرڵجۆرهیهکێتییهکمان
بۆدادهمهزرێنێت؟)49(ئایاچۆنبوونهوهرێکیلهکاتبهدهربڕیارلهس���هربوونی
ناوهڕۆکی دهبهخشێت، تێگهیشتن( یان کردن واتای)ههست یۆنانییه وشهیهکی نۆیما    49 
ههستکردنیش،کهبیرۆکهیهکهسهبارهتبابهتهههستپێکراوهکهبه)نۆیهتا(دادهنرێت.ئهفالتونبۆ
نموونه،ههمووفۆرمهههمهکییهکانیجیهانیبهرزیبهنۆیهتا)بیرۆکه(ی)نۆیما(تێگهیشتنداناوه.
لێرهداهوسرڵههمووبابهتێکیمهبهستدارێتیئاگامهندیبه)نۆیهتا(دادهنێتوههروههانوێماو

نۆیهتا؛ئاگامهندیوبابهتهکهیلهیهکدیجیاناکاتهوه.)وهرگێڕ(.
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زنجیرهدهدات؟گریمانناوهڕۆکیکاتئهوهیه،کهههس���تیپێدهکرێت،ئایائهو
ههس���تپێکراوهچۆنپێکدێت؟کهوابووتاکوئ���هوڕادهیهیکاتفۆرمێکیجیاو
تێههڵکێشراویشبێت،لهشتێکیلهکاتبهدهرهوهسهرههڵناداتوڕێگهشنادات
بهس���هرئهوانهیلهکاتبهدهرنبسهپێنرێت.الیبنیزدژیدێکارتهوبرگسۆنیش
دژیکانت���ه،لهوێدا،کهتهنیاپهیوهندییهکیڕووتی���انلهنێوئامادهبوونوهێزی

لکاندنیانبهکاتداناوه.
الیبنیزل���هوباوهڕهدایهگرفت���یگوزهرکردنلهڕووداوێک���هوهبۆڕووداوێکی
دیک���هولهناوچوونیش���ی،ههروههائافهریدکردنیبهردهوامگرفتێکیس���اختهو
چارهس���هرکردنێکیبێسودیش���ه.بهدیدیئهو،دێکارتلهبیریچووهباس���ی
بهردهوامبوونیکاتبکات.تێگهیش���تنمانلهکات،وهک���وبهردهوامی،ڕێگهمان
ناداتکاتبهفۆرمیس���اتهلهیهک���دیداپچڕاووجیاوازهک���اندابنێین؛ئهگهر
ساتیشنهبێتئهواپهیوهندیپێشتروپاشترینێوانساتهکانیشلهناودهچێت.
ک���اتبهردهوامبوونێکیبهرب���اڵویڕهوتکردنه،کهناتوانی���نهیچپێکهاتهیهکی

بنهڕهتیبۆدیاریبکهین.
الیبنیزئ���هوخاڵهشیفهرامۆشکردووه،کهفۆرمیپێش���تر–پاشترلهخۆیدا
جۆرێکهلهجیاکردنهوه.ئهگ���هرکاتبهردهوامیبێتوتهوانایجیاکردنهوهشی
ههبێت،ئهواکهسێکدهتوانێتپرسیارهکهیدێکارتبگۆڕێتوبهجۆرێکیدیکه
ئاڕاس���تهمانیبکات:ئایاهێزیلکاندنیبهردهوامب���وونلهکوێوهپهیدادهبێت؟
بێگوم���انپێکهاتهیبنهڕهتیههیه،کهلهنێوبهردهوامییهکهداالیهنهکانپێکهوه
دهنوس���ێنێت.ئهمهشلهبهرئهوهیه،کهلهس���هرهتاوهجۆرهیهکێتییهکههیه.
لهبهرئهوهیهمنهێڵێکیڕاس���تدهکێش���م،وهکوکانتدهڵێت،ئهوهێڵهڕاسته
یهککردهوهیهولهزنجیرهینهبڕاوهیخاڵهکانهوهجیاوازه.کێکاتدهکێشێت؟
بهکورتییهک���هی،بهردهوامیڕس���تهقینهیهکهپێویستهئ���اوهڕیلێبدرێتهوهوبه
چارهڕێگهدانانرێت.لێرهدانموونهیپێناس���هکهیپۆی���نکیرهدههێنینهوه،که
گوایه:ئهلفوباوس���یندهبێتهزنجیرهیهکیبهردهوام،ئهگهربتوانینئهلف=
با،با=س،ئهلف÷س���ینبنوسین.ئهمپێناسهیهگرنگهچونکهئهوبوونهمان
ب���ۆدهردهخات،کهئهوشتهنییهئێستاههیه.کهوابوو،)ئهلف(لهگهڵ)س���ین(
دایهکس���اننین.ههروهها)با(لهگهڵ)ئهلف(و)س���ین(دایهکسانه،ئهوالهگهڵ
خۆیدابهگوێرهیئهوهی)ئهلف(و)س���ین(نایهکساننئهویشجیاوازه.بهاڵمئهم
پێناس���هیه،بهوشێوهیهیئێمهلهڕووبهڕووبهنم���انلهگهڵبوون–لهنێو–خۆدا
توشم���انبوو،یاریکردن���هبهوشه.لهبهرئهوهیبوونێکمانپێدهناس���ێنێت،که
ل���هی���هککاتداههیهونییه.بن���هڕهتوبناخهمانبۆدهستنیش���انناکات.له
توێژینهوهکهمانلهسهرکاتچاکدهزانینبهردهوامیچۆنخزمهتیکێشهکهمان
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دهکات.ئهگهرلهنێوان)ئهلف(و)سین(،گرنگنییهچهندلهیهکدییهوهنزیکیش
ب���ن،ئێمه)ب���ا(دابنێین،لهمهاوکێش���هیهدائهلف=با،با=س���ین،ئهلف÷
س���ین؛)با(له)ئهلف(و)سین(جیاناکرێتهوه،بهاڵم)ئهلف(و)سین(دووالیهنی
جی���اوازن.لهمحاڵهتهدا)ب���ا(پهیوهندیپێشوپاشدهردهخ���ات.تاکوئێره
باس���هکهماندروسته،ئهیچۆنئهوبوونهههیه؟لهکوێوهدهرچووه؟چۆنئهو
دابهشبوون���هڕووینهداوه؟چۆننابێتب���هدووچهمکویهکێکیانلهنێو)ئهلف(
وئهویدیکهیانله)س���ین(داناتوێتهوه؟چییهلهبینینییهکێتییهکهینێوانیان
بهرچاوماندهگرێت؟س���هرنجدانێکیقووڵلهمکێش���هیهئاشک���رایدهکات،که
بوون–بۆ–خ���ۆدهتوانێتئامادهییهکێتییهکهیخ���ودیخۆیبێت.بهاڵمئێمه
هێشتابهوقووڵییهس���هرنجماننهداوهوهێزیپێکهوهلکاندنیکاتیشبۆالیبنیز
بووهبهیهکێتیوناسنامهیهکیڕههایلۆجیکی.ئهگهرکاتبهردهوامیتێدابێت،
نابێتئهوبهردهوامییهبهناسنامهدابنرێتچونکهبهردهوامیناسنامهنییه.

بهههمانش���ێوه،برگسۆنلهگهڵچهمکیبهردهوامیی���داپێکهاتهوفرهالیهنی
ڕاڤهکردن���دائ���هوهدهرناخات،ک���هپێکهاتهیفرهالیهنهک���انپێویستیبهکاری
پێکهێنانههیه.ئهوبهس���هرکوتکردنیساتهکانلهدێکارتدروستربۆکێشهکه
چ���وه؛هێش���تابۆچوونهک���هیکانتلهوێدا،ک���هڕهتیتێههڵکێش���هدهداتهوه،
لهوهیبرگسۆندروس���تره.بهوشێوهیبروگسۆنباس���یڕابردوودهکاتولهنێو
ڕانهبردوودادهیتوێنێتهوهبێجگهلهگوتارێکیڕووتچیدیکهنییه.ئهوگرفتانهش
دهردهخاتئهمبیریارهلهبیردۆزهکهیدالهس���هریادکردنهوهتوشیبووه.ئهگهر
ڕاب���ردوو،بهوج���ۆرهیبرگسۆنئاماژهیبۆدهکات،چ���االکوبزێونهبێت،ئهو
بوونهیئێستاشئاوهڕلهرابردوونهداتهوه،ڕابردوولهودیوئێستاوهدهمێنێتهوه
وههرگی���زبۆنێ���وڕانهبردووناگهڕێت���هوه.بێگومان،بۆبرگس���ۆنئهوبوونهی
بهردهوامبهنێوس���اتهکانداتێدهپهڕێتیهکبوونه.بهاڵمئهمبۆچوونهپێویستی
بهڕوونکردنهوهیهکیئۆنتۆلۆجیههیه.ئێمهنازانینئهوهیبهردهوامدهمێنێتهوه
خودیبوونهیانخودیبهردهوامی.ئهگهربهردهوامیشبهبووندابنرێتپێویسته
برگسۆنبونیادیئۆنتۆلۆجیئهمبوونهباس���بکات؛ئهگهربهپێچهوانهشهوهبێت،
ئهوهیبهردهوامدهمێنێتهوهجۆرێکبێتلهبوون،ئهوادهبێتبزانینچشتێک

بهردهوامیبهوبوونهدهدات.
ئایائاکامیئهمتوێژینهوهیهمانچییه؟یهکهم،ئهوهیه،کهکاتهێزیتوانهوهیه،
ب���هاڵمئهوهێزهلهناوهندییهکبوونهکهدایه؛کهمتریش،وهکوڕاس���تهقینهیهکی
فرهالیهنیبهبێیهکێتیخ���ۆیدهردهخات.ئێمهنابێتئهمدووالیهنهلهیهکدی
جیابکهینهوه.ئهگهربهتهنیائاوهڕلهیهکێتیکاتبدهینهوهزنجیرهیساتهکانی
نابینی���نوئاوهڕدانهوهشلهزنجیرهیس���اتهکانیهکێتییهک���هیدهشارێتهوهو
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ناتوانینیهککاتببینین.ئهگهریهکێتیپێشفرهالیهنینهکهوێتیانفرهالیهنی
پێشیهکێت���یدانهنرێت،دهبێتلهوباوهڕهدابینکات،وهکویهکێتییهک،خۆی
دابهشدهکاتوفرهالیهنیخۆیدههێنێتهکایهوه؛لێرهداکاتدهبێتبهپهیوهندی
بوونێ���کبهخودیخۆی���هوه.بوونینابێتبهنێوانێک���یدراوچونکهئهمهئهو
خاڵ���هڕهتدهکاتهوه،کهکاتفرهالیهنهکانیخۆیپێکدههێنێت.کاتشتێکنییه
ههبێت.ئهوهیههیهبوونێکه،کهلهبونیادیداکات،وهکویهکێتیئهوبوونهخۆی
دهردهخات.واتایلهپێشتروپاشترلهپهیوهندیناوهکییدادهردهکهوێت؛لهوێدا
بوونێ���کههبێتپێشخۆیبکهوێت.ئهم���هشئهوهدهگهیهنێت،کهکاتئاماژه
ب���ۆشێوازێکیبووندهکات،ک���هئهوبوونهلهدهرهوهیخۆیدایه.کاتپێویسته
بونی���ادی)خۆ(یههبێت.لهبهرئهوهی)خۆ(دهتوانێتلهدهرهوهیخۆیداپێش
یانپاشبکهوێت،لهپێشتروپاشتریشبهگشتیههن.کاتبونیادێکیلهپێشتری
ئهوبوونهیه،کهدهبێتبهبناخهبۆبوونیخۆی؛ئهوبوونهیبۆ–خۆیه.ئهمهش
ئ���هوهناگهیهنێت،کهبونیادیئۆنتۆلۆجیئهمبوونهپێشکاتدهکهوێت.بهڵکو
کاتبوونیبوون–بۆ–خۆیهچونکهبوونبۆخۆئهوبوونهیهلهدهرهوهیخۆیدا.

کاتنییه،ئهوهیههیهبوون–بۆ-خۆیه،کهبوونێکیکاتیههیه.
توێژینهوهفینۆمینۆلۆجییهکهمانلهسهرڕابردوو،ئێستاوداهاتوودهیسهلمێنێت،
کهبوون–بۆ–خۆبهبێشێوازیبوونێکیکاتینییهونابێت.بوون–بۆ–خۆلهنێو
بوون���دا،وهکولهناوبهریبوون–لهنێو–خۆس���هرههڵدهداتوپێکهاتهکانیخۆی
لهنێ���وڕهههندهکانیلهناوچوندادهدۆزێتهوه.لهه���هرگۆشهنیگایهکهوهتهماشای
بکرێت،بهوبوونهدهبینرێت،کهبهدهزویهکخۆیڕاگرتوهیانباشتروایهبڵێین،
ئهوبوونهیه،کهدهبێتههۆکاریههمووڕهههندهکانیلهناوچونیخۆی.لهکۆندا
پێک���هوهژیانولێکدابڕانیگهلیجولهکهیانبهوشێ���وازیبوونهدادهنا،کهبه
“پهرتوباڵوبوونهوه“ناوزهدکرا.ئهوزاراوهیهیارمهتیماندهداتلهواتایبوونی
بوون–بۆ–خۆتێبگهین.بوون–لهنێو–خۆیهکجۆرڕهههندیبوونیههیه،بهاڵم
دیاردهیدروستکراوینهبوونلهناخیبووندابونیادیبوونی)خۆ(ئاڵۆزدهکات.
لهدواییداباس���یدهکهینچۆنتێڕامان،بهرزێتی،بوون–لهنێو–جیهانداوبوون–
بۆ–کهسانیدیکهدهبنبهڕهههندهکانیلهناوچونیانچۆندهبنبهجۆرهکانی

پهیوهندینێوان)خۆ(وبوون.
کهوابوو،نهبوونفرهالیهنییهکیناڕاستدههێنێتهناخیبوونهوه.ئهمفرهالیهنه
ناڕاس���تهشدهبێتبهبناخهیههمووفرهالیهنییهک���یرۆژانه،چونکهفرهالیهنی
لهس���هرزهمینهییهکێتییهکیلهپێش���تردادهمهزرێت.لهمڕووهوهمیهرسۆنبه
ههڵهبۆکێشهکهچووه.]ئهمزانایه[لهوباوهڕهدایهفرهالیهنیئابڕوبردنهوئهوهی
ئابڕوشدهباتئهوهیه،کهههیهوڕاس���تهقینهیه.ب���وون–لهنێو–خۆفرهالیهن
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نییه؛جۆراوجۆرنییه.بۆئهوهیئهمبوونهفرهالیهنیلهنێوخۆیدادهربخاتئهوا
پێویستهبوونێکلهبهردهمییداولهئاستیههریهکێکلهوالیهنهجۆراوجۆرانهیدا
قوتببێتهوه.ڕاستهقینهیمرۆڤایهتیالیهنیجۆراوجۆریئهوبوونهدههێنێتهناو
جیهانهوه.فرهالیهنیناڕاس���تیبوون–لهنێو–خۆیهودبێتههۆکاریسهرههڵدانی

ژمارهلهنێوجیهاندا.
ئایائهوفرهالیهنهناڕاس���تانهبۆبوون–بۆ–خۆچواتایهکدهبهخشن؟ئهوانه
جۆرهکان���یپهیوهندی���نلهگهڵبوونیئ���هودا.ئهوکاتهیشتێ���ک،بهوجۆرهی
دهردهکهوێتههیهی���هکشێوازیبوونیخۆیدهردهخات.لهکاتێکدائهوبوونه
دهگۆڕێتووهکوخۆینامێنێتهوه،کتوپڕجۆریجیاوازیبوونس���هرههڵدهدهن.
بوون–بۆ-خۆ،بهوجۆرهیلهخۆیهوهدهردهچێت،دهتوانێتئهمس���ێالیهنهمان

بۆدابمهزرێنێت:
)1(ئ���هوهنیی���ه،کهههیه.)2(ئهوهی���ه،کهنییه.)3(ئ���هوهنییه،کهههیهو
ئهوهشه،کهنییه.لێرهدا،ئێمهمامهڵهلهگهڵسێجۆردهرچوونیئهمبوونهله
خۆیهوهدهکهین.هیچئاگامهندییهکنادۆزینهوهخاوهنیئهمسێڕهههندهنهبێت.
ئهگهرکۆجیتۆیهکێکلهمسێالیهنهزووترلهالیهنهکانیدیکهبدۆزێتهوه،ئهوه
ناگهیهنێ���تئهوالیهنهیدۆزراوهتهوهلهالیهنهکانیدیکهلهپێش���تره.بهڵکو،ئهو
الیهنهس���هربهخۆدهردهکهوێتوههمانکاتدووالیهنهکهیدیکهشلهگهڵخۆیدا
بهرجهستهدهکات.بوون–بۆ–خۆئهوجۆرهبوونهیه،کهدهستوبردبهههموو
الی���هنوڕهههندهکانییهوهبوونیخۆیدهخاتهگ���هر.لێرهدا،ئهودوورییهیلهم
بوونهدادهبینرێتدوورییهلهبوونیخۆیهوهوشتێکیڕاس���تهقینهنییه.شتێکه
نییه؛جیابوونهوهونهبوونێکیدروستکراوه.ههریهکێکلهڕهههندهکانپرۆژهی
بێهودهیئهمبوونهیهبهرهو)خۆ(ی.لێرهداباس���یههریهکێکلهوسێڕهههنده

بهجیادهکهین.
لهڕهههندییهکهمدابوون–بۆ–خۆلهودیوبوونیخۆیهوهدهبێتبهخۆی.بوونی
ئهولهوێدایه،بهرانبهرخۆی.نهبوونیشئهموئهوبوونهیلهیهکدیجیادهکاتهوه.ئهو
نهبوونهشفاکتۆرهکانیئهمبوونهیه.بوون–بۆ–خۆ،وهکوبنهڕهتینهبوونییهکهی
خۆیلهڕووداوهکانیبوونیجیایه؛ناتوانێتبهتهواویلهناویانبهرێتیانلهگهڵیاندا
بێ���ت.ئهوبوون–بۆ–خۆیه،بهاڵملهشێوازیبوونێکیبێچارهوسوپاس���گوزاردا
دهژی.بوون–بۆ–خ���ۆ،وهکوبوونێکخۆیدهبینێتولهخۆیهوهدووره.ئهمهش
ل���هکایهیتێڕامانی–تێراماندهچێت،کهدهخزێتهنێوبوون–لهنێو–خۆوهوهیچ
تێڕامانێکنامێنێتهوهبهتێڕامانههستێت.ئهوبابهتهلهنێوتێڕامانیڕووتداپهیدا
ناکرێت.لهوپهیوهندییهدایهئهمبوونهلهگهڵییدادروس���تیدهکات.بوون–بۆ–خۆ

بوونیئهوبوونهشدانامهزرێنێت،بهڵکوپێیدهدرێت.
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لێرهدا،ئێمهمامهڵهلهگهڵئهوپێویستییهدادهکهین،کههیچمهرجێکلهبهردهم
خۆیدادانانێت:گرن���گنییهبهچشێوهیهکبیرلهبوون–بۆ-خۆبکهینهوه،ئهو
بوونێکهههرگیزئهوهنییه،کهئێستاههیه.ئهوهیههیهدهکهوێتهپشتبوونی
ئهوهوهوئهویشبهردهوامڕهتیدهکات.ڕابردووشبهمڕهتکردنهس���هرههڵدهدات.
کهوابوو،ڕابردووبونیادێکیپێویستیئهمبوونهیه.بوون–بۆ–خۆئهوڕهتکردنو
لهناوبردنهیهوئهوواتایهشدهبهخشێت،کهلهڕهتکردنهکهیداشتێکڕهتدهکات.
لهئاکامدا،ئێمهناتوانینئهمبوونهبهشێوهیهکببینین،کههێشتانهبووهبهو
ڕابردووهیباسیدهکهین.پێویستناکاتباوهڕبهوهبکهینئهمبوونهههیهوبهبێ
ڕابردوولهنێوجیهاندادهژی.لهههمووڕوویهکهوهشتێکینوێیهودواییڕابردوو
بۆخۆیدادهمهزرێنێت.ئهوبهههرجۆرێکبژیپهیوهندیبهڕابردوویهوهههیه.
هیچس���هرهتایهکیڕههایبێڕابردوونیی���ه.مادامهکیبوون–بۆ–خۆدهبێتبه

ڕابردوویخۆی،ئهوابهڕابردووهوهدێتهجیهانهوه.
ئهمڕوونکردنهوهیهڕۆشناییدهخاتهس���هرلهدایکبوونیئهمبوونه.ڕاس���تی
س���هرههڵدانیئاگامهندیلهلهشیکۆرپهدادوایقۆناغێکی]گهشهکردنیلهشی[
دهمانههژێنێت.ئهمهشئهوهدهگهیهنێت،لهپێش���ترئهوکۆرپهیهبێئاگابووهو
کتوپڕیشئاگامهندیبهبێئهوهیهیچڕابردوویهکیههبێتلهنێویداگیریخواردوه.
ههژاندنهکهشلهگهڵئهوبۆچوونهدا،کهگوایههیچئاگاییهکبهبێڕابردوونییه،
نامێنێت.باواتێنهگهینمهبهس���تمانئهوهیهههمووئاگامهندییهکلهپێشخۆیدا
ئاگامهندییهکیدیکهیچهقوهس���تاویههیه.پهیوهندیبوون–بۆ–خۆیئێستا
لهگهڵخۆیدادهبێتبهبوون–لهنێو–خۆ.ههروههاپهیوهندییهسهرهتاییهکهش
ب���هڕابردووهوهلهئێمهدهشارێتهوه،کهپهیوهندییهلهنێوانئهمبوونهوبوون–
لهنێو–خۆیڕووتدا.لهڕاس���تیدا،پهیدابوونیبوون–بۆ–خۆلهنێوجیهاندا،وهکو
لهناوبردنیبوون–لهنێو–خۆیه.لهمپهیدابوونهداڕانهبردووشس���هرههڵدهدات.
ئهوهیدهبێتبهبنهمایئهمبوونهپهیوهندییهکهیهتیلهگهڵئهوبوونهیئاگامهند
نییهولهنێوشهویتاریکیناس���نامهکهیداچهقی���وه.بوون–بۆ-خۆ،کهههرگیز
نابێتبهوبوونه]بێئاگایه[لهبهردهمییدابوونێکینوێیههیه.بهاڵمههس���تبه
هاوکاریکردنلهگهڵییدادهکاتوئهمهشبهوشهی)لهپێش(دهردهبڕێت.بوون–
لهنێو–خۆئهوبوونهیه،کهبوون–بۆ–خۆیلهپێش���ه.لهمڕووهوه،ئێمهڕابردوو
بهدهزوویهکیباریکهوهدهبهس���تینهوهودهبێتبهڕاستهقینه.ئهگهرئاگامهندی
بهب���ێڕابردووبێتهجیهانهوهولهنێوههنگاونانهنادیارهکانیپێش���کهوتنهکهیدا
بهردهوامبێتچونکهئهومنداڵهیلهنێوس���کدابوومنبووم،جۆرهسنورێکبۆ
یادهوهریمدروستدهکات.بهاڵملهڕوویبیردۆزهییهوهڕابردوومسنوردارناکات.
لهدایکبوونگرفتێک���یمێتافیزیکیلهگهڵخۆی���دادههێنێتهکایهوه.جێگهی
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سهرسوڕمانهمنلهوکۆرپهیهوهپهیدابووم،کهلهنێوسکدادروستبووه.
دۆزینهوهیچارهسهریشبۆئهمگرفتهمهحاڵه.بهاڵمئهمهگرفتێکیئۆنتۆلۆجیی
نییه.ئێمهپرسیارسهبارهتبوونیئاگامهندیناکهینچونکهلهگهڵسهرههڵدانی
ئاگامهندییدابوون–لهنێو–خۆلهناودهچێت.لهدایکبوون،وهکوپهیوهندیبهستن
لهگ���هڵبوون–لهنێو–خۆدا،وهکوبوونێک،کههێش���تانهب���وهبهوهیههیهو

مهرجێکیلهپێشتریشبۆڕابردوودهبێتبهیاسابۆبوونیبوون–بۆ-خۆ.
بۆئهوهیبوون–بۆ–خۆههبێتپێویستهلهدایکبێت.بهاڵمپێویستناکات
ئهوپرس���یارهمیتافیزیکییهس���هبارهتپهیدابوونیئهمبوونهلهبوون–لهنێو–
خ���ۆبکهینوبڵێینچۆنبوون–لهنێو–خۆلهپێ���شلهدایکبوونیبوون–بۆ-
خ���ۆههبوو؟چۆنبوون–بۆ–خۆل���هبوون–بۆ–خۆیهکیدیکهوهپهیدانهبووه؟
ههمووئهمپرس���یارانهناتوانینئهوڕاستییهدهرخهن،کهڕابردوولهگهڵبوونی

بوون–بۆ–خۆپهیدادهبێت.
ئهگهر)لهپێش���تر(ههبێتئهوالهبهربوونیبوون–بۆ–خۆیه،کههاتۆتهنێو
جیهان���هوهوڕابردووشئهودایمهزراندووه.بهبێبوون–بۆ–خۆجیهاندهبێتبه
ڕووداوهل���هیهکدابڕواوهکان.بوون–بۆ–خۆبهیهکهییاننهوهگرێدهداتولهگهڵ

خۆشیدا)لهپێشتر(دههێنێتهجیهانهوهوڕابردوودادهمهزرێنێت.
کهوابوو،بوون–بۆ–خۆلهجیهاندالهدایکدهبێتولهوبوونه-لهنێو-خۆیهوهی
لێوهیپهیدادهبێتلهناوهڕاس���تیجیهاندایه؛لهگهڵڕابردووداهاوس���هردهمهو
پێشلهدیکبوونی���شهیچشتێکینهبووه.ههروهها،بوون–بۆ–خۆ)لهپێش���تر(
دههێنێتهکایهوهولهنێویهکێتیبوونیدائێستاوڕابردوویدیاریدهکات.هیچکاتێکی
گهردوون���ینییهئهمبوونهلهنێویدابۆیهکهمجاربهبێڕابردووس���هریههڵدابێت.
بهڵکو،لهگهڵلهدایکبووندا،وهکویاس���ایهکب���ۆبوون–بۆ–خۆجیهانوکاتی
گهردوونی،ئهوکاتهیدهتوانینتیایدائهوس���اتهدیاریبکهین،کهبوون-بۆ–خۆ
لێرهنهبووهوپهیدابووه،خۆیاندردهخهن.لهدایکبوونپهیوهندبهس���تیتهواوه
بهڕابردووهوه.ڕابردووبهلهدایکبووندێتهجیهانهوه.لهدواییدازۆرترباسیئهم

کێشهیهدهکهینوجارێکیدیکهمامهڵهیلهگهڵدادهکهین.
ڕاب���ردوو،وهکوبوونێکینهگۆڕیمنوبهبێئهگهرهکانیژیانلهنێویهکێتیی
تێڕامان���یڕووتدا]تێڕامان���یتێڕام���ان[نییهول���هدهرهوهیدای���ه.ههروهها،بهو
ج���ۆرهشنییه،بۆنموونه،دهڵێینئهوکورس���ییهیههس���تپێکراوهئهوهیه،که
ئاگامهندییهکههیهههستیپێکردبێت.لهحاڵهتیههستکردنبهکورسییهکهئێمه
ئهوهدهس���هلمێنین،کهکورسییهکهوهکوشتێکیجیاوازلهئاگامهندییهوهههیه.
بوون–بۆ–خۆکورس���ییهکهنییه.بوونبهنهبوونیکورس���ییهکهلهئاگامهندی
ئهمبوونهدایه.لێرهدادهتوانینگهواهی���شبۆ)نهبوون–بهو(شتهپهیدابکهین.



171

کهواب���وو،ڕهتدانهوهئاشکرادهردهکهوێتودهبێتب���هبنهمایپهیوهندییهکهی
نێوانبابهتهههستپێکراوهکهوبوون–بۆ–خۆ.

بێجگهلهمنهبوونه،کهڕهتدانهوهیبابهتهههستپێکراوهکهیه،بوون–بۆ–خۆ
چیدیکهنییه.ههرچهندهڕابردوولهدهرهوهدایه،هێش���تاپهیوهندییهکهدهبێت
جیاوازتهماشایبکرێتچونکهبوون–بۆ–خۆخۆیدهکاتبهوڕابردووه.لهبهرئهمه
ڕابردوونابێتبهبابهتچونکهئێمهدهبینبهوهیهێش���تاپێینهگهیشتوین.له
ههس���تکردندابوون–بۆ–خۆبۆیدهردهکهوێت،کهئهوبابهتهههس���تپێکراوهکه
نیی���ه.ئهوکاتهیڕابردوویدهردهخاتناتوانێتخ���ۆیلێجیابکاتهوهوبڵێمن
ڕاب���ردوونیم،تهنیاخ���ۆجیاکردنهوهیهکیئهمبوونهلهگ���هڵڕابردووییدالهوێدا

سهرههڵدهدات،کهئهمبوونهههمانکاتنهبوونیشه.
ڕابردووبابهتنییهولهنێوبوون–بۆ–خۆشدانییه:لهوساتهشهوهبوون–بۆ
-خۆدهڵێت،منئهویانئهمشتهنیم،دهبێتبهدێوهزمهیئهمبوونه.ڕابردوو
ئهوحاڵهتهیبوونه،کهبوونبۆخۆناتوانێتڕهتیبداتهوهیانبیسهلمێنێت.

بهدڵنیاییهوه،ڕابردوودهبێتبۆبابهتبۆمنوههندێکجاریشدهتوانمبیری
لێبکهم���هوه.لهمحاڵهتهداڕابردوودهبێ���تبهبابهتیلێکۆڵینهوهولهدهرهوهی
بوونیبوون–بۆ–خ���ۆدا]بۆلێکۆڵینهوهکه[دادهنرێ���ت.ههروههاڕابردوونابێت
بهوهیبهجێمهێش���توهوبهردهوام،وهکوڕابردووشدهمێنێتهوه،بهاڵممندهبم
بهوبوونهیڕابردوونیم.لهسهرهتادامنبهبێئهوهیبزانمڕابردوویخۆمبووم،
دوواییههس���تمبهڕابردوویخۆمکرد.بهاڵممنئهوڕابردووهنهبووم.لهوانهیه
ههندێكئهوپرسیارهبکهنچۆنمنبێبیرکردنهوهدهتوانمببمبهڕابردوو.هێشتا
ڕاب���ردووبهردهوامههیه.منکردوومهبهبابهتیتوێژینهوهکهمودهتوانمبیبینم.
ڕابردووبنهڕهتیکردهوهکانمهوبوونیمنه،وهکوتاکهکهس.بهکورتی،ڕابردوو
پهیوهندییهک���یههڵکهوتوهلهنێوانمنوجیهاندا،کهمنبهردهوامدهمهوێتئهو
نهبم.زانادهروونناس���هکانبهمهدهڵێن،زانینیئهزموونیوسایکۆلۆجییانهوله
واتاکهیدهکۆڵنهوه.زانینیئهزموونیلهههمووشوێنێکداههمووشتێکتهنانهت

یادهوهریشسنورداردهکات.یادهوهریپێویستیبهزانینیلهپێشتره.
ل���هڕهههندێکیدیکهیلهناوچوون���دابوون–بۆ-خۆبوون���یخۆی،بهکهمی
دهبینێ���ت.ئ���هوکهمییهیه،کهدهبێتبهئهوهیههیه.مهبهس���تلهخواردنهوه
تهواوکردن���یخواردنهوهکهنییه.منئهوشت���هم،کهلهودیوخواردنهوهکهم.ئهو
کات���هی“خواردنهوهکهت���هواودهبێت”ومنخواردوومهتهوه:ئ���هوهیڕوویداوه
دبێتب���هڕابردوو.بهاڵملهکات���یخواردنهوهکهدامنئ���هوخواردنهوهیهم،که
ههیهوههروههانییه.ههمووئهودامهزراندنانهیدهبنبهمنوناس���نامهیهکبۆ
م���ندادهنێنڕوولهڕابردوودهکهن.ئهگ���هرله)ئێستا(یبوونیمندابنلهبهر
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ئهوهیه،کهبهشێکیانهێشتاڕووینهداوه.منیشوادهردهخات،کههێشتائهو
الیهن���هیخۆممدانهمهزرانبێت.ئهوالیهنهیهێش���تانهبووهپهیوهندیبهکهمی
وسهربهس���تیبوون–بۆ–خۆوهههیه.ئهمهشتهنیائهوهناگهیهنێتبوونیئهو

شتێکیدوورهوپێینهگهیشتووه،بهڵکوئهوبوونهکهمهوپڕنییه.
کهوابوو،ئهمبوونهلهڕوانگهیئهولهناوچوونهیهوهپێشبوونیخۆیدهکهوێت
وئێستاشلهپش���تخۆیهوهیهتی.ئهولهپێشولهپشتخۆیهتیوههرگیزخۆی
نییه.ئهمانهواتایڕابردووههوههاداهاتووبهمبوونهدهبهخش���ن.لهبهرئهمهش
خودیبههابهس���روشتلهنێوکاتدانییه.ئهونهمرییهیمرۆڤدهیهوێتبیگاتێ
نهبڕانهوهلهنێوکاتدایانڕاکردنبهدوایخودیخۆیدانییه،کهلێیبهرپرس���ه.

مرۆڤدهیهوێتبهئارامیبژیوبهتهواویخۆیبێت.
دواج���ارلهڕهههندیس���ێیهمدا،بوون–بۆ–خۆلهنێ���وکایهیهکیبهردهوامی
تێڕامانداپهرشوباڵودهبێتهوه،لهدهستیهکجۆریهکێتییبوونیخۆیڕادهکات.
لێرهدابووندهبێتبهوهیلهههمووشوێنێکداههیهولههیچشوێنێکیشدانییه.
ئهگ���هربتهوێتبیگریتلهههمووشوێنێکدالهبهردهس���تدایهوکهچیهێش���تا
ناگیرێت.ئهمجۆرهیارییهیکورسیومۆسیقایه،لهبوونیبوون–بۆ–خۆدابووه
ب���هئامادهبوونلهبووندا.بوون–بۆ–خۆبوون���یخۆیبهنێوڕابردوو،ئێستاو
داهات���ووداپهرشوباڵودهکاتهوهودهیهوێتبوونیخۆیڕهتبکات.هیچیهکێک
لهمسێڕهههندهیکاتلهوانیدیکهلهپێشترنییهوبهبێڕهههندهکانیدیکهش
نابێ���ت.لهگهڵئهمهش���دا،باشترهگرنگیبهڕابردوون���هکداهاتووبهوجۆرهی
هایدیگ���هربۆیچووه،بدرێت.لهڕانهبردوودابوون–بۆ–خۆتێدهگات،کهبوونی
ئ���هوڕابردوویخۆیهت���یودهبێتبوونیخۆشیڕهتبک���ات.ئهوتێدهگاتچۆن
کهمییبووهبهدێوهزمهیبوونیوڕوولهداهاتوودهکات.مهبهستمانئهوهنییه،
که“ڕانهب���ردوو”ئۆنتۆلۆجییانهڕهههندێکیلهپێش���تره.چۆندووڕهههندهکهی
دیکهلهس���هرڕانهبردووڕادهوهس���تنئهمیشبهههمانشێ���وهپهیوهندیلهگهڵ
ئهودووڕهههندهداههیه.ب���هاڵمقاڵبێکینهبوویپێویستهبۆفۆرمێکیتهواوی
تێههڵکێش���راویکات.کهوابوو،مهبهس���تمانلهکاتئهوفۆرمهگهردوونییهنییه
ههمووبوونهوهرێکیتێدابێت.ئهویاس���اس���هپێنراوهشنییهلهدهرهوهیبووندا
دانرابێ���ت.بوونیشنییه،بهڵکوبونیادیناوهوهیبوونێکه،کهخۆیلهناودهبات
یانشێوازیبوونیبوون–بۆ–خۆیه.بوون–بۆ–خۆئهوبوونهیه،کهلهنێوکاتدا

پهرتوباڵوبۆتهوه.
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با.دینامیکیهتیکات
س���هرههڵدانیبوون–بۆ–خۆلهنێوڕهههندهکانیکات���داگرفتیبهردهوامیمان
بۆچارهس���هرناکات.ئهمگرفتهپهیوهندیب���هدینامیکییهتیکاتهوهههیه.له
س���هرهتاوهگرفتهک���هوادهردهکهوێتدووالیهنیههبێت.بۆچیگۆڕانبهس���هر
بوون–بۆ–خۆدێتودهبێتبهڕابردوو؟ههروههابۆچیبوون–بۆ–خۆیهکینوێ

لههیچهوهسهرههڵدهداتودهبێتبهڕانهبردوویئهوڕابردووه؟
ئ���همگرفتهب���ۆماوهیهکیزۆرلهژێرن���اویبوون–لهنێو-خ���ۆداواتاکهی
شارابووهوه.لهڕاس���تیداوات���ایگۆڕانیبهردهوامیل���هڕهتدانهوهکهیکانتبۆ

بۆچوونهئایدیالیستییهکهیبارکلیوبهڵگهکهیالیبنیزدادهردهکهوێت.
ئهگهرئێمهبهردهوامیبۆبوونێکیلهکاتبهدهردابنێینئهواکاتدهبێتبه
پێوهریگۆڕانهکانوبهبێگۆرانهکان،ناتوانرێتبیرلهکاتبکرێتهوه.بۆالیبنیز
گۆڕانلۆجیکمهندانهبووهبهپهیوهندینێوانپێش���هکیوئاکامهکان.لهبهرئهمه

کاتێکیڕاستهقینهنییه.
ئ���همچهمکهبۆچهندههڵهیهکدهگهڕێتهوه.لهس���هروههموویانهوه،ئهوهی
دهبێتبهبناغهیبهردهوامییهکهپهیوهندیبهوکهسهوهههیهگۆڕانهکاندهبینێت
وههروههاخۆشیلهگهڵئهوهیدهگۆڕێوبهردهوامیشدهمێنێتهوهیهکدهگرێ.

یهکگرتنگۆڕانوبهردهوامیبۆسهرههڵدانیگۆڕانشتێکیپێویسته.
ب���هاڵمئهمچهمک���ییهکگرتنهیالیبنیزوکانتیشبهکاری���انهێناوه،لێرهدا
واتاکهیخۆی]بهئێمه[نادات.ئایائهمیهکگرتنهچواتایهکیههیه؟ئایاشتێکی
دهرهکیی���ه؟کهوابوو،وات���اینییه.لهوانهیهواتایبوونببهخش���ێت.بهاڵمئهم
واتایهیبوونئهوهشدهگهیهنێت،کهئهوشتهیبهردهامدهمێنێتهوهگۆڕانیشی
بهس���هردادێت.ل���همڕووهوهیهکگرتنهکهئاماژهبۆههڵچون���یبوون–بۆ–خۆ
دهک���اتچونکهبوون–بۆ–خۆئهوبوونهیهلهخۆیهوهدهردهچێت.یهکگرتنڕێگه
بهبهردهوامیوگۆڕانناداتببنبهبوون–لهنێو–خۆ.
ئ���هوخاڵهیلێرهداباس���ماننهکردوه،ئهوهیه،ک���هبهردهوامیوگۆڕانئهو
دیاردانهنبوونێکیپهیوهندیداری���انههیه؛بوون–لهنێو–خۆ،وهکونۆمینهدژی
دیاردهکانڕاناوهستێت)50(تهنانهتپهیوهندیشلهنێواندیاردهکاندهگهڕێتهوهبۆ

  50  نۆمینهوشهیهکیالتینییهبۆئهوبوونهدادهنرێتلهودیودیاردهکانهوهههیه.کانت،بۆنموونه،
یهکێکهلهوبیریارانهیلهوباوهڕهدابووهلهودیوبوونیدیاردهکانهوهجۆرهبوونێکههیهدهبێتبه
هۆکاربۆئهوانوئهوهۆیهیبه)نۆمینه(ناوزهدکردوه.بهاڵمکانتنهیتوانیوهباسیبکاتوگوایه

تێگهیشتنیمرۆڤههرگیزناتوانێتئهونۆمینهیهبناسێتوبهنهزانراویدهمێنێتهوه.)وهرگێڕ(
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بوونێ���ک،کهدهتوانێتلهخۆیهوهدهرچێ���توئهوشتهبێت،کهنییه.ههروهها
گهڕانهوهشمانبۆگۆڕانلهپێناویدامهزراندنیبهردهوامییداکارێکیبێهودهیه.
ئ���هوخاڵهیالیبنیزوکانتدهیانهوێبیسهلمێننئهوهیه،کهگۆڕانیڕههابه
گۆڕاندانانرێتچونکهپشتبهوبابهتهنابهستێتگۆڕانهکهیتێداڕوودهداتیان
پهیوهندیبههیچشتێکیگۆڕاوهوهنییه.لهڕاستیداههرشتێکگۆڕانیبهسهردا
هاتبێ���توئهوشتهشبێت،کهلهپێشگۆڕانهکهداههب���ووهئهوابهردهوامینا
پێویست���ه.لهمحاڵهتهداگۆڕاندهبێتبهڕهه���اوگۆڕانکاریشههمووالیهنێکی
ب���وونداگیردهکات.بهردهوامی���شبهمگۆڕانهڕههایهوهدهبهس���تینهوه.کاتێک
مامهڵهلهگهڵڕاستهقینهیمرۆڤایهتیدادهکهین،ئهوهیپێویستهگۆڕانیڕههایه،
لهسهروگۆڕانهوه،کههیچشتێکیتێدانییهبگۆڕێتودهبێتبهبهردهوامییهکی

بهکردهوهش.ئهگهرلهوباوهڕهدابین،بۆنموونه،بوون–
بۆ–خۆبهتاڵییهکیڕههایه،ئهواهیش���تائاگامهندینابێتبهشتێکیلهکات
بهدهر.کهوابوو،ههمیشهیینییه.ئهوهیههیهبهردهوامییهکیپێویسته،کهتیایدا
بوون–بۆ–خۆئێستایخۆیدهکاتبهڕابردوو.ئهگهرکهسێکپێمانبڵێتئهم
بهردهوامییهلهگۆڕانیئێستاوهبۆڕابردوودهبێتههۆکاریس���هرههڵدانیگۆڕان
ل���هناوهوهیبوون–بۆ–خۆدائهوائێمهدهڵێین،ئ���هوگۆڕانهدهبێتبهبناخهی
کاتییهتیئهمبوونه.لهههمانکاتداناتوانینئهوگرفتانهشبش���ارینهوه،کهئهم
پرس���یارانهمانالدروس���تدهکهن:بۆچیئێستادهبێتبهڕابردوو؟ئهو)ئێستا(
نوێیهچییه؟لهکوێوهپهیدادهبێت؟لهسهروئهمانهوهههرچجۆرهگۆڕانکارییهک
ڕووبدات،لهفۆرمیانناوهڕۆکدا،لهئێستاوهبۆڕابردوو،ههروههائێستالهکوێوه
س���هرههڵدات،پرس���یارهگرنگهکهی]بهدوایوهاڵمهکهیدادهگهرێین[سهبارهت
پێویست���یبوونه.ئایائهمانهبۆئێم���هگرفتن؟بالهنزیکهوهتهماشایانبکهین.
ڕانهبردووتێناپهڕێت،ئهگهرنهبێتبهشتێکیپێش���تربۆبوون–بۆ–خۆوئهم

بوونهشخۆیبهشتێکیلهپاشتریئهوڕانهبردووهدانهنێت.
کهوابوو،یهکدیاردهمانلهبهردهمدایه:سهرههڵدانیڕانهبردوویهکینوێیه،که
ڕاب���ردوودهکاتبهوڕانهبردووهیههبووهوڕانهبردووشدهکاتبهوڕانهبردووهی
بوون–بۆ–خۆتیایداڕادهوهس���تێتوڕانهبردووهکهیدهکاتبهڕابردوو.دیاردهی
پێکهێنانلهنێوکاتداگۆڕانکارییهکیجیهانییهچونکهئهوڕابردووهیپهیوهندیبه
هی���چبوونێکهوهنییهڕابردوونییه.ئهگهرڕانهبردووشپهیوهندیبهمڕابردووهوه
ههبێتئهوابهڕووتکراویدهمێنیتهوه.ئهمه،بهههمانشێوه،کاردهکاتهسهر
داهات���وش.ئهوڕابردووهیڕانهب���ردوو،دوایگۆڕانکارییهکه،دهبێتبهڕابردووی
ڕاب���ردوو.لێرهداجیاوازییهکانیڕابردوولهگهڵڕانهبردوودادهرناکهون.ڕانهبردوو،
وهک���وڕانهبردوویڕاب���ردوودهمێنیتهوهودهبێتبهڕانهب���ردوویڕابردوویئهو
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ڕابردووه.ئهمهشئهوهدهگهیهنێت،ئهمڕانهبردووهلهگهڵزنجیرهیڕانهبردووهکاندا
هاوواتای���هوگهڕانهوهیهبۆئهوخاڵهیلێوهیپهیدابوه.ههروههائهمڕانهبردووه
لهوهزیاترلهوالیهنهوهیببێتبهشتێک،نابێتبهڕابردوویخۆیچونکهبووه
بهوشته.پهیوهندیڕابردوولهگهڵڕانهبردوودالهشێوازیبوون–لهنێو–خۆدایه
ولهس���هربناخهیڕانهبردوویبوون–بۆ–خۆدادهمهزرێ���ت.ئهمپهیوهندییهشه

زنجیرهیڕابردووهڕووتکراوهکاندهخزێنێتهنێوتاکهقهوارهیهکهوه.
داهاتووش،ههرچهندهگۆڕانکارییهک���هکاریتێدهکات،لهناوناچێتوبهردهوام
لهدهرهوهیبوون–بۆ–خ���ۆدهمێنێتهوه.بهاڵمدهبێتبهداهاتوویڕابردوویان
داهاتوویداهاتوو.لهحاڵهتییهکهمدا،ڕانهبردوولهپهیوهندییهکهیدابهڕابردووهوه
داهات���ووه:“ئهوهیچاوهڕوانیمدهکرد،هات���هبهردهمم.”ڕانهبردوویڕابردووهله
شێوازیداهاتوویپێش���ویئ���همڕابردووهدا.ههمانک���ات،بوون–بۆ–خۆیه،که
دهبێ���تبهداهاتوویڕابردووهک���ه.لێرهداجۆرهدووفاقیی���هکبهدیدهکرێت:
ڕانهب���ردوودهبێتبهداهاتوویپێش���وتریڕابردوولهکاتێک���دانکۆڵیدهکرێت
لهوهیئهوداهاتووهیه.داهاتووهڕاس���تهکهنهناسراوهتهوهولهپهیوهندییهکهیدا
لهگهڵڕانهبردوودابهداهاتوودانانرێت.بهاڵملهئاستیڕابردوودا،وهکوداهاتوو
دهمێنێتهوه.دهبێتبههاوس���هرێکیئێستایڕانهبردووینهناسراو.ناسنامهیهکی
پڕوتهواویشبۆخۆیپێکدههێنێت،“ئهمهئهوشتهبوومنچاوهڕوانیمدهکرد؟”
ئ���هوداهاتووهیهلهگهڵڕانهبردوودادهژیودهبێتبهداهاتوویهکیڕابردوویئهم

ڕانهبردووهوهێشتانهناسراوهتهوه.
کاتێکداهاتوولهدوورهوهدهبینرێت،دهبێتبهداهاتوویڕانهبردوویهکینوێ؛
ئهگهرڕانهبردووشبهوجۆرهنهبینرێت،کهلهبوونیدائهوداهاتووهیکهمه،ئهوا
داهاتووخهس���ڵهتی)ئهگهر(یخۆیوندهکات،پهیوهندییهکهیلهگهڵڕانهبردوویدا
جیاوازییهک���اندهرناخاتودهبێتبهئهگهرێک���یدراو؛ئهگهرێک،کهلهبوون–
بۆ–خ���ۆدابوون–لهنێو–خۆیه.دوێنێئهگهرێکبووبۆمن،دهبوایهدووشهممهی
داهاتووبۆالدێبچومایه.ئهمڕۆمنخاوهنیئهوئهگهرهنیم.ڕابردوویڕانهبردوو
لهگهڵداهاتوودابهس���تویانهولهنێوڕانهبردوویمندابوونبهبوون–لهنێو–خۆ.
داهاتوو،لهنێوگۆڕانکارییهکانینێوکاتدا،بهبێدۆڕاندنیخهسڵهتی)داهاتوویی(
خۆیدهبێتبهبوون–لهنێو-خۆ.داهاتوویهکهنهبووهبهدهس���تکهوتیڕانهبردوو،
بهڵکوتهنیاداهاتوویهکیدانراوه.کاتێکداهاتوودهبێتبهدهس���تکهوتناسنامه
وهردهگرێت؛بهاڵمناسنامهبوون–لهنێو–خۆیه.خۆیبهکهمییهکیدراویڕابردوو
دهردهخ���اتنهکئهوکهمییهیلهئێستایبوون–بۆ–خ���ۆداههیهوشتێک،که
هێش���تاپهیدانهبووبێت.لهگهڵتێپهڕکردنیداهاتوودا،داهاتووبۆههمیشهلهنێو

زنجیرهیڕابردووهکاندا،وهکوداهاتوویپێشتردهمێنێتهوه.
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پێویستهباس���یگۆرانیڕانهب���ردوویبوون–بۆ–خۆبۆڕاب���ردوو،ههروهها
س���هرههڵدانیڕانهبردوویهکینوێبکهین.لهوێش���داتوشیههڵ���هدهبینئهگهر
لهوباوهڕهدابینڕانهبردوویپێش���ولهناودهچێ���توڕانهبردووهنوێکهشوێنهی
ڕانهب���ردووهلهناوچووهکهیتێدایه.لهالیهکهوه،بۆدۆزینهوهیڕاس���تیدهکرێت
گوتهکهمانههڵگێڕینهوهچونکهدانانیڕابردوویڕانهبردووهکانیپێشوگۆڕانهبۆ
بوون–لهنێو–خۆ.سهرههڵدانیڕانهبردووینوێشلهناوبردنیبوون–لهنێو–خۆیه.
ڕانهبرووبوون–لهنێو–خۆیهکینوێنییه؛ئهوشتهیه،کههێش���تاپهیدانهبووه
ولهودی���وبوونهوهیه.ئهوشتهیه،کهدهتوانینلهڕابردوودابڵێین’ههیه‘.ڕابردوو
لهناونهچ���ووه؛ئهوهیه،کهبووهوبوون���یڕانهبردووه.لهکۆتاییدا،بهوشێوهیهی

باسمانکرد،پهیوهندیڕانهبردووبهڕابردووهوهپهیوهندیبوونهنهکبیر.
لهئاکامدا،ئهوخاڵهیس���هرنجمانڕادهکێشێت،تێگهیشتنهلهبوون–بۆ–خۆ
لهڕێگ���هیبوونهکهیدهریدهخات.ئهمبوونهناتوانێ���تنهبوونیخۆیڕاگرێت.
ئهوکهلهبهرهیل���هبوون–بۆ–خۆدایهپڕکراوهتهوه؛ئ���هونهبوونهی)هێنراوهته
جیهان���هوه(نامێنێتولهگهڵڕابردوویبوون–بۆ–خۆدادهبێتبهبوون–لهنێو–
خ���ۆ.ئهزمونیخهمباریمل���هڕابردوودائهوهدهگهیهنێتئ���هوخهمبارییه،وهکو
ئهزمونێکلهبهردهممندانهماوه.خهمبارییهکهئهوخاس���ییهتهیبوونینهماوه،
ک���هلهگهڵس���هرههڵدانهکهیداخۆیبسهپێنێتچونکهئ���هوڕوویداوهوبووهبه
ڕابردوو.ڕابردوووهرچهرخانیمهرگهساته.بوون–بۆ–خۆدهتوانێتببێتبهوهی
خۆیدهیخوازێت،بهاڵمپێویستیبوونچارهسهرنارێت.کهوابوو،ڕابردووبوون–
بۆ–خۆیه،کهناتوانێتلهبوونیخۆیهوهدهرچێتولهبهردهمبوون–لهنێو–خۆدا
ئامادهبێت.ئهوهیدهبێتبهبوون–لهنێو–خۆدهکهوێتهناوهڕاس���تیجیهانهوه.
ئهوبوونهیمندهمهوێتبیگهمێولهجیهاندابۆیئامادهدهبموهێش���تاپێی
نهگهیش���توم،دهبێتبهوبوونهی،کهمنبوو.ههروههامن]لهگهڵتێپهڕبوونی[
دهخاتهناوهڕاستیجیهانهوه.من،وهکوههبووهکاندهردهخات.لهگهڵئهمهشدا،
ئهوجیهانهیبوون–بۆ–خۆدهبێتبهوهیههیه.ئهوجیهانهنییه،کهبهڕاستی
ههی���ه.بهمجۆرهڕابردوویئهمبوونهدهبێتبهڕابردوویڕانهبردوویئامادهبوون
لهنێ���وجیهاندا.ل���هوحاڵهتهشدا،گریمانلهگ���هڵتێپهڕبوونیبوون–بۆ–خۆله
ڕانهب���ردووهوهبۆڕابردووجیهانگۆڕانکاریتێ���داڕوونادات.گۆڕانکاریلهناخی
بوون–بۆ–خۆداس���هرههڵدهدات.ئهمگۆڕانکارییهشب���هجواڵنیئاگامهندییهوه

بهستراوه.
لهوئهزموونانهدا،کهدهکهونهنێوڕۆخانیڕابردووهوه،بوون–بۆ–خۆدهبێت
بهبوون–لهنێو–خۆوبه“بوون–لهناوهڕاستی–جیهاندا.”جیهانیشدهبێتبهو
ڕهههندهیڕابردوویئهمبووهتیایداخۆیدهردهخات.وهکوچۆنلهشی)سێرین(
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لهکلکیماسیدروستکراچهندبارهبوونهوهکانیبوون–بۆ–خۆشلهودیوبوونی
خۆیهوهبووهبه)شت(ولهنێوجیهانداجێگهیخۆیگرتوه.منتوڕهم،خهمبارم،
گرێیئۆدیبمههیهیانههس���تبهکهمیدهکهمبهاڵمهێشتائهوکهسهم،کهله
ڕابردوومدایانج���ارانفهرمانبهر،کرێکاریانبێقۆڵبووم.جیهانلهڕابردوومدا
چواردهورمیداوه.منیشدهستهاڵتمبهسهرحوکمدانهههمهکییهکهیدانییه؛بهاڵم
ڕادیکااڵن���هڕوولهداهاتوودهکهموڕابردوومجێدههێڵم.ئهوبوونێکه–بۆ–خۆی
و)نهب���وون(لهبوونیدانهماوهوبووهب���هبوون–لهنێو–خۆ.ئهوبوونهیهلهنێو
جیهان���داتواوهتهوهوبووهبهڕابردوو.ئهمهشلهگهڵس���هرههڵدانیئهمبوونه
وڕهتکردن���یڕانهب���ردوویخۆیڕوودهدات.ئایاواتایئهمس���هرههڵدانهچییه؟
ئێمهباس���یس���هرههڵدانیبوونێکینوێناکهین.ههمووئهوانهیڕوودهدهنبه
جۆرێکڕانهبردوونیشاندهدهن،کهکۆتایینهیهتیانئهوساتهیتێپهڕیدهکهین
ڕانهبردوویهکیدیک���هجێگهیدهگرێتهوه.دهردهکهوێ���تڕانهبردووههڵهاتنێکی
بهردهوامبێتلهدهس���تبوون–لهنێو–خۆ،کهتاکودواس���هرکهوتنیههڕهشه
ل���هبوونماندهکات.ئهوس���هرکهوتنهبهمردنوهدهس���تدههێنرێت.مردندوا
گرتنیکات���ه،کهتیایداههمووشتێ���کلهنێوڕهههندیڕاب���ردوودادهخزێنرێت

و)ههمووالیهنی(ڕاستهقینهیمرۆڤدهبینرێت.
چۆنلهخهسڵهتیدینامیکیکاتتێدهگهین؟ئهگهرئهمهخهسڵهتێکیپێدرا
ونهبێ���ت،ئهوادهبێتلهبونیادیبوون–بۆ–خۆداههبێتوبهشتێکیدهرهکی
دانهنرێت.بوون–بۆ–خۆلهههمانکاتدانهبوونه.لهمخاڵهوهئێمهدهتوانیندهست
بهگهشتهکهمانبکهین.لهڕاس���تیدا،لهئاستیئهمتوێژینهوهیهداتوشیگرفت
نابین.ئهگهرتوشیگرفتیشببی���ن،هۆکارهکهیدهگهڕێتهوهبۆمامهڵهکردنمان
لهگهڵئ���همبوونهدا،وهکوشتێکیبوون–لهنێو–خ���ۆ.ئهگهرلهبوون–لهنێو-
خۆوهتوێژینهوهکهماندهس���تپێبکهیندیاردهیگ���ۆڕانتوشیگرفتماندهکات.
بهپێچهوانهشهوه،ئهودهس���تپێکردنهلهبوون–بۆ–خ���ۆوهداوایڕوونکردنهوهی
گۆڕانمانلێناکات.ئهوهیپێویستهلهسهریبدوێینبهردهوامییه؛ئهگهرههبێت.
ههروهها،ئهگهرلهباس���هکهمانداکاتبهڕێکخستندابنێینئهواکاتدهبێتبهو
شتهیپهیوهندیدارنهبێت.خهسڵهتیدهرچوون–لهخۆیئهوبوونهیکاتییههیچ
لهکێش���هکهمانبۆناگۆڕێتچونکهئهوخهس���ڵهتهلهڕابردوونهکلهبوونیادی
بوون–بۆ–خ���ۆدادهبینرێت.دهبێتبهخهس���ڵهتێک،ک���هپێویستیبهبوون–
لهنێو–خ���ۆههیه.ئهگهربیریشلهداهاتووبهوج���ۆرهبکهینهوه،کهداهاتووی
بوون–بۆ–خۆی���هوئهوبوونبۆخۆیهشڕابردوویههی���ه،ئێمهشئهمگۆڕانه
بهگرفتدابنێین،ئهواداهاتوودهبێتبهوهس���تانێکیکتوپڕ.خهسڵهتینهگۆڕ
بهبوون–لهنێو–خۆدهدهی���ن.ئهوهیدایدهمهزرێنیندهبێ���تبه)ههموویهکی(
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دروس���تکراو.ڕاب���ردوولهگهڵداهاتووئهمبوونهس���نورداردهکهن.ئێمهخۆمان
لهس���اتهکتوپڕهکانڕزگارکردچونکهههریهکێکلهوس���اتانهلهبهرئهوهیله
ههردووس���هرهوه؛ڕابردووههروههاداهاتووهوهبه)هیچ(هوهبهستراوه،بووهبه
بوون–لهنێو–خ���ۆ.ئهگهرئهمکارهنهکهینئهواکاتدهکهینبهشتێکیجیاواز

ترلهکاتوبوونیشبهخهون.
گۆڕانخهسڵهتیبوون–بۆ–خۆیهچونکهئهمبوونهخۆیگۆڕاندروستدهکات
ولهخۆیهوهگۆڕانهکهدهردهچێتیانگۆڕانهکهی)خۆرا(یه.خۆڕاییئهمبوونه
شتێکهههیه؛یاندهتوانینبڵێینلهخۆڕاییئهمبوونهپێناس���هیخۆیدهکات.
ئهمهشئهوواتایهدهبهخشێت،کهئهمبوونهبناخهیبوونونهبوونیخۆیهتی.
جۆرێک���ه،کهخۆیدژیخۆیڕادهوهس���تێتوئ���هودژهشڕهتدهداتهوه.بهبێ
ئ���همکارهبوونیدهبێتبهههبوویهکیبهردهوامووهرگیراو.دهشێههندێکلهو
باوهڕهدابن،کهبهردهوامیوخهسڵهتیپێدراویئهمههبووهجهختلهسهر)کات(
ێکیلهپێش���تربۆئهمبوونهدهکهن.ئهمهشدروستهچونکهخهسڵهتیلهخۆڕا
ئهوالیهنهوهرگیراوهڕهتدهداتهوه.ڕهتدانهوهکهشدهبێتهوهبهالیهنیوهرگیراو.
خهس���ڵهتیلهخۆڕابهبێکاتنییه.ڕهتدانهوهیئهوخاڵهیگوایهناتوانینبهبێ
ک���اتبیرلهبوونیشتێکبکهین���هوهبێهودهیهوئ���هوگوتهیهی)کانت(یشبۆ
نموونهدههێنینهوه،کهدروستهخهسڵهتیلهخۆڕایلهکاتبهدهرنادۆزرێتهوه،
بهاڵمئهمهکێش���هیهکنیی���هتوشیناکۆکیمانبکات.بۆئیم���ه،بهپێچهوانهوه،
ئهولهخۆڕایهیلهخۆیڕاناکاتودهتوانیندهستنیش���انیبکهینوبڵێین“ئهو

شتهیه“،لهنێوخۆیداناگۆڕێتوبوونیناکۆکه.
ههمانکات،دهبێتبهناوهڕۆکێکیسهلمێنراووههمیشهیی،کهههرگیزناتوانین

بیکهینبهبار]بۆبارههڵگر[.
لهس���هروئهمهوه،لهخ���ۆڕابۆدواوهناگهڕێتهوهوخ���ۆیدهدۆزێتهوهچونکه
لهوس���اتهوهخۆیدهردهخاتبوونیخ���ۆیڕهتدهداتهوهوخۆدهرخستنیبهبێ
ئاوهڕدانهوهلهڕابردووڕهتدانهوهیبوونیخۆیهتی.ئهگیناههموووزهیهکیخۆی
دهس���وتێنێودهبێتبهبوون–لهنێو–خۆ.زنجیرهی)وهرگرتنوڕهتدانهوه(له
ڕوویئۆنتۆلۆجیی���هوهپێشگۆڕاندهکهوێ���ت.گۆڕانپهیوهندیئهمزنجیرهیهیه
بهناوهڕۆکیئهستۆییی]ماتهریاڵ[هوه.ئێمهئهوهشمانباسکرد،کهنهگهڕانهوهی
کاتبۆفۆرمیلهپێش���تریلهخ���ۆڕایبوونپێویسته.منل���همتێزهداچهمکی
لهخۆڕابوون���مبهکارهێناوهچونکهلهخوێن���هرهوهنزیکه.ئێستاشلهواتایئهم

چهمکهلهسهربناخهیبوون–بۆ–خۆبهزمانیخۆمانڕووندهکهمهوه.
ئهوبوون–بۆ–خۆیهی،کهناتوانێتبهردهوامبێتڕهتدانهوهیبوون–لهنێو–
خۆیهوههمانکاتیشبوونیخۆیلهناودهبات.بهاڵمئهملهناوچوونهیپێدهدرێت.
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ئ���هودهیهوێتببێتبهبوون–لهنێو-خۆ.ئهمهشڕێگهیپێناداتوهکوئهوهێزه
بمێنێتهوه،کهلهنێوخۆی���دانهمانیخۆیههڵدهگرێت.ههڵهاتنیبوون–بۆ–خۆ
ڕهتدانهوهیئهگ���هریبوونبهنهبوونیخۆیهتی.بهاڵمههڵهاتنخۆدهربازکردنه
لهشتێک.ئ���هوکاتهیبوون–بۆ–خۆههڵدێتجێگ���هیخۆیجێناهێڵێت.ئهو
ناتوانێتخ���ۆیلهناوبهرێتچونکهمنئهوم.ههروههاناتوانێتببێتبهنهبوون
بۆخۆیلهکاتێکدائهوبووهبهوهیدهیویستبیگاتێ.ئامادهبوونیئهوتێکڕایی
بوونێتی.ئهمتێکڕاییهشههرگیزدهستناکهوێتبوون–بۆ–خۆبهردهواملهتێکرایی
ڕادهکات.کهوابووکاتبۆئاگامهندیڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتییه،کهبوونیخۆی
دهک���اتبهشتێکیکاتیوئهوتێکڕاییهشیههرگیزمسۆگهرناکرێت.نهبوونێکه،
کهدهکهوێتهنێوتێکڕاییهکیبهتێکڕایینهبوویگۆڕان.ئهمتێکڕاییهیبهشوێن
خۆیدادهگهڕێوخۆشیڕهتدهداتهوهونایهوێتس���نورداربکرێت.هیچس���اتێک
نیی���هبوون–بۆ–خۆتێیدابمێنێتهوهتاکوبڵێینئ���همبوونهئهوشتهیهچونکه

بوون–بۆ–خۆههرگیزئهوهنییه،کهههیه.

3.کاتیبنهڕهتیوکاتیدهروونی:تێڕامان
بوون–بۆ–خۆ،وهکوئاگامهندیبێبیرکردنهوهلهکاتبهردهوامدهمێنێتهوه.
بهاڵمهێشتامنههستبهتێپهڕبوونیکاتدهکهموخۆمبهویهکێتییهدهبینم،
کهبهزنجیرهی]ساتهکاندا[تێدهپهڕێ.لهمحاڵهتهدامنئاگاملهبهردهوامبوون
ههی���ه.ئهمئاگاییهبیرکردنهوهی���هوجۆرێکهلهزانینوبابهتیخۆیههیه.ئایا
چپهیوهندیی���هکلهنێوانکاتهبنهڕهتییهک���هوئهمکاتهدهروونییهداههیه،که
منتیایداههس���تبهبهردهوامیبوونیخۆمدهکهم؟ئهمکێش���هیهڕاس���تهوخۆ
لهبهردهمکێش���هیهکیدیک���هداڕاماندهگرێتچونکهئاگاییل���هبهردهوامبوون
ئاگاییهلهوئاگاییهیبهردهوامه.لهمالیهنهوهپرس���یارکردنسهبارهتسروشتو
یاسایبیرکردنهوهلهبهردهوامبوونههمانکاتپرسیارکردنهلهسروشتویاسای
تێڕامان.لهڕاس���تیدائهوکاتهیپهیوهندیبهبهردهوامبوونیدهروونییهوهههیه

سهربهتێڕامانه.
پێشپرس���یارکردنسهبارهتئهوهیچۆنبهردهوامبوونیدهروونیڕاستهوخۆ
دهبێ���تبهبابهتیتێڕام���ان،پێویستهوهاڵمیئهمپرس���یارهشبدهینهوه،که؛
چۆنتێڕام���انبابهتێکیڕابردوولهبهردهمخۆیدادادهنێت؟دێکارتوهوس���رڵ
لهوباوهڕهدابوونتێڕامانڕاس���تهوخۆلهبهردهمبابهتهکهیداڕادهوهس���تێت.ئایا
دهتوانێ���تئهمکارهلهگهڵشتێکیتێپهڕیودابک���ات؟مادامئۆنتۆلۆجییهکهمان
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لهسهرئهزمونیتێڕاماندامهزراوه،ئایادهتوانێتیاساکانیخۆیبپارێزێت؟ئێمه
تهنیالهگهڕانهوهمانبۆدیاردهیتێڕامانوناسینیبونیادهکهیدهتوانینوهاڵمی

ئهمپرسیارانهبدهینهوه.
تێڕام���انئ���هوبوون–بۆ–خۆیهیه،کهلهبوونیخۆیب���هئاگایه.ههروهها،
لهبهرئهوهیبوون–بۆ–خۆزۆربهیکاتخۆ–ئاگاییهکهیبیرکردنهوهنییهئهوا
تیڕام���انب���هئاگاییهکینوێدادهنێین،کهکتوپ���ڕدهردهکهوێتڕووبهڕوویئهو
ئاگایی���هدهبێتهوه،کهبیریلێدهکرێتهوه.ههردووکیانپێکهوهدهژین.ئهمهش،

وهکوبۆچوونهکهیسپینۆزالهبارهیبیرۆکهیبیرۆکهوهیه.
دژوارهباس���یدهرچوونیئهمتێڕامانهلههیچهوهبکهین.بێگومانمهحاڵیشه
بڵێی���ن،کهبوونیئهوشتهیلهمتێڕامانهدابیریلێدهکرێتهوهشتێکهههس���تی
پێکراوهچونکهپێویستیبهههس���تکردننییه.پهیوهندییهکهشیبهتێڕامانهوه،
وهکوپهیوهندیبابهتێکیههستهکینییه.ئهگهرلهوباوهڕهدابینبابهتهزانراوهکه
لهئاس���تیپلهیبوون���یزاناکهدایهئهوابۆڕیالیزمیس���ادهگیدهگهڕێنێتهوهو
دهبێتباس���یپهیوهندینێوانئهمدووشتهبکهین.لێرهداتوشیکێش���هیهکی
گ���هورهیڕیالیزمدهبین:چۆندووشتیجیاوازوس���هربهخۆپهیوهندیلهگهڵ
یهکدیدروس���تدهکهن،بهتایبهتیچۆنئهوپهیوهندییهناوهکییهیئێمهبهزانین
ناوزهدیدهکهین،دروستدهکهن؟ئهگهریهکهمیانبهئاگامهندیسهربهخۆدابنیین
ههرگی���زناتوانینبهوئاگامهندییهوهبیبهس���تینهوه،کهلهتێڕامانهکهماندابیری
لێدهکهینهوه.ههمیشهبهدووانیدهمێنێتهوه.ئهگهربهجۆرێکیدیکهشبیریان
لێبکهین���هوه،ئاگامهندییهتێرامانکهرهکهب���هئاگامهندیئهوئاگاییهدابنێین،که
تێرامانیههیه،ئهواپهیوهندییهکهینێوانیاندهرهکیخۆیدهردهخات.لهوانهیه
بتوانی���نبڵێینئهوتێرامانهیس���هربهخۆیهولهبابهتهکهوهدوورهبیرۆکهیئهو
ئاگامهندیی���هیلهالیه،ک���هبیردهکاتهوه.لێرهداب���هرهوئایدیالیزمدهڕۆین.ئهو
زانین���هیلهتێڕامانهوهس���هرههڵدهداتبهتایبهتیکۆجیت���ۆدڵنیابوونهکهخۆی
دهدۆڕێنێتودهبێتبهئهگهروپێناس���کردنیشتوشیکێشهماندهکات.لهسهر
ئهوخاڵهڕێکهوتووین،کهپێویستهبوونوتێڕامانوبابهتیتێڕامانهکهپێکهوه
ببهستێتهوه.ئهمهشئهوهدهگهیهنێت،کهئهوئاگامهندییهیخاوهنیتێڕامانهکهیه

تێڕامانێکیئاگامهنده.
بهاڵملهالیهکیدیکهوه،ئێمهپرس���یارلهب���ارهیئهوهوهناکهین،کهئهمدوو
الیهنهبهتهواویلهیهکدیدهچنیاننا.ههروهها،تووشیئهوبوونهدهبینهوه،
کهپێناس���هیبوون–بۆ–خۆدهکات:ئهویشتێڕامانهچونکهدهسهلمێنرێت،که
تێڕام���انئهوهیهبیرلهشتێکدهکاتهوه.تاکوئ���هوڕادهیهیتێڕامانیشزانینه،
ئهوهیبیریلێدهکرێتهوهدهبێتبابهتیتێڕامانهکهبێت.ئهمهشبوونیدووشت
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لهیهکدیجیادهکاتهوه.لهبهرئهمهپێویستهتێڕامانلهخۆڕاڕووبداتو]وهستان[
وبیرکردنهوهلهئاستیشتێکدانهبێت.ئێمهلهباسهکهمانلهسهربوون–بۆ–خۆ
ئاماژهم���انبۆئهمبونیادیئۆنتۆلۆجییهکردووه.بهاڵملهوێداواتایهکیجیاوازی
ههبوو.لهڕاس���تیدابهدووزاراوهی)تێڕامانیتێڕامان(،کهسهربهخۆڕادوهستێت
دووالیهنماننیش���انداوه.لهتێڕامانداکێشهیدووالیهنیکهمێکجیاوازهچونکه
بابهت���یتێڕامانهکهبۆتێڕامانهکهههیه.تێڕام���انوبابهتهکهیوهکودووشتی

سهربهخۆدهردهکهون.ئهوهیجیایاندهکاتهوههیچه.
لێرهداپێویستهدووخاڵدهستنیشانبکهین:یهکهم،تێڕامان،وهکوگهواهێک
لهڕێگ���هیدیاردهوهههیه.ئهمهشس���هربهخۆییهکهیلهناودهب���ات.بوونیبه
ههڵوێستهکهوهوههڵوێستیشبهبوون–بۆ–خۆوهبهس���تراوه،کهتێڕامانهکهی
ههیه.دووهم،تێڕامانل���هشتێکتێڕامانهکهدهگۆڕێت،چونکهتێڕامانئاگایییه
لهخ���ۆلهکاتێک���دائهوئاگایییهتێڕامانهکهیالس���هرههڵدهداتوبیرلهدیارده
بهرزهکهدهکاتهوه.ئهوتێڕامانهیبیرلهبابهتهکهدهکاتهوهدهزانێت،کهلهسهری
دهڕوانن.ئهمهشلهونموونهیهداچاکتردهردهکهوێت،کهسێکدهنوسێتوبهسهر
مێزهکهداس���هریشۆڕکردۆتهوهوههمانکاتدهزانێتکهس���ێکیدیکهلهپشتهوه
ڕاوهس���تاوهوتهماشایئهودهکات.ئهوهیبی���ریلێدهکرێتهوهجۆرهئاگاییهکه
لهبارهیخۆیهوهودهزانێتشتێکلهدهرهوهشههیه.مهبهستلهوهیه،کهخۆی
دهکاتبهبابهتبۆ-،لهمالیهنهوهخۆیلهبابهتهکهجیاناکاتهوهوههمانکات
دووربهرانب���هرخۆشیڕادهوهس���تێتوئهوهیبیریلێدهکات���هوهلهتیڕامانهکه

سهربهخۆترنییه.
هوس���رڵبۆمانباس���دهکات،کهبابهتیتێڕامان“پێ���شتێرامانهکهلهوێدایه
خۆیدهردهخات”.بهاڵمنابێتبهههڵهدابچێنچونکهسهربهخۆییئهوهیهێشتا
نهبووهبهبابهتیتێڕامانونابێتبهدیاردهیتێڕامان،خهس���ڵهتیخۆیوهکو
دیاردهوندهکات.دیاردهئهوهیهلهتێڕاماندادهردهکهوێت.لهتێڕاماندائاگامهندی
گۆڕانکاریتێداڕوودهداتوس���هربهخۆییهکهیلهدهستدهدات.لهکۆتاییدا،لهبهر
ئهوهیهیچشتێکتێڕامانوبابهتیتێڕامانلهیهکدیجیاناکاتهوه.ئهوهیچهی
لێ���رهداناتوانێتبوونبۆخۆیدامهزرێنێتپێویستهدروس���تبکرێت.تهنیائهو
بونیادهیل���هبوونێکییهکگرتوداههیهدهتوانێتببێ���تبهبناخهینهبوونبۆ
خۆی.لهڕاستیداتێڕامانوبابهتهکهیناتواننئهمهیچهدروستبکهن،کهجیایان
دهکاتهوه.ب���هاڵمتێڕامان،وهکوبوون–بۆ–خۆیهکیب���ێتێڕامانیهکبوونهو
بۆبوونزی���ادنهکراوه.ئهوبوونهیه،کهدهبێ���تنهبوونیخۆیبێت.دیاردهی
ئاگاییهکینوێنییهئاڕاس���تهیبوون–بۆ–خ���ۆکرابێت،بهڵکوبونیادیناوهکی
بوون–بۆ–خۆیه.بوون–بۆ–خۆیه،کهخۆیدهکاتبهوبوونهیتێڕامانیههیهو
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بیردهکات���هوه.ئهوبوونهیبیرلهبوونیمندهکاتهوهشتێکیئهودیوکاتنییه،
بهڵک���ومنم.منب���هردهوامئاگاملهبوونیخۆمهومێ���ژوویخۆمدیاریدهکهم.
مێژوویم���نوبوونملهنێو–جیهانداوبهردهوامبوونیدهروونم–ئهوبوون–بۆ–
خۆی���هپێکدههێنن،کهمنهولهشێوازیئ���هوبوونهدادهژی،کهتێڕامانیههیه.
کهوابوو،دیاردهیتێڕام���انلهناوبردنیبوون–بۆ–خۆیه.لهناوبردنێک،کهلهنێو

خۆیدایهوئهوبوونهشلهناوبردنهکهیه.

ئایابنهڕهتیئهملهناوبردنهچییه؟چهاندهرێکیههیه؟
لهگهڵپهیدابوونیبوون–بۆ–خ���ۆوئامادهبوونیلهبوونداپهرتوباڵوبوونهوه
ڕوودهدات:بوون–بۆ–خۆلهدهرهوهیبوونیخۆیدالهتهنیشتبوون–لهنێو–خۆدا
لهنێوسێڕهههندهکهیکاتداووندهبێت.ئهمبوونهلهدهرهوهیخۆیدایهچونکه
تێڕامان���یههیهودهڕوانێتهدهرهوهیخ���ۆی.تێڕامانئهگهرێکیبهردهوامیئهم
بوونهیه،کهدهتوانێبوونیپێبدۆزێتهوه.ههروههالهڕێگهیتێڕامانهوهئهمبوونه
ل���هدهرهوهیبوونیدادهژیوخ���ۆیوونکردوه؛بوونیخۆیدهدۆزێتهوهوخۆی
دهناسێت.ئهوبهچاویخۆیخۆیدهبینێت.ئامانجیئهمهش،بهکورتییهکهی،

گرتنیئهوبوونهیه،کهلهدهستخۆیڕادهکات.
گرنگهئهوبوونهخۆیبدۆزێتهوهوخۆیبکاتبهوهیههیه.هاندهریتێڕامان
دووالیهنیههیه:لهالیهکهوهههوڵدهداتخۆیبهدهرهوهبگهیهنێتولهالیهکی
دیکهوهلهناوهوهدهمێنێتهوه.بوونێکهیهکێتیناوهوهودهرهوهدروستدهکات.
ئ���همههوڵدان���هبۆدۆزینهوهیخۆیوخۆکردنب���هبناخهبۆبوونیخۆیو
ڕاکردنلهدهس���تخۆیئاکامێکیس���هرنهکهوتویههیه.لهڕاستیداتێڕامانئهم
س���هرنهکهوتنهیه.ئهمبوونهههرئهوبوونهیهبوونیونبوویخۆیدهدۆزێتهوه.
خ���ۆدۆزینهوهکهششێوازێک���یبوونه؛بوون–بۆ–خۆیهل���هشێوازیڕاکردندا.
بوون–بۆ–خ���ۆدهیهوێتببێتبهوهیههیهی���انئهوبوون–بۆ–خۆیهیه،کهبۆ
خۆیهتی.کهوابوو،بوون–بۆ–خۆلهههوڵدانهکهیدابۆدۆزینهوهیخۆیبۆبوونی
خ���ۆیدهگهڕێتهوه.ئهوبوون���هیدهیهوێتببێتبهبناخ���هیبوونیخۆیئهو
بناخهیهل���هنهبوونیبوونیئهودای���ه.ئهمبوونهبهردهوامخ���ۆیلهناودهبات.
ههروهها،گهڕانهوهب���ۆخۆجۆرهدوورییهکلهنێوانخۆیگهڕاوهوئهوخۆیهدا
دروستدهکات،کهبۆیگهڕاوهتهوه.ئهمگهڕانهوهیهدهبێتههۆکاریسهرههڵدانی
نهبوونلهمبوونهدا.ئهوهیدهتوانێتبوون–بۆ–خۆبدۆزێتهوهئهوبوونهیه،که
لهبناخهوهبوون–بۆ–خۆیه.کهوابوو،دۆزینهوهیئهمبوونهدهکهوێتهسهرشانی

بوون–بۆ–خۆوبوونهدۆزراوهکهشدهبێتبوون–بۆ–خۆبێت.
ئ���همدووبوونهیهکبوونن.بهاڵملهپێن���اویدۆزینهوهیخۆیدائهمبوونه
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دوورییهکلهنێوانبوونیخۆیوئهوبوونهدالهنێویهکێتییبووندادروستدهکات،
کهبهدوایدادهگهڕێت.

تێرامان،وهکوههوڵدانیبوون–بۆ-خۆبۆدۆزینهوهیبوونیخۆیجۆرێکهله
ناوبردنودهکهوێتهنێوانبوونیسادهوڕهوانیبوون–بۆ–خۆوهوبوون–بۆ–
ئهوان.ههوڵدانیبوون–بۆ–خۆیهبۆدۆزینهوهیبوونیخۆی،وهکوئهوبوونهی،

کهنهبوونییه.
ئایاهیچیاس���ایهکههی���ه،لهبهرئ���هوهیبوون–بۆ–خۆکاتیی���ه،تێڕامان
س���نورداربکات؟ئێم���هلهوباوهڕهدایننییه.بۆئهوهیپهیوهن���دینێوانکاتو
تێڕامانم���انبۆدهرکهوێت،پێویستهدووج���ۆرتێڕامانلهیهکدیجیابکهینهوه:
تێڕام���انڕهوانی���اناڕهوانه.تێڕامان���یڕهوانئامادهبوونێکیس���ادهیتێڕامانه
لهب���هردهمئهوبوونهیڕووبهڕوویدهبێت���هوه.ئهمهششێوازیبنهڕهتیتێڕامان
وفۆرمێکیئایدیاله؛ئهوبناخهیهیه،کهتێڕامانیناڕهوانیلهس���هرڕادهوهستێت.
تێڕامانیناڕهوان،کهلهدوایی���داڕوونیدهکهینهوه،تێڕامانیڕهوانیتێدایه،بهاڵم

لهوێداناوهستێوڕهتیدهکات.
ئایاخۆس���هلماندنوداواکارییهکانیتێڕامان���یڕهوانچین؟تێڕامانڕوولهو
بابهتهدهکات،کهمهبهستێتی.لهدهرهوهیئهوداتێڕاماننادۆزینهوه.بهاڵم،لهو
حاڵهتهدا،کهتێڕامانڕوولهدهرهوهدهکاتهێشتالهنێوخۆیدایه.ئهمهیهواله
ئێمهدهکاتبڵێین،بابهتیتێڕامانبابهتێکیدهرهکیلهپێش���ترنییه.لهڕاستیدا
ئ���هوئاگامهندییهیدهڕوانێتهبابهتهکههێش���تانهچۆتهدهرهوهیخۆیونهبووه
ب���هوهیلهئاگامهندییهوهجیابووبێت���هوه.نهبووهبهوبابهتهیبۆچوونیخۆمانی
لهس���هرڕاگرین.بۆئ���هویئاگامهندیبیرلهخۆیبکات���هوهدهبێتلهگهڵئهو
بوونهدا،کهبی���ریلێدهکرێتهوهجیاوازبێتوئهوهشنهبێت،کهنییه.ئهمهش

بوونی–ئهوانی–دیکهدهردهخات.
تێڕامانزانینهس���هبارهتبهوهیگومانپێکراونییه.ههڵوێستیڕاوهستانیله
ئاس���تیبابهتهکهیداههی���هوبوونیئهوئاگامهندییهشدهس���هلمێنێت،کهبووه
بهبابهتیبیرکردنهوه.بهاڵمههمووس���هلماندنێکڕهتدانهوهشه.سهلماندنیئهم
بابهتهلهههمانک���اتداڕهتدانهوهشێتی.ههروههابۆئهوهیبزانیندهبێتخۆمان
بکهی���نبهویدی.لێرهداتێڕامانناتوانێتبهتهواویخۆیبکاتبههیچشتێک
بێجگ���هل���هوهیڕوویتێکردوهچونک���هئهودهیهوێتببێتبهوهیلهئاس���تیدا

ڕاوهستاوه.
بهاڵمسهلماندنهکهیناتهواوهچونکهڕهتدانهوهکهیبهتهواویبهکارنههێناوه.
لهبهرئهم���هخۆیلهبابهت���یبیرکردنهوهکهیجیاناکات���هوهوبۆچوونیبهرانبهر
بابهتهک���هشنیی���ه.زانینهکهیگهرێنتییهولهگهڵبابهتهک���هدایهکیانگرتوه.
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ههمووشتێکبهیهکجاردراوهونزیکبوونهوهیهکیڕههایتێدایه.ئهوهیئێمهبه
زانینیدادهنێینالیهنوبهرزیونزمیتێدادهبینرێت.تهنانهتزانینیماتماتیکی
پهیوهندییانبهڕاس���تییهکانیدیکهوهههیهوبهیهکجارخۆیاندهرناخهن.بهاڵم
زانینیتێڕامانلهب���ارهیبابهتهکهیهوه]کهخۆیهتی[لهبابهتهکهیهوهدوورنییه
وپێویستیبهباس���کردنیشنییه.ئهوتهنیالهئاستیبابهتهکهیداڕادهوهستێت

وهیچیانفێرناکات.
ل���هوکاتهدازانینس���هبارهتبابهتێک���یدهرهکیپهیدادهبێ���تبابهتهکهش
دهردهکهوێت،بهاڵمبابهتهکهلهخۆدهرخستنهکهیدادرۆمانلهگهڵدهکات.بهاڵم
لهخۆدهرخستنیتێڕاماندابوونێکڕاوهس���تاوه،کهلهپێش���تریشخۆیبۆئێمه
دهرخستب���وو.لهتێڕاماندائهوهیخۆیدهردهخاتتێڕامانه.بابهتهکهیبوونێکی
دهرهکینییهتاکوخۆیدهرخات،بهڵکوبوونێکه،کهخۆیدهرخستوه.تێڕامان
بڕوانامهیهنهکزانین.هاندهریبنهڕهتییهبۆتێگهیش���تنیپێش–تێڕامانلهوهی

دهمانهوێتبیدۆزینهوه.
ب���هاڵم،ئهگهرتێڕامانئ���هوهبێتتێڕامانڕوویتێدهک���ات،ئهمیهکێتییهی
بوونیشیاس���اکانیس���نورداردهکات،ئهواپێویستهئهوخاڵهشباسبکرێت،که
تیڕام���اندهبێتبهڕابردووههروههاداهاتووشب���ۆبوونیخۆی.کهوابوونابێت
دهس���تکهوتیتێڕامانهک���هیدێکارتی���انکۆجیتۆکهیبهس���اتهنهبڕاوهکانهوه
ببهس���تینهوه.ئهمهشئاکامیئهوباوهڕهیه،کهگوایهبیرکردنهوهڕابردوولهنێو
خۆی���داههڵدهگرێوداهات���ووشدیاریدهکات.ل���همڕووهوهدێکارتدهڵێت؛من
گوم���اندهکهم،کهوابوومنههم.چیبهس���هرمیتۆدیگومانکارییدادێتئهگهر
گومانبهساتهکانهوهببهستینهوه؟ههڵبهتهئاکامهکهیپاشخستنیحوکمدانه.
ب���هاڵمپاشخستنیحوکمدانگوماننییهوبونیادیپێویستیگومانکردنه.بۆ
ئهوهیگومانههبێت،پاشخستن���یحوکمدانپێویستهوناتهواویئهوهۆکارانه
پهیدایدهک���هن،کهڕێگهمانناداتزانینهک���هبسهلمێننیانڕهتیبدهنهوه.گومان
لهسهربناخهیتێگهیشتنیپێش–ئۆنتۆلۆجییانهپهیدادهبێتوداوایدۆزینهوهی
ڕاس���تیمانلێدهکات.ئهمتیگهیش���تنوداواکارییهواتابهگوماندهبهخشێتو
ڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتیلهنێوجیهانداس���هرقاڵدهکات؛ئهوانبابهتێکیزانین
وگوم���انلهنێوکاتێکیجیهانیدادههێننهپێ���ش.کهوابوو،گومانکردنجۆرێکه
لهههڵوێست،ههڵوێستیڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتیی���هلهنێوجیهاندا.ئهوکاتهی
خۆم���انلهنێوگومان���دادهدۆزینهوهبهرهوئهوداهات���ووهڕێدهکهین،کهکۆتایی
شاردۆت���هوه.خۆم���اندهگهیهنینهئهودیووڕابردوو،ک���ههاندهروقۆناخهکانی
گومانکردنماننیشاننادات.ئێمهشلهگوماندابهرهودهرهوهیخۆماندهڕۆینو

لهنێوڕانهبردووداولهجیهانداڕوولهبابهتهگومانلێکراوهکهدهکهین.
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ئ���همخااڵنهیڕوونمانکردنهوهبۆههموودهس���تهواژهیهکدهبێت،کهتێڕامان
دروستیاندهکات:بۆنموونه،مندهخوێنمهوه،منخهودهبینم،منههستدهکهم،
منکاردهکهم.ئهمدهستهواژانه،لهالیهکهوهڕێگهماننادهنبهڵگهبۆسهلماندنی
تێڕامانهکهم���اندامهزرێنین.ل���همحاڵهتهدائهوزانینهلهب���ارهیخۆمهوهههمه
دهتوێت���هوهولهگ���هڵبوونمدادهبێتب���هئهگهرێکیڕووت)چونک���هبوونیمن
لهوس���اتهدابووننییه(یاندهبێتیاس���ایتێڕامانبهسهرههمووڕاستهقینهی
مرۆڤایهتیی���دابسهپێنی���ن؛بۆنموونه،بۆڕابردوو،ڕانهب���ردوو،داهاتووههروهها
بابهتهکهیدابنێین.بهاڵمتێڕامانبوون–بۆ–خۆیه،کهبهدوایخۆیدادهگهڕێو
دهیهوێتههموویبوونیخۆیبهردهوامبدۆزێتهوه.بوون–بۆ–خۆبوونێکیکاتی

ههیهوئهمهشبهمئاکامانهماندهگهیهنێت:
یهک���هم،تێڕام���ان،وهکوشێوازیبوونیبوون–بۆ–خ���ۆدهبێتکاتیبێتو

ڕابردوووداهاتوویخۆیبێت.
دووهم،تێڕامانیاساکانیخۆیبهسهرئهگهرهکانداساخدهکاتهوه.ئهگهرهکان
ئێستایمنوڕابردوویمنیشبوون.ههروههاتێڕامانساتینییه.ئهمهشئهوه
ناگهیهنێتتێڕامانلهداهاتووداداهاتوویئهوبابهتهدهبینێ،کهڕوویتێدهکات
ول���هڕابردوویئهویش���داڕابردوویئهوئاگامهندییهههیه،کهدهبێبناس���رێت.
بهپێچهوانهوه،لهڕێگهیڕابردوووداهاتووهوهتێڕامانوبابهتهکهیلهنێوبوونه
یهکگرتوهکانیانداجیادهکرێن���هوه.داهاتوویتێڕاماندامهزراندنیئهگهرهکانێتی.
بهههمانشێوهئهمهبۆڕابردوویتێڕامانیشدروس���ته.لهمبۆچوونهوه،تێڕامان
پ���هرشوباڵودهبێتهوه؛بهاڵملهبهرئهوهیلهبهردهمخۆیدائامادهیه،ئهوابهم

خۆئامادهبوونهوهلهنێوڕهههندهکانیکاتداههیه.
دهشێههندێکبڵێنچۆنتێڕامانسهبارهتڕابردووتوشیههڵهکردندهبێت.
منیشدهڵێم،ئهوخۆیلهههڵهکردندهپارێزێتئهگهرڕابردوو،وهکودێوهزمهی
ڕانهب���ردوولهشێوازیبیرۆکهدانهبێت.ئ���هوکاتهیدهڵێممندهخوێنمهوه،من
گوماندهک���هم،منهیوادارموهتد،منلهڕانهبردوومهوهبۆڕابردوودهگهڕێمهوه.
ئێستال���هدهربڕینیئهوحاڵهتانهداتوشیههڵهناب���م.بهاڵملهوێدا،کهبیرله
ڕاب���ردوومدهکهمهوهتوشیههڵهدهبمچونک���هپهنابۆیادهوهریدهبهم.منلهم
حاڵهتهدابیردهکهمهوهوڕابردوویخۆمنیم.کهوابوو،تێڕامانئاگاییهلهنێوسێ
ڕهههندهک���هیکاتدا.ئاگاییهکهبێبیرکردنهوهلهنێوئهوئاگاییهدا،کهبهردهوام
بیردهکاتهوهودهمێنێتهوه.ب���ۆتێڕامانڕابردوولهگهڵڕانهبردوویئهوبابهتهی
تیڕامانڕوویتێدهکاتبوونێکیلهپێش���تریانههیهولهدهرهوهدانراون:ئهوان
تهنی���الهنێوبوون–بۆ–خ���ۆدانین،بهڵکوبۆبوون–بۆ–خۆش���ن،که)هیچ(له
یهکیانجیادهکاتهوه.بهتێڕامانڕهوتهکهبهوبوونهدهگات،کهلهدهرهوهیهوله
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دهرهوهشنییه.هێشتاتێڕامانیڕهوانلهوێدا،کهنایهوێببێتبهشتێکی،وهکو
بوون–لهنێو–خۆکاتدهدۆزێتهوه.ئهگهرهکانیخۆیدهبینێت.ڕانهبردوویخۆی
بهڕهههندێکیبهرزدادهنێت.تهنانهتڕابردووشی،کهبووهبهبوون–لهنێو–خۆ
بهڕانهبردووهوهدهبهس���تێتهوه.تێڕام���ان،بوون–بۆ–خۆ،وهکوبابهتێکینایاب
بۆخۆیدهدۆزێتهوه؛بوون–بۆ–خ���ۆ،وهکوئهو)خۆ(یهیلهدهرهوهیخۆیدایه
وههمیش���هشخۆیهتیولهڕهههندهکانیڕابردوو،ڕانهبردووههروههاداهاتوودا
لهنێوجیهاندایه.کهوابوو،تێڕام���انکاتدهردهخاتوبوونیتایبهتمهندی)خۆ(
ش،وهک���وههبوویهکیمێژووییدیاریدهکات.بهاڵمئهوبهردهوامییهدهروونییهی
ڕۆژانهسودیلێوهردهگرینودهبێتبهزنجیرهیساتهکانمانبهپێچهوانهیمێژوو
بوونهکهیه.لهڕاس���تیدادهس���تکردیگۆڕانکارییهدهروونییهکانه.ئهمخۆشییهی
ههم���ه،بۆنموونه،ئهوحاڵهتهدهروونییهیهپ���اشناخۆشیتوشمبووهوپێس
ئهویش،دوێنێبهحاڵهتێکداتێپهڕیم،کهشهرمهزاریکردم.پهیوهندییهکانی،وهکو
پێش���تروپاشترلهنێوانئهمحاڵهتهگۆڕاوان���هدادادهنرێن.ههروههائهمانهئهو
حاڵهتانهنبۆدیاریکردنیکاتبهکاردێن.کهوابوو،تێڕامانیمرۆڤ–لهنێو-جیهاندا
ول���هژیانیڕۆژانهیدا،لهنێ���وحاڵهتهدهروونییهکانی���داپهیوهندییهکیدهرهکی

زنجیرهیحاڵهتهکاندهردهخات.
منباس���یئهوخۆشییهدهکهمههمهیانحهزدهکهمههمبوایه؛ئێمهدهڵێین
لهنێ���وخۆشیمندایه.ئهمهشلهوهدهچێتمنئهوخۆشییهمهێنابێتهکایهوهیان
وهکوشێوازهبڕاوهکانیس���پینۆزا،کهلهخهسڵهتهکانجیابۆتهوه،شتێکبێت
ل���همندابڕابێت.تهنانهتدهڵێی���ن،منئهمئهزموونیخۆشییهمههیهوئهویش
هاتو،وهکومۆربهس���هرکاتیمنهوهخۆینهخش���اند؛یانباشترهبڵێم،وهکو
ئهوهوایهخۆشیوههس���تکردنوبیرۆکهکانمیوانیئێستایمنبن.ناکرێتبه
وههمدایانبنێین.بهردهوامبوونیدهروونیڕهوتێکیکۆنکرێتییه.بهکورتییهکهی،
فاکتۆرهدهروونییهبهردهوامهکانفاکتۆریئاگامهندین.بێگومانڕاستهقینهیئهم
فاکتۆرانهبابهتهدهروونییهکانن،بهتایبهتیلهوحاڵهتانهدا،کهپهیوهندییهکهیان
بهدهروونهوه،وهکوحاڵهتیغیرهکردن،ڕقوکینه،پێشنیاروفێڵوتهڵهکهبازی
وهتد،دیاره.ههمانکاتناتوانینبوون–بۆ-خۆ،کهدهبێتبهبناخهیبهکاتبوون
ئهمخهس���ڵهتانهبێت.ئهگینایهکێتیبوونیپهرتوباڵودهبوهوهوههربهشێکی
بوونیلهدهرهوهدابهرانبهربهشهکانیدیکهیڕادهواستاوجارێکیدیکهکێشهی
کاتس���هریههڵدهدایهوه.دهگونجێتبوون–بۆ–خۆب���هڕابردوویخۆیدابنێین،
ب���هاڵمناکرێتبڵێی���نئهوخۆشییهیمنههمهلهوخهمهوهس���هریههڵداوه،که

لهپێشترتوشمبوو.
زانادهرونناسهکانئهمفاکتۆرهدهروونییانهیانلهئاستێکینزمداناوهولهو
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باوهڕهدانپهیوهندییانبهیهکدییهوهههیه.گوایهههورهگرمهپاشبێدهنگییهکی
درێژخایهندهبیسترێت.ئهمهدروسته،بهاڵمپهیوهندییهکهیانبهزنجیرهدانهناوه
چونکهباسیبناخهئۆنتۆلۆجییهکهیاننهکردوه.لهڕاستیدا،ئهگهرئێمهلهواتای
بوون–بۆ–خۆ،وهکوبوونهوهرێکیمێژووییتێبگهین،ئهوافاکتۆرهدهروونییهکان
لهناودهچن.حاڵهتوکردهوهکاننامێننوڕێگهبۆبوون–بۆ-خۆخۆشدهکهنتاکو
بهوج���ۆرهخۆیدهربخات،کهبهبێئهویانبهبێتایبهتمهندێتیئهو،وهکوتاک
پرۆسهیمێژووینابێت.ئهمبناخهیهیهدهبێتبهسهرچاوهیبهردهوامبوونهکهو
بهباریگرانیڕابردوویهوهڕوولهداهاتوودهکات.لێردابۆماندهردهکهوێتئهم
فاکت���ۆروحاڵهتانهلهنێوبوونیئهودابووننین.ئهوهیههیهپهیوهندیناوهکی

نێوانیانهلهمبوونداوبهبێبوون–بۆ–خۆنادۆزرێتهوه.
ئێمهلهبهردهمدووجۆرکاتداڕادهوهستین:کاتیبنهڕهتی،کهبوونیئێمهیه.
دووهمی���شکاتیدهروونی،کهکتوپڕدهردهکهوێ���توناتوانێتلهگهڵشێوازی
بوونم���انهاوتهرازدابنرێ���ت.ئهمجۆرهکاته،وهکوڕاس���تهقینهیهکیدهروونی
بابهتیلێکۆڵین���هوهیزانستانهیهوئامانجیکردهوهکانیمرۆڤه)منههوڵدهدهم
کارێ���کبکهمتاکوئانامن���یخۆشبوێت(،)ههوڵدهدهمخۆشهویستیئهوبۆمن
دروستبێت(.ئهمکاتهدهروونییهڕاستهوخۆلهکاتهبنهڕهتییهکهوهسهرههڵنادات؛
کاتیبنهڕهتیبناخهیبوونیخۆیهتی.بهاڵمکاتیدهروونیلهسهربوونیخۆی
ڕاناوهس���تێتوبهردهوامبوونیفاکتۆرهکانه.لهسهروئهمانهوه،کاتیدهروونی
بهب���ێتێڕامانوبیرکردن���هوهنییه.بیرکردنهوهکاتیدهروونیدروس���تدهکات.
ئهوپرس���یارهیلێرهداپێویستهبکرێتئهوهیه،ئایاچۆنتێڕامان،کهڕهوانو
س���ادهیهئهمکاتهدهروونییهپێکدههێنێت؟پێویستهتێڕامانیڕهوانوناڕهوان
ل���هیهکدیجیابکهین���هوه.ئهوهیبهردهوامبوونیکات���یدهروونیپێکدههێنێت
تێڕامانیناڕهوانه.ئهوهیڕۆژانهتوشماندهبێتڕهواننییه.تێڕامانیڕهوانپاش
گۆڕانکاریدروس���تدهبێت.لهشێوازیخهمدهربڕیندایه.ئێمهلێرهداجێگهمان
بۆباسکردنلهسهرخهمڕهوانهوهنییه.ئهوهیمهبهستمانهڕوونکردنهوهیواتای
تێڕامان���یناڕهوانه.ئهوتێڕامانهکاتیدهروونیبهئێمهدهناس���ێنێت.تێڕامان،
ب���هوجۆرهیڕوونمانکردهوهئهوج���ۆرهبوونهیه،کهبهبوون–بۆ–خۆناوزهدی
دهکهینودهیهوێتببێتبهوهیههیه.کهوابوو،تێڕامانلهمهبهستبهدهرنییه
وبوونێک���یبێباکوگوێنهدهرینییه.ئهوههمیش���ه)بۆ(شتێکه.بوونێکه،که
ل���هبناخهیدا)بۆ(ههیه.واتایتێڕامانکهوابوو،لهبوون–بۆ–خۆدایه.بهئاشکرا
دهتوانینبڵێی���نتێڕامانئهوبوونه-بۆ–خۆیهیه،کهبۆدۆزینهوهیخۆیبوونی
خ���ۆیلهناودهب���ات.تێڕامانلهگ���هڵڕوونکردنلهبابهتهک���هیلهبوونیخۆی
ڕادهک���اتونایهوێ���ت،وهکوئهوشت���هبمێنێتهوه،کهههی���ه.بۆئهوهیخۆی
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بدۆزێت���هوهوبگاتبهخۆیلهبوونیخ���ۆیڕادهکات.ئهمهشدهبێتههۆکاری
دۆزین���هوهیتێڕامان���یڕهوان.

تێڕامانیناڕهوان،لهگهڵوهستانلهئاستیبابهتهکهیدادهبێتبهبوون-لهنێو
-خۆ.هاندهرهکهی،وهکولهپێش���ترباس���مانکرد،دووالیهنیههیه؛لهنێوخۆیدا
دهمێنێتهوهولهدهرهوهشدایه.تێڕامانیناڕهوانوهس���تانهلهبهردهمبابهتهکهیدا

ودهیهوێتببێتبهوبابهته.
ئهم���هشئهوهدهگهیهنێت،کهتێرامانینا–ڕهوانس���ێالیهنیههیه:خودی
تێڕامان،بابهتیتێڕامانوئهوبوونه-لهنێو–خۆیهیپاشتێڕامانهکهسهرههڵدهدات.
ئهم���هشبۆتێڕامانیانبوون–بۆ–خۆپرۆژهی���هوبوونیشتێکنییهههبێت،
بهڵکودروس���تدهکرێت.بابهتێکهتێڕام���انڕوویتێدهکاتوبوونیدهردهخات.
ههمانکات،نابێتئهمبوونه-لهنێو-خۆیهبهبههادابنرێتچونکهبابهتێکهبوونی
بۆههمووتێڕامانێکپێویسته.ئهوبابهتهبهرزهیهلهدهرهوهیتێڕامانداوههموو
تێڕامانێکڕوویتێدهکات.ههڵوێستیتێڕامانلهئاستیبابهتهکهشدابهمجۆرهیه؛

یهکهم،ڕووکردنهبابهتهکهیهلهالیهنتێرامانهوه.
دووهمی���ش،دیاریکردن���یبۆچوونهبهرانبهربابهتهکه.ل���هداکهوتدائهمدوو
ههڵوێست���هیهکشت���نچونکهڕهتدان���هوهیتێڕامانبۆبابهتهک���هدیاریکردنی
بۆچوون���ه.دهبینی���نبابهتکردنهکهپهیوهندیبهخۆجیاکردن���هوهیتێڕامانله
بابهتهکهی���هوهههیه.خۆجیاکردن���هوهیتێڕامانئهوهدهردهخات،کهبۆئهوهی
بابهتیتێڕامانههبێت،تێڕامانبابهتهکهیبهشتێکیجیاوازترلهخۆیدادهنێت.
بهههرح���اڵ،ئهمتێڕامانهلهب���ڕوایخراپداههیه.پهیوهن���دینێوانتێڕامانو
بابهتهک���هدهبڕێت.بانگهشهیئهوخاڵهشدهک���ات،کهتێڕامانلهشێوازیئهو
بوون���هدا،کهنییهولهکات���یڕووکردنیلهبابهتهکهئهوبابهتهنییهوجیاوازه.
تێڕامانلهبڕوایخراپدادهژیئهگهرخۆیبهدهرخستنیئهوبابهتهدابنێ،که
من–دروس���تیدهکهم.بهاڵم،دهبێتئهوهشبزانینئهولهناوبردنهڕادیکاڵهڕاست
یانڕوودانێکیمێتافیزیکینییه.ڕوودانیڕاستلهپرۆسهیسێیهمدایه،کهدهبێت
بهبوونبۆئهوان.تێڕامانینا–ڕهوانههوڵدانیبوون–بۆ–خۆیهبۆئهوهیببێت
ب���هشتێکیدیکهوههمانکاتی���ش،وهکوخۆیبمێنێتهوه.ئهوهیتێڕامانڕووی
تێدهک���اتولهدهرهوهیتێڕاماندایه،وهکوبابهتێکیبهرزخۆیدهردهخاتتهنیا
بوونێکه،کهتێڕاماندهتوانێتلهبارهیهوهبڵێێت،ئهوشتهیه،کهخودیتێڕامان
نییه.بهاڵمئهوبوونهس���ێبهرهودروس���تکراوه.تێڕامانیشبۆئهوهیخۆیلهو
بابهتهجیابکاتهوهدهبێتخۆیبکاتبهئهو.ئهمسێبهرهیبوونوپهیوهندییه
پێویست���هیتیڕامانیناڕهوانهلهزانستیدهروونناس���یداب���هفاکتۆریدهروونی
ناوزهددهکرێت.کهوابوو،فاکتۆریدهروونیسێبهریئهوبابهتهیهتێڕامانڕووی
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تێدهک���ات.لێرهدا،تێڕامانئهگهر)بوونێکی–بۆ–خ���ۆیلهنێو–خۆ(بێتدهبێت
ب���هناڕهوان.ئهوهیخۆیبۆتێڕاماندهردهخ���اتشتێکیکاتیوبێناوهڕۆکی
مێژوویینیی���ه.بوونێکهخاوهنیناوهڕۆکوبونیادێک���یدامهزراو.یهکێتیئهم
بوونان���هشژیانیدهروونیپێکدههێنێت.تێڕامانیناڕهوانزانینێکیلهپێش���تره؛
دهتوانی���نبڵێین،کهزانین���یتێڕامانیدهروونههیه.ه���هریهکێکلهفاکتۆره
دهروونییهکانخهس���ڵهتیڕاس���تهقینهیان،وهکوبابهتیتێڕامانههیه.بهاڵمله
ئاستیخۆیاندابهزیونوبوونبهشتێکیله-نێو–خۆ.ڕوونکردنهوهیزۆرتریش

لهبارهیدهروونهوهڕووناکیدهخاتهسهرئهمبابهتهلهنێو–خۆیه.
1.مهبهس���تلهدهروون)خۆ(یهوههموودۆخوخهسڵهتوچاالکییهکانیشی
دهگرێتهوه.)خۆ(لهڕێزماندادووواتایههیه)من(و)خۆم(؛ئهمهشکهسایهتی
ئێم���ه،وهکوکهس���ایهتییهکییهکگرت���ویبهرزدهردهخات.باس���یئهمهمانله
شوێنێک���یدیکهداکردوه.ئێم���هخۆیانبکهرین،کارتێکهری���انکارتێکراوین،
خۆبهخش���ینیانبابهتێکیگونج���او،کهحوکمیانبهس���هردادراوهولهبهردهم

لێپرسینهوهیهکداڕاوهستاوین.
خهس���ڵهتهکانی)خۆ(لهچاکهکانوتهوان���اوههڵسوکهوتهکانپێکهاتوون.
خۆخهسڵهتیتوڕهبوون،کۆشش���کهر،غیرهتکهر،ههستیاروهتدیه.پێویسته
ئهوخهس���لهتانهشبناسینهوه،کهپهیوهندییانبهمێژوومانهوهههیهوبهمجۆره
دهردهکهون؛مندهتوانمتهمهنیخۆمدهربخهم،بڵێمماندووم،بهرهوالوازیدهڕۆم
یانپێشدهکهوم؛دهتوانمبڵێمسهرکهوتنممسۆگهرکردووهیانبهپێچهوانهوههێدی
تامیخۆشوسێکسپاشنهخۆشکهوتنێکیگرانناکهم.دۆخهکانبهپێچهوانهی
خهس���ڵهتهکانهوهبههێزهکیههنودهبنبهکردهکی.خۆشهویستی،ڕقوغیره
دۆخن.نهخۆشی،لهوێدانهخۆشهکهههس���تیپێدهکاتوتوشیدهبێتحاڵهته.
بهههمانشێوهئهوههڵسوکهوتانهیلهدهرهوهبهکهس���ایهتیمنهوهنوساونو
منلهگهڵیاندادهژیمبۆبوونمدهبنبهحاڵهت.ئهوهینییه،تاڕاوگهنش���ین،یان
س���هرکهوتنحاڵهتن.دهتوانینجیاوازینێوانخهسڵهتوحاڵهتڕوونبکهینهوه:
دوێنێپاشئهوهیتوڕهبوومههڵچونهکهملهشێوازێکیس���ادهداتاکوڕادهیهک
مایهوه.بهپێچهوانهیئهمهشهوه،پاشکردهوهکهیپیتهرنواندیومنناڕازبووم
لهسهری،ڕقهکهم،وهکوههستکردنێکیڕاستهقینهههرچهندهمنئێستالهوانهیه
بی���رلهشتێکیدیکهبکهمهوه،بهردهوامماوهتهوه.ههروههاخهس���ڵهتشتێکی
زکماکهیاندراوه،کهکهسایهتیههیهتی.حاڵهتشتێکهبهسهرمنداڕوودهدات.
ههندێکجارشتێکههیهدهکهوێتهنێوانحاڵهتوخهس���ڵهتهوه.بۆنموونه،ڕق
وکینهی)پ���ۆزۆدیبۆرگۆ(بهرانبهرناپلی���ۆنههرچهندهپهیوهندییهکیبڕاوهو
تهم���هنکورتلهنێوانئهودوومرۆڤهدادیاریدهک���ات،بهاڵمپێکهاتهیهکبووله
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کهس���ایهتیپۆزۆدا.مهبهس���تلهکردهوهچاالکییهکانیتاکهکهسه؛ئهوڕێگهو
مهبهس���تانهدهردهخاتبۆگهیشتنبهکۆتاییدهیانگرینهبهر.ئهمکردهوانهشله
دهرهوهیبوون–بۆ–خۆدانوتێههڵکێش���هیهکیب���هرزیدهروونین.مهشقکردنی
یاریزانێکیمشتبازیکردهوهیهکیبهرزهویاریدهیبوون–بۆ–خۆدهداتلهڕێگهی
مهشقکردنهکهوهبوونیخۆیبناس���ێت.ئهمهبهسهرتوێژینهوهوگهڕانیزانست
وهونهرمهندوتهنانهتپڕوپاگهندهیدهس���تهاڵتمهدارێکل���هکاتیههڵبژاردندا
دهس���هپێت.لهمکردهوانهدابوون–بۆ–خ���ۆدهبێتبهنوێنهریبوونێکیبهرزله

جیهانداوالیهنێکیدهرهکیبوونیخۆیدیاریدهکات.
2.چهمکی)دهروونی(بهکاتیگۆریزانینهوهبهستراوه.پهیوهندیبهکارکردنی
تێڕامان���هوهههیه.لهکاتێکدابوون–بۆ–خۆتێڕامانینییه،دهبێتبهشێوازێکی
لهبیرکردنهوهبهدهر.ئهوان���هیبهمهحاڵدادهنرێنئهگهرنلهنێوجیهاندا.ههر
شتێکب���ۆبیرکردنهوهیانبیرنهکردنهوهدهرکهوێتبهحاڵهتهوهبهس���تراون.له
ئاکامدائهوگۆڕانکارییانهیبیرکردنهوهلهجیهاندادهیانخاتهگهرلهشمان،وهکو

ئامێرێکبۆئهنجامدانیانبهکاردههێنێت.
ئهوکهس���هیتوڕهیهتهماشایبهرانبهرهکهیدهکاتوڕوخساریدهبینێت،وا
ههستدهکاتئهوڕوخسارهداوایمشتێکیلێدهکات.ئێمهههندێکجاردهڵێین)لهشی
ب���ۆلێداندهخورێت(یان)بهدوایکێش���هدادهگهڕێ���ت.(لهشمان،وهکوناوهند
ب���ۆحاڵلێهات���نبهکارهێناوه.لهڕێگهیلهشهوهههس���تب���هههندێکحاڵهتی،
وهکو)خهریکهدهخۆینهوه،یارمهتیب���هڕێگهوهیهیانخهریکهئاژهڵێکیدڕنده
دهکوژین(دهکهین.لهمحاڵهتانهدالهپهیوهندیئۆنتۆلۆجینێوانبوون–بۆ–خۆ
وئهگهرهکان)وهکوبابهت(تێدهگهین.کهوابوو،کردهوهخۆیلهبهردهمتێڕامانی
ئاگامهندییداقوتدهکاتهوه.مهحاڵهمنلهیهککاتداولهیهکئاستدائاگاملهپیرۆ
وهاوڕێیهکهش���یبێت.بوون–بۆ–خۆئهمدووشتهلهیهکدیجیادهکاتهوه.ئهم
بوون–بۆ-خۆیهشڕاستهقینهیهکیشاراوهیه؛لهحاڵهتیئاگامهندییدائهوشتهیه،
ک���هبیریلێنهکراوهتهوهولهجیهانداکارتێکراوه.ل���هحاڵهتیبیرکردنهوهشدا،
ب���وون–بۆ–خۆڕوولهبابهتهدهرهکییهکهیدهکات.تهنیائاگامهندیدهتوانێت
بوون–بۆ–خۆبناسێتوڕووناکیبخاتهسهر.ئێمهچهمکی)دهروونی(بۆههموو
ئهوههبووهبهرزانهبهکاردههێنین،کهزهخیرهیهکیبهردهوامنبۆتێڕامانیڕهوان

وبابهتیتوێژینهوهیزانستیدهروونناس.
3.ئهمبابهتان���هکۆنکرێتینوڕووتکراوهنین؛تێرامانبهبێناوهڕۆکڕوویان
تێناکات.ئێمهچهمکیبهڵگهبۆئامادهبوونیڕاس���تهوخۆیڕقوتاراوگهنش���ین
وگومانیبهردهواملهکهس���ایهتیتاکهکهس���دابهکاردههێنین.بۆسهلماندنی
ئهم���هشوهبیرهاتنهوهلهئهزمونهکانیخۆمان���دایارمهتیماندهدات.بۆنموونه،
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دهتوانی���نبیرل���هخۆشهویستێکیمردوویانبارودۆخێکیهۆشهکیپێش���ومان
بکهین���هوه.ههوڵدهدهینچهمکیتایبهتییانبۆدابنێینوباس���یانبکهین.بهاڵم
دهزانی���نلهوێنین.ههروههاحاڵهتیشههی���هخۆشهویستییهکهمانتێداکردوه،
بهاڵمههستمانپێنهکردوه.پرۆستجوانباسیئهمحاڵهتهوهستاوانهینێودڵی
ک���ردوه.بهپێچهوانهشهوه،ئێمهدهتوانینههس���تبهپڕیخۆشهویستیبکهین.
لێرهدابوون–بۆ–خۆپێویستیبهتێڕاماندهبێتتاکوبیرلهبابهتهکهبکاتهوه.
منبیرلههاوڕێیهتیملهگهڵپیرۆدهکهمهوه،بهاڵمئهولهسهربناخهیبهزهییمن
بووهبهبابهتیتێڕامانهکهم.بهکورتییهکهی،تهنیاڕێگهیهکخهسڵهتوحاڵهت

وکردهوهکانیتێدابناسرێنخۆگهیاندنهبهبوون-لهنێو–خۆ.
نموون���هیئامادهکردنیخۆشهویستیبۆبابهتێکیبهرزیدهروونیبهڵگهیهکی
چاکه.ل���هوحاڵهتهداکتوپڕخۆشهویستییهکهمدهبین���موئهوبابهتهلهبهردهم
ئاگامهندیمداڕادهوهستێت.مندهتوانمبۆچوونیخۆمیلهسهردیاریبکهم،حوکمی
بهسهردابدهمچونکهبووهبهبابهتیتێڕامانومنلهناویدانیم.بووهبهبابهتیان
بوون–لهنێو–خۆیهکیپڕوڕهقوشهفاف.لێرهوهبهوباوهڕهدهگهین،کهئهو
بهڵگهیهیدهروونبۆتێڕامانیناڕهوانئامادهیدهکاتسهلمێنراونییه.کهلێنێک
ل���هنێوانئهوبوون–بۆ–خۆیهیداهاتوودا،کهتێڕامانڕوویتێکردووهوبهردهوام
ئازادییهکهیمنیشدهیخواتوس���وکتریدهکات،ههروههاخۆشهویستییهکهیدا
ههیه.ئهگهرمنخۆشهویستی،وهکوبابهتێکیدهروونیلهداهاتوودانهبینم،ئایا
دهتوانی���نبڵێینخۆشهویستیههیه؟ئایانابێتبهئارهزوویهکیکتوپڕ؟ئایائهو
ئارهزووهکتوپ���ڕهوهکوخۆیدهمێنێتهوهونابێتبهخۆشهویستی؟لهناوبردنی
داهاتوویبوون–بۆ–خۆلهئاستیدامهزراندنیخهسڵهتهکانیبوون–لهنێو–خۆدا
ڕێگ���ره.لهملهناوبردنهبهردهوامهداالیهنهدامهزرێن���راوهدهروونییهکاندهبنبه
ئهگهروشتێکیشیاو.ئهمانهشخهسڵهتیدهرهکینینوزانینپهیدایانناکات،

بهڵکوههڵسوکهوتیئۆنتۆلۆجییانهن.
4.فۆرم���یدهروونی،بهردهوامکهمهێزدهبێت.وهکودهس���تنهکهوتخۆی
دهردهخ���ات،چونکهبوون–بۆ–خۆلهنێوبوون���یههمووگیریخۆیداپهرشوباڵو
دهبێت���هوه.ئهوهیدهروونییهلهنێوس���ێڕهههندهکهیکاتدا؛ڕابردوو،ڕانهبردوو
وداهات���ودادهبینرێت.پرۆژهیخۆشهویستیئهمس���ێڕهههندهیلهنێوخۆیدا
پێکهوهبهس���تۆتهوه.دروس���تنیی���هبڵێینخۆشهویستیخاوهن���یداهاتووهو
داهاتووشبهشتێک���یدهرهکیدابنێین.داهاتووبهشێکیڕهوتیخۆشهویستییه
وواتاکهیدهردهخات.ب���هحوکمیئهوهیبابهتیدهروونیبوون–لهنێو–خۆیه،
ئ���هواڕانهب���ردوویئهمبابهتهههڵهاتننیی���هوداهاتووشینابێتبهئهگهرێکی
ڕهوان.لهمڕهوتهداڕابردوودهبێتبهبنهڕهتیوخۆسهپێنهر،کهبوون–بۆ–خۆ
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تیایداژیاوهوئهمبوونهشدهکاتبهبوون–لهنێو–خۆ.تێڕامانههمووبابهتێکی
دهروونیلهسێڕهههندهکهدادهبینێت،بهاڵمئهمسێڕهههندهلهسهرڕابردووی
بابهتهک���هدادهمهزرێنێت.داهاتوو،دهبێههبێتئهگیناچۆنخۆشهویستییهکهی
م���ندهبێتبهخۆشهویست���ی؟خۆشهویستییهکهمئێستاههی���ه،بهاڵمنهدراوه
ی���انخۆیدهرنهخستوه.کهوات���ه،نابێتبهوئهگهرهیم���ندهمهوێبیگهمێ؛
خۆشهویستییهکهموخۆشییهکهمنابنبهداهاتووچونکهوهکوچۆنپاندانهکهم
شتێک���هههیه،ئهوانیشههن.ڕانهبردووشبهڕاس���تهقینهولهوێدادهبینرێتو
لهسهرهوهتاکوخوارهوهخۆیچهکدارکردووهودامهزراوه.ئهوکاتهیهلهیارییهکهدا
دێتهدهرهوهوبۆیدهگهڕێتهوه.تێپهڕبوونی)ئێستا(لهداهاتووهوهبۆڕانهبردوو،
لهڕانهبردووشهوهبۆڕابردووگۆرانک���اریناهێنێتهکایهوهچونکهداهاتووههبێ
ونهب���یڕابردووه.نموونهیئهمهشلهههوڵدانیئهوزانادهروونناس���هدائاشکرا
دهبێت،کهدهیهوێتب���ۆالیهنهکانیئهودیوئاگاییهوهبگهڕێتهوهوله)ئێستا(ی
حاڵهتهدهروونییهکهتێبگات.ئهو)ئێستا(بهوڕانهبردووهدادهنێت،کهلهبهردهم
ئاگامهندییدائامادهبووه.ئهوانهیبهرهوداهاتووشنبهههمانشتدادهنرێن،بهاڵم
لهنێوانئاگامهندیوئهودیوئاگامهندییدادهمێننهوه.یادهوهریئهودیوئاگامهندی
ڕابردووی)ئێستا(یهولهچاوهڕوانییهکهشیدا)ئێستا(یهلهداهاتوودا.لهمڕووهوه،
شێوازیدهروونیشتێکنییهپهیدابێت؛چونکهئهوههیهودروستکراوه؛تهواو
بووه،ڕاب���ردوو،ڕانهبردوولهگهڵداهاتوویس���هریانههڵداوه.ئهو)ئێستا(یانهی

پێکیدههێننیهکهیهکه،پێشگهرانهوهیانبۆئاگامهندیدادهنرێن.
مادامهک���یشێ���وازیدهروون���یشتێک���هههی���هودروس���تکراوه،ههوهها
زنجیرهیهی)ئێستا(کانه،بهوئاکامهدهگهین،کهدووفۆرمیناکۆکیبوونیتێدایه.
خۆشی،بۆنموونه،لهساتێکهوهبۆساتێکیدیکهدهڕواتچونکهداهاتووهکهی
شتێکیبینراوهوههیه.لهڕاستیدا،پێکهوهنوسانیشێوازهدرهوونییهکان،بێجگه
لهیهکگرتنیبوون–بۆ–خۆوبوون–لهنێو–خۆچیدیکهنییه.ڕقپارچهپارچه
ناکرێ���توبهشینییه؛تهنانهتک���ۆیههڵوێستوحاڵهتهکانینێوئاگامهندیش
نییه.ئ���هوخۆیلهنێوحاڵهتهکان���یئاگامهندییداوهکوی���هکشتبهبێبهش
دهردهخات.یهکێتیبوون–بۆ–خۆپهیوهندیبهدهرچوونیئهمبوونهلهخۆیهوه
وژیانێت���یلهنێ���وڕهههندهکانیکاتداههیه.شێوازیدهروون���ی،بهپێچهوانهوه،
شتێکیدروس���تکراوهوهناتوانێتخۆیبڕیارلهس���هربوون���یخۆیبدات.بهاڵم
هێزیبهردهوامیههیهوزانادهروونناسهکانیشلهوباوهڕهدانحاڵهتینهخۆشی
دهروونییه.لهمڕووهوهدێکارتلهسهر)سۆزهکانیدهروون(دهنوسێت.ههرچهنده
بوون���یشێوازهدهروونییهکانلهبوونیبابهتێک���یدهرهکیناچێت،بهاڵمهێزی
بهردهوامبوونییارمهتیماندهداتلهگ���هڵبابهتهدهرهکییهکانداپهیوهندییهکهی
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دیاریبکهی���ن.خۆشهویستیبهرانب���هربابهتهحهزلێکراوهکهس���هرههڵدهدات.له
ئاکامداپێکهوهنوسانهههمووگرییهکهیشێوازهدهروونییهکان،لهبهرئهوهینابێت
بهتێههڵکێش���هیبوونیخۆی،یهکگرتنهکهیشتێکیدروستکراوهدهردهچێتو

ناناسرێت.
ڕقزنجی���رهیئێستاکانهولهنێوخۆیدادابهشبوونێک���ینهبڕاوهیههڵگرتوه
ههمانکات،لهبهرئهوهیشێوازیدهروونیبابهتێکیئۆنتۆلۆجیئهویهکێتییهیهکه
بوون–بۆ–خۆههیهتی،دابهشبوونهکهشاراوهیهودهرناکهوێت.جۆرهیهکگرتنێکی
سیحراویلهنێوان)ئێستا(کانیڕقداههیه،کهپهیوهندییهدهرهکییهکانینێوانیان

الدهبات.
جۆرهئاڵۆزییهکلهبیردۆزهکهیبرگسۆنداسهبارهتبهردهوامبوونیپیاچوونی
فرهالیهنهکانیئاگامهندیسهرههڵدهدات.ئهوهیبرگسۆنمامهڵهیلهگهڵداکردوه
حاڵهتیدهروونییهنهکئاگامهندییانبوون–بۆ–خۆ.ئایاپیاچوونچواتایهکی
ههی���ه؟بهگوێرهیبی���ردۆزهیدابهشکردندهبێههبێت.ب���هاڵمبهشهکانی،که
ههریهکهیانبهتهنیاڕادهوهستێت،بهسیحراویدهچنهنێویهکدییهوهوپێکهوه
دهنوسێنوگشتگرییهکپێکدههێنن.ئهمگشتگرییهڕێگهبهئێمهناداتلهسهری
بکۆڵینهوه.برگسۆننایهوێتخهسڵهتیشێوازیدهروونیلهسهربونیادێکیڕههای
بوون–بۆ–خۆدابمهزرێنێت.ئهو،وهکوشتێکیدراولهڕێگهیتێڕوانینێکیسادهوه
دهیبینێتوبهالیهنهفرهناوهکییهکانیدادهنێت.خهسڵهتیبهردهوامبوونیههیه
ودهتوانێ���تبهبێئهوهیئاگامهندیبیریلێبکات���هوهههبێت.مادامهکیمرۆڤ
تهوانایناس���ینینییه،ئ���هوادهتوانێتبهبێئهوهیئاگامهندیههس���تیپێبکات
ههبێت.کهوابوو،بابهتێکلهجیهاندابهبێههس���تکردنبهبوونیههیه.ههروهها
خهس���ڵهتیبهردهوامبوونیدهروونیبۆبرگسۆنفاکتۆرێکیئهزمونییه؛ئێمهبهو
شێوهیهدهیبینی���ن.کاتیدهروونیبهردهوامبوونێک���یدراوه.ئهوبهردهوامییه
بهبێئهوهیکاتکاریتێبکاتخۆیلهنێوکاتدادادهنێت.بێگومانیهکێتیڕههای
دهروونپڕۆژهیهکیئۆنتۆلۆجیبوون–بۆ–خۆیهلهنێوڕهههندهکانیکاتدا.بهاڵم
لهب���هرئهوهیئهوپڕۆژهی���هبوون–لهنێو–خۆیهکیدروس���تکراوه،بهشهکانیله

یهکدیجیادهکرێنهوهودهبنبهژمارهیهکی)ئێستا(ینهبڕاوه.
لهبهرئهم���هبهشداربوونینێوانبوون–لهنێو–خ���ۆوبوون–بۆ–خۆلهکاتی
دهروونیداج���ۆرهناکۆکییهکیلهچارهبهدهردهشارێتهوه.ئهمهشبۆئێمهمایهی
سهرس���وڕماننییه.کاتیدهروونیبهرههمیتێڕامانیناڕهوانهوشتێکینهبووی
دروس���تکراوهوئهوشتهنییه،کهدروس���تکراوه.پاشئ���همتوێژینهوهیهباشتر
ل���هواتایپهیوهندییهکان���ینێوانشێوازهدهروونییهک���انلهنێوکاتیدهروونیدا
تێدهگهی���ن.لهپێشههمووشتێکدادهڵێین،ڕاڤهکردنحوکمبهس���هرپهیوهندی
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نێوانیاندهدات.ههمووکهسێکدهزانێتههستکردنهکانی،وهکوحهسودیوڕق
یانئهوانهیڕۆماننوس���هکانباسیدهکهنلهنێودهروونداههن.بێگوماندهتوانین
ڕاڤهیئهوهاوڕێیهتییهبکهین،کهحهس���ودی،وهک���وچۆنشیرڕهنگیقاوهکه
دهگ���ۆڕێ،تهڵخیکردووه.لهوباوهڕهدامئ���همبهراودکردنهجۆرهزیادهڕۆییهکی
تێدابێت.هێش���تاشهیدابوونلههاوڕێیهتیی���دابهشێکلهجۆریهاوڕێیهتینییه
وبهوشێوهیهیالکێش���هیهکیهاودووالس���هربهجۆریالکێش���هیه.هاوڕییهتی
خۆشهویست���یپڕیدهکاتهوه.ههمانک���اتخۆشهویستیشنییه.ئهگهرببێتبه
خۆشهویستینابێتب���ههاوڕێیهتی.دهبێتبهبابهتێکینهگۆڕلهنێوخۆیدا،که

زمانناتوانێتناوێکیبۆبدۆزێتهوه.
لهپرۆس���هیدهروونیداشێوازیدهروونیدوورولهپێش���ترکاردهکاتهس���هر
شێوازیدهروونیپاشتر.ئهمهشس���هربهیاس���ایهۆکارێکی–میکانیکینییه.
پهیوهندییبهبۆچوونهکهی)جۆنس���یتوارتمیل(هوهنییه،کهباس���یپێکهوه
بوونیدووڕووداودهکات.مادامهکیالیهنیدهروونیخۆبهبابهتکردنیبوون–بۆ-
خۆیهئهواس���هرههڵدانهکتوپڕییهکهیناوهکیی���هولهشێوازهدهروونییهکهشیدا
لهوهێزهجیانابێتهوه،کهلێوهیههڵقواڵوه.س���هرههڵدانیکتوپڕیئهمشێوازه
شتێکنییهلهفۆرمێکیپێش���وترهوهپهیدابووبێت.فۆرمیلهپێشترلهدوورهوه
کاریگهرێتیخۆیبهسهرفۆرمێکینوێدادهخاتهگهروئهمفۆرمهنوێیهشکتوپڕ
ههڵقواڵوه.لێرهدا،ئێمهمامهڵهلهگهڵئهوبوونهداناکهین،کهدهبێتبهداهاتوو
وڕاب���ردوویخۆی،بهڵک���ومامهڵهکهمانلهگهڵزنجیرهیڕاب���ردوو،ڕانهبردوو
داهاتوودایه.ههموویانلهفۆرمی)ههبوو(دانولهدوورهوهکاریگهرێتییانبهسهر

یهکدییهوهههیه.
ئهمکاریگهرێتییهشدووجۆره،بزواندنوچوونهناوهوه.ئهگهرچوونهناوهوه
بێ���تتێڕاماندووبابهتیدهروونیجیاوازبهیهکشتدهبینێت.ئاکامیئهمهش
بابهتێکینوێیتێههڵکێش���راوه.ئ���همبابهتهنوێیهشلهنێوخۆیداخهس���ڵهتی
بابهتهکانیپێش���ویههڵگرتوه.کاریگهرێتیبزاواندن،بهپێچهوانهیکاریگهرێتی
چوونهن���اوهوه،دووبابهتهکهتێههڵکێشناکات.ههریهکێکلهئهوانلهجێگهی
خۆیاندادهمێنێت���هوه.بهاڵملهبهرئهوهیبابهتیدهروون���یفۆرمێکیڕێکخراوه
وفرهالیهن���ه.ههمووبابهتهکهکتوپڕکاردهکاتهس���هرههموویبابهتێکیدیکه.
ئاکامهکهشیکارتێکردنێکیسیحراوییدوورهلهسهربابهتێکیدیکه.بۆنموونه،

شهرمهزارییهکهیدوێنێبووههۆکاریبزاواندنیمهزاجیئهمڕۆم.
لهڕاستیدائهمکارتێکردنهلهدوورهوهسیحراویوناماقوڵه.نهزۆکیههوڵدانی
دهروونناس���ههۆشهکییهکانیشبۆمانهوهیانلهسهرپلهیدهروونیوبهستنهوهی

]ئهمبزاواندنهش[بهیاسایهۆکارێکیهۆشگهرییهوهدهسهلمێنێت.
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پرۆست،لهڕێگهیهۆشهکییهوهبهردهوامههوڵیداوهپهیوهندییههۆشهکییهکان،
کهدهبنبههۆکاربۆیهکدیلهنێواندۆخهدهروونییهکاندابدۆزێتهوه.لهکۆتاییشدا

بهمئاکامهیخوارهوهگهیشتووه:
ئهوکاتهی)سوان(توانی)ئۆدیته(بهبێڕقوکینهبهێنێته
بهرچاوی،بیرلهجوانیزهردهخهنهکهیبکاتهوه،ئهوکاتهی
حهزوئارهزوویویستی)ئۆدیته(الیخۆیگلبداتهوهبهبێ

غیرهلهوانیدیکهیدووربخاتهوه،خۆشهویستییهکهیجارێکی
دیکهڕوویکردهئهوتاموخۆشییهیئۆدیتهپێیدابوو.
خۆشییهک،کهلهنیگایهک،زهردهخهنهیهکیاندهنگه

ناسکهکهیهوهههستیپێدهکرا.خۆشییهکجیاوازلهوانی
دیکهو]سوان[یئاراموههستکردنبهپێویستی]ئۆدیته[ش

لهالیزۆرتردهکرد...................................
لهبهرئهمه،پاشدهرهێنانیغیرهلهخۆشهویستییهکهیدا

بهرانبهرئۆدیتهناسکتربووهوه.
بهدڵنیایی���هوهئهمدهقهپهیوهندیبهکێش���هیهکیدهروونییهوهههیه.چهند
سۆزێکیتاکهکهسێکیتێدادهبینینوههریهکهیانکاردهکاتهسهرئهوهیدیکه.
پرۆس���تههوڵیڕوونکردنهوهی���اندهداتودهیهوێتئێمهلهههڵچونوداچونی
ئهزمونهکهیسوانتێبگهین.پرۆستنایهوێتئاکامیئهزموونهکه)بۆنموونه،له
ڕقوکینهینێوغیرهوهبۆنهرموناسکیخۆشهویستی(باسبکات؛ئهودهیهوێت

باسیئهوگۆڕانکارییهبکاتلهئهزمونهکهدادۆزیویهتهوه.
ئایائاکامیئهمشیکردنهوهیهچییه؟ئایاناماقوڵیهتیکێش���هدهروونییهکان
الچ���ووه؟چۆنغیرهدهبێتبههاندهربۆدوورخستن���هوهی]خۆشهویستهکهی[
لهکهس���انیدیکه؟چۆن)ئهوکاتهیغیرهدهبێتبهبهشێکیخۆشهویستییهکه،
وهک���وتهڵخکردن���یقاوهکه(ڕێگهین���اداتتامیئهوخۆشییهبک���اتئۆدیته،
وهک���وک���هسدهیداتێ؟چۆنخۆش���یدهبێتبهپێویستی؟چ���ۆنغیرهلهنێو
خۆشهویستیداپهیدادهبێتوئۆدیتهلهکهس���انیدیک���هدووردهخاتهوه؟چۆن
خۆشهویستیپاشڕزگاربوونیلهغیرهنهرمیوناس���کیدروستدهکات؟لێرهدا،
پرۆس���تبهشێوهیهکیمیتافۆریباسیکێشهکهمانبۆدهکات.میتافۆرهکهشی
یانبهوجۆرهیئهوبیرلهکێش���هکهدهکاتهوههان���دانوالیهنهناماقوڵهکهمان
ب���ۆدهرناخات.ههوڵدانهکهیئێمهب���هرهوڕاڤهکردنێک���یمیکانیکیبۆشێوازه
دهروونییهکانپهلکێشدهکات.لهبهرئهم���هڕوونکردنهوهکهیکهموکورتیتێدایه
وکارتێکردنهکهش���یبۆجیاکردنهوهیشێوازهکانبنهڕهتینییه.پێویستهوازله
کهمکردن���هوهیالیهنهناماقوڵهکانبۆهۆکارهدهروونییهکانبهێنین.ڕووکردنله
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هۆک���اریدهروونینزمدانانیڕهههندهکاتییهکانیبوون–بۆ–خۆیه.ئهمبوونهله
دوورهوهولهدهرهوهیخۆیدالهنێوخۆیدایه.زانادهروونناس���هکاندهبێتڕاڤهی
ئهمالیهنهناماقواڵنهوپهیوهندییهکانینێوانیانبکهنوبهبابهتیڕاس���تهقینهی

نێوجیهانیدهرووندایبنێن.
کهواب���وو،ئاگمهندیتێرامان���ه.ئاگامهندییهکیبهردهوام���هوبهردهوامبوونی
دهروونیشلهنێوئاگامهندییدای���ه.کاتیدهروونیشبهتهواویلهناودهچێتئهگهر
بوون–بۆ–خۆلهس���هرزهمینهیهکڕاوهس���تێت،کهتێڕامانینهبێت.لهمڕووهوه
کات���یدهروونیلهکاتهبنهڕهتییهک���هدهچێتوپهیوهندینێ���وانبابهتهکانی

دروستدهکات.
بهاڵمجیاوازییهکهیلهگ���هڵکاتیبنهڕهتییدالهوێدایه،کهئهملهوکاتهشدا،
کهکات���یبنهڕهتیخۆیدهردهخ���ات،ههیه.لێرهداکات���یدهروونیڕابردووه،
تهنان���هتداهاتووشی،وهکوڕاب���ردوودوایڕانهبردوودێت.ئهمهشفۆرمێکیبێ
ناوهڕۆک���یلهپێش���تروپاشتره.هاوکات،ئهمکات���هدهروونییه،کهخۆینابێت
ب���هبناخهبۆبوونیخۆیودهبێتبهردهوامدروس���تبکرێت.کاتێکهله)ئێستا(
ههبووهکانپێکهات���وه.ههریهکێکلهم)ئێستا(یانهلهنێوههموویدهروونهکهدا،
ل���هدوورهوهکاردهکهنهس���هریهکدی.ئهمهیهلهگ���هڵبهردهوامیلهفهلسهفهی
برگسۆندابهراوردمانکرد.ئهوکاتهیمامهڵهشلهگهڵتێڕامانیناڕهواندادهکهین،
ئ���هوتێڕامانهیدهڕوانێتهبوونیمنودهستنیش���انمدهک���اتبهوجۆرهیههم،
ئهواجیهانوکهس���انیدیهکهشدهردهکهون.ئهمجیهانه،کهئامادهیهوبابهتی
گونجاویتێڕامانمهجیهانیدهروونییمنیشه.لهڕوویهکهوهبوونیئهولهفۆرمێکی
ئایدیا]بیرۆکه[دای���هول���هڕوویهکیدیکهوهشتێکهههیه.شتێکهدروس���تکراوه،

ههروههاخۆیبۆئاگامهندیشدهرخستوه.
لهس���هروئهمهوه،جیهانلهبهردهمبوون–بۆ–خۆداڕاستهقینهیه.لهڕێگهی
جیهان���هوهبوون–بۆ–خۆدهتوانێتببێتبهوهیدهیهوێت.من،بۆنموونه،لهبهر
ئهوهیدژیکهسێکمبۆماڵیناڕۆم.یانبهگوێرهیحهزوڕقمبڕیارلهسهرکارێک
دهدهم؛لهبهرئهوهیزووتوڕهدهبموههڵدهچملهگهڵبهرانبهرهکهمدامش���تومڕ

لهسهرکێشهیهکیڕامیاریناکهم.
لهگهڵبوونیجیهانیدهرهوهدا،کهپێکهێنانێکینهبڕاوهیهیهکێتیبوونیش،
وهک���والیهنێکیناوهک���یوبهبابهتبوونیکات���هبنهڕهتییهکهخۆیدهردهخات.
لهگهڵالیهنیناوهکیی���داالیهنیدهرهکیشدهدۆزین���هوه؛بوون–بۆ–خۆالیهنی
دهرهوهبهچاوهکانیخۆیدهبینێت،کهالیهنێکیڕاستهقینهیڕووته.لهدواییدا

ڕوونیدهکهینهوهچۆنبوون–بۆ–کهسانیدیئهمالیهنهدهرهکییهدهبینێت.
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بهشیسێیهم

بهرزێتی

ب���ۆئهوهیتوێژینهوهکهمانس���هبارهتب���وون–بۆ–خۆپڕوت���هواوبێت،
لهبارهیههڵوێستیڕهتدانهوهدهدوێین.لهپێشتریشڕوونمانکردهوهپرسیارکردن
ووهاڵمدان���هوهشئهگهریههمیش���هیی)نه-بوون(یلهدهرهوهوناوهوهیئێمهدا
ههڵگرتوه.مهبهستیسهرهکیئێمهدۆزینهوهیههڵوێستیڕهتدانهوهلهبونیادی
بوون–بۆ–خۆدانییه.ئێمهلهپێش���هکی]ئهمنوسراوهدا[توشیگرفتێکهاتین
وههوڵیچارهسهرکردنیماندا:ئایاپهیوهندیبنهڕهتیڕاستهقینهیمرۆڤایهتیبه
بوونیدیاردهکانهوهیانبوون–لهنێو–خۆوهچییه؟ههروههالهپێش���هکییهکهدا
بۆچوونیئایدیالیستوڕیالیستهکانمانبۆچارهس���هرکردنیئهمگرفتهپهسهند
نهک���رد.دهرکهوت،ک���هههبوویهکیب���هرز]دهرهکی[ناتوانێتکاربکاتهس���هر
ئاگامان���هیوئاگامهندیشناتوانێ���تبهدهربڕینیالیهن���هناوهکییهکانیبابهته
بهرزهکهدابمهزرێنیت.لهمئاکامهوهبهوخاڵهگهیش���تین،کهپهیوهندیبنهڕهتی
لهگ���هڵبووندادهرهکینییهوبهس���تنهوهیدووجهوه���هریجیاوازولهیهکدی
دابڕاودهرناخات.“پهیوهندینێوانالیهنهکانیبوونسهرههڵدنێکیسهرهتاییه“.
ئێمهشبۆئهممهبهستهگوتمان،“بونیادیههبووهکانپێکدههێنێت.”ههبوویهکی
کۆنکرێتیوهکوههموویهکیتێههڵکێشراوخۆیدهردهخات.ئاگامهندیالیهنهکانی

پێکهوهدهبهستێتهوهودایدهمهزرێنێت.
ههرچهندهلهڕوویهکهوهئاگامهندیڕوتکراوهودوورڕادهوهستێتودیاردهکانیش
–تهنان���هتدیاردهیبونیش–بهههمانشێ���وهدوورودابڕاونوناتوننببنبه
دیارده،ئهگهرخۆیانبۆئاگامهندیدهرنهخن،هێشتابوونیدیاردهییانبوون–

لهنێو–خۆبهوشێوهیهیههیهبهڕووتکراوهودابڕاودانانرێت.
بوونیئهولهسهرخۆیڕادهوهستێت.بهاڵم،لهالیهنێکیدیکهوهتێگهیشتنمان
لهبوون–بۆ–خۆدهریدهخاتچۆنئهوالیهنهلهناوبراوه؛بوون–بۆ–خۆدهکات
به)نهبوون(بۆخۆی.ههروههاچۆنئهمبوونهلهنێویهکێتییهئۆنتۆلۆجییهکهی

ڕهههندهکانیکاتدادهژی.
کهوابوو،لهکاتێکداجهختلهس���هرپهیوهندینێوانبوون–بۆ–خۆوبوون–
لهنێو–خ���ۆدا،وهکوپێکهاتهیهکیبنهڕهتیدهکهین،پێویستهئهمپهیوهندییهبه
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پێکهات���هیبوون–بۆ–خۆ،نهکبوون–لهنێو–خ���ۆدابنێین.پێویستهلهبوونی
بوون–بۆ–خۆدابهشوێنکلیل���یپهیوهندییهکهبگهڕێین.ئهوپهیوهندییهی،که
بهزانینناوزهدیدهکهین.بوون–بۆ–خۆبهرپرس���یپهیوهندییهلهگهڵبوون–

لهنێو–خۆدا.
ئێمهئهوکاتهیئاگامهندییمانبهوبوونهدانا،کهلهبوونیداپرسیارکردنههیه،
پێشبینیئهمپهیوهندییهمانکرد.بهاڵملهوکاتهوهئهمپێناسهیهمانبۆئاگامهندی
داناوه،زانینیزۆرترمانپهیداکردوه.بهتایبهتیدهزانینچۆنئهمبوونهدهبێتبه
بناخهینهبوونیخۆی.ئایائێستاکاتیئهوهنههاتوهئهمزانینهلهپهیوهندینێوان
بوون–بۆ–خۆوبوون–لهنێو–خۆدالهس���هربناخهکانیبیروکردهوهباسبکهین؟
ئایابهوقۆناخهنهگهیش���توینبتوانینوهاڵمیپرسیارهبنهڕهتییهکهمانبدهینهوه؟
ئێمهڕوونمانکردهوهچۆنبوون–بۆ–خۆدهبێتبهبنهڕهتیئهوشێوازیبوونهی،
کهپێشتێڕاماندهکهوێت.ئایائێمهناتوانینوهاڵمیئهمپرس���یارانهبدهینهوه؟
مادامهک���یبوون–لهنێو–خۆئهوبوونهیه،ک���هههیه،چۆنوبۆچیبوونبۆ–خۆ

دهبێتبهزانینیئهوبوونه؟یانئایابهگشتیزانینچییه؟

1.زانینوهکوپهیوهندینێوان
بوون–بۆ-خۆوبوون–لهنێو–خۆدا

تهنی���ازانینیڕاس���تهوخۆوبهحهدهسههیه.س���یلۆجیزموبهڵگهدانانبه
ههڵ���هبهزانیندانراون.ئهمانهئامێریگهیش���تنب���هزانینن.بۆحهدهسچهند
میتۆدێکبهکاردههێنین؛لهحاڵهتینهگهیشتنبهبابهتهکههۆشوبهڵگهلهودیو
حهدهس���هوهدهبنبههێما.ئهگهربهوبابهتهشبگاتوبهاڵملهئێستادانهبێت
ب���هشێوازێکیئاگامهندیمن،ئهوڕێنماییانهیبهکاریاندههێنموهکوپاشماوهی
ئهزمونهکانمدهمێننهوهودێکارتگوتهنیدهبنبه“یادهوهریبیرۆکهکان”.ئهگهر
کهس���ێکداوایپێناسهیحهدهسبکات،هوس���رڵ،کهزۆرینهیفهیلهسوفهکان
لهگهڵی���داهاوڕان،وهاڵمدهدات���هوهودهڵێت؛ئامادهبوون���یشتێکهلهبهردهم
ئاگامهندییدا.زانین،کهوابوو،بهوجۆرهیلهبهشیپێش���وتریئهمنوس���راوهدا
باسمانکرد،شێوازێکیبوونهیانئامادهبوونه.ئێمهئهوخاڵهشمانڕوونکردهوه،
ک���هبوون–لهنێو–خۆناتوانێتئامادهبێت.ئامادهبوونشێوازیبوونیبوون–بۆ-
خۆی���ه.لێرهداناچاردهبینکێش���هکهههڵبگێڕینهوهوپێناس���هکهمانبهمجۆره
دابمهزرێنین:حهدهسئامادهبوونیئاگامهندییهلهبهردهمشتێکدا.لهمبۆچوونهوه

پێویستهواتاوخهسڵهتیئهمئامادهبوونهڕوونبکهینهوه.
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لهس���هرهتاوه،ههرچهن���دهواتایئاگامهن���دیبهت���هواویڕووننهکرابووهوه،
ئاماژهمانبۆئهوخاڵهکرد،کهئاگامهندیئاگاییهلهشتێک.لهمخاڵهوهدهبینین
ئاگامهن���دیخۆیلهههمووشتێکیدیک���هجیادهکاتهوهوههمانکاتبوونێکهله
خۆیئاگایه؛ئهوئاگامهندییهیئاگاییلهشتێکنییه،ئاگاییهلههیچ.بهاڵمئێمه
ل���همقۆناخانهدابهواتایئاگامهندییانبوون–بۆ–خۆگهیش���توین،لهبهرئهمه
دهتوانینبپرس���ین:ئایامهبهستلهوخاڵهچییه،کهدهڵێینئاگامهندیدهبێت

ئاگاییبێتلهشتێک،بهتایبهتیلهڕوانگهیئۆنتۆلۆجییهوه؟
ئێمهدهزانینبوون–بۆ–خۆبناخهینهبوونیخۆیهتی.مهبهس���تیتیڕامانیش
تێڕامان���ه.تێڕامانیشههمیش���هتێڕامان���یتێڕامانه.دووالیهنیئ���همتێڕامانه
پهیوهندیی���انبهیهکدییهوهههیه.بهاڵمئهگ���هرپهیوهندییهکهلهنێوانئهمدوو
الیهن���هدابمێنێتهوه،ئ���هوایهکدیشلهنێودهبهن.پێویست���هتێڕامان،لهپێناوی
مان���هوهیخۆی���دا،ڕوولهبابهتێکبکات.ئهگهرخ���ودیتێڕامانشتێکبوایهو
ڕوویلهشتێکنهکرایه،ئهوادهبووبهبوون–لهنێو–خۆنهکتێڕامان.تیڕامانله
بوون–بۆ–خۆداتێڕامانکردنه.ئهگهرتێڕامانبهمشێوهیهبناسرێتلهتێڕامانکراو
جیادهبێت���هوهودیاردهوڕاس���تهقینهکهشیدهبنبهدووالیهن���یجیاواز؛لهم
حاڵهتهداکۆجیتۆشمهحاڵدهبێ���ت.تێڕامانکتوپڕدهبێتبهشتێکلهبهردهم
تێڕامانداودهبێتبههیچ.ئهوهیتێڕامانیتێڕامانپێناسدهکات،ئامادهبوونهله
بهردهمتێڕاماندا.تهنانهتخۆشی،بێبیرکردنهوهش،کهدڵمانخۆشدهکاتیان
دهمانهێنیتهپێکهنین،ئامادهبوونێکیتێڕامانانهیه.بهاڵملهپێشترباسمانکرد،که
نهبوونبونیادێکیپێویستیئامادهبوونه.ئامادهبوونڕهتدانهوهیهکیڕادیکااڵنهی
ئهوهیه،ک���هنییه.منئهوشتهنیملهبهردهممنداخۆیقوتکردۆتهوه.ههروهها
ئهو)نه-بوون(هولهنێوههمووبیردۆزهیهکیزانیندامهرجێکیلهپێشتره.مهحاڵه
بهبێئهمڕهتدانهوهیهوبهبێجیاکردنهوهیئاگامهندیلهبابهتهکهیهوهبیرۆکهی
بابهتێکس���هرههڵدات.ئهمهشبهئاسانیچهمکی)جیاوازترلهخۆ(یبهئێمه
دهداتوب���ۆجیهانیدهرهوهیخۆبهکاریدههێنین.لهڕاس���تیدا،پێکهوهگرێدانی
بیرۆکهک���ان،پێکهاتهدهروونییهکان،ڕهوت���هنهگهڕاوهکانینێوکاتوگهڕانێکی
ل���هکۆتای���یبهدهر،بۆپێکهێنان���یبابهتێکیارمهتیماننادهن.ئ���هوبابهتهبه
دژوهس���تاوبهرانبهرمندانانێنئهگهرڕهتدانهوهکهلهپێشترنهدرابێونهبووبێت

بهزهمینهیهکیلهپێشتربۆئهزموونهکان.
شتێک،پێشههمووبهراوردکردنێکییانپێکهێنانێکی،ئهوهیهخۆیلهبهردهم
ئاگامهندیی���داقوتبکاتهوهوههمانکاتئاگامهندی���شنهبێت.پهیوهندیبنهڕهتی
ئامادهب���وون،کهدهبێتبهبناخهیزانینڕهتدانهوهیه.بوون–بۆ–خۆڕهتدانهوه
دههێنێتهنێوجیهانهوه؛مادامهکیئهوشتهیلهبهردهمئاگامهندییداڕاوهس���تاوه
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شتێکهههیهوخاوهنیناسنامهیه،ئهوانابێتبهوشتهیبوون–بۆ-خۆنییهچونکه
ڕهتدانهوهلهوشتهوهپهیدانابێتوسهربهبوون–بۆ–خۆیه.ههروهها،ڕهتدانهوه
لهودهس���تهواژهیهدانییهئێمهبۆحوکمدانبهس���هرشتهکهدادروستیدهکهینو
نکۆڵ���یلهالیهنێکیدهکهین.ئهمجۆرهڕهتدانهوهیهلهوێداس���هرههڵدهدات،که
بوون–بۆ–خ���ۆ،وهکوجهوههرێکیپڕوتهواودابنرێت.ڕهتدانهوهیڕاس���تهقینه
لهوێدای���ه،کهبوون–بۆ–خۆخ���ۆیبهبوونێکیجیاوازل���هشتهکهیبهردهمی
دهبینێت.لهئاکامدا،پێناسهکهیپێشوترمانبۆئاگامهندیبهمجۆرهدادهمهزریت:
“بوون–بۆ-خۆئهوبوونهیه،کهلهبوونیداپرسیارکردنسهرههڵدهداتچونکهئهم

بوونهئهوهنییه،کهههیهودهیهوێتببێتبهبوونێکیجیاواترلهخۆی.”
زانین،کهوابوو،شێوازێکیبوونه.ئهوپهیوهندییهنییهپاشڕوودانێکلهنێوان
دووبوون���دایانلهچاالکینێوانیانڕووب���دات.ههروههاچۆنیهتیشنییه.بهڵکو
ئامادهبوونیبوون–بۆ–خۆیه؛خۆناسینیبوون–بۆ–خۆیه،لهئامادهبوونهکهیدا،
وهکوبوونێکیجیاوازلهوشتهیبهرانبهریڕاوهستاوه.ئهمهشئهوهدهگهیهنێت
ب���وون–بۆ–خۆدهبێتلهشێ���وازیتێڕاماندابێتتاکوبتوانێتخۆیلهبابهتی
تێڕامانهکهیجیابکاتهوه.بابهتیتێڕامانهکهلهدهرهوهدائهوبوونهدیاریدهکات،که
بوون–بۆ–خۆنییه.ئهمهشواتای“ئاگاییلهشتێکهوه“]بۆئێمه[ئاشکرادهکات.
پێویستهوات���ایڕهتدانهوهیبنهڕهتیزۆرترڕوونبکهینهوه.لهڕاس���تیدا،دهبێت
دووجۆرڕهتدانهوهلهیهکدیجیابکهین���هوه:ڕهتدانهوهیدهرهکیوڕهتدانهوهی
ناوهک���ی.یهکهمیانپهیوهندییهکیدهرهکییهلهنێ���واندووبوونداوگهواهێکیش

ئاماژهیبۆدهکات.کاتێک،بۆنموونه،مندهڵێم
“پیاڵ���هشوشهیمهرهکهبنییه،”ئاشکرای���هبناخهیڕهتدانهوهکه]نییه[له
پیاڵهک���هیانلهشوشهیمهرهکهبهکهدانییه.ئهمدووبابهتهئهوهن،کهههنو
لهوهزۆرتریشبهچیدیکهنابن.منڕهتدانهوهکهملهنێوانیاندابهبێگۆڕانکاری
لهبوونیانداداناوه.ئهوانیشلهگهڵدانانیڕهتدانهوهکهداتۆزقاڵێکخهس���ڵهتی
خۆی���اننهدۆڕاندوهیاچیدیکهنهخراوهتهس���هربوونی���ان.ڕهتدانهوهکهههژار
یاندهوڵهمهندینهکردوون،لهبهرئهم���هڕهتدانهوهیهکیدهرهکییه.واتایجۆری
دووهمیڕهتدانهوهشئاشکرادهبێتئهگهرس���هرنجێکلهمدهستهواژانهی،وهکو
“مندهوڵهمهندنیم.”یان“منجواننیم.”بدهین.ئهمدهس���تهواژانهتهنیائهوه
ناگهیهنن،کهگوتهبێژهکهجۆرهکهمییهکیههیهیانجۆرێکخهسڵهتلهبوونیدا
نییه،بهڵکوئهونهبوونییهکاردهکاتهسهربونیادیناوهوهیئهمبوونهش.کاتێک
دهڵێم،“منجواننیم”ئاماژهبۆس���نوردارێتیخۆملهڕێگهینکۆڵیکردنهکهوه
ناکهم،تاکوبوونمبپارێزموگۆڕانتیایداڕوونهدات)بهوجۆرهیدهڵێم“گوڵدانهکه
سپییهوخۆڵهمێشینییه“-یان“شوشهیمهرهکهبهکهلهسهرمێزهکهنییهولهنێو
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چهکمهجهکهدایه.”(دهمهوێبڵێم“جواننهبوونم”خهس���ڵهتێکیبنهڕهتیبوونی
منه.بوونیمنلهناوهوهدهردهخات،وهکوڕهتدانهوهخهسڵهتیڕاستهقینهیمنه.
ئهمڕهتدانهوهیهشهۆکاریخهمبارییانسهرنهکهوتنملهژیاندادهردهخات.

ڕهتدانهوهیناوهکیپهیوهندییهلهنێواندووبووندابهمهرجێکنکۆڵیکردنهکه
ل���هبوونییهکێکیانداونهبوونیئهوهینکۆڵیلێک���راوهلهناوهڕۆکییدایه.لێرهدا
ڕهتدانهوهکهدهبێتبهپهیوهندییهکیناوهڕۆکیلهوبوونهدا.ئاشکراشهئهمجۆره
ڕهتدانهوهیهبهسهربوون–لهنێو–خۆداناسهپێنرێت.بهسروشتلهنێوبوون–بۆ–
خۆدای���ه.بوون–بۆ–خۆئهوبوونهیهلهبوونیدائهوهنییه،کهههیه.ڕهتدانهوهی
ناوهکیلهنێوجیهاندائهوکاتهس���هرههڵدهدات،ک���هئێمهدهڵێینئهومروارییه
ڕاس���تینییه،میوهکهپێنهگهیش���توهوهێلکهکهتازهنییههتد.بوون–بۆ–خۆ
ڕهتدانهوهیناوهکیدههێنێتهجیهانهوه.زانینتهنیاخهسڵهتیبوون–بۆ–خۆیه.
تهنی���ائهمبوونهدهتوانێتبهشێوهیهکیجیاوازت���رلهبابهتهزانراوهکهیخۆی
ببینێت.لێرهدادیاردهوبووندهبنبهیهکشتچونکهبوون–بۆ–خۆدیاردهی
خۆیهت���ی.بوون–بۆ–خۆبوونیبابهتهکهلهنێ���وخۆیداههڵدهگرێتوههمانکات
وهکوشتێکیجیاوازترلهوبابهتهپرسیارلهبارهیبوونیخۆیهوهدهکات.دهبێت
خۆمانلهوجۆرهوههمهبپارێزین،کهگوایه،بۆپێکهێنانیبوونیخۆمنهک،وهکو
ههبوویهکیههندهکی،پێویستهپێشکاتیانزانینلهبارهیئهمبوونهوهبکهوم.
منناتوانمحوکمبهسهرجیاوازییهکانینێوانخۆموئهوبوونهدابدهم،کههیچی
لهبارهوهنازانم.دروس���ته،ئێمهلهئهزموونیڕۆژانهمانداجیاوازینێوانخۆمان
ومرۆڤێکییابانی،ئینگلیز،کرێکاریکیانفهرمانبهرێک،نازانینتاکوزانیاریمان
لهبارهیجیاوازییهکانینێ���وانئهمبوونانهوهنهبێت.بهاڵمئهمجیاوازییانهیله
سهرچاوهیئهزمونهکانهوه،دهدۆزرێنهوهسودبهئێمهناگهیهنن.ئێمهدهمانهوێت
ل���هپهیوهندییهک���یئۆنتۆلۆجیبکۆڵینهوه،کهدهبێتب���هبناخهیدامهزراندنی
ههم���ووئهزمونێکولێوهیفێردهبینچۆنبابهتێکلهبهردهمئاگامهندییداخۆی
دهردهخ���ات.مهحاڵهمنئهزموونیبابهتێکم،وهکوبابهتههبێتوئهوبابهتهش
مننهبمئهگهرمنبڕیارلهس���هربابهتبوونیبابهتهکهنهدهم.بهپێچهوانهشهوه،
سهرههڵدانیلهپێش���تریبابهتهئهزمونپێکدههێنێت.س���هرههڵدانفاکتۆریکی
بنهڕهت���یبوون–بۆ–خۆیهوئامادهبوونیئهمبوونهی���ه،وهکوبوونێکیجیاواز
لهبهردهمبابهتهکهدا.ئهوهیپێویستهلێرهدابکرێتوهرچهرخانیچهمکهکانهله
ڕوونکردنهوهیپێشومانداوبهمشێوهیهباسهکهدابمهزرێنین:پهیوهندیبنهڕهتی،
کهبوون–بۆ–خۆتیایدا،وهکوههبوویهکیههندهکیلهبهردهمبابهتهکهیداخۆی
دهرناخات،بناخهیههمووزانینێکیئهمبوونهیه.بهاڵمبۆتێگهیشتنیتهواولهم

پهیوهندییهپێویستیمانبهڕوونکردنهوهیزۆرترههیه.
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ڕاس���تیلهنێوئهودهس���تهواژهیهداووههمیڕۆشنبیرانلهوێدایه،مننهتوانم
خۆمبهوبابهتهبکهم،کهههمیشهبهمنهوهوابهستبووه.نکۆڵیلهوهناکهممن
ههبوویهک���یههندهکیم،ئهگهرلهدوورهوهخۆملهمبوونهڕاگرم.ئهگهربوونێک
بناسموئهوبوونهلهنێوخۆیدابێتئهوهشتێکه،کهههیه.ئهمهشڕێگهنادات
ژوورێکلهمبوونهدابۆزانینوڕهتدانهوهههبێت.لهمڕووهوه،ڕهتدانهوهیناوهکی
پهیوهندییهک���یئۆنتۆلۆجییه.ئێمهمامهڵهلهگ���هلئهوڕهتدانهوهئهزمونگهریانه
ناکهی���ن،کهتیایاندائ���هوخهس���ڵهتانهینکۆڵییانلێکراوهب���هئامادهبوونیان
لهیهکدیجیاکراونهتهوه.لهڕهتدانهوهیناوهکییدابوون–بۆ–خۆدهکهوێتبهسهر
نکۆڵیلێکراوهکهدا.بوون–بۆ–خۆلهبهردهمخهسڵهتهنکۆڵیلێکراوهکاندائامادهیه.
لهبهردهمیان���داهێزیڕهتدان���هوهونوێکردنهوهدهخاتهگهر.ل���همبۆچوونهوهوه
خهس���ڵهتهنکۆڵیلێکراوهکاندهب���نبهفاکتۆریپێکهاتویئ���همبوونه؛بوون–
بۆ–خ���ۆشلهدهرهوهیبوونیخۆیدالهبهردهمیانداڕادهوهس���تێت.ئهوانیش،بۆ
ئهوهیڕهتبدرێنهوه،دهبێتههبن.بهکورتییهکهی،بنهڕهتیڕهتدانهوهیناوهکی
ل���هبوون–بۆ–خۆدا،ئهوشتهیلهدهرهوهدایهیانلهدهرهوهیئهوداهیچنییه،
ئ���هونهبوونهیلهشتێکیههبووبهڕهتدان���هوهیڕهوانجیادهکرێتهوه،دهبنبه

ناوهڕۆک.
گرفت���یماتهریالیزم،لهپێکهێنان���یزانیندالهوهدای���هماتهریالیزمدهیهوێت
جهوههرێ���کلهڕێگ���هیجهوههرێکیدیکهوهدهربهێنیت.هێش���تائهمگرفتهبۆ
ئێمهڕێگرنییهچونکهل���هوباوهڕهداینلهدهرهوهیبوون–لهنێو–خۆدا،بێجگه
ل���هتێڕام���انهیچیدیکهنییه.ئ���همهیچیهش،کهدووبهش���یلێبۆتهوهلهبهر
ڕۆشناییبوون–لهنێو–خۆداپێناسدهکرێ���ت.لهمپهیوهندییهدا،کهدهبێتبه
بناخ���هیڕهتدانهوهیناوهکیوزانی���ن،بوون–لهنێو–خۆیه،وهکوکهسدهبێت
بهئهس���تونێکیپڕوبوون–بۆ–خ���ۆشبهوبۆشاییهیب���وون–لهنێو–خۆی

لێدابڕاوه.
مادامهکیبوون–بۆ–خۆئهوهیه،کهنییهئهوالهدهرهوهیبوونیخۆیدالهنێو
ب���وون–لهنێو–خۆدایه؛یهکهمپهیوهندینێوانبوون–بۆ–خۆوبوون–لهنێو–
خۆدا،کهوابوو،بوونه.بهاڵمئ���همپهیوهندییهکهمییانئامادهنهبووننییه.له
ئامادهنهبوندابوونیمندهبێتبهوهی،کهمننییه،شتێکهنییهیانلهوێدانییه.
بوون���یمن،لهنێوپڕیئهزمونهکانمدابۆشاییداگیریدهکات.لهالیهکیدیکهوه،
لهزانیندا،بهوجۆرهیئێمهبهپهیوهندییهکیئۆنتۆلۆجیدادهنێین،ئهوبوونهی
لهمن���هوهجیاوازهبوونێک���یلهنێو–خۆیپڕوڕهقه.منی���ش،بهپێچهوانهوه،
ئامادهنهب���وونوهیچ���م.لهوشێ���وازیبوونهدا،کهبهزانینن���اوزهدیدهکهین
ئهوبوونهیڕووب���هڕوویدهبینهوهوبهردهواملهوێدایهشتهزانراوهکهیه.ئهوهی



203

زانینهکهیالیهنییهونهناس���راوه.ئهوبێجگهل���هوبوونهیشتهکانیبهرانبهری
دهردهخ���اتچیدیکهنییه.بابهتێکبهتهنیاناتوانێتئامادهیانئامادهنهبێت
وشتێکهههی���ه.بهاڵمئامادهبوونیشتهزانراوهکه،ئامادهبوونهلهبهردهمهیچدا
چونک���هئهوهیزانینهکهیالیهتێڕامانێکیڕهوانینهبوونه؛ئامادهبوونپێویستی
ب���هههمووالیهنهشهفافهکانیبوون–بۆ–خۆوبابهتیزانراولهگهڵئامادهبوونی
ڕههاههیه.بۆچوونیس���ایکۆلۆجییانهوئهزمونگهریپهیوندییهبنهڕهتییهکهبۆ
خولیابووندهگهڕێنێتهوه.لهخولیانووندا،کهزانینڕاس���تهوخۆسهرههڵدهدات،
کهسهکههیچێکیڕههاوڕهتدانهوهیهکیڕهوانه؛خۆیلههیچشوێنێکدانادۆزێتهوه
ونییه.ل���هخولیابووندابێجگهلهبابهتێکیههرهم���هزنلهبیابانیبووندا،چی
دیکهنابینرێت.ههروههاحهدهسیخولیابوونهکهشلهگهڵبابهتهکهیدایهکناگرن.
خولیابوونپێویستیب���هبهرزکردنهوهیپلهیبابهتهکهیهتیلهنێوبهس���تنێکی

بهتاڵهوه.ئهمهشمندهکاتبهڕهتدانهوهیڕاستهوخۆیبابهتهکه.
ئێم���هڕهتدانهوهیڕهوانیشلهگهڵئهوحهدهس���هیهکانهگییانهیبووندا،که
ڕۆس���ۆب���هڕووداویکۆنکرێتییدهروون���ینێومێژووناوزهدی���اندهکان،پهیدا
دهکهی���ن.ئهو،لهوباوهڕهدایه،ل���همدۆخانهدالهنێوجیهانداتواوهتهوهوجیهان
بووهب���هئامادهبوونێکیڕههاوههموویهکیلهمهرجب���هدهر.بێگوماندهتوانین
ل���همئامادهبوونهیجیهانتێبگهی���ن،ههروههادهزانینل���همدۆخهدابێجگهله
جیه���انچیدیکهنهبینراوه.بهاڵمئهمهئهوهشدهرناخات،بهوجۆرهیڕۆس���ۆ
باسیدهکات،یهکگرتنێکیتهواولهنێوانئاگامهندیوجیهانداڕوویدابێت.یهکگرتن
واتایتوانهوهیبوون–بۆ–خۆلهنێوبوون–لهنێو–خۆدادهبهخشێت.دروستهله
بۆچوون���ییهکانهگیبووندابێجگهلهجیه���انهیچیدیکهنییه.ئهمهشبوون–
لهنێو–خ���ۆبهزهقیئامادهدهکاتودروس���تهچونکهزانی���نئامادهبوونهو]له

زانیندا[هیچشتێکئاگامهندیوبابهتیزانراولهیهکدیدانابڕێت.
ههندێکج���ار،حهدهسب���هئامادهبوونێکیڕاس���تهوخۆیبابهتهکهلهبهردهم
ئاگامهندییداپێناس���کراوه.ب���هاڵمزۆرکهمبیرمانل���هههلومهرجهکانیچهمکی
ڕاس���تهوخۆکردۆتهوه.ڕاستهوخۆییئامادهنهبوونیناوهنده.ئهگهرناوهندههبێت
ئهوائێمهناوهندهکهنهکشتهڕاس���تهوخۆکهدهناسین.ئهگهرناوهندیشنهبێت
پێویستهبهیهکجاربهردهوام���یوپچڕاندنلهئامادهبوونهکهینێوانئاگامهندی
وبابهت���یزانراوداڕهتبدهین���هوهچونکهبهردهوامیپێویست���یبهناوهندههیه.
کهوابوو،بونیادیبابهتهکهگومدهبێت؛بوون–بۆ–خۆبهتهواوینکۆڵیلهبوونی
بابهتهکه،وهکوبوون–بۆ–خۆدهکات.هێش���تا،ئێمهپهیوهندیبنهڕهتیبوون–
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بۆ–خۆلهگ���هڵبوون–لهنێو–خۆدابهناب���هردهوامدانانێین.جیاکردنهوهیدوو
شتینابهردهواملهیهکدییهوهبۆشاییدروس���تدهکات،ب���ۆنموونه،ئهوبۆشاییه
هیچه،بهاڵمهیچێكیناسراوه.ئهمهیچهڕاستهوخۆییئامادهبوونهکهلهناودهبات
ودهبێتبهشتێک.مادامهکیپهیوهندینێوانبوون–بۆ–خۆوبوون–لهنێو–خۆ

بهردهوامیونابهردهوامیشنییه،ئهوانکۆڵیکردنێکیڕهوانیناسنامهیه.
ب���ۆڕوونکردنهوهیبۆچوونهکهمان،پهناب���ۆبهراوردکردندهبهین.دووهێڵی
چهماوهبهیهکدهگهنوئامادهبوونێکبهبێناوهنددههێننهکایهوه.لهگهڵئهوهشدا
چ���اویئێمهلهیهکگرتنهکهیانداهێڵێکیڕاس���تدهبینێت.ئهگهرئهودووهێڵه
چهماوان���هشاراوهبوونایهئێمهتهنیاهێڵێکمانل���ه)ئهلف(هوهبۆ)با(دهبینی
ونهم���اندهتوان���یدووهێڵهکهلهیهکدیجیابکهینهوه.لهڕاس���تیدا،ئهوهیله
یهکی���انجیادهکاتهوههیچه؛ئهوهیههیهبهردهوامیونابهردهوامینییه،بهڵکو
ناس���نامهیهکیڕووته.دوایئهمه،ئێمهدووهێڵهکهدهناس���ینهوهودهزانیندوو
شتیجیاوازن.هۆکاریئهمهشلهوهدایه،کهههریهکێکلهمهێاڵنهڕهتدانهوهی

لهگهڵخۆیداههڵگرتوه.
ئهوهیلهیهکدیانجیادهکاتهوههیچه،تهنانهتدووریشنییه؛ڕهتدانهوهیهکی
ڕووتهدژیتێههڵکێش���بوونهکهیانڕادهوهس���تێت.ئهمهشباشترئێمهبهواتای

پهیوهندیڕاستهوخۆینێوانئاگامهندیوبابهتیزانراودهگهیهنێت.
دهردهکهوێت،ڕهتدانهوهپێویستیبهشتێکیلهپێش���تربۆپێکهێنانیبوونی
ههبێت.بۆنموونه،ئهگهربڵێمشوشهیمهرهکهبمێزنییه،ئهواشوشهیمهرهکهب
ومێ���زدووبابهتن،کهههنوپێکهات���ونوبوونیان،وهکوبوونێکی–لهنێو–خۆ
پش���تگیریڕهتدانهوهکهدهکات.بهاڵملهپهیوهندینێوان)زانهروزانراو(داهیچ
شتێکلهالیهنزانهرهوهبۆپشتگیریڕهتدانهوهکهنییه.جیاوازی)لهوێدا(لهنێوان
زانهروزانراودانادۆزرێتهوه.ئهوڕاستییهیزانهروزانراودهریدهخهنبوونه.لهم
ڕووهوهدهتوانی���نبڵێینزانینبهتهنیاڕاوهس���تانیبابهتهزانراوهکهیه.دیاردهی
زانینهیچبۆبوونزیادناکاتوداناهێنیت.بووندهوڵهمهندناکاتچونکهزانین

ڕهتدانهوهیڕووتهوتهنیابووندهردهخات.
دهرخستن���یبوونیشناوهک���ینیی���هوڕهتدانهوهیه.ل���همڕووهوه،ههموو
دهرخستنێکیالیهنیپۆزهتیڤیبوونالیهنینایاریئۆنتۆلۆجییانهیڕهتدانهوهی
ڕهوان���هل���هبوون���یبوون–بۆ–خۆدا.بۆنموونه،لهدوایش���دائهم���هدهبینین،
دهرخستنیشوێنلهبووندائاماژهکردنهبۆبوونیبوون–بۆ–خۆ،وهکوشتێکی
درێژنهبوو.درێژبوونیبوون–بۆ–خۆشخهسڵهتێکیپۆزهتیڤ،الیهنیشاراوهی
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گیانهکیلهودیوخهس���ڵهتهنێگهتیڤهکانهوهنییه؛پهیوهندییهکیس���روشتیئهم
بوونهیه.لهڕێگهیدرێژبوونیبوون–لهنێو–خۆدائهمپهیوهندییهیخۆی،وهکو
شتێکیدرێژنهبوودهدۆزێتهوه.بوو–بۆ–خۆلهپێشداخۆیبهدرێژنهبوونابینێت
تاکودرێژبوونیبوون–لهنێو–خۆل���هشویندانهبینێت.چهمکیدرێژنهبوونله

ڕهتدانهوهیدرێژبوونداواتادهبهخشێت.
درێژبوونحوکمدانێکیبهرزه،ک���هبوون–بۆ–خۆلهنکۆڵیکردنیدرێژبووندا
دروس���تیدهکات.لهبهرئهمهشچهمکیئاگایی،کهدووواتایئۆنتۆلۆجیمانبۆ

دانا،پهیوهندیناوهکینێوانبوونوزانینمانبۆئاشکرادهکات.
منئاگامل���هپڕۆژهیهکهچونکهپڕۆژهکهبهب���ووندهگهیهنم.ههمانکاتبه
درێژییژیانمئاگ���املهبارودۆخیخۆمهوپڕۆژهکهشبهپرۆژهیخۆمدادهنێم.

ئاگاملهتێکچوونودژواریتێگهیشتنه.
زانینبوون)لهوێدا(دادهنێتولهتێڕامانهکهدابههێزیڕهتدانهوهوهدهڕوانێته
ب���وون.ئهوهیڕاس���تهقینهیهزانراوه.ئێم���هبهرزێتیبهوڕهتدان���هوهناوهکییه
دادهنێیی���ن،کهبوون–لهنێو–خ���ۆدهردهخاتوخهس���ڵهتهکانیبوون–بۆ-خۆ

دهستیشاندهکات.

2.سهلماندنوهکوڕهتدانهوه
لهئاس���تیچبوونێکدابوون–بۆ–خۆئامادهیه؟ئهمپرس���یارهڕاس���تهوخۆ
وادهردهکهوێ���تباشدانهنرابێت.بوونئهوهیه،ک���هههیه؛ئهوشتهنییهتاکو
لهپرس���یارکردنهکهدابڵێین)چشتێکه؟(ئهمپرسیارهشپڕواتایهئهگهرلهنێو
جیهان���دابکرێت.ل���هئاکامدابهوخاڵهدهگهین،ک���هبوون–بۆ–خۆناتوانێتله
ئاس���تیئهمبوونهدانهکبوونێکیدیکهدائامادهبێتچونکهئامادهبوونیبوون–

بۆ–خۆدهبێتههۆکاربۆبوونیئهمشتهنهکئهوشته.
نموونهکانمانئهوهیدهرخست،ک���هبوون–بۆ–خۆبوونێکیههندهکینییه.
ئهم���هشلهباس���کردنهکهمانبۆپهیوهندیزانینپێ���شڕوونکردنهوهیبونیادی
ڕهتدان���هوهیدهرک���هوت.ڕهتدانهوهلهپل���هیدووهمداخۆیبهرجهس���تهکرد.
ڕهتدانهوهوهک���وبهرزێتییهکیبنهڕهتی)ئهم(شتهنییه؛بهڵکودهبێتبههۆکار

بۆبوونی)ئهم(شته.
ئامادهبوون���یبنهڕهت���یبوون–بۆ–خۆلهب���هردهمبووندایه.ئای���ادهتوانین
بڵێینئامادهبوونهکهیلهبهردهمههمووبووندایه؟ئهمهبۆههڵهکهیپێش���ومان
دهگهڕێنێتهوه.ههموویبوونلهڕێگایبوون–بۆ–خۆوهپهیدادهبێت.ههمووگیری
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بوونپێویستیب���هپهیوهندیناوهکیلهنێونفرهالیهنهک���انوفرهالیهناکانیش
پێویستیی���انب���هههمووگیرییهکیناوهکیبۆالیهنهکانههی���ه.لێرهدازۆرکردن
دهبێ���تبهتێههڵکێش���کردن.ههمووگیریبوونئهوبوون���هپهیدادهکات،کهله
ئامادهبوونهکهی���داههمووبوونیخۆیهتی.ئهمهشل���هتهوانایبوون–بۆ–خۆدا
دهبینرێت.بوون–بۆ–خۆل���هئامادهبوونهکهیدالهبهردهمبوونێکداتێدهگات،که
ئ���هوئامادهبوونهلهبهردهمههمووبووندامادامهک���یههمووگیریپهیوهندییهکی
ناوهکیی���هلهنێوان)ئهوان(دائهوانلهڕێگهیدهرخستنیتاکهکانهوه]ئهویانئهم
شتهدا[دهدۆزرێتهوه.ئهمهشلهتێگهیشتنیبوون–بۆ–خۆولهئامادهبوونهکهدا
ئاشکرادهبێت.ئامادهبوونیبوون–بۆ–خۆلهنێوجیهاندائامادهبوونێتیلهبهردهم
شتێکیانچهندشتێکدا.دهتوانینئهمهشههڵگهڕێنینهوهوبڵێین،ئامادهبوونی
لهبهردهمشتێکیتاکدابهستراوهبهتێگهیشتنمانلهئامادهبوونیلهنێوجیهاندا.

ههستکردنبهئامادهبوونلهنێوجیهاندادادهمهزرێت.
جیهانیشدهبێتبهزهمینهبۆس���هرههڵدانیههمووههس���تکردنێک.ئهوهی
پێویستهبیسهلمێنینئهوخاڵهیه،کهچۆنس���هرههڵدانیبوون–بۆ–خۆبوونی

)ههمووی(شتهکانیان)ئهوان(دههێنێتهکایهوه.
ئامادهبوونیبوون–بۆ–خۆلهبهردهمههموویبووندا،لهوڕاستییهوههاتووه،
ک���هبوون–بۆ–خۆدهبێتلهوشێوازیبوونهدابێت،کهئهوهنییهههیه.لێرهدا
ههموویبوونلهبهردهمبوونێکداڕادهوهس���تێت،کهنییه.ڕهتدانهوهیبنهڕهت،
لهمڕووهوه،ڕادیکااڵنهیه.بوون–بۆ–خۆبهئامادهبوونیلهبهردهمبوونداههمووی
خۆیهت���ی،ههم���وویڕهتدانهوهیهولهبهرئهمهڕهتدانهوهیههموویبوونیش���ه.
کهواب���وو،ههمووجیهاندهبێ���تبهپێکهاتهیبوونبهبێئ���هوهیههمووگیری
وهدهس���تبهێنین.لهڕێگهیجیهانهوهبوون–بۆ–خۆدهتوانێتههموویخۆی،

وهکوشتێکینا-ههمووبناسێت.
وات���ایبوونیبوون–بۆ–خۆلهدهرهوهیبوون���یخۆیداپهیدادهکرێت،بهاڵم
هێشتابوون–بۆ-خۆیهواتابهبووندهبهخشێت.ئهمههمووگیرییهیبوونبێجگه
ل���هدهرخستنیبوونهیچینوێناخاتهس���هربوون،وهک���وشتێکیجیاوازله
بوون–بۆ–خۆوهچیدیکهنییه.ئ���هوبوونهشلهدهرهوهیبوون–بۆ–خۆدایه.
دهرخستن���یههموویب���وونهیچشتێکبۆبوونزیادناک���ات.ئهگهرئێمهدوو
پیاڵهلهس���هرمێزهکهببینینوبیانژمێرین،ئهوژماردنهمانکاریگهرێتیبهس���هر
بوونیانس���روشتیپیاڵهکانهوهناخاتهگ���هر.ههمانکات]ئهودهرخستنه[ئاماژه
بۆالیهنێک���یناوهکیڕووتیبوون–بۆ–خۆناکات.ب���هاڵمئهگهربوون–بۆ–خۆ
ئ���هونهبوونهبێت،که)ئهوشت���هلێرهدا(دهردهخاتئهواب���وونلهبنهڕهتهوه
دهبێت)ههم���وو(بێ���ت.کهوابوو،زانی���نجیهانه.هایدیگ���هرگوتهنی؛جیهانو
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دهرهوهیئهونهبوونهیه.بهاڵمئهونهبوونهئهوهنییهڕاس���تهقینهیمرۆڤیتێدا
پهیدادهبێ���ت.ئهمنهبوونهخودیڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتیی���هوڕهتدانهوهیهکی
ڕادیکاڵه،کهجیهانتیایداس���هرههڵدهدات.تێگهیش���تنلهبوونیجیهان،وهکو
شتێک���یههمووگیربوونی]ئێمهش[لهنێوجیهاندا،کهنهبوونێکهئهوههمووگیرییه

بهردهوامدههێڵێتهوه،دیاریدهکات.
لهڕاس���تیدا،ئهونهبوونهڕههایهلهدهرهوهیههموویجیهانداههمووگیرییهکه
دهس���هلمێنێت.لهبهرئهمهیهههمووگیریهیچیزیادهناخاتهس���هربوونچونکه
لهگهڵس���هرههڵدانیئ���هونهبوون���هوهپهیدادهبێت.ئهمنهبوونهڕاس���تهقینهی
مرۆڤایهتیی���هبهردهوامل���هودیوبوونهوهوبهنهبوونیی���هوهلهخۆیتێدهگات.
دهتوانینبڵێین،ڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتیههموویبوونیمرۆڤدهردهخاتیان
ڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتیڕێگهناداتلهوێدابێجگ���هلهبوونچیدیکهلهدهوهی
بوونداههبێت.ئهمدوودهس���تهواژهیهواتایهکیانههیه.ئهمنهبوونهئهگهرهبۆ
ئهوهیلهودیوجیهانهوهیهولهوێدایه،)1(دهبێتههۆکاریدهرخستنیبوون،وهکو
جیهانو)2(ئهوئهگهرهشڕاستهقینهیمرۆڤایهتییه.لهگهڵئامادهبوونلهبهردهم

بوونداخولیدهروونپێکدههێنیت.
ئهگهرڕاستهقینهیمرۆڤایهتیخۆیبهودیوڕهتدانهوهیکۆنکرێتیبگهیهنێت،
ئ���هواناتوانێ���تههمووگیریڕاتدانهوهکانوهدهس���تبهێنێ���ت.ههروههائهگهر
ئاگامهن���دیڕهوانیڕهتدانهوهجیانهکراوهکانبێ���تناتوانێتخۆیبسهلمێنێت.
لهمحاڵهتهدانابێتب���هههمووگیرییهکیکۆنکرێتی.ئهولهوێداههمووگیرهکهله
ڕیگهیڕهتدانهوهکانیدیکهوهل���هڕهتدانهوهیهکیکۆنکرێتیخۆیڕزگاردهکات.
لهوێداههمووگیرهئهگهربهرهوههمووبوونیخۆیبکهوێتهڕیوبهشهکانیخۆی
جێبهێڵێ���ت.ئهگینائهودهبێتبهوشتهیئێستاههی���هوبهوههمووهیبوونی
ناگات،کههێش���تاپهیداینهکردوه.بهشێکیبونی���ادیڕهتدانهوهدهبێتلهنێو
زهمینهیڕهتدانهوهدیارینهکراوهکانهوهس���هرههڵدات.ئهوزهمینهبوونیمنه.
منیش،لهگهڵجیاکردنهوهیبوونیخۆملهبوون–لهنێو–خۆوه،خۆمدهناس���م.
ئهوشتهیلهوێدالهبهردهممندادانراوه)من(نییه.ئهوشتهش،لهنێوبهس���تێنی

بوونبهگشتییهوهخۆیدهردهخاتوخۆیبهمندهناسێنێت.
پهیوهن���دینێوانئهوشت���هوههموویبوونس���هرچاوهیپهیوهندینێوان
شێوهوزهمینهیهلهبیردۆزهیگێش���تاڵتداباس���کراوه.)ئهو(شتهههمیش���هبه
زهمینهیهکهوهبهس���تراوه؛ئهوهندهیبوون–بۆ–خۆڕهتدانهوهیهکیدیارینهکراوی
ڕادیکااڵنهیه،ئهویشلهنێوههموویهکیدیارینهکراویبووندایه.لهکاتێکداشتێکی
دیک���هلهبهردهمئاگامهندییداقوتدهبێتهوه،شتهکهیپێش���وجارێکیدیکهلهنێو
ههم���ووهدیارینهکراوهکهداخ���ۆیوندهکات.بوونیمنیشب���هشێوهیهکخۆی



208

دهردهخ���ات،کهئهوهوئهویشنییه.ئهوه،وهکونه-بوونوبوونیئهویشنییه.
لهمبهس���تێنهوهڕهتدانهوهکهیئێستامبهرانب���هرئهوشتهدهردهکهوێت،ئهگینا
ڕهتدانهوهک���هملهنێوڕهتدان���هوهنادیاریکراوهکاندادهتوێت���هوه.خۆدهرخستنی
ئهوشت���هلهنێوزهمینهههمووگیرهک���هداپهیوهندیب���هههڵوێستێکیتایبهتی
ڕهتدانهوهیبوون–بۆ–خۆوهههیه.ئهوشتهههیهچونکهمنهێش���تانهبوومبه
هێ���زیڕهتدانهوهیداهاتوو،ههروههابهتهواوی���شڕهتدانهوهکانیڕابردوویخۆم
نیم.ئهمهشئ���هوهدهگهیهنێتبوونیئاگامهندی،وهکوڕهتدانهوهیهکلهس���هر

زهمینهیههمووڕهتدانهوهڕادیکاڵهکانیڕادهوهستێت.
بوون–بۆ–خ���ۆجیهاننییه.شوێ���ن،بهردهوامیوماتهربهگش���تیبوون–
لهنێو–خۆن.بهاڵمجیاکردنهوهکهلهس���هرئهوهدادهمهزرێت،کهبوون–بۆ–خۆ
ئ���هومێزه،ئهوپهرداخهوئهوژوورهنییه.ئهمهشلهس���هرزهمینهیڕهتدانهوه
ههمووگیرییهکهدادادهمهزرێت.بوونی)ئهوشته(ئاماژهبۆڕهتدانهوهیڕهتدانهوه
دهک���ات.ڕهتدانهوهیهک���یڕادیکااڵنه،کهنکۆڵیدهک���اتوههمانکاتخۆیبهو
شتهوهبهدهزویهکیئۆنتۆلۆجییهوهگرێ���دهدات.لهمڕووهوه)ئهو(،وهکو)ئهو(
لهڕێگهیخۆگهڕانهوهبهرهوزهمینهیجیهاندهردهخات.سهلماندنیبوونی،که

بناخهیسهلماندنهکانیدیکهیه،دهبێتبهڕهتدانهوه.
پێویست���هبزانینئ���همڕهتدانهوهیه-لهڕوانگهیبوونی)ئهو(هوه-بهگش���تی
بیرۆکهیه.هیچشتێکیزیادهناخاتهس���هربوونوکهمیش���یناکات.ئهوبوونهی
ڕووب���هڕوویدهبینهوهنابێ���تبهشتێکیدیکهوپهیداشنابێ���تچونکهشتێکه
ههیه.لهدهرهوهیبوونیخۆیداڕاناوهس���تێتتاکوناسنامهکهیلهنێوبهستێنه
ههمووگرییهک���هوهنکۆڵیلێبکرێ���ت.ڕهتدانهوهی)ئهو(شت���هبوونێکدهیهێنته
کای���هوه،ک���هلهبهردهمههموویبوونداوئهموئ���هوشتهشئامادهدبێت.بهاڵم
مادامهکینکۆڵیکردنهکهبوون���یبنهڕهتیئهوشته،خۆیدههێڵێتهوهوگۆڕانی
بهس���هرداناهێنێتئهواڕهتدانهوهکهیدهرهکیی���ه؛پهیوهندینێوانئهوشتهو
ههمووشدهرهکییه.دهبینین]لێرهدا[سهلماندندهبێتبهڕهتدانهوهیدهرهکیو
بهستراویشهبهڕهتدانهوهیهکیناوهکیڕادیکاڵهوه،که)من(ه.ئهمهواتایشاراوه
وئاڵۆزیجیهانه،وهکوتێههڵکێش���هیهکیههمووگیروکۆیههموو)ئهو(شتانه
خۆی���اندهردهخهن.بهاڵم،مادامهکیجیهان،وهکوزهمینهیهکیههمووگیرخۆی
دهردهخ���اتوبوون–بۆ–خۆدهبێتبه)نهبوون(بۆبوون���یخۆی،ئهواجیهان
دهبێتبهدیارینهکراو.مادامهکیئ���همدیارینهکردنهشیلهودیودیارینهکردنێکی
کۆنکرێت���یولهناوبردنیئهوشتهیهئێست���الهبهردهمماندایهئهواجیهان،وهکو
س���ندوقێکههمیش���هلهبهردهس���تماندابۆکردنهوهودهرهێنانی)ئهو(شتانهی

تیایدایهئامادهیه.
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ئ���هوکاتهیلهزهوییهکیپانوبهریننزی���کدهبینهوهشتهوردیلهکانینێو
زهوییهکهم���انالئاشکرادهبێ���ت.بهههمانشێوهل���هتاقیکردنهوهیهکیفێرگهی
گیشتاڵتدائهوبهستێنهگشتییهیدهبینرێتکتوپڕدهبێتبهجیهانیشتهوردیله
وزۆرهک���ان.بهمجۆرهجیه���ان،وهکوپهیوهندییهکلهنێ���وشتهفرهالیهنهکانو
ههمووگیرییهکهدا،ئهوبهستێنهبهرفراوانوههمووگیرهیه،کهتێههڵکێشکردنێکی
بنهڕهتیپێکناهێنێت.بهردهوامبوونیجیهانیش،وهکوخهسڵهتێکیفۆرمهلیستی
دهبێ���تبهزهمین���هبۆبهردهوامنهبوون���یئهوشتانهیپهیوهن���دیدهرهکییان
لهگ���هڵههمووگیریجیهانداههیه.ئهمجۆرهپهیوهندییهشهلهنێوانبهردهوامیو
نابهردهوامییداپێناس���هبۆشوێندادهنێت.شوێ���نبووننییه،بهڵکوپهیوهندی
جواڵویئهوبوونانهیه،کهپهیوهندیدارنین.س���هربهخۆییتهواویههمووبوونه-
لهنێو–خۆکان���هوب���ۆئهوبوونهخۆیدهرخستوه،کهلهب���هردهمههمووبووندا
ئامادهبووه.شوێندهرهوهیه.دهرهوهبوونیشوێنیشسهربههیچبوونێکنییه،
ب���هتهنیانییهوناتوانێتخۆیپهیدابکات.بوونلهشوێندالهس���هرپهیوهندی
نێ���وانبوون–بۆ–خۆلهگهڵههموویجیهانویهکشتداڕادهوهس���تێت.شوێن
جیهاننییه،بهڵک���وگۆڕانکارییهکهلهههموویجیهانداچونکهجیهانبهردهوام
دهبێ���تبهزۆربوونوفرهالیهنیشتهدهرهکییهکان.شوێنشێوهوزهمینهنییه،
بهڵک���وزهمینهیهکیئایدیاڵییهولهنێوشێوهزۆرهکاندادهتوێتهوه.بهردهوامیان
نابهردهوامنییه،بهڵکوگۆڕانێکیههمیش���هییهلهبهردهوامییهوهبۆنابهردهوامی.
شوێنئهوهدهس���هلمێنیت،کهبوون–بۆ–خۆلهدهرخستنیبوونێک)لهئهوێدا(
ب���هئامادهبوونهکهیهیچیزیادهناخاتهس���هربوون.شوێنتێههڵکێش���هیهکی
ئایدیالییه؛ههموویهکهلهجیهانهوهپهیدادهبێت.شوێنڕێگهشبهحهدهس���ێکی
کۆنکرێتیناداتبیدۆزێتهوهچونکهبوونینییه.شوێنپش���تبهکاتبۆبوونی
دهبهس���تێتچونکهبوونێکدهیهێنێتهجیهانهوه،کهکاتییه.شوێنپهیوهندیبه
بوونێکهوهههیه،کهبۆتێگهیشتنلهخۆیلهبوونیخۆیهوهدهردهچێت.شوێن
بۆ)ئهو(شتهبۆبوونیزیادنهکراوهوبهڵکوشوێنهبۆئهوه.پهیوهندیدهرهکی
ئ���هوشتهبهزهمینهکهوهدیاریدهکات.لێرهدابێس���ودهبڵێینشوینفۆرمێکهو
لهڕێگهیبونیادێکیلهپێش���تریههستکردنبهس���هردیاردهیهکداسهپێنراوه.)51(
  51   لێرهداسارتهردژیبۆچوونهکهیکانتلهبارهیکاتوشوێنهوهڕادهوهستێت.بۆکانت،کاتو
شوێندووفۆرمیلهپێشترنبۆههستکردن،بهاڵمکاتوشوێنبهڕێگهیههستکردنهوهنادۆزرێنهوه.
مرۆڤههستبهههربابهتێکبکاتپێویستهئهوبابهتهومرۆڤهکهشلهپێشههمووشتێکدایان
پێشسهرههڵدانیزانینهکهلهنێوکاتوشوێندابن.کهوابوو،کاتوشوێندووپێشمهرجیبنهڕهتین
بۆئهزمونیههستکردن.کانتلهبهشییهکهمیپهرتووکییهکهمییدابهدرێژیباسیکاتوشوێنی

کردوه.)وهرگێڕ(
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شوێنفۆرمنییهچونکههیچه.س���هبارهتبهبوون–بۆ–خۆش،ئهگهرئهمبوونه
شوێننهبێت،لهبهرئهوهیه،کهخۆیوهکوبوون–لهنێو–خۆنابینێت.ئهولهگهڵ
نکۆڵیکردنیبوون���یخۆی،وهکوشتێکیدهرهکیودهرچوونلهبوونیخۆیهوه
بڕیارلهس���هردیاریکردنیشوێندهدات.ههروههاپهیوهندینێوانبوون–بۆ–خۆ

وبوون–لهنێو-خۆدهرهکییهکیشاراوهنییه.
پهیوهندییهک���هیلهگ���هڵبوون–لهنێو–خۆی���داڕهتدانهوهیهک���یناوهکییه.
لهبهرڕۆشنای���یئ���همپهیوهندییهشدایهبوون–لهنێو–خۆب���هردهوامپهیوهندییه
دهرهکییهکهیلهگهڵههبووهکانینێوجیهاندادروس���تدهکات.ئێستاکاتیئهوه
هاتوهباس���یئهوبوونهبکهینڕهتدانهوهیدهرهکیدهبێتبهخاوهنیوبوون–

بۆ–خۆشدهیهێنێتهجیهانهوه.
ئێمهدهزانینئهوبوونهسهربه)ئهو(شتهنییه.ڕۆژنامهیسهرمێزهکهناتوانێت
بڵێ���ت،کهئهومێزهکهنییه.لهمحاڵهت���هداڕۆژنامهکهدهبێتلهدهرهوهیخۆیدا
ڕاوهس���تێتوڕهتدانهوهکهشیناوهکیبێت؛لهبوون–لهنێو–خۆوهدهبێببێتبه
بوون–بۆ–خۆ.پهیوهندییهکهلهنێوانئهویانئهمشتهدانییه،بهڵکوبهبێئهوهی

ببێتبهئهوانلهنێوخۆیداکۆیاندهکاتهوهووهکوخۆیانجێیاندههێڵێت.
لێرهدادهستهواژهناسراوهکهیس���پینۆزا”ههمووسهلماندنێکڕهتدانهوهیه”،
کههیگڵگرنگییهتییهکهشیناس���یوه،دهگۆڕی���ن.بانگهشهیئهوهدهکهین،که
ههرسهلماندنێکلهبوونیئهوشتهباسکراوهدانهبێتڕهدانهوهیهکیئایدیالییه.
تهنانهتئهگ���هرشوێنس���ایکۆلۆجیزمیڕهخنهگران���هیئهزمونگهریشبکهوین
هێش���تاناگهینهئهوباوهڕهیبابهتهدهروونییهکهخاوهنیڕهتدانهوهیهکیناوهکی

تێههڵکێشراوبێت.
هی���چهۆکارێکیشنامانگهیهنێت���هئهوباوهڕهیبوون–بۆ–خ���ۆڕهتدانهوهی
دهرهکینێوانبابهتهدهرهکییهکانلهناوبهرێت،لهکاتێکدابوون–بۆ–خۆخودی
ڕهتدانهوهکهنهبێ���ت.لهبهرئهمه،ڕهتدانهوهیدهرهکی،وهکوپێکهاتهیهکی)ئهو(
شتهخهس���ڵهتیشتهکهنییهولهناوئهویش���دانییه.مهبهس���تلهپێکهاتهش
ئهوخهس���ڵهتهیهل���هبنهڕهتهوهلهنێوئهوبوونهدابێ���ت.ئهمهشبهوخاڵهمان
ناگهیهنێ���ت،کهڕهتدانهوهیدهرهکیلهنێوخودیبوون–بۆ–خۆدابێت.بوون–
بۆ–خۆڕهتدانهوهیناوهکیڕووته؛بوونیڕهتدانهوهیدهرهکیلهنێوبوون–بۆ–

خۆدادهبێتههۆکاریڕووخانولهناوچوونیبوونی.
بوونیدهرهکیئهو”لهنێوههوادا”دهیهێڵێتهوهولهدهرهوهیبوون–بۆ–خۆ
وبوون–لهنێو–خۆداڕایدهگرێت.لهبهرئ���هوهیدهرهکییه،ئهمجۆرهڕهتدانهوهیه
بهتهنیاشڕاناوهستێتوپش���تبههیچیشنابهستێت.لهبنهڕهتهوهبوونیئهو

سهربهخۆنییهوههمانکاتبۆهیچجهوههرێکیشناگهڕێتهوه.ئهوهیچه.
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لهڕاس���تیداهیچهچونکهشوشهمهرهکهبهکه،مێزهکه،سهبیلیجگهرهکهیان
پهرداخهکهنییه.ئێمهئهوشته،وهکوشوشهیمهرهکهبدهبینین.

ههمانک���اتئهگهربڵێم،”شوشهمهرهکهبهکهمێزهک���هنییه”منبیرلههیچ
ناکهم���هوه.کهوابوو،س���هلماندنهیچنیی���ه،وهکوبونیادێک���یناوهکیشنهله
ئاگامهن���دیونهلهنێوشتهکهدایه.بوونیئهوبوون–بۆ–خۆلهگهڵڕهتدانهوهی
ناوهکییدائهوکاتهیبوون–لهنێو–خۆ،وهکوشتێکیجیاوازلهبوون–بۆ–خۆوه

خۆیدهردهخات،پهیدایدهکات.

3.چۆنیهتی،چهندهکی،هێزهکیوناوهندیکردن
چۆنیهتیبوونیئهوشتهیه،کهپاشداماڵینیپهیوهندییهدهرهکییهکانیلهگهڵ
جیه���انوشتهکانیدیکهداخۆیدهردهخات.زۆرجارچۆنیهتیبهخهس���ڵهتێکی
س���ادهیناوهوهدانراوهوبهالیهنێکیدهرونیی���هوهگرێدراوه.لێرهدا،گرفتهکه،
بهوج���ۆرهیدهردهکهوێ���ت،دۆزین���هوهیالیهنهپێکهاتوهکان���یبابهتێکه،وهکو
یهکێتییهکیبهرزیههمووچۆنییهتیهکانی.ئێمهلهپێش���ترباس���مانکرد،کهئهم
گرفتهچارهسهرناکرێت.ئهگهرچۆنیهتییهکناوهکیبێت،ناتوانێتخۆیبکاتبه
خهسڵهتێکیدهرهکی.گریمانیهکێتیبابهتێکلهودیوچۆنیهتییهکانییهوهدانراوه؛
ههریهکێکلهئ���هواندهبێتکاریگهرێتییهکیدهروونیبهس���هرئێمهوهههبێت.
بهاڵمڕهنگیزهردلهلیمۆدالهتێگهیش���تنێکیدهروونیئێمهوهس���هرههڵنادات.
زهردییهکهلیمۆکهیه.لیمۆکهبهحوکمیچۆنیهتییهکانیههیه.چۆنیهتییهکانیش
پهیوهندییانبهیهکدییهوهههیه.ترشیلیمۆکهلهڕهنگزهردییدایهوڕهنگزهردی
لیمۆکهشترشییه.ئێم���هڕهنگیکێکدهخۆین،ڕهنگیکێکهکهشناوهندێکهبۆ
دهرخستنیشێوهکهیوئهوشتهیبهحهدهس���یخواردهمهنیناوزهدیدهکهین.
بهپێچهوانهیئهمهشهوه،ئهگهرپهنجهمبخهمهنێوشوشهیهکمرهباوهساردیو
لینجیمرهباکهتامهشیرینهکهیبهپهنجهمدهگهیهنێت.شلی،ساردی،ڕهنگو
جوڵهیئاوهکهلهحهوزهکهدالهیهکس���اتدابهڕیزخۆیاننیشانیمندهدهن؛
تهفسیریههمووئهوخهس���لهتانهشپێکهوه)ئ���هو(شتهدهردهخات.ئهمهشله
ئهزمونیهونهرمهندهکانیشێوهکارییدا،بهتایبهتیسیزان،ئاشکرادیاره.هوسرڵ
لهوێ���دابهههڵهداچ���ووه،کهدهڵێتتێههڵکش���کردنهپێویستییهکهبهبێمهرج
ڕهنگوفۆرمپێکهوهدهبهس���تێتهوه.لهڕاستیدافۆرمڕهنگوڕووناکییه.ئهگهر
هونهرمهندێکیشێوهکاریهکێکلهوانهبگۆڕێتئهویدیکهشگۆڕانیبهسهردادێت.
ئهمهشلهبهرئهوهنییه،کهئهمدووخهس���ڵهتهبهیاس���ایهکپێکهوهگرێدراون،

بهڵکوههردووکیانیهکشتن.
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لهمڕووهوهچۆنیهتیبوونههموویبوونه.چۆنیهتیئامادهبوونیڕههایئهو
بوونهپێکهاتووهیه.ئێمهبهناس���ینیچۆنیهیهیچشتێکناخهینهس���هربوون.
ناس���ینهکهمانتهنیابوون،وهکوئهوشتهلهوێ���دادهردهخات.چۆنیهتیالیهنی
دهرهک���یبوونێکنییه.ئ���هوهیخاوهنیناوهوهنهبێ���تدهرهوهشینییه.بهاڵم
بۆئهوهیچۆنیهت���یههبێتئهبێتبوونێکبۆنهبوونههبێت،کهلهبنهڕهتهوه

هیچه.
هێش���تابوونلهنێوخۆیداچۆنیهت���ینییه.بهڵکوچۆنیهتیههموویبوونهو
لهنێوسنوری)ئهو(شتهداخۆیدهردهخات.ئهودهرهوهیبووننییه؛لهبهرئهوهی
ب���وونبۆبووننییه،ئهواچۆنیهتیههموویبوونه.ئهمهش]ڕاس���تیهکه[بۆئهو
بوونهی،ک���هدهتوانێتخۆیلهوبوونهجیابکات���هوه.پهیوهندیبوون–بۆ–خۆ

لهگهڵچۆنیهتیدائۆنتۆلۆجییانهیه.
ناس���ینیچۆنیهت���یههڵوێستێک���یس���یستیوهرگرتننیی���هوئاگامهندیش
بوون–لهنێو–خ���ۆنییهتاکوببێتبهوشتهیههی���ه.بوون–بۆ–خۆلهڕیگهی
چۆنیهتییهوهئهوشتهیبهردهمیدهناس���یت.بۆئ���هوهیبوون–بۆ–خۆڕهنگی
سوریکتێبهکهببینێت،پێویستهخۆی،وهکوڕهتدانهوهیناوهکیئهوچونیهتییه
دابنێت.ناسینیچۆنیهتی،بهوجۆرهیهوسرڵبۆیدهچێت،خۆتهواوکردننییه،
بهڵکوفۆرمێکیدهستکهوتوهلهوبۆشاییهدا.لهمڕووهوه،چۆنیهتیلهدهرهوهی
دهس���تهاڵتیئێمهدا،دهبێتبهئامادهبوونێکینهبڕاوه.تاکوئێستاکێشهیزانین
چارهسهرنهکراوهولهگهڵخواردندابهراوردکراوه.گوایهبابهتهزانراوهکهدهخورێت
وههزمدهکرێت.زانهرهکهشپڕدهکاتهوه.ئێمهلهباس���کردنیبنهڕهتیدیاردهی
ههس���تکردنداوابۆیدهچینپهیوهندینێوانچونیهت���یوئێمهنزیکبوونهوهیهکی
ڕهه���ابێ���ت.بابهتهکهلهوێدابهبێئهوهیخۆیلهناوبهرێتیانتهس���لیمبکات،
لهبهردهمئێمهدادهردهکهوێت.نزیکبوونهوهیبابهتهکهشدوورییئهولهئێمهوه
دیاریدهکات.ئهوشتێکهلهدهرهوهیئێمهداڕاوهس���تاوه.ئێمهخۆمانبهههژار
]ل���هبارهیهوه[دهبینین.تێڕامانمان،وهکوچۆنبرس���ییهکدهڕوانێتهخواردنو
دهس���تیبهخواردنهکهناگات،یانوهکوبرسێتییهکهی)تهنتالۆس(،ئێمهزۆرتر
خولیاوبرسیتردهکات.چونیهتیئهوبوونهدهگهیهنێت،کهلهئێمهوهجیاوازه
وشێوازێکیبوونیش���ه،که]هێشتا[وهدهس���تماننههێناوه.ناسینیچۆنیهتیش
بهس���تراوهبهناس���ینیشتێکهوه.چۆنیهتیههرشتێکبێ���ت،خۆیوهکوبوون
نیشاندهدات.ئهوبۆنهیبهچاوداخراویبهلوتیمنداتێدهپهڕێت،پێشئهوهی
بزانمبۆن���یچییه،ڕامانێکی)ئینتباعێکی(دهروون���ینییهوبوونیخۆیههیه.
ئهوتیش���کهیبهیانیانبهرچ���اودهکهوێتبوونیخۆیههی���ه.ئهمهشئاشکرا
دهبێتئهگهرکهس���ێکبهوردیبیرلهبوونیچۆنیهتیبکاتهوه.بێگومان،وهکو
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شتێک���یههبوو،خۆیبۆالیهنهدهروونییهکهدهردهخات.ئهوالیهنهدهروونییهش
ئ���هوهنییه،کهئێستاههیه.لهگهلئهوهش���دا،کاتێکدهڵێیینچۆنیهتیبوونی
خۆیههیه،مهبهس���تمانلهجهوههربوونیچۆنیهتینییه.ئهوهیمهبهس���تمانه
جیاکردن���هوهیشێوازیبوونیچۆنیهتییهلهشێ���وازیبوونیبوون–بۆ–خۆوه.
ڕهنگیس���پیی���انترشیڕهههندهکان���یکاتیاننییه.ئهگهرئهوپرس���یارهمان
لێبکرێ���ت،چۆنشتێکچۆنیهتیههیه؟لهوهاڵم���دادهڵیین،ئهوشتهههمووی
خۆیلهسهرزهمینهیبوونیلهنێوجیهاندادهردهخات.ئهمهشیهکێتییهیهکهله
ههمووههبووهکانداههیهولهیهکدی���انجیاناکاتهوه.ئهوهیخۆیجیادهکاتهوه،
بهرانبهرشتێکڕادهوهس���تێتوچۆنیهتییهکهیدهدۆزێت���هوهبوون–بۆ–خۆیه.
ههڵوێستیڕهتدانهوهیبوون–بۆ–خۆ،کهسهربهس���تیئهمبوونهدهسهلمێنێت،
بووندهردهخات.ئهمهشسهلماندنێکیتهواویبوونهلهڕێگهیڕهتدانهوهوه.بۆ
ئهوهیبوون–بۆ–خۆلهدهستهاڵتیڕهتدانهوهتێبگاتوبۆیڕوونببێتهوه،کهئهو
شتهنییه،دهبێتتایبهتمهندێتیبوونیخۆیبناسێتهوه.ئهمسهلماندنهڕههایهی
چۆنیهتی،وهکوبوونی)ئهو(شتهس���هربهسهربهستیبوون–بۆ–خۆیه.شتێک
نییهههبێت،بهڵکوپهیدادهبێت.ههمووکهسێکبهچاویخۆیدهتوانێتببینێت،
چۆنسهرههڵدانیچۆنیهتیشتێکدهبێتبهفاکتۆرێکیسهربهستی.ئهوکاتهی
مننهتوانمڕهنگیزهردیتویکڵیپرتهقاڵهکهبوهس���تێنم،ئهوامنلهناس���ینی
ئهوتوێکڵهزهردوزبرهدابهرپرس���م.بهاڵمپهیوهندینێوانشێوهوبهس���تێن،
تاکوڕادهیهکل���هپهیوهندینێوانشتێکوجیهانهوهجی���اوازه.وادهردهکهوێت
بهس���تێنهکهوشی���وهلهنێویهکدیدابن.منتوێکڵهکهب���هزهرددهبینم،زبریو
ڕهونهقیڕهنگهکهشیبهستێنێکیناوهکیههیه.منلێرهدا،الیهنهیهکگرتوهکانم
لهیهکدیجیانهکردۆتهوهوبوونبووهبهوشتهیلهبهردهممدایه.بهاڵمناس���ینی
بوونپێویستیبهپرۆسهیڕوتکردنهوهههیه.ڕوتکردنهوهشناسینیچۆنیهتییهک
نییهبهئاس���مانهوهههڵواسرابێت،بهڵکوناس���ینی)ئهو(چۆنیهتییهیهدهبێتبه
زهمینهیهکیناوهکیبۆهاوتابوونێکیڕهها.ڕووتکردنهوهیڕهنگیزهردلهبوونی
ڕهنگهکهکهمناکاتهوه.ڕووتکردنهوه،بهههرحاڵ،ئامادهبوونهلهبهردهمبوونداو
بوون���هڕووتکراوهکهشبوونیدهرهکیخۆیدهپارێزێت.بهاڵملهئامادهبوونهکهدا
لهودیوبوونهوهدهبینرێتودهبێتبهشتێکلهدهرهوهداڕاوهستابێت.ئامادهبوون
لهب���هردهمبووندائهگهرێکیبوون–بۆ–خۆیه.ڕووتکردنهوهکهشدهبێتبهواتای
چۆنیهت���یبۆئامادهبوونیبوون–بۆ–خۆ.ڕهنگ���هزهردهڕووتکراوهکهواتایهکی
پێکهات���ویئ���هوشتهکۆنکرێتییهی���هوخۆیبۆمندهردهخ���ات.ئهمهشئێمه
بهرهوناوهندیکردنوکاتیهتیجیهانپهلکێش���ماندهکات.دواییبۆئهمباس���ه
دهگهڕێینهوه،لێرهدائهوهندهلهبارهیڕووتکردنهوه،وهکوئهگهرێکبهسهربوون–
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لهنێو–خۆداسهپێنرابێت،بهسهبزانین.ههستکردنههرچییهکبێتڕووتکردنهوه
ههمیش���هشتێکیدروس���تکراوه.منلهداهاتوویخۆمدادهیدۆزمهوه.هاوبوونی

ئهگهریئامادهبوونیمنه.
ئهگهرکهسێکئهوکێشانهمانبهێنێتهوهیاد،کهپهیوهندییانبهڕووتکردنهوهله
بۆچوونهکالسیکییهکانداههیهئێمهشدهڵێین،ئهوکێشانهلهجیاکردنهوهی)ئهو(
شتهوپرۆس���هیڕووتکردنهوهکهوهسهریانههڵداوه.ئهگهرشتێکالیهنیهێزهکی
ڕووتکردن���هوهیتێدانهبێ���ت،لهدواییداناتوانینچۆنیهتییهک���یڕووتبکهینهوه.
ڕووتکردنهوه،وهکوئهگهرێکیداهاتوویمن،بهشێکهلهبوونیئهوشته.بوون–
بۆ–خ���ۆڕووتکهرهوهیه.ئهمهشپهیوهندیبهالیهنیدهروونیئهمبوونهوهنییه،
بهڵک���ولهبهرئهوهیهبوون–بۆ–خۆلهداهاتودالهب���هردهمبووندائامادهدهبێت.
ب���وونبهتهنی���اولهنێوخۆیداکۆنکریتیی،ڕووتک���راوه،ئێستاوداهاتوونییه:
شتێکهههیه.ههروهها،ڕووتکردنهوهبووندهوڵهمهندناکات.ڕووتکردنهوهتهنیا

دهرخستنینهبوونیبوونهلهودیوبوونهوه.
پهیوهندینێوانشتهکانکارتێکردنهس���هر،هۆکارێکییانسهرههڵدانلهنێو
یهکزهمین���هوهنییه.ئامادهبوونیبوون–بۆ–خۆلهب���هردهمیهکشتداجهخت
لهس���هربوونیشتهکانیدیکهشلهنێوجهاندادهکات.ب���هاڵمههموویانخۆیان
بهوزهمینهیهوهدهبهس���تنهوه.ئهوشتهیئامادهبووهلهس���هریڕاوهستاوه.له
دامهزراندن���یپهیوهندییهک���هملهگهڵئهمیانئهوشت���هدادهبێتشتیدووهم،
خ���ۆیلهنێوجیهانداول���هدهربڕینیڕهتدانهوهکهیمن���دادهربخات.لهههموو
حاڵهتێک���داشتیدووهمدهبێتل���هشتییهکهمجیابکرێتهوهوبهڕهتدانهوهکهم
دهرکهوێت،کهئهوشتییهکهمنییه.لهبهرئهمهپهیوهندینێوانئهموئهوشته
لهس���هرڕهتدانهوهیدهرهکیڕادهوهستێت.ئهمشتهئهوشتهنییه.ڕهتدانهوهی
دهرهکی���شبۆبوون–بۆ–خۆدهبێتبهشتێک���یبهرز؛لهدهرهوهیئهمبوونهدا

ههیهوبوون–لهنێو-خۆیه.ئایاچۆنلهمبۆچوونهتێبگهین؟
لهس���هرهتاوه،س���هرههڵدانیئهموئهوشته،وهکوههمووگیردهردهکهوێت.
پهیوهندییهک���هشبهیهکێتیئهوههمووگیرییهوهبهس���تراوهتهوه.یهکێتییهکهش
تهوانایلهناوچوونیههیه.بوون–بۆ–خۆشئهموئهوشتهنییه.ئهموئهوشته
لهگ���هڵئامادهبوونیمندادهبێتبهژوورهکهم.ئهمڕهتدانهوهکۆنکرێتییهلهگهڵ
لهناوچوون���ییهکیتییهکهداوننابێتوبهپێچهوانهوهدهبێتبهمهرجێکیپێویست
بۆلهناوچوونییهکێتیهکه.بهاڵملهس���هرزهمینهیئامادهبوونهکهبوونخۆیبه
دهرهکیدهردهخات.بوونیدهرهکیخۆیبۆمندهردهخاتچونکهمنیهکێتییهکی
فرهالیهنی���م.ههڵوێستهڕهتدانهوهکانیمنلهنێوجیهاندابێجگهلهوهیههڵوێستی
مننومنیشڕهتدانهوهمهیچپهیوهندییهکیدیکهیانبهیهکدییهوهنییه.یهکێتی
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ن���اوهوهیڕهتدانهوهکانلهبوون���یمندایه.منلهبهردهممێزوکورس���ییهکاندا
ئامادهم،ههروههامنیشکۆمهڵێڕهتدانهوهیهاوتام.ڕهتدانهوهکانیشناوهکین.
بهئامادهبوونملهبهردهممێزهکهداناگرنگیکورسییهکانمبۆدهردهکهوێت)کهمن
لهوحالهتهدائهواننیم(.بهنهبوونیمێزییاریکردنهکه]لهژوورهکهدا[بهرهونه

-بووندهڕۆموخولهکهدهپچڕێت.
کهوابوو،کهلهبهرلهبوونداههیه.بهاڵمکهلهبهروجیاکردنهوهلهگهڵئامادهبوونی
بوون–بۆ–خۆلهبهردهمبووندادروستدهبن.ڕهتدانهوهییهکێتییهکه،ههمانکات
دهبێتبهس���هرچاوهیپهیوهندینێوانشتهک���انوڕهتدانهوهدهرهکییهکانیان.
پهیوهندیی���هدهرهکییهکهشلهوشهی)وه(دادهردهکهوێت.لهجێگهی)ئهمش���ته
ئهوشتهنییه(دهنوسین)ئهموهئهو(.ڕهتدانهوهیدهرهکیخهسڵهتیدووالیهنی
ههیه،بوون-لهنیو-خۆوناسنامهیهکیڕهوانیشه.ئهوبوونێکه-لهنێو–خۆ،چونکه
بوون–بۆ–خۆنییه.ههروههائێمهمامهڵهلهگهڵڕهتدانهوهبهوجۆرهناکهین،تاکو
بوونبکهینبهوهیههیه.ئهمجۆرهڕهتدانهوهیهسهربههیچشتێکنییه؛شتێکه
سادهوڕهوان.ئهوشتهیه،کهههیه.هێشتاخهسڵهتی)ئهو(شتهشنییهونابێت
بهیهکێکلهچۆنیهتییهکانی.پش���تبهبوونیشتهکانیشنابهس���تێت.ئهوهی
شتهک���انلهیهکدیجیادهکاتهوههیچه.ئهمهیچهشئهوشیوازهیهئاگامهندیبه

ناسنامهیتێههڵکێشراویبوونیدادهنێت.
هی���چیاننهبوونیئایدیاڵیبوون–لهنێو–خۆچهندهکییه.چهندهکیالیهنێکی
دهرهکیڕووته؛پشتبهچهمکهزیادکراوهکاننابهستێتوپهیوهندیبهسهپاندنی
س���هربهخۆییانهوهههیه.ژماردنتهوانایجیاکردنهوهیهلهنێوئهوههمووگیرییهی
هێزیههڵوهشاندنهوهیتێدایه.ژمارهشسهربه)ئهو(شتانهنییه،کهدهژمێردرێن
وناتوانی���نههمووگیرییهک���هبکهینبهخاوهنی.ئهوکات���هیدووکهسبهرانبهر
کهسێکیدیکهڕادهوهستنودهدوێنمنیهکهمجار،وهکودهستهیهکیانکۆمهڵێک
ل���هئاخاوتندانایانبینمتاکوبزانمچهندکهس���ن.ژماردنی���انیهکێتییهکهشیان،
وهکودهس���تهیانکۆمهڵێکناشێوێنێت.دهستهسێقۆڵییهکهیانخهسڵهتێکی
کۆنکرێتیکۆمهڵیاندهستهنییه.ههروههانابێتبهخهسڵهتیئهندامهکانیشی.

هیچکامیانژمارهسێنییه-تهنانهتسێیهمیشیانژمارهسێنییه.
پهیوهندیچهندهکیلهگ���هڵبوون–لهنێو–خۆدای���ه.پهیوهندیڕهتدانهوهی
دهرهکییه.بهوشێوهیهیباس���مانکردس���هربهشتهکانوههمووگیرییهکهشیان
نیی���ه.پهیوهندییهک���یدهرهکینێوانشتهکانهول���هدهرهوهیخۆیوشتهکان
ڕادهوهس���تێت.لهوکاتهدادهردهکهوێت،کهبوونههبێتولهڕێگهیبوون–بۆ–
خۆوهبهبوونیشبگات.لهمڕووهوهشوێنوچهندهکییهکنودهبنبهیهکجۆری
ڕهتدانهوه.لهگ���هڵدهرکهوتنیشتهکاندابۆمنشوێنوچهندهکیشپهیدادهبن.
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ههریهکێکلهئ���هوانپهیوهندییهلهنێوانشتهکاندایانئهگهرحهزبکهیندهڵێم،
ئ���هوپهیوهندییهی،کهنهب���ووئێستابوونیکهێناوییهت���هجیهانهوهپهیوهندی
خودیبوونیخۆیهتی.ئهمهشهوس���رڵبهکاتیگۆرییهکانیدادهنێت)یهکێتی–
فرهالیهنی–پهیوهندینێ���وانبهشهکانلهگهڵههموودا–کهموزۆر–لهدهوری–
تهنیشت–شوێنکهوتو–یهکهم–دووهموهتد.یهک،دوو،سێوهتد–لهناوهوه
ولهدهرهوه،هتد.(ئهمانهتێکهڵکردنیئایدیااڵنهیشتهکانهوکارناکاتهسهریان.
دهوڵهمهندوههژاریانناکات.بهڵکوسهربهس���تیبوون–بۆ–خۆلهناسینیئهو

شتهفرهجۆرهنهبڕاوانهدادیاریدهکات.
ل���هڕوونکردنهوهکهماندابۆگرفتیبنهڕهت���یپهیوهندیبوون–بۆ–خۆلهگهڵ
بوونداوادهرکهوت،کهئهمبوونهبهوجۆرهیلهکۆجیتۆکهیدێکارتدادهبینرێت،
س���ادهوئاگاییهکیکتوپڕبێت.لهڕاستیداباسیئهوهشمانکرد،چۆندهرچوونی
ئ���همبوونهلهخۆوهبۆدهرخستنیشتهک���انوڕووتکردنهوهیانپێویسته.بهاڵم
هێش���تادهرچوونیبوون–بۆ–خۆناوهکیبوو.باشت���رهنهڵێینبوونلهبهردهم
بوونێک���دادهردهکهوێت،کهلهپێش���اخ���ۆیئامادهدهک���اتودواییخۆیله
داهات���ووداپێکدههێنێت.بهڵکوبوون–لهنێو–خ���ۆبۆبوونێکخۆیدهردهخات،
کهبهوبوونهیدهیهوێ���تخهریکدهبێت.ئهمهشئهوهدهگهیهنێتڕهتدانهوهی
بوون–بۆ–خۆلهئامادهبوونهکهیدالهبهردهمبووندالهههڵوێستهدهرچووهکهیهوه
ڕهههن���دیداهاتوویتێدایه؛تاکوئهوڕادهی���هیمنئهوشتهنیم،کهئێستاههم
ئ���هوامننابمبهوبوونه-لهنێو–خۆیهیلهبهردهممداقوتبۆتهوه.منلهبهرئهم
وئهوشت���هدائامادهمبهبێئهوهیههمووگیریموهدهس���تهێنابێت.ئایائاکامی
دهرکهوتنیئهوشت���هچییه؟مادامهکیمنبهردهواملهودی���وئهوبوونهوهم،که
ههم���هوخهریکهبهبوونیخ���ۆمدهگهم،ئهوا)ئهو(شتهیلهب���هردهممندایهو
منیشبۆیئامادهبوومشتێکهبۆمهبهس���تیگهیش���تنب���هبوونیخۆمتێپهڕی
دهکهم.ههستپێکراولهبنهڕهتدائهوشتهیهتێپهڕکراوه.منڕهتدانهوهیئهوشتهم
ولههامانکات���دائهمڕهتدانهوهتێپ���هڕدهکهموخۆمبهڕهتدانهوهیهکیتهواوکهر
دهگهیهنم.لێکدانیههردووکیانمندهکاتبهبوونێکی–لهنێو–خۆ.پهیوهندییهکی
ئۆنتۆلۆجییانهلهنێوانڕهتدانهوهی)ئهو(شتهوجۆریدووهمیڕهتدانهوهکهههیه.
جۆریدووهمڕهتدانهوهیهکیتهواوک���هرهبۆئامادهبوونملهبهردهمبووندا.لهبهر
ئهوهیبوون–بۆ–خۆل���هئامادهبوونهکهیدا،وهکوئاگاییلهبوونیخۆی،خۆی
پێکدههێنێتئهوالهدهرهوهیبوونیخۆیداخۆیبهوبوونهدهبینێت،کههێشتا
پهیدانهب���ووه.ڕهتدانهوهیتهواوکهریبوون–بۆ–خۆئهگ���هریڕهتدانهوهیهله
ئامادهبوونهکهی���دا.بوون–بۆ–خۆئهوڕهتدانهوهیهیه،کهئاگامهندانهڕوودهکاته

ئهودیوبوون.
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بوون–لهودیو–بوونهوهبهئامادهبوونی)ئهو(شتهوهنهکپهیوهندیدهرهکییهوه
بهس���تراوه.وابهس���تهبهتهواوکهرێتییهوه،کهپهیوهندینێوانبوون–بۆ–خۆو
داهاتوودیاریدهکات.لهپێشههمووشتێکدا،)ئهو(شتهلهڕهتدانهوهیبوونێکدا
خ���ۆیدهرخستوه،کهبوون���یخۆیلهشتهکهجیادهکات���هوه.)ئهو(شتهنییه
وئهگهرێک���هلهودیووئێست���اوه.ئهمئهگهرهینێوڕانهب���ردووکهمیئهمبوونه
نیشاندهدات.بوونێکه،کهنهبووهبهبوون–لهنێو–خۆوپرۆژهیهکهلهڕهتدانهوهی
ڕابردووداخۆیلهنێوجیهانداس���هرگهرمکردوه.ههرچڕهتدانهوهیهکپهیوهندی
بهس���هرگهرمیئهمبوونهوخۆگهیاندنبهودیوڕانهب���ردووهوهنهبێت،گرنگێتی
خ���ۆی،وهکوڕهتدانهوهوندهکات.ئهوهیبوون–بۆ–خۆڕهتیدهداتهوهپهیوهندی
ب���هڕهههندیداهاتووهوهههیه.ڕهتدانهوهکهیدهرهکی)وهکوئهمش���تهئهوشته
نیی���ه،ئهوکورس���یهمێزنییه(ی���انناوهکییهلهبوونیئ���هودا.کاتێکدهڵێین
ئهمشتهئهوشتهنییهپهیوهندییهکیدهرهکیلهنێوانئهموئهوشتهدائیستایان
لهداهاتوودادیاریدهکهین.ل���هههردووجۆریڕهتدانهوهکهداواتایڕهتدانهوهبه

داهاتووهوهبهستراوه.ههمووڕهتدانهوهیهکدهرچوونه.
دهرکهوتن���یمێزهک���ه،وهکومێزپێویست���یبهبهردهوامیبوون���یمێزله
داهاتووش���داههیه.ئهمهششتێکیدامهزرێنراونییه،بهڵکوالیهنێکیهێزهکییه.
ههروهه���ابهردهوامییهکهشتێکنییهلهداهات���وودادانرابێتوکاتێکینهبڕاوهی
ههبێت.کاتینهبڕاوههێشتاپهیدانهبووه.مێزهکهواخۆیدهرناخات،کهئهگهری
بوونیمێزبێتبهبێبڕانهوه.ئهو)کات(هیلێرهدائاماژهیبۆدهکهین،بڕاوهیان

نهبڕاوهنییه؛الیهنیهێزهکیدهبێتبههۆکاربۆسهرههڵدانیداهاتوو.
کاتێکباسیواتایڕهتدانهوهدهکهین،مهبهستمانئهوکهمییهیهڕهتدانهوهی
بوون–بۆ–خ���ۆبۆئهوهیببێتبهڕهتدانهوه،ههیهتی.لهمڕوهوه،ڕهتدانهوهله
داهاتوودادهبێتبهس���هلماندنیڕهتدانهوهیئێستا.ل���هداهاتووداواتایبوونی
م���ن،وهکوئهوشتهینییهدهردهکهوێت.ڕهتدانهوهیئهوشته،کهڕهنگیس���هوز
تیایدالهس���هرزهمینهیههمووگیری)زبریوڕووناکی(پێکهاتووه،واتابهخش���ه
دهردهچێتئهگهرڕهتدانهوهیڕهنگیس���هوزبێت؛بوونیسهوزیانئهوزهمینه

بێت،کهفرهالیهنهکانیبهبێجیاوازیتیاداکۆبۆتهوه.
نهبوون���یواتالهڕهتدانهوهکهیمندالهنێوئهوزهمینهدابهڕهنگیس���هوزی
ڕووتهوهبهس���تراوه.ڕهنگیس���هوزیڕووتلهداهاتوودادێتهنێو)سهوز–زبر–
ڕووناکی(وواتابهدهس���تهوهدهدات.لێ���رهداواتایڕووتکردنهوهمانبۆئاشکرا
دهبێت.ناوهڕۆکلهنێوههبووهکاندا،وهکوچۆنیهتیدانهبڕاوه.س���هوزههمیشه
س���هوزنییه.ناوهڕۆکلهزهمینهیداهاتوویبوون���هوهپهیدادهبێتولهوواتایه
دهچێت،کههێشتانهدۆزراوهتهوه.پهیوهندیوناسنامهیهکیڕووتیڕهتدانهوهی
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منه.لێرهوهدهبینین،ڕووتکردنهوهپرۆسهیهکیسایکۆلۆجییانهنییه.شێوازێکی
بنهڕهت���یوئۆنتۆلۆجییانهیبوون–بۆ–خۆی���ه.ڕووتکراوهبونیادیجیهانهوبۆ
سهرههڵدانیشتهکۆنکرێتییهکانپێویسته.شتێکیکۆنکرێتیلهوێداکۆنکرێتییهکه

لهسهرڕووتکردنهوهڕابوهستێتولهڕێگهیڕووتکردنهوهوهبناسرێت.
بوون���یبوون–بۆ–خۆدهرخستن���یڕووتکردنهوهیه.لهمڕووهوهبهردهوامیو
ڕووتکردنهوهدهبنب���هیهکشت.ئهگهرمیزێک،وهکوخۆیتهوانایبهردهوامی
ههبێ���تدهبێمێ���زبێت.بهردهوام���یئهگهرییهکبوونی)ئ���هو(شتهیهلهگهڵ

ناوهڕۆکییدا.
ئێمهلهبهشیدووهمیئهمنوسراوهداڕوونمانکردهوهپهیوهندینێوانئهگهری
بوون���یمنوئهوڕانهبردووهیلێیڕادهکهمپهیوهندینێوانکهمیوئهوبوونهیه،
ک���هخاوهنیکهمییهکهیه.تێههڵکێش���کردنێکیئایدیالیانهینێوانکهمیوبوونه
کهمهکهئهوههمووگیرهنهناس���راوهیهتوش���یبوون–بۆ–خۆبووهونهبوونیله
بوونیداپهیداکردوه.ئهمئایدیاڵهناودهنێینبههایانبوون–لهنێو–خۆی–بوون–
بۆ–خۆ.بهاڵمپێشس���هرنجدانوتێڕامانئهمبههایهنابینرێتچونکهدۆخێکی
بوونه.ئهگ���هرئاکامهکانمانگونجاوبن،ئهمتێههڵکێش���کردنهئایدیالییهدهبێت
ب���هئاماژهکردنێکیدهرهکیب���ۆبوونیادیئایدیااڵنهیباب���هت.بونیادهکهشبه
ئاسانیلهڕهتدانهوهدادهردکهوێت.لهمتێههڵکێشکردنهداڕووتکردنهوهدهبێتبه
بناخ���هیشتهکۆنکرێتهکه.ئهوهیکۆنکرێته)بهخوێنوگۆشتهوه(یانبوونهکه
پێویستهناوهڕۆکیشبێت.ناوهڕۆکالیهنهکۆنکرێتهدروستکراوهکهیه.الیهنیپڕ
ودهوڵهمهند؛فۆرموههموویشتهکهیه.بوونیماتهریئهوهیانبهپێچهوانهوه،

ماتهرفۆرمیڕههایدروستکراویئهوبوونهیه.
ئهمتێههڵکێشهبهردهوامهمهحاڵهینێوانبوونوناوهڕۆکسهربهڕانهبردوو
یانداهات���وونییه.تێههڵکێش���کردنیڕابردوو،ئێستاوداهات���ووه.)ههمووی(
ڕهههندهکان���یکاته.بههایهکیب���هرزه؛ئهوشتهیه،کهبه)ج���وان(یدادهنێین.
جوان���یحاڵهتێکیئایدیاڵیجیهانه.دهرکهوتن���ییهکگرتنهکهیهلهنێوانبوونو
ناوهڕۆکداوبهخشینیناسنامهیهبهویهکگرتنهبۆبوونێک،کهلهوخۆدهرخستنهدا
لهگ���هڵبوون–لهنێوان–خ���ۆدهبێتبهیهکشت.ئهم���هشلهبهرئهوهیهچونکه
جوانیبهتهنیاتێههڵکێشکردنێکیدهرهکینییهوپهیوهندیبهتێگهیشتنیئێمهوه

ههیه.
ئهم���هشهۆکاریحهزیئێمهی���هلهجوانیوجیه���انوبوونیخۆشمانبه
جۆرێ���کدهبینینلهوجوانییهبێبهشکرابین.شتێک���یجوانیشهێندهیبوون–
لهنێو–خۆیبوون–بۆ–خ���ۆ،وهکوئهگهرێکبۆبوونبۆ–خۆالیهنێکیهێزهکی
نییه.لهبهرئهوهیهێش���تانهناسراوهبووهبهدێوهزمهیجیهان.شتێکیجوان،
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وهکوبهها،بهبیرکردنهوهنابێتبهبههایهکیدهرهکیئهودیودهسهاڵتیئێمهو
لهنیوجیهاندا.لهناوهوهدهناسرێت.ئهوکهمییهیهلهنێوناتهواویجیهانهوهخۆی
دهردهخات.ئهمانهههمووالیهنهکانی)ئهو(شتهبۆناسینینین.تاکوئهوڕادهیهی
بوون–بۆ–خۆدهبێتخۆیبهئهودیوبوونیبگهیهنێتو)ئێستا(ڕهتبکات،ئهوا
ئهودیوبووندهردهخاتولهنێوزهمینهیبووندا)ئهو(شتهدهناس���ێت.تاکوئهو
ڕادهیهیبوون–بۆ–خۆ،وهک���ومانگێکیهیاللییهودهیهوێتخۆیلهداهاتوودا
پڕوتهواوبکات،ئهواهیاللیالیهنیهێزهکیبوونیهتی.تاکوئهوڕادهیهیبوون–
بۆ–خۆخونچهی���هوخۆیبهودیوبوونیخونچهکهدهگهیهنێتودهبێتبهگوڵ
ئهواب���وونبهگوڵالیهنیهێزهکیخونچهیه.دهرخستنیئهمالیهنههێزهکییانه
پهیووهندیئهمبوونهبهڕابردووشهوهدیاریدهکات.لهڕابردووداپهیوهندینێوان

شێوهیهیاللیمانگومانگیپڕیانخونچهوگوڵدادهبینرێت.
ڕابردوویبوون–بۆ–خۆ،وهکوزانینبۆئهمبوونهڕادهوهستێت.ئهمزانینهش
بهنهگۆڕینامێنێتهوهولهدهورهوهیبوون–بۆ–خۆدایهولهبهردهس���تدانییه.
لهنێویهکێتیههرس���ێڕهههندهکاتییهکهیبوون–بۆ–خۆدائهمبوونهدهتوانێت
ڕابردوویخۆیههڵگ���رێولهوێوهداهاتوشببینێت.بوونیمنبهجۆرێکه،که
دهتوانێ���تببێتبههۆک���اریئهوهیئێستانیمویانببمب���هوهیلهداهاتوودا
ه���هم.ڕهتدانهوهی)ئ���هو(شتهلهبوونیمندادووالیهتیمندهردهخات:منله
شێ���وازیئهوبوونهدا،کهتێپهڕمک���ردووهوئێستائهونیم.ههروههالهشێوازی
ئهوبوونهشدا،کههێشتاپێینهگهیشتومولهداهاتوودادهبمبهئهو.منلهودیو
مانگ���یهیاللهوهم،ڕادیکااڵن���هڕهتیدهدهمهوهودهمهوێتببمبهمانگێکیپڕو
تهواو؛مانگهپڕهکهشبۆڕابردوودهگهڕێتهوهتاکوحوکمبهسهرشێوازیهیاللی
مندابدات.مانگهپڕهکهئهوهیه،کهمانگیهیاللینییهتیوپێینهگهیشتوه.ئهو
نهبوونیهی���هشێوازیهیاللیبهمانگیهی���اللدهدات.لهنێویهکێتیڕهتدانهوهی
ئۆنتۆلۆجی���دامنڕهههندیداهاتووبهمانگ���ههیاللییهکهدهدهموئهوبوونهش
لهس���هربناخهینهبوونیهک���هیبههیاللیدادهنێم.ڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتیبۆ
گهیش���تنبهئهگهرهکانیلهڕێگهیڕهتدان���هوهبوونیخۆیڕهتدهکاتودهبێت
ب���هوبوونهیڕهتدان���هوهدههێنێتهجیهانهوه.ڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتیکهمیو
نهبوونیلهنێوشتهکاندا،وهکوالیهنێکیهێزهکیشتهکان،ناتهواییان،یانڕاگرتن
دهسهلمێنیت.لهگهڵئهوهشدا،ئهوکهمییهیلهدهرهوهداههیه،ڕهههندێکیکاتی
ناوهکینییه.ب���الێرهدالهواتایئهمهوردبین���هوه.بوون–لهنێو–خۆناتوانێت
ببێ���تبهالیهنیهێزهک���یخۆیلهشێوازیبوونێکدا،کههێش���تاپهیدانهبووه.
خۆدهرخستنیبوون–لهنێو–خۆلهئاشکراکردنیناسنامهکهیدایه.بوون–لهنێو–
خ���ۆشتێکهههیهوخاوهن���یڕهههندهکانیکاتنییه.ئهو،وهکومن،ئهوبوونه
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ناتهواوهنییهوڕوولهداهاتووناکات.پهیدابوونیمنلهنێوجیهانداسهرههڵدانی
ئهگهرهکانه.ئهگهرهکانیشلهگهڵسهرههڵدانیاندالهدهرهوهدابهردهواموندهبن.
لێ���رهداپێویستهجارێکیدیکهل���هدووالیهنیبهرزێتیبدوێی���ن،کهههمانکات
دهبێت���ههۆکاریس���هرههڵدانیچهمکیشوێن؛چونک���هئهگهرهکانلهدهرهوهدا
ڕیزکراون.ئهگهرهکانیداهاتوشبوونی)ئهو(شتهدهس���هلمێنن.بهاڵمپهیوهندی
نێ���وانبوون–لهنێو–خۆوئهگهردهرهکییه.مانگیهی���الللهپهیوهندییهکهیدا
بهمانگیپ���ڕهوهکهموناتهواوه.ههمانکات،مانگیهیاللبهوشیوهیهیههیه؛
وهک���ومانگێک���یهیاللیتهواوخ���ۆیدهردهخات.ئهوشتێک���یکۆنکرێتییهله
ئاس���مانداولهوهزۆرترپێویستیبهچ���یدیکهنییهبیکاتبههیاللی.ئهمهبۆ
خونچهکهشیاندهنکهشقارتهیهکدروس���ته.هیچیدیکهنییهلهوهزیاتردهنکه
شقارتهکهبکاتبهدهنکهشقارتهیانئهودارهس���پییهیلهسهرهڕهشکراوهکهیهوه
ئاگردهگرێت.شوشهمهرهکهبهکهدهشکێت،فڕێدهدرێتودهکێش���رێتبهدیواری
ئاگردانهک���هدا.ئهگهریشکاندنهکهیلهبوونیشوش���همهرهکهبهکهوهجیاوازه.
فڕێدان���یشوشهمهرهکهبهک���هوکهوتنیبهدیواریئاگردانهک���هداپهیوهندیبه
ئهگ���هریفڕێدانل���هبوونیمنداههیه.شوشهمهرهکهبهک���هلهبوونیخۆیدانه

دهشکێتنهناشکێت؛ئهوشتێکهههیه.
ئهمهشئ���هوهناگهیهنێتشتێکلهدهرهوهیههم���ووئهگهرهکاندابێت؛لهو
ڕاستییهوه،کهمنداهاتوویخۆمم،ئهوشتهیخۆیبۆمندهردهخات،لهئهگهر
بێبهشنییه.ئهوکاتهیدهنکهشقارتهکه،وهکودارێکیس���پیس���هرڕهشکراوه
دهبینمئهگهرهکانیشلهگهڵیدان.بۆئهوهیشتێکبهبێئهگهرببینم،ئهوادهبێت
منڕانهبردوویهک���یڕووتبم؛ئهمهشنابێ���توبیریلێناکرێتهوه.ههمووشتێک
خاوهن���یکۆمهڵێکئهگهرهوپهیوهندییهکییهکسان���یلهگهڵیانداههیهچونکه
شتهک���انئهگهرهکاننین.لهس���هروئهمهوه،ئهگهرهکان���یمنیشبوونیاننییه.
ئهوانتهنیائهگهرنولهنێوسهربهس���تییهکهیمن���دادهتوێنهوه؛منههرجۆره
ئهگهرێکمههبێتالیهنهدژوهستاوهکهشیئهگهره.مندهتوانمشوشهمهرهکهبهکه
بش���کێنمیانلهنێوچهکمهج���هیمێزهکهمدایبنێم.مندهتوان���ملهودیومانگی
هیاللهوهخۆمبهمانگیپڕبگهیهنم.ههمانکاتدهشێجهختلهسهربهردهوامی
ومانهوهیمانگیهیاللبکهمبهوشێوهیهیههیه.لهئاکامدابهوخاڵهدهگهین،
کهشوشهمهرهکهبهکهکۆمهڵێئهگهریبهرانبهریهکوهستاویههیه:دهیشکێنم
ی���انلهنێوچهکمهجهکهدایدهنێم.ئهومانگ���ههیاللییهکهوانهیهکیکراوهیهیان
بازنهیهکیههڵواسراوهبهئاسمانهوه.ئهوئهگهرانهیبۆشتهکاندهگهڕێنهوهبهاڵم
شتهکاندروس���تیانناکهن،بهئهگ���هریڕوودانناوزهدیاندهکهینولهشێوازی
بوون–لهنێو–خۆداههن.منناتوانمبڵێمئهگهرهکانمههن؛ئهوانئهگهرن.بهاڵم
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ئهگهریڕووداوهکانڕووداونین.ههریهکێکلهئهوانئهگهریڕووداوێکهودهشێ
ڕووبدات.لهمڕووهوه،شوشهمهرهکهبهکهههیه،بهاڵمبوونیئهو،وهکوشوشهی
مهرهکهبئهگهرێکیڕووداوه؛چونک���هشوشهمهرهکهبهکهئامادهبوونێکیڕووتی

ههیه،کهڕاستهوخۆلهپهیوهندیهکیدهرهکیدادهدۆزرێتهوه.
ئ���هوئهگهران���هیواتایبوونلهودی���وبوونهوهدیاریدهک���هنلهنێو–خۆیاندا
دهکهون���هئهودیوبوونهوه،لهبهرئهمهئهوانهیچن.ناوهڕۆکیشوشهمهرهکهبهکه
دروس���تکراوهوئهگهرێکهلهپهیوهندیڕهتدانهوهیبوون–بۆ–خۆداپهیدابووه.
ب���هاڵمناوهڕۆکهکهشوشهمهرهکهبهک���هیانبووننییه.مادامهک���یناوهڕۆکهکه
بوون–لهنێو–خۆیهول���هڕهتدانهوهکهوهپهیدابووه،ئهواهیچه.بوون–بۆ–خۆ
بوون���یشوشهمهرهکهبهکه،وهکوشهشهمهرهکهبدهردهخات.ئهمدهرخستنهش
لهودی���وبوونیشهشهمهرهکهبهکهوهیهوداهاتووشینییه.ههمووئهوئهگهرانهی
لهزهمینهههمیش���هییهکهوهدهبنبهئهگهریشتێکیناس���راوئهوانهن،کههیچ
بوونێ���کبهبێئهوانناتوانێتپهیدابێت.لێ���رهدا،دیسانهوهدهڵێین،زانینهیچ
شتێکبۆبوونکهموزیادناکات.زانینبوونبههیچخهسڵهتێکئارایشناکات

ونایڕازێنێتهوه.
زانی���نبوون–لهوێدا–تێدهپهڕێنێت،ڕوولهنهبووندهک���اتوپهیوهندیهکی
ڕهتدانهوهیدهرهکیلهگهڵداههڵدهبهستێت.ئهمنهبوونهڕووتهلهنێوئهگهرهکاندا
دهبێتبههاندهربۆزانستهک���انتاکوپهیوهندیدهرهکینێوانشتهکانببینین
وخۆی���انبهودیون���اوهڕۆکوئهگهرهکانبگهیهنن.بهاڵم،ل���هڕوویهکیدیکهوه
پێویستیئهگهرهکان،وهکوبونیادیواتابهخش���یههس���تکردنبهجۆرێکخۆی
ئاشکرادهکات،ک���هئێمهلهوهزۆرترنامانهوێتباس���یبکهین.زانینیزانستانه،
ل���هڕاس���تیدا،ناتوانێتبونیادیئهگهرهکانیههس���تکردنتێپهڕبکاتوخۆیبه
ئهودی���وبگهیهنێ���ت.بهپێچهوانهوه،زانس���تخۆیبهوبونی���ادهوهگرێدهداتو
لهسهریڕادهوهس���تێت.ئێمهڕوونمانکردهوهچۆنئامادهبوونیبوون–بۆ–خۆ
لهب���هردهمبوونداب���وون،وهکوشتێکدهردهخ���اتوالیهنهکانیبونیادی)شت(
یشمانباسکرد:شتهکه،بوونیلهشوێندا؛بهردهوامی،ناوهڕۆکوئهگهرهکانمان
ڕوونکردهوه.بهههرحاڵ،ڕیزکردنیئهمالیهنانهبهمجۆرهئهوهناگهیهنێتیهکێک
لهوانیدیکهلهپێشتره.ئامادهبوونیبوون–بۆ–خۆبۆبونێک]لهئهزمونهکهیدا[
ههمووالیهنهکانیبونیادیئهوشتهپێکهوهدهردهخات.لهسهروئهمهشهوه،هیچ
الیهنێکیئهمبونیادهبهتهنیاودابڕاولهالیهنهکانیدیکهناتوانێتڕاوهس���تێت.
تهنانهت)ئهو(شتهلۆجیکمهندانهشپێشناوهڕۆکناکهوێت.بهڵکوبهپێچهوانهوه.
ئهوشتهپێویستیبهناوهڕۆکهکهیهتیولهسهرناوهڕۆکیڕادهوهستێت.ههروهها
ناوهڕۆکهک���هشدهبێتبهناوهڕۆکی)ئهو(شته.بهههمانش���ێوهش،)ئهو(شته،
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وهکوبوونێکیخاوهنچۆنیهت���یلهنێوزهمینهیجیهانهوهدهردهکهوێت؛جیهان
ک���ۆیشتهکان���ه.پهیوهندیههڵوهشاوینێوانشتهک���انوجیهانیانجیهانو
شتهکاندهبێتبهشوێن.کهوابوو،هیچیهکێتییهکیبنهڕهتیلهنێواندیاردهکاندا
نییه.ههریهکێکلهدیاردهکانڕاس���تهوخۆوبێپش���تبهس���تنبهدیاردهیهکی
دیکهوهدهردهکهوێت.لهبهرئهم���هبهههڵهدادهچینئهگهرباوهڕبه]بنهڕهتێکی[
لهپێشتربکهین.خۆمانلهمههڵهیهشدووردهخهینهوهئهگهربڵێین،جیهانلهنێو
خول���هیدهروونداخۆیدهردهخات.لێرهدابوون–بۆ–خۆخۆیلهخودیخۆی
جیادهکاتهوهیانهایدیگهرگوتهنیڕاستهقینهیمرۆڤایهتی،بهوشێوهیهیههیه،

خۆیدهناسێت.
ئ���همپڕۆژهیهیبوون-بۆ–خۆلهڕووکردنهخۆک���هدا،که)خۆ(پێکدههێنێت،
دڵنیابونێکیتێڕامانان���هنییه.بهڵکوکهمییه.کهمییهکهشدراونییه.کهمییهکه
لهنێوبوونیدا.لهباسهکهیپێشوداڕوونمانکردهوه،چۆنکهمیلهبوون–لهنێو-
خ���ۆدالهنێوجیهان���یدهرهوهدالهناودهچێت.بهاڵمئهوبوون���هیبهکهمییهوه
پهیدابووهوکهمیلهبوونیدایهلهس���هرئهوکهمییهبوونیخۆیدهسهلمێنێت.
بهکورتییهکهیلهوکهمیی���هوهبهردهوامخۆیبهوبوونهدهگهیهنێت،کهنییهتی

وپهیدانهبووه.
ئهمهشئهوواتایهدهبهخشێت،کهلهوکاتهداکهمیبوونیخۆیڕهتدهداتهوه
ودهبێتبهکهمیبۆبوونیخۆی.لهڕاستیدا،تاکوئهوڕادهیهیئهوبوونهیکهمه
ئ���هوهنییه،کهکهمییهکهیهدهبێتبهخاوهنیڕهتدانهوه.ئهگهرڕهتدانهوهکهش
نهبێ���تبهدهرهکیئ���هوابناخهیهک���یپێویستیبۆکهمییهک���هههیه.بناخهی
ڕهتدانهوهکهش���یدهبێتب���هڕهتدانهوهیڕهتدانهوه.ئ���همبناخهیهیڕهتدانهوه
بێجگ���هلهکهمییهک���ه،کهبنهڕهتییه،شتێکیپێدراونیی���ه.بوون–بۆ–خۆله
یهکیتییهکهیبوونیداولهس���هرتێڕامان���یتێڕامانهکهیخۆیبهکهمیدهبینێت؛
ب���هرهوکهمییهکهیخۆیدهڕواتوڕهتیدهداتهوه.تهنیالهمڕووهوهلهوکاتهدا
کهمیڕهتدهدرێتهوهوڕهتدهکرێت،کهمییهکهدهبێتبهالیهنێکیناوهوهیبوون–
بۆ–خۆ.بوون–بۆ–خۆشتاکوکهمیتێدانهبێتنازانێکهمیههیه.لهبهرئهمه،
پهیوهندیبوون–بۆ–خۆلهگهڵبونیادیبوونیدانهگۆڕیانس���تاتیکیوپێدراو
نیی���ه.داهات���وویبوون–بۆ–خۆبهئێستایدهگاتتاک���وخۆیبسهلمێنیتو
ڕانهب���ردوویڕهتبک���ات.بوون–بۆ–خۆلهگهڵخهفهکردن���یکهمییدادهبێتبه
کهمیوخهفهکردنهکهشیشێ���وازینه-بوونیههیه.ئهمپهیوهندییهشڕێگهبه
س���هرههڵدانیکهمییهکیههندهکی،وهکوکهمییهکیبهردهوامدهدات.بهگشتی،
بناخهیکارتێکردنه؛ئهمهشلهزانستیدهروونناسیدابههاندهروئارهزووناوزهد
دهکرێت.ئهمهاندهرانهبهتهنیاواتابهخشنینودهروونناس���هکاندایانهێناون.
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ئێم���هلهوکاتهدال���هواتاکانیانتێدهگهین،کهدهبنبهپرۆژهوپهیوهندینێوان
بوون–بۆ–خۆلهگهڵبوونیخۆیدادهردهخات.ئهمپرۆژهیهشکهمییه.

بهاڵمئهمکهمییهبهبێبیرلێکردنهوهناناسرێت.تێڕاماندهتوانێتبیدۆزیتهوه.
لهحاڵهت���یئاگاییمانلهجیهانهوهکهمییهکهدهبێ���تبهپڕۆژهوشتێکیبهرز
ی���انههڵوێستێکیئایدیالیستانه.لهوێدا،ک���هکهمیلهئێستایبوون–بۆ–خۆدا
ئام���اژهبۆبوون–بۆ–خۆلهودیوبوونیخۆیهوهدهک���ات،بوونلهودیوبوونهوه
کهمییهکهنیشاندهدات.کهوابوو،جیهانبهنهبوونییهوهخۆیبۆئێمهدهردهخات.
نهبوونییهک���انلهئهگهرهک���انجیانابنهوه.ههرنهبوونیی���هشئاماژهبۆشتێک
دهک���اتوشتهکانیشئاماژهبۆنهبوونیدهک���هن.مادامهکیههموونهبوونییهک
یانئامادهنهبوونێ���کبوونهلهودیوبوونهوه،بۆنموونهئامادهنهبوونئاماژهکردنه
بۆبوونێکیئامادهنهبوو،ههریهکێکلهشتهکانبهرهوبوونێکیدیکهماندهبات.
ههمووئاماژهکردنهکانلهنێوزهردهخهنهیبهردینیچاوهبهتاڵهکانیپهیکهرێکدا

خۆیاندهچهقێننوڕیزدهبن.
ئ���هوئامادهنهبوونهیلهودیوبوونیشتهکانهوهههنبوونیشتهکانئامادهیان
ناکات.تهنانهتناتوانینبڵێینخۆیاندهرخستوهتاکومنبیانناس���مچونکهمن
بونیادێک���مههیه،کهدهتوانێتلهبوونیخۆی���هوهدهرچێتوئاگامهنده.ئهوان
بۆشایی���نوداوایپڕکردنمانلێدهکهن.داوائهک���هنبوون–بۆ–خۆپڕیانکات.
ئهوانڕاستهوخۆلهگهڵئامادهبوونیکهسێکدادهردهکهون.ئهوانپێویستییانبه
ههس���تانیکارههیهوجیهانیشبهکارههستانه.لهمپهیوهندییهدا)ئهو(شتهی
ئام���اژهیبۆدهکهین،دهبێتبهوشتهیکارههس���تانهکانیتێدائهنجامدهدرێت.

ئهمهشناودهنێینپهیوهندینێوانمهبهستوکۆتایی.
تاکوئهوڕادهیهی)شتێک(لهس���هرزهمینهیلهجیاوازیبهدهر،ڕادهوهس���تێت
وهاوکاتئام���اژهبۆبوونێکیدیاریکراویبهکارههس���تاودهکات،ئهوابهئامێر
ی���انکهلوپهلدادهنرێ���ت.پهیوهندینێوانشتهکانلهس���هربناخهیچهندهکی
دهبێ���تبهپهیوهندییهکینێوانئامێرهکان.بوونبهئامێریشپێشئهوبونیاده
س���هرههڵنادات،ک���هئاماژهمانبۆکرد؛لهڕوویهکهوهئ���هوبونیادهپێشبوونی
ئامێرهکاندهکهوێ���ت؛لهڕوویهکیدیکهشهوهدهردهکهوێتئامێرهکانبونیادهکه
دههێننهکایهوه.شتێکلهپێش���داشتنییهودواییدهبێتبهئامێر؛ههروههابۆ

ئهوهی،وهکوشتبناسرێتبهئامێردانانرێت.بهڵکوئامێره-شته.
دروسته،لێکۆڵینهوهیزانستانهبوونیئهوشته،وهکوشتێکیڕووتدهردهخات
وخهس���ڵهتیبوونبهئامێریلێدادهماڵێت.ئهمهشلهبهرئهوهیه،کهزانستخۆی
بهپهیوهندیی���هدهرهکییهکانهوهماندودهکات.لێ���رهدادهبینینچهندپێویسته

پێناسهکهیهایدیگهربگۆڕین.
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ب���هدڵنیاییهوهجیه���انلهنێوخولهیدهروون���دادهردهکهوێت،بهاڵمخولهی
دهروونههمیشهلهسهرتێڕامانخۆیڕاناگرێت.خۆناساندنیمنیشبهههمانشێوه
بهتێڕامانهوهگرێنهدراوه.بوونلهنێوجیهاندهرچوون،لهجیهانهوهوڕووکردن
له)خۆ(نییه،بهڵکوڕاکردنهلهجیهانهوهبهرهوئهودیوجیهانیانبهرهوداهاتوو
ل���هجیهاندا.ئهوهیجیهانب���ۆمنیئاشکرادهکاتب���هجیهانبوونیئهوه.لهو
بۆچوون���هوه،ئهگهرئاماژهکردنهنهبڕاوهکانمانبۆههمووئامێرهکانپهیوهندییان
بهبوون–بۆ–خۆوهنهبێت،کهئهوبوونه)من(ه،ئهواههموویئامێرهکاندهبێت
بهپهیوهندینێوانئهگهرهکانم؛لهبهرئهوهیبوونیمنیشئهگهرهکانه،ڕیزبوونی
ئامێرهک���انلهنێ���وجیهانداولهناخیبوون–لهنێو–خ���ۆدادهبێتبهوێنهیهکی
ئهندێش���اویپرۆژهیبوونم؛وێنهیهکیئهندێش���اویبوونیمن.بهاڵمههرگیزمن
ناتوانمڕێگهچارهیهکبۆئهموێنهئهندێش���اوییهیجیهانبدۆزمهوه.ههوڵدهدهم
خ���ۆملهگهڵیدابگونجێن���موههڵسوکهوتیلهگهڵدابکهم.ههروههاتێڕامانیش���م

پێویستهتاکوخودیخۆمبکهمبهبابهتیبیرکردنهوه.
کهواب���وو،خۆونکردنلهنێوجیهانداناڕهس���هنینییه.ب���وونلهنێوجیهاندا
بۆڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتیواتایخۆونکردنلهنێوجیاندادهبهخش���ێتچونکه
ههمیش���هئام���اژهبۆجیهاندهکهی���ن.کارێکیبێهودهشهدژیئهوکێش���انهی،
وهکو)بۆچی(یان)بۆکێ(ڕاوهستین.بێگومان،بۆچیوبۆکێئاماژهبۆبونیادێک
دهکهن،کههێشتاباسماننهکردوه؛ئهویشبوونه-بۆ–ئهوان.)بۆکێ(ههمیشه
لهودی���وئامێرهکانهوهدهردهکهوێت.بهاڵمئهم)بۆکێ(یهپێكهاتهکهیله)بۆچی(
یهوهجیاوازهوزنجی���رهیپهیوهندییهکانیناپچڕێت.یهکێکهلهپهیوهندییهکان؛
بهتایبهت���یلهکاتێکدا،کهوهکوئامێرێ���کدهبینرێتوناتوانێتلهبوونیخۆی
ڕابکات.دڵنیامئ���هوجلوبهرگانهبۆکرێکارهکهدانراوه.بۆکرێکارهکهیهتاکوله
چاکردنهوهیس���هربانهکهدالهبهریانبکاتولهشیت���ۆزاوینهبێت.بۆچیلهشی
ت���ۆزاوینهبێت؟بۆئ���هوهیزۆربهیپارهکهیبهجلوبهرگن���هدات.ئهوپارهیه
چهندهکییهک���هب���ۆگوزهرانیژیانیدان���راوه.گوزهرانیژیانیش���یبۆمانهوهو

بهردهوامبوونیتهوانایهتی.
کهواب���وو،ڕهتدانهوه،کهبوونیمنهو)ئهو(شتهشبۆمندهردهخات،دهبێت
لهشێوازی)ههبوو(دابێت.ئهوڕهتدانهوهڕووتهیڕانهبردوویهکیس���ادهیهبوونی
لهپش���تخۆیهوهیهوبووهبهفاکتۆرێکینێوڕابردوو.لێرهشهوهئێمهڕهتدانهوه
بهبێڕهگوڕیش���هنادۆزینهوه.ڕهتدانهوهخهسڵهتیههیهوبوونیبهدوایخۆیدا
ڕادهکێش���ێ.ئهوهشه،کههێش���تاپهیدانهبووه.ڕهتدانهوهل���هپێناویبوونێکدا
سهرههڵدهداتوکاردهکاتهسهری.ڕهتدانهوهلهئاستی)ئهو(شتهداسهرههڵدهدات
وههمانکات،لهگهڵسهرههلدانهکهیدالهڕابردوویخۆیههڵدێتوڕوولهداهاتوو
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دهکات.ئهم���هشناودهنێین)بۆچوون(وبهرانبهر)فاکت���ۆر(دایدهنێین.ڕابردوو
ڕهههندێک���یڕهتدانهوهی���ه.ههروهها،منلهداهاتوودائێست���ایخۆمنادۆزمهوه
چونک���هداهاتووپهیوهندیبهوئاگاییهوهههیه،کهس���هرههڵدهدات.ڕابردوومله
بوون–لهنێو-خۆیداخۆیدهردهخاتوشتێکهلهنێوجیهاندا.بێگومان،ئهمبوونه،
ههمانکاتبهئاگاشهوبوون–بۆ–خۆی���ه.بهاڵمئهوبوون-بۆ–خۆیهیه،کهلهنێو
بوون–لهنێو-خۆداگیریخواردوه.واتایڕیالیزموس���روشتگهرایهتیوماتهریالیزم
لهنێوڕابردوودایه؛ئهمجۆرهفهلسهفانهتهفسیریڕابردوو،وهکوشتێکیڕانهبردوو

دهکهن.
کهوابوو،ههڵهاتنیبوون–بۆ–خۆلهنێوجیهاندادووالیهنییه؛ئهولهئێستای
بوون���یخۆیلهنێ���وجیهانداڕادهکات.ڕاکردنهکهشیب���هرهوشتێکیدهرهکیو
ب���هرزینهبوونییه.ههمیش���هبهرهوشتێکیههبووه.ب���ۆئهمهشنموونهیئهو
کهرهدههێنمهوهگالیسکهیهکیبهپشتهوهبهستراوهولهپێشهوهشبهدارێکهوه
گوێزهرێکیبۆدانراوه.ئهودهیهوێتدهمیبهگوێزهرهکهبگهیهنێتوههوڵدانهکهشی
دهبێتههۆکاریڕاکێش���انیگالیسکهکهبهدوایخۆی���دا.ئێمهشوێنئهگهرهکان
دهکهوی���ن،ک���هبێجگهل���هشوێنکهوتنهکهمانچیدیکهنی���ن.ئێمهبێئهوهی
بهخۆمانبگهین،بهشوێنخۆمانداڕادهکهین.لهالیهکهوهشوێنکهوتنهکهمانهیچ
واتایهکینییهچونکهههرگیزبهشوێنیمهبهستناگهینکهچیشوێنکهوتنهکهمان
پرۆژهیهک���یداهێنراویبوونیش���مانه.ئێمهناتوانیندهس���تبهرداریبینوواتا

بهبوونماندهبهخشێت.کهوابوو،ههڵهاتنهکهمانواتایههیهونییه.
ههڵهاتنملهڕابردووشوێنکهوتنمهب���هدوایداهاتوودا.داهاتووشمپهیوهندی
بهڕابردوومهوهههیهوواتاکهشیلهوێوهس���هرههڵدهدات.داهاتووڕانهبردوویهکه
ل���هدهرهوهدا،کهدهبێتبهبوون–لهنێو–خۆوبناخ���هیبوونیخۆیاندهبێت
ب���هوبوونهی،که)من(ه.ئهگهریبوونیدۆزینهوهیڕابردوومهچونکهدۆزینهوهی
بناخهیه.منلهدهس���تبوونێکیبێبناخهڕادهکهم.ئهوبوونهخۆممومنیش

ئهوهم،کهلهداهاتوودادهیگهمێ.
ئهگهرهکانلهبوون–بۆ–خۆداکهمی���ن؛کهمیڕهتدانهوهیهکیدیاریکراونله
ئێست���ادا.ئهگهرهکاندیاریکراوننهکلهب���هرئهوهیههن،بهڵکولهنێوڕهههنده
دیاریکراوهکانی���دادۆزینهوهیبوون–بۆ–خۆن.تینوێتی،بۆنموونه،س���ێالیهنی
ههی���ه:ڕاکردنهلهحاڵهتیکهمیلهنێ���وئێستادا،کهئهوکهمییهلهبوون–بۆ–
خۆدایه.ئهوڕاکردنهجهختلهسهربوونیکهمییهکهدهکات.کهمیلهنێوڕابردوودا
نابێتبهکهمی،چونکهئهوشتهیکهمهلهوێدادهبێتبهکهمیئێمهبهرهوبوونی
بڕۆی���نوئهوبوونهیڕوویتێدهکاتدهبێتبوونێکیبهرزیههبێت.ههڵهاتنهکهش
ههمیشهڕوولهشتێکدهکات.ڕووتێکردنواتابهههڵهاتندهبهخشێت.ههڵهاتن،
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لهخۆیدا،کهمییهوخۆیدهکاتبهوهیههیه.دهبێتالیهنێکیهێزهکیههبێت،کهبه
ڕابردووهوهبهستراوه.دۆزینهوهیبوون–بۆ–خۆ،ئهوبوونهیلهشێوازیکهمییدا
خۆیوهکوتێڕامانیانئاگاییلهکهمییهکهدهردهخات،پێویسته.دواجاریش،ئهو
شتهیکهمییهکهڕوویتێدهکاتدهبێههبێت.ئهگهرهکانئاماژهبۆتێریدهکهن؛
بهها،وهکوئهوبوونهیهدهچێتهنێوبوون–بۆ–خۆوه.دهبینینئێمهلێرهدامامهڵه
لهگهڵتێربووندهکهین،کهخۆیوهکوتینوێتیدهردهخات.پهیوهندیڕابردوو–
ڕانهبردووفۆرمیئهوتێربوونهلهس���هربوونیادیتینوێتیدادهمهزرێنێت.منیش
یانئهوئهگهرهچارهنوس���یخۆمیلێ���وهدیاریدهکهموتێیدهڕوانم.ئامادهبوونم
لهبهردهمشتێکدابوونیشتهکهدهسهلمێنێتوڕهتدانهوهی)ئهو(شتهشه،تاکو
ئهوڕادهیهیمنلهتهنیش���تشتهکهوهبهکهمییهوهڕادهوهستم.ئهگهریبوونم
وهس���تانهلهودیوبوون���هوه.ئهگهریبوونمبوونێکلهودی���وبوونهوه،وهکوئهو
بوونهئێستایپهیوهندیبهوتێرییهوهههیه،کهس���هرههڵدهدات،نیش���اندهدات.
ئامادهنهبوونیشلهنێوجیهاندالهگهڵئهووونهدادهناس���رێتهوه،کهبوونی)من(ه
وبهکهمییهوهپهیدابووه.پهرداخهئاوهکهوادهردهکهوێت،کهدهبێتبخورێتهوه.
ئهمهشپهیوهندیب���هداهاتوویجیهانهوهههیه.بۆڕوونکردنهوهیئهمخاڵهش
پێویستهلهس���هرکاتیجیهانبدوێین.کاتیجیهانی���شخۆیبۆئاگامهندیله

ڕێگهیڕهتدانهوهیبنهڕهتییهوهدهردهخات.

4.کاتیجیهان
کاتیجیهانلهڕێگهیبوون–بۆ–خۆوهسهرههڵدهدات.بوون–لهنێو–خۆکات
ناهێنێتهکای���هوهچونکهکاتیهکێتیئهوبوونهیهب���هردهواملهدهرهوهیبوونی
خۆیڕادهوهستێت.بوون–بۆ–خۆکاتییه،بهاڵمئاگایلهوکاتییهتهنییهئهگهر
خۆیل���هپهیوهندییهکهینێوتێراماندانهبینێت.ل���هوحاڵهتهدا،کهئهمبوونه
تێڕامانهک���هیناخاتهگهرکاتلهبووندایانلهدهرهوهدادهدۆزێتهوهوکاتهکهی

دهرهکییه.

ئهلف.ڕابردوو
)ئ���هو(شت���هڕانهبردوونیی���هتاکودوای���یببێتبهڕابردوو.لهپێش���تریش
داهاتوونهبووه.ئهوکاتهیههس���تبهبوونیشوشهمهرهکهبهکهدهکهم،ههرسێ
ڕهههندهکانیکاتیتێدادهدۆزمهوه.ههروهها،ئهگهرههردووکمانلهجیهاندانهبین
ههس���تبهبوونیناکهم.ل���همڕووهوهبڕوانامهیهکیتێههڵکێش���راونییهئهگهر
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مهبهستمانلهمهناسینهوهیساتهکانیئێستاوبهردهوامیبێت.بوون-بۆ–خۆبێ
کۆتاییوبهردهواملهکاتییهتیخۆیهوهڕوودهکاتهههمووبوون–لهنێو–خۆیهک.
منئهوڕهتدانهوهبنهڕهتییهملهشێوازیبوونێکیهێشتاپهیدانهبوودالهتهنیشت
ئهوبوونانهوهڕادهوهس���تم،کهههن.ئهگهرلهوباوهڕهدابینجۆرهئاگامهندییهک
لهجیهانێکینهگۆڕووهس���تاوداههیه،ئهوائهوئاگامهندییهبهڕابردووههروهها
داهاتوویهک���ینهگۆڕهوهخۆیدهردهخات.پێویستیش���یبهتێههڵکێش���کردنی
کارهکان���ینابێتولهگهڵبوونیخۆیدایهکدهگرێ���ت.پێویستیکارکردنلهوێدا
سهرههڵدهدات،کهبوون–بۆ–خۆڕابردوویخۆیبهێنێتهکایهوه.بهاڵممادامهکی
بوون–لهنێو–خ���ۆڕابردوو،ههروهه���اداهاتوویخۆیهتی،ئ���هواخۆدهرخستنی
ب���وون–لهنێو–خۆدهخرێتهنێوکاتهوه.)ئهو(شتهلهنێوکاتداخۆیدهردهخات
نهکلهبهرئهوهیواتایهکیناوهکیلهپێشتریههیه،بهڵکولهبهرئهوهیه،کهخۆ

دهرخستنهکهیبۆبوونیکیکاتییه.
لهگ���هڵئهوهشداخهس���ڵهتیلهکاتب���هدهریبوونل���هوخۆدهرخستنهدا
دهردهکهوێت.بوون–لهنێو–خۆئهوشتهی���هههیه،وهکوههبوویهکیکاتینییه.
ئ���هوتهنی���اوادهردهکهوێ���تکاتیبێ���تونابێتبهبناخهیک���اتبۆخۆیو
پهیوهندییهکهشیبهکاتهوهدهرهکییه.)بهردهوامی(ڕێکهوتنهلهنێوانناسنامهیهکی
لهک���اتبهدهرویهکێتییڕهههندهکانیکات؛دهبێتبهخلیسکانیدیاردهتاکو
ههندهکییهکان���یبوون–لهنێو–خۆ،کهجیاوازییهکانیانزۆربچوکدهردهکهونو
یهکگرتنهکهشیاندهرهکیوڕووکهشیدهبینرێت.ئهمهشفۆرمێکیوهس���تاویان
لهکاتبهدهریبۆدهڕازێنێتهوه.دروستنییهبڵێینلهکاتبهدهریبوونلهژێر
دهستیئێمهڕادهکات؛بهپێچهوانهوه،ئهولهنێوکاتدادراوهودهبێتبهبناخهی

فۆرمیکاتیجیهانیبۆبوون.
بهوڕادهیهیبوون–بۆ–خۆلهڕابردوودائهوهبوو،کهههیه،ئامێریشبۆئهم
بوونهلهنێوجهانداخ���ۆیدهردهخات.بوون–بۆ–خۆدهتوانێتلهبهردهم)ئهو(
شتهدائامادهبێت؛ههستکردنله-نێو–خۆیه،لهکارکردنبهدهرهوبیرهاتنهوهیه.
ئهوهیلهنێویهکێتیسێڕهههندهکهیکاتدا]ڕابردوو،ڕانهبردووههروههاداهاتوو[
خ���ۆیدهردهخات،بوونێکهبهناس���نامهوه.ئهمهشئهوبوونهنییهلهڕابردوودا
ی���انئێستابینیومانه،بهڵکوئهوبوونهیه،کهههیه.کاتدهبێتبهئامێرێکبۆ
بینین���یئهمبوونه.ههمانکات،ئهوشتهئهوهیهلهڕابردووشداههبوو.لهبهرئهمه
شتهک���هوادهردهکهوێت،کهڕابردوویههبێت.بهاڵمنابێتبهڕابردووئهوتهنیا
شتێکهخاوهنیڕابردووه.کاتێک���یدهرهکیوبابهتگهریخهیاڵییه؛خۆیوهکو
کات���یبوون–بۆ–خۆیانبوون–لهنێو–خۆنیش���اننادات.ههمانکات،ڕابردووی
ب���هرز،لهبهرئ���هوهیلهنێو–خۆیهوبهرزهناتوانێتبهوج���ۆرهیڕابردووههیه
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ئهویشههبێت؛ڕابردووس���هربهخۆییهکیخهیاڵیههیه.ههریهکێکلهساتهکانی
ڕاب���ردووشڕانهبردووب���ووه.ئهمهشزۆرتردابڕانوس���هربهخۆییهکهیڕابردوو
دهسهپێنیت.لهبهرئهمه)ئهو(شتهینهگۆڕهلهنێوبوونێکیبهخهیاڵدروستکراو
خۆیدهردهخ���اتوقوتکردنهوهیمێزهکهیانپهرداخ���هئاوهکهلهبهردهممندا
دهگونجێت.ئهوشتانهبهردهوامنامێننهوه،بهڵکوبهردهوامنوکاتبهس���هریاندا

دهگوزهرێت.
لهوانهی���هههندێکناڕهزاییدهرب���ڕنوبڵێنم���نگۆڕانکارییهکانملهبوونی
مێزهک���هیانپهرداخهئاوهک���هدانهبینیوه.ئهمهشبۆچوونێک���یزانستانهنییه
ولهگهڵههس���تکردنداناکۆکه.س���هبیلیجگهرهکهم،پاندانهکهملهنێوزهمینهی
ههمووشتهک���ان،کههێش���تاجیاوازییهکانیاندیارینهک���راوهلهودیوکاتهوهن.
شتێ���ک،وهکو)فۆرم(بوونیخۆیدهردهخات.فۆرمیش)ههموو(یئهوشتهیهو
هێش���تانهکهوتۆتهژێرکاریگهرێتیجیاکردنهوهکه.ههریهکێکلهشتهکانلهژێر
یاس���ایهکیبوونداخۆیدهردهخاتوئهویاسایهشحوکمبهسهربووندادهدات؛
گۆڕانهک���ان،لهکۆیدالهناودهچنوچشتێکههیه،کهوایانلێدهکاتنهبن.ئهم
یاسایهیبوون،کهبهردهوامیبهوشتهدهبهخشێت،بونیایبنهڕهتیئهوه.حوکم
بهسهربوونونهبوونیدادهدات.ئێمهلهدواییدابۆسهرئهمخاڵهدهگهڕێینهوه.
کهوابوو،بوون–بۆ–خۆکاتبهس���هربووندادهسهپێنێت.ئهوتێڕامانێکیڕهوانه
بهسهربوونهوهبهبێئهوهیبوونهکهبگۆڕێت.زانستهکانئهمخهسڵهتهیکاتبه
هاوجۆریناوزهددهکهن.لێرهداههریهکێکلهساتهڕابردووهکانوڕانهبردووهکان
بوون–لهنێو–خۆنولهیهکدیدابڕاون.لهدهرهوهشدالهیهکدیدهچن.ههروهها،
لهنێوبوونییهکشتیش���دایهکیانگرتووه.ئ���همکاتهشبێجگهلهپهرتبونچی
دیک���هنییهوب���هبهشتێکیپێویستونهگ���ۆڕدانراوه.ئهمناکۆکییهلهس���هر
زهمینهیدووالیهنیبوون–بۆ–خۆیبوون–لهنێو–خۆڕادهوهستێت.لهبهرئهوهی
زانستئاماژهبۆپهیوهندییهدهرهکییهکاندهکات،بوونیشبهبهتاڵیدهبینرێت
یانئ���هوههبووهتاکانهیهبهنێوکاتداتێدهپهڕن.ناوهڕۆکهفرهالیهنییهکاننله
دهرهوهییهکدیدابهرانبهرڕادهوهس���تنولهیهکدیدهچن.تاکوئێرهباسهکهمان
ب���ۆکاتیجیهانیلهس���هرئهوگریمانهیهدامهزراوه،ک���ههیچشتێکلهبوونهوه
بۆپاراس���تنیخهس���ڵهتهنهگۆرولهکاتبهدهرهکهیپهیدانابێت.بهاڵمشتێک
ههرپهی���دادهبێتئێمهناویدهنێینلهناوبردنی���اندێوهزمه.ئهمانهشبابهتی
لێکۆڵینهوهیمێتافیزیکیینوسهربهئۆنتۆلۆجینین،چونکهپێویستییهکهیانبه
بونیادیبوونیبوون–بۆ–خۆوبوون–لهنێو–خۆوهنهبهستراوهتهوه.بوونیئهوان
ههندهکیوفاکتۆرێکیمیتافیزیکییه.ئێمهبهتهواوینازانینچجۆرهدێوهزمهیهک
ل���هبوونهوهپهیدادهبێ���تچونکهپهیوهندیبهدیاردهی)ئ���هو(هوهلهنێوکاتدا
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ههیه.لهئهزموونهکانمانهوهفێردهبینبهچهندڕێگهیهک)ئهو(شتهلهناودهبرێت.
ههستکردنیشبوون–لهنێو-خۆمانپێدهناسێتوئهوهشڕادهگهیهنێتهیجشتێک
لهدهرهوهیئهوبوونهدانهبێت.لێرهوهبهوئاکامهدهگهین،کهبوون–لهنێو–خۆ
س���هرچاوهیلهناوبردنهکهشبێت.لهسهروئهمهوه،یاسایناسنامه،کهیاسای
بوون���یبوون–لهنێو–خۆی���هپێویستیدامهزراندن���یلهناوبردنهکهلهدهرهوهی
بووندادهس���هلمێنیت،ئهگینابوون–لهنێو–خۆدهبێتبهوشتهیلهیهکس���اتدا
ههبێتونهبێت.لهناوبردنهکهڕووخانیئهوبوونهلهگهڵگهیشتنبهکۆتاییهکهی
نیی���ه.تهنیابوون–بۆ–خۆئاگایلهڕوخانیخۆیهتیچونکهئهوکۆتاییبوونی
خۆیهتی.بوونێکلهدهرهوهیخۆیدابڕانهوهیدیاریکرابێتکۆتاییهکهشیدهرهکی
ڕادهوهس���تێت.لهناوبردنهکهیئاماژهکردنێکیپێویس���تبۆ)پاشتر(دیاریناکات.
)پاش(لهبوون–لهنێو-خۆدانیمچهڕاس���تهقینهیه.بوون–لهنێو–خۆناتوانێت
لهنێوانبوونونهبوونداڕاوهس���تێت.لهناوبردنهکهشیجۆریکلهههوڵدانوخۆ
تێههڵقورتانیئهمبوونهنییه.ئهمههوڵدانهلهبوونیبوون–بۆ–خۆداههیه؛لهو
بوون���هدا،کهلهناوبردنوههوڵدانلهناخیدادهژین.بوونههیهوخۆیناهێنێته
بوون���هوه؛بوونێکیبێمنداڵیوتهمهنیالوێتییه.ئ���هوهیدهردهکهوێتگۆران
لهنێوخۆیدادروس���تناکات؛لهسهرهتاوهبوونێکهبهبێپهیوهندیلهگهڵپێشوی
خۆییداقوتدهبێت���هوه.لێرهدانیمچهزنجیرهیهکدهدۆزینهوهئهویشلهپهیوهندی

نێواندیاردهکهونهبوونیخۆیداسهرههڵدهدات.
بۆئهوهیئهوالیهنهدهرهکییهڕههایهلهفۆرمی)لهوێدا(بناس���رێت،پێویسته
جیهانههبێت؛ئهمهشجهختلهس���هربوون���یبوون–بۆ–خۆشدهکات.الیهنی
دهرهکیبوون–لهنێو-خۆبهرپرس���هلهوهیڕێگهنهدانیمچهلهپێشترهدێوهزمهکه
یاننیمچهلهپاشترهلهناوبراوهکهلهنێوپڕیبوونداجێگهیخۆیانبکهنهوه.لهنێو
یهکێتیبوونیجیهانداولهسهرزهمینهیجیهانهوه)ئهو(شتهخۆیدهردهخات،که
لهپێشترنهبوویانپهیوهندییهکهیبهئامادهنهبوونهوهدهرهکییانهنیشاندهدات.
نهبوونیبوونلهڕێگهیبیرکردنهوهیبوون–بۆ–خۆوهدێتهجیهانهوه.بوون–بۆ–
خۆشئهوبوونهیه،کهنهبوونیخۆیهتی.لهمڕووهوه،سهرههڵدانولهناوبردنی
شتێ���کدیاردهیهکیئاڵۆزه.ئهوهیبوون–بۆ–خۆدهیهێنێتهکایهوهنهبوونێکی
ڕووته،ئهوهیههێش���تاپهی���دانهبووهوئهوهشهپهیداب���ووهولهناوچووه.ئهو
بوونهیباسیدهکهینبناخهیئهمهنییه.لهالیهکیدیکهوه،ههرچهندهبوون–بۆ–
خۆس���هرههڵداندههێنێتهجیهانهوه،کهبوونیلهپێشترولهپاشتریخۆیهتی،
دێوهزمهکه،وهکوههوڵداندهردهکهوێت.ئێمهههستبهبوونی)ئهو(شتهدهکهین
وئهویشبوونێکهلهبهردهمئێمهداولهنێوجیهاندا.ئهولهپێشترئامادهنهبووه.
کهوابوو،شتێکلهنێونهبوونهکهیخۆیهوهس���هرههڵدهدات.ئێمهلێرهدامامهڵه
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لهگهڵچهمکێکینێوهۆشناکهینومهبهس���تمانبونیادیبنهڕهتیههستکردنه.
تاقیکردنهوهکانیفێرگهیگیش���تاڵتبهئاشکراڕوونیدهکهنهوهچۆندێوهزمهیان
ئهوهینهبووهدهبێتبهسهرههڵدانێکیدینامیکی؛دیاردهلهسهربوونلهنهبوونهوه
پهیدادهبێ���ت.لهالیهکیدیکهوه،ئێمهلێرهدابنهڕهتی)یاس���ایهۆکارهکی(مان
ههیه.مهبهس���تلههۆکارێکیڕهتدانهوهیدیاردهنییهبهوشێوهیهیمیهرسۆن
باسیدهکات.دامهزراندنیپهیوهندییهکیدهرهکیههمیشهیشلهنێواندیاردهکاندا
نییه.یهکهمهۆکارێکیناس���ینهوهیدیاردهیهپێشخۆدهرخستنیوهکوفۆرمێک
لهنێوڕهههندهکاتییهکانیبووندادهکهوێت.بهاڵمههوڵدانهکهلهونهبوونهوهلهنێو
ههس���تکردندادهتوێتهوه؛لهپاشترولهپێشترلهنێونهبوونیبوون–لهنێو–خۆدا
دهچهقن.دیاردهکهلهگهڵناس���نامهدیارینهکراوهکهی���دانهبوونیدیاردهکهلهو
نموونهیهدادهبێتبهبوونێکیپر.پهیوهندیهۆکارێکیلهنێوپهیوهندیدهرهکی
نێ���وانشتهکاندادهتوێت���هوه.ئاڵوزیلهناوبردنوس���هرههڵدانی،وهکوجیهان،
شوێن،ئامێرگهرێتیوکاتیجیهانیدهبنبهفاکتۆرێکیدروس���تکراو.بهردهوام

لهنێوپرۆسهیتوانهوهدادهمێننهوه.
ئهمهبۆڕابردوویجیهانیشدروسته،ئهمیشلهنموونههاوجۆرهکانپێکهاتوه.
نموونهکانی���شبهپهیوهندییهکیدهرهکییهوهبهیهکدییهوهگرێدراون.بوون–بۆ–
خۆلهڕێگهیڕابردووهوهخۆیلهنێوبوون–لهنێو–خۆدادادهمهزرێنێت.بوون–
بۆ–خۆیڕاب���ردوودهبێتبهبوون–لهنێو–خۆوبهبوونێکلهنێوجیهانداخۆی
دهردهخات:دهبێتبهوهیههی���هوبهرزێتیخۆیدهدۆڕێنێت.لهبهرئهمهبوونی
بووهبهڕابردوولهنێوکاتدا.هیچجیاوازییهکلهنێوانڕابردوویبوون–بۆ–خۆو
جیهاندانییه،بێجگهلهوهیبوون–بۆ–خۆڕابردوویخۆیهتی.کهوابوو،یهکجۆر
ڕابردووههیه.ئهویشئهوڕابردووهیهمنیتێدام.ڕابردوومڕابردووهلهنێوجیهاندا،
س���هربهههموویڕابردوویبوونیمنهوئهوبوونهیهمنلهدهس���تیڕادهکهم.
یهکێ���کلهڕهههندهکانیکاتلهنێومنوکاتیجیهانییداوهکونهبوونێکیڕووت
پێکهوهڕیکدهکهون.منلهڕێگ���هیڕابردوومهوهدهچمهنێوکاتیجیهانهوه؛له

ڕێگهیڕانهبردووموداهاتووشمخۆمیلێجیادهکهمهوه.


با.رانهبردوو
ڕانهبردوویبوون–بۆ–خۆئامادهبوونیهتیلهبووندا،ههروههاشتێکه،کهنییه.
بهاڵمخۆدهرخستنیبوونه.ئهوبوونهیلهئامادهبوونهکهداخۆیدهردهخاتبوونه
ل���هڕابردوودا.لهبهرئهمهشڕانهبردووبهوشێوهی���هیلهئهزمووندادهردهکهوێت
وخۆش���یدهک���اتبهپێوهریب���وونچونکهبووندهبێتب���هوهیئێستاههیه؛
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پارادۆکسه.ئهمهشئهوهناگهیهنێت،بوونخۆیبهئهودیوڕانهبردووناگهیهنێت،
بهڵکوئهمخهسڵهتهیبوونلهڕێگهیڕابردووهوه،کهههیهباشتردهدۆزرێتهوه.
پهرتووکهکهیسهرمێزهکهملهڕانهبردوودایهولهڕابردووشدا)شتێکه،وهکو
خۆیوناسنامهیههیه(.کهوابوو،ڕانهبردوولهنێوزهمینهیکاتهبنهڕهتییهکهوه،
وهک���وههبوویهکیههمهکیخۆیدهردهخات،لهههمانکاتدائهوهیچه؛یانبێجگه
ل���هبوونچیدیکهنییه؛ئ���هوڕابردوویهکیخلیسکاوهلهتهنیش���تبوونهوهو

نهبوونێکیڕووته.
س���هرنجدانهکهیپێش���وماندهریدهخ���ات،کهنهبوونلهبوون���هوهدێتهنێو
ڕانهب���ردووهوه.ئهمهشدهشێئهوخاڵهمانلهبیربهرێتهوه،کهبوونلهشێوازی
ج���واڵنوگۆڕانداخۆیبۆبوون–بۆ–خۆدهردهخ���اتوههردووچهمکیجواڵن
ووهس���تانپهیوهندییهکیدیالێکتیکییانههی���ه.ئۆنتۆلۆجییانهجواڵنلهبوونی
بوون–بۆ–خۆوهیانپهیوهندییهک���هیلهگهڵبوون–لهنێو–خۆوهپهیدانهبوه.
تهنان���هتلهنێودیاردهیبوونیش���داههڵنهقواڵوه.ئێم���هدهتوانینبیرلهجیهان
بهبێجواڵنبکهینهوه.بهاڵمناتوانینجیهانبهبێگۆڕانببینین.ئهوهشدهبێت
بزانی���ن،کهگۆڕاننییه.گ���ۆڕانئاڵوگۆڕبوونیچۆنیهتیشتێکه؛بهلهناوچوونی
خهسڵهتێکیڕوودهدات.جواڵن،بهپێچهوانهیگۆڕانهوه،ئاڵوگۆڕبوونیچۆنیهتی
ناخاتهگهر.ئهگهرشتێکلهشوێنێکهوهبۆشوێنێکیدیکهبگوێزینهوهوگۆڕانێکی
بنهڕهتیشلهمگواستنهوهیهدابهسهربوونیدابێت،ئهوائهوگۆڕانکارییهجواڵنهکه
ڕهتدهداتهوهوگواس���تنهوهکهشبهجواڵندانانرێت.جواڵنجێگۆڕکێیهوگۆڕان
ل���هبوونیشتهگوێزاوهکهداپهیداناکات.لهبهرئ���همهۆیهشبوولهئۆنتۆلۆجی
ئیلیاییهکاندابوونیجواڵنڕهتدرایهوه.)52(دێکارتیش���یناچارکردلهسیستهمه
ئۆنتۆلۆجییهکهیداپهنابۆ”پهنجهتهقاندن”بهرێت.جواڵنههمانبههایفاکتۆری
ههی���ه؛لهبوونیکات���یشتهکاندابهشداریدهکاتودهبێتب���هدراودابنرێت.
ههڵبهتهئێمهبهمزووانهپێویستیبوون–بۆ–خۆبۆبوونیجواڵنباس���دهکهین،
ههروههادژواریش���هبهتهواویبیسهلمێنینچیلهجواڵنیڕووتهوهدێتهبوونهوه.
بهاڵمگومانلهوهدانییهلێرهدابوون–بۆ–خۆ،وهکولهشوێنهکانیدیکهشداهیچ

شتێکیزیادهناخاتهسهربوون.
نهبوونێکیڕووتهوئهوزهمینهدادههێنێت،کهجواڵنتیایداخۆیدهنوێنێت.
لهبهرئهوهیجواڵنڕێگهمانپیناداتلهپێشهکییهکهوهپێیبگهین،ئهواپێویسته

  52  بیریارانیفێرگهیئیلیا،وهکوپارمهنیدسوزینۆباوهڕیانبهجواڵن،گۆڕاننهبوو.بۆئهوان
ئهوهیههیهبوونهونهبووننییه.گۆڕانیشجواڵنهلهبوونهوهبۆنهبوون،یانلهنهبوونهوهبۆبوون

نهکلهبوونهوهبۆبوون،یانلهنهبوونهوهبۆنهبوون.)وهرگێڕ(
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ودهشگونجێتئێمهباسیبکهین.ئێمهچینتاکوواتایجواڵنلێکبدهینهوه؟
ههندێ���کلهوباوهڕهدانجواڵنکاریگهرێتییهکیس���ادهیبوونهچونکهپاش
جواڵنهکهبوونهجواڵوهکه،وهکوخۆیدهمێنێتهوهوناگۆڕێت.گواستنهوهگۆڕان

لهچۆنیهتیشتهگواستراوهکهدادروستناکات.
ئهمهشلهبیردۆزهیفیتزگیراڵدلهس���هر”گرژبوونهوه”وئاینش���تاینلهسهر
”جۆرهکانیتهن”هوهنزیکهچونکهپهیوهندییانبهویاس���ایهوهههیه،کهجواڵن
ل���هههبووهکانداپهیدادهکات.لێرهشهوهیاس���ایڕێژهگهرایهت���یجواڵن،ئهگهر
پهیوهندییهدهرهکییهکانیبوونڕاڤهبکات،خۆیدهسهپێنێت.جواڵندهبێتبه
پهیوهن���دیدهرهکیبۆبوون.لهمڕووهوه،جواڵننهبوونهونهشێوازێکیبوونه.
بهڵکوپهیوهندیهکینا-بنهڕهتییه.لهڕاستیدا،شتێکیجواڵولهسهرهتاوکۆتایی
جواڵنهکهداوهکوخۆیدهمێنێتهوه.ئاویکواڵولهنێومهنجهڵهکهداوپرۆس���هی
کواڵنهکهگۆڕانیبهس���هردانایهت.پێشکواڵنهکهبهس���اردیودوایکۆاڵنهکه
ب���هگهرمیههرئاوه.ئێمهدهتوانینجواڵنهکهبهس���هرچهندقۆناخێکدادابهش
بکهی���ن.لهههریهکێکلهوقۆناخانهداشتهجواڵوهک���هوهکوخۆیدهمێنێتهوه.
ئ���همبۆچوون���هماتماتیکییهیهبۆجواڵن،کهههندێک���یگهیاندۆتهئهوباوهڕهی
شتهجواڵوهکهههمانکاتوهس���تاوهوپارادۆکس���یبیریارهکانیفێرگهیئیلیای
لهس���هردامهزراوه.ئێمهئهمبۆچوونهلهس���هروهستانیبوونیوسهرههڵنهدانی
گۆڕان���یلهکاتیجواڵن���دابهبێکێش���همانلهگهڵی���داوڕهخنهلێگرتنیتێپهڕ
ناکهین.بۆڕهخنهگرتنهکهشماندهچینهوهسهربیروباوهڕیبیریارهئیلیاییهکان،
بهتایبهتینموونهکهیانبۆ]هاویش���تنی[تیریکهوان.ئهوانلهوباوهڕهدانتیرهکه
لهخاڵی)ئهلفوبا(داوهس���تاوهووهکوخۆیهتیوس���هریالی)ئهلف(وکلکی
الی)با(یه.ئهمهشدهیسهلمێنێت،کهجواڵنبهزۆربهس���هربوونداس���هپێنراوه
وهیچشتێکحوکمبهس���هروهستانوجواڵنیبووندانادات.واته،ئهگهرجواڵن
ڕووداوبێت،ئهواوهس���تانوجواڵنلهیهک���دیجیاناکرێنهوه.ئهوڕهخنانهیله
بۆچوونیبیریارهئیلیاییهکانگیراونبهتایبهتیئهوهیپهیوهندیبهپێشبڕکێکهی
ئهخیل���ۆسوکیسهڵهکهوهههیهس���ودبهئێمهناگهتهن���ن.چپێویستدهکات
ئ���هوخاڵهڕهتبدهینهوه،ک���هگوایهبیریارانیفێرگهیئیلیا)شوێن(یانبهس���هر
خاڵ���هنهبڕاوهکاندادابهشکردووهوبیریانل���هدابهشکردنیکاتنهکردۆتهوه؟
پرسیارهکهپهیوهندیبهبوونهوهنهکبهحاڵهتوساتهوهههیه.ئێمهلهوهاڵمدا
بهبیریارانیئیلی���ادهڵێن،ئهوانمامهڵهیانلهگهڵشوێنبۆجواڵننهکخودی
جواڵنکردوه.ئهوپرسیارهیلێرهداسهرههڵدهداتئهوهیه:ئایابوونیئهوبوونه
جواڵوهچییه،ک���هچونیهتیئهوبوونهبهنهگۆڕیگلدهداتهوهلهکاتێکدابوونه

جواڵوهکهلهبوونهوهستاوهکهوهدووردهکهوێتهوه؟
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ب���ۆڕهخنهگرتنلهبیروڕاکهیزینۆدهڵێین،کهئهمبیریارهڕاڤهیچهمکێکی
س���ادهیجواڵنیک���ردوه.ئێمهل���هوباوهڕهداینتیرهکهب���هخاڵی)ئهلفوبا(
داتێدهپهڕێ���توتێپهڕبوونیشمانهوهنییه.ههمانک���ات،لهمبۆچوونهداجۆره
کهموکورتییهکم���انههیه.ئێمهدهڵێینبابهتهجواڵوهک���هتهنیابه)ئهلفوبا(
داتێدهپهڕێت،ههروهه���الهوباوهڕهشداین،کهئهوبابهتهشتێکهههیه.تیرهکه
کتوپڕدهردهکهوێتلهنێوخۆی���داولهنێو)ئهلفوبا(شدانهبێت.ئهمهبناخهی
پارادۆکسیئیلیاییه.ئایاچۆنلهکاتێکداتیرهکهله)ئهلفوبا(دایهلهوێشنییه؟
بۆدوورکهوتنهوهمانلهمپارادۆکسهپێویستهوازلهوبیرۆکهیهبهێنین،کهگوایه
بوونلهجواڵندابوون–لهنێو–خۆییخۆیدهپارێزێت.بهکورتییهکهیتێپهڕبوون
به)ئهلفوبا(دابوونێکیتێپهڕبووه.ئایاتێپهڕبوونچواتایهکیههیه؟کتوپڕله
شوێنێک���دابێتولهوێشنهبێت.ناتوانینبڵێین،بوونهتێپهربوهکهلێرهیهبهبێ
ئهوهیلێرهدانهوهس���تێت.ههروههاناتوانینبڵێینلێرهشنییهیانلهشوێنێکی
دیکهدای���ه.پهیوهندییهکهیلهگهڵشوێن���داداگیرکردنیشوێننییهودهرهکییه.
بناخهیشوێن،کهوابوو،ئاڵوگۆڕکردنێکیدهرهکییهولهڕێگهیبوون–بۆ–خۆوه

بهبێجیاوازیکردنلهبووندادێتهجیهانهوه.
ل���هوبۆچوونهوه،کهدهڵێین)ئهو(شتهئهوهیهههی���هولهنێوشوێندایهئهوا
بوون–بۆ-خۆپهیوهندییهکانیبهشتهکانیدیکهشهوهدیاریکردوه.شوێنپهیوهندی
نییه،بهاڵمبوونێکههیهلهپهیوهندییهکهیخۆیداشوێنیشدهکاتبهپهیوهندی.
تهنان���هتتێپهڕب���وونبهشوێندان���هکلهنێوشوێندابوونل���هڕێگهیبوونهوه
دهناس���رێت.ئهمهشئهوهدهگهیهنێت،کهمادامبوونشوێندادهمهزرینێت،ئهوا
بوونبهتهواویناتوانێتشوێنیخۆیبدۆزێتهوه،تهنیاسنورهکانیدیاریدهکات.
بوون–بۆ–خۆناتوانێتپهیوهندیی���هدهرهکییهکانینێوانشتهکاندامهزرێنێت
چونک���هبوون–بۆ–خۆدهبێتئ���هوپهیوهندییان���هلهس���هر)ئهو(شتهههبووه
دیاریبکات.ههروهها،ئهوپهیوهندییانهشلهناوناچنچونکهئهوبوونهیلهسهری
ڕادهوهس���تننهبوونێکیڕووتنییه.)ئێستا(بۆئهواندهرهکیڕادهوهس���تێت؛
لهگهڵئهمهداکتوپڕچهندپهیوهندییهکیدیکهبهرجهس���تهدهبنو)ئهو(شتهش
دهبێ���تبهبناخهیان.ئ���همپهیوهندییهدهرهکییهبهردهوام���هینێوشوێن،که
پێناس���هیههبوویهکلهنێوشوێندادهکات،لهوێ���دادهبینرێت،که)ئهو(شتهله
پهیوهندییهکهیدالهگهڵخودیخۆیدادهرهکیببینرێت.لهکاتێکدادهڵیین)ئهو(
شتهبهشوێن���داتێدهپهڕێتئهوهدهگهیهنێت،که)ئهو(شتهلهوێدایهوئێستاش
لهوێدهرچووه؛ئهمهشپهیوهندییهک���یدهرهکییهنهکپهیوهندییهکیگرێدراو
بهڕهههندهکانیکاتهوه.کهوابوو،تاکوئهوڕادهیهی)ئهو(شتهپهیوهندییهکانی
بهشتهکانیدیک���هوهدهرهکییه)شوێن(یشههیه.ههروههاتێپهڕبوونیشبهنێو
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شوێن���داههیهچونکهبوونلهنێوپهیوهندیی���هدهرهکییهکهداگیرینهخواردووهو
ل���هدهرهوهیپهیوهندییهکهدایه.لهمڕوونکردنهوهی���هوهدهتوانینبڵێینجواڵن
بوونیئهوشتهیه،کهلهدهرهوهیبوونیخۆیهوهبهرانبهرخۆیڕادهوهس���تێت.
ئهم���هشدهبێتبهبناخ���هیپرس���یارێکیمێتافیزیکیس���هبارهتجواڵن.ئایا
مهبهس���تمانلهمهچییه؟لهجواڵندابوونێکله)ئهلف(وهدهڕواتبۆ)با(دهبێت
بههیچ.چۆنیهتییهک���هی،کهئهوبوونهبۆبوون–بۆ–خۆدهردهخاتنابێتبه
چونییهتییهکیدیکهوگۆڕانیبهس���هردانای���هت.جواڵن،وهکوپهیدابووننییه.
ناوهڕۆکیچۆنیهتیناگۆڕیتوچۆنیهتییهکیدیکهشناهێنێتهکایهوه.لهجواڵندا
چۆنیهت���یبهردهوام،وهکوخۆیدهمێنێتهوهوتهنیاشێوازیبوونهکهدهگۆڕێت.
ئهوتۆپهسورهیلهسهرمێزییاریبلیاردهکهدهجوڵێتڕهنگهسورهکهیخۆی
فڕێنادات.بهاڵمئهوتۆپهلهجواڵندائهوهنییه،کهلهپێش���تروهستابوو.ڕهنگه
سورهکهیلهنێوانلهناوچوونومانهوهدابهههڵواسراویدهمێنێتهوه.لهڕاستیدا،
تاک���وئهوڕادهیهیئێستالهخاڵی)با(دایه،ئهواپهیوهندییهکهیبهوحاڵهتهوه،
کهلهپێشترلهخاڵی)ئهلفا(بوودهرهکییهولهناوچوونیڕهنگیسوریشیتێدایه؛
بهاڵملهبهرئهوهی)با(ڕهتدهکاتوخۆیبه)سین(دهگهیهنێت،ئهوالهدهرهوهی
لهناوچوونهکهشدایه.کهوابوو،لهڕێگهیلهناوچوونهوهلهدهستبوونڕادهکاتو
لهڕێگهیبوونیش���هوهخۆیلهلهناوچووندهپارێزێت.کهوابوو،چهمکی)ئهوانه(
بهجۆرێکلهنێوجیهانداخهسڵهتیخۆیدهردهخات،کهههرگیزبوونبهبێئهو
نابێتبهنهبوون.تهنیاپهیوهندییهکیشبوون–بۆ–خۆلهگهڵ)ئهوانه(داههیبێت
دهرهکییه.مادامهکیدهرهکیهیچه،ئهواپێویستهبوونێکههبێتپهیوهندیلهگهڵ
خۆیدادهرهکیبێت.بهکورتییهکهی،مهحاڵهئێم�هپێناس���هیئهوبوونهلهنێو
خۆیهبهبێپهیوهندیبکهین،کهخۆیبۆبوون–بۆ–خۆ،وهکوشتێکیدهرهکی
بهرانبهرخۆیدهردهخات.پهیوهندیدهرهک���یبوونێکیئاگامهنددهیدۆزێتهوه،
ک���هلهبنهڕهتهوهنهبوونه.مادامهکیپهیوهندیدهرهکیشتێکلهگهلخۆیدابه
ڕهههندهکانیکاتهوهگرێنهدراوهئهواپهیوهندیتهنێکیجواڵنبهبوونیخۆیهوه

ڕهوانوبێجیاوازییهوههمیشهپێویستیبهتهماشاکهرههیه.
ج���واڵنلهناوچوونێک���یتهواونهکراوه.ئ���همنهبوونهیپێ���وهریپهیوهندییه
دهرهکییهکهیلهگهڵخۆیداویهکێتییهکجۆرلهبوونه.لهوهێڵهخوارهدهچێت
لهههم���انگۆش���هداچهندهێڵێکیخواریتردهبڕێت.ل���هکاتێکدا)ئهو(شتهله
جواڵندهکهوێتدهبێتشوێنههبێتتاکوتیایداڕاوهس���تێت؛ئهوکاتهیشتهکه
لهجواڵنیشدایهشوێنسهرههڵدهداتوپهیدادهبێت.بهاڵمهێڵهخوارهکهههرگیز
نیی���هوهیچه.کتوپڕلهنێ���وپهیوهندییهدهرهکییهکان���داوشوێنهجیاوازهکاندا
دهتوێتهوه.جواڵنلهوهزۆرترنییه؛بوونێکینهگهیش���تو،ههروههالهناوچوشی
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ههی���هوپڕوتهواوی���شنییه.جواڵنلهناخیبوون–لهنێو–خۆداس���هرههڵدانی
الیهنێکیدهرهکیلهجیاوازیبهدهره.بوون–بۆ–خۆلهنێوڕهههندهکاتییهکانی
خۆیداههس���تیپێدهکاتوناس���نامهکهیدهدۆزێتهوه.ئهمناسنامهیهشئاماژه
ب���ۆهیچبهرنامهیهکبهتایبهت���ی”بڕوایهکیتێههڵکێش���راو”ناکاتچونکهئهم
ناسنامهیهبۆبوون–بۆ–خۆتهنیاپهیوهندیبهیهکگرتنیڕهههندهکانیئێستاو
ڕابردووهوهههیه.کهوابووناسینهوهیکاتیتهنێکیجواڵولهنێوالیهنهجۆراوجۆره
دهرهکییهکانیهۆکارداوڕهتبوونیهێڵهخوارهکهدا،ئاماژهبۆسهرههڵدانیشوێن
دهکات.بههۆکاریجواڵنهوه)شوێن(لهنێو)کات(داپهیدادهبێت.جواڵنهێڵێک
لهدهرهوهیخۆیداوبهدوایخۆیداڕادهکێش���ێت.ئ���هوهێڵهلهگهڵجواڵنهکهدا،

ههمانکات،نامێنیتولهناودهچێت.ئهمجواڵنهشلهنێوشوێندایه.
ڕانهب���ردوویبوون–بۆ–خ���ۆئام���ادهبوونهبۆب���وون.بهاڵمناس���نامهی
بهردهوامبوونوههمیشهییڕێگهناداتئهوبهردهوامییهلهسهرشتهکانببینرێت
چونک���هلهبهردهوامبوونداهیچشتێکنییه.ئهوهیههیهولهوانیجیادهکاتهوه،
ک���هلهپێشئهوداههبوون.ڕانهبردوولهکاتیجیهانیدابهبێجواڵنناناس���رێت.
جواڵنڕانهبردوویکاتیجیهان���یدههێنێتهکایهوهچونکهکاتیجیهانیههژانه
وڕابردوویهێڵێکیس���ڕاوهیهولهدووکهڵیکهشتیهکدهچێت،کهلهنێوههوادا
وندهبێتودهتوێتهوه.کاتیجیهانیلهداهاتووشبهدهرهچونکهناتوانێتخۆی
بکاتبهپڕۆژهولهجواڵنیشهوگهردبهسهردیوارهوهدهچێت.بوونیئهولهنێو

ساتهئاڵوزونهناسروهکاندایه،کهناتوانینبڵێنههنیاننین.
کهواب���وو،کاتیجیهانیڕانهبردوویبوون–بۆ–خۆیه:الیهنیدهرهکیبوونهو
ناتوانێتههبێتیانبگهڕێتهوهبۆبوون–بۆ-خۆولهئاس���تیبوون–لهنێو–خۆدا
ببێتبهپڕۆژهیئهندێشهیئهو.یانپڕۆژهیئهوبوونهی،کهدهبێتبهوهینییه
وئێستاشئهوهنییه،کهلهداهاتووداپێیدهگات.جیاوازییهکهلهدابڕانیالیهنه
دهرهکییهک���هل���هوبوونهوهدیاریدهکرێت.لهکاتێکدا،ب���وونبۆئهوهیببێتبه
الیهنێکیدهرهکیبۆخۆیدهبێتئهوهنهبێتئێستاههیه،بهڵکوئهوشتهبێت،
کهلهداهات���وودادهبێت.لهڕێگهیشتهجواڵوهکهوهبوون–بۆ–خۆئامادهیی
خۆیبۆخودیخۆیبهرجهس���تهدهک���ات؛خۆ–ئامادهبوونێکیکتوپڕلهبهردهم
جواڵنهکهداسهقامگیردهکات؛جواڵنێکه،کهتیایداکاتیجیهانیدهناسێت.لهگهڵ
ناس���ینیجواڵنهکهشداههستبهئامادهبوونیخۆیدهکات.جواڵنیشئاماژهبۆ
کاتیجیهانیدهکات.ئهمهشگرنگیبهئاڵوگۆڕکردنیپهیوهندییهدهرهکییهکهی
نێوانساتهکاندهکاتچونکه،شتهجواڵوهکهپهیوهندییهکیدهرهکیبهڕابردووی
خۆیهوهههیه،ئهوپهیوهندییهدهرهکییهشلهگهڵپهیوهندییهکیدهرهکیدیکهدا
دهرهکییه.ساتهنهبڕاوهکانیکاتلهسهرئهمپهیوهندییهدهرهکییهڕادهوهستن.
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جیم.داهاتوو
بنهڕهتیداهاتووئهگهریئهوڕانهبردووهیهمندهمهوێتلهودیوڕاس���تهقینهی
بوون–لهنێو–خۆوهبیگهمێ.داهاتوویمنیشپالنبۆداهاتوویجیهاندادهنێت،
وهک���وبینیمان،ئهوجیهانهداهاتووهیهخۆیبۆبوون–بۆ–خۆدهردهخاتومن
دهمهوێتبیگهمێ.ئهوداهاتووهئهگهرهڕاستهقینهکانیبوونبۆخۆنییهچونکه
تهنیاتێڕاماندهتوانێتبیانناس���ێت.مادامواتایئهگهرهکانملهبوونیمندایهو
لهودیوبوون–لهنێو–خۆوهسهرههڵدهدهن،ئهواداهاتوویبوون–لهنێو–خۆ،که
لهنێوداهاتوویمنداخۆیدهردهخاتپهیوهندیهکیڕاستهوخۆیبهوڕاستهقینهوه
ههیه،کهڕانهبردوویمن���ه.داهاتوویبوون–لهنێو–خۆڕانهبردوویهکیگۆڕاوی
ئ���هوبوونهیهچونک���هداهاتوویمنبێجگهلهئهگهریئام���ادهبوونملهبوون–
لهنێو–خۆداچیدیکهنییه.منیشئهوڕانهبردووهمگۆڕیوه.کهوابوو،داهاتووی
جیهانلهنێ���وداهاتوویمندادهردهکهوێت.لهس���هرئهگهرهکانیمندامهزراوه.
ئهوکاتهیبڕیارلهس���هرناوهڕۆکیشتێکدهدهم،ههستدهکهمئهوشتهمێزهیان
شوشهمهرهکهبه.منلهنێوداهاتوودام؛چونکهئهوناوهڕۆکهبوونێکیهاوبهشی
لهگ���هڵئهگهریداهاتوویمنداههیه.ئهوئهگ���هرهشئهوهیه،کهمنتهنیائهو

ڕهتدانهوهیهنیم.
دووهمی���شخۆدهرخستنیمێزهکهیانشوشهمهرهکهبهکهوهکوئامێرئاماژه
بۆبهکارهێنانیانلهداهاتوودادهکهن.ئێمهلهبهشیپێش���ویئهمنوس���راوهدا
ئهمکێش���هیهمانڕوونکردهوه،پێویستناکاتلێرهداباس���یبکهینهوه.ئهوهنده
دهڵێ���م،کهههم���ووشتێکلهگهڵخۆدهرخستنهکهیدائام���اژهبۆبهئامێربوونی
خۆیل���هداهاتوودادهکات.لهگ���هڵدهرکهوتنیجیه���انوشتهکانداداهاتووی
جیهانیشدهردهکهوێت.ههمانکاتئهوهشمانباسکرد،کهههرحاڵهتێکیداهاتوو
لهجیهاندالهسهرزهمینهلهجیاوازیبهدهرهکهیپهیوهندییهدهرهکییهکهداناڕێک
لهگهڵجیهانداڕادهوهس���تێت.ههندێکحاڵهتیداهات���وولهنێوجیهانداههنبه

ڕێکهوتدادهنرێنودهبنبهوئهگهرانهیهێشتاپهیدانهبوون.
ههریهکێکلهمحاڵهتانهسهربهشتێکیانچهندشتێکن،بهاڵملهدهرهوهی

ئهواندان.
ئایاداهاتوویجیهانیچییه؟ئێمهبهبهس���تێنێکیڕووتکراوهیس���اتهکانی
دادهنێین،کههێش���تاپهیدانهبوونیانههمووپهیوهندیی���هدهرهکییهکانیتێدا
کۆدهبنهوه؛کۆیبوون–لهنێو–خۆکانه،کهههریهکێکلهئهوانبووهبهبوون–
لهنێو–خۆ.لهگهڵڕوودانیئهگهرداداهاتووشههیه.بهاڵملهبهرئهوهیداهاتووالیهنه
لهیهکچووهکانودهرهکییهکانهولهبهردهمڕانهبردوودایهولهس���اتهکانی)ئێستا(
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پێکهاتووهوتهنیابههۆکاری)پێشتر(و)پاشتر(پهیوهندییهکانیاندهدۆزرێتهوه،
ئ���هوائ���همداهاتووهزنجیرهیهکهلهبهس���تێنهبهتاڵهک���انوپهرتوباڵوبۆتهوه.
ل���همڕووهوهداهات���ووههڕهشهکهرهچونکهداهاتووی)ئ���هو(شتهبهداهاتووی
خۆمهوهدهبهستمهوه.جاریواشههیهههڕهشهکهلهنێوپهیوهندییهدهرهکییهکهدا
لهناودهچێت.منیشداهاتوونابینمودهبێتبهبهس���تێنێکیهاوتهرازیشتهکان
لهنێ���وشوێنداویاس���ایهکیدهرهکیفهرمانڕهواییاندهک���ات.ههندێکجاریش
داهات���وو،وهکونهبووندهبینرێتودهبێتبهپهرتوباڵویلهودیوبوونهوه.کات،
تاک���وئهوڕادهیهیڕهههندهکانیخۆیدیاریدهکاتلهههمووشوێنێکداالیهنێکی
بهرزیههیهوپاشترئاماژهبۆپێش���تروپێش���تربۆپاشتردهکهت.ههروهها،
تاک���وئهوڕادهیهیئهمبهرزێتیی���هڕێگهبهخۆیدهداتبناس���رێتئهوانییه،
بهڵکودههێنرێتهبوونهوه.لهسهرتێڕامانیبوون–بۆ–خۆوجواڵنیڕاستهقینهی

مرۆڤایهتیڕادهوهستێت.
ئهگهر)کات(ب���هتهنیاوبهبێپهیوهندیلهگ���هڵبوون–بۆ–خۆداببینرێت،
ئهوالهنێوس���اتهکاندادهتوێتهوهودهبێتبهالیهنێک���یلهکاتیبهدهری)ئهو(
شته.خودیکاتنهبوونهولهبوون–بۆ–خۆدابهرجهس���تهدهبێت.لهڕاستیدا
یهکهمههنگاومانبۆناس���ینیکاتێکیبابهتگهریانهالیهنیکردهگیبوونمانه.لهم
ڕووهوهک���اتدهبێتبهب���ڕاوهوفۆرمێکیڕازاوهلهنێوپهرتوباڵوییهکینادیاردا.
بازدانیکاتیشئاکامیپهس���تانیکاتهلهنێوپهرتوباڵوییهکیڕههادا.ئێمهشله
ڕێگهیدانانیپڕۆژهکانمانههستبهپهستانهکهدهکهین.پهستانهکهشێوازێکی
پهرتوباڵویجیابوونهوهیهچونکهئاماژهبۆدووریمنلهبوونیخۆمهوهدهکات.
لهالیهک���یدیکهشهوه،ماداممنئهگهرهکانمدهک���همبهپرۆژهیبوونمئهواکات
ب���ۆمندهبێتبهفۆرمێکیبابهتیوکاتی.ئ���همفۆرمهش،وهکوهێڵیخواری
کردهوهکانموایه،کهبهنێوهێڵهخوارهکانیدیکهداتێدهپهڕێت.کاتلهڕێگهی
ئهوهێڵهخوارهوهدهردهکهوێتولهنێوشوێنیچهقیوداوندهبێت.کهوابوو،هێڵی
کاتلهگهڵمردنهکهی���دالهناودهچێت.کاتلهگهڵبازدانهکهیداخۆیوندهکاتو

لهسهرڕوخساریبوونێکیلهکات–بهدهردهبێتبهنهبوونێکیدرهوشاوه.

دال.زانین
ئهمباس���کردنهخێرایهیخۆدهرخستنیجیه���انبۆبوون–بۆ–خۆبهچهند
ئاکامێکماندهگهیهنێت.ئێمهڕێگهبهئایدیالیزمدهدهینبوون–بۆ–خۆبهزانینی
بووندابنێت،بهاڵملهس���هروئهمهوهدهڵێینئهوزانینهبوونیههیه.ناسنامهی
بوون–بۆ–خۆوزانینلهس���هرزانین،وهکوپێوهریب���ووندانهمهزراوه،بهڵکو
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بوون–بۆ–خۆلهڕیگهیبوون–لهنێو–خۆوهئهوهدهناسێت،کهههیه.ئهمهش
پهیوهندییهلهگهڵبووندا.زانین،بێجگهلهئامادهبوونیبوونلهبهردهمبوون–بۆ-
خۆداچیدیکهنیه.بوون–بۆ–خۆشئهونهبوونهیه،کهههستبهئامادهبوونهکه
دهک���ات.کهوابوو،زانی���نلهبنهڕهتهوهبوونێکیدهرچ���وویههیه.لهبهرئهمه،
ههندێکج���ارلهگهڵدهرچوونیبوون–بۆ–خۆداتێک���هڵدهکرێت.بوون–بۆ–خۆ
شتێکنییهلهپێش���داههبێتودواییزانینیدهس���تکهوێت.ناتوانینبڵێینئهو
لهبهرئهوهیدهزانێتیانزانراوهبوونیههیه؛چونکهتوشیزنجیرهیهکینهبڕاوه
ول���هکۆتاییبهدهریزانینهکاندهبین.زانینڕووداوێکیس���هرهتاییوڕههایه؛
سهرههڵدانێکیڕههایبوون–بۆ-خۆیهلهنێوههبووهکانداولهودیوبوونیشیانهوه.
بهکورتییهکهی،بهههڵگهڕانهوهیڕادیکااڵنهیههڵوێستیئایدیالیستانهبهوخاڵه
دهگهین،کهزانینلهنێوبووندادهتوێتهوه.زانینخهسڵهت،ههڵوێستیانڕووداوی
ب���ووننییه؛بێجگهلهبوونهیچڕاس���تییهکیدیکهنییه.ل���همگۆشهنیگایهوه،
وازهێنانلهههڵوێستیئایدیالیستانهخۆیدهس���هپێنێتوبهوئاکامهدهگهین،
ک���هپهیوهندینێوانبوون–بۆ–خۆوبوون–لهنێو–خ���ۆدائۆنتۆلۆجییانهیه.له
کۆتاییئ���همپهرتووکهشدابهوب���اوهڕهدهگهین،کهپهیوهن���دینێوانبوون–
بۆ–خ���ۆوبوون–لهنێو–خۆلهجواڵنوگۆڕانهههمیش���هییهکهداههوڵدانهبۆ
گهیش���تنبهههمووگیرییهکیناڕاس���ت،کهبه)بوون(ن���اوزهدیدهکهین.لهنێو
بهس���تێنیههمووگیرییهکهداس���هرههڵدانیبوون–بۆ–خۆتهنیاڕووداوێکیڕهها
نییه،بهڵکوبۆبوون–لهنێو–خۆشبهس���هرهاته.ههرشتێکڕووبداتپهیوهندی
ب���هدهس���تهاڵتیلهناوبردنیئهوبوون���هوه،وهکو)ئاگاییل���هشتێکهوه(ههیه.
ههڵوێستیبهرزێتیئهمبوونهخۆدهربازکردنهلهیاساکانیبوون–لهنێو–خۆ،که
لهسهرسهلماندنڕادهوهس���تێت.بوون–بۆ–خۆلهگهڵههڵوێستیڕهتدانهوهیدا،
بوون–لهنێو–خۆدهس���هلمێنێت.ئهمههڵوێستهمهبهستدارهیبوون–بۆ–خۆله
س���هلماندنیبوون–لهنێو–خۆدا،وهکوبهدواداگهڕانهوهیڕهتدانهوهیناوهکییه.
بوونێکتهوانایسهلماندنیههیه،کهبناخهینهبوونیخۆیهتیوخودیخۆشی
بوونهس���هلمێنراوهکهنییه.لهنێوههمووگیرییهناڕاس���تهکهداسهلماندنبهسهر
بوون–لهنێو–خۆداساخدهبێتهوه؛ئهوهیدهس���هلمێنرێتبوون–لهنێو–خۆیهو
بوون–بۆ–خۆدهس���هپێنێت.مۆردانانهبهس���هربوون–لهنێو–خۆوهوگۆڕانیش
ل���هوبوونهدادروس���تناکات.ئهمهشبهجۆرێ���کڕوودهداتی���اندهریدهکهوێت
بوون–بۆ–خۆبۆس���هلماندنیجیهانئارهزوویخۆلهناوبردنیههبێت.بێگومان،
سهلماندنیشبۆبوون–بۆ-خۆههیه؛لهگهڵبوون–بۆ–خۆداپهیدادهبێتوبه
نهمانیئهویشسهلمامدنلهناودهچێت.بهاڵملهنێوبوون–بۆ–خۆدانییهچونکه
س���هلماندندهرچوونه.ئهگهربوون–بۆ–خۆالیهنێکیبابهتهسهلمێنراوهکهبێت،
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ئ���هوابوون–لهنێو–خۆشدهبێتلهنێوئهودابێت.ئهوجیهانهیمندهیدۆزمهوه
لهدهرهوهیمنداولهبووندایه.لهالیهکیدیکهوه،ڕێگهبهڕیالیزمدهدهینبوون
ل���هبهردهمئاگامهندی���دادابنێتوئهمهشبکاتبهس���هرچاویزانین.ههروهها
ئهوهشبڵێین،کهبوون–بۆ–خۆ،بێجگهلهوهیلهنێوبوون–لهنێو–خۆدایه،هیچ
ناخاتهس���هرئهمبوونهیانس���هلماندنهکهیهیچیبۆزیادناکات.ئێمهلهپێشتر
باسمانکردچۆنجیهان،ئامێرگهری،شوێن،چهندهکیوکاتیجیهانینهبوونێکی
ڕووتنوهیچلهبوونناگۆڕن.لهمڕووهوه،ههمووشتێکدراوهولهبهردهممندا
ئامادهیه.نهبوونیئهوهیدهیبینملهمنهوهدهرناچێت؛هیچشتێکلهدهرهوهی
ئ���هوشتانهدانییهمندهیانبینموبهچواردهوریمنداپهرتوباڵوبونهتهوه.لهوه
دهچێتمنبتوانمدهستیلێبدهم،بیگرم،بیرۆکهکانداهێنراویفهیلهسوفهکانن.
ب���هاڵممن،کهلهوبوونهشتێکیجیاوازنی���م،ههمانکاتمنوئهو)هیچ(جیای
کردوینهت���هوه.ئهم)هیچ(هششتێکنییهبتوانمبهس���هریداتێپهڕم.بوونههیه
چونک���هم���نڕهتدانهوهیبوون���م؛ههروههاجیهان،شوێ���ن،چهندهکی،ئامێرو
کاتی���شلهگهڵڕهتدانهوهکهیمندابۆب���ووندێنهکایهوه.ئهمانهحاڵهتیڕووتی
لهناوبردن���یئهوهیه،کهلهوێدایهوهیچناخهنهس���هربوون؛تهنیایاریدهیئێمه
دهدهنئ���هوهیلهوێدایهبیناس���ین.ئهمحاڵهتههیچان���هڕادیکااڵنهمنلهبوون
جیادهکهنهوه.هیچواتایهکنادهینبهدهس���تهوهئهگهربڵیینبوونههیه،بهاڵم
تهواویگۆڕانکارییهکهشدههێنێتهکای���هوهچونکهبوونتهنیابۆبوون–بۆ–خۆ
ههیه.پهیوهندینێوانبوونوبوون–بۆ–خۆخهس���ڵهتیبووننییهوشتێکیش
نیی���هلهنێو)بوون(دابێت.لهمبۆچوون���هوهئێمهلهڕێژهگهرایهتییهکهی)کانت(
خۆماندووردهخهینهوه.بوون،وهک���وبوونێکلهوێداپهیوهندیبهبوون–بۆ–
خۆوهههیهچونکهبوون–بۆ–خۆبههۆکاریدهستهاڵتیڕهتدانهوهیناوهکییهوه
ئهوهدهس���هلمێنێت،کهناسهلمێنرێتوبووندهناس���ێت.ئهمهشئامادهبوونی
ڕاس���تهوخۆیبوون–بۆ–خۆلهبووندادهگهیهنێ���ت،ههمانکاتیشبوون–بۆ–خۆ
بهردهوامبهرانبهربوونلهدوورهوهڕادهوهستێت.ئهمهشلهبهرئهوهیه،کهزانین
لهالیهکهوهبوونێکیزانراوهولهالیهکیدیکهوهبونیادهبنهڕهتییهکهشیپێویستی
بهبوونێکه،کهلهشتهزانراوهکهوهدووروجیاوازه.جیهانوشوێنوهتد.،ئهم
نهبوونهدهخهنهڕوو.منبوونیخۆملهههمووشوینێکدالهنێوانخودیخۆمو

بوونداوهکونهبوونیانئهوهیچهینهبوونهدهبینم.
جیه���انمرۆڤانهیه.حاڵهتهکانیئاگاییدهبینین:بوونپهرتوباڵوهوبهرانبهر
من،لهچواردهورمگرانیدهخاتهس���هربوون���موگهمارۆیداوم.منیشبهردهوام
لهبوونهوهئام���اژهبۆبووندهکهم.ئهومێزهیلهوێدایهبوونهولهوهزۆرترچی
دیک���هنییه؛ئهوبهرده،درهختهکه،دهشتهکهههم���ووبوونن.مندهمهوێتئهو
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بوون���هبگرم،بهاڵمبێجگهلهخۆمچیدیکهنادۆزم���هوه.ئهمهشلهبهرئهوهیه
زانی���ن،وهکوناوهندێکلهنێوانب���وونونهبووندا،ئهوکات���هیدهمهوێتڕهها
بناس���مبۆبوونیخۆمدهمگهڕینێتهوه.زانینواتهبوونیئهوهیههیهونییه.بۆ
ئهوهیبوونبناس���یتدهبێتئهوبوونهبیت.بهاڵمئهوهیلهوێدایهههیهچونکه
م���نئ���هوبوونهنیم،کهدهمهوێ���تبیزانم.ئهگهرئهوبوونهشب���م،ئهوابوونه
زانراوهکهلهناودهچێتوناتوانینبیریلێبکهینهوه.ئێمهمامهڵهلهگهڵگومانکاری
وڕیالیزم���داناکهین.زانینئێمهلهبهردهمڕههاداڕادهگرێتوڕاس���تیزانینیش
ههیه.بهاڵمئهوڕاس���تییهمرۆڤانهیه.ههڵبهتهبۆههندێکجێگهیسهرسوڕمانه
ئێمهبهبێپرس���یارکردنسهبارهتبوونیلهشوههس���تهکانلهکێشهیزانین

دهدوێین.مننامهوێلهڕۆڵیلهشکهمبکهمهوه.
بهاڵملهئۆنتۆلۆجیدائهوهیلهپێش���ترهبهگرنگیدادهنێین.ئێستاش،لهش
ههرجۆرهکارکردنێکیههبێتدهردهکهوێتبابهتێکیزانراوبێت.کهوابوو،ناتوانین
زانینبۆلهشبگهڕێنینهوهیانپێشپێناس���هکردنیزانینباس���یلهشبکهین.
تهنانهتبونیادیبنهڕهتیزانینلهس���هرلهشدانامهزرێت.لهسهروئهمهوه،لهش
یانلهشیئێمه،لهبنهڕهتدائهوبوونهیه،کهکهس���انیدیکهههس���تبهبوونی
دهکهن.منلهشیکهسێکیدیکهدهبینمولهڕێگهیکهسانیدیکهشهوهبایهخدانم
بهلهشیخۆمکهموزیاددهکات.کهوابوو،لهشمئاماژهبۆکهسانیدیکهدهکات
وبوون���مدهکاتبهبوون–بۆ–کهس���انیدیکه.ئهگ���هربمهوێتپهیوهندینێوان
مرۆڤوبوونڕوونبکهمهوهپێویستهتوێژینهوهلهسهربونیادیئهمبوونهنوێیه
خۆم،وهکوبوون–بۆ–کهس���انیدیکهبکهم.لهمبهستێنهوهڕاستهقینهیمرۆڤ

دهبێتبهبوون–بۆ–خۆ–بۆکهسانیدیکه.
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کهرتیسێیهم
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بهشییهکهم

بوون–بۆ–کهسانیدیکه

ئهلف.گرفتهکه
ئێمهلهڕوانگهیههڵوێستیڕهتدانهوهوکۆجیتۆوهلهڕاس���تهقینهیمرۆڤانه
دواین.لێرهوهبهوئاکامهگهیش���تین،کهئهوڕاستهقینهیهبوون–بۆ–خۆیه.ئایا
ئهمهههمووالیهنهکانیڕاس���تهقینهکهیه؟ب���ێدهرچوونمانلهتوێژینهوهکهمان
ئێم���هڕووبهڕوویچهندشێوازێکیئاگامهندیدهبینهوه،کهئاماژهبۆبونیادێکی
ڕادیکال���یجیاوازتریئۆنتۆلۆجییانهدهکهن.ئهوبونیادهئۆنتۆلۆجییهبوونیمنه
وپهیوهندیبهمنهوهههیه.من،وهکوکهسێک،کهنیگهرانیخۆیبێت.هاوکات
ئ���هونیگهرانییهبۆبوونیخۆمبوونێکمپێدهناس���ێنێت،کهمنه،بهاڵمبۆخۆم

نیم.
بیرلهشهرم،بۆنموونهبکهوه.ئێمهمامهڵهلهگهڵجۆرێکئاگاییدادهکهین،
کهبونیادێکیهاوبهشیلهگهڵئهوشتانهداههیهپێش���وترباس���مانکردن.خۆ–

ئاگاییهکهدهرنهچووهوڕوویلهدهرهوهنهکردووهو
ئاگایی���هلهخۆوه.وهکوش���هرم؛ئهمهشئهونموونهیهی���هئهڵمانییهکانبه
ئهزموون���یژیانناوزهدیدهک���هنوتێڕامانیشدهتوانێتبیگات���ێ.بێجگهلهمه،
بونیادهکهیمهبهس���تخوازه؛تێگهیش���تنێکیشهرمانهیهلهئاستیشتێکداوئهو
شتهشبوونیمنه.منلهئاستیبوونیخۆمداشهرمهزارم.لهشهرمداالیهنێکی
بوونیخۆمدهناسم.ههرچهندهشێوازیئاڵۆزیبیرکردنهوهیتێداسهرههڵدهدات،
شهرملهخۆیداولهبنهڕهتهوهدیاردهیهکیتێڕاماننییه.گرنگنییهکهسێکله
ڕێگهیشهرمهوه،کهکهلتورێکیئایینیبهسهریادهسهپێنێت،چئاکامێکیههیه.
ههمیشهولهپێشههمووشتێکداشهرمکردنلهبهردهمکهسێکداسهرههڵدهدات.
م���نئێستاشتێکیخراپ���مکردیانپۆزێکیناشرینملێدا.ئ���همکارهبهبوونی
منهوهدهنوسێت؛منحوکمیبهسهردانادهموتاوانباریشیناکهم،بهڵکولهگهڵیا
دهژیموههستیپێدهکهم.کتوپڕسهرههڵدهبڕمکهسێکمنیبینی.منههستبه



244

ناشرین���یپۆزلێدانهکهمدهکهموشهرمهزاردهبم.شهرمکردنهکهمتێڕامانانهنییه
چونکهبوونیئهوکهسهلهنێوئاگاییمندالهئاکامیتێڕامانهوهپهیدانهبووه.من
تهنی���ائاگاملهخۆم���هوبوونیئهویشدهبێتبهناوهندێکلهنێوانمنوبوونی

خۆمدا.من،بهوشێوهیهیبۆئهودهردهکهوم،شهرمهزارم.
لهگهڵدهرکهوتنیکهس���ێکیدیکهدامندهکهوم���هنێوبارودۆخێکهوهحوکم
بهس���هربوونیخۆمدابدهموخۆمبکهمبهبابهتچونکهلهبهرچاویئهوبووم
ب���هبابهت.ههروههائهمبابهتهیلهبهرچاویئهوهشتێکنییهئهندێش���هیئهو
هێنابێتیهکایهوه.منلهبهردهمئهوکهس���هدا،وهکوچ���ۆنلهبهردهموێنهیهکی
ناشرینیخۆمداڕادهوهس���تم،توشیناڕازیوتوڕهییدهبمچونکهمنبهناشرینی
لهنێوچاویئهودادهرکهوتوم.شهرمکردنلهبنهڕهتداناسینهوهیه.لهشهرمکردندا،
منبهوشێوهیهیئهودهمبینێت،خۆمدهناس���م.لێرهداهیچبهراوردێکلهنێوان
بوونمبهوشێوهیهیخۆمدهیبینموههروههابوونمبهوشێوهیهیئهودهیبینێت
ڕوونادات.ههس���تدهکهمبوون–بۆ–خۆیمنلهگ���هڵبوونم–بۆ–ئهویهکشتن.
شهرمکردنههژانێکیکتوپڕهلهتهوقیسهرهوهبۆبنیپێبهبێخۆئامادهکردن
بۆی.لهس���هروئهمهشهوه،بهراوردکردنهکهمهحاڵهچونکهمنناتوانمپهیوهندی
ئ���هوبوونهیمنموبۆ–خۆیهولهخ���ۆیدوورنهکهوتۆتهوهلهگهڵئهوبوونهدا
دروستبکهم،کهبووهبهبابهتبۆکهسێکیدیکه.ههروهها،چهمکی)سوکایهتی(
پێویستیبهناوهندێکلهپهیوهندییهکهیداههیه.کهس���ێکبهتهنیابژیههست
بهس���وکایهتیناکات.کهس���هکهیدیکهتهنیابوونیمنی،بهوشێوهیهیههیه،
دهرنهخست���وه؛ئهومنیخزانۆتهشێوازێکینوێیبوونهوهوخهس���ڵهتێکینوێی
پێداوم.ئهمشێوازیبوونهلهنهڕهتهوهپێشئامادهبوونیکهسهکهلهمندانهبوو.
تهنانهت،ئهگهرهێزێکلهشمبۆدروس���تکاتتاکوکهسانیدیکهبیبینن،هێشتا
ههس���تکردنمبهس���وکایهتیوناشرینیخۆملهگهڵئامادهبوونیکهس���ایدیکه
سهرههڵدهدات.بهاڵمئهمبونهیبۆکهسانیدیکهیهالیئهوانهوهدهستپێناکات.
منبهرپرس���ملهوبوونه.ئهمهشل���هبهرنامهیپهروهردهداباشتردهبینرێت،که

منداڵهکانفێردهکاتلهئاستیئهوبوونهیههیانهشهرمهزاربن.
کهوابوو،شهرمکردن،شهرمهزارییهلهبهردهمکهس���ێکدا؛ئهمدووبونیادهله
یهکدیجیانابنهوه.منبۆناسینهوهیبونیادیبوونمپێویستیمبهکهسانیدیکه
ههی���ه.بوون–بۆ–خۆئاماژهبۆبوون–بۆ-کهس���انیدیکهدهکات.کهوابوو،بۆ
ناسینیههمووپهیوهندییهکانیمرۆڤلهگهڵبوونداڕووتکردنهوهیمامهڵهکردنی
مرۆڤلهگهڵبوون–لهنێو–خۆبهتهنیابهسنیی.پێویستهوهاڵمیدووپرسیاری
دژوارتربدهینهوه:یهکهمیانسهبارهتبوونیکهسانیدیکهیهودووهمیانلهسهر

پهیوهندینێوانمنوکهسانیدیکهیه.
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با.تاشهبهردیتاکڕهوی
سهیره،کهگرفتیبوونیکهسانیدیکهڕیالیستهکانیپهرێشاننهکردوه.

لهبهرئهوهیبیریارێکیڕیالیستههمووشتێکبهدراودادهنێت،بوونیکهسانی
دیکهشبهمجۆرهدهبینێت.لهنێوههمووشتهڕاس���تهقینهکانداچشتێکهێندهی
بوونیکهسانیدیکهڕاستهقینهیه؟کهسانیدیکهوهکومنجهوههرێکیبیرکهرهوهن.
جهوههرێکنبهسهرخهسڵهتهیهکهمهکانودووهمهکاندادابهشناکرێنوبونیادی
بنهڕهتیشیانلهنێوبوونیخۆمدادهدۆزمهوه.هێشتابیریارێکیڕیالیستزانینبۆ
کاریگهرێتیجیهانبهسهرجهوههریبیرکهرهوهوهدهگهڕێنێتهوه،باسیپهیوهندی
وکاریگهرێت���یئهمجهوههرهبیرکهرهوانهبهس���هریهکدیی���هوهناکات.ئهوانله
ڕێگهیناوهندیجیهانهوهپهیوهندییهکهیانبهیهکدییهوهدروس���تدهکهن.لهشم،
وهکوشتێکلهنێوجیهانداولهشیکهسانیدیکهشدهبنبهناوهندبۆپهیوهندی
ئاگامهندیمنوئهوان.دهروونیئهوانلهدهروونیمنجیابۆتهوهودوورییهکهشی
یهکهمجار،وهکودووریدهروونملهلهشمهوهودواجاریشدووریلهشیئهوانله
دهروونیانهوه.ئهگ���هرلهمقۆناخهدائاشکرانهبێتونهزانین،کهپهیوهندنێوان
بوون–بۆ–خ���ۆولهشیدهرهکین،پهیوهن���دیدهرهکینێوانلهشیمنولهشی
کهس���انیدیکهئاشکرایه.ئهگهردهروونهکانبههۆک���اریلهشهکانهوهلهیهکدی
جیابووبێتنهوهئ���هوادوورییانلهیهکدییهوهل���هدووریشوشهمهرهکهبهکهله
پهرتووکهکهوهدهچێت.ئێمهناتوانینئامادهبوونیههردووکیانلهبهردهمیهکدیدا
ڕاس���تهوخۆببینین.ئهگهرلهوباوهڕهشدابیندهروونیمنڕاس���تهوخۆلهلهشی
کهس���ێکیدیکهدائامادهیه،پێویستهبهس���هرڕهقیوپڕیلهشیداتێپهرم،تاکو
ب���هدهروونیبگهموبیگرم.کهوابوو،ئهگهرڕیالیزمپش���تبهئامادهبوونلهنێو
)کهس(ێکداولهنێوکاتوشوێنیئاگامهندیمببهستێت،ناتوانێتههمانبهڵگه
بۆڕاستهقینهیدهروونیکهسانیدیکهدامهزرێنێتچونکهدهرونیکهسانیدیکه
ب���همنناگیرێت.دهروونیئهوئامادهنییهولهشبهبێئهوهیلهبهردهمئێمهدا
ئامادهیبکاتپهنجهیبۆدرێژدهکات.بهکورتییهکهی،ئهوفهلسهفهیهیپهنابۆ

حهدهسدهباتناتوانێتدهروونیکهسانیدیکهبدۆزێتهوه.
ئهگ���هرئێمهنهمانهوێتیاریبهچهمکهکانبکهینب���هوباوهڕهدهگهین،که
ڕیالیزمهیچجێگهیهکیبۆناس���ینیکهس���انیدیکهیبهحهدهسدیارینهکردوه.
ل���هوحاڵهتهدا،ئهگهربڵێینلهشیکهس���انیدیکهبهئێمهدراوهوئامادهبوونی
لهشیشئامادهبوونیکهس���انیدیکهیهلهبهردهمئێمهدا،س���ودینییه.دروسته،
لهشس���هربهوههمووگیرییهیهبهڕاس���تهقینهیمرۆڤانهناوزهدمانکرد.بهاڵمبۆ
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ئهوهیسهرنجهکهمانوردتربێت،لهشههمیشهلهشیمرۆڤێکهتاکوئهوڕادهیهی
لهنێ���وههمووگیرییهکهیدادهمێنێتهوهوب���زرنابێت.ئهمهشلهوئهندامهیلهش
دهچێت،کهبهلهشهوهنوس���اون.ڕیالیزم،ل���همههڵوێستهیداوبهئامادهکردنی
لهشوگوێنهدانیبهههمووگیریبوونیمرۆڤهوهیانبهبهستنهوهیبهشێکیبهو
ههمووگیریی���هوه،وهکوبهردێک،درهختێکیانمۆمێک،لهشیکوشتوه.ئهمهش
ل���هکاریئهونهشتهرگ���هرهدهچێتبهچهقۆکهیپارچهیهکیلهشدهبڕێتوله
بوون���یزیندهوهرهکهیجیادهکاتهوه.ئهوهیبۆبیریارێک���یڕیالیستئامادهیه
لهشیکهس���هکهنییه،بهڵکولهشهبهتهنیا.ئهگهرناس���ینیگیانبۆبیریارێکی
ڕیالیستیگیانهکیلهناسینیلهشئاسانتربێت،هێشتا)بۆئێمه(ناسینیلهش
لهناس���ینیدهروونیکهس���انیدیکهئاسانتره.لهڕاس���تیدابیریارێکیڕیالیست
بایهخبهمگرفتهنادات؛چونکهئهولهبوونیکهسانیدیکهدڵنیایه.ئهمهشبۆ
بیریارانیڕیالیستوس���ایکۆلۆجیپۆزهتێستیسهدهینۆزدهههمبوونیکهسانی
دیکهیانڕاس���تهوخۆوهرگرتوئهوبوونهشیانئاگامهندیئهوبوونهیانلهسهر
ل���هشدامهزراند.لهشبووبهبابهتیتوێژینهوهی���ان.ههروههاباشترینڕێگهش
ب���ۆههڵسهنگاندنیڕهفتارهکانیلێکچونیئاگامهندیکهس���انیدیکهومنبوو،
کهبههۆکاریههڵچونوس���ۆزهوهکاردهکاتهسهرباوردۆخیلهش.ئهمبیریارانه
ڕایدهگهیهن���ن،کهلهڕێگهیلێکچونهوه)ئهنهلۆگی(لهنێوانبارودۆخهکانیلهشی
منوئهواندابهئاکامهکاندهگهین.سورههڵگهڕانیدهموچاومیانگریانلهکاتی
توڕهبووندایانئهمئهزمونانهیاریدهیڕاڤهکردنهکهماندهدهن.ئێمهسهربهستانه
دهڵێین،ئهمپرۆس���هیهزانینێکیگونجاوماندهداتێولهچوارچێوهی)ئهگهر(دا
دهرناچێت،ناگاتهئهودیو)لهش(یکهس���انیدیکهوه.ئهگهرئاژهڵماکینهبێت،
ئ���هیبۆچیئهومرۆڤهیدهیبینملهشهقامهک���هدهپهڕێتهوه،وهکوئاژهڵهکهبه
ماکینهدانهنرێت؟ئهوهیمنب���هدهموچاوییهوهدهیبینمهۆکردیگرژبوونهوهی
ماس���ولکهکانییهتیوگرژبوونهوهک���هشهۆک���ردیتوڕهبوونهکهیهت���ی،کهمن
ههس���تیپێدهکهم.بۆچیکۆیئهمهۆکردانهبۆکاریگهرییهکیبێئاگاییساده
نهگهڕێنینهوه؟زۆرینهیبیریارانیدهروونناسلهوباوهڕهدانبوونیکهسانیدیکه،
وهکوبوونیخۆیانڕاس���تهقینهیهکیههمووگرییه.بوونیکهس���انیدیکهبۆئهم
بیریارانهلهگومانب���هدهرهوزانینهکهشمانلهبارهیئهوانهوهگونجاوه.لێرهدا
بهههڵهداچوونیڕیالیزمدهبینین.لهڕاس���تیدا،دهبێتچهمکهکانیئهمکێشهیه
ئالۆگۆڕبکهینوبڵێین،ئهگهرناسینیکهسێکیدیکهلهسهرزانینمانسهبارهت
بهئهوڕاوهس���تابێت،ئهوزانینهتهنیابۆچوونهوگونجاوییهکهشیپێویستیبه
ههڵسهنگاندنێکیڕهخنهگرانهههیه.لێ���رهدابیریارهڕیالیستهکهناچاردهبێتبۆ
ئایدیالیزمبگهڕێتهوه.ئهگهرلهشبهس���هرجهوههریبیرکهرهوهداکارتێکهربێت،



247

ئهوابوونیکهسانیدیکهدهبێتبهنوێنهریانبیرۆکهوناوهڕۆکێکیههستهکی.
بوونیکهس���ێکیدیکهشلهسهرئهوزانینهڕادهوهس���تێتئێمهلهبارهیئهوهوه
ههمانه.بیردۆزهنوێکانلهس���هرس���ۆزوبهزهیییارمهتیم���اندهدهنوباشتر
ئامادهبوونیکهسانیدیکهراڤهبکهین،بهاڵمئهوانتوێژینهوهکهلهزهمینهیهکی
دروس���تهوهدهس���تپێناکهن:ئهویشدهرکهوتنیکهس���انیدیکهیهپێشناسینی
ڕهفتارهکانی.لهگهڵنهبوونیههمووجۆرهلێکچونێکدائهوبابهتهههستپێکراوه،
وهکوههمووگیرییهکیمرۆڤانهدهمێنێتهوه.ئهگهرڕیالیزمبۆئایدیالیزمبگهڕێتهوه
پێویستناکاتپهنابۆئایدیالیزمیڕهخنهکاریبهرێت.مادامهکیبوونیکهسانی
دیکه”بیرۆکهیمنه”ئایاپێویستناکاتئهمبیرۆکهیهبهوکێشهیهوهگرێبدهین،
کهههمووبوونێکلهسهربیرۆکهکانیمندادهمهزرێنێت؟ئێمهداواییارمهتیله
شوێنکهوتوانیفهلسهفهیکانتدهکهین.ئهمبیریارانهخۆیانلهگهڵدامهزراندنی
یاس���اههمهکییهخۆگهرییهکانداماندوکردوه.ئهمیاس���ایانهبۆههمووکهس���ێک
وهک���ویهکن.بهاڵمههرگیزپرس���یارلهبارهیکهس���هکانهوهناک���هن.ئهوانلهو
باوهڕهدان)خۆ(ناوهڕۆکێکیهاوبهشیههمووکهس���هکانهوناتوانینباسیزۆری
وجی���اوازینێوانتاکهکانبکهی���ن.ئهمناوهڕۆکهههمهکییهشلهس���یستهمی
س���پینۆزادابووهبهبوونیکۆنکرێتیبۆمرۆڤ.لهسهرهتاوه،دهردهکهوێتکانت
بوونیکهسانیدیکهینهخستۆتهنێوبهرنامهڕهخنهکارییهکهیهوه.بالهمکێشهیه
زۆرتروردبینهوهوبزانینچۆنه.بوونیکهس���انیدیکهلهنێوئهزمونیئێمهدایه؛
ئهوکهسهبابهتێکیههندهکییه.کانتئهوکهسهبه)خۆ(یهکیڕهواندادهنێت.
هۆک���اریئهمهشپهیوهندیبهدۆزین���هوهیبارودۆخێکیگونجاو،نهکتهنیابۆ
بابهتێ���کبهڵکوههم���ووکاتیگۆرییهکانیبابهتهکانهوهههی���ه:بۆنموونهبابهته
ههستهکییهکان،ماتماتیکییهکان،بابهتهجوانوناشرینهکانوئهوانهیخهسڵهتی
تیلیۆجیشیانتێدایه.ڕهخنهلهس���هرئهمکهموکورتییهیکانتگیراوه.ههندێک
بیریارپهیڕهوی)دیڵتی(یانکردوهوههوڵیان���داوهبابهتهمێژووییهکانیشبخهنه
بهرڕۆشناییتوێژینهوهوڕهخنهکارییهکهیانمێژووشبگرێتهوه.بهههمانش���ێوه،
ئهگهرڕاس���تبێت،کهبوونیکهسانیدیکهبابهتێکیههندهکییهوئهزمونیئێمه
دهیدۆزێت���هوه،ئهوالهنێوزهمینهیفهلسهفهیکانتهوهپێویستهبپرس���ین،چۆن
زانینمانس���هبارهتئهوبوونهپهیدادهبێت؟ئهمهشپێویستیبارودۆخیگونجاو

بۆناسینیکهسانیدیکهدههێنیتهپێش.
لهڕاس���تیداههڵهیهگرفتیبوونیکهس���انیدیکهوڕاس���تهقینهنۆمینهکان
لهیهکئاس���تدادابنرێن.ههڵبهتهئهگهرکهس���انیدیکهههبنوبوونیش���یانله
بوون���یمنبچێت،ئهواپرس���یارکردنلهئهوانداس���هبارهتبوونیئاگامهندییان
وهکوپرس���یارکردنیمنلهب���ارهی)نۆمینه(لهبوونیخۆمداس���هرههڵدهدات؛
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بهدڵنیاییش���هوه،وهاڵمدانهوهک���هب���ۆئ���هوانومنیشدهگونجێت.ئ���هوبوونه
نۆمینهیی���هتهنیابیریلێدهکرێتهوهوههس���تیپێناکرێت.بهاڵمئهوکاتهیمن
ڕۆژانهلهگهڵکهسانیدیکهداههڵسوکهوتدهکهم،ئهواننابنبهنۆمینه.منیش
نامهوێوههوڵێشنادهملهگهڵناس���ینهوهیس���ۆزوههڵچونهکانمانئهوالیهنه
بدۆزمهوه.کهس���ێکیدیکهدیاردهیهوئاماژهشبۆدیاردهکانیدیکهدهکات؛بۆ
نموونهدی���اردهیتوڕهبوون،کهئهوبهرانبهرمندهریدهبڕێتیانزنجیرهیهکله
بیرۆکهکانیلهناوهوهههیهتی.ئهوهیمنلهئهودادهیبینمشتێکیجیاوازترنییه
لهوهیلهمنداههیه.بهاڵمئهودیاردانهڕادیکااڵنهلهدیاردهکانیدیکهوهدوورن.
لهپێشههمووشتێکدا،دهرکهوتنیکهسێکیدیکهلهئهزمونیمندابههۆکاری
بونیادێکیڕیکخراوی،وهکوپۆزلێدان،دهربڕین،کارکردنوههڵسوکهوتهوهخۆی
بهرجهس���تهدهکات.ئ���همفۆرمانهشئاماژهبۆج���ۆرهیهکێتییهکلهدهرهوهی
ئهزمونیمندادهکهن.توڕهبوونیکهسێک،کهئهزمونێکیناوهکیئهوکهسهیهله
ڕێگهیشێوهیدهموچاویئهوهوهلهئهزمونیمندادهبێتبهدیارده.کهس���هکه،
وهکویهکێتییهکیههمووئهزمونهکانیخۆی،ههروههالهگهڵویستوس���ۆزییدا
ئهزمونهک���هیمنپێکدههێنێت.ئهمهشپهیوهندیبهبوونینۆمینهیهکینهزانراو
لهودیودیاردهکانولهدهرهوهیئهزموندانییه.بهڵکوبهس���تنهوهیدیاردهکانه
ل���هچوارچێوهیئهزمونیمندالهالیهنکهس���ێکهوه،که)من(نیم.ئهمدیاردانه،
بهپێچهوانهیدیاردهکانیدیکهوه،ئاماژهبۆئهزمونهئهگهرییهکانناکهن،بهڵکو
ئاماژهبۆئهوئهزمونانهدهکهن،کهلهدهرهوهیئهزمونیمنداڕوودهدهن،سهربه
س���یستهمێکنودهس���تیمننایگاتێ.بهاڵمهاوکاتحاڵهت���یگونجاویههموو
ئهزمونهکان���ملهوێدایه،کهئهوکهس���هدهربڕینهکانیخ���ۆیڕێکدهخاتولهنێو
سستهمێکداسهقامگیریاندهکات.ئێمهلهنێوشتهکاندائهوهیخۆماندایدهنێین.
دهیدۆزینهوه.کهسانیدیکهبهبێناکۆکی،وهکوڕێکخهریئهزمونهکانمانخۆیان
بۆئێمهدهرناخهن؛لێرهداجهختکردنلهسهرسهلماندنیدیاردهخۆیدهسهپێنێت.
ئایالێرهداهۆگهرایهتیس���ودبهئێمهدهگهیهنێت؟ئهمپرسیارهبۆمامهڵهکردن
لهگهڵکێش���هیئاڵۆزیبوونیکهس���انیدیکهلهفهلسهف���هیکانتدالهجێگهی
خۆیهتی؟هۆگهرایهتیدیاردهکانبهیهکدییهوهدهبهستێتهوه.بهاڵمتوڕهبوونله
دهروونیکهسهکهدایهکدیاردهیهوشێوازیدهربڕینیتوڕهبوونهکهشبهرانبهرمن
دیاردهیهکیدیکهیجیاوازه.ئایاپهیوهندییهکیهۆگهرایانهلهنێوانیانداههیه؟
وهاڵم���یئ���همپرس���یارهدهبێ���تپهیوهندییهکهی���اندیاریبک���ات.منی���ش
س���ورههڵگهڕانیدهموچاویپ���ۆڵبهتوڕهبوونهکهیهوهدهبهس���تمهوه.لهالیهکی
دیک���هوه،هۆگهرایهتیلهوێداواتابهخش���ه،کهدیاردهکان���ینێویهکجۆرئهزمون
پێکهوهببهس���تێتهوه.ئای���ادهبێتبهپڕینێواندووج���ۆرئهزمونیلهیهکدی
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جیاواز؟ئهوهۆگهرایهتییهیکانتباس���یدهکاتساتهنهگهڕاوهکانینێوکاتیمن
پێکهوهدهبهس���تێتهوه.ئایادهتوانێتس���اتهکانیمنوساتهکانیکهسانیدیکه
پێکهوهببهس���تێتهوه؟چجۆرهپهیوهندییهکیکاتیلهنێ���وانبڕیاردانیئهوبۆ
دهربڕین،ک���هلهنێوئهزمونیدادهبێتبهدیاردهودیاردهکانینێوئهزمونیمندا
دروستدهکات؟ئایاکتوپڕییه؟بهردهوامییه؟چۆنساتێکیمنلهوکتوپڕییهیان
بهردهوامییهداپهیوهندیبهس���اتیکهس���ێکیدیکهوهههیه؟ئهگهردامهزراندنی
هارمۆنیهکیلهپێشتریش)ههرچهندهکانتباسینهکردوه(پهیوهندیلهنێواندوو
س���اتینێودووکاتیجیاوازدروستبکاتهێشتائهودووجۆرکاتهلهیهکدییهوه
جی���اوازنچونک���هبناخ���هییهکگرتنیس���اتهکانینێوههریهکێکی���انخاوهنی
ئهزمهنهکهی���ه.الیهنیههمهکیکاتبۆکانتبیرۆکهی���یوچهمکه؛ئهوجهخت
لهس���هربونیادیکاتدهک���اتوئهوبارودۆخهپێویست���هکاتییهیبۆئهزمونی
دادهنێتههمهکییه.هێش���تائهمبارودۆخهههمهکیوناسنامهیهبۆههڵبهستنی
پهیوهن���دینێوانئهزمونهجیاوازوفرهجۆرهکاندایاریدهدهرنییه.مادامناتوانین
بی���رلهپهیوهندینێوانئاگامهندییهکانبکهینهوهچهمکیکهس���انیدیکهنابێت
بهبنهمایهکبۆئاگامهندییمان؛دهبێتلهڕیزیچهمکهتیلیۆلۆجییهکاندابنرێت.
کهوابوو،کهس���انیدیکهس���هربهکاتیگ���ۆری”وهکوئهوه”یه.کهس���انیدیکه
گریمانهیهکیلهپێشترهوپێویستبهسهلماندنیناکات،.خاوهنییهکێتیهکیشه،
کهبهس���هرئهزمونهکان���هوهکاریگهره.گریمانهیهکه،ک���هناتوانینبهبێناکۆکی
س���هرههڵدانبی���ریلێبکهینهوه.ئێمهدهتوانینکاریگهرێتیکهس���ێکبهس���هر
ههس���تکردنمانهوهبناس���ین،ب���هاڵمناتوانیندیاردهکهینێ���وئهزمونیئهو،که
کاردهکاتهسهردیاردهینێوئهزمونیمنبدۆزینهوه.ههرچهندهدهتوانینبڵێین،
کهکارتێكردنهکهکتوپڕلهنێوئهزمونیمندادهردهکهوێت،هێش���تادژوارهبزانین
پهیوهندینێواندووالیهنیدابڕاویاننهخش���هیبهرانبهریهکوهس���تاو،وهکو
دووهێڵیتهریبیبدۆزینهوه.کێش���هکهماندۆزینهوهیئهوچهمکهشێوهکارییه
نییه،کهپهیوهندینێوانئهزمونوبابهتێکیدهرهکیدیاریدهکاتیانکێشهی
زهمینهیهکیلهپێش���تربۆئهزمونهکاننییه.ههستکردنبهبوونیکهسانیدیکه،
وهک���وبابهتێک���یدهرهکیئاماژهبۆس���یستهمێکیبیرۆکهک���اندهکات.منیش
خاوهنیئهوس���یستهمهنیم.ئهمهشئهوهدهگهیهنێت،کهبوونیکهسانیدیکه
ل���هئهزمونیمندادیاردهنییه،بهڵک���وئاماژهبۆدیاردهیهکلهدهرهوهیههموو
ئهزمونهکان���یمندهکات.بێگومانچهمکیکهس���انیدیک���هزۆرشتلهنێوئهو
س���یستهمهدابۆمنڕووندهکاتهوه:بۆنموونهلهگهڵدیاردهیهکدامنچاوهڕوانی
جۆرێ���کل���هپۆزلێدانیانجواڵنێکدهک���هم.بهاڵمئهمچهمک���هوهکوچهمکه
زانستییهک���اننییهیانئهوئامێرانهنییهلهتاقیکردنهوهیهکیزانستیدابهکاردێن
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ول���هئاکامیتاقیکردنهوهکهداباس���ناکرێن.چهمکیکهس���انیدیکهئامێرنییه.
تهنان���هتزۆرچهمکههن،ک���هبوونیانپهیوهندیبهچهمکیکهس���انیدیکهوه
ههیه.بوونیسیستهمێکیدیکهیواتاکانوئهزمونهکانلهدهرهوهیبوونیمندا
دیاردهجواڵوهکانیئاماژهیبۆدهکهن.ئهمس���یستهمه،کهلهبنهڕهتهوهبۆمن
دهرهکییه،بهردهوامپڕدهبێت.منههرگیزبهتهواویپهیوهندینێوانکهس���انی
دیکهوخۆمناناس���موکهس���انیدیکهششتێکیپێدراونین.منلهپرۆسهداو
لهسهرخۆئهوانمبۆدهناس���رێت.ئهوانئامێرێکنینبۆپێشبینیلهئهزمونێکدا
بهکاری���انبهێنم.بهاڵمههندێکڕوودانلهئهزمونیمنداههن،کهدهبنبهئامێر
بۆپێکهێنانیبوونیکهس���انیدیکهبۆمن.منبهردهوامدهمهوێتههستوبیر
وویستوڕهفتاریکهس���انیدیکهبناس���م.ئهمهشلهبهرئهوهیه،کهکهسانی
دیک���هتهنیائهوهنینم���ندهیانبینم،ئهوانیشمندهبین���ن.مندهمهوێتئهو
کهس���هبناس���مچونکهئهووهکوبابهتێکلهودیودهس���تهاڵتیمنهوهسیستهمی
ئهزمونهکانه.بهاڵملهبهرئهوهیمنههوڵدهدهمئهوس���یستهمهبناس���مومنیش
ب���ۆئهودهبمبهبابهت،ئهواڕادیکااڵنهخۆمبهودیوئهزمونهکانمدهگهیهنم،خۆم
بهزنجیرهیئهودیاردانهوهماندوودهکهم،کهناکهونهبهرڕۆشناییحهدهسیمن
ول���همڕێگهی���هوهخۆمبهودیوس���نوریزانینهکهمدهگهیهن���م.ههوڵدهدهمئهو
ئهزمونان���هپێک���هوهگرێبدهم،ک���هئهزموونیمننین.ئهم���هشنابێتههۆکاری
پێکهێن���انویهکگرتنیئهزمونهکانیخۆم.لهبهرئهوهیکهس���انیدیکهئاماده
نی���نوڕادهکهنئهوابهچهمکێکپێناس���ناکرێت.بێگوم���ان،ههندێکبیرۆکهی
دیکه،وهکوجیهانتاکوڕادهیهکلهدهس���تمنڕادهکاتههنودهتوانینتاکو
ڕادهیهکواتاکهیدیاریبکهین.کهسیدیکه،بهپێچهوانهوه،لهزۆرڕووهوهخۆی،
وهک���وڕهتدانهوهیئهزمونیمندهردهخات.منبۆئهوبکهریانخۆنیم،بهڵکو
بابهت���م.کهوابوو،منوهکوخۆیهکیخاوهن���یزانینئهوبابهتهمههوڵدهدهمئهو
خۆیهدیاریبکهم،کهخۆیهتیمنڕهتدهداتهوهودهمکاتبهبابهت.لهمڕووهوه،
بۆئایدیالیزمکهس���انیدیکهچهمکێکیدانراوی���انپێکهاتووینێوزانیننییه؛
ڕاس���تهقینهیهوپهیوهندییهکهش���یلهگهڵمندادیارینهکراوه.منکهس���یدیکه
دهکهمبهبابهت،هێش���تائهوبابهتهناکهوێتهبهرڕۆشناییحهدهسهکهم.منبه
)خۆ(یدادهنێمکهچیبابهتیبیرکردنهوهیمنیش���ه.لێرهدا،دووجۆرڕێگهچاره
ب���ۆئایدلیستهک���اندادهنێن:بهت���هواویوازلهچهمکیکهس���یدیکهبهێننو
بیسهلمێن���ن،کهبۆپێکهێنانیئهزمونهکانیمندهورنابیننیانباوهڕبهبوونی
ڕاس���تهقینهیکهس���یدیکهبهێننوپهیوهندینێوانئاگامهندییهکانباسبکهن.
ڕێگهچارهییهکهمبهخۆگهریناس���راوه.هێش���تا،ئهگ���هرپێکهێنانیناوهکهی
لهس���هردوورهپهرێ���زیئۆنتۆلۆجییانهیمنبێت،ئهوادهبێ���تبهگریمانهیهکی



251

نهس���هلمێنراویمێتافیزیکییانهچونکهلهوێ���دا،کهدهڵێملهدهرهوهیبوونیمن
هی���چشتێکنییهپێویستهبچم���هدهرهوهیخۆم.لهوێش���دادهبێتبهشتێکی
لۆجیکمهندان���هئهگهرتهنیاڕهتدانهوهیدهرچوونبێتلهزهمینهیدامهزرێنراوی
ئهزمونهکانولهس���هرئاس���تیبابهتگهرێتیڕهخنهگرانهدهمێنێتهوه.ههرچهنده
دژوهس���تاوبهرانب���هربوونیئێمهخۆیڕادهگرێت،بهاڵمخۆیلهس���هرزهمینهی
ناکۆکییهکانینێوبۆچوونیئایدیالیستانهدهس���هلمێنێت.زانستیدهروونناسی،
وهک���وفێرگهیڕهفتارگهریواتسۆن،کهدهیهوێ���تبابهتگهرانهوتهواوبێت،له
ڕاستیداگریمانهیهکیخۆگهرییه.نکۆڵیلهههبووهناوهکیودهروونییهکانینێو
ئهزمونهکان���یمنناکات.ل���هڕوانگهیئ���همڕێگهچارهیهوهکان���توزۆرینهی
شوێنکهوتوانیکانتیشبوونیکهس���انیدیکهدهس���هلمێنن.پهنابۆههستکردنه
هاوبهشهکانمانیانهاندهرهناوهکییهقوڵهکانیش���ماندهبهن.شۆبنهاوهربیریای
خۆگهرایهتیبهو”مرۆڤهشێتهدادهنێت،کهچاوهکانیخۆیلهئاستیخانویهکی
ب���هرزیبهرانب���هریدادهخات.”ئێمه،لێرهدا،ڕاس���تهوخۆبونی���ادیئایدیالیزم
دهڕوخێنی���نوڕوول���همێتافیزیک���یڕیالیستانهدهکهین.یهک���هم،ئێمهلهگهڵ
دهستنیش���انکردنیتاقمێکس���یستهمیداخراو،کهتهنیالهدهرهوهدادهتوانین
پێیانبگهین،بهنهێنیولهناوهوهچهمکیجهوههردروستدهکهینهوه.بێگومان
ئهوس���یستهمانهجهوههرنین،چونکهسیستهمیبیرۆکهکانن.بهاڵمپهیوهندییه
دهرهکییهکانی���انلهخۆیاندادهرهکین؛نهناس���راون،ئێم���هکارتێکردنهکهشیان
نازانی���ن،چونکهگریمانهیبیری���ارهخۆگهرایهتییهکانلهئهگهرزۆرترچیدیکه
نییه.تهوانایئێمهبۆدهرخستنیئهونهبوونه،وهکوفاکتۆرێکیڕههاس���نوردار
نهکراوه؛ههروههاپهیوهندیبهزانینیئێمهوهس���هبارهتکهسانیدیکهشنییه.
کهوابوو،ئهگ���هرئاگامهندییهکانچهمکێکیڕووتیبهس���تنهوهیدیاردهکانبن،
یاس���ایبوونیش���یانههس���تکردنیههس���تکراوهکهبێت،هێش���تائهوڕاستییه
ناشاردرێت���هوه،ک���هس���یستهمیپهیوهندییهکانف���رهن.ه���هریهکێکیشلهو
س���یستهمانهب���هتهنیاڕادهوهس���تێت.ئهگهرمنئاماژهبۆئ���هوچهمکهبکهم،
ئهزموونیمنبۆتوڕهبوونیکهس���ێکیدیکهوئهوچهمکهههمانکاتبهس���تراون
ب���هس���یستهمێکیناوهک���یئهزمونیتوڕهبوونهوه.منس���یستهمێکیڕاس���تی
ئهندێشاویدادهمهزرێنم،کهکانتههوڵیلهناوبردنیدهدات.بهدڵنیاییهوه،ئێمه
مامهڵ���هلهگهڵڕێکهوتنلهنێواندووجۆردیاردهدادهکهین–توڕهبونێکلهس���هر
دهموچاویکهسهکهدهردهکهوێتوههس���تیپێدهکرێت،توڕهبوونهکهش،وهکو
دیاردهیهکیڕاس���تهقینهیناوهوهیاندهروونیکهس���هکهیه.ئهمهشڕێکهوتنی
نێواندیاردهوڕاستهقینهیهکیئهودیودیاردهکهنییه.بهاڵمکێشهیسهلماندنی
ڕاستیلهس���هرڕێکهوتنیبیرۆکهیهکوبابهتهدهرهکییهکهدهمێنێتهوه.ئهمهش
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ڕیکهوتنیانپهیوهندیبیرۆکهکانلهگهڵیهکدییاناگرێتهوه.ئێمهئاماژهکردنمان
بۆ)نۆمینه(س���ڕیوهتهوه.دیاردهیتوڕهبوونهک���هپهیوهندیبهوبابهتهدهرهکییه
ڕاس���تهوهههیه،کهلهنێوئهندێش���هیئێمهشداس���هریههڵداوه.کێشهکهلێرهدا
نوێنهرایهتیکردنیبهجێیبابهتهکهیهچونکهڕاس���تیدهرهکیوههس���تکردنبهو
ڕاس���تییهههن.ئهگهرباس���یتوڕهبوونیخۆمبکهمدهمتوانیبهرجهستهبوونه
ناوهکییهکهیوگۆڕانکارییهکانیس���هردهموچاویشمبهدووجۆرهۆکردهییهک
هۆک���اردابنێ���م.ئهگ���هریهکێکل���همدووجۆرهل���هبوونیکهس���ێکیدیکهدا
س���هرههڵداتوئ���هویدیکهشل���همندابێت،ئ���هوایهکێکلهوان���هدهبێتبه
ڕاس���تهقینهیئ���هویدیوبهپێوهریبیری���ارهڕیالیستهکانیشڕاس���تییهکهی
دهدۆزێتهوه.لهنێوکێش���هیبوونیکهس���انیدیکهداپێشبیرێکیبنهڕهتیههیه:
ئهویشئهوهیه،کهکهس���یدیکهکهس���یدیکهیهومننیی���ه.ئهمڕهتدانهوهیه
دهبێ���تب���هبناخهیبونی���ادیبوون–بۆ–کهس���انیدیکه.ئهمپێش���بیرهالی
ئایدیالی���زموڕیالیزمیشههیهوڕهتدانهوهیهکیدهرهکییه.کهس���ێکیدیکهمن
نیی���هیانئهوکهس���هیه،که)من(ئ���هونیم.ئهم)نییه(یهئام���اژهبۆنهبوونێک
لهنێوانمنوئهودادهکاتولهیهکدیمانجیادهکاتهوه.س���هرچاوهیئهم)نییه(
یهمنیانکهس���هکهیدیکهنییه،تهنانهتل���هپهیوهندییهکهشمانبهیهکدییهوه
نییهبهڵکو،نهبوونیپهیوهندییهوبنهڕهتیههمووپهیوهندییهکانیش���هلهنێوان
منوکهس���انیدیکهدا.کهسانیدیکهلهئهزمونیههستکردنهکانمدادهردهکهون.
لهش���یئ���هوان،وهک���وبوون–لهنێو–خ���ۆل���هدهرهوهیلهشیمندای���ه؛ئهو
پهیوهندییهیدهکهوێتهنێوانیانهوهلهنێو)شوێن(داس���هرههڵدهداتودهرهکییه.
بیریارێک���یڕیالیست���یل���هوباوهڕهدای���هبههۆک���اریلهشهوهکهس���انیدیکه
دهدۆزرێت���هوهوخۆیلهوانیشبههۆک���اریلهشهوهجیادهکاتهوه.ئهمهشئهوه
دهگهیهنێ���ت،کهواتایئۆنتۆلۆجیڕهتدانهوهکهلهدهس���تهواژهکهیدا،”منپۆڵ
نیم.”ههمانڕهتدانهوهیهلهدهستهواژهی”مێزهکهکورسینییه.”بهکاریدههێنین.
مادامهک���یجیاکردن���هوهیئاگامهندییهکانیشب���هجیابوون���هوهیلهشهکانهوه
گرێ���دراون،ئ���هواجۆرێکشوێنلهنێ���وانئاگامهنددییهجیاوازهکانیش���دادهبێ
ههبێ���ت؛ئهمهشبهت���هواویجۆرێک���هلهنهب���وونودوورییهک���یڕههالهنێو
ئهزمونهکانماندا.ئایدیالیزملهشیمنوکهس���انیدیکهبۆسیستهمیبیرۆکهکان
دهگهڕێنێتهوه،بۆشۆپنهاوهرلهشمبابهتێکیڕاس���تهوخۆیه.بهاڵمئهمبۆچوونه
خۆیبهودیودوورییهڕههاکهینێوانئاگامهندییهکانناگهیهنێت.س���یستهمێکی
ب���ڕیبیرۆکهکان،بۆنموونهمۆناد،خۆیس���نورداردهکات،ناتوانێتپهیوهندی
لهگ���هڵشتێکیجیاوازلهخۆیدامهزرێنێتوخۆیهکیدیکهس���نورداربکاتو
هیچشتێکیئهمس���نوردارنهک���ات.بوونێکیدابڕاویههی���هو)شوێن(لهوانی
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دیک���هیجیادهکاتهوه.کهوابوو،ل���همبۆچوونهشهوه،شوێ���نئاگامهندیمنو
کهس���انیدیک���هجیادهکاتهوه.ئایدیالی���زم،بێئهوهیههس���تیپێبکات،پهنا
بۆ)کهس���یس���ێیهم(دهباتتاکوڕهتدان���هوهدهرهکییهک���هبسهلمێنیت.ئێمه
بینیم���ان،کهپهیوهندیدهرهک���یداوایگهواهێکبۆس���هلماندنیدهکات.لهم
ڕووهوهئایدیالیستهکانوڕیالیستهکانبهمئاکامهدهگهن:لهبهرئهوهیکهسانی
دیکه،لهنێوشوێنداخۆیانبۆئێمهدهردهخهنئهوائێمهوکهس���انیدیکهلهنێو

شوێنیڕاستهقینهیانئهندێشاوییدالهیهکدیجیادهبینهوه.
ئهمپێش���بیرهچهن���دئاکامێکیلهدوایه:ئهگهرپهیوهندییملهگهڵکهس���انی
دیکهدهرهکیوبێجیاوازیبێت،ئهواسهرههڵدانولهناوچوونیکهسانیدیکه
کارناکهنهس���هربوونیمن.مادامهکیبوونیکهسانیدیکهکارناکاتهسهربوونی
منتهنیاڕێگهیهکبۆخۆناس���ینیبهمنخۆدهرخستنه،وهکوبابهتێکیزانین.
لێرهداپێویستهئ���هوهشبزانین،کهمندهبێبهوجۆرهیههمووالیهنهفرهکانی
سهرنجهکانملهنێویهکێتییهکداکۆدهکهمهوه،کهسانیدیکهشبهههمانشێوهلهنێو
یهکێتییهکدادادهنێم:لێرهدامنیهکێتیکهسێکیدیکهپێکدههێنم.کهوابووکهسانی
دیکهبۆمنتهنیاوێنهیهکیئهندێشاوییه.کهسیسێیهمیانگهواهێکدهتوانێت
بهراوردلهنێوانکهس���انیدیکهووێنهئهندێش���اوییهیمنبکاتوڕاستییهکهی
س���اخبکاتهوه.لهس���هروئهمهوه،ئهوکهس���هیگهواهیدهداتنابێتپهیوهندی
دهرهکیلهگهڵمنووکهس���انیدیکهداههبێت.ئهگهرئهمکارهنهکاتئهوامنو
کهسانیدیکهدهبینبهوێنهیهکیئهندێشاوینێوبیریئهو.ئهودهبێتلهبوونی
منداولهبوونیکهس���انیدیکهداببێتبهڕهتدانهوهیهکیناوهکی.پهنابردنهبهر
خوا،بهوشێوهی���هیالیالیبینردهیبینین،پهنابردنهبهرڕهتدانهوهیناوهکییه؛
لهنێوچهمک���یتیۆلۆجیئافهریدکردندادهردهکهوێت:خ���وا،لهههمانکاتدامنو
کهسانیدیکهیهومنوکهسانیدیکهشنییه،چونکهئافهریدماندهکات.خوابۆ
ئهوهیمنبناسێت،پێویستهمنبێتوراستهوخۆبهبێهیچناوهندێکپهیوهندی
بهمنهوهههبێت.ههروهها،بۆئهوهیگهواهییهکهیبێالیهنبێت،پێویستهمنو
کهسانیدیکهشنهبێت.وێنهیئافهریدکردننموونهیهکیبهجێیهلهبهردهستماندا،
چونک���هلهئافهریدکردنداتهماشایناخیشت���هئافهریدکراوهکهدهکهین.ئهوهی
ئافهریدیدهکهم)م���ن(ه،هاوکاتئافهریدکراوهکهل���هدهرهوهیمندابهرانبهرمن
ڕادهوهس���تێتودهبێتبهبابهت.لهمحاڵهتهدا)شوێن(لهئیمهدوورناکهوێتهوهو
ڕێگهیههڵبژاردنماندهبهستێت:دهبێتپهنابۆخوایانئهوئهگهرهبهرین،که
دهرگاکانیخۆگهریمانبۆئاوهاڵدهکات.بهاڵمئهمچهمکهلهبهردهمدووڕیانهیهکدا
ڕاماندهگرێت:ئهمهشگرفتێکبوولهکێش���هیبوون���یجهوههرهکاندابیریارانی
پاش–دیکارتباس���یانکرد.ئهگهرخوامنوکهس���انیدیکهشبێت،ئایا)من(چ
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جۆرهبوونێکمههیه؟ئهگهرئافهریدکردنپرۆس���هیهکیبهردهوامبێتئهوامنیش
لهنێوانبونێک���یدووریخۆمویهکانهگیبوونلهگهڵخوادادهمێنمهوه.ئهگهر
ئافهریدک���ردنبهیهکج���ارتهواوبووبێتومنیشل���هدهرهوهیخوادابمئهوا
هی���چشتێکبوونیمنبهخواوهنابهس���تێتهوه:خواوبوونیمنپهیوهندییهکی
دهرهکیی���اندهبێت.ئهم���هشلهپهیوهندینێوانهونهرمهندێکیپهیکهرس���ازو
پهیکهرهدروس���تکراوهکهیدهچێت.خوا،لهمحاڵهتهدا،بههۆکاریوێنهکانینێو
ئهندێشهیسهربارهتمن،مندهناسێت.لهنێوانئهمبارودۆخانهدا،چهمکیخوا،
ک���هڕهتدان���هوهیناوهکیبۆئێمهدهردهخاتودهبێتب���هتهنیاپهیوهندییهکی
گونجاولهنێوانئاگامهندییهکاندا،وهکوچهمکێکیبهجێخۆیناچهسپێنێت:خوا
نابێتبهپێویستیانزهمینهیهکبۆس���هلماندنیبوونیکهسانیدیکه.ههروهها
خوا،وهکوناوهندێکلهنێوانبوونیمنوکهس���انیدیکهدالهپێش���وهختابوونی
کهسانیدیکهوپهیوهندییهناوهکییهکهینیشاندهدات،چونکهخوابهوشێوهیهی
ههم���ووخهس���لهتهکانی)ئاگایی(ههیه،پاراوترینبوونیئ���هویدییه.پێویسته
بتوانێتپهیوهندیناوهکیلهگهڵمنداههبێت.دهردهکهوێتبیردۆزهیپۆزهتیڤیزم
س���هبارهتبوونیکهس���انیدیکه،خۆیلهخۆگهرایهتیدووردهخاتهوهووازله
پهنابردنی���شبۆخوادههێنێت.ئهمک���ارهش،بۆدامهزراندنیپهیوهندیلهنێوان
منوکهس���انیدیکهدالهس���هرڕهتدانهوهیناوهکیپێویسته؛ئهوهدهگهیهنێت،
ڕهتدان���هوهجیاوازییهبنهڕهتییهکانیکهس���انیدیکهلهگهڵمندا،کهبوونیمنی
پێدهناس���رێتونێوانمنوکهس���انیدیکهش،کهکهسانیدیکهیپێدهناسرێت

بهرجهستهدهبێت.دهشێلهمبۆچوونهوهتهماشایپرسیارهکهبکهین؟

جیم.هوسرڵ،هیگڵ،هایدیگهر
فهلسهفهیس���هدهکانینۆزدهههموبیستهموابۆکێشهکهدهچن،کهئهگهر
منوکهس���انیدیکهبهدووجهوههریلهیهکدیداب���ڕاودابنرێین،ئهواناتوانین
ل���هخۆگهرایهتیڕزگاربین:یهکگرتنیئهمدووجهوههرهکارێکیمهحاڵه.بهاڵم
ههرچهندهئ���همفهلسهفهیهوازلهئاکامهکانیڕهتدان���هوهیدهرهکیدههێنێت،
هێش���تائاکامێکیگرنگیههڵگرتۆتهوهووازیلێنههێن���اوه.ئهوئاکامهگرنگهش
ئهوهی���ه،کهپهیوهندینێوانمنوکهس���انیدیکهلهس���هرزانیندادهمهزرێت.
کاتێکهوس���رڵله)تێڕامانهدێکارتییهکان(و)لۆجیک���یفۆرمهلیستیوبهرز(
ههوڵیڕهتدان���هوهیخۆگهرایهتیدهدات،لهوباوهڕهدای���هئاماژهکردنبۆبوونی
کهس���انیدیکه،مهرجێکیدانهبڕاوهبۆپێکهێنانیجیهان.ئێمهلێرهدابهدرێژی
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باس���یبیردۆزهکهیناکهینوبۆچوونهکهیبهگشتیڕووندهکهینهوه.جیهانبهو
ج���ۆرهیخۆیبۆئاگامهندیدهردهخات،الیهوس���رڵ،بووهبه)نێو–مۆنادی(.
بوونیکهس���انیدیک���هلهنێوجیهان���داتهنیاشتێکیههندهک���یوکۆنکرێتیو
ئهزمونگهرینییه،بهڵکومهرجێکیپێویستیش���هبۆیهکێتیودهوڵهمهندبوونی
جیهان.گرنگنییهمنئهممێزه،درهختهیاندیوارهڕووتهبهتهنیایانپێکهوه
ببینم،کهس���انیدیکهههمیش���ه،وهکوواتایهکیئهوشتانهیدهیانبینملێرهن.
بهکورتییهک���هی،ئهوگهرهنتییهکیڕاس���تهقینهیدهرهک���یشتهکانه.مادامهکی
دهروونمانلهنێوجیهاندایهوبهشێکهلهجیهان،لهگهڵجیهانیشدادهکهوێتهژێر
کهمکردنهوهیفینۆمینۆلۆجییانه،کهسانیدیکهشبۆپێکهێنانیپێویستن.ئهگهر
منگومانلهبوونیپیرۆیهاوڕێمیانکهس���انیدیکهبکهم،پێویستهگومانله
بوون���یکۆنکرێتیوداکهوتیئهزمونهکانمبکهم.منڕهواییبهخۆمنادهم:خۆی
ئهزمونگهریموخۆیئهزمونگهریکهس���انیدیکهشلهیهککاتدالهنێوجیهاندا
بهرجهستهدهبن.واتایگشتی)کهسانیدیکه(بۆپێکهێنانیههریهکێکله)خۆ(
ی���هتاکهکانپێویسته.بهمجۆره،ههمووبابهتێ���ک،بهپێچهوانهیبۆچوونهکهی
)کانت(وه،کهگوایهبابهتلهپهیوهندییابهخۆوهسهرههڵدهدات،لهنێوئهزمونی
من���داچهندالیهنیی���ه؛لهبنهڕهتهوهدهردهکهوێتخاوهنیس���یستهمێکبێتبۆ
ئ���هوشتانهیلهجیهانیپانوبهرینیئاگامهندییائاماژهیبۆدهکات؛لهس���هر
مێزهکه،دیوارهکهیه،کهکهس���انیدیک���هشلهوێوهدهردهکهون،ههروههالهگهڵ
خۆدهرخستنیکۆنکرێتی)پیرۆ(و)پۆڵ(یشدایه.بهدڵنیاییهوهئهمبۆچوونانهجۆره
تێپهڕبوونێکبهس���هرههڵوێستهکۆنهکاندانیشاندهدهن.نکۆڵیلهوهناکرێت،که
شتهبهئامێرکراوهکهلهیهکهمساتیدۆزینهوهیهوهئاماژهبۆدهستهوتاقمێکله
بوون–بۆ–خۆدهکات.ئێمهلهدواییدابۆسهرئهمخاڵهدهگهڕێینهوه.ئاشکراشه
واتای)کهس���انیدیکه(لهئهزمونیانبیرکردن���هوهیهۆشهکیوئهنهلۆگییهوه
س���هههڵنادات؛بهپێچهوان���هوه،لهبهرڕۆشناییچهمکیکهس���انیدیکهدائهزمون
لێکدهدرێتهوه.ئایائهمهشئهوهدهگهیهنێت،کهچهمکیکهس���انیدیکهشتێکی
لهپێش���تربێت؟وهاڵمیئهمپرس���یارهبۆدواییههڵدهگرین.لهگهڵئهمالیهنه
چاکانهشدابیردۆزهکهیهوس���رڵلهوهناچێتلهبیردۆزهکهیکانتجیاوازتربێت.
لهبهرئهوهیخۆیئهزمونگهریمنلهکهسانیدیکهدڵنیانییههوسرڵبۆخۆی
ب���هرزدهگهڕێتهوه،کهڕادیکااڵنهله)خۆ(وهجیاوازهولهوخۆیهشدهچێتکانت
باس���یدهکات.ئهوهیپێویستهبیسهلمێنینئهوخاڵهیه،کهتهریبیدانانیخۆیه
ئهزمونگهرییهکانگومانلهالیکهسهکاندادروستناکات،بهڵکوگومانلهگهڵخۆیه
بهرزهکاندادێتهکایهوه.لهمبۆچوونهوه،ئهوهیبهرانبهرمکهسێکیئهزمونگهری
نێوئهزمونیمننییه،بهڵکوخۆیهکیبهرزهوئهوکهسهشبهسروشتههیهتی.
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لهڕاس���تیدا،کێشهکهلێرهدادهبێتبهبهستنهوهیاندانانیپهیوهندینێوانئهم
خۆی���هبهرزانهیئهودیوئهزمونهکان.ئهگهرکهس���ێکبڵێت،خۆیبهرزئاماژه
بۆبوونیکهس���انیدیکهب���هههمووگهرییهوهدهکاتئێم���هشدهتوانینبڵێین،
ئام���اژهکردنهکهبۆواتاکانیانه.لێرهدا،کهس���انیدیکهدهبێتبهکاتیگۆرییهکی
تهواوکهروڕێگهشبهپێکهێنانیجیهانوهکوبوونێکینا–ڕاستلهودیوجیهانهوه
دهدات.بێگومانکاتیگۆری)کهس���انیدیکه(ئاماژهبۆبوونیکهس���انیدیکهله
دهرهوهیخۆمان���دادهکات،بهڵکوئهمئاماژهکردهنهبۆیههیهبوونێکیلهس���هر
ئهگهروهس���تاوبهکهس���انیدیکهبدات.بههایبهستنیناوهڕۆکیههیهولهنێو
جیهانیشدادهگونجێت.یاساکانیش���یبهجیهانهوهپابهندهوکهسانیدیکهشبه
س���روشتلهدهرهوهیجیهاندان.لهسهروئهمهوه،هوسرڵبوونبۆزنجیرهیهکی
س���ادهیکارکردنهکاندهگهڕێنێتهوهوتێگهیشتنیلهچهندبارهبوونهوهیبوونی
کهس���انیدیکهیلهناوبردوه.لهوانهیهڕێگهیهکیچاکتربۆپێوانیبوونبهزانین
نهدۆزینهوه.لێرهدا،لهگهڵئهوهشدا،کهدهڵێینزانینبهگشتیپێوانهبۆبوون،
بوونیکهس���انیدیکهبهوزانینهدهپێورێتکهس���انیدیک���هلهبارهیخۆیانهوه
ههیانه،نهکبهوزانینهیمنلهبارهیئهوانهوهههمه.ئهوهیپێویستهمندهستم
بکهوێتبوونیکهسانیدیکهیه،نهکبهوشێوهیهیمنزانینملهبارهیانهوهههیه،
بهڵکوبهوشێوهیهیئهوانخۆیاندهناس���ن.ئهمکارهشمهحاڵهچونکهپێویستی
بهیهکبوونێکیناوهکیمنوکهس���انیدیکهههیه.لێرداجیاوازییهکلهنێوانمن
وکهسانیدیکهداپهیدادهبێت،کهلهسهرجیاوازیدهرهکیلهشمانڕانهوهستاوه.
بۆئهوڕاس���تییهدهگهڕێتهوه،کهههریهکێ���کلهئێمهلهناوهوهیخۆیدادهژی.
ئهوزانینهیلهناوهوهدروستدهبێتتهنیالهناوهوهدهپێورێتوزانینیکهسانی
دیکه،کهلهنێوخۆیانداههیانهناگرێتهوه.هوس���رڵلهمخاڵهتێگهیشتوهچونکه
دهڵێت)کهس���انیدیکه(بهوشێوهیهیلهئهزمونیکۆنکرێتیئێمهدادهردهکهوێت

ئامادهنهبوونه.
بهاڵملهفهلسهفهیهوس���رڵداچۆنئهمئامادهنهبوونهدهناس���رێت؟کهسانی
دیک���هبابهتیتێڕامان���یبێناوهڕۆک���هوخۆیانبهدهس���تهوهنادهنوههڵدێن.
تهنیاڕاس���تهقینهیهکلهبهردهممدابمێنێتهوهتێڕامانهکهیمنه؛کهس���انیدیکه
نیۆمایهک���یبێناوهڕۆکن،کهمنبهرهوخۆیاندهبهنودهیانهوێتخۆیانلهنێو
ئهزمونهکهمدادهربخهن.ئ���هوانکردهوهدامهزرێنراوهکانویهکێتیئهزمونهکانی
مننودواجاریشدهبنبهچهمکێکیبهرز.هوسرڵبۆوهاڵمدانهوهیئهمبۆچوونه
خۆگهرایهتیی���هدهڵێت،دڵنیابوونلهبوونیکهس���انیدیکه،وهکودڵنیابوونهله
بوون���یجیهان.بوونیدهروونیوجهس���تهییمنیشدهخاتهنێوئهمجیهانهوه.
بیریارێک���یخۆگهریشههم���انبۆچوونیههیه؛ئهودڵنیایه،ب���هاڵملهوهزۆرتر
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دڵنیانییه.بوونیجیهان،بهدیدیئهو،لهس���هرئهوزانینهڕادهوهس���تێت،که
ههیهتی.ئهمهبۆبوونیکهسانیدیکهشبهدروستدادهنێت.پێشتروامدهزانی
لهگهڵڕهتدانهوهیچهمکیخۆیبهرزالیهوس���رڵلهدهستخۆگهرایهتیڕزگار
دهب���م.)53(ئهوکاتهل���هوباوهڕهدابووممادامههمووبابهتێک���ملهنێوئاگامهندی
دهرهێناوه،هیچشتێکنامێنیتهوه،بهرانبهربوونیکهس���انیدیکهڕاوهستێتو
خۆیبهسهروهردابنێت.بهاڵمهێشتا،ههرچهندهدهزانم،کهکێشهیخۆیبهرز
ناپێویستهوڕوخێنهره،وازهێنانلهمچهمکهچارهسهریگرفتهکهمانبۆبوونی
کهسانیدیکهناکات.ئهگهرلهدهرهوهیخۆیئهزمونگهریبێجگهلهئاگاییلهو
خۆیهوههیچیدیکهنهبێت،کهپانتاییهکیبهرزهبهبێخۆ–س���هلماندنیبوونی
کهس���انیدیکهپێویستیبهپانتاییهکیبهرزهلهودیوجیهانهوه.لهئاکامدا،تهنیا
ڕێگهچارهیهکبۆدهربازبوونلهخۆگهرایهتیس���هلماندنیئاگامهندیبهرزیمنه،
کهدهکهوێتهژێرکاریگهریچهندباربوونهوهیئاگامهندییهکانیدیکهیوهکوخۆم.
هوسرڵبوونیبۆزنجیرهیواتاکانگهڕاندۆتهوه.لهڕێگهیزانینیشهوهپهیوهندی
منوکهس���انیدیکهیباسکردوه.لهمڕووهوههوس���رل،وهکوکانتنهیتوانیوه
چارهسهریخۆگهرایهتیبکات.ئهگهرلهجێگهیزنجیرهیسهرههڵدانیکردهوهکان
جۆرێ���کلهدیالێکتیکیئهودیوکاتهوهدابنێین،دهبینینهیگڵلهبهشییهکهمی
)فینۆمینۆلۆجیهۆش(داپێشکهوتنیبهسهرهوسرڵداوهدهستهێناوه.لێرهدا،
دهرکهوتنیکهس���انیدیکهتهنیابۆپێکهێنان���یجیهانوخۆیئهزمونگهریمن
مهرجێکیپێویستنییه،بهڵکوخۆ–ئاگاییمنیشدهگرێتهوه.خۆئاگاییمنیان
هاوکێشهی)منمنم(لهسهرئهوهۆکارهڕادهوهستێت.لهسهرهتاوه،خۆ–ئاگایی
ڕووتهوشتێکه،وهکوخۆی.لهبوونیخۆیدڵنیایه،بهاڵمهیشتائهمدڵنیابوونهی
هیچڕاس���تییهکیلهنێوخۆیداههڵنهگرتوه.ڕاستییهکهیلهوێدادهردهکهوێت،که
بوونیخۆیبهس���هربهخۆدابنێت.لهمسهرهتایهداخۆ–ئاگاییپهیوهندینێوان
خ���ۆوبابهتیدهرهکیدهرناخات.بابهتهکهشیتاکوئێستا]کهخۆیهتی[دهرهکی
نیی���هوخۆیهتی.لهپێناویوهدهس���تهێنانیچهمکهک���هوئاگابوونیلهخۆی،
دهبێتخۆیلهدهرهوهیبوونیخۆیدابکاتبهبابهتیئاگاییهکهیوبوونیخۆی
بهرجهستهبکات.ههوڵبداتبوونی)منههم(بکاتبهبابهتێکیدهرهکیوپهرهبه
خۆیبدات.ئهمههوڵدانهشلهمقۆناخهداجوڵێنهرهبۆپهرهسهندنیئاگامهندی؛
خۆ–ئاگایی���ه،کهلهالیهنخۆ–ئاگاییهکیدیکهدهناس���رێتوههمانکاتلهگهڵ
خ���ۆیوخۆ–ئاگاییهکهیدیکهداههمانناس���نامهیانههیه.ئ���هوهیدهکهوێته

 53    سارتهرلهپێشنوسینیئهمپهرتووکهداپهرتووکێکیبهناوی)بهرزێتیخۆ(لهساڵی)1934(،

باڵوکردۆتهوهتیایداڕهخنهلهچهمکیخۆیبهرزالیهوسرڵدهگرێتوڕهتیدهداتهوه.)وهرگێڕ(
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نێوانیانهوهکهسانیدیکهیه.کهوابوو،ڕاستهقینهکهچهندبوونیئاگامهندییهکانه.
ئ���همچهندبوونهبووهبهدووالیهنیوجیابوونهوهی���ان.لێرهدا،ئێمهرووبهڕووی
ئ���هوڕهتدانهوهناوهکییهدهبینهوه،کهلهپێش���تردهمانویستبیسهلمێنین.هیچ
نهبوونێکیدهرهکیئاگامهندیمنوکهس���انیدیکهجیاناکاتهوه.جیابوونهوهی
نێوانمنوکهس���انیدیکهلهس���هرفاکتۆریبوونیمنڕادهوهس���تێت.کهسانی
دیک���هئهوهیه،کهبوونیمنلهخۆیانجیادهکهن���هوهومنیشئهوانلهبوونی
خۆمجیادهکهمهوه.ئاگامهندییهکانڕاس���تهوخۆپش���تیوانییهکتردهکهن.ئهم
بۆچوونهڕێگهماندهداتپێناس���یبوونیکهسانیدیکهشبکهینبهوشێوهیهی
بۆمنخۆیدهردهخات:کهس���انیدیکهلهمنهوهجی���اوازهوبابهتێکهخاوهنی
ڕهتدانهوه.ههروههابابهتێکیخۆ–ئاگاشه.بۆمنئهوبابهتهیهخۆیبهژیانهوه
خهریککردوه.منیشبهههمانش���ێوهبۆکهس���انیدیکهدهردهک���هوم:بابهتێکی
کۆنکرێتی،ههس���تهکیوڕاس���تهوخۆم.بۆچوونیهیگڵلهسهرهاودهنگیمنو
کهسانیدیکهڕانهوهستاوه،بهڵکووابهستهبهوپهیوهندییهوه،کهبه)خۆناسینی
کهس���ێکلهنێوکهس���ێکیدیکهدا(ناوزهدیدهک���ات.لهڕاس���تیدا،لهبهرئهوهی
ههمووکهس���ێکدژیئ���هویدیکهیه،ئهوامرۆڤبهت���هواویبوونێکهبۆخۆی.
لهکاتیدژوهس���تانبهرانبهرویدیوبهرهنگاریکردنلهگهڵیداتاکڕهویمرۆڤ
دهچهسپێنین.کهوابوو،کۆجیتۆبهتهنیانابێتبهسهرهتایهکیفهلسهفیچونکه
لهئاکامیناس���ینیبوونیخۆم،وهکوتاکهکهس���ێکس���هرههڵدهدات.ناسینی
بوونیخۆشم،وهکوتاکهکهسبهبوونیکهس���انیدیکهوهگرێدراوه.کێش���هی
بوونیکهسانیدیکهپهیوهندیبهکۆجیتۆوهنییه؛بهپێچهوانهوهکۆجیتۆلهسهر
بوونیکهسانیدیکهڕادهوهستێت.کهوابووئهوساتهیهیگڵناویدهنێتبوونبۆ
کهس���انیدیکهبۆگهشهکردنیئاگاییلهخۆقۆناخێکیپێویسته؛ئهوڕێگایهی
بهرهوناخیخۆماندهباتلهکهس���انیدیکهوهدهستپێدهکات.بهاڵممنئهوهنده
بایهخبهکهسانیدیکهدهدهم،کهلهمنهوهجیاوازنوبابهتێکنبۆمن.ههروهها
منیشبۆئهوانبهههمانشێوهدهردهکهوم.منیشبۆئهواندهبمبهبابهت.مادام
منلهوێداولهڕێگهیئهوانهوهدهبمبهبابهتبۆخۆم،پێویستهداوایبڕوانامه
بۆبوونملهکهس���انیدیکهبکهم.ئهگهرئاگامهندییهکیدیکهلهنێوانئاگامهندی
منوخۆی���دابیربکاتهوهبوون–بۆ–خۆیئاگامهندیمن،لهئاکامیش���داههموو
بوونم،پێویستیبهکهس���انیدیکهدهبێت.منبهوشێوهیهههم،کهبۆکهسانی
دیکهدهردهکهوم.لهس���هروئهمهشهوه،کهس���انیدیکهبهوشێوهیهههن،کهبۆ
مندهردهکهونوبوونیش���مپێویستیبهئهوان���ه؛بهوشێوهیهیمندهردهکهوم
بوونیمندهردهخات.گهشهکردنیئاگاییملهبوونیخۆمدهکهوێتهسهرئهوهی
کهس���انیدیکهبۆمندهردهکهون.گرنگیبڕوانامهکهیبوونملهالیهنکهس���انی
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دیکهوهلهسهربڕوانامهیمنبۆبوونیئهوانڕادهوهستێت.کهسانیدیکهههست
ب���هبوونیمنب���هوشێوهیبهلهشهوهبهس���تراوهودهژیدهکهن.مندهبمبه
بوونێکیدیکهبۆخۆم.بۆئهوهیبڕوانامهیبوونملهکهس���انیدیکهشمسۆگهر
بکهم،دهبێتژیانمبخهمهنێومهترسییهوه.بۆئهمهشدهبێتبیسهلمێنم،کهمن
بهژیانهوهنهبهس���تراوم.ههمانکاتمردنیکهسانیدیکهدهخوازم.ئهمهشلهگهڵ
کهوتنهنێومهترسییهوهدژیکهسانیدیکهڕوودهدات.کهسانیدیکهش،تهنانهت
لهوس���اتهشدا،کهناتوانێتخۆیبهژیانهوهنهبهس���تێتهوه،دهیهوێتسهربهست
بێ���توب���ژی.لهبهرئهوهخۆیلهبابهتهدهرهکییهک���اندانابڕێتوبۆمنوبۆ
خۆشی،وهکوشتێکیگرنگوبنهڕهتیدهرناخات.ئهودهبێتبهکۆیلهومنیش
خاوهنکۆیل���ه؛منبۆئهودهبمب���هبوونێکیگرنگوبنهڕهتی.لێرهداپهیوهندییه
ناودارهکهینێوان)کۆیلهوخاوهنکۆیله(دروس���تدهبێت،کهکاریگهرێتییهکیقوڵی

کردۆتهسهربیرکردنهوهیمارکس.
ئێمهزۆرلهس���هرئهمکێشهیهنادوێین.ئهوهندهبهسهدهریبخهین،کهکۆیله
بۆخاوهنهکهیڕاس���تییه.بهاڵمبڕوانامهکهدووالیهن���ینایهکسانیدامهزراندوه.
ڕاستییهکهبۆدڵنیابوونیخاوهنکۆیلهئاگامهندییهکیبنهڕهتیپهیداینهکردوه.
کهوابوو،خاوهنکۆیلهلهڕاس���تیبوونیخۆیدڵنیانییه.)54(بۆوهدهستهێنانی
دڵنیابوونهکهیخاوهنکۆیلهئهوهبۆکۆیلهدهکات،کهبۆخۆیدهکاتوئهمهش
دهبێت���ههۆکاریس���هرههڵدانیجۆرێکلهخۆ-ئاگای���یولهالیهنخۆ-ئاگاییهکی
دیک���هوهبڕوایپێدهکرێت؛ئهوخۆ-ئاگاییهلهگهڵخ���ۆیوئهویدیکهدادهبێت
بهیهکشت.لهبۆچوونهکهیهیگڵدابوونیمنلهس���هربوونیکهس���انیدیکه
ڕادهوهستێت.منتهتنالهڕێگهیکهسانیدیکهوهدهبمبهبوون-بۆ-خۆ.کهسانی
دیک���هخۆیاندههاونهناخیبوونمهوه.تاکوگومانلهبوونیخۆمنهکهمناتونم
گوم���انلهبوونیئهوانیشبکهمچونکهخۆ–ئاگاییداوایبڕوانامهلهکهس���انی
دیکهدهکات.لهمڕووهوهخۆگهرایهتیبهتهواویلهناوچووه.توێژینهوهکهمانله
 54  مهبهسیسارتهرئهوهیه،کهخاوهنکۆیلهلهئاکامیجهنگهکهیدابۆوهدهستهێنانیبڕوانامهبۆ
سهروهرییهکهیتوشینائومێدیدهبێت.ئهمبۆچوونهشپهیوهندیبهوخاڵهوهههیه،کههیگڵیش
جهختیلهسهرکردوهوگوایهخاوهنکۆیلهداوایبڕوانامهلهکهسێکیدیکهیوهکوخۆیدهکات.
خاوهن به دهبێت الیهنهی ئهو کۆیلهدا، خاوهن و کۆیله دیالیکتیکی له جهنگهکهشدا لهئاکامی
کۆیلهوسهروهرناتوانێتبڕوانامهکهمسۆگهربکاتچونکهکهسهکهیدیکهیبهکۆیلهکردوه.ئهو
لهالیهنکۆیلهکهوهبڕواناویپێدراوه.کۆیلهشکهسێکهلهخهسڵهتیبهمرۆڤبوونوئاگامهندی
نامۆکراوهوبهکهلوپهلکراوه.کۆیله،وهکوبابهتهبهردهستییهکانیدیکهلهژیانیخاوهنکۆیلهدا،
دادهنرێت؛بووهبهبابهت.لهبهرئهمهدیالیکتیکیکۆیلهوخاوهنکۆیلهکۆتاییهکیناکامیههیه.من
لهپهرتووکهکهمدالهسهرفهلسهفهیهیگڵئهمخاڵهمبهدرێژیباسکردوه.بڕوانه:محهمهدکهمال،

فهلسهفهیهیگڵ،چاپیدووهم،دهزگایسهردهم،سلێمانی،2009.ل.)وهرگێڕ(
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هوسرڵهوهبۆهیگڵپێش���کهوتندیاریدهکات:ئهوڕهتدانهوهیهیبوونیکهسانی
دیک���هپێکدههێنێتبووهبهڕهتدانهوهیهکیڕاس���تهوخۆ،ناوهکیوپهیوهندیدار.
دووهمیش،جهختلهسهربوونیههردووئاگامهندییهکهدهکات.دواجاریش،منله
بوونمداپش���تبهبوونیکهسانیدیکهدهبهستموتهنیابوونیخۆمبهالیهنێکی
دژوهس���تاوبهرانبهربوونیکهس���انیدیکهدانانێم.بوونیکهسانیدیکهدهبێت
ب���همهرجێکیپێویستبۆبوونیمن.ئایائێم���ه،لهگهڵدهوڵهمهندیبیردۆزهی
کۆیلهوخاوهنکۆیلهوئهوچارهس���هرهیهیگڵبۆکێشهکهیدۆزیوهتهوهڕازی

دهبین؟
بهدڵنیاییهوه،هیگڵپرسیاریلهمهڕبوونیئاگامهندیکردووه.توێژینهوهکهی
جهختلهسهربوون–بۆ–خۆوبوون–بۆ–کهسانیدیکهدهکاتولهوباوهڕهشدایه
ههریهکێ���کلهمالیهنانهالیهنهکهیدیکهشیتێدای���ه.ههمانکات،ئهمتوێژینهوه
ئۆنتۆلۆجییهلهسهرزهمینهیزانیندامهزراوه.ناکۆکییهکهلهوێوهسهرههڵدهدات،
کهههریهکێکلهدووالیهنهکهدهیهوێتدڵنیابوونهکهیبکاتبهڕاس���تی.منیش
دهزانمئهوڕاس���تییهلهوێدامسۆگهردهکرێت،کهئاگامهنییمبۆکهس���انیدیکه
دهبێتبهبابهت؛ئاگامهندیکهس���انیدیک���هشدهبێتبهبابهتبۆمن.لێرهدا،
ئایدیالیزمدهپرسێت:)چۆنکهسانیدیکهدهبنبهبابهتبۆمن؟(هیگڵیشلهسهر
زهمین���هیئایدیالیزمدهمێنێتهوهولهوهاڵمیئهمپرس���یارهدادهڵێت:ئهگهرله
ڕاستیدا)من(ههبموکهسانیدیکهشبابهتیمنبن،ئهوالهبهرئهوهیه،کهمنیش
بۆکهسانیدیکهبابهتم.زانین،لهمحاڵهتهدا،دهبێتبهپێوهریبوون.هیگڵبیر
لهبوونیکهسانیدیکهبهبێکهمکردنهوهیانبۆبابهتناکاتهوه.ئهوئاگامهندییه
ههمهکیی���هیلهکۆتاییپرۆس���هدیالیکتیکییهکهیدادهیگاتێدهبێتبه)منمنم(
ێکیڕووت.هێشتا،هیگڵدهنوسێت،)ئهمدهستهواژهیهسهبارهتئاگامهندیبێ
ناوهڕۆکه.(لهشوێنێکیدیکهدادهڵێت،)پرۆس���هیهکیڕووتکردنهوهیڕههایهو
ههمووههبووهڕاس���تهوخۆکانتێپهڕدهکاتوبهڕهتدانهوهیهکیڕووتدهگات،که
لهگهڵئاگامهندییدادهبێتبهیهک.(لهمهزۆرترباس���یئهوناکۆکییهدیالیکتیکییه
وخۆ–ئاگاییهههمهکییهمانبۆناکات.بێجگهله)مندهزانمکهسانیدیکه،وهکو
خۆممندهناس���ن.(نییه.ئهمهشبۆئهوخاڵهدهگهڕێتهوه،کهلهئایدیالیزمدا

بوونوزانینیهکشتن.بهاڵمئهمیهکبوونهچیدههێنێتهکایهوه؟
لهسهرهتاوهدهڵێم،ئهمفۆرمهههمهکییهی)منمنم(،کهخاوهنیناسنامهیه
هیچخاڵێکیهاوبهشیلهگهڵئهوئاگامهندییهکۆنکرێتییهدانییهلهپێشهکیئهم
نوسراوهداباسمانکرد.لهوێداڕوونمانکردهوه،کهبوونیخۆ-ئاگاییلهسهربناخهی
زانینپێناسناکرێت.زانینلهتێڕامانهوهدهستپێدهکات،بهاڵمتێڕامانیتێڕامان
پهیوهندیلهنێوانئاگاییوبابهتهکهیدادهرناخات.بوونیئهویشناکهوێتهس���هر
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ئاگای���یبهرز؛بهڵکوئهوشێوازێکهپرس���یارلهبوونیخ���ۆیدهکات.لهبهشی
یهکهمیکهرتیدووهمداباس���مکرد،کهپهیوهندیتێڕامانلهگهڵخودیتێڕاماندا
پهیوهندییهکیخۆیهتینییهوبۆ)منمنم(یهیگڵیشناگهڕێتهوه.تێڕامانخۆی
ناک���اتبهبابهتیخۆی؛ئێمهلێ���رهدامامهڵهلهگهڵبوونێکدادهکهین،کهخۆی
لهناودهباتوبێهودهشدهیهوێتببێتبهخۆی.ئهگهرئهمبۆچوونهبۆناسینی
ئاگامهن���دیتهنیابۆچوونبێت،ئهوابهوباوهڕهشدهگهین،کههیگڵنهیتوانیوه
باسیدووالیهنی)من(لهخۆ-ئاگاییدابکات.ئێمهش،لهئاکامدا،خۆمانلهخۆی
بهرزیئاگامهندیڕزگاردهکهین.پێویستناکاتلهس���هربناخهیبوونیخۆیهکی
بهرزپێناس���یئاگامهندیبکهین.بهکورتی،ئاگامهندیبوونێکیکۆنکرێتیههیه
وڕووتک���راوهنییه.ئهوخۆیهنهکبناخهبۆ)ئیگۆ(یهکیبێس���ود.بوونیش���ی
دهکهوێتهبهرڕۆشناییتێڕامانیبهرزهوهوڕاس���تییهکهشیپێویستیبهکهسانی
دیکهنییه؛بهڵکومادامبوونیئاگامهندیپشتبهزانیننابهستێتپێشڕاستی
دهکهوێ���ت.لهمڕوانگهیهوه،بهوشێوهیهیڕیالیزمیس���ادهبۆیدهچێت،بوون
دهبێتبهپێوهریڕاس���تی؛ڕاستیتێڕامانبهبووندهپێورێت.ئاگامهندیپێش
ناسینیلهوێدابووه.کهوابوو،ئهگهرلهبهردهمکهسانیدیکهدابوونیئاگامهندی
بسهلمێنی���ن،هۆکارکهیدهگهڕێتهوهبۆناس���ینهوهیبوونینهکئاماژهکردنبۆ
ڕاس���تییهکیڕووتکراوه.لهڕاستیداتوشیههڵهدهبینئهگهرناکۆکینێوانکۆیله
وخ���اوهنکۆیلهبۆبڕوانامهیهک���یڕووتکراوهی،وهکو)مننی���م(بگهڕێنینهوه.
ههروههاجۆرهناڕاس���تییهکلهوناکۆکییهداههیهچونک���هلهئاکامدابهئاگایی
ههمهکی،)تێرامانیخۆبۆخودیخۆی(دهگات.لێرهدا،وهکولهههمووشوێنێکی
دیکهداکیرکیگارددژیهیگڵڕادهوهس���تێتوجهختلهس���هربوونیتاکهکهس
دهکات.تاکدهس���تکهوتهکانیبهمایهیتاکهکهسیخۆیدهزانێتوسهلماندنی
بوونیخ���ۆیدهخوازێت.بێگومانمافهکانم،کهلهکهس���انیدیکهیداوادهکهم
شێوازێکیخۆیههمهکیدهردهخهن.بهاڵمهێشتابوونیتاکهکهسیوکۆنکرێتی
منه،خۆیبهوشێوازهههمهکییهدهگهیهنێت؛منبۆبوونم-لهوێداداوایمافهکانم
دهکهم.لهمڕووهوه،ئهوهیههندهکییهدهبێتبهبناخهیههمهکی؛واتایههمهکی

لهخزمهتگوزاریههندهکییدایه.
ئ���همبهیهککردنهیب���وونوزانینکۆمهڵێ���کههڵهوئاکام���ینهگونجاوی
لهدوایه.منلێرهدالهژێردووسهرباس���داڕیزیاندهکهم؛ڕهخنهگرتنمانلههیگڵ
ڕووناکبینییهکیدووس���هرمانبۆدیاریدهکات.لهالیهک���هوهدهردهکهوێت،هیگڵ
توش���یههڵهیڕووناکبینیلهزانیندابووه.بۆئهوڕاس���تیخۆ-ئاگاییلهس���هر
ڕیکهوتنیبابهتگهرانهدروستدهبێت؛ئهمهشدهکهوێتهسهربڕواکردنیکهسانی
دیک���هبهبوونیمنوبڕواکردنیمنیشبهبوونیئهوان.ئهمبڕوانامهیهدهکرێت
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کتوپ���ڕوپهیوهندیداریشبێت:)مندهزانمکهس���انیدیکه،وهکوچۆنخۆیان
دهناس���ن،مندهناس���ن.(ئهمهشالیهنیههمهکیخۆ-ئاگاییدهردهخات.بهاڵم
لهڕاس���تیداگرفتهکۆنکرێتییهکهیبوونیکهس���انیدیکهڕێگهیگونجاندنیئهم
دهستهواژهیهدهگرێت.ئهگهرکهسانیدیکهبتوانن)من(بۆبوونیخۆمبگهڕێننهوه
ئهوالهکۆتاییپرۆس���هدیالیکتیکیهکهداپێویستهپێوهرێکیهاوبهشبۆبوونی
م���نبۆئ���هو،ههروههابوونیئهوبۆمن؛بوونیخ���ۆمبۆخۆموبوونیئهویش
بۆخۆیههبێت.بێگومانئهمهاوتهرازبوونهلهس���هرهتاوهسهرههڵنادات:هیگڵ
لهسهرئهمخاڵههاوڕایه.پهیوهندینێوانکۆیلهوخاوهنکۆیلهلهههردووالیهنهوه
نییه.ئهمپهیوهندییهدووالیهنییه،وهکوهیگڵیشباسیدهکات،لهدواییدادروست
دهبێ���ت.لێرهداجۆرهئاڵۆزییهکلهنێوانب���وون،وهکوبابهتوژیاندادههێنێته
پێش.بهدیدیئهو،کهسانیدیکهبۆمندهبنبهبابهت.ئێستائهوبابهتهمنم
بۆکهس���انیدیکه.کاتێکهیگڵقوڵترپێناس���یئهمبهبابهتبوونهدهکات،سێ
الیهنیجیاوازدیاریدهکات: یه که م، ئهوساتهیخۆیهتییهکیڕووتههیه. دووه م، 
ههریهکێکلهدووکهس���هکه،وهکوههبوویهکیههندهکیوتاکخۆیدهردهخات
وب���ۆبهرانبهرهکهیدهبێتبهبابهتێکیدهرهکی. س���ێیه م،ههریهکێکلهئهوان

بهتهواویبوونێکهبۆخۆیوتاکێکهبهرانبهرتاکێکیدیکهڕاوهستاوه.
دهبینینخۆیهتیڕووتکراوهبهزانینیکهس���انیدیکهوهبهس���تراوه.لهدوو
حاڵهتینێوههموویبونیادهکهدادهدۆزرێتهوه.بهاڵملهتێههڵکێش���کردنهکهیاندا
هیگڵئهوپرس���یارهناکاتچۆنئهوس���ێالیهنهیهکترڕهتدهدهنهوهوالیهنێک
پێکدههێنن،کهلهوانهیهنهتوانینشیبکهینهوه.ئهولهپهرتووکیفینۆمینۆلۆجی
هۆشدابۆچوونهکهیدهخاتهڕوو،لهوباوهڕهدایهلهس���هرهتاوهبوونیکهس���انی
دیکهبنهڕهتیینییهچونکهئاگامهندیبهژیانهوهخۆیماندوودهکات.بهاڵمئێمه
لێرهدامامهڵهلهگهڵپێکهوهژیانیڕهواندهکهین.ئهوهندهشبهس���ه،کهمنیان
کهسێکیدیکه،ژیانیدهخاتهمهترسییهوهتاکوجیاوازینێوانئاگامهندیوژیان
دیاریبکات:)بهوشێوهیهیکهسانیدیکهبۆئاگامهندیڕادهوهستن،ئاگامهندیش
بۆکهس���انیدیکهڕادهوهس���تێت؛ههمووئاگامهندییهکبههۆکاریچالکییهکانی
خ���ۆیوچاالکییهکانیکهس���انیدیکهشخۆیتهواودهکات.ئ���هوڕووتکردنهوه
ڕهوان���هیبوونبۆخۆ...بۆئهوهیخۆ-ئاگاییهک،وهکوڕهتدانهوهیڕووتخۆی
دهربخاتدهبێتخۆیبههیچجۆرهبوونێکهوهنهبهستێتهوه...بهجۆریکخۆی
دهرهخات،کهگوێبهژیاننادات.(بێگومان،هیگڵدواتردهڵێت،بهخۆفڕێدانه
نێومهترس���یومردنهوهخۆ-ئاگاییتێدهگاتژیانیشبنهڕهتییه.بهاڵمئهمهله
ڕوانگهیهکیدیکهوهبینراوه.هێش���تائهوهیدهمێنێتهوهئهوهیه،کهمندهتوانم
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بوونیکهسانیدیکهیانخۆ-ئاگاییهڕووتهکهیلهژیانجیابکهمهوه.کۆیلهخۆ-
ئاگاییخاوهنهکهیدهناس���ێت؛ئهوڕاستیخۆئاگاییهکهیه،بهاڵموهکوبینیمان

ئهمڕاستییهڕهوانییه.
ئایائهوکاتهیدهڵێینکهسانیدیکه،وهکوبابهتبۆمندهردهکهونههمان
واتایئهوهیههیه،کهدهردهکهوێتخۆیبهبوونێکهوهبهس���تۆتهوهیانلهنێو
ژیاندانوقمبووه؟ئهگهرلهس���هرزهمین���هیگریمانهیهکیلۆجیکمهندانهیڕووت
ڕاوهستین،ئهواکهسانیدیکهوهکوئاگامهندیلهشێوازیبابهتێکدادهردهکهوێت
بهبێئهوهیئهوبابهتهخۆیبهبوونێکیڕووداویانلهشێکیزیندووهوهگریدابێت.
لهڕاس���تیدائهزمونهکهمانتهنیائاگامهندیتاکهکهس���ێکیزیندودهناسێت.له
ڕوویبیردۆزهشهوهپێویستهکهس���انیدیکهبهبابهتدابنرێن.ئهوئهوه،وهکو
ل���هشخۆیدهرناخات؛ئهگینائێمهتوشیوههمیشوێندهبین،کهلهس���هرهوه
باسمانکرد.ئهوهیبۆبوونیکهسانیدیکهگرنگهبابهتگهرییهنهکژیان.لهسهرو
ئهمهشهوه،هیگڵئهمسهلماندنهلۆجیکمهندانهیهیبهخاڵیدهرچوونداناوه.
ئهگهرڕاس���تبێت،کهپهیوهندینێوانئاگامهندیوژیانسروشتیحاڵهتی
ڕووتک���راوهیخۆ-ئاگای���یناشێوێنێت،کهلهوێ���دادهمێنێت���هوه،دهتوێتهوهو
دهدۆزێت���هوه،ئایائهمهب���ۆبابهتگهرێتیشدهگونجێت؟ب���هواتایهکیدیکه،
م���ادامدهزانینئاگامهندیپێشناس���ینیههیه،ئایائهوئاگامهندییهناس���راوه
لهگهڵناسینهکهداگۆڕانیبهسهردانایهت؟ئایادهرکهوتن،وهکوبابهتلهبهردهم

ئاگامهندییدائاگامهندیوهکوخۆیدههێڵێتهوه؟
وهاڵمیئهمپرس���یارهئاسانه:بوونیخۆ-ئاگاییبهجۆرێکه،کهبوونیخۆی
الدهبێتبهپرس���یار؛وات���هناوهکییهکیڕووتهوبهردهوامئام���اژهبۆناوهوهی
خۆیدهکات.بوونیبهمش���ێوهیهپێناسدهکرێ���ت:بوونێکهلهشیوازیبووندا،
ک���هنییهوئ���هونهبوونهشه،کهههیه.بوونی،کهواب���وو،ڕادیکااڵنهبابهتگهریی
ل���هخۆناگرێت.منئهوهم،کهب���ۆبوونمنابمبهبابهت.ئهمهشئهوهناگهیهنێت
مندهس���تهاڵتیخۆجیاکردنهوهمنهبێتیانزانینمس���نورداربێت،بهڵکولهبهر
ئ���هوهۆکارهیه،ک���هبابهتگهرێتیپێویستیبهڕهتدانهوهیهک���یدیاریکراوههیه:
م���نخۆمدهکهمبهوبابهتهی،کهمننیی���ه.ههمانکاتمنخۆمدهکهمبهوهی
دهمهوێ���ت.منلهههمووشوێنێکدادوایخ���ۆمدهکهوم،ناتوانملهخۆمڕابکهم
وخۆملهپش���تهوهدهناس���مهوه.تهنانهتئهگهرخۆشمبکهمبهبابهتمندهبم
بهناوهڕۆکیئهوبابهتهوئهوکهس���هیلهناوهوهتهماشایبابهتهکهشدهکات.
هی���گڵلهوێدا،کهدهڵێتبوونیکهس���انیدیکهبۆبهبابهتکردنیبوونمپێویسته
ئاماژهیبۆئهمخاڵهکردووه.لهبهرئهوهیبۆئهوخۆ-ئاگاییبهدهس���تهواژهی
)منمنم(دهردهب���ڕێ،نهیتوانیوهئاکامیدهربڕینهکهیههڵهنجێنێت.ئهوجۆره
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بابهتێکیلهنێوئاگامهندییدادهستیش���انکردوه،کهبهبێگۆڕانلهالیهنکهسانی
دیک���هوهبتوانێتخۆیبگۆڕێت.بهاڵمبۆئهوهیببمبهوبابهتهی،کهبهتهواوی
من-نییه،ئهوافاکتۆریبوونبهبابهتبۆئاگامهندیبهوشێوهیهیبۆکهس���انی
دیک���هدهردهکهوێت،گۆڕانکاریبهس���هرئاگامهندییدادههێنێت.منبهئاس���انی
دهتوانمبیرلهئاگامهندیکهسێکیدیکهبکهمهوه.لهبهرئهمهبهوشیوهیهیبۆ
مندهردهکهوێتخۆینیشاندهداتودهبێتبهوهیبۆمنلهنێوکاتیجیهانیدا
دهبێ���تبهدیاردهولهنێوکات���یبوونیخۆیدادهرناکهوێ���ت.تهنیائاگامهندی
من���هلهنێوکاتیخۆیدابۆمنخ���ۆیدهردهخات.ئهمهشبهوازهێنانلهههموو
شتێک���یدهرهکیدێتهکایهوه.بهکورتی،بوون-بۆ-خۆ،وهکوبوون-بۆ-خۆلهالیهن
کهس���ێکیدیکهوهناناس���رێت.ئهوبابهتهیناویکهس���ێکیدیکهیهولهبهردهم
مندایهل���هفۆرمێکیدیکهدابۆمندهرهکهوێت.بهوشێوهیهیکهس���ێکیدیکه
ب���ۆمندهردهکهوێتبوونێکی-بۆ-خۆنیی���ه؛ههروههامنیشبهوشێوهیهیخۆم
دهناس���مبۆکهس���ێکیدیکهدهرناکهوم.منناتوانمبهوشێوهیهخۆمبناسم،که
کهس���ێکیدیکهدهمناسێت.کهس���ێکیدیکهشبهوشێوهیهیمندهیناسمخۆی
ناناس���ێت.کهوابوو،چۆنبتوانینچهمکێکیههمهکیبۆخۆ-ئاگاییدروستبکهین
ئاگاماندیمنبۆبوونموزانینملهبارهیکهس���انیدیکهوهوبوونیخۆملهنێو

خۆیداکۆبکاتهوه؟هێشتائهمهشههمووشتێکنییه.
بهدیدیهیگڵ،کهس���ێکیدیکهبابهتهومنیشدهبمبهبابهتبۆئهو.بهاڵم
یهکێ���کلهمانهدهبێتبهڕوخێنهریالیهنهکهیدیکه.بۆئهوهیمنبتوانمخۆم
وهکوبابهتبۆکهسێکیدیکهدهربخهم،پێویستهکهسهکهیدیکهبهئاگامهندی
دابنێم؟واتهالیهنێکیناوهکی.بهاڵمتاکوئهوڕادهیهیکهسهکهبابهتهلهبهردهم
من���دابهبابهتبوونیمنبۆئهوالیمنئاشک���رانابێت.بێگومانمنلهڕێگهی
ههڵسوکهوتوویستهکانهوهب���هبابهتبوونیخۆممالدهردهکهوێت،بهاڵملهبهر
ئهوهیکهسهکهشبابهته،ئهواکهسانیدیکه-وهکو-ئاوێنهبۆمنگهرددهگرێتو
هیچوێنهیهکمنیشاننادات.کردهوهوویستهکانیشلهنێوجیهاندانولهنێوکاتی
جیهاندادهدۆزرێنهوه؛واتاکانیشیانبۆمندهبنبهبابهت.لهبهرئهمهمن،وهکو
خهس���ڵهتێکیبهرزبۆخۆمدهردهکهوم،کهویستوکردهوهکانیکهسانیدیکه
ئام���اژهیبۆدهکهن.ههروههابابهتبوونیکهس���انیدیکهبابهتبوونیمنبۆ
ئهوانلهناودهبات.لهمحاڵهتهداخۆم،وهکو)خۆ(یهکیناوهکیدهناس���م،کهئهو
ویستوکردهوانهڕوویتێدهکهن.ئهمتێگهیشتنهملهبوونیخۆمپهیوهندیبه
ئاگامهن���دیڕووتهوهنهکزانینهوهههیه.منخۆئاگاییمولهخۆمهوهدهردهچم
وکهس���انیدیک���هدهبینمپهنجهبۆمنڕادهکێش���ن.لێ���رهداڕووناکبینیهیگڵ
لهناودهچێ���ت:هیچپێوهرێکیهاوبهشلهنێوانکهس���هکهیدیکه،وهکوبابهتو
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منیش،وهکوخۆیانلهنێوانخۆ-ئاگاییوئاگاییلهکهس���هکهیدیکهنامێنێت.
منخۆملهالیکهس���هکهیدیکهناناس���م،ئهگهرئهوبۆمنبابهتبێت؛بوونی
ڕاس���تهقینهیئهویش،وهکوخۆنادۆزمهوه.هیچزانینێکیههمهکیلهپهیوهندی
نێوانئاگامهندییهکاندهرنایهت.ئێمهئهمهناودهنێیندابڕانیئۆنتۆلۆجییانه.

ب���هاڵمالیهی���گڵگهشبینییهکیدیکهیگرنگوبنهڕهت���یههیه.دهشێبه
گهشبینیئۆنتۆلۆجییانهدابنرێت.بۆهیگڵڕاستیههمووگهرییه.خۆیلهشوێنێکدا
دادهنێت،کهئهوڕاس���تییهیان)ههموو(بناس���ێتولهوێ���وهدهڕوانێتهگرفتی
کهسانیدی.کهوابوو،کاتێکمۆنیزمیهیگڵیپهیوهندیئاگامهندیڕهچاودهکات،
خۆیناخاتهنێوهیچئاگامهندییهکیههندهکی]تاکهکهس���هوه[.لهوێدا،کههیگڵ
لهب���ارهیههمووئاگامهندییهکهوهدهنوس���ێت،مادامهک���یئاگامهندیشخاوهنی
ناس���نامهیهوخۆیهتی،ئهوائهویدیکهنییه.ئهوخ���ۆیلهنێوههمووهکهداله
دهرهوهیئاگامهندیڕادهگرێتوبهچاوێکیڕههاییهوهتهماشایاندهکات.ئاگایی
تاکهکهسهکانس���اتنلهنێوههمووهکهدا،کهسهربهخۆناتواننڕاوهستن.لێرهدا
گهشبینییهکیئۆنتۆلۆجییانهبهرانب���هرگهشبینییهکیئهپستمۆلۆجییانههاتۆته
پێ���ش؛پێویستهفرهالیهنیڕهتبکهینوخۆمانب���هههمووبگهیهنین.بهاڵمئهو
خاڵهیهیگڵلهبیریچووهباسیبکاتئاگامهندیخۆیهتی؛ئهوخۆیبهههمووهکه
دادهنێت،دواجاریشئهگهربهمئاسانییهچارهیگرفتیئاگامهندیتاکهکهسهکان
بکاتلهبهرئهوهیه،کهلهسهرهتاوهلهپهیوهندییهکهداهیچگرفتێکینهبینیوه.
لهڕاس���تیداپرسیارلهبارهیپهیوهندیئاگامهندیخۆیوکهسانیدیکهناکات.
لهگهڵدابڕانیخۆیدابهئاس���انیلهپهیوهندینێوانئاگامهندیکهس���انیدیکه
دهدوێ���ت،بۆنموونهلهپهیوهندینێ���وانئاگامهندییهکاندهکۆڵێتهوه،کهبوون
ب���هبابهتبۆئ���هو،ههمانکاتجۆرێکنلهبابهت،ک���هدهتوانینبهخۆوبابهت
دای���انبنێین.ئهمئاگامهندییانه،لهڕوانگ���هیههمووگهرایهتییهکهوه،کههیگڵ
پهیڕهویدهکات،ههرچهندهلهیهکدیپچڕاونوبهیهکێکلهخهس���ڵهتهکانیان
جیادهکرێنهوه،یهکسانن.ئهگهرهیگڵخۆیلهبیرچووبێت،ئێمهئهولهبیرناکهین.
ئهمهشئهوواتایهدهبهخش���ێت،کهبۆکۆجیتۆدهگهڕێینهوه.لهڕاستیدا،ئهگهر،
بهوجۆرهیلهپێشترسهلماندنمان،بوونیئاگامهندیمنبۆزانینکهمنهکرێتهوه،
ئ���هواناتوانمبوونیخۆمڕهتکهموب���هپهیوهندییهکیههمهکیبگهم،کهتیایدا

بوونیخۆموکهسانیدیکهیهکسانوبهرانبهردهبینم.
بهپێچهوان���هیئهمهوه،مندهبێتلهنێوبوونیخۆمداڕاوهس���تمولهبوونی
خۆمهوهبڕوانمهگرفتیبوونیکهس���انیدیکه.خاڵیدهرچووندهبێتبهالیهنی
ناوهوهیکۆجیتۆ.مهبهس���تیشلهمخاڵهئهوهیه،کهههریهکێکلهئیمهدهبێت
بتوانێ���تلهناخیخۆیهوهڕوول���هدهرهوهبکاتوکهس���انیدیکهبدۆزێتهوه.
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ئهمهشئهوهدهسهلمێنێت،کهچهندهکیئاگامهندییهکانڕهتناکرێت.مندهتوانم
لهناخیخۆمهوهدهرچموبهههمووبگهم.بهاڵممهحاڵهخۆملهنێوههمووهکهدا
دامهزرێنمتاکوبیرلهبوونیخۆموکهسانیدیکهبکهمهوه.هیچگهشبینییهکی
لۆجیکانهوئهپستمۆلۆجییانهفرهجۆریئاگامهندیتاکهکهس���هکانناشارێتهوه.
ئهگهرهیگڵل���هوباوهڕهدابێتئێمهدهتوانینئهمکارهبکهین،لهبهرئهوهیه،که
ئهولهوات���ایڕهههندیههندهکیخۆ-ئاگاییتێنهگهیش���توه.کاریئۆنتۆلۆجی
دامهزراندن���یئهوخاڵهیهنهکڕهتکردن���ی.دهگونجێت،بهوشێوهیهیلهدواییدا
باس���یدهکهین،خۆگهرایهتیڕهتبدهینهوهوبیسهلمێنین،کهبوونیکهسانیدیکه
دیاروئاشکرایه.لهگهڵس���هلماندنیبوونیکهس���انیدیکهشداوبهستنهوهیبه
کۆجیتۆوه؛بۆنموونهبهبوونیمنهوههێش���تامهحاڵهئهوبوونهڕهتبکهینوبه
مۆنادێکیگشتگربگهین.مادامهکیئاگامهندیههیهجیابوونهوهوناکۆکییهکهش

بهردهوامدهمێنێتهوه.
ئهمڕهخنهیهچدهس���تکهوتێکیبۆئێمهههیه؟بهس���ادهییئهمهیه:ئهگهر
خۆگهرایهت���یڕهتبدهینهوه،ئهواپهیوهندییهبنهڕهتییهکهیمنلهگهڵکهس���انی
دیک���هدادهبێتب���هپهیوهندیبوونلهگهڵبوونێکیدیک���هدا،نهکزانینلهگهڵ

زانیندا.
ئێمهس���هرنهکهوتنیهوس���رڵمانبینی،کهبوونیبهزانیندهپێواوههروهها
هیگڵی���شل���هوخاڵهدا،کهب���وونوزانینیبهیهکشتدانا.ب���هاڵمئهوهشمان
ڕوونک���ردهوه،کهههرچهندههیگڵپهنایبۆئایدیالیزمیڕههابردووهتوانیویهتی

گرفتهکهبخاتهسهرزهمینهیهکیدروست.
له)ب���وونوکات(داهایدیگهرس���ودیلهبیریارانیپێشخ���ۆیوهرگرتوهو
دووخاڵیپێویستس���هرنجتانڕاکێش���اوه: یه که م،پهیوهندینێوانڕاستهقینه
مرۆڤایهتییهک���اندهبێ���تپهیوهندیبوونبێت. دووه م،ئ���همپهیوهندییهببێته
پشتبهستنیڕاستهقینهمرۆڤایهتییهکانبهیهکدییهوه.بیردۆزهکهیبهالیکهمهوه
توانیویهت���یمامهڵهلهگهڵئهمدووخاڵهدابک���ات.لهههڵوێستهشپرزهکهیداو
پچڕانیگرێکانی)گۆردیان(نهکبهس���تنهوهیان،وهاڵمیئهوپرسیارهسادهیهی
سهبارهتپێناسهکردنداوهتهوه.ئهوههندێکساتیپێکهوهگرێدراویدۆزیوهتهوه
وبوون-لهنێو-جیهاندا،کهڕاستهقینهیمرۆڤایهتییانهیهخهسڵهتداردهکات.ئهم
ساتانهئهمانهن)جیهان(،)لهنێو(ههروهها)بوون(ه.ئهوجیهان،وهکو)ئهوشتهی
ڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتیدهیناس���ێ(؛لهنێوتێگهیش���تنوبڕاوهدادهنێت.بهاڵم
هێشتادهبێتلهواتایبوونتێبگهین؛ئهوشێوازهیه،کهڕاستهقینهیمرۆڤایهتی
دهخاتهنێوجیهانهوه.بۆهایدیگهر،بوونبوونهلهگهڵکهس���انیدیکهدا؛بوونه-
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لهگهڵ.کهوابوو،ڕاستهقینهیمرۆڤایهتیخهسڵهتیبوونیلهگهڵکهسانیدیکهدا
ههیه.ئهمهشبهڕێکهوتڕوونادات،منلهپێشداپهیدانابمتاکولهدواییدالهگهڵ
کهسانیدیکهدابم.لێرهداپرسیارکردنهکهلهبارهیبونیادیبوونیمنهوهیه.بهاڵم
ئهمبونیادهلهدهرهوهدروستنهکراوهوپهیوهندیبه)ههموو(هوهنییهبهوجۆرهی
هیگڵئاماژهیبۆکردوه.بهدڵنیاییشهوه،هایدیگهرلهکۆجیتۆوهدهستپێناکاتو
دێکارتییانهتهماشایئاگامهندیناکات.ئهوڕاستهقینهمرۆڤایهتییهیباسیدهکات
ودهیهوێتبونیادێکیبۆدامهزرێنێتزادهیبیریئهوه.ئهودهنوس���ێت،)دازاین
منم.(منلهگهڵتێگهیش���تنهپێش-ئۆنتۆلۆجییهکهملهبوونیخۆمبوونلهگهڵ
کهس���انیدیکهدا،وهکوخهس���ڵهتێکیبنهڕهتیبوونمدهدۆزم���هوه.وهکوچۆن
بوون-لهنێو-جیهان���دادهبێتبهپێوهریڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتی،لهپهیوهندی
بهرزێتیم���دابوونلهگهڵکهس���انیدیکهدادهبێتبهپێکهات���هیبوونم.لێرهوه،
گرفتیکهسانیدیکهدهبێتبهساخته.کهسێکیدیکهئهوهنییه،کهمنلهنێو
جیهان���داڕووب���هڕوویدهبمهوهونهتوانمخۆمیلێڕزگ���اربکهمچونکهمنپێش
ڕووبهڕووبوونهوهکهههبووم.کهسانیدیکهئهوالیهنهسنوردارهیه،کهبوونیمن
پێکدههێنێن.کهسانیدیکهبوونیمندهخهنهنێوتاقیکردنهوهوه؛منفڕێدهدهنه
دهرهوهیبوونیخۆمولهنێوبونیادێکداتوندمدهکهن،کهدهبێتبهپێناس���هی
بوونموهاوکاتمنلێیڕادهکهم.ئهمتاقیکردنهوهیهیهبوونیکهس���انیدیکهبۆ

مندهردهخات.
بائهوجۆرهپهیوهندییهگۆڕاوهشلهگهڵکهسانیدیکهداببینن.لهگهڵڕیالیزم،
ئایدیالیزم،هوس���رڵوهیگڵداپهیوهندینێوانئاگامهندییهکان)بوون-بۆ(بوون؛
کهسانیدیکهبهوشێوهیهدهرکهوتنیانتهنانهتبوونیمنیشیانپێکدههێنا،که
منبۆئهوانوئهوانیشبوونیانبۆمنبوو.گرفتهکهلهسهربڕواکردنبهیهکدی
ڕاگیراب���وو،بهتاییهتیلهوکاتهدائاگامهندییهک���انبهرانبهریهکدیبهرهنگارانه
ڕادهوهستان.بوون-لهگهڵواتایهکیجیاوازتریههیه.)لهگهڵ(ئاماژهبۆپهیوهندی
دژوهس���تانوبهرهنگاریناک���ات.بهڵکوواتایهاوکارییهک���یئۆنتۆلۆجییانهبۆ
دهستبهس���هراگرتنیجیهاندهبهخشێت.کهس���انیدیکه،وهکوبوونێکلهنێو
کهلوپهلهکانداخۆیدهرناخات.کهسێکیدیکهبابهتنییه.لهپهیوهندییهکهیدابه
منهوهههمیشه،وهکوڕاستهقینهیهکیمرۆڤانهدهمێنێتهوه.بوونیئهو،کهبوونی
منسنورداردهکات،بوونهلهنێوجیهاندا.ئێمهدهزانین)لهنێو(واتای)جێنیشین(
بوون���یههیه.بوونلهنێ���وجیهانواته،وهکودێوهزمهلهنێ���وجیهاندابیت.له
ڕێگهیبوونلهنێوجیهانیمنیشهوهکهسانیدیکهبوونیمنسنورداردهکهن.
پهیوهندییهکهینێوانم���انبهرهنگارینییه،بهڵکوپشتبهس���تنهبهیهکدی.
مادامهکیمنجیهان،وهکوکهلوپهلیبهردهس���تبۆگهیش���تنبهمهبهستهکانم
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بهکاردههێنمئهوابوونیخۆشمبهوبوونهسنورداردهکهم،کهئهویشجیهانبهو
کهلوپهلهدادهنێتوبۆگهیشتنبهمهبهستهکانیبهکاریاندههێنێت.بون-لهگهڵ
پهیوهندییهکیبهستراویلهچاالکیبهدهرنییه.بۆهایدیگهر،بوونئهگهریخۆی
ههیه؛واتهههمووکهسێکدهبێتخۆیدروستبکات.لهبهرئهمهخۆ-دروستکردن
شێوازێکیبوونه.ئهوهشدروس���تهبڵێینمنبهرانبهرکهس���انیدیکهلێپرسراوم
چونکهمنههس���تبهبوونیئهودهکهم،گرنگیشنییهبوونێکیڕهس���هنیان
ناڕهسهنمههبێت.منلهتێگهیشتنمبۆبوونلهگهڵکهسانیدیکهداسهربهستم؛
ب���ۆنموونهبوونملهگهڵکهس���انیدیکهدابه)ئهوان(دادهنێم.ئهگهرپرس���یارم
لێبکهنچۆنبوونملهگهڵکهس���انیدیکهدادهبێتبهبوونبۆخۆم،لهوهاڵمدا
دهڵێملهڕێگهیجیهانهوهمندهبمبهوهیههم.بهتایبهتیلهوحاڵهتهدا،کهمن
کهسێکیناڕهسهنمو)ئهوان(م،جیهان،وهکوڕاستهقینهیهکینا-کهسانهیئهگهره
ناڕهسهنهکانوکهلوپهلوژیانیڕۆژانهبۆمن،کهکهسێکم،وهکو)ئهوان(،خۆی
دهردهخات.جلوبهرگیئامادهکراو،وهس���یلهگشتیهکانیهاتووچۆ،باخچهکان،
شوێنهگشتییهکان،کهههمووکهس���ێکسودیانلێوهردهگرێتبهکاردههێنم.له
ڕێگ���هیبهکارهێنان���یکهلوپهلهکانهوهخۆمدهکهمبهیهکێ���کلهئهوان.بوونی
ناڕهسهنم،تاکوئهوکاتهیڕهسهنیهتیخۆمنهدۆزیوهتهوه،بوونملهگهڵکهسانی
دیکهدابهوجۆرهدهرناخات،کهلهکهسایهتییهکیتایبهتمهندلهگهڵکهسایهتیهکی
تایبهتمهندیدیکهداههیهتی.پهیوهندییهکهیهکسانوبهرانبهرنییه،کهتاکهکان
تیای���داجێگیریاننهبێت،بهڵکوپهیوهندییهکهئاڵۆگۆڕتیایدائاس���انه.مندژی
بهرانبهرهکهمڕاناوهستملهبهرئهوهیلهپهیوهندییهکهدامنخۆمنیم؛بهپێچهوانهوه
ئێمهلهنێو)ئهوان(دابووینبهیهکویهکێتییهکیکۆمهاڵیهتیمانههیه.ڕاوهستان
بهرانبهرکهس���انیدیکهبۆدۆزینهوهی)خۆ(بهڕهس���هنبوونیبووندهس���ت
دهکهوێ���ت.مندهبمبهبوونێکیڕهس���هن،ئهگهرویژدان���مبانگمکاتوتهنانهت
بڕیارلهس���هرمردنیشبۆمسۆگهرکردنیبوونهڕهس���نهکهمدهدهم.لهمساتهدا
بوونیڕهس���هنمخۆیدهردهخاتوبوونیکهسانیدیکهشلهمبوونهڕهسهنهوه

بهجۆرێکیدیکهدهبینم.
ئهووێنهئهندێش���اوییهینوێنهرایهت���یپهیبردنیهایدیگهردهکاتبهرهنگاری
نیی���ه،بهڵکوپێکهوهبوونه.پهیوهندیبنهڕهتیکهس���انیدیک���هوئاگامهندییم
ل���همنوتۆدانیی���ه،ههموومانی���ن.الیهایدیگهربوون-لهگ���هڵههڵوێستێکی
بهرانگاربوونهوهوخۆجیاکردنهوهیتاکێکلهگهڵتاکێکیدیکهدانییه؛ههروهها
بهزانینیشهوهگرێنهدراوه.ژیانێکیبێدهنگیتاکێکهلهنێودهستهوتاقمهکهیدا،
کهوهکوهاوتهرازبوونیسهوڵلێدانوجوڵهیکهشتیهکوایه.لهمپێکهوهژیانهوه

تێگهیشتنیکتوپڕلهبوونمبهرهومردندهمخاتهنێوتهنیاییهوه.
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لێرهدائهوهماندهس���تکهوتووه،کهبهدواییداگهڕاوین.ئهویشئهوبوونهیه،
کهبوونیکهس���انیدیکهلهنێوبوونیدادهردهکهوێت.هێشتابهمدهستکهوتهش
ڕازینین.یه که م،بیردۆزهکهیهایدیگهرپێشنیاریدۆزینهوهیچارهسهرمانبۆ
دهکات،بهاڵمچارهس���هرهکهینهداوه.ئهگهرئێمهبێکێشهچهمکهکهی)بوون-
لهگ���هڵ(وهرگرینولهجێگهی)بوون-بۆ(دایبنێی���ندۆزینهوهیبناخهکهمانبۆ

مسۆگهرناکات.
بێگومان،ئێمهڕووبهڕوویههندێ���کحاڵهتیئهزموونیدهبینهوه،بهتایبهتی
ئهوحاڵهت���هیئهڵمانییهک���انبهچهمک���ی)Stimmung(یب���ۆدادهنێنوئێمه
ناتوانینبۆس���هرزمانهکهیخۆمانیبگۆڕین.ئهمچهمکهپهیوهندیپێکهوهژیان
ن���هکبهرهنگارینێ���وانئاگامهندیتاکهکاندیاریدهک���ات.پێویستهواتایئهم
پێکهوهژیان���هڕوونبکهینهوه.بۆچیدهبێتبهبناخهیهکیتایبهتبۆبوونیئێمه؟
بۆچیپهیوهندییهکیبنهڕتینێوانئێمهوکهسانیدیکهیه؟بۆچیهایدیگهرلهم
حاڵهتهئهزموونیوئۆنتۆکیی���هوهبوون-لهگهڵدهکاتبهبونیادێکیئۆنتۆلۆجی

بوونیمرۆڤلهنێوجیهاندا؟ئهمپێکهوهژیانهچشیوازێکیبوونیههیه؟
ئایاڕهتدانهوه،کهس���انیدیکهدهکاتبهکهس���انیدیک���ه،وهکوشتێکینا
گرنگدایدهنێت،دههێڵین���هوه؟ئایائێمهبهرهومۆنیزمناڕۆین،ئهگهربهتهواوی
بیش���ارینهوه؟ئهگهربهبونیادێکیگرنگینێوانمنوکهسانیدیکهیدابنێینو
لهناوینهبهین،چگۆڕانێکیبهس���هردابهێنینتاکوخسڵهتیبهڕهنگاربوونهوهی
لێدابماڵی���ن؟ئایالێرهوهچۆنبهبوونیکهس���انیدیک���هبگهین،بهوشێوهیهی
لهپهنجهرهیژوورهکهمهوهکهس���ێکلهس���هرشهقامهکهدهبینمپیاسهدهکات؟
بهدڵنیاییهوه،ئارهزوویئهوهدهکهمخۆملهدهرهوهیبوونمداببینموسهربهستانه
لهڕێگهیههڵبژاردنیئهگهرهکانمهوهڕاستیبناسم.بهاڵمئهمشێوازهتوشی

کێشهماندهکات.
لهپێشههمووشتێکهوه،تێڕوانینهئۆنتۆلۆجییهکهلهگهڵبۆچوونیڕووتکراوهی
کانتلهسهر)خۆ(تێههڵکێشدهکرێت.ئهگهربڵێینڕاستهقینهیمرۆڤایهتی)ئهگهر
ڕاستهقینهیمرۆڤایهتیمنیشبێت(بوون-لهگهڵولهبونیادهئۆنتۆلۆجییهکهشدا
بهسروشت)بوون-لهگهڵ(ه،ئهوائهم]خهسڵهته[دهبێتبهتهواناییهکیبنهڕهتی
وههمهکی.ئهگهرئهمهشبسهلمێنرێتئێمهناتوانینحاڵهتێکیکۆنکرێتیبوون-
لهگهڵباس���بکهین.بهواتایهکیدیکه،پێکهوهژی���انئۆنتۆلۆجییانه،کهدهبێت
بهبونیادیبوونلهنێ���وجیهانداههرگیزنابێتبهبناخهیپێکهوهژیانیئۆنتۆکی
بوون-لهگهڵ،وهکوهاوڕێیهتیم���نلهگهڵپیرۆیانپهیوهندیخۆشهویستیمن
لهگهڵ)ئانی(دا.پێویستهباس���یبکهینچۆنبوون-لهگهڵ-پیرۆیانبوون-لهگهڵ-
ئانیبونیادیپێکهاتنیبوونیمنه.ئهمهشلهڕوانگهیبۆچوونهکهیهایدیگهرهوه
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کارێکیمهحاڵه.بوونیکهسانیدیکه)لهگهڵ(ئهواندالهڕووهئۆنتۆلۆجییهکهوه
ناتوانێتحوکمبهس���هرحاڵهتێکیکۆنکرێتیدابدات،بێجگهلهوهیڕاس���تهقینهی
مرۆڤایهتیلهبهرانگهرییهکهیدادهستهاڵتینییهببێتبهکهسانیدیکه،بۆنموونه
ببێتبهپی���رۆیانئانی،پهیوهندی)بوون-لهگهڵ(بههیچشێوهیهکس���ودمان
پێناگهیهنێتوچارهس���هریس���ایکۆلۆجیوکێشهیبڕواکردنبهبوونیکهسانی
دیکهناکات.لێرهدادوونهۆمینهناسراولهگهڵدووگرفتدادێنهپێشوپێویسته

بهجیاچارهسهریانبکهین.
دهش���ێبوترێتئهمهلهوگرفتان���هیهایدیگهرلهڕهوتهکهی���دالهنهۆمێکی
ئۆنتۆلۆجییان���هوهبۆنهۆمێکیئۆنتۆکیی���اندهرچوونی)بوونلهنێوجیهان(هوه
بهرهوپهیوهندییهکیتاکهکهسیوئامێرهکانوبهرهوبوونیمنلهئاستیمردندا
توشیبووه.مردنمیهکێکهلهئهگهرهکان،کهڕوودهدات.مردنیش���م)ئۆنتۆک(ییه،
ک���همنلهبهرهوڕووبوونهوهملهگهڵئهمیانئهوههبووهدابهئهزموندهناس���م.
ب���هاڵمئهمگرفتهدادهپۆشرێ���تچونکهڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتیبوونیجیهان
دهس���هلمێنێت،کهههڕهشهیمردنیتیاداشاراوهتهوه.باشتریشهبڵێین،ئهگهر
جیه���انههبێت،دهبێتبهوشێوهیهیبرینێککاتییهوس���ارێژدهبێت،ئهمیش
بڕاوهبێت.بهاڵمکێشهیدهرچوونلهنهۆمێکهوهبۆنهۆمێکیدیکهلهگهڵبوونی
کهسانیدیکهدازهقتردهبێت.ئێمهدهڵێینڕاستهقینهیمرۆڤایهتیبهدهرچوونله
خودیخۆیهوهبهرهودهرهوهبوونیجیهاندهسهلمینێت.ههماندهرچووننابێت
بههۆکاربۆبوونیکهسانیدیکه.بێگومانمنئهوبوونهم،کهلهڕێگهیمنهوه
بوونههیه.ئایادهتوانمبڵیم،منئهوبوونهم،کهلهڕێگهیمنهوهڕاستهقینهی
مرۆڤایهتیبوونیکهس���انیدیکهس���هرههڵدهدات؟ئهگهرئهمهوابێتئهوابوونی
کهس���انیدیکهدهبێتبهڕاس���تییهکیساده.ئهوکاتهیدهڵێم،منئهوبوونهم،
کهلهڕێگهیهوهبوونیئهمڕاستهقینهمرۆڤایهتییه،کهمنلهگهڵیالهنێو-خۆمدام
ولهنێوجیهانیش���دالهگهڵخۆمدام؛بناخهیهکیسهربهس���تیجیهانه.ئایائهمه
چۆنجیهانیمنپێکدههێنێت؟ئێمهناتوانینناسنامهبۆجیهانله)بوون-لهگهڵ(
هوهدروستبکهین.ڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتیئهگهرهکانیخۆیهتی.منجیهانبه
بڕاوهدادهنێم،بهاڵمناتوانمڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتیبکهمبهشتێکیکۆنکریتی
لهکاتێکداخودیڕاس���تهقینهکهخاوهنیئهگهرهکان���یخۆیبێت.بوونملهگهڵ
کهسانیدیکهدالهڕوانگهیبوونیخۆمهوهناسراوه؛پێویستییهکهلهبوونیمندا.
بههیچشێوهیهکبوونیکهس���انیدیکهناسهلمێنێت؛تهنانهتپردێکیشلهنێوان

منوکهسانیدیکهداههڵنابهستێت.
ئاشکراتر،پهیوهندیئۆنتۆلۆجیمنوکهس���انیدیکهینهناسراو،کهههموو
پهیوهندییهکیدیاریکراومبهکهسانیدیکهوهپێناسدهکات،ناتوانێتپهیوهندییهکی



271

ههندهکینێوانمنوپیرۆئاس���انبکات.بهپێچهوانهوه،لهئهزمونهکاندانابێته
هۆکاریس���هرههڵدانیهیچپهیوندییهکیکۆنکریتینێوانمنوکهس���انیدیکه.
ئهگهرپهیوهندییهکهلهپێش���تردرابێتئ���هوائهگهریههمووپهیوهندییهکیمنو
کهس���انیدیکهلهناودهبات.پهیوهندیئهزمونیوتاکهکهسیدهبێتبهالیهنێکی
ئهون���هکحاڵهتێکیههندهکی.الیهنییاس���الهنێودووج���ۆربارودۆخداههیه:
ئهویاس���ایهلهئهزمونهکانهوهوهرگیراوهودروس���تکراوه،ئهمهشبهس���هرئهم
کێش���هیهداساخنابێتهوهیانلهپێشتردانراوه،وهکوچهمکهکانالیکانتدهبێت
ب���هبناخهبۆپهیداکردنییهکێتینێوانئهزمونهکان.لهڕاس���تیدا،لهمحاڵهتهدا
بوارهکان���یبهگوێرهیئهزمونهکانتهس���کدهبنهوه.منلهنێ���وشتهکانداتهنیا
بهدوایئهوخهس���ڵهتانهدادهگهڕێم،کهلهبهرڕۆشناییئهمیاس���الهپێشترهدا
دهتوانینبیناس���ین.ئێستابهس���تنهوهیدووبوونلهنێوجیهاندابهیهکدییهوه
لهس���هرئهزمونیمنڕاناوهس���تێتولهچوارچێوهیبوون-لهگهڵدادهردهچێت.
مادامهکییاس���ادهبێتبهپێکهاتهیبوونیههمووفاکتۆرێکیڕاستهقینهیدوور
دهس���تهاڵتیخۆیدهخاتهپهراوێزهوه.لهپێشتربوونی)کات(بۆههستکردنم،من
لهوکاته)نۆمینه(یهدادهبڕێت،کهخهس���ڵهتیبوونیههی���ه.کهوابوو،)بوون-
لهگهڵ(ێکیئۆنتۆلۆجییانهولهپێش���ترپهیوهندییه)ئۆنتیک(هکانیڕاستهقینهی
مرۆڤایهتیمهح���اڵدهکات.بوون-لهگهڵ،وهکوبونی���ادیئۆنتۆلۆجیبوونممن

دوورهپهرێزوتهنیاڕادهگرێت.
هۆکاریئهمهشلهوهدایه،ک���هبهرزێتیالیهایدیگهرچهمکێکهلهنێوبڕوای
خراپدا:دهیهوێتئایدیالیزمڕهتبکات.لهمکارهشداسهرکهوتوهچونکهئایدیایزم
جهختلهس���هرناوهوهیبوونیمرۆڤدهکاتوبهئهندێشهوهگرێیدهدات.بهاڵم
ئ���همئایدیالیزم���هیڕهتکراوهزۆڵ���هئایدیالیزمهوجۆرێکهلهس���ایکۆلۆجیزمی
ئهزمونگهران���هیڕهخنهگرانه.بێگومانبۆهایدیگهرڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتی)له
دهرهوهیخۆی���دادهژی(ب���هاڵمئ���همدهرچوونهبووهبهپێناس���هبۆ)خۆ(.له
دهرچوون]ڕێژهن[الیئهفالتونیهتینوێ،کهبوونلهدهرهوهیخۆیدانامۆدهبێت
یانلهتێڕامانیماڵبرانیشلهسهربوونیخواناچێت.هایدیگهرخۆیلهئایدیالیزم
ڕزگارنهکردووه.دهرچوونیله)خۆ(وهودامهزراندنیبونیادێکیلهپێشتربۆبوون
لهههوڵدانهکهیکانتبۆدامهزراندنیبارودۆخیلهپێشتربۆئهزمونهکاندهچێت.
ئهوهی)خ���ۆ(لهدهرچوونهکهیداولهدهرهوهپێیدهگات)خۆ(یهتی.جیهانیشله

دوورهوهلهنێوانئهمدوو)خۆ(یهدادهبینرێت.
لهئاکامدا،بێس���ودهلهنێو)بوونوکات(دابهدوایڕهتدانهوهیئایدیالیزمو
ڕیالیزمبگهڕێین.ههوڵدانیهایدیگهربۆهێنانهدهرهوهیڕاستهقینهیمرۆڤایهتی
لهن���اوهوهیخۆی���هوهتوشیئهوکێش���هیهماندهکات،کهلهگ���هڵئایدیالیزمدا



272

س���هرههڵدهدات.دهردهکهوێ���تهایدیگهرخ���ۆیلهدوورهپهرێزیپاراس���توهو
ڕاستهقینهیمرۆڤایهتیلهدهرهوهداداناوه.ههندێکجارچوونهدهرهوهکهشیبه

چوونهدهرهوهلهخۆوهبهرهوخۆویانلهنێوکهسانیدیکهداداناوه.
ب���هاڵمدژوارهئ���همدووڕاڤهکردنههاوتهرازبکهین.ڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتی
ل���هدهرچوونهکهشداتهنیایه.لێرهداچهندخاڵیکینوێلهتێگهیش���تنهکهمانله
هایدیگهروهدهستدههێنین:ڕاستهقینهیمرۆڤایهتیبهتهنیادهمێنیتهوهچونکه
بوونیکهس���انیدیکهههڵکهوتهوڕاستییهکیشهوازلێنههێنراو.ئێمهڕووبهڕووی
کهس���انیدیکهدهبینهوهولهپێکهێنانیبوون���یئهواندابهشداریناکهین.ئهگهر
ئهوڕاس���تییهپێویستییهک���یئۆنتۆلۆجییانهشبێتهێش���تانابێتبهئهگهری
ئهزمونهکانمان.ئهگهربوونیکهس���انیدیکهپێویستیبێت،ئهواپێویستییهکی
ههڵکهوتووه،وهکوئهوفاکتۆرهپێویستانهیهبهسهرکۆجیتۆداسهپێنراون.ئهگهر
بوونیکهس���انیدیکهبهئێمهدرابێت،ئهواڕاستهوخۆلهڕێگهیههستکردنبهو
بوونهوهدهناس���رێتوبهوشێوهیهیکۆجیتۆههم���ووفاکتۆرهکانیدهخاتهنێو

بیرکردنهوهوهفاکتۆریبهرهنگاریشخۆیقووتدهکاتهوه.
ئ���همتوێژینهوهدرێژهبیهودهنییه،ئهگهرئێمهبتوانینبارودۆخیپێویستبۆ
بیردۆزهیهکلهسهربوونیکهسانیدیکهدابمهزرێنین.یهکهم،بیردۆزهیهکبهمجۆره
بهڵگهمانبۆس���هلماندنیبوونیکهس���انیدیکهناداتێولهخۆگهرایهتیشچاکتر
نابێ���ت.ڕهتدانهوهیخۆگهرایهتیمهحاڵهچونکههیچکهس���ێکبهتهواویخۆگهر
نییه.بوونیکهسانیدیکهبهردهواملهنێوگوماندایه،بهالیکهمهوهبهوشهئهمه
دهردهبڕێت.مندهتوانمبنوس���م)گومانلهبوونمدهکهم.(بهکورتییهکهی،بوونی
کهسانیدیکهئهگهرنییه.ئهگهرهکانپهیوهندییانبهبابهتهکانینێوئهزمونمانهوه
ههیه،کهکاردهکهنهس���هرشتهکانیدیکه.ئهگهرهکاندهکهونهسهرسهلماندنو
نهس���هلماندنیبوونیان.مادامکهسانیدیکهلهدهرهوهیئهزمونیمندان،ئهگهری
ئهوبوونه،وهکو)خۆ(یهکیدیکهنهدهس���هلمێنرێتنهبوونیشیڕهتدهدرێتهوهو
ناپێورێت.کهوابوو،بوونیئهگهرایهتیخۆیوندهکاتودهبێتبهبیرۆکهیهکینێو
ئهندێشه.بهههمانشێوه،میمالالنددهڵێت،ڕاستیوناڕاستیبیرۆکهیبوونیمرۆڤ
لهس���هرمهریخناسهلمێنرێتچونکههیچبیردۆزهیهکیزانستیمانبهدهستهوهنییه
ئهمگریمانهیهیپێتاقیبکهینهوه.ئهگهرکهس���انیدیکهڕاس���تهوخۆبۆمنئاماده
نهب���ن،بوونیئهوانیشوهکوبوونیمنئاشکرانهبێت،ههمووبیرۆکهکانملهبارهی
ئهوانهوهبێواتادهردهکهون.ئهگهرهیچبیرۆکهیهکمنهبێتئهوامندانبهبوونیدا
دهنێم.بیردۆزهلهسهربوونیکهسانیدیکه،دهبێتپرسیارلهمنلهناوبوونیمندا
بکات؛پێویستهواتایئهوس���هلماندنهڕوونبکاتهوهوزهمینهیدڵنیاییبدۆزێتهوه.

دێکارتنهیتوانیوهبوونیکهسانیدیکهبسهلمێنێت.
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لهڕاس���تیدا،منههمیشهزانیومهمنههم،ههرگیزوازملهکۆجیتۆنههێناوه.
ههروهها،خۆدوورخستنهوهملهخۆگهرایهتیئهوهدهگهیهنێت،کهمنههمیش���ه
ههس���تمبهبوونیکهس���انیدیکهکردووه.ئهمههستکردنهتێگهشتنێکی)پێش-
ئۆنتۆلۆجییانه(ی���ه،کهچاکترلهههمووبیردۆزهکانبوونیمنوکهس���انیدیکه
نیش���اندهدات.ئهگهربوونیکهسانیدیکهچهمکێکیبێناوهڕۆکوبیرۆکهیهکی
ئهندێش���هیینهبێتلهبهرئهوهیه،ک���هکۆجیتۆیهکههیهبایهخبهوبوونهدهدات.
ئێمهشپێویستهباس���یئهمکۆجیتۆیهبکهین،خهس���ڵهتوبوارویاس���اکانی

ڕوونبکهینهوه.
دووهم،لهالیهکیدیکهوه،سهرنهکهوتنیهیگڵدهریدهخات،کهکۆجیتۆکهی
دێکارتتهنیاس���هرهتایهبۆگهشتهکهمان.کۆجیتۆبوونیئێمهوکهسانیدیکه

لهسهرفاکتۆرێکیپێویستڕادهگرێت.
پاشوردبوونهوهوس���هرنجدانێکیدیکه،کۆجیتۆم���نفڕێدهداتهدهرهوهو
لهبهردهمکهس���انیدیک���هدامدهنێت.بهوجۆرهیه،کهم���نفڕێدهداتهنێوبوون-
لهنێو-خۆوه.ئهمهشلهڕێگهیناس���ینهوهیبونیادێکیلهپێش���تربۆبوونمنییه
تاکوببێتبهبوونیادبۆبوونیکهس���انیدیکه.بهڵکو،وهکوشتێکیکۆنکرێتی
وههندهکیولهگومانبهدهربهدهرخستنیبوونیکهس���انیدیکهیه.دهبێتداوا
لهبوون-بۆ-خۆبکهینبوون-بۆ-ئهوانبخاتهڕوو.پێویستهلهناخمدائهوڕاستییه

بناسم،کهکهسانیدیکهنهکتهنیاههنبهڵکوئهوانیشمننین.
س���ێیهم،نابێتکۆجیتۆکهسانیدیکه،وهکوبابهتبۆئێمهدهربخات.بابهت
بهوهدادهنرێت،کهگونجاوه.ئهگهرکهسانیدیکهبۆمنبابهتبنئهوادهبنبه
شتێکیگونجاو.بهاڵمگونجاندنلهسهربیرۆکهکانیئێمهبۆشتهههڵکهوتوهکانه.
بوونیکهسانیدیکهبیرۆکه،س���یستهمیبیرۆکهکانیانیهکێتییهکیپێویستی
بیرۆکهکاننییه.لهبهرئهم���هنابنبهگونجاویانبابهت.کهوابوو،ئهگهربوونی
کهسانیدیکهبوونێکبێتبۆئێمهئهوانهدهبێتبهپێکهاتهیزانینمانلهبارهی
جیهان���هوهنهزانی���نلهبارهیخودیخۆمانهوه.بهڵکوب���هوشتهدهردهکهوێت،
ک���هئ���ارهزوویلهبوونمانه،نهکئهوشتهیلهپێش���ترل���هپێکهێنانیبوونمان
بهش���داریدهکاتچونکهبهش���داریکردنهکهی)ئۆنتی���ک(هوئهزمونگهرانهیهو

لهسهربارودۆخهکانڕادهوهستێت.
چوارهم،ئهگهرئێمهپهیڕهویدێکارتبکهین.بهوشێوهیهیباس���ی)خوا(ی
کردوه،ئێمهشلهبوونیکهسانیدیکهبدوێینوبیرلهوبهڵگهیهبکهینهوه،که
پهیوهندیبهتهواوکۆییئهوبوونهوهههیه،ئهواناچاردهبینجۆرهڕهتدانهوهیهک
ل���هبوونیئهوانداباس���نهکهین،ک���هبهڕهتدان���هوهیدهرهک���یناوزهدمانکرد.
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بهگوێرهیکۆجیتۆکهمانکهس���انیدیکهمننین.ئ���همڕهتدانهوهیهبهدووجۆر
لێکدهدرێتهوه:

ڕهتدانهوهیهک���یڕووتودهرهکییهوبوونیکهس���انیدیکهومن،وهکودوو
جهوههرلهیهکدیجیادهکاتهوه.لهمحاڵهتهدائێمهناتوانینلهبوونیکهس���انی
دیکهتێبگهی���ن؛یانڕهتدانهوهکهناوهکییه.ئهمهشتێههڵکێش���کردنیناوهوهی
ههردووالیهنهکهدیاریدهک���ات.ههریهکێکلهالیهنهکانخۆیلهگهڵڕهتدانهوهی

الیهنهکهیدیکهپێکدههێنێت.
ئهمپهیوهندییه،کهوابوو،بهرانبهروهستانوناوهکییه.ئهمهشئهوهدهگهیهنێت،
کهزۆریئهوانکهڵهکهکردننییهوههمووگهرایهتییه)لهمڕووهوههیگڵدروست
بۆکێش���هکهچووه(.ههرتاکێکلهنێوتاکێکیدیکهداخۆیدهبینێت.ههمانکات
ههمووگهرایهتییهکهڕێگهبهئێمهناداتتێڕوانینێکیههمووگهرانهمانههبێت.

ئێم���هباس���مانکردهی���چچهمکێک���یڕووتک���راوهیئاگامهندیل���هئاکامی
بهراوردکردنیبوونم-بۆ-خۆموبوونموهکوبابهتبۆکهس���انیدیکهدروستنابێت.
ئهمههمووگهرایهتییه،وهک���وبوون-بۆ-خۆههمووگهرایهتییهکیناههمووهچونکه
بوون-بۆ-ئهوانڕهتدانهوهیهکیڕادیکااڵنهیبوونیئهوانه،ههمووگهرایهتیلهبوونی
ئهوانداکارێکیمهحاڵه.لهبهرڕۆشناییئهمڕونکردنانهوهڕهخنهلهپرسیارکردن

سهبارهتبوونیکهسانیدیکهدهگرین.

دال.تهماشاکردن
ئهوژنهیبهرهوڕوویمندێت،ئهوپیاوهیلهشهقامهکهدهپهڕێتهوه،دهنگی
سواڵکهرهکهیژێرپهنجهرهیژوورهکهبۆمنبابهتنوگومانیانلێناکهم.کهوابوو،
ڕاستهبڵێینیهکێکلهشێوهیبوونیکهسانیدیکهدهبێتبهبابهت.ئهوهشمان
زانی،کهئهگهرئهمپهیوهندییهیبهبابهتبوونهلهنێوانمنوکهس���انیدیکهدا
بنهڕهتیبێت،ئهوابوونیکهس���انیدیک���هدبێتبهشتێکیدرکپێکراو؛ههروهها
گونجاوی���شلهوێدا،کهدهزانمدهنگیپیاوهکهگۆرانییهکنییهلهگرامهفۆنێکهوه
بێتهدهرێ.ئهوپیاوهیدهیبینملهشهقامهکهدهپهڕێتهوهڕۆبۆتنییهومرۆڤێکی
ڕاس���تهقینهیه.ئهمدرککردنهمبوونیکهسانیدیکهوهکوئامادهبوونیکهسهکان
دهردهخات.ئهگهرکهس���انیدیکهبابهتێکیگونجاوبێتنهکبابهتینێوخهون،
ئهوابهبابهتبوونیئهوانپێویستهئاماژهبۆتهنیاییهکلهودیودهستهاڵتیمنهوه
نهکات؛بهڵکوئاماژهبۆالیهنێکیکهس���انیدیکهبکات،کهبهگوێرهیزانینهکهم
لهبارهیئهوانهوهخۆیاننیشاندهدهن.بیردۆزهکالسیکییهکانلهوێدادروستبۆ
کێشهکهچوون،کهدهڵێنههموومرۆڤێکیههستپێکراوئاماژهبۆشتێکدهکاتو
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ئهوشتهشدهبێتبهبناخهیگونجاندنهکه.نادروستیبیردۆزهکانلهوێدایه،که
ل���هوباوهڕهدانلهودیوئاماژهکردنهکهوهئاگامهندییهکیجیاواز،وهکونۆمینهکهی
کان���تئهوشتهدهدۆزێتهوه.ئهمئاگامهندییهههبێتیاننهبێتئهودهموچاوهی
م���ندهیبینمئاماژهیبۆناکات؛دهموچاوهکهئ���هوئاگامهندییهنییه،کهدهبێت
بهڕاس���تیگونجاندنیبابهتهههس���تپێکراوهکه.ئاماژهکردنهکهبۆئامادهبوونی
کهس���انیدیکه،دووشتپێکهوهڕادهوهس���تێنێتئهویش)پێکهوهبوونهلهگهڵ
کهسانیدیکهدا(.ئهمهلهوحاڵهتهشداسهرههڵدهداتئهگهربوونیکهسانیدیکه
لهودیوزانینیمنهوهبهتهواویخۆیدهرنهخاتولهفۆرمێکدابێت،کهنهتوانین
باسیبکهین.واته،کێشهیبوونیکهسانیدیکهبهگشتیوبهجۆرێکمامهڵهی
لهگهڵداکراوه،کهپهیوهندییهبنهڕهتییهکهیکهسانیدیکهدیاریدهکاتبوونبه
بابهتکردنیکهسانیدیکهیه؛کهسانیدیکهڕاستهوخۆیانناڕاستهوخۆهاتونهته

نێوههستکردنمانهوه.
بهاڵملهبهرئهوهیههس���تکردنبهس���روشتئامادهبۆشتێکلهدهرهوهی
خۆی���دادهکات،زنجیرهینهبڕاوهییهکجۆردی���اردهوبابهتێکیشنادۆزێتهوهله
دهرهوهیدهستهاڵتیمندادانرابێت،ئهواناوهڕۆکیههستکردنلهئامادهکردنیبۆ
پهیوهندییهکهینێوانمنوکهسانیدیکهدایه.لهمپهیوهندییهدابوونیکهسانی
دیکهڕاس���تهوخۆبهمندراوهوبهپهیوهندیهکهیلهگهڵمنداگرێدراوه.ئهمهش
بوون-بۆ-ئهوانهوپهیوهندییهکیبنهڕهتییه.لهس���هروئهمهشهوه،ئاماژهکردنهکه
ئهزمونێکیسۆفیگهرانهنیی.لهنێوانژیانیڕۆژانهدایه،کهکهسانیدیکهیتیادا
ب���ۆئێمهدهردهکهون.بوونیگونجاویئهوانلهنێوژیانیڕۆژانهیئێمهدایه.ئهم
کێشهیهشبهکورتییهکهیبهمجۆرهیه:لهژیانیڕۆژانهداپهیوهندییهکیبنهڕهتیمان
بهکهس���انیدیکهوهههیه،کهدهتوانینبهردهوامپهنجهیانبۆڕاکێش���ینوله
دهرهوهیشت���هنهزانراوهئایینیهکاندادهدۆزرێنهوه.بۆئهوهیلهمخاڵهتێبگهین
پرس���یاریزۆرترلهبارهیدهرکهوتنیکهس���انیدیکهلهنێوههس���تکردنهکانمدا
دهکهم؛مادامئاماژهکردنهکهبهپهیوهندیبنهڕهتییهوهبهستراوه،ئهواپێویسته

پهیوهندییهکهبتوانێتئهوهیدهمانهوێتبیناسینبۆئێمهیئامادهبکات.
منلهباخیگش���تیم.لهنزیکم���نچیمهنێکولهقهراخچیمهنهکهشچهند
کورس���ییهکدانراون.پیاوێکبهالیکورس���ییهکانداتێدهپهڕێت.منئهوپیاوه
دهبینم؛وهکوبابهتێکوههمانکاتدهیناس���م.ئایائهمهئاماژهبۆچیدهکات؟
گوتهکهم،ئهوبابهتهپی���اوه،چواتایهکیههیه؟ئهگهرئهوبهبووکهشوشهیهک
دابنێم،ئهواپێویستهبهوکاتیگۆریانهباس���یبکهم،کهبۆبابهتهکانینێوشوێن
وک���اتبهکاریاندههێنمودهڵێمنزیککورس���ییهکانهودوویاردوبیستئینج
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لهچیمهنهکهوهدوورهوقورسایشیخستۆتهسهرزهویو...هتد.پهیوهندیبه
بابهتهکانیدیکهوهزیادهی���ه؛واتهدهتوانملهوێداالیبهرمبهبێئهوهیالبردنهکه
کاربکاتهسهرشتهکانیدیکهوبیانگۆڕێت.پهیوهندییهکینوێلهڕێگهیئهوهوه
لهنێ���وجیهانداڕوونادات.ناس���ینیئهویش،وهکوپیاون���هکبابهت،لهالیهکی
دیکهوه،پهیوهندییهزیادهکهلهنێوانئهووکورس���ییهکاندائاشکراناکات.ههموو
شتهکانبهبێدیاریکردنیدووریلهنێوانیانداولهنێوجیهانیمندالهچواردهوری
خۆیکۆدهکاتهوه.بهدڵنیاییهوه،دووریچیمهنهکهوهکوخۆیدهمێنێتهوه،بهاڵم
چیمهنهکهدهبێتبهشتێکب���ۆئهو.ئهمهشپهیوهندییهکه،دووریچیمهنهکه
ل���هئهوهوه،ڕهتدهکاتولهههمانکاتدادهشیهێڵێتهوه.ئێمهلێرهدامامهڵهلهگهڵ
پهیوهندییهکدادهکهین،کهدابهشناکرێت،ڕاستهوخۆدراوه،لهناوهوهدایهوله

شوێنێکدایه،کهشوێنیمننییه.
لێرهدالهجێگهیکۆکردنهوهیشتهکانلهچواردهوریخۆمداشتێکدهدۆزمهوه،
کهلهدهس���تمنڕادهکات.بێگومانئ���همپهیوهندییهیدابهشناکرێتودووری
ههڵناگرێتئهوهنییهمندهمهوێت.یه که م، پهیوهندییهکهبهمرۆڤوشتهکانهوه
بهستراوه.لهسهروئهمهشهوههێشتابابهتیزانینه؛دهتوانمباسیبکهم،بۆنموونه،
دهڵێم،ئهوپیاوهچیمهنهکهدهبینێتیانههرچهندهنوسراوهبهسهرچیمهنهکهدا
مهڕۆئهوخهریکهبچێتهس���هرچیمهنهکه.دواجاریش،بهگونجاویدهمێنێتهوه:
یهکهم،لهوێدا،کهئهوبابهتهدهشێپیاوبێت،شتێکیگونجاوه.دووهم،لهسهرو
ئهوڕاس���تییهشهوه،کهپیاوه،بینینیچیمهنهکهلهالیهنئهوهوه،لهوکاتهدامن
تهماشایدهک���هم،گونجاوه.لهوانهشهئهوکات���هیدهڕوانێتهچیمهنهکهبیرله

شتێکیدیکهبکاتهوه؛یاننابینابێت.
لهگ���هڵئهمهش���دا،ئهمپهیوهندییهنوێیهیکهس���هکه،وهک���وبابهتلهگهڵ
چیمهنهکهدا،خهس���ڵهتێکیتایبهتیههیه؛ڕاس���تهوخۆ)ههموو(یبهمندراوه.
بابهتێک���همنل���هوجیهانهدادهیناس���م.)لهڕاس���تیداپهیوهندییهکیدهرهکییه
ولهوهدهچێ���ت،کهدهریدهب���ڕمودهڵێم؛پیرۆڕوانییهک���اتژمێرهکه،ژینله
پهنجهرهکهوهتهماشایدهرهوهیکرد...هتد(.لهههمانکاتیش���دالهمنڕادهکات.
ئ���هومرۆڤهیبووهبهباب���هتوپهیوهندییهکیبنهڕهتیلهگ���هڵمنداههیهوله
پهیوهندییهکهیداڕوولهمندهکات،لهژێردهستیمندهردهچێت.منناتوانمخۆم
لهناوهڕاستیپهیوهندییهکهدادابنێم.دوورینێوانبابهتهکانینێوجیهانموندهبن.
منههستبهونبوونهکهیانناکهم؛بهڵکولهنێوپهیوهندییهکهدادهردهکهوێتو
دهبێتبهبهستێنیشتهکان.بهستێنێک،کهلهمنڕادهکاتولهدهرهوهیبوونی
شتهکانیشهوهبهس���هرشتهکانداسهپێنراوه.لهمڕووهوهلهناوچوونیبابهتهکانی

ژیانمپهیوهندیبهسهرههڵدانیکهسانیدیکهلهنێوجیهانهکهمداههیه.
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کهس���انیدیکهههڵهاتنیبهردهوامیشتهکانهبهرهوئاکامێک،کهمندوورله
خ���ۆمبهبابهتیدادهنێم.ئهوچهندل���هدوورهوهخۆیکۆبکاتهوهئهوهندهشله
دهس���تمنڕادهکات.لهناوچوونهکهشبهگوێرهیپلهکانیلهزیادبووندایه؛ئهگهر
پهیوهندینێوانئهوکهسهوچیمهنهکهدوورینهبێتودووریدروستبکات،ئهوا
پهیوهندییهکیپێویستیشلهنێوانکهس���هکهوپهیکهریناوهڕاستیچیمهنهکهو
درهختهکانیئهمالوئهواڵیڕێگاکهشسهرههڵدهدات.شوێنلهههمووالیهکهوهله
چوادهوریئهوکهس���هداکۆدهبێتهوه.ئ���هوشوێنهلهگهڵشوێنیمنداپهیدابوه.
جۆرهکۆبوونهوهیهکههیه،کهمنیشتیایدابهشداریدهکهمولهمنیشڕادهکات.
کۆبوونهوهکهلێرهداناوهستێت.چیمهنهکهشئهوگیاسهوزهیهخۆیبۆکهسهکه
دهردهخاتودهبێتبهبابهتبۆئهو.گیاسهوزهکهبهوشێوهیهیخۆینیشانی
ئهودهداتلهدهس���تمنڕادهکات.منپهیوهندیکهس���هکهوگیاکهبهدهرهکی
دهبینم،بهاڵمئهوسهوزاییهیکهسهکهههستیپێدهکاتمننایبینم.لێرهدا،کتوپر
بابهتێ���کدێتهپێش،کهل���هجیهانیمندزراوه.شتهک���انوهکوخۆیاننوبۆ
م���نههن،ب���هاڵمبهنهێنیڕادهک���هنودهبنبهبابهتێکین���وێ.دهرکهوتنی
کهس���انیدیکهلهنێوجیهانداجیهانبهرهوپهرشوباڵویدهبات.ئهوسهنتراڵیهته

لهناودهبات،کهمندامهێناوه.
هێش���تاکهس���انیدیکهبۆمنبابهتنوپهیوهندییانبهدوورییهکانیمنهوه
ههی���ه:پیاوهکهلهوێیه،بیستههنگاولهمنهوهدووره،ئێستاپش���تمتێدهکات.
دووی���اردوبیستئینجلهچیمهنهکهوهوش���هشیاردلهپهیکهرهکهوهدووره.
ههڵوهشاندنهوهیجیهانیمنلهنێوس���نورهکانیئ���هوجیهانهداڕوودیداوه.ئێمه
لێرهداباس���یلهناوچوون���یجیهانبهرهونهمانناکهی���ن.بهڵکولهوهدهچێتله
ناوهڕاس���تیجیهانداچاڵێکیگهورهبهرهوڕۆخانهیژێرهوهههبێتوشتهکانیش
ب���هردهوامدهکهونهناوی.جیهانوچاڵهکهوبهرهوڕۆخانهکهشبوونبهبابهت.
ههمووئهوانه،الیمنههرچهندهبهرهوههڵوهشاندنهوهدهچنبهشنلهبونیادی
جیه���ان.لهوانهیهس���نوریههڵوهشاندنهوهکهتهس���کترببێت���هوه.بۆنموونه،
پیاوێ���کلهوێداپیاس���هدهکاتودهخوێنێتهوه.ئهوپی���اوهگوێچکهیههیه،که
نابیستێتوچاویشیههیه،کهتهنیاپهرتووکهکهدهبینێت.پهیوهندیئهولهگهڵ
پهرتووکهکهی���دا،وهکوپهیوهندینێوانپیاوهکهینێوچیمهنهکهوگیاکهنکۆڵی
لێناکرێتوهیچناوهندێکنهکهوتۆتهنێوانیانهوه.بهاڵمئێستابابهتێکیتهواوبۆ
منخۆیدهردهخات.لهناوهڕاستیجیهاندابهوشێوهیهی)بهردێکیسارد(ههیه
یان)بارانێکیچاک(دهبارێت،دهتوانمبڵێم،)پیاوهکهیدهخوێنێتهوه(.ههموویهکی
داخراومالئاشکرادهبێت،کهخوێندنهوهتیایدادهبێتبهخهسڵهتێکیسهرهکی
ولهئاس���تیشتهکانیدیکهشدائهوکهسهکوێروکهڕه.خهسڵهتی)پیاوهکهی
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دهخوێنێتهوه(پهیوهندینێوانئهوکهس���هوپهرتووکهکهدهردهخاتودرزێکی
بچوکیشدهخاتهنێوجیهانیمنهوه.لهنێوئهوفۆرمهڕهقوبینراوهدائهوخۆی
دهک���اتبهبۆشاییهکیدیاریکراو.فۆرمهکهب���هڕواڵهتگهورهیه،بهاڵمواتاکهی
لهنێوجیهانیمندابیستههنگاودوورلهمنهوهلهنێوئهوتهنهداسهرههڵدهدات

ودهیهوێتڕابکات.
هیچلهوانهئێمهبهوقۆناخهناگهیهنن،کهکهس���انیدیکهتیایدابابهتنهبن.
ئهوپ���هڕیدهتوانی���نئهوبابهتهبهجی���اوازوتایبهتمهنددابنێین،کههوس���رڵ
چهمکی)ئامادهنهنوونی(بۆداناوه،بهبێئهوهیبزانێتئامادهنهبوونیکهس���انی
دیک���هلهس���هرئامادهنهبوونیئاگامهندیلهنێوئهولهش���هیمندهیبینمپێناس
ناکرێتوپهیوهندیبهئامادهنهبوونیئهوجیهانهوهههیهمنههس���تیپێدهکهم؛
ئامادهنهبوونێک���همنلهنێوجیهاندادهیدۆزمهوه.لهمحالهتهدا)کهس���انیدیکه(
بابهت���نلهنێ���وجیهان���دا،بابهتێک،کهجیهانپێناس���هیب���ۆدادهنێت.بهاڵم
پهیوهندییهک���هینێوانمنوئامادهنهبوونوڕاکردنهکهشتێکیگونجاوه.ئهگهر
ئهوهبێتپێناسهیبابهتبوونیکهسانیدیکهمانبۆبکاتئهوادهتوانینبپرسین
چۆنئاماژهبۆئامادهبوونیکهسانیدیکهدهکات؟لێرهداوهاڵمیپرسیارهکهبهم
جۆرهیه:ئهگهرپێناس���هکردنیکهسانیدیکهوهکوبابهتلهسهربهستنهوهیبهو
جیهان���هوهبێت،کهمنوئهواندهیبینین،ئهواپهیوهندییهبنهڕهتییهکهملهگهڵ
کهس���انیدیکهدا،وهکوخۆلهس���هرئهوخاڵهڕادهوهستێت،کهئهوانتهوانایان
ههیهمنببینن.لهڕێگهیئهوزانینهوه،کهمندهبمبهبابهتبۆکهسانیدیکه
ئامادهبوون���یئهوان،وهکوخۆدهدۆزمهوه.بهوجۆرهیکهس���انیدیکهدهبنبه
باب���هتبۆ)خۆ(یمن،منیشدهبمبهبابهتبۆ)خ���ۆ(یئهوان.ئهمهشلهوێوه
ههڵنهقواڵوه،کهجیهانیمنبووهبهبابهتیبابهتبوونیئهوان.مننابمبهبابهت
ب���ۆبابهتێکیدیکه.وهرگێڕانیڕادیکااڵنهیکهس���انیدیکه،ئهگهربمانهوێتله
بابهتگهریڕزگایبکهین،پێویسته.کهواب���وو،ناتوانمتهماشاکردنهکهیئهوانبۆ
منبهئهگهریخۆدهرخستنیبابهتێکدابنێم.ههروهها،کهس���هکهبهیهکچاو
تهماشایمنوچیمهنهکهناکات.بهبابهتبوونیمنیشبهشێکنییهلهبابهتبوونی

جیهان.منئهوهمجیهانیدهرخستوه.کهسێکم،کهنابمبهباتبۆخۆی.
کهوابوو،ئهوپهیوهندییهیبه)کهس���ێکیدیک���هبینیویهتی(ناودهبهملهگهڵ
بوونیکهسانیدیکهدا،وهکوبابهتپهیدانابێتولهگهڵبوونیمنیش،وهکوخۆ
نییه.بهپێچهوانهوه،ئهگهربوونیکهس���انیدیکه،وهکوبابهتواتایهکیههبێت
ئهوهلهئاکام���یوهرگێڕانیئهوانوههڵبهس���تنیپهیوهندییهکیبنهڕهتییدایه.
ههستکردنمبهبوونیئهوکهسهلهنێوجیهاندالهسهرئهوهڕادهوهستێت،کهئهو
مندهبینێت.ئهوهیلێرهداڕوویداوهجێگرتنیبابهتێکهمنبهوخۆیهدهیبینم،



279

کهمندهبینێت.ڕاس���تی)کهس���ێکتۆببینێت(لهس���هر)تۆکهس���ێکببینیت(
ڕاوهستاوه.

چهمکیکهس���انیدیکهئام���اژهبۆدوورهپهرێزیوتاک���ڕهویشتێکلهودیو
ئاگامهندیی���هوهناک���ات،ک���هنهتوانمبی���ریلێبکهم���هوه.بوونیئهوکهس���ه
لهپهیوهندییهکهی���دابهم���نوجیهان���هوهپێناسدهکرێت.ئهوکهس���هبابهتێکه

لهجیهاندا،کهبڕیارلهسهرئاڵوگۆڕهناوهکییهکانیجیهاندهدات.
ئ���هوخوێنلێچونێکیناوهوهیه.ئهو)خۆ(یهیهلهئهزمونیبهرهوبابهتکردنی

بوونیخۆمدهردهکهوێت.
بهاڵمپهیوهندیبنهڕهتیملهگهڵکهس���انیدیکهداتهنیائامادهنهبوونیڕاستی
نیی���ه؛پهیوهندییهکیکۆنکریتیژیان���یڕۆژانهشه.لهههریهکێکلهئهزمونهکانی
ڕۆژانهمداکهس���انیدیکهتهماشایمندهکهن.بۆئێمهئاس���انهلهسهرئهزمونه
کۆنکریتییهکانباس���یپهیوهندییهکهبکهین.ئهگهرکهسانیدیکهلهبنهڕهتهوه
ئهوان���هب���نتهماشایمندهک���هن،پێویست���هبتوانینوات���ایتهماشاکردنهکه

لێکبدهینهوه.
ههم���ووتهماشاکردنێک،کهبهرهوڕوویمندێتلهنێوههس���تکردندافۆرمێکی
ههستهکییه،بهپێچهوانهیئهوهیچاوهڕواندهکرێت،بههیچفۆرمێکیدیاریکراوهوه
نهبهستراوه.ههڵبهتهئهوهیتهماشاکردنهکهبهرجهستهدهکاتدووچاون،کهڕوو
لهمندهکهن.تهماشاکردنیشل���هوحاڵهتانهداڕوودهداتکاتێکلقیدرهختهکان
دهلهرێن���هوه،دهنگیپ���ێدێت،دهرگاکهدهکرێتهوهی���انپهردهکهدهجوڵێت.له
کاتیهێرشبردندائهوانبهڕاکش���اویلهس���هرس���نگدهجوڵێ���نخۆیانلهدوو
چاوناشارنهوه.ئهواندهیانهوێتخۆیانلهخانوهس���پییهکهیس���هرگردهکه،که
بهرانبهریانهحهشاربدهن.دهگونجێتکهس���ێکخۆیلهنێودارهکانداشاردبێتهوهو
بهدزییهوهتهماشامبکات.بهاڵمئهمگونجاندنهئێمهڕاناگرێت؛منلهدواییداباسی
ئهمخاڵ���هدهکهم.ئهوهیگرنگهپێناس���کردنیتهماشاکردنه.ئێستاناودارهکان،
خانویس���هرگردهکهتهماشاکردننین؛ئهوانتهنی���انوێنهرایهتیچاودهکهن.له
یهکهمجاریش���داچاو،وهکوئامێرێکیههس���تکردنبۆبینیننابینرێت،بهڵکوبه
پشتگریتهماشاکردندادهنرێت.چاوهکانئاماژهبۆچاویڕاستهقینهیئهوکهسه
ناکهنلهپش���تپهردهکهوهیانلهودیوپهنجهرهیخانوهکهوهدانیش���توه.ئهوان
چاون.ههمانکات،تهماشاکردنیشتهنیاخهس���ڵهتوفۆرمیگش���تیبابهتهکهو
پهیوهندییهکهنییه.ههستکردنیمنبهتهماشاکردنهکهلهسهرڕوخاندنیچاوهکانه،
کهدهڕواننهمن.ئهگهرههستبهتهماشاکردنهکهبکهمچاوهکاننابینم؛چاوهکان
لهوێداههن،لهنێوههستکردنمدادهمێننهوه،بهاڵمبهکاریانناهێنم.ئهوانبوونبه

دووشتیبێالیهن؛لهدهرهوهیکایهکهدانوبهستنهوهیانپچڕاوه.
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ئهم���هشل���هوکهمکردنهوهفینۆمینۆلۆجییهدهچێتهوس���رڵباس���یکردوه.
ئ���هوکاتهیچاوهکانتهماشایتۆدهکهن،تۆجوان���یوناشرینییاننابینیتو
باس���یڕهنگهکانیانناکهیت.تهماشاکردنهکهچاوهکاندهشارنهوه،ئهمبۆچوونه
ئهندێش���اوییهشلهسهرئهوفاکتۆرهڕادهوهس���تێت،کهچاوهکان،وهکوبابهتی
ههس���تکردنملهنێودوورییهک���هینێوانمنوئهوان���دادهمێننهوه)منلهبهردهم
چاوهکان���دابهبێدووریئامادهم،بهاڵمچاوهک���انلهوشوێنهوهدوورن،کهمنی
تێدام.(تهماشاکردندوورییهکهلهناودهباتوههمانکاتمنیشلهشوێنیخۆمدا
ڕادهگرێت.لێرهدالێکچونێکلهنێوانتهماشاکردنوبابهتیئهندێش���هداههیه،که
لهشوێنێکیدیکهداباس���مکردوه.ئێمهناتوانینلهیهککاتداههس���تبهبوونی
]بابهتێک���یدهرهکی[بکهینولهنێوئهندێش���هماندابین.ل���هیهککاتدایهکێک
لهمکارانهههڵدهس���وڕێنین.مندهمهوێتبڵێم:ئێمهناتوانینههس���تبهجیهان
بکهی���نوههمانکاتیشئاگامانل���هوتهماشاکردنهبێتڕوویل���هئێمهکردوه.
یهکێکلهمدووان���هلهیهککاتداڕوودهداتچونکهههس���تکردنتهماشاکردنه.
ئاگاییشلهتهماشاکردنههس���تکردنبهتهماشاکردن،وهکوبابهتلهنێوجیهاندا
نییه)مهگهرتهماشاکردنهکهڕوویلهئێمهنهکردبێت(؛بهڵکوئاگاییهلهوبابهتهی
تهماشاکراوه.ئهوتهماشایهیچاوهکاندهریدهبڕن،گرنگنییهچجۆرهچاوێک
بن،ئاماژهبۆبوونیدهکهن.ئهوهیڕاس���تهوخۆلهگهڵجواڵنیلقیدرهختهکهدا
ههستیپێدهکهمبوونیکهسێکیدیکهنییه؛بهڵکوئهوهیهکهبوونیمنناسکهو
بهئاسانیزیانیلێدهکهوێت؛لهشمئازاریپێدهگات؛منلهشوێنێکدام،کهناتوانم
تیایدابهرگریلهخۆمبکهم.بهکورتییهکهی،منبینراوم.کهوابوو،تهماشاکردن
ئهوناوهندهیهلهمنهوهئاماژهبۆبوونیمندهکات.ئایاخهسڵهتیئهمناوهنده

چییه؟)منبینراوم(چواتایهکدهبهخشێت؟
ب���ابڵێینغیرهوحهزیخوتێههڵقورتانوخراپیهانمدهدهنگوێبهدهرگا
داخراوهکهوهبنێمولهکونیکلیلهکهشهوهتهماشاینێوژوورهکهبکهم.منتهنیام
وبیرلهبوونیخۆمناکهمهوه.ئهمهئهوواتایهدهبهخش���ێت،که)خۆ(منهبووه
بهبابهت���یئاگامهندیموکردهوهکانمیبۆناگهڕێنم���هوه.کردهوهکانمنهزانراون.
م���نئاگامهندییهکیڕووتیشتهکان���مولهنێوخولهینێو)خۆ(داموئهگهرهکانم
دهسهلمێنم.ئهوواتایهشدهبهخشێت،کهلهودیودهرگاکهوهدیمهنێکههیهدهبێ
ببینرێ���توگفتوگۆیهکیشدهبێببیسترێت.دهرگاک���هوکونیکلیلهکهلهیهک
کاتدائامێروکۆس���پنبۆمن؛دهبێتبهنیگهرانییهوهمامهڵهیانلهگهڵدابکرێت؛
لهکونیکلیلهکهوهنزیکوکهمدهڕوانمهئهودیوهوه.لهمساتهدائهوهدهکهم،
ک���هپێویستهبکرێت.هیچتێڕوانینێکیبهرزکردهوهکهمناس���هلمینێتوحوکمی
بهس���هردانادات.ئاگامهندیمبهکردهوهکانمهوهدهنوس���ێتولێیانجیانابێتهوه.
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تهنیائاکامهکهشحوکمبهس���هرکردهوهکانم���دادهدات.ههڵوێستم،بۆنموونه،
الیهن���یدهرهکینیی���ه.ههڵوێستێکهپهیوهندییهکیڕووتیب���هئامێرهوه)کونی
کلیلهکه(تاکوکۆتاییههیه،وهکومهرهکهبهکهلهسهرکاغهزیوشکردنهوهکهخۆ
ونکردن���هلهنێوجیهاندا.ئاکامهکهشههمووئهمشتانهکۆدهکاتهوهوڕێگرتنهکه
دهس���هلمێنێت.هیچڕێگرتنێکبهبێگهیش���تنبهئاکامول���هدهرهوهیئاکامدا

نییه.
لهسهروئهمهوه،کۆکردنهوهکهپهیوهندیبهپرۆژهیئهگهرهکانیمنهوهههیه.
غیرهئهوئهگهرهیه،کهمنموئهوبهئامێربوونهئاڵۆزهبهخۆگهیاندنبهودیوخۆی،
ڕێکدهخات.بهاڵممنغیرهموههس���تیپێناکهم.ئهگهرمنلهجێگایغیرهکردن
بی���رلهغیرهبکهمهوه،ئهوابهئامێربوون���هئاڵۆزهکهیجیهانفێرمدهکات.ئهم
کۆکردنهوهیهلهنێوجیهاندابهدووالیهنهوهوخهسڵهتیگۆڕاوه)دیمهنێکلهودیو
دهرگاک���هوهههیهودهمهوێتبیبینمچونکهمنغی���رهدهکهم،غیرهکردنهکهشم
بێجگهلهلهوبۆچوونهی،کهدیمهنێکلهودیودهرگاکهوهههیه،دهبێببینرێتچی
دیکهنییه(،بهههڵوێستناوزهدیدهکهین.ئهمههڵوێستهڕاستهوخۆسهربهستی
والیهنیفاکتۆریبوونمدهردهخات.لهس���هرئهوبونیادهدهرهکییهینێوجیهان
لهچواردهریمنداسهربهس���تییهکهمدهکاتبهوکارانهیسهربهس���تانهئهنجام
دهدرێن.لێرهداهیچناچارییهکنییهچونکهسهربهس���تییهکهملهسهرئهگهرهکانم
دامهزراوهوجیهانیشخۆیگونجان���دوه.لهگهڵئهوهشداناتوانمبهتهواویخۆم
ب���هوبوونهدابنێم،کهلهنێوههڵوێستیدایه؛یهک���همچونکهمنئهوئاگامهندییه
نیمڕوویلهدهرهوهکردبێت.دووهمیش،مننهبوونیبوونیخۆمم.لهمڕووهوه،
لهب���هرئهوهیمنئ���هوهم،کهنیموئهوهشنیم،کهههمتهنانهتناتوانمخۆشم
بهوبوونهدابنێم،کهگوێیبهدهرگاکهوهناوه.لهمجۆرهپێناس���هکردنهبۆبوونم
ڕادهک���هم.لهوێدا،وهک���وبینیمانبناخهیبڕوایخ���راپدهدۆزرێتهوه.کهوابوو،
نهکبهتهنیاناتوانمخۆمبناس���مبهڵکوبوونیشمڕادهکاتههرچهندهمنهێشتا
ڕاکردویهک���ملهبوونیخ���ۆمونهبوونێکیڕههام.بێجگهل���هنهبوونێکیڕووت

مهبهستهکانگهمارۆدهداتهیچلهوێدانییه.
لهپڕێکاگوێملهدهنگیپێیکهس���ێکلهنێوڕاڕهوهکهدهبێت.کهس���ێکمن
دهبینێ!ئهمهچواتایهکیههیه؟منکتوپڕکارکراوهتهس���هربوونم.ئهمگۆڕانه
لهنێوبونیادهک���هدادێتهکایهوه-گۆڕانهکانیشبههۆک���اریتێڕامانلهکۆجیتۆدا

دهناسرێت.
لهسهروههموویانهوه،لێرهدامنبۆئاگامهندییهکیلهتێڕامانبهدهرههم.

بهاڵمئهمهدهپچڕێ؛منخۆمدهبینمچونکهکهسێکمندهبینێ.هێشتائهم
دهربڕینهتهواونییه،بابهوریاییهوهبڕوانینهکێشهکه.
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چهن���دبوون-بۆ-خ���ۆتهنیابێت،دهتوانی���نبڵێین،ئاگامهندیی���هلهتێڕامان
بهدهرهکهی)خ���ۆ(یتێ���داجێنش���یننهبووه.)خۆ(وهکوباب���هتدهدرێتوبۆ
ئاگامهندییهک���هتێڕامانیدهبێت.ئێستائاگامهن���دیلهتێڕامانبهدهرئاگاییهله

جیهان.
کهوابوو،)خۆ(بۆئاگامهندیلهتێڕامانبهدهربابهتێکهلهنێوجیهاندا.ئهمهش
ئاگامهن���دیدهکاتبهخاوهنیتێڕامان.ئ���هوئاگامهندییهیتێڕامانیههیه)خۆ(
دهکاتبهبابهت.ئاگامهندییهکیلهتێڕامانبهدهرڕاستهوخۆکهسهکهناناسێت.
ب���وونبهباب���هتبۆئاگامهندی،وهکوئهوهوایهکهس���ێکتۆببینێت؛واته،من
کتوپڕخۆمبهڕاکردووییلهدهس���تخۆمدهبینم،نهکلهوڕووهوهیمنبناخه

نهبوونیخۆمم،بهڵکوبناخهکهملهدهرهوهیبوونیخۆمدادهدۆزمهوه.
م���نبوونێکمبۆخۆمئهگهربوونمئاماژهبۆکهس���انیدیکهبکات.پێویست
ناکاتئهوئاکامهشبسهپێنین،کهبابهتهکهکهس���انیدیکهیهو)خۆ(شلهنێو
ئاگای���یمن���دابونیادیدووهمه.کهس���انیدیکه،لێرهدا،باب���هتنینونابنبه
بابهتیش.ئهمخاڵهشمانلهپێشترڕوونکردۆتهوه.منڕوولهکهسانیدیکه،بهو
جۆرهیڕوولهبابهتێکدهکهم،ناکهم.خوشمبهبابهتدانانێم.لهڕاستیدا)خۆ(
یم���نوبوون���منهبوونێکیپڕنهک���راوهجیایاندهکاتهوهچونک���همنبه)هیچ(
دایدهنێموبۆکهس���انیدیکهشههیه.منبهوجۆرهڕوویتێناکهمتاکوڕۆژیک
دهس���تمبکهوێت.بهپێچهوانهوه،ئهوبهردهواملهمندووردهکهوێتهوهومنیش
نایگهمێونابمبهخاوهنی.بهههرحاڵ،منهێش���تائهو)خۆ(یهمڕهتینادهمهوه،
لهبهردهممندا)خۆ(یهکهنایناس���م.لهشهرمک���ردنوشانازیکردنونموونهکانی
دیک���هدادهیدۆزمهوه.شهرمکردنوشانازیتهماشاکردنیکهس���انیدیکهبۆمن
دهردهخهنومنلهکۆتای���یتهماشاکردنهکهدادامدهنێن.ئهوانمندهههژێننو
نایهڵنئهوحاڵهتهتهماشالێکراوهبناسم.شهرمکردن،بهوشێوهیهیلهسهرهتای
ئهمبهشهداباس���مکرد،شهرمکردنی)خۆ(یه.ناس���ینهوهیحاڵهتێکهمنتیایدا
لهالی���هنکهس���ێکیدیکهوهبینراوموحوکمبهس���هربوونم���دادراوه.منشهرم
دهکهمچونکهسهربهستییهکهمدهدۆڕێنمودهیکهمبهبابهت.کهوابوو،پهیوهندی
نێوانئاگامهندیلهتیڕامانبهدهرو)خۆ(یمن،کهبینراوهوبهزانیندروس���ت
نهبووهلهس���هربووندامهزراوه.لهودیوزانینهوهمنئهو)خۆ(یهمکهسێکیدیکه
ناسیویهتی.ههروهها،منئهو)خۆ(یهملهنێوجیهانێکدا،کهکهسێکیدیکهنامۆی
کردوومچونکهتهماشاکردنهکهیکهسهکهیدیکهشدیوارهکان،دهرگاکهوکونی
کلیلهک���هکۆدهکاتهوه.ههمووئهمئامێرانهیمنمامهڵهیانلهگهڵدادهکهمڕووله
ئ���هودهکهن.ئهویشئهودهموچاوهیهلهمنڕادهکات.منلهنێوجیهاندا)خۆ(مم
بۆئهو.لهپێش���ترئهمخوێنڕشتنهیناوهوهمبهبابهتکردنیجیهانمبۆکهسانی
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دیکهناوزهدکرد.تهنانهتدڵۆپێکلهوخوێنهنافهوتێتولهوبوونهدادۆزرایهوه،
کهمنناتوانمبچمهناخییهوه.لێرهدا،ڕاکردنهکهبێس���نوره.جیهانلهدهس���ت
جیهانومنیشلهدهستخۆمڕادهکهم.تهماشاکردنیکهسهکهمنلهودیوبوونی
خۆم���هوهدادهنێتولهناوهڕاس���تیجیهانێکداڕامدهگرێت،ک���هئهمجیهانهیهو
جیهانێکیش���هلهودیوهوه.ئایاچج���ۆرهپهیوهندییهکملهگهڵئهمبوونهیخۆمدا

ههیه،کهشهرمکردنبۆمنیدهردهخات؟
یهکهمجار،پهیوهندییهلهگهڵبووندا.منئهوبوونهموناتوانمنکۆڵیلێبکهم.
شهرمک���ردندانپێدانانهبهبوونمدا.لهدواییدادهکرێتلهڕێگهیبڕوایخراپهوه
شهرمکردنهکهبش���ارمهوه.بڕوایخراپیشدانپێدانان���هچونکهلهبڕوایخراپدا
منلهدهس���تخۆمڕادهکهم.ب���هاڵممنئهوبوونهمنهب���ووهبهخاوهنیشتێک
ونهشتێکیش���هههبووبێت.بوونمخهس���ڵهتیدیاریک���راویههڵنهگرتوهوهیچ
شتێکیلهبارهوهپێش���بینناکرێت.ئهمهشلهنهناسینیمنهوهبۆکهسانیدیکه
سهرههڵنادات.بهڵکوبهسهربهس���تیکهسانیدیکهوهبهسراوه.بوونیکهسانی
دیکهبۆمنئهگهرنییهولهنێوسهربهس���تییهکهیمنیش���دانابێتبهپرس���یار.
بهپێچهوانهوه،ئهوسهربهس���تییهکهیمنسنورداردهکات.ئهوپشتیشانۆکهیه
چونکهباس���یئهوشتانهدهکهینلهودی���وپهردهکهوهڕوودهدهن.بۆمنشتێکی
گرانهوبهبێئهوهیبزانمچییهبهسهرکۆڵمادراوه،تهنانهتنازانمگرانییهکهی
چهنده.لهس���ێبهرهکهمدهچێت؛مامهڵهلهگهڵبوونم���دادهکات.بوونمدهبێت
بهوهیکهسانیدیکهسهربهستانهدهینوسنهوه.ههمووئهوشتانهیڕوودهدهنوا
خۆیاندهردهخهننهبوونییهکیڕادیکااڵنهلهمنیانجیادهکاتهوه.ئهونهبوونییهش
سهربهس���تییهکهیکهسانیدیکهیه.کهسانیدیکهبوونیمندهکاتبهبوونبۆ
خۆی.ههریهکێکلهکردهوهسهربهس���تهکانملهنێودهوروبهرێکینوێدادامدهنێن؛
لهشوینێک���دا،کهبوونمبهسهربهس���تییهپێش���وهختنهبینراوهکهیئهوانهوه
گیریخ���واردووه.منیهکیتییهکیپتهویئاگامهندیدهس���هلمینم،ئهمیهکێتیهش
هاودهنگ���یمۆنادهکاننییهبۆیهکێتیبووندابنرێتچونکهمنڕازیمبهوهیان
حهزدهکهمکهسانیدیکهئهوبوونهمبناسنوبڕوایپێبکهن،کهخۆمدهمهوێت.
شهرمکردنبوونیمنبهوشتهنیش���اننادات،کهههبووهیاندهیگاتێودهیکات
بهبوون-لهنێو-خۆ.کاتێکمنتهنیامبیرلهدانیشتنهکهیخۆمناکهمهوه.ئهوهی
لهبارهیخۆمهوهدهتوانمبڵێمئهوهیه،کهمنئهوهموئهوهشنیم.تهماشاکردنی
کهس���ێکبهسهبۆئهوهیببمبهئهوهیههم.بێگومانمنههمیشهبهئاگاییهوه
دهمێنمهوه،بهاڵملهچاویکهس���هکهدادهبمبهوهیدانیش���توه.لێرهدا،جارێکی
دیکهبوونه-بۆ-خۆڕاکردوهکهدهگیرێتوبوون-لهنێو-خۆزۆرلهبوون-بۆ-خۆنزیک
دهبێتهوه.ئهمگۆڕانهلهدوورهوهدهخرێتهگهر.من،کهدانیش���تومبۆئهوکهسه
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لهشوشهیمهرهکهبیسهرمێزهکهدهچم.ئهومندهبینێتچهماومهتهوهوچاوم
بهکونیکلیل���یدهرگاکهوهناوه؛لهودرهختهدهچمشنهیباشۆڕیدهکاتهوه.
منبهرزێتیخۆملهچاویئهودادۆڕاندوه.ئهمهشبهلهناوبردنیبهرزێتییهکهبه
هۆکاریسهپاندنیکاتیگۆرییهوهبهسهرمندانییه،بهڵکوبوونیئهوبهرزێتییهکهم
لهناودهبات.ئهگهرکهسێکههبێت،گرنگنییهکێوچییبێت،چپهیوهندییهکی
لهگهڵمنداههبێت،چکاریگهرییهکیبهسهرمنهوهههبێت،لهگهڵدهرکهوتنیدامن
دهکهومهدهرهوهیبوونیخۆم؛خۆرس���کێکبۆمنپهیدادهبێت.یهکهمکهوتنی
م���نلهگهڵدهرکهوتنیئهوداڕوودهدات.شهرم،وهکوشانازی،ههس���تکردنهبهو
خۆرس���کهلهبوونمداههرچهندهخۆرس���کناگرمهخۆمولێیڕادهکهم.ئهمهش
لهوهدانییهمنسهربهستییهکهمبدۆڕێنمبۆئهوهیببمبه)شت(،بهڵکوخۆرسکم
لهوهدایه،کهمنلهدهرهوهلهودیوس���نووریسهربهستییهکهمدام،خهسڵهتێکی

منههیهله-چاویکهسهکهدادهبینرێت.
منتهماشاکردنهکهیئهولهناوهڕاستیئهگهرهنامۆکانوچهقوهستاوهکانمدا
دهدۆزمهوه.بهترسیاندوودڵییهوهدهبینمئهوئهگهرانهی،کهبوونیمننومهرجن
بۆبهرزێتییهکهمبهکهسێکیدیکهدراون.لهگهڵتهماشاکردنیتهماشاکهرهکهدا
بهرزێتییهک���هیمندهبێتبهبهرزێتیئهو.بێگومان،منلهنێوئاگاییناوهوهمدا
وب���ێبیرکردنهوهلهبوونمئهگهرهکانمدهپارێزم.ب���هاڵمتهماشاکردنهکهلهمن
نامۆی���اندهکات.دوایئهمه،م���نئهگهرهکانلهنێوجیهاندالهشێوازیهێزهکی
ئامێرهکاندادهبینم؛س���وچهتاریکهک���هیکۆتاییڕاڕهوهکهدهبێتبهشوێنیخۆ
شاردنهوه.ئهمخهسڵهتهدهرهکییهبهشێکهلهوئاڵۆزییهیبهههڵوێستداماننا.
بهدهرکهوتنیکهسهکهئاڵۆزییهکیجیاوازترلهدهوروبهریشتهکانکۆدهکاتهوه
وبهزۆردهیسهپێنێت.ههستکردنبهبوونی،وهکوشتێکیبینراوههستکردنهبه
بوونملهنێوجیهانداولهجیهانهوه.تهماشاکردنهکهمنلهنێوجیهاندهرناهێنێت؛
ئ���هولهناخ���یههڵوێستهکهمدابهدوامدادهگ���هڕێودهمدۆزێتهوهوپهیوهندیم
ب���هئامێرهکانهوهدیاریدهکات.ئهگهرمنببینرێمدانیش���تومئ���هوادهبینرێمله
سهرکورس���یهکدانیشتوم؛یانبهچهماوهییدهبینرێمخۆمچهمانۆتهوهوچاوم
بهکونیکلیلهکهوهناوهوهتد.کتوپڕ،نامۆبوونم،بههۆکاریتهماشاکردنهکهوه
ئهوجیهانهشنامۆدهکات،کهمندروستمکردووه.دهمبیننمنلهسهرکورسیهکه
دانیش���توم،ک���همننهمدهبینیوبۆمنمهحاڵب���ووببینم.کهوابوو،من،وهکو
ئهگهرهکان���یبوون���یخۆم،ئهوهنیم،کهههم.منکهس���ێکم،کهههموئهوهشم
لهنێ���وجیهاندابهردهواملهدهس���تخۆمڕادهکهم.لهبهرئهم���هپهیوهندییهکهم
لهگ���هڵبابهتهکانیانالیهنیهێزهکیبابهتهکانلهگهڵتهماشاکردنیکهس���ێکی
دیکهدالهناودهچێتولهگهڵئهگهرهکانیئهوداتێکهڵدهبێت.بۆنموونهدهشێ
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سوچهتاریکهکهینێوڕاڕهوهکهمنبۆخۆشاردنهوهبیریلێدهکهمهوهبکهوێتهبهر
ڕۆشناییچراکهیدهستیئهو.ئهمئهگهرهلهوێداههیه.منبهبێئهوهیڕووبدات
بیریلێدهکهمهوه؛دوودڵییهکهمدهمگهیهنێتهئهوباوهڕهی،کهخۆشاردنهوهلهوێدا

دهمخاتهمهترسییهوه.
ئهگهرهکانملهبهردهمئاگامهندیلهتێڕامانبهدهریمندان،تاکوئهوڕادهیهی
کهس���هکهتهماشامدهکات.ئهگهرببینمدهیهوێشتێکبکات؛دهس���تیدهخاته
گیرفانیبۆئهوهیچهکێکدهربهێنێت،پهنجهبۆزهنگهکهدهباتتاپۆلیسئاگادار
بکات���هوه.ئهوائهگهرهکانملهدهرهوهیبوونیخۆمداولهڕێگهیبوونیئهوهوه
دهناس���مهوه.ههمانکاتبوونیمنئهوئهگهرانهیهوبهوجۆرهیبیرۆکهکانمانبه
ڕێگ���هیزمانهوهدهردهبڕینودهریاندههێنین،ئهمانیشلهدهرهوهدادهبینرێن.
ههوڵدانمب���ۆخۆدهربازکردن،دهرچوونلهژێرکاریگهرێتیتهماشاکردنکهیئهودا
یانخۆڕزگارکردنلهوچهکهیلولهکهیکراوهتهمنسهرههڵدهدات.کهسهکهش
لهههوڵدانهکهمئاگادارهودهیهوێتڕایگرێت.مندهرچوونهڕاستهقینهکهنابینم،
تهنی���ادهمهوێتخۆملهنهمانیئهگهرهکهمڕزگ���اربکهم.ئهگهریخۆشاردنهوه
تاک���وئهمکاتهشلهناونهچووه؛تاکوئهوکاتهیمنئهوئهگهرهمئهویشههیه
وس���وچهتاریکهکهوننابێتوپهنجهمبۆڕادهکێش���ێ.ئهگهرپیناسکردنیئامێر
لهوهدابێ���ت،کهدهتوانی���نتێپهڕیبکهینئهوائهگهرهک���همئامێرگهریبهخۆوه
دهگرێت.ئهگهریخۆشاردنهوهکهملهس���وچهتاریکهک���هدادهبێتبهوئامێرهی
کهس���هکهبتوانێ���تتێپهڕیبکاتومنبدۆزێتهوه.ئهگهریمنکهس���ێکیدیکه
وهک���وههمووئامێرهکان،ڕێگ���روناوهندن.ڕێگره،چونک���هناچاریدهکاتبڕیار
لهس���هرکردهوهیجیاوازبدات)بهرهوڕوویمنبێتوچراکهههڵکات(.ههروهها
ناوهندیشهچونکهئهوکاتهیمندهبینێچاومبهکونیکلیلهکهوهناوهدهمگرێت.
ههرشتێ���کدژیئ���هوبکهمئهوشتهدهبێ���تبهئامێرێ���کودژیمنبهکاری
دههێنێ���ت.منبهتهواوی���شنازانمئهوچۆنکردهوهکهمدهبینێتودهترس���م.
کهس���انیدیکهمهرگینادیاریئهگهرهکانیمنن.تاکومنیشلهژیاندابممهرگی
ئهگهرهکانبهشاراوهییلهنێوجیهاندادهمینێتهوه.پهیوهندینێوانئهگهرهکانمو
ئامێرلهپهیوهندینێوانئامێرهکاندهچێت،کهلهدهرهوهبۆمهبهستیگهیشتن
بهکۆتاییهکڕێکخراونولهمنڕادهکهن.خۆشاردنهوهیمنوس���وچهتاریکهکه
پێشئهوهیمنپهنایبۆبهرمبوونیکهسهکهوچراکهیدهستیتێپهڕیدهکات.
ئهوڕاچڵهکاندنهیلهگهڵتهماشاکردنیکهسهکهتوشیدهبملهههمووئهگهرهکانم

نامۆمدهکات.ئهواندهبنبهبابهتهکانی
نێوجیهانودوورلهمنهوهڕادهوهستن.لێرهدابهدووئاکامیگرنگدهگهین،
یهکهم،ئهگهرهکانملهدهرهوهیبوونیمنداڕادهوهس���تن.کهسێکیدیکهههستی
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پێکردوهوسهربهس���تییهکلهناویبردوون،کهکهس���هکهسهرباس���تییهکهنییه
چونکهخۆیکردووهبهگهواهیئهوانولێیاندهکۆڵێتهوه.دواییش،ئهوکاتهی
ڕاس���تهوخۆلهبهردهمکهسهکهداینوبهزمانپهیوهندیلهگهڵدادروستدهکهینو
تێدهگهینچۆنبیرلهبوونیئێمهدهکاتهوهوس���هرنجمانڕادهکێشێوترسیش

دهخاتهدڵمانهوه.
”سوێنددهخۆمئهوکارهدهکهم.”

”تۆوادهڵێیت.حهزدهکهمباوهڕتپێبکهم.دهشێتۆئهوکارهبکهیت.”
ئهمدایهلۆگهدهریدهخاتکهس���ێکیدیکهلهبهردهمسهربهس���تییهکهیمندا،
وهکوڕاوهس���تانلهبهردهمشێکینادیارداوئهگهرهکانمداڕاوهس���تاوه.ئهمهش
لهبهرئهوهیه،کهمنبوونیخۆملهوێدالهبهردهمئهوداڕاگرتوه.لهشهرموترس
وتوڕهبووندابهمش���ێوهیهخۆمدهبینم.هێشتا،کوێرانهتهماشایخۆمدهکهمو

خۆمبهوهدادهنێم،کهههیه.
لهالیهک���یدیکهوهکۆکردنهوهیئهگهرهب���هئامێربووهکانمنیلهبهردهمئهو
ئامیران���هینێوجیهانداڕاگرت،کهبوونیکهس���هکهیدیکهتێپهڕیاندهکات.به
تهماشاکردنیکهسهکهیدیکهههڵوێستهکهملهدهستمڕایکرد،لهزمانیڕۆژانهدا
دهڵێین،منخاوهنیههڵوێستیخۆمنیم؛یانمنخاوهنیههڵویستهکهمم،بهاڵم
ههڵوێستهکهمیهکڕهههندیڕاس���تهقینهیبۆماوهتهوه،کهلهڕێگهیهوهلهمن
ڕادهکات.بێگومان،ئهوکاتهیتهنیاموکارێکدهکهمدهگونجێتئاکامیکارهکه
چاوهڕواننهکراوبێتوبهگوێرهیحهزیمننهبێت.بۆنموونه،گوڵدانێکیناسک
لهس���هرمیزهکهدانراوهومنالیهکیمێزهکهڕادهکێشم،بهاڵمپهیکهرهبرۆنزهکه
بهسهرگوڵدانهکهدادهکهوێتودهیکاتبهههزارپارچهوه.ئهگهرمنکهمێکوریا
بوومایهئهمڕووداوهمپێشبیندهکردوهیچشتێکلهدهستیمندهرنهدهچوو.
دهرکهتنیکهس���هکهیدیکه،بهپێچهوانهیئهمهوه،مندهخاتهنێوههڵوێستێکی
ناحهزهوه،کهمنناتوانمببمبهخاوهنیولهبهرئهوهیبۆکهس���هکهیدیکهیه
لهدهس���تیمندهردهچێت.ئهمهیه)ژید(،کهبه)بهش���یشهیتان(یدادهنێت؛
شتێکهپێشبینناکرێتوبادانێکیڕاستهقینهشه.ناپێشبینهکهیهکافکاله)دادگا
وقهاڵ(داباس���یدهکات.لهالیهکهوهههرشتێک)کهی(وس���ێرڤیۆردهیهکنکاری
خۆیانهمافیئهوانیش���ه،بهاڵمئهوکاتهیکارهکانیانبهجیهانهوهدهبهستنهوه
ئاکام���هچاوهڕوانلێکراوهکاندروس���تدهکهن:کارهکانیانس���هرکهوتوودهبێت.
ههمانکات،ڕاستیکارهکانبهردهواملهدهستئهوانڕادهکات.کارهکانیانواتایان
ههیه،که)کهی(وس���ێرڤیۆرنایزانن.لێرهداکافک���ادهیهوێتبهرزێتیبوونێکی
پیرۆزدهربڕێت.لهچاویبوونێکیپیرۆزداکارهکانیمرۆڤڕاس���تیههڵدهگرێت.
بهاڵم،خوا،]لهمچیرۆکانهدا[چهمکێکهبۆبوونیکهسێکیدیکهودواییدێمهوه
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س���هرئهوخاڵهوباس���یدهکهم.کهژهخهمناکوتهڵخهکهیدادگابوونیئێمه
لهنێوجیهانوکهسانیدیکهدادهردهخات.

بهمش���ێوهیهههڵوێستبههۆکاریتێپهڕبوونیبهرهوکهسانیدیکهلهدهوری
من،بهوجۆرهیشوێنکهوتوانیفێرگهیگیش���تاڵتباسیدهکهن،دهبێتبهفۆرم.
تێههڵکێش���بوونهکهشیلهوێدادهبێتبهبونیادیمنوخهس���ڵهتیدهرچوونو
بوون-لهنێو-خۆشههڵدهگرێت.پهیوهندییهکهملهگهڵئهوکهسانهیدهدوێنومن
تهماشایاندهکهمکتوپڕدهبێتبهدهرهکیونهناسراو.بهتایبهتیتهماشاکردنهی
خۆموئهودوورییهیلهنێوانئهوانومندادهیبینم،لهناودهچێتودهبێتبهو
تهماشاکردنهیتهماشایدهکرێت.منئهوان،وهکوبابهتدهبینم؛پهیوهندییهکهشم
لهگ���هڵئهوانداههمانپهیوهندیئهوانهلهگ���هڵمندا.کاتێکتهماشایاندهکهم،
دهستهاڵتهکهیخۆشمدهپێوم.ئهگهرکهسانیدیکهمنببینن،ئهوادهستهاڵتهکهم
لهناودهچێتوناتوانمکهس���انیدیکهبکهمبهبابهت،ئهوانبۆکهسێکیدیکهش
دهب���نبهبابهت.تهماشاکردنهکهمپهیوهندییهکلهنێ���وجیهاندادهردهخات،که
پهیوهندیبابهتێکهلهگهڵبابهتێکیتهماشاکراودا.لهالیهکهوه،بابهتهکانیدیکهش
ل���هدهوریتهماشاکردنهکهکۆدهبنهوه؛دوورینێ���وانمنوئهوانهیتهماشایان
دهکهمئێستادهردهکهوێت،ب���هاڵمتهماشاکردنهکهدهوریداوه،کورتیکردۆتهوه
وپهس���اندویهتیبهجۆرێکدووریبابهتهکانب���ووهبهزهمینهیهکوتهماشاکه
لێیدابڕاوه.لهالیهکیدیک���هوه،ڕهفتارهکانلهدهوریتهماشاکردنهکهکۆدهبنهوه
ودهبنبهداردهس���تبۆبهردهوامیمان���هوهی.لێرهدامندهبمبهپێکهاتهیهکی
گشتگر،کهتهماشاکهیه.منوهکوبابهتتهماشاکهم؛واته،ئهوئامێرهئاڵۆزهیه
الیهن���یناوهکیپێ���دراوهودهتوانێتخۆیبهئاکامهک���انبگهیهنێتوبابهتێک
لهدوورهوهبناس���ێت.ئهمدوورییهشبهم���ندراوهچونکهتهماشامدهکرێتو
دهبێتمنیشئهودوورییهلهناوبهرم.تهماشاکردنیکهس���ێکدووریبهسهرمندا
دهسهپینێت.ئهوکاتهیههس���تبهوهدهکهینتهماشاماندهکرێتخۆمانلهنێو
شوێندادهبینین.تهماشاکردنیکهس���انیدیکهتهنیالهنێوشوێنداماننانێت؟
)کات(یشمانبۆدیاریدهکات.تهماشاکردنیکهسێکیدیکهلهنێوئهزمونیژیانمدا

ڕوودهدات،کهمهحاڵهمنبتوانملهتهنیاییداههستیپێبکهم.
جیهانبۆتاکێککتوپرس���هرههڵنادات؛بوونیئهوههمیشهئامادهبوونهلهگهڵ
کهس���انیدیکهدا.ئهوبهردهوامل���هدهرهوهیبوونیخۆیداولهنێوجیهانداونهو
ههمووههبووهکانبهئامادهبوونیخۆیبهیهکهوهدهبهستێتهوه.بهاڵمکتوپڕیشبیر
ل���هپهیوهندینێواندووههبوویکاتیدهکاتهوه،کههیچپهیوهندییهکیدیکهیان
تێ���دانابینرێت.دووشتلهپهیوهندییهکهیان���دابهیهکدییهوهکتوپڕنابێتچونکه
ههردووکیانس���هربهیهکسیستهمن.کتوپری،کهوابوو،سهربهههبووهکانینێو
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جهاننییه،بهڵک���وپێکهوهبوونیدووجۆرههبوودیاردهک���ات.ئامادهبوونیپیرۆ
وم���نلهنێوجیهان���داڕوودهدات.ئهمهشلهوهدهچێت،کهئ���هوپهرداخهیپۆڵ
بهکاریدههێنێ���تمنیشبهکاریدههێنم.لێرهدا،بوونیبناخهخۆیدهس���هپێنێتو
بوونیکهس���ێکیدیکهومنلهنێوکاتدادهبێتبهپێویستی.لهبهرئهوهیبوونی
کهس���ێکیدیکهکاتیخۆیههیه،ههوڵ���دهداتبوونیمنیشبخاتهنێوئهوکاتهوه
ومنوخۆیلهنێوکاتێکیجیهانیدادهبینێت.تاکوئهوڕادهیهیمنههس���تبه
تهماشاکردنیکهس���ێکیدیکهدهکهم،ئهوکهس���هڕهههندێک���ینوێبۆکاتیمن
دادهنێت.ڕانهبردوومدهبێتبهوڕانهبردووهیکهس���ێکیدیکهههستیپێدهکاتو
الیهن���یدهرهکیبۆدیاریدهکرێت.ئهمڕانهب���ردووهلهمننامۆدهبێتودهکهوێته
س���هرڕانهبردوویکهس���ێکیدیکه.منفڕێدهدرێمهنێوڕانهبردوویهکیجیهانییهوه
چونکهکهس���ێکیدیکهشخۆیدهکاتبهڕانهبردووبۆمن.بهاڵمئهمڕانهبردووه
جیهانییهی،کهجێگهیخۆمیتێدادهکهمهوهنامۆبوونیڕانهبردوویجیهانییمنه.
مندهبمبهکاتێکیفیزیاییوئهوکاتهڕههایهی)هیچ(منلهئهوجیادهکاتهوه.
وهک���وبابهتێکینێ���وشوێنوکاتلهجیهاندا،خاوهن���یبونیادێکیکاتیو
شوێنیبۆههڵوێستملهنێوجیهاندا،خۆمدهخهمهبهرههڵسهنگاندنیکهس���انی
دیکهوه.ئهمهشلهکۆجیتۆدادهبینرێت.کاتێکتهماشادهکرێیت،دهبێتههست
بکهی���ت،بۆههڵسهنگاندنێکینهزانراوبوویتبهبابهتێکینهناس���راو.کهس���انی
دیکهحوکمتبهس���هردادهدنوبههاتبهسهردادهسهپێنن.لهههمانکاتدا،منله

شهرمکردنیانشانازییدادروستیئهمحوکمدانانهدهناسمهوه.
منبهوج���ۆرهیدهردهکهونلییانتێناگهم،حوکم���دانکردهوهیهکیبهرزی
مرۆڤێکیسهربهسته.کهوابوو،بوونی-بینراویمن،وهکوبوونێکیبێبهرگریکهر
لهبهردهمسهربهستییهکدا،کهسهربهس���تیمننییه،پێکدههێنێت.لهمڕووهوه
ئێمهخۆمانلهبهردهمکهسانیدیکهدابهکۆیلهییدهبینین.بهاڵمئهمکۆیالیهتییه
هۆکردهیهکیمێژوویینییهولهنێوفۆرمیڕووتکراوهیئاگامهندییدابهسهریازاڵ
نابین.منبهوڕادهیهکۆیلهم،کهبوونملهس���هرسهربهستییهکڕادهوهستێتمن
خاوهن���ینیمودهبێتبهپێکهاتهیبوونم.ب���هوڕادهیهیمندهبمبهبابهتێکی
حوک���مبهس���هردادراوبهبێئهوهیبتوانمکارێکیبهرانب���هربکهممندهکاتبه
کۆیل���ه.بهههمانش���ێوه،بهوڕادهیهیمندهبمبهئامێرێک���یئهوئهگهرانهیمن
خاوهنی���اننی���موبوونیانلهژوورمنهوهی���هومنلهئاس���تیاندانهزانمولهنێو
مهترس���ییدادهژیم.ئهممهترس���ییهڕووداونییه،بهڵکوبوونیادێکیههمیشهیی

بوونیمنهبۆکهسانیدی.
ئهم���هشبهکۆتای���یباس���هکهماندهگهیهنێت.پێشس���ودوهرگرتنلێیو
دۆزینهوهیواتایکهسانیدی،پێویستهبزانینئهمباسهلهسهربناخهیکۆجیتۆ
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دامهزراوه.ئێمهتهنیائهوڕهتدانهوهناوهکییانهبۆتهماشاکردنیکهس���انیدیکه،
وهکوترسڕوونکردۆتهوه)بۆنموونهههستکردنبهمهترسیلهبهردهمسهربهستی
کهس���انیدیکهدا(،شهرمکردنوشانازی)ههستکردنبهبوونیخۆملهڕێگهی
کهس���ێکیدیکهوه(وههستکردنبهکۆیالیهتی)ههستکردنبهنامۆبوونلهههموو
ئهگهرهکان���یخۆم(.ب���اههریهکێکلهئێمهبڕوانێت���هئهزموونهکانیخۆی.هیچ
کهسێکلهئێمهنییهلهههڵوێستێکداتوشیسهرسوڕماننهبووبێتوههستیبه

پهشیمانینهکردبێتیانئهوههڵوێستهیبهسوکدانهنابێت.
منههستبهتهماشاکردنهکه،وهکودهرچوونبهرهوبووندهکهم،کهیهکێکله
چهمکهکانی)من(ه.منیشبوون-بۆ-خۆم،کهئهوشتهیهنییهوئهوهشنییهههیه.
چهمکهکهیدیکهش)من(ه،بهاڵملهژێردهس���تیمندانییهولهدهرهوهیکردهوه
وزانین���یمندایه.ئهمچهمکه،لهبهرئهوهیبهئهگ���هرهلهکۆتاییبهدهرهکانی
سهربهس���تیکهسێکیدیکهوهبهس���تراوه،کۆمهڵێکخهسڵهتیلهکۆتاییبهدهر
ودهرنهکهوت���وه.لهنێوتهماشاکردنیکهس���هکهیدیکهدامن،وهکوشتێکیچهق
وهستاولهنێوجیهاندابهترسهوهوبهبێئومێدیڕزگاربووندهژیم.مننازانمخۆم

چیموشوێنملهنێوجیهانداچییهوچۆنڕوولهکهسانیدیکهدهکهم.
ئێست���الهواتایس���هرههڵدانیبوونیکهس���انیدیکهل���هتهماشاکردنهکهدا
تێدهگهین.کهسانیدیکه،وهکوبابهتبهئێمهنهدراون.بهبابهتکردنیکهسانی
دیکهئاکامیڕوخانیئهوانی،وهکوتهماشاکهرلهدوایه.لهسهروئهمهشهوه،بهو
جۆرهیبینیمان،تهماشاکردنهکهچاوهکانیکهس���هکه،وهکوبابهتلهنێوخۆیدا
وندهک���ات.بهبابهتکردنیکهس���ێکیدیکه،دهردهکهوێ���ت،بهرگریکردنبێتله
بوونیخۆم.ئهوکاتهیمنکهس���ێکبهوبوونهدادهنێم،کهبۆمنههیه،بوونی
خۆملهوبارودۆخ���هڕزگاردهکهم،کهبوونێکهبۆئهو.لهدیاردهیتهماشاکردندا
کهس���هکهیدیکهنابێتبهبابهت.ههروههانابێتبهچهمکێکیس���نورداریشبۆ
پهیوهن���دیمنبهبوون���یخۆمهوه،کهبوونمبهبێدهرکهوتنیخهس���ڵهتهکانی
بهرجهستهدهکات.کهسهکهیدیکهنابێتبهبابهتیمهبهستهکهم؛ئهگهرلهگهڵ
سهرههڵدانیتهماشاکردنهکهدامنبڕوانمهتهماشاکردنهکهیانکهسهکه،ئهمهبۆ
بابهتدهبێتچونکهمهبهستڕوولهبابهتهکاندهکات.پێویستناکاتکهسانی
دیک���هبهبارودۆخێکیڕووتکراوهدابنێین.لهڕاس���تیدا،لێرهداهیچبابهتێکنییه
بیریلێبکرێتهوهوکهسهکهیدیکهشبونیادێکیههمهکینییه.کهسێکیدیکه،
بهدڵنیاییهوه،بوونیمنلهنێوجیهانداڕادهوهس���تێنێت.لهمڕووهوه،نهبابهته
ونهبونی���ادیههمهکی،وهکوکاتیگۆرییهکیڕێکخهرب���ۆئهزموونهکانیمنیش
خۆیدهرناخات.ئهولهبهرهنگارییهکهیدابهرانبهربوونیمنبهرجهس���تهدهبێت.

کهوابوو،کهسێکیدیکهچییه؟
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پێشههمووشتێکئهوبوونێکه،کهمنس���هرنجینادهم.ئهوتهماشایمن
دهک���اتومنتهماشایناک���هم.ئهومنبهوبوونهدهردهخات،کهخهس���ڵهتی
ش���اراوهیههیه،بهاڵمخۆیبهوشیوهیهنیش���انیمننادات.کهس���ێکه،وهکو
باب���هتڕوویلهمننییهوئهوالیهنێکیکۆنکرێتیدووروهس���تاوهینامۆبوونی
ئهگهرهکانم���هوبههۆکاریئهوهوهجیهاندهبێتبهجیهانێکیدیکه،کهههموو
پهیوهندییهکان���ملهگهڵیداکورتدههێنێت.بهاڵمئهولهگ���ۆڕانونامۆبوونهکه
جیاوازنییه.ئهوواتایانپێدهبهخش���ێت.ئهوگۆرانهکانیمندهچهس���پێنیتو
دهیانکاتبهبهشێکیجیهان.لهشهرمکردنداکهسهکهیدیکهلهههمووشوێنێکی
بووندادهردهکهوێتوبوونیشهرمهکهدهس���هپێنێت؛ئهودهبێتبهدروستکهری

ئهوژینگهیهیخهسڵهتهشاراوهکانمیتیدادهردهکهون.
یه ک���ه م، تهماشاکردنیکهس���یدیک���ه،وهکوبارودۆخێک���یپێویستبۆبه
بابهتکردن���یم���نلهناوبردنیههم���ووبابهتکردنێک���هبۆم���ن.تهماشاکردنهکه
دهمگرێ���توم���نوجیهانبهت���هواویدهگۆڕێت.مندهبمب���هوبوونهیلهنێو
جیهانداتهماشاکراوه.تهماشاکردنهکه،بهتایبهتی،کهتهماشاکردنیتهماشاکهره،
ن���هکتهماشاک���راوجیاوازییهکانینێوانبوونیم���نوبابهتهکانڕهتدهداتهوهو
خ���ۆیدیارییاندهکات.تهماشاکردندوورییهکل���هجیهانداولهئێستاداپهیدا
دهک���ات،کهدوورینیی.مندهچمهدواوه،منلهئامادهبوونهکهملهنێوجیهاندا
ڕووتکراومهتهوه؛دوورییهکهملهکهسهکهوهدیاریکراوه.لهوێدا،منپانزهههنگاو
لهدهرگاکهوهوشهشیاردیشلهپهنجهرهکهوهدوورم.بهاڵم،کهسهکهدێتوبه
دوایمن���دادهگهڕێتودوورییهکهینێوانماندهردهخات.بۆئهوهیدوورییهکهی
نێوانم���انبهشهشیاردبپێورێت،پێویستهبوونیئهوبهبێدووریخۆیبۆمن
ئامادهبکات.کهوابوو،لهئهزموونیدوورییهکهملهبابهتهکانولهکهس���هکهوه
ههستبهدووریکهسهکهلهئامادهبوونهکهیداناکهم،دهگونجێتههمووکهسێک
لهمڕوونکردنهوهیهدابهئامادهبوونیکهس���ێکیدیکهوتهماشاکردنهکهیتوشی
شهرمبووبێت.بهواتایهکیدیکه،ماداممنههس���تدهکهمتهماشامدهکهن،ئهوا
بوونیکهس���انیدیکهخۆیدهس���هپێنێت.کاتێککهسهکهتهماشایمندهکات
ئ���هولهنێوجیهانهک���هیمندانییه،بهڵکولهشوێنێک���یدیکهوهڕوولهجیهانی
م���ندهکات.بهتهماشاکردنهکهیدوورینێوانم���انلهناودهبات.لهناوبردنهکهش
بههۆکاریبابهتێکیڕاس���تهقینهیانناڕاس���تهقینهی���انشتێکهوهنییه.بهڵکو
بههۆکاریئهوفاکتۆرهوهیه،کهئهوکهس���ێکیدیکهیه.تهماشاکردنیکهسێکی
دیک���هدیاردهیهکلهنێوجیهاندانییه،پهیوهندییهکهینێوانمنوکهس���هکهش
پهیوهندییهک���یدهرهکینێوجیهاننییه.بهڕێگهیتهماشاکردنیکهس���هکهوه
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مندهیسهلمێنم،کهشتێکلهودیوجیهانهوهههیه.بوونیکهس���ێکیدیکهبهبێ
دووریوناوهن���د،وهکوشتێکیبهرزلهب���هردهممنداوبۆمنخۆیدهردهخات.
بهاڵمئهمئامادهبوونهپهیوهندییهکیدووالیهنیدروس���تناکات.ئهوئامادهبوونه
پڕوبهرزهیلهبهردهممنداقووتبۆتهوهوهیچناوهندێکیلهنێوانماندادانهناوه،
منبهخهس���ڵهتهشاراوهکانهوهدادهنێ���ت،بهرزییهک،کهدوورییهکهیلهمنهوه
بوونێکینهبڕاوهیههیهولهتهماشاکردنهکهدامنلهنێوجیهاننوقمدهکات.

لهسهروئهمهوه،بهوهستانیئهگهرهکانم،کهسهکهئهوهمبۆئاشکرادهکات،
کهمنتهنیاسهربهستیکهسێکیدیکهدهمکاتبهبابهت.مننابمبهبابهتبۆ
خۆمچونکهمنئهوهمههم؛پشتبهتهواناییهکانیخۆمدهبهستم.لهدابڕانله
بوونیخۆمس���هرکهوتوونابم؛منبهردهوامئاگاملهخۆمه.ههندێکجارساکارانه
دهڵێم،دهتوانمببمبهبابهتبۆبوونیخۆم،بهبێئهوهیبیرلهلێپرسینهوهکهی
بکهمهوه.لهمحاڵهتهدالهناوهوهبیرلهبوونیکهس���ێکیدیکهدهکهمهوه؛چونکه
من،تاکونهبمبهوکهس���هیبابهتهکهدهناسێت،ناتوانمببمبهبابهت.کهوابوو،
پێشههمووشتێک،کهس���ێکیدیکهئهوهی���ه،کهمندهبمبهبابهتبۆئهو؛له
ڕێگهیئهوهوهبهبابهتبوونیخۆمدهس���هلمێنم.ئهگ���هرمنبتوانمیهکێکله
خهسڵهتهکانیشموهکوبابهتبناسمئهوابوونیکهسێکیدیکهدهبێههبێت.ئهو
کهس���هشدهبێت)خۆ(یهکیڕووتبێت.ئهمخۆیهڕووته،کهمنناتوانمبیناسم،
ب���ۆنموونهنابێتبهبابهت.ه���هرکاتێکبمهوێتبیکهمبهبابهت،لهدهرهوهی
دهس���تهاڵتمڕادهوهستێت.لهگهڵههستکردنبهتهماشاکردنهکهوناسینیخۆم،
وهکوبابهتێکیشاراوهبوونیکهس���هکهیدیکه،وهکوخۆیهکیهێشتانهناسراو

لهگهڵبوونیخۆمداڕاستهوخۆدهدۆزمهوه.
ههمانکات،منههس���تبهسهربهستیلهسنوربهدهریکهسێکیدیکهدهکهم.
تهنیاسهربهستییهکهیئهودهتوانێتئهگهرهکانیمنڕاگرێتوسنورداریانبکات.
ڕێگرێکیئهستوییئهگهرهکانمڕاناگرێت.نهچوونهدهرهوهملهماڵهوهلهبهربارانبارین
ی���انڕێگهمپێن���هدراوه،دووشتیجیاوازن.لهحاڵهتییهکهمدامنبڕیارلهس���هر
نهچوون���هدهرهوهدهدهم.لهحاڵهتیدووهمدائهگهرهکانیچوونهدهرهوهمچهقیون
وسهربهس���تییهکڕێگهیلهمنگرتووهوچوون���هدهرهوهیلێقهدهخهکردووم.
ئارهزوویهک���یئاس���اییوکتوپڕپاڵبهئێمهوهنانێتبهب���ێتوڕهبوونوههڵچون
فهرمان���یبهرانبهرهکهمانوهرگرین،بهڵک���وهۆکارهکهیبۆئهوهدهگهڕێتهوهئێمه
فهرمانوقهدهخهکردنهکهیئهوکهس���هلهسهربهستییهکهیدالهنێوبهکۆیلهکردنی
خۆماندهدۆزینهوه.لهناوچوونیئهگهرهکانیخۆملهنێوههستکردنبهسهربهستی
کهس���هکهیدیکهدادهبینم.لهناوچوونهکهلهناخیسهربهستییهکهیئهودایه.من
دهب���مبهوهیخۆممودهستیش���مناگاتهناخیخۆم؛فڕێدراومهت���هئێرهولهنێو
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سهربهس���تییهکهیئهوداوازملێهێنراوه.لهمئهزموون���هداپهیوهندییهکهمبهکاتی
جیهانییهوهبۆمندهبێتبهجۆرهکاتێکیس���هربهخۆ؛تهنیائهوبوون-بۆ-خۆیهی

کاتبۆخۆیپێکدههێنێتدهتوانێتمنفڕیبداتهنێوکاتهوه.
کهوابوو،لهتهماشاکردنداههس���تبهبوونیکۆنکرێتیسهبهس���تیوئاگایی
کهس���ێکیدیکهدهکهم،کهلهنێوکاتیبوونیخۆیداڕوولهئهگهرهکانیدهکات.
ئامادهبوونیڕاس���تهوخۆیئهوههلومهرجێکیپێویستهبۆتێگهیش���تنلهبوونی
خۆم.کهس���ێکیدیکهئهو)منه(یه،کههیچشتێ���کلهیهکدیمانجیاناکاتهوهو

هیچشتێکیشلهژێردهستیسهربهستییهکهیدادهرناچێت.
ئێستائێمهتاکوڕادهیهکس���هربارهتئ���هوبهرهنگارییهدژیبهڵگهکانیخۆ-
ویست���نفێ���ربووین.بهرهنگارییهکهشلهس���هرئهوفاکتۆرهڕادهوهس���تێت،که
کهس���ێکیدیکهبۆمندیاردهیهکیبهڵگهنهویستوئامادهیه.منههرگیزناتوانم
لهنێ���وئهزمونهکهم���دادهریبهێنم،گومانلهبوونیبکهمی���انبیکهمبهبابهتی

داماڵینهفینۆمینۆلۆجییهکه.
ئهگ���هرکهس���ێکتهماشامبکاتمندهب���مبهبابهت.ئ���همئاگاییهلهبارهی
بوونبهبابهتهوهلهوێداس���هرههڵدهدات،کهکهسێکیدیکهههبێت.لهمڕووهوه
هیگڵدروس���تبۆکێش���هکهچووه.بهاڵم،ئاگاییوسهربهس���تیکهس���هکهبۆ
م���ندهرنهکهوت���ووه.ئهگهرههبنئهوادهبێتبناس���رێنوببنبهبابهتیزانین.
ئهمهشجارێکیدیکهلهبابهتهوهبۆبکهرێکیبهئاگادهگهڕێنێتهوه.منناتوانم
بیرۆکهیئهوانلهبوونیخۆمهوهدهربهێنم.یهکهم،چونکهمننایانناس���موهیچ
نوێنهرێکیانالیمندروس���تنهبووه.لهس���هروئهمهوه،ئهمبهڵگهکۆنکرێتییه
بۆسهربهس���تی،کهمندهیکهمبههۆکردیشبهڵگهیهبۆسهربهستییهکهیمن؛
ههم���ووتێگهیش���تنێکیکۆنکرێتیلهئاگایی،ئاگاییهل���هئاگاییخۆم؛چهمکی

ئاگاییئاماژهکردنهبۆئاگاییخۆم.
بێگومان،ئێمهلهپێشهکی]ئهمنوسراوهدا[سهلماندمان،کهبوونیسهربهستیو
ئاگامهندیپێشمهرجنوپێشناوهڕۆکیشدهکهون؛لهئاکامدا،ناوهڕۆکمدهبێتبه
نموونهیسهربهس���تیوئاگامهندیم.لهجێگهیسێیهمدا،سهربهستیوئاگامهندی
کهس���ێکیدیکهنابنبهکاتیگۆریبۆیهکگرتنیئهزموونهکانم.بهدڵنیاییهوه،بهو
شێوهیهیهوس���رڵباسیدهکات،بونیادیئۆنتۆلۆجیجیهانی)من(داوادهکاتببێت
بهجیهانبۆکهسانیدیکهش.لهوێدا،کهکهسانیدیکهخۆیانبهجۆرێکلهبابهت
لهنێ���وجیهانیمندادهردهخهنهۆکارهکهیئهوهیه،کهئهوانبهوتهوانایهوهلهنێو
جیهانیمندان.ئهگهرلهوباوهڕهدابم)پیرۆ(لهبهردهممندادانیشتوهودهخوێنێتهوه،

لهبهردهمپهرتووکهکهداخۆی،وهکوبابهتێکیدهرهکیدهرددهخات.
م���نئهمبابهت���هدهبینم)ههرچهندهلهمنڕادهک���ات(ولهگهڵیداپهیوهندیم
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ههی���ه.لهنێوئهمبارودۆخهداچهمکیکهس���انیدیکهچهقوهس���تاوڕادهگرینو
دهیکهینبهچهقێکیبێناوهڕۆک،وهکوبابهتێکیدهرهکیلهنێوجیهانیخۆمدا
دایدهنێ���م.بهاڵمئامادهبوونیکهس���انیدیکهل���هتهماشاکردنهکهیدادهبێتبه
ڕێبهس���توبههۆکاریئهوهوهجیهانلهژێردهستیمندادهردهچێت.دهرچوونی
جیهانلهژێردهستیمندا،لهکاتێکداپهیوهندیدارهوڕاکردنهلهبابهتهوهبهرهو
بابهتێک���یدیک���ه،بابهتگهرێتیبههێزتردهکات.ڕاکردن���یجیهانوبوونیخۆم
ل���هخۆمهوهبهرهوئهوسهربهس���تییهیمنخاوهنینی���مدهبێتبهلهناوچوونی
زانینم.جیهانههڵدهوهشێتهوهتاکولهشوینێکیدیکهدادروس���تببێتهوه؛بهاڵم
ههڵوهشاندنهوهکهبۆمننییهوناتوانملهبارهیهوههیچبزانمیانبیریلێبکهمهوه.
ئامادهبوونیکهس���ێکیدیکه،وهکوتهماشاکهرزانی���نوپرۆژهیبوونیمنیان
کاتیگۆرینییه.شتێکهههیهولهمنهوهدهرنهچووه.منیشناتوانمبیخهمهژێر
داماڵینهفینۆمینۆلۆجییهکهوه.لهداماڵینیفینۆمینۆلۆجیداجیهاندهخهینهنێو
کهوانهوهتاکوئاگاییبهرز،وهکوداکهوتێکیڕههابدۆزینهوه.س���هرکهوتنیئهم
ک���ارهشبۆئێمهمهبهس���تنییهونامانهوێبیدۆزین���هوه.بهاڵمئهوهیبۆئێمه
گرنگهئهوهیهکهکهس���انیدیکهفهرامۆشناکرێنچونکهتهماشاکردنهکهیانئهوه
دهردهخ���ات،کهلهنێوجیهانیمندانین.منگوتم،لهبهردهمکهس���انیدیکهدا
ش���هرمدهکهم.لهداماڵینهفینۆمینۆلۆجییهک���هداشهرمبهتهنیاڕادهگرینتاکو
باشت���رلهواتاکهیتێبگهین.کهس���ێکیدیکهبابهتیشهرمهک���هنییه.بابهتهکه
ههڵوێستیمنیانحاڵهتێکیمنهلهنێوجیهاندا.ئێمهدهتوانینئهمانهداماڵین.
تهنانهتکهسێکیدیکهنابێتبهحاڵهتێکیدهرهکیشهرمکردنهکهشم.هێشتائهو
بوونیشهرمهکهیه.شهرمکردندهرخستنیکهسێکیدیکهیه،بهوشێوهیهنا،که
ئاگامهندیبابهتێکدهناسێتبهڵکوبهجۆرێک،کهساتێکیئاگامهندیدهبێتبه
هاندهربۆساتێکیدیکهی.ئهگهرئێمهبههۆکاریکۆجیتۆوهبهئاگامهندیڕهوان
بگهی���ن،ئهمئاگامهندییهڕهوانهشئاگامهن���دیبێتلهبوونیشهرم،ئاگامهندی
کهس���ێکیدیکهدهبێتبهدێوهزمهیووهکوئامادهبوونێکیدهستپێنهکراوخۆی
لهدهس���تههمووداماڵینێکدهربازدهکات.ئهمهشئهوهدهسهلمێنێت،پێویست
نهکاتلهنێوجیهاندابۆکهسێکیدیکهبگهڕێینبهڵکولهتهنیشتئاگامهندیدایه،
ئاگامهندیی���هک،ک���هخۆیلهڕێگهیئهوهوهدهکاتب���هوشتهیههیه.چۆنله
کۆجیتۆدائاگامهندیمخۆیناسیوهوبووهبهگهواهیبوونیخۆی،بهههمانشێوهش
جۆرێ���کلهئاگامهندی،بۆنموونه)ئاگای���یلهشهرم(لهنێوکۆجیتۆدادهبێتبه

گهواهیبوونیخۆیوبوونیکهسانیدیکه.
دهشێههندێکهاوڕانهب���نولهگهڵئهوخاڵهداناکۆکبن،کهتهماشاکردنی
کهس���ێکیدیکهوات���ایبهبابهتبوونبهمندهدات.ئهگهرئهمهدروس���تبێت،
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ئ���هواجارێکیدیکهب���ۆڕاڕهویخۆ-ویست���یدهگهڕێینهوه.کاتێ���کمنلهنێو
س���یستهمیبیرۆکهکاندادهبمبهبابهتواتایبوونلهدهرهوهیمنداپهیدادهبێت
ولهنێوگریمانهیکهس���انیدیکهداسهرههڵدهدات.لێرهداپێویستهڕهچاویئهم
خااڵنهبکهین: یه ک���ه م،بهبابهتکردنیبوونمبۆخۆمبههیچجۆرێک)منمنم(ی
هیگڵنییه.ئێمهلهمئاستهدامامهڵهلهگهڵخۆیهتی]ناسنامه[بهڕواڵهتناکهین.
بوون���م،وهکوبابهتیانبۆ-کهس���انی-دیجیاوازییهکیگهورهیلهگهڵبوون-بۆ-
خۆمداههیه.لهڕاس���تیدا،چهمکیبابهتی،کهلهبهشییهکهمیئهمنوس���راوهدا
بینیم���ان،پێویستیبهڕهتدانهوهیهکیئاشکراههیه.بابهتئاگامهندیمننییه.
ئهمهشبهوئاکامهماندهگهیهنێت،کهبابهتخهسڵهتهکانیئاگامهندیبهخۆوه
ناگرێ���ت.کهوابوو،منیبهبابهتکراوبۆخۆمئ���هومنهیه،کهلهمنهوهجیاوازه
وخۆمنیموخهس���ڵهتیئاگامهندینییه.ئاگامهنییهکیلهئاس���تدابهزێنراوه.
ب���هبابهتکردنگۆڕانکارییهکیڕادیکاالنهی���ه.ئهوکاتهیخۆشمبهبابهتئاشکرا
دهبینم،هێش���تائهوبابهتهنابێتبهوههب���ووهینوێنهرایهتیبوونمدهکات،که
ماڵ���رۆگوتهنیئهودێوهیهههمووکهس���ێکدهیهوێتولهگهڵهیچشتێکیش���دا
بهراوردناکرێت.ههستکردنبهبوونم،وهکوبابهتوبۆکهسانیدیلهبوون-بۆ-

خۆیمنهوهجیاوازهوههرگیزئاماژهبۆبوونمناکات.
بۆئهوهیخۆموهکوکهس���ێکیخراپببینم،بۆنموونه،ئاماژهبۆبوونمبهو
ج���ۆرهیبۆخۆمههمناکهم،چونکهمنخ���راپنیموبۆخۆشمنابمبهخراپ.
ئهم���هشبۆدووهۆکاردهگهڕێتهوه.لهپێشههم���ووشتێکهوهمنبهوجۆرهی
فهرمانبهرمیانپزیشکمخراپنیم.لهڕاستیداشێوازیبوونمبهوجۆرهیه،کهمن
ئهوهنیمئێستاههم.ههروههابونێکیشم،کههێشتانهبووم.لهحاڵهتیدووهمدا،
ئهگ���هربۆبوون���یخۆمخراپبم،ئهواپێویستهلهشێ���وازیئهوبوونهدابم،که
دهبێتئهوشتهبێتوههس���تبهمشێ���وازیبوونهشمبکهم،کهخراپه.ئهمهش
ئهوهدهگهیهنێتمندهبێتبوونیخۆمبهوشێوهیهببینم،کهویستیئهوهیههیه
خۆیبهدژیچاکهدابنێ.لێرهداپێویستهمنبهپێچهوانهیحهزوئارهزوومهوه
ڕهفتاربکهموڕقملهوبوونهیخۆمبێت،کهههیه.ئهگهرلهئاس���تیبوون-بۆ-
خۆدامنههس���تبهخراپهبکهم،ئهواپێویستهخۆمبهکهسێکیخراپدابنێم،

ئهمهشلهڕێگهیخۆتاوانبارکردنهوهڕوودهدات.
دهبینینس���هرچاوهیچهمکیخراپلهبوون���یمندانییهئهگهرمنخۆمبم.
ههرگیزناتوانمخراپهبهس���هرخۆمدابسهپێنمیانبیبهس���تمبهبوونمهوهئهگهر
ف���ڕێبدرێمهدهرهوهیبوون���م.ئهمهشلهبهرئهوهیهمنل���هکاتیفڕێدانهکهدا
خۆم���م.مننهبوونیخۆمم؛چونکهمنناوهن���دملهنێوانبوونیخۆموخۆمداو
ههم���ووبهبابهتبوونێکلهناودهچێت.مننابمب���هونهبوونهیبوونم،کهوهکو
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بابهتمنجیادهکاتهوه.لهمحاڵهتهدادهبێتشتێکنوێنهرایهتیمن،وهکوبابهت
بکات.کهوابوو،ناتوانمدانبهبوونیخهس���ڵهتێکیانهێزێکیدهرهکییدابنێم،
ک���هئهوهێزهلهبوونیمندانهبێ���تونهتوانمخۆمبکهمبهخاوهنی.بێگومان،
ئ���همخاڵهلهپێشئێمهداباس���کراوه.لهکۆنهوهگوتراوهکهس���انیدیکهفێرم
دهک���هنمنکێم.بهاڵمئهوانهیئهمگوتهی���هدهخهنهبهردهممان،لهههمانکاتدا
ل���هوبڕوایهشدان،کهمنچهمکیکهس���انیدیلهخۆم���هوهبههێزیخۆموله
پڕۆژهکانیبوونمهوهدادهتاشمیاندهکهوێتهسهربهراوردکردنولێکچون.کهوابوو،
لهنێوبازنهیهکیس���نورداریسهختدادهمێننهوهولێوهیدهرناچن.کهسانیدی
نابنبهوات���ابۆبهبابهتکردنیبوونم،بهڵکوحاڵهتێکیکۆنکرێتیوبهرزنبۆی.
ههمووخهسڵهتهکانی،وهکوخراپ،غیره،بهزهییودژبوونوزۆریتریش،لهنێو
ئهندێشهدانین.کاتێکدهیانبهستمبهبوونیکهسێکهوهدڵنیاملهوهیدهمهوێت
منههس���تبهبوونیکهس���هکهبکهم.ههمانکات،نابنبهڕاس���تهقینهیبوونی
من.ئهوکاتهیکهس���ێکئهمخهسڵهتانهمبۆدادهنێتمنهێشتابوون-بۆ-خۆم.
ههروههاخۆمناناسمهوهولهگهڵئهمهشدادهزانم،کهئهوبوونهیباسیدهکات
منم.منلێپرسینهوهیئهوکهس���هبێگانهیهیخۆیبهمنناساندوهههڵدهگرم،
بهاڵمئهوههمیشهبهبێگانهییدهمێنیتهوه.ئهونهیتوانیوهلهگهڵبهبابهتبوونی

مندایهکبگرێتوئهوبوونهشنییه،
کهمنملهشێوازی)منمنم(دا.منوێنهیهکینێوئهندێشهیئهویشنیم،
تاکوتهنیابۆئهوههبموبهرپرسبێتلهبوونم.ئهم)من(هلهگهڵئهو

من���هدا،کهههیهبهراوردناکرێتوگۆڕانک���اریتێداڕووداوه.ئهومنهبوونی
منه،بهاڵمڕهههندوشێوازینوێیههیه.

منبههۆکارینهبوونێکیلهچارهبهدهرلهبوونیخۆمجیاکراومهتهوه.منخۆمم،
بهاڵمئهونهبوونیهنیم،کهجیایکردوومهتهوه.بوونمبۆکهسانیدیکهکهوتنهنێو
بابهتگهراییهلهبۆشاییهکیڕههاوه.مادامئهمکهوتنهخوارهوهیهنامۆییهئهوابوونم

دهکهمبهبابهتبۆخۆم؛منناتوانمبوونملهخۆمنامۆبکهم.
دووه م،لهس���هروئهمهوه،کهس���انیدیکهمنناکهنبهبابهتبۆخۆم،بهڵکو
دهیکهنبهبابهتبۆخۆیان.کهسێکیدیکهناتوانێتئهوزانیارییهیدهستبکهوێت
م���نلهبارهیبوونمهوهههمه.کهوابوو،بوونیکهس���ێکیدیکهنابێتبههۆکاربۆ
دهرکهوتنیمنوهکوبوون-به-بابهت.منبێجگهلهههڵهاتنههستبههیچیدیکه
ناک���هم.ئهوکاتهیلهڕێگهیزمانهوهبۆمدهرکهوێتکهس���هکهمنبهخراپیان
غیرهکهردادهنێتههرگیزدرکبهوخراپهیهیانغیرهیهناکهموههوڵدهدهملێێان
ڕابکهموخۆمل���هترسوشهرمکردندووربخهمهوه.کهوابوو،بوون-به-بابهتیمن
زانی���نویهکێتیزانینیشنییه،بهڵکوس���هختییهودوورکهوتنهوهیهلهبوون-بۆ-
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خۆ؛س���نوردارییهکهمنپێیناگهموکهچیمنئهویش���م.کهسهکهیدیکهش،که
ئ���همبوونهیمنبۆمندهردهخات،زانینیانکاتیگۆرینییه،بهڵکوئامادهبوونی
سهربهستییهکیبێگانهیه.لهڕاس���تیدادوورکهوتنهوهلهبوونیخۆموسهرههڵدانی
سهربهس���تییهبێگانهک���هیهکشتن.بۆم���ندهبنبهدام���هزراووبهبێیهکدی
نادۆزرێنهوه.لهناخهوهههس���تبهبوونیکهسێکیدیکهدهکهموتوشیسهختیم
دهک���ات.بوونیئهولهتهماشاکردنێکیکورتیمندابهردهواممنلهجیهاندادخاته
نێومهترس���ییهوه.ئهوبهوشێوهیهدهرناکهوێت،کهئێستاسهریههڵداوهودوایی
بهرهنگاریمدهکات،بهڵکوئهوبوونهیه،کهپهیوهندییهکیبنهڕهتیلهگهڵبوونیمندا

ههیهوبوونیئهو،کهچهسپاوهوفاکتۆرێکیپێویستهلهئاگامهندیمندایه.
لێ���رهداچهندگرفتێکدهمێننهوهوڕوومانتێدهک���هن.بهتایبهتی،لهحاڵهتی
شهرمکردن���دائامادهبوونیکهس���ێکیدیک���هگومانیلێناکرێت.ب���هوشێوهیهی
بینیمان،دهگونجێتکهسێکتهماشایمنبکات.کێڵگهیسهرگردهکهدهڕوانێته
جهنگاوهرهکان.دڵنیاینلهوهیخانوهکهیناویپڕهلهدوژمن.بهاڵمئێمهنازانین
ئێستاس���هربازهدوژمنهکانلهپهنجهرهکانهوهدهڕوانن���هدهرهوه.دڵنیانیمئهو
کهس���هیگوێملهدهنگیپێیهتیلهپشتهوهتهماشایمندهکات،دهشێڕووی
ل���هشونێکیدیکهبێت،تهماشایزهوییهک���هیانپهرتووکێکبکات.دواجاریش،
بهگشتی،دڵنیانیملهوهیئهوچاوانهیدهڕواننهمنچاوبن.دهشێچاویڕاستی
نهبن.بهکورتی،پێویستناکاتبلێمتهماشکردنهکهدهبێتبهڕووداوێکیگونجاو
چونک���همنبهردهوامبهب���ێئهوهیتهماشابکریمههس���تدهکهمتهماشادهکرێم!
ئایابوونیکهس���انیدیکهنابێتبهگریمانه؟ئێمهدهتوانینگرفتهکانبهمجۆره
باس���بکهین:لهحاڵهتیئامادهبوونێ���کلهنێوجیهاندا،کهبۆم���نتهماشاکردن
بهرجهس���تهدهکات،بهدڵنیاییهوهمنههستبهوهدهکهم،کهتهماشامدهکرێت.
ئهم���هشلهنێوبونیادهکهیدابوونیکهس���ێکیدیکهدهردهخات.بهاڵمدهشێمن
ههڵهبموئهوبابهتانهیبهچاودامدهنانچاونهبن.دهشێبالقیدرهختهکانی
لهپش���تمنهوهجواڵندب���ێ.بهکورتییهکهی،دهشێئ���هوبابهتانهتهماشاکردن
دروس���تنهکهن.لهمحاڵهتهدا،چشتێکمندڵنیادهکاتلهوهیتهماشامکراوه؟
شهرمکردنهکهموهس���تانهلهبهردهمکهسێکدا.بهاڵملهمحالهتهداکهسلێرهنییه.
ئایائهمهشهرمکردنلهبهردهمهیچکهسدانییه؟ئایائهمهنابێتبهشهرمکردنێکی

ناڕادت؟
نابێ���تئهمگرفتهڕێگربێتلهئاس���تیتوێژینهوهکهمانوپێویستیشناکات
باسیبکهین،مهگهرلهشیکردنهوهکهمانبۆبوون-بۆ-کهسانیدیسودیلێوهرگرین.
لێرهدائاڵۆزیلهنێواندووجۆرزانینوبوونداپهیدادهبێتوبهراوردیشناکرێن.
ئێمهههمیش���هزانیومانهبابهتێک���ینێوجیهانگونجاوه.ئهمهشوابهس���تهبه
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خهسڵهتیئهوشتهوه،وهکوبابهت.دهگونجێتئهوهیبهالمداتێدهپهڕێتمرۆڤ
بێتوئهویشتهماشایمنبکات؛ڕاس���تهوخۆههس���تدهکهمتهماشامکراوه.من
ئهمدڵنیابوونهمبهبوونیکهسهکهوه،وهکوبابهتنابهستمهوه.لهڕاستیدابوونی

کهسهکه،وهکوبکهربۆمندهردهخات.
ل���هههمووحاڵهتهکاندادڵنیابوونهکهمبوونیکهس���هکهلهبکهرهوهبۆبابهت
ناگۆڕێت.زهمینهیتهماشاکردنهکهبابهتهبهرجهستهبووهکهههڵدهوهشێتنێتهوه.
ئهگهرئهوکهسهناشرینهیبهالیمنداتیێدهڕێلهپڕتهماشامبکاتناشرینییهکهی
نامێنێتهوه.لهوکاتهداههستبهتهماشاکردنهکهیدهکهمودهبێتبهناوهندێکی
سهربهستلهنێوانخۆمومندا.ڕاستهقینهیئهوبوونهیتهماشایکراوهپشتبهو
بابهتهنابهستێت،کهتهماشاکردنهکهیلێوهپهیدادهبێت.مادامشهرمکردنهکهم،
وهکوئهزمونیژیانگهواهیلهسهربوونیکهسێکیدیکهدهدات،بهههمانشێوهش
دهبێ���تبهگهواهیبوون���یخۆیومنگومانیلێناک���هم.گومانکردنلهئهوله
گومانکردنلهبوونیخۆمدهچێت.ههستکردنبهبوونیخۆم)لهکاتێکداتهماشای
دهس���تهکانمدهکهم(توشیههڵهکردندهبێت.کهوابوو،ڕاستهقینهیئهوبوونهی
تهماشاک���راوه،وهکوفۆرمێکیڕووتبهلهشیتهماشاکهرهکهوهنهبهس���تراوهو
پهیوهندیبهکۆجیتۆیڕووتیئاگامهندیشهوهنییه.ئێمهدهبێتلهسهرههڵدانی
بابهتێک���یتایبهتلهنێ���وئهزمونهکانمدا،ئهوکاتهیچاوکانیکهس���هکهڕووله
مندهک���هن،ئاگادارمدهکهنهوهومنیشههس���تبهوهدهک���همتهماشامکراوه.
شوێنکهوتوان���یفهلسهف���هیئهفالتونیشلهڕێگ���هیناکۆکییهکانینێوجیهانی
ههس���تهکییهوهباوهڕهفهلسهفییهکهیانبهشوێنێکیدیکهدهگهیهنن.ئهوهیبۆ
منئاشکرایهئهوڕاستییهیه،کهتهماشامکراوه،تهماشاکردنهکهشپهیوهندیبه
ئامادهبوونهوهههیه.ئهوهیجێگهیسهرس���وڕمانیشنییهئهوخاڵهیه،کهنهک

چاوهکان،بهڵکوکهسهکه،وهکوبکهرئێمهدهبینێت.
لهس���هروئهمهوه،دهشێکهس���ێکبڵێت،م���ندهتوانمبیدۆزم���هوه،کهبه
ههڵهداچووم.منلهکونیکلیلهکهوهتهماشایژوورهوهدهکهمولهپڕێکداگوێم
لهدهنگیپێدهبێت.ههستدهکهم،لهشهرماتوشیدڵهلهرزهبووم.بهاڵمکهس
نابینم،تێدهگهمههڵهبووموههناس���هیهکههڵدهکێشم.ئایائهمئهزموونهخۆ-
ڕووخێنهرنییه؟بازۆرترلهمکێشهیهوردببینهوه.ئایابوونیمنه،وهکوبابهت
بۆکهس���هکهبهههڵهبهرجهس���تهبووه؟ههڵبهته.ههڵهکهیمندهتوانێتکۆڵم
پێبداتوپرۆژهکهمبوهستێنم.ئهگهرلهسهریشیبهردهوامبمدهبێدڵهلهرزهکهم
خێرات���ربێتوگوێملهنزمتریندهنگیس���هرپلیکانهکانبێ���ت.لهگهڵئاگادار
بوونهوهکهمداههس���تبهبوونیکهسهکهلهههمووشوێنێکدابکهم؛لهخوارهوه،
لهسهرهوه،لهنێوههمووژوورهکانداوههستیشدهکهمبوونمبۆئهوه.لهوانهشه
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شهرمکردنهکهمنهڕواتولهوکاتهداچاومبهکونیکلیلهکهوهناوهڕهنگمس���ور
ههڵگهڕێت.ئهزموونیبوون-بۆ-کهس���ێکیدیکهمناوهستێت؛ئهگهرهکانمنامرنو
دووریپلیکانهکانیشلهناوناچێتوسوچهتاریکهکهشبۆخۆشاردنهوهیکهسێک
دهمێنێتهوه.ئهگهرلهگهڵههموودهنگێکدالهشمبلهرزێتومنیشههستبهوهبکهم
کهس���ێکدهمبینێلهبهرئهوهیهمنلهحاڵهتیئهوبوونهدامتهماشایدهکرێت.
کهوابوو،ههڵهکهیانئهزموونهخۆ-ڕووخێنهرهکهچییه؟بوونیکهسهکهیدیکه،
وهکوبکهروئامادهبوونهکهینییه.ڕاس���ستهقینهیکهسهکهوپهیوهندیبوونی
وبابهتهکهیهلهنێوجیهانیمندا.ئهوهیگومانیلێدهکرێتبوونیکهسهکهنییه،
بهڵک���وبونێتیلهوێ،بۆنموونه،بوونێکیکۆنکرێتییانڕوداوێکیمێژوویی،که

لهدهستهواژهی)کهسێکلهنێوژوورهکهدایه(دهریدهبڕین.
لهمڕوونکردنهوهیهوهگهشتهکهمانزۆرتربهڕێدهخهین.ئامادهبوونیکهس���ی
دیک���هلهنێوجهاندال���هشیکردنهوهیئامادهبوونیکهس���ێک،وهکوبکهربۆمن
دهرناکهوێتچونکهئامادهبوونهکهبهرزێتییه،بۆنموونهبوونێکهلهودیوجیهانهوه.
منلهوباوهڕهدابوومکهس���ێکلهنێوژوورهکهدایه،بهاڵمههڵهبووم.کهسلهنێو

ژوورهکهدانهبوو.ئهوئامادهنهبوو.ئامادهنهبوونچییه؟
ئهگهرلهب���هرڕۆشناییئهزمونهکان���یڕۆژانهمانتهماش���ایچهمکی)ئاماده
نهبوون(بکهیندهردهکهوێتواتایههموو)لهوێدانییه(یهکنابهخش���ێت.ئهگهر
م���نکیسهیتووتنهکهلهجێگ���ایخۆیدانهبینم،ناڵێمکیسهک���هئامادهنییه.
ئهمهشلهبهرئهوهیه،کهشوێنیبابهتێکیئهس���تویییانئامێرێکلهسروشتی
بابهتهکهوهس���هرههڵنادات.سروشتهکهشلهس���هرشوێنهکهڕاناوهستێت،بهڵکو
م���نشوێنبۆبابهتوئامێرهکاندیاریدهکهم.ڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتیشوێنی
بابهتهک���اندههێنێتهکایهوه.ههمانکاتناڵێمئاغاخانیانس���وڵتانیمهراکیش
لهنێ���وخانوهک���هدانییه،بهاڵمدهڵێمپی���رۆ،کهل���هوێدهژینزیکهیچارهکه
کاتژمێرێک���هلێ���رهنییه)55(بهکورت���ی،ئامادهنهبوونشێوازێکیڕاس���تهقینهی
مرۆڤایهتیی���هوپهیوهندیب���هوشوێنانهوهههیه،کهئهوڕاس���تهقینهیهیتێدا
ئامادهدهبێت.ئامادهنهبوونپهیوهندینهبوونبهشوێنهوهنییه،بهپێجهوانهوه،
م���نپهیوهندیپیرۆبهشوێنهوه،ل���هکاتێکدادهڵێملهوێنیی���هدیاریدهکهم.
دواجاریش،پهیوهندییهکهیپیرۆبهشوێنیسروشتییهوهنییه.ههروهها،دهتوانم

   55    ئاغاخانئیماموپێشهوایدهستهیشیعهیئیسماعیلینیزارییه.شوێنکهوتوانیئهمدهستهیه
بهشێکبوونلهفاتمییهکانیمیسروسهربه)نیزار(کوڕیئهلموستهنسیر)1094مردووه(خهلیفهی
ههشتهمیفاتمییهکانن.لهوباوهڕهداننیزارپاشمردنیباوکیدهبێتئیمامهتوخهالفهتبگرێته
دهست.ناویئاغاخانبۆئیمامیئهمدهستهشیعهیهیهکهمجارحهسهنعهلیشالهساڵی1845،که
لهئێرانهوهچووبۆهیندبهکاریهێناولهوڕۆژهوهئهمدهستهیهبهئاغاخانیناسراون.زۆربهیان

لهواڵتیهیندوپاکستانوئهفریقادهژین.)وهرگێڕ(
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بڵێمپیرۆبۆس���هیرانهکهلهشوێنێکل���هدهرهوهیشار،کهههرگیزنهیبینیوه،
نهه���ات.ئامادهنهبوونیپیرۆبهپهیوهندییهکهیب���هشوێنهوهپێناسدهکرێت.
ئهوشوێنهشلهس���هرڕاستهقینهیمرۆڤایهتیڕادهوهستێت.ئامادهنهبوونیپیرۆ
لهنێوئهزموونیکهس���هکاندایه.ئامادهنهبوونهک���هیشێوازێکیکۆنکرێتیبوونی
پیرۆیهبۆتێرێسا؛پهیوهندییهلهنێوانڕاستهقینهمرۆڤایهتییهکاندا،نهکلهنێوان
ڕاستهقینهیمرۆڤایهتیوجیهاندا.لهپهیوهندییهکهینێوانتێرێساوپیرۆداپیرۆ
ئامادهنییه.ئامادهنهبوونپهیوهندییهلهنێواندوویانچهندڕاس���تهقینهیهکی

مرۆڤایهتی،کهجهختلهسهرئامادهبوونیئهوڕاستهقینانهدهکات.
ئامادهنهبوون���یپی���رۆل���هپهیوهندییهکهیدالهگ���هڵتێرێس���اپهیوهندیبه
ئامادهبوونییهوهههیه.ئامادهنهبوونهکهشلهنێوپهیوهندینێوانپیرۆوتێرێسادا
واتادهبهخش���ێت.پیرۆتێرێسایخۆشدهوێت،هاوسهریئهوه،پشتگیریدهکات
وهت���د.ئامادهنهبوون،بوونیپی���رۆدهردهخات؛بهاڵممردنئامادهنهبووننییه.
دووریلهنێ���وانپیرۆوتێرێساداگۆڕانبهس���هرئامادهبوونیانداناهێنیت.ئهگهر
لهچ���اویپیرۆوهبڕوانین���هپهیوهندییهکهتێرێسالهنێوجیهان���دا،وهکوبابهت
دهبینینیانپیرۆههستبهبوونیخۆیبهرانبهرتێرێسا،وهکوبکهردهکات.له
حاڵهت���ییهکهمدا،دوورییهکهڕیکهوتهوواتاشلهپهیوهندییهبنهڕهتییهکهیاندا،
بهوشێوهی���هیپیرۆخۆیلهنێوجیهاندائامادهدهکاتنابهخش���یت.لهحاڵهتی
دووهمدا،پیرۆههس���تدهکاتبوون���یبۆتێرێسابهب���ێدووریههیه؛تێرێساش
دوورینێوانیان���یلهناوب���ردوه.دوورینێوانیانبهق���هدپانتاییجیهانه،بهاڵم
ب���ۆتێرێساپیرۆدوورنییه،بووهبهبابهتێ���کلهنێوجیهانیئهودا.بهههرحاڵ،
لهههردووحاڵهتهک���هداالبردنپهیوهندییهبنهڕهتییهک���انناگۆڕێت.گرنکنییه
نێوانیپیرۆیبکهروتێرێسایبابهت،پیرۆیبابهتوتێرێسایبکهرگهورهیان
بچوکبێت،چارهنووس���هکانیجیهاننهبڕاوهن.هیچجیاوازییهکلهنێوانپیرۆی
باب���هتوتێرێس���ایبکهروتێرێسایبابهتوپیرۆیبک���هردانامێنێت.چهمکی
ئهزمونگهراییهکان���یئامادهبوونوئامادهنهب���وون،ئامادهبوونیدیاریکراویپیرۆ
وتێرێس���اوتێرێساوپیرۆن.ئهمان���هڕێگهیجیاوازیدهربڕینیئامادهبونن.له
لهن���دهن،ئیندیسیڕۆژههاڵت،ئهمهریکا،لهبیایانداپی���رۆبۆتێرێسائامادهیه.
پیرۆتهنیاب���همردنئامادهبوونهکهیخۆیلهناودهب���ات.ئهمهشلهبهرئهوهیه،
ک���هبوونبهگوێ���رهیدرێژیوپانای���یپهیوهندیبهشوێنهوهنییه.کهس���ێک
لهنێوان)ڕێگایگێرمهنتیس(م)ڕێگایسوان(دهکهونهنێوشوێنێکی-مرۆڤانهوه.
ئامادهبوونیسوانومیرخانمیگێرمهنتیسهئاماژهبۆئهمشوێنهدهکهن.ئێستا
ئهمئامادهبوونهلهگهڵخۆیدابهرزێتیشوێنیشپهیدادهکات:ئامادهبوونیمنو
ئامۆزاکهملهمهراکیشڕێگایهکلهنێوانماندادیاریدهکاتومنیشلهنێوشوێنیکدا
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دادهنێ���ت،ک���هدهتوانمبهڕێگابهرهومهراکیشن���اوزهدیبکهم.ئهمڕیگهیهش
بێجگهلهدووریلهنێوانئهویدی-وهکو-بابهتوههروههاوهکو)خۆ(ش،کهبۆ
منبهبێدووریئامادهیه،چیدیکهنییه.کهوابوو،منخراومهتهنێوفرهڕێگای
نهب���ڕاوه،کهبهرهوئهوبابهتهمدهبات،لهنێوجیهان���یمندایهوههمانکاتئهو

بابهتهش)خۆ(یهکیئامادهبوونیڕاستهوخۆوبهرزه.
لهبهرئ���هوهیجیهانبهههمووههبووهکانهوهخۆیبۆمندهردهخات،ئهوائهم
ڕێگایانهدهبنبهکۆمهڵێکئامێریئاڵۆز،کهمنبههۆیانهوهدهتوانمئهوکهسهی،
وهکوبابهتدهردهکهوێتبهو)خۆ(یهببینم،کهلهوێدایه.دهتوانینئهمبۆچوونانهش
بکهینبهگشتی؛تهنیاپیرۆ،رێنه،لوسیانلهپهیوهندییهکهیانلهگهڵمندائاماده
ی���انئامادهنین.ئهوانتهنیاکهس���ێکنینشوێنیمندی���اریبکهن؛من،وهکو
ئهوروپییهکپهیوهندییمبهمرۆڤهئاس���یاویوپێستڕهشهکانیشهوهههیه؛وهکو
پیاوێکیپیرلهگهڵالوێکدا،دادوهرلهگهڵتاوانکاردا،بورژوالهگهڵکرێکارداههیه.
بهتێکڕاشوێنوڕاستهقینهیمرۆڤایهتی،پهیوهندیبهئامادهبوونوئامادهنهبوونی
ههم���وومرۆڤیکیزیندووهوهلهنێوبهس���تێنیئامادهبوون���هبنهڕهتییهکهوهههیه.
ئامادهبوون���یبنهڕهتیلهوێداواتابهخش���هکهبوونێکبێ���تتهماشایکرابێتیان
تهماشابکات؛ئهمهشدهکهوێتهس���هرئهوهی-کهسانیدیکهبۆمنببنبهبابهت،
یانمنبۆکهس���انیدیکهدهبمبهبابهت.بوون-بۆ-ئ���هوانفاکتۆرێکیبهردهوامی
ڕاستهقینهیمرۆڤانهیه؛منلهگهڵههمووبیرکردنهوهیهکداههستبهبوونیدهکهم.
ب���ۆه���هرچشوێنێکبڕۆم،ههرچکارێ���کبکهممنتهنیالهگۆڕان���یدوورییهکهم
لهکهس���انیدیکهوهس���هردهکهوم؛ئهوڕێگایانهمب���ۆدهردهکهوێت،کهبهئهوانم
دهگهیهنێت.بۆئهوهیکهس���انیدیکه،وهکوباب���هتبدۆزمهوهیاندووربخهمهوه،
پێویستیمبهوئهزموونانهههیهمن،وهکوبوونبۆئهواندهردهخهن.کهسانیدیکه
لهههمووشوێنێکدابۆمانئامادهنومندهکهنبهبابهتبۆخۆیان.لهمڕووهوهمن
لهوخاڵهدابهههڵهدادهڕۆم،ئهگهربڵێمئهزموونهکهمئهوانبهبابهتدهردهخات.
منئهزانمئهوکهسهیبهرهوالیمندێت)ئانی(یهوکهسێکینهناسراویشه.لێرهدا،
ئامادهبوونهکهی)ئان���ی(بۆمنگۆرانیتێداڕوون���ادات.بێگومان،مندهگهمهئهو
باوهڕهیکهس���ێکلهس���وچهتاریکهکهوهتهماشایمندهک���هتیانئهوهیمن
بهکهسێکمدادهنالقیدرهختهکهبوو؛ئامادهبوونیبنهڕهتیمنبۆههمووکهسێکو
ئامادهبوونیبنهڕهتیههمووکهسێکیشبۆمنلهمحاڵهتانهداناگۆڕێت.دهرکهوتنی
کهس���انیدیکهلهئهزموونهکانیڕۆژانهمدابوونیئهوانناسهلمێنێت.دڵنیابوونمله
بوون���یئهوانلهودیوئهزموونهکانهوهیه،بهڵک���وبهپێچهوانهوه،بوونیئهوانه،که

ئهزموونهکانیمندههێننهکایهوه.
ئ���هوهیمنتوشیههڵهکردندهکات،ئهوڕاس���تهقینهیهیانپهیوهندییهکهی
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نێوانم���نوئهونییه؛)ئهو(هیه،ک���هنوێنهرایهتیمرۆڤ-وهک���وبابهتدهکات
ونایکات.ئهوهیههیهدووریونزیکیکهس���هکهیه؛ئهمهشخهس���ڵهتیوهکو
باب���هتوپهیوهندییهکهیبهجیهان���هوهدهردهخات.بهبابهتبوونیئهویشلهنێو
جیهاندالهبهرئهوهیلهشوێنێکیدیکهیهدهکرێتهوه.بهبابهتبوونیئهو،لهگهڵ
س���هرههڵدانیخۆیهتیمنداس���هرههڵدهدات،بهاڵممنههرگی���زدڵنیانیملهوهی
ئهوکهس���هئهوبابهتهیه.بوونیمنیشبۆئهوبهههمانش���ێوهخۆیدهردهخات.
بێگومانمنئێستابۆههندێکئهڵمانیبابهتم.بهاڵمئایابوونیمنفهرهنسییان
پاریسییه،یان)ئهو(پاریسییهیهههمووفاکتۆرهکانسهبارهتپاریسوفهرهنسا

لهدهوریخۆیداکۆدهکاتهوه؟
ئێستادهتوانینلهناوهڕۆکیتهماشاکردنتێبگهین.لهههمووتهماشاکردنێکدا
کهس���انیدیکه،وهکوبابهتیانئامادهبوونێکیکۆنکرێتیلهنێوبهس���تێنێکهوه
دهردهک���هون؛لهههڵوێستێکیناس���راویکهس���انیدیکهش���هوه،کهمنتوشی
شهرمک���ردنیاندوودڵیدهکات،چۆنیهتیبوون���یخۆمدیاریدهکهمودهبمبهو
بوونهیتهماشایدهکرێت.ئهمهشمندهکاتبه)ئهو(شتهکۆنکرێتییهیتهماشای
دهکرێتوبوونیکهس���انیدیکهبهرجهس���تهدهکات.منیشدهکاتبهبوونبۆ
ئهوان.س���هلماندنیئهمبارودۆخهیمنیانئهومرۆڤهیبووبهبابهتبۆههموو
مرۆڤهزیندووهکانوفڕێدراومهتهبهرتهماشایملیۆنێکلهئهوان،ڕاکردنیمنیش
ڕۆژان���هلهتهماشاکردنهکانیان،ههمانکاتس���هلماندنیبهبابهتبوونیمنه.ئێمه
ههمووئهمالیهنانهلهنێوتهماشاکردنداکۆدهکهینهوه.ههمووتهماشاکردنێکئهوه
دهس���هلمێنێت،کهئێمهبۆمرۆڤهزیندووهکانههین؛ئێمهلهبهردهم)ئاگامهندی(
ئهوانداین.ئهمهشفرهالیهنیدروس���تناکات.فرهالیهنیبهبابهتهکانهوهیه.ئهو
بوون���هیلهالیهن)خۆ(یهکهوهتهماشایدهکرێتو)خۆ(کهشبۆئێمهدهردهخات
لهبهردهمڕاستهقینهیهکییهکالیهنییداڕاماندهگرێت.لهکاتێکداتهماشایئهو
کهس���انهدهکهم،کهتهماشایمندهک���هن)ئاگامهندی(ئهوانلهنێوفرهالیهنیدا
دادهنرێن.ئهگهربمهوێتئاوهڕلهتهماشاکردنهکهنهدهمهوهوگوێبهئامادهبوونی
کهس���انیدیکهنهدهم،ئهواخۆمب���هزنجیرهیهکئهزمونیشاراوهیئامادهبوونی
ئهواندهبهستمهوهوخۆملهبهردهمخوایهکیخاوهنیدهسهاڵتیڕههاوخۆیهکی

نهبڕاوهدادهدۆزمهوه.بهاڵمئهمدووبهبابهتکردنهسهلماندنیاندژواره.
ئهمبۆچوونهلهگهڵنموونهیهکیڕۆژانهیژیانمانداچاکترواتاکهیدهردهکهوێت:
ئهگهرلهشوینێکیگشتیدادهرکهوینیانلهسهرشانۆدهورێکببینین،وانهیهک
بڵێینهوهههرگیزئهوڕاستییهمانالووننابێت،کهتهماشادهکرێینوکارهکانمان
لهب���هردهمتهماشاکردنهکهدابهڕێوهدهبهین.کاتێکلهس���هرباس���ێکدهدوێینو
بۆچوونهکانماندهردهبڕین،ئامادهبوونیئهوکهس���انهیدیکهنهناسراودهبێت.
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ئ���هوانبهپۆلیانگوێگراندانانرێن؛تهنانهتتاکهکهس���هکانیشناناس���ینهوه.
ههروههابایهخبهتهماشاکردنهکانیش���یاننادهی���ن.ئهگهربمهوێتبزانمئهوانله
بۆچوونهکانیمنتێگهیشتونوتهماشایبیسهرانبکهمئهوهیدهیبینمڕووخساریانه
ب���ۆمندهردهکهون.تهماشاکردنهکهووندهبێ���ت.لهبهرئهمهچهمکی)ئهوان(بۆ
بارودۆخیناڕهسهنیبوونیمرۆڤبهکاردههێنین.منلهههرچشوێنێکبم،ئهوان
تهماشایمندهکهن.)ئهوان(ههرگیزنابنبهبابهتچونکهزووههڵدهوهشێنهوه.
کهوابوو،تهماشاکردنئێم���هدهکاتبهبوون-بۆ-ئهوانوبوونیئهوانیشبۆئێمه
دهسهلمێنێت.بهاڵملهمهزۆرتربهرهوهیچشوێنێکیدیکهماننابات.ئهوهیگرنگه
لێیبکۆڵینهوهپهیوهندیبنهڕهتینێوانمنوکهس���انیدیکهیه.یانباشترهئهو

پرسیارهبکهین،کهئایابوونیئهوبوونهیبۆکهسانیدیکهیهچییه؟
لهڕوونکردنهوهیپێش���ترداخاڵیکههبووپێویست���هڕهچاوبکرێتولهوانهیه
یارمهت���یئێمهشلهتێگهیش���تنهکهماندابدات.ئهمهشئ���هوخاڵهیه،کهبوون-
بۆ-کهس���انیدیکهلهنێوبونیادیئۆنتۆلۆجیبوون-بۆ-خۆدانییه.ئیمهناتوانین
بوون-بۆ-کهس���انیدیکهلهبوون-بۆ-خۆوهوبوون-بۆ-خۆشلهبوون-بۆ-کهسانی
دیکهوهدهربهێنین.بێگومانڕاس���تهقینهیمرۆڤایهتیمانلهیهککاتدابون-بۆ-خۆ
وبوون-بۆ-کهس���انیدیکهیه،بهاڵمتوێژینهوهکهماننایهوێ���تئهنترۆپۆلۆجیش
دابمهزرێنێ���ت،مهحاڵیشنییهبوون-بۆ-خۆبهجۆرێکببینینخۆیلهکهس���انی
دیکهڕزگارکردبێتوڕێگهنهداتکهسبیکاتبهبابهت.بهاڵمئهمبوون-بۆ-خۆیه
نابێ���تبه”مرۆڤ”.کۆجیتۆتهنیافاکتۆرێک���یپێویستیمانبۆدهردهخات.ئهو
فاکتۆرهشدۆزراوهتهوهولهگومانبهدهره؛ئهوهیه،کهبوونمانلهگهڵئهودا،که

بوون-بۆ-خۆیه،بوونیشه-بۆ-کهسانیدیکه.
ئهوبوونهیتێڕامانیئاگامهندیدهیناس���ێتبوونێکی-بۆ-خۆی-بۆ-کهس���انی
دیکهیه.کۆجیتۆکهیدیکارتڕههایهتییهکفاکتۆردادهمهزرێنێت،ئهویشبوونی
من���ه.ئهگهرکۆجیتۆدرێژبکهینهوهبهمجۆرهیئێمهکردوومانه،بوونیکهس���انی
دیکهشمانبۆدهدۆزرێتهوه.ههروههادروستیشهبڵێین،بوونم-بۆ-کهسانیدیکه،
کهلهئاکامیدهرچوونیئاگامهندیمدادهیدۆزمهوهخهس���ڵهتیڕوودانێکیڕههای
ههڵگرتوه.مادامئهمڕووداوهشمێژووییهچونکهبوونیکاتییخۆمبۆکهس���انی
دیک���هئامادهدهکهم،ئهواپێویستهب���هڕووداوێکیپێشمێژوویبهمێژووکردن
ناوزهدیبکهین.مهبهس���تله)پێشمێژوو(واتایپێشسهرههڵدانیمێژوولهنێو
کات���دانییه،کههیچواتایهکنابهخش���ێت،بهڵکوبهشێکهل���هوبهکاتییکردنه
بنهڕهتییهیخۆیدهکاتبهمێژوو.لهههمانکاتیشدامێژووپێکدههێنێت.ئهمهش
فاکتۆرێکیس���هرهکیوبهردهوامه،کهوالهئێمهناکاتتێگهیشتنلهبوون-بۆ-

کهسانیدیکهبهناوهڕۆکێکیپێویستدابنێین.
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ئێمهلهپێشترباس���یجیاوازییهکانینێوانڕهتدانهوهیناوهکیودهرهکیمان
ک���رد.بهتایبهت���یلهوهدواین،ک���هبنهڕهتیههمووزانینێکل���هوپهیوهندییهدا
دامهزراوه،کهبوون-بۆ-خۆشتهزانراوهکهنییه.ئهمڕهتدانهوهیهناوهکییه؛بوون-
بۆ-خۆلهنێوسهربهس���تییهکهیدادهیدۆزێتهوه.باشترهبڵێین،تاکوئهوڕادهیهی
بوون-بۆ-خۆبڕاوهیهئهمڕهتدانهوهیه.بهاڵمڕهتدانهوهبوون-بۆ-خۆبهوبابهتهوه
بهتوندیگرێدهدات،کهڕهتدراوهتهوه.ئێمهشلهمپهیوهندییهوهگوتمان،بوون-
بۆ-خۆئهوبوونهشلهنێوخۆیداههڵدهگرێت،کهلهوهوهجیاوازهوبوونیشیئهو

بوونهڕهتدراوهنییه.
ئهمپهیوهندییهبهبێگۆڕانبهس���هربوون-بۆ-خۆوبوون-بۆ-کهسانیدیکهدا
دهس���هپێنرێت.ئهگهرکهسانیدیکه،بهگشتی،ههبن،ئهواپێویستهمنکهسانی
دیکهنهبم.ئهمڕهتدانهوهیهبوونیمنوبوونیکهس���انیدیکه،وهکودووشتی
جیاوازبهرجهستهدهکات.ئهوڕهتدانهوهیهیبوونیمنپێکدههێنیت،هیگڵگوتهنی،
بوونمبهرانبهرکهسانیدیکهدژوهس���تاوڕادهگرێتو)خۆ(یمندادهمهزرێنێت.
بالهمهشواتێنهگهین،که)خۆ(دێتهنێوئاگامهندیمانهوهوجێنش���یندهبێت؛
بهڵکو)خۆ(لهئاکامیڕهتدانهوهیخۆیهکیدیکهداس���هرههڵدهدات.ئهمهشخۆ
ههڵبژاردن���یخۆیه،کهدهیهوێتبهردهوامخۆیبێ���ت.بوون-بۆ-خۆیهکیش،که

خۆیهبهبێئهوهیخۆیبێتدهدۆزرێتهوه.
ئ���هوبوون-بۆ-خۆیهیمنملهڕهتدانهوهیکهس���انیدیکهدادهبێتبهخۆی.
ئ���هوپێوهرهیبۆزانینمانداناووتمانشتهزانراوهکه)من(نییه،لێرهدابهکاری
دههێنین.بوون-بۆ-خۆلهبوونیدابوون-بۆ-کهسانیدیکهیههڵگرتوهوههمانکات
ئهوانیشنییه.بۆئهوهیبوونیئاگامهندینهبێتبهئهوانوکهس���انیدیکهش
ههب���نوببنب���همهرجبۆبوونیخۆپێویستیمانبه)کهس���یس���ێیهم(،وهکو
گهواهێکدهبێت.لێرهداپێویستهدووشتبزانین؛دهبێتئاگامهندیخۆیبێت
وئهوشتهشبێت،کهنییه؛دهبێتئاگامهندیسهربهس���تانهخۆیلهکهس���انی
دیکهجیابکاتهوهوخۆیبهوشتهدابنێت،کهنییهولهگهڵخۆیدایهکبگرێتهوه.
ئ���همجیاکردنهوهیهبوونیئهوهودهبێتههۆکاریبوونیکهس���انیدیکهلهوێدا.
ئهمهشئ���هوهناگهیهنێت،کهئاگامهندیبوونیکهس���انیدیکهدێنێتهکایهوه،
بهڵکوبوونیکهسانیدیکه،وهکودۆخێکی)لهوێدا(دهدۆزێتهوه.شێوازیبوونی
ئ���هوهی،کهبوون-بۆ-خۆ-ئهو-شتهنییهبهکهس���انیدیکهناس���راوهلهڕێگهی
نهبوون���هوهتوشیئیفلیج���یدهبێت.بوون-بۆ-خۆکهس���انی-دیکهنییه.ئهمهش
ڕاستهوخۆنهدراوهوبوون-بۆ-خۆبهردهوامههڵیدهبژێرێت؛زیندووبوونهوهیهکی
بهردهوام���ه:ئاگامهندیناتوانێتئهوانبێتچونکهئاگاییهله)خۆ(.ڕهتدانهوهی
ناوهک���یلهگهڵئامادهبوونلهجیهاندادهبێتبهیهکێتییهکوبووندهردهخات.



304

پێویستهکهس���انیدیکهلهبهردهمئاگامهندیی���دائامادهبنوبچنهناوهوهیتاکو
ئاگامهندینهبوونیهکهیخۆیبناس���ێتهوهولهدهس���تئهوانخۆیڕزگاربکات.
ئهگ���هرئاگامهندی]ئهونهبوونهنهبێت[وشتێکبێت،ئهواجیاوازیلهنێوانخۆو

کهسانیدیکهدانامێنیت.
ئێمهخاڵێکیدیکهشدهخهینهس���هرباسهکهمان.ئاگامهندیدهزانێتئهوشته
نییهوئهمپهیوهندییهیڕهتدانهوهشدووالیهنینییه.ئهوشتهیبهرانبهرئاگامهندی
ئامادهیهههس���تبهبوونیخۆی،وهکوشتێکیل���هئاگامهندیبهدهرناکات.ئهو
شتێکهبهبێئاگامهندی.پهیوهندییهکهیبهئاگامهندییهوهدهرهکییهچونکهبوون-
لهنێو-خۆی���هوبهوجۆرهشبۆئاگامهندیخ���ۆیدهردهخات.بهاڵم،بهپێچهوانهی
ئهمهوه،ڕهتدانهوهکهینێوانخۆوکهسانیدیکهناوهکیودووالیهنییه.ئهوبوونهی
ئاگامهندیبهجیاوازلهخۆیدادهنێتئهوبوونهیه،که)ئهم(ئاگامهندییهنییه.له
کاتێکدابوونیکهسانیدیکهدهردهکهوێتئاگامهندیتێدهگات،کهشێوازیبوونی
لهگهڵکهسانیدیکهداجیاوازنییه.کهسانیدیکهشئاگامهندین.کهسێکیدیکه،
وهک���وئهوبوون-بۆ-خۆیهوئاماژهشبۆئهگهرهکان���یئهودهکات.دژایهتییهکهی
نێوانیش���یانناکهوێتهسهرئهوهیچهندئاگامهندیلهوێداههن.کهسانیدیکهبۆ
خۆ،وهکوڕهتدانهوهههن.لهبهرئهوهیکهس���ێکیدیکه)خۆ(یه،ئهواههردووکمان
ڕهت���ییهکدیدهدهینهوه.ئاگامهندییهکناناس���م،کهئهویشمننهناس���ێت.ئهو
ئاگامهندییهیمننهناس���ێتئاگامهندییهکهل���هدهرهوهیجیهانداوتهنیادهژی؛
ئهویشئاگامهندیخۆمه.کهوابوو،ئهوکهسهیمندهیناسمونامهوێتببمبهئهو
بوونێکه،کهمنبۆئهوههم.منتهنیاههوڵنادهمنهبمبههۆکاریڕهتدانهوهکهو

نهبمبهئهو،ههروههانامهوێتئهوبوونهشبم،کهمننییه.
ئ���همدووجۆرهڕهتدانهوهی���هلهڕوویهکهوهخۆلهناوبردن���ه.یهکێکلهمدوو
ڕووداوانهیلهدوایه:منخ���ۆمناکهمبهبوونێکیدیاریکراو.مننابمبهبابهتبۆ
ئهو،ئهویشبهبابهتبۆمن.لهمحاڵهتهدا،کهسهکهیدیکهنابێتبهوکهسهی
منه،یانئهوخۆیهیلهبهرئهوهینایهوێتببێتبهمن،مندهکاتبهبابهت.یان
ئهوبوونهکهس���ێکیدیکهیهونایهوێتخۆیبکاتبهمن.لهههردووحاڵهتهکهدا

منبۆئهودهبمبهبابهتوئهویشبوون-بهبابهتبوونیخۆیلهناودهبات.
لهبنهڕهتهوهکهس���هکهیدیکهمنوبابهتنییه.ئهوهیمنڕهتیدهدهمهوه
ئهو)من(هی���ه،ک���هکهس���هکهدهیهوێتبیکاتب���هبابهتبۆخ���ۆی.منخۆم
ڕهتدهدهمهوه.لهمڕهتدانهوهی���هبوونیڕهتدراوهیخۆمدادهمهزرێنم.لێرهدامن
تهنیابوونیکهس���انیدیکهناناس���مهوه.بوونهڕهتدراوهکهش؛کهبوونی-من-بۆ-
کهسانیدیکهیهدهناسم.وونبونیمنێکینامۆدهبێتههۆکاریوونبوونیکهسانی
دیک���هلهڕێگهیلهناوچوونیمنهوه.منلهکهس���انیدیک���هوهبهڕێگهیدانانی



305

منێکینامۆلهبهردهستیاندا،ڕادهکهم.بهاڵم،لهگهڵئهمکارهدابوونێکیدابڕاوی
خۆملهکهسانیدیکهههڵدهبژێرم.منهنامۆکهبهبوونیخۆمدادهنێم.دابڕانمله
کهس���انیدیکهلهسهرئهوبناخهیهدامهزراوه،کهئهو)من(هخودیخۆمم،بهاڵم

کهسانیدیکهڕێگهنادهنئهمئاگاییهمههبێت.
ئهو)من(هینام���ۆبووهوڕهتدراوهتهوهکتوپڕپهیدادهبێتمنبهکهس���انی
دیکهوهدهبهستێتهوهوهێمایجیابوونهوهیهکیڕههاشهلهنێوانماندا.لهڕاستیدا،
بهوجۆرهیخۆم،وهکوبابهتێکدهبینمجیابوونهوهیمنوکهسانیدیکهههرگیز
ڕوونادات.منیشبهرانبهرئهمهبهرپرس���م.بهاڵممادامهکیکهس���انیدیکهشله
بهرپرسییهکهداهاوبهشن،ئهوائهم)من(هلهدهستمڕادهکاتچونکهئهوهیه،که
کهس���انیدیکهدهیانهوێت.منخۆمبهخاوهنیدادهنێم،کهچیلهمنڕادهکات.
ماداممننامهوێتببمبهکهسانیدیکه،کهواتهدیسانهوهئهوهیلهمنڕادهکات
خۆمم.لهڕاس���تیدا،ئهومنهیبووهب���هبابهتولهمنڕادهکاتنابێتببێتبه

خۆیهکیڕووتبۆمنونابێتخۆمبهخاوهنیدابنێم.
کهوابوو،بوونم-بۆ-کهس���انیدیکه،بۆنموون���ه،بوونموهکوبابهت،بوونێکی
ئهندێش���اوینییهلهمنهوهدهرچووبێتولهنێ���وئاگامهندییهکیبێگانهداخۆی
دامهزرێنێت.بوونێکیڕاس���تهقینهیه،حاڵهتیبوونیمنهل���هبهرهنگارییهکهیدا
لهگهڵکهس���انیدیک���هداوئهوانیشلهگهڵمندا.بوونیمن���هلهدهرهوهدا.من
کاتێکدهتوانمبڵێم،کهکهس���ێکیدیکهمننییه،ئهگهرئهوکهس���ه)خۆ(بێت.
ئهگهرمنبوونیکهس���ێکیدیک���ه،وهکوبابهتێکلهنێوجیهان���داڕهتبدهمهوه،
ئهوابوون���یبابهتێکمڕهتداوهتهوهنهکخۆ.منب���ێبهرگریکردنلهخۆملهنێو
سنورهکانی)خۆیهتی(ئهودادهمێنمهوه،کهههمانکاتسنوریمنیشه.ئهمهشله
منهوهتهنانهتلهبیرکردنهوهمهوهدهرناچێتچونکهناتوانمبوونیخۆمسنوردار
بکهم،ئهگینادهبوومبهههموویهکیبڕاوه.لهالیهکیدیکهوه،س���پینۆزاگوتهنی،
ئهوهیبیرس���نورداردهکات،بیرێکیدیکهیه.ئاگامهندیل���هڕێگهیئاگامهندی

منهوه،سنورداردهبێت.
ئێستالهس���روشتیبوونم،وهکوبابهتتێدهگهم،س���نوردارێتییهلهنێودوو
ئاگامهندییدا.س���نوردارێتیشدووواتایههیه،لهالیهکهوهئهوقاڵبهیهمنیتێدا
پهس���تراومولهالیهک���یدیکهوهئهوزنجیرهماتماتیکییهی���ه،کهبڕانهوهینییه.
ههمووبوونێکمندهمهوێ���تبیگهمێلههێڵێکیچهماوهدهچێت.کهوابوو،من
ههموویهکمهێش���تاپهیدانهبووموخۆمدیارینهکردووهوبهبڕاوهییماومهتهوه.
منلهدهرهوهیبوونیخۆمداڕاوهستاوم.باشترینبهراوردکردنبۆتێگهیشتنله
بوونیخۆموههوڵدانهبێهودهکهشیلهباس���هکهی)پۆنیکێر(دایهسهبارهتپلهی
گهرما؛ئهگهرلهچهقهوهدوورکهوینهوهپلهیگهرماکهمدهبێتهوه.زیندهوهرهکان
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لهچهقدووردهکهونهوهوبهرهوسهرهوهدهڕۆن.کهمبوونهوهیگهرماییشتیایاندا
بهردهوامگرژبوونهوهیانزیاددهکات.دهیانهوێتتهختبنوبهمهبهس���تهکهیان
بگهن،بهاڵملهڕووبهرهکهدادوورییهکینهبڕاوهلهیهکدییانجیادهکاتهوه.هێشتا،
ئهمبڕانهوهیه،کهلهودیودهس���تهاڵتهوهیه،ئهوخۆیهیبووهبهبابهتبهرههمی
ئهندێش���هنییهوبوونێکیڕاس���تهقینهیههیه.ئهمبوونهششتێکیلهنێو-خۆیه
چونک���هدهرهکینییه.ههمانکاتبوون-بۆ-خۆشنییهچونکهئهوبوونهنییهمن
لهڕێگهیڕهتدانهوهیناوهکییهوهدهمهوێتبیگهمێ.بوونێکهبۆ-کهس���انیدیکه
ولهنێواندووج���ۆرڕهتدانهوهدادابهشکراوهوبهشهکانیواتایجیاوازیانههیه.
کهسێکیدیکهئهم)من(هنییه،کهدهیبینێومنیشئهمخۆیهیخۆمنابینم،که
ئێستامنپێکدههێنێت.ئهم)من(هیکهسهکههێناویهتهکایهوهوڕاستهقینهیهکه
لهس���هرجیابوونهوهیئهودووبوونهڕادهوهس���تێتبهتهواویلهیهکدیدهچن.
مادامئاگامهندیدهتوانێتئاگامهندییهکیدیکهس���نورداربکات،ئهواهیچیدیکه

ناکهوێتهنێوانیانهوه.
ل���هوبۆچوونهوه،کهکهس���ێکیدیکهوهکو)خۆ(بۆم���نخۆیدهردهخاتو
منی���شدهبمبهبابهتبۆئهو،دهردهکهوێتبهبابهتکردنیئهوکهس���هلهالیهن
منهوهلهپهیوهندییهکهینێواماندادووهمههنگاوه.ئامادهبوونیکهس���هکهپێش
ئهوهیسنوردارێتییهکهیبوونمبۆدهرکهوێتهانمدهداتسهربهستییهکهموخۆم
بهوکهس���هدانهنێموئهویشبهکهسێکیدیکهدهبینم؛وهکو)خۆ(یهکدوورله
دهستهاڵتیمنوههمانکاتدهتوانێتبوونیشمسنورداربکات.بێجگهلهکهسهکه
هیچیدیکهمنس���نوردارناکات.کهوابوو،ئهولهگهڵسهربهستییهکهیداودانانی
پڕۆژهکانیبوونیمندهخاتهدهرهوهیکایهکهوهوبهودهرکردنهلهبهرزیتییهکهم
ڕووتدهکات���هوه.یهکهمجاردهبێتیهکێکل���هودووڕهتدانهوانهههڵبژێرم،کهمن
بهرپرس���ینیمولهبوونیمنیش���هوهدهرناچێت.بهاڵم،لهگهڵههستکردنبهم
ڕهتدانهوهیهئاگامهندییهکس���هبارهتبوونیخۆم،وهک���وخۆمدێتهکایهوه؛که
لهس���هرئهوبیرۆکهیهڕاوهس���تاوهمنبهوڕادهیهئاگاملهخۆمهوخۆملهئاستی
ڕهتدانهوهکهیکهس���ێکیدیکهدابهرپرس���مچونکهئهوهئهگهرێکیمنه.ئهمهش
دهبێتههۆکاریس���هرههڵدانیڕهتدانهوهیدووهم.ئ���هوڕهتدانهوهیهیلهمنهوه
بهرانبهرکهس���ێکیدیکهدهردهچێت.لهڕاس���تیدائهمڕهتدانهوهیهبهشاراوهیی
لهگ���هڵڕهتدانهوهییهکهم���داههبووه.بهاڵمیهکهمیانبههۆک���اربۆدووهمیان
دادهنێین.ئهگهرکهس���ێکههبێتڕێگهنهداتمنبهش���داریکایهکهبکهملهبهر
ئهوهیه،کهمنلهگهڵههس���تکردنبهس���نوردارێتییهکهیبوونمخۆملهوکهسه
دووردهخهمهوه.ئاگاییملهمخۆدوورخستنهوهیهئاگاییمهلهسهربهس���تییهکهم.
لهگهڵدوورکهوتنهوهکهدا،کهکهسهکهیدیکهیکردووهبهخاوهنیسنوردارێتی
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بوونم،منیشکهس���هکهدهخهمهدهرهوهیکایهکهم.کهوابوو،تاکوئهوڕادهیهی
م���نلهبوونیخۆموئهگهریسهربهس���تییهکهمبهئاگ���اموبهرهوبوونیخۆم
پڕۆژهکانمدهخهمهگهربۆئهوهیخۆمبناس���مبهرانبهربوونیکهسهکهیدیکهش
بهرپرس���م.من،لهگهڵجهختکردنلهسهرسهربهس���تییهکهم،دهبمبههۆکاربۆ
بوونیکهس���ێکیدیکه.کهسێکیدیکهخۆیلهدهرهوهیکایهکهدادهبینێت؛ئهو
ب���ۆئهوهیببێتبهوهینییهپهنابۆمندهب���ات.بهرزێتییهکهشئهوبهرزێتییه
نیی���ه،کهمنڕهتدهکاتوڕوولهودهکات،بهڵکوبهرزێتییهکهلهنێوبیرکردنهوهدا
وسوڕانهوهیخۆیه.ماداممنههردووجۆرهکانیڕهتدانهوهلهیهککاتدانابینم،
ڕهتدانهوهنوێک���هههرچهندهلهڕهتدانهوهکۆنهکهوهس���هرههڵدهداتبهئاشکرا
خۆیدهرناخات.ئامادهبوونیکهسهکهیدیکهشبهکهمییهوهدهردهکهوێت.

ل���همحاڵهتهدا،منل���هوپرۆژهیهیبوونمداجهختلهس���هرئ���هوهدهکهم،
منکهس���هکهیدیکهنیموبوونیکهس���ێکیدیکهس���نورداردهکهم.هاندهری
ئهم���هشکاریگهرێتیخۆیدهخاتهگهر،ئ���همکاریگهرێتییهشبۆچوونهکانیمن
دهگۆڕێت.بهاڵمههس���تکردنهکانم)وهکوترس،شهرم،خۆبهگهورهدانان(ئاماژه
ب���ۆئهزموونهکانیبوونملهگهڵکهس���انیدیکهدادهکهن.ترسئهوهدهردهخات،
ک���هبوونملهنێوجیهاندادهبێتههۆکاریس���هرههڵدانیههڕهشهکردنلهمن.من
دهبمبهوبابهتهیلهنێومهترسیدادهژی.ترسبوونیمنوهکوبابهتوبوونێكی
لهنێ���وپانتای���یبینینیمندادهردهخات.منیشبۆئ���هوهیلهمحاڵهتهدهربچم
ول���هترسڕابکهم،بهبابهتبوونیخۆمب���هبنهڕهتیدانانێم.ئهمهشبهدانانی
خۆمبهوکهسهیلهبوونیکهس���ێکیدیکهبهرپرسهدێتهکایهوه.کهسیدیکه،
کهواب���وو،دهبێتبهوهیمننامهوێتببموخۆمناکهمبهخاوهنیئهگهرهکانیو
بهمردوودایاندهنێم.منبهتێپهڕکردنیئهگهرهکانیکهس���انیدیکهشدهتوانم
ئهگهرهکانیخۆمتێپهڕبک���هم.ههروههائهمهشلهوێداڕوودهدات،کهمنبگهمه
ئهوباوهڕهیئهگهرهکانخهس���ڵهتیئهوکهس���هن،ک���هئامادهبووونیمنئهوی
کردووهبهکهس���ێکیدیکه.منئهگهرهکانیئ���هوتێپهڕدهکهمچونکهئهوانیش
م���نتێپهڕدهکهنولهوێوهمنبهرهوئهگهرینوێتردهڕۆم.لێرهداخۆ-ئاگایییبه
دهستدههێنمولهڕێگهیدانانیئهگهرهکانیکهسێکیدیکهبهمردووبهردهوام
خۆملهئاس���تیئهگهرهنوێکانیبوونمدادهدۆزمهوه.شهرمکردنههستکردنهبه
بوونیخۆملهدهرهوهداومامهڵهکردنهلهگهڵکهس���ێکیدیکهدا،کهخۆمتیایدا
بێبهرگریدهبینمودهکهومهب���هرئهوڕۆشناییهیله)خۆ(یهکهوهدهردهچێت.
شهرمههس���تکردنهب���هوبوونهی،کهبهبێگۆڕانههب���ووم:”لهچاوهڕوانیدا”،
لهشێ���وازیبوونێکدام،کههێش���تانهبووهیانئهوبوونهی���ه”تێپهڕیوه”.شهرم
ههستێکیڕووتبهرانبهرتاوانکردننییه،بهڵکوههستکردنهبهبابهتبوونیخۆم.
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ههستکردنهبهدابهزینیپلهیبوونموچهقوهستانیلهئاستیکهسێکیدیکهدا.
شهرمکردنیبنهڕهتیپهیوهندیبهڕووداوێکیدیاریکراوهوهنییه،بهس���تراوهبه
بوون���یمنهوهلهنێوجیهانداوپێویستیبوونیکهس���انیدیکهیهبۆمنتاکوله
بوونیخۆمدڵنیابم.خۆنهویستیوئهوترسهیلهکهسێکیڕووتداههیهولهوهی
دهبینرێ���تنموونهیهکیهێماینبۆشهرمکردن.لێرهدا،لهشدهبێتبهبابهتێکی
ب���ێبهرگری.جللهبهرکردنیششاردنهوهیئهوحاڵهتیبهبابهتبوونهیه؛دانانی
ماف���یتهماشاکردنه،بهبێئهوهیببینرێ���توبوونتبه)خۆ(دادهنێت.ئهمهش
له)ت���هورات(دائام���اژهیبۆکراوه،ئ���هوکاتهیئادهموح���هواتاوانهکهدهکهن
تێدهگهن،که)ڕووتن(.شهرمکردنحاڵهتیههستکردنهبهبوون،وهکوبابهت.
لهڕاستیدا،لهیهکهمساتیسهرههڵدانیکهسێکیدیکهدا،وهکوبابهت)خۆ(
یهتیئهودهبێتبهخهسڵهتێکیسادهیئهوبابهته.بوونیئهولهئاستیخۆیدا
دادهبهزێتودهبێتبهبابهتێکیچهندالیهنیبۆمن.ئهو،وهکوکهس���ێکیدیکه
وبابهتێ���کلهنێویدا)خۆ(یهت���یههڵگرتووه.ئهمهشلهوس���ندوقهدهچێت،که
ناوهکهیهیچیتێدانییه.لێرهدامنبوونیخۆمدهدۆزمهوهچونکهنابمبهبابهت
بۆبابهتێکیدیکه.نکۆڵیلهپهیوهندییهکهشملهگهڵکهس���هکهیدیکهداناکهم.
ب���هاڵمئاگاییئهولهبوونیم���ن،لهبهرئهوهیئاگاییبابهته،ئاگاییهکیناوهکی
ڕووتوبێکاریگهرێتییه.یهکێکهلهوخهسڵهتانهیلهناوهوهههیهتیولهبوونی
کامێرادهچێت.بهوڕادهیهیمنبوونیکهسێکیدیکهلهوێداپهیدادهکهمخۆمبه
سهرچاوهیهکیسهربهستیئهوزانینهدادهنێم،کهکهسهکهیدیکهلهبارهیمنهوه
ههیهتی.بوونیئهوکهس���هشبۆمنوادهردهکهوێت،کهئهوزانینهکاریتێکردوه.
ئهمزانینهخهس���ڵهتیخۆیهتیپهیوهندییهکینوێیه.لهنێوئهوخۆیه-بابهتییهدا
دهمێنێتهوهوخهس���ڵهتێکهپهیوندیبهکهس���ێکیدیک���هوهههیه،کهمنکارم
تێک���ردوه.ئهوزانینهشکارناکاتهمنچونک���هوێنهیمنهلهنێوئهودا.کهوابوو،
خۆیهت���یکراوهبهشتێکیناوهک���یوئاگامهندیشبهئامادهنهبوونیبنهماکانو
ئهگهرهکانیشبهخهس���ڵهتهکان.زانینیکهسهکهیدیکهشلهبارهیمنهوهبووه
بهوێنهیهکیڕووتیمنلهنێوئاگامهندیکهسهکهدا.شهرمکردنداوایتێپهڕبوون
دهکاتچونکهمنبۆکهس���ێکیدیکهبوومبهبابهت.ئهمهشئاگایییهلهبوونی
خۆم.لهکاتێکداش���هرمدهردهبڕینودهڵێین)منشهرملهخۆمدهکهم(بوونی
خۆم،وهکوبابهتبۆکهس���ێکیدیکهدهبینم.لهههمانکاتیش���دابوونیمنکهسه
شهرمنهکهبهرجهستهدهکات.لهمڕووهوه،شهمکردنیهکێتییهکیسێڕهههندییه:
”منلهئاس���تیکهسێکیدیکهداشهرملهبوویخۆمدهکهم”.بهالبردنییهکێک

لهمڕهههندانهشهرمکردنیشلهناودهچێت.
ئهگهرمنلهبهردهم)ئهوان(داههس���تبهشهرمکردنبک���هم،تاکوئهوانله
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یهکدیجیانهکهمهوهونهیانکهمبهتاکهکاننابنبهبابهتبۆمن.ئهگهر)ئهوان(
پێکهوهیهکێتییهکیڕههایانبدهمێوبه)خۆ(دایانبنێمونهکرێنبهبابهتئهوا
منخۆمدهکهمبهبابهتێکیههمیش���هییوشهرمکردنهکهشمبهههس���تکردنێکی
بهردهوام.ئهمهششهرمکردنهلهبهردهمخوادا؛ههستکردنبهشهرملهبهردهم)خۆ(
یهکدایه،کهههرگیزناکرێتبهبابهت.منلهبهردهمخواداههمیش���هخۆموهکو
باب���هتدهبینم.بوونێکینامۆملهدهرهوهیخۆمدا.ئهمهشبنهڕهتیترس���هله
خ���وا.کۆمهڵ���هیڕهش،پهیوهندیکردنبهخێ���وهوهوزۆرنهریتیدیکهشههن
خۆداناننبهبابهتلهئاس���تیخۆیهک���یڕههادا.لهکاتێکداشوێنخراپهدهکهوم
بیرلهبوونیبهرزیخوادهکهمهوه.ههوڵدهدهمخواتوشیئازارچێشتنبکهمیان
ت���وڕهیکهم.ئهمههوڵدانان���هباوهڕکردنهبهبوونیخوا،وهکوخۆ،کهناتوانین
بیکهینبهبابهتوناکۆکییانتێدایهوس���هرکهوتوونین.شانازیکردنپهیوهندی
بهشهمکردنیبنهڕهتییهوهههیه.لهڕاس���تیداشانازیلهسهربناخهیشهرمیان
شهرمکردنلهوهیبووبێتبهبابهتدادهمهزرێت.ههروههاههستکردنێکیئاڵۆزه.
لهشانازیکردنداههس���تبهبوونیکهس���انیدیکهدهکهم،وهکوخۆولهڕێگهی
ئهوانهوهمنبهبابهتدهکرێم.خۆمبهرپرسیشلهئاستیبهبابهت-بوونیخۆمدا
دادهنێم.شانازیلهالیهکهوهجهختکردنهلهس���هرئ���هوشێوازیبوونهیههمهو
دهمهوێتبهوشێوهیهبمێنم���هوه.کهوابوو،ئێمهمامهڵهلهگهڵشهرمدادهکهین
وبهرهنگاریڕاکردنلهوحاڵهتهوبڕوایخراپیشدهکهینوبهردهوامکهس���انی
دیکهشبه)خۆ(دادهنێین.دهمهوێتکاریگهرێتیبهبابهت-بوونیخۆشمبهس���هر
ئهوانهوهببینم.بهکورتییهکهیدووجۆرههڵوێستیڕهس���هنانهههیه:یهکهمیان
ئهوهیهمنههس���تبهبوونیکهس���انیدیکهوهکو)خۆ(دهکهموئهواندهمکهن
ب���هبابهت،ئهمهشدهبێتههۆکاریس���هرههڵدانیشهرمکردن؛دووهمیان،خۆم
بهبابهتێکیسهربهس���تدادهنێم،کهبڕیارلهسهرشێوازیبوونیکهسانیدیکه
دهدات.ئهمهشخۆبهزلدانانهیانجهختکردنهلهسهرسهربهستییهکهملهئاستی
بهبابهتبوونیکهسانیدیکهدا.بهاڵمشانازیههستکردنێکههیچالیهنێکهاوشانی
ڕاناوهس���تێتولهنێوب���ڕوایخراپدایه.لهشانازیکردندامن���یبابهتدهمهوێت
کاربکهمهس���هرکهسانیدیکه.جوانی،هێزیانزیرهکییهکهم،کهکهسێکیدیکه
دهیبینێ���ت،بهوڕادهیهیمندهکاتبهبابهت،ههوڵدهدهمس���ودیلێوهربگرمو
بههۆیهوهکاربکهمهس���هرئهوکهسهیلهمندادۆزیویهتییهوه.کارێکبکهمئهو
منیخۆشبوێتیانپهس���هندمبکات.هاوکاتمنداوالهکهس���هکهدهکهممنی
بابهتبهسهربهس���تدابنێ.ئهمهتهنی���اڕێگهیهکهمنبهوجوانییهیانهێزهوه
ڕابگرێ���ت.کهوابوو،داواکارییهکهیمنج���ۆرهناکۆکییهکیتێدایه.مندهمهوێت
کاربکهمهس���هرکهس���هکهوئهویشلهههمانکاتداسهربهس���ته.ئهمداواکارییه
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دهچێت���هشێوازیبڕوایخراپهوهوب���هرهولهناوچوونیشدهڕوات.منپێویستیم
بهکهسێکیدیکهیهتاکونهێنیبوونمئاشکرابکات.منلهشانازیکردندادهچمه
ناخیکهس���هکهیدیکهوه،کهبووهبهباب���هتبۆمنولهوبابهتهوهبابهتبوونی
خۆمدهدۆزمهوه.ئهمهشئهومریشکهدهکوژێت،کههێلکهیزێڕمانبۆدهکات.
لهگهڵبهبابهتکردنیکهس���هکهدامنخۆمدهکهمبهوێنهیهکینێوئهندێش���هی
ئهوبابهته.منلهنێوئهووێنهیهداخۆمناناس���مهوهوبهخهسڵهتێکینێو)خۆ(
یئهویدادهنێموبهتهنیابهرانبهربوونیبهبابهتبوونیئهوبهبێناس���ینهوهی
خۆمڕادهوهس���تم.شهرمکردن،ترس،شانازیکاردانهوهیبنهڕهتیمنن:ڕێگهی
جیاوازنبۆگهیشتنبهبوونیکهسانیدیکهوناسینهوهیبوونیخۆمهلهئهواندا
وههمانکاتبهبابهتکردنیئهوانیش���ه.کهسێکیدیکه،کهکتوپڕوهکوبابهتێک
ب���ۆمنس���هرههڵدهداتبابهتێکیڕووتکراوهنییه.ئهوب���هواتاوهلهبهردهممندا
قووتدهبێتهوه.ئهوتهنیابابهتێکیسهربهس���تیانبهرزێتینییه،بهڵکو)توڕه(
شدهبێت،دڵیخۆشدهبێتوگوێگریشه؛ڕووخۆشه،ناڕازهیانچڵێسهوزوو
ههڵدهچێت...هتد.ئهمانهکهسێکیدیکهبۆ)خۆ(یمندهکاتبهوبابهتهیلهنێو
جیهاندایه.منبهرزییهتییهکهیئهودهناس���مهوه،بهاڵمبهبهرزێتییهکیبهرزێتی
دانانێ���م.ئهوه،وهکوکۆمهڵێ���کئامێردهردهکهوێت،کهمنلهپڕۆژهکانمداخۆم
دهگهیهنمهئهودیویان.ئهمهشلهبهرئهوهیهمنههرگیزخۆمبهئهگهرێکیڕووت
دانانێ���موبوونێکیکۆنکرێتیملهنێوپڕۆژهدیاریکراوهکانمداههیهودهمهوێتبه

کۆتاییانبگهم.
بوون���یئاگامهندانهبهردهوامخۆیبهمپڕۆژان���هوهخهریکدهکات.کهوابوو،
منبهخۆخهریکردنمبهپرۆژهدیاریکراوهکانمهوهههس���تبهبابهتبوونیکهسانی
دیکهدهکهم.خۆخهریکردنیکهسانیدیکهش،کهشێوازیبوونیاندیاریدهکات،
ب���ۆمندهبێتبهوبهرزێتییهیبهرزێت���یبوونیمنتێپهڕدهکات،دهبێتبهخۆ
خهریکردنێکیڕاس���تهقینه.بهوڕادهیهیمنههموخ���ۆمخهریکردوه،ئهمخۆ
خهریکردنهدهبێتخۆخهریکردنبێتلهگهڵکهس���ێکدا،قهرزدانهوهیهکبێت...
هتد.ئهمهیهکهس���ێکیدیکهبه)خۆ(دادهنێ���تودهیکاتبهخۆیهکیدیکهی،
وهکومن.کاتێکبوونیکهسێکیدیکهدهبێتبهبابهت،خۆخهریکردنهکهیکهم
دهبێتهوهودهبێتبهبابهتێکیخۆخهریککهر،بهوجۆرهیدهڵێین،”چهقۆکهبه
قوڵ���یچووهنێوبرینهکهوه.”یان”لهشکرهکهلهدۆڵێکیتهس���کداهێرشکرایه
سهری.”پێویتسهبزانیندانانیکهسانیدیکهلهنێوجیهاندا،کهلهڕێگهیبوونی
منهوهدادهمهزرێتبوونێکیڕاس���تهقینهیه.ههمانک���ات،منلهنێوئهوجیهانهدا
ون���یدهکهم،ک���هجیهانیمنهچونکهبوونیئهوبۆمن���هومننامهوێبۆئهو
ب���مولهدهرهوهیبوونیخۆمدادایدهنێ���م.کهوابوو،بابهتگهریتێڕامانیڕووتی
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منبۆبوونیکهس���ێکیدیکهنییه؛دیاریکردنێکهلهمنهوهبهرهوکهسانیدیکه
دردهچێت.من]بهمههڵوێستهم[بوونیکهسانیدیکهلهنێوجیهاندادادهنێم.

ئ���هوهیم���ندهیبینمبوون���یکهس���انیدیکهیه-لهنێو-ههڵوێست���دا.منئهو
لهنێ���وجیهاندابهوشێوهی���هدهبینم،کهجیهانل���هدهوریخۆیکۆدهکاتهوه.
لهنیوهیدووهمیئهمنوس���راوهداباس���یههموویهتیئامێرهکانوپهیوهندییان
ب���هئهگهرهکانمهوهدهکهم.ماداممنئهگهرهکان���م،ڕیزکردنیئامێرهکانلهنێو
جیهاندادهبێتبهوێنهینێوئهگهرهکانیمن،کهبوونبهپڕۆژهوڕوولهبوون-
لهنێو-خ���ۆدهکهن.ئهموێنهی���هشبوونیمندهردخاتولهڕێگهیکارهکانمهوه
خۆمیلهگهڵدادهگونجێنم.کهس���ێکیدیکهشلهب���هرئهوهی)خۆ(یهبهوێنهی
بوونییهوهخۆیخهریکدهکات.کاتێکمنوهکوبابهتدهیبینمدهبێتبهئامێرێک
وپێناس���هکهشیدهکهوێتهس���هرپهیوهندییهکهیب���هئامێرهکانیدیکهوه.ئهو
ئامێرێکهلهنێوسیستهمیئامێرهکانیمندا.دۆزینهوهیبوونیکهسهکهدهکهوێته
س���هرئهمس���یستهمهوئامادهنهبوونیدیوی”ناوهوه”ی.ئهمئامادهنهبوونهش
سهرههڵدانێکیبهردهوامیبابهتهکانهلهنێوجهانیمندا.واتایئهمسهرههڵدانهش
ئامێرهکاندهستنیش���انیدهکهن.ههموویجیهانبوونیکهس���انیدیکهبۆمن
دهردهخات.بهدڵنیاییش���هوه،ئهمدهرخستنهئاشکرانییه.ئهمهشدهگهڕێتهوه
ب���ۆئهوهیم���نههموویهکیدیاریکراونابینمخۆیلهس���هربونیادێکیناس���راو

دامهزراندبێت.
ئهگ���هرمنبتوانمههمووئامێرهئاڵۆزهکانلهبهرهوڕووکردنهوهیکهس���ێکی
دیک���هدادهربخهم)ئهگهربتوانمنهکتهنیاشوێن���یچهکوشومێخهکانبهڵکو
شهقاموشاروگهلهکهش...هتدبناسم(،ئهواههمانکاتدهتوانمپێناسهی)خۆ(
یکهسێکیدیکهشبکهم.ئهگهرلهئاستیبۆچوونێکیئهوداههڵهبم،هۆکاری
ئهوهنییهمنئهوبۆچوونهبۆخۆیهکیناوهوهیشاراوهدهگهڕێنمهوه،بهڵکوئهو
خۆیههیچخهس���ڵهتێکیهاوبهشیلهگهڵبۆچوونهکهدانییهوبهرزه.منلهوێدا
توشیههڵهدهبم،کهههمووجیهانجیاوازلهدهوریبۆچوونهکهداکۆدهکهمهوه.
ههرچهندهکهسێکیدیکهدهبێتبهبابهتبۆمن،هێشتابوونێکیسهرتاپاگیری
ههیهولهنێوههمووجیهانداهێزیبهس���تنهوهیه.جیاوازینێوانکهسێکیدیکه
وهک���وبابهتوخۆ،جی���اوازینێوانبهشوههموویانناوهکیودهرهکینییه.
کهس���ێکیدیکهوهکوبابهتل���هبنهڕهتدالهبوونی)خ���ۆ(یجیانابێتهوه؛هیچ
الیهنێکیشاراوهینییهچونکهههمووبابهتێکبهبابهتێکیدیکهوهبهس���تراوه.
منیشدهتوانمبهردهواملهس���هرپهیوهندییهکهیب���هئامێرهکانیدیکهوهزانینم
لهس���هربوونیئهو،وهکوبابهتزۆرتربکهم.زانین���ملهبارهیئهوهوهدهکهوێته

سهردهرکهوتنیجیهان.
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جیاوایبنهڕهتیلهنێوانکهسێکیدیکه،وهکوبابهتوخۆدهکهوێتهسهرئهو
فاکتۆرهی،کهکهسێکیدیکه،وهکوخۆبههیچشێویهکناناسرێت.بابهتهکانی
نێ���وجیهانیشئاماژهبۆئهو)خۆ(یهناکهن؛تهنیاپهیوهندییانبهئهوهوه،وهکو
باب���هتههیه.ئامادهبوونیکهس���ێکیدیکهبۆمن،کهم���ندهکاتبهبابهتله
ئهزموونیمندابووهبهخۆیهکیسهرتاپاگیر.کاتێکمنڕوولهودهکهموجارێکی
دیکهس���هرتاپاگیرییهکهیخۆیدهس���هپێنێت:دهبێتبهبابهتێکیسهرتاپاگیر
لهنێ���وجیهاندا.ئهمههس���تکردنهشکتوپڕڕوودهداتوههمیش���هپهیوهندیبه
ههڵوێستێکیتاکیانهێمایهکیدیاریکراوهوهههیه.لهچواردهوریئهومرۆڤهدا،
کهمننایناسمولهوێدادانیشتوهڕۆژنامهدهخوێنێتهوهههمووجیهاندهردهکهوێت.
م���نتهنیالهشیئهووهکوبابهتنابینم؛کارتیناس���نامهکهی،ئهلقهیپهنجهی
یانئهوشهمهندهفهرهیس���واریدهبێتئهومپێدهناس���ێنن.ئهمهشلهئاکامی
ناس���ینیئهوهێمایان���هنییه،کهئاماژهبۆچییهتیئ���هودهکهن.چهمکیهێما
لێ���رهدائێمهبهرهو)خۆیهتی(دهبات،کهتهنانهتنازانینچییهولهمڕووهوهئهو
هیچ���ه.دهتوانمبڵێمئهوشتێکه،کهنییهوئهوهشنییه،کهههیه.ئهگهربزانم
ئ���هولهنێوجیهاندایه،لهفهرهنسایانلهپاریس���ه،دهخوێنێتهوه،بهبێئهوهی
کارتیناس���نامهکهیببینم،دهڵێمبێگانهیه)وات���هئهمهش:خۆیهکهپهیوهندی
جیاوازت���ریههی���ه،مندهبێتبهزمانیهۆڵهندیی���انئیتالیلهگهڵیدابدوێمو
نامهکانیشیلهدهرهوهیواڵتبۆدێتوهتد.(کارتیناسنامهکهیلهنێوشتهکانی
جیهانداس���هرههڵدهدات.ل���هوڕۆژهوهکارتهکهیبۆدروس���تکراوهئهوکارتهله
منڕاناکات؛ئهوبۆیهدروس���تکراوهتاکومنبیبین���م.منیشبۆبنینیکارتهکه
دهبێتئامادهبوونیخۆملهنێوههمووشتهکانیجیهاندابگۆڕم.بهههمانشێوهش،
توڕهبوونیکهسهکه،وهکوبابهتلهوکاتهداهاواریکردوپوولهکهیلهسهرزهرفی
نامهک���هدانا،ههڕهشهکردنهکهیئاماژهبۆخۆیهت���ییانتوڕهبوونێکیشاراوهی
کهس���هکهناکهن،بهڵکوبهس���تراوهبهتوڕهبوونوهاوارکردنیدیکهوه.ئهمانه
کهس���هکه،وهکوکهسێکیدیکهپیناسدهکهن.لهوانهیهمنبهههڵهبێزارییهکهی
ئهوبهتوڕهبووندابنێم،هێشتائهمتوڕهبونهشپهیوهندیبهالیهنهکانیدیکهی
خۆدهربڕین���یکهس���هکهوهههیه،کهدهشێمنبهههڵ���هلێیانتێبگهم.دهشێ
منبهههڵهبهرزکردنهوهیدهس���تیبهدهس���توهشاندابنێ���م.بهکورتییهکهی،
ئ���هوتوڕهبوونهیدهردهبڕێ���تئامادهبوونیجیهانهل���هدهوریههمووئهوانهی
ئامادهشنین.ئایائهمهبۆچوونیزانایانیڕهفتارگهریس���اخدهکاتهوه؟بێگومان
ن���ا.ههرچهندهڕهفتارگهرییهکانبوونیمرۆڤب���ۆههڵوێستهکانیدهگهڕێننهوه،
ئام���اژهبۆالیهن���یبهرزیناکهن.ئهگهربوونیکهس���ێکیدیک���هبابهتبێتو
خۆش���ینهتوانێتس���نورداریبکات،ئهوادهبێتبهوبابهت���هی،کهبههۆکاری
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ئاکامهکانییهوهدهناسرێت.تێگهیشتنلهبوونیچهکوشومشارجیاوازنییه.له
ڕێگهیکارهکانیانهوهیانکۆتاییهکانیانهوهدهناسرێن.ئهمهشلهبهرئهوهیه،که
مرۆڤبهکاریاندههێنێت.بهراوردکردنیبوونیکهسێکیدیکهلهگهڵمهکینهیهکدا
دهکهوێتهسهرئهوخاڵهی،کهماکینهفاکتۆرێکیمرۆڤانهیههیهوئامادهبوونی
بهرزێتیتێدایه.بۆچوون���یڕهفتارگهرییهکانپێویست���یبهههڵگێرانهوهههیهو
ههڵگێڕانهوهک���هشبوونیکهس���انیدیکه،وهکوباب���هتدهپارێزێت.ههرشتێک
بابهتگ���هریبێ���تالیدهروونناس���هفهرهنسییهکانوئینگلیزهک���اندهبێتبه
ئاماژهکردن.بۆفینۆمینۆلۆجیستهکانمهبهس���تداروبۆهایدیگهربهرزێتیوالی
فێرگهیگش���تاڵتیشدهبێتبهفۆرم.ئهمانهئهوهدهردهخهن،کهپێناسهکردنی
کهس���انیدیکهلهنێوبهستێنیسهرتاپاگیریجیهانهوهسهرههڵدهدات.ئهگهرمن
بۆپێناسهکردنهکهلهجیهانهوهبۆکهسێکیدیکهبگهڕێمهوهلهبهرئهوهنییه،که
جیهانیاریدهیمندهداتلهبوونیکهسانیدیکهتێبگهم،بهڵکوبوونیکهسانی

دیکه،وهکوبابهتلهناوهڕاستیجیهانیمنداوهستاوه.
ئهوترس���هیلهئاکامیههس���تکردنبهبوونیکهس���انیدیکه،وهکوبابهت
سهرههڵدهداتترس���ێکیدهروونینییه.لێرهداترسهکهڕاکردنه؛لههۆشچوونه.
ئ���همدیاردانهبهڕووتیولهخۆیان���هوهدهرناکهونوپهیوهندییانبهبهرزێتییهوه
ههیه:ڕاکردنولههۆشچوونڕاکردنوکهوتنبهس���هربهردهکانیس���هرڕێگاکه
نییه؛بهڵکودهرکهوتنیئهوبوونیادهیه،کهکهسانیدیکهدهبنبهبنکهکهی.ئهو
س���هربازهیڕادهکاتکهسێکیدیکهی،وهکودوژمنبینیوه،کهلولهیتفهنگهکهی
تێک���ردوه.دوورینێوانیانلهخێراییگولهکهدایه.ئێستاس���هربازهکهتفهنگهکهی
فڕێدهدات���هچاڵێکهوهوخۆیڕزگ���اردهکات.لهمحاڵهت���هداکتوپڕئامادهبوونی
دوژمنهک���هیلهچ���واردهوریئهودادهگۆڕێ���ت؛دوورییهکهیب���هخێراییگولهکه
ناپێورێ���ت.پانتاییزهوییهکهشبۆئهوخۆیدهکاتهوهودهبێتبهپهناگا.ئهمانه
فاکتۆریڕاستهقینهنلهدهرهوهیبیرکردنهوهداوترستیایانداپهیدادهبێت.ترس
ههڵوێستێک���یجادوگهرانهیهوههوڵدهداتبابهتهلێترس���اوهکه،کهئێمهناتوانین
دووریخهینهوهخهفهبکات.ئهمهیهترسدروس���تدهکات؛وهکوخوێنبهربوونێکی

ناوهوهیهلهجیهانداوئامادهبوونیلهجیهانداجادوگهرانهدهگۆڕێت.
نابێتئهوخاڵهمانلهبیربچێت،کهبهوڕادهیهیکهسێکیدیکهبۆمندهبێت
بهبابهتمنیشبۆئهودهبمبهبابهت.کهوابوو،ئهولهنێو)ئهوان(دهردههێنمو
دهیکهمبهبابهت،بهتاکیدادهنێمودهڵێمئهوکهسهیه.ئهگهرئامادهشنهبێت،
دهڵێ���مئهوکهس���هیلێرهنییه.ئهوهیڕێگهبهم���ندهداتئهوبکهمبهبابهت
ئامادهبوونیههردووکمانهلهنێوجیهاندا.ئهمهشفاکتۆرهکانیبوونیههردووکمان
دیاریدهکات.فاکتۆریبوونیههردووکمانهڕێگهبهمندهداتئهوببینموئهویش
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منببینێت.بهاڵمکێش���هیفاکتۆرلهژوورئهمتوێژینهوهیهمانهوهیهودوایئهم
بهشهباسیدهکهین.

کهوابوو،لهڕێگهیبهبابهتبوونمبۆکهس���انیدیکهدهتوانمبوونیکهس���انی
دیکهبسهلمێنمولهوێشهوهئاماژهبۆبوونیتاکهکهسهکانبکهم.کاتێکدهمهوێت
نهبمبهبابهتبۆکهس���انیدیکه،وهکوئهویانئهمکهس���هخۆیدهردهخاتو
وهکوئهو-کهسهدهیبینم.بوونیکهسانیدیکهبهگشتیدهبێتبهبابهتێکبهبێ
ئهوهی)خۆ(یهکتیایدادهرکهوێت.پهیوهندینێوانکهسێکیدیکه،وهکوبابهت
وههروهها،وهکوخۆلهپهیوندینێوانبابهتێکیئهستوییوبابهتیههستکردندا
نییه.کهس���ێکیدیکه،وهکوبابهتبهوج���ۆرهیههیهخۆیبۆمندهردهخات.
تهنانهتناتوانمئهوزانینهیلهبارهیئهوهوهلهڕێگهیتهماشاکردنهوهدهس���تم
دهکهوێ���تبۆالیهنیناوهوهیئهوبگهڕێنمهوه.کهس���ێکیدیک���ه،وهکوبابهت
تهنیابابهتهبهاڵمتێگهیش���تنملهبوونیئهوبهوڕاس���تییهمدهگهیهنێت،کهلهم
ئهزموونهم���دامنیشبهجۆرێکیدیکهدهبینرێم.منب���ههۆکاریئهزموونهکانی
ڕابردووم���هوهئهمڕاس���تییهدهناس���مهوهوپهیوهندیدیالیکتیک���ینێوانمنو
کهسێکیدیکهدهردهخهن.ئێستا،کهسهکهیدیکهئهوهیهمندهمهوێتبیگهمێ.
بهاڵمبۆس���اتێکیشلهدهستیڕابکهموخۆمبشارمهوهئهوبهردهوامبهوبوونه
دهمێنێتهوه،کهکهس���ێکیدیکهیه.ئهمهشلهههمانکاتدادژوارهبیریلێبکهینهوه
چونکه:یهکهم،م���نناتوانمبیرلهئهگهرێکبکهمهوه،کهئهگهریمننییهیان
بیرلهبهرزێتییهکبکهمهوه،کهنهتوانمتێپهڕیبکهم.دووهم،ئهگهرهکاننابنبه
ئهگهریکهسانیدیکهیبهبابهتکراو.ئهمئهگهرانهمردوون.ئهگهریبوونیمن،

وهکوبابهتدهکهوێتهسهرئامادهبوونیکهسهکه،وهکوخۆ.
کهواب���وو،بهبابهتبوونیکهس���ێکیدیکهئهوئامێرهیهم���نبهنیگهرانییهوه
ههڵسوکهوتیلهگهڵ���دادهکهمچونکهدهبینمئهودهتوانێ���تئهزموونهکانیمن
بگۆڕێوتوشینامۆبوونمبک���ات.دهبێتبهردهواملهوشێوازیبهبابهتبوونهدا
بیهێڵمهوه.بهاڵمتهماشاکردنێکیئهوههوڵدانهکهیمنلهناودهبات.شێوازیبوونی
مندهگۆڕێت.هێشتالهمکارتێکردنهداسهرکهوتوونابێتچونکهئهوهیههمیشه،
وهک���وباب���هتدهمێنێتهوهوههرگیزنابێتبهخۆشتێکیمردوه.ئهوکهس���هی
دهمرێتخۆی،وهکوبابهتلهنێوجیهانداوونناکات.مردووهکانبهردهواملهنێو
جیهانداولهچواردهوریئێمهن.لهگهڵمردندامرۆڤئهگهریدهرخستنیبوونی،

وهکو)خۆ(بۆکهسانیدیکهدهدۆڕێنێت.
لهمتوێژینهوهیهدابونیادیبوون-بۆ-کهس���انیدیکهم���انڕوونکردهوه.لێرهدا
پرس���یارێکیمیتافیزیکییانهدێت���هپێش:”بۆچیکهس���انیدیکهههن؟”وهکو
بینیمان،بوونیکهسانیدیکهلهبونیادیئۆنتۆلۆجیبوون-بۆ-خۆوهدهرناچێت.
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ڕووداوێکیبنهڕهتییهوبهدڵنیاییشهوه،داواکارییهکیمێتافیزیکییانهیه:واتهله
پێکهاتهیبوونهوهسهرههڵدهدات.ههروههاچهمکی)بۆچی(پهیوهندیبهوبوونه

مێتافیزیکییانهوهههیه.
ئێمهدهزانینوهاڵمی)بۆچی(ب���ۆبنهڕهتیپێکهاتهکهماندهگهڕێتهوه.بهاڵم
پێویستهبیسهلمێنین،کهئهودیاردهمێتافیزیکییانهیمهبهستماننکهمناکرێنهوه.
لهمبۆچوونهوهئۆنتۆلۆجیدهبێتبهبونیادێکیگش���تگربۆبوون.مێتافیزیکیش

پرسیارلهبارهیبوونیبوونهوهدهکات.
ئایادهتوانینپرس���یارلهبارهیبوونیکهسانیدیکهوهبکهین؟ئایائهمبوونه
شتێک���ه،کهکهمناکرێتهوهیانلهپێکهاتهیهکیبنهڕهتییهوهدهردهچێت؟ئهمانه
ئهوپرسیارانهنسهبارهتبوونیکهسانیدیکهلهزانامیتافیزیکییهکانیدهکهین.
بالهنزیکهوهتهماشایئهمپرسیارانهبکهین.ئهوهیدهردهکهوێتبوونیکهسانی
دیکهیه،وهکوڕهههندیس���ێیهمیبوون-بۆ-خ���ۆ.ڕهههندییهکهم،بێگومانئهو
س���ێالیهنهنلهپرۆژهیبوون-بۆ-خۆدابهرهوئهوبوونهشێوازینهبوونیههیه.
یهکهم،کهلێنل���همبوونهدادهردهخات.دووهم،ڕهههن���دتێڕامانیئهمبوونهیه
بۆخۆکردن���هوهیبوونی.ئهمهشناکۆکییهکیئاشکرایه:بۆئهوهیههس���تبه
بهرزێتیخۆمبکهمدهبێتبهس���هربهرزێتیداتێپهڕم.ب���هاڵممنبهرزێتییهکهی
خۆمموناتوانمبهکاریبهێنموبیکهمبهبهرزێتی-بهرزێتییهکهم.منحوکمدراوه

بهسهرمدا،کهبهردهوامخۆملهناوبهرم.
ئهوتێڕامانهیخۆیلهناودهباتبۆبوون-بۆ-خۆدهبێتبهخۆ-ئاگاییهکیساده.
لهخۆئاگاییدادووالیهنهکهیتێڕامانیتێڕامانلهیهکدیجیانابنهوهوههریهکێک
لهودووالیهنهئ���هویدیکهیه.بهاڵمتێڕامانوئ���هوهیتێڕامانیشڕوویتێدهکات
خۆیانبهدووشتیجیاوازوسهربهخۆدهردهخهن.ئهونهبوونییهیبوون-بۆ-خۆ
ههیهت���یلهیهکدیانجیادهکاتهوهئهونهبوونییهشناشاردرێتهوه.ئهگیناتێڕامان
دهبێ���تبهچاالکیوڕوول���هبابهتهکهیدهک���اتوپهیوهندییهکهشیلهگهڵیدا
لهس���هرڕهتدانهوهیدهرهکیڕادهوهس���تێتوئهمهشدهبێتبهبارودۆخێک،که
ڕهتدانهوهیناوهکیتیایدا،بهبێئهوبوونهیدهبێتبهس���هرچاوهینهبوونبۆ

خۆی،پهیدادهبێت.
کهوابوو،دهرچوونیتێڕام���انڕێگایهکیڕادیکاڵیزۆرتردهگرێتهبهروڕووله
بوون-بۆ-کهسانیدیکهدهکات.دوایچهمکیلهناوچونیشدهبێتبهڕهتدانهوهی
دهرهک���ی،کهلهس���هرشوێنیدهرهک���یڕادهوهس���تێت.لهب���هرڕۆشناییئهم
ڕهتدانهوهیهداسێڕهههندهکهشبهوجۆرهیسهرهوهڕیزدهکهین،کهباسمانکردن.
بوون-بۆ-خۆبۆئهوهیبوون-بۆ-خۆییخۆیلهدهستنهدات،لهپهیوهندییهکهیدا
لهگهڵههرجۆرێکیههبووهکاندا،ناتوانێتبهتهنیاخۆیببینێتوخۆیبهبوون-
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لهنێو-خۆدابنێت.لێرهدا،ئهوڕهتدانهوهیهیبوونی-کهس���انی-دیکهپێکدههێنێت
ناوهکیی���ه؛ئهولهناوچوونهی���هبوون-بۆ-خۆههیهتیول���هلهناوچوونیتێڕامان
دهچێ���ت.ڕهتدانهوهکهشدهبێ���تبهدووڕهتدانهوهیناوهک���یبهرانبهریهکدی
وهستاو.لهههمانکتداڕهتدانهویهکیدهرهکیشاراوهشلهیهکدییانجیادهکاتهوه.
لهبهرئهوهیههریهکێکل���هئهوانلهنکۆڵیکردنهکهیدا،کهئهوبوون-بۆ-خۆیه
کهس���هکهیدیکهیهماندووبووه،ههروهه���الهگهڵئهوبوونهدامامهلهدهکات،که
پێویستهببێت،ئهوادهس���تهاڵتیبهس���هرخۆیدانییهوناتوانێتڕهتدانهوهکهی
بهرانب���هریڕهتبدات���هوه.لهمحاڵهتهداکتوپڕشتێکپهی���دادهبێت،نهک،وهکو
ناس���نامهوبوونب���هبوون-لهنێو-خۆ،بهڵکولهئاکامیس���هرههڵدانیالیهنێکی
دهرهکی،کههیچکاملهدووڕهتدانهوانهنییهولهیهکدیشیانجیادهکاتهوه.

ئێمهلهگهڵئهوبوونهدا،کهخاوهنیتێڕامانهئهموهرگهڕانهمانبینی.بوونێکی
خاوهنتێڕامان،وهکوگهواهێک،تێڕامانهکهیکاردهکاتهس���هربوونی.لهئاکامدا
ب���هوڕادهی���هیخۆیبهوبوون���هدادهنێت،کهتێڕامانیههی���هوڕوولهدهرهوه
دهکات،ئامانجیگهیشتنیبهوبوونهنییه،کهتێڕامانهکهڕوویتێکردووه.ئهوهی
تێڕامانهک���هڕوویتێدهکاتبوونێکیخۆ-ئاگای���هودهزانێتتهماشایدهکرێت.
لێرهداتێڕاماندهیهوێتبهرهوبوونێکبڕوات،کهدهکرێت.بهاڵمنابێتلهبیرمان
بچێت،کهههمووتێڕامانێکبابهتیههیهوههمووبابهتێکیتێڕامانیشتێڕامانی

ههیه.ڕهتدانهوهیدووانی]لهمحاڵهتهدا[لهناودهچێت.
لهڕهههندیس���ێیهمداتێڕام���انبهرهوپێش���تردهڕوات.ئاکامهکهیجێگای
سهرسوڕمانه:لهالیهکهوه،مادامڕهتدانهوهکانکاریگهرێتیناوهکییانههیه،ئهوا
منوکهس���انیدیکهل���هدهرهوهدابهیهکدیناگهین.پێویستهمنوکهس���انی
دیکهههبنتاکوبهرانبهریهکدیڕاوهستینوپهیوهندیمانههبێت.ئهمبوونهش،
که)منوکهس���انیدیکهیه(تێڕام���انوبابهتیتێڕامانهکهیهوبوونێکهپێویسته
ببێتبهسهرچاوهینهبوونیخۆی؛تیایدابوونیمنوکهسانیدیکهلهنێویهک

بونیادیگشتگردادابمهزرێنێت.
لهمڕووهوههیگڵدروس���تبۆکێش���هکهچووه:ههرگشتگرییهکههبێتسهر
ب���هبوونهوئهوهشبۆچوونێکیڕاس���ته.بوونیکهس���انیدیکهوادهردهکهوێت،
ک���هدرێژهپێدان���یتێڕامانهکهبێت.ههمووههوڵدانێکبۆبینینیگش���تگریالی
خۆ-ئاگای���یلهبوونیبوون-بۆ-خ���ۆداپهیوهندیبهوپێکهاتهیهوهههیه،کهخۆ-
ئاگای���ینایهوێببێتب���هوهیبهرانبهریوبهئاگاش���ه.بهپێچهوانهشهوه،ئهو
خۆی���هیبووهبهباب���هتبۆئهوهیههبێت،دهبێتخۆیبهوههبووهدابنێت،که
دروس���تکراوهولهبهردهمئاگامهندییداڕاوهستاوه.بهمجۆرهدووبهرهکیلهبوونی
کهسانیدیکهدادێتهکایهوهوبهردهوامبۆههمیشهدهمێنێتهوهتاکوئاگامهندییه
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ج���ۆراوجۆرهکانپێکبهێنێت.لهئاکامدا”ژمارهیهکیزۆرلهکهس���انیدیکه”له
ئاکام���یس���هرنهکهوتنیگهڕانهوهیتێرامانبهرهوخۆیپهی���دادهبن.ئهگهرله
تیڕاماندانهتوان���مخۆم،وهکوبابهتببینموتهنیاخۆمبهنیمچه-بابهتدابنێم،
لهب���هرئهوهیه،کهخودیمنئ���هوبابهتهیهدهمهوێتبیگهمێ!بۆجیاکردنهوهی
خ���ۆملهبوونیخۆمهوهدهبێتببمبهنهبوون.م���نناتوانملهڕێگهیبۆچوونم
لهب���ارهیخۆمهوهیانخۆمبهوبوونهدابنێم،کهلهوێدایه،لهبوونمڕادهکات.له
حاڵهتیبوون-بۆ-کهسانیدیکهکێش���هکهبهپێچهوانهوهیه؛تێڕامانوبابهتهکهی
لهیهکدییهوهدوورن،لهبهرئ���هوهبابهتهکهلهدهرهوهیتێراماندایه.ئهمهشبه
ڕادهیهکس���هرکهوتوونییهچونکهئهوهیچارهیکێشهکهدهکاتئهوهنییه،که
چاکدهبێتهوه.ئهوههمووهیانگشتگرییهیئهوهنییه،کهههیهوئهوهشه،که
نیی���ه.لهئاکامیدابڕانهکهیل���هبوونیخۆیهوه،لهههمووشوێنێکدابهجۆرێک
خۆیبهرجهس���تهدهکات،کهلهشوێنێکیدیکهشداههی���ه.بوون-لهنێو-خۆبه
ههمووشوینێکداپهرشوباڵوبۆتهوهوههمیش���هلهوێیهوههرگیزلهنێوخۆیدا
نییه.تهقینهوهکهیبهههمووالیهکدابهردهوامدهیهێڵێتهوه.ئهمهش،وهکوبوونی

کهسانیدیکهومنیشوایه.
ل���هالیهکیدیکهوه،ڕاس���تهوخۆلهگهڵڕهتدانهوهکهیمن���دابۆبوونیخۆم
کهس���انیدیکهشبوونیخۆیانبهمندانانێ���ن.ئهمدووڕهتدانهوهیهلهیهکدی
جیانابنهوهوههمانکاتهیچتێههڵکێشهیهکیشبهیهکدیاننابهستێتهوه.ئهمهش
ئهوهناگهیهنێت،کهنهبوونێکیدهرهکیلهس���هرهتاوهلهیهکدیانجیادهکاتهوه،
بهڵک���ولهبهرئهوهی���ه،کهبوون-لهنێو-خۆلهس���هربنهمایئ���هوپهیوهندییهی
ههیان���ه،لهبهرڕۆشناییئهوڕاس���تییهی،کهههریهکێکل���هئهوانئهویدیکه
نییه،کۆیاندهکاتهوه.لێرهدابوون-بۆ-خۆجۆرهس���نوردارێتییهکیتێدادروست
دهبێ���ت.جۆرێکلهفاکت���ۆریتێدادهدۆزین���هوهوناتوانی���نبزانینچۆنئهو
گش���تگرییهیلهپێش���ترباس���مانکردولهبووندانهبوونیشدێنێتهکایهوه،پهیدا
دهبێ���ت.لهوهدهچێتئهمنهبوونهخۆیخزانبێتهنێوبوونهگش���تگرهکهوهبهو
شێوهیهیهنهبوونلهالیفێرگهیئهتۆمیزمیلێوسیپۆسخۆیدههاوێتهنێوبوونه
گشتگرهکهیپارمهنیدسهوهوبوونهکهدهتهقێنێتهوهوئهتۆمهکانپێکدههێنێت.
کهوابوو،دهبێتبهنوێنهریڕهتدانهوهلهتێههڵکێشهیهکیگشتگرداولهوێوهله
وات���ایفرهجۆریئاگامهندییهکانتێدهگهی���ن.بێگومان،ئهمهشنازانرێتچونکه
کهس���انیدیکهومنیانشتێکلهنێوانماندادروستیناکات.ئێمهئهوخاڵهمان
ڕوونکردهوه،کهئاگامهندییهکانبهبێناوهندبهیهکدیدهگهن.کاتێکدهڕوانینه
شوێنێک،ئێمهبابهتێکدهبینین،کهلهباسکردنیداڕهتدانهوهیهکیناوهکیساده
دهردهکهوێت.بهاڵمهێش���تالهوێدادووجۆرڕهتدان���هوهههیه.ئهمهشنابێتبه
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بناخهیفرهجۆرهکانیئاگامهندیچونک���هئهگهرلهپێشفرهجۆرییهکهداههبێت
ئهوابوونیکهسانیدیکهمهحاڵدهردهچێت.بهپێچهوانهوه،دهبێتلهدهربڕینی
فرهجۆرهییهکهداپهیدابێت.بهاڵم،مادامهیچشتێکداینامهزرێنێتئهوائاگامهندی
تاکهکهسێکوتهقینهوهیههبووهگشتگیرییهکهشبۆئاگامهندییهفرهجۆرهکان
نابێتبهپێکهاتهیهکیڕووت.تهنانهتنکۆڵیکردنلهوهیمنکهسهکهیدیکهنیم
بۆبوونیکهسهکهبهسنییه.دهبێتئهوکهسهههمانکاتلهگهڵڕهتدانهوهکهی
من���دانکۆڵیل���هوهبکات،کهئهوم���ننییه.ئهمهفاکتۆریبوون-بۆ-کهس���انی

دیکهیه.
ئێمه،لێرهدا،بهمئاکامهناکۆکهدهگهین:بوون-بۆ-کهسانیدیکهلهگشتگرییهکی
ونبوودادروس���تدهکرێت.لهالیهکیدیکهوه،بوون-بۆ-کهسانیدیکهلهسهرئهو
بوونهدهرهکییهڕادهوهس���تێت،کههیچگشتگرییهکوبیرکردنهوهیهکدروستی
ناکات.لهالیهکهوهبوونیفرهجۆریئاگامهندییهکاننابێتبهڕاستییهکیبنهڕهتی
وئام���اژهبۆدابڕانیخۆلهخۆوهدهکات،کهئهوی���شفاکتۆریبیرکردنهوهیه.
کهوابوو،پرس���یارهکهمان”بۆچیئاگامهندییهفرهجۆرهکانههن؟”پێویستیبه
وهاڵمدانهوهههیه.لهالیهکیدیکهوهفاکتۆریئهمفرهجۆرییهکهمناکرێتهوه.ئهگهر
بی���رلههۆشلهڕوانگهیفاکتۆریفرهجۆرییهک���هبکهینهوه،ئهوالهناودهچێت.
ل���همڕووهوهپرس���یارهمێتافیزیکییهکهبێواتایهودهتوانی���نبۆوهاڵمدانهوهی
بڵێین”ئهوها،وایه.”دهرچوونهبنهڕهتییهکهقوڵتردهبێت؛دهردهکهوێتبهشێک
ل���هنهبووننهبێت.بوون-بۆ-خۆبهوبوون���هدهردهکهوێت،کهئهوهنییهههیهو
ئهوهشه،کهنییه.دهرچوونهگشتگرییهکهیهۆشگشتگرییهکیکهمکراوهنییه.
ئهوبوونهیه،کهئێمهناتوانینبڵێینههیهیاننییه.ئهمباس���کردنهبهڕادهیهک
بۆبیردۆزهکهمانس���هبارهتبوونیکهسانیدیکهلهجێگهیخۆیهتی.فرهجۆری
ئاگامهندییهکانبۆئێمهتێههڵکێش���هیهنهککۆکردنهوه.ههمانکاتگشتگریئهم

تێههڵکێشهیهیهناناسرێت.
ئایاخهسڵهتیدژوهستانیگشتگرییهکهکهمناکرێتهوه؟ئایادهتوانینلهناوی
بهری���ن؟ئایادهتوانی���نبڵێینهۆش،بهوشێوهیهیباس���یبوون-بۆ-خۆمانکرد،
ئهوهیه،کهنییهوئهوهشنییه،کهههیه؟پرس���یارهکهبێواتایه.دهریدهخات
ئێمهبتوانینتهماشایگشتگرییهکهبکهینولهدهرهوهبیبینین.ئهمهشناگونجێت
چونکهمنبهشێکملهوگش���تگرییهولهناویدام.هی���چئاگامهندییهک،تهنانهت
خواش،ناتوانێتئهوگشتگرییهبناسێت.ئهگهرخوائاگامهندیبێت،ئهواپێویسته
بهشێکبێتلهگشتگرییهکه.ئهگهرسروشتبێت،ئهوالهدهرهوهیئاگامهندییدایه
)بوون-لهنێو-خۆیه(وگشتگرییهکهبۆئهودهبێتبهبابهت)لهمحاڵهتهداناتوانێت
ل���هناوهوهیدابێت(،مادامخوا)خۆ(نییهو]س���روشته[ئهواناتوانێتئهزموونی
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ههبێتوبیناس���ێت.لهبهرئهمه،گشتگرییهکهلههیچڕوانگهیهکهوهناناسرێتو
ئهویشدهرهوهینییه.

لێرهدابهکۆتاییتوێژینهوهکهمانگهیش���تین.فێربووین،کهبوونیکهس���انی
دیکهلهسهرفاکتۆریبهبابهتبوونیمنڕادهوهستێت.تێگهیشتین،کهههڵوێستمه
ل���هڕهتدان���هوهینامۆبوونم،پهیوهندیبهبابهتکردنیکهس���انیدیکهوهههبوو.
بهکورتییهکهی،کهسانیدیکهبهدووشێوهبۆئێمهههن:ئهگهربهبهڵگهوهئهو
بناس���ملهناسینیئهوداس���هرکهوتوونابم.ئهگهربیناسم،ههڵوێستمبهرانبهری

ههبێتتهنیالهڕێگهیبوونیئهوهوهیه،وهکوبابهتلهنێوجیهاندا.
ئ���همدووشێوهیهشتێههڵکێشناکرێن.بهاڵمتوێژینهوهکهمانلێرهداکۆتایی
نایهت.ئهوبابهتهیبهکهس���ێکیدیکهن���اوزهدیدهکهینومنیش،کهدهبمبه
باب���هتبۆئهوخاوهنیلهشین.کهوابوولهشچییه؟یانلهشیکهس���ێکیدیکه

چییه؟


